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امÇيرسليماني حسÇينيه در (مÇجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب بيانات متن /1
رسولا كرم/ مبعث عيد مناسبت به (1ê22 رجب 27)1380 مهر 23 تاريخ در تهران

مبعث1 عيد

تابنده نورعلي دكتر حاج

حيم الر حمن الر اهللا بسم

فقرا, باالخص و شيعيان بهخصوص جهان مسلمين همة به را مبعث سعيد عيد
مÇيشنوند, را سÇخنان ايÇن كÇه آنÇهايي و جÇلسه اين در حاضر فقراي Hمخصوص

ميگويم/ تبريك
اين با خداوند گذاشت/ منت ما بر آن آوردن با خداوند كه است عيدي اين
وقتي حتي و نگذاشته منت ما بر بخشيده, هستي آفريده, را ما داده, كه نعماتي همه
به مقابل در و ميخرم را مالتان و جان ميگويد: كند, تشويق را مÆمنان ميخواهد

/ ¹َّن جÖال ÔمÔهل بأنَّ ÖمÔهوال Öم أ و ÖمÔه سÔفÖنأ نين م ÖÆ Ôالم ن م تري× ÖشI اهللا انَّ :111 آية توبه, سورة /2

به كه كيست ميگويد: كنيد, انفاق بگويد ميخواهد وقتي ميدهم/2 را بهشت شما

/Hن سحHضÖرق هللاI Ôض رÖقÔي âالَّذي ذا Öن م :2êë آية بقره, سورة /3

چÇند بزرگواري همه اين با اما است/ چيز همه مالك اينكه با بدهد?3 قرض من
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نموده راه ايمان به را شما كه سبب بدان (خدا ان يâم× Öالل ÖمÔدي×ك ه Öنا ÖمÔكÖيلع ن Ôمي Ôاهللا :17 آية حجرات, سورة /1
مينهد)/ منت شما بر است

اينكه ديگر و است هدايت1 و ايمان آنها از يكي است: گذاشته منت ما بر را چيز
و يهم ك زÔي و آياته يهم ل ع لوا Öت ي هم س Ôانف Öن م Áسو ر م فيه ث ع ب Öاذ منينÆالم لي ع Ôاهللا نَّ م Öد ق ل ميفرمايد:

/1ìê آية عمران, آل سورة /2

را كسÇي خÇودشان بÇين از كÇه ميگذارد شما بر منت خدا 2, ¹الحكم و الكتاب م Ôه Ôم ل ع Ôي

كند پا ك و تربيت را آنها اينكه براي و بخواند آنها براي را آياتش تا برميانگيزد
بياموزد/ حكمت و الهي كتاب آنها به و

اهÇميت خÇيلي گÇزينش, اين به پس است/ بعثت همين برميگزيند, كه اين
را قدرش ما هم ا گر است/ گذاشته منت ما بر خدا اينكه براي بدهيم بايد و ميدهيم
ارزشÇي بÇا چيز خيلي كه ميشود معلوم ما بر ميگذارد منت وقتي خداوند ندانيم,
رسول بعثت يا مبعث عيد كه است اين نميشويم, ه متوج كه ماست از نقص است/

ميگويم/ تبريك همه به هم باز را ا كرم
در Âمث است/ شده برده به كار مختلفي موارد در مبعث و بعث و بعثت لغت

Öن م تني Öث ع ب ان Ôالحمد كل ميگويند: بعثت موارد بعضي در هم بيدارشدن خواب از مورد
در ولي دارد مصداق هم قيامت روز مورد در اين ه البت /Gرمد س ÔهتÖل ع ج تÖت ش Öول و دي رق م

برانگيخته بهاصطالح, مرقدمان از را ما ميشويم, بيدار خواب از كه هم صبح مورد
هÇم نÇمايندهاي بÇه دادن مأموريت يا نمايندهاي فرستادن به راجع است/ (بعث)
معنوي داللتهاي بعثت ميگوييم/ رسول بعثت كمااينكه گفتهاند/ بعثت را اسمش

است/ معاني آن تمام خداوند منظور چهبسا و دارد دي متعد
را مÇرده خداوند است/ قيامت روز در شدن برانگيخته بعثت, معاني از يكي
است/ بعثت يك است, برانگيختگي يك مرده كردن زنده بنابراين ميكند/ زنده
خواب از را ما اينكه براي چرا? ما/ براي كي? براي برانگيخت/ خداوند را پيغمبر
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درواقع يعني انسانيت روح ما به بدهد/ نجات است, انسانيت مرگ آنچه از غفلت,

اهللا نَّ ا موا اعل و حييكÔم Ôي لما ÔمÔعا ك د ذا ا سول للرَّ و لله جيبوا ت Öاس نوا آم ذين ال ها ي ا يا بدمد/ الهي روح

/2ê آية انفال, سورة /1

بÇه مÇيخوانÇد را شما پيغمبرش و خداوند وقتي مÆمنين اي :1 Öه لب ق و ¾ر الم ينب Ôحول ي

تمام برويد//// دنبالش و كنيد اجابت حييكÔم) Ôي (لما ميكند زنده را شما كه امري سمت
پس ميدهد/ جان و ميكند زنده را ما اسالمي, دستورات تمام پيغمبر, دستورات
بÇعثت خÇودش مÇيآورد, بÇيرون مرگ از و ميكند زنده را ما كه كسي آن آمدن
از را ما خداوند يعني باشد ما بعثت انشا¾اهللا بعثت اين معنا يك به بنابراين است/

باشد/ كرده زنده و بدهد نجات مردگي
تÇمدن و فÇرهنگ عÇلم, امÇروز آنچه از بارقهاي هيچ روز, آن عربستان در
مثل گرفت, را جهان تمام شد ظاهر محيط آن از كه پيغمبري ولي نبود/ ميگويند
در كÇه فÇرقي انداخت/ سايه جهان تمام بر علف و بيآب كوير يك از كه چتري
در عÇلما, نوابÇغ, كه است اين ميشود ديده پيغمبران با نوابغ و فالسفه بين اينجا
مÇركز كه قديم يونان مثل دارد/ تربيت و تعليم سابقة كه ميآيند بهوجود محيطي
فسÇاد و جÇهل در جÇاها مابقي ولي قديم/ ايران يا بود هنر و فلسفه مركز و ن تمد
بÇا تÇناسبي هÇيچ GاهرÇظ كه شدند برانگيخته محيطي در پيغمبران بودند/ غوطهور
رشÇد مÇحيطي در (ع) نوح Âمث است, بوده چنين ل او همان از نداشت/ مولدشان
از را جانش كه بود نزديك زدند, كتكش بار چندين ميكردند/ مسخرهاش كه  كرد
سÇرزمين در (ع) مÇوسي بÇماند/ كÇه بÇود كÇرده ر قدÇم خداونÇد ولي بدهد دست
بÇرگشت/ بعد و بود درباري محيط در تي مد ه البت كرد/ ظهور روز آن يلÄبنياسرا
عيسي(ع) برانگيخت/ را او خدا وقت آن شد, چوپاني ساده زندگي وارد كه وقتي
با آن ظاهر كه برخاست زمانهاي و محيطي از بود/ چنين هم ما پيغمبر جور/ همين
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در كÇه كشÇورهايي كه معني اين به درنميآمد/ متناسب هيچنحو به اسالم ظواهر
بودند/ فساد در روز, آن ايران كشور Âمث بودند, عربستان محيط دورتادور

را خودشان پادشاهانش كه بود ساسانيان سلطنتي رژيم رژيمش ايران  كشور
بود گروه چهار بود/ درجهبندي جامعه محيط در ميدانستند/ خدا فرزند Âاق يا خدا
يÇادگرفتن سواد كند/ استفاده ديگر گروه مزاياي از نداشت حق گروهي هيچ  كه
كه وگرنه ميدادند ياد ميخواستند ا گر كه بود باالدستان و موبدان مخصوص فقط
يا هفت ميگويند مكه تمام در بودند/ بيسواد همه عربستان در طرف اين در نه/
حÇق مÇردم كÇه مÇحيط آن در داشتند/ نوشتن و خواندن سواد كه بودند نفر هفده
قÇول بÇه كÇه مÇحيط آن در كÇنند, سوادآموزي تقاضاي كه نميدانستند خودشان

Ôطلب كه: آمد دستوري بودند, بيابانگرد عرب و باديهنشين عرب مردم خودشان,
تÇفاوت چقدر برود/ دانش و علم دنبال بايد مسلماني هر سلم; Ôم لÔك لي× ع Õ¹ريض ف Öالعلم

كسي اينجا در ولي ميدانست, خدا همچون را خودش كسي آنجا است? اينها بين
ميكرد, ه توج خيلي خودش به وقتي نيست/ خدايي اهللا جز اهللا; اال الاله گفت: و آمد

/ì آية لت, فص سورة /1

شما/ مثل هستم بشري هم من ثلكم,1 م Õبشر انا ميفرمود:
لحÇاظ از بود/ حكومتي لحاظ از وضعيت همين وقت آن رم امپراطوري در
ولي ميدانستند/ مردم سرنوشت همة بر حا كم را خودشان كشيشها هم مسيحيت
خÇداونÇد شايد ولي بود علي(ع) پيغمبر جانشين كه است درست طرف, اين در
عربستان خود در كردند/ انتخاب را خليفه خودشان مسلمانان كه دانست مصلحت
كÇه بÇود اجÇتماعي واحÇد يك قبيله بودند/ جنگ حال در هم با هميشه قبايل هم
قبيله تمام ميشد, واقع ستم مورد قبيله يك از فردي ا گر يعني بود/ فرد از باالتر
قÇبيله افراد از نفر يك چون Âمث كه نميكرد فرق برايشان و بودند خونخواهش
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كه قاتل قبيله آن افراد از يك هر به لذا كنند/ قصاص و پيدا را قاتل فقط شده  كشته
Çي ف Çم Ôك ل و فÇرمود: مÇردم اين به پيامبر اما ميكردند/ مجازاتشان داشتند دسترسي

/179 و 178 آيات بقره, سورة /3 و 2 و 1

رÇ Ôالح القÇتلي× ي ف Ôصاص الق ÔمÔعليك ب ت Ôك افÇزود: و داريد حيات قصاص در 1, Õ¸حيا القصاص

ميفرمايد: بعد اما نفر//// يك به آزاد نفر يك داريد قصاص حق قتل در ,///2  ر Ôالح ب

اين ببخشد, را حقش يعني كند, عفو برادرش از كه كسي ,///3 Õ¾شي اخيه Öن م له ي ف Ôع ن م ف

نÇيست/ سازگار عرب ه روحي آن با اين ميكند/ كرم او به خداوند و است رحمتي
دارد/ انساني حكمت و نبوغ با پيغمبري ت نبو كه تفاوتهايي آن است اين

قÇوانÇين بخواهيم ما كه نبود عربستان در قوانيني درواقع بعثت از قبل Âاص
اجتماعي/ رات مقر چه فردي رات مقر چه كنيم, مقايسه رات مقر آن با را اسالمي
كÇه اجÇتماعي رات قرÇم با يا فردي اخالقي رات مقر با را اسالمي قوانين ا گر ولي
كه حمالتي همة با ميشود/ فهميده آن عظمت كنيم مقايسه نوشتند, اخالق علماي
اسÇالم معذلك كرد, خواهند هم باز و كرده اسالم به سال صد چند و هزار اين در
حملهاي هر بزنند, بخواهند هم لطمهاي هر است/ عظمت و توسعه در روزبهروز
آهن بر كه است چكش مثال همان بهمنزلة اين بكنند, مسلمين به و اسالم به كه هم
آهÇن آنÇقدر مÇيشود/ مÇحكمتر آهن كه است اين تش خاصي و ميشود  كوبيده

ميشكند/ را چكش دسته كه ميشود محكمتر
يÇافت/ پÇرورش مÇحيطي چÇنين در و آمÇد بÇهدنيا محيطي چنين در پيغمبر
و د وحÇم كÇه عÇبدالمÇطلب ش دÇج بÇهدست ابÇتدا كÇه بÇود الهي ر مقد پرورشش
او كه بود ابوطالب عمويش تربيت تحت عبدالمطلب از بعد باشد/ بود خداشناس
كاملي انسان دوره هر در كه ف تصو بزرگان عقيدة به بلكه و خداشناس و د موح هم
و داد اجÇازه پÇيغمبر بÇه او بÇود/ هدايت امر در پيغمبر سلف ابوطالب باشد, بايد
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خودش ابوطالب كه رسيد مقامي به پيامبر بعد و كرد قبول شا گردي به را پيغمبر
شد/ پيغمبر شا گرد

او نميشناختند, ت نبو بهعنوان را د محم و بود نداده رخ بعثت هنوز كه وقتي
هÇرگونه لÇح و مورداعتماد كه كسي امين"/ د محم" ميشناختند: امين بهعنوان را
تÇا چÇهار كنند, تعمير ميخواستند را كعبه خانة بناي وقتي كمااينكه بود اختالف
قÇريش قÇبايل رÅسÇاي از يكي را كدامش هر كه بود كعبه خانه خدمت در مت س
ايÇنها از كÇدام هÇر كÇنند, نصب را حجراالسود ميخواستند وقتي داشتند/ ي تصد
شد اين بر قرار باالخره نكردند توافق كدام هيچ بردارم/ را سنگ بايد من ميگفتند
ايشان از شدند, مسجد وارد پيغمبر وقتي دهند/ انجام بگويد امين د محم هرچه  كه
گذاشتند/ آن روي را سنگ و انداختند زمين روي را خود عباي حضرت پرسيدند/
بÇياوريد و برداريÇد و بگيريد را عبا گوشة يك قبيله چهار شما از كدام هر  گفتند

كردند/ نصب و برداشتند را سنگ پيغمبر خود بردند آنجا وقتي اينجا/
بعثت از قبل حتي پيغمبر بزرگواري و بيطرفي به كه بود اعتمادي اين خوب
ايÇام آن در صÇدق راه در كÇه بÇود قÇدمي كÇه لفالفÇضول ح مسأله يا داشتند/ هم
به دل در راهي شايد كه آنهايي از ه عد يك م سق شد/ برداشته مردم بهنفع جاهليت
را ايÇن كÇنند/ كÇمك را مÇظلومان كه شدند قسم هم و نشستند هم با و داشتند خدا
آن از هÇميشه و پيوست حلفالفضول اين به هم پيغمبر ميگفتند/ حلفالفضول

ميكرد/ تجليل
در دارد/ عاليهاي مباني با ارتباطي پيغمبر كه بود معلوم ايام همان در خوب
ميبرد تشريف حرا غار به حضرت ديگر, ايام چه و رمضان ماه چه اوقات, غالب
در بزرگواري كمال با خديجه حضرت و ميكرد/ عبادت و ميگرفت روزه آنجا و
را ايشÇان ناراحتي موجب هرگز و ميكرد تشويق و تأييد و بود حضرت خدمت
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بود/ ابوطالب و خديجه به ميكردند اذيتش قريش كه حضرت يه تك نكرد/ فراهم
بÇود/ عÇبدالمÇطلب جانشين داشت كه احترامي و اهميت لحاظ از ابوطالب چون
كمتر كه است اين ميشناختند, هم را خودش و بود محترمي خاندان از هم خديجه

ميشدند/ مزاحم
حقايقي آن بيان به مأمور پيغمبر كه وقتي يعني بعثت بود? چگونه بعثت اما
پيغمبر بودند/ خداجو و د موح عمرشان ل او از پيغمبران همه بود/ دلش در كه شد
تشÇريف پÇايين حÇرا غÇار از كÇه بÇاري آن از بÇعد تÇا بود خداجو همينجور هم
"اقÇرأ" گÇفت: مÇن بÇه و آمÇد جÇبرÄيل ديدم كه فرمود Gبعد پيغمبر خود ميآورد,
"اقرأ", گفت: و داد فشار مرا گلوي مرتبه دو نيستم, بلد خواندن گفتم من (بخوان)/
Çذي ال ك رب باسم اقرأ الهي: امر به بنا گفت: و داد فشار سوم مرتبة گفتم/ را همين باز

/ë تا 1 آيات علق, سورة /1

بخوان ;1 Öم ل Öع ي Öمل ما االنسان لَّم ع م, ل الق ب لَّم ع ذي ال اال كرم, ربك و قرأ ا لق, ع ن م االنسان لق خ , Öقل خ

پÇروردگار بÇهنام بخوان آفريد, لق ع از را او كرد, خلق را بشر كه خداوندي بهنام
بشر به داد/ ياد او به نميدانست انسان كه را آنچه و داد تعليم قلم با كه بزرگوارت
بياموزد, علم خودش هم يعني است; علم انتقال كه كرد آشنا قلم با را او و داد علم

بدهد/ انتقال را آن هم
بود, اين ليهاش او شعار امروزي, بهاصطالح يا رسالتش كار شروع ما پيغمبر
انا فرمود: او به خداوند كه بود وحياي در ليهاش او شعار موسي حضرت اينكه  كما

/1ê و 13 آيات ط×ه, سورة /2

من ياد براي را نماز تو و برگزيدم خودم براي را تو من كري2 ذل ¸و ل× الصَّ م ق ا و ك/// Ôرت ت Öخ ا

بÇراي را نÇماز شÇد داده دسÇتور كÇه بÇود بنياسراÄيل براي كم Ôح اين شايد بپادار/
داده ما پيغمبر به كه دستوري بخوان/ من ياد براي را نماز نخوان, دنيايي  كارهاي
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م لَّ ع بخواني/ من ياد به بايد را نماز كه ميفهمي خودت جلو, برو كه است اين شد
آن وقت, آن مÇيفهمي/ خÇود كمكم يعني داد, علم را انسان خداوند , Öبالقلم االنسان

جÇلو برو گفتند دفعه اين ولي بكن/ چه گفتند او به كه بود كودك اسالم آن ملت,
جÇايي در يا كوه پايين در پايين, آمدم كه فرمودند پيغمبر بعد ميفهمي/ خودت
يك كÇه ديÇدمش انسÇاني بÇهصورت و كردم نگاه او به ديدم/ را فرشته باز ديگر
ميكردم نگاه هم هرجا به بود/ افق طرف آن ديگرش پاي و افق طرف اين پايش

ميديدم/ را او
بÇينم تÇو رعÇنا قÇÇامت از نشÇÇان دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

بود/ محو بود, پيغمبر سلوك كمال اين ميديدم/ را او ميكردم نگاه جا هر به
بÇهصورت هم ديگر بار يك جبرÄيل جبرÄيل/ ارباب در بلكه جبرÄيل در نه ه البت
بود/ مريم حضرت پيشگاه در واقعه يادآوري آن و شد متمثل پيامبر براي انسان
بودند/ كرده عرق منزل, آمدند حضرت شدم/ نگران ترسيدم, من كه فرمود پيغمبر

/2 و 1 آيات ر, مدث سورة /1

اي ر;1 ذÖان ف Öم Ôق ثر د Ôالم ها اي يا شد: نازل ديگري آيه كه چيزي در پيچيدند را خودشان
بده/ اندرز و برخيز پوشاندهاي, را خود كه  كسي

بÇوده, حÇمد سÇوره يÇا مÇدثر يÇا مÇزمل سÇورة شÇده نÇازل ليه او آيات حاال
كÇه امروز يعني بود رجب 27 در واقعه اين نميكند/ فرق ولي است اختالفنظر

¹لÇلي ي ف زلناه Öن ا نا ا آمده: آيه يك در چون ميگويند بعضيها ه البت است/ مبعث روز
لذي  

ا رمضان, Ôشهر آمده ديگر آيه در و شد نازل شب يك در همةقرآن پس القدر,

/18ë آية بقره, سورة /2

چون ندارند منافاتي هم با اينها شد/ نازل آن كهقرآندر رمضان ماه فيهالقرآن2: ل نزÔا

و شد نازل پيغمبر قلب بر جملگي بهصورت يكبار عرفانيقرآن بهتعبيرات بنا
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بعد شد/ نازل يكباره يعني است انزال بر دال فيهالقرآن, ل نزÔا بود/ رمضان ماه در اين
اين مثل اين آمد/ جديدي آيات نزولي شأن بهاصطالح و موردي هر در بهتدريج
حكومتي يا شركتي يا سازماني يك ميخواهند و ميشود كوششي Hفرض كه است
اينجور بايد ميگويند كه هست همه ذهن در كلياتي اينكار براي بدهند/ تشكيل
چيزي آن اصل بنويسند/ را اساسنامه كه ميشوند مأمور نفر دو نفر, يك بعد باشد/
هÇم قرآن ميشود/ نازل يكباره كه است مشترك و هست همه فكر در كه است
كه است اين اساسش و شد نازل پيغمبر بر رمضان ماه در يكباره ترتيب بههمين
و دارد ايمان پيغمبر ت نبو به بگويد را عبارت اين كه كسي Hطبع خوب اهللا/ الالهاال

دارد/ قبول را خدا بهسوي برگشت يا معاد بعد و رسولاهللا Gدمحم ميگويد
ايÇن است/ منطبق اينها با احكامقرآن همة كه است اسالم ليه او اساس اينها
آثاري ميبينيم/ جهان در است هنوز كه هنوز را بعثت اثر است/ ليهقرآن او روح
داشت/ خواهد ادامه هم قيامت روز آخر تا است داشته بشريت در واقعه اين  كه

است/ پيامبر كه ميدانستند نزديكان از نفر چند خودشو فقط ل او در پيغمبر
علي و خديجه فقط ميخواند حضرت كه نمازي بود/ ركعت دو تها مد Âقب نماز
تها مد ميخواندند/ نماز كعبه جلوي مسجدالحرام به ميرفتند بودند/ سرش پشت
از دارد ابا هم خداوند داد/ پيغمبر به قدرتي Hتدريج خداوند اينكه تا بود همين فقط
ها/ باب Öس ا ب الا االمور ري Öج ي Öن ا بي ا اهللا نَّ ا بدهد: انجام خودش اسباب به جز را امور اينكه
كرد را اژدها كار عصا موسي براي چنانكه باشد اين خالف است ممكن گاهي البته
بكند بخواهد خداوند كاري هر و است بهندرت اين ولي شكافت/ را نيل اينكه يا

ميكند/ است, آفريده خودش كه اسبابي بهوسيلة
خÇيلي مكه مردم ميان در خود وضعيت از پيغمبر ل او طبيعي بهطور خوب
ميپرستيد? كه چيست بتها اين كه بگويد مكه تمام در بايد تنه يك بود/ ناراحت
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در كÇه بكÇند مÇيخواست هÇم ابراهيم حضرت كه همانكاري است, سنگ اينها
كÇه آمÇده قÇرآن آيÇه يك در كرد/ محكم را او Hتدريج خداوند انداختنش/ آتش
نÇازل تÇو بÇه يكبÇاره قرآن چرا كه ميپرسند كافران ميگويند: پيامبر به خطاب
مÇحكم را تÇو قÇلب كÇه فÇرستاديم برايت كمكم را قرآن ميفرمايد: خداوند نشد?

/Âترتي Ôلناهت ر و ادكÆف به تبثÔنل كذلك ¸ واحد ¹جمل Ôالقران عليه ل زÔن ال لو كفروا ذين ال قال و :32 آية فرقان, سورة /1

پÇيامبر ايÇنكه تÇا گÇذاشÇتيم/ عÇهدهات به را سنگين بار اين Hتدريج يعني  كنيم/1

/2ì آية شعرا, سورة /2

خÇويشهاي و قÇوم قربين,2 اال كشيرت ع ر نذا و فÇرمود: خداوند كه رسيد بهدرجهاي
بترسان/ كن, انذار را خودت

لي او هÇمان بگÇيريم شÇخصي لحاظ از را بعثت است/ بعثت دنبالة همه اينها
بعثت مراحل اينها بگيريم امت ما لحاظ از ا گر اما شد/ برانگيخته پيغمبر كه است
و قÇوم ايÇنرو از خÇويشهايش/ و قÇوم بÇر شÇد مÇبعوث پÇيغمبر اينجا در است/
كÇه مÇهمانان ولي ميرسيد بهنظر كم Gظاهر كه غذايي به كرد دعوت را خويشها
و دوم روز نشد/ مجال گويا ل او روز آمد/ هم زياد و خوردند بودند نفر ê0 Hتقريب
كند, بيعت اسالم به من با كه هر بياورد, ايمان من به كه هر فرمود: پيغمبر سوم روز
من كرد: عرض و شد بلند علي(ع) فقط بار چند هر اما است/ من وصي و جانشين
مÇرا شÇما كÇه گÇفت پÇيغمبر شد/ آشكار پيامبر دعوت ديگر اينجا از خدمتم/ در
كه كوههايي اين پشت بگويم من ا گر فرمود: بلي/ گفتند: همه ميدانيد? راستگو
باور كند, غارت و قتل را شما ميخواهد كه هست قشوني برگرفته, در را مكه دور
در مÇحاسبه روز يك كÇه ميدهم خبر شما به من پس گفت: بله/ گفتند: ميكنيد?
هÇمه بÇياوريد/ ايÇمان خÇداونÇد به و بترسيد حساب روز آن از است/ شما  كمين
عثمان ابوبكر, آوردند/ ايمان نفري چند بهتدريج ولي كردند/ مسخره را حضرت
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بÇهطاÄف پÇيغمبر ميكردند/ اذيت هم باز ولي آوردند/ ايمان ديگري نفر چند و
تي ميÇاه عربستان در طاÄف و مكه و مدينه شهر سه زمان آن در بردند/ تشريف
بÇعثت و طÇاÄف بÇه رفÇتند حÇضرت بÇودند/ قÇبيلهاي هÇمه ديگر جاهاي داشت/
حÇتي و كÇردند بÇيرون را حÇضرت هم آنها ولي كردند/ اعالم آنها به را خودشان
فÇقط و شÇد زخمي ايشان پاي و بزنند سنگ حضرت به كه كردند وادار را هها بچ

شد/ مسلمان و آمد حضرت خدمت بود مسيحي غالمي كه نفر يك
فرمود: Gد مجد خداوند تا بود مكه محيط همان به منحصر دعوت زمان آن در

/28 آية سبا, سورة /1

بشارت بهعنوان جهان مردم تمام براي را تو ,1Gنذير و Gبشير Öاس لنل ¹ كاف الا رسلنا ك ا ما و

كÇه تÇرتيب ايÇن بÇه فÇرمود/ آشكÇار را بÇعثت پيغمبر اينجا از فرستاديم/ انذار و
به يكي و روم به يكي حبشه, به يكي وقت: پادشاهان به فرمودند مرقوم نامههايي
دستورات و بياوريد اسالم ا گر گفتند و كردند دعوت اسالم به را آنها قديم/ ايران
از بÇياوريد/ اسÇالم ميخواهيم فقط نداريم, كاري شما به ما كنيد رعايت را اسالم

شد/ آشكار اسالم ديگر اينجا
يÇعني آمد وحي كه بود لحظهاي همان حضرت خود لحاظ از درواقع بعثت
ميشود, زنده مرده كه بگيريم آنمعنا به بعثترا ا گر مردم لحاظما از آمد/ جبرÄيل
مÇا براي وقت آن بشويم/ زنده مردهايم انسانيت لحاظ از كه ما كه است وقتي آن
شÇخصي عثتÇب پÇيغمبر, ليه او بعثت كه روز اين ن تيم به ما بنابراين است/ بعثت
كه ميخواهيم خدا از هست, هم ما معنوي تولد عيد گفت ميشود و است, پيغمبر

انشا¾اهللا بدهد/ نجات معنوي مرگ مرگ, اين از هم را ما برانگيزد/ هم را ما



/1379 اسفند شيراز, امامعلي(ع), كنگره در نگارنده سخنراني منقح متن /1

علوي1 ف تصو

(ع) علي بهحضرت سالسلصوفيه بابانتساب  گفتاريدر

پازوكي شهرام دكتر

از اعم ميشود, علي(ع) مولي حضرت فضايل و سجايا ذ كر كه كتابهايي در
شرح در دارد وجود قسمتي Áمعمو دنهجالبالغه, متعد شروح يا شيعه كالمي  كتب
علوم جميع افاضه منشأ هم لدنيو علم سريان جريانو منبع هم حضرت, آن اينكه
بود/ تفسير و علملغت يا فروع علم كالمو يعني دين اصول علم مثل اسالمي رسمي
و حقيقت و طريقت علم مبدأ جناب آن كه ميشود اشاره Áمعمو قسمت درهمين
باب اين در ميدهند/ نسبت وي به را خويش خرقه ه صوفي بزرگان استو ف تصو

ميگردد: ذ كر شروحنهجالبالغه از نمونه دو ابتدا
او بÇاشد/ (ìëì (وفÇات الحÇديد ابÇي بÇن ا كÇه شارحان قديميترين از لي او
دانستي و است ف تصو احوال و حقيقت و طريقت علم علوم, از <ديگر ميگويد:
به و دارند پايگاه وي نزد و ميرسند وي به اسالم بالد جميع در فن اين ارباب  كه



17 علوي ف تصو

و كرخي معروف ابومحفوظ و بسطامي ابويزيد و سري و جنيد و شبلي مطلب اين
براي كافي دليل بوده آنان شعار امروزه تا كه خرقهاي و كردهاند تصريح ديگران

/19 ص ل, او جلد ابراهيم, ابوالفضل د محم تحقيق الحديد, ابي بن ا البالغه, نهج شرح /1

ميدهند>/1 اسناد الم عليهالس [حضرتعلي] بهوي را آن كه چرا است; تو
علماي اما <و گويد: آن در كه است (ì79 (وفات بحراني ميثم ابن شرح م دو
كÇيفيت و بÇاطن تÇصفيه در [عÇلي(ع)] وي بÇه نسبتشان عرفان, ارباب و ه صوفي

قÇمري, 1379 تÇهران, كÇتاب, نشÇر دفÇتر ل, او جÇز¾ بÇحرانÇي, ميثم الدين كمال نهجالبالغه, شرح /2
ص 79/

زمÇان آن در را نسÇبت ايÇن بÇهقدري بحراني است/>2 ظاهر تعالي اهللا الي سلوك
است/ واضح نسبت اين ميگويد كه ميدانسته ي عاد

حلي مه عال از ميتوان كردهاند اشاره مسأله اين به كه شيعه متكلمين بين در
هÇمينطور هم طريقه علم اما <و گويد: كه كرد دقياد كشفالص و الحق ÔجÖهن در
سناد ا وي به را خويش خرقه حقيقت و اشارات ارباب و ه صوفي جميع زيرا است

/238 ص صدر, سيدرضا تصحيح و مه مقد حلي, ر مطه يوسف بن حسن دق, الص كشف و الحق نهج /3

و اشÇارات ارباب را ه صوفي وي كه است اين ديگر ه توج جالب نكته ميكنند/>3
ميخواند/ حقيقت

فÇي خويشكشÇفاليÇقين ديگر كتاب چند در را مطلب همين حلي مه عال

آژيÇر, حÇميدرضا تÇرجÇمه حÇلي, ر طهÇم بÇن يÇوسف بن حسن اميرالمÆمنين, فضايل في اليقين كشف /ê
/93 ص ,1379 تهران,

/173 ص الكرامه, منهاج ترجمه واليت, جذبه /ë

شيعه ر متأخ علماي از ميكند/ تكرار نيز منهاجالكرام5¹ و اميرالمÆمنين4 فضاÄل

در هÇمچنين و (17 Ç 1ë ص ,137ë تÇهران, سÇوم, السالكين(چÇاپ تشويق رساله در ل او مجلسي /ì
ايران, ف تصو در جستجو دنبالة عبدالحسين, زرينكوب, از (منقول الفقيه يحضره ال فارسيمن شرح مه مقد
Ñ

بزرگ علماي كردهاند/6 تصريح ارتباط اين به نيز م دو مجلسي حتي و ل او مجلسي
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Ø

و ديÇن در (مÇنقول اجوبه رساله در سني و شيعه صوفيه تفكيك درضمن نيز م دو مجلسي /(2ì0 ص
/(2ì7 Ç 2ë8 ص ,1370 قم, جعفريان, رسول صفوي, دوره در سياست

نيز تهراني حسيني دحسين محم د سي مه عال و طباطبايي مه عال مرحوم مثل معاصر

مه الÇع /99 ص ,1370 تÇهران, امÇروز, دنÇياي در تشÇيع رسÇÇالت طباطبايي, دحسين محم سيد مه عال /1
مأثÇور علي(ع) اميرالمÆمنين از كه را عرفان حقيقت اينكه اظهار و قبول از پس نيز تهراني حسيني
و نميكند تجاوز دسته 2ë از ف تصو دستههاي <اصول گويد: دادهاند, نشر صوفيه طريقههاي است
ص تÇهران, Çباب, Ôالل لب ميگردد>(رسÇاله ابيطالب(ع) بن علي بهحضرت منتهي سلسلهها اين تمام

/(1ëê

و زريÇنكوب و فÇروزانÇفر مثل ف تصو در معاصر قين محق دارند/1 اذعان آن به
ارادت و ارتÇباط شÇرح مÇنوال بههمين ميدانند/ بيترديد را آن نيز كربن هانري
سنت اهل علماي منابع در شيعه منابع بر م مقد اطهار اÄمه به ف تصو ليه او مشايخ

بÇن علي بهنام علي(ع) به صوفيه انتساب ت صح در عربي زبان به كتابي نيز قمري) 138ì) Gاخير /2
سني معاصر علماي از يكي تأليف عÇلي لي ا الصوفيه انتساب تحقيق في الجلي البرهان او امامالعارفين ابيطالب

شÇده چÇاپ مصر در قمري) 1320 (متولد االدريسي الحسني الصديق محمد بن احمد شيخ بهنام
انÇتهاي در ميباشند روايي Hعموم كه تأليفاتش از عنوان 120 و است بزرگي ث محد مÆلف, است/
انÇتساب در خلدون ابن و تيميه ابن مناقشه رد ضمن كتاب اين از بخشي در وي است/ آمده  كتاب
اخÇتصاص داليÇل نداشÇتند, را آن شيخين كه بهعلمي اختصاصعلي(ع) و امامعلي(ع) به صوفيه

ميكند/ اثبات حضرت آن به را خرقهشان بالانقطاع انتساب و بهعلي(ع) صوفيه

است/2 آمده نيز
مشÇايخ كÇه است بÇديهي و اصÇلي اصول از ف تصو عالم در ديگر طرف از
به ايشان از و حضرت آن به طريقت امر در را خود اجازه رشته عرفان و ف تصو
هستند شيعي Hصراحت كه آنها چه ه صوفي سالسل همه Hتقريب برسانند/ پيامبر(ع)
و نيست شيعي Hصراحت ايشان فقهي مذهب كه آنها چه و ذهبيه و نعمتاللهيه مثل
مÇثل مينمودند سني Gظاهر مذهب, سني حكام سلطه تحت مناطق يا زمانها در
عÇلي(ع) بÇه اجÇازهشان رشته كه دارند اصرار بلكه و اعتقاد ه شاذلي و سهرورديه
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معصوم محمد تأليف الحقاÄق كتابطراÄق فارسي بهزبان اثر جامعترين صوفيه سلسلههاي درباره /1
اثر (The Sufi Orders in Islam ) اسالم در صوفيه كتابطراÄق هم انگليسي زبان به است/ شيرازي
آلماني زبان به ديگري كتاب /(1971 ل: او ميباشد(چاپ (J.Spencer Trimingham) تريمينگام
سه در ايران) شيعي درويشان ) Die Schiitischen Derwischord in Persiens بهنام ل مفص بسيار و
در شÇيعي سÇلسلههاي مختص كه ميباشد (Richard Gramlich) گرامليش ريچارد تأليف جلد

آلمان)/ ,197ì ل: او است(چاپ قبلي كتاب مكمل جهت اين از و است ايران

سÇلسله مÇثل ÇÇ ميباشد اÄمه ديگر طريق از غيرمستقيم يا انتساب اين ميرسد/1
امÇام بÇه كÇرخÇي مÇعروف شÇيخ بهواسطه و است ف تصو السالسل ام كه معروفيه
در فقط و ه كميلي سلسله مثل ميرسد حضرت آن به Hمستقيم يا ÇÇ ميرسد رضا(ع)
پيامبر به نيز ابوبكر طريق از را خود اجازه رشته كه است نقشبنديه سلسله ميان اين
او از و بسÇطامي بÇايزيد بÇه را خود اجازه سلسله كه طريق اين به ميدهد/ نسبت
او از فارسيو سلمان به او از ابيبكرو بن د محم بن قاسم به او از و بهامامصادق(ع)
ديگر طريق چند به آنان خود حال اين با ميرساند/ پيامبر به باالخره و ابوبكر به
حÇضرت به انتساب مشهور طريق همان Hنهايت كه ميكنند نقل را خود سلسله نيز

مÇحمد خÇواجÇه عÇمد¸المÇقامات, ميدهند(ر/ ك: ترجيح را علوي طريق برخي نقشبنديه ميان در /2
احÇمد تÇصحيح قÇدسيه, پÇارسا, د محم خواجه را(ر/ ك: بكري طريق بعضي و (13ê ص اهللا, فضل
امام به مشهور سرهندي احمد شيخ از تبعيت به بعدها بكري طريق Gظاهر ص31)/ عراقي, طاهري
نقشبنديه ميان در وقت حكومت سني ب متعص عقايد از تبعيت به او توسط و (103ê Ç رباني(971
سÇا كÇنان مثل نقشبنديه از جمعي ميان در حال اين با ولي (11 ص ,2 ج الحقايق, (طراÄق شد متداول
بÇهنظر و هست اشكÇالهايي نسÇبت اين در بههرحال نگرفت/ قرار ه موردتوج چندان هر ماورا¾الن
ايران, ف تصو در جستجو دنباله (زرينكوب, ندارد توافق صوفيه سنت و تاريخ با ف تصو تاريخ قين محق
انكار مورد اينرو از /(212 ص نيست(همانجا, حل قابل تاريخ اهل مثل هم صوفيه نزد و (370 ص
را نÇقشبنديه سÇلسله شÇوشتري نÇوراهللا قÇاضي چنانكه است/ گرفته قرار ف تصو بزرگان تقبيح بل
تÇرويج جÇهت آنÇان از شÇرذمهاي گÇويد و (8 ص ,2 ج المÆمنين, خوانده(مجالس مخترعه" "سلسله
قÇوم اجÇماع خÇرق و بسÇته ابوبكر جهت في تصو نقش جماعت و سنت اهل زدن گول و بضاعت
مÇرحÇوم ر تأخÇم عÇارف و عÇالم /(ë ص (هÇمان, بسÇتهانÇد او بÇه را خÇود طÇريقت خرقة و نموده
Ñ

ميباشد/2 "سلسلهالذهب" به مشهور علي(ع)
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Ø

نÇقشبنديه رين تأخÇم مجعول و غلط و اختراع محض را بكريه طريقه نيز همداني مجذوبعليشاه
ميكند/ آن قدح بيان (10ì Ç 93 ص نوربخش, دكتر (تصحيح مرا¸الحق كتاب در فصلي در و ميداند
جماعت و سنت اهل زدن گول و بضاعت ترويج جهت نقشبنديه رين متأخ گويد شوشتري اينكه اما
صدق شواهد و ميشود اثبات نيز تاريخي جهات از Gظاهر دادند نسبت نيز ابوبكر به را خود سلسله
شÇاه مÇثل تشÇيع بÇه مشÇهور صÇوفيه مشÇايخ با نقشبنديه بزرگان كه است مخالفتهايي گفتار اين
ارتÇباط ديگÇر و كÇردند نÇوربخش محمد سيد و تركه محمد بن علي صاينالدين يا ولي نعمتاهللا
مشايخ سعايت آنان نزد لذا و داشتند تيموريان مثل مذهب سني حكام با نقشبنديه كه است نزديكي
استحكامي چندان نقشبنديه ميان در معنعن اتصال و سلسله مسأله كلي بهطور ولي ميكردند/ شيعي
شÇيخ انÇتساب مÇثل مشÇايخ از برخÇي ميان دور زماني فاصله و اتصال تصحيح در Hغالب لذا و ندارد
به (791 (وفات نقشبندي د محم بها¾الدين خواجه انتساب يا بسطامي بايزيد به خرقاني ابوالحسن
فÇقدان همين بهدليل و شدهاند روحاني بهانتساب قاÄل (ë7ë (وفات غجدواني عبدالخالق خواجه
تÇعاليم بÇرخÇالف Áاصو بها¾الدين خواجه مثل نقشبنديه از بزرگاني متصل, و مسلسل  كرسينامه
بÇود(قÇدسيه, اويسÇي بايد و نرسد بهجايي كسي سلسله از گويند و شده سلسله منكر ف تصو ليه او

ص29)/

كه است اين ميباشد فعلي بحث موضوع و ميآيد ميان به اينجا در كه سÆالي
پيامبر علم باب به را خود عرفان و ف تصو سلسلههاي چرا و چيست سلسله از مراد

ميپردازيم/ مطلب اين شرح به ماتي مقد ذ كر با ميرسانند/ علي(ع) حضرت
از كه است لدني علمي حقيقي, علم كه است اين ف تصو اصلي اصول از يكي
علم آن البته است/ شده منتقل بيد Gيد و سينهبهسينه و داشته استمرار خاتم تا آدم
بÇه و بÇود خÇاتم پيامبر آن از Hاصالت والطين ¾الما بين آدم و Hنبي Ôكنت حديث بهموجب
بهدست دست معنوي وصايت بهطريق و الهي انتصاب به اينكه تا آدم نزد عاريه

و تÇصحيح لدنآدم(ع), مÇن الوصÇي¹ (بÇاب صÇدوق شÇيخ الفقيه يحضره ال من در منقول خبر بنابر /1
امÇانت ايÇن (ëê02 حديث ,ì Ç 3 ص ,ì ج ,13ì9 تهران, غفاري, عليا كبر و بالغي صدر ترجمه
به رسيد تا بود دوره آن ولي نزد دوره هر در بهبعد آن از و رسيد شيث به آدم از وصيت بهطريق الهي
بÇه ايشÇان از و پÇيامبرا كÇرم به وي از سپس و باشد) ابوطالب همان Áاحتما) كه رده ب بهنام شخصي
ديگري ة عد از خاتم تا آدم بين صدوق شيخ شد/ جاري اطهار(ع) اÄمه در رشته اين و رسيد علي(ع)

هستند/ س مقد كتاب و قرآن در مذكور پيامبران همان آنان از تعدادي كه ميكند ياد اوصيا و اوليا از

و علي(ع)1 الهي علم مدينه باب به ايشان از و رسيد پيامبرا كرم به آدم اوصياي از
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آن و كردهاند اليت و به تعبير علم اين از عرفا الم/ عليهمالس امامان ديگر به سپس
هÇر طÇريقت و بÇاطني دعوت و معنوي مقام و ي اليالحق جنبه و رسالت باطن را
و شريعت احكام بالغ ا مقام كه رسول الخلقي الي جنبه مقابل در دانستهاند رسول
پيامبر الهي معنويو جنبه به راجع چون معني اين به اليت و است/ ظاهري دعوت
ندارد/ مدخليتي ولي تعيين در اشخاص اجتهاد و ذوق و است الهي اذن به ميباشد,
شريفه: آية بهموجب واليت مقام ولي شد ختم نبيا كرم در رسالت مقام گرچه و

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /1

تÇعطيلي كه است الهي اسما¾ از "ولي" اينكه بهموجب و 1 ¹ ف âلي خ ض Öر  Öاال ي ف Õل اع ج× âين ا

موالنا: بهقول است/ دايمي نميپذيرد,

/ 817 بيت م, دو دفتر سبحاني, توفيق تصحيح معنوي, مثنوي /2

است2 داÇÄم قÇيامت تÇÇا آزمÇÇايش است قاÄم اي ولي دوري هر به پس
ديگر در رشته اين و شد واليت تام مظهر علي(ع) الهي اذن به پيامبر از پس
اوست/ هادي و مهدي كه فرجه تعالي لاهللا عج دوازدهم امام تا يافت جريان امامان

موالنا: قول به باز

/ 820 بيت م, دو دفتر همان, /3

رو3 يشÇپ نشسÇته هÇم و نÇهان هم راهجو اي است وي هادي و مهدي
ترويج را آن و كردند شريعت احكام اخذ فقها اÄمهاطهار, اصحاب ميان در
نفس تهذيب به دعوت به مأمور ايشان, طريقتي واليتيو جنبه از كساني نمودندو
طÇريقت كÇه بود اينجا از و باشند/ عرفا يا ه صوفي مشايخ كه شدند لياهللا ا سلوك و
است/ شده ناميده دي" محم "شريعت با قياس در مرتضوي" "طريقت بهنام اسالمي
و HتقيمÇمس يÇا ه وفيÇص بÇزرگ مشايخ تمامي ميبينيم كه است همينجا در Hدقيق
به منتسب معني اين به تربيتو و هدايت تحت غيرمستقيم و باواسطه يا بيواسطه
حضرت به وي انتساب و كميل Âمث بودهاند/ اÄمهاطهار ديگر يا علي(ع) حضرت
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امÇام بÇه بسÇطامي بÇايزيد باقر, يا اد سج امام به انتسابش و ادهم ابراهيم علي(ع),
حضرت هشتم امام به كرخي معروف هفتم, امام به حافي بشر و بلخي شقيق ششم,
مÇعنوي بÇههدايت مأذون امÇام جÇانب از را خÇود كÇه مشÇايخ هÇمين و رضا(ع)/
رشتههاي قرار بدين و كردند خود جانشين و رسانده كمال به را كساني ميدانستند
هÇيچ بÇهايÇنكه داشÇتند تأ كيد آنان آغاز همان از اما شد/ جاري ف تصو مختلف
كÇليه واليت مÇقام از مسÇتفيض هست آنÇچه و ندارد متاعي خود پيش از شيخي
عنايت نيز او به سلوك مراتب طي و كامل شيخ با ولويه بيعت از پس كه ميباشد
دقت و ه موردتوج علي(ع) به آنها اتصال Hنهايت و مشايخ اجازه مسأله لذا ميشود,
و اجازات معنعن و زنجيروار تسلسل بر داللت كه "سلسله" اصطالح Hاساس بود/ تام
كسي ا گر بگويند تا شد رايج جهت همين از دارد سابق از الحق معنوي وصايت
به اجازهاش و باشد متصل و مأذون بايد است معنوي هدايت و ارشاد مقام عي مد

درآييد/ خانهها به درها از و :189 آية بقره, سورة /1

بÇاشد عÇلي(ع) كه واليت خانه در از ه×ا1 اب بÖو× ا Öن م وت Ôي Ôب Öال تÔوا Öأ و بهموجب تا برسد امام
از يÇا زور بÇه بخواهÇد كه نباشد متجاوزي و سارق حكايت و باشد شده آن وارد
مÇوجب كه است اجازه و اتصال همين شد, وارد در از چون اما شود/ وارد ديوار

موالنا: قول به باز ميشود/ نيز او قلب در واليت لطيفه سريان

/ 832ëبيت اميركبير, انتشارات ,2 ج فروزانفر, مان بديعالز تصحيح كلياتشمستبريزي, /2

نÇرسد2 نÇهاني بÇه زنÇهاني امانت تا مسÇيح انÇوار حÇامل نشود دل مريم
سÇني ب تعصÇم سالطين سلطه دوره كه هجري ششم و پنجم قرون در بهخصوص
بود, ف تصو سلسله در تشعب لذا و ارشاد عيان مد ظهور و سلجوقيان مثل مذهب
محسوب جرم اهلبيت به ارادت اظهÇار كه زمانهاي در اجازات, اين ذ كر تأ كيددر
خود معنوي اتصال و ارادت هم تا يافت فزوني مختلف رموز و بهعناوين ميشد,
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مشايخ دعوي صدق مال ك طريق اين از هم دهندو نشان علي(ع) بهمقامواليت را
كنند/ ن معي را سقيم از صحيح اجازه داشتن و ه حق

/317 بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

دست1 داد نشايد دستي هر به پس هست روي آدم ابÇليس بسي چون
اجازه داشتن و معنوي تربيت اهميت بر دال عرفاني رموز و نشانهها از يكي
بÇود, رايج عرفا مشايخ ميان كه علي(ع) حضرت به اجازات اين انتساب و ارشاد
كسي چه دست از خرقه كه كنند ذ كر Hبودحتم معمول كه است خرقه استعاره رمزو
و لطيفهواليت بلكه نبود ژنده مرقع لباس Hحقيقت خرقه, از منظور البته پوشيدهاند/
خÇوردن پيوند و طريقتي بيعت بههنگام سالك كه بود معنوي فقر ديگر بهتعبير
و تÇقوي× لبÇاس به ملبس تا ميگرفت خود شيخ از الهي ملكوتي شجره به معنوي
كÇه است عÇبايي يÇا كسÇا¾ ايÇنباره در آنان مرجع شود/ او الهي اخالق به متخلق
آن بÇه طÇهارت و عÇلم طÇريق ايÇن به و پوشاندند بيت اهل بر پيامبرا كرم(ص)

احسايي ابيجمهور ابن شيخ نهم قرن در شيعه بزرگ عالم و عارف خرقه, حقيقي معناي درباره /2
(381 Ç 379 ص قÇمري, 1329 شيرازي, احمد شيخ سنگي, (چاپ جلي Ôم كتاب در را نبوي حديثي
بنابراين ميكند/ نقل Hعين ,17 Ç 1ë ص السالكين, تشويق در نيز ل او مجلسي كه كرده شرح سپس و نقل
از خانهاي آن داخل كه سرخ ياقوت از ديدند را قصري بهشت, در معراج در كه فرمود پيامبر حديث
وي ولي كند باز را صندوق در خواستند جبرÄيل از پيامبر صندوقي/ خانه وسط در و بود سفيد در
بود: چيز دو آن در كرد/ باز را صندوق در جبرÄيل الهي اذن يافتن از پس باشد/ الهي اذن به بايد  گفت
پس ميدهم/ عزيزانم به كه هستند من نزد چيزها عزيزترين دو اين فرمود خداوند و مرقع/ و فقر
بÇرتن حضرت آن و كرد/ علي برتن الهي اذن به را آن سپس و پوشيد را خرقه معراج از پس پيامبر
خÇرقه خÇرقه, اين از مراد كه ميدهد شرح اينجا در احسايي قاÄم/ حضرت تا حسن(ع) خود پسر
معناي و فقر درباره سپس كرد/ اخذ آن مقام صاحب از بايد كه است معنويه خرقه و نيست ظاهري
خÇرقه حقيقت را آن و ميكند ذ كر پيامبر از را حديث سه است واليت اخراي عبارت كه آن باطني
در نÇيز آمÇلي حÇيدر سÇيد است/ ظاهري خرقه باطن و مدلول معنوي واليت معنا, اين به ميداند/
كÇه مÇيكند روشÇن (231 Ç 230 ص يحيي, عثمان و كربن هانري (تصحيح االنوار منبع و جامعاالسرار

مÇÇÇÇÇÇÇÇراد

ميبود پشم از و ژنده و خرقه بايد نيز Gظاهر لباس اين فرمودند/2 اعطا بزرگواران
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دربÇاره ميباشد/ ظاهر و صورت اهل تفهيم براي مجاز و استعاره آن و است واليت سر خرقه, از
عرفان صوفيه", خرقه درذ كر "حديثي شهرام, دكتر پازوكي, مذكورر/ ك: حديث و آن معناي و خرقه

/1380 مقاالت(8), مجموعه ايران,

خرقهپوشي رسم البته باشد/ داشته اهللا ماسوي ترك دنيويو امور ترك بر داللت تا
خÇرقههايي چÇنين و شÇد مÇرسوم حÇقيقت از عاري صوفينمايان بعضي نزد نيز

باشد: آتش شايسته حافظ بهقول بود, نشده اخذ اهلش از هم, چون
باشد آتش مستوجب كه خرقه بسا اي باشد بيغش صافي همه نه صوفي نقد
ميدهند, نسبت علي(ع) به را خود خرقه سند ه صوفي بزرگ مشايخ ا گر پس
است, حÇضرت آن بÇه ولوي انÇتساب بلكه نيست ظاهري خرقه پوشيدن منظور
بيعت اين با معتقدند و ميدانند خود دستگير را علي(ع) ولويه بيعت عقد در يعني
مÇعنوي فÇرزندان ,¹Ç االم هÇذه ابÇوا Õعلي و انا نبوي حديث بهموجب معنوي پيوند و
اينكه با خلدون ابن مثل نكتهبيني خ مور را مطلب اين هستند/ واليت مقام صاحب
بÇه فه تصوÇم ميگويد: و شده ه متوج است ع تشي و ف تصو معنوي ارتباط از غافل

/982 ص فرهنگي, و علمي انتشارات ,2 ج گنابادي, پروين محمد ترجمه خلدون, مه,ابن مقد /1

از حا كÇي انتساب اين اما دادند/1 نسبت بهعلي(ع) را خود خرقه شيعه از پيروي
واحد/ حقيقتي بر دال هستند نام دو ع تشي فو تصو اينكه آن استو تر مهم حقيقي
بÇه بÇايد پيشداوري هرگونه از قبل ع تشي و ف تصو اتحاد دادن نشان براي
پديدار به ابتدا غرب در پديدارشناسي روش تابعان بهقول و ع تشي و ف تصو اصل
سÇپس و كÇنيم ه وجÇت بÇاطنشان يÇعني دو آن سرآغاز و (Urphaenomen) ليه او
از ايÇنكه نÇه دهÇيم نشÇان است داشته ظاهري تاريخ در باطن اين كه را ظهوراتي
كه فرعي اموري به ساخته ل متنز ليهشان او اصول و حقيقت از را آنها ابتدا همان
و تÇاريخي ر تأخÇم انÇحرافÇات Hاحيان و الت تحو و دهيم تقليل يافته حدوث Gبعد
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سالسل انتساب همين از ف تصو پديدارشناسي در بگيريم/ اصل مال ك را زماني

دارد داللت كه شواهدي بهترين از <يكي ميگويد: و ميآورد را استدالل همين طباطبايي مه عال /1
طوايف( كه اين همة كه است اين ميگيرد سرچشمه اÄمه تربيت و تعليم از طايفه اين ظهور اينكه بر
است) ديگري د متعد فرعي سلسلههاي به منشعب سلسله هر و ميباشند كلي سلسله 2ë حدود در
مÇيسازند> مÇنتسب شÇيعه ل او پÇيشواي بÇه را خود ارشاد و طريقت سلسله طايفه, يك بهاستثناي

/(99 ص امروز, دنياي در تشيع (رسالت

مÇذكور معناي همان به علي(ع) واليت قبول ف تصو اصل كه برميآيد1 ه صوفي
سخن بهاقتضايزمان يا احوال بنابر ه صوفي مشايخ ا گر ف, تصو تاريخ در اما است/
اموري اينها كردهاند, معرفت يا محبت يا زهد طريق مثل وصول مختلف طرق از
ع تشي پديدارشناسي در همينطور ندارد/ اعتقاداتشان اصل به ربطي و است فرعي
دين سنت, اهل نظر برخالف كه, است اين به اعتقاد ع تشي اصل كه ميگردد معلوم
بلكه باشد كافي پيامبر از پس كه نيست كتاب تنزيل مقام و سنت شريعتو صرف
مÇقام و درمÇيآورد بهنطق را آن و است كتاب همراه كه باشد بايد نيز ولي و امام
اصل پس رسيد/ اوصياÄش و علي(ع) به پيامبر از پس مقام اين و است آن تأويل
شÇيعه تÇاريخ, طÇي در GعدÇب اينكه نيست/ آن كالمي و فقهي فرعي معناي ع, تشي
در كالمي مذهبي يا سنت اهل فقهي مذاهب ديگر جنب در فقهي مذهب به تبديل
خÇلفا¾ سÇلطه عÇليه سÇياسي نهضت را آن حتي يا شده ل مبد اشاعره و معتزله بين
شÇيعه مÇذهب بÇيترديد است/ ع يÇتش اصÇلي بÇرحÇقيقت فÇرع كردهانÇد, تعريف
معناي همان است آن ذاتي آنچه ولي دارد نيز سياسي و كالمي و فقهي جنبههاي
دوره اواخر در Hخصوص اسالم تاريخ طي در فانه متأس كه ميباشد ولويش مذكور

و بÇهجوش آمÇلي دحيدر يÇس هشتم قرن در كه رسيد ي بهحد شيعه مذهب در كالم و فقه سلطه /2
ر تصو اين علي(ع)] واليت مقام به انتسابشان عين [در صوفيه ا كثر ميان در ميگويد: آمده خروش
هÇم [رسÇمي] شيعه و هستند عرفاني] [معارف فضيلت اين از عاري معصومين اÄمه كه شده رايج
Ñ

كه ي بهحد تا است/2 يافته غلبه جنبهها ديگر ماندهو عنه مغفول محجوبو صفويه
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است مÇتداول ايشÇان مÇيان كÇه است ظÇاهري عÇلوم مÇنحصربه امامانشان فضيلت كه ميكند خيال
ميثم ابن از دوره اين در شيعه بزرگ مسلك عارف علماي مساعي /(9 ص منبعاالنوار, و (جامعاالسرار
نÇوراهللا قÇاضي و احسايي ابيجمهور ابن حلي, فهد ابن آملي, حيدر سيد تا حلي مه عال و بحراني

است/ تشيع و ف تصو اتحاد تفهيم و ايضاح مسير همين در شوشتري

جÇعلي و اختراعي مذهب شيعه كه شدند قاÄل عامه علماي از بعضي ايام همان در

مÇذهب جÇعليبودن به قاÄلين رد المÆمنين مجالس تأليف از شوشتري نوراهللا قاضي اصلي مقصود /1
را رأي ايÇن شÇد گÇفته Gبعد آنچه برخالف و است آن عرفاني حقيقت دادن نشان Hخصوص و شيعه

است/ داده قرار نظر مد را تشيع ماهيت بلكه نياورده بهميان "شيعهتراشي" بهمنظور و بهتكلف

HالبÇغ نيز جديد مستشرقين چنانكه است1 اسماعيل شاه يا و الجايتو سلطنت ايام
ايÇرانÇيان مÇصنوع و شÇعوبي نÇهضتي را آن بÇعضي شÇده مÇÇنكر را آن اصÇÇالت

تÇهران, مÇجتبايي, فÇتحاهللا حواشي و ترجمه براون, ادوارد ايران, ادبيات تاريخ به: كنيد رجوع Âمث /2
اتÇخاذ بÇا كÇربن هانري مثل هم كساني مستشرقين, غالب ا كثريت مقابل در /28ì ص ,1 ج ,13ì1
عÇرفان و ف صوÇت عÇين را آن و هسÇتند قÇاÄل اصÇالتي و حÇقيقت شيعه براي پديدارشناسي روش
اصÇلي مÇاهيت و مÇنشأ درخÇصوص روش همين با كربن از پس كه تحقيقهايي ديگر از ميدانند/

است: ذيل كتاب رسيده كربن با واحدي بهنتيجة و گرفته صورت تشيع
Amir - M oezzi, The Divine Guide in Early Shiism, tr a nsla te d in to English by

D.Streight, SUNY, 1994.

شÇده مÇوجب اسÇالم عرفاني حقيقت از غفلت كه همانطور درست ميخوانند/2
يÇا هÇندي مÇذاهب يا باستان ايران مثل ديگري جاهاي در را آن سرچشمه است

بدانند/ اشعري يا حنفي را ه صوفي مشاهير اينكه يا كنند جستجو مسيحيت
بر و همرأي Gظاهر فقه و دين فروع در است ممكن عرفان و ف تصو بزرگان
آنكه از اعم ÇÇ فقهي اجتهادات قبيل اين ولي باشند, شافعي يا حنفي Âمث مذهب
ديني اعتقادات اصل به ربطي Hاساس ÇÇ ندانيم يا بدانيم ايشان ه تقي بهموجب را آن
ي مهم اختالفات فقهي مسايل در همواره هم شيعه فقهاي ميان چنانكه ندارد آنها
ولي بÇوده سÇنت اهÇل اربÇعه مذاهب موافق ايشان استنباطات گاه و داشته وجود
نظر از كه درحالي ميدانيم شيعه را زيديه ما است/ نگرديده آنان بودن شيعه منافي
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چنين مسأله نيز كالمي نظر از ميباشند/ معتزلي Hعموم كالمي نظر از حنفيو فقهي
ولي بÇاشد نÇزديك اشÇعري به كالم اقوالشان است ممكن ف تصو بزرگان است/
و صوفي حيث از آنان نيستند/ اشعري هيچوجه به رايج رات تصو بعضي برخالف

هستند/ علوي شيعه اعتقاداتشان ولوي حقيقت بهاقتضاي و بودن عارف
اهÇل بزرگ فقيهان نزد را واليت و عشق درس موالنا همچو جليلي عارف

نميجويد: سنت

/3833 بيت سوم, دفتر معنوي, مثنوي /1

نكÇرد1 درسÇي شÇافعي و بÇوحنيفه درد مÇيافÇزود عشق كه طرف آن
نميدانند: را عشق روايت و شرح آنان ميداند چونكه

نÇÇÇÇيست روايت درو را شÇÇÇÇافعي نگÇفت درس بÇÇوحنيفه را عشÇÇق

انتشارات ايزدگشسب, اسداهللا شيخ تصحيح تبريزي, ين شمسالد كليات منتخبات الهÇيه, جذبات /2
/100 ص ,1378 تهران, حقيقت,

نÇÇÇيست2 درايت درو را حÇÇÇÇنبلي است بÇيخبر عشÇق رÇس از مÇالك
اشعري بزرگ عالم حتي متكلمي هيچ بساط در را دين ولوي راز او منوال همين به

نمييابد: رازي فخر

/ê1êì بيت پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /3

بÇÔدي3 ديÇÇن رازدان رازي فÇÇخر بÔدي بين ره خرد ار بحث اندرين
قلب مقام است موالنا مطلوب آنچه ولي عقل مقام كالم و است نقل مقام فقه
بگشايد/ بايد را آن او و است علي(ع) نزد كه رازي مستتر/ ي سر است, سر است,

/3771 بيت ل, او دفتر همان, /ê

القضا¾4 حسن سو¾القضا¾ پس اي مÇÇرتضي عÇÇÇلي اي بگشÇÇÇÇا راز

:(ì1 Ç ë7 ار, طÇع فريدالديÇن شيخ آثار تحليل و نقد و احوال عطار(شرح شيخ مورد در فروزانفر قول به /ë
Ñ

مذهب5 احوط به عمل گويند گاه ه صوفي ا كابر كه است همينرو از چهبسا و
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و طÇبيعي بسÇيار است امÇري كÇامل, مرشد و مطلق ولي بدان [عطار] او اخالص و عشق <بنابراين
شÇافعي يÇا ابوحنيفه/// از مذهب فروع در او تبعيت و ف/ تصو مسلك در اوست رسوخ بهاقتضاي
او كÇه فرض به و ندارد المواليعلي(ع) مولي حضرت به عاشقانهاش اخالص و ارادت با منافاتي
يÇا حنفي اطالق و نبوده باالختصاص اربعه اÄمه از هيچيك پيرو شك بدون بدانيم سني را [عطار]

تÇن چهار اين از هيچيك تابع دين فروع در صوفيه زيرا نيست روا او بر مالكي يا حنبلي و شافعي
فتواي و ميكردهاند عمل حال بهمصلحت دين فرعي مسايل از مسأله هر در بلكه نبودهاند بهتنهايي
ميتوان لذا و نبودهاند> بهخصوصي شخص تبعيت به مقيد و ميدادهاند ترجيح را تن چهار از يكي

ميكردهاند/ اجتهاد خود  گفت

مÇذاهب از يكي به التزام از گريز براي له/ مذهب ال من الصوفي گويند: گاه و ميكنيم
اظهار كه صوفي هر كه گفتهاند نيز لهذا و بودن/ شيعه به تصريح از احتراز و عامه

/ì ص ,2 ج المÆمنين, مجالس شوشتري, نوراهللا قاضي /1

است/1 گردني و سيلي اليق بلكه كردني مالمت كند مذهب
علي(ع) حضرت به انتساب در ه صوفي سلسلههاي كه اصراري تأ كيدو همه با
عÇرفان و ف صوÇت مÇخالفين جÇانب از دارند همام امام آن از طريقت علم اخذ و
آنها بررسي و شرح به اينك كه است شده موضوع اين در نيز انكارهايي و ترديد

ميپردازيم:
اصالت عدم دليل ه صوفي بعضي ميان در را آن شيوع و فساد سرايت  گروهي
قول به ل متوس پاسخ در كردهاند/ ر تصو ه كلي واليت مقام صاحب به آنها انتساب و
پديدارشناسان مانند درست وي ميشويم/ باب همين در طباطبايي مه عال مرحوم
در خÇدا مÇردان از جÇمعي هجري دوم قرن در چگونه آنكه شرح از پس جديد
اميرالمÆمنين فياض منبع از استفاضه به باطني مجاهدت و سلوك و سير به اهتمام
دوانيدند, ريشه اسالمي بالد تمام در مخالفتها تحمل از پس پرداختندو علي(ع)
و نÇموده تكÇذيب را نسÇبت ايÇن مÇا كه ندارد <دليل گويد: مخالفين شبهه رد در
و نسÇبت اصÇل كرده, پيدا شيوع طايفه اين ميان در كه معايبي و مفاسد بهواسطه
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در فساد سرايت :Á او كه چرا بنماييم/> دكانداري به حمل يا كنيم انكار را استناد
بايد باشد چنين ا گر و نيست ليهشان او اصول و انتساب اصل بطالن دليل طايفهاي
و خÇالفت مÇقام كه ايامي در :Hثاني كشيد/ اديان و مذاهب همه دور به بطالن خط
و دوستداران به و نداشتند (ع) بيت اهل حق در خوشي اعتقاد جامعه  كارگردانان
از ه وفيÇص طÇايفه از مÇقصود ا گر ميكردند, وارد شكنجه و فشار آنها منتسبين
و امور اولياي قلوب جلب و طريقهشان ترويج د مجر علي(ع) حضرت به انتساب
رهÇا را مÇلت و دولت عÇالقه مÇورد خلفاي كه نداشت دليلي هيچ بود, مردم عامه
انÇتساب هشÇتم يÇا ششم امام به Âمث يا بچسبند شيعه ل او پيشواي دامن به  كرده,

/10ê تا 99 ص امروز, دنياي در تشيع رسالت /1

جويند/1
ذ كÇر را فه تصوÇم از گÇروههايي و فÇرقهها فوق اشكال بهدنبال هم  گروهي
بÇه ربطي و است غيراسالمي و سخيف Âكام آنها اعتقادات ميگويند و ميكنند
چنانكه ف تصو اصل Á او كه نميكنند ه توج كه درحالي ندارد/ اÄمه معنوي تعاليم
مÇذاهب عÇين ايÇنكه نÇه است ديÇن در واليت و باطن مقام به اعتقاد شد مذكور
ف صوÇت بÇهنام قÇديمااليÇام از مÇخالفين كه را فرقههايي باشد/ ف تصو به منتسب
و واصÇليه نÇوريه, حÇلوليه, Çحاديه, ات مÇثل كÇنند رد را ف تصو خود تا ميخوانند
و بÇاشد داشÇته ميتواند هركس كه است ي خاص عقايد به ناظر بيشتر Á او عشاقيه
آن از نامي سالسل از هيچيك ميان در چون باشد صوفي Áاصو كه نيست نيازي
قبول را عقايد اين حقيقي ه صوفي خود نيز اعتقادي نظر از Hثاني و نشده برده ق رف

ف تصو مخالفين كتب در شود ذ كري آنها نسب و اصل و هويت درباره بيآنكه فرق اين اسامي /2
س مقد به منسوب يعه الش حديقه و كرمانشاهي علي محمد آقا خيراتيه تا جوزي ابليس تلبيس از عرفان و
Ñ

ميتوان هم شيعه مورد در را امر اين ولي جستهاند/2 ي تبر آن از همواره و ندارند
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Ø

مثل تاريخي كتب در حتي و نكردهاند آنها از ذ كري صوفيه خود درحاليكه است/ شده نقل اردبيلي
از اسÇمي HتÇراحÇص بÇيآنكه شده داده انتساب معيني اشخاص به فرقهها اين شهرستاني نحل و ملل

شود/ برده آنها بودن صوفي

ياتبصر¸العوام سوم قرن در نوبختي يعه مثلفرقالش شيعه تاريخي كتب در  گفت/
از اقÇوالي و آمده شيعه از فرقه بيست حدود نام ششم قرن در رازي مرتضي د سي
نداند/ مسلمان Áاصو را آنها بشنود را اقوال آن كه هر كه شده نقل آنها از بعضي
مÆلفتبصر¸العÇوام خود كه كامليه بيانيه, ه, رابي Ôغ خطابيه, مثل منحرفي فرقههاي

ميكند/ بيزاري و تنفر اظهار و خوانده كافر را آنها از فرقه هشت
در تاريخي منابع ميگويند و ميجويند استناد تاريخي شواهد به هم  گروهي
ه صوفي مشايخ انتساب و ارادت تاريخي نظر از نميتوان و است ضعيف مورد اين
اÄمهاطهار به را كرخي معروف يا حافي بشر يا بلخي شقيق يا بسطامي بايزيد مثل

"نسبت مقالة شده, نوشته اÄمه به صوفيه انتساب رد در تاريخي استنادات بنابر كه مطالبي ميان از /1
Ç 3 ص ,ê9 شماره انديشه, @كيهان سها( صدوقي منوچهر تأليف البيت" آل اÄمه با صوفيه سلسلههاي
و شك بÇا بÇاالخره كند رد را انتساب اين فيالجمله نتوانسته كه مقاله مÆلف حال اين با است/ (11
Hباطن معاصراÄمه(ع) صوفيه كه شود گفته كه بود <تواند كه ميرسد نتيجه اين به مقاله انتهاي در شبهه
متن به و تقيه از است ميبوده ناشي آنان ظاهري انتساب عدم و ميبودهاند بزرگواران آن اصحاب از
به صوفيه اعتقاد و "ارادت بهنام ديگري نوشته مقاله, اين نقد در است/> موجود احتمال اين نيز واقع
(17ì Ç 171 ص ,ë1 شÇماره انÇديشه, @كÇيهان اخÇتياري( صÇاحب بÇهروز تأليÇÇف عÇÇلوي" خÇÇاندان

است/ شده نوشته انتساب اين تأييد درخصوص

است انÇتساب ايÇن مÆÇيد كÇه منابعي تاريخي نظر از Á او كه درحالي كرد/1 اثبات
ارتÇباطها اين شرح آنكه هتر توج جالب و است/ آن انكار منابع از بيشتر بسيار
شيعي بزرگان شيعهتراشي بر حمل نميتوان لذا و آمده سنت اهل متون در Hتمقدم

نشان موسيكاظم(ع) امام به را حافي بشر و بلخي شقيق ارادت كه منابعي به ميتوان مثال براي /2
آزرميدخت ترجمه ف", تصو اهل اخبار و كاظم موسي "امام الگار, حامد كرد(ر/ ك: اشاره ميدهد

/(ëë Ç ê2 ص ,1372 اسفند معارف, نشريه فريدني, مشايخ

در ÁوÇاص مسأله ايÇن بÇه پÇرداخÇتن از قبل كه است اين تر مهم نكته ولي  كرد/2
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وقتي تاريخي نظر از امر يك صحت چون كه داشت ه توج بايد تاريخي بحثهاي
در كنند, تأييد را آن تاريخي منابع و گيرد قرار تاريخي نقد مورد كه ميشود محرز
منابع به چندان نميتوان دارد غلبه آن باطني معنويو جنبه كه ديني امور قبيل اين
مÇبتنيبر روش ايÇن كه چرا كرد تكيه تاريخي نقد رايج روش و تاريخي ظاهري
در جسÇتجو مÇنكر كÇه است تÇاريخ بÇه (positivism) پوزيتويستي نگرش نوعي
شÇرايÇط و اوضÇاع بÇرحسب فÇقط را هÇرچÇيز و ميباشد/ امور حقيقت و ماهيت
و امور معنوي عالم از لذا و ميداند/ معتبر و ميسنجد آن حصول تاريخي ظاهري
ذ كر منابع در و است بيواسطه آشنايي و انس مستلزم آن فهم كه باطني ارتباطات

مÇيان كÇه رسÇيدهانÇد بهجايي س مقد كتاب تاريخي نقد در غرب در ا كنون اصول و مباني همين با /1
معلوم آنان بهزعم كه ديني عيساي و ميكنند تأييد و قبول را وي تاريخي منابع كه تاريخي عيساي

ميدانند/ حقيقي را لي او و گذاردهاند فرق باشد تاريخي عيساي همان نيست

نÇقد بÇنابر شÇيعه مورد در Âمث ميباشد/1 غافل نميآيد زبان به Áاصو و نميشود
مÇوجود مÇدارك و شÇواهÇد چÇون شÇده پÇيدا صفويه دوره در ميگويند تاريخي
هجري م دو قرن در گويند ف تصو مورد در يا است آن بر دال تاريخي و فرهنگي
خÇوانÇده صÇوفي را خود م دو قرن در كوفي ابوهاشم بهنام كسي چون گشته ظاهر

است/ نيامده صوفيه سالسل از يك هيچ در شخص اين نام كه است عجيب /2

نيست/ ي مسم فقدان دليل اسم رواج ندارند ه توج درحاليكه است2
اسÇناد ضÇبط و ثÇبت بÇه كه نبودند خ مور هم عرفان و ف تصو بزرگان خود
بÇه ه وجÇت ايÇام آن در ÁوÇاص و نداشتند/ نيز تاريخ نوشتن دعوي بورزند, اهتمام
مÇثل مÇتوني نداشت/ تي اهمي جديد دوره بهسبك تاريخنگاري و ه يومي حوادث
ششÇم امام ذ كر از و است ه صوفي مشايخ احوال شرح كه را عطار االولياي تذكر¸
كرد/ قلمداد تاريخي متني نميتوان مينمايد, ختم پنجم امام ذ كر به ميكندو آغاز
تÇذكر مايه تا طريقت مشايخ مقامات و احوال تذكره در است متني تذكر¸االوليا
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زنÇدگي تÇاريخي جزييات به عطار درآيد/ پرواز به جانشان مرغ و گردد ديگران
باقر امام مريد بسطامي بايزيد كه دارد معلوم Hدقيق بخواهد كه نمينهد وقعي ايشان

درضا محم (تصحيح اسرارالتوحيد در بدانيم/ حنفي را بسطامي بايزيد كه بود خواهد بعيد چقدر و /1
مريد و نداشته ابوحنيفه مذهب بسطامي بايزيد كبير شيخ كه آمده (21Ç 20 ص ,1 ج كدكني, شفيعي

است/ گفته ا سق بايزيد را او امام و بوده او اي سق و صادق جعفر امام

اصرار و اعتقاد صرف زيرا نميكند فرقي او براي و الم الس عليهما صادق1 يا بوده
كÇه ميباشد مهم برايش واليت س مقد ساحت به معنوي انتساب و ارتباط اين به
ه صوفي خود متون مطابق هم ه صوفي ليه او مشايخ دربارة است/ بوده حاصل نيز آن
است ف تصو ليه او اصول از بلكه و محرز اتصاالت اين شجرهنامهها بنابراين هم و
ترديد شجرهنامهها اين تاريخي اصالت كهدر < كساني كربن هانري قول به Hاساس و
بÇيشتر باشد, تاريخي كمتر شجرهنامهها اين هرقدر كه نبودهاند ه متوج  كردهاند,

/2ì9 ص طباطبايي, جواد سيد ترجمه اسالمي, فلسفه تاريخ /2

است/>2 شيعه امامان از يكي به معنوي انتساب آ گاهانه ارادة مبين
سه Hمستقيم ه صوفي كبار مشايخ چرا كه است اين مبتنيبر ايرادات ديگر نوع
درحالي كردهاند/ نيز تمجيد آنها از اوقات گاهي بلكه و نكرده انكار را ل او خليفه
صÇفويه زمان در Hخصوص Gبعد كه ي حاد اختالفات كه داشت ه توج بايد Á او  كه
ل او قÇرن دو در لÇالاق داشت سÇياسي جهات Hعمدت و شد پيدا سني و شيعه ميان
ايÇن HانيÇث گÇيرد/ بÇعد زمÇانهاي براي مال ك را آن كسي كه نداشته وجود اسالم
ظÇاهر است آرا تÇفرقه و نÇزاع عÇرصه كÇه كÇالم و فقه حوزه در بيشتر اختالفات

سب Hاحيان يا ي× تبر به آنكه از بيش عرفا لحاظ اين از فو تصو عرفانو تا ميشود
نوع ميان مقايسه Hثالث ميانديشيدند/ اسالمي اتحاد ايجاد و تولي به بپردازند لعن و
جÇانشيني و واليت مÇقام داراي كÇه كسي بهعنوان علي(ع) از كه ستايشي و مدح

همÇم مÇتون در پÇيامبر نÇزديك اصحاب بهعنوان عثمان و عمر و ابوبكر و است
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و عÇلوي شÇيعه مÇيان اوقÇات گاهي كه تفاوتي يا مثلمثنويمولويشده عرفاني
چيست/ منظورشان Hحقيقت كه ميدهد نشان گذاردهاند رافضي

صÇرف از حا كÇي را آن ولي پذيرفته را ارادت و انتساب اين هم كساني اما
امامان يا پيامبر بيت اهل به عرفان و ف تصو بزرگان طبيعي عالقه و محبت اظهار
ف صوÇت در شÇده گÇفته اصÇول و مÇبادي در تأمÇل انÇدكي بÇا امÇا كردهاند/ ر تصو
جسÇماني نÇزديكان و خÇويشان به عالقه اظهار Hصرف انتساب اين كه درمييابيم
عÇليهم امÇامان و پÇيامبر منسوبين مگر بود/ عادي امري بگوييم كه نيست پيامبر
اسمشان ف تصو شجرهنامههاي در كه ميشوند كساني همان منحصربه فقط الم الس
اين نميشود? ذ كر شجرهها اين در ديگر منسوبين اسم چرا پس است? شده ذ كر
است پÇيامبر دامÇاد يÇا عم پسر كه جهت آن از علي(ع) به حتي عالقه و انتساب
و اعتقاد آن بلكه داشتند, نيز ديگر دامادهاي و عموزادگان پيامبر كه چرا نيست
شد منصوب پيامبر جانشيني و بهواليت غديرخم روز در كه است كسي به انتساب
و ارادت اظÇهار انÇتساب ايÇن كÇرد/ ظهور وي در پيامبر از پس اسالم حقيقت و
واليت مÇقام از عÇلم مÇنصوص اخÇذ و بÇاطني و ولوي استفاضه و معنوي اتصال
و است علوي Hحقيقت ف تصو معنا بدين است/ علي(ع) آن باب Hنهايت و اÄمهاطهار

باشد/ نميتواند آن جز



زيبايي معناي و شوÄون فريتهوف

اصفهان/ دانشگاه فلسفه گروه علمي هيأت عضو /1

مطلق1 بيناي سعيد دكتر

آثارش غالب در ولي ندارد, زيبايي دربارة مستقلي كتاب شوÄون فريتهوف
مثال: براي يافت/ ميتوان هنر و زيبايي دربارة فصلي

(بÇه راه وچÇون اصÇل در:ازوتريسمچون فرا گير" استتيك يك "مباني Ç 1
انگليسي)/ و فرانسه

و زيÇبايي مÇتافيزيكي "مباني عنوان تحت مطلق بيناي محمود دكتر را نوشته دو اين از پارههايي /2
گÇرديده اراÇÄه سخنرانÇي بهصورت ايشان (ترجمه است نموده تفسير و برگردانده فارسي به هنر"

است)/ نگرديده چاپ امروز به تا فانه متأس ولي

و فÇرانسÇه (بÇه انسÇان2 شÇدن ديگÇر در: آن" حÇقوق و وظÇايف "هنر, Ç 2
انگليسي)/

و در:چشماندازهÇايمÇعنوي طبيعت" و هنر در سمبوليسم و "استتيك Ç 3
انگليسي)/ و فرانسه حقايقبشري(به

انگليسي)/ و فرانسه (به در:وحدتمتعالياديان هنر" "اشكال Ç ê
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و فÇرانسÇه (بÇه تÇعالي و مÇنطق در: زيÇبايي" دربارة نادرست و "درست Ç ë
انگليسي)/

است/ شده استفاده باال نوشتههاي از بيشتر مقاله اين در
وي از نوشتهاي كمتر است> حقيقت شكوه <زيبايي شوÄون فريتهوف براي
زيÇبايي ا گÇر نشود/ ديده آن در افالطون به منسوب جملة اين كه يافت ميتوان
بÇه چÇه و زيبايي ذات لحاظ به چه پيوند, اين از نتايجي چه است حقيقت شكوه

ميآيد? دست به آن, مظاهر لحاظ
(چون است متافيزيكي مباني داراي سويي از حقيقت, شكوه چون زيبايي,
حقيقت شكوه (چون ابژكتيوست تي واقعي ديگر سوي از نيست)و جدا حقيقت از

است)/

زيبايي متافيزيكي مباني /1

و است, مطلق الهي <اصل است: آمده چنين فرا گير زيباشناسي يك مباني در
يÇا قه الÇخ مÇاياي كÇه است بÇينهايتي از است/ بÇÇينهايت است, مÇÇطلق چÇÇون
كÇمال, يÇعني ديگري, سومي اقنوم به تجلي اين و ميگردد/ منبعث متجليكننده,
از و مطلقيت برحسب طرفي از كمال كمال/// بينهايتي, مطلقيت, ميبخشد/ تحقق
مÇطلق كÇردن مÇنعكس بÇا زيبايي مييابد/ تحقق بينهايتي برحسب ديگر طرف
راز/ از نحوهاي به بينهايت كردن منعكس با و ميبخشد, تحقق نظم از بهنحوهاي

/3 ص هنر, و زيبايي متافيزيكي مباني /1

راز///>/1 و است نظم است, كمال چون زيبايي

زيÇبايي افÇالطون بÇراي مÇيدهند/ قÇرار تÇجلي مÇرتبة در را زيÇبايي نÇيز افÇلوطين و افÇÇالطون /2
Ñ

از يعني است, يكي كمال با درواقع و مييابد2 سرآغاز تجلي با زيبايي پس
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Ø

چنين نيز افلوطين /(2ë0b Ç 2ë0 e نيست(فدر, خوب خود پس است, خوب جلوه خشندهترين در
نÇخستين زيÇبايي گفت ميتوان Âك بدينترتيب ///> ميگويد: زيبايي و خوب دربارة وي ميگويد/
جايگاه معقول زيبايي بگوييم بايد كنيم, جدا يكديگر از را معقوالت بخواهيم ا گر ليكن است اصل
ششم, رسالة ل, او نه@گانة بدانيم///>( آن سرچشمه و اصل همچون زيبايي وراي را خوب و ايدههاست

/(33 Ç 3ê صص نهم, فصل

در ديگÇر, سخن به است/ بينهايت نمودار ديگر سوي از و مطلق نمودار سويي
نظم همنشيني از نيز كمال ميباشد/ بينهايت نشانه راز و مطلق سمبل نظم زيبايي,
زيÇبايي يÇعني حÇقيقت شكوه هنر/// در چه و طبيعت در چه ميشود, زاده راز و

نظم/ و راز است: وجه يا روي دو داراي
هÇماهنگي بÇه را زيÇبايي ديگÇران, بÇا رأي هÇم نÇويسنده, ديگÇري متن در

/2ì3 ص فرانسه, به زيبايي, دربارة نادرست و درست /1

راز/ تÇا است نظم بر تأ كيد درواقع اخير, تعريف در ميكند/1 تعريف چندگانگي
و نيست, ممكن بينظم (فرم) صورت يا شكل كه باشد آنرو از شايد تأ كيد اين

نمييابد/ خودنمايي و جلوه گري براي جايگاهي فرم و بيشكل راز
يÇا و دلپذير نمودي تنها و است متعالي بس معنايي و بار داراي زيبايي پس

/297 e ,29ë e ,287 e بزرگ, هيپياس مثال, براي /2

و سÇويي از زيÇبايي ميان افالطون2 مانند شوÄون, همينرو, از نميباشد/ سودمند
زيÇرا مÇينهد/ فÇرق ديگر سوي از ميباشد خوشايند و مقبول يا و سودمند آنچه
است آن ابژة كه نظارهاي از بيرون و خود از بيرون سودمند امر برخالف زيبايي
تÇنها خÇوشي در آن اثر دلپذير و خوشايند امر برخالف و ندارد, ديگري هدف

/2ì3 ص همان, /3

حقيقت زيبايي, سرچشمه خالصه, ميرود/3 فراتر آن از بلكه نميشود/ خالصه
تي واقعي زيبايي پس است/ آن قه خال وجه يا و بينهايت بگوييم, دقيقتر يا الهي,

نميباشد/ بشر ادرا ك و ر تصو حاصل و است ابژكتيو
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آن نتايج و زيبايي بودن ابژكتيو /2

بÇهدست آن بÇودن ابÇژكتيو از نÇتايجي چÇه ابژكتيوست, امري زيبايي ا گر
سه كوتاه بررسي به اينجا در است/ طوالني و دشوار پرسش اين به پاسخ ميآيد?
داشت: خواهÇد نتيجه سه دستكم زيبايي بودن ابژكتيو ميكنيم/ بسنده آن مورد
سليقه جايگاه Ç ج اخالق, برابر در زيبايي موضع Ç ب محسوس, امر واقعيت Ç الف

زيبايي/ ارزيابي در
محسوس امر واقعيت Ç الف

"زيبايي ديگر سوي از و "محسوس" سويي از پس ابژكتيوست, زيبايي ا گر
امÇري "ظاهر" ديگر سخن به نميباشد/ بيبود نمود و معناست داراي محسوس"

است/// باطن جلوة بلكه ندارد, قرار باطن مقابل و نيست ظاهري
درواقÇع ولي آيد عجيب نظر به گفتن محسوس بودن معنادار از سخن شايد
زيبايي افلوطين///) و (افالطون كالسيك استتيك براي كه ميدانيم نيست/ چنين

/7 Ç 8 صص هشتم, فصل ششم, رسالة ل, او نه@گانة افلوطين, /1

با كنيم, خالصه بسيار ولي, است1 معقول زيبايي تصوير يا "اثر" "سايه", محسوس
انÇديشنده مÇن آن از تÇنها مÇعنا كانتي, يا دكارتي بگوييم جديد, ديدگاه پيدايش
محسوس زيبايي درنتيجه ميگردد/ تهي محتوي و معنا از محسوس امر و ميشود
ديگر كانتي يا دكارتي معناي به "محسوس" ميدهد/ دست از را خود واقعيت نيز

/122 Ç 1êì صص فرانسه, به زيباشناسي, فلسفه به درآمدي شرينگام, مارك نك, مثال براي /2

نيست/2 حقيقت شكوه
(ف/ اينرو از ميشود, معنا داراي محسوس است, ابژكتيو زيبايي چون پس
دانش مگر نيست چيزي راستين <استتيك ميگويد: استتيك تعريف در شوÄون)
خود نه و است واقعي, امر ابژكتيو, امر آن هدف /(science des formes) اشكال
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بهمعناي را [استتيك] واژه اين <ما ميافزايد: پاورقي در سپس و سوبژكتيويته>/
شÇناخت بÇه مÇربوط ههاي ظريÇن مÇعناي بÇه نÇه ميبريم, به كار آن كنوني و رايج

/31 Ç 32 صص فرانسه, به طبيعت, در و هنر در سمبوليسم و استتيك /1

محسوس>/1
آمÇده موصوف و صفت بهصورت متن در كه محسوس" "شناخت واقع در
< كÇمال يÇعني اسÇتتيك از (171ê Ç 17ì2) بÇومگارتن تÇعريف بÇه اشاره همان
تÇعريف در كÇنيم, خÇالصه مÇيباشد/ است>, زيبايي همان كه محسوس شناخت
تÇعريف در "مÇحسوس" جÇايگزين اشكÇال, شÇناخت يÇا ابÇژكتيو, امÇر شوÄون,
از يكساني برداشت بومگارتن و شوÄون ف/ كه است روشن ميشود/ بومگارتن
ماست, موضوع از بيرون استتيك از بومگارتن تعريف بررسي ندارند/ محسوس
مÇقولههاي خÇود تÇعريف در بÇومگارتن مÇيكنيم/ اشاره آن از نكته چند به تنها
"محسوس" ولي نگهداشته را زيبايي/// شناخت, كمال, يعني: كالسيك, استتيك
بÇلكه نÇميباشد, افÇلوطيني يÇا افÇالطوني معناي به "محسوس" ديگر وي نظر در
بÇيشتر و است خÇالي مÇعنا و تعالي از كه محسوسي يعني است/ دكارتي محسوس

/1ê3 Ç êë صص بهويژه همان, شرينگام, م/ /2

كÇمال حÇقيقت/2 شكÇوه تÇا است "فريبندگي" يا و "پريشاني" "اغتشاش", سراي
است/ آن جستجوي در بومگارتن كه است محسوسي چنين شناخت

مÇحسوس" شÇناخت ههاي ظريÇن" بÇهجاي شÇوÄون, كÇه هÇنگامي بنابرايÇن,
مÇحسوس از حÇيثيت تÇجديد بÇه واقÇع در مÇينامد, اشكÇÇال دانش را اسÇÇتتيك
بيجا اينرو از است/ سمبل همان وي براي (شكل) فرم اينكه, ه خاص ميپردازد/
بÇه زيÇبايي چÇون دارد/ نÇام سمبوليسم///" و "استتيك موردنظر فصل ا گر نيست
شايد و است ناشدني جدا هنري) و (طبيعي سمبل از حقيقت شكوه تجلي معناي
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آن از اشكال, دانش يا سمبلهاست, دانش همان استتيك وي نظر در گفت بتوان
<اسÇتتيك مÇيكند: بÇيان چÇنين نÇويسنده را هÇمه ايÇن ميباشند/ سمبل كه روي
و است واقعي امر ابژكتيو, امر آن هدف نيست, اشكال دانش جز چيزي راستين,
ايÇن بÇر هÇمه تي نÇس هنر :(intellection) تعقل و شكل نفسه/ في سوبژكتيويته نه
كÇردن چون و چند در (اشكال) صور معناي ديگر, سوي از است/ استوار تناظر
مÇهمي عÇمل و نÇقش داراي ميتوانÇد نيز (speculations intellectives) عقالني
صوري عناصر كه زمينهاي هر در :(proportions) اندازهها منطق يا درستي باشد/
( كÇذب) نادرستي و (صدق) درستي (سنجش) براي معياري شوند, وارد آن در
چÇيزي (formel) صوري در (supra-formel) صوري فوق پرتو (زيرا) ميباشد/
فوق است/ استوار و دقيق صورت و شكل برعكس نميباشد, صورت و بيشكل
هÇم كÇه مÇييابد م جسÇت شكÇلداري و صوري امر در صورت) از (برتر صوري

/31 Ç 32 صص معنوي, چشماندازهاي سمبوليسم/// و استتيك /1

زيبايي/1 در پس سخاوتمند, هم و است منطقي
=) بÇاطن ديگÇر سÇخن بÇه مÇيباشد/ بÇيشكل پذيراي شكل يا فرم بنابراين
از ميشود/ پديدار و جلوه گر شكل) يا (فرم ظاهر يمن به صوري) فوق ناديدني,
بيجا اساسياند/ نقشي و مرتبه داراي هنر, در چه و طبيعت در چه اشكال, اينرو
و تÇجلي جÇايگاه ميگويد و ميداند اشكال دانش را استتيك شوÄون ا گر نيست
به كه بيهيأت, بيشكلو نه محسوس بيشكلدرجهان يا صوري فوق جلوه گري
وجود اين, از گذشته است)/ شكل سمبل الزمة (چون است استوار و دقيق شكل
خÇالصه, (راز)/ سÇخاوتمندي (نÇظم), مÇنطق چÇيزست: دو هÇمياري از زيبايي
حÇقيقت جÇلوه زيÇبايي كه آنروست از محسوس امر كلي بطور يا شكل اهميت
مÇناسب و درخÇور جÇايگاه محسوس جهان در جلوه گري براي حقيقت و است
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ف/ نزد محسوس زيبايي مقام به زيبايي, و اخالق ميان رابطة بررسي ميخواهد/
ميبخشد/ بيشتر روشني شوÄون

زيبايي و اخالق Ç ب

آنÇچه از وي كه است اساسي شوÄون ف/ براي جايي به تا محسوس زيبايي
دفÇاع سÇخت عÇملي و اخÇالقي مÇالحظات برابر در ناميد زيبايي حقوق ميتوان
پÇاي از زشÇتي و زيÇبايي نÇمودن اخÇالق بÇراي تÇالش بÇرابÇر در <نبايد ميكند:

/2ìë ص زيبايي, دربارة نادرست و درست /1

ظÇواهÇر خÇوانÇدن زيبا <ا گر ميخوانيم: مقاله همان ديگر جاي در نشست///>/1
كه نيز ظواهري زيبايي نفي است, نادرست و گزاف كاري ناموزون و ناهماهنگ
كÇه گÇفت خÇود بÇه بايد نخست مورد در نارواست/ اندازه همان به ميباشند زيبا
حÇتي زيÇبايي كÇه دانست بايد دوم مورد در و نيست, بيش زميني سايهاي زشتي
تÇعلق او بÇه تÇنها و مÇيستايد را آفÇريننده نÇااليق و ناشايست آفريدهاي زيبايي

/1ìê ص /2

دارد/>2
اخÇالقي داوري پس شÇود/ او زيبايي نفي موجب نبايد آفريده ناشايستگي
تÇفسير در انگÇارد/ نÇاديده را جÇلوهاش و بÇزند پس را زيبايي حقيقت نميتواند
نوعي باشد, اخالق تابع زيبايي چنانكه گفت: نيز چنين بتوان شايد شوÄون ديدگاه
نفي و زيبايي شمردن كوچك به ميتواند عملي كارايي دغدغه يا و پرا گماتيسم
هÇنر در كÇه مÇيدانÇيم است/ صادق نيز قدسي هنر زمينة در گفته اين انجامد/ آن
يÇا رسÇاننده نÇميتوانÇد صورتي هر كه آنجا تا دارد/ اساسي نقش شكل, س, مقد
است ظرفي طالب اشكال, و صور سراي در صوري فوق معناي باشد/ معني محمل
با صورت سازگاري ميباشد/ س مقد هنر در سمبليسم مبناي سازگاري اين سازگار/
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است: شده بيان نظامي از شعر اين در بسيار دقت و روشني و زيبايي به معني
عروس هفت به دادهام زان جلوه مÇجوس زنÇد چو را نامه اين دير
نگÇÇاه كÇÇنند مÇÇن عÇÇروسان در راه يك ا گÇر چÇرخ عÇروسان تا
يÇÇاري يكÇÇي را يكÇÇÇÇي هÇÇÇÇر هÇÇÇمكاري و هÇÇÇÇمارايÇÇÇÇي از

مثال ميانجامد/ سمبل معناي از غفلت به زيبايي گرفتن ناديده ترتيب بدين
هÇيچگونه صÇورت لحÇاظ بÇه كÇه است مذهبي بناهاي از پارهاي غفلت اين بارز
كرد/ ياد تهران در امير مسجد از ميتوان مثال براي ندارند, س مقد هنر با پيوندي
گرفتن ناديده موجب عملي, مالحظه يك پس نماز, برگزاري براي جايي ساختن
امروزي مبتذلي بهطور اثر اين اينرو از است/ شده بنا صورت زيبايي و درستي
امÇروزي هÇرچÇه چون است امروزي مبتذلي (بهطور سنتي بناي يك نه و است
ابÇژكتيو را زيÇبايي شÇوÄون كÇه هÇنگامي اينرو از نيست)/ مبتذل Hضرورت است

دارد/ ه توج هنر در سمبل ضرورت و ارزش به ميداند
نÇيز حالت و شكل رابطه تحليل از شوÄون نظر در محسوس زيبايي اهميت
نمودار هم ا گر چهره) حالت مثال (براي حالت وي براي ميآيد/ بهدست بهخوبي
نÇدارد/ بÇرتري و غÇلبه صÇورت و شكÇل زيبايي بر Hضرورت باشد درون زيبايي
از ي حت يا بيفزايدو جسم زيبايي بر ميتواند نفس زيبايي شوÄون, گفته به بيگمان,
خود در را جسماني عنصر كه برود بيشتر جايي تا كرده خودنمايي Âكام آن طريق
بÇنشيند جسÇم زيÇبايي بجاي نميتواند نفس زيبايي ولي گرداند, محو و برد فرو
ميزان و هنجار كه كمالي ندارد, كمال حق نداشته, وجود جسم گويي كه بهطوري

/2ìê ص نادرست///, و درست /1

زيبايي اندازة همان به جسم زيبايي پس اوست/1 (norme existentielle) وجودي
جÇلوه نÇيز (ظÇاهر) جسÇم در حقيقت شكوه زيرا بهاست و واقعيت داراي نفس
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شود: جسماني زيبايي انكار موجب نبايد نفس ناپا كي و زشتي درنتيجه ميكند/

/271 ص همان, /1

در شÇوÄون ف/ البÇته است>/1 اشكÇال فضيلت زيبايي, و نفس زيبايي <فضيلت,

/2ì3 ص همان, /2

است/2 شكل بر حالت برتري به قاÄل مواردي
زيبايي ارزيابي در سليقه جايگاه Ç ج

و ذوق واقعيت شوÄون ف/ اين وجود با ابژكتيوست, امري زيبايي چند هر
حÇقيقت, جÇلوة چون زيبايي, ا گرچه وي, ديدگاه از نميانگارد/ ناديده را سليقه
سÇليقه بشÇرست, افÇراد از جÇداي و مستقل واقعيت داراي هستيشناسي بهلحاظ

باشد/ زيبايي اشكال گزينش و سنجش معيار لحاظي به ميتواند
چون همه, اين با نيست/ سليقه و ذوق آفريدة زيبايي بيگمان وي پندار به
يا گونهها با (affinite) خويشاوندي و ظريف پيوندي نشانة ميتواند سليقه و ذوق
طÇبيعي بهطور زيبايي تعيين در پس زيبايي, نفس با نه و باشد زيبايي از صوري

/2ì7 Ç 2ì8 صص همان, /3

به چنانچه سليقه, داشتن روانشناختي, لحاظ <به اينرو, از داشت/3 خواهد نقش
بگيريم نتيجه چنين غلط به بيآنكه يعني است, طبيعي نشود, ي تلق ابژكتيو  گزاف
داراي صÇورتي هÇيچ ايÇنكه برعكس يا و زيباست, صورت يا يكگونه تنها  كه

/2ì8 ص همان, /ê

نيست>/4 ابژكتيو زيبايي
سÇليقه ه البت) خود سليقه به هركس گفت چنين ميتوان سخن اين تفسير در
بÇه مÇيكند/ مÇيل بيشتر زيبايي از صورت آن يا صورت اين به سليقه), تا داريم
مÇا گÇرايش نÇمودار بÇلكه نيست, زيبايي هستي و بودن معيار ذوق, ديگر سخن
گÇزينش براي معياري و انگيزه سليقه و ذوق پس است/ زيبايي از ني معي بهصور



ê3 زيبايي معناي و شوÄون فريتهوف

ميباشد/ ذوق و سليقه از مستقل و جدا زيبايي حقيقت ولي است, زيبايي
ميآوريم: پايان به شوÄون ف/ از شعري با را كوتاه بررسي اين

ميبود, بيمعنا خداوند نظر در زيبايي
نميداشت, تي اهمي روح براي ا گر

نميخواند, فرا درون به بازگشت به ا گر
واالترين/ آن سراي و بزرگي و شرافت سوي به نيز و

بگريزند, فريبندگي از بايد ميپندارند بسياري
نميگيرم, خرده تمامي به ايشان بر را بدانديشي اين

هستند, آنچه هر هستند آدميان زيرا

است/ نگرديده چاپ هنوز انگليسي برگردان پنجم; شعر دهم, مجموعة بيعنوان, اشعار /1

ميگردند/1 بزرگوار و شريف زيبايي يمن به كه آنان باشند مبارك ولي
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آذركار حسن سيد

خÇواهÇي نÇايل پروردگارت بهديدار تكاپو و تالش درنهايت تو انسان اي : ì آية انشقاق, سورة /1
آمد/

يه1 الق Ôم ف Hح Öدك كب ر الي× Õح ك×اد نَّك ا Ôاالنسان ها ي ا ي×ا

دور قدسياش معناي از جديد دنياي در كه است مفاهيمي جمله از كار مفهوم

2. Profane

مبتنيبر كار دربارة جديد تفكر شيوة است/ يافته دنيوي2 Âكام معنايي و  گرديده
ا كثر كه ثروت تحصيل معاشو برايكسب است ضرورتي كار كه است اعتقاد اين
رفع به معطوف كه كار از معنايي چنين كه است بديهي نا گزيرند/ آن از انسانها

3. Contemplation

روحاني مراقبات و معنوي3 التتأم مقابل در است, بشر جسماني و ي ماد حوايج

حÇتي× گÇاه د تجدÇم انسان نزد در گيرد/ قرار ندارند, محسوس و ي ماد جلوهاي  كه
نكÇوهش سÇخت و شÇده ي لقÇت تÇنپروري و آسÇاني تن بهعنوان تأمالتي چنين

ميشود/
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و تÇنبل بيآنكه كه بودهاند مراقبهاي اهل و يسان قد همهجا در و همواره اما
نهاي تمد همة نيز و نداشتهاند اشتغال معاش تحصيل به Hمستقيم باشند, تنآسان
مÇيشده نÇثار آنÇان به صدقاتي و پيشكشها كه بوده معنايي اهل جلوه گاه سنتي
افÇرادي, چÇنين آشÇناي نمونة شود/ طلب آنان از خير دعاي جز چيزي بيآنكه
اسالم(ص) پيامبر خاص اصحاب از گروهي هستند; اسالم صدر در ه ف Ôص اصحاب
همواره پيامبر(ص) مسجد در است آمده چنانكه و بودند مهاجران از Hعمدت  كه
اشÇتغال قÇرآن تÇعلم و تعليم به و كرده عبادت وقف را خود و بودند ايشان مالزم
فاق ات مورد چنانكه نيز ميكردندو شركت مشتاقانه ريهها س و غزوات در داشتندو

عÇم را پÇيغمبر آنك بÇر مÇجتمعانÇد رهماهللا ثÇك امت <بÇدانك مينويسد: ايشان دربارة هجويري /1
مÇر مÇهيا و بÇودند مÇالزم وي مسجد اندر كه اجمعين عليهم رضواناهللا صحابه از بودهاند  گروهي
بÇراي از وجل زÇع خÇداي و بودند/ كرده اعراض كسب از و بودند بداشته دنيا از دست و را عبادت
آية انعام, [سورة ي ش عÖال و ̧ او غد× Öال ب ÖمÔبَّه ر ون Ôع Öدي نâذي الَّ د ÔرÖطت ال× و قاÄل: ن م عز كرد عتاب عم پيغمبر با را ايشان
خÇداي كتاب و مكن/] طرد ميخوانند, را خويش پروردگار شبانگاه و بامداد هر كه را كساني :ë2
رسÇيده مÇا بÇه كه بسيار اخبار ايشان مناقب اندر عم را پيغمبر و ناطقست ايشان فضاÄل به وجل عز
طÇهوري, م, وÇس چاپ ژوكوفسكي, و/ تصحيح المحجوب, كشف هجويري, عثمان بن (علي است/>
ديÇده افÇراد ايÇن بÇين در اسالم(ص) پيامبر صحابة بزرگترين از برخي نام /(97 ص ,1373 تهران,

غفاري و//// ابوذر ياسر, ار عم فارسي, سلمان حبشي, باح ر بن بالل قبيل: از ميشود

اين معيشت نداشتند/1 كاري و كسب و بود امور همين بر وقف آنان زندگي است
ميداشتند پيشكش آنان به مÆمنين ديگر كه ميشد تأمين هدايايي از Hعمدت افراد
كرد, نصف را خود كار مزد و كاركرد كه صحابي آن مثل نداشتند اباÄي كار از ولي

آنÇان دربÇارة <رسÇول(ص) كÇه مÇيگويد (338 ص ل, او (جÇلد حÇÇلي¹االوليÇا در اصفهاني ابونعيم /2
مÇيفرستادند ايشان بر صدقهاي ا گر صحابه و اسالمند ميهمانان آنان كه ميفرمود صفه] [اصحاب
ميكردند قبول ميفرستادند هديهاي ا گر اما نمينمودند/ استفاده آن از و نميكردند دراز دست بدان
انÇتشارات دوم, چÇاپ دوم, جÇلد ف, صوÇت اصطالحات شرح گوهرين, صادق (سيد ميبردند/> بكار و
¾ا للÖفÔقر× بقره: سورة 273 آية به بنا كه داشتهاند اظهار حتي رانقرآن مفس (192 ص ,137ì تهران, ار, زو

نâذي الَّ

نمود/2 جهاد مصرف نصف و داد خانواده به نصف
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اس ×الن لÔون Ã Öسي ال× اهÔم بسيâم× ÖمÔهÔف رÖعت فالتَّعف ن م ¾ا ني× Öغا Ôل اه الÖج× ÔمÔهÔب سÖحي ض Öر  Öياالف Hب Öر ض ون Ôع âطيت Öسي ال× اهللا لâبي س âفي وا Ôر صÖحÔا
بÇازماندهانÇد كÇار از خÇدا راه در كÇه است فقرايي آن از (صدقات عليâم به اهللا نَّ اف رÖي خ Öن م قÔوا ف Öن Ôت ا م× و Hح×افÖل ا
از را آنان تو ميپندارند/ توانگر را آنان بيخبر اشخاص دارند كه مناعتي از و كنند سفر نميتوانند
آن بÇه خÇدا كÇنيد, انفاق كه مالي هر و نميخواهند اصرار به چيزي مردم از ميشناسي, سيمايشان
فاتÇص افÇراد ايÇن براي آيه, همين تفسير در ميبدي است/ افراد اين خاص نيز صدقات داناست/)

پÇنج بÇه و ستود آيت اين در فه] Ôص [اهل را ايشان العالمين رب> مينويسد: و است قاÄل را ويژهاي
راه در ايشÇان نÇفس حبس ديگر بحق, افتقار دوام يكي كرد نشان را ايشان پسنديده اخالق از چيز
پÇنجم حÇق, نÇعمت كÇر Ôش شادماني و تازهرويي چهارم حق, بهر از فقر داشتن نهان ديگر سه حق,
"ال الغزو/ في و اهللا طاع¹ في انفسهم حبسوا يÇعني اهللا", سبيل في "احصروا / بهحق را توانگري خلق از بينيازي
و داشتهانÇد اهللا طاعت بر چنان را خود ميگويد المعاش, طلب و للتجار¸ [يعني] فياالرض" Hيستطيعونضرب
كÇنند/> معاش طلب و شوند مشغول تجارت به بجايي نميتوانند كه نهاده غزو و جهاد مهر بر دل
چاپ ل, او جلد حكمت, علياصغر سعي به االبرار, ¸ عد و كشفاالسرار ميبدي, ين رشيدالد (ابوالفضل

/(7êê Ç ë صص ,137ì تهران, اميركبير, ششم,

نكوهيده شايد و غريب بسيار معاصر انسان براي كه زندگي از شيوهاي چنين

مÇانند اشÇخاصي كÇه نÇبوده ر تصوÇم خواب در حتي هندويي هيچ براي شوان فريتهوف به گفتة /1
كند/ سرزنش نداشتهاند اشتغال حرفهاي هيچ به اينكه بهخاطر را ماهاراشي" "رامانا يا "راما كريشنا"
جامعة بر صنعتگرايي كه اجبارهايي و بشر عمومي زندگي در سات تقد منع فرا گير, بيايماني اما
كه درآيد شرط و بيقيد و ضروري امر يك بهصورت كار تا شده سبب است, كرده تحميل بشري
فسÇاد نÇيز و سÇرزنش سزاوار تنآساني جز چيزي است, عموم اعتقاد مورد چنانكه آن, از خارج

ندارد: وجود
(Frithjof Schuon, "The Transfiguration of Man", World Wisdom Books, 1995,

P.51.)

بالعكس نيست, نكوهيده و غريب ديني سنت يك متن در نهتنها ميكند,1 جلوه
و داشتند ويژه لطفي و عنايت خاص, صحابة اين به پيامبر(ص) ميدانيم چنانكه
كه چيزي اما است/ نداشته آنان به نسبت اين از غير نظري نيز مسلماني هيچ هرگز
مÇا قÇبول مورد كار جديد الگوي ا گر حتي ÇÇ امروزه ما كه است اين افتاده فاق ات
به متعلق را زندگي از نحوهاي چنين شايد ÇÇ نا گزيريم آن از بهظاهر چند هر نباشد,
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تفاوتي چنين ه البت و ميدانيم/ ه موج خاص افرادي به نسبت و گذشته دوران همان
زيÇرا درمÇيآيد, آب از درست زيÇادي دÇح تÇا جÇديد دنياي در ف تأس كمال با
و طبيعي زندگي شرايط از گذشته از بيش روز هر حاضر عصر انسان كه همانطور
يسان قد و معنوي انسانهاي حضور فيض از نحو همين به ميشود, محرومتر Öسالم

ميگردد/ محروم نيز
صÇرف را خÇود زندگي اوقات تمام كسي كه موهبت اين كه است روشن اما
شده عطا اندكشماري افراد به نباشد معاش تحصيل پي در و نمايد معنوي مراقبة
سÆالي اما باشند/ معاش پيكسب نا گزيرنددر مرد اززنو اعم مردمان ا كثر استو
دنيوي كارهاي به اشتغال با ميتوان چگونه كه است اين دارد وجود اينباره در  كه
نيست, امكانپذير ي ماد عالم با جسماني و ذهني روابط ساختن برقرار بدون  كه
دو, ايÇن عليالظÇاهر نمود/ پيدا عرفاني سلوك و سير و معنوي رشد براي مجالي

الجمعند/ مانع¹ يكديگر با كه هستند اموري
الگوي ماشين, سيطرة تحت آن در كه جديد دنياي در سÆالي چنين به پاسخ
تمشيت كه تي سن جوامع در زيرا است/ بيشتري تأمل محتاج است, شده عوض  كار
هÇمة مÇيپذيرفت, صÇورت مÇتافيزيكي و عÇرفاني آيينهاي براساس امورشان
اشÇتغال بÇدان كه حرفهاي و پيشه جمله از ميداد, انجام بايد شخص كه  كارهايي
كاربردي عملي, هر Áاصو و ميگرفت صورت الهي اصول ظل در نوعي به داشت

بود/ جسماني عالم در متعالي اصل يك از
و اجÇزا¾ پÇديدهها, هÇمة ما, هستي عالم در نگرشي چنين با كه است طبيعي

كار لذا و ميشود جلوه گر خداوندي مشيت و حكمت جلوه گاه بهمنزلة روابطش
و كÇرده پÇيدا قدسي خصلت ميگيرد, قرار الهي زمينة يك در چون نيز ص مشخ
بÇر HريحÇص كÇه آنهايي حتي معنوي, بزرگ طريقههاي بنابراين ميشود/ س مقد
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ميانة در كه را راهي از پيروي امكان هرگز ميورزند تأ كيد زاهدانه زندگي برتري
عا, دÇم ايÇن شÇايد نكÇردهانÇد/ نÇفي باشد, شده واقع جهاني اين زندگي اشتغاالت
سÇنت در ميتوانيم نمونه براي است/ سنتي نهاي تمد در پيشهها قدسي خصلت
ميدانيم, چنانكه كنيم/ ياد ت فتو آيين با اصناف و پيشهها ارتباط از اسالم عرفاني
را "هÇنر" كه است كلمه تي سن بهمعناي "پيشه" اينجا در منظور ه البت ÇÇ پيشه داشتن
ت فتو آيين و اساسي شرايط از حرفه يك به بودن مشغول و ÇÇ ميشود شامل نيز
ايÇن بر ت, فتو اهل براي الزم شرايط جمله از بجامانده, نامههاي ت فتو در است/

ل, او چاپ سبحاني, / ه توفيق/ ترجمة آن, مĤخد و اسالمي كشورهاي در ت فتو گولپينارلي, عبدالباقي /1
/78 ص ,1379 تهران, روزنه,

در كه ميدانيم نيز و باشد"/1 صنعتي صاحب بايد âاخي" كه است شده تأ كيد نكته
جÇنبة پÇيشهها, از يكÇي بÇه شÇدن مشÇغول عرفاني, طريقت يك به سرسپردگي
نÇبوده, اسالمي سنت به منحصر امر اين و است داشته سلوك و سير و رازآموزي
مشابهي نمونههاي نيز, بودايي ذن طريقة Hخصوص ديگر, ديني سنتهاي در بلكه

دارد/ وجود

/ 88 ص ,ë جلد كافي, فروع كليني, يعقوب بن محمد /2

در كه كسي اهللا:2 سبيل في د جاه Ôالم ك عياله ل الكاد كه است آمده اسالمي روايات در
همراه به قرآني آيات خداست/ راه مجاهد مانند ميكوشد, خانوادهاش معاش راه
سنت در معصومين(ع), ه مÄا و پيامبراسالم(ص) سيرة نيز و قبيل اين از رواياتي
رواج آن, خارجÇي مصداق كه ميكرد ايجاد را اعتقادياي و فكري نظام اسالمي
و است س مقد گيرد, صورت الهي سنت اين متن در كه فعلي هر كه بود اعتقاد اين
مÇينمود/ پيدا متعالي جهتي بود, دنيوي امري ظاهر به كه معاش تحصيل كار لذا
امر اطاعت كه بود نيت اين به ا گر داشت اشتغال كه فعاليتي هر به شخص بنابراين
ه فÇ Ôص اصحاب چون كه يساني قد سواي Hاساس و بود عبادت حال در ميكند, الهي
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فراخÇور به يك هر جامعه, اعضاي ديگر بود, معنويات وقف Hتمام آنان زندگي
مÇختل جÇهان ايÇن ارÇك نÇظام و داشÇتند اشتغال كاري به خويش, حال و استعداد

نميشد/
رونÇد در نÇا گÇزير بÇه كÇه كنيم اشاره تاريخي امر يك به الزمست اينجا در
بÇهوجود را كÇاهلي و كÇار از فرار نوعي و كرده پيدا ظهور اسالمي ن تمد تاريخي
ن تمد تاريخ طي در دارد, نيز باطلي نوع اصيلي, امر هر كه آنجايي از است/ آورده
جستند, ي تأس آن به فه متصو Gبعد كه ه ف Ôص اصحاب زندگاني شيوة همين اسالمي,
كاهالني و تنپروران اقامت محل گاه, خانقاهها, و ميشود واقع سو¾استفاده مورد
كساني مورد در بيشتر كه معضل اين داشتند/ انگلي و طفيلي زندگي نوعي كه شد
ناشي ا گر ميداشتهاند, منتسب معنوي طريقههاي از يكي به را خود كه نموده روي
عدم يا و جهل از موارد اغلب در نبوده, كار رنج از فرار و دنيوي كامجوييهاي از
"رضا" و "توكل" چون عميقي مفاهيم از افراد اين كه ميشده ناشي درستي ادرا ك
چÇنين ديÇدن بÇا كÇه كسÇاني بÇراي از بوده دستاويزي نيز پديده همين داشتهاند/
ديگران بر لك و تنپروري اتهام به را معنوي طريقتهاي پيروان تمامي افرادي,
اين رفع صدد در معنوي طريقتهاي پيروان گاه, بنابراين, كنند/ منسوب بودن,

ميفرمايد: حافظ وقتي /1
عÇلف خÇوش حÇيوان ايÇن درازبÇاد پاردمش ميخورد شبهه لقمة چون كه بين شهر صوفي
خين ورÇم بعضي كه بهطوري يا بودهاند اينگونه كه داشته خود عهد صوفيان برخي به نظر Áاحتما

ميشد/ شناخته "صوفي" شهرت و نام به كه است داشته خاص شخص يك بر نظر ميگويند

كردهاند/1 طرد خود از را افراد قبيل اين و برآمده خود از اتهامها
جÇمله از و داده نشان ه توج موضوع اين به كتابطراÄقالحقاÄق مÆلف Âمث
ميدانÇد اين را يكي است, برشمرده نعمتاللهي سلسلة براي كه زهاي ممي صفات
وي است/ رفÇته وافري تأ كيد بطالت ترك و معيشت كسب بر سلسله اين در  كه
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مينويسد:
نميباشد, بطالت به آوردن روي كردنو كار و كسب ترك سلسله, آن در ///>
خود آفريدگار و نمايد بندگي ميتواند دارد كه هنري و كسب هر در هركس زيرا
گرفته, پيش عبادت طريق و نموده معيشت و كسب ترك كه هر و كند عبادت را
عÇبادت و مÇعرفت بÇراي را انسÇان باريتعالي نپذيرد/ نظام عالم شيرازة آÄينه هر
به بدن قوام كه ا كلوشرب ل, او است: گردانده فتقر Ôم محتاجو چيز سه به و آفريده
سÇوم, نÇمايد/ حرارت و برودت دفع و عورت ستر كه جامه و لباس دوم, اوست/
چÇيز سÇه اين و است; بدو غيره و باران و باد الم دفع و آسايش و آرام كه مسكن
سرقت به دوم دارد, مراتب كسب و كسب به ل او چيز: سه از مگر نميشود حاصل
هÇم آن كÇردن, مÇردم از خواهش و طمع به سوم دارد, مراتب نيز آن و دزدي و
است, شوم باريتعالي نزد و مذموم اخير قسم دو اين عقال فاق ات به و دارد/ مراتب
جهت به كه است الزم را انسان پس است/ ستوده و محمود آن و كسب ماند باقي
بÇاب و نمايد حاصل را اهللا معرفت ضمن آن در و كند اختيار كسبي خود معيشت

ندارد/ بازشان خدا ياد از فروختي و خريد و تجارت هيچ مردانيكه آية37 : نور, سورة /1

بر داللت 1, اهللا رÖك ذ Öن ع ÕعÖيب ال× و Õ¸ ار ج× ت Öم ه âهي Öل Ôت ال× Õال ج× ر آية بگشايدو خود روي بر را بندگي
آورد بيرون دنيوي مشاغل از و بربايد را كسي الحق جذبات من Õ¹جذب ا گر دارد/ عا مد

جÇلد مÇحجوب, دجعفر حمÇم تÇصحيح به الحقاÄق, طراÄق در), نايبالص) شيرازي معصوم محمد /2
گنابادي نعمتاللهي طريقة در نيز هما كنون /20 Ç 21 صص ,13êë تهران, باراني, كتابفروشي سوم,
يÇادآور را آن خÇويش دسÇتورالعÇملهاي در سÇلسله ايÇن بÇزرگان و مÇيشود عÇمل رويه همين به
كÇاري بÇه اشÇتغال بÇايد كه است اين طريقه اين سالكان عمومي دستور كه ترتيب اين به ميشوند/
شÇود بÇاطن و ظÇاهر جÇمع كه باشند داشته يار با را دل و كار به دست اشتغال عين در ولي ورزيده
و (9 ص حÇقيقت, انÇتشارات هÇفتم, چÇاپ صالح, پند صالحعليشاه, دحسن محم شيخ حاج (ر/ ك:
حاج ميشود/(ر/ ك: محسوب اطاعت شود, انجام الهي امر اطاعت نيت به نيز دنيوي كار ا گر Áاصو
(ì8 ص ,1381 تهران, دوم, چاپ حقيقت, انتشارات ف, تصو و عرفان با آشنايي تابنده, نورعلي دكتر

عليحده/>2 است حكمي را آن
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ايران/ عرفان

ه موج را معيشت كسب و سالم كار كه ي ماد نيازهاي تأمين موضوع سواي اما
سÇرشت دارد/ "وجÇود" بÇا نسÇبتي كار كه بگوييم بايد ديگر جنبهاي از ميسازد,
كÇار مÇيفرمايد: رومÇي مÇالي چÇنانكه يا و ميشود آشكار كار ط توس ما انساني

است/ آدمي درون اسرار عيانكنندة

/997 بيت دوم, دفتر نيكلسون, ر/ تصحيح معنوي, مثنوي بلخي, محمد ين جاللالد /1

عÇيان1 سÇيرت شÇود تÇا مÇوكل شÇد آن بÇÇهر از كÇÇار تÇÇقاضاهاي ايÇÇن
نهفته اسرار همان آثار اين ميشودو شناخته آثارش با انسان كه بپذيريم ا گر
درك بهتر ظهور عالم با كار رابطة ميرسد, ظهور به كار با كه است آدمي نهاد در

شد/ خواهد

2. Being

3. Action

آمÇد پÇي ÖملÇع ديگر عبارتي به ميآورد/ پي در را عمل3 "وجود",2 Áاصو
است خداوند كه مطلق وجود دربارة هم كه است امري اين و است/ وجود بالفصل
ايÇن از مسÇتفيض بÇهنحوي كÇه انسان يعني صغير عالم دربارة هم و است صادق
خÇداونÇد است/ كÇاري در لحظه هر خويش بهذات , Öمطلق وجود ميباشد/ وجود

/39 آية رحمن, سورة /ê

رومي: مالي گفتة به و أن/4 ش في هو يوم كل ميفرمايد: خويش دربارة

/3071 بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /ë

فÇالن5 بÇيفعلي و بÇيكار ورا مÇر بÇخوان انÇش فÇي هÇوم يÇوم  كل
كه خداوند فعل برخالف انسان فعل كه است اين اينجا در ذ كر قابل نكتة اما

6. Sufficient Reason

كاري هر در ندارد/ را خود كافي6 جهت خود در اوست, ذات عين و بهخويش قاÄم
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1. Agent

و آزاد ÖارÇك به نسبت كه دارد وجود كارگزاري1 يا عامل ميدهد, انجام انسان  كه

2. Objective

ميدهد/ گواهي ما انسانيت بر كه است عامل همين و ميماند باقي عيني2
است: كرده بيان اينگونه را نكته اين ا كهارت مايستر آلماني عارف

ميافتد, فاق ات آن در كه زماني نه و دارد هستي نه < كار
ميشود, نابود خود خودي به آن زيرا

متبر ك, نه و س مقد نه و نيكوست نه كار بنابراين
است, متبر ك كه است انسان اين بلكه

ميماند, باقي او در كار ثمرة كه چرا
كار, بسان نه و زمان بسان نه

ميماند, جاودانه "روح" با كه نيكو يهاي سج بسان  كه
است, جاودانه خويش بهذات روح همچنانكه

3. Q uoted by: Br ian Keeb le , "Ar e The Cr afts an Anachr on ism?", Sophia ,

Vol.3, No.2, 1997, P.82.

است/>3 "روح" خود نيكو ية سج آن و
فÇارغ "عمل" از به كلي اينكه مگر شود, فارغ كار از نميتواند بشر بنابراين

مÇقولة است, آمÇده مÇيان بÇه سÇخن آن از هندي و چيني سنتهاي در كه عمل" از "رهايي بحث /ê
دارد/ بحثيجدا گانه به نياز كه است ديگري عميق

رومي: مالي زبان به باز و شود4

/99ì بيت دوم, دفتر معنوي, مثنوي /ë

نÇجست5 تÇو از نيكÃي يا بدي تا نشست نÇتوانÇي بيكار زمان يك
و ي ماد نيازهاي كه حالي عين در كه باشد چنان بايد كار صورت اين در پس
مÇدد نÇيز ما معنوي و روحاني زندگي تكامل به ميسازد, برآورده را ما جسماني
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و ف رÇ ح قÇدسي خÇصلت بÇا و تي سن نهاي تمد در گفتيم چنانكه امر اين رساند/
ÁوÇاص كÇه ÇÇ فÇراصÇنعتي نÇيز و ÇÇ صنعتي جامعة در اما بود, امكانپذير پيشهها,
آشتي است, شده دگرگون Âكام بشر مادي نيازهاي رفع شيوة و توليد و كار الگوي
جÇهت در آن بÇودن د قيÇم و مÇيگيرد صورت معاش تحصيل براي كه كاري بين

دارد/ عميقتري بررسي به نياز بشر معنوي تكامل
در آنÇچه بÇا مÇتفاوت بسÇيار است وضÇعيتي د, متجد دنياي در كار وضعيت
وضÇعيت ايÇن تÇوصيف در شÇرار فÇيليپ است/ داشÇته وجÇود سنتي نهاي تمد

مينويسد:
بÇراي دارد, قÇرار كÇار عÇنوان زيÇر كه آنچه د] متجد دنياي [در حقيقت <در
در كه است " كاري" نوع اين است/ روح و جسم تباه كنندة ما جامعة افراد ا كثريت
مشÇغولند بÇدان كÇه افÇرادي شÇخصي خÇصوصيات و كيفيات به هي توج هيچ آن
يك هسÇتي اخÇتصاصي, بÇهصورت كÇه آنچه با ارتباطي هيچگونه كار نميشود/
نه و باشد خودش شخص ميشود موجب كه آنچه يعني ميدهد, تشكيل را شخص
ÇÇ را آن ميتواند او و دارد بيروني جنبة شخص به نسبت Hمطلق كار ندارد/ ديگري,
اندازه همان به نيز اين كه كند عوض ديگري كار با ÇÇ باشد ممكن كه درصورتي
Hصرف امروز جامعة در ا كثريتما كارمان, با ارتباط در است/ بيروني غيرشخصيو
كÇار كÇه تي دÇم تÇمام در و هستيم تعويضي قابل وسايل يا و اشيا¾ واحدها, مشابه
هÇيچچيز آنهÇا در كÇه دهيم انجام را مكانيكيها فعاليتهاي محكوميم ميكنيم
هÇويت بÇا سÇازگار روي هيچ به آنها انجام و ندارد وجود انسان شأن با مناسب
وقÇتي كÇه باشيم داشته ياد به ا گر نيست/ ما ص مشخ توانايي و استعداد و دروني
شÇده گذاشÇته وديعه به او در Hطبع آن شايستگي و استعداد كه را وظيفهاي فردي
او بÇا Hاساس كه است ديگري كار و وظيفه انجام به مجبور و نميدهد انجام است,
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وي درون در نÇاهماهنگي و آشÇفتگي پÇيدايش مÇوجب امر اين و ندارد ارتباط
تÇا مÇيكند, مÇتأثر دارد, تÇعلق بدان فرد كه را جامعهاي كل حالت, اين و ميشود
جامعة كلي روال واقعيت اين چون ميبريم/ پي خود بيمارگونة بهوضع اندازهاي
نهتنها بيترتيبي و آشفتگي اين احوال, و اوضاع اين در و نيست استثنا¾ و ماست
و آشفتگي اين كه ندارد تأ كيد به احتياج ميكند/ متأثر را جهان كل بلكه ما, جامعة
طÇريق از جÇز و ماست جامعة شدن غيرانساني نمايندة خود كه جهاني بيترتيبي
حÇال در نÇيست, عÇالج قابل جامعه در كار شرايط شدن انساني و شخصي دوباره

نشÇرية خÇرد, جÇاويدان شÇريفي, هÇادي ترجÇمه انسان, شدن غيرانساني و جديد علوم شرارد, فيليپ /1
/39 ص ,13ëì پاييز دوم, شماره سوم, سال ايران, فلسفة انجمن

در كار شرايط بتواند انسان اينكه براي است/>1 يافته توسعه و شيوع بسيار حاضر
فÇراروي كÇه راهÇي تÇنها بهنظر سازد, انساني و شخصي دوباره را امروزي جامعة
كه سنتهايي همان آنهاست, به نهادن گردن الهيو سنتهاي به بازگشت اوست,
و مشÇقتبارتر مÇا امÇروزي كÇارهاي بÇه نسÇبت هرچند ÇÇ را ما نيا كان  كارهاي
آنچه ه البت ميساخت/ س مقد كالم يك در و متعالي مفيد سالم, ÇÇ بود وقتگيرتر
بايد فردينيز جنبة از اما ميشود مربوط موضوع اجتماعي بÔعد به ي حد شدتا  گفته
است, گشوده بشر روي بر هميشه آسماني رحمت درهاي كه آنجايي از بگوييم
نÇيز را فرد يك جامعه, در كار براي شرايطي چنان نيافتن ق تحق درصورت حتي
بهوسيلهاي است, شده تحميل او بر نوعي به شايد كه را كاري كه هست آن توانايي

سازد/ بدل خود معنوي رشد جهت
يك امروز, صنعتي جامعة در ميتوان چگونه كه است اين پرسش بنابراين,
را الزامات آن حتي و داد آشتي بيروني زندگي الزامات با را ي جد روحاني زندگي
حرفة خواه ÇÇ شخص يك ه روزمر كار ا گر كه چرا كرد/ هماهنگ دروني زندگي با
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Hتلويح امر اين نباشد, معنوي طريقت براي مانعي ÇÇ و/// خانه كار خواه باشد وي
كند ايفا¾ طريقت در را مثبت عامل يك نقش بتواند شايد كار آن كه معناست بدين

باشد/ داشته را ثانوي تكيه گاه يك نقش شخص, تألة در دقيقتر بياني به يا و
كار تلفيق پرسش, اين به پاسخ در شوان فريتهوف الهي فقيد حكيم و عارف
فصل در بهدگرديسيبشر, موسوم خويش كتاب در و دانسته ممكن را معنويت در
مينويسد: باره اين در است, آورده كار" روحاني "معناي عنوان تحت كه  كوتاهي
و شÇرافÇتمندانÇه كشÇاورزي هÇمواره هست/ و بوده كار جهت هر به <باري
وجود ميشده, دنبال يت جد با گذشته اصناف ط توس كارگاهها يا خانه در كه في ر ح
در صÇنعتي بÇردگي بÇعد, بÇه نÇوزدهم قÇرن از هÇم, نÇيز آن از پس و است داشته
خواركننده, نگوييم ا گر همرفته, روي كه بردگياي است, بوده موجود  كارخانهها
هÇيچ مواقÇع ا كثر در و ميباشد ماشين , Öهدف آن در و است ظالمانه و بيرحمانه
ي حت حال اين با نميآورد/ حاصل كارگر براي درخور و شايسته انساني رضايت
بينش ساية در ميتواند ÇÇ كيفي تا است ي كم بيشتر كلي بهطور كه ÇÇ كارها قبيل اين
بÇه مÇنوط بÇاشد, س قدÇم و داشته قدسي خصلتي دروني, طرزي به كارگر معنوي
و خÇود بÇراي بÇايستي نيز و نيست جهان دادن تغيير توان را او كه بداند او اينكه
دسÇترسي, قÇابل امكÇانات بÇنابر تا بكوشد اينكه و كند معاش كسب خانوادهاش
و "نÇيايش يÇعني سازد; توأم خداوند" "ياد و نهايي غايات از آ گاهي با را  كارش

1. Ora et Labora

2. Frithjof Schuon, The Transfiguration of Man, P.P. 51-2.

 كار"1>/2
مينويسند: نيايش و كار تلفيق چگونگي باب در ايشان بحث, ادامة در

مÇا كÇه دارد بسÇتگي بÇنيادي شرط سه به معنويت در كار از ادغامي <چنين
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1. Necessity

2. Sanctification

3. Perfection

ميكنيم/ ص مشخ " كمال"3 و "تقديس"2 "ضرورت"1, عبارات با را آنها بهترتيب
يك بÇا بÇايستي فÇعاليت شÇدن روحÇاني كه دارد داللت اين بر شروط اين لين او
فعاليت هر ميتواند شخص باشد/ داشته مطابقت هوس, يك Hصرف نه و ضرورت
يÇا ÇÇ كÇند تÇقديس ميگردد, ايجاب زندگياش نيازهاي بهوسيلة كه را معموليÃي
كه مشغوليتي و سرگرمي هر نه اما ÇÇ دارد عرضه خداوند درگاه به ديگر بهعبارت
ايÇن بÇاشد/ برخوردار سرزنش سزاوار خصلتي از اينكه يا و باشد كافي دليل فاقد
بÇراي را آن كه داراست را خصلتي ضروري, فعاليت هر بگوييم كه بدانمعناست
تهاي عاليÇف هÇمة درحÇقيقت مÇيكند/ تعدÇمس شÇود, واقÇع "روح" مÇحل ايÇنكه
رمÇزي بÇارز, بÇهنحوي را آنÇها كÇه هسÇتند دارا را ي خاص جهانشمولي ضروري,
بÇدينقرار كÇه تي عاليÇف كÇه است ايÇن بر دال فوق شروط از شرط لين او ميسازد/
آن ديگر عبارت به شود/ عرضه خداوند درگاه به Hحقيقت بايد است, شده تعريف

4. Destiny

"تÇقدير"4 عÇليه طÇغيانگري هرگونه از فارغ و الهي حب بهخاطر بايستي فعاليت
با ÇÇ تي سن صور همة در نه اغلبو در ÇÇ كه است عبارتي معناي به اين و گيرد; انجام
كÇار كÇه بÇدينمعني مÇيگيرد, خÇود بÇه آيÇيني شكÇل و ميشود تقديس كار آن

5. Natural Sacrament

براي ثانويه همتاي يا سايه نوعي درميآيد, طبيعي"5 قدسي "آيين يك بهصورت

6. Supernatural Sacrament

7. Rite

ميباشد/ كلمه دقيق معناي به "منسك"7 همان كه طبيعي"6 مافوق قدسي "آيين
كÇه است روشÇن زيرا دارد/ اشاره كار منطقي كمال به شرط سومين Hنهايت و
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و قلÖب شيÃي يا و دارد عرضه خداوند پيشگاه به را ناقص چيزي نميتواند شخص
امÇري وجÇود ودÇخ اندازة به فعل كمال اين عالوهبر سازد/ "او" وقف را دروغين
در و الهي فعل آوردن نظر در فعلي, هر كه ميشود فرض چنين يعني بديهي; است
فعل كمال است]/ بهرهمند كمال از لذا [و است فعل آن از چگونگياي حال عين
و وسÇايل مالÇك سÇپس فÇعل, خÇود كمال از عبارتند ترتيب به كه دارد جنبه سه
از فعاليت, خود كه ميبايستي ابتدا سخن, ديگر به فعل/ آن هدف كمال سرانجام
موردنظر غايات با متناسب يا مطابق يعني باشد, كامل باطني و ظاهري جنبههاي
يعني باشد/ بوده ر متصو هدف درخور و مطابق بايد نيز كار وسايل همچنين باشد,
لذا و شود گرفته بكار مهارت با و باشد شده انتخاب ممكن نحو بهترين به كار ابزار
كار محصول اينكه سرانجام و باشد/ داشته همخواني كار طبيعت با وجه كاملترين به

1. Ibid, P.P. 52-3.

است/>1 آمده بهوجود آنها براي كه باشد نيازهايي پاسخگوي و كامل بايد نيز
پÇيامبر(ص) حÇضرت از فعاليتها, انجام در محكمكاري و اتقان مورد در
را رخÇنهاي ابÇراهÇيم, خÇويش فرزند قبر در ايشان كه وقتي كه است شده روايت
<هÇرگاه فÇرمودند: و كÇرده هموار خويش مبارك دست با را آن كردند, مشاهده

جÇلد البÇحار, (سÇفين¹ فلÖيÔتقن/ Âعم دÔ كÔم حا ل م ع اذا : قال ثمَّ , ه بيد Ôاه سوف HÄخال ابنه ابراهيم قبر في اي ر انَّه(ص) يÅر /2
/(278 ص دوم,

سازد>/2 محكم و متقن را آن بايد دهد انجام را عملي شما از يكي
مينويسد: شوان بحثهاي دنباله در

دروني منطق را آن ميتوان كه هستند چيزي آن سازنده كه شروط اين <ا گر
مانعي نهتنها ديگر كار برسند, انجام به درست بهطرزي نهاد, نام فعاليت بيروني و
بالعكس شدو خواهد نيز آن ياور و مÔعين ي حت كه بود نخواهد باطني طريقت براي
بود, خواهد راه اين سر بر مانعي همواره گيرد, صورت نااستوار و ناقص كه  كاري
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1. Divine Possibility

خداوند داشت/ نخواهد همخواني و تناظر الهي"1 "امكان هيچ با كاري, چنان زيرا
خÇويش, فÇعل در بÇايستي ÇÇ خداونÇد به ب تقر براي ÇÇ بشر و است مطلق  كمال

2. Non-active Contemplation

3. Ibid, P.P. 53-4.

باشد/>3 كامل غيرفعاالنه"2, "مراقبة همچون

ارفÇع از بÇيتي با ميكنيم ختم را آن و كرديم آغاز خداوند كالم با را سخن
است, مÇعروف چÇنانكه كÇه, كرماني ولي نعمتاهللا شاه هجري نهم و هشتم قرن
را عمل اين و مينمود فالحت صرف را كثير اوقاتي نيز خود مريدان, ارشاد ضمن

ميداد: قرار ديگران سرمشق

/11 ص ,137ê نهم, چاپ نوربخش, جواد سعي به اشعار, كليات كرماني, ولي نعمتاهللا شاه /ê

كÇن4 كÇار در كÇن كÇار تÇوانÇي تا كÇن بسÇيار مÇن يار اي حق ذ كر
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ايرجپور محمدابراهيم

كه آنجا از استو عرفاني شگفتآور پيچيدهو مباحث از يكي اوليا  كرامات
ديÇهي بÇه راهÇي هÇيچروي, به عقالني تحليل و تجزيه آن شناخت و بررسي در
قبولهاي و رد و مختلف برخوردهاي شاهد اعصار قرونو طول در Âعم نميبرد,

هستيم/ موضوع اين با بسيار
ايÇن بÇه Hممسل ما روزگار محض عقلمداري عصر در كه ندارد گفتن به نياز
بÇوي كÇه اعÇجابي و شگفتي آنچنان ميشود/ نگريسته بيشتري شگفتي با مسأله

كرد/ استشمام آن از ميتوان را انكار و ناباوري
تنها داريم/ را كرامات انكار نه و اثبات قصد نه اوراق اين در ما حال اي علي
را رازآلود مبحث اين موشكافانه و دقيق بهطوري تا كردهايم توان حد در  كوششي
بهتر بهشناختي آنكه اميد به بكاويم بلخي ين جاللالد موالنا كالم و بيان خالل از

يابيم/ دست موضوع اين از
اشÇارهاي كرامت دربارة فرهنگها از مختصر تعريف چند به دارد جا حال
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ص تÇهران, ل, او چÇاپ ,1370 طÇهوري, ادي, سج دجعفر سي عرفاني, تعبيرات و اصطالحات و لغات /1
/ìë3

هÇمچنين: مÇيشود>1 صÇادر اوليÇا و انÇبيا از كÇه عÇادت خارق < كارهاي بكنيم:
در و بÇخشندگيهاست و بزرگواريها بهمعني لغت در و كرامت جمع < كرامات,
امÇور آن از مÇقصود و بÇيشتر جÇمع صÇيغة بÇه آن اسÇتعمال صÇوفيان اصÇÇطالح
واصÇل و كامل صوفي ناحية از خداوندي عنايت بهسبب كه است خارقالعادهاي
و بÇيماران شÇفاي و ضÇماير بÇر اشÇراف و مÇغيبات اخÇبار چÇون ميشود, صادر

صÇص دوم, چÇاپ ,13ìê عÇلمي, انÇتشارات بÇخارايÇي, رجÇايي احÇمدعلي حÇافظ, اشعار فرهنگ /2
/ëë7 Ç ë77

اينها>/2 نظاير و ندگان در رامكردن
ميتوان را شده اراÄه كرامت جوانب به بيشتر دقت با كه جامعتر تعريفي اما
و زمÇان بود برخاسته دنياوي مكان و زمان حجاب <چون يافت: درمرصادالعباد
پÇيش از جÇهات حجاب كه باشد مقام اين در هم و ميافتاد كشف آخرتي مكان
را آن كÇه عÇادات خÇرق بيشتر و بيند/// پيش از كه بيند همچنان پس از برخيزد,

تÇهران, كÇتاب, نشÇر و تÇرجÇمه بÇنگاه ريÇاحي, امÇين محمد دكتر (دايه), رازي نجم مرصادالعباد, /3
13ë2,ص 313/

مÇا كÇه دسته دو به را كرامات رازي نجم آيد>/3 پديد مقام اين در گويند  كرامات
را كÇرامÇات جÇنس <ايÇن مÇيكند: تÇقسيم ميخوانÇيم حقيقي و مجازي Hمسامحت
آنك ديگÇر و بÇود/// را ديÇن غيراهل و دين اهل كه زيرا نباشد زيادتي اعتباري
را مÇرد كÇه است آمÇده حديث در تا بود خواهد را ال دج عادات خرق اين جنس
را ديÇن اهل جز و گفت, توان كرامات بهحقيقت را آن آنچ اما كند/ زنده و بكشد
روح, كه زيرا آيد, پديد خفي مكاشفات در روحي كشف از بعد كه است آن نبود,
ان خاص به جز كه خاص است حضرتي روحي خفي اما هست را مسلمان و  كافر
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/313 Ç 1ê صص همان, /1

ندهند>/1 حضرت
<هي است: معتقد نيز او شاهديم, نيز ابنعربي نزد در ه البت را دستهبندي چنين

/(18ê 3ì9(باب ص ,2 ج بيروت, عربي, ابن مكيه, فتوحات /2

مÇورد در و Çيه>2 الحس اال ¹ÇرامÇالك تÇعرف مÇا فالعام¹ معنويه و يه حس قسمين علي [ كرامت]

عبادا/// من الخواص اال يعرفها فال المعنويه الكرام¹ <اما مÇينويسد: چنين معنوي  كرامات
و االخÇالق مكÇارم التÇيان يوفق ان و الشريع¹ آداب عليه تحفظ ان هي و ذلك تعرف ال والعام¹

ازال¹ و الخيرات الي والمسارع¹ اوقاتها في مطلقا الواجبات آدا¾ علي والمحافظ¹ سفسافها اجتناب

تÇحلي¹ و مذموم¹ صف¹ كل عن القلب طهار¸ و سو¾الظن و والحسد للناس صدره من والحقد ل الغ

اعÇا¸ مÇر و قلبه في به آثار تفقد و االشيا¾ في و نفسه في اهللا حقوق مراعا¸ و االنفاس مع بالمراقب¹

همان/ /3

دخولها///>/3 و خروجها في انفاسه

شÇنيد/ عÇرفاني كتب زبان از را عرفا كرامات از نمونههايي كه دارد جا حال
طعامي كه بود و بود دعايي اجابت كه باشد كرامات اين <پس مينويسد: قشيري
آب تشÇنگي, بÇهوقت يÇا ظÇاهر] [بود سببي [آنك] بي فاقات بهوقت آيد پديد
از يÇا نÇزديك تي همدÇب آن, بريدن گردانند آسان بود دور مسافتي يا آيد پديدار
نقض كه چيزها از ماند بدين آنچه يا شنود خطابي يا آواز هاتفي از يا برهد دشمني

سÇوم, چÇاپ فÇرهنگي, و عÇلمي انتشارات فروزانفر, مان بديعالز تصحيح قشيريه, رسالة ترجمة /ê
/ì30 ص ,13ì7

بود>/4 عادت
برشمرده را كرامت از نمونههايي ابتداينفحاتاالنسخويش در نيز جامي
و مÇوجود اعÇالم و مÇعدوم ايجاد چون است, بسيار عادات خوارق <انواع است:
در بعيده مسافت قطع و دعا استجابت و ظاهري امري ستر و مستور امري اظهار
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زمÇان در حاضرشدن و آن از اخبار و حس از غايبه امور بر اطالع و اندك ت مد
نباتات و حيوانات كالم سماع و احيا اماتة و موتي× احياي و مختلفه امكنة در واحد
بÇيسببي حÇاجت وقت در شÇراب و طعام احضار و آن غير تسبيح از جمادات و

تهران,ص 22/ ,1370 اطالعات, عابدي, محمود تصحيح جامي, حمن عبدالر االنس, نفحات /1

ظاهر,///>/1
از: است عبارت ميآورد ظاهري كرامات مورد در رازي نجم كه مثالهايي
و زمين طي و هوا و آتش و آب بر عبور و مغيبات بر اطالع و خواطر بر <اشراف

/313 ص مرصادالعباد, /2

الكالم <مثل ميكند: ذ كر ي حس كرامات براي نمونههايي نيز عربي ابن و آن>2 غير
و عليالما¾ والمشي الكون من واالخذ واالتيه والكاÄنه الماضيه بالمغيبات واالخبار الخاطر علي

/3ì9 ص ,2 ج مكيه, فتوحات /3

الحال>/3 في الدعا اجاب¹ و االبصار عن االحتجاب و االرض طي و الهوا¾ اختراق

كرامات اثبات مسألة خويش كتب در عرفا دغدغة بيشترين كه دانست بايد
رسالةقشيريه, مانندكشفالمحجوب, ه صوفي كتب امهات در چنانكه بوده اوليا¾
پرداخته كرامات اثبات در مشبع Hجدا گانهوغالب مبحثي فصلو نفحات@االنسو///

اراÇÄه نÇيز قÇرآنÇي مÇحكم داليÇل حتي موضوع اين اثبات براي عرفا است/ شده
مريم غذاي روز هر اينكه و عمران آل سورة از 37 آية Ç 1> جمله آن از ميكنند/
آوردن براي سليمان كه نمل سورة از ê0 آية Ç 2 ميشد/ حاضر غيب از محراب در
بههم چشم در را آن همراهانش از يكي و ميخواهد داوطلب سبا¾ از بلقيس تخت
زادن درد را مريم كه هنگامي مريم سورة 2ë و 2ê آيات Ç 3 ميكند/ حاضر زدني
روان آبÇي نÇهر او بÇراي خÇدا و مÇيبرد پÇناه خÇرمايي درخت كنار به و ميگيرد
دانستنيها مغيباتو از خضر كه اطالعي و كهف سورة ìë Ç ì7 آيات Ç ê ميسازد/
اخباري و احاديث Ç ë بود/ بياطالع خود پيغمبري با موسي آنكه حال و داشت
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قشÇيريه, رسÇالة بÇه: شود رجوع اينباره در همچنين ;ëë7 Ç 8 صص حافظ, اشعار فرهنگ از: نقل به /1
ص ì3êبه بعد/

است>/1 مروي باب اين در دين بزرگان ديگر و پيغمبر از نيز
كه آمده كرامت اثبات در نيز ديگري بسيار داليل قرآني داليل از غير ه البت
در را آنها ميتوان استو بيرون اوراق اين حوصلة از آنها به اشارة حتي و بررسي
در عÇرفا كه پافشارياي چنين اين اصلي علت اما كرد/ مطالعه ه صوفي كتب ا كثر
پس جÇامي خوانÇد, نفحاتاالنس در ميتوان را ميدهند خرج به كرامت اثبات
تطويل و مبالغه همه اين از <مقصود مينويسد: موضوع اين در خود ل مفص بحث
و طايفه اين احوال مشاهدة كه سليمالقلبي هر تا كه است آن اوليا كرامت اثبات در
اصحاب نادرست حكايات و سست سخنان به است, نكرده ايشان احوال مطالعة
بÇلكه اوليا, كرامات نفي و شدهاند ظاهر زمان اين در كه ضاللت ارباب و جهالت

/22 ص االنس, نفحات /2

ندهد>/2 باد بر خود دين و نشود فريفته ميكنند, انبيا معجزات انكار
با كرامت تفاوت تشابهو داشت/ ه توج آن به بايد كه ديگري ه توج قابل نكتة
ايÇن است/ شÇده پرداخته آن به ه صوفي كتب ا كثر در كه موضوعي است/ معجزه
و تمايز اين بيان هستند/ قايل تفاوت اوليا كرامت و انبيا معجزات ميان Hغالب منابع
دو ايÇن مشÇتبهشدن از پÇرهيز و خÇرده گÇيران طعن از گريز براي Hممسل تفاوت
دقيق تحليل و تجزيه و ايشان سخنان در دقت با ولي است عوام نظر در موضوع

شد/ خواهد مشاهده كرامت و معجزه ميان شگرفي مشابهتهاي سخنان اين
و مشترك كتب همة در برخي آمده كرامت و معجزه تفاوت در كه مطالبي اما

است/ يافته بروز مجال عرفا از برخي خاص ديدگاههاي در نيز برخي
را آمÇده ه صوفي كتب در ر مكر بهطور كه كرامت و معجزه ميان تفاوتهاي
مÇعجزات رÇس بÇدانك <پس مÇيكنيم: كÇتابكشÇفالمÇحجوبنÇقل از ايÇنجا
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خاص كرامت و بازگردد غير به معجزه ثمره و كتمان كرامات آن از و اظهارست
ولي و است معجزه اين كه كند قطع معجزه صاحب نيز و بود را كرامت مرصاحب
شÇرع انÇدر مÇعجزه صاحب نيز و استدراج يا است كرامت اين كه كرد نتواند قطع
و بكÇند و بگÇويد خÇداي فÇرمان بÇه آن اثبات و نفي ترتيب اندر و كند ف تصر
بÇه آنÇچ از نÇيست روي احكÇام قÇبول و تسÇليم بÇجز انÇدرين را كرامات صاحب

چÇاپ طÇهوري, انÇتشارات ژوكوفسكي, تصحيح هجويري, جالبي ابوالحسن المحجوب, كشف /1
/278 ص ,1381 هشتم,

نكند>/1 منافات نبي شرع مرحكم ولي كرامت هيچوجه
بÇه معترفاند تمامي كه نميماند باقي شكي هيچ جاي عرفا كالم در دقت با
ي تÇح گÇروه اين كه درمييابيم بيشتر دقتي با و اوليا به نسبت انبيا معجزة برتري
اوليÇا رتÇبت <اما ميدانند: انبيا معجزات بيكران درياي را اوليا كرامات سرچشمة
را بسطامي ابويزيد آنك] [و است منعقد برين اجماع و نرسد انبيا رتبت به هرگز
مÇثل چÇون دادهانÇد Çالم] عليهمالس] انبيا آنچه [مثل] گفت مسأله اين از پرسيدند
مÇثل قÇطره آن و بود قطره چكد بيرون وي از كه مقدار آن است انگبين خيكي

/ì39 Ç 30 صص قشيريه, رسالة /2

بود>/2 را ما پيغمبر آنك مثل است مشك در آنچه و بود اوليا [جمله]  كرامات
بÇه پس است معجزات همان جنس از بيشك تراويده خيك از قطرة آن و
را مÇوضوع ايÇن و ميگيرد قرار پيامبران معجزة مجموعة زير كرامت ديگر بياني
پيامبران لية او حاالت همان Hق محق اوليا < كرامات است: كرده افتربيان شف الي غز

ل, او چÇاپ امÇيركبير, آÇÄينهوند, صادق ترجمة الي, غز ابوحامد الضالل), من (المنقذ شناخت و شك /3
/ë0 ص ,13ì0

راستا اين در نيز قشيري بود>/3 حرا¾ غار در رسولخدا حالت لين او امر اين است/
جمله از [ كرامت] آن بود كرامتي را يكي وي امت در كه پيغامبر <هر است: معتقد
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نشدي ظاهر كرامت نبودي صادق رسول اين ا گر كه زيرا بود پيغمبر آن معجزات

/ ì29 ص قشيريه, رسالة /1

و كÇرامت شÇباهت كه گفت بايد امر اين توجيه در اما كرد>/1 او متابعت آنك بر
كÇرامت بÇه نسبت معجزه برتري به تمام صراحت با ه صوفي تا شد موجب معجزه
از يكي كه ديديم يابند, رهايي عيبجويان قدح و بدگويي از كار اين با و كنند اقرار
مخاطبين اثبات, از پس اما بود/ اوليا كرامت اثبات همانا ه صوفي كتب مهم مباحث
مÇتفاوت انÇبيا مÇعجزات با اوليا كرامت كه ميدانستند بايد عرفاني كتب و عرفان
داليÇل با را معجزه و كرامت نهتنها عرفا پس نشود/ ايراد و شبهه موجب تا است
مÇعجزه خÇروار از مشÇتي را كرامت بلكه ساختند جدا يكديگر از قن مت و فراوان
معجزه آبشخور از كرامت قطرات كه نمودند چنان ديگر بهعبارتي كردند في معر
بهطور بلكه نميشد ايجاد شاÄبهاي اذهان در نهتنها ترتيب اين به ميشود جاري
قرار پيامبران معجزه انكار معادل اوليا گويي عادت خرق و كرامت رد غيرمستقيم

ميگيرد/

مثنوي در اوليا  كرامات

مÇوضوعات از ديگÇر بسÇياري سرتاسرمÇثنويهÇمانند در كرامت موضوع
اين در تحقيق براي و است نگرفته قرار موردبحث مستقل بخشي در و جدا گانه
بÇهصورت كÇه ابÇياتي بÇه بÇايد كرامت به نسبت موالنا ديدگاه شناخت و موضوع

نمود/ اعتنا و ا كتفا است كنارمثنويآمده و گوشه در پرا كنده
تحقيق براي مهم منابع از يكي كه ميشود ذ كر اوليا از كراماتي درمثنويگاه
نقش داستانها اين در كرامت كه اين ه توج قابل نكتة ولي است موضوع اين در
عÇرفاني درس آن از تÇا مÇيشود نقل كرامتي داستان يعني دارند/ فرعي و ثانوي
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توكل اهميت سومبراي دفتر در اقطع" شيخ " كرامات فيالمثل شود/ گرفته ديگري
نيز دوم دفتر در كردند> متهمش كشتي در كي درويش آن < كرامات يا و شده نقل

خداست/ خاص بندگان عيبگويي از پرهيز بهمنظور
و عرفا كرامات از كه داستانهايي و بيتها تك موضوع اين گرفتن درنظر با
ذ كر به الزم ميدهيم/ قرار بررسي تحليلو مورد جدا گانه شده, درمثنوينقل اوليا
مÇنظم ششÇم تÇا ل او دفÇتر از ر تأخ و م تقد بهترتيب را حكايات و ابيات كه است

است/ آمده نيكلسون چاپ براساس آنها شمارة و ابيات Hضمن ساختهايم/
:31ê2 و 31ê1 . ل او دفتر

است شÇÇه آن بÇÇÇÇندگان بÇÇÇÇراي از هست كÇه كÇرامÇاتي هÇر و شكار هر
شناخت آنكو خنك دولت, همه اين سÇاخت خلق بهر طمع, را شه نيست
مÇن با كه را قوم مر Ç الم عليهالس Ç نوح <تهديدكردن عنوان ذيل فوق, ابيات
مخذوالن> اي حقيقت به اين ميان در ميپيچيد خداي با پوشم رو من كه مپيچيد
بÇيان خÇويش آفÇريدههاي از را حق حضرت استغناي مذكور ابيات است/ آمده

ساخت"/ خلق "بهر را مخلوقات همة اينكه و ميكند
ي ادÇم نÇمودهاي از رمÇزي مÇيتوان را شكÇار ل او بÇيت از ل او مÇصرع در
كÇرد استنباط الهي نامحسوس خلقتهاي از نمودي و نماد را كرامات و آفرينش
در را كرامات ه البت است/ شده غيب عالم جانشين, كرامات بيت اين در بهتر بهبيان
از صورت اين در كه گرفت درنظر نيز الهي الطاف و بخشش بهمعني ميتوان اينجا

است/ خارج اوليا كرامات موضوع
به غريمان جهت خضرويه احمد شيخ خريدن <حلوا :37ì Ç êêê . دوم دفتر

حقتعالي>/ الهام
ايÇن ابÇيات فحواي در ولي است نيامده كرامت از نامي بخش اين عنوان در
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ميخوانيم: ميآورد, را اهدايي مال خادم كه آنجا حكايت

/ê30 بيت دوم, دفتر مثنوي, /1

ازو1 را كÇرامت آن ديÇدند خÇلق رو وا كÇرد غÇطا از را طÇبق چون
مأخÇذ دربÇارة ميكند/ محسوب او كرامت را خضرويه عمل اين موالنا پس
1ì ص دررسالةقشيريه, كه است هاي قص آن <مأخذ است: شده گفته حكايت اين
با را حكايت اين موالنا و است/// شده ذ كر 29ê ص ,1 ج تذكر¸االوليا در و 17 Ç

/êì ص ,1370 چهارم, چاپ اميركبير, فروزانفر, مان بديعالز مثنوي, تمثيالت و قصص مĤخذ /2

است>/2 آميخته هم به شده نقل وحيد دراسرارالت كه هاي قص
ميشود/ ديده نيز تفاوتهايي مذكور مĤخذ حكايتمثنويبا مقايسة در

ورسالة درتذكر¸االوليا ولي دينار چهارصد خضرويه درمثنويوام فيالمثل
هÇديه شيخ نزد به زر طبق خادمي درمثنوي دارد/ قرض دينار هفتصد او قشيريه
را خÇضرويه وامÇداران مسÇتقيم و مÇيآيد كسي وتذكره درقشيريه ولي ميآورد

بازستانند/ وام تا ميكند خطاب
در آن اهميت و توكل يكي كه دارد عرفاني پيام دو حكايت اين مجموع در
تÇوكل از دست خÇويش سÇنگين وام بÇا چÇنانكه است/ خضرويه احمد شيخ نزد
سÇخن مصداق او Hحقيقت و شد گزارده او وام و ظاهر او از كرامتي چنان تا نكشيد
را تو ا گر گفت: توكل, از پرسيدند را <حمدون توكل: دربارة است قصار حمدون
و بماند] تو بر آن و بميري كه نباشي [ايمن بود وام دانگي تو بر و بود درم هزار ده
به وجل عز خداي از نباشي نوميد نداري, چيز هيچ و بود وام را تو درم دههزار ا گر

/2ê9 ص قشيريه, رسالة /3

درتذكر¸االوليا خضرويه احمد شيخ القاب در درستي به نيز عطار آن>/3  گزاردن

,137ê دوم, چÇاپ مÇنوچهري, انÇتشارات نÇيكلسن, تÇصحيح نÇيشابوري, عÇطار تÇÇذكر¸االوليÇا, /ê
ص 303/

حقيقت>/4 به متوكل آن طريقت, ف متصر <آن است: آورده
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خاشعانه درخواست به سالك نياز و زاري لزوم حكايت اين ديگر درس اما
است: متعال خداوند درگاه از

جÇوش بÇه درنÇميآيد رحÇمت بحر حÇÇلوافÇروش كÇÇودك نگÇÇريد تÇÇا

/êê2 Ç 3 ابيات دوم, دفتر /1

درست1 دان زاري موقوف خود تÇوست كام چشÇم طÇفل ÖفلÇط برادر اي
لب بÇر Ç ه رÇس ساهللا دÇق Ç ادهم ابراهيم < كرامات :3210 Ç 3239 . دوم دفتر

دريا>
حال در را ادهم ابراهيم چون و ميگذرد دريا كنار از اميري حكايت اين در
اينگونه كه جاه آن از ميخورد افسوس ميبيند خويش كهنه دلق و جامه دوختن
سوزن ادهم ابراهيم پس افتاده روزي چنين به كه شكوه آن با سلطاني و شده تباه
سوزنهاي با بسيار ماهيان ميخواهد باز را آن چون و مياندازد دريا در را خود

ميآورند: بيرون آب از سر طال
مÇÇاهيي هÇÇر لب در زر سÇÇوزن للÇÇ×هيي ا مÇÇاهي هÇÇزاران صÇÇÇÇد
حق سوزنهاي شيخ اي بگير حÇق كه دريÇاي از بÇرآوردنÇد سÇÇر
حÇقير ملك چنان يا به دل ملك امÇير اي بگÇفتش و كÇرد بدو رو

/79 Ç 80 صص مثنوي, تمثيالت و قصص مĤخذ /2

كÇردهانÇد/2 نÇقل كتابتذكر¸االوليا از فروزانفر استاد را حكايت اين مأخذ
و دخÇل از بÇيشك كه دارد تفاوتهايي موالنا روايت با باز حكايت مأخذ ه البت
آب در سÇوزنش دجÇله كÇنار در ادهم درتذكره چنانكه موالناست/ فهاي تصر
<مÇلكي امÇير ميپرسد, او از نا گاه مجهولالهويه كسي و دريا كنار در نه ميافتد
و است امير شخص اين Á درمثنوياو كه درحالي يافتي> چه بدادي دست از چنان
را سوزن ارادي بهطور و ميشود آ گاه ضميرش بر سخن بدون ادهم ابراهيم Hثاني
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مياندازد/ آب در
ميشود/ متذكر كرامت به راجع نكاتي حكايت ادامة در موالنا

بÇيست تÇو بÇيني روي در باطن به تا نيست هيچ اين است, ظاهر نشان اين
بÇرند آنÇÇجا كÇÇجا را بسÇÇتان و بÇÇاغ آورنÇد شÇاخي بÇاغ از شÇهر سÇÇوي
ايÇن ميداند/ ناچيز را آن و برميشمارد ظاهري را كرامتي چنين اين موالنا
كÇه است عÇربي ابن و رازي نجم نزد در كرامت تقسيمبنديهاي يادآور او سخن
كرامت از موالنا موضع دو كلي بهطور مافيه فيه كل در رفت/ سخن آن از پيشتر
است ارتباط در كرامات تقسيم موضوع همين با آنها از يكي كه است رانده سخن
از يكي گفت: ميفرمود/ كرامات <حكايت مينمايد: شايسته اينجا در آن ذ كر و
را سموم باد نيست, كرامات و عجب چندان رود كعبه به لحظة به يا روزي به اينجا
كرامات برود, خواهد كه هركجا لحظه يك به و روز يك به هست كرامات اين نيز
جهل از و كني سفر اينجا آنجا از و آرد عالي حال به دون حال از را تو كه باشد آن

,1380 هشÇتم, چÇاپ امÇيركبير, فÇروزانÇفر, مÇان ديعالزÇب تÇصحيح ين, جاللالد موالنا مافيه, فيه /1
ص 118/

حيات>/1 به جمادي از و عقل به
حÇال بÇه دون حÇال تغيير را باطني كرامات موالنا تفكر در ميتوان بنابراين
آن از شÇاخهاي ظÇاهري كرامت كه دانست باغي همان را اين و كرد ر تصو عالي

نيست/ بيش
مÇتهمش كشÇتي در كÇه درويش آن < كÇرامÇات :3ê78 Ç 3ë0ë . دوم دفÇتر

 كردند>/
ميگردد, را همه و برميدارد فغان كرده گم ميشود گم كشتي در زر همياني
نÇيز را او و مÇيشود او ه توجÇم گÇمانها پس مÇيبيند را خÇفته فÇقيري ÇÇر آخ در
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نا گاه: اينكه تا ميخواهد ياري خدا از فقير ميجويند,
در چÇه و در يكÇÇي هÇÇر دهÇÇان در پÇر دريÇاي از مÇاهي هÇÇزاران صÇÇد
ادامة و مينشيند مربع كشتي فراز بر و هوا در درويش سپس برميكشند آب از سر

ميپيمايد/ هوا در را مسير
دررسالةقشيريه و 17ì ص ,10 ج حلي¹االوليا, در است حكايتي آن <مأخذ
كÇتاب در و 109 ص كشÇفالمÇحجوب, در و مصري ذوالنون قول از 1ìë ص
در و ديÇنار مÇالك بÇه مÇنسوب تفاوت مختصر با ê1 ص ل, او جلد تذكر¸االوليا

/ 81 Ç 2 صص مثنوي, تمثيالت و قصص مĤخذ /1

است>/1 شده نقل مصري ذوالنون به منسوب 11ì ص

خاص بندگان عيبجويي از پرهيز حكايتي چنين ذ كر از موالنا اصلي غرض
قسÇمت هÇر پÇاياني بÇيت چÇند HالبÇثنويغÇدرم كه ميدانيم است/ حق حضرت
و درويش حكايت از پيش نيز اينجا در است/ بعدي مطالب و موضوع تعيينكنندة

است: آمده بيت اين كشتي در آن  كرامات
را شÇاه دزدي بÇه كÇن كÇم هم تÇÇم را اهللا بÇÇندة گÇÇو كÇÇÇÇم عÇÇÇÇيب

و تشÇريح كÇرامÇتي چÇنين ذ كÇر از موالنا هدف گفتيم پيشتر چنانكه پس
فÇرع نÇفسه فÇي كÇرامت ذات درواقÇع و است فÇوق بÇيت همين ساختن ملموس
ديگÇر كه هنگامي كه است آن موضوع اين بر ديگر دليل ميگيرد/ قرار موضوع

ميگويند: ميبينند, درويش از كرامتي چنين  كشتينشينان
عÇاليمقام? چÇنين دادنÇدت چÇÇه از هÇمام كشÇتياي اهÇل كÇردند بÇانگ
حÇقير چÇيزي پÇÇي آزاري حÇÇق وز فÇقير بÇر نÇهادن تÇÇهمت از  گÇÇفت
را ينكوب زر دكتر از عالمانه استداللي كرامت اين پروندة بستن از پيش اما
را آن جÇاي بيشك كه ميآوريم كشتي درون درويش اين بودن بينام مورد در
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دربارة هم و (2êë (وفات: ذوالنون باب در هم ه صوفي مĤخذ را ه قص <اصل دارد:
نامآور مشايخ چنين درمثنوياز اينكه و كردهاند, نقل (131 (وفات: دينار مالك
درويشي ظاهر ميخواهد كه آنروست از ميكند تعبير كشتي" درون "درويش به
ا گر حق اولياي كه نمايد ه متوج را مخاطب و دهد نشان كرامات ارباب حال ستر را
و مÇيشوند ظÇاهر درويشÇي كسÇوت در بÇاشند هÇم دينار مالك و ذوالنون مانند

,13ì7 بÇهار دوم, چÇاپ سÇخن, و عÇلمي انÇتشارات يÇنكوب, زر عÇبدالحسÇين كÇوزه, در بÇÇحر /1
/1ëì ص

نگريست>/1 شماري كوچك و خواري چشم به نبايد هرگز را فقر اهل بدينسبب
در كه زاهد آن كرامات در حاجيان شدن <حيران :3788 Ç 3810 . دوم دفتر

يافتند>/ تنهاش باديه
ريگها روي بر كه ميبينند را زاهدي ديده تفت و گرم بيابان راه در حاجيان
اج جÇ Ôح مÇيان از ضÇميري روشÇن مÇيدهد سÇالم را نمازش چون ميگزارد/ نماز

ميشود/ درشگفت
وضÇو آثÇار از بÇÇود تÇÇر جÇÇامهاش رو و دست از مÇيچكيد كÇابش ديد
هÇمان و ميكند دعا پس ميرسد بياسباب بخواهي كه هرگاه ميگويد زاهد

ميبارد/ بسياري باران سپس و ميشود ظاهر ابري ساعت
در حÇاجيان Á او است/ ه توج قابل نكته چند حكايت اين عرفاني تحليل در
خÇود ميرود خدا خانة زيارت به كه كسي اسالم در ميبينند/ را زاهد اين حج راه
بÇرترين انÇجام و وصÇال به عرفاني منظر از او است بسياري مرتبة و مقام داراي
خداوند پايانيبوستان مناجات در سعدي حتي همينرو, از ميآيد/ نايل عبادات

ميدهد: سوگند اج" حج "لبيك به را

/ê0ê ص بيتا, علمي, كتابفروشي فروغي, دعلي محم تصحيح سعدي, شيخ كليات /2

Çالم2 الس عÇليه يÇثرب مÇدفون به الحÇرام بÇيت اج جÇح Çيك لب بÇÇه



ايران عرفان 72

<زان تنها و نرسيدهاند زاهد آن باطني مقام به يك هيچ داستان در حال اين با
نكتة مييابد زاهد در را حالتي چنين ديدار توفيق ضمير> روشن زندهاي جماعت
را آن ميتوان زاهد سخن اين از كه است اسباب ترك كرامت بحث در ديگر مهم

كرد: برداشت
مسÇد ÖنÇ م بلÇح ز بÇي و چÇاه ز بÇÇي مÇيرسد خواهÇي كه گاهي هر  گفت

هستند/ ظاهري اسباب از نمادي حبل و چاه  كه
ة صÇق) با كرامت اين كه است رازآلودي و فوقالعاده شباهت ديگر نكتة اما
گورستان سوي تو چون باريد باران امروز كه مصطفي(ص) از عايشه كردن سÆال
رسول(ص) حضرت حكايت آن در دارد/ نيست?) تر چون تو جامههاي رفتي
حÇيران و مÇيكند لمس را ايشÇان جامة عايشه بازگشت در و ميرود گورستان به
او از حÇضرت پس است/ نشÇده خÇيس امÇروز باران در جامه چگونه كه ميشود

ميكنند: سÆال
خÇمار تÇÇو رداي آن كÇÇردم ازار گÇÇفت از فكÇندي سÇر بÇر چÇه  گÇÇفت
غÇيب بÇاران خÇدا را پÇÇا كت چشÇÇم جÇيب پÇا ك اي نمود آن بهر  گفت
سÇما ديگÇر و ديگÇÇر ابÇÇري هست شÇما ابÇر ايÇن از بÇÇاران آن نÇÇيست
وضÇو ديگÇر سمايي از ديگر ابري با نيز بيابان ميان در زاهد آن بيشك و
"روشن تنها گفتيم چنانكه حاجيان همه آن ميان در آنكه عا مد دليل و بوده ساخته

ميبيند/ كماهي را او ضميري"
دست> دو به او بافتن زنبيل و اقطع شيخ < كرامات :170ë Ç 1720 . سوم دفتر
درخت از تا ميكند عهد خود با او درمثنويدارد/ طوالني حكايتي اقطع شيخ
و نÇميافÇتد شاخه از ميوهاي روز پنج بيندازد/ ميوهاي باد اينكه مگر نچيند ميوه
پس برميچيند/ ميوهاي كشيده بازپس عهد از كه دستي همان با اقطع شيخ Hنهايت
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او دسÇتان اشÇتباه به دزدان با همدستي بهبهانه و ميآرد تاختن او بر الهي غضب
اين كه بخشي اما است/ گرفته شكل داستان اين از نيز او تسميه وجه و ميشود قطع
هر با كه درحالي ميبيند خانه در را او زايري كه آنجاست ميشود, ظاهر  كرامت
حال همان در را شيخ ديگر قومي نيز, شخص آن از پس ميبافد/ زنبيل دست دو
تÇو بر اندك اندك قوم اين كه ميشود الهام اقطع شيخ به حال اين در و مينگرند

پس: بودهاي سالوسي تو كه آوردند انكار
رونÇÇد بÇÇد گÇÇمان در ضÇÇÇاللت در شÇوند كÇافر رمÇه كÇان نÇخواهÇم من
كÇار وقت انÇدر دست دهÇيمت آشكÇÇار كÇه بكÇÇرديم را كÇÇرامت ايÇÇن
سالكان شدن الباب رد از جلوگيري همانا كرامت كاربردهاي از يكي بنابراين
چÇنين مÇعجزه كÇه هÇمانگونه گÇمشدگان فÇراراه چراغÇي و است هدايت خانة از
كند/ راهنمايي خدا بهسوي سپس و مطمÃن را دلها آن ظهور با تا دارد استعمالي

بÇه الهÇي خطاب در كه ميخوانيم بخش اين در نيز ديگري ه توج قابل بيت
است: آمده اقطع شيخ

خÇويش ذات از دادمÇي تسÇلي خود پÇيش ز كÇرامتهÇا اين بي را تو من
عÇارف بÇراي افتخاري كرامت Á او اينكه ميشود منتج بيت اين از آنچه اما
از مÇوهبتي آن بلكه نيست كرامت به مربوط عارف روح تسليبخش Hثاني نيست
شÇد ذ كر پيشتر كه مافيه فيه در موالنا كالم يادآور همچنين و است حق جانب

آرد>/ عالي حال به دون حال از را تو كه باشد آن < كرامات
بازيافته حق كرامت از او كه دستي بر زاير كه درمييابد چون اقطع شيخ Hضمن

ميگويد: است شده مطلع بود
كÇÇيا اي را ايÇÇÇن دار مÇÇÇÇخفي ليك بÇيا ا كÇنون گÇفت و كÇرد م بسÇت پس
خسÇي نÇه حÇÇبيبي نÇÇه قÇÇريني نÇÇه كسÇي بÇا ايÇن مگÇو مÇن, نÇميرم تÇÇا
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كتمان و معجزه ي تحد بحث كرامت و معجزه ميان افتراق مهم وجوه از يكي

/278 ص المحجوب, كشف /1

كتمان>1 كرامات آن از و اظهارست معجزات سر بدانك <پس است/  كرامت
كراماتش> و Ç عليه رحم¹ا/// Ç دقوقي ة قص> :192ê Ç 230ë . سوم دفتر

موالنا كه حكاياتمثنوياست بلندترين و شگفتترين از يكي دقوقي ة قص
آن از خالصهاي نا گزير است/ داده اختصاص او داستان به را بيت چهارصد حدود
دو حتي و نميكرد مقام كجا هيچ در كه بود بيابانگرد درويشي دقوقي ميآوريم:
ميبيند شمع هفت گدازان و گرم ساحلي در روزي نداشت, قرار جايي در نيز روز
توان همراهان از هيچكس كه آنجاست شگفت ولي راندهاند آسمان فرق تا نور  كه
يك گÇاه و درخت هفت گاه و شمع يك گاه شمع هفت اين ندارند را آنها ديدار
او از و مÇيشناسند هÇم را دقÇوقي حÇتي كÇه مÇيشوند مرد هفت Hنهايت و درخت
را دقوقي دل غرقي حال در كشتي نماز, در گزارند/ نماز او امامت به تا ميخواهند
و ميرسد سالمت به كشتي چون ميخواهد را قوم آن نجات خدا از او و ميشوراند
كسÇي چÇه كÇه ميشود بلند مرد هفت نزد پچي پچ ميآيد/ سالم به نيز آنان نماز
چÇون كÇرد دخÇالت الهي قضاي بر و يافت نجات كشتي تا كرد دعا بوالفضوالنه

ميشوند/ ناپديد همه نا گاه بوده دقوقي جانب از دعا كه درمييابند
اسÇتاد وقصصتمثيالت مĤخذ در كه است مخمولالذ كري صوفي دقوقي
مينويسد قزويني مه عال به نيز نامهاي استاد است نيامده نشاني او از نيز فروزانفر
دانشي آن استقصاي اما بوده, دقوقي همين به مربوط آن سÆاالت از بند يك  كه
بن عبدالمنعم بهنام دقوقي يك آنكه خالصهاش ندارد دندانگيري مطلب نيز مرد
همزماني توجيه در و سطورتاجالعروسيافتهاند البالي از موالنا با همزمان د محم
ساختن براي موالنا كه نيست مستبعد <هيچ نوشتهاند: دقوقي گمنامي و موالنا با او
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از يك هيچ به چون دقوقي, به راجع خود عرفاني مرموز حكايت اين براي بطلي
و مسÇطور و ن دوÇم اوليÇا تÇذكرههاي در ايشÇان احÇوال شÇرح كÇه عÇرفا مشاهير
نÇميتوانسÇته را كرامÇات و واقعات آن است بوده مشهور و متداول بينالجمهور
تÇو نگÇويند آنها كه دهد نسبت نكتهجويان و حساد تكذيب خوف بدون Gجهار
ذ كر منصور يا شبلي يا Âمث جنيد حق در مأخذ چه روي از را وقايع حكاياتو اين

/109 ص مثنوي, تمثيالت و قصص و مĤخذ /1

كرده>/1 انتخاب را جرجيس پيغمبران مابين از و گشته لهذا  كردهاي?
دارنÇد: دقÇوقي حكÇايت مÇورد در هي توج جالب نظر نيز ينكوب زر دكتر
وجÇود از باشد حا كي شايد نيست مذكور ديگر جايي در Gظاهر آن عين <اينكه
"واقعة" از اينكه يا مجهول, اولياي از تن يك احوال به مربوط مستقل اصل يك
دلبران سر است خواسته چون كه باشد حا كي موالنا خود روحاني تجربة به مربوط
كÇرده خÇودداري خÇويش تÇجربة بÇه آن اسÇناد از كند نقل ديگران حديث در را

/1ê9 ص كوزه, در بحر /2

است>/2
بÇود ه وجÇت جÇالب دقÇوقي دربÇارة موالنا توصيفات از نگارنده براي آنچه
دست آن از دقÇوقي است/ تÇبريزي شÇمس بÇا شÇخصيت ايÇن نÇزديك ارتÇباط
بر سخت او داستان ابتداي در موالنا و است سفر حال در HمÄدا كه است صوفياني

دارد: تأ كيد نكته اين
انÇداخÇتي دهÇي انÇÇدر روز دو سÇÇاختي كÇÇم كÇÇم مسكÇÇني مÇÇÇقامي در
چنانكه بودهاند/ گمنامان و مخموالن از صوفياني و صوفي چنين البته صد و
او حال بر را آفريده هيچ خداوندگار حضرت زمان <تا است: آمده شمس دربارة
پيوسته بود/ نخواهد وقوف اسرار حقايق بر را هيچكس هذه, الحاله و نبود اطالعي
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لبÇاس و بهطريقه داشتي, پنهان را خود شهرت و خلق از و بودي كرامات كتم در
در بÇر مÇحكم كÇليد و كردي نزول كاروانسراها در رفتي كه شهر هر به بود/ ار تج

كÇتابخانة نÇفيسي, سÇعيد تÇصحيح مÇولوي, يÇن جاللالد موالنا احوال در سپهساالر احمد بن فريدون رسالة /1
/123 ص ,132ë تهران, اقبال,

نهادي>/1
مÇييابد شام در را او رد شمس غيبت لين او از پس ين بها¾الد كه هنگامي يا
صمدي جمال مستغرق كه يافتند گوشهاي در را حقايق عالم آن روز چند از <بعد

/131 ص همان, /2

نبود>/2 وقوف ايشان معاملة بر بالد آن اهل از را كس هيچ و بود  گشته
ديگÇر بÇا آن مÇقايسة و دقÇوقي داسÇتان لÇك به ه توج با آنكه ديگر مطلب
در آموزنده درسهاي و عرفاني اخالقي, نكات بيان با كمتر داستانهايمثنويما
ميشود لبريز صبرش كاسة نظممثنويگاه در موالنا هستيم/ روبهرو سلوك و سير
عرفاني اخالقيو نتايج ر مكر بل بار دو بارو يك نه داستان متن ميان در نا گهان و
طويلگويي داستان اين در موالنا اما ميگيرد/ خود داستانهاي از اجتماعي ي حت
او كه دريافت ميتوان دقوقي حكايت در دقت با است/ پيموده را ديگر مسيري
جنبة نيز و روحاني و عرفاني مطالب به دارد كمتري تمايل حكايات اين نقل در

دارد/ بيشتري اهميت برايش داستان اين روايي و اخباري
سينة در را مخمولالذكر دقوقي رسم اسمو حكايتو تا دارد موالناقصد  گويا
اين چه موالنا معاصر عارف همان را دقوقي چه حال گذارد/ يادگار به مثنويخود
چÇه و است نÇهاده را شÇمس خود دلبر حديث آن پشت در كه بدانيم نقابي را نام
روي هر به باشد درآورده بهنمايش نام دقوقي درويشي قالب در را خويش واقعة

مييابد/ مقبولتر وجهي
در ولي داده اخÇتصاص خÇود بÇه بسياري ابيات دقوقي حكايت اينكه با اما
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نÇميشود/ منتج ي خاص نكتة حكايت ابيات از آن فروع و اصول و كرامت مورد
شادروان قول از نيز را آن كه ميبرم گمان ضرور را داستان اين نمادهاي بيان تنها
هÇفت و شمع هفت تبديل ه قص اين در كه < كيست ميخوانيم: ينكوب زر استاد
كه بدانگونه اوليا ارواح وحدت از تعبيري درخت, يك و شمع يك به را درخت
وجود در را هدايت و نور رمز يا و نبيند معاينه دارند اشارت بدان ه صوفي و موالنا

/1ë2 ص كوزه, در بحر /1

نيابد>/1 تعبير قابل درخت وجود در را حيات تجديد و زندگي رمز و شمع,
ساهللا دÇق Ç مÇغربي عÇبدا/// شÇيخ نÇور و < كرامات :ë98 Ç ì13 . چهارم دفتر

روحه>
مريدان نديدهام را شب سياهي كه است سال شصت من ميگويد: مغربي شيخ
ايشÇان پÇيشاپيش شب آن در شÇيخ پس مÇيشوند/ همراه او با شبي امتحان براي

و: ميكرد حركت
چپ سÇوي در كن ميل آمد, گو هين شب بÇه ميگفتي نا كرده, پس روي
پÇاست پÇيش خاري كه زيرا كن ميل راست سÇوي دم يك بÇعد گÇفتي باز
چوني و چندي دربارة و بوده مغربي شيخ كرامت بيان موالنا قصد نيز اينجا در
ايÇن گفت ميتوان حكايت اين دربارة كه كالمي تنها است نرفته سخني  كرامت
آنهاست باطن انوار انعكاس ميدارد روشن را حق اولياي اوقات <آنچه كه است

/1ê8 ص همان, /2

نيست>/2 ب تعج ماية ه البت آنها دست از كرامات وقوع حالي چنين با و
:119ì Ç 9ë . پنجم دفتر

بÇÇيان در و واسÇÇÇح در درنÇÇÇÇيايد آن كÇه پÇنهانشان كÇÇرامتهÇاي آن
مسÇÇترد نÇÇه مÇÇنقطع, نÇÇه ,HمÇÇÇÇداي ابÇد بÇاشد آن خÇÇود دارد, آن  كÇÇار
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الهي الطاف از و ميگويد سخن عهدالهي به وفاداران از موالنا بخش اين در
بÇيان در و حواس در كه است كراماتي جمله آن از است/ شده ارزاني آنان به  كه
نيز او درون در ولي ميبيند را ظاهري كرامات تنها مريد ديگر عبارتي به نميآيد/
يادآور پيشتر چنانكه است/ باطني كرامات نوع از كه دارد وجود پنهاني ودايعي
ا گÇر و ندارد عرفا و اوليا نزد در درجهاي و اعتبار چندان ظاهري كرامات شديم
از است/ پيموده بيراهه بيشك نهد بنياد اساس اين بر را خويش اعتقاد نيز مريد
ضÇمير و كرامات علت به نبايد را <اوليا ميگويد: موالنا فرزند ولد سلطان اينرو
جهت اين از شيخ به تو تعلق و باشي معتقد علت اين به ا گر كه شدن معتقد  گفتن
بÇه مشÇغوليهاست را شÇيخ زيرا نباشد; بقايش و گردد بريده زود تعلق اين باشد
او از مستغرق و مشغول آن به چون بلندتر; و لطيفتر و عزيزتر اين از  كارهايي

,13ì7 تÇهران, مÇولي, انÇتشارات هÇÇروي, مÇÇايل نÇÇجيب كÇÇوشش بÇÇه ولد, سÇÇلطان مÇÇعارف, /1
/2ì3 Ç ê صص

اين و كردي?>1 چه و خوردي چه و بودي كجا كه گويد تو ضمير كه نايد نوع اين
يÇا نÇميآيد بÇيان در و حÇواس در كه است همان بلندتر> و لطيفتر و <عزيزتر

پنهان/ كرامتهاي همان ديگر بهعبارتي
:1300 Ç 1 . ششم دفتر

فيÇÇص پÇÇيران ز دل بÇÇÇÇر بÇÇÇÇرزند فيÇÇخ كÇÇرامÇÇاتي و مÇÇÇÇعجزاتÇÇÇي
مست هÇمسايه شÇود آنكه هست كمترين نÇقد قيامت صد درونشان  كه
كلي بهطور و برشمرد باطني و ظاهري دوگونه رازي نجم را كرامات كه  گفتيم
و آشكÇار كÇرامÇات و است ارجمند و ارزشمند نهاني كرامات عرفا قاطبة نزد در
ايÇنباره در پÇيشتر مÇافيه فÇيه در را مÇوالنا كÇالم ندارد/ آنچنان پايگاهي عيان
در " فيÇخ " كÇرامÇات ايÇن مÇناسب نÇيز ولد سÇلطان خÇلفش فرزند اما خوانديم/
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جهت آمد, صورت در كه معجزات و كرامتها همچنين <و كه دارد معارفخود

چÇنانكه نÇيستند/ واقÇف معنوي كرامات و معجزات بر كه است نادانان و منكران
بينا را او كور چشم و ميگرداند زنده را او مردة دل و ميكند ف تصر مريد در شيخ
و مÇيگردد زر را او مس هÇمچون هستيي و ميشود نور همه او ظلمت تا ميكند
و دانش و عÇلم گÇلزار و حكمت رياض صدهزارگون ميشود بينهايت او درون
چنين خود شيخ از كه كسي ميكند پديد او در قصور و وحور ميروياند او از بينش
فÇردا يÇا خÇوردي چÇنين دي كه كراماتي به ميبيند بهدم دم كرامتها و معجزات

/93 ص همان, /1

آورد>/1 حساب به كي و كند التفات چه خواهي كردن چنين
اهللا س دÇق Ç راعÇي شÇيبان شÇيخ < كÇÇرامÇات :ê81ë Ç ê830 . ششÇÇم دفÇÇتر

< Ç روحه العزيز
نه كه ميكشيد خطي گوسفندان گرد بر ميرفت نمازجمعه به چون شيبان شيخ

مينهادند/ خط از فراتر پاي گوسفندان نه و ميشد داخل آن بر  گرگ
و مÇيكند مÇقايسه بيÇن هÇود معجزة با را شيبان شيخ كرامت بالفاصله موالنا
ديگÇر بهعبارت است بيانگر را معجزه و كرامت نزديكي و تشابه اين درحقيقت
انبيا از آنچه با هم اوليا احوال كه ميدهد نشان وي ة قص نقل با موالنا <بدينگونه

/13ì ص كوزه, در بحر /2

دارد>/2 تجانس و توافق است نقل

شمس ديوان در كرامات و  كرامت

/378 غزل فروزانفر, مان بديعالز تصحيح كلياتشمستبريزي, /3

كÇرامÇات3 بÇود نشÇان بÇهر كÇرامت كÇÇز مÇجو عÇيان گشت چون
عÇارف چÇون پس ميشود معرفي نشانهاي بهعنوان كرامت نيز بيت اين در



ايران عرفان 80

مÇورد در امÇا نÇدارد/ سÇودي را او كÇرامت مÇيرسد, مشÇاهده و عÇيان بÇهمرحÇلة
آن كه آورديم مطالبي اقطع شيخ حكايت به مربوط توضيحات در آن نشانهبودن

نميكنيم/ ر مكر را

/2992 غزل /1

سÇاحري1 مكرو ني كرامتو و نهمعجز بÇويي نÇبرد جا كان رسيدم واديي در
تÇفاوت و تضاد و كرامت و معجزه شباهت ه توج قابل نكتة نيز بيت اين در

دارد/ ساحري و مكر با كه است فاحشي
افÇندي كÇرامÇات تÇÇو روي ديÇÇدن جÇÇز نباشد استو نبوده استو جهان دو هر در

اطالق ترك بزرگان به احترام طريق <به كه گوييم افندي كلمة مورد در ل او

افندي/ ذيل فارسي, فرهنگ /2

شود>/2 افزوده رجال نام آخر به نيز و شود
شÇده دانسته كرامات بزرگترين مراد و مرشد رخسار و روي بيت اين در اما
دارد را مضمون اين درمثنويمشابه موالنا كه آنجاست از بيت اين اهميت است/

معجزه: مورد در آنجا ه البت

/3ë98 بيت دوم, دفتر مثنوي, /3

است3 مÇÇعجزه پÇÇيمبر آواز و روي هست زÇم حÇق كÇز Çتي ام هÇÇر دل در
است/ بصيرت با ضميران روشن مختص معجزه جنس اين يا كرامت اين اما

شده شاعرانه استفادة تنها كرامات از كه هست ديگر ابياتي كلياتشمس در
ذ كÇر را مÇورد چÇند ÂÇذي كه باشد مثمرثمر آنچنان ما موضوع براي نميتواند و

ميكنيم:

/1ì83 غزل /ê

تÇوأم4 كÇرامÇات و لطÇف مÇو بÇه مÇو كÇÇرمت بÇÇبخشد كÇÇرامÇÇات  گÇÇÇÇر
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/2111 غزل /1

مÇن1 كÇرامÇات است ايÇن شو مست مÇÇي جÇÇام بÇÇخور تÇÇوحيد خÇÇم از

/2ì27 غزل /2

مÇقاماتحريري2 فÇضلو اين از بيزارم ديÇÇدم تÇÇو كÇÇرامÇÇات و فÇÇضل تÇÇا
مÇعناهاي بÇا كÇرامت كÇلمة كلياتشمسمانندمÇثنوي در اينكه ديگر نكتة
از ابياتي ا كنون كه است همراه كردن لطف نيكويي, عطا, و بخشش مانند ديگري

ميگذرانيم: نظر از را آن

/ê3ì غزل /3

قÇيصر قصر كه گفتم خوشتر كجاست  گفتا
كرامت3 صد كه گفتم جا آن ديدي چه  گفتا

/2ê79 غزل /ê

تÇÇو آفÇÇتاب خÇÇندة كÇÇرامت و كÇÇرم بÇÇÇر
شÇهادتي4 دگÇÇر نÇÇوع بÇÇود را ه ذر بÇÇه ه ذر

/2ì99 غزل /ë

بÇÇخوانÇÇي مÇÇان سÇÇو آن بÇÇÇÇايد پÇÇÇÇياپي
دوري5 نÇÇيست كÇÇرامت ايÇÇن زفÇÇÇÇضلت

سبعه مجالس در  كرامات

يÇافت كÇرامت مÇورد در هي وجÇت قÇابل نكÇتة هÇيچ موالنا درمجالسسبعة
مينمايد/ فايده از خالي ما موضوع مورد در حاضر منبع و نميشود

مافيه فيه در  كرامات

مطرح را كرامت از سخن جا دو خود, مافيه فيه در موالنا كلي بهطور كه  گفتيم
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از پرهيز بهخاطر و كرديم اشاره آن به بارها و نقل پيشتر را آنها از يكي و  كرده
ابراهيم حكايت ذيل كه توضيحاتي به را خوانندگان و نميكنيم ر مكر اينجا اطناب
كÇرامت از ديگÇر بار يك تنها مافيه فيه در موالنا اما ميدهيم/ ارجاع آمده, ادهم
نيست قاطع دليلي هيچ را ما كه گفت <يكي ميكنيم: نقل اينجا در كه ميگويد سخن
هيچچيز نه و كرامات نه و فعل نه و قول نه است كدام حق به واصل و حق ولي  كه
ايشÇان و هست هم را رهابين كرامت و فعل و باشد آموخته كه شايد قول كه زيرا

/189 ص مافيه, فيه /1

كردهاند>/1 اظهار نيز سحر بهطريق عجايب بسيار و ميكنند ضمير استخراج
ميدهد پاسخ آن به ادامه در كه است كسي سÆال نقل موالنا سخن اين ا گرچه
كÇرامت و فÇعل كÇلمة ايÇنجا در Ç 1 است: نÇهفته آن در ه توج قابل نكتة چند ولي
ولي نÇيست كÇرامت بÇا معني هم "فعل" فرهنگها در است آمده توأم و مترادف
است/ Ñشي وجود فعلو به ه قو تبديل فعل معاني از يكي چون كه زد حدس ميتوان
برهان نميتواند كرامت Ç 2 است/ رفته به كار دوشادوش كرامت با اينرو از شايد
چÇنين نÇيز ه صوفي ميان در حتي و باشد كامل مرشد و مراد تشخيص براي قاطعي
دفÇتر از 119ë Ç ì ابيات شرح در ولد سلطان از چنانكه هستيم شاهد را اعتقادي
د لطانمحمÇس الÇم حÇاج انÇديشة در مÇوضوع اين داديم/ نشان را عقيده اين پنجم
آنچه كه است <معلوم ميشود: بيشتريمطرح باصراحت (سلطانعليشاه)  گنابادي

احبÇص كÇه مÇيتوانÇد بÇلكه بود نخواهد الهي خالفت دليل شود, يافت كافر در
شده نقل چنانچه باشد كرامت با اجازه غيرصاحب و نباشد كرامت صاحب اجازه,
از چنانچه و شط كنار بر او مرشد ماندن آبو از او گذشتن ميو ج ع حبيب از است
در بÇزرگوار دو آن كÇه است شÇده نقل [ابوالخير] ابوسعيد شيخ و ابوالفضل شيخ
نا گاه بازماندند, دو هر كه جايي به رسيد تا ميداشتند صحبت يكديگر با مسألهاي
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مشكل و آمد فرود مرغي چون سرخسي لقمان و شد شكافته خانه سقف كه ديدند
را مرد اين مرتبة اباسعيد يا گفت: ابوالفضل شيخ بازپريد, و كرد جواب را دو هر

تابستان ل, او چاپ حقيقت, انتشارات گنابادي, سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج سعادتنامه, /1
در سرخسÇي لقمان و ابوالخير ابوسعيد ابوالفضل, شيخ حكايت Hضمن> /10ì Ç 107 صص ,1379
را مرشدش و عجمي حبيب حكايت مأخذ و است آمده 28 ص صفا, ذبيحاهللا, تصحيح اسرارالتوحيد,
ì0 ص پÇنجم, چÇاپ مÇركزي, انÇتشارات نÇيكلسون, چاپ از نيشابوري, عطار تذكر¸االوليا, در نيز

يافت>/ ميتوان

خÇرق بÇهتر عÇبارتي بÇه و كÇرامت Ç 3 نشايد>/1 را اقتدا اما درگاه, آن در ميبيني
آن چنانكه نيست الهي اولياي صرف و است قپذير تحق نيز ديگران براي عادت
بÇا آن تÇفاوت در جÇامي كÇه همينروست از و دادهاند نسبت نيز "رهابين" به را
نه چون شود ظاهر ايشان بر عادت خارق صدهزار <ا گر مينويسد: اوليا  كرامت
آن طريقت آداب مطابق ايشان باطن نه استو شريعت احكام موافق ايشان ظاهر

/21 ص االنس, نفحات /2

كرامت>/2 و واليت مقولة از نه بود خواهد استدراج و مكر قبيل از را
ه قو از تا دارد بستگي فرد تالش و مجاهدت به عادات خرق درحقيقت پس
اليÇق كشÇيد رنÇج كه هر كه است <البد كه معتقدند نيز عرفا خود و درآيد فعل به

/297 Ç 8 صص ولد, سلطان معارف, /3

بتپرستان>/3 كه ي حد تا كند مشاهده غيب از چيزي خود  گوهر



سال مهر 20 و 19 در آمريكا سنخوزه دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه كنگره به شده ارسال مقالة /1
و مÇعماري دانشكدة تحقيقات و اسناد مركز بايگاني به مقاله اين نقشههاي و عكسها كلية /1381

دارد/ تعلق بهشتي شهيد دانشگاه شهرسازي

ولي1 نعمتاهللا شاه مزار مجموعة

لوتحليلكالبدي بررسيسيرتحو

بهشتي/ شهيد دانشگاه معماري تاريخ گروه علمي هيأت عضو /2

بيدهندي2 قيومي مهرداد

تÇفصيل, و وسÇعت لحÇاظ بÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه مÇزار مÇجموعة شÇناخت
و د تعدÇم (حÇياطهاي كلي تركيب در بهفرد منحصر و ويژه طرح از برخورداري
نكته اين دارد/ زيادي اهميت ايران معماري تاريخ در آن, ل تحو سير و متوالي),
اهÇميت بÇر است, شده ساخته قرن چند طي بلكه يكباره, نه مجموعه اين كه هم
بهدست ضمن است درصدد مختصر مقالة اين در نگارنده ميافزايد/ آن شناسايي
در ن امدوÇن صÇورتي به آن اطالعات كه بنا, ل تحو سير از روشن تصويري دادن

دهد/ بهدست نيز مجموعه معماري كالبد از كلي تحليلي است, پرا كنده منابع
بÇنا, بنيانگذاري تاريخ و مزار صاحب دربارة مهاي مقد از پس مقاله اين در
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مجموعه, بستة و باز فضاهاي از يك هر دربارة آن, بخشهاي و مجموعه معرفي
بÇه بÇيرون بÇا آن ارتÇباط نحوة و مجموعه استقرار طرح يكديگر, با آنها تركيب

رفت/ خواهد سخن اجمال

مه مقد /1

ماليمي منش قبور روي بر بنا احداث قبال در ابتدا از تسنن, برخالف ع, تشي
هر اسالمي, ممالك پهنة در اسالم از پس تاريخ طول در اينرو, از است/ داشته
كثرت بهدنبال ميتوان نيز معماري تاريخ در رسيدند, بهحكومت شيعيان كه زمان
ايÇران و فÇاطميان دورة مصر در مقابر احداث گسترش بود/ مزارات و آرامگاهها

است/ آن بارز مثالهاي از آل بويه دورة
ه البت رسيد/ خود اوج به صفويان, ظهور از بعد Hخصوص و ايران, در روال اين
در يÇا آفريقا شمال در كه را عبوسي چهرة برههها, برخي در جز ايران, در تسنن
و است گÇرفته خود به كمتر داده نشان جزير¸ العرب در Gاخير و عثماني ممالك
بÇوده رايÇج امÇري ايران در سنيان حكومت زمان در حتي رسول(ص), آل حب
بيش صفويان, از پيش حتي ايران, در قبور روي بر ابنيه نمونة همينرو از است/
تاريخ در مقابر لين او از يكي كه بس همين ميشود/ يافت اسالمي ممالك ساير از
مقبرة اسالم, از پس معماري خاص نمونههاي نخستين از يكي و اسالمي, معماري
است/ شده ساخته ايراني, عالم محدودة در بخارا, در كه است ساماني اميراسماعيل
مرگ, از بعد خود قدرت حكومتو دوام پندار م تجس براي حا كمان اميرانو
داشتن گرامي براي يا آمرزش, طلب اميد به يا خود, ياد داشتن نگاه زنده براي يا
از مÇيساختند/ بÇنا پدرانشان قبور روي بر يا خود قبر براي خود, نياي و پدر ياد
خÇدا اوليÇاي گÇور بÇر شفاعت و شفا و رحمت طلب براي نيز مردم ديگر, سوي
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ايشان با كار اين در ريا, به يا صدق به نيز, اميران ميان اين در و ميكردند, عمارت
تÇا ديÇن/ اولياي يا و دنياست اولياي آن از يا مقابر عموم لذا ميكردند/ مشاركت
مÇورد كÇه Çالم), عليهمالس) معصوم امامان عالوهبر ديني مقابر صفويان, از پيش
صÇفويه از پس روال (اين بود ه صوفي مشايخ خاص بودند, نيز سنت اهل احترام
نÇمونههاي از يÇافت)/ تÇداوم امامزادگان و سادات مقابر بر بنا احداث بهصورت
شيخ مقبرة نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة از ميتوان مقابر اين معروف
نÇزديكي در پÇيربكران بÇقعة و خÇراسÇان, تÇايباد در تÇايبادي ابوبكر ين زينالد
حضرت و رضا امام حضرت مطهر مراقد از پس كه, نمونهاي اما برد/ نام اصفهان
مجموعة ميشود, محسوب ايران در مقبره بزرگترين الم), عليهما الس) معصومه
. هÇجري نÇهم قÇرن به آن بنياد كه است كرمان ماهان در ولي نعمتاهللا شاه مزار

ميگردد/ باز تيموريان, دورة ميالدي, پانزدهم

مزار صاحب

شÇاه به معروف ميرعبداهللا فرزند نعمتاهللا ين نورالد د سي امير مزار, صاحب
ه وفيÇص مشايخ مشهورترين از م), 1330 Ç 1ê31 . ق 730 Ç 83ê) ولي نعمتاهللا

شÇاه و بÇهمني احمد "سلطان فرزام, حميد ;213ì Ç 2137 ص ,ì ج فÇارسي, فرهنگ معين, محمد /1
كÇوشش بÇه ايرانÇي, تحقيقات كنگرة هشتمين سخنرانيهاي مجموعة از كرمان: دربارة سيگفتار ," ولي نعمتاهللا

/7ê ص ش), 13ëì)2ë3ì كرمان, استانداري انتشارات كرمان, گشت, دريا درسول محم
دابÇراهÇيم حمÇم تÇوضيحات نك: هÇمچنين ;213ì Ç 2137 ص ,ì ج فارسي, فرهنگ دمعين, محم /2

/ 8ì Ç 87 ص ,133ë تهران, هشتم, استان فرهنگ نشرية كرمان, تاريخي آثار راهنماي در پاريزي باستاني
تهران, پاريزي, باستاني ابراهيم د محم تحشية و تصحيح به كرمان, تاريخ وزيري, احمدعليخان /3

/ë7ê Ç ë78 ص ,13ê0

يÇزد3 در بÇرخÇي و كÇرمان2 كÇوهبنان قÇرية را او مÇولد قان حقÇم از برخي است/1
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مÇصفا, مÇظاهر به كÇوشش مجمعالفصحا¾, هدايت, قليخان رضا ;ë7ê Ç ë78 ص همان, وزيري, /1
ص87 / ,ê ج ,1339 تهران,

شهرهاي از حلب, در اجدادش,1 مانند وي, كه آناند بر منابع بيشتر اما دانستهاند;

/ 8ì Ç 87ص كرمان, تاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني /2

كرمان ناحية به پدر همراه به كودكي در Hقاعدت اخير, درصورت آمد/2 دنيا به شام,

آن سمتشمال از مجموعه عمومي منظر

همانجا/ /3
ص87 / همان, هدايت, /ê

<پس است/4 اختالف 731 ق و 730 ق بين نيز او ميالد دربارة است/3 بوده آمده
كه كشيد بهجايي او عرفاني تعاليم نفوذ دامنة وسعت ماهان و كرمان در توطن از
بÇن اسكندر ميرزا و [تيموري] شاهرخ مانند ايران سالطين و امرا بعضي عالوهبر
يÇن هابالدÇش سÇلطان مÇانند نÇيز, هÇندوستان دكن پادشاهان از برخي شيخ, عمر
ين عال¾الد سلطان فرزندش و 1ê22 Ç 1ê3ë م) . ق 82ë Ç 838) بهمني احمدشاه
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و خÇاندان بÇه او از پس و نÇعمتاهللا شÇاه بÇه 1ê3ë Ç 1êë8 م) . (Ç 8ì2 838 ق

/7ë ص همان, فرزام, /1

ورزيدند/>1 ارادت خالصانه اعقابش

مزار بنيان

هندوستان از بهمني احمدشاه وي وفات از پس كه شد موجب ارادت همين

هÇمو, ص87 ; همان, هدايت, ص8 ; ,3 ج ,1319 تهران, الحقاÄق, طراÄق شيرازي, معصوم محمد /2
/ì70 Ç ì71 ص اسالميه, تهران, ناصري, آراي انجمن فرهنگ

احداث كنند/2 بنا او مرقد بر رفيعي بارگاه و گنبد تا بفرستد ايران به هنگفتي مبالغ
سÇال در وي زيÇرا شÇد آغÇاز نÇعمتاهللا شÇاه وفات از بعد بالفاصله Hتقريب بنا اين

/ 8ì Ç 87ص همان, پاريزي, باستاني ;ë79 Ç ë80 و ë7ê Ç ë78 ص همان, وزيري, /3

در بÇهمني احÇمدشاه كÇتيبة و درگÇذشت3 1ê31 م . 83ê ق يا 1ê30 م . 833 ق

بÇاستاني نك/ هÇمچنين است; كÇرده نÇقل دقت بÇه را كÇتيبه مÇتن كÇه ,79 ص همان, فرزام, نك/ /ê
/79 ص همان, پاريزي,

در شده ثبت تاريخ (قديمترين 1ê3ì م . 8ê0 ق خ مور گنبدخانه4 شمالي سردر
كÇتيبة در چÇنانكه و درگذشت, 1ê3ë م . 838 ق در بهمني احمدشاه است/ بنا)

;78 Ç 79 ص هÇمان, پÇاريزي, بÇاستاني ;78 ص هÇمان, فرزام, ;ë80 Ç ë82 ص همان, وزيري, /ë
ترجÇمة تÇوران, و ايران در تيموري معماري ويلبر, دونالد و گلمبك ليزا ص8 ; همان, شيرازي, معصوم

/ëì1 ص ,137ê كشور, فرهنگي ميراث سازمان تهران, كياني, يوسف محمد و افسر  كرامتاهللا

رسيد/5 اتمام به بهمني ين عال¾الد پسرش عهد در بنا آمده, مذكور
نشÇد/ خÇتم تÇيموري دورة زيÇباي و ظÇريف گÇنبدخانة اين به مزار بناي اما
د تقي پيامبر, خاندان به انتساب پيروان, كثرت , ولي شاه كرامات و معنوي عظمت
سلسلة استيالي از پس او حرمت بر كه بود عواملي از ع تشي ساختن علني و شرع, به
ه صوفي با دشمني جريان حتي و افزود; ايران بر صفوي شيعهمذهب و صوفيمنش
از نتوانست گرفت, اوج قاجاريان زمان در و شد آغاز صفويان عهد اواخر از  كه
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و صÇفويه سÇلسلههاي زمان در مقبره بناي همينرو از بكاهد/ او احترام و اعتبار
يافت/ فوقالعاده گسترشي قاجاريه

مجموعه كلي تركيب /2

بÇاز و بسÇته فÇضاهاي مشتملبر و ل مفص است مجموعهاي موردبحث بناي
واحدو مجموعهاي يافته, نمو تكوينو مديدي ت مد طي ا گرچه كه ع متنو دو متعد
از بيش كه معاصر بناهاي ي حت بناها, توسعة ما, عصر در ميشود/ احساس منسجم
ليÇه او طÇرح اساسي دگرگوني با Hنوع نميگذرد, عمرشان از دهه چند يا سال چند
يÇا و مÇيشود دگÇرگون بÇه كÇلي ليÇه او بÇناي يÇا تÇوسعه, جريان در است/ همراه
انسÇان ذهÇن بÇراي ميكند/ پيدا متفاوت تي ماهي ليه او بناي با افزوده قسمتهاي
است, كÇرده خÇو مÇعماري تÇوسعة و ل حوÇت از نÇوعي چÇنين به كه مدرن, دوران
تكÇوين سÇال پانصد طول در نعمتاهللا شاه مزار منسجم مجموعة اينكه پذيرفتن

مينمايد/ دشوار است يافته

مجموعه تركيبكلي از ايزومتري تصوير

ه باتوج) است گرفته شكل قبله محور امتداد در و خطي صورت به مجموعه
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بÇهجانب بÇيشتر و دارد زيÇادي انحراف جغرافيايي جنوب از ماهان قبلة بهاينكه
نÇاميد)/ غÇربي ÇرقيÇش تسÇامح بÇه مÇيتوان را مÇحور اين است, نزديك مغرب
سÇردر, و جÇلوخان از: عبارتاند شرق به غرب از بهترتيب مجموعه بخشهاي
اصÇلي هسÇتة (مÇيردامÇاد), عÇباسي شÇاه صÇحن (حسÇينيه), دشاهي محم صحن
صÇحن وكÇيلالمÇلكي, صÇحن پيرامون), رواقهاي و گنبدخانه (شامل مجموعه
و كرمان به را شهر كه گرفته قرار جديدي و قديم جادة دو مابين مجموعه اتابكي/
بدينترتيب دارد/ ورودي جانب دو هر از و ميكند, مرتبط استان شهرهاي ديگر
صÇحن دو از بÇايد گنبدخانه و مقبره به رسيدن براي شويم, وارد كه جانب هر از
مههايي مقد حكم در صحنها اين ديگر, عبارت به كنيم/ عبور مانند  كاروانسرا

گنبدخانهاند/ به وصول براي

بسته فضاهاي /3

1Ç3/گنبدخانه

بÇر ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن اواسط در گفتيم, چنانكه  گنبدخانه,

تزييناتآن و گنبد زير
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تناسباتي مقابر, بيشتر گنبدخانة مانند فضا, اين شد/ احداث مزار صاحب قبر روي
طÇاق بÇه مÇربع قاعدة تبديل محل در طاق, كنجهاي در دارد/ باال به رو و  كشيده
است/ دوپوش گنبد است/ رفته به كار منقوشي و ظريف يزديبندي گوش, هشت
كÇه آن, قاعدة اينكه جالب نكتة و دارد, كره نيم به نزديك حجمي داخلي  گنبد
بÇا هشتگÇوشي شÇبيه بÇلكه نÇيست; ر دوÇم Âكام نشسته, هشتگوش پاية روي
ميشود/ تبديل دايره به گنبد باالتر مقاطع در و بهتدريج كه است گرد  گوشههاي
سطح و ميگردد ديوارها باالي در گنبدخانه دورتادور ثلث خط به كاشي  كتيبهاي
تÇيموري دورة سليقة با نقوشي به Hتمام كتيبه اين باالي در طاق و ديوارها  گچي
بÇراي زمÇينهچيني و (بÇدنه) طÇرح عÇنصر يك اختتام بدينترتيب, است/ مزين
و ديوار پايين در تدبير اين ميگيرد/ صورت زيبايي به ديگر عنصر به آن اتصال
آبÇيرنگي كÇاشي ازارههÇاي در كÇف, يعني فضا, ديگر عنصر با آن اتصال محل

ميافزايد/ آرام فضاي اين نشاط بر كه است شده جلوه گر
و داشته كوشكمانند صورتي و بوده مقبره بناي تنها ابتدا در گنبدخانه اين
از است; مÇيكرده رو باغ فضاي به سو هر از و ميگرفته قرار باغي درون Áاحتما
رو باال, جهت بر آن حجم در اما دارد; جهت فاقد و خنثا تركيبي پالن در همينرو

است/ شده تأ كيد آسمان, به
زيبا بسيار و مزين سردر و بوده, واقع آن غرب در كوشك اين اصلي مدخل
فÇضاي در امÇروز است, تÇيموري دورة نفيس آثار ساير همطراز كه آن, پختة و
كتيبة آمد, چنانكه سردر, اين است/ باقي همچنان و گرفته قرار غربي رواق بستة
و كشÇيدگي و بÇلندي بÇر كÇه خÇارجÇي, گنبد دارد/ پيشاني بر را مقبره باني لين او
جلوة در عنصر شاخصترين نيز امروز ميافزوده, كوشكمانند بناي اين ص تشخ
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شد; مرمت ليه او بهصورت Gبعد كه ديد زيادي آسيب م 1981 . ش 13ì0 سال زلزلة اثر بر گنبد /1
/137ê كيوان, تهران, ما, سرزمين ركوعي, عزتاهللا نك:

پايهاي بر و دارد بلند Hگريوينسبت خوشتناسب گنبد اين است/1 مجموعه بيروني
و درشت هÇندسي نÇقوش بÇا فÇيروزهاي كÇاشي با گنبد است/ نشسته هشتگوش
به متعلق Hقاعدت كاشيكاري اين است/ شده پوشانده الجوردي و سفيد  كتيبههاي

/ëì2 ص همان, ويلبر, و گلمبك /2

هم صفوي2 دورة در كاشيكاري احتمالي تجديد يا تعمير و است, تيموري دورة
است/ گرفته صورت ليه او طرح همان طبق بر البد

مÇحدودة در ه, وفيÇص مشÇايخ مورد در رايج سنت بر بنا را, ولي شاه Áاحتما

(78 Ç 79 ص همان, باستاني, جمله: (از گفتهاند چنانكه داشته, خانقاه Hقطع ماهان در سيد جناب /3
است/ ميفرستاده او براي خانقاه مخارج براي مبالغي هرساله بهمني احمدشاه  كه

بÇناي بÇنا ايÇن نزديكي يا كنار در صورت, اين در كردهاند/3 دفن خودش خانقاه
غÇربي جنوب گوشة در امروزه است/ رفته بين از كه داشته وجود خانقاه قديمتر
كÇوچكي حجرة پرداخت) خواهيم بدان Âذي كه عباسي, شاه (رواق غربي رواق
و چلهنشيني محل) هخانه چل يا زاويه ميگويند كه منقوش, ر مدو طاق سه با است

امÇا است, مÇعروف چÇلهخانه بÇه مردم نزد در امروز اتاق اين ;ëì2 ص همان, ويلبر, و گلمبك /ê
رواق جÇزو امÇروز و بوده واقع گنبدخانه شرقي جنوب در چلهخانه است معتقد پاريزي باستاني
كÇرده نÇقاشي را آن طÇاق او خود كه است درويشي مقبرة بلكه چلهخانه, نه شده, ذ كر اتاق و شده,
چلهخانه) اصلي محل) خود نخست قول ت صح براي وي اما ;79 ص همان, باستاني, نك: است/
شÇايد است/ جÇمعشدني اتÇاق آن بودن چلهخانه با نيز درويش) (مقبرة دوم قول و نياورده, دليلي
شدن شمرده متبر ك مÆيد كرده نقش اتاق طاق بر مذكور درويش كه هم را اذ كاري و نقوشي بتوان

دانست/ بعد دورههاي در رياضت و مراقبت براي آن از استفاده تداوم و مكان آن

از جÇزÄي البÇد حÇجره ايÇن صورت, اين در است/4 بوده نعمتاهللا شاه رياضت)
آن نيز غربي رواق احداث از بعد ي حت مقبرهو احداث از بعد كه بوده مذكور خانقاه
معنويت ر محق بهظاهر فضاي اين تقدير, هر به كردهاند/ حفظ سش تقد بهلحاظ را
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را زايÇران نÇيز امÇروز سÇادگيش رغم به كه آنچنان دارد, فوقالعادهاي جذابيت و
شÇاه بÇه آن خاص انتساب احتمال كه معنوي جاذبهاي ÇÇ ميكشاند خود بهجانب

ميبخشد/ ت قو را ولي

2Ç3/رواقشاهعباسي

برخي مانند بنا, اين در اما ميگويند; رواق ستوندار كشيدة نيمباز فضاي به Áمعمو معماري در /1
قرار گنبدخانه كنار در كه است تكدهانهاي اما شبستانمانند فضاي رواق از مقصود ديگر, مزارهاي

ميگيرد/

غÇرب در واقÇع مسÇتقل Hنسبت رواق1 احداث مجموعه, توسعة مرحلة لين او

امگÇاهي, آر بÇناهاي اسالمي, دورة در ايران تاريخي بناهاي داير¸المعارف (ويراستار), عقابي دمهدي محم /2
/ì7 ص ,137ì اسالمي, هنر و فرهنگ پژوهشگاه تهران,

است/ معروف اظ2 ف Ôدارالح يا عباسي شاه رواق به كه بوده قبله) (جانب  گنبدخانه
سÇال در كتيبهاش بنابر است, مجموعه تاريخدار رواق تنها كه را, رواق اين
عهد اوايل در بلوچستان و كرمان والي بكتاشخان, بهدستور 1ë90 م, . 998 ق

عباسي شاه رواق
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آثÇار حÇفاظت ملي سازمان تهران, ايران, باستاني اما@كن و تاريخي بناهاي فهرست مشكوتي, نصرتاهللا /1
تنظيم ,2 چ كه,  متبر اما@كن تاريخيطهران: آثار مصطفوي, دتقي دمحم سي ;1ë3 ص ,13ê9 ايران, باستاني
,137ë گÇروس, انÇتشارات و فÇرهنگي مÇفاخر و آثار انجمن تهران, ث, محد ميرهاشم تصحيح و

/7ë Ç 7ì ص همان, پاريزي, باستاني ;ì7 ص همان, عقابي, ;371 ص ضمايم,

نظر و ساختهاند;1 1ë87 م), Ç 1ì29 . ق 99ì Ç 1038 (حك صفوي ل او شاهعباس

/ì7 ص همان, عقابي, /2

نيست/2 صاÄب ميدانند تيموري دورة به متعلق را آن كه قاني محق
و است رنگ بÇدون و گÇچي Öرواق ايÇن متوالي قوسهاي و طاق و ديوارها
مÇيزند/ بÇيرون سÇطوح ايÇن از بÇهنرمي هÇم رسميبندي گچي تويزههاي شبكة
است/ حÇجم بÇر تأ كÇيد بÇراي طÇراحÇي تدابير جملة از رنگ وحدت كه ميدانيم
و خطوط بازي به را بيننده ه توج فضا, در رنگ تقليل با اينجا در ديگر, بهعبارت
دوچÇندان را آنÇها فÇضايي تأثÇير و كÇرده جÇلب سطوح شكنج و چين و حجمها
آنها عشوة و ميتراود سطوح روي بر طاق هر ميانة از كه نوري مدخل ساختهاند/
هر روي بر است/ طاق هر شمسة وسط در واقع روزنهاي ميگذارد بهنمايش را
گنبد حجم جوار در نيز بيرونيشان حجم كه گرفته قرار هشتگوش كالهكي روزن

است/ ه توج شايستة

عباسي شاه جنوبيصحن Ç برششمالي
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سهرواقديگر /3 Ç3

هم با گرفتهاند, قرار گنبدخانه جنوب و شرق و شمال در كه ديگر, رواق سه
رواق سÇه ايÇن معتقدند برخي ميسازند/ مانند نعل شكلي و دارند بيشتري اتصال

/371 ص همان, مصطفوي, /1

دستكم نظر اين اما است;1 شده ساخته عباس شاه زمان در غربي, رواق مانند نيز,
دارد/ قاجاري كيفيت رواق اين زيرا نمينمايد, درست شرقي رواق درخصوص
زمÇان و قÇاجاريه دورة بÇه آن انÇتساب نÇيز وكÇيلالمÇلكي رواق بÇه آن شهرت
مÇيكند, تأيÇيد را م) 18ê8 Ç 18ì9 . ق 12ìê Ç 131ê (حك قاجار ينشاه ناصرالد
از م) 18ë8 Ç 18ìì . ق 127ê Ç 1283 (حك وكيلالملك اسماعيلخان د محم زيرا
شاه رواق جز به ميرسد بهنظر مجموع در است/ بوده زمان آن در كرمان حا كمان
ثاني وكيلالملك قليخان مرتضي فرزندش و او زمان در ديگر رواق سه عباسي,
احداث قديمتر, بناهايي جاي بر Áاحتما م), 18ì9 Ç 1878 . ق 128ì Ç 129ë (حك

باشد/ شده
رسÇميبندي, بهجاي و است عباسي شاه رواق از پركارتر رواقها اين طاق
تأثير نيست, عباسي شاه رواق پختگي به تناسبات در ا گرچه و دارد; يزديبندي
است/ مقبره معنوي هواي و حال با متناسب و رواق آن مشابه كمابيش فضاييش

فضاي در اينكه: اطراف رواقهاي با گنبدخانه تركيب در ه توج شايان نكتة
يك Hنهايت و دايره به بهتدريج كه روبروييم جهت فاقد مربعي با گنبدخانه داخل
عÇناصري بÇا رواقها در كه درصورتي ميشود; ختم ÇÇ داخلي گنبد رأس ÇÇ نقطه
كÇه مواجÇهيم ÇÇ شمسهها و روزنها و تويزهها و طاق و دهانهها ÇÇ مشابه و متكثر

ميگردند/ گنبدخانه حول و ميشوند تكرار بهتوالي
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جنوبي شماليو رواقهاي و گنبدخانه برش

باز فضاهاي /ê

درون نÇخست قÇوي نÇظ بÇه گÇنبدخانه مÇانند كوشك بناي گفتيم, چنانكه
صحن و رواق ابتدا سپس است, داشته قرار ÇÇ باغي Áاحتما ÇÇ محصوري محوطة
ماهان ÇÇ كرمان جادة افزودهاند/ بدان را ديگر صحنهاي و رواقها آنگاه و غربي
از مزار ورودي بنابراين و ميگذشته مجموعه غرب از حاضر قرن از پيش تا بم ÇÇ

/373 ص همان, مصطفوي, /1

عباسي شاه صحن به كه صحن, لين او همينرو از است/1 بوده قبله) (سمت غرب
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صحن) دو ميان (رواق غربي جبهة شاهعباسي, صحن

سÇاخته بنا غرب در صفوي شاهعباس زمان در است, معروف ميرداماد صحن يا

/ì8 ص همان, عقابي, /1

شد/1

1Çê/صحنشاهعباسي(ميرداماد)

را دو هر عباسي شاه صحن و رواق احداث مجموعه, توسعة مهم طرح لين او
ربÇاط و زايÇران اقÇامت حلÇم Áاحتما كه عباسي, شاه صحن است/ ميشده شامل
و نÇظم و پÇخته طÇرحÇي دوره آن شÇاخص بناهاي ديگر همچون بوده, صوفيان

دارد/ مستحكم هندسهاي
آمÇده فÇراهÇم گل سيم و آجر همنشيني از صحن بيپيراية و استوار نماهاي
رواق فÇضايي بÇيان هÇمان از ترجمهاي گويي ماليم و موزون تركيب اين است/
و آن طرفين باغچههاي و حوض است/ ديگر واژههايي از استفاده با شاهعباسي
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واژگان اين زمرة در همه نيز خوشتناسب صحن حول نماها ضربآهنگ وزنو
بازند/ فضاي

بÇرخÇالف Çا ام است; چهارايوانÇي كاروانسراهاي شبيه طرح ضربآهنگ
جÇنوبي و شÇمالي گÇونههاي ايÇوان حلÇم در صÇحن رخبÇام چهارايواني, الگوي
است/ مرتفعتر اصلي, بناي با آن اتصال محل يعني صحن, شرقي جدار نميشكند/
شده ترصيع كاشي ستارههاي با كه دارد نفيسي گچي مقرنس جبهه اين در بنا سردر
دو كه نيمبازي رواقهاي با مجاور, صحن با اتصال محل يعني غربي, جبهة است/
آمده فراهم صحن دو ميان الي سي ارتباط و شده متخلخل ميپيوندد هم به را صحن
ايÇن تÇركيب از ميشكند/ را بام Öرخ زده, بيرون جبهه اين ميانة از سردري است/
كÇه پيداست مجاور صحن در ديگرش جانب با آن ارتباط و پيوند نحوة و سردر
قوي ظن به است/ شده احداث قاجاريان دورة در مجاور صحن با همزمان سردر
كردهاند/ بازسازي جديد صحن با متناسب را صحن غربي جبهة تمامي زمان آن در
ايÇجاد عÇين در و گÇرفته صÇورت ماهرانه بازسازي و تغيير اين صورت, اين در
را عÇباسي شاه صحن فضايي انسجام صحن, دو ميان سنجيدهاي و مناسب ارتباط

است/ نساخته مخدوش

دشاهي(حسينيه) محم 2Çê/صحن

Ç 18ê8 . ق 12ë0 Ç 12ìê (حك قÇاجار دشاه حمÇم زمÇان در مÇجاور صÇحن

مÇربوط يÇنشاه اصرالدÇن پسرش و دشاه محم زمان به مجموعه اين در قاجاري احداثات بيشتر /1
همانجا/ عقابي, ;ë81 Ç ë82 ص همان, وزيري, نك: است,

صÇحن (يÇا دشاهي حمÇم صÇحن بÇه مÇناسبت بÇههمين و شÇده1 ساخته 183ê م)

همانجا/ عقابي, همانجا; ركوعي, ;ê1ë3 ص همان, مشكوتي, /2

اين سندي, و دليل ذ كر بدون صاحبنظران, از بعضي است/2 معروف حسينيه)
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زمÇان در شاهعباسي صحن مانند صحن اين است معتقد وي /371 Ç 372 ص همان, مصطفوي, /1
افزودند/ سردر طرفين به را بلند منارة دو تنها دشاه محم عهد در و شد ساخته شاهعباس

و صÇحن پÇيشاني كÇتيبة Çا ام ميدانند;1 عباس شاه دورة احداثات از هم را صحن
را حدس اين است, قاجاري سليقة با منطبق Âكام كه آن, نماهاي تركيب همچنين

سÇاخته قÇديمتري صÇحن جÇاي بÇر را حÇاضر صحن قاجاريه دورة در نيست بعيد حال, اين با /2
باشند/

وله اصرالدÇن مÇيرزا عÇبدالحÇميد شÇاهزاده از تÇعميراتÇي و آثÇار مÇيكند/2 منتفي
بÇاني و قÇاجار شÇاه يÇن ناصرالد عهد در كرمان واليان از 1892 م), . (ف 1309 ق

/ 820 ص همان, وزيري, كتاب 77 شمارة حاشية در باستاني يادداشت نك: /3

است/3 باقي صحن در هم ماهان, در شاهزاده معروف باغ  كوشك

ورودي) (دستگاه غربي جبهة دشاهي, محم صحن

محور و است عباسي شاه صحن از وسيعتر اما مستطيلشكل, نيز صحن اين
طÇبقة يك در حÇجرهها است/ عمود عباسي شاه صحن طولي محور بر آن طولي
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اين اتصال از و دارد قرار ايوانچهاي حجره هر جلو يافتهاند/ استقرار آن پيرامون
آمده پديد صحن جنوب شمالو طرفين در رواقمانند فضايي متوالي ايوانچههاي
ع نوÇت نÇما ضÇربآهنگ به حجرات مابين كفشكنهاي كوچكتر دهانة است/
دو اين ميانة جنوبي, و شمالي جبهههاي مياني دهانة طاق شدن تخت با و بخشيده;
مÇيانة در بÇلند ايوانهÇاي وجود با صحن طولي محور است/ يافته ص تشخ جبهه
صÇحن مدخل Öشرقي جبهة ايوان است/ شده شاخصتر غربي و شرقي جبهههاي
مجموعه قديمي ورودي و صحن اين اصلي مدخل غربي جبهة ايوان و شاهعباسي
دو اين دارد/ قرار بلند بسيار كاشيكاريشدة منارة دو ايوان اين طرفين در است/

/7ì ص ,133ë تهران, كرمان, تاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني ابراهيم د محم /1

شÇاخصترين گÇنبد, از بÇعد شده,1 شمرده ايران منارههاي بلندترين از كه مناره,
و آجÇر و گÇچ از پوششي صحن نماهاي ميرود/ شمار به شهر و مجموعه عنصر
عÇباسي شاه صحن از پركارتر و مزينتر هرچند و, دارد قاجاري نقوش با  كاشي
و گسÇترده كف نميرسد/ آن پاي به شيوايي و سالست و فضايي تأثير در است,

است/ شده تعبيه زيرزميني جوي از آب برداشتن براي چالهاي صحن اين وسط در /2

آن ديگر نام از كه همچنان لذا است;2 باغچهاي و حوض فاقد سنگفرششدهاش
اجÇراي Áاحتما و باز طة محو در عزاداري براي آن از پيداست, حسينيه) (صحن

ميكردهاند/ استفاده تعزيه

3/جلوخانوسردرغربي Çê

و بÇزرگ سÇردري بÇوده, مجموعه قديم ورودي كه بيرون, از صحن مدخل
چÇنين ورودي شÇايستة كÇه دارد مÇيان در حÇوضي بÇا ل مفص جلوخاني و مرتفع
قÇاجار دشاه حمÇم دورة احداثÇات از هم سردر و جلوخان اين است/ مجموعهاي
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نما, تقسيمات گرفته, قاب را آسمان از قسمتي كه روزني با سردر, مقرنس است/
كف است/ تأمل شايستة جلوخان طرفين كوتاه جدارهاي با سردر اتصال نحوة و
در رودخÇانه, طÇغيان و سيل خطر از جلوگيري براي Áاحتما گذشته, در جلوخان
مسيلي يا رودخانه بستر بر را جاده زيرا بوده; جاده كف از مرتفعتر متر سه حدود

/7ê Ç 7ë ص همان, پاريزي, باستاني /1

آن در جلوخان, مقابل در است/1 ميگذشته ماهان قرية وسط از Hسابق كه ساختهاند

/372 ص همان, مصطفوي, /2

روي از سردرمانند طاق دو گذشته در دارد/2 قرار آستانه متولي خانة جاده, سوي

/7ë ص همان, پاريزي, باستاني /3

اين با است/ ميپيوسته خانه آن به را جلوخان فضاي و ميگذشته3 (مسيل) جاده
مÇجموعه كÇلي تÇركيب در و ميشده بدل بستهاي Hنسبت حياط به جلوخان تدبير,
سال سيل در طاق دو اين فانه متأس است/ داشته امروز از معتبرتر و مهمتر مقامي

همانجا/ /ê

شد/4 ويران م 1932 . ش 1311

وكيلالملكي صحن



ايران عرفان 102

ê/صحنوكيلالملكي(مهديه) Çê

(قبله) غرب سمت به قاجار ينشاه ناصرالد از پيش تا مجموعه توسعة جهت
طرح توسعة بعدي مرحلة اينرو, از شد/ منتقل شرق سمت به پس آن از اما بود;
صÇحن قÇرينة به صحني احداث آن و گرفت صورت اصلي بناي شرق جانب در

/ì8 ص همان, عقابي, /1

صÇحن اترين صفÇم كÇه بÇود, مÇهديه)1 (يÇا وكيلالملكي صحن نام به شاهعباسي
(عÇهد ثÇاني وكيلالملك و ل او وكيلالملك زمان به آن احداث است/ مجموعه
مقارن خود همنام رواق با ديگر عبارت به و ميگردد, باز قاجار) ينشاه ناصرالد

/372 ص همان, مصطفوي, ;79 Ç 80 ص همان, پاريزي, باستاني /2

است/ شÇده اضافه مجموعه به كه است صحني سومين تاريخي لحاظ از و است,2
شاهعباسي صحن طرح از حجرات همنشيني و انتظام نحوة و شكل در صحن طرح
قÇاجاري سÇليقة بÇا تزيينات, و قوسها در Hخصوص آن نماهاي اما پذيرفته; اثر

است/ يافته موافقت
تشكÇيل هÇندسي نÇقوش بÇا كÇاشي و آجÇر و گچ از تركيبي را نماها پوشش
بÇزرگي ايÇوان و است بÇلندتر جنوبي و شمالي جبهههاي از غربي جبهة ميدهد/
درواقع مقرنسش, نيمطاق و طرفين منار دو با ايوان, اين ميشكند/ را آن بام Öرخ
صحن داخل از كه خود, پشت در بنا آبي گنبد با و است وكيلالملكي رواق سردر
جÇبهة يÇعني ايوان, اين مقابل جبهة ميسازد/ موزون تركيبي پيداست, Âكام نيز
اتاقهاي و ايوان مشتملبر آن دوم طبقة است/ صحن دوطبقة جبهة تنها شرقي,

است/ ارسيدار د متعد
است/ بÇوده يكطÇبقه نÇخست نÇيز جÇبهه ايÇن تÇاريخي, گزارشهاي بنابر

سياسي مشاهير از وسي, گر اميرنظام به معروف صادقخان, محمد بن حسنعليخان اميرنظام /3

از م 1899 . ق 1317 در كÇه ,3(1821 Ç 1900 . 123ì Ç 1318) وسي گر اميرنظام
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قاجاريه/ دورة ادبي و نظامي و
/1ì98 ص ,ì ج همان, معين, /1

ÁتماÇاح) را دوم طÇبقة شÇد,1 مÇنصوب كرمان حكمراني به ينشاه ناصرالد جانب

/ 80Ç 81 ص همان, پاريزي, باستاني ;372 ص همان, مصطفوي, /2

صحن از بحث در Âذي) افزود بنا به مهم)2 اشخاص پذيرايي يا خود اقامت براي

وزيÇري, نك: شÇد/ دفÇن صحن همين در وكيلالملكي ايوان جنوب در وصيتش به بنا اميرنظام /3
ص80 / همان, باستاني, ; 8êêÇ 8êë ص همان,

پرداخت)/3 خواهيم عمارت اين به اتابكي
چهار و چليپاشكل بزرگ حوض صحن اين زيبايي و طراوت مهم عوامل از

فراميگيرد/ را صحن سطح بيشتر كه است آن اطراف باغچة

وكيلالملكي شرقيصحن بااليجبهة طبقة در اميرنظام عمارت
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ë/صحناتابكي Çê

و بÇزرگترين بÇه شÇرقي جÇبهة همين در هشتياي طريق از مذكور صحن
مÇيرزا بÇه صÇحن ايÇن احÇداث مÇيشود/ مÇرتبط مÇجموعه صÇحن رترين تأخÇÇم
بÇه مÇعروف م), 18ë9 Ç 1907 . ق 127ë Ç 132ë) اعÇظم اتÇابك علياصغرخان

/181 ص ,ë ج همان, معين, /1

قÇاجار,1 دعليشاه حمÇم و يÇن رالد ظفÇم و يÇن اصرالدÇن صÇدراعÇظم امينالسلطان,
كه دادهاند احتمال دارد/ شهرت اتابكي صحن به سبب بههمين و است; منسوب
اتÇابك امر به آن تعمير و شده احداث وكيلالملكي صحن با همزمان صحن اين

/ 80Ç 81 ص همان, باستاني, /2

باشد/2 گرفته انجام
موزون نماهايي با دارد, سادهاي طبقة يك كاروانسراي صورت صحن اين
بادگيرداري آبانبار درشت/ هندسي نقوش با كاشي و آجر از تركيبي و متقارن و
از بيش صحن اين در اما است; بخشيده ص تشخ را جبهه اين Öشمالي جبهة ميانة در
با ناهمگون و متفاوت سليقهاي با غربي جبهة باالي در كه اميرنظام, عمارت همه
از است مÇتشكل فÇوقاني عÇمارت اين ميكند/ خودنمايي شده, ساخته طرح ة بقي
صحن دو هر بر كه طرفين در ستوندار ايوانهايي و ظريف ارسيهايي با تاالري
حÇياط يك و مÇطبخ و اتÇاق چÇند بهعالوة است, مشرف وكيلالملكي و اتابكي
شاهنشين و باالخانه يادآور و زيبا بهتنهايي فوقاني عمارت اين هرچند  كوچك/
بÇا هماهنگي لحاظ از را, آن بتوان شايد است; شهر همين حومة در شاهزاده باغ
وجÇوه در نÇاهماهنگي ايÇن كÇرد/ ي تلق طرح ضعف تنها مجموعه, ة بقي معماري
واليت شاه به كه معنوي, مجموعة اين در ديگر, عبارت به پيداست/ نيز بنا معنوي
و شÇاهانه معماري كه است جايي تنها اينجا ظاهري, شاهان به نه دارد اختصاص
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است/ يافته خودنمايانه بروزي و ظهور دنيوي
اصÇيل طÇرح از Çا ام فرا گرفته; سبزه و آب هم را اتابكي صحن سطح بيشتر
بÇاقي كÇهن درخÇتان و تناسب خوش شكل مستطيل حوض فقط آن حياطسازي
Ç است شده ليه او طرح جانشين امروزي شيوة به نابهنجاري طهسازي محو و مانده,

نيست/ ارزندهاي مجموعة چنين مدخل درخور كه تي وضعي
از آن, شÇرق بÇه مجموعه غرب از ماهان اصلي جادة انتقال با آمد, چنانكه
درنتيجه, شد/ منتقل جانب اين به نيز مجموعه اصلي ورودي ينشاه ناصرالد زمان
صÇحن بÇه اتابكي, صحن سپس و وكيلالملكي صحن نخست شرقي, صحنهاي
آمÇدن فÇرود <مÇحل اصÇل در صÇحن ايÇن گÇرديد/ بدل مجموعه اصلي ورودي
از پيش مرحلة و دارد كاروانسرايي جنبة بيشتر بوده ار زو شدن پياده و  كاروانها

/372 ص همان, مصطفوي, /1

است/>1 ميگرفته صورت آنجا در وكيلالملكي صحن به زايرين و مسافران ورود
عاست/ مد اين مÆيد نيز خنك شرب آب تأمين براي بادگيردار آبانبار وجود

بÇه كÇه را اتÇابكي صÇحن شرقي ضلع خارجي جبهة [///] اخير سالهاي <در
و تÇعمير بÇاستانشناسي لÇك ادارة نÇظر طبق دارد, قرار بم Ç كرمان شاهراه جانب

همانجا/ /2

اين اما كردهاند/>2 احداث آنجا در آبرومندي ورودي سردر نموده,  كاشيكاري
جالل و جمال از نشاني چندان است, مجموعه اصلي مدخل امروزه كه سردر, و نما

ندارد/ مجموعه درون

خاتمه

در حضور با تنها آن دريافت و درنميآيد وصف به معماري كيفيت اينكه
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آنان اما است; صادق ارزنده بناهاي همة مورد در كه است قولي است, ممكن فضا
قول اين درستي و عمق نهايت يافتهاند حضور ولي نعمتاهللا شاه مزار در خود  كه
چÇون پÇيدرپي صحنهاي از استفاده درمييابند/ فضاهايي چنان درخصوص را
و ميكنند طواف حرم گرد كه رواقهايي خدا, ولي زيارت براي ماتي مقد و مراتب
بÇهنمايش را مÇزار صÇاحب غÇناي و زهÇد از مÇثالي ظÇرافت, و سادگي تركيب با
عÇروج خدا ولي روح معراج با همراه را ناظر جان كه قبر روي گنبد و ميگذارند,
ترديدناپذير و خارقالعاده تأثير با كه معمارياند ابزارهاي زمرة در همه ميدهد,
شÇده موجب كيفيت همين هماهنگاند/ سخت خود زايران دل بر ولي د سي روح
كاشيكاريهاي و طال تزيينات نداشتن سادگيو عين <در را مجموعه اين كه است
و روحÇانيترين از <يكÇي حÇق بÇه آن> امÇثال و آيÇينه كÇاري و عÇÇالي بسÇÇيار

/370 ص همان, مصطفوي, /1

بدانند/1 ايران> تاريخي و ملي و ديني آثار اترين مصف و باشكوهترين
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بهسلطانعليشاه ب دجنابذيملقتأليفعارفشهيدسلطانمحم

كرمانشاه/ رازي دانشگاه استاد /1

نادرعلي1 عادل دكتر

بيدختي كاشاني حسينعلي ترجمه:

هو
121

و دادگستري محترم وكالي از كه صفاري ابوالقاسم دكتر آقاي پيش چندي
از تلفني تماس در دارند عالقه عرفاني و مذهبي مساÄل به و ميباشند دوستان از
رازي دانشگÇاه فÇاضل و ارجÇمند اسÇاتيد از نÇادرعلي دكتر آقاي با خود آشنايي
آفÇاق مÇجلة 11 شÇمارة در عÇربي به مقالهاي ايشان گفتند و داده خبر  كرمانشاه

/271 ص ,1381 اسفند ششم, سال فرهنگي, مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تهران, /2

حاج مرحوم تأليف السعاد¸, بيان شريف تفسير معرفي در االسالميه2 الحضار¸

مÇن بÇراي را مجله و رسانيدهاند چاپ به سلطانعليشاه, گنابادي د سلطانمحم مال
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خÇرسند بÇود, شÇيوا و مستدل بسيار كه ايشان فاضالنه مقالة مطالعه از فرستادند/
اسÇتفاده مÇورد تا شود ترجمه فارسي به است خوب كه رسيد به نظرم و  گرديده
حسينعلي آقاي از لذا گيرد; قرار عرفان دوستداران و زبان فارسي هموطنان بيشتر
اينجانب مة مقد از پس ترجمه اين كنند/ ترجمه را آن كه خواستم بيدختي  كاشاني

ميرسد/ نظرتان به
و مÇعنوي مسÇاÄل بÇه ايشÇان وافÇر عالقه , نادرعلي دكتر آقاي مقالة مطالعة
بيانگر همچنين و ميرساند/ را ايشان بينش و دانش وسعت و نظر دقت و عرفاني
است/ آن عارف ر مفس به نتيجه در و السعاد¸ بيان تفسير به محترم نويسندة توجه
سالمتيو آرزوي تشكر, ضمن نمودمو استفاده بسيار ايشان عالمانه مقاله از
دارم پÇژوهشگران و دانشجÇويان افكÇار تنوير در را ايشان روزافزون توفيقات
و السعاد¸ بيان تفسير دربارة هم را من نظريات دارند دوست كه دارم يقين ضمنا
بÇه خÇالصه بÇهطور مÇتن, ترجÇمه شروع از قبل جهت همين به بدانند آن مÆلف

ميشود: اشاره آنها مهمترين
و قطب رحلت از بعد ه / ق 1293 سال از كه شهيد سلطانعليشاه مرحوم -1
را سÇلسله سرپرستي ايشان فرمان طبق سعادتعليشاه آقاي حضرت خود مرشد
در و بÇودند نكرده تعيين خود براي جانشيني ه / ق 131ê سال تا گرفتند بهعهده
را خود تأليفات از كتاب سه داشتند خود پير و راهنما به كه عالقهاي و ه توج نتيجة
متبر ك و مقرون را السعاد¸ بيان تفسير نامه,مجمعالسعادات, نامهايسعادت به
خÇود فÇرزند فÇرماني, يÇط سÇال ايÇن در و نمودند سعادتعليشاه حضرت بهنام
تÇعيين خÇود خÇليف¹الخÇلفايي سÇمت به را نورعليشاه علي مال حاج آقاي مرحÇوم
ديÇده ايشÇان بÇعدي تأليفات نامگذاري در روش اين جهت بههمين فرمودهاند/

نميشود/
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و فÇقر بÇه ف رÇتش از قبل آنكه با ه سر س قد سلطانعليشاه آقاي مرحوم -2
را فتوا صدور توانايي و بوده معقول و منقول علوم به عالم سلوك, و سير در ورود
مقصد و هدف به واصل را خود هنوز زيرا ننوشتند اثري و كتاب هيچ ولي داشتند
ايشان جان ا كتسابيعطش صوريو علوم بودندو حقيقت جستجوي در ندانستهو
دست معبود حضرت راه و مقصود گوهر به كه هنگامي از بود, ننموده سيراب را
و فقر به راهيابي از پس ايشان تأليفات عموم لذا شدند كتاب نوشتن آمادة يافتند,

است/ عرفان
از داشÇتند مÇعنوي و صÇوري علوم در كه جامعيتي تمام با قطبيت دوران در
را خود پيروان و مينمودند خودداري استفتاآت و شرعي سÆاالت به دادن پاسخ
ارجÇاع تÇقليد مÇراجÇع و شÇريعت رهÇبران بÇه سÇلسله ايÇن بزرگان ساير همچون
مقاله در كه است مهم مورد چهارده حدود در ايشان مهم فتاواي فقط و ميدادند/
ششم موضوع و شده اشاره آن مورد شش به نادرعلي دكتر آقاي محترم نويسندة
تا جمعه شب اول از فروش خريدو اينكه استو جمعه روز در سفر تحريم دربارة
جÇمعه بعدازظÇهر برعكس و نيست باطل معامله البته نيست, جايز پنجشنبه ظهر
روا ش ت Öفان Ô¸ لو× الصَّ تي ض Ôق ذا ا ف ميفرمايد: كه آن از بعد آية دليل به است مستحب خوبو

كنيد/ طلب خدا فضل از و شويد پرا كنده زمين در يافت, پايان نماز چون :10 آية جمعه, سورة /1

زمÇين در نÇماز بÇرگزاري از پس و جمعه بعدازظهر اهللا,1 ل Öض ف Öن م وا Ôغ ت Öاب و ض ÖراÖال في

گرديد/ برخوردار الهي فضل از و شويد منتشر
آية: تفسير در كه است ر مخد مواد افيونو حرمت در ايشان ديگر مهم فتواي

Öم Ôك لَّ ع ل Ôوه Ôب ن ت Öفاج يطان الشَّ ل م ع Öن م Õس Öج ر الم ÖزاÖال و Ôاب نÖص× اÖال و Ôر س Öي م Öال و Ôر Öم خ Öال ا من ا وا Ôن آم ذين الَّ ها ي ا ي×ا

پليد تيرها, با گروبندي و بتها و قمار و شراب آورديد ايمان كه كساني اي : 90 آية ماÄده, سورة /2
شويد/ رستگار تا كنيد دوري آن از است شيطان كار و

ر مخد مواد استعمال زمان آن در چون دادند مخدر مواد حرمت به حكم 2, ون Ôح ل Öف Ôت
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حÇرام و نÇيست جÇايز ر مخد مواد عنوان به كه دادند فتوا ايشان بود, شده متداول
كتابالمĤثروالĤثÇار در اعتمادالسلطن¹ ايام همين مقارن كه كنيم ه توج بايد است/
استودر خشخاش محصول كه تريا ك مصرف از كرمان در اينروزها مينويسد:
دست مÇصرف كÇننده به بيحركتي و خمودگي و مستي حالت ميكارند,  كرمان
به بتوانند تا كنند پخش بهتدريج را مواد اين دارند نظر در استعمارگران و ميدهد
مÇرحÇوم است/ الزم مسأله ايÇن بÇه توجه بنابراين برسند خود استعماري اهداف
و فÇقاهت جÇامعيت داراي و داشÇته طÇبي معلومات چون هم سلطانعليشاه آقاي
و دادند آن مصرف حرمت به حكم اجتماعي و فقهي و طبي داليل با بودند عرفان
بÇهنام مسÇتقل كتابي نورعليشاه علي مال حاج آقاي حضرت ايشان جانشين سپس
تÇوضيح ل فصÇم بÇهطور را آن و نوشتند ر مخد مواد مصرف حرمت در ذوالفقار
مÇجتهد آنكÇه وجÇود با شد گفته كه همانطور سلطانعليشاه آقاي مرحوم دادند/
زمÇان آن مشÇهور تÇقليد مرجع با مالقات در است مشهور چنانكه و بودند مسلم
خراسÇان طالب از نفر چند كه هنگامي شيرازي ميرزاحسن حاج آيتاهللا مرحوم
آنÇها چÇون و مÇيدهند پÇاسخ ايشÇان مÇيپرسند, را فقهي مسأله و داشته حضور
درخواست شيرازي مرحوم خود از را سÆال و پاسخ ننموده ايشان پاسخ به اعتنايي
سÇلطانعليشاه حÇضرت كه بود همان پاسخ ميگويند: شيرازي مرحوم مينمايند/
عÇلت ميدادنÇد ارجاع تقليد مراجع به را پيروان و ميدادند فتوا كمتر ولي دادند/
حÇرمت بÇه حكÇم اسÇتحكام و صÇراحت اين با ر مخد مواد مصرف دربارة آنكه
مÇنتظر هÇمواره مÇيشوند ف صوÇت و عرفان وارد كه كساني كه است آن دادهاند,
طÇرفي از ميكنند ل تحم رياضت و زحمت راه اين در و ميباشد شهود و  كشف
و گÇذاشÇته اثÇر خÇيال و هÇم و نÇيروي در كه دارد را اثر اين ر مخد مواد مصرف
صحيح كه ميرساند كننده مصرف فكر و رÅيت به را مساÄلي و مينمايد تحريك
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ممكن بسا كند استعمال را ر مخد مواد ا گر صوفي درويشو است/ شيطاني نيستو
و مكاشفه را آنها اشتباه به او شودو ظاهر او بر خياالتي , آن مصرف بواسطه است
ايÇن بÇه نÇمايد منحرف نيز را ديگران شده, كشيده انحراف به و كند فرض شهود
شÇده صريح حكم و صدور موجب و ايشان ه توج مورد و مهم بسيار مسأله دليل

الزم كÇه رسيد بهنظر آنچه محترم, نويسنده متن اصالت حفظ براي ترجمه در ميشود يادآوري /1
(مترجم)/ است شده آورده پاورقي در گردد اضافه بايد يا ميباشد توضيح به

است/1
تابنده نورعلي حاج دكتر

# # #

اسالمي تفسير روشهاي نام به كتابش در گلدزيهر  گفتار

تÇعيين در خÇاورشناس گلدزيهر بهنوشته مبحث اين آغاز در است شايسته
چÇهارم قÇرن تÇا سÇوم قرن <از ميگويد: كه آنجا نمايم, اشاره شيعي تفسير لين او
دبن محم سلطان از العباد¸ مقامات في كتاببيانالسعاده آن, از قبل بلكه هجري
سال در و است بوده (932 = ه 311) سال در تأليفش پايان تاريخ كه بجختي حجر

/30ê ص , ه 137ê مصر, النجار, عبدالحليم الدكتور تحقيق االسالمي, التفسير مذاهب جولدزيهر, /2

است/>2 رسيده چاپ به تهران در ه / ق 131ê
بهنظر است/ كتاب اين مأثور شيعي تفسير لين او است معتقد خاورشناس اين
هزار حدود كتاب اين تأليف تاريخ در زيرا است نديده را تفسير اين هرگز او من
نÇه رسÇانيده بهپايان ه / ق 1311 سال در را آن محترم ر مفس و نموده اشتباه سال

گنابادي/ بيدختي محمد سلطان /3

و بجختي, حجر محمدبن سلطان نه است, گنابادي3 د محم سلطان آن, مÆلف 311و
اين نمونههاي من عقيده به و مأثور شيعي تفسير نه است شيعي صوفي تفسير اين
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نيست/ كم شيعه دربارة جهان دانشمندان بحثهاي در اشتباه

است نيافته السعاد¸ بيان مÆلف از حالي شرح ذهبي

تÇفسير ايÇن <مÆÇلف مÇينويسد: خÇود والمفسرون كتابالتفسير در ذهبي
اثني شيعه تندروهاي و افراطيون از يكي خراساني حيدرگنابادي دبن محم سلطان
او حÇال شÇرح به اندازه اين از بيش ما كه است هجري چهاردهم قرن در عشري

/199 ص ,2 ج 197ìه , بيروت, رون, والمفس التفسير الذهبي, /1

نيافتيم/>1 آ گاهي
كه است آن محترم ر مفس حال شرح به نويسنده آ گاهي و دسترسي عدم دليل
از است زياد فارسي زبان به ولي نداشته وجود عربي زبان به ايشان دربارة  كتابي
طريقت سلسلة و عقايد و حال شرح كامل بهطور كه كتابنابغهعلموعرفان جمله
عربي زبان به جناب آن تفسير جديد چاپهاي در اخيرا و است شده بيان ايشان

نمايند/ مراجعه آنها به ميتوانند طالبين كه است آمده نيز

ايشان زندگاني

پÇدرشان مÇرحÇوم آنÇچه طÇبق گÇنابادي بيدختي د محم سلطان حاج مرحوم
كÇتاب در آن عكس و نوشته پشتقرآنكريم در خودش بهخط د محم حيدر مال

ترجم¹/ و تلخيص عرفان, و علم نابغة سلطانحسين, حاج تابنده, /2

ه / ق 12ë1 سÇال جمادياالولي ماه 28 در است شده كليشه وعرفان2 علم نابغه

برادر سرپرستي تحت و داده دست از را خود پدر سالگي سه در و شدهاند متولد

تÇحصيل امكÇان خÇانواده هÇزينه تأمÇين و زراعت بÇه اشتغال بهواسطه نوجواني دوران تا ايشان /3
نداشتند/

سپس پرداخته,3 تعليمقرآن به كودكي در و گرفته قرار دعلي محم مال بزرگترشان
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مسافرت اشرف نجف به آنجا از و مشهد شهر به ديني و ادبي علوم تحصيل براي
حاج مرحوم مشهور حكيم از را عقلي علوم تا آمده سبزوار شهر به آنجا از و نموده
براي و گرديده حالش شامل الهي جذبهاي همانجا در فرا گيرد سبزواري هادي مال
شهير عارف با آنجا در و نموده ترك اصفهان سوي به را سبزوار مقصود, به نيل

نÇمودند سبزوار به سعادتعليشاه مرحوم كه سفري در بار لين او گنابادي د محم سلطان مرحوم /1
نمودند/ مالقات ايشان با سبزواري حكيم مرحوم مدرسه در

ايشان از را قلبيه اذ كار و نموده1 مالقات سعادتعليشاه كاظم د محم حاج مرحوم
دربÇارة را مÇرشدش امÇر و گÇرديده داخل نعمتاللهي صوفيان سلك در و تعليم
حاج دختر با اصفهان از بازگشت در و پذيرفته , ازدواج مورد در مادر از اطاعت
بزرگوار پير زيارت شوق , كوتاهي ت مد از بعد و فرمود وصلت بيدختي علي مال
قمري هجري 128ê سال در نمايدو مسافرت اصفهان به دوم بار كه گرديد موجب
با مأثوره اوراد و قلبي اذ كار تلقين و ارشاد اجازه يعني گرديد نايل شيخي مقام به
و يافت وفات او مرشد كه ه / ق 1293 سال در و كرد, دريافت سلطانعليشاه لقب

انشÇعاب بÇلكه است نگÇرفته صÇورت سÇلسله در انشÇعابي سعادتعليشاه آقاي مرحوم از بعد /2
است/ بوده رحمتعليشاه آقاي مرحوم رحلت از پس مذكور

مÇرحÇوم يÇافت,2 انشÇعاب دي تعدÇم سÇالسل بÇه نÇعمتاللÇهي سلسلة او وفات با
قطب بود, شده سپرده ايشان عهده به گنابادي سلسله سرپرستي كه سلطانعليشاه
خراسان استان توابع از گناباد شهر حومه در بيدخت روستاي در و شد سلسله آن
در سه مقد عتبات زيارت و الحرام بيتاهللا حج به ه / ق 130ë سال در و شد سا كن
مÇالقات شÇيرازي حسÇن ميرزا حاج مرحوم مانند علما از بسياري با و رفته عراق
مÇخنوق را ايشان كه حالي در ه / ق 1327 سال ربيعاالول ماه 2ì شب در و نمود

گرديد/ مدفون بيدخت در و رسيد شهادت به انداختند آب در و نموده
عÇقايد و است ذ كÇر مجالس در عملي رسوم و آداب داراي گنابادي سلسله
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شهرهاي تمام در زيادي تكيههاي و زاويهها داراي همچنين و دارند مخصوصي

مÇجالس و بÇوده حسÇينيه داراي شÇهرستانها بÇعضي و تهران در ندارد, تكايا و زوايا سلسله اين /1
ميشود/ برگزار منازل در كشور از خارج و داخل شهرستانهاي از بسياري در فقري

سخن ادامه بحث از نرفتن بيرون و اختصار رعايت براي اينجا در ميباشند/1 ايران
ميكنيم/ رها را باره اين در

سلسله اين اقطاب

مÇنشعب سÇعادتعليشاه وفات از بعد نعمتاللهي سالسل از گنابادي سلسله
به پس آن از و شد ل محو سلطانعليشاه حضرت عهده به آن سرپرستي و  گرديده
بÇه مÇلقب فرزندش او وفات از بعد و است شده معروف گنابادي نعمتاللهي نام
فرزند ه / ق) 1337 سال (در او وفات از بعد و شده ايشان جانشين ثاني نورعليشاه
و رضاعليشاه لقب با تابنده حسين سلطان او فرزند سپس صالحعليشاهو به ملقب او
او جÇانشين مÇحبوبعليشاه بÇه مÇلقب تابنده) علي (حاج فرزندش ايشان از بعد

مجذوبعليشاه/ به ملقب تابنده نورعلي حاج دكتر /2

سلسله اين فعلي قطب تابنده2 به ملقب عمويش , محبوبعليشاه جانشين بودهاندو
در شÇيعه صÇوفيه سÇالسل بزرگترين پيروان, داشتن نظر از سلسله اين و ميباشد
حال داشتن به دشان تقي مهمترينش كه است مخصوصي آداب داراي و است ايران
پيروان كه است آن نتيجه حال اين و است صوفيه اصطالح در قبض حال بر بسط

تÇقيد عÇدم كÇار, و كسب بÇه تÇقيد سه, قدÇم شريعت آداب به تقيد سلسله: اين امتيازات ديگر از /3
است/ تقوا لباس به تقيد قرآن شريفه آية بنابر بلكه مخصوص بهلباس

ندارند/3 اجتماع از كناره گيري و داشته مردم با معاشرت سلسله اين

ايشان تأليفات

فÇارسي و عربي زبان به زيادي تأليفات گنابادي د محم سلطان آقاي مرحوم
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مقامات في السعاد¸ بيان كتابايضاح, عربي زبان به آنها مشهورترين كه دارند
,بشار¸المÆمنينو سعادتنامه,مجمعالسعادات,واليتنامه فارسي: به العباد¸و

تنبيهالناÄميناست/
مÇرحÇوم مÇرشدش بÇÇه شÇÇديدي ارادت و زيÇÇاد عÇÇالقه مÆÇÇلف چÇÇون و
يعنيسعادتنامه,مجمعالسعاداتو تأليفاتش از كتاب سه داشت, سعادتعليشاه

نمود/ نامگذاري او نام به را السعاد¸ بيان

تفسير چاپهاي

خÇطيب حسن د محم حاج هزينه به ه / ق 131ê سال در ل او بار تفسير اين
غÇالمرضاخان و اصÇفهاني سÇررشتهدار حسÇينخان مÇحمد مÇÇيرزا و تÇÇهرانÇÇي

ثاني/ طبع مه مقد بيان@السعاد¸, الجنابذي, /1

138ë سÇال در دوم بار و شد چاپ بزرگ جلد يك در مشهدي1 ق السلطان مصد
است/ شده چاپ بزرگ جلد چهار در تهران دانشگاه چاپخانه در ه / ق

السعاد¸ بيان تفسير مراجع

حÇديث و تÇفسير در را خÇود مÇنابع ر مفس ميكنيم, مالحظه كتاب خطبه در
و عرفا بيان روش از آ گاهي كه كسي براي است ممكن كه ميفرمايد بيان بهنوعي
الهي ثناي و حمد از بعد تفسير خطبه در وي نباشد/ واضح ندارد, قوم اين اشارات

ميفرمايد:
بر را كهقرآن كسي بر Hخصوص پيامبرانش و خدا مالÄكه بر سالم و درود <و
مجمعالبÇيانو و امكان و وجوب كهمجمعالبحرين قرآني است, فرموده نازل او
بر شكيصافياستو نادرستو دروغو سخن هر از استو كتاب ذ كرو تبيانهر
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جسماني و رواني رنجهاي و بيماريها انواع براي صوابيوافيو و خير وعدة هر

/1 ص ,1 ج همان, /1

سخنيكافياست/>1 , خطاب و كتاب هر بيناي براي شافيو
مينمايند: ذ كر را تفسير مراجع اديبانهاي و ظريف بيان با ايشان نتيجه در

لغت/ 1-مجمعالبحريندر
تفسير/ ê-3-2-مجمعالبيانوتبيانوصافيدر

حديث/ در كافي شافيو وافي, -7-ì-ë
فÇارسي اشعار به عرفاني و فلسفي بحثهاي در ميبينيم منابع اين بر عالوه
رومÇي يÇن اللالدÇج مÇوالنا مÇولويه سلسلة س سÆم , بزرگ عارف و شهير شاعر

ميفرمايند/ استشهاد

تفسير در ايشان روش

تÇرتيب فÇصل چÇهارده در را آن ر مفس كه است مهاي مقد داراي تفسير اين

است/ چنين نيز ايشان تأليفات باقي مورد در /2

مجموعهاي , فصول اين در عليهالسالم/2 معصوم چهارده تعداد به ن تيم براي داده
فصل از قسمتي نمونه براي مينمايد, بيان شيعه صوفيه بهروش را قرآني علوم از

ميفرمايد: ايشان مينمايم/ نقل است, جهل و علم دربارة كه را مه مقد اين دوم
وجÇههاي نÇفسش بÇراي و است واقع شيطان و رحمان منزل دو بين <انسان
آن كه است شيطان بهسوي وجهاي و گويند ب وجهالر را آن كه خداست بهسوي
و انÇانيت و خÇودبيني و ميشود گفته او انانيت و خوديت يعني شيطاني وجهة را
آخرت دنياو نفس, جهت دو همين و نيست ممكن جنبه اين از جز آن به نسبتش
و است بهديگري زيان كدام هر به آوردن روي و يكديگرند ضد و و Ôوه كه است
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گفته جهل عقلو نيز آنها ر كات Öد Ôبهم صغيرندو جهلدرعالم عقلو همان ايندو,
آنهاست, مدركات وسعت و زيادي به جهت, دو اين از يك هر وسعت و ميشود
و جÇهليه مÇدركات چÇه هÇر ميباشد, دريافتهايش فعليت به انسان فعليت زيرا
ضعيف او اني رب وجهه و بود خواهد زيادتر او انانيت باشد, زيادتر او نادانيهاي
جنبه و شده تقويت او اني رب جهت باشد, زيادتر او عقالني مدركات هرچه و است
ف تصر شود, زياد انسان در نادانيها چه هر و ميشود ضعيف انانيتش و جهالت
و شÇيطان كÇمك به جز مدركات اين كه جايي تا شد خواهد زيادتر او در شيطان
صفحه بر شيطان فضلههاي , او مدركات درحقيقت و نميباشد او نفوذ و وسوسه
داراي بÇهناچار نÇباشد, ربÇاني وجهه داراي انسان ا گر بنابراين است/ انسان نفس
ايÇن در و است شÇيطان ف صرÇت در او نفس صفحه و بود خواهد شيطاني جهت
داشÇته را آن پÇذيرش آمادگي و استعداد انسان و بخواهد چه هر شيطان صورت

/ë ص ,1 ج بيان@السعاد¸, الجنابذي, /1

نمود/>1 خواهد القا¾ او به باشد
آن به كمتر تفاسير ساير در كه است مخصوصي امور تفسير, اين در همچنين

است: شده پرداخته
صورتي در دادن, پيوند الحق به را سابق آيات و يكديگر با آيات پيوند -1
ترتيب در كوشش مشهور بلكه نميباشد نزولآن ترتيب به قرآني آيات جمع  كه
پÇيوند همانا ميگويد آن وجود با ولي است آن به قاÄل هم مÆلف و است/ آيات
ارادة و الهÇي علم آنكه بر است دليل موجود ترتيب به آنها جمع و قرآني آيات
ÇليÖن×ا ع ن ا است فرموده خداوند كه همانطور دارد: تعلق آنها پيوند و جمع به ازلي

ماست/ عهدة بر خواندنش و آوردن گرد :17 آية قيامت, سورة /2

و داده ارتÇباط قÇبلش آيات به را آيات از بسياري مÆلف بنابراين و 2 Ôهآن ÖرÔق و Ôه ع Öم ج
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نباشد/ چنين مفهوم و ظاهر در چه ا گر ميكند بيان را ارتباط وجه
بÇه كÇفر و ايÇمان به كفر, و ايمان و عقايد به مربوط آيات جميع تفسير -2
آنكه و او نسل از معصومين ه مÄا و علي(ع) واليت مقام به كامل اهتمام و واليت
واليت به كفر مستلزم آن به كفر و واليت به ايمان همان حقيقت در خدا به ايمان

/ë0 ص ,1 ج بيان@السعاد¸, الجنابذي, /1

از مروي احاديث دارندو قبول را آن فريقين كه نبوي اخبار به اينباره در است1و
بعضي كه بهحدي است وÔل Ôغ چهدرظاهر ا گر نظريه اين ميفرمايدو استناد (ع) ه مÄا
لكن ميدانند آنها پيروان غالت به منتسب را عقيده اين لجاج روي از معاندين از
در ولي زيÇرا است عقلي داليل و اخبار به مستند بلكه , نيست چنين حقيقت در
است: فرموده خدا كه همانگونه ف تصر به ل×ي Öو ا يعني عرفا نزد و اخبار اصطالح

است/ مÆمنين ولي خدا :2ë7 آية بقره, سورة /2
است/ اوارتر سز خودشان از مÆمنين به نسبت پيامبر : ì آية احزاب, سورة /3

حÇقيقت مÇعني ايÇن و م3 سه Ôف Öن ا ن م نين مÆ Ôم Öال ب لي Öوا ي ب لنَّ ا فرموده: و نÔوا2 آم ذين الَّ يل و Ôهلل ا

زمÇاني هÇر در كÇامله مÇظاهر اختالف به متفاوته مراتب داراي كه است مشككه
از بÇعد آنÇها و مÇيشود زمÇان هر در كامل اوليا¾ و انبيا¾ جميع شامل و ميباشد,
با متحد , حقيقت اين مرتبهعالي و هستند معصومين (ع) ه مÄا رسولخدا (ص),
به ي× مسم كه است جامعيت مقام و صفات و اسما¾ تجلي و واحديت و مشيت مقام
ايÇن و هسÇتند/ آن آينه و تام مظهر علي و د محم كه ميگويند س مقد فيض و هللا ا
او از بعد و خدا رسول كه آن تام مظهر همچنين و دارد اهللا ماسوي به احاط مرتبه
عÇالي مÇقام در كÇفر و ايÇمان كÇه همانطور هستند معصومين(ع) اوصيا¾ و خلفا
مÇظهر, بÇه ايمان نيز مرآت و مظهر مقام در همچنين است, مرتبه اين به منتسب
دارد آن بر داللت اخبار همچنين و خداست به كفر او مظهر به كفر و خدا به ايمان

است/ شيعه اعتقادي اصول از مطلب اين بگوييم ميتوانيم  كه



119 العباد¸ مقامات في عاد¸ الس بيان تفسير

و شÇيوا عÇرفاني و فÇلسفي بيان با آن اثبات و جن وجود درباره تحقيق -3

/78 ص ,1 ج بيان@السعاد¸, الجنابذي, /1

ظريف/1
كÇه آنÇها نÇجاست بÇر آن ترجيح و كتاب اهل طهارت دربارة ر مفس نظر -ê

است/ حالل شما بر كتاب اهل طعام و :ë آية ماÄده, سورة /2

/2 Öم Ôك ل لٌّ ح تاب ك Öال وتÔوا Ôا ذين الَّ Ôام طع× و آية ذيل در ذاتي) (نه است ضي ر ع
و دارد ع تمت و انقطاع عقد به اختصاص كتاب اهل زنان عقد كه اين به قول -ë

بپردازند/ را آنها مهريه هرگاه :ë آية ماÄده, سورة /3

3/ ن Ôه ور Ôج Ôا ن Ôوه Ôم Ôت Öي آت ذ×ا ا آية تفسير در داÄم نكاح جواز عدم
مÇحل تÇا او مÇحل مسÇافت كه كسي براي جمعه روز در مسافرت تحريم -ì
آن در فروش و خريد ترك لزوم بلكه باشد كمتر يا فرسخ دو جمعه نماز برگزاري

نمايند/ جمعه روز نماز نداي چون آورديد ايمان كه كساني اي :9 آية جمعه, سورة /ê

و اشارات ر مفس و 4 ¹ ع Öم Ôالج م Öوي Öن م ¸ لو× لصَّ ل ي ودÔن ذ×ا ا نÔوا آم ذين ال ا يَّه ا ي×ا آيه استناد به زمان
خÇدا راه بسÇتن تÇفسير قÇبيل از دارد تÇفسير در زيادي عرفاني تأويالت و رموز
عقلي براهين يا شيعه احاديث به اغلب كه تأويالتي همچنين و واليت راه بهبستن

مينماييم/ ا كتفا آنها مهمترين نقل به نمونه براي ما و است مستند فلسفي و

جلوگيري مساجد در خدا نام بردن از آنكه از است ستمكارتر كسي چه و :11ê آية بقره, سورة /ë
 كند/

5/// هدالل اج س× م عن م Öن مَّ م Ôمل Öظ ا Öن م و آيه: در مساجد دربارة ايشان تفسير

و است نوراني و منشرح سينههاي حقيقي, مساجد <همانا ميفرمايد: ر مفس
آن و است مسجد جمع مساجد ميفرمايد: و ميباشند الهي اولياي آن از مقصود
مسÇجد زمين تمام معني اين به پس ميباشد خضوع نهايت كه است سجود محل
برابر در اطاعت و خضوع جز كاري است زمين روي در كه چيزي هر زيرا است
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روي كه است چيزي هر خواري و فروتني محل زمين روي تمام پس ندارد, خدا
شده داده قرار پا ك مسجدو من زمينبراي : فرمود ا كرم(ص) پيامبر استو زمين
هÇمين بÇه و ميديد/ زمين تمام در را موجودات كليه سجدة رسولخدا زيرا است
مسÇاجد ايمان, نور به گشته روشن دلهاي و اسالم نور به شدة باز سينههاي معني
و تÇذلل حÇقيقت در است سÇينهها ايÇن در چه هر آنكه بهواسطة هستند حقيقي
داشتن واسطه به تنها زمين مكانهاي بين از صوري مساجد امتياز و دارند/ خضوع
و خشت و مكان و بقعه ويژگي علت به نه نيستو مكان اين به بيتاهللا مسجدو نام
وگرنه آن كارگران و ساختمان نوع ويژگي نه و ساختماني مصالح ساير و گچ و  گل
بلكه دارد مشاركت هم اسم اين در باشد شريك خصوصيات اين در كه چيزي هر
نÇيت داراي كÇه هÇنگامي واقÇف زيÇرا است وقفكننده نيت سبب به آنها امتياز
و باز او سينه نبود, نفساني اغراض به آلوده تش ني و بود خدا براي خالص و صحيح
مكان, اين به او ه توج سبب به و هستند خدا مسجد دو, اين و ميشود روشن قلبش
انسان ا گر و ميكند پيدا را بودن خدا خانه و مسجد امتياز و گشته نوراني مكان اين
و مسجد خودش, مطلق بهطور يافت تمكن باطني نورانيت و قلبي گشايش اين در
و حال اين داراي كه هنگامي در , نيافت را تمكن اين ا گر و شد خواهد خدا خانه
و زيÇادتر او در صÇفت و حÇال ايÇن چÇه هر و است بيتاهللا و مسجد بود, صفت
او بÇودن مسجد قدر هر و مييابد ازدياد بودنش خدا خانه و مسجد شود شديدتر
در پس بود/ خواهد بيشتر نيز كرده بنا او آنچه بودن مسجد يابد, شدت خدا براي
Öن ا ÔهÇالل ن ذا شÇريفه آيه در را آن ترفيع اجازه خدا كه خانههايي و مساجد حقيقت

دارند/ ارجمند و بلند را نامش كه داده اجازه خدا كه] خانههايي [در : 3ì آية نور, سورة /1

و سÇينهها آن دارنÇدة سÇپس و نوراني و باز دلهاي و سينه همان است داده 1 ع ف ÖرÔت

اعتبار به حقيقي مساجد آنها پس , صوري مسجدهاي اما و است/ نوراني دلهاي
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مكانهاي ساير از آنها امتياز اما است مسجد زمين همه فرمود كه هستند ل او معني
كÇه حÇقيقي مسÇاجد توجه بهواسطه مگر نيست , داشتن مسجد اسم به تنها زمين
تÇفسير ه(ع) مÇÄا خود به مساجد اين جهت همين به و آنجا به باشند آنها واقفين
خودشان به اخبار از بسياري در و است داده را آنها ترفيع اجازه خدا كه است شده

/138 ص ,1 ج بيان@السعاد¸, الجنابذي, /1

است/>1 شده تفسير
نميتواند ندارد, عرفاني رموز و اشارات به آ گاهي كه كسي دارم يقين من و
و آن از استفاده براي تفسير خواننده است الزم بنابراين بفهمد را تفسير اين رموز
زيرا كند پيدا آ گاهي احاطهو شيعه احاديث به آن تعبيرات و تأويالت به بردن پي
احÇاديث بÇه مسÇتند عÇقلي بÇراهÇين و عÇرفاني بÇحثهاي از ملوÇم تÇفسير ايÇن

ميباشد/ بيتش(ع) اهل و پيامبر(ص)

است ه(ع) مÄا و محمد(ص) نزد در قرآن علم تمام

تمام علم كه است اين اعتقادش نيز مÆلف , معتقدند شيعه تمام كه طور همان
وجÇود درجÇات و مÇراتب شرح قرآن زيرا است, (ع) ه مÄا و پيامبر نزد در قرآن
آنها در درجات اين تمام كه هستند كساني (ع) امامان پيامبرو و است كامل بهطور
عÇلمشان هÇمان قÇرآن بÇه ه(ع) مÇÄا و پÇيامبر عÇلم حقيقت در و است شده جمع
علمش ديگر, هركس بزرگواران آن از غير و است خودشان درجات و بهمقامات
مÇخصوص كÇه درجÇهاي آن بÇه و است خودش حد در و ناقص حقايققرآن, به
مÇقامات تÇفاوت بÇه مÇوضوع ايÇن ر مفس نظر در و نميرسد است, ه مÄا و پيامبر
نظر و ميشود متفاوت معنوي, مقامات تفاوت با نيز علم مراتب كه است مربوط

است: آمده چنين مهاش مقد از دهم فصل در مورد اين در مÆلف
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حÇقيقت و است زياد و متعدد بطونقرآنبسيار و حقايق كه گذشت <همانا
كه است (ع) علي علويت و (ص) محمديه حقيقت همان عميققرآن, روح و واال
مقام مگر نميكند تجاوز مقام آن از وصي و نبي هر استو امكان فوق مشيت مقام
آ گاهي ازآن نه است, نرسيده مشيت مقام به كه كسي جانشينانشو د (ص)و محم
خود مقام از تفسيرش در مفسر زيرا كند بيان مرتبه آن از چيزي ميتواند نه داردو
چÇند هÇر كÇند تÇفسير آن از يا بداند ازقرآن چيزي كس هر پس نميكند تجاوز
از قطرهاي حقيقتقرآنمانند به تفسيرش و علم نسبت باشد, شده نايل بهدرجاتي
و مÇحمد (ص) حÇقيقت هÇمان كÇه حÇقيقتقÇرآن پس است, بÇزرگ اقيانوس
موجود و نيست آن براي نهايتي و محدوديت كه است اطالق مقام است علي (ع)
بين نميتوان و بوده محدود , كلي عقل و امكان عالم محدوديت به ه توج با ممكن
و عالم هر علم پس نمود, ر تصو را نسبتي نامحدود و متناهي غير با محدود موجود
مقام كه هنگامي و درياهاست برابر در قطره مانند علمقرآن به نسبت رقرآن مفس
تمام علم است, مشيت مقام , آنها(ع) معصومين اوالد و علي و محمد(ص) معنوي
در كه همانگونه اوست, نزد كتاب تمام علم كه كسيست علي استو آنان قرآننزد
تمام علم نتيجه در كه ميباشد مطلقه واليت داراي او و است چنين واليت مورد
خداوند را ابراهيم و است استغراق مفيد , كتاب به علم اضافه و اوست نزد  كتاب
از مÇا, پيامبر از بعد او كه صورتي در كلمات تمام نه آزموده محدودي به كلمات
فÇرمود: كه دارد او كلمات تمام و خدا به ايمان محمد و بوده كاملتر پيامبران تمام

كلماتش و خدا به كه امي پيامبر آن او, رسول و خدا به آوريد ايمان پس :1ë8 آية اعراف, سورة /1
دارد/ ايمان

مÇفيد و مضاف جمع كلمات و 1 ه ات م× ل ك و هالل ب Ôن مÆ Ôي ذي الَّ ي م ÔاÖال ي ب النَّ هول Ôس ر و هالل ب نÔوا مĤ ف

آن در هم او غير صورت اين در كه نيست اجمالي ايمان منظور و است استغراق
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تحقق ايماني چنين و است تفصيلي ايمان بلكه شود هم ديگران شامل و شريك

/1ì ص ,1 ج بيان@السعاد¸, جنابذي, /1

باشد/>1 رسيده عيان و شهود مقام به مÆمن آنكه مگر نمييابد

(ص) ا كرم پيامبر بر صلوات فضيلت

ا كرم پيامبر واالي مقام از درجه يك كدام هر پيامبران كه است معتقد ر مفس
با كه گذشته امتهاي از فردي هر همينجهت به ميباشند, است) انسانكامل ( كه
و است نÇموده بيعت ما پيامبر با حقيقت در باشد كرده بيعت پيامبران از يك هر
و (ص) ا كÇرم پÇيامبر بÇه ه وجÇت و تÇذكر حÇالت هÇمان سÇالك هر نماز حقيقت
و آن هÇر در بلكه عبادت هر در شيخش يا پيامبر صورت دادن قرار نصبالعين
شيخ صورت ظهور گونا گون, عبادات در سالك هر حقيقي مطلوب و است لحظه
اين در تنها ميباشد شيخش يا پيامبر روحانيت با حال روي از او اتصال و پيامبر يا
در سÇالك هÇدف نهايت هاي عد است, ه صوفي سالسل بين نظري اختالف مورد
تذكر هاي عد و ميدانند شيخش يا پيامبر (ص) با سالك روحي اتصال را عبادتش
به وصول براي مجازي وسيلهاي و ارتباطي پل مانند را شيخ صورت يادآوري و
بتپÇرستي نوعي شيخ صورت گرفتن نظر در اينكه به علم با ميدانند اتصال اين
استفاده و مجازي روش همين را عالي هدف اين به وصول راه تنها آنان ولي است
ر فسÇم مÇورد ايÇن در و مÇيشناسند/ هÇدف بÇه رسÇيدن براي ارتباطي راه اين از

ميفرمايد:
تÇمام و است الهÇي خÇلفا¾ جÇميع اصÇل د(ص) حمÇم حضرت كه <هنگامي
حÇاصل اوليÇا¾ تÇمام بÇراي چÇه هر هستند, او وجود از پرتوي و سايهها اوصيا¾
جهت از خلفا جميع براي آنچه و است حاصل حضرت آن براي واقع در ميگردد
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است الزم آنها رفتار و حاالت و شÃون در تأمل و تذكر و تعظيم و خدمت و نظر
نموده بيعت حضرت آن خلفا¾ از يكي با كس هر و ميباشد الزم تنهايي به او براي
و مسلمان هر براي و باشد كرده بيعت (ص) محمد حضرت با كه آنست مانند باشد
حÇضرت بÇه ه وجÇت از سÇودمندتر و ارزشÇمندتر عÇبادتي و عÇمل هÇيچ مÆÇÇمني
سوي به گرايش و او براي رحمت طلب اوو به دعاي و او يادآوري و د (ص) محم
آن بزرگوار اوصيا¾ و خلفا¾ از يكي يا حضرت آن ملكوت كه جايي تا نيست او
فرمود: كه شده وارد صادق (ع) امام از لذا و نمايد, ظهور و تجلي او دل بر حضرت
صلواتهايم از نيمي آيا كرد: عرض و شد رسولخدا(ص) محضر شرفياب مردي
تÇو بÇراي را صلواتهايم همة گفت: مرد آن آري فرمود: بدهم? قرار تو براي را
تمام فرمود: رسولخدا (ص) رفت مرد آن كه هنگامي آري فرمود: ? بدهم قرار
ديگÇري حÇديث در گرديد/ راحت و شد كفايت او آخرت و دنيا  گرفتاريهاي
هشÇتم يك مÇن رسÇولاهللا يÇا : كÇرد عÇرض (ص) خدا رسول به مردي كه است

ميباشد/ نيز دعا و عبادت و نماز بهمعني ا¸ لو× ص /1

پس كردي/ خوبي كار فرمود: رسول خدا (ص) دادهام, قرار تو براي را صلواتم1
خÇدا رسÇول دادهام, قÇرار تÇو بÇراي را صلواتم نصف رسولاهللا, يا : گفت مرد آن
دادم? قرار تو براي را صلواتم همه كرد عرض مرد آن است/ بهتر كار اين فرمود:
را آخÇرت و دنيا از تو مهم هر خداوند صورت اين در : فرمود خدا(ص) رسول
را تÇو امÇور خÇدا كرد: عرض صادق امام به مردي هنگام اين در ميكند/  كفايت
آن ميدهد? قرار (ص) خدا رسول براي را صلواتش شخصي چگونه كند, اصالح
مگÇر نÇميكند درخÇواست چÇيزي خداوند از كه بدينگونه فرمود: حضرت (ع)
مانندقرآن اخبار اين امثال و ميفرستد/ او آل و د (ص) محم بر صلوات ابتدا آنكه
و فÇهم درجات و معنوي مراتب به ه توج با كه زياديست معاني و تعبيرات داراي
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مÇقام به هنوز كه كسي و دعاست معني به نماز زيرا ميباشد/ متفاوت مردم شعور
خÇواهÇد حضرت آن براي دعا معني به فقط د محم بر او صلوات نرسيده, حضور
و فÇرموده تعيين س مقد شارع كه است نماز همين معني به صلو¸ همچنين و بود/
آن نزد در حضور مقام به كه كسي براي و ميباشد مخصوص اذ كار و افعال شامل
براي صلواتش معني و حضرت آن براي او دعاي كه است جايز رسيده حضرت
آن غÇير بÇه هي وجÇت آن اقÇامة هنگام در كه باشد واجب نماز همين حضرت آن
حÇقيقي نمازگزار و واقعي متكلم بلكه نماز در او مخاطب و باشد نداشته حضرت
نزد در حضور مقام به كه كسي مقام و شأن كه همانطور باشند/ حضرت آن خود
و مÇهمات كÇلية بÇاشد حÇالي چÇنين داراي كÇه كسي و است همين برسد شيخش
گرديده حاصل او براي آخرت و دنيا خيرات تمام بلكه شده برطرف مشكالتش
دليل همين به و است گرديده نايل آخرت و دنيا از بينيازي مقام به او بلكه است/
براي و ورزيده اهتمام مقام اين به سالكين رسيدن براي عليهم رضوانالله مشايخ
در به را سالكين فارس, مشايخ و نميباشد مقام اين به رسيدن جز هدفي سالكين
حالت اين تكرار, و تمرين اين نتيجة در تا ميكردند امر شيخ صورت گرفتن نظر
از بودنو صورت بند در و كفر كار اين ميشد, گفته آنها به ا گر و شود پيدا حضور
كفر اين آري كه ميدادند پاسخ است, شدن غافل واقعي, مسماي و حقيقي معبود
و است باالتر ايماني و كفر هر از كه كفريست ولي است بتپرستي به شبيه و است

است: فرموده و نموده اشاره ه سسر قد مولوي موضوع اين به
خÇا ك و آب از بÇرون بيني نقشها پÇا ك و صÇافي شود چون دل آينه
را فÇÇراش هÇÇم و را دولت فÇÇÇرش را نÇقاش هÇم و نÇقش بÇÇبيني هÇÇم
شكÇن بت او مÇعني بت, صورتش مÇن يÇار خÇيال آمÇد خÇليل چÇÇون
نÇديد او خÇÇيال جÇÇان خÇÇيالش در پديد شد او چون كه را يزدان شكر
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شدن/ ظاهر سالك دل بر شيخ ملكوت و رسيدن حضور مقام به يا /1

قيدو ظاهرا چه ا گر شيخ1 نزد حضور كه دارد موضوع اين به اشارة شعر اين و
و قÇيد در نÇه است, اسÇاراتÇي و قÇيد هر از رهايي حقيقت در اما است كفر و بند

آزادم>/ توأم, بند در كه روز آن از <من حافظ: قول به /2ëë ص ,3 ج بيان@السعاد¸, الجنابذي, /2

بندشان/>2

نزديكان و والدين

و پدر بهمنزلة علتها آفرينش) جهان (در كه است معتقد ما بزرگوار ر مفس
نزول قوس در است وجود وحدت به معتقد كه كسي هستندو آنان فرزند معلولها,
و تÇجلي از نÇفس و مÇيدانÇد الهÇي ذات براي ل او معلول را عقل , هستي عالم در
آدم زيÇرا ميبينيم, حوا و آدم داستان در كه همانطور شده, حاصل عقل, اشراق
ظÇاهر عقل, آدم تجلي از نفس اي حو و است ل او (مخلوق) محصول همان عقل
در خÇداونÇد كه آنجا و عقل/ مولود نفس, و است عقل پدر ذات, پس است شده
را عÇقيده اين كه كسي ميكند والدين از اطاعت به امر را انسان خود عزيز  كتاب
عÇقل پÇدر از است واجب است, عÇقل مÇولود كÇه نفسي كه ميگيرد نتيجه دارد,
واجب خÇدا از اطÇاعت عقول بر و عقول از اطاعت نفوس همه بر و كند اطاعت
كÇه عقول طريق از كه است واجب هستند, نفس مصاديق كه مردم بر يعني است
بÇراي ديگÇر عÇبارت بÇه و نمايند خدا بندگي هستند, او اولياي يعني الهي وجوه
خلفايش/ و خدا رسول از اطاعت به مگر كند, اطاعت خدا از ندارد امكان مسلمان
مÇواليÇد پÇدران عÇناصر و افال ك <پس است: چنين اختصار بهطور ر مفس  گفتار
زيÇرا مÇيباشند (طبيعت) طبع عالم مادر و پدر وجود عالم نفس و عقل و هستند
بÇر را آثاري هستند انساني قواي مانند كه ستارگانش و خود) ( گردش با افال ك
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ميكنند قبول را آثار آن نيز عناصر و گذارند) تأثير عناصر (در ميگذارند عناصر
و قÇابليت و دارنÇد) قابليت جنبه عناصر و فاعليت جنبه كوا كب و افال ك (پس
كÇه هÇمانگونه است مÇردان از زنÇان تأثÇيرپذيري مÇانند عÇناصر تأثÇÇيرپذيري
مييابد پرورش و ميكند دريافت است مثل توليد موجب كه را نطفه مهايشان ح ر
به حيوان نيازمندي برعكس منتها دارد پدران اين به نياز خود بقاي و رشد در و
به نيازي مادر, رحم در و نطفه استقرار از بعد زنده موجود زيرا خود جسماني پدر
دانههاست, بهمنزله كه عالم نقوش كلي, نفس لوح بر كلي عقل القا¾ از و ندارد پدر
اين است مادر و پدر اين محتاج بقايش در طبع عالم و ميآيد بهوجود طبع عالم
هموار و يافتن سامان از بعد انساني صغير عالم در اما است, كبير عالم در موضوع
ميآيند بهوجود صغير عالم اي حو و آدم نفس, و عقل ازدواج بهواسطه  گرديدن,
فرزندان اماره, نفس و شيطان ازدواج با و ميشود ايجاد آدم نسل آنها ازدواج با و
و كÇبير عالم دو در تكوين روش و قانون اين ميآيند بوجود شيطان نسل و جن
انسÇان بÇه مÇختص كÇه تكليف و اختيار حسب به اما دارد/ جريان پيوسته صغير
مراتب و قلب طفل رسيدن ثمر به كه يافته جريان چنين الهي سنت است, ناتوان
نفس دو كمك به عياني و علمي و لقي Ôخ لشكريان و سالك اراده و اختيار با آن
و برسانند مكلف به را الهي فرمان يكديگر كمك به تا باشد خدا جانب از مأمور
بÇا تكÇويني اوامÇر زيÇرا نÇمايند, ايÇجاد را تكوين و تكليف تطبيق آن به كمك
ايÇن چگونگي موارد بعضي در ا گر و دارد مطابقت تكليفي و تشريعي تكاليف
از سÇنت ايÇن و است تكوين جهان به ما آ گاهي عدم براي نكنيم درك را توافق
بين ا گرچه دارد دوام عالم, انقراض تا و بوده جاري ما زمان تا آدم حضرت زمان
سينه در اسالم درستي و صحت همانا باشند, نداشته آن از خبري و اثر مردم, عامه
دو كÇمك بÇه مگÇر يÇافت) نخواهÇد ق تحق) بود نخواهد قلب در ايمان دخول و
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باشد/>1 كليه نفس مظهر ديگري و كلي عقل مظهر يكي كه شخص

كر Ôس معني دربارة

در كه نيست حالتي آن به منحصر تنها كر Ôس كه است معتقد ما بزرگوار ر مفس
در سÇالم تÇدبير از را عÇقل كÇه حالتي هر بلكه ميشود حاصل شراب نوشيدن اثر
ايشان, اعتقاد به بنابراين فرموده حرام شارع كه است شرابي مانند دارد باز  كارها
از را عÇقل و ميشوند چيره نفس بر كه هستند حاالتي دنيا حب و حسد و حرص
آن دارندة و است شراب حكم مانند صفات اين حكم و ميدارند باز صحيح تدبير
اين در ايشان گفتار و باشد متعلق او نفس به صفات اين كه مادامي است بيهوش
از حاصله حالت به و (بازداشت) " دَّ س" معني به رك س از كر Ôس> : است چنين مورد
و قÇوا در عÇقل ف صرÇت راههÇاي زيرا ميشود گفته مسكرات, از چيزي استعمال
نÇدارد مÇعروف شراب به اختصاص و ميبندد را عقل از قÔوي× فرمانداري راههاي
كردني دود چه و آشاميدني چه خوردنيو چه گردد حالت اين موجب چه هر بلكه
و فÇقاع مانند ÇÇ شود حاصل معروف سكر آن از چه است نفس شراب آن غير و
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دنيا,شهوت,غضب,حسدوبخل/>2 ويانشودمانندحرص,آرزو,حبÇÇفشردنيها

خÇالل از را ديÇن فÇروع و اصول در مÆلف نظريات از بسياري ميتوانستيم
رهÇا را مÇطلب تÇفصيل ما ولي كنيم استخراج تفسير اين در او اشارات و عبارات
اين مطالعه كه معتقدم من كرديمو وا گذار خواننده به را تفسير دقيق مطالعه و نموده
بÇر پس بÇود, نخواهد آسان ندارد قوم اين رموز به آ گاهي كه كسي براي تفسير
آنÇان اشÇارات و رمÇوز به تفسير اين مطالعه از قبل كه است الزم محترم خواننده

يابد/ آ گاهي




