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ايران1 عرفان شمارة هيجده

است روشني عنوان ايران عرفان شد/ منتشر ايران شمارةعرفان هيجدهمين
ف صوÇت و عÇرفان دربÇارة مÇتعادل و مÇتداوم دفÇترهايي از مسÇلسلي مجموعة بر
مختلف نويسندگان از است گونا گوني مقاالت از مجموعهاي دفترها اين در ايران/
درآمده هياهو از دور به آن از شماره چهار سالي منظم و مرتب 1378 سال از  كه

است/
عرفان آن موضوع كه فارسي زبان به است نشريهاي ظاهرGعرفانايرانتنها
نشÇرية ايÇران در تا كنون چرا كه است بسيار ب تعج جاي ه البت و است ف تصو و
قان حقÇم هÇم بÇيگمان است/ نشÇده مÇنتشر مÇهم مÇوضوع ايÇن دربÇارة مسÇتقلي
طÇريقت سÇالكان و ف صوÇت به عالقهمندان هم و فارسي ادب اهل و اسالمپژوه
عÇرفان و ف تصو مهد كه ايران در كه است چگونه كه پرسيدهاند خود از اسالمي
سÆÇال, ايÇن مÇيشود/ غÇفلت عرفاني تحقيقات به نسبت اينگونه است, اسالمي

بپردازيم/ بدان قدري كه دارد ضرورت اينجا در كه است مهمي سÆال
ر صوÇت از تÇبعيت بÇه غربي اسالمشناسان و شرقشناسان كه است ديرزماني



ايران عرفان ì

و است غارت و قتل و شمشير دين اسالم ميگويند غلط به وسطي× قرون در رايج
است عرفاني و معنوي بÔعد هرگونه فاقد لذا و فقهي احكام بر مشتمل فقط قرآنهم
آيين يا مسيحيت جمله از اسالم از بيگانه منابع مولود اسالمي ف تصو درنتيجه و
غÇلبه با بهتدريج صفويه زمان از هم ايران در است/ نوافالطوني فلسفة يا بودايي
محكوم و مطرود بهتدريج ف تصو ع, تشي مذهب Hخصوص و اسالم به فقهي نگاه
عÇالم در معني اهل بزرگان هم ا گر است/ داشته ادامه تا كنون وضعيت اين و شد
تا ميكردند ياد آن از "عرفان" عنوان تحت كنند, ف تصو اظهار ميخواستند ع تشي

بمانند/ امان در ظاهر اهل حملة از
را غÇربي اسالمشناسان توهم ميگذرد و گذشت ايران در آنچه ترتيب بدين
كه شما ميگفت غربي اسالمپژوهان از يكي چنانكه ميكند/ تشديد بلكه و تأ كيد
شÇاهكارهاي از كه موالنا آثار دربارة چهقدر است, ايراني مولوي هستيد عي مد
اخير قرن چند در كردهايد? كار ايران در است فارسي ادبيات و عرفاني ل او طراز
مراسم چند تا كنون است? شده نوشته ايران كلياتشمسدر برمثنوييا شرح چند

كردهايد? برگزار موالنا بزرگداشت در
باشيم ه متوج يعني بنگريم ديگري بÔعد از ايران در عرفان مسألة به ا گر حال
حيات و اسالم كل گيرد قرار غفلت مورد ا گر و است اسالم معنوي بÔعد عرفان  كه
قÇرار مÇوردخطر اجÇتماعي و اخالقي از اعم مختلف شÆون در را مسلمانان ديني
پي آن به بيشتر ه توج لزوم و اسالم در عرفان و ف تصو مقام اهميت به ميدهد,

ميبريم/
مÇنتشر ايÇران در عÇرفاني ÂتقÇمس نشÇريهاي كÇه توضيحات اين به ه باتوج
رعÇايت آن در نكÇته چند بايد شود منتشر نشريهاي چنين بود قرار ا گر نميشد,
مÇرسوم شÇيوة بÇه تحقيقاتي مقاالت بر مشتمل بايد هم اينكه جمله از ميگرديد:
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و باشد داشته عرفاني تحقيقات Ñخال كردن پر در سهمي بتواند تا باشد دانشگاهي
يك مÇعنوي حÇيات بÇه مÇربوط كه كند ه توج بهنحوي عرفاني مساÄل به بايد هم
از مباحثي مخاطب بيترديد باشد/ عمل در چه نظرو در چه مدرن عالم در مسلمان
بÇيان سÇبك بÇه HمومÇع و ميشود طرح نظري عرفان حوزة در Hغالب كه ل او نوع
علمي مات مقد با كه هستند ي خاص گروه است, عربي ابن شروحفصوصالحكم
عرفاني مطالب Áاصو چون اما ميباشند آشنا مطالب قبيل اين با حكمي و عرفاني
نÇيست ر ميس همگان براي آن فهم و است نامأنوس و دشوار بسيار سبك اين به
بÇا نÇاآشنا كÇه اسÇالمي ف صوÇت و عÇرفان طÇالبان عÇرفانگريزي موجب چهبسا
بÇه آنÇان بÇردن پÇناه بÇاعث و مÇيباشند عÇرفاني پÇيچيده و غÇامض اصطالحات
در كÇاستاندا كارلوس آثار از ملموستر و سادهتر و ابتر جذ عرفاني نوشتههاي

شود/ هند در اوشو تا جنوبي آمريكاي
نÇوع از ÇÇ عÇرفاني ظÇاهر بÇه كÇتابهاي نÇوع ايÇن چÇندسالة رونÇق مقايسة
باال بسيار شمارگان در بيستم و دهم چاپهاي به حتي كه ÇÇ هندي تا سرخپوستي
روز كه اسالمي عرفان كالسيك آثار از بسياري بازار سردي مقابل, در و رسيده
عدد هزار به ل او چاپ براي حتي كه بدانجا تا ميشود كمتر آنها شمارگان از بهروز
ايران در اسالمي عرفان كتابهاي خراب وضعيت صدق شاهد است, كرده ل تنز
تالش كه باشند ه متوج كه فرهنگي مسÆولين بعضي براي است هشداري و است
جاي مسلمان ايرانيان جان و دل در قرنهاست كه اسالم از ف تصو زدودن براي
اجتماعي خانوادگيو رسوم آدابو تا هنرها از آنان زندگي شÆون همة در و دارد
جبرانناپذير خطرات وقوع منجربه فرهنگي جهت از حداقل است, كرده رسوخ
هر به ل او قدم در آنها كردن هدايت و جوان نسل در Hخصوص اعتقادي و فكري

شد/ خواهد بيديني به دوم قدم در و اسالم از غير مذهبي و ديني



ايران عرفان 8

شÇده يÇاد نكÇات كه بوده اين بر سعي ايران مجموعةعرفان دفتر هيجده در
ع نوÇت عÇينحال در است/ نبوده راه رفيق توفيق هميشه كه چند هر شود; رعايت
ه توج قابل شدهاند, تدوين اصلي عناوين اين ذيل در كه مجموعه اين موضوعات
و عÇرفاني مÇتون تصحيح و كتاب معرفي تطبيقي, عرفان يادنامه, مقاالت, است:
هÇمين و مÇيپردازد, ي خاص موضوع به بيشتر مقاله چند دفتر هر در ه البت اشعار/
مÇطلب ايÇن بÇاشد/ ويÇژهنامه بÇهصورت HقريبÇت آنÇها غÇالب كه ميشود موجب
اسÇتاد مرحÇوم به هيجدهم دفتر Âمث ميآيد, بهنظر آن يادنامههاي در بخصوص
مÇثل ÇÇ ادب و فضل بزرگان از بسياري اينكه با كه يافته اختصاص حاÄري هادي
دكÇتر نيز و جعفري دتقي محم طباطبايي, محيط عصار, دكاظم سي مرحوم استادان
گمنام اشتهار به عالقه عدم بهسبب ولي كردهاند ذ تلم ايشان نزد ÇÇ نصر حسين د سي
كه است تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي از لعرفانايران او مقالة Áمعمو ماندهاند/
مناسبتهاي و روز ديني مساÄل به ناظر كه جهت آن از ميباشد سرمقاله درحكم
مÇاه تÇقارن مسأله عزا", و "عيد عنوان با مقالهاي 12 شمارة در Âمث است/ جاري
مÇقاالت در 1ê شÇماره در يÇا است/ گرفته قرار بررسي مورد نوروز عيد با م محر
عÇيد و ال وÇش ماه رÅيت شدة معضل Gاخير مسأله به رمضان" "عيد و ماه" "رÅيت

است/ شده نگريسته اجتماعي و عرفاني بÔعدي از رمضان
در كه است/عرفانايران آن همكاران ارزشمند مجموعة اين ف معر بهترين
خود كار محدودي همكاران با كارها اينگونه طبيعت ضررورت به خود راه آغاز
گÇرديده خÇود كاري قلمرو در تحقيق ارباب و وثوق محل ا كنون كرده, آغاز را
پÇاريÇزي, بÇاستÇاني ابراهÇيم د محم دكتر تابنده, نورعلي حاج دكتر آقايان است:
ريخته گÇران درضا محم دكتÇر اعواني, غالمرضÇا دكتر نصÇر, حسين Çد سي دكتÇر
جوانتÇر پژوهشگÇران نÇام فهرسÇت ايÇن در ا گر حÇال فÇياند/ معر از بينيÇاز و///



9 ايران عرفان شمارة هيجده

كرده مرتبط هم به را نظر اصحاب از نسل سه ايران كهعرفان ميبينيم بيافزاييم, را
مÇقاالت بÇا آورد مÇثال را قÇيومي مÇهرداد مÇهندس مÇيتوان مورد اين در است/
(دفÇتر ولي" اهللا نÇعمت شÇاه مزار "مجموعة و سيزدهم) (دفتر ذا كرانه" "معماري
در فÇرهمند انسÇان "مÇقايسة مÇقاله بÇا دهÇقان امين معصومه خانم نيز و هفدهم)
جÇوانÇان بÇراي مجالي بدينطريق و شانزدهم) (دفتر درمثنوي" ولي با شاهنامه
عرضه عرفان حوزة در را خود تحقيقي مقاالت كه شده پيدا نيز پژوهشگر فاضل

 كنند/
انشا¾اهللا/ نشود, متوقف بال طوفان در يابدو دوام عرفاني دفاتر اين اميدواريم



مÇقاله ايÇن است/ گرفته قرار فراوان اعتراض مورد كه است مساÄلي از يكي اسالم در بردهداري /1
بÇود پÇرسيده اينباره در كانادا در يورك دانشگاه اساتيد از يكي كه است نامهاي به پاسخ از بخشي

/(82.2.12)

اسالم1 در بردهداري

تابنده نورعلي حاج دكتر

زيادي كتابهاي و دارد فراواني سابقة اسالم از قبل بشر تاريخ در بردهداري
است/ شده نوشته آن تاريخچة مورد در هم

كردهاند شورشهايي و انقالب بردهها چگونه كه ميبينيم هم تاريخ طي در
حضرت الهي انقالب ديگري اسپارتا كوسو به مربوط يكي آنها مهمترين از  كه
انيت حق به آنان اينكه براي خورد شكست اسپارتا كوس شورش است/ موسي(ع)
داشتند, قبول را بردگي نظام اصل يعني نبودند معتقد چندان خود شورشي مطالبات
ه تÇالب خÇوردند/ شكست جÇهت بÇدين ميكنيد; بدرفتار ما با چرا ميگفتند منتهي
اعÇتقاد بÇيان بÇلكه نÇيست مÇقايسه ايÇنجا در مÇنظور بÇود/ نÇيز ديگÇري جÇهات
انÇقالب مÇيشود/ پÇيروزي مÇوجب كÇه است خÇود انÇقالب بÇه انقالبكنندگان
بÇنياسÇراÇÄيل تÇمام ل او همان از و بود الهي فرمان و قدرت به مستند موسي(ع)
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اعتقاد آنها نيستند/ برده هيچوجه به و هستند پيغمبرزاده خودشان كه ميدانستند
شÇده انÇقالباتي ا گر هم تاريخ در بنابراين شدند/ پيروز لذا داشتند انقالب اين به
بÇهدست واقÇعي پÇيروزي هم و ظاهري پيروزي هم يعني كامل پيروزي و است
گفته انيت حق به اعتقادي چندان انقالبكنندگان كه بوده آن بهواسطة است, نيامده
كه بودند شده معتقد خودشان كمكم سياهان آفريقا در مثال بهطور نداشتهاند/ خود
بسÇياري در ÂثÇم بزدايÇند را پستي اين آثار اينكه براي و هستند پستتري نژاد
تÇغيير را پوستشان رنگ تا بودند كرده وارد پا ككني رنگ داروهاي  كشورها,
حيثيت خالف را امر اين استقالل, از بعد آفريقا فعلي دول از يكي اينكه تا بدهد

كرد/ ممنوع را مواد اين ورود و دانست انساني
بردهداري كه شد ه متوج مردانگي با لينكلن آبراهام آنكه از بعد آمريكا در
طÇرفداري و آزادي اعالم اين كرد/ اعالم را بردگان آزادي است انسانيت خالف
شÇد/ كÇوچك كارخÇانههاي دارندگان ولو كارخانهداران نفع به درواقع بردگان از
كÇه جنوبيها ولي نداشتند كارگر و ميشد تمام گران خيلي كارگر آنها براي چون
استثمار حيوان مثل را غالمان و بودند زياد غالمان داراي چون ميكردند زراعت
مÇيآمد/ بÇهدست كÇم هÇزينه بÇا آسÇاني بÇه و راحÇتي بÇه محصولشان مينمودند
شده آزاد بردگان همه و كردند استفاده لينكلن آبراهام دستور اين از  كارخانهداران
فراهÇم آنها براي ديگري نوع از اسارت درواقع و كردند جذب خود سمت به را
كردند دنيا در انقالبهايي و شدند امر اين ه متوج كارگران Hتدريج كه ي بهحد شد/
تÇاريخ آن تا كه زيادي ة عد مرتبه يك وقتي ولي رسيدند خود حق به ي حد تا و
هÇمه و درمÇان لبÇاس, غÇذا, ارباب, كه معني اين (به بودند ارباب مايملك جز¾
گÇله از Âقب كه اندازه همان به Hغالب هم اربابان و ميكرد تأمين بايد را آنها زندگي
شدند آزاد ميكردند) رسيدگي هم غالمان اين به ميكردند محافظت خود  گوسفند
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كÇارگري كÇم حقوق با لذا كنند, كار بودند مجبور و نداشتند پايگاهي چنين چون
خيلي برايشان آزادي احساس همان ولي داشتند سختتري زندگي و ميساختند

بود/ مهم
آن واقعي وجود خود از نعمت يك از ع تمت احساس Hغالب كه كردهايد ه توج
تÇورنتو از شود اعالم شما به بفرماييد فرض Âمث باشد/ مÆثر بيشتر چهبسا نعمت
كÇردهانÇد مÇحاصره را تÇورنتو چون شود اعالم كه اين يا برويد بيرون نميتوانيد
ايجاد تفاوتي هيچ شما زندگي در چهبسا امر اين برود/ بيرون نميتواند هيچكس
است شده سلب شما آزادي و برويد بيرون نميتوانيد كه احساس همين اما نكند/
كه بكشد طول هم سال دو سال, يك امر اين است ممكن و ميكند ناراحت را شما
چÇنين ا گر ولي گذشت/ خواهد قرن يك اندازه به شما بر سال دو سال, يك اين
سال ده شايد حتي يا و سال دو از متجاوز است ممكن خودتان شما نباشد اعالمي
كنيد مقايسه هم با را حالت دو اين ا گر نگذاريد/ بيرون پا تورنتو شهر از و بگذرد
است/ مÆثر خيلي هم بودن آزاد احساس خود بودن, آزاد از غير كه ميكنيد ه توج
انسÇاني جنبه يك بردگي داشت, وجود دنيا در بردگي كرد ظهور كه وقتي اسالم
ن م ÖمÔنا ك Öق ل خ نا ا ميفرمايد: درقرآن و كرد دخالت دين انساني, جنبه اين از كه داشت
وا Ôعارف ت ل براي فقط را تقسيمبندي اين يعني عارفوا, ت ل قباÄل و Hشعوب ÖمÔلنا ك ع ج و نÖثي Ôا و ذ كر

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر :13 آية حجرات, سورة /1

كه ميشود معلوم اتقيكم/1 نداهللا ع كÔم م ا كر نَّ ا ميفرمايد: دنبالهاش به بعد است/ آورده
است: ديگرقرآنفرموده جاي در هستند/ يكسان همه كه است بشر نوع به خطاب

بخشيديم/ كرامت را آدم فرزندان ما :70 آية اسرا¾, سورة /2

قاعده ولي است فرموده نا كرم اين از مصداقي ه البت آن بهدنبال آدم/2 بني نا رم ك لقد و

ميباشد/ آدم بني نا كرم لقد  كلي
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در بنابراين است/ يت حر و آزادي " كرمنا" روشن و بارز خيلي مصاديق از
غير براي نباشد يت حر كه مادامي طرفي از و دادهاند/ قرار يت حر را اصل اسالم,
رفتار انساني بهصورت بردگان با كه ميداد دستور اسالم روزگار, آن مسلمانهاي
نÇداشÇته اسÇارت و بÇودن دربند احساس شخص آن تا حيواني بهصورت نه شود
اعÇالم نÇا گÇهان اسÇالم هرگاه اما ميكردند/ رعايت هم را اين مسلمانان لذا باشد;
فرار اسالم بهسوي خود اربابان از كه بردگاني سيل Á او هستند آزاد همه كه ميكرد
داشÇته اسÇالم به اعتقادي آنكه بدون اينها از بسياري و ميشد سرازير ميكردند
لطÇمات اسالم ظهور ل او در Hاحيان بياعتقادي اين و ميشدند اسالم داخل باشند
اعتقاد ليه او مسلمانهاي چون ديديم عمل در اينكه كما ميداشت بهدنبال زيادي
پيروز اسالم كنند فدا راه اين در را خود جان بودند حاضر داشتندو اسالم به وافري
و داشت هم اقتصادي جنبة جامعه در بودنش انساني جنبه از غير بردگي Hثاني شد/
و تÇعطيل اقÇتصادي كÇارهاي هÇمه Á او ميكردند آزاد را بردگان مرتبه يك ا گر
مÇايحتاج نميتوانستند هم شده آزاد بردگان همين خود Hثاني و ميشد فلج جامعه
نبود كسي چون بخورند كه نداشتند غذايي Âمث چنانكه كنند تأمين را خود شخص
كÇار اسÇاس كÇه مÇيداد رخ طريق اين به انقالبي لذا بدهد/ آنها به خود ثروت از

ميريخت/ بههم را اجتماع
بعضي در نهتنها برده كردن آزاد كند/ آزاد را بردگان بهتدريج خواست اسالم
يك هر كه ديديم ميگرديد/ ي تلق ثواب نيز Hرأس بلكه بود گناه و خطا ارة كف موارد
ÂثÇم مÇيكردند/ آزاد و ميخريدند را آنها صحابه ميآوردند اسالم كه بردگان از
ابوبكر و بود برده ابتدا است, اسالم بزرگان از كه دي محم سلمان يا فارسي سلمان
ابتدا د(ص) محم حضرت خوانده فرزند زيد بود/ برده بالل كرد/ آزاد خريدو را او
برده اسالم بزرگان صحابهو از بسياري بدينطريق خريد/ را او حضرت و بود اسير
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براي كرد پيشبيني اسالم(ص) پيغمبر كه طريقي شدند/ آزاد و خريده كه بودند
قابل بسيار شوند حل آزاد انسانهاي محيط در و شوند آزاد بردگان Hتدريج اينكه
هاي عد شوند, شهر وارد زيادي ه عد مرتبه يك هرگاه كه كنيد ه توج است/ ه توج
مكه وارد بخواهند كه بفرماييد فرض ندارند آذوقهاي هيچ كه نفر هزار پنج Âمث
روز يك بخواهند ولو آنها بشوند, داشت جمعيت نفر هزار 10 تا ë بين كه ايام آن
شÇهر در بخواهند ا گر اولي× طريق به ميشود/ مختل شهر وضع بمانند روز دو يا
تعداد بود/ خواهد بيشتر اختالل و اخالل اين بشوند مقيم و داشته طوالني توقف
اربابي هر نداشت/ تفاوت اربابها تعداد با خيلي شايد روزگار آن در هم بردگان
اوضÇاع مÇيشدند آزاد مرتبه يك بردهها ا گر طريق اين به داشت/ برده چندين
هيچ وجه هيچ به Á او كه بود اين خداوند دستور ميشد/ مختل اقتصادي اجتماعيو
مگر است يت حر انسانها در اصل است/ برده كه كنيم فرض نداريم حق را انساني
شرعي طريق است/ درآمده بردگي بهصورت كه شود ثابت شرعي بهطريق اينكه
ه البت كه داد رخ مذهبي جنگهاي پيامبر زمان در كه بود اين ايام آن در هم بردگي
Gبعد و نبود مذهبي جنگهاي سال چند تا هم مدينه در نبودو ه مك در جنگها اين
مسÇلمان ا گÇر اسÇيران مÇيكردند, جهاد كه مواردي در شد صادر جهاد حكم  كه
بÇردگي بÇه آنÇها با بودند نشده مسلمان ا گر ولي نميشدند حساب بنده ميشدند,
در ه البت و بود واقعي جهاد پيغمبر زمان در فقط هم اسالم جنگهاي ميشد/ رفتار
دسÇتورات بودند علي(ع) تأييد مورد چون شيعه, عقيده به راشدين خلفاي زمان
بÇه تÇبديل خÇالفت سÇنت اهÇل خود قول به كه زماني از ولي بود/ معتبر هم آنها
كه جنگهايي و نداشت وجود اسالمي جهاد ديگر آمدند ه بنيامي و شد سلطنت
امام تأييد به جنگ اينكه مگر نبود اسالمي جنگ هيچوجه به ميشد ايام آن در
از يعني دوازدهم امام غيبت از بعد كه هست بودهو اين شيعيان عقيده باشد/ رسيده



1ë اسالم در بردهداري

اجÇÇازه جÇهÇاد بÇراي كه نبÇود حاضر معصÇومي امام چون بعد به سوم قرن اواخر
دسÇتور بÇودند خÇليفه بÇه مÇوسوم كÇه سÇالطين كÇه جنگهايي بههيچوجه بدهد
آزاد HرعÇش مÇيشدند گÇرفته كÇه اسرايي بنابراين نداشت/ مذهبي جنبه ميدادند,

بودند/
و عرض كم بسيار را بردگي به ورود دريچه خداوند طرف اين از بدينطريق
دريچه آنطرف از ميشود/ بردگي وارد كسي كمتر و است داده قرار گنجايش  كم
احكÇام آيÇاتقÇرآنو بÇه ا گر بخشيد/ وسعت بيشتر هرچه را كردن آزاد و عتق
خÇطاها, از بسÇياري اره كف كنيد, ه توج ارات كف مورد در اسالمي فرق همه فقهاي
بÇردهها HبرتÇم طريق اين به دادهاند/ قرار برده كردن آزاد را اشتباهات و  گناهان
جÇذب و حÇل جÇامعه در شÇوند آزاد بÇردهها تكتك كÇه وقتي و ميشدند آزاد
ا گÇر ÂثÇم اره, كف از غير آنطرف از و نميشود پيدا اقتصادي اشكال و ميشوند
او و مÇيكرد نزديكي او با ارباب چون يعني ميشد حامله خود ارباب از  كنيزي
يعني ميكرد/ آزاد هم را مادر و بود آزاد ميآمد بهدنيا كه فرزندي ميشد, حامله
ولد/ ام ميگفتند مادر آن به و ميكرد ي تسر مادر بر جنين يعني فرزند از آزادي
قÇلمرو بÇه رقÇيت قÇلمرو از شخص كه بود دريچهاي برده آزادكردن بدينطريق

ميرفت/ يت حر
و استعداد داراي بردهاي ا گر كه است اين گفتهاند فقه در كه ديگري طريق
او بÇا و ميكرد پيشنهاد ارباب به باشد داشته درآمد ميتوانست كه بود هنرهايي
و ميكرد كار ارباب براي ني معي بهاندازة خودش هنر آن بنابر و ميبست قرارداد
اين تمام در ه البت ميدانست/ خودش آزادي را كار آن قيمت يعني ميشد آزاد بعد
اين از بنابراين بود/ ارباب برعهده او زندگي هزينة و ميشد حساب برده هم ت مد

بخرد/ را خود ميتوانست طريق اين به و نداشت نگراني جهت
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در عÇتق" "بÇاب بÇهعنوان شده اراÄه بردگان كردن آزاد براي كه ديگري راه
است آن مسلمان ثوابهاي و مستحبات از يكي است/ گرديده عنوان فقهي  كتب
ر مقر شرايطي ميشود آزاد كه بردهاي انتخاب براي منتهي كند/ آزاد بردهاي  كه
صنعتي و هنر يا داشته كار قدرت و نباشد مفلوك و كارافتاده از Âمث كه است شده
خÇود دامهÇاي مÇانند را غÇالمان اربÇابها چÇون قÇديم دورانهÇاي در بÇاشد/ بلد
گÇوسفند شرايÇط به تشبيه و مقايسه بعضيها شرايط اين تفسير در لذا ميدانستند
امÇرار بÇتوانÇد شÇده آزاد برده كه بود اين براي آن درواقع ولي مينمودند قرباني
ميديد استفاده و خدمت غيرقابل و ناتوان را برده وقتي ارباب اينكه نه كند معاش

سازد/ رها را او
وجود دنيا در پيش قرن دو تا كه بردگاني كه ميبينيم كنيم ه توج ا گر بنابراين
دو قرن, يك از بعد يعني طريق اين به اينكه براي نبودند برده اسالم نظر از داشتند
فانه متأس منتهي ميشدند/ ي تلق آزاد همه و نميماند بردهاي هيچ اسالم از بعد قرن
مÇيخواسÇتند سÇالطين) بÇهاصÇطالح (يÇا خلفا¾ كه موردي در فقط اسالم احكام
از بسياري كنيد نگاه تاريخ به ا گر و نه/ موارد ساير در و ميشد اجرا كنند استفاده
مطالعات و نيستم خ مور من است/ اسالم برخالف است شده گرفته كه تصميماتي
بÇردگان آزادي به راجع تاريخ طي در كه ندارم ياد به ولي ندارم تاريخ در فراواني
را بردهداري رات مقر خودشان كتب در هم فقها گفتم/ آنچه جز باشد شده صحبتي
بÇه مÇربوط دارم يÇاد بÇه كÇه موردي تنها است/ آياتقرآن به مستند كه نوشتهاند
در كه است ثاني نورعليشاه به مشهور علي مال حاج مرحوم مشهور فقيه و عارف
مطلب همين كردهاند, صادر پيروان به خطاب قمري 1332 سال در كه اعالميهاي
و شك دارند وجود كه كنيزاني و غالمان تمام رقيت صحت در كه كردهاند ذ كر را
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و تÇدين مÇنافي زمÇان ايÇن در انسÇان فÇروش و <خÇريد است: شÇرح اين به ايشان دستورالعمل /1
بالدند/> ساير چون و آزاد Hتمام هست كه رسمي اما¾ و عبيد و است ن تمد مخالف

اما ميشوند/1 ي تلق آزاد اينها و برميگرديم يت حر اصل به بنابراين است/ ترديد
بÇهصورت و شÇد گÇرفته دنÇيا در كÇه هÇم تÇصميماتي نديدم/ من ديگري تصميم
هÇم ي مضار ولي بود خود جاي به حسنش شد اعالم ضربتي و قاطع اعالميههاي
مورد سياسي هدفهاي براي بزرگ دول را تصميمها اين كه معني اين به داشت
شÇد گÇفته ÂبÇق كÇه مطالبي بنابر طرفي از انسانيت/ براي نه ميدادند قرار استفاده
سÇايرين بÇا ارتÇباط جنبه از يعني ميشوند محسوب انسان آيةقرآن طبق بردهها
و آية و آخر الي نثي Ôا و ذ كر Öن م ÖمÔنا ك Öق ل خ نا ا آية مشمول كه هستند انساني يك بهمنزلة
تÇنبيه ي حت و رساند آزاري آنها به نميتوان هيچوجه به كه هستند بنيآدم نا كرم لقد

ماليمي تنبيه را خود فرزند دارد حق پدر يك كه باشد بايد ماليم اندازهاي به آنها
نيست/ مجاز آن از بيشتر و  كند,

ا گر هم الم عليهمالس رسول آل ه مÄا بخصوص اسالمو بزرگانصدر زندگي در
غÇذا غÇالمان بÇا ÂثÇم بود انساني آزاد, و برده با رفتارشان كه ميبينيد كنيد دقت
وقÇتي كÇه است آمÇده تÇاريخ در حÇتي و نÇميگذاردنÇد تÇفاوتي و مÇÇيخوردند
بÇه عÇادت كه س بيتالمقد مردم شد, فتح دوم خليفه عمر زمان در س بيتالمقد
االغ بر سوار شخصي ديدند ولي آمدند/ استقبال به داشتند حا كمان تعظيم روش
اعÇتنايي مسÇتقبلين شهر/ به آمدند هم با پياده ديگري شخص او با همراه و است
كÇرده فÇتح را آنÇجا كÇه اسالم لشگريان به رسيدند تا دادند ادامه راه به و نكردند
رفت/ شÇهر بÇه خÇليفه دادنÇد جÇواب كÇجاست? خÇليفه پÇرسيدند آنها از بودند/
بله گفتند بود/ او همراه هم كسي كه نديديم االغسواري جز كسي ما گفتند مستقبلين
آنها بود/ او غالم بود سوار كه آني و خليفه بود پياده كه كسي آن بودند/ همانها
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ميشد خسته خيلي غالم هروقت مسير اين در كه بديننحوي كردند/ ب تعج بسيار
مشهود آنها بين فرقي هيچ حيث اين از و ميشد سوار غالم و ميآمد پايين عمر
آزار بÇا آنÇها بÇه رسÇاندن آزار HملÇمس نÇدارنÇد فرقي هيچ كه وقتي بنابراين نبود/
آنها ديه فقهي احكام بعضي بنابر ه البت نميكند/ فرقي هيچ آزاد شخص به رساندن
شخص بين فرقي مالي لحاظ از داردو مالي جنبة ديه چون اينها/ امثال استو  كمتر
مÇصداقÇي و معنا Áاصو برده و بردهداري ديگر كه ا كنون ولي است/ بنده و آزاد

ندارد/



هلند/ اليدن, ,1382 مهر 20 و 19 ولي, اهللا نعمت شاه كنگرة در سخنراني منقح متن /1

است?1 ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

پاريزي باستاني ابراهيم محمد دكتر

حرم در نميشد, هدار بچ و بود نازا كه ÇÇ ورقاÄي ÇÇ كرماني زرتشتي خانم يك
برابر در قالي كنارة يك نميرد, رحم در هاش بچ ا گر كه كرد نذر ولي اهللا نعمت شاه
دوقÇلو تÇركها بهقول و شد, باردار كه شد آن بر فاق ات دهد/ قرار شاه حرم سردر

2. Jumel

به هم او ه البت و آورد/ ژومل2) فرانسويها قول به و لو, جم پاريزيها ما (بهقول
ورودي در برابÇر ظريف قاليچه دو قالي, كناره يك جاي به و كرد, وفا خود نذر

و ÇÇ نÇميشد بÇاردار كÇه بÇود زرتشÇتي قابله گوهرخانم آن از عجيبتر ص828 / المقدمات, جامع /3
بابا علي شيخ حرم شدن, باردار صورت در كه كرد نذر ÇÇ است مصيبت بزرگترين اين ماما يك براي
شيخ حرم و شد باردار او كند/ روشن برق موتور يك با نداشت برق كه را ري" Öوگ "شيخ به معروف
بÇا ÇÇ است واقع (سگÔچ) ماهان فرسخي يك در و بود ولي اهللا نعمت شاه سرسپردة و مريد كه ÇÇ را

كرد/ نوراني موتور

گذاشت/3 طرف دو در حرم
ايÇن شÇنيدن بÇا بÇودم, دبÇيرستانها مÇعلم كÇرمان در مÇن كه قبل سال پنجاه
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ايالت بركت ماية كه طريقت پير دو اين مرتبت و مقام به پيش از بيش داستانها,

طÇريق از حاملگي ژنتيكي, پيشرفتهاي با كه افتاد اتفاق آن از قبل سال پنجاه حوادث اين همة /1
شود/ امكانپذير "اسپرم" فروش و خريد با اينترنت

ميبردم/1 پي است  كرمان
هدفهاي نخستين از يكي پرداختم كار به تهران دانشگاه در كه بعد سالها
عامة مراجعة محل سال ششصد از بيش كه خا كي بقعة چند اين بدانم, كه بود اين من
مÇيشده اداره چگÇونه است, بÇوده وارد" و صÇادر "پناه قديميها قول به و مردم

است?
كه پرداخت نخواهم اهللا نعمت شاه حال شرح به من ه البت مختصر مقالة اين در
بود, خواهد ديگران موردبحث نيز او نظريات و افكار و گفت, خواهند ديگران
عارفانه مدارج در Hعموم كه عاليمقدار قين محق و نامدار استادان حضور با درواقع
بÇه زيÇره نوع از موارد, آن در من گفتگوي هستند, نحله واجد و صاحبنظر نيز
(To Carry انگليسيها بردن (قلعهنو) نيوكاسل به زغال و خودمان بردن  كرمان
(Porter l' eau à la. فرانسويها: بردن رودخانه به آب و Coal to Newcastle)

است/ البصره الي التمر¸ حمل عربها قول به و rivière)

هÇمين ادارة تÇرتيب كÇرد, خواهم بيان خالصه طور به جا اين در من آنچه
از پذيرايي روش همچنين و موقوفات, دادن سامان و سر ترتيب و ساختمانها,
بايد نيز را آن كه است, ولي اهللا نعمت شاه حرم زاÄران و توقفكنندگان و مهمانان
آينده و برميگيرد, در را زماني مقطع سال ششصد Á او چه, كنم, برگزار اختصار به
تÇمام ه تÇالب و ايÇران و عÇراق و آذربايجان و ماورا¾النهر و هند از نيز آن روندة و
در كه بلوچستان و سيستان كرمانو استان و Çميرفتهاند ميآمدهاندو كرمان استان
به نزديك خود ميرفته, بهشمار بزرگ ايران چهارم ايالت عنوان زير تاريخ طول
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اندازة به و انگلستان كشور تمام اندازة به كه دارد وسعت مربع كيلومتر هزار 2ë0
و فارس خليج دهانة در آن جزيره يك وسعت تنها و ميشود/ فرانسه كشور نصف
به امروز كه است هلند كشور همين وسعت اندازة به باشد قشم جزيرة كه عمان بحر
اهللا نÇعمت شÇاه يÇادوارة به سمينار اين آن دانشگاههاي از يكي اولياي مرحمت
اهÇل تÇن صÇدها و دهها و آزمايش مصطفي دكتر آقاي همت و كوشش به ولي,

1. Leyden

بÇرپا ليدن,1 دانشگاهي شهر در حنا خانم Hخصوص ولي شاه دوستداران و عرفان
است/ شده

شاه به زرتشتي بانوي يك التجا¾ هو توج داستان با را خود كالم Hمخصوص من
عÇنايت مÇورد تنها ولي, شاه حرم بگويم: كه جهت اين از كردم شروع اهللا نعمت
است كرمان اجتماعي محيط خواص از اين و است, نبوده مسلمان فه متصو و عرفا
روحÇيه يك ÇÇ كردهام من كه لي مفص تحقيق طبق بر ÇÇ متمادي قرنهاي طي  كه
كÇرمان پهناور استان مقيم مردمان و طوايف همة ميان در سازگاري و سازواري
عÇصر اسÇماعيليه و اسÇالم, صدر خوارج مثل گروههايي تحقيق, به و است بوده
مÇريدان و مسÇيحيان يÇهودان, و انÇÇوشيروان, عÇÇصر مÇÇزدكيان و سÇÇلجوقيان,
فرقههايي حتي و باطنيه و اسماعيليه و ه ازلي و ه شيخي و زردشتيان و اخوان الصفا,
بودندو باقيمانده دركرمان شدهاند, نابود به كلي ديگر جاهاي كه شيÃيهم مثلكل
كنگرة در كه مقالتي در من كه دارند مسالمتآميز زندگي يك و هستند هم هنوز
كردم, ايراد ش/ 1371 . 1992م سال به تورنتو آفريقايي شمال و شرقي مطالعات

2. Principes de l'evolution de la Tolérance dans l'Histoire de Kerman , co n tact s

Between Cultures, Edited by A.Harrak, 1992, Ontario, Canada, PP. 374 - 383.

كردهام/2 ياد آن از تفصيل به
ÇÇ قديم روزگار از كه هستند فه متصو و عرفا گروهها, اين همة رأس در البته
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فكري, نحلههاي پيشوايان از بسياري و بودهاند, كرمان در ÇÇ اسالم از پيش حتي
از پÇيش جÇمله آن از گذراندهانÇد/ كرمان در را خود النظر هل¹ Ôم و اعتكاف دوران
كه صباح حسن و خارجي قطري مثل كساني اسالم از بعد و مزدك, و بودا اسالم,
العÇقلو ¹ÇاحبراحÇص الكÇرماني ين حميدالد و بس" نه يا بس "خرد ميگفت:
خÇواجÇه و كÇازروني, ابÇواسÇحق شيخ و بلغاري حسن شيخ و سيستاني هجويري
آقÇاي مÇرحÇوم اواخÇر ايÇن در و سÇبزواري هادي مال حاج و طوسي ين نصيرالد
حاج مرحوم و ياستين ذوالر مرحوم و شيرواني, زينالعابدين حاج و صالحعليشاه,
در متوقف استقامت مدير رشاد بابا مرحوم و راشد آقاي و قزويني كيوان عباسعلي
ايÇران, صÇوفيه نامدارترين از تن سه كه اين از باالتر دليلي چه و كرمان/ مشتاقية
شÇيخ و مÇيرساند) سهروردي ين شهابالد به خرقه Âاص ( كه حسيني د سي امير
نفر سه هر كه افتاد فاق ات چنان <سالي ( كرماني), اوحدي شيخ و عراقي, ين فخرالد
سفر از اثنا¾ در كدام هر و نشستند خلوت به ين اوحدالد شيخ خانقاه در كرمان, در
آوردنÇد; شÇيخ خدمت به ارمغاني روحاني, عوالم مباحث و سير و ملكوت عالم
امير و كتابترجيع, اوحدي شيخ و كتابلمعاتالعاشقين, عراقي ين فخرالد شيخ

الصفا/ روض¹ و السير حبيب نفحاتاالنس, /1

از هÇمه كÇه ديگر تن صدها و دهها و آوردند>1 كتابزادالمسافرين دحسيني سي
بودهاند/ نفس تزكية و فكر اهل ناموران

از يكي كنم, صحبت ميخواهم او مزار باب در كه ولي اهللا نعمت شاه اين و
در هÇم و نشسÇته چÇله بÇه آذربايجان خوي در هم و ديده را شام هم كه آنهاست
مÇورد هÇزار) شصت روايتي (به داشته كه مريد هزار دهها به ه باتوج ماورا¾النهر
يزد در و گرفته, قرار ÇÇ لنگ اميرتيمور يعني ÇÇ آسيا بزرگ فاتح دو از يكي اعتناي
همينجا در و انداخته پوست تخت ماهان و كوهبنان در باالخره و داشته مكاشفه
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است/ درگذشته
جÇاي در كÇه مÇيديد چيزهايي آنجا پرستاره آسمان و كرمان فضاي در او
مÇزار زيÇارت براي و ميگذشت لبÔلو Ôب گردنه از وقتي جمله, آن از نميديد; ديگر
مشÇهور <چÇنين كÇرماني محرابي قول به ميرفت, (شهداد) خبيص زيد امامزاده
ميرفتهاند, ايشان زيارت به هميشه ولي اهللا نعمت ين نورالد شاه حضرت كه است
زيد] امامزاده گنبد [يعني ايشان مدفن گنبد و ميرسيدهاند خبيص نزديك چون و
و مÇيكرده, بيرون مبارك پاي از كفش ميگشتهاند, پياده ميشده, ايشان منظور
كÇه نÇمودهانÇد ازدحÇام و كشÇيده جناح در جناح مالÄكه چندان كه ميفرمودهاند

كرماني/ محرابي كرمان, مزارات /1

است/>1 ر متعذ ايشان زيارت طريق پيمودن بهسهولت
و شد تعطيل به كلي كرمان شهر كه ديدهام را روز چهار سه خود چشم به من
شÇد, بÇرپا روزهÇا آن در كÇه مÇراسÇمي در آدم هÇزار دهها و شد, بسته بازار كل 
مسÇيحي انگÇليسي دادسÇن مÇرحÇوم كÇه روزي يكي كردند/ شركت خودجوش,
گرفته خودش بيمار از كه تيفوس بيماري اثر در كرمان مرسلين بيمارستان پزشك
منتقل انگلستان به بعدها و سپردند امانت به تندرستان در را جسد درگذشت/ بود
دامنه در هنوز قبرش كه ÇÇ مرد درضا محم ميرزا حاج آيتاهللا كه روزي يكي شد;
رفÇاه براي كه دارم ازو د متعد نامههاي من و ÇÇ است مردم زيارت مورد طاقعلي
اتوبوس كه بود روزي هم يكي و است; نوشته آن و اين به كرمان زرتشتيان حال
شد واژگون ميرفت زرند دÖ ك هوج به زغالسنگ معدن براي كه روسي مهندسين
بودند شده كشته كه روسي مهندس تن سي بيست بهخاطر شد تعطيل كرمان شهر و
بودند, المذهب? كمونيست بسا البد كه درحالي ميكردند, خدمت كرمان براي و
به خدمت براي و بودند غريب كه مهندسين احترام به كرمان مردم حال هر به ولي
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بÇايد هÇم را ايÇن كردند/ تعطيل را شهر تمام Hتقريب بودند, شده شهيد كرمان مردم
كÇه روسÇي مÇهندسين خÇانوادههÇاي يÇا كرمان مردم سازگاري كيفيت كه بگويم
بود, شده داده اختصاص آنها به شهر محله يك و بودند اعتنا قابل و كثير  گروهي
امثال و كار و عبادت و فروش خريدو در سازداري و سازگاري اعالي نمونة Hواقع

بود/ آن
او بÇزرگ باغ و خانه اهللا, نعمت شاه حيات زمان در كه ميگويد, ما به تاريخ
مرحÇوم ط توس كه مناقبشاه رساله طبق جمله از است; بوده پناهندگان پناهگاه
هÇنگام در را پسÇران و دخÇتران كÇه رسÇيده, چÇاپ بÇه فرانسÇوي استاد اوبن ژان
و مادران چشم نورديدگان, فرزندان, <جاي گفته: و پذيرفته خارجي سپاه حمالت

به نيز فارس پيرمحمدحا كم آمد, كرمان فتح به تيموريان جانب از برالس ايدكو كه موقعي باز و /1
نصيحت را پيرمحمد و رفت بيرون كرمان <از كه بود ولي اهللا نعمت شاه اين و تاخت, كرمان طرف
بÇيرون د يرمحمÇپ امÇيرزاده لشكÇر بها¾ نعل جهت به عراقي, تومان صد مبلغ و افتاد, صلح و  كرد,

ابرو)/ حافظ (روايت نمود///> مراجعت او و فرستادند

است>/1 پدران
ÇÇ بود آسيبديدگان ملجأ و مأمن هميشه, اهللا نعمت شاه مزار هم مرگ از پس
بيتوته مزار اطراف در عرفان و ف تصو اهل از كثير جمعي هميشه آنكه بر مضاف
پÇادشاهان, و وال¸ و حكÇام و نين تعيÇم از بسÇياري دليÇل هÇمين به ÇÇ ميكردهاند
اين و نمايند, فراهم را ار زو آسايش وسايل بوده ممكن كه طريق هر به  كوشيدهاند
ì . ه 83ê سÇنه رجب 22 (پÇنجشنبه اهللا نعمت شاه مرگ روز همان از ما را نكته
سÇلطنت كÇه ÇÇ دكن پادشاه بهمني احمدشاه كه ميكنيم احساس م) 1ê31 آوريل
كرمان به كافي تنخواهي ÇÇ ميدانست اهللا نعمت شاه انفاس بركت بهواسطة را خود
بÇر زمان مرور به و نهادند بنا عاليه عمارات عاليمقام د سي آن مزار بر و فرستاده

گرديد/ افزوده جا آن تعميرات



2ë است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

و طوق با صوف جبه و كرباس, <پيراهن اهللا نعمت شاه خود كه است درست
دسÇتار و بÇره,/// پÇوستين لبÇاچهاي و مÇيپوشيد ديگر جامة پيوند آستينها سر
گÇاهي و ميانداخت, دوش بر پشمين ردا¾ و ميبست, امه عم با را ده گز سفيدي
بÇيشتر او مÇريدان كÇه است درست و ميپوشيد///> جامهها باالي نمدين  كپنك
او مÇريدان جÇز¾ در ولي بÇودند, كشÇاورزان و كسÇبه و مÇحترفه و عÇوام طبقات
نخستين ميدانيم چنانكه داشتند; حضور نيز نين متعي و حكام و وزرا¾ و پادشاهان
به (درگذشته دكني بهمني احمدشاه خيرات از را او مقبره بناهاي مجموعه خشت
چنان گذاردندو برپاي اهللا) نعمت شاه مرگ از بعد سال چهار م/ 1ê3ë . ه 838 سال
شÇده فÇرستاده هÇند از نيز حرم ورودي كاري عاج و كاري منبت در كه مينمايد

باشد/
در تÇرك دوازده سÇبز تÇاج اهللا نÇعمت شÇاه و بÇود ولي شاه <مريد احمدشاه
احÇمدشاه سÇلطان امÇانت كÇه ÇÇ سپرد كرماني ين الد قطب مال به گذاشته صندوق

برسان>/ وي به ÇÇ است بهمني
در افÇتخار به گروسي اميرنظام و بكتاشخان كرمان: بزرگ حكام از تن دو

شدهاند/ سپرده خا ك به ولي شاه مزار
است), كار كله 329 كرمانيها قول به (يا طاق 329 مركب آثار اين مجموعة
38 در 3ì يكي و متر, 21 در 28 يكي و متر, ê3 در 23 يكي دارد: صحن چهار و

متر/ 3ë در ê7 باالخره و متر,
است/ حرم دور كه رواق چهار طريق از دارند راه هم به Hعموم صحنها اين
مÇتولي مسكÇن كه خانه باب يك و انبار, آب يك كاروانسرا, دو دارد, حمام دو
اصÇغرخÇان علي ميرزا اتابك ط توس و دارد قرار رودخانه چپ طرف در و است

است/ شده ساخته
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در د, متعد حجرات و متري ê1.ì بلند مناره دو با دشاهي, محم بزرگ صحن
كتيبه: با آشپزخانه و ايوان و طاق 27 و است آن اطراف

است/ مكتبي از شعر /1

مسÇÇند1 آفÇÇتاب و افسÇÇر مÇÇÇاه د حمÇÇÇÇم انÇÇÇÇبيا¾ شÇÇÇÇÇÇاهنشه
و ÇÇ كوثر حوض ÇÇ است آن در نيز ذرعي 8 * ê حوض كه 21 * 28 قديم صحن
ساخته م 1ë90 . ه 998 عباس شاه زمان در كه خان بكتاش ايوان به ميشود منتهي

م)/ 1ë92 . ه 1000) االلف سنه شهور في نمقه آن, اتمام و شد
است ايوان همين كنار در او قبر و شد كشته عباس شاه دستور به بكتاشخان

در كÇرماني ار فÇبدالغÇع يÇن نصيرالد خواجه دختر است: دفن آستانه در نيز ديگر نامدار زن يك /2
پدرش/ قبر  كنار

خ ورÇم عÇالي بسÇيار مÇرمر سنگ با ÇÇ خاتون آغا2 خان او همسر قبر همچنين ÇÇ
م/ 1ë9ê ژانويه . ه 1002 ل االو جمادي

بهمني ين شهابالد سلطان كتيبة كه ميرويم حرم ورودي در به ايوان اين از
8ê0) الحرام م محر ل او دهة تاريخ با بسته نقش آن بر بهمني ين عال¾الد او فرزند و
ط وسÇت سردر اين تعمير اهللا/ نعمت شاه مرگ از بعد سال شش م)/ ê3ì ژوÄيه . ه
سÇوار شير شكل دو گرفته/ صورت ماهاني خاندانيهاي جد افشار بيگ نقدعلي
عليباباست شيخ تصوير گويند كه هست چوبي در بر رواق همين در دست به مار
ل او در او از ما و ÇÇ آمد شاه زيارت به گچ سه از شير بر سوار روايات, طبق كه ÇÇ

برديم/ نام مقاله
18 صÇحن اين ميشود/ باز غربي صحن به يكي و دارد در چهار حرم, بقعه
اجناس براي انبار هشت دارد/ طويله طاق 27 آن اصطبل و دارد, طاقنما و اتاق

است/ آن كنار در شاه موقوفات
از قسÇمتي و بزرگ, حوض با ذرع 3ë در ê7 است اميري صحن آن از پس
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و تاالر ë اتاقو 9 آن كرياس باالي در و دارد اتاق êê ميگذرد, آن از فرميتن آب
را صÇحن ايÇن است/ پذيرايي محل و آشپزخانه, با شده ساخته 8 * 8 مهمانخانه
حكام الملك, وكيل قليخان مرتضي پسرش و الملك وكيل خان اسمعيل د محم
و است صÇحن هÇمين در نÇيز دارالحÇفاظ ساختهاند/ شاه ين ناصرالد زمان نامآور

شده/ خرج وقت آن تومان هزار پنجاه و صد و دارد م/) 1870 . ه 1287)  كتيبه
مÇتر يك زمÇين از قبر است, 10 * 10 و دارد, زاويه 12 حرم اندرون فضاي
صÇحن ايÇن طÇرف دو كوچك و بزرگ باغ سه است/ مرمر سنگ و دارد ارتفاع

است/ آستانه به متعلق و هست
كÇيوان قÇول بÇه است/ اني جÇم هÇمه بÇراي و دارد مرمر سنگ از حمامهايي
حمامي به سوخت براي قران يك سالي ماهان سا كنين ÇÇ پيش سال صد ÇÇ قزويني

ميدهند/
و تام عالقة و ه توج مورد كه ساخته بيگي بيگلر فضلعليخان را متولي خانة

است/ بوده آقاسي ميرزا حاجي همواليتي
نÇعمت به متخلص كالنتر ابوالحسن ميرزا كه الملك وكيل ايوان تاريخ ماده

است: اين سروده,
گفتا: و نعمت كلك تاريخ, پي از نگاشت

در ازين انور مهر نور, كند كسب ماه, نه
نÇقاش كÇوچك آقÇا عÇمل از: عبارتانÇد منارهها و سردر اين  كاشيكاران
باالي بر كرماني/ كاشيگر حيدرعلي استاد عمل  گنجعليخاني(1288ه.1871م),
دارد/ الملك وكيل نام به ايهام كه آمده كاشي با الوكيل" نعم و اهللا "حسبي جملة سردر

. ش 1311 سÇيل و است اسÇتحكام كÇمال در آسÇتانه ل مفص ساختمانهاي
تاريخ در و پوشاند را آستانه تمام طاقچههاي زير متر يك حدود تا كه ÇÇ م/ 1932
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اين رنگاب پيش سالها تا نياورد اينبنا پايههاي به آسيبي كمترين ÇÇ بود  كمنظير
است/ متر 20 حدود شاه گنبد ارتفاع بود/ آشكار آستانه ديوار و در بر سيل

مÇعروف چÇلهخانه بÇهنام مÇيشود باز اظ دارالحف به آن در كه كوچكي اتاق
شاه مريد گويا و شده معروف ابوالوفا شيخ نام به كه هست آن در نيز مزاري است,
در اشعار و دارد لطيفي ب مور گچبري آن سقف نشسته/ چله جا آن در و بوده ولي

است/ شده تحرير هندسي اشكال به خطوط
دو دارد/ قÇرار جÇنوبي رواق در نÇيز ولي شاه نواده ثاني اهللا خليل شاه مقبرة
از Hعموم ديوارها است/ شده برپا متر 8 فاصلة به ورود سردر بر الملك وكيل مناره

است/ كاشيكاري و آجرنما آن روي و شده ساخته خام خشت
نعمتاللهي سادات خاندان و رفتهاند هند به يزد و كرمان از ولي شاه نبيره دو
بزرگوار شيخ مرداني آقاي را مرا كز اين است/ شده تشكيل آنها از دكن حيدرآباد

كردهاند/ زيارت من درگذشتة همسر داÄي آموزگار جواد آقاي و
پدرزن يزد در ميران مير جمله از ÇÇ بعضي و ماندند ايران در شاه ديگر اوالد

نمودهاند/ وصلت نيز صفوي خاندان با ÇÇ بكتاشخان
بلوچستان در همچنانكه هستند ولي شاه اوالد از Hعموم هند كرماني سادات
مشÇهور سادات از يكي دارند/ ممتازي موقعيت اللهي نعمت سادات نيز خاران و
م/ 1ë39 . ه 9êì متوفي بهكري كرماني هاشمي جهانگير شاه د سي كرماني, هندي
راشدي ين حسامالد د سي مرحوم ط توس مثنوي اين سروده, را مثنويمظهرآالثار
قبله به پشت و اهللا نعمت شاه به مثنوي همين در است/ رسيده چاپ به پا كستان در
مÇرد خورد كي داستان: همچنين و است, شده اشاره تيمور حضور در او نشستن

اال حالل/ خدا
در كاروانيان اغلب و بودهاند كثير جمعي هميشه ولي شاه حرم وارد و صادر
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يك خÇود كÇه ÇÇ اهللا نÇعمت شÇاه كÇاروانسÇراي و ميكردهاند توقف او مزار  كنار
در كاروانسرا دو است/ زاÄرين از گروه اين به ه توج نشانة ÇÇ است معماري شاهكار
داشÇته اسب آخÇوره چهارصد آستانه اصطبل آن بر عالوه است/ حرم طرف دو
صÇحنها آنهاست/ آسايش مورد در احتياط و زاÄران كثرت بر دليل اين و است
شÇخصي باغ همان كه مينمايد چنان و ميگفتند مشهد باغ را آن كه بوده باغ Âقب
مÇيخوانÇند, هم اميري كه رو پيش صحن كردهاند, دفن آن در را او كه بوده شاه
ولي شده, ساخته ميرداماد اشاره به گويند برخي و است ميرداماد صحن به معروف

نيست/ اشاره بدان جايي تواريخ در
آنكÇه از بعد ÇÇ وزير عيسي ميرزا م/ 1888 . ه 130ì سال به را قبر روپوش
اتÇمام براي تومان صد ÇÇ بود درآمده مغضوبي از تازه و بود, شده كرمان به تبعيد
پÇارچÇه بÇود/ داده ÂبÇق المÇلك وكÇيل قÇليخان مÇرتضي هم تومان صد داد, آن

است/ بوده پتهدوز كاشاني د محم ميرزا كار قالبدوزي,  كشميري
اهللا امÇان مرحوم بيست, شهريور از بعد را الملك وكيل شرقي بزرگ صحن
مÇرحÇوم و كÇرد تÇمام ÇÇ المÇلك وكÇيل نÇبيره مجلل, سردار پسر ÇÇ عامري خان
بود كرمان در كه روزها همان نيز مخلص گفت/ شعر آن براي هاشمي د دمحم سي

سرود: آن براي را تاريخ ماده اين
خداش داشت امان در كه آن Ç عامري تا

گÇداش است شÇاه كه Ç سردري عامر شد
بÇناش: تÇاريخ پÇÇي از گÇÇفت پÇÇاريزي

بÇÇاش اهللا امÇÇان فÇÇي شÇÇاه, سÇÇردر اي
ماده گفتند: و نپسنديدند ميشود/ م 19ë3 . شمسي 1332 برابر مصراع اين و

باشد? قمري سال به بايد تاريخ



ايران عرفان 30

شاه مزار در او خود وصيت به و بوده كرمان حا كم كه گروسي اميرنظام قبر
. ه 1317 سÇال به او داد/ قرار وكيل رواق جنب كوچكي اتاق در شده, دفن ولي
بر وقف و خريده رفسنجان در ده يك نيز او است/ درگذشته كرمان در م/ 1899

بود/ نموده ÇÇ شاه مزار بر وقف درواقع Ç خود مزار
مÇينويسد: عباسعلي شيخ پيش, سال صد اهللا, نعمت شاه مزار مراسم باب در
قبل و بسته حرم در شب, ساعتي سه و ميسوزد, شمع حرم, در صبح, تا شب <هر
كه سرمه هر كه است منصوب حرم ديوار در فلزي سرمهدان ميشود/ باز صبح از
نگيرد/ درد چشم آن العمر مادام ديگر كشند دردمند چشم به آن از و ريزند آن در
مÇعطر گÇالب چÇون ميريختند آن به آب آنچه كه بوده فلزي گالبدان گويند و
بر قادر بوده محسوس چون و بوده, عرفا منكرين حيرت ماية مطلب اين و ميشده
ميگفته: و بوده منكر كه كرمان اعيان از يكي اوان همين در اينكه تا نبودند, انكار
به خود را گالبدان آن و رفته كردهاند>, پنهان گالبدان جوف در عطري <البته
ريخته, آب آنگاه نموده, استكشاف خوب را آن قعر چوب, با و شسته تمام دقت
كه ميرود گمان و شده, مفقود گالبدان آن بعد برگشته/ غضبنا ك ديده, معطر و

ربوده/> را آن وسيلهاي به منكر, همان
كيوان داشته, وجود هخامنشي عصر وزنه سنگ يك اهللا نعمت شاه قبر روي
قبر روي غيرمعروفه, قديمه خطوط به منقور و پهلو, سه كوچك <سنگي  گويد:
اندكي را سنگ آن يعني ÇÇ مينمودهاند مرضي× مرض استشفا¾ بدو كه بوده مبارك
بÇهبودي و مÇيماليدند زخÇم بÇر يا ميخورده, مريض را آب آن و ساييده آب با
قÇاجار شÇاهزادگÇان از يكÇي شاه ين ناصرالد سلطنت عهد در آنكه تا ÇÇ مييافته
شنيد و ديد را سنگ اين و تاخت, استقالل اسب تها مد و يافت, كرمان حكومت
قÇهر و جبر به متولي از را سنگ آن شده, مشهور نيز اروپا در سنگ اين امر  كه
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اروپا در سنگ آن گويند و فروخت/ تومان هزار چندين به فرنگي به و  گرفت,
يافت/> انتظار فوق قيمتي

ÇÇ ميخي خط به كرشه شصت وزن به ÇÇ بوده داريوش از وزنه يك Gظاهر اين
در1903م سن, جك امريكايي, خاورشناس است,و لنينگراد موزة ا كنوندر  كه
را آن عكس و ديده ولي اهللا نعمت شاه مزار در ايران به خود سفر در ه / 1321 .

/ 8êص نگارنده, تأليف كرمان, تاريخي آثار راهنماي /1

كرده/1 چاپ
سÇايكس مÇاژور مÇينويسد: خÇود خÇاطرات در شÇاهرخ كÇيخسرو اربÇاب
به بود, ماهان در اهللا نعمت شاه مزار در كه ميخي خط بزرگ(?) سنگ انگليسي,
موزة به باال خيلي ارزش به شد شنيده بعد نمود/ اروپا به حمل و خريد كمي بهاي

ارباب/ خاطرات از نقل ,ëê7 ص نگارنده, تأليف المقدمات, جامع /2

است/2 فروخته پاريس(?) در لوور
مÇوزه در حÇاال سÇنگ ايÇن نÇوشته: بÇاستان ايÇران در وله يرالدÇمش مرحÇوم

/1ì1ë ص باستان, ايران /3

بود/3 كرمان در اهللا نعمت شاه قبر سر در Hسابق و است, بريتانيايي
چه اهللا نعمت شاه مزار در هخامنشي داريوش وزنه اين گذشته, اينها همة از
ايÇن كرمانشاه در بود پرسيده كسي كه بودم شنيده وقت يك من است? ميكرده
كÇه هستند درويش تا چند بود: داده جواب درويشي چيست? بيستون نقشهاي

ميرسانند/ هم به انگشت
درآويز از صورتي يوناني) (داريوش داراياوش عنون كه است آن من  گمان
آن بÇراي فقري لقب نوع يك Áاحتما اين و است, خودمان امروزي درويش و
شÇاه مزار روي در داريوش كرشهاي شصت وزنه سنگ وگرنه است بوده پادشاه

فليتأمل/ ميكند? كار چه ولي
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آنطÇور نÇحلهاي و دكÇترين و عÇرض و طول همه اين با تأسيساتي خوب,
و آذربÇايجان و ماورا¾النهر و افغانستان و دكن و هند در مريدانش كه ÇÇ عالمگير
زمان از برههاي در هم آن ميگذرند, هزار صدها و دهها از امروز ايران نقاط ساير
ولي شÇاه مرگ از و سال ì72 شاه تولد از (امروز است افزون سال ششصد از  كه
كوچك قريه آن در زاÄران از كثيري جمع هميشه كه درحالي ميگذرد)/ سال ë7ê
او سلطنت از خبري هنوز كه وقتي ÇÇ قاجار دشاه محم را نكته اين ميكردند/ بيتوته
به اينكه بهمحض كه مينمايد چنان و دريافت, بهخوبي شاه مزار ديدار با ÇÇ نبود
بÇزرگ كمكهاي خود, وزير و معلم آقاسي, ميرزا حاج اشاره به رسيد, سلطنت
از هم جديد, موقوفات دادن اختصاص جهت از هم كرد, شروع شاه مزار به را خود

كرديم/ اشاره كه آنطور تعميرات, جهت
حسب به رسيدي, حضرت آن شريف صحبت به كس هر كه است <منقول
و فرمودندي, قبول و نكردندي, رد را كسي هرگز و يافتي, بهرهاي خويش قابليت
اوليا تمام كه هركس كه: فرمودندي و نمودندي, كبير احمد دي سي تتبع امر, اين در

/112 ص اوبن, ژان تصحيح ولي, اهللا نعمت شاه حضرت مناقب /1

كنم///>1 تكميل تش قابلي فراخور و دارم, قبول را او من كنند, رد را او
سÇردر <بÇر گÇويند كه است خرقاني ابوالحسن شيخ نظر ل مكم درواقع اين
از و دهيد نانش درآيد سراي بدين كه هر بود: نبشته خرقاني ابوالحسن شيخ خانقاه
خÇانقاه در ه البت ارزد, جان به تعالي خداي درگاه به كه كس آن چه مپرسيد نامش

كوير/ حماسة از نقل 370 ص بوستان, 2/پيرسبز

زمÇان Ç م/ ëê3 Ç ê80) بÇنديكتوس يس قد همچنانكه و ارزد/>2 نان به بوالحسن
بر حلقه كه را ميهماناني همة بود: شده نوشته صومعهاش طومارهاي در ساسانيان)

/ìì9 ص ,ê ج دورانت, ويل /3

باشد/3 كوفته در بر حلقه مسيح خود انگار كه داشت گرامي چنان بايد ميكوبند در



33 است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

كÇمال دÇح در را آسÇماني چÇهارگانه كÇتب ولي شاه مريد كه كنيم قبول ا گر

باشد/ بايداوستا چهارمي كه ميرساند او اسم و بهرامي, اسحق ين مرشدالد /1

دين چهار آن مقصود ا گر ميپوشيد, وصله چهار خرقه شاه خود و ميدانست,1

/371 ص پيرسبزپوشان, /2

آورد/2 حساب به چارياري را او بايد المحاله نباشد
رسÇيد پÇيغمبري رتÇبت بÇه مÇغان پÇÇير

نكÇرد عÇا اد نÇبود قÇال و قÇيل اهل چون
خود پدر همراه ميرزا عباس پسر دميرزا محم كه سفري در كه مينمايد چنان
كيلومتري 32 در كه ÇÇ نيز ولي اهللا نعمت شاه مزار از بازديدي داشته كرمان يزدو به

باشد/ داده انجام ÇÇ است واقع (ماهان) كرمان شهر
آقاسي ميرزا حاج از كه تعليماتي از فه, متصو با دميرزا محم پيوند را نكته اين
حÇاج مÇيگويند كÇه آنطÇور كÇه HصوصÇخ مÇيكند, تأيÇيد بÇوده, يافته تبريز در
به كه وقتي ناÄين, در نيز, عبدالوهاب پير خانقاه صاحب كوزه كناني دحسن محم
دحسن حمÇم حÇاج بهدست و كرد چاق قلياني دميرزا محم اين ميرزا, عباس اشارة
پادشاهي به Hصراحت غياب, در و ,Hكنايت واال, حضور <در و كرد دعايش پير داد,

/3ì ص بند, هفت ناي /3

كرد///>/3 اشاره دشاه محم
بÇه غÇازي دشاه حمÇم عÇنوان بÇه دميرزا محم كه سال دو از پس بعدي, رفتار
او كهمعلمسابق داشت ر مقر قاÄممقام, دردنا ك سرنوشت تعيين وبا رسيد, سلطنت
كÇه صÇدراعÇظمي ÇÇ شÇود ايران صدراعظم آقاسي, ميرزا حاج فرزندانش, معلم و
بÇيشتر حÇاجي توصية به ÇÇ بود صدراعظم را دشاه محم سلطنت سال چهارده تمام
ن معي آن بر موقوفات و شد, بازسازي تعميرو صوفيان قدمگاههاي و مقابر معابدو

است/ ولي اهللا نعمت شاه مزار همين يكي آنها معروفترين جمله از كه  گشت
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فÇرميتن دانگ سÇه است, نگÇارنده اخÇتيار در كه دشاه محم خاص فرمان به
گرفت/ قرار ولي شاه آستانه بر وقف بود, خالصه كه باباحسيني دانگ دو و ماهان

كرد/ تسجيل را فرمان آن Gبعد نيز شاه ين ناصرالد و

شاه ين ناصرالد فرمان

العزيز تعالي اهللا بسم

مهر محل
گÇرفت شÇاهي خاتم ين ناصرالد دست كه تا

گÇرفت مÇاهي تÇا ماه از معدلت و داد صيت
تعالي لله الملك

سÇهدانگ بÇرهانه انÇاراهللا آرامگاه خلد شاهنشاه فرمان برحسب چون آنكه
و سي از عبارت كه كرمان ماهان خالصجات در واقعه باباحسيني و فرميتن مزرعه
د سي االقطاب قطب حضرت كه  متبر آستانة بر وقف ÇÇ است بذرافشان خروار پنج
مÇرحÇوم بÇه آن تÇوليت و مضجعه, ر نو و ه سر س قد ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد
اين ابقاي دستورو قضا منشور موافق او فوت از پس ÇÇ بود ض مفو خان دعلي محم
نتيج¹ عاليجاه بهعهده را مرقومه موقوفه نظارت و توليت كما كان, جاريه, صدقه
قÇليخان مÇرتضي مÇرحÇوم و خان, دعلي محم مرحوم ولد علينقيخان الخوانين

فرموديم/ موكول و ل محو اليه Õمشار اخوي
ف, مشر بنيان معدلت آستان عتبه بوسي به علينقيخان عاليجاه اوقات اين
نظارت و توليت كه شد مستدعي عليه دولت اولياي از پيري, و كهولت بهواسطة و
مرتضي و خان دعلي محم همراهان صداقت و ارادت عاليجاهان كفايت بهعهدة

شود/ وا گذار او ولدان قليخان
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بÇه را نÇبيل خÇير اين توليت بعد ما و بارسÄيل السن¹ هذه از لمسÃوله, Hايجاب
فرموديم مرحمت قليخان مرتضي عاليجاه به را نظارت و خان دعلي محم عاليجاه
صرف و تعميرات مصارف به را موقوفه منافع ثلث دو سابقه, مطابق ساله همه  كه
التÇوليه حÇق بابت از را ديگر ثلث يك و آستانه, الزمه مخارج ساير و روشنايي
خÇدمات و عÇليه دولت دعÇا گÇويي لوازم به ساخته, خود معاش صرف والنظار¸
و سÇبحاني حضرت سخط موجب را خيانت و تخلف و نمايند قيام سه مقد آستانه
جاريه صدقه اين كرمان استقبال و حال حكام كه آن ر مقر و دانند سلطاني سياست
نسل بعد Âنس متولي خاندان در را نظارت و توليت و كبري سلطنت دودمان در را
ذين علي ال اثمه فانما سمعه ما بعد له بد فمن شمارند/ ممنوعه ال و مقطوعه ال دانسته, مسلم

لونه/ يبد

و تكاليف همه از را مسطوره مزارع ÇÇ ابق الس في كما ÇÇ سلف احكام قرار از و
كه مباركه دفترخانه كتاب دارند/ كشيده و كوتاه قدم و قلم و معاف ديواني عوارض
تÇغيير از نÇمودهانÇد ضبط و مثبت ابود و خلود دفاتر در را نشان قدر فرمان شرح

شناسند/ عهده در و شمارند مصون

م/ 1878 ا كتبر, برابر /1

1129ë ال شو شهر
عÇلينقيخان پÇدر خÇان, دعلي حمÇم ÇÇ شÇاه مÇزار امال ك سابق متولي شاه,
شÇاه موقوفات سازمان به نيز ناظر يك بعدها و داد, قرار آن متولي را ÇÇ مستوفي

شد/ اضافه ولي
احتمال شده, ه تهي كرمان در دشاه محم مرگ از بعد سال ده كه استشهادي از
اشاره روحانيون از يكي استشهاد آن در ميشود/ تشديد مزار از دشاه محم بازديد
در آرامگÇاه جنت پادشاه كه زماني از النقي, عبدالعلي ميرزا جناب ///> كه ميكند
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التفات را] خان دعلي محم ميرزا [يعني را مستشهد والد شدند, تشريففرما  كرمان
بر كه هنگامي تا بود, اثر صالبت نظر منظور پسنديدند, را او خدمات و فرمودند
بÇقعه نظارت خدمت گذاشتند را جاريه صدقه بناي و گرفتند قرار پادشاهي سرير
نداشت ديگري خدمت اين اهليت كه چون و فرمودند, ض مفو ايشان به را كه  متبر
مستشهد كه ايشان ولد هم حال تا فرمودند, ر مقر نسل بعد Âنس را آن مÆكد م سق به
بÇقعه, واردين با است بوده الزمه آنچه و نكرده, كوتاهي خود خدمات در باشند

بوده,///> مشغول مهمانداري به خوب طريق به ه توج
تصريح و كرده امضا¾ را نامه شهادت اين نيز كرمان كالنتر خان زمان د محم
[فÇتحعليشاه] مÇبرور خÇاقان لمÇعان مÇهر الفرمان <حسب نظارت اين كه ميكند
آوريل . [ه 127ë قويÄيل رمضان ل او عشر در و بود مهدي آقا بهمرحمتشان
خلف دابراهيم محم آقا النجبا? سالله دست در جريان قضا الفرمان حسب [18ë9

است/> مرحوم آن صدق
ابÇوالحسÇن مÇيرزا و خÇان دعلي حمÇم ÇÇ مÇتوليباشي مÇيان اختالف بهعلت
. ه 1317 در و داشت, وجÇود ولي شÇاه اوقÇاف در كشÇمكش سالها ÇÇ مستوفي
از را بÇاباحسيني و فÇرميتن از حÇبه يازده كرمان حكمران وله الد آصف م/ 1899
مÇرحÇوم را قÇرارداد ايÇن داد/ خÇان ابÇوالحسÇن ميرزا تحويل كرده انتزاع موقوفه

است/ كرده تأييد نيز كرمان بعدي حا كم حسامالملك
در كه شد معلوم و بوده محمود ميرزا دراختيار اهللا نعمت شاه قديم موقوفات
عي دÇم نيز بزرگ آميرزا شده, ص مشخ نيز ولي شاه اوالد سادات سهم وقفنامه
و كÇرده دخÇالت سادات وكيل غالمحسين د سي آقا و افضل الملك بالنتيجه بود,
را قسمت دو داده, اجاره تومان پانصد و هزار دو سالي را شاه قديم موقوفه شد قرار
حÇق ثÇلث, يك و كÇند, روضهخواني و خادم و آستانه خرج كه بدهند, متولي به
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م/) 1909 دسامبر 1ì . ه 1327 ه ذيحج 2) باشد/ شاه اوالد سادات االرتزاق
كÇار در نÇيز بÇم خوانين و بود, بم اهل كه شد سادات وكيل دعلي, آسي بعدها
نÇظار, و مÇتوليان اختالف علت به م/ 1912 . ه 1330 در داشتند/ دخالتي موقوفه
مÇيرزا حاج اهللا آيت برادر علي شيخ آقا و كردند/ اعالم التوليه مجهول را موقوفه
كÇه شÇناخت آن مÇتولي را محمود ميرزا آقا و كرد دخالت كار اين در درضا محم
ژوÇÄن . ه 1330 رجب شÇهر فÇي ر رÇح المÇقربون, اولÃك Çابقون الس ابقون الس>

جعفر>/ بن علي 1912 م/
فÇرميتن و است, قÇديم مÇوقوفه التÇوليه مÇجهول كه كرد اعالم اوقاف ادارة
اعÇظم اتÇابك مÇوقوفه هÇمچنين دارد/ خÇان دعلي حمÇÇم تÇÇوليت بÇÇه تÇÇصريح
است خريده گوك تيرگان از اخير سال چند صالح د دمحم سي آقا كه امين السلطان
است/ كرده تمام را كار صالح د دمحم سي آقا نشده, موفق وقف اتمام به اتابك چون
كار مزار و بقعه اين موقوفات انتظام <تجديد مينويسد: گزارشي در اوقاف ادارة
نيست قوم اين كار امروز توليت, و گردد, ظاهر اوقاف وزارت از كه است بزرگي
خبير عليم بصير درستكار و كافي مردي وقفاند, اين پرورشيافتة و خورش  كه
شهر اين عه متشر علما اعتقاد شوند/ [اليد?] مرفوع قوم اين كه داشت منصوب بايد
آقاي جناب اندام شايسته امروز است جامهاي موقوفه اين توليت كه است اين بر
نÇماينده را راپÇورت ايÇن موم///> نرمي در و است سنگ سختي در كه بحرالعلوم

است/ فرستاده كرمان اوقاف خاص
كÇار م) 1891 تÇا 1883 . ه 1309 تÇا 1300) فرمانفرما وله ناصرالد زمان در
بسياري كار تعمير استو شازده باغ اح طر كه شد, موكول هدايت د آقاسي به توليت
است/ بوده نيز مÆيدي آب نيم دانگو يك شامل قديم موقوفه ولي/ شاه بناهاي از
ÇÇ جوپاري شاه حسين مرحوم ولد داسماعيل محم مشهدي روزها همين در
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گÇزارش است/ نموده ماهان توليت كشا كش حل در را خود نيز ÇÇ زنديورها جد
فÇرميتن <اين مينويسد و كرده مطرح تازهاي عنوان وقت اين در كرمان اوقاف
كرمان حا كم اختيار صاحب مرحوم صورت هر به مانده> التوليه مقطوع كه است
و كرده, تسجيل را خان دعلي محم توليت م/ 1907 نوامبر . ه 132ë ال شو در نيز
اين است/ سپرده خان ابوالحسن به را امور تمثيت و علينقيخان ميرزا به نظارت
قبل اندكي است/ داشته همچنان را سمت اين الملك زمانوكيل از خان دعلي محم
مÇتولي را مÇرتضيخان(?) مÇيرزا بÇود, كÇرمان حا كم وله الد ركن كه مشروطه از

بكند/ دخالتي نتوانست هرگز او ولي داد, قرار آستانه
آقا سنواتي ري مقر سپه, سردار كودتاي سال م/ 1920 . ش 1299 اسد برج در
نÇامة طÇبق بر ÇÇ است بوده شده التوليه مخلوع Gظاهر كه مستوفي ابوالحسن ميرزا
[اوقاف] مزبوره كتابچه در ولي, اهللا نعمت شاه موقوفات <از كرمان اوقاف اداره
هشت و بÇيست و صد چهار و هزار چهار و تومان چهار و چهل و چهارصد مبلغ
êêê . ديÇنار ê.ê28 است: عÇجيبي بÇاريك خÇرده حسÇاب ÇÇ است بوده دينار>
ريÇال هÇزار شÇصت موقوفات ساليانه اجاره م/ 193ê . ش 1313 سال در تومان/

انصاري/ كرمان, اوقاف و معارف رÄيس امضاي به بوده تومان) هزار (شش
. ش 1313 سÇال هÇمين در كÇه كÇنم عÇرض بÇايد پÇول ارزش مقايسه براي
117 انگليسي طالي ليره يك دوم, جهاني جنگ شروع از قبل سال پنج 193ê م/

/(1934 دسامبر و سپتامبر . ش 1313 آذرماه و مهرماه اطالعات روزنامة /1

سال آن بهمن در و داشته1 ارزش ريال 89.ë امپريال طالي ناپلÃون يك و ريال
ديÇنار 90 و ريال 1ì من هر شكر و دينار, ê0 و ريال 18 كيلو) (سه من يك قند
خرواري جو و ريال 1ê0 الي 120 خرواري گندم اهر, در ديماه, در شده/ فروخته
3 گوشت و دينار 80 من يك سنگك نان قلعه صاÄين در و شده, معامله ريال صد
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چاپ اطالعات در سال همان ديماه در كه است اعالني همه از بهتر و بوده, ريال
مسافر نفر يك كراية ÇÇ برويد مازندران به سالم تومان) (يك ريال ده <با كه: شده
بÇه مÇطمÃن و گÇرم و سÇالم زمستان, در ثابت, گاراژ ل او درجه سواري اتومبيل با

راه تنها روزها آن است/ كيلومتر دويست از بيش اندكي مازندران) (مركز ساري تا تهران فاصلة /1
بود/ مرور و عبور قابل فيروزكوه

و گÇوك و خÇبيص حÇدود در امال كÇي شامل قديم موقوفات برسيد>/1 مازندران
هزار ëë به شاه موقوفات كلية م/ 19ëì . ش 133ë سال در و ÇÇ داشت هم باباحسين

است/ بوده رفته اجاره به تومان
اقامة و غربا, و ار زو تمام از پذيرايي از بوده عبارت موقوفات مصرف مورد
و كتابخانه, ادارة و عاشورا, ايام در و ÇÇ روز دو هفته هر سال تمام در ÇÇ عزا مجلس
هÇر از بايد كه شده داده توضيح كار دستورات در آن/ كردن سفيد و ظروف تهية
و شب بايد قديم صحن در قهوهخانه باشد/ موجود هماره ظرف, هرگونه و  كتاب
هزار پنج قريب موظفين وظايف و باشد داشته حاضر قليان و قهوه و چايي روز,
ن, ذÆÇم قÇاري, كÇليددار, ÇÇ نÇفر 2ê بÇÇقعه مسÇÇتخدمين حÇÇقوق و است تÇÇومان

است/ تومان پنجاه و هفتصد اش فر ÇÇ زيارتنامهخوان
كرمان در سالها اين در و است م/ 1911 . ه 1329 سال به مربوط ارقام اين
يÇعني بعد سال سه كه درحالي داشته, ارزش قران ë2 حدود استرلينگ پوند يك
ê برنج و قران 8 گاو گوشت و قران 2 نان تبريز من يك قيمت م/ 191ê . ه  1332

/ë39 ص آژند, يعقوب ترجمة عيسوي, چارلز ايران, اقتصادي تاريخ مأخذ, /2

اوقاف, ادارة اوليا تصويب به م 1911 . ه 1329 سال همين در است/2 بوده قران
تÇومان هÇزار بايد كه گرفته صورت مبارك صحن در اطفال مجاني مدرسة افتتاح

است/ كرده افتتاح را مدرسه اين م/ 1911 اوت . ه 1329 سنة شعبان ماه در قزويني كيوان /3

اين مدير بود, كرمان افاضل از كه راوري جواد ميرزا آقا شود/3 مدرسه آن صرف
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است/ كرماني بقايي دكتر عموي و شهاب, ميرزا برادر او /1

شد/1 انتخاب مدرسه
صد به مربوط داريم ولي شاه آستانه اداره نحوة مورد در كه سندي دقيقترين
27 . ه 1273 سنة مالحرام محر شهر 27 خ مور بگويم دقيقتر يا پيش, سال پنجاه و
آسÇتانه امÇور تÇرتيب كÇه است ايÇن در سند اين اهميت است/ م/ 18ëì سپتامبر
دجواد يÇس آقÇا كÇرمان وقت جÇمعه امÇام راهÇنمايي و ارشاد به درواقع و زيرنظر
وقت, متولي كرماني دعلي محم مهر عالوهبر آن ذيل و شده پايه گذاري شيرازي

الحسيني/ جواد المبين, الحق الملك اهللا اال اله ال : فص با هست هم امامجمعه مهر
است: ارقام اين با مطلب شروع

80من تومان گندم 10 نقد دربان عبدالعلي درويش

من ê0 قران گندم ê و تومان 8 نقد دابراهيمخادمصحنبزرگ درويشمحم

ì0من تومان گندم 3 نقد كفشدار رجبعلي

20من تومان گندم 3 نقد خوان روضه

تومان 3 نقد فتحاهللا نايب زينالعابدين

تومان 3 نقد ن ذÆم

خروار تومان گندم 27 نقد سردر و دشاهي محم صحن خدام

من 90 تومان گندم 7 نقد نفر دو قاري

120من 1ìتومانوهشتهزار گندم نقد فراشدونفر

من ë0 تومان گندم 1 نقد دحسين محم شيخ

من ê0 تومان گندم ì نقد عسكر مال
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در ÇÇ بÇوده بÇم و كرمان در م 1878 سپتامبر . ه 129ë رمضان اوايل در كه محالتي سياح حاجي /1
او كÇه فÇهميده وقÇتي و ÇÇ داده جÇا او بÇه دعلي حمÇم درويش و داشته اهللا نعمت شاه زيارت ماهان

ميگويد: است محالتي
كÇتاب او بÇراي و است مÇحالتي آقÇاخان خÇدمت در مÇحمدعلي) درويش پسÇر (يÇعني من <پسر
سياح حاج از نيز متولي هدايت سيد سياح)/ حاجي ازخاطرات نقل ,9ê ص طوفان, هزار ميخواند>(نوح
ÇÇ بÇوده شده تبعيد كرمان به كه ÇÇ وزير عيسي <ميرزا كه ميدهد توضيح سياح است/ كرده پذيرايي
قيمتي شال قبر, روپوش از (مقصود است/ كرده تجديد را اهللا نعمت شاه قبر روپوش روزها, همان
تÇرسيم وله اصرالدÇن مÇيرزا حÇميد سلطان براي را شازده باغ نقشة كه هموست هدايت سيد است)/

است/> بوده  كرده

من ì0 تومان گندم 8 نقد علي1 محمد

من ì0 تومان گندم 8 نقد ا كبر مال

و جÇيره و ولي, اهللا نÇعمت شاه االقطاب قطب حضرت كه  متبر آستانة ام خد
تÇاريخ از قÇهوهخانه و خانه چراغ تعزيهخانه, مستمريه مصارف و ام خد مواجب
سركار بندگان االمر حسب م/] 18ëì سپتامبر ل او] . ه 1273 مالحرام محر شهر ه غر

نÇوري خÇان اسÇمعيل مÇحمد و بÇوده كÇرمان ولهحÇا كÇم ميدالدÇع مÇيرزا كيومرث وقت اين در /2
اشÇاره بÇه تÇرتيبات ايÇن كÇه مÇينمايد چÇنان و است, بÇوده او تÇاماالخÇتيار پÇيشكار وكيل الملك

باشد/ گرفته صورت وكيلالملك

العالي/ اجالله و شوكته ايام اهللا ادام آثار2 جالل بندگان
خروار/ ìì گندم دينار, ششصد و تومان 128 نقد جمع

امعماراتقديم خد

خروار يك تومان گندم 12 نقد چراغچي د محم درويش

من ê0 تومان گندم ì نقد قاري د محم مال

خروار يك تومان گندم 10 نقد قهوهخانه خادم دصادق محم

شاهي ده و چهارهزار و تومان 9 نقد حرم خادم نصراهللا درويش

من ê0 تومان گندم 8 نقد فراش جعفر كرباليي دارالحفاظ



ايران عرفان ê2

دينار ششصد و قران ê و تومان 3ì نقد غيره و روشنايي صرف

من هفتاد و خروار يك انجير بيد

قران يك و تومان ê قهوهخانه

تومان 1ë روضهخواني

تومان ë قديم موقوفات بابت از

تومان 10 دشاه محم وقف بابت از

هزار دو و من ê8 خانه چراغ

دينار صد و قران دو و من ê0 انجير بيد

تومان 8 سوخت پنبه

(?) ساله يك (?) ماهه يك

بزرگوار, م مكر استاد كمك به است, سياقي خط به اصل در كه صورت اين
حاج مرحوم فرزند ÇÇ حقوق دانشكدة سابق استاد مهدوي اصغر علي دكتر مرحوم
نÇيز سÆÇال مورد دو يكي Áاحتما و ÇÇ شده خوانده الضرب امين آقا دحسين محم

است/ باقي
گÇندم خروار ìì و نقد دينار ششصد و تومان 128 وقت اين در درآمد جمع
د حمÇم درويش ÂثÇم شÇده, برقرار وظيفه دقيق صورت طبق اعضا¾ براي و بوده
تÇومان 3ì و بوده ساليانه هم حقوق خروار, يك گندم و تومان 12 نقد چراغچي
خرج تومان ê قهوهخانه ميشده, ( كرچك) انجير بيد روغن و روشنايي صرف

است/ بوده چراغها فتيله پنبه مخارج تومان 8 و داشته
چÇنين را بÇودجه ايÇن مÇصرف و اجÇرا دسÇتورالعÇمل جÇمعه امÇام مÇرحÇوم

مينويسد:





ايران عرفان êê

ايشان, جميع كه باشد اين فوق مسطوره ام خد خدمت قرار شأنه, تعالي اهللا <بسم

از مگر نروند جايي باشندو حاضر مزار در HمÄدا صبحها خدمه, و اشان فر Hخصوص
دو دربÇان, عالوهبر شب, هر و باشد/ كرده رجوع موقوفات مباشر كه خدمتي پي
بدارند, كشيك و نمايند, بيتوته آستانه در ÇÇ ا¾ قر ي حت ÇÇ بهنوبه ام, خد ساير از نفر
ايÇن ا¾ رÇق قÇراÄت قرار و است/ موقوف بوده معمول سابق در كه كشيك خرج و
بروند بعد و نمايند, تالوت ÇÇ Hرواح و G غدو ÇÇ االوقات داÄم نفر يك بايد كه است
ÇÇ نشÇود خاموش باز? ميشود روشن اما كن ساير و حرم در كه چراغي و شمع و
و شود/ تمام تا باشد هست روشن كه وقت هر تا اال و فبها, ماند باقي صبح تا هرگاه
شÇرعي اجÇير مÇوقوفات مÇباشر نزد در فوق لة مفص حضرات جميع كه آن از بعد
ÇÇ شد مسطور كه طريقي به ÇÇ خود لة محو خدمت در يك هر كه شرط اين به شدند,
ننمايند, استنكاف امتناعو و ابا مباشر نهي امرو از نروندو طفره  كوتاهيننمايندو
از يكي به اخالل هرگاه كه نشوند معاصي و قاعده خالف و شرع خالف مرتكب و
و جÇيره مستحق بوده, عرفيه و شرعيه سياست مستوجب نمودند مرقومه شروط
چون ÇÇ است مسطور فوق در كه مواجبي و جيره باشند/ اخراج و نباشند, مواجب
بÇه كه انعامي و نمايند, دريافت مباشر از ماه سه به ماه سه قسط چهار به ÇÇ فقيرند
ÇÇ داند مصلحت كه قسم هر به ÇÇ باشد مباشر رأي به منوط آن تقسيم ميشود ايشان
تقسيم ايشان رÅوس بر بخواهد كه هرگونه ويه بالس خواه و مواجب, روي از خواه
سابق چنانكه ايشان انعام در را سادات و ننمايد, او به ايراد و ض تعر كسي و نمايد/

الم/ والس باشند/ نداشته ام خد به رجوع و نباشد, هم حال نبوده دخلي

م/ 18ëì سپتامبر 27 با برابر /1

<11273 سنه الحرام م محر شهر 2ì <االحقر

الحسيني جواد المبين, الحق الملك اهللا اال اله ال مهر: محل



êë است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

جÇاي من كه همانطور كرمان, در صوفيه و روحانيت ميان مناسبات مسألة
يا خراسان يا فارس :Âمث ايران نقاط ساير با درجه دو يكي هميشه نوشتهام ديگر
مهمي بسيار پديده اين است/ ماليمتر و دارد, تفاوت اصفهان, حتي و آذربايجان,
دكريمخان حمÇم حÇاج دامÇاد كه خوشنام و نفوذ صاحب امامجمعه يك كه است
امر در حد اين تا بوده, ميرزا هوال كو و السلطن¹ شجاع فرزندان معلم و بوده شيخي
اين و باشد داشته مثبت مداخله كرماني نامدار صوفي آستانه امور تنسيق و اداره
مÇزار باب در كرمان مردم باور گفتم: كه من مقاله ل او حرف همان به برميگردد
يك ري ظفÇم شÇجاع شÇاه قÇول به و جانبه همه و عام صورت يك نعمتاهللا شاه

/398 ص عالم, فرمانفرماي /1

خودمان ايام همين در ميتوانم را عا اد اين دليل آخرين نفوذ/1 نه دارد, "نفوس"
مÇاهان در انÇقالب, از بÇعد بÇود, بÇد صÇوفيه بÇا كÇه بي تعصÇم جوان كه كنم بازگو
برداشتند شمع خود مردم كرد, خاموش جمعه شبهاي را ولي شاه برق چراغهاي
شÇاه مزار كه را باور اين اصلي ماية بايد گفت: خود با او كردند/ روشن و بردند و
مÇنفجر مÇزار در شبانه كه ساخت دستساز كوچك بمب يك برد; ميان از باشد
او خود دردست بمب برساند مزار به را بمب آنكه از قبل روزگار, فاق ات از  كند;
مÇردم مÇيان در چÇالقو بÇه پس آن از و انÇداخت كÇار از را او دست و شد منفجر
را خود صدمه اين بمبگذار, جوان يعني او, اينكه همه از جالبتر شد/ معروف
شبهÇاي كÇه بÇود كسي نخستين او اواخر, اين تا و دانست ولي شاه خشم نتيجة

ميكرد/ روشن شاه مزار بر و ميبرد شمع جمعه
اين در كه جواد د سي آقا كرمان قبل سال پنجاه و صد جمعه امام شخصيت از
كÇه تاريخ اين از پيش سال سي بيست, او بود/ نبايد غافل است كرده دخالت امر
به آنان روحاني معلم بهعنوان و السلطن¹ شجاع ههاي بچ همراه شده تحرير سند اين



ايران عرفان êì

امÇامت مقام به و باليده كرمان فرهنگي و اجتماعي محيط در است/ آمده  كرمان
و صد از پس هم امروز كه حد بدان تا رسيده كرمان مردم مذهبي پيشوايي و جمعه
بر جمعه شبهاي كه كرماني مÆمن مردان و سالخورده زنهاي هستند سال, پنجاه
حÇاج خواهر يعني وله, ظهيرالد خان ابراهيم دختر او ميكنند/ روشن شمع او قبر
زني به را كرامخه مكتب پايه گذار درواقع و ه شيخي طايفة رÄيس كريمخان د محم

است/ شده مصطلح كرمان كريمخاني شيخيه براي كه است جمعي كرامخه, /1

خانه ÇÇ است كرمان زرتشتينشين محله يك كه ÇÇ زريسف محله در و بود,1  گرفته
بناهاي از باشد كرمان امروز دانشگاه مركزي هستة كه جمعه امام خانة و ساخته,

است/ كرمان شهر زيباي و معروف
به كه ÇÇ روايتي به متمادي سالهاي شيرازي, جواد د سي آقا كرمان, جمعه امام
لمثنوي: او بيت سه كرمان, معصوميه مدرسه در زمستان ماه سه ÇÇ رسيده شياع حد
شÇبستان بÇر نÇوروز روز حÇمل, ل او آفتاب چون و ميكرد شرح را ني" از "بشنو

ميكرد/ تعطيل درسمثنويرا و ميبست را كتاب او ميتافت, مدرسه
بود, كرمان مقيم ناشناس سالها همان در سبزواري هادي مال حاج سال, چند
الÇم حÇاج مÇيكرد/ تفسيرمÇثنوي امامجمعه كه بود مدرسه همان مقيم ناشناس و

كÇه بود گرفته زني به را مدرسه همان پيشخدمت عارف, د محم مال دختر و هادي
مÇحضر درك براي كرمان در او توقف است/ هادي مال حاج فرزندان بيشتر مادر
حدس كه كرد كوچ كرمان از هادي مال حاج روزي درست و بود جمعه امام همين

ميشناسند/ را او موقعيت و را او دارند زد,
ابÇياتمÇثنوي از شÇاهد خÇود مواعظ و خطبهها بيشتر در كرمان جمعه امام
آقا او خود فرزند روز, يك كه آنجا تا بود, حافظ ابيات او كالم يه تك و ميآورد
از ÇÇ شد نيز كرمان امامجمعه و شد هادي مال حاج شا گرد بعدها كه ÇÇ حسين ميرزا



ê7 است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

بعض گاهي كه مملكتي در محترم, پدر كه: بود شده يادآور پدر به دلسوزي, روي
را او قبر و تكفير و لعن و طعن را حافظ و ميگيرند انبر با را موالنا كتاب ران متحج

كÇه مÇعني بدين ميافتد, اتفاق شيراز در بعد, سال چند كه واقعهاي با را موارد اين كنيد, مقايسه ميتوانيد /1
سيد حاجي به هم توماني صد قدر به بسازد, بقعهاي حافظ خواجه قبر روي كه بود كرده نذري گبر, <خسرو
از پس نشوند/ ساختن از مانع كه بود داده علما از بعضي و پيشنماز اهللا هدايت ميرزا و اسيري] [فال عليا كبر
عÇليا كÇبر سÇيد حÇاجي كه بود اتمام به قريب ميسازد/ قشنگي بقعه تخته و آهن از دادند, اجازه علما آنكه
براي ببريد ميگويد مردم به هم را بقعه اسباب و ميكنند خراب را بقعه حافظيه, در ميرود برميدارد جمعيتي
ولي بÇرنيامده, مÆاخÇذه درصدد Gابد حكومت كرده, عليا كبر سيد حاجي را حركات اين كه اين با خودتان/
قبر روي دوباره كه شده حكم تهران از مذكور قرار از ميگويند/ عليا كبر سيد حاجي به بد و فحش خيلي مردم
مÇرتبه هÇزار و بسازد, شاه ا گر زده: فرياد منبر روي در عليا كبر سيد حاجي بسازند/// بقعه را حافظ خواجه
روز خة مور يادداشت اين و سيرجاني) سعيدي چاپ ,583 ص فاقيه, ات (وقايع ميكنم///> خراب من بسازند

است/ م/ 1899 سپتامبر هفتم و بيست مطابق . ه 1317 ل االو جمادي شهر بيستم چهارشنبه

از حÇافظ و مÇولوي يعني تن, دو اين ابيات به استشهاد همه اين ميكنند1 خراب
مصلحت كارو صالح به آيا ميگويد, سخن عام محضر در كه امامجمعه يك جانب

هست? امام آن وقت
بود: گفته را جمله اين تنها فرزند, جواب در امامجمعه و

است/ كرده استفاده حافظ مصراع از هم باز كه ميشوند ه متوج شنوندگان و /2

كجا?2 خراب من و, كجا كار صالح فرزند: ÇÇ



ايران و ف تصو تشيع, ارتباط

و اسÇالمشناس فÇيلسوف, كÇربن هÇانري تولد سال يكصدمين مناسبت به 1383 سال آذرماه در /1
مÇقاله, ايÇن شÇد/ بÇرگزار ايÇران فلسفة و حكمت مÆسسة در مراسمي فرانسوي شهير ايرانشناس

است/ شده تحرير آنجا در شده ايراد سخنراني براساس

نزدهانريكربن1

پازوكي شهرام دكتر

مÇيان رايÇج ÂامÇك اقÇوال از يكÇي ف صوÇت و ع يÇتش مÇذهب مÇنشأ دربÇÇارة
و ايÇران از بÇرخÇاسته دو هÇر كÇه است اين داخلي و خارجي از اعم شرقشناسان
را فكÇري طÇريقة دو اين ايرانيان كه معنا اين به است/ ايرانيان پرداخته و ساخته
خود ايراني مليت عباسي, و اموي حا كم خلفاي اسالم با مقابله درضمن تا ساختند
و ندارند اسالمي هويت ف تصو و ع تشي كه است آن قول اين نتيجة كنند/ حفظ را
داشتن اسالمي منشأ رد در مستشرقان از گروه اين كه را داليلي آنكه ه توج جالب
نيز ع تشي مذهب اصالت رد در كه است داليلي همان مشابه ميكنند اقامه ف تصو

مينمايند/ عنوان
En خود جلدي چهار مهم كتاب در بهخصوص خويش آثار در كÔربن هانري



ê9 ايران و ف تصو تشيع, ارتباط

پديدارشناسي يعني مأخوذ روش از استمداد با (اندراسالمايراني) Islam iranien

فو تصو Á او ايرانشناسان اسالمشناسانو غالب ا كثريت برخالف هرمنوتيك و
Hثاني ميداند; آن معنويت و حقيقت و باطن مقام بلكه و اسالم ذات جزو را ع تشي
تÇا بÇاستان ايÇران از كه است ايراني حكمت و ايراني معنوي عالم وجود به معتقد
مهمان مثال ميشود عالم اين وارد اسالم وقتي لذا و داشته استمرار اسالمي دوره
مÇيشود/ خÇود خÇانه وارد بÇلكه شود عجايب سرزمين وارد كه نيست غريبهاي
عÇالم ايÇنرو از است/ بÇوده مأنÇوس آن بÇا و ميشناخته قبل از را آن كه خانهاي
آن و مÇيگيرد تÇازهاي جÇان و مييابد حيات دوباره اسالم ظهور با ايران معنوي
دل در و ميشود روشن ديگر بار نميرد, هيچگاه و بود زنده مغان دير در كه آتشي

ميدهد: سر ندا كه ميگردد شعلهور حافظ مثل  كسي
مÇÇيدارنÇÇد عÇÇزيز مÇÇغانم ديÇÇر بÇÇه آن از

است مÇا دل در هÇميشه نميرد كه آتشي  كه
ايران اعراب, نه و آن, معنوي حقيقت و اسالم كربن, نظر به مقدمات, اين با

بود/ شده اسالم معنويت پذيراي ايرانيان قلوب كه چرا ميكند فتح را
كÇه عÇلمي اطÇالعات ÁعموÇم مÇيكنيم/ آغÇاز ع يÇتش از كÔربن, نظر شرح در
تسÇنن اهل عالم در همه آوردهاند بهدست اسالم از كنوني سده دو در مستشرقان
چÇنانكه يÇا اسالم از منحرفه فرقه يك را شيعه تسنن اهل از تبعيت به لذا و بوده

مه الÇع بÇا مذا كراتش يا ايراني اسالم اندر كتاب ل او جلد مثل شيعه دربارة خود آثار غالب در ربن Ôك /1
مكÇاتبات و مÇذا كÇرات (شÇيعه, مÇيگويد سخن شرقشناسي عالم در تشيع مظلوميت از طباطبايي,
ÂثÇم مÇيكند/ دفÇاع آن از خÇود و (10 ص ,1382 تهران, طباطبايي, مه عال با كربن هانري پرفسور
يك تشÇيع مÇذهب كÇه است ايÇن بر من اعتقاد گذشته, مستشرقين همة عقيدة <برخالف ميگويد:
بيپايه آن, از غير و بوده حقيقي مذهب يك مشخصات داراي و است پابرجا و اصيل حقيقي مذهب

/(10 ص كردهاند>(شيعه, معرفي غرب دنياي به گذشته مستشرقين كه است بيفرهنگي و

دانستهاند/1 رافضي است, مشهور



ايران عرفان ë0

سياسي نهضتي را آن سنت اهل علماي بعضي و مستشرقان از عظيم  گروهي

ص (شÇيعه, بÇه كÇنيد رجÇوع خÇصوص ايÇن در مÇختلف نÇظرات و تشيع مذهب پيدايش دربارة /1
/(18 Ç 19

و "شعوبي" جرياني بهصورت ايرانيان جانب از بخصوص كه ميدانند1 خلفا عليه
در ÂثÇم بعد سدههاي در گفتهاند اينكه يا است شده پيدا اسالم ل او قرن همان در
دوره در يÇا و عÇباسي خÇلفاي عÇليه هÇجري چÇهارم قرن در آلبويه حكام دوره

از بÇزرگاني كÇه گÇرديد بÇاعث شÇد اظهار زمان همان در سنت اهل علماي جانب از كه قول اين /2
آنÇچه برخÇالف لذا برآيند/ تشيع اصالت و هويت اثبات بهدنبال شوشتري نوراهللا قاضي مثل شيعه
و ليÇه او معناي بنابر را شيعه بلكه نميكند شيعهتراشي المÆمنين كتابمجالس در شوشتري شده شايع
شÇيعه GاهرÇظ كه شوند واقع شيعه قلمرو در كساني چهبسا معنا اين در ميكند/ تعريف حقيقياش

نمينمايند/

است/2 شÇده جعل سياسي حربة يك بهعنوان Hعمدت عثماني خلفاي عليه صفويه
يÇا سنت اهل چهارگانه مذاهب كنار در فقهي مذهبي Gمنحصر را آن نيز  گروهي
تمامي در ميدانند/ معتزله به متمايل ه البت معتزلهو و اشاعره ميان در كالمي مذهبي

دربارة "پيشداوريهايي عنوان با فصلي در (1ë Ç 22 صص ,1 ايراني(ج اسالم اندر كتاب در ربن Ôك /3
رايÇج پÇيشداوريهÇاي /(ëë Ç ìë صÇص ,11 ايÇران, عرفان همداني, مرسده فارسي, (ترجمة تشيع"

ميكند/ بررسي و نقد را آنها كرده, ذ كر تشيع دربارة را غربي اسالمپژوهان

شده,3 مختلف پيشداوريهاي تابع پديدارشناسان بهاصطالح ع تشي تفسيرها اين
تÇقليل فÇرعي امÇري بÇه و دورافÇتاده (urphenomen) سÇرآغÇازش يÇا اصÇل از

بÇرده به كÇار بار چندين تشيع پيدايش مسألة در ربن Ôك را آن به رجوع و شيعه" ليه او "افكار تعبير /ê
گفتگوهاي در نيز طباطبايي مه عال كه است ه توج جالب /(ìêو ë8 كتابشيعه(ص در جمله از است,

كرد/ رجوع شيعه اصل به بايد كه ميشود ر متذك و دارد ه توج متدلوژيك نكته اين به خود

شÇيعه ليÇه"4 او "افكÇار و اصÇل بÇه بÇايد كÔربن بهنظر اما است/ يافته (reduction)

طÇوسي شÇيخ و مÇفيد شÇيخ از پس بÇهخصوص شÇيعه كÇه است درست انديشيد/
يعني اسالم باطني مقام ع تشي اصل ولي است يافته كالمي و فقهي غالب جنبههاي



ë1 ايران و ف تصو تشيع, ارتباط

/ê2 ص ,1373 تهران, كوير, انتشارات طباطبايي, جواد ترجمة كربن, هانري اسالمي, فلسفة تاريخ /1

است/1 واليت
مسألة بÇه كÔربن عمق به و بهاندازه غربي اسالمشناسان از هيچكدام بيترديد

اروپÇايي زبÇانهاي بÇه واليت عÇنوان تÇحت كÇه مستقلي اثر تنها است مطلع نگارنده كه آنجا تا /2
The عÇنوان: تÇحت (O'Kane) اÔ كÇين و (Radtke) راتكÇه تأليÇف است كÇÇتابي است, مÇÇوجود
حكيم از رساله دو تعليقة و ترجمه كه Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism

يÇن جدالدÇم (تÇرجÇمة اسÇالمي عÇرفان آغÇازين دوران در واليت مفهوم عنوان با كتاب اين است/ ترمذي
بÇهخصوص و شÇرقشناسان كه مشكلي است/ شده ترجمه فارسي زبان به (1379 تهران,  كيواني,
از مÇروي احاديث و شيعي آثار به چون كه است اين دارند واليت مسألة مورد در پژوهان ف تصو
سرآغÇاز يافتن از ميكنند, جدا اسالم از را شيعه مذهب ابتدا از Áاصو و نميكنند رجوع شيعه اÄمه

ميخورد/ بهچشم ابهام اين نيز كتاب اين در چنانكه ميمانند عاجز ف تصو در واليت بحث

بÇه ورود راه است/2 نكÇرده ه وجÇت ع تشي و ف تصو در آن اساسي سهم و واليت
نميآيد/ مستشرقان چشم به Áمعمو كه است لطيف نكته همين ع تشي و ف تصو

واژه يك بÇا دارد كÇه مÇعانياي وسÇعت و د عدÇت بÇا را كلمه اين كÔربن بهنظر

/êê ص اسالمي, فلسفة تاريخ /3

حكومت بهمعناي واليت ميان كÔربن كرد/3 ترجمه اروپايي زبانهاي به نميتوان

(تÇهران, واليتنÇÇامه كÇتاب خÇوانÇدن بÇا كÇه بÇود گÇفته مÇعاصر عارفان بزرگان از يكي به او خود /ê
زبÇان بÇه كÇتب مÇهمترين از كÇه گنابادي سلطانمحمد مال حاج مرحوم (1381 حقيقت, انتشارات

است/ گرديده آشكار Âكام برايش معنايي تفاوت اين است, موضوع اين در فارسي

اصلياش بهمعناي واليت ميشود/4 قاÄل فرق عرفانياش اصيل بهمعناي واليت و
ع يÇتش <بÇراي ولي شÇد ختم پيامبرا كرم(ص) با رسالت دور است/ رسالت باطن

/êê ص اسالمي, فلسفه تاريخ /ë

ميان نسبت است/>5 امامت يا اليت دورو كه است جديدي دور آغاز ت, نبو پايان

/ì8 ص اسالمي, فلسفه تاريخ /ì

و ظاهر منحصربه را اسالم ا گر است/6 ظاهر و باطن ميان نسبت رسالت و واليت
را پيامبر ولوي حقيقت شيعه واليت, به قول با ولي شد ختم پيامبر با كنيم, شريعت
واليت حقيقت ترتيب اين به ميبيند; جاري اوليا و امامان ميان در ايشان از پس
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رسالت دوره يعني پيش سال 1ê00 تاريخي انحصار از اسالم و است زنده هميشه
است كساني همه ن مبي شيعه <واژه كربن: قول به بدينقرار ميآيد/ بيرون پيامبر
آغازگر بهعنوان او جانشينان و ابيطالب بن علي شخص در امامت انديشة به  كه

/ê9 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /1

كردند>/1 پيدا اعتقاد ت نبو دور ادامه در واليت دور
ف تصو در كه چرا ميشود; ف تصو وارد واليت, اصيل اصل از Hدقيق  كربن
ف تصو و ع تشي> ميگويد: لذا و است دين باطن به اعتقاد و واليت ليه, او اصل نيز
تÇعبير دو بÇاطن, قÇبول بÇهعنوان و شريعت فقهي Hصرف تفسير از گذار عنوان به

/ê7 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /2

لذا است, گرفته قرار غفلت مورد اتحاد اين ولي بودهاند/>2 واحدي امر از متفاوت
تÇحقيقاتي ف, تصو و ع تشي بين روابط دربارة دوباره كه است <شايسته ميگويد:

/ë8 ص شيعه, /3

گيرد>/3 صورت
ف صوÇت داشتن شيعي ماهيت از حا كي كه اصلي داليل از يكي كربن بهنظر
ميرسد امامان از يكي به صوفيه طرايق از بسياري شجرهنامة كه است اين ميباشد
او بودهاند/ ه مÄا از يكي جانب از مأذون و مريد Hعموم صوفيه ل او طبقه مشايخ و
بÇودن, سÇني بÇه اشÇتهار عÇين در كÇه مÇيشود عÇطار يÇÇادآور مÇÇثال بÇÇهعنوان

/ë9 ص شيعه, /ê

ميكند/4 شروع ششم امام ذ كر با را خود تذكر¸االولياي
معروف مثل بزرگي مشايخ انتساب و صوفيه طريقتي شجرهنامههاي دربارة
ف تصو از بسياري صادق(ع) حضرت به بسطامي بايزيد يا رضا(ع) امام به  كرخي
پنجم قرون در ميگويند و دانسته مخدوش را انتساب اين ايراني, و غربي پژوهان



ë3 ايران و ف تصو تشيع, ارتباط

انÇتساب بÇاب در گÇفتاري علوي: ف تصو" نگارنده مقالة به كنيد رجوع سلسلهنامهها اين دربارة /1
/1382 پاييز ,17 شمارة ايران, عرفان علي", حضرت به صوفيه سالسل

از عÇبور آن در كه پديدارشناسي روش به ه باتوج كربن است/1 شده پيدا ششم و
مÇيگويد: است, قضاوت اصلي مال كهاي از تاريخي نقد و تاريخنگري صرف
كه نبودهاند ه متوج كردهاند, ترديد شجرهنامهها اين تاريخي اصالت كهدر < كساني
انتساب آ گاهانه ارادة ن مبي بيشتر باشند, "تاريخي" كمتر شجرهنامهها اين قدر هر

از طÇايفه اين ظهور كه اين اصلي داليل از يكي نيز طباطبايي مه عال /2ì9 ص اسالمي, فلسفه تاريخ /2
و طريقت سلسله طايفه يك بهاستثناي طوايف اين همة كه ميداند اين گرفته سرچشمه اÄمه تعاليم
مÇقام ايÇام آن در ايÇنكه به ه باتوج وي بهنظر ميسازند/ منتسب شيعه ل او پيشواي به را خود ارشاد
گÇناه بÇيت اهÇل دوستي و نداشتند بيت اهل حق در خوشي اعتقاد جامعه كارگردانهاي و خالفت
است داشته فايدهاي چه داشتند اÄمه به انتساب به طوايف اين كه اصراري از است ميشده محسوب

/(2ê3 Ç ê ص (شيعه,

است/>2 ع تشي امامان از يكي به معنوي
بÇه رجÇوع كÇربن, بÇهنظر ع, يÇتش و ف صوÇت Çحاد ات شÇواهÇد از ديگÇر يكي

/ë9 ص شيعه, /3

بÇا صÇوفيه مÇعادشناسي و جÇهانبيني است/3 صÇوفيه معادشناسي و جهانشناسي
<شايد گويد: كربن دارد/ مشابهت Âكام رسيده ه مÄا مصدر از كه باطنياي روايات
محاورات, (در شيعي امامان كه باشد نداشته وجود اسالمي باطني بحث يك حتي

/ê7 ص اسالمي, فلسفه تاريخ /ë و ê

در و باشند/>4 نكرده آغاز را بحث نكردهو اشاره آن به خود) خطبههاي و مواعظ
آثÇار از بسÇياري صÇفحات مÇيتوان ديÇدگاه ايÇن <از مÇيگويد: مثال براي ادامه
شÇده, نÇوشته شÇيعي نÇويسنده يك ط وسÇت بÇه كÇه صفحاتي همچون را ابنعربي
كÇه است سÇمناني وله ال¾الدÇع شيخ ميكند ذ كر كربن كه ديگري مثال خواند>/5
شÇباهت ابدال دربارة Âمث او عقايد ولي ميدانند سني را وي غربي اسالمشناسان
طباطبايي مه عال از مورد همين در كÔربن سÆال دارد/ دوازدهم امام ر تصو به تامي



ايران عرفان ëê

/ë9 ص شيعه, /1

نظريه و دانست>1 سني را سمناني وله عال¾الد ميتوان حد چه تا <پس كه بود اين
نمود? ر تصو ع, تشي فهم بدون را او معنوي طبقات

كه است آن يكي شده ع تشي از ف تصو جدايي توهم باعث كه اصلي داليل اما

/77 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /3 و 2

آن بÇر كÇالمي و فÇقهي ظاهري جنبة و جدا2 خود واليتي مبدأ از بهتدريج ع تشي
بكوشند/ شيعه طرد و ذم در نيز شيعه علماي گرديده موجب كه است3 شده مسلط
و (laicisasation) شÇدن عÇرفي پÇديدار مÇÇيتوان هÇÇمينجا در كÇÇربن بÇÇهنظر
HرفÇص ديÇني بÇه اسÇالم چگÇونه كÇه ديد را اسالم (socialisation) شدن اجتماعي

/78 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /ê

مشÇهود آثار موقتي رفتن ميان <از نيز ف تصو مورد در ميشود/4 تبديل متناهي
چهارم سده آغاز در بغداد در سلجوقيان قدرت ظهور با ميتوان را شيعي ف تصو
تÇجويز امÇامان كه ه تقي رعايت به را شيعيان كه داد توضيح ميالدي دهم . قمري

/2ì9 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /ë

كرد>/5 مجبور بودند,  كرده
مÇثل كÇبري يÇن جمالدÇن پÇيرو مشÇايخ ظÇهور و عباسي خالفت سقوط با اما
هÇمچون بÇزرگاني و سمناني وله عال¾الد و نسفي ين عزيزالد و حمويه ين سعدالد
و فÇراهÇم ف صوÇت حÇيات تÇجديد دورة بهتدريج هفتم قرن از ولي نعمتاهللا شاه
كه بهنحوي شد ظاهر ع تشي و ف تصو اتحاد و محوري مسأله واليت, لطيفة Gد مجد
مÇثل هÇجري هشÇتم قÇرن در آمÇلي حÇيدر د يÇس شÇيعي عÇالم و صÇوفي آثار در
شيعه يعني طرف دو هر غافالن وي سبب همين به شد/ تصريح آن به جامعاالسرار

/ëê Ç ë صص اسالمي, فلسفة تاريخ /ì

اصÇلي وجÇوه از يكÇي كرد/6 خويش ولوي منشأ به رجوع به دعوت را صوفيه و



ëë ايران و ف تصو تشيع, ارتباط

به آملي حيدر د سي ه توج همين نيز آثارش احياي آمليو حيدر د سي به كربن عالقة
بود/ ع تشي و ف تصو اتحاد مسأله

تÇجديد تÇا كه است شيعه تاريخ دوره چهار از دوره سومين اين كربن بهنظر
در است/ غÇني بسÇيار دورهاي و ميكند پيدا ادامه صفويان زمان در ايران حيات

/372 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /1

دوره, اين در كه نحو اين به شد,1 ايجاد ف تصو در بحراني ايران در صفويه دوره
و كÇرد سÇرايت ف تصو در سياست بودند, ف تصو اهل خود كه صفويه بهواسطة

ذم در نÇيز كÇتابي بود, صوفي خود كه صدرا مال لذا شد, ايجاد بيبندوباري نوعي

/êê ص اسالمي, فلسفة تاريخ /2

نوشت/2 صوفيه از  گروهي
از تن دو اينكه تا يافت ادامه قاجاريه اوايل و زنديه اواخر تا ف تصو ذم و رد

(Michel de دومÇيرا مÇيشل بÇهنام كÇربن شا گردان از يكي اصفهاني نورعليشاه مرحوم دربارة /3
با نوشت, عارفايراني نورعليشاه معنوي طريقة بهنام فرانسه بهزبان را كتابي ميالدي 1973 سال در Miras)

/La methode spirituelle d'un maitre du Soufisme Iranien Nur Alishah اصلي: عنوان
اين معرفي براي است/ نوشته كتاب اين ابتداي در نورعليشاه مرحوم دربارة مهاي مقد خود,  كربن,
,13 ايÇران, عÇرفان هÇمدانÇي, مÇرسده ايراني", عارف نورعليشاه معنوي "طريقة به كنيد رجوع  كتاب

ص 122/

اصفهاني3 نورعليشاه و معصومعليشاه به ملقب نعمتاللهي سلسله مشايخ بزرگان

/êêê Ç ê8 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /ê

در و كردند4 احيا ايران در را ف تصو Gد مجد ميالدي) 17ëì Ç قمري 1170 (متولد
از كÔربن روايت اينجا تا است/ داده ادامه خود حيات به ف تصو تا كنون مسير اين
حياتش زمان در كربن خود بود/ ايران در دو اين سير و ع تشي و ف تصو همبستگي

بود/ خوانده را آنان آثار و داشت ارتباط ايران در ف تصو بزرگان اغلب با
ايرانشÇناسي بود/ نيز ايرانشناس بود, اسالمشناس اينكه عالوهبر كÔربن اما
آ كÇادميك مÇحافل در است/ مÇمتاز ايÇرانشÇناسان ديگÇر مÇيان در نÇيز  كÇÔربن
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از Hغالب هم آن ه البت است اسالم از قبل ايران به ه توج Áمعمو غرب در ايرانشناسي
نÇوع بÇهدليل مÇطالعات قÇبيل ايÇن در بÇاستانشناسي/ و زبÇاني مÇطالعات دريچة
مÇغفول ÁعموÇم قوم يك تفكر شناخت تاريخي, پوزيتيويسم مبتنيبر متدلوژي
گذشتهاي به متعلق باستانشناسانه ابژكتيوو نگاهي با گردد مطرح هم ا گر ميماندو

خود, بهقول ميكرد سعي لذا و نبود اميدوار غرب در شرقشناسي تحقيقات وضعيت به كربن /1
ايÇرانÇي, فÇلسفة دهد( قرار فيلسوفان دسترس در شرقشناسان بجاي را ايراني" حكمت معنوي "پيام
Çربن Ôك روحيه پيدايش موجب ايرانشناسان و شرقشناسان تحقيقات به كربن بياعتمادي /(8 ص

گرديد/ گروه اين ميان در وي با مخالفت و ستيزي

است/1 آمده بهسر آن وقت اينك كه ميشود ي تلق تاريخي
ديگر با متفاوت و (historicism) غيرتاريخانگارانه Âكام ايران به كÔربن نگاه
در سÇهروردي, خÇود, مÇعنوي مÇرشد همچون كÔربن كه چرا است/ ايرانشناسان
هÇويت كه بود شده ايراني عالم ه متوج او رسيد/ ايران به معنوي شرق جستجوي
خود تاريخانگارانه نگرش بنابر كه ايرانشناسان ديگر برخالف او دارد/ مستقلي
قبل ايران ميان نميتوانند لذا و كرده لحاظ تاريخي تكوين ديدگاه از فقط را امور
وقتي اسالم كه بود رسيده اينجا به كنند, پيدا رابطهاي اسالم از پس ايران و اسالم از
رنگ لذا گÇرفت, جÇاي ايÇران مÇعنوي عÇالم همان در كرد, فتح را ايرانيان قلوب
حبشي بالل فارسي, سلمان ميان ايماني حيث از كه است درست كرد/ پيدا ديگري
هÇمدلي چÇون است, هÇمزباني متفاوت قوميت سه و زبان سه با رومي صهيب و
از قومي هيچ كربن بهنظر ولي نيست آنها ميان تفاوتي هيچ مقام اين در و است,
حريم به و نكرد برقرار معنوي پيوند اسالم با ايرانيان مثل شده مسلمان تازه اقوام

نيافت/ راه البيت اهل منا سلمان

و ايران معنوي عالم با ع تشي و ف تصو يعني خويش معنوي ساحت در اسالم
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ايرانÇي بزرگ صوفيان آثار در كه است فارسي عرفاني شعر پيوند, اين شيرين ميوههاي از يكي /1
همچون بزرگاني حماسي و عرفاني اشعار به كربن است/ كرده پيدا رشد حافظ و مولوي تا سنايي از
تÇفسير و ترجÇمه فرانسه زبان به را آنها از قطعاتي و داشت ه توج حافظ و عطار عراقي, فردوسي,
بيشتر وي نظر ولي شود فارسي عارفانه شعر س مقد حريم وارد بود كرده سعي طريق اين از و  كرده
و باستان ايران ديني سمبلهاي و مفاهيم با آنها نسبت و اشعار اين عرفاني رموز يافتن به معطوف

بود/ سهروردي و ابنسينا تمثيلي حكايات

از بخشيد/ تازهاي جان را عالم اين و خورد1 پيوند باستان ايران فرزانگان حكمت
كربن ولي يافت ظهور مجال ايران در همه از بيش اقوام و ملل همه ميان از اينرو
بدان امر اين ميگويد و كردهاند وارد مستشرقان از بعضي كه ميكند شبههاي رفع
تÇفكر طÇرز يا نبوغ فرآوردة ايرانيان, شعور حاصل حكمت <اين كه نيست معنا
تÇنها گÇفت سÇوگمندانÇه بايد كه است بودÖ انگارانه درون ديدگاه اين است/ اينان
را آن مÇا عÇصر جامعهشناسي گونا گون مكاتب و انساني علوم كه است ديدگاهي
برخÇي برعهدة كه هستند مساÄلي است/// متافيزيكي Hاساس ما ديدگاه پذيرفتهاند/
آنÇها از پÇرده بÇلكه بÇپردازنÇد آنÇها ابÇداع به نه كه است جماعات برخي يا افراد
قÇرون يÇط باشد/ آنها ن مبي و كنند ادرا ك را آنها و يابند احاطه آنها بر برگيرند,
موهبت از كه داشتهاند وجود خدا اولياي اينگونه از ايراني, قوم ميان در متمادي,
بÇودهانÇد/// بÇرخÇوردار غÇيبي ذوات و غÇيب عÇالم شÇهود بÇراي واقÇعي استعداد
گÇردد; تÇفكيك دلآ گÇاهي حÇماسه اين مجموعة از نميتواند ع تشي سرگذشت
ايفاي عهدهدار قوم اين شعور بلكه نيست ايراني نبوغ حاصل خود كه حماسهاي

2. la philosophie iranienne islamique , pp. 11-12.

تÇرجÇمة بÇونو, يÇحيي تأليÇف مÇعنوي" عÇالم ضÇيافت "در مقاله از نقل به تصرف اندكي با ترجمه
/9ì ص ,1379 تهران, كربن, هانري انديشههاي و احوال در مندرج عليان, ذات غالمرضا

است>/2 شده آن حال زبان و شاهد نقش
را شيعي تفكر طرز ايراني روحية نشدني زايل استعداد كه است اين حقيقت
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1. En Islam iranien , Vol.1, p.x.

تمام با آدمي كه تفكري طرز <دربارة ميگويد: كÔربن است/1 ساخته خود آن از
است تفكري طرز بگوييم كه مينمايد درست بيشتر است, بسته دل آن به وجود
بسيار است/ درآمده ما تملك به بگوييم آنكه تا است كرده تسخير را ما وجود  كه
مسÇتحيل خÇود در را مÇا كه است معنوي واقعيت اين بگوييم كه است درستتر
اين پرتو در ا گر كردهايم/ مستحيل خود در را آن ما بگوييم آنكه تا است ساخته
مÇيثاق آنگÇاه دهÇيم, تميز را دروني رابطة حقيقي ماهيت بتوانيم معكوس ي تلق
مييابد/ متين و استوار اعتباري و بيبديل معنايي زمين, ايران و ع تشي ميان محكم
را خÇود وجÇود ايÇران مÇعرفت اهل و حكما دريابيم كه ماست بر اينصورت در
از پيش حتي اينان كه كنيم فهم را تي معنوي بستهاند; دل چه به و كردهاند چه وقف
مÇا بÇراي مÇيتوانÇد كه تي معنوي ساختهاند/ خود آن از اسالم, نبوي پيام دريافت

2. En Islam iranien , Vol.1, p.12

/9ë Ç ì صص , معنوي", عالم ضيافت "در مقاله از نقل به ف تصر اندكي با ترجمه

بستهاند>/2 به كار اسالم پيام درك و پذيرفتن در اينان كه سازد روشن را شيوهاي
يÇعني خÇالده حكÇمت از سÇخن وقÇتي نيز كربن, معنوي مرشد سهروردي,
حكماي ايران در حكمت اين حامالن ميگويد ميراند, اشراقي مشرقي حكمت
اسالم عالم در حكمت اين اما بودند, بوذرجمهر و جاماسف زرتشت, مثل فÔرس
و احيا اسالمي ف تصو در بلكه سينا ابن و فارابي همچون فيلسوفاني فلسفه در نه

/503 ص ,2 ج كربن, هانري تصحيح به اشراق, شيخ مصنفات مجموعة المشارع, /3

تسÇتري سÇهل و خÇرقاني ابوالحسÇن و بسطامي بايزيد مثل كساني و شد3 تجديد

با بلكه برنده شمشير قدرت با تا كه بودند صوفيه مشايخ و عارفان طايفه همين نيز تاريخي حيث از و Âعم /4
ف تصو يعني شدند/ چين و شرقي اروپاي و هند مثل كشورهاي در اسالم اشاعه و نشر موجب قلوب جذب

گرديد/ اسالم گسترش و بسط موجب ايراني اسالمي

گرديدند/4 آن وارث
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مات مقد با و است يكي ع تشي و ف تصو حقيقت ديديم چنانكه كربن نگاه از
وقتي گرديد/ دو اين پذيراي ايران اقوام, و ملل ساير از بيش شده گفته مالحظات و
همين مرادش ميكند (philosophie iranienne) ايراني" "حكمت از سخن  كÔربن
در سÇرش يك و است ايÇران در خÇالده حكÇمت استمرار كه است معنوي لطيفه
زنÇدگي شÆون تمام در كه است ع تشي و ف تصو در ديگرش سر و مغان حكمت
فلسفه وقتي حتي كه بهنحوي است, متجلي ÇÇ هنر تا اجتماعي روابط از ÇÇ ايرانيان
(philosophie نبوي" "حكمتي به ل مبد كÔربن بهتعبير ميشود عالم اين وارد يوناني
ابÇنسينا نÇه ه تÇالب است, مشÇهود ابÇنسينا در چÇنانكه مÇÇيگردد prophetique)

و اÄي مش Hصرف فيلسوفي عنوان به ÇÇ وسطي قرون مدرسي فلسفه در كه بدانگونه
رمÇزي رسÇاÄل نÇويسندة كÇه ر تأخÇم ابنسيناي بلكه شده في معر ÇÇ استدالل اهل

فÇرانسÇه زبان به را وي رمزي رساÄل است عارف حكيمي كه ر متأخ ابنسيناي في معر در ربن Ôك /1
را ابÇنسيناي از ديگÇري وجÇه و بگشÇايد را رمÇوز ايÇن كه بود آن وي اهتمام كرد/ شرح و ترجمه
ژيÇلسون, اتÇين كÇربن, اسÇتاد حÇتي را ابÇنسينا وجه اين غرب, دانشگاهي محافل در كند/ في معر

نميشناخت/

است/1 مانده ناشناخته غرب در و است عرفاني
استمرار بلكه نيست گذشته به مربوط حكمتي ايراني" "حكمت كÔربن بهنظر
فÇقط عÇرفان و <ايران ميگويد: او بشود/ اثر منشأ ميتواند و است زنده و داشته
زنÇده است پيوندي شود/ تنظيم گذشته اعصار براي بايستي كه نيست ترازنامهاي
حراست و حفظ قرن, به قرن ظاهرشان, رفتار در يا و دل نهانخانة در ايران در  كه
گÇذشته ادوار در فÇقط كÇه تاريخي مدلولي حيث به آن, مدلول در لذا است/ شده
وعدة هنوز ما عصر در چون نمييابد/ راه كاستي و نقص است, بوده اهميت واجد

2. En Islam iranien , Vol.4 , p. 122.

/9ë ص كربن, انديشه و احوال در مندرج فارسي ترجمة از منقول

دارد>/2 نهفته خود در را باززاييهايي
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در تاريخي تتبعات و فلسفي تحقيقات جهات از حكمت اين به كÔربن ه توج

كتاب/ آخر تا 131 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /1

ميگويد و است1 قاÄل رسالتي و پيام آن براي وي بلكه نيست شرقشناسي حوزة
غÇيبت بگوييم بهتر يا و جهاني فلسفة افق در ايراني حكمت <غيبت چگونه  كه
خÇالده حكÇمت همسرايÇان گروه ميان در بايستي كه ايراني حكمت معنوي پيام

/ 8 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /2

وضÇعيت از ات به كر كربن است>/2 بوده زيانبار اندازهاي چه تا برسد به گوش
يÇعني (desorientation) گÇمگشتي و غÇرب نÇابودكننده سÇيطرة و عÇالم بحراني

/132 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /3

جÇغرافÇيايياش; بهمعناي نه غرب البته ميگويد,3 سخن (orient) شرق  گمكردن
غرب سيطرة تحت كه شده ر مقد چنان جغرافيايي غرب و شرق كربن بهنظر زيرا

ص تÇطبيقي, فÇلسفة و ايرانÇي فلسفة در شدن" غربي ماجراي و غربي "ماجراي بهنام فصلي در Hعمدت /ê
/êê Ç ê9

گيرد/4 قرار حقيقت غروب مقام يعني آن سهروردي بهمعناي
مشرقيان امروزه <آيا ميپرسد: پژوهشگر نه متفكرو يك مقام در اينرو از
غÇرب و شÇرق بÇه كÇه آنÇان دارنÇد, وجود ميكرده مراد سهروردي كه بهمعنايي

/23 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /ë

كه نيست <ترديدي كه ميدهد پاسخ خود و ندارند/>5 تعلق جهان اين جغرافيايي
وجÇود مÇا جÇهان جغرافيايي مغرب و مشرق در كوچكي گروه هنوز مشرقيان از

/êê ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /ì

مشرقي گروه اين بر كربن نظر به نيست>6 امتياز ديگري بر را يك هيچ كه دارد
از جز زنده بهصورت سنت كه آنجايي <از ميگويد: او كنند/ احيا را سنت كه است
ميآيد بهنظر چنين كنوني شرايط در نمييابد, انتقال داÄمي حيات تجديد مجراي
همسوي كوششهاي با جز زمين مشرق خود در مشرقي سنت حيات تجديد  كه
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بÇهمعناي يÇعني ÇÇ كÇلمه حقيقي بهمعناي "مشرقيان" غرب, و شرق در كه  كساني
نخواهد امكانپذير ميفهميدند, را آن اشراقيان چنانكه ميشوند, ناميده ÇÇ فلسفي

/364 ص اسالمي, فلسفة تاريخ /1

شويد", متحد جهان " كارگران ماركس معروف شعار از تقليد به اينرو از بود>/1

(يÇادي مصاحبهاي انتهاي در و 138 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة كتاب آخر در كربن را عبارت اين /2
ميآورد/ (168 ص كربن, هانري از

شويد>/2 متحد جهان <مشرقيان ميگويد: جهان مشرقيان به خطاب
جهان اين غرب و شرق به آنها فقط زيرا هستند عارفان او, نظر به مشرقيان,

/49 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /3

هسÇتند/3 مÇردم انÇبوه ميان در ناشناس و انگشتشمار هاي عد آنان دارند/ ه توج
بÇه و شÇناسايي را مشرقيان ايراني" "حكمت عالم در ميخواهد كÔربن درحقيقت
مقام در نيز خود است/ كار اين گرو در آينده كه ميگويد وي كند/ في معر جهانيان
مÇا ايÇرانÇيان, "مÇا مÇيگفت گÇاه چنانكه بود ايراني حكمت با همدلي و همزباني

صص ,1382 تهران, پازوكي, شهرام كÔربن, هانري از (يادي مصاحبهاي در بار چندين كربن را عبارت اين /4
گÇفتن بÇا مÇواقÇع بسياري در كربن كه ميكند اشاره نيز نصر حسين سيد استاد است/ برده به كار (157 Ç 168

/(44 ص (همانجا, ميكرد بهسخن شروع شيعيان" "ما عبارت

حكÇمت تÇذكر كÔربن شيعه/ نه بود ايراني نه ظاهر برحسب كه درحالي شيعيان",4

است/ (109 Ç 114 تطبيقي(ص فلسفة و ايراني فلسفة كتاب اواخر در فصلي عنوان اين /5

به مكلف را خود او است/5 آن گرو در آينده كه ميداند خاطرهاي تجديد را ايراني
بÇه و فرادهد گوش زمان مساÄل قلب در ايران حكمت پيام به كه ميبيند كار اين

/13 ص تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة /6

كند/6 ابالغ را آن نيز ديگران



فقهي نظر از صوفيه آداب از مواردي بررسي

مذاهب/ و اديان تحقيقات و مطالعات مركز ف تصو و عرفان گروه علمي هيأت عضو /1

نوري1 آقا علي

مÇخالفت و صÇوفيان با فقيهان, بهويژه اسالمي, عالمان از برخي رويارويي

مÇوارد ايÇن جÇامعتر بÇررسي الزمÇة كÇه مÇيشويم ر تذكÇم را نكته اين موارد اين بررسي از قبل /2
عان,بهويژه متشر از برخي و صوفيه مبنايي اختالف اصلي سرچشمة به Âقب ما كه است آن مبتنيبر
اخÇتالف ايÇن مصاديق و موارد از برخي داوري و تحليل و گزارش به آن دنبال به و بپردازيم فقها,
ظاهرگرايي تاريخي اختالف عوامل و زمينهها Ç الف كه: است اين پژوهشي چنين الزمه كنيم/ اشاره
چنين حتي و صوفيان با عان متشر از برخي مباني اختالف به Ç ب كنيم/ جستجو را باطنانديشي و
نÇقد و رد بÇه آن پÇي در و كنيم اشاره سلوك شيوههاي دربارة عرفان, و ف تصو حوزة در اختالفي
اقسÇام و مÇصاديق مÇفهوم, Ç ج بپردازيم/ ف تصو مشايخ زبان از آنان بدعتهاي و بازاري ف تصو
ف تصو و فقه وظايف قلمرو تفكيك و شريعت به نگاهشان در صوفيان مباني به ه توج با را, بدعت
آن پس در Ç د كنيم/ پرداختهتر اسالم شريعت با را اسالمي عرفان بين نسبت درواقع و كنيم بررسي
چÇهبسا و ديÇدگاهها ديگÇر بÇا آن مÇقايسة و آنها طريقتي ذوقيات و مستنبطات از برخي بررسي به

بپردازيم/ ديني قطعي آموزههاي و سنت و كتاب تعاليم به آن عرضه

اسÇتقصاي دارد/2 و داشته وسيعي پهنة نظري و عملي ف تصو آموزههاي با آنها
عان متشر و صوفيان اشترا ك و اختالف موارد بيان و چالشها اين موارد تمامي
ديگÇر بÇه روزنهاي آن موارد از بعضي تحليل با ميتوان اما است, بايسته ا گرچه
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موسيقي) Ç (رقص سماع مورد دو به نمونه بهعنوان كرد/ باز آن مصاديق و موارد
ظاهري شريعت و فقه اهل هميشگي نزاع مورد موضوعات از كه جمالپرستي و
مÇقايسة بÇه و كÇرده اشÇاره است, بÇوده باطني طريقت و عرفان و ف تصو اهل با

ميپردازيم/ مسلمان گروه دو اين آموزههاي

آواز از است عÇبارت صÇوفيه اصÇطالح در است/ شÇنودن و شÇنيدن مÇعناي بÇه لغت در سÇÇماع /1
شنيده خدا به ه توج و قلب حضور و دل صفاي قصد به كه غزل و قول مطلق و دلانگيز خوشآهنگ
و حال و ادرا ك آن بلكه نيست موسيقي و سرود و آواز شنيدن Hصرف سماع ف, تصو در البته ميشود/
شرط موزون و خوش آواز شنيدن و ميشود ناميده سماع ميكند پيدا آنها اثر بر شنونده كه وجدي
نÇظير شÇود حÇال و وجÇد مÇوجب كه مواردي به را خوش آواز صوفيه سماع/ خود نه است سماع

ميكنند/ غنا به تعبير سماع از فقها ولي دادهاند, تعميم نيز پرندگان خوش صداهاي

سماع1 Ç 1

يا و غنا و سماع موضوع صوفيه با فقها و ثان محد هميشگي نزاعهاي از يكي
و بÇدعت بÇارز نÇمونه هÇمواره را آن ف صوÇت مÇخالف عان متشر است/ موسيقي
و كÇتاب بÇا آنان مخالفت نشانه و صوفيان تعاليم عليه برجسته سوژهاي بهعنوان

برقعي, ابوالفضل العرفان, حقيق¹ ;ë9ë ص ,11 ج تيميه, ابن فتاوي, مجموعه بنگريد: نمونه عنوان به /2
/2ì9 ص

كردهاند/2 مطرح سنت
بÇدعتهاي از يكÇي را غÇنا دانسÇتن عÇبادت و كردن حالل عاملي حر شيخ
اصلي شعار را آن غنا, حرمت بر نقلي و عقلي ادله اراÄة بر عالوه و دانسته صوفيان
اهل و شيعه شعار موسيقي و غنا تحريم كه همانگونه ميگويد: وي ميداند/ صوفيه

العÇرفان, حÇقيق¹ ;123 Ç 130 صÇص ق, 1ê00 العÇلميه, دارالكتب قم, عاملي, حر شيخ عشريه, االثني /3
دو هÇر ميان در آن با مخالفت هم و رسم و راه اين به گرايش هم كه است يادآوري به الزم ص 38/
تÇعاليم از بÇرخÇي كه است طبيعي البته هست/ و بوده ÇÇ تسنن و تشيع يعني ÇÇ اسالمي بزرگ  گروه
Ñ

شده/3 صوفيه شعار نيز رفتار اين حليت است بيت
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Ø

و انگيزهها ديگر طرف از و باشد متفاوت سنت اهل صوفيان تعاليم با شيعي مكتب عرفان و ف تصو
كرد/ تلقي يكسان نميتوان نيز را آن با مخالفت زمينههاي

را صوفيان پرداختهاند ف تصو انكار و رد به شرعي نگاه از كه كساني بيشتر

م, 1987 بÇيروت, العربي, دارالكتب ميلي, Ôالج السيد تحقيق الجوزي, ابن ابليس, تلبيس بنگريد: جمله از /1
/47 Ç 54 صص ,1369 بعثت, بنياد تهراني, جواد ميگويند, چه صوفي و عارف ;303 Ç 306 صص

دادهاند/1 قرار سرزنش مورد جهت اين از
را فوايدي فقيهان, ديگر و خود نگاه از آن فقهي تحريم بيان ضمن تيميه ابن
سابقهاي هيچ كاري چنين ميگويد و ميكند انكار ميآورند سماع براي صوفيه  كه

/532 Ç 539 صص ,11 ج فتاوي, مجموعة /2

ندارد/2 صالح سلف در
از بÇرخÇي تأييد و سماع دربارة فقها اختالف به اشاره ضمن نيز جوزي ابن

/316 ص ابليس, تلبيس /3

ميكند/3 خارج اعتدال از را انسان كار اين است معتقد آن, اقسام
برخورد احتياط با و منصفانه صوفيه نقد در كه است كساني جمله از شاطبي
و مÇذموم حÇركتي عÇنوان بÇه را صÇوفيان رقÇص و سماع وي همه اين با ميكند/

/175 ص م, 1997 دارالمعرفه, بيروت, شاطبي, اللخمي ابراهيم االعتصام, /4

برميشمارد/4 غيرمشروع
از بÇرخÇي مÇيكنند مÇالحظه كÇه مÇيشود بÇيشتر آنگÇاه مخالفان اسيت حس
بÇر طÇعنه گÇاهي و دريÇدن جامه و زدن كف و رقص با همواره را سماع صوفيان

,2 ج اردبيلي, س مقد به منسوب الشيعه, حديقه ;47 Ç 53 صص ميگويند, چه صوفي و عارف بنگريد: /5
حافظ /135 ص حا كمي, اسماعيل ف, تصو در سماع ;790 ص ق, 1425 قم, حسنزاده, صادق تصحيح

ميگويد:
گيرند نگاري دست آن در كه رقصي خاصه باشد خوش ني ناله ترو شعر بر رقص

شيفته اندازهاي به مولوي نظير آنها از برخي آنكه ويژه ميدهند/5 انجام يكديگر
رقص و چرخيدن سوي به وعظ, مجلس و نماز اقامة جاي به كه بودهاند روش اين
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ميشوند/ رباب دلنواز ترانه شيفته ذ كر, و ورد عوض در و آورده روي سماع و
سخت Âقب اينكه با سماع دلنواز صداي شنيدن هنگام وي گزارش, يك براساس

/64 ص فروزانفر, مان بديعالز ين, جاللالد موالنا زندگي و احوال تحقيق در رساله بنگريد: /1

كاري چنين و ميكند/1 آن جايگزين را بارگي سماع بوده, مشغول روزه و نماز به
ميگويند: و انگاشته دين جان را

شÇÇدند والسÇÇواره بÇÇÇراق بÇÇÇÇر شÇدند بÇاره سÇماع بÇÇرنا و پÇÇير
صالتوعمل ايننيستشان از غير غزل و بيت است شده ايشان ورد
هÇذيان پيششان است عشق غير مÇذهبشان و طÇريق شÇد عاشقي

/61 ص همايي, ين جاللالد تصحيح بهاولد, ولدنامه, /2

شÇÇهشان2 شÇÇد تÇÇبريز شÇÇمس رهشÇان در نÇيست اسالم و  كفر
الف:ديدگاهفقيهاندربارةسماعوموسيقي

اما بوده حرام شيعه, فقهاي بهويژه فقيهان, نزد ديرباز از غنا كلي حكم ا گرچه
مÇيگويند لذا و نÇميآيد بÇهدست آنÇها بÇيانات از روشني شرعي مصداق و معنا

پي در سÆالكنندگان غالب كه ميشود معلوم اينباره در شيعه, معاصر فقهاي فتاوي و پاسخها به ه توج با /3
ا گر Âمث كه ميكنند ا كتفا اين به Hغالب پاسخ در آنان اما هستند آن مثالهاي و حدود شدن روشن و مصداق يافتن
قÇيود از بÇرخÇي با يا و لهوي ابÇزار و آالت همÇراه يا و لهو مجالس مناسÇب يا و طربانگيÇز يا ع مرج صوت
نÇتوانÇد پÇاسخها ايÇن كÇه است طÇبيعي واميگذارند عرف به را آن تشخيص و است حرام باشد همراه ديگر
بÇاقيست همچنان مردم از بسياري ميان در سردرگمي اين حكايت و دهد نجات سردرگمي از را پرسشگران

/(1993 Ç2010 ص تبليغات, دفتر انتشارات ,3 ج صادقي, محسن و مختاري رضا موسيقي, و غنا (بنگريد:

گÇاهي و مÇختلف روايتهÇاي وجود است/3 شده وا گذار عرف به آن تشخيص
بيت اهل و پيامبر(ص) زبان در آن مصاديق ع تنو و اختالف و غنا دربارة متضاد
اجÇتماعي معضالت از چهبسا و مبهم و مجمل هنوز موضوع اين كه شده موجب
كه موضوعاتي براي ضربالمثلي موضوع اين مطهري شهيد تعبير به بماند/ باقي
مÇثالي , صÇن اجÇمال بÇراي هÇرگاه فقها و شده نيست ص مشخ و مفهوم حدودش
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/73 ص ,137ê صدرا, تهران, ,1 ج مطهري, شهيد آثار مجموعة /1

ميكنند/1 اشاره نمونه اين به ميآورند
مÇورد آنÇچه بÇلكه نميبينند اشكالي غنا حكم در شيعه فقيهان جهت هر به
معنايآننشده ض متعر آنها بسيارياز Hاساس استو معنايآن است آنان اختالف
بياننكرده مستقل بهطور آنرا حكم حتي نياوردهاند/آنان آن براي بابمستقلي و

/20 ص جباران, درضا محم فقه, آÄينه در غنا و موسيقي /2

روشÇن در كÇه آنچه پرداختهاند/2 بدان خواننده زنان مزد حرمت ضمن در بلكه
از است عÇبارت غÇنا كÇه است ايÇن ميباشد فقها بين مشهور غنا, مفهوم ساختن
<چيزي كه افزودهاند بدان نيز برخي يا و باشد طربانگيز چهچه همراه كه صوتي

جÇهت /ë0 Ç ë2 صÇص ,ê ج امÇه, الكÇر مفتاح ;337 ص ,12 ج اردبيلي, محقق والبرهان, الفايد¸ مجمع /3
موسيقي/ غنا, بنگريد: سنت اهل و شيعه فقهاي اختالف تفصيلي و جامع بررسي

باطل, چون قيودي انصاري شيخ خوييو آيتاهللا مرحوم باشد>/3 غنا عرف در  كه

/311 ص ,1 ج الفقاهه, مصباح /ê

آوردهاند/4 غنا تعريف در نيز را فجور و فسق اهل الحان با مشابهت لهوي,
فÇاسق را آن مÇرتكب و حرام را غنا ه امامي فقهاي گفت ميتوان كلي بهطور

/3ì Ç ê0 صص انصاري, شيخ محرمه, مكاسب ;2ë Ç 9ë صص فقه, آÄينه در غنا و موسيقي بنگريد: /ë

ميآورند/5 روايات ازقرآنو ادلهاي آن با كسب و غنا حرمت براي و ميدانند

/3ê0 ص ,2 ج الشيعه, مستند /ì

صÇاحب است/6 آن حÇرمت بÇر شÇيعه فقهاي اجماع عي مد نراقي احمد مال

/êê ص ,22 ج جواهر, /7

است/7 مذهب ضروريات از آن حرمت كه شود عا اد است ممكن ميگويد: جواهر
مÇغني كالم مضمون حليت, و حرمت مال ك كه است معتقد اهللا فضل مه عال
شود بيان عادي بهصورت حتي كالمي ا گر كه بدينمعنا آن, ظ تلف اسلوب نه است
وي ديدگاه حاصل است/ حرام گردد روحي ضعف باعث و باشد شهوتانگيز اما
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للشهوات Gمثير فيها اللهو كان ما الموسيقي من <المحرم كه: است آن غنا و موسيقي حكم در
الي يÆدي الذي الباطل الكالم علي Âمشتم كان ما فهو الغنا من المحرم اما نوعيه الناحي¹ من والغراÄز

بÇحيث االخالقيه غير االثاره احوا¾ مع Hمتناسب اللحن كون مع واالخالقي الروحي الفكري الضالل

كÇه است حرام موسيقياي آن يعني /1ì3 Ç 1ìê صص اهللا, فضل دحسين محم مه عال الشÇريعه, فقه /1
سÇخن مشÇتمل بÇر كÇه است آن حرام غناي اما باشد/ شهوات و غرايز برانگيزاننده Hنوع آن در لهو
داراي آن در رفته لحنبه كار و باشد است, اخالقي و فكري و روحي گمراهي موجب كه بيهودهاي

باشد/ فسق اهل صداهاي به گونة و غيراخالقي آثار

الفسوق>/1 اهل الحان من يكون

اهل فقهاي متضاد Hاحيان و مختلف ديدگاههاي به اشاره از بعد همايي استاد
بÇراي صÇوفيه مشÇرب فÇقيه عÇلماي و دانشمندان تالش به اشاره و شيعه و سنت
اخÇتالف مÇنشا¾ بÇالجمله <و مينويسد: ع تشر و ف تصو ديدگاه ساختن نزديك
و اخÇبار كÇه است ناشي جهت اين از بيشتر غنا درباره سني و شيعه فقهاي عقايد
و مÇنع طرف دو هر از و است متعارض و مختلف Âكام موضوع اين در روايات
و مÇعنا هÇر بÇه غÇنا مÇيگيرد نتيجه ادامه در وي داريم>/ متعارض اخبار رخصت
بÇلكه نيست شرعي حكم موضوع باشد كه صوت" و صدا و كيف "فعل, مقولهاي
آن حÇرمت بÇه نÇيز آيÇهاي و است احÇوال و اغراض و مقترنات و متعلقات تابع
وي كÇند/ نÇزديك فÇقها بÇه را صÇوفيه ديÇدگاه كه است آن بر وي تالش نداريم/
بÇا و نÇداشÇتهانÇد دور نÇظر از را آن شÇرعي جهات صوفيه <دانشمندان ميگويد:
و مناهي و مالهي به مقترن كه جايي در غنا و سماع ميگويند: شرعي جنبة رعايت
و لغو جنبههاي را غنا تحريم حكم مدار و است/ حرام باشد شرعي مفسده با مالزم

/179 Ç 18ì صص همايي, مرحوم مه مقد الهدايه, مصباح /2

ميدانند/>2 آن بودن لهوي و باطل
موجب كه قيودي به شيعه فقهاي فتاوي و اخبار از بسياري در تقدير هر به
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اسÇباب و فÇلسفه بÇه نÇاظر انصاري, شيخ كالم و است شده اشاره ميشود حرمت
علي فيه المرجع الصوت حرم¹ مه المتقد االدله من <فالمحصل ميگويد: كه آنجا است تحريم
و حرام فهو والمعاصي الفسوق اهل الحان من Gمعدود و بكيفيته Gلهو يكون صوت فكل اللهو سبيل

محقق غير Hفرض عليه الغنا صدق فرض ان و بحرام فليس Gلهو تعد ال ما كل و بغنا¾ ليس انه فرض ان

صÇداي بÇودن حÇرام مÇيآيد بÇهدست قÇبلي ادلÇه از كه آنچه حاصل يعني /37 ص محرمه, مكاسب /1
و فسق اهل الحان از و باشد داشته لهوي ويژگي كه صدايي هر بنابراين است/ لهوي بهشيوه ع مرج
نÇباشد لهوي امور شمار در كه آنچه هر و است/ حرام نشود, شمرده غنا ا گرچه آيد, بهحساب  گناه
غÇنا حÇرمت بر دليلي كه چرا كند صدق او بر غنا غيرمحقق فرض بر كه هرچند بود نخواهد حرام

آن/ بودن دروغ و لهو و لغو و بيهودگي از آن برخورداري بهخاطر مگر نيست

1/<Gزور و Gلغو و Gلهو و Âباط كونه حيث من اال الغنا حرمه علي الدليل لعدم

اهÇل صÇداهÇاي وجود و بودن باطل و لهوي اينجا در شيخ ميكنيد مالحظه
حÇتي است/ داده قرار حكم مدار داير و تحريم علت عنوان به را معصيت و فسق
اجÇراي بÇا مÇيدانÇند حرام Hمطلق را آن و شده حرمت بر اجماع عي مد كه  كساني
آن حÇرمت به حكم در و كرده اجتناب مشكوك موارد از اصلي قواعد از برخي

ميدانند/ شرط را ذ كر مورد قيود همراهي
آنان است/ مختلف نيز سنت اهل اربعه مذاهب فقهاي بين موضوع اين حكم
را آن برخÇي آوردهاند/ شرايطي و قيود آن حرمت براي شيعه فقهاي همانند نيز

ميدانند/ مكروه برخي و حالل برخي و حرام
و كرده جمعآوري اينباره در مختلفي اقوال كفالرعاع در هيثمي حجر ابن
مÇيكند اشاره وي كه ديدگاههايي جمله از است/ داده سامان قول يازده در را آن

از: عبارتند
است/ فقها از بسياري و اربعه ه مÄا نظر حرام: Ç 1

مذاهب فقهاي از برخي و اربعه ه مÄا روشنتر و ظاهرتر نظر مكروه: Ç 2
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صوفيان و فقيهان از ديگر برخي مباح: Ç 3
اين در زن/ براي زن يا و مرد براي مرد و مرد براي زن غناي بين تفصيل Ç ê
و شÇرايÇط بÇه مÇربوط جÇواز و حرمت حكم در اقوال بيشتر اختالف نيز بررسي

و االسÇالمي الفÇقه ;59 Ç 65 صÇص الرعاع, كف بنگريد: سنت اهل فقهاي ديدگاه تفصيلي بررسي جهت /1
ديدگاه اين بيشتر /42 Ç 44 صص ,2 ج االربعه, المذاهب علي الفقه بعد/ به 573 ص ,3 ج زحيلي, وهبه ادلته,

ديد/ ميتوان اشاره مورد موسيقي غنا, كتاب سوم جلد در را

ميدهد/1 تغيير را موسيقي و غنا معناي و مصاديق كه است قيودي
را سÇني و شÇيعه فÇقهاي ديدگاههاي خالصه شيعي معاصر مجتهدان از يكي

ميكند: بيان اينگونه
ا كثر ديدگاه حرام/ امور معاصيو به اقتران بدون حتي نفسه في است حرام Ç 1

است/ اين حنبل و مالك و ابوحنيفه و شيعه فقهاي
كÇه بÇاشد فسÇق و لهو و حرام امور به مقرون اينكه مگر نفسه في حالل Ç 2
و شلتوت شيخ و الغطا¾ كاشف و فيض و سبزواري محقق و انصاري شيخ ديدگاه

است/ ديگر برخي و الي غز
مÇوسيقي هÇمان است حÇرام كÇه غنايي آن است معتقد نويسنده مكروه: Ç 3
هÇمراه و فجور و فسق اهل كار كه آوازهايي آن و فجور و فسق اهل بين متداول
كه ميشود متذكر نيز را نكته اين ميباشد/ است ج مهي و زشت كلمات و لهوي امور
سكوت و دانسته شفابخش و واجب را آن سنت اهل فقهاي و عان متشر از برخي

/135 Ç 145 صص جناتي, ابراهيم اهللا آيت مقالة ,68 شمارة انديشه, كيهان /2

ميدانند/2 واجب تالوتقرآن همانند را آن اجراي هنگام
مشايخصوفيه ب:سماعازديدگاه

آثÇار در امÇا شÇد بÇاب ف صوÇت در زمÇاني چÇه از سماع موضوع نيست معلوم روشني به ا گرچه /3
Ñ

بÇيشتر گÇفت ميتوان و دارند3 زيادي سخنان سماع دربارة ف تصو بزرگان
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Ø

و شÇرايÇط حÇدود, و سÇماع بÇحث سلمي آثار و المحجوب كشف و اللمع نظير فه متصو نخستين
المعارف, عوارف قشيريه, رساله در ميتوان را سماع گسترده مباحث جمله از است آمده آن ويژگي

ديد/ االحباب اوراد و الهدايه مصباح سعادت, كيمياي علومالدين, احيا¾
بÇيان گشÇتن خÇواهÇم نهان خويش غزل اندر كتاب در موضوع, اين به راجع ف تصو مشايخ بيشتر ديدگاه /1

است/ شده

بÇه عالقه و گرايش آنان است/1 آن آداب و شرايط و حدود دربارة آنان مباحث
اظÇهار كسي ا گر ميگويند: و كرده جستجو انساني فطرت در را موسيقي و سماع

ميگويد: سعدي /2
جانوري طبع كج ترا نيست ذوق طرب گر و حالتست در عرب شعر به اشتر

مÇيكند/2 نÇفاق يÇا و است فÇطري گÇرايش و حس فÇاقد يا كند, بدان بيعالقگي
تÇعاليم بÇه و بÇوده آنÇها تÇعاليم شاخصه ع تشر و زهد كه كساني بهويژه صوفيان,
همه اين با پرداختهاند/ بهخوبي موضوع اين به داشتهاند, نظر نيز فقيهانه ف تصو
به رسم و راه اين بزرگان داشتهاند/ بيشتري دقت آن شرايط و آداب ذ كر در آنان
در خÇود دسÇتورات در آنان كردهاند/ گوشزد را راه اين در انحراف امكان خوبي
نكردهاند/ فروگذار را چيزي آيين, اين پيامدهاي و اهداف حاالت, در دقت باب
از خÇود پÇيروان دادن پÇرهيز عالوهبر موضوع, اين با برخورد در صوفيان

پرداختهاند/ نيز آن اقسام و انواع تقسيم و حدود تبيين به رسم اين مشكالت
از پÇارهاي ذ كÇر بÇه ف صوÇت بÇزرگان ديÇدگاه شÇدن روشن جهت اينجا در

ميپردازيم: آنان سخنان و ديدگاهها
و مكÇان زمÇان, شرط سه آن براي ف تصو مشايخ نخستين از بغدادي جنيد
در زباني هم و دل هم و رفت بين از شرايط اين وقتي وي خود است/ قاÄل اخوان
كه: شد واقع اعتراض مورد كه هنگامي و كرد ترك را سماع نديد, خود قوم ميان
خود نفس به گفتند: شنوم? كه با كه فرمود كردي? ترك چرا ميشنيدي, سماع <تو
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/191 ص ,1358 زمين, ايران فرهنگ تهران, باخزري, يحيي ابوالمفاخر االحباب, اوراد /1

شنوم/>1 كه از كه فرمود بشنو/ تنها
مجلس در وقتي كه است ي حد به سماع شنوندگان فضاي و حال بر وي تأ كيد
هست? ما ميان در عامي هيچ كه <بنگريد فرمود: درنميگرفت سماع و بود سماع
با عامي كفش كردند, طلب چون كنيد" طلب "بهتر كه فرمود شيخ نيافتند/ بجستند,

/232 ص هروي, مايل نجيب گشتن, خواهم نهان خويش غزل اندر /2

اين اينكه جهت از آنان درنميگرفت/>2 آن از سماع بود, شده بدل صوفي  كفش

در بÇاخزري و سÇهروردي و سÇراج و سÇعادت كÇيمياي و ين الد علوم احيا¾ در غزالي جمله از /3
دادهاند/ اختصاص موضوع اين به را زيادي صفحات آثارشان

و كرده3 بدان بيشتري ه توج بوده, مخالفانشان رد و طعن موجب همواره موضوع
بÇه كÇه حÇالل سماع و بدعت و شهوت و هوي× همراه كه حرام سماع تفكيك در
ديÇدگاه از كردهانÇد/ زيادي بحثهاي است, اهلش ويژه و روحاني غذاي عنوان
كه صديقان ميشوند,و آلودگي و فتنه دچار بسا چه كار اين با كه مبتديان بين آنان
و اسÇتقامت اهÇل كÇه عÇارفاني و مÇيشود آنÇها عÇارفانه احÇوال فÇزوني موجب

,19ì0 الحÇديث, مÇصر دارالكÇتاب الطوسي, سراج علي بن عبداهللا ابونصر ف, التصو في اللمع /ê
/2ì7 ص

صوفيه اختالف به اشاره ضمن مكي ابوطالب است/4 زيادي تفاوت پايدارياند
و مسÇلمان اغراض برحسب مشتبه و حليت حرمت, به آن تقسيم و سماع دربارة
علم اهل كه شوند نزديك بدان ميتوانند افرادي كه است آن بر آن موارد بهحسب
بÇهره و نÇفساني آثÇار آن, شنيدن در ا گر كه است آن بر همو باشند/ استقامت و

/ì1 ص ,2 ج مكي, ابوطالب القلوب, قوت /ë

است/5 حرام شود لحاظ دنيايي
نعمتهاست برترين سماع ا گرچه است معتقد كتابشرحتعرفنيز صاحب
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ج روشÇن, محمد تصحيح بخاري, مستملي محمد بن اسماعيل ف, التصو لمذهب تعرف شرح /1
بعد/ به ص91 ,3

در همو نيست/1 جايز باشد معصيت و لهو سخنان سماع الفاظ و اشعار در ا گر اما
و لهو سماع چون اما ///> ميگويد: سماع در گناه عدم شرط ذ كر با ديگري جاي
كند استعمال معصيت و حرام كه هر و معصيت و است حرام خود آن باشد طرب
كه حق با نيست حالي سر در را كه هر است/// كافر دارد حالل كه هر و است فاسق
باطن حال كه كساني آن سماع و است حرام او بر كردن سماع كند سماع حال آن بر

بعد/ به 19ì ص همان, بنگريد: /2

بود/>2 نفساني ندارند
سÇماع اقسÇام و حكÇم بÇررسي در جامعتري سخنان غزالي صوفيان ميان از
ادله آوردن و دانستن مباح ضمن كرده, نگاه موضوع اين به فقيهانه كه وي دارد/
فقها ديگر اقوال به زيادي حدود تا كه ميآورد آن براي شرايطي آن, جواز نقلي

كه: است آن سماع حرمت شرايط جمله از ميشود/ نزديك
شود/ شهوت موجب كه كودكي يا زن از آن شنيدن Ç 1

استعمال و استفاده مورد و لهو اسباب و آالت از برخي با سماع همراهي Ç 2
شرابخواران/

شهوتانگيز/ سخنان و طعن هجو, زشت, سخنان وجود Ç 3

/ê81 Ç 8 صص ,1 ج سعادت, كيمياي /3

كند/3 غلبه وي بر شهوت آن شنيدن با كه گونهاي به شنونده بودن جوان Ç ê
فسÇاد و ضرر همان ميشود سماع حرمت موجب كه آنچه است معتقد وي
ديدن و مرغان آواز شنيدن در خوشي كه چرا آن, از خوشي نه و است آن از ناشي
پرداختن درنهايت, ا گرچه نيز سهروردي است/ موجود نيز طبيعي زيباي مناظر
براي غزالي همانند نيز وي اما ميداند, دور به عرفان مشايخ ساحت از را سماع به
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/ê7ë ص همان, /1

ميشود/1 قاÄل شرايطي آن
قومي آن اما ///> ميگويد: روشي چنين از استفاده سو¾ نفي در جام احمد شيخ
بسÇيار و سماع مگر نباشند عبادت و طاعت هيچ در و بنشينند نه روز و شب  كه
سÇرود در هÇمه خويش خاست و نشست و كنند در آن سر بر نماز كه باشد وقت
مسلم طريقت ارباب از هيچكس را اين سرآرند فرا زدن ناي و زدن دف و  گفتن
آفت بزرگترين به صوفيان قبيل اين بدعتهاي به اشاره ضمن وي است/> نداشته
خراب ناجوانمردان قومي را درويشان راه <اين كه: ميكند اشاره اينگونه ف تصو
و ابÇاحتي زنÇديقي, ناجوانÇمردي, بيديانتي, كاهلي اين از كه جا هر به  كردهاند
از كÇه افكÇندند قÇوم ايÇن مÇيان در را خود و آمدند/// راه اين در بود طبعي منافق

بعد/ به 191 ص ,1373 تهران, سمت, جام, احمد النجات, مفتاح /2

ايشانيم>/2
انكار مورد كه است صوفيه مستحسنات از سماع كه الهدايهآمده مصباح در
بÇدون و بÇدعت كه جهت بدين را آن انكار وجه وي است/ شده واقع ظاهر علما
چÇنين از دفÇاع ضمن و ميكند بيان ميباشد صحابه و پيامبر(ص) عهد در سابقه
بر سماع زمان اين در كه است آن <انصاف ميگويد: آن فوايد يادآوري و بدعتي
است انكار محل بالو عينو است, رسمي فه متصو روزگارو اهل عادت كه وجهي
و نفساني دواعي بر آن بناي ميرود مشاهده وقت اين در كه جمعيتها بيشتر چه
بر اصل در كه حال مزيد طلب و اخالص و صدق قاعده بر نه است طبيعي خطوط
بعضي و عشرت و طرب و لهو و رقص به ميل را طايفهاي است/// بوده اساس آن

/179 Ç 198 صص الهدايه, مصباح /3

است/>3 ضاللت عين و وبال محض جمله, اين و منكرات/// مشاهده به رغبت را
است/ سماع منكرات و مات محر از دادن پرهيز سماع شرايط در او تأ كيد بيشتر
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و آداب و سÇماع مشÇتبه و حÇرام و حالل اقسام دربارة توضيحات بيشترين
و آورده االحÇÇباب دراوراد بÇÇاخرزي را مشÇÇايخ زبÇÇان از آن ويÇÇÇÇژگيهاي

ميگويد:
و است زنÇديق بشÇنود ت لذ بÇراي را سماع هركس كه است نقل ذوالنون از
در هركس كه است آن بر و نيست جايز سماع در لعب و لهو گويند: ديگر برخي
آن و است وي محبت فقدان و محبت نقصان دليل كند داخل را لعبي و لهو سماع
كÇاري چÇنين بÇاشد خÇوش دل بدان و كند همراه نغمه و صوت به را آن كه  كس

/182 Ç 190 صص االحباب, اوراد /1

كÇه اشÇعاري و ابÇيات دربÇارة نيز و ميگردد/1 او روزگار نقمت و محنت موجب
و تشÇبيه او در كÇه است آن ل او <قسÇم است: آورده ميسرايÇند غنا در ضعيفان
و شهوت و شوق و هوا و ايشان مغازله و عشق ذ كر و است زنان صفات و تشبيب
ذ كر وي در كه باشد اشعاري ابياتو دوم قسم استو حرام سماع آن ايشان/// لعب
وجد و كند ق مشو او به را قلوب و گردد دليل او صفات بر كه معاني و تعالي خداي

/188 ص همان, /2

باشد/>2 حالل برانگيزد/// را صادق مÆمن
واقÇعي عÇارفان از سÇماع جÇواز مبنيبر اخباري و احاديث اراÄة از بعد وي
اختالف بهسبب آمده پديد احكام و معاني در كه اختالفي كه ميكند نتيجه گيري
بÇه اشيا¾ در كه تفاوتي و است, آن معاني آن ات كيفي و جهات و اصحاب احوال
سÇماع, اشÇيا¾ست/ آن دانÇندگان مÇراتب و معاني تفاوت جهت از ميآيد ظهور
Âمجم كه هركس است/ مشتاقان حال و است حضرت اين محبان از بعضي طريق
هÇفتاد گÇويد, حÇرام را سÇماع نفس كند بيان ل مفص بيآنكه و كند انكار را سماع
عÇمل فسÇاد بÇه را كÇرامت بÇا واليت صاحب چندين و باشد شده منكر را يق صد
و روش اين سو¾استفاده كنندگان از وي ذالك//// من باهللا نعوذ است, كرده نسبت
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ما روزگار قوم اين سماع اما ميگويد: و مينالد خودش زمان متعارف سماع انواع
صÇورت نÇي بÇيحقيقت/ است رسمي و بيروح, كالبدي و بيمعني, است اسمي
را او شÇرايÇط و آداب كÇه عÇزيزانÇي مگر پا كان/ معني ني و دارد يقان صد سماع

يابند/ بويي معاني آن از نمايند, محافظت
سماع به مربوط اصطالحات از سرشار او سخنان ديوانو كه مولوي ديدگاه از
و نÇجنبد نÇفس كÇه است آن در سÇماع حÇليت شÇرط نيز است, موسيقي آالت و

/289 ص يوسفپور, دكاظم محم صوفي, نقد /1

باشد/1 مباح سماع قوم چنين بر پس نميآيد ايشان نظر در آنوقت در ماسوي اهللا
صوفيان از بسياري ترويج و تأييد مورد ضعف, و ت شد با گرچه, آموزه اين
از غÇزالي احÇمد بÇهويژه و ابÇوالخÇير ابÇوسعيد و مÇولوي نÇظير افÇرادي امÇا بوده

و حÇج و نÇماز پÇنجگانه اركÇان حÇقايق بÇر است مشتمل مراتب در سماع <سر است: معتقد وي /2
سماع در انسان گاهي و است باطن مراتب از كه زكات و روزه و است ظاهر مراتب از كه شهادتين
بÇه ,2ëë ص طÇريقت, (سلطان نميشود> حاصل بسيار عبارتهاي از كه ميكند كسب را  كماالتي

/(1ìê ص االلماع, بوارق كتاب از نقل

هستند/2 رسمي و راه چنين استوانههاي
جÇنتيجه گيري

و غنا حرمت براي طرفين, از يك هر كه آدابي و ويژگيها شرايط, مقايسه با
ايÇن نÇيست/ نÇاممكن و ه غيرموج آنان ديدگاه دانستن نزديك آوردهاند, سماع
عÇارف كÇه فÇقيهاني و مÇحدثان از دسته آن كوشش از حتي كه است درصورتي

و كÇنند بÇرخÇورد مÇوضوع اين با فقيهانه بهنحوي دارند تالش كه اثر صاحب صوفيان جمله از /3
مكي; ابوطاب القلب قوت از: عبارتند كنند بازگو بهنحوي را فقيهان حرام غناي مصاديق و شرايط
شرايÇطي در بنگريد همچنين سعادت/ كيمياي و غزالي احيا¾العلوم سهروردي; المعارف عوارف
ميتوان نيز را مسلك عارف فقيهان از برخي تالش نمونة پرداختهاند/ بدان قشريه رساله و اللمع  كه

كرد/ جستجو سبزواري محقق و كاشاني فيض ديدگاه در

مÇيتوان كÇنيم/3 صرفنظر بودهاند مشرب فقيه كه صوفيه از كساني يا و مسلك
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مÇصداق تÇعيين و غنا مفهوم تحقق براي فقيهان كه را قيودي و شرايط شد عي مد
اهÇداف, طÇرفي از است/ بÇوده نÇيز صوفيه ه موردتوج Âعم آوردهاند آن عرفي
سماع) وجوب حتي (و حليت و حرمت براي نيز صوفيه كه را آدابي و ويژگيها
كه است درصورتي اين ه البت است/ نشده واقع فقيهان مخالفت مورد كردهاند, بيان
و زدن چÇرخ جز چيزي را ف تصو كه كساني ف, تصو پيروان از برخي رفتار بين
سماع هدف كه ف, تصو اصلي استوانههاي هدف و ديدگاه با نميدانند, بستن دلق
ارضاي و ي ماد ت لذ نه و ميدانند حق مشاهده و معنوي شادي و روح تصفيه را

/300 Ç ìì7 صص اللمع, در كنيد مالحظه را هدف دو اين تفاوت /1

فجور, و فسق اهل بهشيوه كه باشيم ه متوج بهعالوه شويم/ قاÄل تفاوت شهوات,1
خÇطرهاي مواظب نگرفته, به كار سماع در را مالهي و لعب و لهو ابزار از برخي

الغزنوي, الهجويري الجالبي عثمان بن علي ابوالحسن المحجوب, كشف بنگريد: نمونه براي /2
سماع انواع تقسيم بر عالوه آنجا در /ë08 Ç ëêì صص انصاري, قاسم مه مقد با ژوكوفسكي تصحيح
حالل فردي براي سماع چهبسا كه ميگويد آنها درجات و مراتب ذ كر و خواننده و شنونده جهت از
خود بهخودي سماع كه است معتقد و شقاوتآور و حرام ديگري فرد براي و باشد سعادتآور و
كه ميكند نقل مكي ابوطالب قول از مبتديان براي آن خطرات كردن گوشزد ضمن وي نيست/ حرام
دربÇارة هÇمو نكÇند/ ايÇجاد فسÇقي دل در و نÇبوده مÇالهي ادوات آن در كه است مباح زماني سماع
اين از ما كاش اي ميكردند آرزو عارفان از برخي كه ميكند نقل چنين عارفان سماع از سو¾استفاده

/2ê3 ص مثنوي, لباب و لب بنگريد: همچنين ميكرديم/ پيدا نجات سماع

باشيم/2 دل گمراهي و فسق و نفساني انگيزههاي و شيطاني
فقها و صوفيه ديدگاه از سماع و غنا ويژگيهاي و ماهيت مقايسه در برخي
و پÇرداخÇته عÇرفا نÇظر تÇوجيه و تÇبيين بÇه شريعت ظاهري احكام تأييد ضمن
آن ميتوان است, متفاوت ف تصو در حق به وصول بيان نحوه < گرچه ميگويند:
جنبهاي بايد آن در كه است قبض ل او مرحلة كرد/ خالصه اساسي مرحلة سه در را
و عÇدل اسÇما¾ تجلي و رياضت و زهد با مرحله اين بميرد; انسان نفس از خاص
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انسÇان نÇفس از وجÇهي آن در كÇه است بسÇط دوم مرحله است/ توأم خدا جالل
بÇرميگيرد/ در را عÇالم همة گذشته, خود حدود از انسان وجود و مييابد انبساط
كه آنم از م خر جهان به كه: شود سخن هم سعدي با ميتواند مرحله اين در انسان
و جمال صفات تجلي و است توأم سرور وجدو با مرحله اين اوست/ از م خر جهان
در بقاست/ و فنا مقام به نيل طريق از حق به وصال سوم مرحلة است/ الهي رحمت
حÇق چهره مشاهده به و گذشته ديگر مقامات و احوال تمام از عارف مرحله اين

كه: عيان به ميكند درك هاتف) (بهقول و ميآيد ناÄل
هÇÇÇÇÇÇÇÇو اال اله ال وحÇÇÇÇÇÇÇÇده او جÇز نيست هيچ و هست يكي  كه
علت همين به ل/ او مرحلة با نه دارد, سروكار سوم و دوم مرحله دو با موسيقي
مذكور كه ي خاص موارد در مگر را موسيقي به دادن گوش شريعت مرحلة در اسالم
نÇغمات خÇالصترين و مÇتعاليترين كÇه آياتقÇرآن تالوت شامل ه البت و افتاد,
نÇواهÇي و اوامر با شريعت احكام زيرا نميشمارد, جايز ميشود, است موسيقي
يت مÇاه چشتيه و مولويه چون طرق بعضي در و است, مرتبط الهي عدل و ديني

/1ìë ص ,137ë تهران, قاسميان, رحيم ترجمة نصر, حسين سيد دكتر اسالمي, معنويت و هنر /1

دارد/>1 و داشته فراواني
همانند است شريعت ظاهري اوامر به مربوط كه غنايي آن حكم نيز صوفيان
شريعت باطني فهم به مربوط كه طريقت, مرحلة در سماع و ميدانند حرام فقيهان
با دارد ديگر حكمي ا گرچه است, طريقت معلمان و صوفيه وظيفه نيز آن اراÄة و
صوفيان و باشد ظاهري علماي حكم مورد كه نيست غنايي و سماع آن حال اين
سÇماع و غÇنا از مواردي به مربوط را آن غنا, حرمت و منع اخبار پذيرش ضمن

بودهاند/ پيشقدم آن نقد در خود البته كه ميدانند
و دانسته شرع ظاهري آموزههاي مخالف را عارفان ديدگاه Hاساس نيز برخي
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خÇود به مخصوص ويژگيهاي يك هر و جدا راه دو شريعت و عرفان كه برآنند
نÇتيجه عÇرفان نگÇاه از مÇوسيقي و سÇماع فلسفي تبيين از بعد يثربي دكتر دارند/
فÇقها نÇظر از بÇحثي بهتفصيل كه چنان شرع, نظر از آن حكم اما <و كه: ميگيرد
بÇهمعني سÇماع كÇه ديÇد خواهيم شود, دقت ا گر كرديم, نقل سماع حكم دربارة
غزالي همانند مسلكي عارف فقهاي جز فقيهي, هيچ را, صوفيه مصطلح و متداول
و قيد صدها با هم آن بدانند مباح و جايز نميتوانند شيعه از فيض و سنت اهل از
عمومي مجالس و محافل در بهخصوص شرايط, و قيود آنها همه اجتماع كه شرط,
اين استنبايد مسلم آنچه اما است مشكل دشوارو بسيار باشد, نبوده محال هم ا گر
رقÇص بÇا نÇه دارد/// را خÇود صات خÇمش و زات ممي عرفان كه بريم ياد از را نكته
پÇيامبر كÇه آيÇد الزم غÇنا, و سÇماع لزوم حÇتي و جÇواز بÇه اعÇتقادش و عÇارفي
و باشند, زده كاري چنين به دست اطهار(ع) ة مÄا و تابعين و صحابه و اسالم(ص)
مÇنع را سÇماع و رقÇص مÇطلق فÇقها و صحابه و امامان, و انبيا اينكه استماع با نه
بÇدانÇند مطرود و ممنوع را آن Hقاطع هم عرفا كه باشيم داشته انتظار بايد  كردهاند
و ب متعص فقيه يك بنابراين عرفان/ هم, عرفان و است شريعت شريعت خالصه
و مسÇاÄل و عرفان كه دارد, حق خود, اعتقاد مورد ديني مباني و متون به پايبند
كÇند/ اعÇالم مÇمنوع و حÇرام را, غÇنا و سÇماع جمله از آن, به مربوط موضوعات
كه ميشمارند كساني جز¾ را سبزواري و فيض مرحوم تنها شيعه علماي از چنانكه
اثر در فيض همين كه است جالب و ندادهاند, رأي الحان و سماع ذاتي حرمت به
ميگويد و كرده حذف را وجد و سماع بحث البيضا¾ ¹ معروفشالمحج و بزرگ
حق نيز عارف يك و ندارد وجود بيت(ص) اهل مذهب در وجد و <سماع  كه:
بÇه مÇربوط را Çاد زه و فÇقها تÇحريم و طرد و پردازد سماع به الزم مواقع در دارد
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مÇالحظه بÇا كÇه مÇيگيرد نÇتيجه وي البÇته /297 Ç 298 صÇص يÇثربي, يحيي سيد عرفان, فلسفه /1
مسأله بيشتر كه آنچه و نيست عه متشر و عرفا ديدگاه بين چنداني تفاوت عرفان سماع ويژگيهاي
كÇه است سÇو¾اسÇتفادههاي مÇيآورد در غيرانساني و غيرمعقول Hاحيان و غيراسالمي بهصورت را

است/ شده موضوع اين از امراض و اغراض بهدليل

بداند/>1 خودشان ظاهري و قشري و محدود آ گاهي
عÇرضه و مقايسه از را ما و ميكند پا ك را مسأله صورت ا گرچه وي تحليل
نه و است منطبق واقعيت با نه اما ميكند بينياز شريعت به ف تصو تعاليم و مباني
اثبات براي آنان كه نكنيم فراموش ف/ تصو و عرفان بزرگ مشايخ پذيرش مورد
خودو نه و ميكنند فروگذاري آيات و اخبار به استناد از نه خود رفتارهاي مبانيو
درست مÇيدانÇند/ اسالمي فرهنگ و مسلمانان از جدابافته تافته را خود طريقت
كه كرده ي تلق نيكو بدعت را خود طريقتي مستنبطات و آموزهها صوفيان كه است

آن عرضه و سماع موضوع بررسي /1ê7 ص اللمع, ;1êì Ç 1ê7 صص الهدايه, مصباح بنگريد: /2
اهتمام به السهروردي, ين الد شهاب المعارف, عوارف بنگريد: صوفيان ط توس احاديث و قرآن به

/2ë باب ,137ê فرهنگي, و علمي انتشارات دوم, چاپ انصاري, قاسم

و بÇاطن از را خÇود درك و فهم قدرت همه اين با دارد,2 اسالمي تعاليم در ريشه
<از مÇيگويند: و دانسÇته فقيهان فهم از جدا و ديگر به گونهاي ديني آموزههاي

مسايل>/ اين امثال نپرسيد شافعي
باصوفياندربارةاينموضوع عان ديدگاههايمتشر موارداختالف

بÇراي ويÇژگيهايي اراÇÄة بÇا صوفيان كه شد دانسته گذشت آنچه مالحظه با
فÇقها بÇه را خÇود ديÇدگاه غÇنا, و سÇماع حÇرمت براي شرايطي و اسباب و حليت
بÇه ه اتوجÇب و هÇمه اين با دادهاند, جلوه شرعي را صوفيانه سماع و كرده نزديك
نيز اختالفاتي داراي موضوع, اين به نسبت طرفين از يك هر ديد, زاوية و انگيزه

ميكنيم/ اشاره آنها از برخي به كه ميباشند
با را موسيقي و غنا ظاهر جنبههاي فقهي حكم كه هستند اين پي در فقها Ç 1
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و بÇاطني شÇرايÇط و جÇنبهها و آثÇار به صوفيان اما كنند بيان نقلي ادله از استفاده

حمويه: ين الد سعد قول به /1
بÇÇرد اسÇÇرار پÇÇرده سÇÇرا بÇÇه را جÇÇÇان بÇÇÇÇرد دلدار بÇÇÇÇوي سÇÇÇÇماع وقت دل
بÇرد يÇÇار عÇÇالم بÇÇه خÇÇوش و بÇÇردارد را تÇو روح مÇر است مÇركبي زمزمه اين

غنا بودن كالم يا بودن صوت مقوله از بحث فقيهان اينكه ميپردازند/1 آن معنوي
و فقهي حيطة در آنان كه است وظايفي به ه باتوج ميكنند آن خارجي مصاديق و
مهمي چنين و نداشته افراد بر آن تأثير و انگيزهها به هي توج آنان دارند/ ظاهري

/êê Ç ë1 صص ,22 ج الكالم, جواهر بنگريد: موضوع اين فقهي جنبههاي بررسي دربارة /2

و صÇدا و صÇوت بÇه پÇرداخÇتن بÇهجاي صÇوفيان امÇا نميدانند/2 خود وظيفة را
دارند/ ه توج او حاالت و اهداف و شنونده به Hعمدت ظاهري ويژگيهاي

برانگيختن و دل نشاط موجب كه خوشي آواز هر به را غنا و سماع صوفيه Ç 2
ميدانند/ انساني فعل مقوله از را آن ظاهر علماي اما ميدهند تعميم باشد درون

صوفيه نزد اما است نوعي فقها نزد آن حرمت اسباب و غنا تأثير مال ك Ç 3
است/ شخصي

در يكي ميكنند, استناد احاديث و اخبار و قرآني آيات به طرف دو هر Ç ê
روحي تأثيرات و غنا حليت اثبات براي ديگري و آن مفاسد و غنا حرمت جهت
ميكنند/ جستجو انسانها فطرت در را غنا به گرايش صوفيه كه اين بهعالوه آن,
نميدانند/ خود كاري حيطة در و وظيفه و شأن در را آن از بحث فقيهان كه امري

رقص Ç 2

خÇاص رسÇوم و حÇركات از برخي همراه مواردي در صوفيان سماع مجلس
رفتار اين ميباشد/ يكديگر به زدن طعنه Hاحيان و خرقه كردن پاره و رقص نظير
از بÇهويژه مÇناقشههايي, و رد و نقد مورد آنان, مستحسنات از برخي همانند نيز
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از ديگÇر يكي عنوان به را حركتي چنين آنان و شده واقع فقها و محدثين جانب

اشÇاره انÇتقادها و نÇقد ايÇن به نيز صوفيان خود نوشته ف تصو انكار و رد در كه آثاري بر افزون /1
/93 Ç 9ê صص المعارف, عوارف ; ì8Ç ì9 صص ,1 ج التوحيد, اسرار بنگريد: جمله از  كردهاند

ديÇدگاههاي از مÇختصر گÇزارشÇي بÇا مÇيكنند/1 ي تلق صوفيان زشت بدعتهاي
نÇتيجه چÇنين مÇيتوان عÇرفان مشÇايخ از برخي ديدگاه اراÄة و عان متشر مختلف
و ف صوÇت بردن سÆال زير براي مناسبي سوژه نميتواند موضوع اين كه  گرفت

ميكنيم/ اشاره موضع دو اين به بهاختصار اينجا در باشد/ عرفان
در صحيحي روايت كه گفتهاند غنا دربارة فقيهان از برخي فقيهان: ديدگاه الف:

/ë9 ص ج8 , والبرهان, الفايده مجمع /2

ي خاص قيود به د مقي نيز شده وارد كه رواياتي از بسياري و نشده2 يافت آن حرمت

/23 Ç ê3 صص فقه, آÄينه در غنا موسيقي, بنگريد: را آنها داللي جمع و روايات اين بررسي /3

به نميتوان نيز رقص مورد در ندارد/3 غنا حرمت بر داللتي خود خودي به و شده
فقيهان از برخي نقلي مستند يافت/ دست باشد روشن آن داللت و سند كه حديثي
رقÇص بهمعناي قولي بنابر كه "زفن" از پيامبر آن بنابر كه است گزارش يك تنها

/218 ص ,13 ج الوسايل, مستدرك ;233 ص ,12 ج الشيعه, وسايل بنگريد: /ê

مÇورد در تÇقدير هر به است4 شده حرمت استفاده آن از و است كرده نهي است
كه باشد بدينخاطر شايد و نداريم چنداني روايات موسيقي, و غنا برخالف رقص,
كه موضوع يك عنوان به رقص طرح از سني و شيعه فقهاي از هي توج قابل تعداد
آن طÇرح بÇه كÇه نÇيز شÇيعه فÇقهاي كردهانÇد/ صرفنظر باشد فقهي حكم شامل
به زدن دست و رقص انصاري شيخ Âمث دارند/ اختالف آن حكم در پرداختهاند

/ëê ص مكاسب, /ë
/ë1 ص ,ê ج الكرامه, مفتاح /ì

مÇيدانÇد/6 اجÇتناب در را احتياط مفتاحالكرامه صاحب ميداند/5 حرام را تشت
جواز در ظهور كالمش حتي و كرده ترديد حرمت به حكم در نيز صاحبجواهر
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/ë1 ص ,22 ج الكالم, جواهر /1

دارد/1
رفÇتار ايÇن اصÇل تأييد يا رد در Á او ف تصو مشايخ صوفيان: نگاه از رقص ب:

و دانستهانÇد مجاز و پسنديده را آن كه كساني آن ديگر طرف از دارند/ اختالف

/ê7ë ,ê90 صص ,2 ج سعادت, كيمياي /2

آن, براي آوردهاند,2 دليل علي(ع) و پيامبر(ص) سنت و سيره از آن براي حتي
گذاشتهاند/ آدابي و شرايط

اصلي هيچ را رقص مر طريقت و شريعت اندر <بدانكه ميگويد: هجويري
بود هزل به چون باشدو وجد به چون عقال همة اتفاق به بود لهو آن آنچه از نيست
در و نكرده/// غلو آن اندر و است نستوده را آن مشايخ از هيچكس و است لغوي
افÇضل كه بود محال و مردمان اجهل از باشد زشت Âعق و Hشرع بازي پاي جمله

/ê21 ص المحجوب, كشف /3

سÇماع در بÇهويژه عÇارف براي را وقار و سكون ديگر برخي كند>/3 آن مردمان
نخواهد آنها رقص و حركت موجب ف تصو بزرگان وجد معتقدند و داده ترجيح

/231 ص االحباب, اوراد /ê

ايÇن امÇام كه Ç روحه اهللا س قد Ç جنيد شيخ مينويسد: جنيد دربارة باخزري شد/4
هيأتي حسن و تمكين و وقار سماع, در است, طريقت و شريعت مقتداي و طايفه
دوان و روان او چشم دو آب گاهي و انداختي پيش در را سر گاهي داشتي/ نظام با
برخواند: آيت اين جواب در نميكني! حركتي هيچ سماع در كه گفتند را او بودي/

ميروند/ ابر سرعت به آنكه حال جامدند, كه پنداري بيني, را كوهها و آية88 : نمل, سورة /ë
/191 ص همان, /ì

حاب/5>6 الس رَّ م ر Ôم ت هي و ه د جام بÔها س Öح ت بال الج ي رت <و

گويد: بوده سماع و رقص مدافعان بهترين از خود كه مولوي
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/101 . 3 نيكلسون, تصحيح مولوي, ين الد جالل معنوي, مثنوي /1

بÇÇركني1 شÇÇهوت ريش از را پÇÇنبه بشكÇني را خÇود كÇه كن آنجا رقص
قÇرار شÇديدي ردهÇاي و نÇقد مورد صوفيه ا گرچه رقص دربارة حال هر به
دفاع قابل ÇÇ ف تصو بزرگان از چند هر ÇÇ آنها حركات از برخي بسا چه و  گرفتهاند
دليÇل مÇحدثين و فÇقها طÇرف از ال: او كÇه: كرد ه توج بايد را نكات اين اما نباشد
بÇه اعÇتقاد صÇوفيان تمامي :Hثاني است/ نشده اقامه رقص حرمت در قانعكنندهاي
و مشÇترك آمÇوزههاي و اصول از نميتوان را كار اين و ندارند را رفتاري چنين
را رفÇتار اين آنها بزرگان از برخي اينكه بهويژه آورد حساب به صوفيان اساسي
مÇيكنند دفÇاع آن از و دارنÇد قÇبول كÇه كسÇاني آن هÇدف :HالثÇث مÇيكنند/ طرد
كÇه دارد ي اصÇخ آداب و شرايÇط آنان, نزد و نيست پايكوبي و شهوتانگيزي

ميكاهد/ آنها عليه شبهات از حدودي تا آن رعايت

پرستي جمال Ç 3

جÇلوه مرشد و پير به عشق در گاهي و اوليا¾ به عشق در گاهي صوفيه نزد انساني افراد به عشق /2
برخي قبول مورد كه آنهاست با انس حتي و صوري زيبايي به نظر عشق, آن موارد از يكي و ميكند
رسÇمي شكÇلگيري آغÇاز از كه است عشق از مصداقي چنين مراد اينجا در است/ بوده صوفيان از

/(ëë Ç ë7صص ح, مصح مه مقد العاشقين, (عبهر است شده نقل صوفيان ميان در ف تصو

از نÇيز صÇوفيان مÇيان در صورتگرايÇي يا و نيكان2 روي ديدن بازي, نظر
و مشرب اين است/ شده واقع عان متشر اعتراض مورد همواره كه است مواردي

جÇامي, احÇمد بÇن حÇمن بدالرÇع القÇدس, حÇضرات من االنس نفحات بنگريد: نمونه عنوان به /3
دكتر كرماني, ين اوحدالد آثار و احوال ;ëë8 ص ,137ë علمي, انتشارات توحيدي, مهدي تصحيح
بÇه بÇيشتر را گÇرايش ايÇن جÇامي /201 Ç 208 صص صوفي, نقد ; 3ì9Ç 371 صص وفايي, محمد
و مÇيدهد نسبت ابوالخير ابوسعيد و روزبهان القضا¸, عين و ين الد اوحد و غزالي احمد و عراقي
كÇÇÇÇÇÇÇÇه است جÇÇÇÇÇÇÇÇهت بÇÇÇÇÇÇÇÇدين

بÇراي Çا ام بÇوده3 ف صوÇت و عÇرفان مشايخ از برخي مخالفت مورد ا گرچه رفتار
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Ñ

Ø

زاهÇدانÇه) ف صوÇت مÇقابل (در عÇاشقانه ف تصو تعاليم از يكي عنوان به را آن نويسندگان از بعضي
,1 ج فروزانفر, مان الز بديع شريف, مثنوي شرح ;19ì Ç 197 صص صوفي, نقد (بنگريد: ميدانند

/(31 ص ,13ì7 تهران, ار, زو

اتÇهام كÇردن بÇرجسÇته جÇهت مناسبي موضوع فقيهان, بهويژه ف تصو مخالفين
است/ شده صوفيان بيمباالتي يا بدعتگري

مسÇلمان صÇوفيان تÇعاليم انكÇار و رد بÇه شÇرعي نگÇاه از كÇه كساني بيشتر

اين /308 ص ,2 ج خيراتيه, ;2ê0 Ç 2ê1 صص العرفان, حقيق¹ ;32ê Ç 331 صص تلبيسابليس, بنگريد: /1
و ميكنند بسياري آنتأ كيد بر سني و شيعه از اعم ف تصو ع متشر مخالفان كه است مشتركي موارد از
صÇوفيان هÇمه بÇه را آن شيوه, اين با عرفان و ف تصو مشهور مشايخ مخالفت به ه توج بدون حتي

ميدهند/ تعميم

زشتتÇرين از را رفتار اين تيميه ابن كردهاند/1 اشاره موضوع اين به برخاستهاند
بÇهخاطر كÇاري چÇنين كÇه را صÇوفيان تÇوجيه اين وي ميداند/ صوفيه  كارهاي
كÇه است اعÇتقاد اين بر و برنتافته است مجازي عشق بهعنوان و خدا به نزديكي

/ëê3 Ç ëêê صص ,11 ج فتاوي, مجموعه /2

خÇدا/2 قÇرب بÇه رسد چه را كافر و است كافر اساس از كاري, چنين كننده حالل
نظر جواز به را آن كه هم احداث <صحبت ميگويد: گروه اين دربارة ابن جوزي
درست اصل هيچ آن در آنها دعوي كه است امري ميكنند حمل حسن وجه در
اين در صوفيه چند هر است/// مخالف تابعان و صحابه سيرت و سنت با و ندارد
ابليس حباÄل قويترين احداث صحبت حال هر در است, متفاوت احوالشان باب

ميكند////> صيد را صوفيه آن با وي كه است
طÇريقه ايÇن رواج سبب را ازدواج و نكاح ترك ديگر, جاي در جوزي ابن
است, رسول سنت كه هم را نكاح صوفيه, قدماي از بعضي ///> است: گفته و دانسته
ترك هست, هم واجب باشد خلق بدگويي در سختيو در وقوع خوف كه جا آن و
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مÇخالف همه, اين و ميشمردهاند//// طاعت به اشتغال از مانع را آن و ميكردهاند

يÇنكوب, زر عبدالحسÇين ف, تصو در جستجو دنباله ;32ê Ç 331 صص ابليس, تلبيس بنگريد: /1
/17 Ç 20 صص اميركبير, تهران,

و فÇقهي ديÇدگاه بÇيان عالوه بÇر طريقه اين مخالفان است////>1 شريعت و سنت
اصل ميگويند: و ميپردازند آن نقد به نيز ديگري جهت از آن, دانستن بدعت
و رنگ و آب بر شدن عالقهمند و عشقورزي و خداست, عشق ريشه و محبت
نميمانندو پايدار خود صفات اين كه جهت بدان نميماند, پايدار صورت حسنو
نوعي بلكه نيست عشق خود نيز صفات آن بر عشقورزي پس هستند, زوالپذير
بÇدنامي و نÇنگ و رسÇوايÇي بÇه پÇايان در و است خيال بازي و است هوسراني

چÇه صÇوفي و عÇارف بنگريد: آن از بيشتري موارد دربارة /109 ص ,1 ج شريف, مثنوي شرح /2
/ëê Ç ë9 صص ميگويند?,

صوفيان خود نيست/2 محبت و عشق شايسته ديگري چيز خدا جز زيرا ميكشد,
چÇنين از را حÇقيقي ف صوÇت دامÇن كردهاند تالش و داشته ه توج نكته اين به نيز

كنند/ پا ك هامي ات
<نÇظاره مÇينويسد: ف تصو براي آن سر درد و شيوه اين نفي در هجويري
كه اثر هر و كافر آن ز مجو و است محظور ايشان با صحبت و احداث اندر  كردن
اهل با آن تهمت به گروهي جهال از ديدم من و بود جهالت و بطالت آرند اندرين
اين مر جمله به مشايخ و ساختند مذهبي آن از ديدم من و شدند منكر طريقت اين

/ëê2 ص المحجوب, كشف /3

اين با نيز قشيري اهللا>/3 لعنهم است مانده حلوليان از اثر اين و دانستهاند آفت را
بهعنوان كه تبريزي شمس حتي ميداند, ف تصو آفت را آن و بوده مخالف رويه
صاحبان و نپسنديده را شيوه اين است مطرح عاشقانه ف تصو استوانههاي از يكي

مÇناقب بÇنگريد: ;7ê1 ص فÇروزانÇفر, مÇان الز بÇديع ترجمة قشيري, عبدالكريم قشريه, رساله /ê

و دانسته ف تصو براي آفتي را كار اين نيز غزالي ميگيرد/4 سخره به را عقيده اين
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يÇن الد اوحÇد آثÇار و احÇوال ;ê97 Ç ê98 ,22ë صÇص االوليا, تذكر¸ ; ì1ìص افال كي, العارفين,
;370 ص  كÇÇÇÇÇÇÇÇرماني,
Ñ

Ø

3,ص 1170/ ج شريف, مثنوي شرح
/ëì ص ,2 ج سعادت, كيمياي /1

است/1 كرده آن حرمت به حكم فقيهانه
را خود مراد بودهاند مشهور يا و پايبند شيوهاي چنين به كه هم كساني ه البت
كردهاند/ گزارش فهميدهاند, آنها كلمات ظواهر از مخالفان كه آنچه خالف چيزي
نظير همراهاني ديگر از رسم و راه اين به ك تمس در كه كساني از نمونه بهعنوان

/29 ص ,1 ج مثنويشريف, شرح ;ë90 ص نفحاتاالنس, /2

و تÇبيين وي تÇالش عÇمده اما است/2 كرماني ين اوحدالد است مشهورتر عراقي
مظهر در را مطلق جمال وي كه بيان اين به است/ فكر اين عرفاني و عقلي توجيه
است خداپرستي عين زيباپرستي كه بود معتقد و ميجست است لطيف كه انساني

كه: چرا است بهحق عشق و به كمال عشق همان, ظاهري جمال بر ما عشق و
مÇيپردازي چه پوست و رگ و خون با غÇازي هسÇتي تÇو ا گر عشق ره اندر
بÇازي شاهد است خوش شاهد آن با است نÇهان ديگÇر شاهدي شاهد در

خوب/ صورت راه از معناست ميبيند آنچه كه دارد اذعان وي خود و
مÇعني نايد خوب زشت صورت مÇعني كز بÇايد ديÇد خÇوب صÇورت در

# # #
مÇيخندند خÇويش سÇبال و ريش بر مÇيبندند مÇن بÇه ابÇاحتي كÇه قÇومي
بÇÇاشند مÇÇباحي انÇÇبيا¾ جÇÇمله پس بÇاشد ابÇاحت از عزلت و خلوت  گر

# # #
مÇاييم ابÇاحت اهÇل كف خا ك پس بÇاشد اباحت عشق ز شدن  گرمست
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# # #
است صÇديق هÇر طريق بازي شاهد است تÇحقيق شيوه و طريق كه آنجا
است زنÇديق مÇا بÇر نÇباشد صÇÇديق نگرد شهوت به شاهدي سوي كو هر

# # #
بÇيان ايÇنگونه زيÇبارويان بÇه عشق و صورتگرايي از را خويش اهداف و

كه: ميكند
ندهند خس هر به است عزيز عشق مخوان كين عشق را نفس هواي تو اوحد

# # #
شÇيطان و دارد شÇرف تÇو بÇÇر سگ طÇلبي شÇهوت بÇراي را شÇاهد  گÇÇر

ميگويد: صوري عشق طريق مخالفين با همگام و صريح بهطور و
نÇظري وجÇهي هÇيچ به نكند خود با گÇذري دارد كÇه هÇر عشÇق ره انÇدر

/372 Ç 37ì صص كرماني, ين الد اوحد آثار و احوال /1

خري1 و گاو هر است صادق عاشق پس بود عشق آن است شهوت كه هرچه  گر
اتهام مورد مخالفين زبان از صوفيان كه عاشقي و عشق آن وي ديدگاه از و

كه: است چنين آنان شعار بلكه است ف تصو بزرگان شيوة نه هستند
است ايÇن بازي عشق باز در را خود بÇود گÇاو و خÇر كÇار بÇازي شÇهوت
عشق از زيادي تمثيالت و حكايات داستانهاو خود آثار در كه غزالي احمد
روي از <يكي است: قسم دو به خوبرويان به نظر كه است آن بر آورده, مجازي
گناه شهوت روي از خوبان بر نظر كه درحالي عبرت/ روي از ديگري و شهوت
را نظر اين وي ميشود/ محسوب عبادت باشد عبرت روي از ا گر نظر همين است/
نظر من و Õعباده الحسان وجوه الي بالعبره "النظر كه: ميكند مبتني پيامبر(ص) حديث بر

صورت به هركس و است عبادت زيبا چهرههاي به عبرت به نظركردن :ë9 ص طريقت, سلطان /2

ذنب"/>2 الف اربعون عليه كتب بالشهوه حسن وجه الي
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ميشود/ نوشته او بر گناه هزار چهل بنگرد شهوت روي از زيبا

انساني مجازي عشق شرعي و عقلي داليل با دارد تالش كه نيز بقلي روزبهان
و دانسÇته الهÇي عشÇق بÇه رسÇيدن بÇراي وسيلهاي را انساني عشق كند, توجيه را
راسخ الهي عشق شوددر ر انسانيمطه عشق نفسانيدر ازعلل <ا گرمريد ميگويد:
مركب از الهي عشق جهان در بماند چيزي شهوت لوث از جان جامه ا گربر باشدو

/ê2 ص العاشقين, عبهر /1

باشد/>1 پيادهرو حقيقت
صÇوفيان از جماعتي چنين به نسبت اعتقاد صدق و حسنظن آنكه خالصه
به رسيدن و مطلق جمال و حق وجه مشاهده آنان بگوييم كه دارد را آن اقتضاي

المقيد الحسن بالبصر يعانيون بما المعنوي المطلق الجمال بالبصيره <يشاهدون مÇيگويد: آنها از دفاع در جامي /2
/(ë90 ص الصوري>(نفحات,

صوري2 ظاهر جمال به نگاه مطالعهو با است, ف تصو بناي سنگ كه را الهي عشق
عÇالم به صورت عالم از آدمي دادن سوق ا گرچه آنان هدف ميآورند/ بهدست
صÇورتهاي اين و ميكند زيست صورت عالم در انسان كه آنجا از اما معناست
بهعنوان نماد اين از ميتواند صوفي باشد عالم آن از نمادي عنوان به ميتواند عالم

/29 Ç 32 ص ,1 ج مثنويشريف, شرح ,1ì3 ص اسالمي, معنويت و هنر /3

است شرطي به اينها همة و كند3 استفاده حقيقي عالم به رسيدن جهت در نردباني
وكيف نگاه نه كرماني زاق عبدالر بهتعبير نماندو مجازي عشق به دلباختگي  كهدر

/ë1 ص الي, غز احمد شيخ غزالي, احمد فارسي آثار مجموعه /ê

ميفرمايد: كرماني ين الد اوحد كه باشد چنان بلكه باشد4 زنخدان سيب از
صÇورت در اثÇر مÇعناست كÇه زيÇÇرا صورت در سر چشم به مينگرم زان
صÇورت در مگÇر ديÇد نÇتوان مÇعني صوريم در ما صورتاستو اينعالم

اينكه: نتيجه
و عÇراقÇي نÇظير صÇوفيان از بÇرخÇي كه معنايي آن به حتي بازي شاهد :Á او
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نيست/ و نبوده ف تصو بزرگان از بسياري قبول مورد گفتهاند, كرماني ين اوحد الد
عرفان روح خالف و ادان شي سو¾استفاده و كفر موجب را كار اين رفته هم روي و

ميدانند/
نيز ساختهاند خود پيشه را طريقي چنين كه كساني روش و ديدگاه اينكه دوم:
كÇه است چيزي آن نه اما است, مشكل نيز آن از دفاع و است تأمل قابل ا گرچه
كوچه صوفيان سو¾استفادههاي از برخي اينكه اال ميگويند آنها ع متشر مخالفان
و عرفان مشايخ حساب به بستهاند خود به را درويشي ظاهر كه كساني و بازاري و
عرفان و ف تصو يهنويسان رد از بسياري دچار نهتنها آفت اين بگذاريم/ ف تصو
ديدگاههاي و فرقهها انكار و رد به كه است كساني غالب اساسي مشكل بلكه است
گÇروهي و مكتب هر بررسي در ا گر كه است پرواضح زدهاند/ دست غيرخودي
رجÇال و مÇنابع اصلي سرچشمة از كه گروه آن تفكر اساس و اصل به نگاه بجاي
يÇا و مÇنسوبان و پÇيروان سÇخن و عÇمل به است, برخواسته آن قبول قابل علمي
آن مÇخالفان بÇه را حÇق مÇيتوان كنيم نگاه آن بزرگان از برخي شاذ ديدگاههاي
سÇخنان در كÇه را اعÇتراضهÇا و نÇقد ايÇنگونه خالصه كه بهتر چه و داد/ مكتب
و زنÇان بسيارند و ///> ميگويد: كه آنجا بشنويم غزالي زبان از نيست كم صوفيان
بÇا عشÇقبازي و شهوتپرستي (يعني كار بدين و دارند صوفيان جامة كه مردان
عÇذرها را ايÇن طامات شيوة و عبارت به هم آنگاه و شدهاند مشغول زيبارويان)
و است/// حق دام عشق گويند و آمد/// پيدا شوري و سودا را فالن گويند: و نهند
كنند, نام سودا و شور را لواطت و فسق و كنند نام نيكوخويي و ظريفي را قوادگي
هميشه اين و بود كودكنظري فالن به را ما پير فالن گويند: را خويش عذر كه باشد
كه باشد و است, بازي شاهد كه است لواطت نه اين و است ميافتاده بزرگان راه در

/ê8ì ص ,1 ج سعادت, كيمياي /1

فضيحتي تا نهند باز هم به هات تر جنس اين از و باشد!1 بازي روح عين  گويند:
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حرام اين كه ندارند اعتقاد كه هر و بپوشند, بيهودهها چنين به خويش (رسوايي)
است>/ مباح وي خون و است اباحتي است, فسق و است
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زابل/ دانشگاه علمي هيأت عضو /1

كوهكن1 رضا

معنويت مختلف حوزههاي پيرامون تحقيق به متمادي سالياني كÔربن, هانري
اين از يك هر در و داشت اشتغال شيعي معنويت و معرفت حوزة بهويژه اسالمي
جÇريان در وي گÇذاشت/ يÇادگار بÇه خÇود از بيبديل و ماندگار آثاري حوزهها,
جايگاه ه متوج شيعي, بهويژه و اسالمي معنويت و حكمت باب در خود تحقيقات
رمÇوز و نمادها تمثيلها, به بهخصوص وي ه توج گشت/ مجموعه اين در  كيميا
ديگر, سوي از عرفايمسلمانو حكماو سو, يك از كه ميگردد معطوف  كيميايي

ميبردند/ به كار ميناميدند, "فيلسوف" را خود كه  كيميا گران
فانه تأسÇم ايÇران در كه است غني بسيار مجموعهاي پژوهشها, اين حاصل
به و فرعي بهطور كربن براي كيميا حوزة آنكه وجود با است/ شده شناخته  كمتر
ديگر با قياس در ا گرچه حوزه, اين در وي نظرات است, ميشده طرح ضرورت
روش و كÇلي ديÇدگاه جÇهت از هÇم اما است, موجز اسالمي, معنويت حوزههاي
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مسألة و اسالمي دورة كيمياي پيرامون دستاوردها و نظرات لحاظ از هم و مطالعه
ويژهاي جايگاه داراي يوناني, علوم با اسالم دنياي مواجهة آغاز چگونگي زمانو

است/
رايج تحقيقي ديدگاههاي با كربن ديدگاه مقابلة با ميشود سعي ابتدا اينجا در
دورة كيمياي در وي آثار سپس فيو معر كربن روش كليو ديدگاه كيميا, حوزة در
و واال" صنعت بهمثابة " كيميا موضوع دو به اختصار به باالخره و شناسانده اسالمي

شود/ پرداخته يوناني" علوم با اسالم دنياي علمي مواجهة آغاز "مسألة
گرفته قرار مطالعه مورد نوين, شيمي بهويژه جديد, علم پرتو در Hغالب  كيميا
و مÇينهد ارج را حÇوزه هÇر در رايÇج ههاي نظري آخرين كه ديدگاه اين در است/
تاريخ Hغالب برميگزيند, پيشين عقايد ناميدن خرافي يا علمي معيار و مبنا بهعنوان
علم, تاريخ به نگاه نوع اين ميگردد/ ي تلق افزايش به رو انبان يك بهصورت علم
آنÇجا تÇا نظريه يك آنان, نظر از ميشود/ مشاهده علوم صان متخص نزد در Hغالب
داشÇته مشÇابهت جÇديد عÇلوم با مباني, و روش تجربه, لحاظ به كه است "علمي"

"مسÇايل عÇنوان بÇا عÇلم فÇلسفة ارشÇد كÇارشناسي پÇاياننامة كÇوهكن, رضÇا بÇه شÇÇود رجÇÇوع /1
/1378 شريف, صنعتي دانشگاه علم", تاريخنگاري روششناختي

Agassi, J. (1963) "Towards an historiography of Science", History مهم مقالة به نيز و
and theory, No 2, Beiheft2.

باشد/1
آن از ميپردازد, شيمي تاريخنگاري به كه شيميداني خ مور نمونه, بهعنوان
غيرقابل و عجيب عقايد از هالهاي ميان در كه ميپردازد كيميا علم مطالعة به جهت
و روشها فرآيندها, موادشيميايي, پيرامون "علمي" شناخت از روزنههايي باور,

ايÇن نگÇاه نÇوع بÇه اشاره جهت كربن كه اصطالحي /Préhistoire de la chimie moderne /2
ميبرد/ گذشتهبه كار قرون كيمياي به منظر

نوين"2 شيمي تاريخ "پيش دورة از بازسازي يك ترتيب, اين به و بيابد را اصول
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استفاده 1ìê ص عرفان, و كيميا در زمينه اين در لوري كه اصطالحي /demarche trébuchante /1
ميكند/

ميان در عين حال, در و ناهموار و بطÃي"1 "حركتي با بشر آن در كه كند عرضه را
است/ برداشته گام نوين شيمي سوي به خرافي عقايد از انبوهي

قرنها جابر, دهيم نشان كه هستيم آن پي در ما نمونه, عنوان به شيوه, اين در
مÇضاعف" "نسÇبتهاي مÇعروف قÇانون بÇا مÇعادل كه هاي نظري به دالتون از قبل
اتÇم, سÇاختمان دربÇارة جÇابر <نÇظرية ايÇنكه يÇا و است/ كرده تصريح اوست///
شÇمسي مÇنظومة بÇه شبيه را اتم وي زيرا نيست; اتمي جديد نظرية به بيشباهت

و [101 ص اسÇالمي, نامي شيميدانان چاووشي, [آقايان در منقول گلپايگاني, صافي اهللا لطف مقالة /2
منبع/ همين در ديگر شواهد نيز

3. Presentism

عÇلم محوريت با كه محور"3 حال "زمان تاريخي مطالعة نوع اين است>/2 دانسته

4. Anaehronical

مÇيشود/ دچÇار رونÇده4 واپس فÇاحش خÇطاهاي به گاه ميگيرد, صورت جديد

5. reduction

خطرات خود كه هستيم شيمي به كيميا تحويل5 شاهد ما ديدگاه, اين در بهعالوه,

6. exact

و دقيق6 جنبهاي واجد جهتي, از معناييو به كيميا كه دارد صحت اين دارد/ زيادي
خطاست/ Âكام امري جنبه, اين به كيميا فروكاستن اما است, "علمي"

در مهم و ليه او گامي بهصورت جابر الميزان علم نظرية Âمث منظري, چنين از
ميشود/ گرفته درنظر است, جديد علم ويژگي كه علم نمودن ي كم جهت

افÇالطوني و فÇيثاغورسي تÇعليمات از گÇرفته الهÇام كه ميزان <نظرية
در تÇالش سختترين وسطايي, قرون سنت در كه ميرسد بهنظر است,

/31ë Ç 1ì صص يوناني, علم و جابر كراوس, /7

است/>7 ي كم اصول مبتني بر طبيعي علم پايهريزي جهت
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1. P. Kraus

بسÇيار تأمÇل جÇاي جابر, آثار ق محق مهمترين بهعنوان كراوس1 سخن اين
قرون كيمياي پيرامون تحقيق دارد سعي خود تحقيقات در كراوس هرچند دارد/
تسلط و بسيار ت قو با و دهد, انجام عقايد تاريخ فراختر منظر از را اسالمي وسطاي
تÇحقيقي تÇاريخي, نÇقد ابزار از بهره گيري با و اسالمي و يوناني منابع بر فراوان
به فوق اظهارنظر نمونه, عنوان به اما است, گذاشته بهجاي خود از بهفرد منحصر

2. Scientist - historian

نÇاميده دانشمند2 Ç خ مور ديدگاه كه است تاريخنگاري ديدگاه آن از متأثر ت شد
ميشود/

3. Holmyard

4. Ruska

كراوس و روسكا4 <هولميارد,3 كه نكته اين بيان با را كراوس نظر اين  كربن
بÇه كÇه دهÇند قÇرار خÇطي روي بر را جابر Âمث كه نميانديشند اين جز چيزي به

5. Boyle

6. Lavoisier

"علم از جابر گفتن <سخن ميكند: نقد اينگونه ميشود>, ختم و/// الوزيه6 بويل,5
جÇابر, نزد در زيرا باشد; كلمات با بازي شايد ميپندارد, كراوس چنانكه ي", كم 

/72 ص واال, صنعت كربن, /7

وي است/7 مطرح آن" اجزاي همة در يافته م تجس عالم, نفس "اشتياق اندازه گيري
گÇاهي اعÇداد و پÇيچيده بسÇيار "اندازه گÇيريهاي ميدارد اظهار ديگر جايي در
امروزي آزمايشگاههاي در كرده", محاسبه دقت كمال با ان حي بن جابر كه درشت
جÇديد ي مÇك علوم پيشگام را/// ميزان علم بتوان كه است دشوار هستند/ معنا فاقد

/18ì ص اسالمي, فلسفة تاريخ كربن, /8

دانست>/8
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علوم, تاريخ بازسازي در Áمعمو خان مور كه ميكند خاطرنشان ما به  كربن
كار به يت جد با كه هاي عد ميان تفكيك ميشوند: قايل وجهي دو تفكيك يك
نه كه ديگر هاي عد و هستند طبيعي پديدارهاي تبيين پي در و ميپردازند "علمي"
مشغولهستند; فريبكاري اديو شي به بلكه پديدارها, صحيح دقيقو تبيين به كار
تÇبييني عÇرضة بÇه ديگÇر گروهي و ميپردازند واقعي عمليات با كار به  گروهي
تÇحريف بÇه آنكÇه عالوه بÇر وجهي, دو نگاه نوع اين خرافه/ و جادو با آميخته
كÇه است مÇعتقد وي مÇيگردد/ نيز آن تقليل و تحويل به منجر ميانجامد, تاريخ
ايÇن به شدهاند, اشتباه دچار كيميايي آثار ارزيابي در علمي تفكر <تاريخنگاران
Hحقيقت جنبة تنها درنتيجه, و كلمه جديد معناي به ("شيميايي" ي ماد جنبة كه دليل
معنوي پيامدهاي از نيز و فلسفيتر و نماديتر مالحظات از را آنان) نظر در مثبت

هستند>/ جداييناپذير Hغالب اصطالح, دو اين كه درحالي كردهاند, جدا آنها
تأ كيد كيميا پيرامون تحقيق در ديگري ي تلق بر كربن كه است ترتيب اين به
فرايندهاي و مواد رديابي براي مخزني بهمثابة Hصرف نه را كيميا كه ياي تلق ميكند;
بشÇر" و طÇبيعت عنويÇم تÇجربة و "علم عنوان به بلكه شيمي", علم تاريخ "پيش
نÇمايان واال صÇنعت و الهÇي عÇلم بÇهمثابة كÇيميا كÇه است تلقي اين با و ميبيند,
جÇابر, نظير افرادي نزد در اسالم عالم در را آن كربن كه قدسي صنعتي ميگردد;

است/ يافته ميرفندرسكي و جلدكي
مبني بر كتاب پانصد در جابر سخن به را ما كيميا, بهتر فهم جهت در  كربن,

مينويسد: چنين و ميكند دعوت معنا مختلف سطوح ميان شدن قايل تفاوت
يك و شيميدان يك وسيلة به ترتيب به ميتواند واحد عمليات <يك
دو اين از يك هر ط توس شده اراÄه هرمنوتيكي سطح شود; انجام  كيميا گر
شÇيميدان, يÇعني ل, او حالت نماد نيست/ يكسان ديگري با وجه هيچ به
(نظير او اسالف و لد كي ج دوم, حالت براي و باشد پزشك رازي ميتواند
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1. Zosime

غرب, در كه سنتي با آنان دغدغة كه ميباشند وي اخالف و زوسيموس1)

2. laboratoire

3. oratoire

/72 ص واال, صنعت كربن, /ê

ميگردد/>4 همنوا ميگيرد, يكي را محراب3 و آزمايشگاه2

ذهÇني, خÇيالپردازي يك مثابة به Hصرف را كيميا درحقيقت, كربن, هانري
جنبيو نقشي فقط آزمايشگاهي كار آن, در كه عيني امر از مستقل رمزگرايي يك
در كيميا گر فكري جهتگيري رفتارو او, نگاه در نميكند/ ي تلق ميكند, ايفا مبهم

است: حكمت پي در كيميا طريق از كيميا گر دارد/ تعيينكننده نقشي  كيميا,
سÆÇال مÇورد مادي, عمليات كه ميكنم تكرار ديگر بار يك هم <باز
ميگرفتند/ به كار را عمليات اين نيز كيميا گران است/ داده رخ اينها نيست;
كيميا گر يفهميدند/// را آنها باطن كيميا گران, كه است اين در تفاوت اما
را متن يك كه ر مفس همچون ميكند, ÇÇ فكر ÇÇ عمل فلزات تمام روي بر

/1973 فوريه 2ì درس كربن, هانري /ë

مينمايد/>5 تفسير

معنوي تجربة و علم را كيميا پديدارشناسانه, نگاهي با وي ديگر, عبارت به
عÇرضه جÇلدكي ط توس نمونه, عنوان به كه ياي تلق طرز ميداند; بشر" و "طبيعت
يÇاد art hieratique عنوان به آن از كربن كه است ي تلق همين Hدقيق و است شده
كرده بيان خويش آثار از دي متعد موارد در باره اين در را خود آراي وي ميكند/

6. Corps spirituel et terre céleste

كتابجسممعنويوأرضملكوتي6,وجوه از صفحاتي به ميتوان جمله از است/

7. les aspects philosophiques et spirituels en Islam iranien

اين در كرد/ اسالميرجوع نيزتاريخفلسفة و ايراني7 اسالم ومعنويدر فلسفي

تحقيقكتابالماجداثر و ترجمه در كربن غني بسيار مطالعة از بايد بهويژه راستا,
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كرد/ ياد كيميا گر ان حي بن جابر
دانشگÇاه ديÇني عÇلوم بخش در خويش, حيات سالهاي آخرين در  كربن
حÇيات زمÇان در دروس اين متن ميكند/ عرضه كيميا پيرامون دروسي سوربن,
بÇه ميتوان دروس اين مجموعة از نرسيد/ چاپ به و نيافت نهايي ويرايش وي,
آيÇدامÇور ط وسÇت كÇيميا زمينة در علي(ع) امام از خطبهاي شرح تعليق و ترجمه

1. Appolonios de Tyane

تÇياني1 آبولونيوس رسايل از يكي بر جلدكي شرح تعليق و ترجمه نيز و جلدكي
چÇنانكه است, بÇوده ايÇن از بÇيش دروس سÇلسله ايÇن گسÇتردگي كÇرد/ اشÇÇاره

2. Pierre lory

از و سÇوربن دانشگÇاه ديÇني عÇلوم بÇخش اسÇتاد حÇاضر, حال در كه پير لوري2
كيميا خود ماندگار كتاب دوم ضميمة در كيمياست, زمينة در معاصر صاحبنظران
كيميا@گرانيونانيدرسنتعربيرا ديدگاهكربندربارة وعرفاندرسرزميناسالم,
نÇيز و فÇوق تÇعليق و ترجمه دو لوري ميكند/ عرضه دستنوشتهها اين براساس
مÇثابة بÇه كÇيميا عÇنوان با مجموعهاي در را كتابالماجد پيرامون كربن تحقيق
به قانه محق مهاي مقد با و كرده اراÄه و تعليق ويرايش, 198ì سال در واال صنعت

ميپردازيم/ اخير اثر في معر به مقاله اين بعدي بخش در است/ رسانده چاپ

كيميا در كربن آثار Ç الف

در وي مÇهم اثر سه بر مشتمل كربن از كتابي فوقالذ كر, اثر گفتيم, چنانكه
ويرايش, جمعآوري, پيرلوري ط توس وي, درگذشت از پس كه كيمياست زمينة
كربن ديدگاه كليات آن, در كه است رسيده چاپ به مهاي مقد با و شده اراÄه تعليقو
به ايجاز رعايت با عينحال در و تفكيك به ادامه, در ميشود/ ترسيم كيميا دربارة
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ميپردازيم/ فوق اثر سه في معر
علي(ع) Ç1خطب¹البيانامام

در را آن حÇضرت Gظاهر كه است اميرالمÆمنين(ع) به منسوب خطب¹البيان
بÇه شگفت و غريب عباراتي با آن در و است فرموده ايراد خويش حيات اواخر
بيان را خود واليت و هدايت رسالت و اشاره خود تكويني نقش و عظمت شأن,
آشوب شهر ابن و است نياورده البالغه نهج در را خطبه اين درضي سي مينمايد/
ياد است, نيامده البالغه نهج در كه خطبههايي از يكي عنوان به االفتخار خطب¹ از
هÇر در است/ البÇيان خÇطب¹ همان از ديگري روايت Gظاهر خطبه اين كه ميكند
جÇريان در آن مÇحتواي و خطبه اين پيرامون پرشوري تاريخي بحثهاي حال,

و خطب¹االفتخار به "نگاهي بيدآبادي, مسعود منبع: به شود رجوع مباحث اين از اجمالي آ گاهي براي /1
تطنجيه"/ خطبة

كÇه است مÇانده جÇاي به بسياري شرحهاي و نسخهها خطبه, اين از است/1 بوده
واجÇد نسÇخ, از بÇرخÇي دارد/ تÇفاوتهايي يكÇديگر بÇا مÇختلف نسÇخ محتواي
كÇربن هÇانري اسÇتفادة مÇورد نسخة آنها, جملة از كه هستند كيميايي بخشهاي

كÇيلومتري پÇانزده در روسÇتايي لد ك, ج روستاي اهل ,(Jaldakî) جلد كي عبداهللا ابن آيدامور /2
نگارش و تحقيق به و ميشود مستقر قاهره در سپس و مقيم دمشق در ابتدا وي است/ مشهد شمال
محل نام به ه توج بدون (Jildakî) لدكي ج وي اسم معمول تلفظ كه ميدهد هشدار كربن ميپردازد/

معناي گرفتن درنظر با را دي متعد آثار هجري هشتم قرن ايراني كيميا گر فيلسوف اين ميباشد/ وي
كÇه مÇيكند تأليÇف مÇحسوس مÇواد روي بÇر شÇده انجام كيميايي عمليات معنوي فرجام و باطني
صÇفحه هزار (حدود حجيم بسيار كتاب اين است/ الميزان علم اسرار في البرهان كتاب آثار آن مهمترين
مزبور كتاب است/ مانده باقي نشده چاپ وي, آثار ديگر همچون ميدانيم, كه آنجا تا و است خطي)
را تÇياني آپÇولونيوس بÇه منسوب كتاب شرح و عربي ترجمة آن, دوم جلد در كه است جلد چهار
و االصÇنام كÇتاب نامهاي تحت عربي در و است مفقود بليناس اثر يوناني اصل نسخة هستيم/ شاهد
روايت دو از را مÇا كÇه است كÇتاب هÇمين پنجم باب جريان در جلدكي است/ مشهور السبع¹  كتاب
Ñ

كيميا گر جلدكي,2 كتابالبرهانفياسرارعلمالميزاناثر خطي نسخة از وي است/
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Ø

كتاب دو همين شرح و ترجمه ميكند/ مطلع البيان" "خطب¹ به مشهور خطبة ذيل علي امام از  كيميايي
ديÇني عÇلوم بخش در را آنها خود, عمر آخر سالهاي در كربن كه االصنام) كتاب و البيان است(خطب¹

ميكند/ تدريس و ميرساند انجام به سوربن

كه كتاب اين /(1ìëì بريتانيا (موزة است كرده استفاده هجري, هشتم قرن ايراني
ترجمة كربن و مانده باقي نشده چاپ همچنان Gظاهر است, جلدكي اثر مهمترين

است/ داده انجام خطي نسخة براساس Hمستقيم را خود
بÇه جÇلدكي كÇه كÇيميايي قÇطعة كه ميكنند خاطرنشان لوري و كربن هانري
ميشود/ يافت نسخ ديگر در بهندرت است, آورده البيان خطب¹ از بخشي عنوان
ديگري و مختصر يكي كه ميكند بيان را كيميايي قطعة اين از روايت دو جلدكي
و مÇعاني داراي روايت, دومين ميداند/ معتبر و اصيل را دو هر اما است, ل مفص
دربارة امام از مجلس در حاضر افراد كه است روايت اين در است/ بيشتري مفاهيم
ت" روÇم ت عف" و ÇÇ نبوت) (خواهر ÇÇ ت" نبو "اخت را آن او و ميپرسند  كيميا
داردو وجود هما كنوننيز داشته, وجود گذشته در كهكيميا ميكند عنوان مينامدو
ايÇنباره در پاسخهايي و سÆالها نيز ادامه در داشت/ خواهد وجود هم آينده در
اين از رمزي و تأويلي شرحي جلدكي, كه ميشود بدل و رد حاضرين, و امام بين

ميكند/ اراÄه خطبه
ارزش داراي مÇيشمارد, نبوت" "خواهر را كيميا كه را امام سخن اين  كربن
پيشگو <پيامبر دارد/ نبوت و كيميا همخانوادگي از نشان زيرا ميداند; فوقالعاده
سÇخن اسÇتعارات و تشÇبيهات بÇا و است نÇامرÄي خÇداونÇد سخنگوي اما نيست,
ميدانÇد, ت" مرو "عصمت را كيميا امام كه اين است/ چنين نيز كيميا و ميگويد>
كه است حالتي عصمت, كه ميدهد توضيح كربن است/ فوقالعاده تي اهمي داراي
بشر, نوع به كه است شرافتي ت, مرو و گشتهاند مخصوص آن به معصوم چهارده
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به خود ت فتو مفهوم و مييابد امتداد ت فتو مفهوم با و ميبخشد انسانيت خصلت
همان كه است معنوي تعليمي تو نبو باطن نيز واليت ميشود, ختم مفهومواليت

ميباشد/ امام هدايتگري نقش
االÑصنام"اثربليناس "رسال¹ Ç2

ديÇني عÇلوم بÇخش در (1971 Ç 72) خود تدريس از كامل سال يك  كربن

/Appollonios de Tyane آن يوناني اصل ,Belinus آن التين (عربي), Balînâs /1

چكÇيدة است/ داده اخÇتصاص بÇليناس1 مÇهم كتاب به را (E. P. H. E.) سوربن
متن خود اما بود, رسيده چاپ دينيبه سالنامةبخشعلوم در وي  كنفرانسهاي
اثر نيز تحقيق اين براي كربن منبع بود/ مانده باقي نشده چاپ وي حيات زمان در
جÇلد در است/ فياسرارعلمالميزان كتابالبرهان يعني جلدكي, ماندگار و عظيم
به منسوب كتاب شرح و عربي ترجمة پنجم, باب در جلدي, چهار كتاب اين دوم
با عربي در و مييابد ادامه نيز آن از بعد و ششم باب تا كه هستيم شاهد را بليناس
ميشود يادآور ما به جلدكي است/ مشهور السبع¹ كتاب و نامهايكتاباالصنام
در وي است/ شده انجام مأمون خليفه زمان عربيدر به يوناني از اثر اين ترجمة  كه
در يعني ÇÇ يزيد بن خالد براي Âقب اثر اين ترجمة كه ميسازد خاطرنشان حال عين

بود/ گرفته صورت ÇÇ هجري ل او قرن
علوم انتقال و آشنايي تاريخ مسألة شكافتن در جلدكي سخن اين كربن, براي
جÇهت در شÇاهدي سÇخن, ايÇن زيرا مييابد; فوقالعاده اهميت عربي, به يوناني
دارالعÇلم از را اسÇالم دنياي در ه توج نهضت آغاز كه است رايج نظرية در ترديد
مسأله ايÇن بÇه مÇقاله ديگÇر بÇخشهاي در مÇا ميدانÇد/ عباسيان خالفت و بغداد
بÇراي ي دÇج دليÇل <هيچ ميگوييم: كربن با همصدا Hمت مقد اما گشت, بازخواهيم
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/7ê ص واال, صنعت كربن, /1

نداريم>/1 كنيم, قلمداد ادبي" "خيالپردازي يك را جلدكي اخير گفتة اينكه
اهميت داراي دليل, سه به را بليناس هفتپيكر يا االصنام كتابسبع¹  كربن

ميداند: اساسي
مسÇلمان كيميا گÇران رجوع مورد Hغالب كه منبعي از يوناني متن يك اراÄة /1

داريم/ اختيار در را آن عربي نسخة Hصرف ما اما بود,
است/ اسالم در هرمسي سنت از مهم شاهدي متن, اين /2

/ars hieratique التين به يا Art hiératique /2
3. ars divina

ما براي بهخوبي را الهي3) صنعت (يا شريف2 صنعت مثابة به كيميا مفهوم /3

الهي" علم " كيميا, فصل به شود رجوع نگاهي چنين دربارة تفصيليتر اطالعات براي همچنين /ê
اسالم/ درسرزمين عرفان و كيميا عنوان با لوري پير ماندگار كتاب در (l'alchimie, savoir divin)

ميسازد/4 نمايان
درحÇقيقت دارد, داللت آن بÇر اصÇنام لغت عربي, زبان در كه پيكرها اين

5. Vivanteset Parlantes

تÇعلق آن بÇه كه است معبدي كاهن يك, هر و هستند گويا5 و زنده مههايي مجس
از هستند/ كوا كب به منسوب اله هفت با مطابق معبد, هفت كاهن هفت آنها دارد/
حران صابÃين معبد هفت يادآور پيكرها, اين كه ميكند خاطرنشان كربن اينرو
بÇودند/ اسالم در هرمسي كانون گردانندگان ميالدي, دهم قرن تا حداقل كه است
نشدهاند, ساخته معمولي فلزات از كه دليل اين به هستند گويا و زنده پيكرها, اين
گÇرفته صÇورت آن بÇر كÇيميايي عمليات كه شدهاند تشكيل فلسفي" "فلز از بلكه
هستند دووجهي كاهن, طرح و زنده پيكرهاي طرح كه ميكند تأ كيد كربن است/

ميگردد/ پديدار واال صنعت بهمثابة كيميا آن, تحت  كه
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Ç3كتابالماجد

است, كربن قديميتر بسيار مطالعههاي از كه كتابالماجد ترجمة و تحقيق
سÇخن هÇنگام در لوري پير كه است برخوردار استواري و اهميت چنان از خود
بسيار "مطالعة عنوان با آن از باطني كيمياي پيرامون شده انجام تحقيقات از  گفتن

1. Eranus-Jahrbuch ارانوس) (سالنامة

,18 شÇمارة ياربوخ,1 Ç ارانوس مجموعة در ابتدا در تحقيق اين ميكند/ ياد غني"

2. C. G. Jung

رسيده چاپ به گوستاويونگ2 كارل ويژهنامة ,ê7 Ç 11ê صفحات ,19ë0 زوريخ,
از بيشتري تعداد دسترس در را آن مجموعه, اين در آن د مجد چاپ با لوري و بود
كÇتاب تÇفسيري تÇرجÇمة و اراÇÄه شÇامل تحقيق, اين است/ داده قرار خوانندگان
مسلمان" كيميا گر مابعدالطبيعي نقش "تبيين به كه است ان حي بن جابر از الماجد

دارد/ اختصاص
Ç ع Ç م حرف سه دربارة كه ميپردازد تأمالتي به كامل بهطور  كتابالماجد
فارسي/ سلمان و علي(ع), د(ص) محم نامهاي اختصاري حروف يعني است; س
تاريخي شخصيت يك از فراتر تي موقعي شخصيت, سه اين به عرفا اوايل, همان از
را زمÇين روي بÇر جÇلوههايشان و الهÇي اصÇل سه س, Ç ع Ç م عاليم با و بخشيده
ليÇة او سÇدههاي بÇه مربوط كه شيعي عرفاني مختلف فرقههاي كردهاند/ ص مشخ

/230 Ç 3 صص ,ê عربي(تنع) نگارشهاي تاريخ سزگين, فÆاد به: شود رجوع /3

جابر هستند/3 قايل حرف سه اين براي مختلفي مهاي تقد ترتيبو هستند, هجري
مكانهاي در ترتيب به را "م" و "س" و ميدهد "ع" به را ل او مرتبة خود, نظام در
در كه نÔصيريه فرقة به ترتيب اين به جابر كه است معتقد كراوس مينشاند/ بعدي
داليÇلي از يكي اين و است شده نزديك گرفتهاند, پا هجري سوم قرن دوم نيمة
جعفر امام شا گرد بهعنوان جابر تاريخي واقعيت آن, واسطة به كراوس كه است
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ميبرد/ سÆال زير را هجري دوم قرن در صادق(ع)
نشان ميخواهد ترتيب اين به كراوس كه اين نيز مسألهو اين در مهم نكتة اما
كÇه است آن ميباشد, هجري سوم قرن از پس دورة به مربوط جابر آثار كه دهد
بÇهعالوه, دارد, تفاوت است, س" م, "ع, كه نصيريه فرقة ترتيب با جابر ترتيب
هجري ل او قرن به بلكه سوم, قرن به نه شيعي, فرقههاي چنين لية او شكلگيري

ميگرديم/ باز مقاله بعدي بخش در موضوع اين به ما ميگردد/ باز
Çا ام است/ مÇوعود امام فوق, متن در ماجد از منظور كه دارد اعتقاد  كراوس
كه است باور اين بر وي نيست/ يكي مهدي(ع) امام با ماجد كه است معتقد  كربن
كه است مثالي نمونة بلكه واحد, فرديتي نه "ماجد" حقيقي <محتواي
دوش بÇر را شÇخصي كÇوششي سÇنگين بÇار كÇه ميشود اطالق كساني به
سÇلمان هجرت و خروج همانا وضعيتشان و اعتقادي اصل و ميگيرند
نميتوان آشفته و مبهم نشانههاي پارهاي اقامة جز ديگر اينجا, در است/
سنجش اجازة هنوز نيز نشانهها اين حاوي متنهاي چگونگي و كرد  كاري

مÇنبع, در مÇنقول گÇوستاويونگ, كÇارل يÇادنامه در 19ë0 چاپ ,109 Ç 110 صص الماجد, كربن, /1
واال/ صنعت كربن, در د مجد چاپ نيز و /232 ص ,ê تنع سزگين,

نميدهد/>1 را كلي طرح ارزيابي و

است نگفته هرگز جابر ماجدكيست?" "سينيا ميگويد ديگر جايي  كربندر
را نÇاسوت مدينة و شده صادر روح از كه ا كسيري است, منتظر امام همان او  كه
و دارد مطابقت ع تشي تمامي آخرتشناسي نظام با فكر اين كرد, خواهد دگرگون
و غÇريب هÇمان "سين" دارند/ تمايل آن كردن" "سياسي به اغلب غربي ران مفس
نÇور و است امÇام برگزيده, و كرده پيدا را خود راه مجاهده با كه كسي است, يتيم

"عين"/ محض
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واال صنعت كيميا, Ç ب

تي ميÇاه جهت به اين و است, واال بهمثابةصنعت كيميا كربن كتاب عنوان
مÇناسبتهاي بÇه و بÇهدفعات او مÇيدهد/ كيميا از ي تلق طرز اين به وي كه است
هÇنگامي مÇوارد, اين جملة از ميكند/ ياد واال صنعت عنوان به كيميا از دي متعد

ميگويد: سخن جلدكيالبرهانفياسرارعلمميزان عظيم اثر دربارة كه است
كه ميكند عرضه را كيميا از ديدگاهي بهخوبي ( كتابالبرهان) <آن
روانشÇناختي تÇمثيلي يÇا ناخودآ گاه ضمير خيالپردازي يك صرف نه
يك يÇا شÇيميدان يك كÇه آنگÇونه مÇواد, با كاركردن صرف نه و است
است/ معنوي هم و مادي هم عملياتي كيميا, اين مينمايد/ عمل داروساز
عنواني ÇÇ فالسفه نمادهاي تحت كه است رازي وجه, دو اين ميان پيوند
صنعت چون و است نهان ÇÇ ميبرند به كار خود ناميدن براي كيميا گران  كه

1. intermonde

كÇه است العالمين1 بين يك آن مكان ميشود, شامل را وجه دو هر واال
نÇمايش حÇمل بÇراي وسÇيله بهترين معبد, يك قالب و آن آÄيني شكل

/ìë ص واال, صنعت كربن, /2

است/>2 وجه) دو (هر فرا گير

كÇه مÇيآورد مÇيان به سخن ديدگاهي از كربن كه كرديم بيان مه مقد در Âقب
است ديدگاه اين در ميداند/ بشر" و طبيعت معنوي تجربة و "علم بهمثابة را  كيميا
بهعنوان بلكه نميشوند, دانسته ي ماد عملياتي بهمثابة Hصرف كيميايي عمليات  كه
مÇعنوي استعداد ميخواهد كه ميشوند ي تلق طبيعت معنوي Ç روحي تجربة يك
انسان در را آن تا كند آزاد ميشود, واقع كيميايي عمليات مورد كه را فلزي ذاتي

3. L'homme interieur

نمايد/ م متجس دروني3
اسÇرار از پÇردهاي در و بÇرقرار عÇمليات دو ايÇن ميان رابطة ترتيب, اين به
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عÇدم و حفظ بر پيوسته ÇÇ كيميا گران ÇÇ فالسفه كه اسراري ميگيرد; قرار مكنون
دورة در مانده بهجاي هرمسي آثار در بهويژه را اين و داشتهاند, اصرار آن, افشاي

1. Le Secret de la Création

انÇجام آن پيرامÇون جامع مطالعهاي روسكا كه "سرالخليقه"1 بهخصوص اسالمي,

زمردين/ لوح روسكا, منبع: /2

هستيم/2 شاهد است, داده
مÇيتوانÇد فÇوق تأثÇيرگذاريهÇاي و تبديالت چگونه كه اينجاست سÆال
دل سÇوي "بÇه عÇميق مقالة مطالعة جهت, اين در ميكنيم فكر ما گيرد? صورت

3. Vers le Caeur de lapierre

باشد: راه گشا ميتواند لوري پير اثر سنگ"3
ايÇدة كÇنيم, طÇرح را آن جÇوانب تمام ميخواهيم ما كه اساسي <ايدة
ميان كه تقابلي با گاه عرب, كيميا گران است/ عالم حياتي حركت وحدت
سخن آن از كردهاند, برقرار نفس با روح بين نيز و روح با جسد) (و جسم
و نÇيست اسÇاسي تمايزها اين كه بدانيم بايد اينجا در آوردهاند/ ميان به
دربارة جلدكي و جابر نظير كيميا گراني بينش شكلدهندة كه نيست چيزي
اساسي بسيار لطيف, و كثيف ميان تمايز برعكس, بلكه باشد, بوده جهان
يÇا "مÇادي" كÇثيف, حÇاالتي ميتوانند (مظاهر) يافته ظهور ذوات است/
هسÇتي مÇراتب در تÇفاوت تÇفاوت, ايÇن امÇا بگÇيرند, خÇود به لطيفتر

4. Ontologique

زيرا مينويسد: احسايي احمد شيخ ماهيت/ در تفاوت نه است, شناختي4
وجودي نور نيز اجساد هستند, سيال حالت به وجودي نور ارواح, Hنهايت

/2ì ص عرفان, و كيميا لوري, /ë

جامد/>5 حالت در اما هستند,

يك از گÇذار و انرژي چرخههاي و وجودي مختلف مراتب ترتيب, اين به
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سÇطوح تÇمام جامع كه بشر نوع اما ميگردد/ طرح ديگر مرتبة به وجودي مرتبة
قواي تركيب براي مكان بهترين است, آن روحانيترين تا كثيفترين از وجود
است/ حÇيات بسÇط بÇراي ضروري عوالم بين گذرهايي و كثيف اجساد و لطيف
نيز كيميا اما است/ زميني و آسماني قواي مبادلة براي مكان بهترين بشري جوهر
سطح به وجودي سطح يك از گذر تبديلو عمل اين مصنوعي, بهصورت ميتواند
انسÇان همزمان, نيز و فلزات ميتواند آن تأثيرگذاري حوزة دهد/ انجام را باالتر

1. Corps subtil

جسÇم لطÇيف,1 جسÇم درونÇي رشÇد تÇوأمان, بÇهطور مÇيتوانÇد < كÇيميا بÇاشد/

2. Corps de résurrection

بر واقعي عمليات يك كردن دروني ديگر, عبارت به كند/ ق محق را رستاخيزي2

رفانيÇع فيزيولوژي يك در كه است روانشناختي وا كنش تحصيل مواد, روي

/73 ص واال, صنعت كربن, /3

كيميا آن, جهت به كربن كه است چيزي اين و ميگردد>3 حل رستاخيزي" "جسم
نÇوشتههاي در كÇربن, گÇفتة بÇه كÇه مÇوضوعي مÇيدانÇد; واال" "صÇÇنعت يك را
شÇيخي مكتب نيز و رعليشاه مظف و نورعليشاه ولي, اهللا نعمت شاه ميرفندرسكي,

مييابد/ امتداد
مÇرحÇله دو واجÇد كيميا ميگيرد, بهره آن از جابر كه زوسيموس نظر به بنا
از را روح بايد مرحله يك در شدهاند, تشكيل روح و جسم از فلزات چون است:
دربارة ديدگاه نوع اين داد/ پيوند جسم با را روح ديگر, مرحلة در و كرد جدا جسم
آمد ميان به انسان دروني تبديل از سخن كه آنجا تا يافت گستردهتري ابعاد فلزات
كÇÔربن اصÇطالح در را Art hiératique نام شايستگي كه كيمياست از جنبه اين و
ÇÇ ميبينيم رازي آثار در چنانكه ÇÇ طبيعي Hصرف كيمياي يك كه عنواني مييابد;

كه ميدهد توضيح زيبايي به اينجا در كربن نيست/ آن سزاوار
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اين به اينكه گردد, بدل روح به جسم و جسم به روح كه مطلب <اين
همين Hدقيق كنيم, توليد باز را شده روحاني Âكام و لطيف جسم ترتيب,

1. mundus imaginalis

/ìë Ç ìì صص واال, صنعت كربن, /2

است/>2 خيال1 عالم مقام ايراني, حكماي نزد در كه است موضوع

يوناني علوم با اسالم دنياي علمي تماس آغاز Ç ج

ابهامهايي و مسايل با هجري دوم و ل او قرون در اسالم دنياي در علوم تاريخ
از يكي است/ همراه يوناني علوم با اسالم دنياي تماس چگونگي و زمان زمينة در
گÇفته HالبÇغ است/ عÇربي به يوناني از متون ترجمة آغاز زمان مسألة مسايل, اين
با دوم) قرن دوم (نيمة الرشيد هارون زمان در علمي متون ترجمة < كار كه ميشود

/2ê9 ص يوناني, علوم انتقال اوليدي, /3

است/ مÇناقشه قÇابل ت دÇش بÇه سÇخن ايÇن اما شد>,3 آغاز برمكي جعفر تشويق
جÇهت در را روزنÇههايي كÇيميا, حÇوزة در شÇده انجام غني و پردامنه تحقيقات

مينهد/ دراختيار رايج نظر اين اصالح

كيميا/ بخش بهويژه ,ê ج عربي), نگارشهاي تنع(تاريخ كيميايي بخش به رك /ê

پرداخته,4 كيميايي آثار منظر از فوق مسألة به عالمانه بسيار كه سزگين فÆاد
كه است معتقد

و سرياني يوناني, از عقلي و طبيعي علوم كتب ترجمههاي <نخستين
از زبان عرب دانشمند يك ميگردد/ باز هجري ل او قرن به ميانه فارسي
يÇاد زبانهاي از بسياري ترجمههاي ميتوانست Hطبيعت هجري دوم قرن
چنان عربي, علمي اصطالحات بنابراين, باشد/ داشته دراختيار را و/// شده
كه است آشكار ديگر ما براي كه بود كرده طي را تكامل از بااليي مرحلة

است/> ننهاده بنيان را ترجمه اصطالحات نين, Ôح مكتب Hصرف
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دوم قرن كيميا گر ان, حي بن جابر شخصيت هات, توج كانون در راستا اين در
با Hخصوص علوم حجيم و عظيم داير¸المعارف يك مÆلف كه او دارد/ قرار هجري
گستردهاش ارجاعات و شده عرضه اطالعات عمق عظمتو كيمياست, محوريت
در جÇابر كÇه مÇيدهد قرار روسكا فراروي را اساسي پرسش اين يوناني, منابع به
بÇهطور را وسÇيعي آ گÇاهي چÇنين بÇتوان كه است يافته آموزش مدرسه  كدامين

/212 ص منبع, همان /1

مقالة دو با ميالدي 1930 در كراوس پل فرا گرفت?1 آن در آموزشي و روشمند
زمÇينه ايÇن در انقالبي جابر", افسانة "فروپاشي نيز و اسماعيليه" و ان جابربنحي"
و هجري دوم قرن در جابر تاريخي واقعيت مبني بر تي سن ديدگاه وي كرد/ ايجاد
به مربوط آراي و اطالعات روايات, صادق(ع), جعفر امام نزد در وي شا گردي
جÇابر, آثÇار كÇه شÇد معتقد و خواند بياعتبار را هجري دوم قرن در جابر زندگي
"مسألة پÇديدآمدن بÇه منجر كه كراوس فرضيات مهمترين است/ مجعول آثاري

است: زير شرح به شد, جابري"
پذيرش ن متضم جابر, نوشتههاي ب) وي/ آثار زياد فوقالعاده حجم الف)
آثار در اسماعيلي عناصر وجود ج) است/ اسالم در يوناني علوم مجموعة جذب و
اواخر از قبل به متعلق است نميتوانسته تاريخي شواهد طبق افكار, اين كه جابر
يÇوناني, آثÇار تÇرجÇمة براي شده پذيرفته تاريخ د) باشد/ بوده هجري سوم قرن

آن/ از قبل نه و ميباشد اسحاق بن حنين مكتب دورة به مربوط
ثÇابت مÇيتوان كه است معتقد وي فوق, داليل مجموع مالحظة با بنابراين,
د نقدهايمتعد مورد ايننظر, است/ بعدي ادوار به مربوط مجموعةآثارجابر,  كرد

2. Stapleton

فÆÇاد نÇصر, حسÇين د يÇس سÇتپلتون2, الهاشمي, يحيي د سي نظير افرادي سوي از
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در مÇا است/ گÇرفته قÇرار پا كسÇتاني الحق نعمان د سي Gاخير و لوري پير سزگين,
ميپردازيم/ باره اين در كربن هانري نقدهاي و نظرات به خاص بهطور اينجا

دچار او كه ميكند خاطرنشان كراوس پل عظيم تحقيقات به اشاره با  كربن
از سÇخن احسÇاسي, واژههÇاي با 1930 سال در او است/ شده افراط گرايي نوعي
بود آن "فروپاشي" اصطالح از منظورش و آورد ميان به جابر افسانة "فروپاشي"
جÇعفر امÇام شÇا گÇرد كه است نداشته وجود جابر نام به واقعي شخصيت يك  كه
كراوس, است/ مانده بهجاي نام اين تحت كه باشد كتبي مÆلف و بوده صادق(ع)
و مÇيدانست دوم قÇرن نÇه و هÇجري چÇهارم و سÇوم سÇدههاي را نگارش تاريخ
و نÇتايج نÇظر, اين ميدانست/ دي متعد مÆلفان تأليف حاصل را جابري مجموعة

دارد/ ي مهم پيامدهاي
افرادي آثار با را جابر آثار ا گر كه ميكند خاطرنشان كراوس, نقد در  كربن
حجيمتر چندان وي آثار كنيم, مقايسه سنت همان در مجلسي يا و عربي, ابن نظير
كÇربن جÇابر, متون در اسماعيلي شيعي اشارات وجود با رابطه در نميآيد/ بهنظر
مÇيان در صÇادق(ع) امÇام زمÇان همان در اسماعيلي باورهاي كه ميشود يادآور
وضÇوح و آمÇده پديد اسماعيل امامت طرفداران ميان در بهخصوص او اطرافيان
بÇروز ص خÇمش گروههاي صورت به را خود اسماعيليان, آنكه از قبل بود, يافته
انÇتسابها, آنÇها مÇيان كه كيميا زمينة در جابر نوشتههاي كراوس, نظر در دهند/
پرداخÇتة و ساخته دارد, وجود يوناني انديشمندان به فراوان اشارات و ارجاعات

ان/ حي جابربن بهنام تاريخي واحد شخصيت يك نه است, مسلمان مÆلفان
در كÇه نÇقلقولهايي و مÇنابع كÇه كÇراوس عÇقيدة ايÇن مÇقابل در عالوه, به
و سÇاخته درحقيقت, شده, منسوب يونان" باستاني "حكماي به جابري مجموعة
طÇرح را سÆÇال ايÇن كÇربن ندارد, يوناني اصالت و است مسلمانان خود پرداختة
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تا بودهاند آشنا يوناني نويسندگان با آنقدر مسلمان نويسندگان چگونه كه ميكند
ت وÇق بÇا كÇربن دهÇند/ قÇرار آنÇان نÇام بÇه را خÇود پرداختههاي و ساخته بتوانند
مجعول آثار بلكه نباشند, يوناني اصيل متون اينها ا گر حتي كه ميكند خاطرنشان

/70 ص واال, صنعت كربن, /1

معني اين به هستند,1 يوناني از ترجمههايي عربي, متون آن باشند, يوناني زبان به
يك از عربي ترجمة و باشد بوده مجعول خود آنها يوناني نسخة است ممكن  كه

باشد/ شده انجام يوناني مجعول نسخة
وي عالمانة كنكاش حاصل كه ÇÇ سزگين نظر به است شايسته راستا, اين در

كنيم: اشاره ÇÇ است جابر پيرامون
اصÇيل و قديم كتابهاي را نقش مهمترين عربي, علوم پيدايش <در
كه مجعولي آثار بيشتر, و بعدي نوشتههاي بلكه نداشتند, برعهده يوناني
نگاشته زبانها ديگر و يوناني زبان به مشرب يوناني گونا گون ملتهاي
عÇربي عÇلوم ظÇهور آثÇار مÇهمترين كه ميرسد نظر به بود/ مÆثر بودند,
HمومÇع آثÇار, اين ترجمة باشد/ اسالم ظهور از پيش سده يك به مربوط
منسوب نوشتههاي كه نظر اين است/ بوده يوناني اصيل كتابهاي ترجمة
ديگر باشد, بوده عربها جعلي آثار باستان, يونان و روم انديشمندان به

/189 ص تنع, سزگين, /2

نيست/>2 دفاع قابل

دارد, جÇابري نظام در اساسي تأثيري كه بليناس مورد در خاص, طور به اما
دانشگÇاه عÇالي مÇطالعات كÇاربردي مدرسة در خود درسهاي سلسله در  كربن
است/ يÇوناني زبÇان از ترجمههايي Hدقيق بليناس, متون كه ميگيرد نتيجه سوربن

ميگويد: بليناس كتاباالصنام دربارة وي
االصنام كتاب عربي متن كه ميكنيم ا كتفا نكته اين گفتن به فقط <ما
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دارد/ اصÇيل يÇوناني مÇتن يك از نشÇان كÇه است دي تعدÇم عاليم داراي
حاصل يا كه دارد وجود آن در اسالمي عبارات برخي الجرم اين, باوجود

/7ê ص واال, صنعت كربن, /1

است>/1 بوده مÆمن نسخهنويس يك يا و عرب مترجم  كار

اصيل كيميا گر زوسيموس, از پس دوران ه متوج را ما كربن راستا, همين در
عÇربي كيمياي شكوفايي و شكلگيري دوران تا ميالدي) پنجم تا سوم قرن (بين
مشÇهور "مÇقلدين" دورة عÇنوان به شيمي تاريخ مطالعات در كه دورهاي ميكند;

است/
مجعول "نوشتههاي عصر را آن و ميكند اعتراض نامگذاري اين به كربن اما

2. Pseudépigraphes acréateurs

است/ بوده ق خال فيني لÆم كار حاصل كه مجعولي نوشتههاي يعني

كÇه مÇيزيستند ر تأخÇم نوافالطونيان و گنوسيها عصر, اين در مينامد/ ق"2 خال
بÇا دوره ايÇن در مÇا ميشد/ محسوب آنان مذهبي Ç فلسفي نظام از جزيي  كيميا,
و است, كرده هضم خود در را مذهبي و فلسفي عناصر كه هستيم مواجه  كيميايي

/1ìê ص عرفان, و كيميا لوري, /3

از ( كÇه جابري كيمياي ميان موجود احتمالي3 ارتباط بر كربن كه اينجاست در
عصر كيمياي و سو يك از است) آن مذهبي Ç فلسفي وجه آن, بارز صههاي مشخ

ميگذارد/ انگشت فوقالذ كر
كتاب از كه شويم متذكر بايد كرديم, اشاره نيز اين از پيش چنانكه سرانجام
بÇر جلدكي شرح طريق از ما است/ شده انجام ترجمه دو حداقل بليناس, االصنام
ترجمة و يزيد بن خالد براي اموي عصر در آن از ترجمهاي كه ميدانيم متن اين
خاطرنشان كربن است/ شده انجام مأمون خليفه زمان در عباسيان, عصر در ديگر
پرداخÇتة و ساخته را جلدكي سخن اين كه نداريم محكمي دليل هيچ ما كه ميكند
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مÇبني بÇر خود نظر تقويت در نيز ديگري شواهد عالوه به وي بدانيم/ وي ذهن
اين كه است رايج نظرية برخالف كه ميكند اراÄه ترجمه نهضت هنگام زود آغاز

ميبرد/ عقب شيد الر هارون دورة حدود تا را امر
جايي در ما و است كربن صي تخص حوزة با مرتبط كه را شواهد اين از يكي
جÇهت در كÇربن مÇيكنيم/ ذ كر نيافتهايم, را آن سزگين, مهم اثر جمله از ديگر,
ارجاع سهروردي بيان به را ما اموي, عصر در علمي Ç فرهنگي فعاليت نشاندادن
شده انجام ترجمههاي نثار معتزله كه ميدهد خبر سرزنشي از سهروردي ميدهد/

/71 ص واال, صنعت كربن, /1

ميكردند/1 امويان عصر در
متون ترجمة آغاز مبني بر كربن نظر تأييد در دي متعد شواهد ترتيب, اين به
ìë9) هÇجري 38 سÇال حÇتي هÇجري, ل او قÇرن هÇمان از عÇربي زبÇان به علمي
ايÇن و دارد وجÇود زوسÇيموس آثÇار از يكÇي تÇرجÇمة تÇاريخ يÇعني ميالدي),
جÇهان در عربي زبان به متون ترجمة هنگام زود آغاز كشف در مهم دستاوردي

است/ زمينه اين در رايج ديدگاه به نسبت اسالم,

نتيجه

و جÇامع تÇحقيقي كÇيميا, پÇيرامÇون كÇربن مÇطالعة كÇÇه نÇÇموديم مشÇÇاهده
نÇيز و آن با مرتبط حوزههاي ساير بر وي تسلط دليل به كه است پديدارشناسانه
كمال اوج در و حيات سالهاي واپسين در كيميا زمينة در وي آثار كه مطلب اين
و مطالعه با او است/ برخوردار هي توج قابل غناي از است, شده تأليف وي علمي
نÇه كÇه مÇيشناساند ما به را كيميا واالي صنعت جابر, و جلدكي از آثاري في معر
و مÇواد بÇا كÇار صÇرف نÇه و است واقÇعيت از عÇاري رمÇزپردازيهÇاي صرف
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است/ معنوي و ي ماد بعد دو هر جامع همزمان, بلكه ي, ماد فرآيندهاي
عÇلوم با اسالم دنياي علمي مواجهة آغاز نقطة پيرامون مناقشه در عالوه, به
در نÇه مواجÇهه اين كه ميكند دفاع تي سن نظريه از جابري مسألة مورد در يوناني
اين در است/ بوده هجري ل او قرن از حتي و هجري دوم قرن در بلكه سوم, قرن
دفÇاع ان يÇح بÇن جÇابر تÇاريخي واقÇعيت از براهين, اقامة با و قوت با وي راستا,
پÇيرامÇون سÇوربن در وي دروس سÇلسله از بÇخشي آنكÇه سÇرانÇجام و مÇيكند,
اين از لوري پير است/ مانده باقي نشده چاپ عربي, كيمياي تاريخي شكلگيري
و كÇيميا خÇود مÇاندگار كتاب دو ضميمة در آنها از كه گزارشي در دروس سلسله
ميكند/ ياد فني" بسيار و "عالمانه توصيف با ميكند, اراÄه عرفاندرسرزميناسالم
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اده سج هنر

1. The Art of the Prayer Rug: Content and Symbolism.

ورمز1 محتوا

نÇويسندة انگÇلستان/ ولز پÇرنس بنياد در سنتي و بصري هنرهاي بخش استاد ; Emma Clark /2
اسالمي/ سنتي هنرهاي درخصوص د متعد مقاالت و  كتاب

كالرك2 ما ا

شهرآييني مصطفي سيد ترجمه:

اعÇراب, يكشب و هزار شگفتانگيز افسانههاي كه است قرن يك از بيش
قÇاليچهاي از سخن آنها در كه ههايي قص است; ساخته خود شيفتة را غرب جهان
خÇوشيهاي از لبÇريز زيÇبا, افسÇانهاي, جÇهاني به را خواننده كه است سحرآميز
سرور و تبخش لذ شگفتيهاي سراسر, كه ميبرد سرزميني به و غريب, و عجيب
سÇنت در اده سج از دور پژوا كي ميتوان را سحرآميز قاليچة اين است/ آسماني
افسÇون بÇه آن و ميايسÇتد نماز به آن بر نمازگزار كه ادهاي سج دانست; اسالمي

ميبرد/ پرديس به يعني ديگر عالمي به را او خود,
بÇاستاني و جغرافيايي تاريخي, خاستگاههاي دربارة فرش برجستة خبرگان
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قÇديمي, بÇافتههاي و فÇرش بÇينالمÇللي مÇجلة ,(Hali) هÇالي در مÇقاالتي بÇه كÇنيد نگÇاه ÂثÇم /1
/103 ,93 , 88,ë8 شمارههاي

تجزيه به آنها در حتي و نوشته1 بسياري مطالب آن, تكاملي سير و اسالمي ادة سج
گرهها تعداد و مورداستفاده, مواد طرحها, الگوها, دربارة فني دقيق تحليلهاي و
چندانÇي مطالعة اده, سج نمادگري و محتوا دربارة اما پرداختهاند/ سانتيمتر هر در

و استفاده قديم, "تاريخ عنوان با است هاوزن اتينگ ريچارد مقاله ه توج قابل استثنا¾هاي از يكي /2
تÇا بÇعد بÇه زمان آن از ;"197ê سال واشنگتن موزة در نمايشگاهي فهرست اده, سج شمايلنگاري
بÇود, ديكسÇون جÇين از خÇوبي مÇقاله شامل كه كافل رالف ط توس قفقازي ادههاي سج كتاب چاپ

است/ نشده چاپ ديگري مطلب ادهها سج رمز و طرح درخصوص

HالبÇغ روشÇني, بÇهرغم كÇه اده جÇس نÇقش كÇلي, بÇهطور است/2 نگÇرفته صورت
فراهم نماز آوردن بجاي براي مخصوص مكاني كه است اين گرفتهاند, ناديدهاش
نÇقش هÇمين به نظر با اسالم, در اده سج رمزي محتواي به ما نگرش و ميآورد/

است/ آن لية او و اصلي
عي دÇم Âاص حاضر مقالة كه است ژرفي موضوع اين چيست? نماز ماهيت
دامÇاسن, جÇان يس, دÇق سÇخن تكرار به تنها اينجا در و نيست آن به دستيافتن
تÇعالي مÇوجب نÇماز خÇداست>/ سÇوي بÇه نÇفس <عروج نماز كه ميكنيم بسنده
اده, جÇس بÇر ايسÇتادن مÇيشود/ پÇروردگار نزد ابدي حضور به زمان از نمازگزار
دكÇتر بÇهتعبير دنياست; به گفتن <نه> و آسمان سوي به چرخش در گام نخستين

/121 ص لينگز, مارتين ازلي, نمونة و نماد /3

اين به است>/3 شدن قدسيان جذب براي آسمان سوي به <چرخش لينگز مارتين
بÇهطور و است مÇراقÇبه و نماز براي پشتوانهاي چيز, هر از پيش اده سج ترتيب,
بوده عيان عالم مكان و زمان از خارج او كه ميكند يادآوري نمازگزار به نمادين,
در كه است يادآوري شايان اينجا در است/ كرده مكان نقل سرمدي لحظهاي به و
[برعكس زانوهايش كه ميكردند توصيف كسي به را مسيح دشمن وسطي, قرون
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/ì8 ص كواماراسوامي, پ/ راما/ عبادت, در د تجس به كنيد رجوع /1

بزند/1 زانو پروردگار برابر در نميتوانست لذا و ميشد خم عقب به ديگران]
است اين گرفتن) وضو از (بعد مسأله لين او ميايستد نماز به مسلماني هرگاه
كعبه به رو سپس گزارد?> نماز بايد طرف كدام <به يا است?> كدام قبله <جهت  كه
حكÇم در مسÇلمانان همة براي نمادين, لحاظ به كه جايي همان ميايستد; نماز به
در نÇه جÇهتگيري اين است/ زمين و آسمان برخوردگاه بزرگترين و عالم مركز
دل ه توجÇم كÇعبه به كردن رو با نمازگزار ميشود: مربوط هم نفس به بلكه ظاهر,
يعني انسان, ة قو برترين جايگاه هم دل است/ خداوند> <خانه دل كه چرا ميشود;
رنه گنون, بزرگ, نويسندة گفتة به بنا هم و درمييابد را متعالي امر كه است عقل
و بÇاشد انسÇان بÇه نظر خواه است/// مركز نماد Hذات> دل س, مقد نمادهاي دربارة

/1êë ص غار, و قلب ,32 فصل گنون, رنه بنيادين, نمادهاي /2

جهان>/2 به خواه
اسالم, در قديم از محراب نقش و است قبله نشانگر محراب مسجدي, هر در
اده, جÇس نÇام شÇنيدن بÇا اسÇالم جهان در هركسي است/ بوده اده سج اصلي عنصر
جÇديد ادههاي جÇس چÇند هÇر مÇيآورد/ يÇاد به را محراب منحني نقش بيدرنگ
طرح همان ولي نيست قديم زيبايي به ديگر بافتشان و رنگ طرح,  كارخانهاي,
اسÇتفاده "باستاني" تعبير از اينجا در من داشتهاند/ نگه خود در را محراب باستاني
تاريخچهاش ولي است, اسالم مختص Hتقريب طرح اين امروز ا گرچه زيرا ميكنم;
پارهاي طرح, اين خاستگاه دربارة ميگردد/ باز ميالدي هفتم قرن از پيش به ه البت
مورداستفاده تاقچههاي از برگرفته را آن اينكه جمله از است; شده مطرح نظريات
قÇويتر, بهاحتمال اما دانستهاند/ باستان روم و يونان معماري در مهها مجس براي
از بسÇياري اقÇامتگاههاي و غÇارها كÇماني شكل همان محراب, نخستين الگوي



119 اده سج هنر

فÇرشته جبراÇÄيل سوي از را الهي وحي لينبار او د محم حضرت آن در كه حرا كوه غار واقع در /1
دارد/ محراب يك به شبيه و كوچك شكل كرد, دريافت

ميزيستهاند/ س1 مقد مكاني بهمنزلة آنجا در زماني كه دنياست تاركان و عابدان
نÇزديكي در مÇيالدي) ë قÇرن اواخر در شده (بنا مارسبا صومعة اطراف در Âمث
النÇههاي چÇون بÇرخÇي كÇه هست حÇجرههايي تÇختهسنگها, دل در بحرالميت
پÇيچيدهتري ظÇاهر از مÇخروطي كÇندوهايي چÇون ديگÇر بÇرخÇي و زيÇرزميني
و ساده Áمعمو> حجرهها اين كه داشت اظهار سفرنامهنويسي Gاخير برخوردارند/
تاق بود/// تاق شكل به محرابي آن, شرقي ديوار در اما است/ تزÄيني هر از خالي

/30ê ص دالويمپل, ويليام س, مقد كوه از /2

نكÇتة بÇود>/2 نÇماز درست جÇهت نشاندهندة حجره, شرقي ديوار در  كوچكي
Âكام عنصري مسيحي, لية او عبادي مراسم در كه طرحي كه است اين ه توج جالب
ارزش همة Hاساس و فروكاسته معماري محض ويژگي يك به امروزه بوده, حياتي
در طÇرح همين كه درحالي است/ شده ظاهريش شكل فداي آن, دروني نمادين
تيتوس چنانكه است/ شده تبديل ليه او و اصلي عنصري به اسالمي عبادي مراسم
جهاني نمادي از برگرفته محراب, كه است اين مهم <مطلب مينويسد: بوركهارت

/ 8ìص بوركهارت, تيتوس معنا, و زبان اسالمي, هنر /3

به هم باز بحث, طول در است>/3 كرده تأييد Hتلويح را نماد اين نيز وقرآن است
ميپردازيم/ موضوع اين

و است پÇرديس يÇعني ديگÇر, عÇالم بÇه دري نشاندهندة همچنين محراب
شهر, باروهاي مساجد, مساجد, در از اعم اسالمي معماري در كه نيست بيجهت
تزيين عي متنو و زيبا بهطور ديگر اتاق به اتاقي ورودي در حتي و تي, سن منازل
خود به را نظر Âكام اطرافشان, ساده ديوارهاي با مقايسه در كه به گونهاي شدهاند
امÇا نÇيست گشÇودني درهÇا, مثل فيزيكي لحاظ به محراب ا گرچه ميكنند/ جلب
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از اسÇتفاده است/ سÇرمديت به زمان از روزنهاي نشاندهندة متافيزيكي بهلحاظ
بÇراي كÇه كسÇي زيÇرا دارد: تأ كÇيد نÇماد هÇمين بÇر نÇيز اده سج در محراب نقش
است/ آسمان و زمين يعني عالم دو آستانة در مينهد اده سج بر گام نمازگزاردن,
وضÇع به وضعي از عبور نمايانگر و گذرگاه Hاساس <در, مينويسد: گنون چنانكه
و زمÇيني بÇه را دو ايÇن ميتوان كه است "دروني" به "بيروني" از بهويژه و ديگر

همانجا/ رنه گنون, /1

اشاره مسيح(ع) حضرت سخنان به ميتوان زمينه, اين در نمود>/1 قياس آسماني
به و گذشته, آن از شده, رستگار شود وارد بدان هركس كه هستم دري <من  كرد:

نه/ آية دهم, باب يوحنا, انجيل /2
هشت/ آية هفتم, باب متي, انجيل /3

پس شد>/3 خواهد گشوده رويش به بكوبد را آن كه <هر و ميرسد>2 مرغزاري
مأواي و باطن بهسوي و روح, بهسوي دروازهاي محراب, نمادين معاني از يكي

است/ انسان حقيقي خود
سÇقف و طÇرف دو در عÇمودي لÇشك سÇتوني نÇماي دو بÇا مÇحراب طرح
در چÇهارگوش و گنبد نشانگر Hاساس ادهها, سج در چه و مسجد در چه قوسياش,
يÇا فÇرش, با عرش تالقي از كلي نمادي محراب يعني است; آن شكل سادهترين
و آسÇمان, بÇا شكل قوسي تاق با محراب باالي منحني بخش است/ انسان با خدا
بر گنبد قاعدة چنانكه دارد/ تناظر زمين با نيز طرفينش عمودي شكل ستوني نماي

/17ì ص كتاب, همان رنه گنون, و 78 ص كتاب, همان بوكهارت, تيتوس به كنيد رجوع /ê

تيتوس نوشتة به بنا و است4 شده بنا معبد يا مسجد شكل مستطيل يا مكعب بخش
مÇعماريهاي تÇمام در و دنÇياست>/// <غار از شده كوچك تصويري بوكهارت,
و بÇوده خÇداونÇد تÇجليگاه يÇعني االقÇداس", "قدس از صورتي محراب, س, مقد
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/77 ص بوكهارت, تيتوس آن, روشهاي و اصول غرب, و درشرق ديني هنر /1

است/1 متناظر كليسا محراب همان با فينفسه
آن, منحني بااليي بخش كه است آدمي ظاهري شكل از بازتابي درواقع, تاق
چون شانههايي از آنكه پاييني بخش و آسماني ساحت از نشاني انسان, سر مانند

/10 فصل كتاب, همان لينگز, مارتين /2

نÇماز لحÇظة لحÇظه است/2 جسماني ساحت از نشاني ميشود شروع استوار,  كوه
سÇجود هنگام به ارتباط اين اوج نقطة و خداست, با انسان متقابل ارتباط نشانگر
اين نماز, طول در و ميكند/ لمس آن بااليي بخش در را اده سج پيشاني كه است
مÇحض, تسÇليم نشÇانة بÇه تعظيم سر آوردن فرود با نمازگزار كه است زماني تنها
اده جÇس روي مÇحراب نÇقش آسماني و شكل قوسي بخش وارد فيزيكي بهلحاظ
در كه دارد وجود تي سن لباسهايي چين كشور در كه است گفتني اينجا در ميشود/
با آن نمادين معناي كه است چهارگوش شكل به پايين در و شكل دايرهاي باال,

/17ì ص كتاب, همان رنه گنون, /3

است/3 يكي محراب تاق همان
چÇنانكه امÇا است عمومي امري آورديم, چنانكه محراب, رمزي محتواي

كتاب/ همان بوركهارت, تيتوس /ê

سورة در است/>4 آن مÆيد Hتلويح <قرآننيز ميكند يادآوري بوركهارت تيتوس
ميشود, توصيف مريم(ع) حضرت طفوليت دوران و تولد آن, در كه عمران آل
تÇحت مÇريم(ع) حÇضرت كÇه ميرود به كار جايي بر داللت براي محراب واژة
يا قال Hزق ر ندها ع د ج و المحراب ز كريا عليها ل خ د < كلما برد: پناه آنجا به زكريا(ع) مراقبت

خÇوردني او پÇيش مÇيرفت, او نÇزد مÇحراب بÇه زكÇريا كÇه هÇروقت آية37 : عمران, آل سورة /ë
خدا/ جانب از ميگفت: مريم ميرسد? كجا از تو براي اينها مريم, اي ميگفت: مييافت/

اهللا>/5 ند ع ن م هو Öتقال هذا كل اني مريم

عالم از جداي پناهي محل بنابراين, و "پناهگاه" بهمعناي محراب آيه, اين در
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هÇمچنين مÇحراب ميكنند/ آشتي هم با زمين و آسمان كه است مكاني و خارج,
خداوند, نزد زن پا كترين يعني مريم(ع) حضرت آنجا در كه است "رزق" مكان
و ه وردتوجÇم آسÇمان از بÇركت بهشكل معنوي, لحاظ به هم و ي ماد بهلحاظ هم
به فرزندي تو كه شده ر مقر چنين كه دادند پيغام او به فرشتگان و بود حق عنايت

بÇرتري جÇهان زنان بر و ساخت پا كيزه و برگزيد را تو خدا مريم, اي :ê2 آية عمران, آل سورة /1
داد/

مين>1 العال نسا¾ لي ع اصطفك و رك ه ط و فك اصط اهللا ن ا> ميآوري: دنيا به عيسي(ع) نام
و س مقد پناهگاه نوعي خود محراب, نقش همراه به اده سج ترتيب, اين به
است/ عÇذرا(ع) مÇريم پÇناهگاه يÇادآوري و مÇعنوي حيات تجديد براي مكاني
همان كه خويش, لية او مقام بازيابي سوي به است حركتي اده, سج روي ايستادن
به است نماز گزاردن حال در و است چنان و چنين كه است انساني مقام از عروج
خÇالقش, و او ميان و است زمين روي خدا خليفه كه مطلق بهصورت انسان مقام

جلد سوفيا, سنتي مطالعات مجلة كاظمي, رضاشاه شوان", فريتيوف و "نماز مقالة به كنيد رجوع /2
/1998 زمستان ,2 شمارة ,ê

آمده مهمي مطالب اده, سج و محراب دربارة نيز نور سورة در نيست/2 واسطهاي
Ô¹الزجاج ¹ جاج الز في Ôالمصباح Õصباح م فيها شكو¸ م ك ه ور Ôن ثل م رض واال موات السَّ Ôنور Ôاهللا> است:

آن در كÇه است چراغداني چون او نور مثل است/ زمين و آسمانها نور خدا : 3ë آية نور, سورة /3
درخشنده/ ستارهاي چون آبگينه آن و آبگينهاي درون چراغ آن باشد, چراغي

3/< Õي ر Ôد Õكوكب  كانها

در چÇراغ نور كه خداوند, حضور توصيف براي آيه اين در "مشكو¸", واژة
و "مشكو¸" ميان نزديكي پيوند بنابراين, رفتهو به كار است, آن نشانگر چراغدان
Çن م نورهÇ ل Ôاهللا ي دÖهÇ ي ورÇن لي ع Õنور> ميخوانيم: آيه دنبالة در است/ كار در "محراب"

مينمايد/ راه نور بدان بخواهد را كس هر خدا ديگر/ نور بر افزون نوري : 3ëآية نور, سورة /ê

يشا¾>/4
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خداوند فرا گير حضور يادآوري در الهي معرفت از نمادي بهمنزلة چراغ نور
چراغÇي محراب جلو مسجدي, هر در كه اينروست از و بوده مÆثر نمازگزار, به
مÇحراب بÇاالي از كÇه شده آويخته چراغهايي نيز ادهها سج بيشتر در ميآويزند/
نÇور و نور برترين <خداوند مينويسد: درمشكو¸االنوار الي غز ميآيد/ بهچشم
و نيست/> نوري هيچ او جز و است حقيقي نور و حق كه اوست تنها است/// نهايي
سÇورة از مÇذكور آيÇة كÇه است مÇحراب بÇا س(ع) قدÇم مريم ميان پيوند بهدليل
مÇيان پÇيوند يÇاد به را ما اين, و مينويسند مساجد بيشتر محراب بر را آل عمران
پÇناه خداوند به با كره نفس كه است دل درون <در زيرا مياندازد; دل و محراب

ص88 / بوركهارت, تيتوس اسالمي, هنر /1

ميبرد>/1
در نمادين نقشي چون اما ميبينيم, مساجد معماري در تنها را محراب Áمعمو

مرا كش/ در يوسف بن رس Öدم مانند يافت ميتوان رسها Öدم در اغلب را آنان /2

را مسجد معماري در محراب قديميترين ميرود/2 به كار اسالم جهان جاي همة
در مÇيالدي 70ì سÇال در وليÇد, امÇوي, خÇليفة بÇهدستور كÇه پذيرفتهاند Hعموم
Ç 2 سال به تاريخ, اين از پيش اما است/ شده ساخته مدينه در بي مسجدالن بازسازي
سÇنگ از مÇحرابÇي اورشÇليم, در مسجداالقصي گنبد زير غاري در ميالدي, ì91
از د(ص) محم حضرت كه معتقدند مسلمانان كردهاند/ تعبيه زمين روي بر را مرمر
نÇمادي چÇون بÇنا ايÇن دربارة بوركهارت تيتوس است/ رفته معراج به غار همين
ضمير يا دل مانند مسجداالقصي زير غار> ميدهد: توضيح چنين چشمگير, بسيار

/10 ص كتاب, همان بوركهارت, تيتوس /3

آوازة و ميشود/>3 باال عوالم به متصل آسماني, اليحهاي بهواسطة انساني, باطن
ميگيرد/ سرچشمه همينجا از نيز محراب بودن االقداس" "قدس و غار مفهوم

نÇقش داراي ادة سج نخستين بهويژه اده, سج نخستين از استفاده زمان تعيين



ايران عرفان 12ê

در كه نيست حكمي هيچ اسالم در نيست/ آساني كار مسلمانان ميان در محراب,
از درست مسÇلمانان بÇراي درواقÇع, و باشد شده تصريح اده سج از استفاده به آن
در او پÇيشاني و آموخت پيامبر(ص) به را گزاردن نماز جبرÄيل, كه زماني همان
بÇه قÇدسي بوي و رنگ زمين همة يافت, تماس زمين با خداوند, برابر در دة سج
از و مسÇجد چÇون مÇن بÇراي <زمين است: آمده حديث در چنانكه گرفت خود
بÇه و تمام استادي به موضوع, اين توصيف در نصر حسين د سي است/> رات مطه

سجود/ براي است محلي مسجد و سجود ريشة از است عربي لغتي اده سج /1

بÇه زمÇين بÇازگشت سبب پيامبرا كرم(ص)1 <سجدة كه است گفته وجه, بهترين

/39 ص نصر, حسين سيد معنويت, و اسالمي هنر /2

بر حضرتش سجدة لحظة از است>/2 آسمان بازتاب و آيينه يعني ليهاش, او حالت
كه فرشي و ميروند راه آن بر كه زميني برابر در پرهيزگار مسلمانان خضوع زمين,
انÇدكي اثÇاثية و اسÇباب مسÇلمانان مسÇاجد در يÇافت/ افزايش ميپوشاند, را آن
ميدانÇيم همه چنانكه بود/ حا كم نيز آنان منزل بر وضع همين و ميشد استفاده
و دربياورد را كفشهايش بايد اسالمي, تي سن خانههاي به ورود هنگام به هركسي
بÇايد نمازگزار مكان ه البت است/ مناسب گزاردن نماز براي خانه جاي همه Hتقريب
به گونهاي ميكند, تطهير را بدن ساختن, وضو با او كه همانطور يعني باشد; پا ك
پاشيدن با ميگزارد نماز آن بر كه را زميني و ميپردازد روح پا كسازي به نمادين
اده, سج از استفاده Áاحتما بنابراين, ميگرداند/ طاهر و طيب اورادي, ذ كر و آب

است/ طهارت و پا كيزگي به نياز همين از برخاسته
نيز ما و نيست دردست چنداني اطالع اده سج لية او تاريخ و خاستگاه دربارة
در اده سج ل تحو سير به مختصري نگرش اما بپردازيم/ موضوع اين به نميخواهيم
در گÇمانهايي و حÇدس به رسيدن به و بوده سودمند آن رمزي محتواي از بحث
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سÇنگهاي از اسÇتفاده پÇي در ادهها, سج نخستين Áاحتما ميكند/ كمك اينباره

ميكنند/ استفاده سجده در اصالتخا ك, يادآوري بهعنوان هر Ôم از زيبا عمل يك در شيعيان /1

نÇخل, بÇرگهاي از و سÇاده ÂامÇك ادهها جÇس اين آمدند/1 پديد سجده براي ساده
گÇوسفند پÇوست از سÇردسير, كشÇورهاي در و حصير پارهاي يا ساده, پارچهاي
ادههاي جÇس مÇيشد/ فراهÇم حيوانات ديگر يا است), مرسوم هم هنوز (چنانكه

ميشود/ مطرح قفقازي ادههاي سج نام با كافل رالف كتاب در كه همانطور /2

شÇايد و آمد2 پديد مساجد معماري رونق با و نهم قرن حدود از امروزي, پشمي
نباشد/ زمان همين از طوالنيتر نيز ادهها سج روي محراب نقش پيشينة

ندارد/ وجود ادهاي سج هيچ سيزدهم قرن از پيش تا چرا نميدانيم يقين به ما
نÇقش بÇا را ادهاي جÇس تÇصوير كÇه مÇوجود مينياتور اشي نق قديميترين Áاحتما
كÇتابتÇاريخ از بلعمي فارسي ترجمة دستنوشتة به مربوط دارد خود در محراب
بÇر نشسÇته پيامبر(ص) مينياتور, اين در است/ چهاردهم قرن دوم بع Ôر طبريدر

/12 Ç 13 صص همانجا, اتينگاوزن, ريچارد /3

مÇينياتور در مÇيشود/3 ديÇده خÇويش صحابة با گفتن سخن حال در و ادهاي سج
ادهاي جÇس محراب بر نشسته را پيامبر(ص) نيز پانزدهم, قرن به مربوط ديگري
چÇهاردهم قÇرن در خويش سفرنامة در مرا كشي, جهانگرد ابنبطوطه, ميبينيم/
فقيران بلكه نميكردند استفاده نماز براي تنها اده, سج از كه است آورده ميالدي,
و راز براي كه س مقد مكاني و محترم چيزي چون را آن بدوش, خانه درويشان و

كÇتابخانة در مÇحفظو هÇرات, سÇعدي, بÇوستان از نسÇÇخهاي در بÇÇهزاد مكÇÇتب از مÇÇينياتوري /ê
/1ë ص همان, اتينگاوسن, كتاب در مندرج چستربيتي,

سÇفرنامه, ايÇن در داشÇتند/4 هÇمراه مينشستند آن بر الهي درگاه به عاشقانه نياز
حال در Gظاهر كه ميبينيم را فقيري يا صوفي تصوير آن, در كه هست مينياتوري
پÇرندة قÇاليچة هÇمان يÇادآور روشني, به اين و است خويش ادة سج روي پرواز
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پرسهزن, صوفيان داراييهاي تنها Áمعمو است/ سليمان) حضرت (قاليچة اصلي
ظرفي نقش Hغالب و بود ساختن وضو براي ظرفي و گزاردن] نماز [براي ادهاي سج
ايÇنجا, در فانه تأسÇم است/ محراب] [باالي چراغ حكم در يا بجاي اده, سج روي
صÇرفنظر اده سج ديگرگونههاي دربارة مبسوط توضيح از اندك, مجال بهسبب
ادهها سج ميتوان كه ميكنيم جمعبندي چنين كوتاه بسيار بهطور را بحث و  كرده
نگÇار] و نقش [از خالي محرابشان كه آنهايي يكي كرد: تقسيم كلي دستة دو به را
جز عالم كل كه را الهي اسرارآميز وحدت ممكن, وجه قويترين به اينها كه است,
بÇه مÇنقش مÇحرابشÇان كه آنهايي دوم ميكند/ گوشزد نمازگزار به ميدهد, آن از
و انتزاعي گلهاي يا زيبا هندسي ترنجهاي از پوشيده يا حيات شجرههاي نقوش
جÇايگاه يÇا آسماني باغهاي از بازتابي جز همه اينها و بود درختان نگار و نقش
از اده جÇس ايÇن بÇر تأمÇل انÇدك بÇا هركسي نميباشند/ است, درستكاران بهشتي
تحسين به لب و مانده درشگفت زيبا هنري آثار اين بافندگان نوآوري و مهارت
هÇنرهاي هÇمة هÇمچون س قدÇم هÇنر نÇمونههاي لطيفترين از اين و ميگشايد
و مÇيكند اثر نيز انسانها سنگدلترين در آسماني الطاف مدد به راستين, س مقد

ميشود/ خدا بهسوي نفس تعالي موجب



Mystical Philosophy in عÇنوان: ذيÇل در ,ì1ì ص ,ì ج اتÇلج, ر فÇلسفه داÄر¸المÇعارف از ترجمه /1
/Islam

اسالم1 در عرفاني فلسفة

نصر سيدحسين دكتر

آتشگاهي داوود ترجمه:

اسالمي فلسفة اصلي جريان با عميقي ارتباط داراي اسالم در عرفاني فلسفة
تا اسماعيلي تفكر از كه است دي متعد عمده نحلههاي داراي فلسفه نوع اين است/
فÇلسفة در قÇوي حÇضوري بÇا و كرده پيدا امتداد عربي ابن و الي غز مابعدالطبيعة
كه بودند ه متوج عرفاني انديشمندان ا گرچه است/ يافته تداوم اسالم جهان معاصر
اختالف مشاÄي سنت اعظم بخش با كه ميكنند دفاع معرفتي و تفكر به رويكرد از
سÇنت هÇمان ادامÇة در HالبÇغ كÇه كÇردند بÇنا را نظاممندي رويكرد آنان اما دارد,
واقعيت فهم به رويكردمان در عقالني شهود نقش بر آنان Âك ميشود/ محسوب
ميتواند فهمي چنين چگونه كه دهند نشان تا بودند درصدد و ميورزيدند تأ كيد
مÇطرح آنÇان كÇه اتي نظري و آرا¾ دهد/ شكل را عقالني مستحكم و استوار اساس
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شÇده طÇرحريزي اسالم" باطني و دروني "معناي ماهيت تبيين جهت در ساختند
بود/

اسالمي" "فلسفه عنوان به عرفاني" "فلسفه Ç 1

مÇتن و بÇافت در عÇرفاني فلسفة از منظور كه است مهم ابتدا در پرسش اين
عÇبارت عادلÇم عÇربي اصÇطالح نزديكترين شايد چيست? اسالمي فلسفة سنت
فÇلسفة يÇا "حكÇمت دقÇيق بهمعناي الذوقيه" "الحكم¹ اصطالح عرفاني", "فلسفة
از كÇه است sapience كلمة با معادل Hدقيق شناختي ريشة لحاظ از كه است ذوقي"
زبان در كه همانطور اما است/ شده مشتق "ذوق" بهمعناي "sapere" التين ريشة
در تÇفكر ديگÇر انواع شامل عرفاني" "فلسفة اصطالح ميشود, فهميده انگليسي

دارد/ قرار آن بطن در ذوقي" "حكمت كه هرچند ميشود نيز اسالمي بافت
البÇحثي¹" "الحكÇم¹ يا استداللي" "فلسفة با تقابل در Áمعمو ذوقي" "حكمت
و چشÇمانÇدازهÇا هÇمة مشÇتملبر بÇايد اسÇالم در عÇرفاني فÇلسفة مÇيگيرد/ قرار
قلبي] [معرفت دل" عقل" بلكه استداللي" "عقل نهتنها كه باشد عقالني دورنماهاي
دستاويز بهعنوان شهودي عقل به بيشتر درواقع ميدهد; قرار تحقيق مورد نيز را
در شود واقع مقبول تعريف اين ا گر ميشود/ پرداخته معرفت كسب جهت اصلي
بود خواهند عرفاني عاملي و عنصر داراي اسالمي فلسفة مكاتب ا كثر آنصورت
تمايز به نسبت كه است كرده پيدا بسط اسالم در عقلگرا فلسفهاي بهندرت كه چرا
بÇرتري و (nous, intellectus) شهودي" "عقل و (reason) استداللي" "عقل ميان
كسب در را دل" "عقل نقش به كلي كه درحالي باشد بوده بياعتنا بيتفاوتو دومي

ميكنند/ انكار [انتقالي] معرفت
دارد تمركز مكاتبي دسته آن بر اسالم], در عرفاني فلسفة [يعني مدخل اين
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كسب در را اشÇراق يÇا شهودي عقل نقش و (noesis) شهودي معرفت نهتنها  كه
مشاÄي مكتب ما بنابراين ميورزند/ تأ كيد آن بر بلكه ميآورند بهحساب معرفت
نÇظرية و ابÇنسينا مشÇرقي¹" "حكÇم¹ فارابي, خاص آثار عرفاني عناصر بهجز را
مينهيم/ به كنار پذيرفتهاند, كلي بهطور را آنها اسالمي اÄيان مش كه شهودي" "عقل
تنگاتنگي بهنحو كه است متمركز اسماعيلي فلسفة بر Hعمدت گفتار اين عوض, در
اشÇراق" "مكÇتب آمÇوزههاي نÇوافÇالطوني, و فيثاغوري هرمسي, آيين تعاليم با
ر متأخ فلسفة و اسپانيا در اسالمي فلسفة خاص نحلههاي وي, پيروان و سهروردي
مشÇتملبر گÇفتار ايÇن Çا ام است/ بوده تعامل و ارتباط در هند و ايران در اسالمي
تا ابنعربي و الي غز از آن مابعدالطبيعة و ف" تصو" مكتبي پيريزيهاي و اصول

بود/ خواهد نيز حاضر عصر

هرمسي و اسماعيلي فلسفة Ç 2

تدوين اسالم در كه بود فلسفههايي نخستين از يكي زمرة در اسماعيلي فلسفة
نوشته م) ب/ 8 (قرن ه ب/ دوم قرن در كه ميرسد الكتاب مÔا به آن قدمت كه شد
ابÇوحاتم ط وسÇت ميالدي) 10 (قرن هجري چهارم قرن در فلسفه اين است/ شده
Hطبيعت رسيد/ خود اوج به ناصرخسرو با و يافت رونق كرماني ين حميدالد و رازي
جنبه با را فلسفه خود و بود باطني Hت ماهي فلسفي, دستنخوردة و كامل سنت اين
نوع اين ميكرد/ ي تلق يكسان دين عرفاني بÔعد درنتيجه و رمزي و دروني باطني,
را اصيل فلسفة و ميپرداخت [قرآن] كتاب هرمنيوتيكي) (تفسير تأويل به فلسفه
مرتبهاي در است كسي (امام باشد شده ناشي "امام" تعاليم از كه ميدانست حكمتي
كÇه مÇيشود مÇحسوب تي شخصي امام ميشود)/ ي تلق يكسان دل" "عقل با خاص
مÇعرفت كسب بÇه را او و بÇرساند فعليت به را انسان شهودي عقل قواي ميتواند
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بÇهنحو اسÇماعيليه "مÇعادشناسي" و "علمالنÇفس" "جهاننگري", سازد/ توانا الهي
مرتبط الهي, اسرار با آشنايي در امام نقش و آن "امامشناسي" با تفكيكناپذيري
عرفاني فلسفة بهعنوان بايد اسماعيلي فلسفه مختلف مكاتب همة بنابراين است/
ميان كه هي توج قابل تمايزات استثناي به ه] البت] گيرند قرار بررسي و ه موردتوج
از كه آناني برداشتهاي سر بر ÇÇ ون فاطمي مكتب سقوط از پس Hمخصوص ÇÇ آنها
"رسÇتاخيز و الصÇباح حسÇن كه آناني و ميكردند تبعيت اسماعيليه يمني مكتب

داشت/ وجود پذيرفتند, م) ب/ 13 (قرن ه ب/ 7 قرن در را الموت" (بازگشت)
بÇا HمومÇع اسالمي ليه او قرون طي كه فلسفي مهم عوامل و اركان از ركن دو
مكÇتب و هÇرمسي آيÇين بودند, ارتباط در اسماعيليه با Hخصوص و ع تشي مكتب
هÇم كÇه ÇÇ ان يÇح جÇابربن عظيم آثار مجموعه در دو آن حضور كه فيثاغورياند
فÇلسفي جÇنبة است/ گشÇته مÇبرهن و روشÇن Âقب ÇÇ بود فيلسوف هم و شيميدان
فÇلسفي ابÇعاد از بسÇياري كه است عرفاني طبيعتي داراي Hممسل جابري مجموعة
دربÇارة بÇعدي آثÇار كÇه هÇمانگونه است سÇاخته ادغام خود در را هرمسي آيين
فÇلسفة انÇتقال جهت در مجراهايي بهعنوان درواقع كه چنيناند اسالمي  كيمياي
نÇقش بÇاب در بÇخواهÇد كسي ا گر كردند/ عمل غرب, وسطاي قرون به هرمسي
اسالمي بيواسطهو منشأ كند, تفكر غرب عرفاني فلسفة در هرمسي آيين محوري
الفÇالسفه" "حÇجر و (Emerald tablet) دين" رÇزم "لوح هÇمچون اصÇيلي مÇتون
مÇتون بÇهعنوان را آثÇاري چنين اهميت درنتيجه و (Turbot Philosophorum)

كند/ فراموش نبايد اسالم عرفاني فلسفة
سخني اسالم عرفاني فلسفة باب در نميتواند كسي كه است روشن بنابراين
اسÇالمي تÇفكر بÇا كÇه هÇرمسي آيÇين مÇتون به اشارهاي حداقل بيآنكه بگويد
و فالسفه ط توس هم و شيميدانها طريق از هم كه متوني باشد; نكرده درآميختند,
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نÇوشته مسلمان نويسندگان خود ط توس كه هرمسي متون طريق از نيز و صوفيان
شدند/ ادغام اسالمي تفكر با بودند شده

از حكيم ابنسيناي كه بود تي موقعي و شرايط چنين در كه داشت خاطر به بايد
پÇيدا Çالع اط (Poimandres) اح فÇكتابالت مانند هرمسي آيين مسلم متون برخي
از گسÇتردهاي شناخت صوفي ابنعربي كه بود اوضاع اين در نيز و است,  كرده

داد/ نشان ديگرش آثار از بسياري و درفتوحاتمكيه را هرمسي آيين
ميشود درمجموعةجابريديده فيثاغوري مكتب و آيين اركان ا گرچه اما
كÇه ÇÇ رسايلاخوان@الصÇفا¾ در و م) ب/ 10 (قرن ه ب/ چهارم قرن در Hاساس اما
كÇه بÇود ÇÇ كردند اخذ را آثارشان كل ر متأخ اسماعيلية و داشتند شيعي پيشينهاي
فÇهم مÇبتنيبر مكÇتب اين ميشود/ مشاهده اسالمي فيثاغوري مكتب كامل بسط
اعÇداد عÇرفان غÇرب, در آنÇچه بود/ هندسي اشكال و اعداد عرفاني و سمبليك
بÇا درحقيقت و است داشته اسالم جهان در كاملي بسط ميشود ناميده فيثاغوري
مسيحيت عقالني نظام با مقايسه در اسالم عقالني كلي ساختار با بيشتري سهولت

درآميخت/ غربي,

اشراق فلسفة

قÇرن در اسالم, در عرفاني فلسفة مكتب مÆثرترين و ماندگارترين Áاحتما
مكÇتب كÇه سÇهروردي ين شهابالد ط توس م) ب/ 12 (قرن هجرت از بعد ششم
كÇه است ايÇن سÇهروردي اصÇلي مه قدÇم و فرض شد/ ايجاد نهاد, بنيان را اشراق
از آن, از فÇراتÇر HخصوصÇم و هÇمچنين بÇلكه استدالل طريق از نهتنها "معرفت"
انسان اختيار و دسترس در ميشود, حاصل فرد درون تزكية از كه اشراقي طريق
بÇهمعناي الهÇي" "حكÇمت نÇام برخي كه كرد بنا فلسفي مكتبي وي ميگيرد/ قرار
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استفاده منطقو با اينكه بدون عرفاني Âكام فلسفهاي يعني نهادند آن بر آن, اصلي
تÇوضيح و شرح به آنكه از پيش سهروردي درحقيقت باشد/ مخالف استدالل از
ادي قÇن مورد منطقي داليل با را مسلمان اÄيان مش و ارسطو بپردازد, اشراق نظريه
بÇر است مبتني بلكه است نگرفته شكل منطق ابطال براساس آيين اين داد/ قرار
حÇضور مÇبتنيبر يÇا كÇه اشÇراقÇي مÇعرفتي طÇريق از آن مقوالت تعاليبخشيدن
(در مينامد حضوري" "علم سهروردي خود كه آنچه مبتنيبر يا و است بيواسطه
مفاهيم مبتنيبر و ميشود محسوب ما معرفت معمول شيوة كه حصولي علم مقابل
كربن, هانري ط توس يعنيحكم¹االشراقكه خود شاهكار در اشراق شيخ است)/
شده كتابحكمتشرقيترجمه عنوان با سهروردي, غربي پيرو شاخصترين
پÇيدا تÇداوم حاضر عصر تا كه ميدهد اراÄه عرفاني فلسفة نوعي از تبييني است,
ه لكوتيÇم انÇوار بهواسÇطة اشراق ق تفو و برتري به بنا اشراق مكتب است/  كرده
HقريبÇت كردن عرفاني در درحقيقت صحيح, معرفت كسب ليه او وسايط بهعنوان
باطني جنبة به همواره كه ري متأخ فلسفة بود; مÆثر خود, ر متأخ اسالمي فلسفة كل 
بÇيآنكه است شÇده نزديكتر اسالم تاريخ ليه او قرون به نسبت ف تصو يا اسالم
اسÇالم در عÇرفان و فÇلسفه ميان پيوند كه هرچند نباشد/ فلسفي و كمي ح هيچگاه
اما است, اسالمي معنويت خود كمي ح طبيعت و ف تصو از ناشي هرچيز از بيش
ايÇن بخشيدن ق تحق در امري هر از بيش كه بود اشراق مكتب اين رسمي بهطور
امÇر ايÇن بÇر اسالمي ر متأخ فلسفة قرن هشت كه همانطور شد واقع مÆثر پيوند

ميدهد/  گواهي

اسپانيا و (مرا كش) مغرب در فلسفه

نوعي با آغاز از اندلس در Hمخصوص و مغرب در عقلي فعاليت رشد و ظهور
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را مهمي و محوري نقش ه ابنمسر ف, تصو نوع اين در كه بود همراه عقلي ف تصو
برخوردار عرفاني جنبهاي از منطقه اين در اسالم بعدي فيلسوفان ا كثر كرد/ ايفا¾
جÇملهانÇد/ آن از بÇودند ÇاÄي مش دو هÇر كÇه طÇفيل ابن و ه باج ابن ي حت كه بودند
و " كمال به درحقيقت بلكه نيست سياسي رسالهاي نهتنها ه باج ابن تدبيرالمتوحد
بسياري غرب, در كه ابن طفيل بنيقظاناثر حي ميپردازد/ انسان" باطني هستي
و شÇرح عقلگرايÇانه و (Naturalistic) طبيعتگرايانه فلسفة اصطالحات با را آن
انسÇانها در كÇلي عÇقل و جÇزÄي عقل ميان پيوند از رمزي بياني ميكنند, تفسير
Çلك م طÇريق از و ميانÇجامد وحي تأييد به Hنتيجت كه پيوندي ميشود/ محسوب
و عÇيني مÇظهر جÇز نيست كسي ب مقر (ملك ميشود دريافت نيز وحي ب مقر

كلي")/ "عقل خارجي
كÇمتر چÇهرة در مÇيتوان وجÇهش كÇاملترين در را عرفاني گرايش اين اما
هÇمچون وي كÇرد/ مÇالحظه Çزي ÔداجÇب د يÇنالسÇاب نÇÇامعروف و شÇÇده شÇÇناخته
وفÇادار و پÇايبند (Mathematical Mysticism) رياضي عرفان به اخوال@الصفا¾
ابÇنسبعين شÇخصيت در خÇاص بÇهنحو را گÇرايش ايÇن مÇيتوان همچنين و بود
وي كرد/ مشاهده م, ب/ 13 قرن . ه ب/ 7 قرن اندلسي فيلسوف آخرين صوفي,
"وحÇدت نÇظريه براساس كه را اسالم در عرفاني فلسفة انواع شديدترين از يكي
شارح بزرگترين موطن اندلس, بخشيد/ توسعه و بسط بود, شده بنا وجود" متعالي

است/ بوده نيز ابنعربي يعني عرفاني فلسفة

شرق در اشراقي تفكر

شكوفايي اصلي عرصة كه ايران در Hمخصوص اسالمو جهان شرقي نواحي در
مÇيشود مÇحسوب بعد به م) ب/ 13 (قرن ه ب/ 7 قرن از اسالمي فلسفة رونق و
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يÇن صيرالدÇن خÇواجÇه ط توس ابنسينا مانند اÄيان مش استداللي فلسفة احيا¾ بهرغم
بوده غالب و حا كم عرفاني" "فلسفة بعدي قرون طول در Hاساس ديگران, و طوسي
مكÇتب آموزههاي شرق, در كه بود م ب/ 1ê و 13 . ه ب/ 8 و 7 قرون در است/
سهروردي بزرگ شارحان ط توس (اشراق) نور و معنوي بينش بر تأ كيد با اشراق
نÇيز سÇينوي فلسفة استاد كه شيرازي ين قطبالد و شهرزوري ين شمسالد يعني
گرفتند قرار نظر مد عرفاني آرا¾ نيز بعدي قرن سه شد/ احيا¾ و شكوفا دوباره بود,
و درآمÇيختند بÇيشتر قÇبلي مكÇاتب فÇلسفي نÇظريات بÇا ي تÇح فلسفي مكاتب و
ابنسينا, تعاليم تا برآمدند درصدد آ گاهانه اصفهاني تركه ابن نظير شخصيتهايي
ه ب/ 10 قرن در منظور و گرايش اين سازند/ متحد هم با را عربي ابن و سهروردي
يعني متأله سرشناسترين و ميرداماد ط توس اصفهان مكتب تأسيس با م ب/ 1ì .
"وحÇي" و (شÇهود)" درونÇي "اشراق "استدالل", اتحاد و امتزاج او با كه صدرا مال
مÇوشكافانهترين و دقÇيقترين مكÇتب ايÇن در رسيد/ خود اوج به گرديد,  كامل
شÇدند تÇلفيق نÇهايي حÇقيقت بيواسطة" "ادرا ك و "اشراق" با منطقي بحثهاي
االربعه يعنياالسفار صدرا مال شاهكار در بهوفور ميتوان را امري چنين چنانچه
بÇه كي تÇم و است عÇرفاني" "فÇلسفة Hقطع اسالمي ر متأخ فلسفة اين كرد/ مشاهده
است, روحÇاني عÇوالم و نÇهايي حÇقيقت " تقيمÇمس "مكاشفة و تجربي" "شناخت
فÇلسفه, نÇوع ايÇن امÇا است/ القÇلب) (عÇين دل" "چشÇم به مربوط كه مكاشفهاي

عالم به صعود نردبانهاي بهعنوان خود, منطقي, مباحث آن در كه است فلسفهاي
كه را آنچه فلسفه اين در و ميشوند محسوب اسالم, ديدگاه طبق روحاني حقيقت
آن كمي ح و عرفاني طبيعت ناميد اسالمي عرفان مسيحيت, چشمانداز از ميتوان
طÇريق بÇا مÇوافÇق و همراه كه است معرفتي طريق Hاساس اسالمي عرفان دانست/
بÇهنحو كه فلسفه نوع اين حال, هر در معرفت/ منهاي عشق طريق نه است عشق



13ë اسالم در عرفاني فلسفة

يÇط ايران فلسفي عرصة بر كه است فلسفهاي است, مرتبط صدرا مال نام با خاص
و سبزواري هادي مال حاج نظير را بزرگي چهرههاي و بوده حا كم گذشته قرن چند
هÇم و فÇيلسوف هÇم دو اين است/ كرده معرفي سيزدهم قرن در زنوزي, علي مال
و است داشته تداوم امروز به تا كه است فلسفه نوع اين همچنين بودهاند/ عارف
در فÇيلسوفان هÇمة HقريبÇت است/ گرفته جان دوباره گذشته دهة چند طي درواقع
مÇيباشد, نÇيز "الحكÇم¹المÇتعالي¹" بÇه مÇعروف كÇه صدرا الÇم مكتب به كه ايران

هستند/ و بوده عارف هم و فيلسوف هم عينحال در وابستهاند
قرن هفت طي و سهروردي از پس تنها اسالمي فلسفة گسترش نيز هند در
را آنها غرب در كه بودند كساني نيز منطقه آن فيلسوفان غالب كه شد آغاز  گذشته
وي از پس صدرا الÇم مكÇتب كÇه نÇيست Çفاقي ات بÇهطور ايÇن مينامند/ "عارف"
شايد است/ داشته شارحيني امروز به تا آنجا در و يافت گسترش هند در بهسرعت
و مÇصداق دهÇلوي, ولياهللا شاه يعني هند در مسلمان فلسفي چهرة معروفترين
كثيرش آثار و متكلم هم و بود عارف و فيلسوف هم وي باشد/ واقعيت اين نمونة
كÇه گÇفت ميتوان درواقع است/ عرفان و فلسفه تلفيق و آميختن درهم بر  گواه

طب و فلسفه به موارد برخي در و منطق به كه هي توج بهرغم هند در اسالمي فلسفة
است/ عرفاني فلسفهاي Hاساس است, شده اسالمي فيلسوفان ط توس

ا كبريه سنت و ف تصو

"تعاليم باب در بحث بدون نميتواند اسالم در عرفاني فلسفة از برداشتي هيچ
در بگÇوييم سÇخن فÇني بهنحو ا گر هرچند باشد, كامل عرفان" "فلسفة و ف" تصو
عÇرفان "فÇلسفة و (حكÇمت) "فلسفه" ميان روشني تمايز همواره اسالمي ن تمد
از كÇه هÇمانطور امÇا است/ بÇوده مطرح (معرفت) "عرفان" و ف)" تصو (فلسفة
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بÇيشك فÇلسفه نÇوع ايÇن برميآيد, انگليسي زبان در عرفاني" "فلسفة اصطالح
تا كه است ف) تصو (يا عرفان كيهانشناختي و مابعدالطبيعي آموزههاي مشتملبر
بÇود نشÇده نÇظاممند و تدوين ص مشخ بهنحو م, ب/ 13 و 12 . ه ب/ 7 و ì قرون
صوفيان نوشتارهاي و گفتارها و حديث درقرآنو آنها مباني و ريشهها كه هرچند
و طÇرحريزي بÇه كÇه صÇوفي نويسندگان و مÆلفان نخستين ميشوند/ يافت ليه او
ف) صوÇت (فÇلسفه عÇرفان فÇلسفة آمÇوزههاي باب در روشني و ص مشخ تدوين
عÇنوان بÇا اخÇيرش راز و پÇررمز و غÇامض آثÇار در الي زÇغ ابÇوحامد پرداخÇتند
حÇيث [از دومي كه بودند همداني عين القضا¸ و ¹ دني الل الرسال¹ و مشكا¸@االنوار
مهاي قدÇم بزرگ اساتيد اين آثار اما دارد/ قرار ابوحامد از پس نسل يك زماني]
شايد كه بود عربي ابن ين محييالد يعني اسالمي, عرفان استاد عظيم شروح براي
[تا كنون] گذشته سال هفتصد از اسالم عقلي شخصيت پرنفوذترين و مÆثرترين
گذارد تأثير ه صوفي جريانهاي از بسياري بر Hعميق نهتنها وي ميشود/ محسوب
هÇمچون ري تأخÇم مشÇايخ [سÇنتهاي] بÇا كÇه نÇهاد بنا را ا كبريه" "سنت [بلكه]
شÇيخ و عÇبدالقÇادر امÇير اخير, قرن در و جامي حمان عبدالر قونوي, ين صدرالد
رسÇمي فلسفه بر اندازه آن تا مكتبش و وي ميشود/ تلقي يكسان احمد العلوي
درك قÇابل وي افكÇار] [لحÇاظ بÇدون صدرا الÇم نظير تي شخصي كه گذاشت تأثير
"انسÇان وجÇود", مÇتعالي "وحÇدت بÇاب در عربي ابن مكتب آموزههاي نيست/
عÇرفاني و رمÇزگونه تعاليم نهتنها معاد" به مربوط "حقايق و خيال" "عالم  كامل",
اسالماند باطني تعاليم فهم جهت معاني عاليترين حاوي Hذات كه ميشوند محسوب
حÇاضر عصر تا اسالمي فلسفة نسلهاي براي نيز فلسفي تعمق و غور منابع بلكه
هشت طي را عرفاني" "فلسفة غني و ع متنو مكاتب كه نسلهايي ميگردند/ ي تلق
در هنوز كه آوردند پديد را فلسفي تفكر جريانهاي و دادند گسترش گذشته قرن
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است الزم چهاردهم قرن در كه شخصيتهايي تنها الاند/ فع و مطرح اسالم جهان
عÇبدالحÇليم و ايÇران در طÇباطبايي مه عال نظير چهرههايي گيرند قرار ه موردتوج
در عÇرفان و فلسفه ميان پيوند مفهوم و اهميت آنها با كه هستند مصر در محمود
از بÇخشي بهعنوان بلكه گذشته, اعصار و قرون طي در نهتنها اسالم, عقلي سنت

ميشود/ فهميده معاصر, عصر در اسالم عقالني جنبة




