
عرفانايران

مقاالت) (مجموعه

20
ÇÇÇ

تدوين و  گردآوري

دكترسيدمصطفيآزمايش



Ç 1329 مصطفي, آزمايش,
مÇصطفي تÇدوين و گÇردآوري . (20) مÇقاالت مÇجموعه ايÇÇران: عÇÇرفان

/1383 حقيقت, تهران: ÇÇ /آزمايش
ص/ 138

ISBN 964-7040-60-1 : ريال 10000
فيپا/ اطالعات براساس فهرستنويسي

زيرنويس/ صورت به  كتابنامه
و مÇقالهها ÇÇ طÇريقت آداب /2 خÇطابهها/ و مÇقالهها ÇÇ ايÇران Ç عÇرفان /1

عنوان/ الف/ خطابهها/ و مقالهها ÇÇ تصوف /3 خطابهها/
297.83 BP286 . آ 46 ع 48482

م 83 Ç 24121 ايران ملي  كتابخانه

(20) مقاالت مجموعه : ايران عرفان
آزمايش مصطفي سيد دكتر تدوين: و  گردآوري

2ê نهم,پال ك خيابان گاندي, خيابان تهران, حقيقت; انتشارات ناشر:
113ìë Ç 33ë7 تهران, پستي: صندوق
8791ìë2 فا كس: ; 8772ë29 تلفن:

ëì331ë1 پخش: مركز تلفن
1383 تابستان ل: او چاپ

نسخه 2ë00 تعداد:
نÇاشر نشÇاني بÇه را خود مطالب و مقاالت Hلطف ÇÇ خواجه چاپ شركت صحافي: و چاپ

بفرستيد/ تومان 1000 قيمت:

طالبÇم و مÇقاالت در مÇندرج نÇظرهاي و آرا¾ ÇÇ 9ìê - 70ê0 - ì0 - 1 شابك:
موردقبولگردآورندةآننيست/ Hضرورت عرفانايران ISBN: 964 - 7040 - 60 - 1

مÇجاز مطالب تلخيص و ويرايش در ايران عرفان ÇÇ
است/



فهرستمندرجات

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مقاالت/

ë عرفاني كنگره دو برگزاري مناسبت به É

12 تابنده نورعلي دكتر حاج بصري حسن دربارة نكاتي É

20 كبودرآهنگي دجعفر محم حاج علي(ع) حضرت به بصري حسن ارادت É

28 شهابي محمود استاد بصري حسن احوال در Éتحقيق

38 پازوكي شهرام دكتر مولوي مثنوي در معنوي واليت É

ì0 قيومي مهرداد مهندس طريقة معماري آثار از برخي بر Éمروري

ايران در نعمتاللهيه

8ë اءشوتÖس يانيس دكتر ولي نعمتاهللا شاه آثار در رندي و رند É

دهقان امين معصومه ترجمه:

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @گفتوگو

9ë نصر دحسين سي با اقبال د محم ل) گفتگوي او (بخش مسلمانان و علم اسالم, É

اصغري اميرحسين د سي ترجمه:

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فيكتاب/ معر

110 ولي با شاهنامه در فرهمند انسان مقايسة É

مثنوي در

11ê شاهجويي امين د محم ¹الصوفي انتساب تحقيق في الجلي البرهان É

علي(ع) اءلي





عرفاني كنگره دو برگزاري مناسبت به

شاه ايراني, بزرگ عارف دو ياد به كدام هر كنگره دو 1382 سال دوم نيمة در
مراسم دو اين برگزاري شد/ برگزار بلخي, ين جاللالد موالنا و ولي نعمتاهللا د سي
وضعيت در كه داشت پس و پيش در را نكاتي ايران, در ديگري و خارج در يكي
اشاره آنها به اجمال به كه است ي جد ه توج درخور معاصر ايران در تفكر بحراني

ميشود/
قبل شد/ برگزار هلند اليدن دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه بزرگداشت  كنگرة
شهريورماه در ولي نعمتاهللا شاه ياد و نام به ديگري كنگره 1381 سال در اين, از
چند تني اليدن كنگره در بود/ شده برگزار آمريكا سنخوزه دانشگاه 1381 سال
نعمتاهللا شاه احوال و آثار دربارة بهنحوي كه خارجي و ايراني مشهور اساتيد از
شÇاه شÇعر و عرفاني تعاليم از مختلفي موضوعات دربارة بودند كرده تحقيق ولي

گفتند/ سخن وي مزار موقوفات و معماري تا ولي نعمتاهللا
چون كساني از كمتر بسيار غرب در ولي نعمتاهللا شاه مثل عارفاني شهرت
آشÇنا عÇرفان بÇا مÇا عÇرفاني ادبÇيات بهواسطة بيشتر غربيان كه چرا است; موالنا
عÇرفاني مÇتون بÇهعنوان را حÇافظ يÇاغÇزليات مÇوالنا بيشترمثنوي لذا و شدهاند



ايران عرفان ì

اسÇتقبال حÇال ايÇن بÇا ولي عÇارف/ بهعنوان را حافظ و موالنا خود تا ميشناسند
ميان از بود/ ه توج جالب مراسم اين به عالقمند خارجيان و كشور از خارج ايرانيان
به قبلي آشنايي با نيز هاي عد و غيرعلمي و علمي كنجكاوي سر از هاي عد غربيان
آيا كه بدانند ميخواستند گويي بودند/ آمده اسالمي عرفان و ف تصو جستجوي
از عÇاري و ظÇاهربيني و خشÇونت و قÇهر دين به غرب در كه است همان اسالم
بÇه درنÇهايت و است شÇمشير پيامبر پيامبرش, و شده مشهور عرفان و معنويت
پيامبرش كه هست نيز ديگري اسالم يا ميرسد افغانستان در طالبان نوع جريان
بهمعناي "سالم" كلمة از مأخوذ است, اسالم بهنام كه دينش و است للعالمين رحم¹
است/ عÇرفان و مÇعنويت از ملوÇم اينرو از و ميباشد طمأنينه و دوستي و صلح
افشار نادرشاه و غزنوي سلطانمحمود غضب و قهر شمشير به نه كه اسالمي همان
و ف صوÇت در كه علوي واليت معنوي شمشير به و لطف و رحمت آيات با بلكه
مÇثل عالم نقاط اقصي تا هندوستان از و ميكند جهانگشايي است, متجلي عرفان

ميرود/ پيش مولوي و ولي نعمتاهللا شاه چون عارفاني مهر با ماچين و چين
يÇا خÇواسÇته داليÇلي بÇنابر كÇه آنÇهايي HصوصÇخ خارج مقيم ايرانيان براي
از خويش اجدادي و آبا¾ اسالم با كه بود مهم نيز بودند شده غرب مقيم ناخواسته
در اسÇالم دÇض بر كه تبليغ همه اين آيا كه بدانند الاقل و شوند آشناتر طريق اين
بÇاطل بر اسالم از آنها جواني و كودكي خاطرة آيا و است درست ميشود غرب
يÇادش كه هست هم ديگري اسالم نه يا كنند فراموش را خود كودكي بايد و بوده
يا ولي نعمتاهللا شاه تعاليم آيا است/ وطن از دوري غم و غربيه غربت درد دواي

نه? يا باشد آنها گفتار و رفتار الگوي ميتواند مولوي
دهه, چندين از پس باالخره آذر) 2ì ,2ë ,2ê) 1382 سال آذرماه انتهاي در
دانشجويان همت و پيشنهاد به ايران در بلخي ين جاللالد موالنا ياد به  كنگرهاي
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و كنگره بيست از متجاوز دنبال به بلكه HÄابتدا نه هم آن شد/ برگزار تهران دانشگاه
مناسبت همين به شمالي آمريكاي و آسيايي و اروپايي كشورهاي در كه سمينار
عرفاني تفكر به غرب در اخير سال چند در بود/ شده منعقد اخير سال سه دو در
و صÇوتي نÇوارهÇاي و جÇديد كتابهاي و است شده اقبال بسيار موالنا Hخصوص
كارگرداني ط توس وي زندگي از نيز فيلمي و گرديده منتشر آهنگها و تصويري
مÇد تابع ه توج اين از بخشي كه نيست ترديدي است/ ساخت حال در تركيه اهل
اما كرد/ خواهد فروكش مصرفش تاريخ انقضاي با مÔدها ديگر مثل و است زمانه
همچون بزرگي عارفان آثار و عرفاني تفكر Áاصو كه نيست ترديدي نيز اين در
بحران دردمند كه بزرگي متفكران كه است روشني افق موالنا يا ولي نعمتاهللا شاه
شفاخانه آن از و دارند آن به اميد چشم و دوخته چشم آن به هستند خويش زمانة

ميجويند/ درمان
مربوط و ملي تفكري Hصرف ديگر عارفان, اين تفكر متفكران, اين منظر از
عÇصر در مÇيتوان مگÇر ÁوÇاص و است جÇهان بÇه متعلق بلكه نيست ايرانيان به

1. Globalization

كÇرد/ ي اصÇخ جغرافيايي مناطق به محدود را فكر يك آثار و مقام جهانيشدن1
Áمعمو نشد? آن بينالمللي عكسالعمل منتظر و گفت ي جد سخني ميتوان مگر
سياست و اقتصاد عالم در جهاني تأثرهاي و تأثير قبيل اين كه است اين ما ر تصو
ارز نرخ يكباره به جهان طرف اين در كوچكي حادثة دليل به Âمث كه ميدهد رخ
در آمÇريكا, در حزبي يافتن قدرت با يا مييابد افزايش يا كاهش جهان تمام در
مسأله ايÇن تÇفكر عÇالم در ميشود/ ايجاد لي تحو شرقي كشورهاي سياسي امور

نيست/ فوري و محسوس ولي مييابد وقوع شديدتر
اصÇيل متفكران به رجوع ميرفت انتظار كه انقالب از پس ايران در چرا اما
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ادبÇيات گروههاي و ادبيات دانشكدة Âمث و گيرد قرار ه توج مورد بيشتر اسالمي
دانشكÇدههاي يÇا است فÇارسي زبÇان بÇه عرفاني آثار ليهشان او منابع كه فارسي
عÇلمي گÇروه اسÇم بر بنا و Gظاهر كه ÇÇ عرفان و اديان گروههاي در الاقل الهيات
قÇبيل اين از كنگرههايي ÇÇ ميدانند بزرگان اين آثار طرح متوليان را خود خود,
بÇخش در نعمتاهللا شاه بزرگداشت كنگرة چرا نكردند? چنين ولي كنند, برگزار
دانشÇجويان چÇرا و شÇد? بÇرگزار اليÇدن دانشگÇاه فارسي ادبيات و شرقشناسي
و ادبÇيات دانشكÇدههاي دانشÇجويان بهجاي دانشگاه فني و علوم دانشكدههاي
افÇتاده تعويق به سالها كه موالنا) ( كنگرة مهم امر اين برگزاري ل متكف ات الهي

شدند? بود,
و سردرگمي دچار ايران در فرهنگي كالن سياستگذاري كه نيست ترديدي
به نسبت جهاني استقبال از طرفي از فرهنگي مسÆولين بايد كه چرا است/ مشكل
نشÇان خودي باالخره و نمانده عقب ايراني عارفان Hخصوص و عرفان و ف تصو
اعÇتراض كÇه بÇاشند نيز داخلي منتقدين پاسخگوي بايد ديگر طرفي از و بدهند
هستند! سني صوفي اينها اينكه يا است اسالم از خارج عرفان و ف تصو ميكنند
هستند سني ايران در ف تصو بزرگ مشايخ Áاصو آيا كه بحث اين مجال اينجا در
را ع يÇتش و ÇÇ بÇنگريم شÇيعه مذهب به فقهي منظر از ا گر كه چرا نيست/ شيعه, يا
متفاوت سÆال اين به پاسخ ÇÇ بدانيم سنت اهل اربعه مذاهب جنب در فقهي مذهب
امر ع تشي حقيقت كه كنيم ه توج ا گر بنگريم/ آن به عرفاني منظر از كه است آن از
و است ع تشي عين ف تصو كه ميشويم ه متوج است, عرفانياش معناي به واليت

شافعي)/ و حنبلي مالكي, (حنفي, اربعه مذاهب رديف در مذهبي نه
بودن سني اتهام به را وي بايد آيا باشد سني ولي نعمتاهللا شاه كه هم فرض به
كشÇورهاي كÇه زماني در هم آن گذارد? بيرون ايراني مسلمان متفكران قلمرو از
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بÇراي طÇريق ايÇن از و كنند منتسب خود به را بزرگ متفكران ميكوشند مختلف
تركيه اهل موالنا بگويند دارند اصرار تÔركها كنند/ احراز حيثيتي و هويت خود
در مختلفي مراسم يك هر و ميدانند تاجيكستان اهل را ابنسينا تاجيكها و بود

سازند/ محرز را انتسابها اين كه ميكنند برگزار آنان بزرگداشت
ÇÇ بÇينالمÇلل حاد روابط و جهاني بحراني وضعيت اقتضاي به ما چگونه اما
ولي مÇيكنيم مÇطرح را نها مدÇت گفتگوي مسأله ÇÇ غرب و اسالم ميان بخصوص
مÇتفكران اصÇيلترين بÇودن سÇني و شÇيعه سر بر كشورمان خود داخل در هنوز
زبان به اسالمي مذاهب تقريب از سخن كه است چگونه داريم? نزاع خود اسالمي
ÂمÇع ولي ÇÇ مÇيكنيم تأسÇيس مÇنظور ايÇن بÇه را سهاي سÆم حتي و ÇÇ ميآوريم
خÇود از بÇاشد, عÇرفان و ف صوÇت كÇه را اسÇالم بÇخش لطيفترين و عميقترين
نعمتاهللا شاه بودن سني و شيعه كوچه م اندرخ هنوز ما كه است چگونه ميرانيم?
در وي بزرگداشت مناسبت به بود قرار كه كنگرهاي سبب همين به و ÇÇ هستيم ولي
بÇه مات مقد ه تهي و مقاالت جمعآوري از پس شود برگزار كرمان در 1380 سال
هÇنوز مÇبنا همين بر اينكه يا ÇÇ ميشود لغو وي بودن سني واهي بهانة به يكباره
ديگر و انكارمثنوي و رد درحقيقت كه ÇÇ برمثنوي مثلنقدي ل مفص  كتابهاي
مÇيشود, چÇاپ ÇÇ عÇلمي سÇنجش و نقد نه و است عارفان تكفير و عرفاني آثار
كه تفكري اصيل سرچشمههاي بهعنوان را بزرگواران اين ميخواهيم كه درحالي

كنيم? مطرح باشند, راهگشا دنيا در تفكر جهاني بحران در بايد
سهمي كه كساني همه يعني اسالمي, انديشمندان بزرگان, داخلي كردن مطرح
و حكÇيم تÇا اديب و مÇتكلم و فÇقيه از داشتهانÇد, اسالمي معارف و علوم سير در
در تÇفكر عÇالم در اسالم مقام از سخن وقتي ولي است ارزشمند و مغتنم عارف,
بيرون كه هستند عارفان و حكيمان فقط ميآيد پيش آن فعلي وضعيت در جهان
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همين از بسياري Hدقيق ولي دارند عموم ه توج درخور مطالبي اسالم ظاهري بÔعد از
علمي محافل در هم ا گر هستند/ مطرود چهبسا و مهجور ايران درون در متفكران
است باستانشناس نفر يك حكايت Hغالب ميشود هي توج آثارشان به دانشگاهي
قدمت حيث از Hصرف اهميتش و است گذشته به مربوط كه تاريخي بناي يك با  كه
نگÇاه در مÇيشود/ مÇواجÇهه است, آن هÇندسي نقشه و مواد و مصالح و تاريخي
از ندارد/ ما خود به ربطي و است ما گذشتگان به متعلق افكار اين باستانشناسانه,
نبش را آن بايد اديبان كه ميشود عرفاني ادبيات به منحصر عرفاني تفكر اينرو
تÇفكر بÇپردازنÇد/ آن ادبÇي ظرايÇف و بهنكات كالبدشناسانه نظري با و كنند قبر
اين با و ميگردد كالمي چراهاي و چون و منطقي بحثهاي به منحصر نيز فلسفي
و نÇدارد مÇا فعلي وضعيت در تفكر به ربطي حال هر در كه ميشود ر تصو فرض
فÇلسفي يا ادبي رايج تحقيقات بيترديد است/ اسالم تاريخ از دورهاي به مربوط
شÇود آن منكر نميتواند هيچكس و است ارزشمند اسالمي حوزة در دانشگاهي
در را تحقيقات اينگونه اثر منشاÄيت عدم و حضور عدم ميتوان تأمل كمي با ولي

ديد/ چشم به ايران در تفكر وضعيت
"آمÇوزههاي يÇعني مÇوالنا كÇنگرة فÇرعي بهعنوان نگاهي خصوص اين در
خوانÇده مقاالت آيا كه نيست مهم است/ حاÄزاهميت معاصر", انسان براي موالنا
ميدهد نشان عنوان اين خود ولي نه يا بود مطلوب سطح در همايش اين در شده
متفكر يك بهعنوان او از نگريستهاند/ ادبيات از غير ديگري منظر از موالنا به  كه
به كه اديبي نه داشتند, توقع دارد معاصر انسان براي آموزههايي كه اسالمي اصيل
ادب اهل جانب از كنگره اين دليل بههمين شايد دارد/ شهرت بالغت و فصاحت
نيز فني و علوم رشتههاي دانشجويان ميان در نشد/ واقع مقبول چندان دانشگاه در
نيز كساني ولي بودند كرده شركت تفنن يا كنجكاوي سر از كه بودند كساني Hطبيعت
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است گذشته به مربوط نيز موالنا تعاليÇم آيا كه بدانند ميخواستنÇد Hواقع كه بودنÇد
راهÇنما نÇيز او بÇراي مÇدرن انسان فكري منازعات بحبوحة در ميتواند اينكه يا

باشد/



بÇا GاهرÇظ وي كÇه ايÇنباره در بÇخصوص است شÇده بسÇياري مÇناقشات بÇصري حسن دربارة /1
بÇصري حسÇن شيخ دربارة گفتار از بخشي حاضر مقالة است/ ميكرده مخالفت حضرتعلي(ع)
در شد/ بيان محترم مÆلف جانب از عطار االوليا تذكر¸ كتاب قراÄت از پس 81.11.ìتاريخ در كه است
مÇرحÇوم و هÇمدانÇي مÇجذوبعليشاه مرحÇوم ÇÇ شيعه علماي و عرفا بزرگان از تن دو نظر ادامه,

ايران)/ گرديد(عرفان درج نيز ÇÇ شهابي محمود

بصري1 حسن دربارة نكاتي

تابنده نورعلي دكتر حاج

حيم الر حمن الر اهللا بسم

حال شرح بلكه تاريخ در مصطلح بهمعناي حال شرح نه ÇÇ احوال شرح اينجا تا
يكي شنيديد را بزرگان از نفر دو ÇÇ است آمده عطار االوليا تذكر¸ در كه بهمعنايي

بصري/ حسن ديگري و قرني اويس
بايد مقايسه اين از نتيجه گيري و ميشود حاصل دو اين مقايسة از كه نكتهاي
كÇه: فرمودهانÇد دارند/ عرفا كه است مختلفي حاالت باشد, ما ه موردتوج هميشه

راهها كه كرد تفسير معني اين به را حديث اين ميتوان است, نفس جمع نفاس ا اينكه به ه باتوج /2
Ñ

است/ مردم انفاس عدد به خدا بهسوي راهها يعني الÄق2; الخ انفاس د د بع Ôاهللا لي ا Ôرقلط ا
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Ø

ل او تفسير در ندارد/ يكديگر با منافاتي تفسير دو اين است/ مردم فسهاي ن تعداد به خدا بهسوي
راهÇي Çفسي ن هر در يعني خاص, بهمعناي دوم تفسير در و است عام بهمعناي سلوك مراد حديث,

ميشود/ پيدا سالك براي خدا بهسوي

مختلفي حاالت خدا سوي به راه در آدميان كه است همين حديث اين معناي يك
كرد/ مقايسه بصري حسن با را قرني اويس حاالت ميتوان اينباره در دارند/

شÇهر بÇيرون HالبÇغ كÇه بÇود شترچÇرانÇي نبود/ دنيا كار در Âاص قرني اويس
بÇرايش خÇواسÇتيم ما هرچه بودند گفته همسايههايش حتي كه بهنحوي ميرفت/
مÇيبرد/ بسÇر بيابان در Hعموم و نكرد قبول كند, سكونت كه بسازيم منزلي يك
ا گر ميخورد/ بودو عرب رسم چنانكه ميكرد آرد كه بود خرما هستة هم غذايش
كه بود پارههايي از هم لباسش نميداشت/ نگه و ميداد ديگران به بود زيادتر هم

ميدوخت/ هم به را آنها و ميانداختند دور ديگران
ظÇواع بÇود, واعÇظ بÇصري حسÇن بود, اين از غير بصري حسن حاالت اما

كه يوسف ابن اج حج با بعضيها قول به حتي ميشناختند/ را او همه كه سرشناسي
بÇن اج جÇح ترس از حسن نيست, صحيح قول اين ولي داشت/ مراوده بود حا كم
جÇامعه در معتبر و مشهور شخصيت جهت هر به ولي بود/ پنهان تها مد يوسف

بود/
و او خÇود دربÇارة است/ نشÇده جاري سلسلهاي اويس از اينكه دوم تفاوت
سÇاية در را او HتقيمÇمس ت نبو مقام كه معتقدند بعضيها بوده, كه مربياش اينكه
است مطلبي اين ه البت ميگويند/ اويسي را خود كساني اينرو از و پروراند خودش
اويس از كه اين است مسلم آنچه نيست/ آن دربارة بحث مجال Âفع ولي تأمل قابل
شÇد/ جÇاري سÇلسله بÇعضيها قÇول بÇه بÇصري حسن از اما نشد جاري سلسلهاي
و نÇخعي زيÇاد ابÇن كÇميل يكÇي نÇفر دو توسط علي(ع) حضرت از كه ميگويند
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شد/ جاري سلسله بصري, حسن ديگري
به نسبت تفاوت درجه 180 با بصري حسن به راجع كه است اين سوم مسألة
عÇلي(ع) بÇا بصري حسن ميگويند بعضيها است/ شده نقل مطلب قرني, اويس
مسألة در و است قسمت اين در Âفع ما بحث كرد/ علي با ههايي حاج Ôم بود/ مخالف

وي/ از سلسله شدن جاري و سلسله
در دارنÇد/ كÇنيه و لقب اسÇم از غير به اشخاص كه است رسم عرب ميان در
هم شيعيان ما است/ اسم حسن است/ نشده ذ كر كنيهاي و لقب بصري حسن مورد
مÇجتبي(ع) حسÇن امÇام نÇام بÇه Hن تيم كه داريم حسن نام با اشخاص خيلي ا كنون
كه است طبيعي Âكام لذا بصره/ اهل يعني هم "بصري" گذاردهاند/ حسن را اسمشان
مÇحتمل خÇيلي بنابرايÇن باشد/ بصري حسن اسمش بوده, بصره در كه سني ح هر
حسÇن يك داشÇته عÇلي(ع) برابر در را جسارت آن كه بوده كسي هم ا گر است
نÇوكري به كه ميكنيم تجليل را بصري حسن آن ما اما باشد/ بوده ديگري بصري
حضرت از كه نامهاي در بود/ حضرت آن مريد و ميكرد افتخار علي(ع) آستان
چيزي, يك اثري, يك وقايع تمام در نوشتهاند آمده, بهدست زينالعابدين(ع)
زمÇان در بÇود/ مسÇتقيم تÇربيت تÇحت بصري حسن هست/ بصري حسن اين از
هم Gبعد ميداشت/ نگه را كودك سلمه, ام ميگويند بوده پيغمبر زمان كه  كودكي
ولي بÇود/ Çالم ليهمالسÇع اد سج حضرت و حسنين سپس و علي(ع) تربيت تحت
كÇه است بوده چنين هميشه كند/ معنوي تربيت را مردم كه داشت نيابت خودش
كه ميگفتند Gبعد و كرده هدايت حق طريق به را مردم بصري حسن مانند  كساني

كنيد/ پيدا برويد خودتان
در را آن سÇقراط بÇار ل او كÇه است مشÇهور و است تÇربيتي روش يك اين
را همان بگويد, خودش از را مطلبي اينكه جاي به سقراط كرد/ اعمال مباحثاتش
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طÇرف چÇيست? قÇدرت تÇو نظر به ميگفت: Âمث ميكرد/ سÆال مقابل طرف از
سÇقراط بكÇند/ ميخواهÇد كه كاري هر بتواند كسي كه است آن قدرت ميگفت:
ÂÇاص اينصورت در اينكه براي ندارد/ امكان و نميشود چيزي چنين ميگفت:

دارد/ محدوديت همه اين بشر ندارد, وجود قدرتي
قدرت چيست? تو جواب حساب اين با پس ميكرد: سÆال مرتبه دو سقراط
تÇا مÇيگرفت ايÇراد Gد جدÇم سقراط ميداد/ جوابي طرف آن باالخره تا چيست?
ايÇن ثل م ميداد/ هÔل را خود مخاطب سقراط ميرسيدند/ پاسخي يك به باالخره
را خود نيت هم سقراط شود/ النهاش وارد كه ميكنيم كيش كيش را مرغ كه است
آنكÇه تÇا مÇيكرد هدايت مقصود به باالخره را سوفسطاÄيان و ميداد قرار هدف
سقراط آنگاه خود/ بر داشتن تسلط يعني قدرت يعني قدرت ميگفت مقابل طرف
طرف زبان از را خويش مقصود سقراط رويه اين با است/ قدرت اين بله ميگفت:

درميآورد/
رسم چنانكه و ميگفت مطالبي منبر باالي بود واعظ چون هم بصري حسن
Gبعد ولي زد/ حرف او با نميشود آنجا گويد, هرچه منبر باالي واعظ است, منبر
ميپرسد/ او از مساÄل بعضي به راجع ميرود خودش باشد تحقيق اهل كسي ا گر
بÇر كÇه ايرادهÇايي از يكي ميكرد/ راهنمايي را مردم خودش موعظة با هم حسن
رويه به بايد Hواقع ولي است ديني مساÄل طرح همين كردهاند وارد بصري حسن
بوده ايام آن در زيادي بصري حسنهاي است ممكن داشت/ ه توج بصري حسن
در هم ديگري حسن كه مثلطراÄقالحقايق كتب بعضي در نوشتند اينكه كما باشد
به باشد, كرده پيدا شهرت قدري و باشد بصره در كه حسني هر بود/ مشهور بصره
در مگر بهعالوه نيست/ عقلي خالف مطلب اين و ميشود مشهور بصري حسن
به گاه كه اختالفاتي نيست? اختالف مسلمانان بين پيغمبر صحابة از بسياري مورد
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او بر نهتنها وجه هيچ به لذا ميدانيمو خطا كار را معاويه ما Âمث ميرسد/ درجه 180
بÇرادران از زيÇادي ة دÇع ولي مÇيكنيم هÇم لعÇن HيانÇاح بلكه نميفرستيم رحمت
مÇورد در وقÇتي مÇعاويه/ امÇيرالمÆÇمنين يا معاويه حضرت ميگويند: ما مسلمان
بÇين اخÇتالف اين Hممسل بصري حسن مورد در است اختالف اينقدر خليفهاي
نÇميتوانÇد كÇه است تاريخ علم اقتضاي اين Áاصو و نيست بعيدي چيز خان مور
رجÇال بÇه راجÇع االÐن هÇمين بÇدهد/ قÇطعي نÇظر تÇاريخي شÇخصيتهاي دربارة
شÇده نÇوشته مÇتفاوت چÇيزهاي چقدر پيش قرن يك Âمث از خودمان حكومتي
كÇه ما دوران در حضيض/ به را بعضيها و بردند افال ك اوج به را بعضيها است/
چÇه مÇيشود, پÇيدا اختالف اين است فراهم مردم همة براي تحقيق وسايل تمام

است/ نبوده امكان اين كه وقت آن به برسد
علي(ع): فرمايش مطابق عارفان كه است اين هم عرفان خصوصيات از يكي
چÇه كÇه اين به كن نگاه ميگويند و ميكنند عمل ال, ق× Öن م لي× ا نÖظÔر ت ال× و قال ا م× لي× ا نظÔر Ôا

قولش ا گر ميگويد/ كسي چه اينكه به نكن نگاه چيستو حرفش ميگويد, چيزي
براي خين مور Hعموم تاريخنويسي در اما نكن/ قبول وگرنه كن قبول باشد درست
شروع و كردهاند قال" "من ه متوج قال" "ما از را ذهن بقبوالنند را مطلبي يك اينكه
بÇا هÇمراه عÇرفان و ف صوÇت تاريخ دربارة مطلب اين گويندة از انتقاد به ميكنند
وي از عÇارفان چÇون بÇصري حسن دربارة Âمث است/ شده نيز سو¾نيت و ت شد
بÇوده بÇدي آدم وي كÇه دهÇند نشان دارند سعي خين مور برخي ميكنند, تعريف
كÇه مصباحالشÇريعه كتاب به راجع اينكه كما ميتراشند دليل مبنا اين بر و است/
چون ميگويند: چرا, بپرسيد ا گر صادقنيست جعفر حضرت از ميگويند بعضيها
گÇفته صوفيه سبك به كتاب اين اينكه دليل به است/ شده نوشته صوفيه بهسبك
عÇرفاني سÇبك بÇه چون كه نميگويند نيست/ صادق جعفر حضرت از پس شده
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طريق به خوب است/ كرده تأييد را افكار اين هم صادق جعفر حضرت پس است
ميرود/ به كار هم عرفان به منتسب افراد مورد در استنباط نحوه همين اولي×

كÇه مÇا ة مÄا همة ع تشي تاريخ و اسالم تاريخ طي در كه است اين ديگر نكتة
زمÇين روي در آنچنان بودند, الهي نمايندة درواقع يعني بودند, قطب االقطاب
حÇضرت از بÇعد HصوصÇخ ة مÇÄا زمÇان اواخÇر در كه بودند اختناق و فشار دچار
عاديشان زندگي حتي ميكردند, زندگي اختفا¾ كمال در بزرگواران آن رضا(ع),
امام حضور بار, يك شده ولو ميكرد, بيعت كه كسي هر اما بود/ اختفا¾ كمال در
استعداد كه را آنهايي ميكردند بيعت كه كساني ميان از هم ه مÄا حضرات ميرسيد/
با تا ميكردند في معر بودند رفته راه كه كساني به داشتند, باطني ظاهريو پيشرفت
تربيت پير يا صحبت پير وي براي عرفاني اصطالح به كنند/ معاشرت بيشتر آنان
سÇلسلة بصري حسن از بود/ كسان قبيل اين از هم بصري حسن ميكردند/ تعيين
سلسله بايزيد از يا ادهم ابراهيم از يا كميل از اينكه مثل نشد, جاري مستقل عرفاني
بÇلكه تÇعليم, فÇقط بهمعناي نه معلم ه البت بود, معلم حسن Gظاهر است/ شده جاري
از يكÇي مÇيكردند/ معاشرت او با داشتند استعداد كه كساني كه بود معنوي مربي
حÇبيب است/ عجمي حبيب بود او معاشر و نزديك اصطالح به خيلي كه  كساني
بÇه بلكه سلسله, شدن جاري عنوان به نه ه البت كرد تربيت بصري حسن را عجمي
پÇذيرفت/ را حÇبيب حسÇن از بعد هم امام امام, به كرد معرفي را او كه عنوان اين
معروف كه را كرخي معروف طايي, داود كرد/ تربيت را طايي داود عجمي, حبيب
دادنÇد/ هم بيعت اخذ اجازه او به مستقيم حضرت بود, رضا حضرت دربان چون
مشهور "معروفيه" عنوان با وي نام به شدو جاري معروف از سلسلهاي كه است اين

است/
خودش اجازه و سند سلسلة ÇÇ آمده صوفيه كتب غالب در چنانكه ÇÇ معروف
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طايي داوود بهدست شدة تربيت وي خود ولي ميكند منتسب رضا حضرت به را
حÇبيب و عÇجمي حÇبيب شده تربيت هم داوود بود/ مراقبش طايي داوود است/
ايÇن ولي علي(ع)/ شدة تربيت بصري حسن و بصري حسن شدة تربيت عجمي
گÇفت نÇفر يك كه را اشتباهي هر حال است/ تربيتي سلسلة نيست, اجازه سلسلة
اخÇتالف بÇنابر چÇنانكه ميكنند/ بزرگش و ميگذارند هبين ذر آن روي مخالفان
قÇبول هÇم مÇا ه البت نيست/ شيعه صوفي Âاص كه گفتند بصري حسن دربارة اقوال
نيست/ درويش نيست, صوفي Hممسل باشد دوست علي دشمن با كه كس هر داريم
بصري حسن اال و بردند به كار ف تصو و عرفان بر حمله عنوان به را رأي اين ه البت
بصري حسن به كه كرخي معروف نسبت و داشته تربيتي نقش معروفيه سلسلة در
و شده خيلي خين مور بين تاريخ در اشتباهات اين از است/ تربيتي نسبت ميرسد,
روي افتاده عرفان و فقر مخالفين بهدست كه هم جزÄي اشتباه هر شد ذ كر چنانكه

آفريدند/ كوهي كاه, از و گذاشتند هبين ذر آن
هÇم عرفا مشايخ ه بقي مورد در ولي بود بصري حسن به راجع شد گفته آنچه
قÇاÄم حضرت طرف از عرفا نظر به بغدادي جنيد است/ صادق بغدادي جنيد مثل
اين كه كند تعيين جانشين هم خودش از بعد داشت اجازه و بود بيعت اخذ مأمور
است/ داشÇته استمرار امروز تا سلسلهاش كه كرد تعيين جانشيني او و كرد را  كار
Âاص ميگويند بعضي حتي ميزنند/ را حرفها همين بعضي هم جنيد به راجع ولي
است/ نÇيامده جÇنيد اسÇم كÇتاب فالن در چون چرا? است/ نداشته وجود جنيدي
صÇحت و شÇده ذ كÇر آنÇها در جÇنيد نÇام كه كتابهايي به چرا پرسيد بايد خوب

نميكنيد? مراجعه شده تأييد انتسابش
كه گفتم پاسخ در است/ نبوده جنيدي كه پرسيد را مطلب همين من از  كسي
ايÇن شيعه نظريه نه? يا داريد قبول را نظريه اين آيا دارد; وجود شيعي هاي نظري
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موالنا: قول به باشد/ بايد قاÄم ولي زمان هر در كه است
است داÇÇÄم قÇÇيامت تÇÇا آزمÇÇÇايش است قÇاÄم ولياي دوري هر به پس
دوازدهÇم امÇام تÇا اطÇهار ه مÇÄا هÇم, بÇعد عÇلي(ع) بÇعد بÇود, پÇيغمبر زمان يك
زمان در آيا چه? غيبت زمان در دارند/ قبول شيعه همة را نظريه اين الم/ عليهمالس
كه مردمي آن به فقط خداوند آيا ندارد? ه توج مردم اين به خداوند ديگر غيبت
كÇه مÇردمي بÇراي آيÇا دارد? ه وجÇت زمÇان, آن مردم كردند, شهيد را حسين امام
ولي ميگذارد مقام قاÄم زمين روي بر كرد, مسموم را رضا(ع) حضرت خليفهشان
امام غيبت, زمان در منتها باشد, بايد هميشه رويه اين شيعه بهنظر نيست? ولي بعد

شدند/ غايب
در امام اينكه آن و ميرسيم دوم نظريه به باشيم داشته قبول را ل او ه نظري ا گر
باشيم/ داشته قبول بايد عليالقاعده نه? يا كرد انتخاب را نمايندهاي آيا غيبت زمان
مسألة مصداقش مسأله داريم, قبول را حكم اين اصل ا گر داريم/ كار چه ديگر حال
كه بوده نفري يك است/ ثانوي نبوده يا بوده جنيدي فرد اين اينكه است/ ثانوي
بÇلكه نبوده جنيد بگوييد شما حال بود/ جنيد اسمش ميگويند و كرده را كار اين
امام جانب از كه داريم سروكار كسي با ما ندارد/ قضيه اصل در تفاوتي بوده, مÔنيد

است/ شده تعيين
بÇصرياي حسن با ما ميكند/ صدق مسأله همين هم بصري حسن مورد در
حد چه تا ارادت اين حال است داشته علي(ع) حضرت به ارادت كه داريم سروكار

است/ خارج ما اعتقاد موضوع از باشد قبول يا رد قابل تاريخي مستندات بنابر
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(مجذوبعليشاه) كبودرآهنگي محمدجعفر حاج

ملقب كبودرآهنگي دجعفر محم جناب اني رب عارف و عالم تأليفات از يكي

ضÇمن در وي كه است مرآ¸الحق كتاب قمري) 1239 (وفات مجذوبعليشاه به
داده اخÇتصاص بÇصري حسن احوال به را بخشي نقشبنديه سلسلة دربارة تحقيق
كتابمÇجالسالمÆÇمنين از نقل به ابتدا را خويش مطلب جليل عارف اين است/

ايÇن زنÇدگي دربÇارة /139 ص ,1383 تÇهران, حÇقيقت, انÇتشارات نÇاجي, حامد دكتر تصحيح , الحق مرا¸ /1
كتاب/ همين مة مقد جمله از است موجود دي متعد منابع عارف مÆلف

ميفرمايد:1 و ميكند آغاز شوشتري نوراهللا قاضي
مشايخ بعضي از و است اختالف بصري حسن باب در را اماميه شيعه <فقهاي
مقبول را او طاووس بن علي الدين رضي اجل د سي كه شنيده ÇÇ الله رحمهم ÇÇ خود

است/ نشده گزارش حسن(ع) امام حضرت با منازعهاي محل اين در /251 . 1 ج االحتجاج, / 2

امام حضرت كه است مذكور طبرسي شيخ احتجاج2 كتاب در كه كتابتي و شمرده
به او نسبت نوشته, ÇÇ ضات تعر بر مشتمل ÇÇ بصري حسن به الم, الس عليه حسن,
نسبت در كه نيست چنين اين Hايض و است/ نرسيده صحت مرتبة به حضرت آن
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بÇه كÇه است داخÇل سÇلسلهاي در او بÇلكه باشد داخل بصري حسن Hمطلق ارادت
ÇÇ او كÇه آبÇا¾ و الرضÇا مÇوسي بÇن عÇلي امÇام حضرت به او از و كرخي معروف

/7 . ج2 المÆمنين, مجالس / 1

باشد>1/ نشده منتهي ÇÇ الم عليهمالس
خدمت به ميشوند منتهي سالسل بعض كه ميدارد معروض مسكين ضعيف
بÇن كميل توسط به بلكه بصري; حسن ط توس بدون اميرالمÆمنين حضرت جناب
شيخ مثل مشايخ ا كثر كه كبري الدين نجم شيخ سلسلة و ÇÇ الله رحمه ÇÇ النخعي زياد
مسÇتند او بÇه بÇاخزري ين الد سيف و حموي ين الد سعد و رومي مولوي و عطار
كÇميل, توسط به ميشود منتهي امير حضرت به كه است طريق اين به ميباشند,
است گفته الحيو¸ كتابعين در ÇÇ الله رحمه ÇÇ مجلسي ث, محد مه عال و الله/ رحمه
حضرت بصره <در كه: است كرده روايت كتاباحتجاجات در طبرسي شيخ  كه
مÇيساخت, وضÇو او و گÇذشتند, بÇصري حسن بر ÇÇ الم الس عليه ÇÇ اميرالمÆمنين

حسن! اي بياور, بجا كامل را وضو فرمودند:
كامل وضوي و ميگفتند, شهادتين كه كÔشتي را جماعتي ديروز امير! يا  گفت:

نيامدي? ايشان مدد به چرا پس فرمود: حضرت ميساختند/
سÇالح و پÇاشيدم خÇود بر حنوط و كردم غسل ل, او روز در كه والله  گفت:
راه عرض در است/ كفر عايشه از ورزيدن تخلف كه نداشتم شك هيچ و پوشيدم,
ميشود كشته كه هر ميكشدو كه كههر برگرد ميروي? كجا به كه كرد ندا مرا  كسي
مÇدد بÇه بÇاز م, دو روز در نشستم/ خانه در و برگشتم ترسان من ميرود/ جهنم به

برگشتم/ و شنيدم ندا همان راه در شدم, روانه و شدم ا مهي عايشه
نه/ گفت: بود? كه منادي آن كه ميداني ميگويي, راست كه فرمود حضرت

لشكر مقتول و قاتل كه گفت راست تو به و بود, شيطان برادرت, آن فرمود:
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جهنماند/ در عايشه,
بÇه ÇÇ السÇالم عليه ÇÇ اميرالمÆمنين كه است كرده روايت ديگر حديث در و
امت ايÇن سÇامري و ميباشد سامري تي ام هر در كه فرمود خطاب بصري حسن

االم¹>/ هذه سامري هذا و سامري, قوم كل <ان :2ë1 . 1 ج االحتجاج, / 1

حضرت مباحثه در طوالني, ه قص چند و كرد1/ نميبايد جنگ ميگويي, كه تويي
كÇه است كÇرده نÇقل او بÇا ÇÇ الم الس عليهما ÇÇ باقر محمد امام و العابدين زين امام

ميكند/ او شقاوت بر داللت
كÇه است مÇنقول ÇÇ الم الس عليه ÇÇ باقر د محم امام حضرت از معتبر سند به و
يÇافت علم چپ/ جانب به خواهد ا گر و برود راست جانب به خواهد ا گر حسن

پوشيست/ شال بيان در پنجم: مصباح ذيل ,ë79 . الحيا¸ عين / 2

مجلسي2/ عالمه كالم بود جا اين تا بيت/ اهل ما نزد مگر نميشود,
كÇتاب در Çدي Ôاله Çلم ع عÇاليمقدار, د يÇس كه است گفته افاضل بعضي ليكن
او كÇنيت و يسÇار, او پÇدر نÇام كÇه نÇموده بيان بصري حسن باب در غرر [و]@درر

ام سلمه و بوده/ ÇÇ عنها الله رضي ÇÇ السلمه ام كنيز خيره, او مادر نام و ابوالحسن
به تعالي خداي كه حكمتي و ميگذاشت, او دهن در پستان ميگريست, كه وقتي
و بود, دانشمند بسيار و بالغت و فصاحت غايت در و بود/ جهت آن از بود داده او
فرموده: عبارت اين به مقاالت آخر در و بود دنيا مذمت و وعظ در او كالم جميع
Ïتل من فهو ÇÇ الم الس عليه ÇÇ اميرالمÆمنين كالم من Hلفظ دون Hمعن أو ,Hمعن و Hلفظ مأخوذ جله <و

لفظ دون معنا حسب به يا Hمعن و Hلفظ حسن, اقوال بيشترين يعني الغاي¹>; في القدر¸

در احÇاديث نÇقل بÇاب در و بود, ÇÇ الم الس عليه ÇÇ اميرالمÆمنين حضرت كالم از
است/ بوده قدرت نهايت

كه است نموده روايت معمر ابو از امالي, كتاب از هفتم و شصت مجلس در و
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كه رسيده, بصري حسن به كه شنيدم كه: گفت معمر <ابو كه: است اين مضمونش
پس مÇيكند, امÇيرالمÆÇمنين حÇضرت تÇنقيص او كÇه است كÇرده گÇمان شخص
در ميخواهم من گفت: و خود, اصحاب ميان در غضب روي از حسن برخاست
كه است رسيده من به كه زيرا برسد; من اجل تا نيايم بيرون و ببندم, را خود سراي
بوده مردمان بهترين كه را كسي ميكنم تنقيص من كه است كرده گمان شما از يكي
است بوده او خوشحالكنندة و جليس و او غمهاي انيس و الله, رسول از بعد است
شما از كه تحقيق به جنگ/ وقت در است بوده پهلوانان كشندة و محنت, وقت در
صبر و ميكرد طرف بر را ظلم و تعظيم, به ميخواند قرآن كه مردي است شده جدا
خدا كتاب به عمل و بود, شا كر بال وقت در و جهاد, تعبهاي و المها بر مينمود
پيغمبر حضرت و بود, پيغمبر برادر و پيغمبر, براي را مردمان بود ناصح و ميكرد
اسرار همه و او, از غير نگرفته برادر را صحابه از يك هيچ ÇÇ آله و عليه الله صلي ÇÇ

را/ الهي احكام نموده جمع و گذاشته, او پيش را خود
راضي او از كه حالي در نمود رحلت دنيا از ÇÇ آله و عليه الله صلي ÇÇ پيغمبر و
اقدم و الهي, احكام فهميدن در بود ايشان زيركترين و مسلمانان داناترين و بود,
از نبود او شبيه و كمال, صفات در نبود مانند و نظير را او و اسالم, در بوده ايشان
و نÇفساني, شÇهوات و ات لذ از را خÇود نÇمود منع و صورت/ و سيرت در ايشان
را خود نفس نمود قطع و نمازها, در نمود خشوع و خلوتها, در نمود خدا عبادت
ايÇن بÇه آخÇر در و صÇحابه/ بÇاقي خالف به بود, نيكو او اصل و دنيوي لذات از
االذي عني وا فكف , مقاال فيه يجد أعلمه, أحد ما و يوبقني, ما فيه أقول <فكيف نموده: ادا عبارت
مرا كه چيزي او شأن در ميگويم چگونه مردمان <اي يعني: الردي>; طريق تجنبوا و

پس انديشد; بد سخن وي حق در كه را كسي نميدانم من كه آن حال و كند, هال ك
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/ê3ê . صدوق امالي / 1

بد>/1 راه از شويد دور من, آزار از را خود داريد باز
حسن كه دارد داللت كه است مذكور حديثي امالي, يكم و پنجاه مجلس در و
است اين حديث مجمل و بوده/ ÇÇ الم الس عليه ÇÇ علي اميرالمÆمنين شيعه بصري,
خانة در به تا مالك بن انس و بصري حسن با آمدم بيرون كه گفت مسلم <ابو  كه:
و شÇديم خÇانه داخل بصري حسن با من و نشست خانه در به انس پس ام سلمه,
كÇه آن جهت به گفت: حسن? اي آمدهاي كار چه به گفت: سلمه ام كرديم, سالم
رسÇول حÇضرت از ÇÇ عÇليهالسÇالم ÇÇ امÇيرالمÆÇمنين حضرت شأن در كه حديثي
كÇه شنيدم گفت: سلمه ام پس بشنوم/ تو از باشي, شنيده ÇÇ آله و عليه الله ÇÇ صلي
كÇه بÇندهاي نÇيست عÇلي! يÇا : ÇÇ الم عليه الس ÇÇ اميرالمÆمنين با گفت خدا رسول
كه آن مگر تو, محبت و واليت و خالفت انكار با قيامت روز را خدا كند مالقات
شنيدم پس گويد: مسلم ابو را/ خداي مر بتپرستي مالقات چون او مالقات باشد

و من موالي علي حضرت كه ميدهم شهادت ا كبر, <الله بعثت: چاپ ,392 و 31ë . صدوق امالي / 2
است>/ مÆمنان موالي

المÆمنين>2/ مولي و موالي Hعلي ان اشهد ا كبر; <الله گفت: حسن  كه
المÆÇمنين امÇير خÇالفت بÇه اقÇرار حسÇن, كÇه ميشود ظاهر روايت اين از
كÇه مÇيگردد ظاهر است, مذكور پيش در كه روايتي از و داشته ÇÇ الم عليه الس ÇÇ

الله/ عند العلم و باشد, نشده مرتد و نكرده امير حضرت صفت تنقيص هرگز
نموده ذ كر حديثي بصري حسن روايت به دردررالمناقب ابراهيم بن علي و
كه فرمود ÇÇ آله عليهو الله صلي ÇÇ خدا رسول <حضرت كه: است اين مضمونش  كه
و فردوس, بر مينشيند ÇÇ السالم عليه ÇÇ ابيطالب بن علي باشد, قيامت روز هرگاه
جÇانب از و است, عÇرش او بÇاالي و بهشت, از است برآمده كه است كوهي آن
بÇر باشد نشسته حضرت آن كه حالتي در بهشت جو[ي]هاي ميجوشد او نشيب
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به نميگذرد گويند/ تسنيم را آن كه است بهشت آب او پيش كه نور از  كرسياي
كÇه هر پس او; بيت اهل و او واليت از باشد براتي را او كه آن مگر كسي بهشت

/ 8ë . منقب¹ مأ¸ و 103 . 1 ج الغم¹, كشف بسنجيد: / 1

ميسازند>1/ دوزخ داخل را او دشمنان و ميكنند جنت داخل را او اوست محب
[را] المÆمنين امير حضرت حسن, كه ميشود ظاهر حديث اين روايت از و

مذكور/ فاضل كالم بود جا اين تا باشد/ او دشمن كه آن نه داند; نار و نعيم قاسم
به ميتواني ا گر بنما! اختالفرا مالحظة كه ميدارد معروض مسكين ضعيف
باشي نموده را بصري حسن حال تصحيح كه نماي اخبار ميانة جمع صحيحي وجه
منافق از اال و نموده, صاحبغررودرر و ÇÇ الله رحمه ÇÇ طاووس ابن چنانچه بهتر,
الزم عرفا سلسله در يا عشريه اثني مذهب در عيبي و نقصي هيچ او بودن معاند يا و
بÇدون سلسلهاي كه نشده ديده مشايخ كتب در بلكه است; اين ظاهر چه نميآيد;

باشد/ رسيده او به ÇÇ الم الس عليه ÇÇ رضا امام حضرت به ط توس
بÇه كه آن بر سابق معروف كه نمودهاند تصريح بعضي كه است اين غايتش
او و طاÄي, داوود به رساند هم نسبت گردد, فيضياب ÇÇ السالم عليه ÇÇ امام خدمت
خدمت به داشت نسبت او و بصري, حسن به داشت او و عجمي, حبيب به داشت
امÇام جÇناب خÇدمت به كه چندي از بعد / ÇÇ السالم عليه ÇÇ امير حضرت بركت با
خÇود گÇردن دة قال را او به ارادت و بندگي طوق گرديد, ف مشر ÇÇ ÇÇ عليه السالم

گفتهاند: چنانچه نمود,
يÇافت ايÇمان راه بگÇÇذاشت, يÇافت كÇÇفر احسÇان چÇو رضا موسي ز او
بÇر سÇابق نÇصرانÇيت فرÇك از الظاهر علي چه است; باطني كفر كفر, از مراد

بود/ آمده بيرون ÇÇ السالم عليه ÇÇ امام خدمت
احمد اما <و مستطاب: كتاب همان در ÇÇ الله رحمه ÇÇ قاضي است فرموده و
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به نقص دفع باشد, سقيم او حال اماميه جمهور نزد كه آن تسليم تقدير بر غزالي,
متأخرين از كه خوافي ابوبكر الدين زين شيخ كه كرد ميتوان وجه اين بر او وجود
و نوشته, ÇÇ موسيقيدان مشهور ÇÇ عبدالقادر خواجه به كه كتابي در است, صوفيه
كه آورده ساخته, خود سلسله بيان و نسبت ذ كر به مشحون او التماس بر بنا را آن

است: نسبت دو را سهروردي النجيب ابي الدين ضيا¾ شيخ
شÇيخ خÇود, پدر به را او و سهروردي, الدين وجيه قاضي خود, عم به يكي
به را او و دينوري, اسود احمد شيخ به را او و ÇÇ عمويه به شهير ÇÇ سهروردي محمد

بغدادي/ جنيد طايفه شيخ
ابÇوالقÇاسم شÇيخ بÇه را او و نساج, ابوبكر به را او و غزالي, احمد ديگري: و
شيخ به را او و رودباري, علي شيخ به را او و مغربي, عثمان شيخ به را او و  گرگاني,
و بÇاشد خÇارج سÇلسله از اعÇتبار يك به غزالي احمد اين بنابر و آخره/ الي جنيد

اختالف)/ اندكي 7(با . ج2 المÆمنين, مجالس / 1

كالمه/ انتهي باشد>1, النظام متسق معتبره سلسلة
يا واسطه به فيض استفاده كه اشخاصي كه ميدارد معروض مسكين ضعيف
اللÇه نÇعمت شاه مثل شيعاند; الت قطعي جمعي نمودهاند, غزالي احمد از واسطه بال
Ïذل غير و همداني علي سيد مير و ختالني اسحاق خواجه و نوربخش سيد و ولي
خود بزرگواري و ع تشي او مريدهاي بزرگواري و تشيع از و اليحصي, و اليعد ا مم
همداني القضا¸ عين او بالواسطة مريدهاي از يكي كه آن با ميشود/ ظاهر هم او
است, باهر و ظاهر النهار, وسط في مس كالش او تصانيف از او قدر جاللت و است,

همداني>/ القضا¸ <عين ذيل: ,ê1ë . االنس نفحات / 2

در هÇم او خود و داده, او به اموات احيا¾ و احيا¾ اماتة نسبت صاحبنفحات2 و
احÇياي رسانيده/ هم ظهور او از كه نموده را دو هر ادعاي خود تصانيف از يكي
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آن هم را او قتل باعث و دارد شهرت استو جاري همدان اهل السنة در كه اموات
صاحب و شيعه Hيقين مقامي صاحب قي محق شخص همچو يعلم/ الله و ميدانند, را

باشد/ بزرگوار و شيعه بايد هم او مرشد و مراد البته بوده/ عاليه مقامات
را فه تصوÇم هÇمه توثيق و تصحيح كه است اين نه صحبتها اين از مقصود
غÇلظت صاحب كه دكاندار اران طر و روزگار اران عي از بسياري چه باشم; نموده
از خصوص ميباشند, خباثت و ظلماني حجب انواع به محجوب و كثافت و طبع
و كÇرامÇات بÇه مشÇتبه مردم بر را نجوم و رمل و تكسير و شعبده مĤثر سنت اهل
خÇود ارادت دام در زده, گÇول را مÇردم از بسÇياري و ساختهانÇد, عادات خوارق
مشرب يعني ÇÇ تحقيق سرچشمة از كه مخالفين مشايخ از Hاحيان ا گر و انداختهاند/
باب از نه نموده, صدور عادات خوارق از چيزي ÇÇ افتادهاند دور مرتضوي عذب
از چنانچه بوده, سيميا و شعبده عمل و جن آثار از بلكه است, بوده اوليا¾  كرامات
را عادات خوارق كه اين با است/ مذكور السنه بر خان جغتاي صحبت در سكا كي
چه ميشود, صادر هم نصاري رهبانان از يا هنود ار كف از كه ميشود گاه اعتبار! چه
است, مÇمكن بÇاشد شاقه رياضات به مشغول كه مذهبي خالف و براهمه و ار كف 
نيست, الله عند مقبول كه فايده چه ليكن عادات/ خوارق او از ميشود واقع بلكه
مÇوجب اشÇخاص ايÇن از امÇور ايÇن صÇدور و ميشود صادر شياطين از چنانچه

ميشود/ ايشان جهت از داÄمي خسارت و استدراج
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/ì1ê Ç ì22 صص ,3 ج تهران, دانشگاه چاپ شهابي, محمود فقه, ادوار /1

شهابي1 محمود استاد

است/ بÇوده انصار مولي× و يسار نام را حسن پدر ابوحسن ابواسحق, به گفتة
بÇصره در پÇنجشنبه شب و يÇافته تÇولد مانده عمر خالفت آخر به سال دو حسن
شده دفن (110) ده و يكصد سال از رجب ة غر جمعه روز, آن فرداي و درگذشته

است/
بوده پيغمبر(ص), زن سلمه ام المÆمنين, ام خادمة حسن, مادر كه شده روايت
بهدهان پستان سلمه ام ميكرده, گريه حسن و ميرفته فرماني عقب مادر هرگاه و
رسيده عاليه بهمقامات و يافته بركت حسن كه بوده اينرو از و است ميگذاشته او

است/
قÇارÄان از گروهي ميگذشت, حسن است: گفته كه آورده ام هم از ابواسحق
تÔم Öج رÇ Öف ا گفت: چنين پس ديد, فرمانروايان و امرا¾ ابواب از برخي بر را (فقيهان)
لو كم ان ا ما فيكم دوا هَّ ز ابوابهم, الي رقابكم لَّ Ôغ ملونه Öح ي بالعلم جÃتم و ÖمÔك عال ن تم Öح ط Öرف و بكم ا عم
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اهللا ق فرَّ قوا فرَّ ت اعينهم/ في لكم اعظم لكان اليكم, ون Ôل س وتي ذين ال Ôم Ôه تكونوا حتي بيوتكم في تÔم Öس ل ج

رفÇتن از و گشÇوده را خÇود كÇفشهاي بÇند و كÇردهايÇد رها چنين را شماست عهدة بر آنچه آيا /1
را شÇما و كÇنند اسÇتفاده سلطه ابزار بهعنوان را آن تا بردهايد آنها نزد به را خود دانش و ايستادهايد/
بسي جويند بهانه شما نزد به آمدن براي آنها تا ميمانديد خود جايگاه در شما ا گر حال ندهند/ بهايي
افكند/ جدايي شما دستههاي بين خداوند كه شويد جدا هم از ميكرديد/ حفظ بيشتر را خود ارزش
نداشتيم/ ما و داشت پاس او ولي شنونده هم ما و بود شنونده بصري) (حسن او همانا گفت: سپس

(عرفان ايران)

ينا/1 س ن و ظ ف ح ف نا Öع م س و ع م س فانه م/ Ôك صاب Öع ا بيÖن

را د حمÇم اصÇحاب <مÇن است: گفته را مضمون اين كه آورده ابوبرده از باز
و نديدهام>/ مانندهتر آنان به بصري) (حسن شيخ اين از را هيچكس كردهام ادرا ك
جعده پس يحيي مسيَّبو پسر سعيد و زبير پسر عروه <من است: گفته زيد بن علي
را كسÇي حسÇن مÇانند پس ديÇدهام را ديگÇر گروهي و سالم و د محم پسر قاسم و
نياز او آرا¾ به ايشان ميكرد ادرا ك را پيغمبر(ص) اصحاب حسن ا گر و نديدهام

ميداشتند>/

ومالن Ôديم ع ن, ج والشَّ م ه Öال ÔفÖي ل ا ن, زوالح الخوف ÔفÖي ل ح Öم Ôمنه <و : بهعبارت را او ابونÔعيم

و بÇيم بÇا و است حÇزن و خÇوف اهÇل زاهÇد فقيه آن ابوالحسن بن الحسن ابوسعيد آنان ميان از /2
ايران) و////(عرفان است عاري خواب و آسودگي از است/ مألوف يادماندني) به (حزن شجن

از پس آن از و كÇرده عÇنوان اهÇد///>2 الز الفÇقيه ابوالحسن, بن الحسن ابوسعيد, ن, س وÖوال

از هم و وي غير و عبدالعزيز, بن عمر با او مكاتبات و نصايح و خطب و سخنان

/1ì1 Ç 31 صفحه سوم, جلد االوليا¾, حلي¹ /3

است/3 كرده نقل زياد مقداري او احاديث و روايات
از اسناد به ابونعيم كه بهطوري ميبوده, محزون و مهموم Hشخص خود حسن
و منالحسن Hخوف ل وÖط ا Gدحا Ôرايت <ما است: گفته كه آورده يشكري عيسي بن ابراهيم

ايران) است/(عرفان آمده متن بعدي پارا گراف در ترجمه /ê

و ميخواسته محزون و مهموم هم را مردم و 4,< ¹بمصيب عهد ثÖي حد ÔهÔتÖب حس اال قط رايتÔه ما
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بÇن حÇزم جÇمله آن از آورده, وي از زيÇاد سخناني و كلمات ابونÔعيم باب اين در
في منÆ Ôالم ع س ي ما ميگفت: غليظ شديدو سوگند با شنيدم را حسن است: گفته ابوحزم

ايران) نميگيرد/(عرفان بر در زن Ôح از غير چيز هيچ دينش در را مÆمن /1
ايران) نگذارد/(عرفان شادي عقل صاحب براي و كرد رسوا را دنيا مرگ /2

2/<Hح رف بÔل لذي يترك فلم نيا الد Ôت Öو م Öال ح ض ف> است: ميگفته حسن زن/1 Ôالح اال دينه

قÇرني, اويس كسÇند: هشت ايÇن ايشان از مراد و شده اصطالح سبعه, فقها¾ مانند ثمانيه" "زهاد /3
چÇنانكه است اتفاق مورد نفر چهار اين زهد كه قيس, عبد بن عامر و حيان بن هرم خيثم, بن ربيع
و Hحق اتقيا¾ زهاد هم و اميرالمÆمنين اصحاب من <هم ممقاني: بهتعبير و همه, از اويس بودن افضل
مÇورد يÇزيد بÇن اسÇود و بÇصري حسÇن و مسÇروق و ابÇومسلم ايشان از ديگر تن چهار و <Hصدق
طريق علي زهدهم كان <انما داماد: سيد و كشي از بهاستظهار ممقاني, وبه گفتة سني و شيعه ميان اختالفند
و عبدقيس بن عبداهللا بن عامر ثماني¹: الي الزهد <انتهي است: آورده چÇنين حÇليه در ابونعيم والتلبيس/> التدليس
بن والحسن الخوالني ابومسلم و يزيد بن واالسود االجدع بن مسروق و خيثم بن والربيع حيان بن هرم و القرني اويس

البصري>/ ابيالحسن

حسن كه يافت پايان تابعان از تن3 هشت به هد Ôز> است: گفته مرثد بن علقم¹
طوالنيتر حسن از اندوهش و حزن كه نديديم را هيچكس ما است/ آنان از يكي
آمÇده وارد او بÇر تÇازه مصيبتي ميبرديم گمان اينكه مگر نميديديم را او باشد/

است///>
لو و Çوف Ôالص م Ôه ÔاسÇلب Öم Ôره ثÇ Öك ا ,Hي ر Öدب نÖي ع Öب س Ôادركت لقد اهللا <و است: حسن سخنان از
مÇا وا: Ôقال ل اشرار كم Öأو ر Öول و القخ Öن م ¾الÆ ه× ل ما وا: Ôقال ل اخيار كم Öأو ر Öول و , نÖي جان م م: Ôلت Ôق م Ôوه Ôم Ôت Öي ا ر

يÖه م د ق ت Öح ت منالتراب م ده ح ا علي ن وÖه ا نيا الد كانت Hاقوام ÔتÖي ا ر Öد ق ل و الحساب/ يوم ب هÆال¾ يÆمن

بعضه علنَّ Öج  ال بطني, في كلَّه هذا Ôاجعل ال فيقول: ,Hقوت اال عنده يجد ال و دهÔم ح ا Öي س Öم Ôي Hاقوام رايت و

بنگريد ايشان به ا گر و پشمينهپوشاند آنها بيشتر كردهام درك را ي بدر هفتاد سوگند خداوند به /ê
ندارند> بهرهاي آخرت عالم <در ميگويند ببينند را شما برگزيدگان آنها ا گر و ديوانهاند ميگوييد:
اينها ميگويند ببينند را شما بدان ا گر و ندارد] ايشان بر سودي علمشان يعني بقره 102 آية به [اشاره
بيارزشتر پا زير ازخا ك نزدشان در دنيا كه ديدم را مردماني همچنين ندارند/ ايمان حساب روز به
Ñ

ه>/4 Öي ل ع به Ôق دَّ ص ت ي ن مم ج وÖحا و Ôه كان ان و ببعضه Ôفيتصدق جل و عز لله
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Ø

در را ايÇن هÇمه ميگفتند: خود با باز داشتند اندكي روزي فقط شب ا گر كه را مردماني ديدم و بود/
آن به خويش هرچند ميدادند صدقه و دهم صدقه جل و عز خداوند براي را بخشي و نكنم شكم

ايران) بودند/(عرفان نيازمندتر

نوشته عبدالعزيز بن عمر به كه ل مفص نامهاي طي در است او سخنان از هم و
ان كل يÇنبغي فيه نت ا Õم Öوي و وه/ Ôترج ال ضي× م Õم Öوي : ام يا Ô¹الث ث فيها ت Öكَّر ف اذا نÖيا الد انَّما و> است:
م Öوالي ا ما و / Õب دÆ Ôم Õكيم فح س Öم ا ا مفا ه/ ل Öب ق Ôوت Ôم ت كلعل و ال? Öما ه ل Öاه Öن م تÖن ا ري Öدت ال Õم Öوي و ه/ م ن ت Öغ ت

قÇد تÖنÇ Ôك ان و ته مÇ Öحك كÖي دي في قي× Öب ا د فق ه س Öف بن عك ج ف Öد ق كان ان و س Öم ا ن ا غير Õعد و Ôم ÕقÖي د ص ف

Hايض Gدغ و ل¹/ Öح الرَّ Ôسريع كÖن ع ن Ðاال هو و يÖب¹ الغ طويل نÖك ع كان Öد ق و , ÔهÖمن Õفل خ كÄجا Öد فق ته Öع ض ا

علي ل خ ÖدÔت Öن ا ا كي ا و ل/ ج اال لÔول Ôح لÖب ق مل Ñباال رور Ôغ Öال واتÖرÔ ك ل م بالع ¹ ق الث د Ôفخ ه, Ôل م ا ÔهÖمن كÖي دي في

بر كه امروز و نيست اميدي آن به و رفته كه روزي است: روز سه بيانديشي آن در ا گر دنيا همانا /1
آن از پيش شايد و نه يا زندهاي روز آن در نميداني كه ديگر روزي و شماري غنيمت را آن است تو
از با را تو كه ديروز ولي جدايي, حال در دوستي امروز و آموزنده بود دانايي ديروز, اما باشي/ مرده
بÇدان دادي دست از را آن ا گر و نهاد/ برجاي را خردمنديش تو براي كرد اندوهگين رفتنش دست
برابÇرت از هم امروز و است رفته طوالني غيبتي به تو نزد از ديروز رسيده/ تو بهدست جانشينش
زنÇدهاي تÇا و بستان عمل با را پايداري پس است/ فرد آرزوي فقط تو دست در و ميگذرد شتابان
سÇازي/ وارد خÇود امÇروز بÇر را آن از پس و فÇردا بÇيم مÇبادا و كÇن رهÇا را آرزوها با شدن فريفته

(عرفان ايران)

ه>/1 د Öع ب ما مَّ ه Öوا د غ مَّ ه م ÖويÖال

هÇمه وي, مكÇاتيب چÇه و نÇصايح و مواعظ چه و خطب چه حسن, سخنان
كÇه شÇنيدم را <اعÇمش است: مÇيگفته غÇياث بÇن حفص است/ اثر با و حكيمانه
بن د محم ابيجعفر عند ذÔ كر اذا كان و بها/ قطن حتي ¹الحكم ي ع ي ري Öص الب الحسن زال ما ميگفت:

گفت/ سخن آن به همواره كه جايي تا بود حكمتآ گاه بر همواره بصري حسن ميگفت: اعمش /2
است/ پيامبران مانند سخنانش كه است كسي آن ميفرمود: ميشد, ياد او از باقر(ع) امام نزد هرگاه

ايران) (عرفان

نبيا¾>/2 االء كالم ه Ôكالم Ôه ب Öش Ôي ذي ال ذا ك قال: الباقر) االمام (يعني الحسين بن علي

<چÇون است: آورده را زيÇر مضمون مرثد بن علقم¹ از اسناد به ابونÔعيم, باز
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ايشان ماه يك و بهخواست را شعبي و حسن يافت, واليت عراق بر هبيره بن عمر
را ايشان و كرد سالم و درآمد ايشان بر روز يك پس آن از نگهداشت/ خانه در را
بÇن يÇزيد امÇيرالمÆÇمنين هÇمانا گÇفت: نشست چÇون و داشت گÇرامÇي و بزرگ
مÇاية مÇيدانÇم كÇه ميكند امر مرا كارهايي به و ميفرستد برايم نامهها عبدالملك
اطاعت از ا گر و كردهام معصيت را خدا كنم اطاعت را آنها ا گر است/ من هال ك
و آنÇها اطÇاعت در آيÇا كÇردهام/ اطÇاعت خÇدا از كنم سرپيچي و خودداري آنها
رفع موجب و فرج و نجات ماية كه ميرسد شما بهنظر راهي فرمان از من متابعت

باشد? من نگراني
و بهدلخواه سخناني عÖبي ش گو/ پاسخ را امير اباعمرو, يا گفت: شعبي به حسن
يÇا گÇفت: و كÇرد حسÇن بÇه رو هبيره ابن پس راند/ زبان بر ابنهبيره خوشآيند
را آنچه شعبي همان داد: پاسخ حسن چيست? عقيدهات و ميگويي چه تو اباسعيد

گفت/ شنيدي
بن عمر اي گفت: حسن بار اين ميگويي? چه تو پرسيد حسن از امير دوباره
را خدا فرمان جز كه سختگير و درشتخو خدا, مالÄكة از ملكي كه است زود هبيره
ببرد/ بيرون گور بهتنگناي كاخ فراخناي اين از را تو و آيد فرود تو بر نبندد به كار
بن يزيد از را تو او بپرهيزي او از و بگيري نظر در را خدا ا گر هبيره بن عمر اي
كÇند/ نگÇهداري خÇدا كيفر از را تو نميتواند يزيد ليكن ميدارد نگه عبدالملك
ميبيند يزيد از فرمانبرداري راه در را تو كار زشتترين خدا كه بدان مباشو ايمن
بن عمر اي ميبندد/ تو روي به را آمرزش باب پس مينگرد خشم نظر با آن بر و
به كه دنيايي بر سوگند بهخدا كه كردم ادرا ك را امت اين صدر از مرداني من هبيره
بر كه آن, به شما روآوردن از بودند كرده پشت بيشتر و سختتر روآورده ايشان
و خواسته خدا كه ميگويم را آن تو به من هبيره بن عمر اي است/ كرده پشت شما



33 بصري حسن احوال در تحقيق

و Öي قامÇ م خاف Öن م ل كذل> است گفته كه آنجا ترسانده خدايت كه ميترسانم آنت از
گريانده را عمر اندرزش و پند و گفته هبيره بن عمر به آنچه آخر تا د///> Öعي و خاف

است/
آورده صين, Ôح بن عمران از او از اسناد به ابونعيم, كه است حسن روايات از
و خا¾ السَّ اال كÔم ن Öي دل Ôحل Öص ي ال و ه س Öف ن ل نÖي الد هذا صل Öخ ت Öاس اهللا نَّ ا> رسولاهللا(ص): قال است:

بÇرازنÇده خÇوشرويي و گشÇادگي جÇز شÇما دين براي و برگزيد خود براي را دين اين خداوند /1
ايران) بياراييد/(عرفان آنها به را خود دين پس نيست/

بهما>/1 كÔم ن Öي د نÔوا ي زف اال لÖق Ôالخ ن Öس Ôح

طÇبقه <ايÇن است: داده پايان مضمون بدين را بصري حسن ترجمة ابونÔعيم
بÇرايشÇان دين در ه تفق كه مدينه اهل از است طبقهاي تالي بصري) حسن (طبقة
و مÇيكرده استفاده آنان فتاوي از مردم و بودهاند شده شناخته بدان و بوده غالب
ك تنس و تعبد از وافر حظي و بهره را آنان و ميبودهاند عامل عقايدشان و بهآرا¾
است بهشمار طبقه آن از كه نميكردهاند اظهار را آن و ميداشته پنهان كه ميبوده
بÇن ابÇوبكر و ابÇيبكر بÇن د حمÇم بÇن قÇاسم و زبÇير بن عرو¸ و مسيب بن سعيد
خوانÇده سبعه" "فقها¾ بهنام كه ثابت, بن زيد بن خارج¹ و حارث بن حمن عبدالر

يافتهاند>/ شهرت و شده
او: مÇدح در جÇمله از آورده, بÇصري حسÇن قدح و مدح در كلماتي ممقاني
خا ك بهروي حسن ميپندارد/ علي دشمن را تو شيعه, است گفته را حسن مردي
Õل Ôج ر س Öم  Öباال كÔم ق فار Öد ق ل> است: گفته چنين و برداشته سر آنگاه و كرده گريه و افتاده
¹Ç رابÇ ق ÖوÔذ و ها, Ôل ÖضÇ ف و ها Ôف ر ش و ¹ االم هذه ي ان ب ر ه, و Ôد ع علي , جل و عز اهللا, ي رام م Öن م HمÖه س كان 

است/ شده آورده جمله اين بهجاي ديناهللا" في بالملوم¹ ال "و االستيعاب از ابيالحديد ابن بهنقل /2

اهللا, مال من ¹وق Ôر بالسَّ ال و اهللا2 حق عن بالغافل ال و اهللا ر Öما عن ¹ م ÖوÔÃ بالنَّ ÖنÔكي لم ¹بÖي رق بي(ص) النَّ ن م

بÇن علي ذلك ن¹, مبي اعالم و ¹ق نÆم ياض ر علي منÖها ف فاشر ليÖه ع و Ôهمال في ه مÄزاع القرآن طي Öع ا
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مÇردي دشÇمنانش/ بÇر بود خدا تيرهاي از سخت تيري كه است شده جدا شما از مردي ديروز /1
امر از چنانكه بود نزديك او با و است پيامبر خويش و است امت اين برگزيده و شرف كه خدايي
قرآن حق راسخ عزم با و نكرد/ دزدي بيتالمال از و نكرد غفلت خداوند حق از و نكرد سستي الهي
آشكار نشانههاي و دلربا باغهاي بر جايگاه آن از و كرد/ ادا بود او بر هم و بود او براي آنچه در هم را
خوار, و لÃيم مرد لكع: <رجل ايران/ عرفان ÇÇ نفس! بنده اي ابيطالب بن علي است اين يافت/ اشراف

اللغه)/ اح نفس>(صر بندة

كع/1> Ôل يا ابيطالب,

و بÇوده ه يÇنيامÇب زمÇان در چÇون بÇصري حسÇن كÇه كÇرده نقل ممقاني باز
زيÇنب>/ ابو <قال: است: ميگفته را ه تقي كند, نقل علي(ع) از حديثي ميخواسته
بارع حسن دنيا/ ذم در و است مواعظ در سخنانش همة و بوده ثمانيه زهاد از وي
مأخÇوذ عÇلي كلمات از او مواعظ بيشتر و بوده كثيرالعلم المواعظ, بليغ الفصاحه,
عÇظيمالشأن و جليلالقÇدر حسن كه شده استظهار هاللي قيس بن م Öيل Ôس از و است
است/ ميكرده ه تقي اج حج از و عبيداهللا پسرش و زياد از علي(ع) بهدستور و بوده
كه كساني از را حسن كه آورده چنين ابيالحديد ابن از حسن, ذم و قدح در و
گÇفته حسن سلمه, بن اد حم از بهنقل و آورده بهشمار ميداشتهاند دشمن را علي

مÇيگويند او دربÇارة كه اينها از ميخورد خشك خرماي و ميماند مدينه در علي حضرت [ا گر /2
و دلسÇوزي بÇاب از است مÇمكن بÇلكه نÇيست بÇدگويي در صÇريح كالم اين ايران] عرفان Ç بود بهتر
نÇه مÇيخواست, چÇيزي خودش براي و ميكرد كار دنيا براي ا گرعلي(ع) يعني باشد, غمخواري
و راحتتÇر و آسودهتر بيگمان نميشد كار اين در داخل و ميكرد گوشه گيري امت, و خدا براي
است/ نگرفته بهچيزي را خود ناراحتي و شده داخل كار اين در بوده خدا براي چون ليكن بود بهتر

و مÇهموم حتي و فيه2>/ دخل ا م م له Gير خ كان ل المدين¹ في الحشف يأ كل عليٌّ كان <لو است:
است/ بوده (ع) علي نفرين بهسبب كه كرده نقل هم را حسن داÄمي بودن محزون

ابÇي بÇن ابان از صحيح روايتي بهاستناد خودش قسمت اين از پس ممقاني
بÇدين را خبر آن خالصة و كرده استظهار امر آخر در را حسن كردن توبه عياش
مÇتواري و فÇراري اج جÇح بيم از هاللي قيس بن م Öيل Ôس> است: كرده نقل مضمون
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نÇابود و نÇرود مÇيان از تÇا سÇپرده ابان به را خويش كتاب مرگ هنگام و ميبوده
اهل و علي جز د, محم امت جميع كه است ن متضم را اخباري كتاب آن و نگردد/

هالكند/> ايشان شيعيان و بيت
بصري حسن ديدم كه را كس نخستين درآمدم بصره به چون است گفته <ابان
و علي شيعيان از او و ميزيست/ متواري اج, حج ترس از آنوقت در حسن و بود/
برنخاسته علي ياري به جمل جنگ در اينكه از سبب بدين بود ع تشي در مفرطان از
را Öم لي Ôس كتاب و نشستم بهخلوت حسن با پس ميبود, اندوهنا ك و پشيمان سخت
من قات منالث ÔهÔت Öع م س قد حقٌّ اال Ñشي ه ثÖدي ح في <ما گفت: آنگاه گريست, دادم/ نشان بهوي

غيرهم///>/ و عليٍّ شيع¹

/3ì9 ص ل, او جلد /1

گÇفته كÇه عÇياش بÇن ابان از روايت به نهجالبالغه1 شرح در ابيالحديد ابن
Ôاقول <ما داد: پاسخ چنين پس ميگويي? چه علي دربارة كه پرسيدم را حسن است:

Ô¾ضاÇوالق ÔدÇه والز Ô¾والبال Ô¸جد والن حب¹ والص Ôوالفقه Ô¹والحكم Ôوالعلم Ôوالفضل ¹ابق الس له Öتكان فيه:

فريادرسي و نبي(ص) همراهي و فقه و حكمت و علم و برتري و پيشي او ميگويم: او دربارة /2
بÇود بÇرتر خÇويش كار در علي داشت/ (پيامبر) خويشاوندي و قضاوت توان و زهد و پايمردي و

ايران) فرستد/(عرفان درود او بر و بيامرزد را او خداوند

ه/2 Öي ل ع لي× ص و Hيل ع اهللا م ح ر ,Hعلي ه ر Öما في كان Hعلي ان / Ô¹والقراب

? النبي لغير عليه" "صلي× : Ôقول ت ا اباسعيد يا فقلت:

آله/ خير عليٌّ و آله, و بي عليالن ل ص و ذÔ كروا, اذا المسلمين علي ترحَّم فقال:

جعفر? و ز¸ Öم ح من Õخير وÔه ا : Ôفقلت

ها? Öي ابن و فاطم¹ من Õخير و : Ôقلت , Öم ع ن قال:

رÖج ي Öمل و ما" Ôه Öن م Õخير ما Ôوه Ôاب "و رسولاهللا(ص): قال قد و منهم Õخير انه ك Ôش ي Öن م و , Öم ع ن قال:

خÇير تكÇج زو" الم, عليها الس فاطم¹, ل رسولاهللا(ص) قال قد و /? خمر شرب ال و شرك اسم عليه
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و ليÇع نÖيب فĤخي اصحابه بين من رسولاهللا آخي× لقد و / Ôناه Öث ت Öس ال منه Õخير ته ام في كان فلو تي"? ام

/Hاخ م Ôه Ôخير و Hنفس الناس Ôخير فرسولاهللا نفسه

? علي في قلته انك عنك يقال ذي ال هذا فما اباسعيد يا فقلت:

رحÇمت مسÇلمانان بÇر گÇفت: ميگويي/ پيامبر غير براي عليه" "صلي آيا ابوسعيد اي گفتم: پس /1
است/ علي او/ آل برگزيدهترين و بفرست او آل و پيامبر بر خدا درود و شد ياد آنها از چون فرست
فرزند دو و فاطمه از برتر و پرسيدم: بلي/ گفت: او است? برتر جعفر و حمزه از او آيا گفتم: پس
پدرشان گفت: پيامبر(ص) كه آنهاست از برتر او كه دارد شك اين در كسي چه و بلي گفت: اوست?
گفت: فاطمه به پيامبر(ص) و نكرده خمري شرب و نشده وارد شركي او بر كه است/ برتر دو آن از
مستثني را او بود علي از برتر او امت بين در ا گر پس درآوردم/ خود امت برترين همسري به را تو
عÇلي و خÇود بÇين و برگزيد حق با برادري به را او خود اصحاب همة بين از خدا رسول و ميكرد
پس بÇرادر/ بÇرترين و است مردمان نفس برترين خدا رسول كه است چنين و كرد برقرار برادري
را خود خون برادرزاده اي گفت: گفتهاي? علي دربارة تو ميگويند كه چيست آن ابوسعيد اي  گفتم:

ايران) ميشد/(عرفان جاري برخاشا كها من خون وگرنه ميدارم پاس ستمگران اين دست از

اعشب>1 بي Öتسال ل ذلك ال لو بابر¸ ج Öال هÆال¾ من Öي م د Ôن ق Öح ا اخي ابن يا فقال:

ابوجعفر شيخش, از كرده نقل بصري از كه قسمت اين از بعد ابيالحديد ابن
كÇرده نÇقل چÇنين ثقفي, هالل بن ابراهيم تأليف كتابغارات, از هم و اسكافي,

كÇينه او بÇا كÇوفه در تشÇيع غÇلبه وجÇود بÇا و داشÇتند سÇتيز عÇلي با كه بودند فقهايي كوفه در و /2
ايران) ميورزيدند/(عرفان

الكÇوف¹/>2 Çلي ع شÇيع الت لب¹ غ ع م ضه غ Öب ي و Hعلي ي عاد Ôي ن م قهاÄها Ôف Öن م ¹ الكوف ب كان قد <و است:
شعبي و شريح اجدعو مسروق و يزيد بن اسود و داني Öم ه ة مر امثال هاي, عد آنگاه
كه برده نام علي عداوت به كوفه غير از هم را اشخاصي و آورده بهشمار آنان از را
ايÇن نÇويسنده بهنظر كرده/ ياد را حسن جمله آن از بصري, حسن ذم در ممقاني
تا دارد داللت او استقامت بر بيشتر او دربارة منقوالت و حسن از منقوالت اوراق
هم و كرده آن به تصريح خود او هم كه ه, تقي موضوع همان شايد و وي انحراف بر

باشد/ درست وي, غير
نقل ملحقاتصراح از ممقاني جمله از است داشته هم تأليفاتي بصري حسن



37 بصري حسن احوال در تحقيق

ده و يكÇصد سال از رجب ماه در و بوده تفسير در كبير كتابي را <حسن كه  كرده
كتابملل محكي از همو و است>/ يافته وفات (89) سال نه هشتادو سن به (110)
لي ا تÇنسب ¹الÇرس Ôأيت ر> است: گÇفته شهرستاني كه است آورده شهرستاني نحل و

Ôوافق Ôي ما ب أجاب ف بر والج ر د بالق ول نالق ع له أ س قد و روان م بن بدالملك ع لي ا ها ب ت ك البصري ن س الح

كÇان فما طا¾ ع بن واصل ل ها لعل و منالعقل/ لÄدال و نالكتاب م ياتĤب فيها واستدل ¹ري د الق ذهب م

در و مÇروان بÇن عبدالمÇلك براي كه ميشود داده نسبت بصري حسن به كه رسالهاي خواندم و /1
از داليÇلي و بÇود موافق قدريه مذهب نظر با كه به گونهاي بود نوشته جبر, و قدر از او سÆال پاسخ
كساني از حسن كه چرا باشد بوده عطا¾ بن واصل از شايد نامه اين بود/ داده اراÄه عقل و قرآن آيات
مورد نظر اين كه درحالي خداست آن از تقدير شر و خير كه باشد داشته امر اين با مخالفتي كه نبود

ايران) است/(عرفان قدريه مذهب اجماع

م>/1 Ôه ند ع عليها كالمجمع هذهالكلمات فان ناهللا, م ه شر و خيره ر د الق ن ا في خالف Ôي ن م م ن س الح

ليكÇن است: گفته را مضمون اين شهرستاني از باال كالم نقل از پس ممقاني
مسأله, اين در را خود استاد اعتقاد و رأي كه بصري, حسن شا گرد ابيالعوجا¾, ابن
خود استاد مذهب چرا پرسيدهاند: او از كه هنگامي ميدانسته, و ميشناخته خوب
است: داده پاسخ كردي? اختيار ندارد اصلي و حقيقت كه را مذهبي و كردي رها را
را آن و دفÇاع ر" دق" نظر از گاهي نميبود: پابرجا و ثابت رأيي و عقيده را <استاد

ميگفت!> آن به و ميدانست درست را "جبر" گاهي و ميكرد تأييد
از <يكÇي است: آورده را مÇضمون ايÇن كÇه كÇرده نÇقل د يÇس از ممقاني باز
بن حسن بوده) مذهب ه عدلي) داشته تظاهر ل" Öد ع" مذهب و عقيده به كه مان متقد
نود به عمرش و بوده ميشان) (دشت ميشان ديه اهل از كه است بصري ابيالحسن

است/ شده بالغ (99) سال نه و

المعاصي نَّ ا م ع ز Öن م> ميگفت: كه شنيدم را حسن است: گفته ابيالجعد بن علي

ايران) بود/(عرفان خواهد روسياه قيامت روز در است, خدا جانب از گناه كه بپندارد هركس /2

2/<Gد و Öس Ôم هه Öج و ومالقيام¹ ي ¾جا اهللا ن م



اواخÇر در كه است موالنا بزرگداشت كنگرة در نگارنده سخنراني منقح و ل مفص متن مقاله, اين /1
كوشش به معنوي, مثنوي به Hتمام مثنوي به ارجاعات شد/ برگزار تهران دانشگاه در 1382 سال آذرماه

است/ 1373 تهران, ارشاد, وزارت سوم, چاپ سبحاني, توفيق

مولوي1 مثنوي در معنوي واليت

پازوكي شهرام

سÇه بÇه ÁعموÇم يÇقين به رسيدن و دين در تحقيق براي اسالمي, معارف در
و مÇجتهدين و فقها گروه ميان از قلب/ و عقل و نقل ميكنند: رجوع اصلي طريق
عرفا دانستهاند/ اصل را قلبي طريق عرفا فقط عرفا و صوفيان و فالسفه و متكلمين
در ميدانند/ لياهللا ا وصول تا قلب كردن پا ك سلوكو سيرو مستلزم را قلبي طريق
او بÇيواسÇطه شÇهود بÇه را خÇود جاي دين, و خدا دربارة گفتن سخن طريق اين
بÇهواسÇطة يا باشد احكام ناهي يا آمر كه نيست شريعت شارع فقط خدا ميدهد/

ار تج عبادت اين و ميپرستند رغبت از را خدا قومي فرمود: كه شده نقل علي(ع) مÆمنان امير از /2
شكر جهت به گروهي و است بردگان عبادت اين و ميپرستند (ترس) رهب¹ به را او گروهي است/
شÇمارة حكمت اميرالمÆمنين, حكم من المختار باب البالغه, است(نهج آزادگان عبادت اين و او, از
Ñ

كه است معشوق و محبوب او كنند/2 عبادت را او بهشت به ميل يا دوزخ از ترس
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Ø

به طمع از نه و تو آتش خوف از نه ترا من فرمود: كه شده نقل ازعلي(ع) نيز ديگر جاي در /(237
ميپرستم/ ميدانم, بندگي و عبادت شايسته ترا چون بلكه ميپرستم تو بهشت

كÇه است عشÇق طÇريق طÇريق, اين معني, يك به پس دارد/ دوست را او مÆمن
حقيقت كه است اين بر نظر طريق اين در ديگر طرف از است/ قلب جايگاهش
است اوليا¾ مختص نيز باطن مقام درك نيست/ آن (شريعت) ظاهر مقام در دين
يا الهي و معنوي راهنمايي دورهاي, هر در لذا كردهاند/ باطن به ظاهر از سير  كه
پس اينرو از يافت, خدا سوي به راه ميتوان او طريق از فقط كه دارد وجود ولي

خÇويش عترت و خدا كتاب فرمود: پيامبر كه ميكنند تأ كيد نكته اين بر شيعيان اساس همين بر /1
بÇودند, پÇيامبر از پس اوليÇاي پيامبر, عترت چون كه داشت ه توج بايد اما گذاردم/ مردم ميان در را
اين در داشتهاند/ ايشان با جسماني نسبت چون Hلزوم اينكه نه بودند حضرتش عنايت و تأ كيد مورد

شد/ خواهد نقل موالنا از مثال شاهد عنوان به ابياتي خصوص

و كافينيست1 اراÄهطريق يعني سنت بهكتابو ا كتفا فقط اسالمهم فوتپيامبر از
مطلوب به تا بود هستند اوليا¾اهللا و اطهار ة مÄا كه پيامبر معنوي جانشينان پيرو بايد
انÇقطاع هÇيچگاه واليت دور ولي رسيد انتها به اسالم پيامبر با رسالت دور رسيد/
قÇرار بÇدين است/ بÇاز هميشه هدايت طريق همين از خدا به راه لذا و نميپذيرد
از جنبه دو عشق و واليت ديد خواهيم چنانكه است/ واليت طريق قلبي, طريق

هستند/ واحدي حقيقت
قرارگÇرفتن آن اصلي معناي كه است شده مشتق ولي ريشة از واليت  كلمة

/ë70 ص تهران, لي, Öش ع Öر م نديم تحقيق القرآن, الفاظ مفردات معجم االصفهاني, الراغب /2

نÇباشد/2 دو آن مÇيان در فاصلهاي كه بهنحوي است ديگري چيز كنار در چيزي
قرب از اعم ميكند نزديكي و قرب بر داللت كلمه اين Hعموم مناسبت به همين
ياري, و نصرت از اعم واليت رايج مختلف معاني همة در معنوي/ قرب و مكاني
بÇوده مÇوردنظر چÇيز دو ميان نزديكي معناي همين حكومت و سلطنت محبت,
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است/ ريشه همين از نيز رومي) مشهور (نام مولوي و مولي و ولي كلمات است/
كÇه است كÇريم قÇرآن واژههÇاي پÇÇراسÇÇتعمالترين از مشÇÇتقاتش و واژه ايÇÇن
بلكه و شيعي روايات در كليدي كلمات جزو و رفته به كار مختلفي بهصورتهاي

بÇاب HصوصÇخ كليني تأليف كافي اصول كتاب واليت باب در شيعه رواÄي كتب قديميترين جزو /1
1110 (مÇتوفي مÇجلسي باقر د محم مال االنوار بحار كتاب ر, متأخ روايي كتابهاي از و است ت حج

است/ هفتم جلد قمري)

مÇفاهيم از است/1 شده نقل واليت دربارة بسياري احاديث و آنهاست مهمترين
در اصطالح اين گرچه و است واليت نيز ف تصو مفاهيم اصليترين بلكه و اصلي
به آن مدلول ولي يافت بيشتري رواج وي پيروان و عربي ابن از پس صوفيه متون

است/ اسالم باطن و ف تصو اصل آمد, خواهد كه شرحي

بÇهمعني لي او گÇويد: راغب واو) (فÇتح اليت و يÇا واو) اليت( كسÇر و بÇه لفÇظ اين تلفظ دربارة /2
گÇفته و است امÇر يك اختياري صاحب و ي تصد يعني امر تولي بهمعناي دومي و ياري و نصرت
ياالمÇر) ولÇت) اختياري صاحب و ي تصد همان آن حقيقت و است يكي دو هر معني كه است شده

همانجا)/ اصفهاني, است(راغب

در اصÇطالح يك عنوان به عرفانيش يا معنوي معناي به اليت2 و يا اليت و
همين از ميكندو پيدا ولي كه است حق به بالواسطه قرب بهمعناي ع تشي فو تصو
فÇهم قÇابل كÇه دارد حÇق بÇه قربي آنچنان ولي ميگردد/ الهام و وحي او به باب

گويد: قرب اين كيفيت دربارة مولوي نيست/
طÇبق از نÇبود دور گÇر طÇبق حÇق كه قÇرب از مÇيكني تÇوهم تو

/701 Ç 2 ابيات سوم, دفتر مثنوي, /3

كÇيا3 و كÇار و دارد كÇرامت صÇد اوليÇا قÇرب كÇه نÇÇميبيني ايÇÇن
زر و كÇÔهسار بÇر خورشيد ميزند پÇدر اي بÇاشد انÇواع بÇÇر قÇÇرب

/70ë Ç ì ابيات سوم, دفتر مثنوي, /ê

را4 بÇيد نÇباشد آ گÇÇه آن از را كÇÇه شÇيد زر بÇا هست قÇربي ليك
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تÇرمذي نÇزد ابÇتدا صÇوفيه آثار در تاريخي نظر از گرچه عرفاني اصطالح يك عنوان به واليت /1
به: كنيد رجوع انگليسي زبان به اينباره در است/ گرفته قرار بحث مورد Âمستق

Be r n d R o a tke & J o h n O ' ka n e : the Concept of Sainthood in Early Islamic

Mysticism, Curzon, 1996.

آثار در آن دربارة صوفيانه بحثهاي بهترين است/ بوده عارفان موردنظر همواره آن حقيقت ولي
حÇيدر سÇيد عليالخÇصوص و قيصري مثل عربي ابن شارحان و الحكم فصوص Hخصوص عربي ابن
گÇنابادي سÇلطانمحمد الÇم حÇاج مرحوم واليتنامه, كتاب عرفا رين متأخ ميان در است/ آمده آملي

است/ بهترين فارسي زبان به ,1380 تهران, چهارم, چاپ سلطانعليشاه,

جنبة و باطني دعوت و معنوي مقام قرار, بدين است/1 رسالت باطن واليت,
رسÇول الخÇلقي الي جÇنبة كÇه رسÇالت مÇقابل در است اليت و رسول, ي الحق لي ا
آدم از انبيا همة است/ مردم ظاهري دعوت شريعتو احكام بالغ ا مقام كه ميباشد
از گشتهانÇد/ رسالت و ت نبو به مأمور سپس و رسيده واليت مقام به ابتدا خاتم تا
و رسالت جنبة به را لي او و ميگذارند فرق ايمان و اسالم مقام ميان عرفا جهت اين

برميگردانند/ انبيا¾ واليت جنبة به را دومي
و آمده سر به آن موسم اسالم پيامبر با كه است گلستاني همانند ت نبو دوران
گÇالب از را ت بوÇن گÇل بÇوي كÇنيم/ جستجو واليت در را آن حقيقت بايد اينك

گويد: مولوي ببوييم/ است آن عصارة كه واليت
يÇÇادگار مÇÇÇان ازو بÇÇÇÇايد نÇÇÇÇايبي يÇار وصل ديده پيش از شد كه چون

/ì7ë Ç ì ابيات ل, او دفتر مثنوي, /2

گÇالب2 از يÇابيم كÇه از را گÇل بÇÇوي خراب شد گلشن و بگذشت گل كه چون

سÇراسÇرمÇثنوي در كÇه واليت و ولي اوصÇاف ذ كر به اختصار به اينجا در
ميپردازيم: است آمده شرحش

قرب بهنهايت و رسانده اتمام به را اهللا لي ا سلوك مراحل كه است كسي ولي
حÇديث در مÇقام ايÇن دربÇارة است/ شÇده او به باقي و حق در فاني و رسيده حق
داوطلبانه عبادات و نوافل انجام با Gمستمر من <بندة آمده: نوافل" "قرب به مشهور
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گوشش بدارم دوستش ا گر پس بدارم/ دوستش كه جايي تا ميشود نزديك من به
كه ميشوم زبانش و ميبيند آن با كه ميشوم چشمش و ميشنود آن به كه ميشوم
كه ميشوم پايش و ميدهد حركت آن با كه ميشوم دستش و ميگويد سخن آن با

ذ كÇر اخÇتالف كمي با كه است سني و شيعه نزد مقبول و مشهور قدسي احاديث از حديث اين /1
روايت كÇفر, و ايÇمان كتاب كليني, كافي, اصول ك: ر/ نمونه براي آن شيعي مرجع دربارة است/ شده

7 و 8 /

ميرود/>1 راه آن با
و مخفي و سر است, الهي و معنوي جنبة به راجع و قلبي امري چون واليت

نميبينند: را او ندارند شناس ولي چشم همه چون و است پنهان
عÇÇÇÇما در دوربÇÇÇÇيني نشÇÇÇÇاط از مÇا ليك ا كÇنون هست سليمان هم

/3ê3 Ç ê ابيات دوم, دفتر مثنوي, /2

سÇرا2 از كÇور سÇرا, در خفته همچو را مÇÇÇرد دارد كÇÇÇÇور دوربÇÇÇÇيني
است: زمين بر خدا ساية , ولي

خÇدا زنÇدة و عÇالم زيÇÇن او مÇÇرده خÇÇدا بÇÇنده بÇÇود يÇÇزدان سÇÇÇÇايه
زمÇان آخÇÇر دامÇÇن در رهÇÇي تÇÇا بÇÇيگمان زوتÇÇر گÇÇير او دامÇÇÇÇن
خÇداست خÇورشيد نÇور دليÇل اوليÇاست كو نÇقش الظÇلَّ دÇ م  كÇÇيف

/ê2ì - 9 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /3

خÇليل3 چÇون گÇو االفÇلين ب ح Ôا ال دليÇل ايÇن بÇي مÇرو وادي انÇدرين
الهي رحمت كه است خلق و حق بين فيض واسطه و زمان كامل انسان , ولي

است/ حق قبول او قبول و حق رد او رد ميشود/ نازل او بهواسطة
سÇند بÇÇاشد هÇÇمو آرد, قÇÇبول ور كÇÇند او بÇÇراي از د, ر كÇÇند  گÇÇÇÇر

/ 87ì Ç 7 بيت پنجم, دفتر مثنوي, /ê

وصال4 صاحب از من شمهايگفتم نÇوال قÇح را كسÇي ندهد او, از بي
است: راه دليل و خويش ايام پيامبر او



ê3 مولوي مثنوي در معنوي واليت

خÇويش كام بر فنو بر كمكن تكيه خÇويش ايÇÇام پÇÇيغمبر از كÇÇÔل Öس م

/543-4 ابيات چهارم, دفتر مثنوي, /1

ذليÇل1 و ضÇاللي در و بين Öخويش بيدليل ويره چونر شيري,  گرچه
ميكنند: زنده را انسان واليت, بخش حيات دم به اوليا

نÇما و است حÇيات زيشان را مرده اوليÇا وقتانÇد اسÇرافÇيل كÇه هÇين

/1939 Ç 40 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /2

كÇفن2 انÇدر زآوازشÇان جÇÇهد بÇÇر تÇن گÇور از مÇردهيي يك هر جان
وجود تلخ شجرة بر كه كردهاند تشبيه الهيه شجرة با پيوند به را واليت صوفيه
مانند بايد يا گويد نيز مولوي چنانكه ميكند/ شيرين را او تلخ ميوة ميرسدو انسان

بكشد: را تو نفس نار او نور تا شد متصل (واليت) او گلبن به يا و بود علي
بكÇن خÇيبر در ايÇن عÇÇليوار تÇÇو بÇزن مÇÇردانÇÇه و بÇÇرگير تÇÇبر يÇÇا
را يÇار نÇور نÇÇار, بÇÇا كÇÇن وصÇÇل را خÇار ايÇن كÇن وصÇل گÇلبن به يا
را تÇو خÇار كÇند گÇÇلشن او وصÇÇل را تÇو نÇÇار كÔشÇÇد او نÇÇور تÇÇا كÇÇه

/1248 Ç 51 ابيات دوم, دفتر مثنوي, / 3

است3 ممكن مÆمن به آتش است كÔشتن مÆÇمن او دوزخÇي مÇثال تÇÇو
سÇالك دل بر الهي امانت پيوند, اين با است/ ولي با كردن بيعت پيوند, اين

گويد: مولوي اينرو از ميشود/ وارد

اختالف)/ كمي (با 796 غ ثالث, نشر و سنايي انتشارات ,1 ج تبريزي, شمس كليات /4

نÇرسد4 نÇهاني بÇه زنÇهاني امانت تا مسÇيح حاملهزانفاس نشود مريمدل
ناس حالت اين در كه انسان براي خدا با بيقياس اتصالي , ولي با بيعت اين با

ميشود: پيدا نسناس, نه و است
نÇاس جÇان بÇا را الناس رب هست بÇÇيقياس بÇÇÇÇيتكيف ÇÇÇÇصالي ات
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/7ì0 Ç 1 ابيات چهارم, دفتر مثنوي, /1

نÇي1 شÇناس ا ÖانÇج انÇج غير Öناس نÇي نسÇناس مÇن, ÖاسÇن گفتم ليك
گويد: نيز مولوي خداست, اوليا با همنشيني خدا با همنشيني

اوليÇÇا¾ حÇÇضور در نشÇÇÇيند تÇÇÇÇا خÇدا منشينيÇه خÇواهÇد كÇÇه هÇÇر

/21ìë Ç ì ابيات دوم, دفتر مثنوي, /2

بÇيكلي2 جÇزوي زانكه كي, هال تو ÇÇلي ك Öس Ôب گÇÇر اوليÇÇÇا حÇÇÇÇضور از
از كÇه هسÇتند هÇدايت براي كاذب عياني مد همواره كه نيست ترديدي البته

گويد: مولوي ميكنند/ ارشاد به دعوت معنوي پيوند بدون و اجازه بدون و خود
دست داد نشÇايد دسÇتي هر به پس هست روي آدم ابÇليس بسي چون
گÇير مÇرغ آن را مÇÇرغ فÇÇريبد تÇÇا صÇفير بÇانگ آورد صÇياد زآنكÇه
نÇÇيش و دام بÇÇيابد آيÇÇد هÇÇÇوا از خويش جنس بانگ مرغ آن بشنود

/317 Ç 320 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /3

فسÇون3 زان سÇليمي بÇر بخوانÇد تا دون مÇرد بÇدزدد درويشان حرف
و كردهاند نيز خرقه به تعبير صوفيه كه است ولوي يا معنوي اجازة همين از
اجازه يافتن منظورشان اصل در پوشيد, ديگر شيخ از خرقه شيخي ميگويند اينكه

ايÇران, عÇرفان در مÇندرج صÇوفيه" خرقه ذ كر در "حديثي نگارنده مقاله به كنيد رجوع باره اين در /ê
/ëë Ç 71 ص ,1380 تهران, شماره8 , آزمايش, مصطفي سيد دكتر تدوين

واليت بÇاب بÇه بايد Hنهايت ÇÇ ف تصو اركان بنابر ÇÇ نيز اجازات اين بود/4 تربيتي
اوست/ نام به پيامبر رسالت از پس واليت دور آغاز كه برسد علي(ع)

و است شده دانسته واجب درمثنوي دارد راهنمايي سمت كه ولي از اطاعت
تا ميآموزاند علي به را نكته اين اصحاب همة بر م مقد پيامبر اما شد/ او تسليم بايد
درمثنوي موالنا اينرو از آموخت/ موسي به خضر كه همچنان شود ديگران مرشد
را عÇلي به پيامبر وصيت مهمترين ميكند, بيان را پير صفت كه جايي در درست
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ذ كر راهها همة ميان از حق به ب تقر راه بهترين عنوان به پير و راهنما از اطاعت
مÇيشود گÇفته وقÇتي واليت حديث در هم شيعي منابع در كه همانطور ميكند;
كÇه آمÇده انÇتها در شده, بنا واليت) , حج روزه, زكات, (نماز, چيز پنج بر اسالم

بالواليه/ نودي كما ¾بشي يناد لم و والوالي¹ والحج وم والص والزكو¸ الصلو¸ خمس: علي االسالم بني /1

گويد: مولوي نميرسد/1 واليت ركن مقام به ركن پنج آن از هيچكدام
پÇÇردلي هلوانÇÇپ ي, قÇÇÇÇح شÇÇÇÇير عÇلي كÇاي را عÇلي پÇيغامبر  گÇÇفت
امÇÇيد نÇÇÇخل سÇÇÇÇاية در آ انÇÇÇÇدر اعÇتماد هÇم مكÇن شÇيري بÇر ليك
نÇÇاقلي ره از بÇÇÔرد عÇÇÇÇاقلي كشنÇÇÇÇدانÇÇÇÇد آن سÇÇÇÇاية در آ انÇÇÇÇدر

/2972 Ç 7ë ابيات ل, او دفتر مثنوي, /2

طÇواف2 عÇالي بس سيمرغ او روح قÇاف كÇوه چÇون زمÇين اندر او ظل
اله اصÇÇÇÇخ سÇÇÇÇاية بÇÇÇÇرگزينتو راه طÇÇاعات جÇÇمله از عÇÇÇلي يÇÇÇÇا
انگÇÇيختند ÇÇخلصي م را خÇÇÇويشتن بگÇÇريختند طÇÇاعتي در هÇÇÇركسي
سÇتيز پÇنهان دشÇمن زان رهÇي تÇÇا گÇÇريز عÇÇاقل سÇÇاية در بÇÇرو تÇÇو
سÇابقكههست هÇرآن بÇر يابي بÖق س است بÇهتر ايÇنت طÇاعات هÇÇمه از
رو خÇضر حكÇم زيÇر موسي همچو شÇو تسÇليم هÇين پير, گرفتت چون
فÇراق هÇÇذا رو خÇÇضر نگÇÇويد تÇÇا بÇينفاق خÇضري كÇار بÇر كÇن صبر
مكÇن مÇو تÇو كشÇد را طÇفلي مÇزن گرچه دم تÇو بشكÇند, كشÇتي  گرچه

/2978 Ç 8ë ابيات ل, او دفتر مثنوي, /3

بÇÇرانÇد3 ايÇÇديهم فÇÇوق يÇÇداهللا تÇÇا خواند دستخويش چو حق را او دست

نميكشد: را نفس پير, ظل جز چيز هيچ
گÇير سÇخت را كش نÇفس آن دامن پÇير لÇظ جÇز را نÇفس نكشÇد هيچ

/2ë3ê Ç 3ë ابيات دوم, دفتر مثنوي, /ê

اوست4 جÇذب آيد كه ت قو هر تو در هÇوست توفيق آن سخت چونبگيري
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ميگويد: و ميخواند راه عين حتي را پير يا ولي مولوي

/29ë1 بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

دان1 راه عÇÇين و بگÇÇزين را پÇÇÇير دان راه پÇÇير احÇÇوال نÇÇويس بÇÇر
و واليت ميداند/ مقصد به وصول طريق عين را او با پيوستگي اينكه براي

است: حق به اتصال عين ولي به اتصال
مÇيروي كÇي تÇا ادبÇير هÇر سÇوي شÇوي شÇه شÇه, بÇدان بپيوندي  گر

/2ì98 Ç 99 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /2

كÇجاست2 خÇود نظرشانكيميايي چون كÇيمياست چÇون مقبالن همنشيني
نÇوافÇل حÇديث در چÇنانكه مÇيشود; عشق موجب واليت ديگر طرف از
محبوب او و ميشود او عاشق خداوند ميشود, نزديك او به بنده وقتي كه ديديم
از چنانكه است عشق عين دين است/ عشق طريقة واليت, طريقة ميگردد/ خدا

گويد: موالنا و / الحب الا الدين هل شده: نقل شيعي امامان

/97ê بيت ششم, دفتر مثنوي, /3

مÇجاز3 بÇاشد او غÇÇير بÇÇر عÇÇاشقي بÇينياز خÇÇداي افÇÇاوص ز عشÇÇق
ميرساند: كمال به را او و است سالكي هر مقصد كه است حق عشق

/983 بيت ششم, دفتر مثنوي, /ê

ظÇالل4 چÇون خلقان اوست, نور Öامر كÇمال خÇورشيد است Çاني رب عشÇÇق
است: عاجز آن شرح از موالنا و

/112 بيت ل, او دفتر مثنوي, /ë

زآن5 بÇاشم خجل آيم عشق به چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم چه هر
است: عاجز آن شرح در عقلي هر بلكه موالنا نهتنها

/11ë بيت ل, او دفتر مثنوي, /ì

گفت6 عشق هم عاشقي و عشق شرح بÇخفت درگÇل خر چو شرحش در عقل

كÇه هÇموست ايÇنكه بÇراي ميكند پا ك را انسان كه است عشق طريق فقط
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است: امراض جملة طبيب

/22 بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

شÇد1 پÇا ك كÇلي Öعيب و زحرص او شÇد چÇا ك زعشÇقي جÇامه را كه هر
اوو ميان فاصله ÇÇ لفظواليت ريشة بنابر ÇÇ چون معناست تمام به عاشق , ولي

است: رفته ميان از معشوقش
رست Ôد آن صÇفات از پÔر صدف اين Çرست Ôپ مÇÇن ودÇÇوج ليÇÇلي از ليك

/2017 Ç 18 ابيات پنجم, دفتر مثنوي, /2

زنÇÇي2 ليÇÇلي گÇÇردن بÇÇÇر را تÇÇÇÇيغ كÇني فÇصدم چÇون اد صÇف اي تÇرسم
و حق در فاني او چون است ولي به عشق واسطة به هم خدا به ديگران عشق
او كÇه بÇود واسÇطه بÇدان بود تبريزي شمس عاشق موالنا ا گر نماست/ حق آÄينه
وجود مس مولوي و كرد خويش مجذوب را مولوي كه بود خدا اولياي از ولياي

ميكرد: طال او عشق كيمياي به را خويش
تÇÇو دلدار از دل اي مÇÇيكش جÇÇور تÇو وار مس كÇÇن ا كسÇÇير دمتÇÇخ

/3ê87 Ç 8 ابيات دوم, دفتر مثنوي, /3

جهان3 از جهانند شب و روز چو بÇدان كه نÇيكو دل اهÇل دلدار,  كÇيست
سÇنت اهÇل بزرگ فقيهان نزد را آن و آموخته اوليا از را عشق درس موالنا

ميگويد: و نمييابد

/3833 بيت سوم, دفتر مثنوي, /ê

نكÇرد4 درسÇي شÇÇافعي و بÇÇوحنيفه درد مÇيافÇزود عشÇق كÇه طرف آن
نميجويد: نيز سنت اهل حديث و روايت كتب در كه چنان

/3ê38 بيت ل, او دفتر مثنوي, /ë

حÇيات5 آب مشÇرب انÇÇدر بÇÇلكه روات و احÇاديث و بÇÇيصحيحين
نميدانÇند را عشق روايت و شرح نيستند واليت اهل كه آنان ميداند چون
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گويد: كه چنان
نÇيست هÇدايت و دل گشÇÇاد جÇÇز نÇيست عÇنايت و دولت جÇز عشق
نÇÇيست روايت او در را شÇÇÇÇافعي نگÇفت درس بÇÇوحنيفه را عشÇÇق

چاپ ايزدگشسب, اسداهللا شيخ گردآورنده: تبريزي, الدين شمس كليات منتخبات الهيه, جذبات /1
/100 ص ,1378 تهران, دوم,

نÇÇيست1 درايت او در را حÇÇÇÇنبلي است بÇيخبر عشÇق رÇس از مÇالك
واليت, مقام در است مجتهدين و فقها معمول چنانكه قياس و اجتهاد Áاصو
واليت ركن مهمترين و است نص مقابل در اجتهاد كه چرا ندارد جايي موالنا نزد

است: نص قبول
قÇياس نÇينديشد صÇورت آن انÇدر شÇناس نÇص باشد كه گه هر مجتهد
عÇÇبرتي نÇÇمايد آنÇÇجا قÇÇÇياس از صÇورتي انÇدر صÇن نÇÇيابد چÇÇون

/3ë82 Ç ê ابيات سوم, دفتر مثنوي, /2

اين2 جزويتحت عقل آنقياس و يÇقين دان قÇدسي روح وحي , نص
دين: در فقهي استنباطات و قياسات نه است دين فهم منشأ زمان, ولي م د

/1ê18 بيت چهارم, دفتر مثنوي, /3

زمÇان3 قÇÇطب دم بÇÇا نÇÇقلي عÇÇلم دان آب وجÇÇود بÇÇا م يمÇÇت چÇÇون
نيست: نقل قابل هم حقيقي معرفت

/ê3 بيت دوم, دفتر مثنوي, /ê

نÇيست4 عقل و جان غير او مشرق نÇيست نÇÇقل را مÇÇعرفت آفÇÇتاب
آموخت: را آن ولي از بايد و

/1ê1ì بيت چهارم, دفتر مثنوي, /ë

ولي5 از بÇÇودي Ôر دل وحÇÇي لمÇÇ ع Çلي م بÇودي كÇم نÇقل لمÇع بÇÇه يÇÇا
مÇتكلمي هيچ بساط در دين ولوي راز موالنا قلبي طريق در منوال همين به

نيست: ميكند يه تك عقل به كه رازي, فخر اشعري, بزرگ عالم حتي
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بÇÇدي ديÇÇن رازدان رازي فÇÇÇÇخر بÇÔدي بÇين ره خرد ار بحث اندرين

/ê1êì Ç 7 بيت پنجم, دفتر مثنوي, /1

فÇزود1 حÇيرت او تخييالت و عقل بÇود ر ÖدÇي Öمل Öق Ôذي Öمل Öنم چون ليك
حÇواس طÇريق از يÇا و دورانÇديش عÇقل طريق از يا متكلمان چون Áاصو
قÇلبي و بÇاطني حÇواس مÇنكر و كÇنند دين باطني اسرار فهم ميخواهند جسماني

دورند: به مولوي ديني طريقة از هستند
هÇÇوا زبÇÇيرون حÇÇيوان حس جÇÇÇز تÇرا مÇر ديگÇÇر حس نÇÇبودي  گÇÇر

/ìì Ç 7 ابيات دوم, دفتر مثنوي, /2

شÇدي2 مÇحرم مشÇترك حس به بÇÇÔدي كي كÇÇي م رÇÇمك آدم بÇÇÇÇني پس
ميكشند انديشه از را خود كنند استناد خويش عقل به تنها ا گر هم فيلسوفان

گويد: او نبرند/ جايي به راه و نرسند يقين به هيچگاه آنان ولي
پشت گÇنج سوي راست كاو بدو بكÔشت گو انÇديشه از را خÇÇود فÇÇلسفي

/23ì1 Ç ì2 ابيات ششم, دفتر مثنوي, /3

مÇÇيشود3 جÇÇÇداتÇÇر دل مÇÇÇÇراد از مÇيدود افÇزون چÇندانكÇه بÇدو  گÇو
# # #

زن ديÇوار آن بÇر را سÇر بÇÇرو ظÇن گÇÇو و فكÇر در شÇود مÇنكر فÇلسفي

/3291 Ç 2 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /ê

دل4 اهÇل حÇواس مÇÇحسوس هست گÇل نÇطق و خÇا ك نطق و آب نطق
# # #

/3298 بيت ل, او دفتر مثنوي, /ë

است5 پÇنهاني فÇلسفي او جÇÇهان در است شكوپÇيچاني دل در را هÇركه
است: بيگانه اوليا درك و حواس از فيلسوف

/3293 بيت ل, او دفتر مثنوي, /ì

است6 بÇÇيگانه اوليÇÇÇا حÇÇÇÇواس از است حÇÇنانه مÇÇنكر كÇÇو فÇÇÇÇلسفي
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است: معقوالت بند در فلسفي

/2ë28 بيت سوم, دفتر مثنوي, /1

صÇفي1 آمÇد عÇقل قلÇÇع شÇÇهسوار فÇÇلسفي آمÇÇÇد مÇÇÇÇعقوالت بÇÇÇÇند
ندارد: ه توج مغز به و جوست پوست عقل كه درحالي

/2ë29 بيت سوم, دفتر مثنوي, /2

جوست2 ÖميشهپوستÇعدهحيوانهÇم پÇوست مÇغزوعقلتست عقلعقلت
نÇه رسÇيد هسÇتي كشÇف بÇه ميتوان سلوك و بندگي با فقط كه بداند بايد او

عقل: بهواسطه

/2ë27 بيت سوم, دفتر مثنوي, /3

شÇود3 پÇيدا را تÇو تÇÇا كÇÇن بÇÇندگي شÇود كÇارافÇزا عقل از نه اين  كشف
و اختالف محل مينامد ظنون" "علم را آنها موالنا كه ظاهري علوم اين تمام
نظرياتشاننيست: اختالفيميان ميبينند دل بهچشم چون اوليا اما  كثرتآراست,
فق تÇÇم وي بÇÇر پÇÇير هÇÇزاران صÇÇد حقÇم روايÇات ويÇÇن خÇÇبرها ايÇÇن

/ê1êì Ç 7 ابيات ششم, دفتر مثنوي, /ê

ظÇنون4 عÇلم در هست كÇه آنÇÇچنان عÇيون ايÇن مÇيان نÇي خÇÇالفي يك
نÇور هÇمه ولي مÇتكثرند و متفاوت جسماني جهت از آنكه با نيز اوليا خود

هستند: واحدي
خÇداست شÇيران جÇÇانهاي مÇÇتحد جÇداست هÇريك وسگÇان گرگان جان

نسÇبتبهجسم جانصدبود اسÇم كانيكي بÇه مÇن جÇانهاشان گفتم جمع

/ê1ê Ç 1ì ابيات چهارم, دفتر مثنوي, /ë

خÇانهها5 صÇحن بÇه نسÇبت بود صد سÇما خÇورشيد نÇور يك آن هÇمچو
وسÇيلة كÇه اسÇتداللي جÇزوي عÇقل از پس, است/ عÇقل عÇقل مقام واليت

ميرود: باالتر است متكلمين
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رÇم حكÇم در طÇرف هÇر مÇيكشاند شÇتر تÇو شÇتربان هÇمچون تÇو عقل

/2ë0ì Ç 7 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /1

انÇÇتها1 تÇÇا اشÇÇÇتران مÇÇÇÇثال بÇÇÇÇر عÇÇقلها و اوليÇÇÇÇا عÇÇÇÇقلند عÇÇÇÇقل
و هÇدايت بÇه مأمور خدا جانب از كه است يكي دور هر در خدا اعظم ولي

گويد: مولوي است/ هادي و مهدي او است/ خلق بر خدا ت حج

/ 817 بيت دوم, دفتر مثنوي, /2

است2 داÇÄم قÇÇيامت تÇÇا آزمÇÇايش است قÇاÄم اي ولي دوري هر به پس

/ 820 بيت دوم, دفتر مثنوي, /3

رو3 پÇيش نشسÇته هÇم و نÇهان هÇÇم جÇو راه اي است وي هادي و مهدي
فقط پس نميشناسند كسي ديگر, ولي و خدا جز را ولي معنوي مقام چون و
و نميشناسيم را او خويش عقل به ما و كند تعيين را الحق ولي ميتواند سابق ولي

است: شيعه اعتقادات ليه او اركان از اين
ست رÇÇب در كÇÇليمي را گÇÇليمي هÇÇر رهÇبرست و باز كه چشمي آن پيش
كÇند بÇهره بÇا خÇواست او را كÇه هÇر كÇÇند شÇÇهره ولي هÇÇم را ولي مÇÇÇÇر

/23ë3 Ç ëë ابيات دوم, دفتر مثنوي, /ê

مرخÇويشراديÇوانÇهساخت4 چونكهاو شÇناخت را او خÇرد از نÇÇدانÇد  كس
صالحان همة اصلح او ميشود/ منصوب هدايت مقام به الهي اذن به ولي اين

است: كرده امضا¾ خداوند را ارشادش اجازة كه است زمان

/2ì28 بيت ششم, دفتر مثنوي, /ë

سلطانصحياست5 توقيعشاز سر بر است اصÇلحي يك صالحان ميان در
مردم است ممكن دارد/ تفاوت صوري خالفت با واليت موالنا نظر به ه البت
انتخاب خدا را ولي اما دانند, دخيل را خويش نظر و كنند دخالت خالفت تعيين در

ندارد/ تي مدخلي ولي تعيين در اشخاص رأي و اجتهاد و ميكند
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مقام اين و است رسيده او معنوي بصيرتهاي همان به پيامبر جانشين  ولي
است: نشده عا اد علي(ع) جز راشدين خلفاي از يك هيچ براي

لÇك دريÇاي ايÇن در كشÇتي مÇنم رسÇل كه شÇاه آن فÇرمود چÇÇنين ايÇÇن
مÇن جÇاي بÇر راسÇتين خÇÇليفه شÇÇد مÇن بÇصيرتهاي در كÇو كسÇي يÇÇا

/33ë8 Ç ì0 ابيات چهارم, دفتر مثنوي, /1

فÇÇتي1 اي زكشÇÇتي نگÇÇردانÇÇي رو تÇÇا كÇÇه دريÇÇا در نÇÇوحيم  كشÇÇÇتي
كÇرد/ انتخاب پيامبر معنوي وارث بهعنوان و واليت به را علي(ع) خداوند

مهم آنچه اعتقادي/ نه است تاريخي مسألهاي نه, يا رسيد خالفت به او ا گر حال
به و يافت ادامه پيامبر از پس خدا جانب از واليت امر اينكه به است اعتقاد است
به را علي(ع) پيامبر كه غديرخم تاريخي واقعة تأييد ضمن مولوي رسيد/ (ع) علي

ميگويد: كرد, انتخاب واليت
نÇهاد مÇÇوال عÇÇلي آن و خÇÇود نÇÇام اجÇÇتهاد بÇÇا پÇÇيغامبر سÇÇبب زيÇÇن

/êëë1 Ç 2 ابيات ششم, دفتر مثنوي, /2

اوست2 مÇوالي عÇلي مÇن  مÇع ابÇÇن دوست و مÇوال مÇنم را كÇو هر  گفت
ريشه از كه ميخواند " "مولي× را علي خود از پس و را خود پيامبر قرار بدين
متكلمين بعضي براي چنانكه ÇÇ شكي هيچگونه جاي اينكه براي و است/ واليت
بÇلكه نÇيست سÇاده دوسÇتي مÇوال, از مÇراد كه نماند باقي ÇÇ آمد پيش سنت اهل
انسان واليت, بهواسطة كه است مرشدي ÇÇ است معنوي معشوق و ديني راهنماي

ميگويد: ادامه در است/ بالتصرف اولي× و ميكند آزاد مادي قيود از را
بÇÇÇركند زپÇÇÇÇايت رقÇÇÇÇيت بÇÇÇÇند كÇند آزادت كÇه آن مÇÇوال  كÇÇيست

/êëë3 Ç ê ابيات ششم, دفتر مثنوي, /3

است3 آزادي زانÇÇÇÇبيا را مÆÇÇÇÇمنان است هÇادي ت بوÇن آزادي بÇه چون
ميداند, سرور و جشن باالترين و بزرگ الهي موهبت را ولي تعيين چون و
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ميافزايد:

/êëëë بيت ششم, دفتر مثنوي, /1

كÇنيد1 آزادي سÇوسن و سرو همچو كÇÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇÇÇروه اي

/êëë8 بيت ششم, دفتر مثنوي, /2

عنبرفشان2 و خوش رقاصو مستو كشÇÇان دامÇÇن و پÇÇوشيده حÇÇÇلهها
خÇالفت به حريص را علي كه كساني رأي برخالف دهد نشان اينكه براي و
بÇيارزش كÇفش از خÇالفت فÇرمود خÇود چنانكه اميرمÆمنان براي ميدانستند,

/33 خطبة ,1980 بيروت, الصالح, صبحي دكتر تصحيح به رضي, سيد البالغه, نهج /3

گويد: است3, كمبهاتر خوردهاش وصله

/39ì0 بيت ل, او دفتر مثنوي, /ê

كÇند4 كÇي خÇالفت و مÇيري حÇرص كÇند پÇي بÇدينسان را تÇÇن او آنكÇÇه
كÇه است آن جÇهت به ميگويد خالفت از سخن علي هم ا گر موالنا قول به

دهد: نشان را حكمراني درست طريق
حكÇÇم و راه نÇÇمايد را امÇÇيران تÇÇÇÇا حكÇم و جاه اندر د كوش ظاهر به زان

/39ì0 Ç 1 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /ë

ثÇÇمر5 را خÇÇالفت نÇÇخل دهÇÇد تÇÇا دگÇÇر جÇÇاني دهÇÇد را امÇÇيري تÇÇÇÇا
ة دÇع جÇنگها در علي چون ميگيرند ايراد كه كساني پاسخ در حتي مولوي
كÇار مÇانند او كار ميگويد: پاسخ در نيست, خالفت شرايط واجد كشته را زيادي

دهند: ميوه و بمانند سالم درختان تا ميبرد را مضر شاخههاي كه است باغباني
جÇÇهان اهÇÇل ÇÇر س يÇÇابد امÇÇان تÇÇا دلسÇتان آن بÇريد سÇر هÇزاران صÇد

ÖرÇÇب و قÇÇامتها ÖخلÇÇن بÇÇÇيابد تÇÇÇÇا ضرÇÇم شÇÇاخ د رÔيبÇÇم زان بÇÇÇاغبان
ميش رÇÇخ مÇÇيوه و بÇÇاغ نÇÇمايد تÇÇا حشÇÇيش آن دانÇÇا بÇÇاغ از مÇÇيكند

/3882 Ç 8ë ابيات ل, او دفتر مثنوي, /ì

حÇبيب6 بÇيماري و درد از رهÇد تÇÇا طÇÇبيب آن را بÇÇد دنÇÇدان مÇÇÇيكند
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ذوالفقار بلكه نيست ظاهري غلبة و قهر شمشير علي, حقيقي شمشير Áاصو
گويد: مولوي ميكشد; بيشمشير را عاشقان كه است محبت و عشق باطني

كÇرد پÇا ك را مÇا ا كÇخ لمت ع آب كÇرد چÇا ك را مÇا جÇان حÇلمت تيغ

/3760 Ç 61 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /1

اوست1 كÇار كشÇتن بيشمشير زانكه هÇوست رارÇاس ايÇن كÇه دانÇم بÇازگو
جÇهان آن و جÇهان ايÇن راهÇنماي و دسÇتگير را او عÇلي بÇه خÇطاب موالنا

است: ولي شأن در فقط دستگيري مقام اين و ميخواند

/2662 بيت چهارم, دفتر مثنوي, /2

جÇهان2 آن و جÇهان ايÇن دسÇÇتگير مÇهان ايÇن شÇÇماييد حÇÇق بÇÇراي از

مستتر//// سر و سر في مستور سر امرنا است: رسيده مختلف مضامين به شيعه امامان از /3

معتقد و ميداند3 سر و قلب به مربوط را آن و واليت را دين حقيقت چون و
كه ميخواهد علي از ديگران, نه و بود علي(ع) پيامبر از پس سر اين حامل است

گويد: لذا بگشايد/ را راز و سر اين

/3771 بيت ل, او دفتر مثنوي, /4

القÇضا4 حسÇن سÇÇو¾القÇضا پس اي مÇÇÇÇرتضي عÇÇÇÇلي اي بگشÇÇÇÇا راز

/22047 Ç 22055 ابيات ,4 جلد فروزانفر, تصحيح تبريزي, شمس يات كل /5

گويد5: خويش غزليات در موالنا, بيت, همين مشابه و
تÇاوان بÇه خÇيالت گÇروگان زاغÇÇان گÇÇرفتم بÇÇه بÇÇدادي را دلم بÇÇÇبردي
مسÇتان عÇÇالمات بگÇÇويم بگÇÇويي بگÇÇيرم بگÇÇيري درآيÇÇم درآيÇÇÇÇي

/ / /
عÇثمان بگÇذشت چو گردد مير علي بگويد جان تا كه تن اي باش خموش
كÇنعان خÇوب تويي ما يوسف تويي خود نوبت بگو ايجان خموشكردم
و بÇركت و است عÇلي(ع) ولوي طريقة مريد خويش طريقة در كه موالنا و
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گويد: بالفاصله ميبيند, خويش وجود در را او معنوي حضور
تÇافتست مÇن بÇر آنÇچه بگÇويم يÇÇا يÇافتست عÇقلت آنÇچه وا گÇو تÇو يا

/3772 Ç 3 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /1

بÇيزبان1 مÇه چÇون نÇور مÇÇيفشاني نÇهان داري چون تافت, من بر تو از

/377ì بيت ل, او دفتر مثنوي, /2

ضÇيا2 انÇدر ضÇيا شÇد بگÇويد, چون رهÇÇنما بÇÇاشد چÇÇو بÇÇيگفتن مÇÇاه
آن غÇالمي اظهار ضمن و ميداند خويش معنوي اصل و تبار را علي موالنا

گويد: او به خطاب درگاه,
بÇÇودهاي كÇÇيشم شÇÇمع فÇÇروغ تÇÇو بÇودهاي خÇويشم اصÇل و تÇÇبار تÇÇو
ازو پÇذرفت روشÇني چÇراغت جÇÇو كÇÇه چشÇÇم چÇÇراغ آن غÇÇالم مÇÇن

/3997 Ç 9 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /3

ظÇهور3 در بÇرآرد گÇوهر چÇنين نÇور كه دريÇÇاي آن مÇÇوج غÇÇالم مÇÇن
آن كÇه جÇهت آن از HرفÇص نÇه را بÇيت اهÇل و پÇيامبر اوالد دوسÇتي موالنا
هستند, ربانيان و اوليا¾ كه جهت آن از بلكه ميداند پيامبرند بستگان بزرگواران

گويد: لذا
گشÇاد انÇدر گشÇاد انÇدر گشÇاد المÇÇراد كÇÇل د حمÇÇÇÇم اشÇÇÇÇارات هست
او فÇÇÇÇرزندان دور و قÇÇÇÇدوم بÇÇÇÇر او جÇان بÇر آفÇÇرين هÇÇزاران صÇÇد
دلش و جÇÇان عÇÇÇنصر از زادهانÇÇÇÇد مÇÇÇÇقبلش زادگÇÇÇÇان خÇÇÇÇÇليفه آن

/17ê Ç 177 ابيات ششم, دفتر مثنوي, /ê

ويانÇد4 نسÇل گÇÇل و آب بÇÇيمزاج ريانÇد از يÇا Çري ه و بÇغداد ز  گÇÇر
مرتد را ناسزا گو و ميداند زنازادگي سر از را آنان با دشمني سبب همين به و

ميخواند:
غÇبي بس زمÇÇانه انÇÇدر است بسÇÇته نÇÇبي بÇÇر و ÇÇلي ع بÇÇر را خÇÇويشتن
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ÇÇانيان رب قÇÇح در ظÇÇن د رÇÇب ايÇÇن زانÇÇيان و زنÇÇا از بÇÇاشد كÇÇه هÇÇÇÇر
را خÇانه بÇيند Çردنده گ خÇود هÇÇمچو چÇرخها از Çرش س بÇرگردد كÇه هÇÇر
رسÇÇول اوالد از دور بÇÇÔد, او حÇÇÇال بÇوالفÇضول بÇاغبان آن گÇفت آنÇچه

/2197 Ç 2201 ابيات دوم, دفتر مثنوي, /1

خÇاندان?1 بÇراي گÇفتي چÇنين مÇÇرتدان كÇي نÇÇتيجة او نÇÇبودي  گÇÇÇÇر
را مشايخي نيز آنها و شد رايج شيعه امامان ميان در علي از پس واليت مقام
Gبعد كه هدايتي سلسلههاي قرار بدين و كردهاند تعيين هدايت براي خود جانب از
آنÇها Çفاق بهات قريب ا كثر كه شد جاري شدهاند شناخته صوفيه سلسلههاي نام به

حÇال ايÇن بÇا ميرساند/ ابوبكر به را خود اجازة رشتة كه است طريقهاي مشهورترين نقشبنديه /2
آنها ميان Gبعد ل او طريق Gظاهر و ميرسانند نيز علي به را خود اجازة رشتة ديگر طريقي به نيز آنها
ف تصو" نگارنده, مقالة به كنيد رجوع موضوع اين بيشتر تفصيل براي است/ مخدوش و شده رايج
شيراز, دانشگاه ديني, انديشه فصلنامه علي, حضرت به صوفيه سالسل انتساب باب در گفتاري علوي":

/1379 دوم, و ل او شمارة

يÇا و مÇيرسانند2 عÇلي(ع) بÇه Hمستقيم يا را خود هدايتي و طريقتي اجازة رشته
به الم/ عليهما الس رضا امام يا صادق امام مثل شيعي ة مÄا ديگر طريق از غيرمستقيم
مدينه باب بابها, علي و العلم مدين¹ انا كه پيامبر حديث بنابر را علي آنها همة معني اين
بÇه خÇطاب نÇيز مÇولوي ميدانند/ او رحيميه رحمت و پيامبر واليت يا الهي علم
جوياي بر باب اين همواره كه ميكند دعا و گويد سخن علم باب عنوان به علي(ع)

نميگردد: مسدود هيچگاه هدايت راه كه باشد باز آن
را حÇÇلم آفÇÇتاب شÇÇÇعاعي چÇÇÇÇون را عÇلم مÇدينة آن بÇÇابي تÇÇو چÇÇون
لبÇاب انÇدر قÔشÇور تÇÇو از رسÇÇد تÇÇا بÇاب جÇوياي بÇر بÇاب اي بÇاش باز

/377ë Ç 7 ابيات ل, او دفتر مثنوي, /3

حÇÇد3 ا GفوÇÇÇك لÇÇÇÇه مÇÇÇÇا بÇÇÇÇارگاه ابÇد تÇا رحÇمت بÇاب اي بÇÇاش بÇÇاز
او به خطاب و ميداند اشخاص فعل و قول ميزان , ولي عنوان به را علي موالنا
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ميگويد:

/3997 بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

بÇÇودهاي1 تÇÇرازو هÇÇر زبÇÇانة بÇÇÇل بÇÇودهاي خÇÇو احÇÇد تÇÇرازوي تÇÇو
واليت يا امامت مسألة كه است اين ميشود گرفته بحث اين از كه نتيجهاي
ت جÇح و مÇظهر و الهي فيض و نجات واسطه ولي اينكه و رسالت باطن بهعنوان
مشترك اصل مهمترين ميشود, تعيين الهي اذن به كه راهنماست و خلق بر خدا

دوم, و ل او جÇلد هÇمايي, يÇن الد جÇالل مÇولوينامه, ر/ ك: موضوع اين در مولوي اعتقادات درخصوص /2
ايران, عرفان آزمايش, مصطفي سيد دكتر موالنا", مذهبي "اعتقادات مقالة همچنين /1366 تهران, ششم, چاپ

/44 Ç 57 ص ,6 و 5 شمارة

داشت ه توج بايد البته ميسازد/2 متحد را آنها كه است ف تصو و ع تشي قبول مورد
كنار در فقهي مذهبي يا خلفا عليه سياسي نهضت يك آن اصيل معناي به ع تشي  كه
بÇه نÇزديك و مÇعتزله و اشÇاعره ميان كالمي فرقهاي يا سنت اهل فقهي مذاهب
ركÇن كيبر تÇم و قÇلبي طÇريقتي بلكه است; نبوده ميگويند Hغالب چنانكه معتزله
اين از خارج سني و شيعه تاريخي و كالمي و فقهي اختالفات و است واليت ركين
و خود پيش از نه را خدا بايد حقيقي ع تشي بنابر كه معني اين به است/ ذاتي حقيقت
با و ولي يا امام به تسليمشدن با بلكه ديگران نقل روي از Hصرف نه و كوتاه عقل با

شناخت/ او به عشق و قلبي سلوك
بÇهخوبي راشدين خلفاي همة از درمثنوي موالنا اينكه با مالحظات, اين با

سÇتايش كامل ولي بهعنوان علي حضرت آن در كه است مولوي به منسوب غزلياتي نيز شمس كليات در /3
كليات منتخبات الهيه, جذبات بود/"ر/ ك: علي بود جهان پيوند صورت "تا مطلع با غزلي جمله از است/ شده
نگارنده نظر به كه چرا شد صرفنظر Gعمد مدايح آن ازذ كر مقال اين در البته و 120 ص تبريزي, الدين شمس
مقام به خويش اعتقاد درخصوص را ابياتي كافي بهاندازة موالنا مدايح, آن انتساب ت صح عدم فرض به حتي

است/ آورده واليت

زبÇان از HالبÇغ است/3 مÇتفاوت لحني با Âكام علي(ع) از او ذ كر ولي ميكند نقل
زبÇان مÇدح به خود كه آنگاه و ميستايد را او ملجم ابن قاتلش مثل علي دشمنان
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بÇا گÇويي مÇيگويد/ سخن مراد با مريد كه ميگويد سخن چنان علي از ميگشايد,
شÇيفته و بÇيتاب ÂامÇك گÇاه نÇحو همان به و ميگويد سخن شمس خويش مرشد
در او پÇيش آرد "سجده ماه روي گويد: علي رخ دربارة عاشقانه چنانكه ميشود

/372ê بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

سجده گاه"/1
القابي و اوصاف دارد/ نياز و عجز و درخواست حالت گاهي او كالم اينرو از

/3723 بيت ل, او دفتر مثنوي, /2
/3788 بيت ل, او دفتر مثنوي, /3

"باب حق"3 "شير 2" ولي هر و نبي هر "افتخار مثل: است قاÄل علي(ع) براي او  كه
است قاÄل علي(ع) براي كه را معنوياي مقام كه است چنان "مولي", و علم" مدينه
از ميشود/ واليت به تعبير كه است مقام همان اين و نيست/ قاÄل خلفا ديگر براي
واليت مسألة بÇه مÇربوط مواردي ميكند ياد علي(ع) از كه مواردي ا كثر اينرو

است/
نÇيز او گÇفتيم كÇه مÇعنايي بÇه و است واليت به قاÄل كه جهت اين از موالنا
ميخواند علي صوفيه مشايخ غالب ا كثريت مثل را پيامبر از پس " ولي" يا جانشين

در كه آمده حضرت آن واليي مقام و علي حضرت شأن در ديگري ابيات مثنوي قديميتر نسخ در /ê
زيرا باشد/ مولوي به آنها انتساب عدم به اعتقاد دليل امر اين بيآنكه نشد آنها به اشارهاي هيچ اينجا

است/ همه تأييد مورد كه شود استناد ابياتي به فقط كه بوده اين بر سعي شد گفته Âقب كه همانطور

بهمعناي رافضي گرچه است شيعي ÇÇ شد4 ذ كر ازمثنوي كه به ابياتي استشهاد با ÇÇ

و قÇديم از تشÇيع و ف صوÇت قان حقÇم ه وجÇت مÇورد همواره بودن شيعه اصلي و لي او معناي اين /ë
هÇماÄي جÇالل سÇيد اسÇتاد رين تأخÇم از و آمÇلي حÇيدر سيد مثل كساني قدما از است/ بوده جديد
دچÇار كÇه اسالم صدر اصلي ساده شيعه يك "از كه را آنچه يعني كلمه عام معناي به تشيع ميگويد:
و داشت," بايد توقع باشد, نشده عاميانه بهاي تعص و سياستها دست اسباب و تفريطها و افراط
و شيعي خواه عرفان و ف تصو اهل بزرگان همة در بلكه است مولوي وجود در نهتنها خصيصه اين
Ñ

مÇولوي عÇرف در زيرا هست نيز سني او كلمه, دقيق بهمعناي و نيست5 آن رايج



ë9 مولوي مثنوي در معنوي واليت

Ø

تهران, ,10ê1 Ç 2 ص ,2 ج و ë1 Ç 2 ص ,1 ج مولوينامه, جاللالدين, (هماÄي, است بوده سني خواه
/(13ìì

در كÇه كسي نه بينش, اهل و باشد اسالمي حقيقي سنت مطيع كه است كسي سني

فلسفه در رساله (دو ميكند اشاره هماÄي جالل سيد استاد مرحوم نيز بودن سني دقيق معناي اين به /1
شÇاه ÂثÇم ديÇد را مÇعني ايÇن به بودن سني ميتوان هم ديگر عرفاي آثار در /(13ëì تهران, اسالمي,

تÇهران, نÇوربخش, جÇواد دكتر تصحيح ولي, نعمتاهللا شاه اشعار @كليات اشعار( ديوان در ولي نعمتاهللا
ميفرمايد: كه آنجا (ì88 ص ,13ëë

بÇÇÇÇيبدلي و كÇÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇمن عÇلي آل حبÇÇم هسÇÇتي كÇÇه اي
خÇللي در و گشÇتهاي گÇم ورنÇÇه مÇاست مÇذهب كه گزين سني ره

فرقي جهت اين از و است1 شخصي اجتهاد و تدبير و رأي و ي حس شناخت مرحلة
خÇودبين خÇرد يÇا حس مقام در دو هر زيرا نميماند باقي اشعري و معتزلي ميان

گويد: چنانكه ميانديشند;
ضÇالل از نÇÇمايد سÇÇني را خÇÇويش اعÇÇتزال اهÇÇÇÇل ÇÇÇÇند حس سÇÇÇÇخرة
است جÇاهلي از سÇنيم گÇويد است گرچÇه مÇعتزلي او ماند حس در هركه

/ì2 Ç ê ابيات دوم, دفتر مثنوي, /2

پياست2 خوش حس اهلبينشچشم است سنيوي زحس شد بيرون هركه
از حا كي و نادرست Âكام وي خواندن اشعري و فرقهاي بهمعناي سني پس
طرفي از ع تشي و حقيقتواليت و طرفي از عرفان فو تصو حقيقت به ه توج عدم
در و عشقنامه يك ميشود, آغاز عشق شرح با كه او كتابمثنوي و است ديگر
علي(ع) ياد با را مثنوي آخر و ل او دفتر كه است كامل واليتنامه يك حال عين

ميكند/ ختم



تÇحقيقات و اسÇناد مÇركز بÇه مÇتعلق مÇقاله اين دوم و ل او بخشهاي نقشههاي و عكسها كلية /1
معماري ادوار به مربوط اطالعات در است/ بهشتي شهيد دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكدة
اسÇتفاده قÇاسمي, حÇاجي كامبيز مهندس آقاي مركز, آن محترم رÄيس آرا¾ از نيز ايران در مقبرهها
پÇازوكي, شÇهرام دكÇتر آقÇاي بÇزرگوار بÇرادر را مقاله سوم بخش نقشههاي و عكسها است/ شده

گذاشتند/ اختيار در 

ايران1 در نعمتاللهيه طريقة معماري آثار از برخي بر مروري

مزارشاهنعمت اهللاولي,مزارمشتاقيهكرمان,مزارسلطانيگناباد

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

قيومي2 مهرداد مهندس

اثÇر مÆÇمنان جÇمعي و فÇردي زندگي شÆون همة بر كه است امري طريقت
اجتماعي و فكري معنوي, جريان مهمترين را ف تصو ديگر, سوي از ميگذارد/
زنÇدگي ي ماد مظهر مهمترين Öجريان مهمترين اين كه پيداست شمردهاند/ ايران
خوانÇدهانÇد, انسان> زندگي <لباس بهدرستي را آن كه را, معماري يعني ايرانيان,
مسجد بازارو و مدرسه و خانه از را, معماري آثار همة Hرقاعدتتأث اين سازد/ متأثر
يÇعني ه, وفيÇص اصÇخ بÇناهاي آن صورت برجستهترين اما ميگيرد; بر در و///,

اولياست/ و مشايخ مقبرة و خانقاه



ì1 ايران در نعمتاللهيه طريقة معماري آثار از برخي بر مروري

نعمتاللهي ة صوفي مشايخ مقبرهاي معماري آثار از نمونه سه نوشته اين در
در ولي نÇعمتاهللا شاه مقبرة مجموعة ميكنيم: مرور معماري لحاظ از را ايران در
(مÇقبرة سÇلطاني مزار مجموعة كرمان, در مشتاقعليشاه) (مقبرة مشتاقيه ماهان,
اين گناباد/ بيدخت در گنابادي) نعمتاللهي اقطاب از ديگر تن سه سلطانعليشاهو
آنكÇه بÇا (Á او زيÇرا است; ايÇران در ه وفيÇص مÇوجود آثار مهمترين از نمونهها
بÇناهاي از ايÇران تÇاريخ دورههاي بيشتر در عارفان براي مقبره و خانقاه ساخت
آن و ميكرده افتخار بدان الن متمو و حا كمان از بسياري و ميشده محسوب خير
گÇرفتن نÇضج و صÇفويه دورة اواخر از ميشمردهاند, خود صالحات باقيات از را
گسترش موارد اندك در جز و گرفت سستي جريان اين ه صوفي با مخالفت جريان
دو در بناها اينگونه ساخت در نشاط از نشاني ديگر قاجاريه, دورة در اوليا مقبرة
تÇاريخي خÇانقاههاي تÇعداد بÇودن انÇدك بÇتوان شÇايد نميشود/ ديده اخير قرن
سه (Hثاني دانست/ اخير قرن دو در خانقاهها تبديل يا تخريب از ناشي را بهجامانده
است/ امروز ايران در بحث مورد طريقة معماري آثار مهمترين انتخابشده بناي
و فÇوقالعÇاده تي ميÇاه نÇيز نÇعمتاللÇهي سلسلة تاريخي مسير در آثار اين (Hثالث
از است نشانهاي هم دومي است; سلسله اين رأس مقبرة نخست بناي دارد: نمادين
به هند از سلسله اين مشايخ اقطابو بازگشت يادگار هم طريقت, مسير در شهادت
روزگار در سلسله اين اقطاب و سرسلسله ميان واسط حلقة نشان هم و است, ايران
تÇا نÇعمتاهللا شاه از ÇÇ قدسي زنجيرة اين پيوستگي و تداوم نشان بهعبارتي و ما,
قرن در سلسله اقطاب مقابر از مجموعهاي سوم بناي است; گنابادي سلطانعليشاه
تدبر است/ تأمل شايستة معماري كالبد هم و محتوا حيث از هم برداردو در را اخير
و كÇاركرد و مÇعماري كÇالبد مÇناسبت در نكÇتههايي به است ممكن بناها اين در

شود/ رهنمون بناها اينگونه مضمون



ايران عرفان ì2

بررسي در است بديهي است/ معمارانه رويكرد مقاله اين در اصلي رويكرد
شد/ خواهد استشهاد تاريخي شواهد به Hمتناسب معماري

نÇهم . هÇجري سوم قرن از ايران در مقبره ساخت بهجامانده, آثار براساس
مغول حملة از بعد سدة استثناي به قرن, يازده طي در بنا نوع اين شد/ آغاز ميالدي
صÇورتهاي بÇه ايÇران در هÇمواره مÇيالدي, سÇيزدهم . هجري هفتم قرن يعني
ايرانيانپس عمومي, بناهاي درميان گفت بتوان شايد است/ ساختهشده  گونا گون

گماردهاند/ همت آن ترميم و نگهداري و مقبره ساخت به مسجد از
مÇيتوان كÇه است, داشته مختلفي صورتهاي ت مد اين در مقبره معماري
مÇقابر و مÇجموعهاي, و گسÇترده مقابر برجي, و منفرد مقابر دستة سه در را آنها
تا ميالدي نهم . هجري سوم قرون در بيشتر منفرد مقابر كرد/ دستهبندي  كوشكي
از مÇيتوان آن نÇمونههاي از است; داشته رواج ميالدي سيزدهم . هجري هفتم
به شهري در قابوس گنبد و 908 م) . (29ë ق بخارا در ساماني اميراسماعيل مقبرة
از مجموعهاي مقابر احداث برد/ نام 1007 م) . (397 ق ايران شمال در نام همين
70ì ق Ç زنجان در سلطانيه (مانند شد آغاز ميالدي چهاردهم . هجري هشتم قرن
نÇهم قرون گرفت/ اوج بعد به ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن از و 130ì م) .
اوج دوران مÇيالدي هÇجدهم . هÇجري دوازدهÇم تÇا مÇيالدي پانزدهم . هجري
مÇقابر و مÇجموعهاي مÇقابر عÇالوهبر دوره ايÇن در است/ ايÇران در مقبرهسازي
ميالدي نوزدهم . هجري سيزدهم قرن در شد/ ساخته نيز كوشكي مقابر  گسترده,

يافت/ گسترش پيشين مقابر اما شد; ساخته كمتر مقبره
(قرن صفويان از پيش تا دين/ اولياي يا دنياست اولياي آن از يا مقابر عموم
مÇعصوم امÇامان عÇالوهبر ديÇني مÇÇقابر مÇÇيالدي), شÇÇانزدهم . هÇÇجري دهÇÇم
بÇيشتر ه فويÇص از پس روال (ايÇن بÇود ه وفيÇص مشÇايخ اصÇخ Çالم) عليهم الس)



ì3 ايران در نعمتاللهيه طريقة معماري آثار از برخي بر مروري

نÇمونههاي از يÇافت)/ تÇداوم امامزادگان و سادات مقابر بنا بر احداث بهصورت
نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة از ميتوان ه صوفي مشايخ مقابر معروف
در جام احمد شيخ مقبرة خراسان, تايباد در تايبادي ابوبكر ين زينالد شيخ مقبرة
كه نمونهاي اما برد/ نام اصفهان نزديكي در بكران پير مقبرة خراسان, جام تربت
عÇبدالعÇظيم حضرت و معصومه حضرت و رضا امام حضرت مطهر مراقد از پس
شاه مزار مجموعة ميشود, محسوب ايران در مقبره بزرگترين الم) عليهم الس)
دورة پÇانزدهم, . نÇهم قÇرن بÇه آن بÇنياد كه است كرمان ماهان در ولي نعمتاهللا
مسÇتقل مÇقالهاي در ÂبÇق را مجموعه اين معماري چون ميگردد/ باز تيموريان,

كÇالبدي>, تÇحليل و ل حوÇت سÇير بÇررسي , ولي نÇعمت اهللا شÇاه مÇزار <مجموعة قيومي, مهرداد /1
/ 8êص ,(1382 (پاييز 17 ش عرفان ايران,

و ل حوÇت سÇير دربÇارة مقاله آن از خالصهاي ذ كر به اينجا در كردهايم,1 بررسي
ميكنيم/ بسنده مجموعه اين معماري تركيب

ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة كرمان, ماهان /1

نيمة در او وفات از بعد بالفاصله Hتقريب ولي نعمتاهللا شاه د سي مقبرة احداث
پÇادشاه بهمني, احمدشاه مالي حمايت با ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن ل او
يافت/ تكوين سال پانصد طي بهتدريج و شد آغاز بود, ولي شاه مريدان از كه دكن
تعلق قاجاريان و صفويان و تيموريان دورههاي به مجموعه بخشهاي مهمترين

دارد/
و جÇلوخان از: عÇبارتانÇد شÇرق به غرب از بهترتيب مجموعه بخشهاي
اصلي هستة (ميرداماد), عباسي شاه صحن (حسينيه), دشاهي محم صحن سردر,
صÇحن وكÇيلالمÇلكي, صÇحن پيرامون), رواقهاي و گنبدخانه (شامل مجموعه



ايران عرفان ìê

و كرمان به را شهر كه گرفته قرار جديدي و قديم جادة دو مابين مجموعه اتابكي/
جانب هر از دارد/ ورودي جانب دو هر از و ميكند; مرتبط استان شهرهاي ديگر
مانند كاروانسرا صحن دو از بايد گنبدخانه و مقبره به رسيدن براي شويم, وارد  كه

كنيم/ عبور
قÇبر روي بÇر مÇيالدي پÇانزدهم . هجري نهم قرن اواسط در كه  گنبدخانه,

است/ بوده مقبره بناي تنها ابتدا در شد, احداث مزار صاحب
در اظ) فÇدارالح) عباسي> شاه <رواق احداث مجموعه, توسعة مرحلة لين او
در 1ë90 م . 998 ق سÇال در را آن كÇه است, بوده قبله) (جانب گنبدخانه غرب

آثÇار حÇفاظت مÇلي سÇازمان تهران, ايران, باستاني اما كن و تاريخي بناهاي فهرست مشكوتي, نصرتاهللا /1
تصحيح و تنظيم متبر كه, اما كن طهران: تاريخي آثار مصطفوي, محمدتقي سيد ;153 ص ,1349 ايران باستاني
هÇمان, عÇقابي, ص 371; ,1375 گروس, انتشارات و فرهنگي مفاخر و آثار انجمن تهران, محدث, ميرهاشم

/75 Ç 76 ص همان, پاريزي, باستاني ;67 ص

ساختهاند/1 م) 1ì29 Ç 1ë87 . 1038 Ç 99ì (حك صفوي ل او عباس شاه عهد اوايل
زمÇان بÇه گرفتهانÇد, قرار گنبدخانه جنوب و شرق و شمال در كه ديگر رواق سه

دارند/ تعلق 189ì م) Ç 18ê8 . 131ê ق Ç 12ìê (حك قاجار شاه ين ناصرالد
صÇحن, ليÇن او عÇباس, شÇاه زمان در رواق لين او احداث با همزمان Hتقريب

/68 ص همان, عقابي, /2

شÇد/2 سÇاخته بÇنا غÇرب در ميردامÇاد", "صحن يا شاهعباسي" "صحن به معروف
183ê م) Ç 18ê8 . 12ë0 ق Ç 12ìê (حك قاجار دشاه محم زمان در مجاور صحن
حسÇينيه") "صÇحن (يÇا دشاهي" حمÇم "صÇحن به مناسبت بههمين و شده ساخته

تÇهران, مÇا, سرزمين ركوعي, تاهللا عز ;1ë3 ص همان, مشكوتي, ,ë81 Ç ë82 ص همان, وزيري, /3
همانجا/ عقابي, ;137ê  كيوان

است/3 معروف
وكÇيلالمÇلكي صÇحن است: بÇوده تÇرتيب بدين طرح توسعة بعدي مراحل



ìë ايران در نعمتاللهيه طريقة معماري آثار از برخي بر مروري

ين ناصرالد زمان در دو هر صحن, اين شرقي جبهة دوم آشكوب سپس (مهديه)و
السلطان/ امين زمان در اتابكي صحن و شاه;

هوايي منظر

عليشاه) مشتاق (مزار مشتاقيه كرمان, /2

د محم ميرزا مقبرة كرمان, شهر قديم بافت در واقع مشتاقيه, به معروف بناي
نعمتاللÇهي ة صوفي مشايخ بزرگان از مشتاقعليشاه, به معروف خراساني, تربتي
پا كنÇهاد و شوريدهحال مردي Çد محم ميرزا تاريخÇي, گزارشهاي بنابÇر است/
سÇپس و فيضعليشاه به ميالدي نوزدهم . هجري سيزدهم قرن اوايل در كه بود
قاجاريه دورة اوايل در نعمتاللهيه سلسلة شيخالمشايخ ل, او نورعليشاه فرزندش
هÇمو از و داد ارادت دست ايÇران, در 192ì م) Ç 1779 . 13êê Ç 1193 ق (حك 
مÇعنوي حÇقيقتي بÇه HوعÇن طÇريقتي القÇاب چÇون گÇÇرفت/ مشÇÇتاقعليشاه لقب
غلبة به اندازهاي تا ميتوان لقب اين از ميكند, داللت ملقب شخص درخصوص
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صÇفاي و شÇوق حال همين بهسبب گويا مشتاق برد/ پي او بر جذبه و شوق حال
سال در او است/ بوده مÆثر نعمتاللهي طريقة به كثير جمعي جلب در خود باطن
مÇرقد زيÇارت براي خود مراد با همراه 1792 م . 120ì ق يا 1791 م . 120ë ق
برخي شد/ كرمان عازم فقرا امور به رسيدگي Áاحتما و ولي نعمتاهللا شاه حضرت
تÇهمت آنان به بودند شده بيمنا ك منطقه در آنان حضور از كه كرمان علماي از

/96 Ç97 ص ,1361 شرق, تهران, ايران, عرفان و ف تصو در سيري مدي, عبدالص محمود /1

نÇواخÇتن بÇا را كÇريم آياتقرآن كه اتهام بدين مشتاق سرانجام و زدند1 بيديني

نامش از چنانكه سهتار, بود/ معروف سهتار نواختن به درآيد فقرا سلك در آنكه از پيش از مشتاقعليشاه /2
سÇومين سيمها قرارگيري ترتيب در كه را, سهتار چهارم سيم گفتهاند داشت/ سيم سه او از پيش تا پيداست,

افزود/ سهتار به او آنهاست,
كل ادارة تهران, هشتم, استان فرهنگ نشرية كرمان, تاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني ابراهيم محمد /3

/1335 كرمان, فرهنگ
همان/ /4

دست بÇه يÇا سÇنگسار,4 كرماني عبداهللا مال حكم به است,3 كرده تالوت سهتار2

/97 ص ايران, عرفان و ف تصو در سيري مدي, عبدالص محمود /5

قبر, سنگ تاريخ بنا بر او, قتل رسيد/5 بهقتل كرمان مسجد در تحريكشده مردم
برابر شده حك قبر سنگ بر كه هم تاريخي ماده است/ بوده 1792 م . 120ì ق در

خطاست/ كه شده, ذ كر 1205 در او قتل كرمان تاريخي آثار راهنماي در /6

شد>/6 بيكران بحر سوي پويا <قطره است: 120ì
خشتي بنايي در ÇÇ كردند دفن عمومي گورستاني در Áاحتما را مشتاقعليشاه

تÇهران, پاريزي, باستاني ابراهيم د محم تحشية و تصحيح به كرمان, تاريخ كرماني, وزيري احمدعليخان /7
/1 ج ج, 2 ,1364 علمي,

. 12ê7 ق در است/7 بÇوده زنÇديه زمان در كرمان واليان از يكي مقبرة گويا  كه
به مشهور همداني درضا محم مال حاج سلسله, به منتسب مشايخ از يكي 1831 م
نÇايبالسÇلطنة 1833 م) . 12ê9 ق (ف عÇباسميرزا بÇا هÇمراه كÇه  كÇوثرعليشاه,
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بÇود, رفته كرمان به 183ê م), Ç 1797 . 12ë0 ق Ç 1212 (حك قاجار فتحعليشاه
در Áاحتما بعد, تي مد سپردند/ خا ك به مشتاقعليشاه قبر كنار در را او و درگذشت

همان/ /1

به كه باجي, خان به ملقب قاجار, فتحعليشاه دختران از يكي 18êê م,1 . 12ì0 ق
قÇبر روي بÇر سÇابق خشÇتي بناي جاي بر ميورزيد, ارادت سخت  كوثرعليشاه

/106 Ç 107 ص ايران, عرفان و ف تصو در سيري عبدالصمدي, محمود /2

مشتاقعليشاه فعلي گنبد كتيبة بر ساخت/2 مقبرهاي مشتاقعليشاه و  كوثرعليشاه
گنبد بازسازي يا مرمت تاريخ شايد كه ميخورد, بهچشم 1912 م . 1330 ق تاريخ
قÇاجار دشاه حمÇم زمان در مشتاقيه بناي كه است ه توج شايان نيز نكته اين باشد/
ت حد از كه زماني در يعني شد; ساخته 18ê8 م) Ç 183ê . 12ìê ق Ç 12ë0 (حك
يÇافته نسÇبي رواجي ف تصو به مربوط بناهاي ساختن و كاسته ه صوفي با يت ضد
نيز ماهان در ولي نعمتاهللا شاه مقبرة توسعة مهم مراحل از يكي كه ميدانيم بود/

گرفت/ صورت دشاه محم بهامر
مشايخ قبور هجدهم . دوازدهم قرن از پيش تا اينكه ديگر مهم تاريخي نكتة
تايباد در تايبادي ين زينالد شيخ مقبرة مانند آنهاست; خانقاه كنار در Hهغالب صوفي
در ولي نÇعمتاهللا شÇاه مÇقبرة نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة خراسان,
از خÇانقاهشان در ايشÇان دفن و بودند محترم اوليا و مشايخ دوران آن در ماهان/
قÇرن از Çا ام مÇيكند/ حكايت جامعه در آنان حرمت و پيروانشان و آنان آزادي
اين شد, رايج صوفيان آزار كه بعد) به صفويان دورة اواخر (از هجدهم . دوازدهم
خود ندارد, خانقاهي با ارتباطي مشتاقعليشاه مقبرة اينكه وانهادند/ نيز را سنت

است/ اجتماعي و فرهنگي ل تحو اين از نشانهاي
و شمال در بناها كه مانند باغ و وسيع است صحني مشتاقيه مجموعة  كانون
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طاقنماهايي مجموعه صحن غربي و شرقي ديوارههاي شدهاند/ واقع آن جنوب
اين اصلي وضع ميكند/ جدا طرفين باغچة دو از ماليمت به را صحن كه است باز
ايÇنها كÇه زد حÇدس ميتوان مشابه بناهاي با قياس از اما نيست; معلوم باغچه دو
ف تصر آنها از قسمتهايي بهتدريج كه بوده مقبره موقوفة سبزي يا ميوه باغهاي
حال, هر به است/ مانده باقي آنها از ناقص و اندك بخش همين تنها امروز و شده
جÇلوه دلبÇازتر و فراختر طرفين, در اف شف و متخلخل ديوارههاي اين با صحن
دورة اوايل در باغ اينكه به ه باتوج نيست/ اصيل حوض و باغچهها تركيب ميكند/
شÇده ف صرÇت دستخوش آن طهسازي محو طرح بيگمان گرديده, احداث قاجار

است/
دو از مÇتشكل يكطبقه, و تكاليه و ساده است بنايي صحن جنوبي بناي
اما جناح/ اين طرفين در راهرو دو و ايوانچهها, بين در كن كفش دو مشابه, ايوانچة
و مزين آن ايوانچههاي نيمطاق و است جنوبي جبهة از مرتفعتر جبهه اين نماي
را آن نيز نما اين پس در واقع رنگين و بلند گنبدهاي بهعالوه, است/ شاخصتر

ميدهد/ جلوه بلندتر و شاخصتر
ديÇده شمالي جناح در حكمفرماست صحن در كه كامل هندسة و انتظام اين
صحن شمالي جناح در كه مجموعه اصلي و ل مفص بخش ديگر, سخن به نميشود/
عناصري از مجموعهاي گويي اينجا در است/ كامل هندسة و انتظام فاقد است واقع
كنار در بينظم است, بلورين و تراشيده حتي و هندسي و منظم خود يك هر كه را
نيمة از ايران تي سن معماري ارزشهاي از عدول اينگونه كه ميدانيم چيدهاند/ هم
قاجار دورة اوايل در بنا اين اينكه به ه باتوج يافت/ رواج رفتهرفته قاجار دورة دوم
طرح در نابساماني چنين شده, احداث ايران معماري و فرهنگ مرا كز از يكي در
به آن احداث تاريخ انتساب صحت در بتوان شايد كه آنجا تا است; غريب بسيار
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گÇنبد كÇتيبة بÇر كÇه 1912 م . 1330 ق تÇاريخ كرد/ ترديد قاجار دشاه محم عصر
تاريخ, اين در كه نيست بعيد است/ ترديد اين مÆيد است, شده درج مشتاقعليشاه
شÇاه آخرين 192ì م), Ç 1908 . 13êê ق Ç 132ì (حك احمدشاه عصر در يعني
خÇراب بود ساخته خانباجي آن از پيش سال هفتاد حدود در كه را بنايي قاجار,
هر در باشند/ ساخته نو از را آن, شمالي جناح بناهاي دستكم يا مجموعه, و  كرده
بÇه كÇه داشÇتهانÇد بÇرعهده كسÇاني نÇيز را مÇجموعه بÇازسازي بÇيگمان صورت,
و مÇرتفعتر و بÇزرگتر او قبر روي گنبد زيرا ميورزيدهاند; ارادت  كوثرعليشاه
بÇه ه اتوجÇب طÇرح تÇركيب نÇحوة و است مشتاقعليشاه قبر روي گنبد از مزينتر
گÇرفته قÇرار مجموعه مركز در كوثرعليشاه قبر كه است طوري نيز قبور موقعيت

است/
كÇه بگوييم بايد كنيم, تحليل اليه به اليه را شمالي جناح طرح بخواهيم ا گر
و ايÇوانÇچهها از مÇتشكل نÇخست اليÇة دارد/ اليÇه چÇهار جÇناح ايÇن در طÇÇرح

و مÇيگيرد قÇرار اصÇلي فÇضاي دو ميان در Áمعمو كه ميگويند مانند راهرو فضايي به كفشكن /1
است/ حياط از فضاها آن وصول راه و مدخل

ايÇوانÇچة Çا ام هماندازهاند; ايوانچه سه شد/ ذ كر پيشتر كه است  كفشكن1هايي
لتري فصÇم كÇاري مقرنس دارد, راه كوثرعليشاه گنبدخانة به Hمستقيم كه مياني,

دارد/
خود سر دو در شده, جابهجا و لغزيده ل او الية به نسبت گويي كه دوم, الية
در اليÇه ايÇن سÇر دو در اتاق دو و راهرو دو است/ نامتقارن ميانه در اما متقارن,
خÇورده هÇم به اليه اين ميانة در طرح تقارن اما لاند/ او الية متقارن طرح امتداد
ايÇن وسط در نه كوثرعليشاه, گنبدخانة يعني طرح, فضايي واحد مهمترين است:
را انحراف اين از حاصل خالي جاي و گرفته قرار آن از منحرف قدري بلكه اليه,
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و اصÇيل طÇرحÇي با است گنبدخانهاي Öمرتفع فضاي اين است/ كرده پر راهرويي
به مزين و كروي نيم آن دروني پوش كه دوپوش, گنبدي و مربع قاعدة با پخته,
است گÇنبدي Öبيروني پوش است/ گچ روي اشي نق و مقرنسكاري و رسميبندي
بÇيروني حÇجم در و است گÇرفته قÇرار هشتگÇوش پÇايهاي بر كه بلند و شلجمي
گÇنبدخانه ايÇن جÇنوب در واقÇع اتÇاق مÇيكند/ خودنمايي همه از بيش مجموعه
مشÇتاقعليشاه گÇنبدخانة و موردبحث گنبدخانة مشترك مدخل عجيب بهطرزي
است/ معروف ÇÇ دخول اذن" " كسب يعني ÇÇ "استيذان" اتاق به همينرو از و است;
از كÇه طÇويل راهرويي اجزاست: اين از متشكل شرق به غرب از سوم الية
آن كاركرد هويتو كه ر, مدو طاق و هشت قاعدة با فضايي است; شده آغاز صحن
است; مجموعه مسجد كه ر مدو طاق دو با فضايي است; نامعلوم تي موقعي چنين در
دوقلويي طاق با مذكور, مسجد اما ديگر/ طويلي راهرو و مشتاقعليشاه;  گنبدخانة
مÇعماري الگÇوي بÇا زيÇبا, و ظÇريف بسيار مقرنسكاري و رسميبندي به مزين
يادآور است نشانهاي قبله جانب ديوار روي محراب فقط ندارد; مطابقت مساجد
مÇجموعه اين معماري شاخصة را آن كه صفتي از است نمونهاي فضا اين مسجد/
تÇركيبي در را آنÇها كÇه زيÇبا و تراشخورده و منتظم و ظريف اجزايي شمرديم:
مشابه مشتاقعليشاه گنبدخانة كلي تركيب چيدهاند/ هم كنار در نامنتظم و ضعيف
نيز آن بيروني گنبد كمتر/ تزييناتي با كوچكترو اما است; كوثرعليشاه  گنبدخانة
مشتاقو گنبدخانة درغرب است/ كوتاهتر آنبسيار هشتگوش پاية  كوچكترو
مقبرة آن از است ديگري گنبدخانة طرح, محيطي مستطيل محدودة از خارج در
سادهتر و ديگر مقبرة دو بر ر متأخ كه 188ë م) . 1302 ق (ف هراتي اسماعيل شيخ

آنهاست/ از
آنÇها/ فاصل حد در هشتي دو و زاويه حياط دو از است متشكل چهارم الية
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چشمانداز براي استفادهاي نه آنها از زيرا نيست; معلوم زاويه حياطهاي اين فايدة
ضÇروري فÇضاها بين ارتباط ايجاد و د ترد براي آنها وجود نه و نور; نه ميشود,
دو اين از يكي است/ طرح ضعف نشانههاي از نيز هشتيها استقرار شيوة است/
در واقÇع سÇردري بÇه كÇه است مجموعه شمالي ورودي دستگاه از جزÄي Öهشتي
در مÇجموعه عÇنصر شÇاخصترين و مجللترين سردر اين دارد/ راه خود شمال
تÇركيبي است, مرتفعتر آن مياني بخش كه شمالي, نماي است/ آن شمالي نماي
ظن به ميرود/ بهشمار قاجاري معماري خوب نمونههاي از داردو سنجيده پختهو
است/ شده ف تصر دستخوش بعدها و بوده متقارن نما اين پلكاني تركيب قوي,
كÇاشي كتيبة و پركار مقرنسي و گرفته قرار نما اين ميانة در عميق و مرتفع سردر

دارد/

سه گانه گنبدهاي منظر
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سلطاني مزار مجموعة گناباد, /3

مÇوطن ايÇران) شÇرق (در خراسÇان در گناباد بخش دهستانهاي از بيدخت
در نÇعمتاللÇهيه طÇريقت پÇيشواي سÇلطانعليشاه, د سلطانمحم مال حاج مرحوم
نوزدهم . هجري سيزدهم قرن اواخر از روستا اين است/ قاجاريان, دورة اواخر
و خÇود قرÇ م را آنÇجا و بÇازگشت خود زادگاه به سلطانعليشاه مرحوم كه ميالدي

يافت/ اهميت داد, قرار سالكان دستگيري مركز
شب نماز براي گرفتن وضو هنگام در را او 1909 م . 1327 ق سال بهار در
علي مال حاج خليفهاش, و فرزند را او جسد رساندند/ شهادت به منزلش حياط در

/2ë2 ص ,13ê8 دانشگاه, چاپ سازمان تهران, گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /1

مرحوم سپرد/1 خا ك به بيدخت گورستان جوار در هاي تپ روي ثاني, نورعليشاه

بÇيدختي بÇيچاره دحسن حمÇم شÇيخ حÇاج صÇالح, يÇادنامة صÇÇالح, كÇÇتابخانة تÇÇحريرية هÇÇيأت /2
/ì39 ص ,1380 حقيقت, تهران, (صالحعليشاه),

آورد/2 پÇديد مÇزار براي صحني و كرد تسطيح را ه تپ روي ابتدا نورعليشاه آقاي

همانجا/ /3

چهارطاقي صورت به كوچك حسينيهاي و قبر3 روي بر موقتي و كوچك اتاقي

/ìê7 ص و 131 ص همان, /ê

سÇلطاني مÇزار در نورعليشاه مرحوم ديگر احداثات از كرد/4 بنا صحن مغرب در
براي مذكور, ة تپ پايين در صحن, غربي شمال سمت در كه برد نام رباطي از بايد

/ìêì Ç ìê7 ص همان, /ë

شد)/5 ساخته جديد صحن آن جاي بر بعدها ( كه ساخت زايران و صوفيان اقامت
سÇال در آن, خÇاتمة از پÇيش امÇا كÇرد; آغاز نيز را مقبره دايمي بناي احداث او

بÇيدخت, در نÇه را او درگÇذشت, كÇهريزك حوالي در نورعليشاه مرحوم چون /ì39 ص همان, /ì
امÇامزاده صÇحن در واقع سعادتيه بهنام بقعهاي در عبدالعظيم(ع), حضرت حرم مجموعة در بلكه

شد/ تخريب حرم مجموعه توسعة جريان در فانه متأس كه كردند دفن حمزه,

درگذشت/6 1918 م . 1337 ق
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دحسن حمÇم حÇاج او, جÇانشين و فÇرزند نÇورعليشاه, آقÇاي رحلت از پس
نورعليشاه مرحوم دورة درحقيقت, گماشت/ همت مزار تكميل به صالحعليشاه,
ماهيت شكلگيري دورة صالحعليشاه مرحوم دورة مزار; مجموعة تأسيس دورة
مهمترين است/ بوده آن توسعة دورة رضاعليشاه آقاي مرحوم دورة و مجموعه;

بود: بقعه بناي تكميل صالحعليشاه آقاي دورة در  كار
بÇود شÇده سÇاخته قبر روي Âقب كه را كوچكي اتاق بقعه, تكميل در
چهار در اتاقهايي را اطرافش و كرد تأسيس بزرگي ساختمان و برداشت

همانجا/ /1

نمود/1 بنا قبر روي لي مفص گنبد و ساخت بقعه ضلع

بنا معماري بيشتر يافت/ خاتمه م 192ì . 13êë ق تابستان در گنبد ل او پوش
بÇرعهده بÇود, درويش خÇود كÇه يÇزدي, معمار توكلي, ابوالقاسم حاج مرحوم را

همانجا/ /2

و زيÇبا گÇچبريهاي بÇا را بÇقعه داخÇل سپس صالحعليشاه آقاي مرحوم داشت/2
كه چهاردر گرفت, صورتي سرو بقعه داخل آنكه از پس كردو تزيين آيينه كاري
سÇنگ گرديد/ نصب ميشد, باز ايوان چهار به و بودند كرده تقديم بهتدريج فقرا
قبر سنگ بهجاي شده, نوشته آن بر نستعليق و نسخ خطوط با كه هم مناسبي قبر

همانجا/ /3

داد/3 قرار قبلي
مÇرحÇوم كÇه حسÇينيهاي غÇرب در صالحعليشاه آقاي مرحوم اين, عالوهبر
عÇبارت بÇه ساخت; بزرگتر حسينيهاي بود, ساخته صحن مغرب در نورعليشاه

شد(همانجا)/ صحن جز¾ ل او حسينية Gبعد /3ê7 ص همان, /ê

بهنام محلي زيارتگاههاي از يكي صحن, توسعة با داد/4 توسعه را حسينيه ديگر,
ة پÇت حلÇم در حجرهاي مردم زيارت براي او گرفت/ قرار صحن در جوانمرد ة تپ
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/113 ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /1

مزار مجموعة به آب رساندن صالحعليشاه آقاي ديگر مهم كار ساخت/1 جوانمرد
ناممكن تي سن روشهاي با كاري چنين بلندي, بر مزار قرارگيري به ه باتوج بود/
احداث برد/ پيش بقعه تكميل با همزمان Hتقريب را قنات احداث كار او مينمود/
مظهر و يافت پايان 1927 م . 13êë ق در و شد آغاز 192ê م . 13ê2 ق در قنات

/103 ص همان, /2

پس قنات اين ناميدند/2 "صالحآباد" را آن و شد; ظاهر اصلي صحن جنوب در آن
زمينهاي سپس و روستا خيابانهاي جوي به مزار صحنهاي مشروب ساختن از

/127 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت /3

است/3 بوده مÆثر بيدخت آباداني در و ميشود وارد زراعي
پوش احداث امكان گنبد, ل او پوش احداث از دهه دو از بيش گذشت از پس
خاتمه 19ë2 م . 1371 ق در گنبد دوم پوش آمد: فراهم آن بيروني پوش يا دوم,

/ìêë Ç ìêì ص همان, /ê

يافت/4
صÇحن دو بÇاال), (صÇحن اصÇلي صحن تكميل عالوهبر صالحعليشاه آقاي
ديگري باال; صحن شمال در پايين" "صحن يكي افزود: مجموعه به ديگر بزرگ
و ساخت; كوثر" "صحن بهنام وسيع صحني قنات, مظهر محل در و كوثر"/ "صحن
در حÇجراتÇي بÇود, مÇعمول صÇوفيان ربÇاطهاي و كاروانسراها در كه بهشيوهاي
احداث كوثر صحن وسط در هم ر مدو حوضي كرد/ تعبيه زايران براي آن پيرامون

/130 Ç 131 ص همان, /ë

صحن سردر فراز بر تا فرمود ميكند/5 سيراب را آن صالحآباد قنات آب كه  كرد,

/131 Ç 132 ص همان, /ì

رسيد بهپايان 19ìì م . 138ì ق در برج اين ساخت افزودند/6 ساعتي برج پايين
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/ìê7 Ç ìê8 ص همان, /1

داشت/1 برعهده معمار هاشمي ابراهيم حاج را آن كاشيكاري و
جÇوار در مÇزار, بÇقعة در را او و درگذشت صالحعليشاه آقاي سال همان در

پانوشت/ ,2ì7 ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /2
در تشييعكنندگان همة و من دهند/// غسل كوثر صحن حوض در را متبر كه جنازة كه دادم دستور ///>
صحن به و شد حاضر نماز براي شريفه جنازة نشستيم/// مدرس اتاق ايوان در و حاضر كوثر صحن
كÇه سÇلطانعليشاه, آقÇاي مÇرحÇوم متبر ك قبر سر پشت و خواندم نماز آوردند/// سر باالي وسط
حلÇم كه بهطوري بودند, نموده تهيه هم را آن جاي و داده را آن نقشة و فرموده مرحمت خودشان

تابنده, سلطانحسين (حاج بود/> آماده هم قبر و گيرد قرار آقا مرحوم مبارك سر پشت مطابق سينه
/(27 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت در:

تÇابنده سÇلطانحسين آقÇاي مÇرحÇوم او, جÇانشين و فÇرزند كردند/2 دفن ش جد
دورة او دورة گفتيم, چنانكه و گرفت; پي را مجموعه تكميل كار (رضاعليشاه),

ناميديم/ تكميل" و توسعه "دورة را آن كه است مجموعه ل تحو سوم
اهÇميت "حسÇينيه" نعمتاللهيه سلسلة به مربوط بناهاي در اينكه به ه باتوج
ديگÇر مÇانند هÇم, و است صÇوفيان خÇانقاه جÇانشين هÇم زيÇرا ÇÇ دارد بسÇÇياري
دوره اين در ÇÇ شهيدان ساالر سوگواري مراسم برگزاري مكان ايران, حسينيههاي
داراي خÇود و يÇافت تÇوسعه بÇاال, صحن غربي جناح در واقع مجموعه, حسينية
در حسينيه اين احداث شد/ فردوس" "صحن يا تكيه" "صحن نام به مستقل صحني

/ìê7 و 131 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت /3

مÇزار بÇر و داد رخ زلزلهاي سÇال هÇمين در رسÇيد/3 پايان به 19ì8 م . 1388 ق
رضÇاعليشاه آقÇاي مرحÇوم مراقبت و دستور به كه آورد, وارد خساراتي سلطاني

پانوشت/ ,10ê ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /ê

شد/4 تعمير
هÇمجوار صÇحن ايÇن صÇالحعليشاه, آقÇاي زمان در پايين صحن احداث با
ايÇن جÇاي بر رضاعليشاه آقاي بود/ ساخته نورعليشاه مرحوم كه بود شده رباطي
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آن جنوب در 19ì8 م . 1388 ق در و ساخت; جديد" "صحن بهنام صحني رباط

/ìêì Ç ìê7 ص همان, /1

خير آثار ديگر از كرد/1 بنا بود ريخته طرح صالحعليشاه مرحوم كه را  كتابخانهاي

/ìê8 Ç ìê9 ص همان, /2

بود/2 بقعه درون آينه كاري تكميل مجموعه اين در رضاعليشاه مرحوم
همان در را او پيكر و درگذشت 1992 م . 1ê13 ق سال در رضاعليشاه آقاي
و فÇرزند ش 137ë سÇال در سÇپردند/ خÇا ك به ش, جد و پدر قبر جوار در بقعه,
را او پيكر و يافت وفات نيز (محبوبعليشاه) تابنده علي حاج آقاي جانشينش,
اخير اقطاب از تن چهار مدفن بقعه اين بدينترتيب ساختند/ مدفون همانجا در نيز
شÇايان ه وفيÇص معماري آثار ميان در نيز لحاظ اين از و است نعمتاللهيه سلسلة

است/ ه توج
در هم زيرا ميرود; بهشمار مجموعهاي مقابر زمرة در سلطاني مزار مجموعة
رفاهي و زيارتي و ديني و علمي مرا كز و فضاها از اقسامي سلطاني بقعة پيرامون
از را آن بيدخت, روستاي براي مركزي حكم در مجموعه اين هم و گرفته شكل
است/ شده واقع مÆثر آن كالبدي ل تحو در و آورده بيرون ساده روستاي صورت
و اجÇتماعي و فÇرهنگي الت حوÇت كانون سلطاني مزار مجموعة ديگر, بهعبارت

است/ بوده اخير سال صد در گناباد و بيدخت كالبدي و اقتصادي
ا گر است/ شده كشيده قبله جهت در كه خطي ÇÇ دارد خطي انتظام مجموعه
صحن سه بخوانيم, جنوب تسامح به را قبله جهت پس اين از بيان, سهولت براي
كوثر/ صحن باال, صحن پايين, صحن است: قرار اين از جنوب به شمال از اصلي
ارتÇفاع مÇيرويم جنوب سمت به هرچه يعني است; شمال سمت به شيب جهت
كف و پايينتر پايين صحن كف ديگر, عبارت به مييابد/ افزايش صحنها  كف
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سÇردر از يعني شمال, از مجموعه اصلي ورودي است/ همه از باالتر كوثر صحن
زايÇر زيرا است; بوده كار در دي تعم Öتركيب اين در بيترديد است/ پايين صحن
فÇراز بÇر را بÇقعه زيÇباي نÇماي از بخشي ميشود, وارد صحن اين سردر از وقتي
دو مÇيان پÇلكان از و بگÇذرد بÇاغمانند صحن از بايد آن به رسيدن براي ميبيند/

كند/ عروج صحن
آن شرقي جبهة دارد; حجراتي خود غربي و شمالي جبهة دو در پايين صحن
ديوارة در و باال صحن به اتصال محل در جنوبي, جبهة در و است; ساده ديواري
نÇماهاي بدينترتيب, دارد/ زيبا ايوانچههايي صحن, دو تراز اختالف از حاصل
پيوند هم به مسلسل و مشابه ايوانچههايي با شرقي, جبهة جز به صحن, دورتادور
بÇا جÇبهه هÇر مÇيانة در حجرهها و ايوانچهها آهنگ مييابد/ وحدت و ميخورد
صحن مدخل Öشمالي جبهة در ايوان اين است/ گرفته فراز عميقتر و بلندتر ايواني

است/ مجموعه اصلي سردر ديگر روي و
و تÇركيب بÇهعالوه, است/ كÇمتر " كÇوثر" و "باال" صحنهاي تراز اختالف
وحدتي دو آن ميان در همين و است; مشابه آنها پيرامون حجرههاي ضربĤهنگ
از است تÇركيبي گÇويي صÇحن دو ايÇن از يك هÇر است/ آورده پÇديد بÇÇصري
ه بÇتش باغ به فراخ باغچههاي و حوض با كوثر صحن باغ: با وسيع  كاروانسرايي
پÇيرامÇون حÇجرات نظم آنكه با ميانهاش/ در فخيم كوشكي با باال صحن و جسته
شده ناموزون آنها از حاصل آهنگ مواضع, از برخي در و نيست كامل صحنها
يافته ص تشخ بلندتر عريضترو ايواني با نما ميانة صحن, دو هر نماهاي در است;
روي هست: نيز صحن اين مدخل كوثر صحن در جنوبي جبهة ميانة ايوان است/

است/ مجموعه جنوبي سردر ايوان اين ديگر
#
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د تعدÇم صÇحنهاي از آن تÇركيب مجموعه اين كالبد در ويژگي  كالنترين
بÇناهاي در "حÇياط", خÇانهها در Áمعمو كه ÇÇ باز فضاي ايران, معماري در است/
"بÇاغ" بÇاشد داشÇته بسته فضاي از بيش تي اهمي طرح در ا گر و "صحن", عمومي
است/ طرح م مقو عنصر Hغالب و دارد ويژه تي اهمي بناها اقسام در ÇÇ ميشود خوانده
باز فضاي Áمعمو برجي و منفرد مقابر است/ حا كم وضعي چنين Hنوع نيز مقابر در
بÇاز فÇضاي كÇوشكي مÇقابر و مÇجموعهاي و گسÇترده مقابر در اما ندارند; ني معي

است/ طرح اصلي كانون و عنصر مهمترين باغ) يا (صحن
مجموعه اين كه گفتيم , ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة از بحث در پيشتر,
و مشÇهد در الم عليهماالس معصومه حضرت و رضا امام حضرت مجموعة از پس
كÇه ديÇديم هÇمانجا در است/ ايÇران در مÇقبرهاي مÇÇجموعة بÇÇزرگترين قÇÇم,
ÇÇ است د متعد صحنهاي خطي تركيب مجموعه آن كالبدي ويژگي برجستهترين
بÇه رسÇيدن بÇراي دارنÇد/ خطي انتظامي و گرفتهاند قرار پيدرپي كه صحنهايي
طÇي را مراتبي بايد او قبر زيارت و ولي, شاه حرم يعني مجموعه, نقطة مهمترين
آنكÇه بÇا كه ميافزاييم حال آنهايند/ نماد پيدرپي صحنهاي كه مراتبي ÇÇ  كرد
از اعم ÇÇ مقبره و يافت ت شد ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن از مقبره ساخت
ايران در بناها اقسام پايدارترين و مهمترين از همواره ÇÇ دنيا يا دين اولياي مقبرة
مÇقبرهاي مÇجموعه هÇيچ در ولي شÇاه مجموعة از پس تركيبي چنين است, بوده
در سلطاني مزار مجموعة آن و دارد استثنا يك تنها حكم اين است/ نشده تكرار
گناباد در ÇÇ ميالدي بيستم قرن طول در ÇÇ سال صد به نزديك طي كه است بيدخت

است/ شده ساخته
نعمتاهللا شاه جانشينان همه آن بانيان و مزار اين صاحبان اينكه به ه توج با
داشتهاند/ درنظر را او مزار الگوي بيترديد مجموعه اين طرحريزي در بودهاند,



ايران عرفان 80

بÇا است, گÇرفته قÇرار مسطح زميني در كه را, ولي شاه مجموعة كلي الگوي آنان
صÇحنهاي از مجموعهاي و دادهاند وفق بيدخت شيبدار زمين و خاص شرايط
اثÇر تنها مجموعه اين ما, روزگار در چون و آوردهاند/ پديد پلكاني اما پيدرپي

مييابد/ مضاعف تي اهمي نكته اين است, ه صوفي ه توج قابل معماري
اسالمي ديني بناهاي همة بنگريم, ف تصو به دروني منظري از ا گر كه  گفتيم
مÇهمترين مÇقبره و ربÇاط و خانقاه بيروني, منظري از اما است; صوفيانه بناهاي
ساخت پرنشاط جريان است/ ايران معماري تاريخ در صوفيان به مربوط بناهاي
بسياري حتي و گرفت سستي صفويه دورة اواخر از ايران تاريخ در بناها اينگونه
تعداد اخير سدة در كه جايي تا يافت; كاركرد تغيير يا شد نابود كهن خانقاههاي از
ميتوان ما روزگار در زنده بناهاي معدود اين از است/ انگشتشمار بناها اينگونه
اشاره تهران در گنابادي) نعمتاللهي دراويش به (مربوط اميرسليماني حسينية به
در چه و كاركرد در چه و ابعاد در چه را, بيدخت سلطاني مزار مجموعة اما  كرد;
ايÇن بÇدينترتيب, كÇرد/ قÇياس ايÇنها از يك هيچ با نميتوان معماري,  كيفيت

شمرد/ اخير سدة دو در ه صوفي معماري تاريخ در عطفي نقطة بايد را مجموعه
معماري تاريخ در متداول الگوهاي با مطابقت با را سلطاني مزار مجموعة ا گر
بÇارز وجÇه نÇعمتاهللا, شاه مجموعة از آن چشمگير تأثر از گذشته بسنجيم, مقابر
مÇقبره الگÇوهاي اقسÇام گويي مجموعه اين در ميشود: ديده آن در نيز ديگري
مÇقبرة نÇوعي خÇود كÇلي تÇركيب در مÇجموعه اين سويي, از است/ شده تركيب
در مÇقبره اصÇلي بناي استقرار طرز ديگر, سوي از است/ مجموعهاي و  گسترده
جÇانبي از است/ كÇرده نزديك كوشكي مقابر الگوي به را آن اصلي صحن ميان
شÇباهت باغ ميان كوشك به آنكه از بيش خود Öاصلي بناي كه ميبينيم نيز ديگر
تÇركيب در HصوصÇخ مياني, بناي اين در است/ شبيه منفرد مقابر به باشد, داشته
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و شده استوار زمين بر هم چهارگوشهاش, در مناره چهار با كه آن سنگين حجمي
بÇزرگ خÇراسÇان كÇهن بسÇيار مقابر بوي و رنگ فروبرده, آسمان در دست هم

ميشود/ احساس
اوايل در آن تكوين اوج و شده آغاز قاجار دورة اواخر در مجموعه ساخت
جاي رفتهرفته ايراني اصيل معماري كه زماني يعني است; بوده ل او پهلوي دورة
طرح در نابسامانيها برخي مشاهدة اينرو, از ميداد/ التقاطي معماري به را خود
ميتوان نشانهها اين جملة از دارد/ آن احداث زمانة از نشان و است طبيعي امري
پايين, صحن در Hخصوص صحنها, مواضع بعضي در طرح هندسة شكستهشدن به

است/ شده ه توج دقت به نعمتاهللا شاه مجموعة در نكته اين به كه درحالي /1

در عÇناصري نكÇردن طÇراحÇي صÇحنها,1 انفصال يا اتصال محل نشدن طراحي
از استفاده و يكديگر, به صحنها كالبدي و بصري دادن پيوند براي طهسازي محو
ديÇده نÇيز بسÇته فضاهاي در نشانهها اين كرد/ اشاره بيضوي و ر مدو حوضهاي
و درها و دارد; پال ك سنگ از پوشيده نمايي كه اصلي بناي در جمله از ميشود;
ر تأخÇم سÇاليق از كÇه آنها, اشكال تركيب و تناسبات نوع و فوالدي پنجرههاي

ميكند/ حكايت
مÇعماري هÇزارسÇالة تÇجربة بÇر آن ابتناي و كلي هيأت پختگي حال, اين با
حسينيه و خانقاه و كاروانسرا و مقبره از تركيبي كه ايران, كوير حاشية در اسالمي
و كÇفشكنها و حÇجرهها اصÇيل تÇركيب مÇينهد; پÇيشرو مسÇجد و مÇدرسه و
رواقهÇايي و شده پيوسته هم به كه حجرهها جلو مسلسل ايوانچههاي سها; درم
مÇدارس و كاروانسÇراهÇا خاطرة كه صحنها, در تقارن مراعات آوردهاند; پديد
نÇماي در ÇÇ كÇاشي گÇاهي و ÇÇ گÇچ و آجÇر لطÇيف تركيب ميكند; زنده را  كهن
تÇزيينات سÇردرها; سÇادة مقرنسهاي و حجرهها نيمطاق رسميبندي حجرهها;
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دورة مÇعماري اصيل بوي و رنگ با سردرهايي ابتر, جذ همه از و بقعه; درون
از نمادي را آن بتوان شايد كه سنتي ميكند; حكايت كالبدي Öتي سن تداوم از قاجار;

آناند/ حفظ متولي مزار صاحبان كه دانست معنوي سنتي

مجموعه نقشة

در سر
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#
مربوط بناهاي مهم اقسام از يكي بهمنزلة را, مقبرهسازي سنت مقاله اين در
ايÇنگونه مÇعماري تاريخ در مهم نمونة سه موردي مطالعة با ايران, در ف تصو به
سلسلههاي مهمترين از يكي تاريخ از مهمي نقاط در بنا سه اين گرفتيم/ پي بناها
سÇه ايÇن نسÇبت تÇا آمد فراهم امكان اين لذا است/ شده احداث ايران در ه صوفي

كنيم/ بررسي سال ششصد طي در سلسله اين تداوم و سير با را نمونه
نÇمونهاي مجموعه اين كه ديديم ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة مطالعة در
طÇرح بÇررسي است/ ايÇران در مقبرهاي معماري اقسام از يكي از بهفرد منحصر
ميشود, ديده آن اجزاي در كه ظرايفي عين در بنا, اين طرح كه داد نشان مشتاقيه
دورة اوايل در كه آشفتگياي ÇÇ اجزاست تركيب در آشفتگي نوعي دستخوش
در مينمايد/ عجيب است, بوده برجا ت قو به ايران معماري سنن هنوز كه قاجار,
بÇه عÇقيده راه در كÇه است راسÇتين صÇوفياي نماد هم مشتاقعليشاه آنكه عين
بÇه نÇعمتاللÇهيه طÇريقت هدايت مركزيت بازگشت نماد هم و ميرسد شهادت
مÇقبرة گÇنبد و ساختهاند جانشيني عيان مد از يكي براي اصل در را بنا اين ايران,
و برده باال را مشتاق نام تقدير دست كه هرچند ÇÇ دادهاند جلوه آن بر فرع را مشتاق
مجموعة كه ديديم مقاله آخر بخش در است/ شده خوانده مشتاقيه او بهنام مقبره
مÇعماري فÇتور از و شده ساخته قاجار دورة اواخر در آنكه بهرغم سلطاني, مزار
بÇا زيادي مشابهت كلي تركيب و اساس در نمانده, بينصيب دوران آن در ايران
در ديگÇري و است كÇرمان در يكÇي آنكÇه بÇا دارد; نعمتاهللا شاه مزار مجموعة
ديگري و است شده ساخته ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن در يكي خراسان,
معماري سنت سير نمادين مطابقت اين ميالدي/ بيستم . هجري چهاردهم قرن در
است/ بيشتري تأمل و دقت شايستة سلسله اين تاريخي مسير در عرفاني سنت با
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التويا/ در التويا دانشگاه استاد : Janis Eshots /1

اءشوتÖس1 يانيس دكتر

دهقان امين معصومه ترجمه:

اصÇطالحات سÇاير هÇمچون "رنÇد" اصطالح كه نيست پوشيده ذوق اهل بر
ترجمه جديد غربي زبانهاي از يك هيچ به مطلوبي بهنحو ايراني, ف تصو  كليدي
باب در آغازين سخن عوض, در نميكنم/ آن ترجمة براي تالشي هم من و نشده
مÇحمود شÇيخ راز شÇارحگÇلشن الهÇيجي, د حمÇم تÇعريف بÇا را "رندي" و "رند"
احكام و نعوت اوصافو از كه ميگويند را كس آن <رند ميكنم: شروع شبستري,
بÇه د تقي ساخته, دور خود از فنا و محو رندة به را همه گشته, ا معر نات تعي  كثرات

/ì3ì ص تهران, پنجم, چاپ راز, گلشن شرح في االعجاز مفاتيح الهيجي, محمد /2

ندارد>/2 قيد هيچ
از را خÇود كÇه است صوفياي بهمعناي Hعموم رند اصطالح كه است بديهي
اشÇتقاق وجÇه بÇهلحاظ اصÇطالح ايÇن كه ميرود گمان بخشيده/ رهايي قيود همة
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چوب سطح كردن صاف براي كه ار نج يك رندة ,Âمث) باشد مربوط نده ر بهواژة
را ناصاف چوب تكه يك ار نج كه همانطور كه است اين بر نظر ميرود)/ به كار
ميشود/ زدوده و پا ك اينرو از ميزدايد; قيود همة از را خود هم رند ميتراشد,
از يكي ساقي) و خرابات شراب, عشق, چون اصطالحاتي كنار (در هم رند
لÇحداق در اصطالح اين است/ نعمتاهللا شاه عرفاني فرهنگ كليدي اصطالحات

رسÇالة يك صÇاحب نÇعمتاهللا شاه اين, عالوهبر ميخورد/ بهچشم او اشعار ربع
است/ رنÇدان مÇراتب عÇنوان تحت آنها مقامات و حاالت و رندان باب در ويژه
بÇاشد, معنوي رتبة بهمعناي آنكه از بيش "مرتبه" كلمة رساله, سراسر در ا گرچه
مواعظ بر موجز شرحي Áاحتما كه ÇÇ رساله اين است/ "بهره" يا "بخش" بهمعناي
مهم عرفاني نظرات بر مختصر تفسيري بردارندة در ÇÇ است نعمتاهللا شاه شفاهي
(يÇعني, است مÇعروف وجÇود وحدت مكتب اصول به Hعموم آنچه يا عربي ابن
وجÇود, نات عيÇت پنجگانة مراتب مطلق, وجود نات تعي بهمنزلة خاص موجودات

ميباشد/ غيره) و ثابته اعيان س, مقد فيض و اقدس فيض
تÇعاريفي HمدتÇع عربي ابن تعاليم نعمتاهللا, شاه عقيدة به كه ميرسد نظر به
آشÇنايي بÇراي اينرو, از است/ كامل عارف يك عملي صوفيانة تجربة از نظري

شرح <تدريس نمود: مراجعه (1854 يا 1853 (وفات الريجاني رضي سيد آقا اقوال به ميتوان اينباره در /1
انÇجمن صدرالمÇتألهين, ر متأخ عرفاي و حكما¾ تاريخ سها, صدوقي (منوچهر است>/ قلندري كار فصوص

/(47 ص ,1980 تهران, فلسفه, و حكمت ايراني

ايÇن, وجÇود با است/1 ضروري عرفاني تجاربي داشتن ابنعربي, تعاليم با بيشتر
آثÇار كÇه نميدانستند عربي زبان كافي اندازة به نعمتاهللا شاه مريدان همة Gظاهر
زبÇان بÇودند, ايÇرانÇي آنها كه آنجايي از اينكه Hمضاف بخوانند/ را عربي ابن خود
كÇه مÇيشد بÇاعث بود, گرفته شكل عرفاني رموز با كه فارسي اشعار و بوميشان
به من عربي/ زبان در پيچيده نظري مباحث به تا آوردند روي اشعار اين به بيشتر
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به آنان متعالي ذوقي نگرش و ايراني ملي منش با موضوع اين كه ميگويم جرأت
بÇه است/ ارتباط در ÇÇ شود ي تلق هم آسايشطلبي است ممكن حتي كه ÇÇ زندگي
بسÇيار "خÇرابÇات" و "سÇاقي" "شراب", چون رمزياي صور كه است دليل همين
ذوق ايÇن دربÇارة حقيقت" ذاتي "تجلي يا كبري" "قيامت چون صوري از بيشتر

است/ صادق
نÇقل رنÇدان مراتب رسالة پنجم بخش از "رند" رديف با را غزلي من ا كنون
بÇا را بÇيت هر اينرو از ميكشد; تصوير به الگو يك بهصورت را رند كه ميكنم

ميكنم: بررسي جزÄيات
رند باشد خراب و مست و عاشق هميشه رنÇد بÇاشد شÇراب جÇام هÇمدم مÇدام
رند باشد بيحجاب ما مذهب به ولي اوست طاعت و زهد بيچاره حجابزاهد

رند باشد حساب در كجا عقل نزد به مÇينوشد بيحساب مي جام رند چو
رنÇد باشد پرآب حباب جام چو نگر مÇا لب بر نهاده و حيات پرآب لبش
رنÇد بÇاشد سÇراب و سرآب ماندة نه رود راه رفÇيق يÇابد كÇه طريق هر به
رنÇد بÇاشد كÇتاب و عÇلم د قيÇم مÇطلق كÇجا آن نÇباشد د قيÇم چÇيز هيچ به

/232 ص تهران, ,1 ج رساÄل, نعمتاهللا, شاه /1

رند1 صوابباشد رودودر بيخطا جÇو كه نÇعمتاهللا ز د يÇس رنÇدي طÇريق
رنÇد كÇار تÇنها است: روشن Âكام ظاهري صورت لحاظ به ل او بيت معناي
اعمال توجيه از كه جايي تا است اليعقل و مست هميشه اينرو از است, بادهنوشي
چون ديگر, سوي از است/ نا اميد ميخوارهاي او كالم, يك در است/ ناتوان خود
فرض معشوقش جمال بر شاهدي بايد او شراب است, عاشق پيوسته كه شده  گفته
و "مسÇتي و شÇراب" "جام "شراب", كليدي اصطالحات عرفاني معناي حال شود/

ميكنيم/ بررسي را خرابي"
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كÇه آمÇده شÇراب تعريف در عرفاني, اصطالحات واژهنامههاي از يكي در
سكر ذوق و عشق بهعالوه است/ حق جذبة و عشق مستي از كنايه Hعموم شراب

پÇنجم, و سÇي ويÇرايش امÇام, ديÇوان خÇميني, موسوي اهللا روح در: اصطالحات" مختصر "شرح /1
/331 ص ,2002 تهران,

شÇراب از خÇاصتر تÇعريفي ديگر, واژهنامهاي در شدهاند/1 تشبيه شراب به هم
و بÇاشد مÇالمت مستوجب كه اعمالي وجود با گويند را عشق شور <شراب, شده:

سÇعيد مة قدÇم بÇا ديÇوان نÇعمتاهللا, شÇاه در: " ولي نÇعمتاهللا شÇاه ديوان تعبيرات و "مصطلحات /2
/72ì ص تهران, دوم, چاپ نفيسي,

روحÇاني شÇراب ايÇن ظÇرف خود, بهنوبة هم جام است>/2 كمال اهل مخصوص
عارف/ دل يعني, است;

شÇاه عÇقيدة بÇه هستند/ پذيرفتني هم ديگر شروح من عقيدة به همه, اين به
از نÇمونهاي زيÇرا است, شÇراب از جÇامي مشاهدهاي, قابل صورت هر نعمتاهللا
توانايي Hدقيق ميبخشد, دوام را رند مستي آنچه است/ خداوند اسما¾ از يكي تجلي

است/ بيشمار صور در حقيقت يك مشاهدة بر او

/72ì و 732 و 37 صص ديوان, نعمتاهللا, شاه /ë و ê و 3

خÇرابÇات3 دار در نÇÇميگنجد ديÇÇار يگÇانه سÇرمست شاهد آن غيرت از
رسÇيدن يعني, است;4 سكر در مستغرق شخص از كنايه هم خراب و مست
از و 3" حق به ه توج و باطني, و ظاهري قيود "ترك بر سكر اين سكر/ درجة بهمنتها

دارد/ داللت حق ماسواي به بياعتنايي به اينرو
تÇنها ايÇنكه دليÇل به زاهد است/ رند و زاهد بين مقابلة براساس بيت دومين
مغرور, Öخود اعمال به او است/ محجوب حقيقت از ميبيند, را خود زاهدانة اعمال
كناره آخرت خاطر به دنيا از او كند/ دريافت پاداشي آنها ازاي كه است اميدوار و
مسÇتغرق او نÇدارد/ هي وجÇت ديگÇر عÇالم به نه و عالم اين به نه رند, اما ميگيرد/
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التÇفاتي ديگر چيز هيچ به كه جايي تا است نقشي و صورت هر در حق مشاهدة
حجابهاي او ندارد/ وجود ديگري چيز حق, از غير كه دارد يقين زيرا نميكند,

است/ زده كنار را عالم دو هر
اصÇول از يكÇي مÇيكند/ مÇعطوف "همت" مسألة به را ما ه توج موضوع اين
تمنيات صرف را خود همت پس شماست, مطلوب در شما قدر است: اين ف تصو
نزديك پروردگارش به توانست پيامبر(ص) كه بياوريم خاطر بايد نكنيد/ حقير

يÇا كÇمان, دو بÇهقدر تÇا /17 و 9 آيÇات النÇجم: سÇورة آيÇتي, عبدالمÇحمد ترجمة مجيد, قرآن /2 و 1
درنگذشت/ حد از و نكرد خطا چشم نزديكتر/

Çا م× و Ôر صÇ الب اغ ز× Çا م× زيرا: 1
ني× Öدا Öوا نÖي س Öو ق اب ق× ان فك× ميفرمايد: درقرآن چنانكه  گردد

2/ غي× ط

ظاهري, صورت لحاظ به شده, بازي الفاظ با به گونهاي آن در كه سوم بيت
چون كه ميشود گفته ندارد/ مهمي مطلب معنا, لحاظ به اما داراست نكته و ظريف
يك هيچ و دارد منافات عقل با رندي است, بودن مست پيوسته مستلزم بودن رند
بههمين نميآورند/ بهشمار ي جد را يكديگر رند) و (عقل مقابل نقطة دو اين از

است): شده حافظ به منسوب گاهي Hاشتباه 10ë,( كه ص ديوان, نعمتاهللا, شاه ر/ ك: /3
است جسته رندان شاه بندگي از او زانكه بÇيار مÇا پيش زود و بگير بيني ا گر عقل

را/3 خودسرياش و نخوت عقل اما ميدهد نشان را خود زيركي رند دليل,
و "حباب" يعني هاش, توج مورد رمزي صور با نعمتاهللا شاه چهارم, بيت در
ميكنند/ حكايت آب يگانة حقيقت از آنها كه ميدهد نشان ميكندو بازي "آب",
ميكند ايجاد ثنويت گمان وجوديشان مرتبة ت شد حيث از آنها تفاوت ا گرچه
باشد!)/ شده درست يخ از كه هستيد فنجاني از آب نوشيدن حال در كه كنيد ر تصو)
صد يك از بيش "جام" و "شراب" "حباب", رمزي صور كه است ذ كر شايان
وحدت كه است مايل همواره شاه و ميخورد چشم به نعمتاهللا شاه ديوان در بار
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كند: خاطرنشان را تمايزشان و غيريت بودن موهوم و آنها حقيقي
دريÇاب هÇمدگر بÇه را مÇÇي و جÇÇام حÇباب ز سÇÇاغري آب از كÇÇن پÇÇر

/ë1 و 17ê و ëê2 صص همان, /3 و 2 و 1

شÇراب1 خواه و بخوان جامش خواه دو نÇامش است يكÇي حÇÇقيقت بÇÇه
و واالتÇر است پÇنهان "آب" و "حÇباب" رمÇزي صÇور در كه واقعياي پيام
از خيمهاي زده و حبابيم <ما دريابد: را آن خودبينيها كه است آن از ديريابتر

آب>/2 بر باد
مÇا حÇÇجاب مÇÇاييم دريÇÇا ايÇÇن در مÇÇوجيم

برخاست3 زميان مايي پا از نشست موج چون
هÇم "حÇباب" مÇاست/ نفس يا جان هم "موج", و ما نفس هواي "باد" Gظاهر
وجÇود و موهومند دو هر موج و حباب باشد/ جسم همچنين و جان است ممكن
و خÇودخواهÇي پÇندار بÇرداشÇتن ميان از در رندي سر اينرو, از ندارند/ حقيقي
(اطالق) ن تعي عدم اقيانوس حباب) يا (موج وهم اين وراي است/ ديگرخواهي
در را او و او را چيز همه عارف ميزند, كنار را وهم حجاب حق وقتي دارد/ قرار

ميبيند/ همهچيز
رفÇيقانش و سÇفر مسÇير بÇه GدÇاب رند كه است مطلب اين گوياي پنجم بيت
ت مد براي جا يك هرگز كه است بيقرار انساني او اين, بر عالوه ندارد/ هي توج
ميآورد/ بهخاطر را قلندران گروه بيقراري, و رهايي اين نميشود/ مقيم طوالني
يÇن طبالدÇق و سÇاوجي يÇن مالالدÇج چون قلندري مشايخ پيروان من, عقيدة به
بÇه آنÇها كنند/ تقليد را رندان دروني حاالت ظاهر, در كه ميكردند تالش حيدر,
بÇه جايي از و ميتراشيدند را خود ريش و سر موي تعلقات, قطع و جدايي نشانة
ميشود ل مبد تحقيق به Hتدريج تقليد كه بودند معتقد آنها بودند/ آواره ديگر جاي



91 ولي نعمتاهللا شاه آثار در رندي و رند

هÇر مÇيتوانÇد "رفيق" از منظور اما آورد/ پديد را لكات م اعمال, مداوم تكرار و
با رند باشد/ است, روحاني يا نفساني ي, حس حوزة سه از يكي به متعلق كه چيزي
ايÇن بÇا ميرساند/ حق به Gفور را وي صورت آن ميكند, برخورد كه صورتي هر
نميشود آب) (سرچشمة حق خاص تجليات از يك هيچ مجذوب هيچگاه او حال
يÇا نÇقش هÇر (يÇعني گÇردد اهللا مÇاسوي در توهمي مجذوب اينكه به رسد چه تا

باشد/) داشته حق وجود با متفاوت مستقل, وجودي آيد بهنظر كه صورتي
تÇصريح را ل او بÇيت پنج ضمني پيام وضوح به نعمتاهللا شاه ششم, بيت در
"قÇطع عÇميقتر مÇعناي بÇنابرايÇن مÇطلق>/ آن نÇباشد د مقي چيز هيچ <به ميكند:
ميان از با قيود/ همة زدن كنار يعني موهوم" پندارهاي برداشتن ميان "از و تعلقات"

كه: ميبيند رند آنها, برداشتن
اوست هÇمه شه اطلس و گدا دلق در اوست همه همره و همنشين و همسايه

لوايÇح انÇضمام بÇه السÇالكين, تشÇويق رسÇالة مÇجلسي, دتقي حمÇم الÇم در: لوايÇح جامي, حمان عبدالر /1
/ì2 ص ,199ì تهران, فاطمه, نور انتشارات عراقي, ين فخرالد لوامع و جامي حمان عبدالر

اوست1 هÇمه باهللا ثم اوست همه باهللا جÇمع نÇهانخانة و فÇÇرق انÇÇجمن در
او/ يعني هو شود: بيان سخن يك در ميتواند تجربه اين درحقيقت,

رسÇمي يا بحثي علم Hقطع شده, ياد ششم بيت دوم مصرع در آن از كه علمي
يÇعني, است; رسÇمي كتاب هم, كتاب كامل/ عارف يك علم يا ني لد علم نه است
اساس چون كه است اين نعمتاهللا نظرشاه شايدهم خدا/ نهكتاب فقها و  كتابعلما
را او تجربة كه آنند از محدودتر رسمي كتاب و علم است, بيتعلقي بر رند مشرب

كنند/ منتقل
بÇه يعني, است; پيامبر د", سي" كلمة از منظور غزل, آخر بيت ل او مصرع در
رنÇدي راه كÇاملترين او طÇريق و رندي اعالي مثال پيامبر نعمتاهللا, شاه اعتقاد
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ميداند/ طريق اين وارث را خود شاه كه درحالي اين شده/ طي تا كنون كه است
خود د, سي كه است اين آن و دارد وجود مصرع اين تفسير براي ديگري راه
خدا/ نعمت يعني لغوي بهلحاظ كه ميشود خوانده "نعمتاهللا" بنابراين است, شاه
كرده, طي نعمتاهللا شاه كه رندي طريق يافتن براي كه است اين پيام مورد, اين در
خÇود تÇالش نه ميشود عطا خدا جانب از تنها كه هستند خدا نعمت محتاج همه

شخص/
دارد: ضرورت راه اين يافتن چرا كه ميشود بيان بيت اين مصرع دومين در
دليÇل به Hدقيق و است معصوم او يعني, رند>/ باشد صواب در و رود بيخطا < كه

دارد/ قرار عصمت مقام در خداست, چيز همه اينكه به علم و بيتعلقي
اوصاف نعمتاهللا, شاه عقيدة به كه رسيد نتيجه اين به ميتوان خالصه بهطور
مشاهدة در او زيركي و اهللا, ماسوي موهوم وجود از تجريد عالي, همت رند, اصلي
حق/ نور به حق ديدن بلكه اشيا¾, همة در حق مشاهدة يعني, است; اشيا¾ حقيقت
در خÇرابÇات است/ مشهور نيز خرابات به كه است ذاتي توحيد رند, معنوي مقام
اعÇمال هÇمة كÇه جÇايي است; شهر در نامشروع اعمال انجام ناحية بهمعناي لغت
رندان ميشودو انجام آن در فحشا¾) و قمار شرابفروشي, (بهخصوص نامشروع
عÇرفاني, مÇعناي در سا كÇنانÇد/ آنجا در مشهورند) آواره و پست مردم به ( كه
وصول بنابراين و شدن رها خود از بهمعناي شدن) خرابات (سا كن شدن خراباتي

/7ì3 ص االعجاز, مفاتيح الهيجي, محمد در: شبستري محمود راز گلشن /1

است/ االضافات"1 "اسقاط آن صة مشخ كه مرحلهاي است; توحيد مقام به
از باالتر كامل رند يك مقام كه ميكند تأ كيد احتياط و خرم با نعمتاهللا شاه
"تبديل كه است عارفي بهمعناي ل), دب) اخير كلمة است/ ل) دب (جمع ابدال از مقام
زيبا خوبو صفات خداوند, يعني, كرده, تجربه را صفات" در "تبديل يا وجودي"
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است/ نموده او ناپسند صفات جايگزين را
ميگويد: جام, احمد شيخ وصف در شعري, در شاه ازينرو,

شÇد حÇي دمش از مÇÇرده دل جÇÇامي كÇÇه احÇÇÇÇمد اسÇÇÇÇالم شÇÇÇÇيخ
شÇÇد كÇÇي مگÇÇو مشÇÇو او مÇÇÇنكر گÇويند چÇنين عسÇÇل شÇÇد او ÇÇي م
شÇد مÇي از خÇÇالي پÇÇا ك او خÇÇم جÇذبه يك بÇÇه دگÇÇر رنÇÇدي بÇÇاز
شÇد نÇي از فÇارغ و رفت شكÇÇرش خÇم در عسÇل نÇه و مÇاند مياش نه
شد شي¾ ال كه خوشترست آن ليكن بÇاشد خÇوش خÇلق تÇبديل  گرچÇه

/ì08 ص ديوان, اهللا, نعمت شاه /1

شÇد1 وي از باقي و خويش از فاني است مسÇتان مÇÇير كÇÇه اهللا نÇÇعمت
است/ شÇدن چÇيز") "هÇمه رو ايÇن از (و "هيچ" مستلزم شدن كامل رند پس
دربÇارة جÇوهري" "حركت يا جديد" "خلق واژگان با كه نيست شايسته بدينقرار
[وي] صÇفت و هسÇتي تÇبديل تÇوضيح در يها لقÇت اين ا گرچه گوييم, سخن رند
و رنÇد تفاوت توضيح در است ممكن كه ميكنم پيشنهاد حل راه دو من مفيدند/

است)/ شده گرفته رسالةمراتبرندان از دو (هر باشد راهگشا ل دب
قرب بهواسطة "بدل" و فرايض قرب واسطة به رند من, عقيدة به اينكه, ل او
ميشود/ خدا بصر و سمع بنده ل, او مورد در است/ رسيده الهي قرب مقام به نوافل
بندهاش بصر و سمع كه خداست اين دوم, مورد در ظاهر/ بنده و است باطن خدا

/2ê2 Ç 2ê3 صص ,1 ج رساÄل, نعمتاهللا, شاه ك: ر/ /2

باطن/2 بنده و است ظاهر خدا ميشود/

ولي نعمتاهللا شاه است/ حقيقت تجليات مراتب سلسله پاية بر راهحل دومين
بÇرخÇي و هستند حق افعال تجلي مشاهدة به قادر رندان برخي كه ميكند تصديق
و صÇفات آثار افعال كه ميدانند كامل رندان اما درمييابند/ را الهي صفات تجلي
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عÇارفاني ابÇدال, بگÇوييم كÇه بود نخواهد نادرست است/ ذات در مندرج صفات
كÇه تجلياي ميكنند/ ادرا ك را ذات تجلي كامل رندان و صفات تجلي كه هستند

/ë1 و 17ê و ëê2 صص همان, /3 و 2 و 1

ميسازد/1 نابود را تجليگاه
صÇفات2 است كÇدام اسم نبود آنجا مÇرآت نÇه و مÇظهر نÇه و مÇرتبه نه

و اوصاف از بود فارغ تمام كه است قي محق حاصل ه برقي ذاتية تجلي اين <و
حÇق اطÇالق مغاير Hمطلق فراغ اين و امكانيه/// و اسماÄيه وجوبية احكام و احوال
و وقت, اهللا مع لي نبينا(ص): قال كما نمييابد/ و مينمايد كه است بارقهاي اما نيست

است>/3 ه انساني حقيقت جمعيت حكم تجلي اين دوام عدم سبب
كليت در را خدا اسما¾ كه است آينه همچون انسان حقيقت ديگر, عبارت به
از را خود لحظه يك نميتواند او آينگي, خاصيت دليل به ميكند/ منعكس آنها
مÇتمايز عÇارفان ديگÇر از را كامل رند يك آنچه اينرو از باشد/ خالي صورتها
هÇر بÇه او شÇناختن و صÇورتها همة در حق مشاهدة در اوست توانايي ميكند,
و داد: تعليم را اسما¾ همة او به خداوند كه است آدم مقام در او معنا اين به اسمي/

/31 آية بقره, سورة /ê

كÔلَّه×ا/4 ¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع

و "عÇاشق" "قÇلندر", هÇمچون "رنÇد" كÇه قÇاÄلم يقين و قطع به خاتمه در من
است صÇفات وراي كه را آنچه ميكوشيم آن طريق از ما كه است نمادي "مست"
از پيش بودن, رند عمل, مقام در اما دهيم/ نام ندارد, نامي آنچه به و كنيم توصيف

است: عالي همت حفظ بهمعناي همه,

/êê2 ص ديوان, اهللا, نعمت شاه /ë

هÇÇÇÇو5 اال نÇÇÇÇجويد اهللا نÇÇÇÇعمت دوست اال نÇخواهÇد عÇÇاشق مست



2003 ژوÄن ل, او شمارة علم, و اسالم نشريه در گفتوگو اين /Islam, Science and Muslims /1
است/ شده منتشر

مسلمانان1 و علم اسالم,

و بÇوده شÇيمي دكÇتري داراي وي است/ كÇانادا سا كن و پا كستاني Hاصالت اقبال محمد پروفسور /2
تÇرجÇمه حال در مترجم سوي از علم و اسالم عنوان با وي كتاب دارد/ نيز فراواني اسالمي مطالعات
همين به مجلهاي و (Islam and Science) علم" و "اسالم مÆسسه بنيانگذار همچنين اقبال است/
محمد سيد انصاري(پا كستان), اقبال ظفر از: عبارتند نشريه اين علمي اعضاي ميباشد/ كانادا در نام
سيد (ايران), گلشني مهدي (آمريكا), دالل احمد (آمريكا), چيتيك ويليام (مالزي), العطاس نقيب
راشÇد رشÇدي (آمÇريكا), نÇصر حسÇين سÇيد (مالزي), كمالي هاشم محمد (آمريكا), الحق نعمان

م)/ Ç (فرانسه

نصر حسين سيد با اقبال2 محمد  گفتگوي

اصغري حسين امير سيد ترجمه:

ل او بخش

نÇظر بÇه كÇه شدهانÇد مواجه مشكلي با پيش, دهه دو از مسلمانان اقبال: ر مظف

گÇرفته سÇرچشÇمه غÇربي فنآوري و علم از كه جهاني در ميرسد/ حل غيرقابل
از را اسالمي ن تمد شاخصههاي كه اين بدون ميتواند, چگونه اسالم دنياي است,
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پÇاسخ برآيد? دارد فني ص تخص به نياز كه دي متعد مشكالت عهده از ببرد, بين
پذيرفتن بدون را غرب فنآوري و علم ميتوان كه بود اين 19 قرن اصالحطلبان
فنآوري, و علم كه بود تفكر اين براساس آنها نظريه كرد/ وارد آن ارزشي سيستم
از حÇراست از نياز بر همواره شما ديگر, سوي از هستند/ ارزشي حيث از عاري
امÇر با ارتباطش بهجهت كه اسالمي ن تمد يگانه جنبه آن يعني اسالمي" "فضاي
عÇملي بÇهخاطر بÇارها فÇرمول, اين اما كردهايد/ تأ كيد است, شده پديدار قدسي

چيست? نقد اين به شما پاسخ است/ گرفته قرار انتقاد مورد نبودنش
و نÇظري مÇنظر دو دارد/ دي تعدÇم ابعاد كه است گستردهاي سÆال نصر: دكتر

اجازه است, مربوط عملي ساحت به كه آنجا تا است/ ر متصو ساحت اين در عملي
بايد ما دچارشد, بيماريماالريا به بنگالدش كسيدر ا گر كه بگويم اينطور بدهيد
(چه غربي علم د متعد اشكال ورود بگرديم/ بيماري اين وا كسن بهترين بهدنبال
علم نه صنعتاند بيشتر ه البت كه ديگر چيزهاي چه و الكترونيك يا طب بهشكل

1. Applied Science

كÇه است سÇطحي در مسلمانان, جامعه به هستند) كاربردي1 علم حال اين با ولي
آن نظاير و تلفن ما كه بگويد نميتواند دولتي هيچ ندارند/ را آن رد توان دولتها
اساسيتري بسيار مسأله اينجا در اما نيست/ شكي اينباره در داشت/ نخواهيم را
مسأله ايÇن پÇيرامÇون بÇحث بÇه فÇقط قدرت مرا كز از بسياري است/ موردبحث
حد تا بايد اسالمي جوامع بنابراين و است بيشتر قدرت بيشتر, علم كه پرداختهاند
از تÇقليد بÇا و كÇرده دنÇبال را غÇرب تكنولوژيك پيشرفتهاي و توسعه امكان
ديترويت در كه است چيزي آن از بهتر آنها, ساخت اتومبيلهاي Âمث كه ژاپنيها
اسÇالمي, جÇوامÇع در رايÇج ذهÇنيت اين دهند/ شكست را غرب ميشود, ساخته
اي فنآوري پيشتر كه غرب يعني ÇÇ انساني خانواده از بخشي كه ا كنون Hخصوص
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غيرقابل سختيهاي و مشكالت با همواره ÇÇ است داده توسعه مدرن علم برپايه را
شÇخص هÇويت تÇعريف زيست, مÇحيط ويراني و بحران مسأله همچون عالجي
به گمان است/ خطرنا ك بسيار است, مواجه ديگر سÆال هزاران و اخالق انساني,
ايÇن بÇه يكÇم و بÇيست قرن در زيستن بهنام بخواهد هم اسالمي جامعه ا گر من,
از پس است/ زده خÇودكشي بÇه دست بپيوندد, محيطزيست تخريب و تشويش
بهدست و غربي علم از بهره گيري آمادة مسلمانان جهان كه هنگامي عملي, جنبه
جÇهتي در د قيÇت و تحديد فرض با را آن بايد است, شده محض علم خود آوردن
نكند سعي و نياندازد پيشرفت نوع هر ورطه در را خود Hضرورت كه آورد بهدست
علوم در بايد مسلمانان نظري, لحاظ از كند/ تقليد ميگذرد غرب در كه را هرچه  كه
انتقادي منظري با بايد مهارت اين اما نيست, شكي اينباره در يابند/ مهارت غربي

باشد/ همراه اسالم فكري سنت برپايه
دهÇههاي طÇي كه چيزي ميرسم/ دوم نقطة به ا كنون مطلب, اين به ه باتوج
كÇردن ويÇران بدون و Hصرف نميتواند اسالمي ن تمد كردهام/ اشاره بدان مختلف
چÇيستي بگويد, ديگري چيز هركس كند/ رقابت غربي فنآوري و علم با خود,
ا گÇر است/ نشÇناخته جÇهان در را آن كاربردهاي تأثير و مدرن علم فلسفي بنياد
مدرن علم بنيادهاي باب در دوباره تأمل باشد, زنده ني تمد بخواهد اسالمي ن تمد
فرآيÇندي به دست بايد اسالمي ن تمد است/ ضروري برايش آن, نظري مباني و
از مدرن علم گونا گون جنبههاي رد يا قبول بازسازي, بازخواني, به آن در كه بزند
بپردازد/ واقعيت ماهيت دربارة مابعدالطبيعياش نگاه و اسالمي جهانبيني منظر
چيزي چه پرسش: به پاسخ براي مستقلي معيار تا كند سعي بايد نيز عملي سطح در

كند/ تدوين نه, را چيزي چه و كرد قبول بايد را
وجÇود مÇدرن عÇلم بÇا برخورد چگونگي باب در متفاوت, بعد دو بنابراين,
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در نه? يا باشيم داشته را آن نظاير و هواپيما بايد آيا است: عملي حوزه يكي دارد/
پÇزشكي, حÇوزههاي در بÇايد اجÇتنابناپذيري خÇاص تÇÇصميمات سÇÇطح, آن
مسلمانان جامعه فرآيند, اين انجام حال در اما, شود/ اتخاذ آن مانند و ارتباطات,
طوالني رفتن سرازيري يا "gung ho" بدان آمريكاييان كه آنچه همانند نميتواند
آنچه هر از پيشيجستن در سعي و كند اتخاذ را ميگويند, بنبست كوچه يك در
همواره كنيم چنان ما ا گر كه, اين نخست باشد/ داشته ميشود, انجام غرب در  كه
كه ميكنيم تكرار را مدرن فنآوري اشتباهات Hثاني و بود خواهيم غرب سر پشت
نيست/ انساني مقام نزول از فارغ و شده ممزوج طمع و حرص با وسيعي سطح در
در بايد رقابت ميسازد/ بدتر بسيار اسالمي جامعه در را اشتباهات صرف, تقليد
شقوق توسعه براي مسلمانان جهان به كه گيرد انجام منصفانه و ص مشخ شرايطي

بدهد/ زمان باشد, ممكن كه كجا هر ديگر,
غربي علم عميق فهم آن و دارد وجود مهمتري بسيار وظيفة نظري, جنبة از
مÇنظر از آن درك در سÇعي سÇپس و خÇودش اصطالحات حوزه در آن درك و
عÇلم فلسفه ميان اصلي تفاوتهاي نكردن پنهان در سعي و اسالمي جهاننگري
كÇه است اسÇالمي تÇفكر و فÇلسفه و ÇÇ يافت توسعه 17 قرن در چنانكه ÇÇ مدرن

شد/ اسالمي علم ظهور موجب
همان مشابه من نظر به كرديد, پيشنهاد عملي, جنبة از شما كه راهحلي اقبال:

و عÇثمانيها وقÇتي است: بوده ما بين در اخير قرن دو در حداقل كه است چيزي
گفتند ديدند, خود مرزهاي پشت را غرب ارتش حا كمان, ديگر و پاشا دعلي محم
آنها داريم>/ نياز مدرن سالحهاي به جديد نظامي مشكالت با مقابله براي <ما  كه
كردند مطرح را آن از برآمده تكنولوژي و مدرن بهدانش دستيابي براي راهحلي
كنترلو ميتوان Hاساس آيا است: اين سÆالم برآيند/ حاصل تغيير عهده از بتوانند تا
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مÇدرن ارتÇباطي وسÇايل مÇا وقتي مثال, براي داشت? فرآيند اين در محدوديتي
بÇه بÇيحسابي دÇح در وسايل اين Hضرورت ميكنيم, وارد را همراه تلفن همچون
بستههايي بهصورت اينها Ç ميپردازند تعامل ارتباطو پيشيني روشهاي تخريب

كنند/ تأمين را اسالمي فضاي نميتوانند كه ميآيند  كامل
بيخطر يا بيطرف مدرن فنآوري بگوييم كه است سادهلوحانه ;Hدقيق نصر:

را معنوي فضاي از زيادي بخش كه دارد ديوانهواري جنبه Âك فنآوري اين است/
وجود شكي اينباره در ميكند/ تخريب انساني, وجود بيرون هم و درون در هم
از وقÇتي درواقÇع, كÇنم/ روشÇن را مسأله اين بحث, اين در ميخواهم من ندارد/
نÇبايد مسÇلمانان جÇامعه كÇه بود اين منظورم كردم, صحبت محدوديت و  كنترل
آن از خود نقد توسعه به قادر بايد بلكه كند, تقليد را مدرن فنآوري  كوركورانه

1. Wiliam Morris

و موريس1 ويليام مثل كساني ميالدي 19 قرن در نيز غرب خود در چنانكه باشد,

2. John Ruskin

انجام را كار اين غربي نويسندگان از بسياري بيستم قرن در بعد و روسكين2 جان
بدان اما دادهايم/ انجام اندكي بسيار كارهاي اينباره, در ما اسالمي جامعه در دادند/
در آنچه با رقابت فكر به Hصرف و باشيم آ گاه خطرات تمام از Âكام بايد محتاجيم/
خÇوبي بسÇيار مÇثال كه كرديد اشاره همراه تلفن به شما نباشيم/ دارد, وجود آنجا
تÇغيير مÇيزيند, آن در انسانها از بسياري كه را فضايي Hواقع همراه, تلفن است/
اين ميكند/ ويران هستيم, خدا با آن در ما كه را دروني آرام فضاي آن است/ داده
بيرون ناآرام و مغشوش فضاي با بودن مرتبط از نا گزير را انسان كوچك, وسيله
قرار ه موردتوج انساني روح بر آن تأثير ا گر نيست/ تصادفي مسأله اين ميكند/

است/ سنگين و ژرف بسيار تأثيرش  گيرد,
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براي بپردازيم/ ديگر خاص ابعاد به كه بدهيد اجازه موضوع, اين به اشاره با
خود افراد با فوري ارتباط به نياز كه دولتي آژانس يا نشاني آتش ايستگاه مثال,
همراه تلفن نبايد معنوي, كاستيهاي اين بهخاطر كه نيست موافق وقت هيچ دارد,
حÇا كÇم هيچ عملي, جنبه از يعني ميگويم/ من كه است چيزي همان اين داشت/
كنيم, فراهم متفكر عنوان به بايد ما كه آنچه نميكند/ قبول را راهحلي چنان اسالمي
و مÇحدوديت چگÇونه, و كÇجا كÇه است آن نشاندادن در وسيعي ادي نق تدارك
فنآوري كلي روح عميقتر, نگاهي در چگونه كه دهيم نشان و است/ الزم  كنترل
دارد, پÇيوند مÇختلفش بÇخشهاي بÇا Hجمع ÇÇ مخاطره اين تمام ÇÇ مدرن دانش و
كÇه بگÇويد و بگÇيرد را مÇدرن فÇنآوري از بخش يك نميتواند انسان بنابراين
خÇود هÇمراه بÇه مدرن فنآوري كند/ رها را بخشها ساير و است عالي و اب جذ
از خÇاص مفهومي و عمل خاص طريقة بودن, و زيستن خاص شيوة جهانبيني,
است, زمÇان كÇوتاه كÇردن وظÇيفهاش كÇه مÇدرن صنوعÇم هÇر ميآورد/ را زمان
كه ميپردازد زماني كوتاه كردن به الكترونيكي نامة ميپردازد/ زمان بهتخريب
حÇقيقتي اين ميآورد/ وارد فشار شخص بر عينحال, در بدهيد, پاسخ بايد شما
گمان كه هستم عالم اين در كسي آخرين من و است انكار قابل بهسختي كه است
انتخاب است خوب كه را غربي فنآوري از بخشي ميتواند اسالمي ن تمد كه  كنم
خÇوب كÇه بگويد و كند رد را آن ديگر بخشهاي و است عالي كه بگويد و  كند
هر دارد/ را خود منفي تأثيرات است, مدرن فنآوري مطابق كه چيزي هر نيست/
تÇاريخي دورة در فÇنآوري اشكال از كداميك نميدانم عملي حوزة در كه چند
و مساÄل باشيم داشته دفاعي و انتقادي موضعي ما ا گر است/ اجتناب قابل  كنوني
از مÇواردي مÇيگوييم, چه شما يا و من اينكه به ه توج بدون تغييرند/ قابل قضايا
تطبيق پذيرشو بهسمت آنها حا كمان اسالميو جوامع كه غربيهست فنآوري
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اجÇتناب قÇابل و است چÇنين امÇا نباشد چنين موضوع كه اميدوارم ميروند/ آنها
غÇربي ن مدÇت نÇقد به بايد انسان نيست, اجتناب قابل كه آنجا از بنابراين, نيست/
من آرزوي باشد/ داشته آن منفي تأثيرات كردن كم در سعي امكان حد تا پرداخته
را خود اسالمي فنآوري بتوانيم و بگذاريم كنار را آن وجود تمام با كه است اين
عملي مسأله اين ا كنون كه آنجا از اما دهيم/ توسعه بود, ميانه قرون در آنچنانكه
را آنها و داده تغيير را مسلمانان اذهان كه است اين دهيم انجام بايد كه آنچه نيست,
Hخصوص مسلمانان, از بسياري بنماييم/ بودن ماشين تأثير تحت منفي توابع ه متوج
عميقي علمزدگي دچار كردهاند, تحصيل مدرن سات سÆم در كه هند, شبهقاره در
دشوار بسيار آن بر غلبه لذا و است شده مذهبشان چونان گفت ميتوان كه شدهاند

است/
ديÇدن تÇدارك و مÇدرن عÇلم نÇقايص دادن نشÇان براي كافي شجاعت به ما
قدم بايد سپس داريم/ نياز علم آن درك براي ديگري معنوي و عقلي چهارچوب
آن از است سÇال ê0 حدود كه چيزي برداشت; اسالمي علم توسعه براي را بعدي
اسÇالمي عÇقلي سÇيره در ريشه Hعميق بايد اينكه عين در بنابراين ميگويم/ سخن
سÇاختار قلمرو در را بعدي قدم آنگاه شد مسلط مدرن علم بر بايد نخست داشت
نميتواند مسلماني فيزيكدان هيچ برداشت/ غربي, قوالب و ساختار نه و اسالمي
سخني اين ندارد, تي اهمي برايش است كرده كشف كوانتوم مكانيك آنچه بگويد
بازتفسير سپس و كوانتوم مكانيك درك است, موردنياز كه آنچه است/ نامربوط

1. Copenhagen

2. Bifurcation

يعني ÇÇ انشعاب2 ه نظري به اتكا با كوپنها ك1 مكتب كه آنچه با آن متفاوت Âكام 
را مÇدرن علمي خطير اقدامات تمام زمينة كه دكارتي فلسفة دوگانهانگاري همان
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فلسفة بكنيمو فكري, جنبة در را كار اين بتوانيم ما ا گر داد/ انجام ÇÇ ميسازد فراهم
اسÇالمي عÇلم Hثاني و كنيم تأسيس را طبيعت متافيزيك يا طبيعت اسالمي صحيح
بنا كردهاند كشف غربيها كه آنچه هم و خودمان علمي سنت برپاية هم را طبيعت
تأسÇيس آنگÇاه دهÇيم, سÇامان خÇودمان سنت در را دوم گزارة درنهايت و نهيم
اقتصادي, نيروهاي امروزه, بود/ خواهد ممكن علم, آن برپاية خودمان فنآوري
و <عÇلم بگÇوييد: HرفÇص ا گÇر چÇنانكه قدرتمندند, بسيار جهان سياسي و نظامي
مشكÇل هÇمه نÇميكند/ گÇوش شÇما بÇه هيچكس Ç نميپذيرم> را مدرن فنآوري
كÇنوني جÇامعة بÇه ا گر نميدهد, گوش مطلب اين به هيچكسي امروزه اينجاست/
جÇمهوري يÇا پÇادشاهي غÇرب, طÇرفدار حكومتهاشان چه بنگريد, مسلمانان
و شكوه تسبيحخوان همه باشند, سكوالر يا اسالمي انقالبهاي حاصل چه باشند,
ر صوÇت مÇن و كند تغيير بايد فرآيند اين هستند/ مدرن فنآوري و دانش عظمت
براساس و است داده رخ تغييراتي برخي گذشته, سال 30 در خدا, لطف به ميكنم,
بÇهتر پÇيش, سÇال چÇهل يÇا سي از امور از بخشي اينجانب, مختصر تالشهاي
مينماياند چنين كه برميآيد مسلمين جوامع از صداهايي حداقل ا كنون شدهاند/
و عÇلم نقد به قادر بايد اسالمي عقلي سيرة و نيست اين رفت بايد كه طريقي  كه
رودخانه اين روي بر زشت پلي ساختن در انتخابي ما ا گر باشد/ مدرن فنآوري
بايد است>! شگفتانگيزي علم <عجب كه كنيم عنوان نبايد حداقل باشيم, نداشته
حداقل ÇÇ نداريم مدرن پزشكي انتخاب چارهايجز ا گر كنيم/ عوض را نگرشمان
ÇÇ هستيم اسالمي تي سن طب دوباره توسعه براي تالش حال در كه اوقاتي تمام در
سوزني طب كه كنوني دوران در باشيم/ داشته معرفت مدرن] طب] نقايص به بايد
ما ميگويند/ سخن اسالمي سنتي طب احياي از ي خاص افراد ميگردد, باز غرب به

دارد/ اهميت بسيار مسأله اين شويم/ خارج ذهنيت آن از بايد
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فهميدن براي فقط ميگفتند كه وي همانند ديگراني و پاشا دعلي محم با من
داشÇته بÇهتري ارتش بازگشت در سپس برويم, اروپا به سالح ساخت چگونگي
كÇنيم, چÇنين نميتوانيم ما مخالفم/ Âكام كنيم, فراموش را آنها چيز همه و باشيم
يكديگر به هواپيما تا فوالد و همراه تلفن تا كامپيوتر و اسلحه ساختن از همهچيز
جÇهات از مÇيكند/ القÇا¾ انسÇان بÇه ي اصÇخ جهانبيني تكنولوژي, است/ متصل
هر به كه كند سعي بايد نيز اسالمي ن تمد ميكند/ تبديل ماشين به را انسان بسياري
كÇه مÇيگويم مÇن وقÇتي شÇود/ خÇود در تي وضعي چنين وقوع مانع ممكن طريق
انتخابي هرگز ديگر كه نيست اين منظورم ندارند, ديگري انتخاب ا كنون حا كمان
را فÇرآيÇند ايÇن كÇه كÇنيم Çخاذ ات روشي بايد كنوني, زمان در اما داشت/ نخواهيم
غÇربي فÇنآوري و عÇلم تÇقليد بÇه سراسÇيمه اينكه بهجاي يعني اندازد/ بهتأخير
انÇتخاب كÇه دهÇيم انÇجام ضÇروري HطلقÇم جايي در را [تقليد] امر اين بپردازيم,
تأسÇيس جÇهت خودمان براي فرصت ايجاد به آن, با همزمان و نيست/ ديگري

بپردازيم/ خودي فنآوري نيز روزي خدا, اميد به و خودي علم
اسÇالمي, عÇلمي سنت احياي مسألة كل جنبه, يك از ميكنم, احساس اقبال:

است/ وابسته اسالمي آموزشي سنت احياي به Hعميق
است/ درست نصر:

و فÇلسفه اسÇاتيد حÇضور كه فضايي در رشد امكان از خوشبختانه شما اقبال:

در را ايÇن بÇودهايÇد/ بÇرخÇوردار داشت, احÇاطه آن در اسÇالم سÇÇنتي ف صوÇÇت

1. The philosop hy of Seyyed H osse in Nasr , The library of living philosophers,

Volume. XXVIII, Chicago and Lasalle, pp. 3-85.

چÇنان در بÇخواهÇند كÇه مسلماناني براي ا كنون اما كردهايد/ ذ كر زندگينامهتان1
مÇن است? بÇاقيمانده فرصتهايي چه كنند, رشد معنوي و عقلي غني فضاهاي
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را فضا آن بايد چگونه ميكنم: فكر ميكنند, زندگي غرب در كه مسلماناني به Âعم
هÇيچ تأسÇيس بÇه قÇادر ما كنيم? فراهم غرب در جوانمان پسران و دختران براي
داشته را "سنت" درك فرصت آن در جوانانمان كه نبودهايم غرب در سهاي سÆم

باشند/
از تÇقليد بÇهجاي بايد برگردم/ مسلمانان جامعه به كه بدهيد اجازه ابتدا نصر:

و احÇمدخان د يÇس دوران از گÇذشته قÇرن دو در كÇه ÇÇ غربي آموزشي سات سÆم
خÇودمان اسÇالمي آمÇوزشي سÇنتي سات سÆم تقويت به ÇÇ دادهايم انجام ديگران
اسÇالمي, كشÇورهاي بيشتر در گذشته سده دو در فانه متأس مدارس اين بپردازيم/
تÇدريس كÇردن خÇارج مÇثال, بÇراي شدهاند; محدودي بسيار ديدگاههايي داراي

1. Curricula

گÇفتن از منظورمن تحصيالت/1 دوره از اخترشناسي و رياضيات منطق, و فلسفه
طريق هر به كه نيست اين هستيم مدارس بازسازي و دوباره تقويت نيازمند كه اين
احÇياي مÇنظورم بÇلكه دهÇيم/ انÇجام را آن غيرسياسي يا سياسي خشن انحصاري
و عÇلوم انÇتقال تي نÇس روش تÇقويت بÇه ,Hثاني است/ مدارس نظام معتبر و واقعي
اين داريم/ نياز علم, همراه به فضايل, و معنوي ات كيفي و اخالق با دانش تركيب
بÇايد ÇÇ مرا كش تا مالزي مدارس از ÇÇ اسالم جهان در بايد كه است چيزي همان
امÇيدواركÇنندهاي بسÇيار عÇالÄم ايران, مثال بهطور ي, خاص مناطق در شود/ انجام
زيادي بهخاطر ه البت شدهاند/ تأسيس قم در جمله از بسياري مدارس دارد/ وجود
آنÇجا در ساتي سÆÇم همه, اين با نيست, باال كيفيت مساÄل برخي در ب طال شمار
جوان خوب قان محق از زيادي تعداد آن, عالوهبر باالست/ كيفيتشان كه هست
تÇجربه نÇيز را اسÇالم مÇعنوي و عÇقلي جنبههاي بلكه فقه, نهتنها كه دارند وجود
جهان در تي سن آموزشي تجربيات همه تقويت به ما كه است ضروري  كردهاند/
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كنيم/ تقويتش بايد است, نمرده هنوز سنت بپردازيم/ اسالم
دانشگÇاههاي بÇه خÇود مÇدارس روش مثبت وجوه انتقال در اسالمي ن تمد
قاهره يا تهران استانبول, آباد, اهللا كلكته, در چه نوزدهم قرون حدود از كه جديد
مÇجموعههاي از تقليد در سعي Hصرف ساتي سÆم چنان نشد/ موفق شدند, تأسيس
روابÇط ات كيفي از بسياري آموزشي, محتواي از گذشته داشتند/ غربيشان مشابه
در اسالمي, كشور هيچ رفت/ بين از آموزش معنوي محيط و شا گرد و استاد ميان
چÇون دروسÇي تÇدريس براي كه مدرن آموزش سيستم و خود تي سن نظام تلفيق
ÂامÇك بÇودند, كرده بنا كشورشان در كه و/// پزشكي فيزيك, رياضي, مهندسي,
ق حقÇت را آن بÇايد كÇه است اسÇالمي جوامع اصلي وظيفة اين ا كنون نشد/ موفق
مÇيان از بÇهتدريج آمÇوزش روش دوگÇونه مÇيان دوگÇانگي كه بهطوري بخشند,

شود/ برداشته

1. The World Muslim Educational Congress

هÇمراه بÇه ,1977 سÇال در را آن مÇن كه اسالمي"1 آموزش جهاني " كنگرة

2. Seyyed Ali Ashraf

3. Dr. Zubair

4. Abdullah Naseef

مÇنجربه و كÇردم بÇرگزار نسيف,4 عبداهللا و زبير3 دكتر اشرف,2 علي د سي مرحوم
داد, انÇجام امري چنين انجام براي تالشهايي شد, اسالمي دانشگاه چند تأسيس
اجÇازه كÇه كÇالمي و فÇرقهاي گÇرايشÇات وجÇود بÇهدليل تÇالش اين فانه متأس اما
دست كÇامل موفقيت به ندادند, جنبش اين به را اسالمي عقلي سيرة از بهرهوري
كÇه وقتي و نشد گرفته جدي اسالمي دانشگاههاي در اسالمي فلسفة ,Âمث نيافت/
نميشود/ گرفته ي جد نيز عقالني نظامات ديگر نشود, گرفته ي جد اسالمي فلسفة
اقتصاد و جامعهشناسي جديد, علوم ديگر بخش در و فقه بخشي در شما بنابراين
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ايÇن Çا ام مÇيگذاريÇد, اسÇالمي دانشگÇاه هÇم را اين نام ميكنيد/ تدريس را مدرن
تÇمام آن در كÇه است دانشگÇاهي اسÇالمي, دانشگÇاه نÇيست/ اسÇالمي دانشگÇاه
چيزي همان هم آن نمونه بهترين شود/ واقع ه موردتوج اسالم منظر از موضوعات
بÇراسÇاس غÇربي, دانشگاههاي داشت/ وجود وسطي قرون در غرب در كه است
بسياري اسالميو تحصيلي نظام آنها بودند/ مسيحي منتهي شدند, بنا "مدرسه" نظام

1.Christianized

فكÇري نÇظام بÇا را آن سÇپس كردند/ مسيحي1 و گرفته را آموزشي روشهاي از
كÇه نÇهادند بÇنا را وسطي قرون دانشگاههاي و كرده تلفيق خود فلسفي و اتي الهي
كÇرده الگÇوبرداري آن از كه اسالمي نمونههاي از و بوده مسيحي و غربي Âكام 
بنابراين نبوديم/ كار اين عكس انجام به قادر ما فانه متأس بود/ متفاوت Âكام بودند,

دارد/ فاصله خود ايدهآل نظام از اسالم جهان جاري وضعيت
به نياز ابتدا كه درمييابيم ميكنيم, نگاه غرب در مسلمانان موقعيت به وقتي
و عÇقايد مÇنابع, و عÇقلي سÇنت از اسÇتفاده بÇهواسÇطة غÇربي عقلي فضاي انتقال
به كه آنجا تا حال, داريم/ غرب در خودمان سات سÆم به خود, انساني ارتباطات
امر اين حوزههايي در گذشته سال ê0 طي كه ميكنم فكر ميشود, مربوط  كتاب
عÇقلي سÇنت از را مÇالحظهاي قÇابل كÇتابهاي ما كه بدينمعنا است/ يافته انجام
خود كردهايم/ تفسير و ترجمه اسالمي منظر از غربي معاصر فكر زبانو به اسالمي
نÇيز ديگÇران دادهام, انÇجام زمÇينه ايÇن در ناچيز كارهاي برخي توانم تمام با من
فلسفه, زياديدرعرصة كتابهاي ما ا كنون, رسانيدهاند/ انجام مشابهيبه  كارهاي
در فÇهم قابل زبانهاي از يكي به يا و ترجمه يا كه داريم اسالمي ف تصو و  كالم
اما, نيستند/ كمياب قبل سال ê0 مثل ا كنون متنهايي چنين شدهاند/ تأليف غرب
آن در اسÇالمي طÇريق بÇه دانشÇجويان كÇه است مكاني و مركز نداريم, كه آنچه
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موفق تا كنون اينها اما هست, اسالمي دانشگاه چندين آمريكا در ببينند/ آموزش
نبودهاند/

نÇخستين كÇه نيويورك در تأسيس حال در اسالمي دانشگاه صحبت ا كنون
سازندگان است/ جريان در بود, خواهد آمريكا در اسالمي اصلي و بزرگ دانشگاه

1. George Town

است, كاتوليك دانشگاه يك كه تاون"1 "جورج دانشگاه شبيه را آن كه فكرند در

2. Yeshivas

3. Albert Einstein

اينشتين3 آلبرت دانشگاه يا است, يهودي عالي سه سÆم كه "يشيواس"2 دانشگاه يا
در تا تالشم در من نه? يا شد خواهند موفق كه ميداند خدا بسازند/ آن نظير يا و
دانشگÇاههاي تأسÇيس بÇه اقÇدام ما آنكه از قبل اما كنم/ كمك آنها به راستا اين
دانشجو 30 يا 20 آن در كه ببينم را كوچكتري جاي كه دارم دوست كنيم, بزرگ
بÇه مÇن ببينند/ آموزش سنتاند, عميق معارف داناي كه اساتيدي هدايت تحت
دانشجويان از نسل چند اما ميشوم, نزديك حياتم پايان Áاحتما و خود كار پايان
تربيت را جوان خوب بسيار ق محق 13 تا 12 اخير سالهاي در و دادم آموزش را
توانسته خدا به كمك كه اميدوارم لند/ او جواندرجه قان محق جزو ا كنون كه  كردم
نÇيازمنديم, بدان ما آنچه باشم/ كرده منتقل جوانان اين به را سنت از چيزي باشم
سÇاله هÇر و آيÇند گÇردهم افرادي چنان آن در كه است, كوچكتري مكان وجود
گندم مشتي شما ا گر كه ميماند بدان اين كنند/ تربيت را اسالمي قان محق از تعدادي
چÇيزتان هÇمه بعد و بپزيد نان قرص دو يا يك تنها ميتوانيد آن با باشيد, داشته
كه داشت خواهيد ازگندم دشتي بهارآينده, بكاريددر را آنها ا گر اما ميشود, تمام

كنيد/ تغذيه را انسانها از زيادي تعداد ميتوانيد همان با
بزرگتر واحد سمت به كوچك, واحد از بايد غرب, در اسالمي آموزشهاي
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دانشجو حدا كثر30 يا كيفيتبسيارباالبا20 كوچكيبا واحد ا گرشما حركتكند/
ÇÇ اسالمي فكري حيات راستين ميراث باشندو مسلمان آنها تمامي كه باشيد داشته
ÇÇ عÇرفان ريÇاضيات, منطق, فلسفه, چون: است, آن همراه هرچه و علوم از اعم
آموزش زمينه اين در را ديگراني ميتوانند آنها كار, پايان در شود, منتقل بدانها
اسÇاتيد مÇيتوانÇند آنها داشت/ خواهيد استاد نفر صدها سال, 20 از بعد كه دهند
بÇايد مÇا كه ميكنم پيشنهاد دوستانم به اغلب بنابراين, شوند/ بزرگ دانشگاههاي
ÂثÇم عÇلوم, ايÇن بÇراي واحدي مركز تا آوريم گرد يكجا را تالشهايمان همه
اين كنيم/ تأسيس بناميد, را آن ميخواهيد كه هرچه يا اسالمي", عقلي "علوم بهنام:
را آن به وابسته موضوعات و ات الهي و منطق فلسفه, چون; دانشهايي بايد مركز
بÇراي مÇركزي بÇايد شÇود/ اعطا درجه و مدرك نبايد دانشگاه اين در شود/ شامل

1. Princeton

باشد مكاني بايد پرينستون/1 پيشرفته مطالعات مركز مثل باشد/ دكتري فوق دورة
ايÇن بÇه و داشÇته دكÇتري يÇا ارشÇد كÇارشناسي كÇه خالصي و قي مت مسلمانان  كه
بگÇيرند/ فÇرا را آمÇوزشها و يÇافته حÇÇضور آن در عÇÇالقهمندند, مÇÇوضوعات
مشكلي باشند سنت اين انتقالدهنده ميتوانند كه استاداني براي نبايد همينطور
مÇتفكر و فيلسوف نفر سه دو هما كنون باشد/ داشته وجود افراد اين پذيرش در
قوي آنها انگليسي زبان گرچه كه آمدهاند آمريكا به Gاخير كه هستند جوان ايراني
را تي نÇس عÇلوم ايÇن سÇال بÇيست تÇا پانزده و هستند معرفت صاحب ولي نيست
و شوند ملحق كه هستند نيز ديگراني و كرد استخدام ميتوان را آنها فرا گرفتهاند/

گردد/ حاصل مطلوب Hتدريج
زماني كنيم? تبيين بيشتر را فرآيند اين عملي جنبههاي ميتوانيم ما آيا اقبال:
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1. Hakim Muhammad Said

مÇركزي تأسÇيس قصد سعيد1 د محم فقيد حكيم بههمراه شما كه ميآورم بهياد را
بÇرخÇي حÇا كÇمان نÇرسيد/ فرجام به تالشها اما داشتيد/ كراچي در را چنيني اين
يÇا نÇيستند عÇالقمند مخاطراتي چنين به گفتيد, شما چنانكه اسالمي,  كشورهاي

درنمييابند/ را احيا¾ ضرورت Hاساس شايد
است/ درست نصر:

عÇجيب گرچه ÇÇ كنم شروع غرب از خواستم من كه است اين خاطر به اقبال:

جهت بدين داريم, موفقيت براي بيشتري بخت اينجا ميكنم احساس اما ÇÇ است
زيرا/// بود, غرب دربارة من نخست سÆال

دارد/ وجود اسالم جهان در استثناهايي اما موافقم زيادي حد تا شما با نصر:

بعد) شمارة در (بقيه



/1383 تهران, حقيقت, انتشارات ,(1 (شمارة تطبيقي عرفاني مجموعة /1

مثنوي1 در ولي با شاهنامه در فرهمند انسان مقايسة

دهقان امين معصومه تأليف:

مدان/// فسانه و دروغ را تواين
حكÇيم شÇاهنامة جÇهان, بÇلكه و ايران ادبيات ارزشمند بسيار آثار از يكي
حيات حضيض و اوج و سرنوشت بر ناظر كه حماسهاي است; فردوسي ابوالقاسم
در همواره كه منظومهاي است; نشان تمد تكوين در آنها عظيم سهم و ايراني اقوام
و فÇدا كÇاري شÇرح داشÇته; حضور محسوس و ملموس بهطور مردم زندگي متن
يك مÇعنويت بيان بيگانگان, لحظة هر هجوم برابر در بزرگ ملت يك مقاومت
نموده گردآوري تمام استادي به فردوسي ابوالقاسم حكيم و داشته استمرار كه قوم

درآورده/ نظم به و
خÇارج و داخÇل پÇژوهشگران ه موردتوج همواره زيبا و كهن مجموعة اين
بÇه جÇهان حماسي منظومههاي ساير با آن مقايسة و بررسي با كه بهطوري بوده,
مينويسد: نÔلدكه چنانكه نهادهاند; ارجش پيوسته و نموده اعتراف بودنش بينظير
را آن نÇظير زمين روي ملتي هيچ كه است باعظمت چنان ملي حماسة يك <اين
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ندارد>/
از پÇژوهشها ايÇن بÇيشتر كÇه دريÇافت مÇيتوان اجÇمالي هرچند نگاهي با
شÇده/ غفلت ديگر جنبههاي از و گرفته صورت تاريخي و ادبي Hصرف جنبههاي
آنچه فانه متأس اما ارزشمندند و محترم مغتنم, خود جاي در نگرشها اين همة ه البت
و رمÇزي روح نÇموده, جÇلب بÇهخود را پÇژوهشگران اين موشكافانة ديد  كمتر
داسÇتانهاي فÇريدون, پادشاهي دوران نظير داستانهايي است/ شاهنامه معنوي
و بÇيژه داستان و كيخسرو داستانهاي رستم, هفتخان و سيمرغ پيداشدن و زال

پس در كه بدينمعنا دارند; عرفاني درونمايهاي كه هستند داستانهايي و/// منيژه
فردوسي, دارند/ نهفته معنوي رمز و راز هزاران خود, حماسي و اسطورهاي ظاهر
جÇاي در او است/ ميكرده افاده ديگري معني حماسي, مجموعة اين از نيز خود
مÇينوازد/ را خÇوانÇندگان گÇوش خÇود اخÇالقي آمÇوزههاي بÇا شÇاهنامه, جÇاي
و بÇيان ديگÇران حÇديث در را دلبÇران سر تمام ظرافت و هنرمندي با درحقيقت
فÇريدون دربÇارة چÇنانكه نÇدانÇيم; افسÇانه و دروغ را داستانها كه ميكند توصيه

ميفرمايد:
نÇبود سÇرشته عÇنبر ز و مشك ز نÇÇبود فÇÇرشته خ رÇÇف فÇÇÇريدون
تويي فريدون كن دهش و داد تو نيكويي آن يافت دهش و داد به

را حÇقيقي مÇعني مÇيتوان چگÇونه و چيست سر اين كشف راه راستي به اما
زمÇان آن شدن/ آشنا در است, شدن محرم در آن راه كه ميرسد بهنظر دريافت?
ايÇن آشناي اشراق شيخ چنانكه ميشوند; متجلي خود, معاني, و حقايق كه است
بÇازگو تÇمام زيبايي به را آن خود سرخ رسالةعقل در و شنيد را رموز و شد پرده

نمود/
بÇه عرفان پاي كه نباشد پژوهشگران از برخي طبع موافق چندان شايد ه البت
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در ا گرچه عرفان و حماسه كه گفت ميتوان جرأت به كه درحالي شود/ باز حماسه
وجÇوهي دارنÇد/ يكÇديگر بÇا پÇنهاني پيوندي اما متفاوتند Âكام حوزة دو ظاهر

شود/ روشن پژوهشهايي طي است شايسته كه دارند مشترك
ديار تا بافردوسيسلوكصوفيانه كتاب اخير, سالهاي در كه داريم خاطر به
رسانده بهچاپ را آن حقيقت انتشارات كه آزمايش مصطفي دكتر تأليف سيمرغ

انسÇان مÇقايسة كÇتاب نÇيز Gاخير است/ پرداخته مشترك وجوه همين بررسي به
نÇاشر همين از دهقان امين معصومه تأليف درمثنوي ولي با شاهنامه در فرهمند

هر در عرفان و حماسه پيونددهندة حلقة بهعنوان را كامل انسان كه رسيده بهچاپ
حوزة براي و شاهنامه ل او حوزة براي نويسنده ميكند/ تطبيق و مقايسه حوزه دو
به مربوط بخشهاي در اينكه ضمن است داده قرار خود كار منبع را مثنوي دوم,
نÇظير پÇهلوياي مÇتون و اوسÇتا بÇه خÇود مÇطالب ساختن مستند براي شاهنامه,

است/ نموده استناد وجركردديني

بÇه نسÇبت او نظر و مذهب (زندگي, فردوسي في معر در مهاي مقد با  كتاب
به مربوط فصل در ميشود/ آغاز Ç اوست پژوهش بنيادي اصل كه " فر" و انسان)
بÇا انÇتها در و بÇيان فÇردوسي مذهب دربارة ق محق چند متداول نظريات مذهب,
اثÇناعشري شÇيعة فÇردوسي كÇه مÇيرسد نتيجه اين به شاعر خود اشعار به استناد
بÇه ه اتوجÇب آن انÇواع و " فر" ," فر" به مربوط فصل در است/ آن عرفاني بهمعناي
است اين فصل, اين بحث كلي محور ميگيرد/ قرار بررسي مورد واوستا شاهنامه

آورده پديد را فرهمند انسانهاي از سلسلهاي ديگر, شاه به شاهي از فر انتقال  كه
است/ روشني و نور بهسوي عالم بردن پيش آنها وظيفة  كه

شاهنامه فرهمند انسانهاي از يكي عرفاني, نگاهي با كتاب, دوم بخش در
و زنÇدگي دوران شÇرح بÇا است, " رÇف مÇمتاز "دارندة بهتعبيري كه كيخسرو يعني



113 مثنوي در ولي با شاهنامه در فرهمند انسان مقايسة

بÇهقدم قÇدم كيخسرو زندگي حوادث بخش, اين در ميشود/ في معر پادشاهياش
ميشود/ تفسير عرفاني مسلم اصول با و كشيده بهتصوير

به و ميگيرد فاصله حماسه دنياي از كوتاه تي مد براي نويسنده سوم, بخش در
واليت بهترتيب دوم, و ل او فصل در ميگذارد/ قدم دوم حوزة يعني عرفان وادي
عرفا نظريات و احاديث و آياتقرآن به ه باتوج ف تصو و ع تشي مكتب در ولي و

ميشود/ بررسي
مÇولوي مÇذهب و زنÇدگي باب در كوتاه بحثي به نويسنده چهارم, بخش در
واقعي بهمعناي و شيعه شيعه, واقعي بهمعناي مولوي كه ميگيرد نتيجه و ميپردازد
بÇرشمرده مÇثنوي بÇنابر ولي ويÇژگيهاي دوم, فÇصل در سÇپس است/ سني لفظ

ميشود/
فÇرهمند انسÇان و واليت و رÇف تÇطبيق به نويسنده پنجم, بخش در سرانجام
اصل و رمز كه ميرسد نتيجه اين به Hنهايت و ميپردازد درمثنوي ولي و شاهنامه

كÇه حÇقيقتي است; كامل انسان يعني آنها پيوند حلقة همان عرفان و حماسه مهم
رسÇالت و بÇود خواهÇد و هست بوده, همواره بلكه نيست ي خاص زمان به متعلق

اوست/ يافتن براي ما فراخواندن عرفان و حماسه
تÇا كند سروش پيام محل را ما گوش خداوند, آرزومنديم آنكه پاياني سخن
غافل حقايق از كه نشود بندي ظواهر, و دريابيم را معنوي حقايق و رموز بتوانيم

شويم/
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أو

علي اءلي الصوفي¹ انتساب تحقيق في الجلي البرهان

الحسني الغماري الصديق بن محمد بن احمد

شاهجويي امين محمد

ه 1389 . م 19ì9 سال در نقشبندي مرسي د محم احمد تحقيق با كتاب اين
باب بصح¹حديث كتابفتحالملكالعلي دوم چاپ با همراه بار, نخستين براي
چÇاپ به عربي, زبان به السعاد¸, مطبع¹ ط توس مÆلف, همين از علي العلم مدين¹

د محم ين شمسالد عبداهللا ابو شيخ فرزند احمد, ابوالفيض آن, مÆلف است/ رسيده
به او است/ كبير ولي بن عبدالحفيظ باهللا عارف دختر او مادر است/ كبير ولي بن
خود عنايت به پدرش و گشود جهان به ديده ف, تصو و علم بيت در ه 1320 سال
در و پÇرداخت كÇريم قÇرآن حÇفظ بÇه آغÇازين سÇنين در كÇوشيد/ او تربيت در
واداشÇتن پÇدر, از و مÇيجست شركت بخاري صحيح دربارة پدرش درسهاي
آمÇوزش بÇه ايÇنرو از مÇيشنيد/ را جÇهاد بÇراي آمادگي لزوم و ار كف با بهمبارزه
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و تÇفسير كÇتب وي پÇرداخت/ مÇهارت كسب به آن در و آورد روي تيراندازي
بزرگ كتابخانهاي كه جا آن تا ميبرد بهره آنها از و يافته را ف تصو فقهو حديثو

آورد/ گرد و فراهم آنها از
يك پاسخ آنها از بسياري كه ميرسد عنوان بيست و صد به او تأليفات رقم
را حقيقتي كه است كسي رد يا علميو مباحثة گفتگوو يك تدوين ثبتو يا سÆال
كتاب پاياني صفحات در آثار اين كامل الفبايي فهرست ميشود/ منكر بيدليل,

است/ آمده شده, چاپ باالبرهانالجلي همراه مجلد, يك در كه فتحالملك

ه تيمي ابن او است/ داشته شاذلي مشرب ÇÇ اثر اين ق محق اظهار بنابر ÇÇ مÆلف
سÇبب بÇه و نÇداشÇته دوست ه, وفيÇص از و بÇيت اهÇل از انÇحرافش خÇاطر بÇÇه را
كه هنگامي ميپردازد/ احتجاج به وي با تأليفاتش در او گمراهي و بدعتگذاري
و ه وفيÇص بÇه ض عرÇت مÇقام در را او مÇينوشت, خÇلدون ابÇن بر هاي ي رد مÆلف,
علي(ع) از حديث شنيدن انكار و علي(ع) امام به آنان انتساب در آنها به اعتراض

نمود: تأليف زير اهداف به را كتاب اين اينرو از يافت; بصري حسن ط توس
حديث/ اهل نزد معروف راههاي از علي(ع) از بصري حسن شنيدن بيان /1

حضرت/ آن به آنها انتساب و علي(ع) به ه صوفي اختصاص دليل بيان /2
آنها/ نزد خرقه مفهوم و ه صوفي خرقههاي از بسياري بيان /3
ارسال/ يا انقطاع بدون علي(ع) به ه صوفي سند اتصال بيان /ê

علي(ع) امام به صوفيه مشايخ سلسلة بازگشت

بÇه شÇدن آراسÇته و نÇاپسند عادات و اخالق از شدن پيراسته ف, تصو آغاز
و خÇداونÇد مشÇاهدة در شÇدن فÇاني آن, انجام و است; پسنديده اوصاف و افعال
چگونگي كه است راهنمايي از نا گزير راه, اين راهي و اوست, غير از چشمپوشي
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آن بيماريهاي و عيوب و نفس آفتهاي از را او و بياموزد او به را راه پيمودن
كند/ دور

و اخذ خود مافوق از را سلوك آموزههاي اينگونه, ه, صوفي شيوخ از هريك
كه كسي گردد; منتهي بصري الحسن ابي بن حسن به سلسله كه آن تا ميكنند تلقي
از مÇويي تÇار سÇلمه, ام كÇه آنگÇاه و يافت پرورش سلمه ام المÆمنين, ام خانة در
آويÇخت, گÇردنش بÇه ÇÇ ميشد محافظت بدان خود كه ÇÇ را پيامبر(ص) محاسن
آن, بÇركت بÇه و بÇرد, فÇرو دهÇان در مÇيليسيد, زبان با كه درحالي را آن حسن
كه هنگامي مردم, كه آنجا تا شد روزياش گفتار, در حكمت سخنو در فصاحت
ايÇن او و است, پÇيامبران گÇفتار همانند او سخن ميگفتند: ميشنيدند, را او وعظ
آنان پيشگام و پيامبر(ص) ياران دانشمندترين از را حكمتآميز و شيوا سخنان
آنها خرقة يا ه صوفي سلسلة كه كسي بود; آموخته علي(ع) امام اسالم, پذيرش در

فرا گرفتهاند/ او از را ف تصو رقايق و دقايق و حقايق آنان و ميشود ختم او به
اختالفي آن در را آنها استو ه صوفي اجماع فاقو ات مورد ا گرچه مطلب, اين
گونا گوني مواضع سلسله, اين برابر در ه صوفي از غير ديگر علماي ليكن نيست,
و فÇقها از ابنخلدون و حافظان, از ه ابنتيمي قبيل از آنها از برخي كردهاند/ اتخاذ
مÇالقات عدم درخصوص اظ حف از بسياري تصريح به استناد و اتكا¾ با خان, مور
گمان متصل, نه و منقطع را آن و پرداخته سلسله اتصال انكار به علي(ع) با حسن
شيخين كه را علي(ع) به علمي داشتن اختصاص ه, ابنتيمي اين, عالوه بر  كردهاند/

است/ كرده انكار بينصيباند, آن از
مالقات سبب به را سلسله اتصال و تأييد سخنشان در را ه صوفي ديگر, بعضي
رسالةاتحاف بدينمنظور, سيوطي حافظ جمله از كردهاند/ تبيين علي(ع) با حسن
حسÇن ط وسÇت عÇلي(ع) از مÇنقول حديث ده مشتمل بر كه را الخرق¹ برفو الفرق¹
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كتابالبرهانالجلي برتريومزيت بخواهد كسي ا گر است/ كرده تأليف ميباشد,
بÇخوانÇد, را رسالةاتحاف بايد بداند, بردارد, در كه را پژوهشهايي و بحثها و
خÇواهÇد اعÇتراف حاضر كتاب امتيازات و مزايا به ناخودآ گاه و بياختيار آنگاه
حكÇم خÇرقه انقطاع به كه كساني بيشتر كه داشته بيان كتاب اين در مÆلف نمود/
از را احÇاديثي سÇپس نهادهانÇد/ بنا راحتطلبي و تقليد بر را خود حكم  كردهاند,
حديث شنيدن به تصريح حسن آنها در كه ميكند نقل بيهقي يعليوسنن أبي مسند

ندارد/ راه آن در اشتباه و خالف احتمال كه تصريحي است; كرده علي(ع) از
بسÇيار, داليÇل بÇا و كرده ه توج عطف خلدون ابن و ه تيمي ابن به سپس وي
بÇيبهره آنهÇا از شÇيخين كÇه ديگÇري عÇلوم و ف تصو به را علي(ع) اختصاص
داده بسÇط و شÇرح نÇيكي به را مزبور داليل و نموده تبيين دو آن براي بودهاند,
تواتر به او شجاعت مانند علي(ع) علم كه است آن شده ياد داليل جمله از است/
آن ديگر است; گرديده تبديل همگان براي ضربالمثلي به كه جا آن تا شده نقل
در و اذعان علم در علي(ع) م تقد به ÇÇ شيخان آنان, پيشاپيش در و ÇÇ صحابه  كه
يك هيچ كه اين نيز و نمودهاند; مراجعه او به ميشد, عرضه آنها بر كه اشكاالتي
كÇه ايÇن بÇاالخره و ننهادهانÇد; نام "امام" را علي(ع) از غير پيامبر(ص), ياران از

در علي و علمم شهر من يعني بابها> علي و العلم مدين¹ <أنا است: فرموده پيامبر(ص)
و شÇمرده اصÇل يك عÇنوان بÇه مÇوردبحث, مÇوضوع در حديث اين است/ آن

است/ كالم جان و مطلب سر و ميگردد محسوب
مختلف فوق, حديث دربارة سنت اهل حديث دانشمندان آراي كه درحالي
بÇهخاطر آنÇها از برخÇي و ندانستهاند صحيح را آن حافظان, از اندكي جز و است
فتحالملكالعلي عنوان با كتابي مÆلف, گشتهاند, ع تشي به هم مت آن, صحت تأييد
Çه گÇانه, Ôن راههÇاي از آن در و كرده تأليف علي العلم مدين¹ باب بصح¹حديث
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البÇرهان كتاب اصل شده, ياد كتاب است/ رسانده اثبات به را حديث اين صحت
صÇحت پÇاية و مÇبنا العلم> مدين¹ <أنا حديث صحت زيرا ميشود; محسوب الجلي

بلكه داده, شهادت او علم به پيامبر(ص) كه كسي است; علي(ع) به ه صوفي انتساب
الباب> فليأت العلم اراد <فمن است: فرموده و كرده امر او از علم آموختن به را همگان
مهمترين شود/ وارد بدان علم شهر در از ميبايست است, علم طالب هركس يعني

ميشود: خالصه زير محور سه در كتابالبرهانالجلي مباحث
ه/ صوفي نزد خرقه مفهوم ب) حقايق/ علم و علي(ع) الف)

علي(ع)/ از بصري حسن سماع داليل و شواهد ج)

حقايق علم و علي(ع)

آنهاست, مرجع و پيشوا علي(ع) كه اين به ميكنند تصريح جملگي ه صوفي
امÇام ابÇيطالب, بÇن ليÇع ما موالي گويد: درقاوي عربي بزرگ, عارف چنانكه
و پÇيشينيان از اعم ه, صوفي بيشمار راهنمايان آنهاست/ قطب و بزرگ و ه صوفي

كردهاند/ تصريح معنا اين به نيز پسينيان

علي پيامبر(ص), از بعد امر اين در ما صاحب گويد: جنيد ه, صوفي طايفة شيخ
نقل كتابلمع در طوسي سراج ابونصر و سلمي حمن عبدالر ابو است/ ابيطالب بن
بÇه او ا گÇر كÇه بÇاد علي(ع) مÆمنان, امير بر خدا رضوان گويد: جنيد كه  كردهاند
كسي او ميآموخت, ما به را خود علم از فراواني معاني نميشد, سرگرم جنگها
بÇدان خÇضر(ع) كÇه است دانشÇي آن, و است, شده اعطا او به لدني علم كه است

آموختيم/ را علمي او به خود نزد از ما يعني :ìë آية كهف, سورة /1
/ë9 ص الجلي, البرهان /2

وي 2/1<HلمÇع Çا لدن مÇن مناه لÇع <و فÇرمود: مÇتعال خداوند كه چرا گشت; مخصوص
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معاني واسطة به خدا(ص) پيامبر ياران همة بين از علي(ع) اميرمÆمنان, ميگويد:
و مÇعرفت و تÇوحيد بيان و تعبير و فرد به منحصر كلمات و لطيف اشارات و بلند
اهÇل كÇه داراست را نÇيكي خÇصلتهاي و است, ويÇژگي داراي و/// علم و ايمان

دارند/ تخلق و تعلق بدان ه صوفي از حقايق
له وجدت لو Hجم Hلعلم يهنا ه× ن اء ها است: فرموده زياد بن كميل حديث در علي(ع)
(اي ا گر است, علم از انبوهي ÇÇ نمود اشاره سينةمباركش به ÇÇ اينجا در يعني حمل¹,

تعبير توحيدو تبيين صحابه, ميان در اينرو از مييافتم/ حامالني آن, براي  كاش)
داشت/ اختصاص حضرت آن به حالت, برترين و معنا كاملترين به معرفت از

از يكي در وقتي خدا(ص), پيامبر اصحاب كه است مشهور گويد: (سراج)
آنان بر آنچه او و ميكردند سÆال علي(ع) از ميشدند, مواجه اشكال با ديني امور

/ì0 ص همان, /1

ال <لو گÇفت: كه است شده نقل عمر از و ميساخت1 روشن ايشان بر بود, مشكل
از پس ÇÇ سراج ميگرديد/ هال ك عمر آينه هر نبود, علي ا گر يعني عمر> لهلك علي

و حÇاالت سÇخنان, آن مÇانند را عÇلي(ع) گويد: ÇÇ علي(ع) سخنان از برخي نقل
از مÇواجÇيد اهÇل و اشÇارات اهل و صاحبدالن كه است فراواني افعال و صفات

دارند/ دلبستگي و تعلق بدانها ه صوفي
گÇويد:/// هÇبا¾ تÇجلي ذ كÇر در Çيه مك ازفÇتوحات ششÇم باب در ا كبر شيخ
و عالم همة پيشواي كه است ابيطالب بن علي پيامبر(ص), به مردم نزديكترين
زبÇان بÇا عÇلي(ع) گويد:/// خطبةفتوحات در همچنين وي است/ انبيا¾ جملة راز
ابيطالب, بن علي است: گفته درشرحالتعرف قونوي است/// ختم ترجمان خود,
خدا(ص) پيامبر انفاس از او كه آناند بر جملگي امت, و است عارفان سرسلسلة
زبÇان بÇه را آنÇها او, از پÇيش احÇدي نه كه است سخناني را وي است, برخوردار
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گÇويد: الصÇافي¹ المنح در فارسي يوسف است/ گفته چنين او از پس نه و آورده
و است, شده داده لدني علم او به كه است كسي او گفتهاند: علي(ع) دربارة شيوخ
از جÇز ÇÇ است الهÇي معارف و حقيقي واليت منبع كه ÇÇ واليت با داشتن نسبت

نيست/ صحيح وي, حقيقت و او جهت

/ëë آية ماÄده, سورة /1

ثان حدÇم ا كÇثر نزد آيه گويد: چنين اهللا///>1 وليكم <انما آية تفسير در آلوسي
از پس او بالفصل بهخالفت ه صوفي از بسياري و است شده نازل علي(ع) دربارة
است باطني خالفت از عبارت آنان, نزد خالفت البته ميكنند, اشاره پيامبر(ص)
كه صوري خالفت نه ميباشد, روحاني امداد و تربيت و ارشاد خالفت همان  كه
حوزة از حمايت و دفاع و سپاهيان تجهيز و ظاهري حدود اقامة از است عبارت
نزديك به سرنيزه/ و شمشير با اسالم دشمنان با نبرد و مسلمين سرزمين و اسالمي
خÇالفت است; مÇغز و پÇوست بÇين تفاوت نظير خالفت, دو اين بين فرق آنان,
درحالي ميشود, دفاع اسالم, حقيقت از بدان و است ظاهري خالفت مغز باطني,
خالفت گاهي ميآيد/ بهعمل حمايت آن صورت از ظاهري خالفت بهواسطة  كه
ايÇام در عÇلي(ع) نÇظير مÇيشود, جÇمع فÇرد, يك در ظÇاهري خالفت با باطني
دو ت, بوÇن و باطني خالفت و ظهورش; روزگار در مهدي(ع) و فرمانروايياش,
علي و من يعني واحد> نور من علي و أنا <خلقت نبوي حديث پستاناندو يك شيرخوار
بÇه (بÇاطني) خÇالفت ايÇن دارد/ اشاره مطلب اين به شدهايم, آفريده نور يك از
جز اهللا اهل سلسلههاي كه اينجاست از و است, بوده علي(ع) در شكل  كاملترين

/ì3 ص همان, /2

ميگردند/2 منتهي بدو سلسله, يك
ف صوÇت علم مبادي مورد در بشرحالحكم الهمم درايقاظ عجيب¹ بن احمد
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وحي پرتو در را آن خداوند كه است پيامبر(ص) علم, اين واضع ميگويد: چنين
مرحلة در و كرد نازل را شريعت نخست جبرÄيل(ع) بنابراين آموخت, بدو الهام و
بدان را ديگران) نه (و افراد از برخي تنها و فرمود نازل را حقيقت آن, بيان از بعد
نمود, اظهار را آن و گفت سخن اينباره در كه كسي نخستين و داشت, مخصوص

گرفت/// او از را آن بصري حسن و بود, علي(ع) سرورمان
گويد: پيامبر(ص) به اشاره با خود درتاÄيه فارض ابن

شدند/ بينياز هستند پيشوا كه تابعين و صحابه و انبيا¾ از نبي بيت اهل بهواسطة مردمان /1

ÇÇÄم1¹ Ñاال التÇÇابعين و اصÇÇحابه و الوري الرسÇل عÇن استغنت بعترته

عÇلوم زيÇرا داشت; م مقد صحابه ذ كر بر را عترت ذ كر او گويد: تاÄيه شارح
نسÇبت و نگشت, ظاهر آنها بهواسطة جز آغازين, مرحلة در طريقت و حقيقت
گÇويد: درفيضالقÇدير مناوي نميشود/ متصل آنها بهوسيلة جز خرقه و واليت
طÇرق مÇيشود, مÇنتهي بيت اهل به مريدان و مشايخ جهت از طريق اهل سلسلة
از را آن نÇخست, ابÇوالقÇاسم و بÇازميگردند, جÇنيد ابÇوالقÇاسم به Hعموم مشايخ
بÇن ليÇع مÇوال مÇعروف, و نمود اقتدا معروف به سري و گرفت, سري دايياش
باز علي(ع) به جملگي پس را/// خود پدران او و داد قرار قدوه را ضا(ع) الر موسي

ميگردند/
كه جهت آن از را علي(ع) فضايل دربارة وارده احاديث عارفان, از بسياري
امر داشتن اختصاص به ناظر يا و ميكنند شيخين بر او م تقد به تصريح يا و اشاره
و عÇرفاني حÇقايق كÇه كردهانÇد حمل اين بر هستند, دو آن نه و او به (حقيقت)
سÇادات شÇيخ دارد/ اخÇتصاص وي, جÇز صÇحابه ديگر نه و او به باطني خالفت
كÇنية عÇلي(ع) به پيامبر(ص) كه اين به اشاره با خود كتابالمثوي در نقشبندي
اينرو از فناست; و توحيد اهل وجود به اشاره تراب, گويد: است, داده "ابوتراب"
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مÇرجÇع و اقÇتدا مورد و اصل معنا, اين در او كه ميشود نتيجه ابوتراب, معناي از
طÇريقت, مشايخ سلسلههاي بهناچار پس است, كامل فناي صاحبان و فقرا طايفة

ميگردند/ منتهي بدو
هÇر از طÇريقت اهل سلسلههاي كه اين به ميكند اشاره كه احاديثي جمله از

است: زير احاديث ميشوند, منتهي علي(ع) به همگي و بيت اهل به جهت
عنها تخلف من و نجا ركبها من نوح سفين¹ مثل فيكم بيتي اهل مثل ان <اال نبوي حديث /1
سÇوار بÇدان هÇركس كه نوحاند سفينة مثل شما ميان در من بيت اهل همانا هلك>

گردد/ هال ك ورزد, تخلف آن از هركس و يابد نجات شود,
أذن تعيها <و آية ذيل در كه فنسيته> HÃشي اهللا رسول من سمعت <ما علوي حديث /2

/12 آية حاقه, سورة /1

پيامبر از چيزي من يعني است; شده وارد علي(ع) حق در نبوي دعاي و واعي¹>1

باشم/ كرده فراموش را آن كه نشنيدم خدا(ص)
من دانش پرظرفيت گوش تو علي/// اي يعني لعلمي> واعي¹ أذن أنت علي/// <يا /3

هستي/
كه است چگونه شد: گفته قثم به كه ميكند نقل كتاباالواÄل در شيب¹ ابي ابن
نخستين او كه خدا به قسم گفت: وي شما? نه و برد ارث پيامبر(ص) از علي تنها
او از و بود او مالزم ما همة از بيش و شد ملحق پيامبر(ص) به كه بود ما ميان از فرد
از كامل بهطور را حكمت علي(ع) گويد: درتفهيمات دهلوي شاه نشد/ جدا هرگز
و كشيد بهدوش را او علوم و پيامبر(ص) شرع بار وي برد/// ارث به پيامبر(ص)
حÇمل و پÇيامبر(ص) عÇلم خزانهداري او, منصب و شد او امت براي دعا ل متكف

است/ حضرت آن وحي
مÇا ا گÇر گويد: علي(ع) علم از نشانههايي طرح از بعد اسدالغاب¹ در اثير ابن
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مÇيكرديم, ذ كÇر پرسيدهانÇد, علي(ع) از او غير و عمر مانند صحابه, كه را آنچه
كÇرده تÇصريح مطلب اين بر كبير شرح در مناوي ميكشيد/ درازا به سخن هرآينه
و مشكÇالت لÇح و داشت احÇتياج عÇلي(ع) دانش بÇه كه آنجا از عمر كه است
بÇه را علي(ع) خالفتش, ايام در بود, حضرت آن علم بر متوقف گرهها,  گشودن

نگماشت/ لشكريانش از يك هيچ سرپرستي

صوفيه نزد خرقه مفهوم

كÇه است الهي معارف سر و قلبي حقايق لب است, رسيده علي(ع) از آنچه
استو اصطالح يك تنها خرقه, و ميباشد/// دي(ص) محم شريعت به عمل نتيجة

/111 ص /1

آنها/1 تمامي نه ه, صوفي از برخي نزد هم آن و طريقت, در شدن داخل از نشانهاي
صÇحبت تÇنها بÇلكه نÇميشناختند, را خÇرقه كÇدام هÇÇيچ ه, وفيÇÇص از پÇÇيشينيان
كÇتب و آنÇها كتابهاي هركس و ميشناختند, را (پيروي) اقتدا¾ و (همنشيني)
نخواهد آن روايت از اثري و خرقه از ذ كري آنها در بخواند, را آنان حال شرح
آن از پس و پنجم قرن اهل رين متأخ بين كه آنگونه آنان, نزد خرقه زيرا يافت;

است/ نبوده متداول آنها ميان و نداشته شهرت داشته, رواج و اشتهار
در چهارم قرن در خرقه ظهور آغاز گويد: عربي ابن ين محيالد ا كبر, شيخ
به كه حافظان اينرو از است; بوده خفيف ابن و شبلي مانند جنيد, اصحاب زمان
گستردگي و روايت به اعتنايشان ت شد وجود با ميپردازند, آثار و سنن استخراج
از است, مÇتصل پيامبر(ص) به Gظاهر كه آنچه هر از بحثشان زيادي و حفظشان
خرقه وقتي بلكه نكردهاند, روايت را خرقه آداب, و اخالق و احكام و سنن قبيل
روايي ثبوت عدم بهخاطر حديث اهل يافت, اشتهار ه, صوفي از رين متأخ ميان در
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/11ê ص /1

درفÇتوحات ا كÇبر شيخ پرداختند/1 آن انكار به ه, صوفي از مين متقد كتب در آن
او دست از و داده رخ خضر(ع) با او براي كه جرياني نقل از بعد (2ë (باب ¹ ي مك

بر را آن و شدم قايل خرقه لباس به كه بود وقت آن از گويد: است, پوشيده خرقه
از تÇخلق/ و ادب و هÇمنشيني از است عÇبارت ما نزد در خرقه پوشانيدم/// مردم
ادب همنشينيو ولي نيافتهاند, پيامبر(ص) به متصل را آن پوشيدن ه صوفي اينرو

/117 ص /2

دانستهاند/2 متصل حضرت آن به ميشود, تعبير تقوي لباس به آن از كه را
را اصحابش از گروهي حضرت, آن كه است رسيده ثبوت به پيامبر(ص) از
خرقه همانكه بود; علي(ع) آنان, جمله از كه كرد عمامه گذاري مباركش دست با
پوشانيد جامه را گرامياش خاندان حضرت, آن نيز و ميشود/ روايت او طريق از
دار دور آنان از را پليدي ناپا كيو پس مناند, دودمان اينان <پروردگارا فرمود: و
از الهÇي مÇعارف كÇه اقطاباند خاندان, اين ساختني/> پا ك ساز, پا ك را آنها و
بÇلكه مÇيآيد, بÇهدست آنÇان ناحية از عرفاني حقايق و ميشود نقل آنها طريق
طيالسي گذارد/ عمامه را او كه آن مگر نميگماشت به كار را والي هيچ پيامبر(ص)
روز در خÇدا(ص) پÇيامبر فÇرمود: كÇه است كرده نقل علي(ع) از خود درمسند
سÇپس آويÇخت/ مÇن سÇر پشت را آن و گÇذاشت مÇن سر بر عمامهاي غديرخم,
سÇرم بÇر را عمامه اين كه فرشتگاني بهوسيلة حنين و بدر روز در خداوند فرمود:

/120 ص /3

است/3 ايÇمان و كÇفر مÇيان فاصل حد عمامه, فرمود: و كرد, ياري مرا  گذاشتند,
از بعد پيامبرخدا(ص) كه است كرده نقل عدي بن عبداالÑعلي از درالمعرف¹ ابونعيم
بر عمامه اينگونه فرمود: و كرد دعا را وي غدير, روز در علي(ع) عمامه گذاري
و مسÇلمانان بÇين ز ميÇم فÇصل و اسÇالم چÇهرههاي عÇمامهها كه چرا گذاريد; سر
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مشركاناند/
را الحسن¹ درالمقاصد سخاوي حافظ سخن درالسميطالمجيد قشاشي صفي
پÇيامبر(ص) كÇه است نشÇده <وارد كه او سخن اين گويد: آن پي در و كرده نقل
باشد> پوشانيده يارانش از يك هيچ براي ه صوفي بين معمول صورت به را خرقه
داللت اينرو از نيست/// آنها براي مخصوص كيفيت ورود نفي جز مطلبي واجد
دارد/ ÇÇ آن غÇير و عمامه پوشاندن شدن ثابت از بعد ÇÇ كيفيت جواز و اطالق بر
نÇفي آن, از كÇه است روشن زيرا نميسازد; وارد خدشهاي كيفيت, نفي بنابراين
ورود عÇدم كÇه شÇد روشÇن پس نÇميآيد, الزم ديگر, كيفيت به پوشانيدن اصل
نÇدارد/ منافاتي كيفيت, آن از غير به پوشانيدن اصل ورود با مخصوص,  كيفيت
گونا گونثابت كيفيتهاي با جانبپيامبر(ص) از پوشانيدن د كهتعد اين بر عالوه
كيفيت به و دارد وجود گستردگي پوشانيدن, امر در كه است آن بر دليل اين و شد,
كÇبير يÇا و صÇغير و زن يÇا و مرد به و نميشود منحصر مخصوص لباس و خاص

ندارد/ اختصاص
در الهÇي اراÄة با (ص) حضرت آن كه اين و شد ثابت مطلب اين كه ا كنون
شيخ ميرساند, انجام به لباس و شخص حال مناسب را پوشانيدن ت, نبو نور پرتو
واليت, نور پرتو در و الهي اراÄة به بنا دارد اجازه نيز است پيامبر(ص) وارث  كه
تمام در او و رساند بهانجام او مكان و زمان و شخص حال تناسب به را پوشانيدن

/122 ص /1

نداشت/1 وجود حصري آن, كيفيت در كه چرا است; سنت پيرو كار, اين
در سÇهروردي يÇن هابالدÇش شÇيخ كÇÇه آنگÇÇونه خÇÇرقه, كÇÇه جÇÇا آن از
كÇلي مقصود و است, همنشيني به شدن وارد آستانة است, گفته عوارفالمعارف

گمان ميرود, اميد مريد براي خيري هر آن, پرتو در كه است همنشيني همان نيز
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بÇه تÇخلق در مÇريد حال به كه آن براي جز را هيأت و شكل اين آنها كه ميرود
وسيله كه آنچه هر و برنگزيدهاند, است, سودمند آدابشان به ب تأد اخالقشانو
از خاص بهطور چند هر ميباشد, مطلوب نيز خود است, مطلوب به دستيابي براي

/123 ص /1

باشد/1 نشده وارد پيامبر(ص)
غايت تا ندادهاند قرار اصل خود, طريقت در را آن ه, صوفي از خرقه به قاÄلين
پيوستگي و خود طريقت در ورود نشانة را آن بلكه باشد, مطلوب نتيجة و مقصود
از نشÇانهاي را خÇلعت پÇادشاهان, كÇه همانگونه دادهاند, قرار خويش مسلك به
خÇدمت و لشگÇريان جÇمع به ورود نشانة سرباز, لباس و دادهاند قرار زمامداري
رو و گناهان از كشيدن دست و توبه بر بيعتكردن خرقه, از مقصود است/ دولت
در بيرغبتي بهسبب دنيا از اعراض و صالح عمل انجام واسطة به آخرت به  كردن
با عمÇر كردن آباد و خدا ياد به آن از مشغولشدن و آن به چشمدوختن ترك و آن

ميباشد/ است, مرقع و خرقه آن اهل شأن كه او فرمانبرداري
در امÇر ايÇن چÇون گÇويد: مهاي مقد از بعد الخرقه رسالةنسب در ا كبر شيخ
دو هÇر به و كنند جمع لباس, دو آن ميان خواستند يافت, استقرار اهللا اهل نفوس
الهي پاداش شايستة سوي, دو از و كرده جمع سن Ôح دو بين تا گردند آراسته زينت
بهعنوان است, معلوم آنان نزد كه شكلي با را خرقه اين پوشيدن اينرو از  گردند;
را آن درحÇقيقت, كÇه بÇاطنهايشان لبÇاس بÇه را آنهÇا تÇا دادند قرار سنت يك

/12ê ص /2

دادهاند/2 قرار ادب و همنشيني را آن و بخشد آ گاهي ميخواهند,
و شÇيخ بÇين ارتÇباط خرقه, پوشيدن گويد: درعوارفالمعارف سهروردي
شÇرع در گزينش اين و است, مريد جانب از شيخ گزينش و تعيين Hصرف و مريد
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و ميكند راهنمايي و ارشاد را او كه شيخي است; مباح و جايز دنيوي مصالح براي
و اعÇمال تÇباهي و نÇفوس آفتهÇاي از را او و مÇيشناساند او بÇه را خوبيها راه
ف تصر تا ميپوشاند خرقه مريد تن بر او پس ميسازد, آ گاه دشمن ورودگاههاي
و است, پذيرش و سپردن نشانة خرقه, پوشيدن بدينترتيب نمايد, اظهار را او در
حكÇم و مÇتعال خداونÇد حكم در او شدن داخل شيخ, حكم در مريد شدن داخل

است/ پيامبر(ص) با بيعت سنت نگاهداشتن زنده و او(ص) پيامبر
گوشدادن بر خدا(ص) پيامبر گفت: كه است كرده نقل ش جد از صامت ابن
در پس است/// كرده مبايعت ما با ا كراه و رغبت با و آساني و سختي در پيروي و

/12ë ص /1

است/1 همنشيني به ورود آستانة خرقه, و است بيعت معناي خرقه,
آن بر كردن حكم و است يكي لباس گويد: الخرق¹ رسالةنسب در ا كبر شيخ
بÇهسبب ظÇاهر لبÇاس كÇه همانطور است/// متفاوت مقصدها اختالف بهواسطة
گÇونا گÇون بÇدينسبب, نÇيز باطن لباس است, مختلف نيتها و مقصدها تفاوت
آن است, شÇده القÇا¾ مÇن جان در آنچه براساس من, نزد لباس اين اصل است///
نه و من زمين نه فرمود: چنانكه است, پوشانده را مÆمنش بندة دل حق, كه است
كه است آن لباس است/ من جايگاه مÆمن, بندة دل و ندارد, مرا گنجايش آسمانم,
خÇفيف ابÇن و شÇبلي زمان در لباس دو بين جمع پس دربرگيرد, را خود پوشندة
با همنشيني از بعد و كرديم عمل روش همين به نيز ما و است گشته پديدار تا كنون
مشÇايخ ايÇن دست از را آن آنÇها, آداب بÇه ب تأد و فÇراوان بÇÇزرگوار مشÇÇايخ
صÇحت بÇه محكوم باطن, جهت از هم و ظاهر حيث از هم لباس, تا در بركرديم

 گردد/
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/(2ì . خير>(اعراف ذلك التقوي لباس و Hريش و سو¾آتكم يواري Hلباس عليكم أنزلنا قد بنيآدم <يا آية در /1

است1 فÇرموده اظÇهار حÇق, كÇه صÇورتي به معروف, خرقة اين شرطهاي
پÇوشانده صÇدق لبÇاس بÇا كÇذب زشÇتي است; زشتي و بدي پوشاندن از عبارت
عهدو به وفاي لباس با پيمانشكني زشتي امانتو لباس با خيانت زشتي ميشودو
اخالقيو بزرگواريهاي خرقة با پست صفات زشتي اخالصو خرقة با ريا زشتي
عاليو لق Ôخ هر خرقة با پست لق Ôخ هر و پسنديده, امور خرقة با ناپسند امور زشتي
نعمت كفران و خدا بر توكل با موجودات بر توكل و تجريد توحيد با اسباب ترك

/127 ص /2

شد///2 خواهد آراسته الهي زيور به سالك آنگاه نعمتآفرين; از سپاسگزاري با
رفÇص نÇه است همين است, شده روايت علي(ع) از كه خرقهاي از منظور

/132 ص /3

هÇمنشيني خÇرقه, از مÇنظور كه اين به كردهاند تصريح ه صوفي بدنها/3 پوشا ك
زمان از تعبير گفتهاند: و نباشد, يا و باشد خرقه بركردن در آنجا در خواه است,
و "خÇرقه" كÇلمة آن, از پس و است بوده "صحبت" واژة با جنيد, تا پيامبر(ص)

است/ رفته به كار پيروي و همنشيني بهجاي "لباس"
در ورود آسÇتانة را آن كÇه حÇال عين در كردهاند, اتخاذ را خرقه كه ه صوفي
اين Hصرف قصدشان دادهاند, قرار پيروي و همنشيني آغاز از نشانهاي و طريقت
بركت و شيخ حال سرايت يعني است, لباس به مقرون كه را آنچه بلكه است, نبوده
است, نبوده حال آن به مريد آن, از پيش كه را حالتي پيدا كردن و مريد به او سر و
و خداوند به او دلبستگي و طريقت به او دل جذب سبب آن, پس كردهاند, قصد
آن خÇواهشهÇاي و دنÇيا به او كردن پشت و سلوك در او صادق و كلي  گرايش

/13ì ص /ê

و ميكند خود تن از حال, به اتصاف از پس را جامهاي كامل, شيخ وقتي است///4
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كÇوري از بÇعد او و مÇيكند سÇرايت مÇريد بÇه حÇال آن ميپوشاند, مريد بدن بر

/138 ص /1

ميگردد/1 بينا موجودات, مشاهدة تاريكي و ناداني بهواسطة درونياش
پوشيدن راز كه من برادر اي بدان گويد: مدارجالسالكين در شعراني عارف
مÇريد به را دي(ص) محم اخالق جملة آنها كه است آن كامل, عارفان نزد خرقه

/1ê3 ص /2

ميزدايند/2 او از را زشت صفات همة يا ميدهند/// خلعت صادق
هÇر نÇيست, بيش يكي خود, درحقيقت خرقه گويد: عيدروس ابوبكر شيخ
بين ريسماني خرقه, زيرا باشد; د متعد ميكنند, ك تمس بدان كه آنان دست در چند
در خÇدا دست شيخ, و است/// دناپذير تعد حقيقت, به كه است بندگان و خداوند
او از كه است آنان بين در الهي سر و ميورزند ارادت او به كه است كساني ميان
عرف در خرقه پوشيدن گويد: الجوهري¹ درعقداليواقيت وي ميكنند/// پيروي
و گÇرفتن پÇيمان هÇمنشيني, از است عÇبارت آنÇها اصÇطالح و ه وفيÇص بÇزرگان
اودرقلبوي ف بلكهتصر فشيخدرمريد, تصر آن, حقيقت ذ كر,و تلقينكردن

/1êë ص /3

اوست/3 باطني تربيت و مريد روح در او روح سريان و
وجÇود بÇا كه است آن خرقه/// كه مبر گمان بيچاره اي گويد: شعراني عارف
كه است لباسي تنها آن, بلكه ميشود, نهاده دوش بر صفتها, بدترين ارتكاب
تن از را آن سپس مينهد, خود بدن بر زمان از برههاي در نفس پا ك واصل شيخ
اخالق و زايل او از را ناپسند صفتهاي درنتيجه ميپوشاند, مريد به و برده بيرون

/1êë ص /ê

ميسازد/4 آنها جايگزين را ستوده
شÇده روايت نÇيز بصري حسن طريق از غير د, متعد طرق از علي(ع) خرقة
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روايت و شÇهيد(ع)/// حسÇين روايت و سبط(ع)/// حسن روايت قبيل از است;

/1ì8 ص /1

عارف اولياي ا كثر قرني/1 اويس روايت و دردا¾/// أبي روايت و زياد/// بن  كميل
بصري حسن روايت از و علي(ع) خرقة طريق از دي(ص) محم امت قطبهاي و
مÇرجÇع و پيشوا علي(ع) كه اين به كردهاند تصريح و شده تربيت حضرت آن از
علوي و چشتي و كبروي و سهروردي و بدوي و رفاعي و قادري خرقة آنهاست/
و الي زÇغ و هروي و قشيري و دي محم و نقشبندي و مديني و خلوتي و شاذلي و
از يÇا بيروناند, صد عدد از جملگي كه اينها همة فروع و و/// ساحلي و دسوتي

/17ê ص /2

ميشوند/2 متصل علي(ع) به بيت(ع), اهل طريق از يا و بصري حسن طريق

علي(ع) از بصري حسن سماع داليل و شواهد

اثبات را علي(ع) از حسن روايت حديثي, و اصولي قواعد و تاريخي حقايق
وي, با او ديدار و علي(ع) از حسن شنيدن ميدهد/ آن صحت به حكم و ميكند
بÇيان در درمراسيل حاتم ابي ابن است/ اختالف مورد رين, متأخ و مين متقد بين
از كسي او آيا كه شد سÆال حسن دربارة ابو زرعه از گويد: عثمان از حسن شنيدن
و عفان بن عثمان وي ديدني; است, ديده را آنها گفت: وي است? ديده را بدر اهل
بصري حسن نه, گفت: است? شنيده حديثي دو آن از آيا گفتم: است, ديده را علي
در را علي(ع) و بوده ساله 1ê پسري شد, گرفته بيعت علي(ع) براي كه روزي در
مالقاتي وي با حسن آن, از پس و رفته كوفه به علي(ع) سپس است, ديده مدينه
ميكرد/ بيعت علي(ع) با كه درحالي ديدم را زبير من گويد: حسن و است, نداشته
را آن و كÇرده اسÇتخراج را عÇلي(ع) از حسن روايت المختار¸ در سي مقد حافظ
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/181 ص /1

است/1 شمرده صحيح
گويد: ابيطالب بن علي بمناقب الطالب اسني خود كتاب در جزري حافظ
ابيطالب بن علي مصاحب بصري, حسن كه اين بر كردهاند اجماع ف تصو مشايخ
خصوص اين در كثير بن حافظ شيخمان, از است/ پوشيده خرقه او جانب از و بوده
و بÇاشد كÇرده اخÇذ علي(ع) از واسطه بدون حسن نيست بعيد گفت: او پرسيدم,

است/ شنيده عثمان از او زيرا است; ممكن وي با او مالقات
او به مسافت حيث از علي(ع) زمان در حسن گويد: جامعالنوازل در برزلي
نزديكياش سنشو خاطر به وي از او اخذ امكان كه به گونهاي است بوده نزديك

/18ê ص /2

در سÇيوطي حÇافظ است/2 شده نقل او از نيز مقبول روايتي و است داشته وجود
برخÇي دارند, نظر اختالف علي(ع) از حسن شنيدن در حافظان گويد: زادالمسير

آن اثÇبات بÇه هاي دÇع و نكÇردهانÇد اثÇبات را آن معين, بن يحيي و بخاري نظير
بن حافظ و است بخشيده رجحان را آن المختار¸ در سي مقد حافظ و پرداختهاند,
شنيدن واسطة به علي(ع) از حسن روايت از را حديثي درتهذيبالتهذيب حجر
اين گويد: ما شيوخ شيخ صريفيني, حسن بن د محم است گفته سپس و كرده ذ كر

/18ê ص /3

وثوقاند/3 مورد آن, رجال و است علي(ع) از حسن شنيدن در روشني نص
گرفتن و علي(ع) از حسن شنيدن كه عرفا و ه صوفي مشايخ بزرگان جمله از
ين محيالد ا كبر شيخ ثيناند, محد از خود و كردهاند اثبات را وي از او ط توس خرقه

/18ì ص /ê

ميباشند/4 و/// جيالني غوث و كبري ين نجمالد شيخ و عربي ابن
از بÇصري شÇنيدن مÇنكران انكÇار گÇويد: الفÇرق¹ رسالةاتحاف در سيوطي
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حسÇن زيÇرا ميشود; حمل و بازگشته مدينه از علي(ع) خروج از بعد به علي(ع)
<ما ميگويند آنان كه است آن جالب است, نشتافته علي(ع) مالقات به آن از پس
خرقه پوشيدن سند است, نشنيده حديثي علي(ع) از حسن قايليم كه اين وجود با
ذيÇل در اندراج اميد به و ه صوفي بزرگان به تبر ك بهعنوان علي(ع) از حسن از را

/187 ص /1

ميكنيم>/1 روايت و نقل آنان, زمرة در آمدن بهشمار و آنها امداد و ه توج
اال الاله فرا گيري ثين, محد از بعضي گويد: ¹ وفي الص درقواعد شعراني عارف

از آن ثبوت دشواري خاطر به را ابيطالب(ع) بن علي از بصري حسن ط توس اهللا

را علي(ع) با بصري حسن ديدار آنها از برخي بلكه كردهاند, انكار مشهور, طريق
كرده مالقات وي با او كه است آن حق طريق,و گرفتن به رسد چه نمودهاند, انكار

است/ پوشانده خرقه را او و آموخته ذ كر بدو وي و
آن سÇند كÇه گÇفتهانÇد و كرده روايت سيوطي شا گردش, و حجر ابن حافظ
كÇه شÇنيدم عÇلي(ع) از مÇيگفت: بÇصري كÇه وثوقاند مورد آن رجال و صحيح
نÇيست معلوم كه باراناند مانند من, امت است: فرموده خدا(ص) پيامبر ميگفت
در عÇلي(ع) از گÇفت: كÇه است شده نقل حسن از آخرش/ يا است بهتر آن ل او
عÇثمان گÇفتند: چيست? اين گفت: ميشنيد, را صدايي كه درحالي شنيدم, مدينه
درمسند ندادم/ مهلت و رضايت من كه باش شاهد پروردگارا فرمود: شد,  كشته
كÇردم/ مÇصافحه عÇلي(ع) بÇا گÇفت: كه است شده نقل حسن از مسدي بن حافظ
شده اثبات علي(ع) از حسن روايت حافظان, از گروهي و من نزد گويد: سيوطي
تÇمام و است المÇختار¸ االحÇاديث در ين ضيا¾الد حافظ آنان, جملة از كه است

است/ صحيح است, آن در كه احاديثي
خÇود مÇيان در را خÇرقه پÇوشيدن و تÇلقين سند پيشينيان, كه ميشود معلوم
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بÇهدست دست ثين حدÇم طÇريق از ثبوت بدون گذشتگان, به ظن حسن بهخاطر
شنيدن و آمدند آنها موافقان و سيوطي جالل و حجر بن حافظ آنكه تا ميكردند

رساندند/ دو آن به را سند و نمودند تصحيح را علي(ع) از حسن
است آن برگزيده قول گويد: تلقين سند آوردن از بعد االنباه انباه در  كوراني
كÇه شنيدم حسن از گويد: صهبا¾ ابي بن عقب¹ است/ شنيده علي(ع) از بصري  كه
جÇملة از عقبه كه سند اين رجال توثيق اثبات با ميگفت/ (چنين) علي ميگويد:
بÇاقي عÇلي(ع) از حسÇن شÇنيدن منكر براي مستمسكي و دليل ديگر آنهاست,

/188 ص /1

جانب از خواه صرف, گفتار نه است, دليل به اعتبار كه آن مهم نكتة نميماند///1
مÇيكند, هÇمراهÇي را اثباتكننده كه دليلي و نفيكننده, جانب از يا و اثباتكننده

/190 ص /2

است/2 قبول مورد اجماع, به وي سخن اينرو از است; مالقات و ديدن و شنيدن
ره منو مدينة در بود, مانده باقي عمر خالفت پايان به سال دو كه زماني حسن,
از بعد وي رسيد, سالگي چهارده به سنش كه آن تا بود شهر اين در و آمد دنيا به
حÇديث اهÇل بÇين مطلب, اين در و شد, خارج بصره سوي به عثمان شدن  كشته
است شده نقل صحيح سندهاي با حسن از و نيست/// اختالفي هيچ ر, متأخ و م متقد
بن خالد است/ موسي بن اسراÄيل از نقل به درتاريخ بخاري سخن آنها جملة از  كه
مÇيكرد, ايÇراد خÇطبه كه ديدم را عثمان گفت: و داد خبر ما به حسن گويد: بكير

/192 ص /3

برميخاست/3 و مينشست كه بودم ساله پانزده پسري من كه درحالي
مÇدينة در ت, مد اين طول در علي(ع) پس شد, ثابت مطلب اين كه ا كنون
است; نÇبوده دور مدينه از عثمان, قتل از بعد ماه چهار جز به و است بوده ره منو
سال اني ربيعالث ماه پايان در علي(ع) خروج و 3ë سال ة ذيحج در عثمان قتل زيرا
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شهر يك در علي(ع) با حسن كه است صحيح يقين, به اينرو از است/// بوده 3ì
خÇانة در او سÇپس رسÇيد, پÇانزده يÇا چÇهارده بÇه حسÇن نÇس كه آن تا بودهاند;
سÇلمه ام اربÇاب و قوم برگزيدة مادرش, زيرا يافت; پرورش سلمه ام المÆمنين, ام
بÇه عÇثمان خÇالفت زمÇان در وي, از سÇاÄب ابن نقل به بنا حسن, اينرو از بود;

داشت/ آمد و رفت پيامبر(ص) زنان ساير خانههاي
ديدار به پيامبر(ص), سفارش به بنا علي(ع) گويد: االدبالمفرد در بخاري
آمÇد و رفت آنÇان بÇا آنÇها مÇصالح تأمين براي و ميرفت حضرت آن همسران
و داشت گÇرامÇيش خÇاندان و علي(ع) با بيشتري ارتباط سلمه ام بهويژه داشت,

داشت/ اقامت او خانة در مادرش با همراه حسن
آن خÇانة زيÇرا بÇود; پيامبر(ص) زنان و سلمه ام همساية علي(ع) همچنين
و داشت بهعهده را مردم امامت علي(ع) بود/ چسبيده آنان خانههاي به حضرت
بÇلوغ شرف در و نوجوان هنگام, آن در حسن و ميآورد بهجا عيد و نمازجمعه
داشت; مÇداومت او سر پشت نماز به ت مد آن در كه بود كساني از HنÃمطم و بود
به سالگي هفت سن در را كودكان كه بود كرده امر خود ياران به پيامبر(ص) زيرا
نÇوجوان بÇه نسÇبت امÇر, اين پس بزنند, را آنها سالگي ده در و فراخوانند نماز
آن در او خÇانة و يÇافت پÇرورش سلمه ام دامان و ت نبو خانة در كه ساله چهارده
اين بود? خواهد چگونه بود, گشوده او روي به آن در و مسجد به چسبيده هنگام,
و مÇتعارف پيامبر(ص) مسجد در جز نماز و جماعت از تخلف كه است درحالي
كه كساني نقل چگونه است, قاطع نص بهمنزلة كه قراين اين وجود با نبود/ معمول

/193 ص /1

بود?1 خواهد مردود انقطاع, و ارسال به كردهاند, روايت علي(ع) از حسن از
او از و شنيده را او خطبة و ديده را عثمان بصري ارقم, بن سليمان نقل به بنا



13ë /// الجلي البرهان أو العارفين اءمام طالب ابي ابن علي

از عÇلي(ع) خÇروج از پÇيش تي مد عثمان, كه آن حال و است كرده روايت نقل
نداشت, عثمان داشت, سلمه ام با علي(ع) كه ارتباطي مجاورتو و شد كشته مدينه
اثÇبات وي از او دريÇافت و عÇلي(ع) بÇا حسÇن ديÇدار است ممكن چگونه پس

/193 ص /1

نگردد?1
شد, ثابت رفت, دنيا از علي(ع) از پيش كه عثمان از حسن شنيدن كه ا كنون

/19ë ص /2

عÇلي(ع) از حسÇن شÇد/2 خواهÇد ثابت اولي طريق به علي(ع) از او شنيدن پس
حضرت آن به او جانب از را آنها راويان, از گروهي كه است كرده نقل را احاديثي
پيروي و همنشيني و تلقين و خرقه او طريق از ه صوفي كه همچنان دادهاند, اسناد
زماني تا است انقطاع عدم و اتصال اصل وثقه, عدل روايت در و دادهاند, نسبت را
ثبوت گواه انقطاعو نافي قاÄمو دليل, شود,و اقامه اتصال عدم ارسالو بر دليلي  كه

/19ì ص /ê و 3

جملة از غيرمنقطعاند/3 و متصل جملگي شده, ياد احاديث اينرو از است; اتصال
پيامبر(ص) تكفين حديث و رفع4 حديث است, مورد برده بالغ كه احاديث اين

/199 ص /7 و ì و ë

سورة ê7 آية تطبيق حديث نيز و فطر6 زكات به دعوت حديث و علي(ع)5 ط توس
ميباشد/ بدر7 اهل بر حجر

كÇه هنگامي گويد: وي كه است كرده نقل بصري حسن از الكني در دوالبي
او و بودم او همنشين و علي(ع) حلقة در من برخاست, عثمان خانة از فرياد و ناله
مÇيگفت: و بÇرده بÇاال آسÇمان سÇوي بÇه را خÇود دست دو كÇه درحÇالي ديدم را

/203 ص / 8

حسÇن از هÇمچنين مÇيكنم/8 بÇراÄت اعÇالن تو به عثمان خون از من پروردگارا,
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شنيده او از و كرده نقل علي(ع) از فراوان او كه است شده وارد صراحت به بصري

/20ê ص /1

است/1 شنيده علي(ع) از را آنها است, رسيده او از آنچه بيشتر كه اين و است
حسÇن از گويد: وي كه ميكند نقل عبيد بن يونس از درتهذيب مزي حافظ
درك را او كÇه درحÇالي گفت/// چنين پيامبرخدا(ص) ميگويي چگونه پرسيدم:
از نÇقل بÇه مÇيكنم, روايت پÇيامبرخÇدا(ص) از من آنچه گفت: وي نكردهاي?!

/20ë ص /3 و 2

نيست/2 علي(ع) از بردن نام ياراي مرا كه هستم زماني در من منتها است, علي(ع)
شÇد, سÆال علي(ع) مورد در بصري حسن از گويد: دراستيعاب عبداهللا ابن
خداوند تيرهاي از هدفگرا تيري علي خدا, به <سوگند گفت: چنين ساÄل به وي
پيامبر به آنان از نزديكتر و آنها از پيشتر و برتر و امت اين مربي و دشمنش بر
اثر او در سرزنش خدا, دين در و نميورزيد سستي خدا فرمان در بود, خدا(ص)
به او و شد اعطا او به عزاÄمقرآن نميكرد, ناروا ف تصر خدا مال در و نميگذاشت

يافت>/ دست آن م خر و سرسبز بوستانهاي
وي كه پيداست آن از كه داد پاسخ به گونهاي ساÄل به جمالت اين در حسن
در سÇاÄل آنگاه است, نموده مشاهده را او سيرة و ميشناخته را علي(ع) حاالت
را عÇلي(ع) وي كه است بوده مشهور آنان نزد كه چرا نكرد سÆالي او از اينباره

است/3 شده واقع سÆال مورد او دربارة اينرو از و بوده محشور او با و ديده
ديÇدن جز ا گر گويد: بصري حسن دربارة درمرآ¸المحاسن فاسي ابوحامد
مÇيكرد; كÇفايت ديدن همين نميشد, ثابت بصري حسن براي چيزي علي(ع),
از برخي و است, كافي پيروي همنشينيو خصوصيت شدن حاصل در رÅيت زيرا
دربارة اين و ميرسانند/// انجام به نگاه يك با را الياهللا ايصال كه كسانياند مشايخ,
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كه حسن به نسبت بهويژه است, واضح و صادق اقرب, و اولي طريق به علي(ع)
پستان آن گرفتن دهان به خصوصيت و بود, آماده و مستعد نور, آن پذيرش براي

/21ì ص /1

گرديد/1 شايسته بدان, او و بود كافي را او پا ك,
سابق اولياي ميان در آنچه كه بدان گويد: عد¸المريدالصادق در زروق شيخ
ديدار و دوستي تنها بلكه نبود, مألوفي اصطالح و معروف ترتيب بود, مطرح قوم
بهواسطة ميكرد, مالقات برترينشان با وقتي آنها نازلترين كه بدينترتيب بود,
كساني يابد, ق تحق او در حالتي كه هركس زيرا ميشد; بهرهاش حاالتي او, ديدن
به حاالت و بود, نخواهند بينصيب حالت آن از ميشوند حاضر او محضر در  كه
يك بÇا كÇه كسي است ممكن چگونه گويد: عريف ابن اينرو از ميرسند, ارث

/218 ص /2

رسد?2 فالح به است, نداشته نشر و حشر رستگار شخص
آن ذ كر, شرايط از كه بدان گويد: تلقين خرقهو دربارة رسالهاش در عراق ابن
تي خاصي و عجيب شأني را آن كه چرا شود; ي تلق بزرگ مردان لبهاي از كه است
خÇدا بÇه بÇصيرت با كه شيخي از را ذ كر صادق, مريد كه زماني تا است/// غريب
مÇينگرد, را او خÇود, چشÇم بÇا و مÇيرساند مÇدد را وي بÇدان, و مÇيكند دعوت

/219 ص /3

از يكÇي گÇفت خÇوش چÇه و شÇد///3 نخواهÇد بارور وجودش درخت فرانگيرد,
مقامي به او به شيخش نگاه بهسبب صادق مريد كه الهي راهنمايان و باهللا عارفين
عالم در گويد بجلي حسين و رسيد, نخواهد بدانجا سال هزار كوشش با كه ميرسد
خÇدا(ص) پÇيامبر اي مÇن, سÇرور اي كÇردم: عرض و ديدم را پيامبر(ص) رÅيا
براي خدا اولياي از اي ولي برابر در تو ايستادن فرمود: است? كدام اعمال برترين
بÇه شÇوي/ قطعه قطعه كه آن تا كني عبادت آنچنان را خدا كه است آن از بهتر تو
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/219 ص /1

مرده/1 يا و باشد زنده فرمود: مرده? يا باشد زنده كردم: عرض حضرتش
از نÇقل بÇه بÇصري حسÇن حال شرح در والنهاي¹ البداي¹ در كثير ابن حافظ
مÇيشد, مÇنتفع آن از مÇينگريست, حسÇن به وقتي انسان گويد: عبيد بن يونس
است بزرگ عرفاي وصف اين نميديد/ را او عمل و نميشنيد را او سخن هرچند
پس است, داده خÇبر آن از نگÇاشته, را حÇالشان شÇرح و ديÇده را آنها كه هر  كه
او صÇفت اين به شهادت پيامبر(ص) كه درحالي نباشد اينگونه علي(ع) چگونه
عبادت علي(ع) چهرة به نگريستن يعني عباد¸> علي لي اء <النظر است: فرموده و داده
كردن نگاه بهسبب مستعد بينندة كه آن براي جز نيست, عبادت نگاه اين خداست/
اهللا في محبت و آخرت به ميل و ايمان و خدا از ترس و باطن حال حيث از او به
حديث او از و داشته نشر و حشر و همنشيني او با كه كسي وضع پس ميبرد, بهره

/222 ص /2

بود?2 خواهد چگونه بصري حسن چون شخصي بهويژه است, شنيده




