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سرمقاله
خويشرابشناس,نهازراهقياس

است, درمانها و دردها ريشه شناخت گرو در بشري آالم حل براي راهي جستجوي
دو بÇه شناخت كه پيداست دارند/ فردي هر ضمير بطن و وجود كنه در جاي دو هر  كه
مÇوقعيت بÇا مÇتناسب شÇناخت نÇوع دو ايÇن عملي/ و نظري ميگردد: تحصيل صورت
<شÇناسنده> نÇظري شÇناخت در است/ شÇناخت> مورد <موضوع به نسبت <شناسنده>
شناسنده عملي شناخت در آنكه حال دارد, قرار تجربه و شناخت مورد دستگاه از خارج
بنفس/ معرفت <خودشناسي>يا مانند ميباشد, شناخت <موضوع>مورد عين پژوهنده و
روشÇنترين از كÇه است شÇخصي ÂامÇك تجربهاي و فردي امري شناخت نوع اين البته
هر شناخت مورد موضوع كه جهت آن از سهل ميرود/ بهشمار ممتنع و سهل مصاديق
او به شخص خود از كه پيداست و Ç ديگر چيز يا كس نه است; شخص آن خود شخصي
جز شناخت و معرفت اين تحصيل كه آنرو از ممتنع اما Ç نيست چيزي يا كسي نزديكتر
ويژه نيست امرساده اين و نميگردد, ميسر خويش خويشتن درعمق غوص و راهغور از
را ما زمانه مردم ا كثريت كه (aliénés) بيگانه> خود <از و <ناخويشمند> اشخاص براي

ميدهند/ تشكيل
ضÇمير ناپيداي جهان از شناخت و معرفت كسب پي در كه طرقي و علوم زمره از
از سده يك از بيش آنكه با Ç علم اين اما برد/ نام روانكاوي علم از ميتوان است آدمي
طريق از اشخاص و افراد رواني مشكالت راهحل در زيادي توفيق Ç ميگذرد آن تكوين
كه بود معتقد Ç پسيكاناليز پدر Ç فرويد است/ نياورده بدست (پسيكاناليز) <روانكاوي>
بازگشودن به بپردازد, خويش حيات زواياي كمون بيان به آناليز جلسات در آدمي ا گر
نحوه اين ميآيد/ فايق است او رواني ناهنجاريهاي و مشكالت ريشه كه كهن عقدههاي
مورد روش بر گوستاويونگ كارل و ننمود, مقصود از كفايت اما خويش> از <شناخت
از شÇناخت بÇه روش ايÇن كÇه داد نشÇان و آورد بÇهعمل فÇراوان انتقاديهاي وي اشاره
و مييابد, دست پيچيده درهم عقدههاي ريشه به تنها بلكه نميگردد, منتهي <خويش>,
چنگ از خالصي راه در شده آناليز شخص مددكار Ç آنها بازگشايي Hاحيان و Ç عقدهها اين



فن در جديدي متد فرويد روش به انتقاد عين در <يونگ> البته نيست/ <ناخويشمندي>
اعتبار يك به بود/ شرق> <عرفان وامدار توجهي قابل بهميزان كه نمود وضع روانكاوي
انتزاع شرقي> <عرفان از را <روانپژوهي> فن تا است كوشيده يونگ كه گفت بتوان شايد
روانكÇاوي <مÇتد و دهÇد قرار غربي> آناليتيك <روانشناسي دستگاه در را آن و نموده
راهبرنده و است فراواني نارساييهاي داراي نيز متد اين معذلك نمايد/ عرضه را خويش>

نيست/ مقصود به
شÇناخت مÇفهوم و بÇهمعني يعرف> <عرف, فعل از وصفي مصدر <عرفان> واژه
نيست, Ç آن غربي مفهوم به Ç روانپژوهي و روانشناسي و روانكاوي فن عرفان ميباشد/
و جوهر اعماق به برگشت و رفت بليط <عرفان> است/ <روانپروري> روش و راه بلكه
در كÇه مسافرتي است/ شخصي Âكام و تجربي مسافرت يك گرو در انساني ضمير  كنه
مÇيكند/ تÇجربه خÇويش> <خÇويشتن در را خÇدا Ç <بيخويشي> عين در Ç فرد آن اثناي
<عرفان> نيست/ <مدرسي> تعليم و انتقال قابل زباني و لساني بصورت عرفاني تجارب
بر درونگرايانه سلوك و سير يك در كه است فراحسي و مستقيم شهود و كشف از حالتي
ميكند/ ياري خويش آفرينش معماي درك در را او و ميگردد طاري مسافر فرد وجود
از Ç است روانÇي نÇارساييهاي كليه ريشه كه Ç خويش از غفلت سفر, اين از بازگشت در

ميبندد/ بر رخت عارف وجود مملكت
خويش عارفبهآبترنكندرختوپخت زنÇد فÇلك بÇر سÇر حÇادثه خيز موج  گر
روشهاي ناتواني و ميگردد افزون زمانه مردم بر روانپريشيها فشار كه نسبت همان به
پيش از بيش مغربزمين پژوهندگان ميشود, عيانتر نارساييها اين معالجه روانكاويدر
روش تصوف دبستان به رجوع با تا ميكوشند و ميآورند رو شرقي تربيتي روشهاي به

كنند/ تجربه را عرفاني مكاشفات و فرا گيرند را درون به سفر عملي
چشÇمانÇداز در بÇيكرانÇه افقي و وسيع عرصهاي نوين عصري طليعه در و امروزه
حÇتميتي و ضÇرورت مكÇتب ايÇن ارزشهاي اراÄه روي بدين و گرفته قرار ايران عرفان
و مشكالت همه به باتوجه و خويش, سهم به كهعرفانايراننيز آن اميد يافتهاند/ بسيار

بردارد/ طريق اين در Ç ناچيز و نا كافي هرچند Ç گامي نارساييها



تÇاريخهاي در كÇه مÇجذوبعليشاه تÇابنده نÇورعلي حÇاج آقÇاي حÇضرت سÇÇخنرانÇي دو مÇÇتن -1
و شÇده ايÇراد تÇهران در قربان سعيد عيد و حج مراسم فرارسيدن مناسبت به 78.1.8 و 77.11.2ë
صورت همان به مطلب خطابي لحن شده سعي المقدور حتي و است درآمده تحرير رشته به سپس

ايران)/ گردد(عرفان حفظ شده عنوان اصلي

وعيدقربان(1) سفرحج
مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر

بسماهللالرحمنالرحيم

و بÇروند خÇدا خÇانه زيارت به قصددارند كساني و است نزديك حج مراسم
عÇرض مÇيرسد بÇخاطرم كÇه نكÇاتي اينرو از آمدهاند/ خداحافظي به هم هاي عد

ميكنم:
مÇراجÇع رسالة به ميتوانيد است/ شده نوشته رسالهها در حج شرعي احكام
كدام هر شرعي احكام از غير اما بدانيد/ را سواالت آن پاسخ و كنيد مراجعه تقليد
گفتار صورت به را معاني اين حقيقت البته دارد/ نيز خاصي معناي حج, اعمال از
بخشي انجام كرد/ درك Hقلب و داد نشان عمل با را آن بايد بلكه كرد, بيان نميتوان
و يÇادگار كÇه ديگÇر بÇخشي و بÇدهد انسÇان بÇه خÇاصي حالت بايد اعمال اين از
حÇضرت و ابÇراهÇيم حضرت مانند هستند, ما عالقه مورد كه كساني از خاطرهاي
از غير اعمال اين زيرا بياندازد; آنها باطني معاني ياد به را ما و/// هاجر و اسماعيل
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دويÇدن) نÇيمه حالت (به له روه مثال دارد, نيز عرفاني معناي يك ظاهر صورت
به آب يافتن براي ديد, را خود كودك تشنگي وقتي كه است هاجر حالت يادگار
يÇا كÇرد/ طي بار 7 در را مروه و صفا كوه بين مسافت از قسمتي دو نيمه صورت
اسماعيل حضرت ميخواست ابراهيم حضرت كه است اين خاطره گوسفند  كÔشتن
قÇرباني را گوسفند آن و آمد گوسفندي خداوند جانب از برايش كه كند قرباني را
حضرت كه دارد هم معنايي هركدام اما است/ خاطرات تجديد اعمال نوع اين  كرد/
فÇرمودهانÇد رابÇيان اعÇمال آن از كÇدام هÇر معناي لي مفص حديث در (ع) سجاد
شعر جز به و بود عارفي شاعر و بود اسماعيليه شيعيان از يكي كه هم وناصرخسرو

است/ كرده بيان را خود زندگي روش از حالي شرح مفصلي قصيده در وي البته -1

است/(1) درآورده نظم به آنرا نميسرود, ديگري شعر عرفاني
و مÇيكرد زنÇدگي اشرافي و متنعم خانواده يك در زمان آن در ناصرخسرو
عيش وسايل همه كه زمان آن پادشاهان دربار به هم Hطبع و بود نوش و عيش اهل
رفتو هم روحانيون و فقها دربار, در ولي گرديد/ جذب بود, فراهم آن در نوش و
است ذوقÇي بÇا و اسÇتعداد بÇا انسان ناصرخسرو كه ديدند وقتي آنها داشتند, آمد
مÇعنويت دنÇبال بÇه بايد و نيست اينجا تو جاي كه شدند يادآور او به بار چندين
عÇلوم دنÇبال بÇه و كÇرد رهÇا را دربار او باالخره مطلب, اين تكرار اثر در بروي/
رسÇيد/ اعال درجه به هم علوم اين در و رفت غيره و فقه اصول و ديني و ظاهري
طÇرف بÇر مÇعنويش تشنگي آن و نكرد سيراب را او هم علوم اين يادگيري ولي
حركت مكه جانب به هم واو برود مكه سمت به بايد كه ديد خواب پس نگرديد/

خÇيلي و جÇعفرصادق(ع) حضرت فرزند اسماعيل ميدانند/ اسماعيل پيرو را خود اسماعيليه -2
اجازه كه بود بسطامي بايزيد مانند او نوشتهاند كتابها در كه آنطور و بود حضرت آن عالقه مورد هم
Ñ

حÇضرت حÇديث ايÇن خسرو ناصر گرويد/(2) اسماعيليه فرقة به سرانجام و  كرد
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Ø

اجÇازه رضÇا(ع) امÇام طÇرف از كÇه كÇرخÇي مÇعروف مثل يا داشت را حضرت جانب از نمايندگي
از نÇمايندگي هÇم اسÇماعيل بÇودند/ كÇرده تÇعيين را نÇمايندگاني اطÇهار(ع) اÄمه داشت/ نمايندگي
تÇصريح جÇعفرصادق(ع) حÇضرت كÇه نوشتهانÇد مورخين از بعضي داشت/ صادق(ع) حضرت
نگه را او جنازه حضرت كرد, فوت اسماعيل كه بعد ولي است/ من جانشين اسماعيل كه فرمودند
هم را او صورت و خواندند نماز او جنازه بر هم حضرت خود و آمدند گروه گروه مردم و داشتند
و است نمرده او نخير گفتند عدهاي وي فوت از بعد معذلك است/ مرده او ببينند همه كه كردند باز
حضرت و است اوالد صاحب و زنده و است هفتم امام او است, كمال عدد هفت چون و است زنده
است كرده را كار اين الهي بامر زيرا كند تعيين جانشين عنوان به را ديگري كس ندارد حق هم صادق
داشتند عرفاني جنبه كه كرد تعيين را نمايندگاني اسماعيل جهت هر به ولي نميشود/ حاصل بدأ و
ايÇن از يكÇي در كÇه هÇم نÇاصرخسÇرو نÇوشتههاي جهت همين به بودند/ عرفاني سلسلههاي از و

دارد/ عرفاني جنبه بود سالسل

از كاروانÇي ميگويد: و است درآورده عرفاني مفصل قصيدة صورت به را اد سج
حاال ميكردند, حركت كاروان صورت به حجاج وقتها آن شدند/ شهر وارد اج حج
آنÇها امنيت اينكه جهت به وقتها آن اما ميروند/ كاروان كاروان, صورت به هم
با و ميرفتند مكه به گروهي صورت به نكند, حمله دزدي راه بين در باشدو تأمين
آنها تعداد ا گر ميشدندو جمع هم, به نزديك چندشهر اج حج لذا ميگشتند/ بر هم

ميكردند/ حركت و ميانداختند راه قافله يك ميشد  كافي
استقبال به من و آمد اج حج قافله ميدهد: ادامه چنين قصيده در ناصرخسرو
كÇه آنÇهايي چÇه بÇرميگشت, حÇج سÇفر از قافلهاي كه موقعي قديم ايام در رفتم/
استقبال به همه نداشتند, مسافري كه كساني آن چه داشتندو قافله ميان در مسافري

ميرفتند/
كÇريم و عÇزيز و مخلص دوستي بÇÇود قÇÇافله مÇÇيان در مÇÇرا مÇÇر
بÇيم بÇه و رنج به كردن سفر زين رسÇتي چÇون بگÇوي را او  گفتم
اقليم اين اندر نيست كس تو چون حÇج كÇردي بÇدانكÇه گشÇتم شاد
حÇÇريم بÇÇزرگوار آن حÇÇÇرمت داشÇتهاي چگÇونه تÇÇا گÇÇو بÇÇاز
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مشÇغول او با داشتم/ دوستي بود, برگشته حج از كه قافله آن در ميگويد: او
جواب و سوال صورت به را قصيده بقيه ناصرخسرو شدم/ احوالپرسي و صحبت
دادي انÇجام كÇه را عÇملي ايÇن مÇعني آيÇا كردم سوال او از ميگويد: و كرده بيان
هÇمه مÇعني از :نÇي/ گفت چه? را ديگر عمل معني پرسيدم: ني/ گفت: فهميدي?

ني/ داد: پاسخ پرسيدم/ يكي يكي اعمال,
تÇحريم آن انÇدر كردي نيت چه احرام گرفت خواستي همي چون
قÇديم كÇردگار مÇادون چÇÇه هÇÇر بÇÔدي كÇرده حÇرام خÇود بر جمله
تÇÇعظيم سÇÇر از و عÇÇلم سÇÇÇر از لبÇيك زدي گÇفتمش ني/  گفت:
كÇÇليم داد چÇÇنانكه دادي بÇÇÇÇاز جÇواب و حÇق نÇداي ميشنيدي
تÇÇÇقديم يÇÇÇÇافتي و تاديÇÇÇÇايس عرفات چودر گفتمش ني/  گفت:
نسÇيم رسÇيد مÇعرفت از تÇو بÇÇه خويش منكر و شدي حق عارف
رقيم و كهف اهل همچو حرم در مÇيرفتي چÇو گفتمش ني/  گفت
حÇجيم عÇذاب و حÇرفت غÇم وز بÇودي خÇود نÇفس رÇش از ايÇمن
رجÇيم ديÇو بÇه انÇداخÇتي هÇÇمي  گفت:ني/ گفتمشچوسنگجمار
ذمÇيم فÇÇعلهاي و عÇÇادات هÇÇمه يكسÇر بÇرون انÇداخÇتي خود از
يÇتيم و فÇÇقير پÇÇي از ميكشتي گÇÇوسفند چو گفتمش ني/  گفت:
لÇÃيم شÇوم نÇفس قÇربان و قÇÇتل كÇردي و اول ديÇدي خÇود قرب
ابÇÇراهÇÇيم مÇÇقام بÇÇÇÇر مÇÇÇÇطلع تÇو گشÇتي چو گفتمش ني  گفت
تسÇليم حق به را خويش خويشي يقين و اعتقاد و صدق از  كردي
ظÇليم چÇو هÇروله به دويدي طÇواف كه بوقت گفتمش ني  گفت
عÇظيم عÇرش بگÇرد كÇردي يÇاد مÇÇالÄكيان هÇÇÇÇمه طÇÇÇÇواف از
تÇقسيم بÇر مÇروه سÇوي صÇفا از سعي كردي چو گفتمش ني  گفت
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نÇعيم و جÇحيم از فÇارغ دلت شد كÇونين خÇود صÇفاي اندر ديدي
ريÇم دل بÇر كÇعبه هÇجر از مانده بÇاز گشتي چو گفتمش ني  گفت
رمÇيم گشÇته كÇه كÇنون همچناني را خÇود مÇر گÇور به آنجا  كردي
سÇقيم و صÇحيح نÇدانسÇتهام مÇن تو گفتي چه هر باب اين از  گفت

نكردهاي/ حج پس دوست اي كه: گفتم او به آخر در
مÇÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇÇدي نكرديحج دوستپس اي  گفتم
سÇيم بÇه خÇريده بÇÇاديه مÇÇحنت بÇاز آمÇده ديÇده مكÇÇه رفÇÇتهاي

بÇازگشتهاي/ و ديده را مكه رفتهاي و خريدهاي زحمت و دادهاي پول يعني
پول با را راه زحمت و رفتهاي هم تو داشت, زحمت خيلي رفتن حج آنوقتها چون
ميگويد: بعد آوردهاي/ بدست زحمت و كردهاي خرج پول خريدهاي/ خود براي
اين تعليم/ كردمت كه كن چنين اين داشتي, را مكه به رفتن قصد ا گر پس اين از

دادم/ تعليم تو به كه برو مكه به چنين

Ç 300 صص ,13ì8 تهران, محقق, مهدي و مينوي مجتبي تصحيح به ناصرخسرو, ديوان از منقول -1
/301

اين از پس كني حج كه خواهي تو  گر
تÇعليم(1) كÇردمت كÇه كن چنين اين

دعÇوت حج چون احرام; لباس پوشيدن و است احرام غسل حج عمل اولين
داستاني در است/ كرده دعوت خود خانه به را انسان خداوند يعني است خداوند
شÇخص ديÇد راه بÇين در مÇيرفت/ Çه مك به درشكه بر سوار كسي كه است آمده
نه, داد: پاسخ شخص آن شو/ سوار و بيا گفت: ميرود/ مكه سوي به پياده ديگري
گÇفت: سÇواره نÇدارد/ مالي استطاعت كه بود معلوم است/ بهتر حج به رفتن پياده
و هسÇتم مدعو مهمان من زيرا است/ تو حج از مقبولتر من حج و ميكني اشتباه
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هÇمين يÇعني مÇيآيي/ دعÇوت بÇدون تÇو ولي است كÇرده دعوت را من خداوند
وقÇتي است/ خÇداونÇد دعوت منظور است/ دعوت يك خودش دادن استطاعت
وقÇتي هÇم مÇعمولي زنÇدگي در مÇيكند? چÇه مÇيكنند, دعÇوت جايي رابه انسان
كÇنيد, شركت زيادي جمع ميان در ميخواهيد يا و برويد بزرگي نزد ميخواهيد
را صÇورتمان و دست هميشه ما البته ميكنيد/ تميز را بدنتان و ميكنيد غسل اول
عبادت يك خودش باشد امر اطاعت عنوان به تميزي همين ا گر ولي ميشوÄيم
و دست باشيد, داشته را وضو گرفتن قصد اينكه بدون ا گر شما ميشود/ محسوب
وضÇو يÇا غسÇل بشÇوÄيد, هÇم را خود بدن تمام حتي يا و بشوÄيد را خود صورت
يÇا غسل بعنوان تا باشد ميكنيد امر اطاعت كه اين نيت به بايد نميآيد/ بحساب

باشد/ قبول قابل وضو
كÇرده دعوت خود خانه به را شما كه است جهان تمام ميزبان خالق اينجا در
ميرسد, ما به دعوتي چنين يك وقتي برويد/ ميزبان اين ديدن به شمابايد و است
اين مسير در حواسمان هوشو تمام بايد شديم, تميز كه اين از بعد باشيم/ تميز بايد
قÇرار صÇاحبخانه قبول مورد ا گر شويم/ واقع قبول مورد انشا¾الله تا باشد دعوت
دادهو هدر را دعوت نشديم واقع او قبول مورد ا گر ولي خوشبختي; زهي  گرفتيم,
خÇود بÇر را صÇاحبخانه, اراده جز به چيز, همه بايد ما سفر اين در كردهايم/ باطل
را چيز همه بايد است/ چيز همه تحريم احرام ببنديم/ احرام بايد يعني بدانيم, حرام
بستي احرام كه زماني پرسيد: شخص آن از قصيده) (در وقتي كنيم/ حرام خود بر
و هÇمسر فكر به هم آنجا در ني/ داد: پاسخ كردي? حرام خود بر را چيز همه آيا

بودم/ كاسبي و فرزند
هÇم خودم من كه دارد خاصي حالت يك حج سفر و مكه به رفتن الحمدلله
چيز همه انسان كه كردم احساس را حالت اين شدم ف مشر كه سفري سه در Hغالب
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مگر نيست مهم چيز هيچ دنيا در كه ميپندارد و ميكند فراموش خداوند جز رابه
اعمال/ همين انجام

/70 آيه اسرا¾, سورة -1

و شÇرافت را بÇنيآدم مÇا ,(1)م آد Çني ب نا Öم Çرَّ ك Öد ق ل و ميفرمايد: قرآن در خداوند
است/ فطرت جزو كه چيزي يعني كرامت است/ فضل غير كرامت داديم/  كرامت
دارد/ شرافت كه آفريديم طوري Hنوع را آدم بني يعني را; بنيآدم داديم  كرامت

به اضافه خداوند كه چيزي يعني لنا; فض ميفرمايد: قرآن ديگر جاهاي در اما
فطرتو جزو منا نميدهد/ كر ديگري به ميدهدو يكي به ميدهد/ انسانها از بعضي
ا م× و ات و× م× السَّ ي ف ما ÖمÔك ل خَّر س ميفرمايد: كريم قرآن در خداوند است/ شخص استعداد

/13 آيه جاثيه, سورة -2

جÇاي در يÇا است/ آسمان و زمين در آنچه كرديم ر مسخ شما براي ,(2)
ض Öر اال ي ف

/33 آيه ابراهيم, سورة -3

مقام پس كرديم/ شما مسخر را قمر و شمس مر(3); الق و مس الشَّ كÔم ل خَّر س آمده: ديگر

ن س Öح فيأ االنسان قÖنا ل خ Öد ق ل ميفرمايد: نيز ديگر جاي در چنانكه است باال خيلي انسان

/ì آيه تين, سورة -ê

بÇهترين در را انسÇان (ê)/ الحاتÇ الص لوا مÇ ع و نوا آم ذين ال الا لين ساف ل ف Öس ا Ôناه Öد د ر ثÔمَّ قويم ت

كساني جز انداختيم السافلين اسفل به را او بعد آفريديم; خلقت بهترين و موقعيت
آوردند/ ايمان  كه

باالي مقام خاطر به وجودمان و نشويم غرور دچار منا كر دراين اينكه براي اما
هÇمه شÇماها و انسÇان اي تÇو فÇرموده: خÇداونÇد نگÇردد, غرور از سرشار انسان
اي هستيد/ يكسان جهتي از من براي حرم محيط دراين جانداران همه و مخلوقات
چون بكني زمين از خار يك يا و علف يك نداري حق حرم محيط اين در انسان
شيرين جان و دارد جان كه بكشيد نداري حق را حيواني دارند/ گياهي جان آنها



13 قربان عيد و حج سفر

آقÇاي حÇضرت بÇزرگوارم پÇدر مÇرحÇوم را داسÇتاني بÇاره ايÇن در است/ خوش
در فرمودند: نقل چنين, بودند شده مشرف حج به سخت گرماي در كه صالحعليشاه
يك پايم در احرام لباس زير زياد گرماي آن در ميرفتم/ مكه سوي به احرام حال
و برگشتم ميرود/ راه دارد شپشي ديدم زدم, راباال لباس كردم/ احساس آتش خط
گرفت/ قرار آفتاب به رو بود حركت در آن روي شپش كه پايي كه نشستم طوري
خداوند دراينجا حيوان اي گفتم: شپش آن به خطاب و زدم باال را احرام لباس بعد
كه حاال خوب هستيم/ يكسان تو و من او نظر در و آفريده جور يك را تو و من
حيوان آن به آفتاب كمي وقتي بتابد/ هم تو به است بهتر پس ميتابد من به آفتاب

بود/ سوزان و گرم خيلي چون افتاد خورد,
هÇيچ حÇريم ايÇن در مÇيفرمايد: نشويم, غرور دچار ما اينكه براي خداوند
ايÇن بÇه حÇيوان حÇتي كÔشت نÇبايد را حÇيوانÇي هيچ برد/ بين از نبايد را جانداري

است/ محترم و دارد جان علف, چون بكنيد نبايد را علفي هيچ را/  كوچكي
كنيد نگاه ميخوانيم/ آنجا به را شما فردا كه است محشر صحراي نمونة اينجا
وضع همين پوشيدهاند/ كفن همه اينكه مثل هستند, پوش سفيد همه بيابان اين در
و سÇمبل يك ايÇن خÇود ديÇد/ خواهÇيم هم محشر صحراي در كه است شرايط و

است/ چگونه محشر صحراي بدانيم كه است نشانهاي
و نيست جايز گفتن, دروغ گفتن, ناسزا كردن, صحبت تندي با احرام ايام در
همه در باشند/البته, سايه زير نبايد بستند احرام وقتي مردان دارد/ كفاره كدام هر
بعضي در شخص كه ميدهد را اجازه اين و ميكند ايجاب را استثنا¾ ضرورت, جا
سÇرشان باالي چتر نبايد مردان حال هر به ولي كند/ عمل آن خالف بر موارد از
خودتان سر بر را خداوند سايه جز سايهاي هيچ كه است آن از كنايه اين و بگيرند
زيÇر فÇقط را خود بايد باز بسوزاند را شما خورشيد حرارت ا گر حتي ندهيد قرار
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بدانيد/ خداوند سايه
و لك ¹عم الن و مد الح نَّ ا يك, لب لك شريك ال لبيك, همَّ الل لبيك بگوÄيد: لبيك بايد و
نعمت و ستايش جانم, پروردگارم جانم, جانم, يعني لبيك/ لك الشريك لك, لك Ôالم

مÇثل جÇانم, يعني لبيك جانم/ نيست شريكي را تو نيز, سلطنت و است تو آن از
شما كه پدرتان يا و جانم ميگوÄيد شما و ميزند صدا را شما فرزندتان وقتي اينكه

جان/ ميگوÄيد: باز ميكند, صدا را
لبÇيك بيشتر هم چه هر و ميگوÄيد لبيك و ميرويد مشكالت تمام با پس
ببينيد/ را كعبه خانه كه است زماني تا نداردو عددي و حد لبيك است/ بهتر بگوÄيد
كÇه است ايÇن بÇر فÇرض چÇون بÇاشيد سا كت ديگر بايد ديديد را خانه كه وقتي
جسم ما چون البته دارد/ حضور جا همه در و هست خانه جاي همه در صاحبخانه
وقتي و ببينيم هم را صاحبخانه بايد قرب حال آن در ولي ببينيم, را خانه بايد داريم
و كنيم گوش و باشيم سا كت ديگر بايد كرديم حس را او حضور و ديديم را او  كه
عاشق شخصي ميگويد: كه دارد داستاني مثنوي باره اين در باشيم/ داشته تمام توجه
عاشق آن وقتي بود/ گفته مفصلي عاشقانه قصيده او براي و داشت معشوقي و بود
كÇرد, عÇاشقانه نامه و قصيده خواندن به شروع او نزد در و رسيد خود معشوق به
بÇيايي/ مÇن نزد به كه مينوشتي را اينها گفت: و كرد پاره و گرفت را نامه معشوق
است? باقي گفتن براي مجالي و حرفي باز آيا هستي من نزد در و آمدي كه حاال

محبوب حضور و ديديد را خداوند خانه و رسيديد آنجا به وقتي كه است اين
ديÇديد وقÇتي ببينيد/ را او تا ميگفتيد لبيك نگوÄيد/ لبيك ديگر كرديد/ حس را
لبÇيك وقÇتي مÇيپرسد: خÇود دوست از قÇصيده در نÇاصرخسÇرو كنيد/ سكوت
لفÇظ يك لبيك اين گفتن پس ني/ گفت: شنيدي? را صاحبخانه صداي ميگفتي

است/ نداشته مفهومي و معنا و نبوده بيشتر
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اصطالح به كه دور هفت بايد ميرويد طواف به وقتي است/ طواف نوبت بعد
مطالب و است متبر كي عدد هفت عدد بگرديد/ خدا خانه دور ميگويند, <شوط>
است, هفت تعداد به آسمانها و است روز هفت هفته, گفتهاند: باره اين در زيادي
دور بايد دور هفت است///; روز هفت در خلقت است, هفت نيز سلوك مراحل
به شما چپ سمت شانه كنيد دقت بايد گشتن دور هفت اين در بگرديدو خدا خانه
به پشت نه و باشيد خانه به رو كه برگرديد كعبه طرف به كامال نه باشد خانه طرف
پشت كه كنيد كاري نه پس است/ احترام ادبو نشانه و عالمت كار اين كنيد/  كعبه
خانه ه متوج آنقدر نه و ميشود, خوانده خدا خانه نام به كه جايي باشد, خانه به شما

باشيد/ صاحبخانه ه متوج كامال بايد بلكه باشيد Ç است گل و سنگ از كه Ç
خيلي حتي چيزي هر كه همانطور يعني است, حجراالسود از طواف شروع
اين يعني ميشود/ حساب سنگ اين مبدا¾, هم طواف در دارد, مبدأ يك  كوچك
است, يكÇي مÇا حÇيات چÇون مÇيدهند, قÇرار مÇبدا¾ طواف, شروع در را سنگ
ما واحد حيات نشان حجراالسود, از طواف شروع پس است, جور يك خلقتمان

است/
ابراهيم حضرت كه آنجايي برويد/ ابراهيم مقام به بايد كرديد, طواف كه بعد
هÇمين شده بنا خداوند خانة عنوان به كه خانهاي ل او ميخواند/ نماز و ميايستاد
خداوند ميگويند البته است/ شده ساخته ابراهيم حضرت زمان در كه است  كعبه
س مقد زميني زمين, اين كه فرموده و داده نشان هم آدم حضرت به را مكان اين
ساخته سليمان حضرت و داوود حضرت زمان در كعبه از بعد س بيتالمقد است/

/9ì آيه عمران, آل سوره -1

ل او (1)/ مينعال Öل ل ي د Ôه و كا بار Ôم ¹َّكب ب ذي لَّ ل اس لنل ع ض Ôو تÖي ب ل اوَّ نَّ ا بود/ اول كعبه خانه و شد
و خانه احترام به پس است/ مكه خانه همان شد بنا مردم عبادت براي كه خانهاي
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مÇوردخانه در خداونÇد ميخوانيد/ نماز ركعت دو و ميايستيد آنجا در خانه باني

/12ë آيه بقره, سورة -1

خانه (1)/ جود الس كَّع الر و فين العا ك و فين Äا لطل ي ت Öي ب هرا ط فرموده: اسماعيل ابراهيمو به  كعبه
كنيد طاهر و تميز و پا ك Ç اسماعيل و ابراهيم حضرت به اشاره Ç نفر دو شما را من
اعتكاف بيت اين در و ميآيند بيت اين زيارت به و هستند ار زو كه كساني براي
حÇضرت بÇه را نÇماز گÇوÄي مÇيخوانÇيد آنجا در را نماز ركعت دو وقتي ميكنند/

/ê آيه ممتحنه, سوره -2

مومنان شما بر ه/(2) ع م ذين وال ابراهيم في Õ¹ن س ح Õ¸ و Öس Ôأ كÔم ل Öتكان Öد ق ميكنيد/ اقتدا ابراهيم
الگو و مدل شما براي را ابراهيم چون كنيد, اقتدا ابراهيم به كه است پسنديده بسيار

داديم/ قرار
را كÇاري وقÇتي كه است حاجيان براي يادآوري يك واقع در تفسيرها اين
Hحتم اينكه نه البته كنند/ ه توج آن معناي به ميگويند لبيك وقتي و ميدهند انجام
معاني از يكي دارد/ نيز ديگر معناي هزاران نه, شد; بيان كه است همين آن معناي
پس است/ شده گفته شعر در كه است معني همين ميكنيم حس ميفهميمو ما كه را
و دسÇتورات مÇعناي و تÇفسير نÇه است; درست تفسير همين فقط كه گفت نبايد
يك بايد كسي هر منتهي ميشود گفته هم ظاهر در كه است مطالبي همان احكام
نÇقل اينكه مثل باشد/ ظاهر برخالف نبايد استنباط اين البته كند/ معنايي استنباط
كند, پيدا اشتغال بكاري ميداد دستور او به كه خود مراد پاسخ در مريدي كه است
گفتهايد من به ر س عالم در ولي كن كار برو ميگوÄيد من به ظاهر عالم در شما  گفت:
ظÇاهر بÇرخÇالف بÇاطني مÇعناي نÇيست/ درست چÇيزي چنين باشي/ بيكار بايد

باشد/ نميتواند
يعني كنيد/ را ادب رعايت بايد كه گفتم طواف در حج: اعمال بقيه به برگرديم
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را آداب و ادب رعايت داريد حضور به كه اشتياقي ضمن محبوب, مقام به نسبت
ظاهري ادب از كه بطوري شويد كج سو هر به طواف در ا گر ميگويند بكنيد/ هم

است/ باطل طواف شويد دور خانه به نسبت
دور هم مالÄك كه آمد يادت ميكردي طواف كه وقتي ميپرسد: قصيده در

ميكنند/ طواف خداوند عرش
عÇظيم عÇرش گÇرد بÇه كردي ياد مÇÇالÄكيان هÇÇÇÇمه وافÇÇÇÇط از

قرار را كعبه خانه از نمونهاي چهارم, آسمان در خداوند ميگويند ني/  گفت:
يادآوري براي اين ميكنند/ طواف الهي عرش دور به آنو به مالÄك استو داده
است مÇتداول مÇا امروز جامعه عرف در كه طور همان هم كردن طواف است/ ما

كنيد/ او فداي را خود حاضريد كه معني اين به چرخيدن, كسي دور يعني
حركت و ميشويد محرم مرتبه دو عمره اتمام و تقصير و خانه طواف از بعد
مÇحبوب به مقصد, و منظور به همه كه حاال ميآيد/ پيش سÆاالتي اينجا ميكنيد/
بÇروند ميخواهند كه نيستند آنها خود اين بروند? بايد چرا پس رسيدهاند خود,
برويد/ عرفات به بايد حال بروند/ كه ميدهند دستور و ميكنند مأمور را آنها بلكه
كÇعبه است/ عبادت يك خودش باشد, شدن دور به دستور ا گر حتي امر اطاعت
كÇه خداونÇد ولي شويد, مقيم بايد رسيديد آنجا به وقتي پس است محبوب خانه
يÇعني عرفات, صحراي به بروم? كجا به برو/ ميدهد: دستور است خانه صاحب
امر حسب بر رسيديد, وصال به و شديد محو و شديد بيخود خود از كه اين از بعد
جÇهت اين به <عرفات> به شويد/ عارف و كنيد پيدا عرفان كه ميرويد محبوب
بÇار اوليÇن آنجا در شدند, فرستاده زمين به حوا و آدم وقتي كه ميگويند عرفات

شناختند/ و ديدند را يكديگر
ميبينيد/ كتابها در كه است شناختي و عرفان آن از غير شناخت و عرفان اين
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و رفتيد محبوب ديدار به ازاينكه بعد قولي به است; خاصي شناخت شناخت, اين
مسÇير در هم امر اين اطاعت <برو>, ميدهد: دستور محبوب رسيديد, وصال به
بياباني به بايد يعني است, رمزي و نشانه شناخت اين آنجا در است/ اعمال انجام

كند/ پيدا شناخت كه برود
عرفان و تصوف به راجع اوقات, از خيلي كنيم/ اشاره نكتهاي به بايد اينجا در
مÇقايسه باهم و كرده تلقي متفاوت مطلب دو را ف تصو و عرفان و ميشود بحث
عرفان است/ مجزا و جدا هم از ولي است يكي مطلب دو اين كه حالي در ميكنند/
باشد, اندك و مختصر ولو دارد شناختي خداوند از كسي هر چون و شناخت يعني
خداشناسي شخص هر ندارد/ عرفان شخص آن كه گفت قاطعيت با نميتوان پس
راه در كه است اين مانند منتهي دارد/ شناخت خداوند از كوچك حتي درجة يك
دستها دور آن آنجا يعني داريد, مختصري شناخت و ميبينيد را چيزي دور از
پÇيدا شناخت يك ميبينيد را آن كه قدر همين ميرسد, شما نظر به سياهي يك
آن به نسبت ميرويد جلوتر كه قدم هر ميافتيد, راه به آن سمت به بعد ميكنيد;
رفÇتيد, جÇلوتر مÇقداري وقÇتي مÇيكنيد/ پÇيدا بÇيشتري شÇناخت هدف و مقصد
كÇه مÇيبينيد رفÇتيد كه جلوتر است/ عمودي صورت, به سياهي آن كه ميفهميد
بيشتري قدم دارد/ هم برگ ميبينيد رفتيد, جلوتر باز ميكند/ هم مختصري حركت
نÇزديك وقÇتي مÇيوزد/ آن بÇر بÇاد كÇه است درخت يك آن ميبينيد برداشتيد
و خداوند شناخت است/ انگور يا سيب درخت درخت, آن كه ميفهميد رسيديد
هم عرفات ميشناسيد/ را او بهتر برويد جلوتر هرچه است/ همينطور هم عرفان
شÇناخت ايÇن بشÇناسيد, را چيزي ميخواهيد وقتي است/ شناخت اين از سمبلي
و اطÇراف مÇيخواهÇيد بگÇيريد/ نÇظر در را روشن چراغ يك مثال دارد/ درجات
خÇيره نÇور آن بÇاشيد, نزديك خيلي چراغ به ا گر بشناسيد/ را چراغ اين جوانب



19 قربان عيد و حج سفر

شديد دور چراغ از وقتي بايستيد, دورتر بايد ميشود/ شما ديد مانع چراغ  كننده
بÇهتر برويد نزديك به وقتي شدن, دور از بعد ببينيد/ هم را آن اطراف ميتوانيد
به و كرديد پيدا اوليه شناخت اينكه از بعد آنوقت بشناسيد; را هدف آن ميتوانيد

گردد/ كامل شناختتان و ببينيدش Âكام ميتوانيد رسيديد, آن نزديك
دور قÇرب حÇالت آن از است/ مÇطلب هÇمين نÇمايش و سمبل هم عرفات
از بÔعد دوري شويد, خودتاندور بهميل ا گر چون خودتان; ميل به نه البته ميشويد
آن از و ميشويد دور گرديده, معين كه روشي و محبوب امر به بنا بلكه است/ او

است/ وصال نوع از خودش هم شدن دور اين بشناسيد/ تا ميكنيد نگاه دور
شناختي? آيا كه ميپرسد

تÇÇÇقديم يÇÇÇÇافتي و ايسÇÇÇÇتادي عرفات در چو گفتمش ني/  گفت
نسÇÇيم رسÇÇيد مÇÇعرفت از بÇÇÇتو خويش منكر و شدي حق عارف

به بعد ني/ گفت: كردي? پيدا شناختي معرفتو رفتي, عرفات به وقتي  گفت:
كÇه است عÇلت ايÇن به ميگويند كه حرام ميرويد/ مشعرالحرام يا مشعر صحراي
حريمي يعني ميشود/ تلقي حرم جزو و//// مني× عرفات, مكه, جمله از منطقه همة
نÇبايد آنÇجا كÇنيد/ شكÇار را حيواني يا و بكنيد نميتوانيد را گياهي حتي كه است
يÇاد بÇه كربال فاجعه جريان در را (ع) حسين حضرت داستان شود/ ريخته خوني
آمÇدند/ بÇيرون حرم از شود, داشته نگاه حرم احترام اينكه براي حضرت آوريد/
هÇدف بÇه واقع در شد, كامل شما شناخت كه وقتي است/ شناخت سمبل هم اين
مÇحبوب/ شÇناخت هم و محبوب وصال هم از است عبارت هدف رسيديد; خود
از چون ميسوزد/ شعله وسط در كه است پروانهاي مانند تنهايي به محبوب وصال
را شناخت هم و وصال هم وقتي پس نميشود/ متوجه چيزي و است بيخود خود
جشن اين كرديد/ طي را مراحل اين كه ميگيريد جشن ديگر آنجا آورديد, بدست
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را اعمال اين كه است حاجيهايي طرف از سپاس و مراحل اين طي خاطر به شما
كÇه هÇم شما كه دارد اثر دلها در بقدري و است مهم آنقدر و دادند انجام آنجا در
مÇيگيرند جشÇن مسÇلمين همه يعني ميگيريد/ جشن آنها خاطر به هستيد اينجا
شÇدند مÇوفق وانشÇا¾اللÇه دهÇند انجام را حج اعمال شدند موفق كه برادراني براي
انجام به موفق انشا¾اهللا هم شما بياورند/ جا به فرمود (ع) سجاد حضرت كه را ي حج
شكرانه به آنوقت كرديد/ پيدا هم شناخت وصال از بعد يعني شديد, ي حج چنين
هم شما آمد, اسماعيل حضرت براي كه ذبيحهاي فدايي بود ياد به و امر اين انجام
عوض به كه است ليهاي او قرباني همان نشانة واقع در قرباني اين ميكنيد/ قرباني

شد/ ذبح اسماعيل
امÇر از غير ا گر بودند/ تن يك دو هر اصل در اسماعيل و ابراهيم حضرت
او كÇند? قÇرباني را فردش به منحصر فرزند ميشد راضي ابراهيم آيا بود خداوند
كه بود اين الهي امر ولي بماند/ باقي فرزندش ولي برود بين از خودش بود حاضر
هÇمه مÇحبوب امر اطاعت راه در بايد يعني كند/ قرباني را فرزند ابراهيم حضرت
بÇود مهمتر هم خودش جان از كه را فرزندش حتي ميكرد, ترك را ديگر عاليق
خÇداونÇد آمÇد بÇيرون بÇلند سر امتحان از و شد حاضر كه وقتي ميداد/ او راه در
آنوقت بود/ تو امتحانات همه اينها و دارم الزم ترا من نه, گفت: و فرستاد ذبيحهاي
ما حاال ميرسيد/ ميبايد كه رسيد آنجايي به و شد خليلالله ابراهيم حضرت كه بود
سير اين اداي ميآوريم, در را داشتن ايمان اداي ميآوريم/ در را كار اين اداي هم
ما به هم كمي خداوند درآوردن ادا اين با شايد تا ميآوريم در را ابراهيم حضرت

كند/ پيدا معني كارهايمان و كند ه توج
ميتوانيد البته كه Ç كرديد هم طواف دوباره و كرديد قرباني را گوسفند وقتي
راه در را خود جان حاضريد كه آمده يادتان به واقع در Ç دهيد انجام هم روز همان
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آن از آنÇوقت كرديد/ طواف و گشتيد دورش نيت اين به و كنيد قرباني محبوب
يك و ميشود تمام احرامتان بيايد/ بيرون كه ميدهد دستور خداوند قرب, حالت
بÇايد را قÇرباني شÇديد دنÇيايي كÇه حالتي آن در آنوقت ميشويد/ دنيايي شخص
ميگويند مستحقين/ و مسا كين فقيران, نزديكان, اقوام, بزرگان, ميان كنيد تقسيم
يك شÇخص, خÇود مÇصرف بÇراي قسÇمت يك كÇرد: بايد قسمت سه را قرباني
ان مستحق به هم را قسمت يك و ايماني جنبه از مÆمنان و بزرگان براي هم قسمت

داد/ بايد
كÇنيد/ دور خÇود از را شÇيطان كÇه است اين آن و مانده ديگر كار يك حال
كار اين در و ميخواهد شكار بنيآدم از و دارد ما فريب در تالش هميشه شيطان
بÇيشتر را او بÇاشد, چاقتر و بزرگتر چه هر شكار اين و خواسته مجال خداوند از
مÇوسي, د, حمÇم دنبال به ابراهيم, دنبال به ل او شيطان كه است اين ميكند/ راضي
بدهد/ فريب را آنها بتواند ا گر ميكند كيف و ميبرد ت لذ چقدر او ميرود/ عيسي
دهد فريب را بزرگان مشاهير از نفر يك است توانسته فقط شيطان ميان اين در اما

است/ باعورا بلعم هم آن و
مÇقام بÇه نزديك مقامي كه بود مستجابالدعوه بزرگان از يكي باعورا بلعم
بÇه را او كÇه داشت نÇظر در خداوند ميگويد كهتورات آنطور و داشت پيغمبري
ضايع را خود او كه البتهتوراتنميگويد كرد/ ضايع را خود او كه برساند پيغمبري
فريب را او شيطان كه آمده ما اخبار در ولي بود, بنياسراÄيل از او شايد چون  كرد
آن نتوانست ديگر شيطان ولي بود شيطان براي بزرگ شكار يك اين خوب داد/
بزرگ شكارهاي دنبال به هميشه او كه چند هر كند صيد را ديگر بزرگ شكارهاي
از كÇه كسÇاني خدا بندگان ميان در يعني بياندازد/ دام به را آنها ميخواهد و است
آنها ميخواهد بيشتر شيطان باشند, داشته بيشتري ارج رفتهو باالتر عروج نردبان
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بكشد/ پاÄين را آنها و كند شكار را
كنيد/ جمره رمي هم سر پشت روز سه بايد شيطان اين كردن دور براي خوب
ريگÇها كنيد/ پرتاب او سمت به شيطان كردن دور نيت به ريگ هفت بايد يعني
شعور/ و آ گاهي صحراي از يعني مشعر, صحراي از بياوريد? بدست كجا از رابايد
ان Ç است ضعيف شيطان اين آنقدر كنيد/ طرد را شيطان كامل شعور باآ گاهيو بايد

/7ì آيه نسا¾, سوره -1

آ گاهي محل كه مشعر صحراي از را ريگها اين شما ا گر كه Ç (1)Hضعيف كان  كيدالشيطان

بÇاز البÇته مÇيشود/ دور شما از فندق اندازة به ريگ هفت با باشيد, آورده است
براي بار سه ميكنيد/ دور خود از را او ريگ هفت با باز شما كه ميكند مراجعت
ابÇراهÇيم حÇضرت از است يÇادگاري هم اين كه جمره, تا سه ميآيد, شما فريب
كه مقامي آن به رسيد و كرد طرد را شيطان قرباني از قبل ابراهيم حضرت منتهي
بÇه كÇه وقتي يعني قرباني از بعد ما ولي شد/ امام و خليل رسول, او ميرسيد: بايد
سر و ميآيد سراغمان به شيطان كه است موقع آن در باز برگشتيم, دنيايي حالت
مساÄل به كمتر انسان حج اعمال انجام و احرام ايام آن در ولي ميگذارد/ جانمان به
آن بعداز ولي دارد كار انسان با كمتر شيطان كه ديديم هم Âعم داردو ه توج دنيوي

ميكند/ تعقيب را ما Hمرتب روز سه تا
كÇنيد/ رعÇايت بايد كه حج اعمال و مكه به راجع است آدابي از بخشي اينها

ميگويد: قصيده آخر در ناصرخسرو
سÇقيم و صÇحيح نÇدانسÇتهام مÇن تو گفتي چه هر باب اين از  گفت
مÇÇقيم مÇÇحو مÇÇقام در نشÇÇÇدي نكرديحج دوستپس اي  گفتم
سÇيم بÇه خÇريده بÇÇاديه مÇÇحنت بÇاز آمÇده ديÇده مكÇÇه رفÇÇتهاي
تÇعليم كÇردمت كه كن چنين اين پسازاين كني حج كه خواهي  گرتو
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مختصري مقدار كه است كرده چاپ ارشاد وزارت شريعتي دكتر از كه است جزوهاي جمله از -1
است/ داده شرح را اعمال اين از

كÇه عÇرفاني ديÇد آن ولي است(1) شÇده نÇوشته كتابهايي حج مورد در البته
هÇم نÇاصرخسÇرو از حÇتي كÇه بÇاشيم داشÇته ميتوانيم ما يا و داشت ناصرخسرو
آن اميدوارم حاال باشند/ داشته ميتوانند كمتر ديگران را ديد اين باشد, خالصتر
جمله از ميروند حج به انشا¾اهللا و دارند را خدا خانه زيارت قصد كه حج مسافرين

تعليم>/ كردمت كه كن چنين <اين كه: باشند  كساني

عيدقربان
هÇمه بÇين الفت مÇوجب انشÇا¾اهللا هستند/ شريك عيد اين در مسلمين همه
عيد اين از بيشتر است پيغمبر احكام به د مقي بيشتر كه كس هر البته گردد/ مسلمين
خوانده اينچنين عيد نماز قنوت در است/ عيد مسلمين همه براي ولي دارد, سهم
مسÇلمين براي آنرا كه امروز حق به /عيدا مين سل Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج ذي ال م Öوالي هذا قح ب ميشود:

دادي/ قرار عيد

/ë آيه ابراهيم, سوره -2

ايام نام به كه الله(2), يام ا ب Öم Ôه Öرك ذ و ميفرمايد: موسي حضرت مورد در خداوند
ديگري و فطر عيد يكي است: روز دو اهللا ايام مسلمين براي ولي ميكند/ ذ كر اهللا
واجب غÇيره و روزه و نÇماز كه همانطور است عبادات جز دو هر كه قربان; عيد
حرام روز دو اين در روزه گرفتن جمله از دارد خاصي مقررات روز دو اين است/
بين الفت و انس و عيد روز تبريك آن مقصود عمدة كه ديگري مقررات و است
ايÇجاد الفÇتي و انس مسÇلمين هÇمه بين روز دو اين در يعني است/ مسلمين همه

ميشود/
كلمه خود ميگويند كه كردن قرباني يعني قربان ميگويند? قربان عيد چرا اما
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قرباني اين ميجوÄيد/ خدا به قرب كردن قرباني اين با يعني است/ قرب ريشه از
طرف از و ابراهيم حضرت ما پيغمبر جد از است خاطرهاي طرف يك از  كردن
فرزندانشان حتي و بوده رسم بشر اقوام بين كردن قرباني تاريخ آن تا چون ديگر
ممنوع را انسانها كردن قرباني خداوند بعد به تاريخ اين از ميكردند, قرباني هم را

بود/ همين هم گناهانشان از يكي و نكردند گوش الهي حكم اين به بنياسراÄيل اما -1

 كرد/(1)
و است شده سرشته حيوان و شيطان فرشته, از كه است معجوني طرفه انسان
هÇمه در كÇه تهاجم خصلت آن مثال اوهست/ در هم حيوانات خصال مجموع لذا
در ولي مÇيشود/ ظÇاهر آنÇها بÇين دعاوي صورت به انسان در هست, حيوانات
است/ شده جلوه گر شرعي مشخص احكام يا جهاد صورت به تهاجم اين اسالم,
شخص ا گر شايد دارد, ه توج آن به و آفريده بشر در را خصلت اين خداوند چون

برود/ بين اواز تهاجمي حالت آن كند قرباني يكبار سالي
كه است كافي همين ما براي و است داده قرار عيد ما براي را روز اين خداوند
به بازگشت است/ بازگشت معناي به عود ريشه از عيد اما بدانيم/ عيد را روز اين
نو لباس انسان كه نيست روز آن عيد واالمقام گوينده آن قول به پس خدا/ سوي

الوعيد/ نم نم ا ن مل Ôالعيد بل الجديد سبل ن مل Ôالعيد ليس -2

كند/(2) پيدا امنيت خداوند بليه از شخص كه است زماني عيد بلكه يا/// و بپوشد
مورد در خداوند كه است اين شد قاÄل عيد اين براي ميتوان كه ديگري جنبه
آيÇه ايÇن در ابراهÇيم/يÇعني بيكÔم ا ¹مل ميفرمايد: پيغمبر به خطاب ابراهيم حضرت
از غير ابراهيم حضرت پس ميكند معرفي ما همه پدر را ابراهيم حضرت خداوند
ادامÇه در و مÇيشود/ مÇحسوب هÇم ما همه پدر است, ما پيغمبر بي سن پدر اينكه
لقب را شÇما قÇبل از او بÖل/ ق ن م لمين Öس Ôالم كÔم ي× م س و Ôه /// ميفرمايد: خداوند آيه همين
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را مقامي چنين وقتي خداوند الهي/ امر به شدن تسليم عام معناي به مسلم داد, مسلم
و شعف باعث Hمسلم ميشود, قاÄل است ما همه پدر كه بزرگوار پيغمبر آن براي
ميروند همه ميدهند, كسي به را ديني مقامات اين وقتي ميگردد/ هم ما شادماني
عيد جنبه يك پس ميشود/ خوشحال هم شخص آن خود ميگويندو تبريك او به
ت بوÇن درجÇه آخرين روز اين در چون است, خاطر همين به هم روز اين بودن
ل او مراحل, دراين كه دارد مرحله چهل ت نبو است/ شده ر مقر حضرت آن براي
بÇعدي مÇرحÇلة در مÇيشنود/ صدايي بعد ميشود/ وحي خواب در فرشته صداي
حرف او با و ميبيند م مجس را فرشته درجه آخرين در و ميزند حرف بااو فرشته
پيغمبر و ميشد نازل خودش واقعي صورت با هم ما پيغمبر بر جبرÄيل كه ميزند
كÇه بود اين شده ر مقر امتحان آخرين هم ابراهيم حضرت مورد در ميديد/ را او

كند/ قرباني را منحصرش فرزند
ل او از اينكه مثل و بود گذشته بارداري سن از ابراهيم حضرت همسر ساره
از فرزند يك فقط حضرت شود/ اوالددار نميتوانست جهت هر به بود, عقيم هم
نÇقل مÇا روايات در سالگي/ شش و هشتاد سن در سالها بعداز آنهم داشت هاجر
خÇداونÇد سالگي شش و هشتاد سن در كه است شده نوشته درتوراتهم و است
تÇنها ايÇن كÇه ميكند امر خداوند آنوقت بود; فرزندش تنها كه داد او به فرزندي
هÇم امتحان اين از حضرت كه است امتحان باالترين اين كن/ قرباني را فرزندت
قÇرباني بÇايد كÇه هÇم پسرش همان بلكه حضرت خود تنها نه آمد; بيرون موفق
خداوند امر و خواسته وقتي ابراهيم حضرت آمد/ بيرون سربلند امتحان از ميشد

Ôر مÆÇ Ôت مÇا Öل عÇ Öاف تب ا يÇا كÇرد: عرض پدر به اسماعيل گفت, اسماعيل فرزندش به را

/102 آيه صافات, سوره -1

ديد خواهي انشا¾الله بده/ انجام مأموري آنچه پدر (1)/ ابرين الص ن م Ôهشا¾الل Öن ا ني Ôد جت س
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صابرم/ هم من  كه
تÇوجه مسÃله اين به ابراهيم حضرت خود يا و گفت پدرش به اسماعيل بعد
در تÇرديد ذرهاي مبادا كه نبيند را فرزند صورت ذبح موقع در است بهتر كه  كرد
تÇا بÇرگردانÇد خÇا ك طرف به را اسماعيل فرزندش روي پس شود/ ايجاد دلش
پيغام و آمد جبرÄيل كه بود اينجا در ميدانيد/ را آن داستان كه نبيند را او صورت

/(107 آيه صافات, (سوره بازخريديم عظيم ذبحي به را او و -1

آن كه نيست اين بزرگ, ذبيحه عظيم, ذبح از منظور (1)/ ظيم ع ذبح ب Ôناه Öي د ف و كه: آورد
به يعني است/ معنوي عظمت منظور بود/ چاقي گوساله يا و چاق گوسفند حيوان
بÇه را آن نÇتيجه گÇيري خداوند كه بود مهم امتحان جلسه اين و مسÃله اين قدري

فرمود/ بيان عظيم ذبح عنوان
بود خداوند درگاه به ابراهيم حضرت امتحان آخرين قضيه اين روز, دراين
يعني خليل مردم/ پيشواي يعني امام شد/ امام شد, خليل شد, رسول آن بعداز  كه
جشÇن و مÇيدانÇيم عÇيد را امÇروز مÇا كÇه ديگÇر علت يك پس خداوند/ دوست
او آمد/ بيرون موفق نيز امتحان آخرين از ابراهيم پدرمان كه است اين ميگيريم
گرفت/ عالي مقامي و آمد بيرون موفق و سربلند آنها همه از و داد امتحان چندين
فÇرزند بÇلكه حÇضرت آن فÇقط نÇه گÇرفت/ را روز آن مÇقامات عÇاليترين يعني
بÇه و داد پس خÇوب را الهي امتحان كودكي در هم اسماعيل حضرت خردسالش

/ ابرين الص ن م Ôهشا¾الل Öن ا ني Ôد جت س Ôر مÆ Ôت ما Öل ع Öاف تب ا يا كرد: عرض پدر
ابراهيم حضرت است/ نظر اختالف اسحاق يا بود اسماعيل ذبيحالله اين حال
آمد/ دنيا به اسحاق بود ساله سيزده اسماعيل حضرت وقتي داشت/ فرزند دو (ع)
هÇمسر اعÇتباري بÇه كه ساره از اسحاق و بود كنيز كه بود هاجر از اسماعيل البته
خودتÇورات در گرچه ميداند اسحاق را ذبيحالله بود/تورات حضرت آن عقدي
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ميگويند چطور پس بكش/ را منحصرت فرزند كه شد وحي ابراهيم به كه هست
سÇاله سيزده اسماعيل آمد دنيا به وقتي اسحاق كه حالي در بود اسحاق فرزند آن
خÇيلي ابÇراهÇيم و نميشود اوالددار كه ديد ساره وقتي مينويسد درتورات بود?
بÇه و كرد آزاد را او يعني درآورد/ او عقد به را هاجر خودش كنيز است غصهدار
بخشيد/ نميگويد و درآورد ابراهيم عقد به ميگويد درآورد/تورات ابراهيم عقد
را او ابراهيم حضرت حال هر به كرد, آزاد يا و بخشيد را كنيز كه نميكند فرق حاال
و گÇرفت غÇرور كÇمي را هاجر بعد و شد زاده اسماعيل او از و گرفت همسري به
ساره چون و كرد/ گردنكشي اندكي بود الهي محبت مورد خيلي كه ساره به نسبت
دور جÇايي بÇه را فÇرزندت و زن فرمود: ابراهيم حضرت به خداوند شد, ناراحت

ميدانيد/ را داستانش كه ببر دست
كه فرزندي و كنيز زن به و ميدادند اهميت عقدي زن به ايام آن در يهوديها
بÇه را اسÇماعيل عÇلت, هÇمين بÇه آنÇها شايد نميدادند/ اهميت زياد بود كنيز از
و نيست ابراهيم حضرت فرزند او كه بگويند ميخواستند و نميشناختند رسميت
كه حالي در است/ اسحاق منظور كن, قرباني را فرزندت فرمود: خداوند كه وقتي
حال بود/ كوچك بسيار بود ا گر يا نبودو دنيا يادر اسحاق دادهشد دستور اين وقتي
مÇثل بÇرومند فÇرزند يك يÇا است سÇختتر كردن قرباني را ماهه چند بچه يك

را? ساله سيزده اسماعيل
ا گر Hفرض درآورد/ حضرت ازدواج به را هاجر ميگويد خودتورات بعالوه
كÇه وقÇتي ولي بوده; كنيز فرزند اسماعيل ميگويند كه باشد درست آنها قول هم
كÇه گÇفت نÇميتوان پس نÇيست/ كنيز ديگر كه درآمده ابراهيم ازدواج به هاجر
درآمد/ حضرت ازدواج به گفتهتوراتهاجر طبق چون است كنيز فرزند اسماعيل
را, تو نسل را, تو اوالد ميفرمايد: ابراهيم حضرت درتوراتبه خداوند همچنين
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و مÇيكند تأيÇيد را اسÇماعيل خÇداونÇد پس كÇرد/ خواهم كثير (اسماعيل) اين از
او از امير دوازده يا سلطان دوازده و كرد خواهيم كثير او از را تو نسل ميفرمايد:
ذ كر اسماعيل پسران عنوان به را اسم بعدGتوراتدوازده كه آورد خواهيم بوجود
قÇراÇÄن كÇه آنطور قوي احتمال به نيست/ آنها از نامي هيج تاريخ در ولي ميكند
به هستند/ اسماعيل نسل از كه است ما امام دوازده همان منظور شايد ميكند, ثابت
هÇم سنت اهل مسلمين از بعضي اما ميگويد/ كهتورات است مطلبي اين حال هر
يك نداردو بودن سني شيعهو به ربطي مسÃله اين البته ميدانند/ ذبيحالله را اسحاق
ديگÇر خ ورÇم و است اسÇماعيل ذبÇيح مÇيگويد خ مور يك است/ تاريخي مسÃله
و بوده ذبيح اسحاق كه بگويد هم شيعه يك است ممكن ميداند; ذبيح را اسحاق
ندارد/ مذهب به ربطي چندان مطالب اين است/ بوده اسماعيل نه بگويد سني يك
از گذشته چون كنند بيان را مطلبي چنين كه است عجيب مسلمان مورخين از البته
داليلي هم خودقرآن و اسالم در كرديم, يهود بهتوراتو راجع كه استداللها اين
هÇمه از Çافات> والص> سورة در جمله از هست/ اسماعيل بودن اهللا ذبيح تأÄيد در
لي ع Õسالم , نوح علي Õالم س ميگويد: سالم يك هر حال شرح در و ميبرد نام پيامبران
داسÇتان سÇوره ايÇن در / اسينÇي آل Çلي× ع ÕالمÇس ميفرمايد: آخر در و هارون و موسي×

كه اين داستان و ميكند ذ كر را حضرت خواب و ذبيح داستان و ابراهيم حضرت
ميكندو ذ كر را ظيم ع ذبح ب Ôيناه د وف بعد كند, قرباني را فرزند خواست رفتو حضرت

/(111 و 109 آيات صافات, (سوره بود ما مÆمن بندگان از او ابراهيم/// بر سالم -1

و مÇيفرمايد: بÇعد /(1)
منينÆÇالم نا باد ع Öن م Ôنَّه ا /// براهيم ا لي× ع Õسالم ميفرمايد: خاتمه در

/(112 آيه صافات, (سوره داديم بشارت اسحاق به را او -2

ذ كر فرزندش ذبح ابراهيمو حضرت داستان از بعد را اسحاق يعني /(2) ق اسح× ب Ôرناه شَّ ب

نا باد ع ن م نه ا /// ابراهيم لي ع Õسالم آنعبارت از قبل ق اسح× ب رناه بش اينعبارت ا گر ميكند/
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ميتوانستيم باز شايد بود آمده شده, گفته پيغمبران حال شرح آخر در كه منينÆالم

داسÇتان شÇدن تÇمام از بÇعد اسÇحاق نÇام چون ولي است/ اسحاق ذبيح كه بگوÄيم
پس دانست/ اسحاق را ذبيح نميتوان پس آمده فرزندش ذبح و ابراهيم حضرت
حÇضرت ذبÇيح مÇيبينند كÇنند دقت هÇم قÇرآن عÇبارات ظواهر در مسلمين ا گر

است/ بوده اسماعيل
است همين آن جنبه يك دارد: جنبه چندين ما جشن و عيد اين جهت هر به
ايÇن چه حال /Gعيد سلمين Ôلم ل لÖته ع ج ذي ال اليوم ذا ه قح ب داد: قرار عيد را آن خداوند  كه
است/ عيد ما براي دهد قرار عيد خداوند كه را روز هر ديگري روز وچه باشد روز
ايÇنكه ديگÇر جنبه آن/ امثال و دارد حجاج براي مقرراتي كه فه ر ع روز سه مانند
و آمد بيرون آن از موفق كه است ابراهيم حضرت امتحان آخرين خاطرة يادبود

رسيد/ رسالت مقام باالترين به
ايÇنكه ( گÇو هسÇتند مكه در امروز كه مسلمين همه كه است اين سوم جنبه
را مهمي عبادت شدهاند موفق باشند) گرفته جشن را ديروز عده يك است ممكن
توفيق براي كه همانطور ما دهند/ انجام است, شده مسلمين بين الفت موجب  كه
همه توفيق براي ميگيريم جشن شد, موفق امتحان در كه ابراهيم حضرت پدرمان
است واجب آنها براي هم قرباني البته ميگيريم/ جشن هستند حج در كه مسلمين
مستحب و نيست واجب بعد سنوات در حاجيها براي ولي دهند انجام مني× در  كه
بÇه را آن انجام توفيق خداوند كه سفري و عيد اين از يادگاري عنوان به كه است

كنيم/ پيدا ما همه را عبادت اين توفيق انشا¾الله كنند/ قرباني است, داده آنها



مشتاقعليشاهشهيدكرماني
<2 Ç هركه//// دردكشان <با

پاريزي باستاني محمدابراهيم دكتر

جÇهت از هرچند است: تاريخي واقعه يك تكرار كرمان, تاريخ عجايب از
نميشود/ تكرار هرگز تاريخ انسان, و زمان و مكان

ه/.1797 1211) دكني معصومعليشاه سيد زند, خان كريم سلطنت اواخر در
فÇيض نÇمود: ايÇران در خويش طريقت توسعه مامور را خود ياران از عدهاي م/)

يكÇديگر بÇا الباÇغ و بÇودهانÇد اسÇمي تشابه داراي عليشاه سيدمعصوم مرحوم مشايخ از تن دو -1
شده نورعليشاه المشايخ شيخ بعدا كه است اصفهاني عليشاه حسين مرحوم اول نفر شدهاند/ اشتباه
گرديد ايران در نعمتاللهي سلسله قطبيت عهدهدار دكني عليرضاي شاه تنصيص با ايشان از پس و
فÇرمود/ تعيين مقام اين به را كبودرآهنگي قرگوزلوي عليشاه مجذوب حضرت نيز خود از پس و
بÇا وي از دليل همين به و شد كابل به مامور كه است اصفهاني علي حسن درويش مرحوم دوم نفر
ريÇاضالسÇياحه كتاب در مستعليشاه حضرت نوشته به بنا است/ شده ياد نيز كابلي حسنعليشاه عنوان
يÇقول قÇال و بÇود امÇي بÇازداشÇتي/ طيران از را مرغ و جريان از را آب خوشش <آواز بزرگوار اين
نÇرفتمي او نÇزد مÇن ا گر اما گفت/ نتوانستي نيز متعارف سخن خواهي درست ا گر و بود نخوانده
بÇه تÇمام چهارسال مدت و بود مستعليشاه حضرت صحبت پير وي نفهميدمي/> طايفه اين مطلب
Ñ

كÇابل(1), و خÇراسÇان مÇامور اصفهاني حسينعلي درويش اصفهان, مامور عليشاه
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Ø

شيرازي زينالعابدين ميرزا حاجآقا مكرر تصريح به شد ياد كه چنان داشت/ اشتغال ايشان تربيت
<حسين نه و علي> <حسن بزرگوار اين دقيق نام السياحه بستان و السياحه حدايق و رياضالسياحه كتابهاي در
بÇا هÇمعصر كه Ç نعمتاللهيه سلسله قطب اصفهاني> عليشاه <حسين حضرت با نبايد و بوده علي>
يÇا كÇابلي> <حسÇينعليشاه هÇمين شÇد خÇراسÇان و كÇابل مامور كه شيخي شود/ اشتباه Ç بوده ايشان

ايران) عرفان تحريريه (هيات است/ اصفهاني> حسنعلي <درويش

و آذربايجان, مامور عليشاه مجذوب كردستان, مامور سيرجاني عباسعلي درويش
در را او الخÇلفايي خÇليف¹ سÇمت نيز نورعليشاه و شد كرمان مامور عليشاه مشتاق

يافت/ عراق و ايران
مÇخالفت بÇا جا چند و پرداخت سفر و گشت به ايران اطراف در نورعليشاه
نور سر تراشيدن دستور خراساني هدايتالله ميرزا كه چنان شد/ روبرو روحانيون
بوده گفته نورعليشاه به كه بوده وقت همين گويا (رياضالسياحه) داده/ را عليشاه

گذاشتهاي? چه براي بز موي مثل را دراز زلفهاي اين است
كنم? كوتاه حيواني چه موي مثل را آنها پس ميگويد: مرشد

ميش/ پشم مثل ميگويد: آخوند
بدان! پشمش حاال ميگويد: درويش

را او مرگ و درگذشت موصل در م/) 1797 ه/. 1212) در نورعليشاه اين و
اشاره به فتحعليشاه كه بود چنان ايران جامعه در او اثر و دانستهاند, مشكوك هم
مردمان بحث كج از تا را نورعليشاه نما لعن كه فرمود ابوالمعالي سيد به روحانيان

باشي/ امان در
تا ميفرماÄيد را يك كدام است كلمه سه از مركب نورعليشاه گفت جناب آن

/(91 ص /3 ج (طرايقالحقايق/ را? شاه يا را علي يا را, نور كنم? لعن
در كه ناÄين به ميرفتهاند كرمان به كه سفري در عليشاه مشتاق و نورعليشاه
پرسه, موقع در داشته, كه منظري حسن با نورعليشاه ميگردند/ وارد بود راه مسير
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طي طريق بدين را ناÄين بازار طول و ميكند افشان خود روي بر را خود  گيسوان
بازار انتهاي تا ميكند پرسه به شروع دختران چهل محله دروازه دم از كه مينمايد
مÇيرزا حÇاج كÇه دكÇاني محاذي به ميرسد اواخر آن در است/ خواجه مسجد  كه
ايÇنجا در بÇوده/ نشسÇته دكÇان آن سكÇوي روي نÇاÄين شÇيخاالسÇالم عبدالرحيم

ميخواند: را اشعار اين نورعليشاه
ماÄيم ذات و صفتند عالم واقعيت روي ز شيخ اي

ماÄيم سومنات و كعبه در را ما هنوز نشناختهاي
ايشÇان همراهان و مشتاق و نورعليشاه شده مجذوب شيخاالسالم درهمانجا
فقر به مشرف شيخاالسالم و ميمانند روز هفت و مينمايد دعوت خود منزل رابه
به بعد رفتهو مشهد به آنجا از مرمانو به آنان همراه به شيخاالسالم سپس ميشود/

/(ë98 ص بالغي, صدر (تاريخناÄين, ميرسد/ اصفهان
در و بÇازگشت نÇاÄين بÇه بÇعد بÇود, عليشاه نظر به ملقب كه عبدالرحيم شيخ

است/ مدفون مصلي در و مرد همانجا
و ماند كرمان در مشتاق به معروف اصفهاني مهدي ميرزا محمدبن ميرزا اما
روحانيون و متعينين از عدهاي كه گرويدند بدو كثير جمعي و گرفت رونق  كارش
به (متوفي مظفرعليشاه كرماني محمدتقي ميرزا بود جمله آن از بودند/ آنان جز¾
دوازده ميرفت مسجد به كه وقتي روايتي به كرمان متعينين از م/) ه/.1800 121ë

سÇعيد ابÇن محمدكاظم ابن ابوالقاسم ابن محمدتقي ميرزا او نام (ëë7 (ص مكارماالثار نوشته به -1
پسÇر كÇاظم مÇيرزا است/ كÇرماني حكÇيم عÇوض بÇن مالنفيس برهانالدين نژاد از كرماني شريف
طبيب محمدتقي ميرزا دوم و نفيسي خاندان جد محمدعلي ميرزا اول داشت: پسر دو مظفرعليشاه
كتابهاي بود/ بردسيري ميرزاآقاخان مادري جد و درگذشت م/) 1879 هجري(. 129ì سال در  كه
بÇعضي است/ مÇظفرعليشاه از البÇحار جÇامع و احÇمر كÇبريت و العÇلوم خÇالصه و االنÇوار بحر و مشتاق ديوان

كردهاند/ خلط او نوه دوم طبيب محمدتقي و مظفرعليشاه محمدتقي بين نويسندگان

ميرسيد(1)/ مسجد به تا ميكردند قراÄت قرآن او طرف دو در خوان قرآن تن
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نÇنشستي, ايشÇان بÇا هÇرگز كه بود چنان صوفيه منع در ميرزامحمدتقي اين
سفره داشت, ساالنه روضهخواني كه ماهاني> < كوچه سا كن كسبه از يكي روزي
بÇيخبر, وقت, هÇمين در بودند/ نشسته خاص صفهاي در نيز شهر علماي ميداد/

نشست/ محمدتقي زاويه برابر زاويهاي در و شد وارد مسجد به مشتاقعلي
دست نيز علما ساير Hطبع و نكرد دراز دست محمدتقي گستردند, سفره چون
كه كرد تا كيد و كرد سوال علت از بود, مومن و بازاري مردي كه صاحبخانه نزدند/
دست به حالل كسب از من سفره مخارج تمام كه بگويم بايد ميكنيد احتياط ا گر
درويش نÇبود قÇرار گفت و كرد اشاره شيخ نيست/ ناحق به آن از ذرهاي و آمده
را خÇود اثر كه انداخت محمدتقي حاج به نگاهي شنيد/ مشتاق باشد/ سفره براين
چه دشمن چه يغما خوان <براين كه موالست سفره ا گر حاجي گفت: سپس  كرد/
رفت/ بيرون مجلس از و برخاست سپس ندارد/ درويش غيره و درويش دوست>,
غذا به دست نتوانست كس ناراحتي فرط از اما ماندند/ متحير حاضرين همه
درويش پي در و افكند دوش به و برداشت را خود عباي محمدتقي حاجي ببرد/
زده چمباتمه قبري بر كه رسيد مشتاق درويش به ماهاني كوچه اوايل در شد/ روان

قÇبرستان آن در پÇيش سÇالها بÇودهانÇد/ مÇدفون آنجا كرمان بزرگان از بسياري كه بود قبرستاني -1
كوچه اول و است دختر قلعه دامه در گرديد/ معروف مشتاق دبيرستان به كه شد ساخته مدرسهاي

مادر)/ (خيابان مشتاقيه

داد مشرب تغيير روز آن از شيخ اما بازنگشت/ درويش كرد اصرار چه هر بود/(1)
حÇتي و گرفت مظفرعليشاه لقب بعدها و افتاد عرفان راه در و شد عشق ديوانه و

نهاد/ نام <ديوانمشتاق> خود مرشد نام به مولوي همچون را خود ديوان

خÇواص است/ مشتاق از ميگفتند عوام و بود نوشته قبرستان در سر بر سالها و سالها شعر اين Ç2
Ñ

كرد پيدا بري و برگ نشين خا ك شد كه هر
كرد(2) پيدا سري و رفت فرو خا ك در دانه
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Ø

كه نوشتهاند صدربالغي آقاي ناÄين> <تاريخ در است/ ديگران از اما ميدانستند/ مظفرعليشاه از را آن
نظر ناÄين االسالم شيخ عبدالرحيم شيخ خود مجذوب به نامهاي طي نورعليشاه مرحوم را شعر اين

است: نوشته عليشاه
كÇرد پÇيدا بري و شاخ خا كنشين شد كه هر كÇرد پÇيدا سÇري بÇاخÇا ك كÇه دانÇه شد سبز
كÇرد پÇيدا پري ريخت فرو جامه چون بيضه نÇبري مÇطلب بÇه راه نشÇوي عÇريان تÇÇو تÇÇا

/(ì0 ناÄينص (تاريخ
مخزنالغرايببه تذكره در شعر اصل باشد/ يافته شهرت مذكور صوفيه به آن انتساب جا همين از شايد

است: چنين و شده ضبط نوراني مالعلي نام
كÇرد پÇيدا سÇري بÇاخÇا ك كÇه دانÇه شد سبز كÇرد پيدا بري و برگ نشين شدخا ك كه هر

(2êë ص محمدباقرپا كستاني/ پرفسور تصحيح مخزنالغرايب/ (تذكره
شده: ثبت طور اين توراني اعلي نام به غزلي بهار هميشه تذكره در

كÇرد پÇيدا سÇري بÇاخÇا ك چÇو دانه شد سبز كÇرد پÇيدا بري و برگ نشين شدخا ك هركه
كÇرد پÇيدا پري ريخت فرو خانه چون بيضه نÇبري مÇقصد بÇه راه نشÇوي عÇريان تÇÇو تÇÇا

ديدهايم: هم صورت اين به را شعر
كÇرد پÇيدا ثÇمري شÇد فÇرو درخÇÇا ك دانÇÇه كÇرد پيدا بري و برگ نشين شدخا ك كه هر
كرد پيدا سري هشت فرو پوست چون بيضه نÇÇبري مÇÇطلب بÇÇه راه نشÇÇوي مÇÇجرد تÇÇÇا

بÇل عÇلما¾ فÇحول <از وزيري قول به كه حكيم ميرزامحمدتقي طريق بدين
اذعÇان اسÇتاديش بÇر رسÇميه وعÇلوم فنون اهل و بود كرمان كمال ارباب سرآمد

/ëë8 ص دوم, چاپ نگارنده, تصحيح به كرمان, تاريخ -1

آمÇده دراصولالفصول شد/ مشتاق مفتون ميدانستند>(1) ذوفنون را او و داشتند
مÇقدم اقÇران بر و مسلم فقه اصول فن در كه زمان مجتهدين از كس <سه كه است
مÇيرزامÇحمدتقي مÇيگفت: عÇرفا از مÇصاحبت منع و فرزند نصيحت در ميبود,
درويش Ç نميشوند او شا گرد نفر, صد من همچو كه Ç دانايي و علم همه با  كرماني

ازطرايقالحقايق/ نقل به -2

برد/>(2) بيرون علما ميان از و داد فريب را او بيسوادي
مراجÇعه او به مردم چه هر كرد/ اثر سخت كرمان در مالمحمدتقي  گرويدن
خصوصا Ç مريدان محلي, رسوم طبق بر بازنگشت/ شدند متوسل مريدان و  كردند
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مسÇجد در صاحبالزمان چاه در و نوشتند نامهها حتي و كردند نذرها Ç پيرزنها
نجات ماليخوليا از مالمحمدتقي شايد كه برداشتند ختم و انداختند كرمان شاه بازار
مÇيرزا <آن مÇيگفت: كرماني لهجه به جواب در و بود رفته را خود راه او اما داد/

كنيد>/ پيدا ديگري (محمدتقي) متقي ميرزا و برويد مرد/ ديگر شما منطقي
حسÇينخان ميرزا پسر رايني خان محمدعلي مشتاق, موثر مريدان از ديگر
امÇا داشت/ مÇنزل مهمان صورت به او خانه در مدتها مشتاق كه بود كالنتر رايني
افÇتادند جÇوش و جÇنب بÇه روحÇانيون و نÇهادند كÇثرت بÇه رو او مريدان چون
حس را مÇطلب كÇه هم مشتاق و خواست را مرشد عذر طريقي به خان محمدعلي
گلهاي و خشت با <من بود: گفته ميرفت بيرون در از وقتي و شد خارج فوري  كرد

صاحبخانه>! با نه داشتم كار خانه اين
خÇاندان مدرسه به وصل جامع مسجد كنار حجرهاي در روزها مشتاق باري
به و داشت خوش بس صوتي بود, مشغول قرآنخواني به و ميگذرانيد بيگ قلي

چÇهارتاري واقÇع (در است افÇزوده ديگÇر سÇيمي تÇار سه بر عليشاه مشتاق گويد خالقي آقاي -1
به مشهور و معروف او خود نام به موسيقيدانان اصطالح در اضافي سيم اين (و است كرده اختراع

ايران)/ موسيقي است/(سرگذشت شده مشتاق سيم

او جذبه و حال و موسقيداني اين ميزد>/(1) امتياز نهايت در را <تار وزيري قول
شد آفاق شهره صوت موسيقيو انواع <در الصدر نايب حاج قول به كه شد موجب
تالميذبسيار نمينمودند///و انجمن او بيحضور ملك اعيانآن اصفهانو حا كم و
حاسدين بعضي و بودند او ربوه Hاناث و Gذ كور وسايلي و وسايط به شهر خوبان از

و گÇرفت خواهÇد را حنجره سرمه خوردن كه است معروف (8ì ص سوم/ طرايقالحقايق( گفتار -2
شد/ خواهد خراب صدا

خوراندند>(2) سرمه او به مرتبه چندين
فكÇر در ديÇدند گÇرم را درويش بÇازار كÇه شهر روحانيان خصوصا مخالفان
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قرآن آيات او كه كردند شايع بود/ ساز نواختن او ضعف نقطه افتادند/ او نابودي
يÇوسف شيخ جمله از Ç برخي مشتاق, زدن ساز باب در ميخواند! ساز با راهمراه
نيز ديگري بود/ كشيده دست زدن تار از فقر به تشرف از بعد كه گويد Ç استرآبادي

است: گفته چنين مشتاق زبان از را تار با نياز و راز  كيفيت
پس داشÇتم/ اشÇتغال تÇارزدن به بودم زند كريمخان مالزمت در <اوقاتيكه
عادت اين ترك از گفتند اطبا كردم/ پيدا دماغ ناخوشي چندي از پس شدم/ تارك
يك شÇبانهروزي در المÇحظورات/ تبيح الضرورات كه باشي مشغول بايد و است

1-طرايق/

جبار>/(1) خالق رضا محض و اغيار حضور بدون ميزنم/ تار دوبار
اين از است بوده آ گاهي عدم بر دليل ظاهرا را, مرشد زدن تار مريدان انكار
داسÇتان ايشÇان كÇه است ايÇن ظÇاهر هست/ خÇدا بÇه راهÇي گوشه هر از كه نكته
بÇاخدا كجا تا چنگي پير آن كه نميدانستند و بودند نخوانده را مولوي پيرچنگي

موسيقي/ مقاله بند هفت ناي به شود رجوع - 2

بود/(2) او محترم> و خاص <بنده و همراه
كه ميگفتند و ميرفتند جمعه امام و مجتهد عبدالله مال <خدمت جمعي باري
كÇه است شايع نحوي به تصوف و رسانيدند هم به را استيال كمال شهر در صوفيه

/ëë9 ص دوم/ چاپ وزيري, تاريخ -3

شد>/(3) خواهد منعدم كه بل منهدم شريعت بالد در اينك
كÇتابجÇنات در بود آمده كرمان به همراه مشتاق با نيز خود كه نورعليشاه

گويد: واقعه اين باب الوصالدر
كشان كش را ما خويش سوي برد اصÇفهان شÇهر ز شÇوقش جÇذبه
فرقهاي افزون دم هر آنجا ميشد قريهاي كرمان ز چون ماهان بود
آمديم خواران باده و پرست مي آمÇديم كÇرمان سوي نرمك نرم
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امÇام كشÇور آن در را ظÇاهر اهل مقام كشور آن در بودش واعظي
سÇد كÇرد دانش راه شمشيرش بر حسد ديگ سينهاش بر زد جوش

فÇراهÇم خلق اجتماع و رسيد فرا رمضان ماه تا بود فرصت منتظر مالعبدالله

كÇه آن حÇال و است نوشته 120ë در را مشتاق مرگ سال وزيري مرحوم ميالدي/ 1792 مه 13 -1
است اين او تاريخ ماده و نوشتهاند 120ì طرايقالحقايق و الصفا روض¹ جمله آن از Hعموم تواريخ ساير

است/ 120ì با برابر كه شد> بيكران بحر سوي پويا <قطره

بÇر <مÇالعبداللÇه كه هنگامي قمري(1) 120ì رمضان ماه يكم و بيست روز آمد/
خÇارج گÇوشهاي در شده مسجد داخل درويش مينمود/ موعظه و بود منبر عرشه

شد/> مشغول فريضه اداي به جمعيت
امÇا نÇمود/ درويش رجÇم و قتل به حكم منبر باالي از آخوند گويد وزيري
بÇين در و روحÇانيان سÇلك در كÇه آخÇوند پسÇر ابوالفضل آقا كه گفتهاند بعضي
Ç ابوالفÇضل مال و نمودهاند> درويش رجم به <آقاحكم كه زد فرياد بود جمعيت

/ê ص نگارنده/ تصحيح كرمان/ فرماندهان -2

شد/(2) عمل اين مرتكب Ç خود والد بيخبر
جÇهاد در كشÇيدن مÇيبايد تÇÇيغ اجتهاد وقت هست اينك  گفت
كÇنيد بÇارانش سنگ كف, بر تيغ كÇنيد يارانش و درويش اين قتل

طÇرف بÇه مسÇجد جÇنوبي زاويه از و گرفتند را درويش افتاد/// پيش خود و
شبستان امروز كه محلي در كردند/ بيرون در از و كشيدند مسجد شمال در و شرقي

خرفروشان/ تل به موسوم -3

به و داشتند نگاه گودال در را درويش است(3) بوده تلي روزها آن و است مسجد
بÇر را خÇود جعفر درويش نام به مشتاق مريدان از مريدي پرداختند/ زدن سنگ

است/ مشتاقيه در مشتاق همراهان قبر الوصال/ جنات از -ê

(ê)/شد كشته نيز او كه افكند مشتاق روي
شÇÇد طÇÇاق حÇÇÇريفان از واليت در شÇد مشÇتاق زن نÇÇوبت بÇÇال چÇÇون
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عÇاشقي و مÇحو دوست جÇÇمال بÇÇر صÇÇادقي جÇÇا آن نÇÇام جÇÇعفر بÇÇود
دركشÇيد دامÇان به خونش از و رفت ديÇد مشتاق تن غلطان خون به چون

نÇرسيده وقت چÇون و خÇورده زخÇم چندين مشتاق واقعه در نيز سيرجاني عباسعلي درويش -1
م/ ه/.1800 121ë سال در و شتافت عراق صوب به اواخر در و برده سالمت به جان واقعه آن از بود

/(21ë ص يافت(رياضالسياحه/ وفات

آمÇيختند(1) يكÇديگر بÇا خون دو تا ريÇختند نÇاحق بÇه هÇÇم را او خÇÇون
بود/ گذشته كار از كار كه رسيد وقتي محمدتقي ميرزا

بÇه رو مشÇتاق كنند سنگباران را مشتاق ميخواستند كه لحظه آن در  گويند
بÇه كنيد, رحم خودتان به نميكنيد رحم من به ا گر <مردم بود: گفته و كرده مردم
و كÇنيد> رحم خانههاتان گل و خشت به و گربهها و سگ به كنيد/ رحم بچههاتان

/ê99 ص دوم/ چاپ كوير/ حماسه به شود رجوع باب اين در -2

ميترسم>(2) شما چشمان از من كه ببنديد مرا <چشمان بود: كرده اظهار گويند باز
است>/ مشتاق خونبهاي <شهري بود: گفته مالمحمدتقي كه گويند هم و

# # #

را بزرگي حوادث وقوع ندارم ميل هيچ گفتم مقال صدر در بنده كه طور همان
وقÇايع بÇعض كÇه است اين مقصود بدانم/ آن و اين كرامات معلول شمردم بر  كه
تكÇرار هرگز <تاريخ چند هر كه بگويم و كنم بيان داده رخ تاريخ در كه را مشابه

هست/ تكرارها> <اين حال هر به اما نميشود>
بÇدانÇجا است خراسان پادشاه محمد سلطان <تا گفت: ولد بها¾الدين كه اين
در كه چنان زديم پاي پشت را كرمان <ما گفت: كرماني محمد شيخ كه اين و نيايد>
خونبهاي <شهري كه گفت مظفرعليشاه يا و كند> بچه گرگ شاهيگان مناره پاي
آن و باشد حا كي ميتواند كرامت از غير ديگر مطلب يك از خود است> مشتاق
آشفته, روزگارهاي آن در Ç بودهاند دقيق فهيمو مردماني كه Ç اشخاص اين كه اين



39 كرماني شهيد شاه مشتاقعلي

و مردم پرا كندگي و اقتصادي بحران و اوضاع آشفتگي ميديدهاند/ را كار آينده
اين به ميتوانست را واقعبيني و پيشبين آدم هر دودستگيها,/// و خونريزيها

است/ پيش در بزرگ حادثه يك كه كند راهنمايي نكته
و نگÇريست اصÇطرالب در فÇرخزاد رسÇتم كÇه گÇويد شاهنامه در فردوسي

نوشت: را پيشبيني اين برادرش به نامهاي در و كرد پيشبينيهايي
زيÇان بÇر مگÇر نگÇÇردد سÇÇتاره تازيان از آيد شكست پس اين از
كÇار بÇÇه نÇÇيايد بÇÇزرگي و نÇÇژاد شÇÇهريار بÇÇيهنر بÇÇنده شÇÇÇود
دشÇمنند تÇازيان بÇÇا و درشÇÇتند مÇنند بÇا قÇادسي از كÇه بÇÇزرگان
شود جيحون رود زمين دشمن ز شÇود پرخÇون بيشه كاين  گمانند

نيست شك ولي ميدهد استناد اصطرالب به را پيشبينيها اين رستم البته
از بÇعد مÇيتوانست او مÇثل دانÇي ريÇاضي هÇوشمند مÇرد كÇه كÇرد قÇبول بÇÇايد

/ê99 ص دوم/ چاپ كوير/ حماسه به شود رجوع باب اين در -1

و خلق پرا كندگي و وبا و تورم(1) و غال قحطو و پرويز خسرو زمان آشفتگيهاي
طÇغيان و فÇرخÇزاد پدرش شدن كشته و عراق و خراسان لشگريان ميان اختالف
و سÇاساني شÇاهزادههÇاي هÇمه شÇدن كشÇته و روم بÇا طÇوالني جنگهاي و دجله
خوانÇده را چارتا> <دودوتا حساب كه آدمي هر عرب, تجري و خلق بيساماني
هÇمين در كه است اين شد/ خواهد چه فردا كندكه پيشبيني الاقل ميتواند باشد

ميگويد: و ميكند اشاره خود وقوف به فرخزاد رستم نامه
است فÇرهي و پÇيروزي هÇنگام نÇÇه است تÇهي پادشاهي از خانه اين چو
خÇويش جÇان از تن گردد سير همي پيش است بزرگ كاري و است چنين
هÇÇÇÇمي بÇÇÇÇÇرگزينم خÇÇÇÇÇÇÇÇامشي آن وز هÇمي بÇبينم بÇÇودنيها هÇÇمه
بÇرخ رنÇج جÇز نÇيست او از را ما چÇرخ كه راز ايÇن از گشÇتم آ گÇاه چÇÇو
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شÇÇدم بÇÇريان نÇÇÇÇيز سÇÇÇÇاسانيان ز شÇÇدم گÇÇريان و زار ايÇÇرانÇÇيان بÇÇه
يك واقÇع در اصÇطرالب و ستارگان حكم به وقايع پيشبيني دادن انتساب
گÇويي بÇيپرده و صÇراحت عÇوامÇل از احÇتراز بÇراي است بÇوده زيÇركي نÇÇوع
يÇاايÇنكه و گيرد قرار بيمهري مورد گوينده بود ممكن كه حوادث و پيشآمدها
اوضاع آن كرمان سلجوقيان كه روزهايي همان در وگرنه شود, تضعيف روحيهها
نبض كه دانستند بصيرت <ارباب كرماني افضل قول به آوردند, پيش كرمان در را

/19 ص عقدالعلي/ -1

است اشÇارتي بيهقيهÇم در و هابط>(1)/// دولت اين نج و است ساقط ملك اين
آمÇده پيش حكومتش ايام در كه آشفتهاي اوضاع از پس مسعود سلطان كه آنجا
نÇجوم صÇحبت بÇاز بفرستد, سلجوقي تركمانان جنگ به لشگر ميخواست بود,
اين رفتن كارهام سخت من كه گفت را بونصر پوشيده, بزرگ, <خواجه و آمد پيش
سخت نجومي گفت سبب? چه به گفت گويم/ سخني كه نميدارم زهره و را, لشگر
ندانم/ نجوم كارهام/ هم من گفت: بونصر / Ç دانست نيك نجوم علم وي و Ç است بد
مينمايند بندگي و افتادند زمين بدين كه بيگانه مردم گروهي كه دانم مقدار اين اما
و خÇداونÇد چÇون امÇا گردانيدن/ بدگمان و رمانيدن از اوليتر كردن راقبول ايشان

/ê82 ص بيهقي/ تاريخ -2

نيست>/(2) روي خاموشي چز مبينند مي اين ساالران
بعد روز چند نظامي فرماندهان و ساالران برابر در را خاموشي اين نتيجه البته
سÇاالر و رسÇيد/// هÇول هÇزيمتي را سÇلطان <لشكÇر تركمانان همان از كه ديدند

/ê8ê ص بيهقي/ تاريخ -3

آوردند>/(3) زير به پيل از را غالمانش و را بكتغدي
يا باشد شده اشارهاي يا بياني مواردي چنين در هم عرفا قول از ا گر بنابراين,
نميتواند Áاصو باشد, شده بليهاي پيدايش موجب حكيم عارفي رنجانيدن تبعيدو
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امÇا باشد, كوچك چند هر انقالبات <عوامل ارسطو قول به زيرا باشد/ انكار قابل
قÇتل بÇا گلوله يك است ممكن فيالمثل يعني است>/ بزرگ حال هر به آن علل
تÇخت كÇوچك قÇريه يك مÇصادره يÇا كÇند پا بر را عالمگير جنگي آرشيدوك

آمÇد, فÇرود تÇخت از روزي سليمان كه بود آن سليمان مملكت رفتن سبب گويند حقيقت اهل -1
چÇهل تا كرد, بسته او بر تخت آمدن بر و نپسنديد او از تعالي حق روز, آن بماند نا كرده حكم يك

االنبيا¾/ قصص آمدن/ بر نتوانست روز

ميداند عاقلي هر اما است/ عوامل اينها همه و بسپارد(1) ديو دست به را سليماني
اين كه آن از پيش سالها از طاهريان سقوط يا و اول جنگ شروع اصلي علل  كه

است: بوده شده فراهم بيفتد اتفاق حوادث
مÇينهد بÇÇيرون سست بس قÇÇدم او مÇÇيجهد آهÇÇن ز كÇÇاول آتشÇÇÇÇي
اثÇÇير تÇÇا او شÇÇÇÇعلها مÇÇÇÇيرساند اخÇير ليك اول, است پÇنبه دايهاش

چهارم/ دفتر مولوي, مثنوي -2

سÇها(2) تÇا بÇÇرآيÇÇد نÇÇورش شÇÇعله كÇÇÇÇبريتها و پÇÇÇÇنبه پÇÇÇÇÇÇÇناه در
ثابت را نكات اين تاريخ در عليت قانون و است همين تاريخ جبر واقع در
و بÇررسي اجÇتماع در و بÇاشد داشته پيشبيني و مطالعه اندك كه آدمي و ميكند
در كه را اشخاصي اين و بكند ميتواند پيشبيني قدرها اين باشد, كرده مطالعاتي
دانشمند و فاضل مردماني چون برديم نام آقامحمدخان و غز و مغول هجوم دوره
كنند پيشبيني توانسته قدر اين خودشان اجتماع و شهر اوضاع از البد ميبودهاند
و گفتهاند كنايه به و نگفتهاند صراحت به منتهي شد/ خواهد چه كه بدهند احتمال و
وضÇع بÇه نÇظري مطلب تاييد براي است خوب است/ شده كرامت به حمل بعدها

افكنيم/  كرمان
را رايني ميرزاحسين و سيرجاني علي <آقا خود عمر اواخر در زند  كريمخان
اقÇطاع و سيرجان و بابك شهر كه Ç كرمان غربي شق فرمود/ ملقب خاني لقب به
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گواشير نمود/ سيرجاني خان علي جمع ابواب Ç است صوغان و كوشك و وارزويه
و بم فرمود/ وا گذار خان ميرزاحسين به را رودبار و ساردويه و جيرفت و راين و
بÇه گÇوك و خبيص بلوك كرد/ موكول سيستاني شهركي محمدخان به را نرماشير
خلف قليخان مرتضي آمد/ سپرده ابدالي اوغان خان عبدالعلي و خان عبدالحكيم
بدون Ç را كوبنان زرندو بود, Hنسب ا كرم و Hشان اعز كرمانيان ساير از كه خان شاهرخ
رÄيس ميرزامحمدخان بود/ متصرف خود عم بني خان رضاقلي با Ç سلطنتي منشور

/ì9 ص وزيري/ جغرافي -1

نداشت>/(1) كس هيچ از تمكين راور
آمده وجود به كرمان مثل ناحيهاي در كه الطوايفي ملوك و خاني خان اين با

گÇذشت/ هÇزار از صد صد, از نود نود, از سه گÇذشت بÇيقرار دار زيÇن چÇو زند وكيل -2

ا گر واقع در ميآمد(2)/ پيش اوضاعي چه كريمخان مرگ از بعد كه بود معلوم بود
و زير و تصرف را شهر اين سيستان و بم افاغنه نميآمد, كرمان به آقامحمدخان

ميكردند/ زبر
آنان از گروهي كه متشرعه صوفيه و روزگار آن در كرمان اوضاع بررسي با
انÇتظار در مÇيبايستي حسÇاب اين به بودهاند بد آنها با هم زنديه و كرده حمايت
بگويد كندو پيشبيني چيزي كه داشت حق مظفرعليشاه محمدتقي و بود حوادثي

است>/ مشتاق خونبهاي <شهري  كه
خÇواب بÇه بÇودم ديÇده را روز ايÇÇن كÇه افÇراسÇياب بÇيچاره گÇفت چنين
دارد دنباله



افكار و احوال بر نظري

خواجهيوسفهمداني
قرا گوزلو ذ كاوتي عليرضا

در قمري هجري êê1 يا êêå سال به حسين بن ايوب بن يوسف ابويعقوب
بÇعضي در ايÇنكه درگذشت/ بادغيس در ë3ë سال در و شد زاده همدان بوزجرد
است/ غلط آوردهاند ابويوسف را او كنيت سمرقندي دولتشاه از پيروي به مĤخذ
درس حلقه به و رفت بغداد به سالگي بيست حدود در êìå سال به او حال هر به
رÇÄيس (ê7ìÇ393) شيرازي فيروزآبادي علي بن ابراهيم بن علي ابواسحاق شيخ
يافت, مهارت مناظره در و خواند كالم و واصول فقه او نزد و پيوست بغداد نظاميه

كشيد/ دست آن از بعدها  گرچه
ابوجعفر عليو بن عبدالصمد عليو محمدبن ابوالحسين قاضي نزد را حديث
در جÇامي كرد/ استماع خطيب ثابت بن علي احمدبن و مسلمه احمدبن محمدبن
به ابويوسف كه است آورده ابويوسف) (شا گرد غجدواني يوسف خواجه احوال
جÇبال در ابÇويوسف است مسلم آنچه است/ رفته حديث) سماع (براي نيز بخارا

است/ كرده استماع حديث سمرقند نيز و اصفهان) و همدان در دقيقتر (بهطور
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پرداخته رياضت و عبادت به و گزيده عزلت تحصيالت تكميل از پس شيخ
است/ بÇازگشته مÇرو به و رفته هرات به مييابيم/ مرو در را او نشان آنگاه است/
و است حÇنفي ابÇويوسف <چون مينويسد: الحيات مقدمةرتبه در رياحي دكتر
ايران غرب به را آنجا در سكونت لذا بوده حنفي Hغالب ماورا¾النهر سا كنان مذهب

است>/ داده ترجيح بودهاند شافعي ا كثر  كه
شش و پÇانصد ëåì سÇال بÇه آن و مييابيم بغداد در را شيخ نشان ديگر بار
جا همين در سقا ابن با او داستان و است معروفي واعظ بار اين كه قمري هجري
آنÇجا در عÇمر آخÇر تÇا و بÇرگشت ماورا¾النهر به هم باز يوسف خواجه داد/ رخ

/(êå.ê (صف¹الصفو¸, زيست
ديگر بعضي با و است فارمدي ابوعلي به تصوف در ابويوسف شيخ انتساب
شÇريعت طÇرفدار مÇعتدل صوفي ابويوسف حال هر در است/ داشته صحبت نيز
حسينبن كه ندارد آن با منافاتي اين البته و مينهد ترجيح فكر بر را ذ كر و است
دكÇتر الحÇيات(چÇاپ دررتÇبه عÇبارت يك است/ داشته قبول را حالج منصور
پيران بيشتر مثل او ميدهد نشان كه دارد (13ì2 تهران, توس, انتشارات رياحي,
مÇينويسد: كÇودن, عÇوام بÇا نه دارد كار زيرك عوام با اما بوده گرا عوام تصوف,
را وجود و معرفت مراتب البته و (3ì (ص دهيم> شرح زيرك عوام فهم <بهاندازه
چيزها كيفيت و بود وحدانيت ديد آÄينه چيزها < كميت مينمايد: تفكيك دقيقا
چيزها حيثيت بودو پا كي ديدطهارتو آÄينه چيزها ولميت قدوسيت, ديد آÄينه
بÇود> ابÇديت و ازليت ديد آÄينه چيزها انيت و بود عينيت و بينيازي ديد آÄينه

/(ê3 ص (همان,
شمردن مقبول عين در چگونه يوسف خواجه كه ميشود روشن بدينگونه
است/ مÇينموده وجÇه احسن به نيز را شريعت رعايت حالج انديشيهاي  گستاخ
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كاركن كاركن قلب و است اسالم كاركن <قالب الحياتميآورد: دررتبه كه چنان
/(38 (ص است> ايمان

او است/ بوده گسترده بسيار تبليغش و زندگي محيط در يوسف خواجه تأثير
شÇمرده نÇقشبنديان و خواجگان پيشواي غجدواني عبدالخالق مريدش طريق از
وي س ايÇآت بÇه مÇلقب بÇه مÇتوفي (يÇاساوي) وي س ي احمد طريق از نيز و ميشود
مÇيشود مÇحسوب تÇركستان عÇرفان بÇنيانگذار تركستان> <پير يا (=بابايسوي)

/(1ì3 ص غفارحسيني, دكتر ترجمه بارتلد, ميانه, (تاريختركهايآسياي
يÇوسف خÇواجÇه شÇا گÇردان از هÇم را بÇزرگ عارف و شاعر سنايي اينكه
(مقدمة است مصححديوانسنايي رضوي مدرس مرحوم ترديد مورد شمردهاند
آنكÇه حÇال است نبرده نام يوسف خواجه از سنايي زيرا (êê ص سنايي, ديوان

است/ برده نام او از ومنطقالطير الهينامه و االوليا¾ درتذكره عطار
ابÇوالحسÇن البÇته و نÇوشتهانÇد هÇمدانÇي يوسف اقران از را بÔستي ابوالحسن
جامي آوردهاند/ بهقلم يوسف خواجه صحبت نيزهم بستيرا شا گردان از سكا كي
(نÇفحاتاالنس, مÇيشمارد هÇمدانÇي يوسف مصاحبان از هم را الال حسن شيخ
شÇيخ جامي, نوشته به Hايض ديگر) مواضع و ê17 ص عابدي, محمود دكتر چاپ
(همانجا, است كرده نقل را همداني يوسف خواجه از سيري عربي بن محيالدين

/(383 ص
اين ميان كه است داشته مريداني هرات در هم و مرو در هم يوسف خواجه

(12 ص الحيات, بررتبه رياحي دكتر (مقدمة است ميكرده تردد شهر دو
بنده كه آنجا تا كردهاند تحقيق همداني يوسف خواجه به راجع كه كساني بين
نكتهاي اما است/ كشيده زحمت همه از بيش رياحي محمدامين دكتر دارم اطالع
همدان در بوزنجرد نام به دهي نوشتهاند كه است اين گرفت برايشان ميتوان  كه



ايران عرفان êì

سكنه داراي داردو وجود نيز ا كنون هم ده اين آنكه حال ,(9 (صفحه ندارد وجود
غÇالب مÇانند امÇروز آن مردم و دارد شهرت جرد> <بيزني به اهالي بين و است
بوده گرد> <بيژن اصل در احتماال كه <بوزنجرد> ولي زبانند, ترك همدان دهات
به مايل كه كساني است/ بوده بيخبر به كلي تركي زبان از همداني يوسف زمان در
حتما بايد هستند كلمه اين درباره بيشتري زبانشناختي و تاريخي اطالعات  كسب
بÇوزنجردي> و <بÇوزنجرد عÇنوان تÇحت هÇمدانÇي اذ كايي پرويز دكتر مقالة به

كنند/ رجوع (137ë تابستان (فصلنامههمدان,
داده نسبت او به <@كشف> نام به كتابي عطار كه يوسف خواجه آثار درباره
از غÇير GاهرÇظ (82ë ص اسÇتعالمي, مÇحمد دكÇتر چÇاپ االوليا¾, (تذكره است
بÇاقي چيزي است كرده چاپ و تصحيح رياحي امين محمد دكتر كه رتبهالحيات

يافت/ راه او افكار به ميتوان نيز مختصر كتاب اين از اما نباشد/
كرديم/ اشاره يوسف خواجه انديشههاي از مهمي نكات به مقاله همين در ما
خÇواجÇه نÇميتوان البÇته مÇيكنيم/ اشÇاره ديگر عبارات و موارد برخي به اينك
(ë2ë سÇال به (شهيد همداني القضات عين حد در انديشه علو لحاظ از را يوسف

كنيد: توجه عبارت اين به است/ توجه قابل فكرش دقت ولي انگاشت
در بل ديدن, بيديده و ديده بيديدن و بيديده, است ديده با ديده در [جان]

/(ë9 (ص است ديدن ديد ديده, در و است ديد ديدن در و است ديدن ديد
بÇه مربوط ادرا ك اينكه و ميبيند, بنده در كه خداست اينكه و علم, به علم
تحمل هم باز البته و گرديده ذ كر موجز عبارت دراين جسم///, نه است, جان ناحيه
ونÇه هست گÇفتيم آنچه در بيشتر بحث جاي نه اينجا در كه دارد, را ديگر معاني

ميخوانيم: مذكور عبارت دنبال به نگفتيم/ آنچه درباره
شم در و است منطوق و نطق در و است مسموع و سمع در مثال اين بر هم <و
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است> مفهوم و فهم و است مذقوق و ذوق در و است مشموم و
خواهد معرفتشناسي در دقيق رسالهاي عبارات اين در بحث بنده گمان به
اطÇمينان نوع دو كه است اين يوسف خواجه تربيتي و علمالنفسي نكات از بود/
به بايد كه است بديهي /(3å (ص خدا ذ كر به دل اطمينان و دنيا به اطمينان داريم:

حق/ رسوالن از است رسولي خاطر زيرا بود دومي دنبال
(ص دل> عالم در فكر و است اركان عالم در <ذ كر مينويسد: كه اين ديگر
شÇود, پا ك زبان و تن و مال بايد نخست كه است چنين مطلب اين توضيح /(ê8
رتبه بهلحاظ فكر البته استو فكر مقدمه آنشرايط ذ كربا بپردازيم/ فكر به آنگاه
زبان تنو و مال كردن پا ك بدون شرايطو آن رعايت بدون فكر ولي است باالتر
در سÇر بÇاطله عÇقايد و نÇبوت انكÇار و فÇلكي و طبايعي از و ميكشد انحراف به

/(ëå) ميآورد
عÇين و كÇجا او دارد/ را غÇزالي مÇحمد لحن يوسف خواجه كه اينجاست در
مÇينهد تÇرجÇيح ابÇوالخÇير ابوسعيد بر حتي و ميستايد را بوعلي كه كجا القضات
هÇم را اين است/ مقايسه فقط بلكه نيست ترجيح منظورم ,(3ëå ص (تمهيدات,
بودن پا ك بر صحيح فكر بودن موقوف يعني يوسف خواجه سخن در كه بگويم

است/ نهفته ارزندهاي و بزرگ بسيار حقيقت تن> و مال و <زبان
فارسي نثر لحاظ الحياتاز كتابرتبه كردهاند اشاره رياحي دكتر آنچه طبق
ايشÇان آنÇچه بÇه را خÇوانÇنده مÇا دارد/ ارزنÇدهاي خÇصوصيات و است ارزشمند
عÇمق كه جالب و جاذب بسيار حكايت دو با را سخن و ميدهيم ارجاع نوشتهاند

ميبريم: پايان به ميدهد نشان تربيت و سلوك مساÄل در را يوسف خواجه نظر
انابت به عمر آخر در داشت/ كمال به جمالي حسنيو قمرنام, بود <مطربهاي
از را همدان والي رسيد/ همدان به بازگشت چون رفت/ كعبه زيارت به و پيوست
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عÇورت آن كÇن/ سماع من پيش بيا گفت: و فرستاد او بر كس شد/ خبر او آمدن
كرد/ نخواهم كارها اين ديگر] =] بيش كردهام/// توبه كار اين از من كه داد جواب
يÇوسف شÇيخ خÇدمت بÇه درمÇاند/ عورت آن نشنيد/ و كرد استبداد همدان والي
جهت به امشب من گرد/ باز هال فرمود: شيخ بازنمود/ حال صورت رفتو همداني
عورت آن شد بامداد چون داد/ خواهم جواب بامداد و شد خواهم مشغول تو  كار
است/ باقي تو معصيت يك تقدير خزانه در هنوز كه فرمود شيخ آمد/ شيخ بهنزد
مÇلك پÇيش ندادند] امان =] نگذاشتند را او همدان ملك كسان و درماند عورت
آغاز سماع و كرد ساز چنگ عورت آن دادند بدو و بياوردند چنگ چون بردند/
از بعد شد, تاÄب همدات ملك اول گرفت/ در را جمله كه كرد انشاد چند بيتي  كرد/
حسن خواجه (فواÄد, العالمين رب الحمدلله و شد/ تاÄب بود مجلس در كه هر آن

/(279 ص دهلوي,
در كه تعجب به ميگفت باز همداني يوسف امام خواجه خدمت در <شخصي
ميانه در ميخورد/ طعام اصحاب با خانقاه سفره بر بودم, غزالي احمد شيخ خدمت
و آمده كه ديدم را پيغمبر ساعت اين گفت آمد خود با چون شد/ غايب خود از آن
اطفال بها تربي خياالت تلك فرمود: يوسف امام خواجه نهاد/ من دهان در لقمه
العباد (مرصاد پرورند> بدان را طريقت اطفال كه باشد نمايشهايي آنها الطريقه;

/(297 ص رياحي/ چاپ
است جÇبري صÇوفيه و عرفا همه مثل يوسف خواجه اينكه آخر نكته يك
به كتاب همان در گرچه /(êå Ç 38) كرده تصريح بدان دررتبهالحياتنيز كه چنان
عبد و حق به فعل نسبت گفته و (ìì (ص بازگشته است قدر و جبر از معتدلي حد
از عÇطار الهينامة از حكÇايتي در نيست/ يكديگر مخالف و است صحيح دو هر
بÇازده/ بÇردي را زليخا دل گفتند را <يوسف كه است آورده همداني يوسف قول
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(شرحاحوالوتحليلآثار دهم> باز كه بردهام او دل من نه چكار? دل با مرا  گفت
لطايفي تمام يوسف خواجه كلمه همين در و (1ì2 ص فروزانفر, عطارنيشابوري,
نهفته ميدانند حقيقت پل را مجاز نيز و ميگويند جبر و عشق درباره عارفان  كه

ميگويد/ سخن هستي ژرفاي از همداني يوسف خواجه كه ميرساند و است



قوسحياترسولا كرم(ص)
(1)

آزمايش مصطفي سيد دكتر

<عامالفيل> سال در (ص) عبداهللا محمدبن كه كردهاند روايت عباس" "ابن از

منجمله: شده ذ كر گونا گوني اقوال خدا رسول تولد دقيق تاريخ تعيين مورد در -1
ربيع ماه دوم دوشنبه در محمد(ص) مينويسد: راويانش از نقل به خود (2êë تاريخ(ص در يعقوبي

شد/ زاده مكه به ابرهه سپاه حمله از پس شب پنجاه مقارن الفيل عام سال االول
آورده دست به الفيل عام اول سال االول ربيع دوم دوشنبه روز در را پيغمبر تولد بيروني" "ابوريحان
ذ كÇر خÇود استدالل تحكيم در را حديث اين و ميشمرد منطبق نجومي محاسبات با را روز اين و
شدم متولد روز اين در "فرمود: ميفرمايي? چه دوشنبه درباره پرسيدند خدا رسول از كه مينمايد
كÇردم" هÇجرت روز ايÇن در و شÇد نÇازل مÇن بÇر قÇرآن روز اين در و شدم مبعوث روز اين در و

/(ë2ì.الفهرست)
روزگار اندر سلم و عليه اهللا صلي المصطفي محمد ما پيغمبر "و مينويسد: االخبار" "زين در  گرديزي
هÇو و العادل الملك زمن في "ولدت گفت: و كرد فخر بدين و بزاد مادر از انوشيروان) (خسرو او

/(87 اهللا(ص رسول صدق انوشروان"
گÇرفته قÇرار نيز سعدي استناد مورد و دارد فراوان شهرت چه ا گر حديث اين كه دانست بايد البته
ثبت و نقل بخاري و صحاحمسلم در اما نوشيروان] دوران به سيد كه Ç چنان دورش به گربنازد [سزد

هÇروي مÇحمد سÇلطان بÇن عÇلي از البرده شرح في الزبده به شود رجوع /902 Ç سخاوي(831 نشده/
كÇتاب در بÇلعمي هرچÇند ميداند بياساس را موزه كابل)آن نسخهخطي. قاري. بهمالعلي مشهور
Ñ

/(1)(707 ص .2 ج (طبري.تاريخ. كرد باز دنيا به ديده معظمه مكه شهر در



ë1 (ص) ا كرم رسول حيات قوس

Ø

است/ كرده نقل را آن 10ë3 ص . 1 ج تاريخ.
پادشاهي از پس سال نه الفيل", "عام در دم سپيده وقت به رمضان 12 دوشنبه پيغمبر(ص) "مولود
/(109 ص گرديزي. االخبار. بود/"(زين حيره ملك هند عمربن ملك از سال دو و العادل انوشيروان

اسد طالع در االول ربيع ماه دوشنبه اولين بتاني" جابر "محمدبن نظر بر بنا خدا رسول تولد تاريخ
عÇايشه خانه در و فرموده رحلت االول ربيع سوم چهارشنبه روز "سالمي" محاسبه به و شده واقع

/(ë2ì ص شد/(الفهرست. دفن
رسÇولخدا(ص) تÇولد مÇورد در خÇوارزمÇي" موسي بن "محمد و منجم" "ماشا¾اهللا كه طالعي ميان
مÇنجم" "مÇاشا¾اهللا مÇحاسبه طÇبق رسÇولخدا تÇولد دارد/ وجود بسيار تفاوتهاي كردهاند محاسبه
خورشيد كه سرطان, طالع در هفتم ساعت اولين در دي ماه از "خرداد") (يا "خورشيد" روز دوشنبه
جابر بن "محمد قول بر بنا و است/ انوشيروان سلطنت ê1 سال مقارن است, آسمان الراس سمت در
چشم جدي 20 طالع در اسكندري 882 سال نيسان 22 شب در ا كرم پيغمبر كسوفات, كتاب در بتاني"
عام اول سال رمضان دوازدهم دوشنبه شب در محمد حضرت "سالمي" قول به بنا و گشود جهان به

/(ë29 زد/(الفهرست. جهان به قدم سحر سپيده هنگام الفيلي
مطابق االول ربيع دهم يا هشتم در خدا پيغمبر (19ì (ص االشراف" و "التنبيه كتاب صاحب نوشته به
39 سال و اسكندري 882 سال نيسان بيست برابر النصر, بخت پادشاهي از 1317 سال ديماه هشتم
فيل اصحاب رسيدن از بيشتر يا كمتر روز ìë با مقارن فيروز قبادين خسروبن انوشيروان سلطنت

است/ گشوده جهان به چشم محرم ë يكشنبه در مكه به
رسÇول يÇا بزرگتري تو آيا گفت اشم" بن "قباث به مروان" "عبدالملك كه شنيدم كه گويد ابوحوير

/(707 . 2 ج طبري. يافت(تاريخ تولد فيل سال به پيغمبر سالمندترم/ او از من گفت خدا/
رسÇول تÇولد لذا داده, ترجيح سايرين روايت بر را اسحق" "ابن نقل النبي" "سير¸ كتاب در هشام ابن
دقيق تاريخ از ///" ميگويد: ابوريحان اما ميداند, الفيل عام اول سال االول ربيع 12 دوشنبه در را خدا
و نيست معلوم بود ماه چندم اما بود/ االول ربيع دوشنبه شب كه نميدانم اين جز رسولخدا والدت
لحÇظه اخÇبار اصحاب اجماع به اما است/// اختالف نيز او مبعث در كه چنان است, اختالف آن در
كÇه نÇبود كسÇي كه است رو اين از ايشان والدت تاريخ در اختالف و روز/ نه بود شب ايشان تولد

/(ë29 دارد"(الفهرست. نگاه و بنويسد را دقايقي چنين
روايات بر تكيه با شيعيان نظر اما بود, ا كرم رسول تولد پيرامون مختلف گزارشهاي شد ذ كر آنچه
االول ربÇيع هÇفدهم جمعه روز در خدا رسول تولد كه است آن السالم عليهم معصومين از منقوله

است/ شده واقع الفيل عام اول سال

رسولخدا تولد محل

كه بود خانهاي در (ص) رسولخدا تولد Ç اسحق ابن قول از Ç طبري نوشته به
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بÇعدها را خÇانه ايÇن گÇويند /(707 .2 ج (تÇاريخ. شد شهره يوسف" "ابن خانه به
بخشيد Ç (ع) علي حضرت برادر Ç ابيطالب" بن "عقيل خود عم پسر به خدا پيغمبر
برادر يوسف بن محمد به را خانه اين آن از پس بود, تصرفش در وفات دم تا  كه
و بسÇاخت شد شهره يوسف ابن خانه به كه را خويش خانه او و فروختند حجاج
كه كرد مسجدي و كرد جدا را آن خيزران و انداخت آن در را پيغمبر تولدگاه خانه

صفحه)/ همان منبع, (همان ميكردند نماز آن در

پدر وفات

شيعه) نزد مشهور (روايات وي تولد از قبل عبدالمطلب بن عبداهللا ايشان پدر
جÇمع در سÇالگي 2ë سن در فرزندش تولد از پس ماه دو روايات بعضي به بنا و
"دارالنÇابغه" نÇام بÇه خÇانهاي در يثرب شهر در النجار بني طايفه از پدرش داÄيان

/(98 ص النبي. هشام.سيره (ابن يافت/ وفات
بÇن عÇبداهللا كÇه ندارند اختالف اين در ما ياران گويد واقدي عمر بن محمد
آنجا و بود, بيمار و آمد فرود مدينه به و بيامد شام از قريش كاروان با عبدالمطلب
آن به چون و رفت خا ك به كوچك خانهاي در "دارالنابغه" در درگذشتو تا ببود

از نÇقل بÇه (طÇبري شÇد, واقÇع پÇيغمبر حÇيات سÇالگي دو در عبداهللا وفات كه معتقدند برخي -1
عبداهللا بود حامله ماهه شش را محمد آمنه وقتي كه ميگويند نيز برخي و (71ì.2 ج "هشام".تاريخ.
كÇه است نخستين نظر همان قويم قول اما مرجع)/ همان اسحق, ابن از نقل به (طبري يافت وفات

ميباشد/ صحابه اجماع مورد

/(1)(71ì.2 ج (تاريخطبري. باشد/" چپ دست در او گور شوي وارد خانه

خدا رسول گزاري نام

به پيغمبر گرامي مادر زادن, هنگام به گفت كه كردهاند روايت اسحق ابن از
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را خÇود نÇوزاد نام كه كرد خطور دلش به حال آن در و آمد دچار احوالي انقالب
شود" امت اين ساالر تو "فرزند گفتند او با كه آمد نظرش به چنان و بگذارد, محمد
عبدالمطلب سراغ به كس شد, زاده پيغمبر چون پس (708 .2 ج (طبري.تاريخ.
و حÇمد را اهللا و رفته كعبه خانه به و فشرده آغوش در را نوزاد ايشان و فرستادند,
برآمد نوزاد به شير دادن براي دايهاي جستجوي به و بازگشته آنگاه نمود/ ستايش

مرجع)/ (همان

شيرخوارگي دوران

سالگي پنج تا وي و بردند "بنيسعد" قبيله ميان به شيرخوارگي براي را محمد
پسÇتان از و ميزيست سعدي" رقاعه بني عبدالعزي بن "حارث خانواده ميان در
پÇايان مÇقارن كÇه اوان هÇمين در مÇيخورد/ شير سعدي" ابوذوÄيب بنت "حليمه

بازگرداندند/ قريش قبيله به را او بود, ايشان شيرخوارگي دوران

بعثت از پيش ا كرم پيغمبر حيات در مهم واقعه چند ذ كر

شناس قيافه كه ازدشنÃو¸ طايفه از لهب از مردي گويد اسحق ابن Ç اول واقعه
از يكÇي در مÇيداد, مÇردم آيÇنده و ضÇمير از خÇبر اشخاص قيافه روي از و بود
سÇخت كÇه ابÇوطالب شد/ ناÄل عبداهللا محمدبن ديدار به آمد مكه به كه سفرهايي
از تا بود برده فراست با مرد اين نزد به را او بود نگران خود برادرزاده احوال براي
زير به سر و افكند خدا رسول به نظري شناس قيافه آن شود/ جويا او آينده احوال
بود/ فرستاده بيرون به او حجره از را رسولخدا ابوطالب برآورد سر چون انداخت,
را حÇديثش تÇا آر بÇاز مÇن نزد به را او فرستادي, كجا را كودك آن گفت مرد آن
شÇد خÇارج نزدش از نكرده درنگ ابوطالب اما دارد/ دراز داستاني او كه بگويم
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/(11ë.سيره)
آمد/ دنيا به خدا پيغمبر كه بودم ساله هشت گويد ثابت بن حسان Ç دوم واقعه
ميزند فرياد مدينه شهر در قلعهاي باالي بر كه ديدم را يهودي مردي روز آن در
در ديشب مÇيكند, طÇلوع قÇليط" "فÇار تولد با كه ستارهاي بدانيد اسراÄيل بني اي

/(10ë (سيره. شد/ نمايان آسمان
و همشير محمد با كه فرزندانم از يكي روزي گويد سعديه حليمه Ç سوم واقعه
و آمده سپيدپوش مرد دو ا كنون هم گفت دويدو من نزد به سرآسيمه بود همبازي
برداشته را محمد و دويدم بچهها بازي محل سوي به من شكافتهاند/ را محمد شكم

/(109 (سيره. بردم خود چادر به
و كÇرده, ذ كر تن سه را ناشناس سفيدپوشان تعداد خويش تاريخ در طبري
تÇند نوري پرتو آن از و داشت انگشت در كه انگشتري با <آنگاه است: افزوده
آن آورد, هم به و كرد مهر مرا دل Ç ميساخت خيره را بيننده چشم كه Ç بود تابان
نÇيز او آنگÇاه مÇاند/ برجÇاي وجودم در آن خنكي و شد نور مخزن دلم كه چنان
را آن و كشيد, شكافتگي جاي بر را خويش دست و آمد پيش سوم نفر و برخاست
آدم بÇني بÇا را او ا گÇر گفت و برداشت زمين از مهرباني با مرا پس بخشيد/ التيام
و آسÇمان فÇرشتگان و خÇدا كÇه مÇدار بيم گفتند مرا و يابند/ برترش كنند, موازنه
رفت/ خواهد نيكيها تو با و نمينهند تنها را تو و هستند تو معاضد جهان مÆمنان
مÇن و كشيدند, بغل در مرا و رسيدند سرآسيمه اقوامش و من دايه حال همين در
همه ميپنداشتم و ميديدم را آنان و بود مرد سه آن دستهاي در دستانم همچنان
آنچه لذا بودم/ مانده متحير من پس بود/ نديده را آنها كس هيچ و ميبينند, را آنان
جن كودك اين كه گفتند كسانم پس نمودم/ بازگو آنان براي بود گذشته من بر كه را

كوشيد/ عالجش در و برد قبيله كاهن نزد را او تا بايد و شده زده
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بÇاور آنÇان امÇا نÇيافته/ خللي عقلم و ميگويم را حقيقت من كه گفتم را آنان
نÇيست/ زده جن او گفت شنيد, مرا سخن چون او بردند/ كاهن نزد مرا و نكردند

سازد/ ديگرگونه را پدرانتان آÄين و شما دين بماند زنده او ا گر شما/ بر واي
كÇودك از تÇو كÇاهن, پÇيرمرد اي گفت و گرفت او دست از مرا دايهام پس
نگذارد زنده را تو كه شود پيدا كسي كه بهتر همان كاناتري/ و خرفتر من خردسال
بÇيمنا ك مÇن جان بر هوازن و بنيسعد آن از بعد نكني/ تكرار را سخنان اين  كه
دايÇهام از مادرم و بازگردانند/ خانوادهام ميان به و مكه به مرا دليل اين به و شدند
جان بر گفت را او شنيد او دهان از را داستان چون و شد, پرسان را مطلب حقيقت
در كه تابيد من بر نوري كه ديدم بودم, حامله او به وقتي من كه مباش بيمنا ك او
Ç 712 صÇص ج2. "(تÇاريخطÇبري. آمد/ پيش شام بصراي قصرهاي آن تشعشع
است/سيره. كرده نقل كم و زياده كمي با نيز اسحاق ابن را واقعه همين /708 و 71ê

/(111
را مÇحمد چÇون گفت كه ميكند روايت سعديه حليمه از آمنه Ç چهارم واقعه
كه ديدم را حبشه نصاراي از تن چند ميبردم خود چادرهاي سوي به دوم بار براي
نظر او مبارك كتف پشت به شده, خيره محمد قامت و قد در و آمدند, ما جانب به
او عهده از ا گر دارد, دوش بر آينده در عظيم نقشي كودك اين گفتند مرا افكندندو

/(112 (سيره. ببريم ديرخود و معبد به خود با را او تا بگو برنميآيي
و شÇد نÇاپديد نظرها از مكه در كودكي ايام در رسولخدا يكبار Ç پنجم واقعه
نÇصاراي از كÇه نوفل" بن "ورق¹ يعني مكي يكتاپرستان از تن دو توسط باالخره
(111 (سيره. شد/ بازگردانده خانوادهاش به مكه از ديگري مرد و بود مكه حنيف
رسÇولخدا احÇوال به را نصراني حنيف يكتاپرستان فراوان توجه ميزان واقعه اين

ميدهد/ نشان
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بÇا خÇلوت در نÇصاري ديÇر راهب جÇرجÇيس بÇحيرا كه سخني Ç ششم واقعه
مشÇركان و يÇهود چشم از را محمد كه فرمود ا كيد سفارش را او و گفت ابوطالب

شد)/ خواهد بررسي و نقل تفصيل (به باشد نگران جانش بر و بپوشاند
شده نگران خويش نوه جان بر عبدالمطلب عجيب وقايع سلسله اين برابر در
مÇردي كه ابوطالب خود كوچك فرزند به را وي سرپرستي و كفالت نتيجه در و

نمود/ وا گذار بود فتوت با و بزرگوار و مدبر و شجاع
/(111 (سيره. گرفت شكل داري گوسفند و چوپاني به پيغمبر كودكي دوران

بعثت از پيش ا كرم پيغمبر احوال

ميفرمايد: مجيد قرآن در تعالي خداوند
/ ني× Öاغ ف ÂÄعا دك ج و و دي, ه ف Áضا ك Öد ج و و فĤوي, Hتيمي دك ج ي Öمل ا

از: عبارتند كه شده اشاره گرامي نبي زندگاني مهم مرحله سه بر آيات اين در
يتيمي/ ايام Ç 1

معيشت/ سختي و مشقت با توام ظاهري درويشي و ناداري ايام Ç 2
تÇعبير ضاللت به قرآن در و گرديده منتهي هدايت به كه سرگرداني ايام Ç 3

است/ شده
ا كرم رسول حيات سوم و اول مرحله دو تحوالت چگونگي از تاريخ در اما و
سپس و معيشت سختي و تجارت و شباني و يتيميت و طفوليت ادوار بر (مشتمل
شÇده واقÇع ادوار اين خالل در كه كلي و جزÄي اموري و كبري خديجه با ازدواج
اطÇالعات (/// و حÇجراالسÇود نصب و كعبه بناي بازسازي و الفضول حلف مانند
آيات مفاد تحقق كيفيت مورخين گزارش و است دست در موبهمو و دقيق Hنسبت
بÇه كÇه را عÇيني اسباب تداخل طبيعي و مادي مسير و ميدهد نشان را الذكر فوق
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كه ديد بايد ا كنون ميسازد/ مال بر انجاميده مزبور آيات در مذكور ملموس نتايج
مسير بر نيز, عظما, رسالت به بعثت از پيش ا كرم رسول قلبي و باطني تحول آيا

است/ داشته ديگري حالت يا گرفته صورت عيني علل تداخل و اسباب جمع
حالت دو ميان مسيري ا كرم پيغمبر كه ميشود استنباط قرآن آيه صريح از
درايÇنجا (ضÇال است آمده ناÄل هدايت به هدايت ماقبل از تا پيموده را متفاوت
كني چه كه بودي سرگشتگي دچار تو يعني است, "حال" عربيت نحوو قواعد بنابر
را مÇعني هÇمين سÇازي) مشÇخص چگونه را زندگيت مسير و بروي راه كدام از و
ال و ماالكتاب تدري كنت ما و فرموده: جمله از و وانموده ديگري آيههاي در خداوند
در چيست/ ايمان نميدانستي نيز و چيست كتاب كه نميدانستي ابتدا از (و االيمان

جديد عهد و عتيق عهد مانند كتبي مطالعه راه از نميتوانستي بيسوادي اين نتيجه
كني/) كسب نظري ايمان و يابي دست علمي معرفت به

بن محمد از پيش كه كل و جز¾ انبيا¾ احوال از فراواني قصص مجيد قرآن در
كÇه همچنان انبيا¾, اين احوال است/ شده ذ كر شدند برانگيخته رسالت به عبداهللا
بعضهم فضلنا الرسل "تلك شريفه آيه حسب بر و نيست, يكسان آنها معنوي مقامات
آدم چÇون گÇروهي آنÇان مÇيان از دارند/ برتري ديگر برخي بر برخي بعض" علي

منصوب واليت و نبوت به و شده آفريده خاص گونهاي به مسيح عيسي و صفي
و بودهاند خداوند پيغمبر كودكي همان از عيسي و يحيي همچون جمعي شدهاند,
از برخي واليت دامنه داشتهاند/ دريافت را واليت امر تا كشيدهاند رياضتها برخي
هدايت به مأمور عدهاي و بوده, قصبهاي يا قريه يا شهر به محدود و جزÄي آنان
و كÇتاب صÇاحب گÇروهي شدهانÇد/ متفاوت اقليمهاي و گونا گون نسلهاي مردم
سكوت و كمون گوشه در و نبوده نيز عامه دعوت به مأذون حتي برخي و شريعتند

بردهاند/ سر به
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رسÇوالن احÇوال بÇا مÇيتوان بÇيشتر را ا كÇرم رسÇول احوال ميان اين از اما
اولوالعÇزم صبر كما "اصبر فرموده: امر را پيغمبر نيز خداوند چنانكه سنجيد اولوالعزم
تÇنها شÇده نÇقل نÇبي نوح احوال از آنچه اولوالعزم, انبيا¾ ميان از اما و الرسل", من

طÇوفان و قÇوم عÇناد و او دعÇوت ساله پنجاه و نهصد به مشهور دوران به مربوط
برانگيختگي از پيش تا نوح معنوي احوال تحول كيفيت از و بس و است جهانگير
مسيح عيسي احوال است/ نشده ذ كر قرآني آيات خالل در اطالعي رسالت به او
با تنها كه Ç او خلقت كيفيت بودن استثنايي بر و است استثنايي Âكام و خاص نيز
به نظر و آمده, بعمل تصريح تنزيل نص در Ç است قياس قابل ابوالبشر آدم خلقت
احوال با مقايسه او جاودانه رفتن آسمان به و توفيه و تولد در امر بودن استثنايي
شÇما همه همانند بشري من كه "بگو فرموده قرآن در بار چندين كه ا كرم رسول
ابÇراهÇيم حÇضرت ديگÇر كÇتاب صÇاحب پÇيغمبر دو امÇا و نÇيست/ جايز هستم"
سخن قرآن قصص در كه ميباشند اهللا كليم موسي حضرت و اهللا خليل باالنبيا¾ ا
آنان تدريجي تربيت از و آمده ميان به آنان معنوي و قلبي تحول و رشد از صريح

ميگيرد/ بر پرده زمان مكمالن ارشاد تحت
هÇمچون اولوالعزمي پيغمبر چگونه كه ميدهد نشان (ع) موسي داستان Ç 1
حÇضرت تÇربيت تÇحت ابتدا عظما رسالت به شدن مأمور از پيش (ع), اهللا  كليم
بÇه زمÇانش قÇطب و خويش وقت خليفه كه Ç ايشان توسط و داشت, قرار شعيب
ميدهد نشان امر اين بود/ شده ناÄل نورانيت به و يافته قلبي تحول Ç ميآمد شمار
شده اهللا ولي و رسيده نورانيت به و يافته هدايت شعيب تربيت سبب به موسي  كه
و اطالع كوچكترين است شده او رسالت بر داير كه الهي امر از آنكه بدون بود,
همراهانش و فرزند و همسر كنار در راه ميان در كه زماني تنها باشد/ داشته وقوفي
خود رسالت خطير امر از و فرمود مالقات خداوند فرشته با نا گاه به ميرفت پيش
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قوم نجات براي فراوان مصاÄب تحمل از پس و رسالت بار قبول دنبال به شد/ مطلع
ارشÇاد و تÇربيت تÇحت مÇوسي ديگÇر بÇار فرعوني ظلمت و ظلم چنگ از يهود
كوه در اربعين يك وي اذن به و گرفت قرار بود االعظم" اهللا "ولي كه خضر حضرت
وجه زيارت براي رباني ميقات به تا فرمود تحليه را خود باطن و آورد سر به طور

بشتابد/ غيبي نوراني
نÇيز خليل ابراهيم قلبي احوال تحول چگونگي به قرآني مباركه آيات از Ç 2
رسالت وظيفه ولي بود, اهللا" "ولي چه ا گر نيز ايشان كه مييابيم در ميشويمو آشنا
بÇر و يÇافت تÇحولها و شÇد تربيتها و داشت, دريافت خود واليت بر زياده را
ناÄل اهللا وجه رÅيت به باالخره تا كرد عبور خورشيد ماهو و ستاره ملكوت مشاهده
سرانجام تا برد قربانگاه به را خود دلبند فرزند سركش, نفس سركوب براي و آمد

نمود/ تن به را الهي امامت خلعت
تحول به مربوط آيات در دقت و اولوالعزم رسول دو اين احوال در تعمق از
معلوم Ç شود برگزيده الهي پيغمبري به كه آن از قبل Ç نيز عبداهللا بن محمد معنوي
آÄينه معنوي مربي يك ارشاد به و بود, شده كامل واليت امر در ايشان كه ميگردد
بÇر فÇهدي" Áضا وجدك "و مباركه آيه بود/ داده صفا زنگارها از را خود مبارك دل

دارد/ داللت قلبي تحوالت همين
يÇعني رسÇالته> يجعل حيث يعلم <واهللا ميفرمايد: قرآني مباركه آيه در خداوند
اين ديگري مباركه آيه در و بنهد كجا در خود رسالت بار كه ميداند بهتر خداوند
ان عÇبادنا من عبدا الي امرنا من Hروح ارسلنا <و ميفرمايد: فرموده بيان روشنتر را امر
تÇا فÇرستاديم بÇندگانمان از بندهاي جانب به را جليل جبرÄيل ما يعني الناس> انذر

عÇبدالطÇاغوت گشتهاند برگزيده الهي رسالت به كه كساني يعني دهد/ انذار را مردم
مÇقام بÇه و خداونÇد)انÇد "عبداهللا"(بنده بلكه نيستند, نفس) بنده و طاغوت (بنده
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بÇدون كÇه است قلبي تحول مستلزم نيز ارتقا¾ اين و يافتهاند, ارتقا¾ الهي عبديت
نميگردد/ ميسر مكمل كامل ارشاد

رسالت امر كه زماني كه است آن ميشود استنباط آيه دو اين صريح از آنچه
او اوليÇا¾ مÇيان از تÇنها خÇداونÇد انبيا¾ بود نيافته اختتام هنوز و بود داير نبوت و
رياضت سبب به خدا اوليا¾ تنها زيرا مختلف/ آدميان ميان از نه ميشدند, برگزيده
باطني و قلبي تحوالت از درجه آن به كامل مرشد ولي ارشاد تحت شدن هدايت و
الم) فتح (به مخلص بنده و عبداهللا و شده موال اراده در فاني كه بودند يافته ارتقا¾

بودند/  گشته
و نÇبوت بÇه نÇميتوانست نبود الهي اوليا¾ زمره در داخل ا گر نيز رسولخدا
ميگيرد, بر واليتش امر از پرده او رسالت وظيفه و گردد, مبعوث خداوند رسالت
"ولي ارشÇاد بÇدون الهي واليت مقام به جزÄي و كلي اولياي نيل كه دانستيم نيز و
كه چند استثناÄاتي مورد در (مگر نبوده ممكن خودشان از قبل ما مكمل"  كامل
مÇبعوث رسÇالت بÇه (ص) ا كرم پيغمبر ا گر اساس اين بر و فوقند), قاعده موكد

ميشد/ محسوب زمان قطب و خليف¹اهللا باز نميگشت,

گرفت? صورت زماني چه پيغمبر قلبي تحول

آشكÇار زنÇدگيشان سال پنج و سي طول در حضرت جسماني رشد  كيفيت
عمر مبارك ايام اختصاص از خبري دراز مدت اين خالل در كه آنجا از و است,
كÇه پÇنداشÇتهانÇد بسياري نشده, گزارش Ç خاص طور به Ç قلبي امور به عزيزشان
اعالم نبوتشان امر سالگي چهل در تنها و بوده پيغمبر امر ابتداي همان از پيغمبر
نÇنمودهانÇد/ طي قلبي كمال به نيل براي را خاصي تحول هيچ ايشان و است, شده
و مكان و كون خلقت اصل ايشان مبارك روح گرانبهاي گوهر چه ا گر آنكه حال
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شمار به آفرينش مبدأ و اول صادر و بوده واقع امكان و وجوب ميان مقام در واقع
جسÇم امÇا االفال ك" خلقت لما "لوال ك است فرموده ايشان حق در خداوند و ميرود
تÇصريح قÇرآنÇي آيات و بوده ممكنات دايره در واقع و حادث و مخلوق ايشان
Ç جسماني حدوث و جسمانيت اعتبار به Ç بلكه نبوده فرشته ايشان اينكه بر دارند

است/ آدميان ساير همچون بشري
Ç موسي و ابراهيم چون اولوالعزمي انبيا¾ همانند نيز ا كرم رسول روي بدين
الهÇي واليت مÇقام بÇه تا پيمود را خاصي باطني و قلبي تحوالت Ç السالم عليهما
است/ يافته اختصاص وي به خاتميت و رسالت تشريف نيز, آن از پس و رسيد,

مكه در هاشم بني جايگاه

و زمين و آسمانها خالق البيت, رب االرباب, رب جاهلي عرب گمان در اهللا
او بÇالشريكي و يگÇانگي و عظمت بر چيز همه كه ميآمد شمار به مطلق خداي
عÇربستان جÇزيره شÇبه يزرع لم صحراهاي در كه عرب طوايف ميداد/  گواهي
تراشيده چوب از يا سنگ از بتي خويش قبيله نمايندگي به يك هر بودند, پرا كنده
طÇلب و جسته پناه اهللا از واسطه بدين تا مينهادند كعبه در <اهللا> خانه در را آن و
و اهللا يعني كعبه خانه صاحب ميان <مادي> واسطههايي بتان اين بنمايند/ شفاعت
تجسم فاقد <اهللا> خود اما عنداهللا), نا Ô¾شفعا (هوال¾ ميآمدند شمار به عرب قبيلههاي

بود/ مادي
عÇهده بÇر را اهللا بيت مستقيم خدمت كه طايفهاي آن عرب طوايف ميان در
نبود هاشم بني جز خانواده اين و ميرفت, شمار به اهللا به خانواده مقربترين داشت

گشود/ جهان به چشم آن ميان در رسولخدا  كه
خانه) اين (خداي هذالبيت" رب" "اهللا", ايالف> <سوره در نيز مجيد قرآن در
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صحراهÇاي سراسر از معين مراسم در ساله همه جاهلي اعراب است/ شده خوانده
و حج مراسم و مينمودند طواف آن گرد به و ميآمدند كعبه جانب به جزيره شبه
دست شÇتر و بÇز و گوسفند و گاو كردن قرباني به پايان در و ميداشتند برپا تلبيه
تأمين كويري, راههاي در تردد و نقل و حمل امنيت ضامن اهللا به اعتقاد ميزدند/
سوره در نكات اين به و بود جزيره شبه اعراب اقتصادي و تجاري روابط ترقي و
و جزيره شبه اعراب يگانه خداي "اهللا" داليل اين همه به است/ شده اشاره ايالف
خانه داران پرده قريش قبيله ميان در بنيهاشم و ميرفت شمار به اهللا بيت  كعبه,
بÇه عÇميق اعÇتقاد ضمن Ç حنيف طريقت پيروان مانند Ç و بودند اهللا بيت و  كعبه
پردهدار وي پدر بودند/ برخوردار اعراب نزد خاصي مقام از يگانه خداي توحيد
جÇزيره شÇبه اعراب همه مانند نيز رسولخدا و بود اهللا بيت خدمتكار و كعبه خانه
در را عرب سفيدان ريش شوراي در شركت حق سالگي چهل سن به نيل از پس

ميكرد/ پيدا مكه شهر در <دارالندوه>
كوهستاني مغارههاي در عزلت به را سال از ايامي جزيره شبه اعراب Áمعمو
چهل تا پنج و سي سن از Ç تمام سال پنج مدت به نيز رسولخدا و مينمودند صرف
حرا غار در خلوت گذراندن به را اوقات اغلب و كشيده دنيا كار از دست Ç سالگي

نمود/ صرف "فاران" به مشهور ناحيه در مكه به مشرف تپههاي در
خواطر غبار از خيال تخليه و نفس تزكيه غار در واعتكاف عزلت از هدف
از عزلت و اعتكاف سنت و ميرفت شمار به غيبي انوار به باطن تحليه و پرا كنده
در روز بÇدان تÇا السالم عليه خليل ابراهيم زمان از كه بود پيشين انبيا¾ سيرههاي

بود/ نموده حفظ را خود تداوم جزيره شبه اعراب ميان
تصريح طور كوهستان مغارههاي در (ع) موسي نشيني> <چله مجيد قرآن در
خÇلوت در باطن عمارت سرگرم نيز رسولخدا كهن روش همين بنابر است/ شده
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عÇمر از سÇال پÇنج شÇبهاي و روزهÇا و گشت عÇربستان بيآاليش  كوهستانهاي
دوران ايÇن گÇذشتن از پس و نمود/ مراقبه و فكر و ذ كر صرف را خود  گرانقدر
فÇتح بÇه فراواني روايات (در گرديد غيبي انوار ادرا ك به قادر چشمانش دشوار
وحÇي از قÇبل سÇال يك گÇفت رسÇولخدا جÇمله از است شده اشاره غيبي ابواب
ديگÇر روايت در و بÇود, سÇحرگاهي سÇپيده مانند كه شد عارض من بر نورانيتي

ميشنود)/ غيبي آوازهاي دلم گوش ميفرمايد

رياضت

به اصطالح اهل نزد و ميشود قلبي ابواب فتح سبب كه باطني ممارستهاي
از عÇبارت آن و Ç مÇجاز ريÇاضت است: قسÇم دو بÇر ميگردد, تعبير <رياضت>
مÇعلم و مÇربي نÇظر زيÇر كÇه است باطني و روحي ممارستهاي و ورزشها پارهاي
آن و Ç مÇجاز غÇير ريÇاضت شود; انجام Ç دارد نام <مرشد> و <ولي> كه Ç معنوي
بيآنكه و اجازه بدون و سرخود انسان كه است ممارستهايي و تمارين از عبارت

رساند/ انجام به باشد مرشد> <ولي نظارت زير
اتÇممناها و ليله ثلثين موسي واعدنا " ميفرمايد قرآن در اهللا كليم موسي احوال در
او بÇرميآيد آيÇه از چÇنانكه و كÇرديم مقرر موسي براي ما را اربعين يعني بعشر"

بÇود ايÇن جÇز ا گÇر كÇه چÇرا ننمود/ نشيني چله و خلوت و رياضت قصد سرخود
ميساخت/ سرنگون گمراهي و ضاللت ورطه به را او بياجازه, رياضت

و شÇده اسÇتعمال مÇجيد قÇرآن در <حنيف> و <مسلم> واژه ديگر جانب از
و شده وضع سلف انبيا¾ توسط كه ميدهد نشان را معنوي روش و راه يك تداوم
مÇعلوم احتجاجو/// كافيو امÇثال كتبي اخبار بر تكيه با همچنين بود/ يافته تعليم
نهاده قدم راه همين در پيغمبري به شدن برانگيخته از پيش ا كرم رسول كه ميشود
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بعثت از پيش تا ترتيب بدين است/ بوده آمده نايل معنوي كمال به و شده تربيت و
اما بود, برده پايان به را بسترواليت در جوهري تحول سير (ص) عبداهللا محمدبن
كÇه جÇديدي مÇعنوي تربيت Ç فترت ساله سه دوران در ويژه به و Ç بعثت آغاز با
سÇينه و رسيد, انجام به جبرÄيل نظارت تحت كه شد, آغاز بود ايشان مقام خاص
لو (و سÇاخت الهي وحي افكن كوه امواج قبول مهياي و منشرح را ايشان مبارك
آن بÇر قرآن و است مسلم آنچه اهللا)/ خشيه من Hمتصدع Hخاشع لرأيته جبل علي قرآن انزلنا

در ايشان روحاني مرشد و معنوي مربي بعد, به ايشان بعثت آغاز از است, ناطق
خÇالفي جÇليل مفسران ميان زمينه اين در و بوده, جبراÄيل" "حضرت سلوك امر

نيست/
مÇحمدبن كÇه دارد حكÇايت آن احÇتجاجبÇر و صÇدوق خÇبر آن بر عالوه
وقت> <ولي عÇنوان بÇه نÇبوت, و رسÇالت مقام بودن دارا بر عالوه عبداهللا(ص)
انسان به را آنها و داشته دريافت ديگر كامل انسان يك از را واليت ودايع خويش
ال درمن منقول خبر بنابر واليت, امر در بيان بهديگر وا گذاشتهاند/ ديگر  كامل

/ëê02 حديث آدم, ن Ôدل Öن م الوصي¹ باب الفقيه, يحضره منال -1

نام به شخصي وصي ايشان و رسيد پيامبر به آدم از الهي ودايع الفقيه(1) يحضره

است/ داشته نام "علي(ع)" نيز ايشان خليفه و وصي و بوده "برده"

خدا رسول حيات در دوران دو تفكيك

حاÄز (ص) ا كرم پيغمبر حيات در استكمالي دوران تفكيكدو ترتيب بدين
فÇرا گÇيري و آموزش دوران بعثت, بر مقدم تربيتي دوران است/ فراوان اهميت
جاري زبان او, زمان فرهنگ وي, عصر سنن و آداب آموختن بر مشتمل كه است
نÇيز و /// و خÇوني و عشÇيرهاي و قبيلهاي ضوابط و روابط معاصر, مردم ميان در
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مÇبناي بر ابراهيم توحيدي مكتب در تربيت و حنيف طريقت اصول فرا گرفتن
مÇيباشد/ وقت روحÇاني مÇعلم و مÇرشد زيرنظر معنوي و قلبي و باطني روشهاي
يا تخريب اصالح, قصد به جاهلي روابط آن با مبارزه دوران بعثت از پس دوران

است/ نوين نظمي بناي و آنها تعديل
رسÇولي هر چه ا گر است/ زيادي بسيار فاصله واليت و رسالت ميان آري,
الهÇي موهبتي و رسول خلقي جنبة رسالت, نيست/ رسول ولي هر اما است, ولي
بÇا نÇيز امر اين و ميداده تخصيص خود اوليا¾ از برخي به را آن خداوند كه است

است/ پذيرفته اختتام (ص) عبداهللا بن محمد حضرت
اوليا¾ ميان از فقط را خويش رسل و انبيا¾ دانا خداوند كه است آن نكته آري,
كه آنان ميان از نه و بوالهوس, الاباليو و پا بيسرو مردمان ميان از نه برميگزيند,
گÇرفتار شÇيطاني هÇواهÇاي چÇنگ به و ميكشند رياضت بياجازه و مربي بدون
خÇداونÇد بÇرابÇر در هم باز باشند, صادق خود نفس برابر در ا گر حتي و ميآيند

 كاذبند/
مÇربي كÇه دريÇافت و بÇرداشت مرشد> <ولي اين سيماي از پرده بايد حال
و واليت رشÇته و بÇوده, كسÇي چÇه حقيقت به بعثت از پيش دوران در رسولخدا
محمدبن روحاني و باطني اساليب چه مبناي بر و ميرسيده كجا به هدايتش سلسله

است/ بخشيده ارتقا¾ باهللا عارفان مقام كمال به و داده پرورش را (ص) عبداهللا



ادبيات دانشكده در فارس" در حكمت و "فلسفه كنگره در كه است سخنرانياي متن مقاله اين -1
شد/ ايراد 1377 سال اسفند آخر هفته در شيراز دانشگاه

فعاشقانةروزبهانبقليشيرازي(1) تصو

گونهاي به ف تصو و عرفان در عشق مسأله اينكه به كنم اشاره بايد آغاز در
مشايخ و عرفا متون اخير شرحهاي در و ميشود طرح جديد دوره در Áمعمو  كه
حÇوزه در كه ل او طريق در است/ طريق دو به Hغالب ميگردد عنوان ه صوفي عظام
و ات يÇذوق از حÇا كÇي عشÇق گÇويي كÇه مÇينمايد چنان است ادبي نقد و ادبيات
كرده خود نوشتار موضوع را عشق كه است قريحهاي صاحب شخص احساسات
و ذهÇني تراوشات كه ميگردند ادبي متوني به ل مبد آثار اين حالت دراين است/
هÇم عشÇق موضوع از كه باشد نثرنويس يا شاعر اينكه از اعم است اديبي خيالي
ا گÇر است/ بÇرده بكÇار ميگيرند بكار سخن زيبايي براي كه ادبي صناعتي چون
كه است همان شد خواهد حاصل كه چيزي نهايت عشق حقيقت از بنگريم چنين
سÇخن انشÇايي و ادبÇي موضوع يك عنوان به دربارهاش ادبي تتبعات در Áمعمو
جديد چه و قديم چه روانشناسي حوزه در را عشق دوم طريق در است/ شده  گفته
ايÇنك چÇنانكه دارد را خود خاص علمي توجيهات كه خوانند رواني عارضهاي
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مسألة فÇهم كه حالي در است/ روانكاوي خاص ه توج مورد موضوعات از عشق
دين/ در ايمان مسألة دقيق فهم به است موكول ما عرفاي نزد عشق

بÇه مÇنحصر را ديÇن Áمعمو كه است اين دارد وجود اينجا در كه مشكلي اما
جÇنبة آسماني اديان كه است درست كردهاند/ آن Hصرف يا كالمي و فقهي جهات
آن اصÇلي وظيفه و دين ماهيت كه داشت توجه بايد اما دارند هم كالمي و فقهي
در مساÄل اين و نيست معاشرت و خلق سن Ôح يا كالمي يا فقهي مساÄل بيان و شرح
غرب در جديد فلسفة در دين/ باطني لطيفة از ناشي است ظاهري صورتي حقيقت

1-Phenomenology

2- reduction

دين تقليل(2) معناي به شناسي(1) پديدار حوزه متفكران اصطالح به مسأله همين
يعني است/ دين حقيقت ذاتو كه آنچه از غير است اموري به آن كردن منحصر و
Hصرف دين اينكه به قول و شناسي جامعه حوزة در اجتماعي امور به Âمث آن تقليل
نفساني پديده يك دين اينكه قبول يا است اجتماعيات از و اجتماعي پديدة يك
از عÇبارتست ايÇنكه يا گيرد قرار بررسي مورد بايد روانشناسي حوزة در و است
حسÇن از عÇبارتست ايÇنكه يا و كالمي عقايدي قبول يا فقهي احكام سلسله يك
چÇنددهة در كÇه شده باعث دين از تفسير گونه اين داشتن/ نيكو اخالق و اخالق

3-religious experience

كÇهموضوعش بشÇود مÇطرح ديÇني(3) تجربة نام به دين فلسفه در مسألهاي اخير
صغور و حدود است/ جانمÆمن و دل در آن تأثير و جهتبروز از دين در تحقيق
موضوع در آن مباني و مختلف جوانب در رسيدگي كه است وسيع خيلي بحث اين

نيست/ فعلي مقال
به وا كنش در جديد دوره در غرب در كه سازم نشان خاطر را نكته اين فقط
كه شود عنوان جدي مباحثي كه شد فراهم مقدماتي دين از فرعي تفاسير گونه اين
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شود ه توج ايمان ماهيت به بايد چيز هر از قبل دين در اينكه به قاÄلند Hعموم آن در
مÇتفكر نگيريم/ است ايمان آن رأس در كه آن ذاتيات جزو را دين عرضيات و

1- Das Heilige (the idea of the Holy)

نوشته وجهةقدسي(1) نام به كه كتابي در اوتو لف Ôرود غربي معاصر شناس دين
آن از وي كه دين جوهرة كه ميگويد مقدمه همان در و شده مسأله همين ض متعر
بشر فهم و عقول وراي ميكند تعبير (the Holy) قدسي ساحت يا قدسي وجهة به
لطÇيفه ايÇن ولي مÇيبينيم دين ظاهر در را آن ما كه است چيزي آن وراي است/
است/ گشÇته تÇحريف و گÇرفته قÇرار عÇقلي و اخالقي مفاهيم تأثير تحت قدسي
دارد اتي تجلي عبوديت مقام در مÆمنين دردل آن قدسي ساحت يعني دين جوهرة
ات جليÇت و خشÇيت و هÇيبت مÇوجب جاللي ات تجلي است/ جمالي و جاللي  كه

ميشود/ سالك دل در شوق و نس Ôا موجب جمالي
ايماني احوال همين به يافتن ه توج ات بالذ Áو او است مطرح دين در كه آنچه
از احوال اين به پرداختن ناميدهاند/ ديني" "تجربه آنرا دين جديد فالسفه كه است
آثÇار تÇمام تÇفصيل ايÇن بÇا است/ بوده عرفا كالم لب و اصلي دعوي االيام قديم
الهي جمال درباره بحث از مشحون و ايماني احوال اين از شرحي بقلي روزبهان
ات جليÇت احÇوال ايÇن مÇدار است, او طريقه كه عاشقانه ف تصو در كه چرا است/

است/ جمال تابع نيز جالل لذا و ميشود منتهي جذبه و عشق به كه است جمالي
يك همه كه نيست ثابت مكانيكي امر يك دين صوفيه بزرگان و عرفا نزد
و مÇبدأ است/هÇمگي مÇتفاوت مÇومنان ديÇني احÇوال باشند/ داشته ثابت حالت
تÇفاوت آنها ميان در اما هستند نبوي سنت به ملتزم همه و است يكي مقصدشان

است/ ايماني حاالت
است يكي جمله ميرود حق چونكهتا است مسÇÇلكي را ولي هÇÇر و هÇÇرنبي
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اهÇل بÇعضي مÇختلفانÇد/ <اوليÇا¾ ميگويد: االوليا¾ تذكر¸ مقدمه در عطار
بعضي و توحيد اهل بعضي و محبت اهل بعضي و معاملت اهل بعضي و معرفتاند

/ì و ë صفحات ,137ê,تهران استعالمي, محمد دكتر تصحيح به تذكر¸االوليا¾, -1

از كتاببهگودگيتا در Âمث شده, ذ كر هم سابق ديني سنن در اقسام اين همه/>(1)
راه سÇه حق به وصول و دنيا دامگه از نجات براي كه آمده هندوان مقدس  كتاب
و است معرفت طريق كه جنانايوگا است; معاملت طريق كه كارمايوگا دارد: وجود
است/ عطار بندي تقسيم متناظر Hتقريب اين و است محبت طريق كه يوگا كتي بها

طريق به بيشتر كه است في تصو است فعلي بحث موضوع كه عاشقانه ف تصو
آن كه نيست اينطور كه كرد ه توج بايد هم را اين البته ميپردازد/ محبت و عشق
عمل و معاملت اهل آنكه يا ندارد عشق شوق و شور است معرفت اهل كه  كس
بÇه نسÇبت مÇقام سÇه اين از يك هر غلبة نه, است/ عشق و معرفت از فارغ است
عشÇق مÇعرفت از يكي در است: شده بندي تقسيم اين باعث Öسالك در ديگري
با خدا اولياي و عرفا كه است اين آيد/ بيرون معرفت عشق از ديگري در و زايد
قونيوي ين صدرالد دارد/ وجود هم دلي هم ميانشان دارند احوال در تفاوت اينكه
است, مÇعرفت طÇريق در اينكه با عربي بن الدين ا كبرمحيي شيخ معنوي وارث
عراقي است/ عاشقانه ف تصو ممتاز چهرههاي از كه است عراقي ين الد فخر مرشد
سننسوانح بر عشق بيانمراتب در " كلمهايچند : ابتدايكتابلمعاتگويدكه در
تÇا مÇيشود كرده امال¾ وقت زبان به است] عشق ف تصو مرجع كتاب كه [غزالي

/êë ص ,13ì3 تهران, خواجوي, محمد تصحيح و مقدمه با لمعات, -2

نامه عشق ولمعاتيك كرده هم را كاري چنين و آيد/"(2) عاشق هر معشوق آينة
فصوصالحكÇم لب كهلمعات ميگويد قونيوي ين صدرالد اما است معنا تمام به
مÇيان ايÇنكه است/ عÇارفانه تÇصوف جÇوهره كهفصوصالحكم حالي در است/
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دلي هم چنين يك عشق اهل عراقي ين الد فخر و معرفت اهل قونيوي ين صدرالد
طÇريق دو ايÇن ف, صوÇت نÇوع دو اين اينكه بر است نشانهاي و رمز دارد, وجود
اخÇتالف نÇه است احÇوال تÇفاوت آنÇها ميان Áاصو و نيست جدا هم از سلوك,

بÇه عÇراقÇي فخرالدين كه ميكند نقل است عراقي لمعات شرح در كه اللمعات اشع¹ مقدمه در جامي -1
و آورده فراهم مختصري شنيده, الحكم فصوص حقايق وي از و رسيده قونيوي صدرالدين صحبت
شÇرحÇي آن اشÇارات توضيح و عبارات تصحيح براي از (جامي) وي اينك و كرده نام "لمعات" آنرا
مÇتابعان و قÇونيوي صدرالدين وي تلميذ و عربي ابن طريقت مشايخ سخنان از ملتقط كرده جمع
(مÇال مÇيخانه تÇذكره در /(3 Ç 2 صÇص ,13ë2 تÇهران, ربÇاني, حÇامد تÇصحيح به اللمعات, ايشان(اشع¹
گويد: كرد, استماع فصوص قونيوي نزد عراقي اينكه ذ كر از پس (37 ص ,13ê0 تهران, عبدالنبي,
بÇخوانÇد/ تمام را نسخه آن صدرالدين شيخ كرد/ عرضه شيخ بر و نوشت را لمعات اثنا اين در وي
فصوص لب حقيقت به لمعات و كردي آشكار را مردان سخن سر گفت و نهاد ديده بر و ببوسيد پس

است/

آرا¾/(1)
مراتب و حاالت صوفيه هم, عقل و عشق يعني سلوك و جذبه مقام نظر از اما
از بÇرخÇي بر ميكنند: تقسيم اصلي قسم دو به را اهللا لي ا سالكان و مÆمنان ايماني
لي ا سالكان يعني سلوك/ حالت برخي بر و دارد غلبه جذبه جالت اهللا الي سالكان
هم مطلق سالك و مطلق مجذوب البته مجذوب/ سالك يا سالكند مجذوب يا اهللا

در مÇندرج الجÇنان روح در جÇمله از است مÇندرج صÇوفيه كÇتب از بسياري در بندي تقسيم اين -2
/18ê Ç 183 ص ,13ê7 تهران, پژوه, دانش محمدتقي كوشش به نامه, روزبهان

HÄابتدا و Áاو سالك مجذوب نيستند/(2) اعتنا محل نامبرده گروه دو مثل كه هستند
مقام در برده, خود سوي به را او محبوبش اينكه از بعد و شده كشيده الهي جذبة به
است الهي نظركردة كه است كسي مجذوب سالك اما برميآيد/ سلوك و مجاهده
Gبعد و كرده سلوك و مجاهده ابتدا او نميشود/ پيدا برايش ابتدا در جذبه آن ولي
در تÇنها نÇه ايÇماني حالت گونه دو اين نظرعرفا به ميشود/ حق جذبات مشمول
هست/ نÇيز ضعف و ت شد مراتب تفاوت به اوليا¾ و انبيا¾ در بلكه ساده مÆمنين
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ايماني احوال در يعني بود مجذوب سالك (ع) موسي حضرت ميگويند چنانكه
مÇولوي لذا و بود آداب رعايت اهل باشد داشته عاشقانه هات توج آنكه از بيش

/17ìê بيت دوم, دفتر نيكلسون, تصحيح به مثنوي, -1

گفت(1): او به خطاب
ديگÇرند روانÇان و جÇان سوخته ديگÇÇرند دانÇÇان آداب مÇÇÇوسيا

ظÇاهري زندگي وي كه شده ذ كر (ع) عيسي× حضرت احوال در بالعكس و
مÇقام داني آداب ميبرد/ سر به خلوت و عزلت در و نكرده ازدواج يعني نداشته
حديث فقط عيسي× كالم رو همين از (ع)/ عيسي مقام جاني سوخته و بود موسي×
مÇيگويد مسÇيح حÇضرت و است مÇحبت مسيحيت اساس و بود/ محبت و عشق

اهللا/ في حب و باهللا حب به است منحصر من تعاليم
از گروهي اينكه يعني ببينيم ميتوانيم هم عرفا مورد در را بندي تقسيم اين
حالت خود, اصطالح به و دارد غلبه عقل حالت بر عشقشان حالت كه هستند عرفا
گÇروه ميباشند/ بالعكس كه هستند گروهي و است/ غالب برصحوشان سكرشان
گÇروه ايÇن و است عاشقانه احوال Hغالب ايمانيشان احوال كه هستند آنهايي ل او

/ ëê آيه ماÄده, سوره -2

حب بÇر را قÇح حب م تقد كه ونه(2) حب Ôي و م Ôه ب ح Ôي شريفة آيه و هستند خدا محبوب
هستند/ خدا محبان طايفة از م دو گروه ولي است آنان صفت ميدهد, نشان انسان
العبادات و وافل الن ب ليَّ ا Ôب قرَّ ت ي Ôبد الع Ôزالي ال× است: آمده قدسي حديث در ايشان شأن در و
ه دي و به Ôق طÖن ي ذي ال سانه ل و به Ôر ص Öب Ôي ذي ال Ôه ر ص ب و به Ôمع Öس ي ذي ال ه ع Öم س ÔتÖن Ôك ÔهÔتÖب ب Öأح ذا ا ف Ôبَّه حÔا حتي

اللÃÇالي, عوالي ;8 و 7 روايت كند, اذيت را مسلمانان كه كسي باب كفر, و ايمان كتاب كافي, اصول -3
/103 ص ,ê ج

به عبادات نوافلو انجام با تدريج به (من) بندة بها(3): مشي ي التي له Öج ر و بها Ôش ط Öب ي التي

گÇوشش بدارم دوستش ا گر پس بدارم, دوستش كه جايي تا ميشود نزديك من
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كه ميشوم زبانش و ميبيند آن به كه ميشوم چشمش و ميشنود آن به كه ميشوم
كه ميشوم پايش و ميكند حركت آن با كه ميشوم دستش و ميگويد سخن آن به
و يتÇم ر Öذ ا تÖي م ر ا م× شريفة آية ميدهد مقام اين از خبر چنين هم ميرود/ راه آن با

/17 آية انفال, سورة -1

چنين خود معنوي سير در عشق مقام به يافتن ق تحق از نيز روزبهان (1)/ مي× ر اهللا لكنَّ

لبÇاس و بÇركشيد من از عبوديت جامة و بÔرد خود كنف در مرا "حق گويد: سخن
و بنظري انظر و ///Hاط شط G حر HقÄشا Hمحب Hوامق Hعاشق رت ص گفت: و پوشانيد من در يت حر

Ç پÇاريس مÇعين, مÇحمد و كÇربين هنري تصحيح به شيرازي, بقلي روزبهان شيخ العاشقين, عبهر -2
/ê ص ,13ìì تهران,

و////"(2) بنطقي انطق و بسمعي اسمع

شÇرح و مÇيگيرد اوج مÇحبوبي مقام اين در اسالمي ف تصو در عشق بحث
فارس عاشقانه ف درتصو و بقلي روزبهان شيخ درباره مقال دراين را احوال همين
ابن به و ميشود آغاز حالج از فارس در ف تصو نوع اين سير كرد/ خواهيم دنبال
در زبان فاخر جامة به حافظ شعر در و ميرسد اوج به روزبهان در و رسيده خفيف
اشيا¾ اعرف از مفهومش كه است وجود مانند عشق عاشقانه, ف تصو در ميآيد/
عشÇق از و دارد تشكÇيكي مÇراتب عشق اين است/ خفا غايت در حقيقتش ولي
دربÇاره Hتمام روزبهان كتابعبهرالعاشقين برميگيرد/ در را الهي عشق تا انساني

آغÇاز احÇمدغزالي شيخ سوانح دركتاب ابتدا آن مراتب و عشق حقيقت از گفتن سخن گونه اين -3
العشÇق احÇوال فÇي العاشقين عبهر كاملش عنوان كه العاشقين عبهر Hخصوص روزبهان آثار در و است  گشته
طريقت, سلطان كتاب خواندن غزالي احمد شيخ درآثار موضوع اين خصوص در ميزند/ موج است,

است/ راهگشا (120 Ç 8ë صص ,13ë8 تهران, پورجوادي, نصراهللا (دكتر

است/(3) آن مختلف شÆون مراتب و عشق معني
خÇداونÇد, است/ جمال و حسن به ه توج ف, تصو نوع اين مختلف شÆون از
نÇتوان صÇورت در جز را معني چون و دارد/ دوست را جمال و است جميل خود
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اما ميكشاند/ جميل به را ما جمال به عشق پس است, صورت در اثر معني از و ديد
نميشود: پيدا عشق نباشد سن Ôح تا است/ معشوق سن Ôح ديدن حاصل عاشق, عشق

زد عÇالم همه به آتش و شد پيدا عشق زد دم زتÇجلي حسÇنت پÇÇرتو ازل در

در لذا كÇرده, تÇجلي هسÇتي مراتب تمام در كه است الهي سن Ôح سن, Ôح اين

/18ê ص قمي, عباس شيخ الجنان, مفاتيح -1

Çي ن ا Çهم لل ا / ÕميلÇج جمالك كل و له م Öج با كمال ج ن م كÔلÃس ا ني ا هم لل ا آمده: سحر(1) دعاي
را جمال اين از بهرهاي و ميدهيم انتساب او به را جمال كل ما ه/ كل كبجمال لكÃأس

از بهرهاي كه كس هر كه چرا ميشويم قاÄل شدند او جمال عاشق كه اولياÄي براي
نÇباشد/ هم زيبا Gظاهر گرچه ميشود جميل او جمال به هم او باشد, برده او عشق
رسÇول شأن در روزبهان شنيدهايم/ اسالم پيامبر مورد در ما را جمال اين چنانكه
بود/// ذات صفات آÄينه او كه زيرا بود ذات تجلي پرتو جمالش " گويد: ا كرم(ص)
پديد او موافقت از عشق را بعضي آمد: حاصل سيد آن عشق طريق دو در را خلق
آنرا حق كه عظيمش لق Ôخ و لق خ صحبت و رÅيت تأثير از عشق را بعضي و آمد
صÇورته علي آدم اهللا خلق نقش جانش داشت/ او خلق به تخلق كه زيرا خواند, عظيم

/20 ص العاشقين, عبهر -2

سلمان اما بود مليح (ص) عاشقان محبوب آن لعمر ك(2)"/ گفت: كه زيرا بود يافته
او, صورت زيباست چه , د محم وجه احسن ما ميگفت: ميكرد نگاه جمالش به بار هر
"حسÇن روزبÇهان بÇيان به است/ زشت چه د محم كه ميگفت ابوجهل حاليكه در
اهليت جمال و سن Ôح اين خود ديدن اما بود/" ما د سي جمال در خداوند (جاللي)
مجذوبش و ببيند را سن Ôح آن كه ميخواهد معنوي جنسيت جاذبة يعني ميخواهد
بÇه او عشÇق از حÇا كÇي شمس به موالنا عشق همچون الهي اولياي عشق  گردد/
به خدا اولياي است/ سلوك مركب و كارساز عشق همين و است دوست حضرت
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دعوتشان ه موج ت حج باالترين و هستند كنعاني يوسف ميگويند عرفا كه معنايي
است/ ماهشان چو روي

نÇخواست گÇواهÇان و آفتابخط از هيچكس گÇواست مÇاهم چÇو روي كÇÇنعانيم يÇÇوسف

مÇجذوب را سÇالكان و بÇود جÇميل كه شده گفته هم روزبهان خود مورد در
كه لطفها جملة واز " آمده: اهلالعرفان درتحفه و بود/ خودكرده معنوي جمال
خÇوب غÇايت بÇه چÇهرهاي كه د وÔب آن يكي فرموده شيخ شأن در عال و جل حق
واليت اثر و رسيدي دلش به راحتي و روحي نگرستي درو كه هر چنانچه داشت
ميشد/ ظاهر كه بود مباركش اندرون پرتو عكس واز بديدندي مÔبينش جبين در

فرموده: معارف ديوان در چنانچه
زمÇين گÇÇوش دو بÇÇنشيند آنÇÇچه و زمÇÇان چشÇÇم دو نÇÇديدست آنÇÇچه

ص شÇمسي, 13ê9 تÇهران, جÇوادنÇوربخش, دكÇتر سعي به شرفالدينابراهيم, تحفهاهلالعرفان, -1
/20

بÇبين"(1) آن مÇا گÇل در بÇيا و خÇÇيز آن است نÇÇموده رنگ مÇÇا گÇÇل در
ف صوÇت در است/ گÇويي شÇطح عاشقانه ف تصو شوÅن و اوصاف ديگر از
تعبير به يا شطاح شيخ به ملقب كه روزبهان شيخ خود تا ج حال از گويي شطح فارش
خود خداوند را روزبهان دارد سابقه است فارس اهلالعرفانشطاح نويسندهتحفه

/ê ص العاشقين, 2-عبهر

شÇرح كÇتاب ا كÇنون و (2) گشتي" شطاح و عاشق "تو گفته: او به و خوانده شطاح
مÇهمترين مÇا بÇراي االنÇوار" ببيان "منطقاالسرار عربي عنوان با شطحياتوي

اسÇالمي ف صوÇت ل او قرن چند در شطاح مشايخ ات شطحي نقل و جمع در مرجع
است/

دربÇاره هÇمو است/ اسÇرار مÇنطق و سكر اهل زبان روزبهان تعبير به شطح
از است مأخوذ شطح صوفيان سخن در است/// حركت "شطح گويد: شطح معناي



7ë شيرازي بقلي روزبهان عاشقانه ف تصو

عالي ايشان سر صميم در تجلي نور و شود قوي وجد چون دلشان/ اسرار حركات
سÇراپÇرده يانÇع به برسند تا ازلي معشوق به ايشان شوق آتش برانگيزاند شود///
جوششدر به سر جنبشدرآيد, به جان ايشاندرآيد/ مستيدر بياختيار  كبريا///
كه احوال/// تلهب از شود صادر كالمي وجد صاحب از آيد/ در گفتن به زبان آيد,
رسوم در نشناسد وجهش چون يابند غريب را كلمات آن باشد/// متشابه آن ظاهر

/ë7 ص ,13ì0,تهران كربين, هنري تصحيح به شيرازي, بقلي روزبهان شطحيات, شرح -1

/ شوند"(1) مفتون قاÄل از طعن انكارو به نبينند, آن ميزان و ظاهر
ايماني/ لطايف از و است دين قدسي زبان لوازم از گويي شطح سخن, اين با
و فرا معناي به para از مركب دراصللغت كه است paradox غربيان تعبير به شطح
آمÇد خالف معناي به پارادوكس پس است/ كيش و شايع و ظاهر معناي به doxa

خالف گويند عارفان كه معنايي به ايمان است/ عامه اعتقادات فهمو خالف عقلو
طور وراي طوري از و شور و عشق و شهود و كشف سنخ از چون است عقل آمد
و استداللي تفكر براي و نميگنجد, دورانديش جزوي عقل ظرف در استو عقل

گويد: اينباره در روزبهان است/ قبول غيرقابل ديانت ظاهر اهل تقليدي اعتقاد
بÇا و گÇويد شÇريعت زبÇان بÇه بÇندگان عموم با تعالي و سبحانه حق "بدانكه

/ë8 ص شطحيات, شرح -2

به شطح ندارند/ رموز ادرا ك استعداد عموم كه زيرا حقيقت/"(2) زبان به خصوص
است را مست صوفيان زبان اين و " گويند/ اشارات و رمز آن با كه است سكر زبان

/ëì ص همانجا, -3

انبيا¾ به است مخصوص شطح علم پس افتادهاند"/(3) غيب مشكالت رÅيت در  كه
نهتنها ا ام هستند حق ان خاص كه ه صوفي مشايخ و ب مقر اوليا¾ و تابعين و صحابه و
شÇطح زبÇان به نيز اسمه جل حق روزبهان, قول به بلكه گفتهاند شطح اوليا و انبيا
شÇرح و است قÇح شÇطح ÖديثÇح مÇتشابهات و ي تهج حروف است/ گفته سخن
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و ميشود/ آغاز قرآن سور فواتح ي تهج حروف اسرار شرح با شطحياتروزبهان

عشق و محبت سر كه زماني در كه ميرسد خدا رسول عاشقان د سي به نوبت سپس
يا صورته" علي آدم Ôاهللا "خلق است: جمله آن از و كرده بيان اتي شطحي آمد غالب او بر

/" ̧ صور احسن في ربي Ôرأيت اينكه
را شÇطحياتي نيز (ع) علي اوليا¾ سرور زبان از شطحيات شرح در روزبهان
كنار پرده "ا گر /Hيقين Ôت Öد ازد ما Ô¾طا الغ ف ش Ôك لو فرمود: كر Ôس غليان در كه برميشمارد
ÖدÔب Öع ا Öمل فرمود: يهودي عالم آن جواب در آنكه يا نشود/" زيادتي من يقين در رود,

/73 ص همانجا, -1

نبينم/"(1) كش را خدايي "نپرستم ه, را لم Hرب

چنانكه فرموده سكر غليان در شطاح شيخ قول به هم را قيه ش Öق ش خطبة حتي و

ابن يا يهات ه " فرمود: عباس ابن به خطاب بازگشت, سكر از بعد صحو مقام به وقتي
و سركشيد كه بود غم شعلة شنيدي آنچه (هرگز! "/ Öت قرَّ ثÔمَّ , Öت ر د ه Õ¹ ق ش Öق ش لك ت اس عب

ص71/ شرحشطحيات, ;11 ص تهران, دكترسيدجعفرشهيدي, ترجمه ,3 شماره خطبه نهجالبالغه, -2

آرميد)/(2) جاي در و بازگشت تفت
<بÇيشترين مÇيگويد: مÇيرسد, عÇاشق عÇارفان ذ كÇر بÇه وقتي روزبهان اما
حالج منصور بن حسين عشق مرغان شاه و بايزيد عارفان سلطان آن از ات شطحي

/13 ص شطحيات, شرح -3

ج/>(3) حال آن از الخصوص علي ديدم مشكلتر همه از آن يافتم/
و مÇييابد مÇعني عشق عنوان ذيل در نيز اليت و معناي صوفيه بزرگان نزد
و ت نبو دارد: جنبه دو دين كه ميشود گفته كه شرح بدين است/ عشق آن مرجع
قرب حق به كه است نبي ي الحق لي ا جنبة اليت و است/ ت نبو باطن واليت واليت/
است آن از حا كي ا كرم رسول Õحاالت اهللا مع لي حديث و دارد معنوي ارتباط و يافته
مأخوذ لغت در واليت است/ احكام ابالغ مقام كه اوست الخلقي الي جنبه ت نبو اما
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است/اما خداوند به قرب معناي به اصطالح در و است قرب معناي به يل و ريشه از
ميگويد: كه نيست معشوق به عاشق قرب مثل قربي هيچ

بÇÇدن دو انÇÇدر روحÇÇيم يكÇÇي مÇÇÇÇا مÇن كÇيست ليÇلي و ليÇÇلي كÇÇيم مÇÇن

است: قسÇم دو بÇه واليت عÇرفا لسÇان در خواندهاند/ ولي را حبيب اينرو از
و آورد خدا به ايمان كه كس هر براي عامه واليت ه/ خاص واليت و عامه واليت

ذين ال ولي Ôاهللا ميفرمايد: آي¹الكرسي درقرآندر كه ميشود حاصل كند صالح عمل
به كه است سالكاني مخصوص ه خاص واليت اما / ور الن لي ا لمات الظ ن م م Ôه Ôج رÖخ Ôي نوا آم

پيامبر ع تشي عالم در كه دارد مراتبي خود اين و برسند/ باهللا بقا¾ و اهللا في فنا¾ مقام
و (ع) علي به واليت اين ايشان از پس و بودند ه كلي مطلقه واليت صاحب ا كرم

رسيد/ اطهار اÄمه ديگر
فقهيو جهات به آنكه از اعم سلسلهها اق اتف به قريب ا كثر در ه صوفي مشايخ
خود اين و ميرسانند/ (ع) علي به را خود اجازه سلسله باشند سني يا شيعي  كالمي
نÇفس كÇنيم ترديد انتساب اين صحت در ا گر ي حت اينكه بر معنوي است رمزي
واليت است/ اطهار(ع) اÄمه به ارادت در ايشان معنوي ميل از حا كي آنان اصرار
ليÇن او كÇه بÇودند همانها پيامبر سر اصحاب عالنيت/ مقام ت نبو و است سر مقام
ع تشي حقيقت به ا گر و صوفيهاند/ بزرگان طبقه اولين ه صوفي نظر از و علي شيعيان
كÇنيم ه وجÇت بÇاشد, (ع) عÇلي در اسÇالم معنوي بÔعد يعني واليت امر استمرار  كه
به البته هستند شيعه Hعموم حقيقي, ة صوفي حيدرآملي د سي تعبير به كه درمييابيم
پÇيدا شÇيعه GعدÇب كه كالمي يا فقهي عارضي معناي به نه آن ولوي و ذاتي معناي

/37 و 3ì ص تهران, يحيي, عثمان و كربين هنري تصحيح به آملي, سيدحيدر االسرار, جامع -1

 كرد/(1)
مÇقام صÇاحب بÇا را ف تصو ارتباط خويش مكاشفات از يكي در روزبهان
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ميدهد نشان چنين ف تصو متولي عنوان به (ع) علي حضرت يعني مطلقه واليت
آن دست از و ميآمد بيرون كوهي از كه ديدم را طالب ابي بن علي ميگويد:  كه
كه آنان از بعضي حتي و بودند] كرده ستم صوفي اولياي به كه كساني از [يعني مردم

دكÇتر فÇارسي تÇرجÇمه ارنست, كÇارل بÇقلي, روزبÇهان در: مÇنقول بÇقلي, روزبÇهان االسÇرار كشÇف -1
/120 ص ,1377 تهران كيواني, مجدالدين

كرد/(1) حمله آنان به و بود غضب در بودند, نيز وي خود نسل از

/22 Ç 21 ص العرفان, اهل تحف¹ -2

و اهلالعرفان(2) تذكرهتحفه دو در كه بدانگونه بقلي روزبهان خرقه شجرة
شÇيخ تÇا خÇليفه مÇحمدبن الديÇن اوسÇراج شÇيخ از آمÇده دربارهاش الجنان روح
بÇه يÖم و Ôر شيخ طريق از يكي صورت دو به او از پس و شيرازي خفيف محمدبن
بÇه اد حد ابوجعفر شيخ طريق از ديگر و رضا(ع) امام به سپس و كرخي معروف
نÇظر از است/ لفÇظ عÇرفاني ولوي مÇعناي به شيعه نيز او لذا و ميرسد/ (ع) علي
در ش دÇج سنت به دوم روزبهان نوادهاش كه آمده العرفان تحف¹ در نيز ظاهري
بÇه فرمودي تحريض پيوسته را مريدان و فرزندان و " بود خاص بيت, اهل وال¾
حÇاضر كÇلثوم/// ام سه قدÇم مشÇهد در بر عاشورا روز جمله از و بيت اهل محبت

/1ë3 ص العرفان, اهل تحف¹ -3

ميكرد/"(3) بيان ياسين آل مناقب نيز و ميفرمود تذكير قاعده به سالي ميشد///
مقام به كه است كساني همه مشمول ش خاص معناي به واليت كه آمد گفته اما
مÇقام ايÇن بÇه وصول شرح در نيز روزبهان رسيدهاند/ حق به قرب سپس و جذبه
جÇالل, و ز ع وصف به ديدم را حق بيچون جمال بودم, خود خانة بام "بر  گويد:
هÇفتاد نور ميانة از شعشعاني, بود نوري عالم جملة حال آن در و , وتعالي× تبارك
نيكويي و واليت, به ترا كردم اختيار روزبهان اي الفارسيه: بلسان فرمود ندا نوبت
پروردگار كه مبر اندوه و مترس آخرت/ و دنيا در مني ولي محبت, به تو با  كردم
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/1ì9 ص روزبهان, الشيخ سير¸ في الجنان روح در منقول روزبهان, كشفاالسرار -1

توام/"(1) يار من تو, مراد جميع در و توام,
ميشود باعث معنوي سرچشمه اين از استفاضه و نبي از پس واليت استمرار
كنند/ باطني ديدههاي و معنوي يافتههاي از سخن خود حد در نيز خدا اولياي  كه
مÇيتوانÇد گÇاه و است Çلكي م واسÇطه بÇه خلق با ارتباط طريق از گاهي وحي لذا
با باشد, احكام ابالغ معناي به وحي ا گر باشد/ شهود و كشف صورت به Hمستقيم
جÇهت از خÇدا اوليÇاي بÇراي شÇهود و كشف ولي شد ختم االنبيا¾ خاتم حضرت
انگليسي زبان در است/ باقي خود جاي در نبي ولوي مقام از بهرهمندي و انتساب
كÇلمه اين اصل است/ revelation ميبرند بكار وحي براي كه را كلمهاي فرانسه و
نفي پيشوند re است/ velare و re بخش دو از مركب و revelare مصدر واز التين
معناي به revelation تركيب اين حاصل است/ پوشاندن معناي به velare و است
است/ ستار ا و حÔجب كشف روزبهان تعبير به يا المحجوب, كشف حجاب,  كشف
ا كÇرم پيامبر كه همانطور است/ حجاب كشف همين طريق از حق با اوليا ارتباط
خÇويش مÇعراج از سÇخن خÇود مÇرتبه و حد در هم بسطامي بايزيد رفتند, معراج

در نيز بقلي روزبهان شيخ است/ آمده 207 Ç 202 صص عطار, االولياي تذكر¸ در معراج اين شرح -2
است/ كرده تفسير آنرا (82 Ç 80 شطحيات(صص شرح

به را او اينكه از سخن و ميكند مشاهداتش از سخن نيز بقلي روزبهان ميگويد/(2)
اينكه با كتابكشفاالسرار كردهاند/ فاش برايش را چيزهايي چه و بردند  كجاها
مÇفيد Çالعاتي اط والبته است نوشته خود درباره روزبهان كه است نامهاي زندگي
نÇامه بÇازندگي ارتÇباطي هيچ اما ميكند/ روشن ما براي زندگياش سوانح درباره
حاصل يوميهو حوادث در غوطهور را انسان حقيقت كه امروزي سبك به نويسي
تÇذكر¸ كÇه نÇحو هÇمان بÇه نÇدارد/ است, نÇفس حديث و ميبيند جزÄيات همين
بÇه هÇم او كÇه چÇرا نيست/ امروزي معناي به نويسي بيوگرافي هم عطار االولياي
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حقيقت در و نمينهد ارجي صوفيه احوال شرح در تاريخي وقايع يوميهو حوادث
موجب تا ميكند ذ كر را مشايخ معنوي احوال گويد كتابش مقدمه در خود چنانكه
اينجا در بود/ آنان از تاريخي مستندات ذ كر توقع نبايد پس شود/ ما تنبه و تذكر
مÇيدارد اظÇهار ابÇراهÇيم الديÇن شÇرف لذا آفÇاقي/ نه است انفسي تاريخ تاريخ,

/118 ص العرفان, تحف¹اهل -1

است"/(1) شÇطح عÇين اوست مÇصنفات از يكي كه كتابكشفاالسرار "تمامت
مÇيتوان فÇقط كشÇفيات ايÇن درون از و است كشÇفيات كÇتاب اين ديگر عنوان

يافت/ او معنوي سلوك و سير درباره اطالعاتي
چÇه و القÇران فÇيحÇقاÄق البÇيان درعÇراÄس چه قرآن, تفسير در روزبهان
به تنزيل مقام از يعني ميكند باطن به ظاهر از سير نيز خويش, متفرقه درتفاسير
كتاب بداند احكام كتاب آنكه از بيش را قرآن و ميرود انفس به آفاق از و تأويل

موالنا: قول به ميخواند/ احوال

/1ë38 بيت ل, او دفتر مثنوي, -2

كÇبريا(2) پÇا ك بÇحر ماهيان انÇبيا حÇالهاي قÇرآن هست
و است/ نÇفس شÇيطان شÇيطان, است/ شÇده مÇتجلي قÇرآن در انÇبيا¾ احوال
حÇضرت بÇه روزبÇهان جÇهت بÇدين عشق/ مصر مصر, و جمال يوسف يوسف,
بÇه نÇيز آنرا بودن القصص" "احسن و دارد ي خاص ه توج يوسف سوره و يوسف

عليك Õنقص نحن اي القصص", احسن عليك نقص "نحن : جل و عز قوله گÇÇويد: ( العÇÇاشقين(ص عÇÇبر در وي -3
/¹المحب و العشق ذوي عند القصص احسن العشق ¹ قص نَّ ال المعشوق/// و العاشق قص¹

ميگويد: او ميدانست(3)/ بودنش, عشق قصه سبب
عشق در است عظيم دليلي را عاشقان مر السالم عليهما يوسف بر يعقوب "عشق
عشÇق در را حÇق جÇمال ÖمالشÇج و نبود حق عشق جز او عشق كه زيرا انساني,



81 شيرازي بقلي روزبهان عاشقانه ف تصو

/28 ص العاشقين, 1-عبهر

احÇمد شÇيخ كÇه هÇمانطور ميكند/ ياد يوسف ازقصه مكرر وي بود"(1)/ وسيلت
داشت/ توجه يوسف سوره به همه از بيش قرآن تفسير در نيز غزالي

به رو كه ميشود بيان زباني به عاشقانه تصوف در احوال ترجمان باالخره و
و ميشود معني فداي لفظ است/ مشكل نثر از نظم تفكيك زبان دراين دارد/ شعر

/100 ص معين, محمد دكتر مقدمه العاشقين, 2-عبر

كه: چرا نميدهد/(2) زبان دستور قواعد رعايت به اجازه سكر حالت
مÇن ديÇدار جÇز مÇنديش مÇÇÇن گÇويدم دلدار و انÇÇÇÇديشم قÇÇÇÇافيه

زنÇم دم تÇو بÇا سه هر بياين كه تا زنم برهم را گفت و صوت حرفو

وعÇبهرالعÇاشقين غÇزالي احÇمد شيخ يعنيسوانح عشق نثر بزرگ كتاب دو
چنين ميرسانند مشام به عشق رايحة آنها از كه روزبهان آثار عموم بلكه روزبهان

هستند/
ف صوÇت در كÇه است ف صوÇت نÇوع اين فرخنده مولود فارسي عاشقانه شعر
مقتداي الاقل روزبهان ميرسد/ اوج به حافظ و سعدي غزليات در فارس عاشقانه
نÇيز ف تصو نظر از را حافظ برخي گرچه است/ غزليات سرودن در حافظ معنوي

هسÇتند معنوي ارتباط به قاÄل حافظ و روزبهان طريقه مختلف جوانب بين كه كساني جمله از -3
است/ (ìê Ç ì3 ص ,13ì9 تÇهران, طÇباطباÄي, جواد ترجمه ,2 ج اسالمي, فلسفه كربن(تاريخ هانري
ميرساند/ روزبهان شيخ به را شيرازي حافظ خرقه نسبت خود حافظ ديوان شرح در سودي همچنين
درويشÇان حÇلقة بÇه نÇيز حÇافظ آنكÇه از حÇا كÇي است دست در "شÇواهÇدي ميگويد: نيز آربري

/(112 ص ,13ìê تهران, كاشف, منوچهر ترجمه آمد"(شيراز, در (روزبهانيه)

ميدانند/(3) بود, آن منشأ روزبهان كه طريقهاي مريدان جزو
در روزبهان اما است داشته رفيع بس جايگاهي ديرباز از فارس در ف تصو
فارس در عشق در را طريقهاي مطلق, سكر از بعد صحو مقام در يعني ارشاد مقام
صحو به سكر از چون كه منقولست "چنين است: آمده العرفان درتحفه نهاد/ بنا
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كه فرمود آن ذ كر و ë0ì سنه تاريخ در فرمود/// مبارك رباط بناي شيراز در آمد,

/18 ص -1

است/"(1) حق اولياي براي رباط اين بنا¾
و هستند/ عرفا و صوفيه بزرگان شد, گفته كه همانطور حق, اولياي از او مراد

امÇام مراقÇد كثرت واسطة به را طيبه بلدة اين تواريخ و سير "ارباب كه است نقل دلگشا تذكره در -2
اوليÇا¾ بÇرج درويشÇان و فÇضال از كÇمال و حÇال ارباب جمعيت و بزرگان و اوليا¾ مدفن و زادگان

/137ë تهران, "يو" صفحة مقدمه, مصطفوي, تقي محمد پارس, اقليم از منقول خواندهاند/"

ناصر شد/(2) عاشق صوفيان مركز چون خواندند اوليا" "برج را شيراز زمان آن از
ميكند: اشاره چنين مطلب اين به هشتم قرن در بخاراÄي

/ë29 ص ,1337 شيراز, سامي, علي تأليف حافظ, و سعدي شهر شيراز از منقول -3

شÇيراز(3) اوليÇا بÇرج بÇود دليÇÇل بÇÇدين است شÇيراز عشÇق شهر جهان زشهرهاي

فÇخرالديÇن ايÇنرو از بود درتصوف عشق طريق مرشد و آموزگار روزبهان

/31ì ص ,13ë9 تهران, نفيسي, سعيد تصحيح به عراقي, فخرالدين كليات -ê

:(ê)ميگويد و ميخواند شيراز پير را او عراقي
جÇهان فÇريد صفا و صدق به آن روزبÇÇهان شÇÇيخ شÇÇيراز پÇÇÇÇير
بÇود عÇالم جÇÇان و جÇÇان عÇÇالم بÇÇود خÇÇاتم نگÇÇÇÇين را اوليÇÇÇÇا

گسترش مرا كش تا و گذشت نيز فارس مرز از زمان گذشت با او طريقه اما

همانجا/ آربري, شيراز, -ë

هÇمين نيز حق و /(ë)داشت رونقي هنوز هيجدهم قرن تا آربري گفته به و يافت
نميشناسد/ مرز و حد عشق سخن زيرا است



سيريدرحاالترهروانطريقت
نعمتي محمدرضا دكتر

شمس مقام Ç 1

شمس ديوان از بيت يك دل گوبخوان درد بوي نشنيدهست كه هر

رÄيس Ç اوندر محمد قلم به خورشيدي 13ê7 سال كه كتابگنبدسبز نوشته به
بعد است يافته انتشار آنكارا در Ç مولوي الدين جالل موالنا تربت كتابخانه و موزه
تبريزي داد ملك شمس كه است شده آشكار سال هشتصد به نزديك دوراني از
Hغفلت يارش گفتهاند را موالنا و افكندهاند چاهي به را پيكرش كشتهاند/ قونيه در را
و نمود موالنا را الدين جالل كه كسي Ç تبريزي شمس مزار است/ گرديده ناپديد
است شده واقع محلي در قونيه مركز در Ç برد فراتر ديار و شهر مرز از را شهرتش
و قÇديمي بنايي از است عبارت مكان اين نيست/ دور بلخ پير تربت از زياد  كه
گلدسته دو يكي با و برافراشته كوتاه رنگ مينايي گنبد آن فراز بر كه مانند مسجد

است/ گرفته نام شمس> <مقام و شده بنا سلجوقي دوران سبك به شكل هرمي
درد بÇه را آزردگÇان دل و نميشناسد مرز كه است رازي دل غربت حديث
از نÇاشي بÇلكه است/ وطÇن از دوري بÇابت از نÇه آنÇها گÇداز و سÇوز مÇيآورد,
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است: گفته و نموده تشبيه را آنها ني ناله به موالنا كه ميباشد دل بيقراريهاي
خÇويش وصÇل روزگÇار جÇويد بÇاز خويش اصل از ماند دور كو كسي هر
دل و خموشند Gظاهر كه است ضمير روشن صاحبدالن خروش جان, غربت
سوزد زبان آيد گربرزبان مهر, به سر است رازي فراق> <درد غوغا/ در و فغان در

سوزد/ استخوان مغز شود پنهان گر و
عÇين اشراق, شيخ است/ بوده شيدا دلسوختگان اين از يكي تبريزي شمس
و دلسÇوختگيها اين از ديگري بارز جلوههاي كدام هر رابعه,,/// حالج, القضا¸,
به پردهها و درها وراي از تاريخ و اسطوره بين نوساناتي در كه بودهاند شيداييها
ادهÇم ابراهÇيم گاهي آنان نام گفتهاند/ سخن مردم با استعاره و اشاره و رمز طريق
و جÇاه از آمÇده خÇود به نخچيرگاه در آهويي نگاهي به كه است بوده بلخ سلطان
سÇاخته رنÇجديدگان بÇا همسان و آهنگ هم را خود كشيده, دست شاهانه جالل
از پر هميان فروش گندم دكان از وقتي نمودهاند/ جلوه شبلي و بايزيد زماني است/
موري درونآن ميكند, خالي ميآوردو خانه به را ميكشدآن خود دوش به  گندم
خود با نميبرد/ جايي به راه و ميدود سو آن و سو اين به كه سرگردان مينگرد را
و شده دور ديار و اهل از كه ببينم را موري نيست آدمت و مروت شرط ميگويد

ميفرمايد: دربارهاش دربوستان اجل شيخ باشد/ سرگدان و آواره
رو مÇÇردانÇه تÇÇو, نÇÇيكمردي ا گÇÇر شÇÇنو نÇÇيكمردان سÇÇيرت يكÇÇÇÇي
دوش بÇه گÇÇندم انÇÇبان بÇÇرد ره بÇÇه فÇروش گÇندم زحÇانوت شÇبلي  كÇÇه
مÇيدويد گÇوشهاي هÇر سرگشته ديÇد كه غÇله آن در مÇوري و كÇرد نگه
گÇفت و آورد بÇازش خود ماواي به خÇفت نÇيارست شب او بر زرحمت
خÇويش زمÇاواي سÇازم پÇÇرا كÇÇنده ريش مÇور ايÇن كÇه نÇÇباشد مÇÇروت
هوايÇي و حال كم و بيش سرگذشتها و داستانها همه در روگردانيها اين



8ë طريقت رهروان حاالت در سيري

ميكشد/ هستي از دست مردم درماندگي ديدن با يكي دارند/ خود ويژه و يكسان
نيازمندان به كمك و انصاف دارد/ خدا با دل ولي است دزدان امير بيابان در يكي
بشري تمدن آوردهاي دست كه دريافتهاند بشردوست آزادگان ميدارد/ پاس را
نÇا كÇفاييهاي عÇالج نÇاسازگارند/ و ناتوان Hوافع دردمندان مزمن درد درمان در

دارند/ جاي عطارها شيخ عرفاني و عطاري جعبههاي در اخالقي
رازنÇد/ گÇلشن سرايان نغمه پارسي ادب فرهنگ در آزادگان اين از بسياري
كه روزگاري دل/ روشن پيري سمعان/ يا يمن در پا كباز است زاهدي صنعان شيخ
ضمير در آنها از سيمايي چه نبوده معلوم كشيد نظم به را آنان سرگذشت عطار شيخ
سÇفر مÇرحÇلهساز را تÇرسا دختر به صنعان شيخ پيري عشق گروهي است/ داشته
سÇتايش ديÇده بÇه را حÇالي و شور چنين اصفهاني هاتف ميانگارند/ او روحاني

ميفرمايد: و مينگرد
بÇيني گÇÇلستان آفÇÇاق هÇÇمه آري روي عشÇق اقليم  گربه
بÇيني گÇران جÇهان سرزملك را آنÇجا گÇداي پÇا سÇرو بÇÇي

دل در و برميدارد دل از دست Ç معني دنياي كيميا گر آن Ç مصري ذوالنون
را او يارانش چند هر ميكشند, بندش در ديوانگي بهتان به ميافروزد, آتش عوام
و دوسÇتان زنÇجيري/ ديÇوانÇه نÇه ميدانند وحدت باده از مخمور مست هشياري

ميگويد: چنين آنها به ميكنند/ ديدن ذوالنون از زندان در مريدان
است خوش آتش دل در خالص زر است آتش چون بال زر, همچون دوست

را ملهمه و لوامه و اماره نفس Ç استكمالي عشق روند در Ç زندان در ذوالنون
مÇلكوت و الهÇوت درجÇات به ناسوت مرحله از ميسازد/ مبدل مطمÃنه نفس به
ياران مجمع در است, گردان روي بدكنشان و ستم ارباب از تنها نه مييابد/ ارتقا¾
او بÇه كÇه اين با نمييابد/ ناب زر كسي وجود در زيرا ميبيند/ بيكس را خود هم
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ميگويند:
بÇربستهايÇم تو به دل عالم دو در دلخسÇتهايÇم و صÇادق مÇحب مÇا

حال: اين با ولي
نديد مخلص امتحان طريق در شنيد زايشان سخن اين ذوالنون كه چون

اهÇل مÇيجويد/ دوري راهÇزنان از بÇاورد و مرو بيابانهاي در عياض فضيل
شÇبي ميگيرد/ ميان در را او آتش شعله چون غربت ولي ميشوند مريدش معني
مÇبارك <چÇه مÇيگويد سÇفيان بÇامدادان ميزند/ گپ او با بامداد تا ثوري سفيان
بÇودي آن دربÇند شب هÇمه تÇو ميگويد فضيل شبي>/ فرخنده چه و بود سحري
خÇوش كÇه گÇويم پاسخي ترا ميخواستم نيز من و آيد, خوش مرا بگويي چيزي
محبوب از يادي كه آن بدون رانديم, سخن هيچ و پوچ از شب همه باشد/ آيندت

باشيم/ آورده ميان به دراز شب آن در
پÇاسباني به سال چهل است/ ذوالنون مريدان از يكي داستان عين گفته اين
سخن مراد نزد بيدوستي غم از نگرديد/ گشوده او بروي دري نشست/ دل حجره
حضرت مگر بخواب/ خوب و بخور غذا سير را امشب برو شنيد جواب ميگفت/
رسول خواب عالم در شب آن آيد/ عتاب به نيايد در حالي گشاده در كه دوست
كÇنارت را سالهات چهل مراد گفت آورد/ سان بدين را تعالي حق پيام خدا(ص)
وادي يكدالن و عاشقان راه در بگو او به برسان/ مرادت به را ما سالم ولي نهادم/

مينداز/ سنگ اين از بيش حيرت
دهد/ پادزهر را خود بيمار درمان باشد گاه پزشك فرمايد: چنين عطار شيخ
منزلت و مقام قدر مريدانشان از بسياري كه است اين در فضيل و ذوالنون غربت
بÇاديه در سÇالها الفت و انس دريÇاي غوطهور بسطامي بايزيد نشناختند/ را آنان
ديگÇر غÇربتي از سر برگشت زادگاهش به كه زماني كشيد/ رياضت شام و هرات
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ميبرد, بخارا به را او بوم و مهرزاد گر ميداد/ آزارش همواره غربت رنج برآورد/
تاريخ در بايزيد كردند/ در به شهر از را او بار هفت بود/ ديگري سمرقند جايش
او مانند هم آنها كه موالنا و بوسعيد براي بود گويايي نمونه ايران فرهنگ و عرفان
در را سÇيمايش مÇنور مÇحمد كÇه بوسعيدي بودند/ ناآشنا خويش ديار و شهر در
استاد جواني در صاحبمثنويكه موالنا يا است, نموده ترسيم اسرارالتوحيدزيبا
طÇلوع را چÇهرهاش بÇود, قونيه مدارس در حديث و تفسير و اصول و فقه ممتاز

گردانيد/ تابان و رخشنده تبريز شمس
پايندهشدم دولت ومن آمد عشق دولت شدم بدمخنده گريه شدم, زنده بدم, مرده

كرد/ پيدا ديگر جلوه سخنانش شمس شدن ناپديد از بعد
خوريم ادهم و شبلي و بايزيد و جنيد با را ناب رحيق ابرار گلگون باده

دكÇتر آقÇاي جÇناب خÇامه و خاطر اثر راز گلشن سرايان نغمه مجموعه از است گزيدهاي فوق مقاله -1
علي)/ نعمتي(نعمت رضا محمد

به نيز كار فرجام آمد/ ميان به شمس غربت از مقال(1) اين سرلوحه در سخن
شÇمس مÇقاالت در نشÇده/ ديÇده كÇجا هÇيچ نÇظيرش است غريبي برميگردد/ او
مÇدرسه در نه غنوده, خانقاه در نه است/ بوده زده غم كودكي روزگار از ميبينيم
از ديار و يار دنبال حلب و شام و عراق از دراز و دور سفرهاي از بعد گرفته/ آرام
شÇهر دور بÇهدست چراغ روشن روز قونيه در سرانجام رفته شهر آن به شهر اين
و ملولم دد و ديو <از ميگويد: و برميدارد بانگ حكيم جالينوس چون ميگردد/
كه <آن ميگويد: ما> جستهايم مينشود <يافت ميگويند: او به آرزوست>, انسانم
سÇرانÇجام كÇرماني اوحÇدالديÇن مÇالقات از بÇعد آرزوست>/ آنم نميشود يافت
نساج ابوبكر شيخ به او طريقتي نسب سلسله كه ميشود غزالي احمد شيخ دلباخته
رودباري, ابوعلي شيخ كاتب/ ابوعلي شيخ گوركاني, ابوالقاسم شيخ باف), (زنبيل
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Ç كرخي معروف شيخ ابومحفوظ سقطي, سري شيخ بغدادي, جنيد ابوالقاسم شيخ
ميرسد/ Ç السالم عليه رضا حضرت المشايخ شيخ

خÇدايÇا راست مÇا كÇه عشÇق زهÇي عشÇÇق, زهÇÇي

خدايÇا زيباست چه است خوب چه و است نغز چه

و زندگي نام به بخشيدن سامان در مولوي الدين جالل موالنا ميگفت شمس
نيروي بر دل زنگار شمس بيان در است/ كرده بياندازه تأثيري كمكو او حاالت

شود/ زدوده بايد خودشكني
دوست جمال بنمايد كي خورده زنگار پا كدار آÄينه تو نيست حجاب سعدي



 گفتگوباپروفسورفريتزماير
پازوكي بهمن

و تحصيلي زندگي درباره اطالعاتي Hمقدمت است ممكن ماير پروفسور Çس

وي شÇخصي مÇنزل در 199ì سÇال جÇوالي ماه در Fritz Meier فريتزماير پروفسور با گفتگو -1
فروبست/ جهان از چشم 1998 سال در يعني بعد سال دو ماير پرفسور است/ شده انجام

بدهيد(1)/ ما خوانندگان براي خود علمي
نÇزديك دهÇي در را جواني هستم/ شمسي 1290 . 1912 سال متولد من Çم
از يكÇي از را خÇود ديÇپلم سÇالگي بÇيست در گذراندم/ سوÄيس (Basel) بال شهر

گرفتم/ شهر همان دبيرستانهاي
انتخاب به خارجي زبان يك يادگيري امكان دبيرستان اين در آنجاÄيكه از
انتخاب اين علت كردم/ عبري زبان يادگيري به شروع بنده داشت, وجود شخصي
آشناÄي و عبري زبان يادگيري اما بود باستاني زبانهاي به من حد از بيش عالقه نيز
مجذوب چنان مرا بود يوناني عالم از بيشتر قدمتشان كه باستاني عوالم با تدريجي
آشÇوري ادبÇيات و زبÇان دانشگÇاهي رشÇته در گÇرفتم تÇصميم كÇه ساخت خود
يÇادگيري بÇه شÇروع دبيرستان آخر سالهاي همان از بنابراين بپردازم/ بهتحصيل
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را آشÇوري شÇاهان كÇتيبههاي خÇودم بÇراي و كÇردم بابلي Ç آشوري دستورزبان
كÇاغذ دانشگاه به ورود هنگام در ميكنيد, مالحظه كه همانطور ميكردم/ ترجمه

نبودم/ نانوشته
آورديد? روي اسالمشناسي رشته در تحصيل به كه شد چطور اما Çس

مناسب آشوري زبان كه رسيدم نتيجه اين به آهسته آهسته دانشگاه در Çم
قوت آشوري ميخي خط متعدد شكال ا ضبط در من بصري حافظه زيرا نيست من
بÇرايÇم عربي زبان عبري, زبان يادگيري درضمن ندارد/ و نداشت را شايد و بايد
اسالمشناسي رشته در تحصيل به كه گرفتم تصميم مدتي از بعد و كرد پيدا اهميت
كردم شروع بالنتيجه كنم/ صرفنظر آشوري ادبيات و زبان رشته از و بياورم روي

مÇطالعات سÇوÄيس (Basel) بال دانشگاه شرقشناسي استاد /Rudolf Tschudi (188ê-19ì0)-1
نامبرده كه فراواني مقاالت كنار در بود/ متمركز تركيه در بخصوص اسالم تاريخ زمينه در بيشتر وي
كه كرده منتشر نيز 17 قرن اواخر تا عثماني تاريخ درباره نيز كتابي است, نوشته "داÄر¸المعارف" در

است/ برخوردار زيادي شهرت از

اصل در كه ي(1) ود Ôج لÖف Ôد Ôر آقاي نزد تركي و عربي فارسي, زبانهاي يادگيري به
از خÇارج ترم دو يا يك مدت براي من كه شد اين بر قرار 193ê سال بود/ خ مور

بÇود/ آلمان شرقشناسان سرشناسترين و پركارترين از يكي Helmut Ritter (1892-1971)-2
بÇدون سÇالگي 2ì سÇن در كÇه بÇود بÇرخÇوردار خود رشته در استعدادي و شايستگي چنان از وي
در شÇرقشناسي اسÇتادي كÇرسي دريÇافت به موفق (Habilitation) استادي رشته امتحان  گذراندن
از گذراند/ استانبول شهر دانشگاه در تعلم و تعليم به را خود عمر از سال 3ë حدود شد/ هامبورگ
آثÇار از وي كÇه است مÇجموعهاي تÇركي ادبيات زمينه در عديده مقاالت از غير وي آثار مهمترين
سÇال در وي زنÇدگي شÇرح بÇا همراه سعادت" " كيمياي عنوان تحت غزالي محمد فارسي و عربي
در كه وي (Das Meer der Seele) جان درياي = بحرالنفس كتاب رساند/ چاپ به ش) م(1300 1923
در خÇدا و عÇالم انسÇان, دربÇاره بÇاارزش آثÇار از يكي شايد شد, منتشر . ش 1333 . م 19ëë سال
مÇطالعاتي تركي و عربي فارسي, زبانهاي با آشناÄي عالوهبر وي باشد/ عطار فريدالدين قصههاي

است/ داده انجام آرامي و كردي ادبيات زمينه در نيز

كه ريتر(2) هلموت پروفسور سال آن در بدهم/ تحصيل ادامه برلين در و سوÄيس
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به خود همراه مرا كه خواست وي از بود, آمده ودي Ôج پروفسور ديدن به Hتصادف
باري كشتي يك با من داشت/ اقامت استانبول در سالها آن در ريتر ببرد/ استانبول
بÇا مÇرا وي پرداختم/ تعلم و بهتحصيل وي نزد يكسال حدود و رفتم استانبول به
بÇودند, تÇركي عÇربي, فارسي, زبانهاي به كه استانبول مسجد كتابخانه خطي نسخ
و ايشان به خطي نسخ آن كردن فهرست به در خود بهنوبه نيز من و ساخت آشنا
مشÇغول سوÄيس بال به مراجعت از بعد ميكردم/ كمك ديگر تركي مÆسسه يك
. 1937 سÇال در را آن و شÇدم ريتر پروفسور زيرنظر خود دكتري رساله نوشتن

رساندم/ پايان به شمسي 131ë
بود? چه دكترايتان رساله موضوع Çس

نسÇخه تÇنها براساس را متن اين "شرحزندگيشيخابواسحقكازروني"/ Çم
به خودم يادداشتهاي و حواشي همراه به و نمودم تصحيح و تدوين موجود خطي
و كÇازروني زنÇدگاني و تÇفكر درباره مطالبي مبسوطي, مقدمه در رساندم/ چاپ
را آنان و داشت فراواني مريدان و شا گردان كازروني گفتهام/ صوفيه طراÄق شروع
دارالمسÇا كÇين احÇداث به آنجا در تا ميكرد اعزام ايران جنوب مختلف نقاط به
و سÇازمان بدينترتيب كنند/ ياري بودند كمك به محتاج كسانيكه به و بپردازند
آن تقسيم و پول و خيرات جمعآوري به كه آمد بوجود بزرگي رفاهي تشكيالت

داشت/ اختصاص خانقاهها برپاسازي و مسكينان بين
پرداختيد? " كازروني" به خاصي دليل به شما آيا Çس

Hنسبت مذكور متن آن عالوهبر بود/ ريتر هلموت از تبعيت ل او درجه در Çم
جنوب مردم خاص لهجه از ناشي ميخورد چشم به مشكالت هم ا گر و بود ساده
كه بود كارگر صوفي اين يگانه شخصيت من براي جالبتر چيز همه از اما بود/ ايران

نمود/ آشنا ف تصو از جديدي نحوه با مرا
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بود? تصوف با آشناÄيتان و برخورد اولين اين Çس
باب در ودي Ôج آثار مطالعه اثر در ف تصو با بنده مقدماتي آشناÄي خير/ Çم
"عاشق بنام ميالدي 17 قرن ترك شاعر يك از متني با آنجا در بود/ تركي ادبيات
سÇخت مÇرا كÇه كÇردم بÇرخÇورد است, بÇوده گويا نيز آوازهخوان گويا كه عمر",
با و ميكنم درك بيشتر را مساÄل اينگونه كه فهميدم همانجا از كردو خود مجذوب
كردم استانبول به متعددي سفرهاي همانزمان از است/ سازگارتر من خوي و خلق
بدست تصوف باب در جديدي مطالب موجود خطي نسخ ميان در كه اميد اين به

شد/ هم همينطور خوشبختانه كه بياورم
بود? چه شما (Habilitation) استادي رساله موضوع Çس

شدم آشنا عارفه شاعره تي س Öه م آثار با ريتر توسط استانبولو در اقامتم در Çم
را وي ربÇاعيات من رساله اين در دادم/ قرار خود استادي رساله موضوع را آن و

كردم/ اضافه مطالبي و نمودم تدوين و تصحيح
بود? كسي چه تي س Öه م Çس

كه ميدانيم همينقدر است/ بوده كسي چه خانم اين كه نيست معلوم Hدقيق Çم
ميراحمد بنام شخصي عاشق و است ميكرده زندگي گنجه در /ق ه ì قرن در وي
و عÇاشق بين مشاعره و رباعي بصورت را عشق اين شرح و داستان وي ميشود/

درآورد/ معشوق
را سÇوÄيس بÇال دانشگÇاه در تÇدريس اجÇازه استادي رساله از بعد آيا Çس

 گرفتيد?
من و دوم جهاني جنگ شروع با بود مصادف استادي رساله تنظيم البته Çم
ميكردم پيدا آزاد وقت هرگاه و بردم بسر سربازي خدمت در را خود وقت بيشتر
بÇه شÇروع بÇاالخره جÇنگ پÇايان از قÇبل كمي ميشدم/ مشغول رساله نوشتن به
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نمودم/ بال دانشگاه در تدريس
است "ابوسعيدابوالخير:واقعيتوافسانه" كتاب شما آثار از ديگر يكي Çس
شما استادي رساله بين كه ميرسد بنظر شد/ شمسيمنتشر 13ëê.197ì درسال  كه

باشد? آمده بوجود زيادي زماني فاصله كتاب اين و
نجمالدين اثر "فواÄحالجمالوفواتحالجالل" كتاب اثر دو اين بين نخير/ Çم
عالوهبر بنده يافت/ انتشار شمسي 133ë.19ë7 درسال كه نمودم تصحيح را  كبري
كه نمودم اضافه آن به نيز لي مفص توضيحات اثر, اين خطي نسخ تصحيح و تدوين
و مهم بسيار كتاب اين من بنظر ميباشد/ آن تاريخ و تصوف حوزه در بيشترشان
كه ميشويم تصوف از جديدي دوره وارد ما كبري نجمالدين با زيرا است, اساسي
عÇالم دوره ايÇن در نÇاميد/ متأخر تصوف يا كالسيك دÖعب تصوف را آن ميتوان
خلوت در بخصوص را عرفا معنوي عالم و دارد قرار اهميت ل او درجه در خيالي

نمود/ مطالعه ميتوان نحو بهترين به
مÇنتشر ديگÇر عÇمده كÇتاب دو شÇما ابوالخÇير" "ابوسعيد كتاب از بعد Çس

نموديد?
13ì7.1989ش سال "بها¾ولد,اوصافحياتوعرفانوي"در كتاب بله/ Çم

ش/ 1372.199ê سال در نقشبنديه" باب در رساله "دو كتاب و
چÇاپ بÇه عÇرفان و تصوف درخصوص نيز زيادي بسيار مقاالت شما Çس

رساندهايد?
كÇم بسÇيار وسÇطي قÇرون تصوف تاريخ زمينه در ما معلومات بنده بنظر Çم
بÇه ابÇتدا در مÇيبايست تاريخ از جامع و ل مفص شرحي به دستيابي براي است/
چنين نوشتن طريق از بايد جهت اين به پرداخت/ عرفان و تصوف بزرگ مردان
ارتباط تا بگشاÄيم عقب به رو و جلو به رو دريچهاي كنيم سعي رساالتي و مقاالت



ايران عرفان 9ê

گردد/ برقرار م متقد و متأخر عرفاني آثار بين
بود? چه نقشبنديه سلسله به شما اشتغال علت Çس

اين در كه كردم برخورد مهم مطلب اين به صوفيه متون مطالعه ضمن در Çم
مريد بين آن براساس كه دارد وجود مراد و مريد بين خاصي راهبري روش سلسله
انجام بهراحتي مراد به مريد تشبيه تا گردد برقرار معنوي ارتباط Hحتم بايد مراد و

شود/
اين از كه تعريفي ف, تصو زمينه در شما ساله چندين اشتغال به باتوجه Çس
است رايجتر كه Sufismus بعوض Sufik لفظ از Âمث چرا و چيست ميكنيد مفهوم

ميكنيد? استفاده
-ism پسوندهاي از و ميبرم بكار است ظريفتر آنجاÄيكه از را Sufik كلمه Çم

نميآيد/ خوشم زياد -ismus و
ميكنيد? تعريف چگونه را ف تصو خود Çس

قÇرار مورداستفاده اسالم آغاز از بعد سده چند كه است مفهومي ف تصو Çم
ايÇن در كÇرد/ پيدا عام مقبوليت و رواج /ق ìم.3ه قرن اواÄل از واقع در  گرفت/
زنÇدگي و گÇزيده خÇلوت و كÇرده دنÇيوي زنÇدگاني بÇه پشت كه كساني به دوران
كه كسي يعني صوفي ميگفتند/ است صوفي جمع كه صوفيه داشتند, پارسايانهاي
بÇلكه بÇرنداشÇتند در پشمين لباس هميشه آنان البته ميكند/ تن به پشمينه جامه

بود/ رنگ آبي Gا كثر كه ميكردند تن به نيز پنبهاي تنپوش و خرقه
لفظ منشأ را يوناني (Sophos) ÖسÔوف Ôس كلمه عدهاي اينكه شما بنظر پس Çس

است? اشتباه ميدانند, "صوفي"
يوناني زيگماي حرف كه است نيامده پيش تا كنون است/ غلط اين بله/ Çم
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است تركيه در Hagia Sophia سوفيا كليسايها گيا نام آن مثال و ندارد عموميت قول اين Gظاهر -1
ايران)/ شد/(عرفان صوفيه" "ايا مسجد به ل مبد  كه

كلمه من بنظر شود(1)/ تبديل عربي ص به ÖسÔوف Ôس كلمه حروف از ل او حرف يعني
مورد در فقط آغاز در لفظ اين البته پشم/ يعني "صوف" همان به برميگردد صوفي
هÇرگز آنÇهاÄيكه حÇتي يعني صوفيه, همه به بعدها اما ميشد/ گرفته بكار زاهدان

گرديد/ اطالق نيز نميپوشيدند پشمين جامه
شÇما بÇنظر اسالمي علوم رشتههاي ساير ميان در اسالمي ف تصو مقام Çس

است? بوده چگونه
اسالمي علوم كه است اين منظورتان ا گر است/ زياد گفتني باب اين در Çم
حÇالت آنÇها مÇابين كÇه گفت ميتوان ميكرد, حكم چگونه ف تصو درخصوص
از مسلمان متقدمين درك شما منظور ا گر اما داشت/ وجود دو هر دافعه و جاذبه
آغاز در كه بودند مجبور صوفيه واقع در است/ ديگري بحث آن كه است صوفيه
حنبلي فقه س سÆم حنبل احمد مثل اشخاصي بقبوالنند/ و كنند تحميل را خودشان
سازگاري ايشان با حدودي تا شافعيها اما بودند مشكوك بسيار صوفيه به نسبت
يك از مردم عامه تصور با كردارشان و رفتار نيز صوفيه كه نماند نا گفته داشتند/
ميگرفتند ي جد بسيار را دين آنان بنده بنظر ميكرد/ فرق حدودي تا مسلمان فرد
كÇه داشÇتند اعÇتقاد چÇون صوفيه باشند/ متدين عمل و فكر در كه ميخواستند و
ايÇن در و مÇينشستند خÇلوت بÇه است شÇده دنÇيوي آنÇزمان مÇÇردمان زنÇÇدگي
كه راهي بنابراين بود/ باطن عالم همان كه ميكردند كشف را عالمي خلوتنشيني
آداب ض متعر ا گر صوفيه گرديد/ اجتماعي اعتراض منجربه بود شده آغاز زهد با
در بÇرعكس بÇلكه دين بردن بين از جهت به نه شدند ي خاص مناسك و رسوم و
دشÇمناني خÇود بÇراي HقدمتÇم ايشÇان ا گÇرچÇه بود/ دين پايههاي تحكيم جهت
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است مهم بسيار بنظرم كه ديگري مطلب افتادند/ عام مقبول سرانجام اما تراشيدند
آنان تربيت و تعليم قاعده و ارشادي سيستم است, اسالمي ف تصو ويژگيهاي از و
و مÇراد راهÇنماÄيهاي و تحتنظر همواره مريد يا مبتدي كه ترتيب بدين است/
تÇا وضÇع ايÇن ميكرد/ رجوع وي به مشكالت هنگام در و داشت قرار خود معلم
به موظف نيز وي بعد به اينجا از داشت/ ادامه برسد معلمي مقام به خود كه وقتي

ميكرد/ پيدا ادامه صورت همين به سير اين و ميشد ديگر مبتديان تعليم
اينكه جمله از است, شده گفته مختلفي نظريههاي ف تصو منشأ درباره Çس
كردهاند/ عنوان را مسيحيت باستان, ايران دين عناصر نوافالطوني, تفكر بسياري

چيست? اينباره در شما نظر
بسÇيار ايÇن است/ شÇده گÇم دعÇا سÇوراخ نظريهها اينگونه در بنده بنظر Çم
عنوان را ديگري ناشناخته امر و منبع يك منبعي تعيين براي كه است خطرنا ك
آورد/ حساب به ف تصو منشأ بعنوان بتوان را باستان ايران دين نميكنم فكر  كنيم/
يافت, ميتوان اشراق شيخ نزد ضي ر ع بطور آنهم را دين اين عناصر از بعضي البته

است/ پانگرفته نحو اين به ف تصو ولي
ذاتي اثر منشأ اشراق شيخ تفكر در حتي باستان ايران دين عناصر يعني Çس

است? گرفته مدد آنها از فقط وي و نبوده
نÇقش آغÇاز در كÇه كÇنم عÇرض بايد نوافالطوني تفكر مورد در اما بله/ Çم
حوزه اين در كه هرچند شد اسالم فلسفه حوزه وارد بعدها و است نداشته عمدهاي
اسماعيليان نزد را وي ردپاي و است داشته نوافالطونيان تا بيشتري تأثير ارسطو

يافت/ ميتوان نيز
بÇاستان (Gnosis) ÇنÔوسيس گ وارث دنÇبالهرو را ف صوÇت نÇيز عÇÇدهاي Çس

چيست? اينمورد در جنابعالي نظر ميدانند/
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گÇنوسيس لفÇظ تÇرجÇمه كه هرچند ندارد, وجود مدعي اين بر شواهدي Çم
بÇنام پژوهشگران از يكي كه ماسينيون لوÄي با بنده ميشود/ عرفان همان يوناني
و است برخاسته اسالم بطن از ف تصو كه هستم عقيده هم است, ف تصو حوزه در

ندارد/ ديگري منشأ
مÇقابل در خÇود از تÇا كÇنون عكسالعÇملي چÇه اروپاÄي اسالمشناسان Çس

دادهاند? نشان ف تصو
كÇه كسÇي لين او است/ بوده مثبت آنان عكسالعمل المجموع حيث من Çم
ولوك Ôت آ گوست فردريش بنام پÔرتستان متكلم يك نوشت كتابي ف تصو درباره
به اصل در و است خوبي اثر دارد كه نارساÄيهاÄي و نواقص تمام با كتاب اين بود/
پÇيدايش مÇنابع اثÇر ايÇن در وي شد/ ترجمه آلماني به بعدها و نوشته التين زبان
ميكند/ عرضه ايراني, صوفيه Hخصوص صوفيه, از نمونههاÄي با همراه را ف تصو
و ميكردند مخالفت ف تصو زمينه در تحقيقات با ابتدا در اسالمشناسان محققينو
در نمونه بطور ميكردند/ تعبير اظي لف به آنرا حتي و نميدادند نشان بدان هي توج
گÇوشزد HلويحÇت مÇاسينيون به ل او جهاني جنگ از قبل و دانمارك در  كنگرهاي
از امÇوري بÇه پرداختن از بايد است خود استادي درجه طالب چنانچه كه  كردند

كند/ چشمپوشي عرفان و ف تصو قبيل
داشت? عموميت زمان آن در ف تصو برابر در موضعگيري اين آيا Çس

اشخاصي اينها اما كرد/ مشاهده را آن ميتوان بيگاه و گاه هم هنوز و بله Çم
جÇانبي امÇور از و بيوجه آنرا لذا و ندارند اطالعي ف تصو و عرفان از كه هستند
و ذاتي اركان از ف تصو و عرفان و نيست اينطور درحاليكه ميكنند/ ي تلق اسالم
بÇه چÇه نÇيز برجستهاي آثار و دارد زيادي پيروان كه است اسالمي فرهنگ مهم

است/ گذاشته بجا خود از تربيت و تعليم زمينه در چه و مكتوب صورت
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از و مÇينگرند ادبي متون همچون ف تصو متون به Hغالب شرقشناسان Çس
بÇا يت ضد همان را امر اين علت ميتوان آيا ميشوند/ غافل آن دروني حقيقت

دانست? كرديد, اشاره بدان باال در شما كه ف تصو
نÇه و بÇرد پي ف تصو ماهيت به ميتوان نه ترتيب بدين و است درست Çم
بسيار هم صوفيه متون كه آن عالوهبر دريافت/ بدرستي را آن حقيقي شأن و مقام

ميباشد/ زياد كار مستلزم و است سخت
سÇاير بÇه اديÇبانه تÇحقيقات اينگونه نتايج كه است اين اساسي مشكل Çس
و مÇيشود پÇذيرفته نÇاوارد عدهاي توسط نيز آنجا در و ميشود منتقل  كشورها

ميگردد/ تكرار
شرقشناسان روش همان به نيز شرقي قين محق كه است چنين Gا كثر بله Çم

ظاهري/ يعني ميپردازند ف تصو متون به اروپاÄي
چيست? ف تصو متون درك مال ك و مناط Çس

نÇتايج نÇبايد هÇيچوقت ل او درجÇه در دارد/ وجÇود مÇتفاوتي روشÇهاي Çم
مÇحك بÇه آنÇرا هÇمواره بÇلكه پÇذيرفت, دربست را پÇيشين علماي پژوهشهاي
تÇرجÇمههاي از و كÇرد رجوع ل او دست منابع به بايد اينكه دوم زد/ بايد آزمون
بلكه ندارد وجود خاصي روش البته كرد/ پرهيز است ممكن كه آنجا تا اروپاÄيان

ميطلبد/ را خود خاص روش متني هر
آمÇده بوجود تفاوتي جديد و قديم شرقشناسي علم بين شما بنظر آيا Çس

است?
كه اما كني و مناطق همان در تحقيق امكان امروز پژوهشگران براي بله/ Çم
اطÇالعات كه بوديم مجبور ما Hسابق است/ آمده بوجود است تحقيقشان موضوع
كشÇورهاي بÇه راحÇتي بÇه Gا كثر امروزه اما نماÄيم/ كسب مختلف كتب از را خود
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و شÇدهانÇد يكÇديگر ل مÇمك مشÇرقيان و شÇرقشناسان ميكنند/ مسافرت شرقي
ايÇنكه ديگÇر مÇطلب مÇيگيرد/ انÇجام مشترك بصورت Hبعض پژوهشي  كارهاي
HقريبÇت آن گÇرانÇي بÇهخاطر فÇارسي و عربي متون چاپ گذشته برخالف امروزه

است/ شده غيرممكن
شÇرقشناسان كÇه بود اين من منظور شما اشاره مورد مساÄل از گذشته Çس
كامل اطمينان با قدما جديد/ نسل تا بودند مدار اروپا بيشتر بنده بنظر م متقد و سابق
ميزدند زمين مشرق فرهنگهاي باب در بهتحقيق دست اروپا, فرهنگي برتري از
شبهه و شك و اروپا فرهنگي بحران به باتوجه معاصر پژوهشگران آنكه حال و

ميكنند/ مسأله طرح منصفانهتر مداري, اروپا در
بÇر رسم علم در است/ اغراقآميز قدري ميگوÄيد شما آنچه بنده نظر به Çم
بودند البته نمود/ قبول چرا و بيچون گفتهاند ديگران كه را آنچه هر كه نيست اين
جÇزو ايشÇان ولي مÇينگريستند شÇرقي فÇرهنگ بÇه نÇخوت با كسانيكه بندرت

هستند/ استثنا¾ها
اسالمي/ تصوف يعني موضوع اصل سر بر برميگرديم بدهيد اجازه سÇا گر
و است بÇوده هجري هشتم قرن تا ف تصو اعتالي و اوج نقطه كه معتقدند برخي
تا آن تداوم به اعتقاد نيز برخي و است گذاشته افول به رو اندكاندك آن از پس

چيست? اينباره در شما نظر دارند/ حاضر عصر
صوفيانه تفكر اوج نقطه را هجري قرنهشتم ا گر بود نخواهد اشتباه مÇبنظرم
شبستري سهروردي, جمله از ميزيستند برجستهاي صوفيان قرن اين در بدانيم/
عÇطااهللا ابÇن است, بوده مذهب شيعي كه آملي حيدر سيد اردبيلي, صفيالدين يا
نÇبايد نÇيز را اسÇالم غربي حوزه ضمن در شاذليه, شيوخ يا و مصر در اسكندري

مرا كش/ در اد عب ابن Âمث كرد فراموش
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گÇذاشÇته افول به رو ف تصو هجري هشتم قرن از بعد شما نظر به پس Çس
است?

بود/ تصوف اوج نقطه تيموريان و مغوالن سلطه عليرغم قرن اين اما خير/ Çم
اسالم به ايشان امراي ا كثر مدتي از بعد اما آوردند بار به بسياري خرابيهاي مغوالن

كوشيدند/ آن اشاعه و حفظ در و  گرويدند
شÇما فÇرهنگي" اضÇمحالل فو صوÇت" بÇنام مÇقالههايتان از يكي در Çس
نوشته اينكه به باتوجه ميكنيد/ برقرار شرق فرهنگ زوال و ف تصو بين ارتباطي
عÇقيده اين بر همچنان آيا ميباشد, ش) ه/ 1338) م 19ì0 سال به مربوط مزبور

هستيد? باقي
روي بÇا صÇوفيه البÇته كÇرد/ ادعÇا را چÇيزي چÇنين نميتوان ديگر خير Çم
اسÇالمي فرهنگ به منظر اين از نميتوانستند گرفتن عزلت و عالم از  گردانيدن
و ادبÇيات و شعر در ايشان تأثير كه گفت بايد ديگر جهات از اما برسانند/ مددي

است/ بالمنازعه اسالمي تفكر سير

اطÇهار(ع) اÇÄمه بÇه نسÇبتشان ايÇنكه بÇه ه اتوجÇب ف صوÇت اصÇلي رشتههاي كه است آن حقيقت -1
شدهاند شناخته خود مشاهير نام به هريك بعدي قرون در ولي بودهاند اسالم آغاز همان از ميرسد,
نام به امامرضا(ع) به وي اتصال و كرخي معروف شيخ به اتصال بهدليل اللهي نعمت سلسله چنانكه
معروف نعمتاللهي سلسله به ولي نعمتاهللا شاه حضرت زمان در و بود مشهور معروفيه رضويه

ايران)/ شد(عرفان

ميدانند(1)/ هجري پنجم قرن را صوفيه طراÄق شكلگيري زمان عدهاي Çس
است? درست اين آيا

داشÇته وجود منفردي گروههاي تاريخ اين از قبل البته است/ صحيح بله Çم
وي است/ طراÄق اين سين سÆم از يكي جزو كازروني اسحق شيخ من بنظر است/
بÇه فÇوتش از بÇعد را آن اداره مسوÅليت و گذاشت بجا خود از خيريهاي سازمان
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قرن در سازمان اين گذاشت/ ابوالقاسم خطيب بنام خود شا گردان از يكي عهده
بدست آن از گزارشي بطوطه ابن كه بطوري داشت, فعاليت همچنان هجري هشتم
را ايران جنوب در فعال (خانقاه) دارالمسا كين آن و خيريه سازمان اين ميدهد/
در صوفيه طراÄق كرد/ تلقي صوفيه طراÄق تشكل شروع نقطه بعنوان بتوان شايد
گرفتند/ زيادي رونق و نمودند جذب بخود را بسياري افراد بعدي, قرون و سالها
واحده سلسلههاي در بعدها نيستند/ شمارش قابل ي كم لحاظ از امروزه كه بطوري

دادند/ ادامه را خود راه يك هر و آمد/ بوجود زيادي شكافهاي
به خود نوشتههاي از يكي در (A.M. Schimmel) شيمل پروفسور خانم Çس
به بنا را صوفيه طراÄق تشكيل انصاري عبدالله خواجه كه ميكند اشاره مطلب اين

ميداند/ فلسطين در ر مستق مسيحي امراي از يكي درخواست
ندارد/ حقيقت و نيست بيش افسانهاي اين Çم

چيست? افسانه اين سÇمنشأ
كÇه نÇدارد دليلي اما ميشود يافت م متقد صوفيه عربي كتب در آن منشأ Çم

باشد/ طراÄق اين احداث باني و باعث مسيحي يك كنيم قبول
ل او درجه در را خود معنوي نسبت صوفيه سالسل اتفاق به قريب ا كثر Çس
را امر اين ميتوان آيا ميرسانند/ علي(ع) به آن از بعد و محمد(ص) حضرت به

دانست? تشيع به صوفيه غيرمستقيم اقرار
تشÇيع شÇود/ مشخص وضوح به ثغور و حدود تا كرد دقت بايد اينجا در Çم
بÇه احÇترام صÇرف مÇيگردد/ نÇفي ل او خÇليفه سه خالفت كه ميشود آغاز آنجا
ا كÇثر و كÇبري نÇجمالديÇن نيست/ بودن شيعه دليل پرستش حد تا حتي علي(ع)
خاطر به علي(ع) به سلسله نمودن منسوب ميكردند/ ستايش علي(ع) از صوفيه
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مÇقام است/ شÇده اشÇتباه اين موجب Gا كثر عرفانيش خاص معناي به واليت حقيقت از غفلت -1
مÇيكنند واليت بÇه تÇعبير آن از و قÇاÄلند عÇلي(ع) حضرت براي صوفيه ا كثر كه را ي خاص معنوي
دشمن و دوست كه حضرت آن اخالقي خصاÄل و فضاÄل تحسين و احترام صرف با است متفاوت

ايران)/ آنند(عرفان به مقر

را خود نسبت كه دارند وجود نيز سالسلي البته ميباشد(1)/ وي حكمت و خصايل
نقشبنديه/ مثل ميرسانند ابوبكر به

سÇه يÇا دو به كه سلسلهنامهها از بسياري سقم و صحت در اينكه ديگر نكته
كه بود اين بر رسم هجري دهم قرن از نمود/ ترديد بايد برميگردنند عقبتر نسل
نقاÄصي همينها در ولي ميكردند منسوب محمد(ص) حضرت به را خود سالسل
بÇدان ÂÇاص كه كردهاند سلسله وارد را اشخاصي Âمث جبران, غيرقابل دارد وجود
اينها با كه Hخصوص ندارم اعتمادي سلسلهنامهها اين به Hشخص من نداشتهاند/ تعلق
نميشود/ بيان ديگري معناي و حقيقت سلسله هر درون شخصي مناسبات از غير
در تشيع كه بهطوري كرد پيدا تحول تشيع از مستقل Âكام ف تصو كه بگويم بايد
تسÇنن و نÇبود مÇهم نÇبودن يÇا بودن شيعه درواقع نميكرد/ ايفا ي مهم نقش ابتدا
هÇمه را عÇلي(ع) حÇضرت اما بودند سني نيز مسلمين غالب و بود حا كم مذهب

ميكردند/ ستايش
بÇين از سÇني و شÇيعه بÇين اخÇتالف ف صوÇت در كه گفت ميتوان آيا Çس

ميرود?
اعتقاد كه كساني بودند البته ندارد/ زيادي اهميت اختالف اين آنجا در مÇبله
از ميتوان نمونه بطور داشتند/ ف تصو در معلم شا گردو مراد, مريدو هممذهبي به

برد/ نام كبري نجمالدين شا گردان از حمويي سعدالدين
شعر ميان نسبتي چه شما بنظر است/ فارسي زبان درباره من بعدي سÆال Çس
و اسÇالم جÇهان شرقي بخش در ف تصو زبان پرنفوذترين بعنوان فارسي زبان و
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دارد? وجود ف تصو
ف صوÇت در اهميت نظر از كه داريم عربي شعر هم و فارسي شعر هم ما Çم
زبان پراهميتترين بعنوان فارسي زبان درباره شما نظر اين با من است/ يكسان

مخالفم/ ف تصو
بود/ شعر زمينه در من منظور Çس

زيباي بسيار اشعار ما كرد/ عنوان اينطور نميشود هم شعر زمينه در حتي Çم
كÇه كÇوتاهي زيÇباي بسيار اشعار از ميتوان نمونه بطور داريم/ ف تصو در عربي

برد/ نام دارد وجود صوفيه تذكرههاي و رجال كتب در يا و آورده سراج
آنÇها به همواره همينرو از و است صوفيانه مضامين حاوي همه اشعار اين
سماع در بعدها هستند عاشقانه شعرهاي Âاص كه اشعار اينگونه از ميشود/ استناد
فارسي زبان دو هر بنابراين ساختند/ خود مخاطب را خداوند آنها در و شد استفاده
اسالم عالم در هموزن و همسان امروز به تا و ميگرفتند قرار مورداستفاده عربي و
اقتباس گرفتهو الهام فارسي زبان از بيشتر كه ميرسد بهنظر تركها گذاشتهاند/ تأثير
كه بعدها كه بطوري نمودند جذب شعر زبان طريق از را ف تصو ايرانيان  كردهاند/
مÇضامين آن در كÇه نÇبود شÇعري كÇرد, پÇيدا گسترش و اشاعه ايران در ف تصو

باشد/ نداشته وجود صوفيانه
ورود كÇه مÇينويسد "اسالم" كتاب سوم جلد در شيمل پروفسور خانم Çس
و تركيه تا غرب در آن آثار كه آورد بوجود فارسي زبان در لي تحو صوفيه آثار
شكل متوالي قرنهاي براي را كشورها اين ادبيات و ميرسد هندوستان تا شرق در

بخشيد/
بÇايد نÇيز را هندوستان و گفتم تركيه از Âقب موافقم/ Âكام نظر اين با بنده Çم
بÇعدها و است بوده آن رسمي زبان فارسي دراز ساليان كه جاÄي كنم, اضافه بدان
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ايراني/ اصطالحات و عبارات از مملو است زباني خود كه شد اضافه بدان نيز ردو Ôا
غزل و ف تصو در عاشقانه شعر پيدايش كه هستند عقيده اين بر بعضي Çس
كÇه زيÇرا است, بÇوده حنابله بر اشعري Ç شافعي ف تصو غلبه به موقوف صوفيانه

بودند/ عاشقانه تعابير از استفاده مخالف ابتدا همان از حنبليها
موافق بيشتر و رأي مخالف چون بودند مخالفان سرسختترين از آنان Çم
نÇه و احÇاديث براسÇاس بايد را زندگي امور مدار نظرشان به يعني بودند, حديث
بهزودي و نيافت ادامه زياد وضع اين البته نمود/ تنظيم نظر و رأي از منتج قواعد
آنÇها مشÇهورترين بÇودند/ ف تصو اهل و حنبلي مذهب بر كه شدند پيدا  كساني

است/ انصاري عبدالله خواجه
است/ طÇريقت قطب با آن ارتباط و واليت مفهوم درباره ديگر سÆال Çس
سوم قرن در كه ميرسد بنظر است/ بوده موردبحث همواره كه است موضوعي اين
تاريخ اين آيا باشد/ شده برقرار صوفيه ميان در منسجم واليي نظام نوعي هجري

ميشد? اثبات چگونه قطب مشروعيت و حقانيت است/ صحيح
است/ نميداده ولي لقب بخود Hشخص هيچگاه طريقت شيخ يا قطب يك Çم
او يÇاد بÇه وقÇتي يÇا و ميدادند فوتش از بعد او به وي مريدان كه است لقبي اين
داشته وجود تشيع با بايد ارتباطي اينجا در كه برميآيد چنين شما سÆال از هستند/
ميشود/ گرفته بكار علي(ع) براي كه است "ولياهللا" عبارت Hحتم شما نظر باشد/
و خÇدا" "دوست مÇفهوم مÇوازات بÇه است امÇري لي و بÇه شÇيخ نمودن ملقب اما
لقب ايÇن اليق وقتي ف تصو مشايخ ندارد/ ديگري مذهب يا و شيعه به ارتباطي
و مدارج نيز ايشان براي همينرو از باشند/ رسيده باطني مقامعالي به كه ميشدند

ميشدند/ قاÄل امامان مانند صفاتي و  كماالت
اخÇتالفاتي و شكÇاف همواره صوفيه و متشرعين بين كه ميرسد بنظر Çس
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چيست? امر اين علت است/ داشته وجود
حÇفظ در تأ كيد كه شريعت اهل البته گفت/ چنين بشود كه نميكنم فكر Çم
كلي بطور يا كالمي تفكر Hبعض را اسالمي اصيل تفكر و دارند اسالم شرايع و آداب
اهÇل جسÇارت مÇقابل در اوقÇات بعضي كه دارند حق ميدانند, احاديث مبتنيبر
درونÇي احÇوال مÇبتنيبر كه صوفيه شطحيات مثال بطور كنند/ ايستادگي ف تصو
به حكم كه حدي تا است ميگذاشته بجا خود از بدي تأثير آنان نظر در است ايشان
عموم ميان در مطالب اينگونه نشر موافق نيز خود صوفيه ميشد/ داده ارتدادشان
در صوفيه كه كتابهاÄي كرد/ حكم صوفيه باب در نميشود بيرون از Áاصو نبودند/
اهÇل مÇخالفت مÇورد كÇه بÇود آنچنان نمودند تأليف هجري يازدهم و دهم قرن
ل او قرن سه ف تصو مضامين از بسياري كه ميكنم فكر من نگيرد/ قرار شريعت
باشد/ شده حذف مطالب كردن عنوان در حد از بيش جسارت همين بخاطر هجري
داشÇتند/ بÇعهده را مطالب تعديل و جرح وظيفه نظرم به اصفهاني ابونعيم و سراج

است/ من حدس و گمان بلكه نيستم مطمÃن البته
خواص? براي است راهي ف تصو نميكنيد فكر گفتيد آنچه به باتوجه Çس
دربÇاره بÇيرون از كه كرديد عنوان پيش لحظه چند شما كه است نكتهاي منظورم

كرد/ حكم نميتوان ف تصو
وقتي كه كرد قبول بايد حال عين در ولي كرد/ حكمي چنين ميشود البته Çم
ميزنند حرف صادقانه ميكنند, دروني مشاهدات و تجربيات داشتن به اقرار آنان
فهميد/ درست را آن كرد سعي بايد بلكه شد آن ض متعر و كرد شك آن در نبايد و
مشÇاهدات داشتن عاي اد كه كساني بودند ف تصو تاريخ طول در البته Çس

ميآوردند/ بدست مقام و مال راه اين از و ميكردند دروني
است/ قضيه ديگر جنبه و دارد وجود همواره خطر اين بله, Çم
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شد? خواهد مشكل ل دب از اصل كردن متمايز ترتيب اين به Çس
است/ درست بله, Çم

تأليÇف نÇقشبنديه سلسله در شا گرد و شيخ باب در كه مقالهاي در شما Çس
چÇه بÇه تÇمايز ايÇن ميشويد/ قاÄل تمايز تربيت شيخ و تعليم شيخ بين  كردهايد,
ابÇتدا در كÇه مÇيرسد بنظر ف تصو تاريخ به باتوجه كه Hخصوص است? منظوري
حال است/ شده تحرير ف تصو تعاليم اصول Gبعد و بوده صدر در عملي دستورات
امÇر جريان باشد, عمل مرحله تربيت شيخ و نظر مرحله تعليم شيخ از منظور ا گر
شما آنچه با تاريخي لحاظ از دو اين ر تأخ و م تقد ديگر بعبارت ميشود? چگونه

ميكند/ فرق آوردهايد مقالهتان در
فكÇر مÇن ولي نÇدي Ôالر اد عب ابن به برميگردد و نيست من از تمايز اين Çم
آنÇجا در و مÇيرفتند خÇود مشÇايخ نزد شا گردان قديم در باشد/ معتبر كه ميكنم
خانواده و خانه به و ميكردند دريافت وي از نظري دستورات مدرسهاي همچون

ميگشتند/ باز خود
درآمÇده, تحرير به هجري نهم و هشتم سالهاي در صوفيه تأليفات اما Çس
يÇا رسÇاند/ هÇجري م دو قÇرن به ميتوان را ف تصو آغاز مشهور بنابر درحاليكه
ارتÇباطي تÇربيت شيخ و تعليم شيخ و صوفيه مكتوب آثار انتشار بين شما اينكه

نميبينيد?
بÇه ف صوÇت مشÇتاقان كÇه مÇيدانÇيم ما ندارند/ ارتباطي بهم دو اين نخير Çم
مدرسه تشكيل منجربه اين اما ميماندند هم ايشان نزد و ميرفتند مشايخ مالقات
مسÇتقيم نÇظارت تحت كه آمد بوجود خانقاه بعد به 11 قرن از نشد/ شبانهروزي
مشاهدات چله از بعد و بمانند آنجا در ميتوانستند مبتديان و داشت قرار مشايخ
دهد/ توضيح و تفسير برايشان را آنها نيز او تا كنند بازگو شيخ براي را خود دروني
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رفتن و ماندن در, اشخاص آن از قبل درحاليكه بود, آن عملي نوع از تربيت اين
كالسيك عصر در صوفيه كه ارتباطي و نسبت آن بنده بنظر بودند, آزاد خانقاه از
مÇراد و قطب با تربيت, شيخ دوران در يعني بعدها داشتند خود خداي با ف تصو
ف تصو تاريخ از دوره دو اين بين بزرگي تفاوت خود اين و نمودند برقرار خود

است/
است? شده مراعات متأخر دوران تمام در تربيت شيخ وجود اصل آيا Çس

بود هم زماني اما است/ شده واقع صوفيه همه موردقبول Hتقريب اصل اين Çم
كردهاند/ شك تربيت شيخ وجود در  كه

يا است بوده تعليم شيخ يا شيخ يك كه نيست معني بدين شد گفته آنچه Çس
تربيت? شيخ

ندارند اجازه صوفيه زيرا است/ بوده جمع مقام دو اين بعضيها در نخير/ Çم
و قÇطبي هÇمواره بÇلكه بردارنÇد, قدم راه اين در كÔتب به اتكا با فقط و خودسرانه

كند/ رهبري را ايشان بايد شيخي
و اعÇم بÇطور ديÇن مÇقام شما بنظر برگرديم/ حال زمان به بدهيد اجازه Çس

بود? خواهد چه مدرن جامعه يك در Hخصوص ف تصو
بسياري دارد/ درماني روان و روانكاوي نقش ف تصو شرق, در امروزه Çم
طراÄق از يكي عضو اينكه بدون ميكنند, رجوع شيخ به دارند روحي مشكالت  كه

باشند/ ف تصو
تÇا بÇاشد صÇادق غÇربي كشورهاي مورد در بيشتر امر اين ميكنم فكر Çس

شرقي/  كشورهاي
خÇود پÇدر هÇمچون را شيخ بسياري نيز اينجا در همينطور/ هم غرب در Çم

ميطلبند/ مشورت و كمك وي از و ميبينند
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اصيل و دارند اسالمي سنت در ريشه كه است طراÄقي بيشتر من منظور Çس
در نÇقشي چÇه ف تصو امر اين به باتوجه گÖوان/ ب گروه مثل جرياناتي نه و هستند

است? آمده بسر ف تصو زمان Áاصو آيا ميكند? ايفا امروزي جامعه
تÇعديل خود در ديگر معنوي جريانات تمام مشابه بايد هم ف تصو البته Çم
ا گرچÇه نيز, ما امروزي تدين بود/ وسطي قرون مثل نميتوان ديگر و كند ايجاد
بدانيد بهتر خودتان بايد شما ميكند/ فرق وسطي قرون حالت با ولي است, تدين
به كه هستند فرهنگي تشكيالتي اينها و ذهبيه و است نعمتاللهي سلسله ايران در
مÇيدهند/ تÇعليم را قÇديمي حكÇمت و ميپردازنÇد عميق و پرمعني افكار تبادل
مÇا و بمانند بايد اديان هستم, دين بردن بين از مخالف بنده كه بگويم بايد Áاصو
ديÇن بÇدون اينكه بر مبني ماترياليستي اعتقادات بپردازيم/ آنها پرورش به بايد
و هستم مدارس در دين تدريس موافق بنده ريخت/ دور بايد را دارد, معنا زندگي
ديÇني تÇعاليم با است/ بنده شخصي نظر و ندارد شرقشناسي به ارتباطي هيچ اين
بÇپردازنÇد, جÇهان و خÇلقت منشأ قبيل از پرسشهاÄي به كه ميگيرند ياد اشخاص
خطيب ابن را م متقد ف تصو ميكنند/ پيدا آ گاهي اخالقي امور به عليالخصوص
از نÇفس تÇزكيه آن مقصد كه زيرا مينامد, خلقي ف تصو اسپانيا اهالي از القرناطي

دينداري/ و تدين به اتكا با است فضاÄل به آن پرورش و رذاÄل
يÇعني تÇوبه از عبارتند ميشود بيان ف تصو كتب در نمونه بطور كه مطالبي
ديÇني فراÄض ي جد و دقيق انجام و گناه از پرهيز يعني Öع ر و دنيا, به كردن پشت
توكل Hخصوص صبرو فقر, هد, Ôز بعد است/ نموده تعيين حديث قرآنو كه آنچنان
بدانها راه ابتداي در بايد صوفي كه است احوالي همه اينها رضا/ سرانجام و خدا به
داشته پرسشهاÄي چنانچه و نروند خطا به آنان كه است مراقب نيز شيخ و بپردازد
آن و ميشود گفته مقام بدان كه چيزي همان همه اينها گويد/ جواب بدانها باشند
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افعالش و كارها در ا گر البته ميرسد مقامات بدين خود صوفي است/ فضيلت نيز
در صوفي كه دارد وجود احوال مقامات, كنار در بكند/ را شيخ دستورات رعايت
يا عشق حال مانند سازد, آماده را راه ميتواند فقط و ندارد دستي آمدنشان بوجود
مÇيتوان را امÇور اين تمام مشاهده/ يا محبوب به اشتياق و شور يا رجا¾ و خوف
بعبارت ناميد/ تزكيه راه يا تزكيه حيات يعني Via Purgativa يا Vita Purgativa

بÇاطن راه در و مÇيشود جهاد ظاهر درصورت كه است مجاهده همان اين ديگر
است/ جهادا كبر و نفس تزكيه يعني نفس با جنگ و جهاد كه گويند مجاهدهاش

كه جامعهاي در آيا اينكه و فضايل اين به ميشد مربوط هم بنده سÆال Çس
و/// ندارد اخالقي پشتوانه

حذف جامعه از را آن نبايد و كرد دفاع دين از بايد كه معتقدم جهت بهمين Çم
هÇمهجا نه و باشد اسالم همهجا نه است/ محترم خود بجاي ديني هر منتهي  كرد/

ندارد/ را آزاديها بردن بين از حق دين Áاصو و مسيحيت
كÇه است معتقد شما, هموطن ,(Hans Küng) كونگ هانس پروفسور Çس
در كÇه نÇميكنيد فكÇر نÇميشود/ مÇيسر اديÇان صلح برقراري بدون جهاني صلح

باشد? داشته قابليت بيشتر دين عرفاني ساحت معني اين به رسيدن
انسان همه ما Hباطن و است دين باطن ف تصو زيرا است, همينطور Hدقيق Çم
واحدي دين بشود كه نميكنم فكر من اما ميرود/ بين از ظاهري عوارض هستيمو
اخالقي و متدين المقدور حتي كه كرد سعي بايد دين هر محدوده در بلكه ساخت

دين/ بدون اخالق نه اما هستم اخالق طرفدار من نمود/ رفتار
از بÇتوان را مختلف دول بين موجود خصومت ميكنيد فكر شما يعني Çس

برد? بين از اديان صلح طريق
اديان آن عالوهبر مÆثرند/ زمينه اين در نيز ديگري محركات زيرا نخير, Çم
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قديم/ صوفيه همينطور بودند, جنگ در يكديگر با دراز ساليان نيز
را خÇود خاص عالÄق گروهي هر زيرا داد خاتمه نميتوان منازعات اين به

يافت/ دست مطلوب نتايجي به ميتوان تفكر با البته ميكند/ تعقيب

ذيÇل مستقل كتاب هفت است, كرده منتشر حيات هنگام به فريتزماير كه متعددي مقاالت بجز -1
اوست: آثار از

/19ê3 بال/ سوÄيس/ اسالمي/ تصوف ماهيت باب در Ç 1
دكتري تز /19ê8 تصحيح/ و مقدمه الكازروني/ ابواسحق شيخ حال شرح Ç 2

دوران به مربوط اسالم در عرفاني تعاليم از شرحي كبري/ الدين نجم الحالل" فواتح و الجمال "فواتح Ç 3
آلمان/ بادن/ ويس /19ë7 توضيح/ و تدوين ميالدي/ 1200

آلمان/ بادن/ ويس /19ì3 فارسي/ رباعيات تاريخ درباره زيبا/ ستي Öه م Ç ê
پاريس/ تهران/ /197ì افسانه/ و حقيقت ابوالخير/ ابوسعيد Ç ë

پاريس/ تهران/ /1989 وي/ عرفان و حيات باب در چند نكاتي بها¾ولد/ Ç ì
/199ê نقشبنديه/ درباره رساله دو Ç 7

سپاسگزارم/(1) گفتگو اين در شركت براي شما از ماير, پروفسور Çس



مناقبمرتضوي

منصوري  كورش

ايÇن Çالم/ ليهالسÇع عÇلي حضرت فضايل در است كتابي مناقبمرتضوينام

قÇلم به كه است عرفاني Ç ديني محتواي داراي هم و ادبي قوالب داراي هم  كتاب
جÇز¾ را آن مÇيتوان و شÇد نگÇاشته رحÇمهاهللا ترمذي حسيني محمدصالح موالنا
موالي مرتبت و منزلت درباره يكنواخت و يكدست كتب كاملترين و جامعترين

آورد/ بهشمار (ع) عارفان

نويسنده درباره

و سÇرايÇنده فÇرزند Ç كشÇفي بÇه مÇتخلص Ç تÇرمذي حسيني صالح ميرمحمد
مشكين به ملقب ترمذي, حسيني عبداهللا مير ا كبرشاه روزگار عارف خوشنويسو
شاعران از عرفانو ادبو علمو بزرگان از يكي نيز خود وصفيو به متخلص قلمو
<وي ميباشد/ قمري هجري يازدهم و دهم قرن چيرهدست خوشنويسان و توانا
شÇاهجهان كتابخانه داروغه م 1ìêì . قمري هجري شش و پنجاه و هزار سال در
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در كÇه <سبحان> گاه و ميكرد تخلص <سبحاني> خود هندي سرودههاي در شد/

يÇحيي فÇارسي بÇرگردانÇان يÇو/ا/بÇرگل; تÇرجÇمه /2 ج اسÇتوري; تأليÇف مبناي بر فارسي ادبيات نك; -1
/13ê2 تÇهران/ فÇرهنگي/ تحقيقات و مطالعات مÆسسه كشاورز/ كريم ايزدي; سيروس آرينپور;

/922 ص

است>(1) خردمند و دانشمند دانا, معني به هندي زبان
نÇيز و شÇده تÇدوين و تÇنظيم گÇونا گÇون قÇوالب در كÇه اشÇعار ديÇوان بجز
گÇذارده/ يادگار به هم گرانسنگ و پرمايه اثر دو راز, نام به جدا گانه ترجيعبندي
ناماعجازمصطفويكه به كتابي <ديگر و است مذكور و مركوز كتاب همان يكي
نظمو به الم عليهمالس اطهار اÄمه راشدينو خلفاي پيامبرا كرم(ص), سرگذشت در

/92ê ص همان; -2

است>(2) نگاشته نثر به
تمام نيمه كتاب نداد, مهلت و نپوشاند عمل جامه را وي نيك امل اجل چون
سÇرور و مÇوجودات فÇخر مÇتمين و مÇتبرك نÇامي نÇام بÇه خÇوشبختانه كه مانده
بهدست م 17êê . قمري هجري 11ë7 سال <در مستطاب اثر اين  كاÄنات(ص)
را آن خراسان در گويا كه Ç حسيني اللهي نعمت ميرهاشم فرزند واصفي ميرعبداهللا

/92ê ص همان; -3

است ولي نعمتاهللا شاه نوادگان از نويسنده است>(3)/ گرفته انجام رسانده پايان به
شش به والدو جانب از واسطه هفت به كه ولي نعمتاهللا شاه ازلي, جمال متوجه <و
صÇالح مÇيرمحمد مÇيشود> مÆÇلف جد Ç ذنوبهما غفراهللا Ç والده طرف از واسطه
سپرده خا ك به ا گره در درگذشتو م 1ìëê . ق ه/ 10ì1 سال در ترمذي حسيني

شد/
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نويسنده مذهب

اهÇل از فقهي لحاظ به و Gظاهر كه داشت اذعان ميتوان وي مذهب درباره
Ç كÇمال و تÇمام Ç متن جاي جاي در وي سخنان تبرا/ بدون توالي اما بوده, سنت
كÇه است افÇراط و تÇعصب روي از نÇه مÇذهبش مÇيدهد/ واليت و مÇحبت بوي
رسالت خاندان به قلب سويداي و دل ژرفاي از و Hعميق است/ آزاد و روشنفكرانه
بزرگواران آن به دل و ميكند ايشان به تمسك و توسل و ميورزد عشق امامت و

ميسپارد/
بودهاند حق بر بيشك ثالثه خلفاي كه ميزند دور اين بر وي سخن محور
طلب جهت به نكرده خالفت امر تفويض نبودي, خشنود ايشان از ا گر لهذا <و

/11 ص مقدمه منصوري/ كورش كوشش و تصحيح به ترمذي, حسين مرتضوي/ مناقب -1

امÇا نمودي>(1) نيز ايشان به نموده, حرب تيغ ضربت به معاويه با چنانچه خود;
بودند حكومتي صوريو خلفاي تنها ثالثه, خلفاي كه است معتقد معترفو Âكام 
امر در الم عليهالس علي حضرت از همواره خالفتشان جهات همه در آن افزونبر و
هÇر به ميدانستند/ خود مقتداي را ايشان و ميگرفتند راهنمايي دين و حكومت
داراست را آن صالحيت و لياقت مردان شاه فقط كه است آن نويسنده نظر روي
و پÇا ك فÇرزندان بÇه ايشÇان از پس مقام اين و باشد معنوي و صوري خليفه  كه

است/ گرديده االمر صاحب به ختم و شده تفويض شريفشان
رشته از خود معنوي صوريو پدر سلسله سلكو در باطني, قلبيو احكام در
باال را سلوك لغزان پلههاي و نموده طريق طي وي دستياري به و درآمده قادريه
معرفت و حقيقت عرفاي و طريقت و شريعت علماي <بر نورديده; درهم و رفته
انÇبياي قÇاÄممقام قÇيامت قÇيام تÇا بÇنياسÇراÇÄيل كÇانبيا¾ امÇتي عÇلما¾ تمسك: به  كه
اسÇتادنا و شÇيخنا و مÇخدومنا و موالنا پرفتوح روح بر تخصيص به بنياسراÄيلند,
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المحققين قطب العالم المنان الملك اهللا الي الم دارالس في العوام و الخواص مرشد
Ç بÇاهللا عÇارف الدرجات رفيع سيدالسادات والعارفين العاشقين قدوه والموحدين
بÇه والمÇتخلص قÇلم> <مشكÇين به المشتهر الترمذي الحسيني عبداهللا امير Ç اعني

<وصفي>/
لمÆلفه:

مشÇÇتاق پÇÇابوسيش بÇÇهر از مÇÇلك آفÇاق قÇطب طÇريقت مÇÇلك شÇÇده
ثÇاني عÇيساي دم بÇه يÇوسف, رخ به مÇÇÇهاني فÇÇÇÇردوس آراي سÇÇÇÇرير
گÇوهرافشÇان سÇحاب رشك جÇÇان كÇفش را مÇÇرده هÇÇزاران داده دمش
مÇÇلكش نسÇÇتعليق خÇÇÇط كÇلكش كÇÇÇÇمال مÇغز چÇÇين ريÇÇزه عÇÇطارد
واليت مÇÇعراج خÇÇتم شÇÇÇÇد بÇÇÇÇرو واليت تÇÇاج سÇÇرش بÇÇÇر مÇÇÇÇزين

/ë ص منبع, همان -1

مثواه>(1) الجنه جعل و ثراه تعالي اهللا طيب

كتاب تأليف سبب

الحسÇيني مÇحمدصالح الفÇقرا, خادم التقصير, كثير فقير حقير بنده بعد, <اما
ارباب آراي معني راي بر كه ميدارد عرض اعجاز لسان و نياز زبان به الترمذي///
مÇجموعه ايÇن تأليف سبب كه نماند محتجب و مختفي مكنت اصحاب و فطنت
وادي شÇاهراه سطرش هر و است واليت گلستان گلدسته حرفش هر كه محموده
كه شد مناقبمرتضويآن به المسمي معنوي, و صوري علوم مدينه باب هدايت,
شيرين اعزه از جمعي و بود مجلسي احقر ذره اين احزان كلبه به ايام از يومي در
بÇه پيراسÇته, فالح پيرايه به و آراسته صالح انوار از سرتاپا كه مقام به معلي  كالم
موفورالسرور حضور با بودند مشهور و معروف پناهي مشيخت و بزرگي خطاب
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عرف من حكم: به بازآمده, افاقت به حال و وجد حالت امتداد از بعد آمده/// حاضر

را خÇدا كÇه كسÇي يÇعني /18 ص عسيران/ عفيف تصحيح همداني/ القضات عين تمهيدات/ نك: -1
ميگويد/ شطحآميز سخنان يعني ميشود/ دراز زبان شناخت

قÇلوب شكÇوفه بÇر الريبي معارف و حقايق تكلمات شميم نسيم لسانه(1) طال اهللا

آن از عيني نامتناهي اسرار رشحات ترشحات و گرفت وزيدن معرفت خداوندان
كامل انسان عالمت در سخن حين, اين در چكيدن/ حقيقت گوهر نيسان سحاب

/ì-ë ص مقدمه, مرتضوي/ مناقب -2

افتاد///>(2) مكمل
مÇيكند: مÇقامي چنين نامزد را واصلي عارف دانايي, هر و دارد ادامه سخن
Ç ادهم ابراهيم سلطان اعظم, غوث ذ كر در االوليا¾ صاحبتذكر¸ گفت: <عزيزي
و طÇريقت سخن بزرگي با سركوهي به ابراهيم <روزي كه مينويسد Ç سره قدس
به گفت چيست? كامل انسان نشان كه نمود استفسار بزرگ آن ميگفت/ حقيقت
آمÇد, حركت در كوه فيالحال آيد/ رفتن در شو, روان گويد را كوهي ا گر فرض

شد/> سا كت كوه مينمايم/ مثلي مشو; بيشكوه كوه اي فرمود: ابراهيم
عارفانو ا كمل بهعنوان را علي حضرت عارفي فرهيختگان ميان از كه اين تا
اهÇل از يكÇي بÇيان ايÇن تشÇريح از <بعد مينمايد: معرفي مÆمنان و عاشقان اول
از ريÇخت دانÇايي در تكÇلم هÇنگام مÇعرفتش لب كÇه كÇمالش به نازم كه وجدان
است كسي مخصوص كامل, انسان خطاب كه فرمود النور فايض حضور استيالي
الهوت, معارف عارف و ناسوت مواقف واقف آن كه شد نسبت اين صاحب  كه
مروت, آثار مصدر فتوت, اسرار مظهر مجاهده, فنون مجمع و مشاهده عيون منبع
اسÇداهللا المغارب, و المشارق امام كرامت/// سرير جمشيد امامت, سپهر خورشيد
رضياهللا و وجهه كرماهللا ابيطالب ابن علي الواصلين قدوه و المÆمنين امير الغالب,
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نگردد/ افزوده يقينم بر شود, آشكار غيب پرده ا گر /71 ص تمهيدات: -1

چنان يقينا(1) ازددت ما الغطا¾ كشف لو فرمود: اظهار معجزه ربار در زبان به عنه تعالي
طريقتو اسطرالب حرفش هر كه مكرمه كلمه اين ترجمه سلف ا كابر از يكي  كه

ترجمه; كرده/ است, حقيقت فلك آفتاب نقطش هر
مÇيبايد كÇه چÇنان آن يÇقين بÇه مÇن بÇر عÇيان شÇد كÇونين حÇÇال
نÇÇÇÇيفزايÇÇد ذرهاي يÇÇÇÇقين آن بÇرخÇيزد مÇيانه از حÇجاب  گÇÇر

كرماهللا حاضرين تمام نظام, واليت كالم و عوام خواصو امام آن نام استماع از
لب نهاده, ادب زمين بر طرب و سرور روي از تواضع و نياز جبين گويان, وجهه

/7 - ì ص مقدمه مرتضوي/ مناقب -2

گشاده>(2) تحسين
نه و است تبرايي و دارد كين و بغض كه سنت در متعصب عالمي ميان اين در

ميسازد: آشكار را خود مخالفت تواليي
و برداشت در تبرا خلعت كه تبريز علماي از يكي مجلس, اواخر در را <قضا
در كÇه والمÇنه الحÇمدهللا گفت: آمده حاضر ميپنداشت, توال جهالت فرط از را آن
و ميگردد/ مذكور علي مرتضي مناقب و فضايل از هم جماعت و سنت اهل مجمع
ريزه حرف اين و است گفتن اليق نه ماحصل بي كلمه نوع اين گفت: حروف راقم
ايÇن آمÇال گÇلستان كه سفتن; قابل نه كرده ر تصو قيمتي گوهر را آن كه بيمقدار
سÇيراب و سÇرسبز احسÇان و فضل سرچشمه آن انعام از سراسر عاليه عليه طايفه
منيع رفيع آستانه بر يزل لم ارادت روي ازل از را سنيه سنيه سلسله مه و كه و است

مينمايم: مسألت بيت چند اين مطبوع مضمون به كرده/ مĤب,/// واليت آن
فÇرمايي چÇه تÇÇا گÇÇوشيم هÇÇمه آيÇي بÇرون تÇÇا چشÇÇميم هÇÇمه
شكÇÇÇÇيبايي شÇÇÇÇود ر تصوÇÇÇÇم بÇيرÅيت كÇه صÇورتي آن نه تو
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مدت گفت: جواب در آرد/ توال به توال كرده, تبراتبرا از كه نمودم كوشش و
بيچون خداي به آمده هند عرصه به تبريز بلده از فقرا كه است بعيد عهد و مديد
واليت شاه حضرت گرامي مناقب و نامي نام كه مقامي هر به و دياري هر به لميزل
و كرده معاينه عيان لعين جماعت اين روي و رنگ در تغييري ميشد مذكور پناه
تÇمام ابرام بنابراين گشتهاند/ انتقام مقام در و آزار درصدد ضال جهال از بسياري
را اشكÇال ايÇن و بÇود توانÇد محبت استيالي عشق كثرت از نيز اين گفتم نمودم/

داد: توان تنقيح و تشريح وجيه توجيه دو به فيالحال
كه ندارد روا غيرت و رشك فرط از كه است عاشق شرط كه) آن اول وجه
درآمده قاÄل بهنظر رسايل از يكي در چنانچه راند/ زبان بر غيري را معشوقش اسم
اهللا حضورش در كسي ا گر بوده/ حال اين صاحب الهي مجذوبان از مجذوبي  كه
گفتيچرا گريه كنان نمودي/// معاملت كلوخ سنگو به وي رشكبا وفور از  گفتي

آرد/ زبان بر من محبوب و مطلوب نام غيري
بياختياري است دابي و اضطراري است رسمي را عشاق كه) آن ثاني وجه
پديد چهره در تغييري نا گاه گردد مذكور ايشان حضور در معشوق اسم هرگاه  كه
كÇتاب از صاحبهدايتالسعدا¾ چنانچه شود/ متبدل زردي به رنگشان كه آيد
بود, بسيار بشاشت و م تبس كه آن با را صادق(ع) جعفر <امام كه: ميكند نقل شفا
بر بيوضو سرور آن نام هرگز و ميشد زرد شنيدي پيغمبر(ص) متبرك نام چون
Ç بÇالتحقيق Ç تÇحقيقي حÇقيقي عشÇاق سرخÇرويي صادق, شاهد نياوردي> زبان

/8 ص همان/ -1

است>(1) زردرويي
همچنان تبريز عالم آن و شد بسيار النسلم مل و كشيد درازا به سخن كه اين تا
به استشهاد با نويسنده و داشت اصرار و ابرام و بود گذارده خود كژ سخن بر پاي
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ميآورد/ حجت پشت حجت و دليل پي دليل شريفه آيات و كريمه احاديث
واال گونه اين به ما بيهمتاي مقتداي البركات فايض ذات هرگاه <المقصود,
آن اقÇتداي الف كÇه مÇا است آن انÇصاف پس باشد, متصف و موصوف صفات
و وسع قدر به كه است فرض عين و عين فرض ما بر ميزنيم هدي وادي مقتداي
مÇنقول عÇليه رضواناهللا كاظم موسي امام از كه چنان كوشيم/ او پيروي در طاقت

انÇجام ما كردههاي مطابق را خويش عمل و ميكنند اطاعت خدا از كه كسانياند تنها ما شيعيان -1
ميدهند/

زده, پا پشت را صفا طريقه كه نه اعمالنا(1) عمل و اهللا اطاع من شيعتنا انما گفت: كه است
تÇهي مÇيان دهÇل چÇون خÇودساخته, خÇليفه و ورد را بÇيماحصل جÇدل و بحث

/13 Ç 12 ص مقدمه/ مرتضوي/ 2-مناقب

بخروشيم>(2)
خÇواهش بÇه نÇويسنده چÇند بÇراهÇيني و احتجاج از پس آنكه كالم حاصل
در مÇدون براهÇين و متقن داليل و نموده سترگ اثر اين تأليف به اقدام دوستان
نوشتن به و ميكند عنوان الواصلين يعسوب بودن ولي و وصي و عظمت و منقبت
يكفيه العاقل حكم: به و نميهراسد العني و طاعن هيچ لعن و طعن از و ميآغازد

دهخدا/ عليا كبر حكم/ و امثال است/ بس اشارتي را خردمند -3

ميآرايد: و ميبرد پايان به رباعي اين با را خود كالم االشاره(3)
جÇويم حÇيدر جÇمال سر, به جشن تا پÇويم حÇيدر راه است تÇن به جان تا
گÇويم حيدر ذ كر خداي, ذ كر چون زبÇان پذيرفته موي هر به كه خواهم

نويسنده سياق و سبك

و شÇريفه آيات به استناد هند, قاره شبه نويسندگان ديگر سبك به نويسنده
اهل و عرفان بزرگان كالم به و ميكند Ç نبوي قدسي, Ç كريمه احاديث به استشهاد
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ميبندد/ آذين را خود نثر Ç عربي فارسي, Ç حكم و امثال و اشعار ايقان,
به شاعران از مابقي و ايشان پدر وي, از اشعار ا كثر كه شده آميخته نظم به نثر
مÇانند هÇندي شÇاعران نÇيز و/// جÇامي, حÇافظ, سÇعدي, مÇولوي, مÇانند ايران نام
جÇاها بÇرخÇي در مقام و حال اقتضاي به متن است/ و/// سحابي, كاهي, ابوالقاسم
از صفا و صدق سر از Hتمام و بجا و روان بلكه متكلفانه, نه كه است سجع به آميخته

است/ بسته نقش تاريخ و كاغذ صفحه بر و جوشيده دل

كتاب درباره

بÇه مÇنقبت چÇندين در بÇاب هر كه است باب دوازده در محموده مجموعه
حنبل,مستدرك احمد مانندمسند سنت اهل حديث كتب افضل و احسن استناد
مانندروض¹الشهدا¾,حبيب تشيع اهل و/// حا كم,صحيحبخاري,صحيحمسلم,
آن بر Ç بلند گاه و كوتاه گاه Ç نقدي خود نويسنده آن از پس ميشودو آغاز السير,///
بهترتيب ابواب ميگذارد/ صحه تاريخنويسان و حديث رجال گفته بر و مينگارد

از: عبارتند
(ع) ابÇيطالب بن علي حضرت شأن در كه قرآني نصوص بيان در اول: باب

است;
نبوي; احاديث بيان در دوم: باب

مرتضوي; فضايل و مناقب بيان در سوم: باب
سيد¸النسا¾; و مرتضي نكاح عقد بيان در چهارم: باب

كشف; و علم بيان در پنجم: باب
كرامات; ظهور و عادات خوارق بيان در ششم: باب

ورع; و زهد بيان در هفتم: باب
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سخاوت; بيان در هشتم: باب
شجاعت; و قوت بيان در نهم: باب

كياست; و فراست بيان در دهم: باب
معنوي; و صوري خالفت سرير بر شدن متمكن بيان در يازدهم: باب

بقا/ عالم به فنا عالم از انتقال بيان در دوازدهم: باب
دوازده: عدد بر ابواب انحصار علت و

است; دوازده اوست بر اسالم دين بناي كه االاهللا اله ال كلمه حروف عدد Ç اول
به مركب است آن به متعلق ايمان اصل كه اهللا رسول محمد مكرمه كلمه Ç دوم

است; دوازده
است حÇضرت آن مسÇتطاب خÇطاب خÇاصه كÇه اميرالمÆÇمنين كلمه Ç سوم

است; دوازده
است; حرف دوازده نيز پناه واليت شاه Ç چهارم

است; دوازده به مÆلف ابيطالب بن علي حضرت آن متبركه اسم Ç پنجم
و شب ساعات از عبارت زمان و است زمان محتاج عالم مصالح نظام Ç ششم

است; دوازده اعتدال حال در نهار و ليل از هريك روز,
است; برج دوازده به منحصر سياره سبعه محل Ç هفتم

اهللا> كÇتاب فÇي شهرا عشرا اثني عنداهللا الشهور عده <ان كريمة: آية حكم به Ç هشتم
و آسÇمانها كÇه روز آن از خدا كتاب در خداوند نزد در ماهها شمار Ç 3ì . (توبه

است)/ دوازده بيافريده را زمين
نÇقيبا> اثنيعشر منهم بعثنا و بنياسراÄيل ميثاق اخذنا لقد <و كريمه: آيه طبق بر Ç نهم
نÇقيب دوازده آنÇان مÇيان از و گÇرفت پيمان بنياسراÄيل از خداوند 12 . (ماÄده

بودند; دوازده الم عليهالس موسي قوم نقباي برانگيخت/)
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انصار از العقبي ليله در Ç التحيات ا كمل و الصلوات افضل عليه Ç كاÄنات سيد Ç دهم
بود; فرموده تعيين نقابت به كس دوازده

امه موسي قوم من <و كريمه: آيه مقتضاي به الم عليهالس يعقوب اسباط Ç يازدهم
قÇوم از گÇروهي Ç 1ì0 . (اعراف اسباطا> اثنيعشر قطعناهم و يعدلون به و بالحق يهدون

مÇيكنند/ رفÇتار عÇدالت بÇه و مÇينمايند راه حÇق بÇه را مÇردم كÇه هسÇتند موسي
بودند; نفر دوازده كرديم) تقسيم سبط دوازده به را بنياسراÄيل

است/ اثنيعشر عدد در نيز الم عليهمالس معصومين اÄمه انحصار Ç دوازدهم

سنگي چاپ نسخ درباره

است: شده برگرفته نسخه دو از شده ياد  كتاب
كمي و شكسته نستعليق خط سطر/ 23 وزيري/ قطع بمبÃي/ سنگي چاپ Ç 1

هند; قاره شبه خطاطان سبك به ناخوانا
سبك به خوش نستعليق خط سطر/ 23 وزيري/ قطع Ç تهران سنگي چاپ Ç 2

ايران/ خطاطان

آن پرداختن و تصحيح روش

سخن سبك و نبود برخوردار چنداني قدمت از زباني لحاظ از متن كه آن با
اما بود, قالب شكلو يك در و يكنواخت هندي شارحان مÆلفانو ديگر چون نيز
يÇاد نسخه دو با مصحح لذا بود, اهميت حاÄز بسيار متن محتواي كه جهت آن از
ديده افتادگي و نابساماني آشفتگي, جا هر و كرده پاياپاي مقابله واژه به واژه شده

است/ شده نشانمند ([]) قالب دو در عبارات و گرفته انجام قياسي مقابله شده
چÇاپ بÇه نزديك آينده در سترگ اثر اين الهي قوه و حول به كوتاه, سخن

رسيد/ خواهد



درتمنايخورشيد
تابنده كتابخورشيد دوم چاپ مناسبت به

زماني مسعود سيد

عارف و رباني عالم آثار و احوال شرح در ل مفص است كتابي تابنده خورشيد
و تأليف كه رضاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت صمداني
تÇابنده عÇلي حÇاج آقÇاي حÇضرت ايشÇان معنوي خليفه و صوري فرزند تدوين
(1377 تÇهران, (انتشاراتحقيقت, آن دوم چاپ اينك و است محبوبعليشاه

ميشود/ منتشر 1373 سال در اول چاپ نشر از سال چهار از پس
معاصر عرفاي و علما مشاهير از يكي زندگي تذكره اينكه عين در كتاب اين
كه است مستقلي كتاب خود است, گنابادي نعمتاللهي سلسله وقت قطب و ايران
در را عÇرفاني لطÇايف و ديÇني نكÇات تÇا ف تصو تاريخي و مقدماتي بحثهاي از

برميگيرد/
از بيش در آن دوم چاپ كه تابنده چونخورشيد مفصلي كتاب درباره بحث
گنجاندن كه چرا است; دشواري بسيار كار است, شده منتشر وزيري صفحه هزار
بتوانÇد بهندرت نشريه يك محدود صفحات در صفحهاي هزار كتابي مسايل اهم
كه دشواري اين از صرفنظر اما بگذارد/ قدم كتاب خود مطالب فهرست از فراتر
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در كه دارد وجود كتاب اين در مشكلي حقيقت و باطن برميگردد, كتاب ظاهر به
جمالت خوانندگان كه نميشود باعث جمله اين Hمسلم است/ پنهان ظاهر اين پس
رازهاي گشودن پي در الحيل لطايف به و بگيرند درنظر معما و لغز چون را  كتاب
كÇه است, آن روان و ساده بسيار نثر كتاب اين بارز خصوصيت Hاتفاق باشند/ آن
او كار كند گمان نبايد خواننده و است زننده گول گفت بايد باطن آن اعتبار به حتي
مشكل بهرحال كند/ برگزار ساده را خود خواندن لذا و شده تمام عبارات بهآساني
از و است بÇخصوصي بسÇيار امر ماهيتش بهاعتبار كه است حقيقتي و باطن  كار,
درواقÇع خÇاص فÇهم و درك اين و هست/ نيز خاصي درك و فهم مستلزم اينرو
است/ عرفاني آثار Áاصو و كتاب اين نشده تصريح و نانوشته مقدمه و پيشگفتار

گيرد/ قرار توجه مورد بايد كتاب اين حقيقت به يافتن راه براي بنابراين
چيزي گرديد, اشاره بدان كه پنهاني و مشكل حقيقت و باطن آن عنوان اما
مÆÇمنانش, با خداوند خاص رابطه از است عبارت كه باشد, نميتواند واليت جز
(قÇرآن النÇور الي الظÇلمات من يخرجهم آمنوا الذين ولي اهللا است: فرموده خود كه چنان
و مفاهيم غموض نوع از نه واليت بحث دشواري پيداست الكرسي)/ آي¹ Çكريم@
نÇوع از بÇلكه دارد, وجÇود دانش و عÇلم اهÇل كار در چنانكه است, اصطالحات
كÇه گفتهانÇد بسيار وگرنه است/ افتاده حافظ چون كساني كار در كه است مشكلي
دانش اهل از بهتر بيسوادان و عوامان كه بسا اي و است سواد و فضل سواي عرفان
وقتي اما باشند/ ا كبر حجاب پس در اينان كه شايد چه ببرند, راه بدان دانشمندي و
بياختيارقرآنكريمبه ميرود, فهم و باطن معناي دو از سخن اسالم حوزه در  كه
كار و است بسيار تودرتوي بطون داراي معصوم فرموده به كه ميكند خطور ذهن
داراي بÇودنش بÇطون ذي خاطر به و دارد اهميت دليل همين به تأويل و تفسير
در راسÇخان به طرف اين از و ميگردد بر خداوند به طرف آن از و است مراتب
بداند, صاحبانواليت را بيت اهل استنادكندو ثقلين حديث به كسي ا گر حال علم/
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كار اين از و ميشود مراتب ذي ذيبطونو همانندقرآن هم حقيقتواليت او نزد
بسÇتگيهاي و عاليق از واليت مراتب سلسله ميآيد: بدست تصويري چنين او
جÇز و است بشÇر حÇد از فراتر كه مرتبهاي تا و ميشود شروع <ولي> به ظاهري
قÇبابي تÇحت اوليايي است: فÇرموده خود كه ميرود پيش نميشناسد را آن خداوند
را آنÇان كسÇي مÇن جÇز و مسÇتورند مÇن قÇبههاي زيÇر من (اولياي غيري اليعرفهم

HلمÇمس <ولي> و <واليت> بÇحث چيستي و ماهيت مشكل در پس نميشناسد)/
اشاره فقط و نيست ما فعلي بحث موضوع مطلب اين ميشود/ مطرح هم او  كيستي
در بÇايد البد و دارد نام <طلب> عرفان اصطالح در <ولي> جستجوي كه ميكنيم
بÇه است غÇريبهاي مÇدعي <واليت> اين از بيرون باشد/ عرفان واليت سرزمين
كار به سياست به كه شعبدهبازي يا كرده تن به خالفت جبه يا نشسته سلطنت تخت
و است عرفان اختصاصي وجهه واليت بحث است/ مشغول خدا خلق چشمبندي
نÇيز ما كه است اين سر بر بحث حال هر به ندارد/ معنا ف تصو و عرفان از بيرون
كمال <حقيقت فرمودهاند: كه برسيم معنا اين از بهفهمي خود مرتبه و طاقت بهقدر
كه دايرهاي مركز مانند است بزرگواران آن وجود در انسانيت و معرفت حقيقت و
او به همه استو سا كن نقطه آن ولي درگردشند, آن اطراف در كوچكتر دواير هم

رفت>/ طرف آن و طرف اين نبايد بيخود پس هستند/ ه متوج
نيز معرفت و علم نحوه و كيفيت و فهم مورد در بگذريم كه كلي مقدمه اين از
نÇيز فÇهم خود از مقصود پرپيداست بنشينيم/ بيتأمل نبايد رفت اشارت چنانكه
فÇنون و عÇلوم رويÇه در مÇفاهيم به اشتغال از Hاساس كه است مفهومي فهم از غير
كه است شده موجب اهميتش نيز و علم اين خاص بسيار ماهيت ميشود/ حاصل
مÇعرفت و عÇلم هÇمين مÇعنايي تÇذكر و توضيح عرفاني كتب از بسياري سرآغاز
غيركسبي و لدني عرفا موردنظر معرفت بهتر بهعبارت و فهم و علم باشد/ خاص
با بايد سالك معرفت اين براي است/ دور به مفاهيم و گزارهها حساب از و است
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مÇعرفت اين چون و درآيد, حضور ميدان به داشتههايش تمام با يعني دل و جان
كه خواستهاند هميشه عرفا نيست, مفهومي چون و است حضوري و لدني خاص
<بÇاري كنند: آن شكستن به دعوت يا و بشكنند درهم را صوت و كالم و حرف
خواهران و برادران از ميتوانم فقط و نيست ساخته فقير اين از سحرگاه آن شرح
حÇافظ كÇه بدانسÇان روحاني احوال آن درك براي بخواهم خوانندگان و ايماني

ميفرمايد: عليه رحمتاهللا شيرازي
انداز پا ك آن بر ديده پس و اول شو پا ك گÇويند طÇريقت كاهل زدم اشك در غسل

تÇا درآيÇند بÇارگاه آن بÇه و كÇنند غسÇلي شوق اشك و حضور حال نور در
شوند>/ مستفيض آنند شايسته كه فيضي هر از كالم بيواسطه

يا تفسير نوعي معرفت اين لوازم از كه افزود بايد خصوصيات اين بر اضافه
لفÇظ از چÇنانكه است/ عÇرفا اخÇتصاصي مÇيراث اسÇالم عالم در كه است تأويل
امÇر مĤل در و اصلاالصول به نيل و سرآغاز به رفتن درحقيقت تأويل برميآيد
سير اين درنهايت يعني اينجا در دادهاند خبر كامالن كه همانطور و است توحيد
است امر نهايت اين البته ميشود/ باز يافته اهليت آنكه بين وحدت ديده معرفتي
ايÇن كار بنابراين داشت/ درنظر را مراحل و مراتب بايد نيز مورد اين در Hمسلم و
است/ مÇتفاوت و مÇختلف لذا و دارد, بسÇتگي نيز سالكان مرتبه به تفسير و فهم
باشد همگاني كه واحدي علم بساط مسألهمراتب, به باتوجه سويي از ترتيب بدين
اينها همه چون ميشود, برچيده باشد, استوار آنها منطق و مفاهيم از نظامي بر و
درست يا صحيح و غلط يا باطل به گزارهها محاسبه و وضعيتي دو منطق مبتنيبر
لذا و است اصÇل نيز شخص خود مرتبه و مقام ديگر سويي از همچنين ميباشد/
كه كاري اولين دليل بهمين ميآيد/ پيش وي نفساني محاسبه و شخص خود پاي
مشكلي هر آمدن پيش با و است خود نفس در تأمل و توجه بياموزد بايد سالك
بÇه تأويل را/ معرفت طرف يا فهم متعلق نه و كند تأويل را خود است موظف نيز
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موقع در بايد حتي امر اين است/ عرفاني رويه بارز خصيصه نفساني تأويل يا نفس
نيز خدمت> <آداب شريفهپندصالحدر رساله صاحب بهتعبير و ظاهري حضور
و كند رفتار آن به و دريابد بشنود آنچه كه باشد هشيار (سالك) <و گردد: رعايت
باشد زده در به شايد فرمايند آنچه كه كند پيدا خود وجود در نمونهاش شنيد آنچه
تÇعبير (بÇه فÇهم مسأله مورد در كه خصوصيتي آخرين شود>/ خبردار ديوار  كه
نÇيستي نفي شود ذ كر بايد عرفا) تعبير (به معرفت و جديد) فلسفههاي اصحاب
واجد و (فاعل ابژه و سوژه عرفان درحيطه درواقع است/ معرفت صاحب يا سوژه
قرار معرفت نسبت و رابطه دوطرف در معرفت) مورد و متعلق مقابل در معرفت,
بÇه جÇهل از حÇركت و سÇير در كÇه داريم را معرفت طالب اينجا در بلكه ندارند,
اوج عÇرفاني مÇعرفت كÇه هÇنگامي در درنهايت و ميشود نفي بهتدريج معرفت
هÇمانند شÇود/ واقع نسبت آن طرف يك كه نميماند باقي او از چيزي ميگيرد,
بهطوري است معشوق ياد و نام به ميكند هرچه عاشق كه معشوق و عاشق رابطه
و چشم در شمس مثل ميكند, پيدا بشر معمول حدود از فراتر حدودي معشوق  كه
صÇاحب مستعÇليشاه جÇناب زبÇان از را رابÇطه ايÇن جÇديدتر نÇمونه موالنا/ دل

ميآوريم: همداني مجذوبعليشاه جناب مورد در بستانالسياحه
رواست/ كنند افتخار بينش حدقه نور آن به اوليا سالسل سالكان جميع <ا گر
ا گرچه سزاست/ شوند مفتخر دانش سرحلقه آن به عرفان طريق طالبان مجموع و
هركس زيرا نيست, فقيران ما امثال مرتبه مناسب حضرت آن مدحت و تعريف
حÇال اين در پس نمود, حاصل تواند چيزي حضرت آن از خود مرتبه بهحسب
اÇÄمه مÇقام ا گÇر حÇال بÇود>/ خÇواهÇد خÇود مرتبه مناسب گويد و انديشد هرچه
ر تصو را خود امامان چگونه شيعيان كه آوريم ياد به اينجا در نيز را عليهمالسالم
و فÇعل و قÇول و ميدانÇند خطا هر از باالتر و معصوم را ايشان چگونه و ميكنند
و بشر مافوق شأني Hنهايت و ميشمارند تشريع مرجع و خداوند امر را ايشان تقرير
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را سنت سريان قبلي اشارات و عبارات ظاهر در ميتوانيم قاÄلند, ايشان بر طبيعت
تÇابنده بÇيانخÇورشيد و مÇقدمات بÇنابرايÇن ببينيم/ روزگار بدين تا اÄمه زمان از
فهم به مبادا پس است/ معرفت و فهم در خاصي طريق و واليت معناي به مسبوق
و حكÇايات و خÇاطرات اطالعات, كتاب, ساده عبارات ظاهر از بيتأمل و  گذرا
كÇلمات محكمتر, دليل كنيم/ قناعت كتاب شده مطرح علمي مساÄل مباحث حتي
كتاب مقدمه در مجذوبعليشاه گنابادي تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت
اين مطالعه از دوستان و اخوان و خوانندگان <اميدوارم ميفرمايند: كه آنجا است,
در را آن مورد هر در و دهند قرار افكار ميزان بهعنوان را آن و ببرند لذت  كتاب

انشا¾اهللا>/ كنند, حساب ترازويي حكم
با Hالزام كتاب با ما برخورد كه باشيم شده مطمÃن بايد حداقل تفاصيل اين با
در كه باشد بهتر شايد است/ متفاوت ميخوانيم, كتابي معمول رسم به كه مواقعي
و شÇويم مÇتوسل عÇرفاست معهود و مرسوم كه سفر تصوير و تمثيل به نيز اينجا
كÇه همانطور بدانيم, روحاني و معنوي سياحتي و سفر همچون را كتاب خواندن
سفر مورد در مهم نكته اين و شده توجه نكته اين به تابنده كتابخورشيد خود در
و شرط دوازده (17 تا 1ë ص سنگي (چاپ كتاببستانالسياحه <در است: آمده
به سياحت چهاردهم صفحه كتاب همين در شده/// ذ كر حقيقي سياح براي صفت
سÇياحت سوم كتب, سياحت دوم انسان, سياحت اول است: شده تقسيم گونه سه
انسان سياحت و بلدان سير يعني سه, اين اجتماع در سفر كمال ميفرمايد و بلدان,

است>/ كتاب تفرج و
فÇناي بÇه عرفاني تعبير در و كرديم ياد سوژه نفي نام به آن از پيشتر, آنچه
اين بعدي بحث به ورود براي است مناسبي بسيار نكته است, مشهور كامل عارف
در مطلب اين بروز اما است/ موردبحث كتاب كلي خصوصيت چند بيان كه نوشته
كه درميآيد صورت اين به روايت حال در ديگر عبارت به و سخن و بيان مقام
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اينروي از ///> ميماند باقي حكايتگر موالنا ني بمانند و ميكند نفي را خود راوي
صاحب آثار اقوالو از است شده نوشته اينكتاب آنچهدر بهاتفاق ا كثريتقريب
كه باشم نÃي همچون خود وسع حد در كه است بوده اين تالشم و گرفتهام بهره آن
خود قاصر ذهن به كه را مطالبي هم گاهي ا گر ميدمد/ وجودم در عزيز نايي آن

ميدانم> بزرگوارم پدر كالم تفسير و شرح حكم در را آن كردهام بيان رسيده
اداي پس در كÇه دارد وجÇود تأليÇف از گÇريز نÇوعي كتاب در دليل بهمين
چÇنين تÇدوين و تأليÇف الزام عÇليرغم ديگر بهعبارت است/ شده پنهان تكليف
رويه برميآيد ظواهر از كه چنان داردو وجود كار همين از پرهيز نوعي باز  كتابي
مÇورد در گÇويا و نÇيست نÇوشتن و گفتن سخن كتاب, عاليمقام صاحب منش و
نبود/ درويشي آÄين گفتگو كه است ميداشته مصداق حافظ مصرع اين حضرتش
HبتÇنس مطالب آوردن كتاب, روان بسيار و ساده قلم است: پيدا چيز چند از اين و
در ديگÇران مشÇاركت عÇليه, اهللا رحÇمت رضÇاعليشاه آقÇاي مرحوم آثار از زياد
كÇه درحÇالي ايشÇان عالقمندان و پيروان خاطرات و مشاهدات به استناد تأليف,
اول فصلهاي در گفت ميتوان حتي مطالباند, اينگونه براي مرجع بهترين خود
در Áاصو كه است اين اخير نكته كامل بيان شده, رعايت بيوگرافيها حدود  كتاب
مÇعمول عÇقايد بÇا جدايي هيچ و شده مراعات بسيار عرفي عقل حدود كتاب اين
و عقول واداشتن حيرت به براي تالشي هيچ ديگر بيان به است/ نگرفته صورت
ندارد/ وجود پرداختن تفصيل و طول پر مفاهيم رصد به و زدن نبوغآميز سخنان
و حرفها آوردن السالم عليهم انبيا¾ همانند عرفا دعوي كه است آن حقيقت

يادرفتههاست: از يادآوري يعني ذ كر بلكه نيست, تازه چيزهاي
بود ميثاق يك و عهد يك بر مهر و دوستي ابÇÇد شÇÇام آخÇÇر تÇÇÇÇا ازل صÇÇÇÇبح دم از

ات به كر و است ذ كر كه دارد تأ كيد خود مورد در مجيد كهقرآن همچنان
كÇتاب) (اهÇل دارند خود آنچه تصديق براي يعني يديهم بين لما مصدق ميفرمايد:
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شده برده به كار كتاب اهل به خطاب در Hشريفقرآنغالب عبارت اين است/ آمده
و نÇيست تÇازهاي ديÇن عÇيسي(ع) و مÇوسي ديÇن بÇا قياس در اسالم لذا و است
بلكه نياورد, تازهاي دين هم عيسي كه همچنان همانهاست; كمال خود درحقيقت
و مÇعارف در رسÇوخ كيفيت و ماهيت در تفاوت آمد, جديد> <عهد بستن براي
حÇدود و هسÇتند حÇقيقت و طÇريقت شريعت, به قايل عرفا كه اين است/ عقايد
زنده و ذ كر به كردن دعوت براي ميدانند طريقت پيشين و اول شرط را شرعي
معمول عقايد و ظواهر پس در كه است حقيقتي و مغز مورد در فكر داشتن نگاه
عÇلوي حÇديث اين متذكر هميشه عرفا غافلند/ آن از همگان و است نهفته ديني
اينجا در كردهاند/ پيشه پرا كندگي آن در نادانان كه است نقطهاي علم كه بودهاند
بÇه را شÇناخت و علم امروز فيلسوفان كه نباشد بيمورد تمثيل اين در دقت شايد
نÇيست/ جÇمله عÇرفا عÇلم امÇا مÇيشكنند, فÇرو جÇمله به يعني احكام و  گزارهها
بلكه نيست/ هم الفبا از حرف يك حتي نيست, هم كلمه نيست/ جمله عبارتهاي
"بÇا"ي زيÇر نÇقطه Çالم عليهالس علي حضرت قول به است/ حرف يك از نقطهاي

است/ بسماهللا
در تا كنون آنچه بمانيم/ غافل كتاب موضوع و مراد از نيست روا اين از بيش
HانيÇث و بÇود كتاب نانوشته و كلي مقدمه درباره مطالبي Áاو است آمده نوشته اين
كه متني و كتاب بحث اصل به هنوز ولي كرديم/ بيان را كتاب كلي خصوصيت چند
تÇوضيح هÇر از پÇيش Çا ام نپرداخÇتهايÇم/ ميپردازد سير به آسمانش در خواننده
در هÇم كÇتاب خÇود از فهرستوار و اجمالي بسيار تصويري است الزم ديگري

باشد: دست
رحمتاهللا مÆلف مرحوم قلم به اول چاپ مقدمه از صرفنظر تابنده خورشيد

بÇخش دو داراي مÇجذوبعليشاه آقÇاي حÇضرت قلم به دوم چاپ مقدمه و عليه
ميباشد/ ضميمه بخش و اصلي
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شرح فصلهاي از پس ميشود/ شروع ف> تصو درباره <مقدمه با اول بخش
خÇيريه, آثÇار سÇخنرانÇيها, و عÇلمي آثار آرا¾, و عقايد اخالق, و احوال احوال,
خÇاتمه: كÇه بÇخش اين پاياني فصل با مكاتيب سرودهها, و قصار كلمات اسفار,

ميكند/ پيدا خاتمه دارد, نام سحر> <چهل
مقاالت مأذونين, و مشايخ است: اصلي عنوان سه شامل هم كتاب دوم بخش

اشعار/ و خاطرات, و
آقÇاي حÇضرت حÇال شÇرح است: قسÇمت دو داراي نÇيز كÇÇتاب ضÇÇميمه

فهرستها/ و محبوبعليشاه
ظÇاهر از مÇفصل كÇتاب اين مختلف فصول البالي در كه نماهايي پيداترين
ايشان است: چنين ميآيد بدست عليه رحمهاهللا رضاعليشاه آقاي حضرت زندگي
تÇحصيل دانشگÇاهي نÇظام در نÇيز و رسيدهانÇد اجتهاد درجه به حوزوي نظام در
وعظ و سخنراني و منبر اهل است; بوده كشاورزي و معلمي ايشان شغل  كردهاند;
ساير <از كه حال عين در عرفانياند/ و فلسفي كالمي, ديني, آثار صاحب بودهاند,
فارسيو ادبيات نجوم, هيأتو جغرافي, تاريخ, جامعهشناسي, مانند ا كتسابي علوم
اطالعات اخير نيمقرن فيزيك حتي شيمي, فيزيك, رياضيات, قديم, طب عربي,
و رويÇه در بÇود> آشنا لزوم و احتياج بهقدر فرانسه زبان با و داشته كافي و جامع
مسÇتحبات, حÇتي دقيق انجام و شريعت آداب به كامل تقيد از گذشته خود منش
مÇرمت ميپرداخÇتهانÇد, آباداني و عمراني كارهاي به بودهاند, تفرج و سفر اهل
و000 ميدادهاند قرار خويش همت وجهه را مساجد و ديني اما كن و زيارتگاهها
در خÇويش, ايماني و عرفاني وجهه ضمن در ايشان كه است اين از حا كي اينها
حد بهمعنايي و ميپرداختهاند ديني و اجتماعي زندگي به مختلفي وجوه و ساحات
داشتهاند طرفهاي محققان و دانشمندان براي هم همچنين نميشناختهاند/ مرزي و
بÇهاقÇتضاي كه يافت نميتوان اوليا سيره در جز را اين و عادي/ مردم براي هم و
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رفÇتار طÇاقتش بهقدر هركس با رسول, امت و خدا خلق حال به رسيدگي تكليف
مÇحبت بÇزم در اجÇتماعي گÇروههاي و طÇبقات هÇمه با و مردم همه با و ميكنند
و صÇنف و طبقه طريقت اين در مينشينند/ و مينشستهاند مقابل و برابر خويش

ندارد/ راه امثالهم و دسته و حزب و  گروه
نظر خالف ميآيد بهچشم جوش و پرجنب زندگي اين از كه ديگري چهره
و گÇرفتن عÇزلت گوشه مساوي را عرفان كه است فرهنگ اهل از بعضي سخن و

يافت: ميتوان كتاب اين در طريق چند به را اين و ميدانند عافيتجويي
و عاليات عتبات به كشور خارج و داخل در بسياري مسافرتهاي ايشان Áاو
و صنع تفرج اهل همچنين داشتهاند/ اروپا هندوستان, به اسالمي, مختلفه ممالك
ايÇنها همه و بودهاند منبر و وعظ و سخنراني اهل و مقاله و كتاب تأليف اهل نيز
از كسي چنين است محال دارد/ ايشان جوش و پرجنب و فعال روحيه از حكايت
زهد عبوس چهره پشت در و باشد داشته افسرده و منفعل روحيهاي رواني لحاظ
اسÇالمي كشÇورهاي به مسافرت در بخصوص سفرها اين در بهعالوه گيرد/ قرار
ديÇدار بÇه دارند, عرفان به نسبت ظاهر علماي از بسياري كه سوÄي نظر عليرغم
در را خÇود و مÇيشتافتند مذاهب و اديان ساير حتي و شيعه بزرگ فقهاي و علما

ميدادهاند/ قرار كوتهبين ظاهرپرستان محاجه معرض
رسÇول از پيروي به نيز عرفان و ندارد وجود رهبانيت اسالم در Hاساس Hثاني
دستور همچنين ميكردهاند/ منع رهبانيت از الم الس عليهم اطهار اÄمه و ا كرم(ص)
و است يÇار" بÇا دل و كار به "دست سلطانعليشاهي نعم¹اللهيه عليه سلسله عملي
بيكار فقرا كه ميدادهاند ا كيد دستور همواره سلسله بزرگان ساير مانند نيز ايشان

كنند/ تالش و كار خود معاش تأمين براي و نمانند
بÇه نسÇبت ايشان كه يافت ميتوان را بسياري موارد مكاتيب بخش در Hثالث
راه در پÇيش سالها از Âمث كردهاند/ موضعگيري اسالم سياسي و اجتماعي مسايل
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ميكردهاند/ فعاليت اسالم عالم وحدت
و مرمت در سعي ايشان فرهنگي و اجتماعي حضور از ديگري نمونه Hرابع
كوتهبينانه فكر اين برخالف نيز اين و است زيارتگاهها و مقابر و مساجد احياي
مÇيپسندد/ را بÇيمارستان و دانشگاه و مدرسه ساختن امور, اين بهجاي كه است
ايÇنگونه هÇم مسجد ساختن براي ايشان كه است اين گواه صالح خيريه درمانگاه
بÇيمارستان و مÇدرسه ساختن كه است اين منظور نميكردهاند/ تعطيل را فعاليتها
ديني جامعه يك در Hمسلم شود/ ديني مقدس اما كن رونق و آباداني از مانع نبايد
بايد جامعه مادي زندگي مختلف جنبههاي در غيب جانب و قدس وساحت وجهه
در بÇروزي و تÇجلي نÇميتوانÇد اسالم و عرفان جان و روح باشد/ پيدا و محفوظ
مادي ظواهر در ديگر بهتعبير باشد/ نداشته مسلمانان جامعه و شهر تمدني ظواهر
هم آنجا از فكر تا باشد ذ كر نشانه به چيزهايي بايد نيز مسلمانان اجتماع و جامعه
بÇه ايمان مÆمن خصوصيت اولين كه است اين نه مگر چه كند, باز غيب به راهي

است/ غيب
بÇه رسيدگي براي يعني داشت/ فقري جنبه ايشان مسافرتهاي غالب Hخامس
در و طÇالبان هÇدايت و دسÇتگيري هÇمچنين و ايشان معنوي تربيت و فقرا حال
زحÇمت و دشÇواري و سن كهولت عليرغم كه شاهدند فقرا خود بود/ راهماندگان
ايÇماني هÇدايت و ايÇمان چه نميكردند/ فروگذار مهم اين انجام از ايشان بسيار,
و حفظ سطور اين راقم نظر از است/ اجتماعي و ديني تكليف و امانت مهمترين
فÇعاليت مÇهمترين خÇود عÇرفان تÇرويج و تÇربيت و اسÇالمي اعتقادات تقويت
مليت و هويت فرهنگ, جان و روح عرفان زيرا است, سياسي حتي و اجتماعي
غافل نبايد اصل اين از پيداست/ Âكام فارسي ادبيات در مهم اين كه چنان ماست,
هÇمچون هم سياسي جمعيتهاي و احزاب حتي شود, گم و فراموش ا گر كه بمانيم
هÇولانگÇيز هياهوهاي ميان در كه بود خواهند بيلنگري يا و طوفانزده  كشتي
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و سÇو كدامين به نميدانند كه درحالي ميكنند, نرم پنجه و دست مرگ با عاجزانه
يابند/ نجات تا بروند بايد جهت

را عرفا كه كساني غالب بگوييم بايد سياست و عرفان رابطه مورد در Hسادس
و كÇليشهاي ري صوÇت HعÇواق مÇيكنند عÇÇافيتجويي و گÇÇوشهنشيني بÇÇه مÇÇتهم
و بÇاد مÇرده و تندگوييها Áمعمو آنها دارند/ اجتماع اجتماعيت از ظاهرپرستانه
گÇمان و مÇيدانÇند سÇياسي و اجÇتماعي كار را گروهي و حزبي گفتنهاي باد زنده
خويش زمانه باطل و حق صحنه در نباشد داخل جنجالها اين در هركس ميكنند
اجÇتماعي فÇعاليت طريق تنها گروهي و حزبي فعاليتهاي Áاو كه درحالي نيست/
داده نشÇان مÇوارد اغÇلب در فعاليتها اينگونه ناموفق تجربه اينكه Hمضاف نيست,
نقض بيشتر لذا و ميزند دامن اجتماعي نفاق و تفرقه به بيشتر امور اين كه است
كه بيافزاÄيم نميانجامد/ ما فرهنگ و جامعه حيثيت و كيان حفظ به و است غرض
جمعي هويت و حيثيت مسأله و نشود اصالح سطحي تفكر و ظاهرپرستي اين تا
مÇا سياسي و اجتماعي وضعيت بهبود به اميدي نگيرد قرار تفكر و تأمل مورد ما

نميرود/ هم
تالشهاي رساندن سرانجام به و انحطاط دوران كردن طي آنكه كالم خالصه
سنت تسلسل و تداوم نيز و اخير سال صد يك ديني و اجتماعي مصلحان ناموفق
به جز است درمانده لذت و حس اصالت آوار زير در كه امروز جهان در ايماني
ملت هروقت هم ما گذشته تاريخ در چنانكه نيست/ ممكن عرفا دستگيري و مدد
ظاهرپرست نادانان بگذار رسيدهاند/ دادش به عرفا افتاده, سقوط سراشيب در ما
و بگويند صوفيان و درويشان قدح در و بدانند انحطاط نشانه را درويشي و عرفان
از يكي وسط در درست سعدي و حافظ و مولوي كه ميدانند محققان اما بكوشند/
درويشÇانند/ دامن پرورده و برآوردهاند سر قوم اين انحطاط دوران مشهورترين
مديون ما فرهنگي و ملي هويت در آن اهميت و نقش و فارسي زبان حفظ يعني
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اوج اينروي از و است جود خانهو زبان ا گر بگوييم: فيلسوفانهتر است/ درويشان
انحطاط از گذشته تجربه يافت, و جست بايد هم زبان در را انحطاط يا حضيض و
و بÇيتخت درويشÇان مرهون مذهب شيعه فارس قوم ماندن باقي و مغول دوران
تا چين از سياسي غلبه و قدرت بدون كه است زباني ما زبان است/ بوده كاله و تاج
شÇارحÇان و شÇاعران و است مÇيكرده حكÇومت فÇرهنگ و ادب حيطه بر اروپا

ميگفتهاند/ شعر فارسي به كه داشتهايم غيرفارس و غيرايراني
صالح> <خلف مقاله از را آموزندهاي مناسبو بسيار قول نقل سخن پايان در
ضÇمن تÇابنده كÇتابخÇورشيد در مÇجذوبعليشاه آقÇاي حضرت كه ميآوريم
رويÇه بÇه راجÇع رضÇاعليشاه آقÇاي حÇضرت بÇيانيههاي از يكÇي درباره توضيح

ميفرمايند: حضرتشان
شود حل بايد شخص خود تفكر و تعقل با كه را شخصي مسايل بيانيه اين <در
درويشي عرفانو قلمرو در را طريقتي مسايل و كرده وا گذار مكلف خود عهده به
صÇالححÇضرت پÇند رسÇاله بخصوص خود بزرگوار اسالف كتب به و داده قرار
وظÇايف بÇه مربوط را آنچه اجتماعي مسايل از و بود فرموده احاله صالحعليشاه

بود>/ نموده ارجاع عظام فقهاي به ميشود شرعي
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پاورقيها
/êë8 ص حقيقي> <علم عنوان ذيل قصار, كلمات تابنده, Çخورشيد 1

و صريح <نص عنوان ذيل بخصوص ف/ تصو درباره مقدمه فصل كتاب, خود به شود رجوع Ç 2
/2ë ص صحيح>, اثر

/êë9 ص دين> <اولياي عنوان ذيل قصار, كلمات كتاب, همان Ç 3
شماره/ همين مقدمه به شود رجوع كتاب, همان Ç ê

/770 ص سحر, چهل كتاب, همان Ç ë
/33 ص ,13ìë تهران, پنجم, چ پندصالح, محمدحسن, شيخ حاج صالحعليشاه, Ç ì

هÇفت (مÇجموعه مÇجذوبيه آهÇنگي,رسايل كبودر محمدجعفر همداني, مجذوبعليشاه Ç 7
و بÇيست ص ,1377 حÇقيقت انتشارات تهران اصفهاني, ناجي حامد تصحيح عرفاني), رساله

يك/
دوازده/ ص تابنده, Çخورشيد 8

شده افزوده كتاب دوم چاپ در كه است رضاعليشاه آقاي از شعر قطعه شش شامل سرودهها Ç 9
است/

پيروان از بعضي به رضاعليشاه آقاي حضرت پاسخهاي شامل مكاتيب مفصل Hنسبت بخش Ç 10
به كه است ايشان نامههاي بعضي نيزشامل و طاعنان و گيران خرده عرفاني, مسايل عالقمندان و
البته فرستادهاند/ قان محق يا ديني يا مملكتي رجال براي سياسي و اجتماعي مختلف مناسبتهاي
آقÇاي حÇضرت نÇمونه بÇراي است/ داشÇته وجÇود نÇيز سÇابق از نÇامهنگاري و مكÇاتبه سÇنت
همداني,رسايل مجذوبعليشاه به: كنيد نگاه داشتهاند/ را روش همين هم همداني مجذوبعليشاه

/200 تا 1ë7 ص رسالهموعظهللسالكين, مجذوبيه,
است/ نداشته وجود ل او چاپ در و است دوم چاپ اختصاصات از نيز بخشفهرستها Ç 11

/81ì ص انفس, و آفاق سير تابنده, Çخورشيد 12
خيريه/ آثار فصل به كنيد نگاه Ç 13

و ,ë3ì و ë3ë صÇفحات در نÇفيسي سÇعيد اسÇتاد مرحÇوم به ايشان نامه به كنيد نگاه Âمث Ç 1ê
/118 Ç 117 صفحات در باغبان پيرمرد با ايشان برخورد

دوممجموعهآثار جلد از ماندن> <چگونه فصل در ميتوانند خوانندگان را بحث اين شبيه Ç 1ë
ديÇني فكÇر اصÇالح راه در را زنÇدگيش كÇه كسي بهعنوان كه بيابند شريعتي علي دكتر زندهياد
ميگويد/ چه قوم اين ماندن راز و تربيت و تعليم در عرفان اهميت مورد در گذاشت,  كشورمان
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تابنده اهللا نعمت دكتر

تÇمام بÇود صدق و اخالص در گÇÇمنام كه عÇÇارفي كÇÇه شÇÇÇنيدم آن
بسÇÇته مÇÇيان را دوست خÇÇÇدمت رسÇÇته خÇÇود ز مÇÇتقي, عÇÇÇابدي
حÇÇلم انÇÇدر ليكÇÇن بÇÇود آيÇÇÇتي عÇÇلم از بÇÇينصيب بÇÇود GاهرÇÇظ
بÇود نÇÇامي دوست, عشÇÇق ره در بÇود عÇامي و بÇيسواد او  گÇرچÇه
مÇÇحبوب آن فÇÇراق از بÇÇÇÇود زار مÇجذوب آن كÇعبه سوداي داشت
ايÇمان نÇه و مÇاند كÇÇفر او در نÇÇه جÇانان او فكر و ذ كر شد كه چون
ايÇمانش و كÇفر سÇوخت زد شعله جÇÇانش در دوست هÇÇÇÇجر آتش
دور خÇود از دلبÇر غÇÇير كÇÇند تÇÇا شÇور بÇا روان شÇد مكÇÇه جÇÇانب
جÇهات مÇضيق از آسÇÇوده مÇÇيقات گشت در بست احÇÇÇرام و رفت
بشÇنيد زمÇان آن در حÇق دعÇوت ديÇد را خÇود جÇان مÇلك وسÇعت
ثÇمرش بÇود سÇفر زين هدف هÇÇمسفرش كه رفÇÇيق را او  گÇÇÇفت
سÇبوست جÇان بÇاده, بÇحر تشÇÇنة است او ب قرÇت سÇفر ايÇÇن مÇÇيوة
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رفت بÇايد مÇژه بÇه راهش خÇا ك گÇÇفت بÇÇبايد تÇÇلبيه زمÇÇان ايÇÇن
يÇاد ايÇنك تÇو مÇيدهي مÇا به اسÇتاد كه اي گÇفت چÇÇيست? تÇÇلبيه
توراخواندهسويخويشوسزاست امرخÇداست كه جواب در آن  گفت:
گÇداز و سÇÇوز هÇÇزار هÇÇزاران بÇÇا نÇياز و راز حÇال بÇه بگÇÇويي  كÇÇه
جÇانان اي شÇنيدم چÇون دعÇوتت جÇان و دل از كويت به رو  كĤمدم
مÇواليي تÇو جÇز بÇÇه نÇÇدارم مÇÇن هÇمتايي و شÇÇريك نÇÇداري تÇÇو
كÇوتاه سÇخن شÇÇد و هست تÇÇلبيه شÇاه آن كÇرد كÇه دعÇوتي پÇÇاسخ
بشÇنفت دل گوش به را آن عارف گÇفت چÇون او بÇÇه تÇÇلبيه مÇÇعني
اسÇرار كÇن فÇÇاش بÇÇردار, پÇÇرده يÇار اي كÇنون آمÇدم مÇن  گÇÇفت
پوست رگو در دويده عشقت مي دوست اي درگÇهت بÇه تÇا آمÇÇدم
داد جÇانان بÇه چÇÇنين او پÇÇاسخي داد جÇان و زد صيحهاي آن از بعد
مÇقال و گفت جاي نيست دگر وصÇال كه بÇراي شÇÇد كÇÇعبه داخÇÇل
گÇداخت وصل ز پروانگان همچو بÇاخت را خÇويشتن كه بازي پا ك
هÇÇنگام آن در شÇÇوي او اليÇÇÇÇق گÇام گÇذاري چÇنين راهش بÇه  گر
مÇپوي تÇو را دوست وصل ره جز مÇجوي تÇو حÇق غير به الله نعمت

# # #




