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سال عاشوراي سحر در مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت سخنراني متن /1
/(1380 فروردين 1ì)هجري 1ê22

حسيني1 عاشوراي

تابنده نورعلي حاج دكتر جناب

حيم الر حمن الر اهللا بسم الرجيم, الشيطان من باهللا اعوذ

و ساز آسان مرا كار و گردان گشاده من براي مرا سينة من, پروردگار اي :2ë Ç 8 آيات ط×ه, سورة /2
بفهمند/ مرا گفتار تا بگشاي من زبان از  گره

2

âلي Öو ق وا Ôه ق Öف ي âاني لس× Öن م ¸ د Öق Ôع ÖلÔل Öاح و âري Öم ا âلي Öر س ي و âري Öد ص âلي Öرح Öاش ب ر

حسين! يا
نÇيست كافي بحر آب را تو سن Ôح  كتاب

بشماريم صفحه انگشتو سر كنيم تر  كه
را لكنت خداوند اينكه جز بگويد? ميتواند چه زبان عظمتي چنين مقابل در

گÇوش و گÇردانÇيم انÇدرزتان مÇاية را آن تÇا ; ¹ي اع و× ÕنÔذÔا ا يه× عت و ¸ ر ك Öذت ÖمÔكل ا لنجÖعله× :12 آية حاقه, سورة /3
فرا گيرد/ را آن اندرز نگهدارندة

شنوا; گوش و گويا زبان يعني, بدهد/ 3 Õ¹ي اع و× ÕنÔذÔا هم گوشها به و بردارد زبانها از
انشا¾اهللا/
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اسÇاسي قانون حقوقي, ظاهري بهاصطالح يا و اسالم اساسي كتاب كه قرآن
آنÇها مÇعاني كÇه مÇيباشد نÇزول شأن داراي يÇا كه است آياتي داراي است اسالم
احاديث و اخبار در را آيات اين بيت اهل كه ندارد نزول شأن يا و است مشخص
مصداق تعيين بيت اهل احاديث و اخبار از بعضي اينرو از كردهاند/ معني خويش

كردهاند/ معني ما براي را آيات اين كه ميباشد آيات اين از بعضي
موظفه اوراد در و دارند ه توج آن به بيشتر عرفا كه قرآن مهم آيات از يكي

Ôور Ôن Ôهللاا است: سرهم پشت آيه چند كه است نور آية دارد وجود هم فقرا از بعضي

Õب ك ÖوÇ ك ا ه× َّÇن اÇ ك Ô¹ اج ج× لز ا ¹ اج ج× Ôز âفي Ôاح ب× Öص م ÖÇل ا Õاح ب× Öص م ه×ا âفي ̧ كو× Öش م ك ه ور Ôن Ôلث م ض Öر  Öاال و ات و× م× الس

Õور Ôن Õار ن× Ôه Öس س Öم ت Öمل Öول و ÔÑضي Ôي ا تÔه× Öي ز Ôاد يك× ¹Ç يَّ ب Öرغ ال× و ¹Ç يَّ ق Öر ش ال× ¹ون Ôت Öي ز ¹ك ار ب× Ôم ̧ رج ش Öن م Ôد وق Ôي Õي ر Ôد

Ôاهللا ن ذا وت Ôي Ôب âفي Õم âلي ع Ñي ش لÔك ب Ôاهللا و اس ×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ر Öض ي و Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي ور Ôن لي× ع

كÇه است چراغداني چون او نور مثل است/ زمين و آسمانها نور خدا :3ë - ì آيات نور, سورة /1
روغÇن از درخشÇنده/ سÇتارهاي چÇون آبگÇينه آن و آبگÇينهاي درون چراغ آن باشد, چراغي آن در
بÇخشد روشÇني روغÇنش باشد/ افروخته باختري نه و است خاوري نه كه زيتون پربركت درخت
راه نور بدان بخواهد كه را هركس خدا ديگر/ نور بر افزون نوري باشد/ نرسيده بدان آتش هرچند
كÇه است خانههايي در نور آن است/ آ گاه چيزي هر بر زيرا ميآورد, مثلها مردم براي و مينمايد
تسÇبيح شÇبانگاه و بÇامداد هÇر را او و شÇود ياد آنجا در نامش و دارند ارجمندش داد رخصت خدا

 گويند/

1/ ال ص× Öاال و و Ôد Ôغ Öال ب ا ه× âفي Ôهل ÔحÇ ب س Ôي Ôه Ôم Öاس ا ه âفي رك ÖذÔي و عف ÖرÔت Öن ا

Ôر ون Ôم اهللا بعضيها است; زمين و آسمانها نور خداوند ; ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ Ôور Ôن Ôهللاا

ولي ميكند/ روشن را زمين و آسمانها خداوند كه ميكنند ترجمه ض Öر  Öواال ات و× م× السَّ

زمÇين و آسمانها نور خداوند يعني, است; ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ Ôور Ôن Ôهللاا آيةقرآن متن
است/

است; لغيره ظهر Ôم و لنفسه ظاهر كه است آن نور لغت, در يا طبيعيات اصطالح در
و كند روشن را آن ديگري چيز كه نيست محتاج و ميشود ديده خودش به يعني,
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يعني, است; زمين و آسمانها نور خداوند ميكند/ روشن را ديگر چيزهاي آن,
بهتر را مطلب اينكه براي آيه دنبالة در نيست/ هم زمين آسمانو نباشد نظرش ا گر
در كه چراغي است/ چراغ) (يعني مصباح مثل نورش ثل م كه داده توضيح بفهميم

/ Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي ميكند: هدايت بخواهد را كه هر نور اين با و است فانوسي
است بيتهايي در خانهها در ; ع ف ÖرÔت Öن ا Ôاهللا ن ذا وت Ôي Ôب âفي كجاست? در چراغ اين
بÇيت ايÇن بگيرند/ رفعت و عظمت آنها كه داده دستور و داده اجازه خداوند  كه
ها كب ر Öن م وح Ôن ¹فين س ثل م ك بيتي هل ا Ôلث م ميفرمايد: كه است همان بيت اين  كجاست?
بيت اهل بيت, اين است/ نوح سفينه مثل من بيت اهل مثل غرق; عنها لَّف خ ت Öن م و جي ن

رسول بيت اهل شده, آفريده خدا رسول بيت اهل در چراغ اين خداست/ رسول
تطهير آية آنها براي كه بودند تن پنج آن داشتند حيات حضرت كه مادامي خدا,

شÇما و كند دور را پليدي پيامبر, خاندان شما از ميخواهد خداوند همانا :33 آية احزاب, سورة /1
دارد/ راپا ك

مÇصباحش 1/Gرâهي ÖطÇ ت ÖمÇ Ôك ر ه طÇ Ôي و تÖي ب Öال ل Öه ا س Öج الر ÔمÔك Öن ع ب ه ÖذÔيل Ôاهللا Ôد âري Ôي ا نَّم× ا كه شد نازل
هÇمان است/ هدايت چراغ حسين جا¸/ النَّ Ô¹فين س و دي× Ôاله Ôصباح م سين Ôالح نَّ ا  كجاست?

اس ×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ر Öض ي و Ô¾ا يش× Öن م ه ور Ôن ل Ôاهللا ي دÖه ي است: كرده ذ كر نور آية در كه چراغي
ن ذا وت Ôي Ôب âفي است/ جا همه در چراغ اين آنجاست/ در چراغ اين , Õم âلي ع ¾ Öي ش لÔك ب Ôاهللا و

چراغ اين بود/ خواهد هم همواره و بوده خاتم تا آدم زمان از بيوت اين / ع ف ÖرÔت Öن ا Ôاهللا

او بÇه بÇيشتري درخشندگي خداوند اوقات بعضي منتهي هست/ ايام اين همة در
امÇثال هÇمة از مÇا پÇيغمبر اوليا, و انبيا¾ سلسلة در درخشندگي اين در كه ميدهد
بيشتر حسين در درخشندگي اين هم ه مÄا در و دارد بيشتري درخشندگي خودش
هسÇتند, هÇدايت چراغ همه نيستند, هدايت چراغ ه مÄا ساير اينكه نه البته است/

است/ بيشتر درخشندگي اين جلوة بعضي در منتهي
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و مÇبتال ÇÇ الهÇي عشÇق آن ÇÇ اعÇال¾ عشÇق آن بÇه ه مÄا و اوليا¾ و انبيا¾ همة
/ االعلي× العشق ظهور كه شد ظاهر حسين در عشق اين منتهي هستند, شده آزمايش
آنها همه در عشق اين الا و ببينيم بتوانيم كه كرد ظهور ما نور كم چشمهاي براي
حسÇين زنÇدگي تمام جا¸/ الن Ô¹فين س و دي Ôاله Ôصباح م الحسين نَّ ا ميفرمايد: وقتي هست/
روز چÇند در نه و شد عصاره واقعه يك در اينها همة منتهي است/ مصباحالهدي
تÇاريخ بÇر مÇختصري مÇرور با ميگذارند/ تاريكي در را چراغ روز/ يك در بلكه
بÇود شÇده آفريده جامعه اين براي كه را اسالم روشني حسين, امام زمان تا اسالم

ميبينيد/ كردند, تبديلش تاريكي به و نداشتند را آن لياقت ولي
نÇاراحت خيلي و ميروند باال ميمونها منبرش بر كه ديد خواب در پيغمبر
كÇردند, مÇنقلب را اسالم حقايق كه ه بنيامي سلطنت بلكه خالفت, به تعبير كه شد

شد/
خÇدا رسÇول مÇحبت مÇورد چقدر نين س ح كه بودند ديده مدينه و مكه مردم
داشت/ مÇعنوي جÇنبة و نبود فرزندي جنبة از فقط هم خدا رسول محبت هستند/
فرزند بلكه ندارند فرزندي جنبة فقط و هستند حسين امام نسل از هم ديگر ه مÄا
ميديدند مردم ميباشد/ همواره اجازه سلسلة اين و بودند/ امام يعني ايشان معنوي
نماز, يك در Âمث كه بهطوري دارند/ حسنين به محبتي چه و احترام چه پيغمبر  كه
حÇضرت از نÇماز از بÇعد دادنÇد/ طÇول خÇيلي را سجده حضرت كه ديدند صحابه
شانة بر حسين فرمودند: حضرت داديد? طول را سجده شما كه شد چه كه پرسيدند
و ميدارد م مقد را حسين نماز, در پيغمبر كنم/ ناراحت را او نخواستم بود سوار من
دارد شتري فالني كه گفت بود, تنها خدا رسول با اطاق در حسين همين يكبار يا
پا و دست چهار و ميشوم تو شتر من بيا فرمودند: حضرت ميخواهم/ شتر هم من
قÇبول را حسÇين سÇخن پÇيغمبر بÇچگي از (بÇبينيد كردند سوار را حسين و شدند



9 حسيني عاشوراي

مÇيكرد/ عÇفو عÇفو ديÇدم مÇن كه شتري گفت: حسين ميگشتند/ دور و داشت)
مÇيگويد خدا گفت: و آمد جبرÄيل كه فرمود اينقدر فرمود/ العفو العفو حضرت
گناهكاران تمام بگويي ديگر بار چند ا گر گفتي العفو" "العفو كه اينقدر است; بس

است/ حسين مقام اين ميگيرند/ قرار عفو مورد و ميشوند بخشيده
داشتند/ حسنين به نسبت احترام خيلي شيخين هم پيامبر رحلت از بعد حتي
داشت مÇنبر بÇاالي بÇود, سÇختگير و خشن رات مقر رعايت در كه عمر بار يك
باز مسجد به اطاق هر در و داشتند اطاقي كدام هر پيغمبر زنان ÇÇ ميكرد/ صحبت
اطÇاقهاي در بودند فرموده حضرت بودند/ علي(ع) و فاطمه همينطور ميشد,
بÇه و بود باز درش فاطمه خانة فقط ولي كشيدند ديوار و بستند مسجد به را زنها
سالهاي هشت هفت, طفل كه حسين و ميخواند خطبه عمر ÇÇ داشت/ راه مسجد
دÇج مÇنبر بÇر و بÇيا پايين م جد منبر از گفت: عمر به خطاب و آمد منبر پاي بود
يك حتي ميگفت ديگري كس ا گر الكالم)/ ملوك الملوك, ( كالم برو/ خودت
گرفت درآغوش را حضرت و آمد پايين عمر ولي ميكرد, تهديد را او عمر ه, بچ
مدينه مردم نزد حسنين كه بود احترامي اين نداشت/ منبري من جد شم, چ گفت: و
دور اسالم مركز از كه شام فتح از بعد فانه متأس Gبعد ولي داشتند/ ليه او مسلمين نزد و
ابÇيسفيان بÇن يزيد فرستادند آنجا براي كه حا كمي لين او شد/ عوض وضع بود
از بعد فرستادند/ حكومت براي را معاويه خود او از بعد و بود معاويه بزرگ برادر
و كتاب و روزنامه زمان آن در نشست/ خالفت تخت بر دمشق در يزيد هم معاويه
حكÇومت ميداد/ اطالعاتي مردم به حكومت Hعموم و نبود العرساني اط وسايل
قوم ه بنيامي فقط كه بودند كرده القا¾ مردم به و نبرد بيت اهل از اسمي آنجا در هم
بعضي از نميباشد/ پيغمبر خويش و قوم ديگري كس و هستند پيغمبر خويش و
و مÇيكردند استفاده هم بودند پيغمبر صحابة كه جندب ابن و ابوهريره مثل فقها
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صÇحابة از كÇه ايÇنها مÇيگفتند هم مردم و ميكردند نقل خالف اخباري هم آنها
ميگويند/ درست Hحتم هستند پيغمبر

Ôه س Öف ن âري Öش ي Öن م اس ×الن ن م و ميفرمايد: كه است بيتوته به راجع كه آيهاي آن Âمث

/207 آية بقره, سورة /1

در خÇدا رضاي جلب براي را جانشان كه آنهايي ;1 اد ب× عÖال ب ÕفÅ ر Ôاهللا و اهللا ات ض× Öر م ¾ا غ× ت Öاب

اما است/ وي شأن در و است علي(ع) حضرت منظور كه ميگذارند/ اخالص طبق
كÇه است ملجم بن حمن عبدالر مورد در آيه اين كه گفت فقها اين قول از معاويه

رساند/ شهادت به را علي(ع) حضرت
آنها ديدم رفتم, شام به كه سفري در مينويسد: بطوطه ابن موضوع همين در
علي, را فرزندش كس هيچ نميگذارند, فرزندانشان براي را بيت اهل اسامي هرگز
مÇروان و مÇعاويه يÇزيد, آن بÇهعوض و نÇميگذارد, و/// فÇاطمه حسÇين, حسن,
ديÇدم شÇدم, مÇهمان مÇنزلي بÇه بÇود) اح يÇس (او دادم ادامه كه را سفر ميگذارند,
ايÇن چÇرا تو گفتم: او به ميزند/ صدا علي و حسين حسن, را پسرانش صاحبخانه
است ممكن پدري هر اينكه براي داد: جواب گذاشتي? فرزندانت روي را اسمها
را فرزندانÇم اسم نيست صحيح ديدم من بدهد/ ناسزا و فحش گاهي فرزندانش به
فÇحش ايÇنها به كه گذاشتم علي و حسين و حسن بگذارم/ مروان و معاويه و يزيد
حÇضرت اهÇالي, از بÇعضي كه بود بهطوري شد? چه اينها كار نتيجة ببينيد بدهم/
يÇعني (خارجÇي خارجي نفر يك ميگفتند: و نميشناختند را او خاندان و حسين
را مردم طريق اين به و برويم/ او جنگ به بايد و كرده قيام اسالم) دين از خارج
آمد مسني مرد بردند, شام به بعد كوفهو به ل او را اسرا¾ كه هم بعد آوردند/ بهجنگ
گÇفت: چÇيست? ايÇن فرمودند: حضرت زينب/ حضرت خدمت آورد غذايي و
كسÇاني چÇه شÇما مگÇر گفت: است/ حرام ما بر صدقه ببر فرمودند: است/ صدقه
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نميكردم فكر من گفت: و زد خودش سر بر هستم/ پيغمبر نوة من فرمود: هستيد?
باشند/ داشته ديگري خويش و قوم ه بنيامي همين از غير پيغمبر  كه

عقلي بهمعناي عاقل بود, عاقلي مرد عمر بودند/ كرده تربيت را مردم اينطور
اسÇتثنايي و فوقالعÇاده امر يك ابوبكر بيعت ميگفت: عمر ميكنيم/ فكر ما  كه

ها/ ر ش سلمينÔالم Ôاهللا قي و Õ¹تÖل ف بكر ابي Ô¹يعب Öتكان /1

گفتارش همين به خداوند شايد نگهدارد/1 ش شر از را مÆمنين خداوند بود, (فلت¹)
بود/ اسالم بر ه بنيامي تسلط همين امر اين شرور از يكي داد/ خواهد اجر مقداري
اوقÇات بÇعضي نداشتند/ آنها از دستكمي ه مÄا با مخالفت در هم عباس بني البته
ل او آن از ه بنيامي كه بود اين تفاوتش ولي ميكردند اذيت هم بيشتر را ه مÄا ي حت
از عÇباس بني ولي بودند مخالف اسالم اساس با و نداشته اعتقادي اسالم به Âاص
امÇام بÇا بلكه نبودند مخالف اسالم اساس با و بودند بنيهاشم از و بيت اهل نسل
زمÇان امام كه بودند شيعهاي گفت ميتوان درواقع بودند/ مخالف خودشان زمان
و شد پيدا شيد الر هارون زمان در علي(ع) حضرت قبر نداشتند/ قبول را خودشان
ميخواست دلش Hواقع هم مأمون بود/ هارون بهدست شد ساخته كه بقعهاي لين او
ميكنم را خودم خالفت حاال كه من گفت: خودش و شود خليفه رضا(ع) حضرت
وادار بهزور و اصرار به را حضرت و بشوم الهي عذاب دچار فرزندم بهخاطر چرا
بههمين نميتواند/ كه شد ه متوج كار جريان در بعد ولي كرد واليتعهدي قبول به

است/ ماه هزار از بهتر قدر شب :3 آية قدر, سورة /2

آن به اشاره 2 ر Öه ش ف ÖÇل ا Öن م ÕرÖي خ ر Öد ق Öال Ô¹ل Öي ل كه نكردند عمر بيشتر ماه هزار ه بنيامي دليل
كشيد/ طول سال ششصد پانصد, عباس بني حكومت ولي دارد

را پيامبر لشكر وقتي هم ابوسفيان نداشتند/ اسالم اساس به اعتقادي ه امي بني
حÇاال پرسيد: او از پيغمبر هم بعد و شد مسلمان كنند, فتح را مكه آمدهاند كه ديد
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نميتوانستي كه نداشتي باالتري خداي ا گر گفت: آوردي? ايمان من بهپيغمبري
بود/ طلقا¾ از كه هم معاويه داشت/ نظري و ديد چنين او كني/ جمع لشكر اينقدر
آزاد شÇما Çلقا¾; الط انÇتÔم فÇرمودند: پÇيغمبر بودند, گرفته را اينها كه مكه فتح از بعد
مÇن و ميدانيد را تاريخي وقايع ماند/ آنها براي طلقا¾ لغت اين اينجا از و هستيد/

نميكنم/ تكرار را آن
بكÇند/ خÇالفت فكر كه نبود شأنش در Âاص معاويه حسن(ع) امام زمان در
حÇضرت كÇه كاري ل او بود, شام امارت در علي(ع) زمان در كه هم معاويه حتي
حضرت فرمايش اين بر خين مور بعضي كرد/ عزل را او كه بود اين نمود علي(ع)
نÇمايندة و بÇاشم ايÇنجا روز يك نميتوانم من فرمود: كه ميگيرند ايراد علي(ع)
ا گر ولي بگيرد ايراد ميتواند ما كياول بله كند/ ستم و ظلم آنجا در من حكومت
را عÇلي خدا بود/ محال اين و نبود/ علي اين ديگر ميداشت, نگه را معاويه علي,
عثمان خون قصاص و انتقام بهانة به معاويه هم دليل بههمين باشد/ علي كه آفريد
بÇاج هÇم عÇلي(ع) از بÇودند, داده بÇاج او بÇه ÂبÇق كÇه هÇمانطوري و كÇرد/ قيام
ميكرد/ حفظ را اسالم ظواهر معاويه اما نبود/ دادن باج اهل علي ولي ميخواست
مردم كه ظواهري همين ميگرفت; روزه و ميخواند خطبه و ميرفت نمازجمعه

دي× Ôمصباحاله حسين امام يزيد, زمان در اينكه تا است مسلمان اين بگويند و ببينند
كÇه هÇركس است/ گÇمراه نكÇند اقÇتدا¾ حضرت آن به هركس كه داد نشان و شد
دÇض كÇه شÇد آشكÇار ه بنيامي فطرت زمان اين از و است/ گمراه نيز كند مخالفت
اسمهايشان اينها ÇÇ ندارم خاطر در را او اسم كه خليفهها از يكي حتي هستند/ اسالم
قÇرآن و مÇينشست مسÇجد در روز هر بود نشده خليفه وقتي تا ÇÇ نميكند فرقي
گذاشت هم روي شدي,قرآنرا خليفه تو كه آوردند خبر او به كه روزي ميخواند/
وقÇتي كÇه ديگÇر خÇليفه يÇا خداحافظ/ رفتيم, ديگر ; ك ن Öي ب و âني Öي ب Õاق فر× ا ذ× ه× گفت: و
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و خواند غلط آيةقرآنرا آن و زد بهقرآنتير آمد, او عليه آيةقرآن كرد استخاره

بيزارند/ مشركان از پيامبرش و خدا :3 آية توبه, سورة /1

از خÇداونÇد يÇعني, كسÇره); (با وله" Ôس ر و" خواند را 1 ÔهÔول Ôس ر و ن âكي ر Öش Ôم Öال ن م Õ âريب اهللا انَّ

است/ بيزار خودش رسول باهللا) (العياذ و مشركين
كرده خارج خودش اصلي مسير از كمكم را اسالم معاويه حسن, امام زمان در
د عهÇت معاهده آن در اينكه است/ اسالمي احكام بيان او با حسن امام معاهدة بود/
در آزاديبدهد مسلمين به انتخابكند, جانشيني به كسيرا ندارد حق كه بود  كرده
امÇروز بهاصطالح درواقع ندهد/ آزار را بيت اهل و ميخواهند را كسي چه اينكه
مÇيشد, انجام برنامه اين خالف كه عملي هر دادند/ نشان را آنان خود كار برنامة

است/ طرف اين با حق كه ميفهميدند مردم
بودند فهميده حسين امام زمان در مردم كه شد اينطور مجموع در بنابراين

است/ حق با علي و است علي با حق /2

زمÇان ينÇب فاوتÇت ايÇن /2 ق الح ع م عليٌّ و علي ع م قالح ميباشد: كسي چه با حق  كه
و كÇردند صÇلح حسن امام حضرت شد باعث كه ميباشد حسين امام و امامحسن
چه عدا; اوق ا قام× , مامان ا Ôسين Ôوالح Ôن س الح فرمود: پيغمبر(ص) قيام/ حسين امام حضرت
خÇودشان/ زمÇان براي امامند حسين) و (حسن اينها باشند نشسته چه و كنند قيام
زندگي تمام كنيد/ پيروي اين از يعني دي× Ôمصباحاله بدانيد اينكه براي معذلك ولي

است/ پيروي واجب و پيروي قابل حضرت
حÇضرت زمان در داشتند/ غيوري خيلي ة روحي ل او از حسين امام حضرت
امÇام بÇا ايام آن در الهي امر و اختيار ولي نبودند موافق صلح با Hشخص حسن امام
داشتند قبول حسين امام را صلح همان كردند, صلح حسن امام كه هم بعد بود/ حسن
مÇيگيرد, قÇرار الهÇي امر وقتي كه است درسي موضوع اين ميكردند/ اطاعت و
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او كÇنيم/ خÇداونÇد امÇر اطÇاعت و بگذاريم, كنار بايد را خودمان شخصي ة روحي
است/ چيزها همين در دي× Ôمصباحاله

كÇه قÇرآن آية طبق ميگويند كه است آن ميگيرند حسين امام بر كه ايرادي

/19ë آية بقره, سورة /1

تÇهلكه در خÇودتان بÇهدست را خÇودتان ;1 ¹ك Ôل Öه التَّ لي ا ÖمÔك âدي Öي ا ب وا Ôق Öل Ôت ال× و مÇيفرمايد:
ا گر و كرد قيام پسچرا ميشود كشته كه ميدانست ا گرحضرت بنابراين نيندازيد/
كÇه آخÇر روزهÇاي در لÇالاق و ميشود وارد خلل او امامت در پس نميدانست

نكرد? جلوگيري چرا شد, ه متوج
ميفرمايد: حسين امام حضرت است/ ما براي رات تصو اين ولي

تÇنگ تنگ بگيرم آغوشش در تا آي مÇن نÇزد در بÇرگوي را مÇرگ
چÇيز هÇمه پÇايان را مÇرگ كه ما براي نيست/ تهلكه مرگ حسين امام براي
كÇربال صÇحراي در جبرÄيل و فرشتگان لذا است/ تهلكه دنيا اين مرگ ميدانيم,
رسÇول جنگهاي در كه الهي قدرت و كرامات همان ميخواهي گفتند: و آمدند
و برو نه; فرمودند: حضرت بدهيم? نجات را تو و بدهيم انجام را ميشد انجام خدا
لوني Ôت Öق Ôا بود/ حيات آنها براي مرگ نميخواهيم/ پرده ما نشو, واسطه خدا و من بين
اينكه براي بكشيد, مرا حياتي; في ماتي م و مماتي, في حياتي و ياتي, ح تÖلي ق في نَّ ا قاتي, ث يا

است حياتي اين در من مرگ و است من مرگ در حيات و است حيات من قتل در
از مرا شمشيرها اينكه به جز نميشود مستحكم اسالم ا گر ميفرمايد: يا دارم/  كه

خذيني/ سيوف فيا بقتلي الا االسالم يستقيم ال لو /2

شكست جنگ در شكست ما, براي بياييد/2 زودتر شمشيرها اي پس ببرند, بين
حسÇين امÇام شÇد/ پÇيروز حسÇين امÇام نÇخورد/ شكست حسÇين امام ولي است,
كÇه ميكنيم افتخار ما امروز و ماند كه بماند شيعه كند, پيدا علو اسالم ميخواست
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ميگويند: اينكه بنابراين ميخواست, را اين حسين امام ميجوييم/ تبر ك بهنامش
در حسين امام پيروزي نخورد/ شكست حسين امام نه; خورد, شكست حسين امام
حيات اين نيست/ حيات ما زندگي اين كه است ديگري درس هم اين بود/ همين
بنابرايÇن مكتبمان/ عظمت براي و خودمان عظمت براي ميخواهيم, چه براي را
است/ شهادتي خودش نيست, مرگ اين برويم, بين از مكتب عظمت راه در ا گر
ولي كÇنند حÇمله خواسÇتند تاسوعا در كه است استمهال مسألة ديگر مسأله
شÇاد هÇمه شب آن در و فÇردا/ تÇا كنيد صبر فرمودند: و كردند استمهال حضرت
آنها مقامات حضرت داشتند/ خدا درگاه به نيازي, مجلس ي, خاص مجلس بودند,
كÇه بÇودند رسيده درجاتي به خودشان آنها از خيلي البته دادند/ نشان ايشان به را
نÇزد بÇه را ايÇنها بÇودند, آنÇها از بÇاالتر كÇه حضرت ولي ميديدند/ را مقاماتشان
چرا كه است موضوع اين رمز همين دادند/ نشان را مقامات اين و بردند خودشان
لحظهاي آن يعني مرگش, لحظة در برادر"/ "يا نگفت: تاريخ آن تا عباس حضرت
ديد, را مقامش و نشاندند خودشان پهلوي باال در و گرفته را دستش حضرت  كه
را بÇرادرت گÇفت: بÇياخÇتيار و است بÇرادرش پهلوي كه كرد احساس وقت آن

درياب/
ايÇن است/ بÇيعت بÇرداشÇتن مسأله شÇد, واقع تاسوعا در كه ديگري مسأله
بÇرداشÇته بÇيعت ايÇن چÇطور خÇداست/ بÇا بÇيعت بيعت, كه ميآيد پيش اشكال
من كمك به بشنودو مرا صداي و باشد كسي فردا ا گر فرمودند: حضرت ميشود?
از را خÇودم د تعه من نشنويد, مرا صداي كه برويد پس است; جهنم اهل از نيايد
بودند آمده اينها اينكه براي بود/ حكومتي د تعه بود? د تعه كدام اين برداشتم شما
نوع همان از درواقع يعني حكومتي بيعت بكنند/ حكومتي بيعت حسين امام با تا
بÇيعت كÇه آنÇهايي نÇيست/ بÇرداشÇتي كÇه ولوي بÇيعت ميشد/ خلفا¾ با كه بيعتي
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كجا بروند/ نتوانستند داشتند, ولوي بيعت كه كساني ولي رفتند داشتند, حكومتي
ميگفتند: درواقع بروند?

برم كجا دل اين افكنم كه بر مهر اين مهر تو از بردارم و تو از دل بركنم  گر
حاال فرمودند: عباس حضرت به كنند, امتحان خواستند را بعضيها حضرت
كرد عرض چه عباس حاال باش/ امان در آنجا در و برو آمده, دنبالت به شمر  كه

كه: بود شعر همين معناي
برم كجا دل اين افكنم كه بر مهر اين مهر تو از بردارم و تو از دل بركنم  گر
ايÇنكه نداشتند/ صورت اين به حواري نفر دو و هفتاد بزرگان, از يك هيچ
بر اينكه هم و بود مردم خيرخواهي هم بروند, ميخواهند كه كدام هر دادند اجازه
جشÇن را شب آن پس مÇيشد/ كشÇته ميماند آنها با هركس نكنند/ تحميلي آنها
تا ميرفتند ميدان به زره بدون صبح فردا ميرقصيدند/ شادي از پيرمردها  گرفتند/

برسند/ ديدند كه مقاماتي آن به و بشوند شهيد زودتر
عÇزا مÇيكنيد, عÇزاداري چرا كه ميگيرند ايراد خيليها كه شده موجب اينها
عÇزا خÇودمان بÇراي مÇا ولي داشÇتند جشÇن آنها كه است درست بله چه?! يعني
هستيم كساني همان فرزندان ما ميكنيم/ گريه خودمان سرنوشت بر ما ميگيريم/
ولي ميگويد چه حسين كه ديدند ندانستند/ را حسن قدر ندانستند, را علي قدر  كه
براي گريه اين كردند, را كار اين كه ما اجداد بر واي ما! بر واي نرفتند/ كمكش به
ايÇنكه از است مÇلتي امÇيد قÇطع براي گريه, هم, اجتماعي لحاظ از است/ ما خود
از شÇيعيان كÇه افÇتاد Çفاق ات تÇاريخ در مقطع چند بيفتد/ اهلش بهدست حكومت

دارد/ ادامه اوليا¾اهللا سلسلة كه داد نشان همينها ولي كردند اميد قطع حكومت
كÇه عÇبارتي و بهاصÇطالح و آمدند لحظات آخرين در حسين امام حضرت
چÇنانكه امÇامت ودايع البته سپردند/ اد سج حضرت به را امامت ودايع ميگويند,
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است سÇليمان انگشتر بله, نبود/ است, سليمان انگشتر و موسي عصاي ميگويند:
است انگشتري باشد/ متداول انگشترهاي قبيل اين از كه نيست انگشتري آن ولي
عصا صاحب به كه است عصايي بچرخاند/ را دنيا تا ميدهد قدرت انگشت به  كه
حÇضرت سÇپردند, كه را ودايع بسازد/ اژدها چوب, از كه ميدهد قدرت و اجازه
و آمد بهوجود پيغمبر با اسالم بود/ خواهد الياالبد الهي قيام اين آثار اما و رفتند/
را بÇيت اهÇل تÇاريخ آن تÇا است/ حسين قتل مرهون ع تشي بهخصوص آن بقاي
نفره شش هيأت وقتي عمر, كه بهطوري ميدانستند, خالفت و حكومت خواهان
او وگرنه دارد را عيب اين كس فالن كه ميگفت عيبي كدام هر براي كرد, تعيين را
علي گفت: يكي گفت/ خودش خيال به عيب دو علي(ع) براي ميكردم/ تعيين را
خالفت به حريص خيلي علي اينكه ديگر ميكندو شوخي زياد استو اح مز خيلي
بÇا را خالفت كه بود حاضر علي نيست/ خالفت به حريص علي كه نفهميد است/
نزد در شما خالفت فرمود: و كند عوض داشت وصله هجده هفده, كه كفش يك

/33 خطبه ,1980 بيروت, صالح, صبحي تصحيح نهجالبالغه, /1

امرالهÇي و مردم مصلحت ا گر ميگفت: علي است/1 كمقيمتتر كفش اين از من
يك آن كÇه مÇيكردند فكÇر ايÇنطور مردم ولي باشد/ من نزد خالفت بايد باشد
بهدست را خالفت ميخواهند اينها و است ه بنيامي و بنيهاشم بين قديمي جنگ
كÇنند, صÇلح لحظهاي نشدند حاضر امام اينكه و حسين امام آمدن با ولي بگيرند/
نÇميكند/ بيعت يزيد مثل با مني مثل فرمودند: و كنند بيعت يزيد با نشدند حاضر

ميباشد/ ديگري مطلب و نيست خالفت صحبت كه دادند نشان
عÇاشورا روز در چÇراغ ايÇن مÇصباح, ايÇن روشني خصوصيات اين تمام در
كÇدام هÇر آنها ساخت/ و داد پرورش را نفر دو و هفتاد آن مصباح اين درخشيد/
در مÇظاهر بن حبيب و عوسجه بن مسلم بودند/ فدا كاري و بزرگواري از دنيايي
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كدام هر كه بودند پيرمرد دو اينها بودند/ هم پيغمبر غزوات در و قبلي جنگهاي
جÇنگ به زودتر كه ميگرفتند اجازه و ميگرفتند ديگري بر سبقت جنگ موقع
شÇد, مÇرگ بÇه رو و مÇجروح مسÇلم وقÇتي مÇيشوند/ كشته كه ميدانستند بروند/
گرچه گفت: ديگري به يكي كه بود حبيب يا مسلم و آمدند سرش باالي حضرت
اين من وصيت گفت: بگو/ داري وصيتي ا گر ولي ميآيم تو از بعد بهزودي هم من

برنداريد/ آقا اين دامان از دست كه است
كÇه, نÇورافكÇني كه, چراغي كرد/ هدايت را آنان كه است هدايت چراغ اين
حال با رفت/ بهشت اوج به جهنم قعر از لحظه يك در و كرد خيره هم را ر Ôح چشم
بÇعد و است? قÇبول من توبة آيا كرد: عرض و آمد حسين امام خدمت نزار و زار
گرفتم/ را شما جلوي من و ميكنند را كار اين اينها كه نميدانستم من كرد: عرض
بيا; بله, فرمودند: مصباح برق يك با كه ببينيد را بزرگواري است? قبول من توبة
روشÇني وظيفة آن آخرت/ و دنيا در آزادهاي و بزرگ تو واالخر¸; نيا فيالد حÔرٌّ تÖن ا

كسي كه ميدانستند حضرت رفتند, همه وقتي داشتند/ جريانات تمام در را بخشي
كÇه خÇورشيد دادنÇد/ انÇجام را خودشان پرتوافكني آخرين باز هم آنجا و نيست
كه ميديدند زبالهها/ به هم ميافكندو پرتو معطر گلهاي به هم ميكند پرتوافكني
كه هست كسي آيا رني? Ôص Öن ي ناصر Öن م Öل ه فرمودند: ولي هستند زبالهها آن جلويشان
رد را فرشتگان كمك حضرت بود? كمك به محتاج حضرت آيا كند? كمك مرا
رني? Ôص Öن ي ناصر Öن م Öل ه صداي هست, صدا اين هم االÐن گفت/ ما براي را اين همة  كرد/

/1ê آية , صف سورة /1

ياري خدا راه در مرا كه كيست 1? اهللا لي ا âاري ص× ÖÇن ا Öن م فرمود: عيسي كه صدايي همان
شنيدن از ما دل و ميدانيد را آن شرح كه آمد جنگ به بهتنهايي حضرت بعد  كند?

بگرييم/ خودمان بر ميشود/ ريش آن
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ديدند كند/ جدا را حضرت سر نبود حاضر كس هيچ كه لحظه آخرين در بعد
او بÇه نÇدارد/ شناختي اينكه گفتند خود با آمده/ خبرنگار مثل كه نصراني جواني
شدو مجذوب لحظه آخرين آن در جوانآمدو اين دهد/ انجام را كار اين كه  گفتند
خبيث, آن اما رسيد/ كمال به لحظه يك در شدو شهيد كردو جنگ آنها با برگشت
جÇزو رفت و شÇد خÇارج بÇعد و بÇود عÇلي(ع) بÇا ين صف جنگ در كه خبيثي آن
رفت/ االشقيا¾ اشقي آن ه, بنيامي جزو آمد شد جدا نهروانيها از بعد و نهروانيها
عÇبداهللا/ ابÇا يÇا ك يومÇ ك ومÇي ال بÇود? افÇتاده حÇضرت كه گودالي آن در گذشت چه
خÇبيث اين كه ديدند لحظهاي از بعد نيايد, پيش انشا¾اهللا بودي, تو كه روزگاري

و//// بود پيغمبر دامان در كه سري بود دستش در چيزي و بيرون آمد



ايÇنك و بÇود شÇده درج (13ì7 تÇهران, ل, او صÇالح(چÇاپ يÇادنامه در مختصر بهطور مطلب اين /1
ميشود/ چاپ كامل بهطور

نامه1 دو ماجراي

شهيدي جعفر سيد دكتر استاد

حيم الر حمن الر اهللا بسم

فقراست حلقة در رضاخاني حاج آقاي پرمحبت همساية و شفقت با دوست
گÇاهگاه است/ داده ارادت دست گنابادي سلسلة طريقت پيران به كه سالهاست و
مرحÇوم به ايشان ارادت از چون و كردهايم/ گفتگوها و داشته بنده اين با ديداري
حÇاج بÇرومندشان فÇرزند و عÇليشاه) (صÇالح بÇيدختي حسÇن مÇحمد شÇيخ حاج
مرحوم به را خود نامهنگاري داستان شدم, آ گاه (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين

گفتم/ ايشان براي بيدختي حسن د محم شيخ حاج
مÇناسبت بÇه مÇيخواهÇند ايشÇان طÇريقتي رفقاي گفتند من به پيش چندي
اين از و كنند/ منتشر يادنامهاي عليشاه صالح حاج مرحوم تولد سال يكصدمين
مÇنعكس يÇادنامه اين در را نامهنگاري موجبات و نامه آن تصوير خواستند بنده
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سÇوي از و بود گذشته دوران خاطرة تجديد سو يك از ايشان تكليف چون  كنم/
و پÇذيرفتم روزگÇار, آن در فكÇري بÇرخÇوردهاي از گوشهاي نشاندهندة ديگر
گرفت كسي چه نميدانم را دو آن از يكي فانه متأس كه نامه دو آن ماجراي اينست

نداد: پس باز و
جوان, نه و بودم كودك نه من شمسي, هجري پانزده و سيصد و هزار سال در
شÇهر در گÇرفته قرار جواني دورة مدخل در و گذارده سر پشت را كودكي دوران
فيض كسب چند عالماني محضر از و ميخواندم درس ديني علوم مدرسة در خود
خود بود/ عالقمند كتاب خريدن به بيامرزاد خدايش داشتم پسرعمويي ميكردم/
نتيجة از اندكي اما نميدانم درست نه, يا ميخواند ميخريد, كه را كتابهايي همة
و ميخواندم, و ميگرفتم امانت به او از را كتابها برخي چنانكه ميرسيد; بهمن آن
شÇيرازي, ابÇوطالب مÇيرزا بÇااسرارالعقاÄد, كه بود امانتي كتابهاي همان بركت از
از ديگر كتاب چند دبستانمذاهبو شيرواني, زينالعابدين حاج بستانالسياحة,
اندك اندك و ميافزود اطالعم ميزان بر كتابها اين خواندن شدم/ آشنا دست اين
گمراهان تا نهادهاند عهدهام بر وظيفهاي ميپنداشتم و بود شده مشتبه هم خودم بر
دورافÇتادة مÇحدودة در آرم!! هدايت راه به را آنان و نگذارم گمراهي در بيشتر را
روي به كه دريچهاي تنها شهر, محدودة از محدودتر محيط در و ما شهر روز آن
در كسي ببريم بو كه بود اين بود, باز من مانند و من خودبزرگبيني حس ارضاي
فكÇر مÇا مÇخالف كÇه كنيم ر تصو يا دارد ما مخالف روشي تفكر طرز يا و اعتقاد
بÇيآنكه بÇيفتيم/ بÇيچاره آن جان به و بگوييم مبارز" من "هل وقت آن ميكنند,
پÇاسخ در كÇه هÇر سرانجام و ميدهد پاسخ چه او و ميگوييم چه ما بدانيم درست
بÇدان كسÇي نÇه, يÇا بÇود درست پÇرسشها امÇا مÇحكوم/ و بÇود مÇغلوب درمÇاند
ميداند/ خدا نه, يا ميشد دستگيرش چيزي ميپرداخت هم ا گر و نميپرداخت,
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بÇودند, گÇناباديان طريقت پيرو گروهي ما شهر در امروز) (مانند سالها آن
درگذر كه حزين به ملقب حسين مشهدي بهنام بود وارستهاي جوان آنان از يكي
پيري به كه ا كنون پرداختو ايي بن به (بعدها داشت پينهدوزي دكان خشتي حمام

است)/ كرده حفظ را خود وارستگي و سادگي همچنان است افتاده
از تÇذكرهاي نÇوشتن سÇرگرم را خÇود و مÇيگفت هÇم شÇعر حسين مشهدي
بهنامدورنماييازشهرستان را تذكره آن بعد سالها ( كه ميداشت بروجرد شاعران
مجادله براي سرش خود بهنوبة هم حسين مشهدي اين رساند)/ چاپ به بروجرد

درميگرفت/ مناظره وي فكري مخالفان و او ميان گاهگاه و ميكرد درد
بÇهنام بÇود مÇا هممكتب نزديك گذشتة در كه داشتم دوستي روزگار آن در
است) افكنده اقامت رخت س مقد مشهد در ا كنون ( كه صباحي رحيم د سي آقاي
جÇنگي خروس مانند كه نميآمد بدش و ميرفت منبر هم و ميخواند درس هم
مرحوم با ميگفت خودش چنانكه و بشود/ شاخ به شاخ آن و اين با مباحثه براي

بود/ درافتاده مجلسي در عليشاه صالح حاج مرحوم برگماردة شيخ عماد حاج
خÇود راه بÇه را او و كÇنيم! ارشÇاد را گمراهÇي تا آمد دست به فرصتي خوب
آمÇاده مÇباحثه براي بايد كرديم اعالم حزين آقاي به بهتر?!! چه اين از بياوريم!

شود/
واقÇع سÇرد بسيار زمستاني فصل در كه را رمضان مبارك ماه شبهاي از شبي
مÇهدي د يÇس آقÇاي حجرة در افطار از پس و كرديم معين مناظره براي بود, شده
چه ما شديم/ حاضر داشت, قرار بروجرد سرپوشيده بازار ابتداي در كه شريعتمدار
پاسخ چه دانست او ميگوييمو چه فهميديم دادوما پاسخ چه حزين آقاي  گفتيمو
حدس ميتوانيد خودتان و ندارم بهخاطر را چيزي گفتگوها آن از ا كنون ميدهد,

است/ بوده قماشي چه از پاسخها و پرسش كه بزنيد
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براي و برخاستم كردهام) (فراموش گذشت? شب از ساعت چهار يا سه باري
نداشت چندان فاصلهاي شريعتمدار آقاي دكان با كه آخوند حمام به وضو تجديد
پÇرسيدم: ديÇدم/ خÇاموش را صÇباحي آقاي و حزين آقاي بازگشتم چون و رفتم
سÃوالهايي ميگويند حزين آقاي گفت: صباحي آقاي كشيد? كجا به مطلب دنبالة
ايشان و بفرستيد عليشاه) صالح حاج (مرحوم آقا خود براي بايد ميكنيد ما از كه را
رسÇيدن و نÇامه رفتن ميبرند/ سر به گناباد "جومند" در ايشان داد/ خواهند پاسخ

شد)/ چنين (و ميكشد طول روز يك و سي آن پاسخ
امÇام نÇاÄب را خÇود شÇما ميگويند بعضي كه بود اين من نخستين نامة باري
دست به اورادي اذ كارو نوشتهاند: ايشان است? درست نسبتي چنين آيا ميدانيد;

نداريم/ نيابت عاي اد Gابد و ميگوييم طالبانش به را آن كه ماست
يÇادم بÇه درست آن مÇضمون و دارم دست در را آن پاسخ كه دوم نامه متن
نÇاÄبان از يكي را خود شما طريق بدين كه است پيش سÃوال همان دنبال نمانده,

داشتهاند/ مرقوم را پاسخي چنين ايشان و ميدانيد (ع) امام عام
صÇالح حÇاج مÇرحÇوم مرحÇوم/ آن محضر به من نامهنگاري جريان بود اين
مÇن بÇراي بÇودند/ كرده بروجرد از ديداري مناظره اين از پيش سال چند عليشاه
و پرسيدم كه آنجا تا ولي ببينم را عارف مرد آن سيماي نزديك از كه نشد ر ميس
لطÇيف/ خÇويي و خÇلق و است داشÇته شÇريف مÇحضري گÇفتند: شÇنيدم, پÇاسخ
دو هستند سلسله اين طريقتي پيشواي ا كنون كه مرحوم آن جانشين با بهمناسبتي
تÇجلي بÇهنام ايشÇان از كÇتابي پÇيش سال پنج و سي Hتقريب و داشتهايم/ ديدار بار
بÇعدها و خوانÇدم است, الم عليهالس هدا دالش سي دربارة كربالكه حقيقتدراسرار
عبادت توفيق را همگان خداوند رسيد/ دستم به ايشان از نيز ديگر رساله دو يك

آمين/ فرمايند/ عطا خلق به خدمت و حق



دوم پاسخنامه

هو
121

ëë ذق 21
كتب به نگنجد, پستي ورقة در مشروح جواب رسيد/ مرقومه ميشود: عرض
در اربÇعه اب وÇن كÇه است ايÇن جواب خالصة اختصار بهطور شود/ مراجعه عرفا
در مجازين ولي بودند بهتناوب وكال حقوق, و عرايض رسانيدن و خدمت رسيدن
تهذيب و طريقت آداب تعليم در مجاز هكذا بودند, زياد احاديث ات رو روايتو
مÇنتهي وكال غير به Hغالب امثالهم كثراهللا علما¾ روايتي اجازة سلسلة چنانچه باطن,
و نÇنموده مÇداخÇله حوادث در عرفا ولي است ات رو به راجع هم حديث و است
را سري و بود رضا(ع) حضرت خادم معروف, و ميفرمودند امر را باطن به ه توج
نمود/ تربيت را جنيد و شد واجد خود زمان امام طرف از را او مقام كه نمود تربيت
حسن محمد اقل الم والس



عربي ابن و مولوي فكري پيوند در تأملي

ل بخشاو

امين حسن سيد دكتر

سخن موضوع Ç 1

و (ì72 Ç ì0ê) رومÇي" "موالناي به معروف بلخي د محم ين جاللالد موالنا
ركÇن دو (ì38 Ç ëì0) عÇربي" "ابن به معروف اندلسي د محم ابوبكر ين محيالد
هند, قارة شبه در بهويژه معرفت, اهل از بعضي ا گرچه فاند/ تصو و عرفان ركين
نظير و بديل را (103ê Ç 971) ثاني" الف د مجد" به معروف سرهندي احمد شيخ

سعيد بن حلمي حسين چاپ االخالص, وقف استانبول, ثاني, الف د مجد اني رب امام مكتوبات ك: ر/ /1
<ع>/ ص: مه, مقد ,1997 ,1 ج استانبولي,

غالب و راجح قول اما 1Ç ميدانند اوليا و عرفا همة از برتر بلكه ÇÇ عربي ابن و موالنا
ابن روميو موالناي كه است اين است, اهلنظر فاق بهات قريب ا كثريت مقبول  كه
چنانكه ندارند/ نظير و تالي اسالمي, ف تصو و عرفان در بلند قلة دو بهمثابة عربي
(صÇاحبتÇفسير طÇباطبايي حسÇين د محم د سي مه عال عربي, ابن اهميت باب در
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است, نتوانسÇته كس هيچ اسالم, <در كه است گفته و///) نهاي¹الحكمه و الميزان

/239 ص ,1 ج تهران, سبزواري, حكمت منظومة مبسوط شرح مرتضي, مطهري, /1

قزويني رفيعي ابوالحسن د سي آيتاهللا كه اين يا بياورد>/1 عربي ابن مثل سطر يك
[بÇزرگترين صدرا الÇم> كه است فرموده اخير) قرن عالمان و حكيمان اعاظم (از
معنوي فرزند موالنا موالناستو معنوي فرزند اخير] سالة پانصد مسلمان فيلسوف

و (مÇرداد ì1 شÇمارة انÇديشه, كÇيهان سÇها, صÇدوقي مÇنوچهر از نقل به درضا, محم تربتي, رباني /2
/ê ص ,(137ê شهريور

ين جاللالد د سي استاد كه اين يا است/>2 عربي] ابن شا گرد و [خليفه قونوي صدر
كÇه است نÇوشته مشÇهد) دانشگÇاه الهÇيات دانشكÇدة عÇرفان (اسÇتاد آشÇÇتياني

سÇبزواري, هادي الÇم حÇاج كÇبير فÇيلسوف رسÇاÄل, مÇجموعه مه, قدÇم جاللالدين, سيد آشتياني, /3
/1ì1 Ç 1ì0 ص ,13ê8 خراسان, اوقاف مشهد,

<مÇثنوي/// كÇه است نوشته موالنا, باب در باز و ندارد>3 نظير <فصوصالحكم///

/1ì0 Ç 1ë9 ص همانجا, /ê

ندارد>/4 نظير
كدام عربي) ابن و (موالنا ف تصو ركين ركن دو اين بين از كه اين در بحث
را دو ايÇن (898 Ç 817) جامي حمان عبدالر دارد/ دراز سابقهاي است, برتر يك
ابن اسالميو شرق در ايراني عرفان نمايندة موالنا كه تفاوت اين با ميداند, معادل

ص ,1371 ني, نشر تهران, هروي, مايل نجيب چاپ جامي, مقامات عبدالواسع, باخرزي, نظامي /ë
/91 Ç 90

سان مدر از جمعي مقابل, در است/5 اسالمي غرب در عربي عرفان نمايندة عربي
گÇذشت, چÇنانكه قÇزويني, رفيعي ابوالحسن د سي مانند عرفان و حكمت بزرگ
مÇوالنا آيÇا كÇه ايÇن در اما ميدانند/ عربي ابن الواسطة مع مغيري فرزند را موالنا
شده مستفيد و بهرهمند عربي ابن افكار و آرا¾ از غيرمستقيم يا مستقيم بهصورت

است/ اختالفنظر صاحبنظران بين باشد,
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قÇونوي صÇدر طÇريق از را مÇوالنا كÇربن, هانري خاورشناسان بين در Çالف

1. Corbin, Henry, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, translated by

R. Manheim, Princeton U.P., 1969, P. 70.

ريÇنولد هÇمچنين مÇيدانÇد/1 او تعاليم و عربي ابن مكتب از متأثر (ì73 (وفات
ÇÇ قوي ادلة اراÄه بدون ا گرچه ÇÇ موالنا) باب در غربي مرجع (بزرگترين نيكلسن

2. Nicholson , R e yno ld A lan , Introduction to the Mathnavi, Lo ndo n: Luza c,

1977 (3 Vols), Vol. 1, Introduction.

ويليام كه درصورتي ميشناساند/2 عربي ابن تابع را موالنا وجود, وحدت اصل در
بÇروك) اسÇتوني در نيويورك ايالتي دانشگاه در اسالمي عرفان (استاد چيتيك
خليفة و (ربيب قونوي صدر تفكر تأثير تحت كه ميداند آن از بزرگتر را موالنا

3. Ch it t ick , William, Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, an d

also in Nasr, S.H., The Spirituality of Islam 1983, Vol. 2, 1995.

باشد/3 گرفته قرار عربي) ابن
هÇمين نÇيز عÇرب و تÇرك و ايÇرانÇي ر تأخÇم عÇÇارفشناسان بÇÇين در Çب

ميتوان را انظار اين ميشود/ ديده موالنا در عربي ابن تأثير دربارة اختالفنظرها
كرد: تقسيم بخش چهار به

اسÇتاد مÇرحÇوم جÇمله از مÇيدانÇند/ عربي ابن از متأثر را موالنا جمعي Çل او

"تجلي معادل را مولوي وجود وحدت اصل يادنامةمولوي, در هماÄي ين جاللالد
عربي) ابن (اتباع سبزواري و صدرا مال تفكر طرز كه كثرات" بر وجود منبسط نور

هÇما, نشÇر تÇهران, دوم, (چÇاپ /207 ص ,1337 يÇونسكو, تهران, مولوي, يادنامة جالل, هماÄي, /ê
بعد)/ به 212 ص ,1 ج ,13ìì

ص ,137ë چÇهارم), (چÇاپ تÇهران دانشگÇاه انتشارات عربي, ابن ين محيالد محسن, جهانگيري, /ë
/ì0ê

است/5 رفÇته عÇقيده همين بر هم جهانگيري محسن دكتر ميكند/4 معرفي است,
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كÇتابهاي تÇهران, مÇيرعاليي, احÇمد و محمدي احمد ترجمة مولوي, عرفان عبدالحكيم, خليفه /1
/2 ص ,13ëì جيبي,

ميداند/1 عربي" ابن بÔني يك "آيين بازتاب نيزمثنويرا عبدالحكيم خليفه دكتر
ÇÇ قÇونوي صدر بهواسطة يعني ÇÇ غيرمستقيم را عربي ابن تأثير جمعي Çدوم

كه (13ë7 Ç 1277) قزويني كيوان عباسعلي شيخ شا گردان از يكي مانند ميدانند,

چÇاپخانة تÇهران, چÇهاردهي, سي درÇم يÇن ورالدÇن چÇاپ نÇامه, عÇÇرفان عباسعلي, قزويني, كيوان /2
/2 Ç 1 ص بيتا, بينا,  كاويان,

كه مقاالتي در همچنين ميداند/2 متأثر عربي ابن از قونوي صدر طريق از را موالنا
شده منتشر ايران در كيهانانديشه مجلة در معاصر نويسندگان از تن سه دو قلم به

حسÇن, سيد امين, ;10 Ç 3 ص ,ì1 شمارة انديشه, كيهان دريا", دو "التقاي منوچهر, سها, صدوقي /3
/1ê9 Ç 1êë ص ,ì9 شمارة انديشه, كيهان عربي", ابن با موالنا "مالقات

است/3 شده متجلي دوباره مخالف, و موافق نظريات همين است,
كÇه ايÇن دليÇل به شايد شايگان, داريوش مانند نويسندگان از بسياري Çسوم

كÇنند, پرهيز موالنا در عربي ابن نفوذ و تأثير دربارة نهايي داوري از خواستهاند
<با عربي ابن كه: نوشتهاند و كرده كفايت دو اين بين مناسباتي وجود ذ كر به فقط

فÇرزان, تÇهران, پرهام, باقر ترجمة ايراني, اسالم در معنوي تفكر آفاق كربن: هانري داريوش, شايگان, /ê
/33ì ص دوم), 1373(چاپ

اهميت از حا كي بازهم نميكند, معلوم را مجهولي ا گرچه كه داشت>4 رابطه موالنا
است/ موضوع

/30ê ص ,13ì9 اميركبير, تهران, ايران, ف تصو در جستجو عبدالحسين, زرينكوب, /ë
ج نÇهم); (چÇاپ 13ì2 اسالمي, انتشارات تهران, مثنوي, تحليل و نقد و تفسير دتقي, محم جعفري, /ì

/ë32 Ç ë31 ص ,1ê

يÇا جÇعفري6 تÇقي د حمÇم و زرينكوب5 عبدالحسين قبيل از جمعي Çچهارم

غزلياتشمس/ گزيده بر مه مقد درضا, محم كدكني, شفيعي /7

در خÇرمشاهي يÇن ها¾الدÇب و سÇروش, عÇبدالكÇريم كÇدكني,7 شفيعي درضا محم
بÇلكه نÇيستند, قÇاÄل عربي ابن عرفان براي مدخليتي موالنا انديشههاي شناسايي
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عÇربي ابÇن مكÇتب بÇا وجÇود وحÇدت بÇه موالنا نگرش كه ميگويند باصراحت
است/ متفاوت

ابÇن آثÇار بÇه كÇافي ه توج اسالمي عرفان در Hاساس جعفري, دتقي محم ه البت
ايÇن مÇنابع برشمردن ضمن خود, كتابعرفاناسالمي در كه چنان ندارد/ عربي

جعفري, دتقي محم مه عال آثار نشر و تدوين مÆسسة تهران, اسالمي, عرفان دتقي, محم جعفري, /1
/1378

از يكÇي حÇال, عÇين در نÇدارد/1 اشÇارتي عÇربي ابن آثار از كدام هيچ به تأليف,
در كه ديگر شرحهاي مقابل در ÇÇ جعفري دتقي محم امتيازاتتفسيرمثنويتأليف
كÇه است واقÇعيت اين ÇÇ است عربي ابن عرفان براساس موالنا گفتار توجيه مقام
كÇند/ اسÇتخراج مÇثنوي از را مÇوالنا خود جهانبيني است كوشيده جعفري استاد
تÇطبيق مÇقام در گÇذشتگان مÇطالب بÇر تكيه شارحانمثنويبا اغلب كه درحالي
صدر عربي, ابن تÃوريك عرفان براساس محض عرفاني مساÄل مضامينمثنويبر
داود ندي, ج ين دالد يÆم فرغاني, ين سعدالد مانند او پيروان و شا گردان و قونوي
كه است دليل همين به بودهاند/ جامي حمن عبدالر و كاشاني زاق عبدالر قيصري,
در جÇهانبينيها عÇنوانمÇولويو بÇا خود معروف كتاب در جعفري دتقي محم
و خÇليفه يÇا عÇربي ابÇن نÇام به اشارهاي بار يك حتي وغرب, مكتبهايشرق
حتي كتاب آن در وي كه است حالي در اين استو نكرده قونوي صدر او جانشين

(چÇاپ 1370 بÇعثت, تÇهران, غÇرب, و شÇرق مكÇتب در جÇهانبينيها و مÇولوي دتقي, حمÇم جعفري, /2
جÇعفري, تÇقي د حمÇم اسÇتاد انÇديشههاي و آثار زندگي, انديشهها: تكاپوگر عبداهللا, نصري, همچنين چهارم)/

/22 ص ,1377 اسالمي, انديشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران,

و است/2 نمانده غافل بودايي كيش آموزههاي با موالنا افكار بين مشابهتهاي از
تحت موالنا نيز جعفري دتقي محم نظر به كه است واقعيت اين بر كافي دليل اين

است/ نبوده او اتباع و عربي ابن عرفاني مكتب تأثير
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عربي ابن تأثير) عدم (يا غيرمستقيم يا مستقيم تأثير دربارة حاضر, جستار
عربي ابن و موالنا اجمالي معرفي از پس وجيزه, اين است/ شده نگاشته موالنا در
خطيبي) حسين بن د محم) او پدر و موالنا مالقات اثبات به نخست قونوي, صدر و
بÇا موالنا نشر و حشر اثبات به سپس و عربي, ابن با تبريزي) (شمس او مرشد و
بر كه را قراÄني و شواهد سر, آخر و ميپردازد قونوي) (صدر عربي ابن جانشين

ميكند/ بررسي است, اراÄه قابل موالنا در عربي ابن تأثير عدم يا تأثير

قونوي صدر و عربي ابن و موالنا اجمالي معرفي Ç 2

مستقيم بهطور چه ÇÇ موالنا در عربي ابن تأثير عدم يا تأثير به كه پژوهشي در
بÇه ولو ÇÇ نÇخست كه است واجب ميشود, مرتبط ÇÇ قونوي صدر بهواسطة چه و

شوند/ معرفي فرهنگي بزرگ شخصيت سه اين ÇÇ اجمال

ابنعربي Ç1Ç2

. ه ì38 (وفات اندلسي مالكي طايي حاتمي علي بن د محم ابوبكر ين محيالد
تÇرجÇمان كتابهايفصوصالحكم, صاحب و علمي عرفان بنيانگزار م) 12ê0
آثÇار مÇيان از است/ العÇظم¹ كÇتاب تÇاجالرسÇاÄلو Çيه, مك فÇتوحات االشراق,
را وجÇود وحÇدت مكÇتب كÇه است كÇتابي ترين همÇم ابنعربي,فصوصالحكم
ف) صوÇت و كÇالم حÇديث, (قÇرآن, اسÇالمي منابع از استفاده با وجهي بهبهترين
غÇير و نوافالطوني و اسكندراني حكمت يعني فرااسالمي و اشاعره عقايد برپاية
بÇاورهاي يÇهودي, فÇيلون فÇلسفة رواقÇيون, مسÇيحي, گنوستيسم جمله (از آنها

دانشگÇاه ادبÇيات دانشكدة مجلة الصوفيه>, فلسفته عربي ابن استقي اين <من ابوالعال¾, عفيفي, /1
/2ë ص م, 1933 مصر,

بÇالنسبه كتاب اين است/ كرده تبيين فا)1 اخوانالص و قرمطيان اسمعيلي, باطنيان
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منظوم و منثور آثار در است, ابنعربي انديشههاي از بخشي تنها شامل كه  كوتاه
شرح صد يك از بيش گذاشتهو عظيم تأثيري عارفان بعد نسلهاي فارسي عربيو
بههمين و الهياند كلمات پيامبران همة عربي, ابن نظر به است/ شده نوشته آن بر
هفت و بيست مشتملبر مجموع در كه كرده تبويب نوعي ويفصوصرا جهت

است: زير شرح به فص
آدم/ كلمة در الهي حكمت فص (1

شيث/ كلمة در نفثي حكمت فص (2
نوح/ كلمة در سبوحي حكمت فص (3

ادريس/ كلمة در قدوسي حكمت فص (ê
ابراهيم/ كلمة در مهيمنيه) (يا مهيمي حكمت فص (ë

اسحاق/ كلمة در ي حق حكمت فص (ì
اسماعيل/ كلمة در علي حكمت فص (7

يعقوب/ كلمة در روحي حكمت فص (8
يوسف/ كلمة در نوري حكمت فص (9
هود/ كلمة در احدي حكمت فص (10

صالح/ كلمة در فاتحي حكمت فص (11
شعيب/ كلمة در قلبي حكمت فص (12
لوط/ كلمة در ملكي حكمت فص (13

عزير/ كلمة در قدري حكمت فص (1ê
عيسي/ كلمة در نبوي حكمت فص (1ë

سليمان/ كلمة در رحماني حكمت فص (1ì
داوود/ كلمة در وجودي حكمت فص (17
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يونس/ كلمة در نفسي حكمت فص (18
ايوب/ كلمة در غيبي حكمت فص (19

يحيي/ كلمة در جاللي حكمت فص (20
زكريا/ كلمة در مالكي حكمت فص (21
الياس/ كلمة در ايناسي حكمت فص (22

لقمان/ كلمة در احساني حكمت فص (23
هارون/ كلمة در امامي حكمت فص (2ê
موسي/ كلمة در علوي حكمت فص (2ë

رسÇول سنان بن (خالد خالد كلمة در ممدي) (يا صمدي حكمت فص (2ì
يافت)/ ف تشر ت نبو به اسالم پيامبر قرب به كه بود

صÇص ,1370 الزهÇرا¾, انÇتشارات تÇهران, عÇفيفي, ابÇوالعÇال¾ چÇاپ الحكÇم, فصوص عربي, ابن /1
/ë8-ë7

د(ص)1 محم كلمة در فردي حكمت فص (27
بÇعد قÇرنهاي زندگينامههاي و تواريخ همة در Hتقريب عربي ابن حال شرح
نوري,تاريخاالسالم بستانالعارفين مقري, الطيب نفح در جمله از است, آمده
كÇثير, ابن والنهايه البدايه يافعي, الجنان مرآت صفوي, بالوفيات الوافي ذهبي,
مÇعصوم طÇراÇÄقالحÇقايق العباد, ابن شذراتالذهب شعراني, الطبقاتالكبري
از آنها در كه شده نوشته شا گردانش ط توس عربي ابن از نيز زندگينامه چند عليشاه/
از يكÇي است/ شÇده دفÇاع بÇودند, زده او بÇه بÇعضي كÇه اتÇهاماتي برابÇر در وي
ط وسÇت كÇه است البÇغدادي ابÇراهÇيم تأليÇف عÇربي مناقبابن اينها قديميترين
از فهرستي آن مة مقد در و شده منتشر بيروت در 19ëë سال به منجد ين صالحالد

/297 ص نصر, حسين سيد قلم به مسلمان; حكيم حواشيسه از نقل /2

است/2 شده آورده عربي ابن منابع
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Ç2Ç2موالنايرومي

مولوي, به معروف م), 1273 . ه ì72 (وفات بلخي د محم ين جاللالد موالنا
Ç ëê3) سلطانالعلما¾ به ملقب و بها¾ولد به معروف خطيبي حسين بن د محم فرزند
نوجواني در و شد زاده بلخ در م 1207 . ه ì0ê در بلخ, ديار مرشد و خطيب (ì28
از پدر همراه به مغوالن خانمانسوز حملة از پيش درست ه, ì18 حدود در يعني
گÇرديد/ نايل نيشابوري عطار ديدار به نيشابور در و شد بيرون حجاز قصد به بلخ
ه ì22 سÇال بÇه پÇدر خدمت در آنجا از و رفت حج سفر به بغداد طريق از سپس
آنكÇه تا بماند, "الرنده" شهر در سال هفت و آمد فعلي) (تركيه صغير بهآسياي
مردم نيز و ه) ì3ê Ç ì1ì) سلجوقي كيقباد ين عال¾الد خواهش به سرانجام او پدر

كرد/ اختيار سكونت بود, روم سالجقة پايتخت كه قونيه در ديار آن
بÇرهانالديÇن از پÇدر مÇرگ از پس و بها¾ولد خويش پدر از نخست موالنا
اين تأليفات تأثير بياموخت/ را عرفاني عوارف و اسالمي معارف ترمذي, محقق
بÇود/ بسÇيار مÇوالنا در است, شÇده عنوانمعارفتدوين با كتابهايي در كه دو
مافيه فيه درمثنويوديوانشمسو كتابها آن مباني و عمده اصول از چنانكه
در تÇرمذي برهانالدين مرگ از پس سرانجام موالنا يافت/ ميتوان اقتباسهايي
رياست اوج در آنكه تا نشست/ افتا¾ و ارشاد و تدريس مسند بر م 12ê0 . ه ì38
سال به نداشت بيشتر سال هشت و سي هنوز كه وقتي قونيه, در طريقتي و شريعتي
به معروف تبريزي ملكداد بن علي بن د محم شمسالدين جادويي كمند به ه ìê2
پرشوري عاشقانة عرفان به موروثي زاهدانة عرفان از و شد گرفتار تبريزي شمس
در مÇوالنا زد/ هÇم بÇر را او دنÇياي و سÇاخت ديگرگون را او سير كه يافت دست

ميگويد: مرموز مرشد اين في معر
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آمÇد پÇيش بÇه مسÇتيم رفÇتم, بÇرون خانه از
كÇاشانه و گÇلشن صÇد مضمر, نظرش هر در

ايجان گفت: تسخرزدو تو? زكجايي  گفتم:
فÇÇرغانه ز نÇÇÇيميم تÇÇÇÇركستان, ز نÇÇÇÇيميم

دل و جÇÇان ز نÇÇيميم گÇÇل, و آب ز نÇÇيميم
دردانÇÇه هÇÇمه نÇÇيمي دريÇÇا, لب نÇÇÇÇيميم

چون و شدند خشمگين خود مرشد حالت تغيير اين از او مريدان از جمعي
كشÇتند/ را شÇمس ميدانستند, خود مرشدزادة و مرشد گمراهي موجب را شمس
گفت غزلها او ياد به و ماند وفادار او طريقت به شمس مرگ از پس حتي موالنا
كه زركوبرا فريدون صالحالدين موالنا سرانجام, بهديوانشمسمعروفشد/  كه
سال چند نيز ين صالحالد اما داد/ قرار ه توج مورد بود, برگزيده خود جانشيني به
را چÇلبي يÇن حسامالد موالنا او از بعد موالنا, گفت/ وداع نابهنگام را دنيا دار بعد,
خواهش به را يعنيمثنويمعنويخويش خود اثر ترين مهم و برگزيد بهمÆانست
بÇيت) هزار پنج و بيست مثنوي(شامل ناميد/ نامه" "حسامي و درآورد نظم به او
مشترك مواريث ارزندهترين از يكي بلكه فارسي عرفاني كتاب بزرگترين نهتنها

است/ بشري ادرا كات
مريدان و كرد وفات قونيه در م/ 1273 . / ه ì72 سال جمادياالÐخر در موالنا

مÇجلس, چÇاپخانة تهران, بلخي, د محم ين جاللالد موالنا احوال تحقيق در رساله بديعالزمان, فروزانفر, /1
/(13ëê زوار, تهران, چاپ, (تجديد 131ë

برداشتند/1 او جانشيني به را ولد سلطان فرزندش او,

Ç3صدرقونوي Ç2

بود/ ابنعربي آثار شارح شا گردو بهترين ه) ì73 Ç ì0ë) قونوي ين صدرالد
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ياد قونوي" اسحاق ين مجدالد السالطين "استاد عنوان با او از كه قونوي صدر پدر
از هم فاق ات به دو اين و شد آشنا ابنعربي با حج سفر در ه ì00 سال به  كردهاند,
چÇون و شÇد مÇتولد قÇونيه در بعد سال پنج قونوي, صدر آمدند/ آناتولي به مكه
و رعÇايت بÇه بÇنا زمÇان آن رسÇم به عربي ابن داد, دست از كودكي در را پدرش
نكÇاح بÇه را قÇونوي) صدر (مادر او همسر رفتهاش, دست از دوست از حمايت
برد مصر به خود با را او و گرفت برعهده را قونوي صدر تربيت و درآورد خويش
تكميل از پس قونوي, صدر ميداشت/ بهرهور خويش معارف از را او جا همه و
تأسÇيس خÇانقاهي و مÇدرسه آنجا در و بازگشت قونيه به عملي, و علمي مراتب

/ 8 ج ,199ë ليدن, اسالم, داير¸المعارف قونوي", "صدر ويليام, چيتيك, /1

 كرد/1
صدر فكر ت قو و تأليف, و تدريس در نظم بيان, قدرت تقرير, حسن اثر بر
فÇخرالديÇن Çندي, ج دالديÇن يÆÇم كه شدند جمع او گرد زيادي شا گردان قونوي,
ايشÇانانÇد/ مشÇاهير جÇمله از فرغاني سعيدالدين تلمساني, الدين عفيف عراقي,
تأويÇل جمله: از گذاشت برجاي خود از بسياري تأليفات قونوي, صدر بهعالوه,
و عربياند به همه شرحالحديثكه الغيب,نصوص,فكوك, مفتاح سورةحمد,
آن قÇونوي, صدر حال شرح بهترين پارسي, نيزتبصر¸المبتديومفاوضاتبه

است/ نوشته درداير¸المعارفاسالم چيتيك ويليام كه است

عربي ابن با موالنا مالقات Ç 3

در نÇقلي دليÇل و تÇاريخي سÇند چندين عربي, ابن با موالنا آشنايي باب در
جمله: از است دست

ديدار به دمشق در (ì28 Ç ëê3) بها¾ولد پدرش با موالنا كه است روايت Çل او
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بانه دÆÇم مÇوالنا بÇود, زمÇان رسم كه چنان بازگشت در رفتند/ ابنعربي زيارت و
يك پي از اقيانوسي <سبحاناهللا, گفت: ابنعربي ميكرد, حركت پدرش سر پشت

/ê3 ص فروزانفر, /1

ميرود/>1 درياچه
رسÇالة هÇمچون مÇوالنا, احÇوال در موجود منابع كهنترين گزارش به Çدوم

ص ,3 ج ,13ì8 اقÇبال, تÇهران, نفيسي, سعيد چاپ موالنا, حال شرح در رساله سپهساالر, فريدون /2
/2ë-23

ج ,13ì0 مشÇعل, تهران, شريعت, جواد محمد دكتر چاپ جواهراالسرار, كمالالدين, خوارزمي, /3
/133 ص ,1

دمشÇق در مÇوالنا بÇرمÇثنوي,3 خÇوارزمÇي كمالالدين شرح سپهساالر2 فريدون
را احتمال اين نيز فروزانفر مان بديعالز مرحوم است/ رسيده عربي ابن بهصحبت

همانجا/ فروزانفر, /ê

سÇابقة دمشÇق, در مالقات اين وقوع خارجي مÆيد ما, نظر به ميكند/4 تأييد Hقوي
چÇنانكه است; قÇونيه از عÇربي ابن با موالنا آشنايي و قونيه در عربي ابن اقامت
مÇادر با قونيه در ابنعربي كه دارد تصريح قونوي, صدر ترجمة ذيل معتبر منابع

كÇتاب, نشÇر و تÇرجÇمه بÇنگاه تÇهران, فÇروزانÇفر, بديعالزمان چاپ كرماني, ين اوحدالد مناقب, /ë
اطالعات, تهران, عابدي, محمود چاپ االنس, نفحات حمان, عبدالر جامي, و 8ë Ç 8ê صص ,13ê8

/ëëë ص ,1370

مÇورد ì01 در عÇربي ابن كه ميدانيم عالوه به است/5 كرده ازدواج قونوي صدر
از ل او كيكاووس او پسر استقبال مورد ì07 در و ل او كيخسرو تكريم و استقبال

سخن قونيه در او اقامت و صغير) (آسياي روم به او سفر از عربي ابن احوال باب در منابع اغلب /ì
العربي, ابن مناقب البغدادي, ابراهيم عربي: ابن زندگينامة قديميترين به ك/ ر/ نمونه براي  گفتهاند/

م/ 19ëë بيروت, د, منج ين صالحالد چاپ

دمشق, به سفرش از قبل بايد موالنا, پس است/6 شده واقع قونيه در روم سالجقة
از بسياري چنانكه باشد, شنيده قونيه در عربي ابن اقامت دليل به را ابنعربي نام
سخن قونيه در عربي ابن ت درازمد اقامت درنفحاتاز جامي جمله از نويسندگان
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/381 ص همانجا, جامي, /1

يعني پدرش مرگ از پس سال دو موالنا است, مسلم آنچه صورت هر به  گفتهاند/1
در آنÇجا و رفت حÇلب بÇه قÇونيه از رسÇمي علوم مراتب تكميل براي ه ì30 در
سال سه از بعد و كرد ذ تلم العديم ابن كمالالدين نزد و گزيد اقامت حالويه مدرسة
دمشÇق در و بÇماند شÇهر آن در سÇال چÇهار و رفت دمشÇق بÇه حÇلب در اقامت

امÇين, عÇلينقي سÇيد چاپ عربي), ابن صلوات (شرح معصوم چهارده مناقب صالح, سيد خلخالي, /2
/38 ص ,13ìì وحيد, تهران,

وفÇات پÇدرش كÇه ì28 سال تا Hق محق ا گرچه است/2 رسيده عربي ابن بهصحبت

همانجا/ بديعالزمان, فروزانفر, /3

در ترمذي ق محق برهانالدين خدمت در آن از بعد سال دو و بود قونيه در يافت,3

همانجا/ همو, /ê

ماند/4 قونيه
در اوست, مرگ سال كه ì38 تا ì20 از ابنعربي كه ميدانيم ديگر سوي از

افست/ عفيفي, ابوالعال¾ چاپ فصوص, ين, محيالد عربي, ابن /ë

بÇراي پس است/5 سÇاخته جÇا آن در ì2ì سال به وفصوصرا است بوده دمشق
انÇفسي, و آفÇاقي و مكÇاني و زمÇاني لحاظ از دمشق در ابنعربي با موالنا ديدار

است/ مفقود مانع و موجود مقتضي
بÇا خود مفاوضات و مناقشات به مقاالتخود در نيز تبريزي شمس ÇومÇس

/12ëص ,13ëì خوارزمي, تهران, موحد, علي محمد دكتر چاپ مقاالت, تبريزي, شمس /ì

شيخ <وقتها كه: است گفته ابنعربي حق در جمله از و دارد/6 تصريح ابنعربي
مÇتابعت امÇا شÇرعم, اهÇل بÇندة گÇفتي و كردي ركوع و سجود عربي] [ابن د محم

/3ë7 ص همو, /7

آمدي بسيار اين عربي] [ابن د محم شيخ سخن <در است: گفته كه آن يا نداشت/>7
او به وقتها كردي/ خطا ديدمي را او آنگاه و كرد/ خطا فالن و كرد خطا فالن  كه
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/298 ص همو, /1

قومي/>1 ميزني تازيانه فرزند! گفتي: فروانداختي, سر بنمودمي/
اظÇهار درديوانشÇمسضÇمن موالنا شخص كه اين تر, مهم همه از Çچهارم

صالحه جبل روحانيت دمشقو در خود اقامت از تبريزي, شمس به نسبت اشتياق
ميگويد: سخن ابنعربيست جمله از و عرفا ا كابر مدفن  كه

,1ê93 غÇزل چهارم), (چاپ 13ì9 طلوع, نشر تهران, عباسي, محمد چاپ شمس, ديوان موالنا, /2
همانجا/ خلخالي, نيز ,ëë8 ص

دمشقيم2 درياي غرقة ما گوهر زان گوهر ز كانيست صالح, جبل اندر
پدر, حضور در چه ابنعربي با موالنا صحبت و ديدار و آشنايي رابطة البته
دمشق در شخصي و خصوصي مالقاتهاي در چه و تبريزي, شمس طريق از چه
مÇقولة از ه) ì37 تÇا ì30 سÇالهاي بÇين (يعني پدرش مرگ از پس سال سه دو
احتمالي تأثير واسطة و وسيله عمدهترين لذا است/ بوده ا كابر با اصاغر صحبت
و مÇعاشرت و نشÇر و حشÇر مÇوالنا بÇا كه است قونوي صدر موالنا, در ابنعربي

است/ داشته نزديك مصاحبت

قونوي صدر با موالنا نشر و حشر و صحبت Ç ê

از يكي وي داشت/ خانقاه و مدرسه قونيه در موالنا, با همزمان قونوي صدر
او با (710 (وفات توسي نصير خواجه كه بود خويش عهد عارفان حكيمانو ا كابر
مÇعروف مÇاهيت) و وجÇود مÇباحث بهمفاوضات(در كه است داشته مكاتباتي

ملك صدراعظم/// و معظم خواجة ميشود: شروع چنين نصير خواجه به قونوي صدر مكتوب /3
تأسÇيس و مÇواصÇلت طÇلب كه نيست پوشيده معظم جناب آن غيبنماي رأي بر العصر/// حكما¾
الصور¸ حيث من التقا¾ چون و است/// بوده مألوف و معهود سنتي پيوسته فضل اهل با مودت قواعد
Ñ

صÇدرالمÇل¹ > جوابيهاش مكتوب طي را قونوي صدر نهتنها نصير خواجه و است3
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Ø

قÇواÇÄد از كه نخواست بود, متعين مكاتبت/// طريق به مواصلت طلب داشت, ري تعذ هذه والحال¹
ذات آن افكÇار نتايج از و باشد خالي مفاتحه اين است, نفسي ترقيات صور شريفترين كه علمي
فساد و ت صح تا/// فرستاد خدمت به مسايل/// مشكالت از چند مسألهاي ماند/// بينصيب شريف

فرماييد/// بيان آن///

بلكه كرده خطاب االرضين> في والعلما¾ الحكما¾ ملك الطريق¹, برهان الحقيق¹, لسان والدين,

است/ شÇده چÇاپ بÇرلن) (چاپ توسي نصير خواجه االشراف اوصاف ضميمة به نامه دو هر متن /1
محجوب/ جعفر محمد چاپ الحقايق, طراÄق نايبالصدر, نك: نيز

است/1 خوانده عاشق" مستفيد صادقو "مريد را خود جهان"و ا كمل "افضلو را او
پايمردي به سرانجام اما بود/ موالنا منكر و معارض كار آغاز در قونوي صدر
در ارمÇوي) ين سراجالد شيخ نام (به خود مريدان و شا گردان از يكي وساطت و
مÇوالنا بÇا بÇازديد و ديد و مالقات به و درآمد موالنا مخلصان و ارادتمندان حلقة
<ايÇن گÇفت: خود مريدان به آمد, بيرون موالنا مجلس از كه بار يك و پرداخت

/119 Ç 118 صص همانجا, فروزانفر, /2

غيرت/>2 قباب مستوران جملة از و است عنداهللا من مÆيد مرد,
ديدار به موالنا روزي كه است كرده درمناقبالعارفينگزارش افال كي احمد
تدريس ديد, را موالنا چون ميگفت حديث ين صدرالد> و بود رفته قونوي صدر

همانجا, زرينكوب, و 393 Ç 392 صص ,1 ج تهران, العارفين, مناقب احمد, ين شمسالد افال كي, /3
/12ì ص

وا گذاشت/>3 بدو را حديث
آنÇچه شÇرح به موالنا به نسبت قونوي صدر از ارادت حصول حال عين در

است/ مستبعد بسيار است, آورده افال كي
مÇنابع از قونوي صدر با موالنا روابط باب در چند شواهدي و نكات ا كنون
شيوة رهگذر اين از تا ميپردازيم, آنها تحليل و تجزيه به و ميكنيم ذ كر مختلف
و شÇود مقايسه قونوي صدر حكيمانة و عالمانه شيوة با موالنا عاشقانة و قلندرانه
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گردد/ روشن يكديگر در دو اين تأثير عدم يا تأثير بالمĤل
برفصوص او شرح و است ابنعربي مكتب شارحان بهترين از خود كه جامي
جمله از ميكند درنفحاتاشاره مهم نكتة چند به است برخوردار خاص ارزشي از

كه: اين
اقÇتدا قÇونوي صÇدر به جماعت نماز در خود حيات در رومي, موالناي Ç 1

/ê2ì ص همانجا, جامي, /1

است/1 ميكرده
جنازة نماز كه كرد مريدانوصيت به خود موت مرض در رومي, موالناي Ç 2

/êëì ص همانجا, /2

شود/2 تفويض قونوي صدر به او
جÇلوس قÇونوي صدر سجاده بر احترام, و ب تأد باب از رومي, موالناي Ç 3
نشستم?>/ چرا شيخ سجادة بر كه گويم جواب چه قيامت <به است: گفته و نكرده

آن بÇر او كه سجادهاي بر موالنا چون متقابل, احترام باب از قونوي صدر و
بدون ÇÇ هم مثل دو, هر بايد گفت و افكند دور را سجاده نكرد, جلوس بود, نشسته
ارشاد و قطبيت مقام نشانة فه متصو عÔرف در كه "سجادهنشيني" امتياز يكي كه آن

/ëëì ص همانجا, /3

بنشينند/3 زمين بر هم كنار در ÇÇ باشد داشته است,
است: گفته موالنا حق در قونوي صدر Ç ê

مÇردانÇه مÇرد ايÇن غÇاشية بÇودندي, عÇهد اين در جنيد و بايزيد ا گر
و اوست دي محم فقر خوانساالر نهادندي/ خود جان بر منت و برگرفتندي

/êìë ص همانجا, /ê

ميكنيم/4 ذوق وي طفيل به ما

و تجليل اين و بودهاند ن قريبالس قونوي صدر و موالنا كه است معلوم البته
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يا سني م تقد جهت از نه و موالنا معنوي مقام جهت از تنها موالنا از قونوي تكريم

همانجا/ زرينكوب, /1

كردهاند/1 اشاره معني اين به نيز ديگران چنانكه اوست/ اجتماعي يا علمي ق تفو
قونيه به دايه به معروف (ìëê (وفات رازي ين نجمالد شيخ كه مقطعي در Ç ë
را اخير نكتة اين خواندهاند/ نماز او سر پشت دو هر قونوي و موالنا است, آمده
جامي) همزلف يا باجناغ . (باجناق داماد هم (939 (وفات صفي علي ين فخرالد

ترتيب: اين به است كرده بيان بيشتري تفصيل با درلطاÄفالطواÄف,
موالنا با و افتاد روم به است/// مشهور دايه به كه رازي ين نجمالد شيخ
گÇويند داشÇتند/ صÇحبتها قÇونوي ين صدرالد شيخ و رومي ين جاللالد
جÇماعت و دادنÇد شام نماز بانگ بودند/ جمع مجلس يك در همه وقتي
پيش او و كند پيشنمازي كه كردند التماس ين نجمالد شيخ از ا كابر شد/ قاÄم
تمام نماز چون خواند/ الكافرون" ها اي يا "قل سورة ركعت دو هر در و رفت
شÇيخ كÇه: گفت طيبت وجه بر ين صدرالد شيخ با ين جاللالد موالنا شد,
يك يÇعني ما/ براي بار يك و خواند شما براي بار يك Gظاهر ين نجمالد

ص ,13êì اقÇبال, تÇهران, مÇعاني, گÇلچين احÇمد چÇاپ الطواÇÄف, لطاÄف علي, ين فخرالد صفي, /2
/171-170

را/2 ما بار يك و ساخت مخاطب كفر به را شما بار

برميآيد: نكته چند باال متن از
در و مقيم و مستقر قونيه در قونوي صدر و رومي موالناي كه اين ل او Çالف

رسيد/ قونيه به و افتاد روم به دايه ين نجمالد كه بودند ا كابر و مشايخ زمرة
يكÇديگر بÇا دايÇه, يÇن جمالدÇن شيخ و قونوي صدر و موالنا كه اين دوم Çب

ÇÇ حكÇماست و علما و عرفا مجلس مرسوم چنانكه ÇÇ يعني داشتند"/ "صحبتها
ايÇن Çا ام داشتهاند/ عالمانه گفتگوهاي و مناظرات و مباحثات و علمي مفاوضات
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بÇوده نميتواند تأثر و تأثير و استفاده و افاده از خالي بيگمان ا گرچه صحبتها
مÇقولة از بÇلكه است نÇداشÇته شÇا گÇرد و اسÇتاد بين تعليم و تدريس جنبة باشد,
همپايه و همرتبه عارفان و عالمان و دانشيان بين همصحبتيهاي و  گردهماييها

است/ ميبوده
از هم و سال و سن جهت از هم دايه, ين نجمالد تاريخ, آن در كه اين سوم Çج

چنانكه است/ بوده برتر قونوي صدر و موالنا از طريقتي, پايگاه و احترام جهت
قونيه ا كابر باز و دانستهاند او خلفاي از را موالنا پدر بعضي جامي, گزارش به حتي
ميدانيم نيز داشتهاند/ م مقد قونوي صدر و موالنا بر پيشنمازي و پيشوايي در را او
شÇا گÇردان از قونويست صدر و موالنا همرتبههاي از كه حموي ين سعدالد  كه

است/ بوده دايه ين نجمالد
ن قريبالس و افق هم بسيار يكديگر با قونوي صدر و موالنا اينكه چهارم Çد

چÇنين مزاح و طيبت وجه بر صدر با موالنا چنانكه بودهاند/ مأنوس و نزديك و
ميراند چوب يك به را او و را خود و ميآورد زبان بر دوان هر كفر به داير سخني

دارد/ قبول به ي تلق انتظار خود مخاطب از و ميگمارد كافران ردة در و
ين نجمالد يعني عارف سه هر اين عرفاني مسلك و مشرب كه اين پنجم Çه

كÇه است رهگÇذر اين از و است بوده متفاوت هم با قونوي صدر و موالنا و دايه
نماز وقت تا سه هر اين بين كه مجلس آن مناقشههاي و مباحثهها پي در ÇÇ موالنا
Çها اي "يÇا خÇطاب دايÇه, يÇن نجمالد كه ميگويد قونوي صدر به ÇÇ داشت ادامه شام
دايÇه يÇن نجمالد يعني ما>/ براي بار يك و خواند شما براي بار <يك را الكافرون"

ميانگارد/ كفر را ما مشرب هم و شما مكتب هم كه دارد مكتبي
از نÇهتنها دو, آن عمر اواخر در قونوي صدر و موالنا بين ارتباط حسن Ç ì
ازمÇثنويمÇعنوي هÇمچنين بÇلكه بÇاال در شÇده ياد رجالي و تاريخي  گزارههاي
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ماروت و هاروت داستان شرح طي جا يك موالنا چنانكه است آشكار بهخوبي
گويد: قونوي صدر حق در

,20ë ص ,1 دفÇتر ,13ì8 مÇولي, انÇتشارات تهران, افست, نيكلسن, رينولد چاپ مثنوي, موالنا, /1
/13 سطر ,ìì ص ,1 دفتر رمضاني, چاپ نيز ;12 سطر

العÇÇالمين1 رب مÇÇعنيهاي بÇÇÇحر ديÇن شÇيخ هÇواهللا المÇعني  گÇفت
كرده اشاره چنين زمانه" "قطب عنوان به او عرفاني بلند مقام به ديگر جاي و

است:
بÇود بيتمكين سخت چوبين پاي بÇÇود چÇÇوبين اسÇÇتدالليان پÇÇاي

/130 ص ,1 دفتر نيكلسن, چاپ مثنوي, همو, /2

خÇيرهسر2 گÇردد كÇوه ثÇباتش ديÇÇدهور كز انÇÇزم قÇÇطب آن غÇÇير
بهمعني بزرگ, دو اين اجتماعي ارتباط حسن كه است مسلم حال, عين <در
گÇفتيم پÇيشتر كه همچنان زيرا نيست/ ايشان طريقتي و فلسفي و فكري يگانگي
جذبه/ و عشق طرفدار موالنا اما است, بحث مسند و درس كرسي صاحب قونوي,
مÇوالنا بÇه قÇونوي كرد, بيان را مطلبي صحبت, مقام در موالنا وقتي كه است اين
واضح و صريح بهطور سهولت بهاين را شكلي بدين مسايل نحو چه به شما  گفت:
طÇور چÇه شÇما كÇه مÇتعجبم من گفت: موالنا ميدهيد? قرار همگان دسترس در

/ëë ص همانجا, آشتياني, /3

ميكنيد/>3 تقرير غامض اينگونه را آساني اين به مسايل
با موالنا مكتب و مشرب اختالف جهات ترين مهم از يكي اخير, نكتة اين
ابنعربي, عرفان پيچيدة و غامض مكتب كه معني اين به اوست/ اتباع و ابنعربي
تÇا چÇنانكه مÇيآيد/ حكمي و عقلي علوم صان متخص و علم اهل كار به Gمنحصر
حكمت عالي متون عنوان به آن شروح و ابنعربي امروز,فصوصالحكم همين
كÇهمÇثنوي درصÇورتي است/ تدريس و مباحث موضوع و درس متن عرفان, و
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بÇا و سÇاده زبÇان به ازفصوصنيست كمتر معني, و عمق جهت از ا گرچه موالنا
بÇه ÇÇ عاميانه حكمت و عامه فرهنگ از استفاده با ÇÇ داستانسرايي و ه گويي قص
عÇبدالحسÇين اسÇتاد قÇول بÇه و است پÇرداخÇته اخÇالقي و عÇرفاني مÇفاهيم بيان
كه آنگونه ÇÇ را واحد و هماهنگ فلسفي نظام يك درمثنوي<نبايد زرينكوب,

/30ê ص ,13ì9 اميركبير, تهران, ايران, ف تصو در جستجو عبدالحسين, زرينكوب, /1

به متعلق ابنعربي مدرسة ديگر, تعبير به كرد/>1 جستجو ÇÇ هست فالسفه نزد در
مستلزم مدرسه, آن به ورود كه است الخواص اخص و الخاص خاص بلكه خواص

در كÇه درصÇورتي است/ عقلي فنون در ساله چندين زحمت و علمي مراحل طي
باز نكرده تحصيل و تحصيلكرده و خاص و عام از كس همه روي بر موالنا مكتب
سطح در قبلي تحصيالت و علمي زبان دانستن مستلزم ابنعربي, مكتب فهم است/
و خÇليفه قÇونوي, صÇدر مÇثل بزرگي س مدر و حكيم دليل, همين به است/ عالي
باز و ندارد شروطي و شرط هيچ موالنا, مكتب فهم برعكس, ميشود/ او جانشين
عامي افرادي كه را چلبي ين حسامالد و زركوب ين صالحالد موالنا دليل, همين به
انÇتخاب خÇود جانشيني به بودند, باطني, سلوك و سير اهل اما نخوانده, درس و

 كرد/

موالنا در عربي ابن تأثير عدم بر شواهد Ç ë

نشر و حشر نيز و يكديگر با دو آن مالقات رغم بر موالنا, در ابنعربي تأثير
اين بر داله شواهد است/ بوده اندك بسيار ابنعربي), (خليفة قونوي صدر با موالنا
سوي از مكتبي و محتوايي و سو يك از ادبي و تاريخي دستة دو به ميتوان را قول

كرد: اراÄه چنين را آنها و كرد تقسيم ديگر
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Ç1Ç5شواهدتاريخيوادبي

و فÇرهنگي ديÇني, عÇلمي, رجال از بسياري نام به خود آثار در موالنا Çل او

است, ابÇنعربي شا گرد كه قونوي صدر حتي و غزالي ابوحامد جمله از طريقتي
شÇمس هÇمچون خÇود عالقة مورد شخصيتهاي نام عالوه به است/ كرده اشاره
كÇرده يÇاد روشÇني به را و/// چلبي ين حسامالد و زركوب ين صالحالد و تبريزي
ابنعربي, از موالنا ا گر است/ نياورده ميان به نامي ابنعربي از كجا هيچ اما است/
كرده ذ كر دين شيخ عنوان به را قونوي صدر نام كه آن به عنايت با بود, شده متأثر

ميكرد/ اشارتي نيز ابنعربي خود نام به است,
جÇمله از بسÇياري كÇتابهاي مÇوالنا تاريخي, و ادبي منابع روايت به Çدوم

بÇر Çا ام است, ميخوانده را متنبي وديوان سلمي, ولد,تفسير بها¾ معارفپدرش
باشد/ خوانده را او آثار موالنا كه نديدهايم روايتي ابنعربي پرنويسي رغم

از مÇاع دي متعد كتابهاي به خود آثار در موالنا كه ميدانيم همچنين Çسوم

جمله: از است, كرده اشاره صوفيان رساالت و صحف و حديث
ميكند: ياد درمثنويچنين مكي ازقوتالقلوبابوطالب موالنا Çالف

تÇÇذكارلوي روزيش هÇÇÇر بÇÇÇÇود سÇÇوي راه در سÇÇال نÇÇهصد نÇÇوح
القلوب" "قوت نه خوانده "رساله" نه القÇÇلوب زيÇÇاقوت گÇÇويا او لعÇÇل

/2ìëê Ç 2ìë2 ابيات ,ì دفتر مثنوي, /1

روح1 شÇرح و كشÇوف ينبوع بلكه شÇروح از هÇيچ نÇاموخته را وعÇÇظ
گويد: مسلم و بخاري بابصحاح در موالنا Çب

/3êìê ,1 دفتر همانجا, /2

حÇيات2 آب مشÇرب انÇدر هÇالك روات و احÇاديث و صÇحيحين بÇي
اسÇعد يÇن فخرالد رامين و ويس و نظامي شيرين و خسرو از حتي موالنا Çج



ايران عرفان êì

ميگويد: كه آنجا است/ كرده استفاده هم دمنه و كليله و  گرگاني
هÇمدگر جÇان و خÇون قÇÇصد پÇÇÇÇرقدر كÇÇرد لعÇÇÇÇÇبتان عÇÇÇÇÇÇÇÇاشقان
ابÇلهان آن فÇراق از كÇردند چÇه شيرينبخوان كÇه و رامين,خسرو ويسو

/120ë Ç 1203 ابيات ,ë دفتر همانجا, /1

چÇيز1 نÇه هواهÇاشان و چيزند نه هم نÇيز مÇعشوق و عÇاشق شÇد فÇنا  كÇÇه
و كÇليله با را شاهنامه نيز آنجا در و است برده نامي نيز شاهنامه از موالنا Çد

است/ دانسته جايگاه هم دمنه
عÇتو از قÇرآن كÇه بÇاشد هÇÇمچنان تÇÇو پÇÇيش كÇÇليله يÇÇا شÇÇÇÇاهنامه

/38 Ç 2 ابيات ,ë دفتر همانجا, /2

بÇاز2 چشÇم عÇنايت, كÇحل كند مÇجاز كه و حÇق از بÇاشد آنگÇه فرق,
بÇرخÇي ليÇه او مÇواد و بÇوده مأنÇوس كÇليله بÇا شÇÇاهنامه از بÇÇيش مÇÇوالنا

است: گرفته وام آن از را حكايتهايش
بÇيبيان زدمÇنه نÇوشد سÇخن چون بÇيزبان كÇليله آن گÇفت همي  كي
بشÇر بÇينطقي كÇرد, چون آن فهم هÇÇمدگر لحÇÇن بÇÇÇÇدانسÇÇÇÇتند ور
فÇنون چه هر بر خواند و رسول شد چÇون دمÇنه آن گاو و شير ميان در
پيل گشت ترسان ماه زعكس چون نÇبيل گÇاو شÇد شÇير وزيÇÇر چÇÇون
Çراست م را لكلك زاغ با كي ورنه افÇتراست جÇمله دمÇنه كÇليله ايÇÇن
است دانÇهاي مÇثال وي انÇدر معني است پيمانهاي چون ه قص برادر اي

/3ì23 Ç 3ì17 ابيات دوم, دفتر همانجا, /3

نÇقل3 گشت گÇر را پÇيمانه نÇÇنگرد عÇÇقل مÇÇرد بگÇÇيرد مÇÇعني دانÇÇه
جمله از است/ دمنه و كليله از ههايمثنوي, قص از يكي منشأ كه ميبينيم باز

ميشود: آغاز بيت اين با كه نخجيران حكايت
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/ 899 بيت ,1 دفتر همانجا, /1

را1 ه صÇح كÇن طلب ه قص آن واندر را ه صÇÇق آن جÇÇو بÇÇÇاز كÇÇÇÇليله از
ماهي, سه و آبگير ه قص پيل, و خرگوش ه قص طبل, و روباه داستان همچنين
كليله از برگرفته Hقطع شير, گاوميشو اعتماد تصوير شيرگرو روباهو و خر داستان

است/ دمنه و
چÇه حكÇايتها, و هها صÇق از موالنا كه معناست اين به مباحث, اين مطالعة
داستان و قرآن قصص نهتنها هها قص اين و است برده بهره شفاهي, چه و مكتوب
فه متصو و اوليا¾ و تابعان تبع و تابعان و اصحاب و ابراهيمي انبيا¾ دعوت و زندگي
خالل در موالنا كه است عوامانه يا عاميانه داستانهاي آنها از بسياري بلكه است,
شÇيوة از هÇمه نÇيز معاني اين ميگويد/ عرفاني و حكمي نكتههاي آنها بازگويي
در ابÇنعربي تأثÇير عÇدم بر ديگر مÆيدي نيز اين و است دور ابنعربي نگارش

است/ موالنا
شرواني گزارش به مولويه سلسلة مشايخ و سناد ا يعني طريقت سلسلة Çچهارم

السل الس ام انشعابات از يكي درطراÄقالحقايق در الص نايب و دررياضالسياحه
دربÇان مÇرجÇوح ولي مشهور قول به كه كرخي معروف از جاريه (سلسلة ف تصو
سÇالسل رديÇف در و است) بوده ضا(ع) موسيالر بن علي امام باطني و ظاهري
سÇهروردي, شÇاذلي, صÇفوي, بكÇتاشي, نÇقشبندي, قÇادري, ذهبي, نعم¹اللهي,

/1379 ميركسري, تهران, شواهدالنبو¸, بر تعليقات حسن, سيد امين, /2

بيرون ا كبريه) سلسلة به (معروف ابنعربي سلسلة اما است/2 نوربخشي/// رفاعي,
درنفحات جامي قول به خرقهاش نسبت ا گرچه ابنعربي چه است سالسل اين از
و بسÇطامي بÇايزيد هÇمچون خÇود مÇيرسد, گÇيالني عبدالقادر به واسطه يك به
و يافته تربيت را خود و است داشته (اويسي) روحاني تربيت خرقاني, ابوالحسن
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مشايخ سناد ا سلسلة جهت از لذا است/ كرده معرفي خضر خواجة بالواسطه مريد
هر اقطاب و مشايخ و قاÄلاند بسيار حرمت آن براي فه متصو و طريقت اهل  كه
حÇضرت بÇه سÇينه به سينه و دست به دست را خود اسناد زنجيرة و رشته سلسله,
سلسله هم قونوي, صدر و ابنعربي با نميتوان را موالنا ميرسانند, رسول(ص)
خرقة سپس و دانسته تبريزي شمس مريد را موالنا درولدنامه ولد سلطان دانست/
با ابنعربي سلسلة برعكس, ميرساند/ ولد ين بها¾الد سلطانالعلما¾ پدرش به را او
در صÇوفيه مÇعارف كÇه است دليÇل همين به شايد ندارد/ اشترا كي مولويه سلسلة
تÇابع ÂامÇك سÇرهندي احÇمد شÇيخ ظهور از قبل تا الاقل نقشبندي اويسي سلسلة
او نÇظري عÇرفان و ابÇنعربي آموزههاي مولويه سلسلة در ولي است, ابنعربي

ندارد/ طرفداري و خريدار
است ايÇرانÇي فÇرهنگ پÇروريدة و فÇارسيزبان و بÇلخ زايÇيدة موالنا Çپنجم

درديوانشمسميگويد: چنانكه
مÇيگو كهنبودشرطدرحلقه,شكرخÇوردنبهتنهايي پÇارسي زبÇان اخÇÇاليي, اخÇÇاليي

درمثنويميگويد: و
است/ ديگÇر زبÇان صÇد خود را عشق است خÇوشتر تازي گرچه گو فارسي
سÇفر ايÇران به گاه هيچ و است اسالمي غرب پروريدة و زاييده ابنعربي اما
با موالنا كه است تقاربي فاقد ناخواه خواه او لذا است/ نميدانسته پارسي و نكرده
داشÇته عÇطار) و سÇنايي غÇزالي, (مثل اسالمي شرق در خود پيشكسوتان ديگر
همچون كه عرفان علمو مردان نادره اين به موالنا زبان ذهنو نظر بنابراين, است/
زبÇان و ذهÇن از نÇزديكتر مÇراتب بÇه برخÇاستهانÇد, بزرگ خراسان از او خود

است/ ديگر دنيايي پروريدة و زاييده كه است ابنعربي
فارس, مصر, بغداد, ف تصو برابر (در خراسان ف تصو وارث موالنا, ÇمÇشش
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آموزههاي تأثير تحت درحقيقت خراسان, ف تصو بود/ همدانو///) ري,  كرمان,
كه بود شهري بود, موالنا زادگاه كه بلخ يافت/ بروز مجال اسالمي قالب در بودايي
خÇراسÇان, بÇزرگ مشايخ بود/ غالب آن بر بودايي فرهنگ اسالم, غلبة از قبل تا
بسÇطامي, بÇايزيد بÇلخي, خضروية بن احمد بلخي, شقيق همچون بودند  كساني
چهارم و سوم قرون در نيشابوري حداد ابوحفص ترمذي, حكيم نسفي, ابوتراب
نÇصرآبÇادي, ابÇوالقÇاسم خÇرقاني, ابوالحسÇن ابوالخير, ابوسعيد سپس و هجري
ابوالقاسم نيشابوري, سلمي حمن عبدالر ابو توسي, اج سر ابونصر كالبادي, ابوبكر
ابÇوعثمان قشÇيري, ابوالقاسم انصاري, عبداهللا خواجه فارمدي, ابوعلي  كركاني,
بود, اينان وارث موالنا و/// عطار سنايي, غزالي, احمد غزالي, ابوحامد هجويري,

است/ اسالمي غرب ف تصو به متعلق كه ابنعربي نه

Ç2Ç5شواهدمحتواييومكتبي

يÇا ابÇنعربي و مÇوالنا بين عرفاني انديشة و تفكر در مشترك وجوه وجود
و مÇوالنا بÇين نبوي احاديث و قرآني آيات از تأويلها و تفسير بعضي يگانگي
بÇزرگترين نÇيست/ ديگري از يكي مستقيم استفادة يا افاده بر دليل قونوي صدر
سني مسلمان دو هر اين كه است اين همانا عربي, ابن و موالنا اشترا ك عمدة وجه
اخÇتالف طÇايفه, اين عقايد اصول در لذا بودهاند/ مسلك صوفي مذهب اشعري
و مÇعاني ايÇن نيز, بزرگ دو اين عرفاني انديشههاي باب در ندارد/ وجود ي جد
از هÇمه بÇاشد, داشÇته تÇازگي اخÇير قÇرنهاي خوانÇندگان براي ا گرچه مضامين
و عارفان بين تعابير, و مضامين اين اغلب يعني نيست/ بزرگواران اين ابتكارات
ذهني زمينة ايشان معاصران از انبوهي ميانة در بيگمان و برايشان م متقد رازوران
مÇختلف اديÇان در تÇطبيقي مÇطالعة امكان و حوصله كسي ا گر بلكه است/ داشته
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و فرهنگها در انديشهها اين از بسياري كه درمييابد باشد, داشته غربي و شرقي
ريشة كه ميدهد نشان اخير پژوهشهاي چنانكه نيست/ بيسابقه نيز ديگر اديان
بÇودا تÇعليمات در بÇايد درمÇثنويرا مÇندرج آمÇوزههاي يا تمثيلها از بسياري

/1377 ميركسري, تهران, اسالم, و ايران در بودا اسطورة بازتاب حسن, سيد امين, /1

كرد/1 جستجو



انفس و آفاق سيÇر

آزمايش مصطفي سيد دكتر

آسÇÇا راهب مسÇÇلسل دارد مÇÇرا ترسا خط از است كجروتر فلك
خاقاني

نÇورماندي ايالت در سن رودخانة كناره در فرانسه در (Rouen) وآن Ôر شهر
كÇاتدرال شÇهرها بسياري مانند نيز شهر اين مركز در دارد/ قرار فرانسه شمال در
واقع (ع) مريم حضرت نام به (Notre Dame) نوتردام شكوهمند (Cathédrale)

بÇلكه است جهان چهارگوشة از جهانگردان سياحت براي مركزي نهتنها كه شده
ميباشد/ مسيحيان عبادت براي عظيمي محل

مÇلي قÇهرمان ژاندارك انگلستان اشغالگر ارتش نقطه, اين از دور نهچندان
شهر مركزي ميدان ناحيه در شهر, بزرگ برج در اسارت تها مد از پس را فرانسه

كشيد/ بهآتش

زمين مغرب عبادتگاههاي دربارة مختصري

آيÇين و مÇهر آيÇين دو پÇيروان مسÇيحيت, دين انتشار از پيش كه ميدانيم
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از ي مهم بخشهاي در بهويژه روز, آن شده شناخته دنياي كنار گوشهو در مانويت
ديÇن پيشرفت و پيدايش با بعدها و بودند كرده برپا بسياري عبادتگاههاي اروپا
گرديد/ مسيحي كاتدرالهاي و به كليساها تبديل معابد همان از بسياري مسيحيت
ساختماني و است رايج بسيار معبد معناي به (abbey) اي" "آبه واژة التين زبان در
همان اي" "آبه دارد/ تفاوت " كاتدرال" و "پاروآس" ( كليسا), "ا گليز" با كه است
واژه در آن استعمال شكل معروفترين كه است معبد معناي به پهلوي "آبه" واژه
مشهور مهر" "عبادتگاه معني به آوه" "مهر يا "مهرابه" يا "مهراب" فارسي مركب
بسÇيار مشابهت "ستيزه گاه" معني به قرآني مفردات در "محراب" واژة با و است
كÇنار و گÇوشه در نيز (monastery) صومعههايي فوقالذكر اما كن عالوهبر دارد/
مانوي يا مسيحي باطنگراي بزرگان زاوية كه بوده داير شهرها از دور Hغالب و راهها
و خسÇروپرويز مÇيان كÇه بهمالقاتي شاهنامه در است/ ميرفته شمار به مهري يا
مÇحو خسÇروپرويز مÇالقات ايÇن در است/ شÇده اشاره داده, رخ راهبان از يكي
مÇوارد از بسÇياري در گÇرديد/ صÇومعهنشين راهب آن آيندهدانÇي و روشنبيني
كÇه چÇنان مÇاندهانÇد عاجز صوامع اين راهبان اعتقادهاي جوهر بيان از خان مور
مسÇيحي برخÇي و مانوي برخي را كنوني) (سوريه شام در "بÔصرا" صومعه راهبان
مÇعناي بÇه و است سرياني لغتي كه بودند ملقب "بحيرا" به راهبان اين خواندهاند/

ميباشد/ عارف

معماري

دارد/ تÇفاوت يكÇديگر با مسيحيت معابد معماري كه دانست بايد همچنين
در مÇيباشند/ كÇوچك بسيار يوناني صوامع و بزرگ بسيار "پاروآس"ها Áمعمو
رومي سبك يكي كه است معمولتر همه از معماري سبك دو كاتدرالها بناهاي
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بنا صليب يك صورت به معابد اين حال هر به ميباشد/ گوتيك سبك ديگري و
و "شاپل"ها و زوايا داراي غربي Ç شرقي و جنوبي Ç شمالي جهتهاي در كه شده

1. Directional.

مشÇخص1 جÇغرافÇيايي جÇهت داراي ترتيب بدين و است د متعد عبادتخانههاي

در /(87 آية يونس, (سورة ¹لÖبق ÖمÔكوتÔي Ôب لÔوا ع Öاج و كه ميكند خطاب موسي به خداوند نيز مجيد قرآن در /2
ميكنند/ ترجمه "قبله" به بعضي و "روبرو" به بعضي را قبله آيه اين

بلكه نميكنند عبادت ني معي سمت به رو مÆمنين و نميباشد2 قبلهدار يعني نيست
و گÇرفته قÇرار هÇم بÇه رو همه كه ميرسد نظر به چنين شود نگريسته ا گر باال از
آن بÇاالي در كه است برجي داراي معابد اين Áمعمو داشتهاند/ سرگرم بهپرستش
نيز آن ناقوس كوچكو بسيار برج اين يوناني صوامع در است/ شده تعبيه ناقوسي
عÇظيم كÇاتدرالهÇاي و مÇعظم كÇليساهاي در بÇرعكس صÇداست/ كم و  كمحجم
اين از برخي ناقوس و دارد اختصاص ناقوس برج به ساختمان بخش مرتفعترين
برجي فراز بر ناقوس قراردادن رسم دارند/ وزن خروار صد چند تا پرستشگاهها
بÇاز مÇهري و مÇانوي مÇانند مسيحيت ماقبل آيينهاي به معابد و صوامع كنار در
معبد حياط سطح در فراوان طنين قدرت با جرسي ذن و بودايي معابد (در ميگردد
مأذنه يا "اذانگاه" ساختمان بخش مرتفعترين اسالمي بناهاي در است)/ آويخته

است/ گشته ناقوس برج جايگزين كه ميباشد

آن ساختمان تاريخ و بنا قدمت

كه شده برپا محلي در (Notre Dame de Rouen) روآن دو نوتردام  كاتدرال
نÇخستين مÇعبد بناي تاريخ بودهاند/ برپا آنجا در ديگر عبادتخانة دو آن از پيش
كساني چه معبد آن بنيانگذاران نميدانيم همچنين نباشد/ تعيين قابل دقت به شايد
كاتدرال از آمده بهدست آثار داشتهاند/ وابستگي آييني و طريقت چه به و بوده
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بهصورت محل اين كه آن از قبل قرنها كه دارد آن از حكايت روآن دو نوتردام
ديگري طرايق پيروان پرستشگاه شود, بنا تجديد مسيحيان عبادتگاههاي از يكي
ÂامÇك مÇعبد ايÇن مÇيالد از بعد 39ì سال از حال هر در اما است/ ميرفته بهشمار
ويكÇتور ك وا بÇهنام شÇهر كشيش تاريخ اين در و داشت قرار مسيحيان دراختيار
اين مرمت و تعمير به پيروانش پيشاپيش خود دستهاي با (Eveque Victore)

كوتاهي زمان ت مد حال اين با ورزيد/ مبادرت آن به قسمتها برخي افزودن و بنا
از شد/ منهدم به كلي و گرديده تخريب نورماندي مهاجمان ط توس عمارت اين بعد

است/ مدفون خا ك زير در تاريخي گرانبهاي آثار نيز دوران اين
گشت/ برپا مخروبه معبد محل در رومي كاتدرال يك ميالدي 10ì3 سال در
گيوم يا گيوم دوك و (Archeveque Murille) موري ك آرشو عظيم بناي اين باني
و بÇود زيÇبا و مÇعظم مÇزبور مÇعبد بÇودند/ (Guillaume le conquerant) فÇÇاتح
بود/ يافته زينت طويل چوبهاي با نورماند بناهاي بهطرز آن بيروني ديوارههاي

است/ مانده باقي هنوز اندكي قسمتهاي هزارساله بناي اين از
بÇناي بÇه (Amien) آمÇين شÇهر از (Hugue) هÇوگ ك و Ôآرش 11êë سال در
كنار در گماشت/ همت گوتيك معماري سبك به محل همان در كنوني  كاتدرال
و پÇيروان سÇيل داشÇتند, اشÇتغال حÇجيمه احÇجار نÇقل و حÇمل به كه  كارگراني
بدون و خويش تالش با كه يافت جريان روآن جانب به نيز مÆمنان و عالقمندان
مÇعبد از گشÇتند/ سÇرگرم خÇدا خانة بناي به كارگران دوشادوش دستمزد دريافت
بهواسطة ميالدي 1200 سال در بود برپا كاتدرال در هنوز كه قسمتي پيشين رومي

شد/ ساخته (Saint Romain) رومن سن برج آن جاي به و رفت ميان از حريق
ايÇن بÇه فرانسه پادشاه (Philippe Auguste) ا گوست فيليپ 120ê سال در
كنار در اما پذيرفت/ اختتام 12ë0 درسال اينمعبد كلي بناي Hنهايت رفتو  كاتدرال
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را ساختماني زيربناي و داده ادامه كار به همچنان مÆمنان و كارگران كاتدرال اين
انجاميد/ درازا به قرن سه ساختماني فعاليتهاي اين بخشيدند/ توسعه بيشتر هرچه
ديد/ فراوان آسيب كاتدرال اين فرانسه انقالب و ديني جنگهاي اثناي در
در مÇتخاصم طÇرفين بÇمبهاي و بÇود مسÇتقر خÇود پÇاي سÇر بر حال اين با اما
مÇردمان هÇميشه نÇياورد/ وارد بÇنا اين به اساسي خسارت نيز جهاني جنگهاي
كÇاتدرال شÇدند/ بÇنا اين انهدام مانع و كوشيدند دل و جان از كه بودند عالقمندي
بÇرج دو از يكÇي است/ آن طÇول مÇتر 137 و شÇده سÇاخته صÇليب فرم به روآن
درازي متر 7ë كه دارد نام (Tour de beurre) كره" "برج كاتدرال اين ناقوسدار
تأمين كره و لبني مواد روي بر مالياتي اخذ با برج اين ساختمان هزينه است/ آن
كه دارد نام رومن" "سن ديگر برج است/ بوده نامگذاري اين علت امر همين و شده
1ë1 زمين از آن انتهاي كه شده نصب فلشي آن باالي بر و است متر 82 آن ارتفاع

دارد/ فاصله متر

1. Cours des libraires

كتابداران1 دروازه

چپ سمت بدنه در واقع است محلي ميباشد ما بحث مورد آنچه بنا اين در
است/ معظمي ورودي دروازة داراي و معروف كتابداران" "دروازة به كه ساختمان
بر نهايي داوري و قيامت روز به مربوط صحنههاي دروازه اين فوقاني بخش در
وحشت رنسÇانس مÇاقبل دوران مردم عمومي باور در شدهاند/ حك سنگ روي
وجهي دقيقترين به صحنهها همين و ميزد موج قيامت عذاب و جهنم از عميقي
آتش در كÇه است بÇدكارانÇي نشÇانگر و يÇافته انÇعكاس سÇنگنقشها ايÇÇن در
هÇمين باالي قسمت در هستند/ آنان دادن شكنجه مأموران شياطين و ميسوزند
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تÇصوير مÇلكوت فÇرشتگان ميان در آسمان در پرواز سرگرم نيكوكاران تصوير
يك صÇورت است بÇدكاران و نÇيكوكاران نشÇانگر كه تصويرها اين در شدهاند/
بخشيدن م تجس از هدف ميخورد/ چشم به نيز عاليرتبه " كاردينال" يك "پاپ"و
مردم قيامت روز در خداوند كه دريابند بينندگان كه است آن نقش سنگ دو اين به
مقام و مرتبه براساس نه داد خواهد قرار داوري مورد اعمالشان كارنامه براساس را
اين يادآور خطا كاران ميان در مذهبي عاليرتبه مقام دو اين تصوير آنان/ صوري
والÇم ا أ كلونيل هبان والر حبار اال ن م Gكثير ن ا ميفرمايد: كه است مجيد شريفهقرآن آية

/3ê آية توبه, سورة /1

[بÇزرگان نÇصاري× و يÇهود بÇزرگان از هÇمان ;1 اهللا بيلÇ س Çن ع دون ص ي و ل الباط ب اس الن

راه و مÇيخورند نÇادرستي به را مردم اموال كه كسانند بسيار طريقت] و شريعت
ميكنند/ سد را خداوند

صÇورت بÇه شكÇلي مÇربع كÇوچك سÇنگنقشهاي دروازه سÇوي هÇر در
هÇر و مÇيباشد عمودي رديف پنج مشتملبر سو هر در كه شده حك مدالهايي
بÇا هÇمه نÇقشها سÇنگ ايÇن است/ مÇربعي نÇقش سÇنگ شش مشتملبر رديف
و آفÇرينش داسÇتان بÇه سنگنقشها اين فوقاني رديف دارند/ تفاوت يكديگر
زمين به آنان شدن رانده و بهشت در حوا و آدم نخستين گناه و آدم خلقت داستان
برادر دو اين از يكي شدن كشته و قابيل و هابيل رويارويي و آنان زميني حيات و
تÇصاوير است/ يÇافته اخÇتصاص س قدÇم كتاب مباحث ساير و ديگري دست به
و رنج از مختلفي صحنههاي و دارند بسياري گيرايي نيز ديگر رديف چهار مربعي
نقر موجودي نقش سنگ هر در ميدهد/ نشان را زميني زندگي و حيات مرارت
خوكي آدميزاد, سر با شيري دارد/ را جانوران از يكي سر و آدميزاد پيكر كه شده

و//// است زنگولهزني سرگرم كه بزي ميبرد, رنج درد دندان از
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(Croisade) صليبي جنگهاي از پس دوران به كتابداران" "دروازه ساختمان
كÇنجكاو چشÇمان بÇا بÇتوان شÇايد كÇه نÇيست دور دليÇل هÇمين به و است راجع
شكÇل مÇربع مدالهÇاي اين درخالل را زمين مشرق فرهنگ تأثير از نشانههايي
هÇمين وآن Ôر كÇاتدرال اشÇتهار داليÇل از يكÇي كÇه آن ه اصÇخ نÇÇمود/ جسÇÇتجو

است/ مربعي سنگنقشهاي

هستند? كساني چه الخلقه عجيب موجودات

از يكÇي هÇمراه بÇه اطهار(ع) ه مÄا از يكي كه شده وارد اسالمي روايات در
سÇيل از آ كنده سراسر مني× بيابان بودند/ شده ف مشر حج سفر به مÆمن نزديكان
باشكوه منظره اين ديدن از بود (ع) امام معيت در كه شخصي بود/ اج حج توفنده
بسÇيارند چÇه يÇعني الحÇجيج, ا كÇثر ما كÇرد: عرض ايشان خدمت شده, شگفتزده
يÇعني الضجيج, ا كثر ما بگويي: است بهتر فرمودند: زده, لبخندي امام(ع) حاجيان/
فÇرمودند او بÇه و زده كÇنار را پÇرده امÇام(ع) آنگÇاه بسيارند/ زوزه كشان چقدر
كه كرد مشاهده را امام(ع) پيروان از تن دو تنها او و بنگر نيك را حقيقي حاجيان
سÇفر به و بودند خود روزانه كار سرگرم ديگر ناحيه در ديگري و بغداد در يكي
براي بدني ظاهري حركات كه است آن روايت اين از مقصود بودند! نيامده حج
صÇورت امÇر امÇتثال قÇصد بÇه كÇه آن بÇابت از امور قبيل اين و حج و نماز انجام
و نميآورد خود با حقانيت باشد دروني حقيقت فاقد ا گر اما بجاست ميپذيرد,
كه كسانند آن صورت اصحاب اما هستند/ صورت اصحاب مردم غالب فانه متأس
زمام و دارند تامه حكومت غرايز مجموعه و نفساني قواي وجودشان مملكت در
ظاهرشان صورت ا گرچه اشخاص قبيل اين گرفتهاند/ كف به را آنان اختيار عقلو
بÇر غÇالب نÇفساني صÇفت انعكاس حقيقيشان چهرة اما است آدميزادگان مانند
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اسÇير ديگÇري كينه, اسير ديگري شهوت, صفت اسير يكي ميباشد: وجودشان
غيبت دچار ديگري تهمتزني, مقهور ديگري درندهخويي, اسير ديگري خشم,
در نفساني ذميمه صفات اين از هريك ديگر/ زشت صفت اسير ديگري  كردن,
مظهر كه جانوري بهصورت آدمي هر حقيقي صورت و ميگذارد اثر انسان درون
بÇاطنبين چشÇم داراي كÇه آنان چنانكه ميپذيرد/ م تجس است ذميمه صفت آن

مينمايند/ مشاهده است غالب او بر كه صفتي بهصورت را هركسي هستند

مجيد قرآن از مثالي

از و آمÇدند (ع) يÇعقوب پÇدرشان نÇزد به يوسف(ع) برادر يازده كه زماني
يÇعقوب حÇضرت ببرند, صحرا به خود با را يوسف كه كردند اجازه كسب ايشان

/13 آية يوسف, سورة /1

بدرد/ را او گرگ كه دارم آن بيم يعني ,1 ÔبÄ الذ ياÖ كÔله Öن ا Ôخاف ا گفت: و نفرمود موافقت
حمله او به يوسفيم مراقب كه ما حضور با كه دارد جرأت كجا گرگ گفتند برادران
غافل ميدهد/ خبر بياباني گرگ از يعقوب حضرت كه ميكردند ر تصو آنان  كند/
را آنان باطني مثالي صورت داشت غلبه آنان وجود بر كه حسادت صفت كه آن از
حÇديد چشÇم و فÇراست نيروي با يعقوب حضرت و بود درآورده گرگ بهشكل
مÇوالنا مÇيداد/ آنÇها بÇاطن از خÇبر و مÇيكرد مشاهده را صورتها اين خويش

ميفرمايد:
گÇران خÇواب اين از برخيزي يÇÇÇوسفان گرگ پÇÇÇÇوستين دريÇÇÇÇده اي
مÇيدهند گرگان به يوسف حسد چÇهند كز در اخÇوان مكÇر از يÇÇوسفان

مثنوي/ /2

زفت2 است نهانگرگي اندر اينحسد رفت چÇه مصري يوسف بر حسد از
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اسالم صدر تاريخ از مثالي

مدينه مردم از هريك فرمود, هجرت مدينه به اسالم(ص) پيغمبر كه زماني
تÇوافÇق يكÇديگر بÇا روي هÇيچ بÇه و بÇبرد خود منزل به را ايشان ميكرد تالش
خÇدا پÇيغمبر از يك هÇيچ مÇيكشيد/ شÇعله كينه و ميگرفت باال كار و نميكردند
پÇيغمبر بÇدينروي بÇود/ خويش نفس كينه كشي صفت تسليم و نداشت اطاعتي
شÇتر مÇثاليه بÇهصورت كينه (صفت باشد داور ما ميان شتر تا بگذاريد كه فرمود
تÇا نهيد آسوده را شتر فرمودند بودند, شتري بر سوار كه پيغمبر مييابد)/ م تجس
و شد هم همينطور آورد/ فرود آنجا را من و بشتابد ميخواهد كه هركس بهخانه

رفت/ ميان از ستيزه و جنگ و شدند راضي شتر داوري به همه
كÇه ميكنيم مشاهده را عجيبالخلقه جانوري كه تصاويري در حال اي علي
قÇبيل ايÇن از يا خوك يا خرس يا شتر يا گراز مانند سرش اما دارد آدميزاد پيكر
سروكار نفساني رذيله صفات آدميو سركش نفس با است, درنده ددو موجودات
و مÇطيع جانوران يا گوسفند يا بره سالك و مÆمن مثاليه صورت برعكس داريم/
مÇثاليه صÇورت بÇهعنوان كÇه است گÇوسفندي هÇمان آن نÇمونه و است بيآزار
شÇده وارد مÇجيد قÇرآن در چÇنانكه شد, برده قربانگاه به اسماعيل(ع) حضرت

/107 آية صافات, سورة /1

امر برابر در كه بود ذبيح اسماعيل فديه گوسفند آن يعني ظيم,1 ع ذبح ب Ôيناه د ف و است:
بÇرة مÇوضوع ايÇن در ديگر مثال يا بود/ مطلق تسليم غيبي فرمانهاي و خداوند

است/ درعهدجديد يوحنا مكاشفه در مذكور
كÇاتدرال مÇربعي مدالهÇاي كه زد حدس ميتوان ا كنون رمز اين به ه باتوج
خÇلق را زمÇان و زمÇين و آفÇريد را جÇهان خداوند است/ پيامي چه حاوي وآن Ôر
اجÇازه و داد مسكÇن عدن بهشت در را آنان و آورد پديد را ا حو و آدم و فرمود
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مÇمنوعه گياه به اما بروند هرجا به و بخورند و بكنند ميخواهند هرچه كه فرمود
از و افÇتادند ابليس دام به و خوردند را نفس شيطان فريب آنان و نشوند نزديك
و گÇرفت را جÇا هÇمه آنان نسلهاي زمين روي در و شدند رانده زمين به بهشت
آدمÇيزادگÇان ايÇن گشت/ آغÇاز قÇابيل و هÇابيل واقÇعه بÇا آدميزادگان اين تاريخ
ابتدايي غرايز از يكي مقهور نوعي به هريك دارند كه ظاهري صورت عليرغم
انÇتظار در و مÇيكنند زنÇدگي زمÇين شكنجه گÇاه در اسارت همين در و خويشند
و يابد خالصي روحشان پركشمكش عالم اين از تا هستند خويش نفس آخرين
ميشود آغاز اعمال داوري با كار ابتداي نيز عالم آن در شود/ برده ديگر بهجهان
رانÇده جÇهنم بÇه الا و بÇهشت بÇه باشد بيشتر نيكيهايش ترازوي كه هر Hنهايت و

شد/ خواهد

دنيا در زيستن شادمانه فلسفه

بهنحوي كه ميكنيم مشاهده نيز تصويرهايي شكل مربعي نقشهاي ميان در
ادوات مشتملبر نقش سه جمله از دارد/ نظارت جهان در آدمي زيستن فلسفه به

است: شرح اين به موسيقايي
است/ "دف" نواختن مشغول و نشسته شخصي ÇÇ

سÇرگرم حÇال عÇين در است/ "سÇرناي" نواختن مشغول و نشسته شخصي ÇÇ

سماع آالت در "دف" با همراه و زمين مشرق موسيقايي ادوات جز¾ ترديد بدون دهل و سرناي /1
ميفرمايد: موالنا ميباشد/ داخل

تÇن سÇرناي در عشق اين درميدمد چهها تا زن هÇمچونناي عشق ناي چو ناالن عاشقان
فولكلوريك سازهاي از يكي و است سرگشاد با مانند شيپور بلند ني "قرهني" يا ناي" " كره يا "سرنا"
ط وسÇت تÇونس و مÇرا كش مÇانند شÇمالي آفÇريقاي كشورهاي در همچنين و ميباشد ايران عشاير
Ñ

ميباشد/1 نيز "دهل" نواختن
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Ø

دهÇل بÇا هÇمراه را قÇرهناي ÁعموÇم مÇزبور دراويش مÇيگيرد/ قÇرار مورداسÇتفاده قادري دراويش
يا جشنها در ميپردازند بيماران تداوي و مارگيري به جمله از كه دم صاحب دراويش مينوازند/
مسيحي معبد نقشهاي سنگ در فولكلوريك ساز دو اين همراهي مينوازند/ را آن سماع وقت در
مشÇابهتي اروپاييان معمول يا سنتي سازهاي به روي هيچ به چون است حيرتانگيز "روآن" شهر
موالنا جمله از ميشوند, سرگرم بهسماع كه است مختلف سالسل دراويش مورداستفاده اما ندارد/

ميفرمايد: بلخي جاللالدين
كÇل نÇاقور بÇدان مÇاند انÇÇدكي دهÇÇÇل آواز و تÇÇÇÇنبور نÇÇÇÇاله

ميزد" دف و ميزد ميفرمايد:" كف موالنا است/ "دف" ديگر سماعي مشهور ساز
است بلند ناي بهمعني كه است ناي كره و ناي خره و سرنا و ني قره همين هم رومي ناي از مقصود
درازي نيم و متر دو تا آن انواع از برخي و ميدهند قرار مورداستفاده تبت در بوداييان چه آن شبيه
و بزرگي بهواسطة و است بوده جنگها در مستعمل موسيقي ادوات از تبيره با همراه ساز اين دارد/
و پهلوي) زبان (در ناي" "خره و ميرود پيش صوتي ديوار كردن متموج حد تا كه آن صداي هيبت
واژه ا گÇرچÇه ميباشد/ پرهيبت و باشكوه بهمعني فره همان كره و خره ميشده/ خوانده " كرهناي"
زبان در "قره" واژه به ارتباطي ولي شده; تبديل سياه) ني (بهمعني قرهني به خرهناي و كرهناي مركب
بÇا بÇودن مÇحشور بÇهعلت تÇرك اقوام البته ندارد/ سامان آن مردم موسيقي ادوات و آالت و تركي
سÇياه" "نÇي بهمعني قرهني واژه اما داشتهاند; آشنايي آنان مانند شيپور ساز با تبتي المايان و چينيان
واژه و سياه بهمعني "قره" تركي واژه ميان كلي بهطور است/ آهنگ دراز و بلند ني همان بلكه نيست
بÇاعث امر اين و است موجود لفظي مشابهتي فرهمند و باشكوه بهمعني د مشد را¾ با " كره" پهلوي
معمول تشديد بدون تركي "قره" بهصورت فارسي " كره" و شود تبديل قاف به كاف بعدها كه شده
است; شده مبالغه در اصرار و بزرگي عالمت سياه بهمعني "قره" ترجمه كلي بهطور آن از بعد  گردد/
استيالي بهواسطة به كلي عقلش كه ميشود اطالق شخصي به مست" "سياه يا مست" "قره چنانكه

ميگويد: خاقاني باشد/ شده زايل سر در شراب
افشÇاندهانÇد سÇيستان سÇياه" "شÇير در شعله سÇفيد ديÇو كÇند خÇا كسÇتر كÇه تÇÇيغي زآتش
درحÇقيقت "قÇره" يÇا "سياه" است/ ر پرتهو و شرزه شير و دژم شير بهمعني سياه" "شير اينجا در  كه
در مÇفيد صفتي مانند و ميگيرد قرار اسم ابتداي در پيشوند بهصورت كه است "خر" واژه مترادف
"خÇرمهره"; "خÇرسنگ"; "خرپشته"; "خربنده"; "خرگوش"; "خرچنگ"; ميباشد مبالغه در اصرار

"خرموش"/// "خروار"; "خرمگس"; "خرزور";
يÇر; تÇراورسÇي ( كالرينت: آن انواع و "فلوت" است شرقي ناي" "خره معادل كه غربي سنتي ساز
يك هيچ كه ميباشد (traversiere, flute a bec, hautbois , clarinette Gابو فلوت ابك; فلوت
اسÇتفاده مÇعذلك نÇدارنÇد, سÇرناي بÇه شباهتي مينمايند توليد كه آوايي نيز و ساختماني لحاظ از
Ñ
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Ø

"ناي را آن تا شده موجب شرقي روم و صغير آسياي و قونيه دراويشسا كن ط توس سرنا از متداول
بخوانند/ نيز رومي"

"ويلن"/ به شبيه است برسازي آرشه كشيدن مشغول و نشسته شخصي ÇÇ
مÇختلف جÇانوران سÇر و آدمÇيزاد پÇيكر داراي هÇمگي نيز فوق نوازندگان

دارند/ سم و دم آنها مانند و هستند
سازهاي و بادي سازهاي يعني موسيقايي ادوات مختلف انواع ترتيب بدين
كÇاتدرال كÇتابداران دروازه نقشهاي سنگ بر ضربي يا پوستي سازهاي و زهي
ميفرمايد: كه هستند جاللالدين موالنا ابيات اين يادآور و است; شده نقر روآن
دوست آواي ايÇن مÇÇيآيد كÇÇجا از خشكچÇوبوخشكسيموخشكپوست

حÇلق بÇه و تÇنبور بÇه مÇيسرايÇندش خلق بانگگردشهايچرخاستاينكه

مثنوي/ /1

بشÇنودهايÇم1 بانگها اين بهشت در بÇÇودهايÇÇم آدم اجÇÇزاي هÇÇمه مÇÇÇا
1300 بÇه مÇعبد از قسÇمت ايÇن سÇاختمان اتÇمام تاريخ كرديم ياد چه چنان
مÇطربان گروه از حكايت تصاوير اين شايد ميرسد/ هجري 700 مقارن ميالدي
جهان مختلف نقاط به و كرده دوره گردي كه باشد داشته طربساز لوليان و شرقي
متبادر ذهن به كه سÃوالي اما نيست; بعيد امري چنين ا گرچه مينمودند/ مسافرت
و كليسا با ارتباطي كه دوره گرد مطربان اين هنر دليل چه به كه است آن ميشود
منقور شهر اين مسيحيت معبد بزرگترين ورودي دروازه بر ندارد مسيحيت آيين
بÇخشيدن م جسÇت كÇه داشت دور نÇظر از نÇبايد را احÇتمال ايÇن البÇته است/ شÇده
نورماندي در وآن Ôر شهر مركزي معبد بزرگ دروازه بر آالت اين با بهنوازشگري
پايههاي اندك اندك ديني ممتد جنگهاي پي در كه است مهم نكته اين نمايشگر
فÇرهنگ زبÇانههاي و ميگرديد تزلزل دچار كليسايي تامگراي فرهنگ استيالي
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ظÇهور بÇه HدريجÇت كÇه ماتي قدÇم ميكشيد/ شعله خا كسترها درون از متعاليتري
شد/ منتهي رنسانس

نÇظر مÇطمح نÇوازنÇدگان كه ميگردد مستفاد نگارهها اين ساخت كيفيت از
قرار خاص و عام ه موردتوج است آنان هنر نتيجه كه شوري و وجد بلكه نيستند

ميگردد/ آنان ضمير از غمزدايي اسباب و  گرفته
كÇرد توانÇي برون دل از غم ترانه اين به طاقسپهر زير مطربكه ميو مباشبي

هشتم: قرن ل او نيمه بزرگ عارف آن كرماني خواجوي قول به يا
است آزاد زملك كه سليمان است همان يا است بÇاد سÇليمان ملك صاحبنظران پيش

مشنوايخواجه كهچوندرنگريبرباداست جÇهان است نهاده آب بر كه گويند كه اين

و زيستن شادمانه به را مردم ناپايدار, گيتي رنجهاي با مقابله در ترتيب بدين
گفتند: و نمودند دعوت نداشتن پژمرده دنيا غم از دل

اينمعمارا جو كه كسنگشودونگشايدبهحكمت كمتر دهر راز و ميگو و مطرب از حديث

در را زمين مشرق سماعي موسيقايي آالت نا گهاني ظهور علل از يكي شايد
حكÇمت انÇتشار فÇرانسÇه در نÇورماندي ايÇالت مÇركزي عÇÇبادتگاه بÇÇزرگترين
خشكانÇديشيهاي سÇيطره سÇياه دوران در زمÇين مغرب در شرق شاديگرايانه
تنگ خود پيروان بر را عرصه نهفقط كليساييان كه دوراني دانست/ بتوان  كليسايي
داشÇته بÇرپا صليبي جنگهاي و آورده هجوم نيز اسالمي ممالك به بلكه  كرده
نÇا كÇاميهاي و شكستهÇا بÇا هÇمراه بÇيحاصل و پÇÇوچ جÇÇنگهايي بÇÇودند/

جبرانناپذير/
اروپÇا كه شدهاند حجاري زماني در وآن Ôر نوتردام كاتدرال نقشهاي سنگ
بÇا آشÇنايي اثÇر در هÇمزمان و بÇود كÇليسا عÇملكرد از بيالني كردن تهيه سرگرم
لرزه اندك اندك گرم آوايي و نرم آهنگي با تا ميكرد تالش زمين مشرق فرهنگ
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هموار فرا گير فرهنگي ل تحو يك بر را راه و افكند كليسا سياه سيطره اسطوره در
سازد/

است تبريز وقت و بغداد نوبت كه بيا شعرخوشحافظ عراقوفارسگرفتيبه



(12ì0 Ç وسطي(1328 قرون مسيحي عارف بزرگترين (Meister Eckhart) ا كهارت مايستر /1
و مÇحكوم و مÇحا كÇمه كÇليسا سوي از وجودي وحدت گرايشهاي بهخاطر كه است آلمان اهل و
به كه آثارش به همهجانبه و د مجد هي توج بيستم قرن دوم نيمة در و شد/ توقيف آثارش و مطرود

گشت/ آغاز است, آلماني و التين زبانهاي

ا كهارت1 خداي عربي, ابن خداي

(خدايفالسفهياخدايدين)

شيراز دانشگاه استاديار /2

كا كاÄي2 قاسم دكتر

مقدمه Ç 1

و بÇربگيرد در را مختلف ديدگاههاي همة كه بهنحوي خدا از جامع تعريفي
آن غÇالب ديÇدگاه است/ مشكل باشند داشته نظر فاق ات آن باب در مكاتب همة
را س تقد و تعالي نوعي كه جهان منشأ و مبدأ از است عبارت دين خداي كه است
و يونان د متعد خدايان دارد: گونا گوني تصويرهاي فلسفه در خدا اما ميباشد/ دارا

3. Theism.

3

يسمÃÇت خداي سينا, ابن الوجود واجب ارسطو, بالتحر ك محر ك باستان, روم
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1. Pantheism.

2. Panentheism.

عارف فالسفة از بعضي 2 يسمÃت پانن خداي اسپينوزا, 1 هايسمپانت خداي آ كويناس,
فÇلسفههاي خداي پويش, فلسفة خداي نوافالطوني, ههاي نظري در احد مسلك,

3. Ultimate Concern.

و هستي غيرشخصي منشأ عنوان به خدا تيليخ, پÔل 3 دلبستگي فرجامين وجودي,

4. Dasein.

گÇذشته اعÇصار از خدا, از مختلفي تقريرهاي همه هايدگر, 4

دازاين از جنبههايي

5. Michael Levine, Pantheism , London, Routledge, 1994.

ميباشند/5 تا كنون,
است; ر متغي غير "او"; نه است "آن" شخص/ نه است Ñشي Hغالب فلسفه خداي
و ميكنند پرستش را او ديني عامة عرف در كه خدايي اما نامحدود/ و است مطلق
آنكه براي و است <شخص ميطلبند استعانت وي از و ميآورند نياز او درگاه به
صÇروف از بÇري آنكÇه بÇا باشد/ داشته اراده و احساس و فكر بايد باشد, شخص
خشÇنود مÇا از فÇردا و بگÇيرد خشÇم ما بر امروز ميتواند ميشود شمرده حاالت

/137ë سروش, انتشارات تهران, خرمشاهي, ين بها¾الد ترجمة فلسفه, و عرفان /ì

 گردد/>6
تا ابراهيمي اديان بين در حتي و مختلف اديان عادي عرف در خدا معني ه البت
اسÇالم اعÇتقاد به كه خدايي است ممكن Âمث است/ متفاوت يكديگر با حدودي
ولي نباشد/ يكسان است فرزند داراي مسيحيت اعتقاد به كه خدايي با ندارد فرزند
معني باب در فراواني اشترا كات ابراهيمي اديان بخصوص و االهي مختلف اديان
ديÇدگاههاي ميان از و ميكنيم ي تلق دين خداي بهعنوان را همان ما كه دارند خدا

ميدانيم/ نزديكتر دين خداي به را تÃيسم نيز, فلسفي
بÇا خÇدا از ياش لقÇت است شÇده معروف پانتهايسم به غرب در كه ديدگاهي
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و عربي ابن وجود وحدت كه كردهاند سعي برخي دارد/ اساسي تفاوتهاي تÃيسم
پÇانتهايسÇم بÇا وجÇود وحÇدت ولي كÇنند/ قÇلمداد پÇانتهايسÇم نÇوعي را ا كهارت
از يكÇي بÇا را وجÇود وحÇدت نÇظرية بÇخواهÇيم ا گÇر دارد/ فاحشي تفاوتهاي

تهايسم/ Öپان تا باشد نزديكتر تÃيسم پانن با شايد كنيم مقايسه غربي  گرايشهاي
توانستهاند ا كهارت حدودي تا و عربي ابن كه است اين است مهم آنچه اما
تعبير به و بنگرند وجود وحدت منظر از را او دين, خداي ويژگيهاي حفظ ضمن
ميكوشيم مقاله اين در ما بدانند/ يكي را وجود وحدت خداي و دين خداي ديگر
خÇداي بÇه سÇپس دهÇيم, بÇهدست تÃÇيسم قراÄت با دين خداي از تصويري ابتدا
عربي ابن وجودي وحدت خداي به آنگاه بكنيم, اشارهاي پاننتÃيسم و پانتهايسم

بپردازيم/ ا كهارت و

تÃيسم خداي /2

است سازگارتر تÃيسم خداي با ميكند معرفي وحي كه خدايي گفتيم چنانكه
فÇوق كÇه است سي مقد قدرت تÃيسم خداي فلسفي/ ديدگاههاي ساير خداي با تا
حÇاضر مÇا وجÇود در اسرارآميزي بهطور ميكند/ تأثير عالم در و دارد قرار عالم
ويÇژه جÇلوهاي معجزه يا وحي بهصورت تاريخي خاص وقايع در گهگاه و است

1. Michael Levine, op. cit., pp: 107-8.

دارد/1
اوصÇافي و است مريد است, خبير است, آ گاه يعني است انسانوار خدا اين
از كه چند هر داد; نسبت او به ميتوان را كردن اراده و داشتن باور و دانستن چون

2. Ibid: 159.

مÇطلق قÇادر است, مÇختار Áاز كه است شخصي است/2 خالي آرزوها و عواطف
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است/ مÇطلق خÇير است/ حاضر جا همه كه است روحي است/ مطلق عالم است,

1. Ibid: 53.

2. Deity.

پرستش شايستة را او كه است الوهيت2 نوعي داراي است/1 اخالقي تكاليف منشأ

3. Conservation.

و بÇينياز جÇهان از دارد, عÇهده به را جهان حفظ3 كار كه حال عين در او ميكند/

4. Independent.

5. Ibid: 158.

بودن انسانوار نيز و نداشتن قيد بودن, بينهايت او, الوهيت الزمة است/5 مستقل4

6. H. P. Owen, Concepts of Deity, London, Macmillan, 1971, pp: 142-3.

است/6 او بودن منفعل غير و ر متغي غير حال عين در و

7. Macquarrie.

8. Personality.

مناسبترين انسانوارگي8 مخلوقات, صفات همة از كواري7 مك اعتقاد به

9. Impersonal.

اين شايستگي باشد انسانوار9 نا كه چيزي كه چرا است; خداوند تشبيه براي صفت

10. Anthropomorphism.

انسانوارانگÇاري10 به ي حد تا تي سن تÃيسم چند هر ندارد/ شود خوانده خدا كه را

11. Supra Personal.

12. Michael Levine, op. cit., p: 150.

ترتيب بدين بناميم/12 انسانوار11 فرا را خدا كه باشد بهتر شايد ولي است شده دچار
است مخلوقات جهان وراي خدا ديدگاه, اين در كه چرا ميشود/ حفظ نيز او تعالي
دين خداي اصلي ويژگيهاي ميتواند تÃيسم بنابراين, نيست/ شبيه چيز هيچ با و
منشأ و س تقد خالقيت, تعالي, بودن, انسانوار وحدت, از: عبارتند كه كند حفظ را

13. H. P. Owen, op. cit., p: 150.

بودن/13 اخالقي ارزش
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پايبندي و سو يك از ديني عناصر اين پذيرفتن با تÃيسم اينها, عليرغم اما
از ناچار كه ميشود مواجه اشكاالتي و سÆاالت با ديگر سوي از عقالني توجيه به
شÇرح به است روبرو آن با تÃيسم كه مشكالتي و مسايل از بعضي آنهاست/ حل

زيرند:
بÇه دهÇد? انÇجام زمÇان در را خÇلقت عÇمل ميتواند چگونه بيزمان خداي
آيÇا است? سÇازوار خÇدا ازليت مفهوم با زماني خلقت مفهوم آيا ديگر: عبارت
عدم از خلق كيفيت بود? كجا خلقت از قبل خدا است? ر تصو قابل بيزمان موجود
چه فاصله اين در خدا نشد? واقع شود واقع كه آن از قبل خلقت چرا است? چگونه
الزم خدا آيا را? اين از بهتر جهاني نه و كرد خلق را جهان اين خدا چرا ميكرد?
نÇظرية بÇا چگÇونه خدا نبودن حوادث محل و بودن ر اليتغي بيافريند? چيزي بود
عدم از خلق ارادة ميتواند چگونه است ر اليتغي كه چيزي است? جمع قابل خلقت
او بÇر چÇيزي هيچ و ندارد راه او در تغييري هيچ كه خدايي درگاه به آيا بنمايد?
انÇتظار او از مÇيتوان آيÇا نÇمود? نÇياز و راز و دعÇا مÇيتوان نÇميگذارد, تأثÇير
كه دي متعد افعال و اوصاف با خدا بودن ر غيرمتغي و بيزماني داشت? پاسخگويي
چگونه دارند, تغيير و زمان بر داللت ميدهندو نسبت خدا به س مقد كتاب قرآنو

1. Michael Levine, op. cit., p: 177.

است/1 سازگار

ايسم پانته خداي /3

ممكن هرچند ميشود/ محسوب خدا مسألة به فلسفي رويكردي ايسم پانته
مÇيآيد/ حسÇاب بÇه فÇلسفي ديÇدگاهي HهايتÇن ولي بÇاشد عرفاني آن منشأ است
جمع شدهاند/ شمرده ايست" "پانته مختلفي بسيار گرايشهاي با فراواني متفكران
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ÁماÇاج ولي است/ مشكÇل بسÇيار واحد چتري زير در ديدگاهها اين همة  كردن
ايسم پانته تعريف از مشتركند, آن در ايستها پانته همة "آنچه كه گفت ميتوان
مÇخلوق جÇهان و خÇالق خÇداي مÆلفة دو به هستي كليت اينكه آن و برميخيزد

1. T. L. S. Sprigge, "Pantheism", in The Monist , 80 (1997).

نميشود/1 تقسيم
تعالي نه ايسم پانته اما است/ انسانوار و متعالي تÃيسم خداي ديگر عبارت به
و متعالي تÃيسم خداي ا گر حال را/ او بودن انسانوار نه و دارد قبول را خدا وجودي
و چند در ديدگاه دو اين كه گفت نميتوان باشد, اشيا¾ در حال ايسم پانته خداي
تÃيسم خداي آيا كه است اين در اختالفشان بلكه دارند اختالف خدا صفات چون

2. Michael Levine, op. cit., p: 94.

خÇدا بÇاشد اشÇيا¾ در الÇح كÇه خدايي تÃيسم اعتقاد به كه چرا نه?2 يا دارد وجود
نيست/

خÇداست/ صفات سر بر ديدگاه دو اين اختالف بودن, انسانوار مورد در اما

3. Person.

از قبل فالسفة باشد/ شخص3 خدا كه اينند منكر ايسم پانته مختلف تقريرهاي ا كثر

4. Bruno.

5. Lao Tzu.

يكي نميدانند/ شخص را خدا الÄوتسو5 و فلوطين حتي برونو4, اسپينوزا, سقراط,
را ايسÇم پÇانته غÇالب تقريرهاي از تقريري هيچ <من كه است عي مد قان محق از

6. Michael Levine, op. cit., p: 11.

بپندارد/>6 شخص را خدا كه نميشناسم
از مÇتعالي را خÇدا كه است اين يكي ايسم پانته اصلي خصيصة دو بنابراين,
ديگÇر و نميشود, قاÄل تمايز مخلوق جهان و خالق خداي بين و نميداند جهان



71 ا كهارت خداي عربي, ابن خداي

1. Conciousness.

از را آ گاهي1 و علم حتي ايستها پانته از بعضي نميانگارد/ انسانوار را او اينكه

2. Ibid: 148.

انسانوار/2 صفات ساير به رسد چه تا ميكنند نفي خدا
كند/ حل ميتواند بود مواجه آن با تÃيسم كه را مشكالتي از برخي ايسم پانته
از خلق باب در كه را مشكالتي تجلي, به آن برگرداندن و خلقت اصل انكار با Âمث
او تعالي انكار با نيز و خدا, ندانستن انسانوار با ولي مينمايد حل است مطرح عدم
عالم خالق را خدا ,Á او كه چرا ميگيرد/ فاصله خدا دربارة دين ديدگاه از عالم, از
داده نسبت خدا به س مقد متون در كه انسانواري صفات توجيه از ,Hثاني نميداند;
مطرح اديان تمام در كه را مشيت چون مسايلي بخصوص است/ عاجز است, شده
نميتواند است, مسيحيت اعتقاد مورد كه را عيسي قالب در خدا د تجس يا و است

3. Ibid: 147.

نمايد/3 توجيه
فÇالسفه, مÇطلق خÇداي به ايسم پانته خداي نزديكي علت به ديگر سوي از
وقتي جمله از است/ غامضتر و تر حاد پانتهايسم براي تÃيسم مشكالت از برخي
آن و نÇيست ورزيÇدن عشÇق قابل ندهد, رخ او در تغييري و نباشد انسانوار خدا
بÇراي مÇيكنند حس خÇدا بÇه نÇياز و راز و دعÇا در مÆÇمنان كÇه شÇوري و عشÇق
بÇا عÇربي ابÇن امثال كه تعاملي از آنها قاموس در ميشود/ بيمعني پانتهايستها
خدايي با ميپرستند آنان كه خدايي كلي بهطور نيست/ خبري دارند خويش خداي

است: متفاوت ميگويد سخن ذيل عبارات با او دربارة عربي ابن  كه
بهواسطة خدا و ميكنيم اخذ را االهي كشف تقوي, به عمل واسطة به ما
نميكنند درك فكر راه از عقول را آنچه و ميشود ما تعليم متولي تجلي,
متون در نقلي داليل راه از كه است اموري همان منظور مينماييم/ ادرا ك
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مÆمن عقل لذا ميشمرد/ محال را آنها عقل ليكن است شده وارد س مقد
عارف [ولي ميشود/// تسليم بدانها محض مÆمن و ميكند تأويل را آنها
دو او, دست خدا, راست دست كشف صاحب پس مينمايد] شهود را آنها
داده نسبت بهاو س] مقد متون [در كه را خدا چشمان و خدا چشم او, دست
خدا, شادي چون صفاتي ميبيند/ نيز را او وجه و قدم ميبيند/ است شده
را هÇمه و/// ديگر بهصورت صورتي از را او ل تحو و او خندة او, ب تعج
هÇمان مÇيپرستند كشÇف اهÇل و مÆمنان كه خدايي پس ميكند/ مشاهده

/38 ص ,2 ج تا, بي/ صادر, دار بيروت, المكي¹, الفتوحات /1

مينمايند/1 پرستش را آن تفكر اهل كه نيست خدايي

ايسم ابنعربي,ا كهارتوخدايپانته /1Ç3

از نÇيز عÇربي ابن خواندهاند/ ايست" "پانته را ا كهارت دي متعد نويسندگان

2. Charles Adams.

شدهاند عي مد آدامز2 چارلز مانند نويسندگان از بعضي نيست/ ا مبر هامي ات چنين
كار در واقعيت يك فقط آن طبق كه ميدهد تعليم را ايسم پانته نوعي عربي ابن  كه

3. Sum of all things.

چÇيزها3 هÇمة مÇجموع جÇز چÇيزي خدا كه تقرير اين با است "خدا" آن و است

4. Michae l Se lls, Mystical Languages of Unsaying, Chicago , The U niver sity of

Chicago Press, 1994. p. 261, nt, 40.

نيست/4
اعضا¾ تك تك از بيش چيزها مجموعة پيداست سخن اين ظاهر از چنانكه
نوع هر از كه معتقدند ذاتي به پديدار جهان پس در ا كهارت عربيو ابن اما نيست/
خÇداي لذا مÇيباشد/ عÇالم از مستقل Âكام و است ا مبر عالم به اضافهاي و نسبت
مطلق غيب به كه كسي بين نيست/ سازگار شده ياد خداي با ا كهارت و ابنعربي
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اعضاي مجموع را خدا و نميبيند چيزي شهادت عالم از غير كه آن و است قاÄل
قان حقÇم از بعضي كه همانطور بنابراين است/ بسيار تفاوت ميداند, عالم همين
و ايسÇم پÇانته چÇون تÇقسيمبنديهايي در ابÇنعربي دادن <قÇرار دادهانÇد: تذكر
مÇيشود/ گÇمراهÇي بÇاعث نÇمايد روشÇنتر را او افكÇار كÇه آن جاي به مونيسم,
اجزاي و اعضا¾ مجموعة از بيش خدا او اعتقاد به ميداند/ متعالي را خدا ابنعربي

1. R. W. J. Austin, op. cit., Ibnal, Arabi, The Bezels of Wisdom, Lahore, Suhail

Academy, 1988.

است/>1 جهان
عربي, ابن بخصوص ا كهارت,و عربيو ابن ازعبارات بعضي كه نماند نا گفته
كÇه كÇرد پÇيدا را عباراتي ميتوان حتي باشد/ ايسم پانته نوعي موهم است ممكن
را گونا گون صفات كه بداند واحدي جوهر را خدا يعني باشد/ اسپينوزا ديدگاه شبيه

مينمايد: قبول
بهفالن ي مسم كه Ñشي هر در كه است او لطافت و لطف از لطيف, اهللا ان
[دربÇارة چÇند هÇر باشد/// Ñشي آن عين است حد فالن به محدود يا و نام
ايÇن است, زمÇين ايÇن است, آسÇمان اين ميشود گفته عالم] موجودات
تنها Ñشي هر در ليكن است, طعام و رزق فرشته, حيوان, درخت, صخره,
متماثل جوهر يك عالم كل ميگويند اشاعره همچنانكه است/ عين يك
هÇمة [در كÇه است ما گفته عين اين است/ واحد جوهر يك يعني است/
بÇهواسÇطة جÇوهر كÇه گÇفتهانÇد همچنين اشاعره است/ واحد عين, اشيا¾]
بÇهواسÇطة عÇين كÇه است ما گفتة همان نيز اين ميشود/ مختلف اعراض
حÇاصل تÇمييز ايÇنكه تا ميشود متكثر و مختلف نسبتها, و صورتها
ÇÇ مÇزاج يا عرض يا صورت حيث از Ñشي اين كه گفت ميتوان لذا شود/

/ 88 Ç 9 صص ,1 ج ش/ 13ìì الزهرا¾, انتشارات عفيفي, ابوالعال¾ تصحيح الحكم, فصوص /2

است/2 همان وجود, حيث از و است آن نه ÇÇ كن نام خواهي هرچه
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بشÇرط ال "وجÇود را خÇدا عÇربي, ابن بخصوص و ا كهارت, و عربي ابن اما
موجودات مرتبة در و " Ñشي بشرط "وجود پانتهايستها خداي ميدانند/ سمي" Öق م
كه توضيحآن متفاوتند/ Âكام خدا دو اين است/ قسمي بشرط وجودال حدا كثر يا و

كرد/ تقسيمبندي زير صورت به را وجود ميتوان تجلي مراتب بهحسب

احديت = ال بشرط وجود Ç 1
غيب

واحديت = صفات و اسما¾ بشرط وجود Ç 2
بشرط ال وجود

مقسمي
به) مخلوق (حق رحماني نفس = قسمي بشرط ال وجود Ç 3

شهادت
عالم = خلقي نات تعي بشرط وجود Ç 4

از مستقل و قيود همة از منزه يعني بشرط وجود همان خدا فالسفه ديدگاه از
نات عيÇت بهشرط وجود همان پانتهايستها خداي است/ آدم و عالم و اشيا¾ همة
هيچ است/ بلكهعالم نيست خدا ا كهارت عربيو ابن نظر از وجود اين است/ خلقي
حÇلول نوعي به كه ه صوفي جهلة مگر نميكند چهارم مرتبة به د مقي را خدا عارفي
ياالرض ف و Õله ا ¾ما السَّ ي ف ذي ال هو شريفة آية ميدانند/ عالم در حال را خدا و معتقدند
است اله آسمان در است/ مرتبهاي هيچ به خدا تعين عدم ن مبي (8ê . (الزخرف Õله ا

فÇي Çذي ال وÇ Ôه كه است اين پانتهايستها قول ظاهر كه درحالي اله/ نيز زمين در و
/ Õارض االرض في و Õ¾سما ¾ما الس

يعني حمن" الر "نفس ميداند چيز همه عين و عالم جوهر عربي ابن را آنچه
شÇده ظاهر عالم در س مقد فيض با كه است همان و است قسمي بشرط ال وجود
او هم و اوست هم عالم كه گفت ميتوان هو" ال "هو هميشگي اصل طبق و است

نيست:
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خÇلق كÇه بÇاش اين به قاÄل خواه بگو/ ميخواهي چه هر عالم دربارة

الخلق/ الحق /1

ا گر و است/ خلق1 حق بگو خواستي ا گر و است حق كه بگو خواه و است
و خلق/ وجوه جميع از نه و است حق وجوه جميع از نه كه بگو خواستي

/112 ص ,1 ج همان, /2

باش/2 حيرت به قاÄل امر اين در خواستي ا گر

و مطلق نحو به بلكه د مقي نحو به نه را خدا پانتهايستها از بعضي است ممكن
قيد از ي حت ا كهارت عربيو ابن خداي ولي بدانند همراه مخلوقات همة با بشرط ال
چÇهار همة در اطالق نحو به كه است مقسمي بشرط ال است/ آزاد نيز اطالق اين
احديتو مقام به ا كهارت عربيو ابن اعتقاد بنابراين, دارد/ حضور شده ياد مرتبة
نÇزديك ديگÇري ديÇدگاه بÇه و ميكند جدا ايست پانته از را آنها واحديت, مقام

3. Panentheism.

ميشود/ ناميده تÃيسم3 نپان كه ميگرداند

تÃيسم پانن خداي /ê

است/ مÇعتقد عالم از خدا تعالي نوع يك به ايسم پانته برخالف تÃيسم پانن
است/ شهادت عالم پس در غيب به معتقد يعني

4. With.

Çحاد ات از زمÇاني و مÇيگويند خدا "با"4 اتحاد از سخن گاه وجوديان وحدت

5. Within.

و مÇيدهد نشÇان را صÇيرورت نÇوعي لي او مÇيآورند/ مÇيان به سخن خدا "در"5
نÇوعي دومي و ميرسند; وحدت به خلق و حق عين دو كه است اين حكايتگر
امثال نظر از دارند/ وحدت عين, دو كه است اين بيانگر يعني ميرساند را  كينونت
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1. Michael Sells, "Comments ", p: 169.

ولي نÇيستند1 بيشتر چيز يك كينونت اين و صيرورت آن ا كهارت و عربي ابن
است/ نزديكتر ميشود خوانده پاننتÃيسم آنچه با دومي

و خدا) =) theo و در) =) en همه), =) pan واژة چهار از كه panentheism

است/ خÇدا" در "هÇمه بÇه اعÇتقاد مÇعناي بÇه است, شÇده تركيب به) قول =) ism

اشيا¾ براي كه شدهاند خوانده تÃيسم پانن به معتقد دليل اين به ا كهارت و ابنعربي
ميگويد: عربي ابن چنانكه قاÄلند/ الوهيت عالم در متعالي وجودي

هÇر بÇلكه نÇيست/ خدا از خارج عيني هيچ و موجودات از يك هيچ

/ê8ê ص ,2 ج الفتوحات, /2

است2/// حق حضرت در عين يك داراي ميشود ظاهر عالم در كه صفتي
وجود ا گر زيرا نباشد/ خارج او از چيز هيچ وجود كه است اين له ا شأن از
بر [و داشت نخواهد حكمي Ñشي آن در او پس باشد, خارج او از چيزي

/ê17 ص ,2 ج همان, /3

بود/]3 نخواهد حا كم آن

كه است اين بهمعني چيز همة بر خدا احاطة نيست/ آن فاقد Ñشي معطي يعني
ظهور اينكه عين در اشيا¾ كه است معتقد نيز ا كهارت بردارد/ در را چيز همه او
پÇدر در هÇنوز "من خدايند: در يعني ماندهاند/ باقي بطون در هنوز ليكن يافتهاند
پاننتÃيسم نوعي ا كهارت سخن <اين كه عياند رانمدمتفك از بعضي ماندهام/" باقي
است/ همه در خدا و خدايند در همه كه است اين معناي به Gظاهر كه ميرساند را
است هÇمه خÇدا و خÇدايÇند هÇمه مÇيگويد كه پانتهايسم از تقرير آن با قول اين

4. Mattew Fox, New York, Image Books, 1991, p: 72.

ا كÇهارت كÇه بÇاشد ديدگاه اين مÆيد Âكام زير عبارت شايد ميباشد/>4 متفاوت
است: معتقد پاننتÃيسم بهنوعي



77 ا كهارت خداي عربي, ابن خداي

چÇنان آن را چÇيزها هÇمة خدا ميكنند, خيال جاهالن آنچه برخالف
ميدهد انجام يا و ميآفريند خدا را چه هر نيستند/ او از خارج كه كرد خلق
از خÇارج مÇيدارد/ دوست خÇودش در و ميداند يا و ميبيند خودش در
عشÇق چيز هيچ به و نميداند چيز هيچ نميدهد, انجام چيز هيچ خودش

1. Breakthrough , p: 73.

نميورزد/1

ا كهارت خداي و عربي ابن خداي /ë

كÇه است اين در متكلم و عارف اختالف كه شود ر تصو چنين است ممكن
خدايي بر دومي ولي است اشيا¾ در حال كه ميزند دم خدايي كردن تجربه از لي او

2. R odulf O tto , Mysticism East and West, New York, Maemillan Publish ing,

1976, p: 158.

آنجا سبب همين به است/2 منزه اشيا¾ با شباهتي و نسبت هر از كه ميورزد تأ كيد
را سÇخنش مÇيزند دم خÇدا با وحدت يا و اتحاد از ين متد عرفان اهل عارف  كه
در خÇدا, بÇه عشق راه از كه است اين اتحاد از مرادش كه ميكنند توجيه اينگونه
عÇرفان اهÇل مÇانند كÇه آن نÇه مÇيكند پÇيدا خدا به شباهت و قرب جذبه, حالت
با وحدت به نفس, رفتن بين از با و خويشتن, از فناي در كه باشد عي مد ين غيرمتد

3. Michael Levine, op. cit., p: 135, nt. 14.

ميآيد/3 ناÄل خدا
كÇه است آن مسÇلم قدر باشد, درست چقدر ر تصو اين اينكه از نظر صرف
است/ مسيحيت و اسالم ابراهيمي دين دو خداي همان ا كهارت و ابنعربي خداي
درقرآن خود جمال و جالل صفات و اسما¾ همة با كه است همان ابنعربي خداي
خدايش است, آ كويناس شا گرد مسيحيو مبلغي ا كهارتنيزكه است/ تجليكرده
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است/ نزديك بسيار تÃيسم خداي به و س مقد كتاب خداي
ميكند جدا ايسم پانته خداي از را آن كه تÃيسم خداي ويژگيهاي ترين مهم
اين حفظ ضمن ا كهارت و عربي ابن اوست/ بودن انسانوار ديگر, اوو تعالي يكي
سازند استوار وجود وحدت مبناي بر را خود فكري نظام تا درتالشند ويژگي, دو

نشانند/ آن رأس در را دين خداي و
سÇورة آيÇات چÇون آياتي ازقرآنو الهام با مسلمان متفكران ميان, اين در
و كردهاند فراوان تأ كيد او جالل بر و مخلوقات از خداوند تعالي جنبة بر اخالص,
االهÇيات در برعكس, و دادهاند قرار تأ كيد مورد كمتر را او بودن انسانوار جنبة
تÇجلي (عÇيسي(ع)) انسان بهصورت و يافته د تجس خدا كه آن علت به مسيحي,
او برجÇمال و است اجتنابناپذير خدا بودن انسانوار جنبة بر تأ كيد است,  كرده
ميان در كه است انسان خود يا خدا اين كه ي حد به ميشود; تأ كيد جاللش از بيشتر

حب جÇنبة االهÇياتي چنين در لذا است/ انسان پدر , حداقل يا و ميكند زندگي ما
جهت همين به ا كهارت, قول به است/ گرفته قرار ه توج مورد هيبت جنبة از بيشتر

1. Our Lord.

"اي با ما"1, پروردگار اي و سرور "اي بهجاي مسيحي دعاهاي از بسياري كه است

2. Our Father.

3. Breakthrough , p: 495.

4. Ibid.

ميرساند/4 رب از بيشتر را محبت جنبة پدر كه چرا است/3 شده آغاز ما"2 پدر

يدÇتأ ك گÇونه دو ايÇن عÇليرغم كÇه است ايÇن است ب عجÇت ماية آنچه ولي
ميكنند/ عمل آنان برعكس ا كهارت و عربي ابن مسيحي, و مسلمان االهيدانان
جÇنبة به ا كهارت و فراوانتر تأ كيدي خدا بودن انسانوار جنبة بر عربي ابن يعني
ميدانندو Ñشي را خدا فالسفه ا كثر كه آن توضيح دارد/ بيشتر عنايتي خداوند تعالي
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خدا عرفا كه است معتقد عربي ابن اما ميكنند/ ياد "آن" بهعنوان او از و شخص نه
ذ كر نوع سه در كه است سه گونه خدا به رويكردشان و Ñشي نه و ميدانند شخص را
(مثلذ كر "انت" بعضي است/ ذ كرشان"هو" باالترين بعضيازعرفا ميشود/ جلوه گر

/297 ص ,2 ج الفتوحات, /1

است/1 "انا" ذ كرشان باالترين ابويزيد مانند نيز بعضي و انت) اال اله ال يا قيوم يا حي يا

به يا استو مشغول "هو" به يا Hويغالب كه برميآيد عربي ابن آرا¾ مجموع از
غيب و احديت ذات مقام همان كه ميكند بحث "هو" از زماني ا كهارت اما "انت"/

ميگويد/ سخن كمتر "انت" از و فناست مقام كه "انا" از زمان ديگر و است مطلق
در بودن انسانوار و خلق جانب در عبوديت جنبة بر عربي ابن كه آن حاصل
و خلق جانب در ربوبيت جنبة بر ا كهارت ولي دارد; بيشتري تأ كيد حق, جانب
مÇيتوان را عارف دو هر ولي ميورزد/ تأ كيد بيشتر حق, جانب در مطلق تنزيه
ايÇن كÇه آورد بهحساب خودشان زمانة و فرهنگ و متكلمان آراي تعديلكنندة
مانده مغفول زمان آن فرهنگو آن كهدر ميشود جنبهاي بر تأ كيد موجب تعديل
نفر دو هر لذا نمينهند/ فرو Âكام را ديگر جنبة دو, آن از يك هيچ ليكن است/
درجه/ اختالف با ليكن او, تشبيه جنبة به هم و پرداختهاند خدا تنزيه جنبة به هم

نتيجه گيري و جمعبندي /ì

يك از فالسفه خداي با ا كهارت و عربي ابن تقرير به وجود وحدت خداي
خÇداي دو, آن خداي است/ متفاوت ديگر سوي از پانتهايستها خداي با و سو
كÇه امÇر اين در پانتهايستها خداي و فالسفه خداي است/ س مقد كتاب و قرآن
وجÇود لي او ليكÇن كسÇي/ نه هستند چيزي دو هر دارند/ اشترا ك نيستند شخص
و ر تغيÇم خÇدا دو اين از هيچكدام است/ قسمي بهشرط ال وجود دومي و ال بشرط
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اين به ميتوان بهسختي را اختيار و اراده و علم چون صفاتي حتي نيستند/ ل متبد
كراهت, شادي, خشم, شفقت, رحم, مثل صفاتي به رسد چه تا داد نسبت خدا دو

و//// ترديد
خÇلقت امÇر در را خدا كه فالسفه از انتقاد ضمن درتهافتالفالسفه غزالي
مراد كه باشد چيزي فاعل اينكه براي فاعل ميگويد: مختار, نه دانستهاند ب موج
جواب در و فالسفه از دفاع در رشد ابن اما باشد/ عالم و مختار و مريد بايد اوست
آن فاقد كند اراده را چيزي كسي هرگاه نيست/// روشن گفته اين ميگويد: غزالي
را چيزي كه كسي نيست/ چيزي فاقد خدا كه درحالي اوست/ مراد كه است چيزي
خÇدا ولي است بÇهتر كه برميگزيند را چيزي كه است اين بهمعني ميكند اختيار
ارادهاش خويش, مراد به رسيدن از پس مريد بهعالوه ندارد/ نياز بهتر بهوضعيتي
درحالي ميباشد تغيير مستلزم كه است انفعالي كيفيتي اراده همچنين ميشود/ قطع

1. Michael Sells, "Biwildered Tongue" in Mystical Union in Judaism, Christianity

and Islam , New York, Continuum, 1996, p: 222, nt. 21.

است/1 منزه تغيير و انفعال از خدا  كه
خداي با چقدر خدا اين كنيم, تنزيه حد اين تا را خدا ا گر كه ميشود مالحظه
نداريم او از شناختي هيچ كه را خدايي چنين ميتوانيم چگونه ميگيرد/ فاصله دين
خشم ما بر خدايي چنين چگونه كرد? دعا او درگاه به ميتوان چگونه بپرستيم?
ميتوان چگونه كرد? راضي را او گرفتن, خشم از پس ميتوان چگونه ميگيرد?
بÇاالتر و است تÇوبهپذير چگونه نيست منفعل كه خدايي نمود? توبه او درگاه به
بتپÇرستي تاريخ داشت? دوست را هي منز خداي چنين ميتوان چگونه اينكه
و است گÇريزان بÇاشد ه نزÇم ÂامÇك كÇه خÇدايÇي از هÇمواره بشر كه ميدهد نشان
شÇباهتي او و خÇود بين كه ميخواهد را خدايي بشر بورزد/ عشق او به نميتواند
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است/ تشبيه اين در افراط بتپرستي بيابد/
را مÇردم نميتوانند هيچگاه معتقدند, صرف تنزيه به كه فالسفه حال, هر به

عربي: ابن قول به كنند/ دعوت بهخدا
را خÇدا كس هيچ نبود, كار در آورده را االهي اخبار كه شريعت ا گر
دارند داللت خدا ذات به عقال¾ زعم به كه عقلي ادلة به ا گر و نميشناخت
در نيست, چنان يا و چنين او كه ميمانديم حد اين در و ميكرديم ا كتفا¾
خÇبر كÇه هÇنگامي نÇميداشت/ دوست را خÇدا مخلوقي هيچ صورت آن
بÇا كÇه امÇوري از ÇÇ است چنان يا چنين خدا كه آمد شرع لسان به االهي
ثÇبوتيه صÇفات ايÇن خÇاطر بÇه را خÇدا ÇÇ دارند منافات عقلي ادلة ظواهر
مÇيدهد خودش از كه خبرهايي با جز را خودش خدا ميداريم/// دوست
رحمت دارد; محبت ما به او اينكه از باشد عبارت كه است نكرده معرفي
ل تنز قيود و حدود در و دارد; تحبب و شفقت و رأفت ماست; شامل او
در قلبمان, در را او و كنيم تمثيل را او كه است] سبب بدان [اين ميكند/
را او گÇويي حÇتي دهÇيم قÇرار خويش نصبالعين خيالمان در و قبلهمان
خودش تعريف به را او زيرا ميبينيم خودمان در را او بلكه نه, ميبينيم/

/32ì ص ,2 ج الفتوحات, /1

خودمان/1 نظر و فكر به نه و ميشناسيم

كÇه بود اين وي دعوت از نوح(ع) قوم فرار علت كه است عي مد عربي ابن
تشبيه با را تنزيه ا گر اما بود/ فرقاني او دعوت ميخواند/ فرا صرف تنزيه به وي

/70 ص ,1 ج فصوص, /2

ميكردند/2 اجابت را او بود, قرآني دعوتش پيامبر(ص) مانند و ميآميخت
است اسمشناسي يعني ميباشد/ ديني خداشناسي همان عربي ابن خداشناسي
لذا ذات/ به نه ميكند دعوت خدا اسما¾ به را مردم نيز دين كه چرا ذاتشناسي; نه
تÇجليات و كثير اسما¾ ليكن است واحد ذاتي داراي كه درحالي عربي ابن خداي
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براي و لحظه هر و روز هر است/ متنوع خداست, يك اينكه عين در دارد/ فراوان
شخص يك براي و لحظه يك در شخص دو براي دارد/ جديد رنگي شخصي هر
متنوع مختلف, ديني اعتقادات در نهتنها خدا اين ندارد/ واحدي تجلي لحظه دو در
به جماعت صف يك در كه ولو اسالم, دين به مÆمنان حتي بلكه ميشود, متكثر و
هر است متفاوت خدايشان بگزارند, نماز واحد قبلة به رو و كرده اقتدا¾ امام يك

نيست: بيشتر خدا يك كه چند
پÇروردگارش بÇا خÇود خÇلوت در نÇمازگزار هÇر جÇماعت, صف در
اهÇل بÇراي خÇدا مÇيگسترد/// او بر را خويش بال خدا و ميكند مناجات
هر زيرا مجموع/ احديت در نه ميكند تجلي احديت مجموع در صفوف
آنÇچنانكه را خÇود رب خÇويش, علم و قصد طبق صفوف, افراد از يك
در آنÇان بÇراي جÇهت هÇمين بÇه ميكند/ مناجات دارد اقتضا¾ او حضور
ميگيرد/ سبقت آنان به نسبت مجموع يعني ميكند/ تجلي احديت مجموع
عقايد تفاوت و مقاصد اختالف با تا ميكند اضافه احديت به را آن سپس
خÇدا بÇا را چÇيزي خÇويش عÇبادت در مÇناسباتشان, و امزجه و احوال و
مÇيتوانÇد آنÇان درخÇواست و سÆÇاالت جهت همين به نگيرند/ شريك
ظÇهور مجموع احديت در آنان براي خدا ا گر اما باشد/ متكثر و مختلف
ا گر و نبود/ مجموع به نظر ياراي را كسي احديت, م تقد به ه باتوج ميكرد,
حاالت و واحد, سÆالي سÆالشان واحد, مقصدي مقاصدشان ميشد, چنين
مÇيگشت/ واحد علمي تعالي خداي به وعلمشان واحد, حالي حضورشان

/193 Ç ê صص ,3 ج الفتوحات, /1

نيست/1 چنين امر واقعيت اما

ديگران رب با كه دارد خويش به مخصوص ربي كس هر عربي ابن ديدگاه از
كه چرا است/ شناخته را خويش رب بشناسد را خويش نفس ا گر و است متفاوت
بÇرطبق صفات, و اسما¾ مرحلة در تنها و ندارد تجلي ذات احديت بهعنوان خدا
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آن رب اسÇم آن كÇه دارد مظهري اسمي هر مينمايد/ تجلي ثابته اعيان تقاضاي
سان بههمين و بود خواهند كثير نيز آنها مظاهر كثيرند, اسما¾ چون و است/ مظهر
حالت آن خاص و خود خاص ربي حالتي هر در هركس و ميشوند كثير نيز ارباب
كه اسمي بهصورت خدا تجلي از است عبارت حالتي, هر در فردي هر رب دارد/
را او مريض بخواند; اسم آن به را او بايد و برميآورد لحظه آن در را فرد آن نياز
يكي خدا معطي/ اسم به فقير و غفور, اسم به را او گناهكار ميخواند, شافي اسم به

دارد: را خود به مخصوص رب لحظه هر در هركس ولي نيست د مقي و است
مرضي ربش نزد موجودي ا گر است/ مرضي ربش نزد موجودي هر
هÇر كÇه چÇرا باشد/ مرضي نيز ديگري عبد رب نزد كه نميآيد الزم بود
را ربÇوبيت از ي اصÇخ صورت ربوبيت] مختلف صور ميان [از موجودي
براي پس كنند/ اخذ واحدي صورت از همه كه آن نه است كرده دريافت
كه نشده تعيين اوست مناسب آنچه جز چيزي مجموعه آن از عبدي هر
بههمين نميكند/ اخذ احديتش حيث از او از كس هيچ اوست/ رب همان

/91 ص ,1 ج فصوص, /1

منكرند/1 را احديت در تجلي اهللا اهل دليل

نÇيز قÇابل بلكه نيست فاعل Hصرف فالسفه, خداي برخالف عربي ابن خداي
بسÇازند/ مÇاده با فقط را عالم كه بودند آن پي در مادي فالسفة از جمعي ميباشد/
سÇاختن در بÇرخÇي و ميسازم را جهان بدهيد من به را امتداد و ماده گفتند بعضي
االهÇي فÇالسفه ديدند/ الزم هم را زمان) (و حركت امتداد, و ماده عالوهبر جهان
ميدانستند/ الزم محر كي و فاعل آن در تغيير ايجاد براي و ميديدند قابل را ماده
كه خداست اين است, استوار وجود وحدت بر كه عربي ابن فكري نظام در ليكن
صور است, الرحمن نفس عالم جوهر يعني دارد/ عهده بر را عوامل اين همة نقش

خداست: تجليات دگرگوني از عبارت نيز عالم تغييرات اوست, تجليات عالم
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دگرگوني و آن صورت آن, جوهر است: سر سه در محصور عالم تمام
كجا از استحاله حكم كه بگويي ا گر نيست/ كار در چهارمي امر (استحاله)/
كل كه است كرده وصف چنين را خودش حق ميگوييم: شد پيدا عالم در
شÇادي بÇه عÇبد تÇوبة اثر در را خودش خدا مختلفند/ شÆون أن/ ش في هو يوم

شاد آن به [خدا] عبد], [در توبه پيدايش از قبل [يعني] است/ كرده وصف
آن مگÇر نميشود خسته خدا ميفرمايد: پيامبر(ص) همچنين بود/ نشده
قيامت, در كه گفتهاند پيامبران, يعني او, به عارفان شويد/ خسته شما  كه
از بعد و است نگرفته خشمي چنان Âقب كه ميگيرد خشم ما بر آنچنان خدا
مÇوصوف را او پس اوست/ جÇالل اليق چنانكه گرفت; نخواهد نيز آن
موصوف غضب اين به حالت آن در كه غضب اين از قبل حالت به  كردند
صÇور به خدا قيامت روز كه است شده وارد صحيح خبر در است/ نبوده
پÇذيراي خÇدا است/// اسÇتحاله عÇين ل تحو و ميكند/ پيدا ل تحو مختلف
جهان ازل در همچنين ميباشد/ بندگانش به نسبت مختلف صور در ظهور
بر كه بود اين به موصوف ازل در و كرد/ خلق سپس و بود نكرده خلق را
بشود ظاهر عالم ايجاد قالب در ميتوانست و بود متمكن و قادر عالم خلق

/2ëê ص ,2 ج الفتوحات, /1

نشود/1 يا و

معطي هم است/ تغيير حال در HمÄدا صور همة قبول با عربي ابن خداي پس
مÇيگيرد/ قÇرض آنان از هم و ميدهد قرض بندگان به هم است قابل هم و است
و سÇاقي و م طعÇÔم حال عين در و ميشود مريض و تشنه و گرسنه بندگان با همراه

اوست: خود شافي
نباشد/ خالص مÆمن كه ميكند انكار را االهي نسبتهاي كس آن تنها
نيكو قرض خدا به (و (20 . (المزمل Hن سح Hرض ق اهللا ضوا رÖاق و ميگويد خداوند
سÇيرابÇم شÇدم, تشÇنه نكÇردي/ اطÇعامم شÇدم, گرسنه ميگويد و بدهيد/)
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نسÇبت از تÇعالي خداوند پس است/ كرده بيان را امور اين همة ننمودي/
كÇه مÇيدهد تÇنبه مÇا به امر اين با ندارد/ امتناع خودش به امور اين دادن
مگÇر نيست نسبتي هيچ ميشود/// ظاهر آنها در مظاهر استعداد بهحسب

نسÇبت خÇود بÇه را شÇدن شÇاد و بسÇط هم عربي ابن خداي ديگر جاي در /ë87 ص ,1 ج همان, /1
كÇه بÇيابيم ميتوانيم خبر اين در را االهي قبض <حقيقت را: درنگ و كراهت و قبض هم و ميدهد
درنگ مÆÇمنم عبد روح قبض در آنچنانكه نكردم, ترديد ميدهم انجام كه كاري در هرگز فرمود:
مÇرا بÇايد حÇال عÇين در را/ او مشÇقت من و ميدارد ناخوش را مرگ او كه درحالي ميكنم/ (تردد)
موجب كه امر دو خبر اين در است/// كرده موصوف كراهت به را خودش خدا اينجا در كند/ مالقات

/(ë10 ص ,2 ج كراهت/>(همان, و (تردد) درنگ شدهاند: ذ كر قبضند

دارد/1 خلق به نسبتي و وجه و حق به نسبتي و وجه اينكه

كه دارد محبت ما به آنقدر است/ ستد و داد در بنده با Hدايم عربي ابن خداي
درميآيد: رنگي هر به و ميكند قبول باشد ما به متعلق كه را صفتي هر

محبوب كه آن نه درآيد محبوب صفت به كه است آن صادق محب>
كه هنگامي سبحان خداي كه نميبيني آيا دهد/ ل تنز خويش صفت به را
بÇا هÇم آن ميكند; ل تنز ما بهسوي پنهانش الطاف در دارد, دوست را ما
است/ دور او كبريايي و عظمت ساحت از و دارد تناسب ما با كه چيزي
وقتي ميشود/ اش بش كنيم مناجاتش تا درميآييم او خانة به كه هنگامي
شÇاد مÇيكنيم رجوع و توبه او سوي به دوباره او از رويگرداندن از پس
از بÇاشد, جواني اميال سلطة تحت بايد كه را جواني كه هنگامي ميگردد/
در و مÇيكند ل تنز ما از نيابت به ميكند/// ب تعج ميبيند آزاد سلطه اين

عÇربي ابÇن و است شده روايت پيامبر(ص) از كه قدسي است حديثي اين /2ëì ص ,2 ج همان, /2
بÇندگانش سÇاير بÇه خÇدا مÇيشود گرسنه خدا بندگان از يكي كه <هنگامي ميكند: نقل چنين را آن
ميگويد: ديگران به خدا شود تشنه ديگري بندة كه هنگامي نكردي/ اطعام مرا شدم گرسنه ميگويد:
مÇيگويد: ديگÇران بÇه خÇدا شÇود مÇريض بندگانش از يكي كه هنگامي نكرديد/ سيرابم شدم تشنه
فÇالني آيÇا مÇيگويد: مÇيكنند سÆال امور اين از بندگان اين كه وقتي نكرديد/ عيادتم شدم مريض

مÇÇÇÇÇÇÇÇريض

مينمايد/>2 ما منزلة نازل را خودش مرضمان و تشنگي و  گرسنگي



ايران عرفان 8ì

Ñ

Ø

اطعام را او ا گر نشد گرسنه فالني آيا مييافتيد/ وي نزد مرا بوديد كرده عيادت را او ا گر نشد?
مييافتيد/ او نزد مرا ميكرديد سيراب را او ا گر نشد/ تشنه فالني آيا مييافتيد/ او نزد مرا ميكرديد

به: كنيد رجوع حديث اين اسناد از اطالع براي صحيح>(همان) است خبري خبر, اين
William C. Ch it t ik, The Sufi Path of Knowledge, New York, SU NY, 1989, p :

392,nt. 33.

< گرسنه است: آمده انجيل در ميكشد/ رنج بشر با همراه نيز ا كهارت خداي
نداديد/ جا مرا بودم, غريب نداديد/ آب مرا بودم, تشنه نداديد/ خورا ك مرا بودم,
ايشان پس ننموديد/ عيادتم بودم, محبوس و مريض نپوشانيديد/ مرا بودم, عريان
يÇا و مÇريض يÇا و غÇريب يÇا تشنه يا گرسنه ترا كي خداوند اي گويند: پاسخ نيز
شÇما بÇه آيÇنه هÇر گويد: ايشان جواب در آنگاه نكرديم/ خدمتت ديده محبوس
Ç ë (مÇتي: نكÇردهايÇد/> مÇن بÇه نكÇرديد كوچكان اين از يكي به آنچه ميگويم

ميگويد: آيه اين از الهام با ا كهارت (2ë.ê1
و من با دارد, من به كه محبتي واسطة به خدا ميكشد/ رنج انسان با خدا

1. Breakthrough, p: 157.

ميكشد/1 رنج من خاطر به

متأثر است ممكن عارف وارستگي يا و عشق اثر در خدا كه است معتقد وي

2. Bernard Mcginn , "Comments" in Mystical Union , New York, Continuum,

1996, p: 188.

معتقد مسيحي فرهنگ با همراه وي گردد/2 پاسخگويي به وادار تأثر اثر در و شود
بÇهخاطر خÇدا يعني "رب"/ تا است نهفته بيشتري محبت "پدر" كلمة در كه است
"اي بهجاي دعاها از بسياري لذا است شده جلوه گر انسان پدر بهصورت محبت
محبت و عشق بهخاطر خدا حتي ميشود/ آغاز آسماني" پدر "اي با ما", پروردگار

پذيرفت/ را انساني ماهيت و درآمد انسان بهصورت
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را خÇود كÇه رسÇانيد نقطهاي به را او خدا محبتآميز خشوع كه بدان

1. Cyprian Smith, "Meister Eckhart on the Union of Man with God" in Mystics

of the Books, New York, Peter Lang Publishing, 1993, p: 244.

درآورد/1 انسان بهماهيت

فالسفه خداي از ا كهارت خداي كه معتقدند قان محق از بعضي ترتيب بدين
است/ شÇفيق او بÇه نسÇبت و دارد انسÇان غم كه است خدايي است/ گرفته فاصله
خداي همان يعني دارد/ را انسان با همراه شدن شاد و كشيدن رنج قابليت كه خدايي

2. Mattew Fox, op. cit., p: 157.

است/2 متفاوت فالسفه خداي با @كتابمقدسكه
هÇمين خدايش مÆمن مسيحي يك عنوان به ا كهارت نگارنده, نظر به ولي
وحدت ديدگاه و عرفان حوزة به كه هنگامي ليكن است مسيحي متعارف خداي
ذات بÇين وي نÇيست/ خÇدايÇي چÇنين دنÇبال بÇه ديگÇÇر مÇÇيشود وارد وجÇÇود

3. Godhead.

4. God.

در مسÇيحي ثÇالثه اقÇانيم ميگذارد/ فرق الوهيت4 مرتبة در خدا و رباالرباب3
بهآن رسيدن ذاتو شدندر فاني بهدنبال ا كهارت ليكن دارند/ قرار الوهيت مرتبة

5. Michael Sells, Mystical Languages, p: 188.

كند/>5 رها خدا از را ما خدا كه ميكنيم دعا <ما ميگويد: كه است اين است/ مرتبه
مÇرتبة در نÇه دارد قÇرار الوهيت مرتبة در عربي ابن خداي ديديم, چنانكه
ذات ظلمت در كه خدايي نه ميشود متجلي مختلف اسما¾ به كه است خدايي ذات/
كÇه است اينجا ذات/ نه است خدا اسما¾ شناخت بهدنبال عربي ابن لذا دارد/ قرار
ذات عÇاشق ا كهارت كه چرا ميگيرد, فاصله عربي ابن خداي از ا كهارت خداي

اسما¾: نه است
يك خÇدا, غÇير يك بداري/ دوست هست آنچنانكه را خدا بايد تو
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عÇريان مÇطلق وحÇدت او بÇيصورت/ يك شخص, غير يك روح, غير

1. William Ralph Inge, Christian Mysticism, New York, Meridian Books, 1956,

P: 160. nt. 1.

است/1

نميآورد/ تاب نيز را اسما¾ كثرت حتي باشد, ذات به وصول پي در كه  كسي
ا كهارت خداي است, متكثر و متنوع كه عربي ابن خداي برخالف كه است اين

ندارد: راه او در تكثري و ع تنو هيچ كه است خدايي
ديگر بدارد, دوست او] [با اتحاد و احد عنوان به را خدا Hواقع كه  كسي
اينها كه چرا نمينهد/ وقعي آن به و ندارد هي توج او حكمت يا قدرت به
تÇعلق نÇيز كÇلي خÇير بÇه حتي شخصي چنين راجعند/ كثرت به و  كثيرند
كÇه بÇرميگردد چÇيزي به امر اين اينكه يكي دليل: دو به ندارد/ خاطري
نوعي شامل امر اين اينكه ديگر و است اشيا¾ درون در و ذات از خارج

2. Teacher and Preacher, New York Paulist Press, 1981, p: 224.

ميشود/2 ذات] غير [به دلبستگي

<بينام ندارد/ رسمي و اسم هيچ كه است خدايي عاشق ا كهارت واقع در پس

3. Breakthrough, p: 175.

خواست هر هركس است/>3 نشده داده او به نامي هرگز نامهاست/ همة نفي است/
كه بخواهد را خدايي تنها و گذارد زمين را آن بايد باشد داشته هم استعدادي هر و
بÇخوانÇد شافي اسم به را او نبايد نيز مريض حتي اوست/ استعداد و خواست فوق

4. God.

5. Godhead.

ذات5 از محبوبتر او نزد است الوهيت4 مرتبة در كه شافي صورت, اين در كه چرا
بود: خواهد

سالمت صورت اين در بخواهي را سالمت خدا از و باشي مريض ا گر
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1. Oliver Davis, God Within, New York, Paulist Press, 1988, p: 63.

بود/1 نخواهد تو خداي او پس بود/ خواهد خدا از محبوبتر تو نزد

خدا از وجهي بهدنبال كدام ا كهارتهر عربيو ابن كه گفت ميتوان بنابراين,
مÇرتبة در خدا و الوهيت مرتبة در خدا قان, محق از يكي قول به كه چرا ميباشند/
رويكÇرد وجÇه, دو ايÇن بÇه رويكÇرد و خدايÇند يك از وجه دو و گونه دو ذات
كÇه مÇيباشند اله بÇا وحÇدت و Çحاد ات دنبال به عرفا از بعضي خداست/ بهدوگونه

2. The God without modes.

نشÇان2 و بÇينام خÇداي دنÇبال بÇه نÇيز بÇرخÇي و است دسÇته ايÇن از ابÇÇنعربي

3. Rodulf Otto, op. cit., p: 158.

دارد/ تعلق دوم دستة به ا كهارت ميباشند/3 (Deus sine mids)

نشÇاني و بÇينام خÇداي چنين با ميتوان چگونه كه است اين در سخن حال
و عÇقل, دسترس از دور خدايي چنين كه چرا شناخت/ را او و كرد برقرار ارتباط
خدا باشيم داشته علم دو به بتوانيم كه خدايي ا كهارت اعتقاد به و ماست/ علم فوق

نيست:
در باشم, او شناخت به قادر كه باشم داشته خدايي ميتوانستم من ا گر
مÇاست/ علم فوق خدا كه چرا بينگارم/ خدا را او نميتوانستم صورت آن

4. Breakthrough, p: 183.

ماست/4 علم از بزرگتر

هÇيچ نÇدانسÇتن, هÇيچ از است عÇبارت خÇدايÇي, چÇنين به رسيدن راه پس
ميرسيم: بيرنگ آن به شديم بيرنگ ا گر فنا/ يعني نداشتن, هيچ و نخواستن

[بÇراي نÇيست, چÇيز هيچ شبيه كه است آنچنان خدا ذات كه آنجا از
بههمان كه اينجاست در باشيم/ هيچ كه برسيم نقطهاي به بايد او] به رسيدن
هÇيچ ديگÇر كÇه بÇرسم نÇقطهاي بÇه مÇن وقÇتي اوست/ كه ميرسيم ذاتي
خÇدا بÇه گÇويم, تÇرك را چÇيز هÇمه و بÇاشم نداشته خود در را تصويري
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1. Ibid: 28.

ميرسم/1

رخت تÇمايزها و دوگانگيها تمام ذات, وحدت آن در ا كهارت, اعتقاد به

2. Somthing.

3. Nothing.

4. Bernard McGinn, "The God beyond God" in Journal of Religion, 61 (1981),

p: 11.

ميرسيم/4 بودن هيچ3 به بودن چيزي2 از وحدت آن در ما و برميبندد
خدا, به رسيدن براي او پيشنهادي راه آن و خدا مورد در ا كهارت ديدگاه اين
كه مياندازد بودايي و هندو مذاهب مانند شرقي عرفان ديدگاههاي ياد به را انسان
جÇنبه بÇر كه عرفانها اين است/ "نيروانا" و "فنا" به رسيدن آنجا در انسان غايت
تكيه اسما¾اهللا اثباتي جنبة بر كه عربي ابن عرفان با دارند, تكيه بيشتر نفي و سلب
از نوع اين در ا كهارت قان, محق از برخي اعتقاد به دارند/ اساسي تفاوت ميكند,

5. Bottomless.

بÇينهايت 5 بيقعر درياي در ميخواهند كه است شبيه آسيايي عرفاي با عرفان,

6. William Ralph Inge, op. cit., p: 160, nt. 1.

است: امر همين مÆيد ا كهارت گفتة اين شوند/6 غرق
نÇوع هÇر از و بÇاشند هيچ Hذات و باشند مرده Âكام بميرند, بايد مردم
صورت آن در نباشند/ چيز هيچ و كس هيچ شبيه و جهند بيرون شباهتي
كه خداست ويژگيهاي از اين زيرا بود/ خواهند خدا شبيه Hحقيقت كه است

7. Teacher and Preacher, p: 358.

نيست/7 كس هيچ شبيه و ندارد همتا

خداي داشت/ نخواهيم گونا گون خداهاي ديگر برسيم مرحله اين به كه وقتي
رفتو خواهد بين از قالها قيلو تكثراتو و عات تنو همة بود/ خواهد يكي همه
بÇراي عÇربي ابÇن خÇداي كÇه چرا است/ عربي ابن خداي مقابل نقطة درست اين
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"احÇديت بÇه ا كÇهارت خÇداي ولي مÇيشود ظاهر احديت" "مجموع به انسانها

عÇربي ابن گفتة به كنيد رجوع مجموع" "احديت و احديت" "مجموع تفاوت شدن روشن براي /1
مقاله/ همين در

هÇمه صÇدايÇي/ نÇه و جنبشي نه و است حركتي نه مجموع احديت در مجموع"1/
ميگويد: ا كهارت چنانكه ذات/ ظلمت و سكون و است سكوت

2. Godhead.

نميتوان ذات دربارة چيزي هيچ است/ يكي چيز همه خدا ذات2 در

3. God.

وجÇود كاري آنجا در ندارد/ فعلي هيچ ذات ولي است فعال خدا3  گفت/
بهاندازة ذات و خدا تفاوت نيست/ آن در فعليتي هيچ شود/ انجام كه ندارد

4. Active.

5. Inactive.

6. F. C. Happold, Mysticism: A Study and Ahthology, Penguine Books, 1963, p:

273.

و بÇيحركت وحÇدتي نÇفسه في ذات است6/// غيرفعال5 و فعال4 تفاوت

7. Etinne Gilson, History of Chiristian Philosophy, New York, 1955, p: 756, nt.

23.

است/7 يكنواخت سكوتي

محبت علمو از ي حت وجود, فوق آن در ذاتو ظلمت آن در ا كهارت خداي

8. Bruce Mileman, "Suffering God" in Mystical Quarterly, 22 (1996), p: 77.

است/8 عاري نيز
دعوت خدا دو به ا كهارت و عربي ابن كه گفت بايد جمعبندي در بنابراين,
بÇاشد, نÇاسوت عÇالم هÇمين در ولو را خÇدا ميخواهد عربي ابن كه چرا ميكنند/
ذات به و بگذرد الهوت از حتي كه است اين بهدنبال ا كهارت ولي كند پرستش
نÇه است حÇريت مقام آنجا كه چرا بيمعناست هم پرستش ديگر آنجا در برسد/
آن در "هو" كه ميبيند هو" "ال را اهللا سوي ما ا كهارت مانند نيز عربي ابن عبوديت/
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و بÇبيند هÇم بÇا را هÇو" "ال و "هو" كه برسد بهجايي ميخواهد لذا است/ جلوه گر
هÇويت هÇمان يعني "هو" بهدنبال فقط ا كهارت ولي برسد/ هو" ال "هو بهتصديق

است/ غيبيه
حداقل يا ميروندو بين از ميسوزندو علل وسايطو همة ا كهارت ديدگاه در

اقÇتضا انسان ادرا ك كمال عربي, ابن نظر از ولي نميآيند/ چشم به كه گفت بايد
با شبيه هم و خدا با قياس غيرقابل هم يعني ببيند/ هستند آنچنانكه را اشيا¾ كه دارد
دادن/ Ñشي آن خود به را چيزي هر  حق يعني "تحقيق"/ از است عبارت اين و او/
از اهللا", اال موجود "ال كه است اين به قاÄل اينكه عليرغم عربي ابن كه است اين

1. William C. Chittick, The Self Disclosure of God, New York, SUNY, 1998, pp:

194-5.

ميكند/1 انتقاد ميبينند را خدا فقط كه عياند مد كه  كساني
ا كهارت كه باشد اين عارف, دو اين بين تفاوت اين علتهاي از يكي شايد
قÇول به كه است اين ميباشد/ نيز بزرگي فيلسوف بودن, مسيحي عارف عالوهبر
خÇدايÇي از و مÇيگويد سخن خدا خندة از اينكه عليرغم <وي قان, محق از يكي
بÇر كه هنگامي ليكن ميگردد, شاد و ميكشد رنج انسان با همراه كه ميكند بحث
شودو خدايانجيلدور از كه است اين معرض مينشينددر فلسفه تدريس  كرسي
د تجس ا كهارتخدابا اعتقاد به بگيرد/ اشتباه بامحر كبالتحر ك سكوتمحبترا
و نÇميكرد خÇلق را چÇيزي هÇيچ هÇيچگاه ا گÇر كÇه كÇرد تغيير همانقدر خويش
ميكند/ عمل داعي بدون و ندارد داعياي هيچ خدا درنميآمد/ انسان بهصورت

2. David Steindle Rast, Meister Eckhart from whom God Hid Nothing, Boston

and London, Shambhala, 1996, pp: xiv - xvi.

ميكند/>2 پيدا بوديسمشباهت نوعي به سكون سكوتو اين به اعتقاد ا كهارتدر
كمك وي ديدگاه اين به خدا, دانستن وجود فوق در ا كهارت نوافالطوني  گرايش
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عÇربي, ابن خداي چون خدايي به اعتقاد از كه است شده باعث و رسانده فراوان
نوافالطوني, فلسفة خداي حتي فلسفه, خداي با عربي ابن خداي كه چرا شود/ دور

دارد/ بسيار فاصلة

1. Vladimir Lossky.

انÇتقاد ا كÇهارت از السكÇي1 والديÇمير چون قان محق از برخي حال, هر به
سÇنت در كÇه خÇدايÇي كÇه چرا است/ گرفته فاصله مسيحي خداي <از كه ميكنند

2. Personal.

3. Concrete.

ايÇنكه نه است حي و ملموس3 انسانوار2, خدايي ميكند تجلي مسيحي, Ç يهودي
است فلسفي مفهومي Hواقع متعالي ذات انتزاعي/ و غيرشخصي و سرد باشد ذاتي

4. Divine Essence.

مسÇيحي عÇرفاني Hواقع باشد متمركز االهي4 ذات ادرا ك بر كه عرفاني بنابراين,

5. Cyprian Smith, op. cit., p: 243.

است/>5 غنوصيگري از نوعي بلكه نيست
زاوية از را مسأله ميتوان عربي ابن با او تفاوت توجيه و ا كهارت از دفاع در
مسÇيحي و اسالمي فرهنگ دو در عارف دو اين اينكه آن و نگريست; ديگري
است بÇوده غÇالب خÇودشان فÇرهنگ و زمÇان در كه كالمي افراطهاي به نسبت
از نÇاشي ه, مÇنزَّ ذات و مشبَّه اله بر آنان دوگانة تأ كيد دادهاند/ نشان عكسالعمل
آنÇقدر مسÇلمان مÇتكلمان و فالسفه كه چرا است/ خودشان زمانة متفكران افراط
علمي نوع هيچ كه نمودند ر تصو ادرا كي غيرقابل ذات را او كه كردند تنزيه را خدا
در عربي ابن كرد/ برقرار نميتوان او با ارتباطي نوع هيچ و داشت نميتوان او به
فÇراوان روايات درقرآنو كه مينمايد تأ كيد خدا تشبيهي صفات بر آنان مقابل
در ديگÇر سوي از ميكنند/ رد را آنها خويش عقول با نظر اهل ولي شدهاند ذ كر
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در كه خداست همان عيسي است/ انسان بلكه است انسانوار نهتنها خدا مسيحيت,
صفات همة و نيست ه منز وجه هيچ به خدا اين پس است/ يافته د تجس انسان قالب
مÇقابل در ا كÇهارت كÇه است اين داراست/ را گوشت و خون و جسم حتي انسان

است/ روحالقدس و ابن و اب فوق كه ميكند تأ كيد ذاتي بر ايشان
الحمدهللا ان دعوانا آخر و



ماده البحار, (سفين¹ والبغض الحب اال االيمان هل كه است شده نقل امامصادق(ع) از كه حديثي به اشاره /1
/(199 ص ,1 ج , حب

است?1 محبت و عشق جز ايمان آيا

رياضي اهللا حشمت دكتر

كاليفرنيا سنخوزه در كه ديدم خود چشم به و شنيدم وقتي بود, اسفانگيز
مÇا پÇيش هÇم نود آمد صد (چونكه نودم به صدم رتبة از مسلمان نفر 300 حدود
آخرت و دنيا عشقو عقلو بر اساسش كه اسالم آيين از يعني يافتند, نزول است)
و عشق بر Hصرف دارد عا اد كه مسيحيت دستخورده آيين به است, حق و خلق و
آيÇين مسيحيت گفتند شدم, جويا را علت چون و گرويدند/ است, استوار محبت

باب متي انجيل در جمله از است آمده انجيلها در مختلف شكلهاي به عيسي حضرت بيان اين /2
بÇه كÇه است الزم شÇما بÇر پس است: آمده 2ë آية هفدهم فصل برنابا انجيل در مرقس, و لوقا ,22

كنيد/ نيكي چيز همه به و همه كس

و بدار2 دوست خود اندازة به را خود همسايه ميفرمايد: مسيح(ع) و است محبت

بقره/ سورة ,187 آية به اشاره /3

هم مسلمانان عمل بكشيد3, يافتيد كجا هر را آنها ميگويد: كه قساوت آيين اسالم
مبناست! همان بر
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كالم يك تنها را/ اسالم نه شناختي درست را مسيحيت تو نه من, عزيز  گفتم:
است چنان شما مثل ازقرآن; ناقص آيهاي و ميكني نقل مسيح حضرت از ناقص
است/ همين انسان بگوييد و كنيد جدا انسان پيكرة از را انگشتي بند يا ناخن  كه

رسÇيدن براي است فطرت كماليه شوقانگيز حركت دين Áاصو من, عزيز
مبنيبر كه نيست الهي آيين هيچ لذا خداست/ كه اصلش به انسان يعني كل; به جز¾
است تقاضامند را قهر و مهر كه است اجتماعي قوانين اين نباشد/ پرستش و عشق
و ميسازد را افراد كه است اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي موقعيتهاي و زمان و
مÇبناي بÇر پÇرصفا, و بيرنگ عشق و مهر از پر مكتب يك از تا ميدهد جهت
سÇياسي, و اجÇتماعي مÇوفقيتهاي و مÇلي و تÇاريخي نÇهاد و فÇÇردي سÇÇاختار
آن ر رÇمك تÇبليغ بÇا و داشÇته خود ذهني و فكري زمينة با متناسب برداشتهاي

همين! يعني دين كه شود باورشان مردم كه بكارند اذهان در را مسموم دانههاي
كه ميشود معلوم آن از پيش آية با رابطه در شنيدهايد دربارةقرآن آنچه اما
جÇرم بÇه تنها را مسلمانان كه است ستمپيشهاي متجاوزان با مبارزه براي كالم اين
هÇم هجرت در شدند/ هجرت به مجبور سرانجام كه ميكشتند و ميگرفتند عقيده
آن درصدد پيدرپي حمالت با و كنند زندگي آزادانه خويش عقيدة با نگذاشتند
جان از دفاع براي بوديد شما ا گر سازند/ نابود را عقيدهمندان و عقيده آن كه بودند
فقط گلستان اين از چرا Hثاني نميكرديد? پيكار و پايداري خويش عقيدة و مال و

نداريد/ كفش در ريگي يا و چشم در كاه ا گر ديديد? خار
سعدي: قول به

زشت پÇاي جÇز زطÇاووس نÇÇبيند سÇرشت در بÇود زشÇتخويي  كÇÇرا
موالنا: قول به و

مÇÇينمود كÇÇبودت عÇÇالم جÇÇمله كبود شيشه داشتي چشمت به چون



97 است? محبت و عشق جز ايمان آيا

بنگريم/ ما تا درقرآنبياوريد عشق و مهر از نمونههايي شما  گفتند:
است آمده حيم الر حمن الر اهللا بسم بار 11êدرقرآنكريم كه ميدانيد Á او  گفتم:
ولو كÇاري هÇر كه است معني بدان اين نمل/ سورة ميان در و سوره 113 آغاز در
مÇوجودات همة بر خليف¹اهللا انسان بخشندگي هدف با بايد س مقد كتاب خواندن
حÇتي وگÇرنه شÇود انجام انسانها به نسبت محبت و مهرباني و بيروني و دروني

نارساست/ و ناقص آن خواندنقرآنبدون
و (بÇخشايندگي) رحمانيت كه درحالي است/ مهر دادوستد نيز محبت خود
و جÇزاست و پÇاداش بÇدون و دارد گستردهتر بس دامنهاي (مهرباني) رحيميت

ميزند/ سر انسان از كه است خدايي كار Hصرف
خÇلق به خدمت و تعاون و انفاق و احسان محبت, و مهر كاربرد اينكه: دوم

است/ آمده منظور درقرآنبدين آيه صدها كه است پاداش بدون
و عÇفو انÇفاق, و احسÇان مÇحبت, و مÇهر دربÇارة حديث صدها اينكه: سوم
نقل اسالم بزرگان و خدا پيامبر از مردم به خدمت و بخشندگي و بخشش  گذشت,
نÇيكي است, كÇرده بد تو بر كه كسي <بر فرمود: خدا پيامبر كه آنجا تا است شده

الفصاحه/ نهج /1

درانجيلاست/ مسيح(ع) حضرت گفتار شبيه كه  كن>1
و آيينانÇد آن عرفاي آييني هر به مردمان ژرفنگرترين ميدانيد چهارم:
صÇوفيان و عÇرفا كÇه است اسÇتوار محبت و عشق برپاية Âك ما عرفان و ف تصو
آياتقرآنكريمدربارة اين به Âمث و گستردهاند و گرفته سرچشمةقرآن از صافي
بگو پيامبر اي يعني, اهللا; كÔم Öب ب Öح Ôي بعوني فات اهللا ون حب Ôت ÖمÔت Öن Ôك ن ا Öل Ôق داشتهاند: ه توج محبت

/31 آية عمران, آل /2

بدارد/2 دوست را شما نيز خدا تا كنيد پيروي من از داريد, دوست را خداي ا گر
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تÇقريرات از تÇفسير ايÇن /(31 آيÇة عÇمران, آل سÇورة تÇفسير از سوم (نوبت االسرار كشف تفسير /1
نگارش به وي شا گرد ميبدي رشيدالدين كه است پنجم قرن بزرگ عارف انصاري عبداهللا خواجه

است/ آورده بدان اضافاتي نيز خود و آورده

حالت سه را <دوستي ميفرمايد: آيه اين تفسير در انصاري1 عبداهللا خواجه
عشÇق و دل صÇفت مÇحبت است, مÇن صفت هوي× عشق/ و محبت , هوي× است:
بهجان/ قاÄم عشق و دل به قاÄم محبت است, نفس به قاÄم هوي× كه زيرا جان/ صفت

نه>/ خالي عشق از جان و نه خالي محبت از دل نه, خالي هوي× از نفس

هÇجري هشÇتم قرن در كه است كبرويه سلسله اقطاب جمله از و عرفا از همداني علي سيد مير /2
در رسÇاله و كÇتاب يكÇصد از بÇيش حÇدود و كشاند كشمير به را عرفان و اسالم دامنه و ميزيست

دارد/ عرفاني و مذهبي و اخالقي مسايل
است/ دلانگيز بسيار كه است همداني علي سيد خود شهودات و ذوقيات االذواق, مشارب /3

كه االذواق3 رسالةمشارب در هجري هشتم قرن عارف همداني2 دعلي سي
نÇزد كه بدان عزيز, <اي مينويسد: است مصري فارض ابن خمري¹ قصيده شرح
از چه مطلق جمال به حقيقي جميل ميل از است عبارت محبت حقيقت طايفه اين
و دارد/ كشش خود اصل به اصلي از شده جدا هر زيرا اجزا, نظر از چه كلي جهت
عكسهاي همه ميكند, ظهور افراد وجود صفحات بر كه جمال و حسن هر چون
و مÇيباشند ازلي معشوق آن عاشق هستي همة پس حضرتاند, آن جمال انوار
كه است ثابت كشفي و عقلي دليل به پس خويش/ جمال تجليات عاشق Öمعشوق
او مÇحبت بÇيشتر, معروف ذات به معرفت را كه هر و است معرفت ثمرة محبت
محبت دوم آن; كمال و بقا و نفس محبت ل او است: پنج محبت اسباب اما  كاملتر/
از حاصله محبت پنجم و جميل محبت چهارم كمال; صاحب محبت سوم محسن;
حÇق حÇضرت بر را آن لذا است, محبت در افراط عشق چون و روحاني معارف
عشق اشتقاق و نيست/ مجال را تفريط و افراط حضرت آن در چه نميكنند اطالق
و خشك و بيبر را درخت و پيچد درخت بر كه است گياهي آن و است عشقه از



99 است? محبت و عشق جز ايمان آيا

محو معشوق جمال تجلي در را عاشق وجود درخت عشق, همچنين گرداند/ زرد
آستانه از را مسكين عاشق ماندو معشوق همه برخيزد عاشقي ذلت چون تا  گرداند

است>/ محبت مرتبة نهايت اين و نشاند/ ناز مسند در نياز

كÇتاب و ميزيست پنجم قرن در المحجوب كشف كتاب صاحب هجويري جالبي عثمان بن علي /1
ميشود/ محسوب صوفيان تذكرة اوليه منابع از او

/13ë8 طهوري كوفسكي, زاد تصحيح به المحجوب, كشف /2

صوفيان پيشرو كه المحب سمنون قول از دركشفالمحجوب2 جويري1 Ôه
و نÇدارد زوال كÇه است تÇعالي حÇق راه قÇاعده محبت مينويسد: بوده محبت راه
نام ت صفو را محبت بعضي كه آنجا تا دارد/ زوال و است بنده از مقامات و احوال

ناميدند/ صوفي را محب و  كردند
مشÇهود بيان است شده گفته عشق و محبت دربارة كه آنچه همة ميان از اما

كه است غزالي محمد امام كوچكتر برادر هجري پنجم قرن عرفان از طوسي غزالي احمد شيخ /3
او يافت/ وفات قزوين در ق ه/ ë20 سال در و شد زاده طوس در قمري هجري êëê سال حدود در
مÇولويه, كÇبرويه, سÇهرورديه, نÇعمتاللÇهي, سÇلسلههاي كÇه است جنيديه سلسلة قطب ششمين
سÇعي بÇه كه است اق العش سوانح او معروف كتاب برميگردند/ او به همه صفويه جماليه, پير رفاعيه,
تأليÇف عشق, و آياتحسن كتاب در آن تفصيل و شرح و رسيد چاپ به 19ê2 سال در ريتر هلموت

است/ آمده بعد به 2ë ص ,2 ج نگارنده,

و واال بس عاشقانه عرفان اساس و پايه عنوان به عشق دربارة غزالي3 احمد شيخ
اسÇاس است/ دانسÇته عشÇق هÇمان را اقحبÇ العش سÇÇوانÇح در او پÇÇربهاست/
اسÇتوار ونه///> يحب و هم يحب ///> ماÄده سورة ë9 شريفه آية بر او عرفاني انديشههاي

مينويسد: او است/
مÇقصود زعÇالم را عشÇق بÇودم مÇÇن وجود به آمد من بهر از عدم از عشق
روح مÇركب منتظر عشق Öوجود حد سر بر آمد, وجود به عدم از چون روح
عشÇق Öذات صفت آمد, روح Öذات ا گر افتاد, مزاج چه تا ندانم وجود بدو در بود/
بÇاشد صÇافي آيÇنه و يابد خالي خانه چون بگرفت/ جاي يافت, خالي خانه آمد/
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روح/ صفاي هواي در گردد, ثابت و پيدا صورت
نياز شوق آن و است روح ذاتي صفت عشق كه ميدارد معلوم شيخ بيان اين
جدا خود كالبد از كه است عضوي چون نيست عشق را كه هر و است, كل به جز¾

موالنا: قول به باشد, شده
بÇود كÇÇژدم جÇÇنبش او جÇÇنبش بÇود دم بÇجنبد بÇيسر او كÇÇه آن

حافظ: قول به و
عشق به زنده نيست حلقه اين در كه كسي آن هر

كÇÇنيد نÇÇماز مÇÇن فÇÇتواي بÇÇه نÇÇمرده او بÇÇÇر
زيبايي جلوههاي ظهور و نسل بقا براي است جسم ذاتي صفت كه هوي× حتي
و است ضÇروري بشÇري خÇوب صÇفات از بسياري و مردانگي و هنر و مجازي
و دل ذاتي صفت كه حب به رسد چه تا است عشق سلطان بروز و ظهور زمينهساز

باشد/ روح ذاتي صفت كه عشق
بقا آن از حاصل اميال و نسل توليد و بقا حب بدون جسم كه همانطور پس
كاربرد و شناخت جز دين پس است/ تباه عشق بدون جان و حب بدون دل ندارد,
جان و دل به جسم از مرتبهاي سير و خود, موضع در البته جان, و دل و جسم حب

مÇاسينيون, لوÇÄي سعي به هجري, 310 سال در شهيد عارف ج, حال منصور بن حسين الطواسين, /1
/93 ص ماسينيون, لوÄي سعي به ج, حال ديوان و ê3 و ê2 ص

همان او و ميدارم دوست را او كه آنم من فرمود: ج1 حال رو اين از نيست/ جانان تا
است/ معشوق و عاشق اتحاد معني اين كه و ميدارد دوست مرا كه است

خانقاه تهران, نوربخش, جواد دكتر سعي به هفتم, قرن شاعر و عارف عراقي, فخرالدين لمعات /2
/ê2 ص ,13ë3 نعمتاللهي,

و عشÇق در مÇعشوق و عÇاشق فÇناي درلمعاتمرتبة عراقي2 فخرالدين اما
هرچه افتد, دل در چون كه است آتشي <عشق ميگويد: و ميداند مرتبه آخرين
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مجنون كند/ محو دل از نيز را معشوق صورت كه ي حد تا بسوزد همه يابد دل در
گريبان به سر و ليليم خود من گفت: آمد, ليلي گفتند: كه بود سوزش اين در مگر
كÇه از كÇه بÇنگر آخÇر تو; محبوب ليلي منم كه بردار سر گفت: ليلي برد, فراغت

باز?> ميماني
گفت: مجنون

ازعشقتوتاپروايتوأمنيستا كنون شÇاد بÇودم تويي ديدار به كه شد آن
ذاتش و است بÇيمانند و بيمثل و بيرنگ كه خداست خود عشق واقع در

گويد: موالنا چنانكه است, آن ذات بر دليل
است روشÇنتر بÇيزبان عشق ليك است روشÇنگر زبÇان تÇفسير  گرچه
مÇتاب رو وي از بÇايد دليÇÇلت آفÇÇتاب گÇÇر دليÇÇÇÇل آمÇÇÇÇد آفÇÇÇÇتاب
به عشق علت به بود خدا خود ذاتي صفت كه حسن ازل, در كه است آن علت

اعم بهنحو ذات همة در كمالي حركت جوهرة بهعنوان عشق و كرد تجلي نمايش,
چنانكه شد, جلوه گر ا كمل و اخص بهنحو بود خدا روح از جزيي كه انسان در و

ميفرمايد: حافظ
زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق زد دم زتÇجلي حسÇنش پرتو ازل در
و هستي خود, در ذاتي عشق و حسن اين شهود و درك جز چيزي دين پس
ازعشق نازله صورتي باشد دروني برونيو چه حسنوجمال ا گر حتي نيست/ خدا

سعدي: قول به است/ كل 
اوست از م رÇخ جÇهان كÇه آنÇم از خرم جهان به

اوست از عÇالم هÇمه كÇه عÇالم هÇمه بÇر عاشقم
شÇده هستي ظهور موجب خلقت, و نمايش به حق عشق كه است اينرو از
ه, مك شهر سينا, كوه زيتون, انجير, درقرآنكريمبه مثال عنوان به خداوند و است
محبت آنها به و هستند او خود جمال نمايش كه غيره و ستارگان زمين, آسمان,
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است/ خورده سوگند دارد,
و لطÇيف و دقÇيق نÇحوي بÇه آن مÇراتب و عشق حقيقت كه منابعي از يكي
بيانالسعاده تفسير ميشود: نقل ترجمهو آن از خالصهاي اينجا در و آمده ل مفص

مال حاج حضرت چهاردهم قرن در عرفان و علم نابغة تأليف العباده مقامات في السعاده بيان تفسير /1
رحÇلي جÇلد چÇهار در عÇربي زبÇان به كه تفسير اين است/ (سلطانعليشاه) گنابادي محمد سلطان
مÇحمد حÇاج ط توس آن ترجمة و است شيعي فلسفي و واليي و عرفاني تفسير كاملترين ميباشد,

است/ نشر و چاپ حال در جلد 1ê در رياضي حشمتاهللا و رضاخاني

در يوسف سورة 30 آية تفسير ضمن در عارف مÆلف است/1 فيمقاماتالعباده
ميفرمايد: چنين يوسف به زليخا شغف و حب مورد قرآنمجيددر

عشق و حب يعني است, جلد و غالف معني به شغاف از شغف حبا" شغفها "قد

يا و مالمتگران مالمت كه نمود كر و كور را او و كرد احاطه را زليخا چنان يوسف
مÇيشنيد, مÇالمت هÇرچÇه و نÇميشنيد بÇود كافر را عشق كه جزيي عقل مالمت

ميكرد/ پيدا ت شد شوقش و التهاب و ميشد زياده عشقش
مÇالمت كÇوي رسÇوايÇي خÇÇوشا سÇالمت كÇنج را عشÇÇق نسÇÇازد
است عشق زنگار صيقل مالمت است عشÇق بÇازار شÇحنه مالمت

مقام از زليخا پس است, دل هفتگانة اطوار از سوم مرحله شغاف و شغف و
كه شغاف به آن از استو ايمان محل كه قلب به است عقل جايگاه كه (سينه) صدر
و گذشته مرحله سه اين از يوسف البته بود/ كرده عروج است انساني محبت محل

از: عبارتند آمده, شريف تفسير اين در چنانكه قلب مراتب /2
است/ كفر تاريكي و اسالم نور محل كه صدر Ç 1

است/ ايمان محل كه قلب Ç 2
است/ خلق به متعلق و انساني عشق و محبت محل كه شغاف Ç 3

است/ عيني انوار مشاهدة محل كه فÆاد Ç ê
است/ الهي عشق محبت محل كه ¹القلب حب Ç ë

است/ ديني علوم و مكاشفات محل كه قلب سويداي Ç ì
خداست/ صفات و اسما¾ كلي محل كه مهج¹القلب Ç 7

پس داشت/2 قرار است عيني انوار مشاهدة محل و است فÆاد كه چهارم مرتبة در
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يوسف به زليخا بايد لذا خود/ مقام در هم يوسف و بود صادق خود مقام در زليخا
در هم يوسف و مينمود, او تقديم را روح و جسم و ميكرد ستايشش ميبردو نياز

بود/ تسليم عيني انوار مشاهدة يعني ربش برهان برابر
و آسÇمانها آن بÇهوسيلة كه است حقتعالي× بلند و واال صفتهاي از عشق
عشق ا گر است/ كرده پر را چيزي هر اركان كه است عشق شدهاند/ استوار زمينها
حÇقيقت است/ وجود مساوق آن و نبود, ملكوتي و ملك آسماني, و زمين نبود
نÇه كه است مطلق غيب اطالقش بهصورت آن و است, حقتعالي× حقيقت عشق,

است: شده گفته لذا اثري, نه و هست آن از خبري نه و رسمي, نه و دارد اسمي
آن از مÇانم خجل آيم عشق به چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم چه هر

مولوي/ مثنوي /1

گفت1 عشق هم عاشقي و عشق شرح بخفت درگل خر چو شرحش عقلدر

حس ادرا ك از كه است مطلق وجود حقيقت مانند مطلق عشق حقيقت نيز و
شÇونده درك و درككÇننده بÇين است الزم كÇه زيÇرا است, ه نزÇم عقل و خيال و
كÇه درحÇالي بÇاشد, Çحاد ات دو, آن بين بايد بلكه باشد, موجود تناسبي و سنخيت
چيزي هر با او كه است شده وارد لذا نيست, د مقي و مطلق بين حادي ات و سنخيت
فعلش بهسبب او است, هرچيز حقيقت او باشيد, كه هرجا است شما با او هست/

نيست/ او با اشيا¾ از شيÃي ولي هست اشيا¾ همة
نباشد2 سخن اين محرم نÇباشد كس مÇن چو تويي كه آنجا

سÇاير از وسÇيله بÇدان است, انسان اوصاف واالترين از كه د مقي عشق نيز و
انسÇانيت آن بÇا و است انسÇان فعليت همان درحقيقت و ميشود, جدا حيوانات
از چون نميشود, درك خيال عقلو با يا قال حالو با او حال ميشود/ محقق انسان
و دهشت مÇقتضي عشÇق چÇنانكه افسار; به برسد چه تا است خارج عقل سلطان
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ديوانگÇي حالت همانند امور, تدبير و حركات به دادن نظم از رهاشدن و حيرت
درك را احÇوال آن حÇقيقت است نÇاموس حفظ و تدبير مقتضي كه عقل و است

است/ مطلق و رها عشق ولي د مقي عقل چون نميكند,
جنون نوعي عشق كه كردهاند گمان حكما¾ از عقال كه است جهت همين از و
چون نيز حكما¾ از بعضي و است, شده ناشي مزاج فساد يا مغز اختالل از كه است
آن كه گفتهاند و رفته فراتر هم اين از نكردهاند, پيدا حالت اين براي طبيعي سبب

است/ الهي جنون
را كسي و است الوجود واجب آن از مرتبهاي كه است وجود مانند عشق پس
كرده اختيار سكوت ميرسد ذات به كالم كه آنگاه نيست, خالفي و كالمي آن در
است مضاف حق و مطلق عشق آن ديگر مرتبة و ميكنند/ خودداري آن بيان از و
حقيقت آن كه است اشيا¾ به حقتعالي اضافة آن و است, او به چيزي هر قوام  كه
و است, عشق از مرتبه همين با او قيوميت و معيت و است, حقيقتي صاحب هر

است/ او آخر و ل او و باطن و ظاهر
و است, بينهايت و گسترده كه ميباشد صرف دات مجر عشق ديگر مرتبة
كÇه است مÇثال عÇالم و نÇوري اشباح ديگر مرتبة و است, نفوس ديگرش مرتبة
كه است طبع عالم و ماديات آن ديگر مرتبة و است, پرنور آن از راستان دلهاي
عالم به ل تنز و نوري دات مجر عالم به ترقي است, ل تنز و ترقي و تكليف آن در
درك شعوري حياتو طبيعت عالم در نتوانستهاند ظاهر اهل چون و خبيثه/ ارواح
نبات ماديوحركت انفعاالت فعلو خويشو اهل به طبيعيرا عناصر عشق  كنند,
افزايش براي را نبات عشق و ناميدهاند//// "ميل" خويش كمال سوي به را حيوان و
غذا طلب و حفظ خود ظاهر بقاي براي را جماد عشق و توليد; و نمو توليدمثل, و
را حÇيوان عشÇق و ناميدهاند "شهوت" جماع و غذا به را حيوان عشق و جذب; را
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از را انسÇان حب و ناميدهاند, حب است انسان انس شبيه چون اوالدش به نسبت
شهوت و ميل دارد, ضعف و ت شد از كه مراتبي اعتبار به است انسان كه جهت آن
مÇيل را مÇرتبهاش ليÇن او كÇه تÇرتيب بÇدين نÇاميدهانÇد, شÇوق و عشÇق و حب و
خويشتن مالك صاحبش كه بهنحوي كند پيدا ت شد هرگاه و كردهاند, اسمگذاري
عشق, نباشد خويشتن مالك ا گر و , حب و شهوت نگهدارد, را خود بتواند و باشد
وجÇود فقدان درصورت و عشق, محبوب وجود درصورت را همان كه ناميدهاند

گفتهاند/ شوق محبوب
نÇيز حب و مÇيشود, اطÇالق فوق معاني از يك هر بر الفاظ اين از هريك
يا اطالق اين كه ميشود اطالق نبات و حيوان عشق مراتب بر و است اعم بهمعني

است/ همانندي برسبيل يا و حقيقي
و ميشود, ناميده شهوت و هوي× حيوانياش نفس جهت از انسان عشق اما
و شÇهوت و هوي× كه نماند مخفي و گردد/ اطالق مراتب همة بر اعم بهطور حب
نوع بقاي و شخص بقاي و است انسان وجود لوازم از غيرشديد شوق و حب و ميل
پس شد/ ذ كر كه چيزها همين بهسبب مگر نيست ممكن آخرت و دنيا آباداني و
مÇترتب آنÇها بÇر دي متعد مصلحتهاي و غايتها كه است كماالتي از امور اين

ميشود/
بياورد بيرون خويشتن مالكيت و تمالك از را انسان كه شوقي و عشق اما و
آوازهÇاي بÇه گÇاهي و نÇميكند پÇيدا تÇعلق نÇيكو و زيÇÇبا بÇÇهصورتهاي جÇÇز
كÇلمات شوق و عشق اين در ميشود//// متعلق متناسب لحنهاي و سرودخوانان
ميآيد پديد حالتهايي و ميگيرد شكل ادب و شعر و ميشود نمودار ذوق اهل
صاحب اينكه جمله از است الهي جنون يا روحي بيماري خردگرايان نظر از  كه
ترساندن از و نميورزد/ خودداري عقل خالف حركات از و نميپذيرد پند عشق
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ميفرمايد: مولوي كه چنان نميترسد, كشتن و حبس به
تÇو دانشÇمند نشÇناخت را عشÇق تÇو پÇند از مÇن بÇند شد سختتر
خÇويشتن خÇون بÇÇه زارم تشÇÇنة مÇن كه كشتن از تهديدم مكن تو
او بÇر بÇرافشÇانم جÇان پايكوبان رو دوست آن من خون بريزد  گر

ميخواهÇد و دارد وحشت خود همنوعان از عشق, از مرحله اين صاحب و
و بكند معشوق لقاي بر منحصر را تش هم تمام و كند اختيار خلوت و  گوشه گيري
ترك به ا گرچه ميانديشد او لقاي به فقط دارد/ نفرت معشوق لقاي جز كاري هر از

است: گفته مولوي چنانكه باشد, معاد اعمال و عبادات
بÇود سÇÇودايÇي هÇÇرزه نÇÇبود عشÇÇق بÇÇود تÇÇماشايي ار مÇÇÇعشوق غÇÇÇÇير
سوخت جمله باقي معشوق جز چه هر عشقآنشعلهاستكÇوچونبرفروخت
عشق كه جهت آن از عشق خود كه گفتهاند صوفيان عرفاو همة نظرو اهل اما
او بر حيواني صفت كه كسي به نسبت (ا گرچه است نفساني فضيلتهاي از است
دقت نفسو لطافت عشق نزديك مبدأ چه باشد)/ پستي صفت بالعرض دارد غلبه
پÇلي آن و است چÇيز هر سوي به مستقيم صراط آن و است قلب رقت و ادرا ك
خود دست به رحمان كه است كتابي آن و شد كشيده دوزخ و بهشت بين كه است
در و است, مÇه يك در هها صÇغ و هم همة قراردادن آن لوازم از و است, نوشته
گÇفته مÇولوي مÇيدهد, قÇرار واحد هم را هموم همة كه بس همين عشق فضيلت

است:

رم و مÇÇÇÇط و آرزو هÇÇÇÇزاران بÇÇÇÇر مÇهم صÇد بÇر شÇده قسÇمت تو عقل
دمشق سمرقندو چون خوش شوي تا عشÇق بÇه را اجÇزا كÇرد بÇÇايد جÇÇمع
چنانكه است, بديها و رذيلت همة از نفس شدن پا ك عشق لوازم از نيز و

است: فرموده اينباره در او هم
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شÇد پÇا ك كÇلي عÇيب و زحرص او شÇد چÇا ك زعشÇقي جÇامه را كه هر
مÇا عÇÇلتهاي جÇÇمله طÇÇبيب اي و مÇا سوداي خوش عشق اي باش شاد
مÇÇا جÇÇالينوس و افÇÇالطون تÇÇو اي مÇÇا نÇÇÇاموس و نÇÇÇÇخوت دواي اي
لذا و نميماند باقي شهوت و غضب انگيزههاي را ديوانه و مفتون عاشق چه
دامÇن و مÇيافÇروزد را آن ايÇنكه نه ميسوزاند را شهوت عشق است: شده  گفته
بهيمي نفس بقاي جهت از ميشود ديده شهوت هيجان بعضي در اينكه و ميزند/
اينكه و است انساني نفس گستردگي جهت از يا و است انساني نفس بر آن غلبة و
قضاي از عبارت عشق از بهيميت سهم ميگيرد/ عشق از را خود سهم نيز بهيميت

است/ حاجت اين ساختن برآورده و شهوت
هركس به نسبت تواضع و است حالت هر در قلب رقت عشق لوازم از نيز و
بهعالم نزديكي عشق, لوازم از نيز و باشد/ منسوب معشوق به كه كسي به Hمخصوص
ت عف و شود عاشق هركس است: شده وارد لذا و است مالÄكه به تشبه و دات مجر
زبان از مولوي و است/ مرده شهيد رسد فرا او مرگ و نمايد كتمان و دهد خرج به

ميگويد: عاشق
حÇالل كسب خÇورم خود بهاي خون ذوالجÇالل جÇمال مÇن بÇهاي خÇÇون
و تكÇلف زهÇد بÇه اتصاف در كه است دنيا در حقيقي زهد عشق لوازم از و

نيست/ رنجي
كÇار چÇه مان و خان و فرزند و زن با كÇار چÇه سÇامان و سÇر بÇا را عاشقان

است/ دنيا زندان از خالصي طلب و آخرت به رغبت عشق لوازم از نيز و
نÇيست نÇوع يك خÇود اق عش مردن است مÇردني زمÇاني هÇر را عÇاشقان
فÇدا دم هÇر مÇÇيكند را صÇÇد دو وان هÇدي نÇور از دارد جÇان صÇÇد دو او
يÇا ديÇدن كÇمك بÇه زيباست صورتهاي به ظاهر برحسب عشق متعلق و



ايران عرفان 108

فقط/ شنيدن كمك به است الحان نغمههاي بهوسيلة يا و شنيدن
نگÇاه يÇا شÇهوت كردن غلبه سبب به زيبا صورتهاي به عشق تعلق  گاهي
فطرت و عقل و سنت و كتاب با صورت زيبايي شرافت و است/ شنيدن يا  كردن
كه كسي و است شده خارج اينها همة از باشد آن منكر كه كسي و است شده ثابت

نيست/ انسان Âاص ندهد, تميز آن غير و زيبا صورتهاي بين
آيÇنة از عÇاشق بر كه باشد غيبي امر عشق متعلق كه ميكند اقتضا دقيق نظر
و صورت زيبايي زيادي ميرسد بهنظر چون و است, گشته متجلي معشوق جمال
ازدياد طرفي از و است نفس صفاي و سيرت زيبايي زيادي بر دليل آن طراوت
صورت كه اندازه هر لذا ميشود, غيبي امر آن تجلي اشتداد موجب نفس صفاي
نÇيز عشÇق آن اشÇتداد بÇرحسب و ميگردد شديدتر غيبي امر تجلي باشد, زيباتر

مييابد/ ت شد
نÇه است غيبي امر آن عشق متعلق اينكه بر ميكند داللت كه چيزهايي از و
كه وقتي بايد باشد جسماني امر يك معشوق ا گر كه است اين فقط بشري, زيبايي
بÇايد فÇراقش سÇوختن از و شود خاموش شوقش آتش رسيد بهمعشوقش عاشق
اتÇصال و مÇيرسد مÇعشوق بÇه وقÇتي عاشق كه درحالي شود/ بيغم و يابد تسلي
مييابد/ ت شد ناآرامياش و يافته فزوني او سوز ميشود حاصل او براي جسماني
مÇلكوتي اتÇصال عÇاشق بÇراي وقÇتي اينكه عشق بودن غيبي بر دليل نيز و
از چنانكه ميشود, بينياز و سرد او جسماني صورت از ميشود حاصل بهمعشوق
ليالي من مجنون اي گفت: و ايستاد او سر بر ليلي كه است شده نقل عامري مجنون
بينياز مرا كه است چيزي تو از من براي گفت: و نكرد هي توج او به مجنون توام/

است: گفته مطلب اين بر برهان مقام در مولوي و ميكند/
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آن نÇيست صÇورت است معشوق آنچه
جÇهان آن خÇواه جÇهان اين عشق خواه

گشÇتهاي عÇاشق تÇو صÇورت بÇر آنÇچه
هشÇتهاي چÇرايش جÇان شد برون چون

زچÇيست زشتي اين برجاست صورتش
كÇيست تÇو مÇعشوق كÇه وابÇين عÇÇاشقا

است مÇعشوقه ا گر است محسوس آنچه
هست حس را او كÇه هÇر اسÇتي عÇÇاشق

مÇيكند افÇزون عشÇÇق آن وفÇÇا چÇÇون
مÇيكند دگÇÇرگون صÇÇورت وفÇÇا  كÇÇي

# # #
بيانگر عرفا آثار تمام گرچه آن مراتب و عشق حقيقت درك دربارة خالصه
مÇراتب پÇايينترين از را عشÇق بÇايد هÇركس امÇا است, آنان روحاني ات تجربي

گويد: كه رسد بدانجا عشق در تا كند تجربه خود مطلق حق تا گرفته جمادي
پÇردهاي عÇاشق و است مÇعشوق جÇمله

مÇردهاي عÇاشق و است مÇعشوق زنÇÇده
آن نÇيست صÇورت است معشوق آنچه

جÇهان آن خÇواه جهان, اين عشق خواه

الم والس



در اسÇالمي عقلي (سنت The Islamic Intellectual Tradition in Persia كتاب از شده ترجمه /1
انگلستان/ ,199ì چاپ رضوي, امين مهدي تدوين و نصر حسين سيد دكتر تأليف ايران)

اسالمي1 فلسفة تسن در فارسي فلسفي آثار تاهمي

نصر حسين سيد دكتر نوشته:

دهقاني سعيد ترجمه:

كه ايرانيان ي حت و است اسالمي فلسفه زبان ترين مهم عربي زبان شك بدون
و نÇوشته عربي زبان به Hغالب آوردهاند, پديد را اسالمي فيلسوفان تعداد بيشترين
ومقاصدالفالسف¹ شفا مانند اسالمي فلسفه كالسيك آثار مشهورترين از برخي

كردهاند/ تأليف عربي زبان به را
را مÇجموعهاي فارسي زبان به اسالمي فلسفي متون كه است درست نيز اين
در كÇه آنگونه اخير, اسالمي فلسفه درك آنها, مطالعه بدون كه ميدهند تشكيل
اين, عالوهبر ميباشد/ غيرممكن يافت, گسترش پا كستان و هند قاره شبه و ايران
نÇوشتهانÇد, فÇارسي به هم و عربي به هم كه مي متقد شخصيتهاي مورد در حتي
فارسي نوشتههاي گرفتن درنظر بدون را الي غز و سينا ابن مانند افرادي پيام  كليت
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تاريخ ر متأخ هم و م متقد قرون در هم شخصيتهايي حتي فهميد/ نميتوان آنها
و ناصرخسرو مانند نوشتهاند فارسي زبان به Âكام يا Hغالب كه دارند وجود اسالمي
به Hدقيق اسالمي, فلسفه عمومي تاريخهاي بيشتر در Hغالب كه كاشاني افضلالدين
شÇده صرفنظر بدانها ه توج از كردهاند, بيان آن در را خود آرا¾ كه زباني دليل
دو طي در كه فلسفياي متون از برخي براي نيز اردو و تركي زبانهاي البته است/

تاند/ اهمي نوعي داراي شدهاند, نگاشته گذشته قرن سه يا
فÇارسي زبÇان و بÇرميگردد سÇال هزار از بيش به فارسي زبان از استفاده اما
علوم آن در كه شود گرفته درنظر عمدهاي زبان بهعنوان بايد عربي زبان بههمراه
ترك جهان در اندازهاي تا حتي و قاره شبه در نيز و ايران خود در اسالمي عقالني

ميشدند/ بيان

تنÇس درون در اسÇالمي فÇلسفه بÇه غÇرب جÇديد نÇزديكي و تÇماس چون
عربي متون به محدود اسالمي فلسفه شناخت آن, در كه يافت گسترش مدرسياي
نÇوشتجات از زيÇادي HبتÇنس مجموعة گرفتن ناديده در باختر در گرايشي ميشد,

داده تÇعليم عÇربي مÇتون از اسÇالمي فلسفة دربارة سنتي گفتمان امروز, به تا ايران خود در حتي /1
قÇرن طي دليل بدين ميشوند/ تفسير فارسي به سپس و شده خوانده استاد توسط Hغالب كه ميشود
فلسفه منجمله سنگي چاپ به اسالمي سنتي علوم متون انتشار براي عمده تالش ايران, در  گذشته
الحادي مفهوم و معنا به نه حكمتو يعني تياش سن اسالمي بهمعناي را آن مقاله اين سراسر در ما ( كه
زمÇان آن در فÇارسي مÇتن چند تنها و بوده عربي متون ه متوج بيشتر بردهايم/) به كار كفرآميزش و
كه است جديد تحصيلكردگان ميان در عربي دانش كاهش دليل به حاضر نسل در تنها شدند/ منتشر
شده داده تشخيص Âكام گروهها, اين براي اسالمي فلسفة نگهداشتن زنده در فارسي متون اهميت
حسين سيد به بنگريد است/ شده شروع فارسي متون چاپ جهت در تالشي گذشته سال چند طي و
دانشگاه خاورميانه, مركز گذشته", دهه دو طي اليتها فع بررسي معاصر, ايران در اسالمي "فلسفة نصر,

/1971 مونوگراف, يوتا,

چÇند طي در تنها است/1 يافته استمرار شدهاند نوشته فارسي به كه اسالمي فلسفه
فارسي به ي مهم فلسفي آثار بهتدريج و شده ه توج آثار مجموعه اين به گذشته سال
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خواجه كاشاني, ين افضلالد بابا سهروردي, ناصرخسرو, سينا, ابن چون كساني از
هÇنوز, حÇوزه ايÇن حÇال ايÇن با ميخورد/ چشم به ديگران و طوسي ين نصيرالد
زبان به فلسفي آثار اين از زيادي مقدار هنوز است/ نخورده دست و بكر حوزهاي
فÇلسفي مÇتون ماميÇت ناوينÇع اسÇتخراج براي حتي و است نشده خوانده فارسي
انتشار جهت بيشتري بسيار كوشش و گيرد انجام بايد زيادي تحقيقات نيز فارسي

آيد/ بهعمل آنها
در ي همÇم عÇقالني زبان يك فارسي زبان بود ر مقد كه حقيقت اين توضيح

صوصÇدرخ بيتناسبي است/ مشكل تاريخي Hصرف عوامل برحسب شود, اسالم
عربيسازي و اسالميكردن هم يعني ميبيند اسالمي ه لي او تاريخ در انسان كه زبان
تÇنها ولي كÇردن, اسÇالمي هÇم و عÇربستان غرب داراالسالم سرزمينهاي  كامل
جÇديد, فÇارسي زبÇان ظÇهور بÇراي را فضا عراق, شرق جزيي خيلي عربيسازي
بÇا را يكپارچه و واحد تمدني اسالم كه همين كرد/ باز اسالمي زبان يك بهعنوان
كه بود اين تقدير رساند, ظهور به ايراني ديگري و عربي يكي فرهنگي, مركز دو
ايرانيان خود اينكه بهويژه يابد گسترش عقالني گفتمان زبان بهعنوان فارسي زبان
فلسفه و علم در عربي نثر گسترش بسطو به حتي بودندو فعال خيلي عقلي علوم در
مÇيالدي) (دهم چهارم قرن از تدريج به ايران كه هنگامي رسانيدند/ ياري بسيار
شروع Hسريع نثر هم و نظم در هم فارسي زبان شد, مستقل خالفت از طرف, بهاين
اساس كه شد ظاهر فارسي به ليه او دوره علمي و فلسفي آثار آنجا از و كرد رشد به
فراهÇم بعدي قرون روشنتر و نتيجهبخش فارسي فلسفي متون براي را پايهاي و

ساخت/
يا هستند ميالدي) (دهم چهارم قرن به متعلق كه فارسي زبان نثر آثار لين او
آن به يا و ميباشند مربوط ف تصو و قرآن تفاسير Hخصوص ديني موضوعات به
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مÇربوط اسÇالمي فÇلسفه بÇه اندازهاي تا تنها كه ميپردازند عقلي علوم شاخههاي
احمد از كتابالمعالجاتالبقراطي¹ مانند فارسي, زبان در ليه او منثور آثار هستند/

Ç است عÇربي عÇناوينشان هÇم, فÇارسي كÇتب هÇمين اتÇفاق به قريب ا كثر كه است ه توج جالب /1
مترجم/

از فÇيالطب1 هÇداي¹ÇالمÇتعلمين و ديÇلمي, وله ركنالد طبيب طبري, د محم بن
سروكار طب با رازي, زكرياي بن د محم شا گردان از يكي بÔخاري, اجويني ابوبكر
از مÇيباشند/ نÇيز طÇبيعي فلسفه به متعلق كه ميشوند بخشهايي شامل اما داشته
ابÇوالحسÇن از مانندنورالعÇلم نيز, دوره اين ه صوفي آثار از برخي ديگر, منظري
هسÇتند, فÇلسفه بÇا ارتباط در Hدقيق كه مابعدالطبيعي موضوعات بهبرخي خرقاني

ميشوند/ مربوط
مÇيالدي), (يÇازدهم پنجم قرن آغاز و ميالدي) (دهم چهارم قرن پايان در
مركز كه اسماعيليان, نمود/ بهظهور شروع كلمه دقيق بهمعناي فارسي فلسفي آثار
ايÇران در شد, مصر كشور آنها سياسي فعاليت كانون كه زماني حتي عقالنيشان,
تÇفسير آوردنÇد/ پÇديد را فارسي زبان به فلسفي آثار اولين از برخي يافت, ادامه
ترجÇمه و ابوالهيثم فلسفي (قصيده) منظومه بر نيشابوري سرخ بن د محم ابوسعد
سÇالهاي ايÇن بÇه متعلق سجستاني, اسحاق ابويعقوب فارسيكشفالمحجوب
متأله, و فيلسوف مغفولترين ناصرخسرو, دوره, اين از پس اندكي هستند/ ليه او
زادالمسÇافرين, جامعالحكمتين, نوشت: فارسي به را خويش فلسفي آثار تمامي
العقل, راح¹ همراه به انوگشايشورهايشاو, االءخÖو× سفرنامه,خوان وجهدين,
فاطمي مكتب اسماعيلي فلسفه تكامل اوج عربي, به كرماني ين حميدالد شاهكار

ميدهد/ نشان را
با كه شدند ظاهر مشايي مكتب فارسي آثار لين او دوره, همين طي همچنين
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و مÇÔنظَّم اثÇر ليÇن او و بÇود, جÇديد تÇحولي سرآغÇاز كه سينا ابن عاليي دانشنامه
بÇهدليل اثÇر, ايÇن ا گرچه شد/ شروع هست, نيز فارسي به مشايي فلسفه روشمند
در HتقيمÇمس بÇود, مÇانده بÇاقي تصنعي اندازهاي تا كه ياش فن اصطالحات برخي
امÇا نشÇد, مÇوفق مشايي فلسفه بيان براي وسيلهاي بهعنوان فارسي زبان تأسيس
رسÇيد/ خÇود اوج به طوسي و سهروردي با بعد قرن دو كه است جرياني نشانگر
بÇلكه مÇيباشد مهم فارسي زبان تاريخ در سندي بهعنوان عاليينهتنها دانشنامه
آساني به كه را سينا ابن تفكر جنبههاي از برخي كه است اثري بهعنوان همچنين
جنبهها, اين اصليترين از ميكند/ معرفي نيست, آشكار او عربي مشايي آثار در
بÇين ربÇطي فÇعل هÇيچ عÇربي زبان در زيرا ميباشد, وجود مسأله از بحث روش
ربÇطي فÇعل چÇنين فÇارسي زبÇان در كÇه درحالي ندارد وجود محمول و موضوع
در وجود كلمه براي واژهاي از استفاده امكان صرف اين عالوهبر است/ موجود
كه داد را امكان اين سينا ابن به عربي, موجود و وجود عالوهبر (هستي), فارسي

Ç مÇيكنند اشÇتباه "است" با را "هست" فارسي زبان در كه است شده رايج غلط اين Âفع فانه متأس /1
مترجم/

باشد/1 آ گاه فعل بهعنوان وجود و حالت بهعنوان وجود بين مهم تمايز از Âكام 
مÇثال بÇهعنوان كÇردند; اسÇتفاده امكÇان ايÇن از نيز بعدي زبان فارسي فيلسوفان
اساسي تمايز عربي, اثر يك ميان در حتي "هستي" به اشاره با صدرا مال كه ميبينيم
در مهم پيشرفت اين اساس ميكند/ آشكار Âكام را وجود فعل و وجود حالت بين
زيادي اندازه تا بايد معناشناسي, با را آن ارتباط و اسالمي فلسفه در وجودشناسي
در بايد را وجود مسألة از بحث در ابنسينا تالش و نمود دانشنامهعالييدنبال در
گÇفتگو و بÇحث هستند هم از متفاوتي Âكام دستوري ساختار داراي كه زباني دو

 كرد/
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كه شد ظاهر آن از پس اندكي يا ابنسينا حيات طي فارسي آثار از رشته يك
كÇه هسÇتند او عÇربي آثÇار تÇرجÇمه زياد, بهاحتمال اما ميشود داده نسبت او به
مÇجموعه اين گرفتهاند/ صورت او مكتب پيروان و بيواسطه شا گردان بهوسيله
والمÇعاد, المÇبدأ رسالهنفس, ظفرنامه,حكم¹الموت, مانند: است رسايلي شامل
رساله قراضةطبيعيات, ا@كسير, رسالة اقسامنفوس, رسالهدر النبو¸, اثبات المعاد,
و علمپيشين ببات, مÔسَّ اسبابو كيفيتسلسلهموجوداتوتسلسل درحقيقتو
ترجمه فارسياالشاراتوالتنبيهاتو ترجمه درمنطق, رساله رسالةعشق, برين,

ابنتيظان/ فارسيحي تفسير و
فارسي زبان به سينا ابن مكتب به متعلق كه آثار اين تمامي نا گهاني پيدايش
از بÇيرون ايÇران در مسلمان ايي مش فلسفه استاد تأثير گسترش در Hقطع ميباشند
مفيد وسيعتري مخاطبان يافتن براي ميدانستند نيز عربي كه سنتي فيلسوفان حلقه
در و يادگيري به عالقمند كه را طبقاتي تمامي Hتقريب كه مخاطباني افتاد/ سودمند و

برميگرفت/ در بودند آشنا فارسي زبان با حال عين
دوره ايÇن طÇي بÇود/ فÇارسي نÇثر بÇراي طÇاليي دورانÇي سÇلجوقيان عÇصر
مانندكشفالمحجوبهجويري, ف تصو فارسي منثور شاهكارهاي بزرگترين
فارسيرسال¹القشيري¹ ترجمه انصاري, عبداهللا خواجه آثار حيدابوسعيد, اسرارالتو
بÇهوجود ميبÔدي, يعنيكشفاالسرار برقرآن تاريخي رمزي و عرفاني تفسير و

همÇم حكمت, بعدي پيشرفت و بسط در غيرمستقيم بهطور تماميشان كه آمدند
را حكÇمت بعدي مكاتب بالفاصله كه دوره اين صوفيانه آثار به راجع اما بودند/
كرد/ ذ كر را همداني القضات عين اليو غز آثار بايد Hداد,خصوص قرار تأثير تحت
دقÇيق مطالعه و تحقيق مورد بايد, كه آنگونه هرگز الي غز فارسي آثار غرب در
هسÇتند, بهفارسي دو هر كه او صيح¹الملوك كيميايسعادتون نگرفتهاند/ قرار
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تأثÇير تحت قرنها طول در بودند, عالقمند سياست و اخالق به كه را مسلماناني
جÇنبههاي از خÇيلي راهحÇل شÇامل فارسياش مكتوبات كه درحالي دادهاند قرار
اصÇل در لد لوIهاÇانندايÇم او آثÇار از برخي ميباشند/ او فكري لطيف و ظريف
فارسي اثر يك حتي ميباشند/ يعنيفرزندنامه فارسي اثر يك عربي ترجمههاي
مÇغفول ÂامÇك كÇه دارد وجود (زادآخرت) آخرتشناسي دربارة الي غز از مهم

است/ نشده چاپ حال به تا و مانده
نامههاياو جماليو رساله كتابهايتمهيدات, القضات, عين به راجع اما
و ن معي ف, تصو عقلي ظهور سير در را ي مهم مرحله هستند, فارسي به همگي  كه
يافت/ او مكتب پيروان و عربي ابن دستان در را خود تام كمال كه ميكنند ص مشخ
عÇرفان آنها بيشتر در كه را اسالمي فلسفه بعدي مكاتب Hطبيعت نوشتهها نوع اين

دادند/ قرار تأثير تحت بود, اصلي تشكيلدهنده عامل
سلجوقيان دوره طي فلسفه اين كه گفت بايد اخص معناي به فلسفه به راجع اما
هم و قبل به نسبت هم اندكي فلسفي آثار زمان اين در و شد زوال و افول ل متحم

طي ي مهم فلسفي آثار اين, وجود با شدند/ نوشته فارسي و عربي به بعد, به نسبت

ربيÇع ا¾ رالغ Ô¹خطب نهتنها خيام گرديد/ تأليف روان و پخته فارسي به دوره, اين
مسÇتقل فارسي فلسفي رساله چند همچنين بلكه كرد ترجمه فارسي به را ابنسينا
هÇمچنين است/ ه وجÇت قÇابل HصوصÇخ رسÇالهوجÇود آنÇها مÇيان از كÇه نÇوشت
داراي كه شد ظاهر فارسي زبان به هستيشناسي گيتيشناسيو دربارة  گزيدههايي
شÇاهمردان از نامهعاليي ¹ زهÔن از آنها ميان از ميتوان كه هستند فلسفي اهميت

برد/ نام زي روم قطان كيهانشناختاز و Öر Öي ابيخ ابن
نÇيست مشايي مكتب به متعلق دوره اين فارسي فلسفي مكتوبات ترين مهم
سيزده شد/ تأسيس سهروردي بهوسيله كه است اشراق جديد مكتب به متعلق بلكه
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از برخي ط توس پيشتر آنها از تا دو سنديت و صحت كه سهروردي, فارسي رساله
آنها انتساب در ترديدي ا كنون ولي بود گرفته قرار ترديد و بحث محل قين محق
هسÇتند/ فÇارسي زبÇان شÇاهكارهاي بÇرجسÇتهترين مÇيان در نÇدارد, وجود بهاو
فارسي به را آثاري ميباشد سليس و رمزي واحد آن در كه زباني در سهروردي
را عرفاني و رمزي حكايات تا طبيعي فلسفه منطقو قبيل از موضوعاتي كه نوشت
اسÇالم در جÇديد قالنيÇع بÇÔعد يك گشايش در نهتنها سهروردي ميشود/ شامل
كاملي حوزه بيان براي فارسي زبان امكانات گسترش در همچنين بلكه شد موفق
تÇا مÇتافيزيكي, و مÇنطقي دقÇيق بسÇيار مÇباحثات و مÇناظرات از موضوعات, از
خÇود هÇمانند يÇافت/ تÇوفيق انسان, روح معنوي ل تحو توصيفات شاعرانهترين
فارسي زبان است, روحاني وحدت به ذ ج و منطق عالم بين لي Ôپ كه اشراقي حكمت
عقايد نوع همه بيان براي ابزار نيرومندترين به بخشيد كمال آن به سهروردي  كه
سÇنت در كه رمزي و عرفاني Hصرف ¾آرا تا منطقي آرا¾ قبيل از فلسفي و كمي ح

گشت/ تبديل بود, موجود اسالمي عقالني
هÇمچون رازي, ين فخرالد يعني اصفهان, در سهروردي هممدرسهاي رفيق
او, از بيشتر شايد حتي و الي غز شبيه باز اما بود "فلسفه" مخالف متكلمي الي, غز

گرديد/ پرنفوذ اسالمي, فلسفه بعدي گسترش در Hعميق
كÇه جÇامعالعÇلوم مÇانند: نÇوشت فÇارسي بÇه رساله چندين رازي ين فخرالد
ورساالت اديان, اصول ميباشد,رسالهدراصولعقايددربارة علوم از خالصهاي
نÇهتنها نÇوشتن بÇراي شÇاخصي نمونة زمان اين در او آثار كالم/ دربارة الكماليه
بÇعدي, قÇرون يÇط كÇه نمونهاي است, فارسي زبان به كالم همچنين بلكه فلسفه
ايÇران در اشعري مكتب جايگزين كمكم و شد صحنه وارد شيعي كالم كه زماني

يافت/ ادامه Hقوي  گرديد,
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و است فÇارسي فلسفي نثر براي عمدهاي اهميت داراي كه آثاري مجموعه
م) /13) هجري هفتم قرن آغاز و ميالدي) 12) هجري ششم قرن پايان در درست
مÇعروف افضل بابا به Hعرف كه ميباشد كاشاني ين افضلالد رساÄل رسيد, بهظهور
را فيلسوفاني و بود ين نصيرالد خويشاوند او بود/ صوفي هم و حكيم هم كه است
داد/ قÇرار تأثÇير تÇحت مÇختلف جÇهات از آمÇدند پÇديد مÇغول حمله از بعد  كه
سÆÇاالت بÇه جÇواب و نÇامه چÇندين همراه به رساله سيزده نويسنده ين افضلالد
را مشايي مكتب نظريات رساÄل, اين است/ زيبايي بسيار فارسي زبان به  گونا گون
فلسفه بعدي گسترش نشانگر و ميكنند تركيب هرمسي عقايد و صوفيانه آرا¾ با
بÇا بÇهتدريج فÇلسفي مÇختلف مكاتب آن در كه ميباشند فارسي زبان به اسالمي
نÇوشتههاي هÇمراه بÇه بÇاباافÇضل مكÇتوبات شÇدند/ تÇلفيق و تÇركيب يكÇديگر
آنÇها در كÇه مÇيگذارنÇد نÇمايش به فارسي زبان به را فلسفي نثر اوج سهروردي
بÇيان دارد, را زيÇبايي و وضوح بيشترين كه زباني در عقالني, مطالب عاليترين

ميشوند/
فÇلسفي آثار از بسياري تعداد تيموري, عصر سرتاسر در و مغوالن ورود با
حÇمله از بÇعد عÇقلي علوم ¾احيا در اصلي شخصيت گشت/ پديدار فارسي بهزبان
نوشت فارسي زبان به دي متعد فلسفي آثار طوسي, ين نصيرالد خواجه يعني مغول
العÇلم بÇالقديم, الحÇادث ربÇط اخÇتيار, و جبر بقا¾نفس, الحكم¹, اقسام مانند:
مشÇهور بسيار بهاخالقناصريكه موسوم اخالقي, مهم اثر دو نيز اال@كتسابيو
ين قطبالد او همكار و شا گرد دارد/ كمتري شهرت واخالقمحتشميكه است
مشايي فلسفه از گزيده حجيمترين كه ميباشد الت×اج Ô̧ كتابدÔرَّ نويسنده شيرازي,
بÇهوسيله هÇم شÇد نوشته عربي زبان به نيز ي مهم آثار البته است/ فارسي زبان به
مÇانند آنÇها تبÇمك پÇيروان رÇديگ هم و شيرازي ين قطبالد هم و نصير خواجه
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نÇوشته كÇه ابÇهري يÇن يرالدÇاث حكÇم¹العÇينو نÇويسنده قÇزويني, كاتبي دبيران
بÇراي پÇايه مÇتن بهعنوان قرن چندين ت مد الهداي¹ مشهورشكتاب  كالسيك
وااليÇي ادبÇي و عÇقيدتي كÇيفيت داراي كه فارسياي متون اما شد/ فلسفه مطالعه
خواجه مكتب ويژة صنعت همين و شدند تأليف عربي متون با موازي ميباشند,

ميباشد/ طوسي ين نصيرالد
در كه دورهاي طي م) /1ì) هجري دهم قرن تا م) /13) هجري هفتم قرن از
زبان به ي مهم آثار است; شناخته كمتر ايران در اسالمي فلسفة گسترش و رشد آن
نقطة است/ شده مطالعه تا كنون آنها از كوچكي بخش تنها كه آمدند پديد فارسي
هشÇتم قÇرن در كÇه مÇيباشد Çركه Ôت ابن ين نالدÄصا رساÄل دوره, اين مهم ل تحو
از كÇه نÇوشت فارسي زبان به رساله چهل Hتقريب و ميكرد زندگي (1ê/م) هجري
م) /1ì) هجري دهم قرن در كه عرفاني و اشراقي مشايي, مكاتب بين نهايي تلفيق
تÇا كÇنون رساÄل اين ميدهند/ خبر پذيرفت, صورت شيرازي ين صدرالد ط توس
دست در كه آنها, انتشار و چاپ از بعد تنها و ماندهاند مغفول ايران خود در حتي
خوانندگاني ميان در هستند آن شايسته كه را عمومياي مقبوليت آن است, اقدام
آشÇنا خطي نسخ با زمينه اين در كه ميباشند افرادي معدود از وسيعتر بسيار  كه

آورد/ خواهند بهدست هستند,
رشتههاي و مكتوبات فارسي, زبان به دوره اين آثار از مهم مجموعه مين دو
و شÇيرازي يÇن طبالدÇق تÇركه, ابÇن شبيه نيز او البته كه است دواني ين جاللالد
جÇالليكÇه اخÇالق او فارسي آثار از نوشت/ عربي زبان به رساÄلي سهروردي,
ترجÇمه و هند در مقبوليتش بهدليل Hعمدت شده, نوشته ازاخالقناصري بهتقليد
آثار تعدادي نيز او اما ميباشد/ مشهور غرب در گذشته, قرن طي انگليسي به آن
هسÇتند/ مÇربوط فÇلسفه بÇه نÇيز و ف صوÇت و كÇالم بÇه كه نگاشت فارسي بهزبان
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را اسالم مختلف مكاتب تركيب به تمايل تركه ابن نوشتههاي شبيه او نوشتههاي
ميگذارند/ نمايش به ميشود, شامل را فلسفه و كالم تركيب بيشتر او مورد در  كه
ايران در ملي دولت تأسيس آغاز كه صفوي حكومت ظهور با اينكه عجيب
ميرداماد يافت/ تقليل افزايش, بهجاي عقلي علوم در فارسي زمان از استفاده بود,
فلسفي اثر يك تنها سرود, زيبايي فارسي اشعار ا گرچه اصفهان", "مكتب س سÆم
يÇن درالدÇص" عÇصر ايÇن حكيم بزرگترين بهجذواتنوشت/ موسوم بهفارسي
مÇابقي نگÇاشت, اصÇل سÇه بهنامرساله فارسي به مهم اثر يك تنها نيز شيرازي"
عصر ر متأخ شخصيتهاي ميان در تنها ميباشند/ عربي به او د متعد تعليمي رساÄل
زاق بدالرÇع كÇلماتمكÇنونه, نÇويسنده كÇاشاني فÇيض مÇحسن مال مانند صفوي
ما كه بهشتاست كليد نويسنده قمي سعيد قاضي و نويسندهگوهرمراد, الهيجي
موارد اين در حتي ا گرچه مييابيم, فارسي زبان به نوشتن در بيشتري عالقه دوباره

همÇم شاعران الهيجي و كاشاني حال اين با ميباشد/ عربي به آنها آثار بيشتر نيز
را خود مابعدالطبيعي تعاليم از عمدهاي بخش درحقيقت و بودند نيز فارسي زبان
هند قاره شبه صفوي, عصر طي رفتهاي هم روي ميداشتند/ بيان تعليمي شعر در
در كÇه درحالي بود, عقلي علوم حوزه در فارسي نثر براي عرصه فعالترين شايد
و قÇبل ادوار با مقايسه در فلسفي و علمي فارسي زبان به كارگيري در ايران خود

داشت/ وجود چشمگيري كاهش و فت Ôا بعد,
بÇازگشت و فÇارسي نÇثر نÇمايان و محسوس حيات تجديد قاجار, دوره طي
عقلي علوم اصلي زبان عربي ا گرچه داشت, وجود فارسي به فلسفي آثار بهنوشتن
تهران كه زماني شاه, ين ناصرالد زمان از Hخصوص قاجاريه دوره طي در ماند/ باقي
اسÇالمي علوم اصيل و مهم آثار ترجمه نهضت گرديد, تي سن فلسفه مطالعه مركز
در صدرا مال آثار چندين نمونه, بهعنوان شد/ شروع فارسي زبان به فلسفه, بهويژه
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و 11) هجري ششم و پنجم قرن و اقدام شبيه اندازهاي تا كه نهضتي در زمان اين
به عربي از است, فارسي زبان به بزرگان ديگر و ابنسينا آثار ترجمه براي م) /12
آثÇار عÇصر, آن برجسته حكماي بيشتر جنبش اين با موازي شد/ ترجمه فارسي

عروفترينÇم سÇبزواري, هÇادي الÇم حÇاجي نگاشتند/ فارسي زبان به را ي مهم
را اسÇرارالحكÇم¹ بهنام خود مهم آثار از يكي حكمت, در خود عصر شخصيت
تأليف زبان اين به حكمت در مستقل رساله چندين همچنين و نگاشت بهفارسي
بهلمعات موسوم آخرتشناسي دربارة Hعمدت رساله دو زنوزي عبداهللا مال نمود/
كه زنوزي علي مال او پسر كه درحالي نوشت فارسي زبان به را جليه انوار و ه الهي
مÇيان آن از كÇه را, خÇود آثÇار تÇمامي باشد, خود عصر حكيم مبتكرترين شايد
مÇيان در گÇرايش ايÇن نگÇاشت/ فارسي به است, معروفتر همه از بدايعالحكم
و بÇزرگان نÇوشتههاي در چÇنانكه يÇافت, ادامÇه پهلوي عصر در سنتي حكماي
مه الÇع و قÇزويني, رفÇيعي ابوالحسÇن د سي ار, عص دكاظم محم د سي چون استاداني
بهزبان هم و عربي زبان به هم بزرگان اين تمامي كرد مشاهده ميتوان طباطبايي

مينوشتند/ فارسي
قاره شبه در نيز ايرانو خود كهدر فارسي فلسفي متون اين از زيادي ا كثريت
تحقيق و مطالعه مورد بهندرت و ماندهاند باقي نشده چاپ شدهاند, نوشته تركيه و
كÇوه قÇله چÇند اوج نÇقطههاي تنها شد ذ كر اينجا در كه اثري چند گرفتهاند/ قرار
و تÇحقيق تنها كه است مانده پنهان ابرها زير در جبال رشته اين مابقي ميباشند/
از كاملي تشريح تا سازد پرا كنده را ابرها بهتدريج, ميتواند دقيق و صبورانه بع تت
ايÇران در GيرÇاخ كÇه كÇتابخانهاي هÇر HقريبÇت گردد/ نمايان و محسوس حوزه اين
نÇاشناخته ÂبÇق كÇه حÇوزه اين در را ي مهم خطي نسخ است, شده فهرستنويسي
HالبÇغ كÇه فÇرامÇيخوانÇد را قين حقÇم استعداد متون اين است/ كرده آشكار بوده,
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فراهم بيشتري خوانندگان به را آنها تا دهند انجام را آثار اين چاپ بيچشمداشت
سازند/ استفاده قابل و نموده

عقالني ميراث از ي مهم بخش فارسي, فلسفي و عرفاني آثار عظيم مجموعه
اسÇالمي عÇلوم و فÇلسفه تاريخ فصول بيشتر آنها شناخت بدون كه است اسالمي

عقالني حيات براي مجموعه اين اين, عالوهبر ماند/ خواهد نامعلوم و مبهم Âكام 
داراي هند, قاره شبه مسلمانان و تاجيكستان حتي و افغانستان ايران, حاضر عصر

است/ اهميت بيشترين
ايÇن در امÇروزه و بÇوده عربي به كه آثاري از بيش ميتوانند آثار اين زيرا

مسلمانان حيات و تفكر جهت ميشوند, خوانده معدودي افراد ط توس سرزمينها
كÇه اسالم غني عقالني ميراث اين دهند/ قرار تأثير تحت آينده در را نواحي اين

رگبارÇم يراتÇتأث بÇا مÇبارزه بÇراي ضÇروري و الزم Çالح س مÇيتوانÇد بÇÇهتنهايي
آثاري طريق از زبان فارسي عالم براي Hطبع كند, فراهم را مدرنيسم و سكوالريسم

عموم براي است/ حصول و دسترسي قابل بهآساني شده, نوشته خودش بهزبان  كه
و قديمي عربي از شناختشان بدبختانه كه سرزمينها اين در جديد بافرهنگ مردم
كه خردي" "بهشت به دسترسي مستقيمترينراه متون اين است, محدود  كالسيك
را است مسلمانان همة براي ميراث گرانبهاترين و آمد بهوجود اسالم آغوش در
ايÇن اسÇالمي, فÇلسفه حوزه در صين متخص و قين محق به راجع اما ميكنند/ فراهم
مناظر آن, بدون هستند/ اصيل عربي آثار براي الزم مكمل فارسي, آثار مجموعه
مشÇاهده كÇامل بÇهطور نÇميتوانÇند اسالمي عقالني علوم وسيع چشماندازهاي و
آن اجرا¾ و انجام در نژادي Ç قومي گروههاي از بسياري ا گرچه كه مناظري شوند,
نÇيز ي همÇم انÇدازة تا ولي عربي, زبان به كه بود ر مقد Hاساس اما داشتهاند, شركت

شوند/ بيان بهفارسي,
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لگنهاوزن محمد دكتر

جواندل نرجس ترجمه:

بÇهجÇنسيتدر روابÇطمÇربوط دربارة كتابمرجعي  كتابتاÄوياسالم:

1. The Tao of Islam: A So u rce bo o k on G e nde r R e la t ion sh ips in I sla mic

Thought, by Sachiko Mura ta , Albany: Sta te U niversity of New York Press,

1992.

بÇيان و طÇرح و تÇرجÇمه بهلحاظ فقط نه مÔراتا1 ساچيكو خانم اسالمياثر انديشه
كÇتاب ايÇن است/ واقÇعي شÇاهكار يك نيز اسالمي تبليغات نظر از بلكه مطلب,
فÇمنيستهاي سÇوي از كÇه حÇمالتي بÇرابÇر در را دندانشكن پاسخهاي بهترين
كرده فراهم گرفته, صورت اسالم ضد بر اسالم جهان در چه غربو در چه مختلف
و نديده را اسالم ظاهر و پوسته جز چيزي ادان نق كه است اين پاسخ Áاجما است/
كÇه درحÇالي پرداختهانÇد/ آن داوري به غربي جديد مال كهاي اساس بر سپس
اقÇيانوس در غÇور بدون اسالم در مÆنث جنسيت [موضوع] از صحيحي دريافت
از اسÇتفاده با را آن عمق مÔراتا خانم كه اقيانوسي است; ناممكن اسالمي معنويت
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با نيست نفر ê8 از كمتر آنها تعداد كه فرزانگاني و متفكران آثار از ترجمههايي
به منتسب است رواياتي شامل ترجمهها اين است/ كرده اندازه گيري تمام استادي
و سÇينا ابن نظير حكمايي از فلسفي آثاري اجمعين, عليهم اهللا سالم شيعه امامان
شامل ه صوفي يا و عرفاني مختلف آثار و رومي عطار, حافظ, از اشعاري صدرا, مال
ديگÇر نÇويسندگان از گزيدههايي نيز و او مكتبان هم و عربي ابن از  گزيدههايي
اينجا كه همداني القضات عين و انصاري عبداهللا خواجه كبري, ين نجمالد همچون
جمله از مختلفي موضوعات شامل ترجمهها كردهايم/ ا كتفا نمونه چند ذ كر به فقط
اسÇتفاده آنÇها هÇمه پÇيوند رشÇته كÇه است النÇفس علم و جهانشناسي كالم, علم

ميتوانيم هم مجاز خود بهوسيله كه چرا نيست, حقيقت متضاد اينجا در مجاز :metaphorical /1
كه است چيزي مرادمان بردهايم, به كار را مجاز لفظ كه جا هر مقاله اين در برسيم/ حقيقت عمق به

م/ حقيقت/ مقابل در نه است لغوي و لفظي مقابل در و استعاري

حا كي نتيجه ميباشد/ مجازي1 بهصورت مذكر و مÆنث جنسيت از نويسندگانش
جهت ميشود يافت اسالمي تفكر در كه جنسيت به مربوط مفاهيم كه است اين از

كه: است اين كتاب تحليل است/ حق سمت به اصليش
مÇربوط مÇنفي تبليغات همان ادامة بهمنزله Hصرف اسالم ضد بر فمنيستي نقد
نسÇبت غÇرب نگرش بر كه است و///] تحكم زورگويي, [همچون مذكر بهجنس
زمÇان از دستكÇم غÇربي غÇير فÇرهنگهاي بÇه نسÇبت كÇلي بÇهطور و بهاسÇالم
يك از اسÇتفاده بÇهجاي خود بحث در مراتا خانم است/ بوده غالب استعمارگران
بÇا آن مÇقايسه و اسÇالمي انÇديشه در جنسي دوگانگيهاي تبيين با غربي, قالب
كتاب درميافكند/ نو طرحي تاÄويي مذهب در (yang) يانگ و (yin) ين دوگانگي
آثار در جايي شده ر مقد كه است اسالمي انديشه در مرجعي Hحقيقت تاÄوياسالم

كند/ پيدا  كالسيك
خواهد قرار نيز سو¾فهمهايي و مناقشات دستخوش كتاب اين حال عين در
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ه باتوج است/ اسالمي فقه چهارچوب در زن نقش مناقشه, مورد موضوع  گرفت/
بÇرداشت سÇو¾ كÇتاب از گÇروه دو HنÃطمÇم جÇنسيت, (نمادين) سمبليك بعد به
از فÇراتÇر چÇيزي اسÇالم در كÇه هستند فقه اهل دسته آن ل او گروه كرد: خواهند
اسÇالمي فÇقه با كه ميباشند كساني دوم گروه و ببينند نميخواهند فقهي عبارات
آن در كه عايي اد بهمنزله را مراتا خانم نظر گروه دو هر اعضاي ميورزند مخالفت
نÇمادين ارزشهÇاي بÇا مبهم گزارشهاي از آن بهجاي و زد كنار را فقه ميتوان
عا اد وقتي كه است انديشه اين سو¾تعبير اين كليد ميكنند/ سو¾تعبير كرد, استفاده
باقي ديگري چيز دارد, نمادين قراÄت يا و مجازي معناي اصطالح يك ميشود

1. The base soul.

اين از ا گر و ميشود قراÄت اماره"1 "نفس براي رمزي بهمنزله "زن" ا گر نميماند/
آب از مÇهملي چÇيز يا نتيجه ميشود, استفاده شريعت احكام انتزاع براي قراÄت
دوبرابر مرد كه عا اد اين زيرا ميشود/ انكار اسالم فقه در مدني قانون يا درميآيد
دوبرابر عقل براي بايد قاضي كه باشد معنا اين به نميتواند ميبرد ارث زن سهم
كÇه كÇرد خÇواهÇند شكوه فقه طرفداران بنابراين دهد, تخصيص ارث اماره نفس
امÇا شÇد/ خواهÇند مسرور قضيه اين از نيز مخالفان و كرده رها را اسالم فقه مراتا
يك با حتي است/ ديگر به گونهاي وضع كند, نگاه دقت با قضيه به كه كسي براي
را شÇريعت كÇه نيست آن كتاب اين كوشش كه دريافت ميتوان نيز سريع تورق
خود كتاب جايجاي در مراتا نمايد/ استعاري ارتباطات از مجموعهاي جايگزين
اسالم عرفاني سنت اصلي جريان بر كه اسالم س مقد شريعت براي عظيمي احترام
مييابيم; دست الزم بسيار پادزهر يك به ما اينجا در ميدهد نشان است, حا كم
در Hخصوص) ف تصو بهعنوان كه نامشروع گوشهنشينيهاي اين براي پادزهري
كه است آن براي نه كتاب اين در استعاره و مجاز به ه توج شدهاند/ ترويج غرب)
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در تي سن تفاوتهاي است/ ظاهر آن تنوير براي بلكه بشود, دين ظاهر جايگزين
بÇا نÇه درآمده قانوني بهصورت اسالم احكام در كه جنسيت به مربوط نقشهاي
مÇرد از نÇازلتر و پÇايينتر Hطبيعت را زن آن در كه جنسي تبعيض به قاÄل عاي اد
از فهمي با متناسب تفاوتها اين چگونه كه است اين نشاندادن با بلكه ميداند,
تÇوجيه اين با ميباشد/ توجيه قابل است مراتب سلسله داراي و جامع كه حقيقت
سو¾استفاده زنان به ظلم براي اسالمي ارزشهاي از بگوييم كه نداريم آن سوداي
حÇقوقي از زنÇان اسالم در بگوييم كه نيستيم آن سر بر و ÇÇ شده كه ÇÇ است نشده
ÇÇ بÇرخÇوردارنÇد حÇقوقي چÇنين از HطعÇق كÇه ÇÇ نÇيستند برخÇوردار مردان مشابه

آنها عهدة به كه وظيفهاي همانند است شايسته حقوقي زنان براي و ///) /// نَّ ليهع الذي ÔلÖث م نَّ Ôهل و /// /1
است///)/

اهÇميت نÇبايد قÇول ايÇن با نيز و است/ آمده بقره1 سوره 228 آية در همچنانكه
كÇتاب موضوع ولي كنيم/ انكار اسالمي احكام و فقه زمينه در را علمي تحقيقات
پÇي در كÇتاب ايÇن اسÇالمي/ فÇقه نÇه و است اسالمي جامعهشناسي نه مراتا خانم
سÇر بÇر غÇيرمسلمانان و مسÇلمانان ميان در موجود سو¾تفاهمات كردن برطرف
كه است نكته اين دادن نشان آن هدف بلكه نيست, هم زن به مربوط فقهي قوانين
بسÇيار غÇرب سÇياسي تفكر نظر از امروزه كه جنسيت به مربوط مفاهيم چگونه
آن راسÇتاي در كÇه دارد كÇاركردي اسÇالم معنوي سنت در ميكنند, جلوه ناپسند
مÇباحث روزها اين كه فردي حقوق و قهر ظلم, سياستهاي با سازشي هيچگونه
شÇيوه كتاب اين ندارد/ داده, قرار الشعاع تحت جنسيت درباره را غربي متفكران

ميدهد/ اراÄه جنسيت درباره را تفكر از متفاوتي Âكام 

2. Temporary marriage.

و مÇتعه2 دربÇارة را خود ارشد كارشناسي رساله مراتا ساچيكو كتاب, مÆلف
همان از سپس و نگاشت تهران دانشگاه الهيات دانشكده در آن اجتماعي اهميت
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كÇتاب ايران در تحقيق هنگام او شد/ نايل فارسي ادبيات دكتراي اخذ به دانشگاه
عالوهبر وي كرد/ ترجمه ژاپني به فقه اصول زمينه در هجري دهم قرن از را ي مهم
محضر در نظري عرفان زمينه در نيز مطالعاتي اصول, و فقه زمينه در تحقيقاتش
نÇصر حسÇين د يÇس و (Toshihiko Izutsu) ايزوتسو توشيهيكو همچون بزرگاني
ويÇليام بÇرجسÇته, ق حقÇم هÇمسرش, هÇمكاري از كه است سالها وي داد/ انجام
نيويورك ايالتي دانشگاه دينشناسي استاد اينك مراتا خانم ميبرد/ بهره چيتيك

1. State University of New York at Stony Brook.

است/ بروك1 استوني در
حقيقت سه ف معر ل او بخش است/ بخش چهار و مه مقد يك حاوي  كتاب
خدا, از عبارتند حقيقت سه اين ميشود/ بحث متوالي بخش سه در كه است اصلي
اسالم به فمنيستي نقد به پاسخ در نيز ضميمهاي بردارنده در كتاب انسان/ و جهان
يÇادداشتهÇايي و وقÇايعنگاري براساس فهرستي شامل ديگر ضميمه دو است/
كتابشناسي, ميباشد/ آمده ميان به ذ كري آنها از كتاب در كه نويسندگاني دربارة
از كÇلي نÇمايه يك و روايÇات و احÇاديث از نÇمايهاي قÇرآن, آيÇات از نمايهاي

هستند/ كتاب پاياني بخشهاي
چگÇونه ايÇنكه و فÇرهنگي تÇفاوتهاي اهÇميت دربÇارة اشارهاي با مه مقد
بÇراي مانعي ميتواند است, غرب فرهنگ در آنها خاستگاه كه پيشفرضهايي
آغاز باشد, اسالمي جوامع در زن نقش از غرب دانشجويان صحيح دريافت و فهم
آشنا اسالمي تفكر سنت با بايد سو¾تفاهمها اين برداشتن ميان از براي ميگردد/
بر فمنيستي نقد ويژگي فكري, سنت اين شمردن مردود يا و انگاشتن ناديده شد/
كرده بيان كتاب نگارش از را خود انگيزه بعدي بحث در نويسنده است/ اسالم ضد
(yin) ين بهترتيب كه ÇÇ را تاÄوÄيستي مذكر و مÆنث اصل دو بين اساسي مقايسه و
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تÇفكر در جÇنسيت بÇه مÇربوط نÇمادگرايÇي با ÇÇ ميشوند ناميده (yang) يانگ و
در چÇيزي هÇر اسÇالم در كÇه است شده بيان كتاب اين در ميدهد/ شرح اسالمي
ايجابي و سلبي قطب دو بين خداوند خود اسالمي فهم و ميشود فهم خدا با ارتباط
تÇاÄوÄيستي تÇفكر ين و يانگ عناصر با بهترتيب كه تشبيه و تنزيه يعني الهياتي
ÇÇ خداوند صفات از همچنين مراتا خانم است/ يافتني دست هستند, مقايسه قابل
و جالل صفات به را آن اسالمي نويسندگان كه خداوند مشهور اسم نه و نود همان

/18 ص اسالم, تاÄوي /1

از مختلفي نمادهاي ميكند/ ياد يني و يانگي اسما¾ به را ÇÇ ميكنند1 تقسيم جمال
تفسير مذكر . مÆنث دوگانگي به ه باتوج است ممكن نيز قلم و لوح همچون قرآن

شوند/
نشان نويسنده آن در كه حقيقت" "سه عنوان با دارد فصلي كتاب ل او بخش
انسان و جهان خدا, عظيم حقيقت سه از ناميده, اسالم تاÄوي او كه را آنچه ميدهد
غÇيرقابل حÇقيقت سه اين اسالمي انديشه حكمي سنت در اينكه و شده تشكيل
و ين بنياني اصل دو با تاÄويي مدل و المثني ميتوان را يك "هر هستند/ تفكيك
عÇالم هÇم و كÇبير عالم هم دارند"/ حضور متناسب و موزون بهطور كه ديد يانگ

هستند/ الهي آيات صغير
فÇصل در مÇراتÇا است/ فÇصل دو داراي "الهÇيات" عنوان با كتاب دوم بخش
نبايد وجه هيچ به بحث اين در كه ميكند تصريح الهي" "ثنويت عنوان با نخست
Hصرف بلكه خدا ذات به نه دوگانگي و ثنويت كرد/ انكار را خداوند مطلق توحيد
نيز چيني تفكر در و دارد/ ارتباط خداوند دربارة بشري تفكر و گفتمان بهطبيعت
سخن آن دربارة ميتوان و است نامپذير كه تاÄويي نامناپذيرو تاÄوي بين تمايزي
ه اتوجÇب نكته اين هستند/ قاÄل كرد, متكثر يانگ و ين اصل دو به را آن و  گفت
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مÇوردبحث كÇه شÇهود كÇثرت يÇا مÇعرفت كÇثرت و وجود وحدت بين بهتفاوت
جÇمال و جÇالل بÇه خداوند صفات تقسيم و است مسلمان نويسندگان از بسياري
بدينگونه الهي ثنويت اجتماعي لوازم بخش اين در اينكه Hنهايت ميشود/ بررسي
است/ شريعت همان يا الهي قوانين از متابعت انسان نخست وظيفه ميشود: تبيين
ميبريم/ جمالي صفات به راه كه است جاللي صفات از ترس واسطه به فقط زيرا,
صÇفات ميان ارتباط دربارة لي مفص بحث خدا" دست "دو عنوان با سوم فصل در
و عÇرفا مÇتكلمين, آثÇار به اشاره با چپ و راست دست تمثيل دارد/ وجود الهي
نسÇبت پاييز دو بلكه دست دو داشتن فقط نه خدا به ميشود/ بيان قرآن ران مفس
ايÇن اهÇميت دربÇارة جÇامعي تÇبيين نيز او مكتبان هم و عربي ابن ميشود/ داده

دادهاند/ اراÄه تمثيلها
با ل او فصل در است: فصل چهار داراي "جهانشناسي" عنوان به سوم بخش
تÇفاوت و تشÇابه ارتباط جهان, خلقت زمينه در مباحثي زمين" و "آسمان عنوان
آتش و باد خا ك, آب, يعني زميني عنصر چهار و آسمان هفت زمين, و آسمان
آسمان زمينو ارتباط ا كبر" عالم "ازدواج عنوان با بعدي بخش در است/ شده اراÄه
زيبايي بهخاطر زمين با آسمان ازدواج كه است نقل ميشود/ مقايسه شوهر زنو با
ازدواج كه بارة اين در عربي ابن تعليمات فصل همين در است/ بوده او فضيلت و
قلم, لوحو قرآني نماد به ه باتوج Hخصوص داد, سريان عالم موجودات تمام در  كلي
كÇلي نÇفس و ل او عÇقل بÇهمنزله عناصر اين انعكاس ادامه, در است/ شده تبيين
همه اهميت ميشود/ تشريح جبرÄيل بال دو درباره سهروردي بحث شدهو معرفي
اين ميشود/ مطرح انساني" "ازدواج عنوان با بعدي فصل در انسان براي امور اين
از تفاسيري و پيامبر(ص) احاديث و روايات و قرآن از كليدي آيه چند بر فصل
از Çم" رح" عÇنوان بÇا بÇخش ايÇن آخÇر فÇصل است/ متمركز ديگران و عربي ابن
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داشتهاند خداوند بهسوي مخلوقات همه كه استسالم و بندگي تأنيثي رابطه نخستين
ذاتي كه خدا رحمت رمز م رح است/ شده گفته سخن خداوند بيكران رحمت نيز و

مييابد/ پرورش خدا به قرب و كمال سوي به فرد آن بهوسيله و است طبيعت
در است: فÇصل سÇه شامل معنوي "روانشناسي عنوان با كتاب چهارم بخش
و صÇغير عÇالم و كبير عالم همخواني ايستا" مراتب "سلسله عنوان با نخست فصل
براساس است الهي حقيقت با عميقتر تطابق بر گواهي تطابق اين چگونه اينكه
يكف لم او / قالح انه م Ôه ل تبين ي حتي هم Ôفس Öن ا في و االفاق في نا ايات ريهم Ôن س لت فص سوره ë3 آيه

تÇا نÇمود خÇواهÇيم بÇديشان دلهايشان در و گونا گون] افقها[ي در را خود نشانههاي زودي به /1
چÇيزي هÇر شاهد خود پروردگارت كه نيست كافي آيا است/ حق خود او كه گردد روشن برايشان

است?

ميگيرد/ قرار بررسي مورد شهيد1 ¾شي كل علي انه ربك ب

تÇطابق از ميداند/ اهميت با Hمخصوص تأويل, براي را تطابق اين مراتا خانم
Gظاهر كه آياتي آن برپايه كه داد اراÄه ميتوان تأويلي صغير عالم و كبير عالم ميان
رمز زمين و آسمان Âمث اينرو از كنند/ تفسير را انسان ميكنند, توصيف را جهان
بÇراسÇاس تأويÇل مÇاهيت از تبييني چنين با ميشوند/ گرفته درنظر نفس و روح
نÇفس و روح عÇقل, دربÇارة لتري مفص بحث صادق(ع) امام به منسوب روايتي

است/ مقايسه قابل الي غز ابوحامد ديدگاه با كه ميشود مطرح
ميشود/ توصيف اهللا سبيل في جهاد نفس", "ديناميك عنوان با نهم فصل در
نه شد مطرح پيش فصل در كه مراتبي سلسله كه ميشود داده توضيح بخش اين در
در مراحلي هنجاري بعد همين به ه باتوج و هست نيز بههنجار بلكه توصيفي Hصرف
جÇالبي بÇحث با فصل اين ميشود/ داده نشان سلوك و سير يا و معنوي پيشرفت
صرف از فراتر بسيار كه ميشود گرفته پي هنجاري و توصيفي بعد ارتباط دربارة
است/ شده پيدا هيوم از پس غرب اخالق در كه است مطلقي دوگانگي نوع انكار
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بÇه دستيÇابي چگÇونگي بÇه آن ه وجÇت لحÇاظ بÇه بÇحث اين بودن ه توج جالب
روانشناسي, در ميتوان را پاسخ است هنجاري و توصيفي ابعاد ميان هماهنگي
مقاله انسان و جهان خدا, در صفات از گروهي روانشناسي اين در يافت/ معنوي
و شÇناخت بÇه الهÇي دسÇتورات چارچوب در ميتوان آنها به ه باتوج كه ميشود
و انسÇان سقوط زمينه در بحثي اين از پس شد/ نايل خود دروني نيروهاي درك

ميشود/ مطرح نفس تزكيه
مÇربوط مÇباحث از عÇظيمي گÇنجينة به "قلب" عنوان با كتاب آخر فصل در
محر كÇه قوه و مراتب سلسله به مربوط اسالمي سنت از كه مييابيم دست بهقلب
كÇاشاني زاق بدالرÇع Âمث است/ شده اخذ بود, پيشين فصل دو موضوع كه معنوي
لين او ميكند/ انسان را انسان كه ميبرد بكار چيزي آن به اشاره براي را قلب واژه
اين با گزين" سكني بهشت در همسرت با آدم گفتيم "ما ميگويد: كه را قرآن آيه
بÇا را نفس و قلب نيز رازي ين نجمالد است/ قلب زن نفس, كه ميكند تفسير عا اد
ميداند/ روح و بدن فرزندان را نفس و قلب و ميكند مقايسه مÆنث و مذكر عناصر

ÖدرشÇپ شبيه و است پسر قلب و بدن Öمادرش شبيه و است دختر نفس او به گفته
بÇدن از يÇعني مادرش از كه دارد ذاتي صفت دو نفس كه عا اد اين با رازي روح/
غÇضب و هÇوس هÇمان را صÇفت دو ايÇن او مÇيدهد/ ادامه را بحث برده بهارث
غضب و "ين" عنصر يا مÆنث هوس, نيز اينجا در كه ميدهد توضيح مراتا ميداند/
در ميگويند تاÄو مذهب پيروان كه طور همان است/ نفس "يانگ" عنصر و مذكر
نفس كه ميبينيم بالعكس, و باشد داشته وجود "يانگ" اندكي بايد "يني" چيز هر

باشد/ مذكر غضب داراي بايد مÆنث
زن وفاداري شريعت ميشود, حاصل شريعت عملكرد با مطلوب هماهنگي
مÇيكند: هÇدايت قلب سوي به را نفس كه معني بدين ميكند/ الزام را همسرش به
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سعادت به را او كه است سمتي به نفس نيروهاي تمام دادن ه توج شريعت <نقش

/28ì ص اسالم, تاÄوي /1

برساند/>1
دست جلوه و ظهور از كه فنا بقا/ و فنا از: عبارتند قلب تكامل نهايي مراحل
تÇجلي از كه بقا و است جاللي يانگ صفات همان ميپيوندد, وقوع به خدا چپ

است/ جمالي يين صفات همان ميپيوندد وقوع به خداوند راست دست
آن در كÇه مÇيشود توصيف معارضه عنوان به Hغالب روح و نفس بين رابطه
يÇين تÇاÄو مÇذهب در كÇه (هÇمچنان ميكشد بيرون هدايت نور از را انسان نفس
خداوند سوي به را انسان روح كه درحالي است) شده توصيف تاريكي بهنيروي
با كه ميشود ايجاد تعادلي و هماهنگي روح به نفس شدن تسليم با ميدهد/ سوق
قÇلب مÇبارك ازدواج ايÇن ثمرة است/ مقايسه قابل كلي نفس و ل او عقل ازدواج
انسÇان قÇلب, دربارة ديدگاهي چنين برپايه خداوند/ شبيه فرزندي است; انساني
رومي ين جاللالد موالنا است/ قلب داراي كه ميشود توصيف كسي بهمنزلة  كامل
دارد, بيشتري آ گاهي كه كسي او نظر از بنابراين و ميداند آ گاهي صرف را روح
هÇمين خÇاطر بÇه حÇيوان روح به نسبت انسان روح بزرگي دارد/ بزرگتري روح
هستند, قلب داراي كه كساني خدا, اولياي روح <بنابراين است: او بيشتر آ گاهي
بزرگتر روحي كه آدم حضرت به فرشتگان خاطر همين به هست/ هم بزرگتر حتي

/30ë ص اسالم, تاÄوي /2

كردند/>2 سجده داشت, آنها وجود از
چÇنين روح و نÇفس آسÇماني ازدواج دربÇارة خÇود شÇرح در مÇراتÇا خÇانم
ÇÇ روح و نفس ÇÇ آنها والدين يابد, تحقق شده كامل ناطقه نفس <ا گر مينويسد:

/30ì ص اسالم, تاÄوي /3

بهقلب مراتا خانم بحث اين در بپرورانند/>3 آورده, دنيا به را او كنند, ازدواج بايد
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ه توج قابل نظر اين از عبارت اين ميكند/ اشاره شده" تكميل ناطقه "نفس بهعنوان
انگÇاشته يكÇديگر بÇا تضاد در قلب و عقالنيت غرب, جديد ديدگاه در كه است
نشانه سر و انسان عاطفي بÔعد و احساسات نشانه قلب غرب, ادبيات در ميشوند/
بيگانه انسان معنوي سنت با Âكام دوگانگي اين اوست/ حسابگرانه و عقالني بÔعد
از بÇيش چÇيزي را عقالنيت و دانسته يكي عقل با را قلب آن در كه سنتي است;
يعني هم, با متضاد بخش دو منزلة به را نفس كه آن جاي به ميدانند/ حسابگري
براي و بگردانيم عاطفي امور به منحصر را دين و هنر و كنيم ي تلق عاطفه, و عقل
را انسÇان كه باشد بهتر شايد باشيم, نداشته درنظر كاري كتاب و حساب جز عقل
نيست نفس اين سنت, اين برپاية است/ اسالمي سنت توصيه كه ببينيم همانگونه
را قلب متناسب هماهنگي با عقل و نفس بلكه است, عقل و قلب بردارندة در  كه

ميآورند/ پديد
يÇن هابالدÇش از عبارتي با موضوع اين درباره را خود بحث مراتا پروفسور
و عقل و نفس ازدواج دربارة كه نويسندگاني لين او از سهروردي عمر ابوحفص

صÇوفيه سÇلسله بÇاني و س سÆÇم هجري) ì32 (متوفي سهروردي عمر ابوحفص ين شهابالد /1
ë8ì (مÇتوفي سÇهروردي يÇحيي ين شهابالد با نبايد را المÇعارف عوارف كتاب مÆلف و سهروردي

گرفت/ اشتباه اشراق فلسفه س سÆم هجري)

روح بهمنزلة را نفس سهروردي ميدهد/1 ادامه آورده, ميان به سخني قلب تولد
به نسبت ا حو و آدم همچون روح و نفس اين ميكند/ توصيف انسان در حيواني
ديگري غياب در يكي كه ميورزند عشق يكديگر به قدري به و دارند جاذبه هم
قلبي است; قلب روح) (يا عقل و نفس اتصال اين حاصل ميكند/ مرگ احساس
ديگÇر بÇرخÇي و نفس به مردم از برخي قلوب گوشت/ هاي تك همچون نه لطيف
از حÇديثي بÇه خÇود تÇوصيف از بÇخش ايÇن در سÇهروردي دارد/ تمايل بهروح
دارد: وجÇود قلب نوع چهار آن براساس كه ميكند اشاره (ص) رسول حضÇرت
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مÆÇمن انسÇان آن از قلب اين دارد/ وجود درخشان چراغي آن درون كه قلبي /1
بÇند در كÇه مÇنافقي قÇلب /3 است/ كافر به متعلق كه وارونه و سياه قلبي /2 است/
رگÇههاي هم و ايمان رگههاي هم آن در كه قلبي /ê است/ تعلقات و دلبستگيها
و آنÇها بÇين كه ارتباطي به ه باتوج را قلب گونههاي سهروردي دارد/ وجود نفاق
باشد, داشته تمايل بيشتر عقل به قلب هرقدر ميكند/ تبيين دارد وجود والدينشان
حÇيوانÇي روح به كه ميزاني هر به و ميشود نايل بيشتر سعادت به ميزان همان به
نÇزديكتر شÇقاوت به اندازه همان به باشد, داشته خاطر تعلق زميني نفس يعني

ميشود/
زن و حÇقيقي مÇرد مÇعناي دربارة بصيرت از سرشار نكته چند با فصل اين
او نÇفس بÇر روحش يÇا عقل كه است كسي حقيقي مرد ميرسد/ پايان به حقيقي
لغت بنابراين باشد/ چه او جنسيت فيزيكي نظر از كه نميكند تفاوتي آيد/ غالب
نفس پست عناصر به اشاره براي Hغالب نيز "زن" لغت دارد/ ارزشي بار اينجا "مرد"
مرد است ممكن كهزن است همينمعنا در ميرود/ بكار ميدهند فرمان بدي به  كه
رستم نظير قهرماني گاهي رومي ين جاللالد موالنا گفته به كه چنان شود/ خوانده
و زن هم بود: چنين مريم حضرت مورد در كه چنان ميشود, پنهان زني پيكر در
را جÇاللي صÇفات مÇرد مÇيرسند/ كÇمال بÇه شÇدن خÇدا صفات مظهر با مرد هم
مÇورد در كÇه درحÇالي ميدهد, ظهور را جمالي صفات بعد درجة در و مستقيمتر
Âكام شود, يكي خدا با Âكام زن كه وقتي <فقط است/ صادق قضيه اين عكس زنان

/31ë ص اسالم, تاÄوي /1

باشد/>1 كامل زن و كامل انسان ميتواند و است خودش
براي را فرصتي و ميكند مطرح واقعي چالشي غربي خواننده براي كتاب اين
نÇيز مسÇلمانان بÇراي ميآورد/ فراهم ليبرال فرهنگ غالب ارزشهاي در ترديد
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فÇرهنگ بÇÔعد يك بÇا ميتوان كتاب اين از استفاده با زيرا ميكند, مطرح چالشي
چÇون هسÇتند, بÇيگانه آن با مسلمانان از بسياري كه بÔعدي با شويم; آشنا اسالمي
مبناي كتاب اين حال عين در پذيرفتهاند/ ناآ گاهانه را غربي فرهنگ ارزشهاي
اسالمي عقلي سنت ويژگي كه عميقي بصيرت از آن با كه ميكند فراهم صحيحي
امÇروزه كÇه تي نÇس مÇيزند, قÇلم آن دربارة مراتا خانم كه تي سن كنيم; دفاع است,

ميدانند/ قيتي موف را آن حصول و ه توج اسالمي متفكران




