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حج استطاعت

/97 آيه عمران, آل سوره /1

بيال1 س اليه طاع ستI ن م البيت ج ح اس الن لي ع لله و

باشد/ داشته را آن استطاعت كه كسي آن براي خانه, حج مردم, بر راست خدا
شد, واجب حج فريضه هجري نهم يا هشتم سال در فوق شريفه آيه نزول با
را الزم شروط هرگاه مردم از هريك چنانكه استطاعت/ به مشروط فريضهاي اما
درصÇورت بÇرعكس و ميگردد, البيت حج به مكلف و شده مستطيع كرد احراز

نمينمايد/ حاصل را حج استطاعت متعبدي و ع متشر هيچ شرايط, جمع عدم
سÇالمتي چون حيات ظاهري جنبههاي بر Hعموم استطاعت عامه عرف در
مقدس شارع موردنظر منطقي چنين ا گر ميشود/ اطالق مالي توانايي و جسماني
رأس در نÇام صÇاحب ثÇروتمندان و انÇدام پرورش قهرمانان كه ميآمد الزم بود
و وفÇاق تنزيل روح با Hحقيقت امر اين آيا اما گيرند/ قرار ها الحج واجب فهرست

دارد/ وحدت
كه است عالم از ن معي نقطهاي در ن معي زمان در ن معي مناسك آوردن بجا حج
از معمولي خانهاي مزبور, مناسك محلخاص يا " كعبه" ميشود/ خوانده "بيتاهللا"



ë سرمقاله

بوده خدا بندگان از بندهاي آن باني بلكه نيست, "خدا" ساخته كه است گل و سنگ
حÇج مÇناسك مÇيشود/ خوانده ابراهيم" "بيت نه و "بيتاهللا" كعبه معذلك است/
اعمال اين انجام با حاجي است/ خليل(ع) ابراهيم ابواالنبيا¾ اعمال خاطره تجديد
است, عشق قربانگاه در ديگر ابراهيمي او خود كه چرا ميكند زنده را ابراهيم ياد

شد/ ابراهيم نميتوان بيهوده به كه پيداست و
شيخي تا شيب از اما نهاد/ صدسالگي سن در مكه در را خدا خانه بناي ابراهيم
يادرفته (جوانمرد) فتي به شباب دوران در او از و است فتوت عالÄم از آ كنده او
در او جوانمردي عالمت نخستين خواندهاند/ فتيان سرحلقه را او گروهي و است

بتها/ همة است; بتها شكستن جواني طليعه
حج به استطاعت تحصيل ر تصو به ابراهيم ياد كردن زنده براي كه كسي آن
است/ شكسته را بت كدام تا كنون كه ببيند و ميكند غور خود در بايد نيز ميرود
را? ثÇروتپرستي را? قÇدرتپرستي را? شÇهرتپرستي را? شÇهوتپرستي بت
هزارها و صدها و را? طلبي مقام را? جاهطلبي را? رياستطلبي را? ملكتپرستي

را? ديگر بت هزار صدها و
نيت به نميتواند مستطيعنيستو هنوز باشد مانده يكبتبرجا حتي ا گر  كه
نيست/ پرده و تÃاتر و نمايش بيتاهللا به سفر رود/ بيتاهللا به ابراهيم خاطره تجديد
استطاعت بايد نيست/ هنرمندانه بهشيوه نقش ايفاي و ظاهري قالبي اعمال انجام

شود/ تحصيل آن معنوي
از و نÇهاد الياهللا سير به قدم جواني, در بتها شكستن از پس خليل ابراهيم
كسي آن شد/ نايل نوراالنوار ادرا ك به كردو عبور خورشيد و ماه و ستاره ملكوت
نبرده" خرابات در "ره و نخوانده سموات" "علم و نپيموده را سلوك اربعه اسفار  كه

است?! يافته را ابراهيم نمايندگي استطاعت آيا هيهات, هيهات,
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و رضا و تسليم و صبر تا گذشت آتش خرمنهاي ميان از آن از پس ابراهيم
نهد/ آزمون به الهي ابتال¾ كوره در را خود نفس سالمت

ابراهÇيم باشد/ داشته را آن استطاعت بايد است حج اعمال "قاصد" كه  كسي
شÇد فÇرزندي صÇاحب جسÇماني ضÇعف و فÇرتوتي و ناتواني و پيري درنهايت
نيز را ديگري صعب آزمون تا شد مأمور پس اولرزيد/ مهر به دلش و نام اسماعيل

بگذراند/ سر از
در را جانوري تا ميرود ميرود/ حج به خليل ابراهيم از نمايندگي به حاجي
از است? مقبول جنس چه از جانور آن نمايد/ قربان الهي ميقات در عشق قربانگاه

بز/ و گوسفند و ميش و شتر و گاو مانند است/ رام و مطيع كه "دام" جنس
درنÇدگان كÇردن قÇربان كÇه بÇرد را درنÇدگان و ددان نÇميتوان قربانگاه در
درنÇدگان و ددان استيالي در وجودش جنگل كه كسي پس نيست/ خدا پذيرفته
كند? تجديد را ابراهيم سنت ميتواند چگونه است, خسيسه صفات و سيÃه اخالق
پÇلنگ و هÇوسرانÇي نسÇناس و شهوتچراني خرس و مكاري روباه بايد ابتدا او
خود هستي عرصه و بردارد ميان از را درندگي گرگ و جباريت ببر و وحشيگري
تحصيل را ابراهيم نمايندگي استطاعت تا نمايد خالي و بري وحوش اصناف از را

 كند/
ظÇهور و بÇروز قÇربان مÇراسÇم در حج مناسك و اعمال بلوغ و كمال و اوج
گÇردنههاي و عÇقبهها از حÇاجي كÇه است آن نشÇان و نشÇانه قÇربان عيد ميكند/
را سÇر هزار مكار نفس و آمده بيرون موفق و سرفراز و گذشته دشوار آزمونهاي
بÇه تبديل سلوك كيمياي به را او و ساخته موال امر مطيع و رام رهوار ميشي چون
وجود اسمعيل قربانگاه, آن در ا كنون است/ نموده بهزير سر و آرام  گوسفندي
سر از سرخود, از يعني ميبرد/ را خود سر يعني ميبرد/ سر ابراهيموار را خويش
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ميگويد: و برميخيزد خودبيني,/// سر از خودخواهي, سر از خودپرستي,
مÇن هÇيهاي و هÇي هÇي بهيادت اي مÇÇن بÇÇزهاي هÇÇمه تÇÇو فÇÇداي اي
اين معنوي استطاعت ا گر است/ معنوي سفري حج سفر كه برد ياد از نبايد
بÇا آمÇيخته است, معنا از خالي سياحتي سفر اين باشد, نشده حاصل زيارتي سفر
ديÇواري دور و كÇردن ليلي و رقÇصيدن و سنگپراني چون غريبي نمايشهاي
خداوند كه اينجاست از زدن/ پرسه بيهدف سوزاني بيابان ميان و چرخيده بيهوده
بÇايد اال و است, واجب او بر حج يافت استطاعت كه مردم از هريك ميفرمايد:
حÇج و ديÇني دسÇتور اولين نماز كه كند/ تحصيل را استطاعت اين ابتدا تا بكوشد

است/ شده صادر خداوند سوي از آنها حكم كه است ديني دستور آخرين
دعÇوت را كتاب اهل فرمود: خود رسول به خداوند آنكه ديگر عظيم نكته
مÇناسك حÇج اعÇمال جÇويند/ اتÇحاد و اتفاق توحيد كلمه گرد به همگي كه  كن
اديان پيروان همه احترام و موردقبول بزرگوار اين شخصيت و است ابراهيم(ع)
رحÇمت درهاي خداوند گويا نيست/ انتحال به مشروط آيه ظاهر است/ آسماني
كÇه داشته نگاه باز و گشوده ابراهيم راه راهيان همه بر خويش خانه در را خويش
ما و كه شوند واقع خدا رحمت ذيل در و روند بدانجا استطاعت كسب درصورت

مسلما/// Hحنيف لكن و Hنصراني ال و Hيهودي ابراهيم  كان



است/ مندرج ايران عرفان شماره همين در كتاب اين از فصلي /1

سعادتنامه1

تابنده نورعلي حاج دكتر

د سلطانمحم مال حاج شهير عارف تأليف كتابسعادتنامه سوم چاپ Gاخير
قان محق و عرفان دوستان براي كه است گرديده منتشر ه قدسسر گنابادي بيدختي
حÇاج آقÇاي شادروان طرف از حق به كه وي است/ باارزشي كتاب موضوع اين
در عÇرفان و عÇلم "نابعه بهعنوان Ôه ام ق× م اهللا علي ا (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين
بÇزرگوار آن حÇال شÇرح در نÇام بÇههمين كÇتابي و شÇده بÇرده نام سيزدهم" قرن
1327 سÇال در و متولد گناباد بيدخت در قمري هجري 12ë1 سال در نوشتهاند,
ا كنون مدفن, اين كه گرديدند مدفون همانجا در و شهيد بيدخت در قمري هجري

است/ حضرت آن دوستان و عرفان عالقهمندان ميعادگاه و دل اهل مزار
نزد را منقول و معقول علوم سپس و گناباد در را ابتدايي تحصيالت جناب آن
حق جستجوي در خود تحصيل دوران تمام در و نمود طي دوران آن مسلم اساتيد

بÇه مÆÇكد او مÆÇيدانÇة جستجوي اين و بود واليت شاهراه به اتصال و حقيقت و
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نزد به را وي و گرديد الهي حكيم سبزواري هادي مال حاج مرحوم استادش توصيه
از پس و شÇد رهÇنمون اصÇفهاني سÇعادتعليشاه كاظم د محم حاج آقاي مرحوم
به خداوند كه قلبي سكينة و گرفت آرام دلش حضرت, آن به سرسپردن و تسليم

آمد/ بهدست است, فرموده وعده مÆمنين
الهي مكتب اين در و شد آغاز عرفان و فقر عالم در او سلوك تاريخ اين از
و پير طرف از كوتاهي ت مد از بعد ميرود>/ صدساله ره شبه <يك كه بود طفلي
بÇا سپس و كرد دريافت را گمگشتگان راهنمايي و دستگيري اجازة خود, مرشد
حضرت آن جانشيني به قمري هجري 129ê سال از بزرگوار مرشد فرمان و تعيين

يافت/ اشتغال خلق هدايت به
اين در تأليفاتي و بود رسيده اجتهاد درجة به منقول و معقول علوم در كه وي
كه كتابي لين او نداد/ ادامه را رشته آن ديگر فقر به ف تشر تاريخ از داشت, زمينه

كÇه كÇتابي اولين و كشيد طول سالها اثر اين تكميل ولي بود كرده شروع Âقب را بيانالسعاد¸ گرچه /1
است/ قمري 130ê سال در سعادتنامه گرديد انتشار آماده و  كامل

چÇون وي است/1 سÇعادتنامه نÇمود, تأليÇف خÇود مرشد خالفت دوران از بعد
شد عالقمند بود, زده قدم معقول و فقهي مطالعات وادي در سعادت بهجستجوي
است ميديده نقلي و عقلي علوم تحصيالت در Gبدو را سعادت خود كه همانطور
و ران تحيÇم به كشاند, ديگري بهوادي و گرفت را او دست الهي فيض كه وقتي تا
نÇام كÇه دهد نشان بود, رسيده بدان خود كه را واقعي سعادت طالب, سرگشتگان
مرشد و پير به دلبستگي و عالقه طرفي از ميباشد/ آن محتواي گوياي كتاب خود
ايÇن براي را نام اين بود, الم عليهمالس اثنيعشر اÄمه به ارادت سلسلة آخرين  كه
نام با ميكنم <عشقبازي مصداق اشتياق, و طلب حاالت بهدنباله كردو القا¾  كتاب

گرفت/ قرار او>
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كه باوجودي ايشان وعرفان, نابغةعلم كتاب در بزرگوار آن حال شرح بنابر
در ورود و فقر به ف تشر از بعد اما داشت نقلي عقليو علوم زمينه در تأليفاتي Âقب
ات جربيÇت جÇذب بÇه درواقÇع و نÇزد دست كتاب تأليف به ديگر طريقت عوالم
آمÇاده درونÇيش حÇال كه آنگاه و پرداخت/ حاالت اين ذخيره كردن و عرفاني
131ê سال تا كرد/ آغاز را خود معنوي وظيفه اين تأليفسعادتنامه با شد تأليف
تفسير (سعادتنامه, وي تأليفات نمود, تعيين را خود خليفة و جانشين كه قمري
تاريخ اين از ولي بود مزين مرشدش, و پير بهنام ومجمعالسعادات) بيانالسعاده

ايÇن داشÇتند/ مÇوضوعاتشان بÇهحسب گونا گوني نامهاي تأليفات, و كتب بهبعد
ايشان قمري, 131ê سال تا درواقع كه كرد تفسير و تعبير چنين ميتوان را مسأله
ادامÇه سابق نحو بههمان را ارادت و دانسته خود به مختوم را واليتي اجازه سلسله
و جÇانشين تÇعيين از بÇعد Çا ام ميديد, خود مرشد به وابسته را خود يعني ميداد,
داشت/ معطوف آينده به بيشتر را خود ه توج يابد ادامه بايد سلسله بهاينكه ه باتوج
مÇيكند, ه توج بهعقب همواره چند گامهايي برداشتن با كه سالكي و راهرو مانند
نÇميكند/ نÇظر گÇذشته بÇه ديگر مييابد, راه آينده به هاش توج كه لحظهاي از اما
يك كÇدام هر كه است افرادي از متشكل كه را ي صف آوريد درنظر مثال بهعنوان
را صف اتصال وسيله بدين هريك و است نهاده قبلي فرد دست در را خود دست
به دستش يك بهوسيله هش توج تمام ندارد, دنبالهاي كه آخر نفر ميدهند/ نشان
بعدي نفر وقتي ولي ميباشد/ آزاد ديگرش دست و است متصل خود از قبل فرد

ميشود/ شامل نيز را وارد تازه فكريش) ه توج) دستش شد, پيدا او براي
مÇرشدشان و پÇير بهنام را خود آثار كه بودهاند بزرگاني هم عرفان تاريخ در
ميدانست خويش حر الس باطل و حرز را تبريزي شمس نام مولوي كردهاند/ تنظيم
نÇام بÇه شÇمس تÇخلص بÇا اشÇعارش ديÇوان و كÇرد عÇجين خÇود نام با را او نام و
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كÇه عارفي و حكيم كرماني رعليشاه مظف مرحوم نيز و است معروف ديوانشمس

ديÇوان بهنام اشعارش ديوان بود, كمسواد) Gظاهر كه (مردي مشتاقعليشاه مريد
/ جمعين ا م ه Öي ل ع اهللا Ô¹ م Öح ر است; معروف مشتاق

خواننده دست است خواسته مÆلف پيداست نامش از كه چنان كتاب اين در
و است رسÇيده مÇقصود بÇه و كÇرده طÇي خÇود كه ببرد راهي همان از و بگيرد را

دهد/ نشان خواننده به است اخروي و دنيوي سعادت كه را مقصدي
ميفرمايد: كتاب مقدمه در مÆلف سعادتنامه, به كتاب نامگذاري جهت از
بÇه را نÇامه بÇيبضاعت ايÇن ديÇدم وقت سÇعد نÇاظر را خود طالع نحس چون <و

/ê و 3 صص دوم, چاپ سعادتنامه, /1

قÇديم هيأت در كه دانشي و اطالع بهلحاظ اينجا در مÆلف ناميدم>/1 سعادتنامه

عنايت از پس كه است كرده تشبيه بوده نحس كه ستارهاي به را خود است داشته
يافتهاست/ را ستاره,راهسعادت نظرآن ستارهايسعد(اشارهبهنامسعادتعليشاه)و

تفسير دوم چاپ بر تابنده سلطانحسين حاج آقاي شادروان كه مقدمهاي در
همان محترم مÆلف كار سبك و تفسير خصوصيات ذ كر در نوشتهاند بيانالسعاده

دادهاند تفصيل و شرح كردهاند, ذ كر وعرفان نابغهعلم كتاب در Âقب كه را مطالبي
آن تفسير اين خصايص از <يكي ميشود: نقل نابعه كتاب عبارت عين Âذي  كه
معني حيث از شده واقع يكديگر بهترتيب كه قرآني آيات بين آن مÆلف كه است

/198 ص دوم, چاپ عرفان, و علم نابغه /2

كÇتاب فÇصول در مÇطالب دادن ارتÇباط روش هÇمين داده///>/2 قÇرار ارتباط نيز
آن فÇصل هÇر درواقÇع و شÇده رعÇايت يكÇديگر با فصول ارتباط و سعادتنامه

و راهÇنمايي يÇعني است سعادتنامه تأليف لين او Âمث است, ارتباط در يكديگر با نيز مÆلف كتب /3
Ñ

سعادت/3 سوي به سلوك از است مرحلهاي
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Ø

و بÇدهد شرح ميخواهد را سعادت آن كه است السعاده بيان تأليف دومين سعادت, بهسوي تشويق
ميكند/ بيان مجموعه يك در را مختلف سعادتهاي انواع كه است السعادات مجمع آنها مين سو

شرايط كردهو ذ كر را بشري شخصيت و حيثيت Gبدو مÆلف كتاب, مة مقد در

/70 آيه سرا¾, ا سوره /1

نيت بدان درواقع كه برشمرده است, 1<م آد نâي ب ن×ا Öم < كرَّ اليق و مصداق كه را انساني
فصل در سپس دهد/ قرار خطاب مورد است نصيحت پذيرنده كه را بشري تا است

ابÇوريحان آمÇد/ او عÇيادت بÇه دانشÇمندي فÇقيه بÇود/ فÇوت) (مÇرض بيمار بيروني, ابوريحان /2
هستي احتضار حال در ا كنون تو گفت: و كرد نگاه او به بانه متعج فقيه پرسيد/ او از فقهي مسألهاي
يا است بهتر بميرم و بدانم را مسأله اين ا گر كه داد پاسخ ابوريحان ميكني? كه است سÆالي چه اين
كÇه بÇود نگÇذشته او رفÇتن از دقÇايقي هÇنوز آمÇد/ بيرون مسأله پاسخ از بعد فقيه بميرم//// ندانسته

شتافت/ باقي بهديار ابوريحان

بÇراي و بÇرشمرده را عÇلوم اقسÇام و داده2 شÇرح كامل بهطور را علم فضيلت ل او
است/ داشته بيان فوايدي Hاحيان و خواص هريك

و آخرت به است راجع كه را علومي و پرداخته كلي بهبررسي سوم فصل در
چÇهارم فÇصل در سÇپس و بÇرشمرده مÇيكند تسÇهيل را ديÇني سعادت به وصول
است طÇلب اين اشتداد كه را آن مقتضاي و داشته بيان را علوم اين طلب وجوب

است/ دانسته مالزم و متقارن را عمل و علم پنجم فصل در آنگاه ميگيرد/ نتيجه
سپس و كرده ه توج مطلب اين به است, باهللا علماي سينه در علوم اين چون و
ميان در هميشه علم اين عالم كه است آن الهي رحمت اقتضاي كه است داشته بيان
كنند; اخذ او از را علم عالم, اين به ل توس با بتوانند مردم كافة تا باشد موجود خلق
امام را شخصي چنين گردد/ اخذ اهلش از كه است سعادت موجب علمي آن زيرا
شÇده بÇيان دهÇم فصل در اوست شناختن نشان درواقع كه امام مناقب و نامند نيز
و سÇنت است, ابÇيطالب(ع) عÇليبن س مقد وجود امام اجالي فرد چون و است

است/ كتاب خاتمه بخش حضرت آن پيروان روش
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يا كودك دست گويي كه است كرده چنان كتاب اين در مÆلف طريق اين به
را او و ميكند طي را سعادت روشن مسير همراهش به و گرفته را بيخبري شخص

ميرساند/ سعادت اين به علي(ع) خانه در به



وجود در تشكيك نظرية
اسالمي فلسفة و باستان ايران حكمت در

1

ثبوت ا كبر

ارمÇغÇاني كÇو دوسÇتÇان براي سفرها كردي مغان دير سوي
سبزواري اسرار حكيم

فرق, در جمع وحدتو در كثرت و كثرت در وحدت يا وجود در تشكيك نظرية
در سÇترگ و بنيادي نقشي و است; ذومراتب و واحد حقيقت به اعتقاد بر مبتني

ميكنيم: دنبال بخش دو در را آن تاريخي سير دارد/ فلسفه

نخست بخش

زرتشت آيين در ذومراتب و يگانه حقيقت

موجودات از مرتبهاي سلسله هر به حلقه واپسين چون را خود مزداه اهوره كه اين
از جملهاي به موضوع اين فهم براي است/ آمده مزدايي متون اغلب در ميافزايد,
ي ماد هم و مينوي هم (هرمزد) اورمزد <چه كنيد: توجه شن بÔنده كتاب ل او فصل



1ë وجود در تشكيك نظرية

آسÇماني و مÇينوي آفرينش دو هر اورمزد <براي ديگر: ترجمهاي به يا است/>
مÇينوي و تÇعالي مÇقام در چيز همه او نظر از و او براي ديگر: تعبيري به است/>
آخر و ل او جاودان او و كند/ نزول وجود مراتب تمام در ميتواند خداوند است/
و متعالي بنگريم, خدايانه چون را هرچيز و است/ د مجر و ي ماد مرتبة سلسله هر
كÇبريايياش" دامÇن بÇر " گردي هيچروي به هبوط, يا نزول اين و است; مينوي

ر ذكÇت بÇه الزم بوزانÇي)/ الساندرو (مقالة 87.1 فارسي, ترجمه شريف, م/ م/ اسالم, در فلسفه تاريخ /1
خواهد ذ كر تفصيل به آن دوم بخش پايان در وجود) در تشكيك (نظريه مقاله اين كتابنامه كه است

شد/

نمينشاند////1
گزارشهاي لترين مفص و دقيقترين از يكي كه شن, بÔنده نخست فصل در Ç
مÇراتب بÇه جهان خلقت در Gظاهر مزدايي, انديشة است, جهان دوگانة آفرينش

/9ë.1 اسالم, در فلسفه تاريخ /2

هستند/2 نخستين) مثالهاي (مثل, بنها آنها برترين كه است, شده قايل
است كÇتابي هش ندÇÔب يÇا هشن ندÇÔب كÇه ميشود يادآور بيشتر, توضيح براي
آن د تعدÇم تÇحريرهاي كÇه زرتشتي, كهن و اصيل متون از برگزيدههايي مشتمل
آن گÇونا گÇون نصوص در و است; شده ترجمه مختلف زبانهاي به و چاپ بارها

ميبينيم: زير موضوعات به دي متعد اشارات
و مختلف; مراتب در او ظهور و بيشمار, موجودات در واحد حقيقت يتجل
در و يكي آن بهواسطة ديگران و بيواسطه يكي ÇÇ شدهاند صادر او از همه اينكه
يكديگر با دارندو قرار نقص كمالو از متفاوتي درجات در و ÇÇ ه طولي سلسلة يك
كÇاملترين و بÇرترين ي حت كه است آن از برتر Öحقيقت آن ذات و نيستند; برابر
نسبت او احاطة و باشد; داشته را او, ادرا ك به رسد چه او, ديدن ياراي Öموجودات
مÇرتبة بÇراي بÇيكران> نيÇروش> عبيرÇت از اسÇتفاده و است; يكسان اشيا تمام به
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و/// آن پرتوهاي بهعنوان آن ماسواي ي تلق و الوهيت;
روح خالفÇم آن, ظواهÇر كه ميشود ديده عباراتي معاني, اين كنار در البته
قول و اهريمن و اهورامزدا تقابل به اعتقاد و ثنويت به گرايش از حا كي و توحيد,
ديگر مانند ÇÇ زرتشتي آيين كه ادواري به متعلق و اهورامزداست بر زمان م تقد به
و كÇم يگانهپرستي طريق از و شده; آلوده شركآميز افكار به ÇÇ توحيدي اديان
مشهود تضاد و است; داشته رواج بدعتگذار فرقههاي آراي و افتاده; بهدور بيش
اخÇذ گونا گوني كتابهاي از آن مواد كه دليل اين به نيز بندهشن, مطالب ميان در
و يافته; نگارش زرتشتي آيين خلوص سالمتو دوران در آنها از پارهاي كه شده;
دست يك چÇنانكه بÇيگانه; انديشههاي با آن آميختگي ادوار در ديگر پارهاي
از پÇارهاي ايÇنجا در حال, هر به است; منابع گونه گوني معلول نيز آن نثر نبودن
مÇباني رواج آنÇها, هادنÇن هم كنار با كه ميآوريم را بندهش در موجود نصوص
بÇاستان ايران انديشمندان ميان در را برتر توحيد از گونهاي و ÇÇ تشكيك نظرية
آثÇار بÇر حا كم نظم با و فلسفي عبارات قالب در نه ه البت و گرفت; نتيجه ميتوان

رمزآميز/// زبان با گاهي و ساده جملههايي در بلكه حكيمان

بندهش در

عÇاليخاني/ بÇابك دانشÇي دوست (يادداشت ارفع مرتبة و اعلي مقام در يعني است قيد فرازپايه /1
تشكر)/ با ميآورم/ ع/ ب/ نشاني با هم را او ديگر يادداشتهاي

را هÇرمزد جسÇميت بÇه عقيده دارد, داللت مكان بر آن ظاهر كه جاي>, و و< گاه <در> كلمات از /2
د تعدÇم آيÇات در آن ذ كر كه را عرش بر الهي استواي ÇÇ تشبيه از دور ÇÇ چنانكه گرفت; نتيجه نبايد
استنباط آن از را (قرارگرفتن) استوا لية او معني و ميداريم; محسوب قرآن متشابهات از است, آمده
دعÇاهاي از 33ë.83 ,281 و 399.92 بÇحار عاليالمكÇان"( "يا مانند دعاهايي در همچنين نميكنيم/
Ñ

ميبود,2 روشني در بيكرانه زماني بهي, و آ گاهي Ç همه با فرازپايه1 هرمزد Ç
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Ø

8ë.83 المكان"(بحار العلي "الحمدهللا و ديگر) امامان و امامحسين(ع) و امامعلي(ع) و رسول(ص)
فÇي و"فÇانت امÇامان) از برخÇي دعاي 272.82 المكان"(بحار متعالي "يا و زهرا(س)) فاطمة دعاي
اين للنبي(ص) <قيل مانند احاديثي در و امامهادي(ع)) دعاي ,ìì صدوق اليتناهي"(توحيد الذي المكان
ظÇرف بÇهمعني را <فÇي> و <مكان> هوا¾>, تحته ما و هوا¾ فوقه ما عما¾ في كان فقال خلقه? يخلق Öنا قبل ربنا  كان
كه ,17.1 اثير ابن ين عزالد الكامل, ;30ê.3 اثير ابن ين مجدالد النهاي¹, در: (حديث نميدانيم جسماني
ر الد ;êë3.2 كÇثير, ابÇن فسيرÇت ;323.3 عÇربي ابÇن يه, مك فتوحات است; آمده غمام عما¾, بهجاي آن, در
االسÇما¾, شرح ;18 االنس, مصباح و الحكم فصوص شرح علي تعليقات ;ê03.ê سيوطي, ين جاللالد المنثور,

وجود <وعا¾ را سرمد كه اخير كتاب 722 و ê81 ص به بنگريد نيز /381 سبزواري هادي مال حكيم
<ان عبارت اين كه ,128 و 90 ص ميرداماد, قبسات به و ميشمارد; الحق> وجود <وعا¾ و نوراالنوار>
كÇه ديگري احاديث و آيات از بسياري همچنين است///) آمده آن در بارها رمد> الس في موجود اهللا
و نÇهادهانÇد; گÇردن تجسيم و تشبيه خرافات به آنها, ظاهري سطح در توقف با قشرگرا, فرقههاي
و كÇتابها خÇصوص ايÇن در و گشÇودهانÇد را تأويل باب آنها, براي باطني معاني به اعتقاد با عارفان

پرداختهاند/ رسالهها
/33 بهار, مهرداد دكتر شادروان ترجمة بندهش, /1

ميخوانند/1 بيكران روشني را) (آن كه است هرمزد جاي و گاه روشني, آن
ابااخÇتران را ايشان كنند/// افزون را كاسته آورند; فرود را فراز ابااختران/// Ç

روشني همان پيداست ايشان از كه روشني اين اخترند/ نه كه است آن از ناميدن

/ë9 همان, /2

است/2 هرمزدي

ع/)/ است(ب/ نور مادة و مايه كه روشني مادة /3

را خÇويش آفريدگان تن ي,3 ماد روشني از خويش, خودي آن از هرمزد Ç

ازÇآغ در كÇه است خÇوشنوس مازÇن از جÇمله دو اين يادآور جمله سه دو اين Hضمن /3ì بندهش, /ê
اهورامزدايÇي است; اشيا كلية سرچشمة كه اهورامزدايي ميشود: سروده دوبار گات پنج از هريك
متون در تعبيرات اين انعكاس كه (103 Ç 102 مه مقد پورداود, ترجمة است(@گاتها, سرشار فروغ  كه

ميگذاريم/ گفتگو به ديگري مقالة در را اسالمي

آفريد/4 فراز
دادار افزونگري راستگويي از و (آفريد); را راستگويي ي ماد روشني از Ç
فÇراز بÇيكران روشني از را بيكران تن او زيرا است; آفرينش ( كه) شود آشكار
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س/ مقد سخت و زرتشتي است دعايي /1

ر1 وونÇه ا بÇيكران, تن از بيافريد/// بيكران تن در همه نيز را آفريدگان و آفريد;
كÇه هنگامي ÇÇ امشاسپندان به هرمزد شد/// فراز سال مينوي ر وهون ا از شد/// فراز
گرديد? موسوم يافت? ن تعي كرد? [تجلي گشت ص مشخ ÇÇ بود آفريده را ايشان

آفرينش او آفريد/// فراز ميبايست, هستي براي كه سروري شش شد?] شناخته
آفريد; مينويي به نخست) (نيز را ي ماد آفرينش و دارد; نگه مينويي به را مينوي
و بن; شش (به) آفريد/ را امشاسپندان نخست او آفريد/ ي ماد بهصورت سپس و
به ( كه) ي ماد آفريدگان (جمله) از است; هرمزد Öخود هفتمين آن ديگر, سپس,

است; ايشÇان چهارم (خدا) او آنكه مگر نباشد نفري سه رازگويي هيچ ميخوانيم: كريم قرآن در /2
باشد هرجا ÇÇ آنكه مگر شمار, اين از بيشتر نه و كمتر نه و ايشان; ششم او مگر نفري, پنج هيچ نه و

/(7 (المجادل¹, است ايشان با او ÇÇ

زيÇرا بÇود;2 هÇرمزد ÖودÇخ Öهفتمين آن و (بودند) تا شش نخست آفريد, مينويي
را بهمن نخست امشاسپندان, از ي/// ماد (سپس) مينو, نخست است: دو هر هرمزد

ميگذاريم/ گفتگو به ديگري مقالة در را اسالمي متون در تعبيرات اين انعكاس /3

از را بÇهمن نÇخست او بÇود/3 او از هÇرمزد آفريدگان يافتن رواج كه آفريد; فراز
سپس شهريور, سپس ارديبهشت, سپس آفريد/// فراز ي ماد روشني نيكو روش
راستگويي, هشتم و هرمزد خود هفتم آفريد, را امرداد و خرداد, سپس سپندارمذ,
از افزونگري/ و آشتي دفاع, و دادخواهي پيكار: بيستم پرهيزگار/// سروش نهم
پÇنجم گÇياه, چÇهارم زمين, سديگر آب, ديگر آسمان, نخست ي, ماد آفريدگان

است: موالنا شعر يادآور ميشود, ختم هرمزد به و آغاز زمين(جماد) از كه مراتب اين /ê
وجÇÇهه اال هÇÇÇالك ÑييÇÇÇÇش لÇÇÇÇدم/// كÇش نÇامي و مÇÇردم جÇÇمادي از

/37 بندهش, /ë

(بود)/5 هرمزد4 خود هفتم مردم, ششم  گوسفند,
(بÇه او اريÇي بÇه را آفÇرينش هÇورمزد, كÇه آفريدهاي از سخن دنباله, در و
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همان/ /1

دربايست/1 آفرينش براي را وي كه شد افزاري و آفريد/// فراز او?) وساطت

آفرينش مراتب در نيز

از آتش, بÇيكران نيÇروش از آفريد/ ي ماد بهصورت را آفريدگان هرمزد Ç

ميگذاريم/ گفتگو به ديگري مقالة در را اسالمي حكمت در نظريه اين انعكاس /2

نÇخست آفÇريد2/// فراز را ي ماد هستي همة و زمين آب از آب, باد از باد, آتش

/39 بندهش, /3

او پيوست/ بيكران روشني به (آسمان) او سر آشكارا3 روشن, آفريد را آسمان
آفريد/// را شادي آسمان ياري به او بيافريد/// آسمان درون در همه را آفريدگان
برف و باراني ابر مه, باران, باد, او ياري به آفريد/// را آب آسمان گوهر از سپس
روي, آهن, آفريد زمين بهياري او آفريد/// را زمين آب از سديگر, شد/ آفريده
باال, پاي چند ست Ôر فراز زمين اين ميانة بر نخست آفريد, را گياه چهارم  گوگرد///
در را گÇياهان نÇيروي هÇمه گÇونه او شÇيرين, و تر و بيخار بيپوست, بيشاخه,

/ê0 بندهش, /ê

داشت/4 سرشت

خلقت صحنة يكدر هر نقش و مخلوقات مراتب در نيز

نيز, خود آفريد, فراز را امشاسپند شش اين هرمزد چون آفرينش, آغاز در Ç
كÇه را <مÇا كÇه پÇرسيد ايشÇان از گÇاه آن بÇود/ هÇفتمين و بÇرترين آن ايشÇان, با
به پاسخي هم به نيز ايشان آفريدي; تو را ما كه گفت ارديبهشت پس, آفريد?>///

كردهام/ ياد مسلمانان آثار در امشاسپندان و هرمزد گفتوگوي انعكاس از ديگر, مقالهاي در /ë
فÇارسي, در امÇا شÇاهنامه/ يÇعني نÇامك خواتاي و آمده شاه معني به خواتاي پازند, و پهلوي در /ì
Ñ

هرمزد/// پس داد/ ارديبهشت هرمزد به را خدايي6 نخست گفتند5/// همانگونه///
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مÇعين مÇحمد تÇبريزي, حسÇين مÇحمد قاطع, گويند(برهان را خانه بزرگ و صاحب و شاه خداوند,
و دهÇخدا تÇركيب دو در چÇنانكه است آمده مالك بهمعني خدا همچنين حاشيه) و متن 718-9.2
به مخلوق حق و واسعه رحمت و وجود فيض ÇÇ Gظاهر ÇÇ خدا از مراد متن, عبارت در اما خدا; خانه

ع/)/ برميآيد(ب/ بهخوبي گاتها از چنانكه ÇÇ است

بن ارديبهشت و مهين Öبهمن چنانكه گماشت; فراز مينوان همة نÔب را ارديبهشت
مينو به هرمزد كه همانگونه دارد/ هرمزد از را گيتي كردن نگهباني سروش است,

/111 Ç 2 بندهش, /1

نگهبان است مينويي هرمزد است1/// سردار جهان بر سروش است, سردار گيتي و
است شهريور از همه بن را ساالري است/// جهان به تن نگهبان سروش و روان,

/112 همان, /2

است/2 كامه به شهرياري (آن) گزارش كه شود خوانده ر و شهر  كه

احاطه يكسان و ظلماني و نوراني عالم دو آفريدگار وحدت موجودات, مراتب در نيز

وي رويت نبودن ممكن و دو هر بر او داشتن

داد, جÇاي امشÇاسپند شش هÇر ميانة به را خويش نام هرمزد كه همانگونه Ç

ين شمسالد االشراق, حكم¹ ظلماني(شرح جسماني جهان گيتي و است نوراني روحاني عالم مينو /3
پانويس)/ 1ë7.2 سهروردي مصنفات مجموعة االشراق, حكم¹ ;393 شهرزوري

و هرمزد مينو, (به) كه همانگونه آفريد/ آيين همان به نيز را مينوگيتي3 آفرينش
بÇه امرداد, خرداد, سپندارمذ, شهريور, ارديبهشت, بهمن, امشاسپندند: شش آن
سÇپهراخÇتران, ديگÇر ابÇرپايه, نخست است: پايه هفت را آسمان نيز همانگونه
بÇدان خورشيد كه/// گرودمان پنجم بهشت///, چهارم نياميزنده, ستارگان سديگر
بÇه هÇرمزد; جÇاي بÇيكران, نيÇروش هÇفتم امشÇاسپندان, اهÇگ ششÇم ايستد, پايه
هفتم و آسمان/// نخست آفريد: (بخش) هفت به را ي ماد آفرينش نيز همانگونه
همة در را آتش او است; هرمزد جاي بيكران روشني از (او) درخشش كه آتش
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شود, خانه در چون ( كه) خدايي خانه مانند به آفريد فراز چنانبپرا كندو آفرينش

گÇفتوگو بÇه ديگÇري مÇقالة در را اسÇالمي متÇحك در اخÇير طلبÇÇم عكاسÇÇان) ê8 بÇÇندهش, /1
ميگذاريم)/

نهد/1 آتش هيمه اندر

هرمزد/ /2

مينوان, ميان در هرمزد كه خواند نا گرفتني فرة داراي را) (وي2 روي بدان Ç

مينوي/ موجودي /3

را او كÇه بودن تواند چنين روي بدان است/ فره نا گرفت كه بودن تواند مينويي3
و بÇيكران, نيÇروش بÇدان نشÇيند خÇود خÇداي/// هÇرمزد نÇبينند/// مÇينوان حتي

گÇفتوگو بÇه ديگÇري جÇاي در را اسÇالمي حكÇمت در انÇديشهها ايÇن عكاسÇان) 109 بندهش, /ê
ميگذاريم)/

را اين مينو;4 به كه است نزديك چنان نيز گيتي به پايد/ را گيتي و مينو آفريدگان
هÇمه كÇه ايÇن) ودÇوج (با نيافريدم, برابر را ي ماد هستي همة كه گويد بهدين نيز

/90 همان, /ë

يكياند/5
ستارگان (نخست) آفريد: فراز را روشنان زمين, و آسمان ميان در هرمزد, Ç
ستارگان آفريد, را سپهر نخست او چون ماه/// سپس را; نااختري آن نيز و اختري

ثور///)/ حمل, فلكياند: برجهاي همان اختر (دوازده ê3 همان, /ì

اخترند/6 دوازده اين مايهور كه گمارد آن بر را اختري
بÇه بند همه را ايشان كه گمارد اختران/// آن ساالري به را خورشيد و ماه او Ç

نيÇروش به كه شد آفريده خورشيد باالي بر امشاسپندان گاه است/ ماه و خورشيد

/êê همان, /7

است/7 پيوسته هرمزد گاه (به) بيكران,
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دوم بخش

مسلمانان آثار در مراتب ذو يگانة حقيقت

مÇينويسد: چÇهارم سÇدة اميÇن سياستگر و اديب و دانشور ابوعبداهللاجيهاني:

عرفا آنچه و ÇÇ است" اليمن قبل من الرحمن نفس الجد "اني حديث يادآور بخوانيم, (نفس) فا فتح با ا گر /1
غيره) و 17ê ÇÇ ë كاشاني, عبدالرزاق شرح با گفتهاند(فصوص رحماني نفس با آفرينش رابطة باب در
(حجر روحي ن م فيه ÔتÖخف ن و آية يادآور بدانيم, روح همان را نفÖس و بخوانيم (نفÖس) فا سكون با ا گر و

عارف: سرايندة گفتة به و است الهي روح از آدمي روح آن, براساس كه است (72 ص و 29
ماست زان او و وي زان ما كه معني اين من بر يÇقين شÇد شÇنيدم روحÇي مÇن فيه نفخت تا
(109 قدسي, محمد چاپ (حافظ,
است تو نفس در <آنچه است: آمده حق به خطاب عيسي(ع) زبان از نيز ماÄده سورة از 11ì آية در
چنانكه ÇÇ آفريدم خود خودي از يعني آفريدم خود نفس از ع/) گفت(ب/ بتوان هم شايد نميدانم>/
تن نام به ل او مخلوق از فصل همان در چنانكه ÇÇ خود تن از يا ÇÇ است مذكور بندهشن ل او فصل در
آورده جيهاني كه سخني شبيه پهلوي روايات از يكي در ÇÇ او تام مظهر يعني است برده نام هرمزد
در بÇحث است/ شÇده آفÇريده هÇرمزد اعضاي ديگر و پاي و دست از عالم هم آنجا ميشود/ ديده

يافت/ ميتوان زردشتي دين غروب و طلوع زروان, نامهاي به زنر كتب در را اينباره
جيهاني)/ مقاالت از 2.9(نقل Ç 20.1 شهرستاني محمد نحل, و ملل /2

آفريدم/2 خود نفس1 از را جهان اين همة گفت اورمزد
###

دÇواح ورÇن بهصورت حقيقت بزرگ, انديشمند اين مكتب در محمدغÇزالي:

دارد; تÇحقق نÇقص, و كÇمال از متفاوتي, درجات در كه ميگردد اراÄه ذومراتب
هموست; حقيقي و حق نور و است اقصي و اعلي× نور يا نوراالنوار تعالي خداوند
كÇه است بÇريني المÇع مÇلكوت, المÇع مÇيگيرند/// سÇرچشÇمه او از انوار/// ساير
شÇهادت, عالم كه است غيبي عالم همان عالم اين دارند/// سكنا آن در فرشتگان
فرودين, عالم انوار است/ انوار از مشحون و آن/// از سايهاي و آن آثار از اثري
نÇور مÇلكوت المÇع از اول, ورÇن نبعÇم از نÇزديكيشان و دوري برحسب پيوسته
خانهاي, روزنة از كه ميكند تشبيه ماهي به غزالي را اول) نور) منبع اين ميگيرند/
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ديوار بر كه آيينهاي بر آن از سپس ميتابدو كردهاند نصب ديوار بر كه آيينهاي بر
مÇيكند/ نوراني را آن و افتاده زمين بر سرانجام و ميافكند پرتو دارد قرار ديگر
و است; آمده بهوجود آن از بيشمار انوار انعكاس, بهسبب كه است واحد نور اين
آن سلسلة از نميتوانند هرگز است, ل او نور از عاريت انوار, آن همة وجود چون

نور كه اول نور منبع به سرانجام و دارند اتصال هم به بينهايت تا بلكه شوند; جدا

آغازين تنوراني ميخورند/// پيوند دارد نام (اهللا) محض نور يا حقيقي يا ات الذب
از نÇيز م دو مÇرتبة در نÇورانÇيت ايÇن ادامÇة و حقيقي) (نور او فرمان با آفرينش
بهسوي انوار اين همة است/// انوار از پر دنيا است/// محض وجود نور, اوست///
تعالÇم خÇداي هÇمان نور اين و مييابند ارتقا خود ل او منبع و معدن و نوراالنوار

/12 Ç ë فارسي, ترجمة عفيفي, ابوالعال¾ مة مقد غزالي, االنوار, مشكا¸ /1

اوست///1 نور كل, و هستي همة است/ بيانباز
###

ديگري حكيم هر از بيش كه أن, عظيمالش فيلسوف اين ينسهروردي: شهابالد

واحد حقيقت به خود اعتقاد يافته, شهرت باستان ايران فرزانگان آراي ترويج به

فلسفي نظام در و كرده; آشكار بارها است تشكيك نظرية همان كه را ذومراتب
او:

از مركب سلسلة و ميگيرند; حقيقت يك از را هستي فيض موجودات, همة
به قاÄم نوري به آنها, هيÃتهاي و جسماني جوهرهاي و عارض و د مجر نورهاي
و نÇوري هÇيچ او مÇاوراي و است; پيراسÇته ه ماد هرگونه از كه مييابد پايان ذات

او جÇز چÇيزي تÇعالي/// و تÇبارك خÇداونÇد راسÇتي بÇه ميخوانيم: امامصادق(ع) از حديثي در /2
حÇضرت از دعÇايي در و ;(128 صÇدوق, وحيدÇت) نÇيست آن در ظÇلمتي كÇه است نوري او نيست;
Ñ

ت شد بهدليل و است; محيط نورها همة بر و مات نور و نوراالنوار و نيست;2 شيÃي
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به خضر كه دعايي در و (3ê8.20 الحديد, ابي ابن البالغه, نهج نيست(شرح او جز آنكه اي علي(ع):
/(222.1 نيست(بحار, اويي او جز آنكه اي او! اي آموخت: علي(ع)

بزرگ حقيقي نور و كرده; نفوذ انوار تمام در خود, لطف و اشراق كمال و ظهور,
نورهاي و نيست; ي حد را او درخشندگي ت قو و اشراق و ظهور كه است شديدي
اوست; از برگرفته كمالي و نيرو هر و او; از هستيشان و اويند نيازمند همه ديگر,
نوري درحقيقت پس اويند; خورشيد تابش از حاصل روشنيهاي و پرتوها همه, و
شعاعهاي همه عقلي, د مجر نورهاي و نيست; او وجود جز وجودي و او نور جز
بر برتر, نور و پيوستهاند; او با به گونهاي بلكه و ندارند; جدايي او از و اويند; نور

وهرÇگ كÇه مÇينمايد چÇنان و بÇرميگيرد; در را آن و داشته احاطه ضعيفتر نور
ميگردد/ يگانهاي

/320 Ç 31ë شهرزوري, شرح با حكم¹االشراق /1

قليÇع قاهر نورهاي اما آمدهاند1 پديد نوراالنوار نور از نورها همة اينكه با
صÇادر نوراالنوار از يكباره نيست ممكن نباشند, بعضي تعل بعضي كه متكافي
دونÇب او از كÇثرت دنÇآم پديد و يگانه; جهت همه از است ذاتي او زيرا شوند;

يرÇس در كÇه بÇاشند مÇيانه در عقليي نورهاي بايد بلكه نيست; رپذير تصو واسطه
يك هر كه به گونهاي نمايند, وساطت طولي ترتيب با و پيشتازند; بسيار نزولي
معلوليت مرتبة در او از فروتر آنچه براي باشد علت عليت, مرتبة در است, برتر

/3ì9 Ç 3ì8 شهرزوري, /2

از دارند; ترتيبي نزول, مرحلة در بسيار, د مجر عقلهاي ديگر, عبارت به و, است2
از و مÇيآيد; پديد م دو عقلي نور است, نخستين صادر و ل او عقل كه اقرب, نور
از تÇا مÇيرود; پÇيش همينگونه و پنجم; چهارم از و چهارم; م سو از و م; سو م دو

/370 Ç 3ì9 شهرزوري, /3

ميآيد3/ پديد بسيار حلقههاي با زنجيرهاي عقلي, نورهاي



2ë وجود در تشكيك نظرية

طولي طبقة يكي ميگيرند; جاي طبقه دو بخشو دو در عقلي, د مجر نورهاي
و پÇيراسÇته ه ادÇم از يكسÇره كه است نورهايي آن و علي; نزول در يافته ترتيب
عرضي طبقة م دو يافتهاند/ وجود فيض ديگر پارهاي از بهترتيب, آنها, از پارهاي
رب آنÇها و نÇدارنÇد; نÇزولي رتيبÇت و نÇباشند; بÇعضي تلÇع بعضي كه متكافي

همان/ /1

نوعياند/1 نمهاي الص

جسماني جهان و عقلي عالم در مراتب ق تحق و ترتيب مقايسة

آنÇها, تÇرتيب و نوري, عقلي عالم در واقع نسبتهاي سهروردي, مكتب در
پس است; جسÇماني جهان در كه ترتيبي و نسبتها از است ارجمندتر و بزرگتر
جهان در آنها لطايف و شگفتانگيز ترتيبات و نسبتها باشد; موجود پيش از بايد
عÇقلي عÇالم در كÇه اصليي حقايق از است سايههايي و مثالها و معلولها جسماني,
ترتيب و نسبتها و اجرام جهان براي هاند تام علتهاي د, مجر نورهاي و است; نوري
و تÇراويÇدهها و شÇاخهها عناصر, و افال ك از است, اجرام عالم در هرچه و آنها;

/3ì7 همان, /2

آنهاست/2 سايههاي
را نÇور وعيÇن دتÇوح مخالفان عقيدة تشكيك, نظرية كنار در سهروردي
مزبور نظرية از استفاده با گرفتهاند, وحدت اين بر كه را ايرادي و ميكند, مطرح

ميدهد: پاسخ
ناقص من وجود و نيست; آن از تمامتر كه است محض وجود واجبي, وجود

كÇه بهراسÇتي كردهاند: نقل كليني و صدوق كه است امامصادق(ع) از حديثي يادآور عبارت اين /3
Ñ

و خورشيد;3 روشني به نسبت است شعاع يك نور مانند واجب, به نسبت و است
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اصÇول ) خورشيد به خورشيد پرتو پيوستگي از است سختتر خدا, روح به مÆمن روح پيوستگي
صدوق)/ اعتقادات از منقول Ç ì0 صدرا, مشاعر ,1ìì.2 @كافي,

يك نيازمند است وجود دو اين و نور دو اين ميان در كه نقصي و كمال و تفاوت
وجوب و اوست; وجود نقص يكي, امكان بلكه نيست; جدا كننده و ز ممي فصل
د مجر نورهاي اختالف همچنين نيست; كاملتر آن از كه او وجود كمال ديگري
و نفسها از ÇÇ ه ماد از پيراسته نورهاي همة نوع/ در نه است نقص و كمال به عقلي,
نوع و واحد حقيقت خود, ذات لحاظ از و نفسه في ÇÇ عرضها و جوهرها و عقلها
و نÇقصان و كÇمال بÇه تÇنها آنÇها اخÇتالف و نÇيستند; الحقيقه مختلف و واحدند;
و نيستند; يكي وجود مرتبة در عقلها يعني است; نوريه حقيقت از خارج بهاموري

متفاوتاند/ هستي مراتب در
زيرا است; نوع به عقلي د مجر نورهاي اختالف كه رفتهاند آن بر اÄيان مش اما
از سÇزاوارتÇر ديگÇر, بعضي براي بعضي شدن علت بودند, نوع يك از همه ا گر
بÇراي بÇعضي دنÇش علت برابرند, نوريه درحقيقت همه وقتي و نبود; آن عكس

ناممكن/ و است ح بالمرج ترجيح ÇÇ برعكس نه و ÇÇ ديگر بعضي
يك از هم نورها, كه ميآيد پيش وقتي مزبور ايراد دادهاند: پاسخ اشراقيان
اما باشند; برابر نقص و كمال حيث از يعني هستي; از مرتبه يك در هم و باشند نوع
و كامل نور در چنانكه باشند, ÇÇ نقص و كمال و ÇÇ وجود از مختلفي مراتب در ا گر
مÇوجب بعضي, كمال كه رواست چون نمينمايد; رخ مشكل آن ميبينيم, ناقص
زيرا نمايد/ ايجاب را آنها بودن معلول ديگر, بعضي نقص و شود; آنها بودن علت
تÇرجÇيح پس ÇÇ نÇيست جÇايز آن عكس و ÇÇ است نÇاقص وجÇود عÇلت تام نور
مختلفاند, انواع از كه نيست آن بهدليل هم عقلها آثار اختالف و نيست/ ح بالمرج
اشÇيايي ديگÇر, عÇوارض و وجÇود مراتب اعتبار به نوع, يك از كه رواست زيرا
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عقل آنچه جز دارد كمالي و است; وجود از مرتبهاي م دو عقل زيرا گردد; صادر
وجود, براي بودن, چهارم و م سو خود اينكه با نباشد? چنين چگونه و دارد; م سو
اعداد, كه گفتهاند همين به اشاره با پيشينيان, و است//// مختلفهاي لوازم و مراتب
ميآيد; پديد آحاد از ÇÇ خود مراتب اختالف برحسب ÇÇ عدد نيز وجودند; مبادي
است; شگفتانگيز ي خواص را مراتب و نيست; متشابه ديگري با واحدي هيچ و
مÇرتبة است هÇمچنين است; مÇراتب و عÇددها نسÇÇبتهاي در شگÇÇفتي هÇÇمة و
و است/ مÇرتبه آن اعÇتبار بÇه عÇقلها آن اثر و آنها/ نسبتهاي و عقلها شمارههاي

شÇرح ;328 و 31ê شÇهرزوري, شÇرح حكÇم¹االشÇراق, ;119.2 تÇلويحات, ;11ì Ç 8.1 مÇصنفات, مجموعة /1
ين/ قطبالد از نقل به 2êì Ç 7.1 سبزواري, منظومة

هست/1 اجرام عالم در مثالهايي و سايهها دارند, كه مراتبي برحسب
از مÇقداري ا گر ميافزايند: نيز را نكته اين تشكيك, چگونگي توضيح در
است; مقدار جز چيزي به افزوني, آن گويند كه نباشد روا بود, بيشتر ديگر مقدار
مقداريت نفس به تفاوت, پس مقدار, همان به مگر نيست مقادير در تفاوتي زيرا
بÇه ايÇن, و ناقصتر; ديگري و است تمامتر مقدار, دو از يكي اينكه به و است;
چÇيزي شديدتر, نور از ما مراد و ميماند/// ضعيفتر و شديدتر نور ميان تفاوت
و اينها/ جز و ظلمت خود ضد از جلوگيري در و توانايي در آن ت شد جز نيست
امÇري ظلمت زيرا نيست; ظلمت اجزاي با آميختن براي آن, ضعف و نور ت شد

/211 شهرزوري, شرح ;108 و 7ì حكم¹االشراق, /2

ندارد/2 اجزايي و نه; هيچ نور عدم جز و است; عدمي
ذومراتب واحد حقيقت و تشكيك نظرية جايگاه آورديم, اينجا تا آنچه از
كÇه مÇيپردازيÇم نكÇته اين به ا كنون دريافت; ميتوان را اشراق شيخ مكتب در
در آنچه با اما شده, خوانده نور سهروردي فلسفي نظام در هرچند مزبور, حقيقت
ايÇنك و نÇدارد; بسÇيار اسÇاسي تÇفاوت گÇرفته, نام وجود صدرا متعالية حكمت
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اينباره: در مكتب دو هر استادان و پيشروان از تصريحاتي Hبعض و اشارات

است وجود همان نور

اشÇراق فلسفه و روييد و بود بذري كه مشكا¸االنوار, كتاب در غزالي د محم
برابر در و نيست/// عدم از سختتر ظلمتي هيچ مينويسد: داد, بار را سهروردي

/ìë فارسي, ترجمة اقبال, محمد ايران, در فلسفه سير ;ëë مشكا¸االنوار, /1

است/1 نور وجود پس است; وجود آن,
بÇه وجÇود نسبت ميگويد: سهروردي شارح ناميترين شيرازي ين قطبالد
خروج جهت از موجودات, پس است, ظلمت به نور و خفا به ظهور همچون عدم,
ظهور, ة منص بهسوي خفا از كه هستند شيÃي مانند وجود, صحنة به عدم مرز از آنها

/283 Ç ê حكم¹االشراق, شرح /2

است/2 نور همه اعتبار اين به وجود پس شده; بيرون نور عالم بهسوي تاريكي از و

دارد فلسفه تاريخ در آنچه از غير معنايي در را "رواقي" كلمة ما, حكيمان از ديگر برخي و صدرا /3
شÇيخ بارها چنانكه ميكنند; استعمال "اشراقي" واژة براي معادلي بهصورت Hغالب و ميبرند به كار

/(27 صدرا, مشاعر, ,181.ì و 291.1 خواندهاند(اسفار, "رواقي" عنوان با را اشراقي

دربارة كه است همان سهروردي3/// رواقيان پيشواي عقيدة مينويسد: صدرا
اينكه از است عبارت آن كه گفته; خود ذات از ي) غيرماد) مفارق جوهر آ گاهي

/291.3 اسفار, /ê

است/4 وجود همان نور و ÇÇ باشد لنفسه نور
, ÑييÇش كÇه است آن بسÇيط, جÇعل به معتقد اشراقيان نزد در عليت مناط نيز:

اشراق/ شيخ م مه آثار از تلويحات /ë

مÇحض نÇور حكم¹االشÇراق, بهاصطالح و صرف; وجود تلويحات,5 بهاصطالح
قويتر كه است واجبي وجود همان حقيقي هستيبخش ايشان, نزد ا گرچه باشد;
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/ê13.1 اسفار, /1

ندارد/1 نيازمندي هيچگونه كه است غني نور آن يا نيست, او از
الهÇي مÇهدي وان ر بÇهشتي از مÇعاصر, اسÇتادان و حكمتشناسان ميان در
كÇه شÇد شÇنيده بÇارها هÇمايي يÇن اللالدÇج اسÇتاد و ار صÇع كاظم سيد قمشهاي,
در مفاهيم اساسيترين همان نور يعني سهروردي مكتب در مفاهيم اساسيترين

و 200 نصر, حسين دكتر مسÇلمان, حكيم كردهاند(سه نقل ار عص مرحوم از هم ديگران را نكته اين /2
خاص, و عام الهي حكمت به: بنگريد ديگر تن دو آن مورد در و (ëëì.1 اسالم, در فلسفه تاريخ در او مقالة

/12ì و 110.1 همايي, مولوينامه, و 28ê Ç ë.2 و 11.1 قمشهاي, الهي

است/2 وجود يعني صدرا مكتب

نيست هيچ خدا جز استو نور خدا

پÇيشرو ÇÇ غزالي مكتب در گفتيم, نور و وجود ميان پيوند در آنچه براساس
سهروردي:

بÇاب از تÇنها او, غير بر نور نام و است; برتر خداوند حقيقي, نور سويي, از

قيقيÇح  قÇح نور و نور/// بلندپرتوترين و برترين او و حقيقت; نه و است مجاز

/ê1 مشكا¸االنوار, /3

"همة او و نيست; نوري او جز و است نور او و ندارد3/// شريك كه است يگانهاي

/ë9 همان, /ê

سÇرچشÇمة نÇخستين و كÇان, و كÇمال, و نوراالنوار, و است/4 كلي" "نور و نورها"
نÇور و است; عÇاريتي نÇورها, ديگÇر و است; بيشريك يگانة خداوند روشنيها,
بلكه هست; آنچه هر اوست بلكه و او; نور هست آنچه هر و او; نور تنها حقيقي,
ديگÇر و نÇيست; او نور جز نوري پس نيست; مجاز باب از جز هويتي را او غير

/ì0 همان, /ë

نيستند/5 نور خود به خود و آمدهاند پديد او از كه نورهايياند نورها,



ايران عرفان 30

و رونÇد; بÇاال حقيقت اوج به مجاز حضيض از چون عارفان ديگر, سوي از
جÇز وجود صحنة در كه ميبينند عياني مشاهدة با رسانند, كمال به را خود معراج
گÇيريم, درنÇظر را آن ذات ا گر اوست, جز هرچه زيرا نيست; هيچ برتر خداوند
اول حق جانب از او بهسوي وجود كه (وجهي) جهتي از ا گر و است; محض نيستي
جÇهتي از بÇلكه خÇود ذات در نه اما مينمايد, موجود گيريم, درنظر دارد سريان
است/// الهي وجه موجود, تنها پس مينمايد; را خود آن پديدآرندة كه (وجهي)

/ëë Ç ì مشكا¸االنوار, /1

يك حقيقت, آسمان به عروج از پس عارفان نيست/1 خداوند جز موجودي پس

/ë7 همان, /2

نديدهاند/2 را يگانه حق جز وجود صحنة در كه شدهاند سخن
در چه هر پس ميگويد: كه است سوي يك بلكه و سوي دو اين به نگاه با و
به نور نسبت همچون ظاهري, مثال يك در حق, به آن نسبت است, وجود صحنة

/ì0 همان, /3

ورÇن كÇه هÇمانگونه است, بÇرتر خداوند حقيقي, موجود پس و: است3 خورشيد

/ëë همان, /ê

است/4 برتر خداوند حقيقي
مÇحض وجÇود هم واجب, ذات وي: شارحان و سهروردي نظر در چنانكه
وجÇود هÇم ميگيرد, واجب از انسان آنچه و نوراالنوار; و محض نور هم و است
را آنها وجود و نوريت كه هستند هاي نوري ذوات نفسها, و عقلها و نور; هم و است
ما و نيست)/ چيز دو آنها نوريت وجودو (پس دانست آنها ذات بر زايد نميتوان
او وجود جز وجودي و است, حقيقي نور و نوراالنوار واجب, كه خصوص اين در

/31ì حكم¹االشراق, بر شهرزوري شرح /ë

است: بحت صرف وجود او اينكه باب در ا كنون و كرديم گفتوگو Âقب نيست5
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ذهن كه نباشد وجود وراي تي ماهي را او كه باشد واجبي وجود, عالم در ا گر
از چÇيزي هÇيچ كÇه است بحت صرف وجود او پس كند, تجزيه امر دو به را آن
از پÇرتوي يÇا او از پÇرتوي اوست جÇز آنÇچه و نياميخته; او با عموم و خصوص
همة و است وجود او همة زيرا نيست; او كمال به جز اعتباري و اوست; پرتوهاي
فÇرض HانيÇث را آن چÇون نيست, او از تمامتر كه الوجودي صرف اوست/ Öوجود
نيست; جداييي Ñيي الش صرف در زيرا اوست; او پس بنگري, آن در وقتي  كني,
در هرچه و مينمايد/ او يگانگي بر داللت اوست, ذات كه او وجود وجوب پس
و وجÇود بÇه را آن ذهÇن هÇرچÇه زيرا نيست; مذكور واجب است, آميختگي آن
گÇردد/// شÇريك مانع و نباشد عرضپذير كه نيست چيزي نمايد, تجزيه ماهيت

كÇه/// الوجÇودي <صرف جمالت اين Hضمن نشده; چاپ بخش خطي نسخة سهروردي تلويحات /1
در جمله (از است شده نقل سهروردي تلويحات به ارجاع با هم ديگر آثار در مينمايد> او يگانگي
جÇالل الحÇور, شÇوا@كÇل ;ì00 و ë99.3 حكما, آثار از منتخباتي دماوندي, عبدالرحيم الحسني, اسما¾ شرح

/(110 دواني,

نيست/1 تكثرپذير Âاص واجبالوجود, پس

بالماهيتاند وجوداتي نفسها و عقلها

پÇرتوهاي و انÇوار نÇفسها, و عÇقلها جÇمله از مÇوجودات, كÇه ايÇÇنباره در
آنها: بودن وجود دربارة ا كنون و رانديم سخن پيشتر واجباند,

وجودي و تي اني را آن پس نگريستم; آن در و يافتم د تجر خويش ذات به Ç
و ميشناسم; آن از نبودنم غايب نفس به را آن من و نيست; فصلي را آن و ديدم///
را آن ذات, ادرا ك هنگام در ميبود, وجود وراي تي خصوصي و فصلي را آن ا گر
ادرا ك هنگام در من و نيست; نزديكتر من به من از زيرا ميكردم; ادرا ك هم
در مÇن و نÇيست; نÇزديكتر من به من از زيرا ميكردم; ادرا ك هم را آن ذات,
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و نميبينم; بس و ÇÇ ادرا كي و وجودي جز خود ذات در تحليل, و تجزيه هنگام
و نميماند/// چيزي وجود جز پس است; ادرا ك و عوارض به غير, از آن امتياز
شود, شامل را غيره و واجبالوجود كه به گونهاي ÇÇ من مفهوم حيث از من مفهوم
مفهوم بود, اين جز حقيقتي مرا ا گر پس كند; ادرا ك را خود ذات كه است شيÃي
غÇايب آن از زيÇرا ÇÇ ميكردم ادرا ك را عرضي من و بود; عرضي آن, براي من
من ماهيت كه كردم حكم پس است; محال اين و بودم غايب خود ذات از و نبودم
نÇميشود; امÇر دو به تفكيك و تجزيه عقل, در من ماهيت و است; وجود نفس
وجÇودي نÇامهايي آنÇها بÇراي كÇه ÇÇ سÇلبي امÇوري به و چند اضافههايي به مگر

11ë(تلويحات)/ Ç ì.1 سهروردي, مصنفات مجموعه /1

نهادهاند/1
عقلها و تعالي واجب كه رفتهاند آن بر وي, پيروان حكم¹االشراقو مصنف Ç

/ê11.1 اسفار, /2

نيست/2 آنها ذات بر زايد آنها وجود و نوريت كه هستند هاي نوري ذوات نفسها, و
صرف نور و بحت وجود سبزواري و صدرا و سهروردي مكتب در نفس Ç

/308 سنگي, چاپ منظومه, شرح /3

است/3
د مجر جوهرهاي و نفس شده: نقل سهروردي تلويحات از بارها كه عبارتي Ç

/ 87 نراقي, مهدي العيون, قر¸ سبزواري) از مطلب تعليل حاشيه در (و ê3.1 اسفار, /ê

بÇه و هسÇتند4 مÇحض وجÇوداتÇي و صرف تهايي يان آن, از برتر نفسي و عقلي
و صÇرف وجÇوداتÇي و مÇحض نÇورهايي عÇقلها و انسÇاني نفوس ديگر: روايت

شيخ تبع به صدرا اينكه به اشاره و تعليل مشتملبر ايضا سبزواري حاشية Ç 1ëì و 2ìì.ì اسفار, /ë
است/ كرده تصريح آن به اشراق

آنها همة است, آن از برتر آنچه و انساني نفوس ديگر: روايت به و تاند5 بالماهي
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/1ê صدرا, ربوبيه, شواهد /1

تاند/1 ماهي بدون و بسيط وجوداتي

اصالتوجود و سهروردي

بÇه سÇهروردي شÇهرت بÇاوجود كه است شده ياد مباني به اتكا با همچنين
همه تحقق و وجود اصالت به قول وي, شارحان از كساني وجود, شمردن اعتباري
بÇا مÇوارد, از بسÇياري در را او مكÇتب برخÇي و برگزيدهاند; را آن پرتو در چيز

ميبينند: ماهيت اصالت از سازگارتر وجود, اصالت

/ì8ë.1 خليفه, حاجي نون, الظ كشف /2

حÇواشÇي در نÇوشته2 برحكم¹االشراق شرحي گويند كه جرجاني شريف Ç
وقتي تا انسان, Âمث وجود, از غير مفهومي هر ميگويد: تجريد قديم شرح بر خود
شد; نخواهد موجود عالم آن در هرگز نپيوندد, آن به وجود نفساالمر, عالم در  كه
به حكم كه نيست ممكن نكند, اعتبار را آن به وجود انضمام عقل, كه هنگامي تا و
در شÇدنش مÇوجود بÇراي وجÇود, از غÇير مفهومي هر پس كرد; آن موجوديت
وجود, مرحلة در هرچه و باشد; وجود كه است ديگري امر به نيازمند نفساالمر,
هÇيچ پس نÇيست; واجب مÇمكني هÇيچ و است ممكن باشد, ديگري به نيازمند
مÇوجود واجب كÇه شÇده ثابت برهان به و نيست; واجب Öوجود از غير مفهومي
از غير امري به نه و است موجود خود ذات به كه ÇÇ وجود عين جز او پس است;
پÇيكرهاي بÇر <وجÇود مÇيكند: يÇاد را نÇظريه ايÇن سÇپس نÇيست/ ÇÇ خÇود ذات
آن از اشÇيا از چيزي و كرده; ظهور آنها در و يافته گسترش و انبساط موجودات
بÇا آنÇها, نات عيÇت و امÇتيازات و اشÇياست; عين و حقيقت آن, بلكه نيست; تهي
امÇواج صÇورتهاي در آن ظÇهور و دريا نظير ÇÇ است اعتباري داتي تقي و نات تعي
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ايÇن مÇينويسد: آنگÇاه نÇيست/> چÇيزي دريÇا حقيقت جز كه درحالي ÇÇ فراوان
بÇا نÇه رسÇيد آن بÇه بايد كشفي مشاهدات با كه است عقل مرحلة وراي مرحلهاي

Ç ë آشÇتياني, يÇن اللالدÇج تÇصحيح به فلسفي رسايل ضمن در (انتشار گيالني نظرعلي تحفه, رسالة /1
/(17ê

عقلي/1 مناظرات

آورد/ خواهيم آينده در را وجود اصالت به وي تصريحات /2

يÇن ياثالدÇغ و دواني2 شا گردان از و دهم سدة حكيمان از خفري محقق Ç
آورديم, جرجاني نوشتة از را آنچه بيشتر سهروردي) شارحان از دو (هر منصور
انتقاد درخور را عقلي> مرحله/// <اين را عبارت اين تنها و ميكند; تأييد و تقرير
بÇلكه عÇرفاني, مكÇاشفات استناد به فقط نه را وجود اصالت به قول و ميشمارد;

/17ì Ç 8 تحفه, رسالة /3

ميداند/3 پذيرش سزاوار هم عقلي برهان بهاتكاي
به اشراق شيخ پاسخ تشريح از پس (ره) آملي تقي د محم استاد فقيه حكيم Ç

گفتيم/ سهروردي از سخن ضمن در آنچه به برگرديد /ê

اصالت نظرية با را پاسخ اين ميدانند,4 مختلفالحقيقه را نورها كه اÄياني مش ايراد
كه است آن به اشاره اين مينويسند: و شمرده ماهيت اصالت از سازگارتر وجود,
ايراد آن وي, به گفتة زيرا وجود; در تشكيك به برميگردد نورها, ميان تشكيك
ا گر و باشند; وجود از مرتبه يك در نوعو يك از همه نورها كه ميآيد پيش وقتي
بود/ نخواهد ح بالمرج ترجيح باشند, وجود از مختلفي مراتب در ولي نوع يك از

/2ê7 Ç 8.2 منظومه, شرح /ë

ات/5 بالذ وجود به است مستند وجودي, مرتبة در اختالف كه است معلوم آنگاه و
اصÇالت به معتقد خدا مورد در ماهيت, اصالت به قايلين طباطبايي: مة عال Ç

حاشيه/ Ç ë9.ì اسفار, /ì

وجودند/6
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###

38.7 االنساب, در سمعاني كه به گونهاي ÇÇ ساوي و ميخواند; ساوي را خود فصوص, شرح آغاز در /1
البلدان, معجم در ياقوت و 7.2 اللباب, لب در سيوطي ين جاللالد و 9ì.2 اللباب, در اثير ابن ين عزالد و
را ساوي اخير, مأخذ (در ساوه شهر به است منسوب ÇÇ آوردهاند ê7.ë االعالم, در زركلي و 202.3

است)/ شمرده ساوجي مرادف

نÇظري, عÇرفان مÇباني تواناي و انديشمند تحليلگر اين داودساوي1قيصري:

وي, افادات از بهره گيري با و كرد; شا گردي كاشاني زاق عبدالر بر خود, به گفتة
د, محم ين غياثالد امير نام به را آن و نوشت; عربي ابن برفصوص گرانبها شرحي

/ê تا 2 فصوص, شرح /2

شا گردش و بياراست2 وزير همداني فضلاهللا ين رشيدالد فرزند ايرانو نامي وزير
از پÇارهاي و نÇوشت بÇرفÇصوص فÇارسي شرحي نيز شيرازي مسعود ين ركنالد
عبداهللا خواجه از برمنازلالساÄرين نيز شرحي قيصري آورد/ آن در را وي افادات
را برفصوص وي شرح مقدمة از قطعاتي ترجمة نخست اينجا در و دارد; انصاري

ميآوريم:
تحقق عقل در و خارج در چيز هيچ نبود, وجود ا گر است, وجود به اشيا قوام
وجÇود حÇقيقت زيرا آنهاست; عين بلكه اشيا بخش قوام وجود, پس نمييافت,
صحنة در آنها حقايق و اشيا صورتهاي در و ميكند تجلي خود مراتب در كه است

/2ì1.1 بغدادي, پاشا اسماعيل العارفين, هدي¹ ;ë همان, /3

ميگردد/3 موسوم ماهيت و ثابت عين به و ميشود ظاهر عيني عالم و علم
مثلين قوام و ين ضد تحقق و نيست/// مثلي و ضد هو, هو حيث من را وجود
و مÇيكند/// تÇجلي دو آن جÇز و ين دÇض بÇهصورت كه اوست بل است; بهوجود
جÇهات هÇمة وجÇود, نÇفس در امÇا است; عقل اعتبار به تنها جهت, دو اختالف
وجÇود عÇين در مÇتقابله, وجÇودية صÇفات تÇمام و بÇطون و ظÇهور و حدند; تÇÇم
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/ì و ë قيصري, /1

و ت شد و كمي و بيشي عقلي/1 اعتبار در مگر نيست مغايرتي پس مستهلكاند;
ق حقÇت آن مÇراتب پارهاي در آن خفاي و ظهور برحسب تنها وجود, در ضعف

/ì همان, /2

به يافته ق تحق و او, از است نيكويي آنچه هر و است; محض نيكويي او و مييابد2
شÇهادت عÇالم در هرچÇه زيرا است; باطن و ظاهر و آخر و ل او او پس اوست///
الزمة كماالت, همة اوست/// به آن بازگشت است, نهان غيب جهان در يا آشكار
همة كماالت اوست/// به ÇÇ قدرت/// و علم و حيات مانند ÇÇ صفات همة قيام و او;
در ل حوÇت و تÇجلي بÇا كÇه اوست بÇل و مÇيشود; مÇلحق آنÇها به او بهواسطة اشيا
مÇيشود ذوات تÇابع و آشكار; كماالت, آن صورتهاي در گونا گون, صورتهاي
در و مسÇتهلك, وي احÇديت مÇرتبة در كÇه هستند هاي خاص وجودات آنها زيرا

همان/ /3

آشكارند/3 وي واحديت
كÇثرت و نÇيست; راه او ذات در را كÇثرت كÇه است يگÇÇانهاي حÇÇقيقت او
و ن عيÇت و نÇميآورد; پديد او ذات وحدت در نقصي آن, صورتهاي و ظهورات
وجود, صحنة در زيرا آن; بر زايد ههايي مشخص به نه است; خود ذات به او امتياز
باشد داشته اشترا ك امري در حقيقت, آن با وجود تا نيست وجود از غير حقيقتي
ن عيÇت مÇراتب در وجود ظهور با مغاير ه قضي اين و باشد; ممتاز آن از امري در و
و ه لميÇع مÇظاهر و ه يÄماÇاس و ه صفاتي نات تعي تمام اصل او بلكه نيست; آن يافتة

/7 و ì همان, /ê

است/4 ه عيني
ذات به او ميگيرد; انجام او بهواسطة اشيا همة ادرا ك است; محض نور وجود
و ارواح, و غÇيب آسÇمانهاي وربخشÇن است/ مÇاسوي ظاهركنندة و ظاهر, خود
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سرچشمة او و يافتهاند; ق تحق و هستي او بهواسطة آنها, همة و است; اجسام زمين

همان/ /1

است/1 جسماني و روحاني انوار تمام
عÇين هست; زنÇدهاي هÇر با خود حقيقت به و چيز; همه در خود هويت به

/3 الحديد, /2

در خÇود ظÇهور بÇا است2 بÇاطن و ظÇاهر و آخر و ل او او گفت: خود و اشياست
و اختفا با و اشياست; عين عين, و علم معال دو در خود, صفتهاي و نامها جامههاي
نقص موجب آنچه از ÇÇ خويش صفات به خود استعالي و خود, ذات در احتجاب
صفتهاي و نامها مظاهر و او, كماالت صورتهاي تها, ماهي آنهاست/ غير ÇÇ باشد او

/7 قيصري, /3

بÇه او حب بÇرحسب سÇپس و گÇرديدهانÇد; ظÇاهر او عÇلم در نخست كه اويند;3
آشكÇار عÇين عÇالم در خويش, رايتهاي و لمها ع برافراشتن و آيتها آشكاركردن
كÇماالت و حÇقيقي وحÇدت بÇر و است, مÇتكثر صÇورتها اعتبار به پس شدهاند;
ادرا ك آن با را خود ذات آنچه است/ ثابت ÇÇ آن در بيتغييري ÇÇ خود سرمدي
او حقيقت از برون كه ديگر امر به نه ميكند ادرا ك همان به را اشيا حقايق ميكند,
ن, تعي جهت از گرچه اويند; ذات عين ÇÇ درحقيقت ÇÇ حقايق آن همة زيرا باشد;

همان/ /ê

كرد/4 نتواند ادرا ك او جز را او و اويند, غير
صÇحنة در و است/// وجÇود عÇين بÇه آنÇها بÇازگشت وجوديه, نات تعي تمام
راه آن در را تكÇثر كÇه است يگانهاي حقيقت وجود نيست/ هيچ آن جز هستي,

يافتهاند/ ق تحق تها ماهي به وجود اضافة بهاعتبار آن, افراد و نيست;
وجÇودند حقيقت پرتوهاي كه مضافه وجودات بر هو, هو حيث من وجود
بر آنچه هر و است; وجود وجود اين بگوييم كه است درست زيرا ميشود; حمل
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بÇهاالمÇتيازي مÇا و بهاالتÇحاد ما موضوعش, و آن ميان نا گزير شود, حمل Ñشيي
جز نيز مابهالتغاير و نيست; وجود نفس جز مابهاالتحاد, اينجا, در و بود; خواهد
كه شد محقق پس نميباشد; پوشيدهاند وجود خلعت كه تهايي ماهي نفس و نات تعي
وجوداتي عين آن, بر عارض نات تعي كردن لحاظ بدون و هو, هو حيث من وجود

/9 همان, /1

نيست/1 آنها بر عارض و است حق به ارتباط و اضافه عين آنها, حقيقت كه است
ظهور و ا كوان, مراتب در آن ل تنز اعتبار به وجود, كه رفتهاند آن بر اهللا اهل
و ظهور و مييابد; ت شد آن خفاي واسطهها, بسياري و امكان آشيانههاي در آن
و تشديد; آن نوريت واسطهها, كمي اعتبار به و ميرود; بهضعف رو آن  كماالت
اطÇالق پس ميگردد; آشكار آن صفات و كماالت و ميشود; تقويت آن ظهور
افÇراد در تÇفاوت و است;/// ضÇعيف بÇر آن اطÇالق از سزاوارتÇر قوي, بر وجود
در معلوليت و عليت از ÇÇ است آن خواص ظهور در بل وجود, خود در نه وجود,

/10 همان, /2

معلول///2 و علت

رحسبÇب يكÇديگر از مÇراتب يÇدايÇج و گÇونا گÇون; مراتب و واحد; Öذات

/êì3 همان, /3

آنهاست/3 در حق عين ظهورات

كليه مراتب از پارهاي

مÇرتبة نÇباشد, چÇيزي آن بÇا كه شود المأخوذ شرط به ا گر وجود, حقيقت

Ñشيي بهشرط ا گر و است; مستهلك آن در صفتها و نامها تمام كه دارد نام احديت
آنصورت, در نمايند, لحاظ آن با را Ñشيي صرفه, طبيعت افزونبر كه شود مأخوذ
و اسÇما بÇه مÇوسوم كÇه Ç جÇزيي و كÇلي از آن الزمÇة اشÇياي تمامي شرط به ا گر
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و ÑييÇش البشÇرط ا گÇر و است; واحديت و الهيت مرتبة شود, مأخوذ صفاتاند,
ا گر و است; موجودات تمام در ساري هويت مرتبة شود, مأخوذ Ñالشيي البشرط
و مÇطلق بÇاطن اسÇم مÇرتبة شÇود, مأخوذ آن در علمي صورتهاي ثبوت بهشرط
مرتبة بس, و باشد اشيا ات يكل بهشرط مأخوذ هرگاه و است; ثابته اعيان پروردگار
در كه باشد مأخوذ شرط اين به ا گر و است; نخست عقل پروردگار و رحمن اسم
از ات, زييÇج بيآنكه شود, لحاظ ثابت و ل مفص بهصورت نيز ات جزيي  كليات,
صورتهاي بهشرط ا گر و است/// رحيم اسم مرتبة باشند, حجاب در خود ات يكل 

غيبيه? /1

د قيÇم و مطلق خيال عالم پروردگار ر, مصو اسم مرتبة باشد, مأخوذ ه1 عيني ة ي حس
مطلق ظاهر اسم مرتبة باشد, مأخوذ شهادتي ي حس صورتهاي بهشرط ا گر و است;
مÇراتب تÇمام جمع از عبارت كامل, انسان مرتبة و است; مÔلك عالم پروردگار و
الت تنز آخر تا طبيعت مراتب و جزيي و كلي نفسهاي و عقلها از ÇÇ كوني و الهي
نÇخست عقل مرتبة همان Hعين را الهيت مرتبة قان, محق از برخي و است/// وجود

/12 و 11 قيصري, /2

دانستهاند/2

/29 الرحمن, /3

و شÆÇونات شأن,3 فÇي هÇو يÇوم كل برحسب را تعالي و سبحانه حق بدانكه
و صفتها خويش, مراتب و شÆون بهحسب را او و است; الهيت مراتب در اتي تجلي
سلبي; چه باشند ايجابي چه ÇÇ وجودند از نوعي همگي او, صفتهاي و نامهاست///
مÇرتبة آنÇها جÇامع كÇه مراتبي برحسب او برتر ذات تجليات مگر نيستند هيچ و
دة تعدÇم صÇفات ربوبيت, و الوهيت مراتب برحسب او برتر ذات است; الوهيت

/13 قيصري, /ê

مينمايد/4 اقتضا را متقابلهاي



ايران عرفان ê0

پهلويان حكمت در و قيصري مة مقد تشكيكدر

و وجÇود, وحÇدت بÇه Gكرار آورديم, آنچه در كه نيست يادآوري به نيازي
شده تصريح گونا گون, مظاهر و صورتها در و خود مراتب در واحد حقيقت تجلي
حكمت در مطرح تشكيك ميان هرچند قيصري, ران مفس دليل, بههمين و است;
در تشكيك (بيشتر) را يكي و نهادهاند; جدايي وي نظر در تشكيك و پهلويان
تشكÇيك و مÇيدانÇند وجÇود نخيÇس وحدت به اعتقاد مبتنيبر و وجود, مراتب
مÇبتنيبر و وجÇود مظاهر در تشكيك بيشتر) (نيز را ديگري و مينامند; ي خاص
ايÇن بÇا ميخوانند; الخاصي خاص تشكيك و ميانگارند وجود شخصي وحدت
دو آن تÇفاوتهاي و فÇراوان, چÇندان نÇظريه, دو مÇيان در مشÇترك عناصر همه,
دو آن بودن يكي حتي و نزديكي به حكم موارد, بسياري در كه است كم بهقدري
به آنها مشرب كه فهلوي, حكماي قول مينويسد: ران مفس اين از يكي  كردهاند;
ايÇنرو از است/ نÇزديك خÇيلي قÇيصري) آنان برجستة متفكر (و عرفا مشرب
قان محق قول كه دارد زيادي تمايل صدرا مال و دانسته; يكي را قول دو اين بعضي

و عÇربي ابÇن اميÇن و پÇركار شارحÇان از آشتياني ين جاللالد سيد آقاي قلم به قيصري مة مقد شرح /1
صÇدرا كÇه خصوص اين در /(1ì9 و 190 و 187 ص به بنگريد نيز ;11ë (ص ما روزگار در صدرا
سود عرفا آراي از هم و باستان ايران حكيمان نظريات از هم وجود, باب در خود نظرية طرح براي

داد/ خواهيم توضيحاتي Gبعد است, جسته

بالعكس/1 و برگرداند پهلويان) :) حكما از قان محق قول به را عرفا از
و قيصري ( كه معني اين به وجود, درحقيقت تشكيك كه است آن حق و:
باشد, د متعد مظاهر داراي و حقيقت, يك داراي <وجود گفتهاند:) ديگر عارفان
در حÇق تÇجلي بÇهاعÇتبار و گÇردد, وجود مفهوم انتزاع منشأ مظاهر, از هريك و
آنها ذات در استقالل عدم و حقاند به ارتباط عين كه مضافهاي وجودات اعيان,
حÇق بÇه كÇه عÇقول مÇثل ÇÇ مÇوجودات از بÇعضي نÇموده, ق حقÇت است, مأخÇÇوذ
ديگري مراتب ظهور در واسطة ÇÇ است بيشتر وجود از آنها حظ و نزديكترند,



ê1 وجود در تشكيك نظرية

عين ميباشد>, نازلتر وجود براي از فيض مجالي قويتر, وجود هر وجودند, از

/200 مه, مقد شرح /1

قايلاند/1 وجود مراتب در تشكيك به كه است, پهلويان) :) حكما مختار و قول
با مقايسه براي ÇÇ پهلويان نظرية باب در ر مفس همين از توضيحاتي سرانجام

نوشتهاند: قيصري نظرية شرح در آنچه
موجودات كثرت علت به ÇÇ ميباشد ه حقيقي كثرت وجود, در ظاهره  كثرات
وحدت عينحال, در و موجودات/ اين بر به مترت مختلفة آثار و خارج, در زه متمي
ه قيقيÇح كÇثرت و ه قيقيÇح وحÇدت بين منافاتي و است; ثابت هم وجود ة حقيقي
حÇقيقت ظهور بهواسطة كثرت و است; وجود حقيقت نفس اثر وحدت نيست;

ميباشد/ مختلفه ات ماهي در وجود
انÇداخÇته آن و اين ميان در اختالفي مختلف رنگهاي اما نورند يك جمله
تمام در ساري كه است مختلفه ات ماهي عين فعل, مقام در واحد وجود اين و
و انÇبساطي و اطÇالقي وحÇدت وجÇود, حÇقيقت وحÇدت چون و است; ات ماهي
كÇه وحÇدتي آن ندارد, حقيقي كثرت با منافاتي ميباشد, حقيقي وحدت بالجمله
و انÇبساط و اطÇالق اين و ميباشد; عدديه وحدت دارد, ه حقيقي كثرت با منافات
اعÇيان مالبس در و است; شده ن متعي ه امكاني نات تعي به كه است ه خارجي سريان

/118 Ç 9 قيصري, مة مقد شرح /2

است/2 نموده ظهور ه امكاني ات ماهي و ثابته
حق فعلي تجلي و اشراقي انبساط كثرات, در حقيقت اين ظهور و انبساط و:

و كثرت, در وحدت را ثابته اعيان و اسما مالبس در تجلي و ظهور اين و است///

/120 همان, /3

گويند/3 وحدت در كثرت وجود, حقيقت وحدت به را كثرات اين رجوع
دنبالهدارد



(ص) ا كرم رسول حيات قوس
بخشدوم

آزمايش مصطفي سيد دكتر

وديعه انبيا و اوليا از هريك عرفاني, تعاليم بنابر رفت اشارت Âقب كه چنان
خÇاتم تÇا آدم از سÇلسله ايÇن و كÇردهانÇد اخÇذ خود از قبل كامل انسان از را الهي
شخصي به الهي وصاياي ازمناليحضرهالفقيه, مذكور بنابرخبر است/ نا گسستني
كيست "برده" اينكه اما بود/ خويش زمان كامل انسان او و رسيد "برده" به ملقب
اغلب به كه ميپردازيم تن دو احوال در بررسي به مقاله اين در است/ اختالفنظر
هÇريك دربÇاره را مÇطلب اين مويد داليل و شواهد و هستند برده همان احتمال

ميدهيم/ قرار بررسي مورد
پيغمبر كه داشت دور نظر از را نكته اين نبايد سخن اساس در ورود از پيش
تا اديان كاملترين كه آنجا از و است خويش زمان دين كاملترين پيرو عصر هر
چÇهرة كÇه مÇيآيد الزم فÇلذا بÇوده, مسÇيحيت آيين اسالم پيغمبر ظهور از پيش
ميان در ÇÇ بود خود زمان ت حج و پيامبر مربي كه كسي يعني ÇÇ را خود موردنظر



ê3 (ص) ا كرم رسول حيات قوس

نماييم/ جستجو عيسويان
از كه بود راهي تداوم درواقع رفت ذ كرش كه صورت بدان مسيحيت آيين
و د وحÇم پÇيروان مييافت/ امتداد عيسي حضرت تا و شده آغاز خليلاهللا ابراهيم
پيغمبر ظهور انتظار در و داشتند باور خدا پيشين انبياي همه به آيين اين حنيف
انبيا ودايع موكالن و هدايت طريقت هاديان مينمودند/ روزشماري آخرالزمان

داشتند/ قرار مردمان از دسته همين ميان در

قرآني قرينه چند

مÇردماني وجÇود مÇورد در را خان ورÇم گÇزارش قÇرآن از شÇريفهاي آيÇات
عيسي حقيقي پيروان يكتاپرستان اين براساسقرآن مينمايد/ تأييد يكتاپرست

بود/ ثابت عيسي ت نبو و خدا يگانگي به باورشان كه ميآمدند بهشمار مسيح
ماست بحث مورد كه قرآني شريفه آيات از دسته اين مضمون در تعمق از
دو بÇر ÇÇ آن غير يا كتاب اهل از اعم ÇÇ (ص) رسولخدا مستمعان كه درمييابيم

هستند: دسته
ميورزند; مخالفت وي دعوت با كه آنان يكي Ç

دسته اين ميپيوندند/ او امت به آورده, باور او سخن به كه آنان ديگر دو Ç

اري× صن ان×ا الÔوا ق× ذين الَّ وا, Ôن آم ذين لَّ ل ¸ دَّ و م بهÔم رÖقا نَّ د جت ل و ر كÔوا Öشا ذين الَّ و ود Ôه ي Öال وا, Ôن آم ذين لَّ ل ¸ او د ع اس×الن دَّ شا نَّ د جت ل /1
فÔوا رع ا ×م م ع Öم الد ن م Ôفيضت ÖمÔهنÔعيا تري× سول الرَّ الي نزلÔا ا م وا Ôع م س اذ×ا و / ون ÔربÖكت Öسي ال× Öنَّهما و Hب×انÖه Ôر و نâسيâي سق نÖهÔم م ناب كذل

Ô¾ا جز× ذلك و ا فيâه× دين ال خ× Ôار نه× Öاال ا هتÖحت Öن م تجÖري نَّات ج الÔوا ق× ا بم× Ôاهللا ÔمÔهثاب اف / دين اه الش ع م فا كÖتÔبن×ا نا آم بنا ر ونÔول Ôق ي قَّ الح ن م
/(85 و 83 , 82 آيات ماÄده, (سوره نين س Öح Ôالم

ميفرمايد:1 كه چنان هستند, نصاري از Hغالب
را مشÇركان و يهود آوردهاند, ايمان كه كساني به نسبت مردم <دشمنترين
"نصاري" را خود كه هستند كساني مÆمنان به نسبت مردم مهربانترين و مييابي



ايران عرفان êê

و قسÇيس) =) كشيش برخي آنان ميان از كه است آن امر اين علت و ميخوانند/
ايÇن نÇميكنند/ اسÇتكبار خÇدا] پيامبر برابر در تواضع فرط [از و ميباشند رهبان
اسÇتماع را قÇرآنÇي آيات وقتي كه] دارند دلي [چنان نصاري رهبانان و  كشيشان
ميدانÇند آنچه مبناي بر را آن زيرا ميشود جاري چشمانشان از اشك مينمايند
ما نام تو و ميآوريم ايمان آيات اين به ما خداوندا ميگويند و مييابند "حقيقت"
را رهÇبانان و كشÇيشان ايÇن خÇداونÇد و كÇن/// ثبت دهندگان شهادت ميان در را
ميبخشد است جاري آنها زير از نهرها كه خلدي باغهاي ميگويند آنچه بهسبب

است>/ "محسنين" پاداش اين و
بودهاند, نصارا رهبانان و كشيشان كه س مقد و كهن كتابهاي دانايان از برخي
صدق به ميآوردند, بهشمار نصارا رهبان و كشيش را خود همچنان آنكه عين در
(مÇانند مÇينمودند حÇمايت را او و كÇرده گواهي او دعوت انيت حق و رسولخدا
و گÇرفت) خÇود حÇمايت پÇناه در را مسÇلمانان كه حبشه مسيحي پادشاه نجاشي

ميدهد/ جزا محسنين زمره در را آنان نيز خداوند
طرح راستين راهبان اين از روشنتري چهره حديد, سوره 28 و 27 آيات در
ادامهدهندگان و پيشين انبياي ودايع حافظان اينان كه ميشود مشخص و ميگردد
در مÇقصودشان وجÇهه و شÇده محسوب الم الس عليهم نوح و ابراهيم و عيسي راه
و <نÇوح مÇيفرمايد: قÇرآن ايÇنباره در است, بوده الهي رضايت كسب زندگاني
و نهاديم وديعه به را كتاب و نبوت آنان نسل در و فرستاديم پيغمبري به را ابراهيم
آنÇان پس در و هستند, شده هدايت برخي و بدكار و فاسق بسياري آنان نسل از
در داديمو انجيل را او و فرستاديم را مريم فرزند عيسي و فرستاديم ديگر رسوالن
آنÇها بر ما كردند آغاز كه را تي رهباني و داديم قرار رأفت و رحمت او پيروان دل
و نكردند ادا را آن حق ولي ميجستند را خدا خشنودي آن در اما نكردهايم ر مقر



êë (ص) ا كرم رسول حيات قوس

را خÇود پÇاداش كÇه مÆÇمنانÇد بÇرخÇي و فÇاسق بسÇياري نÇيز عÇيسي پÇيروان از

Öم ه آثار علي× قفَّيÖن×ا ثÔمَّ ونÔق اس ف× ÖمÔهÖن م Õثيرك و تدÖه Ôم ÖمÔهÖن مف والكتاب ¸ النÔبوَّ ا م يته رÔذ فâي جعلن×ا و ابراهيم و Hنوح لنا س Öرا Öلقد /1
كتبÖن×اه×ا ا م عÔوه×ا دابت ¹هباني ر و ¹مح ر و ¹فÖأ ر Ôوه Ôبع اتَّ ذين الَّ وبÔلÔق فâي جعلن×ا و نجيل  Öاال Ôناه Öي آت و مي Öر م ابن ي عيسب قفَّين×ا و لن×ا Ôس Ôرب
26 آيات حديد, (سوره ونÔق اس ف منÖهÔم Õثيرك و هÔم جرا نهÔم م نÔوا آم ذين الَّ فĤتينا ايتها ع ر حقَّ ها Öوع ر ا فم× اهللا ضوان ر ¾غا بت اال Öم هÖيلع

/(27 Ç

ميگيرند>/1
اشÇاره مÇهم مسأله دو بÇر خÇداونÇد انÇعام مÇباركه سÇوره 90 و 89 آيات در
در سينه به سينه است ت نبو و حكم و كتاب كه انبيا ودايع آنكه نخست ميفرمايد:
بودهاند پاسبان اوليا از گروهي ودايع اين بر آنكه دوم و داشته, تداوم نسلها خالل
د محم اي ميفرمايد انتها در و يافتهاند; راه خدايي هدايت به كافرين برخالف  كه
و كتاب كه كساناند آن <اينان كن: اقتدا شده هدايت اولياي اين هدايت به نيز تو
ما نميكنند, باور بدان مشركان] و [ كافران ا گر پس شده داده آنان به ت نبو حكمو
كه هستند كساني اينان و نميكنند انكارش كه نمودهايم ودايع] [اين موكل را قومي

ذين الَّ كÃاول رين اف بك× ا به× وا Ôس Öي ل Hومق ا به× و كَّلن×ا Öدق ف ¾ هÔوال× ا هب يكÔفÖر Öان ف ¸و Ôب Ôالن و كمÔالح و ابتالك ÔمÔآتين×اه ذين الَّ كÃولÔا /2
/(90 Ç 89 آيات انعام, (سوره ه/// دقتI ÔمÔديه Ôه ب ف Ôاهللا ي ده

كن>/2 اقتدا آنان هدايت به د] محم [اي نيز تو و كرده, هدايت را آنها خدا
ودايÇع مÇوكالن كÇه خÇداونÇدند اولياي "Hقوم ها ب "و كلنا از مقصود آيه اين در
و است/ آنÇان واليت حÇبل به ك تمس و اقتدا " ده قتI م Ôداه Ôه ب ف" از مقصود و انبيايند/
واليت رشته به ك متمس بعثت, از پيش ا كرم پيغمبر كه است آن مÆيد آيه همين
جانب از الهي امانت و يافته تربيت و تعليم انبيا, ودايع موكالن توسط و بوده الهي

است/ رسيده ايشان به آنان
توضيح باز نيز ÇÇ ميشود نقل Âذي كه ÇÇ انعام مباركه سوره از ë2 شريفه آيه
كيفيت از پرده ميدهدو خداوند نزد انبيا ودايع موكالن معنوي جايگاه از بيشتري
Öم Ôه ب ر ون Ôع Öدي ذين الَّ د ÔرÖط ت ال× و برميگيرد: بعثت از پس ا كرم پيغمبر با آنان خاص رابطة



ايران عرفان êì

ÑيÇ ش ÖنÇ م Öهم Öي ل ع ك اب س× ح Öن م ا م× و Ñي ش Öن م Öم ه اب س× ح Öن م كÖي ل ع ا م× Ôه ه Öج و ون Ôريد Ôي ي ش الع و ̧ داو الغ ب

جز و وجهاهللاند خواهان كه را مردماني آن پيغمبر, (اي / مينال ×الظ ن م ون Ôك ت ف Öم Ôه د ÔرÖتط ف

به نبايد آنان مفرما/ طرد ميخوانند, را او شبانروز و ندارند مقصودي و مقصد خدا
با نه است, خدا با آنان [ كار نداري حسابي آنان با نيز تو و دهند پس حساب تو

كردهاي)/ ستم نمايي, طرد را آنان ا گر رسولخدا]
خÇاطره يÇادآور و شÇده تكÇرار نÇيز كÇهف سوره 28 آيه در مضمون همين
رسÇولخدا از احÇوال همه در و فشردند پا خود معنوي ايمان بر كه است مرداني
بÇهعلت ولي نشÇدند, مسÇلمان امت در داخÇل ظÇاهر به ا گرچه و كردند, حمايت
زيÇاد بهاحتمال داشتند/ قرار خداوند عنايت مورد واليت, سرچشمه در استغراق
مشÇركان كÇه زماني شده, نازل ابيطالب عب ش در پيامبر تبعيد دوران در آيه اين
او تا بودند كرده جيرهبندي را او غذاي و آب حتي و بسته پيغمبر بر را راهها مكه
مراقب احوال اين همه در ابوطالب جناب اما بكشد/ دعوتش از دست و بيفتد پا از
خداوند ميداشت/ خوش دل خود حمايت به را او و بود پيغمبرا كرم(ص) احوال
عÇارض جÇزمت عزم بر سستي مشركان فشار اثر در مبادا ميفرمايد: آيه اين در
تابع حياتاندو خواهانزينت آنان كه كني, نرمش خدا دشمنان با بخواهي  گرددو
و ميخوانند شام و صبح هر را خدا كه مرداني با بايد <تو خويش/ نفساني هواهاي
زنÇدگي زيÇنت يافتن براي تو چشمان نبايد و كني پيشه صبر اويند وجه خواهان
ساختهايمو بيخبر خود ذ كر از را دلش كه كسي از گرددو منصرف اينان از دنيوي
عÇ م ك فس ن Öرب Öاص و> مكÇن>/ پيروي ورزد, افراط و ميكند خود نفس هواي پيروي
و نÖي×ا الد ̧ الحيو ¹زين Ôريد Ôت Öم Ôه Öن ع ن×ا كÖي ع Ôد Öع ت ال× و Ôه ه Öج و ون Ôريد Ôي ي ش الع و ̧ داو غ بال Öم Ôه بَّ ر ون Ôع Öدي ذين الَّ

/28 آية كهف, سورة /1

طا>1/ ÔرÔف Ôه Ôمرا ان ك× و Ôيه هو× عبات و ذ كÖرن×ا Öن ع Ôهقلب فلن×ا Öغ ا Öن م Öع طÔت ال×



ê7 (ص) ا كرم رسول حيات قوس

نمود: استنباط چنين ميتوان قرآني شريفه مذكوره آيات مجموع از
كه داشته فعل به قوه از روحي جوهري لي تحو سير فرقان گواهي به پيغمبر /1
فعليت به و شده شكفته ÇÇ است بشري طاقت فوق كه ÇÇ معنويش استعداد آن ضمن

رسيده/ انجام و
است بÇوده يافتگان هدايت واليت رشته به اقتدا طريق از ايشان هدايت /2

/90 آية انعام, سورة /1

1/( Öه دت Öاق Ôم Ôديه Ôه ب ف اهللا دي ه ذين ال كÃاول)

انÇبيا ودايÇع موكالن كه بودهاند خداوند عظام اولياي هدايتيافتگان اين /3

/ 89 آية همان, /2

2/(Hم Öو ق ا ه ب و كَّلن×ا Öد ق ف ///) ميآمدند بشمار
حقيقي مسيحيت كيش بر و پيشين انبياي طريقت پيروان مزبور موكالن /ê

/27 آية حديد, سورة /3

3/( ¹ م ح ر و ¹أف ر Ôوه Ôبع اتَّ ذين الَّ وب Ôل Ôق ي âف لÖن×ا ع ج و ل âنجي اال Ôاه نÖتيا و مي Öر م ابÖن ي عيس ب فَّين×ا ق و ///) بودهاند
و كشيشان از ي حت و بزرگان از و نصارا كيش واالمقام مÆمنان اشخاص اين /ë
ال Öم ÔهÇ ن ا و HانبÇ Öه Ôر و يسينÇ س ق Öم Ôه ÖنÇ م Çانَّ ب كذل , اري× صÇ ن ن×ا ا وا Ôال (ق× بودند آيين اين رهبانان

/ 82 آية ماÄده, سورة /ê

4/( ون Ôركبت Öس ي

وجهاهللا جويندگان اين با تا بود مأمور بعثت از پس حتي پيغمبرا كرم(ص) /ì
نا كÖيع Ôد Öع ت ال و Ôه ه Öج و ريدون Ôي ي ش ع Öال و ̧ داو غ Öال ب Öم Ôه بَّ ر ون Ôع Öدي الذين ع م ك فس ن Öرب Öاص و) كند صبر

/28 آية كهف, سورة /ë

5/( Öم Ôه Öن ع

خود دين به مردان اين دعوت مأمور عبداهللا بن د محم بعثت, از پس حتي /7

/ë2 آية انعام, سورة /ì

6/( Ñي ش Öن م Öم ه Öي ل ع ك اب س ح Öن م ا م و Ñي ش Öن م Öم ه اب س ح Öن م كÖلي ع ما ///) نبود
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و يهوديان از اعم) كردند ستيزه رسولخدا با كه ه عد آن كتاب> <اهل از / 8
زمرة در كه ميباشند ين" منفك" گروه نكردند, گواهي او حقانيت بر و مسيحيان)
Õول Ôس ر / Ô¹ني الب Ôم Ôه ي ت Öأت تي ح ن âيك ف Öن Ôم كين ر Öش Ôالم و اب ت× كÖال ل Öه ا Öن م وا Ôرف ك ذين الَّ يكÔن Öمل) مشركيناند

/3 Ç 1 آيات بين¹, سورة /1

1/( Õ¹م ي ق ÕبÔت Ôك ا فيه ¸ هَّر ط Ôم HفÔح Ôص لÔوا Öت ي اهللا ن م

بر و نمودند گواهي د(ص) محم دعوت صدق و انيت حق بر كه مسيحياني /9

/3ê آيه زمر, سورة /2

نين)/2 س Öح Ôالم Ô¾زاج كذل ///) "محسنين"اند زمره در خداوند نزد ماندند باقي خود دين

اسالم از پيش تاريخ در محسنين

مستولي آدمي جان بر طلب درد وقتي كه است چنان معمول ذ كر اهل نزد در
جستجوي رهسپار گشت, قلبي نورانيت به حقيقت معرفت خواستار انسان و شد
نمايد بيعت او با و دهد ارادت دست او به تا ميگردد فياالرض حج¹اهللا و خليف¹اهللا
سÇاير انÇجام و مÇراقÇبه بÇا و شÇود فكÇر و ذ كر تلقين واليت, رشته به اتصال با و
نايل استعداديهاش كمال به و يابد جوهري ل تحو خويش, مرشد مجاز دستورات

 گردد/
ارشادند منصب عهدهدار كل اولياي از تن دو اعصار از عصري هر در Áمعمو
اصطالح اهل نزد است/ صامت" "ولي ديگري آن و ناطق" "ولي دو آن از يكي  كه
مÇيشوند/ خÇوانÇده دليÇل پير صامت" "ولي و مرشد, يا صحبت پير ناطق" "ولي
در و داللت "مرشد" جانب به را صادق طالب كه است آن دليل پير نقش درواقع
عصري هر در كه اوليا ساير رسد/ كمال به تا نمايد معاضدت را او معنوي سير طول
جÇز¾ اوليا و دارند را اجزا حكم است مطلق مطاع كه كل مرشد به نسبت ميزيند,
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ميروند/ بشمار
را خود پدر طفوليت, بدو در عبداهللا(ص) بن محمد بازگرديم/ خود سخن به
خÇود عÇموي سÇالگي شش در سپس و مادر پرورش سايه زير به و داد دست از
كه بود بنيهاشم تيرة بزرگ و بيتاهللا پردهدار فرزند جناب آن درآمد/ ابوطالب
ديوار در حجراالسود نصب واقعه از داشتند/ شهرت يكتاپرستي به قريش ميان در
كه ميشود استنباط چنين عامالفيل سي سال در عبداهللا بن د محم توسط كعبه خانه
گÇرفته درنÇظر بيتاهللا پردهداري ي تصد براي بعثت از پيش تها مد خدا پيغمبر
مهم مسÆوليت اين عهدهدار Hرسم تا بود سالگي چهل سن حلول انتظار در و شده

 گردد/
ابوطالب تعيينكننده نقش و رسولخدا خاصه تربيت از كه نشانهاي نخستين
جÇناب سÇال ايÇن در بازميگردد/ ميالدي ë83 سال به است دردست امر اين در
سÇن از سال دوازده از بيش كه را محمد(ص) خويش ارجمند برادرزاده ابوطالب
به بودند شام رهسپار كه تاجراني قافله همراه به خويش معيت در نميشد سپري او

شÇام بÇه را شمالي آفريقاي واردات يا جزيره شبه محصوالت بار چندين سال در عرب تاجران /1
ميگرداندند/ باز مكه به را شامي كاالهاي و ميبردند

بود آنجا كهنسال صومعه بهواسطه بÔصري× منطقه اهميت برد/1 بÔصري× نام به جايي
بسÇر آن در ÇÇ داشÇتند لقب بÇحيرا كÇه ÇÇ (ع) عيسي حضرت حقيقي پيروان  كه

ميبردند/

بود? كه بحيرا

عÇصر, آن در بÇصري صÇومعه راهب النÇبي, سÇير¸ در هشÇام ابن نوشته به
حلبي نوشته به راهب اين اصلي نام بود/ "بحيرا" به ملقب خدا اولياي از پيرمردي
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/1ë7 ص ,1 ج /1
/1êì ص ,1 ج /2

سÇرجÇيوس كتابمروجالذهب2, در مسعودي ضبط به بنا و جرجيس, درسيره1
است/ بوده

درختي زير در رسولخدا بÔصري صومعه به ورود از پس ان مورخ گزارش به
خلوت بحيرا جرجيس با مدتي و رفته دير درون تنها او بزرگوار عموي و نشست
پير راهب نزد دير خلوت به را خود سال و كمسن برادرزاده و بازآمده سپس  كرد,
ارشÇاد" "پÇير بÇحيرا جÇناب و دليÇل" "پير ابوطالب جناب بهاحتمالي باري, برد/
"فقر" طريقت به خلوت در كه بودند ÇÇ مكي نوجوان جستجوگر اين ÇÇ محمد(ص)
گرفت/ اصولمراقبه فكرو ذ كرو تلقين باطن اهل اسلوب برمبناي يافتو ف تشر
فÇقر بÇه خويش تعلق به خويش عمر ايام هميشه ا كرم رسول كه نيست ترديدي

ميداد/ سر فخري" "الفقر نداي و ميفرمود افتخار
مسÇعودي امثال ين مورخ تاريخي گزارشهاي و معصومين از مروي احاديث
ابن درسيره, حلبي درطبقات, سعد ابن الذهب, درمروج و التنبيهواالشراف در
مربي معنوي مقام عظمت به را ما و/// درداليلالنبوه بيهقي و درالفهرست, نديم

عÇيسي مÇينويسد: التأويÇل اسÇاس كÇتاب در نÇيز اسÇماعيلي) (داعÇي تÇميمي حÇيون بÇن نÇÇعمان /3
بÇجا خويش حواريان براي را انبيا ودايع كه بود خداوند پنجم" "ناطق خويش عصر در الم عليهالس
عبداهللا بن محمد بهدست بحيرا دست از سرانجام تا گشت دست به دست همچنان ودايع اين و نهاد,

/(32ë Ç 31ê شد(صص تسليم ششم" "ناطق يعني

ميسازد/3 واقف رسولخدا باطني
بÇه بحيرا مينويسد: و ميافزايد مالقات اين بر نيز ديگري نكات هشام ابن
و فÇرمود رسولخدا(ص) از مراقبت مورد در زيادي بسيار سفارشهاي ابوطالب
مÇالقات و ف رÇتش امÇر كÇه كÇرد ا كيد سفارش و داد ايشان به ي خاص دستورات
دشÇمنان كÇه چÇرا نگردد, مطلع آن از احدي و بماند كتمان پرده در محمد(ص)
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نشانههاي و دارد مبارك كتف بر ت نبو مهر محمد(ص) كه آنجا از و دركميناند,
واقÇف اسÇرارش از نÇبايد يهود دانايان است, جمع او در همه آخرالزمان پيغمبر
كه ماÄده شريفة سورة ë8 مباركه آيه مضمون با Hدقيق هشام ابن گزارش اين  گردند/

ميكند/ تطبيق شد ياد Âقب
معنوي ت تحوال در آنجا پير راهب و بÔصري دير فراوان اهميت بر هشام ابن
همين در و مينمايد فراوان تأ كيد وي عظماي رسالت به بعثت از پيش رسولخدا
ايشÇان بÇارداري ايÇام در رسÇولخدا گرامي مادر خاتون آمنه كه را رويايي رابطه
را مÇحمد كÇه زمÇاني گÇفت: رسÇولخدا <مادر مينويسد: و ميكند نقل بود, ديده
آن تÇابش و تاللو در كه نوري ديدم آن طي در كه نمود رخ واقعهاي شدم باردار

/10ê ص سيره, هشام, ابن /1

تابيد>1/ شكمم به گشت تابنا ك شام بصراي معابد

الهي عارف بحيرا

زمÇره از ديگÇران و نÇوفل بÇن ¹Çورق قÇبيل از Çه مك حÇنيفان كÇÇلي بÇÇهطور
نÇصارايÇي زمÇره در مجيد گواهيقرآن به كه بودند بحيرا مشايخ و تربيتشدگان
و داده قÇرار خويش مقصود وجهه را سبحان خداوند رضايت كه ميرفتند بشمار
تقوي و زهد كثرت علت به و نموده, فكر و ذ كر و مراقبه صرف را عزيزشان عمر
و ميگشتند غيبي مكاشفات شاهد قلبي نورانيت به و يافته بصيرت تزكيه, ت شد و
"بÇحيرا" زمÇان آن مÇردم را خÇدا" "اوليÇاي اين ميشدند/ باهللا" "عارف بهاصطالح
در و لدنÇي" علوم عالم و باهللا "عارف معني به سرياني زبان به "بحيرا" ميناميدند/
بهشمار بخصوصي فرد يا شخص نام بود "برگزيده" و "ولي" معناي به آرامي لغت
زمÇان از كه ميشده محسوب خداجوي دان موح از گروهي لقب بلكه نميرفت,
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محل كه بودند انبيا ودايع موكالن اسالم پيغمبر ظهور زمان تا مريم بن مسيح عروج
بود/ شام بصراي شهر معبد همان قرارشان و استقرار

لقب بÇحيرا كه ميشويم مواجه اشخاصي نام با بارها اسالم صدر حوادث در

/29 ص ,3 ج العروس: تاج به: شود رجوع /1

غيره/1 و االغاري بحيرا و ربيعه ابن بحيرا قبيل از داشتهاند
بعثت از پس كه ميكند نقل الصحابه معرف¹ في اسدالغابه كتاب در اثير ابن
"بحيرا" به ملقب روحاني شخصي سرپرستي به مرد هفت از مركب هيأتي بار يك

آمدند/ (ص) رسولخدا مالقات به
نÇيز "برده" لقب با او از كه است شخصيتي همان Áاحتما كه بحيرا جرجيس
ياد ÇÇ بعثت بر م مقد ايام در ÇÇ رسولخدا(ص) معنوي معلم و باطني مرشد بهعنوان
"مÇصحف از نسÇطوريوس قÇراÄت و اريÇوس مذهب پيرو و نصراني راهبي شده,

داشت/ تعلق "عبدالقيس" قبيله به كه ميرفت بهشمار مريم" بن مسيح  كهن
از رسولي ر مبش كه ميدانستند خدا) پسر نه (و خدا كلمه را مسيح نسطوريان
ì آيه در نيز قرآن (در بود/ احمد) =) ستوده بهمعني "فارقليط" نام به خويش از بعد
Gبشر Ôم و ///> ميفرمايد كه شده ذ كر حقيقي كتابانجيل از جمله همين , صف سورة
كÇلمه است مÇوجود ا كÇنون كÇÇه بÇرنابا انÇجيل در /< Ôاحمد Ôه Ôم Öاس ي بعد ن م تâي Öأي رسول ب

است)/ شده ذ كر "فارقليط"
انÇجيل در غÇور از را آخÇرالزمÇان پÇيغمبر اوصÇاف كÇه نيز بحيرا جرجيس
مÇيكشيد, را ديÇدارش انتظار و ميدانست قريب را ظهورش زمان و ميشناخت
رخساره زيارت سعادت تا فرمايد عطا او به عمر آنقدر خداوند كه داشت آرزو
مكه از كه كاروانياني از بيگاه و گاه دليل همين به شود/ نصيبش رسولا كرم(ص)
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جÇعفري, ابوالوفÇا¾ ,ë3 ص ,1 ج طبقات, سعد, ابن توسط عبيداهللا" بن "صلح¹ از منقوله روايت /1
است/ شده نقل 2ì2ص ج2, شامي, سيره ,ëìص ج1,

اهميت مÆيد كه نيز ديگري گزارش ميگرفت/1 را خود "فارقليط" سراغ ميآمدند
است خويش زمان اولياي از اقل ال يا زمان" "بزرگ بهعنوان بحيرا جرجيس نقش

/ë8 ص معارف, /2

دارد: صورتي چنين و شده نقل دينوري2 قتيبه ابن توسط
زمانه مردم بهترين كه داد در ندايي ندادهندهاي روزي پيغمبر مبعث از <قبل
موعود منتظر كه مصطفي احمد /3 بصري× راهب بحيرا /2 الشتا رÄاب /1 نفرند: سه

نگشته>/ متولد هنوز و است
الهي واليت المتين حبل به ف تشر براي كه هدايت طالبان ايام آن در Gظاهر
ميشدند, دعوت موعود نبي ظهور انتظار به ابتدا ميرفتند, بحيرا" "جرجيس نزد
ميشد گرفته فقري بيعت عرفاني بهاصطالح آنان از كردن قبول درصورت سپس
پارسي جنابسلمان از ميتوان اشخاص اين اززمره مييافتند/ فكر ذ كرو تلقين و

كرد/ ياد

سلمان احوال به اشارهاي

اهÇل Çنا م <سلمان فرمود كه است دردست صحيحي روايت پيامبر(ص) از
مÆمنانو زبده از پارسي سلمان ا گرچه ماست)/ بيت اهل در داخل (سلمان البيت>
بÇودن, غÇيرعرب و ايÇرانÇي گÇناه بÇه امÇا بود, رسولخدا(ص) اصحاب برگزيده
نام تا نمودند فراوان سعي نژادي تعصب و خوني عصبيت سر از مغرض خان مور
و راويÇان گÇزارش از چنانكه معذلك بزدايند/ اسالم صدر اخبار صحيفه از را او
زرتشت آيÇين پيروان از يكي ابتدا سلمان جناب ميشود استنباط شيعه خان مور
از چون اما ميكرد, ايران در را بزرگ آتشكدههاي خدمت مديد مدتهاي كه بود
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و مÇذاهب درخÇصوص بهتحقيق شد م مصم نبست, طرفي خود مجاهدتهاي همه
ابتدا فلذا بدهد, او به ارادت دست و بيابد حقيقي راهنمايي و بپردازد ديگر ملتهاي
بادانايان و آموخت را آنان ربط و خط و زده پرسه يهوديان كنيسههاي گرد مدتي
در دقت از پس امÇا نÇمود/ مباحثهها و افكنده معاشرت طرح آنان احبار و يهود
بÇدين نÇمايد/ صيد ديگري درياي از بايد را مقصود گوهر كه دريافت سخنانشان
آنÇجا در و گÇرديد شام ديار رهسپار مسيحيت آيين از شناخت كسب براي دليل
را اربعه انجيلهاي و آموخت آرامي و سرياني و يوناني خط دانايان نزد در مدتي
آن صÇفحات مÇيان در خÇويش گÇمشده از نشÇاني ولي كشÇيد, مÇÇطالعه قÇÇيد در
مÇعبد بÇه بÇيحاصل عÇمر ايÇن از سرخورده پس نيافت/ باز كهن دستنويسهاي
از اندكاندك و گشت بحيرا گاه در نشين زاويه و آمده بصري× دير در نسطوريان
زد, جوانÇه دلش در معنوي معارف گلهاي دير, اين پا كدالن صحبت تأثير يمن
در نمود/ دستگيري نياز عرض و نموده دراز جرجيس دامن به طلب دست الجرم

/1ë3 ص ,2 ج /1
/39 ص ,3 ج /2

در كه معبدي كه شده نقل تصريح به ولسانالميزان2 قبيلميزاناالعتدال1 از  كتبي
همان گرفت صفا دلش آيينه كامل, ارشاد به و شد هدايت پا ك سلمان آن خلوت

است/ بوده بحيرا جرجيس همين نيز او مربي و شام بصراي دير
مقامات بگرود, عبداهللا بن د محم آيين به آنكه از پيش بزرگ سلمان آري,
با بود/ آمده نايل خويش استعدادي كمال به و پيموده را بسياري روحاني و قلبي
در همانجا و گرديد يثرب راهي و گفت رهبان دير ترك به درياوشي دل چنين
رسÇول آنكه تا كشيد انتظار محمود(ص) د محم يعني مقصود شاهد ورود انتظار
و فÇرمود هÇجرت مÇدينه بÇه و كرده مكه ترك جاهالن بيادبيهاي بهسبب خدا
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مرتبه بلند اصحاب زمره در و ساخت آزاد را او و پذيرفته را سلمان بيعت همانجا
در ولي بود, ر مبش و منذر مخاطبان چشم در محمد(ص) ا گرچه داد/ جاي خويش
خداوند دليل بههمين و ميگشت مشاهده حقيقت "شاهد" سلمان چو عارفاني نظر
و برميشمرد تفاوت به را رسول جلوه مجالي مرايا, و مناظر بهاختالف نظر منان
Hاج رÇ س و ه ذن اÇ ب اهللا Çي ل ا HيÇ اع د و GذيرÇ ن و Gر بش Ôم و Gداه ش لن×ا ك س Öرا ن×ا ا ي ب االن ايه <ي×ا ميفرمايد:

/êì Ç êë آيات احزاب, سورة /1

نيرا>/1 Ôم

سرو جز بود نظرشان برابر در كه د(ص) محم از كه بودند كوردالن از بسياري

/198 آيه اعراف, سورة /2

2 ون Ôر ص Öب Ôي ال Öم Ôه و ليك ا ون ÔرÔنظ ي Öم Ôيه تر× /// ميفرمايد: خداوند چنانكه نميديدند, ريشي
عÇارفان از برخÇي و نميبينند)/ را تو وليكن مينگرند تو در كه ميبيني را (آنان
عÇدن بهشت حقيقت و كرده نظاره نورانيت به را محمد كه بودند سلمان همچون
مÇرعي ايشÇان بÇرابÇر در را ادب نÇهايت و ميديدند متشعشع او وجود از را الهي

ميگفتند: و ميداشتند
بود خواهد صاحبنظران سجده سالها بÇود تÇو پاي كف نشان كه زميني بر
چÇون بÇزرگواري مÆمنان براي حتي كه كافران, براي فقط نه سلمان حاالت
في كان ما ابوذر علم لو فرمود: خدا پيغمبر كه چنان نبود, درك قابل نيز غفاري ابوذر
تكÇفير را او چيست, سلمان قلبي حال كه بداند ابوذر (ا گر اولقتله لكفره سلمان قلب

ميرساند)/ قتل به يا ميكند

عهد تجديد براي بÔصري× شهر به خدا رسول م دو سفر

مÇعبد بÇه را عÇبداهللا(ص) مÇحمد نÇخست سÇفر گزارش كه مختلف ان مورخ
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نÇمودهانÇد, مÇنعكس خود آثار در بحيرا جرجيس با را او مالقات شرح و بصري
بÇعد سÇال هشت آنÇان روايت بÇه بنا است/ اسحق" "ابن خبر Hغالب قولشان مبناي
بÇه تا شد آنجا معبد و بصري× شهر راهي دوباره سالگي بيست سن در خدا پيغمبر
سفر اين در بود/ شده راهب "جرجيس" جانشين كه رود ديگري بحيراي مالقات
هÇمراهÇي را او خÇاتون خÇديجه غÇالم مÇيسره قولي به و نبود تنها رسولخدا نيز

ميكرد/
از حكايت كه برنميخوريم ديگري تاريخي گزارش به مالقات اين پس از
داشته آنجا دير بحيراي با ديگربارهاش مالقات و بصري× شهر به خدا رسول سفر
به و شتافته مكه به كه ميشويم مواجه بحيراياني با بيگاه و گاه برعكس, اما باشد/
و مشÇايخ فÇرستادگان ايÇن كÇه نÇيست دور آمÇدهانÇد/ جوان(ص) د محم حضور
سÇفر نزدش به ايشان احوال از پرسش براي كه باشند مزبور دير راهب مأذونين

ميكردند/
پارچه يك او و دارد ادامه همچنان عبداهللا محمد معنوي ل تحو روي, هر به
معاشرتهاي از اندك اندك سيسالگي سن از است/ طير و سير گرم آتش و شوق
آمÇاده بÇراي او و رسيده پايان به صحبت ايام ديگر ميشود/ كاسته پيغمبر(ص)
سر از را خلوت و عزلت دوران بايد تعالي و تبارك خداي به خدمت راه در شدن

گرداند/ كامل سلوك اربعه مراحل در را خود و بگذراند

و عبدالمÇطلب احوال بيان "در عنوان تحت فصلي از است خالصهاي Hعمدت عنوان اين مطالب /1
تهران, سلطانعليشاه, گنابادي سلطانمحمد مال حاج جناب تأليف السعادات مجمع كتاب از ابيطالب"

/272 Ç 2ì8 صص ,13ë3

عيسي(ع)1 وصي ابوطالب

رسول حضرت اجداد برميآيد تاريخ كتب و اطهار اÄمه اخبار از كه آنطور
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درباره حداقل بودهاند/ عرب بزرگان از دستكم يا و اوصيا از يا و رسل و انبيا از يا

اعÇتكاف Çرا ح كوه در كه بود كسي اولين <عبدالمطلب مينويسد: (9 ص ,2 (ج كÇامل در اثير ابن /1
ميكرد>/ اطعام را بينوايان ماه تمام در و ميرفت حرا كوه به ميرسيد, رمضان ماه چون وي  كرد/

با بزرگواران آن مكالمات و است/ محرز Âكام عا مد اين ابيطالب و عبدالمطلب1
مشÇركين بÇا Gظاهر آنها وليكن است/ امر همين از حا كي از نيز مسيحي رهبانان
اوصياي از Hباطن ولي ميستودند را بت آنان چون حتي و بوده همداستان قريش
مينويسند اثير ابن جمله از خين مور عبدالمطلب درباره بودند/ مسيح(ع) حضرت
در نيز ابوطالب مورد در ميكرد/ اعتكاف حرا كوه در كه بود كسي نخستين او  كه
Ôاهللا Çاتاهم ف رك الش واظهروا االيمان وا اسر الكهف اصحاب مثل ابيطالب ثل م نَّ ا كه است خبر

مÇيكردند شرك به تظاهر و داشته پنهان را خود ايمان كه است كهف اصحاب مثل ابوطالب مثل /2
داد/ آنها به پاداش دو خداوند اينرو از و

تين/2 مر هم رÖاج

بعثت و تولد از خبر سابقين اخبار يا ملك تحديث بهواسطه يا آنها اينرو از
هÇمكيش مشÇركين بÇا ظاهر در بااينكه و ميدادند مرتبت(ص) ختمي حضرت
از ايÇماني بÇيعت و مÇينمودند داللت هÇدي راه به را خدا بندگان باطن در بودند,
اوصÇياي آخÇرين عÇبدالمÇطلب از پس ابÇوطالب چÇون و مÇيگرفتند ين تعدÇمس

كه است مذكور النبي", آبا¾ في االعتقاد "باب عنوان ذيل در چهلم, باب صدوق, شيخ اعتقادات در /3
كان اباطالب و ¹حج كان عبدالمطلب ان ي و Ôر <و بود: حضرت آن ي وص ابوطالب و زمان ت حج عبدالمطلب

وصيه>/

بشريت ظاهر در بود,3 د(ص) محم حضرت روحاني مربي و عيسي(ع) حضرت

/339 ص ,2 ج مصطفوي, جواد سيد فارسي شرح و ترجمه كافي, اصول /ê

است مÇروي كÇافي4 در چÇنانكه شد/ موكول ابوطالب به حضرت آن تربيت نيز
او ابوطالب آنكه تا بود شير بدون روز چند يافت تولد د(ص) محم حضرت چون
ايÇن كرد/ جاري شير حضرت آن پستان در خداوند و چسبانيد خود پستان بر را
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كه ديگري خبر در كرد/ تغذيه را او رسيدو پيامبر به ابوطالب جانب از معنوي شير

/333 ص ,2 ج مصطفوي, جواد سيد فارسي شرح و ترجمه كافي, اصول /1

ودايÇع و بÇود اوصÇيا از ابÇوطالب ايÇنكه در است صريح است, مأثور كافي1 در
د محم حضرت چون و كرد/ منتقل نبيا كرم(ص) تا بود وي نزد سپرده وصايت

باشد/ خود زمان ا كمل بايد هم حضرت آن مربي بود, خلق ا كمل
در بÇرده از منظور السعادات عارفمجمع مÆلف نظر به گذشت آنچه بنابر

است/ ابوطالب هم الفقيه درمناليحضره مذكور حديث

تحنث دوران

ÇÇ بحيرا يا ابوطالب ÇÇ او معنوي مربي ارشاد با پيامبر معنوي سلوك قرار بدين
عÇزلت بÇه گÇرفته, فÇاصله جÇاهلي جÇامعه با چنين اين محمد(ص) و يافت ادامه
آرامشآفرين سكوت در و ده و شهر غوغاي از دور به او عزلت دوران پرداخت/
در و بار چند سال هر پيغمبرا كرم(ص) است/ مكه شهر به مشرف  كوهستانهاي
اعÇتكاف و مÇيرود حÇرا غÇار در مÇاه, يك حداقÇل متوالي, هفته چندين بار هر
خÇوردن از وي احوال اين تمام در كه است آن مÆيد خان مور گزارش ميگزيند/

/19êص ج1, طبقات, /2

برنميدارد2/ خود با چيزي خشك نان ميورزدوجز ا كيد احتراز حيواني  گوشت

همان/ /3

فÇرق و بشÇره هÇم و بكاهد را نان خشكي هم تا ميبرد3 خود با نيز زيتون روغن

/9ì ص المعاد, الي المبدا¾ من العباد مرصاد رازي, ين نجمالد /ê

ميكردهاند/4 چنين ديرباز از خلوت اصحاب كه چنان كند/ چرب را خود مبارك
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ارشاد و هدايت

بÇهخلوت پÇا خÇود زمان اولياي اجازه بدون عبداهللا(ص) بن د محم بيگمان
آيÇات در آنÇان احÇوال به كه است سلف انبياي سنت خلوتنشيني است/ ننهاده
و دل تÇحليه و بÇاطن تÇزكيه و نفس تصفيه كه چرا است/ رفته اشارتها قرآنمجيد
ر يسÇم فكر و ذ كر و مراقبه و خلوتنشيني و حواس ضبط مدد به جز قلب تخليه
تا ميگزيدند عزلت كنج و ميرفتند كوهستان به كسان بسيار دوران آن در نيست/
محل و سازند برقرار ارتباط شياطين با و يابند دست غريبه علوم و كهانت رموز به
و خÇلوتنشيني امÇا اوليÇاÄهم)/ لي ا وحونÇلي ياطينÇ الش ن ا) گÇيرند قÇرار آنÇان وحÇÇي
خود زمان ولي نظر تحت سلفو انبياي سنت اسلوب بر د(ص) محم عزلتگزيني
منتهي بود گشته او ه قلبي الت تحو بر نظارت و رسولخدا داللت در مأذون كه بود
گÇوشي نه كه رسيد جايي به و گرفت پيشي خود مرشد از كه بود شا گردي پيامبر

است/ كرده خطور كسي ذهن بر نه و ديده چشمي نه و شنيده
مÇيدهد/ عÇميق اهÇتمامي از خÇبر پيغمبر زندگي از بخش اين ترديد بدون
و حقيقي بينياز درگاه به كردن نياز و راز و بيخوابي ل تحم و خوردن كم با ايشان
و خÇلوتنشيني و خÇداونÇدي حسÇناي اسÇماي ذ كÇÇر و الهÇÇي آالي در تÇÇفكر
را خود نفس شيطان آن مدد به تا بود مشاقي و رياضت انجام حال در عزلتگزيني
(و است عامي هر و نبي هر قرين قرآني نص تصريح به كه شيطاني نمايد/ مسلمان
د(ص) محم حضرت تصريح به كه شيطاني همان /(Hشيطان له نقيض الا بي ن ن م لÖنا س Öرا ما

كÇردن تسÇليم آري, بيدي)/ لم Öس ا (شيطاني بود شده مسلمان او خود مبارك دست به
و ميطلبد استادانه ارشاد و مردانه قدم شيطان بر چيرگي و هوا بر استيالي و نفس
سلوك كار هرچه البته نيست/ ر ميس انبيا رشتهواليت به استمسا ك و هدايت بدون
بÇهويژه ميگردد/ بيشتر و بيشتر معنويش مربي بهحضور سالك نياز رود, پيشتر
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زيرا است/ محال مثبت نتيجه حصول امكان كامل ولي نظارت بدون كه خلوت ايام
انÇدك خÇمسه حواس بستن و فكر و ذ كر و مراقبه بهسبب ايام اين در درستي به
يقظه در بيداري, و خواب در و ميشود گشوده خلوتنشين سالك دل چشم اندك
روح, صعودي سير در كه پيداست و مينمايد, مختلفي مشاهدات رÅيا و واقعه و
قادر بهتنهايي سالك دليل همين به نيست/ عليا سفليو ملكوت بر گذار از چارهاي
و آورد بÇهعمل تÇفكيك رحÇماني تÇجليات و شيطاني مشاهدات ميان كه نيست
تجليات را شيطان جلوههاي نباشد, سرش بر معنوي مربي سايه ا گر نا كرده خداي
و كاهنان بهزمره و ميگردد سرنگون خويش انگار و وهم نام به پنداشته رحمان
جنگيران و پيشگويان و رماالن و طالعبينان و غيبگويان و جادوگران و ساحران

ميشود/ داخل بودند) فراوان جاهلي عهد در ( كه و///
چÇنان مÇيكند: عÇرض او بÇه و مÇالقات خدا رسول با كاهنان همين از يكي
مشاهده هوا و زمين ميان در عرشش فراز بر را خدا هما كنون كه است باز چشمم
بÇلكه نÇيست, خدا آن ولي ميبيني, تو آري ميفرمايند: او به حضرت و ميكنم

است/ ابليس
سÇرابت بÇه نÇفريبد بÇيابان غÇول تÇÇا هشدار باديه اين از سرآب است دور
هÇمه نÇيست, تÇفاوتي چÇندان دل چشÇم بÇودن بÇاز در كاهن و عارف ميان
در ديده ديگري آن و دارد نوراني ملكوت به نظر يكي كه است آن در اختالف
چشم كشيدهو رياضت معنوي مربي نظارت تحت اجازهو با لي او ظلماني/ ملكوت
نÇفساني هÇواهÇاي سÇاÄقه بÇه و خود سر دومي و ماليده, مكاشفه توتياي را دلش
از را سالك ميتواند كه است مرشد ولي پيروواليت باطن تنها است/ كرده اقي مش

نمايد/ نايل كمال به و دهد عبور مهالك كليه از و برهاند ضاللت ظلمات
رفته روشني اشارتهاي خليلاهللا ابراهيم معنوي ل تحو سير بر مجيد درقرآن



ì1 (ص) ا كرم رسول حيات قوس

از پس و بست كمر بتان قلع به خورد, شير واليت پستان از زآنكه پس چهسان  كه
چشÇم سÇرانÇجام تÇا افشرد تصميمش سر بر پا آنقدر و شتافت مراقبه گنج به آن
تÇحول سÇير در و نÇمود نظر زمين و آسمانها نوراني ملكوت بر و شد باز باطنش
را هÇمان و يÇافت سÇتارهاي بÇهقدر را رحÇماني تجليات شعاع ابتدا خويش باطني
از كÇرد, مشÇاهده دلش آسمان در را ماه ديگر بار چون اما پنداشت; خود خداي
در اما انگاشت خويش خداي را ماه و كرد, توبه خويش قبلي معرفت محدوديت
جÇلوهاي كÇه هÇربار و گشÇود, حÇقيقي شمس شعاع بر ديده و نپاييد نيز مقام اين
مربي ارشاد بهيÔمن اما گفت/ ربي" "هذا دانسته اني رب تجلي اوج را همان ديد نوراني
عÇبور مدارج اين ه كلي از نكرده, وقوف مراحل اين از يك هيچ در خود, معنوي

/7ì آية انعام, سورة /1

در وجود درياي قعر از را مقصود گوهر گويان 1" لين ف Ð Öاال ب ح Ôا ال ///" باالخره تا  كرد
فرموده, مشاهده كيف و بيكم را احديت حضرت تجليات انوار و كشيده آغوش
و نوشيد باقي ساقي دست از فنا شراب و يافته رهايي خفي و جلي شرك از يكباره
Ôت Öه جَّ و ني ا كون ر Öش Ôت ا م م Õ¾بري ني ا قوم, "يا كه: افكنده ملكوت و ملك در ندا سرمستانه

/79 Ç 78 آيات همان, /2

ركين"/2 Öش Ôالم ن م انا ما و Hنيفح ض Öر  Öواال موات السَّ رط ف ي لذل هي Öج و

و ابÇراهÇيم سÇان و سÇيرت بÇه نيز محمد(ص) عزلتگزيني و خلوتنشيني
روايت در است/ شÇده واقÇع دوران ولي و زمÇان خÇضر نÇظارت تÇحت و موسي

/ë ص واحدي, النزول, اسباب /3

بÇود/"3 داده تمامي انس خلوت با را رسولش "خدا است: آمده عايشه المÆمنين ام
ياد گوشهنشيني ايام و تحنث دوران به قان محق و خان مور نزد كه است ايام همين
از است/ مكاشفات آغاز آن پايان و يافت ادامه تمام پنجسال دوران اين ميشود/
نÇورانÇيت حÇصول مÇرحÇله "نÇخستين فرمود كه است روايت الم عليهالس معصوم
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/30ì ص ,2 ج الهدي, سبيل /1

از "بد¾الوحي" فصل در خود صحيح در بخاري بود"1 صالحه رÅياي رسولخدا,
آغÇاز بر م مقد امي اي و دوران اين پايان در كه ميكند نقل عايشه المÆمنين ام قول
سÇپيده بÇهروشني كÇه ميكرد مشاهداتي پيغمبر ÇÇ قبل ششماه تا يكسال ÇÇ وحي

/23ê ص سيره, هشام, ابن نيز و /2

بود2/ سحرگاهان
سÇختي و تÇند تپشهاي به را رسول مبارك قلب كمكم مشاهدات اين ت شد

/231 ص ,1 ج الكبري, الخصايص سيوطي, /3

افكند3/
مÇيكشي خÇÇمار خÇÇانه بÇÇه خÇÇلوتم از هÇÇÇردمبهيادآنلبميگونوچشممست

/êë ص ,1 ج العرفان, مناهل /ê

بود4 شده بصير داناي يك و كامل عارف يك زمان اين در د(ص) محم آري
افكندهام, اقامت رحل پروردگارم (نزد سقين" ي و مني ع Öط Ôي ربي ند ع Ôبيت ا" ميفرمود:  كه
و درخÇواب سÇرم (ديÇده قلبي" ينام ال و عيني, "تنام و ميآشاماند)/ و ميخوراند مرا

/2ê ص مناقب, آشوب, شهر ابن /ë

است)5/ بيدار دلم ديده
اهللا "ولي سÇالگي چÇهل آسÇتانه در بÇعثت, از پيش د(ص) محم ترديد بدون
امÇر بر اصطفا بر داير ازلي مشيت از كه آن بدون بود, شده خويش عصر االعظم"

باشد/ داشته وقوفي كمتر خويش رسالت عظيم
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وي از مراسالتي انضمام به

اسفنديار محمودرضا

از رعليشاه" مظف" طريقتي لقب به ملقب و كاظم د محم ميرزا فرزند دتقي محم
كÇرمان در اجÇدادش و بÇود كÇرمان او مÇوطن و مولد است/ ر متأخ عرفاي اعاظم
در و بÇود روزگÇار سرآمد علم اين در نيز او خود و داشتند اشتغال طبابت بهشغل

ميورزيد/ مبادرت امر اين به لزوم برحسب خود زندگي طول
مختلف رشتههاي در و پرداخته كمال و فضل تحصيل به نوجواني اوان از او
تي امعيÇج و/// فÇقه و اصÇول تÇا ريÇاضيات و طÇبيعيات از نÇقلي و عÇÇقلي عÇÇلوم
از جمعي روزه همه و گرديد ذوفنون سان مدر جملة از <و بود/ يافته شگفتانگيز
اشراقيين بر حقايق مباحثة هنگام و ميشدند حاضر افادتش مجلس در علوم طلبة

,3 ج تÇهران, سÇنايي, مÇحجوب, جعفر محمد بهتصحيح الحقاÄق, طراÄق شيرازي; معصوم محمد /1
/207 ص

ميزد/>1 پهلو رواقيين و
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خود كه ديني عالمان از يكي كه بود جايي تا ديني علوم در او ر تبح و توانايي
و خود فرزند نصيحت در بود, خود زمان مجتهدان از و م مقد و مسلم فقه اصول در
كه دانايي علمو همه با كرماني تقي د محم <ميرزا ميگفت: عرفا با مصاحبت از منع
و داد فريب را او بيسوادي امي درويش نميشوند, او شا گرد نفر صد من همچون

همان/ /1

برد/>1 بيرون علما ميان از
را رعليشاه ظفÇم حقيقتجوي روح تشنگي ظاهري, علوم ا كمال و تحصيل
ظن و مجاز وادي از اينرو از كرد/ فروزانتر او در را طلب آتش بلكه ننشاند, فرو
از زدو ضمير روشن پيري دامن در طلب دست نهادو يقين حقيقتو ديار به پاي
مÇجذوب و كÇرد طلب را خود مشتاق جان و روح مداواي باطن طبيب آن همت
و رسيد رونقعليشاه و نورعليشاه باهللا, عارفان خدمت به و گرديد/ مشتاقعليشاه
از پس فرمود/ ارشاد و تلقين را ايشان رونقعليشاه نورعليشاه, جناب حسباالمر
انÇفاس يÇمن از و نمود سلوك مشتاقعليشاه مالزمت و خدمت در سال چند آن
و ظÇاهري عÇلوم از و گشت پÇا ك شكوك و اوهام لوث از پا كان اساس واليت
رخصت آنگاه رسيد/ قصوي درجة و اعلي مرتبة به و درگذشت صوري  كماالت

/ê83ص تهران, اول, چاپ سنايي, السياحه, بستان شيرواني; زينالعابدين حاج مستعليشاه, /2

گرديد/2 مأمور عباد هدايت به و يافت ارشاد
كرمان, قشري نمايان روحاني از عبداهللا مال تحريك به مشتاقعليشاه جناب

/207 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /3

جÇناب ايشان, شهادت از پس رسيد/3 بهشهادت ق / ه 120ì سال رمضان ماه در
را آن و داد ترتيب ديواني درد و محنت ت شد از و شد منقلب بسيار رعليشاه مظف
كÇرده اشÇاره چنين امر اين به او خود چنانكه گردانيد/ مزين مشتاقعليشاه بهنام
عÇلي ولي شÇاه حÇضرت مشÇتاق, كÇثيرالسÇعادت شÇهادت فÇÇقرة <چÇÇون است:
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دل مÇصيبت, ايÇن سÇوز جÇان آتش و افتاد فاق ات Ç العلي ه سر س قد Ç مشتاقعلي
مĤثر محبت خاطر داشت, بيطاقت را رعلي مظف ايشان, آستان بنده منزل محبت
نام و سامي اسم به ي مسم آن ات غزلي مقاطع كه ديواني كه ديد اين در را خود تسلي
شد شروع ق] / [ه 120ì سنة محرم اواخر در گرداند/ مرتب باشد حضرت آن نامي
مÇحترم د يÇس و م رÇمك فرزند بودم, ات غزلي نظم مشغول كه مدت عرض آن در و
Ç نعمتعلي درويش به الملقب الحسيني, حيم عبدالر ميرزا العظام, السادات سالله
شÇهر يÇازدهم االثÇنين ليÇل¹ در و شÇده كÇتاب تÇحرير د تعهÇم Ç تÇÇعالي اهللا ÇÇقه وف
فÇرزند رقÇم مشكÇين خÇامه بر شريف ديوان اين اتمام سال همين ذيقعد¸الحرام
در كه بود حضرت آن اساس قدسي انفاس بركت از والحق گرديد جاري مشاراليه

سÇعدي, ربÇاني, حÇامد تÇصحيح بÇه السÇياح¹, ريÇاض شيروانÇي; زينالعابدين حاج مستعليشاه, /1
/ëê8ص

رسيد/>1 اتمام به جميل نظم اين به جليل ديوان اين قليل زمان اين
زنÇدگي زماني مقطع كه مينمايد ضروري اينجا در نكته اين توضيح و ذ كر
و مÇعصومعليشاه تÇوسط ف, صوÇت احياي نهضت دورة همان يعني رعليشاه, مظف
كه است دورهاي يعني است/ خاصي وضعيت داراي تاريخي جهت از نورعليشاه,
در خÇونيني جÇنگهاي و است گرفته باال كشور در حكومت و قدرت سر بر نزاع
پريشان و آشفته بسيار حكومت اهل خيال و خاطر و ميدهد روي مختلف نقاط
قدرت بالطبع و خاص سنتي نفوذ از كه قشري علماي از گروهي ميان اين در است/
و كÇردهانÇد/ پÇيدا ويÇژهاي اهÇميت برخوردارنÇد, عوام ميان در مالحظهاي قابل
نميبينند صالح چندان كردهاند, جلوس حكومت تختلرزان بر تازه كه حا كماني

كنند/ مقاومت متنفذ, قشري عالم ه عد اين خواستهاي مقابل در تا
و معصومعليشاه جمله از عارفان از شماري كه است احوال اوضاعو همين در
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غÇارت و اذيت و آزار مÇورد ديگÇر هاي عد و ميرسند شهادت به مشتاقعليشاه
سعايت به كه است نزديك حتي و ميگيرند/ قرار افترا و تهمت و خانمان و اموال
دست از را خود جان نيز رعليشاه مظف قاجار آقامحمدخان نزد در عبداهللا مال همان

/ê83 ص السياحه, بستان /1

بدهد/1
دوره ايÇن ظÇاهري و ذ تنفÇم عÇالم فÇتحعليشاه, رسÇيدن قÇÇدرت بÇÇه از پس
همچون ÇÇ خود ماقبل ظاهري عالمان ديگر همانند كه كرمانشاهي آقامحمدعلي
كاشانيو فيض محسن مال و صدرا مال همانند بزرگواراني اذيت آزارو به كه  كساني
مÇعني, و معرفت و عشق بازار گرمي از ÇÇ بودند پرداخته و/// اردستاني صادق مال
كمر ميبيند, مجاز و صورت اهل بازار كسادي مايه را آن و است هراس و بيم در

ميبندد/ عارفان آزار و قتل به
بياساس هامهاي ات با معصومعليشاه, رساندن شهادت به از بعد علي آقامحمد
تÇهران به كرمان از رعليشاه مظف احضار به مجبور را فتحعليشاه فراوان, اصرار با و
واضح سلطاني محضر در رعليشاه مظف مقال صدق و حال حقيقت آنكه <با  كرد/
چون شد, محقق خاقاني بسطت سپهر حضرت در عداوت/// و اغراض و  گرديد
و دستي مملكت تخوم در را اعتمادالدوله ابراهيمخان حاجي و بود دولت ابتداي
كÇرمانشاهان بÇه او نزد را رعلي مظف آقامحمدعلي, خواهش بر كه بود آن او ميل

/208 ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /2

آن <در نمود/ تسليم آقامحمدعلي به را مظفرعليشاه جناب فتحعليشاه, بفرستد/>2
شÇديدي مÇرض آقامحمدعلي] =] ميزبان الصدق خلف آقامحمود, جناب اوقات
ارادت و اخالص مزيد و كرد معالجه را ايشان وجه احسن به رعليشاه مظف و داشت
بÇالجمله زدنÇد وي دامÇان به ارادت دست G سر جمعي واسطه آن به و گرديد وي
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مسÇموم را Çاني رب عارف آن رسانيد, بههم اطالع امر اين بر [آقامحمدعلي] چون
ارتÇحال جÇاودان سÇراي بÇه گذران جهان اين از ق] / [ه 121ë سال در [و] نموده

/208 ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /1

نمود/>1
هÇم ذيÇل مÇوارد بÇه بايد مشتاقيه عالوهبرديوان رعليشاه مظف جناب آثار از

كرد: اشاره
اين از است/ حقيقت اهل مذاق بر و حمد سورة تفسير در كه البحار: Çمجمع

الدين محي مكتب بر احاطه و عرفاني تفسير در رعليشاه مظف جناب تسلط آثار اثر
هويداست/ روايات و احاديث نيز و

سروده مثنوي قالب در و است نظم به و حمد سورة تفسير در بحراالسرار: Ç

است/ سياقمجمعالبحار به محتوي نظر از و است شده
در ه نانيÇج و ه لساني عبادت و ه قلبي طاعت روش <در احمر: كبريت رسالة Ç

/ëê8 ص السياحه, رياض /2

دستورالعملهاي درحقيقت كه است, رمز>2 طريق به ه اللهي نعمت سلسلة طريقت
ميباشد/ ه نعمتاللهي سلسله طريقتي

از ديگري آثار كه ساخت خاطرنشان بايد شد, اشاره Hفوق كه آنچه عالوهبر
جستجويي با نگارنده كه است آمده بهشمار او مÆلفات از نيز خالص¹العلوم جمله
حÇاج اما است نيافته را آن است داشته رعليشاه مظف آثار خطي نسخههاي در  كه
كتابي را جناب <آن ميكند: ياد كتاب آن از صورت اين به شيرواني زينالعابدين

همان/ /3

احتمال ه>3 نقلي و عقليه علوم بر است مشتمل [ كه] خالص¹العلوم به ي مسم است
احÇجار خاصيت و طب علم در كه باشد كتابنوراالنوار همان اثر اين كه ميرود

است/ شده تأليف نظم بهصورت
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آن از چنين درطراÄق كه است رعليشاه مظف جناب از ديگري اثر نام افيونيه: Ç

/208 ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /1

از كه رساله اين دارد/>1 نامافيونيه به طبابت در مختصري ديگر <و است: شده ياد
كتابخانه در رعليشاه, مظف آثار خطي مجموعه يك در نميكند, تجاوز صفحه دو

است/ موجود ملك
دانست, رعليشاه ظفÇم جÇناب از را آن مÇيتوان ÁتماÇاح كه آثاري ديگر از
حÇضرات كÇلمات توضيح و تحقيق در كه بخش دو در مختصر است مجموعهاي
شريف كتاب از Ç الم الس عليه Ç اميرمÆمنان بخصوص Ç الم الس عليهم Ç اطهار اÄمة
چاپ به انشا¾اهللا كه شده تصحيح اينجانب توسط و است شده تأليف ودرر, غرر

ميرسد/
بÇرجÇاي آثار زمرة در نيز و/// صدقعلي درويش به جناب آن مراسالت Ç

انتهايديوان در نوربخش جواد دكتر آقاي توسط كه ميگردد محسوب او از مانده
است/ شده چاپ مشتاقيه

بيشتر آشنايي Hخصوص گونا گون, جهات از مراسالت اين اهميت به ه باتوج
اين در كه ي خاص شوريدگي و معارف جذابيت و رعليشاه مظف جناب شخصيت با
مÇجموعه ايÇن قÇبلي ويرايش و تصحيح در كه آنجا از نيز و ميشود, ديده نامهها

شديم/ مراسالت اين د مجد تصحيح به م مصم است, موجود نواقصي
جستهايم: بهره نسخه چهار از مجموعه اين تصحيح در

دكÇتر آقÇاي تÇوسط كÇه است مÇجموعهاي هÇمان واقÇع در كه نسخهالف: Ç1

مÇراسÇله ì شÇامل و است/ رسÇيده چÇاپ بÇه مشÇتاقيه انتهايديوان در نوربخش
ايÇن و بÇاشد مÇراسÇله 8 بÇايد مجموعه اين كه است اين بر ما گمان البته ميباشد/
تعيين درست مراسلهها از بعضي ذيل و صدر كه است شده ناشي آنجا از اختالف
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است/ نشده
نامةعرفاني عنوان تحت خطي, آثار مجموعه يك در نسخه اين ب: نسخه Ç2

رسالههاي و نامهها از مجموعهاي و دارد/ قرار ملك كتابخانه در ê779 شمارة به
از بخشي صدقعلي> به رعليشاه مظف <نامههاي كه است مختلف مÆلفان از عرفاني

ميباشد/ مجموعه اين
بÇه مÇراسÇالت اين كه داراست را بعد به دوم مراسلة از نسخه اين ج: نسخه Ç3

< كاتب, ميرسد: پايان به صات مشخ اين با مجموعه يك در همراهديوانمشتاقيه
شÇهر هÇفتم چÇهارشنبة يÇوم في الطهراني, محمدرضا اليزدي, الحسين محمد ابن

شد/ داده بنده به پازوكي دكتر آقاي ارجمند استاد توسط نسخه اين /1

آله/>1 و عليه اهللا صلي النبويه, الهجر¸ من 1273 سنة شهور من ب المرج رجب
مجموعه از بخشي داراست, را بعد به سوم مراسله از كه نسخه اين د: نسخه Çê

اين دارد/ قرار ملك كتابخانه در ëêìë شمارة به كه است رعليشاه مظف جناب آثار
االسÇرار, بÇحر افÇيونيه, رسÇالة كبريتاحمر, البحار, مجمع شامل, كه مجموعه
وكرسينامه نامهايازنورعليشاه ما), نظر مورد (نسخة مراسالت ه, ديوانمظفري

شده كتابت /ق ه 128ê سال به ربيع د محم خواجه بن محمدحسين توسط ميباشد,
است/

از نيز ديگري نامة صدقعلي, درويش به مظفرعليشاه نامههاي از غير به البته
مشÇتاقعليشاه, جÇناب شÇهادت واقÇعه از بÇعد كه نورعليشاه جناب به جناب آن
ديÇوان ابÇتداي در نÇوربخش دكÇتر آقÇاي نيز را نامه اين آوردهايم/ شده نگاشته
از Hنيزعين استوطراÄق كتابطراÄق از كردهاند نقل ايشان آنچه آوردهاند/ مشتاقيه

<مÇيرعبدالحÇميد, احÇوال نÇقل ضÇمن كرمانشاهي, آقامحمدعلي  كتابخيراتيه
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/179 و 180 صص الحقايق, طراÄق /1

درخÇيراتÇيه كÇه مكÇتوب ايÇن كامل صورت البته است/1 آورده معصومعليشاه>

/ 89 Ç 83 صص ,1 ج ل, او چاپ قم, انصاريان, خيراتيه, آقامحمدعلي; كرمانشاهي, /2

دكÇتر آقÇاي چÇاپ مشÇتاقيه, ديÇوان در آن تÇبع بÇه و درطراÇÄق است,2 موجود
است/ آمده ناقص شكل به نوربخش,

نÇامه ايÇن خÇطي نسÇخة يافتن به موفق فراوان جستجوي عليرغم فانه متأس
قسÇمتهاي و كردهايم نقل كتابخيراتيه از را نامه كامل صورت بهناچار, و نشديم
مراسله چند نامه, اين عالوهبر اينجا در نمودهايم/ مقابله كتابطراÄق با را مشترك
خÇود بÇر پÇايان در ميگردد/ تقديم نيز صدقعلي درويش به مظفرعليشاه جناب
مÇوارد از بسÇياري در كه پازوكي شهرام دكتر آقاي ارجمند استاد از ميدانم الزم

نمايم/ تشكر نمودهاند, طريق اراÄه و راهنمايي
وفيق الت اهللا من و

1
̧المحققين,مظفرعليشاهÇرضواناهللاعليهÇنوشتند كهقدو رقعهاي

اهللا عشق صفا و صدق با عاشق اي اهللا عشÇق وفا و مهر با صادق اي
اهللا عشÇق خÇفا اسÇرار مÇخزن اي توست دل Gكنز كنت سر  گنجينة

بفيض/ ب: /3
االهم/ بفيضه د: /ê

هطفÔلÇ ب Ôاه دÇ ه و تم4 Ñاال 3 هضل ف ب اهللا Ôه ق فَّ و Ç قدم ثابت صادق كرم, خاندان فرزند
م/ ع Ñ Öاال
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الصاد! و بالنون Ç باد غم و هم از منجلي سينهاش آيينة همواره
مÇرغوب مكÇتوب كÇه ميدارد اقتضا محبت راي مشهود دعا ابالغ از بعد و
باطن و ظاهر اعتدال و سالمتي از و رسيد/ شريف محبوب مطلوب وقتي در لطيف
و عظمت باوجود و عظيم و بزرگ امري حق, امر چون گرديد/ مشعوف و مسرور
و هوا و نفس عبدة كه دنيا اهل نظر در معنوي كمال و جمال و ذاتي حسن و بزرگي
و دني امري باطل امر مينمايدو ناقص قبيحو حقيرو صغيرو دغايند, ابليس مردة
ميكند/ جلوه شريف و عالي كوتهنظران درنظر قباحت, و شناعت باوجود و شنيع
بيپرده مطلق صدق و محض حق ا گر طغيان, و جهل [و] بطالن جنود وفور به نظر

بكند/ د: بكند/ نگذاشت ج: /1
بگذشت/ ج: /2

هال ك منشأ تكذيب2 اين و نكند1 تكذيب كه كسي كمتر شود گفته كنده پوست و

احوال/ بر ج: /3
هذا/ ج: /ê

مراعا¸ المقدمه, هذه4 علي بنا¾ ميگردد/ طالبين ضعفاي اضمحالل3 و كثير جمعي

للحج¹/ Hاتمام د: /ë

بÇا مÇدارا و رفÇق و سلوك و سكون رعايت شقيا¾; Ñاال علي الحج5¹ اتمام و للضعفا
است/ شÇريعت قÇاعدة و حكÇمت قانون مطابق دوست, و دشمن و عام و خاص

توتي/ اصل: /ì
توتي/ اصل: /7

حكÇمت كÇه هÇركس بÇه و مÇيبخشد حكÇمت بخواهÇد كه هركس به <او :2ì9 آيه بقره, سوره / 8
دادهاند/> بسيارش خير بيشك باشند بخشيده

8/<Gكثير GرÖي خ ي وت Ôا Öد ق ف ¹ م Öك الح 7 ت ÖÆÔي Öن م و Ô¾Ðا شي Öن م ¹ م Öك الح 6 تيÆ Ôي> سبحانه: Ç قالاهللا

/73 ص ,1373 تهران, دوم, چاپ آروين, غني, و قزويني تصحيح حافظ, ديوان /9

است حرف دو اين تفسير گيتي دو آسايش
مÇدارا9 دشÇÇمنان بÇÇا ت روÇÇم دوسÇÇتان بÇÇا
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جÇواب در Ç Çالم والس الصÇلو¸ عÇليه Ç مرتضي علي موالنا اوليا, شاه حضرت

اوالده/ و عليه اهللا لعن¹ ابوسفيان ب: /1
تحريص/ د: ج, ب, /2

محبي/ ج: الف, /3

ر مÇ الثَّ 3 ني ت Öج Ôم> فرمودند: ميكرد, معارضه بر تحريض2 را جناب آن كه ابوسفيان1

اتباعها/ ج: /ê
صنديقي/ از ج: /ë

را ديگÇري زمÇين كÇه است كشاورزي همچون چيند نارسيده را ميوه كه <آن :ë خطبه البالغه, نهج /ì
گزيند>/ كشت براي

او/ اصل: /7

آن7 رسÇيدن از پÇيش را مÇيوه <آنكÇه يعني: 6< ه 5أرض بغير ارع كالز ها4 يناع اء وقت رÖي غ ب

و اظÇهار يÇعني مÇيكند> خÇود زمين غير در زراعت كه است كسي مثل ميچيند

در/ ج: ب, الف, / 8

اال و مÇبطل از است باطل عاي اد مانند غيروقت, در محق شخص از8 حق ادعاي

يكدست/ ج: /9

همةخلق ا گرچه است باطل كنندوباطل, تكذيب9 خلق ا گرچهكل است حق,حق

اولوااللباب/ ذ كره ذلك الباقي ج: الولوااللباب/ ذ كر ذلك الباقي الف: /10
است>/ يادآوري خردمندان براي امر اين <در :21 آيه زمر, سوره /11

خÇالق عشÇق حضرت چون اب>11-10; لÖب× Ñ ÖالI ولي Ñ ال كÖري× ذل كل ذ× في نَّ اء> كنند/ تصديق

موال/ جناب ج: ب, /12

نÇه است آفÇرين عقل رسانيد, هم به موال12 جناب عشق هركس پس است عقل
مÇوال جÇناب و است جن ف تصر از جنون ديوانه, نه فرماست ديوانه و بيعقل,
اژدر ديÇوبندو مÇوال جÇناب و است ديو مغلوب ديوانه و است انس و جن خالق

ياعلي/ ياعلي ياعلي ج: ذوالفقار/ اال سيف ال االعلي فتي ال ب: الفو /13

بود)13/ مسطور رقعه حاشية در فقره (اين است/ شكاف
الم> والس>
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2

/Hايض كالمه من ديگر رقعة ج: فيضه/ اهللا ادام ديگر مراسلة ب: الفو /1

1ÇروحهÔروحاهللاÇ ه كالم من رقعهايديگر

الفيض/ واهب حمد بعد صحيح: كذا /2
نقيض/ و نواهب ج: /3

الم/ والس والصلوا¸ ج: /ê
مثلثا/ ج: /ë

امÇنا¾5 آله و المحمود المقام صاحب علي والصلوا¸4 والجود الفيض3 الواهب2 الحمد <بعد

احسÇن در گرامÇي مراسالت كه ميگردد تذكار صحيفه! صفحهنگار المعبود> اسرار

گرديد/ مشعوف شا كرو بينهايت نشÃات حاالتو ظهور بر اطالع از و رسيد اوان

ر/ مذك د: ج, /ì
خواطر/ ج: /7

عÇاطر خÇاطر7 متذكر6 عالي االذن حسب مختصر اين به بود روانه حامل چون و

اهاني/ ج: / 8

ترتيب است اره غد دنياي اهالي8 آن مظهر كه اماره نفس با جهاد در چون  گرديد/

البيت/ اهل ب: /9

Ç بÇيت9 اهÇÇل واليت حÇÇصين درع Á او مÇÇيبايد است; لوازم از جÇÇهاد اسÇÇلحة

پير/ ب: الف, /10

و مÇغفر آراسته, خود بر را پر10 چهار توجه آينه چهار پوشيده, را Ç الم عليهمالس

طرف/ ج: /11

استوار است خضوع قوس ظرف11 كه را قرب قربان گذاشته, سر بر را ت فتو خود
كمر بر را مدام ذ كر شمشير بسته, است الهامات تير محل كه را صدق ق د ص  كرده,

آويخته/ كمر بر ب: /12
شريعت/ ج: ب, الف, /13

و كÇف بÇر اعتقاد نيزة گرفته, همت چنگ بر را تمام فكر13 سپر آويخته,12 عزم
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جبه/ الف: /1
و/ ب: الف, /2

بادپا/ ج: /3

مÇخالفين حÇرب مÇتوجه سÇوار, شوق بادپيماي3 مركب بر2 سر, بر اعتماد چتر1

گردند/ د: /ê

گرديد/4 نابكار جهل لشكر يعني ار غد

چستي/ و د: ج, الف, /ë

كه چرا است, ات مهم اهم است جهادا كبر كه اينحرب چاال كيدر چستي5و
ظاهر مالحظة هنگام در و ميكند دستبرد ظاهر در مخالف باطن, به ه توج درحين
و مÇيشود صÇادر او از وسوسه عمل الهام, لباس در و مينمايد ف تصر باطن در

دوستي/ د: /ì

الريب عارف لهذا و ميرسد ظهور به او از دشمنان ت مضر دوست6 درصورت
فرموده: Ç ه ر س سَّ دÔق Ç الغيب لسان حضرت

مسÇتي و عشÇق اسÇرار مگوييد مدعي با
خÇودپرستي درد در بÇميرد بÇيخبر تÇÇا

/230 ص حافظ, ديوان /7

است كفر نشان خامي طريقت مذهب در
چاال كياستوچستي7 آريطريقرندي

Ôهول Ôرس و اهللا وا Ôأطيع و فلحون/ Ôت كÔم لَّ ع ل Gكثير هللاI وا ÔرÔك ÖذI و تÔوا Ôب Öاث ف ¹Ã ف ÖمÔقيت ل ذا ا نÔوا آم ذين الَّ ها اي <يا

ثÇابتقدم شÇديد, رو در رو دشÇمن] [از گÇروهي با چو مÆمنان <اي êì Ç êë آيات انفال, سورة / 8
و كÇنيد اطÇاعت او پÇيامبر و خداوند از و شويد رستگار كه باشد كنيد ياد بسيار را خداوند و باشيد
كه كنيد شكيبايي و ميرود باد بر شوكتتان و شأن و شد خواهيد بددل كه باشيد نداشته كلمه اختالف

است/> شكيبايان با خداوند

8/< رين اب الصَّ ع م اهللا نَّ اء Ðوا Ôرب ÖصI و ÖمÔك Ôريح ب ه Öذت و لÔوا ش Öف ت ف وا Ôع از نت ال و

در را هÇمه است Ç Çالم ليهالسÇع Ç امÇام ظÇهور زمان در كه جهاداصغر قواعد
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داشت; ملحوظ بايد جهادا كبر

اين/ و ج: /1
و رستم كار دو هر ج: است/ اسكندر و رستم كار دو هر ب: است/ حيدر و رستم كار دو هر الف: /2

است/ حيدر كار دو هر

است2 حيدر و است رستم كار دو هر است اصغر آن1 است جهادا كبر اين

شÇهيد حسÇين و مÇجتبي حسن و زهرا فاطمه و مرتضي علي مصطفي, يار چهار + ج: ب, الف, /3
معاويه/ و عثمان و عمر و ابابكر نه  كربالست

العباد!3 ب رب باد مستدام سعادت و توفيق ايام

3

است/ نوشته صادق ميرزا مرحوم به مرحوم آن كه مراسلة Hايض ج: الف, /ê

4Çراهللامرقده ونÇمراسلةديگركهبهصحيفهتحريرنگارشفرمودهاندHايض

شريفش/ د: /ë

بهاحسن لطيفش5 اسم كه را االركان صادق اللسان صادق الجنان صادق فرزند

آورديم>/ پديد بلند و راستين آوازه آنان براي و ///> :ë0 آيه مريم, سوره /ì

درحÇين 6<Hيلع Hق Öد ص ان سل Öم Ôه ل لÖنا ع ج و> كه: ميشود مستفاد شريفه آية اين از وجهي

شجع/ الف: /7

درنهايت مهري سجع7 كه ا حق و شد ملهم محكمه آية اين به ضعيف فقير تحرير
حكم به فيكون> < كن منشي كه وقتي آن در همانا ميشود/ فرزند آن براي از لطافت

مينويسد>/ آنچه و قلم به سوگند <نون, :1 آيه قلم, سوره / 8

بÇهواسÇطة را قرآني كلمان دقايق و فرقاني آيات حقايق 8< ون ÔرÔط Öس ي ا م و مل ق Öال و <نون

Ôهن اء و> كه ه كلي واليت اجمال الكتاب م Ôا از يعني مينگاشت محفوظ لوح بر اعلي قلم

ماست>/ نزد در امالكتاب در و است حكمتآميز و مرتبه بلند <آن ê آيه زخرف, سوره /9

ام م ا في Ôاه ين ص Öح ا ¾ Öي ش كÔلَّ و> كه ه كلي ت نبو مبين كتاب در كيم>9 ح لي ع ل ينا دل اب ت الك مÔا في
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برشماردهايم>/ روشنگر كتابي در را چيز همه و ///> :12 آيه , Ðي×س سوره /1
امين/ فرزند ب: /2

آيت ايÇن آيÇين2 صÇدق فرزند آن يمين حرز و نگين نقش ميداد, جلوه بين>1 Ôم

[است]/ فرموده مقرر را متين

مناقبش/ بعضي در كه فرزندي ج: /3
تقرير/ د: ج, ب, /ê

كÇه آن اعÇالم افتاد, تحرير4 وقت حكم به مناقبش از3 بعضي كه را فرزندي

آيه/ در ج: /ë

گرديده اتحاد عشقو وقلم وداد5 صدقو خامة نگاشته كه محبتترا كيب مكاتيب
رسÇيد/ هم به اطالع مضامين بر و نمود وصول جلوه زمان احسن در هريك بود,
مÇنزل در كÇه نميدانÇند ميدهد, رو[ي] كه عشواتي كه بودند نموده قلمي كه اين
اين ميفهمد ضعيف اين آنچه فرزندا! فرمودهاند; توحيد منزل به عود يا بقاست

تعين/ ج: ب, الف, /ì
تشخص/ د: /7

در كÇه مÇيدانÇي شخصي را خود و است برقرار تو تشخيص7 و يقين6 تا كه است
در خÇود سير و خود منزل در خود نزول و خود منزل و خود از و مقامي و منزل
و خود قلندري و خود بقاي و خود فناي و خود توحيد در همچنين و خود باطن

شيخي/ ج: / 8

خبر خود از و بيخبري او از داري نظر خود بخشي8 گري و خود ارشادي صاحب

خÇود از و بÇيخبري او از خÇبرداري, خÇود, خÇبرداري و خÇود نÇظر و خÇÇود بÇÇخشيگري د: /9
خبرداري/

داري/9
نهديناست نه كشفويقيننهمعرفت است آيÇين فÇقر و شيوه فنا كه را آن

خدا ماند خدا همين زميان شد او
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تÇهران, توس, مواليي, سرور محمد دكتر تصحيح الصوفيه, طبقات انصاري; عبداهللا خواجه ك: ر/ /1
/ëëë ص ,13ì2

راز درگÇلشن Ç ه رÇ س س دÇÔق Ç شÇبستري شيخ كه است اين اهللا>1 هو تمَّ اذا Ôالفقر>

فرموده:

ل, او چاپ ما, نشريات كياني, محسن و مجاهد احمد اهتمام به راز, گلشن شبستري; محمود شيخ /2
/821 بيت ,1371 تهران

انÇدرآنبÇيندچهسوداست2 چÇوخودرا است زدود را دل آيÇÇÇÇينه ا گÇÇÇÇÇÇÇÇر

نمايي/ ب: /3
چه/ د: ج, ب, /ê

/839 بيت راز, گلشن /ë

خوديكفراستا گرخود4پÇارسايياست5 رهÇايي3است خÇود از شÇدن خراباتي

ميفرمايد: Ç ه ر س س دÔق Ç حافظ خواجه جناب

/230 ص حافظ, ديوان /ì

رستي>6 كه مبين را خود بگفتم <يكنكتهات
مملكت عشق سلطان رفتو ميان از ه بالكلي شخص خودي چون آري! آري!
است مÇطلق مختار كه آنجا از شد متمكن دل تخت بر و نمود تسخير را او وجود

خÇداونÇد آن از آيÇد] [پÇاسخ كيست? آن از فرمانروايي امروز آيد] [ندا ///> :1ì آيه غافر, سوره /7
است>/ قهار يگانه

گÇاهي مÇيفرمايد/ جÇواب در 7< ار ه الق د اح الو× هللا> خود و ميگويد لÖك> Ôم Öال ن م ل> خود

;1ìì ص ,13ì0 م, وÇس چÇاپ تهران, ار, زو استعالمي, محمد دكتر تصحيح االوليا¾, تذكر¸ ك: ر/ / 8
بسطامي/ بايزيد به منسوب عبارتي

دل سÇمع بÇر ق> حÇ Öال <أنا زمÇاني و ميرساند هوش گوش به 8< âني Öأ ش مظ Öع ا ا م× اني بÖح× Ôس>

صدقه/ ج: /9
انسان/ د: /10

ميرسيد/ ج: /11

كه ميكنند گمان محجوبين ميرسد11 ظهور به ايشان10 خرقه9 از چون و ميخواند
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ميكند, صحو به رجوع سكر از شخص آن چون لهذا ميگويد/ را سخنان اين انسان
ميگويد:

كشÇتنم بÇبايد گويم چنين تÇنم گر بÇا من و تن از ه منز حق

لسان/ د: /1

گÇاهي و است قÇاصر آن تÇقرير از انسÇان1 كه است طوري طور اين فوق و

اهللا/ نعمت درويشان ب: الف, /2

Ç ه رÇ س س دÇÔق Ç نÇعمتاهللا2 خÇاندان درويشÇان از بÇعضي رÇس مذاق به آن چاشني
تقديرات نرسيدن ظهور به بخصوص نيست/ آن بيان حد را ضعيف اين و ميريزد

كتابي/ ج: /3

كتاب3 دو را خدا كه باشد بوده معلوم بودند/ فرموده آيات محبت خامه نگاشته  كه
دويÇم و نÇيست اثÇبات و محو آن در و است امالكتاب كه قضا كتاب يكي است:

فرمودهاند: چنانچه ميباشد اثبات و محو او در كه قدر  كتاب

اوست>/ نزد الكتاب ام و مينگارد يا ميزدايد بخواهد را آنچه خداوند <و :39 آيه رعد, سوره /ê

را بدأ قول قين محق تقريب اين به و 4< اب ت× الك مÔا Ôده Öن ع و Ôت ب Öث Ôي و Ô¾شا اي م× Ôاهللا محÔو ي <و

از/ ج: /ë

Ç عليهم اهللا صلوات Ç عصمت اهل از بدأ صحت در احاديث5 و فرمودهاند تصحيح
لوح بÇر كه باشد بسا است عبور مقامي همه بر را سالك چون و پيوسته صدور به

لوح/ آن از ج: /ì

و رساند هم به اطالع شده ثبت آن6 در كه نقوشي بر و افتد گذارش اثبات و محو
ماند بيخبر محو از او گيرد تعلق نقش آن محو به يزل لم ارادة و ازل حكمت چون

حديث/ ج: /7

Ç عليهم اهللا صلوات Ç عصمت اهل احاديث7 در لهذا داند/ ثابت همچنان را محو و
حكÇايت البته بدأ/ به اقرار به آنكه مگر نشد مبعوث پيغمبري هيچ كه شده وارد
قÇوم به دفعه چند كه شده شريف سمع مسموع Ç عليهالسالم آله و نبينا علي Ç نوح
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مÇرتبه هÇر در و نÇرسيد ظهور به وعده وقت در و داد عذاب و هال ك خبر خود

بجهت/ همه ج: /1

ايÇنها1 رسÇيد/ آنÇچه رسÇيد ظÇهور بÇه آخر دفعه در و برگشتند او قوم از جمعي

طيب/ د: ج, /2

خبيث2 و شود جدا كور از صاف و رسد هم به ممتحن مÆمن كه است آن بهجهت

خبيث/ د: ج, /3
ز/ ممي د: /ê

كند///>/ جدا پليد از را خداوندپا ك <تا 37 آيه انفال, سوره /ë

;5< بي الط ن م بيث الخ Ôاهللا ميزي ل> گردد/ ز4 متمي طيب3 از

/12ì ص نگاه, غني, و قزويني تصحيح حافظ, ديوان /ì

مÇيان به آيد تجربه محك گر بود خوش
باشد6 غش او در كه هر شود سيهروي تا

استحابات/ ج: /7

فÇرمايد! محافظت گمراه كننده امتحانات7 از خود كرم از را همه موال جناب

چنانچه/ ج: / 8
العالمين/ رب صلوات آباÄه علي و عليه د: /9

ما/ تعليم بهجهت ج: /10

بÇيخبران مÇا10 بÇهجهت Ç عÇليه9 اهللا صÇلوات Ç Çاجدين الس د سي جناب چنانكه8
فرمودهاند:

رهاييبخش>/ گمراه كننده فتنههاي از مرا <خدايا الهموم: استكشاف في ;ëê دعاي سجاديه, صحيفه /11
اعمال/ در بعضي اذن ج: /12

در كÇه اعÇمال بÇعضي12 در اذن بÇخصوص الفÇتن>11 ت ضالÇم مÇن ني ج ن هم الل>

معدوده/ ج: /13
قلمي/ د: /1ê

جناب از يعني اعلي حضرت از هرچه بودند, فرموده مرقوم14 ده13 متعد مراسالت

االنام/ مفارق علي العالي ظليل ظل د: /1ë

و شÇده مÇقرر و امر Ç العالي15 ظلها دام Ç االطالق علي بخشي و استحقاق به مرشد
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ميان اين در را فقير است/ راضي آن به و ميداند حق ضعيف فقير اين شد, خواهد
مÇيدانÇيد شÇخص را خÇود شما ا گر نميداند/ شخصي را خود و نيست رايي هيچ

داريد/ اختيار
و مÇطلق مÇرشد جÇنب در تو و من بخشيگري و تو و من ارشاد عمرا! جانا,

بعينه/ مطلق مرشد جنب در الف: /1

و مطلق وجود و حق هستي جنب در توست و من وجود مانند بعينه1 مطلق بخشي

واال كرام/ التحي¹ عليه د: /2

حمه:2 الر عليه Ç سعدي شيخ قطعة مقام اين در ميآيد مناسب خوب چه
شÇاهنشهي قÇÇلب بÇÇر رهÇي گÇÇذشتند در پسÇر بÇا دهÇي رÇÇÄيس
زر كÇÇمرهاي اطÇÇلس قÇÇÇباهاي تÇبر و تÇيغ و ديÇد چÇاوشان پسر
تÇÇيرزن كش تÇÇركش غÇÇÇالمان زن نÇÇخجير كÇÇÇماندار يÇÇÇÇالن
كÇال خسÇروانÇي سÇرش بر يكي قÇÇبا پÇÇرنياني بÇÇرش در يكÇÇي
ديÇد فÇرومايه غÇايت بÇه را پÇدر ديÇد پايه و شوكت همه پسركان
گÇريخت در بÇيغولهاي بÇه هÇيبت ز بريخت ورنگش بگرديد  كهحالش

مÇهي بÇزرگان سر از سرداري به دهÇي بÇزرگ آخÇر گÇفت پسÇÇر
بÇيد چÇو هÇيبت بÇاد از بلرزيدي اميد بريدي جان از كه بودت چه
دهÇÇم در تÇÇا هست عÇÇزتم ولي دهام فÇرمان سÇاالر گÇÇفت پÇÇدر

آلودهاند/ د: /3

بÇودهانÇد مÇلك بÇÇارگاه در آسودهاند3 كÇÇه دهشت آن از بزرگان

چنان/ آن د: /ê

مÇينهي مÇنصبي خويشتن بر دهÇي كه در همچنان4 بيخبر اي تو

تÇهران, پÇنجم, چاپ فروغي, انتشارات آشتياني, اقبال عباس و فروغي محمدعلي سعدي, كليات /ë
/11ê ص بوستان; ,1370

آن5 بÇر نگÇويد مثالي سعدي آوران كه زبÇÇان حÇÇرفي نگÇÇÇÇفتند
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رÇس كÇه فرمايد كرامت دانا دل و بينا چشم و شنوا گوش را همه مولي جناب

مجاز/ د: /1
بازي/ د: ج, /2

لقا/ از و لقا بقاي باقي د: ارتقا و بقا باقي ج: /3

ارتÇقا3 و لقا و بقا باقي نشماريم! بازيچه2 را شير دم و نگيريم مجازي1 را حقيقت

ياعلي/ عليكمد: الم والس ياعلي ج: /ê

اهللا/4 رحم¹ و عليكم الم والس االعلي ياعلي

ê
است بهجنابنورعليشاهنوشته كهجنابمظفرعليشاه مراسلهاي

ربيعالمولود, شهر چهارم الثالثا¾ ليل¹ تاريخ به عريضه اين كه ميدارد عرضه

فرزند/ خيراتيه: /ë

و صÇدقعلي درويش فرزندي5 حضور محل در خانه بنده در بابك شهر محل از
اعÇال عÇالي پÇاي خا ك معروض ابوالحسن, ميرزا و صدقعلي, درويش برادران
كÇاشف <يÇا مهاجرت; غم و فراق درد از بنالم? درد كدام از نميدانم كه ميگردد

اندوهگينان>/ اندوه كنندة برطرف <اي المغمومين>: غم كاشف <يا طراÄق: /ì
صفتان>/ فرعون و ستمكاران كنندة <ايهال ك /7

ضعف از يا والفراعنه!>7 الجبابره مهلك <يا مخالفين; لجاج و عناد از يا المغمومين!>6

ضعيفان>/ كار كمك اي تو بر <سالم / 8

وحشت و قلب ضعف و دردسر از يا الضعفا!>8 معين يا عليك الم الس> موافقين; فتور و

ظلمات>/ در زدگان وحشت نور <اي كميل: دعاي الجنان, مفاتيح /9

الظلم!>9 في المستوحشين نور <يا ضعيف; اين دل
و مÇيباشد, خÇانهنشين كه ميشود ماه پنج Hتخمين كه آن ضعيف اين احوال
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ضعف و دارد, صعوبت اوقات اغلب ايستاده نماز كه است وجهي بر بدن ضعف
تكان منشأ باشد آن در ناخوشي فيالجمله كه چيزي استماع كه است حدي به قلب
ذ كÇر بر قدرت اوقات اغلب كه ي بهحد تا ميشود برغش مشرف و دل خوردن

ندارم/ هم  كردن
و Çني ع Öج رÇ ف و ني ث Öغ Ñا منين, ÖÆ Ôالم لÔوب Ôق ي ف ¹ن âكي الس ل زÖن Ôم ي×ا لوب, Ôالق ن Ã م Öط ت ك كر ذ ب Öن م <ي×ا

بÇه مÆÇمنان! دلهÇاي در سكÇون آورنÇدة فرود اي مييابد! اطمينان قلبها تو ياد با كه كسي <اي /1
هدايÇتت نور با مرا ناداني و جهل و كن! رحم من ضعف بر تواناييات با كن! رهايم و رس! فريادم

بفرما!>/ حفظ حمايتت كنف در مرا لطفت با و كن تدارك

1< Öكت ي اف ع× فن ك ي ف ك ف Öط Ôل ب ي ن Öظ ف ÖحI و تك داي ه نور ب ي ل Öه ج Öك ار دت و كت وَّ Ôق ب في Öع ض Öم ح ÖرI

هرچند/ طراÄق: /2
رمزي/ طراÄق: /3

نرسيده, خاطر به تدبيري3 بدهم تسكين را دل نوعي به كه كردم فكر هرچه2

شما/ همت طراÄق: /ê

ديوان شما4 نفس همت به كه ديدم آن در را خود دل تسكين شما كرم از باالخره
ميتوانÇم قلم بر را نامش نه آنكه نامي نام و سامي اسم به مقاطع و بشود اتي غزلي

كرد/ جاري خيراتيه: /ë

ب مخر كه نكرد5 جاري ميتوانم قلم بر نه و است حيات ماية نامش كه كرد جاري
علي خدا, راه شهيد االطالق, علي فياض حضرت اعني است, ثبات و طاقت اساس
كÇه است مÇاه يك قÇريب امر اين به شروع و گردانم/ مزين Ç ه ر س س دÔق Ç مشتاق
مشÇتاقي حÇضرت كريم ديوان عنقريب موال بركت به كه اميدوارم افتاده, اتفاق

يابد/ اختتام صفت
عرض غزل اين بود رسيده <صاد> حرف به عريضه, تحرير حين در چون و
Ç حÇضرت آن مÇقام از عÇرض هرچÇه است حضرت آن زبان از چون و ميشود

هذه: هي و باشم, نكرده عرض سطري كنم Ç ه ر س س دÔق
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منصوص واليت به واليت شاه لب وز خÇÇاصحقيمزحÇقمابههدايتمÇخصوص

نصوص و اسانيد به ق مصد گشته ما حق حÇجج براهÇين به محقق گشته ما صدق
خÇصوص كرامÇات زاسرار بند فرو لب كÇاالنعامي و تÇو عÇوامÇي جÇنس زاهدا
دعموص سگالد چه قدرت يم نهنگ با روبÇاه سÇتيزد چÇه عÇزت كÇÔه پلنگ با
وزاهدچهلصوص ازدوطرفمفتي رهزنان رهÇبرخÇلق حÇق اوسط نمط بر عارفان
منقوص اعدل مسلك دگر زخسران مÇفرط كه اقÇوم مÇنهج يكÇي زطÇغيان  كه
خلوص خدمتارباب سرمكشاز راغبا ريÇا اصÇحاب صحبت از بكش پا طالبا
مÇرصوص ¾انبÇÇ ك ÕفوفÇÇص و ÕهوفÇÇ Ôك ÇÇم Ôه ÇÇد اح و× فريدÇÇÇÇ ك Ôوالوف ÕموعÇÇÇÇج ÖمÇÇÇÇ Ôه

اختالف/ اندكي با ,1ê2 و 1ê1 صص نوربخش, جواد دكتر به كوشش مشتاقيه, ديوان /1

ساخت<مشتاقعلي>رابهواليتمنصوص1 فيالمشÇÇتاقين كربÇÇ Ôاليق تاقÇÇÇاش صÇÇÇÇ ن

ميشود: عرض غزل اين <الف> حرف از و
را سكÇÇندري مÇÇنم آيÇÇÇÇينه را پÇÇيمبري مÇÇنم  گÇÇÇنجينه
را حÇÇيدري شÇÇراب مسÇÇتان دور اين در منم خدا به ساقي
را جÇÇعفري مÇÇقام دسÇÇÇÇتان قرن اين در منم خدا به مطرب
را عسگÇري ابÇن مÇÇهدي آن عصر اين در منم خدا به نايب
را مشÇتري و مÇهر و مه سازم روشÇن كÇه شÇريعتم بÇدر من
را پÇÇÇروري ه ذر آمÇÇÇÇوخته حÇقم كÇه حÇقيقتم شمس من
را بÇÇÇÇوذري و را مÇÇÇÇقدادي مسÇÇلم مÇÇنم نÇÇبي شÇÇرع در
را قÇÇÇÇنبري و را سÇÇÇÇÇلماني مÇÇÇÇربي مÇÇÇÇÇÇنم ولي راه در
را چÇÇا كÇÇري و را سÇÇÇلطاني دم يك به هم به كنم جمع من
را عÇÇÇاشقي و را مÇÇÇÇعشوقي واحÇد آن بÇه كÇنم جÇمع مÇن
را دلبÇÇÇري و بÇÇÇÇاختگي دل زمÇاني در است مÇن بÇÇهر از
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را سÇروري كÇاله و تÇاج مÇن دم يك بÇه برم شهان فرق از
را مÇÇظفري و شÇÇهي تÇÇÇÇاج دم يك بÇه نÇهم گÇدا فÇرق بر
را قÇÇيصري و را فÇÇÇÇغفوري چشÇم اشÇارة يكÇي بÇه بخشم

اختالف/ اندكي با ,7 Ç ì صص مشتاقيه, ديوان /1

را1 قÇÇلندري <مشÇÇتاقعلي> كÇرده فÇاش و عÇيان امÇÇروز
ميشود: عرض غزل اين <دال> حرف از و

آمÇÇد اقÇÇدم دريÇÇاي مÇÇÇوج آمÇد اعÇظم بÇحر جÇنبش دل
آمÇد يÇم HاطنÇب و نÇÇم ظÇÇاهر بÇحر مÇعني مÇوج درصورت
آمÇد دم HاطنÇب و مÇي ظÇÇاهر مÇي مÇعني جÇام درصÇÇورت
آمÇد جÇم گÇهي آمÇد جام مسÇمي گه گÇهي آمÇد اسÇم  گÇه
آمÇد مÇقدم شÇجر چÇو آيÇد گاهي مÆÇخر ثÇمر چÇو  گاهي
آمÇد غÇم گÇهي و فرح  گاهيحسناستگÇاهعشقاست گاهي

آمÇد مÇحكم تÇنزيل تأويÇل گÇÇاهي و مÇتشابهست  گاهي
آمÇد آدم جÇÇبروت اعيان گÇÇاهي است گهي اسما¾  گاهي
آمÇد م جسÇم مÇÇلكي شÇي¾ گÇÇاهي كÇل مÇÇلكوت  گÇÇاهي
آمÇد آدم جÇامع حضرت  گهحضرتغيبوگهشهادت گه
آمÇÇد م رÇÇمك نÇÇوح ادريس گÇÇاهي  گاهيشيثاستوگاه
آمÇد اعÇلم يÇÇعقوب اسÇحاق گÇÇاهي گÇاه ابÇÇراهÇÇيم  گÇÇه
آمÇد احكÇم هÇارون موسي گÇÇاهي گاه شعيب است  گاهي
آمÇد مÇريم ابÇن عÇيسي سÇليمان گÇÇه گÇÇه و داود  گÇÇاهي
آمÇد خÇاتم پÇا ك بÇضعة حيدر گه است گهي احمد  گاهي
آمÇد ا كÇرم حسÇين ولد  گاهيحسنوگهيحسيناست گÇÇه
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/ê1 Ç ê0 صص مشتاقيه, ديوان /1

آمÇد1 اعÇظم <مشÇÇتاقعلي> سÇبحان عÇظيم نÇÇبأ آن  گÇÇه
ال و مني, Ôمظ Öع ا Õأبن هللا <ما Ç عليه اهللا صلوات Ç مرتضويه علوية كلمة حكم به چون و

اصول در حديث اين نيست>/ من از بزرگتر آيهاي را خدا و نيست من از بزرگتر خبري را <خدا /2
<ما است: آمده صورت اين به ,1 روايت ,98 ص ,1 ج چهارم, چاپ غفاري, عليا كبر تصحيح @كافي,

ني>/ م ÔمظÖعأ نبأ Öن م هلل ال و مني Ôا كبر هي Õ¹آي وجلَّ عز هلل
بزرگ>/ بس است خبري آن <بگو :ì7 آيه ص, سوره /3

Öن م اي ر Öد ق ل> و عظيم>3 Õأبن و Ôه <قل شريفتين آيتين از است مقتبس كه مني>2 ا كبر آي¹ هللا

ديد>/ را پروردگارش بزرگ نشانههاي كه راستي <به :18 آيه نجم, سوره /ê

ابيات عدد و مضمون و سياق و بحر و مطلع و مقطع در غزل اين ري>4 Öب Ôك Öال ه ب ر ات آي

ميشود: عرض هم اين ديگر, غزل آن با است مزدوج

چه/ خيراتيه: /ë

آمÇد گÇوهر چÇو5 ازل بÇحر در آمÇد ا كÇÇبر مÇÇحيط مÇÇوج دل
آمÇÇد شÇÇناور گÇÇهي بÇÇحر در گوهر گاهي و است بحر  گاهي
آمÇد سكÇندر گÇÇه آيÇÇنه  گاهيذاتاستوگاهوصفاست گÇÇه

آمÇد مÇظهر گÇه و ظÇاهر است گÇÇه مÇجلي گÇهي جلوهنما  گه
آمÇد مÇصدر گÇاه و مشÇتق مÇÇقيد گه گÇÇهي مÇÇطلق  گÇÇاهي
آمÇد رهÇبر گÇÇاه رهÇÇرو مÇقصد گÇÇه گÇاه و است راه  گÇاهي
آمÇد چÇا كÇر ضÇعيف عبد بÇÇاشد گه شÇÇاه قÇÇوي رب  گÇÇÇه
آمÇÇد دلبÇÇر مÇÇعشوق گÇاهي گÇÇاهي است عÇاشقي دلبÇÇاخته
آمÇد پÇرور ضÇعيف شÇاه است گÇه ضÇعيفي عÇاشق بندة  گه
آمÇÇد ر نوÇÇم مÇÇÇÇاه است گÇÇÇÇاهي نÇوربخش Ñمضي مهر  گه
آمÇد دادگسÇÇتر خسÇÇرو است گÇÇه دادخÇواه گÇÇهي مÇÇظلوم
آمÇÇد مÇÇظفر گÇÇهي مÇÇÇنصور رسÇÇيده سÇÇتم گÇÇهي مÇÇغلوب
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آمÇÇد قÇÇلندر رنÇÇÇد بÇاشد گÇÇÇÇاهي خÇرقهپوش صÇوفي  گه
آمÇÇد ابÇÇوذر گÇÇهي سÇÇÇÇلمان سÇالك گÇÇاه گÇÇهي مÇÇجذوب
آمÇد حÇيدر گÇاه و احÇمد است گÇÇه ولي گÇهي و نÇبي  گÇاهي
آمÇد جÇعفر شÇرع شÇارع طÇريقت گÇÇه شه رضا است  گاهي

/ê2 Ç ê1 صص مشتاقيه, ديوان /1

آمÇÇد1 ا كÇÇبر <مشÇÇتاقعلي> يÇÇزدان كÇÇبرياي آيت  گÇÇÇÇه
جÇهت بÇه مÇيكند, حق ظهور قرب بر داللت كه <را> حرف از غزل اين و

ميكرد/ متن: /2

ميگردد:2 اخالص خامة نگاشته, خود قلب تسلي
بÇياعÇتبار عÇالم گÇرفت ديگر رونق آشكÇÇار دگÇÇر گشت نÇÇور اهللا رايت
ديÇار بÇر سÇايهفكن نگر افسرشاهي بÇالد بÇر نÇورفشان نگÇر الهÇي وجÇه

وره Ôن ل Ôاهللا دي Öه ي نÔور علي ÕورÔن Õنار Ôه Öس س Öمت Öمل Öول و Ô¾ ÐضيÔي ا يÖتÔه× ز Ôكادي ///> آيه: پاياني عبارات ,3ë آيه نور, سوره /3
آن بÇه آتشÇي آنكÇه بÇا روغÇنش, كه است <نزديك < Õعليم ¾ي ش لÔكب Ôاهللا و للناس المث ÖالI Ôاهللا ÔربÖضي و Ô¾Ðشاي Öن م
هدايت خواهد كه را هركس خويش نور به خداوند است; نور در نور گردد, فروزان است, نرسيده

داناست>/ چيزي هر به خداوند و ميزند مثلها مردم براي خداوند و  كند,

ن×ار>3 Ôه Öس س Öم ت Öمل Öونورعلينور>بين<ل> بين بينغايبمشهور مستور حاضرو
عذار از گشا پرده نگر حضوري وجه نگÇر ظÇهوري رÇس نگÇر نوري جلوة
پÇردهدار در پرده بين مطلوب طالب عاشقمحبوببينسالكمجذوببين
يÇار مÇردان هÇمت نگÇر ت بوÇن علم تنگر فتو و حلم نگر ت مرو و عدل
قÇرار را خÇدا لÇظ بÇين تÇخت زبر بر بÇين نكوبخت شاه بين سخت معركة
الوقÇار عÇظيم شÇاه نگÇر واليت نÇور نگÇر نÇهايت رمÇز نگÇر بÇدايت رÇس
دركÇفاوذوالفÇقار مقراضبين صورت بين فياض ساقي بين مرتاض مطرب
پروردگار قدرت نگر اعلي حضرت نگÇر عÇظمي نعمت نگر كبري آيت
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/ì2 Ç ì1 صص مشتاقيه, ديوان /1

آشكار1 <نورعلي> ما مشتاق رخ وز سÇنج نكÇته علي نطق ما نطاق لب از
يا برحمتك السÆال, عن كرمك كفي و المقال, عن علمك < كفي شود; عرض چه زياده

كÇفايت خواستن و سÆال از را تو رمت ك و ميكند بينياز كردن بيان و گفتن اين از را تو <علمت /2
بخشندگان>/ بخشندهترين اي بخششت و رحمت به ميكند,

علي/ يا احمين>2 ارحمالر

الرضÇوي¹ المعصومي¹ النوري¹ الرونقي¹ حضرت الي Õ¹عريض هذا Ç شأنه تعالي Ç الحفيظ <هو

و قدرته عظمت و كبرياÅه, و عظمته جلت العلوي¹, االلهي¹ الولوي¹ النبوي¹ المصطفوي¹ المرتضوي¹

علي/ يا نعماÅه>



سعادتنامه  كتاب
دگنابادي(سلطانعليشاه) سلطانمحم مال جنابحاج

بيدختي كاشاني حسينعلي تصحيح:

م دو فصل

است راجع اينها يكاز كدام اينكه تحقيق و بهتفصيل علوم اين فوايد بيان در

آخرت به

راه درآخÇرت و مÇيماند باقي شخص با علم آن خود يا كه است علمي وآن
خواهد دنيا به تعلق علم, آن باشد, چنين نه هرگاه و علم, آن عمل از اثري يا نمايد,
شود, ر تصو ا گر و نيست بين در واسطه كه زيرا بود نخواهد قبي× Ôع در نافع و داشت
چÇنانكه است مÇعاد طÇلب در اطÇمينان بÇاعث كÇه معاش انضباط مثل بĤن انتفاع

سبب آخرت, علم طلب بعداز كه ذهن تدقيق مثل و است ر متصو صنايع, درجملة
بايد عالوه بود خواهد علم اصل از خارج آن گردد حاصل بهتر ترقي, كه شود اين
آخرت, عالم در بÔعد كه گردد حاصل دنيا, علم به اشتغال و آخرت علم از انصراف
كه است معلوم اين و او به وصول قصد به است مطلوب از اعراض واين گردد منتفع
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نظام خ: Ç ن /1

و دنيا در كل صالح تحصيل و معاش نظم1 مگر , نيست آنها غايت , ف ر ح جملة
علوم و باشد فنون اين تحصيل در اخروي مطلوب كه نميافتد اشتباه را طالب هيچ
لغت الفاظ به مگر ندارند تعلق فقه, و درايت و كالم و تفسير سواي اسالم در نه مدو
نÇيست انÇتفاعي هيچ درآخرت عرب لغت الفاظ معرفت از است واضح و عرب
چندين و ندارد ضرري دين در و بيخبري تو كه هست لغت هزار چندين زيرا كه
بÇلي نشÇدند ر تضرÇم دين در و بودند بيخبر عرب لغت از كه بودند ديندار هزار
Çدي Ôه اÄمة اخبار و كتاب ترجمة معرفت در ميشود حاصل استعدادي مله ÔجÖيال ف
وتفكر مداومت مقصود, طلب قصد به و نگذراند غفلت به ا گر كه Öم ه Öيل ع هالل Ôالم س

آخرت/ نمودن طلب طريق به شود تنبيه نمايد,
احÇدي براي از لغت معرفت محض به پس دو, اين از مقصود معرفت اما و
ترجمة معرفت از و نيست نقيض احتمال علم, و معرفت در كه زيرا نگردد حاصل
معرفت از ا گر نيستو حاصلي , است النَّقيض Ôل م ت ÖحÔم كه مقصود به ظن از لفظغير
خÇلق عÇارفترين رازي, فÇخر و ابÇوحنيفه بÇايد مÇيگشود مÇقصود به راه , لفظ
يÇابا× : كه فرمود ابيحنيفه به cdefg صادق جناب اينكه وحال مقصود/ به ميبودند
¹ نيفÇ ح يÇابا× : قالÇ ف Öم عÇ ن : قالÇ ف ? وخ Ôس Öن مÇ Öال ن م خ اس الن Ôف رÖع ت و ه ت ف رÖع م حقَّ هالل تاب ك Ôف رÖع ت ¹ نيف ح

دÖنÇ ع وÇ Ôه ال× و كلÇ Öي و Öم ه Öي لÇ ع Ôهل زÇ Öن ا اب Çت× ك Öال هل ا دÖن ع الا كذل Ôه×الل ل ع ج ما× كل Öي و HمÖل ع تÖي ع ادَّ د ق ل

آن آري, گفت: ميشناسي? منسوخ از را وناسخ ميشناسي خدارا كتاب حقيقت آيا ابوحنيفه اي /2
كÇه كتاب اهل نزد در جز آنرا خدا كه نمودي ادعا را علمي برتو واي ابوحنيفه اي فرمود: حضرت
از وتو مانيست پيامبر نسل از حاضرين درنزد او و برتو واي , نداده قرار است, فرموده نازل برآنها

ح13)/ ص293, ,2 ج نميشناسي/(بحار, هم را حرفي خدا,  كتاب

به سنت كتابو معرفت ا گر بلكه /2Hف Öرح ه اب ت× ك Öن م Ôف رÖع ت ا ك اار× م× و ينا× ب ن ¹ي ر Ôذ Öن م رين حاض Öال

امت, ايÇن در باطله مذاهب صاحبان كه زيرا نبودي ميان در اختالف بودي, اين
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قÇح مÇذهب بÇر تمام بايد و ميسازند مÔستند سنت, و كتاب به خودرا فاسدة آرا¾

89.نحل)/ ازآيه (اقتباس دارد/ وجود هرچيزي روشنگري آن(قرآن) در زيرا /1

عين, دÇم از هÇريك بيشك و 1

ÑيÖي ش لÔك Õان بÖي× ت فيه نَّ  ال اشيا¾ تمام به عالم و ميبودند
غÇير عبارت, معرفت كه است معلوم پس بودند لغات ترجمة و عبارات به عارف
هالل Ôاب كت× :cdefg ق اد الص ن ع كما است مقصود غير نيز, عبارت و است مقصود معرفت
Ôف Äطا اللَّ و واص خ Öل ل Ô¸ شار  Öواال وام ع Öل ل Ô¸ بار ع Öال ف Ôق قاي ح Öوال ÔفÄ اللَّطا× و Ô¸ شار  Öاال و Ô¸ بار ع Öل ا ¾يا Öش ا ¹ ع ب Öر ا ل×ي ع

بÇراي عÇبارت , حقايق - لطاÄف - اشارت - عبارت دارد: مرتبه و درجه چهار (قرآن) خدا كتاب /2
ص19)/ ج1, صافي, انبيا¾/(تفسير براي حقايق , اوليا¾ براي لطاÄف خواص, براي اشارت عوام,

را كس هيچ و محال لفظ, روي از سنت و كتاب معرفت پس 2 ¾ا نÖبي×  Öالل Ôق قاي ح Öال و ¾ا لي× Öو  Öالل

و نيست حاصلي مظنه, جز فاق ات به لفظ از كه زيرا نيست مقال مجال لفظ, روي از
از و خيزد اختالف مظنه, از , مهجور معرفت, ساحت از و دور علم, مقام از مظنه

ندارد/(28.نجم)/ سودي هيچ حقيقت به رسيدن در گمان /3

تÇقليد و نÇرسد عÇالم به دست تا بلي يÃÖا3 ش قحÖال ن م âني Öغ Ôي ال× الظَّنَّ نَّ ا و رويد/ نزاع هم, و
نيست: چاره احتياط و ظن از نگردد ر ميس عالم,

است حاجت بدانت, پس طفلي تو تا است لعÇبت ر صوÇت ويÇن ل, تخي اين
و مذموم اخبار, و درآيات تخمين و ظن علم, تحصيل و عالم تقليد امكان با و
معرفت سنت, و كتاب منبع به يافتن اتصال غيراز به مرجوماند علم, ما¾ س ب Ôه Ôش به

چاره او تقليد جز را ديگران و است اني رب خليفة شأن آن و نيست ممكن مقصود,
خÇود بÇه سÇنت و كتاب علم انحصار ذ كر بسيار اخبار در جهت اين از و نيست/
Ôضوان ر ه امامي علما¾ كه است اينجا از و فرمودهاند رأي به تفسير از منع و نمودهاند
آثÇار, از مسÇتنبطه اصÇول و اخبار از احكام واستنباط آيات تفسير در Öم ه Öيل ع هالل

نميكنند/ ن-خ: /ê

تجاوز بدون ميدانندو حرام را عامه اجتهاد مظنهو و قياس و رأي و نمايند4 تجاوز
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را كردن قضاوت و دادن فتوي× اشارات, مقام به رسيدن و عبارات مرتبة از  كردن
مقام به رسيدن از عبارت است, شرط مفتي, در كه ه قدسي ة قو و ميدانند حرام نيز
ه وÇق ايÇن وچون باشد معصوم تبعيت و تقليد در يافتن استقامت كه است اشارات
مشÇتبه شÇخص, برخود و نمايد ادرا ك كه بايد الهي بيناي كه ه خفي , لطيفهايست
به باشد ل متص او اجازة سلسلة كه را بصيري اجازة و اذن , ر Öي غÖال ن ع Â Öضف ميگردد
, شمردن عالم را خويش و حرام فتيا, آن بدون كه دانستهاند الزم مفتي, در معصوم
خودسري ا گر است مبينآن عالم, اجازة هكه قدسي ة قو بدون بود, خواهد دام  كيدو
در ف تصر خلق, نمودن تكليف احكامو استنباط جهت از كندو آغاز خودرأيي و
ه ي Öأ رÇ ب آن ÖرÔق Öال ر سَّ ف Öن م رب خ Öال ي ماف ك است/ كرده خطا رسد, حق به و نمايد واخبار آيات

در و است نÇموده خÇطا , كند تفسير خود رأي به را قرآن كه كسي است: آمده حديث در چنانكه /1
ل; او حÇديث ,2ê بÇاب صÇدوق, شÇيخ الديÇن, @كÇمال است( جÇهنم آتش در جÇايگاهش ديگر: خبر

/(ì9ص مالصدرا, مفاتيحالغيب,

و تÇبعيت در تا خيال كه زيرا /1 ار الن ن م Ôه د ع Öق م Ö¾ تبوَّ ي Öل ف رآخ رب خ في و أط Öخا Öد ق ف قَّ حÖال صاب اف

ا گرچه باشد خطا كند, هرچه عامه چون خودسري به نرسد استقامت مقام به تقليد
ف تصر از ادرا كاتش و شيطان شركت از فاتش تصر كه چرا نمايد, حق صورت هم

ميدهند/(10ê.كهف)/ انجام كارخوب كه ميپندارند آنها و /2

2HعÖن Ôص ون Ôن س Öح Ôي Öم Ôه نَّ ا ون Ôب س Öح ي Öم Ôه و است: سران Ôخ و بال و دو اين كار و نباشد خالي نفس,
صد ا گر روتافته تعلم, و تقليد از پنداشته, علم را نفس خياالت و شيطان وسوسة

اطميناني/ برهانش, از نه و آرامي دليلش, از نه آورد, امثال تقليد به آرد دليل
عÇيان از نÇه آنÇرا گÇويد قÇÇياسي از بÇÇيان در مÇÇÇÇقلد آرد صÇÇÇÇددليل
كاه برگ از است لرزانتر جان به او راه بÇÇه را مÇÇردم گسÇÇتاخ مÇÇيكند

و الهÇي فرمان در است كردن نظر چون روايت و درايت فن و تفسير وعلم
و خÇدا كالم در كردن نظر بيشك و ايشان تابعين و صحابه واحوال بزرگان آثار
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اخبار/ خ: Ç ن /1

پÇيروي و اقتدا كردن استعداد مورث ابرار, احوال و اخيار1 آثار در نمودن تأمل
فÇيالجÇمله كÇه تي يثيÇح بÇه مÇيگردد مÇتأثر نÇفس المحاله و است ايشان نمودن
باقيه ات لذ طلب و ه توج در و شود حاصل اورا عاجله ات لذ و شهوات از انسالخي
است هÇمين عÇلم, از مقصود عمدة و گردد دين بزرگان اخالق به متخلق و برآيد
هردر كه بود خواهد اخبار و آيات در نمودن تفكر طالب, براي از شغلي بهتر پس

دين/ ن-خ: /2

هÇرچÇه بÇه مÇا كÇه فرمودهاند بزرگان2 چنانچه شود گشوده او براي از خواهد  كه
شÇريعت و سÇنت مÇتابعت و درآن نÇمودن تÇدبر و كÇتاب پÇيروي از رسيدهايÇم
لكÇن فرمودهانÇد امر را لفظقرآن تالوت كه است تأثير اين جهت واز رسيدهايم
بÇيان در ع رÇتس درايت, و تفسير فن در مهارت محض به ا گر كه شود معلوم بايد
و شÇناسد مÇقصود, مÇعيار را استحسان و قياس و رأي عامه چون و نمايد مقصود
از كه زيرا گردد, هال ك حق, استدراج به بزودي بدارد, وقت عالم دامان از دست
و تÇوثيق و قÇراÄت تÇجويد و عÇبارت تÇصحيح از زيÇاده درايت وعلم تفسير فن
بÇه كه مقصود رعايت و نيست محصولي غلط, از ترجمه حفظ و روايت تصحيح
ايÇنكه مگÇر نگردد حاصل روايت, حفظ به شود تحصيل اشارت مقام به رسيدن
شÇاÄبة و سÇپارد عÇالم دست بÇه امÇر زمام و آيد بيرون نفساني اغراض از ه يبالكل
مقام از عالم تعليم دستياري به تا نگذارد خود وجود در دنياخواهي و خودخواهي
گردد دانا , است اشارات مقصود به بيناÄي كه انساني مقام به نمايدو تجاوز حيواني,
كه فرمايد اجازه يافت, حكومت و تعليم مستحق و مستعد اورا وقت عالم كه آنگاه
اطالع و خيال ف تصر ت قو محض به عامه مثل كه كس آن پس برآيد پيشواÄي به
ه دسيÇق ة وÇق از كÇاشف كÇه وقت عالم اجازة بدون اخبار, و تفسير اصطالحات بر
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از نمايد تعلم از اعراض و پندارد علم را نفساني خياالت و نمايد علم عاي اد است,
Ôاه ب× Öشا Ôاه ×م س كه نمايد عالم جاهل, پيش ا گرچه نامد جاهلش بينا, و ماند بيبهره علم

نهجالبالغه)/ 17 خطبة (از مينامند/ دانشمند اورا عوام مردم /1

نخواهد خدا به جه تو و آخرت به رفتن نما, عالم جاهل اين مقصود و 1Hمعال اس الن

اين ا گر كه نعام ا اشباه از خواستن مستمع و عوام راه در ساختن هنگامه بلكه بود
دين حسرت را نفس اندوه و برآرد افغان و د رب حسرت نگردد, حاصل مقصود,

پندارد:
فÇÇغان دارد مسÇÇتمع نÇÇفور آن كÇÇز است تÇعليمي و قليديÇت عÇلم
خÇالص عÇالم, ين از تايابد كه ني خاص و عام بهر است علم طالب
د وÇÇÔب خÇÇريداران روي طÇÇÇÇالب د وÇÔب بيجان آن كه گفتاري و علم

را خريداران به حاجت گردد, حاصل است, مذكوره ة قو كه علم جان وچون
اقيâل: كم× بود خواهد لك ف فوق او, بازار و ملك او, خريدار بلكه نماند

توبه)/ سورة 111 ازآيه (اقتباس ميخرد خدا /2

2 ري× تÇ Öاش ÔهÇلل ا كÇه بÇÇاال مÇÇيكشد مÇرا و است دايÇخ مÇÇا مشÇÇتري
گل مشت يك كند خريداري چه ل هÇب را مÇفلس خÇÇريداران ايÇÇن
تÇراش كÇÇم روزه پÇÇنج عÇÇاشقان بÇاش غÇيب عÇاشقان آن عÇÇاشق
نÇيستند عÇاشق و مÇيخندند برتو بÇيستند پÇيشت كÇه مينايد حيف

متشابه و ومحكم خاص و عام و منسوخ و ناسخ اخبار, و كتاب در من عزيز
را معني نه خوانند معني از را لفظ كه است كساني ة خاص هريك معرفت ميباشدو

انشا¾الله/ بيايد اخبار اختالف فصل در چنانچه دانند لفظ از
مقصود به راه ايشان فرمودة از و نمايند ايشان تقليد و متابعت بايد ديگران و

نيست/ جايز صريح نص و صحيح اثر با جز قرآن تفسير همانا /3

فÇهم يÇعني 3/ ريح الصَّ النَّص و حيح الصَّ رث  Öاال ب الا Ôوز Ôج ي ال× رآنÔق Öال سير Öف ت نَّ ا : Öم Ôه Öن ع د ر و لذا و برند/
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/(1 ح ,90 ص ,72 ج است/(بحاراالنوار, نموده تفسير را علم تمام فهميد را قرآن كه كسي زيرا /1

و 1

م Öل ع Öال ل م Ôج ر سَّ ف رآنÔق Öال م ه ف Öن م نَّ ال نيست/ بهره ازآن را ديگران ماست, ة خاص قرآن

جÇهت ايÇن از و شÇود مÇا از كه آنكس مگر ندارد علم تمام گنجايش حوصله هر
و شÇوند وارد كÇوثر در من بر تا شد نخواهند جدا هم از عترت و كهقرآن فرمود:
روح در بÇلكه است ايشÇان صورت و لفظقرآن در نه جدايي اين كه است معلوم
لÖب×اب ياالل Ôاو ة خاص كتاب, و سنت معرفت چون پس است مقصودقرآن و ايشان
نمودن ور غ و ايشان از كردن اعراض پس باشند mnopq د محم امت علما¾ كه است

رفتن/ بيراهه از و است كردن مقصود از پشت سنت, و كتاب عبارت در
و بÇيضاوي بÇيان از است آ گÇاه شÇيخ پيروي و ال×ه از توفيق درخواست راه,
طÇهارت و عÇصمت سÇرچشÇمة از كه بيانيجو بري, مقصود به ره چه زمخشري

و: يابد صدور
جداست نفساني اغراض همه است كز اصÇÇفيا و اوليÇÇا¾ بÇÇيان آن

قÇيامت روز رسÇوايÇيهاي از شمارا و هستند درخشاني خورشيدهاي آنان زيرا بپذيريد را آنان /2
ميدارند/ نگه امان در

2 ¹ ع قارÇ Öال ي خازÇ م ÖنÇÇ م ÖمÔنوك م ÖÆÇÇ Ôي Õ¹ ع الÇÇط ÕموسÇÇ Ôش ÖمÇÇ ه Öم Ôوه Ôق دÇÇ ص

بÇيا غÇافل تشÇنة اي ميخوريم اوليÇا نÇطق جÇوي از خضر آب
زن آب در سÇبو آور جو سوي فÇن بÇه كÇورانÇه آب نهبيني  گر

تشكيك از نمايد اسالم عقايد حفظ كه علمي به كردهاند تعريف را كالم علم و
و ات ميلÇسÔم Çهاش وادل ه نيÇدي عÇقايد او مÇوضوع و مÇبتدعين بدعت و مشككين
مجادله, و است محضه مجادلة علم, اين طريق و خصم/ بر غلبة غايتش و ات اقناعي

است/ مسلم و مشهور مذمتش
است ابÇيلهب چÇراغ ز نÇورش است سÇبب را مجادله كه علمي

ق فوÇت بÇه خÇصم اين از غفلت و است باطن خصم از اشتغال جدال, كه زيرا
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باپيغمبر بولهبوار كه جاÄي به تا اورا گرفتن ه قو و غلبه شود باعث غير, بر جستن
دي× Öع ا كه نÖيب Öن ج Öال Ôينب خصم با است مجادله عين فرض جويد برتري و ستيزد خويش,

Çدي× Öع ا صÇورت: بÇه حÇديث دارد/(ايÇن قرار دوپهلو بين كه شماست نفس دشمنان دشمنترين /1
است)/ شده نقل ,338 حديث الفصاحه, نهج در كÖي ب Öن ج نÖي ب âالَّتي ك سÖفن ك و د ع

ناتمام, او, افساد به غير اصالح و حرام , است باقي تا او از اشتغال فرمود 1 Öم Ôك و Ôد ع

كن خويش دشمن دفع نمايي, طلب غير, كاالي و گذاري خانه در دزد ناداني, زهي
و مگير سر بر پير عنايت سپر جز , است خفي كه كن او مكر چارة و است قوي  كه

مدار/ دست به او, همت تيغ غير
گÇير سخت را كش نفس آن دامن پÇير لÇظ جÇز را نفس نكشد هيچ
رها دم يك مكن دامن از دستش اژدهÇا از ايÇمني  گÇÇرتوخواهÇي

را واصÇخ است, طÇايفه آن مبتدعات از عامه فقه صنعت و كالم فن بدانكه
مÇذمت پÇيوسته بÇلكه د و ÔبÇن حاجت مجادالت و اصطالحات اين به بيايد چنانكه

مينمودند/
اصل در را دين معيار و يافتند مسدود را علم باب امامت, انكار به طايفه اين
دفاتر و صحف تدوين به سالطين و رÅسا امداد به و شناختند وسنت كتاب فرع و
در نÇصوص چÇون نÇاميدند فÇروع را بÇعضي و ديÇن اصÇول را بعضي و پرداختند
ه, قليÇع استحسانات و قياس و رأي به نميديدند وارده شبهات و جديده قضاياي
ميكردند استدالل سنت, كتابو متشابهات موضوعهو اخبار به ميدادندو جواب
اينها حرمت چنانكه يافت شيوع قوم, اين ميانة در قياس و رأي به عمل بتدريج تا

نيست/ پوشيده كند, تحقيق وتواريخ بزرگان سرگذشت و سيره كتب در كه بركسي كه همانطور /2

تصويب به ا كثري 2 واريخ التَّ و ري الس عتَّب ت Öن م لي× ع في× Öخ ي كما×ال× گرفت شهرت ه خاص بين
¹َّنÇ الس و تابÇ ك Öال وا ÔامÇق ا Öم ÔهÇ نَّ ا Öول و دانستند خود رأي تابع را الله حكم كه گشتند معتقد
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وا/ Ôم ل ع ل ن-خ: /1
/ Õهاب تش× Ôم ن-خ: /2

âني Öغ Ôالي الظَّنَّ نَّ ا و مÖل ع Öل ل 2 Õه شاب Ôم Õل Öه ج باب Öال رÖي غ Öن م Ôذ خÆ Ôي ما انَّ و ه باب Öن م الا Ôذ خ ÖÆÔالي مÖل ع Öال نَّ ا وا1 Ôم ل Öع ي

Ô¹ ق Öل خ Öال ت صا×ر و ه×ا ل Öه ا ب Ôض Öر  Öاال ت ساخ ل و ضÖي الف Ôاب ب× دَّ س Öن ال مÖل ع Öال اب ب× دَّ س Öول هالل نَّ ا و HÃÖي ش قحÖال ن م

صا×ر و جال الر الب Öص ا ي âف Öن م ضاع و ¹َّلي ه جا× ¹تÖي م Öم Ôه ل Ôك Ôاس الن مات و ل ط الÖبا× ن م الÖحقَّ Ôف رÖع Ôي ال× و Hثبع

لي× ا د الرَّ و قين ادÇ الص عÇ م ن ÖوÇ ك Öال و الت ÔوÇ Öال ¹ اعÇ ط× و ي بÇ النَّ باع ات ب ر Öم  Öاال Ô¹آي ماتمَّ و ري× يا× Ôح Ôاس الن

رÖي غ و ¹ جَّ Ôح اس ×الن لي ع ه×ل ل ÖنÔكي Öمل و طا خ Öال ÔهÖن م جاز Öن م ب ثوق ÔوÖال م د ع ل باد ع Öال Ôليف Öك ت اتمَّ م× و ر Öم  Öياال ول Ôا

وآنچه نميشود دريافت آن ر د و راه غير از علم كه ميدانند پادارند, رابر سنت و كتاب آنها وا گر /3
از را) (آدمÇي وجه بهيچ گمان همانا و است علم شبيه جهل حقيقت در شود گرفته علم باب غير از
و ميگرديد مسدود فيض باب بود, نموده مسدود را علم باب ا گر خدا و نميسازد بينياز حقيقت
به مردم و نميشد شناخته باطل از حق و ميبود بيهوده و عبث وآفرينش ميبرد فرو را اهلش زمين
حيرت در مردم و ميشد ضايع , بودند مردان لب Ôص در كه نطفههايي و ميمردند جاهليت زمان مردن
صادقين با بودن و واليت صاحبان از فرمانبرداري پيامبر, از اطاعت آيه نظير آياتي و ميبردند بسر
است, جÇايزالخÇطا كÇه كسÇي به مردم نداشتن اطمينان علت به و نبود كامل , اولياالمر به رجوع و
توالي از ازاينها غير و بود نكرده ت حج اتمام مردم بر خداوند و نبود تمام و مشخص آنها تكليف

است/ شده ذ كر اخبار در كه فاسده

/3 خبار  Öياال ف ر ك Ôذ تي الَّ ̧ د فاس Öال والي التَّ ن م كل ذ×

نقطه به گاهي نيست درآن چون چندو يگانه, است حقيقتي علم, من! عزيز
آب وجهي از نامند, طهورش شراب اعتباري به و كنند تعبير نورش به تي حيثي واز
ايشان را هركس اوليا¾, حقيقت و انبياست باطن گويند, انسانش حيات و حيوان
به و رهانند خالفش و جدال از و گشايند دري علم شهرستان به چشانند, جرعهاي
چه ا گر گردانند متحد باهم مسلك و درجهت و خوانند يكرنگي و وحدت عالم
خود وحدت بر حقيقت است, اعتباري د, تعد باشند د متعد بشريت, و صورت در

نپذيرد/ كثرت مستنيرات, و سطوح كثرت به كه آفتاب نور چون است باقي
جداست ازهم سگان و گرگان جان خÇداست شÇيران جÇانهاي مÇÇتحد
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واحÇÇده نÇÇفس مÇÇانند مÆÇÇÇÇمنون قÇÇاعده را خÇÇانهها نÇÇماند چÇÇÇون
فÇريق ايÇÇن در تÇÇفرقه نÇÇماند تÇÇا مÇنجنيق از كÇنيد ويÇÇران  كÇÇنگره

راه آن در ريبت و ظن شود, اخذ مصباحواليت رسالتو مشك×و¸ از كه علمي

آيÇه (از مÇيدهد/ نفوس به هرزمان را ميوهاش است عقول آسمان در آن شاخه و ثابت آن ريشه /1
است)/ شده اقتباس ابراهيم 1êسورة

جوان/ و تازه ن-خ: /2

وتازه2 جوان هميشه 1/ حين كÔلَّ فوس لن ل ا له× Ôك Ôا ي âت ÖÆÔت ل Ôقو Ôع Öال ¾ا م× س فâي Ôه Ôع Öرف و Õت ثاب ÔهÔل Öص ا نيابد/
ÖنÇ م ÔهÇ ×الل Ôم Ôه آتي× ما× ب حين رف ن Ôقو ز ÖرÔي Öم ه ب ر دÖن ع Õ¾ا ي× Öحا / نيست درآن پژمردگي و پيري است

است, داده آنÇان بÇه خÇود فÇضل از آنÇچه بÇه و ميشوند داده روزي پروردگارشان نزد زندهاند, /3
عمران)/ .آل (1ì9و170 شادمانند/

نمايد/ مرده شكل هم و پير صورت هم صورت در ا گرچه /3 ه ل Öض ف

عشق به شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز
مÇÇا دوام عÇÇالم بÇÇرجÇÇريدة است ثÇÇبت

باشد ه عام رأي و اجتهاد كه شود تحصيل نفس هواي و كوشش به كه علمي و
صÇورت در هرچند است جهل حقيقت, در افزايد بيشتر جهل و دورتر مقصد از
بÇه جÇنانش راه آرد, خسÇران كلي به تجارتش آيد, حرمان سودش, از نمايد علم

كشاند/ نيران
است تركستان به ميروي تو كه ره اين اعÇرابÇي اي كÇÇعبه بÇÇه نÇÇرسي تÇÇرسم
منشĤت كه را ه خيالي ر و Ôص كه زيرا است, نفاق عين اتفاقش اختالف, لفتش, Ôا
مقصدو در صورت در اق اتف فرض بر نيستو ممكن اتفاق جهت همه از نفساند
تÇجاوز دنÇيا از ه ياليÇخ مÇقاصد و غÇايات چون اتحاد با و نادراست اتحاد غايت,
غايات در كه زيرا بود خواهد محال نفاق, و بيكينه شركت و بينزاع د Ôتوار ندارند,
مÇانع و مزاحÇم هريك باتوارد بلكه نيست كثرت فسحت و د Ôتوار وسعت دنيويه
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وحدت و الفت به را كثرت و نفاق كه اخرويه غايات خالف به گردد ديگر وصول
الحق آمدن به بشارت سابق, كه است منقول اوليا¾ و انبيا¾ از چنانچه سازند ل مبد
صاحبان كه عامه علما¾ ميان در و مينمود سابق وتصديق تمجيد الحق, و ميداد
ومرج هرج و احوال تغاير و اقوال اختالف است مشهود و مشهور قياسند, و رأي

الحقين/ نقض از نبودن وايمن سابقين حكم نقض و دين در
ÇÇي ل ا لق خ Öال ض غ Öب ا Öن م نَّ ا : هول ق ب cdefg نين مÆ Ôم Öال Ôميرا نا× ال× Öو م Öم ه ت الل ض Öنع و Öم Ôه Öن ع رÇÇ ب Öخ ا Öد ق و

, ¹ ع Öد ب م كال× ب Õوف Ôع Öش م يل ب السَّ د Öص ق Öن ع ÕرÄا ج× و Ôه ف ه س Öف ن لي× ا Ôه×الل Ôهل ك و Õل Ôج ر : نÖيل Ôج رل ÇÇÇلَّ ج و عزَّ ه×الل

ه ب دي× ت Öاق نÇÇ م ل لٌّ ض Ôم , ÔهلÖب ق ان ك× Öن م ي Öد ه Öن ع Õال ض× ه ب نتت Öاف ن م ل Õ¹ن Öت ف و Ôه ف ̧ لÇÇو× الصَّ و م Öو الصَّ ب ج ه ل Öد ق

ان ع× , اس ×الن ال ×ه Ôج فâي ÂÖه ج ش م ق Õل Ôج ر و ه تÃ Ðâطي خ ب Õن Öه ر , ه رÖي غ اي×ا ط× خ Ôال ×م ح , ه ت ÖوÇÇ م د Öع ب و هÇÇ ات ي× ح ي âف

رÔثك ا ×م م ÕرÖي خ ÕهÖن م لَّ اق م× رثÖك ت Öاس ف كَّرب Hمال س× Hم Öوي يه âف ن Öغ ي Öمل وHمال ع× اس ×الن Ôاه ب× Öش أ Ôاه ×م س Öد ق ¹نÖت ف Öال اش غÖب× ا ب

سب ت ÖاالÇ م ص âخي Öل ت ل Hن ام ض× HÇÇÇي اض ق× اسÇÇ ×الن نÖيب سل ج ل Äطا ير غ Öن م زنت Öا ك و ن آج Öن م وي× ت Öار ذا ا ت×ي ح

Öن اء و ÔهلÖب ق ان ك× Öن م ب هÇÇ ل Öع ف ك , Ôه عدب ي âت Öأي Öن م Ôه م Öك Ôح ض Ôق Öن ي Öن أ Öن مÖأي Öمل Ôه ق ب س Hي اض ق× فال خ× Öن اء و ه رÖي غ ل×ي ع

ي âف ات بÔه× الش سÖب ل Öن م و Ôه ف ه ب عط ق ثÔمَّ ه ي Öأ ر Öن م Gو Öشح ها ل يَّأ ه ت ال× ض Öع Ôم Öال ات م× ه Öب Ôم Öال ي د Öح ا ه ب Öتل زÇÇ ن

¾Ðا ر× و انَّ Çري× ي ال× و رÇ ك Öن أ ا ×م م ¾ي Öي ش فâي مÖل ع Öال Ôب س Öح ي ال× أط Öخ أ Öم أ اب اص× ي ر Öدي ال× وت Ôب ك Öن ع Öال ل Öزغ لÖث م

Ôمل Öع ي ا لم× ه ب مت ت Öك I Õر Öما هÖي ل ع مل Öظ ا Öن ا و Ôه رÇÇÇ ظ ن Öب ذكÔي Öمل ÑيÖي ش ب HÃÖي ش اس ق× Öن ا HÇÇÇب ه Öذ م ه âفي غÇÇÇ ل اب م×

ÔابÇ ×ك ر واتÇ ش ع Ôاح ÇفÖت× م و ÔهÇ ف ضي× قÇ ف رÇÇÇ س ج ثÔمَّ , ÔملÇÇÇ Öع ي ال× : Ôهل الÇÇÇ ق× Ôي ÇÇكيÖال× ل ه س Öف ن ل Öه ج Öن م

ي ر ÖذÇ Ôي , من Öغ ي ف ع اط ق× س Öر ض ب مÖل ع Öال ي ف ض ع ي ال× و مل Öس ي ف Ôمل Öع ي ال× ا ×م م Ôر ذت Öع ي ال× , ت اال× ه× ج Ôاط ×ب خ , ات بÔه× Ôش

ه Äا ض× قÇ ب ل ح ت Öس Ôي ; Ô¾Ðما الد ÔهÖن م Ôخ ÔرÇÇ Öص ت و Ôث âاري ÇÇو× م Öال ÔهÇÇÇ Öن م âكي Öب ت م âشي ه Öال يح االر و Öرذ ات اي× و× رÇÇال

ÕلÇÇÇÇ Öه أ وÇÇÇ Ôاله و د ر و هÖيل ع ا م× ار صÇد× ا ب Õ¾ي âل م ال× Ôل الÖحال× Ôج ÖرÇÇ ف Öال ه ÄاÇÇÇ ض× ق ب Ôم حرَّ Ôي و Ôام حر× Öال Ôج Öرف Öال

بÇه اورا خÇدا كÇه مÇردي -1 دونÇفرند: خÇدا نÇزد مÇردم مبغوضترين فرمود: اميرالمÆمنين(ع) /1
دم هÇم روزه و نÇماز از شÇده, بدعت سخن دلباخته گشته, منحرف راست راه از وا گذاشته خودش
Ñ

اوست صÇحت گÇواه شÇريف حÇديث مضمون 1/ قحÖال مÖل ع ه Äا ع× اد ن م ط رÇÇÇ ف ÔهÇÇ Öن ام لم×
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Ø

پس و زنÇدگي در و كÇرده گÇم را پÇيشينيانش هÇدايت راه افÇتادهانÇد, بفتنه او بوسيله مردمي ميزند,
/ است خويش خطاي رو گ ودر شده ديگري خطاهاي باربر , گشته پيروانش كننده گمراه ازمرگش
, گشÇته فÇتنه تÇاريكيهاي اسÇير داده, قÇرار خÇود قÇماش نادان مردم ميان در نادانيرا كه مردي -2
و برخاسته زود صبح نكرده, علم صرف را تمام روز يك صورتيكه در گويند عالم اورا انساننماها
گنديده آب از چون خواسته فراوان بيفايده) علوم يا دنيا است(مال بهتر زيادش از كمش كه را آنچه
آنچه كه شد متعهد و نشست قضاوت كرسي بر مردم بين كرد, انباشته را بيفايده مطالب و شد سير
قاضي كه ندارد اطمينان ميكند, مخالفت پيشينش قاضي نظر با ا گر كند, حل بوده, مشكل برديگران
مشكÇلي و پÇيچيده مÇطالب با ا گر , كرد پيشين قاضي با او چنانكه نكند نقض اورا حكم او از پس
او بافي شبهه ميدهد قطعي حكم و ميكند آماده و بافته آن براي خويش نظر از هاتي رَّ Ôت شود, مواجه
منكر او آنچه در نكند گمان كرده, خطا يا رفته درست نميداند خودش عنكبوتست, بافتن تار مثل
به را چيزي ا گر ندارد/ سراغ درستي روش خويش معتقدات جز و باشد داشته وجود دانشي است,
بÇاشد تاريك براو مطلبي ا گر و نكند تكذيب را خويش نظر رود) هم خطا به (و كند قياس چيزي
حكم و كند گستاخي سپس نميداند نگويند تا ميكند پنهان آنرا دارد سراغ خود در كه جهلي براي
نÇادانÇيها در شÇود, مÇرتكب را شÇبهات گشÇايد) مردم بر درناداني كليدتاريكيها( كه اوست دهد/
تÇا نÇيست قاطع و ريشهدار درعلم و ماند سالم نطلبدتا پوزش نداند ازآنچه بردارد, گام  كوركورانه
او از رفÇته بÇناحق ميراثهاي را, خشكيده گياه باد همچنانكه ميشكند درهم را روايات برد/ بهره
زنÇاشوÄي و گÇردد, حÇالل او بحكم حرام زناشوÄي ناالن, او از ريخته بناحق خونهاي و  گريانند,
رياستي شايستگي و نيست سرشار ميآيد نزدش كه مساÄلي به دادن جواب براي شود, حرام حالل
لفظ در اختالفي اندك با و ìح ص70, ج1, @كافي, ندارد/( ميكند, ادعا حق علم داشتن واسطه به كه را

فيضاالسالم)/ مرحوم ترجمة البالغه, نهج ص71, ,17 شمارة خطبه در

زمانوعالموقت امام از كه عابديست كس دو اين از ل واو ندارد تصحيح به حاجت
خÇود طريقة به را خلق و نمايد سلوك و عبادت آغاز نكرده, اخذ خودرا تكليف
علمش كه است عالمي ثاني و بودند آنها ه صوفي و عامه اد عب چنانكه نمايد دعوت
قياس و رأي به امثال تعليم و صحف از بلكه باشد نكرده تحصيل علم صاحبان از را
Öد ق و نمايد/ قضاوت عاي اد اجازه صاحبان از اجازه و اذن بدون باشد نموده تحصيل

(از نÇمينشيند/ بÇدبخت يÇا او وصي يا پيامبر جز درآن كه است مجلسي اين است: شده روايت /1
در قيٌّ ش Öوا يٌّ ص و Öوا بيٌّ ن الا Ôه ÔسلÖجي ال× HسلÖجم ت ÖسلجÖدق Ôيح ر Ôش ي×ا صÇورت به و قاضي شريح به اميرالمÆمنين(ع)

است)/ گرديده نقل 2 حديث ,ê0ìص واالحكام, القضا¾ كتاب ج7 كافي, روضه

مÇنتفي وصÇايت و ت نبو چون 1

يٌّ ق ش Öوا يٌّ ص و Öوا يٌّ ب ن الا فيه Ôس ل Öج ي ال× Õسل Öج م ا ذ× ه× نَّ ا : ي و Ôر
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ايشÇان فقه تعريف از عامه اصول علم و نيست باقي ضاللت و شقاوت جز است
است/ تعريف از مستغني

از حدوث دست كه ازلي است حقيقتي پس Öم ه Öيل ع هالل Ôن وا× Öض ر شيعه فقه اما و
اين و نيابد راه او ت عز ساحت فنابر گرد كه است باقي تاابد و كوتاه جاللش, دامان
در و پذيرد كثرت ض ربالع رات تطو و نشأت اعتبار به و است ات الذ Ôي د ح ا حقيت
ظهورش اول است ات بالذ قاÄم و ذاتي علم ازل در گيرد وصفي و اسمي نشأ¸ هر
مÇقام بÇه نÇمود خÇويش بÇر تÇجلي است صفات و اسما¾ كثرت و واحديت مقام
به نشأ¸ در آمد جلوه گر ممكنات بر فرمود ظهور مشيت و فعلي علم و معروفيت
قÇضا¾ بÇه مرتبهاي در و گشت مي× مس مبين امام و اعلي× قلم و اجمالي علم و اراده
ل تنز تفصيل عالم به شد موصوف مبين كتاب و الكتاب ام و محفوظ لوح و اجمالي
به مرتبهاي در و ناميدند اثباتش و محو لوح و علمي ر دق و تفصيلي علم به فرمود
كÇتاب و عÇيني مÇتشابهات و اثÇبات و مÇحو وكÇتاب عÇيني ر دق و تفصيلي قضا¾
و پوشيد,زبÇور كتابت و نقش حجاب و عبارت و لفظ لباس خواندند, مسطورش
برآمد صعودي سير به رسيد انتها به نزولي سير چون گرديد توراتوانجيلوقرآن

گÇرديد, خÇود اصل طالب و گشت طالع انسان مغرب از حقيقت اين خورشيد تا
واليت و ت نبو خلعت نمود دعوت آغاز و پيوست خود اصل به شد فقه اسمش
صعود مراتب در و نيست فقه به ي× مسم نزول, مراتب در حقيقت اين پس  گرفت
مÇقتضي و مÇانع بÇه بيناÄي و نمود آغاز تكليفي سير و رسيد انساني مقام به چون
نامي نام و برگيرند فقه اسم رسيد, انتها به سير چون شد فقه اسمش گشت, حاصل

لي× ا هب Ôل سَّ و ت Ôي ديني علم به نمودهاند تعريف را فقه كه زيرا بخشند واليت و ت نبو
احكÇام بÇه اخÇتصاص شودو اطالق گاهي لغت در چنانكه فهم مطلق نه ر آخ مÖل ع
از كÇه است اصÇطالح و Çعه واض Ôم باب ن م ه تفصيلي ادلة از مستنبطه ه فرعي ه شرعي
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خداي علم بر نكردن اطالق و يافته افراد بعض به اختصاص استعمال غلبة جهت
اين كه زيرا اصطالح ازباب نه ذ كرشد كه آنست از : واوليا¾ انبيا¾ مالÄكهو و تعالي×
ثÇالثة مراتب دارد عموم Ôهالل Ôم Ôه ز عزَّ ه امامي فقه پس است حادث اتفاق به اطالق
شهودات و مبتدين به نسبت ه حصولي ه ديني عقايد يعني باشد نات بي آيات كه را علم
كÇه مÇنتهين به نسبت مذكوره آيات به يافتن تحقيق و طين متوس به نسبت آيات
سÇنن و االخÇالق و Çفس لمالنÇع يعني عادالت فرايض و است يقين ثالثة مراتب
فروعش به, طي شجرة اصل اصولش, و ات احكامالنبو و علماالبدان يعني قاÄمات

ميدهد/ مÆمنين به درهرزمان را ميوهاش واليت و ت نبو آسمان در /1
كنندهايست/(7.رعد) هدايت قومي هر براي و دهندهاي هشدار فقط تو /2

اين شاهد 2 اد ه× م Öو ق لÔك ل و Õر نذ Ôم تÖن ا ا نَّم× ا 1/ حين كÔلَّ نين م ÖÆ Ôم Öل ل ها ل Ôك Ôا âتي ÖÆÔت ¹الي وÖوال ̧ النÔبÔوَّ ¾ما س فâي

(7.آلعمران) كتابند/ اساس آنها كه است محكم آيات /3

Õهات شاب ت م ÔرخÔا و اصول و كالم اصطالحات نه اصول آنرا 3

اب ت× كÖال مÔا نَّ Ôه Õات كم× Öح Ôم Õآيات

بÇه واليتند/(اشاره صاحبان نزد در تأويالت كنندة واضح و بيانكننده كه متشابهند آيات ديگر و /ê
آلعمران) سورة 7 آيه

بÇيفروغ, عÇامه اسÇتحسانات و قياسات نه فروع آنرا 4 ت ال× ÔوÖال دÖن ع Ôويالت Öالتَّأ Ôنات يَّ ب Ôم

خود عموم بر اخبار و درآيات است عين متشر عرف در افراد بعض به تخصيص
تحصيلش كه ميآيد نظر به نظر بادي در چه ا گر ه يوناني ة مي ك ح علوم و است باقي
روحÇاني است ادرا كÇاتي و يقيني عقالني است علومي اينكه جهت از باشد نافع

عيني/ جهان مانند نمودن عقالني جهاني را انسان /ë

عÇالم يÇعني 5

ني ÖيÇ الع معال Öل ل Hي ضا×ه Ôم Hيل Öق ع Hمعال ان نÖس× اال Ô¸ ر Ôرو âصي به: است ف معر خروي Ôا
تفكر و ,Â م ع لمHو ع هل باال× ه بالتشب است ا ي مغ ه Öيل ع ياه م× لي× ع االشيا¾ حقايق به شدن
كردن نظر را; آن بطون و كتاب عجايب است تعقل انفسي; و آفاقي آيات در است
احوال و معاد در است تدبر او; لياي Ôع صفات و ن×ي Öس Ôح اسما¾ و اعلي× مبدأ در است
كردن يقين آن; رذاÄل و خصايل و نفس آفات و واليت و ت نبو احكام و قيامت
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/(28ê.بقره) پيامبرانش و او كتابهاي و مالÄكهاش و خدا به /1

عبادت و او انقالبات و آفات و دنيا به است شدن بينا ;1 ه ل Ôس Ôر و ه بÔت Ôك و ه تك Äال م و ه×الل ب

و دنيا از يافتن فراغت و راحت و بي× Öق Ôع به است اشتغال آن; خواستگاران و طالبان
از را معرضين و ابرار از را طالبش و بسيار هريك مدح اخبار آثار و مجيد دركالم
اقسÇام و عÇلمالنÇفس Çواي س طبيعي فنون ميگوييم همه اين با و شمردهاند اشرار
است انصراف اين و آن ات ي كم و طبيعي جسم احوال از باحثاند بالتمام رياضي
Çي ن Öدا بÇه است اشتغال و باشد آن آفات و قلب احوال كه مفروضات و مهمات از

و مÇتخيله نÇيروي اسÇتعمال بÇه شÇدهها دريÇافت بÇيارزشتÇرين و شÇدهها سÇاخته پستترين /2
باطني/ و ظاهري نيروهاي

/2 ¹ن اط الÖب× و ̧ ر اه الظ ا واه Ôق و ¹لي خ ت Ôم Öال ال م× Öع ت Öس ا ب كات ر Öد Ôم Öال سَّ خ ا و ات ع× Ôنو Öص م Öال

بÇه قلب ه توج بين و دنيويه محسوسات در خيال ف تصر بين كردن جمع و
تان Çرَّ ض Ô¸ رÇ خ × Öاال و Çي×ا Öن لد ا مÇحال بشÇريه, نÇاقصه نÇفوس بÇراي از اخÇرويه معقوالت

قÇصار كÇلمات در بÇاشند) داشÇته شÇوهر يك كÇه دوزن (مÇانند هسÇتند و ÔوÇ ه دو آخÇرت و دنيا /3
است/ آمده مضمون اين ,100 كلمه نهجالبالغه,

ناروا قبي× Ôع به توجه دنيا طالب بر و حرام دنيا به اشتغال عقبي طالب بر /3 ان ع× م ت Öج ي ال×

مشÇاهده وحÇدت جÇمال, كثرت در و نرساند انتها به سير تا سالك وناتماماست,
مÇدركات بÇه التÇفات از ه يÄزÇج مدارك منع و نشايد را او ماورا¾ به التفات ننمايد
مÇطلوب سوي به رفتن از و يابد طريق قاطع را هريك نه ا گر نمايد بايد صوريه
تشنگان لب تا نماند نقص هيچ اورا كه تواند كسي كثرت به اشتغال بازماند خويش

رهاند/ جهالت مهالك از را ضاللت وادي
شگÇرف زسÇلطان جÇز نÇيايد مي ژرف معني چنين با صورت جمع

شمارند, ممدوح را علوم اين وتحصيل دانند فايده را انفس و آفاق آيات سير
كه باشد آينه بايد آيه كه زيرا خيزد ات حيثي واختالط جهات اهمال از اشتباه اين
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صÇورت آيÇد مÇنظور آيÇنه چون نمايد ي¹ Ðياال ذ جملگي نماند حكم نظر در اورا
خواهد وجداني باشد, كشيده ارادت سرمة كه بايد ديدهاي را آينهبيني ماند مستور
و ندارد تجاوز مصنوع طور از اجسام باحث باشد, چشيده جرعه واليت جام از  كه

ندارد/ نظر در را صنع حيثيت
بود كافر او مصنوع عاشق بÇود بافر خدا صنع عاشق

(7.يونس) يافتهاند/ اطمينان آن به و شدند راضي دنيا زندگي به /1
است/(30.نجم) ايشان دانش نتهاي Ôم اين /2

از ايشÇان عÇلم پاية كه چرا 2

م Öل ع Öال ن م Öم Ôه Ôغ ل Öب م كذل 1, ها× واب ن أ مÖاط و نÖي×ا الد ̧ و ي× ح Öال ب ا Ôو Ôض ر

نرسد: صنع اوج به استداللشان اش خف پرواز و نگذرد طبع ظلمتكدة تعمير
گرفت دانايي سوراخ خور در گÇرفت اÄي نÇب سÇوراخ اندرين

يا باشد اعلي× فن كه البشرط وجود حقيقت از است بحث چون الهي علوم و
شÃÇون از بحث مطالبش و باشد اخص معني به الهي كه شيي¾ شرط به و ال بشرط
حقيقت كه ميگويند باشندو ل Ôس Ôر و كتب و مالÄك¹الله كه اوست مراتب و حقيقت
ماية و دنيا اصل شأني, عدم چنانكه است خيرات تمام ماية و آخرت اصل وجود,

است/ شرور تمام
و بود خواهد خروي Ôا امور از باحث و آخرت به ه متوج علوم, اين ناظر پس
تقليد به شود حاصل بلكه نباشد خيال تصويرات وجدالو بحث محض ا گر علمش
بÇا برهان و قياس محض نه وجدان و ذوق به شود ادرا ك و اخيار متابعت و ابرار
براي از تي مذم اخبار و دركتاب و بخشد جاويد حيات و باقي آخرت, در شخص
اشÇيا¾ دانÇاÄي كÇه حكÇمت تÇحصيل بÇر تÇرغيب بلكه نرسيده علوم اين تحصيل
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وسÇالكينانÇد ين يÇاشراق كه الله اهل ن لك في× Öخ الي ا كم× رسيده باشد ه Öيل ع يماه علي×
تÇزكية و قÇلب تÇربيت و اخيار متابعت و ارادت بدون علم اين تحصيل كه برآنند
و مÇحال مÇرشد, و معلم جانب از باطن و ظاهر راه از القا¾ و متعلم جانب از نفس
و است علم اين درك استعداد مانع و ضالل مورث جدال, و بحث پيروي محض
در فكÇر و نÇظر كÇه بÇرآنÇند بÇيانند و بÇحث پيروان و برهان صاحبان كه اÄين مش
به حاجت و است كافي نجات در برهان محض به حصولي علم و اسهل تحصيل,
فÇلسفه را عÇلم ايÇن كÇه مÇيگوييم پس نÇيست ارادت و پيروي و تزكيه و تربيت
ايشÇان زبÇان در فÇلسفه و Âوعم Hعلم را ال×ه به ه تشب ميشود سبب چون ناميدهاند
شÇخص عÇلم كه شود حاصل وقتي تعالي× حق به تشبه و اله به است ق تعش و تشبه
حÇاصل تشبه وقتي خري× Ôا ̧ بعبار حصولي, و صوري نه باشد حضوري و شهودي
است وقتي اين معلومو غير نه شود عالم عين بلكه باشد معلوم عين علم, كه ميشود
مثل شود معلوم بر محيط يا خود به شخص علم مثل شود معلوم با متحد شخص  كه
اعÇيان صÇفحة كÇه است تشبه وقتي خري× Ôا ̧ بعبار خود ه ذهني صور به شخص علم
علم كه زيرا باشد آنها عين آنها به علم كه گردد او ذهن صفحة مثل شخص به نسبت
وقتي Âعم تعالي× حق به تشبه و است معلوم عين و نيست زايده صورت تعالي× حق
تعالي حق ف تصر مثل عيني عالم در او ف تصر و شود ÖنÔك مقام صاحب كه است
Çن Ôك ÑيÖي Çلشَّ ل Ôول Ôق ت تÖن ا ون Ôك ي ف ÖنÔك ÑيÖي شَّ Öل ل Ôول Ôق ا ني ا كه: شود/ تعالي حق ف تصر عين بلكه

ميشود/(حديث موجود بشو, بگويي چيزي به هم تو ميآيد بوجود بشو, بگويم, چيزي به من /1
قدسي)

قدسي) ميگيرد/(حديث باآن كه هستم او دست و ميبيند باآن كه اوهستم چشم من و /2
نيفكندي/(17.انفال) تو افكندي آنان) بسوي (ريگ چون و /3

/3 ت Öي م ر Öذ ا تÖي م ار م× و 2 Ôش ط Öب ي ا ه× ب âتي الَّ Ôه دي و Ôر Ôص Öب ي ا ه× ب تي الَّ Ôهن Öي ع ÔتÖن Ôك و 1 Ôن Ôكوي ف

نيست گشا مشكل دگر دست چرا خدانÇيست دست علي دست ا گر
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نظر كه زيرا نگردد حاصل برهان و نظر بيانو و بحث به Âعم و Hعلم تشبه, و
است, رسÇمي عÇلم و مÇعلوم صورت حصول كه حصولي علم از زياده را برهان و
نفس بار معلوم, حضور به نشود منتهي كه معلوم از صورت حصول و نيست اثري
حÇافظ نÇه بÇاشد نÇفس مÇحفوظ پÇيوسته كه چرا افزايد او زر و بر و گرداند زياد را

نبستند/(ë.جمعه) بكار آنرا آنگاه بارشد برآنان تورات به) كه(عمل كساني مثل /1

مÇعني ايÇن بÇه اشاره ه×ا1 Ôلو م Öح ي Öمل ثÔمَّ ¹×ري Öالتَّو ا Ôلو م Ôح ذين الَّ Ôلث م است/ علم شأن اوچنانكه
دارد:

الشان مÇح دل اهل علمهاي حÇمالشان ا تن اهل علمهاي

ات تجلي نه عقل, استخدام به است خيال وتصويرات نفس ت Ðمنشأ از علم اين
كÇثرت, وعالم دنيا سمت از نفس تصويرات و بيمثال عالم اتصالبه و تعالي× حق
وحÇدت عÇالم بÇه و عقبي سمت از اينكه نه است مردود نفس سوي به و معدود
بيذوق سديدش غير تصديق و بينشان وحدت از توحيدش برهان باشد مرجوع

ايمان: اونور از را عقل نه و اطمينان او رااز نفس نه عيان,
فÇلك فÇوق د رÇب قبي Ôع حكمت شك و ظن فزايد نيي Ôد حكمت

طلب شيطاني, وساوس و نفساني اغراض با است ال×ه به ه تشب كه را حقيقي علم

نميشوند/ جمع بايكديگر ضد دو /2

تÇحصيل اغÇراض, بÇاجملة را برهاني وعلم /2 ان ع× م ت Öج ي ال× ان د لض ا كه نتواني تحصيل و
علم وتميز معرفت ميزان و گردند طلب معين دنيوي, اغراض اغلب در بلكه تواني
و شود ر ميس دنيوي اغراض با كه را علمي هر كه است اين دنيوي علم از اخروي
با كه وعلمي شود جمع آنها با كه است اغراض سنخ از و دنيا سمت از گردد جمع
نÇاجنس و عÇقبي× جÇانب از نگÇردد ر ميس تحصيلش و نشود جمع فاسده اغراض
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وا Ôم ل Öع ا ̧ ر خ Ð Öاال مÖل ع ح Öد م و نÖي×ا الد مÖل ع مذ و نÖي م Öل ع Öال نÖيب ق Öرف Öال ي ف ان عÖي×  Öاال Ôض Öع ب قال و است/ اغراض
âه ذ ه× ن×ا ومÔل Ôع نَّ ا نÖي×ا يالد ف د Öه الز و وي× ه Öال ¹ب ان ج× Ôم ي âف ه ات ض× Öر م ل ÖمÔك ق فَّ و و عالي× ت Ôه×الل ÔمÔك يَّد ا وان Öخ  Öااال هي ا

و ق Öو يالذَّ لÇ ع اه×ا ÇبÖن× م Õ¹َّي فÇ Öش ك Õف ار ع× م و Õ¹َّي ق Öوذ ÕومÔل Ôع ي ه و فيه×ا بين اغ الر نÖيا الد ¾ا لم× Ôع ل×ي ع Õ¹ م حرَّ Ôم

ل Çال× Öخ  Öاال و عف رÇ التَّ و اه Çج× Öال ¹َّب حÇ م ع م ا صيله× Öح ت Ôر ذَّ ع ت ي ا نَّه× ك ل× ان بÔره× Öال ا هÖي ل ع Hيث×ان ن×ا Öم ق ا Öن ا و ان د× Öج وÖال

ا ه× اب س× ت Öا ك لي ع ¹عين Ôم Öتان ك× ا بَّم× Ôر Öلب نÖي×ا الد ¹َّحب م ع م Ôع م Öج ت ها نَّ ا ف ومÔل Ôع Öال رÄا س× ف ال× خ ب ¹َّقي âقي ح Öال وي Öق التَّ ب

اطراف/ ن-خ: /1

رÖبÇ الصَّ و ار النَّه× 1 ¾ا ان× و لÖي اللَّ ¾ا اÐن× رارÖالتَّك و يالâي اللَّ ÔرÖه س و شاق م Öال ل Öم ح ب ا ه× ب ن âلي غ ت Öش Ôم Öال ن م تري× ا لم×

ÔومÔل Ôع ا ما و ييال خ Öال عف التَّر و ي م Öه وÖال اه للÖج× كل ذ× لÔك Ôو ات هو× الشَّ وذ ال× م Öال ر ذ ع ت و فار Öس  Öاال و ¹ب ÖرÔغ Öال لي ع

وي× Öق التَّ ¹ س ر Öد م ي ف الا Ôس ر ÖدÔت فال× وي× ه Öال Ô¹ب ان ج× Ôم و بÖل ق Öال ن ع نÖي×ا الد ¹َّب ح م ض Öف رب الا ل Ôص Öح ت فال× ̧ ر خ Ð Öاال

Õ¸ ر سَّ ي Ôم ¹ ف ار ع× ت Ôم Öال ومÔل Ôع Öال نَّ ا Õر اه ظ× و وي× Öق التَّ راثâمي مÖل ع Öال ل ع ج ف Ôه×الل ÔمÔك Ôم ل ع Ôي و هالل وا Ôق اتَّ و Ôه×الل ال ق× ا×  كم×

اد ب× عÖال لي ع عف التَّر و ¹َّي ان يÖو× ح Öال ات ي×اس× الر و ¹ي ي×اوÖن الد ات ع× ف يالتَّر ل ع ص Öر حÖال ̧ دَّ ش ع م Öلب كل ذ× رÖي غ Öن م

Ôل Öض ف كل ذ× Öن م م ل Ôع ف الس Öف  Öاال و âي رع التَّ ¹اي غ× ع م اس ×الن نÖيب ̧ ر Öه الش لي ع ام م× ت Öه  Öاال و د الÖبال× ي ف ط س ب التَّ و

نÖي×ا يالد ف دون اه ×الز Ôم Ôه ¹ ق âقي ح باب Öل  Öاال ولي Ô ال الا Öف ش Öك ي Öمل ÔثÖي ح ̧ ر خ Ð Öاال ريق ط وك Ôل Ôس و قاي ق× ح Öال مÖل ع

Ôل قÇ Öع ا Öم ÔهÇ نَّ  ال ادÇ ه الز Çي ل ا Ôف ر Öص Ôي اس ×الن ل ق Öع  ال هال م× ب Õل Ôج ر صي× Ôاو ذ×ا ا ¾ا ه× ق Ôالف Ôض Öع ب تي× Öف ا Öد ق ذا ه× ل و

اخÇروي دانش وسÇتايش دنÇيوي دانش نكÇوهش و دانش دو ايÇن بÇين فرق در بزرگان از يكي /2
ومÇوفق مÆÇيد دنÇيا در زهد و هواوهوس از دوري در شمارا خدا برادران( كه بدانيد است: فرموده
و ذوقي علوم اين زيرا است حرام دارندش, آن به گرايش كه دنيا برعلما¾ ما علوم اين همانا فرمايد)
آن اثÇبات بÇراي ا گÇرچÇه / مÇيباشد وجÇدان و ذوق بر آن اساس و است شهودي و كشفي معارف
نÇداشÇتن و طÇلبي ريÇاست و جÇاه مÇحبت بÇا آن آوردن دست بÇه ولي بÇياوريم بÇرهان و استدالل
در دنÇيا مÇحبت بÇلكه ميشود جمع دنيا محبت با كه علوم ساير برخالف است مشكل پرهيزگاري
بيداري و سختيها كه ميبيني آن تحصيل به مشغول افراد از كه همانطور است مددكار آن تحصيل
از و نموده تحمل را نمودن مسافرت و وطن از بردوري صبر و درس شبانهروزي تكرار و شبها
مÇقام و جÇاه بÇه رسÇيدن براي را امور اين همه اما مينمايند خودداري راني شهوت و جويي لذت
آرزوهÇاي از دوري و دل از دنÇيا دوسÇتي تÇرك بÇه جز آخرت علوم ولي ميشوند متحمل خيالي
Ñ

ايÇنكه بÇا نÇبودي راه آن در را اخÇتالف بودي علم حكمت, صورت ا گر /2 قÖل خ Öال
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Ø

خÇداونÇد كÇه هÇمانطور نÇميشود/ تدريس پرهيزكاري مدرسة در جز و نميآيد دست به نفساني
پرهيزگاري ميراث را علم خداوند پس / (=28.بقره) ميآموزد شما به خدا و كنيد پيشه تقوا فرمود:
رياست و دنيا براي حرص شدت با بلكه پرهيزگاري بدون متعارف علوم كه است وروشن قرارداد
وجود با مردم بين در نيكي به يافتن شهرت و شهرها به تجاوز و خدا بندگان بر سلطهجويي و طلبي
راه سÇلوك و حقايق علم امتياز شد دانسته مقدمه اين از ميباشد/ ميسر پرهيزگاري و خير نداشتن
زاهÇد آنها حقيقت در زيرا نميشود مكشوف خردمندان براي جز آن حقيقت كه طوري به آخرت
اموال كه نمود وصيت مرد ا گر كه دادهاند فتوي فقها از بعضي جهت همين به و هستند دنيا در واقعي
آنÇها زيÇرا گÇردد صÇرف زاهÇد افÇراد راه در است الزم بÇرسد مÇردم خÇردمندترين بÇه داراÇÄيش و

هستند/ مردم خردمندترين

اخÇتالف محل صورت, حكما¾ ميانة در سال ك حضرات وجدانيات و ات بديهي
نÇزد در است بديهي كه او حقيقت وحدت و وجود اصالت مسأله مثل است شده
شأنه تعالي حق علم مسأله مثل دارد برگشت دو اين به ه ديني عقايد تمام و الله اهل
و وحÇدت مÇورث عÇلم, , ضÇاللت و حÇيرت دليÇل اختالف, اينها, وغير معاد و
/حكايت باشد جهالت و ظلمت آيد, حاصل تورا آنچه ارادت راه غير از هدايت,
شÇمع ا گÇر نÇيست حاصلي را برهان ازآن زياده معروف, پيل, معرفت و  كوران

نمودي/ كجا اختالف بودي, هريك ارادت دست در پير هدايت
شÇدي بيرون گفتشان از اختالف بÇÔدي شمعي ا گر هركس كف در

بÇيش گÇور تÇاروز او بينش و غرور ماية دنياست, از حكمت صورت چون
/ بخشد ي و ر آخرت پاي و دهد بيني قيامت چشم ديني, حكمت نيست,

شÇو برخÇوردار و جوي غيبي چشم شÇو بÇيزار رو عÇقل ويÇن قدم زاين
رسÇول چÇندين خدا فرستادي فÇضول كي هر ببردي پي فضلش  گربه

پاي سربر و ه د شستوشو فضالت, از را سينه و كناره گير غرور, از بيچاره!
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گذار/ غيبي رسوالن
ما همچو كن حسد فرق بر خا ك پÇا زير را حق مردان شو خا ك

بخشد استعدادي فيالجمله شود تحصيل نفس سالمت ا گربا حكمت صورت
بÇرآيÇد آخÇرت عÇلم طÇلب در و گÇردد فاÄز ارادت و متابعت شرافت به ا گر  كه
در كÇردن نيكان خدمت صدق, به ساعتي لكن درگيرد شيخ آتش به  كبريتوار
¹ اع س× س Ôلو Ôج لانَّ است كردن حكمت تحصيل سال چندين از بهتر استعداد اين افادة

است/ عبادت سال يك از بهتر ساعت يك عالم نزد در نشستن زيرا /1

كÇاسده هÇواهÇاي و فÇاسده اغÇراض با الله العياذب وا گر /1 ¹ن س ̧ اد ب× ع Öن م ÕرÖي خ مل عا× Öال دÖن ع

بزرگان با كه آنان گرددو حسد ماية دين علما¾ بخشدوبا ابد شقاوت شود, تحصيل
عÇلم چÇون را عÇالم علم بودند/ مبتال علوم اينگونه به نمودند همسري بوجهلوار

پنداشتند/ خويش

انبيا¾/ ن-خ: /2

پنداشتند خود همچو را اوليا2 بÇرداشÇتند انÇبيا¾ بÇا همسري
را عالمي ردار Ôم علم اين گند بردارند بار و كار از پرده چون كه ندانستند اين

فرا گيرد/
پÇياز همچون د وÔب گنÖده تو, توبه مÇجاز اهÇل كوشش بكاوي  گر
نÇغزتر زديگÇر يك را صادقان بÇيمغزتر ديگÇري از هÇريكي

تÇحصيل او از اخÇذ و عالم متابعت بدون ا گر انواعش جملة به حصولي علم
تÇقليد و ارادت بÇيوصف نفس و يابد بروز كه بود خواهد نفس مكمونات شود,
اق×ال كم× است شيطان فضالت ظهور او مكنونات بروز و است شيطان هيكل عالم,

: Ôخ Öي الشَّ
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شمار شيطانش استنجاي سنگ نگÇار آن زمهر شد فارغ كه دل
حÇجر بÇرآن بÇود شÇيطان فضلة ر و Ôص اين و محال خياالت وين

لي× ع م دÖنت Öاس و ار خÖي× Öاال ¹ ع اب ت× Ôم ب ÔهÔب Öل ق ار تن× Öاس و ار بÖر×  Öاال ومÔل Ôع ب ر ص Öب Ôت Öااس م د Öع ب ف×ار Öس Öاال Ôب اح ص× ال ق×

ن ÔطوÇ Ôب Çي ف ¹وب Ôت Öك مÇ Öال راتÇ ف× الدَّ ي ف ¹ت ب Öث Ôم Öال ث اح ب× مÖال رث Öك ا نَّ ا ق حÖال و : ار فÖك×  Öاال كÖل ت ي âف ر Öم Ôع Öال ييع Öض ت

لي ا ق Öو الش ول Ôص Ôح ل ار نÖظ×  Öاال و ¹اي ر× الد ولي Ôا ار فÖك× ا ب ¹اط ح×  Öاال و اه ب× تÖن  Öاال د جرَّ Ôم ه âفي Ô¸ د Äا الÖف× ا نَّم ا اق ور× Ô Öاال

هÇ ب Ôل Ôص ÖحÇ ي ال× ا ×م م كل ذ× د جرَّ Ôم ن ا ف Ôول Ôق Öن م Öال وا ل Ôو ق Öع م Öال وش Ôق Ôن ب وس Ôف Ôالن قاش ت Öان ب فا¾ ت Öك  Öاال ال ل Ôصو Ô Öاال

ل âبيÇ س وك ÔلÇ Ôس ل بالÇ ×الط د Ôع ي ا ×م م ي ه Öلب ذاق م Öال بÖي ط و ب×الÖال ¹ اح ر× و س Öف النَّ Ôون Ôك Ôس و بÖل ق Öال Ôان طÖميâن× ا

¹ ف رÖع م نَّ ا Öمل Öع ي Öل و ار خÖي× Öاال ات ف× ص بHف ص تَّ Ôم رارÖب  Öاال ¹ ق âري ط ب Hي دقت Ôم ان ك× Öن ا ار ر× Öس  Öاال لي ا ول Ôص ÔوÖال و ¹ ف رÖع م Öال

Ôقيه فÇ Öال وا ي ام Çع× Öال يه ق لÇ ت ي الذَّ Ôاد ق× ت Öع  Öاال ا ه ب Ôاد ر× Ôم Öال سÖي ل ̧ ر خ Ð Öاال قâري ط مÖل ع و اد ع× م Öال مÖل ع و الي× تع× الل×ه

Ôح ت ف ÖنÇ ي ا Çم× ك قÄا ق× ح Öال Ôق âري ط Ôهل Öح ت ف Öن ي Öمل ̧ ور الص لي ع ود Ôم Ôج Öال و ليد Öق التَّ ب وف Ôع Öش م Öال نَّ ا ف Hفقل ت و ¹اث ر× و

¹ وس Ôس Öح م Öال ذات اللَّ و ̧ ور الص مال الÖع× ن âري غ Öص ت Öس Ôم Öال ن âفي ار لÖع× ل Ôف ش ك Öن ي ا م× Ôهل Ôثَّل م ت ي ال× و نيي ه ل×  Öاال ام ر× كÖل ل

سين ÖحÇ ت Çي âف ¹ل جاد ÔمÇ Öال و م الÖكال× رâحري ت Ôقâري ط و Ôه ا م× ال× و قÄا ق× ح Öال ¹ ق âقي ح و قÄال خ Öال ق ×الخ ¹ ف عر م Öن م

¹ايÇ غ× و رظÇ النَّ لÇ Öه ا Ôأبد وÇ Ôه ا كم× ت Öح الب ث Öح ب Öال Ôد جرَّ Ôم و Ôه HضÖي ا سÖي ل و مل ك ت Ôم Öال Ô¸ اد ع× و Ôه ا كم× رام الم

Öمل Öن م و ها ري× ي Öدكي Öمل Ôه دي ج رÖخا ذ×ا ا ض Öع ب ق Öوف ا ه× Ôض Öع ب Õات ظÔلÔم× ها ميع ج نَّ ا ف رÖك ف Öال و ¹ث اح ب× ÔمÖال Ôاب ح× Öصا

هصال ات بب س ب ن م ÖÆ Ôم Öال بÖل ق ي âف Ôف ذÖق Ôي ور Ôن Ô¸ ر م ث و Ôه قين ي Ôع Öون كل ذ× Öلب ور Ôن Öن م Ôهال م× ف Gور Ôن Ôهل Ôهالل ل ع Öج ي

/ ̧ دالمجاه ن-خ: /1

لي× ا ن Ôكو الر و ض Öر  Öاال لي ا د خÖال× Öاال و ¹ ميم الذ ال×قÖخ  Öواال ل Öه ج Öال ن ع 1 ه وص Ôل Ôخ و ̧ هار الطَّ و س ÖدÔق Öال معال ب

و ¹ ف س Öل ف ت ÔمÇ Öال ¾ا آر× عبتÇ ت Çي âف ري Öم Ôع Öن م GرÖط ش Ôت Öع يَّ ض ا ×م م Gرâثيك ه×الل Ôرف Öغ ت Öس ال ني ا و اد س× Öج  Öاال ف ار خ× ز

يَّنبÇ ت Çتي× ح ث Öح بÇ Öال Çي ف Öم ه ن ن فÇ ت ل Öو ق Öال ي ف Öم ه ت زÔب ÖرÔج مل ع ت و Öم ه قات âقي Öدت و المك Öال ل Öه ا Öن م لين اد ج× Ôم Öال

نا ر Öما ام ذم× يÖن×ا ق Öل ا ف م âقي ست Ôم ÔرÖي غ Öم ه راط ص و Õقيم ع Öم Ôه ياس ق نَّ ا ان ن مÖال هالل أييدت و ان يم×  Öاال ور Ôن ب ر Öم  Öاال ر آخ

Ôهل يَّل خ ت ن Öن ا Öلي خ Ôن Öمل و Ôاه ن× Öق دَّ ص و ه ب نا آم ÔهÖن م عالي× ت نا× Öغ ل ب ا م× لÔك ف ر ذÖن Ôم Öال ذير النَّ هول Ôس ر ل×ي ا و عالي× ت هÖيل ا

ه ت ع اب ت× Ôم ¹ك ربب Ôح ل Öف Ôا ف حت ف ما× نا× ب Öل ق لي× ع Ôه×الل حت ف تي× ح يÖنا ه ت Öان و Ôداه Ôه ب يÖنا دت Öاق لب Hي ث ÖحبHكل Öس م وHيل Öق ع HهÖج و
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Õ¹ن Öت ف ها نَّ ا ف ¹ل Öم Ôج ¹ ف س Öل ف ت Ôم Öال ويل قا× ا لي× ا Ôنك Öرن ال× و ¹ل ه ج Öال ن م ¹َّي وف الص وام ع ات ه× تÔرَّ ب Ôل غ ت Öش ن ال× و ÔحجÖن ا و

Öم Ôه دÖنÇ ع ا م× ب ا Ôحو رف نات ي ب Öال ب م Ôه Ôل Ôس Ôر Öم Ôه Öت ¾ا ج× ذ×ا ا ين الذ Ôم Ôه و Õ¹َّل ز م واب الصَّ ̧ جا×دَّ Öن ع دام Öق  Öالل و Õ¹َّل ض Ôم

قÇلبش و يافت بصيرت نيكان علوم به آنكه بعداز شيرازي) هين صدرالمتأل) اسÇفار كتاب صاحب /1
(عÇلوم انÇديشهها ايÇنگونه در خÇود عمر نمودن ضايع از و شد نوراني نيكوكاران از پيروي اثر در
شده دفاتر در ثبت كه بحثهايي بيشتر كه آنست حقيقت ميگويد: گرديد, پشيماني دچار غيرنافع)
درايت صÇاحبان انديشههاي به احاطه و آ گاهي آنها فايدة فقط است, شده نوشته كتابها اوراق در و
علوم پذيري نقش به اينكه نه شود پيدا مقصد به رسيدن شوق انسان در آنها) مطالعة (دراثر تا است
و جÇان آرامش و قÇلبي اطمينان حصول موجب تنهايي به كار اين زيرا نمايد ا كتفا منقول يا معقول
ف تصÇم و نÇيكان روش يروÇپ خÇدا) (راه سالك ا گر بلكه نميگردد/ مذاق پا كيزگي و خيال راحتي
و مÇيسازد/ آمÇاده طÇريقت اسرار به وصول و معرفت راه در سلوك براي اورا باشد خوبان صفات
كه اعتقادي فقط آخرت, راه به علم و معاد به علم و متعال خداوند معرفت از منظور كه دانست بايد
نگري سطحي و تقليد به كه كسي زيرا نيست فرابگيرد, خود) سابقين (از ارثي طور به فقيه يا عامي
و دنيا ظواهر كه عرفاÄي مانند الهي معارف حقيقت و آفريدگار معرفت به نميتواند است خوشحال
نوشتن عرفان) رفيع مقام به (رسيدن راه و گردد نايل است, ناچيز و كوچك نظرشان در مادي لذات
فقط يا متكلمين روش يعني خصم) نمودن مغلوب خود(و عقيدة اثبات در جدال و بحث و سخنان
آنÇها هÇمگي زيÇرا نÇميباشد است, مÇباحثه اصÇحاب و نÇظر اهÇل عÇادت كÇه كÇردن بحث به ا كتفا
بÇرايش خÇداونÇد را هركه و نبيند آنرا بسا چه برآورد را دستش چون تودرتو, است (تاريكيهايي
يÇقين مقام از نوعي حقيقي آ گاهي و علم آن بلكه ê0.نور) ندارد, نوري خود از ندهد, قرار نوري
از خالصيش و طهارت و قدس عالم به مÆمن اتصال واسطة به كه است نوري ثمرة و نتيجه كه است
در خداوند دنيوي زخارف ترك و ماديات و كثرت عالم به ه توج از رهايي و ناپسند اخالق و ناداني
در خÇودرا عÇمر از مÇقداري ايÇنكه از ميكنم استغفار خدا درگاه به بسيار من و است انداخته دلش
آنان گونا گون روشهاي و آنان تحقيقات و مجادله اصحاب و نمايان فيلسوف آرا¾ در تتبع و تحقيق
كه شد روشن برايم منان خداي تأييدات و نورايمان با كار پايان در آنكه تا نمودم صرف مباحثات در
و نمودم بزرگوارش پيامبر و الهي امر تسليم خودرا پس است منحرف آنها راه و بينتيجه آنها قياس
يÇافتن درصÇدد آن بÇه ايÇمان براي و نمودم تصديق و آورده ايمان نموده ابالغ حضرت آن آنچه به
درهاي برقلبم خدا آنكه تا نمودم اقتدا او هدايت نور بر بلكه برنيامدم بحثي روش و عقلي استدالل
از عوام بيهودة سخنان به و شدم پيروز و رستگار او از متابعت بركت به و گشود را رحمت و فيض
فتنة سخنان آن تمامي زيرا نساختم سرگرم خودرا نمايان فيلسوف گفتار همچنين و صوفيه نادانان
پيامبرانشÇان كه آنگاه هستند( كه كساني آنها و ميباشند راست راه از لغزش موجب و كننده  گمراه
Ñ

1/ هي× نت ا ن ÔÅ هز ت Öس ي ه ب ا Ôانو م×ا ك× Öم ه ب حا×ق و مÖل ع Öال ن م
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Ø

تبعات و كردند شادماني , داشتند كه دانشي مقدار آن از آوردند, روشن معجزات و داليل آنان براي
83.غافر) گرفت, فرو را آنان ميكردند, مسخرهاش آنچه

مÇذمت را صÇوريه عÇلوم جملة اشعارش جملة در ¹ م Öح الرَّ يهل ع بهايي شيخ و
است: اين وبعضي گذشت پارهاي فرموده,

مÇيدهي شÇيطان بÇه اسÇتنجا سنگ نÇهي اردل عشÇق عÇلم غÇير بÇه تÇو
بÇغل در شÇيطان اسÇتنجاي سÇÇنگ دغÇل اي داري زانكÇه بÇادت شÇرم
بگÇوي هم عشقي درس س مدر اي بشÇÇوي شÇÇيطان فÇÇضلة از دل لوح
بÇوالفÇضول اي كÇني خÇالي را مÇغز اصÇول بÇي كÇالم و فÇقه ازيÇن چند
بÇÇوعلي ليس كÇÇاسه بÇÇاشي چÇÇند جÇÇلي انÇÇوار بÇÇه كÇÇن ر نوÇÇÇم دل

است/ وسوسه نموديد, تحصيل هرچه مدرسهايد در كه قومي اي /1

1 ¹ س وÇÇÇÇ Öس و Ôوه Ôم Ôت Öل ÇÇÇÇصَّ ح ما× ÇÇÇÇÇÇÇلَّ Ôك ¹ س در مÇÇ ÖيالÇÇ ف ÇÇذي الَّ Ôم Öو قÇÇÇ Öاال هÇÇÇÇ ي ا

نيست/ بهرهاي شما براي آخرت درجهان است غيرمحبوب شمادربارة انديشه ا گر /2

2 ÕصيبÇÇ ن ÇÇري× Öخ Ô Öاال ̧ أ Öالنَّش ÇÇي ف ÖمÔك ل مÇÇا× بيب حÇÇ Öال رÖي غ âيÇÇف انÇÇك Öن ا ÇÇم Ôك ÔرÇÇÇ Öك ف

بشوييد/ نميدهد, نجات شمارا معاد در كه را علمي هر دل صفحه از قوم اي /3

3 اد ع× مÇ ÖيالÇ ف âجي ÖنÇÇ Ôي سÖيÇÇ ل مÖلÇÇ ع ÇÇلَّ Ôك ادÆ ÔفÇ Öال ح ÖوÇ ل ÖنÇÇ ع م ÖوÇÇ ق يÇÇا× لÔوا Ôس ÖاغÇÇ ف

Ôس Öف النَّ Ôصير ي ه ام حÖك× ت Öس ا ب و س Öف النَّ ¹ م Öل Ôظ لHث اع ب× وHكَّب ر Ôم ÂÖه ج ه هل ا رÖي غ Öن م مÖل ع Öال Ôل Ôصو Ôح كان ا مل و

ÕمÖل ع ل Öه ج Öال لي ا Ôج Ôرو Ôخ Öال و Õل Öه ج ل Öه ج Öال ن م Ôروج Ôخ Öل ا : فين عار Öال Ôض Öع ب قال ه×ا Ôالج ع Ôن ك Öم Ôالي ¾ايع ¾دا Ôذا×ت

Ôه Ôالج ع Ôن ك Öم Ôي ال× Õكَّب ر Ôم Õل Öه ج ¹َّي ان س× Öف النَّ وش Ôق الن و يل Ôصو Ôح Öال مÖل ع Öال لي ا سيط ب Öال هل ج Öال ن م Ôروج Ôخ Öال يا

بÇا و ميباشد نفس ظلمت موجب و است مركب جهل آيد, بدست نااهلش از علم هنگاميكه و /ê
اين در عرفا¾ از يكي نيست پذير امكان آن معالجه كه ميشود بيدرمان درد داراي نفس آن استواري
يÇعني است عÇلم جÇهل, بسÇوي شدن خارج و است جهل جهل, از شدن است:خارج فرموده باره
و ندارد امكان معالجهاش كه است جهل نفساني نقوش و حصولي علم بسوي بسيط جهل از خروج

است/ علم جهل, بسوي علم اين از خروج

4/ ÕمÖل ع هل ج Öال لي ا لم ع Öاال هذ Öن م ج Ôرو Ôخ Öال و
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رام/ خ ن-خ: /1

دراي1 خÇرابÇات به آنگه بده شويي و شست
آلوده ديÇرخÇراب, ايÇÇن زتÇÇو نگÇÇردد تÇÇا

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
كÇرد پÇا ك زان را سÇينه بÇÇبايد مÇرد كش بÇه بÇياموزي عÇÇلمي چÇÇرا پس
پيروي منافي بويو ن فقه شرعيو علم تحصيل مانع آموختن اهل, غير از علم
نÇقش ساده صفحة بر اش نق كه زيرا است ولوي كاملة نفوس تأثير مÔعاوق و است

نويسد/ مكتوب غير كاغذ بر كاتب و زند
به متعلق است علمي آن و نامند االخالق تهذيب و علمالنفس كه اخالق وعلم
به پا كو رذيله صفات از كه تي حيثي به خصايل رذايلو از او احوال انسانيو نفس
و نÇزول از او اطÇوار و نفس علم به ميشود منقسم و گردد آراسته جميله صفات
وانÇواع وارادت رسÇالت و ت بوÇون واليت است نÇفس اطÇوار داخÇل و صÇÇعود
مÇطيع و نÇفس تÇزكية طريق علم به و معاد و قيامت واحوال وكرامات مكاشفات
قسم در صورت حكما¾ است, اين از عبارت سلوك و عقل براي از او  گردانيدن
و گرفتند صورت خود قياس از هريك و رفتند برهان عصاي با كوران چون ل او
و نÇيست اذهÇان در صÇورت حÇصول جز برهان نتيجة افتادند اختالف ورطة در
كÇلي ادرا ك بÇرهان, حÇاصل خويش, نفس از غفلت ماية نفس صورت تحصيل
تÇوان كÇي مشÇتركات بÇه را شخصي است شخصي نفس, ادرا ك مطلوب و است

ì حÇديث مÇيثم, ابÇن صÇدكلمه (شÇرح است/ شÇناخته را پÇروردگارش شÇÇناخت, خÇÇودرا هÇÇركه /2
السالم)/ عليه ازاميرالمÆمنين

خود هركه بَّه2, ر ف رع Öد ق ف Ôه س Öف ن ف رع Öن م يافت اورا ات, مشخص به بايد بلكه شناخت
هÇم و شÇناخت خÇدارا دانست را كÇلي نفس هركس نه شناخت خدارا شناخت را
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ص299)/ ج2, صدرالمتألهين, بشناسي/(تفسير را پروردگارت تا بشناس را خودت /1
پÇروردگارش بÇه شÇما شÇناساترين خÇÇودش, بÇÇه شÇÇما شÇÇناساترين (ص): ا كÇÇرم پÇÇيامبر از /2

/(2êê ص پاورقي ج1, آملي, سيدحيدر االعظم, المحيط ميباشد/(تفسير

در شÇناسايي و مÇعرفت 2 هب رÇ ب كÔم ف رÇ Öع ا ه س Öف ن ب ÖمÔك ف رÖع ا ,1 كب ر Ôف رÖع ت ك س Öف ن Öف رÖع ا چنين
مانع را برهاني علم تواني شوي, خويش نفس مشغول ا گر كلي, در نه است جزÄي
صÇاحب نÇمايي, خÇود نفس درك تا سادهآÄي بايد نقوش اين از كه داني و يابي
نفس بانگ به و حيران خود شناساÄي در و نمايد زمان بايزيد بيان مقام در برهان
Õب Ôش Ôخ Öم Ôه نَّ اÇ ك Öم ه ل Öو ق ل Öع م Öس ت ا Ôلو Ôقو ي Öن ا و م Ôه Ôسام Öج ا كÔب ج Öع Ôت Öم Ôه ت Öي ا ر ذ×ا ا و آيد/ لرزان زنان, مانند

گÇفتارشان بÇه گÇويند سÇخن وچون واميدارد ب تعج به تورا ,هيكلهايشان راببيني آنان وچون /3
ميپندارند/ خويش زيان به را فريادي هر ديوارند پشت شمعكهاي آنان گويي ميدهي فرا  گوش

(ê.منافقون)

3/ و Ôد ع Öال Ôم Ôه م ه Öي ل ع ¹ ح Öي ص كÔلَّ ن Ôبو س Öح ي Õ¸ نَّد س Ôم

وجل زÇع خÇÇدا قÇÇهر انÇÇدرون حلل پر كافر گور چون ظاهرش
يزيد ميدارد ننگ درونش واز بÇايزيد بÇر زنÇد طÇعنه بÇرون از

تا بجوي را خويش ايام خضر خواهيو بينش ا گر برآي, مسيحوقت طلب در
يابي دانش

خÇويش برگام و فن بر كن كم تكيه خÇويش ايÇÇام پÇÇيغمبر از مگسÇÇل
اي كشÇتي در و اري سي شب و روز زشتياي از دور تو باشيخي چونكه

نجات در كه برآنند ين يÄا مش اتباع باشد, نفس تزكية طريق كه ثاني قسم در و
بر خويش ناقص عقل از و ندارد قلبي اعمال به حاجت و كافي تنها علم خروي, Ôا
خÇالف و سÇنت و كÇتاب نÇصوص خÇالف ايÇن و نمايند اقامه برهان مطلب اين
بعضي نداردو تزييف و رد به حاجت است اديان ساير بلكه ه امامي مذهب ضروري

دربÇاخت/ HطعÇق سÇاخت آلودهاش هÇركه و شد رستگار Hقطع گردانيد پا ك خودرا ( نفس) هركه /ê

ايÇن بÇدون را نجات و ي×ه×ا4 س د Öن م اب خ× Öد ق و ي×ه×ا ك ز Öن م حل Öف ا Öد ق گويند ن اشراقيي تقليد به
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شمس) (9و10.

دانند/ محال
عÇالج نÇمايند, اعÇتماد خÇويش, نÇاقص عقل بر نفس تزكية طريق در لكن
صÇفات از هÇريك كه گفتهاند چنانكه خواهند مريض عقل به را نفساني امراض
و شÇود پا ك او از نفس تا نمود دفع بايد آن ضد بر مواظبت و تكرار به را رذيله
و افزايÇد علت كند, هرچه است عليل تاشخص كه نداند اين گردد او لكة م ش ضد
كه گردد مستحكمتر ديگر علت علتي, دفع فرض بر نتواندو دفع خود از علت هيچ

است/ بيمار بيمار, شخص انديشه /1

1/ Õليل ع ليل ع Öال Ôي Öأ ر

شÇود مÇلت , مÇلتي گيرد شÇود كفر علت علتي, گيرد هرچه
بينور جميله از رذيله تشخيص و را نفس است علتي عملي, بر مواظبت د تقي
, هريك تأويل و متشابهانند نفساني و عقالني صفات كه زيرا مشكل بسيار شيخ,
عÇمر از تي مد در تشخيص فرض بر و است الهي بينايان و لم يالعف سخين را  كار
بÇه ورزيدن اشتغال به دورنمودن فرض وبر نمود دور نتوان خود, از رذيله يك
پÇا ك كÇه مشÇوي را كثافت اين شيخ, همت آب بجز يابد تمكن نفس در او غير
شكند/ درهم كه ميار استقامت به را كج ضلع اين پير, تلقين صيقل غير به و نگردد
ديگري از و يابد فرصت آري روي كه سري بهر پنهان هزارسر چندين را نفس

گردي/ هال ك تا نيابي امان آن زهر از و زند زهر تورا
Çري تÇحتالثَّ تÇÇا عÇÇرش فÇÇراز از سÇري هر و سرست راچندين نفس

او پاي خا ك بر خويش روي آب و گريز ا گاهي شيخ پناه در خواهي امان
ريز/

تيز و چست مرشد ترياق كن نوش گريز دون نفس زهر كز آن حاصل
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تÇÇو رام او شÇÇود دنÇÇدان بÇÇÇÇÔن از تÇو گÇام بÇيند شÇيخ بÇا چÇون نÇفس
بÇر عباد افعال به است داشتن علم آن كه / نزل مÖال Ôدبيرت و ن Ôد ÔمÖال Ô¹ ياس س علم و
اين پس نامند فقهش اعتباري به اصطالح در و معاد حسن به شود ي× د Æ Ôم كه وجهي
مÇوصوفند Çلكي م تحديث به و معروف الهي وحي به كه است كساني ة خاص علم
و وحدت عالم كه معاد به آنها وربط ندارد تجاوز كثرت عالم از عباد افعال كه زيرا
نتواندكرد ادرا ك كي, درÔم هر را معاد چنانكه اختفاست نهايت در است ضد كثرت
مÇعاد كÇه است ادرا ك ايÇن شÇايستة كسي نتواند ادرا ك نيز معاد به را افعال ربط
بيند معاينه را هريك اسرار و باشد او معاد عين خود بلكه باشد او مشهود هركس
معاد از عمل كدام و نمايد امر كه رساند معاد به اورا سر راه از حركت كدام كه تاداند
غÇير بÇه را وديگÇران : ايشان اوصيا¾ و انبيا¾ مگر نيستند و نمايد نهي كه بازدارد
الا ÔمÖل عÇ Öال Ôد ج ÔوÇي ال× Ôنَّه ا ف وا Ôق ر ش Öوا ا Ôبو رغ: cdefg قال كما نيست/ علم اين به راهي ايشان تقليد

ح20)/ ص92, ج2, نيابيد/(بحاراالنوار اينجا در جز را علم مشرق, به چه و برويد مغرب به چه /1

ا/1 ن× Ôهي×ه

و لوي و و بوي ن اخبار در نسخ سر و شرايع نسخ سر ميشود ظاهر اينجا از و
كه افعال قبح و حسن كه ميشود معلوم و انشا¾الله بيايد چنانكه اخبار اختالف سر
آن ادرا ك از بشري عقل و نيست عقلي باشد, معاد به ايصال عدم و ايصال حيثيت
اخÇتالف ايÇن در مÇذاهب اخÇتالف با عقول صاحبان از كس هيچ و است عاجز
و حسن ناچار ه عقلي استحسانات بر اعتماد بعداز كه وصايت منكرين سواي ندارند
و رفÇتند عÇباد تكليف استنباط پي در واجتهاد رأي به و گفتند عقلي را افعال قÔبح
ذ كر كه است آن از تعالي× خداي جانب از خليفه به احتياج كه ميگردد معلوم Hايض
اختالف اجتماع, از و اند بالطَّبع نيٌّ د م خلق كه كردهاند ذ كر كه جهت اين از نه شد
ابنا¾ چيزيكه به باشد ممتاز بايد كس آن و نمايد اختالف رفع كه بايد وكسي آيد
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نظام تا نمايند رجوع او به اختالف هنگام برتري اعتراف با و مانند اوعاجز از نوع
آيÇد نيز حكام و سالطين از نظام انتظام كه زيرا نپذيرد اختالل اجتماع, در معاش
از دنÇيوي انتفاع است بهتر صورت تعمير و دنيا انتظام به آنها اهتمام چون بلكه

ê20ص در حÇديث بيناترم/(ايÇن شما از آخرتتان امور به من و بيناتر من از دنياتان امور به شما /1
بجاي و است شده نقل آله و عليه صليالله ا كرم پيامبر از آملي دحيدر سي مرحوم جامعاالسرار  كتاب

است)/ آمده Ôمل Öع ا كلمة Ôر ص Öب ا

1/ ÖمÔك ÖنÇ م ÖمÔك ت ر خÐاÇ ب Ôر ص Öب اا نا و âين م ÖمÔي×ا كÖن Ôد ب Ôر ص Öب ا ÖمÔت Öن اcdefg ال ق× ا كم× است/ بيشتر آنها سياست
خارجه/ ل و Ôد و باطله لل م از است مشهود چنانچه



و اسÇالمشناسان از (Heinz Halm) هÇاينزهالم پÇرفسور بÇا شمسي 137ë سال در گفتگو اين /1
نوشتن با بهخصوص هالم است/ شده انجام توبينگن شهر در آلماني مشهور معاصر شيعهشناسان

است/ شده ذ كر گفتگو متن در او علمي زندگينامة از مختصري است/ يافته شهرت شيعه  كتاب

هالم1 هاينز پرفسور با  گفتگو

پازوكي بهمن

براي خود علمي زندگي درباره مختصري ميكنم خواهش Hمقدمت استاد Ç س
بگوييد/ ما

دكتري تز كردمو تحصيل هم همانجا در و متولد 19ê2 سال در بن در من Ç ه
مÇن تحصيلي رشتههاي بودم/ دور دانشگاه از سال دو حدود بعد نوشتم/ را خودم

است/ بوده سامي ادبيات و زبان و انساني علوم تاريخ,
بود? چه به راجع دكترايتان تز Ç س

مال كÇين ضد بر عراق در زنگي بردههاي شورش درباره من دكتري تز Ç ه
دور دانشگاه از كه سالي دو در است/ مشهور زنجها" "شورش بهنام كه بود بزرگ
ميكردم/ كار فرانكفورت در (Hessen) ن هس ايالت تلويزيون و راديو براي بودم
تÇوبينگن شهر عازم كه شدم آشنا (van Ess) اس فان پروفسور با زمان همين در
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خÇÇاورنÇÇزديكتÇÇوبينگن آمÇÇادهسازياطÇÇلس در تÇÇÇÇا بÇÇÇÇود (Tübingen)

شود, منتشر و چاپ بود قرار كه (Tübingener Atlas des Vorderen Orients)

اطÇلس تÇهيه در و بÇروم تÇوبينگن به كه نمود دعوت من از وي نمايد/ مشاركت
بÇه و نÇمودم قبول را دعوت اين من 19ì9 سال در نمايم/ همكاري وي با مذكور
هستيم/ اطلس اين تدوين مشغول كه است سال 2ì حدود ا كنون آمدم/ توبينگن
چندين ميكردمو تحصيل شيمل آناماري خانم نزد مدتي توبينگن به آمدن از قبل

گذراندهام/ ايشان نزد درس
چيست? اطلس اين موضوع Ç س

در كه است نزديك خاور تاريخ و جغرافيا درباره نقشهاي اطلس نوعي Ç ه
مÇحدوده در افÇغانستان و ايران و اطلس اين مرز غربيترين بهعنوان مصر از آن
تاريخي بخش يكي دارد: بخش دو اطلس اين گفتم كه همانطور ميبرد/ نام شرقي
حÇاضر عصر تا و شده شروع بشر تاريخ ابتداي از كه جغرافيايي بخش ديگري و
جÇوار در و رسÇيد اتÇمام بÇه اطÇلس اين كار سرانجام پيش سال دو مييابد/ ادامه

بگيرم/ نيز را خود استادي درجه توانستم اطلس با همكاري
بÇيش و كÇم البÇته كه است اسماعيليه" متون باب در "تحقيق من تز موضوع
درصÇدد توبينگن دانشگاه كتابخانه زمان آن در پرداختم/ آن به تصادفي بهطور
آنجايي از بود/ وسطي قرون دوره اسماعيليان به مربوط خطي نسخ تعدادي خريد
به من عالقه بود, تحقيقشده اسماعيليانبسياركم مورد آنوقتدرآلماندر  كهتا

شد/ جلب اسماعيليان آخرتنگري و جهانشناسي مطالعه
نوشتيد? را خود استادي درجه احراز تز شما كي Ç س

را اسالم تاريخ استادي كرسي توبينگن در بعد سال چندين /197ë سال در Ç ه
تÇاريخدان بÇيشتر را خÇود مÇن گÇفتم ابÇتدا در كه همانطور البته نمودم/ دريافت
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بوده نزديك خاور كشورهاي در اسالم تاريخ درباره دروسم و تحقيقات ميدانمو
است/

نمودهايد? پژوهش نيز اروپا تاريخ درباره شما آيا Ç س
اروپا جديد تاريخ و وسطي قرون در اروپا تاريخ تحصيلي دوران درخالل Ç ه
ميكنم/ مطالعه و هستم عالقهمند تاريخ از موارد اين به نيز هنوز و كردهام مطالعه را
كÇه را آنچه كه بوده اين همواره تحقيقاتيام كارهاي در من خواستههاي از يكي
از اعÇم ÇÇ دهم ي تسر نزديك خاور تاريخ مورد در گرفتهام ياد تحصيل درخالل
در دراز ساليان از اروپايي تاريخ علم كه تحقيقي نحوه و انتقادي روشهاي منابع,

است/ داده توسعه اروپا تاريخ حوزه
ميشود? محدود نزديك خاور تاريخ به شما تحقيقات اهم اما Ç س

بله Ç ه
بدهيد? توضيحاتي خود تأليفات مورد در است ممكن Ç س

حÇيطهاطÇلس در ÇÇ اسÇتادي تÇز و دكÇتري تز سواي ÇÇ من تأليف اولين Ç ه
من كه بود نقشههايي درباره لي مفص و جامع نامههاي توضيح شامل و بود توبينگن

و منطقه اين ميشد/ اسالمي مصر جغرافياي درباره و بودم كرده تهيه اطلس براي
از بÇعد است/ بÇنده صي خصÇت موضوعات از مملوكيان و ايوبيان فاطميان, Áاصو
سال از بعد نمود/ پيدا سوق جهت اين در بيشتر من كار ايران در اسالمي انقالب
امÇامي شÇيعه بÇه راجÇع اطالعات كسب جهت در اروپا در فراواني احتياج 1979
نداشت/ را انتظارش هيچكس كه بود گرفته صورت انقالبي ايران در آمد/ بهوجود
بنويسم شيعه به راجع مطلبي كه ميكردند خواهش من از دفعات به من دانشجويان
مÇن از دارد طÇواليي يÇد علمي آثار نشر در كه نيز علمي" كتب "جامعه شركت و

كنم/ تأليف شيعه باب در مفيدي و مختصر كتاب كه خواست
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است/ "شيعه" كتاب كار اين حاصل Ç س
كوچكتر شيعي گروههاي بلكه اثنيعشري شيعه نهتنها كتاب اين در بله/ Ç ه
كتاب اين است/ امامي شيعه به معطوف توجه عمده اما ميگيرند/ قرار موردنظر هم
است شده آن از نيز فرانسهاي و انگليسي ترجمه و است شده چاپ بار سه تا كنون
كلي بهطور است/ بوده باره اين در اطالعات به مبرم احتياج از حا كي خود اين و
هيچكس نداشتو وجود زمان اين تا آن تاريخ شيعهو درباره علمي جامعو  كتب
اين در چيزي Âاص مردم بيشتر چه/ يعني آيتاهللا كلمه Âمث كه نميدانست Âاص

بودند/ نشنيده باره
از اسÇالمشناسي پÇيدايش باوجود كه ميكنيد توجيه چگونه را امر اين Ç س

نداشت? درستي اطالع شيعه از كسي امروز به تا اروپا در ميالدي 18 قرن
زبان به هم منفردي مطالعات نداند/ چيزي كسي كه نبود هم اينطور البته Ç ه
گÇروههاي و دانشگÇاه از خارج در اما داشت/ وجود فرانسه زبان به هم و آلماني
ايÇران از صÇحبت وقتي نداشت/ وجود مورد اين در عمومي اطالع اسالمشناسي
فرهنگشان و دين ايران, مردم درباره ميشد/ تداعي شهبانو و شاه بالفاصله ميشد
بÇا درك عÇدم و ناباوري با اروپا مردم همينرو از نميدانستند/ چيزي اروپاييان

ميكردند/ برخورد انقالب اوليه حوادث به مربوط اخبار
غÇالت و اسماعيليه شيعه درباره تأليفاتي شما كتاب اين انتشار از قبل Ç س

داشتيد/
حوزه در بيشتر و بودند روز سياسي حوادث از متأثر كمتر آثار اين بله/ Ç ه
زيادي تعداد گفتم Âقب كه همانطور داشتند/ قرار توبينگن اسالمشناسي مطالعات
سÆÇاالت آنها مطالعه با و داشت وجود كتابخانه در اسماعيليه متون از خطي نسخ
نÇداشت/ آنها براي جوابي تاريخ علم زمان آن تا كه ميشد ايجاد برايم زيادتري
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(@كتاب كتاباالظله داشتمثل وجود سوريهولبنان در غريبي عجيبو  كتابهاي
تÇا مÇن قÇصد مÇيآمد/ بهنظر اسرارآميز بسيار نيز اسالمي علوم براي كه سايهها)

شÇيعه بÇه من اشتغال از قبل اينها بود/ آثار اين در موجود شبهات رفع حدودي
بود/ امامي

كردهايد? ترجمه شما اينكه مثل هم را االظله كتاب Ç س
دارد وجود نيز ديگري كتاب كردم/ ترجمه را آن از قسمتهايي البته بله/ Ç ه
است كÇتابي مÇيكنند/ اسÇتفاده آن از اسماعيليان كه بدخشان در الكتاب ام بهنام

باشد/ شده تأليف عراق در هشتم يا و هفتم قرن حدود در شايد كه قديمي بسيار
آيا و چيست (Die Islamische Gnosis) كتابزندقهاسالمي موضوع Ç س

است? غالت درباره تاريخي مالحظات و بررسي Hصرف
شÇيعه مÆÇلفان كÇه مÇتوفي كردهام, ترجمه را متون فقط كتاب اين در من Ç ه
اثÇر المÇقاالتوالفÇرق كÇتاب مÇثل نوشتهاند/ غالت درباره ل او درجه در امامي
ايÇن امÇثالهم/ و كاشي عبدالعزيز بن عمر بن محمد رجال كتاب يا و قمي اشعري
توصيفهاي ميپردازدو امامي شيعه از شيعي مختلف فرق انشعاب بيان به  كتاب
تشويش بوي و رنگ بودند, انشعاب مخالف كه آنجايي از بالطبع, نيز آنها مÆلفين
داريÇم شÇيعي فرق بعضي درباره ما كه شواهدي تنها تقدير هر به دارد/ نگراني و
در عÇلويان تنها رفتهاند بين از تاريخ طول در آنها ا كثر زيرا هستند, منابع همين
و ماندهاند باقي همچنان ÇÇ ميگيرند قرار موردبحث نيز كتاب اين در كه ÇÇ سوريه

ميدهند/ ادامه را خود سنت بيش و  كم
كÇتاب ايÇن ايÇنكه يا ميدهيد ارايه كتاب اين در را خاصي نظريه شما Ç س

است? متون ترجمه صرف Hواقع
مختلف فرق درباره وارده اخبار و شدهام متذكر را منابع اول درجه در من Ç ه
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ايÇن رسيدهام آن به من كه نتيجهاي كردهام/ ترجمه منابع اين به توجه با را شيعي
فرق اين وارد اسالمي صورت به اسالمي ماقبل رفيات Ôع مأثرو از بسياري كه است
دادند نشان عكسالعمل امامي شيعه هم و تسنن اهل هم و يافتهاند تثبيت و شدهاند
ادامÇه خÇود حيات به مدتي نيز گروهها اين نمودند/ جدا خود از را گروهها اين و

رفتند/ بين از بعد و دادند
دارد? وجود نيز اثنيعشري شيعه در اسالمي ماقبل سنن آيا Ç س

نÇهضت ايÇن فكÇري ساختمان و الهيات به كه آنجا تا امامي شيعه خير/ Ç ه
در ÂثÇم كÇه است مÇمكن البÇته است/ داشته اسالمي Âكام سيري ميشود مربوط
وجÇود اسالمي ماقبل رسوم و آداب منفردهاي سنن و محرم آداب مثل مناسكي
در و داشÇته وجÇود اسالم از قبل عراق در كه سينهزني دستههاي مثل باشد داشته
شÇيعه در شÇيعي ديگÇر فÇرق كÇالمي تأثÇيرات امÇا دارد, وجÇود هÇم مسÇÇيحيت

ندارد/ وجود اثنيعشري
پا گÇيري و نضج اين چيست? ايران در شيعه پا گيري علل شما بهنظر Ç س
و است بÇوده شيعي همواره ايران كه شده ر تصو چنين بسياري براي كه بود چنان
سÇني مÇذهب مÇيالدي 1ì قÇرن تا ايران كه نميكند خطور بهذهنشان Âاص اينان

است/ داشته
وجÇود اوليه دوران همان در ايران غرب در منفرد شيعي جماعات البته Ç ه
كÇوفه شÇيعي اعراب توسط بود كوفه از شاخهاي خود كه نيز قم شهر است/ داشته
زمان آن در كه را قم شهر بودند كوفه از گريز به مجبور كه اعراب اين شد/ تأسيس
حتي نمودند/ عمارت Gمجدد بود, شده تخريب ايرانيان و مسلمين جنگهاي اثر در
هسÇتند اعراب قم شهر سا كنين كه مينويسند جغرافيدانان ميالدي دهم قرن در
نÇيز قÇزوين و ارا ك قÇم, از بÇعد مÇيكردند/ صحبت فارسي آنها اينكه عليرغم
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و تÇغيير داشتند/ حضور شيعي اجتماعات پيش مدتها از آنجا در كه آمد بهوجود
شÇاه پÇيوست/ بÇهوقوع صÇفويه عصر در ميدانيد كه همانطور اساسي الت تحو
رسÇمي مÇذهب بهعنوان را شيعه مذهب و بود صوفي و شيعه خود اول اسماعيل
17 قرن تا 1ë قرن از ÇÇ كشيد طول سال 200 اما نمود/ اعالم بار اولين براي دولتي
ديني مبلغين و واعظين ايران در كه آنجايي از شد/ شيعي Âكام ايران تا ÇÇ ميالدي
همينرو از آمدو بهعمل دعوت خليجفارس سواحل لبنانو علما از نداشت وجود
و قوم نسبت لبناني خانوادههاي با ايران شيعه علماي خانوادههاي از بسياري نيز

دارند/ خويشي
غرضم چيست/ آن ه مشخص صفت ميكنيد/ تعريف چگونه را شيعه شما Ç س
ه مشخص صفت مفهوم اين آيا است/ امامت مفهوم به شدن نزديك سÆال اين از

است? شيعه
دوازده حجيت و (Autoritنt) مرجعيت قبول شيعه در اساسي امر /Hقطع Ç ه
بهعنوان ابيطالب بن علي به ا گرچه ندارد, وجود سنت اهل نزد اين و است امام

ميگذارند/ احترام چهارم خليفه
دارند? قبول را امامت مفهوم نيز سنت اهل آيا Ç س

است/ متفاوت آن معناي اما بله Ç ه
چيست? در تفاوتش Ç س

اوامر از اطاعت به موظف مÆمنين و هستند معصوم امامان شيعه عقيده به Ç ه
نÇدارد/ وجÇود مكتوبي نامه بهجز دارد غيبت كه دوازدهم امام از اما امام/ دوازده
براساس نيز جعفري مذهب فقه و الزماالجرا و است سنت ميگويند امامان آنچه

است/ شده برپا سنت همين
ميتوان هستندو مترادف مفهوم دو شيعه در اليت و امامتو شما بهنظر Ç س
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دانست? شيعه ه مشخص صفت را واليت
است/ محبت و قرب بهمعني و است شيعه در عمدهاي مفهوم اليت و بله/ ه
ميشوند/ قايل تمايز اليت و و اليت و بين شيعي عرفان و كالم در اما Ç س

كردم/ اشتباه كلمه اين ظ تلف در من ميخواهم معذرت بله/ Ç ه
بÇهنظر محبت/ و قرب بهمعني اليت و و استيال و سلطه بهمعني اليت و Ç س

جهت? چه از است چنين ا گر و دارد تي اهمي و معنا تمايز, اين شما
به نزديك Hتقريب آوايي لحاظ از كه مفهوم دو است/ متفاوت امر دو اين Ç ه
بÇر كسي چه كه پرسش اين هستند/ متفاوت يكديگر از معنايي لحاظ از ولي هم
و مسÇلمانان بÇراي اسÇاسي بسÇيار پÇرسشي بكÇند, بايد حكومت شيعي جماعت

است/ همين در تسنن اهل و شيعه تفاوت
نميشود? اليت و بدون اليت و ديگر عبارت به Ç س

ندارند/ بالواسطه حكومت امامان دوازدهم امام غيبت زمان از اما /Hدقيق Ç ه
ميشود مطرح سÆال اين اما نداشتند/ مستقيم حكومت نيز اين از قبل تا كه هرچند

است/ اساسي پرسش اين به پاسخ شيعه تاريخ و
است مÇمكن بكÇنيم/ شÇما تأليÇفات بÇه نگÇاهي GجددÇم بÇدهيد اجازه Ç س

دهيد/ توضيح كتابتاريخجهانعرب درباره مختصري
كه كتابي است/ آلماني مستشرقين از تن نÔه مشترك كار حاصل كتاب اين Ç ه
موضوع است/ رسيده استاندارد سطح به آلماني زبان محدوده در كرد عا اد ميتوان
ميباشد/ نوزدهم قرن تا اسالم آغاز از عرب جهان از علمي تاريخي گزارش آن

دارد/ عرب جهان حاضر عصر به اختصاص كتاب اين م دو جلد
و فÇاطميان بÇه راجÇع يكÇي نوشتهايد كتاب اين در مقاله دو شما خود Ç س

ايوبيان/ درباره ديگري
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است/ من پژوهشي اصلي حوزههاي كردم اشاره كه همانطور اينها بله/ Ç ه
در اسماعيلي خلفاي تاريخ روي بيشتر من تحقيقي كار تمركز اخير سالهاي اين در
كÇتابتÇاريختأسÇيس پÇژوهشها ايÇن ماحصل است/ بوده افريقا شمال و مصر

است/ دهم حكومتفاطمياندرقرن

داريد? نظري چه ف تصو و تشيع پيوند مورد در Ç س
اوايل در دارد/ و داشته وجود تشيع اهل هم و تسنن اهل نزد هم ف تصو Ç ه
صفوي شاهان حكومت كه زيرا ميكند ايفا مهمي نقش ف تصو صفوي حكومت
شÇده بÇرپا اسÇاس آن بر و است متصوفانه طريقت نوعي بر مبتني واقع در خود
مÇحكم بسÇيار صÇفي شيخ اطراف و اردبيل در شيعه و ف تصو بين ارتباط است/
نيز شيعي ايران تأ كيد يافت استحكام و شد برپا صفويه حكومت كه بعدها است/

شد/ منزوي حدودي تا ف تصو و گرفت قرار شريعت بر رفتهرفته
پس استو بوده هجري هشتم قرن تا ف تصو اعتالي كه معتقدند برخي Ç س
عصر تا ف تصو كه معتقدند برعكس نيز برخي و است رفته خاموشي به رو آن از

چيست? شما نظر است/ يافته ادامه حاضر
نزد باشد/ داشته حيات حاضر عصر در همچنان ف تصو ميكنم ر تصو من Ç ه
مÇنجمدي صورت گاه ا گرچه ميكنند ايفا مهمي نقش ف تصو طرايق تسنن اهل
پÇيگيري را آنÇها ميتوان نيز مصر و بالكان مركزي آسياي در گرفتهاند/ بهخود
نداشÇته زيادي تأثير و نفوذ ف تصو ايران, تاريخ از اخير سال 200 اين در نمود/
و رسÇوم و آداب بÇه بÇاتوجه كÇه داشتهانÇد وجود منفردي افراد و مÆلفين است/

داد/ تعميم را آن نميتوان اما ميكردند زندگي فانه متصو دستورات
پژوهشهاي در اينكه به كرديد اشاره شما داديد Âقب كه توضيحاتي در Ç س
حÇين كÇه را روشÇهايي كÇه كرديد سعي همواره اسالمي علوم حوزههاي در خود
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يعني عمل اين كه ميكنيد فكر گيريد/ به كار گرفتهايد ياد تاريخ رشته در تحصيل
امكانپذير تحقيقي موضوع هر بر دلخواه روش هرگونه به كارگيري و استعمال

باشد?
فكÇر روششناسي و روش باب در غرب در امروزه مباحث به ه باتوج Hخصوص

است? اسالمي علوم در پژوهش براي روش مناسبترين اين ميكنيد
و ملموس Âكام روشي منظورم ميكنم صحبت تاريخي روش از من وقتي Ç ه
بÇه انÇتقادي دستيابي قديمي, نگاريهاي وقايع ارزشيابي براي Âمث است/ عيني
در است/ ضÇروري خصوصي يا و دولتي و تاريخي اسناد قبيل از اطالعاتي مواد
را دسÇتخطها گÇرفت يÇاد بÇايد شوند, خوانده بايد كه دارد وجود اسنادي اردبيل
بسيار موارد همه اينها آوريم/ بهدست را متن تحرير تاريخ اينطريق از تا بخوانيم
انÇتقادي پÇرسشهاي بÇا بÇود خواهد قادر تاريخي روش تنها كه است انضمامي
مÇلل و بشÇر افÇراد تÇمام بÇر و دارد كليت روش اين كند/ صادر حكم دربارهشان
مÇورد هم را ژاپن تاريخ روزي بهفرض بنده باشد قرار ا گر است/ صادق مختلف
تاريخدان هر ميكنم فكر من ميروم/ پيش نحوه همين به Hدقيق دهم قرار پژوهش
اين از برآيد شرق يا و غرب تاريخ در تحقيق درصدد كه نيز خاورميانه در ديگر

ندارد/ اروپا به اختصاصي روش اين كند/ استفاده روش
اسÇتفاده قÇابل هÇم قÇرآن مÇثل متني فهم براي را روشي چنين شما آيا Ç س

برد? خواهيد به كار و ميدانيد
قÇرن به متعلق است كتابي اول درجه در غيرمسلمانانقرآن ما براي بله/ Ç ه

ميالدي/ هفتم
تاريخي? متن يك صرف يعني Ç س

است تÇاريخي مÇتن يك نÇيزقرآن مسلمين براي تاريخي/ متن يك بله/ Ç ه
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جÇمعآوري عÇثمان حكÇومت زمÇان در و شده وحي ميالدي هفتم قرن در يعني
فوقالعاده اهميت از روشي چنين چرا اينكه در بيشتر توضيح براي است/  گرديده
بÇرخÇالف كهقرآن معتقدند تاريخدانان از بسياري بياورم/ مثالي است برخوردار
سال 30 يعني معتقدند, آن به عامه كه آنچه از بعد زمانهاي در ميشود گفته آنچه
ايÇن كÇه نÇمود اثبات ميتوان تاريخي روش با است/ شده نگاشته هجرت از بعد
بÇا بنابرايÇن است/ اسالم ه اولي سالهاي به مربوط متني وقرآن است اشتباه فرضيه

غير/ ال و بوده چنين گفت و رسيد اموري اثبات به ميتوان روش اين  كمك
خين ورÇم از گÇروه دو بÇين پÇيش ساليان باشيد داشته بهخاطر چنانچه Ç س

تÇا 1933 سÇال از هيتلر آدلف گرديد/ تأسيس مسيحي 1920 سال در كه آلمان در سياسي حزب /1
داد/ تشكيل آلمان در را نازيسم حكومت و گرفت قرار آن رأس در 19êë

"مÇجادله بÇه كÇه آمÇد پÇيش بÇحثي سÇوسياليسم1 نÇاسيونال ماهيت سر بر آلماني
بود يكي بحث تحقيقي روشهاي و موارد آنجا در است/ شده معروف خين" مور

رسيدند/ مختلفي نتايج به كدام هر ولي
متفاوت آنها درباره داوري ولي بود مشترك تحقيقي موارد و روشها بله Ç ه
اسÇاسي نكÇته بÇلكه نبود تحقيق روش سر بر بحث خين" مور "مشاجره در است/

بود/ هيتلر رژيم مورد در اخالقي داوري بحث مورد
بلكه نميكنم خين" مور (مجادلة) "مشاجره در روش از صحبت هم من Ç س

است/ بالاستفاده ايمان و دين مثل مقوالتي ادرا ك براي روش اين كه ميگويم
شده نازل وحيو پيغمبر به جبرÄيل توسط اينكهقرآن است/ درست Âكام Ç ه
فعاليت درحيطه مباحث اين داد/ جواب تاريخي روشهاي با نميتوان را نه يا است
و است ميان در ايمان و دين پاي اينجا نيست/ خين مور و تاريخدانان پژوهش و
ثبت به و سياسي حوادث در تحقيقي Öتاريخ علم نميرسد/ حدود اين به تاريخ علم
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تنها روشها بهترين و دقيقترين با حتي است/ يقين به قريب حد در آنها رساندن
آنچه با خين مور ما شد/ نزديك است داده رخ كه آنچه به تقريبي بهطور ميتوان
آنÇجا آنÇها وقÇوع زمان در كه زيرا نداريم ارتباط Hمستقيم است افتاده اتفاق  كه
است اين در سعي است/ ماوقع شواهد فقط دارد قرار ما دسترس در آنچه نبوديم/
يك وقوع هنگام در كه قاضي يك مثل كنيم پرسش گذشته مدارك شواهدو از  كه
شهود طريق از ولي نداشته حضور آنجا در خود غيرقانوني عمل يك يا و جنايت
تاريخ علماي و خين مور ميسازد/ افتاده اتفاق آنچه از تصويري آنان اظهارات و

دارد/ وجود نيز خطا و اشتباه كه البته و نميدهند انجام اين جز كاري نيز
و ميخوانم را شرقشناسان از بعضي توضيحات و تفاسير وقتي من اما Ç س
ملل و اقوام كه را فرهنگي كه هستند مدعي Hتلويح آنها كه ميرسد بهنظرم ميشنوم
نوعي آيا شما بهنظر ميفهمند/ ايشان از بهتر ميكنند, زندگي و شده بزرگ آن با
مÇواد بÇه فÇقط مسÇتشرقان وقÇتي نÇميآيد بÇهوجود يكجانبه تفسير و قضاوت

ميگذرند? ملل فرهنگ از و دارند نظر تاريخي
يعني خ مور ابزار با كه زيرا نيست خ مور وظيفه اين اما است/ صحيح Âكام Ç ه
حÇوزه در ميتواند خ مور شد/ عقيده و ايمان حوزه وارد نميتوان تاريخي روش

باشد/ گرفته قرار مقابلش در وي منابع كه است سرنخي آن و كند كار خاصي
در بشود شايد نمود?! جدا تحقيق موضوع از را تحقيق روش ميشود Ç س
اعÇمال قÇابل ديÇني هÇنري, فرهنگي, مسايل در ولي كرد را اينكار طبيعي علوم
ديني فرهنگ از متأثر شرق مردم زندگي جنبههاي از بسياري كه باالخص نيست/
وي بÇه ربطي ديگر بقيهاش و ميرود خ مور حدود اين تا گفت نميشود و است

ندارد/
ميتوان باشد/ قانعكننده بايد كردم, اشاره آن به Âقب كه مثالي ميكنم فكر Ç ه
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كه آورد بدست ديگر متون از كمك با و مختلف راويان قولهاي نقل به باتوجه
ايÇن بÇه نÇيستم قادر من خ مور بهعنوان اما است, شده وحي دورهاي چه در قرآن

مÇيتوانÇم نه من نه/ يا شده وحي جبرÄيل توسط قرآن آيا كه دهم جواب پرسش
نÇدارد/ بگÇويم مÇيتوانÇم نه و دارد دسترسي ايمان و دين حوزه به خ مور بگويم
دارد سروكار ايمان با است داده روي آن در هرچه و اسالم تاريخ كه است درست
كه دهد انجام را كاري بايد وي بلكه نيست, خ مور تحقيق موضوع آنها همه ولي
بلكه اسالم مورد در نهتنها امر اين استو آن انجام به قادر خويش روش به كمك
كÇفش تÇعمير بÇه كÇفاش يك كÇه هÇمانطور است/ صÇادق اديÇان تمام مورد در
بÇه نميتوانÇد وي است/ (Handwerk) كاردستي نوعي نيز خ مور كار ميپردازد

بپردازد/ امور همه نفي و اثبات به يا و دهد پاسخ پرسشها همه
مÇناسب اعم بهطور ديني پديدههاي درك براي شما نظر به روشي چه Ç س

بود? خواهد
نميتوانند كل بهطور اعتقادي و ديني مسايل و دين كه ميكنم ر تصو من Ç ه
ايÇنگونه وارد نÇميشود عÇلمي روشÇهاي با گيرند/ قرار علمي تحقيقات موضوع
كليسا تاريخ ولي بپردازيم كليسا تاريخ در تحقيق به Âمث ميتوانيم ما شد/ مسايل
است خداوند پسر عيسي اينكه ندارد/ ارتباطي مسيحي, ايمان مضمون با Hمستقيم
كس هÇيچ خÇصوص ايÇن در نمود/ يقين تاريخي روشهاي با نميشود پيغمبر, يا
يÇا و دارد ايÇمان امÇر ايÇن به يا كه مÆمن شخصي از غير بگيرد تصميم نميتواند
موضوعات در بگويد بتواند كه ندارد وجود زمين كره روي بر مرجعي هيچ ندارد/
بايد كه هستند اديان خود اين نيست/ صحيح چيز چه و است صحيح چيز چه ديني
حÇل مسأله ديگر شدند مÆمن و قانع امري به مردم آحاد وقتي و باشند قانعكننده

است/
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در بالواسطه و منفردانه كه است شده تا كنون نه و ميتوانند نه مردم اما Ç س
ÇÇ شفاهي چه كتبيو چه ÇÇ منقول سنن بلكه باشند ساعي فرهنگ و دين اصول فهم
در است صÇوفيان و شÇاعران متفكرين, يعني خاص افراد تفاسير شامل خود  كه

است/ مÆثر فرهنگي درايت تأسيس و تشكيل
به نيز ديگري عده اما ميكنند بسنده تقليد به فقط مردم از كثيري عده بله Ç ه

برسند/ پاسخي به خود بايد ايشان دارند/ اشتغال تحقيق و پژوهش
خÇود احكÇام و آمÇد نخواهد بهوجود فكري وحدت ترتيب بدين اما Ç س

شد/ خواهند (Subjektiv) بنيادانه
در كه است آمده بهوجود عملي و فكري مراجع اديان بين در همينرو از Ç ه
اما هستند/ ايشان مراتب سلسله و علما اسالم در و اسقفها پاپو كاتوليك  كليساي
فتوايي هر غايبو امام ظهور به است مشروط شيعه در فتاوي بهترين صحت حتي
علمي بهطور را امور اين بتواند كه روشي و است بشري فكري محصول يك خود

ندارد/ وجود برساند اثبات به
اثÇر در كÇه هÇويت بÇحران درباره است بحثي ايران در حاضر حال در Ç س
كه است اين ميشود مطرح كه سÆاالتي از يكي است; شده تشديد غرب با مقابله
بÇه رسيدن براي كه معتقدند هاي عد است? نرسيده غرب علمي مقام به شرق چرا

چيست? شما نظر گذشت, ايمان و دين از بايد مقام اين
كشورهاي باشد/ داشته دين با ارتباطي امر اين كه نميكنم فكر Hشخص من Ç ه
ايشÇان تÇوسعه راه و داشÇتند قÇرار غÇرب استعمار تسلط تحت همگي خاورميانه
بÇايد را امÇر ايÇن بودند/ شده بازگردانده عقب به Hبعض حتي يا و بود شده مسدود
كردهاند زندگي عالم بقيه بل ق از متمادي ساليان اروپاييان كه گفت قاطعانه روشنو
شده دنيا مابقي از عظيمي بخش فقر منجربه آنها پيشرفت رسيدهاند/ ثروت به و
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به ل او مرحله در كه است اين مهم باشد/ توسعه مانع اسالم كه نميكنم فكر است/
رشد با آن تناسب عدم و جمعيت رشد Hخصوص پرداخت/ اقتصادي مسايل حل
در شÇود/ بÇرطرف بÇايد كÇÇه مÇÇيآورد بÇÇهوجود بÇÇزرگي شكÇÇاف اقÇÇتصادي
كÇه است مسأله همين درست ميشوند/ فقيرتر بيشتر هرچه افراد غيراينصورت

دين/ نه ميآورد بهوجود مشكل
و تÇحقيقات و تكÇنيك سطح در كه دارد شرايطي اقتصادي توسعه اما Ç س
تÇوليد به قادر بايد اقتصادي توسعه به رسيدن براي دارد/ قرار علمي پژوهشهاي
جÇزو ولي هسÇتند ثÇروتمند بسÇيار اقÇتصادي لحÇاظ از كÇويت و عÇربستان بود/

دارند/ تكنيكي توسعه و پيشرفت گفت بشود كه نيستند  كشورهايي
در را خÇود پولهاي علمي كارهاي به اشتغال جاي به كشورها اين خوب Ç ه

است/ غيراقتصادي اين و ميكنند سرمايه گذاري غربي كارخانجات و شركتها
به قادر روحي لحاظ از شرقي كشورهاي مردم كه است اين ديگر فرضيه Ç س
نظر درنميآيد/ جور علمي كار با كه دارند روحياتي يعني نيستند, علمي  كارهاي

چيست? شما
19 قÇرن در مÇصر مÇثال بهعنوان باشد/ درست فرضيه اين نميكنم فكر Ç ه
تÇغيير دولت مÇحمدعلي حكومت زمان در و داشت ژاپن مثل مشابهاي وضعيت
تÇوسعه پيشتاز بهطوريكه شد, انجام اقتصاد در زياد سرمايه گذاريهاي و يافت
رفت/ بين از و شد متوقف انگليسيها توسط توسعه اين بعدها بود/ شده اقتصادي
كشÇورها ايÇن اقÇتصادي تÇوسعه مÇانع كه دارد وجود زيادي بسيار عوامل و علل

نيستند/ اروپاييان از هوشتر كم ملل اين واال ميشود
به غربي كشورهاي در ايرانيان از بسياري كه است اين هم امر اين دليل Ç س

رسيدهاند/ بااليي علمي مقامات
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بسيار و دارد كالن سرمايه گذاري به احتياج تحقيق و پژوهش ميدانيد Ç ه
صÇرف دارند ا گر يا و ندارند پول يااينكه شرقي كشورهاي ا كثر است/ پرخرج

نيست/ اسالمي كشورهاي مختص اين و ميكنند تسليحات
در را شرقي كشورهاي تكنيكي Ç علمي عقبماندگي علل شما بنابراين Ç س

ميبينيد? آنها تاريخي  گذشته
داد/ نجات را خود ولي داشت مشابهي وضع هم ژاپن /Âكام Ç ه

دست مستقل علمي مقام به ميتوان اقتصادي امور بهبود طريق از يعني Ç س
يافت?

و است فÇقير كشÇوري وقÇتي است/ اقÇتصاد بÇه وابسته Âكام امر اين بله Ç ه
تÇا مÇيزند ديگري كارهاي بهدرد را خود پول بنابراين دارد اقتصادي مشكالت

علمي/ پژوهش
مÇواجÇه بÇحران با نيز غرب آيا است هويت بحران از صحبت كه حاال Ç س

است?
مÇيشود/ آغÇاز مÇحيطزيست كÇنفرانس بÇرلين در ديگÇر وقت چÇند تا Ç ه
البته است/ بحران از حا كي خود اين و ميكند چه زمين كره با بشر كه ديد ميتوان
خÇطر اين صنعتي و علمي سال 200 پيشرفت بطن در شايد كه است اين پرسش
اروپÇا در ÂعÇف حادي اقتصادي بحران اما شود/ تخريب زمين كره كه باشد نهفته
مÇيخواهÇم نÇدارد/ وجÇود عميق بحران اما دارد وجود پايين و باال البته نداريم,

ندارد/ وجود هويت بحران كه بگويم
بÇنيان هÇمپاشيدگي از نÇدارد? وجÇود اجÇتماعي و مÇعنوي بÇحران آيا Ç س

نيست? بحران عاليم از شما بهنظر اينها آينده, و ايدهآل بدون جوانان خانواده,
ا كنون كه طوري آن استو داشته وجود بيش و كم همواره مسايلي چنين Ç ه
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بيشتر كه گفت ميتوان ميشود, برخورد محيطزيستي مسايل با امريكا و اروپا در
را ايÇن من ولي ميشود/ آن رفع در سعي و است شده حس ناحيه آن در خطري
مÇحيطزيستي آ گاهي كه هستند جوانان همين درست برعكس نميدانم/ بحران
ميدهند نشان خود از مسنتر افراد و والدين به و دارند گذشته به نسبت بيشتري
سهم محيطزيست انداختن بهخطر در كارهاييكه عواقب باب در بايد چگونه  كه

كنند/ فكر دارد, عظيمي
و چيرگي بحرانها ساير بر درواقع محيطزيست بحران كه ميگوييد يعني Ç س

دارد? م تقد
كÇه زيÇرا مÇيدانÇم, مخاطرهانگيز كافي اندازه به من را اقليمي مشكالت Ç ه

است/ وابسته بحران اين به بسيار آن از ناشي بحران و انساني حيات
تÇفكر نÇحوه نÇتيجه هÇمه و همه هوا, آلودگي محيطزيست, بحران اما Ç س

است/ علمي پيشرفت به صددرصد ايمان همانا كه است ي خاص
سÆال مورد ا كنون تفكر نحوه اين درواقع بله ميدهم/ حق شما به اينجا در Ç ه
يك در وقتي نيست/ هويت بحران آمدن بهوجود دليل اين ولي است گرفته قرار
راه در دراز ساليان كه برسد آ گاهي اين به جامعه يك يا و انسان تاريخ, از مرحله
نميشود را اين بدهد, مسير تغيير ميخواهد حاال و است برميداشته قدم اشتباهي
نÇميدانÇيم و افتادهايم عميق چاه يك در حاال ما كه نيست اينطور ناميد/ بحران
شما بكنيم/ عوض را تفكرمان نحوه كه است اين در ما سعي بياييم/ بيرون چگونه

ميشود/ بحث شهري زبالههاي قضيه اين برسر چقدر Âمث كه ببينيد
كند? توليد زباله كمتر كه نيست فكر اين در كسي چرا اما Ç س

ميشود/ فكر نيز مورد اين در Ç ه
يÇا و نميشود شنيده Âاص كه است ضعيف آنقدر يا صدايشان ولي بله Ç س
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ميگيرند/ قرار تمسخر مورد
Âاص ميكردم تحصيل من كه زماني سي دهه در دارد/ الزم زمان همه اينها Ç ه
داشته ماشين يك كه ميخواست دانشجويي هر نميكرد/ فكر كسي زمينه اين در
دارد اتÇفاقاتي مÇيكنند/ آمÇد و رفت دوچرخÇه با دانشجويان ا كثر امروزه باشد/
مÇن كÇرد/ عÇوض را بشر بشود فردا به تا امروز از كه داشت توقع نبايد و ميافتد
بÇحران از نÇميشود است خÇوشبين انسÇان كه وقتي تا و هستم خوشبين خيلي

كرد/ صحبت
ميشود/ برطرف آرام آرام كه دارد وجود بحرانكي شما نظر به بنابراين Ç س
نه/ يا شويم موفق كه نميدانم ولي ميكنيم را خودمان سعي و اميدواريم ما Ç ه

برآييم/ تصحيح و تغيير درصدد بعد و كنيم درك را مسايل كه است اين م مه
بÇين اخÇتالفنظر آن و دارد وجÇود نÇيز ديگÇري بÇحران مÇن بÇهنظر Ç س
بايد تفاهم به عالم دو اين ملل چگونه شما بهنظر است/ شرق و غرب  كشورهاي
فÇرهنگ از بايد شرقي كشورهاي كه معتقدند بيش و كم غربي كشورهاي برسند/

گشود/ را گفتگو باب بشود تا بردارند دست خود
ملت و كشور از ندارد حق ملتي يا و دولتي هيچ بيجاست/ توقعي چنين Ç ه
مسلمانان غير ما بسپارد/ فراموشي به را خود فرهنگ و اعتقادات كه بخواهد ديگر
خودشان بايد را اين كنند تفسير را اسالم چگونه كه بگوييم مسلمين به نداريم حق
ديگري به نسبت خصمانه موضع عالم دو از هيچيك كه است اين مهم بدانند/ بهتر
غÇربي كشورهاي و نخوانند شيطان را غرب اسالمي كشورهاي Âمث باشد/ نداشته
خÇودم دارم/ بسÇياري مسÇلمان دوستان من ندهند/ جلوه بالقوه خطر را اسالم هم
بÇودهام/ راضÇي هÇم بسيار و كردهام زندگي اسالمي كشورهاي در زيادي سالهاي
را مÇا مÇحاسبات اوقÇات از بسÇياري كه است اقتصادي و سياسي بحرانهاي بيشتر



13ë هالم هاينز پرفسور با  گفتگو

ميزند/ بههم
در خÇودتان توضيحات به باتوجه موجود, خصومت كه نميكنيد فكر Ç س
نÇقش و سÇوم جÇهان كشÇورهاي تكÇنيكي Ç عÇلمي عÇÇقبماندگي عÇÇلل مÇÇورد

باشد? موجه حدودي تا غرب, دول استعمارگرانه
نتيجه درحقيقت خصومت اين كه هستم متوجه و ميكنم درك Âكام من Ç ه
كشÇورهاي كÇه هÇرجÇا هنوز هم امروزه است/ غربي كشورهاي درازمدت تسلط
نÇيست/ درسÇتي كÇار ايÇن ميشوند/ ل متوس زور به ميكند حكم منافعشان غربي
همين در من تحقيقات اعظم قسمت و بدهد همكاري به را خود جاي بايد تسلط
دسÇتم از زيÇادي كÇار دانشگÇاه استاد بهعنوان اما است/ جهت همين در و زمينه

بنويسم/ اينباره در ميتوانم فقط برنميآيد
ايراني شاعر كدام شما بهنظر دارم/ شخصي Hتقريب سÆال چند خاتمه در Ç س

است? شيعهتر همه از زبان
باشند/ مذهبي اعم بهطور شعرا كه نميكنم فكر من Ç ه

نيست? مذهبي حافظ مثل شاعري يعني Ç س
نيست/ شيعي شاعر كه حافظ Ç ه

بدون حافظ نيست? هم ديني شما بهنظر ولي نيست قطعيتي اينباره در Ç س
است? ممكن ديني تعلقات

است/ ناچيز بسيار ادبيات درباره من اطالعات ببخشيد Ç ه
ميكنم/ تشكر مصاحبه اين براي شما از پروفسورهالم Ç س



الهيه جذبات
(منتخباتوشرحكلياتشمسالدينتبريزي)

ايزدگشسب شيخاسداهللا تأليف:

پاريزي باستاني ابراهيم محمد دكتر

اوست نوشتههاي و آثار طريق از گشسب ايزد مرحوم با من ارتباط و ارادت
رشتة آن و ميشود ارادت اين تحكيم موجب نيز ديگر باريك رشتة يك البته و

چشم/ نه دارد قلب با ارتباط كه است عرفاني و معنوي
يهوا ك العين القلبقبل وكان خيزد ازديده مهردل  كسانرا

قÇلم بÇه سÇطري چÇند مه مقد عنوان به جا اين در كه ميشود باعث عامل دو
مÇوالنا بÇه كه الفتي ديگر دو و گشسب ايزد مرحوم به قلبي ارادت نخست آورم:
اظهار براي مورد دو هر در من اهليت گرچه و دارم كلياتشمس و صاحبمثنوي
ميشود: تحرير به مبادرت بهرحال ولي هست نيز مخلص خود ترديد مورد نظر

بلخي/ الدين جالل موالنا كلياتشمس, از است منتخباتي ال×هيه جذبات

از منتخباتي آدم كه است اين ايران ات ادبي تاريخ در كارها سادهترين Gظاهر
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هÇمين يا كلياتسعدي يا و موالنا يامثنوي نظامي گنج پنج يا فيالمثل شاهنامه

طبق بر و مينشيند آدم كه ميكنند ر تصو همه برساند/ انجام به موالنا ديوانشمس

آنها و ميگذارد شعر يك يا حكايت يك روي دست انگشت قرعه يا نخود, فال
است اين حقيقت بهمان/ برگزيدة و فالن منتخبات ميشود Ç چاپخانه به ميدهد را
زيÇرا كÇردهانÇد اخÇتيار را كÇار سÇختترين ميزنند انتخاب به دست كه آنها  كه
را تÇا دويست ÂثÇم حÇافظ غزل پانصد مجموع از بتواند آدم كه است غيرممكن

همينطور/ هم Çمثنوي همينطور هم شاهنامه بگذارد; كنار را بقيه و كند انتخاب
مورد غزل يا عالقه مورد داستان كسي كه ميشود ظاهر وقتي كار اين امكان
تنها نه كه است وقت آن نكند پيدا را آن و بيابد كتاب اين در بخواهد را خود قبول
نÇيز كتاب خود به اعتقادش بلكه شد خواهد سلب كتاب كنندة جمع از اعتقادش
ايÇن بهاي در كه پولي از حيف گفت خواهد خود با زود خيلي و ميشود متزلزل

كردم/ آن خواندن صرف كه وقتي از حيف و دادم  كتاب
سÇختترين دچÇار منتخباتشمستÇبريزي تدوين در گشسب ايزد مرحوم
حكم در موالنا از قطعه يك برگزيدن آ گاه عارف يك براي زيرا بودهاند ترديدها
در HعÇاق و كه اين احتمال به اوقات گاهي و است آن مشابه قطعه ده گذاشتن  كنار
باشد, نشده او اثر خوانندة به اجحافي يا موالنا اثر اصل به ظلمي قطعهاي, انتخاب
خÇود نÇفس تازه و بشود ترديدها سختترين گرفتار كننده انتخاب است ممكن
كه ميپسندد را قطعهاي دلش زيرا بگذرد خودش حق از بايد كه بسا كننده انتخاب

باشد/ نداشته را خور در جاذبة يا گيرايي كتابش خواننده براي ميكند ر تصو
نÇيست/ آنÇها از انÇتخاب جÇز چارهاي كه هستند آثار ديگربعضي طرف از
غزليات تمام از بيش صاÄب غزليات الف حرف است; بيت هزار شصت شاهنامه

غÇزليات است; خÇيام ات اعيÇرب مÇوالناچندصدبرابÇر ربÇاعيات لÇك است; حافظ
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فروزانفر مرحوم كه است قطعه پنج و سيصدوشصت و سههزار بالغبر ديوانشمس

وبيست بيستم قرن خوانندة براي بنابراين كرده/ چاپ جلد پنجشش در را آنكتاب
يك تدوين و تهيه معاش سختگيريهاي و وقت كمبود گرفتاريهاي همه با ويكم
ا گر يعني نيست; امكانپذير هرگز غزليات آن تمام خواندن و موالنا از ديوانكبير

و غزل 3ìë سال در ميشود تازه بخواند, شمس از هم غزل يك روزي باشد قرار
اجمال/ غزلباقيميمانددربوتة بنابراينسههزار

است اين آن و باشد رعايت مورد بايد Hحتم گزينش اين در مهم شرط يك
سÇهل را مشكÇلها از بسÇياري اهليت اين و باشد داشته اهليت كننده انتخاب  كه
هر ومثنوي مطالعةديوانشمس در سهلاست/ كار است اهل يار چون كه ميكند
و بزرگ اثر دو اين در رومي ي مال كه مييابيم دست حقيقت اين به جدا گانه يك

است/ يكديگر از متمايز Âكام و جدا گانه شخصيت دو داراي جاوداني
كÇنه كÇه اجÇتماعي و اخÇالقي و روحÇاني است حكÇيمي درمÇثنوي مولوي
رساندن محض و اجتماع صالح و خير براي دريافته, را بشري عواطف و روحيات
برجهل و دارد را آن و اين غم نمينشيند, فارغ دمي حقيقت ارشادو قاف به خلقي
خلقي كه ميكوشد عامه تمثيالت لباس در خلقو زبان به ميخوردو حسرت عوام
و سÇوخته شÇاعرياست گÇوينده ديوانشمس در اما بكشاند, حقيقت ذروة به را
عشق بقاي و گرفته جسم فناي و سپرده معشوق به را خود مجذوب, و باخته پا ك
شر و شور ميبيند/ خويش در ميبيند آنچه و ميگويد خود از ميگويد آنچه يافته,
كه خلق راه فرا است چراغي ميكند/مثنوي بازگو شعر زبان به را دروني غوغاي و
كه آتش خرمني و فروزان است شعلهاي ديوانشمس مينمايد/ راه و ميپاشد نور
اوست گÇرد بÇر چÇه هÇر خÇروشان و سÇرميكشد شده, افروخته ابديت بيابان در
و عشÇق تابع صرف يافته تبلور ابيات اين در موالنا روحي هيجانات ميسوزاند/
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اوست: جاذبة
مÇيكشانم عشÇق ت قو از بÇرنتابد چÇرخ كÇه يار آن
مÇيرسانم سÇنگ سينة تا را آتشش خويش سينة از

سير اما باشد داشته تكافو شايد ذوق و عقل دريافتنمثنوي و خواندن براي
نيست/ كس هر كار درديوانشمس

شÇعاريم بÇحر مÇا كÇه بÇجوشيد بÇجوشيد
نÇداريÇم كÇار دگÇر عشÇق بجز عشق بجز

نÇخورديد بÇاده وزان نگشتيد مست شما
شكÇاريم چه در ما كه دانيد چه دانيد چه

را كÇه ولي دارد سمين و غث نظركنيمديوانشمس شعري علوم نظر از ا گر
پنجم قرن ف تصو و فلسفه نتايج و حالت از امروز دنياي سخنياست! چنين ياراي
امروزي مردم براي ادرا كات و حاالت آن درك شايد و مانده دور هفتم و ششم و
تأثرات و افكار ذات و اصل بتواند كسي كمتر شايد علت همين به و باشد مشكل
ولوله و هيجان سراپا درديوانشمس موالنا نمايد/ درك درديوانشمس را موالنا
مÇجالس در مÇوالنا اشÇعار كÇه قÇرنهاست و سالها اينكه با است خروش و شور و
سماع با قونيه در حتي و ميشود خوانده هم آهنگ به و ميشود خوانده عارفانه
شعر موسيقي آن كه گفت ميشود اينها همة با است, همراه نيز رقص و درويشي
آسمان از نكشاندهاندو سفلي عالم به علوي عالم از ما دانان موسيقي هنوز را موالنا

موالنا: خود قول به نياوردهاند زمين به
كÇل نÇÇاقوس بÇÇدان مÇÇاند چÇÇيزكي دهÇÇÇÇل تÇÇÇÇهديد و سÇÇÇÇرنا نÇÇÇÇالة
حÇلق بÇه و طÇنبور بÇه ميسرايÇندش بانگگردشهايچرخاستاينكهخلق
بشÇنودهايÇم لحÇنها آن بÇÇهشت در بÇÇودهايÇÇم آدم اجÇÇزاي هÇÇمه مÇÇÇا
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انÇÇدكي آنÇÇÇها از آيÇÇÇÇد يÇÇÇÇادمان شكÇي گل و آب ريخت ما بر  گرچه
طرب آن بم اين و زير اين دهد كÇرب كي خÇا ك بÇا آميخت چون ليك
پشت كمال حد در را آدميزاده خاصه سه بگويم بهتر يا شخصيت, سه موالنا
مالقات و ميشود شروع مشقيه و مدرسه از كه زاهدانه, خصلت است: گذاشته سر
جÇامعه خÇصلت مÇييابد/ خÇاتمه قÇونيه مدرسه در تدريس به باالخره و باخضر
حÇاالت بÇطون در كÇه حÇد آن تا ميكند پيدا ظهور درمثنويمعنوي كه شناسانه
باالخره و ميكند/ پيدا نفوذ اعصار و قرون تحولات براي نيز آن آدميزاد اجتماعي
تبريزي شمس با مالقات از بعد مشهور قول به كه موالنا عارفانة خصلت و طبيعت
بÇا ديÇوانÇي گÇرديد, كبيرشمس باعثديوان عامل آن و دريافت بزرگ استحالة
بÇه يكÇجا نيز ديوان آن تمام طبع ي× حت اواخر اين تا كه طنين با اشعاري و شكوه
جالل شمس اشارة به كه شد طالع آنجا از شخصيت اين ميگرفت/ صورت زحمت
بÇر پÇا پشت و پÇوشيد چشم مكتسبه امكانات و شÃون ه كلي از بلخي محمد الدين
بÇازار ميان در نشناخته پا از سر ي× حت معروف قول به و زد كتاب و بحث و درس
را قبلي نات تعي همة طريق بدين و آمد خانه به و گرفت دست در و خريد شراب

گرفت/ تازه اعتبار و روح و نهاد كنار و شكست
و طÇالع غزلياتشÇمس صورت به و درديوانشمس موالنا سوم شخصيت
مÇورد را مÇوالنا كÇليات از قÇديمي نسÇخهاي گشسب ايزد مرحوم ميشود/ ظاهر
و رتÇبه بÇا و داشته فارسي ات ذوقي و ادب به كه كاملي احاطة با داده قرار استفاده
دلپذير قطعات انتخاب به است بوده كرده حاصل معنويات و عرفان در كه مقامي
نخستين ميكند/ برآورده را خواننده انتظار زيادي حد تا بنابراين و پرداخته موالنا

بسياري كتاب حواشي در رسيده, چاپ به شمسي 1319 سال در منتخبات اين بار
به اشاره و گرديده متذكر را ات غزلي مضامين با مناسب احاديث و اخبار و آيات از
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ولد سلطان يا و مشرقي شمس يا و مغربي شمس به منسوب الحاقي غزليات بعضي
شك و پرداخته شده ساخته عربي و تركي به كه ديگري ات غزلي و مولوي فرزند

است/ داشته اعالم را خود
فاضلي ÇÇ ايشان فرزند توسط مجموعه آن كه است خوشوقتي موجب اينك
مÇجدد چÇاپ بÇه ايÇزدگشسب عÇبدالبÇاقي آقÇاي ÇÇ عارف شاعر و ذوق صاحب
شده پيدا متأسفانه قبلي چاپ در كه را متعددي اغالط دقت كمال با ايشان ميرسد/

گذاشتهاند/ عالقهمندان دسترس در مرتب و منقح نسخهاي و كرده تصحيح بود
دسÇتور بÇه بÇل و اجÇازه بÇه كÇتاب اين د مجد چاپ كه است توضيح به الزم
و شده پيراسته و آراسته (مجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت
عرفان مجمع مدار كه ايشان روحاني و معنوي حمايت به كه است افتخار موجب
GرÇشك ثم له Gفشكر ميپذيرد; انطباع صورت هستند سلطانعليشاهي اللهي نعمت

له/
سÇرمايه صÇاحب نÇيز شÇريعت طريقت در كه مÆسسهانتشاراتحقيقت از
آوردهاند/ فرآهم را نفيس اثر اين انتشار موجبات كه كرد بايد فراوان تشكر است
وفÇا طلب طريقت رهروان وزخوي قÇدم بÇبر طÇبيعت رهÇزنان كÇÇوي از



سازندگي و مقاومت پوياي محمل ف: تصو

پÇژوهشهاي دفÇتر تÇهران, منفرد, افسانه ترجمه: ويمبوش, اندرس و بنيگسن الكساندر نوشتة: /1
223ص/ ,1378 فرهنگي,

فدراتحادجماهيرشوروي"1 نگاهيبه كتاب"صوفيانوكميسرها:تصو

تنهاÄي ا/ ح/ دكتر

وا كÇنشهاي بÇرخÇي با مواجه هميشه مختلف كشورهاي در ف تصو تاريخ
تحقيق و تفكر از فرايندي هرگاه زيرا است/ طبيعي البته اين و است, بوده تنشزا
و وا كنش شده, دين شالودهاي ماية و هستي حقيقت كنه و ريشهها شناخت عي مد
برانگÇيخته را شناسنامهاي و فرهنگي مكاتب و مذاهب اديان, پيروان حساسيت
و هسÇتي كنه كه است داشته تأ كيد نكته اين بر هميشه همهجا در ف تصو است/
بشÇري مÇمكن و كÇامل معرفت به تا بكاود اليه, به اليه را, حقيقت عاليه مراتب

تÇهران, سÇوم, (چÇاپ هدايت راه و واليت باب در: ف", ماالتصو" گنابادي, تابنده سلطانحسين جناب /2
منابع در پنجم/ باب كشكول, عاملي, ين بها¾الد شيخ و جذبي; هب¹اهللا سيد حاج تأليف (ë2 Ç 37 ص

به: كنيد رجوع Âمث نيز خارجي
Ñ

كند/2 پيدا راه حقيقي توحيد به راه اين از و كرده پيدا دست
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Ø

The Oxford Dictioary of World Religions, e d.by. J . Bowke r , O xfo rd : O xfor d

university Press: 1999.

حÇقيقت و كÇنه بالواسÇطه معرفت و شناخت بر مبني ف تصو بزرگ دعوي
شيوة و تحقيق خاص روش بر خود توحيد, و جاودانگي شهودي درك و هستي
از "مطالعه گونة روال به و نشود پيموده تا كه دارد تكيه معرفت فرايند در ويژهاي

1. Emic.

مÇوجب فÇهمي كج يا نافهمي همين و نميگردد; فهميده نشود نگريسته درون"1
بودهاند/ ف تصو برابر در مخالف داعيههاي  گسترش

"سÇركوفتگي فÇرضية يكÇي ف صوÇت ضÇد بÇر مÇخالف داعÇيههاي مÇيان از

چاپ/ زير سوم, جلد اسالم, نظري شناسي جامعه تنهاÄي, بيشترر/ ك: بحث براي /2

بÇه را خÇويش پÇيروان افÇراطÇي زهÇد با ف تصو كه معني بدين است2; فرهنگي"
بÇيشتر چÇه هÇر تسÇلط مÇوجبات و كرده دعوت دنيا ترك و گوشهنشيني انفعال,

است/ آورده فراهم ملتي هر بر را اجانب
فÇرضية بÇرابÇر در كÇه است مÇنابعي جÇمله از كÇميسرها و  كÇÇتابصÇوفيان
كتاب اين در مينمايد/ مطرح را بالشك و تجربي آزموني فرهنگي" "سركوفتگي
روسيه كشور متدين و مسلمان مردم مقاومت محمل ف تصو كه ميشود داه نشان
و مÇبارزه بÇراي آنÇان مÇوحدانÇه مبارزه بستر و مستبد, و ملحد حا كمين برابر در
در و گرفت/ قرار ف تصو اسالمي و اصيل آرمانهاي با متناسب جامعهاي برپايي
زنده روح برابر در حا كمان كه دادهاند نشان خوبي به نويسندگان جدلي بستر اين
يÇا "رسÇمي" اصÇطالح بÇه اسالم كالبدي قوانين از بيروح قالبي اسالمي, ف تصو
جÇوالن بÇه ديÇني تÇفكر مÇيدان در ف صوÇت بÇا مÇعارضه بÇراي را كÇار" "محافظه

درآوردهاند/
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و رسÇمي وجه و اسالم راستين وجه دين: از وجه دو اين تفكيك در  كتاب
شÇوراهÇاي كشÇور در كÇه مÇيپردازد خÇÇالصهپردازي بÇÇه چÇÇنين آن, دولتÇÇي
ذيل تنگاتنگ روابط در روسيه صوفيان اسالم و اسالم رسمي نهاد سوسياليستي

پذيرند: تعريف
يك به اسالمي ات الهي نظر از و اصول به وفادار يكسان طور به دو هر Ç 1>

هستند/ قانوني و قبول قابل اندازه
كÇه) صÇورتي (در است, شوروي قدرت دشمن قاطعانه صوفيانه, اسالم Ç 2
براي بنابراين است/ مطيع و وفادار دولت) (يعني آن به نسبت رسمي اسالمي نهاد
آنكÇه ضÇمن كÇنند, حÇمايت دومÇي از كÇه است مÇنطقي Âكام شوروي مقامات
عÇليه سالحي عنوان به رسمي اسالم از واقع در سازند/ متالشي را لي او ميكوشند

ميشود/ استفاده صوفيان
مربوط سياسي حوزه يك به ف, تصو و رسمي اسالم دو, هر كه آنجا از Ç 3
تÇهديد بÇا يكسÇان, بÇهطور آنÇان مÇيورزد, خÇصومت مÇذاهب تمام با كه است

/ëê ص كميسرها, و صوفيان /1

نيازمندند/>1 هم كمك به بقا¾ براي و روبرويند ماده گرايي
ا گÇرچÇه مÇيشوند مÇتذكر بÇاال قول نقل سوم بند در نويسندگان كه نتيجهاي
دارد بÇهعهده را فرهنگي انسجام مهم كاركرد و داشته شناختي جامعه رويكردي
آنÇها است/ مÇيشده واقÇع غفلت مورد دولتمند دينگرايان جانب از هميشه ولي
و ايÇمان جÇبهه تÇضعيف موجب و داده سر منه" "اناخير كوس غرور باده از مست

ميشدهاند/ كفر جبهه تقويت
حÇيل با كه تصنعي دوگانگيهاي كه دادهاند نشان نويسندگان بعدي, گام در
كشÇورهاي ه وفيÇص سÇالسل در مÇيكند, پÇيدا رسوخ ديني فرق در حكومتداران
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صÇوفيان حÇقيقتجويانه عÇمل و انديشه سيالن در تزاحماتي موجب نيز روس
ديگÇر سÇلسلهاي مبارزه و جديت سلسله هر تسامح برابر در اما است/ شده اسالم
ه صوفي سالسل ميان از است/ ميبخشيده نيرو را ف تصو تكامل به رو روند هميشه
عÇليه جهاد و ديني مبارزات تمام در يسويه و قادريه و نقشبنديه سالسل روسيه,
ميدادهاند, نشان خود از را فعاليت بيشترين غيراسالمي ديني نهضتهاي يا  كفار
دولتÇيان با Ç غيرمتمركز دروني ساختار دليل به هم آن Ç نقشبنديه هم هرگاه ولي
ه صوفي تشكيالتي منظم شبكة در كه Ç قادريان نميپرداخت, جدي بهمعارضهاي
به Ç بودند كرده حفظ را سو اين به اسالم صدر از صوفيان ظاهري اجتماعي انتظام
كÇنيد: نگاه ميزدند/ دامن بيشتر هرچه غيرديني حا كمين عليه خويش مبارزات
تسÇامح خÇود از شÇوروي سÇياسي و اجتماعي واقعيت برابر در نقشبنديه <هرجا

/2ê ص همانجا, /1

جÇذابÇتر مردم براي اين Gظاهر و ميكند رد را آن قادريه است, داده نشان نسبي1
است>/

برخي از كه رسيد نيز بهحدي صوفيان اختالفات از حكومتيان سو¾استفاده و
كه الچي, طريقت و خدا واعظ هنگ مثل بردند بهره سالسل ديگر عليه سالسل
شوروي حكومت بهنفع و بودند يسويه سلسله از دومي و نقشبنديه سلسله از لي او
بÇهرسميت را بÇلشويكها حكÇومت ///> آنÇها شÇدند/ جÇنگ وارد صÇوفيان عليه

/ê8 ص همانجا, /2

جنگيدند/>2 خود همكيشان عليه سرخ ارتش جبهه در حتي و شناختند
فه متصو انديشههاي از بيخبر ناظران و عادي مردم ميان در اختالفاندازي
شگÇردهايي ديگÇرسو, از مسلمان صوفيان مبارزهجويانه نهضتهاي و يكسو از

است/ شده ديده مختلف كشورهاي تاريخي دورههاي اغلب در كه است بوده
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مÇيدادنÇد, قÇرار دايÇم آزار مورد را (الچي) فرقه اعضاي مذهبي <مقامات
انÇجام جÇمعي) ازدواج =) رجي Ôا كه ميكردند متهم و اعالم ناپا ك فاسد, را آنان
روسÇي مÇقامات بÇرابÇر در را آنها تا ميكوشيدند بيهوده همچنين آنان ميدهند/

همان/ /1

دهند>/1 نشان زشت
يا موازي بهاصطالح اسالم مسجديو يا رسمي اسالم ميان اختالفاندازي اما
و كÇند بÇرآورده را شÇوروي روسÇيه دولت مطامع نتوانست روي هر به صوفيانه
و جÇوانÇان پÇيوستن بÇراي قÇوي جÇاذبهاي تÇوانست ف صوÇت مÇرشد برخÇالف,
سالسل در نيز را مذهبي رهبران و آورد فراهم صوفيانه اسالم به را تحصيلكردهها

دهد: جاي درويشي
كه غيرمسجدي گرايش و شيخاالسالم/// مفتيان رهبري به مسجد گرايش ///>
و شيخها پيرها, ايشانها, و اشترا كي يا قبيلهاي درويش, Ç صوفي يا مريد  گرايش
روحÇانيون شÇوروي) اتحاد (در همهجا امروزه ميكنند/// رهبري را آن استادها
براي نواحي بعضي در شدهاند/ بيشتر رسمي "مجاز" روحانيون از صوفي مسلمان
روحÇانيون تÇمام ÂمÇع اينگوش, ÇÇ چچن قلمرو در بهويژه قفقاز شمال در مثال

/30 و 3 صص همانجا, /2

دارند>/2 تعلق مريدي ÇÇ درويشي طريقت آن يا اين به مسلمان
ين مورخ نيز و غربي اسالمشناسان برابر در نويسندگان كه ديگري مهم نكته
اغÇلب كÇه آنÇان بÇرخÇالف كÇه آنست نمودهاند ه توج بدان زبان فارسي ادباي و
مختلف صوفيان گرفتهو اشتباه نظري عرفان پرا كندهنگاري با را عرفان و ف تصو
مسأله بÇه درست مÇيدهند, قÇرار بÇررسي مورد آنان طريقتي ريشههاي بدون را
و دسÇتهها در را روسÇيه صÇوفيان و نÇموده توجه ف تصو تاريخ در م مه و ي جد
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طرايق ريشههاي از غفلت كه است بديهي ميكنند/ تقسيمبندي طريقتي سالسل
جمله از نكته اين است/ شده ف تصو فهم در مهم مسايل كجفهمي موجب عرفاني

است/ كتابصوفيانوكميسرها ارزنده نكات
كه است داشته وجود روسيه در اصلي سلسله چهار نويسندگان تحقيقات بنابر
چهار اين يافتهاند/ رشد سالسل از كدام هر درون در نيز مختلفي فرعي شاخههاي
Ç ê كبرويه سلسله Ç 3 قادريه سلسله Ç 2 نقشبنديه سلسله Ç 1 از: عبارتند اصلي سلسله
از كدام هر تاريخي ريشههاي درك در ميبايستي نويسندگان البته يسويه/ سلسله
و واقÇعي ريشÇههاي با روشنتري اتصال تا ميدادند نشان يتر جد همتي سالسل

ميشد/ پيدا عرفاني طريقتهاي اصلي
عÇليه كÇه است ديگري فرضيه بر نيز نقدي يادآور فوق نويسندگان تحقيق
سÇخن ديگر به فرهنگي"/ "پسماندگي فرضيه نمودهاند: مطرح آشكارا صوفيان
و شÇده دعÇوت تÇمدن و عÇلم نÇفي به ه صوفي پيروان كه است عي مد فرضيه اين

پنجم/ فصل اسالم, نظري جامعهشناسي ح/ا/تنهاÄي, ك: ر/ بيشتر بحث براي /1

شÇدهانÇد/1 جذب عرفاني طريقهاي به ص غيرمتخص و بيكار بيسواد,  گروهي
نشÇانگر و تÇحقيق مÇنصفانه گÇونههاي از نشانهاي نكته اين به نويسندگان توجه

كنيد: نگاه است/ آنان قانه محق واقعگرايي  گرايش
اتÇحاد در ف صوÇت ميدهد نشان كه است آمده بهدست بسياري <اطالعات
جذب را باالتر تحصيالت با افرادي و روشنفكران بيشتر هرچه شوروي جماهير

/ 88 ص كميسرها, و صوفيان /2

يا: و ميكند>/2
كردن عميقتر او است/ باغيرتتر مسÆوليتو با مسلماني صوفي/// <هوادار
طريق از اخالقي قواعد رعايت و يتر جد مطالعه طريق از را خود اسالمي دانش
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/70 و 71 صص همانجا, /1

است>/1 برگزيده جدي ساماندهي خود
نÇيز است آمÇده بÇوجود صوفيان عليه كه ديگري شبههي به ترتيب بدين و
به رسيدن براي شريعت دقيقتر رعايت يعني ف تصو كه ميدهند روشن پاسخي

متعال: توحيدي
بÇرخÇالف يÇا و فرامÇاسونري به شبيه ي سر انجمنهايي صوفي <حلقههاي
مذهبي جايگزيني كه نيستند صحنه در موازي اسالم يك شورويايي منابع اصرار
شكÇل ف تصو بلكه نميكند رد را شريعت وجه بههيچ ف تصو بدهند/ تشكيل را

/70 ص همانجا, /2

است>/2 اسالمي اعتقاد از عميقتري

3. Etic.

را "ازبÇرون"3 مÇطالعات و غÇيرآشÇنا پÇژوهشگران مÇطالعات بÇÇدينگونه و
ميسپارند: نقد به بدينگونه

آسÇياي در را امÇروز صÇوفيانه حÇلقههاي مÇايلند فÇرانسÇوي <پژوهشگران
تأ كيد آنان روحاني ويژگي بر كنندو مقايسه آفريقا غرب شمالو زاويه با مركزي
آسÇياي ف صوÇت در را هÇندو Ç مسلمان تركيب مشتاقند انگليسي قان محق ورزند/
صÇوفيانه حلقههاي معرفي در تركها اشتباه آنكه حال كنند/ جو و جست مركزي
پژوهشگران مقايسهاند/ قابل بكتاشيه با كه است شيعه غالت سازمانهاي بهعنوان
تأ كÇيد مÇورد را ف تصو حلقههاي شمينستي سابقة اغلب انقالب, از پس روسي
اغÇراقآمÇيز, HوعÇن صوفي حلقههاي از شوروي قان محق تعاريف ميدهند/ قرار

همان/ /ê

است>/4 اشتباه Áمعمو و مضحك  گاهي
اين به كتاب نويسندگان درست توجه فوق تحقيق توجه قابل نكات ديگر از
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يك به نياز ديگري ديني جريان هر مثل ف, تصو نهضت فرايند كه است واقعيت
صوفيان كه چيزي دارد/ ويژه اجتماعي مراتب سلسله با خاص اجتماعي سازمان
بÇنابر ساختهانÇد/ متبلور مريد و مراد مراتب سلسله و خانقاهي سازمان مفاهيم در
و اقÇتدار مÇراتب سÇلسله و مÇنسجم سÇازمان چÇنين وجود جامعهشناختي قوانين
اين باشد/ ديني سازمانهاي و مذاهب اهداف توفيق ضامن ميتواند تقسيمكاري
هدايت وصايتو امامت, مختلف بهمعاني كه درقرآن معنايواليت به البته مطلب

برميگردد/ است شده تعريف منصوب و منصوص
بÇوده قÇادر بيشتر نقشبنديه به نسبت قادريه سلسله فوق كتاب گزارش بنابر
ديگÇر مسÇلمان سÇالسل مÇتداول الگوهاي براساس را خود متمركز نظام تا است
و قÇادريه سÇلسله ممتد مقاومت و پيروزي مايه را امر همين و كنند تنظيم جوامع
داراي قÇفقاز, شÇمال قÇادريه كردهانÇد/ تلقي سلسله اين مبارزه گري نقش جالي
پÇير, (مÇرشد, يگÇانه رهÇبري وجود متمركز, حلقه اصلي و تعيينكننده <ويژگي
چراي و بيچون دستورات كه كرد مقايسه سلطاني با را او ميتوان كه است شيخ)
است برگزيده را آنان خود كه رÄيسهاي هيأت پيچيده مراتب سلسله طريق از وي

/98 ص همانجا, /1

ميشود>/1 منتقل
واليت, آسماني, كتب كليه در الهي آيات بنابر كه است نص قانون همان اين
و ولي رسول, به خداوندي حضرت از Hانتصاب را مÆمنان گروه سلطاني و سرپرستي
ايÇنجا در "ازبرون" روش شيوه با فوق نويسندگان و ميسپارد منصوص اوصياي
زدن بÇهمحك اجÇتماعي تÇعابير با و گرفته فاصله ف تصو عميق مفاهيم از  كمي
نكته همين در درست نقشبندي و قادري سالسل مهم تفاوت ميپردازند/ مطالب
به د تقي قادريه حد از بيش گسترش و توفيق علل از يكي نويسندگان بهنظر و است
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كÇامل پÇيروي و قÇطب مركزيت به اعتقاد و سلسله داخل در مراتب سلسله حفظ
ميباشد/ مريدان

رهبري و ندارد وجود نقشبندي يگانه كامل رهبري يك واحدو مركز <يك

/101 ص همانجا, /1

نيست>/1 موردش نظري بهلحاظ طريقت
عÇرفاني سÇالسل در رهبري كه ندارد توجه نويسندگان برون" "از نگاه البته
است ف صوÇت اصÇلي مÇايه و پÇايه كه قرآني منطق و باشد ارثي نميتواند Hعموم
خÇط اسÇتمرار خÇطايي چنين علت Áمعمو ميسازد/ غيرممكن را فرايندي چنين
آقÇاي را اشتباه همين Âمث چنانكه است/ خانواده يك در كوتاه مدتي در واليت

صÇص ,3 شÇماره جديد, دوره ايران, عرفان در آزمايش دكتر آقاي مقاله به كنيد رجوع اينباره در /2
/ 8ëÇì8

ديگر نكته است/2 داده انجام گنابادي سلسله دربارة زبان فارسي ق محق زرينكوب
ايÇجاد عÇالوهبر مركزيت و مراتب سلسله قادريه, مثل متمركز, سالسل در آنكه

است: شده نفوذي عوامل رخنه مانع اجتماعي انسجام
سÇازمانهاي در نÇفوذ از تا كنون ك/ گ/ب كه نيست تعجب جاي Gظاهر>
نÇاتوان "اسÇرار" بÇه يافتن دست براي متنفذ صوفي رهبري يك تطميع با صوفي

/103 ص كميسرها, و صوفيان /3

است>/3 مانده
توسط نه ف تصو سالسل در موجود اسرار كه ندارند توجه نويسندگان ا گرچه
Hاساس نه و ÇÇ شوند نفوذ به موفق ا گر حتي ÇÇ بود خواهد يافتني دست  ك/ گ/ب
موجود ديگري مطلب مكاتب اين در الهي اسرار جز زيرا است/ مفيد آنان براي
آنان از مشكلي نه و است حكومتها مطلوب نه Hماهيت هم اسرار اينگونه و نيست

ميكند/ حل
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است صوفيان عمل و نظريات جامع كه نكته اين به نويسندگان مجموع در اما
محمل در تنها غيراسالمي حا كميت هرگونه الحادو و كفر عليه مبارزه كه ميرسند
چند دفاع به قادر گرايشي هيچ ف تصو از غير و است بوده ممكن ف تصو بستر و

كنيد: نگاه است/ نبوده غيراسالمي و جابر حكومتهاي مقابل در صدساله
بيستم), قرن اول ربع (يعني دوره آن در كه است شده مشخص اين <باوجود
صÇوفي طÇريقتهاي تÇنها جÇهاني, دوم جنگ در بعدها و 19 قرن مانند درست
سÇازمان شÇوروي رژيÇم عÇليه را باانÇضباط و كارآمد جنگي نيروي ميتوانستند

/ê3 ص همانجا, /1

دهند>/1
حÇمله عليه ملي مقاومت نهضتهاي رهبري ف تصو> قفقاز: شمال در يا و

/27 ص همانجا, /2

زمÇان در حÇتي كه بود تاحدي قدرت اين و درآورد>/2 خود بهانحصار را روسيه
را صÇوفيان انÇديشههاي بÇا مÇخالفت يÇاراي كسي شوروي كمونيستهاي سلطة
نÇقدي ديÇني بÇاورهاي از و مÇيكردند تقيه صوفيان برابر در بلكه نداشت نهتنها

نمينمودند: صريح
الحادي علوم انستيتوي توسط اينگوش Ç چچن در 1970Ç72 در كه <تحقيقي
كÇميتة اجÇتماعي تحقيقات آزمايشگاه و شوروي اتحاد اجتماعي علوم آ كادمي
"مÇحافظه كÇاري رواج كه داد نشان شد, انجام Hمشترك كمونيست حزب منطقهاي
عÇقايد تا ميكند مجبور را محلي ملحدان سرزمين, اين در عمومي افكار جمعي"
انقالب پيروزي از پس سال شصت ترتيب اين به كنند/ پنهان را خود ضدمذهبي
شگÇفت نÇتيجه اين نوين, جامعه در مذهب كلي ريشه كني هدف با ماركسيستي

/29 ص همانجا, /3

ديÇن حÇفظ و خÇفقان شÇرايÇط آن در ف تصو گسترش و رشد يعني مينمايد>/3
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آن/ بهواسطه
پÇديدهاي ÁوÇاص ف صوÇت كÇه مÇيگيرند نتيجه بهدرستي نهتنها نويسندگان

/1ëë ص همانجا, /1

كه: ميدهند تشخيص هم بهدرستي بلكه است1 جهاني
شÇوروي اتحاد در اسالم دنياي از محكم, واقعيتي و واقعيت يك ف تصو>
بÇياهÇميت مÇوضوع يك بهسادگي, نميتوان و نبايد را ف تصو بنابراين است///
عÇامل يك يÇا شÇوروي, دولت در اسÇالم فÇرعي مÇحصول يك سÇÇرگرمكÇننده,

/1ëì ص همانجا, /2

انگاشت>/2 گذارد, كنار ميتوان كه بيمعنا غيرروحاني
و است سياسي مرزهاي از فراتر كه اسالم حقايق عميق درك با ف تصو بلكه

عÇرفان در: سياسي, ايران فرهنگي, ايران مجذوبعليشاه, جناب در: سياسي و فرهنگي مرز تقابل ك/ ر/ /3
/1378 سوم, شماره جديد, دوره ايران,

توانسته ميباشد,3 اسالم جامع فرهنگ ذيل در مختلف فرهنگهاي جمعكنندهي
تÇعاليم از گرفته سرچشمه وحيات پويايي با را ديني و ملي محلي, علقههاي است
هÇمه تÇا مÇيرود آرامآرام اقÇيانوسي چÇون كÇه كÇند تبديل جنبشي به عرفا عاليه

كند: ÑالÑمتال خود در را ديني  گرايشهاي
روشنفكري جنبشهاي تمام رسمي, اسالم عقايد ايستايي گرفتن درنظر <با
ميتوانÇد اسالم رستاخيز آورند/ ف تصو لواي تحت را خود بايد اسالم دنياي در
مÇذهبي, يÇا سياسي جنبش هر مÆمن, عقيدة هر دهد/// روي ف تصو نفوذ تحت

/1ëì ص همانجا, /ê

بود>/4 خواهد ف تصو لواي تحت انقالبي, يا ارتجاعي



جان سوخته

تابنده اهللا نعمت دكتر

تÇÇوان و تÇÇاب بÇÇرم از رفت روان سÇÇÇرو آن عشÇÇÇÇق از
زبÇÇان يك عÇÇاشقانش بÇÇÇÇا دوان و خÇÇÇÇيزان و افÇÇÇÇتان
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

# # #
تÇف و سÇوز آن از مÇيسوزم زكÇÇف را ديÇÇÇÇن و دل دادم

تن/ تار و دل تار جان, تار است انسان وجود تار سه از عبارت ساز /1
روزگÇار ايÇن واله پÇنجهات سÇÇر ز سÇÇه وان تÇن و جÇان و دل تار تار سه از غرض هست

,HلبÇق ,Hروح وجودم تمام با كه ميشود اين فوق شعر معني است انسان زبان دف از غرض چون و
كنم/ هو يا زنم حق يا Hلسان و Hجسم

دف1 و سÇاز با صفت مجنون هÇدف بÇÇاشد مÇÇرا وصÇÇلش
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

# # #
بشكسÇÇتهام ر وÇÇ Ôص ظÇÇÇرف بگسسÇÇÇÇتهام ديگÇÇÇÇÇران از
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بسÇÇتهام پÇÇيمان چÇÇو او بÇÇا رسÇÇتهام مÇÇÇÇعني غÇÇÇÇير وز
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

# # #
او گÇÇÇÇيسوي بسÇÇÇÇÇÇÇتة دل او ابÇÇروي جÇÇان مÇÇÇÇحراب
او بÇÇÇÇوي از و سÇÇÇÇÇرمستم او كÇÇوي طÇÇواف در تÇÇÇÇن
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

# # #
شÇÇدم افسÇÇون نÇÇرگسش وز شÇÇدم خÇÇون دل دوريش از
شÇÇÇÇدم گÇÇÇÇÇÇÇÇردون آواره شÇدم مÇÇجنون از مÇÇجنونتر
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

# # #
مÇÇÇÇنم دوران سÇÇÇÇÇÇÇرگشتة مÇÇنم سÇÇÇرگردان و شÇÇÇÇيدا
مÇنم جÇوشان مÇي خÇم چون مÇÇنم بÇÇدمستان سÇÇÇرخÇÇيل
كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا كÇنم هÇو يÇÇا زنÇÇم حÇÇق يÇÇا

ديوانه دل
گسسÇتم خلق از ديدم, مهش روي تا نشسÇتم يكدانÇه بت آن ره به چندان
شكستم پيمانه و گشتم نگهش مست با گيسويپرپيچوخمشعهدچوبستم
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال

# # #
پÇيدا و ظÇاهر شÇود تو جمال يكباره زيÇبا چÇهره آن از پرده ا گر برداري
شÇيدا و آشÇفته شود جهاني كه يعني دانÇا و عاقل جوان, و پير كني ديوانه



1ëë ديوانه دل جان; سوخته

كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال
# # #

هستي تو ميخانه گرمي هم رونقو هم هستي تو پيمانه و باده هم و ساقي هم
هسÇتي تÇو كÇاشانه آرامش و دل نور هسÇتي تÇو جÇانانه دلبÇر و من معبود
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال

# # #
قÇرارم و صÇبر دگÇر رفت شدم بيتاب ندارم چاره كنون زينعشقجگرسوز
نگÇارم رعÇناي قÇد بÇبينم كÇه شÇÇايد بگÇذارم بÇيابان بÇه سر شدهام مجنون
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال

# # #
بÇينم تÇو روي و تو رنگ روم بÇينم گلزار تÇو را كÇوي هÇمه بيابان و دريا
بينم تو تكاپوي به عامي و عارف هر بÇينم تÇو مÇوي سÇلسله دلم پÇاي بÇÇر
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال

# # #
دوانÇم تÇو شÇوق به بازار و كوچه در روانم تو سوي به دير در و مسجد در
كÇمانم كوموسيمنچونبهسخنهمچوشبانم چÇو خÇميده تÇو فÇراق بÇار از
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال

# # #
استاد و كامل شود رياضات به سالك دلشÇاد و راضÇي بود عبادات به عابد
آزاد كÇند هÇجران غÇم از را تو يار تا ياد اينهستيموهومخوداز نعمتببر
كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال كÇن مÇددي حق هو كن, نظري موال




