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پيشگفتار

ÁعموÇم و مÇخالف ديدگاه از يا دارد: شكل سه عرفاني مقوالت پژوهش و بررسي
ديÇدگاه از يÇا كوركورانه تسليم و سرسپردگي و شيفتگي موضع از يا است منشانه قشري

صحيح/ نقل و نقد با توأم پديدهها تاريخي زمينة به توجه و عيني و علمي
زبÇان و فÇرهنگ با هم و دريافتهاند درستي به را قديم فرهنگ هم كه صاحبنظراني
و عÇظيم مÇيراث بÇا را مÇا روزگار فرزندان كه دارند مضاعف مسÃوليتي هستند آشنا روز
دنياست دانش و هنر و هنر و دانش دنياي به متعلق الواقع في كه قديممان انديشة هنگفت
و است بايستي خوانندگان ذهني سالمتي رعايت كار اين براي كنند/ آشنا و دهند آشتي

ممتنع/ و سهل است  كاري
و ناهمگن مختلف موضوعات در مقاالت طول است ممكن مجموعه اين در  گرچه
است حÇا كÇم گفتارها بر كه يگانهاي نگرش و دروني انسجام ولي آيد نظر به نامتناسب
واحÇدي كÇتاب عنوان آمده قلم به سال پانصد از بيش طول در مجموعه اين بر ميتواند
چÇندين طÇي ايران عرفان تاريخ در را خواننده مقاالت موضوعي و زماني ترتيب بدهد/

ميشود/ روشن ديگر مقالة در مقاله يك مبهمات و ميدهد سير قرن



فهرستمندرجات

پنج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ناشر مقدمه
1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / چهارده شب ماه حديث به نظري
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القلوب/ مقامات
19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / خفيف/ ابن سيرة در سيري
23 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لمي/ Ôس ابوعبدالرحمن آثار مجموعه
29 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اجتماعي تاريخ ديدگاه از سعادت  كيمياي
ë3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آينگي خاصيت
ë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / او منتقدان و عينالقضات
ì9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / همداني عينالقضات نامههاي به نگاهي
77 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / همداني/ يوسف خواجه افكار و احوال بر نظري
83 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بقلي روزبهان
87 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / حافظ تا روزبهان از
99 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ايراني/ عرفان و عطار
107 / / / / / / / / / / / / / / / / / هجري هفتم قرن تا اسالم عالم در توحيد مسأله سير
131 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الحكم فصوص شرح به نگاهي
1ê1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الحكم فصوص در ديگر پژوهشي
1ê7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / احمر كبريت بر نظري
1ëë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سبعين ابن انديشههاي و سرگذشت
1ìë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / شاعر عربي ابن و عارف حافظ
181 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صفات تجلي و ذات پرتو



عرفانيات چهار

193 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لهي/ ا بÔح شاعر فارض, ابن
237 / / / / / / / / / / / / / / / ر الد نظم لمعاني ر Ôالغ وجوه كشف كتاب مقدمة تلخيص
2ë3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فارض ابن و حافظ
2ì9 / / / / / / / / نيكلسون/ مثنوي شرح ترجمه بر آشتياني استاد مقدمة در سيري
281 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مثنوي بر نقدي بر نقدي
297 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بينقاب شمس
303 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ولدنامه/
309 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ربابنامه
313 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / انتهانامه
317 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / راز گلشن شرح يا گلشن نسايم
321 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / نوار/ Ñاال منبع و جامعاالÑسرار
323 / / / / / / / / / / / / / / / الفصوص/ شرح في النصوص نص كتاب من المقدمات
327 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ه تيمي ابن آثار در ف تصو
331 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اسكندري/ عطا¾اهللا ابن از يادي
3ê1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مصر/ در شاذلي طريقة
3êë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ولي نعمتاهللا شاه
3ê9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / همداني علي ميرسيد آثار در سيري
3ë9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / همداني علي ميرسيد فتوتنامه به نگاهي
3ìë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اقباليه/ رسالة يا مجلس چهل
3ì7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / سمناني عال¾الدولة فارسي مصنفات
371 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السالكين/ ¸ عد و الطالبين انيس
37ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الفÆاد/ فواÄد
381 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الصفا/ صفو¸ از وصفي
391 / / / / / / / / / / / عرفاني اشعار بر اردبيلي صفيالدين شيخ مكتب تفسيرهاي
ê01 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جامي/ مقامات
ê0ë / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العشاق/ مجالس كتاب بر تحليلي



ناشر مقدمه

الحق بسمه
ذ كاوتيقرا گزلو باذوقآقايعليرضا ق محق عرفاني مقالههاي مجموعه عرفانياتنام

و است شÇده مÇنتشر تفرقه به مختلف نشريات در سال پانزده طي در مقاالت اين است/
نيز آنها جمعي وجود از خوانندگان تا ميآيد جمع به فرق مقام از حاضر كتاب در اينك

شوند/ بهرهمند
و نÇاهمگن مÇختلف موضوعات در مقاالت طول است ممكن كتاب اين در  گرچه
است حÇا كÇم گÇفتارها بر كه يگانهاي نگرش و دروني انسجام ولي آيد بهنظر نامتناسب
ترتيب بدهد/ واحدي كتاب عنوان آمده قلم به سالها گذشت با كه مجموعه اين بر ميتواند
سÇير قÇرن چÇندين طÇي ايÇران عÇرفان تاريخ در را خواننده مقاالت, موضوعي و زماني

ميشود/ روشن ديگر مقاله در مقاله يك مبهمات Hغالب و ميدهد
كتاب ل او مقاله در خود كه است همان مقاالت اين در محترم مÆلف بينش و روش
كتاب 3êë (ص ولي نعمتاهللا شاه مقالة در ديگر بار و چهارده) شب ماه حديث به (نظري
از نÇه نگÇرش اين ايشان بهنظر تاريخي/ انتقادي و علمي روش كردهاند: عنوان حاضر)
موضع از نه و ميدارند روا قشريون كه است بدانگونه عرفان مطلق رد و مخالفت ديدگاه

ميكنند/ اظهار عرفان ارادتمندان چنانكه است تسليم و شيفتگي
در محقق معاصرين ه موردتوج Hكهغالب محترم مÆلف تاريخي انتقادي علميو روش
مÇوضع جÇهت از است, بÇوده نيز زرينكوب عبدالحسين دكتر مرحوم استاد مثل عرفان



عرفانيات شش

ميگردند تاريخي نقد و بررسي مطالب و ميشود انتخاب آن در كه (objective) عينياي

طي در مسايل از هي توج قابل تحليلهاي و سودمند اطالعات حيث اين از و است مفيد
كه است اين روش اين اساسي اشكال اما است/ روشنگر كه ميشود معلوم ف تصو تاريخ
همه آن در كه است تاريخي (positivism) پوزيتيويسم يعني فلسفه نوعي بر مبتني چون
عرفاني آثار هستند, مفهوم و معقول اجتماعي تاريخي خاص اوضاع و شرايط تابع چيز
ايÇن ميشود فراموش كه گويي ميشوند/ تاريخي كالبدشكافي بيروح جنازهاي همچون
اين به ه توج عدم نميآيد/ ما جراحي وسايل و ابزار بهچنگ كه است روحي داراي جسم,
و تÇاريخ حÇصار در كه است معنوي لطايف از آ كنده كه عرفاني آثار در Hخصوص روح
جمله از دارد, بيشتري سو¾ آثار است, نايافتني دست و نميشود محصور تاريخي اوضاع
درست تÇاريخي بÇهديدة و GاهرÇظ است ممكن كه ميشود نظرياتي اظهار موجب اينكه

حقيقتند/ خالف ولي بنمايند
معنوي بهعالم ورود است/ همدلي بلكه و همزباني نوعي مستلزم عرفاني آثار درك
و تÇاريخي نÇقد روش بÇهاقÇتضاي و داشت دور از دسÇتي نميتوان و ميطلبد را عرفاني
ÇÇ است پÇوزيتيويستي (objectivity) عÇينيت هÇمان كÇه ÇÇ عÇلمي عÇينيت يافتن بهداعيه
اينك كه كنوني اوضاع در بخصوص يافت/ راه امر حقيقت به مĤخذ به مراجعه بهصرف
آن كÇه ÇÇ زمانه رايج فكري نادرست قضاوتهاي و پيشداوريها بهواسطه پيش از بيش
درويشي عالم از خبر ÇÇ نيست آن بررسي مجال اينجا كه دارد ي خاص عوامل و اسباب نيز
را هÇمدلي و انس و مÇيشود حقيقت درك راه مانع تاريخي نقد به موسوم تفكر نداريم,

كه ÇÇ قدما فكري آثار و متون به نگرش پوزيتيويستي روش مولود Hعمدت كه محدوديتهايي و مشكالت /1
اصحاب و پديدارشناسان معاصر قرن در كه شد موجب است ÇÇ ميشود شناخته هم "علمي" بهنام فانه متأس
تÇحليل از پÇرهيز و فكÇر منشا¾ و اصل به رجوع آنها در كه كنند مطرح را ديگر روش و نگرش هرمنوتيك

است/ مطلوب اثر صاحب همسخني و تاريخي

آشÇنايي بÇركت بÇه و واسÇطهها طÇرد و همزباني با اما ميسازد/1 ل مبد جدايي و بهقرب
هيچ به رجوع با كه ميشود گشوده معنا از افقهايي و ميآيد بهزبان عرفاني اثر حضوري,

نميشود/ حاصل منابع از يك
بهنحوي چهارده" شب ماه حديث به "نظري مقاله در هم حاضر كتاب ق محق مÆلف



هفت پيشگفتار

دكتر آقاي محترم استاد روش تحسين ضمن ايشان ميكند/ التفات پسنديده شيوه اين به
بÇيواسÇطة آشÇنايي <ا گÇر مÇيگويد: رÅيت, مÇوضوع در تحقيق در پورجوادي نصراهللا
چÇنين نÇميتوانست مÇربوط مĤخÇذ بÇه مÇراجÇعه بهصرف نميكرد كمك او به نويسنده

/(2 ص حاضر, ( كتاب دهد/> اراÄه موضوع از درخشاني بيان و توصيف
و ميكند اسالم عرفاني عظيم ميراث در علمي كندوكاوي كتاب اين در ذ كاوتي استاد
به ولي نيست ناشر موردقبول الاقل كه ميرسد بهنتايجي مأخوذ طريق جهت به گاه  گرچه
خوانندگان براي Hحتم و است مغتنم و محترم كه است صاحبنظري رأي و نظر حال هر

شا¾اهللا/ ان بود; خواهد مفيد نيز



تÇصوف, و كÇالم در لقÇا¾اهللا مسÃله تاريخي بررسي آسمان: در ماه رÅيت است: شده نوشته زير كتاب دربارة مقاله اين #
/137ë دانشگاهي, نشر مركز تهران, پورجوادي, نصراهللا تأليف

لقا¾اهللا# و رÅيت مبحث چهارده>, شب <ماه حديث به نظري

و مÇخالف ديÇدگاه از يÇا ميكند: پيدا شكل سه عرفاني مقوالت پژوهش و بررسي
از يÇا كوركورانÇه تسليم و سرسپردگي و شيفتگي موضع از يا است قشريمنشانه Áمعمو
باهم حالت سه اين از حالت دو ي خاص بررسيهاي در است ممكن عيني/ و علمي ديدگاه

گردد/ نزديكتر ديدگاهها اين از يكي به جاها بعضي در يا باشد شده تركيب
آشÇنا پÇديده ايÇن با ر, متأخ آثار Hمخصوص فلسفي, و عرفاني آثار كنندگان مطالعه
روشي بد يا بيروشي سبب به و ميشود ريخته فرو مكان و زمان ديوار چگونه كه هستند
و تكاملي سير كه بفهمد نميتواند باالخره ميخواند بيشتر هرچه عادي خوانندة مÆلفان,

است/ بوده چگونه مساÄل لي تحو
هم آنهايي و ندارند علمي روش Hغالب فلسفه و عرفان اهل كه است اين عمده مشكل
عÇنايت فÇلسفي و عÇرفاني مÇباحث بÇه Hغالب هستند آشنا انتقادي و تاريخي روش با  كه
نÇظم داراي ري طهÇم اسÇتاد و طباطبايي مه عال تنها ر متأخ فلسفة اهل از Âمث نميورزند/
سÇير و پÇيدايش در پÇيشرفت و ر طوÇت بÇه ه توج و بودهاند مطالب بيان براي الزم فكري

داشتهاند/ مساÄل
درنشÇر پÇيشتر كÇه پورجوادي نصراهللا دكتر نوشتة آسمان> در ماه <رويت مقاالت
و مÇالحظه مÇعرض در يكجا مجموع, و ويراسته صورت به اينك بود شده منتشر دانش



عرفانيات 2

است شده گرفته معروفي حديث از كتاب عنوان ميگيرد/ قرار تحقيق و نظر اهل داوري

ازصحيحين/ نقل به ,78 ص -1

ر///>/1 م الق هذا ون رت كما ربكم ن Öرو ت س <انكم ميفرمايد:  كه

/139 اعراف, راني>, ت Öنل> -2
/23 قيام¹, ناظر¸/ بها ر لي× ا ناضر¸ ذÃوم ي Õجوه Ôو -3

مطالب مهمترين از 3 است شده اثبات هم و نفي2 هم قرآن در كه پروردگار رÅيت
مورد صوفيان و شيعيان سني, حديث اهل اشاعره, معتزله, بين و است عرفاني و  كالمي
تÇرتيب بÇه و شده نزديك مسÃله به حوصله و دقت با پورجوادي دكتر است/ بوده بحث
ارتÇباط رÅيت مسÃله با نحوي به كه عرفان, و كالم و حديث متون قديمترين از تاريخي
وا گÇر است پرداخته تحليل به و جسته سود آن به مربوط كلمات و اصطالحات و دارد,
مÇربوط مĤخÇذ بÇه مÇراجÇعه صÇرف بÇه نÇميكرد كمك او به نويسنده بيواسطة آشنايي

دهد/ اراÄه موضوع از درخشاني بيان و توصيف چنين نميتوانست
و نÇظر نشÇود, لحÇاظ تشÇبيه و تجسيم نوعي تا كه است اين اصلي نكتة من گمان به
تمايل نوعي به كه مذاهبي اديانو در لذا نيست/ ر تصو قابل عشق و محبت سپس و رÅيت
به عشق مسيحيت در Âمث هستيم; مواجه هم محبت با هست آنها در تشبيهي و تجسيمي
مذاهب و اديان در دارد/ عموميت آن در اشي نق و مه مجس كه است نسبت همان به مسيح
ميگيرد/ صورت م مجسَّ معبود با عاشقانه گفتگوي و نياز و راز كهن آيينهاي نيز و هندي
م مجسَّ معبود بر هم عرفان و ادب در است] <بودا> ف محرَّ Áاحتما [ كه بت كلمة Áاصو

معشوق/ بر هم ميشود اطالق
مينويسد: جاحظ داشتهاند/ توجه نكات اين به ما قديم بزرگ محققان

و مÇيكشد نعره و ميگريد ميآيد, ميان در الهي رÅيت ذ كر جا هر هي, مشب ///

كه نيز عامي مسيحي در م/// مجسَّ به نزديك يا م مجسَّ خداي به عشق اين و ميكند, غش

و عشÇق كÇه مÇيشود ديÇده ميپندارد خدا پسر را مسيح يا ميكند ر تصو انسان را خدا

دست خÇداي بÇه عÇالقه از است تر ادÇح بسيار خدايي بشر يا بشري خداي به محبتش

/9ì و 9ë ص ,13ì7 فرهنگي, و علمي انتشارات قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا جاحظ, آثار و زندگي -ê

ê/نيافتني
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و شÇمايل و شÇبيهسازي پÇيدايش بÇاعث را عوام يگرايي حس هم بيروني ابوريحان
تمايل همين افراطي صورت را بتپرستي و ميداند مانويان و نصاري و يهود بين تصوير

/ 8ê ص حيدرآباد, ماللهند, 1-تحقيق

ميشمارد/1
ميرسيم نتيجه اين به Hتقريب كنيم تحليل را كلمات تشبيه تجسيمو بحث فهم براي ا گر
نيافته ن تعي يا نيابد تجلي كلمات صورت به ا گر هم, بزرگ هنرمندان انديشههاي حتي  كه
و مهسازان) جسÇم و مÇعماران (در احÇجام و نقاشان) (در تصاوير صورت به باري باشد,
(در صÇحنهها و حÇÇوادث و مÇÇوسيقي) اهÇÇل (در زمÇÇزمهها و هÇÇمهمهها و اصÇÇوات
سÇادگي بÇه مÇا ا گÇر يÇعني ميشود, ظاهر آنها مانند و نمايشپردازان) و داستاننويسان
الخمر>, داÄم يك بدبختي و بيچارگي و قرارگرفتن اهانت مورد و شدن <تحقير ميگوييم:
الكلي و مفلوك مارمارادف زاري و خواري و حركات شكل به داستايوسكي ذهنيت در
نينديشد كلمات با هم ا گر هنرمند, كه است اين ما مقصود ميآيد, بركاغذ مينمايدو چهره
هÇمچنين مÇيآيد/ كÇاغذ روي كÇلمات شكل به تصاوير آن بينديشد, تصاوير با Hفرض و
دربÇارة مÇيكنيم; مÇعني كÇلمات به را تصاوير آن كه ماييم و ميانديشد تصاوير با اش نق

است/ بارزتر و ظاهرتر تفاوت اين موسيقي
خÇواسÇتهانÇد ايÇنكه نÇه شاعران, و عارفان برگرديم/ خودمان مطلب به حاال خوب
در تشبيهها تجسيمو همان بلكه كنند, بيان تشبيهي تجسيميو واژههاي با را د مجر مفاهيم
بيان نوع سه داريم, عقلي خياليو و ي حس معرفت نوع سه كه همچنان است/ آمده ذهنشان

مييابد/ ظهور مثالي قالبهاي در ميشود ل تخي آنچه داريم; هم عقلي و خيالي و ي حس
مينمايد: مناسب الجوزي ابن ازتلبيسابليس عبارتي نقل اينجا در

در خÇداونÇد كه ميكنند تصور گونه بدين را قيامت در حق رÅيت مشبهه بعضي

مثالي و خيالي صورت آن شوق از و ميشود, ظاهر قيامت روز انساني, شكل زيباترين

و ميكنند/ غش ديدار وعدة آوردن ياد با و ميدهند نشان خود از اشتياق و ميكشند آه

ر صوÇت مÇيسازد, نزديك خود به را مÆمن بندة خداوند كه ميخوانند حديث در چون
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/72 ص قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا فارسي ترجمة ابليس, 1-تلبيس

است/1 ايشان جهل از ناشي همه اين و مينمايند/ جسماني همنشيني و ذاتي قÔرب

است: آورده كتاب همين از ديگر جاي در الجوزي ابن
خدا رÅيت جوار در را مشبهه از هاي عد قول المقاالت كتاب در بلخي احمد ابوالقاسم

خدا كوي, رهگذران از يكي كه دانند روا گويد: و است كرده نقل دنيا همين در چشم به

مالقات به خدا گويند: و دانند ممكن را او با دادن دست و همراهي و لمس برخي و باشد

<اصÇحاب يا باطن> <اصحاب را اينان عراق در ميرويم/ او مالقات به ما و ميآيد ما

/1êê ص همان, -2

نامند/2 خطرات> و وساوس

ÇÇ يهودي تصورات از ات جسماني و ظواهر بر تأ كيد كه دادهاند توضيح كتاب مÆلف

/1ì2 و 12ê ص آسمان, در ماه رÅيت -3

<مÇاه حديث همان حتي و است3 شده اسالمي عرفان و كالم وارد اسراÄيليات و مسيحي

/71 و ë1 ص -ê

از نيز ات يليÄاسرا كه همچنان êاست گرفته قرار ه توج مورد سوم قرن از نيز چهارده> شب

/2å1 ص -ë

ë/است گرديده اسالمي فرهنگ وارد بيشتر بعد به سوم قرن
مثل انديش ژرف و بزرگ عرفاي ميآيد/ پيش تنزيه و تشبيه بحث كه اينجاست در
اين درجمع يا دو اين ميان را توحيد حقيقت ين الد جالل موالنا و ابنعربي ين الد محيي
(9 , (شÇوري× شÇي¾> كمثله يسل> مشهور عبارت در نيز قرآن كه چنان ميدانستهاند, دو
من گمان به البته تشبيه/ < ك > و است تنزيه <ليس> است: كرده جهت دو اين ميان جمع
مورد آنچه كردهاند, تصريح درالميزان) طباطبايي مه عال Âمث) بزرگ ران مفس كه همچنان
بÇه را الهÇي اسما¾ صفات ما كه معناست بدين <تسبيح> است, <تسبيح> است قرآن نظر
كه اينها, جز و غضب و رضا مجي¾و و وجه و بصر و سمع و يد نگيريم/ آنها بشري معناي
بعضي و معتزله است/ بشر در كه نيست معنا آن به است, شده داده نسبت خدا به قرآن در
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آن الهÇي غضب از مراد المثل, في كه, گفتهاند سيدمرتضي) و مفيد Âمث) شيعه متكلمان
بÇراي مÇيشود حÇاصل بشÇر مÇغضوب شÇخص براي كه نتيجهاي نظير نتيجهاي كه است
جاي ولي است, پذير عقل اين ميشود/ حاصل شديرتر, بلكه هم, خدا مغضوب شخص
عÇلي حÇمن الر> و (1å (فÇتح, <يÇداهللا> نظير تعبيراتي چرا كه است باقي هنوز سÆال اين
كار به قرآن در (22 (فجر, <Hف ص H ف ص الÄك¹ الم و كرب ¾جا> و (ë (طه, < وي× است العرش
مراد ا گر و نبرده, كار به را همانها چرا است تصرف قدرتو <يد>, از مراد ا گر است/ رفته
از مÇراد ا گÇر و است نياورده را كلمات همان چرا است, حكومت و استيال¾ <استوا¾> از
شÇبهه كÇه صورت همين به چرا باشد ربك> Ôمر ا ¾جا> نوشتهاند, كه چنان ربك>, ¾جا>

ÔرÇÖم ا يÇيأت> ميخوانيم هم قرآن از ديگر جاي در كه چنان است, نيامده نباشد هم انگيز
/(33 (نحل, < كب ر

كرد/ مجاز بر حمل نبايد را همه و بود نبايد غافل قرآني معاني حقيقت از من گمان به
دارنÇد, قرآن بياني مقدرت كمال و بالغت و فصاحت بر اعتراف نيز وحي منكران حتي
گÇفته ديگÇر چÇيز و بگÇويد است ميخواسته ديگري چيز قرآن كه كرد ر تصو بايد چرا
است/ گفته بگويد است خواسته كه را چيزي همان قرآن بگوييم كه است آن بهتر است?
بين ژرف مÆلف كه كاري همان انديشيد/ بايد <لقا¾> و <رÅيت> تعبيرات در كه است اين
يÇافته اطÇالع كÇه مظاني تمام به و داده انجام بردباري و شجاعت با دانشمند و كنجكاو و
كÇتاب فرعي عنوان مطابق الواقع في و بردارد سرچشمه از را آب تا است نموده مراجعه

است/ داده صورت ف> تصو و كالم در لقا¾اهللا مسÃله در تاريخي <بررسي يك

/92 ص آسمان, در ماه رويت -1

در تÇعبير ايÇن است/1 اهللا> <لقا¾ است <رÅيت> متقارب يا مÔرادف كه ديگر  كلمة
در خميني امام نيست/ معنا آن در منحصر اما است, آمده هم قيامت و مرگ معني به قرآن
تبريزي ملكي آقا جواد ميرزا حاج اهللا لقا¾ ترجمةرسالة پايان در كه لقا¾اهللا كوتاه مقالة

فرمودهاند: است, رسيده چاپ به
وانكÇار نÇمودهانÇد طÇريقلقا¾اهللا دÇس به كÇلي رين مفس و علما¾ بعضياز بدانكه

تÇنزيه را س قدÇآنكهذاتم به گمان هنمودهاند يÄواسما اتذاتيه تجلي و ه مشاهداتعيني
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ثوابوعقاب و لقا¾جزا¾ و يومآخرت بهلقا¾ حمل را لقا¾اهللا اخبار و آيات  كنندتمام

ولي بعيدنيست, گرچه اخبار, و بعضيآيات و لقا¾ واينحملنسبتبهمطلق نمودهاند///

/2ë3 ص فهري, احمد سيد ترجمة لقا¾اهللا, رسالة -1

است/1 بعيدي بارد حمل بسيار معتبره/// كتب در روايات و معتبره ادعية نسبتبهبعضي

آوردهاند: صفحه سه دو از پس و
علي فكيف عذابك علي صبرت <هبني ميفرمايد: كه را امير حضرت فرمايش

آيÇا قÇصور? و حÇور بÇه كرد حمل ميتوان را اوليا¾ گدازهاي و سوز آن و فراقك?>

بهشت شوق براي نه و جهنم از خوف براي نميكنيم عبادت ما ميفرمودند كه  كساني

را آنها فراق نالههاي باز ميكنيم, عبادت حق براي خالص و ميكنيم احرار عبادت بلكه

/2ëì ص -2

آن?2 مشتهيات و مأ كوالت و بهشت از فراق به كرد حمل ميتوان

قول از مÆلف كه همچنان مر>, الق هذا ون رت كما بَّكÔم ر رونت س Öم نكَّ ا> حديث دربارة
قرار توجه مورد سوم قرن از آنكه ضمن است آحاد اخبار از خبر اين كردهاند, نقل معتزله
حكمي حديث اين انتساب صحت در <نميتوانيم مينويسند: مÆلف خود است,  گرفته

است/ علمي احتياط با منطبق مÆلف نظر جانب اين گمان به بكنيم>/
در آنكه ضمن است, شده نقل (ع) صادق امام به منسوب تفسير از كه مطلبي دربارة

اول/ ستون ,êì ص 3 شمارة آيينةپژوهش, مجلة قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا مقالة به: كنيد نگاه -3

كÇه گونه آن اما است, توجه قابل منقول مطلب هست3 بحث تفسير اين انتساب صحت

/121 ص -ê

عبÔد ا <لم كه است مأثور هم (ع) علي حضرت از كه چرا êنيست مورد نخستين نوشتهاند
است/ دانسته دل چشم با بلكه سر, چشم به نه را رÅيت سپس و ه> ر ا لم Hب ر

شده, اشاره بهشت صوفيانة تصوير در ايراني> <معادشناسي تأثير به جا يك آنكه با
واقÇع از كÇمتر ات يÇرانÇاي سÇهم و است زياد ات يليÄاسرا بر تأ كيد كتاب اين در ذلك مع

ايراني عنصر بر بيشتري تأ كيد واقعنما, و درست نمايي ترسيم براي است/ شده برآورده
است/ بايسته عرفان



در كه نويا پل مقدمة و تصحيح و نوري ابوالحسن تأليف القلوب مقامات رسالة از است ترجمهاي مقاله اين #
است/ شده چاپ 13ì8 فروردين Ç آبان ششم دورة معارف, مجلة

مقاماتالقلوب#

و بÇرگزيدهاش بÇندگان بر خدا سالم و است عالميان پروردگار كه را خداي ستايش
باد/ همگي يارانش و خاندان و محمد ما سرور بر خدا درود

سوم]/ قرن [عارف اهللا رحمه نوري ابوالحسن شيخ گفت چنين
است: ناميده نام چهار به را دل تعالي خداي كه روي آن از است چهار دلها مقامات
است: آمÇده قÇرآن در كÇه چنان است, اسالم سرچشمة صدر اما / بÔل و فÆاد قلب, صدر,
است گشوده اسالم براي را صدرش خداوند كه كسي (آيا لالسالم> صدره اهللا شرح من ف ا>
حبب اهللا <ولكن فرمايد: كه چنان است, ايمان سرچشمة قلب و است?]) برابر [باديگري
در را آن و ساخت شما محبوب را ايمان لكنخداوند (و قلوبكم> في زينه و االيمان اليكم
<ما ميخوانيم: آيه دراين كه چنان است, معرفت سرچشمة فÆاد و بياراست)/ شما قلبهاي
كه چنان است, توحيد معدن بÔل و ديد)/ را آنچه نگفت دروغ (فÆاد رأي> ما الفÆاد  كذب
توحيد ظرف لÔب پس را)/ لÔب صاحبان است (نشانههايي االلباب> الولي <الÐيات  گويد:
داشتن منزه اتوحيد ام اسالم/ ظرف صدر و ايمان ظرف قلب و معرفت ظرف فÆاد و است
و است/ حق براي حسني× اسماي و واال صفات اثبات معرفت و شدن/ دريافته از است حق
سÇواي دارد شيفته را قلبها كه است زيانهايي و سود همة از گسستگي به دلبستگي ايمان
نورها اين و نهان/ و آشكار در اهللا به كارهاست همة سپردن و تسليم اسالم /و جل و عز حق
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با جز اسالم معرفتو با جز ايمان و توحيد با جز معرفت و است, موجود دان موح باطن در
نيست معرفت كه را آن و نيست معرفت نيست توحيد كه را كسي پس نيايد/ درست ايمان
و رفÇتارها و كÇارها ندارد اسالم كس هر و ندارد اسالم ندارد ايمان آنكه و نيست ايمان
بÇا ايÇمان نÇور و عاقبتهاست يادكرد با اسالم نور پس ندهد/ سود را او ديگر  كردارهاي
و سابقههاست يادآوري با معرفت نور و است نا ك) (شبهه تاريك حوادث در بيداري
سياست موجب عاقبتها يادكرد كه گونه بدين حقيقتهاست, از گشايي پرده با توحيد نور
سابقهها يادآوري استو نفوس رياضت باعث تاريك حوادث در بيداري استو نفوس
آن با بنده و ميگردد حقوق رعايت باعث حقايق ديدن و ميشود قلبها حراست موجب
توفيق به رياضت با و ميرسد تحقيق به دل حراست با و ميرسد تصديق به نفس سياست
و نگÇهداري يÇعني نÇفس سياست اما ميرسد/ ÇÇ عال و جل ÇÇ حق به حقوق رعايت با و
يÇعني قÇلب حÇراست و آن/ بÇر تسلط و نفس تربيت يعني نفس رياضت و آن/ شناخت
غيبدانو خداي نعمت پاس يعني حقوق رعايت و درون/ در تعالي خداي نيكيهاي مطالعة
مÇوجب دل حÇراست و ميشود/ عهد به وفاي باعث رعايت اين و داشتن/ را حالگردان
آنÇچه بÇر صبر نفس, سياست و هست آنچه بر رضا رياضت, و ميگردد/ حد نگهداري

ميآورد/ بار به را نيست
از برون و درون و نهان و آشكار در خداوند كه است بندگي خصلتهاي همان اينها و

است/ خواسته بندگانش

مÆمن دل خانة صفت Ç 1
از نسÇيمي و ميشود ناميده قلب كه آفريده مÆمن درون در خانهاي خداي كه بدان
ابري سپس سازد/ پا كيزه شكاف نفاقو شكو ازشركو را خانه تاآن  كرمشبرانگيخته
و اخالص و توكل يقينو قبيل از گياه انواع آن در بباردو خانه آن بر تا فرستاده فضلش از
آن بÇر و نÇهاده توحيد از تختي خانه آن باالي در سپس بروياند, محبت و رجا و خوف
در ريشهاش كه نشانده معرفت نهال خانه آن روي پيش در و گسترده رضا از فرشي تخت
تÇخت آن چپ و راست در است/ عÇرش زيÇر و آسÇمان در شÇاخههايش و مÆمن قلب
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رياحين انواع آن در و گشاده آن بر رحمت بوستان از دري و نهاده شريعت از شتيهايي Ôپ
جÇويبار در هدايت درياي از آبي و كاشته/ خدا يادكرد و بزرگداشت و ستايش و تسبيح
و آويخته فضل قنديلهاي بلند درگاه بر و ساخته/ روان روييدنيها آن آبياري براي فضل
فÇراز در سÇپس افÇروخته, تقوي× روشنايي به را چراغش و ريخته پالودگي روغن آن در
نه ÇÇ آفريدهاي هيچ داشتهو نگه برداشتهو را كليدش نيابندو ره تبهكاران تباهيو تا  كرده
من گنجينة اين است: فرموده و نداشته, محرم آن بر را ÇÇ اسرافيل نه ميكاÄيل, نه جبريل,
و سا كني نيكو چه آن/ سا كن منم و من توحيد جايگاه استو من نظرگاه زمينو در است

مسكني! نيكو چه

بشناسدش آنكه تا مÆمن دل با خدا لطف يادكرد در Ç 2
تا نرمي يكي بشناسدش: تا كرد همراه چيز هفت مÆمن قلب با تعالي خداي كه بدان
ميشود نرم (سپس اهللا> ذ كر الي قلوبهم و جلودهم تلين <ثم فرمايد: كه چنان شود مطيع
اهللا شÇرح ن مÇ ف ا> فرمايد: كه چنان گشادگي, ديگر خدا)/ ياد به دلهايشان و پوستهايشان
بÇر و گشÇوده اسÇالم بÇراي را صÇدرش خÇدا كÇه كسي (آيا نور> علي فهو لالسالم صدره
خدا معرفت گنجايش كه است گشادگي آن مراد است?]) برابر ديگري [با است روشنايي
ديگÇر شÇدند/ عÇاجز مÇعرفت بÇار ايÇن كشÇيدن از زمÇين و آسمان كه حالي در دارد, را
خÇدا (تÇا مÆÇمنين> قÇوم صÇدور يشÇف <و فرمايد: كه چنان است, مرض از شفايافتگي
اهللا <ولكن فرمايد: كه چنان است, هدايت ديگر بخشد)/ ي تشف را مÆمن گروهي سينههاي
آن و ساخت شما محبوب را ايمان خداوند (ولكن قلوبكم> في زينه االيمانو اليكم حبب
آن بÇه جÇز مÆمن دل كه طوري به طÔمأنينه, و سكينه ديگر بياراست)/ شما قلبهاي در را
فرود كه (اوست المÆمنين> قلوب في السكين¹ انزل الذي هو <و فرمايد: كه چنان نيارامد,
كÇه چÇنان است, نÇوربخشي و روشÇنگري بÇاالÑخره و مÆÇمنان) دلهاي در آرامش آورد

بخواهد)/ را كس هر خود نور با ميكند (هدايت يشا¾> من لنوره اهللا <يهدي فرمايد:
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كنند انكارش كه آنجا تا كند دشمنان دل با خدا كه كارها Ç 3
چنان باشد, نداشته را توحيد معرفتو گنجايش كه تنگي يكي است: چيز هفت آن و
گمراه بخواهد را كس هر خدا (و حرجا> ضيقا صدره يجعل يضله ان يرد من <و فرمايد:  كه
گفتار به كه كند سنگ چون قساوت در را آن سپس گرداند)/ سخت تنگو را سينهاش  كند
سياهش سپس ذلك>, بعد من قلوبكم قست <ثم فرمايد: كه چنان نشود, نرم اوليا و انبيا
زنگ دلهÇايشان بÇلكه نيست, (چنين قلوبهم> علي ران بل كال > فرمايد: كه چنان سازد,
غلف> قلوبنا قالوا <و فرمايد: كه چنان آرد, پديد ظلمت دلهايشان در سپس است)/ بسته
فرمايد: كه چنان نشود, باز تا نهد مÔهر آنها بر سپس است)/ غالف در ما دلهاي گفتند (و
كند, قفل را دلهايشان سپس است)/ نهاده مÔهر ايشان دلهاي بر (خدا قلوبهم> علي اهللا <ختم
بعد هست?) قفلها قرآن فهم براي دلها بر (مگر اقفالها> قلوب علي <ام فرمايد: كه چنان
يÆÇمنون ال <فÇالذين فÇرمايد: كÇه چÇنان گردانÇد, خدا شناخت منكر را آنان همه, اين از
اين براي است)/ منكر دلهايشان ندارند باور را آخرت كه (آنان منكر¸> قلوبهم ر¸ خÐباال
او, دوزخ و بهشت و او پيامآوران و اهللا پروردگاري و يگانگي منكر, دل دارندة كه است

ندارد/ قبول را, يك هيچ

است گونه سه دلها Ç ê
آلودگÇيها/ و پÇليدي از پر و شياطين جايگاه و است ويرانه كه عاصيان دلهاي يكي
ذخيره چيزها آن در كه است اخالصمند نيكوكاران و دانايان خانة كه مطيعان دلهاي دوم
و است شاهان خزانة كه عارفان دلهاي سوم كنند/ حفظش تا است پاسداراني آن بر و شده
بر و است آن پاسدار و يار و نگهدار لك م خود و شده گنجينه ياقوت و ر Ôد و گوهر آن در

نيست/ ديگري لك م زيرا دارد, نظر آن

عارفان دلهاي صفت Ç ë
و نكرد, بهشت هوس بوييد را آن كه هر كه است بوستانهايي زمين روي در را خداي

است/ عارفان دلهاي آن
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سليم> <قلب صفت Ç ì
و ني× Ôم به چپ از و عطا به راست از و رضا به باال از و وفا به پايين از سليم قلب صاحب

ميكند/ اشاره و دارد نظر بقا به سر پشت از و لقا به روي پيش از
سÇالمت دوم , شك از قÇلب سÇالمت يكي دارد: مرحله چهار قلب سالمت گويد: و
قلب سالمت چهارم ريا, و عÔجب از قلب سالمت سوم كننده, گمراه هوس و هوي× از قلب

/ سوي× ما ياد از
شÇمرده صÇدر سالمت نشانههاي از چيز سه است: گفته كرماني ين الد شجاع شاه و
هÇر و ديÇدن) مردمان در نيكي (يا: ديدن را مردمان نيكي همگان, به اطمينان ميشود:

داشتن/ معذور را انساني

دوستان دلهاي صفت Ç 7
را تو دل من كه كن د مجر من دوستي براي را دلت گفت: (ع) موسي به تعالي خداي
بنا خانهاي و خويش معرفت از گستردم زميني تو دل در و دادم قرار خويش حب ميدان

كه آمد عمل به كوشش امكان حد در نبوده, هم نسخهها درهمة و است مشكوك فقره سه بعد به اينجا از -1
م/ Ç شود/ نوشته فارسي به عبارت سه اين براي معنايي

محبت ماه و [ كذا] ساختم روان خويش شوق آفتاب تو دل در و1 خود, به ايمان از  كردم
خويش واردات چشمههاي از ستارگاني تو دل در و [ كذا] ساختم گذران تو دل در خويش
توفيق از بادي و آوردم پديد من دربارة تفكر از ابري تو دل در و [ كذا] برآوردم شب
درخÇتان تÇو دل در و بردمانيدم صدق كشت آن از و بارانيدم تفضيل از باراني و وزانيدم
شÇاخسارش از مÇن بÇا مناجات بار و است من به وفاي همه برگش كه رويانيدم را طاعتم
تÇو دل در و سÇاختم روان خÇويش ازليت عÇلم دقايق از جويباراني تو دل در و آويخته,

نهادم/ خويش يقين از آزرمي) (يا: تي محب

مÆمن قلب دژهاي Ç 8
بÇه و حÇصار, و ديوار هفت با آفريده دژ هفت مÆمنان دل در تعالي خداي كه بدان
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كه داده قرار حصار هفت اين بيرون را شيطان و باشند قلعهها داخل در كه كرده امر مÆمنان
ميكند/ پارس سگ مثل و ميدهد ندا را آدميان ديوارها پشت از

است ديگري دژ آن بر محيط است, ياقوت از ديوارش كه خداست معرفت ل او دژ
گفتار در اخالص آن نقرهو از است دژي آن بر محيط است, ين زر خداستو به ايمان  كه
آن بر محيط است, الهي قضاي به رضا آن و آهن از است دژي آن بر محيط است/ كردار و
از است دژي آن بÇر محيط است/ خدايي فرايض به كردن عمل آن و مس از است دژي
نفس ادب آن و سفال از است دژي آن بر محيط است, الهي نهي و امر به قيام آن و برنج
(تو سلطان> عليهم لك ليس عبادي <ان است: آمده قرآن در كه چنان عملي, هر در است
درون دژهÇاست, ايÇن داخÇل در مÆÇمن و نÇيست)/ تسÇلطي مÇن بربندگان شيطان اي را
و نÇدارد, راهي ميكند, نفس ادب به قيام كه وقتي تا او به شيطان و ياقوت/ از ديوارهاي
را سفالي دژ آن شيطان نيست, واجب گفت و شمرد سبك و انگاشت خوار را آن چون
شيطان ورزيد, تقصير الهي نهي و امر در كه زماني و ميكند/ طمع ديگر دژ در و ميگيرد
الهÇي قضاي به رضاي در گاه هر و ميكند/ طمع سومي در و ميگيرد او از را برنجين دژ

آخر/ تا ميكند, طمع چهارمي در و ميگيرد را او مسين دژ شيطان كرد,  كوتاهي

است مÆمن دل در كه آتشهايي Ç 9
آتش و معرفت آتش محبت, آتش خوف, آتش هست: آتش چهار عارف دل در
شÇيريني) (يÇا تلخي محبت آتش و ميكند نابود را معصيت شيريني خوف آتش شوق/
و ميبرد بين از را خاليق) ه توج (و عاليق شيريني معرفت آتش و ميسوزاند را طاعت

ميرساند/ محبوب رضاي به و ميسوزاند را روح شوق آتش

عارف منÆم دل باغ Ç 1å
نعمتها باغ در ديگر جفا, باغ در يكي ميچرد: و ميچمد باغ گونه سه در عارف دل
چيره او بر حيا باشد, جفا باغ در چون (نعما¾)/ آسايش خوشو حال باغ در ديگر (آال¾),
وظايف به باشد نعما¾ باغ در چون و يابد, راه دردلش اميد باشد آال¾ باغ در چون و شود,

كند/ قيام وفا
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عارف دل نورهاي Ç 11
آفÇتاب چون علم/معرفت ونور عقل نور معرفت, نور هست: نور سه عارف دل در
نÇور و ميپوشاند را هوس و هوي× معرفت نور ستارگان/ مثل علم و ماه مثل عقل و است
را پروردگار معرفت نور به پس ميپوشاند, را جهل علم نور و ميپوشاند را شهوت عقل

ميكند/ عمل حق به علم نور به و ميپذيرد, را حق عقل نور وبه ميبيند,

ميشود پيدا عارف دردل كه چيزي ل او Ç 12
نوري شود ظاهر دلش در كه چيزي نخستين بخواهد را سعادتش خدا كه بندهاي هر
مÇاه آن و شود ماهي شعاع آن و شود شعاعي ضيا¾ آن و شود ضيا¾ نور آن سپس است,
ماه چون و شود; سرد دلش بر هست درآن چه هر و دنيا آيد, پديد نور چون پس آفتابي/
دنيا نه آيد, پديد آفتاب چون و شود; سرد هستبردلش درآن هرچه و آخرت آيد, پديد
دل و او تن حالت درآن نشناسد, را خدا جز و هست دو درآن هرچه نه و آخرت نه و بيند
لنوره اهللا يهدي نور علي <نور است: آمده قرآن در كه چنان است, نور همه او سخن و او

ميكند)/ هدايت خويش نور به بخواهد را كه هر خدا و نوري, باالي (نوري يشا¾> من

عارف دل درياهاي Ç 13
ربوبيت, درياي يكي نبرد: راه پروردگارش عظمت به نگذرد دريا سه از تا عارف
كه است چنان ربوبيت درياي اما الهوتيت/ درياي ديگر سه مهيمنيت, درياي ديگر دو
بحر در دلش پس اوست, پروردة خود و خداست Öپروردگار كه داند رود فرو درآن چون
حÇال از گÇرفتن عبرت در چشمش و خدا نعمتهاي يادكرد به زبانش و كند اصي غو فكر
اين در و باشد مشغول خدا رضاي جستجوي و خدمت به سش Öنف و دنيا آسايش و خوش
درحÇال انÇديشه و سفينهاي را خدمت و انگارد دريايي را طاعت كه است سزاوار حالت
را عبرت و ميبردش كه بداند بادي را الهي نعمتهاي يادكرد و بادبان را آسايش و خوش

المÇن¹///> ريÇح بÇها <يÇهب مترجم نظر به كه السفين¹> بحر و المن¹ ريح يهديها <و است چنين متن عبارت -1
Ñ

در و ميكشاند مهيمنيت درياي به را آن و ميوزد1 سفينه بر منت باد سفينه/ آن سكاندار
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Ø

است/ خوانده غلط خطي نسخة روي از مصحح و است

و بسازد توبه و محبت و شوق از پلي كه است شايسته نيست; كار در سفينهاي ديگر اينجا
برسد/ الهوتيت درياي به تا بگذرد آن بر

در و سازد تسليم را خود كه ميسزد پل; نه و ميماند سفينه نه رسيد دريا آن به چون
كÇه ايÇنجاست در و بÇرساند ساحل به را او و برسد كرامت موج و الفت باد تا اندازد آب

مييابد/ در را تعالي خداي عظمت
ميان در ميشود: آراسته چيز چهار به دلش شناخت, را خدا جالل و عظمت چون و
ت عز سرش پشت و جاللت رويش پيش و عظمت راستش سمت و معرفت چراغ دلش
باب از خداوند كند نظر فكرت راههاي از و معرفت نور با بنده گاه هر پس ميافكند/ پرتو

ايÇن بÇا مÇعنا شÇدن مسÇتقيم لحÇاظ به و است صحيح <يريه> Áاحتما <يراه> كلمة جاي به مترجم گمان به -1
شد/ ترجمه فرض

جاللت, باب از كند نظر خود روي پيش گاه هر و مينماياند1 را بيم و ترس بدو معرفت
و خواري ت, عز باب از كند نظر پشت پس به گاه هر و مينماياند بدو را نگراني و هراس

شد/ ترجمه فرض اين بر و است صحيح <يغرق> Áاحتما <يعرف> كلمة جاي به مترجم گمان به -2

بÇرزبانش خÇوف مÇÔهر و كÇند2 غÇرق الهي منن در را قلبش و مينماياند بدو را بيچارگي
بÇند و نÇنگرد خÇوف بÇه جÇز تÇا چشÇمش, بÇر و نگويد سخن خوف به جز تا ميگذارد
تا سازد بندش پاي بيم به و نگيرد چيزي خدا دست از جز تا نهد دستش بر پرواپيشگي

شد/ ترجمه فرض اين با و است صحيح بالمالÄكه> <يأتي مترجم گمان به -3

آرد/3 حاضر را فرشتگان و بگشايد را آسمانها پردههاي سپس نپويد/ خدا راه جز

عارف دل در معرفت درخت Ç 1ê
شاخه پنج با ميآرد بار معرفت درخت و ميبارد كرامت باران عارف دردل نخست
و راست افÇق بÇه چهارمي مغرب, به سومي مشرق, به دومي ميرسد, عرش به يكي  كه

چپ/ افق به پنجمي
به آنكه و مناجات; ميوهاش و است سعادت از آبش ميرسد, عرش به كه شاخه آن
آبش ميرسد, مغرب به آنكه و خدمت; ثمرهاش و است كرامت از آبش ميرسد, مشرق
به آنكه و دارد; زير رادر طاعت و انديشه خود كه عبرت و علم ثمرهاش و است رحمت از
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مÇيرسد, چپ افق به آنكه و ذ كر; ثمرهاش و است محبت از آبش ميرسد, راست افق
خدا/ جانب از همه اين و رÅيت, ثمرهاش و است توبه از آبش

آن نشانة و او شنود و گفت و عارف قلب زبان Ç 1ë
و ميپوشاند توبه پردة با را گناهان همة اينكه يكي است: چيز سه مÆمن قلب عالمت
ميپوشاند تعالي خداي حب پردة با را چيزها همة و ميپوشاند ذ كر پردة با را نيكيها همة
و نعمتها ذ كر همه مÆمن گفتار و نباشد/ مواليش دوستي جهانجز ازدو دلش كهدر آنجا تا
موضوع چهار در معرفت با و گناه)/ (از خويش نفس داشتن نگاه در و اوست بخششهاي
زبان اما معذرت/ زبان به و شكايت زبان به و شكر زبان به و حمد زبان به ميگويد: سخن
شكر زبان و ميكند) راشكر خدا نعمتها بابت (از است الهي نعمتهاي و مÆمن ميان حمد
زبÇان بÇه و مÇيگويد, او آفريدگان نزد را پروردگار شكر خداست, بندگان و مÆمن ميان
نزد گناهانش از معذرت زبان به و ميبرد, شكايت پروردگارش نزد خود نفس از شكايت
تأويل/ و تفسير و تنزيل به است: چيز سه به مÆمن استماع اما ميطلبد/ پوزش پروردگار
چÇون و آرد; كار در را آن بشنود, تفسير چون و دارد; باور را آن بشنود, را تنزيل چون

داند)/ بهتر خدا گويد (و كند حواله آن داناي به را آن علم بشنود, تأويل

است سا كن آن در كه كسي و مÆمن قلب مثال Ç 1ì
بÇه رو يكÇي و دارد راه دنيا به رو يكي دارد, در دو كه است خانهاي چون آن مثال
يكي پايه, چهار با است تختي خانه آن در و فكرت/ دومي و است عبرت لي او آخرت/
بÇر و عاقبت/ خوف ديگر و معصيت, ترك ديگر طاعت, خشوع ديگري هيبت, جالل
خوف, راستش دست وزير است, يقين شاه آن وزير, دو با است نشسته پادشاهي تخت
شهادت ل او ايستادهاند: ساالر و مهتر دوازده تخت پيشگاه در و رجا/ چپش دست وزير
اسالم پا كيزگي كه زكات سوم است, اسالم ستون كه نماز دوم است, اسالم آراية كه  گفتن
عÇرف ششÇم است, اسÇالم ركÇن كÇه حج پنجم است, اسالم كمال كه روزه چهارم است,
حÇفاظ كه معروف به امر هفتم است, اسالم ت عز كه ستودگي) و پسنديدگي و (نيكويي
است, اسالم زينت كه جماعت نهم است, اسالم ت حج كه منكر از نهي هشتم است, اسالم
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حسن دوازدهم است, اسالم شفقت كه رحم صلة يازدهم است, اسالم گوهر كه صدقه دهم
است/ اسالم حفظ (در) آن كه عاقبت

مÆمن دل در معرفت درخت مثال Ç 17
چشم دو سوي به يكي كه دارد شاخه هفت كه است درختي مثل مÆمن دردل معرفت
به پنجمي او, نفس سوي به چهارمي او, قلب سوي به سومي او, زبان سوي به دومي او,
و اوست/ پروردگار سوي به هفتمي آخرتو سوي به ششمي پروردگار, آفريدگان سوي
گريه و است عبرت ميوهاش است, چشم دو سوي به كه شاخه آن دارد: ميوه دو شاخه هر
و حكمت/ و است علم ميوهاش است, زبان سوي به كه شاخه آن و خدا)/ بيم يا شوق (از
نفس سوي به كه شاخه آن و توبه/ و است شوق ميوهاش است, قلب سوي به كه شاخه آن
است, پÇروردگار آفريدگان سوي به كه شاخه آن و عبادت/ و است زهد ميوهاش است,
و است بهشت ميوهاش است, آخرت سوي به كه شاخه آن و وفا/ و است امانت ثمرهاش

ديدار/ و است نزديكي ميوهاش است, مولي× سوي به كه شاخه آن و آن/ نعمات

هوس و هوي× درخت مثال Ç 18
چشم, دو سوي به يكي دارد, شاخه هفت كه است درختي مثل آدميزاد قلب در هوي×
خلق, سوي به پنجمي نفس, سوي به چهارمي قلب, سوي به سومي زبان, سوي به دومي
است, چشÇم دو سÇوي به كه شاخه آن اما آخرت/ سوي به هفتمي دنيا, سوي به ششمي
غÇيبت و گزافÇه ميوهاش است, زبان سوي به كه شاخه آن و است/ شهوت و آز ميوهاش
به كه شاخه آن و است/ دشمني و كينه ميوهاش است, قلب سوي به كه شاخه آن و است/
ميوهاش است, خلق سوي به كه شاخه آن و است/ شبهه و حرام ميوهاش است, نفس سوي
(ريا) ظاهرسازي و آرايش ميوهاش دنياست, سوي به كه شاخه آن و است/ خدعه و مكر

حسرت/ و پشيماني ميوهاش است, آخرت سوي به كه شاخه آن و است,

عارف دل بستانهاي وصف Ç 19
, [طريقت?] سبيل بستان دوم توحيد, بستان يكي است: بوستان ده عارف قلب در
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بستان هفتم حلم, بستان ششم حالل, بستان پنجم تواضع, بستان چهارم يقين, بستان سوم
بÇوستانباني مÆÇمن و عÇلم/ بستان دهم اخالص, بستان نهم رضا, بستان هشتم سخاوت,
آن بيابد, نفاق و شرك خار توحيد بستان در گاه هر ميگردد/ بستانها اين در داÄم كه است
ميكند/ بر را آن بيند, هوا و بدعت سبيل بستان در ا گر و مياندازد/ دور و ميكند پاي از را
تواضÇع بستان در ا گر و ميكند/ را آن كند, برخورد ظن و شك به يقين بستان در ا گر و
را آن بيند, شبهه و حرام حالل بستان در ا گر و ميكند جاي از بيند, سركشي و خودبيني
بستان در ا گر و برميكند/ جاي از را آن يابد, كينه و دشمني حلم بستان در ا گر و ميكند/

مردم گوش به را خود نيكويي كه است آن سمعه و برساند مردم چشم به را خود نيكويي كه است آن ريا -1
م/ Ç برساند/

بر بيند, سمعه1 رياو اخالص بستان در ا گر و ميكند, بر را آن يابد, حرص و بخل سخاوت
ا گردربستان و برميكند/ جاي از گلهمندييابد,آنرا بيتابيو ا گردربستانرضا و ميكند/

ميكند/ بر جاي از را آن يابد, غفلت و جهل علم

ميبارد دشمنان يا دوستان دل بر كه بارانهايي Ç 2å
و است سÇعادت اثÇر بر رحمت باران بال/ باران و رحمت باران است: گونه دو باران
ريا, به دلها آميزش يكي دارد: سبب سه رحمت باران نيامدن و شقاوت/ اثر بر بال باران

نفاق/ به درون آاليش سوم عا, اد به عقل آميختن دوم
نÇيت و خوردن حرام و كردن ترك را حالل ميبارد/ سبب سه به دلها بر بال باران و
و كرامت بارش شوق, برق هيبت, رعد هست: چيز چهار رحمت باران در و نمودن/ ظلم
زاهÇدان دل در شÇوق بÇرق و مÇيخروشد تÇوبه كÇاران دردل هÇيبت رعد آسايش/ نسيم
عارفان دل بر آسايش نسيم و ميبارد (خدا) دوستاران دل بر كرامت بارش و ميدرخشد
نسيم كينه, بارش دشمني, برق گسستگي, رعد هست, چيز چهار بال باران در و ميوزد/

است, مÇطلوب و طÇالب و مÇعشوق و عÇاشق ميان حايل و پرده آنچه يعني عرفاني اصطالح در حجاب -2
Ç 231 ص ,2 ج سÇجادي, جعفر سيد دكتر اسالمي, معارف فرهنگ (رك: گردد مانع حقايق تجلي قبول از آنچه

م/ Ç /(23å

منافقانو دل در دشمني وبرق است كافران دل در گسستگي رعد اما حجاب/2 ( گردآلود)
گنهكاران/ دل در حجاب ( گردآلود) نسيم و ظالمان دل در كينه بارش
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بÇن يÇحيي الديÇن ركÇن فÇارسي: ترجمة ديلمي/ ابوالحسن تأليف: شيرازي/ خفيف ابن ابوعبداهللا كبير شيخ سيرت #
اول, چاپ تهران, بابك, انتشارات سبحاني/ توفيق دكتر كوشش به طاري/ Ç ا/شيمل تصحيح: شيرازي/ جنيد

/13ì3 صفحه, 3ê2 + êì

خفيف# ابن سيرة در سيري

عÇمري بÇا چهارم, قرن مشهور صوفيان از ق/) / ه 372 Ç 2ì9) شيرازي خفيف ابن
نظري تالشهاي گرفتن باال گرما گرم در كه است كساني جمله از متعدد, تأليفات و طوالني
جÇهت نÇمايندة تصوف, در طامات) و (شطح عقل و شرع و عرف خالف دعاوي نيز و

و االشÇيا¾ فÇي الÇالح /// اهللا <ان مÇيگفت: و بÇود مÇخالف حلوليان با نظري لحاظ از آنكه با خفيف ابن -1
,18ê دارد(صفحة ابوالغريب نام به حلولي يك با مشفقانهاي برخورد معذلك (28ìص)<فيه ¹حال الاالشيا¾
قÇرن از پÇيش تÇصوف به خفيف ابن /(2å فصل 18ì (ص ميكند حكايت او بخيري عاقبت از و (17 فصل

مقدمه)/ 2å آمد(ص پديد چهارم قرن در آنچه تا است داشته گرايش بيشتر چهارم

وي حتي و است ديده را ج حال منصور آنكه با او بود/1 زيستن نحوة اين اعتدالي و عملي
ميگويد ميخوانند برايش را حالج مسلم شعر يك وقتي ذلك مع ميداند, نمونه د موح را
دوراني در و /(1å1 (صفحة دارد> اعتقاد اين و گفته اين كي باد كس آن بر خداي <لعنت
وجهي به و نصفانه Ôم مينمود ضروري بلكه عادي متصوفه و صوفيه از نمايي كرامات  كه
< كوذ كيو ميگويد, گذشته خاطرش در او تصوركرامت كه مريدي به قلندرانه گفت توان
كÇه كرد توبيخ بود نكرده پاي در ايزار كه را مريدي همو /(198 (صفحة مكن!> احمقي
HخصوصÇم ظÇاهر عÇلم كÇه آنÇان خالف بر و (3ê (صفحة ميكني? تظاهر و تكلف چرا
تو <بر كه: ميكرد توصيه شا گردش به ميدانستند صوفي دونشأن شرعرا آداب آموختن
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در نيز خود كه همچنان /(3ë (صفحة خواني> چيزي و شوي مشغول علم طلب به كي باذ
مÇحفل در حÇتي و مÇيرفته حÇديث و عÇلم مÇجلس به رفيقان منع عليرغم سلوك اوايل
و (2ê2 (صفحة است داشته صحبت اشعري ابوالحسن با كه چنان ميشده حاضر متكلمان

مقدمه)/ 7 (صفحة است آمده شمار به وي مكتب پيروان و شا گردان از
وفق بر اعتقاديهاي و بوده مسلك اشعري آنكه با خفيف ابن كه بگوييم هم را اين
يك اسÇتناد بÇه گÇلدزيهر نيز و (3å8 Ç 28ê (صفحة است دردست او از اشعري مذهب
و عبوس چهرة آن ذلك مع مصحح), مقدمة از ì (ص شمرده ظاهريه از را وي حكايت
بÇلكه نداريم سراغ او از ميرود انتظار مذهب ظاهري مسلك اشعري يك از كه خشك
چند ميپرسند: وقتي كه چنان است, انداخته پرتو صورتش بر رندانه و عطوف لبخندي
نگفته عددي تا است! بيشمار من حج كه ميدهد پاسخ مزاح طريق به رفتي? حج به نوبت
دعÇا بÇه را مشايخ از يكي كه ميخورد بر صوفي ياران از بهيكي نيز و (êì (صفحة باشد
مصحح) مقدمه از 39 (صفحة مشغولي!?> بهبيطاري <ازكي ويميپرسد: از بود, شفاداده
كردي مزاح ما با كوذ كان همچون بودي نشسته ما پيش چون <شيخ گفتهاند: او اطرافيان و
به شا گردانش و استادان از خفيف ابن /(32 (صفحة كردي> تبسم و بودي منش خوش و

است/ داشته شيراز در مريد هزار گفته خود كه چنان و است ميكرده انتقاد ماليمت
طوري به است بوده عظيم خودش محيط در داشته كه <مكارماخالق> با شيخ تأثير
آن در هÇم ق) 391 از بعد (متوفي ديلمي محمد ابوالحسن نام به شا گردانش از يكي  كه
و نوشته او دربارة است معهود بزرگ مرشدان ديگر مورد در كه آنچنان حالي شرح زمان
و فارس و عراق در معاصرانش و سلوكش و سير و او نوجواني تربيت و خانواده و تولد از

نÇيمه كÇتابي Âمث است قبولتر قابل شده نقل بزرگ مرشدان ديگر از آنچه به نسبت خفيف ابن خوابهاي -1
(صÇفحة كÇند تÇمام را كتاب آن بگو خفيف ابن به برو فرمود پيغمبر كه ميبيند خواب در كسي داشته, تمام

است/ فراست يا اتفاق و تصادف حسن قبيل از دادهاند نسبت او به كه هم كرامتهايي /(193

آن از پس قرن چهار و است; رانده سخن رحلتش و آثار باالخره او1و كرامتهاي و خوابها
به را حال شرح آن فارس اتابك بهاشارت شيرازي جنيد ابن نام به توانايي و فصيح مترجم
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كÇتاب> سÇبك و نحوي و صرفي <اختصاصات در كه است الزم كردهاند اشاره سبحاني دكتر كه همچنان -1
در مÇتصل ضمير با اضافه حرف تركيب متنوع و جالب و خاص كاربرد نمونه براي /(ê (صفحة شود بحث
(صفحة ازش (1ìì ,112 ,98 ,33 (صفحة برش (2å1 ,13ì,99صفحه) درش است, مطالعه قابل كتاب اين
شورد> ب> است: عاميانه كاربردهاي دارد نظاير هم صوفيه سيرههاي ديگر در كه جالب نكات از ديگر ///(ìë
شÇد>, گشاده بينيم از <خون معناي به (83 (صفحة گشود> دماغم از <خون <بشويد>, معناي به (199 (صفحة

شدم>/// <سير معناي به (183 (صفحة شد> پر من <خيك
آنكه با و دارد اهميت نيز چهارم قرن صوفيه از عدهاي اقوال و احوال بر اشاره جهت از خÇفيف, ابن سيرت -2
مÇتهمش عÇقايد لحÇاظ بÇه GاهرÇظ ذلك مÇع نÇدارد, بÇرجسÇتگي نÇظري عÇرفان جÇهت از خفيف ابن  گفتيم
است/ بÇوده عÇقايدش هÇمان يÇا گÇرديده اشÇعريان مÇذاق طÇبق اعÇتقاديهاي نوشتن به ناچار كه ميداشتهاند
حوزة در زن زيادي عده وجود داشتهاند حساسيت آن به و شده ايراد باعث كه خفيف ابن ديگر خصوصيت
ازتلبيس نقل به 22ì ميانداختهاند(ص زبانها سر بر بابت اين از اراجيفي قشريان و متعصبان و اوست ارشاد

الجوزي)/ ابن ابليس

يÇادگار يك عÇرفاني2 و ادبÇي1 جهت از و برگردانده انگيزي دل و روان و ساده فارسي
ريتر ه/ پروفسور نظر تحت آلماني محقق شيمل خانم است/ گذاشته باقي خود از ارزنده
متعلق نوتر ديگري كوپريليو كتابخانه آن از كهنهتر يكي نسخه, دو اساس بر را كتاب آن
هÇمان فست Ôا اينك است/ كرده منتشر 19ëë سال به و نموده تصحيح برلين, كتابخانة به
كتاب غيرچاپي و چاپي بعضياغالط فهرست و شيمل خانم تركي مقدمة ترجمة با چاپ
كÇار كه بيفزاييم هم را نكته اين ميگيرد/ قرار ما اختيار در سبحاني توفيق دكتر اهتمام به
مĤخذ منابعو در استقصا¾ با بلكه نبوده, كتاب اصلي چاپ تصحيحو به منحصر شيمل خانم
=) د ق معت رسالة عالوة به آورده دست به خفيف ابن كلمات احوالو اخبارو از آنچه متعدد
است افزوده كتاب به <ملحق> عنوان تحت را همه او, وصيت نيز و خفيف ابن اعتقادية)
تÇبويب كÇتاب اصÇل فÇصول ترتيب به ملحق اين و ميسازد برابر چند را آن فايدت  كه
در سبحاني توفيق دكتر زحمات نيز و مصحح كوشش /(31å Ç 22å (صص است  گرديده

است/ تقدير قابل فارسي به تركي از مقدمه برگرداندن
ميبريم: پايان به را مقاله حكايت يك با اينك و

بر نيكو دستاري و بودم پوشيده مصري صوفي وقتي كي عليه اهللا رحم¹ گفت شيخ

ميخوردند, نان ايشانشدم خدمت در چون كردم, درويشان از جمعي وقصد داشتم سر

جÇامة تÇو گÇفت مÇن بÇه ايشان ميان از يكي كنم ايشان موافقت تا كردم فرا دست من
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نان را درويشان كي ندانستم گفتم: من ميخوري/ درويشان نان و پوشيدهاي توانگران

مستحسن و برسيد ايشان پير به سخن اين گرفتم/ باز دست و نخوردمي, نه ا گر و باشد

اي گفتم: من خواهد/ عذري تا فرستاد من پيش را او و كرد درويش آن سرزنش و ديد

كÇي هÇر و نÇيابد راه بدو اعتراض خورد كي هر و نباشد خداوند را درويشان نان برادر

و حاجت از نمود اعتصام بدو كي هر و گشت مستغني جهان اين ملك از زد او در دست

/(5å (ص شد بينياز و غني نياز



دانشگÇاهي, نشÇر مÇركز ل: او چاپ جوادي, پور نصراهللا گردآوري لمي, Ôس حمن ابوعبدالر آثار مجموعة #
وزيري/ ص, ëå2 ,1 ج /13ì9

# لمي Ôس حمن ابوعبدالر آثار مجموعة

مشهور مÆلف و ث محد و صوفيه, بزرگ راوي و خ مور سلمي, حمن ابوعبدالر آثار
و عقايد سير و تصوف تاريخ در پژوهش جهت از هجري, پنجم و چهارم قرن در ايراني
بسيار و بوده ه توج مورد همواره آثار اين آنكه با دارد/ فراوان اهميت اجتماعي احوال
در حتي كه بوده چنان آثار اين چاپهاي مكاني و زماني ق تفر اما بود, رسيده چاپ به نيز
نÇصراهللا دكÇتر ق حقÇم دانشمند نميشد/ پيدا يكجا آنها مجموعة هم بزرگ كتابخانة يك
و خÇوانÇندگان بÇه مÇجموعهاي در و گردآورده يكجا را آثار اين كوشيدهاند پورجوادي
مÇجلد يك در آثار اين مجموعة چون و كنند/ عرضه ايران و اسالم فرهنگ پژوهندگان
ا گرطÇبقاتالصÇوفيه و گردد/ عرضه مجلد دو در كه است شده آن بر قرار نميگنجيده,
مÇجلد خÇود شÇود, چÇاپ مÇجموعه اين با ÇÇ است مستقلي و مفرد كتاب كه ÇÇ هم سلمي
تحرير هروي انصاري عبداهللا خواجه كهطبقاتالصوفيه ميدانيم و بود/ خواهد ديگري
كتاب اساس بر جامي, مشهور تأليف االÑنس, نيزنفحات و است/ كتاب همان كهن فارسي

است/ شده تأليف هروي
عبارتاند آمده, گرد سلمي حمن عبدالر آثار مجموعة از ل او مجلد در كه رسالههايي

از:
تفسير (ع), صادق جعفر امام به منسوب تفسير شامل ازحقايقالتفسير, بخشهايي Ç 1
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تÇاريخ در پÇيشتر كÇه حالج منصور بن حسين تفسير و نوري ابوالحسن تفسير عطا, ابن
بود/ شده چاپ 1973 و 197å و 19ì8 و 19ëê

است; نشده چاپ كنون تا آن كل كه سلمي ازحقايقالتفسير است برگزيدههايي اينها
و است صÇوفيانه تÇفسير نمونههاي لين او از تستري, عبداهللا بن سهل تفسير از گذشته و
در ترديد ميباشد, تأ كيد به الزم آنچه است/ شده تصحيح ماسينيون لويي و نويا پل توسط
(پÇل مصحح چند هر است/ (ع) صادق امام به (ì3 Ç 21 (ص بحث مورد تفسير انتساب
شيعه متون به آشنا ايراني و شيعه كنندة مطالعه اما دارد; تأ كيد انتساب اين صحت بر نويا)
(سÇبك داخÇلي نقد جهت از هم و اسناد), (صحت خارجي نقد جهت از هم متصوفه, و
حتي و باشد (ع) صادق امام از نميتواند تفسير اين كه برد خواهد پي مضامين), و شناسي
دينكم> لكم ا كملت <اليوم آية ذيل Âمث باشد/ نميتواند نيز سوم قرن دوم نيمة از  كهنهتر
/(28 (ص رسÇالته> يÇوم و صلعم اهللا رسول د محم بعث يوم الي اشار¸ <اليوم است: آمده
چگونه وانگهي ميدانستهاند; (ع) علي واليت به مربوط را آيه اين شيعه اÄمة كه پيداست
(بÇا <آمÇين> دعÇاÄية كلمة تفسير, همين در باشد? ميتواند دين ا كمال روز بعثت, روز
امÇام هÇرگز كÇه ;(23 (ص است آمÇده ميم) تشديد (با <آمين> صورت به ميم) تخفيف
تÇرجÇمة (رك:تÇلبيسابÇليس, نميكند اشتباهي چنين فصيحي عرب هيچ و (ع) صادق

/(232 ص فارسي,
خطيب بغداد ازتاريخ مستخرج حالج), (دربارة سلمي ازتاريخالصوفيه بخشي Ç 2

است/ رسيده چاپ به ماسينيون لويي توسط كه است بغدادي
Çجوامعآدابالصوفيه/ 3

Çعيوبالنفسومداواتها/ ê
فهرستهايي و مقدمه با همراه و شده چاپ و تصحيح كولبرگ, اتيان ط توس اثر دو اين
است شده برگردانده فارسي به ايشان توسط شده, تهيه پورجوادي دكتر آقاي توسط  كه
احمد آقاي را (ع) صادق امام به منسوب تفسير و عطا¾ ابن جو حال تفسير مقدمة (ترجمة
سÇعادت اسÇماعيل آقÇاي را نÇوري ابÇوالحسÇن تÇفسير مه مقد و دادهاند صورت سميعي

نوشتهاند)/
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درجاتالمعامالت/ Ç ë
است عراقي طاهري احمد دكتر آن, مصحح و ميشود چاپ بار لين او براي اثر اين
شده ياد كتاب اينكه به ه توج با بهويژه دادهاند; اراÄه را متون تحقيق از عالي نمونة يك  كه
مÇنابع مصحح, است/ داشته فراوان كتابتي (سقطات) اغالط و نداشته نسخه يك از بيش
تÇوضيحاتي اعÇالم بÇراي و كÇرده پÇيدا ل او دست مÇتون به مراجعه با را اقوال و احاديث
ميشود ذ كر درآن سلوك مقامات كهمنازلو است كتابهايي لين او از رساله اين آوردهاند/
و اصÇطالحات رسÇاله, اهميت جهت از لذا برايمنازلالساÄرين; است درآمدي پيش و
نÇيز مÇصحح مÇقدمة است/ شÇده اسÇتخراج نÇيز كتاب) فني مفردات واقع در (و تعبيرات

ميباشد/ پرفايده
Hندرت زيباست/ نيز كتاب تجليد و صحافي و چاپ و شيوا, و روان مهها, مقد ترجمة
صÇحيح Çنتم> ع> و غÇلط <عÇندهم> ,1ì سÇطر ,32 صÇفحة در ÂثÇم دارد: چÇاپي اغالط
و ضبط نيز و است/ صحيح <نجيد> و غلط <جنيد> ê سطر ,31ê صفحة در است/همچنين

است/ تأمل محل آمده, 333 صفحة در كه شعري اعراب
زيÇر شرح به ديگر رساله ده حاوي دوم جلد سلمي ابوعبدالرحمن آثار مجموعة از

است: شده منتشر
نخستين رساله اين پورجوادي/ نصراهللا دكتر وسيلة به شده تصحيح كتابالسماع, Ç 1
كÇتاب است/ شÇده چÇاپ (ì7 اسÇفند Ç آذر دانشگاهي, نشر (مركز مجلةمعارف در بار
معتدل صوفية سوي از سماع دربارة كه است مستقلي اثر نخستين قوي احتمال به السماع

در اثÇري چÇنين اهÇميت بيابند/ شرع در آن براي مجوزهايي شده كوشيده و شده نوشته
تÇصوف حÇوزههاي در خÇمريات) (و تغزلي شعر Hمخصوص و موسيقي بعدي  گسترش

/(ë (ص پيداست
ي م/ تÇوسط 19ëê سÇال به بار نخستين اثر اين العشر¸, وحسن الصحب¹ آداب Ç 2
شده/ ترجمه سعادت آقاي توسط كتاب اين بر مصحح مقدمة است/ رسيده طبع به قسطر
غير احاديث از استفاده ميگرفتهاند سلمي) آثار ديگر (و رساله اين بر مخالفان كه ايرادي
روايت استحكام به مقيد چندان مÆلف اخالقي, كتب در ميدانيم كه طوري به است/ معتبر
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اخÇالق و سÇلوك و سير كتب در روايت عنوان به قدما حكيمانة اقوال بسياري و نيست
نن)/ Ôس ادلة در (تسامح است آمده

خالصة كه اثر, اين مقدمة /197ì سال در كولبرگ اتيان تصحيح مناهجالعارفين, Ç 3
است/ شده ترجمه عراقي طاهري احمد دكتر مرحوم توسط است, آن محتواي

دكÇتر مرحÇوم توسط تصحيح سماع, دربارة سلمي از ديگري اثر االرواح, Çنسيم ê
نيسي/ برگ كاظم و عراقي طاهري احمد

آخرين جمله از عراقي/ طاهري احمد تحقيق الشافعيفيالتصوف, كتابكالم Ç ë
است/ طاهري دكتر شادروان تحقيقي,  كارهاي

تÇوفيق وسÇيلة بÇه مÇقدمه (تÇرجÇمة آتش سÇليمان دكÇتر مقدمة با كتابالفتوه, Ç ì
ديگر بار بودو شده چاپ تمشتر فرانتز تصحيح به 19ë3 در بار نخستين اثر اين سبحاني)/
شده افست مجموعه دراين اخير چاپ و رسيده چاپ به تركيه در ق) 1397) م 1977 در
نÇفيسي, (سÇعيد است/ بÇاره ايÇن در صوفيه آثار قديمترين از سلمي كتابالفتوه است/
شده منتقل نيز چاپ اين به چاپي غلطهاي كه است طبيعي /(13ì ص سرچشمةتصوف,

ال و الخمس¹ االشيا¾ هذه نفسه عل×ي العبد يحفظ ان الفتو¸ من <و زير: عبارت در Âمث است;
السريره/> اصالح و الصالح, االخ و الصبر, و الصدق, الصيانهو و االمان¹, منها: بواحد¸ يخل
<ليس زير: عبارت در يا است/ زيادي <والصيانه> و <االمانه> بين ويرگول عالمت Gظاهر
كلمة كه پيداست منها> استمكن اذا االخوان حواÄج قضا¾ عن التواني الكرام اهللا اخالق من

است/ زاÄد <اهللا>
مقدمه ترجمة عفيفي, ابوالعال¾ دكتر تصحيح الفتو¸, اهل و الصوفي¹ و المالمتيه Ç 7
مطالب عصارة مفصل مقدمة اين تدين/ مهدي دكتر قلم به المالمتيه بررسال¹ عفيفي دكتر
آثار مهمترين نخستينو از سلمي مالمتيه اينكهرساله به توجه با و ميكند تحليل را رساله
اهÇل براي اثر اين چاپ تجديد بوده) نيشابور اصليشان كانون ( كه است مالمتيه دربارة

/(19êë اول: (چاپ ميباشد مغتنم مطالعه
اين مقدمة (198ê) 1êåê چاپ روي از والمتذكرين, مسألهصفاتالمذا@كرين Ç 8
و تÇرجÇمه همدانÇي معصومي حسين مهندس را المعصومي الكريم ابومحفوظ قلم به اثر

است/ كرده تلخيص
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/(198ê) امين حسين دكتر تصحيح به فيالتصوفوحقيقته, المقدمه Ç 9
19ëåم/ دكن حيدرآباد چاپ: روي از افست كتاباالربعينفيالتصوف, Ç 1å

دارد/ اختصاص رقص و سماع اباحه به êå و 39 حديث نيز اثر اين در كه است جالب
طبق و است سلمي آثار اهم سلمي, ازطبقاتالصوفيه نظر صرف مجموعه دو اين

است/ انجام دست در سلمي دربارة ديگري كارهاي آمده كتاب مقدمه در آنچه
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رسيد/ چاپ به فرهنگي كيهان مجله در 13ìê ماه دي در غزالي درگذشت سالروز نهصدمين در مقاله اين #

اجتماعي# تاريخ ديدگاه از  كيميايسعادت

در كÇه است غÇزالي محمد امام آثار جاافتادهترين و پختهترين از @كيميايسعادت

و آورده, پديد زندگي تجربة سلوكو و دانش مراحل سير اواخر و عمر عقلو كمال سنين
روحاني> تحلية و قلبي تصفية و نفساني <تزكية كه كتاب اصلي مقصد و فايده از صرفنظر
بÇيرون است جÇمله آن از كÇه برداشت آن از ميتوان نيز ديگر جنبي فوايد بسي است,
ما هجري/ پنجم قرن در ايران اجتماعي تاريخ و شناختي مردم مواد و يادداشتها  كشيدن
تحقيق مقام در يا باشيم استنتاج و تحليل يا استقصا¾ و تدقيق مدعي بيآنكه گفتار اين در
هÇمان در ديگران آنچه يا غزالي آثار درديگر كتاب اين مطالب نظاير گستردة تطبيق و

و عÇلمي انÇتشارات (مÇركز خÇديوجم, حسÇين كÇوشش به دوم, و اول جلد سعات, كيمياي به مقاله اين در -1
مÇصحح سÇودمند تÇعليقات از آمده پرانتز داخل كه كلمات معني براي ميشود/ داده ارجاع (13ì1 فرهنگي
است/ گرديده ا كتفا فهممطلب لحاظ از واژه بهسادهترينونزديكترينمعني والبته شد دانشمندكتاباستفاده

اسÇتخراج كيميايسعادت1 از كه را يادداشتهايي ملخص Hعجالت برآييم, نوشتهاند قرن
ميگذرانيم/ خوانندگان نظر از اجمالي و كلي بندي دسته يك با شده

و شواهÇد و امثله حتي الجرم ميزند حرف عامه با كيميايسعادت در چون غزالي
منعكس نحوي به و نيست خالي اجتماعي ازتأثرات آورده كه هم تشبيهاتي و تمثيالت
وقتي Âمث واقعيتهاست از روزگار آن مردم برداشتهاي يا روزگار آن واقعيتهاي  كنندة
و شهرند, وران پيشه چون اعضا و پاي و دست و است شهري چون تن <مثال مينويسد:
و است شهر پادشاه دل و است شهر شحنة چون غضب و است خراج عامل چون شهوت
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مÇيدهد/ دست بÇه مÇعاصرش جÇامعة از صÇورتي (19.1) است///> پÇادشاه وزيÇر عقل
آدمÇي تÇن در هست عÇالم در كÇه پÇيشهوري هÇر <از مÇيگويد: ديگر جاي كه همچنان
جگر به طعام صافي كه آن و طباخ/// چون است معده در كه قوت آن است/// نمودگاري
و رنگرز/// چون كند خون رنگ به جگر در را طعام صافي كه آن و عصار/// چون فرستد///
به جگر از غذا جزوي, هر در كه آن و گازر/// چون كند/// سپيد شير سينه در را خون كه آن

مال/ دالل مطلق ببرد, جايي به جايي از فروش براي را چهارپايان كه كسي -1

ميرود مثانه در تا ميكشد جگر از آب كليه در كه آن و ب1/// ال ج چون ميكشد خويشتن

تفاله/ -2

ديگر جاي /(ê2.1) است///> كناس چون مياندازد بيرون را ثقل2 كه آن و سقا/// چون
كÇردن استيال و قهر و غلبه براي را] آدمي [يعني را وي كه پندارند < گروهي ميخوانيم:

فÇروشند///> خÇمر و دهÇند ربÇا كÇه كسÇاني و دزدان و ظÇالمان و تÇركان چون حرامخوار ///> ديگر: مثال -3
/(329.1)

3/(2ì.1) عرب///> و ترك و كرد چون آفريدهاند
ديگÇر آثÇار در و شÇده جÇاري غÇزالي قلم بر است تاريخي ذهني سابقة يك اين و

برخوردهايم/ هم نويسندگان
و است بسÇيار آن طÇالب و آن حÇديث و كÇيميا كتب كه <چنان مينويسد: وقتي يا
ايشان حاصل برخيزند آن طلب به كه كساني بيشتر و نيايد كسي هر دست به آن/// حقيقت
راه در شÇده تÇباه عمرهاي تراژدي (38.1) باشد///> همچنين نيز صوفيان كار بود قالبي
جÇلوي ديگر سوي از ا كسير مدعي سازان> قلب <سكة حيلهبازي و سويي از <مشاقي>

است/ داشته ادامه اواخر همين تا كه پوچي هوسهاي ميشود, مجسم نظر
از را خشÇمها <بÇيشتر مÇيگويد: است, مÇيان در سخن غضبيه قوة از كه هنگامي يا
و نرد و شطرنج چون ميكند فخر خسيس چيزي به كسي كه باشد تا بود/ جاه و مال زيادت
شÇود> خشمگين نخورد, بسيار شراب و نبازد نيك كه گويد كسي ا گر و بازيدن  كبوتر
و نÇرد و كÇبوتربازي مÇيفهميم Hضمن بلكه ميزنيم, لبخندي بياختيار تنها نه ,(11å.2)
اقشاري تفريحات از بخورد, شراب ميتواند بيشتر كي اينكه سر بر تفاخر حتي و شطرنج

است/ بوده زمان آن مردم از
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مÇيكند صحبت سرود, بودن هجو> يا <فحش سبب به سماع شدن حرام از وقتي يا
(ê83 .1) دين>/ اهل در باشد طعن گويند/// صحابه حق در كه روافض شعر ///> مينويسد:
خÇوانÇده بÇهآواز HيانÇهاحÇك داشتهانÇد فارسياشعاري بهزبان زمان آن كهشيعة ميفهميم
امÇا است/ بسÇيار ايÇننمونهها از و دانسته/// حرام را اشعار بهآن سماع كهغزالي ميشده,
بÇهوضوح و تÇفصيل بÇه دركÇيميايسعادت روي آن از غزالي جامعةعصر زندة تصوير
جا هر و دارد نواقصمشهود و موجود Hواقع معايب به انتقادهايشنظر در وي كه پيداست
تعصب با هرگاه و است, داشته وجود كمابيش عينيتجامعه در Hحتم ميكند, منع چيزي از
بÇاطنيه///> ابÇاحيه, <مبتدعه, تحتعنوان <مذهبمختار> با عقايدمتفاوت عليه تشدد و

است/ گرايشپرقدرتيطرفيتداشته و ميشودباجريان بهجنگبرميخيزدمعلوم
گور تا گهواره ÇÇ معاصرش شهري زندگي از پررنگ برجستهو تصاويري غزالي Âك 
هويداست: عبارات اين در وي انتقادي ديدگاه و گذاشته يادگار به اجتماعي مورخ براي ÇÇ
صالح آنكه از شدهاند نوميد مردمان و روزگار, اين در است/ منكرات از پر عالم كه <بدان
اهل كه كساني بداشتهاند, دست نيز قادرند آنچه از نيند قادر همه بر آنكه سبب به و پذيرد

راضياند>/ بدان خود غفلت اهل اما چنينند/ دينند
در بÇعضي و راهÇها و بازارهÇا در بعضي مسجدهاست در بعضي منكرات اين <و ///
حكم مجلس و خانگاهها و مدارس منكرات بشناختي اين چون و خانهها/// و  گرمابهها
مطلب متن وارد آنكه از پيش (ë2ê و ë2å.1) كن> قياس اين بر آن غير و سلطان ديوان
با است مقارن درست غزالي تولد اينكه آن و است ضروري هم تاريخي اشارة يك شويم
بعد سال يك درست فاطميان/ نفع به هجري) êëå (در بغداد در بساسيري كودتاي تاريخ

كرد>/ بغداد وارد را <خليفه دوباره سلجوقي, طغرل
و تÇعليمي مÇبلغان يعني همبستگانشان و عباسي و فاطمي ميان نفرت و وحشت اما

بÇراي را وي اصÇرار بÇه هÇم GعدÇب و است/ بÇوده بÇغداد نÇظامية برجسÇتة مدرس غزالي, كه ميدانيم همه -1
پانزده)/ و چهارده صفحه مصحح> از <سخني كتاب: مقدمة (رك: كردند دعوت نيشابور نظامية در تدريس

داشت ادامه ديگر سوي از نظاميهاي>1 <نظام عالمان و سلجوقي دستگاه سوييو از باطني
وارسÇتگي, و انÇديشي آزاد داعÇية هÇمة با غزالي اينكه عجيب و ميشد افزوده دم هر و
عÇنوان تحت و داشته فرقه اين با بياختيار آشكار كينة و عناد گفت بايد حتي و ضديت
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االربÇع, المسÇاÄل جواب الباطنيه, قواصم الباطني¹, علي الرد في المستظهري نوشته: باطنيه رد در را كتابها اين جمله از -1
كتاب)/ مقدمه (رك: الباطينه/// فضايح والزندقه, االسالم بين التفرقه فيصل

كÇه مÇيدانÇد نÇحل و مÇلل مÇحقق است1 كوبيده را آنان سخت مبتدع و باطني و اباحتي
صÇوفيان, غاليان, متفلسفان, ميان بلكه نيست/ عينه به معيني نحلة و مذهب نام <اباحيه>

قÇومي امتها از هرامتي در آينه <هر است: آمده (ëê8 متوفي شهرستاني النحل و ملل (ترجمة الملل توضيح در -2
اباحيه>(337.1)/ مثل بودند

ابÇاحي تÇمايالت Hبعض مذاهب2 و اديان ديگر و نزاريان) و قرامطه ويژه (به اسماعيليان
زشت انگ يك زدن بلكه موضوع, علمي و عيني بيان نه غزالي مقصود اما داشته/ وجود
به آنها عليه خصومت جو ايجاد و <مبتدعه> كلي طور به و باطنيان و تعليميان بر تبليغاتي
مبتدع] عليه [يعني وي دشمني اظهار ///> است: صريح چقدر آنهاست/ببينيد اعيان ويژه
نيز وي با و نگويند سالم را وي كه بود آن تر اولي× و افتند نفرت در وي از خلق تا بود مهم
ا گر اما بود متعدي شروي كند دعوت چون كه ندهند, جواب را وي سالم و گويند سخن
فÇصول هÇواي و حال با Hدقيق /(399.1) سهلترباشد> وي كار نكند دعوت و بود عامي

دست بÇه مÇقتول المÇلك, نÇظام خÇواجÇه بÇه منسوب نامه سياست از هشتم و چهل تا چهارم و چهل فصل -3
اسالمند>/ و ملك دشمن كه بدمذهبان احوال نمودن باز <اندر عنوان: اين با هجري) ê8ë)سال در اسماعيليه
و بÇاطني GعمدÇت است) سÇلجوقي مÇلكشاه بÇا سخنش روي كتاب بقية مانند فصل( كه پنج اين در نويسنده
كشÇتني را هÇمه و شÇمرده يكÇي را بومسلمي و اسماعيلي و بابكي و مزدكي و خرمدين و رافضي و قرمطي
كÇه نÇيست بÇعيد اما نيست درست بيان اين تطبيقي, االديان علم لحاظ از كه است واضح است/ كرده قلمداد
و ميشدهاند متحد و مÆتلف سياسي لحاظ از سلجوقي و غزنوي تركان و عباسيان برابر در مذكور  گروههاي
سÇلجوقي سÇلطان خÇاطرنشان را سÇياسي نكÇتة آن مذهبي,ميخواسته آميز مغالطه حملة قالب در نويسنده
است نزده اباحيتان به دروغ تهمت و برده كار به تفصيل و تدقيق <اباحتيان> عقايد بيان در آنكه با غزالي سازد/
بيش تبليغاتي برچسبي هستند او حمله هدف كه اسماعيلي داعيان واقع در و باطنيان برهمة اباحتي اطالق اما

است/ تأمل قابل بسيار پنجم قرن اجتماعي تاريخ مطالعة لحاظ از و نيست,

هستيم/3 مواجه آخرسياستنامه
ايÇن بÇا مÇيكنيد/ مÇالحظه را سÇعادت كيمياي از شÇده استخراج يادداشتهاي اينك

است/ مقاله نويسندة از تأ كيدها و عناوين كه يادآوري

مدرسه و خانه مكتب در
حكايات و اخبار به آن از پس بياموزد, قرآن دهد بهدبيرستان را) چون( كودك <و
حديث وي در كه اشعار به كه نگذارد البته و مشغولكند سلف و صحابه سيرت و پارسايان
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بÇدان طÇبع گÇويد: كÇه اديبي از ويرا دارد نگاه و شود, مشغول زنانباشد صفت و عشق
بكÇارد> دلوي انÇدر فسÇاد تÇخم كÇه بود شيطان بلكهآن بود نهاديب كهآن شود, لطيف

/(28.2)
بشÇوند وي درس از ا گر و دهد خويش علمان طالب به زكات كه مدرس چون ///>
و دهد/ همي شا گردي عوض به كه داند همي و باشد (مستمري) اجرا جاي به اين و ندهد

/(313.2) بداد///> زكات كه پندارد همي
عÇامل با كه كردن) استفاده سلطاني مالي كمك (از بود روا شرط بدان را علم <اهل

/(38å.1) نباشند> موافق ايشان با باطل كارهاي در و نكنند مداهنت هيچ سلطان///

مذكر و واعظ
سجعو و صوفيانه) گويي ( گزافه طامات جنس از وي گفتن) (وعظ تذكير كه < كسي
تÇعليم يÇا كÇند, دليÇر مÇعصيت بÇر رحÇمت, وعÇدة بÇه را خÇلق كÇه بÇود سÇخنها و نكته
را وي بÇروياند, دل انÇدر مÇباهات و حسÇد تÇخم كÇه بÇاشد مناظره و خالف و جدل وي
ايشÇان سÇخن و شÇدهانÇد مشÇغول وعÇظ عÇلم به گروهي و (2ê1 و 2.2) كنيم منع آن از
نÇعره خÇلق تÇا بÇود آن ايشÇان مÇقصد و بÇود/// طÇامات و نكÇته و شÇعر و سÇÇجع هÇÇمه

كÇن احÇتراز چيز دو از شدي مبتال بال بدين اقارب مراعات براي ا گر و مكن تذكير و مكن/// مناظره ///> -1
نÇعره خÇلق تا كه ندارد آن با دل آنكه ديگر كن/// حذر متوالي اسجاع و بسيار عبارات و تفاصح از آنكه يكي
و غفلت دليل همه اين كه بود, خوش مجلسي گويند: مردمان تا افكنند مجلس در شور و آورند حال و زنند
êë7ه/): (تأليف قابوسنامه با كنيد مقايسه و ,(83 Ç ê ص ,1333 اقبال, عباس اهتمام به غزالي, بود>(مكاتيب ريا

است/ شده تأليف هجري ê99 تا ê88 بين سعادت  كيمياي

كÇه نÇÇبود آن از بÇÇيشتر آفت هÇÇيچ <و (3åå.2) گÇÇويند>1 ثÇÇنا بÇÇرايشÇÇان و بÇÇزنند

كÇه مÇجلسي گويد///و سخن ايشان وقايع در و صحابه قتال در و گويد/// سخن بدعتها <در باطلست/// -2
و (ì9.2)<كند حكايت رنجانيده/// يا باشند گفته فحشي را يكديگر كه كس دو ميان باشد رفته مناظره آن اندر
كÇند تÇولد فسÇادي و باشد خطري اين اندر باد> كرامي و معتزلي بر <لعنت اينكه: گفتن مينويسد بعد  كمي
غÇزنويان, بÇودند(تÇاريخ كÇرامÇيان آن طÇرف يك كÇه گÇرفت در نÇيشابور در ê88 سال به عظيمي فتنة (73.2)
بÇر تÇعليقاتش در نفيسي سعيد را اطالعات مفصلترين كراميان, مورد در /191 ص انوشه ترجمة بوسورت,
غزالي لذا بود مذهبي مناظره و جدل مذهبي, فتنههاي مايه /(9ìë Ç 91ë.2 است: كرده گردآوري بيهقي تاريخ

/(êë و ë ص كرده(مكاتيب/// نهي آن از مكرر

جدل كه نمايند فرا و كنند (پيرو) تبع و جاه طلب گروهي و بود2 مذهب تعصب شهري در
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/(71.2) است> دين از  گفتن
فÇرمودن انÇدر رسÇول از وجعلكنند) (وضع اخبارنهند كه رواداشتهاند گروهي <و
و كÇنند مÇجلس مسجد در كه < كساني (83.2) است> حرام نيز اين آن, ثواب و خيرات
بود, بيرون است معتمد كه حديث كتب از و باشد نقصان زيادتو وي كهدر قصهها گويند

هÇجري چÇهارم قÇرن در اسÇالمي تÇمدن مÇتز, آدم بÇه كÇنيد رجÇوع قصاص يا گوي> <قصص سخنوران به راجع -1
حواشي)/ و (متن 8ê Ç 9å و ëë Ç ëì ص ج2 اول, چاپ قرا گزلو/ ذ كاوتي عليرضا <ترجمه

غÇالب ايشان بر شهوت و بيارايند خويشتن كه كساني اما كرد1/// بايد بيرون نيز را ايشان
اين باشند, حاضر مجلس در جوان زنان و ميگويند سرودها گويندو سجع به سخنها باشدو
و بود صالح به وي ظاهر كه بايد كسي واعظ بلكه نشايد/ نيز مسجد از بيرون بودو كباير از

/(ë2å.1) دارد///> وقار و دين اهل هيÃت و زي

اطرافيانش و قاضي

(سÇند سÇجل قاضي ا گر اما بود, حرام گواهي بر گواه مزد و حكم بر قاضي مزد <و
سجل از را ديگران آنكه شرط به ليكن بود/// روا فراستاند خود كار مزد و بنويسد حكم)
بÇتوان سÇاعت يك به كه را سجلي آنگاه و نويسد تنها و كند منع ا گر و ندارد باز نبشتن

/// بود حرام اين ديناري, يا خواهد دينار ده نبشت
نشان اين گويد و خواهد چيزي را اين و كند نشان وي و نويسد ديگري سجل, ا گر و

مÇنشور و قÇباله خÇود دست بÇه هÇرگز كÇه است شده ا كيد سفارش قاضي به ه/) ê7ë (تأليف قابوسنامه در -2
/118 ص كند> سجل را خود سخن و دارد عزيز را خود <خط و ننويسد

و داوري (مÇقام حكÇم و جÇاه از چÇه هر و بود2/// حرام اين نيست, واجب من بر نبشتن
ستدن/ نشايد آن مزد بود فرمانروايي)

گÇويند///> سرگذشت و قصه وي پيش حكم وقت در كه نگذارد و دارد كه بايد جلد وكيالن (قاضي), <و -3
/118 ص قابوسنامه,

است مبطل داند كه نكند كسي وكيل آنكه شرط به بود حالل 3 قاضي وكيل مزد اما
نيست)/// (محقق

[و] فراستاند/// جانب دو هر از كه روانبود كس, دو ميان كند ميانجيي كه متوسط اما
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آن مزد و نبود خالي تلبيس و دروغ و ظلم و (طرفگيري) ميل از كه بود آن توسط غالب
و كند/// كاري آنكه شرط به بگزارد, كسي شغل تا مهتران, نزديك به شفيع اما بود/// حرام

است]/ حالل [مزدش بود روا كه گويد سخن كاري در و نستاند, جاه و فخر عوض
بر مزد /// حرام) مقرري =) حرام ادارار رسانيدن در يا گويد ظالم مضرت در ا گر ///

/(3ê2.1) بود> حرام وي

سلطانيان
و تركان چون داني ظالم را وي آنكه سوم قسم قسمند/// شش تو حق در مردمان ///>

/(377.1) سلطانيان> عمال
از يا ستدهاند, مسلمانان خراج از كه است روزگار سلطانيان دردست چه هر كه <بدان

كسي آن) (از خراج و قسمت و مصادره به است مغصوب كه مالي يكي است: قسم سه بر سالطين <مال -1
خÇريده كÇه ملكي از بود ايشان درآمد) =) انفاع از كه مالي دوم است/// محض حرام اين و معين, و معروف

/(81 ص نشناسند>(مكاتيب/// را مالك ليكن است مغصوب و حرام كه دانند آنكه سيم كرده//// احيا يا باشند

از كه مالي است:1 مال سه ايشان دست در حالل و است حرام همه رشوت, از يا مصادره,
شرع شرط به چون ÇÇ بستانند ذمت اهل از كه (جزيهاي) گزيدي يا ستانند, غنيمت به  كفار
كه ÇÇ نباشد وارثي را وي بميرد كه كسي آن از افتد ايشان دست در كه ميراثي يا و ÇÇ ستانند
بيشتر و است نادر حالل مال اين كه است چنين روزگار چون و ÇÇ باشد را مصالح مال, آن
اما است/ حالل وجه از كه نداني تا ستدن, چيز هيچ ايشان از نشايد است مصادره حرامو از
نيز حكومت) به وابسته (شخص سلطاني كه باشد روا و تركات از يا گزيد از يا غنيمت از
بدان شبهت باشد داشته بيگار مزدوربه ا گر وليكن باشد, حالل را وي آن كندو احيا ملكي

گويد: سعدي مقرري, مواجب, مستمري, -2
بÇود/ تكÇÇرار و تÇÇلقين روز و شب بÇÇÇÇود ادرار نÇÇÇÇظاميه در مÇÇÇÇÇÇÇرا

و باشد روا //// دارد, وي ملك خاص بر ا گر دارد,2 ادراري سلطان از كه هر پس يابد/ راه
از مصلحتي كه باشد چنان كس اين كه آنگاه تا نباشد حالل بود مصالح مال و برتركات ا گر
و فÇقيه و وقÇف مÇتولي و فÇقيه و قÇاضي و مÇفتي چÇون بÇود, بسته وي در مسلمانان آن

/(38å Ç طبيب>(379.1
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/(3ì3.1)<بود Öذ موأخ بدان فروشد, ظالمان و مستوفيان به كاغذي ا گر <[بازاري]

بازار
باطل مردار روغن و خوك گوشت و خمر و استخوان و سرگين و خوك و سگ <بيع

مقاله)/ نويسندة (توضيح سوزاندن مصرف براي -1

اما همچنين, پليد جامه و نشود1 حرام وي بيع افتد, وي در نجاست كه پا ك روغن اما بود
زمين حشرات و كژدم و موش بيع فروختن, بود روا (ابريشم) قز كرم تخم و مشگ نافة
يا گندم دانة يك بيع ندارد/ اصلي است مار در را (شعبدهباز) مشعبد كه منفعتي و بود باطل
صحيح غرضي وي در كه بود چنان اندكي, به كه شرعي) كاله محض Hغالب) ديگر, چيزي
پوست در چه هر و گرگ, و شير و يوز و انگبين زنبور و گربه بيع اما بود/ باطل هم نبود,
نيكو مرغان طاوسو و (طوطي) طوطك بيع بودو روا باشد, منفعتي وي كشتن در يا وي
باطل رباب و چنگ و بربط بيع و باشد, ايشان آواز و ديدار راحت ايشان منفعت و روابود
باطل آن بيع كنند بازي بدان كودكان تا باشند كرده (سفال) گل از كه صورتهايي و بود///
امÇا بÇود, روا نبات و درخت صورت اما واجب, آن شكستن و بود حرام آن بهاي و بود
كÇردن فÇرش جÇامه آن, از و بÇود درست وي بيع بود صورت بروي كه جامهاي و طبق

/(33å.1) نبود> روا پوشيدن و بود روا كردن وبالش

/197.2 هجري, چهارم قرن در اسالمي تمدن به كنيد رجوع آن دربارة است, كتان نوعي توزي -2

در گÇندم و پÇيچيده) (تÇوپ فرانÇوشته جامة و بسته) (عدل پالس در توزي2 <بيع
/(332.1) بود> باطل خوشه

و كنجد و نان به دادن (نانوا) نانبا به گندم و گوشت به فروختن قصاب به گوسفند <و
/(33ë.1)<نبندد بيع و نشايد همه اين روغن, به دادن عصار فرا گردو) (مغز مغز  گوز

(رسيدن) ادرا ك به تا نگويد بودو معلوم كهوقت بايد ميخرد اجل(مهلت) به <ا گر
بÇود> درست جÇمادي/// تÇا گÇويد يÇا نÇوروز/// تا گويد ا گر و بود, متفاوت اين كه غله,
و طÇبيب اجÇازه (با دستوريي به خوردن وليكن بود/ باطل (آبجو) فقاع <بيع /(337.1)

/(332.1) بود> مباح فقيه)
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كÇه پÇيشهوران و حماالن شركت يكي بود: باطل آن و است عادت شركت/// <سه
ملك خالص كس, هر مزد كه بود باطل اين و بود مشترك كنند كسب هرچه كه كنند شرط
هم با باشد كه زيان و سود هر گويند و نهند ميان در دارند هرچه كه مفاوضه ديگر بود, وي
تا جاه, صاحب قول به ميبفروشد مال و جاه را يكي و مال را يكي كه آن ديگر و باشد,
نÇقد عÇلم كÇه بÇازاري بÇر بÇود <واجب (3êë.1) بود> باطل نيز اين و بود مشترك سود
بلكه فرانستاند, تا آنكه براي نه است, كدام بد كه بشناسد تا بياموزد طال) نقرهو (مسكوك

/(3ê8.1)<ندهد فرا كسي آنكه براي

گويد: حافظ -1
كÇÇنند آشÇÇنا بÇÇا مÇÇعامله نÇÇÇظر اهÇÇÇÇل عشÇق يÇزيد مÇن در كه بيمعرفتمباش

انÇديشة كÇه كسÇاني و بÇدهند (مزايده) يزيد1 من بازار در كاال كه است عادت <اين
/(3ë3.1)<است حرام اين و ميافزايند, ندارند خريداري

/(3ë7.1) شكسته> <سكة

است/ خواندني مورد اين در زير حكايت فروختن/ و كردن عرضه زور به يعني كردن> <طرح -2
رعايا از چند خرمايي شيراز, ممالك اسفهساالران گوي, تازي الدين شمس ملك حكومت زمان در
بÇيخبر, ظلم اين از ملك و طرح, به ميدادند بقاالن به گران نرخي به و اندك تسعير به بودند ستده
بدانجهت حال چون داشت دكان اتابك خانة در شيخ برادر و دادند شيخ برادر به خرما بار چند Hاتفاق
شيخ داشت/ عرضه حال صورت و سعدي شيخ خود برادر خدمت رفت خفيف كريم رباط به بديد
به كند/ دفع شيراز درويشان سر از بد اين و برود كه كرد انديشه خود با و شد خاطر كوفته حال آن از

بنوشت: قطعه اين و برداشت كاغذ پارهاي /// خود/ برادر آن از تخصيص
نÇÇباشد خÇÇÇبر تÇÇÇÇرا كÇÇÇÇه دانÇÇÇÇم تÇÇحقيق بÇÇÇه بÇÇÇÇرادرم زاحÇÇÇÇوال
نÇÇباشد بÇÇتر ايÇÇن از بÇÇÇد بÇÇÇÇخت مÇÇيدهندش طÇÇرح بÇÇه خÇÇÇرماي
نÇÇÇÇباشد زر و بÇÇÇÇخورند خÇÇÇÇرما درويش مÇÇÇرد و بÇÇÇÇرند اطÇÇÇÇفال
نÇÇباشد بÇÇÇÇتر او از كÇÇÇÇه تÇÇÇÇركي فÇÇرستي مÇÇحصلي تÇÇÇÇو وانگÇÇÇÇه
نÇÇباشد در بÇÇه رهش خÇÇداونÇÇد كÇÇÇÇزخÇÇÇانه اي بÇÇزنندش چÇÇÇندان

طرح به خرماي آن از كس هر كه كردند منادي تا بفرمود حال در و بخنديد برخواند رقعه چون ملك
بÇاز را ايشÇان زر مÇيفرمود/// است/// داده زر كس هÇر كÇه بÇپرسيد ايشان از آريد/// من پيش ستده
سعدي)/ كليات مقدمه از (تلخيص نستانند/// باز وي از خرما تا ميفرمود بود نداده كس هر و ميدادند

مال كهبيشتر داند ا گر افتد, غارتي گوسفند يا طرحكنند2 سلطاني مال دربازاري <ا گر
/(379.1) نخرد> كه بايد است حرام بازار آن در

/177 ص قابوسنامه, خريده> بر خاصه كن عادت گفتن <راست -3

و دارنÇد/ پÇنهان كÇاال عيب و گويند3, دروغ خريده بر كه بود آن بازارها <منكرات
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و چÇنگ و كÇنند, غش كÇاال در و ندارند راست ذرعي) نيم گز(= چوب و سنگ و ترازو
چوبين سپر و شمشير و عيد, در كودكان براي فروشند حيوانات صورت و فروشند, چغانه
شرع) مخالف استو شعارگبران اظهار ( كه سده براي سفالين بوق و نوروز, براي فروشند
فروشند شسته گازر كرده رفو جامة و مردان, جامة براي فروشند ابريشمين قباي و كاله و
و فÇروشند زر و سÇيم (ظروف) واواني دوات و كوزه و مجمره نواست/و كه فرانمايند و

/(ë22.1) اين> امثال
و كردن بسيار (شيريني) قطايف و نوروز سبب به بازارها آراستن در كردن <افراط

است/ خيام) به (منسوب نامه نوروز مندرجات مقابل درست نظر اين -1

كسي و شود مندرس كه بايد سده و نوروز1 بلكه نشايد, نوروز براي نوافزدون تكلفهاي
/(ë22.1) نبرد> آن نام

سفر مالك بيدستوري كه نشايد ميكند) تجارت و معامله ديگري سرماية <( كسيبا
و وزن و كيل نفقة كه چنان بود, قراض مال بر راه نفقة كند سفر دستوري به ا گر و  كند///
مÇال از آنÇچه و (آفÇتابه) مطهره و سفره آيد باز چون و بود, مال بر دكان كراي و حمال

/(3êë.1) بود> مال ميان از باشد خريده قراض
را وي برآيد, بيع وي سخن يك به و بود حشمت و جاه را وي كه بود بياعي ا گر <و
ودالل) (بياع آنكه بود/// باطل بيع اين برآرد بيع و بگويد سخن يك تا كند شرط مزدي
باشد/ حرام اين مقداررنج, با نه بستانند مال مقدار با و برگيرند نيم ده كه آوردهاند عادت
مكÇاس و فراستاند دهند وي به آنچه آنكه يكي برهد: طريق دو بر مظلمت اين از دالل
يا درميخواهم اين, بفروشم چون بگويد: پيش از آنكه ديگر /// نزد) چانه و (چك نكند

خواهم>(339.1)/ بها نيم ده كه نگويد و ديناري///

اجاره و مزد
بود, باطل (تعمير), عمارت به دهد كرافرا به سرايي ا گر /// باشد معلوم كه بايد <مزد
عÇمل كÇه بÇود بÇاطل هÇم كÇند, عÇمارت درم ده به گويد ا گر و بود, مجهول عمارت  كه

/(338.1) بود> مجهول عمارت درفرمودن



39 اجتماعي تاريخ ديدگاه از سعادت @كيمياي

اجÇارت به گاوي يا برگيرد, ميوه تا ستاند اجارت به مو) (باغ رزي يا بستاني <ا گر
يك كه كند) (نگهداري ميكند تعهد تا دهد فرا نيمه به را گاو يا بود, را وي شير تا ستاند
به را زني ا گر اما است/ مجهول دو هر شير و علف كه بود باطل همه اين برگيرد/ شير نيمة
بود/ تبع شير و بود كودك داشتن مقصود چون بود, روا دهد شير را كودكي تا گيرد اجارت

/(3êå.1) خياط///> رشتة و خطاط) (مركب وراق حبر همچون
آرد از مقداري به يا سپوس به آسيابان اجارت و گوسفند, پوست به سالخ <اجارت
وي مÇزد آن كÇه نشÇايد بÇود خواهد مزدور عمل به آن شدن حاصل هرچه و بود, باطل

 كنند>(338.1)/
گوش يا و ببرد, درست دستي يا كند, بر درست دنداني تا گيرد مزد به را كسي <ا گر
همچنين و بود/ حرام ستدن اين مزد و بود باطل همه اين حلقه, براي كند سوراخ  كودكي

مÇچ يÇا دست پشت خÇال بÇه يار> ديار <آثار زهير و طرفه معلقه در جمله از داشته, سابقه باز دير از خالكوبي -1
است معروف رفت, نزديكدال ك زدن> براي< كبودي كه قزويني آن داستان هم فارسي ادبيات در شده/ تشبيه

مولوي)/ (مثنوي

كاله مزد و نشانند1 در سياهي و برند فرو كه سوزن به دست بر كنند نقش درعياران آنچه
جبة و عتابي قباي همه كه (خياطان) درزيان مزد و مردان, براي دوزند ديبا كاله كه دوزان

/(3êå.1) است> حرام مردان, براي دوزند ابريشمين و ديبا
و است, حرام اين بياموزد بازي رسن را وي تا گيرد اجارت به را كسي ا گر <همچنين
را آن وي نكÇنند نظاره مردمان ا گر كه باشد شريك وي خون در بايستد نظاره به كه هر
و خطر با كارهاي كه را بازي كارد و را بازي دوال و را بازي رسن كه هر و نكند/ ارتكاب
و نÇوحه گÇر و مÇطرب و مسÇخره مÇزد همچنين و باشد عاصي دهد, چيزي كنند بيفايده

/(3ê1.1) بود> حرام كند هجا كه شاعري

شاهراهها در
راه كه چنان كنند دكان و بنهند شاهراه در استون كه است آن شاهراهها منكرات <و
بود ستور بر كسي ا گر كه چنان آرند بيرون (سايبان) قابول يا كارند, درخت و شود, تنگ
گردانند/// تنگ راه و بندند آنجا بر ستور بنهندو بار) (عدلهاي خروارها و كوبد, آنجا در
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جز نيابد جاي هيچ مگر بود تنگ كه جايي راندن, نشايد بدرد, جامه كه خار خروارهاي
بر را گوسفند قصاب كشتن و نشايد/ دارد طاقت آنكه از زيادت نهادن, ستور بر بار و آن/
دكÇان بÇايد بÇلكه نشايد, كند) نجس و پليد (يعني بود خطر را مردمان جامة كه چنان راه
خطر وي در كه چنان زدن آب يا افكندن راه به خربزه پوست همچنين را/ آن سازد جايي
بر آيد/// وي بام از آبي يا افكند, راه بر برف كه هر همچنين (بلغزد) بخيزد پاي كه باشد
كÇه رسد را والي و بود, واجب همه بر بود عام آنچه اما كند: پا ك راه كه بود واجب وي
آنبيم از را كهمردمان سرايي در بر دارد سگي كه هر و كند)/ (وادار دارد آن بر را مردمان

/(ë22 Ç نشايد>(3.1 كند/// تنگ راه كه چنان بخسبد راه بر ا گر و نشايد/// بود

سلماني و حمام
آفتابه از نزديكتر تواضع به و اوليتر, كردن طهارت سفالين ياخم) (تغار خنور <از

/(2ë1.1)<طاس و
/(1ëë.1) آهك> به موي <ازالت

اول) سÇعدي(بÇاب گلستان در ميگذاشتند/ بلند موي كه علوياناند و سادات همان شريفان يا شرف> <اهل -1
علويم///>/ من كه تافت بر گيسوان <شيادي ميخوانيم:

بعضي اما و را, شرف1 اهل مگر نزديكتر/ پا كي به و اوليتر, آن ستردن سر/// <موي

لشگريان< كلمة جاي به خوارزمي) (مÆيدالدين العلوم احيا¾ قديمي ترجمة در خديوجم آقاي حاشيه طبق -2
با را اسفاهيگيري> و برناپيشگي و <عياري Hغالب قديمي كتب در است/ آمده شهري) اوباش و (الواط شطاران

دارد/ اشاره روزگار آن در تيپ اين موي آرايش نحوة به غزالي اينجا در حال هر به ميآورند/ هم

است نهيآمده كراهيتو لشگريان2 عادت بر بگذاشتن پرا كنده مويي جاي ستردنوهر
/(1ëë.1)<آن از

/(1ë3.1) گرمابه> گل و <آب
است: كراهيت چيز ده ريش) =) محاسن در كه <بدان

محاسن كردن سپيد سوم زردي/// و سرخي به خضاب دوم كردن/// سياه خضاب اول

<ا گرخواهند است: آمده (2åì ص رضوي مدرس (چاپ نصيرطوسي خواجه تأليف ايلخاني نامه تنسوخ در -3
شود/> سفيد غايت به كنند دود وي زير در را گوگرد كنند, سفيد را جامه  كه

كندن پنجم دارد/// ننگ پيري از و ببرد محاسن از سپيد موي آنكه چهارم /// گوگرد3 به
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ششÇم نÇمايد/// بÇيريشان صÇورت بÇه تا جواني, ابتداي در سودا, و هوي حكم به موي
بÇه و نمايد نيكوتر زنان چشم در تا كبوتر دم چون بكردن, گرد پيراه ناخن به را محاسن
گذارد/ فرو گوش بنا از زلف افزايدو محاسن در سر موي آنكه هفتم كنند/ بيش رغبت وي

/(1ëì Ç 8.1) است///> صالح اهل عادت آنكه از زيادت
آب در پÇليد طÇاس و سطل و گرمابه/// ديوار بر حيوان صورت است: منكرات <از

/(ë23.1)<///كردن (قليل) اندك

خانه اثاثه و مهماني
نظارهها و مهمانيها و مجلسها اندر مردان و زنان نشستن چون فساد هيچ كه <بدان
كه نبود كفايت دارند نقاب و چادر زنان آنكه به نباشد/ حجابي ايشان ميان چون نيست,
شÇهوت كÇنند, خÇودنمايي) و (تÇجمل تكÇلف نقاب بستن در و دارند سپيد چادر چون
قÇصد بÇه پÇوشد در بÇود داشته زني كه جامهاي كه را مرد هيچ نيست روا و كند/// حركت
و دوستانه (هدية مالطفه بدان كه چيزي يا سيب يا سبز) (ريحان شاهسپرغم يا شهوت,
بÇاشد, خورده آب زني كه كوزهاي از و فراستاند/// وي از يا دهد زني فرا كنند محرمانه)

/(ì1 Ç خوردن>(2.2 آب او دهن جاي از قصد به نشايد
فرش چون است منكري ميزبان) خانه (يعني موضع آن در كه داند (ميهمان) <ا گر
و رود سماع يا سقف, بر يا است جانوران صورت ديوار بر يا سيمين (منقل) مجمرة ديبا,
مردم نظارة به جوان زنان يا گويد همي فحش يا كند همي مسخرگي كسي يا است مزامير

/(29ì.1) نكند> اجابت (بايد) آيند/ همي

ببرند/ خود با و برگيرند سفره از ميهماني از پس كه است غذايي -1

ÇÇ است صوفيان از گروهي عادت كه چنان برگيرند, زله1 كه را مهمانان نبود روا <و
و مÇجمره و ابÇريشمين <فÇرش /(299.1) كنند> چنين كه بگويد صريح ميزبان كه مگر
مجمره و بود/// صورت بروي كه آويخته پردههاي و دان غاليه و زرين و سيمين  گالبزن
در جÇوان زنÇان نظارة و زهي) ساز نوع (هر رود سماع اما بود/ منكر حيوان صورت بر
با دارد ديبا جامة كه بود مردي مهماني در ا گر همچنين بود/// فساد تخم خود جوان مردان
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ابريشمين جامة هم رس) (عقل مميز كودكي ا گر و نشستن آنجا نشايد زرين انگشتري
(حرف فحش به را مردمان كه باشد مسخرهاي ميهماني در ا گر و نشست/// نشايد هم دارد,

/(ë2ê.1)<نشستن وي با نشايد آرد, خنده ودروغ زننده)
و كÇند چپ دست بÇر (چÇوبك) اشنان بشويد/ دست چون خوردن) غذا از <(بعد
كام و لب و دندان به و زند براشنان انگشت آنگاه بياشنان اول بشويد راست سرانگشت

/(287.1) اشنان> از بشويد دهان آنگاه بشويد, انگشتها و بمالد/ نيك و آرد فراز
در رنگين و ابريشمين جامة و بيارايد پسربچه) (يعني وي چشم در سپيد <جامة بايد
آراستن خويشتن و رعنايان, كار و باشد زنان كار آن كه گويد و دارد نكوهيده وي چشم

كارمردان>(28.2)/ نه بود مخنثان  كار

مسجد
يا نكند ( كامل) تمام سجود و ركوع و كند نماز كسي كه بود آن مسجدها <منكرات
بسÇيار الحان به و كنند بانگ و آيند هم به قومي كه مÆذنان يا خواند, لحن و خواند قرآن
ديگر و دارد/// زر به شمشير و پوشد ابريشمين سياه جامة خطيب آنكه ديگر ميكشند///
چيزي فروشنديا تعويذ يا خوانند شعر گويندو قصه گيرندو هنگامه مسجدها در كه  كساني
و بÇود خÇاموش كÇه كÇودكي اما مسجد/ به كودكان/// و ديوانگان و آمدن ديگر و ديگر/
ا گÇر و شÇوند/ درمسÇجد كه بود روا نكند آلوده مسجد و نبود رنجي وي از كه ديوانهاي
ا گر كرد/و منعبايد گيرند بازيگاه ا گر ليكن نكند////و منعواجب بازيكند, نادر به  كودكي
بود/ روا نباشد رنجي آن از را مسجد اهل كه نويسد چيزي يا كند (خياطي) درزي  كسي

باشد/ مكروه هميشه, گيرد, دكان به ا گر وليكن
و بردوام كردن حكم چون آيد پديد مسجد در (ازدحام) غلبه سبب بدان كه كاري اما
رنگرزان يا كنند خشك مسجد در جامه گازران آنكه اما گاه/// گاه مگر نشايد نبشتن قباله
و دارند ديوان مسجد در كه است آن منكرات از و است/// منكر همه اين كنند رنگ جامه
و بنشينند يا و بنويسند يا دارند راست ايشان حساب و روستاÄيان معامالت و كنند قسمت

/(ë2å Ç شوند>(1.1 مشغول گفتن بيهوده و غيبت به و سازند تماشا گاه
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حÇايلي ايشÇان مÇيان و بÇنشينند مسÇجد در جوان مردان و جوان زنان كه نشايد ///>
پيرزني مگر است تر اولي× (تماشا گري) نظاره ازمسجدو منع امروز ///> (ë21.1) نباشد>
نظارهو ازآن زنانرا آفتبيشتر نباشد,و خللي ازآن كه پوشد ( كهنه)در لق خ چادري  كه
و مردمان/// (رضايت) دلخوشي به اال نكند امامي (پيشنماز) <و (317.1) خيزد> مجلس

/(17ê.1)<كند حذر بايد باشند كاره را وي چون

جاهل> آن <قرا و وسواسيها
حÇرام احÇتياط تÇرك و است حÇرام باشد/// مسلماني دل رنج آن در كه احتياط <هر
دست و معانقه, در يا سالم در فرا گيرد: وي دست كه كند آن قصد كسي كه چنان نيست,
و نهد وي سجاده بر پاي كسي ا گر همچنين گيرد/// فراهم را خويشتن وي دارد, عرق وي

در جÇمله از آمÇده, مكرر ششم و پنجم قرن متون در كلمه اين پارسا, كند, قرآن قراÄت بر مداومت آنكه -1
قراÄي كرد خواهي چه آخر: سطر 7ê ص و 1å سطر ,1ë1 ص رضوي, مدرس چاپ ,ë2ë متوفي سناÄي ديوان

طامات/ و

آن1 قرا بيشتر و كند/// منع كه نشايد خورد, آب وي كوزة از و كند طهارت وي آفتابة از
گويند, درشت سخناني رفيق و برادر و مادر و پدر با كه باشد و نشناسند/// دقايق اين جاهل
سÇنگ بر استنجا¾ در كسي ا گر و باشند/// كرده دراز ايشان جامة و آفتابه به دست چون
نÇجاست دليل و است اخالق جنايت از همه اين و دانند, كباير از خود اين كند/ اختصار
كه پندارند و كنند غيبت جاهل پارسايان و قرايان از < گروهي (1ê2 Ç ê.1) است> باطن
ما تعالي حق كه الحمدهللا گويند: و ايشان پيش كنند كسي حديث كه چنان نيست/ غيبت آن
فالن گويند يا و ÇÇ كند همي چنين كس آن كه بدانند تا ÇÇ چيز فالن از است داشته نگاه را
و آفت و (لغزش) عثرت از يابد خالص كه لكن/// و است مردي احوال نيكو سخت مرد

حافظ: شعر اين مثل -2
مÇيكنند تÇزوير هÇمه بÇنگري نÇÇيك چÇÇون مÇحتسب و مÇفتي و حÇافظ و شÇيخ كه ميده

پيش اندر كه باشد و آيد2 حاصل ديگري مذمت بدان تا كند مذمت را خويشتن كه باشد
ديگران يا و شود بنشاطتر كسي آن تا ÇÇ عجب! اينت اهللا, سبحان گويد: كنند, غيبت وي
و افÇتاد/// چÇنين واقÇعه را فÇالن كÇه شدم اندوهگين گويد: و بشنوند, بودهاند/// غافل  كه
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گÇويد: كÇنند كسÇي حÇديث چون كه باشد و بدانند/ ديگران واقعه آن كه بود آن مقصود
بود/// غيبت همه اين است/ كرده معصيت وي كه بدانند تا ÇÇ دهاد! توبت را ما تعالي خداي

/(89.2) نيز!> نفاق و
حج بر مزد و نبود, روا وي بهر از كند نماز يا دارد روزه وي بدل تا دادن را كسي <مزد
مÇرده و كÇندن گÇور بر و بود, روا معين علمي تعليم و قرآن تعليم بر اجارت و بود/// روا
اما است, كفايي) (واجبهاي كفايات فروض از ا گرچه ÇÇ بود روا برگرفتن جنازه و شستن

عشÇا¾ نÇماز از بÇعد رمÇضان مÇاه شÇبهاي در سÇنت اهÇل كÇه است مسÇتحبي ركعتي دو نمازهاي تراويح -1
و كجا نيست يادم كه افتادم لطيفهاي ياد بياختيار تراويح كلمة از خديوجم)/ حواشيهاي (از ميخواندهاند
قرآن معتزله كه ميدانيد و بوده معتزلي و شيعه كه است عباد بن صاحب به مربوط قضيه كردهام/ يادداشت  كي

ميگفتند/ مخلوق را
بماذا شعبان آخر في القرآن مات لو و يموت, لجازان Hمخلوق القرآن كان لو عباد البن اصبهان من قوم قال ///>

رمضان? في التراويح نصلي  كنا
نستريح>/ و التراويح نصلي ال و بعدك, لي حيا¸ ال يقول: و /Hايض يموت رمضان كان القرآن مات لو فقال:

/(3ê3.1)<///است خالف اين در مÆذني, بر و تراويح1 نماز امامي بر

دعوي/// اهل و نمايان صوفي و صوفيان

ميپوشيدند/ سنت به بنا صوفيان كه وصله وصله و ژنده لباس -2

به جايي از و شهر به شهري از كه گرفتهاند خوي كه داران 2 مرقع از هستند < گروهي
مقصود وليكن گيرند مالزم را وي خدمت كه باشد پيري مقصود بيآنكه ميروند جايي
و كÇاهلي حكم به و ندارند/// عبادات بر مواظبت طاقت كه بود (= گردش) تماشا ايشان
شÇهرها در بÇنشينند, پÇيران از كسÇي حكÇم و جÇاي يك در كه ندارند آن طاقت بطالت
ايشÇان مÇراد بر چون و ميكنند, مقام زيادت بود آبادانتر سفره كه جاي هر و ميگردند
نشان بهتر سفرهاي كه ديگر جاي و ميرنجانند را وي و ميكنند دراز خادم بر زبان نبود
آن نه و است اين ما مقصود كه گيرند بهانه به گوري زيارت كه باشد و ميشوند, آنجا دهند

/(êì1.1)<///باشد
را وي كه بود آن صوفي بلكه بود, صوفي كند نماز پنج و پوشد در مرقع كه هر نه ///>
قوم اين خدمت به كه بود كسي يا بود, رسيده بدان يا بود آورده بدان روي و باشد طلبي
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وقف طراران بر چيزي ا گر بلكه نبود/// حالل بيش را قوم اين صوفيان نان باشد, مشغول
بيآنكه نمودن صوفي صورت بر بيضرورت خويشتن, كه باشد! مباح را وي باشند  كرده

/(êì2.1)<باشد وطراري نفاق محض باشي, ايشان صفت بر
ندانند/ طامات سخن و سجاده و مرقع از بيش ايشان از گروهي ///>

سÇجاده بر ايشان همچون و باشند/ بگرفته ايشان سيرت ظاهر و صورت و جامه ///
آيد, همي ايشان پيش اندر خيالي و وسوسه كه بود و برند!/// فرو سرهمي و نشينند همي

جنبانند/ سرهمي
(يÇعني ايشÇان ظÇاهر زي كÇه باشند/ عاجز نيز اين از كه بتر اين از باشند گروهي و
مرقعهاي و نازك) و (ظريف باريك فوطههاي دارند, لق خ جامة و دارند نگاه صوفيه)
رنگ جÇامه چون كه پندارند و درپوشند و آورند دست به (سرمهاي) كحلي رنگ نيكو
بدرد وي جامة از كجا هر كه نيست (بيبضاعت) عاجز چنان و بود/// كفايت آن  كردند

شود! مرقع تا كند پاره بقصد نو فوطههاي بلكه شود/ مرقع تا دوزد وي بر خرقه
و بÇرندارنÇد مÇختصر و دريÇده جامة طاقت كه باشند بتر قوم اين از گروهيديگر و
كÇه اقÇراردهÇند خÇويشتن بÇر بÇهعجز كÇه ندارنÇد معاصي ترك و فرايض گزاردن طاقت
و نيست, نظر (ظاهر) بهصورت داردو دل Öكار گويند: اسيرند, شهوات شيطانو اندردست
اين كه نيست خودحاجت اعمال بدين را ما دل است, حق با و است اندرنماز هميشه دلما
خÇود را مÇا و گشتهانÇد خويشتن نفس اسير ايشان كه فرمودهاند را كساني مجاهده, براي
و نشود آلوده چيزها چنين به كه است شده كÔر) (آب قله دو ما دين و است بمرده نفس
عÇلما بÇه چون و بيمزدانند, مزدوران اين گويند: نگرند عابدان به چون و نگردد, متغير

نميدانند/ فراحقيقت راه و افتادهاند حديث به قوم اين گويند نگرند
<و (3å7-9.2) است> حÇالل امت اجÇماع به ايشان خون و كشتنياند قوم چنين و
بÇيهوده و بÇاشد گÇرفته يÇاد صÇوفيان عبارت به چند سخنكي كه باشد آن قوم اين بترين
مÇيتوانÇند سخن آن كه شد گشاده برايشان آخرين و اولين علم كه ميپندارد و ميگويد
عÇلما و علم در حقارت چشم با كه كشد جايي به ايشان سخن آن شومي كه باشد و  گفت
و ضعفاست براي اين كه گويند و مختصرگردد ايشان چشم در نيز شرع كه باشد و نگرند
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كه شده قله دو ايشان دين و ندارد زيان چيز هيچ را ايشان شدند قوي راه اين در كه  كساني
از فÇاضلتر ايشان از يكي كشتن رسيدند درجه بدين چون و نپذيرد/ نجاست چيز هيچ به
ملعونان, اين اما كفار, از دارند نگاه را خود مردمان كه روم, و هند دربالد كافر هزار  كشتن
فÇرو دام هÇيچ روزگار اين در شيطان و كنند, باطل مسلماني اصل زبان به هم را مسلماني

/(êì2.1)<شد هال ك افتاده دام اين در كه كس بسيار و دام, اين مثل است ننهاده
شهوتپرستي (يعني كار بدين و دارند صوفيان جامة كه مردان و زنان بسيارند و ///>
را ايÇن طÇامات وشÇيوة عبارت به هم آنگاه و شدهاند مشغول زيبارويان) با عشقبازي و

آمد/// پيدا شوري و سودا را فالن گويند: و نهند عذرها
و فسق و كنند نام نيكوخويي و ظريفي را قوادگي و /// است حق دام عشق گويند و
فÇالن بÇه را مÇا پÇير فالن گويند: را خويش عذر كه باشد كنند, نام سودا و شور را لواطت
كÇه است لواطت نه اين و است ميافتاده بزرگان راه در هميشه اين و بود نظري  كودك

ايÇن كÇه عظيمتر, آفت اين داشت, نتواند نگاه روي نيكو كودكان از چشم ا گر <و مينويسد: ديگر جاي -1
يÇابد, راحÇتي آن از و نگÇرد امÇردي انÇدر كه كند حركت شهوتي وي اندر كه هر و كرد نتوان به حالل خود

/(ëì.2)</حراماست وي بر نگريستن

هم به هات ترَّ جنس اين از و باشد!1 بازي روح عين گويند: كه باشد و است, بازي شاهد
كه ندارد اعتقاد كه هر و بپوشند, بيهودهها چنين به خويش (رسوايي) فضيحتي تا بازنهند

/(ê8ì.1)<است مباح وي خون و است اباحتي است, فسق و است حرام اين
ايÇن در كÇه ابÇاحتيان/// ايÇن امÇا بداني/// كه بايد است حجاب علم كه اين معني ///>
از چند/// عبارتي ولكن است نبوده را ايشان حال اين خود هرگز و آمدهاند پديد روزگار
به و ميشويند روز همه را خويشتن كه باشد آن ايشان شغل و بگرفتهاند صوفيان طامات

كساني عليه غزالي غالظ و شداد فتاوي و احكام و پرا كنيها لعنت دريابد, درستي به خواننده آنكه براي -2
تأمل باال مثال نبوده محضHهللا همه نميساخته, سلجوقي و عباسي فرهنگ و نظاميه> <نظام با فكرشان طرز  كه
عين در و است>, حجاب <علم ميگفتهاند نفهميده و تقليد به كه داشتهاند وجود كساني گيريم است/  كردني
و خÇدا دشÇمن را ايÇنان غÇزالي ميشستهانÇد/// روز همه را خويشتن و بودهاند هم مرقع و سجاده اهل حال
و مÇيشود تÇرديد و احÇتياط دچÇار مÇعاويه يزيدبن دربارة همو اما كشتنياند! ميگويد: و ميشمرد رسول
لعÇنت هÇم را ابÇليس عÇمر همة در ا گر وانگهي باشد, كرده توبه كه بسا نكنيم, لعنتش است بهتر مينويسد:

/(7ê.2)?نكردي لعنت چرا نميپرسند ما از قيامت روز باشيم نكرده

و كشتنياند2 ايشان ميكنند, مذمت را علما و علم آنگه و ميآرايند مرقع و سجاده و فوطه
گفتهاند/// مدح را علما و علم رسول و خداي كه رسولند و خداي دشمن و خلقاند شياطين
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وي باشد نكرده حاصل نيز علم و نباشد حالتي صاحب چون بخت) (واژگون مدبر اين و
/(38.1) بود?///> روا كي سخن آن را

اباحتيان///
از ايشان جهل و غلط, به بداشتند دست را خداي حكم حدود اباحتند اهل كه < كساني

ندارند/ ايمان تعالي و سبحانه خداي به كه است گروهي جهل اول وجه بود: وجه هفت
وديگر آدمي شخص اين كه وپنداشتند كردند طبيعت و نجوم با كارها حوالت و ///
خÇود يÇا آمÇده پديدار خود از ترتيب و حكمت همه اين با عجيب عالم اين و حيوانات
چÇه ديگÇر چÇيزي به تا بود/ بيخبر خود از خود وي كه است طبيعي فعل يا بوده هميشه

رسد///
يÇا و است نÇبات چÇون آدمي پنداشتند كه آخرت, به است گروهي جهل دوم وجه
نه و عقاب نه و بود عقاب نه خود وي با و شود/ نيست بميرد چون كه ديگر حيواني چون
كسÇاني جÇهل سوم وجه گياه/// و گاو و خر از كه ميشناسد آن هم خويشتن, از و ثواب,
شريعت معني وليكن ضعيف, ايماني دارند/ ايمان آخرت به و خداي به ايشان كه است
چه ما معصيت از استو حاجت چه ما عبادت به جل عزو را خداي كه گويند نشناختهاندو
وي نزديك معصيت و عبادت است, مستغني خلق عبادت از و است پادشاه وي كه رنج,

است/// برابر
شÇرع گÇفتند: كÇه ديگÇر وجÇهي از شÇريعت بÇه هم است كساني جهل چهارم وجه
اين از را آدمي كه نيست ممكن اين و كنيد, پا ك ريا و شهوت و خشم از دل كه ميفرمايد

آفريدهاند///
و رحÇيم تÇعالي خÇداي گويند كه تعالي حق صفات به است كساني جهل پنجم وجه

كند/// رحمت ما بر باشد وي كه صفت هر به است,  كريم
كÇه رسيدهايم جايي به ما گويند كه غره/// خويشتن به است كساني جهل ششم وجه

نپذيرد/// نجاست و است گشته كÔر) (آب قله دو ما دين و ندارد زيان را ما معصيت
ايشان كه است گروهي اباحت اين و جهل, از نه خيزد شهوت و غفلت از هفتم وجه
راه بÇر ايشان كه بينند را گروهي ولكن باشند نشنيده هيچ خود گذشتة شبهتهاي اين از

ميكنند/ فساد و ميروند اباحت
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و سÇاخته فÇاسق و صÇوفي از شÇيطان كÇه است تÇركيبي ابÇاحتي است: آمÇده (87 (ص غزالي مكاتيب در -1
ايشان و كردن مناظره ايشان با و مأيوس, ايشان عالج و خلقاند/// بدترين قوم اين كه دانست ببايد <بحقيقت
طريق اين از جز و است واجب ايشان خون ريختن و ايشان استيصال و قمع كه ندارد سود گفتن نصيحت را
انحرافي و افراطي گرايشهاي البته بالبرهان!> يفعل ال ما السنان و بالسيف اهللا يفعل ايشان, اصالح در نيست
السراج علي بن عبداهللا ابونصر جمله از بوده توجه مورد غزالي از پيش خيلي متصوفه ميان عمل و عقيده در
المÇترسمين مÇن غلط من ذ كر في باب عنوان تحت مفصلي بخش در اللÇمع كتاب در ه/) 378 (متوفي طوسي
آن از و است پرداخته آن جزÄيات بيان به (ê3ë Ç êå9 ص نيكلسون (چاپ الغلط/// يقع اين من و بالتصوف,
المحجوب, كشف در نيز هجويري او از پس (ê2ê االباح¹(ص في غلطت التي الفرقه ذ كر في باب است: جمله
عÇصر در گرايشهاست چنين وجود به گفتار اين در ما نظر است/ پرداخته موضوع بدين مختلف مواضع در

داشتهاند/ آن از كه تعبيري و غزالي,

بÇر اين نيز را ايشان ميدارند, ايشان جامة و واليت1 و ميكنند تصوف دعوي و ///
بر بيشبهتي كه گروهياند و باشد/// غالب بطالت و شهوت وي طبع در كه آيد خوش طبع
گÇفتن!> نتواند چيزي? چه در متحير گويي ا گر و متحيرانيم كه گويند و روند اباحت راه

/(ìë Ç 7å.1)
شÇود///> حÇالل (مÆÇمن)رسÇد وي فرادهن حرام چون كه گويند همي اباحتيان ///>

/(ê8.2)
كه نكني طاعت هيچ كه باشي وقت آن فقير كه ميگويند احمقان گروهي اينكه ///>
تخم اين نباشي, فقير و باشد چيزي را تو آنگاه بنهي, خود آن ثواب و كني طاعت چون
زيركي دعوي كه را ابلهان شيطان و افكنده, ايشان دل در شيطان كه است اباحت و زندقه

/(ê2å.2)<برد نيكويي لفظ به را بد معني كه بيفكند بدين راه از  كنند

اباحتيان حسبت و مبتدعان
نباشد, معصوم ايشان مال و خون كه باشد, باطل ايشان با معاملت زنديق, <اباحتيان
و باشد/ مرتدان حكم ايشان حكم و بود, باطل ايشان نكاح و نبود ملك خود را ايشان بلكه
هفت آن از بهشبهتي ÇÇ دارد روا نا كردن نماز يا نشستن زناننامحرم با هركهخمرخوردنو
/(33å Ç نبندد///>(329.1 باوي نكاح و معاملت و بود زنديق وي ÇÇ گفتهايم كه شبهت///

نتوان را تعالي خداي گويد و مخلوق, را قرآن و گويد جسم را خداي كه مبتدع اما ///>
كه كرد بايد شهري در حسبت را مبتدع ليكن و كرد/// بايد حسبت وي بر اين, وامثال ديد
بر تو ا گر و باشند گروه دو چون اما دارند سنت مذهب بيشتر و بود نادر و غريب مبتدع



49 اجتماعي تاريخ ديدگاه از سعادت @كيمياي

نشايد چنين اين شود) (منجر كند ادا فتنه به كندو حسبت تو بر نيز وي كني, حسبت مبتدع
/(ëå8.1)<!وقت سلطان قوت و دستوري به اال  كرد

حال و وجد سرود, و سماع
گÇويند/// سÇرود قرآن بدل و نشانند (خواننده) قوال مقري, ل دب آنكه سبب اما ///>
آيت ايÇن مÇثل بÇه مÇقري چون ندارد/// مناسبت عاشقان حال با همه قرآن آيات آنكه
بميرد شوهر را زني <ا گر يا نيمه> را خواهر و بود يك شش ميراث از را <مادر كه برخواند
را عشÇق آتش ايÇن است, بسÇيار ايÇن امÇثال و داشت> بÇايد عÇدت روز ده و مÇاه چهار

شخصي كه است آورده جاحظ از نقل به (137 (ص المغفلين و الحمقي كتاب در (ë97 (متوفي الجوزي ابن -1
ميكرد/ حال و وجد و ميخواند را المحيض///> عن يسÃلونك <و آية

1/(ê92.1) تيزنگرداند///>
كه گروهي كنند/ قسمت پارهها و كنند خرقه جامه سماع) (در صوفيان آنكه اما ///>
چون همچنين دوزند/// پيراهن كنند, پاره نيز كرباس كه كردهاند, خطا كردهاند/// اعتراض
مرقع و سجاده بر و باشد نصيب آن از را همه تا را غرض آن براي كنند سو چهار پارهها

/(ê9ì.1)<///رواباشد دوزند
شود: حرام سبب پنج به مباح/// سماع /// كه <بدان

از سÇماع و /// بÇاشد/ شهوت محل در كه كودكي از يا شنود, زني از آنكه اول سبب
را وي چون نيست, مباح بود زشت كه زني از و است مباح نباشد فتنه محل در كه  كودكي
پرده, پس از بشنود آواز ا گر اما است/// حرام باشد كه صفت هر به زنان در نظر كه ميبيند/

بود/ مباح نه, ا گر و بود حرام بود فتنه بيم ا گر
عراقي ناي يا باشد رودها از چيزي بربط و چنگ و رباب سرود با آنكه دوم سبب
اين آنكه سبب به ليكن بود/// خوش آنكه سبب به نه است آمده نهي رودها از كه باشد,
جÇالجل وي در ا گرچÇه دف و ناي] [شاه شاهين و طبل اما است/// شرابخوارگان عادت
طÇبل امÇا زدن است رسÇم خÇود را غازيان و حاجيان وطبل نيست/// حرام بود (زنگوله)
سÇر دو و بÇاريك مÇيان بÇود دراز طبلي آن و است ايشان شعار آن كه بود حرام مخنثان

پهن////
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شعر چون دين اهل در باشد طعن يا هجو يا باشد فحش سرود اندر آنكه سوم سبب
شÇده شناخته (يعني معروف زنان آن از باشد صفتي يا گويند, صحابه درحق كه روافض

مشخص)/ بطور
بود/ غالب وي بر شهوت و باشد جوان شنونده آنكه چهارم سبب

در وي گÇردن به پاي شيطان شنود, نيكو صورت و خال و زلف حديث چون كه ///
بجنباند/ وي در را شهوت و آورد

باشد/ مباح اين و بازي عشرتو طريق بر كنند عادت به سماع عوام آنكه پنجم سبب
/(ê81 Ç 8.1) نكنند///> مواظبت آن بر و نگيرند پيشه آنكه شرط به ليكن و

و فراق و وصال حديث و بود جمال و خال و زلف صفت وي در كه شعري اما ///>
در كسÇي كÇه گردد بدان حرام نيست, حرام آن شنيدن و گفتن است, عشاق عادت آنچه
كÇند), (تÇطبيق آرد فرود كودكي بر يا دارد دوست را وي كه زني بر آن خويش انديشة

نبود/ حرام كند سماع خويش كنيزك و زن بر باشد/// حرام وي انديشه آنگاه
كنند فهم كفر ظلمت زلف از كه باشد ندارد/// زيان را ايشان بيتها اين صوفيان/// اما
فÇهم الهيت حضرت اشكال سلسلة زلف از كه باشد و كنند فهم ايمان نور روي, نور از و

گويد: شاعر كه چنان  كنند
بÇرآرم جÇمله سÇر تÇفصيل بÇه كÇه بÇو تا زلفت حÇلقه يك سÇÇر بشÇÇمارم  گÇÇفتم
شÇمارم كÇرد غÇلط و بÇÇپيچيد پÇÇيچ يك مشگÇين زلفÇينك سÇر بÇر من به خنديد
بشناسد الوهيت حضرت عجايب از موي يك عقل/// تصرف به خواهد كه /// كسي
بÇود/// مستي و شراب حديث چون و شود/// غلط شمارهها همه افتد وي در كه پيچ يك

گويند: چون Âمث
شÇيدايÇي نÇباشدت نÇÇخوري خÇÇود تÇÇا بÇÇرپيماني رطÇÇل هÇÇزار دو مÇÇي  گÇÇر
و آيد/// راست ذوق به نيايد, راست علم و حديث به دين كار كه كنند فهم آن اين از

گويند: چون Âمث كنند/ ديگر فهم هم گويند خرابات بيتهاي از آنچه
است ديÇن اصÇول خÇرابÇات كÇÇه زيÇÇرا است بÇيدين نشÇد خÇرابÇات بÇه كاو هر

/(ê8ê Ç ë.1) كنند///> فهم بشريت صفات خرابي اين, از ///
و آسÇاني و بسط و قبض از باشد مختلف احوال طلب/// در را وي كه باشد مريد ///>
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و قبول و عتاب حديث وي در كه بشنود سخني چون رد/// آثار و قبول آثار و دشواري
بÇاشد وي بÇاطن در آنÇچه بÇود, بدعهدي/// و عهد به وفاي بعد/// و قرب و هجر و وصل
را وي افتد انديشهها كه باشد نبود, محكم وي اعتقاد و علم قاعدة ا گر و گيرد/// افروختن
شنود بيت اين كه چنان باشد محال تعالي/// و سبحانه حق در كه باشد كفر آن كه درسماع

:Âمث
چÇراست? بÇهر از گشÇتن ملول امروز و كجاست? ميل آن بÔد ميل منت به اول ز

نبود/// راه حق به را ر تغي كه بايد بلكه بود كفر اين ///
در بÇود گشاده كه معني آن تا بگرديد خودش) (يعني وي صفت كه بداند كه بايد و
گشÇاده درگÇاه بÇلكه نباشد مالل و حجاب و منع هرگز خود جانب آن از اما شد, حجاب

گويد: كه بايد است///

است: اعتماد همان <اعتميد> مولوي از زير شعر در كه چنان بدبختي, معني به است <ادبار> مÔمال <ادبير> -1
پÇÇردلي پÇÇهلوانÇÇي, حÇÇقي, شÇÇير عÇلي كÇاي را عÇلي پÇÇيغمبر  گÇÇفت
امÇÇيد نÇÇÇÇخل سÇÇÇÇاية در انÇÇÇÇدرآ اعÇتميد/// هÇم مكÇن شيري بر ليك

است1 ادبÇير از نÇتابد مÇن سÇر بÇر است گÇÇر ديÇر نگÇارين, اي آمد بر خورشيد
كفر زوددر ازعلم, ندارد سرمايه ا گراين خويشكند/// ادبار به حجاب حوالت كه بايد

افتد///>
كه ميخندند ابلهان و افتد سماع تازي بيتهاي بر را ايشان ندانند تازي كه كساني ///>
و نداند تازي نيز اشتر كه ندانند مقدار اين ميكند?/// چه بر سماع اين نداند تازي خود وي
بارگران/// با نشاط و سماع قوت به بدود چندان عرب/// سراÄيدن و الحان سبب به كه باشد

شود/// هال ك  كه
كه چنان ليكن و بود, آن معني نه كه كند فهم چيزي تازي بيت آن از كه نيز باشد و

افتد/// خيال را ايشان
چرا حال اين گفتند كرد, حال صوفÃي االخيالكم/// النوم في مازارني ميگفت: يكي
راست <مÇازاريÇم> مÇيگويد: ندانم چرا گفت ميگويد? چه وي كه نداني خود كه  كردي

/(ê8ë.1) زاريم!///> همه ميگويد,
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137ê آبÇان و مÇهر نشÇردانش, مÇجلة در مقاله اين /137ê ني, نشر هروي, مايل نجيب تأليف آينگي, خاصيت #
است/ شده چاپ

خاصيتآينگي#

تحقيقاتي گرچه ق) ê92ه/ Ç ë2ë) شهيد عينالقضات انديشه گستاخ عارف دربارة
كتابها اين چاپ هم ليكن است رسيده چاپ به ماندهاش باقي آثار بيشتر و گرفته صورت
در است/ وسÇيع بسÇيار او دربارة تحقيق مجال هم و شود تجديد بايد دقيقتري شيوة به
دربارة اينك كه گرديده منتشر او دربارة كتاب دو نيز و او, از منتخباتي گذشت كه سالي

ميگذرد/ خوانندگان نظر از نكات بعضي كتاب دو از يكي
به همداني عينالقضات فارسي آثار گزيدة آرا¾و گزارة و حال نقد خاصيتآينگي,

لحاظي از كه پرداخته موضوع به احساساتي قلمي با مÆلف است/ هروي مايل نجيب قلم
است/ جاذب جوان خوانندگان براي و نيست هم بيتناسب

غÇزالي, احÇمد بÇا عÇينالقÇضات مÇالقات از پÇيش كÇه دارد قÇبول مÆÇلف بÇÇاآنكه
حÇتي ÇÇ عÇرفان در وسÇيع اطÇالعات صÇاحب نÇيز و ساخته و پخته سالكي عينالقضات
عÇارفان دنÇبالهرو را عÇينالقÇضات هÇم باز است بوده ÇÇ غزالي محمد آثار در متخصص
نيز و طاهر) و فتحه از او واسطة به (و بر كه از عينالقضات پرسيد بايد مينامد/ خراسان
انÇديشة و عرفان سهم پرسيد بايد و است? بوده آموخته چه مودود شيخ و سياوش شيخ
سÇهروردي و فÇرج بÇابا , عينالقÇضات از گذشته كه منطقهاي ميشود? چه جبال منطقة

است/ بوده يزيدي و حق اهل گنوسي عمدة فرقة دو كانون و پرورده را فيلسوف
و مÇاورا¾النÇهر و افÇغانستان شÇمال (شÇامل بزرگ خراسان سهم منكر قي محق هيچ
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را تÇصوف ايÇنكه اما باشد/ نميتواند و نيست ايران تاريخ و فرهنگ در فعلي) خراسان
ايÇن در بوداييگري سوابق كه است درست است/ بيانصافي بينگارند خراساني يكسره
هÇمچون فÇتوت و زهÇد پÇيران از بÇعضي و بوده نهضت اين براي مساعدي زمينة منطقه
اينجا در مالمتيگري و بودهاند, منطقه اين از عياض فضيل و بلخي شقيق و ادهم ابراهيم
كرد/ فراموش نبايد نيز را آذربايجان و خوزستان و عجم عراق و فارس سهم اما شده پيدا
است/ دماوند از شبلي و نهاوند از جنيد است, خراسان از خرقاني ابوالحسن و بايزيد ا گر
و فارسانÇد از كه را خفيف ابن و حالج ميآوريم ميان در سخن بوسعيد و بÔستي از ا گر

نكنيم/ فراموش است خوزستان از كه را تستري سهل
و النÇهرين بÇين تÇمدني كانونهاي با ديرباز از كه ارتباطي خاطر به جبال منطقة اين
برخورد محل ميشده, محسوب ايران دروازة اسالم از بعد كه آنجا از نيز و داشته, فÔرات
به تصوف موج بغداد در عطا¾ ابن دستگيري و حالج اعدام از بعد ا گر و است/ بوده افكار
اينكه نه مگر ست, Ôج پناهگاه خراسان در Hخصوص و بازگشت و كرد فروكش ايران سوي

گذشت/ جبال نقطة همين از
بر چيزي نه اين كه دانست بايد خيام/ نزد است عينالقضات ذ تلم انكار ديگر نكتة
به ميسازد/ گستردهتر عينالقضات دربارة را ما فهم اما ميكاهد, نه ميافزايد عينالقضات
هم و (19 (ص گفته بيهقي هم است/ متواتر روايت كه ويژه به ندارد وجهي انكار من نظر
مÇيشود بÇاشد/ يكÇي روايت سه اين نيست معلوم و صاحبطربخانه, هم و شهرزوري
كÇرده تلمذ نزدش و ديده را او خيام مكة سفر از بازگشت در عينالقضات كه كرد تصور

بيش/ نه است ديده روز بيست هم را غزالي احمد كه همچنان است
ابليس در Hخصوص عينالقضات انديشة منابع كه شوم بحث اين وارد نميخواهم من
از تحوليافتهاي صورت يا است اناجيل و اسراÄيليات به مربوط و سامي مقوالت ستاÄي
اين در شده/ ريخته اسالمي عرفان مصطلحات قالب در كه ايراني انگارههاي و انديشهها
Ç (فÇروردين مجلةمعارف در پيشتر كه دارد مستوفايي بحث اذ كاÄي پرويز آقاي مورد
ÇÇ كنم مطرح را بحث اين نميخواهم همچنين است/ شده چاپ (12å Ç 138 ص ,7ê آبان
عرفاني حكمت و نظري عرفان پايه گذار الواقع في كه شود مطرح بايد وقت يك  گرچه

ابنعربي/ نه است عينالقضات
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را ايÇن بÇايد آيÇا كشÇتند? را او چÇرا كه است اين عينالقضات دربارة مهم پرسش
در آخÇري عÇامل اين وي/ حق در علما حسادت يا پنداشت درباري توطÃه يك حاصل
درنگو جاي درباري توطÃه نيست/ تامه علت ولي داشته نقش نكردهاند دفاع او از اينكه
تهمت چرا زدند باطنيگري دروغين تهمت عينالقضات به ميگويند اينكه دارد/ انديشه
بÇه متهم هم زننده تهمت خود اينكه صرف و زدند? تهمت او به چرا و نزدند? ديگري
منتسبان از كساني جديد و قديم زمانهاي در مگر نميكند/ نفي را چيزي بوده جرم همان

بودهاند? تشنه هم خون به يا دادهاند لو را همديگر كه نبودهاند مخفي  گروههاي
منقوالت با (ì7 Ç ì8 (ص بوده بياعتنا سياسي نظام به عينالقضات نوشتهاند اينكه
اقطاع هزار چندين ,Âمث قزل سلطان, مملكت <در دارد: منافات آوردهاند او از كه آتشيني
كه بداني نشانند خود حد با كسي هر و بگسترند عدل بساط چون استحقاقي, بيهيچ دارد
سر بر <خا ك ميگويد: كه آنجا يا (ê72 ص ج2, نامهها, از نقل ,ì8 (ص كيست?> قزل

باد>/ مخدوم و خادم
مرادش نشانند> خود حد با كس هر و بگسترند عدل <بساط گفته عينالقضات اينكه
برخالف عينالقضات زيرا است/ جهاني اين عدل بلكه نيست قيامت تنها يا نيست قيامت
بÇراي وگÇرنه كشÇتندش, هÇمين بÇراي و است شÇورشي بودهاند, تسليم كه صوفيه غالب

كند? برقرار بايد كسي چه را جهاني اين عدل اما نكشتهاند/ را كسي محض عرفانبافي
فكري ازجهت ا گر نيستو بيراه پر بوده باطنيه با ارتباط به متهم عينالقضات اينكه
غزالي محمد شيعيانة ضد و مأمورمنشانه و مÔغرضانه انتقاد با (8å (ص كرده انتقاد را آنان
دست بÇه قاضي دو ترور كرد/ تأمل بايد عينالقضات اتهام روي من گمان به دارد/ فرق
(سال نيست داللتي از خالي عينالقضات اعدام از بعد همدان شهر در اسماعيلي فداÄيان
جÇهت از را او اهÇميت دادنÇد, بÇغداد در را عينالقÇضات قتل حكم اينكه /(ë3ê و ë2ì
رجال بعضي روي كه نفوذي نيز و داشته كه شغلي با عينالقضات ميدهد/ نشان سياسي
را اسماعيليان نحوي به شايد داشته مرشد يك عنوان به كه مريداني نيز و داشته سلجوقي
و جبال منطقة در عينالقضات مرگ از بعد و قبل سالهاي حوادث است/ ميكرده  كمك
دست به منطقه همين در عباسي خليفة دو و دارد اهميت بسيار فداÄيان براي عجم عراق
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سÇال به اصفهان در راشد و ë29 سال به مراغه در (مسترشد رسيدهاند قتل به اسماعيليان
جÇهات در عÇينالقÇضات پÇيشگام تندرو صوفي يك كه نيز حالج اينكه جالب /(ë32
تÇا اسÇماعيليان نفوذ كه داشت توجه بايد شد/ اعدام قرامطه> داعي> عنوان به  گونا گون
و بود, يافته گسترش هم عباسي خالفت امراي و رجال درون حتي و سلجوقي دربار درون
ÇÇ زمÇان از بÇرههاي در كم دست ÇÇ اسماعيليان به متمايل را سنجر خود حتي و بركيارق
عباسي سابق اميران از بساسيري ق) ه/ êëå) عينالقضات از پيش نسل يك انگاشتهاند/
مصر اسماعيلي خليفة نام به بغداد در سال يك از بيش كردو كودتا بغداد در فاطميان نفع به
خÇطر شÇود دانسÇته كÇه مÇيكنيم يÇادآوري آن بÇراي را هÇمه اين ميشد/ خوانده خطبه
اعÇدام در آنÇان عÇجلة و بÇوده ي دÇج تÇركان رژيÇم و عÇباسي خالفت براي اسماعيليان
بلكه مغرضانه, اتهام يك براثر فقط نه و است, بوده صوفي يك عنوان به نه عينالقضات
آيا بريدند/ ميكرد تهديد و بود گرفته دشنام به را آنان Hصريح كه را آتشباري قلم و زبان
Hعلن او است? نبوده تشكيالتي اطمينان و ارتباط يك تصور با عينالقضات شتگرمي Ôپ
اين جز روز و <شب ميخواند: فرا خدمت ترك به را سلجوقي دربار رتبة عالي  كارگزاران
كني?/// قسمت ظلم به خويش قلم به سال هر دينار هزار هزار بار ده قرب كه داري  كاري
مال/// آن از خرج در و مال آن در بكنند تركان كه معصيتي هر و تركاناند نه آن مستحق
در است صÇباح حسÇن لهجة و لحن Hعين اين /(ì9 (ص شريكي> معاصي همه آن در تو

/(ê2ë تا ê1ì ص فلسفي, نصراهللا مقالةتاريخيوادبي, بهملكشاهنوشته(چند نامهايكه
است اسماعيلي دعات از كه ÇÇ ناصرخسرو شعر به را عينالقضات توجه مÆلف خود

/(êå9 (ص دارد حكايت او فكري پسند از اين ميگويد و كرده تأييد ÇÇ
دارد تأ كيد او باطني ديدگاههاي بر نيز سينا ابن از قول نقل در عينالقضات اينكه
ا كÇثر انÇقالبي رويكÇرد بÇر عينالقضات گرايش بر است ديگري تأييد (7ì و 7ë (ص
و عباسي خالفت چنگال از ايران و اسالم ساختن رها براي عصر آن در ايران انديشمندان
بÇه و مÇيشد تأمÇين شرقي شمال مهاجران امواج از كه آنان بيفرهنگ و قشري حاميان
<ايÇرانÇي> و مÇيشدند مÇتمدن مÇهاجمان و مÇينشست فÇرو مÇوج يك ايÇنكه مÇÇحض

ناصرخسرو: قول به ميرسيد, پي از ديگري موج ميگرديدند
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جÇيحون اطراف بر رستستند قÇبچاق كه و است زÇغ بÇال ر Ôپ نبات
او هÇمدلي فÇرض بÇا هم متكلمان و فيلسوفان به نسبت عينالقضات گيري موضع
طÇور بÇه كه ميآيد در سازگار ÇÇ باشد گرويده آنان به Hحتم اينكه نه ÇÇ باطنيان به نسبت

ميشدهاند/ دور يا نزديك گروه دو اين به موضعي و مشروط
هÇر بÇاطنيان/ ميان است بوده سنتي فارسي, زبان به نويسي فلسفه اينكه آخر  كالم
نيشابوري سرخ محمدبن از دارد/ اسماعيلي ربط نوعي است نوشته فلسفه فارسي به  كسي
(رك: غÇيره و افضل بابا و نصير خواجه و ناصرخسرو و سينا ابن تا بگيريد سجستاني و

/(12ë Ç ì ص 1371 شهريور Ç فروردين شمارة مجلةآينده, در جانب اين مقالة
قرار پارسينويسان به فلسفه اين زمرة در باتمهيداتومكتوباتش هم عينالقضات

ميدهد/ نشان را او منشانة باطني و ايرانگرايانه جنبة كه  گرفته
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است/ شده چاپ ,9 شماره سوم, سال همدان, فرهنگ مجلة در مقاله اين #

او# منتقدان و عينالقضات

(مقتول همداني عينالقضات عيار, پيشة عاشق پرواز, بلند عارف دانشمند, حكيم
شÇا گÇردان و مÇريدان و آورده پÇديد ارزشمندي آثار خود كوتاه عمر در (ë2ë سال به
قرنهاست كه طوري به نهاده, يادگار به ماندگار اثري مرگش و زندگي از و پرورده صادقي

ميدرخشد/ الوند سبز دامن بر خونين اللهاي چون او سرخ نام
كÇه طÇوري بÇه است/ مÇردمي چهرهاي ادبي, و علمي جنبة از گذشته عينالقضات,
و محبوب چهرههايي براي فقط آن نظير كه افسانههايي ساختهاند/ او ياد و نام به افسانهها
شده ساخته و/// فردوسي و سينا بوعلي و ج حال و حافظ و تبريزي شمس همچون مردمي
يك در را خÇود جسد شدن كشيده آتش به حتي و مرگ نحوة عينالقضات گويند است/

بود/ كرده بيني پيش رباعي
در هÇنوز و دويÇد! و بÇرداشت را خÇود بÇريدة رÇس اعÇدام, از پس او گفتهاند, نيز و

ميدهند/ نشان عينالقضات> <چال نام به محلي همدان, سابق  گورستان
رسيد استادي به خود زمان نقلي و عقلي علوم در سالگي بيست از پيش عينالقضات
بÇعيد مÇن نÇظر بÇه كه آوردهاند شمار به نيز خيام شا گرد را او ميدهد/ نشان آثارش  كه
مهمان مدتي ميگذشته همدان از كه حج سفر از بازگشت در خيام است ممكن نمينمايد/
باشد/ ساخته مطرح او نزد عقليات در را مشكالتي عينالقضات و بوده عينالقضات پدر
روز بÇيست فقط نيز غزالي احمد نزد عينالقضات كه است جالب نيز نكته اين به توجه
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و نÇدارنÇد اسÇتاد بÇه نÇياز زيÇاد عÇينالقÇضات سÇنخ از آدمهايي Áاصو است/ كرده تلمذ
مشÇرب جهت از ميكنيم, تأ كيد خيام نزد عينالقضات شا گردي بر خودساختهاند/ا گر
بر را او حتي و ميستايد بسيار هم را سينا بوعلي او اينكه كما است/ عينالقضات فلسفي
بÇيشتر غÇزالي احÇمد از عÇينالقÇضات تأثيرپذيري اما ميدهد/ ترجيح ابوالخير ابوسعيد

است/
بعد سهروردي و او از پيش حالج همچنين ÇÇ عينالقضات و غزالي احمد انديشة در
كه است محسوس مذهبي) نه است فلسفي ثنويت (مراد معنوي ثنويت به توجه ÇÇ او از
طÇرفدار زدورÇم ديشانÇخشكان دارد/ اينان آثار در ايراني انديشة تداوم از نشاني خود
قتل به ميتوانستند ا گر و ميكوبيدند Hاشتباه يا Gعمد را متفكران گونه اين سلطان و خليفه
سلطان و عباسي خليفه سرسپردگان و عمال مشابه اسالم از اينان برداشت زيرا ميرساندند

نبود/ سلجوقي
اول درجÇة كÇارگزاران بÇه خÇطاب خÇود نامههاي در تندي بسيار لحن عينالقضات
كه ميكند تحقير را آنان و ميدارد برحذر مردم بر ستم از را آنان و دارد سلجوقي دولت

عينالقضات)/ (نامههاي باد> مخدوم و خادم سر بر <خا ك فروختهاند: هيچ به را خود
مورد نيز مرگش از بعد عينالقضات آتشين و شور پÔر نوشتههاي كه است چنين اين
او بر دشمنان و ستودهاند را او دوستان است/ بوده دشمن و دوست بين ه ذر زير و توجه
مخالف موضع از ولي نبودهاند لغوي معني به دشمن هم نقدنويسان همة البته نوشتهاند/ نقد

ميزنند/ حرف ي جد
مÇورد او بÇرتÇمهيدات را عÇينالقÇضات مخالف عارفان از يكي نقد گفتار, اين در
آثÇار در عÇرفاني و فلسفي نقد نحوة اراية فقط مقاله اين از غرض ميدهيم/ قرار بررسي

سÇوم, چاپ غسيران, عفيف تعليق و تحشيه و تصحيح و مقدمه با همداني عينالقضات تأليف تمهيدات, -1
تهران/ منوچهري, انتشارات ,137å

عينالقضات تمهيدات1 نداريم/ يك هيچ از جانبداري قصد و است گذشتگان ارزشمند
كتاب اين شايسته كه چنان و است فارسي زبان در عرفاني پرمعناي و شيوا متون از يكي

نگرفته/ صورت آن روي بر كاري است عزيز
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آوري زبان و دليري سر بر جان سرانجام و بود مطعون خود روزگار در عينالقضات
توجه مورد همواره ويژهتمهيدات به آثارش ذلك مع گذاشت/ خود نگاري حقيقت و
دراز گيسو سيدمحمد به موسوم هند <چشتية> طريقة فاضل مشايخ از يكي كه چنان بوده/
منتخبي كتابتمهيدات محقق و نگاشته برآن شيرين فارسي به شرحي ق) ه/ 72å Ç 82ë)
را آن نكات بعضي مختصر گفتار اين در ما كه كرد چاپ آخرتمهيدات در را شرح آن از
از بÇعد سÇال سÇيصد HقريبÇت شÇرح ايÇن كÇه تأ كÇيد ايÇن با ميگذرانيم/ خوانندگان نظر از
و صاحبنظران كه است اميد است/ نداشته نيتي سو¾ ناقد شارح و شده نوشته عينالقضات
نÇثر هÇمچنين و فÇلسفي و كالمي مساÄل سير نيز و تصوف تاريخ جهت از پژوهشگران
و منقح مجدد چاپ بايد كنند/ كار بيشتر عينالقضات آثار روي ششم قرن فصيح فارسي
آثÇار اوليÇه مÇصححان بÇراي كÇه احÇترامÇي هÇمه بÇا زيرا گيرد صورت او آثار از دقيقي
و نواقص و بوده اول گام آنان ارزشمند بسيار كار كه پيداست هستيم, قايل عينالقضات
شد/ خواهد برطرف كاستيها و كم آن آينده, دانشوران كوشش با Hيقين كه دارد نقايصي

گÇيسو كه روست آن از Hغالب عينالقضات قلم طغيان بر دراز گيسو نكته گيريهاي
نÇو عÇينالقÇضات آنكÇه حÇال ميدارد سخن عرفاني مسايل متوسط و مقبوالت از دراز
بÇر (مÇقدم نÇظري عÇرفان بÇنيانگذاران از يكÇي را او ميتوان من گمان به و بود انديش
جا هر و داد نشان خود از ظريفي تيزبينيهاي گاه دراز گيسو آورد/ حساب به ابنعربي)
عÇبارت شÇرح در كÇه چÇنان است داشÇته مÇعذور را عينالقÇضات) =) قاضي بود ممكن
گويد: نمايند> تو به الهي اسرار جمله اهللا بسم ميم در يا اهللا بسم با¾ دايرة <در عينالقضات
منتهايي و بدايتي ميم و بي از مگر گذاشت? ميان از را سين چرا عينالقضات) <قاضي(=

/(389 و 1ëë ص (تمهيدات, كند> بيان ميخواهد
درتمهيدات همداني عينالقضات به گيسودراز محمد سيد گيريهاي نكته جمله از
همچنين و سپيدي> و سياهي و كاغذ وراي هست <قرآني گويد: عينالقضات كه است آن
مÇحمد آن وراي نÇيست, (ص) محمد آن و تني, و پايي و دستي را (ص) <محمد است
نÇظريه بÇا است قرآن بودن قديم نظريه هماهنگي و تطبيق واقع در اين و (3ëì) است>
و ÇÇ گÇرديد مÇطرح تفصيل به ابنعربي محيالدين عرفان در Gبعد كه ÇÇ محمديه حقيقت

/(êå1) است نظري عرفان پيشروان از عينالقضات ميدهد نشان
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دراز گÇيسو آيÇد> بÇدر خÇود از <بشÇر است, نوشته عينالقضات اينكه ديگر نكته
ديگÇر جÇاي /(3ë9) شÇوند?> چÇون در به خود از و گذارند چگونه را <خود مينويسد:
و قول از شود ساقط مرد نظر كه كنند اين از عبارت صوفيان رفتن خود از ///> است: نوشته

/(3ì9)<حقيقي فرد به نظر همه خود وجود و فعل
نجويد> طاعت معصومي پير از <مريد, است: نوشته عينالقضات اينكه ديگر نكته
نيايد, وجود در ناشايسته حركات پير از كه آنند بر مردم كه است مقدر دخل اين رفع در
دريÇاي غÇرق پÇير كÇه طÇلبي پيرعصمت از <نخواهم ميگويد: عينالقضات) =) قاضي
(سÇوره كشت و گÇرفت را كÇودكي كÇه مÇيآورد را خضر حكايت سپس است> الوهيت
نيست تفاوتي كبيره به ازكبيره كن/// قياس را ديگر عارف اين بر 8å)هم 7êو آيه  كهف,

/(37ì)
ÇÇ تÇعالي ÇÇ خÇداي همه نماند, <سالك است: نوشته عينالقضات اينكه ديگر نكته
كرده شهود وحدت به تصريح شود, وجود وحدت توهم رفع آنكه براي گيسودراز ماند/>
ديگÇر بÇياني حالج] منصور [بن حسين و جنيد و بايزيد گفتار <امثال مينويسد: و است
پس و يافت شاهد خود در را آن گشت, متجلي آينهدل بر الهوت انوار عكس يعني  كنند,
انÇاالحÇق, سبحاني, رود: زبانش بر كلمه اين خور) (اصل: خود در او شهود و شوق غلبه
او شÇاهد, <ايشÇان است: نÇوشته هÇم ديگر جاي /(38å و 381) اهللا سوي ¹الجب في ليس

/(378) مشهود> ايشان شاهد, او يا مشهود
برداشÇته ميان از محمد(ص) <نور است: نوشته جايي در عينالقضات ديگر: نكته
هÇمه <ايÇن مينويسد: دراز گيسو شود/> وقت نقد (72 (انعام للذي وجهي وجهت شود
و حسÇاب و بÇهشت و دوزخ باقي, اثنينيت و باقي انيت است/ سازي خيال و بازي وهم

/(382) قنا> صد و آمنا ثابت/ صراط
فرقي را عشق <ميانة گويد: مشهود و شاهد شرح در عينالقضات اينكه ديگر نكته
مÇيان كÇردن نÇتوان فÇرق كÇه باشد آن عشق نهايت اما مشهود, و شاهد ميان يافتن توان
كه است اعرابي بن محيالدين سخن <همان ميدهد: توضيح دراز گيسو /(11ë) ايشان>

/(388) ميگويد> مقيدي و مطلقي
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معني اين بسطامي بايزيد تا <باش است, نوشته عينالقضات كه است اين ديگر نكته
ايÇن ا گر شأني, اعظم ما <سبحاني ميدهد: توضيح گيسودراز (119) نهد> ميان در تو با
و الحق انا عينالقضات) =) قاضي باشد, تمامتر درستترو داري اهللا عن حكايت را  كالم
اوست/ بصر و سمع مراست كه بصري و سمعي است: داده تطبيق معني بدين را سبحاني
بدو> قايم او فيض و اوست فيض پرتو دارد, ابصار قوه باصره آن گويد: اينجا عاقل مرد
كÇه بÇاشد خدا قول از حكايت بايزيد مراد ا گر كه گرفت ايراد ميتوان اينجا در /(39å)
به اشاره گيسودراز جواب دوم قسمت اما باشد! جوابي به لزوم تا است نبوده وارد اشكالي
احبه حتي بالنوافل, الي يتقرب عبدي يزال <ال دارد: نوافل قرب معروف قدسي حديث
ëå7 (ص بÇيينطق> و يÇبصر بÇي و يسمع خبي Hلسان و Gبصر و Hسمع Ôهل كنت Ôه احببت فاذا
اين مراد ا گر حال هر به داريم حديث اين از نيز ديگر روايتهاي البته فهرستتمهيدات)
تÇمام بينايي قوه نميخواهد, نوافل> <قرب ديگر اينكه خداست, از بينايي قوه كه باشد
حديث از عينالقضات بود/ نخواهد ايرادي و رد و بحث محل و خداست, از هم جانوران

سالك>(271)/ تخلق و است صفات <بيان كه ميفهميده چنين مذكور
و زلف را ابليس و ميداند خال و خد را احمدي جمال عينالقضات اينكه ديگر نكته
جÇواب گÇيسودراز (121) نÇدارد> كÇمالي بÇيزلف الÇخ و خÇد <هرگز مينويسد: ابرو,
چهره در تنها اين ميافزايد و ساختن>! مطعون و معيوب ربوبيت جمال <چهره ميدهد:

/(391) ميآيد نظر به زيبايي سياهي و سپيدي شدن جمع كه است انسان
روح از عبارت آنچه <ا گر ميگويد: عينالقضات) =) قاضي كه است اين ديگر نكته
به منوط و مرتبط كه قدسي فيض همين نميگذارد> الهي غيرت كنم حكايت است روح
اماتت و احيا السالم عليه عيسي نيايد/ عقلي هر فهم در هو, هو كما او بيان است خود اصل
تÇوضيح مزيد محض هم اينجا در گيسودراز Hضمن (39ì) بود قدسي روح همين  كردي
رفع آنكه براي بعد و (39ë) گويد> مقيدي و مطلقي اعرابي بن <محيالدين است: آورده
روح ايشان بر <قومي ميافزايد: باشد, كرده مكاشفات مراتب در صوفيه بعضي از اشتباه
از وزير Âمث كه دانست ببايد اينقدر دانستهاند/// ÇÇ تعالي ÇÇ حق ايشان را او و كرده تجلي
و عÇزل است/ وي با داروگير است, وي با چتر است, وي با پادشاه تمام ميآيد, پادشاه
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/(39ì) است> پادشاه همين كه بداند باشد, نديده را پادشاه كه هر باوي, نصب
<الروح كه است آورده قحطبي ابوبكر قول از عينالقضات كه است اين ديگر نكته

-1
آفÇريده نÇيست او نÇدارد, خÇدا صÇوفي دريÇده دهÇل رنÇÇد بÇÇيابان در مÇÇيگفت

گيسودراز (1ëå) باشد آفريدگار عالم از نباشد, آفريده عالم از كن>1/// ذل تحت يدخل ال
=) قÇاضي سÇخن مÇعني ا گر و ندارد ازليت> و قدم <نعت روح كه است كرده شبهه رفع

/(397) است محض غلط باشد, اين عينالقضات)
گÇيسودراز مÇيگويد/ بÇاقي> و <دايÇم ولي نÇميگويد <قÇديم> عÇينالقÇضات البÇته
خواهÇد <حدوث> همين است, آن عرض و اظهار اينكه نه مگر روح خلقت مينويسد:

بود(397)/
قابل آنچه هر خدا بياراده ميگويند حكما است, ذاتي اقتضاي در بحث ديگر نكته
اختيارات و ارادت به اما بود, اقتضا ميگويد: موحد <مÆمن ميگردد, ظاهر باشد, اليق و
است: نوشته عينالقضات كه ميكشد جبر به بحث همين دنباله و (êå2) آيد> وجود به او
پيدا كجا <از ميپرسد: گيسودراز (187) نبود/> ابليس بيشقاوت (ص) محمد <سعادت
همه از مبحث اين در عينالقضات اما (êå2) بودي?> بد چه بودي, سعادت همه ا گر آمد
و دان> مجازي ابليس زدن راه و دان مجازي (ص) محمد نمودن <راه است: رفته پيشتر
فÇجورها فألهÇمها خÇانة خرابÇات در لحظه هر را <قومي است: گفته و رفته باالتر هم باز
بÇاشد ايÇن تقويها و ميدهند ربي عند Ôابيت شربت را قومي و ميدهند كفر و قهر شربت

شمس)/ سوره از 8 آيه به اشاره 12å (ص
و الحÇمد اال حÇد ال الفÇتو¸ صحت <ما است: نوشته عينالقضات اينكه ديگر نكته
تÇو ايÇنكه و آمÇد پÇرستي بت ابÇليس از كÇه مÇيكند اعÇتراض گيسودراز (28ê) ابليس>
جا به يكي و كند نيست را همه عشق زيرا است ديگر چيز اين نامي, عشق را بتپرستي
و پرستي بت و كفر و ايناند بر عاشقان همه و است عاقالن جمله و تقيا ا سخن اين دارد/
حرف عرفا مذاق خالف بر گيسودراز اينجا در (êå9) شود?> جمع چون باعشق شرك

گويد: شبستري است زده
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است بتپÇرستي در دين كه يقينكردي چÇيست? بت كÇه بÇدانسÇتي گر مسلمان
گشÇÇتي گÇÇمراه خÇÇود درديÇÇن كÇÇÇÇجا گشÇÇÇتي آ گÇÇÇÇاه زبت كÇÇÇÇافر وگÇÇÇÇر
از مÇنزلي هÇمچون بگÇذرد, آن از سالك ا گر حال معبودي, و منظور هر يعني بت
است/ مذموم بت اين گيركند, (غيرخدا) منظوري و معبود هر در ا گر اما بود خواهد منازل
گيسودراز (289) باشد> خود در هم نكير و منكر <سÆال است: نوشته عينالقضات
او طÇاعت صÇورت بÇه فرشته كرده او كه طاعتي هر است اين سخن <تحقيق مينويسد:
بÇر و (ê1å) مÇيشود> او سيÃه صورت بر فرشته است كرده او كه سيÃهاي هر و ميشود
بÇد و نÇيك عÇمل به را منكر و نكير سينا بوعلي مانند چرا كه ميگيرد ايراد عينالقضات

/(ê1å) است كرده تعبير
Hصريح (3ëå (ص راستوده, سينا بوعلي عينالقضات, كه ديگر جايي در  گيسودراز
خÇارجÇند> دايÇره از افتادگان برون دو هر بوعلي و عينالقضات) =) <قاضي مينويسد:
مÇنقوالت كÇه بگÇويم هÇم را نكÇته ايÇن مÇيشود/ يادآور را ظرفيتها تفاوت و /(ê1ì)
شفيعي دكتر كه همچنان و نيست تاريخي باواقع منطبق ابوسعيد و بوعلي از عينالقضات
نامه مجله در مندرج مقاله (در مجتبايي اهللا فتح دكتر تعليقاتاسرارالتوحيد)و (در  كدكني
بوعلي ميان مزعوم مكاتبات كه است قطعي Hتقريب دادهاند توضيح (ì شماره فرهنگستان

اين گمان به نيست/ مستند و صحيح نامةدانشوران) در شده (نقل ابوالخير ابوسعيد و سينا
در بوعلي ميزبان و دوست دخدوك ابوسعيد مكاتبات آن در بوعلي مكاتبه طرف جانب

ميشود/ حل اشكال فرض اين با و است همدان
GهوÇس يا Gعمد عينالقضات كه است اين كرد استنباط ميتوان آنچه اين از  گذشته
مÇذاق عينالقÇضات زيرا دهد رجحان خانقاهي صوفي يك بر را حكيمي است خواسته
در¸االخبار, (رك: انگاشتهاند/ خيام شا گرد و آورده حكما شمار در را او و دارد فلسفي
فÇلسفي عينالقÇضات برداشتهاي ا كثر هم برروي /[7ê و 73 ص ترجمةصوانالحكمه,

است/
فÇيلسوفانه عÇينالقÇضات كه دارد وجود دوزخ و بهشت مورد در بحث همين عين
خدا گويند <صوفيان كه ميدهد توضيح گيسودراز توست> با نيز دوزخ و <بهشت  گويد:
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گرفتار است, موصوف ذميمه اوصاف به دنيا اين در كه هر بهشت/ دو و است دوزخ دو را
حميده اوصاف به موصوف آنكه و افتد دردوزخ فردا كه اوست هم و دنياست دردوزخ

/(ê1å) باشد> آخرت بهشت در كه اوست هم دنياست بهشت در او است,
مÇعظم دانسÇتن آن, شÇناختن عينالقضات قول به كه است تمثل درباره ديگر نكته
مÇيگيرد/ قÇرار عÇينالقÇضات مÇقابل در دراز گÇيسو هÇم بÇاز (293) است الهÇي اسÇÇرار
نÇمود, جÇلوه اصÇحاب نظر در كلبي دحيه صورت به كه <جبريل ميگويد: عينالقضات
كÇرد> اراÄت صÇورت آن بÇه اصÇحاب بÇر را جبريل پيغمبر يعني است خشك> <تمثل
تÇوضيح ولي (ê11) نÇباشد> خشك تÇمثل و ارادت <مجرد ميگويد: (ê11) گيسودراز

چگونه? كه است نداده
ميايستد: عينالقضات مقابل آميز, شطح شعر اين مورد در گيسودراز هم باز

نÇيست تÇو كÇار قلندري نشوي مرتد نيست تو خريدار عشق نشوي  كافر
بÇاد! مÇبارك ميگردد/ هم كافر جا به جا و ميشود مرتد <مسلمان گويد:  گيسودراز
از ا گرچÇه شدهاند, خارج دايره از اعرابي) بن محيالدين كه (چنان قاضي امثال و قاضي

چيست? بر اشكال نشدهاند خارج ضابطه از ا گر /(ê11)<نشدهاند خارج ضابطه
نباشي> پرست خدا نشوي پرست پير <تا است: گفته عينالقضات اينكه ديگر نكته
بÇه گÇيسودراز گرفتهاند/ عينالقضات بر بغداد محا كمه در كه است نكاتي از اين (333)
هم ديگر سخني <اينجا مينويسد: عبارت, آخر در منتهي دارد قبول را اين صوفيه مذاق

/(ê11)<ميگويد مطلق و مقيد اعرابي الدين محي كه مذهبي بر ميگويند
از را خÇلق غلط و تشبيه ملتاند/ يك و دين يك بر <همه است: گفته عينالقضات
آن از <بلي مينامد: وهم> <وهم را حرف اين گيسودراز (339) است> كرده دور حقيقت
و عبوديت ماييم ماييم, كه اينجا از ولي المسا¾ و صباح اهللا عند ليس اوست, اوست, كه رو
و مÇطلق <او كه: ميكند ابنعربي به اشاره سپس (ê12) است> قبح و حسن و قبول و رد

/(ê12) دارد> استقامتي و اثباتي مقال بر و ميگويد مقيد
گيسودراز (339) باشد/> يكي مسمي و عين است بسيار <اسمها گويد: عينالقضات
از پس و (ê12) فاحش> غلط <هذا حقاند همه كه است اين منظور ا گر كه ميگيرد ايراد
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مÇن پÇيش [عينالقÇضات] قاضي <ا گر ميافزايد: اثر, در اختالف و مÆثر در اتحاد بيان
بود نرسيده كمال به كارش است/ بوده ما راه بچة مسكين آن ميكردم/ حقايق تعليم بودي,

/(ê13)<نكردي بچگيها اينچنين گرنه و
داشت> مÇعذور بايد ميگويد, البحر انا دريا در <قطرهاي است: نوشته عينالقضات
محيالدين مقيد مطلقو هم باز و (ê13) حقيقت> نه است مجاز <اين ميگويد:  گيسودراز
وجودي خارج در كه است طبيعي كلي مطلق <اين ميگويد: و ميكشد پيش را عربي ابن
ميدهد: فتوي چنين گيسودراز سپس (ê13) اوست> جزÄيات ضمن در او وجود و ندارد
گفته معنا بدين ا گر الحق انا گوينده آن و عينالقضات و محيالدين ميگويم راست <من
جلي> بلكهشرك خفي شرك نه وليكن باشند است],مشركان كلي همان جزوي [ كه باشند
مثالي و بوده مطلب لغزندگي متوجه خود عينالقضات بياريم كار در انصاف ا گر /(ê13)
گÇفت جوانÇمرد <آن ميگيرد: را آن ضرب حدي تا كه گذاشته قيدي و شرطي و آورده
(3êå) ميگويد> خود مقام از نه ا گر باشد حقيقي كافر داشت/ بايد نيزمعذور را او اناالحق,
كÇه مÇقام آن در ا گر گفت: خرقاني) ابوالحسن =) <بلسنو ميآورد: را مثال اين سپس و
و بÇوالحسÇن چÇه مÇن, چÇه نبودم, حاضر من رفت, [1å [نجم اوحي ما عبده الي فاوحي

/(3êå) نبودم> حاضر آنجا ا گر كافرم يعني بوجهل!
در گيسودراز حرف من نظر به و دارد فرق گيسودراز و عينالقضات نظر در هم  كفر
آن از و رسيد حقيقت به مرد يكي دارد, معني دو < كفر ميگويد: كه است پختهتر اينجا
را او نتواند, دادن تطبيق شرع با او خود خيال به و خويش دل به يا ميكند بياني و حكايتي
ظاهر در ولي نيست كافر عنداهللا [يعني شد حقيقت او منبع كه كفري يعني Hنامندشرع  كفر
او آمÇدن در حÇقيقياش]/// مÇعني به كفر [يعني هي هي حقيقت ديگر است] كافر شرع
ايÇنگونه [يÇعني او فهم بودن] كافر اينگونه [يعني او بودن كفري] چنين در دخول [يعني
توضيح مشروحتر را اول قسمت گيسودراز نيز ديگر جاي (ê1ë) است/> فهميدن] كفر
ايشان كالم در و احاديث در و قرآن در جا هر حقيقت به محققان و محقق <صوفيان داد:
گفت/ رد را خداي يا كرد نبي انكار است, كافر Hشرع او كه معنا بدين نه كافرنامند, را  كسي
سÇتر :GاهرÇظ) حÇقيقت سÇر كÇه گويند معنا بدين خوانند, كافر را مردمان علما آنچه بايد
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/(37ë)<نيست حقيقت كشف ايشان بر است حقيقت)
پيداست (3ë1) است> قالب بر <تكليف گويد عينالقضات اينكه آخر ديگرو نكتة
وجÇود بÇا مÇيگويي <تو كه ميگويد درست گيسودراز است, قالب در هست تا بشر  كه
درستتÇر عÇينالقÇضات البÇته /(ê1ì) فÇيه> الكالم نماند, تكليف ذمه قالب و بشريت
/(3ë1)<يايدÇن نÇهي و امÇر و تكÇليف زيÇر در بÇاطن احوال ميكند قيد كه آنجا ميگويد
ديگر برنوعي روندهاي هر سلوك و احوال اينكه در گيسودراز و عينالقضات كه همچنان
درونÇي احوال است ممكن كه است اين عينالقضات مراد دارند/ اختالف باشد, مغاير و
است داده جواب و شده وارد ديگر در از گيسودراز /(3ë1) باشد پير طريق وراي مريدي
ولي نÇباشد مÇتضاد كÇه ميشود [البته نيست متضاد و متباين معناي به اينجا در مغاير  كه
و پوست نسبت حقيقت, و طريقت و شريعت نسبت كه زده معروفي مثال و باشد] متباين

/(ê17) است جوز روغن) =) مغز مغز و مغز
و ديدهاند خواب در را پيغمبر ا گر كه ميكند تمام چنين را خود كتاب عينالقضات
و (3ëê) مÇنه> صحرا بر اسرار اين از بيش عينالقضات <اي است: فرموده حضرت آن
آنچه <اللهم ميرساند: انجام به گونه بدين است <جرح> گاهي كه را خود شرح  گيسودراز
ما به ما از فصاحت و كالم بدين و عربده بدين بود دانش و حقايق و فهم سر ا گر  گفتيم,
روح بÇه بÇخش/ ما به را آن رفت, ما از سهوي و خللي و خطايي باهللا العياذ ا گر و نگيري

/(ê17)<داريم كار در فاتحه زدهاند قدمي راه اين در كه آنان از عينالقضات) =) قاضي



است/ شده چاپ 1377 شهريور فلسفه, و ادبيات ماه كتاب مجلة در مقاله اين #

بهنامههايعينالقضاتهمداني# نگاهي

ادبي, جهت از ق) ه/ ë2ë سال به (مقتول همداني عينالقضات آثار مورد در بحث
كÇم بسÇيار و است بÇايسته بسيار ايران فرهنگي Ç اجتماعي تاريخ نيز و فلسفي و عرفاني
مصحح دو عينالقضات, شناساندن در را مهم سهم و اصلي نقش Hمسلم استو گرفته انجام
دكÇتر البته داشتهاند/ عهده به منزوي علينفي دكتر و عسيران عفيف دكتر مرحوم او آثار
كه رسانيد چاپ به عينالقضات آثار و حال شرح در كتابي 1338 سال به نيز فرمنش رحيم

است/ عينالقضات معرفي در استوار گامهاي نخستين از نواقص و اشكاالت وجود با
اسÇاس بر (13ê1 تهران دانشگاه (چاپ مصححانمجموعةمصنفاتعينالقضات
كوشيدهانÇد عينالقضات آثار ديگر و عينالقضات) فلسفي عربي (رسالة زبد¸الحقايق

ÇÇ بايد كه چنان آن را عينالقضات مقدمه اين اما كنند/ بازسازي او براي فلسفي نظام يك
عينالقضات اصلي انديشههاي من گمان به اما نميكند معرفي ÇÇ نوآور متفكر يك يعني
مÇنتشر منزوي دكتر مفصل مقدمه با آن مجلد آخرين اينك كه شده بيان او نامههاي در

است/  گرديده
او شÇا گÇردان حÇقيقت در و ارادتمندان و دوستان نامههايعينالقضات مخاطبان
است/ عينالقضات نامة آخرين منزوي دكتر نظر به كه (98 (نامة مورد يك در جز هستند
دولتÇي طلعÇم بازجوي يك يا همتراز عارف يك به خطاب پيداست, تاريخش از آن و
دارد تÇفاوت نÇامهها سÇاير نوع با مطالبش حتي و عينالقضات لحن نامه آن در كه است
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من گمان به البته /(1åë ص ,ë شمارة نامةفرهنگستان, مجلة در وزين> <م/ مقالة (رك:
و تÇعديل قÇدري عÇقايدش است ممكن نكرده, تنازل هم آخر نامة آن در عينالقضات
سن بگيريم نظر در ا گر Hخصوص است/ متصور انديشمندي هر براي كه باشد شده اصالح
يك براي نوشتهاند, سال پنج و سي حدا كثر يا سه و سي شهادت زمان در را عينالقضات
HتمÇح كه ندارد لزومي و نيست بعيدي چيز فكر تموج تفكر, و تحقيق اهل و جوان آدم

شود/ تقيه بر حمل
بعضي از گاهي نوشته بغداد زندان در كه رسالةشكويالغريب در عينالقضات البته
رساله همان در اما ميكوشد خود تندرويهاي توجيه در نحوي به يا نميبرد نام خود آثار

است/ نورزيده ريا و نگفته دروغ هرگز هم
و غزالي) محمد روش به حدي (تا ديني نظري مساÄل تحقيق در نامهها موضوعات
نÇيست/ مÇطلب هÇمة اين اما است غزالي) احمد مذاق بر (بيشتر عشق مساÄل در تحقيق
آن از هست او گÇفتار در كÇه تروتازگياي و است/ ايراني تصوف ميراثدار عينالقضات
عينالقضات به اينكه و ميباشد, عرفاني Ç باطني ناشناخته نحلههاي سخنگوي كه جاست
از كÇه است مÇوارد گÇونه ايÇن در و اينجا در نيست/ بيوجه ميزدهاند باطنيگري نسبت
(مÇقالة گÇفتهايÇم پÇيشتر كÇه هÇمچنان و مÇيتازد پÇيشتر نيز غزالي احمد و غزالي محمد
از و مÇييابد سÇهروردي و حÇالج بÇينابين جÇلوهاي او>), مÇنتقدان و <عÇÇينالقÇÇضات
در هنوز عينالقضات درمورد حال هر به آيد/ شمار به بايستي نظري عرفان بنيانگذاران

راهيم/ آغاز
در عÇقل بÇه عÇرفا حملة دانست بايد است/ فلسفي تفكر داراي عينالقضات Hمسلم

كرد>/ بدنام را عقل جزÄي, عقل گويد:< مولوي است, جزÄي عقل به حمله حقيقت
رسميات به تقيد و عملي) جهت (از بيني مصلحت و معاش عقل يعني جزÄي عقل

تÇنگافÇقي دامÇنة كم كوتاهبين عقل چنين به عارف نظري), جهت (از مشاÄي حكمت
گويد: حافظ نيست/ معتقد هم شطحيات در بيافسار تندروي به كه همچنان ميتازد,

انÇدازيÇم داور نزد به را داوريها كاين بيا ميبافد طامات يكي ميالفد عقل از يكي
حالج (يا داشته فلسفي تفكر عينالقضات ميگوييم وقتي كه بود آن براي اشاره اين
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و ننمايد شگفت نظر به داشتهاند) فلسفي تفكر هم عربي محيالدين روزبهانو بايزيدو و
رسمي فلسفة كه را مشاÄيان سيستماتيك نتيجه گيريهاي يك هيچ اينان بلي نيايد/ غريب
فÇيلسوف بÇزرگترين كه نيز سينا بوعلي حتي كه ميدانيد نميپذيرفتند/ بود اسالم دنياي
آخراشÇاراتو فصول در كه يافت اشراق به تمايلي عمر اواخر در است اسالمي مشاÄي
را شفا <من ميگويد: بوعلي خود هويداست/ قصةحيبنيقظان و عينيه قصيدة تنبيهاتو

و عمومي ديدگاه يك شفا كه است اين مقصودش نوشتم>/ فلسفه به مشتغالن عامة براي
بÇوعلي خÇاص نظرگاههاي اما ميكند بيان صورت بهترين به را مشاÄي فيلسوفان رسمي

نيست/ شفا در Hلزوم
تÇفكر و تأمل به او مزار سر بر بسا چه و داشته واقعي ارادت بوعلي به عينالقضات
در و غزالي محمد غيرمستقيم شا گرد را خود نقليات در كه عينالقضات است/ مينشسته
است بÇوعلي مÇرشدش انÇديشي, آزاد و عÇقليات در ميداند, غزالي احمد پيرو ذوقيات

دارد/ ج حال به نظر گفتن سخن گستاخانه در كه همچنان
خÇانقاهي) وفيÇص عÇنوان (بÇه ابÇوالخÇير ابوسعيد بر را بوعلي عينالقضات كه اين
نگÇرة يك جÇوي و جست در عينالقضات كه است نگره اين نمايشگر ميدهد ترجيح
و نÇقليات كÇه خÇانقاهها ميراث در نه مييابد بوعلي در را آن و است عرفان براي تعقلي

است/ ذوقيات
در بوعلي مخاطب اينجانب, گمان به كه كنم عرض معترضه جملة عنوان به جا اين در
قÇوي احÇتمال بÇه بÇلكه نÇيست معروف صوفي ابوالخير ابوسعيد بدو, منسوب نامههاي
و <عÇينالقÇضات مقالة (رك: است همدان در بوعلي حامي و دوست دخدوك ابوسعيد
اين باب حال هر به باشد/ فرستاده او براي اصفهان از Gظاهر بوعلي را نامهها او>) منتقدان
مÇاست تأ كيد مورد جا اين در آنچه آيد عمل به بيشتري كاوش بايد و است باز تحقيق

عÇواق نÇظر از ايÇنكه ولو ابوالخير, ابوسعيد بر را بوعلي است عينالقضات نهادن ترجيح
نباشد/ درست عينالقضات نظر اين تاريخي

انديشو حكمت زبد¸الحقايق لفÆم عينالقضات اينكه بازگرديم/ عينالقضات به
عÇداد در را عÇينالقÇضات نÇيز (73 (ص خÇبار Ñدر¸اال كه چنان ندارد بحثي است, تعقلي
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عينالقضات بگوييم ميخواهيم اينجا در است/ آورده حساب به خيام شا گرد و فيلسوفان
انديشههاي دايرة در Hمسلم اينكه اال است خردكيش و انديش فلسفي نيز نامهها نگارندة
مقوالت مقاالتو آن با ولي نمانده محدود است, بوده رسمي حكمت زمان آن كه مشاÄي

است/ داشته كافي) يا آشنايي( كامل
سÇيستم خÇود خÇاص يانÇب بÇا كÇوشيدهانÇد نامهها سوم جلد مقدمه در منزوي دكتر
جÇاي اسÇالمي Ç ايراني تفكر جغرافيايي Ç تاريخي نگرة در را عينالقضات انديشه گري
داريم/ آن بر نكته گيريهايي گرچه است, پرمطلب و خواندني بسيار مقدمه آن كه دهند
فيلسوف لحن Hغالب اما ميگيرد خود به متكلم لحن گاهي نامههايش در عينالقضات
ديده را مرد <چون مينمايد: مربوط <طلب> با و ميستايد را شك كه آنجا Hخصوص دارد,
به تا است/ سالكان مقام اول شك گردد/ پيدا اينجا شك ندارد كه داند بيند نگرد در دهند

/(3å9.1) بود> توأمان الطلب و الشك ايشان حق در پس نبود طلب نرسد شك
شك بÇر تأ كÇيد در ا گر پس (92.2) ميتازد نيز پرستي> <عادت به عينالقضات
و نگرش نمونه بود/ خواهد بيكن يادآور ذهني بتهاي به حمله در است, دكارت يادآور
جبرو مسÃله در كه پيداست آنجا جمله از نامهها سوم جلد در عينالقضات فلسفي استدالل
نÇمينويسم> ديگÇر چÇيز يقيني مقدماتي جز نامه اين <در ميگويد: و ميكند بحث قدر

/(338.3)
سÇپس (و عÇينالقÇضات در بÇوده ايÇرانÇي انÇديشة مÇيراث يك كÇه فلسفي ثنويت
اصÇطالح كÇردن پررنگ با عينالقضات و ميكند جلوه خود كمال به شهيد) سهروردي
و هÇويت> <غÇيب مورد در محيالدين اصطالح پيشاهنگ داشته, سابقه كه سياه> <نور
اشاره به بلكه اختصار به مطالب اين ذ كر در اينكه ميآيد/ حساب به عدم> علمي <ثبوت
سوم جلد بر منزوي دكتر مفصل مقدمه مطالعه با خواننده كه است آن براي ميكنيم بسنده
آن بÇايستي خÇوانÇنده البÇته و نÇمود خÇواهÇد دريافت را مطلب حق (21 Ç 27ê) نامهها

نÇامة نسب جÇريان در و عÇينالقÇضات فكÇري فضاي در تا كند مرور مكرر را صفحات
كÇدام هر عينالقضات خود قول به نامهها اين چگونه كه دريابد و قرارگيرد او انديشگي

است/ كتابي يا رساله
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و مÇقاالت هÇمة در مÇنزوي دكÇتر كÇه ÇÇ گÇنوسيسم اصÇطالح بÇه اشارهاي پايان در
بÇدان فÇرعي مÇعاني اضÇافاتي و صÇفات بÇا حتي و ميكنند تكرار را آن خود  كتابهاي

است/ ضروري ÇÇ ميدهند
از بعد سامي, مواريث و يوناني فلسفة و ايراني هندي انديشههاي از تركيبي و التقاط
و مدرسهها صورت به گاه كه شد پيدا النهرين بين نيز و خصيب هالل حوزة در اسكندر
به تا ميداد ادامه خود حيات به مخفي نيمه و مخفي محافل شكل به گاه و آشكار مكاتب
و غÔالت مذاهب شكل به النهرين بين در هفتجوش انديشههاي اين رسيد/ اسالمي عصر
شÇيعيان, افكÇار در ضÇعف و بÇاشدت و كÇرد بÇروز عرفاني و كالمي گرايشهاي بعضي
دشÇواري كÇار هسÇتهها ايÇن كردن پيدا البته نمود/ چهره فيلسوفان و متكلمان صوفيان,
تÇحليل شايستگي جهتها اين از منزوي دكتر و دارد الزم را كتابشناسي به احاطه است/
لذا گاه ميانگارندو واحدي جريان را گنوسيسم ميآيد نظر به اينكه اال دارند را قضايا اين

ميكند/ بروز تناقضاتي
و ميانگاشتند حادث را خدا كالم و كتاب گنوسي, انديشة پيروان ايشان گفتة به Âمث
و تاريخ جهت از را گنوسيها ا گر اما ميكردند/ تصور قديم را كالم و كتاب گنوسيها ضد
اوپÇانيشادها در كÇه مÇيشود مالحظه بدانيم, وايراني هند تفكر دنبالة انديشه, جغرافياي
از امÇا (9 ص شÇفق, زاده رضÇا ترجمه نيشادها, (اوپه است آمده ودا بودن قديم انديشة
و معتقدند كتاب بودن حادث به معتزله فقط ÇÇ منزوي دكتر تعبير به ÇÇ اسالمي  گنوسيان

/(28ë.3) است برده كار به را قديم> <قرآن تعبير عينالقضات همين
ايشÇان كÇه ميشود پيدا آنجا از منزوي دكتر گفتار در تهافت و تناقض من گمان به
(و اشراقي فالسفه و شيعه و معتزله و حيان جابربن و زكريا محمدبن و اسماعيليه حساب
المÇثل في كه حالي در كردهاند, كاسه يك را صوفيه و مشا¾) پردة در اشراق فلسفه حتي
خÇرافÇي را البÇدآنان هÇم زكريا محمدبن و ميكردند تكفير اسماعيليه را زكريا محمدبن
ميتازد معتزله بر مولوي كه چنان مخالفند قطب دو در صوفيه و معتزله و است, ميدانسته

ميتازد/ فلسفيان بر كه همچنان
آنكه حال ,(128.3) انگاشتهاند يكي را <اتحاد> و <نيروانا> اصطالح منزوي دكتر
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از شÇدن خÇارج و شخصي اوصاف نفي نهايت در و شهوات و خواستها نفي <نيروانا>
في فناي صورت به خدا به است بنده پيوستن عرفان در <اتحاد> استو مجدد تولد چرخة
است اين بحث نيستم/ اسالمي عرفان در هندي انديشههاي تأثير منكر من باهللا/ بقاي اهللاو

نشود/ خلط مساÄل  كه
آنكÇه حÇال ,(172 و 1ë2.3) شمردهانÇد فريسيان از را مسيح عيساي منزوي دكتر
مسيح محتمل ارتباط (دربارة است بوده مربوط يسنييان يا اسنييان با Gظاهر (ع) عيسي

مسيحيت)/ فصل اديان, ناس,تاريخجامع جان رك: يان اسني با
اختالط گفت بايد (221.3) ارسطو> به گنوسيستي انديشههاي دادن <نسبت باب در
و داده رخ اسالم از پيش افلوطيني, انديشههاي با ارسطويي انديشههاي سهوي يا عمدي
را كÇتاباثÇولوجيا آن نيز مسلمين ميشود/ فرفوريوس زمان به مربوط كه ميدانند همه
توانست رشد ابن تنها و نوشتند وجمعبينرأييالحكمين دادند نسبت ارسطو به Hاشتباه
يا اشتباه آن زيرا نداشت اسالم عالم در تأثيري اين ولي شود, نزديك واقعي ارسطوي به
ÇÇ ندارد ارسطو به ربطي واقع در كه ÇÇ صدور و فيض نظرية و بود كرده را خود كار اختالط
اسالمي فيلسوفان درصد نود گفت ميتوان بلكه كرد, باز را خود جاي اسالم مشاÄيان ميان
و ÇÇ افلوطيني است انديشهاي كه صدور و فيض نظرية بر صدرايي) و اشراقي و (مشاÄي
انديشههاي دادن نسبت بگويم ميخواهم نهادند/ گردن ÇÇ است داشته شرق در ريشه البته
شروع اسالم از قبل گنوسي حوزههاي همان از بلكه نبوده مسلمانان كار ارسطو, به  گنوسي

كردهاند/ دنبال را آن نادانسته و ناخواسته مسلمان متفكران و شده
گنوسي, عنوان تحت اسالمي, دگرانديشان همة كردن كاسه يك كه مواردي ازديگر
حال /(223.3) است گنوسيان به تفويض و اختيار عقيدة دادن نسبت ميآورد بار تناقض
اما ميرفتند, بين بين فالسفه و بودند اختيار به معتقد Âكام معتزله فقط ميان اين در آنكه
جÇبري بعضيشان و جبرياند Hعموم باشند گنوسيان كامل مصداق ميبايست كه صوفيه
كشاندهاند/ خرافه> و <هذيان به را جبر كار سهسÆال, رساله در خيام قول به كه افراطياند
نبوده اختيار به معتقد و ميداند ازلي را شقاوت و سعادت كه است كساني از عينالقضات
كÇه چÇرا نÇيست گÇزافÇه و دارد فلسفي و عقلي صبغة عينالقضات جبريگري البته است/
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كÇار بÇلكه بÇرنميآيد آن از نÇوشتن كار ولي است مسخر انسان دست در كارد فيالمثل
آن از بÇريدن كÇار امÇا است مسÇخر انسÇان دست در نÇيز قلم و برميآيد كارد از بريدن
و مجبور اختيار در انسان باالخره و /(33ì.3) برميآيد قلم از نوشتن كار بلكه برنميآيد
كه است جهت آن از شد گفته كه مواردي اين /(3êå Ç 339.3) بود خواهد مختار جبر در
تأ كيد Hمخصوص مسلمين عرفاني تفكر تحليل در منزوي دكتر ديدگاه لÔاينجانبك بهگمان
گاهي ولي است تحقيق و بحث شايستة و قبول قابل آن, گنوسي و ايراني رگة بر تكيه و
دگÇرانÇديشان گرايشهÇاي همة آميختن هم به در و ميآورند كه خاصي موارد و شواهد
ايشان نتيجه گيريهاي كساني نظر به است ممكن استو رفته دور پÔر اسالمي تاريخ طول
نامناسب سÆالهاي و داليل ولي نيست, غلطي برداشت ÖلÔك در آنكه حال بيايد نادرست

ميسازد/ مخدوش را آن
صحت بر اصراري <هيچ نوشتهاند: كتاب پيشگفتار در منزوي دكتر دانشمند محقق
آنها در نظر تجديد براي و ندارم مختصر بررسي اين در خود توجيهات و استنباطها همة
كÇتاب مÇعرفي در نÇيز Âقب و رسيد عرض به آنچه /(17 (ص هستم> انتقاد شنيدن آماده
نوشتهام, (28 27و ص ,73 آبان Ç مهر 27 شماره (مجلهآينهپژوهش, طبقاتاعالمالشيعه

امÇيد ميدانÇم, نظر امعان سزاوار و توجه قابل را ايشان تÃوري كه است بابت اين از همه
گذشتة از را ما فهم موضوعات, و مساÄل گونه اين در تدقيق با نيز صاحبنظران ديگر است
و فني فهرست يك جاي كه كنم اضافه هم را نكته اين خاتمه در ببرند/ باالتر فرهنگيمان
چاپ در كه است خوب و است خالي عينالقضات نامههاي سوم جلد پايان در جامع نماية

شود/ برطرف نيز نقيصه اين شا¾اهللا ان آينده
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بوزجرد در قمري هجري êê1 يا êêå سال به حسين بن ايوب بن يوسف ابويعقوب
از پيروي به مĤخذ بعضي در اينكه درگذشت/ بادغيس در ë3ë سال در و شد زاده همدان
êìå سال به او حال هر به است/ غلط آوردهاند ابويوسف را او كنيت سمرقندي دولتشاه
بن ابراهيم بن علي ابواسحاق شيخ درس حلقه به و رفت بغداد به سالگي بيست حدود در
و واصول فقه او نزد و پيوست بغداد نظاميه رÄيس (ê7ìÇ393) شيرازي فيروزآبادي علي

كشيد/ دست آن از بعدها گرچه يافت, مهارت مناظره در و خواند  كالم
ابÇوجعفر و عÇلي بÇن عÇبدالصÇمد و عÇلي محمدبن ابوالحسين قاضي نزد را حديث
احÇوال در جÇامي كرد/ استماع خطيب ثابت بن علي احمدبن و مسلمه احمدبن محمدبن
(براي نيز بخارا به ابويوسف كه است آورده ابويوسف) (شا گرد غجدواني يوسف خواجه
همدان در دقيقتر (بهطور جبال در ابويوسف است مسلم آنچه است/ رفته حديث) سماع

است/ كرده استماع حديث سمرقند نيز و اصفهان) و
است/ پرداخته رياضت و عبادت به و گزيده عزلت تحصيالت تكميل از پس شيخ
در رياحي دكتر است/ بازگشته مرو به و رفته هرات به مييابيم/ مرو در را او نشان آنگاه
ماورا¾النهر سا كنان مذهب استو حنفي ابويوسف <چون مينويسد: الحيات مقدمةرتبه
داده ترجيح بودهاند شافعي ا كثر كه ايران غرب به را آنجا در سكونت لذا بوده حنفي Hغالب

است>/
بار اين كه قمري هجري ëåì سال به آن و مييابيم بغداد در را شيخ نشان ديگر بار
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به هم باز يوسف خواجه داد/ رخ جا همين در سقا ابن با او داستان و است معروفي واعظ
/(êå.ê (صف¹الصفو¸, زيست آنجا در عمر آخر تا و برگشت ماورا¾النهر

نÇيز ديگÇر بÇعضي با و است فارمدي ابوعلي به تصوف در ابويوسف شيخ انتساب
را ذ كر و است شريعت طرفدار معتدل صوفي ابويوسف حال هر در است/ داشته صحبت
قبول را حالج منصور حسينبن كه ندارد آن با منافاتي اين البته و مينهد ترجيح فكر بر
تÇهران, تÇوس, انتشارات رياحي, دكتر (چاپ الحيات دررتبه عبارت يك است/ داشته
زيرك عوام با اما بوده گرا عوام تصوف, پيران بيشتر مثل او ميدهد نشان كه دارد (13ì2
و (3ì (ص دهيم> شرح زيرك عوام فهم <بهاندازه مينويسد: كودن, عوام با نه دارد  كار
ديÇد آÇÄينه چÇيزها < كÇميت مÇينمايد: تÇفكيك دقÇيقا را وجود و معرفت مراتب البته
و طÇهارت ديد آÄينه چيزها لميت و قدوسيت, ديد آÄينه چيزها كيفيت و بود وحدانيت
ازليت ديد آÄينه چيزها انيت بودو عينيت بينيازيو ديد آÄينه حيثيتچيزها بودو پا كي

/(ê3 ص (همان, بود> ابديت و
گسÇتاخ شمردن مقبول عين در چگونه يوسف خواجه كه ميشود روشن بدينگونه
دررتبه كه چنان است/ مينموده وجه احسن به نيز را شريعت رعايت حالج انديشيهاي

/(38 (ص است> ايمان كاركن قلب و است اسالم كاركن <قالب ميآورد: الحيات

از او است/ بÇوده گسÇترده بسÇيار تÇبليغش و زندگي محيط در يوسف خواجه تأثير
نيز و ميشود شمرده نقشبنديان و خواجگان پيشواي غجدواني عبدالخالق مريدش طريق
<پÇير يÇا (=بÇابايسوي) وي س ايÇآت بÇه ملقب به متوفي (ياساوي) وي س ي احمد طريق از
مÇيانه, (تÇاريختÇركهايآسÇياي ميشود محسوب تركستان عرفان بنيانگذار تركستان>

/(1ì3 ص غفارحسيني, دكتر ترجمه بارتلد,
مورد شمردهاند يوسف خواجه شا گردان از هم را بزرگ عارف و شاعر سنايي اينكه
(êê ص سنايي, (مقدمةديوان است سنايي مصححديوان رضوي مدرس مرحوم ترديد
الهينامه و االوليا¾ درتذكره عطار آنكه حال است نبرده نام يوسف خواجه از سنايي زيرا

است/ برده نام او از ومنطقالطير
از سكÇا كÇي ابوالحسن البته و نوشتهاند همداني يوسف اقران از را بÔستي ابوالحسن
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را الال حسن شيخ جامي آوردهاند/ قلم به يوسف خواجه صحبت هم نيز را بستي شا گردان
عÇابدي, محمود دكتر چاپ (نفحاتاالنس, ميشمارد همداني يوسف مصاحبان از هم
خواجه از سيري عربي بن محيالدين شيخ جامي, نوشته به Hايض ديگر) مواضع ê17و ص

/(383 ص (همانجا, است كرده نقل را همداني يوسف
شهر دو اين ميان كه است داشته مريداني هرات در هم و مرو در هم يوسف خواجه

/(12 ص الحيات, بررتبه رياحي دكتر (مقدمة است ميكرده تردد
اطالع بنده كه آنجا تا كردهاند تحقيق همداني يوسف خواجه به راجع كه كساني بين
مÇيتوان كÇه نكÇتهاي اما است/ كشيده زحمت همه از بيش رياحي محمدامين دكتر دارم
(صفحه ندارد وجود همدان در بوزنجرد نام به دهي نوشتهاند كه است اين گرفت برايشان
<بيزني به اهالي بين و است سكنه داراي و دارد وجود نيز ا كنون هم ده اين آنكه حال ,(9
ولي زبÇانند, تÇرك هÇمدان دهÇات غÇالب مÇانند امÇروز آن مÇردم و دارد شهرت جرد>
تركي زبان از همداني يوسف زمان در بوده گرد> <بيژن اصل در احتماال كه <بوزنجرد>
زبÇانشناختي و تÇاريخي اطÇالعات كسب بÇه مÇايل كÇه كساني است/ بوده بيخبر به كلي
تÇحت هÇمدانÇي اذ كايي پرويز دكتر مقالة به حتما بايد هستند كلمه اين درباره بيشتري

كنند/ رجوع (137ë تابستان (فصلنامههمدان, بوزنجردي> و <بوزنجرد عنوان
است داده نسÇبت او بÇه <@كشف> نام به كتابي عطار كه يوسف خواجه آثار درباره
دكتر كه ازرتبهالحيات غير Gظاهر (82ë ص استعالمي, محمد دكتر چاپ االوليا¾, (تذكره
مختصر كتاب اين از اما نباشد/ باقي چيزي است كرده چاپ و تصحيح رياحي امين محمد

يافت/ راه او افكار به ميتوان نيز
اينك كرديم/ اشاره يوسف خواجه انديشههاي از مهمي نكات به مقاله همين در ما
لحÇاظ از را يوسف خواجه نميتوان البته ميكنيم/ اشاره ديگر عبارات و موارد برخي به
فكرش دقت ولي انگاشت (ë2ë سال به (شهيد همداني القضات عين حد در انديشه علو

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

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

ميخوانيم: مذكور عبارت دنبال
و شÇم در و است منطوق و نطق در و است مسموع و سمع در مثال اين بر هم و

است/ مفهوم و فهم و است مذقوق و ذوق در و است مشموم

از بود/ خواهد معرفتشناسي در دقيق رسالهاي عبارات اين در بحث بنده گمان به
به اطمينان داريم: اطمينان نوع دو كه است اين يوسف خواجه تربيتي و علمالنفسي نكات
خاطر زيرا بود دومي دنبال به بايد كه است بديهي /(3å (ص خدا ذ كر به دل اطمينان و دنيا

حق/ رسوالن از است رسولي
/(ê8 (ص دل> عÇالم در فكر و است اركان عالم در <ذ كر مينويسد: كه اين ديگر
فكر به آنگاه شود, پا ك زبان و تن و مال بايد نخست كه است چنين مطلب اين توضيح
ولي است بÇاالتر رتبه لحاظ به فكر البته و است فكر مقدمة شرايط آن با ذ كر بپردازيم/
از و ميكشد انحراف به زبان و تن و مال كردن پا ك بدون و شرايط آن رعايت بدون فكر

/(ëå) ميآورد در سر باطله عقايد و نبوت انكار و فلكي و طبايعي
كجا القضات عين و كجا او دارد/ را غزالي محمد لحن يوسف خواجه كه اينجاست در
,(3ëå ص (تمهيدات, مينهد ترجيح ابوالخير ابوسعيد بر حتي و ميستايد را بوعلي  كه
خÇواجÇه سÇخن در كÇه بگÇويم هÇم را اين است/ مقايسه فقط بلكه نيست ترجيح منظورم
بسيار حقيقت تن> و مال و <زبان بودن پا ك بر صحيح فكر بودن موقوف يعني يوسف

است/ نهفته ارزندهاي و بزرگ
فÇارسي نÇثر لحÇاظ از الحÇيات كÇتابرتÇبه كردهانÇد اشاره رياحي دكتر آنچه طبق
ارجاع نوشتهاند ايشان آنچه به را خواننده ما دارد/ ارزندهاي خصوصيات و است ارزشمند
در را يوسف خواجه نظر عمق كه جالب و جاذب بسيار حكايت دو با را سخن و ميدهيم

ميبريم: پايان به ميدهد نشان تربيت و سلوك مساÄل
انÇابت بÇه عÇمر آخÇر در داشت/ كمال به جمالي و حسني قمرنام, بود مطربهاي
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آمدن از را همدان والي رسيد/ همدان به بازگشت چون رفت/ كعبه زيارت به و پيوست

كه داد جواب عورت آن كن/ سماع من پيش بيا گفت: و فرستاد او بر كس شد/ خبر او

استبداد همدان والي كرد/ نخواهم كارها اين ديگر] =] بيش كردهام/// توبه كار اين از من

حال صورت و رفت همداني يوسف شيخ خدمت به درماند/ عورت آن نشنيد/ و  كرد

بامداد و شد خواهم مشغول كارتو جهت به امشب من گرد/ باز هال فرمود: بازنمود/شيخ

در هنوز كه فرمود شيخ آمد/ شيخ بهنزد عورت آن شد بامداد چون داد/ خواهم جواب

را او هÇمدان مÇلك كسÇان و درمÇاند عورت است/ باقي تو معصيت يك تقدير خزانه

آن دادنÇد بÇدو و بÇياوردند چÇنگ چون بردند/ ملك پيش ندادند] امان =] نگذاشتند

اول گرفت/ در را جمله كه كرد انشاد چند بيتي كرد/ آغاز سماع و كرد ساز چنگ عورت

رب الحÇمدلله و شÇد/ تÇاÄب بÇود مÇجلس در كه هر آن از بعد شد, تاÄب همدان ملك

/(279 ص دهلوي, حسن خواجه الفÆاد, (فواÄد العالمين

در كÇه تÇعجب بÇه مÇيگفت باز همداني يوسف امام خواجه خدمت در شخصي

از آن ميانه در ميخورد/ طعام اصحاب با خانقاه سفره بر بودم, غزالي احمد خدمتشيخ

در لقمه و آمده كه ديدم را پيغمبر ساعت اين گفت آمد خود با چون شد/ غايب خود

آنها الطريقه; اطفال بها تربي خياالت تلك فرمود: يوسف امام خواجه نهاد/ من دهان

/(297 ص رياحي, چاپ العباد (مرصاد پرورند بدان را طريقت اطفال كه باشد نمايشهايي

كه چنان است جبري صوفيه و عرفا همه مثل يوسف خواجه اينكه آخر نكته يك
از معتدلي حد به كتاب همان در گرچه /(êå Ç 38) كرده تصريح بدان نيز الحيات دررتبه
و است صحيح دو هر عبد و حق به فعل نسبت گفته و (ìì (ص بازگشته است قدر و جبر
آورده هÇمدانÇي يÇوسف قول از عطار الهينامة از حكايتي در نيست/ يكديگر مخالف
او دل مÇن نÇه چكار? دل با مرا گفت بازده/ بردي را زليخا دل گفتند را <يوسف كه است
در و (1ì2 ص فروزانفر, وتحليلآثارعطارنيشابوري, (شرحاحوال دهم> باز كه بردهام
نÇيز و مÇيگويند جÇبر و عشق درباره عارفان كه لطايفي تمام يوسف خواجه كلمه همين
ژرفاي از همداني يوسف خواجه كه ميرساند و است نهفته ميدانند حقيقت پل را مجاز

ميگويد/ سخن هستي
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آذر مÇاه, كÇتاب مجلة در مقاله اين ;1377 مركز نشر كيواني, مجدالدين ترجمه ارنست, كارل , بقلي روزبهان #
است/ شده چاپ 1377

روزبهانبقلي#

كساني از جان شيفته انديشه گر و هنرمند و عارف ق ه/ ìåì متوفي فسايي روزبهان
بÇا اخير سال چهل سي اين در يعني شده, كشف تازه معنا يك به گفت ميتوان كه است
اينكه است/ شده جلب بدو ايراني و غربي محققان توجه او دربارة و او از كتابهايي چاپ
بÇه نيست بد كه دارد اسبابي است, نشده توجه بايد كه آنچنان روزبهان به نيز گذشته در
و است اسÇتعاره و رمز از پر و پيچيده و شاعرانه روزبهان زبان كنم/ اشاره آنها از بعضي
شطحيات او كه معنا بدين است شطاح شيخ او القاب از يكي كه چنان تند/ و گستاخ فكرش
(مÇثل روزبÇهان عالوه به دارد/ بسيار شطحيات نيز خود آنكه ضمن كرده, شرح را قدما
بوده متهم نيز صوري پرستي جمال به ديگران) و عراقي فخرالدين و كرماني اوحدالدين
با بينگارند/ مبتدع را او و بگيرند فاصله او نام از Hبعض است شده سبب خود اين كه است
اثÇرگذاري بÇه مÇحققان كÇه چنان بوده, وسيع بسيار روزبهان غيرمستقيم تأثير حال اين
در پÇيش سÇالها ايÇنجانب (مÇعين.آربÇري)/ نمودهاند اشاره حافظ و سعدي بر روزبهان
ترسيم كننده قانع امثلة و شواهد اراÄه با دارد ادامه حافظ تا روزبهان از كه را خطي مقالهاي,

شطاح> اين شناخت در /(1ê7 Ç 1ì1 حافظيات, ,ì7 اسفند ÇÇ آذر (مجلةمعارف, نمودهام
راهيم/ آغاز در هنوز طربنا ك>

كÇارش دامنة و پرخون و پرمايه آنقدر زبانش و بديع و بكر آنقدر روزبهان تفكر
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بÇعضي كÇه چÇنان كÇنند, كار او روي كه دارد جا بسيار بسيار هنوز كه است وسيع آنقدر
در ديÇني مÇطالعات اسÇتاد ارنست كÇارل بÇحث, مورد كتاب مÆلف Âمث) غربي محققان
مÇا و قÇدمهاست اوليÇن از بÇنده گÇمان بÇه اين ولي پرداختهاند/ بدان شمالي)  كاروليناي
ابÇنعربي از پÇيش حÇقيقت در كÇه عÇينالقÇضات و روزبÇهان امÇثال بÇه بÇايد خÇودمان
درميان ابنعربي نام كه حال بپردازيم/ بيشتر ميشوند محسوب نظري عرفان بنيانگذاران
بÇا و است مÇصري روزبÇهان درفÇتوحات مÇذكور <روزبهان> كه كنم عرض را اين آمد

بگذريم/ هست, معاصران كتب در كه اشتباهات قبيل اين از دارد/ فرق بقلي روزبهان
(رك: دارنÇد نÇويسي مÇقاله در دسÇتي كه محترم مترجم برگرديم/ روزبهان به باري
گمان به كنند/ ترجمه را آماده و حاضر كتابي كه دادهاند ترجيح داير¸المعارفاسالمي)

بÇتوانÇند را ارنست كÇارل كÇتاب از بÇهتر كه حاضر حال در ايراني محققان از هستند من
از تÇرجÇمه ايÇن الدار, فÇي بما ادري× الدار اهل شرايط, بودن حاÄز با حال هر به بنويسند/

ميكند! خراب را كار فارسي به د مجد ترجمة و فرنگي به عربي و فارسي
بÇا او مشÇترك و مشÇابه وجÇوه از يكي كه ÇÇ روزبهان خوابهاي روي كتاب اين در
روزبÇهان مÆلفات از خوبي فهرست همچنين و (77 Ç 93) شده تأ كيد ÇÇ است ابنعربي

/(2ìë) است گرديده تهيه
بÇه مÇحترم مترجم را آن عبارات و است روزبهان عربي آثار بر مÆلف تكية  گاهي

كردهاند(7)/ اعتراف قسمتها بعضي بودن <ديرياب> به خود و درآوردهاند فارسي
زن سرخ, ( گل زيبارويان و زيباييها مظهريت و مثالي, خياليو صور كشفو مسÃلة
باشند, هم جاللي قهريو تجليات مظهر ميتوانند حال عين در كه زيبا) پسر جوان, و زيبا
اشÇاره آن بÇه روزبهان كتب در كه اوليا¾ مراتب سلسله /(123) است مÆلف توجه مورد
پرمايهاي فني بحث واليت دروني سازمان و ورسالةالقدس) (شرحشطحيات ميشود
حكيم از واليت مسÃله بررسي جاي هنوز ولي است, شده آن عرصة وارد مÆلف كه است
نكÇات است هÇمچنين بپردازد/ بدان محققي كه است خوب و است خالي بعد به ترمذي
به الصاوي صالح مرحوم از ارزشمندي مقاله مورد اين در كه روزبهان, تفسيري و قرآني
اول سÇال اسÇالمي, المعارف دايره بنياد (مجلةتحقيقاتاسالمي, است دست در عربي
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/(13 Ç 32 ص اول, شمارة دوم سال دوم, شماره
يÇا االرواح اومشÇرب تفكر طرز و روزبهان شناخت در كتابها بهترين از همچنين
رسÇالة هÇمچنين و مÇذكور كÇتاب در روزبهان /(1973 است(استانبول ويكمقام هزار

بÇر نÇقد البÇته است/ خÇوانÇدني كÇه مÇينويسد نقد شطحيات بعضي بر غلطاتالسالكين

(چاپ برميگردد سراج ابونصر كتاباللمع به صوفيه سوي شطحياتغلطاتالسالكيناز
بعد)/ به êå9 ص نيكلسون,

نقد اما گذاشته انگشت سلوك ارباب بعضي تندرويهاي بر نيز هجويري كه همچنان
است/ جالب است ميبوده پرداز شطح خود و شطاحان طرفدار كه روزبهان
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است/ شده چاپ 13ì7 اسفند Ç آذر ,3 شمارة پنجم, دوره معارف, مجله در مقاله اين #

حافظ# تا روزبهان از

مناجاتي يار كوچة مزگت در (عاشقان)

باشند خراباتي زهاد صومعة در و باشند

ص53) (عبهرالعاشقين,

پÇژوه, دانش تÇقي مÇحمد اهÇتمام (بÇه است نÇامه روزبÇهان مÇنبع بÇهترين بÇقلي روزبهان احوال دربارة -1
در جسÇتجو هÇمچنين العÇاشقين, عÇبهر بÇر معين محمد دكتر مقدمة رك: نيز و ملي) آثار انجمن انتشارات

/219 Ç 22ë ص ينكوب, زر دكتر ايران, ف تصو

است آزادمنش صوفيان از شطاح1 شيخ به معروف ق) ه/ ìåì (متوفي بقلي روزبهان
شÇده منعكس فارسي ات ادبي در كه گونه آن عرفان يا ايراني ف تصو مكتب سير در  كه
در را نكته اين ا گر و است, برجستهاي شخصيت عاشقانه ف تصو ديگر عبارت به و است
(متوفي درديوانحافظ ايراني و اسالمي عارفانة گرايشهاي همة حاصل كه بگيريم نظر
گونه مراحل در عشق بر حافظ كه استواري تأ كيد به ه توج با و يافته, انعكاس ق) ه/ 792
از قرن دو Hتقريب فاصلة به و بودهاند همواليتي كه دو, اين فكري ارتباط دارد, آن  گون

بود/ خواهد ر تصو و فهم قابل ميزيستهاند, يكديگر
حقيقت و طريقت و شريعت براي نيز روزبهان و است معلوم عشق از حافظ ستايش
( كه افسانهاي رواياتي كهدر نيست عجب و است, نميشناخته جزعشق محوري محملو

حافظ)/ ديوان شارح سودي از نقل ì3(به ,ì2 ص العاشقين, عبهر مقدمة -2

پÇير و انگÇاشتهانÇد2 گÇلرنگ> <پÇير مÇريد را حافظ است) حقيقت از بازتابي وجهي به
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هÇمان را پÇيرگلرنگ ديگÇر بعضي و پنداشتهاند ه روزبهاني سلسلة مرشدان از را  گلرنگ

/ì1 ص , 8 ج كرماني, سعيدنياز شناسي, حافظ -1

ظÇاهر مÇدلول و نÇظر بÇادي در آنكÇه حÇال كÇردهانÇد,1 فرض سهروردي سرخ> <عقل
است/ فام سرخ كهنة شراب همان پيرگلرنگ

هست/ ديگÇري شÇواهÇد عÇارف دو اين انديشههاي شباهت بر بگذريم, كه اين از
آراسÇته جامههاي و زيبا صور به شديدي <عشق كردهاند, تصريح كه همچنان روزبهان,
نوراني حجاب و مرواريد و گوشوار و گيسو زنان, مانند او نظر در فرشتگان است/ داشته
بود, عالقهمند موسيقي به روزبهان عالوه به ميآرايند>/ را خود پاهاي حوريان و دارند
نÇظر در الوهÇيت حÇضرت داشÇتهانÇد/ صور انبيا و مزمار و طنبور وي نظر در فرشتگان
بيننده سرخ و سپيد گلهاي ميگيرد/// فرا را منظره همة كه است سرخ گلي همچون روزبهان

/ì2 و ì1 ص العاشقين, عبهر مقدمة -2

است/2 خون و باده قرمز رنگ روزبهان رÅياهاي در غالب رنگ ميكنند, احاطه را
كÇه نÇميكنند ر تصو دارند آشنايي فضايديوانحافظ با كه جا كساني همين تا آيا
<مشبه> Gظاهر روزبهان كه بيايد ذهن به نكته اين ا گر اوست? به راجع فوق توصيفات
ر تصو زيرا نيست/ وارد Âكام جهت دو هر از ايراد اين گفت بايد تنزيه, اهل حافظ و بوده
تشبيه گÇرايÇي از غير است چيزي دلربا صور و زيبا قوالب در معنوي عوالم از روزبهان
هÇمين نÇيز حÇافظ ديگÇر سوي از و هست هم دينشناس عارفان انكار مورد كه عاميانه
آن حÇال درهÇمان يا است بوده ديگري مرتبة در كه گيرم داشته, را رات تصو و تخيالت
بÇه عارف كه است زماني اين و است, ميكرده رد است مثال عالم به مربوط كه را ر تصو

و مÇثال عÇالم به مربوط ميشود ظاهر سالك بر كه خيالي كشف صورتهاي گفتهاند: عرفاني تحليلگران -3
تكرار و تلقين با سالك ميشود/ ظاهر اب جذ و زيبا اشكال در عقلي معاني حال اين در است, مفارق خيال
به ابنعربي, رساÄل رك: باب دراين بگذارد/ قدم دات مجر و معني عالم به ميتواند مثال و خيال عالم از حق ذ كر

/1ì2 Ç 3 ص االسرار, من الخلو¸ صاحب يمنح ما في رسالة ترجمة هروي, مايل نجيب اهتمام

چند هر ميتازد, نيز شطاحان و شطح بر مرتبه اين در كه پيداست د/3 رميب راه ناب حقايق

خوفش بر <رجا¾ و بود اش بش اوقات ا كثر كه آوردهاند روزبهان احوال در /9 س ,132 ص العاشقين, عبهر -ê
/(179 ص الجنان, غالب>(روح

ê/<طربنا ك <شطاح روزبهان تعبير به البته و است, شطاح ديگر مقام در نيز خود
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نيز و هست ديوانش در اشاراتي حافظ رياضتكشي درباره /(13 ص نامه, روزبهان مجموعة (از تحف¹العرفان -1
حافظ كه بوده جاهايي از و<بابا كوهي> علي> مرتاض <چاه گويند Âمث افسانهاي, روايات و تذكرهها در نكاتي

است/ ميپرداخته اعتكاف و خلوت به درآن

روايات در دو هر و گذراندهاند1 را سلوك رياضت مراحل دو هر حافظ و روزبهان
ارتÇباط ت) توÇف) عÇاميانه ف صوÇت مسلكهاي نيز و الناس عوام و پيشهوران با افسانهاي

كÇارنزديك آخÇر <چÇون ميخوانيم: (1ê2 (ص العرفان تحف¹ در /2ê ص نامه, روزبهان بر پژوه دانش مة مقد -2
اجÇراي و زنÇبيل ادارات ازتÇاج طÇريقت اصÇحاب و طلبيدند تذكير و تفسير اجازت شريعت ارباب شد,

ميفرمود>/ مبذول ايشان مأمول يك, هر استعداد حسب بر كردند/ طلب مقراض

ژرفكÇاويهاي و مسÇلماني در تÇعمق عÇين در دو هÇر دارند, عاميانه شعر دو هر دارند/2

بÇه اف/// كش بحث /// و قرآن درس محافظت واسطة <به است: آمده حافظ ديوان بر گلندام د محم مقدمة در -3
روزبÇهان امÇا است/ شÇده اشاره وي قرآني اشتغاالت به نيز حÇافظ ديوان در نپرداخت>/ غزليات اشتات جمع
سÇخن حÇديث و قÇرآن از HبعÇط و مÇيپرداخÇته شيراز جامع در تذكير و وعظ به سال پنجاه آنكه از  گذشته
را خود قول مفسران قول نقل از پس كه البيان لطاÄف يكي دارد, مستقل كتاب دو تفسير علم در است, ميرانده
دربارة است/ نكرده تفسير را آيات همة البته و است صوفيانه تأويل اساس بر Âك كه البيان عراÄس ديگر آورده,
اسالمي تحقيقات مجلة رك: است: يافته نگارش عربي به الصاوي صالح قلم به برمطلبي تحليلي مقالة تفسير اين

/13 Ç 32 ص ل), او شمارة دوم, سال و دوم شمارة ل, او (سال
مة قدÇم رك: روزبÇهان, مÇورد در است/ مÇاليم تشÇيع نÇوعي به گرايش عارف دو شباهت نكات از ديگر -ê
گÇرايش او تشيع به Hغالب بعد به صفوي عصر از نويسندگان حافظ دربارة /2ì ص نامه, روزبهان بر پژوه دانش
قايل ي خاص حرمت طالب(ع) ابي بن علي شخص و پيغمبر(ص) خاندان براي است مسلم آنچه داشتهاند,

است: بوده
نÇÇجف شÇÇحنة هÇÇمت شÇÇود رهت بÇÇدرقة صÇدق بÇه خاندان ره در زني قدم ا گر حافظ

لذا و بÇودهانÇد مÇتفاوت زنÇدگي روش در امÇا ê/ندÇبĤم ايÇرانÇي و گÇراي پارسي قرآني,3
اشاره خود جاي در كه هست انعكاساتشان الجرم و انفعاالت و تأثرات در هم تفاوتهايي

شد/ خواهد
اين از Hصرف شطاح> <شيخ به روزبهان شهرت آيا كه بپردازيم نكته اين به نخست
كÇه نÇيست صÇوفياي زيرا نيست, كافي اين من گمان به بوده? شطحگوي او كه است راه
ظÇاهر بÇه عÇقل يÇا عرف و شرع با كه باشد نپرانده زننده كلمهاي يعني نباشد, شطحگوي
شÇطحيات بر شرح او كه است راه اين از بيشتر شطاح به روزبهان شهرت نيست/ سازگار
نÇموده انكÇار يÇا استنكار Hاحيان و توجيه يا تشريح مورد, به نسبت ه البت و نوشته ه صوفي
مكتب اساس بر را عرفاني مقامات ديگرش,مشرباالرواح, كتاب در كه همچنان است/
در كه گزافها و الف از و كرده اشاره ميدهد رخ گهگاه كه انحرافاتي به و نموده بيان عشق
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نيز خود شطاح> <شيخ گونه, بدين است; برداشته پرده ميزند سر سالك از مراحل بعضي

مÇجال و تقلÇمس گÇفتار ,(1973 (اسÇتانبول, روزبÇهان مÇقام) يك و (هÇزار االرواح مشرب كتاب دربارة بحث -1
ميطلبد/ ويژهاي

حافظ بودن نزديكتر كه است اين در حافظ با تفاوتش اما است/1 شطاحان منكر جايي در
فتوح <نذرو از دركل وي معيشت اينكه به نظر و ساخته بينتر واقع را وي عملي زندگي به
از بÇيشتر حافظ است/ نداشته نمايي كرامات به هم نيازي است, نميشده تأمين صومعه>
حافظان (و مدرسه اهل ي مستمر و ري مقر نيز و وزيران) و (شاهان ممدوحان صلة محل
جÇاي بÇه لذا مÇيكرده, گÇذران بÇود دولت دست در نÇÇيز ايÇÇن كÇÇه حÇÇديث) و قÇÇرآن

جÇزو را كرامات او خود حال عين در /ì2 تا ê3 ص العرفان, تحف¹ رك: روزبهان به منسوب كرامات دربارة -2
الفراساتو له القلوبوسهل علي يطلع الكراماتو االسبابو له يتهيأ ضا الر مقام العارف بلغ <اذا گويد: كه چنان ميداند, حجابها
نشÇينان خرابÇات <با گويد: حافظ /(1ì1 ص نامه, روزبهان (مجموعة االربعون> الخامسو الحجاب ذلك و بها يفرح هو

مالف>/ زكرامات

و زر صاحبان كيسة بند تا كرده پيشه را احي مد آيد,2 خوش را مريدان كه  كرامتفروشي
در Áمعمو اينكه اال ندارد, كم دست ديگر اح مد شاعر هيچ از راه اين در و كند شل را زور
تا ل او از كه دارد غزلهايي حافظ چند هر گفت/ نميشود مدح بيت دو يك از بيش غزل
نكرده هم كاري چنين حافظ ساخته موعظه وسيلة را مدح سعدي ا گر و است, مدح در آخر

است/
و نÇبود بيرابÇطه فارس اتابكان دربار با خود صوفيگري عالم در هم روزبهان البته
خÇانقاه بÇهتر عÇبارت به يا روزبهان, له>, Öك Ôت <اتابك موافقان و مخالفان پيكار در حتي
خراب سرت بر را رباط <اين ميگفتند: تÔكله مخالفان لذا و بود تÔكله طرف در روزبهان,

/ì3 و ì2 ص العرفان, تحف¹ -3

و ميبينم!3 آويخته رباط اين در بر را تو سر گفت: سخن آن گويندة به روزبهان و  كنيم!>
<ا گر فرمود خدا كه عذر اين با نرفت زنگي سعدبن ديدار به روزبهان همين اما شد/ همان

/ìê ص همان, -ê

صله براي و ميرفت صورت شاهان نزد حافظ ê/<مرو صورت پادشاهان نزد مايي طالب

هفتم/ جلد در مندرج پاريزي, باستاني مقالة كرماني, نياز سعيد گردآوري شناسي, حافظ رك: -ë

كسي اما ë,بود شاهان همپيالة و دربار خوانندة گفتهاند بعضي حتي و ميرفت هم  گرفتن
حافظ جويي صله از بارتر زيان نفس, براي Âعم روزبهان داري خانقاه شايد ميداند, چه
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كÇه بگوييم هم را اين است/ دور ريا از و نميآورد بار رعونت يكي اين زيرا باشد, بوده

/1ì7 ص نامه, روزبهان مجموعة از الجنان روح -1

عوالمي چنين از و داشته تماس ضالل1 و خمر اهل با عمر ة لي او مرحلة در الاقل روزبهان
ميان نيز راه اين از و بوده باخبر زهد> <عبوس از دوري نيز و مطلب فهم براي كم دست

هست/ همانندي عارف دو
هم و دو آن آثار در هم كه است نظربازي و بازي شاهد عارف دو مشترك وجوه از
مشهور كتاب در مييابيم/ را آن نشانههاي هست دو آن دربارة كه رواياتي و افسانهها در

/78 Ç 82 و 1êê Ç ì ص كانپور, چاپ العشاق مجالس -2

است آورده كرده, ذ كر رخ ساده معشوقان مشاهير از زيادي ة برايعد كه مجالسالعشاق2

<شيرين و پسر> <نازنين كلمات به درديوانحافظ بود/ شهر مفتي پسر عاشق حافظ  كه

است/ بوده خودش پسر به حافظ اشارة ميگفت, النفسي سليم 3-آدم

و خÇوش جوانÇي روي <عاشق اوست: كلمات صريح كه همچنان ميخوريم,3 بر پسر>
سÇبزي شÇيفتة جÇوانÇي در كه است آورده روزبهان دربارة كتاب همان در نوخاستهام>/
گÇويي كه بود كرده استنباط چنين كلمه آن از و ميفروخت تره> <عاشق كه شد فروشي
بÇوده, بÇقلي روزبÇهان افسانهاي روايات در كه ميدانيم ببيني!>/ تا شو <عاشق ميگويد:

است/ بوده نانوايي خميرگير حافظ و داشته فروشي سبزي دكان يعني
كه: ميكند نقل حكايتي عراقي نامة ازده روزبهان دربارة باز و

مÇيداد جÇال را ديÇده رخش نÇÇهاد كÇه فÇÇرشته دلبÇÇري او داشت
مÇيماليد شÇيخ پÇاي پÇري ديÇÇد كÇان سÇÇفيهي مگÇÇÇÇر HفاقÇÇÇÇات

و: رفت شكايت به سعد اتابك نزد ظرفيت كم آدم آن
داد امÇرد بÇه دين شيخ خود پاي فÇرياد ديÇن پÇÇادشاه اي  گÇÇفت

به بود آمده روزبهان شيخ عيادت به كه اماروزي ميانگارد, افترا را سخن آن اتابك
پسر آن كنار از را خود پاي بيدرنگ روزبهان ميخندد, لب زير و ميبيند خويش چشم
جسماني/ نه است روحاني نظرش كه ميكند ثابت امتحان اين با و مينهد آتش منقل در
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مÇصري ذوالنون همچون نامدار عارفان ديگر از جمال صاحبان با معاشرت عادت
ه/ ë2å (مÇتوفي غزالي احمد , ق) ه/ 29ë (متوفي نوري ابوالحسين ق), ه/ 2êë (متوفي
Hمخصوص است, مأثور و مشهور سعدي و عراقي و كرماني ين اوحدالد و سناÄي نيز و ق)
كه سعدي داشت/ ا كراه گفتن سخن از نبود منظوري جمال بر نظرش تا آوردهاند كه سعدي
از هÇم مÇيزيسته, دو آن مÇيان زمÇاني فÇاصلة در و بÇوده حÇافظ و روزبÇهان هÇمشهري
تسن از كه دفاع آن و حافظ, مقتدايان از هنر و فكر در هم و است روزبهان ارادتمندان
گويد: سعدي است/ يافته پژوا ك درديوانحافظ آورده عمل به شاهدبازي و بازي نظر
را صÇحرايÇي سبزة حيوان ديگر چو نه دوست دارم خط سبزه من كه دانند همه

را زيÇÇبا روي نÇÇبينند كÇÇه بÇÇود خÇÇطا خÇطاباشد نÇظر خوبان رخ بر گفت  كه

است: سروده حماسي لحني با حافظ و
آراسÇتهام هÇنر چÇندين بÇه كه بداني تا فاش ميگويم و بازم نظر و ورند عاشق

است/ شÇاعرمنشي زيباپرستي, از گذشته روزبهان و حافظ شبه وجه عمدهترين اما
روزبهان شعري آفرينش گرچه شاعرند; معنا تمام به و پرست سن Ôح معنا تمام به دو اين
انديشه از گرانبار و خيال و تصوير از پر نيرومند, رنگين, نثري ميكند; جلوه نثر در بيشتر

اصيل/ احساس و

/31 ص العاشقين, عبهر -1

كه ميدانيم آدم/1 و بهشت دارد: مظهر دو هستي جهان در زيبايي روزبهان نظر در
شدن سرشته و او خلقت باعظمت صحنة و آدم هبوط شكوهمند تراژدي و بهشت خاطرة
از ميآيد/ ذهن به <حافظ> كلمة با كه است تصاويري نخستين از عشق, شراب با او  گل
مسÇلم عشق اين و ميرود باال دوباره عشق نردبان با هبوطيافته آدم عارف, دو اين ديد
عÇالم در انسÇاني ديدة به گفت <مرا ميگردد: آغاز ظاهري زيباييهاي جاذبة از كه است
مÇظهر يك Hلزوم ميآيد چشم به آنچه و آمد/> صورت چشم در دل چشم نگر, انساني
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حافظ نظر در بلكه نيست, عذرا مريم يا مسيح عيساي همچون مĤب س تقد و معصومانه
و كنان> افسوس لبش و عربدهجوي نرگسش آميز, رنگ و وضع قتال است وشي <لولي

است/ چنين نيز روزبهان نظر در
كÇافري, ايÇن از مÇيداد, عشÇق را جÇهانيان جÇمال و حسÇن بÇه كÇه ديدم لعبتي چنين

و هÇاروت صÇدهزار چشÇمش طÇرف در كه اري عي شوخي, اقي, زر اري, مك رعنايي,

رخسÇارش رنگ قÇارون, و ابÇليس لشكÇر هÇÇزار زلفش حÇÇلقة در و بÇÇود مÇÇاروت

تÇبختر در نموده/ مباهات جمال و حسن به سما¾ در مشتري با و كرده خجل را زهره

بÇيزار مÇلكوت صÇومعة از را زاهدان رعنايي, به و كردي شكار شيران عشقش آهوي

بعد/ به ë ص العاشقين, عبهر -1

 كردي///1

از پيش و ميرود سخن هم عينالقضات آثار در كيش كافر معشوقة يا معشوق اين از
در اژدها با همپيالگي به را او با همنشيني و ميكند ياد خويش خونريز نديم از ج حال اينها

حالج/ منصور بن حسين به مربوط قسمت عطار, االولياي تذكر¸ رك: -2

مÇظاهر توأمان ات تجلي به را اين ف تصو اصطالح در مينمايد/2 همانند تابستان  گرماي
نمود/ تعبير ميتوان جاللي و جمالي

ميگويد: چه خود روزبهان ببينيم حال
تÇÇو? نگÇÇÇويي مÇÇÇÇرا كÇÇÇÇجايي از تÇو نكÇÇويي مÇÇرا جÇÇان اي  گÇÇفتم
نÇÇÇÇاسوتم رهÇÇÇÇنماي و قÇÇÇÇÇÇÇÇاÄد الهÇÇوتم تكردÇÇدس مÇÇÇن  گÇÇÇÇفت
بÇÇنماييم چÇÇهره جÇÇÇاي هÇÇÇÇمه در مÇÇÇÇاييم جÇÇÇÇهان در خÇÇÇÇÇÇلق اول
خÇلق هÇمه از جÇداست مÇا خÇÇلقت خÇلق هÇمه از مÇاست بÇه حÇق نÇÇظر

ايÇن قÇديم>?/// <آدم گÇنوسيان تعبير به يا كامل انسان به, Õمخلوق حق ل, او مخلوق
تضادها: جامع آن است

ازل نÇور لعلش لب از كه ديدم عروس آن گل نقش فطرت حسن جالل در جمالي سر

داشت/ اجل كمند در عشق فنا¾ عين در را قدسي ارواح
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گويد: كه دارد معنا همين نظير به نظر هم حافظ شايد
بÇود شكÇرخÇا لب در عÇيسويت مÇÇعجز بهعتابمميكشت چشمت آنكهچو يادباد

دگÇرنكرد نگÇاه و كشت نگÇÇاه يك بÇÇا مÇيكني زنÇده و مÇيكشي چگونه  گفتم

است: گفته نظم به روزبهان كه همچنان
دنÇÇدان در مÇÇانده انگشت سÇÇر خÇÇندان لب آن دست از اجÇÇÇل

روزبهان: از مطلب دنبالة
صورت در حقيقت عين و بود بيمكان صورت جانش صفاي صفات بديدم نيك چون

/1 ص , 8 ص العاشقين, عبهر -1

بود/1 بينشان السالم عليه آدم

پيچيده و مرموزگرا ذهني از و است غامض روزبهان زبان ميشود مالحظه كه چنان
گفته روشنتر اما داشته معاني همان به چشمي گوشة گرچه كه حافظ برخالف دارد, نشان
است مرمر صخرة يك روزبهان اثر كه كرد تعبير ميتوان چنين را دو اين تفاوت است/
را خود نقوش و امواج صيقليافته, لوحههاي صورت به صخره درديوانحافظهمان  كه
درهم گوهررا خا كو سنگو استكه گوهر چونمعدن يا كتابهايروزبهان ميدهد اراÄه
تماشا كشيده رشته به و خورده تراش شكل در را گوهرها درديوانحافظهمان اما دارد,

ميكنيم/
عوالمÇي همانندي و دو آن شخصيت شباهت از نشاني عارف دو تعبيرات شباهت
برگزيدهايم: كتابعبهرالعاشقين از كه تعبير و تركيب چند اينك كردهاند, سير كه است

بÇانگ شاهد, سحري, نالة گوي, ني ر ا عشق, فلك بام كنگرة خيال, آيينة حيات, آب

سرانÇداز, شريعت, كوي خرابات, ازل, حسن جم, نماي جهان جام ازل, بامداد الست,

غÇيوب, مÇيدان شÇهسواران خÇر, عشÇوه زلف, چÇين ديوانگÇان, سلسلة ملكوت, سر
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انس, مجلس قدس, گلشن قدسي, عقل عنبرفشان, سيمرغ, عشق, دولت دل, خلوتخانة

معشوق) معناي (در ترك راز, همدم جان, ديدة نور انس, منزل آدم, گل نگارخانةانس,

ميكنيم/ اشاره است حافظ از ابياتي يادآور كه روزبهان عبارات بعضي به ا كنون
آنگاه بازنشناسند, صنم از را صمد كنند, كافري معاصي در كنند بتپرستي خيال <در

(9ì ص (عبهرالعاشقين, عصريم/> طاماتيان گويند و كنند دعوي
گويد: حافظ

دارد صÇنم او و طÇلبيديم صÇمد مÇا بست كÇÇه بتوان طرف چه حافظ زجيبخرقة

(ë2 ص (عبهرالعاشقين, است/> عشق بندة شان ر Ôح <جان
گويد: حافظ

آزادم جÇهان دو هÇر از و عشقم بندة دلشادم خود گفتة از و ميگويم فاش

(ë2 ص (عبهرالعاشقين, بيمرگند/> <زندگان
گويد: حافظ

مÇا دوام عÇالم جÇÇريدة بÇÇر است ثÇÇبت عشق به شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز

منافق ريا كاران دربارة بقره, سورة 2åê آية ذيل البيان عراÄس درتفسير روزبهان
و كÇالمهم بÇحلو النÇاس يجذبون و هيأتهم زين¹ و لباسهم زبرج الخلق <يغري مينويسد:

االنام/> اعناق علي اقدامهم ليضعوا اقدامهم انتفاخ و ا كمامهم اقصرار و وجوههم اضوا¾
گويد: حافظ

بÇين آسÇتينان كÇÇوته ايÇÇن درازدسÇÇتي دارنÇÇد كÇÇمندها ع لمÇÇم دلق زيÇÇر بÇÇÇه

است/ شده نقل 7åë سال به تأليف الجنان, روح كتاب 3ìå Ç 3ì3 صفحات از اشعار -1

و كلمات با ميزيستهاند1 هفتم قرن در كه او پيروان و روزبهان به منسوب اشعار در
برميخوريم: ميآورد ياد به را حافظ كليشههاي و واژگان كه عباراتي
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دارد تÇÇابي تÇÇو زلف سÇÇر تÇÇاب مÇÇن كÇÇز سÇÇرگشتة شÇÇوريدة دل مسكÇÇين

بÇرآمÇد مÇÇهربان بس هÇÇوايش در ه ذر چÇÇون روزي تÇافت كÇه هÇر بÇر مهرش تاب ه يكذر

نÇهادهايÇم مÇهرت خÇط بر ماه چو را سر اوفÇتادهايÇم مÇاه تÇو مÇهر هÇواي در تÇÇا
ايسÇتادهايÇم سÇر تÇارك بÇه بÇردرت مÇا نشسÇتهاي شادي به تو سلطنت تخت بر
دادهايÇم بÇاد بÇر بيهده خا ك چو را خود مÇا روي آب بÇرد تÇÇو فÇÇراق آتش تÇÇا
بادهايم و بيجام تو مست چشم مست ما حلقهايم و بيبند تو زلف شست بست ما
فتادهايÇم محنت شب در كه بكن رحمي تÇو زروي را روزبÇÇهان ديÇÇده نÇÇور اي

مينمايد: تداعي را حافظ اشعار اين بياختيار  كه
بÇادهايÇم جÇام هÇمنفس و عشÇق هÇمراز دادهايÇم دست از دل مست بÇيغمان مÇÇا
ايستادهايم عذر به كه كن صاف باده شÇد گو مÇلول گÇر مÇÇا زتÇÇوبة مÇÇغان پÇÇير
اوفÇتادهايÇم راه ز و مÇيدهيم راه كÇانصاف دليÇل اي مÇددي مÇيرود تÇو از  كار

///
است: شده سروده هفتم قرن در كه روزبهان پيروان از زير اشعار و

رستي كه خودي پاي گل از آر بر ره يك خÇودپرستي قيد در دل اي باشي چند تا
///

پسÇتي انÇدرمقام بÇÇلندي يÇÇافتي چÇÇون جÇانان بسÇاط در گÇر جÇان سر از برخيز

مياندازد: حافظ معروف اشعار ياد به را شنونده و خواننده بيدرنگ
خÇودپرستي درد در بÇميرد بÇÇيخبر تÇÇا مسÇتي و عشÇق اسÇرار مگوييد مدعي با

///
پسÇتي خÇا ك به افتي سربلندي اوج مÇينديش كز ازآسÇمان جÇÇانان آسÇÇتان در

///
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رستي كه مبين يكنكتهاتبگويمخودرا نشÇيني بÇيمعرفت بÇيني عÇلم و فضل تا

ميخوانيم: است روزبهان پيروان از كه غزل همان در باز
هستي به رسي در تا زن قدم نيستي در

است: حافظ سخن اين يادآور عرفاني شايع مضمون اين  كه
هسÇتي و نÇيستي از رسÇÇتي كÇÇه بÇÇرو وانگÇÇه مسÇتي و زعشÇق دم يك خÇالي مÇباش دل اي

روزگار تا روزبهان پيروان مكتب آربري گفتة به كه كرد تصور ميتوان گونه بدين

/112 و 1å7 ص عرفان, و شعر مهد 1-شيراز

است/1 كرده جذب و جلب نيز را او و داشته ادامه حافظ
روزبهان است/ خدا> <مردان و الغيب> <رجال به ه توج عارف دو مشترك نكات از
ص 1å;تحف¹العرفان, ص (مثÂشرحشطحيات, ميكند ياد اوليا¾ مراتب و تعداد از Gكرار 

دي و آذر دانش, نشÇÇر مÇجلة قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا نوشتة شاعر> ابنعربي و عارف <حافظ مقاله رك: -2
/11 Ç 12 صفحة ويژه به ,ì7

تعبير به يا ركبان>2 اقطاب> ابنعربي تعبير به و اهللا رجال به اشاره درديوانحافظهم /(2
قÇدرت و عÇيانند و نÇهان كÇه كسÇاني است, فÇراوان غÇيوب> عالم <شهسواران روزبهان

دارند: انفس و آفاق در ف تصر
نÇظري از غÇايب و چشÇمي برابر در كار كه شيرين شهسوار اي لعبتي چه خود تو

تÇوست تازيانة رام فلك چو توسني كار كه شيرين شهسوار اي چهلعبتي خود تو

ص (تحف¹العرفان, االوليا¾> <مدين¹ نام به داشته نظر آرماني شهر يك به روزبهان
است/ حافظ ديگر> آدم و نو <عالم يادآور اين و ,(11ë

از نوري ميداشتم كه ات اربعيني در > كه است نقل روزبهان معاصر عرفاي از يكي از
نور آن كه غيب عالم از كردند معلوم چنانم بود, پيوسته آسمان به كه ميديدم شيراز خطة
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/228 و 38 ص نامه, روزبهان -1

گويد: كه است حافظ معروف شعر يادآور اين و است>1 روزبهان شيخ مبارك نفس
شد آخر غبار و رسيديم خورشيد به خويش كه دل از دهم آفاق به نور اين از بعد

و نباشد> خالي حق اولياي از من تربت <سر ميگفت: كه است نقل روزبهان ازخود

/1ê ص همان, -2

است حافظ شعر آن نظير اين و يافتم>2 چنين <والحق است: افزوده او نويس حال شرح
گويد:  كه

بÇود خÇواهÇد جÇهان رندان زيارتگه خÇواه كه همت گذري چون ما تربت سر بر

ات شطحي روزبهان كه است ج حال منصور ستايش عارف دو مشترك نقاط از ديگر
است/ كرده ياد نيكي به وي از مورد دو در هم حافظ و كرده شرح را وي

شÇده كشÇته ابÇتال مÇنزل در غÇيرت سÇيف بÇه كÇه عشق> <شهيد به روزبهان اشارة
جزو گلندام د محم كه است يافته حافظ نامة زندگي در هم بازتابي (2ë ص (عبهرالعاشقين,

است/ كرده ذ كر نيز را هيد> الش> حافظ القاب



است/ شده چاپ 137ê آذر و آبان چيستا, مجلة در نيز و 137ê شهريور و مرداد , دانش نشر مجله در مقاله اين #

ايراني# عرفان و عطار

كÇم دست را او و شده ظلم او به هم روي بر و است گون گونه داوريها عطار دربارة
و كÇردهانÇد مÇعرفي پÇرگو و درازنÇفس مÇردي را عÇطار ما معاصران از بعضي  گرفتهاند/
است گويايي نمونههاي كه آوردهاند ÇÇ اوست آثار بهترين كه ÇÇ او مثنويهاي از شواهدي

عشقم <شور گويد: عطار خود يغما/ مجلة نوزدهم دورة شمارههاي در حميدي مهدي دكتر مقاالت رك: -1
/(371 ص نامه, كرد>(مصيبت پرگوي اينچنين

است? همان عطار آيا اما اسهاب/1 بلكه اطناب از
و مÇيكند نزديك اعجاز به را ايجاز گاهي درمثنويهايش عطار همين اينكه نه مگر
با نيز بعضي مينمايد? ادا لفظ سادهترين و خوشترين و كوتاهترين در را معاني واالترين
نشÇان را او مميزات و مشخصات بيآنكه كردهاند, تعريف را عطار آميزي تعارف الفاظ
نخست نمود/ ارزيابي را آثارش و كرد دنبال مسير سه در بايد را عطار من گمان به دهند/
از پيش البته فارسي/ زبان به است صوفيه احوال آثارو مÆلفان بهترين از يكي عطار اينكه
نگÇاريهاي نامه Ç زيست تك در نيز و انصاري عبداهللا خواجه درطبقاتالصوفية عطار
بÇا غÇيره) و ابوعبداهللابنخفيف,اسرارالتوحيد,فردوسالمÇرشديه سيرة Âمث) عارفان
هÇمچون پÇرمايهاي مجموعة كه بود عطار اما ميشويم آشنا صوفي آن يا اين حال شرح
و گويا و شيوا فارسي به اوست, زمان تا عرفاني المعارف داير¸ نوعي كه االوليا¾, تذكر¸

كرد/ ايراني پيش از بيش را عرفان و آورد پديد  گيرايي
و بÇلند قصههاي پرداختن Hمخصوص و برد پيش را عرفاني مثنوي عطار اينكه دوم
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سÇنايي او از پÇيش كه است درست كرد/ باب را صوفيانه محتواي داراي كوتاه تمثيلهاي
عرضه است بينظير شاهكار دو كه را المعاد الي المبدأ العبادمن وسير الحقيق¹ حديق¹

فارسي ادب در چهبلند) كوتاهو داستانهاي (چه داستانسراييعطار فيالواقع اما بود/  كرده
داسÇتاني مÇايههاي از سÇريعي انداز چشم به بخواهند كه كساني و است بينظير Hمجموع
مرحوم نوشتة وتحليلآثارعطارنيشابوري نقد و شرحاحوال كتاب به شوند آ گاه عطار

/13ì9 زوار, نيا, صنعتي فاطمة عطار, مثنويهاي تمثيالت و قصص مĤخذ رك: -1

ولي كردهاند1 كار عطار قصههاي مĤخذ روي هم كساني كنند/ رجوع فروزانفر الزمان بديع
در گسÇتردهاش مÇطالعات و مÇعلومات از عطار كه است مسلم است/ باقي نا گفتهها هنوز
از او استفادة اما كرده, استفاده نيز داستانسرايي براي منبعي عنوان به صوفيه آثار و احوال
فرامÇوش صحنههاي آن كرد/ فراموش نبايد را روزمره مشاهدات نيز و عاميانه فرهنگ
قÇول از را نگÇفتني حرفهاي تا درميآورد رفتار و گفتار به را ديوانگان عطار كه نشدني

است/ شده فراهم بازار و كوچه از مايهاش بيشتر بگويد آنان
در كه است نقشي داردو عرفاني قصيدة غزلو رباعيو از عطار كه سهمياست سوم,
را رباعي و قصيده در بحث ما است/ داشته سهقالب اين در صوفيانه انديشة تعبير پيشبرد
و انÇوري و كÇرد آغÇاز را آن سÇنايي كه داريم تأ كيد عرفاني غزل بر اما نميكنيم, دنبال
مجرايديوانعطار از عاشقانه) (قلندرانه, عرفاني غزل اما نمودند, دنبال تاحدي خاقاني
و ولي اهللا نعمت شاه سپس (و حافظ و سعدي و اوحدي و عراقي و مولوي بهامثال كه است
بÇا كÇه است عطار غزليات در مييابد/ ادامه جامي تا و ميرسد ديگران) و مغربي شمس
غزل تعبيرات نمونههاي نخستين از برخي و ميشويم آشنا شوريده شاعر اين گرم نفس
از است نمونهاي ( كه گستاخانه شطحيات به مييابيمو باز ÇÇ شد كليشه Gبعد كه ÇÇ را عرفاني
آنكه با و مينمايد جاذب و عادي غير برخي هنوز كه برميخوريم گفتار) در مالمتيگري
همين در است/ نگرديده فرسوده و مبتذل شده تكرار فارسي شعر ديوانهاي در قرنهاست
چÇه عÇارف شÇاعران و عطار كه آيد پديد پرسش اين خواننده ذهن در است ممكن جا
ايÇن اجمالي پاسخ داشتهاند? كفرآميز يا عاشقانه يا بزمي عبارات از استفاده به اصراري
ديگري شكل كه است نيرومندي و تند و حاد احساسات بيان تعبيرات, گونه اين كه است
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شÇوق بÇه را مبتدي سالكان و ميراند را نامحرمان آنكه ضمن نيافته, اظهار و بروز براي
گÇريز مÇاية قشÇريان براي بروند/ پيش آن تفصيلي و نهايي معني درك براي تا ميآورد
از است شÇدن رهÇا نÇيز شÇاعر شÇخص بÇراي و بÇرانگÇيز, اشتياق ان مستعد براي و است

دروني/ فشارهاي
ايÇن بÇراي و بÇرميگرديم فÇارسي شÇعر در عطار موقعيت اهميت به ديگر بار حال

دارد/ ما گذشتة ادب مجموع در موقعيتي چه عرفاني شعر Âك ببينيم نخست بايد منظور
ايرانيان شعوبيگري/ از است جلوهاي نخست مرحلة در و اول درجة در فارسي شعر
آنكه با نشدندو عربي فرهنگ مقهور اسالم, پذيرفتن وجود با كه بودند مسلمان ملت تنها
كردند/ حفظ هم را فارسي دادند انجام عربي زبان و عربي ادبيات براي را خدمت بيشترين
شÇعر بÇخشيد/ فÇارسي زبان به چندان دو نيرويي و قوت عربي و فارسي درآميختن بلكه
كمال و اسالمي) Ç (ايراني داشت ملي جنبة كل در و شد آغاز صفاريان دستگاه در فارسي
در روز به روز درباري مداحانة شاعري و شعر اما است/ فردوسي شاهنامة آن اول مرحلة
مÇرد ايÇن است/ نÇاصرخسÇرو آن عÇليه كامل عصيان مظهر و ميرفت فرو بيشتر ابتذال
باطني اجتماعي و فكري نهضت نويسندة و گوينده بهترين كه عقيده, صاحب و بااصول

داد/ قرار سياسي مرام و آرمان خدمت در را شعر است, (اسماعيلي)
و شعوبي نهضت عباسيان, مجدد گرفتن قوت و سلجوقي تركان غلبة ايام همين در
بروز و ظهور مجال شعر در عرفان ديگر سوي از اما ميكشاند, ضعف به ايران در را باطني
فكري نهضتهاي ماندگار و مثبت عناصر خود كه دارد وسيعي دامنة چنان عرفان مييابد/
شÇاعري او است, ميدان اين قهرمان سنايي كند/ حفظ ميتواند هم را پيشين اجتماعي و
را خويش ابداع و سخنوري قدرت تمام و شوريد درباري شعر و دربار بر كه بود درباري
ابÇونعيم چÇون عÇارفاني كÇرد/ صÇرف عÇرفاني نوپاي ادب پروردن و دادن رشد راه در

است كÇرده بÇحث شÇعر بÇودن مشÇروع بÇه راجع كه است متشرع صوفي اولين Gظاهر اصفهاني ابونعيم -1
/(3ë9 ص ق, 13ìå , 8 و 7 ج دمشق, االدبي, و العلمي المجمع المجل¹ (رك/

/ì و ë شمارة ششم, سال دانش, نشر پورجوادي, نصراهللا دكتر حرام>, شعر حالل, <شعر مقالة رك/ -2

كÇرده آن آمÇادة و كÇوبيده را جÇاده او از پيش غزالي2 محمد و غزالي احمد و اصفهاني1
مÇقدار بÇه را كار تنه يك سنايي و گردد واقع شرع اهل مقبول هم روي بر شعر كه بودند
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ادب خÇصوصيات تÇمام سÇنايي شÇعر در يÇافت/ هويت عرفاني شعر و بÔرد پيش زيادي
كيفيت بر عالوه و ميخورد چشم به آشكارا يافت شكوفايي بعد قرنهاي طي كه عرفاني
نظامي و خاقاني همچون او پيروان سنايي از بعد دارد/ نيز چشمگيري كميت قبول, قابل
كÇوبيدهتر را جÇاده غÇزليات) بÇعضي (در انوري و ومخزناالسرار) غزل و قصيده (در
عمرش از كوتاه مرحلهاي در حتي سرودو عرفاني شعر فقط كه بود عطار  كردندوسرانجام

نبود: درباري شاعر نيز
نسÇÇÇÇفتم مÇÇÇÇن دنÇÇÇÇيا بÇÇÇÇهر از ري Ôد نگÇفتم كس دحÇÇم خÇÇويش عÇÇمر بÇÇه

تحقق زمان) آن تا شاعر و شعر تغذية (منبع دربار از استقالل كه است عطار شعر در
فرماليسم از شعر و ميگردد, آشكار فارسي شعر مردمي رويكرد و مردم چهرة و مييابد

ميگرايد/ معنا به بيشتر و ميگيرد فاصله
انديشه بيان خدمت در را شعر معدودش رباعيات در كه بود خيام تنها عطار از پيش
كÇه چÇنان كÇرده, پÇيروي نيز خيام سرايي رباعي شيوة از عطار Hتصادف بود/ گرفته كار به
از عÇطار گرچه كه بيفزايم اينجا در است/ عطار آن از خيام به منسوب رباعيات از برخي

/272 ص نامه, الهي رك: -1

و حسÇرت و وحشت و حÇيرت بÇيان در خÇود امÇا است,1 كÇرده يÇاد تÇعريض بÇه خيام
دنيوي زندگي بر تكيه بودن پوچ و سرنوشت بودن سهمگين و آرزوها قصر فروريختن
جان> <درياي به كه چرا نميماند خيامي گونة بنبست نوميدي در اما است, خيام همنواي
و ميگويد ترك را عقل غزالي شيوة به عطار كه است اين ديگرشان تفاوت است/ يافته راه
در تفكر شيوة چهار از و است مسلك عقلي خيام آنكه حال ميجويد, راه عقل وراي به
هرچند است متمايل فيلسوفان به فيلسوفان) و صوفيان باطنيان, (متكلمان, خودش زمان
طÇريق (از هÇم فÇلسفه رد ارسÇطو, قÇول بÇه كÇه ميدانيم اما مييابد; سردرگم نيز را آنان
واقÇع (در كÇرده رد را عقل آنكه عين در عطار اما است/ فلسفيدن نوعي خود استدالل)
و بوده فلسفي نيرومند تفكر داراي ولي ندارد) قبول را خودش زمان استداللي روشهاي
آثÇار ديگÇر و مثنوي اين به توجه با و هويداست, مثنوياسرارنامه در بهتر همه از اين
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ميسرايد: دانشمندگلشنراز سرايندة كه است عطار خالق انديشة از سرشار
نÇايد عÇطار چÇÇون قÇÇرن درصÇÇد نÇايد كÇÇه عÇÇار خÇÇود شÇÇاعري زيÇÇن مÇÇرا
و مÇطالعه اهل و دانشآموخته مردي وي كه چرا نيست عجيب عطار فلسفي تفكر
بÇوده روحÇي وسلوك عملي زندگي در وسيع تجارب داراي و طبيب, و حكيم و تحقيق
انسÇاني پÇندار و كردار شگفتيهاي از پرده مثنوياتش حكايات بعضي در كه چنان است,

ميدهد/ دست به خويش عصر اجتماعي اوضاع از گرايانه واقع شواهدي و برميدارد
كه گونه آن عرفان و تصوف كه داشت نگه مخفي نميتوان و پذيرفت بايد هم را اين
انÇقالبي و شÇورشي امÇا است انتقادگر اجتماعي لحاظ به گرچه يافته ظهور ما ادبيات در
<نفس ضبط دنيوي>و <جيفة به بياعتنايي دون>و <دنياي مذمت به عارف شاعر نيست/
مغول حملة آستانة در چنان مسلكان صوفي كرد/ بايد چه نميگويد اما ميكند ا كتفا اماره>
فÇقط ديÇدند, مغوالن وسيلة به را مقدسات تمام شدن پامال وقتي كه بودند باخته را خود

/ 81 ص ,1 ج جويني, جهانگشاي -1

مÇوضوع الهÇي> <بينيازي آنكه حال ميوزد>1 كه است الهي استغناي باد <اين  گفتند:
و او بÇه مÇيكرد احسÇاس كه بود مسلك صوفي آدم آن خود اين فيالواقع نبود, تازهاي

نيست! نيازي ديگر پندارهايش
نÇفي را اسالم ماقبل ايران كه آنگاه يكي بود, گذرانده را نفي مرحلة دو ايراني تفكر
به ديگر بار كه كرد نفي را خالفت دستگاه اسالم كه آنگاه ديگر بپذيرد, را اسالم تا  كرد
يÇاد بÇه هم را خود گذشتة ميراثهاي كه مسلماني ايراني يعني <خود> اين و بازگردد خود
آيين هم و ميكند نفي را آن ترك وابستگان و خالفت رسمي مسلماني هم اما ميآورد,
گذشتة كنيم تصور كه است احمقانه اين البته مسلمانم>/ نه گبرم <نه را: خود اسالم از پيش
در گفتهانÇد اينكه و ماند, باقي عرفان در آن ماندگار عناصر خير, شد/ نابود كلي به ايران
برداشت آنكه شرط به نيست حقيقتي از خالي است آشكار ايراني روح تجليات عرفان

باشيم/ نداشته گفته اين از شوونيستي
در كÇم دست يÇا پÇيوست وقÇوع بÇه ارزشها سيستم و اخالق در اثبات و نفي همين
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از كÇه است كÇنندهاي خÇيره صحنههاي همان اين و داد رخ حالت اين متفكران ذهنيت
غزليات در Hخصوص عرفاني شعر در زاهد> آمدن خرابات به خانقاه <از و شكني> <توبه
نيز اهللا نعمت شاه و مغربي شمس و حافظ و عراقي و سعدي و مولوي بعدها ميبينيم/ عطار

كردهاند/ تكرار را مضمون همان
يك و است هÇمين مÇضمونش باشد صنعان شيخ كه عطار داستانسرايي شاهكار اما
است/ كرده تصوير صورتي دلكشترين به را رواني انگيز شگفت چرخة و دوري فرايند
در HالبÇغ سالكان كه فرق اين با ميشود و شده تكرار كه قرنهاست جاوداني داستان اين

است/ انساني نفس ارتقاي و تحول حكايت صنعان> <شيخ ميمانند/ راه نيمة
دارد راز و رمز رنگ عرفاني ادب Hخصوص قديم ادبيات در خارجي عيني واقعيتهاي

مييابد: كوژ و كاژ صورت و
آمÇدهست بÇازار سÇوي كÇف در دشÇÇنه آمÇدهست عÇيار مÇÇعشوق كÇÇنم چÇÇون
آمÇدهست خÇونخوار و خÇونريز الجÇرم است دل خÇÇÇÇون تشÇÇÇÇنة او دشÇÇÇÇÇنه
آمÇÇدهست زنÇÇهار بÇÇه او تÇÇيغ پÇÇÇيش تÇÇيغ و كÇÇرباس بÇÇا روز هÇÇر صÇÇبحدم
آمÇدهست پÇديدار دعÇÇوي ايÇÇن انÇÇدر كسÇÇي هÇÇر و است فÇÇارغ زجÇÇÇÇمله او
آمÇدهست پÇندار مÇحض كس هÇر قسÇم عشÇق راه در بÇÇنگري تÇÇو چÇÇون ليك
آمÇÇدهست عÇÇطار قسÇÇم وي از آنÇÇچه مÇÇيبنگرم چÇÇون نÇÇيست فÇÇناÄي جÇÇز
(37 ص (ديوانعطار,
بشريت اوصاف نفي و جالليه اسماي ظهور ميفهمد? چه غزل اين از متصوف يك
منظور است ممكن ميپذيرد آنكه ضمن تاريخي تتبع با محقق يك اما سالك/ و مريد از
واقÇعيت از طرحÇي غزل اوايل انگيز خوف تصوير وراي در اما باشد, بوده همين شاعر
مغولي آدمكش يك دست به عطار قتل كه است اين جالب مييابد/ را روزگار آن تاريخي
كه است شكلي چه ديگر <اين گفت: او به عطار كه شده نقل افسانهاي صورت اين به نيز

/1ìì ص ,1 ج بهبهاني( كرمانشاهي), علي محمد آقا خيراتيه, رسالة -1

ميشناسم>/1 را تو آيي در صورت هر به كردهاي? تجلي
منتقم و قهار اسم مظهر در خداوند كه است اين حرف اين معناي عرفاني اصطالح در
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همين به باشد آمده بيرون عطار دهان از سخن اين ا گر Hمسلم و است كرده جلوه مÔميت و
همچون كه است شرق تاريخ خونريز حقيقت تصور, و تصوير اين پشت در اما معناست/

مينمايد/ رخ مرگ و انتقام قسيالقلب النوع رب
خاطرهها از كولهباري كه بگويم هم را اين آمد ميان در شرق> <تاريخ كلمة كه ا كنون
بر است, كرده پيدا تحول و تخمير و يافته شكل تغيير بارها و بارها كه ذهني رسوبات و
تلفيقي مكتبهاي پيدايي مجال همين و ميكند سنگيني كهن ملل و شرقيان ما روح و فكر
< كوروش> و <ذوالقرنين> با را <اسكندر> ما كه آنجا است/ آورده پديد تاريخ طول در را
افالطون و ارسطو به كه آنجا ميآميزيم, <جمشيد> با را <سليمان> و سليمان> <مادر با را
كÇه آنÇجا خالصه طور به و دادهاند/// مظلوم و ناشناخته الهي رسوالن قيافة فيثاغورث و
در ميشود, آميخته هم در هندي و ايراني ميراث با اسكندرانيات و اسراÄيليات و بابليات
شدي بيرون تا ميكند تقال و ميزند س فن س فن قرون بار زير كه ماست روح اين حقيقت
و عÇرش نÇزد خود مسير در سالك و كرده جلوه عطار نامة درمصيبت حالت اين بيابد/
(مÇثل طÇبيعي پديدههاي و باطني قواي و پيغمبران و اربعه عناصر و فرشتگان و  كرسي
تا است رفته هستند) قديم اقوام معبودهاي كه جانوران/// و زمين و آسمان و ماه و آفتاب

كند/ هدايت  كسب
مكتب از متأثر را ايران عرفاني شعر عرب معاصر محققان بعضي اينكه آخر  كالم

العربي/ ابن الحكم برفصوص عفيفي ابوالعال¾ تعليقات مقدمة -1

بايد آن, لوازم و وجود وحدت نظرية عقلي ارزش از نظر صرف پنداشتهاند/1 ابنعربي
فÇارسي زبÇان در است آمÇده ابÇنعربي از بÇعد فارسي عرفاني شعر در آنچه تمام  گفت
و صÇاحبنظران بÇزرگترين از يكÇي جامي, كه چنان داشته; سابقه ديوانعطار Hمخصوص
و اذواق حÇقايق و تÇوحيد اسÇرار قÇدر <آن گÇويد: فارسي, ادب و نظري عرفان مطلعان
ايÇن از يك هيچ سخنان در يافته اندراج عطار) (يعني غزليات و مثنويات در كه مواجيد

/ë97 ص اطالعات, انتشارات االنس, نفحات -2

از عطار استو مستقلي مقولة فارسي عرفاني شعر ذوقي حكمت نميشود>/2 يافت طايفه
است/ آن عالي مظاهر
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است/ شده چاپ 13ì8 آبان Ç فروردين ,2 و 1 شمارههاي ششم, دورة معارف, مجلة در مقاله اين #

هجري# هفتم قرن تا اسالم عالم در توحيد مسÃلة سير
نوشتةعثماناسماعيليحيي

مه مقد

(از يحيي عثمان اهتمام به بار لين او كه است ابنعربي م مه آثار از االلهيه التجليات

از شÇماره نÔه در ابنعربي) آثار زمينة در Hمخصوص اسالمي ف تصو ل او قدر صان متخص
يك به دانشگاهي نشر مركز Gاخير بود/ رسيده چاپ به (19ìì Ç 7 مجلةالمشرق(بيروت,
يحيي عثمان خود نظر با و چاپ همان اساس بر را كتاب اين و زده دست ارزشمند اقدام
صÇورت بÇه مÇجلد دريك كÇرده ه هيÇت ايشان شخص كه دقيقي و ع متنو فهارس با همراه
و فلسفي مطالعات و تحقيق اهل خاص ه توج مورد Hممسل كه است نموده عرضه زيبايي

گرفت/ خواهد قرار عرفاني
بÇه (ë7 Ç 83 (ص آن از بÇخشي در كÇه دارد مهاي قدÇم كÇتاب ايÇن بر يحيي عثمان
و سÇلفيان معتزله, ديدگاه از Hخصوص اسالم عالم در را توحيد مسÃله سير فشرده صورتي
مشكالت از روشني تصوير است توانسته خوبي بندي جمع با و ميكند بررسي فه متصو
ل مستق بخش اين چون دهد/ دست به هجري هفتم قرن تا آن حلهاي راه و توحيد انديشة
فارسي ترجمة Âذي آمد, سودمند نظر به و بود, مه مقد آن ديگر مطالب حتي و كتاب آن از

ميگذرانيم/ خوانندگان لحاظ از را آن
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اسالم دين در توحيد جايگاه
شهرت حقيقت در است/ آن صكنندة مشخ شعار اسالمو اصلي و عمده عقيدة توحيد
و دانشها كه همچنان است, توحيد دعوت كه بوده اين به اديان تاريخ در دي محم رسالت
كÇه حÇال هÇمان در امÇا است/ شده شناخته عنوان همين به اسالمي ة صوفي باورداشتهاي
يÇعني است, مÇحض نظري مسÃلة يك ماتÔريديان و اشعريان Hخصوص كالم در <توحيد>
قÇضية هÇمين نÇقلي, و عقلي داليل باآوردن الهي وحدت بيان و تحقيق از است عبارت
كامل آ گاهي و وحدت از است كاملي آزمايش منزلة به صوفيانه معارف عرصة در توحيد

<حلواي كه هست مشهور عبارتي ايران ر متأخ عرفاي بين معنا اين در است, چشيدن معني به ذوق كلمة -1
م/ Ç نداني>/ نخوري تا تنتناني,

تÇجربة و ذوق1 گÇفت, بشÇود ا گر ل, او درجة در توحيدي صوفيانة موضعگيري آن/ بر
چيز/ همه در بودنش ساري و چيز همه از بودنش مطلق در است الهي وحدت مستقيم

قرآن نظر در و آنهاست همة مشترك قدر و اديان همة اساس توحيد كه نيست شك
دعÇوت سÇاية در تÇوحيد اينكه اال انبياست, بعثت و آسماني وحي اصلي غرض توحيد
ديÇدگاه است/ درآمÇده صي خÇمش و نÇوآيين صÇورت بÇه و يÇافته جديد مفهوم دي محم
است, اسÇالمي شعاير و شريعت قوانين منبع نيز و عقايد ساير سرچشمة اسالم توحيدي
ويژة نظريات دارد, توحيد رنگ همه انسان و هستي خدا, موضوعات در اسالمي انديشة

مييابد/ جريان خالق وحدت از همه بشر نوع و عوالم و اديان وحدت در اسالمي

اسالميان نزد توحيد نظرية
سنت اهل Hخصوص مسلمانان نزد آن الت تحو و توحيد نظرية وارسي هنگام محقق
صÇوفيان/ و سلفيان معتزليان, است: داشته ي مهم نقش توحيد گروه سه نزد كه درمييابد
مÇزرعة و انÇديشه فÇعاليت بÇراي گشÇادهاي ميدان توحيد گروه, سه اين از يك هر براي
عÇلمي مÇيراث گÇروه سه از يك هر و است بوده فكري ابداع و توليد براي حاصلخيزي

است/ گذاشته باقي خود آيندگان براي توحيد مسÃله پيرامون جامعي و عميق و اصيل
و سÇلفيون و معتزله بزرگان آراي خالل از زحمتي هيچ بدون اسالمي انديشة خ مور
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هÇم كÇه دريÇابد را مÇثبت تÇفكر واقÇعي صÇورتهاي ميتوانÇد توحيد مباحث در ه صوفي
نظرية يك قالب در سپس و است, اسالمي موضع و موضوع در آن مواد هم و مشكالت
يابد تطبيق اجتماعي و اخالقي و ديني زندگي گونا گون جنبههاي به ميتواند كه عمومي

است/ شده ريخته

معتزليان نظر در توحيد
مشكÇالت سÇنت اهÇل وÇج در كه بودند معتزله سران بار نخستين كه ميآيد نظر به
بر توحيد نظرية پايه گذاران و پيشاهنگان جملة از ايشان هم برانگيختندو را توحيد مسÃلة
عÇالم در را خود توحيد مبدأ و اصل كوشيدند خالصانه كه بودند استوار هاي نظري شالودة

سازند/ متحقق يكسان به سياست و انديشه
جÇز اعÇتزال كÇه است مÇعتزلي مشÇهور اصÇل پÇنج از يكي توحيد كه ميدانيم همه
عدل, توحيد, از: است عبارت مزبور اصل پنج نيست/ كامل آن از دفاع و آن به با گرايش

منكر/ از نهي و معروف به امر المنزلتين, بين منزل¹ وعيد, و وعد
ديÇني آراي هÇمة اصÇل تÇوحيد عÇقيدة كه است اين مالحظه درخور نكتة اينجا در
نيست/ رÅيت قابل خدا اينكه و قرآن, بودن مخلوق و خدا, ذات صفاتو در است معتزله
ارادة آزادي و الهÇي عÇدل در ايشان مباحث با استواري پيوند توحيد عقيدة همين نيز و
خود ذات در كه توحيد مبدأ گونه بدين دارد/ منكر از نهي و معروف به امر لزوم و انساني
سطح در عملي حلهاي راه اساس اسالمي انديشه گران نظر در است الهوتي انديشة يك

است/ اجتماعي و اخالقي
نبودند, توحيد به قاÄالن تنها يا توحيد به قول كنندة ابداع معتزله كه است آن حقيقت

خاص برداشت يا دريافت اين در معتزليان اما است/ مسلمانان عمومي شعار توحيد چون
را ايشÇان عقايد تاريخ در لذا بودند, ممتاز اسالمي ق رف ديگر از الهي وحدت از دقيق و

اهÇل است, شÇمار بÇه ايشÇان از و بوده معتزله دوستدار كه شيعي معروف عالم الهدي× علم مرتضي سيد -1
م/ Ç مرتضي/ امالي رك: مينامد/ عدل> و توحيد <اهل را اعتزال

است/ بوده ايشان مباهات و افتخار ماية اين و ناميدهاند توحيد>1 <اهل
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تÇفكر بÇنياد و مÇباحث محور الهي وحدت وااليش و پااليش به تأ كيد و پايداري
در تÇوحيد اصل از طرفداري به شديد عالقة كه همچنان است, ات الهي مساÄل در معتزله
مÇقاالت در اشÇعري ميگرفت/ بر در را آنان عملي فعاليت اجتماعي, و فردي زندگاني
و تÇلخيص صÇورت بهترين به توحيد در را معتزله آراي كه آورده نص چند االسالميين

ميكنيم: نقل و برگزيده را اين جمله آن از كه ميكند, تصوير
شخص و جسمنيست خدا نيست/// او همانند چيزي است, واحد خدا كه درستي به

مكاني در كه گفت نميشود و نميگذرد او بر زمان نيست/// عرض و جوهر و نيست///

مÇتصف بÇاشد حÇدوث بر دليل كه مخلوقات صفات از يك هيچ به و مينمايد حلول

هيچ به و نميكند/// درك را او حواس پسر/// نه است پدر نه نيست/// محدود نميشود,

او بر پندار و نمييابند در را او ديدگان نميبينندو را او چشمها نيست/// خلق شبيه  گونه

نÇه اما است, زنده و توانا دانا, نيست; اشيا¾ همچون اما است, <شي¾> نمييابد/ احاطه

و نÇيست قديمي او از غير است, قديم تنها او زندگان/// و توانايان و دانايان اين مانند

و نÇمونه كÇردن پÇديدار بÇراي و نكÇرده ياريش كسي آفرينش براي نيست/// خدايي

است/ نداشته سرمشقي

نفوذ ميزان جهتي از زيرا دارد/ يت اهم بسيار ÇÇ نيست كم كه آن امثال و ÇÇ نص اين
از را آنÇان غÇوررسي و بÇرداشت و مÇيدهد نشÇان مÇعتزله مÇباحث رادر فÇلسفي الفÇاظ
<جوهر>,<عرض>, <شخص>, كلمات Âمث مينماياند, فكريآنزمان  گرايشهايغالب
و فÇلسفي حÇوزههاي در ويÇژه بÇه و دارد فلسفي ن معي معاني حدوث> و <قدم <حلول>,

است/ بوده رايج آن از پيش و عصر آن كالمي) =) الهوتي
ديگÇر بÇرابÇر در را مÇعتزليان تÇوحيدي مÇوضعگيري مهم نص اين ديگر جهت از
صفات از يك هيچ به <خدا/// است: آمده كه آنجا Âمث ميدارد, معلوم فرقهها و مذاهب
درنÇمييابند> را او ÖدگانÇدي و نÇميبينند را او <چشمها يا نميشود> متصف مخلوقات///

است/ سنت اهل با مخالف
عقيده كه است مسيحيان مقابل در پسر///> نه است پدر نه ///> است: آمده كه آنجا و
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بÇا بÇرابÇر جÇوهر در و شده زاده او از روزگاران از پيش كه خداست فرزند مسيح داشتند
اوست/

اسÇتقالل مÇنظورشان نكرده> ياريش كسي آفرينش, <براي است: آمده كه آنجا و
پÇديدار <براي است: آمده كه آنجا و است, معنوي يا مادي وسايط نفي و خلقت در خدا
است افالطوني> ثÔل Ôم> نظرية با معارضه منظورشان است> نداشته سرمشقي نمونهو  كردن
بر زيرين صورت اين كه است قاÄل نامحسوس عالم در مثالي محسوس, شي¾ هر براي  كه

است/ شده پيدا آن وسيلة به و برين ز مثال آن حسب
بود گفته افلوطين كه است <فيض> نظرية رد است> <آفريننده خدا اينكه بر تأ كيد و

بودند/ گرفته او از مسلمان فيلسوفان و
HمنÇض آن, از دفÇاع و الهÇي وحÇدت تÇثبيت بÇر مÇعتزله افÇراط كÇه نÇماند پÇوشيده
عÇنصر دو از مÇتشكل را الوهÇيت كه است مجوس گرايي دو عليه ص مشخ موضعگيري
است اهريمن آن مظهر كه ظلمت) =) شر و است اورمزد آن مظهر كه نور) =) خير متضاد
سه از متشكل را الوهيت كه است مسيحيان گرايي سه عليه موضعگيري نيز و ميشمردند,

ميانگاشتند/ القدس روح و ابن و اب اقنوم
عÇرصههاي در اعÇتزال سÇران زحÇمات حÇاصل بÇه اعتراف رغم علي و همه اين با
و است قاصر الهي ذات مورد در ايشان نظرية كه است اين حقيقت ادب, و علم و انديشه
د مقي خدا دربارة ايشان انديشة نيست/ دربرگيرنده كاملو نيز وحدت باب در ايشان نظرية
ميداشتند/ ه منز ÇÇ اطالق قيد ي حت ÇÇ قيدي هر از را الوهيت كه بود بهتر و است, اطالق به
پژوا كهاي كه شد پيدا بزرگي مشكالت توحيد, مسÃله در معتزليان قول از گونه بدين
<مخلوق الهي>, <رÅيت از: عبارتند مشكالت آن و داشت اسالم جهان همة در عميقي

الهي>/ <صفات و قرآن> بودن
جوهر در و ندارند انساني عقل وراي در حقيقتي الهي صفات كه بودند آن بر معتزله
ه كمالي نÔعوت عنوان به و ميكند انتزاع خودش از فكر كه دي مجر معاني از عبارتند خود
آن به موصوف واقع در خدا اينكه اما ميبرد, كار به آن متعالي ماهيت سو مقد ذات براي

ميشود/ منجر ÇÇ است آن از ه منز خدا كه ÇÇ ناخوشايند كثرت نوع يك به باشد صفات
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الهÇي پÇديدههاي عÇنوان بÇه ه تÇالب را كريم قرآن جمله از و آسماني كتابهاي معتزله
حادث و مخلوق هستي پديدههاي ديگر مثل پديدهها اين اينكه اال ميشمردند, برجسته
از غير اينكه (يعني قدما د تعد عقيدة به انجيل و تورات و قرآن ازليت به اعتقاد و است,
اديÇان =) سÇامي تÇوحيد اعÇتقاد بÇا كÇه مÇيشود كشÇيده است) هم ديگر قديم چند خدا

دارد/ منافات ابراهيمي)
چÇون آخÇرت, چÇه و دنيا در چه بودند منكر كلي به معتزليان را الهي> <رÅيت اما
و ميسازد/ محدود ه ماد و مكان و زمان كمربند در را خدا ذات و است عقلي محال مستلزم

مينمودند/ تأويل شده وارد موضوع دراين كه را ديني نصوص آن
دارد/ تناقض ذات وحدت با معتزله نظر به الهي صفات گونگي چند و گانگي چند اما
<الوهيت> از را ذات ا گر و ذاتاند كماالت تجلي و ظهور محل حقيقت در صفات ولي
ذات از ه ثبوتي صفات گاه هر روشنتر عبارت به ماند? خواهد آن از چه ديگر سازيم برهنه
و عÇبادت در چگونه ميشود? فهميده چگونه خالق با انسان پيوند گردد نفي تعالي حق
تÇفسيرپذير آيÇا HيقÇدق آفÇرينش پديدههاي حتي بست, آرزو و اميد ميتوان پارسايي

بود? خواهد
از را شÆون و نÔعوت و صفات همة يعني بپنداريم, صفات از برهنه را الهي ذات ا گر
و گل نه و هست آن درون آبي نه كه بود خواهد خالي چاه يك ر تصو مثل نماييم, نفي آن
چÇاهي چÇنين كنار در را عطشش چگونه زندگي بيابان تشنة لب آيا پيرامونش, سايهاي

نمايد? رفع
سÇلبي مÇوضعگيري و صÇفات نÇفي در معتزليان گفتار خطير نتايج از يكي بود اين

باب/ اين در ايشان
زنده ارتباط نماد كه آسماني وحي ا گر قرآن>/ بودن <مخلوق موضوع است همچنين
ديگÇر هÇمچون است, انسÇان بÇه خدا واالي غيابت مظهر و آفريدگان و آفريدگار ميان
ارتباط در بشري وجدان در عقيده اين نتايج ميپرسم, من باشد, حادث هستي پديدههاي

چيست? مطلقش كمال و نهايي سرنوشت با
ادبي گردش در مينگرد شده> آفريده <حكمت يك عنوان به قرآن در كه مسلماني
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نشÇده> آفÇريده <آفÇاق بÇه Hنتيجت و نميرود بيرون شده> آفريده <جهان حدود از خود
<حكÇمت بÇه زنÇدگي آوردگÇاه تجارب در كه هست او توان در خود وانگهي نميپرد,
ازليت به كه مسلماني آري, يابد/ دست بشري فكر محصول از آن همانند شدهاي> آفريده
<نÇاموس الهÇي كÇتاب صÇفحات در تأمل حين در كه دارد را آن مجال باشد معتقد قرآن
نشÇدهاي> آفريده <حكمت به و سازد خويش زندگي قانون را آن و كند كشف را ازلي>
اعتقاد) اين (با مسلمان گونه بدين ميبرد/ فرا جاودانگي آسمان به را وي كه كند برخورد

كÇه را نÇتايجي هÇمة نيز قرآن بودن حادث به اعتقاد با وگرنه است, شده احساسات دچار نويسنده اينجا -1
م/ Ç بياورد/ دست به مسلمان كه ميشود است, كرده فرض

بزيد/1 فرشتگان همچون جبين, عرق و درد, و اشك از مملو زمين اي روي ميتواند
چه آن نباشد, ممكن الهي رÅيت ÇÇ معتزله نظر طبق ÇÇ هم بهشت در ا گر باالخره و
بهشت تنها حبيب روي به نظر اينكه نه مگر ميخورد? دردي چه به و است بهشتي جور

دوزخ? تنها او روي نديدن و است
اما گراييد, خاموشي به ات الهي زمينة در گرچه معتزله توحيدي نظرية هست چه هر
اصÇل از خÇود كÇه ايشÇان <عدل> نظرية يافت/ كامل توفيق اخالقيات و اجتماعيات در
و معروف به امر <لزوم و <اختيار> به ايشان شجاعانة رأي منشأ ميگيرد سرچشمه توحيد
است/ انسان اجتماعي و اخالقي زندگاني زاوية سنگ دو هر اين كه است منكر> از نهي

به ميتواند شخص كه است انتخاب> <آزادي بهتر تعبير به يا اختيار, مزيت با همانا
تربيت اساس آزادي چون بخشد, تحقق فكري و ارادي جنبة از خويش عالي شخصيت
درستي معيار و شخص, ذاتي تكامل ديباچة آزادي نتيجه در و است/ فكر ل تحو و اراده

آن/ اجتماعي و فردي تبعات سنجش براي است
مسÃÇول ÂتقابÇم جÇامعه و فÇرد ايÇنكه يعني منكر, از نهي و معروف به امر لزوم اما
عنوان تحت است شخصي مسÃوليتهاي داراي معتزله نظر در انساني موجود يكديگرند/
و مÇعروف به امر لزوم عنوان تحت است اجتماعي تهاي وليÃمس داراي و انتخاب آزادي
و عمومي افكار به آن از امروز آنچه از است زيبايي نمودار بيشك اين (و منكر از نهي

يÇط بشÇر پيوستة پيشرفت ضامن ميتواند همه اين و ميكنيم), تعبير اجتماعي عدالت
كند/ ترويج را طبقات و افراد ميان تعاون و ارتباط اصول و باشد نسلها و عصرها
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نظرية پيروان از ات الهي دايرة در معتزله ميشود مالحظه اينجا در كه است اين جالب
فÇلسفة پÇيروان از اجÇتماعيات و اخÇالقيات دايÇرة در و (essentialistes) د مجر ماهيت
مطلوب كه معروفي به امر انتخاب>و <آزادي اماآن بودند, (ا گزيستانسياليست) وجودي
<عÇدالت در اعتزال پيشوايان عقايد ميگيرد/ سرچشمه الهي عدل از دو هر است معتزله
اجÇتماعي مÇعروف به امر لزوم و فردي اختيار دربارة ايشان نظرية بنياد كه است الهي>
كÇمال و وااليÇي از سÇرشار را ايشÇان اصÇول انÇديشه گÇري, از ويژه گونة اين و ميباشد

ميسازد/
آزادي بÇه را انسÇان كÇه نÇيست روانÇي و اخÇالقي انگيزههاي تنها معتزليان نظر در
منكر از نهي و معروف به امر كه نيست اجتماعي ضرورتهاي فقط و ميخواند فرا انتخاب
آب الهÇي عÇدالت مÇفهوم از عÇميق انگÇارة يك از اينها دو هر بلكه مينمايد, راتوجيه
حÇال عÇين در اوست, مÇطلق وحÇدت در مÇتعال ذات مÇظهر كÇه <عدل> اين ميخورد/
هÇم مÇنكر از نهي و معروف به امر لزوم و زمين روي بر انسان آزادي اساسي سرچشمة
انساني وجدان كامل نمايندة همانا معروف به امر لزوم همچون نيز انساني آزادي هست/

اجتماعي/ سطح در چه و فردي سطح در چه يكسان, به وجودش مطلقيت در

سلفيان نزد توحيد
نزد كه بيابد را نقشي همان نيز سلفيان حوزة در توحيد انديشة كه بود اين سرنوشت
نزد كه يافت را فرصت اين توحيد انديشة همچنين ديگر/ شيوهاي به لكن داشت, معتزله
ر متأخ بزرگان نزد انديشه اين حقيقت در بيشتر/ بلكه باشد, خاص ه توج مورد نيز سلفيان
هÇمة از را انسÇاني تهاي الي عÇف هÇم و را الوهÇيت هÇم كه درآمد جديدي صورت به ه سلفي

ميگيرد/ بر در و ميدهد نشان جوانب
ايسÇتاده تÇوحيد اصÇل بر كرده اشاره الÄوست مستشرق كه همچنان سلفيان جنبش
عين در و عبادت, هم و است عقيده هم الهي لحاظ از سلفي عالمان نظر در توحيد است/
اصلي توحيد گونه بدين اجتماعي/ رفتار هم استو فردي سلوك هم انساني جهت از حال

زماني/ و ديني و انساني و الهي حال درعين است
تعبيري قوانين, و شعاير و عقايد شامل تمامي, به دين هيكل سلفي پيشوايان نظر به
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اصل همين يافتة م تجس صورت و بردارد در توحيد اصل كه عظمتي و وااليي همة از است
كمالش/ اوج در است

و فÇردي زنÇدگاني در العÇليا> اهللا < كÇلم¹ يÇاوري توحيد نهايي هدف ايشان نظر به
ياوري و خدا, ابدي و ازلي نظام و قانون همان يعني اهللا> < كلم¹ و است, انسان اجتماعي
هميشگي بخشيدن تحقق براي پيوستهاش جهاد در بشر وجدان به كردن كمك يعني آن
شكÇوفايي و پÇيشرفت گونه هر براي است كافي ضمانت اين و است, بهتر و برتر آنچه

است/ آسماني و زميني گنجهاي جادويي كليد و معنوي, و ي ماد
تجلي مظهر سه در يا ميشود تشكيل حقيقت سه از توحيد مبدأ ه ابنتيمي تقرير طبق
و مÇيدهد نشÇان مÇطلقش كÇمال از جهتي در را الهي ذات سه, آن از يك هر كه مييابد
و عبادات عقايد, از: عبارتند سه آن و مينمايد ص مشخ پروردگارش از را انسان ديدگاه
و الهÇي جÇنبههاي دربÇرگيرندة كلي اصول شكل در توحيد انديشة گونه بدين معامالت/
هم به مخلوق و خالق عظمت آن ساية در و ميكند جلوه دارد, Hتوأم را دو هر كه انساني,

ميرسند/

الوهيت توحيد
وجود به است بنده اعتراف آن و ناميده الوهيت توحيد را توحيد ل او مظهر ه ابنتيمي
مطلق وجود شامل ه تيمي ابن نظر در الوهيت مفهوم نيست/ خدايي او از غير اينكه و خدا,
و ايجابي صفات داراي موضوعي است حقيقتي خدا كه معنا بدين ميشود, مطلق ماهيت و
گÇونه گÇون داللت لحاظ از و فراوان شماره لحاظ از ه ابنتيمي درنظر خدا صفات ثبوتي/
اين در باشد, آورده را آن شرع كه مادام فقط ه البت داشت, ايمان بايد آنها همة به و است

ميشود/ پياده ظاهري معناي در تعطيلي يا تأويلي بيهيچ صورت
كÇثرت و ذات وحÇدت در الهÇي جÇناب مÇطلق كÇمال بÇر را ما الوهيت توحيد پس
مسÇتلزم و نÇيستند مÇتعارض الوهÇيت مÇقام در كثرت و وحدت مينمايد/ مطلع صفاتش
ديÇدگاه مÇقابل نÇقطة درست اين و حدند/ مت و همآغوش مقام آن در بلكه نيستند محالي

دارد/ را يت اهم نهايت اختالف اين و است معتزله
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است آن شده, يكي بلكه يافته انسجام كثرت و وحدت الوهيت مقام در اينكه سبب
و تزاحم گونه هر از كه اينجاست از و است شامل و كلي اطالق داراي Hذات الهي جناب  كه

است/ ه منز تناقضآميزي تعارض
پياده و بيشاÄبه حديث در و قرآن در وارده تشبيهي صفات به ايمان روي همين از
و [ë آيÇة طÇه, [سÇورة عرش بر ¾استوا مانند: است/ واجب ظاهري معناي در آن  كردن
سبحان خداي اينكه و احاديث] [در شده داده نسبت خدا به كه غضب يا خنده يا بشاشت
نÇه و حÇقيقي شÆÇون و صÇفات اينجا دارد, چشماني و استوار قدم دو و گشاده دست دو
در ميكندو امكان و حدوث بر داللت مخلوقات در شÆون صفاتو اين خداست/ مجازي
نشÇانههاي شود اطالق الهي س مقد ذات بر وقتي چون ابديت, و ازليت بر داللت خالق
تشبيهي صفات وقتي واضحتر تعبير به و برميخيزد, آن از محدوديت و امكان و حدوث
طور به صفات اين حدوثي و امكاني ويژگيهاي ميرود كار به خدا دربارة شارع زبان از

ميگردد/ ايجابي و جاوداني و ازلي ويژگيهاي به تبديل اعجازآميزي
كاشف بلكه ندارد منافات ذات وحدت با صفات گوني گونه فراوانيو قياس همين به
ي/ كم نه است كيفي اينجا در چندگونگي و چندگانگي ميكند/ آن بر داللت و است آن از
الهي ذات غناي بر داللت و است معنوي و روحي بلكه نيست, ي ماد و ه ماد در  كثرت,

دارد/

ربوبي توحيد
بÇه است بÇنده اقرار آن و است ربوبي> <توحيد توحيد دوم مظهر ه ابنتيمي نظر در
و تقدير و دربرميگيرد را چيز همه او فعل اينكه احساس و است يكي پروردگار اينكه
چيست? الوهيت توحيد با اين فرق كه پرسيد ميشود اما است, چيز همه شامل او هدايت
و داشته عهده به را مهم نقش دو صفات> <انديشه ه ابنتيمي كالمي و تفكر روش در
حقايقي و معاني همان با خدا خاص صفات بر اطالع يكي است, بوده اساسي امر دو نشانة
يÇا ذاتÇي صفات را اينها آنها/ مانند و كالم و علم و اراده و قدرت و حيات مانند دارد  كه
و شÆون از برداشتن پرده ديگر است, الوهيت توحيد آن ويژة موضوع و مينامند نفسي
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در يا كردن) زنده و ميرانيدن و آفرينش (مانند است وجود سطح در يا كه خدا خاص افعال
ايÇن ويÇژة موضوع و رحمت) و آمرزش و هدايت (مانند وجود به بخشيدن كمال سطح
الهي س مقد جناب ذاتي وجود جهت به الوهيت توحيد پس است/ ربوبي توحيد صفات
و دارد محض نظري جنبة اعتبار اين به و دارد, اختصاص هو حيث من او نفسي صفات و

ميشود/ مطرح منطق و فكر عرصة در گفت بشود ا گر
كاÄنات و اشيا¾ رهگذر از افعال و شÆون جهت از الهي وجود به ربوبيت اتوحيد ام
واقÇعيت عرصة در گفت بشود ا گر و دارد عملي جنبة لحاظ اين از پس ميشود, مربوط

ميشود/ مطرح
وجود, كمال سطح در و وجود سطح در الهي افعال و شÆون كنيم): (دقت ديگر بار
كمال صفت الهي افعال همة اينكه نه مگر چيست? تقسيم اين اساس معناستو چه به اين
GدÇج مÇوضوع و است يت اهم نهايت در سÆاالت اين كه است اين واقع دارد? اطالق و

ميگوييم: قضيه اين در اشتباه گونه هر رفع براي لذا است, خطير
رابطه در يكي ميبرد/ كار به مخلوقات آفرينش در تدبير نوع دو كلي طور به خداوند
الهÇي ايÇجاد بÇا هÇمگي كÇاÄنات آنان/ حفظ و بقا به راجع ديگر آنان, زندگي و هستي با
اشيا¾ همة در كه است الهي عام عنايت مظهر ابقا و ايجاد و باقياند/ او حفظ با و موجود

ميدارد/ نگاه را آنها و دارد سريان
ممتاز موجودات ديگر از آن با انسان كه دارد نيز انسان خاص تدبير يك خداوند اما
ابÇدي حÇيات و وجود يعني است, انسان زندگاني و وجود كمال به مربوط آن و ميشود
ويژة عنايت واالو رحمت اين طريقة و وسيله حقيقت در و خاص تدبير اين مظهر انسان/
مÇطلق حÇقيقت سÇرچشÇمة از كÇه نÇوري است, آسÇماني وحي از عبارت انسان به الهي

ميبرد/ پيش حق سوي به را انسان و ميتراود
روحي داراي ÇÇ ميگويد قرآن كه همچنان ÇÇ بشري موجود كه است لحاظ بدان اين و
با انسان است, همين بشر خلود و ابدي قوام ماية و دارد جاودانگي طبيعت كه است الهي
كمال يا انسان حقيقي وجود پس بازميگردد/ بدو و شده آغاز خدا از كه است روح همين
زندگاني و آسمانها, اوج به اوست عروج به بلكه نيست, خا كي زندگي اين به محدود او
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در او درخشش با بلكه بود, و هست ميدان در اليتش فع با نه بشر زندگاني كمال يا راستين
بود/ خواهد ابديت آفاق

و كون عالم در انسان طبيعي وجود زندگيو به وجود سطح در الهي افعال صفات پس
مربوط ميگردد مطرح وجودي كمال سطح در كه الهياي شÆون اما ميشود/ مربوط فساد

جاودانگي/ ساية در انسان واالي وجود و زندگاني به است
تÇقرير از است بÇوده عÇبارت اديÇان همة تعاليم و آداب از غرض ه ابنتيمي ديد از
بشر رفتار براي آن دادن قرار اصل و آن معاني و حقايق از برداشتن پرده و ربوبي توحيد
بشر دسترس در الوهيت توحيد كه است لحاظ بدان اين و زندگي/ و هستي بر نگرشش و
را خÇدا وجÇود كاÄنات و اشيا¾ گذرگاه در ميتواند Âمستق و خود خودي به عقل هست,
و چÇيرگي ÂامÇك كÇه است ايÇن مكÇانها و زمÇانها هÇمة در انسان مشكل اما كند/ ادرا ك
كامل آ گاهي و دريافت اين دريابد, چيز هر در را الهي فعل وحدت سريان و فرا گيرندگي
از كÇه لذاست و است, بيرون انساني كسبي و فطري ادرا كي قواي نيرومندترين توان از
آن دنÇبال بÇه ناخواه خواه و ميشود د متعد فعل و آفرينش سببهاي انساني انديشة نگرة

ميآيد/// پيش خدايان چندگانگي
كمال در حق ذات كه) است دريافته (انسان الوهيت توحيد دايرة در كه همچنان پس
حق ذات كه) دريابد (بايد نيز ربوبي توحيد حيطة در همچنين است, يگانه وجود اطالق و
پس است/ يگÇانه ايÇجاد فÇعل و آفرينش به بخشيدن كمال و ايجاد و فعل و آفرينش در
ربوبي/ توحيد شعار سواه> هادي ال و خالق <ال و است الوهيت توحيد شعار االاهللا> <الاله
لحÇاظ از چه و وجود لحاظ از چه مييابد خداتحقق توحيد بشري وجدان در گونه بدين

ميگردد/ حذف واسطهها و ميافتد فرو انسان و خدا ميان پردههاي نتيجه در فعل,

عبوديت توحيد
خود به جنبه دو كه است ناميده عبوديت> <توحيد ه ابنتيمي را توحيد مظهر سومين

نمودن)/ (بندگي عبادت وحدت و (بندگي) عبوديت وحدت ميگيرد:
طوري به باشد, خاضع آفرينندهاش براي تنها شخص كه است آن مقتضي ل او جنبة
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كÇه اينجاست در كند/ رادرك بزرگ باآفريدگار پيوند طبيعت خود هستي ژرفاي از  كه
مÇدد زنÇدگياش عناصر براي او غير از نه و خدا> <از وي كه ميشود روشن انسان براي
فيض كسب و ديگري, نه خداست دست به نيز او پايداري و شالوده استواري و ميگيرد
بست/ اميد ميتوان بدو تنها و جست پناه ميتوان او به تنها او, غير از نه ميشود او از تنها
ازهÇمة آزادي وسايل انساني وجدان براي كه است عبوديت وحدت اين راستي به
اهللا عبوديت چون ميسازد, فراهم فروبسته را او و گرفته را او گرد كه زنجيرهايي و قيود
و محبت و حقيقت خود ذات در خدا اينكه نه مگر مطلق, كمال و مطلق حق بندگي يعني

ميباشد? حياتي و محبت و حقيقت هر سرچشمة و است محض حيات
ثÇمرة و آن خارجي مظهر است عبوديت و توحيد دوم جنبة كه عبادت وحدت اما
بÇراي هÇم كÇردن بÇندگي پس خÇداست بÇندة فقط انسان ا گر ميباشد, آن نشانة و عملي
(يÇا خداست قرباني و نذر و خوبي و نيكي گونه هر واالي موضوع پس بس, و خداست

باشد)/ او بايد اينكه
و دنÇيوي و ديÇني از مÇاع اجتماعي و فردي تهاي الي فع همة <عبادت> اسالم ازنظر
ساخته آ گاهي و دانش از محكمي پاية بر تها الي فع اينكه شرط به ميشود, شامل را بشري
رضاي تنها آن از مقصود و يابد/ ق تحق اجتماعي و فردي مصالح آن وسيلة به و باشد شده

باشد/ بوده سش مقد ذات به جويي نزديكي و خدا
معرفت و محبت از است عبارت عبادات همة گوهرين تاج و عبادات همة رأس اما

است/ معرفت همانا كه تي محب و است محبت همانا كه معرفتي دقيقتر, تعبير به يا
در كه است حق اين و فقط/ او محبت استو تعالي حق محبت عبادتها مظهر نخستين
مينمايد, رخ فاني موجود هر پشت از ليو تحو تغييرو هر ازوراي وجود طبيعتو  كتاب
هر الي البه از ÇÇ خلق سوي به خدا از شده كشيده نور اين ÇÇ وحي كتاب در كه است حق
و است تÇعالي حÇق مÇعرفت عÇبادتها مظهر دومين و پيداست/ جملهاي و كلمه و حرف
نÇور امÇواج رهگÇذر از وجÇود و طÇبيعت كÇتاب در كÇه است حق اين و فقط/ او معرفت
نور اين ÇÇ وحي كتاب در و هويداست فاني يا يابنده ل تحو و تغيير موجود هر در وحدتش
و كلمه حرف هر در كه وحدتش نور امواج رهگذر از ÇÇ انسان سوي به خدا از شده  كشيده

پيداست/ دارد سريان جمله
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صوفيه معارف عرصة در توحيد
يك سلفيان نزد و بود اخالقي و فكري مشكل يك معتزليان نزد توحيد كه حالي در
بÇود روحÇي مشكÇل يك چÇيزي هر از پيش صوفيان نظر در اجتماعي, و ديني مشكل

رواني/ و مادي قيود همة از انسان ضمير سازي آزاد به مربوط
وحÇدانÇيت انÇديشة دشوار و سخت امتحان يك صوفيانه آزمايش پرتو در توحيد
و وحدانيت مفهوم (چشيدن) ذوقي ادرا ك يعني توحيد درد/ و اندوه اشك, با توأم است
احÇاطه را او كÇه موجوداتي همة در هم و شخص وجود ژرفاي در هم آن كامل دريافت
پيمودن و نجات راه كردن پيدا از است عبارت او هدف تنها و صوفي هدف است/  كرده
است, مخلوق و خالق وحدت است, وحدانيت و وحدت همان نجات راه و سختي/ به آن
عÇبارت بÇه و چيز همه يعني وحدت پس صادرشده? وحدت از چيز همه اينكه نه مگر

چيزها: تك درتك چيز, هر كليت يعني وحدت ديگر
بگو من به گفت و خاست برپا مصري ذوالنون نزد كسي گويد الحسين بن يوسف

هست اشيا¾ در خدا قدرت كه بداني كه است آن توحيد گفت: ذوالنون چيست? توحيد

علت خدا باشد, كرده تمرين بيآنكه ساخته را اشيا¾ خدا و باشد آميخته آن به بيآنكه

خلقت در خدا از غير غايتي [يعني باشد سببي او آفرينش بيآنكه است آفريدهاي هر

كه چيز هر و نيست اهللا از غير مدبري پست زمين بر و بلند آسمانهاي در نيست] منظور

پرسيدند, خاص توحيد دربارة جنيد از و است/ آن از غير تعالي خداي بپنداري ذهن در

احكام اجراي راههاي در كه باشد شبحي همچون خدا محضر به بنده كه است آن  گفت:

وسÇيلة به شود جاري او بر الهي تدبير فات تصر خدا يگانگي درياي امواج در و خدا

قÇرب حقيقت در را وحدانيت حقايق او پذيرفتن و او از حق دعوت و نفس/ از فناي

قيام خود كرده اراده او از آنچه بر حق اينكه و او حركت و حس رفتن بين از در الهي,

بÇه بنده پايان كه است آن خاص توحيد كه است گفته جنيد نيز و گردد/ ظاهر ميكند,

از گÇفت: شبلي به كسي و بود/ پيدايشش از پيش كه شود چنان پس برگردد/ آغازش

توحيد سÆال كس هر تو, بر واي گفت: ده خبر من براي يكتا حق زبان به محض توحيد

و است پÇرست گÇانه دو كÇند اشاره بدان كس هر و است ملحد دهد پاسخ عبارت با را
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نادان بگويد سخن آن باب در كس هر و است پرست بت نهد انگشت آن بر هركس

و است بيحاصل رسيده كه پندارد كس هر و است, غافل كند سكوت كس هر و است

با كه چيز هر بيحضور/ پندارد يافتهاش كس هر و است دور انگارد نزديكش كس هر

و مÇعنا كÇاملترين در كÇنيد, ادرا ك خÇود عÇقلهاي با و نماييد مشخص خود وهمهاي

مÇخلوق و مÇيشود بÇرگردانÇيده و بÇرميگردد شÇما بÇه آن داريد, منظور كه مقصدي

ابنعربي/ به منسوب االجتال¾, حقيق¹ و االصطال¾ جذو¸ كتاب خطي نسخة از نقل -1

خودتان/1 مثل است نوپديدي

پيشين معتزليان از نه كه ميشد نواخته توحيد ماية در كه بود جديدي آهنگ اين و
واپسين/ سلفيان از نه و است شده شنيده

را كيميا به مربوط مصطلحات و الفاظ نفوذ ميزان روشني به ذوالنون از شده نقل نص
آنها غوررسي و آنها به گرفتنشان نس Ôا و آن از ه صوفي استقبال ميزان و صوفيانه محيط در
<آمÇيختگي>, اشÇيا¾>, در <قÇدرت تعبيرات كه ميداند اهلش كه چنان ميدهد, نشان را
يگÇانه پÇديدة ايÇن گوياي و كيمياست, به مربوط مفردات <مدبر> و <علت> <تمرين>,

ف)/ تصو در كيميا مصطلحات كاربرد (يعني است
الهي ذات وحدت ميان كه باريكي تفاوت به دارد اشاره است داده شبلي كه جوابي اما
در او ات تجلي و الهي افعال و شÆون وحدت با است) آن ويژة تعبير ( كه ذاتي توحيد و

دارد/ وجود ميشود, تعبير افعال توحيد به كه غيرمادي و ي ماد  كاÄنات
عقل است, ازل بر قاÄم توحيد و است الهي ذاتي وحدت تعبير كه ذاتي توحيد پس
آن شايستة ديگري و است حق خاص> آن زيرا نميبرد پي و ندارد راه بدان Hمطلق بشري
گانه دو كند اشاره بدان كس هر و است ملحد بگويد آن پاسخ در عبارتي كس هر و نباشد>

است/ پرست بت نهد انگشت آن بر كس هر و است پرست
بنده زبان از كه است چيزي اين خارجي, ات يتجل از است تعبيري كه افعال توحيد اما
حÇال اين با بنمايد, ي فر و كر ميتواند بشر كه است ميدان اين در و آيد بيرون ميتواند
كÇان آيÇد تÇو پÇندار در چÇه <هر ميگويد: كه است افعالي توحيد همين دربارة ذوالنون
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خÇود وهÇمهاي بÇا كه چيز <هر ميگويد: شبلي كه است همين و اوست>, غير خداست,
داريد منظور كه مقصدي و معنا كاملترين در كنيد ادرا ك خود عقلهاي با و نماييد ص مشخ

خودتان>/ مثل است نوپديدي مخلوق و ميشود, برگردانيده و برميگردد شما به آن
و <معلول را توحيد گونه اين چرا كه است اين ميآورد بر سر ذهن در كه سÆالي حال
مÇخلوق سÇوي بÇه و بÇازگردانÇيده حÇقيقت درگÇاه از چرا و ناميدهاند نوپديد> و مصنوع

ميشود? داده بازگشت
تجربهها و است كوتاه انسان معنوي ملكات و ي حس قواي توان Áاو گوييم: پاسخ در
و شمول در را الهي فعل وحدت نميتواند پس است, محدود مينمايد كسب كه شناختي و
نشÇان آيÇد بيرون انسان زبان از كه توحيدي لذا كند, درك تام طور به بيپايانش اطالق

دارد/ خود با Hحتم را انسان معنوي ملكات و ي حس قواي محدوديت و  كوتاهي
بار تجربه كار انسانبا كه كنيم فرض حاصخليزي مزرعة هستيرا پديدههاي ا گر Hثاني
بÇر داللت كÇه نيست عناصري همة داراي فينفسه مزرعه اين برميدارد, آن از معرفت
نوپديد هستي پديدههاي زيرا نمايد/ ره توحيد حقيقت بر و برآيد آن از الهي فعل وحدت
و چندگانه هستي پديدههاي ازلي/ و است قديم الهي فعل آنكه حال است, تغيير حال در و
و چÇندگانه هسÇتي پÇديدههاي ازلي/ و است قÇديم الهÇي فعل آنكه حال است, چندگونه
خÇيلي دو اين فاصلة و شكاف واحد/ و است بسيط الهي فعل آنكه حال است, چندگونه
مصالحي چنين به و شود قاÄم نهادهايي چنين بر چگونه توحيد> <هيكل پس است, زياد

آيد? ساخته
قالب در كه گونه آن و ل او نظر در خاص> <توحيد سÆال به جنيد جواب باالخره و
جنيد درنظر فنا كه تفاوت اين با او, فناي نظرية به است مربوط شود ريخته عقلي روش
محضو فناي زيرا نيست كامل افتد, مقابل فنا ذاتي سلبيت با كه ايجابي حقيقت يك با جز
( كه ايجابي حقيقت آن نميسازد, صوفي روحي زندگاني منطق با كه است خالÄي مطلق,
قرباني قبيل (از خواسته بنده از آنچه بر <حق اينكه از است عبارت ميكند) پر را Ñخال اين

ميكند>/ قيام خود كوشندگي) و عبادت و
و تÇوحيد مÇورد در را هاش نظري كامل صورت جنيد (ديگر) معروف نص يك در

ميدارد: عرضه آن شواهد و بقا و آن, مظاهر و فنا آن, مراتب
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تÇوحيد او شناخت اصل و اوست شناخت جل و عز خداي بندگي آغاز كه بدان

است: البالغه نهج اول خطبة از عبارات اين يادآور -1
كمال و له االخالص توحيد كمال و توحيد به التصديق كمال و به التصديق معرفته كمال و معرفته الدين اول
و جهله فقد جزاه من و جزاه فقد ثناه فقد قرنه من و قرنه فقد اهللا وصف فمن عنه/// الصفات نفي له االخالص

م/ Ç ه//// عد فقد ه حد من و ه حد فقد اليه اشار من و اليه اشار فقد جهله من

اوست/1 از كجايي) و چرايي و چوني لحاظ (به صفات نفي او توحيد سررشتة و اوست

كه اوست توفيق با پس يافت/ توان راه بدو او توفيق به و كرد توان استدالل بدو او از  كه

حاصل او به تصديق كه اوست توحيد (عقيده) با و ميبندد صورت او توحيد (عقيده)

اوست دانستن حق با و ميدارند باور انيت حق به را او كه اوست به تصديق با و ميشود

ميكنند اجابت را او دعوت كه اوست معرفت با و ميشود جاري او بر معرفت حكم  كه

كه اوست سوي به ترقي با و كرد ترقي او سوي به ميتوان كه اوست دعوت اجابت با و

حيرت كه اوست بيان با و كرد بيانش ميتوان كه بدوست رسيدن با و رسيد بدو ميتوان

از كه است بيان رفتن ميان از با و ميرود ميان از بيان كه است حيرت با و ميدهد دست

از و اوست وجÇود) =) دريافت حقيقت Öوصف از بازايستادن و ميايستند باز وصف

هÇمان رفÇتن مÇيان از با يعني ميشود واقع راستين شهود وجود) =) دريافت حقيقت

=) وجود كه است دريافت) =) وجود دادن دست از و كردن گم با و دريافت/ و وجود

از غÇيبت بÇا و مÇيدهد رخ صفات از غيبت وجود صفاي با و ميشود صافي هستي)

پس ميآيد, پيش كليت, فقدان كليت, حضور با و ميشود حاصل كليت حضور صفات

جايي و حالي در موجود, است مفقودي و مفقود است موجودي رسيد اين به كه  كسي

استانبول/ باشار علي شهيد خطي نسخة جنيد] التوحيد @كتاب ] از نقل -2

هست///2 نيست كه جايي و حالي در و نيست هست  كه

ارادي توحيد
دوره هÇر در و است گذرانده را دوره سه صوفيانه معارف عرصة در توحيد انديشة
ضÇمن است, بÇوده نÇموده ظهور آن در كه عصري روحية با استواري پيوندهاي داراي
در رسÇالت و وجÇود احساس آن نمايندگان كه ف تصو خود با محكمي ارتباطات آنكه

است/ داشته ميكردند اسالمي عالم وجدان



عرفانيات 124

آن و نÇاميد ارادي> <تÇوحيد آن در را تÇوحيد انÇديشة مÇيتوان كه هست دورهاي
و سÇلوك عÇرصة در و اراده سÇطح در الهÇي وحÇدت چشÇيدن و آزمون از است عبارت
همان بنده ميشود, ذوب پروردگار ارادة در بنده ارادة كه دراينجاست و عملي, زندگاني
نÇابود ايÇن در دارد/ دوست خدا كه دارد دوست را همان و ميخواهد خدا كه ميخواهد
در اسÇالم كÇه است (شÇخصي) ارادة بÇردن بÇاال ديگÇر عبارت به و شخصي ارادة  كردن

مييابد/ ق تحق مثبتش معاني عاليترين و عملي شكل  كاملترين
كشÇف از پس كه است عليهالسالم ابراهيم ارادي> <توحيد صاحب براي واال نمونة
اعالم چنين پروردگار) به خورشيد از و خورشيد به ماه از و ماه به ستاره از (سير بزرگش
تÇمام بÇا مÇن ميپنداريد, خدا شريك شما آنچه از بيزارم من قوم اي ///> ميكند: موضع
جÇملة از و سÇرشته, را زمÇين و آسÇمانها كÇه آوردم كس آن بÇه روي خÇالصانه وجÇود
مسÇيح ويژه به او واالي نمونة نيز و /[78 Ç 9 آيات انعام, [سورة نيستم> شركآورندگان
<اي كÇرد: دعا چنين زندگي ساعات آخرين در انجيل) روايت (به كه است السالم عليه
تÇو> ارادة بÇه بلكه من خواهش به نه ليكن بگردان, من از را پياله اين بخواهي ا گر پدر

/[ê3 آية ,22 باب [انجيللوقا,
ساختن د مجر> اصل بر معنوي زندگاني بنياد اديان و مذاهب همة در كه نيست شك

م/ Ç ميشود/ تعبير نيت> <خلوص يا قلب> <حضور به آن از آنچه به است نزديك -1

كردن جمع با آن و است شده گذارده آن كردن متمركز و آن كردن درست يعني اراده>1
ساختن د مجر همين و است/ شدني واحد موضوع در ساختن منحصر پرا كندگيو از همت
هÇر و اصيل معنوي آزمون گونه هر براي درست قالب و صه مشخ عالمت كه است اراده
وحÇدت كÇه است اراده سÇاختن د جرÇم راه از كه چرا است, آزادسازي سالم تجربة  گونه
ويÇژگي ايÇنكه اال مÇييابد/ ق حقÇت آن گÇرديدن كÇامل و شدن شكوفا عين در شخصيت
بÇه اراده جÇهت از شÇخصيت وحÇدت بÇاب دراين كه است آن اسالمي ف تصو برجستة
سÇتون عÇقايد مÇيدان در الوهÇيت وحÇدت پس ميدهد, ربط ايمان راه از عقيده وحدت

رفتار/ و اراده ميدان در است شخصيت وحدت
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شهودي توحيد
از است عبارت آن و شده, شناخته شهودي توحيد عنوان به كه هست دورهاي نيز و
يكي يعني اين و مشاهده, و تأمل اوج در مطلق وحدت به ژرف احساس و كامل آ گاهي
هست مراحل همة از او شدن نيست از پس اعيان) در (نه عيان در خدا با بالكل بنده شدن

بود/ و
بÇه اينجا در الهي حقيقت كه است اين ارادي و شهودي توحيد ميان اساسي فرق و
ظÇاهر كÇند نÇابود را ارادهاش و سازد خاضع را بنده كه شريعتي و مكن> و < كن صورت
آشفتة شهودي توحيد صاحب كه ميشود ظاهر صي مشخ ذات صورت به بلكه نميشود,
حقيقت آن برابر در عبد موضع ميگردد/ نيست آن در و ميشود آن كمال شيفتة و جمال
به االعلي) المثل هللا و (بالتشبيه, ليلي برابر در است مجنون موضع همچون الهي ص مشخ
ميديد/ را او تنها مينگريست جا هر و بود او عشق سخن ميزد حرف گاه هر كه بيان اين
امواج جز ميكرد تأمل چون و نميشنود او حديث جز و بود او حديث ميشنيد چه هر و
بÇا و اوست براي و اوست به (قاÄم) و اوست در هميشه براي هم بنده نميديد/ را او نور

اوست/ سوي به و اوست از و اوست
شد, بيان ارادي توحيد در كه چنان آن پروردگار ارادة در بنده ارادة فناي حقيقت در
وجÇود در بنده وجود فناي و الهي, ارادة آسمان به است بشر ارادة بردن باال و بركشيدن
بشري د مقي وجود بركشيدن رفتنو باال شد گفته شهودي توحيد در كه چنان آن پروردگار
كمال در تغييري گونه هيچ آميز اعجاز پديدة اين بيآنكه الهي, مطلق وجود اوج به است
مÇيشود/ حÇاصل بÇنده براي اينجا تغيير باشد/ كرده ايجاد الهي ذات طبيعت يا اليتناهي

است/ انسان فقط اما است, اني رب انساني وي ا كنون
مÇيگردد فاني آن بندة ارادة كه ارادي توحيد در واال موضوع آن شود پرسيده ا گر
آسماني وحي آن گوييم چيست? ميرود باال و ميشود بركشيده الهي ارادة سوي به بلكه

امناست/ و اوصيا و اوليا زندگي روش و پيامبران هدايت و
فÇاني بÇنده وجÇود آن در كÇه شهودي توحيد كامل جلوه گاه كه شود پرسيده ا گر و
آن گÇوييم چÇيست? رود مÇي باال و ميشود بركشيده الهي وجود سوي به بلكه ميگردد
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قÇالب در مكÇان و زمÇان طÇول در پÇيدرپياش ظÇهور در است ديه حمÇم ة ازلي حقيقت
امنا/ و اوصيا و اوليا و پيامبران

و ايÇقان و است ايمان گوييم: چيست? ارادي توحيد وسايل كه شود پرسيده ا گر و
ت شد از كه شيفتگي عشقو گوييم چيست? شهودي توحيد وسايل بپرسند ا گر و احسان,
(از كرده اراده عبد از آنچه بر حق ارادي, توحيد در بگيرد/ سرچشمه دل اعماق از عيان
عبارت ارادي توحيد حقيقت پس ميكند/ قيام خود كوشندگي) و عبادت و قرباني قبيل
و زبان بر و شرع> و وحي مظاهر <در خودش براي خودش به خدا گواهي از بود خواهد
به خدا گواهي از است عبارت آن اساس و شهودي توحيد معناي و بنده/ وجود همة و دل
بنده/ وجود همة دلو و زبان بر سش>و مقد ذات جلوه گاههاي <در خودش براي خودش

وجودي توحيد
پيروان و (ابنعربي صوفيه ران متأخ نزد كه هست توحيد از سومي گونة باالخره و
اين از عقيده اين صاحبان است/ مشهور وجودي توحيد به اسالم تاريخ در و شد پيدا او)
دارند/ نظر در وحدت براي محض عقلي جهت از ويژهاي مفهوم و تازه معناي نامگذاري
و صوفيانه ات ذوقي عرصة از توحيد, از خاص نوع اين مقابل در ما كه است اين واقع
دربÇارة پÇيچيده نظرية يك با حقيقت در و هستيم دور بسيار معنوي آزمونهاي طبيعت
خواهيم بنگريم ژرف عقيده اين در ا گر اما مواجهيم/ آن شÆون احكامو وجودو چيستي
هÇدف هست/ هÇم روحÇي و ديÇني بÇلكه نيست نظري Hصرف آن صاحبان تأ كيد كه ديد
وحدت جهت از را <الوهيت> انديشة Á او كه است آن وجودي توحيد نظرية طرفداران
همين از اينكه ديگر دهند, قرار خودش خاص دايرة و حوزه در بيپايانش كمال و مطلق

نمايند/ دفاع محبت و عبادت و معرفت و ايمان واالي موضوع عنوان به <الوهيت>
وجود وحدت به را آن معتقدان ات) الهي =) اثولوژي دايرة در الوهيت وحدت پس
انÇديشمند صوفيان كه اينجاست از و ميخواند فرا شناسي) وجود =) نتولوژي Ôا دايرة در
<توحيد و خداست دانستن يكي كه الوهي> <توحيد يكي توحيد, نوع دو ميان توانستهاند

بگذارند/ فرق است هستي دانستن يكي كه وجودي>
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در درست وجودي توحيد پاية بر جز الهي توحيد وجود, وحدت طرفداران قول به
در است كثرتي و دوگانگي واقع در وجود سطح در كثرتي يا گانگي دو هر زيرا نميآيد///
بÇه بايد نيز وجودشناسي در داريم يقين الهي وحدت به ات الهي در چون و الهوت سطح

نهيم/ گردن وجود وحدت بر دليل همان
ايÇن آيÇا مÇيكنند? اراده چÇه كلمه اين از Hص مشخ چيست? وجود وحدت معني اما
ه نظري اين صاحبان است? يكي مخلوق و خالق وجود دايرة در كه است آن مستلزم عقيده

ميدهند: پاسخ چنين
نحو دو به نتيجه در و شود گرفته نظر در لحاظ دو از كه است شايسته وجود, معني اما
يك و ميكنيم مالحظه خارجياش آثار و جلوه گاه نگرة از را وجود بار يك شود/ فهميده

آن/ ذاتي مفهوم و حقيقت يعني هست, كه چنان آن خودش جهت از بار
هÇمة كÇه آفÇريننده وجÇودي فعل يعني است ايجاد معني به ل او اعتبار به وجود اما
روح تا بگير بيزبان ة ماد از مييابند, ق تحق آن نوعي و شخصي صورتهاي در موجودات
همين ناديدنيهستمظهر ديدنيو موجودات از گونا گون جهانهاي در چه پسهر اعظم/

آن/ آثار از اثري و است واحد) ايجاد بهتر: عبارت (به واحد وجود
تÇمام از و ميسازد منظم را موجود اشياي همة واحد ايجاد يعني واحد وجود اين و
عÇيان و حÇقيقت و نهان و آشكار در موجودات چيز همه و دارد احاطه آنها بر جوانب
مستثنا ايجادي> <فعل تأثير از چيز هيچ موجودات دايرة در زيرا است/ واحد وجود همان

نيست/
از مÇاهيت و طبيعت حيث از معنا تمام به ايجادي فعل معناي در واحد وجود اين و
ايÇنها و است قÇديم او دند, تعدÇم ايÇنها و است يكÇي او است, مÇتمايز مÇوجودات هÇمة
است مطلق او آفريدهاند, اينها و است آفريننده او فانياند, اينها استو باقي او حادثاند,

/ دند/// مقي ينها وا
عÇبارت خودش ذاتي حقيقت و ويژه مفهوم جهت از يعني دوم اعتبار به وجود اما
مÇطلق حتي نه خارجي, نه است ذهني نه اعتبار اين به و شي¾> بشرط ال <مطلق از است
وحدت به واحد حتي نه و خاص, نه است عام نه جزÄي, نه و است كلي نه اطالق/// به د مقي
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ال مÇطلق <وجÇود هÇمان مختلف مظاهر به وجود گونههاي اين همة زيرا ذات/// بر زايد
هستند/ آن آثار از اثري و شي¾> بشرط

كرد: ر تصو ميتوان وجود نوع سه واقع در
ه ماد مكانو زمانو به محدود دو مقي جزÄي وجود همين كه شي¾> بشرط <وجود (1

است/
بÇا مÇقايسه (در مطلق و كلي وجود از است عبارت اين و شي> ال بشرط 2)<وجود

است/ د مقي وجود از نوع اين در اطالق وصف پيشگفته)/ جزÄي وجود
اطالق به د مقي كلي مانند ي حت مطلق, است وجودي اين شي¾> بشرط ال <وجود (3

نيست/ تقييد گرفتار جزÄي مانند و نيست
بÇر يÇا بÇدانÇيم, دوم نÇوع وجود معارض يا مانع يا مزاحم را وجود از ل او نوع اينكه
هر وجود, از سوم نوع دايرة در اما و باشد درست ميشود و است ر تصو قابل آن, عكس
زيرا نيست/ آنجا هم كثرتي نتيجه در و ميشود رفع معارضه و ممانعت و مزاحمت  گونه
وجÇود بÇا كثرات ثبوت ميشود, پيدا ثبوت عرصة در كثرت است, ثبوت كثرت عرصة
است عبارت خود موجودات) كثرت =) ثبوتي كثرت پس است/ مطلق وجود از و مطلق
ثبوتي كثرت در كه است وجود وحدت اين مطلقش/ معناي در وجود وحدت ظهورات از

پيداست/
صÇحيح تÇعالي حق دربارة كاربردش آنچه مذكور وجود نوع سه از كه است بديهي

وحيد/ و است واحد سبحانش وجود پس بود, خواهد سوم نوع است
مÇطلق وحدت هم مطلق, وجود وحدت از است عبارت معنا اين در وجود وحدت
است وجود مطلق خويش, ذات بر زايد وحدتي به نه است واحد مطلق وجود, هم و است
گانگي چند يا دوگانگي گونه هر مطلق اين دايرة در خويش, ذات بر زايد وجودي به نه اما
خدايي چند يا خدايي دو به قول همچون مطلق در كثرت يا ثنويت به عقيده است, محال
در شرك گفت ميتوان حتي است, احترازكردني و است شرك دو هر الهوت در است/
س, مقد الهوت سطح در شرك از است (مهمتر) خطرنا كتر و باريكتر مطلق وجود سطح

عقلي/ و خفي است شركي لي او و جلي) (و ديني است شركي دومي چون
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مشكالت از شماري براي ميتواند وجود وحدت نظرية پرتو در اسالمي انديشمند
است لغÇزيده آنÇجا در يÇا پÇرداخÇته بÇدان خÇود تاريخي ر تطو در كالم علم كه الهوتي
<وجÇود الهÇي وجود كه بودند كرده درك معتزله ا گر مثال براي بيابد/ منطقي راهحلهاي
رÅيت امكان يا قرآن بودن قديم يا الهي صفات چندگانگي به قول است شي¾> البشرط

نميانگاشتند/ محال را خدا
تجلي چگونه پس است آزاد اطالق قيد از حتي است, مطلق خدا وجود اينكه نه مگر
اعجازآميزش ظهور چرا باشد? محال او بر بيپايانش كماالت و صفات خالل از او ذاتي

بپنداريم? نشدني آسماني بهشت جاوداني صورتهاي گذر در را
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فرهنگي, و علمي انتشارات شركت آشتياني/ الدين سيدجالل تعليق و تصحيح و مقدمه الحكم/ فصوص شرح #
است/ شده چاپ 137ì آبان و مهر آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين ص/ 133ë + هشت و پنجاه ,137ë

بهشرحفصوصالحكم# نگاهي

كه است آن بر قيصري داود شرح ابنعربي, شروحفصوصالحكم بهترين جمله از
قرن شناسان ابنعربي از تن چند حواشي و آمده متن صورت به بحث مورد مجموعة در
الديÇن جÇالل سÇيد و خÇميني امÇام شيرازي, غالمعلي قمشهاي, رضا محمد (جلوه, اخير

است/ شده افزوده آن بر آشتياني)
بÇايد جدا گانه كه است خاصي پديدة اخير سالهاي در او افكار و ابنعربي به توجه
است/ گÇرفته صÇورت نÇيز تفريطهايي و افراط ميان اين در البته گيرد, قرار مطالعه مورد
و شÇمردهانÇد Çلحد Ôم را او و تاخته محيالدين به صفوي عهد محدثان از پيروي به بعضي
مÇعاصران از يكÇي دادهانÇد/ جاي معصومين نزديك و واليت مظهر مقام در را او بعضي
مÇنصفانه و مÆدبانه چهميگويند? كتابعارفوصوفي در تهراني آقا جواد ميرزا يعني

است/ كرده برخورد
مÇيزنند, قلم عرفاني و فلسفي مباحث در است سال چهل حدود كه آشتياني استاد
طÇبع بÇه روشÇنگر مÇقدمههاي بÇا و كشيده بيرون كتابخانهها كنج از را ارزنده متون بسي
مطالعة براي را راه حقيقت در و است بوده شروحفصوص بعضي جمله آن از كه سپردهاند

ساختهاند/ آماده او مكتب و ابنعربي علمي
ايÇن جÇز حكيم از البته كه است ايشان انتقادي ديد آشتياني استاد كار در مهم نكتة
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پرده محيالدين افكار در انحرافات بعضي از مالحظهاي بيهيچ ايشان نميرود/ انتظاري
(بÇه اسماعيل جاي به اسحاق مورد در اشتباهش و شيعه با را او ضديت Âمث برداشتهاند;
نشÇان را واليت درمبحث محيالدين خاص نتيجه گيريهاي همچنين و ازتورات) تقليد
از بحث اصول است, محيالدين شاهكارهاي از ميشود گفته كه واليت در البته دادهاند/

است/ شده گرفته اسماعيلي حكماي همچنين و ق) ه/ 32å (متوفي ترمذي حكيم
تحت دراينكه و نيست شك داشته, بزرگ اشتباهات بزرگ, شخص اين اينكه در
امÇا كÇرد, نÇميتوان تÇرديد آمده, بار متحجر و قشري سني رشدش, و تولد محيط تأثير
مÇعنويت رشÇد زمينههاي جمله از محيالدين عرفاني مكتب كه كنيم تأ كيد است جالب
عالم ÇÇ حيدرآملي سيد نقش است/ بوده شيعيانه Ç صوفيانه نهضتهاي پيدايش نيز و تشيع
ميان اين در را كاشاني عبدالرزاق نقش همچنين و ÇÇ هشتم قرن در ابنعربي پيرو شيعي

انگاشت/ ناديده نميتوان
وبÇعدها داشته تأثير تصوف و تشيع تقريب در نيز البالغه نهج شارح بحراني ميثم
تشÇيع سردمداران ديگر و نوربخش محمد سيد همداني, ميرسيدعلي ولي, اهللا نعمت شاه
فراموش شيعه متأخران كه آنجا تا دادند, گسترش را زمينه اين شيعيانه تصوف يا صوفيانه
ميدانست باطني ظاهريو صاحبدولت اولياي از را متوكل معاويهو ابنعربي كه  كردند
شيعه را او و///, ميپنداشت خوك Hباطن را رافضي اينكه با و ميشمرد, معذور را فرعون و
اهÇل ابنعربي آنكه حال گذاشتند, تقيه حساب به گفته, تشيع خالف چه هر و انگاشتند
و غرب از مسيحيان زمان آن در كه چرا است, نداشته موردي او براي تقيه و نبوده تقيه
عÇواقب فكÇر به كسي كه بودند داده قرار فشار تحت را اسالم دنياي چنان شرق از مغول
دربÇارة مسÇتوفايي بÇحث كتاب, مقدمة در آشتياني استاد نبود/ ابنعربي امثال حرفهاي

است/ خواندني كه كردهاند طرح تشيع عقايد به نسبت ابنعربي ديدگاه
ابوالعال¾ بر ايشان گيريهاي نكته كتاب, بر آشتياني استاد مقدمه مهم نكات از ديگر
تÇعليقات و كرده منتشر حي منق چاپ ازفصوص كه است مصري متأخر دانشمند عفيفي
مÇقدمةمشÇارق در ÂبÇق كه عفيفي بر آشتياني اساسي ايراد است/ نگاشته آن بر مفصلي
كÇه است ايÇن بÇودند, نÇوشته فرغاني) الدين سعيد قلم به ابنفارض تاÄيه (شرح الدراري
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كÇرده حمل توجيه بر را قرآن از ابنعربي استفادة لذا و نديده استاد نزد را عرفان عفيفي

متوغل ا كبر شيخ ابنعربي, انديشههاي به عالقهمندان ديگر آشتيانيو استاد نظر به است/
و نوح ابنعربي اشارة مورد ادريس و <نوح ميگويد عفيفي اينكه و بوده اهللا كالم باطن در

مقدمه)/ هفتم و بيست (صفحة است حيرتآوري تهمت نيست> تاريخي ادريس
بحث به آشتياني استاد را تنزيه) دربارة نوحي فص) عفيفي تفسيرهاي از مورد يك

چيست/ ابنعربي مراد كه دادهاند توضيح Âمفص و چهل) تا سي (صفحات  گذاشته
(يا را واضحفصوص طور به عفيفي اينكه در حال هر به ميكنم, عرض بنده دراينجا
اين با نيست; ترديدي كرده, بيان و فهميده را) آن از بطن يك بگوييم داريد دوست ا گر
اين انگيزه و داعي البته و ندارد را ايراني ر متأخ شارحان تعميق و تعمق Hمسلم كه توضيح
عÇفيفي اسÇپينوزا/ يÇا افلوطين به كه ميكند نگاه چنان ابنعربي به او است/ نداشته نيز را
پÇيغمبر از را خÇود كتاب وي كه را ابنعربي گفتة اين و نميداند اهللا اوليا¾ از را ابنعربي
ايÇن لوازم تÇمام با وجودي وحدت متفكر يك را او بلكه نميگيرد, جد به گرفته, (ص)
را ابنعربي كه كساني از و دور گذشتههاي از هم شواهدي و شهود البته ميداندو فكر طرز
در شده (غايب تبريزي شمس ميدهند/ نشان مضطرب شخصيتي را او كه داريم ديدهاند,
(مقاالت نÇبود> متابعت در <او ميگويد: ديده, را (ì38 (متوفي ابنعربي كه (ìêë سال

/(3åê و 289 ,239 ص موحد, علي محمد كوشش به شمس,

كنگرة خشت آخرين را خود و است بزرگ داعية و دعوي صاحب ابنعربي اينكه
بÇه را دعÇاوي ايÇن رسÇيدگان بÇرساند, را او نÇفس رعونت شايد ميدانسته, واليت  كاخ

ميگرفتهاند: ريشخند
بÇريم خÇرافÇات بÇازار به طامات و شطح بÇريم خÇرابÇات بÇه صوفي خرقة تا خيز

نÇفرستاد مÇقامي ازهÇÇيچ خÇÇبر هÇÇيچم مÇقامات و كرامÇات الف زدم كه چندان

اين با نداريم/ ÇÇ اجمعين اهللا صلوات عليهم ÇÇ معصوم چهارده از بيش اسالم عالم در ما
آن بÇه قداستآمÇيز منظر از بايد بفهميم, درست بخواهيم را عرفان يا فلسفه ا گر مقدمه
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روشهاي بايد اين بر عالوه كردهاند/ نقد را ابنعربي آشتياني, استاد كه گونه همان ننگريم;
قديم متون تصحيح يا تأليف در چه تقريرو تدريسو در چه يعني كنيم, تصحيح را  گذشته
حكمت نامدار اساتيد از يكي كه شنيدهايد را قصه اين آوريم/ روي امروزي روشهاي به
افتاده آن دستنويس بزرگ صفحة يكصد حدود كه داشته خطي يكاسفار گذشته, قرن در
آن دوره چند و نميشد متوجه نداشت, صفحه شمارة قديم خطي كتب چون و است بوده
نميشدهانÇد متوجه نداشتهاند, كتاب كه هم شا گردان و ميداده درس ترتيب همان به را
تعريف و غيرمنجز آنقدر اصطالحات و تكراري آنقدر الفاظ و شبيه آنقدر مطالب زيرا
نميخورد! جايي به ضرري باز شود, ساقط آن از بيش يا كم صفحه صد ا گر كه است نشده
ورق يك ابتدايي پنجم جغرافياي كتاب يك از يا ساده كتابلغت يك از ا گر كه حالي در
بودن پيكر و در بي از است نشانهاي باشد راست ا گر حكايت اين ميشود/ معلوم بيفتد,

دور/ چندان نه گذشتهاي در ما كار روش
البÇيت اهل اينكه آن و دارم قبول را استاد اصلي نكتة بنده آنكه ضمن حال, هر در
تÇربيت يÇا غÇربيها از بهتر ما را قديم عرفاي حرف معني باالخره و البيت في بما ادري
عÇلمي شÇيوة از بÇايد ما كه مينويسم تأ كيد به نيز را اين بفهميم, ميتوانيم غرب شدگان
كنيم استفاده آنها سوابق يابي ريشه مساÄلو تاريخي سير مطالبو اداي و تنظيم در غرب
مÇيرزا كÇه آنÇچنان ژرفايفصوص به است ممكن آنكه عين (در عفيفي نوشته سن Ôح و
خÇوانÇدة فلسفه يك براي كه است دراين باشد) نيافته ره يافت, راه قمشهاي رضا محمد
سراغ به خواست كسي ا گر آنوقت ميگويد/ چه ظاهرفصوص كه ميكند روشن امروزي
باب در فن اساتيد آنچه اعالي نمونة و كند مراجعه فن اساتيد به بايد برود, باطنفصوص
از بسÇي و آوردهانÇد فراهم آشتياني استاد كه است مجموعهاي همين نوشتهاند, فصوص

شرح فرمودهاند خود كه گونه آن ايشان است/ برفصوصشامل نيز را ايشان خود تعليقات
خواهد باب دراين كتب نفايس از هم آن كه دارند چاپ دست در نيز را برفصوص جامي

مقدمه)/ هفت و پنجاه (صفحه بود
HقÇح و گÇرفته قÇرار اشÇاره مÇورد آشتياني استاد مقدمه در كه مهمي نكات جمله از
چÇه از وجودي وحدت انديشه سابقة آيا كه است اين است, تحقيقي رسالة يك درخور
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وحÇدت نÇه مÇيدانÇند شهودي وحدت را قديم صوفيان مستشرقان, اينكه و است زماني
در مÇفصلي مÇطالب آشتياني استاد مقدمه)/ پانزده (صفحه نه? يا است درست وجودي
مطابق و دقيق كه كردهاند ذ كر كمال به وصول از دو اين انحراف و بايزيد و حالج زمينه
مÇيگفته حÇالج بودهانÇد/ قضيه متوجه عارف دو اين خود كه دانست بايد است/ تحقيق
است: مÇيگفته بايزيد و ببريد> ثواب شما هم شوم, آسوده من هم كه بكشيد <مرا است:
منظوم را حكايت اين مولوي ( كه بزنيد> كارد مرا گفتم, شأني اعظم ما سبحاني گاه <هر

است)/ ساخته
ابنعربي افكار با آنكه از پيش ايران عرفاي و شعرا دانست بايد بگذريم, كه اين از
اهللا, نعمت شاه (عراقي, بعد به هشتم قرن عرفاني شعر در كه را حرفهايي همان شوند, آشنا
بÇهترين ميگفتهانÇد/ است مطرح ديگران) و شبستري داعي, شاه حافظ, مغربي, شمس
قصايدش و غزل Hخصوص مثنويات در كه (ì17 سال به شده ( كشته است عطار نمونهاش
از درمشارقالدراري ق) 7åå) فرغاني سعيدالدين حتي و است وجودي وحدت Hعميق

/(2ìì ص (مشارقالدراري, است آورده شاهد او شعر
است: (ì32 (متوفي ابنفارض خمريه تصوف, در عرب شعرهاي بهترين از
الكرم قخلÔي ان قبل من بها سكرنا ¹ÇدامÇم الحÇبيب ذ كر علي شربنا

اقتباس (ë87 سال به (مقتول سهروردي الدين شهاب شيخ عربي ازشعر خود اين  كه
است: شده

االقÇÇداح دارت قÇÇد كأسÇÇÇها فÇÇÇÇي فÇÇهاتها المÇÇدام الي نÇÇديم يÇÇا قÇÇÇم
الفÇÇالح داسÇÇÇÇها قÇÇÇÇد الخÇÇÇÇمر¸ ديÇÇان¹ بÇÇدن ا كÇÇÇرام كÇÇÇÇرم مÇÇÇÇن
الراح ذا ك فÇÇنعم النÇÇديم غÇÇÇÇرض مÇنتهي و القÇديم الحب خÇمر¸ هÇÇي

///Áاو آدم الخÇلد فÇي اسكÇرت هÇي
فيالسفين¹اسكرت/// نوح كذلك و ///

(131.2 حيدرآباد, االرواح, (نزه¹
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از مÇقتبس را فÇارسي عÇرفاني شعر كه است اين عفيفي ابوالعال¾ اشتباهات از يكي
متأثر ابنعربي خود آنكه حال (8 ص عفيفي, (مقدمةفصوصالحكم, ميداند ابنعربي
خود با مهاجر صوفيان كه است فارسي شعر از متأثر غيرمستقيم طور به و ايراني عرفان از
درتÇرجÇمان ابÇنعربي ايÇنكه و بÇودند, بÇرده صغير آسياي و عراق و سوريه و مصر به
جا همين در ما نيست/ بيوجهي و بيداللتي ميگيرد الهام اصفهاني دختري از االشواق

را فارسي عرفاني شعر تأثير و عرفان, در ايراني انديشههاي سوابق به را تحقيق اهل توجه
ميكنيم/ جلب ابنسبعين و ابنفارض و ابنعربي چون شخصيتهايي در

شÇارح بÇزرگترين و بهترين و بودهاند ايراني Hغالب ابنعربي شارحان كه مطلب اين
گÇفتهانÇد حÇتي و بوده زبان فارسي كه اوست خواندة پسر قونوي الدين صدر ابنعربي,
نه است, نبوده ادا قابل فارسي به جز كه ميگفته فارسي به ابنفارض تاÄيه درشرح مطالبي
را شده بيان مطالب بودن فارسي سابقة بلكه ميرساند را فارسي زبان غناي و ظرفيت تنها

ميكند/ ثابت هم
نÇميگرفتهانÇد, ي دÇج خيلي را عربي ابن مولوي, حوزة در اينكه ديگر: نكتة يك
بÇا را مÇزاحفÇتوحاتمكÇي بÇه مولوي نميدانستهاند/ تازه را او مطالب كه ميدهد نشان
نميدانست متابعت در را مغربي محمد تبريزي, شمس و ميكرد مقايسه زكي> <فتوحات
به نسبت را احترام كمال قونوي صدرالدين و مولوي آنكه عين در (3åê (مقاالتشمس,
و باطن صفاي از يا دارد دو آن استادي و پختگي از حكايت اين و ميكردند رعايت هم
را ابÇنعربي يÇا الدين صدر افكار تمام مولوي كه نيست آن معنياش اما وارستگيشان,
ابÇنعربي مÇضامين نخÇس از مÇضامين وديوانشمس درمثنوي اينكه است/ ميپذيرفته
از مأخÇوذ را مÇولوي افكÇار بÇرخÇي كÇه داشÇته آن بÇر را مÇطهري اسÇتاد مرحوم هست,
آنكÇه حÇال (133 ص ,2 ج اسÇالمي, بÇاعÇلوم (آشÇنايي بدانÇد محيالدين انديشههاي
ا گÇر و ميدانند محيالدين از مستقل را مولوي افكار ابنعربيشناسان و مولويشناسان
مÇهمتر هÇمه از و است عÇرفاني مÇطالب همانندي يا توارد, حسب بر هست شباهتهايي

است/ شده اخذ ايران قديم عرفاي از كه ميباشد يكي دو هر مشترك سرچشمههاي
نÇتايج تÇاريخي, بÇديهيات و سÇوابÇق بÇه بÇيتوجهي كÇه گفتيم جهت اين از را اين
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است: گفته عرفان و فلسفه مشهور مدرس يك ميآورد/ بار به شگفتآوري و تأسفبار
است جÇالب نÇوشت>/ تÇبريزي شÇمس تقاضاي به را شرحفصوص كاشي, <عبدالرزاق
مÇرشد مÇعروف تبريزي شمس آنكه حال گذشته در 73ë در كاشي عبدالرزاق كه بدانيد
مسÃلة يك سر بر مولوي پسر عال¾الدين دست به Áاحتما (و شده غايب ìêë در مولوي
دارنÇد, اخÇتالف سال نود وفات سال در دو اين حال هر به است)/ شده كشته خانوادگي
تأليÇف تÇقاضاي است, بوده نشده متولد هنوز كه كسي از تبريزي شمس ميشود چطور
دهها حضور در را مطلب اين عرفان و فلسفه مشهور س مدر اين اينكه طرفه نمايد!  كتابي
در احÇدي از صÇدا و مÇيكند مطرح الملي بين كنگرة يك در اسالمي مباحث متخصص
و فلسفه مشهور مدرس يك كه ماست تعلم و تعليم روش پوسيدگي از ناشي اين نميآيد/
فكر بپرسد/ دانايي از يا كند نگاه كتاب در را كسي وفات و تولد سال كه ميداند عار عرفان
دقÇيق هÇم خÇيلي است ممكن چند هر ميشود, تلقي چگونه اينان مطالب ساير ميكنيد
(صÇاحب سÇهروردي عÇمر الديÇن شهاب معاصر, اسالمي معروف نويسندة يك باشد/
حكÇم¹ (صÇاحب سÇهروردي يÇحيي الديÇن شهاب با را (ì32 متوفي عوارفالمعارف

صاحب سهروردي با (ì38 (متوفي ابنعربي چون و كرده اشتباه (ë87 مقتول االشراق

را افكارش بعضي صاحبحكم¹االشراق سهروردي مينويسد داشته, مالقاتي عوارف

از پيش سال ë1 االشراق صاحبحكم¹ آنكه حال است, كرده اخذ عرب محيالدين از
است! شده فوت محيالدين

نگاه مرجع كتاب به كه ميدانند آن از اجل را خود شأن بعضي كه است آن نتيجة اينها
علمي شكوفايي درزمان هم ما بين Hاتفاق استو بينالمللي كه را علمي شيوة حداقل  كنندو

نميكنند/ رعايت است, بوده رايج ششم قرن تا
اين ÇÇ علوم مساÄل خود نه ÇÇ علوم تاريخ به بيتوجهي بار اسف نتايج از ديگر يكي
درك فÇلسفه و عÇرفان در را ايÇران واقعي سهم Âمث و نشناسيم را خود گذشتة ما كه است
ايÇران از مÇينويسد: معاصر اسالمي معروف نويسندة يك نگزاريم/ را آن حق يا نكنيم
از هÇم آنچه كه نكردهاند توجه شد! ترجمه عربي به منطق كتاب يك تنها اسالم از پيش
زيرا است, محسوب ايراني فرهنگ مواريث جز¾ Hحق شده ترجمه عربي به سرياني زبان
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دوره آن اداري و ادبي زبان پهلوي زبان و اسالم از پيش ايران علمي زبان سرياني زبان
ميشود/ تضييع گونه اين ايراني فرهنگ حق آري, است/ بوده

گير معركه به <بعضي ميگويند آشتياني استاد كه است مواردي چنين به توجه با شايد
افكار از مأخوذ را ايران عرفاني شعر كه آنجا عفيفي ابوالعال¾ مرحوم دانشمند>/ تا اشبهاند

است/ كرده ثابت را خود اطالعي كم و نموده بيانصافي بسيار ميداند ابنعربي
جايي در نكات اين بود الزم حال هر به ولي افتاديم, دور كتاب معرفي از قدري شايد
<فÇص در عبارتي ميكنيم/ اشاره كتاب حاشية و ازمتن نمونه يك به ا كنون شود/  گفته
الكلم¹ و االبدي الداÄم والنشي¾ االزلي الحادث االنسان <فهو : شكل اين به هست آدمي¹>
حضور يعني علمي وجود به را بودن لي ز ا آشتياني, استاد نيز و قيصري الجامع¹>/ الفاصل¹
سÇادهتر خÇيلي هم عفيفي ابوالعال¾ /(3ë3 (ص كردهاند معني حق علم مرتبة در ثبوت و
تÇعليقات ,12 (ص االله> بالجانب منه يتصل ما هي و ابديه, ازلي¹ ناحي¹ و ///> مينويسد:
همين ريشة ا گر اما الخلق>, <يلي جنبة نه الخالق> <يلي جنبة اصطالح به يعني عفيفي)
قريب ميناميدند; قديم انسان را كامل انسان گنوسيان, كه ميرسيم اين به بكاويم را  كلمه
للعقل الوجود في مساوق¹ ازليه كلي¹ الكمل نفوس ان ///> نوشتهاند آشتياني استاد آنكه به
اهللا <ان كه آوردهاند حديث از شاهد ذلك>و عليه يستحيل جزÄي¹ نفسه كان من اما االولو

/(3ë3 (ص بدان> اال قبل االرواح خلق
نÇيز عÇقلي> <انسÇان و قÇديم> <انسÇان و اول> <انسÇان را كÇامل انسÇان  گÇنوسيان
به گرفت, شكل خاورميانه و خصيب هالل در اسكندر از بعد كه انديشهها اين ميناميدند/
است ابÇنعربي نÇزد اسÇالمي گÇنوسيسم كÇمال ماسينيون قول به و شد منتقل اسالم عالم
حÇتي ايÇنكه بÇه بÇود سربستهاي اشارة فقط اين /(ì2 ص فياالسالم, الكامل (االنسان
نيستيم اين منكر حال عين در دارد/ اسالم از پيش در درفصوصسابقه شده مطرح  كلمات
تÇركيب اين داشتهاند/ قرآن از را خود خاص تأويل و تعبير ابنعربي جمله من عرفا  كه
صÇورت اسÇالم از پيش خيلي اسراÄيليات و ايرانيگري و يونانيگري از غريب و عجيب
عربي كلمات به تنها نه واقع در يعني شد, منتقل هم اسالم عالم به مساعد زمينة با و  گرفته

است/ شده ترجمه اسالمي مقوالت به بلكه
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ثÇنويت و ايرانÇي انديشة و االشراق حكم¹ از را ابنعربي تأثر Âعم كه مواردي از
<الم آيه به توجه با كه است يوسفي فص در ظلمت و نور تقابل مينمايد, تسجيل فلسفي
به را ظل (êë آية فرقان, (سوره دليال> عليه الشمس جعلنا ثم /// الظل مد كيف ربك الي تر
است كÇرده تÇعبير خارجي وجود يعني <النور> اسم به را شمس و اضافي خارجي وجود
ابوالعال¾ است/ برده كار به را <غواسق> تعبير <ظل> جاي به سهروردي /(ì9ì Ç 7 (صص
دست تشبيهات و اصطالحات جهت از ابنعربي كه است كرده اعتراف اينجا در عفيفي

/(1å8 (تعليقات,ص ميدهد نشان را زرتشتيگري از روشني تأثير  كم
عÇلم از را تأثÇيرش كÇه زده حÇرف فÇلسفي تثليث از هم ديگر جاي ابنعربي البته
كÇه (13ê ص عÇفيفي, ابÇوالعÇال¾ تعليقات الصالحيه, (الفص مينماياند مسيحي الهوت
مواردي از اينجا /(7ë3 (ص است علم> و معلوم و <عالم يا قول> و اراده و <ذات تثليث
ديگر شكل به ديگر بار كه همچنان ميدهد/ مزه خيلي مسيحيان و مستشرقان به كه است
مÇعروف حديث آن ابنعربي و (11ëì (ص ميشود ظاهر محمديه فص در تثليث اين

ميكشد/ درازا به را سخن و ميكند مطرح را الثالث///> دنيا كم من الي بب Ôح>
به جهت همين از و نبوده بيسابقه ابنعربي مقاالت و مقوالت اينكه سخن حاصل
بسÇط و پذيرفته را او حرفهاي ايرانيها واينكه است يافته گسترش و قبول زمينة سرعت

ميگويي>! ما زبان از سخن <جانا بگويند: ميخواستهاند واقع در دادند,
بÇراي زرتشÇتي سÇابقة مÇعني بÇه HيقÇدق ابنعربي حرفهاي بعضي ايراني سابقة البته
مÇورد در بÇلكه ÇÇ است واضÇح تأثÇير آن اشÇراق شيخ در گرچه ÇÇ نيست حرفها آنگونه
اسكÇندر جانشينان عصر در سوريه و اسكندريه تا بايد او انديشههاي سابقه و ابنعربي
مسÇلمانان, از پيش داشته, را بابليات سابقة خود كه عراق حوزة در همچون رفت/ عقب
بÇا را يوناني و ايراني و هندي مقامات و مقوالت صابÃه و مانويان و مسيحيان و يهوديان
بÇه هÇمه ايÇن و درآمÇيختند بÇابلي///) آشوري, كنعاني, لبناني, (مصري, سامي مواريث
از پيش سال چهارصد Ç سيصد را التقاط اين نمونة گرديد/ منتقل عربي به سپس و سرياني
مÇنشأ كه بايسته است كاري مساÄل گونه اين وارسي مييابيم/ الصفا اخوان در ابنعربي,
تأويÇل مجال چگونه ميدهد نشان و ميكند روشن هم را مذهبي مجعول روايات بعضي

است/ آمده پديد
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رافÇاش و نÇظر تÇحت كÇه بحث مورد شرحفصوصالحكم كتاب محاسن ديگر از
روايÇات, (آيÇات, است كÇتاب آخÇر فÇني فÇهارس شÇده, تÇهيه آشتياني استاد حضرت
ÇÇ اصطالحات ا گر اينكه هست كه نكتهاي فارسي///)/ و عربي اشعار اعالم, اصطالحات,
كÇه كÇاري هÇمان بود/ بهتر خيلي ميشد, تفكيك ÇÇ فهارس اين قسمت مهمترين يعني
و داده صÇورت خودش چاپ المكي¹ فنيالفتوحات مفردات استخراج در يحيي عثمان
يا دو ميان ارتباطي يا همساني ا گر و است نشانده خود جاي در را اصطالح هر دقيق خيلي
اين حال هر به زيرا سازد, كاسه يك را همه اينكه نه است, داده ارجاع بوده, اصطالح چند
فÇيض اقدس, فيض فيالمثل دارند; هم با ريزي تفاوتهاي مرادف, ظاهر به اصطالحات
فعليه, مشيت محمديه, حقيقت اطالق, قيد به مقيد وجود مطلق, وجود اول, تجلي منبسط,

/(12ìå (ص آوردهاند عنوان يك تحت را علمي ظهور و ثبوت



دفÇتر انÇتشارات مركز قم, آملي, زادة حسن آي¹اهللا تحقيق خوارزمي, حسين ين الد تاج الحكم/ فصوص شرح #
است/ شده چاپ ë3 شمارة آينةپژوهش در مقاله اين وزيري/ ص, 11ë2 ,1377 اسالمي, تبليغات

درفصوصالحكم# ديگر پژوهشي

اخير سالهاي در عربي بن محيالدين Hخصوص عرفا افكار و آثار به توجه افزايش
انديشي ژرف طالب مطالعه اهل كه دارد اين از حكايت Gظاهر و است تأملي قابل مسÃلة
دورند, بسيار واديها اين از كه كساني بسا و است گونا گون مذاقها البته و شدهاند, عقايد در
هر به خدايند/ راه در همگي باشد كار در صدق و اخالق و نيت حسن ا گر بنده گمان به اما
كنندة آماده زمينههاي از يكي و است سودمند عرفاني آثار ناقدانه مطالعة بيگمان حال

است/ رساالت و كتب گونه اين ح مصحَّ و علمي انتشار باب, اين در نقادانه ديد
در كه گفت ميتوان و است شده چاپ ازفصوص مختلفي شروح اخير درسالهاي
يكي است/ شده آشكار حدودي تا متنفصوصنيز نسخههاي اختالف شروح, اين ضمن
حسÇين الديÇن كÇمال شÇرح مÇيآيد, بÇيشتر زبÇانان فÇارسي كار به كه معروف شروح از
در سپس و مجلد دو در هروي مايل نجيب آقاي را آن نخست بار براي كه است خوارزمي
به پايان, در اساس نسخة سه بدلهاي نسخه افزودن و مقدمه در اصالحاتي با مجلد يك
احراز خود براي را حقي خطي, كتاب يك نشر لحاظ به گفت ميتوان Hحق و رساند چاپ
است, رسÇانده چÇاب به هروي مايل نجيب كه متوني ساير مورد در كه همچنان و  كرد,
حÇضرت عÇنايت و اهÇتمام به فعلي تصحيح در نيست/ خالي مسامحاتي از گفت ميشود

/1ë Ç 12 ص آملي زاده حسن اهللا آي¹ تحقيق به خوارزمي, حسين ين الد تاج الحكم/ فصوص شرح -1

مايل نجيب آقاي چاپ سقطات و اشتباهات بعض به آملي1 زادة حسن استاد عالمه آي¹اهللا
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شÇرح از هروي مايل نجيب چاپ كه بيفزايم بالفاصله اينجا در است/ رفته اشاره هروي
دارد/ محاسني خود بهنوبة بلكه نيست استفاده قابل غير خوارزمي فصوص

كه دارد پا كستان بخش نسخةگنج به نظريهم هروي نجيبمايل شرحفصوصچاپ

اسÇتاد ح مÇصحَّ نسÇخة عÇوض در ندارد, را جهت اين آملي زادة حسن استاد چاپ نسخة
آن به هروي مايل نجيب چاپ در كه دارد ملي كتابخانة نسخة به نظري آملي زادة حسن

چاپ/ دو هر مقدمة رك: -1

است/1 نشده توجه
كÇدام بÇه مربوط كلمات ضبط اختالف بداند كه است مهم باريكبين خوانندة براي
آن برابر در ديگر ضبطهاي كه دارد برتري قدر آن نسخة يك گاهي چون است, نسخه
و مÇتن بÇر كامل احاطة و تسلط با آملي زادة حسن عالمه حضرت البته مينمايد/ ضعيف
در هÇم را نسخه اختالف گاهي و دادهاند خرج به ارجح وجوه تشخيص در اجتهاد شرح,
ملي? كتابخانة استيامصريا دانشگاه نسخة به مربوط نيست معلوم كه كردهاند ذ كر حاشيه
كه نيست چنان Hغالب نسخه اختالف كه بگوييم خواننده ذهن شدن روشنتر لحاظ به
<قتل> (89ê (ص <درولي> <دروي>و ضبط تفاوت Âمث شود/ پيدا معنا در مهمي تفاوت
ندارد/ معنا در تأثيري (ì9å (ص اقامت> <تا و اقامت> <يا حتي و (9êå (ص <فعل> و

شÇده, تÇوجه بÇدان هÇروي مÇايل نجيب تصحيح در كه گنجبخش بدل نسخه  گاهي
افسÇادهم و بÇاالحيا¾ قÇتلهم عدÇي المÇحبوبين <ان عÇربي عÇبارت ÂثÇم است; صÇحيحتر
محبوبان <قتل است: چنين ترجمهاش آملي زادة حسن استاد چاپ نسخة در باالصالح>
گنجبخش نسخة طبق /(1åêêص) محسوب> اصالح از ايشان فساد استو معدود احيا¾ از

/(7ì1 (ص است صحيح فساد> ا> <فساد>, كلمة جاي به پا كستان
جمله از فني, مفصل فهارس داشتن هروي مايل نجيب چاپ نسخة ترجيح وجه يك
نيز ما بحث مورد چاپ البته ميكند/ بسيار كمك خواننده به كه است اصطالحات فهرست

نيست/ سابق چاپ تفصيل به ولي دارد, فهرستهايي
شرح از اقتباس ترجمة نوعي به پيداست, و است شده اشاره كه همچنان خوارزمي
به غيرهما و عطار و مولوي شيواي اشعار از جاي جاي و است كرده اقدام فصوصقيصري
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هم را خود خنك و متكلف اشعار از بسياري نيز و نموده نقل مطلب مÆيد يا شاهد عنوان
سÇر خود و خواند شعر خود زا كاني: عبيد قول (به است كرده زورچپان سطور الي به ال
(ابÇنعربي) مÇاتن يا (قيصري) عربي شارح بر نكتهاي كه برميخوريم كمتر و جنباند)
دادهاند توضيح را بسياري نكات حواشي در آملي, زادة حسن استاد حضرت باشد/  گرفته
جناح خفض با گاهي و فرمودهاند ارجاع خودشان مستطاب> < كتاب و قيم> <اثر چند به و
(ص باشد> سودمند شايد كه است تعليقاتي را <نگارنده داشتهاند: مرقوم راستين عالمان

فرمودهاند/ نقل جاي جاي هم خودشان اشعار از البته و (1å78
غÇلط آفت البته است/ غلطتر كم و مفيدتر و خوشخوانتر تصحيح اين هم روي بر

شد? خواهد رفع كي نيست معلوم ما كتابهاي از چاپي
ميرود: اشاره آمد نظر به سريع تورق و تصفح يك در كه نكات بعضي به

تÇرجÇمه بÇر بنا زيرا باشد, راجح < فيتبين> مرجوح ميرسد نظر به < Ôفيتبين> عرابا
/(1å3ë (ص است سببيه فا خوارزمي

/(1å72 (ص است صحيح <بنگذارمش> و مرجوح <نبگذارمش>  كلمة
چÇه بشÇر كÇز تو را فرشتگان <بنما و مرجوح آيد> چه بشر از كه را فرشتگان <بنما

/1å73 ص بحث, مورد چاپ و 780 ص هروي, مايل نجيب چاپ -1

است/1 صحيح آيد>
ابوالعال¾ تعليقات و شرح در ولي برميخوريم آن به كمتر قديم شروح در كه نكتهاي
ابنعربي بر ادبي گيريهاي نكته است, شده اشاره بدان Hبعض برفصوصالحكم عفيفي
نشاندن كرسي به براي گاهي بوده, كامل عالم و زبان عربي Âاص كه آن با ابنعربي است/
=) <نسا¾> ميشود/ متوسل عجيب اشتقاقات و ه ناموج توجيهات به مقاصدش و مطالب
و 1åì8 (ص مÇيدهد ربÇط فراموشي) معني (به نسي و تأخير) معني (به نسأ با را زنان)
(ص مÇيسازد مربوط ميل با را دارايي) =) مال يا است! كچسب ت الي پيداست كه (1å8ì
زوايÇد حÇروف از را سÇجن اول س نÇموده, قÇلمداد ماده يك از را جن و سجن يا (9ì9
هÇمريشه كÇرد) سÇركشي =) عÇصي بÇا را چوبدستي) =) عصا يا (1åêå (ص ميانگارد
و شÇريع¹ مÇنكم جÇعلنا <لكل شريفة آية در را <Hمنهاج> كلمة يا (1åê3 (ص ميپندارد
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وارد لفظي تحريف خدا كالم در آشكارا و ميكند قراÄت <منهاجا¾> تسهيل, با منهاجا>
/(1å13 (ص ميسازد

كه محدث> الرحمن ذ كر عن مايأتيهم <و آية در <محدث> كلمة از است همچنين
خوارزمي كه چنان بوده, <Hمحدث> گويي كه ميكند برداشت طوري است <ذ كر> صفت
آنكÇه حÇال (1åê9 (ص وجÇودش> در نه اوست اتيان در حدوث <الجرم است: نوشته

/< محدث> نه ميفرمود <Hمحدث> ميخواست ا گر قرآن خود
اسب صفت كه است مصلي> و <مجلي تعبير از استفاده ابنعربي, عجايب جملة از و
نÇموده, تÇعبير تÇابع و سابق به ابنعربي را كلمه دو اين است/ دوم و اول رتبة در مسابقه
هو و العبد, وجود عن ر فيتأخ آالÐخر, باسمه يصلي فانما المصلي, هو كان <فاذا مينويسد:
االله هو و بتقليده, او الفكري بنظره (قلبه) قبلته في العبد (يجعله) يخلقه الذي الحق عين

/(1113 (ص د> ق المعت
به را مصلي چگونه ابنعربي دريابد النظر عميق خوانندة كه آورديم كامل را عبارت
يÇصلي الذي [هو فرستنده درود معني به مصلي با مسابقه, در دوم رتبة داراي اسب معني

است/ نموده تلفيق خواسته آنچه و كرده, خلط [ê3 احزاب Ç عليكم
آن از <عÇصفور مÇيگفتهانÇد: كÇه ميافتيم قديم قصاصان توجيهات ياد به اينجا در
از پÇيش, سÇال چÇندين HخصÇش ايÇنجانب !< رÇف و عÇصي كÇه شÇد نÇاميده عصفور جهت
و تلخ يعني مÔر عربي در چون ناميدند, مرتضي را <علي ميگفت: كه شنيدم معركه گيري
است>! شÇيرين دوستان دهن به و تلخ دشمنان كام در السالم] [عليه علي و شيرين تضي
مÇدرسان و شÇارحÇان و ميباشد قبيل اين از هم ابنعربي ادبي و لغوي توجيهات بعضي

دهند/ نشان را ابنعربي بازي سفسطه و مغلطه يا ضعف جهت اين كه است شايسته
آفÇتاب> دليÇل آمÇد <آفÇتاب شعر كه فرمودهاند افاده 1åì8 صفحة در آملي استاد
را اهللا> <رسÇل مÇيخواهÇد زور بÇه ابنعربي كه آنجا اما است مولوي اولمثنوي ازدفتر
اهللا> مÇظاهر هم اهللا <رسل كه است شده نقل قيصري توجيه كند, وانمود < Ôاهللا اليه <رسل
تÇبصره <مÇحض داشتهاند: مرقوم حاشيه در آملي زادة حسن استاد حضرت /(91ê (ص
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/12ê آية انعام, سورة -1

<فÇقال كريمة آية وزان معني, حيث از كريمه1 آيه در وجه اين وزان كه ميشود عرض
استو اهللا اهللا, رسول اينكه به است قاضي كه است شمس سورة در اهللا> ناق¹ اهللا, رسول لهم
به ناقه اضافة كه دارد توجه خواننده /(91ê (ص است///> اهللا ناقه (ع) صالح اهللا رسول ناق¹

نميسازد/ موجه را ابنعربي كالم و دارد تشريفي جنبة اينجا در اهللا
دو <اهللا> كÇلمة از است خÇواسÇته انÇعام سÇورة 12ê آيه تأويل در ابنعربي درواقع
اهللا> <رسل براي خبر يكي و رسالته> يجعل حيث اعلم <اهللا در مبتدا يكي بكند, استفاده
نسبت Hمسلم دارد, اذعان ملحد و مشرك و كافر حتي بالغتش و فصاحت بر كه قرآن اما
در بحث نيست, مطلب خود سقم و صحت بحث اينجا نميپذيرد/ را تأليفي ضعف چنين

بارد/ توجيهش و است عليل دليلش كه است اين
تصحيح را ماتن يا شارح اشتباه آملي, زادة حسن استاد عالمه حضرت كه مواردي از
دربÇارة كÇه نكÇتهاي البÇته و (ì91 و ê8ê (ص است هÇيوي و رياضي موارد فرمودهاند,
ايÇنكه اال است, صÇحيح (778 (ص فÇرمودهانÇد فÇضايي سÇفينههاي زياد بسيار سرعت
شگفتي ترتيب اين با Hاتفاق و رسيد, نخواهد نور سرعت به سرعتش مادهاي هيچ ميدانيد
سرعت زيرا نمود, خواهد جلوه بيشتر طرفك> اليك يرتد ان <قبل آية موضوع اعجاز

است/ نور سرعت همان نگاه
حÇاشيتين نÇصف چÇون نميدانند عدد را <1> حكما فرمودهاند نقل اينكه مورد در
چÇون است, عÇدد مÇبنا همين بر نيز <1> كه دانست بايد ,(1åìì (ص نميباشد خودش

(å + 2) : 2 = 1 ميباشد: صادق آن دربارة زير رابطة
به كمالالدينحسينخوارزمي اينكهديوان فرمودهاند توضيح مكرر كه مواردي از
ديگÇر هÇرگز مÇورد اين در خواننده Hيقين و است شده چاپ حالج منصور بن حسين نام

كند! اشتباه هم باز كه باشد بيانصاف بايد خيلي يا شد, نخواهد اشتباه دچار
نظر به كه (1å19 (ص كردهاند نقل <اليتجع> نسخ بعضي از را <اليضجع> ل دب نسخه
همين خوارزمي چند هر باشد, رفته افتعال باب به ع ج و كه نشده ديده زيرا ميآيد, مستبعد

است/ كرده ترجمه نيايد> درد <به را  كلمه
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ظÇاهر¸ انÇها اال موجود, كل في موجود¸ الوجود لوازم <ان قيصري: كالم حاشية در
نÇظريه هÇمين بسÇا چÇه كه آوردهاند (3ë (ص االÐخر///> في الباطن¹ و البعض في الوجود
كÇمون نÇظريه زيÇرا بÇعيد, بÇون بÇينهما گÇفت: بÇايد بÇاشد/ خÇليط و كÇمون نظرية مبناي
ايÇن و طÇبيعي/ مÇاوراي سخني قيصري عبارت و است طبيعي نظرية يك انكساغوراس
نÇوشته (ìê2 Çìê1 (ص عنوانحكيمسÇبزواري تحت مجموعهاي در كه است آن نظير
صÇور كثرت محل را الهي ذات باري, علم مورد در ملطي تالس و ملطي آنا كسيس است

ميدانستند!

/23 آية جاثيه, سورة -1

مربوط را علم علم>1 علي اهللا اضله و هواه الهه اتخذ من <أفرأيت آية ذيل ابنعربي
نسبت در معني ظهور و ذهن به متبادر اينجا آنكه حال ,(977 (ص است دانسته خدا به
و كÇرد> گمراه را او هواپرست, بشر دانستگي وجود با <خداوند يعني است, بشر به علم
هÇم را <ه/> ضÇمير كه حبه> علي الطعام يطمعون <و است: دهر سورة 8 آيه يادآور اين

است/ اولي× لي او البته و خدا; به راجع هم و گرفتهاند طعام به راجع



است/ شده چاپ خرد شريعة مجموعة در مقاله اين #

نظريبركبريتاحمر#

كوشيده مصري ع متشر عارف ق) ه/ 973 سال به (متوفي شعراني عبدالوهاب شيخ
اليواقÇيتو خود كتاب دو در ويژه به و دهد وفق شريعت با را نظري عرفان مباني است
سعي ابنعربي مطالبفتوحاتمكيه تنظيم و تلخيص ضمن الجواهروالكبريتاالحمر,

دو هÇر سازد; مرتفع را آن برانگيز شبهه يا ابهام موارد و كند حل را آن مشكالت  كرده
ترجمه دراينجا ما و است شده چاپ قاهره در م/) 19ë9)ق ه/ 1378 سال به هم با  كتاب
عÇالقهمندان بÇراي تا ميگذرانيم خوانندگان لحاظ از را اولالكبريتاالحمر بند شانزده
همين در خواننده باشد/ انگيز شوق كتاب, اصل به مراجعه و مطالعه راه در و نظري عرفان
نامنظمفتوحاتبه فصول پيچيدة مطالب بيان و انتخاب در شعراني سليقه حسن از مختصر

ميآيد/ شگفت به دقيق و ساده شكل
شود/ حاصل مترجم براي كاملالكبريتاالحمر ترجمة فرصت روزي كه است اميد

حيâم الرَّ ن م× Öح الرَّ اهللا م Öسب
(ص) محمد ما سرور بر سالم و درود و است جهانيان پروردگار كه را خداي ستايش
بعد, اما باد; پيمبران ياران همه و محمد(ص) آل بر و خدا فرستادگان پيامآورانو ديگر و
برگزيدم القدسيه بهلواقحاالنوار موسوم ديگرم كتاب از را آن كه است نفيسي كتاب اين
و است بÇزرگ عالمان ويژة آن فهم و زفتوحاتمكيه ا است اختصاري خود  كهلواقح
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رازها و دانشها داريد] دست را آن [ كه برگزيده اين اما نيابند, در را آن ظاهر جز ديگران
استو نكرده خطور خاطرش به كتاب اين ديدن از پيش بيننده كه دربردارد شناختهايي و
( گوگرد احمر كبريت از مرادم بيانعلومالشيخاال@كبرناميدمو اينراالكبريتاالحمرفي
بوده اين مقصود است/ ابنعربي محيالدين ا كبر شيخ از منظور كيمياستو ا كسير سرخ)
كÇه همچنان ÇÇ طال به كيمياست نسبت صوفيه سخنان ديگر به كتاب اين نسبت كه است
عÇزيز و نÇاياب چون نميشود, ديده اما شده شنيده كيميا, يا سرخ گوگرد ÇÇ ديد خواهيم
كÇتابي و خÇوانÇدهام بÇيشمار تعداد, به صوفيه كتب از من كه من برادر اي بدان و است/
اسÇرار دربÇارة آنÇچه HخصوصÇم نÇديدهام, طÇريق اهل كالم از ازفتوحاتمكيه جامعتر
علمش بنگرد, درفتوحات مجتهدي ا گر كه است گفته مجتهدان استنباط موارد شريعتو
مفسر ا گر و است نبوده دراختيارش كه مييابد دست داليلي و وجوه بر و ميشود افزون
و خÇوابگÇزار و مÇقري و لغت عÇالم حÇتي و محدث يا متكلم يا احاديث, شارح يا قرآن
و االسما¾ علم دانندة و صوفي نيز و منطقي و نحوي و دان هندسه و پزشك و طبيعيدان
پÇيشتر كÇه مÇيآيد دسÇتش به فوايدي و ميافزايد بردانشش بنگرد, درآن الحروف علم
هزار سه حدود به ما و است/ نرسيده رشتهها آن در دانشوري هيچ خاطر به و نميدانست
اشاره االوليا¾ عليقطر¸منبحرعلوم االغبيا¾ كتابتنبيه در علومفتوحاتمكيه از علم
شك از شناختوپيراسته اساسكشفو بر همه علومشيخ كه است اين حقيقت  كردهايم/
مقلد اهللا بحمد <ما گويد: هفتم و شصت و سيصد باب در خود كه همچنان است, انحراف و
اذان, دربÇارة خود فتواي از پس نيز و سلم> و عليه اهللا صلي شارع جز نيستيم, كس هيچ
هÇيچ در و نياوردهام مشروع غير امري كتابم اين در بحمداهللا من كه <بدان است: افزوده
كه <بدان گويد: پنجم و شصت سيصدو باب در و نرفتهام>/ بيرون سنت و كتاب از موردي
فهم كليد من به زيرا است, آن حضرت و قرآن خزانة از آوردهام كتبم و مجالس در چه هر
بÇيرون او مÇناجات و حÇق مÇجالست از كه آنجا تا است شده اعطا آن از جستن ياري و
خداي وحي از دل سويداي در شدن دميده و اسرار باب در و نميشوم> خالي و نميروم
درياب را اين است الهام وحي اين دارد, فرق اشاره, وحي و كالم وحي با <آن گويد: پا ك
خÇود درتأليÇف <آنÇچه گÇويد: ششم و شصت و سيصدو باب در و باشي> اهللا اهل از  كه
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سÇوي از است دل سويداي در شدن دميده بلكه نيست, تأمل و انديشه ازروي مينويسم
نوشتهام كتاب اين در <آنچه گويد: سوم و هفتاد و سيصد باب در و الهام>/ صاحب خداي
اين و من, جان دلو سويداي در شدن دميده يا است رباني القاي الهيو امالي مينويسم و
و نهم و هشتاد باب در و باشد> مستقل اينكه نه انبياست از تبعيت و وراثت حكم به همه
و نÇظر يÇا مÇن انتخاب به ابوابفتوحات ترتيب كه <بدان گويد: هشتم و چهل و سيصد
امÇال مÇينويسم مÇن را آنچه الهام فرشتة زبان بر تعالي حق بلكه است, نبوده من انديشة
بÇه پيوندي كه ميآوريم سخن دو بين سخني ميآيد پيش گاهي كه چنان است, فرموده
وفÇات, عده و نكاح و طالق آيات بين تعالي خداي آنكه نظير ندارد, خود پس و پيش

/238 بقره, -1

دومفÇتوحات بÇاب در نيز و الوسطي>/1 الصال¸ و الصلوات علي <حافظوا است: فرموده
گوشه ايشان دلهاي زيرا نيستند, كتاب ابواب تناسب به كالم مقيد عارفان كه است آورده
به كند, بروز امري هر نمايد, ظهور جانب آن از آنچه مراقب و است الهي حضرت نشين
را مطلبي گاه كه چنان مينمايد, تأليف است, شده تعيين آنچه طبق و ميشتابد آن امتثال
در و الهÇي>/ امر اطاعت لحاظ به فقط نيست, آن جنس از آنچه مجاورت در ميكند القا
از بلكه نيست انديشه طريق از ما اصحاب علوم و ما علوم كه <بدان گويد: هفتم چهلو باب

است/ داناتر خدا و شد تمام شيخ از قول نقل است>/ الهي فيض
اين در اشتباهي و انحراف هر خدا براي كه ميخواهم كتاب اين كنندة مطالعة از من و
كان العبدما عون في <واهللا : فرمود كه باشد كرده كار پيغمبر گفتة به كندتا اصالح ديد  كتاب
ديني برادر ياري در بنده كه مادام است بنده ياري در <خداوند يعني: اخيه> عون في العبد

ميگويم: حق از توفيق طلب با دانستي, را اين ا كنون است>/ خويش

/ì9 يس, -2

گويد: له>2 ينبغي ما و الشعر علمناه ما <و آيه دربارة ازفتوحات دوم باب در شيخ Ê
مÇحمد بÇه ما كه است اين خداوند مراد و است ايهام و رمز و لغز و اجمال جايگاه <شعر
و كنيم مراد را آن خالف كه نكرديم چيزي به خطاب نگفتيم, لغز رمزو به را چيزي (ص)

نفهمد>/ را آن تا نگفتيم اجمال به
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بÇه تسÇليم گÇروهي, بÇا ادب رعÇايت درجة كمترين است آورده باب اين در نيز و
حرمان جز بگذري كه دو اين از و صدقشان/ به يقين ادب درجة باالترين و است قولشان
كه چرا نيست, صحيح خالف ما طريق در و ما <نزد گويد: باب همين در و نيست> چيزي
<ابوالعÇيون> را كامل انسان كه اينجاست از و ميبينند, الهي چشم با را چيز همه همگان

/1å3 انعام, -1

چشÇمهاي كÇه است آن <مÇراد گÇويد: االبÇصار>1 تÇدركه <ال معني در نيز و ميخوانند/
الخÇبير> اللÇطيف هو <و معني به راجع آيه همين آخر در و نميبينند> را خدا محجوب,
را ايشان و كرده تجلي آنها بر طاقتشان قدر به كه خود بندگان به است لطيف <خدا  گويد:
ال <و آيÇة معني در و است> ساخته ناتوان الوهيت حد در خويش اقدس تجلي تحمل از

/11ê طه, -2

قÇرآن اجمال پيغمبر به كه <بدان گويد: 2 وحيه> اليك يقضي ان قبل من بالقرآن تعجل
قرآن كه شد گفته پيغمبر به پس بياورد/ را آن تفصيل جبريل آنكه از پيش بود, شده عطا
خدايا يعني علما> زدني رب قل <و نميفهمد را آن احدي كه مكن القا مردم به را مجمل
افزون را احكام خدايا پنداشتهاند بعضي كه چنان نه كن, افزون آيات تفصيل به مرا دانش
را شما من كه جا <هر يعني: تركتكم> ما <اتركوني است: فرموده پيغمبر خود كه چرا  كن!
عملكنيد/ خودتان نظر به و مپرسيد مرا كم Ôح وا گذاريد> مرا ندادهام حكمي وا گذاشتهامو
در بود تامل انديشهو نتيجه موهبتي علوم ا گر كه من برادر اي بدان گويد: دوم باب در نيز و
خاطر در خدا جانب از است سرچشمههايي بلكه نيست چنين ميشد, تمام مدت  كمترين
فÇيض پس است قÇابل نÇيز مÇحل و است الدوام عÇلي فÇياض و وهاب خدا چون و بنده,
است/ جÇهل و علم داراي دل تيرگي يا دل صفاي نسبت به كس هر دارد/ ادامه پيدرپي
دراز مÇدتهاي در كÇه مÇينمايد حÇاصل عÇلم آنÇقدر لحÇظه يك در شود صافي دل چون
براي چگونه و است, تنگ محسوس فلك و فراخ معقول فلك كه چرا بنويسد نميتواند
(ص) مÇحمد بÇه خÇداونÇد كه است جهت همين از و كرد تصور انجامي ميتوان النهايه

علما>/ زدني رب <قل فرموده
محمد(ص) و است اسما¾ حامل (ع) آدم كه <بدان گويد: پنجمفتوحات باب در و Ê
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هÇر گويد نيز و است>/ همين الكلم" جوامع Ôاوتيت" حديث از مÔراد و اسما¾ معاني حامل
خدا كه چنان باشد, خدا ستاينده آنكه مگر ديگري, از است تواناتر خود ستايش بر  كس

/1ë مريم, -1

Õسالم <و است: آمده خود قول از عيسي دربارة و عليه>1 سالم <و ميفرمايد: يحيي دربارة

/33 مريم, -2

مسلم دارد اسما¾ كه كس هر اما دارد, اسما¾ دارد, ذات كس هر كه است معلوم و 2< عليَّ
ذات را آنان كه دارند فضيلت ما بر صحابه روي اين از باشد/ حاصل نزدش مسما كه نيست

اجر را, ذات آنان كه ميداريم پاس چنان را اسم همين ما چون اما اسم; را ما و بود حاصل
ديگÇر بار نكردهاند آنان كه كردهايم درك را غيبت حضرت ما چون و است/ برابر دو ما
و اصحابي <انتم اصحاب را آنان و فرموده خطاب اخوان را ما لذا ميشود, برابر دو ما اجر
مÇا از عÇملكنندة اجر و فرموده, شوق اظهار ما به پيغمبر </// Ôبعد يأتون لم الذين اخواني
فافهم! آنها اعيان نه آنها امثال البته است/ كرده را عمل همان كه آنهاست امثال برابر پنجاه
نÇادان را جÇامد عÇقال هÇمة بÇلكه عÇقال <بيشتر گويد: ازفتوحات ششم باب در و Ê
يÇا ولي با سنگي كه برسد خبر آنها به ا گر و ماندهاند متوقف خود ديد حد در و ميدانند
سÇنگ آن در لحÇظه هÇمان خداوند كه ميكنند توجيه چنين است, گفته سخن پيغمبري
است/ جÇاري عÇالم همة در حيات سر ميگوييم ما نيست چنين ما نظر اما آفريد, حيات
شهادت بنابر و راميشنود مÆذن صداي هست تري و خشك در چه هر كه داريم روايت
در حÇيات (يعني مطلب اين و ميدهد شهادت كه ميفهمد پيداست ميدهد, شهادت او

نظري>/ استنباط نه است كشف حاصل جمادات)
كه است كبير عالم از جنس آخرين انسان كه بدان گويد: هفتمفتوحات باب در و Ê
و جÇمادات (يÇعني مÇولدات خÇلقت خداوند و است مولدات نوع آخرين و آمده, پديد
دنÇيا خلقت كرد/ كامل طبيعت جهان آفرينش از پس سال هزار يك و هفتاد را حيوان)
دوزخ) و بهشت (يعني آخرت خلقت طبيعيو جهان خلق از پس سال هزار چهار پنجاهو
آخÇرت و <اولي> دنÇيا كÇه است لحاظ اين از است بوده دنيا خلقت از پس سال هزار نه
دايÇميانÇد; و است نÇداده قÇرار پاياني دوزخ و بهشت براي و است يافته لقب < <اخري×
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از سال هزار هشت و دنيا عمر از سال هزار هفده كه حالي در آفريد را آدم طينت خداوند
است/ كشيده درازا به سخن باب اين در شيخ و ميگذشت>/ آخرت عمر

و بودند زمين در آدم از پيش سال هزار شصت <جنيان نهمفتوحاتگويد: باب در Ê
را او خداوند كه بود, حارث شد, ناميده شيطان و ورزيد عصيان خدا به كه جن از كس ل او
بÇلكه نÇيست, جÇنيان پÇدر مÇيپندارنÇد آنچه خالف بر شيطان راند/ و ساخت سرگردان

است>/ آدميان از شقي نخستين قابيل كه همچنان است, جن از شقي نخستين
نÇخست قلم با اهرام بر كه است رسيده خبر ما <به گويد: يازدهمفتوحات باب در Ê
ÇÇ ا كنون و بوده اسد برج در نسرطاÄر كه گرفته صورت زماني اهرام بناي كه بود شده نوشته
را اهرام بناي تاريخ تا كن محاسبه پس است, جدي برج در ÇÇ محيالدين شيخ زمان يعني
دارد/ تÇوقف سÇال هÇزار سÇي برجÇي هر در طاÄر نسر كه ميدانيم گويد: شعراني بداني>/
پس جز اين و پيموده, را برج ده پس است: دلو برج در ا كنون است گفته جيلي عبدالكريم
پس محيالدين شيخ نودمفتوحات و سيصد باب در نميشود/ سال هزار سيصد گذشتن از
باني اما شد, نزديك اهرام بناي تاريخ دانستن به <ميتوان گويد: اهرام مسÃله د مجد بيان از
چÇنين اهرام عمر كه حال نيست/ معلوم قطع طور به گذاشتهاند آن بر كه كساني امر و آن

بود?>/ خواهد چگونه دنيا عمر من, برادر اي باشد
مگر نبودند, عرش خلقت از پيش يك هيچ فرشتگان <از گويد: سيزدهم باب در Ê
مÇالÄكه اعÇلي> <قلم بعد و الهي) شكوه در سرگشتگان =) اهللا جالل في مهيمين مالÄكه
كÇه اعÇلي> <قلم آن از پس كردند ظهور <عما¾> در كه هستند مظهري نخستين مهيمين

است/ كرده ذ كر را آفريدگان ساير ترتيب به شيخ سپس نوشتناند>/ فرشتگان
(ص) مÇحمد تÇا (ع) آدم از گذشته امم مكمل <قطبهاي گويد: چهاردهم باب در Ê
من به را آنان برزخيت اقدس مشهد در خداوند قرطبه, شهر در كه قطباند پنج و بيست
منجور, عاقب, ماحق, شفا¾, مرتفع, بكا¾, الكلوم, مداوي مفرق, از عبارتاند و داد, نشان
رامÇي, حÇي, مÇقسوم, خÇليفه, سÇالم, طÇيار, صاÄغ, راجع, شريد, عنصرالحيا¸, شجرالما¾,
روح از است عبارت واحد <قطب گويد: نيز و باقي> و مصلح هادي, ملصق, بحر, واسع,
نيز و قيامت>/ روز تا بشر پيدايش از بود اقطاب و رسل و انبيا همه مددكار كه (ص) محمد
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طبق شود نازل (ع) عيسي وقتي لذا شد, بسته محمد(ص) از تشريعيبعد وحي در>  گويد,
بÇاقي اوليÇا براي و بياورد/ تازهاي وحي بيآنكه كرد, خواهد حكم محمد(ص) شريعت
بÇودن غÇلط يÇا درست از را آنان كه پنهاني, فرشته زبان بر الهام وحي مگر است نمانده
را لك م هم كه هستند انبيا فقط چون شود, ديده بيآنكه ميكند آ گاه سخني) (يا حديثي
چون ميشنوند, را صدايش يا ميبينند را لك م يا ميشنوند/اوليا را صدايش هم و ميبينند
سخن موضوع اين در Âمفص دوم و بيست باب در شيخ نيست/> تشريعي وحي اوليا وحي

است/  گفته
روحÇانيت از هÇفتگانه اقاليم در هفتگانه <ابدال گويد: پانزدهمفتوحات باب در Ê
موسي و ابراهيم از عبارتاند پيغمبران آن و ميگيرند مدد است آسمان در كه پيغمبراني
است/ تردد در هارون و عيسي بين يحيي اما آدم/ و عيسي و يوسف و ادريس و هارون و
يك هر در همچنين ميشود/ نازل پيغمبران اين از يكي حقيقت از ابدال از يك هر مدد

ميگردد>/ نازل ابدال به انبيا اين از يكي علوم لطايف از هفته ايام از
ناحية از مگر نشدهاند, فريب دچار <سوفسطاÄيان شانزدهمفتوحاتگويد: باب در Ê
صحت به علم صحت در نظر اهل و شدهاند خطا دچار آنان حواس در ابليس افگندن شك
كرد, نادرستي ابراز حواس] [يعني آنان علم ابزار در ابليس چون پس ميكنند, استناد آن,
قاÄل علم به شما و است علمي خود شما گفتة ا گر و ندارد وجود اعتمادي بر ما علم  گفتند
اشتباهات و مغلطهها جمله از بلكه نميشود, محسوب علم ما گفتة اين ميگويند نيستيد,
حس بÇراي ما لكن است, ابليس شبهات جملة از نيز اين گويد: (محيالدين) شيخ است/
عسل صفرايي كه كند اشتباه است ممكن است حس بر حا كم آنكه بلكه نيستيم, قاÄل غلط
و ميكند احساس شيريني آن از ديگري كه چرا نيست, تلخ واقع در عسل و مييابد تلخ را
بÇه حكÇم شكر براي و درمييابد را خود اشتباه علت يابد صحت نيز صفرايي همان ا گر
است حس بر قاضي آنكه و است صواب بر حال هر به حس كه ميفهمد و نميكند تلخي
ذ كر را مطلب اين نيز چهارم و سي باب در (محيالدين) شيخ و مينمايد صواب يا خطا
و سر پشت و رو پيش "از ميگويد شيطان كه اعراف سورة 17 آيه بيان در و است  كرده
پÇايين و بÇاال از شÇيطان كه است آورده شد" خواهم وارد آنها بر آدم بني چپ و راست



عرفانيات 154

نيست ممكن اين از غير كنو طردش برهان كشفو با آمد روبرو از گاه هر پس نميآيد,
به مشهور كه راست سمت از و كن طردش صدق و شهوات ترك با سرآمد پشت از ا گر و
او بÇا مÇوسي هÇمچون كÇند ضعيف ادلهات در شبهه القاي با را يقينت يا آمد است قوت
تو سوي به چپ سمت از وا گر آوردند ايمان او به و داد شكست را ساحران كه كن مبارزه
مÇخصوص سÇر پشت كه ميدهد ادامه شيخ كن/ طردشان نظر علم و توحيد داليل با آمد
در تشكيك براي رو پيش و ايمان در ضعيفان مخصوص راست و است مشركان و معطله
آنچنان آمده, پيش سوفسطاÄيان براي اشتباه و فريب و خطا كه جاست همين از و حواس,

آمد>/ خواهد آن شرح هم باز و گذشت  كه



است/ شده چاپ 13ì8 اسفند Ç آذر ,3 شمارة ششم, دورة مجلةمعارف, در مقاله اين #

ابنسبعين# انديشههاي و سرگذشت

العالم المسلمو السالمعليالمنكرو
الغالطوالمتغالط! والمتعلمو
ابنسبعين) شطحيات (از

ì13Çìì9) انÇدلسي ف تصوÇم فيلسوف يا متفلسف صوفي ابنسبعين آثار و احوال

التفتازاني, الغنيمي ;28å ص ,3 ج ,ì چ االعالم, كلي, زر است: شده رجوع زير منابع به مقاله اين تهية در -1
در االشÇراق حكÇيم و <ابÇنسبعين هÇمو, ;1973 اللبناني, دارالكتاب الصوفيه, فلسفته و ابنسبعين ابوالوفا,
3å9 ص لوفاته, الثامن¹ المÃوي¹ ذ كري في السهروردي الدين شهاب االشراق شيخ التذكاري الكتاب مجموعة
;2ë1 Ç 287 ص ,198ì للكتاب, العام¹ المصري¹ ¹Ãالهي االسالمي, ف التصو حرك¹ ياسر, محمد شرف, ;293 Ç
¹صريÇالم الدار بÇدوي, عÇبدالرحÇمن چاپ ابنسبعين, رساÄل ;ì2å Ç 22 ص ,ê ج اسالم, و ايران دانشنامة
اعالم معجم ;2ë2 Ç ê ص ,2 ج الوفيات, فوات شا كر, ابن ;19ëì مقدمه] [تاريخ الترجمه, و للتأليف العام¹
اسالمي معارف ;1ì3 ص ,1 ج المصريين, االساتذه من نخب¹ اعداد مدكور, ابراهيم مقدمة با االنساني, الفكر

/ 81 ص نصر, حسين سيد اسالم, جهان در

<ابنسبعين> كلمة معناي كه همچنان است;1 پوشانيده ابهام و غموض از هالهاي را ه/ق)
به را وابنسبعين دانستهاند <دايره> معادل را <سبعين> كلمة بعضي نيست/ روشن Âكام نيز
ابوسعيد از كه است چيزي آن شبيه اين گرفتهاندو ر>) Öف ص <ابن (يعني دايره> <ابن معناي
داره> <ابÇن را او نÇيز بÇعضي مÇيناميد/ هيچ> بن <هيچ را خود كه ميشود نقل ابيالخير
بÇه مÇغربي حسÇاب در را صÇفر Hضمن است/ بوده قهرمانان از يكي لقب آن و ناميدهاند
و مينوشتهاند, صورت همان به هم را <ع> حرف و مينوشتهاند خالي دايرة يك صورت

است/ هفتاد معادل ل مَّ Ôج حساب در <ع> ميدانيم كه چنان
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است: آمده زير صورت به زركلي االعالم در كاملش نسب و نام بگذريم, اينكه از
ضمن در قوطي>/ الر المرسي االشبيلي ابنسبعين نصر, بن د محم بن ابراهيم بن ق عبدالح>

نوشتهاند/ د> ابومحم> را كنيتش و ين> الد <قطب را لقبش
كÇه گÇفتهانÇد بÇعضي شÇد/ زاده ه> رسي Ôم> در توانگر و نجيب خانداني در ابنسبعين
از سÇالگي بÇيست از پيش اما گرفت, انجام زادگاهش در تحصيالتش است/ بوده د> سي>
دولت اضÇمحالل و سÇقوط شÇرايÇط رسÇيدن فÇرا شÇايد كÇه گفتهانÇد رفت/ بته س به آنجا
مهاجرت ابنسبعين كه شد باعث (ì32 سال به اسپانيا از (شكست دين> موح> آزادمنش
عÇنوان بÇه نوجوانÇي از را او كه است بوده فقها فشار اثر بر مهاجرت اين هم شايد  كند/
ابÇوالعÇباس او اسÇتادان جمله از زيرا ميشناختهاند, طلسمات و حروف اهل و ف متصو
نام را مشهورشمسالمعارفالكبري, كتاب صاحب ,(ì22 (متوفي البوني علي بن احمد
شÇا گÇرد ابنسبعين كه داد احتمال ميتوان است/ فن آن در عالم معروفترين كه بردهاند
(متوفي متكلم مرآت ابن يا دهان ابن به ذش تلم انتساب كه همچنان بوده, بوني  كتابهاي
كامل استفادة معناي به نيز اسما¾, و حروف كتب مÆلفان از ,(ë38 (متوفي اني حر و (ì11

ايشان/ نزد حضوري خواندن درس نه است تن دو اين كتب از
ابنسبعين دانش و فكر شيفتة كه ثروتمندي زن با بته س در استقرار از پس ابنسبعين
نمود; داير ارشادي و تدريس محل و خانقاه او ثروت از استفاده با و كرد ازدواج بود شده

داشت/ مريداني و شا گردان موقع همان در زيرا
فÇردريك فÇلسفي سÆÇاالت به دادن پاسخ آورد بار او براي بسيار شهرت آنچه اما
(122å Ç 12ëå) امÇپراتÇور سÇپس كÇه است (صÇقليه) سÇيسيل نورمان فرمانرواي دوم,
براي كرده تهيه فلسفي سÆال تعدادي فردريك اينكه توضيح شد/ روم س مقد امپراتوري
وي رسيده جوابهاي اما فرستاد, يمن و عراق و شام و مصر و مشرق حكمت اهل مشاهير
در نامي ابنسبعين كه گرديد مطلع دي موح فرمانروايان از رشيد توسط به تا نكرد قانع را
<ابÇن بÇراي فراواني پول همراه را سÆاالت دارد/ اشتغال فلسفه تحقيق و تدريس به بته س
يك عÇنوان بÇه ابÇنسبعين برساند/ ابنسبعين دست به كه فرستاد سبته, حا كم خالص>,
سÆÇاالت يك يك آنكÇه از پس و شÇد سÆÇاالت پÇاسخ د متعه اسالمي> و الهي <وظيفة
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بÇه: (بÇنگريد يÇابي راه حÇقيقي عÇلم بÇه تا شو مسلمان كه افزود نوشت پاسخ را امپراتور
پاسخ چون و (2ë7 ص ,1988 مصر زيدان,عبدالكريمجيلي,فيلسوفالصوفيه, يوسف
حا كم كه طوري به گرفت, باال ابنسبعين شهرت و پسنديد او رسيد, فردريك به سÆاالت
فردريك پول مثل هم را حا كم پول او بدهد/ ابنسبعين به جايزهاي خود از خواست شهر
نÇوشته را پÇرسشها آن جÇواب االسÇالميه> ¹للمل Gانتصار و هللا Hاحتساب> گفت و نپذيرفت
فÇلسفته و به:ابنسبعين كنيد نگاه آنها به ابنسبعين پاسخ و سÆاالت اين مورد (در است
بوده رساله اين سبب به بيشتر غرب در ابنسبعين شهرت بعد)/ و 11å Ç 111 ص ,¹ وفي الص

/(177 ص (همان, است
ليكÇن بÇرانÇد, شÇهر از را ابÇنسبعين كه واداشتند را خالص ابن حسودان و قشريان
كوتاه و شود رام آنكه جاي به تضييقات, اين با بود ناآرام و اس حس آدمي كه ابنسبعين

عÇلي و عليها قولوا و هذا زمانكم في اللتي بالحقيق¹ <ا كفروا مينويسد: اصحابش به خطاب <وصايا> در -1
/(278 Ç 9 ص االسالمي, ف التصو (حرك¹ <///Hسليم اللديغ سمي كما حقيق¹ فانها اللعن¹, اهلها

گرفت/1 خود به انتقادي موضع و يافت گرايش تندروي به بيشتر چه هر بيايد,
(در قابس به آنجا از و رفت بجايه به آنجا از عالوه, به سبته از ابنسبعين حال هر به
آثار ا كثر و پيوست بدو اوست مريد مهمترين كه <شوشتري> بجايه در رفت/ تونس)
او) سÇالگي سÇي (نÇزديك ق ه/ ìê2 بÇه تÇا كه او, زندگي از مرحله همين در ابنسبعين
و گذرانÇده آوارگي در سالها او ميشود مالحظه كه طوري به و است شده نوشته ميرسد

بودهاند/ او همراه همواره ويژهاش مريدان ه البت
و ع تشي به عقيده بهسبب بان متعص فشار با كه مييابيم قاهره در ìê8 در را ابنسبعين
ميبرد پناه بهمكه ناچار و ميشود اخراج ازمصر و قاهره از <وحدتوجود> به عقيده نيز
(ìë2 Ç 7å1) ي شريفابونم× حمايت ديگر بودنحرمالهي, امن يكي داشته, سبب آندو و
را زنش و خود ثروت تمام ابنسبعين گرديد/ او مريدان تعداد افزايش باعث خود كه او از
نام سخاوتمندي در و ميكرد پيروانش خرج ميرسيد او دست به هديه عنوان به آنچه و

زيست/ معيشت حداقل با و پارسايي كمال در خود و شد آور
داشت, كمتري Hنسبت زحمت و فشار او براي مكه در ابنسبعين زندگي دوران  گرچه
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بÇا و بÇودم رفÇته حÇج بÇه ììì سÇال بÇه گÇويد هÇندي الدين صفي شيخ كه است آمده الوفيات فوات در -1
گÇفت طÇور? چÇه تو گفتم بماني/ مكه در كه است تو صالح گفت من به او كردم/ بحث فلسفه در ابنسبعين
شÇهرت مÇيدهد نشÇان كه هست داستاني كتاب همين در بنشينم/ اينجا كه است اين در منحصر من قسمت

بود! رسيده آنجا به Âقب شهري هر به خودش رسيدن از پيش ابنسبعين الحاد

مÇلك مسÇافرت مÇناسبت به بار يك كه چنان نبود,1 گرفتاري و رنج از خالي كلي به اما
/(ìì7) شود مخفي شد ناچار داشت شيعي ضد شديد گرايش كه يبرس ب الظاهر

الديÇن شÇمس يÇمن> <صÇاحب گرچه كه چرا نيافت, پناهي نيز يمن در ابنسبعين
بد ابنسبعين با وزيرش اما داشت, عقيدت حسن او حق در (ìê7 Ç ì9ê) عمر بن يوسف
يÇا مÇمنوعيت اين واقعي دليل بماند; نميتوانست نيز مدينه در ابنسبعين طرف از بود/
ميرسيد مدينه نزديكي به گاه هر كه شده تعبير صورت اين به اما نيست, روشن دشواري
گفته پيغمبر(ص) دربارة كه بود كلمهاي سبب به اين و ميشد/ گشوده او از حيض خون
او تبعيد گويند بعدي>/ نبي ال بقوله Hواسع آمن¹ ابن ر تحج <لقد شد: ي تلق درازي زبان و بود

بود/ دليل همين به نيز مغرب از
تمايل اظهار كه بود فشار در نيز آنجا در مكه, در اقامتش اواخر در كه ميآيد نظر به
او بر دوران همان در (ì8ì (متوفي قسطالني بن الدين قطب Gظاهر برود/ هند به ميكرد
نوشتهاند; ìì9 سال به (خودكشي?) خونريزي و زدن رگ اثر بر را مرگش نوشت/ يه رد

/(31å ص ,3 ج فاسي, الثمين العقد از نقل 2ëë(به ص االسالمي, ف صوالت حرك¹ -2

دادهاند/2 احتمال هم را شدنش مسموم
: از است عÇبارت آنÇها اهم كه دانستهاند رساله و كتاب ê1 را ابنسبعين آثار تعداد
را دÔب است/ ميداده يت اهم خيلي كتاب اين به Hشخص كه ( دÔكتابالب (يا العارف دÔب رسالة

را رساله اين بود/ خواهد <بت> كلمة از صورتي حالت, اين در نوشتهاند, معبود معناي به
تعليقهاي سپس ابنسبعين است/ نشده منتشر كنون تا و نوشته جواني اوايل در ابنسبعين
بÇدوي حÇمن بدالرÇع دكتر ط توس جزومجموعةرساÄلابنسبعين كه نوشته كتاب اين بر
يÇن الد شÇرف اهÇتمام بÇه كÇه است رسالةجوابصاحبصقليه ديگر است/ شده چاپ
در ابنسبعين شهرت باعث اثر اين است/ گرديده منتشر بيروت در 19ê1 سال به يالتقايا
است شده ر متأخ زمانهاي در او به اروپاييان ه توج انگيزههاي جمله از و زندگياش زمان

/(98 Ç 1åå ص ,¹ وفي رك:ابنسبعينوفلسفتهالص)
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رسÇيده طÇبع بÇه بدوي عبدالرحمن دكتر كوشش به مجموعهاي در كه او آثار ساير
عÇهد ;¹ وسيÇالق الرسÇال¹ مÇواعÇظ; و فيهحكÇم كتاب ;¹ الفقيري الرسال¹ از: است عبارت
[يÇا: النÇصيح¹ رسÇال¹ االحÇاط¹; كتاب ناشناس]; مÆلفي رح///[از الش ابنسبعينلتالمذته

دÇÔب عÇلي مÇالحظات بÇلساننÇوره; اهللا خÇطاب رسÇال¹ النبي; فيانوار رسال¹ وريه]; الن
له رسال¹ االلواحالمباركه; رسال¹ العارف]; دÔمشهورشب كتاب بر است العارف[تعليقهاي

شش و فÇيعÇرفه; رسÇال¹ الرسال¹الرضوانÇيه; الصحابه; وصي¹ابنسبعين عنه; اهللا رضي

اسم كه رسالهها اين كه ميرود احتمال است/ <رسال¹> فقط آنها همة عنوان كه اثرديگر
درخÇواست يا سفارش به است, ل مفص نامة يك حجم در يك هر Hغالب و ندارند ي خاص

است/ ابنسبعين آثار موضوعي تحليل كه , 87 Ç 1êì ص الصوفيه, فلسفته و ابنسبعين رك: -1

است/1 موجود او از نيز ديگري خطي رسالههاي باشد/ شده نوشته شا گردي و مريد
او كه بوده چنان مريدانش و دراطرافيان ابنسبعين شخصي تأثير آثار, اين از  گذشته
ه> سبعيني حادية ات <فرقة ابنسبعين استوار پيروان بودند/ داده لقب القلوب> <مغناطيس را

السÇبعينيه>(مÇعجم االتÇحاديه المالحده علي الرد في االسكندريه <المساÄل است: اين ابنتيميه رسالة نام -2
بعد/ به 232 ص الصوفيه, فلسفته و ابنسبعين رك: نيز /(1ìì ص االنساني, فكر اعالم

تا آنها كه ميشود معلوم نوشت/2 ايشان بر هاي ردي (728 (متوفي ه ابنتيمي و شدند ناميده
داشÇتند: ي خاص زي و ميزيستند قناعت و فقر با اينان داشتهاند/ وجود كمابيش او زمان
و ازمناديان ابنسبعين چه مهديگرايانه, قيامي براي آمادگي شايد و كشي رياضت نوعي

/ì32 ص ,1 ج فارسي, ترجمة خلدون, ابن مقدمة -3

از بيشتر او با دولت و دين ارباب مخالفت كه ميآيد نظر به و بود,3 موعود فاطمي مبلغان

/(2ì1 ص ,13 ج كثير, ابن از نقل 2ëê(به ص االسالمي, التصوف حرك¹ -ê

ê/بود نيز سيميا و غريبه علوم دانستن به هم مت كه ويژه به است; بوده بابت اين
از كردهاند نقل <شوشتري> شا گردش قصيدة از آنچه طبق ابنسبعين فكري شجرة
دين ابوم اشبيليو شوذي جو حال نامهاي به اسالميان از ميشودو شروع وارسطو افالطون

حÇالج, اسالميان: از اسكندر; افالطون, سقراط, هرمس, پيشينان: از است, چنين اسامي كاملتر صورت -ë
مسÇر¸, ابÇن سÇينا, ابن نيز و قسي/// ابن ابنفارض, سهروردي, شوذي, البان, قضيب حبشي, نفري, شبلي,

اني//// حر ابنعربي, ابومدين, رشد, ابن طفيل, ابن غزالي,

ë/برميخوريم ابنعربي) (استاد
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ابن مكتب دنبالة خود علوي, به معروف وذي الش ابوعبداهللا به منتسب شوذيه, طريقة
بÇه مÇغربي متفكران انديشة در Âك پژوهنده شخص است/ (2ì9 Ç 319) فيلسوف ة مسر
است جÇالب نÇيست/ مطلب اين بسط مجال اينجا در كه ميكند برخورد الحادي رگههاي
صوفيانة Ç فلسفي تفكر در ابنعربي با فكري شباهتهاي وجود با ابنسبعين كه كنيم اشاره
<مخموجه> را او فلسفة و نميپسندد را ابنعربي مهديگرايي, انديشة و وجودي وحدت

/1ìì ص االنساني, فكر اعالم معجم -1

است/1 داده لقب پوسيده) و گنديده =)
ين الد عفيف وي شا گرد اما كرده, مساعدي نظر اظهار قونوي ين صدرالد مورد در

اسراÇÄيل بن ين الد نجم با ابنسبعين كه آوردهاند نيز و ;ê29 ص عربي, بن الدين محيي محسن, جهانگيري, -2
/(1ìê ص االنساني, الفكر اعالم داشت(معجم مكاتبه ابنعربي) شا گرد ,(ìå3 Ç ì77)جودي وحدت (شاعر

وحÇدت بر انتقاد در نيز ه ابنتيمي كه نيست عجيب اين و است/2 ستوده زياد را تلمساني
نÇظرية و شÇمرده افÇراطÇيتر همه از را ابنسبعين و تلمساني نظرية حاديه ات و وجوديان

/982 Ç 8 ص فارسي, ترجمة خلدون, ابن مقدمة نيز و ;17êÇ78 ص المساÄل, و الرساÄل مجموع¹ -3

است/3 انگاشته قبول قابل غير دو آن از كمتر را قونوي صدر ي تاحد و ابنعربي
است, آمÇيز مسÇامحه سخني اين و پنداشتهاند/ اÄي مش فيلسوف را ابنسبعين بعضي

بعد/ به 12 ص بدوي, عبدالرحمن مقدمة ابنسبعين, رساÄل رك: -ê

جÇمله آن از ê;است كرده انتقاد سخت ديگر متفكران بيشتر همچون را اÄيان مش او زيرا
و كشف اهل معارف از تهيدست و ميداند ارسطو محض مقلد را رشد ابن او را/ رشد ابن
آ گاهي خويش عجز از خود و بوده منصف او كه توضيح اين با عوالم, اين در ذهن  كند

است/ داشته
به كه مرد حالي در ميگويد و مينامد اسالمي فيلسوف فهيمترين را فارابي ابنسبعين
اضطراب و تناقض از خالي وي آراي حال اين با بود, رسيده <محقق> و <تحقيق> مرحلة

نيست/
در كÇه است فÇريبكار و صÇدا و سÇر پر سفسطه گري ابنسبعين نظر در ابنسينا اما
وي از اينفهم ابوي ام فهميده, را ه مشرقي فلسفة كه عيشده مد نيست, فايدهاي تأليفاتش
وقصةحيبنيقظان سبعينكتاباالشاراتوالتنبيهات ابن حال اين با نميرسد/ مشام به

است/ راپسنديده
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جبري/ صوفي, فقيه, اشعري, فيلسوف, است: اضداد مجمع ابنسبعين نظر در غزالي

الميÇاس عالم يك مقام در باالÑخره, كه بود او ستايشگر و سپاسگزار بايد حال, هر به اما
ارزيÇابي در جالب نكتة است/ يافته تمايل آن به و داشته بزرگ را ف تصو عامه, مقبول
غزالي كتاب ميآيد, نظر به كه طور آن ميگويد: كه است اين ابنسبعين ديدگاه از غزالي
ضعيف فلسفه در اصلش مثل و شده نوشته فا الص رويرساÄلاخوان از اوقات بيشتر در

است/ نكرده اشاره آن به غزالي مورد در كس هيچ كه است نكتهاي اين است/
هم مت پرا كنده گويي به الهيات در را ارسطو كلي طور به هم ديگر جاي در ابنسبعين
را فارابي و شك اهل را اÄيان مش است)و كم آنها در غلطش كه علوم ساير خالف (بر  كرده
و د مترد را صاÄغ) ابن =) باجه ابن و متزلزل را غزالي و متقلب را سينا ابن و حيرت دچار

است/ داده لقب ش مشو را رازي فخر و متفنن را رشد ابن

/3åê Ç ì ص االشراق, حكيم و 1-ابنسبعين

ف تصو وجه نÔه از ميگويد و نداشته1 معاف انتقاد از را اشراق شيخ حتي ابنسبعين
انÇوار قÇاهره, (انÇوار چÇهارتاست عÇوالم اشراقيان نظر در است/ رسيده ل او وجه به تنها
نيز و است واحد ابنسبعين نظر در نور اما ه)/ جسمي صور و معلقه يا ه شبحي صور مدبره,

است/ منكر را مثال) عالم اشباح و اجانين =) معلقه صور
دو آن سرنوشت ويژه به نيست, كم نيز ابنسبعين و اشراق شيخ ميان مشابهت ه البت
حكمت منطقو دو هر و دارند تأ كيد فكر استقالل بر دو هر است/ نبوده هم به بيشباهت
و است <حكÇم¹االشÇراق> مبدع لي او مكتباند, صاحب دو هر و ميكنند نقد را اÄي مش
سي رم ه انديشههاي و مشا¾ ماقبل حكمت به متفكر دو هر التحقيق>/ <علم س سÆم دومي

بعد/ به 293 ص همان, -2

و ميكنند/2 تأ كيد انوار بر و كردهاند زنده را انوار فلسفة وجهي به يك هر و دارند ه توج
را ايراني انديشة ميخواهد و است ايراني او چون نيست/ عجيب اشراق شيخ مورد در اين
نÇورگرايÇانهاش تÇفكر هÇمين بÇا خÇود نوبة به نيز ابنسبعين شايد كند, احيا خود زعم به

نمايد/ جلب را <شوشتري> خود شا گرد ه توج توانست
است/ ت نبو استمرار امكان به قول ابنسبعين و اشراق شيخ همانندي وجوه از ديگر
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كشتند, را وي عناوين همين به و ميكردند پيغمبري دعوي تمهيد به هم مت را اشراق شيخ
است ميخواسته و ميكرده آمد و رفت حرا غار در كه ميشد گفته نيز ابنسبعين دربارة
سخن ت نبو استمرار وقوع) نه (و امكان از حكيم دو اين است مسلم آنچه اما بنهد/ دعوت
اسالم اÄيان مش ديدگاه از ت نبو پديدة توضيح توجيهو در كه است چيزي اين و ميگفتهاند
امكÇان كÇه شود پالوده چنان نفسي ا گر نظريه, آن مدلول طبق بر هست/ ضمني طور به

است/ يافته ق تحق ه قضي شرط مهمترين باشد, داشته فعال عقل به اتصال
در كÇه است رمÇزپردازي و مÇرموزنويسي متفكر دو اين همانندي وجوه از ديگر
در و است, كÇافي او فÇارسي) آثÇار (ويژه به كوچك رساÄل يادآوري سهروردي مورد
جلست ميكنيم:<قال/// بسنده وي ازمعاصران يكي نظر اظهار ذ كر به ابنسبعينتنها مورد
تÇعقل ال و مÇفرداتÇه تÇعقل HالمÇك يسرد هو و الظهر قريب الي ضحو¸ من ابنسبعين مع
هÇم سÇر پشت سÇخناني نشستم, ابنسبعين نزد ظهر نزديك تا چاشت اول (از مركباته>
ه توج نميشد)/ فهميده چيزي آن تركيب از اما بود, مفهوم كلماتش تك تك كه ميگفت
بر ديگري غموض مييابد) گسترش بعد به ششم قرن از ف تصو در ( كه حروف به خاص

/238 و 232 و 21ì و ص193 ابنسبعين, رساÄل رك: نيز و 299 ص همان, -1

است/1 داشته موضوع اين در رج بهالد موسوم رسالهاي او ميافزايد/ او رموز و ات شطحي
آنچه طبق و بوده آشنا هندي و ايراني هرمسي, انديشههاي با ابنسبعين كه  گفتهاند

و ¹لسفيÇالف و ¹رعيÇ الش كÇلها م¹ تقدÇالم القوانين علي اطلع ///> است: چنين العهد رسال¹ شارح عبارت عين -2
و مفسرها و مجملها عرف و هذا وقتنا الي العالم مبدأ اول من المنزل¹ غير و فيها المنزل¹ حضرالكتب و ¹االدبي

غوامضها/> فك و صها مخص و مهملها

بود/>2 آموخته را ه ادبي و ه فلسفي و ه شرعي متقدمة <قوانين مينويسد: العهد شارحرسال¹
مÇطرح را خÇود اصÇخ انÇديشة صÇوفيانه و كÇالمي مكتبهاي نقد با ابنسبعين گونه بدين
همة شامل ميشود كه ميگيرد وسيع چنان را خود <اصحاب> دايرة نهايت در و ميسازد
بي بالن اال يكون ال اهللا الي <الوصول مينويسد: العهد شارحرسال¹ باشد/ خداجوي عقالي
اليÇه يÇحتاجون و يÇطلبون العÇقال¾ و المÇحقق هو الوارث و بالوارث اال يعرف ال النبي و

اصحابنا�>/ من الكل� ابنسبعين: قول معني هو هذا و رور¸, بالض
بÇه را مريدانش ابنسبعين كه مرتبهاي است, <محقق> (ص) پيغمبر راستين وارث
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زيرا نيست, مو به مو گرايي شرع معني به بودن <وارث> اين اما برساند/ ميخواست آن
پيغمبر(ص) راستين> <صحابة را ه صوفي او است/ نبوده خاص مذهب به د مقي ابنسبعين

ابÇن (رسÇاÄل بÇرميشمارد را اسÇالم پÇيغمبر اصÇخ نÇور سÇه و سي النبي انوار في رسال¹ در ابنسبعين -1
الذي العظيم معلمهم و ///> مينويسد: حضرت آن وصف در ¹الفقيري رسال¹ در نيز و (2å1 Ç 211 ص سبعين,
من ذر¸ و ذ كره من نقط¹ كلهم الحق اهل ان علم ينبغي/// ما تأمله و تصفحه و تتبعه و شأنه في العارف نظر اذا

/(229 ص قفره>(همان,

اما رسانيد, سود آسماني كتب را اينان كه ميگويد هرمسيان و هرامسه دربارة و مينامد1
نرسيدند/ بدان اÄيان مش ويژه به ديگر فيلسوفان

مرحلة در ميبيند, استمرار و سيالن در را وجود نخست, سالك, ابنسبعين نظر در
حÇالت ايÇن در مÇينمايد/ رانفي اÄي مش منطق م سو مرحلة در ميكند, توهم را اتحاد دوم
<فÇال است: محض پندار عشر مقوالت همچنين و فصل///) نوع, (جنس, منطقي ات كلي 
هو بالطبعو عليها المقدم¹ سع) الت) المقوالت لجميع الموطأ, هوالجوهر االواحدو موضوع

/29ê ص ,¹الصوفي فلسفته و سبعين ابن ;198 ص االنساني, الفكر اعالم معجم -2

يكÇي عقل و نفس ميشود: داده ي تسر هم جهات ساير به وحدت اين العالي>/2 الجنس
تÇوحيد كÇه ميرسد توحيدي به سالك اين است/ يكي هم ت لذ و سعادت و خير است,

است/ كفر آن مقابل در معمولي
احوال ح تصف ل او عادي يا ضعيفه نفوس اما بود, قويه نفوس به مربوط شد بيان آنچه
استناد و كند ر تصو را فيض كه كند تكليف خود نفس بر سپس فقها), شيوة به (نه كند ملت
مسÇتمر حÇاضر در را خÇود و بÇپردازد وقت و حال واردات به و نمايد, نفي را منقول به

كند/ تدبير را او الهي, اسماي خواص با كه, برود شيخي نزد يا بينگارد سرمدي

اال اله <ليس ميگفتند: اهللا>, اال اله <ال جاي به سبعينيه كه ميكند نقل قسطالني بن الدين قطب از تيميه ابن -3
است/ ناميده <ليسيه> را ايشان و اهللا>

مذهب اهللا>/3 اال موجود <ال بود: چنين ميكرد تلقين مريدان به ابنسبعين كه ذ كري
هيچ مجال ممكن منظر, اين از ناميدهاند/ <احاطه> يا مطلقه وحدت را او فلسفي و عرفاني
كه است دايرهاي است, برتر <وحدت> وصف از حتي مطلق وجود ندارد/ را هستي  گونه

(رك: است مÇيشده محسوب مقيد هم آن كه ر> مقد <وجود است: بوده قاÄل نيز ديگر وجود نوع يك به -ê
بعد)/ به 211 ص ,¹وفي الص فلسفته و ابنسبعين

مÇمكن و است ماده مثل واحد وجود ديگر تعبير به ê/دارد خود درون در را د مقي وجود
صورت/ مثل
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فقيه, ميگذرد: خمسه) رجال يا خمس (مراتب مرتبه پنج از خود سلوك در انسان
را چÇهار آن كÇماالت آخÇري ايÇن ب)/ مقر (يا ق محق صوفي, فيلسوف, اشعري, متكلم
است نبي> <باب ب مقر يا ق محق است/ حقيق> الت <علم كه را عرفان مرتبة عالوة به دارد,

رسÇاÄل رك: مÇقرب و صÇوفي و فÇيلسوف و اشÇعري و فÇقيه دربÇارة /1ì8 ص االنسÇاني, الفكر اعالم معجم -1
/2ë2 ص ابنسبعين,

از نمونهاي اين ميكنند/1 استمداد او از همه و است عالم مدبر نبي با حادش ات جهت از و
مÇرتبة بÇه كÇه كسÇي است/ بÇوده ابÇنسبعين بودن مطرود موجب كه است دعاوي همان
فرد, و زوج اينجا در مييابد/ آن در محاط و عالم به محيط را خود است رسيده <احاطه>
يكÇي العÇرض> <يÇوم بÇا الفÇرض> <يÇوم ميآميزد, هم در گنÖد/// و گÔل يكشنبه, و شنبه
نظر در االوج>! الحضيض وج الز الفرد <سبحان است: چنين مناجات مضمون و ميشود,
و فÇقط, <اهللا است: وهÇم در وهÇم هÇم, از جدا افعالي و صفاتي و ذاتي توحيد ابنسبعين

/77 ص المساÄل, و الرساÄل مجموع¹ -2

كه بود رسيده نتيجه اين به عمر اواخر ابنسبعين كه است افكاري چنين با وهم>/2 الكثر¸
در كÇه داشت هÇند مÇوالي> <جÇنگل بÇه رفÇتن خÇيال و برنميتابد را او اسالم سرزمين

/178 ص همان, -3

 گذشت/3



است/ شده چاپ 13ì7 دي و آذر دانش, درمجلةنشر مقاله اين #

شاعر# ابنعربي و عارف حافظ

از ناشناختهاي گوشههاي گوشهيا يكبر ميكوشندهر كهپژوهندگان اينمناسبت در
و ه/) 792) حافظ بين مختصري مقارنة شايد بيفكنند تازهاي پرتو حافظ هنر و فكر ابعاد
وجÇود وحÇدت در را حÇافظ محققان بعضي كه بخصوص نباشد ه/)بيراه ì38) ابنعربي

پÇورجÇوادي, نÇصراهللا دكتر نوشتة غزالي>, احمد ازنظر خيال <عالم مقالة رك: كربن, هانري جمله آن از -1
حÇافظ> <دربÇارة نÇيز و ;ë3 ص ,ìë آبÇان Ç مÇرداد ,2 شمارة سوم, دورة دانشگاهي, نشر مركز معارف, مجلة
كÇتاب مÇعرفي در پÇورجÇوادي دكÇتر مقالة ,2å9 ص حافظ), به دانشراجع نشر در مندرج مقاالت (مجموعة

مطهري/ استاد راز تماشا@گه

آنكه حال پذيرفتهاند, خيليها < اولي× <نظرة در را سخن اين و انگاشتهاند1 ابنعربي پيرو
قياس قابل و مشابهت وجوه اين, از گذشته اما نيست/ صراحت و سادگي اين به موضوع
كم اسالمي غرب از ديگري و است اسالمي شرق از يكي كه بزرگ شخصيت دو اين بين
ابÇنعربي اينكه جمله آن از است/ زياد نيز دو آن تمايز و افتراق وجوه چند هر نيست,
يافتههاي تدريس و تبليغ و اشاعه در اصرار و بوده نويس نثر Hعمدت و جهانگرد و پركار
و نمانده, اثري بيت هزار پنج حدا كثر هم آن شعر جز به حافظ از آنكه حال داشته خود
سفر غربتو در آنكه تا باشد مشغول سيرمعنوي به جانان> منزل> در داشته دوست بيشتر
صÇورت افكÇارش نÇيز و نداشÇته خود افكار تشريح در اصراري كه پيداست و د/ رب بسر

چÇهرة عÇربي الديÇن مÇحي كÇتاب از است عÇبارت فÇارسي زبان به نوشته مفصلترين ابنعربي به راجع -2
بÇÇÇÇÇÇÇÇرجسÇÇÇÇÇÇÇÇتة

و است نÇيافته كÇرده2) تÇنظيم را خÇود افكÇار ابÇنعربي كÇÇه گÇÇونه (بÇÇدان مÇÇنسجمي
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و عربي شروح و الحكم فصوص از ;13ì1 تهران, دانشگاه جهانگيري, محسن دكتر تأليف اسالمي, عرفان
اهتمام به المكيه الفتوحات چاپ بهترين است/ شده عرضه متعددي چاپهاي اخير سالهاي در نيز آن فارسي
و فكÇري نÇظام از مÇجملي بÇيان است/ چاپ همين به مقاله اين در ما مراجعة و گرفته صورت يحيي عثمان
تÇرجÇمة نÇصر, حسين سيد مسلمان, حكيم سه است: آمده فارسي به زير كتب در ابنعربي عرفاني انديشة
اول, جلد شريف, محمد ميان اسالم, در فلسفه تاريخ ;21ê تا 191 و 1êì تا 99 ص ,13ì1 چاپ آرام, احمد
الجÇر, خليل االفاخوري, حن اسالمي, جهان در فلسفه تاريخ :ë91 تا ëì1 ص ,13ì2 دانشگاهي, نشر مركز
قدرت از گذشته ابنعربي كه داشت توجه بايد /313 تا 3å1 ص ج1, ,13ë8 زمان, آيتي, عبدالحميد ترجمة

است/ بوده نيز نظر صاحب فقيهي نثر, و نظم در توانايي و عرفاني و فلسفي تفكر

مÇينمايد/ مÇتناقض گÇهگاه جÇهت هÇمين بÇه بوده, وقت> وارد> و حال محصول بيشتر
نكÇته ايÇن بÇر تأ كÇيد شÇويم نÇامدار عÇارف دو مشÇابهت جÇهات وارد آنكÇه از پÇÇيش
بÇه ابنعربي پيرو هم آن وجودي> <وحدت ديوانش گواهي به حافظ كه است ضروري

مشهور غزل در نميآيد/ نظر
زد عÇالم هÇمه بÇه آتش و شد پيدا عشق زد دم زتÇÇجلي حسÇÇنت پÇÇÇرتو ازل در
زد خم اندر خم زلف آن حلقة در دست داشت تو زنخدان چاه هوس علوي جان

سير سپس و عشق به آدمي اختصاص و است عشق شدن پيدا و حسن تجلي از سخن
اما تعالي, و تصفيه سوي به تعينات پيچيدگيهاي و تيرگيها پلكان و جسم تنگناي از روح
يÇا صÇوفيانه شÇعر قلبي> و ذوقي <حكمت در پيشتر بلكه نيست ابنعربي مطالب اينها
و نوافالطوني فلسفة در اسالم از پيش سابقهاي نيز و بود, شده بيان ايران شعري تصوف

دارد/ آن غير و مانوي معرفت نيز
است: اين ميدهد وجود وحدت بوي كه ديگري شعر

جÇاودانÇه بÇازد عشÇق خÇود بÇا شاهي كÇه حسن از وصل طرف بندد  كه
بÇÇهانه ره در گÇÇÇÇل و آب خÇÇÇÇيال اوست هÇمه سÇاقي و مÇطرب و نديم

انديشة منبع و مأخذ ميدهد نشان كه دارد شناسنامهاي و سابقه خود شعر اين Hاتفاق

اين به عطار از شعري ه/) 7åå متوفي فرغاني, سعيد نوشتة ابنفارض, تاÄية (شرح الدراري مشارق در -1

آثÇار و كÇلمات نÇه است1 بوده فهلويگوي شاعران و عطار قلبي و ذوقي حكمت حافظ
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/(2ìì است(ص آمده صورت
است بÇÇهانه ره در گÇÇÇل و آب يالÇÇÇÇخ خÇود بÇا عشÇق خÇود از ميبازد خود به

آورده صورت اين به را شعر همين فهلويات) پهلوي(= ترجمة و
سÇÇاتساني هÇÇÇانه دو هÇÇÇÇر گÇÇÇÇل و او اجÇار و جÇهنامه خÇودي د خÇÇودش اج

است: آمده صورت اين به بعدي شعر عطار چاپي ديوان در
است جÇاودانÇه خÇود عاشق خود او يÇÇÇÇار كه آيÇÇÇÇنه در مÇÇÇÇيكند نگÇÇÇÇÇÇاهي

هÇم بÇه نÇاپذيري تÇفكيك صÇورت به جريان دو اين بعدها چند هر ابنعربي, شارحان
نÇظرية و فÇرضيه بÇا او مÇيدهد نشان كه هست بيتي حافظ غزل همين در است/ آميخته
ميانگارد تلهاي را تصورات گونه اين و باشد موافق نميتواند وجود وحدت در ابنعربي

باشند: نهاده سيمرغ شكار براي  كه
آشÇيانه است بÇلند را عÇÇنقا دگÇرنه كÇÇه مÇرغي بÇر دام ايÇن بÇÇرو

مÇمالك بÇه عÇجم عراق و خراسان صوفيان تدريجي مهاجرت با ابنعربي از پيش
و ذوقي حكمت صغير, آسياي نيز و مغرب///) و مصر و حجاز و شام و (عراق زبان عربي
اسÇالمي مÇمالك در كÇمابيش ايÇران عÇارفانة شعر و فارسي شعر عرفان واقع در و قلبي

الحبيب ذ كر علي بنا <شر ì32 متوفي ابنفارض مشهور مطلع ميشودكه يادآور نمونه يك فقط عنوان به -1
و > :(ì38 (مÇتوفي ابÇنعربي از زيÇر بÇيت يا است مضمون هم كه الكرم> يخلق ان قبل من سكرنابها مدام¹.
دو هÇر قÇوي احتمال به (28 ص االشواق, يسند>(ترجمان Hحديث المأوي ¹جن عن . اخبرت آدم عهد في سالف¹

است: كرده نقل (ë87 (مقتول اشراق شيخ از شهرزوري كه زير شعر از است مأخوذ
االقÇÇداح دارت قÇÇد كأسÇÇها فÇÇÇي فÇÇهانا المÇÇدام الي نÇÇديم يÇÇا قÇÇÇم
الفÇÇالح داسÇÇÇها قÇÇÇÇد الخÇÇÇÇمر¸ ديÇÇانه بÇÇدن ا كÇÇÇرام كÇÇÇÇرم مÇÇÇÇن
الراح ذا ك فÇÇنعم النÇÇديم غÇÇÇرض مÇنتهي و القÇديم الحب خÇمر¸ هي
وشÇÇاح و خÇÇلع¹ مÇÇÇنها عÇÇÇÇليه و Áاو آدم الخÇلد فÇي اسكÇرت هÇÇي
نÇÇÇÇياح و ¹ÇÇÇÇÇرن بÇÇÇÇÇÇÇÇذلك له و اسكÇرت السÇفين¹ في نوح كذا ك و

(131 ص ,2 ج آباد, حيدر االفراح, روض¹ و االرواح (نزه¹
ميگويد: مولوي

شÇورها نÇÇموده و مÇÇيها خÇÇورده انگÇÇÇÇورها خÇÇÇÇلقت از پÇÇÇÇÇيشتر

حوزة كه ايراني بزرگ مشايخ جملة از است/ بسيار قضيه اين شواهد و بود1 شده پرا كنده
از عبارتند ايران تا است بوده عربي ممالك بيشتر مريدانشان فعاليت دايرة و انديشه نفوذ



عرفانيات 168

منسوب بدو را خود فرقة پرستان شيطان يا يزيديان Gبعد كه ëë7 (متوفي مسافر بن عدي
ëì3),شÇيخ (مÇتوفي سهروردي ابوالنجيب ,(ëì1 (متوفي گيالني عبدالقادر  كردهاند),
صاحبعوارف سهروردي الدين شهاب ,(ë87 سال به مقتول سهروردي (حكيم اشراق
و مÇصري روزبÇهان شÇيخ ,(ì3ê (مÇتوفي كÇرماني اوحدالدين ,(ì32 المعارف(متوفي
در و مÇيشمردهانÇد جÇايز را سÇماع و غنا همگي اينان مولوي/// استادان و پدر همچنين
تÇماس است/ مÇيشده خوانÇده فارسي عرفاني اشعار Hغالب و بوده رايج سماع مجالسشان

ايÇج جÇاي در غيره و ابدال و الغيب رجال عنوان به كه ايراني مشايخ بعضي با ابنعربي
و ترمذي حكيم بايزيدو حالجو افكار از گرفتنش الهام نيز و ميبرد نام ايشان فتوحاتاز
نÇيز و دارد ايÇرانÇي جÇوهر انÇديشهشان و بÇودهانÇد ايراني كه اشراق شيخ و غزالي محمد

مÇاري آن تأليÇف مÇوالنا, افكÇار و آثÇار در سÇيري شمس: شكوه بر آشتياني الدين جالل استاد مقدمة رك: -1
فارسي <ابنعربي نوشتهاند: كه ìå صفحة ,13ì7 فرهنگي, و علمي انتشارات الهوتي, حسن ترجمة شيمل,

است>/ ميكرده استفاده فارسي عرفاني كتب از و ميدانسته

تأثيرپذيري كردهاند1 تصريح بدان اساتيد از بعضي كه فارسي زبان با او محتمل آشنايي
او شÇعر در HخصوصÇم ايÇن و ميكند ثابت ايراني عرفان قلبي و ذوقي حكمت از را وي

هويداست/

مصر, چاپ اول, (جلد االخالق, و االدب في االسالمي التصوف در مبارك زكي دكتر ;119 ص مسلمان, حكيم سه -2
ستودهاند/ را عربي ابن شاعري (ëêì ص توحيديپور, نفحاتاالنس(چاپ در جامي و (17ê ص ,19ëê

شÇمردهانÇد/2 عÇربي زبÇان در متصوف شاعر بهترين ابنفارض از بعد را ابنعربي

مراجعة مورد ,(1978 لينگز, مارتين وسيلة به چاپ (تجديد نيكلسون,1911 رينولد نشر االشواق, 3-ترجمان
نيز و بودهاند ابنعربي روايت مشايخ از دو هر كه خواهرش و اصفهاني الدين مكين مورد در است/ بوده ما

/ìê تا ë9ص (پيشگفته), جهانگيري محسن دكتر رك: نظام به مسما¸ الدين مكين دختر

دختر يك خاطر به را ديوان اين ديوانترجماناالشواق3 در خودش تصريح به ابنعربي
داشÇته, تقديم بدو و است سروده االصل اصفهاني سخنور و عارف و زيبا و دانا و پارسا
دانÇته بÇه بÃÇاتريس نسÇبت هÇمانند ابÇنعربي بÇه نسÇبت را دختر اين موقعيت كه چنان
تأليف كتابها آنكه از پس سالگي)و 38) عقلي علميو كمال سن در ابنعربي انگاشتهاند/
عرفاني تأويل را اشعار اين بعدها البته شد/ دختر اين شيفتة مكه مقدس شهر در بود  كرده
و عÇارف ايÇن عشق است/ ايراني عرفان روح از متأثر نيز تأويلگري همين در اما  كرد
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مبرا كرده, اشاره ابنعربي خود كه همچنان شد, شعلهور عبادت و علم محيط در كه عارفه
لذا نيست, سزاوار را آسماني> عالي همتهاي و مناعت با <نفوس كه است بوده جهاتي از
تÇنزالت صÇورت در ه يÇاله <واردات مÇعناي بÇه جÇز را اشÇعار اين كه است كرده تأ كيد
در كه اشعاري خود اما نگاشته, حلب در Gبعد كه است تأويلي اين نگيريم/البته روحانيه>
مÇظاهر هÇمة در را جÇمال كه ميكند تصوير را شيفتهاي جان التهابات است سروده مكه
پا ك اخالق و دينداري با تنها به اين و ميخواهد/ ميستايدو مييابدو طبيعياش و مادي
همچنان است, نفس وااليش و پااليش و روح اعتالي سبب خود بلكه ندارد معارضهاي

است: مجازي عشق در وقفهاي سير, منازل از يكي نيز حافظ شعر در  كه
مÇهوشم جوانان عشق اسير حالي سÇفر ايÇن در اما بهشتيم آدم من

ايÇن بÇه مÇنحصر نه عارفپيشه زنان پارسا انساني عشق با ابنعربي روحي ارتباط
از پس مكه همان در بلكه بود) بغداد سا كن فقيهش پدر همراه ( كه است اصفهاني دختر
مينشيند ريكي برتل و ميگذارد صحرا به سر ميشود خوش حالش طواف در شبي آنكه
خÇورد/ شانهام پشت بر حرير از نرمتر دستي <نا گهان مينمايد, زمزمه شعري خود با و
آن و بÇود///> نديده خوشگويتر/// و خوبرويتر آن از كه ديدم رومي دختري برگشتم
قر¸العين كه دختر اين با ميآورد/// ميان در شعر آن دربارة عاشقانه و عرفاني بحثي دختر

بعد عرفتها اني ثم / Ôانصرفت و سلمت ثم لي! فقلت العين, قر¸ قالت اسمك? ما الخال¹ بنت يا فقلت ///> -1
كه رومي دختر همين توصيف در و واصف> يصفه ال ما المعرف¹ لطاÄف من عندها رأيت و عاشرتها و ذلك

گويد: است بوده زاده ترسا Gظاهر
عÇÇيسي بÇÇه تÇÇÇحيي مÇÇÇÇا عÇÇÇÇند مÇÇÇÇنطقÔها كÇÇÇÇانها اللحظÇÇÇÇب ÖتلتÇÇÇÇق اذا ÇÇÇÇÇÇحيي Ôي
مÇÇÇÇوسي كÇÇÇÇانني ÇÇÇÇها Ôادرس و اتÇÇÇÇÇÇÇÇلو وانÇÇÇÇا سÇÇÇÇنا سÇÇÇÇاقيÖها Ôلوح تÇÇÇÇوراتÇÇÇÇها
نÇÇاموسا االنÇÇÇÇوار مÇÇÇÇن عÇÇÇÇليها تÇÇÇÇري Õ¹اطلÇÇÇÇع الروم بÇÇÇÇنات مÇÇÇÇن سÇÇÇÇÇÇÇقف¹َّ Ôا
قسÇÇÇÇÇيسا ثÇÇÇÇÇÇÇÇم GبرÇÇÇÇÇÇÇÇح و Hداودي و بÇÇÇÇملتنا المÇÇÇÇع كÇÇÇÇلَّ اعÇÇÇÇجزت قÇÇÇÇÇد

(1ë ص االشواق, (ترجمان

است/1 داشته هم ديگر مالقاتهاي مينامد
ابÇتداي در قÇرطبي فاطمه ديگر و مرشناÄي ياسمين يكي زن دو كه آوردهاند نيز و

/3ì ص همان, جهانگيري, دكتر رك/ <ياسمين> مورد در و 11å ص مسلمان, حكيم سه -2

<شÇاخ كÇه است تأثÇيري نÇظير اين و داشتهاند,2 ابنعربي زندگي در بسيار تأثير سلوك
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اسحاق دوستش بيوة با عمر آخر در ابنعربي دارد/ حافظ روح تصعيد در افسانهاي نبات>
شÇارح بÇهترين بعدها كه را صدرالدين و كرد ازدواج قونوي) صدرالدين (پدر محمد بن
نÇيز مسÇلك عÇارف خÇانوادة اين كه دانست بايد پرورد/ خود دامان در گرديد او افكار

بودهاند/ ايراني

انيÇآرم مÇحبوبة ايÇرانÇي دخÇترك ايÇن بÇاطني و ظÇاهري ويژگيهاي و صفات اما
<دوشÇيزهاي است: چÇنين بود نظام نامش و البها¾> و الشمس <عين لقبش كه ابنعربي
و نگÇاه جÇادو گويا, و سخنور دانا, و پارسا آرا, محفل و دلربا اندام نازك و ميان باريك
يÇا مÇيبيند مÇعشوقه در حÇافظ كÇه نÇيست خÇصوصياتي هÇمان اين آيا دان///>  كرشمه

ميپسندد:
بود بري عيب از پري چون قدمش تا سر بÇود پÇري جÇاي مÇا خÇانة كÇزو يÇار آن
بود/// نظري صاحب شيوة ادب حسن با را او كÇه مÇاه آن مÇÇن مÇÇنظورخÇÇردمند

الخÇÇصاÄل مÇÇحمود¸ السÇÇجايا مÇÇرضي¹ نگÇاري كشي شوخي ياري به دادهام دل

ديÇن و ميبرد دل گرچه مجلس مهرويان حسن
بÇود اخÇالق خÇوبي و طÇبع لطÇف در مÇا بÇحث

اوست بÇا عÇالم دو پÇا كÇان همت الجرم پا ك دامن و هنر كمال و خوبست روي

پا كي چكد كهبربرگگل همچوقطره پÇا كت كه دامÇن عÇيب كÇند كÇه رسÇد  كرا

كشÇيده خوش چشمي زيبا لطيف رويي چÇابك بÇلند قÇدي شÇيرين فصيح لفظي

دارد فÇالني كÇه لطÇافت و آنست خوبي ولي لطÇيفست گرچÇه پري و حور شيوة



171 شاعر ابنعربي و عارف حافظ

و رفت شاهان بزم در گهگاه و داشته تماس باال طبقات با حافظ مانند كه هم ابنعربي
بÇه را مÇعشوقهاش كÇه است اين است, پسند مشكل سليقهاش و ذوق است ميكرده آمد

/2ê ص االشواق, 1-ترجمان

زاهداناند شاهان از مقصود كه است گفته شعرش شرح در البته و ميستايد1 شاهي نسب
زمينند: ملوك واقع به  كه

اصÇÇفهان/// مÇÇن البÇÇالد اجÇÇÇل مÇÇÇÇن دارفÇرس مÇن المÇÇلوك بÇÇنات مÇÇن ///

است: گفته هم حافظ
دارد مÇحترم كÇه ده وشÇي شÇاه دست به دل خÇزينة مÇده گÇدايÇان خÇال و خط به

از هÇم حÇافظ /<GدرÇب لي عÇارب و رÇعش <بنت است: ساله چهارده ابنعربي معشوقة
ساله>/ چهارده محبوب و ساله دو <مي است: كرده ياد ساله چهارده محبوب

حالتي به او ابروي خم ياد با و ميزند هم به معشوق ياد نماز در را حافظ قلب حضور
معجر دختران حضور با ش حج مناسك ابنعربي اما ميآيد, فرياد به محراب كه ميافتد

ميگردد: آشفته سر به
مÇÇÇÇعتجرات التÇÇÇÇطواف الي اتÇÇÇÇÇÇين اوانس اسÇÇÇتالمي عÇÇÇÇند ني مÇÇÇÇ زاح و
اللÇحظات فÇي النÇÇفس فÇÇموت ع ورÇÇت لي قÇلن و الشÇموس انÇوار عÇن ن ÖرÇ س ح
الجÇÇÇÇمرات لدي ات يÇÇÇÇاب HفوسÇÇÇÇÇÇÇن مÇني مÇن ب المحصÇÇب قÇÇتلنا قÇÇد فكÇÇم

/17 ص همان, -2

الحسÇÇنات2 سÇÇالب فÇÇيدعي× ÕفافÇÇÇÇع له مÇÇن يسÇÇلÔب الحسÇÇÇÇن ان تÇÇÇÇر الم
//////////

مÇÇعتجرات التÇÇÇنعيم, الي خÇÇÇÇرجÇÇÇÇن بÇÇزين¹ نَّ زÇÇÇÇ Ôي مÇÇÇÇا بÇÇÇÇدور ثÇÇÇÇالث

مضمون, و مايه اين در ق) ه/ 93 (متوفي ربيعه ابي بن عمر اشعار به است شبيه اين و
و رودكي از كه هست فاصله قدر همان ابنعربي تا ربيعه ابي بن عمر از كه است طبيعي اما
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ظاهر همان در كرد خواهيم اشاره آنها به كه تأويالتي از گذشته و حافظ, و سعدي تا فرخي
دارد/ وجود ديدگاه و انداز چشم دو ميان كيفي تفاوت هم معاني صراحت و الفاظ

نÇوشته خÇود اشعار بر ابنعربي كه تأويالتي نوع به و ميگذريم واضح مطلب ازاين
ميكنيم/ اشاره است

/39 ص همان, -1

است, خلخال جاي كه زن پاي مچ معني به آورده, را <مخلخل>1 كلمة كه شعري در
زير: بيت در و دارد (ê2 آية قلم, (سورة ساق> عن يكشف <يوم آية, به اشاره مينويسد:

االجÇÇرع مÇÇÇÇياه عÇÇÇÇند تي بÇÇÇÇاح بÇÇÇÇÇÇÇÇه ان ///

/29 ص همان, -2

بÇه اشÇاره است درشت> <زمÇين يÇا هموار> <ريگ معني به كه را <اجرع>2  كلمة
كÇلمة المÇجاهدات>/ و الريÇاضات فÇي الغÇصص <تÇجريع دانسته: مجاهدات و رياضتها

/êå ص همان, -3

و ربÇع از كÇلماتش تÇمام كه است گفته خالصه و شمرده <تمكين>3 به اشاره را <ارض>
و برق و رعد و ابر و گل نيز و , هن و هما و هم و هو و هي ضماير و تهامه و نجد و اطالل,
عرفاني اسرار همه نارپستان/// بتان و رويان خورشيد و رخان مه و ساروان و كاروان و باد

-ê
كÇÇÇÇلما//// غانÇÇÇÇاوم ربÇÇÇÇÇÇوع او طÇÇÇÇلل مÇÇÇÇن اذ كÇÇÇÇره  كÇÇÇÇلما
تÇÇعلما حÇÇتي البÇÇÇاطن واطÇÇÇÇلب ظÇÇاهرها عÇÇن الخÇÇاطر فÇÇÇاصرف

(/13 ص االشواق, (ترجمان

فسÇن اينكه نه باشد قدسي صفت داراي قلبش كه كسي براي البته ê,است آيات معاني و
جز نيست چيزي ابنعربي عاي اد به غزل و قول همه اين و باشد/ داشته بيماري و آلوده
مÇحض كÇه شÇرعيه> تÇنبيهات و عÇقليه عÇلوم و روحÇÇانيه اسÇÇرار و ربÇÇانيه <مÇÇعارف

/êì و 12 ص همان, -ë

پس شود/ كشيده آن سوي به خواننده تا شده بيان نسيب> و غزل لسان> به ëشوقانگيزي
حافظ: گفتة به شود, برده ديگري گمان نبايد

پا كÇدامÇنم ولي خرقه گشت مÇبر كالوده بÇد ظن كشي رد Ôد به من حق در
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بÇراي مÇيگفتند و نميدانسÇتند صحيح را عا اد آن هم ابنعربي خود روزگار در اما
بر مفصل شرح و داده قرار پوشش را تأويالت اين دارد كه صالح و دين مراتب رعايت

باشد/ كرده شبهه رفع تا نگاشته اشعارش
آن ميگساران دارد: و داشته قرنها طول در نيز حافظ شعر كه است وضعي Hعين اين و
زمÇزمه را او ابÇيات شÇبانه عÇبادت ضÇمن كساني هم و دادهاند قرار شراب مجلس نقل را

بسرايد: آميز تناقض كه است داشته د تعم خود و ميكردهاند,
باش رمضان بدهوگو ساغر سه دو را ما فÇروشند عشÇق ميكدة در كه باده زان

شعر در شهواني) و نفساني حتي (و انساني و طبيعي مناظر ظهور از كه ديگري تعبير

مÇن الخÇلو¸ صÇاحب يÇمنح <فيما رسالة ترجمة هروي, مايل نجيب اهتمام به ابنعربي, شدة ترجمه رسالة ده -1
/1ì3 و 1ì2 ص االسرار>

آورده عمل به < كشف>1 صورتهاي از ابنعربي كه است توصيفي كرد ميشود عرفاني
خيالي كشف يو حس كشف گونه دو به سالك رياضت خلوت در كشف صورتهاي است/
ا گÇر و ميبيند را مادي حجاب ماوراي شخص كه است آن ي حس كشف ميشود/ تقسيم
بÇاز بÇپوشاند را چشÇم هم ا گر كه است آن خيالي كشف نميبيند/ را آن نهد هم بر چشم
=) منفصل و ق مفار خيال و مثال عالم به مربوط شده مجسم او نظر در آنچه زيرا ميبيند

سجادي/ جعفر سيد دكتر سهروردي, االشراق حكم¹ ترجمه رك: -2

و مÇيشود ظاهر جذاب و زيبا اشكال در عقلي معاني حالت اين در است/2 معلقه) صور
هÇمين بÇه مÇربوط ميكنند وصف خوابگرد) =) الخيال طيف در متصوف شاعران آنچه

است: خيالي  كشف
غزلخوانوصراحيدردست پيرهنچا كو مست و لب زلفآشفتهوخويكردهوخندان
بÇنشست آمÇد مÇن بÇالين بÇه نيمشبدوش كÇنان افسÇون لبش و جÇوي عربده نرگسش
هست خوابت من ديرينة عاشق كاي حÇزين گفت آواز بÇه و آورد مÇن سÇرفرا گÇوش
پÇرست بÇاده نشÇود گÇر بÇود عشÇق دهÇند كÇÇافر شÇبگير بÇادة چÇÇنين كÇÇه را عÇÇاشقي

هر كه شيطاني> وارد> و ملكي> وارد> بين بايد سالك تجليات, از مرحله اين در البته
عالم به مثال و خيال عالم از تا بگويد حق ذ كر آنقدر و بگذارد فرق است مثال عالم از دو
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بگذارد/// قدم مجردات و معني
حافظ دروني دنياي از جديدي تصوير كرديم نقل ابنعربي از كه باتحليلي گونه بدين

ميشود/ آشكار او اليهاي چند اشعار خوانندة براي
را مالمتيه ابنعربي نميشود/ تمام جا همين در ابنعربي و حافظ مقارنة مقايسهو اما

/9 ص همان, جهانگيري, دكتر -1

است/ مÇعلوم مÇالمتيه بÇا نÇيز حÇافظ همĤوايÇي ميداند,1 طريق اهل پيشوايان و بزرگان

تÇرجÇمة ابÇنعربي, المكÇي¹ الفتوحات از بخشي ايشان>, بزرگان و الهي ديوانگان احوال <در مقالة رك: -2
/1ì8 تا 1ë1 ص ,ìì آبان Ç مرداد ,2 شمارة چهارم دورة معارف, مجلة فريدني, مشايخ حسين محمد

نيز: حافظ ميستايد,2 را المجانين> <عقال¾ يا <بهاليل> ابنعربي
دانست گÇنه عÇاقلي مÇا مÇذهب شيخ مÇطلب كه زمÇا ديÇÇوانگÇان طÇÇاعت وراي

ابنعربي ية خدادرفتوحاتمك مردان اهللاو رجال دربارة صوفيانه شرح بهترين شايد
بال گردانند: و دارند نفوس و كاÄنات در تصرف نهانند, و آشكار اينان باشد/ آمده

را طÇوفان نخرد آبي به كه خا كي هست نÇوح كشÇتي در كÇه باش خدا مردان يار

شÇاهنشاهي افسÇر دهÇند و سÇتانند بÇÇاشند كÇÇه قÇÇلندر رنÇÇدان مÇÇيكده در بÇÇر
صÇاحبجاهي مÇنصب و نگر قدرست دست پÇاي اخÇتر هÇفت برتارك و سر خشتزير

مدكور, ابراهيم مراجع¹ و تصدير يحيي, عثمان تقديم و تحقيق عربي, بن محيالدين المكي¹, الفتوحات -3
بعد/ به 18å ص ,1êåë.198ë الثالث السفر للكتاب, العام¹ المصري¹ ¹Ãالهي

از بارها نيز حافظ دارد/3 او دربارة تفصيالتي ابنعربي كه است خضر اينان جملة از
است/ وقت قطب يا مرشد مطلق آن از مرادش و كرده ياد خضر

<ركبان>اند: اقطاب, جملة از
البÇهيم/// اللÇيل في االعمال نÔجب ركÇÇÇÇÇÇÇÇبوا GبادÇÇÇÇÇÇÇÇع هللا ///ان

بعد/ به 2ê3 ص همان, -ê

است: برده نام <سواران> و ê<كبان Ôر> از نيز حافظ
اشÇÇÇÇتياقي طÇÇÇÇÇÇال ركÇÇÇÇÇÇÇÇبانكم الي دوست مÇÇÇÇÇÇÇنزل سÇÇÇÇÇÇÇÇاربان اي اال
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سÇÇوارانÇÇند هÇÇمرهان و مÇÇيروم پÇÇÇÇياده مÇن خجسته كه خضرپي اي شو دستگير تو
دارد: ارتباط القدر ليل¹ با كه ميكنند ياد <شهسوار> از نيز و

امشÇبست خلوت اهل گويند كه قدري شب آن
كÇوكبست كÇدامÇين از دولت تأثÇير ايÇن يارب

اوست روي آيÇينهدار مÇه كÇÇه مÇÇن شÇÇهسوار
مÇركبست نÇعل خÇا ك بÇلندش خÇورشيد تÇÇاج

/7å ص همان, -1
(المÇدبرون) دوم دسÇتة دربÇارة و مÇيكند/ تÇقسيم دسÇته دو بÇه را <رÔ كÇبان> ابنعربي, المكي¹ الفتوحات -2
الهي Õحكم فيها لهم و معناها و سرها و كشفها و ليل¹القدر حقيق¹ الركبان من الثاني¹ الطبق¹ <ولهذه مينويسد:

گويد: حافظ /(29å ص ,3 الزمان///>(ج من حظهم وهي به وا اختص
دادنÇÇد/ بÇÇراتÇÇم تÇÇازه ايÇÇن كÇÇه قÇÇÇدر شب آن شÇبي فÇرخÇنده چÇه و بÇود سÇحري مÇبارك چÇه

نيز الليل>2 اهل <معرف¹ نيز و زندهداري1) شب دانش =) د> التهج <علم از ابنعربي
است/ معلوم <رÔ كبان> و القدر ليل¹ نيز و حافظ با مناسبتش كه ميگويد سخن

را اهللا> مÇع <ادب كÇه است ايÇن <ركبان>) (يعني خدا مردان از دسته اين اصول از
ميكنند: رعايت

مÇنست گناه گو و باش ادب طريق بر تو حÇافظ مÇا اخÇتيار نÇبود چÇه ا گÇر  گÇناه

¹Ãسي Öن م كصاب ا ما اهللاو ن م ف ¹حسن من <مااصابك است: آمده قرآن در كه نميبيني
هر كه آنجا [79 آية نسا¾ [سورة اهللا> ند ع Öن م كÔلٌّ قÔل <و [8å آية نسا¾, [سورة ك> فسن ن فم

بعد/ به 27å ص ,3 ج المكي¹, الفتوحات -3

ناسبÇم حافظ مشهور بيت آن شايد و اهللا>/3 ن م> نه گفته اهللا> ند ع Öن م> كرده جمع را دو
باشد: شده سروده مقام همين

بÇاد پÇوشش خÇطا پÇا ك نÇظر بر آفرين نÇرفت صÇنع قÇلم بÇر خÇطا گÇفت ما پير

بعد/ به 292 ص ,3 ج همان, -ê

نÇيت اخÇالص بÇه جÇز مÇطلعانÇد ر> درقÇس> از چون اينان ê,اتاند ني اقطاب ديگر
نميكنند: آبادي سيل گذر بر است پلي كه دنيا در و نميكوشند,

او نÇيت نÇيست مÇعلوم كÇه پÇاي به مزن بÇيني سÇÇري گÇÇر مÇÇيخانه آسÇÇتانة بÇÇر
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او بÇيمشيت زهÇد و معصيت نيست مست كه مÇن المتÇم سÇياهي نامه به مكن
او طÇينت بÇود خÇرابÇات زخÇا ك مگÇر است گÇرو در بÇاده بÇه حافظ خرقة مدام

بعد/ به 3ëì ص ج3, همان, -1

بÇيماري از را نÇفوس كÇه هسÇتند نÇفساني عيسي آنان و عيسايياند,1 اقطاب ديگر
است بوده دم> <مسيح طبيب اين دنبال به حافظ ميكنند/ زنده و ميبخشند شفا <حجاب>

است: داده را آن بشارت نيز و
مÇيآيد كسÇي بوي خوشش زانفاس مÇيآيد كه نÇفسي مسÇيحا كÇه دل اي مÇژده

يا مييابد تنزل <ولي> كه هم آنجا مينماياند/ شناس> را<ولي خود حافظ گونه بدين
است بيسويي سوي در هم سقوط اين زيرا نيست ابدي بدبختي سقوط اين ميكند سقوط
به ديگر نوعي به و ميكند ترقي درواقع ميكند كه خوارياي و شكستگي احساس در و

ميشود: نزديك خدا
رفت دارالسالم به نياز ره از رند

هÇبوط مÇثل نه, است كرامت هبوط كه است آدم هبوط <ولي> موقتي سقوط نمونة

/êåë Ç 7 ص , ج3 همان, -2

سÇر بÇه حركتشان سمت اما كردند بيرون بهشت از را حوا و آدم خذالن/ هبوط ابليس,2
است: باالتر بهشت از كه اوست  كوي

آبÇادم خÇراب ديÇÇر ايÇÇن در آورد آدم بود جايم برين فردوس و بودم ملك من
يÇادم از بÇرفت تÇو كÇوي رÇس هÇواي به حوض لب و حور دلجويي و طوبي ساية

عÇنوان تحت مكيه فتوحات در بحثي با است انطباق قابل يار///> قامت الف جز دلم لوح بر <نيست بيت -3
بعد)/ به 1ìì ص ,êالصالحين>(ج من حصله من و القليل العلم معرف¹ <في

اسÇتادم3 نÇداد يÇاد دگÇر حÇرف چكÇنم يÇار قÇامت الف جÇز دلم لوح بÇر نيست

(بÇه كه است جهنمي گرماي همان ثوابهاست, و صوابها مقدمة كه است گناهي اين
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/3ì7 ص ,9 ج مالصدرا, اسفار رك/ -1

ميشود/1 پخته آن حرارت با بهشت, ميوههاي ابنعربي) قول
رجال مراتب جملة از باشند/ مخالف پارسايي با حافظ يا ابنعربي كه نيست چنان اما

/77 Ç 7ë ص ,ê ج المكيه, الفتوحات -2

به باشد درست پارسا> <رندان تركيب ضبط ا گر و است الورعين2> <اقطاب مرتبة اهللا,
من و كجا كار <صالح نيستند/ الصالح ظاهر ناشناسند, عامه نظر در اينان معناست/ همين
نميبندند خود به را خوب اعمال و ميدهند نسبت خود به را ناماليمي هر و كجا?> خراب

ميكنند/ عمل و درمييابند مورد هر در خدا سوي از را شرع مقاصد و
داده بÇازگشت خÇلق سÇوي بÇه وصÇال, و وصÇول از پس كه هستند كساني اوليا¾ از

/1å2 ص ,êج همان, -3

ميشوند:3
آمÇد بÇاز چÇرا و چÇرارفت كÇه بÇپرسد تا سÇوسن انÇزب فÇهم كÇند كÇه كÇو عÇارفي

/27ê Ç ì ص ,ê ج همان, -ê

و ê,رسمي علماي علم مقابل در <شناختناشارات> يعني سوسن> زبان فهم> اين و
در را عرفاني اشارات تماس اولين در شيخ آموزش بدون كه است آن صادق مريد عالمت

مييابد:
كجاست اسرار محرم بسي هست نكتهها اشارتداند كه بشارت اهل است كس آن

هست/ دو اين ميان هم ديگري شباهتهاي كلي, Hنسبت مشابهت موارد اين از  گذشته
گÇفته آن دربÇارة ابÇنعربي كه است كرامت نفي يا كرامت ترك مقام موارد اين از يكي
نشÇينان خÇرابÇات <با گويد: حافظ و عندالرجال///> متحقق واجب الكرام¹ <ترك است:

است: گفته ديگر جاي و مالف>, زكرامات
نÇفرستاد مÇقامي هÇÇيچ از خÇÇبر هÇÇيچم مÇقامات و كرامÇات الف زدم كه چندان
الخÇلق عÇلي <اطلعت كه ميكند نقل را عرفا از يكي قول درفتوحاتاين ابنعربي
بÇايد شÇخص كÇه مÇيگيرد ايÇراد او بÇر و تكÇبيرات>, اربع عليهم فكبرت موتي فرأيتهم
بÇيت بر كه است اين جالب اما ,(ì7 ص , (ج8 ببيند مرده خدا پيشگاه در هم را خودش
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شÇامل كÇه انگÇاشته مرده را هست> كه چه <هر زيرا نيست وارد ايراد اين حافظ مشهور
ميشود: هم خودش

هست كÇه چه هر بر يكسره زدم تكبير چار عشق چشمة از ساختم وضو كه دم همان من

از يك كÇدام طÇريق از خÇدا, به آدمي وصول اينكه حسب بر است گفته ابنعربي
را شÇخص آن بÇاشد اسÇم كدام مظهر در آدمي بر خدا تجلي آنكه يا باشد بوده اهللا اسما¾
عÇبدالجÇليل, عÇبدالغÇني, عÇبدالبÇاري, عÇبدالشكÇور, نÇاميد: بÇايد <اسÇÇم> آن < بدÇÇع>
مظهر در را خود پير اساس, اين بر گويي هم حافظ ,(11å و 1å9 ص ,ê عبدالرزاق,///(ج

است: ديده و<عبدالكريم> <عبدالستار>
دارد خدايÇي پوش خطا و بخش عطا خوش زور و زر نÇدارد گÇرچÇه مÇا كش دردي پÇير

/313 ص ,3 ج همان, -1

بÇه حÇافظ كÇه است هÇمان ايÇن و دارنÇد1 الهÇام> <عÇلم كÇه هستند كساني اوليا¾ از
ميكند/ تعبير <سروش>

نكحت اني ليل¹ <رأيت گويد: ابنعربي بزرگ/ عارف دو از مشابه رÅياي يك اينك
گويد: حافظ روحاني¹///> عظيم¹ بلذ¸ نكحته اال نجم منها بقي فما كلها السما¾ نجوم

وثÇاقافÇتادهبود درشكرخوابصÇبوحيهم آفÇتاب دوشÇم كÇه فÇرما مÇژدهاي مÇعبر اي

آن ذ كÇر از كÇه دارد وديوانحافظوجÇود ميانفتوحاتمكيه مشابهي نكات باز
وحÇدت سÇلوك, مÇراحÇل عÇبادات, اسÇرار :Âمث) ميگذريم سخن طول از پرهيز محض
با (عج) مهدي ظهور مسÃلة در ابنعربي كه است ضروري نكته اين به اشاره فقط اديان)/

بعد/ به ê7å ص ,19ì9 بمصر, دارالمعارف الشيبي, مصطفي كامل الدكتور التشيع, و ف التصو بين الصل¹ -2
ابنعربي اما داشتهاند اعتقاد نوعي مهدي به Gا كثر صوفيه تصوف و تشيع ميان پلي عنوان به كه دانست بايد
و مذاق به خود نوبة به نيز شيعه متأخر علماي كه است اين جالب نكتة ميداند/ پيغمبر خاندان از را <مهدي>
اسÇترآبÇادي محمد ميرزا قول از بحار در مجلسي كه چنان شدهاند, نزديك موضوع اين در صوفيه تعبيرات
از و آوردهاند, من براي از<خرابات> گفته و داده او به سرخي گل طواف در روي نيكو جواني كه ميكند نقل
بÇه كÇبري غÇيبت در كÇه كساني <ذ كر باب نوري, حسين ميرزا حاج الثاقب نجم (رك: است شده غايب نظر

امام ساحت به اشتياق اظهار به شيعه عرفاي كه دارد اشعاري نيز حافظ دارد/2 توافق شيعه
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عÇلماي از يكÇي از كÇه هÇفتم و شÇصت نيزحكÇايت و ششم, و شصت حكايت رسيدند>, زمان امام خدمت
/(293 ص ,ê ج بحاراالنوار, الفهرس المعجم نيز: و ميكند نقل مشابهي شيعهحكايت

ميكنند: تعبير (عج) غايب
بÇازآيÇي كه وقتست آمد بجان تو بي دل تÇنهايي غÇÇم از داد خÇÇوبان پÇÇادشه اي
جÇايي هÇر شاهد آن ننمود كس به رخساره عالم در كه نكته اين گفت شايد كه به ب يار

گويد: كه آنجا نيز و
مÇÇيآيد رسÇÇي فÇÇرياد و فÇÇÇالي زدهام مÇن كÇه فÇرياد و نÇاله مكÇن هجر غم از
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است/ رسيده چاپ به حافظ> ديوان حاشيه <در عنوان تحت ë2 شمارة آينةپژوهش, در مقاله اين #

صفات# تجلي و ذات پرتو

ناولها/// و Hكأس أدر الساقي ايها يا اال Ê
در غÇزلها تÇرتيب آنكه با و نشده, تنظيم او شخص دست آنكهديوانحافظبه با
قÇرار آغÇاز در غÇزل اين حسابي هيچ به آنكه با و است متفاوت قديم مورخ ديوانهاي
ايÇن در و مÇيآورند ديÇوان آغاز در را غزل اين حافظ درديوانهاي Hنوع اما نميگيرد,
اسÇتهالل> <بÇراعت تمامديوانحافظجÇنبة براي غزل اين اينكه آن و هست, نكتهاي
و ساقي به خطاب است: آمده غزل اين در Áمضامينديوانحافظاجما تمام يعني دارد;
معشوق, خم و پرپيچ و مشكين زلف بوي عشق, راه دشواريهاي به اشاره شراب, طلب
باالخره و نفس مالمت يا هال ك خطر و راه تاريكي پير, از اطاعت لزوم فرصت, تنگي
عربيت به را خود عالقة حافظ غزل, اين در Hضمن رغبت/ از تحذير و حضور بر تحريض
بر عالوه است/ رفته اوست, غزليات ويژگي كه مضامين پرا كندگي راه به نيز و داده, نشان
بÇراي درآمÇدي پÇيش هÇمچون دوم, بÇيت در Hخصوص خيالبندي و مضمونسازي اين

مينمايد/ جلوه هندي سبك

را زيÇبا روي وفÇانيست و مÇهر وضÇع عيب كÇÇه تو جمال در گفت نتوان قدر اين جز Ê

روي نيست وفا و مهر خال < كه ميخوانيم: متأخر نسخ در است/ قزويني ضبط اين
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ضÇبط قزويني كه گفته گونه همان حافظ اما است/ بهتر و شاعرانهتر خيلي اين و را> زيبا
است/ زيباتر شاعر گفتة اصل از كاتبان تصرف است/  كرده

قضا/// سر از آ گهي تادهمت بده مي Ê

در و شده مطرح (مثÂفصوصالحكموفتوحات) عرفاني كتب در قدر> سر> بحث
عبارتي نقل است/ آمده Gكرار مزبور مضمون تعبير, اين غير يا تعبير همين با ديوانحافظ
طÇريق از قÇدر رÇس بر <اطالع مينمايد: مناسب اينجا آشتياني الدين جالل سيد استاد از
در و تسÇليم و ابتهاج سليم, فطرت با نظر اهل در و ميآورد آسودگي و راحت مكاشفه,

/ 823 ص آشتياني, چاپ قيصري, الحكم شرحفصوص -1

ميآورد>/1 الحاد فقر به مبتاليان در و طغيان منحطه نفوس
عال¾الدوله و كاشاني عبدالرزاق نامه مندرجات طبق كه داشت توجه بايد هم را اين
تحصيل سن به حافظ آنكه از پيش است, بوده رسيده شيراز به سمناني,فصوصالحكم

/êì7 ص عابدي, دكتر چاپ نفحاتاالنس, -2

برسد/2

را مÇقام عÇالي زاهÇد نÇيست حÇال پÇرس كاين مست رنÇدان ز پرده درون راز Ê
را استدام دست به باد هميشه چÇين كاينجا بÇاز دام نشÇود كس شكار عنقا

تناقض اين وراي شاعر مقصود اما آيد; نظر به تناقض بيت دو اين ميان است ممكن
پÇرده درون راز بÇا آشنايي تصور كه مقام عالي زاهدان بگويد: ميخواهد است/ ظاهري
بÇه هÇم مست رندان ميافزايد: بعد است/ مست رندان نزد راز اين ميكنند; اشتباه دارند,

است/ دستنيافتني حقيقت كه رسيدهاند حقيقت اين به يا نرسيدهاند حقيقتي هيچ
كه رسيدهاند حقيقت اين به يا نرسيدهاند حقيقت به هم مست رندان گفتيم اينكه اما
گويد: كه چنان است; حافظ خود از نيست, من از ترديد اين است, دستنيافتني حقيقت
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نÇدارد نشÇان او يÇا نÇدارم خÇبر مÇن يÇا نÇديدم دلسÇتان زان نشÇاني كس هيچ با

نÇÇميدهد نشÇÇانم پÇÇردهدار و هست يÇÇÇا نيست راه اينپرده در خيال, اين در مÔردم

را پارسا رندان بشارت بده ساقي Ê

اين اما پهن>, ريش < كوسة شبيه است تعبيري پارسا> <رند كردهاند تصور بعضي
لحÇاظ بÇه است مÇمكن نÇدارد قÇبول را مÇقررات آنكÇه عÇين در رنÇد زيÇرا است/ اشتباه
كار به را نما متناقض عبارت اين Gتعمد حافظ و باشد پارسا Âكام تعلقات به بياعتنايياش

دارد: هم نظير و است برده
مÇيزنم جÇامي گÇهگاه روحÇانيان مÇجلس در تÇاÄبم حÇافظ چÇو زمي و غايبم وي از آنكه با
مÇيكنم چونباخلقصنعت بنگراينشوخيكه مÇحفلي در كشÇم ردي Ôد مÇجلسي, در حÇÇافظم

حÇاصل غÇيرريايي) يا (ريايي نوعش هر از زهد اثر بر كه ترشرويي و خشكي آن
وحشت و نفرت و ميكند دور حق از را سالكان كه است گريزاننده و زننده چنان ميشود,
رندان به و كند تحمل نميتواند را پوشان دلق گرانيهاي حافظ نتيجه در مينمايد/ ايجاد
بÇه HضÇاي را رنÇد البته ميكند/ روي هستند, ماسوي به بيتعلق اهللا الي فقراي كه بيسامان

كرد/ تلقي ميتوان نيز رسوم و آيين منكر و پا و بيسر قلندر معني
انÇداخت مÇيان در تو زلف حكايت صبا مÇيزد خÇودگره مÇÇفتول طÇÇرة بÇÇنفشه

حكايت وقتي <صبا است: چنين بيت اين منظور گفته حافظ قديمي شارحان از يكي
خود مفتول طرة غيرت, و خجالت راه از بنفشه انداخت ميان در تو زلف زيبايي و خوبي

ص311/ ,1 ج الهوري, 1-ختمي

ميداد>/1 تاب و پيچ و ميزد گره را
سر كه را واقعمطلب در دهيمو صورت اينعبارت تأخريدر تقدمو ا گر نظربنده به



عرفانيات 184

بÇود: خواهÇد چنين شعر معني و است بهتر بگذاريم, خودش پاي روي است, شده ته و
صÇبا كÇه ميانÇداخت تاب و پيچ را خود طره داشت خودنمايي و دلربايي راه از <بنفشه
كه بزند حدس بايد خواننده و شنونده خود را مطلب بقيه آورد/> ميان در تو زلف از سخن
حÇريف از شÇطرنج يÇا كشتي در كسي كه است مثالشاين گرديد/ منفعل چهحد تا بنفشه
از دارد شخص اين ندارد, حضور حريفغالب آن كه جايي در ولي خورده, معينشكست
به را حريفغالب اسمآن آنميان در آشنا راز يك ميدهد, دادسخن خود قوت و مهارت
ميسازد/ خجالت و تشوير دچار را الفزن اين و ميآورد ميان در بيمناسبت مناسبتييا
است بورياباف و زردوز حكايت همان هÇمكاران خÇيال و مÇدعيان حÇÇديث Ê

گويد: نظامي
بÇÇورياباف نÇÇÇÇدانÇÇÇد زردوزي الف كÇÇÇÇه زدن بÇايد خÇÇود شÇÇغل قÇÇدر بÇÇه

گويد: حافظ
است من گناه گو و باش ادب طريق بر تو حÇافظ مÇا اخÇتيار نÇبود چÇه ا گÇر گناه Ê

/112ì ص آشتياني, چاپ الحكم, شرحفصوص -1

االدب///>/1 يراعي ال و متجاسر او جاهل اما <الجبري ميخوانيم: فصوص شرح در
تÇلطيف و تعديل گونه بدين اوست, ديوان مضمون شايعترين كه حافظ غليظ جبر
محيالدين مكتب پيروان نيز و حافظ افراط منكر نميتواند كسي حال هر به اما ميشود,

است: گرفته طعنه به را جبر منكران حافظ جبرباشد/ مسÃلة در
را مÇا دار مÇعذور پÇÇا كÇدامÇن شÇÇيخ اي ميآلود خرقة اين نپوشيد خود به حافظ

گÇÇمراه بÇÇخت بÇÇا چÇÇاره چÇÇÇÇه امÇÇÇÇا دانÇÇÇيم نÇÇÇÇيز مÇÇÇÇا تÇÇÇÇقوي آيÇÇÇÇين

كÇند غÇيب عÇلم اسÇرار بÇر اعÇتراض كند كه عيب فضول آن عشق و رندي به مرا
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كÇه كس هÇر ثÇابت عÇين و حÇق عÇلمية صÇور با مسÃله اين الدين محيي مكتب در

/398 و 818 و 9ë7 ,119 ص آشتياني, چاپ قيصري, فصوص شرح رك: -1

است/1 لي مفص بحث اين و ميكند پيدا ارتباط اوست, واقعي سرنوشت
سير اين و است بيواسطه كه ميدانند ثابت عين به رجوع را سالكان سر طريق عرفا

حافظ: قول به است, الخاص خاص يا محبوبي
نيست آشكاره كس همه بر گنج راه چون نشÇان اين كه رندي طريقة شمر فرصت

است حكÇمت قÇادر چه وين يارب, استغناست چه اين Ê
نÇÇيست آه مÇÇجال و هست نÇÇهان زخÇÇم هÇÇÇÇمه ايÇÇÇÇن

اين Hضمن باشد/ شده سهوالقلم و بوده <نادر> اصل در <قادر> كلمة كه هست احتمال
و تدعو? لما قال اهللا, يا قلت <اذا مينمايد: مناسب ابنعربي االلهيه ازالتجليات عبارت

/ê8ì ص االلهيه, التجليات -2

كلمة Hضمن است/2 ناميده الراح¹?> < كيف تجلي را اين و تدعوا> اال يقول ادع, لم انا ان
ميآيد/ نظر به هتر موج نادر همان و نيست مناسبي صفت حكمت براي قادر

استميرودبهبهشت غرقگناه حÇÇافظ كهگرچه جÇÇنازة از مÇÇدار دريÇÇغ قÇÇÇÇدم

ميشود گفته نه? يا است <ولي> ميداند خود <ولي> آيا كه هست عرفان در بحثي
ديگر طرف از گردد/ عجب دچارغرورو است ممكن ميشودو او از خوف رفع بداند ا گر

يحزنون>/ هم ال و عليهم خوف ال اهللا اوليا¾ ان <اال ميخوانيم: قرآن در
است/ <ولي> ميداند خود <ولي> كه معناست همين به اشاره بيت اين و

بÇاد دوشش بÇرو ربÇÇايان بÇÇوسه از لبÇÇم گشت خالش و خط داران آينه از چشم Ê

طÇالب دوم مÇصرع در و مÇيدهد نشÇان را قين> عينالي> مرحلة اول مصرع  گفتهاند
است/ <حقاليقين>
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نÇفرستاد مÇقامي هÇÇيچ از خÇÇبر هÇÇيچم مقامات و كرامات الف زدم كه چندان Ê

كرامت به اصالن و مالف> زكرامات نشينان خرابات <با است: گفته هم ديگر جاي
ميدانند/ راه دام را آن و نميكنند اعتنا

آمÇد هÇوش بÇه ريÇا زهÇد زمسÇتي مگر حÇÇافظ مÇÇيرود مÇÇيخانه بÇÇه زخÇÇانقاه

الهي عشق شور و جذبه براي هم حافظ شعر در خرابات و مستي و ميخانه و مي تعبير
و خÇانقاهي رسÇوم Hخصوص مقررات, و آيين به بياعتنايي معني به هم و ميرود كار به

مدرسهاي:
خÇانقاهي Çجب Ôع از بشÇوييم خÇرقهها تا خÇرابÇات چشÇمة از جÇامي بÇيار سÇÇاقي

طÇلبيم گشÇادي مÇيخانه در از تÇÇا خÇÇيز حÇافظ نشÇيني چÇند تÇا مÇÇدرسه در بÇÇر

نÇهادهايÇم مÇÇهرو سÇÇاقي و جÇÇام راه در عÇلم قÇال و قÇيل و مÇدرسه رواق و طاق

مÇعناست: دو به هم اين ميزند; هم به را شاعر عبادات او ياد حتي و معشوق تجلي
و طÇبيعت زيÇبايي وسوسههاي برابر در پايداري تاب معمولي زهد و ديانت اينكه يكي

ندارد: را غرايز
گيرند سواري به حصاري خيل مÇفروش كاندرين خÇوبان بÇه پرهيز بازوي قوت

تÇير بÇه زنÇند ابÇروت كÇمان ساقيان حÇافظ كه مگÇو بزمگه اين در توبه حديث

اينكه تا باشد توأم حرارت و كشش و عشق با بايد عبادت كه است اين ديگر معني
كند: پيدا نياز صورت نماز

آمÇد فÇرياد بÇه مÇحراب كه رفت حالتي آمÇد يÇاد بÇا تÇو ابÇروي خÇم نÇÇمازم در
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مÇÇن نÇÇياز و راز و شÇÇبانه مسÇÇتي هÇÇم نÇميرود كÇاري تÇو نÇماز از چÇو زاهÇÇد

اينان است/ واضح ايشان اخالق خشونت و خرقهپوشان از حافظ گيري كناره دليل
ريا>/ و <زهد , ريا> <زهد صورت: دو به ميفروشند, زهد خرقهشان آلودگي عين در

كÇرامÇات بÇه توجه خاطر به غزالي احمد بر كه است نقل همداني يوسف خواجه از
آنكÇه از پس مÇرتاضي آنكÇه: جمله از است زياد حكايات و روايات و است زده طعنه
سبب جوياي چون و رفت بين از العاده خارق امور بر تواناييش گرديد اسالم به مشرف
كÇه حال دادند, تو به جهان اين در كه بوده زحمتت اجر آن فرمود: او به معصوم امام شد
بÇه ايÇن و گÇرفتند/ را دنياييات نصيب شدهاي, آخرت در عظيم اجر مستحق و مسلمان

است/ نزديك شوري سورة از 2å آيه مضمون

زد/// كوهساران بر لم ع خاور خسرو چون سحر Ê

است شاهانه مديحة يك متناسب و شكوهمند و رزمي تعبيرات غالب غزل, اين در
است/ شده رعايت Âكام الفاظ تناسب و

حيرانند/// بيخبران ما بازي نظر در

صوفي خرقة تا <خيز غزل است همچنين دارد; طنز و ي جد اشعار دسته دو غزل اين
جامع كه شورانگيز> است لوليوشي ربودة <دلم غزل ترتيب همين به بريم>/ خرابات به
و خÇرقه و صÇنم و صÇمد كه است حافظ ويژگيهاي از اين است/ مجاز و حقيقت عشق

ميآورد/ باهم را زنار و سبحه و شراب
بÇاش رمضان گو و بده ساغر سه دو را ما فÇروشند عشÇق مÇصطبة در كÇه باده زان

<بÇما مÇينويسد: و است ناميده <العز¸> تجلي را اين االلهيه درالتجليات ابنعربي
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/2ì9 ص هجويري, المحجوب كشف -1

HوأمÇت توسل و تمسخر روحية اشعار گونه اين بر 1/<Hمع الضدين بقبوله Ç الحق? ت وحد
ميخوانيم: معروف غزل آن در كه همچنان است; حا كم

كÇÇند بÇÇال دفÇÇع و بÇÇبخشد گÇÇنه ايÇÇزد كÇند روا رنÇدان حÇاجت فÇروش  گرمي

بÇود دلسÇوخته مÇن بÇا نÇظري نÇهانش مÇيديدم كÇÇه بكشÇم زارت كÇه ميگفت گرچه Ê

وعيد به عمل اما است, واجب كريم و حكيم بر وعد, به عمل كه هست كالم در بحثي
شعر نميگيرند/ ايراد او بر نسازد, عملي را مجازات به تهديد كسي ا گر يعني نيست; واجب

تغزل/ لباس در است معني همين به ناظر باال

كجاست/// معشوق منزلگه كه ندانست كس Ê

است: هفتم) (قرن باخرزي الدين سيف از تصرف كمي با مصرع اين
كجاست/// معشوق منزلگه كه دانست كه هر

بÇخش مÇيوميگسار به طيلسان و تسبيح نه چنگ آهنگ ره در شطح و طامات Ê

ايÇن و بÇريم> خÇرافÇات بÇازار به طامات و <شطح است: گفته هم ديگر جاي حافظ
صد <زينهار بود: گفته كه است بلياني امينالدين شيخ مرشدش و استاد سخن از برگرفته
از كلمهاي كسي ا گر و نيارند زبان بر شطح و طامات از كلمه يك ياران از كدام هيچ زينهار

بلياني>/ <خاندان مقالة 7êë ص ,7ì آبان Ç مرداد دانشگاهي, نشر مركز معارف مجلة -2

نكند>/2 ناداني تا بستانند او از غرامتي آرد, ميان در معني آن
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او از نگشود دلم كار او از فرسود جان كه دلبر Ê
كÇند دلداري كÇه شÇايد او از بÇود نÇتوان نÇÇوميد

باسط معني در را <دلدار> و قابض معني در را <دلبر> شعرا عرفاني, اصطالحات در
است/ واضح شعر معني و ميكنند, استعمال

امÇÇيدوارم سÇÇري آن لطÇÇÇف بÇÇÇÇه ليكÇن مست حÇافظ چÇو دارم سÇري

است: آورده مولوي
مÇÇردمي وصÇÇف مÇÇرد از شÇÇود آدمÇي گÇÇÇم بÇر شÇÇود غÇÇالب پÇÇري چÇÇون
بÇود گÇفته سÇري زآن نÇÇه سÇÇري ايÇÇن د وÇÇ Ôب گÇÇفته پÇÇري گÇÇويد او چÇÇه هÇÇر

بازآيي/// كه است آمدوقت جان به دلبيتو تÇÇنهايي غÇÇم از داد خÇÇوبان ايپÇÇÇادشه Ê

انÇتظار ره و چشÇم چÇراغ و <ما مانند دارد هم ديگري اشعار مضمون اين در حافظ
يا: دوست>

بÇازآيÇد غÇمگسار غÇمزدگان كÇام به بÇازآيÇد يار كه زماني خجسته خوشا
آيÇد بÇاز شÇهسوار آن كÇه اميد بدان چشم ابلق كشيدم خيالش خيل راه به

گÇذشته قÇرون در شÇيعيان بÇعضي كÇه بÇاشد رسمي به اشاره اخير بيت است ممكن
گردد/ سوار آن بر كند, ظهور حضرت ا گر كه ميبردند شهر بيرون اسبي جمعه روزهاي
است كرده تلفيق ديواني كاشاني فيض مالمحسن حافظ, اشعار از اقتباس با ضمن در
عÇلي اسÇتاد كوشش به كه (عج) مهدي حضرت به ارادت عرض نامشوقالمهديدر به

است/ رسيده چاپ به دواني

تسÇÇليميم نÇÇقطة مÇÇا قسÇÇÇÇمت دايÇÇÇÇرة در Ê
فÇرمايي تÇو آنÇچه حكم انديشي تو آنچه لطف
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مÇÇيده جگÇÇرم خÇÇونين مÇÇينا دايÇÇرة زيÇÇÇÇن
مÇينايي سÇاغر در مشكÇل ايÇن كÇÇنم حÇÇل تÇÇا

الجÇرم است جگÇر خÇونين كه كسي زيرا دارد; تناقض آن از قبل بيت با اخير بيت
مگر است/ خودبيني و خودرأيي دچار نوعي به و نيست تسليم ديگر پس است, معترض
از و سازد تسليم را خود مستي زور به ميخواهد اما است, جگر خونين بلي بگوييم اينكه

آيد/ بيرون خودي

نشد اهتمامو صد نمودم خويش به قÇدم كهمن راه بÇيدليل مÇنه عشÇق كÇوي به Ê

بÇه داشÇته? يا نداشته مرشدي حافظ كه كرد برداشت چنين ميتوان شعر اين از آيا
راهنمايان به Hحتم است, پير ستايش از سرشار كه مجموعديوانحافظ به توجه با  گمانم
و نشد> و كرام رب گدايي به شدم <بسي ميگويد: غزل درهمين كه چنان است; كرده رجوع

ميزنم>/ نيكنامي بر زمان هر شفاعت <دست است: گفته هم ديگر جاي
است: سروده خوش آري

اوست با مكرم روح صد بخشايش زانكه دارش گÇرامÇي است مÇعتقدان از حÇافظ

مÇÇÇپوشان بÇÇÇÇيسامان رنÇÇÇÇدان از رخ پÇوشان خÇرقه بÇا نشÇين كÇÇم را خÇÇدا Ê
پÇÇوشان/// دلق مشÇÇتي نÇÇياري گÇÇÇÇرانÇÇيهاي طÇÇاقت و طÇÇبعي نÇÇازك تÇÇÇو

با را غزل اين خطاب نگاشته, حافظ به راجع كه كتابي در معاصر صاحبنظران از يكي

/27ê حافظ, شناسي 1-هستي

و است خÇودش بÇا حافظ خطاب واضح طور به آنكه حال است,1 انگاشته ازلي معشوق
است/ پيوسته درد اهل به و گرفته فاصله دلق اهل با كه دارد حاالتي از حكايت

چÇههاميبينم پرده اين در كه گويم كه با خيال راه زندم نقشي تو روي از دم هر Ê
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/221 ص االالهيه, التجليات -1
/2ì1 ص همان, -2

تعبير الصور2 في التحول تجلي و االحوال1 اختالف تجلي به حالت اين از ابنعربي

/2ì2 ص همان, -3

صور تحول از سخن شرحفصوصالحكمنيز در است/3 الحير¸ تجلي اين, دنبال كه نموده

/7ê1 ص الحكم, فصوص شرح -ê

ê/ميرود نفس ايمان
گÇÇمراه شÇÇيخان جÇÇاهل پÇÇيران كÇردند افسÇانه رنÇدي بÇه را ما Ê

صÇاحبان و طÇريقت اندارانÇدك مÇعني بÇه آمد <شيخ> كلمة حافظ درديوان جا هر
است: گفته نيز ديگر شكل به باال بيت معني همين در كه چنان است, خانقاه و صومعه
او از سياه شد من نامة كه بين دود اين پرست مي كرد صومعهام اهل  كردار

شوي/// خبر صاحب كه بكوش بيخبر اي Ê

آنكÇه حÇال است, شÇده بÇيان خانقاه اهل لسان همان به سلوك مراتب غزل اين در
است/ رفته ميخانه به خانقاه از و كرده غلبه حافظ بر جذبه بعدها

نÇيكنامي بÇه بÇرسم عزيزان همت به اميدوارم كه هنوز و بدنام و خراب شدهام Ê

كÇمال بÇه در خÇدا مÇردان روحي ميانجيگري و وساطت و شفاعت به حافظ توجه
وابسته ني معي طريقة به نيست معلوم اما درديواناو; شايع است مضموني نفوس, رسانيدن
در بÇاشد/ داده كسي به ارادت دست پيري و مياني سنين Hمخصوص عمر طول در يا باشد
<بÇقية را وي كÇه چÇنان باشد/ پذيرفته تلقيناتي بلياني امينالدين از است محتمل جواني
را خود و ميزند دم گلرنگ> <پير از رندي با عمر اواخر يا اواسط در اما مينامد/ ابدال>

ميخواند/ مي> جام <مريد
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اين كه مينمايد تأ كيد ولي نميدهد, فاصله خيلي را بد و نيك آزادگي اوج در حافظ
هيچ زيان سودو نظرم در اما شدم نيكنام من ميگويد: نيست, خودش نبودن نيك لحاظ به

ندارد/ اهميتي چندان  كدام
نيست همه اين سودوزيان رقم رندان پيش ولي پÇذيرفت, نÇيك رقÇم حÇÇافظ نÇÇام



است/ شده چاپ 3 شمارة سوم, دورة معارف, مجلة در مقاله اين #

لهي# ا ب Ôح شاعر ابنفارض,

افÇتاد خÇام طÇمع در مÇÇي ازخÇÇندة صÇÇوفي افÇتاد جÇام آيÇÇنة در چÇÇو تÇÇو روي عكس
افÇتاد اوهÇام آيÇÇينة در نÇÇقش هÇÇمه ايÇÇن كرد آينه در كه جلوه يك به تو روي حسن
افÇتاد عÇام دهÇن در غÇمش رÇس كÇÇجا بÇبريد كÇÇز خÇاصان هÇمه زبÇان عشÇق غÇÇيرت
حافظ

ف متصو گويندة بزرگترين و عربيگوي شاعران ازمشهورترين مصري ابنفارض
را ايران عرفاني ادب و شعر هواي و حال همه از بيش او ديوان در است/ عربي زبان در
و مÇيخوانÇيم را مÇغربي شمس و عراقي يا جامي و حافظ اشعار گويي و ميكنيم احساس
كÇه است دلكشي مبحث فارسي عرفاني ادب در ابنفارض محتمل تأثير تطبيقي مطالعة
طريق از يا است بوده مستقيم تأثير اين كه دارد معلوم و بپردازد بدان كسي است خوب
مÇختصر گÇفتار ايÇن در حÇال هÇر به است, ديگري مبحث اين فارض/ ابن اشعار شروح
آيدو بهعمل عارف شاعر اين آثار احوالو از اجمالي معرفي يك كه است آن  كوششبر
صوفيانة انديشة هالكبري, يÄطوالنيتأ قصيدة شاهكارش, بر تأ كيدوتأملبيشتر با بهويژه
از HمدتÇع مÇنظور بÇدين و شÇود تحليل دريافتها) =) مواجيد يا معارف از اعم ابنفارض

شد: استفاده زير  كتابهاي
فÇقيد اسÇتاد حÇلمي مÇصطفي د محم دكتر ارزندة اثر االلهي, الحب Çابنالفارضو
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ازق, عبدالر مصطفي چون استاداني نظر تأثير تحت را آن او و بوده او دانشنامة كه مصري
ميالدي) 19êå) است كرده تهيه كراوس پول و عزام عبدالوهاب حسين, طه امين, احمد

داشتهايم/ دست در را آن 1971 چاپ ما و نموده تكميل را آن بعدها و
كه لبناني, الدحداح غالب رشيدبن گردآوري جز¾, دو شرحديوانابنالفارضدر Ç
يك نÇيز و وعÇرفاني, ادبÇي معتبر شرح دو شامل و چاپديوانابنفارضاست بهترين

است/ شاعر حال شرح در ابنفارض دختري نوادة علي قلم به ديباچه
نÇظم الغÇÔرلمعاني كشفوجوه به ¹الكبريموسوم يÄتأ بر كاشاني زاق عبدالر شرح Ç
ق)/ ه/ 1319 المصريه, ه مطبع¹االزهري) است شده چاپ پيشين كتاب حاشية در كه الدرر
اسÇالمي, بÇزرگ شÇاعر و عÇارف شÇناساندن راه در گÇام نخستين اين كه است اميد
مشروحتر و لتر مفص كارهاي مة مقد و افتد صاحبنظران مقبول فارسي زبان در ابنفارض,

باشد/ دارند بيشتر امكانات و وقت كه كساني از

/27 Ç 21 ص ,1971 بمصر, دارالمعارف حلمي, مصطفي محمد الدكتور االلهي, الحب و ابنفارض -1

ابنفارض1 احوال مĤخذ

و جامعترين اما نوشتهاند را ابنفارض احوال ترجمة متأخران و مان متقد از بسياري
چاپهاي از بعضي در و نگاشته علي او دختري نوادة كه است همان تراجم اين مفصلترين
به استنادش علي, نوشته اين در دارد/ الديوان> <ديباج¹ عنوان و است شده طبع او ديوان
در و بوده پدرش به كس نزديكترين كه است ابنفارض پسر د محم الدين كمال حرفهاي

است/ كرده همراهي را وي مصر اخير اقامت و حجاز سفر
اشÇاره نÇيز او خÇوابÇهاي و ابÇنفارض كرامات و مكاشفات به كه حال شرح اين در
مÇواجÇه آمÇيزي اغÇراق تصوير با صوفيه, و اوليا¾ و احوال تراجم همة طبق بر ميشود,
و طرفگيري جنبة Hممسل و باشد نميتواند خالي خانوادگي ب تعص از بيشك كه هستيم
نÇوادة عÇلي ايÇن كه بخصوص دارد/ است ميبوده Hواقع آنچه از شاعر نمودن فرا بزرگتر
نميتوان دربست ش جد فضايل در را روايتش استو مجهولي شخص ابنفارض دختري
در طعني ننهادو انگشت ابنفارض حرف بر كسي ميگويد: كه موردي در ه خاص پذيرفت
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با حتي و شاعر, اين عليه دين علماي بعضي گواهي با است معارض اين و نراند; احوالش
هست/ منكران مالمت و طعن به او خود شعر در كه اشارتي

آن و است شÇده نÇوشته شÇاعر خÇود زمÇان در كÇه هست ديگÇري احÇوال ترجÇمة

/127 و 12ì ص ,3 ج ,19ê8 المصري¹, النهض¹ مكتب¹ عبدالحميد, محيالدين محمد چاپ االعيان, 1-وفيات

نوشتة به نسبت Hمسلم و آورده قلم به دروفياتاالعيان خلكان1 ابن كه است مختصري
دو آن مÇقايسة بÇا ميتوان و باشد, نزديكتر حقيقت به و دورتر ب تعص از شاعر نوادة
دو بÇين كه است مطالبي نوع در البته اين و داد دست به شاعر زندگي از راستيني تصوير
معيارهاي با بايد دارد اضافه ابنفارض نوادة آنچه اما است, مشترك مذكور احوال ترجمة

شود/ نقد ديگر منابع با مقايسه و ديگر
از آورده ابÇنفارض دربارة ذهب من اخبار في هب الذ شذرات در العماد ابن آنچه
هم مطالبي و است ابنفارض نوادة نوشتة از كوتاهتر و خلكان, ابن از بيشتر مقدار لحاظ
فيتراجم صاحبالكوا@كبالدريه ناوي Ôالم Åف عبدالر از Gظاهر كه دارد آنها بر افزون

گرفته/ ¹ السا¸الصوفي
بÇغدادي االلوسÇي ابن نوشتة محا@كم¹االحمدين في ديگرجال¾العينين مهم منبع
و كشيده بيرون ديگر كتاب چند و پيشگفته مĤخذ از مطالبي ابنفارض به راجع كه است

است/ كرده گردآوري ابنفارض باب در را فقها رأي آن بر عالوه و نموده, ذ كر
از مأخÇوذ نوشتهانÇد ديگران آنچه و شاعر, زندگاني به مربوط مĤخذ عمدة بود اين
تداوم واقع در يا شاعر, مرگ از بعد به مربوط دارد مطالبي كه هست هم كتبي اما اينهاست/
بÇه بيش كما ابنفارض بعضي در قسمند: دو كتب اين و تاريخ; و خاطرهها در او زندگي
شده معرفي وجود وحدت يا حلول به قاÄالن از و اسالم تعاليم بر كننده خروج يك صورت
بخش در ما و است شده دفاع ابنفارض از بعضي در و تاختهاند او بر ب تعص و ت شد با و

كرد/ خواهيم اشاره بدان ابنفارض> طرفداران و <مخالفان
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بعد/ به 28 ص االلهي, الحب و ابنفارض -1

ابنفارض1 زندگي

از است/ ابÇوالقÇاسم يا ابوحفص كنيهاش ين الد شرف لقبش عمر نامش ابنفارض,
بسا اي كه كردهاند ياد <مرشد> لقب يا نام با ش جد از عليو ابوالحسن نام كنيتو با پدرش
بÇه نÇامي عÇارف و شÇاعر اين شهرت و نسبت داشته/ مريداني و بوده طريقتي پير Hواقع
حكامو نزد شرعي فروض احكامو ثبت وظيفة تي مد پدرش كه آنجاست از <ابنفارض>
لقب بودهو خانوادگي ارثيو امور شرعدر حا كم واقعكاتب در داشتهيا عهده بر را قضات

ص هÇمان, الحكÇام/>, يÇدي بين الرجال علي للنسا¾ الفروض يثبت الذي هو المسكور¸ بالرا¾ <الفارض -2
است/ آمده ميراث در سهام تعيينكنندة معني به <فارض> (7ëê.ë)اسالم و ايران دانشنامة در ;29 و 28

است/ شده لم ع <ابنفارض> به پسرش و يافته <فارض2>
و است مÇصر زادة ÖودÇخ امÇا بÇودند, شام ما¸ ح مردم از اصل در ابنفارض خانوادة
و ëëì سالهاي به را او تولد شده/ سپرده خا ك به همانجا و بود مصر Hعمدت زيستگاهش
مارس 22 (برابر ë7ìه/ق ذيقعدة چهارم آن صحيحترين كه نوشتهاند ë77 و ë7ì و ëìå
از پس و آمده مصر به حما¸ از ëì7ه/ق سال از پيش ابنفارض پدر است/ ميالدي) 1181
از اواخر و رسيده شرع حا كم نيابت مقام به بوده كاتب شرع حا كم دستگاه در تي مد آنكه
حكÇومت در قÇلم و عمامه اهل مقام باالترين اين و شود/ القضا¸ قاضي كه خواستهاند او
هر به برميگماشتند/ القضا¸ قاضي سمت به را عا¸ الد داعي كه چنان است, بوده فاطميان

گزيد/ عزلت و گرفت كناره كار از و كرد رد را شغل آن ابنفارض پدر حال,
در پÇدر هÇمراه جواني در او آورده, او حال شرح در ابنفارض نوادة آنچه طبق بر
تأثير پسر روحية در پدر زهد و اعتزال Hمسلم و مينشسته, حكم مجالس و علم مدارس
خÇاص شÇرايÇط اضÇافة بÇه كÇه داشته وجود خانواده در عرفاني ميراث يك بسا و نهاده,

آمÇدن كÇار روي و فÇاطميان سÇقوط نÇيز و صÇليبي, جÇنگهاي با است همزمان ابنفارض زندگي دوران -3
و فقه حوزههاي بود وباطني عقلي علوم مركز كه اسماعيلي مدارس جاي به و بودند متعصب سني كه ايوبيان
اخÇتالف ابÇنفارض, جÇوانÇي در كردند/ ايجاد رسمي ف تصو ادارة نيز و مالكي و حنفي و شافعي حديث
خشكسÇالي و قÇحطي دو بر عالوه شد, ايجاد آشوبهايي و داد رخ يكديگر با ايوبي ين الد صالح جانشينان
ف تصو و عرفان بود/ مÆثر بسيار عرفان و معنويات به مردم روحي گرايش در كه ,ë99 و ë98 درسال پردامنه
Ñ

كه نوشتهاند است/ داده سوق سلوك و د تجر به جواني از را ابنفارض محيطي و اجتماعي3
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Ø

يÇن الد شÇهاب جÇريان ايÇن شÇاخص فÇرد كÇه معتدل و شرعي يكي داشت: عمده جريان دو روزگار آن در
شاخص فرد كه است نظري و افراطي ديگر است, المعارف) عوارف مÆلف ,ì32 (متوفي عمرسهروردي
بسÇياري و فÇصوص مكÇيه, فتوحات مÆلف ,ì38 (متوفي اندلسي حاتمي ابنعربي ين محيالد جريان اين
ترديد مورد محيالدين با ديدارش و آشنايي اما داشته, مالقات سهروردي با ابنفارض است/ ديگر)  كتب

است/

نزديك مقطم كوه دامنة در گرفتو فرا حديث شافعيو فقه منذري حافظ عسا كرو ابن از
فقيه نيز Hشخص ابنفارض كه است نوشته سيوطي پرداخت/ رياضت و سياحت به قاهره
زهد به و ساخت رها را قضاوت كرد تغني كسي كه شعري سبب به و شد, قاضي و رسمي

(نسÇخة الفÇارض ابÇن بنصر¸ المعارض قمع رسالة در سيوطي /êê Ç ê3 ص االلهي, الحب و ابنفارض -1
در و رفت مسجد به جمعه درنماز شركت براي روزي فقيه و قاضي مقام در ابنفارض كه است آورده خطي)
نÇمايد/ تÇنبيه را آوازخوان آن گرفت تصميم ميخواند, آواز كسي كه شنيد ميخواند خطبه خطيب كه حالي
ابنفارض انقطاع سبب همين و خواند, ابنفارض براي را شعر اين شخص آن و رفت او سراغ به ازنماز پس

شد:
ÔبحÇÇÇÇسÔي الخÇÇÇÇلي و يÇÇÇÇنشد ب الصÇÇÇÇÇÇÇف عÇÇÇÇباده بÇÇÇÇين االمÇÇÇÇÇÇÇر االله قسÇÇÇÇÇÇÇÇم
ÔصلحÇÇÇÇÇÇي ذالقÇÇÇÇÇÇÇÇوم و للÇÇÇÇÇÇÇÇناسكين, خÇÇÇÇيرعباد¸ التسÇÇÇÇÇÇÇÇبيح لعÇÇÇÇÇÇÇÇمري و

بÇه و ميكند, تسبيح فارغ و ميخواند ترانه عاشق است: كرده قسمت بندگانش بين را كارها <خداوند يعني:
شÇايسته ديگر گروهي براي هم يكي آن و پارسايان براي است عبادت بهترين تسبيح كه سوگند خودم جان

است>/

المستضعفين> <وادي به پدر اجازة با ابنفارض هست آنچه نيست, مسلم اين اما  گراييد/1
مÇيگشت/ باز او نزد قاهره به پدر دلجويي محض باز و ميرفت عبادت و رياضت براي
وضو نيكو كه ديد را الي بق پير قاهره مسجد در روزي كه بود مرحله همين در كه نوشتهاند
دري مصر <در گفت: پير نميسازند/ وضو چنين كه كرد ايراد او بر ابنفارض نميساخت,
كÇه كÇن شÇهر آن قصد مكه, به و است حجاز در تو گشايش و فتوح نشود, گشوده تو بر
گفت: و شد زده دهشت حرف ازاين ابنفارض است> رسيده تو فتوح و گشايش هنگام
را مكه كرد, نگاه ابنفارض تو!> برابر در مكه <اينك گفت: پير كجا?> مكه كجا <اينجا

ديد/ خود روي پيش
يك يا رو> <جريده گمنام مرشدان از ال> بق <شيخ يا پير آن كه پيداست ه قص اين از
پÇدر كÇنية و نام [همان علي ابوالحسن را پير اين نام منابع بعضي در بوده/ مالمتي صوفي
او پاي زير ابنفارض كه آوردهاند كردهاندو ذ كر د محم شيخ را نامش بعضي و ابنفارض]
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229 ص الزيار¸, ترتيب في السيار¸ الكوا كب الزيات, ابن از نقل ê7(به ص االلهي, الحب و ابنفارض -1
ابÇÇÇÇÇÇÇÇنايÇÇÇÇÇÇÇÇاس, و
Ñ

Ø

/(81 ص ,1 ج هور, الد وقايع في الزهور بداÄع

شد/1 دفن
ميكرد سر تنهايي به مكه اطراف واديهاي در و شد مكه عازم ابنفارض حال هر به
ق)/ ه/ ì29 يا ì28 تا ì13 (سال كشيد طول سال پانزده اين بودو مشغول سلوك سيرو به و
بÇه سحر هنگام مأذنهها در مكه اهل را او قصيدة يك نوشته ابنفارض نوادة كه طور آن
اشعار در حجاز خاطرات تأثير ميآموختند/ اطفال به مكتبخانهها در ميخواندندو آواز

/ê8 ص االلهي, الحب و ابنفارض -2

اواخÇر در مصرسرود)/2 در Gبعد كه آنها چه و سروده حجاز در كه آنها (چه پيداست او
و داد دست مÇالقات سÇهروردي عÇمر يÇن الد شهاب با را ابنفارض كه بود دوره همين

كرد/ خويش طريقت وارد و پوشانيد خرقه را ابنفارض پسر دو سهروردي
راه از ال قÇب شÇيخ مÇرشدش كÇه بود سبب آن به گويند مصر, به ابنفارض بازگشت
را او و باشد استادش و پير مرگ شاهد و بازگردد تا فراخواند مصر به را وي روحي اتصال

بگزارد/ نماز او بر و سپارد خا ك به
و شÇد قÇطع مÇصر در بود برخوردار آن از ابنفارض حجاز در كه مداوم <فتح> آن
ناظر هست ابنفارض شعر در كه هجران و فراق درد و سوز و وصال ايام بر حسرت اظهار
آرزو و شد گسسته من> واردات و اوراد <رشتة بد بخت از ميگويد است گوشه همين به

برگرداند/ را فرخندهاش ايام آن و برگردد روزگار كه ميكند
أورادي تÇÇÇÇÇدم لم و وارداتÇÇÇÇÇÇÇÇي ت جزÇÇف الحÇÇظوظ عÇÇنها لÖتني قÇÇÇÇ ن

/ë2 ص همان, -3

أعÇÇيادي3 لي تÇÇÇÇعود آن فÇÇÇÇعسي بÇÇÇÇعود الزمÇÇÇÇان يسÇÇÇÇÇÇمح لو آه

مÇلك مÇجلس در ابنفارض از ذ كرشعري مناسبت به كه است دوره اين اواخر در
شاعر ميفرستد/ او نزد هديهاي و ميشود او مالقات خواستار ملك ايوبي, سلطان الكامل
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اما ميشود, او حضور عازم خود شاه نميرود/ شاه مجلس به و نميپذيرد را هديه عارف
مÇنار (مسÇجد) در تي دÇم و مÇيشود خÇارج قÇاهره از اسكÇندريه عزم به Gفور ابنفارض
در و بÇيمار GديدÇش كÇه حالي در ميگردد باز قاهره به سپس ميگزيند/ اقامت اسكندريه
اجازه كه ميكند تقاضا ابنفارض از ه قضي از استحضار با الكامل ملك است/ مرگ آستانة
نميپذيردو ابنفارض سازند, آماده او براي شافعي قبة در شاه مادر قبر كنار ضريحي دهد

ميكند/ رد نيز را اختصاصي مزاري ساختن پيشنهاد حتي
جÇامع در و مÇيپردازد خود شعر ديوان تنظيم به ابنفارض كه است دوره درهمين
االول جÇمادي دوم در وفÇاتش ميشتابند/ زيارتش به عام و خاص و ميشود مقيم ازهر
<عارض> به معروف مسجد كنار در وفات روز فرداي و داد رخ (123ê ژانويه 23) ì32
واعÇظ (ì87 (مÇتوفي جÇعبري يÇن الد برهان شد/ سپرده خا ك به مقطم بلنديهاي باالي
نديدهام, عظمت آن به <مراسمي گويد: بود حاضر او نماز و تشييع در كه شافعي پارساي
از بعد مقبرهاش و بودند, افتاده درهم گرفته سبقت يكديگر بر او نعش حمل براي مردم

/ëë Ç ëê ص همان, -1

شد>/1 زيارتگاه مرگ
متمايل سپيدي و سرخي به رنگي با زيباروي و باال ميانه است بوده مردي ابنفارض
و درخشÇانتر صÇورتش مييافت غلبه او بر حال و وجد و ميپرداخت سماع به چون و
ي اصÇخ هيبت و شكوه و حيا و صفا ميگرديد/ روان عرق تنش تمام از و ميشد زيباتر
بركت و دعا التماس او از و ميآمدند/ گرد او بر مردم ميپيمود راه شهر در چون و داشت
مÇيكرد/ مصافحه نميداد,بلكه اجازه البته كه ببوسند را دستش ميخواستند و مينمودند
و سنگيني و شكوه و آرامش ميشد حاضر كه مجلسي هر در و بود خوشبوي و خوشپوش
تÇمام ادب بÇا مÇحضرش در وزيران و اميران و بزرگان ميآمد/ پديد مجلس آن در وقار
او و ميگويند/ سخن بزرگ پادشاهي با گويي كه ميكردند خطاب چنان او با مينشستند/
خÇود دست به و ميكرد فراوان مخارج ايشان پذيرايي و ميهمانان و ديداركنندگان براي
از و نشد ديده او از مال تحصيل در ظاهري جويي سبب آنكه حال ميداد, بسياري عطاي
خلكان وابن است نوشته ابنفارض نوادة كه است مطالبي اينها نميپذيرفت/ چيزي  كسي
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/ê ص يوان, الد ديباج¹ با شود مقايسه /ë8 ص همان, -1

كردهاند/1 تأييد را آن كمابيش نيز العماد ابن و
خطايي بار يك چون كه بود اس حس چندان و خلق نيك و صحبت خوش ابنفارض
آنكه براي آنگاه ميگريست, و گذاشت بيابان و كوه به سر ناراحتي ت شد از سرزد او از

رفت/ مسجد به شود گشوده دلش
با ه مك واديهاي در رياضت ت مد طي و گذرانيد خواب و بيخور د متعد چلههاي او

وحشÇتي نس اال مÇن اذا نسÇÇي Ôا بÇÇالوحش و الفÇÇال الي سكÇÇوني اوطÇÇاني بÇÇÇÇعد فÇÇÇÇلي -2

برد/2 سر به وحوش
است: داشته نظر در آن از كه اهدافي و خود, رياضات به ميكند اشاره اشعارزير در
عÇÇقوب¹ مÇÇن ¹بÇÇره ليÇÇلي ÔييتÇÇÇأح و مÇÇثوب¹ فÇÇي ¹بÇÇرغ نÇÇهاري ÇÇمÖت Ôص و
لحÇرم¹ اعÇتكاف و لسÇÇمت ÇÇمت Ôص و لوارد بÇÇÇÇورد أوقÇÇÇÇاتي عÇÇÇÇÇÇمرت و
عÇزلتي اخÇترت و االخÇوان مÇÇواصÇÇل¹ قÇÇاطع هÇÇجران االوطÇÇان عÇÇن وبÇÇنت
تي وÇق قÇÇوتي اصÇÇالح فÇÇي راعÇÇيت و HورعÇت الحÇالل فÇÇي فكÇÇري دقÇÇقت و
بÇلغ¹ بأيسÇÇر الدنÇÇيا فÇÇي العÇÇيش مÇÇن HيÇÇراض القÇÇناع¹ يسÇÇر مÇÇن وانÇÇÇفقت

و هجرت و سكوت و اعتكاف و ورد عقاب, بيم از شبزندهداري و ثواب هواي به روزه /ìå ص همان, -3
بÇراي ريÇاضتها ايÇن كÇنند قÇناعت بÇدان آنچه حداقل از انفاق و حاللخواري براي انديشي باريك و عزلت

است/ پوشانيده عادات حجاب آنچه از پردهبرداري و نفس تهذيب

غÇطت3 العÇواÇÄد مÇÇاحجب كشÇÇف الي HبÇÇذاه بÇÇالرياض¹ نÇÇÇفسي هÇÇÇÇذبت و

هÇنگام آن در مÇيداد, دست ابنفارض به خود از غيبت حالت كه آمد پيش بسيار
بÇر يÇا خوابيده يا ايستاده يا نشسته بشنود يا ببيند بيآنكه شده خيره چشمان با مدهوش
و خÇواب و بÇيخور كÇمابيش روز ده تÇا گÇاه و ميآمد نظر به مردهاي مثل افتاده پشت
دهÇان چÇون و شود> برانگيخته غيبتش <از و آيد خود به تا ميماند همچنان بيحركت
قصيدة ازنظمالسلوك(= بيتي چند ميشد جاري زبانش بر كه كلماتي نخستين ميگشود

/ì1 ص همان, -ê

ê/بود تاÄي¹الكبري)
ابنفارضقصيدة ويژگان گفتة طبق بر كه است آن ميكند تأييد را اخير مطلب آنچه
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چنان برميآيد/ مطلب اين هم قصيده خود از و نسروده, يكجا شاعران ديگر مثل را ¹ يÄتا
متفاوتي صورتهاي و دارد حكايت گون گونه مقامهاي از و مختلف حاالت از قصيده  كه

او/ مكاشفات از است
نوحه گري از Âمث داشت/ العادهاي فوق اسيت حس , حس از غيبت حاالت از  گذشته
بار گرفت, سراييدن او نوحة وزن به و آمد خود به چون و رفت هوش از عزادار زن يك

ميخواند: و ميكوبد برسنگ را چركي و ژنده جامة ديد را گازري ديگر
يÇÇتقطع او يÇÇصفو كÇÇÇÇان مÇÇÇÇا المÇÇقطع هÇÇÇذا قÇÇÇÇلبي قÇÇÇÇطع

مÇيشود>, پÇاره نÇه و مÇيشود پÇا ك نه كه بريد, را دلم بند كهنه رخت <اين يعني:
تا گازر كالم اثر اما آمد خود به تا شد, التهاب و اضطراب دچار و آمد وجد به ابنفارض

/ìì ص همان, -1

بود/1 باقي ذهنش در مرگ لحظة
كنار در <مشتهي> معروف مسجد به نيل طغيان موقع Hغالب بود, زيباپرست ابنفارض
معشوق جمال كه ميكند تصريح زير اشعار در ميايستاد/ آب تماشاي به و ميرفت نيل
احساس خود جوارح و اعضا¾ همة با ظواهر و مظاهر همة در را الهي) مطلق حسن (يعني

است: ميكرده
بÇهج راÇÄق لطÇيف مÇعني كل في ¹ÇارحÇج لÇك عÇني غÇاب ان تراه
الهÇزج مÇن الحÇÇان بÇÇين تألÇÇفا اذا الرخÇيم الناي و العود نغم¹ في
البÇلج في االصباح و االصاÄل برد فÇي الخماÄل غزالن مسارح في و
االÑرج أطÇيب GحيرÇ Ôس لي اء اهÇدي ذا اء النسÇيم اذيÇال مسÇاحب في و

هÇر امÇا است غايب من چشم از چند هر :ì7 ص االلهي, الحب و الفارض ابن ,13 ص الديوان, ديباج¹ -2
در عÇود, و ني مترنم هماهنگي در و ميبيند; انگيز بهجت شگفت لطيف معناي هر رادر او حسن من عضو
هÇديه را بÇويها خÇوشترين كه سحري نسيم دامنكشي در شامگاهان, خنكي وقت آهوان چرا گاههاي شيب

ميبيند/ را او ديدهام ميبوسم/// را جام لب دلگشا گردشگاهي در كه آنگاه و ميآورد,

فÇرح2 مسÇتنزه فÇي المالم¹ ريق Hمرتشف الكأس ثغر التثامي في و
مصر صعيد در واقع شهري در ابنفارض كه است كرده روايت عسقالني حجر ابن
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خÇانه ايÇن بÇه سماع و رقص براي شاعر و نوازنده, و مطربه كنيزان از پر داشت خانهاي

/(319 Ç 318 ص ,ê ج الميزان, لسان از نقل ì7(به ص االلهي, الحب و ابنفارض -1

برميگشت/1 قاهره به مييافت آرامش چون و ميرفت,
مÇلك وقتي جمله از است/ شده داده نسبت ابنفارض به نيز فراستهايي و  كرامات
چÇون فرستاد, ابنفارض نزد دينار هزار با را ين الد شرف قاضي خود سر كاتب الكامل,
در مرا نام چرا ميگويد: و است ايستاده در بر شاعر ديد رسيد ابنفارض خانة در به قاضي

/73 ص همان, -2

ميا!2 من نزد سال يك تا برو و برگردان, او به را زر بردي, سلطان مجلس
ازدحام دوروبرش مردم آنجا و رفت مكه به چون سهروردي, آوردهاند آنكه ديگر
كه همچنانم خدا نظر در من <آيا انديشيد: خود با مينمودند, حرمتش العاده فوق  كرده
اين در است?> رفته من از ذ كري امروز محبوب حضرت در آيا و ميكنند? گمان مردم

سرود: چنين و شد پيدا بود نكرده مالقات سهروردي با وقت آن تا كه ابنفارض ميان
عوج من مافيك علي ثمَّ كرت Ôذ فقد عليك ما فاخلع البشار¸ لك

/7ê ص همان, -3

داري!>/3 كه كژي همة با كردند يادت آنجا كه //// باد, بشارت <ترا يعني:

او بÇه حÇضرت آن و ديÇد خÇواب در را پيغمبر(ص) ابنفارض كه آوردهاند نيز و
ديدو خواب در را حضرت ديگر بار يك كه آوردهاند و داري/ من به انتساب تو كه فرمود
نان الج <لواÄح كرد عرض نهادهاي? نام چه ¹الكبريرا يÄتا قصيدة كه پرسيد او از حضرت

نظمالسلوكبگذار/ را آن نام فرمود: حضرت نان>, الج رداÄح و
و كشيد فرياد او و شد, م مجس او چشم پيش بهشت احتضار هنگام كه آوردهاند نيز و
و زمين ميان ندايي گويد بوده آنجا كه واعظ جعبري نميخواستم/ را اين من كه  گريست
و ميخواهم; ديدار كه ناليد محتضر ميخواهي? چه پس عمر! يا پرسيد: كه شنيدم آسمان
گويد: جعبري كرد/ تسليم جان سرور همان در و برافروخت شادماني از چهرهاش نا گهان

/77 ص همان, -ê

ê/است رسيده مرادش به كه دانستم
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بعد/ به 111 ص همان, -1

ابنفارض1 طرفداران و مخالفان

در كÇه ميكند عا اد نوشته او براي كه حالي شرح در ابنفارض نوادة آنكه عليرغم
از امÇا نراند, طعني حاالتش بر و ننهاد انگشت او حرف بر كسي ابنفارض زندگي دورة
نرست, بدگويان عيبجويانو طعن از كه برميآيد ¹ يÄتا در حتي درديوانو اشعارش بعضي

گويد: كه چنان
تÇرجت لخيري غيري وال سواي تخوفت نفسي أن ال يدي هذي و
بÇنجدتي المÇنجدين اوليÇا¾ عÇÇال عÇلي طÇعنه عن الضد لصد ولكن
تي دÇ Ôع االراد¸ احÇوال ÔددتÇواع عÇاد¸ العÇباد¸ العÇÇمال ÔعتÇÇرج

كردن فراهم و عادت طبق عبادت به غير از اميدي و بيم بيهيچ كه ميخورد سوگند
واالي مقامات بر منكر طعن از آنكه براي تنها برگشته, (مبتديان) واردات سلوك اوضاع

كند/ جلوگيري بودهاند وي ياور و امدادگر كه مشايخ و اوليا
مÇيشود مÇعلوم نÇدارم بÇا ك گÇمراهÇي> دروغ <نسبتهاي از ميگويد كه آنجا نيز و
الضÇالل اراجÇيف ÔونÇتك كÇيف <و است: داشÇته وجÇود وي عÇليه زمÇان همان شايعاتي

خيفتي>/ Ôم
است/ داشته ادامه قرن چند و گرفته باال مرگش از پس او دربارة صدا و سر اما

سÇلطان وزيÇر (ì9ë (مÇتوفي قÇاضي االعز بنت ابن ابنفارض منتقدان نخستين از
و است حلول عقيدة محتوي تاÄي¹الكبري) نظمالسلوك(= قصيدة گفت كه است قالوون
امÇا مÇيكند/ توصيه ه صوفي به را آن كه داد قرار ايراد و انتقاد مورد را ايگي ين الد شمس
خويش بدبيني از خواند مينمايد ي تبر اظهار حلول از ابنفارض كه را ابياتي چون همو

است/ قونوي ين صدرالد شا گردان از ايگي ين الد شمس /117 ص همان, -2

نمود/2 استغفار و بازگشت ايگي ين الد شمس و ابنفارض به نسبت
حنبلي عالم (728 (متوفي تيمي¹ ابن ين الد تقي ابنفارض, مخالفان سرسختترين از
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ما به صالح> <سلف از كه (آنچنان اسالم به ربطي صوفي شاعر اين عقايد گويد كه است
كÇدام ميپرسد و دارد اعتراض او ني و دف سماع و رقص بر نيز و ندارد, است) رسيده
وحÇدت عÇقيدة بÇر نÇيز و ميكردند, را كار اين صفه اصحاب يا تابعان يا صحابه از يك

/12å Ç 117 ص االلهي, الحب و ابنفارض -1

كه ديد خواهيم ميگيرد/1 اشكال ديگر) صوفي چند (و ابنفارض جبريگري و وجودي
است/ وجودي وحدت ابنفارض آيا

,2 ج گÇنابادي, پÇروين مÇحمد فÇارسي تÇرجÇمة ابÇنخلدون, مة قدÇم بÇا شÇود مÇقايسه ;12åص هÇمان, -2
/983 ص Hمخصوص ,992 Ç 9ì8 ص

و كشف در صوفيان نظرية از بحث ضمن كه است2 (8å8 (متوفي خلدون ابن ديگر
رافضه و اسماعيليان از متأثر را ر متأخ ه صوفي از ديگر بعضي و ابنفارض , حس ماوراي
و اوليه صوفيان آنكه حال ميشمرد/ ه صوفي دينان بد عداد در را او ديگر جاي و ميداند
كساني خلدون ابن فصل, همان در گرچه ميداند, اسالم فروع و اصول به مÆمنان از را قديم

ميشمارد/ معذور شده جاري زبانشان بر شطحاتي بياراده غيبت حال در كه را
HريحÇص ابÇنفارض مÇينويسد: كÇه است (8ë2 (مÇتوفي عسقالني حجر ابن ديگر
ابÇنفارض كÇه مÇيكند نÇقل را ذهÇبي قول و دارد; نهفته افعي خرقه زير و است حادي ات
فالوذجي چون ريخته, استعارات خوشترين و عبارات دلكشترين در را اتحاد به <عقيدة
كÇفر <اين گفت: شنيد را ابنفارض شعر چون كه را بلقيني نظر نيز و آميخته>; سم با  كه

/122 Ç 121 ص االلهي, الحب و ابنفارض -3

است>/3
و ابنعربي رد در كتاب دو كه است (8ë8 (متوفي بقاعي ابراهيم الدين برهان ديگر
بÇبدع¹ العÇناد اهل العبادمن العربيوتحذير ابن الغبيعليتكفير تنبيه دارد: ابنفارض

/123 ص همان, -ê

مÆلف, داشتهاند/ ابنفارض چهرة ساختن ه مشو در ي خاص تأثير كتاب دو اين ê/االتحاد
از Âمث است/ گردآورده راندهاند زبان بر ابنفارض و ابنعربي حق در علما كه را مطاعني
كÇان <انÇه است: گفته ابنعربي دربارة كه ميكند صاحبمواقفنقل ايجي عضد قاضي
اوباش>و اراذلو همانند حشيشي بود <دروغسازي يعني: االÑوباش> كأوغاد Hحشاش Hكذاب 
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پيغمبر ديدم خواب در است شده عي مد كه اوست پيرو هم <اين گويد: ابنفارض دربارة
هÇمان كÇاÄنات وجÇود كÇه كسÇي نÇظر در آخر بنه; نظمالسلوكنام را تاÄيه فرمود من به

است?> كدام امت و فرستاده و فرستنده و دارد معني چه رسول و نبي خداست
دو هر كه ميرسد نتيجه اين به و كند وفصوصمقايسه ميانتاÄيه كه ميكوشد بقاعي
عÇالم چÇند از بقاعي نظم/ تاÄيه و است اينكهفصوصنثر اال است وجود بروحدت شامل
Çالم, عبدالس ين عزالد است: جمله آن از دادهاند, نظر ابنفارض عليه كه ميبرد نام ديگر
ين الد شرف حنفي, ين الد زين جماع¹, ابن ين بدرالد بكي, Ôس ين الد تقي العيد, دقيق ابن
مÇخالف نÇظريات كÇه مÇيبرد نÇام كÇتابهايي از نيز و حنبلي/ ين سعدالد مالكي, واري الز
حÇجر ابÇن ولسانالميزان جملهالميزان آن از است آمده آنها در ابنفارض و ابنعربي
بخاري,الفتاوي فاضح¹الملحدينعال¾ و ناصح¹الموحدين كثير, عسقالني,تاريخابن

/12ë و 12ê ص همان, -1

اهدال/1 ابن كشفالغطا¾ بساطي, شرحتاÄيه عراقي,تاريخالعيني, ¹ ي المك

است بÇوده خÇياالتي ولي نÇبوده حشيشي ابنفارض مينويسد: ديگر جاي حلمي مصطفي محمد دكتر -2
/(293 ص (همان,

بودهاند2 حشيشي دو هر كه ميگيرد, ابنفارض ابنعربيو بر هم اخالقي بقاعيايراد
است/ حشيش بخار از برخاسته پندار همانا ميگويند بيانوحدت و كثرت رفع آنچهدر و
بÇزرگداشت و بÇابنميگويد ايÇن در چÇيزي ابÇنفارض ابÇنخلكانمعاصر كه بايدگفت
و ميدهد نشان را بقاعي خالفنظر ابنفارض از ÇÇ داشت كه آنتعصبي با ÇÇ ملكالكامل

نيست/ فهمخالي سو¾ از باري باشد سو¾نيت از نه ا گر حرفهايبقاعي هرحال به

/12ì ص االلهي, الحب و ابنفارض -3

كÇتاب در كÇه است هجري يازدهم قرن مÆلف يمني3 مقبلي مهدي بن صالح ديگر
از است/ كرده قلمفرسايي ه صوفي رد والمشايخبر با¾ Ðاال العلمالشامخفيايثارالحقعلي
كه بس ترا دارند اذعان مقامش به صوفيان همة كه ابنفارض كالم <همان گويد: جمله آن
نÇمانده بÇزرگي دعوي و آوران, پيام بر ستن Ôج بلندي و كفر التزام و است اتحاد ظاهرش
و مينازد خويش دري پرده و رسوايي به آنچه از گذشته باشد; نياورده ميان در كه است
ديگري طعن ديد را بهشت آخر دم در ابنفارض ميگويند <اينكه ميافزايد: و ميبالد>
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نÇه است درست حÇلول نه پس گفت ميتوان نقيضه و جدل باب از بنابراين او; بر است
اتحاد!>/

ميكند بيان را خود دريافتهاي و احوال صوفي كه داشت ه توج بايد خصوص دراين
است ق) ه/ 1273 (متوفي بغداد قادرية مجمع واعظ افندي, دامين محم د سي ديگر بس/ و

ميكند: اشاره ابنفارض شعر اين به جمله از ه صوفي شطحات رد در  كه
ركÇع¹ لÇك ادا فÇي لغيري صالتي تكن لم و سواي صلي لي كان ما و

هÇر اداي در كÇه هÇمچنان نخوانده, نماز من به و من سوي به من جز < كسي يعني:

/129 ص همان, -1

است>/1 من خود سوي به و من خود به من نماز ركعت,

او (77ì (مÇتوفي جمع¹ ابن كه آوردهاند (773 Ç 7åê)هندي اسحاق عمربن ين الد سراج احوال در Âمث -2
قÇرا گÇزلو, ذ كÇاوتي عÇليرضا ترجمة ف, تصو و تشيع (رك: كرد تنبيه ابنفارض با مخالفت اظهار جرم به را

/(228 ر ì هب, الذ شذرات از نقل به حاشيه ,1êê ص ,13ë9 اميركبير,

از دين/ و علم اهل از هم و حكومتيان از هم است2 داشته هم طرفداراني ابنفارض
مÇاه در قÇاهره نÇقطة هÇفت در داد دستور 92ê سال به كه قايتباي سلطان است جمله آن

/13å ص االلهي, الحب و ابنفارض -3

ابنفارض/3 مسجد در جمله آن از بخوانند قرآن رمضان
صادر را ابنفارض براÄت فتواي انصاري محمد بن زكريا شافعي قاضي 92ì سال به

همان/ -ê

ê/است بوده او مدافعان از (973 (متوفي هيثمي حجر احمدبن شافعي فقيه نيز و  كرد/
نامقمعالمعارضبنصر¸ به دارد مقامه قالب در كتابچهاي نيز (911 (متوفي سيوطي
است, ننموده علمي بيطرفي رعايت و كرده هجو را شاعر مخالفان آن در ابنالفارضكه
نÇه مگÇر نورزيده?/// انكار و ديده را او سهروردي ين الد شهاب نه مگر ///> قبيل: ازاين
كÇه او زمÇان عÇالمان بسا و نموده?/// مالقات او با حديث حافظ منذري ين الد زكي شيخ
نÇقل (93å (مÇتوفي بÇلقيني قÇول از همو و نكاستند>, قدرش از و برنخاستند برخالفش
او دربÇارة نÇدارم دوست =) فÇيه> أتكلم ان احب <ما گفت ابنفارض به راجع كه ميكند
بÇوده شعرها آن الفاظ ظواهر به نظر كرده انكار را اشعارش بعضي اينكه و بزنم) حرفي
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/(98 شمارة مجموعة القومي¹, الوثاق و دارالكتب خطي نسخة از نقل 132(به ص همان, -1

است/1
از فقط ما و دارد بيشمار طرفداران ه صوفي بين ابنفارض كه پيداست اينها از  گذشته

/13ê ص االلهي, الحب و ابنفارض -2

و ابÇنعربي احÇوال و اقÇوال كÇوشيد كÇه ميبريم2 نام (973 (متوفي شعراني عبدالوهاب
و مÇينهد بسيار حرمت را ابنفارض Hخصوص وي نمايد/ تطبيق شريعت بر را ابنفارض
و طÇرفداران از هاي دÇع از و نÇميكند, يÇاد او از الفÇارض> عمربن <سيدي عنوان با جز

(تشيع كرده استقبال را ابنفارض تاÄيه قصيده هشتم) (قرن نصيري ف متصو شاعر بصري عامر بن 3-عامر
ابنفارض اشعار بعضي نهم) و هشتم (قرن غالي شيعي عالم رسي Ôب رجب حافظ ,(13ë Ç 12ì ص ف, تصو و

/(2ìê ص ف, تصو و (تشيع است داده قرار تقليد مورد را

ميشمارد/3 اÄمه اولياي از را او و ميبرد نام ابنفارض پيروان

بعد/ به 82 ص االلهي, الحب و ابنفارض -ê

êابنفارض ديوان

صاحب چند هر اوست/ ابنفارضديوان از بازمانده اثر تنها داريم اطالع كه آنجا تا

/(1ê9 ص ,ë ج هب, الذ شذرات از نقل 82(به ص همان, -ë

ë/نداريم كند اثبات را دعوي اين كه دليلي اما داده, لقب نيز نثرنويس را او ريه كوا@كبالد@
شÇاعر بÇزرگترين شÇايد و خÇودش زمÇان شÇاعر بÇرجسÇتهترين و بوده شاعر ابنفارض
كÇه نوشتهانÇد متعدد شروح او حجم كم ديوان بر سروده/ شعر عربي به كه است ف متصو

ميدهد/ نشان او شعر به ديرباز از را ادب و عرفان اهل ه توج
بديعي صنايع در افراط معاني, علو و شرافت از گذشته ابنفارض هنر ات ازخصوصي

ميكشد: تكلف به گاه كه است لفظي ظرافتهاي و
شÇي أحشÇÇاي ألحÇÇاظكم سÇÇهم شÇوي و اشÇوي القÇوم شهم سهم

در ببرد/ كار به ر صغÔم صورت به را كلمات از بسياري كه است آن شيفتة ابنفارض
گويد: كه چنان ميكند, گيراتر و بامزهتر را كلمه كه هست حالتي تصغير
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(تÇرجÇمة عÇربي زبÇان ادبÇيات تÇاريخ در حÇÇناالفÇاخوري / 8ê Ç 83 ص االلهÇÇي, الحب و ابÇÇنفارض -1
ë1ì ميداند(ص خطاب و ندا استفهام, قسم, كثرت را ابنفارض شعر مختصات جمله از آيتي) عبدالمحمد

/(ë21 Ç

بالتصغير1 الشخص اسم Ôب ذÖعÔي بل Çحقير الت مÇن بي ي بÇÇ Ôح قÇÇلت مÇÇا

,( Çتي× ف جاي (به Öتي Ôف ر) ح س جاي (به حير Ôس اهل) جاي (به هيل Ôأ است: قبيل اين از
نسيم)/// جاي (به م ÖسيÔن اخي) جاي (به Öي خ Ôا

و وزن ( كه رباعي سرودن به فارسي شعر تأثير تحت مستقيم غير طور به ابنفارض
مÇحسوب شÇاعرانÇه تÇفنن كه دارد مواليا و ز غÔل نيز و پرداخته ايرانيهاست) آفريدة قالب

حÇلي, يÇن الد صÇفي بÇه: كÇنيد رجÇوع <مواليÇا> مورد در /21å Ç 17ì ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح -2
بعد/ به 1åë ص نصار, حسين دكتر تحقيق الغالي, المرخص و الحالي العاطل

در حÇال هر به كردهاند, حمل عرفاني معاني به هم را آنها ديوان شارحان چند هر است2
شÇده سروده بيخودي حال در ابنفارض اشعار بعضي كه است درست جانب اين ر تصو
گزينش الفاظو موسيقي كالمو ظاهرآرايي به خاصي ه توج حافظ همچون Hاماعمدت است

است/ تغني مناسب شعرش و دارد تراشيده و هماهنگ واژگان
عÇمر دوران از زيادي تهاي مد گذراندن علت به كه است اين او ديگر ويژگيهاي از
حال است, محسوس شهر از بيابانبيش فضاي شعرش در بيابانوعزلت, در خود آ گاهانة

ديÇوان در هÇجري هÇفتم و ششÇم قÇرون بÇه مÇربوط زنÇدگي مÇظاهر از نشÇانهاي كÇه مواردي معدود از -3
بÇيت ايÇن از كÇه است الكÇبري ¹يÄتا از بيت چند در سايه) نمايش الظل(= خيال به اشاره هست, ابنفارض

ميشود: شروع
ÇÇقت Ôش السÇÇتاÄر عÇÇنه مÇÇا اللÇÇÇÇهو فÇÇي كÇÇÇÇري اليك يÇÇهدي الظÇÇل خÇÇÇيال فÇÇÇÇطيف

است/3 بوده شهري شاعري آنكه
¹ يÄاÇت قصيدة Hمخصوص) را شعرش قرآن و حديث و عرفاني مقوالت با شاعر نس Ôا
و سÇاخته ه وفيÇص مÇصطلحات و حÇديث و قرآن به تلميح و اشاره از ماالمال را الكبري)
او نÇوادة زمÇان در حتي كه طوري به است آورده پديد آن معاني فهم در را دشواريهايي
نسخة روي از را ديوانش شاعر نوادة و بودند شده تصحيف و تحريف دچار ديوانش نسخ
از پس تÇقريب بÇه و نÇموده تÇصحيح بÇود كرده قراÄت شاعر خود بر كه ابنفارض پسر
و يافت بود نيافته دسترسي بدان شاعر پسر حتي و بود شده گم كه را قصيدهاي يكصدسال
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مطلع: به است قصيده آن و بيفزود ديوان بر
براقÇع سلمي وجه عن ارتفعت ام المÇع الغÇور جÇانب من بدا أبرق

در كه قصيده مطلع به ه توج با قصيده, اصل يافتن از پيش شاعر, نوادة اينكه جالب
موجود هم آن كه بود داده جاي ديوان در و ساخته قصيده اين براي Öل دب يك داشتند ياد

/3 ص ديباج¹الديوان, و 23å 123 ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح -1

است/1
از است هÇجري 8åê سÇال كÇتابش تÇاريخ كه يكي جمله از د متعد خطي نسخههاي
سنگي طبع معروفديوانابنفارضيكي و خوب چاپهاي از است/ ديوانابنفارضباقي
معمولي چاپ ق, ه/ 13å1 خ مور مصر سنگي طبع ديگر ق, ه/ 127ë خ مور است, مصر
چاپها اين ق/ ه/ 13ë2 بيروت معمولي چاپ ميالدي 19å2 چاپ تجديد و 1887 بيروت

/89 ص االلهي, الحب و الفارض ابن -2

دارد/2 جزÄي خيلي اختالفات و است يكي Hتقريب
تاÄي¹ قصيدة بخصوص است, شده شرح ابنفارض اشعار اندازة به صوفيانه شعر  كمتر

دارد/ د متعد شروح الكبريوقصيدةخمريه

/9å ص همان, -3

مجلد دو در ق) ه/ 1å2ê Ç 9ì3) بوريني شرح است: جمله آن از ديوان,3 شروح اما
فراغت آن تأليف از 11å2 سال به آن ناسخ و است لغوي و ادبي جهات بر تأ كيدش  كه

رÇس كشÇفال بÇه مÇوسوم است ق) ه/ 11ê3 Ç 1åëå) نابلÔسي عبدالغني شرح ديگر يافته/
مذاق طبق شارح اين دارد/ تأ كيد عرفاني جنبة بر الغامضمنشرحديوانابنالفارضكه

/23 و 18 س ,1ìê ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح -ê

است)/ بوده êرفاعيه ة صوفي از Gظاهر خود (و ميكند شرح را ابنفارض ديوان ابنعربي,
بÇيت هر براي يعني كرده, راتلفيق مذكور شرح دو اللبناني الدحداح غالب دبن شي Ôر
هر و ميافزايد را نابلسي عرفاني شرح از قدري و ميكند نقل را بوريني ادبي شرح نخست
چاپ مارسي در 18ë3 سال به بار نخستين تلفيقي شرح اين است/ كرده مشخص را قسمت
چÇاپ و است گÇرفته صÇورت 1289 سÇال بÇه مصر بوالق در آن از ديگري چاپ شده,
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و مصر در 131å در آن حاشية در كاشاني اق عبدالرز قلم ¹الكبريبه يÄتا شرح با ديگري
ق/ ه/ 1319 سال به مصر هرية از مطبعه در ديگري چاپ

نوشتة دارد ادبي جنبة نامجال¾الغامضفيشرحديوانابنالفارضكه به ديگر شرح
بيروت/ به 189ê سال به شده چاپ الخوري, امين

دارد محض عرفاني جنبة ¹الكبريوخمريه يÄتا كه نيست شك ابنفارض اشعار بين
آوردهانÇد كÇه چنان بوده, ميان در آن كردن شرح صحبت ابنفارض روزگار همان از و
شرحي پرسيد: شاعر كند/ شرح را خواستتاÄيه اجازه و آمد ابنفارض نزد مشايخ از يكي
گاه هر كه زد لبخند شاعر مجلد/ دو گفت بود? خواهد مجلد چند در بنويسي ميخواهي  كه
ابنفارض از ابنعربي كه آوردهاند نيز و ميكنم! شرح مجلد دو در را آن بيت هر بخواهم
كÇه فÇرستاد) پÇاسخ (يÇا داد پÇاسخ ابنفارض كند شرح را تاÄيهاش قصيدة كه درخواست

/9ë و ê1 ص االلهي, الحب و الفارض ابن -1

است/1 آن شرح تو فتوحاتمكيه
از است تاÄيه قصيده شرح ضرورت نيز و تمايل وجود برميآيد قصه دو اين از آنچه
است عبارت است باقي خطي صورت به كه شروحتاÄيه حال هر به آن/ شدن سروده زمان

بعد/ به 9ì ص همان, -2

از2:
است/ صوفيانه كه (7ë1 (متوفي قيصري محمد داودبن شرح Ç

اق بدالرزÇع شرح تلخيص Gظاهر و نيست شناخته آن نويسندة كه مختصري شرح Ç
كرد/ خواهيم اشاره آن به شده چاپ شروح در كه است  كاشاني

نسخة كتابت تاريخ است, عرفاني و ادبي كه پادشاه, امير به مشهور امين د محم شرح Ç
است/ ق ه/ 1å3ê شرح اين

ق)/ ه/ 773 (متوفي هندي سراج به معروف غزنوي احمد بن اسحاق عمربن شرح Ç
مالكي/ بساطي شمس شرح Ç
شافعي/ قزويني جالل شرح Ç

ابنفارض/ بيت چند بر عسقالني حجر ابن شرح Ç
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(يÇا بÇÔرده مÇدين شÇيخ نÇزد را آن حÇجر ابن و بود ابنفارض عليه شرح, اين Gظاهر
كه گفتهاند خوب <چه است: نوشته پاسخ چنين شيخ و بنگارد آن بر اجازتي تا فرستاده)
ابنفارض حق در نظرش سو¾ از حجر ابن و ميروي///> غرب به تو ميرودو شرق به اين

است/ شده مدين شيخ مريد و برگشته طريق اهل و
اين الهيتي, علوان به مشهور ق) ه/ 922 (متوفي الحموي عطي¹ بن علي شيخ شرح Ç

مددالفاÄضوالكشفالعارض/ به است موسوم شرح
ق)/ ه/ 1å22 (متوفي مصري المناوي عبدالرÅف بن د محم العابدين زين شرح Ç

ق)/ ه/ 83ì (متوفي اصفهاني علي ين صدرالد شرح Ç
ق)/ ه/ 1åê2 (متوفي انقروي مولوي اسماعيل شيخ تركي شرح Ç

از: است عبارت تاÄيه شده چاپ شروح
لمعانينظم بهكشفوجوهالغر موسوم ق) ه/ 73å (متوفي كاشاني اق ز عبدالر شرح Ç
ه يÄتا ابنعربي مكتب مذاق طبق آنكه با و دارد, توأم عرفاني و ادبي جنبة شرح اين ر, الد
كردهاند شرح را كهتاÄيه ابنعربي مكتب شا گردان ديگر به نسبت كرده شرح را ابنفارض

است)/ نلينو نظر (اين است كرده رعايت بيشتر را امانت

Gظاهر فارسي شرح اين خود و آن, فارسي شرح به است مسبوق ابنفارض تاÄيه بر فرغاني عربي 1-شرح
آن فÇرغاني و مÇيداده فÇرغاني اسÇتاد قÇونوي ين صدرالد كه شفاهي توضيحات بعضي بر است بوده مبتني
تاÄيه فارسي شرح /(3ë ص ,21 ج ريعه, الذ) است موجود فارسي شرح اين و ميكرده/ تحرير را تقريرات
انÇتشارات جÇز¾ ش/ 13ë7 سÇال به آشتياني ين الد سيدجالل تعليقات و مقدمه با فرغاني تأليف ابنفارض

است/ رسيده طبع به اسالمي عرفان و فلسفه انجمن

مÇنتهي بÇه مÇوسوم 1 عÇربي زبان به ق) ه/ ìì9 (متوفي فرغاني ين سعيدالد شرح Ç
اطوار در مه مقد يك با است عرفاني و ادبي شرح ق)/ ه/ 1293 استانبول المدارك(چاپ

وجود/ صدور و سلوك

/1å1 ص االلهي, الحب و الفارض ابن -2

از: است عبارت ه)2 ميمي) شروحقصيدةخمريه اما
فلسفي/ و صوفيانه است شرحي كه ق) ه/ 7ë1 (متوفي قيصري داود شرح Ç

ه/ق)/ 9êå (متوفي پاشا كمال بن سليمان بن احمد مولي شرح Ç
¹ الخمري فيشرحقصيد¸ ¹ جاج¹البلوري بهالز موسوم الغمري محمد بن محمد شرح Ç
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است/ ه/ق 9ë9 تأليفش تاريخ  كه

ريÇاض, محمد دكتر تأليف همداني, ميرسيدعلي اشعار و آثار و احوال مجموعة جز¾ االذواق, مشارب -1
است/ شده چاپ تهران در Âقب نيزجدا گانه و ,(ê27 Ç 38å 13ìê(ص پا كستان,

ناممشارباالذواق/1 به ه/ق) 78ì (متوفي همداني ميرسيدعلي فارسي شرح Ç
ق)/ ه/ 898 (متوفي جامي حمن عبدالر فارسي شرح Ç

ق)/ ه/ 987 (متوفي امير صاچلي بن حمن عبدالر علمشاه مولي فارسي شرح Ç
التزام استو فارسي هم اين كه ق) ه/ 1åëå (متوفي ابراهيم بن اهللا صنع قاضي شرح Ç

بدهد/ پاسخ چهل جامي بر پاشا كمال ابن اعتراض به كه  كرده
به اوست اشعار شيوع بهديوانابنفارضمينماياند را عرفا ه توج كه ديگر موضوع
بالد ديگر در شام/ و مصر و غرب طرابلس و مرا كش در ه, صوفي حلقات در ذ كر عنوان

/ë21 Ç ë1ì ص آيتي, عبدالمحمد ترجمة حناالفاخوري, عربي, زبان دبيات ا تاريخ -2

ميكردهاند/2 تغني را او شعر نيز اسالمي غرب و شرق
از نيز غربيان ميرود دست از ترجمه در ابنفارض اشعار لطف از بسياري آنكه با و

/1åê ص االلهي, الحب و الفارض ابن -3

است: جمله آن از كه زدهاند3 دست او اشعار ترجمة به ديربار
(چÇاپ فÇابريسيوس توسط نفلي///> و فروضي <انتم مطلع به قصيدة التيني ترجمه
الغÇور جÇانب مÇن بÇدا ÕرقÇأب> مÇطلع به قصيدة ترجمه و م/) 1ì38 سال به كتابي در شده

م/) 1777 سال به كتابي در شده (چاپ المع///>
انگÇليسي و فرانسوي زبانهاي به ابنفارض از قطعاتي و قصايد كمابيش پس آن از
خوب اشعار شامل انگليسي به نيكلسون ترجمة Hمخصوص كه است شده منتشر و ترجمه

آن/ عرفاني شروح به توجه با است ابنفارض
گرفته نكته او بر نلينو اما كرد ترجمه را 18ëêتاÄيه سال به گشتال پور هامر آلمان در
ايتاليايي اماترجمههاي نميدهد/ اراÄه شعر طبيعت و روح و اصل از درستي برگردان  كه
با و كرد ترجمه را ابنفارض كوتاه قصايد والرگا پيترو نخست بودهاند/ بهتر هم روي بر

/7ëë ص ,ë ج اسالم, و ايران دانشنامة ;1å8 ص همان, -ê

به هالكبريرا يÄتا êماتيو دي ا گناتسيو سپس /(187ê (چاپ نمود مقايسه پترارك اشعار
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شÇروع اين و نوشت نقدي او ترجمة بر نلينو كرد/ چاپ 1917 سال به و ترجمه ايتاليايي
هم روي بر نلينو ايرادات وجود با ديماتيو ترجمة همه كه گفت بايد دو/ آن بين بود بحثي
افتاد/ سودمند ابنفارض بهتر چه هر شناخت دوبراي آن هممباحثة و بوده, وممتاز دقيق
در قÇاÄلند خاص يت اهم ابنفارض براي غربي قان محق و مستشرقان رفته هم روي

تÇرجÇمةاحÇمدآرام, بÇارونكارادوو, راناسÇالم, متفك با مقايسهشود /11å ص االلهي, ابنالفارضوالحب -1
/211 Ç 2å7 جê,ص

انÇديشة تÇاريخ كهديوانابنفارضدر است رفته افراطي نظر اين بر كارادووو1 ميان آن
دارد/ ارزش كه شروحديوانابنفارضاست بلكه است, نداشته زيادي يت اهم فلسفي

الهي حب تا انساني حب از

الفÇاظ او اشÇعار در كه گفت بايد پاسخ در الهي? يا است انساني ابنفارض غزل آيا
خفيتر گاه و آشكارتر آن داللت موارد بعضي در كه هست سرايان خمريه و غزلسرايان
گاه و مذكر مفرد ضمير به گاه و مÆنث مفرد ضمير به گاه را خود دلبر او است/ خفيفتر و
و مي و سلمي و ليلي محبوبه نام ميدهد, قرار خطاب مورد مÆنث يا مذكر جمع ضمير به
كه است همان تشبيهاتش و عرب; شعراي معشوقگان نامهاي همان يعني است, عاد/// Ôس
يك اضÇافة بÇه دارد پرا كÇندهاي اشعار هم شراب باب در آمده/ عربي عاشقانة اشعار در
جام و خم و ميكده از معمول طبق بر ابنفارض خمريات در موضوع/ آن در ويژه قصيدة
آيا چيست? اشعار اين معني آيا ميرود/ سخن ميگساران و نغمه و نشوه و مستي و پياله و

مواليا(= يك وي براي و بوده پسري Öقصاب عاشق ابنفارض نوشته(127.3), خلكان ابن كه چنان Âمث -2
ميكند بادم دارد و كند, تكهام تكه و ببرد را سرم <ميخواهد كه عبارت اين به است سروده عاميانه) تصنيف
آن صÇورت در <حق كه كند ا كتفا همين به ميتوانست ابنفارض ديوان شارح نابلسي بكند///> را پوستم  كه
حق اب قص از مقصود باال شعر در است: افزوده سپس گفته را اين بود>, نمايانده بدو را تجلياش پسر Öقصاب
<مÇÔميت> اسÇم مÇظهر ظاهري اب قص و ميكند/// قطع جنابش به رسيدن از را جاهالن دست كه است تعالي
مÇن فÇيه نÇفخت <و آية به است اشارت بكند را پوستم كه ميكند بادم دارد پسر اب قص گفته اينكه و اوست,

دارد/ هم باز نامربوط شروح گونه اين از و 2å9 ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح روحي>/

شاعر منظور Hواقع اما است,2 چنين نظرشان شارحان الهي? عشق از است رمزي همه اين
است? بوده چه

شهوي نه افالطوني پا كو عشق ولو دارند, داللت انساني عشق بر كه هست اشعاري
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گويد: كه چنان جسماني/ و
كرديم مالقات هنگام شب چون

رسيديم هم به او خيمه گاه و من خانة راه در و
گرفتيم فاصله كوي از اندكي و

دروغساز سخنچين نه و بود رقيب نه كه آنجا
نهادم پايش خا ك بر چهره

داد بوسه مژدة مرا او و
نداد من به بوسيدن اجازة همت و غيرت اما

آورديم روز به را شب هم با من آرزوي و دلخواه طبق و

غÇÇالمي مÇÇان الز و مÇÇÇÇلكي المÇÇÇÇلك اري Hن مÇÇÇÇض و ¾اÇÇÇÇعش تÇÇÇÇÇÇÇالقينا لمÇÇÇÇÇÇÇÇا و -1
/1ë3 ص االلهي, الحب و الفارض ابن

ميديدم/1 خود غالم را روزگار و خود ملك را ملك حال آن در و

شÇارحÇان چند هر انساني/ محبوبة يك دربارة عفيفانه است غزلي ميشود مالحظه
عÇرفاني و مÇعنوي تأويÇالت دارد جسÇماني صريح اشارات كه هم را اشعاري ابنفارض

زير: بيت در Âمث  كردهاند
وصÇف عÇن حسÇنه يجل دف كالبدر رÇال ثÇÇقيل HهفهفÇÇم اهÇÇواه

چÇهارده شب مÇانند كÇه دارم رادوست سÇرين گÇران ميان الغر پسر آن <من يعني:
نگنجد/> وصف در زيبايياش

روح حÇقيقت در ه ماليÇج اسÇما¾ <تجلي از كنايه را <مهفهف> ديوان شارح نابلسي
<بدر> و محفوظ> لوح در قلم با مكتوبه عوالم <جميع معني به را دف> الر <ثقيل و اعظم>

/3 Ç 2å3 ص ,2 ج الفارض ابن ديوان شرح با شود مقايسه ;1ëê ص االلهي, الحب و الفارض ابن -2

است/2 گرفته ا كوان> ظلمت در الهي نور <ظهور معني به را
عشÇق عÇمرش از مÇرحÇلهاي در ابÇنفارض كنيم ر تصو كه نيست آن طبيعيتر آيا
تأيÇيد را مسÃÇله ايÇن آنÇچه است? شÇده الهي ب Ôح عوالم وارد آنگاه ميورزيده, انساني
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رتر خÆم زماني در ميدهد نشان كه است ابنفارض عرفاني اشعار بودن پختهتر مينمايد
كرد/ حمل ميتوان معني دو به كه اشعاري همچنين و است; شده سروده

جز نه/ يا است داشته عاشقانهاي ماجراي ابنفارض كه نميدانيم مشروح طور به ما
زنÇي به خانهها از يكي بام پشت در نگاهش مسجد منارة باالي از وقتي آوردهاند آنكه

,293 ص ,1 ج االسالمي, التصوف كتاب در مبارك زكي از نقل 1ëì(به ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن
است)/ نكرده ذ كر را خود مĤخذ  كه

نيز) او غير (و خلكان ابن بود/1 قضات از يكي همسر زن آن گويند و شد او شيفتة و افتاد
عاميانه و ملحون شعر يك و بود زيباروي پسري Öقصاب عاشق ابنفارض كه است آورده

/127 ص ,3 ج االعيان وفيات ;1ëì ص االلهي, الحب و الفارض 2-ابن

از و محبوبه آن از ابنفارض بسا چه است2 كرده نقل پسر آن دربارة ابنفارض از (مواليا)
است آن از باالتر و واالتر عاطفهاش و احساس كه است دريافته و سرخورده محبوب اين
است ذاتمتعال كه حقيقي محبوب به آنكه شايستهتر گرددو انسان يك هجمال متوج  كه
حب به انساني عشق مرحلة از انتقال و است شاعر عاطفي ل تحو مرحلة اين و نمايد روي

به نهفته شهوت دارد امكان كه شده تحقيق روانشناسي در آنچه با است منطبق اين و الهي/
شود/ تبديل ديگري عاطفة

شيطانند ريسمانهاي و دامها چند هر زنان گفتهاند: و داشته توجه نكته اين به صوفيه

/(3å ص االسواق, تزيين از نقل 1ë8(به ص االلهي, الحب و الفارض 3-ابن

از مÇيتوان است گÇفته انطا كÇي داود كه همچنان و هستند/3 نيز عرفان دستاويزهاي اما
طÇريقة فÇاني مÇخلوق در نظر امعان كه چرا رسيد, آفرينندهشان شناخت به زنان دوستي

است/ باقي خالق عرفان
و حقيقي معناي دو هر ل متحم كه هست ابنفارض ديوان در هم اشعار بعضي  گفتيم

بيت: اين Âمث بود, تواند مجازي
اعÇطا كÇا قÇد فÇالحسن تÇÇحكم و لذا كÇÇا اهÇÇل فÇÇانت Áدال تÇÇÇÇه

خواهي چه هر به و سزد سركشي و ناز ترا كه بنماي سرگراني و سركشي ناز <با يعني:
است>/ داده تو به را حق اين زيبايي كه كن حكم
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بيت: اين و
تعرف لم أم عرفت فدا ك روحي مÇÇتلفي بÇÇانك يÇÇحدثني قÇÇلبي

يا باشي دانسته فدايت, به جانم ميكشي, مرا آخر تو كه ميگويد من به <دلم : يعني
باشي>/ ندانسته

اطÇوار در شÇدن رو و زيÇر از پس عارف شاعر را اشعار اين كه كرد تصور ميشود
مÇحبوب بÇا گونه اين قبض از بعد بسط حالت از بيتكلف زبان با و است سروده سلوك
خÇدا بÇا مخاطبه مناسب كه را تعرف> لم أم <عرفت عبارت دوم شعر در ميگويد/ سخن
يا باشي داده جزا راعوضو آن <خواه يعني: گرفتهاند تجاز> لم ام <جازيت معني به نيست

پس شارح اينكه جالب /1ì7 ص ,1 ج الفارض, ابن ديوان شرح ;1ë9 ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن
ما Gفكثير الحقيق¹ قانون علي بأسره Á ز Öن Ôم ليس اهللا رحمه الشيخ كالم <///ان مينويسد: شعر, عرفاني ازتأويل

للمجاز/> [ اال] يصلح ال ما فيه تري

باشي>/1 نداده
همه از كه نيست آنها بودن عرفاني در شكي كه دارد اشعار رشته يك ابنفارض اما
برده كار به رمز زبان شاعر قصيده دو اين در است/ ¹الكبريوقصيدةخمريه يÄتا مهمتر

ميشود: شروع چنين تاÄيه روشن/ داللت با و ياب آسان رمزي منتهي است,
جÇلت الحسÇن عÇن مÇن ا حيÇم كأسÇÇي و مÇÇقلتي ¹ÇÇراح االحب ميÇÇÇح سÇÇÇÇقتني
بÇÇنظر¸ انÇÇتشاÄي فÇÇي ي سر رÇÇ Ôس بÇÇÇÇه شÇرابÇهم شÇرب ان صÇÇحبي فÇÇاوهمت
نشÇÇوتي موليÇÇÇ ش المÇÇÇÇن شÇÇÇÇماÄلها مÇن و قÇدحي عÇن اسÇتغنيت بÇالحدق و

مÇناسبت ايÇن بÇه است تÇعالي بÇاري ذات كÇه مÇحبوب بÇراي را مÆنث ضمير كاربرد كاشاني اق عبدالرز -2
/(ë3 ص ,1 ج ر, Ôالغ وجوه است( كشف لفظي مÆنث <ذات> كه ميداند

سÇن Ôح وصÇف از كÇه مÇعشوقهاش باشد, معشوقه2 چهرة جامش كه شرابي پيداست
اطالق و استعمال گردد حاصل معشوقه شمايل از بلكه باده از نه كه نشوهاي است, باالتر

ميشود/ شروع چنين كه همچنينخمريه و نيست/ لفظي ظاهري معاني در
الكÇرم يÇخلق ان قÇبل مÇن بÇÇها سكÇÇرنا ¹ÇدامÇÇم الحÇÇبيب ذ كÇÇر عÇÇلي شÇÇربنا
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و نوشيده آن از دوست ياد به شاعر رز آفرينش از پيش كه است بادهاي چگونه آن

كرده: ترجمه چنين همداني علي سيد مير را شعر اين -1
بÇود مÇخمور مÇÇا جÇÇان اليÇÇزالي شÇÇراب از بÇود انگÇور مي و باغ جهان كاندر آن از پيش

كرده: ترجمه چنين جامي و
تÇا كÇنشان از نÇه و بÇود نشÇان تÇا ك از نÇه ردكشÇÇان كه Ôد طÇÇايفة از مÇÇÇن روز آن بÇÇÇÇودم

بشنويد: ابنفارض خود از را آن اوصاف گرديده?1 سرمست
عÇلم وصÇافها بÇا عÇÇندي اجÇÇل خÇÇبير, بÇÇوصفها فÇÇانت سÇÇÇفها لي يÇÇÇÇقولون
جسÇÇÇÇم وال وروح النÇÇÇÇار و نÇÇÇÇÇور و هÇÇوا وال لطÇÇÇف و والمÇÇÇÇا¾ صÇÇÇÇفا¾
رسÇÇم وال هÇÇنا ك شكÇÇل وال HديمÇÇÇق حÇÇÇÇديثها الكÇÇÇÇاÄنات لÇÇÇÇك تÇÇÇÇقدم

نÇي, آب و هست صÇفا هسÇتم: آن صÇفات دانÇاي من آري باخبري, آن از كه كن وصف را باده گويند مرا -2
كاÄنات همة از پيش است, قديم آن حديث ني/ جسم و است روح ني, آتش و است نور ني, هوا و است لطيف
است/ پوشيده نافهمان از كه حكمتي سبب به شده, قاÄم بدان چيز همه و بوده, ÇÇ نبود رسم و شكل كه آنگاه ÇÇ

فÇهم2 الله مÇن كÇل عÇن احÇتجبت بÇÇها لحكÇÇم¹ ثÇÇم االشÇÇيا¾ بÇÇها قÇÇÇÇامت و

عÇالم در الهÇي افÇعال جÇمال Çي حس مÇالحظة از نÇاشي آيÇا ابÇنفارض الهÇي عشق
جمال قلبي مطالعة از يا غيب, در الهي افعال جمال نفساني معاينة از يا است, محسوسات
آنكه حقيقت جبروت? عالم در ذات جمال روحي مشاهدة از يا ملكوت در الهي صفات
واالتÇرين بÇه تا كرده طي Hتدريج را مراحل اين كه نيست شك و دارد را جنبه چهار هر

/1ìê ص االلهي, الحب و الفارض 3-ابن

است/3 رسيده مطلق ذات جمال بÔح يعني مرحله
كه انسان) به يا خودش (به خدا حب و خدا به انسان حب است بÔح دو حب واقع در
واحÇد حÇقيقت مظهر مكان و زمان هر در عاشقها تمام و معشوقها تمام است/ اين اصل
صÇورت سÇن Ôح پÇوشش در حسÇن صورت به كه دارند را او هواي عاشقان همة هستند/

مينمايد: جلوه گري
مÇÇليح¹ كÇÇل حسÇÇÇÇن بÇÇÇÇل له مÇÇÇÇعار جÇÇمالها مÇÇن حسÇÇنه مÇÇÇÇليح فكÇÇÇÇل
عÇÇÇÇز¸ ر ثيÇÇÇÇÔك او ليÇÇÇÇلي عÇاشق كÇÇÇÇمجنون لÇك بÇل هÇام ني× ÖبÇÇÔل قÇÇيس بÇÇها
صÇور¸ حسÇن فÇي الح سÇÇن Ôح بÇÇصور¸ لبسهÇÇا وصÇÇف الي صÇÇبامنهم فكÇÇل
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و صÇوري عشÇق كÇه ندارد لزومي بگيريم نظر در را جمال> <اطالق كه پله اين در
زيÇرا دهÇيم نسÇبت عÇرفانياش سلوك از عاري و جواني دوران به را ابنفارض مجازي
است مسÇلم آنÇچه است/ داشته دوست را بهمان يا فالن تاريخ چه در نميدانيم Hص مشخ
صورتي هر در جمال كه است بوده معتقد افالطون همچون و بوده زيباپرست ابنفارض

/17å و 1ìì ص همان, -1

ديگر/1 صورت در است جمال همان
بÇدان اعÇمال با كه مقام نه الهي, بخشش و است حال مقام? يا است حال الهي حب

/172 ص همان, -2

دارد; پيشي برنيت روح اينجا در نفس;2 به قاÄم ازليو است موهبتي نيست, كسبي برسي/
داشته: پيشي الست عهد بر محبت كه همچنان

تي نيÇÇب روحÇÇي سÇÇبق فÇÇي تي ينÇÇÇÇب و بÇÇنفسها قÇÇامت فÇÇيك فÇÇحالي بÇÇعد و
اوليÇتي فÇÇي العÇÇهد اخÇÇذ عÇÇند بÇÇدت أن قÇÇبل اليÇÇوم يÇÇوم والهÇÇا ÔتÖحنÇÇÇ Ôم
جÇÇبل¹ اجÇÇتالب و بÇÇÇÇا كÇÇÇÇÖتساب وال نÇÇÇاظر و بسÇÇÇÇمع ال والهÇÇÇÇا ÔتÖلنÇÇÇÇ ف
نشأتÇي قÇبل نشÇÇوتي كÇÇانت و ظÇÇهور ال ÔيثÇح االمÇر عÇالم فÇي بÇها Ôت ÖمÇÇه و

مÇعنا دو از يك هر به را خمر برميگرديم; هوايخمريه و حال به اخير, مصراع در

/êåå ص همداني, علي سيد اشعار و آثار و احوال ;1ëê ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح -3

كÇه آنÇچنان يÇا مÇحبت> و شÇوق و <مÇعرفت است: گفته نابلسي كه آنچنان يا بگيريم,3
تجليات فيض دوام وجود, مراتب اعيان و افراد قبول> است: كرده تعبير همداني سيدعلي
هم به الهي ب Ôح در حال هر در ات> قابلي و استعدادات قدر به را/// افعالي و صفاتي و ذاتي
رفÇ Öع Ôا أن Ôفأحببت Hمخفي Gكنز Ôكنت > است: آمده قدسي حديث در كه آنچنان ميرسند

اخير قسمت ايران در رايج عرفاني كتب در كه دانست بايد /1 س ,1ìê ص االلهي, الحب و الفارض ابن -ê
/< ف ر Öع Ôا لكي الخلق فخلقت ///> است: آمده چنين مزبور قدسي حديث

هستي پيدايش از پيش كه است الهي حب همان خمر پس ê</عرفوني فبه الخلق فخلقت
بودهايم/ آن نشوة سرگرم نشأه اين از پيش حال هر به يا
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الهي حب مراحل و اطوار

حÇالت آن و گÇذشته, ابÇنفارض بÇر كÇه است حÇاالتي راسÇتين ¹الكبريمÇيوة يÄتا
بخشهاي به قصيده اين تقسيم بر بوده آن اسير اوقات از بسياري شاعر نفس كه <غيبت>
ارزش سÇلوك مختلف حاالت تصوير جهت از مجموع در كه است گذاشته اثر مشخص

دارد/ خاص
و مÇيكند نزول فال Ôس عالم به آن با انسان امر; عالم از ازلي است موهبتي الهي حب
آمده راه و شود تصفيه دوباره تا ميكند فراموش را آن و ميشود يات ماد و يات حس آلودة
و صÇحو مÇيان حبÇم و است حس شواÄب به آلوده بÔح اول مرحلة در پس بازگردد/ را
فناي يا محو و [1ê3 آية اعراف, [سورة صعق به مرحله اين نهايت در تا دارد نوسان سكر
را صÇدايش و بÇبيند نÇظر يك را مÇعشوق كÇه ميخواهد عاشق مرحله اين در برسد/ اول
عÇاشق جگÇر آنكÇه بÇراي و بÇاشد, [1ê3 آيÇة اعراف, [سورة تراني> <لن گرچه بشنود,
را مÇحنت نميكند, شكوه اظهار عاشق مرحله اين در است/ مستي نيازمند نشود متالشي
و ميبيند نيكو را صبر عاقبت و ميآرد زبان بر شكر شكايت جاي به و ميانگارد نعمت
محن¹ من بي حل <ما و شكيتي> مكان شكري له جعلت <و است: نشدني سست عزمش

/183 ص االلهي, الحب و الفارض ابن -1

عزيمتي>/1 عقد حل من سلÔمت قد <و < Õ̧ حميد هوا ك في اصطباري <عقبي و منح¹> فهو
ديگر: زندگي يك براي آمادگي و است ارادي موت يا اول فناي اين

ت تعدÇÇاس للÇÇÇÇحيا¸ مÇÇÇÇيت روح بÇÇÇÇه فÇاسعدي Çخاف Ôي مÇا ارجÇو Ôت ÖرÇ ص فÇقد

نيست تام فناي اين كه ميدهد نشان است باقي هنوز نحوي به رجا> و <خوف اينكه
اين الهوي> ب Ôح> نهايت ناميد/ الهوي> حب> مرحله اين در را ابنفارض حÔب ميتوان و
و بردارد پرده بايد محبوب سو آن از و باشد, مشغول محبوب ذ كر به ماسوا از كه است
حÇال هÇر در و بود خواهد محبوب و حب شأن شايستة اين بدهد/ محب به ديدن امكان

رابعه: قول به اوست, از منت
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سÇوا كÇا ن مÇع بÇذكرك فشÇÇغلي الهÇÇوي حب هÇÇو الÇÇذي فÇÇÇاما
ارا كÇا حتي الÖحجب لي فكشفك له اهÇÇÇÇل انت الÇÇÇÇذي امÇÇÇÇا و

/18ì ص همان, -1

ذا كÇا1 و ذا في الحمد لك ولكن لي ذا ك وال ذا فÇي الحÇÇمد فÇÇال
مÇضمحل عÇاشق صÇفات كÇه صورت اين به ميكند نابود را < <هوي× بعد مرحلة در
از قبل صفاي به عاشق نفس نميجويد, بهره و لذت نميخواهد, حظوظ كه چرا ميشود,

ببيند: يكي محبوب با را خود ميتواند و ميرسد بدن به آمدن در
فÇاضمحلت بÇيننا صفات من هنا HاقيÇب مÇث يكÇن مالم الهوي فافني

/(83 ص ,1 ج السالكين, مدارج در الجوزيه قيم ابن از نقل 189(به ص همان, -2

وجود وحدت همان ( كه وي× الس وجود عن فنا¾ يكي كردهاند2: عنوان قسم سه را فنا
Çوي× الس اراد¸ عÇن فنا¾ سوم است) شهود وحدت ( كه وي× الس شهود عن فنا¾ دوم است)

كدام از ابنفارض فناي نخواستن)/ محبوب جز و نخواستن محبوب خواست جز (يعني
است? نوع

هست: درتاÄيه نمونههايي فنا نوع سه هر بيان از آنكه حقيقت
بÇرÅي¹ اراهÇا مÇÇرÄي كÇÇل فÇÇفي لناظري الوجود تجليها في جلت
خÇلوتي بÇÇجلو¸ ايÇÇاها هÇÇنالك فوجدتني بدت اشهدتغيبياذ و

گونهاي به ديدني هر در پس كرد, پديدار من چشم در را وجود تجلياش <با يعني:
جلوت به من خلوت كه آنجا و ديدم, پيدا را خويش نهفت من شد ظاهر چون ميبينمش/

يافتم>/ همو را خود آمد

اسÇتشمام وجÇود وحÇدت يÇعني اول نÇوع فÇناي و اتحاد گفت ميتوان شعر اين از
ميسرايد: آن دنبال به هم اما ميشود/

/177 ص ,1 ج الغر, وجوه كشف ;19å ص االلهي, الحب و الفارض ابن -3

مÇÇثبت ÔيرÇÇغ HاحيÇÇم شÇÇهودي وجÇÇود عن3 بنت و شهودي في وجودي طاح و
جدا خويش شهود وصف از و شد نابود من شهود نور در من وجود <ظلمت يعني:
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باشم>/ كرده اثبات را كرد محو وجود بيآنكه شدم
ديگر جاي كه همچنان ميكند, بيان شهود وحدت معني به را اتحاد ميآيد نظر به  كه
طاق) يك, فرد, =) <وتÖر> شهود پرتو در را حاد ات و اثنين) جفت, =) <شفع> را <وجود>

 گفته:
عÇÇفوتي تÇÇيقظ فÇÇي GرÇÇوت اتÇÇÇÇحادي فÇي لÇظ شÇهودي فÇي وجÇودي شفع و

احسÇاس مÇحبوب, و محب گانگي دو [احساس وجود ثنويت به باز ديگر جاي و
است: كرده اشاره ر ك] ÖدÔم و ك ر ÖدÔم گانگي دو يا عالم در كثرت و تفرقه

/31å ص االلهي, الحب و الفارض ابن -1

1¹ديÇÇأح بÇÇقا فÇÇي GهودÇÇش الوجÇÇÇÇود ثÇÇنوي¹ فÇÇنا فÇÇÇي وجÇÇÇÇودي وعÇÇÇÇاد

ميكند: ياد زير شعر در سوم نوع فناي از اما و
احÇÇÇÇبت و لهÇÇÇÇا ÇÇÇÇني Öارادت اريÇÇÇÇÇÇد مÇÇا تÇÇركت فÇÇلما HبÇÇص بÇÇها كÇÇÇنت و
آنگاه از بخواهد) مرا نيز او (بيآنكه بودم خواستارش و شاÄق اين از <پيش يعني:

ميدارد>/ ودوستم ميخواهد خودش براي مرا هم او كردهام خواست ترك  كه

ديگر: مثال /<///HحبÔم بل Hحبيب Ôفصرت> نتيجه: در
¹نÃطمÇÇم بÇÇها نÇÇÇفس مÇÇÇÇن قÇÇÇÇيادك HعطيÇÇم مÇÇرادك خÇÇÇلي لهÇÇÇÇا خلÇÇÇÇف

/1ëë ص ,1 ج , ر Ôالغ وجوه كشف ;192 ص همان, -2

تÇنبت2 ذلك بÇعد واثÇبت حÇÇضيضك عÇن ÔمÇاس و حÇظوظك مÇن Hيخل وامس
عÇنان آرامÇيده نÇفسي بÇا و بنه دست از محبوبه براي را مرادت من! <دوست يعني:
فراز به خود پستي از و ساز تهي را خود جوييها لذت و بهره از وا گذار/ بدو خويش اختيار

برويي>/ تا باش پايدار و آي
بÇيان ابÇنفارض كÇه طÇور آن الهي حب دوم وطور مرحله در اينكه مطلب خالصة
همه اينكه معني به اتحاد عام, با خاص وجود وحدت معناي به نه ا گر ميرسد فنا به ميكند
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Çحاد ات گÇونه ايÇن و دانÇد مÇعدوم بÇنفسه و ببيند واحد مطلق حق وجود به موجود را چيز

/193 و 1 س ,19å ص االلهي, الحب و الفارض ابن -1

و الفÇاظ ابÇنفارض ايÇنكه و نÇدارد/1 مÇنافات شرع با هم و است پذير عقل هم شهودي
حÇال سÇبب بÇه كÇه است بÇابت آن از يÇا ميگيرد كار به را وجوديان وحدت مصطلحات
مÇيورزيده اغÇراق Gد تعم آنكه يا است ه بيتوج الفاظ به ميداده دست بدو كه <غيبت>
وحÇدت ابÇنفارض كÇه است ايÇن واقع برساند/ حب در را خود استغراق نهايت تا است

نيست/ وجودي
هÇم اخÇروي ثواب را/ خودش جز نميخواهد هيچ محبوب از محب مرحله اين در

نميخواهد/

/1ë2 ص ,1 ج ر, الغ وجوه كشف ;19ê ص همان, -2

فأدنت2 HوابÇÇث مÇÇنها HيÇÇراج ÖنÇÇÔا ك لم و لهÇا HتسابÇاح بÇÇالنفس تÇÇقربت
باشم, داشته ثواب به چشم بيآنكه جستم ب تقر او به نفس كردن قرباني <با يعني:

ساخت>/ نزديك خود به مرا محبوبه پس

فناي بلكه باشند, شده يكي وجود دو كه معنا اين به نه ميرسد اتحاد به سوم مرحلة در
نفس ساختن جدا همين از غيبت و محبوب, با محبوب سوي به نفس از خروج و انيت, از
حÇضور مزاحÇم خويش] به جداساخته نفس دادن نسبت Âمث] وصفي هيچ كه گونهاي به

نشود:
بÇÇÇرجÇÇع¹ اليÇÇÇÇقول مÇÇÇÇثلي و الي اعÇد فÇلم اليÇها عÇÇني بÇÇها خÇÇرجت

اق)/ عبدالرز شرح به توجه 2å1,(با ص االلهي, الحب و الفارض ابن -3

بÇحضرتي3 وصÇف ابÇدا¾ يزاحÇمني ال بÇحيث نÇفسي اءفÇراد عÇن بت يÇوغ

يكÇي مÇيدهد: رخ مÇعني دو بÇه و نÇوع دو در ذاتي تجلي كه است مرحله اين در و
وحÇدت در كÇثرت ديÇدن كه باطني ديگر [جمع], كثرت در وحدت ديدن يعني ظاهري

است: آن به اشاره شعر اين كه الجمع] [جمع باهم وحدت در كثرت و است
طÇريق¹ Çدي اه× فÇالجمع فÇقل, لسÇانا كÇÔن و Öه معاوعÇس و وانظر Gبصر فكن
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و بگو/// و باش زبان بشنو, و باش گوش ببين, و باش چشم كه است سالك به خطاب
با كه است ديگري ندارند, <منيت> احساس زبان و چشم و گوش كه است آن به اشاره اين
چÇنين قÇدسي حÇديث در فÇهميد: مÇيشود هÇم ديگÇر طور را شعر اين ميكند/ كار آنها
را او آنكÇه تÇا ميجويد/// ب تقر من به نوافل با مÆمن بندة پيوسته است: آمده مضموني
شعر است ممكن ميشنود/// آن با كه گوشي ميبيندو آن با كه شوم چشمي بدارمو دوست
كردهو حديث آن به تصريح ديگري شعر در كه همچنان باشد هم مضمون آن به اشاره باال

مينمايد: مستند بدان را خود <اتحاد>
ضÇعيف¹ غÇير Çقل الن فÇي روايÇÇته ثÇابت اتحادي في حديث جا¾ و
فÇÇÇريض¹ ادا¾ او بÇÇÇÇنفل اليÇÇÇÇه تÇقرب بÇعد الحÇق حبÇب يشÇÇير

/221 ص ,2 ج ر, الغ وجوه كشف ;199 ص همان, -1

الظÇهير¸1 كÇنور HمعÇس له بكÇنت ظÇاهر شÇار¸ االء تÇنبيه مÇÇوضع و

مÇيان از مÇخاطب ضÇمير و مÇيشود يكÇي مÇنادي× و منادي كه است حالت اين در
برميخيزد:

لبت و دعÇÇاني مÇÇن اجÇÇابت مÇÇÇÇنادي ا كÇÔن ان و المÇجيب كÇÇنت Öت يÇÇ ع Ôد فأن
ت صÇÇق هÇÇي انÇÇما HديثÇÇح قÇÇÇÇصصت ان كÇذا ك المÇناجي كÇنت نÇÇطقت ان و
رفÇعتي الفÇرق فÇرق¹ عÇن رفÇعها فÇÇي و بÇÇيننا تÇÇا¾المÇÇخاطب فÇÇÇعت Ôر فÇÇÇÇقد

اوست/ خود نمازگزار قبلة و گزار حج  كعبة

/2åê ص االلهي, الحب و الفارض ابن -2

2 كÇعبتي مÇÇني و لي صÇÇالتي تÇÇوجهي كÇÇذا ك الÇÇي البÇÇل مÇÇوقفي بÇÇÇÇي و

درتاÄيه فلسفي بينش و  گرايش

كنه به نميتوان كه چنان است آن مواجيد و اذواق روانشناختي رنگ به تأÄيه اميتاز
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نفس/ حجاب كشف و حس از فناي و غيبت و سكر احوال شناخت با جز رسيد آن
و فلسفي انديشههاي شامل بلكه نيست شاعر رواني زندگي آينة تنها ذلكتاÄيه مع
آن و هست بÇاشد داشÇته هم اجتماعي تأثيرات بسا كه نتيجه گيريهايي و اخالقي اصول

ميطلبد/ متناسب فلسفي گرايش نوعي كدام هر داديم شرح كه آنچنان الهي حب اطوار
از شادماني و رنجها بر را شكيبايياش و عاشق خرسندي كه الهي حب اول طور Âمث
بÇهترين به را عالم كه است خوشبينانهاي انديشة يادآور ميكند بيان دشوار آزمايشهاي

ميانگارد/ ممكن وجه
كÇناره ت لذ و كÇام از و مÇيپردازد مÇجاهدات و رياضات به عاشق كه ثاني طور در
رشÇته يك تÇحقق به نظر واقع در است, حجاب كشف و نفس فناي دنبال به و ميجويد
سعادت راه را آن صفاي و نفس كمال كه ي خاص فلسفي ديدگاه با است اخالقي آرمانهاي

ميشناسد/
فÇلسفة كه گفت توان است, محبوب و محب يگانگي احساس بيان كه سوم طور در
<وحÇدت> اين ابنفارض, مخالفان برداشت طبق اينكه از اعم ميشود/ بيان <وحدت>
نگرش هر از هستي يگانگي انديشة حال هر به نه, يا باشد ابنعربي وجود وحدت همان

/228 Ç 227 و 221 ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن

است/1 فلسفي انديشة يك
درجات و معرفت قبيل از دربردارد, هم ديگري فلسفي مساÄل تاÄيه اين, از  گذشته
افÇعال و اسما¾ و صفات و ذات طبيعت و آن; ابزار و معرفت از درجه هر موضوع و آن
و يكÇباره خÇلقت ايÇنكه و صÇدور; و فيض نظرية طبق جهان آفرينش موضوع و الهي;
ظÇواهÇر در تÇنها و هسÇتند يكي Hاساس اديان آيا دارد; وساÄط و مراتب يا است مستقيم
بÇه گÇاه كÇه هسÇتند فÇلسفي نكات ديگر مطالب و اينها مختلفند? يا دارند تفاوت شرايع
داده نÇظر آنها باب در نحوي به ابنفارض و شده مطرح تاÄيه در تلويح به گاه و صراحت
با البته است, شده بيان آن در صدور فيضو مسÃلة كه استقصيدةخمريه همچنين است/

ژرف/ و باريك تعبيراتي و شاعرانه بياني
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/237 ص همان, -1

حب اول طور مييابد, تحقق حب در آن و فناست1 معرفت طريق ابنفارض نظر در
[ كه است اتحاد سوم طور كليو فناي با است برابر دوم طور جزÄي, فناي با است برابر الهي

ميشود]/ يكي معروف و عارف

/(2ëêص ,ê ج احيا¾العلوم, از نقل 239(به ص همان, -2

ابÇنفارض اما داشتهاند2 م مقد حب بر را معرفت غزالي همچون انديشمندان بعضي
لي او چه بود/ خواهد كاملتر معرفت از بعد محبت البته و ميداند م مقد معرفت بر را حب

دارد/ نظر در را مطلق ذات دومي و است حس شواÄب به آلوده
به مربوط كه ي, حس و ميشود حاصل جمع مقام در كه الهامي, است: قسم دو معرفت
مÇنتقش آن در ازل از مÇعارف كÇه است نÇفس مÇعرفت مÇصدر امÇا است/ تÇفرقه حالت
الهامي معرفت و نفس بين حايل كه است بدن اين و بدن; اتصال از پيش يعني  گرديدهاند,

ميشود:
الطÇبيع¹ لجÇنح التÇجنح و صÇدعي ق فÇر وامÇح جÇمعي فانح مني كنت فان
Çزيل¹ Ôم عÇنك الحس حÇدس الوهÇام حكÇÇم¹ اءلهÇÇام آيÇÇات فÇÇÇÇدونكها

است ي> حس دانش اوهام <زدايندة كه حكمت> الهام <آيات دريافت و تلقي براي
را خلق) و كثرات (ديدن <فرق> از حاصل شكاف و نداشت گرايش طبع و طبيعت به بايد
بايد صحيحتر عبارت به يا رسيد; خدا) پرتو در اشيا¾ شهود =) <جمع> به يعني نمود, محو

/2êë و 2êê ص االلهي, الحب و الفارض 3-ابن

3/( âعي Öم ج Ôنح Öا ف) كرد: سمتگيري <جمع> سوي به
جمله آن از كه ميكند روشن مثال چند با ابنفارض است معرفت منبع نفس اينكه اما
به را آينده و گذشته آ گهيهاي خواب در كه آن ميبيند/ خواب كه است كسي وضع يكي
در پيشتر آنچه از ميدهد? خبر كجا از او? نفس جز او? خود جز كيست? ميدهد شخص

بوده: منقوش آن
االبÇÇو¸ بÇÇوحي HدمÇÇÇق بÇÇÇÇاسماÄها اعÇلنت و العÇلوم فÇيها ÖتعبÇÔط قÇÇد و
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تÇعبير بÇه [و مÇيشود د جرÇ Ôم خواب حال در نفس شد/ تعليم آدم به كه اسما¾ همان
ميافزايد: هم نكته يك ابنفارض ميآورد/ ياد به را علم آن افالطون]

فÇاثبت عاديÇالم الثÇاني دها تجر Áاو اثÇبت العÇÇادي تÇÇجريدها و

از است/ معادي> د تجر> مÆيد عادي> <تجريد اين شود, د مجر ميتواند هم باز پس
آن نيابد; در را آن سليم عقل كه هست علومي ميشود گفته آنچه وراي كه ميفهميم اينجا
است; انسان خود در آن منبع و ميآموزد و فراميگيرد خودش از شخص كه است علمي

است: يكي كاال مخزن و گيرنده و دهنده

/2êìص همان, -1

تي1 ممد عطاÄي من كانت نفسي و اخÇÇذته عÇÇني و مÇÇني ه ÔلقيتÇÇÇÇت

/13ìë اسفند فرهنگي, كيهان قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا مقاله رك: خيالبازي دربارة -2

بÇدن كÇه مÇينمايد تشÇبيه بÇاز شعبده خيالباز2 به را نفس ابنفارض ديگر, مثال در
كه بازيها همه و اوست نمايشهاي اشيا¾ اشكال صورو اوو خيالبازي پردة از است عبارت
شكوك نميماندو كسي و چيزي او غير برافتد پرده ا گر كه است يكي كار ميآيد چشم به

ميشود: برطرف اشكاالت و
شÇقت السÇتاÄر مÇاعنه اللÇهو فÇي كÇÇري اليك يÇهدي الظل خيال فطيف
خÇلع¹ كÇل فÇي اللÇبس حÇÇجاب ورا¾ مÇن عÇليك جلي× Ôت االشيا¾ صور تري
اال كÇÇن¹ بÇÇحجب لكÇÇن/ بÇÇÇمفرده, واحÇÇد فÇÇعل شÇÇاهدته الذي كÇÇل و
ريÇب¹ اءشكÇال بأالشكÇÇال يÇÇبق لم و غÇÇيره تÇÇر لم السÇÇÇتر ازال مÇÇÇÇا اذا
ظÇلم¹ نÇور في النفس الÖتباس حجاب مسÇبال بÇيني و بÇيني مÇا ÔنتÇك  كÇÇذا
ولت و تÇÇجلي× اذ تÇÇالشت بسÇÇÇÇتر فÇÇعله مÇÇظاهر كÇÇÇÇانت فÇÇÇÇاشكاله

چÇندين خÇيال و ظÇل پرده پس استاد <يك عراقي: لمعات از زير عبارت با شود مقايسه ;2ê8ص همان, -3
پرده پس او و او حكم به همه فات تصر و واحكام سكنات و حركات مينمايد, متضاد اشكال و مختلف صور
ابنفارض از شعر بيت دو و چيست> افعال و صور آن حقيقت كه شود معلوم ترا براندازد پرده چون پنهان;

/39ë Ç 39ê ص نفيسي, سعيد كوشش به عراقي, ابراهيم ين فخرالد شيخ كليات رك: است كرده نقل هم

Çترتي3 Ôس اللبس و كاالÑشكال ي حس و شÇبيه¹ نÇÇفسي بÇÇالفعل له كÇÇانت و
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مÇحسوسات, اشكÇال آن بوده, درآويخته پردهاي همچون من و من ميان من خود
واحÇد فÇاعل آن فÇعل مÇظاهر خيالبازي, آدمكهاي يا الظل> <خيال تصاوير و سايهها

ميگريزند/ و برميگردند و ميشوند متالشي همگي شود, پيدا خودش وقتي كه هستند
حس, در و منزه> كلي الحس وصف شرك عن <و است: شرك , حس وصف و شأن

است: ثنويت
ثÇنوي¹ عÇÇن ÔفكÇÇالان الÇÇلبس مÇÇن الغÇطا يكشف ان قبل Hحين Ôكنت  كذا

در امÇا مÇيبرد/ كÇار به معني دو به گاه و معني يك به گاه را نفس و روح ابنفارض

/ 8ë ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن

داد: تشخيص ميتوان او شعر در را بدن1 و نفس و روح عنوان سه مجموع
حواس صاحب بدن بدن; Ñگردانند قوة يعني نفس ميكند; رادرك ه خفي معاني كه روح
تا دارند دروني وحدت سه هر اين حال عين در مينمايد/ احساس را محسوسه صور  كه
لمس كه است همان ميبيند, ما در كه آن نميشود/ وحدت عدم دليل حواس د تعد كه آنجا
است زباني گويي ما وجود تماميت يعني ميشنود, كه است همان ميگويد كه آن و ميكند
كÇه است من چشم اين گفت: ميتوان كه طوري به شنوا, است دستي حال عين در و بينا
كÇه است دست و مÇيگويد سخن كه است گوش و ميبيند كه است زبان و ميكند نجوي×

ميشنود:
بÇÇطش¹ و سÇÇمع و ادرا ك و لنÇÇÇطق ÕدÇÇي ÕمعÇÇمس ÕاظرÇÇن ÕانÇÇلس كÇÇÇÇلي و
اصÇغت اليÇد و Çمع الس مÇني ينطق و ÕاهدÇÇشÔم اللسÇÇان و نÇÇاجت عينيÇÇÇف
تÇنصت القÇوم شÇدا ان ÕمعÇس عيني و بÇدا مÇا كÇل تÇجتلي عÇÇين معيÇÇس و

باشد/ داشته جدايي ديگر عضو از خاصي وصف به كه نيست عضوي هيچ پس
البÇصير¸ عÇين مÇثل وصÇف بÇتعيين غÇيره دون مÇن صÇ Ôخ Õعضو في ما و
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ميشود: باز مستقيم و حقيقي معرفت به راه كه است حس و عقل وراي طور اين از و
به التزام با عقل گردآورنده; شهود و فقد به رسيدن و است پرا كنده وجود و وجد احساس
<جمع> و غيبت به خرابي و نيستي و سلب آنكه حال مينمايد تفرقه و فرق ايجاد حضور

ميشود: منجر
مشÇÇتتي بÇÇالوجود بÇÇوجد واغÇÇÇدو مÆÇÇÇÇلفي بÇÇÇÇالشهود بÇÇÇÇفقد Ôاروح

/18ë ص ,1 ج الغر, وجوه كشف -1

بÇغيبتي1 HطالمÇ Öاص سÇلبي يجمعني و بÇÇمحضري HتزامÇÇÖال ÇÇي لب يÇÇÇفرقني

حÇركت افÇعال و صÇفات و اسÇما¾ شناخت سمت به ذات شناخت از معرفت اين و
روح در كه ازلي معرفت يعني است, آدم خود درون آن منبع كه است علمي اين و ميكند,

است/ الهي ب Ôح آن منشأ كه روحي شده; منطبع
تحقيقاتي به نيست بد است ابنفارض شعر در فلسفيانه گرايشهاي از بحث كه ا كنون

بعد/ به 29ë ص االلهي, الحب و الفارض 2-ابن

اشÇارتي آوردهاند2 عمل به ابنفارض افكار تطبيقي مطالعة در غربي ان محقق بعضي  كه
بكنيم/

داراي كÇه ايÇÇتاليايي مسÇÇتشرق دو (Nallino ) نÇÇلينو و (Di Matteo ) مÇÇاتيو دي
دارند: نظر اختالفات عمده مسÃله سه در هستند ابنفارض دربارة ژرفي پژوهشهاي

مÇذهب وجÇود وحدت در صوفي دو و است ابنعربي شا گرد ابنفارض آيا الف/
دارند? يگانهاي

خود عقايد تطبيق در سعي يا كرده خروج سنت و كتاب بر عامدانه ابنفارض آيا ب/
دارد? آن با

نيست? آن از اثري شعرش در يا است نوافالطوني فلسفة از متأثر ابنفارض آيا ج/
ابنعربي مكتب شا گردان از ابنفارض كه ميگويد الف سÆال به پاسخ در ديماتيو
وفÇصوص Çيه مك ازفتوحات آن در و است حا كÇم برتاÄيه وجود وحدت فلسفة و است

است/ شده استفاده
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از ابÇنعربي چون نيز ابنفارض كه است اين ماتيو دي عقيدة دوم, سÆال مورد در
مÇقصودش و مÇيجويد سÇود وجÇودياش وحÇدت عÇقيدة تأيÇيد بÇراي ديÇني نصوص

است/ اوليا¾ حق در طاعنان طعن از جلوگيري
نظريات از متأثر را ابنفارض استو مثبت نظرش ماتيو دي سوم سÆال به جواب در

ميداند/ افلوطين
ميگويد ل او سÆال پاسخ در وي است, ماتيو دي رأي مخالف مورد سه هر در نلينو
است ديگÇري صوفي هر حد در ابنعربي با مشابهتش و نيست فيلسوف ابنفارض  كه
صÇوفي يكÇصد از كÇه فÇهرستي در (Asin Palacios ) پاالسيوس آسين اينكه به مضاف
آن بر ابنفارض كه اتحاد آن است/ نبرده اسم ابنفارض از آورده فراهم ابنعربي شا گرد
كه ميكند تأ كيد دوم سÆال جواب در حتي نلينو نيست/ شرع از خروج مستلزم دارد تكيه
انÇديشة بين زير مهم تفاوتهاي سوم سÆال جواب در و بود/ شرع به ك متمس ابنفارض

برميشمارد: را افلوطين و ابنفارض
و مÇيشود, محدود وجود به اتصاف با ي حت كه است د مجر چنان افلوطين خداي ÇÇ
عالم در چه هر و اوست شايستة ل> او> و <خير> <مطلق>, اسماي تنها <واحد> از  گذشته
خÇداي كÇه حÇالي در شÇده, صÇادر واحد از واحد صورت به واحد, آن از است شهادت

ميكند/ خلق بالواسطه و است قدرت و اراده صفت داراي ابنفارض
تÇنها را فيض كلمة ابنفارض آنكه حال دارد, متوالي فيوضات به عقيده افلوطين ÇÇ

بيت: اين در هم آن برده, كار به بار يك

/3åå ص همان, -1

ت1 تعدÇاس للÇÇقبول Ñي Ôي هÇÇ التَّ قÇÇبل و بÇفيضها كسب اسÇتعداد وال Öت ¾وجا
است/ بوده پذيري فيض استعداد از پيش بخشي فيض استعداد است: اين فادش Ôم  كه

مÇيبخشد/ اشكال و صور ه ماد به ه كلي نفس طريق از ل او عقل افلوطين فلسفة در ÇÇ
نمييابيم/ ابنفارض نزد را انديشهاي چنين

حالت چهار هر ابنفارض كه حالي در دارد, ي مهم جاي افلوطين فلسفة در تناسخ ÇÇ
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:329 ص همان, -1
بÇعزل¹ يÇÇراه عÇÇما وكÇÇن ابÇÇر¾ بÇÇه واقÇع المسÇخ و بÇالنسخ قÇاÄل من و
دور¸ كÇÇل فÇÇي لوصÇÇح GدÇÇاب بÇÇÇÇه الÄق الرسخ و الفسخ دعوي و دعه و

كه وا گذار فسخ دعوي با را او و است! شده مسخ خودش كه باش بيزار و گزين دوري تناسخ به قاÄل <از يعني
بÇدن بÇه بÇدني از انسان روح انتقال يعني تناسخ يا نسخ است>/ رسخ اليق خود باشد درست عقيده اين ا گر
روح انتقال يعني رسخ نبات, به انساني روح انتقال يعني فسخ حيوان; به انساني روح انتقال يعني مسخ ديگر;

جماد/ به انساني

است/1 كرده رد را مسخ و رسخ و فسخ و نسخ

/91 ص االلهي, الحب و الفارض 2-ابن

نÇميتوان مÇيگويد: و كÇرده تأيÇيد مÇاتيو دي مÇقابل در را نÇلينو نظريه نيكلسون2
الحÇال وصف يك ابنفارض شعر دانست/ ابنعربي از متأثر معنا و لفظ در را ابنفارض

است/ آ گاهي حاالت از حالتي بلكه نيست, تفكر ثمرة است, صوفيانه شخصي

/3å3 ص همان, -3

شهود وحدت پيرو را ابنفارض فرانسوي3 (Emile Dermenghem ) نگم درم اميل
كÇه وحÇدتي واقÇع در مÇيدانÇد/ (panthéisme ) وجÇود وحÇدت نÇÇه (panenthéisme )
وحدت كه حالي در جمع صحو يا جمع سكر حال در است احساسي ميگويد ابنفارض

انسان/ ادرا ك و احساس از مستقل است حقيقتي ابنعربي عقيدة به وجود
نيست/ هم حلولي نيست, وجودي وحدت كه همچنان او

كÇه است آمÇده وجÇود بÇه نÇظر يÇا اشÇتباه يا شبهه اين چگونه پرسيد ميتوان حال
مÇصرديدار از ë98 سال به ابنعربي كه دانست بايد است? ابنعربي از متأثر ابنفارض

ص338/ همان, -ê

ê/نداريم مالقات اين وقوع براي دليلي اما است داشته را ابنفارض با ديدار امكان و  كرد
كتاب اين كه گفت بايد ابنعربي ة ي مك كتابفتوحات از ابنفارض محتمل تأثر باب در
آ گاهي البته است/ شده تمام ì32 از آنكهديوانابنفارضپيش حال يافته, خاتمه ì3ì در
يÇا ازفÇتوحاتبÇاشد ديگÇري صورت تاÄيه اينكه اما نيست بعيد يكديگر از تن دو اين

ميآيد/ نظر به مستبعد تاÄيه, شرح گفتهاند بعضي كه طور فتوحاتآن
مÇنظوم و مÇنثور صورت گفتهاند, كه گونه آن نميتوان, را تاÄيه همچنينفصوصو
است مÇمكن نÇوشته ì28 تÇا ì27 از ابÇنعربيفÇصوصرا چÇون البته دانست/ يكديگر
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وحÇدت تÇعبيرات و عÇبارات و الفÇاظ بعضي از و باشد شده مطلع كتاب آن از ابنفارض
باشد/ كرده استفاده خود شهود وحدت بيان در ابنعربي وجودي

ميكنيم: اشاره عبارات در تشابه مورد سه دو به
قÇرت>/ بÇالعين العÇين ///> گويد: ابنفارض العين> تثبت العين <ان گويد: ابنعربي
شÇبيه واحÇد, مفصل عدد و است عدد Ñنشي Ôم واحد كه است درفصوصآورده ابنعربي
نيز و داشته/ بيان گون گونه نات تعي در مطلق جمال ظهور به راجع ابنفارض آنچه به است
خود بودن حلولي تهمت دفع در ابنفارض كه كلبي دحية صورت به جبرÄيل تمثل مثال

/(111 و 11åو ìê ص فصوص, و 338 و 39å ص ,ê ج فتوحات, از نقل 3ê2(به Ç 3êå ص همان, -1

دارد/1 نمونه ابنعربي آثار در آورده
زيÇاد قÇدر اين تفاوتهايشان و كم قدر اين ابنعربي و ابنفارض شباهت Hواقع ا گر
ابنعربي مكتب شا گرد را ابنفارض حتي و شده ي تلق شبيه هم به اينان افكار چرا است,
ابÇنعربي مكÇتب پيروان Hعموم ابنفارض مهم شارحان كه است اين پاسخ شمردهاند?
ايÇنان نÇابلسي/ عبدالغÇني و كاشاني اق عبدالرز و فرغاني سعيد جملهاند آن از كه بودهاند
ذهÇني مقوالت و فهميدند اخير معني به وجوديان وحدت با را ابنفارض مشترك الفاظ
گونه اين از منظم و موجز نمونة يك عنوان به ما كردند/ تطبيق ابنفارض اشعار بر را خود
كÇرده ترجÇمه و تلخيص را كاشاني اق عبدالرز قلم به ابنفارض ة يÄتا شرح مة مقد شروح,
از يكÇي ط وسÇت ابÇنفارض افكÇار عرضه نحوة با خوانند تا ميآوريم گفتار اين ضميمة

شود/ آشنا ابنعربي مكتب شا گردان
يا است پذيرفته تأثير افلوطيني صدور و فيض نظرية از ابنفارض آيا ببينيم ا كنون

/3ë8 ص االلهي, الحب و الفارض ابن -2

كه است ديه>2 محم <حقيق¹ يا المخلوقبه> <الحق يا <قطب> مبحث در آن و آري, نه?
مينمايد/ تعبير نيز <روح> كلمة به آن از شاعر

ميسرايد: چنين معنوي> <قطب اين زبان از الجمع صحو مقام در شاعر
طينتي فيض من الكون في Hتريحسن مÇÇا لÇÇك و Õروح روحÇÇÇيلالرواح و
تي مشيÇب Çدي Ôاله يÇهدي ÕلكÇÇم بÇÇه بÇÇاطني نÇÇور مÇÇن و اال فÇÇÇلك ال و
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/3ìê و 3ëë ص همان, -1

Çحت1 Ôس السÇحاÄب عÇنها قÇطر¸ بÇÇه ظÇاهري فÇيض مÇن لÇح اال قطر وال

سÇرشته او طÇينت فيض از نيكويي هر و است االرواح روح نظر مورد حقيقت آن
هÇيچ در و است مشÇغول هÇدايت بÇه او مشÇيت بÇه كه است فرشتهاي فلكي درهر شده,

ميگويد: نيز و باشد نرسيده او ظاهري فيض كه نيست زمين از  گوشهاي
زيÇنتي سن ÔالحÇب عÇنه معنيÇب ظهرت صÇور¸ لÇك فÇي التÇركيب عالم في و
هÇÇيكلي¹ صÇÇور¸ فÇÇي ال تÇÇصورت مÇظاهري Ôه Öن بÇ Ôت لم مÇعني كÇل فÇÇي و

گرچه است ر متصو هم معني عالم در و كرده ظهور جمال صورت به تركيب عالم در
يوجد لم الي <لو و حياته> حياتي عن اال حي <ال اينكه: خالصه ي/ ماد كالبد و قالب در نه
گرفتن صورت حتي و وجود پيدايش بلكه زندگان زندگي يعني شهود> يكن لم و وجود

/3ìë و 3ìê ص همان, -2

اوست/2 بودن به شهود
حÇالت به وقتي كه (3å آية انبيا¾, سورة تÖق: ر) است عالم اجمالي نشأه قطب باطن
و شمار و ت مد و أين و <جهت اول مرحلة در است/ شهادت نشأه (فتق) درآيد تفصيل

/37å و 3ì9 ص همان, -3

ندارد>/3 وجود دن و ضد و د ح
نÇظريه را او شاعرانة دريافتهاي و احساسات ا گر ÇÇ ابنفارض نظريه در گونه بدين
و اول> <عÇقل مÇعادل معنوي قطب و افلوطين <واحد> معادل الهي ذات ÇÇ خواند بتوان
با است برابر او ظاهر فيض يا قطب طينت و كليه> <نفس معادل او باطن نور يا قطب روح
در هستند قطب قطبعين طينت و قطب روح كه تفاوت اين با افلوطيني/ بيشكل> <مادة
صÇادر اول عÇقل از كÇليه نفس و كليه نفس از بيشكل ه ماد افلوطيني فلسفة در كه حالي
جÇامع حقيقت يك يا حقيقت دو ابنفارض معنوي قطب و افلوطيني اول عقل ميشود/

/3ì7 ص همان, -ê

ê/است آن تفصيلي صورت عالم كه عالم, بر مقدم حال هر به يا هستند قديم
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افاضه آنجا از نيز ب Ôح كه همچنان هست نيز عرفان مصدر و علم منبع معنوي, قطب
به واحد حقيقت آن از دوستي و وال ه) يÄجز نفوس و ارواح عالم =) ر ذ عالم در ميشود:

/371 ص همان, -1

الوال///>1 في ر الذ في بدا <فعني است: يافته بروز و ظهور خودش
كÇه است دي¹> حمÇم <حÇقيق¹ هÇمان اول صÇادر يÇا اعÇظم روح يا معنوي قطب اين

مرتبت لسان از ابنفارض از بيت اين ذ كر از پس كه عراقي لمعات آغاز با شود مقايسه /3ìå ص همان, -2
محمد(ص):

بÇÇÇÇابوتي ÕاهدÇÇÇÇش مÇÇÇÇعني فÇÇÇÇيه فÇÇÇÇÇلي صÇÇÇÇور¸ آدم ابÇÇÇÇن كÇÇÇÇنت ان و وافÇÇÇÇÇي
بيت): سيزده ميكند(تا شرح چنين را آن

بÇÇرترم حÇÇال هÇÇمه بÇÇÇه مÇÇÇÇرتبت روي از آدمÇÇم اوالد ز ارچÇÇه صÇÇورت بÇÇÇه  گÇÇÇÇفتا

ميگويد:2 چنين او زبان از ابنفارض
اخÇوتي بÇين من الجمع صحو حÔزت أنسÇي غÇير آدم ابÇنا¾ الوري× كÇÇل و
أحÇÇمدي¹ مÇÇÇقل¹ رÅيÇÇÇÇا بÇÇÇÇاحمد بأ ÖنÇÇ Ôم قÇÇلبي و كÇÇÇÇليمي فسÇÇÇÇمعي

مÇقام حÇاÄز بÇرادرانÇم مÇيان در مÇن ايÇنكه اال آدمÇند اوالد مÇردمان <هÇمة يÇعني:
ديدني ستودهترين از خبريافته من قلب استو من كليم من گوش پس شدهام/ صحوالجمع

است/> نگري احمد ديدة  كه

ديه> محم <حقيق¹ به اصل در شرايع و اديان چون كه دارد اين به اشاره ديگر جاي و
سÇابق است رسل آخر او همچنان و است شرايع خاتم د(ص) محم شريعت برميگردند
جÇمع مقام از حكايت كه ميگويد, وحده متكلم صيغة به را همه اين و هست, نيز ايشان

است/ جمع
سÇÇورتي الفÇÇتح و المÇÇحفوظ لوحÇÇÇÇي عناصري في و االنبيا¾ حزبي المهد في و

گويد: پيغمبر(ص) مدح در شبستري محمود شيخ /372 ص االلهي, الحب و الفارض 3-ابن
است شÇÇمع شÇÇمع جÇÇÇÇانفزايش جÇÇÇÇمال است جÇÇمع جÇÇÇÇمع دلگشÇÇÇÇايش مÇÇÇÇقام

شÇرع3¹ كÇل المÇوضحي بشرعي ختمت ظÇاهري تكÇليف دون فÇÇصالي قÇÇبل و

و نÇظري عÇرفان اصطالح طبق محمديه>, <حقيق¹ ميان كه نباشد ذ كر به الزم شايد
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مÇيان كÇه هÇمچنان است, فÇرق مÇثلكم> Õبشر <انا گويندة (ص) اهللا رسول د محم شخص

جرجاني/ تعريفات رك: نيز و 37å Ç 3ì8 ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن

مÇحمدبن دارد/ وجÇود تÇفاوت همان قديم قطب يا <قطبي¹ كبري>1 و حادثه> <قطبيت
اديان/ خاتم اسالم و است ديه> محم <حقيق¹ بشري د تجس و تمثل, و م تجس عبداهللا

مذهب خود, محيط مكاني و زماني عمومي فضاي طبق كه است مسلماني ابنفارض
<اصÇحابي كÇه كÇردهانÇد روايت (ص) اهللا رسول از آنچه طبق و مينمايد تأييد را سنت

ميگويد: اهتديتم> اقتديتم بايهم  كالنجوم
بÇÇÇÇالنصيح¹ اهÇÇÇÇتدي مÇÇÇÇنه بÇÇÇÇايهم اقÇتدي مÇÇن النÇÇجوم مÇÇثل سÇÇاÄرهم و

/378 ص االلهي, الحب و الفارض 2-ابن

علي(ع) وصايت خصوصيت به اما ميستايد2 يك يك را <چهاريار> ديگر جاي و
دارد: تصريح

بÇÇالوصي¹ نÇÇÇاله علمÇÇÇÇب ÕليÇÇÇÇع مشكÇال ما كان بالتأويل اوضح و
تأويل با را مشكلي هر رسيد بدو وصيت راه از كه علم آن وسيلة به (ع) <علي يعني:

كرد>/ روشن

<بحر از كه ميداند كسي تنها را (ع) علي Hتلويح مصنوع و بديع بيت يك در نيز و

فÇتي مÇا البسÇط و القÇبض فÇي قÇدمي عÇÇلي تيÇÇف سÇÇوي× غÇÇيري مÇÇنه HÃيÇÇش نÇÇال مÇÇا و -3
/211 ص ,1 ج الغر, وجوه كشف رك: آن از پيش بيت دو و بيت شرح براي

است/3 داشته بهرهاي شده درون آن در د محم كه رÅيت>
معبودشان همه زيرا است اديان وحدت به عرفا غالب مانند ابنفارض باطني نظر اما
ديÇن آن گÇزينش در اخÇتيار ديÇن آن يÇا دين اين پيروان وانگهي است, يكي اصل در
بعضي ا گر يابد? تجلي بايد الهي اسماي تمام اينكه نه مگر باالخره و نداشتهاند بخصوص
و ضلÇم و ل مذ> ي تجال محل و مجرا يا مظهر هم كساني منعم>اند و هادي و <معز مظهر

بخوانيد: را ابيات اين ميشوند/ منتقم>
حÇلت فÇهي بي باالقرار ل Ôح ان و يدي سوي Hحكم نار الز ماعقد و
بÇيع¹ هÇيكل بÇاالنجيل بÇار فÇÇما مسÇجد مÇحراب بالتنزيل نار وان
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ليÇل¹ كÇل فÇي بÇهااالحÇبار يناجي لقÇومه الكÇÇليم تÇÇورا¸ اسÇÇفار و
لالنكÇÇÇÇاربالعصبي¹ فÇÇÇÇÇÇالوجه عا كف البد في لالحجار خر ان و
بÇالوثني¹ بÇاالشرا ك العÇÇار عÇÇن ه نزÇم مÇعني عÇÇبدالديÇÇنار فÇÇقد
حج¹ الف في االخبار في جا¾ ماانطفت كما و Ôالمجوس انعبدالنار و
عÇقدني¹ يÇظهروا لم ان و سÇÇواي قصدهم كان ان فماقصدواغيريو
بÇاالشع¹ الهÇدي فÇي فضلوا Gنار ه فÇÇتوهمو مÇÇر¸ نÇÇوري رأضÇÇو¾

نور به مسجد محراب ا گر خداست/ دست ميگشايد يا ميبندد زنار كه آن ميگويد:
يهود احبار كه همچنان نيست, باطل انجيل سبب به نيز كليسا است, روشن قرآن تالوت
سÇجده بت بÇر عÇبادت عÇنوان به كسي ا گر ميكنند/ مناجات خواندن تورات با شبها هم
تنزيه بتپرست بر ايرادگيري با كه همان زيرا نيست, عصبيت روي از انكار جاي ميبرد
ميپرستند را ساله هزار آتش كه مجوسان است/ دينارپرست باطن در كه بسا ميكند خدا
نيت اما غيرخداست به رويكردشان گرچه پنداشتهاند خدا> <نور را <نار> كه آنجاست از

نيست/ خدا به جز باطنيشان
هويداست: جبريگري زير ابيات در

بÇÇالسديد¸ افÇÇعالهم تكÇÇÇÇن لم ان و Çدي Ôس يÇخلقوا لم الخÇلق و فÇالعبث
اجÇرت وحكم¹وصفالذاتللÇحكم امÇورهم تÇجري سÇم¹االسÇما¾ عÇلي
شÇÇقو¸ قÇÇبض¹ و تÇÇÇنعيم فÇÇÇÇقبض¹ وال وال القÇÇبضيتن فÇÇي يÇÇÇÇصرفهم

اسÇتوار افÇعالشان چÇند هÇر نشدهانÇد; رها خود حال به مردم و نيست پوچ <خلقت
و عزÔم قبيل از ذات صفات حكمت و است جاري اسما¾ نشان بر خاليق امور نمينمايد/

اق)/ عبدالرز شرح به توجه 392(با Ç 387 ص االلهي, الحب و الفارض 1-ابن

ميشود>/1 اجرا مضل و هادي و ل ذÔم

ة ي ذر به اشاره با و آفريد را آدم خدا آوردهاند كه ميكند روايتي به اشاره سوم بيت در
و ميافكنم جهنم به را گروهي و ندارم اعتنا و پروا و ميبرم بهشت به را جمعي فرمود آدم
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/29 ص ,2 ج الغر, وجوه 1-كشف

الابالي>/1 و النار في هÆال¾ و الابالي و Ôالجن في <هÆال¾ ندارم اعتنا و پروا
من اهللا <يضل خداست از هم اضالل بداني, خدا از را ايمان فقط كه نيست آن توحيد
Ôت دÇوح انÇني <ولو گÇويد ابÇنفارض لذا /(31 آية ثر مد (سورة يشا¾> من يهدي و يشا¾

/39ê ص االلهي, الحب و الفارض 2-ابن

مبدأ از را كفر شقاوت و بداند خدا از را هدايت سعادت فقط كه توحيد گونه آن الحدت>2
الهÇي مÇواهب كÇه را دريÇافتها اين ميداند موظف را خود او است/ الحاد و شرك ديگر
مÇالمت جÇاي مÇيگويد و كند نثار و ببخشد پيروانش به بزرگ هاي عطي همچون ميداند

نيست/

/23å ص ,2 ج الغر, وجوه 3-كشف

عÇطيتي3 جÇزيل اتÇباعي حن Öأم و مÇواهÇبي أبÔثَّ ان HلومÇÇم Ôستول
مÇثل هم ابنفارض محبت, ميرسيم: همانجا به كرديم آغاز كه همانجا از باالÑخره و

ميسرايد/ چنين < بÔالح بدين Ôأدين> ميگويد كه ابنعربي
ي لتÇم فÇارقت عÇنه HومÇي ÔلتÇم ان و مÇذهب مالي الحب في مذهبي عن و

راه از روزي ا گر ميگويد: نداردو حب جز مذهبي كه است آن حب در او روش راهو
شدهام/ بيرون خويش كيش از همانا شدم منحرف حب

/êå2 ص االلهي, الحب و الفارض ê-ابن

êيرتيÇخ يكÇف تكÇن لم ان فواحÇيرتي Hمذهب بيك Ôح اخترت حتي احترت ما و
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/3 شمارة سوم, دورة معارف, مجلة #

ابنفارض# تاÄي¹Çالكبريسرودة قصيدة شرح در
(4å Ç 1åص) كاشاني اق عبدالرز شيخ تأليف

فصل, پنج در قسم هر و قسم دو در ميآورم كار اصول در فصولي شرح, به شروع از پيش
فصل/ ده Hجمع

(شناختها) معارف در اول قسم

افعال و اسما¾ و صفات و ذات معرفت در Ç يكم فصل

از بÇاطن امÇر به بردن راه يكي است: معني دو به خود و است علم از اخص معرفت
بÇبري; پÇي نهانش راز به او سخن لحن يا شخص يك قيافة از اينكه مثل ظاهر, اثر يك
ديده پيش سال چند را شخصي آنكه مثل ديدهاي, پيش از كه است چيزي شناختن ديگر
از كه آنان يكي گونهاند: دو عارفانهم پس است/ همان بگويي ببينيو را او ا كنون باشيو
كÇه آنان ديگر ميكنند, استدالل ذات بر اسم و اسم بر صفت و صفت بر فعل داللت راه
او) (ذات او خود راه از عكس, به و ميآرند ياد به را [172 آية اءعراف, [سورة الست عهد
را غÇيرواقÇعي خيالي كه است بينندهاي Öخواب مثل اولي ميشناسند/ را صفاتش و اسما¾

گويد: ابنفارض كه چنان دارد نظر واقع مطابق مشهودي به دومي و ميبيند
هÇÇجع¹ ن وسÇÇت رÅيÇÇا بÇÇها ذ كÇÇÇري و ¹ÇÇيÅر تÇÇيقظ اسÇÇماÄي ذ كÇÇر بÇÇÇÇي و
بÇÇالحقيق¹ عÇÇÇÇارف بÇÇÇÇي عÇÇÇÇارفه و جÇÇاهل بÇÇي عÇÇÇÇارف بÇÇÇÇفعلي لذا ك
به من ذات كرد ياد و است, بازنگريستن چشم با Öمن ذات به من اسما¾ كرد <ياد يعني:
من به ميشناسد مرا من فعل راه از كه آن گونه بدين است/ ديدن خواب و خفتن Öمن اسما¾

است/> عارف حقيقت به ميشناسد من به مرا فعل كه آن و است جاهل
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ايÇن از چه هر يعني است, االفعال و االسما¾ و فات الص و ات الذ وحداني خداوند و
و ذات تÇجليات انÇوار عكس و است مجازي نسبت آن دهي نسبت ديگري به مقوالت
ندارد/ واقعيت آينه تصاوير مثل همه اين و كون; مظاهر در اوست افعال و واسما¾ صفات
Çميع الس <هÇو كÇه چÇرا است, مÇجازي دهي نسبت كس هر به را بصر و سمع صفت Âمث
بر چيزي پيشتر كه نيست رو آن از اظهار و ظهور اين و /(11 آية شوري, (سورة البصير>
الباطن اسم در اول كه همچنان آخر, در است الظاهر اسم تجلي براي بلكه بوده, مخفي او
كÇه چÇنان (3 آيÇة حÇديد, (سÇورة البÇاطن و الظÇاهر و آالÐخÇر و ل وÑاال هو و بود متجلي

گويد: ابنفارض
بÇÇرز¸ كÇÇل فÇÇي التÇÇلوين بغÇÇ ص عÇÇلي بÇمظاهر اخÇتفت و حÇتجاب بÇÇا بÇÇدت
در و كÇرده جلوه گري پرده در مختلف رنگهاي و گونهها به بروزي هر <در يعني:

است/> گشته نهان مظاهر

اعÇتبار بÇه است ذات ا>ست; مÇمس> هÇمان بÇلكه نÇيست لفÇظ <اسÇم> از مقصود و
افعالي يا عالم مثل: صفاتي يا اهللا مثل: است ذاتي يا <اسم> و صفتي/ به بودنش موصوف
نمود/ تقسيم جاللي و جمالي به را اسما¾ ميتوان هيبت يا نس Ôا ديدگاه از نيز و خالق/ مثل:
قÇدرت, عÇلم, حÇيات, از عÇبارتند ذاتي صفات افعالي/ يا هستند ذاتي يا صفات اما

افعالياند/ صفات هفت, اين غير سبعه], اÄمه يا [اÄم¹االسما¾ كالم و بصر سمع, اراده,
اسÇم از مÇالÄكه Âمث دارد بهره اهللا اسما¾ از يكي از ÇÇ انسان از غير ÇÇ موجودي هر
ميكندو عصيان گاه لذا دارد بهره متكبر و جبار اسم از شيطان دارندو بهره قدوس سبوحو
مركب انسان نهاد كه معناست اين به (31 آية بقره, (سوره االسما¾ آدم علم و طاعت/  گاه
اسما¾ يعني است, همين خدا دست دو به آدم شدن سرشته معناي و اسما¾, كلية از است
را انسÇان سواي موجودات كه حالي در يابند/ ق تحق انسان در ميتوانند ه جمالي و ه جاللي
مÇعني و جÇمال/ مÇظهر يا جاللاند مظهر يا كه است اين است; ساخته دست يك به خدا
Âمث بيابد, خود نفس در را معنا آن انسان كه است آن انسان در اهللا اسما¾ از اسمي تحقق
كه همچنان ندارد, راه او در ر تغي تغييرو وجه هيچ به يافته تحقق <حق> اسم او در كه  كسي

گويد: ابنفارض برنگشت/ خويش دعوي از و داشت حال همين قتلش حين ج حال



239 /// الغر الوجوه كشف كتاب تلخيصمقدمة

ÇÇخيفتي Ôم الظÇÇنون اراجÇÇيف تكÇÇÇÇون تÇحققي ظÇÇل الحÇÇق م ÖاسÇÇب و كÇÇيف و
<حÇق> اسÇم مÇن, در آنكه حال ? Öم دبترسان گمانها گوييهاي بيهوده <چگونه يعني:

است>/ گرديده ق متحق

اجمال برسبيل عوالم شناخت در Ç دوم فصل
است/ كÇرده تÇقسيم جÇبروت و مÇلكوت و غÇيب و شهادت به را عوالم ابنفارض,
ذات, يÇعني جÇبروت مÇحسوس, غÇير ثات د ÖحÇ Ôم يÇعني غيب محسوسات, يعني شهادت

اجسام/ با تعلق و ارتباط در صفات يعني ملكوت
كه است قبيل آن يا واداشتن و ف تصر معني به است <جبر> از <جبروت> اشتقاق

نرسد/ شاخش به دست كه خرمايي درخت يعني جبار¸> <نخل ميشود:  گفته
ملكوت است/ بيرون عقل ادارك دسترس از كه است عالم آن معني اين در جبروت
وسÇايط ÖفاتÇص پس صÇفات; تÇوسط بÇه اشيا¾ در خدا ف تصر و تدبير از است عبارت
<مقهور> و ار> قه> ميان در آنچه يعني <قهر> Âمث هستند, افعال و اسما¾ رابطة و ف تصر
و است/ چÇيز آن <ملكوت> كه هست ويژهاي مناسبت مربوبي و رب هر بين ميگذرد/
و ه روحاني قواي از است عبارت ادني ملكوت ميشود/ تقسيم اعلي و ادني به <ملكوت>
صفات از است عبارت اعلي ملكوت و هستند ن Öوك در ف تصر روابط كه ه طبيعي و ه نفساني

ميكند/ مراد را همين ملكوت از ابنفارض ازلي/
مرتبة در و ملكوت; ميشود صفات, عالم در آن ل تنز كه است اسما¾ عالم جبروت,
شهاد¸/ عالم ميشود ات, جسماني تكوين مرحلة در و غيب; عالم ميشود ات, روحاني ابداع
مÇحسوسات ادرا ك مرحلة Öنخست صعود, و بازگشت در اما نيست/ عالمي Öاين مادون و
چنان غيب, عالم به است عروج نحوهاي كه كردن راهنمايي مÆثر به اثر از را Öنفس و است
اليÇه> يÇعرج ثم االرض الي ما¾ الس من االمر يدبر ي الذ <هو است: آمده هم قرآن در  كه
است/ صÇفات تجلي مرحلة كه اعلي, ملكوت عالم به قي تر آنگاه /(ë آية سجده, (سورة
ايÇنجا در كه مييابد راه جبروت به آنجا از و ميگذارد جا را قوا همة ارتقا¾ اين در روح
جÇا (ص) د حمÇم از معراج در جبريل كه همچنان ميشود جدا و ميماند جا نيز بصيرت

ماند/
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جÇبروت, عالم واصالن نمييابند/ راه هستند انبيا¾ كه معدودي جز جبروت عالم به
حÇتي و مÇيشوند ات) فسانيÇن و قÇوا و ارواح المÇع) ادنÇي مÇلكوت در تصرف صاحب
خود كه دهند نشان خود از معجز و عادت خارق و كنند عوض را اجسام خواص ميتوانند
شكافته (مثل هستند زميني عناصر در ف تصر ة قو صاحب فقط بعضي دارد: درجاتي اين
ف تصر صاحب بعضي و سليمان(ع) دست به باد تسخير و (ع) موسي دست به دريا شدن
كÇارهايي زدن هÇم بÇه چشم يك در اينان كرد/ القمر شق ما پيامبر كه چنان آسمانند در

گويد: اينان قول از ابنفارض دارد/ نياز طوالني مدت به كه ميكنند
خÇتم¹ الف تÇال جÇÇمعي بÇÇمجموع¹ تÇال مÇن ذلك دون او سÇاع¹ فÇÇي و
تي همÇÇÇÇب اال النÇÇÇÇيران اقÇÇÇÇتحم او الهÇوا فÇي اوطÇار الما¾ فوق سار ما و

جمع مقام در من بخواند, قرآن جزوه يك كسي كه آن از كمتر و ساعتي <در يعني:
همه شد, درون آتش در يا پريد هوا به يا شد روان آب بر كه آن ميكنم/ قرآن ختم هزار

بود>/ من همت به
در امÇري بÇه نيت كردن جمع از است عبارت است عادت خرق شرط كه <همت>
بÇه اسم اين تأثير و باشد, مطلوب تأثير تحقق آن اقتضاي كه اهللا اسما¾ از يكي حضرت

است/ نيت كردن جمع شرط

بزايد دو اين از آنچه و نفس و روح معرفت در Ç سوم فصل

و عÇدم و وجود واسطة و آفريد خود صورت به را او كه حقيقي مÆثر از صادر Öل او
اهللا خلق <ما است: فرموده (ص) پيغمبر كه است اعظم روح داد قرار قدم و حدوث رابطة
(سورة ميكند واحد¸ نفس به تعبير آن از قرآن كه است همان و وح>, الر من اعظم Hخلق

العقل>/ اهللا خلق ما ل او> كه نامند, عقل را آن نورانيت اعتبار به و (1 آية نسا¾,
آن و شد آفريده ه يكل نفس اوست) حدوث جهت ( كه موجود اين چپ پهلوي از
مينمايد ميل جنس به جنس كه طور آن و شد, جدا او از ميشود جدا كل از جز¾ كه طور
نفس و است تأثير و كنش همه اعظم روح آمد; پديد ازدواج كليه نفس و اعظم روح ميان
تا آمد پديد ترتيب به كاÄنات اينها انفعال و فعل نتايج از اثرپذيري; و انوثيت همه  كليه
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روح آورد/ هم به سر گونه بدين وجود دايرة و شد پيدا است انسان نوع كه مولود آخرين
نمود/ ظهور ا حو حضرت در كليه نفس و آدم حضرت در اعظم

انساني شخص درهر آمد, پديد كاÄنات كليه نفس و اعظم روح ازدواج از كه همچنان
ايÇن دو/ آن جامع و است نفس و روح سر كه ميشود پيدا قلب نفس, و روح ازدواج از
اينها جاي به كه همچنان ميرود, كار به يكديگر جاي به نفس و قلب و روح لفظ كه است

ميشود/ استعمال هم <عقل> كلمة  گاه
نÇورانÇيت بهتر عبارت به يا است ل او عقل در اعظم روح نورانيت كه سان بدان هم
به را قلب ل او عقل است/ ثاني عقل به هم نفس نورانيت است, ل او عقل همان اعظم روح
از و مينمايد طبيعت و نفس جه متو را قلب ثاني عقل اما ميكشاند, قدس عالم و روح افق
مينمايد: تعبير الحي> <واشيو به ايندو از ابنفارض و ميدارد, باز سويروح به  كشش

لغÇير¸ يÇهدي ظل بي ذا و Áضال لغÇر¸ يÇهدي ذا ك واش و الحÇف
لرفÇق¹ ادÇح للÇنفس مÇÇظهر ذا و الفÇقها ادÇه للÇروح مÇÇظهر فÇÇذا

راه از ديگري و ميكشاند فريب و گمرهي به يكي سعايتگري: و <مالمتگري يعني:
آن, افÇق بÇه راهÇنما و است روح مÇظهر يكÇي مينمايد/ ره من (حقيقت) به مرا غيرت

آن>/ راهيان خوان دي Ôح و است نفس مظهر ديگري
داده قرار خويش سوي به دعوت موكل را او خداوند, كه است بي مقر لك م اول عقل
عÇبارت و گردد آبادان نيز ظاهر عالم تا است صورت عالم به دعوت مأمور ثاني عقل و
از عÇبارتند شيطان ياران و فراخواند طبيعت> شجرة <ا كل به را انسان كه شيطان از است
در نÇفس يÇا حيواني روح يعني هستند, جسم و نفس بين برزخ كه طبيعت و نفس قواي
جنبيك>/ بين التي نفسك <اعديعدو ك است: فرموده پيغمبر(ص) كه مذمومش معناي
چÇون نÇامند <قÇلم> را آن دارد/ گÇون گونه اسامي اوصافش اعتبار به اعظم روح اما
(و باشد ه يكل نفس كه تفصيل محل به الجمع عين از است ه الهي كلمات آمدن بيرون واسطة
نÇفس معلومات حقايق بعضي انساني ه يÄجز نفوس در گويند)/ محفوظ لوح را ه يكل نفس
نوعي به شودو بركنار جسمانيت بشريتو پردههاي كه اندازه هر به استو مكتوب ه يكل 
در ابنفارض كه چنان ميشود منكشف او بر خواب در معاني برخي گردد نزديكتر د تجر
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مينمايد: اشاره زير بيت شش
بÇغفو¸ الحÇواس مÇنك ركÇدت قد و عÇلومه? اليك القÇي مÇÇن لي قÇÇل و
بÇغدو¸ Çجري Ôي سÇوف ما او بأمسك ماجري يومك قبل تدري كنت ما و
بÇخبر¸ Á دÇÇ Ôم يأتÇÇي مÇÇن اسÇÇرار و مÇضي مÇن بأخÇبار لمÇذاع فأصبحت
الجÇÇليل¹? العÇÇلوم بÇÇانواع سÇÇÇوا ك الكÇري سÇن¹ في جارا ك ما أتحسب
البشÇÇري¹ مÇÇÇظهر عÇÇÇÇن بÇÇÇÇعالمها اشÇتغالها عÇÇند النÇÇفس اال مÇÇاهي و
الغÇريب¹ المÇعاني فÇÇهم الي هÇÇداهÇÇا مالÇع شكÇل فÇي بÇالغيب لهÇا تجلت

تو به كه كيست آن بگو من به است, را كد بيهوشي اثر بر تو حواس كه <آنگاه يعني:
خواهد چه فردا يا شده چه ديروز نميدانستي كه حالي در و مينمايد? القا را دانشهايش
آيÇا مÇينازي/ دانش ايÇن به و شدي آيندگان اسرار و گذشتگان اخبار به علم داراي شد,
تو به گرانبار آ گاهيهاي چنان و بوده همراه تو با خميازه و چرت حال در آنچه ميپنداري
خود (تجريدي) عالم به بشري جسم از كه است نفس همانا آن بوده? تو خود از غير داده
نÇاآشنا مÇعاني فÇهم بÇه رهÇنمون كÇرده تÇجلي دانÇايي صورت به نهان در و شده سرگرم

ميگردد>/
و است قÇلم ترجÇمان كه قلم, به است لسان مثابة به اعظم روح به ل او عقل نسبت و
مÇالÄكه زيرا است, نفس و روح نطق فرع , جن و مالÄكه نطق و است/ نطق آن خاصيت
نÇاطق نÇج و ه; يلÇك نفس و اعظم روح از فاÄضه ة قدسي دة مجر نفوس و ارواح از عبارتند

م Öر ج به و گرفتارند و معلق قمر فلك زير كه بدن از شده جدا انساني نفوس از است عبارت
وحشت زدة وحشت و رمÇاننده رمندة اشباح صورت به و پيوستهاند آتش) ( كرة آتش

گويد: ابنفارض ميشوند/ متمثل افكن
مسÇÇتجن¹ ارضÇÇها فÇÇÇÇي مÇÇÇÇجرد¸ بÇÇانفس تÇÇراآي HباحÇÇاش تÇÇلحظ و
انÇÇيس¹ غÇÇير نÇÇÇالج و لوحشÇÇÇÇتها لبسÇÇها صÇÇور¸ االنس نس Ôا تÇÇÇباين

او اللهي خليف¹ و انسان شناخت در Ç چهارم فصل

كه بوده وجود مراتب حفظ و امور تدبير و شÃون تسخير مستلزم خاليق, آمدن پديد
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كه برگماشت خليفهاي منابو نايب لذا مينمود, دور بالواسطه قديم ذات از آن مباشرت
مينمايد/ خلق امداد و دارد حدوث در رويي و ميكند حق از استمداد و دارد قدم به رويي
خلق جميع به نس Ôا تا يافت انس صورت شدهو پوشانيده اسما¾ جميع خلعت خليفه اين بر
مÇلكوت و مÇلك در ف صرÇت هست هÇم باطن> و <ظاهر اسم مظهر چون و باشد داشته
نفس و ل او عقل از است عبارت او باطن كه است كبير انسان همانا خليفه اين و ميتواند/
فÇرش, تÇا عرش از عالم صورت از است عبارت او ظاهر صورت و ه يكل طبيعت و ه يكل 
گÇفته امÇاايÇنكه كÇبير>/ Õانسان <العالم گفتهاند: كه است اين مركبات/ و بساÄط همة شامل
خليفة كه است بشر نوع <انسان> كلمة از مقصود اينجا در صغير> Õعالم <االنسان ميشود:
و زمÇين; و آسÇمان در است اهللا خليف¹ كبير> <انسان آنكه حال زمين, روي بر خداست

پسر/ به است پدر نسبت آن به اين نسبت
نفس و جزÄي طبيعت و جزÄي عقل و جزÄي روح از است عبارت صغير انسان باطن

و هست/ عÇالم در چÇه هÇر از است شÇدهاي خÇالصه نسÇخة او ظÇاهر صÇورت و جزÄي,
الم/ الس عليهما حوا و آدم از است عبارت مصداقش

از و يابد راه كبير انسان عالم به ميتواند نات تعي فناي و دات تقي محو با صغير انسان
مينمايد: اشاره ابنفارض كه همچنان گويد سخن او زبان

تي اهدبابوÇÇش مÇÇعني فÇÇÇÇيه فÇÇÇÇلي ̧ صÇور آدم ابÇÇن كÇÇنت ان و وانÇÇي
من اينكه بر گواه هست نشاني او در مرا اما آدمم, فرزند ظاهر به من < گرچه يعني:

اويم/> پدر
از بسياري ميگويد) سخن كبير انسان زبان از صغير انسان كه: (يعني اساس اين بر و

ميشود/ فهم قابل حقايق

واليت و ت نبو معرفت در Ç پنجم فصل

خÇبر اين و خدا; مÔرادات و احكام و اسما¾ و صفات و ذات از خبردهنده يعني نبي
ه يكل نفس بر خدا سوي از كه برميآيد, اعظم روح از خود داÄمي و حقيقي معناي در دادن
ت نبو ضي ر ع و موقت و زماني مظاهر واقع در پيغمبران از يك هر ت نبو و شده; مبعوث
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ت نبو در اال كرده جلوه خود صفات و اسما¾ از يكي به پيغمبري هر در و است اعظم روح
نموده تجال خود ذات صفاتو تمام با است) اعظم روح همانا او حقيقت ( كه د(ص) محم
هÇمة بÇر د(ص) حمÇم گÇويند كه اينجاست لذا و است, شده ختم (ص) محمد به ت نبو و
فرمود: كه است مأثور كه چنان است ر خÆم ظاهر به چند هر است پيش معنا در پيغمبران
الطين/> و الما¾ بين آدم و H نبي < كنت فرمود كه است مروي و ابقون> الس االخرون <نحن
شده كامل دايره نقطه آخرين با و آمده هم به دايره سر دو هم اينجا در كه ميشود مالحظه
بدر مثالش و گرديده; عيان د(ص) محم وجود در ت نبو نهاني معناي كرده/ پيدا ق تحق و
و فÇعليت ظÇهور كÇامل بÇدر ظÇهور و دارد وجود واقع در هالل مراتب تمام در كه است

است/ قمر تماميت
نزول محل آن و است جزÄي نفس و جزÄي روح ازدواج حاصل Öقلب كه گفتيم پيشتر
در /(193 آيÇة الشÇعرا¾, (سÇور¸ قÇلبك> علي االمين روح به <نزل انبيا¾: بر است وحي
كه المÆمن> عبدي قلب يسعني و السماÄي و ارضي <اليسعني است: آمده قدسي حديث

ÖرشÇع كه همچنان غيب, عالم در است روح عرش Öقلب است/ دي محم قلب عرش Öمراد
شهادت/ عالم در است كاÄنات قلب

در ف تصر كه ت نبو باطن اما است/ مختومه معنا اين در كه است نبا¾ ا ت, نبو ظاهر
نÇفوس زيÇرا دارد/ ادامه االÑبد الي ميشود, ناميده واليت و احكام اجراي به است نفوس
ط وسÇت بÇه دي محم واليت و است حضرت آن ف تصر محل (ص) د محم امت از اوليا¾

ولي ف تصر و است, نبي متابعت ولي صحت عالمت لذا ميكند/ خلق در ف تصر ايشان
از حكايت, سبيل بر اوليا¾ بعضي و است مأخذ يك از دو هر كه است نبي ف تصر مظهر
مني Ôكنت Áرسو ليَّ ا> گويد,: ابنفارض كه چنان ميگويند, سخن خود نام به نبي خصاÄص

است: آورده ديگر جاي و فرستادهام), خود به خود جانب از (رسولي <Â رس Ôم
شÇÇريعتي مÇÇن Õوارد او بÇÇÇداÇÇÄرتي داÇÇÄر مÇÇعناي سÇÇبق عÇÇن كÇÇلهم و

از و ميگردند من حلقة برگرد ÇÇ من معنوي سبقت به توجه با ÇÇ پيامبران <همة يعني:
برميدارند>/ آب من آبشخور و جويبار

ت نبو خاتم همان كه ميشود ختم واليت خاتم به ت نبو دايرة چون نيز واليت دايرة
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نيست صحيح اطالق طور به است>, ت نبو از برتر <واليت گفتهاند: بعضي اينكه و است
از است برتر واليتش شود گفته سلم) و آله و عليه اهللا (صلي ما پيغمبر دربارة اينكه مگر
واليت كÇه حÇالي در است, مÇصالح و شÇرايÇط و زمÇان وابسÇتة Öشريعت كه چرا تش, نبو
امت اوليÇاي از و داشت/ خÇواهÇد و است داشÇته اسÇتمرار نÇهايت تا بدايت از حضرت
امتي Ô¾علما> است: مأثور كه چنان پيشين, پيغمبران رديف در هستند كساني محمد(ص)

است: سروده معنا بدين اشاره در ابنفارض و اسراÄيل> بني  كانبيا¾
تÇÇبعيتي عÇÇن للÇÇحق قÇÇÇÇومه بÇÇÇÇه HيÇÇداع كÇÇان قÇÇد و اال Ôم ÔنهÇÇم مÇÇا و

(دريافتها) مواجيد در دويم قسم

محبت در Ç اول فصل

جميل اهللا <ان آوردهاند: كه چنان مشاهده, داللت به جمال به جميل ميل يعني محبت
جÇمال و اوست/ جÇمال بÇراي مÇحبوب به محب گرايش كه دانست بايد الجمال>/ يحب
معاينه به است خواسته و كرده مشاهده خود ذات در كه خداست ازلي صفات از حقيقي
Gكنز < كنت است: مأثور قدسي حديث در كه چنان فرموده, جلوه عالم آينة در پس بيند

عÖرف>/ Ôا لكي الخلق فخلقت ف, عر Ôا ان Ôفأحببت مخفيا
مÇيشود/ زيÇبايي جذب انسان لذا آفريده, خويش صورت به را انسان خدا چون و
ميآورد پديد را اخص معني به محبت كند ذات جمال مشاهدة جبروت در Öروح ا گر حال
ميشودو پيدا خاص معني به محبت كند تماشا را صفات جمال ملكوت عالم در Öقلب ا گر و
ا گÇر و مÇيشود ايÇجاد عام معني به محبت بنگرد غيب عالم در را افعال جمال Öنفس ا گر

مييابد/ ظهور اعم معني به محبت بيند شهادت عالم در را افعال جمال Öحواس
حالي در خود, به قاÄم قديم است صفتي چه است, مخلوقات حب وراي الهي حب اما
ونه> يحب> بر <يحبهم> قرآني آية در كه چنان است, الهي حب به قاÄم مخلوقات حب  كه

/(ëê آية ماÄده, (سورة است م مقد
و دادن قÇبيل از جÇمالي و جاللي متقابلة صفات دارد, دوست را ذات جمال كه آن
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درد دوري, نزديكيو پيوستن, بريدنو داشتن, عزيز كردنو خوار زيان, سودو  گرفتن,
حد جاوزت <و گويد: ابنفارض كه چنان است, يكسان نزدش هجران/// وصلو درمان, و
است> يكي دشمني دوستيو ا كنون گذشتم, عشقدر ازحد> يعني: < كالقلي× فالحب العشق

تباعدي>/ اقÖترابي و قطعي <فوصلي گويد: ديگر جاي و
كه آن اما است, ثابت ذات جمال كه همچنان است ثابت و نپذيرد زوال محبت اين و
قÇرآنÇي آيÇة در و ميشود زياد و كم نسبت همان به است آثار وصول اعتبار به محبتش
حج, (سورة به///> اطمأن Õير خ Ôهصاب ا ن ا ف رف ح لي ع اهللا Ôد Ôب Öع ي من اسالن ن م <و شده: اشاره

/(11 آية
و درمÇيآيد ظÇاهري تÇناسب قÇالب در كÇه گÇوييم مالحت و سن Ôح را افعال جمال
آواز و سÇاز كÇه هÇمچنان دلكشترند و خوشتر روحاني صورتهاي اما است/ فرحبخش
انÇواع ديگÇر از بÇيش ذوق اربÇاب دل در است) هماهنگتر روح لطافت با ( كه خوش
كه اوفتد كم نيز و ميشوند/ بيهوشي دچار سماع در حال اهل بعضي و ميگذارد اثر زيبايي
افÇراد (مگÇر ماند امان در شهوت به آلودگي و فتنه در لغزش از آن شاهد و ظاهر حسن
شرع در لذا كشتهاند), را شهوت آتش كه پا ك دلهاي و پالوده جانهاي با شماري انگشت

است/ شده تحريم بيگانه زن به كردن نظر
آخÇر و صÇفات حبÔم آنگاه است, بيشتر همه از بهرهاش ذات محب مÔحبان, ميان
ثÇابت واقÇع در گرچÇه صفات جمال و است زايل واقع در افعال جمال زيرا افعال; محب
حال هر در و است مطلق Öذات جمال آنكه حال است, زايل اشيا¾ بعضي به نسبت اما است
را آن تقييد و مينمايد مطلق جمال به تحريض و تصريح ابنفارض كه اينجاست ثابت,

نميپسندد:
زيÇÇن¹ لزخÇÇÇرف ÂيÇÇÇÇم بÇÇÇÇتقييده Öل ÔقÇ الت و الجÇمال بÇاطالق ح رÇÇص و

=) مÇن> <يÇاران و مÇيدانÇد مÇحبت دايÇرة داخÇل را محبان قسم سه هر حال اين با
از ذات حبÇم ايÇنكه اال است ي خاص رب Ôش را گروه سه اين از يك هر مينامد/ حبي) ص
از دو ايÇن و است نÇصيب با ميچشند و ميكشند افعال محب و صفات محب كه بادهاي
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بيخبرند/ او ويژة شراب
ذات صÇفت Öتمحب كه گفتيم و محبت; بر عارض جهتاند دو محبوبيت و مÔحبيت
, حبÇ Ôم كه چرا نيابد, ق تحق محبت در جز محبوب به حبÔم رسيدن و خود; به قاÄم است
محب فناي با تنها و سركشي, و ناز و كبر همه Öمحبوب و است خواري و نياز و عجز همه

تÇو عشÇق <بÇر سرودهانÇد: كه است اين برميخيزد ميان از تضاد آن Öمحبوب تمحب در
عÇرفا ان حققÇم و <¹حبÇالم ¹ حبÇم ¹المحب> است: گفته جنيد و من!> تو روي بر نه عاشقم
ازآن است حجاب محبت گفتهاند آنكه اما و است/ يكي محبوب محبتو و حبÔم  گفتهاند
به گوينده نظر آنكه يا است محبوب و محب گانگي دو مÔوهم) بگو (يا ر شعÔم كه روست
خود , محب تمحب گرنه و است كار آغاز به مربوط حال هر به و بوده, محبوب غير محبت
خود نوبة به محبي هر كه آنجا از و ونه>/ حب Ôي و م Ôه بَّ ÔحÔي> محبوب: محبت به است مسبوق
چنان كند, حكايت خود قول از را محبوب خصايص ميتواند كه است اين است محبوب

ميگويند/ سخن محبوب زبان از و است غالب محبوبيت وصف اوليا¾ بعضي بر  كه
سÇن Ôح بÇه كÇه كسÇاني آنگاه است, (ص) مصطفي د محم اول محبوب Öدرمخلوقات
حبون Ôت م Ôت ÖنÔك ان <قÔل است: آمده شريفه آية در محبوبند/ ترتيب به نزديكترند, بدو متابعت
د(ص) حمÇم مÇتابعت بÇه كه آن و (31 آية عمران, آل (سورة اهللا> ÔمÔبك حب Ôي عوني ب ات ف اهللا
خÇاصيت كسب مÇغناطيس از كÇه آهن مثل ميشود محبوب خود كند پيدا محبت صفت
قول آن معني است اين و مغناطيسم, من كه بگويد حال زبان به ميتواند كرده مغناطيسي
دي محم امت دان موح بعضي و الحق>/ رأي فقد رآني <من كه (ص) اهللا رسول به منسوب
دعوي نه است حكايت طريق به سرودند شأني> اعظم ما <سبحاني يا گفتند الحق> <انا  كه
صفات از كه آنجا درتاÄيه, هم را ابنفارض گفتار و باشد, انكار جاي كه خودشان, سوي از
كرد/ حمل بايد معنا همين به ميگويد, سخن متكلم صيغة به د(ص) محم مقامات احديتو

كر Ôس در Ç دوم فصل

نÇا گÇهاني مشÇاهدة از حبÇم باطن در كه مدهوشي حالت از است عبارت كر> Ôس>
محسوسات از را ه توج و ميكند برطرف (Hموقت) را عقل روشني و ميآيد پديد محبوب
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حÇصول بÇا تا ميگردد منتفي كثرات مشاهدة و تمييز و تفرقه كه طوري به برميگرداند,
گشته روشن عقل پرتو از نفس عالم Gمجدد و ميشود پيدا <صحو> حالت Öجمال به نس Ôا
و مÇيگيرند قÇرار خÇود جاي به يك هر محسوسات و معقوالت و ميافتد كار به حواس
به كننده مالمت زنان كه است يوسف داستان حالتها اين مثال ميآيد/ پديد تفرقه و تمييز
نس Ôا يÇوسف جÇمال شÇهود با كه زليخا اما بريدند/ را خود دستهاي يوسف ديدن محض
سكر; از بعد صحو سكر, سكر, از پيش صحو هست: حالت سه پس نبريد/ دست داشت
سكÇر از صحو اين و گويند, نيز المحو بعد صحو و الجمع صحو و الثاني صحو را اين  كه
<اءخال است: گفته ابنفارض كه آنجا و است هم با تفرقه و جمع شامل كه چرا است باالتر
عÇروج را سكر و دانم خويش حضيض را صحو (يعني معرجي> كر الس حو الص حضيضي
مÇحو كÇه است سكر دون و است حادثات اثبات كه است ل او صحو به نظرش خويش)
Ôأ ك لم المÇحو بÇعد Çحو الص <فÇفي گويد: كه ميكند دوم صحو به اشاره و است/ حادثات

نبودهام/) محبوبه از غير محو از بعد صحو در : (يعني غيرها>
حالت ميان نوسان ميكند, پرهيز و مينمايد ديدار ندارد, دوامي حال آغاز در شهود
تÇمكين را حÇالت اين يافت ثبات مشاهده حال وقتي گويند, تلوين را سكر و اول صحو
در لذا است تلوين دستخوش نيز سكر صاحب و ندارد دوامي سكر حالت چون و نامند,
و معناست همين به نظرش و حا¸>, Ôالص و النشاوي× <تساوي است: گفته ابنفارض جايي

باشند? يكي هشيار و مست چگونه  گرنه
صحو به وقتي سالك اما رست, نتوان ل او صحو از بيآن و است شريفي حالت كر Ôس
هÇم را خÇويش بيت يك در ابنفارض آنكه و ندارد, سكر به نيازي ديگر پيوست دوم
خاصي گوشة به ناظر افاق¹> غنيت سكر فاقتي من <و آن: بينياز هم دانستهو سكر نيازمند
زايÇل ثاني صحو در صفات مشاهدة از ناشي كر Ôس اينكه توضيح نيست/ متناقض و است
شÇدني زايÇل مÇيدهد دست ذات جمال مشاهدة از ثاني صحو در كه كري Ôس اما ميشود
هم لحظات و لمحات همان بلكه باشد داشته دوام نميتواند ذات شهود حالت چه نيست,
و مÇقرب مÇلك فيه اليسعني وقت اهللا مع <لي نبوي: مأثور عبارت و ميآيد پيش Hندرت
ديگر جهان در مستمر و مداوم مشاهدة كه گفتهاند بعضي است/ بدان اشاره مرسل> النبي
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(79 آية اسرا¾, (سورة محمود مقام و باشد آخرت در موعود رÅيت همان كه است ممكن
است/ همان

وجود و وجد در Ç سوم فصل

دريÇافت شÇاديخيز يا غمانگيز واردي خدا سوي از انسان باطن كه است آن وجد
بگرداند/ خود صفت و هيأت از حق شهود با را او و دارد

<فÇقد> از بÇعد و راست تÇلوين اصحاب مبتديان <وجد> كه پيداست تعريف اين با
صفات آن وجد, حالت گذشتن با و ميشود پنهان نفس صفات وجد حالت در آيد/ پديد

گويد: كه آنجا معناست اين به ابنفارض اشارة و دوم) (فقد مييابد باز را
¹ÇÇزلف لتÇÇÇمكين ÂÇÇÇÇاه لتÇÇÇÇلوينه واجÇد المحو في الصحو في فاقد ما و

و را/ تعالي حق است باطن مصادفة Öوجدان چه وجد; از است اخص <وجدان> حالت
و شÇهود حÇالت دوام از است عÇبارت وجود چه وجدان از است اخص <وجود> حالت

است: منقول نيد Ôج از كه چنان موجود/ در وجد استهال ك
الشÇÇهود مÇÇن يلÇÇع و يÇÇÇبد بÇÇÇÇما الوجÇود عÇÇن اغÇÇيب أن وجÇÇودي

است صفتي وجود اما ميرود بين از واجد فناي با و واجد, به قاÄم است صفتي وجد
است/ باقي او بقاي كه شأنه] [تعالي موجود به قاÄم

ايÇن جÇمالش/ ديÇدن يÇا باشد محبوب خطاب شنيدن است ممكن وجد برانگيزندة
خÇود بÇه <وجÇود> صÇورت <وجد>شان و نيافتهاند استقرار حالت كه است كساني براي
نغمهاي به و نرود جا از جلوهاي به پيوسته, سماعش و است داÄم شهودش كه آن نگرفته/
رقÇص بÇه سماع در كه هستند وجود واصحاب شهود ارباب كه كساني حال اين با نلرزد/
از اضÇطراب و درد از نÇه و است مفقودي يافتن التهاب و شوق از نه اين و برميخيزند
بÇه آن و ميرود فراز به اين كه است روح و جسم كشمكش بلكه موجودي/ دادن دست
سازد آرام تا ميدهد تكان را آن خود گهوارة در كه كودكي مثل است بيآرام دلش فرود/
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بمهده>/ هو و بالتحريك <يسكن است: حالت همين به ابنفارض اشارة و

جمع در Ç چهارم فصل

Öروح بصيرت كه نحو اين به حدوث, و قدم بين پرا كندگي شدن برطرف يعني جمع
ذات نور مغلوب مينهد اشيا¾ ميان جدايي كه عقل نور و شود ذات جمال مشاهدة جذب
است/ جمع حالت اين گردد/ زدوده باطل و بيايد حق برخيزد, حادث و قديم تميز  گرددو
تÇابيدن بÇاز عقل نور برگردد, خلق عالم به روح و شود فروآويخته ت عز پردة كه سپس
گويند/ تفرقه حالت را اين و گردد ظاهر دوباره حادث و قديم ميان تميز و تفاوت و  گيرد
و ميدهد رخ متناوب تفرقه و جمع و ندارد استقرار سالك براي جمع حالت كار آغاز در
و جمع نگاه دو هر به بتواند و شود مستقر او در هميشه براي جمع حالت تا ميگردد پنهان
حق و خلق ÇÇ حال عين در ÇÇ راست چپو چشم دو هر با بتواند بلكه بنگرد جهان به تفرقه
الجمع جمع يا الجمع صحو و الثاني فرق و صحوالثاني را حالت اين باشد/ داشته نظر در را
است مينگرد,درست رف ص جمع باديدة كه آن زيرا است/ باالتر رف ص جمع از  گويندو
تÇفرقه و جمع ميان كه همين اما جمع, نگاه با هم و بنگرد تفرقه نگاه با ميتواند هم  كه
در چشم دو با سالك Öالجمع جمع مقام در آنكه حال است, تفرقه در خود ميگذارد تمايز
تنهايي و آميزش آدم اين براي است/ تفرقه و جمع شامل نگاهش و مينگرد زمان يك
وحÇدتش حÇالت بÇا مÇنافاتي و نميگيرند عيب او بر را مردم با آميختن در و است يكي
در =) كوحدتي> فجمعي الثاني فرقي <لدي گويد: ابنفارض كه است مورد اين در ندارد,

است)/ يكي وحدت با جمع ثاني فرق مقام
بÇه نگريستن و مردم با مخالطت اثر بر است ممكن صرف جمع حالت صاحب اما
جمع حالت صاحب كه حالي در برود/ ميان از حالتش شودو نظر پرا كنده Öمعال اجزا¾ صور
بلكه ميبيند, واحد فاعل آلتهاي را عالم اجزاي صور مينگرد تفرقه عالم به وقتي الجمع
جÇمع او ذات در را ذوات همة و او صفات در را صفات همة و او افعال در را افعال همة
به اشاره ابنفارض مييابد/ كننده حس را او نمايد حس را چيزي ا گر كه آنجا تا ميبيند,

ميگويد: كه آنجا دارد نكته اين
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طÇريق¹ ÖديÇاه فÇالجمع فÇقل, HانÇلس كÔن و عه و Hسمع و انظر و Gبصر فكÔن

ندارد راه الجمع جمع به هم تفرقه نميشود, عارض سكر دوم صحو در كه طور همان

عل Öط م آنكه حال است د مجر ذات افق يا (7 آية نجم, (سورة اعلي افق جمع اين عل Öط م چون
است/ داني افق يا جامع اسم افق رف ص جمع

ايÇنكه كÇما كÇند, ظاهر احكام برداشتن به حكم و ميكشد الحاد به بسا صرف جمع
تÇوحيد افÇادة هÇم بÇا تÇفرقه و جمع اما شود, منجر تعطيل عقيدة به بسا هم محض تفرقة
گفتهانÇد: صوفيه كه است اين مينهد/ صحه عبادي و ربوبي احكام تفاوت بر و مينمايد

توحيد>/ التفرق¹ مع الجمع و تعطيل, جمع بال التفرق¹ و زندق¹, بالتفرق¹ <الجمع
در اسم و صفت و فعل از را هستي پديدارهاي ميتواند (الجمع) جمع مقام صاحب
جÇمع گÇويد/ سÇخن جÇمع لسÇان از و دهÇد نسبت خويش به و سازد منحصر واحد ذات

ميشود/ سرازير توحيد درياي به كه است رودخانهاي

توحيد در Ç پنجم فصل

درنيايد/ فهم به آن حقيقت و است, توحيد راههاي احوال و مقامات همة
برهاني و علمي توحيد رحماني/ يا وجداني و عيني يا است برهاني و علمي يا توحيد
توحيد باشد عقلي داليل ا گربه و گويند تصديقي توحيد باشد نقلي داليل به متكي ا گر را
اثبات يعني است افعال توحيد يكي دارد: مرتبه سه وجداني و عيني توحيد نامند/ تحقيقي
او بر افعالش با خدا كه است حالي در اين و خدا; غير از آن نفي و Hمطلق خدا براي فاعليت
غير از آن نفي و Hمطلق خدا براي صفات اثبات يعني صفات, توحيد دوم باشد/ كرده تجلي
است, ذات توحيد سوم باشد/ كرده تجلي او بر صفاتش با خدا كه است حالي در اين و خدا;
او بر ذاتش با خدا كه است وقتي آن و خدا; غير از آن نفي و خدا براي ذات اثبات يعني

باشد/ كرده تجلي
و صفات و ذات در را افعال و صفات ذواتو تمام رسيده توحيد از نوع اين به كه آن
گÇويي كه چنان ميبيند, همراه مخلوقات جمع با را خويش و ميبيند, متالشي خدا افعال
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خود به اشاره گويي بشود چه هر به اشاره است/ مخلوقات همان اعضاي يا آنهاست مدبر
چÇون ميبيند يكي واحد افعال و صفات و ذات با را خود افعال و صفات و ذات اوست,
انسÇان بÇراي اين از فراتر مقامي توحيد عالم در و است مستهلك توحيد عين در بالكل

گويد: مقام اين در ابنفارض / اخص توحيد يافت: نتوان
هÇÇيÃتي نÇÇحن ÕدÇÇواح اذ هÇÇÇيÃتها و وصÇفها ثينن ÖاÇب ÔدعÇن لم اذا وصفي و

يكي محبوبه ذات وصف و من وصف نباشد, گانگي دو به دعوت بناي <ا گر يعني:
داريم>/ واحد هيأت يگانهايم كه حالتي در و است,

تÇفهيم بÇراي و ميداند, ا مبر تعطيل و تشبيه و حلول از را خودش عقيدة ابنفارض
و پÇيغمبر(ص) بر كلبي دحية شكل به جبرÄيل كه ميآورد حديث از را مثال اين مطلب
مÇيديد, را جÇبريل پيغمبر(ص) و ميديدند دحيه را او اصحاب گرديد/ متمثل اصحاب

باشد/ كرده حلول دحيه در جبريل بيآنكه
عÇÇقيدتي الحÇÇلول رأي عÇÇن Ôه نزÇÇت اشÇÇار¸ الرÅيÇÇتين حÇÇاص مÇÇÇن ولي

دارد/ سنت در ريشه و است <لبس> نيست, حلول اين  كه
بÇا خودش, توحيد بر خداست گواهي آن و است رحماني توحيد در مطلب حق اما
را خود اختصاص و خصوصيت و خاصيت يك هر كه نحوي به موجودات اظهار و ايجاد
باشدو داشته شركت ويژگي آن در ديگري موجود بيآنكه ميشوند ن متعي آن با كه دارند

خداست/ بودن بالشريك و وحدانيت دليل همين
واحÇÇد انÇÇه عÇÇÇÇلي دلÇÇÇÇت Õ¹ÇÇآي له ¾يÇÇش لÇÇك وفÇÇÇÇي





است/ شده چاپ 13ì7 شهريور و مرداد دانش, نشر مجلة در مقاله اين #

فارض# ابن و حافظ

هÇمانا هÇÇرگز نشÇÇد فÇÇرامÇÇوشم دانÇا پÇÇير از يÇÇاد هست چÇÇنينم
رهنشÇيني رنÇدي گفت لطفش به سÇرزميني در رهروي روزي  كه
داري دانÇه گÇر بÇÇنه دامÇÇي بÇÇيا داري انبانه در چه سالك اي  كه
شكÇÇارم مÇÇيبايد سÇÇÇيمرغ ولي دارم دام گÇÇÇفتا و داد جÇÇÇÇوابش

حافظ

Ç آذر ,3 شمارة سوم, دورة معارف, مجلة قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا حبالهي>, شاعر فارض, <ابن رك: -1
/1ëì تا 1å9 صص ,13ìë اسفند

گويندة بزرگترين /ق) ه ì32 متوفي عمر1, ين شرفالد) ابنفارض گفت بتوان شايد
بهترين سرايندة ميشود را (792 (متوفي حافظ همچنانكه است, عربي زبان در ف متصو
سال شصت و يكصد فاصلة به كه شاعر, دو اين شمرد/ فارسي عاشقانة Ç عارفانه غزلهاي

/(ë9 ص راز, تماشا گه (رك: است كرده اشاره حافظ و ابنفارض مشابهت به مطهري استاد مرحوم -2

ايÇن در كه دارند2 فراواني شباهتهاي ايران, در يك آن و است ميزيسته مصر در يكي
هست آندو بين جدا گونگيهايي و تمايزها وجه كه پيداست ميكنيمو اشاره بدان  گفتار

كرد/ خواهيم ياد نيز آنها از Áاجما  كه
قرايÇني به بنا و قوي بهاحتمال عربي عاشقانة Ç عارفانه شعر كه بگوييم بايد نخست
و شده تثبيت ق) ه ë2ë تا ê37) سنايي با كه است فارسي عاشقانة Ç عارفانه غزل از متأثر
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خراسان (از ايراني ف متصو شاعران و ه صوفي كه كرد ر تصو ميشود است/ يافته رسميت
به مهاجرت به مجبور مغوالن سپس و غز تركان متوالي امواج مقابل در كه عجم), عراق و

تÇرمذي بÇرهانالديÇن سÇيد و مÇولوي, پÇدر ,(ì28 (مÇتوفي بلخي بها¾الدين از ميتوان نمونه عنوان به -1
برد/ نام المعارف, عوارف صاحب ,(ì32يمتوف) سهروردي شهابالدين نيز و مولوي, استاد ,(ì38يمتوف)
مفاوضات نوع و است آمده (1å (ص ابنفارض ديباج¹الديوان در كه جالبي داستان به كنيد رجوع همچنين
نشÇان ايرانÇي مهاجر صوفيان با را ابنفارض رابطة و عصر آن در را عرب صوفيان و ايراني مهاجر صوفيان

ميدهد/

هم را عارفانه) Ç (عاشقانه صوفيانه شعر سنت شدند,1 حجاز و شام و مصر و صغير آسياي
مسÇلكان هÇم تÇوانسÇتند اديب و ذوق صÇاحب فة تصوÇم ايÇن بعدي نسل بردند/ خود با
شاعر دو فيالمثل كه سازند آشنا چنان عاشقانه Ç عارفانه شعر سنت با را خود عربيزبان
را ديوانترجماناالشواق) در ابنعربي و فارض, (ابن هجري هفتم قرن بزرگ وف متص
فÇارسي صوفيانة شعر از متأثر غالب, ظن به و, فارسي عرفاني ادب روح ل حام ميتوان
از پيش عربي عرفاني شعر با را دو اين شعر كه ميشود روشن وقتي عا مد اين و دانست;

اشعارش كه است (ëì2 يا ëìå (متوفي الكيزاني ابن فارض, ابن از پيش مصر ف متصو شاعران از يكي -2
ابن حسين, صافي علي الدكتور (رك: است برده كار به رمزي معناي در را خمر البته دارد/ زاهدانه رنگ Hغالب

/(77 و 3ë ,3ê صص بمصر, دارالمعارف المصري, الصوفي الشاعر الكيزاني

كنيم/2 مقايسه آن
و وزن ( كه رباعي سرودن به فارسي شعر تأثير تحت غيرمستقيم بهطور ابنفارض
ايراني فرهنگ از متأثر ي تاحد عاميانة شعر كه واليا, Ôم نيز و است) ايرانيان آفريدة قالب

/119 ص معارف, الهي>, حب شاعر فارض, <ابن رك: -3

شرح در كه همچنان و بوده, عربي شعر از متأثر نيز حافظ Âمتقاب است/3 پرداخته است,

ليÇلي, هÇمچون عÇربي, شعر عرايس اين, از گذشته و, است ساخته نيز عربي مصرعهاي و ابيات حافظ -ê
و نامها همين با معشوقه از ابنفارض شعر در همچنانكه ميكنند جلوه گري او شعر در عذرا/// سلمي, سعاد,

است/ شده ياد آن نظاير

عÇلوم و آن تÇفاسير و قرآن و عربي ات ادبي با ê,پيداست اشعارش از و آوردهاند حالش
مطالعه نيز را ابنفارض اشعار قوي بسيار بهاحتمالي و داشته مداوم و عميق آشنايي بالغي

اشÇعار كÇه مÇيدهد نشÇان ايÇن و كÇرده شÇرح (78ì (متوفي همداني علي سيد مير را ابنفارض خمرية -ë
و آثار و احوال رك: است/ بوده شناخته هشتم قرن در ايران ادبي و علمي و عرفاني حوزههاي در ابنفارض

/ê27 تا 379 صص م), 198ë)ش / ه 13ìê رياض,پا كستان, محمد دكتر همداني, علي سيد مير اشعار

دارد/ نيز محلي لهجة به مصرعهايي حافظ ë/است  كرده
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آن بÇا كÇه عÇرفاني و عÇلمي حوزههاي و فرهنگي محيط و شاعر دو هر تحصيالت
عرفان در و خواندهاند ادبيات و ديني علوم دو هر است/ شبيه ي تاحد نيز داشتهاند تماس
بÇه بÇودهانÇد, طريق سالك سالها آنكه با پيداست, دو هر حال شرح از كه بهطوري نيز,
دو يكÇي از حÇافظ حال شرح در كه است درست نيستند/ وابسته خاصي طريقة يا سلسله

<فÇتح> طÇريق ايÇن از مÇرا سÇلوك, و سÇياحت و تجريد ل او در كه است آورده ابنفارض قول از جامي -1
وضÇو بقال است پيري مدرسه در بر كه ديدم درآيم, مدارس از يكي به كه خواستم <روزي آنكه تا نميشد,
در مدرسه در بر اسالم ديار در سن اين در پير اين از عجب كه گفتم خود با مشروع/// ترتيب بر نه ميسازد,
در تو بر /// گفت: و نگريست من در پير آن آن/ مشروع ترتيب بر نه ميسازد وضويي مسلمانان فقهاي ميان
دانستم كن/// آنجا قصد و بود, خواهد مكه و حجاز زمين در دهد دست ترا كه فتحي نميشود, فتح هيچ مصر
است///> بÇوده حÇال ترÇس و تلبيس و جهل اظهار غيرمرتب وضوي آن از وي مراد و است اوليا¾ از وي  كه

/(ëêå ص توحيديپور, چاپ االنس, (نفحات

آنچه اما ميشود,1 ياد نامي ال> بق <شيخ از نيز ابنفارض احوال در و شده برده نام مرشد
هÇيچ و داشÇته غلبه عارف دو هر مذاق بر عشق> <مسلك و انفرادي سلوك است مسلم

نبودهاند/ خانقاهي صوفي يك
قدر كه عاشقانه, Ç عارفانه تغزالت يعني آن, محصول و عشق> <مسلك از  گذشته
بÇر كÇه چÇرا دارنÇد, تÇفاوت نÇظري حكمت و عرفان در است, شاعر دو عمدة مشترك
ابÇنعربي مÇانند را او هÇرچÇند و, دارد غÇلبه Çحاد ات و شÇهود وحÇدت مشرب ابنفارض

/13ê ص معارف, الهي>, حب شاعر فارض, <ابن رك: -2

نÇظير حÇال هÇر بÇه خÇوانÇد,2 مÇحض موجودي) وحدت (يا وجودي وحدت نميتوان
جاري ابنفارض زبان بر كه مقاماتي و حاالت و مراتب از حكايت و دعاوي و شطحيات

ششÇم, سÇال دانش, نشر پورجوادي, نصراهللا دكتر حافظ>, زيباييشناسي در بحثي مالحت; و <حسن رك: -3
كه صوفيانهاي انديشههاي و معاني و <رموز ميخوانيم: مقاله آن در /ìë ارديبهشت و فروردين سوم, شمارة
شÇعر ف تصو را آن ميتوان كه خاص عرفاني مذهب يك از است عناصري برده كار به خود شعر در حافظ
را نكته اين راز) تماشا@گه كتاب معرفي (در ديگر مقالهاي ضمن پورجوادي دكتر /(3 و 2 (صص ناميد> فارسي
تÇا 2å2 ص حÇافظ, درباره كتاب (رك: است/ داده قرار ترديد مورد بحق باشد ابنعربي مكتب پيرو حافظ  كه

/(213

از نه شايد اين و است3 نيامده حافظ قلم بر هرگز تاÄي¹الكبري) قصيدة در Hمخصوص) شده
قلندرانة تواضع و واقعبيني است/ پختگي كمال از بلكه مقاالت و مقوالت آن به نرسيدن
يكÇي خÇرافÇات بÇا را طÇامات آنكÇه از گذشته ميدارد, باز شطحپردازي از را وي حافظ

نظريهپرداز! عاشق ابنفارض و است نظرباز رند حافظ ميداند/
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انگشت حÇافظ اشÇعار از بÇرخÇي ظاهر بر عملي يا اخالقي جهت از كساني گاه ا گر
هم ابنفارض شعر بر اخالقي ايراد نحوه اين ÇÇ است ظريفي Öستم باب از كه ÇÇ  گذاردهاند

كرد/ نكته گيري گونه آن ميتوان شاعران بيشتر بر البته و  گرفتهاند
و بوده فقر> ردآلود گ > حافظ كه ميدانيم معيشت, طرز و روزمره زندگي جهت از

مطلع: به قطعهاي حافظ, ديوان رك: -1
ارزانÇي هÇنر انÇواع بÇه تو جالل اي كÇفا بÇحر شÇيردال دادگÇرا خسÇÇروا

غÇزليات در و سÇروده1 اسÇترش بÇراي جÇو تÇقاضاي قÇطعة روحÇي غناي اوج در حتي

صÇÇÇبحگهيم2- مÇÇÇÇلك پÇÇÇÇادشاهان پÇÇادشهيم بÇÇندگان مÇÇا  گÇÇÇÇرچÇÇÇه
رهÇÇيم وخÇÇا ك نÇÇما گÇÇيتي جÇÇام تÇÇهي كÇÇيسه و آسÇÇتين در  گÇÇÇÇنج

/////////////
هيم وÇÇ Ôگ مÇÇا و اعÇÇتراف دهÇÇند كÇÇÇردهاي بÇÇاز كÇÇه بگÇÇو حÇÇÇافظ وام

عمدة عامل يك شايد و است2 كرده قرضش پرداخت براي پول درخواست قلندرانهاش
حÇقيقت پÇيوسته كه بوده زندگانياش سختي و تنگدستي حافظ شكستگي و خا كساري
به خود و ميافتاده تعارض در مالي فقر و عرفاني فقر است/ ميكرده گوشزد بدو را زندگي

است: داشته توجه تناقض اين
ماهي تا بود ماه از تو ملك دل كمترين اي بÇبخشند فÇقر سلطنت ا گرت
تورانشاهي مجلس و مسندخواجگي مÇده دست از زدن نÇدانÇي فقر دم تو

عطاي خود بهدست و ميكرد فراوان مخارج ايشان پذيرايي و ميهمانان و ديداركنندگان براي ابنفارض -3
نÇميپذيرفت چيزي كسي از و نشد ديده او از مال تحصيل در ظاهري سببجويي آنكه حال ميداد, بسيار

/(ê ص الديوان, ديباج¹ )

آسمان در دايم بوده3 تأمين معاشش وجه غيب> <خزانة از Gظاهر كه ابنفارض اما
روحÇانيترين و مكÇاشفهآميزترين در حÇافظ آنكÇه حال نيست زمين بر گويي و است

يافته): نجات آن از (ولو دارد ايام> <غم از بازنشاني غزلش
دادنÇد/// صÇÇفاتم تÇÇجلي جÇÇام از بÇÇاده كÇردند ذاتÇم پÇرتو شÇعشعة از بÇيخود ///
دادنÇد/// نÇÇجاتم ايÇÇام غÇÇم بÇÇند ز بÇود كÇÇه سحرخيزان انفاس و حافظ ///همت
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در اما اوست; زمان تاريخ صادق كنندة منعكس حافظ شعر كه است جهت همين به

ذ كÇاوتي عÇليرضا سÇايهها>, نÇمايش يÇا <خيالبازي رك: است/ الظل> <خيال تفصيل به اشاره جمله آن از -1
/28 ص ,13ìë اسفند ,12 شمارة سوم, سال فرهنگي, كيهان قرا گزلو,

اين البته نميكنيم/1 برخورد او روزگار نشان و مÔهر با مورد دو يكي جز ديوانابنفارض

اغتشاشات معلول ابنفارض عصر در درون دنياي و تصوف به رويكرد نفس كه هست

/ë شمارة ذيل يادداشتها, ,138 ص معارف, حبالهي>, شاعر فارض, <ابن رك: -2

است/2 بوده صليبي جنگهاي از مرحلهاي گرفتن ت شد و حكومتها انتقال و سياسي

لÇك و جميل بكل تستأنس االنس مقام Ôوح الر ل ص و اذا مينويسد: (ìåì (متوفي شيرازي بقلي روزبهان -3
قر¸ و والنسا¾ الطيب الثالث: دÔنيا كÔم Öنم ليَّ ا بب Ôج عليهالسالم: قال بذلك و /// ¹بطي ¹حÄرا كل و ن س ح صوت

/(28ì ص استانبول, ,1973 چاپ االرواح, (مشرب الصال¸>/ في عيني

بÇوي و سÇماع و تÇالوت از بوده,3 اس حس و زيباپرست حافظ چون نيز ابنفارض
آن طغيان هنگام نيل رود تماشاي به خاصي عالقة و ميبرده ت لذ طبيعي مناظر و خوش

است/ بوده ركناباد> <آب شيفتة حافظ همچنانكه است, داشته
قÇرار افسÇانههايي مÇحور سÇدهها طÇول در و مرگ از بعد دو هر ابنفارض و حافظ
افسانهها در ميبافند/ خود ه موردتوج محبوبو شخصيتهاي حول مردم عامة كه  گرفتهاند
مسÇجد بÇام پشت از كÇه است زنÇي دلباختة ابنفارض و است نبات> <شاخ عاشق حافظ

مÇع امÇوه ÔهÔلبÇق Çاشتعل ف بÇيت سÇطح وقÇف جميل¹ ̧ ا ر Öم ا رأي ف المسجد منار¸ صعد الفارض ابن ان قالÔي> -ê
الدكÇتور واالخÇالق, االدب في االسالمي ف التصو) احدالقضا¸>/ زوج¹ Öتكان ¸ رأ الم تلك نَّ ا يÔقال الهاÄمين,

حاشيه)/ 291 ص االول, الجز¾ مبارك, زكي

ê/افتاد او بر چشمش

/1êë و 1êê و 1å2 صص م), قمري(1897 131ê هند, كامپور العشاق, مجالس -ë

براي ادبي آثار تفسير و تعبير نوعي بهعنوان كه ë,اقعجيبمجالسالعش كتاب در
فÇرامÇوش هÇم شÇاعر دو اين است, برده نام رخ ساده مذكر معشوقان مشاهير از بسياري
يك عشÇق در را غÇزل ايÇن حÇافظ و بوده رويگر جوان يك عاشق ابنفارض نشدهاند:

است: سروده آهنگر نوجوان
آمÇيز/// رنگ الوضعو تÇق و دروغوعده شÇورانگÇيز وشÇÇيست لولي رمÇÇيدة دلم
پÇرهيز خÇÇرقة و تÇÇقوي جÇÇامة هÇÇزار بÇاد مÇاهرويان چÇÇا ك پÇÇيرهن فÇÇداي

افسانههاي چنين بافتن بههم انگيزة يا زمينه شاعر دو هر ديوان در كه دانست بايد
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تمايالت براي حجتي ميخواستهاند كه جنسي, بيماران يا سادهانديشان سوي از سخيف
الغÇر <معشوق از كه آنجا ابنفارض است/ داشته وجود باشند, داشته خودشان منحرف

كÇرده غÇريبي و عجيب تعبيرات شارح ,2å3 ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح الردف>/ ثقيل مهفهفا <اهواه -1
است/

مواليا يك او براي و بود پسري قصاب عاشق ابنفارض كه است آمده (127 ص ,3 (ج خلكان ابن وفيات در -2
نابلسي بكند/> را پوستم كه ميكند بادم دارد و كند تكهتكهام و ببرد را سرم <ميخواهد كه عبارت اين به سرود
نيز حافظ /(2å9 ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان است(شرح نامربوط بهنهايت كه نوشته مطلب اين بر خنكي شرح

است/ سروده شعر شيراز عاميانة لهجة به

و ميزند2 دم قصاب پسر عشق از سنايي همچون كه آنجا و ميكند1 ياد سرين> گران ميان
بهانه قصهپرداز كوتهانديشان دست به ميكند, ياد غزل در پسر> <شيرين از كه حافظ نيز

دادهاند/
شÇعر مشÇهورترين كÇه مÇيدانÇيم و ميزنند دم <باده> از شاعر دو هر اينكه جالب

مطلع: اين با اوست قصيدةخمرية ابنفارض
ÔرمÇالك قخلÇ Ôي ن ا بلÇق Çن م بÇÇها كÇÇرنا س ¹ÇدامÇÇ Ôم بيبÇÇ الح رÇÇك ذ ÇÇلي× ع ÇÇربنا ش

(و حÇافظ مÇعاصر كه همداني, علي سيد مير نامدار, شاعر و صوفي را قصيده اين و
افراد <قبول ميكند: معني چنين را <خمر> وي است, كرده شرح بوده, او) از مسنتر قدري
و استعدادات بهقدر را افعالي و صفاتي و ذاتي تجليات فيض دوام وجود, مراتب اعيان و
و شÇوق و <مÇعرفت بÇهمعني را <خÇمر> فÇارض, ابÇن ديگÇر شارح نابلسي, و قابليات>;

/êå ص همداني, علي سيد اشعار و آثار و احوال و ,1ëê ص ,2 ج الفارض, ابن ديوان شرح -3

نÇه مگر دانست/ ابنفارض شريك را حافظ ميتوان تعبير دو هر در ميگيرد/3 محبت>

-êيكنندÇÇم ر خمÇÇم آدم طÇÇينت آنÇÇجا گÇوي كÇÇاندر تسÇبيح مÇلك اي عشÇق مÇيخانة در بر

نÇÇبيد و گÇÇالب آغشÇÇتة مÇÇن وجÇÇود لÇÇود گÇب كÇه عÇود و نÇبيد و ربÇاب و چÇنگ نبود

عشق اينكه نه مگر و êكردهاند ر مخم عشق ميخانة در را آدم طينت هم حافظ نظر در اينكه

بÇود طÇÇاق جÇÇانان ابÇÇروي مÇÇرا چشÇÇم مÇÇنظر بركشند مينا طاق و سقفسبز آنكاين پيشاز -ë
ف عر Ôا ن ا ÔتÖبب Öح اف Hمخفي Gكنز ÔتÖنÔك <اني كه: است قدسي> <حديث مضمون خلقت, بر عشق بودن م مقد اين و

/< ف ر Öع Ôا Öيكل قÖل الخ Ôقتل خف

حافظ: ر تصو در اينكه نه مگر و ë?است خلقت بر م مقد
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افتاد جام در كه ساقيست رخ فروغ يك نمود همهعكسميونقشنگارينكه اين

حافظ: شعر اين كه انگاشت چنين نميشود آيا
مÇا مÇÇدام شÇÇرب لذت ز بÇÇيخبر اي ديÇدهايÇم يÇار رخ عكس پياله در ما

است: ابنفارض سرودة مطلعتاÄي¹الكبري از ديگري طرح
جÇلت الحسÇن عن من Hمحي كأسي و مÇقلتي ¹ÇÇراح الحب ا ميÇÇح سÇÇقتني

//////////////////
نشÇÇوتي موليÇÇش مÇÇن ال شÇÇماÄلها Çن م و قدحي عن استغينت بالحدق و

گويد: كه داشته بيت دو همين به نظر درگلشنراز شبستري محمود شيخ
خÇوارست بÇاده پÇا ك چشÇم پÇÇياله يارست روي جامش كه خور شرابي

ايÇن و كÇيست? معشوقه يا معشوق و چيست? باده اين كه ميكنند بحث قرنهاست
را كلمات اين بايد آيا حافظ/ هم و است مطرح ابنفارض اشعار تفسير تعبيرو در هم سÆال
معنا? بدان جايي در و معنا بدين جايي در يا باطني, معناي به يا گرفت ظاهري معناي در

ميگويد: حافظ وقتي فهميد? بايد چطور مورد اين در را مجاز و حقيقت آيا
وانمÇÇيكهدرآنÇجاستحقيقتنهمجازست مسÇتي ز خÇروشند و جÇوش در هÇمه مها Ôخ

كنيم? معني چگونه را شعر
سفالي ظرف و انگور آب همان لغوي اصطالح به <حقيقي> اطالق در خم> و <مي
ا كنون اما ميشود, تأويل و تعبير عرفاني معناي و مصطلح بر <مجازي> اطالق در و است
و زبÇان بر عرفاني فرهنگ است: تأملي قابل نكتة اين و نميرود كار به چنين عÔرف در
يعني بالغي علوم روشن بسيار اصطالح دو معناي حتي افكنده, سايه هم ما لغوي  كاربÔرد

است? افالطوني ديدگاه يك اين آيا است/ كرده معكوس را مجاز> و <حقيقت
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2åì و 2åë صÇص نÇفيسي, سÇعيد تأليÇف ايران/// در نثر و نظم تاريخ در را حافظ شارحان از تعدادي اسامي -1
/121 و 12å صص معارف, الهي>, حب شاعر فارض, <ابن رك: ابنفارض شارحان اسامي براي ببينيد/

مذاق طبق هريك كوشيدهاند ميرسند,1 تن دهها به كه حافظ, و ابنفارض شارحان
نمايند/ باز مستي و خمار و عاشقي و عشق حاالت بيان از را شاعر مراد خود

شويم, آن وارد نميخواهيم گفتار اين در ما و است االÐرا¾ معرك¹ كه است مبحثي اين
بÇيان را اسÇالمي فرهنگ به متعلق مشرب عارف بزرگ شاعر دو قياس قابل وجوه فقط
مÇجاز, و حÇقيقت و نÇياز و ناز سحرآميز يا شگفتانگيز درآميختن عالوهبر كه ميكنيم
و طÇباق و جناس دارند/ مشابهت هم بياني و بديع نازككاريهاي و صنعتگري در حتي
است/ شÇاعر دو عÇالقة مÇورد صÇنايع از التزام و تلميح و نظير مراعات و ايهام و اشتقاق
حÇافظ و ابنفارض شعر هماننديهاي از موسيقي دستگاههاي با انطباق و آهنگي خوش

العÇام¹ المÇصري¹ ¹Ãالهي النابلسي, عبدالغني تأليف الحÇجاز, و مصر و الشام بالد الي حل¹ الر في والمجاز الحقيق¹ رك: -2
بÇيغزل صÇوفيان <سÇماع حافظ: ديوان بر گلندام محمد مقدمة رك: نيز و ;28å و 197 صص ,198ì للكتاب,

نيافتي>/ رونق او ذوقآميز سخن بينقل ميپرستان مجلس و نشدي گرم او شورانگيز

راستين درد و شوق و سوز است2 داشته گرم را صوفيان مجالس قرنها دو هر شعر كه است
مشÇغول را ذهÇن كÇه ÇÇ هنرمندانÇه ريزه كاريهاي وراي از كه است چنان دو هر شعر در
افال ك و خا ك ميان را انسان و درميآورد بهاهتزاز را جان و برميانگيزد را دل ÇÇداشته

ميدهد/ سير

عÇرفان و فÇلسفه انÇجمن (انÇتشارات فارض ابن تÇاÄية شرح Ç الدراري مشارق در فرغاني سعيد سعيدالدين -3
/(8ë است>(ص بوده مالمت اهل مذهب به ميل را ابنفارض] ] ناظم شيخ ///> گويد: 1398ق) اسالمي,

است3 عادات و رسوم تخريب و مالمتگري شاعر دو مشترك وجوه جملة از باز و
<حق> اسم مظهر رسيدهو حقيقت به كه كسي ميشود: تعبير بهخراباتيگري عرفان در  كه

فارض: ابن گفتة به دارد? با ك چه گمراهي و گمرهان پرا كنده گوييهاي از است شده

است: گفته نيز و -ê
ت رجÇÇت لخÇÇيري الغÇÇيري و سÇÇÇواي فت خوÇÇت نÇÇفسي ان ال يÇÇدي هÇÇذي و

êخيفتيÇ Ôم ÔاللÇ الض أراجÇيف ÔونÇتك قي حقÇت ظÇلَّ الحÇق بÇاسم و كÇيف و

حافظ: قول به و
پÇيشم از نÇرود رنÇدي و مستي شيوة انÇديشم عيان دÇم سرزنش از من  گر
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بر خاليق امور است, عارف دو هر مشتركات از موحدانهاش معناي در جبريگري
اجÇرا ل ضÇÔم و هÇادي و ل ذÇÔم و ز عÇ Ôم قبيل از صفاتي حكمت و است جاري اسما¾ نشان

ميشود:
أجرت للحكم ات الذ وصف حكم¹ و امÇورهم تÇجري االسÇما¾ سÇم¹ علي

نباشد>/ بولهب گر بسوزد كرا <آتش گويد: حافظ كه چنان
فÇرهنگ ژرفانÇديش مÇتفكر دو هÇر تأ كيد مورد اديان وحدت عارفانة مضمون
مغان خرابات در بلكه نميانگارد, دور پر را ديرمغان تا صومعه راه حافظ است/ اسالمي
اعÇالم HريحÇص و مÇيكشد صÇومعهداران رخ بÇه را صليب و ناقوس و ميبيند خدا> <نور

ميدارد:
كنشت چه مسجد چه عشقست خانة جا همه مست چه و هشيار چه يارند طالب كس همه

محراب ا گر خداست/ دست ميگشايد يا ميبندد زنار كه <آن ميگويد: نيز ابنفارض
احÇبار و نÇيست بÇاطل انجيل وجود با نيز كليسا است, روشن قرآن تالوت نور به مسجد
سجده بت بر عبادت عنوان به كسي ا گر ميكنند/ مناجات خواندن تورات با شبها هم يهود
بتپرست بر ايرادگيري با كه كسي همان زيرا نيست, عصبيت روي از انكار جاي ميبرد
را سÇاله هÇزار آتش كÇه مÇجوسان است/ دنياپرست باطن در خود بسا ميكند خدا تنزيه

:38ë ص االلهي, والحب ابنالفارض رك: -1
حÇج¹ الف فÇي االخÇبار فÇي جÇا¾ انÇطفت كÇÇما مÇا و ÔجوسÇالم عبدالنار ان و ///
عÇÇÇÇقدني¹ يÇÇÇÇظهروا لم ان و سÇÇÇÇواي قÇصدهم كÇان ان و غÇيري قÇصدوا فÇما
بÇÇاالشع¹ الهÇÇدي فÇÇي فÇÇضلوا GارÇÇÇن ه فÇÇÇÇتوهمو مÇÇÇÇر¸ نÇÇÇÇوري رأضÇÇÇÇو¾

پنداشتهاند>/1 خدا> <نور را نار كه آنجاست از ميپرستند
خÇا ك زير ميجويدش زرتشت تÇÇÇابنا ك كه آتش آن سÇÇÇÇاقي بÇÇÇÇيا
دنÇياپرست چÇه و آتشپÇرست چÇه مست رنÇدان كÇيش در كÇه ده من به

عارفان بسياري (و ابنفارض و حافظ ميان باريكي تفاوت هم موارد اينگونه در اما
توحيد سلوك, و معرفت مراتب و طريق سير در كه است اين بر عرفا نظر هست/ ديگر)
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به نسبت خطاست مرحلهاي در Öصواب و باالتر مرحلة به نسبت است شرك مرحلهاي در
بعضي از اما بين>/ المقر ÔاتÃ سي االÑبرار Ôحسنات> زيرا كرد توبه بايد توبه از باالتر, مرحلة

بود: همزمان و توأم طور به حال دو هر صاحب ميشود كه برميآيد چنين حافظ ابيات
كÇنند هÇمان و همين عشق كوي به نشÇين گفتا صÇمد بÇا مشو پرست صنم  گفتم

گويد: نيز و -1
داشت زنÇÇار حÇÇلقة در مÇÇلك تسÇÇÇÇبيح ذ كÇÇÇÇر سÇير اطÇوار در كÇه خوش قلندر شيرين آن وقت

كنند1 مغان پير فتوي به عمل اين مذهبست گفت آيين نه خرقه و شراب  گفتم

مثل و است آورده ديگري قول از كه خود قول از نه را نظر اين كه ميشود مالحظه
و اتحاد و حلول اهل از را او حساب كه ميكنيم برخورد حافظ در ي خاص اعتدال با هميشه
امÇا مÇيكند/ جÇدا شكÇل> مÇلحد فعل ال دج <صوفيان خودش, بهتعبير يا اباحه و خ Ôتناس

/ê2 ص توحيديپور), (چاپ االنس نفحات -2

به معنوي> <قطب يا االرواح> <روح قول از بيخويشتني2 و غيبت حالت در ابنفارض
مÇهدورالدم را ج الÇح مÇنصور بÇن حسين آن از كمتر كه گشوده دهان گزافهآميز  كلماتي

است/ تاÄي¹الكبري در البته اين و ساخت,
و مÇصر, بÇخصوص اسÇالم, دنياي در آن از پس و هفتم قرن در ف تصو روح غلبة
شرع مسند صاحبان براي دنيوي دواعي و تشكيالت بدون معنوي دعاوي بودن بيضرر
بعضي براي حتي و نگيرند قرار جاني خطر در او پيروان و ابنفارض كه شد باعث عرف و
بعضي براي ديرباز از كه همچنان شود, تراشيده قبول قابل محملهاي او <متشابه>  كلمات

بيابند: توجيهي كوشيدهاند حافظ <متشابه>  كلمات

نÇظر بودي, واقع در خطا ا گر ///> است: نوشته مذكور بيت شرح در (9å8 (متوفي دواني جالل مال Âمث -3
همدان)/ غرب كتابخانة خطي نبودي>(نسخة نديده,پا ك را آن كه پير,

بÇاد3 پÇوشش خÇطا پا ك نظر بر آفرين نÇرفت صÇنع قÇلم بÇر خÇطا گÇفت ما پير

زيارتگاه قبرشان و شدند شناخته اوليا¾الله از دو هر مردم نظر در ابنفارض و حافظ
ميدانند: مقتدا را خود صدايبلند به تأ كيدو با ابنفارض زيرلبيو زمزمة با حافظ  گرديد/
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بود خواهد جهان رندان زيارتگه خواه كه چونگذريهمت تربتما برسر

Çري× ي شÇجاني Ñال أضÇحي× من و بعدي ÇÇن م و ÇÇبلي ق موا د قÇÇ ت لَّذينÇÇل قÇÇÔل

ري× الو ن ÖيÇÇ ب بÇÇصبابتي ثوا د حÇÇÇÇ ت و اسÇمعوا ولي دوا ÔتÇياقÇب و خذوا ني ع

هر ايران در ع تشي غلبة با اما بودهاند/ مذهب سني دو هر الظاهر علي اينكه جالب و

/ë7 ص ,2 ج اسالميه, چاپ المÆمنين, مجالس -1

(ص) پيغمبر خاندان به عارف شاعر دو هر خاص ارادت البته شدهاند/1 انگاشته شيعه دو
را (ع) علي ابنفارض هم و ميزند, قدم صدق به خاندان> <ره در حافظ هم است, مسلم

ميداند: پيغمبر علم وصايت مقام صاحب Hاختصاص
¹ الوصيÇÇب نÇÇÇاله علمÇÇÇÇب عÇÇÇÇليٌّ ÂÇمشك كان ما أويل بالت اوضح و

پÇيغمبر چÇرا پÇرسيدند: و ديÇدند خواب در مرگ از پس را ابنفارض كه آوردهاند
شود گفته آن وراي هرچه و است ستوده را پيغمبر خداوند گفت: نگفتهاي? مدح را (ص)
را زيÇر عÇاشقانة و لي تغز بيت كه بوده نقص اين رفع براي شايد بود/ خواهد تقصيرآميز

دانستهاند: (ص) پيغمبر به اشاره

/18ì ص ,1 ج ابنالفارض, ديوان شرح با شود مقايسه ;178 ص االلهي, والحب ابنالفارض -2

2 فتلطÇÇÇÇب يÇÇÇÇتها أد ¹رسالÇÇÇÇب ÃÇتني ج حÇبيبي Çن م سعد خت Ôا يا

القÇاب از الله> <حبيب و بود الله(ص) رسول داية ي¹> سعد <حليم¹ كه قرينه اين به
ميكنند: حافظ مشهور بيت از ايران در كه است تعبيري آن نظير اين و است, حضرت آن
شÇد س درÇم صÇد مسÃÇلهآموز غÇمزه به ننوشت خط نرفتو بهمكتب منكه نگار

براي كه ميباشد قرآن در پيغمبران داستانهاي به اشاره شاعر دو مشتركات از ديگر
ابÇنفارض مورد در و نيست ضروري حافظ از شواهد و امثله اراÄة زبان فارسي خوانندة
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و اوليÇن كÇه نÇمود ارجÇاع تاÄي¹الكبري× از متوالي بيت چندين به نمونه بهعنوان ميتوان
ميآوريم: را آن آخرين

السÇفين¹ فÇي قÇومه من نجا من به نجا قد و نوح الطوفان عال بذا ك
//////////////

راري/ الد مشارق اعالم به كنيد رجوع نيز و -1

بÇنفخ1¹ GيرÇط اعادالطÇين و شفي عÇدا وضÇح من و ابرا ا كمه من و
Ç عÇارفانه الت غزÇت زمÇينة در حÇافظ و ابÇنفارض شعر هواي و حال گذشته اينها از
اجمالي مرور يك در كه مصرعها, و ابيات بعضي به Âذي است/ يكديگر يادآور عاشقانه

ميافكنيم: نظري است, برانگيز تداعي بهوجهي و شد برگزيده
است: گفته آن مستي و خمر وصف در ابنفارض Ê

الحكÇم لك و HعÄطا Gعبد هر الد تري سÇاع¹ عÇمر لو و مÇنها سكÇر¸ فÇي و

است: سروده باب اين در حافظ
كنم ستاره بر حكم و فلك بر ناز بين كه مستي وقت ليك ميكدهام  گداي

گويد: معشوق به خطاب در ابنفارض Ê
بÇÇغنا كÇÇا ÇÇÇفاقتي ب ÇÇÇÇافتقاري ب ÇÇخضوعي ب ÇÇذلتي ب بÇÇانكساري

بÇه خÇطاب در ابÇنفارض بÇاز و كنيد>/ نياز شما نمايد ناز يار <چو است: گفته هم حافظ
گويد: معشوق

رضÇا كÇا فÇيه كÇان مÇا اختياري ف اخÇتبرني هÇوا ك في ÖÃت ش بما و

فرمايي>/ تو آنچه حكم انديشي تو آنچه <راي است: گفته حافظ و

گويد: پيمان استواري و عهد دوام در ابنفارض Ê
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غÇرامÇي والغرام وجدي وجدي و يحل ولم عهديلميحل عقديو و

است: سروده هم حافظ
تست نشÇانة و تÇو مÇهر بÇه خÇÇزانÇÇه در شوخي هر به دل نقد دهم كه نيم آن من

بÇود كÇه نشÇانست و مÇهر بدان مهر حقة بÇود كÇه هÇمانست اسÇرار مÇخزن  گوهر

كÇز <باليي است: سروده حافظ و منح¹> فهي محن¹ من بي حل ما <و گويد: ابنفارض Ê
گفتيم>/ مرحبا هزارش آيد حبيب

گويد: ابنفارض Ê
تي يÇÇشك انÇÇمك شكÇÇري له ÔعلتÇÇÇÇج بÇÇدا اذا نكÇÇ م الحب فÇÇي اذي  لÇÇÇفك

است: سروده هم حافظ
حكايت اين تو بشنو عشقي نكتهدان شكÇايت گر بÇا شكÇريست دلنوازم يار زان

گويد: ابنفارض Ê
بÇصيرتي عÇين ادرا ك عÇن دق بÇÇه Ôه ÔهدتÇش فÇيك Çن Öس Ôالح ورا¾ مÇعني و

است: حافظ از زير شعرهاي يادآور  كه
دارد آنÇي كÇه بÇاش آن طÇلعت بندة دارد مياني و مويي نيستكه شاهدآن

بود بينا نظر علم در كه گفت كسي اين حسنشناسيايدل بتانآنطلبار از

هÇÇم نÇÇيز آن و دارد ايÇÇن مÇÇا يÇÇار حسÇن ز بÇهتر آن مÇيگويند ايÇÇنكه
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شÇود صÇاحبنظر مÇردم طبع مقبول كسÇي تا ببايدكه حسن غير نكته بس

گويد: ابنفارض Ê
خÇتم¹ الف تÇال جÇÇمعي بÇÇمجموعه تÇال مÇن ذلك دون او ¹اعÇس فÇÇي و

است: سروده حافظ
روايت چÇارده بÇا بÇخوانÇي بÇر ز قÇرآن حافظ بسان خود فريادگر به رسد عشقت

است: سروده حافظ و /< لÔالك لي ع كÖمي Ôح و نÖدي Ôج الهوي× Ôفأهل ///> گويد: ابنفارض Ê
را>/ بيسامان من خوان سران شوريده <شاه

است: سروده حافظ و بتقييده///> تقل ال و الجمال باطالق ح صر <و گويد: ابنفارض Ê
دادنÇد ذاتÇم جÇلوة از خÇبر آنÇجا در جÇمال كه وصف آينة و من روي ازين بعد

گويد: ابنفارض Ê
¹ نÇÇج ÔيفÇÇط ÇÇه اومس كÇÇÇÇني, لقÇÇÇÇيل ها سم اÇب Ôحت رÇص و ? هوي× ت من قيل لو ف

است: سروده حافظ و
كيست? لبخندهزنانگفتكهديوانة زير بÇيتو حÇافظ ديÇÇوانÇة دل از آه  گÇÇفتم

حافظ ميباشد/ ابنفارض شايع مضامين از كه است الخيال> <طيف شاعر دو مقايسة قابل موارد ديگر از -1
سروده: چنين نيز

مست و لب خندان و كرده خوي و آشفته زلف
گويد: كه آنجا تا

هست? خوابت من شوريدة عاشق اي  گفت
و مطبوع تكلف(يا و فطرت ميان كه داده نظر چنين ابنفارض شعر مورد در مبارك زكي دكتر اينكه اخير نكتة

داشت/ ميتوان قضاوتي چنين نيز حافظ شعر مورد در /(291 ص (پيشگفته, است نوسان در مصنوع)

ميتوان بيشتر وقت صرف با البته كه ديوان,1 دو همانند عناصر و فضا است چنين
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فÇارض, ابÇن از شÇعري بÇا را گÇفتار يÇافت/ دو آن در مÇنطبقتري و بهتر شواهد و امثله
ميبريم: پايان به حافظ از آن مشابه و است, قرآني آية از اقتباس  كه

اهÇÇلي Ôرت بشÇÇÇف ليÇÇÇÇال GارÇÇن يÇÇالح فÇÇي آنست
لعÇÇÇلي دايÇÇÇÇ Ôه ÖدÇÇÇÇاج لي علÇÇ ف امكÇÇÇثوا قÇÇÇÇلت

است: سروده حافظ و
سبÇق هابÇÇشب آت لك لي علÇÇ ف هÇ ب آنست و ورالط ن م Ôرقالب ع مل
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الديÇن جÇالل سÇيد مÇقدمه: الهوتي, حسن تعليق: و ترجمه نيكلسون, آلن رينولد مولوي, معنوي مثنوي شرح #
ص, 2322 + يازده و صد دفتر, شش ,137ê تهران, اول: چاپ فرهنگي, و علمي انتشارات شركت آشتياني,

است/ شده چاپ 137ë تير و خرداد آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين وزيري/

ترجمهشرحمثنوينيكلسون# بر آشتياني استاد درمقدمة سيري

يكي و اسالم و ايران عرفاني متون بااهميتترين و بزرگترين از يكي مولوي مثنوي

و كÇالم و فÇلسفه و عÇرفان عÇصارة كÇه است بشري فرهنگ ارزشمند كتابهاي معدود از
تعبيرات رساترين و تمثيالت شيرينترين و اشعار گيراترين قالب در را اسالمي معارف
بÇر برآيÇد عهدهاش از و بتواند ا گر كسي كه نميشود باعث اين البته است/ كرده عرضه

است/ نبوده معصوم مولوي حال هر به چون نكند, انتقاد مثنوي
بÇه يعني است/ بوده عاشقانه و خاص موردتوجه آمده پديد كه روزي از كتاب اين
و سروده بيشتر يا كمتر يا بيت صد يا بيت پنجاه مولوي شب هر يا هرروز كه ترتيب همان
يا سينهها در ميخوانده, ارادتمندانش ديگر و چلبي حسامالدين براي خاصان مجلس در

است/ ميشده ثبت كاغذ روي
و ديده را بزرگي رجال و بوده مطالعه اهل و خوانده درس و دانشمند مردي مولوي
ساده زبانش ميكوشيد گرچه لذا است/ بوده خانوادگي تدريس و ارشاد سنت, يك حامل
و داشته مشكالتي ومثنوي عالمانه است بياني روم ي مال بيان ناخواه خواه هم باز باشد,
كوشيدهاند فيلسوف و صوفي و عارف و اديب و درشت و ريز شارحان قرنها طي كه دارد
مÇنفي جÇهت از كÇه داشته هم دشمناني كتاب اين آنكه ضمن بگشايند/ را مشكالت آن
اين بدهند/ جواب نيز را اشكاالت آن ميبايست مولوي معتقدان و زدهاند قلم آن دربارة
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بهويژه هست; و بوده مهمي مبحث ديرباز از شناسي مولوي كردنمثنويو شرح كه است
و يكÇصد از بيش Hمجموع و شدهاند وارد مبحث اين در نيز مستشرقان اخير قرن در  كه

است/ شده نوشته برمثنوي مختلف زبانهاي به شرح پنجاه
شÇرح و داده تÇرتيب ازمثنوي مشهوري تصحيح كه ÇÇ دانشمند مستشرقان از يكي
اين صرف را خود پربار عمر از سال بيست كه است نيكلسون ÇÇ نوشته آن بر  گرانسنگي
ÇÇ كردهاند نقل كه طور آن ÇÇ فروزانفر بديعالزمان همچون فاضلي مولويشناس كردو  كار
شÇود/ ترجمه فارسي به مولوي برمثنوي نيكلسون شرح كه بود اين آرزوهايش از يكي
پرمايه مقدمه با و گرفته صورت اهليت و عالقه صاحب مترجمي همت به كار اين اينك

است/ آمده بازار به آشتياني جاللالدين سيد عالمه استاد از
كÇه است كÇاري ايÇن نÇميپردازم, نÇيكلسون شرحمثنوي به گفتار اين در اينجانب
رويشرح Hمشخص كه بپردازند كار بدان كساني كه بهتر چه و گيرد صورت بايد جدا گانه
عالمانه مقدمة ميگيرد, قرار اشاره مورد گفتار اين در آنچه ميكنند/ يا كردهاند مثنويكار

در نكÇات بÇعضي ديÇدم دريغ و خواندم مكرر و ت لذ با كه است آشتياني استاد عميق و
نياورم/ قلم به آن حاشية

كنم ياد ها Ôس صدوقي منوچهر جناب معرفت, صاحب دانشور از است خوب اينجا در
و ابنعربي انديشة محتمل ارتباط مقايسهو در داشتيم صحبتي ايشان با پيش سال چند  كه
اين روي اينجانب ميكردند پيشنهاد دارند ناچيز اين به كه ظني حسن با ايشان و مولوي,
و كرده حل را مشكل اين اسالمي فلسفة و عرفان بينظير متخصص ا كنون كنم/ كار مطلب
برشرحمثنوي كه مقدمهاي در Gكرار كه چنان برداشتهاند; محققان پاي پيش از را مانع اين
ابÇن =) ا كÇبر شيخ از مولوي تأثر اينكه بر دارند تصريح ميخوانيم نوشتهاند, نيكلسون
است نÇنوشته ا كبر شيخ قواعد براساس را مثنوي مولوي و است نادرست گماني عربي)

پنج)/ و نود و سه و نود (ص
ابنعربي مذاق شارحانمثنويبر از بسياري چون كه است ر مقد دخل يك رفع اين
محيالدين مقاالت و مقوالت بر حمل را مولوي بيانات و بودند او مكتب شا گردان از و
است/ شÇنيدني علمي قاطع فتواي يك بهعنوان آشتياني استاد از سخن اين لذا  كردهاند
و است ابنعربي از مستقل مولوي انديشة كه كردهاند نياشاره درسر نيز زرينكوب دكتر
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وفتوح مغربي محمد بر تعريضهايي تبريزي, شمس مرشدش و مراد حتي و مولوي اينكه
مكتب دو اين ديدگاه دستكم كه باشد مطلب اين مÆيد ميتواند آوردهاند, زبان مكيبر

تعريض آن نيش بلكه نكنيم, تلقي خصمانه را تعريضها آن است بهتر هرچند دارد/ فرق
از فÇروش خربزه نزد كسي كه چنان بدانيم/ اعتراضكننده و سÆالكننده شخص متوجه را
هندوانه نه و است بخر خربزه نه او كه بداند فروش خربزه و كند ستايش فروش هندوانه

بدهد/ فحش را فروش هندوانه و بخر هندوانه لذا و بخر,
كه است مثالهايي نظير بگويم بايد بينگارند, نامناسب Hاحيان را ثل م و مثال اين ا گر
بÇايزيد صÇدق و ايÇمان بÇراي پنجممثنوي دفتر در كه مثالي مانند ميآورد/ مولوي خود
ميكرده تعريف مولوي نزد او از كسي شمس شدن كشته از بعد روزي نيز و است/ آورده
مÇيگويد: مÇولوي كنيم/ استفاده نرسيديم ايشان خدمت به كه است ميخورده افسوس و
اين است!> آويزان شمس هزار او موي هر از كه ميبيني را كسي نديدي را شمس <ا گر
كني استفاده ميخواهي تو ا گر كه است شخص آن جواب بلكه نيست, شمس به تعريض

بسمالله!
يÇا نÇيست, خÇصمانه ابÇنعربي بÇر مÇولوي و شمس تعريضهاي بگويم ميخواهم
اينكه و ميدهد نشان را طريقه دو تباين يا تخالف حال هر به ولي نباشد/ خصمانه ميتواند
و عالمانه خرد از اين ميكردهاند, رعايت را يكديگر حرمت قونوي صدرالدين و مولوي
يكي مشربشان اينكه نه ميكند, حكايت دو هر رسيدگي و پختگي و عارفانه صدر سعة

است/
مكتب از Gا كثر نيز حافظ عرفاني شارحان اينكه آن و بروم جزÄي حاشيهاي اينجا در
ايÇنجانب كنند/ شرح مكتب آن مشرب براساس را حافظ كوشيدهاند و بودهاند ابنعربي

كÇتاب در نÇيز و 13ì7 شÇهريور Ç مÇرداد شÇمارة دانش, نشÇر مÇجلة در نخست ابنفارض> و <حافظ مقالة -1
نخستين كه بدانيد است جالب و است عربي متصوف شاعر بزرگترين ابنفارض است/ شده منتشر حاضر,
بÇه شÇرح ايÇن است/ بÇوده فرغاني سيفالدين براي قونوي صدرالدين فارسي تقريرات او ديوان بر شرح

است/ شده چاپ ق, 1398 سال در آشتياني, استاد همت

و <حÇافظ و ابÇنفارض>1 و <حÇافظ مÇقالة در ديÇدگاه ايÇن بÇودن نÇادرست به Gاختصار

كÇتاب در نÇيز و 13ì7 دي Ç آذر شمارة دانش نشر مجلة در نخست عارف> حافظ و شاعر <ابنعربي مقالة -2
است/ شده منتشر حاضر

كردهام/ اشاره ابنعربي>2
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خواهد روشن خواننده براي اينجانب گمان به صحيح ديدگاه حاضر, گفتار دنبالة در
شد/

اما نميشويم, تصوف و عرفان تحوالت تاريخ را¾ Ðمعرك¹اال مبحث وارد اينجا در ما
و ابÇنعربي بÇهوسيلة آنكه از پيش علمي عرفان يا نظري عرفان كه دانست بايد Áاجما
غزالي و ترمذي حكيم تا گرفته جنيد و ج حال از ايران عرفاي بين گردد, تنظيم او شارحان
فيلسوفاني حتي و شيرازي روزبهان و عبدالله خواجه و عينالقضات و تبريزي بابافرج و
سهروردي همچنين او)و عرفانية رساالت عاشراشاراتو تاسعو نمط (در سينا ابن چون

است/ بوده مطرح مقتول
بÇه دادن پÇاسخ مكÇيه درفÇتوحات محيالديÇن مهم كارهاي از يكي اينكه نه مگر
و هفتاد صفحة آشتياني استاد مقالة (حاشية است? واليت دربارة ترمذي حكيم سÆالهاي

نه)/
شبستري محمود بياورم/ ديگر نمونة يك خواننده ذهن تقريب و استبعاد رفع براي
از ايراني عرفان تأثير تحت خود ÇÇ است بوده محيالدين مكتب تأثير تحت Hمسلم كه ÇÇ
كÇلماتي و ياد او از خود آثار در چنانكه هست; نيز ششم) (قرن تبريزي بابافرج طريق
Gظاهر و را بابافرج خود ÇÇ ميرسد بدو بسيار سلسلههاي كه ÇÇ كبري نجمالدين ميكند/ نقل
از چه و پدرش طريق از (چه رسيده مولوي به كه عرفاني است/ بوده ديده هم را روزبهان
سÇنت همچنانكه است/ ايراني عرفان شمس) طريق از چه و ترمذي برهانالدين طريق

انÇعكاس تنها فارسي صوفيانة شعر نوشته, الحكم فصوص بر مقدمه در عفيفي ابوالعال¾ آنچه برخالف -1
اشÇارة طÇبق است/ بÇوده ايراني عرفان از متأثر قوي بهاحتمال ابنعربي خود بلكه نيست; ابنعربي معاني
در را نمونه يك است/ ميدانسته نيز فارسي بسا چه ابنعربي (ìåص)شمس شكوه مقدمة در آشتياني استاد

ببينيد/ دانشگاهي) نشر مركز êìì(چاپ ص عربي, ابن ال×هي¹ التجليات

به ربطي عطار) و سنايي (يعني مولوي از پيش آن مهم شاخص دو و فارسي1 عرفاني شعر
طÇريق از را مÇحيالديÇن بتوان عكس به شايد است/ بوده او بر مقدم و ندارد محيالدين
ايÇران عرفان تأثير تحت مغول) سپس و غز حمالت از (فراريان ايران از مهاجر عرفاي
انگÇاشت, عÇنه مفروغ بايد ا كنون آنچه كشيد/ درازا به اينباره در سخن باري انگاشت/
در آشتياني استاد گواهي و است ابنعربي از مستقل مولوي عرفاني مكتب كه است همين
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برداشتي چنين درمولوينامه نيز همايي مرحوم دارم ياد به كه آنجا تا است/ بس باب اين
هÇم مÇقاله اين موردنياز و كنم, مالحظه كه نيست دسترس در ا كنون كتاب آن اما دارد,

نيست/
فلسفي عرفاني محقق يك جهت از و است بوده مهم كه را عنوان چند آشتياني استاد
مسÃلة يكي كردهاند/ مطرح Hعميق بداند آن دربارة را مولوي نظرگاه كه دارد اهميت شيعي
كيف را. زيد صباحي پيغمبر < گفت (زيد)درمثنوي: حارثه حكايت استو يقين مراتب
در علي حضرت آنچنانكه خدا, قلبي رÅيت مسÃلة به آنجا از و باصفا>/ رفيق اي اصبحت
بايد را آن تفصيل كه نه) و سي تا سه و (سي پرداختهاند است, فرموده <ذعلب> حديث
ميگويد: كه آنجا در زيد يا حارثه كه است اين دارم اينجانب كه حاشيهاي اينجا در خواند/
الي انÇظر كأني ///> ميگويد كه آنجا و است اليقين علم مرحلة در موقنا> مÆمنا <اصبحت
عÇين از حكايت النار///> اهل الي انظر كاني و الجن¹/// اهل الي انظر كاني و ربي/// عرش
از كÇه آنÇجا و بس!> كÇه يÇعني مÇصطفي, گÇزيدش <لب كه اينجاست و مينمايد اليقين

است/ اليقين حق طلب در گردد او روزي شهادت كه فرمايد دعا ميخواهد حضرت
اطالق/// به متصف واليت بعد)/ به پنج و (چهل درمثنوياست واليت ديگر, بحث
حضرت وجود به است خلقي جهت نبوت چون دارد/ اوليا¾ و االنبيا خاتم به اختصاص
<واليت پÇنجاه)/ و نÇه و (چÇهل است داÇÄمي است حقي جهت واليت چون و شد ختم
مربوط كرده اشاره مولوي آنچه و دارد فرق ديه> محم مقيدة <واليت با ديه> محم ه خاص

است: اخير به
است داÇÄم آزمÇايش قÇيامت تÇا است قاÄم وليي دوري هر به پس
خواهازنسلعمرخواهيعلياست است ولي آن قاÄم حي امام ///پس

گفته: هم ديگر جاي كه است نوعي> <مهدي به مولوي نظر درحقيقت
عÇÇما در دوربÇÇÇيني اطÇÇÇÇنش از ما ليك ا كنون هست سليمان هم

حق ي تاحد و نداشته را جامي تعجبانگيز تعصب مولوي گفت بايد خالصه بهطور
است/ كرده ادا را واليت



عرفانيات 274

متعصب تسنن در ميدانيد كه ÇÇ دهلوي الله ولي شاه كه كنم اشاره نيست بد اينجا در
ميداند/ اقطاب را اثناعشر اÄمة ÇÇ بود

در مÇفصلي تÇحقيق از پس بعد) به (پنجاه مولوي نظر از كثرت و وحدت بحث در
مردود را صرف <تنزيه مولوي كه رسيدهاند آنجا به باالخره مالصدرا, و محيالدين مباني
مÇطابق ايÇن ميدانÇيم و (شصت) ندارد> گرايش Hمطلق نيز صرف تشبيه به و ميشمرده

هفت)/ و (شصت است كرده درفصوصبيان كه است ابنعربي مشرب
نبود. تقاضامان و نبوديم ما ميشود: نزديك ابنعربي به مولوي هم ايجاد مسÃلة در
عÇلم بÇه ظÇهور و تÇنزل از قÇبل اعيان ثابته, اعيان يعني <ما ميشنود/ ما نا گفتة تو لطف
تÇقاضاي هستي عالم در دعا و استدعا و خواهش اولين بود/// آرميده عدم در تفصيلي///
اسم به و ميشنيد/// را آنها دعاي السميع اسم به حق و بود خود آثار اظهار جهت اسما¾

يك)/ و شصت و (شصت داد> خارجي وجود را اعيان كÔن كلمة با و المتكلم
ميشويم: دعا مسÃلة وارد اينجا از

دعÇا ايشÇان بÇر در بÇÇاشد زاوليÇا كÇÇفر مÇيشناسم گÇÇروهي يك

بÇاب فÇتح او/ جمع مقام از نيز فاعلي لسان و است حق جانب از دعا قابلي <جهات
را آنها نداي حق و كردند ظهور طلب حق از كه الهيه اسماي به است مستند اجابت ادعيهو
ظÇهور بÇه خفا مقام از را آنها اقدس/// فيض به و داد جواب آنها به متكلم اسم به و شنيد

نه)/ و شصت و هشت و (شصت آورد>
و طÇلب, جÇهت را خÇود بندگان است تعالي حق واداشتن الهيه عطاياي امهات <از

(هفتاد)/ است> الهي جمع مقام از طلب اصل مانند نيز قبول آنكه عجب
زتو هم اجابت تو از دعا اي

ما كه گفته را لبيك او بلكه بدهد, جواب لبيك او و بگوييم رب يا ما كه نيست اين
ميشويم: گفتن يارب به موفق

لبيكهاست/ تو رب يا هر زير



275 نيكلسون مثنوي شرح ترجمه بر آشتياني استاد مقدمة در سيري

مطلوب دعا اجابت موسم از قبل و عجولند حق از خويش مراد درخواستن <بعضي
كه دارد تحقق اموري وجود/// غيب در كه ميدانند ديگر بعضي ميكنند,/// طلب را خود
ظاهر احتياط سبيل بر خاشع عبد از دعا و سÆال اين نميشود/// نازل تضرع و سÆال بدون

دو)/ و (هفتاد ميشود>
عالم خود استعداد به حق عطية و دعا قبول بر صنفي صنفند: دو نيز حضور ارباب>
خÇود طÇلب و خÇواهش قبول به عالم استعداد, به علم طريق از ديگر صنف و ميشوند,

دو)/ و (هفتاد ميشوند>
مÇنظور نÇميكنند/// طلب را غيرحق و رسيدهاند اخالص كامل مرتبة به كه < كساني
قÇول بÇه سه)/ و (هفتاد فرموده> طلب به امر را بندگان كه است حق اطاعت دعا از اينان

سناÄي:
بÇÇودي? را كÇÇه او نÇÇام هÇÇÇرة ز نÇÇفرمودي ا گÇÇÇÇر اذ كÇÇÇÇروني

باشد, خلوص روي از ا گر درهرحال سكوت,و استوگاه سÆال اقتضايحال  گاهي
(هفتاد است همدوش لبيك با حال هر در نشود, Âاص و دير چه و شود مستجاب زود چه

چهار)/ و هفتاد و سه و
با گفتگو چون نشود; چه بشودو اجابت چه است, مطلوب دعا خود اينجانب گمان به

است/ محبوب
<قلم> بر مقدم را حضرت آن نور مولوي كه است محمديه> <حقيقت ديگر مسÃلة
ميباشد/ اول صادر تحقيق اهل نظر به است اول عقل ديگرش نام كه لكي م يا قلم ميداند/

ريب بÇيهيچ او پÇا ك نÇور بÇود غيب جيب از برون شد اول آنكه
قÇلم و لوح و كÇرسي پÇيدا رقÇم گشت زد مÇطلق نور آن آن از بعد

االبÇدي> الداÇÄم والنشأ االزلي الحÇادث <االنسÇان را محمديه> <حقيقت ابنعربي,
السابقون>: االÐخرون <نحن است: شده وارد هم نبوي حديث در هشت)/ (هفتادو مينامد

افÇتادهام جÇد دÇج مÇعني بÇه مÇن زادهام آدم ز مÇن صÇورت به  گر
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(سÇابقة بÇرميخوريم قÇديم> <انسÇان بÇه هÇم مانويان و گنوسيان اصطالح در البته
ماسينيون لوÄي كتاباالنسانالكاملفياالسالم در بخواهد كسي ا گر را مطالب اينگونه

ببيند)/

والمÇع بر دو), و (هشتاد دارد فرق آن دنيوي و صوري تعين با كه كامل انسان اين
حجت از خالي نميتواند زمين ميگويد شيعه كه است استوهمان حا كم جهاني  كونيدو

باشد/
تÇلة در گÇرفتار حالج مينويسند: آشتياني استاد ميرسيم/ حالج موضوع به ا كنون
در يÇعني است/ ذاتي تجلي مقام به وي تحقق عدم از ناشي او شطح و شد/// نفس شيطان
تمرد توجيه و شيطان به او اعتقاد و مسيح حضرت در او غلو شد/// متوقف اسماÄي تجلي
و (هشÇتاد)/ است نشده قلع او در (خفي) شرك مادة كه/// دارد آن بر داللت هم شيطان

فÇرامÇوش نÇبايد قديم ايراني حكمت مقوالت نيز و مانوي و مسيحي گنوسيان مقوالت از را حالج تأثر -1
تأمل قابل بسيار نيز او با نوبختي خاندان طرفيت و حالج سوي از بابيت دعوي Hضمن ماسينيون)/ (رك:  كرد

بودهاند/ مخالف عباسيان خالفت با نوبختيان هم و حالج هم آنكه با است;

به حلول نسبت اما ميدهد,1 تثليث بوي ناسوته///> اظهر من <سبحان حالج معروف شعر
دو)/ و (هشتاد نيست وارد او

و ميزد, سر شطح وي از لذا بود, مانده گرفتار ممدوح) (نه مذموم تلوين در حالج
و (هشتاد نرسيد ذاتي تجلي مقام به ليكن ميشد, حاصل وضع اين از عبور گاهي او براي

كهالحالاليدوم/ شش)
در ميشود/ منقسم ظلمانيه و انيه نور به لذا است/ مظاهر و قوابل تابع حق <تجليات
استكمال قبول اسفل ملكوت و شيطانيه خواستههاي و نفسانيه مشتهيات ظلماني/// تجلي
تÇجلي در حركت است>/ بسته جبروت و اعلي ملكوت بر عروج راه و مينمايد ترقي و
بÇر حكÇم باشد داشته را دو هر مظهر ا گر و است طولي نوري تجلي در و دوري ظلماني
آورده قلم بر آنكه بدون محترم نويسندة بدينگونه هفت)/ و (هشتاد است غالب جهت

نپذيرفتهاند/ گفته حالج دربارة مولوي را آنچه باشند,
بÇرست و الحÇق انÇا منصوري پست گفت گشت الحÇق انا فرعوني  گفت
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ثÇابت عÇين هÇر > كÇه معني بدين است, گفته قدر سر مبحث در ابنعربي آنچه اما
است مظهر آن بر حا كم اسم به مستند كه خود افعال اظهار در حق) ري دق علمي (صورت
در و است/// ذاتÇي مÇا¾/// بÇر بÇرودت و نار بر حرارت بترت چه قدر, سر به برميگردد
والفضه///>/ الذهب كمعادن معادن والناس مقدرتان/// والشقاو¸ <السعاد¸ كه آمده روايات
است/ نزديك ÇÇ است بيت اهل مذهب كه ÇÇ بيناالمرين امر به مولوي مذاق باب اين در

ميكند: رد را قدر و جبر چه
است مÇنكر را خÇود حس جÇبري زانكه است رسÇواتÇر قÇÇدر از جÇÇبر خÇÇرد در

هم كالمي هم است كهمثنويكتابي بيفزايم Hتوضيح ÇÇ مقاله اين نويسندة ÇÇ بنده البته
پÇافشاري جبر روي نميتواند ديني عقايد اثباتكنندة و متكلم حيث به مولوي عرفاني/

ميكوبد: را جبري دندانشكن داليل و قانعكننده تمثيالت با بلكه  كند,
صÇنم اي است اخÇÇتيار دليÇÇل ايÇÇن كÇنم آن يÇا كÇنم ايÇن گÇويي ايÇÇنكه

عÇلي(ع) قÇول از آنچه بگذرد, جبر از نميتواند صوفي و عارف يك عنوان به اما
است: مشهور سروده ملجم ابن به خطاب

تÇو ز نÇميدانÇم مÇن را ايÇÇن زانكÇÇه زتÇو جÇانم در نÇيست بÇÔغضي هÇÇيچ
دق و عنÇط حÇق آلت بÇر زنÇم چون حÇق دست فÇÇاعل تÇÇو حÇÇقي آلت

است: داده هم را مقدر اشكال جواب اشعار اين دنبال به مولوي
است خفي سر و حق از هم آن  گفتاوپساينقصاصازبÇهرچÇيست? گفت
احد او لطف در و قهرست در زانكه خÇود فÇعل بÇر رسÇد را او اعÇÇتراض
كÇÇند نÇÇيكو را گشÇÇته شكسÇÇته آن بشكÇÇÇند او ا گÇÇÇÇر را خÇÇÇÇود آلت

پي واثباتهاي نفي همين تكامل ناموس كه ميشود ديالكتيكي بحث يك وارد بعد
است: پي در
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فÇناست انÇدر بÇÇقا را شÇÇهيدان مÇÇر نÇÇÇقصهاست درون زيÇÇÇÇادتها پس
فÇضل افÇزاÇÄيد و ست Ôر انسÇان حÇلق عÇدل به شد بريده چون حيوان حلق

است: ديگري جبر خود نيست, اختيار بر دليل قصاص بنابراين,
حÇيات آمÇد القÇصاص في نگفتي يا جÇنات بÇر او قÇصاص نفرمودي  گر
زنÇد تÇيغي حÇÇق حكÇÇم اسÇÇير بÇÇر زخÇود او تÇا بÇÔدي هÇره ز را كÇه خود
بÇود تÇÇقدير ÇÇخرة Ôس كشÇÇنده گشÇود كÇÇان را چشÇمش كه هر داند زانكه
بÇدان خÇود جزÇع حكÇم, دام يشÇÇپ بÇدان بÇر زن كÇم طÇعنه و بÇترس تÇو

گÇذشته كلمه اين از رندانه حافظ ميرسد/ ر قد سر همان به آخرش هم مولوي يعني
است:

ر) كهبهرويكهشدمعاشقوازبويكهمست? دق) قضا سر از آ گهي دهمت تا بده مي

كشÇم در پÇيمانه دو كÇه بگÇويمت آنگه بگÇو سÇخن يك ازل عÇهد رÇس ز  گفتي
مÇهوشم جÇوانÇان عشÇÇق اسÇÇير حÇÇالي سÇفر ايÇÇن در امÇÇا بÇÇهشتيام آدم مÇÇن

شود يادآوري كه بود جهت اين از كشيد, درازا به سخن كمي قدر و جبر دربارة اينكه
آيات جمع بايد نيز قرآن در كه همچنان است/ شده تأ كيد مسÃله وجه دو هر درمثنويبر
درسوانحمÇولوي است/ قÇبول قابل و درك قابل خود پلة در كدام هر و گرفت نظر در را
بÇحث مسÃÇله ايÇن بÇه راجÇع مÇيكند, نگÇاه متكلم عنوان به را مولوي كه نعماني) (شبلي

است/ شده مستوفي
سادهترين به را عرفاني مساÄل <غامضترين كه است مولوي صدر شرح آخر بحث
مطلب اين نه)/ و (هشتاد ميكند> بيان عامه فهم درخور و ميپوشاند سخن لباس صورت
اين به را مشكل مساÄل اين چطور شما گفت: مولوي به قونوي صدرالدين كه است مشهور
مشكÇل چرا را ساده مساÄل اين شما درشگفتم من داد: جواب مولوي ميگوييد? سادگي
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است/ ممتنع و سهل هم روي الواقعمثنويبر في دو)/ و (سي ميسازيد?
اينكه و (نود) ميگويد طامات شطحو درمثنويكمتر مولوي كه كردهاند تأ كيد استاد
االيمان حقيق¹ به موالنا بلوغ و آرامش زمان ومثنويدر دانستهاند, شعرا اشعر را او بعضي
از و تمكين به تلوين از احوال انقالب دوران از حا كي غزليات آنكه حال شده, سروده

(نود)/ است تلوين به تمكين
و است روشÇن <مÇولوي سÇمناني: عÇال¾الدوله گÇفتة بÇه كÇه است جÇهت همين از
امÇا ميشمردهاند, نجس حتي و ميكردهاند نفي را قشريونمثنوي آنكه با و اميدبخش>/
خÇود كÇالم بÇه رونÇقي و جسÇته سÇود تÇعبيراتش و بÇيانات از خود فهم حد در آنان هم

ميبخشيدهاند/
فسÇون زان سÇليمي بÇر تا دمد در دون مرد بدزدد درويشان حرف

باال است, شده منتشر آن از بزرگ بسيار شرح دو سال همين طي كه بهمثنوي توجه
و بÇاز چشم با ولي خواند, مكرر و خواند بايد را ميدهد/مثنوي نشان را عموم فهم رفتن

جمع/ حواس
مستقيم/ صراط الي يشا¾ من يهدي والله
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,137ë انÇصاريان, انÇتشارات قم, يزدي, مدرسي جواد سيد يزدي, مصاليي ا كبر علي ميرزا مثنوي/ بر نقدي #
است/ رسيده چاپ به ê9 شمارة آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين وزيري/ ص, ì38

برنقديبرمثنوي# نقدي

قسمت ميشود: تشكيل قسمت دو از گذشت, نظر از Gاخير  كتابنقديبرمثنويكه
پنجاه از بيش در دوم قسمت و مدرسي جواد سيد آقاي قلم به صفحه پانصد از بيش در اول
انصاري) مرتضي شيخ شا گردان (از يزدي مصاليي عليا كبر ميرزا مرحوم قلم به صفحه
به دوم قسمت كه فرق اين با دوم, قسمت بر است شرح واقع در كتاب اول قسمت است/
كÇوشيده اول قسمت در و است عال¾الدوله) چاپ روي از ) اشعارمثنوي بعضي ترتيب
مÇصاليي مÇرحÇوم كه همانهاست مطالب عمدة ولي شود, طبقهبندي موضوعات كه شده
رساله دو هر مÆلفان كه كنم عرض نيز را اين است/ نوشته كوتاهتر) رسالة (مÆلف يزدي
گÇونه ايÇن بÇا مÇتناسب لحÇن گÇرچÇه بكÇنند علمي بحث كردهاند سعي خود توان حد در
قرين جا همه Hمسلم بكنند, علمي بحث كردهاند سعي اينكه اما است/ گزنده رديهنويسيها
را مÇثلمÇثنوي اهÇميت با كتاب يك بخواهد كسي وقتي كه است طبيعي و نيست توفيق

شد/ خواهد دچار تكلف به ناچار به كند, رد به كلي
است: گفته مولوي گفتند كسي به كه آوردهاند است/ جالب حكايت يك نقل Hمقدمت
رسيد مولوي به خبر داد/ مولوي به زشتي دشنام كس آن يكيام>, ملت دو و هفتاد با <من

يكيام>/ ميگويد كه هم همين <با  گفت:
كÇه كرده استفاده زننده كلمات از گاه درديوانشمس هم درمثنوي هم خود مولوي
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هر به نيست, خالي متكلم بالغت نوعي از داردو مقام با تناسب Hدرمثنوياستغالب آنچه
نباشد/ عجب گيرند پيش در شيوه همان ا گر هم ناقدان حال

كمابيش تنقيد و انتقاد و نقد اينگونه حال هر به اينكه به نظر و مطلب اهميت به نظر
و مولوي بامثنويو هم كه كمي آشنايي به نظر و دارد, وجود ما جامعة نوشتار و گفتار در
مرحوم شيوة همان از يعني ميزنيم; ورقي Áاجما را كتاب دارم, انتقاد و نقد موضوع با هم
اميد ميگذرانيم/ نظر از را مÆلف نظريات عصارة توان درحد و ميكنيم استفاده مصاليي
جÇهت در باري ما, گذشتة مهم فرهنگي آثار شناختمثنويو در گامي نه ا گر كه است

باشد/ مفيد گذشتگان آثار از ما تلقي و ما روزگار فكرهاي طرز دادن نشان
هم ومثنويرا خوانده را مولوي حال شرح باري كه كرد تشكر مÆلف از بايد نخست
خوانده كتاب اصل نويسنده, اعتراف به كه هست رديهها بعضي چون است/ كرده مرور
است, نوشته ادبيات دربارة عنوان تحت كه رسالهاي در كسروي احمد Âمث است/ نشده
يا شنيدهام مولوي از آنجا و اينجا كه اشعاري ولي نخواندهام <منمثنويرا ميكند: تصريح

ميپردازد/ مولوي دربارة اظهارنظر به آنگاه است> ياوه خواندهام,
كسروي, برخالف مدرسي جواد سيد آقاي جناب يعني ما بحث مورد كتاب مÆلف
و خوانده درس مرد مولوي كه ميكند اقرار و است شناخته را مولوي و خوانده را مثنوي

و مÇطالب عÇالوه بÇه است, بÇوده مÇطالب بÇيان در كÇامل مÇهارت داراي و شÇعرا اشÇÇعر
از بيش شهرت باعث خود بهنوبة همان كه (12 (ص دارد هم سازنده مثبتو مضمونهاي
از يكي كه آورده, نمونه دو فقط مولوي خوب اشعار از البته است/ گرديده پيشمثنوي
مينمايند آن از را استفاده همين مÆلف خود و ميخورد, نكاح و عقد مجلس درد به آنها

مضمون: بدين است شعري ديگري و (êì8 (ص
طريق زين آيد اندر نور تا رفيق? گفت اي كردي چه بهر از روزن
نÇماز بÇانگ بشÇنوي ره اين از تا نياز بايد اين است, فرع آن  گفت

گندم بايد كشاورز قصد كه است دمنه كليلهو مشهور عبارت يك از برگرفته نكته اين
است: سروده هم مولوي خود و آيد> حاصل تبع به خود است ستوران علف كه < كاه باشد
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مÇيآيدش تÇبع انÇدر خÇود ÖاهÇاشدش كÇب گÇندم صدÇق كارد كه هر
(êìë (ص

مÇا) نÇوشتههاي خÇوانÇندگان و مÇحترم مÆÇلف و نگارنده بندة (يعني همه ما  كاش
دارد سÇازش هم حديث و قرآن نص با محترم مÆلف قول به كه پند يك اين از دستكم
خÇوبمÇثنوي حرفهاي كه داد بايد انصاف حال هر در ميكرديم/ پيروي (êìë (ص
بÇرابÇر در ÂبÇق چÇون كÇه است ايÇن به مÆلف بناي ولي نبوده, قسمت دو اين به منحصر
و آمÇده, عÇمل بÇه نÇاصواب تÇوجيه يÇا شÇده سكÇوت يÇا لغزشهايمثنوي و ضعفها
ستايشهاي بپردازد/ نقدمثنوي به (1ë و 1ê (ص كردهاند آن از اغراقآميز ستايشهاي
ميناميدند قرآن تفسير ومثنويرا ميشود شروع مولوي خود حوزة اغراقآميزمثنوياز

/(17 و 1ì (ص مينهادند برابر قرآن خود با گاه و
او امثال و بايزيد سخنان دربارة مولوي كه است گرفته ايراد هجده صفحة در مÆلف

است:  گفته
خطا از محفوظ است, محفوظ چه از پÇÇÇÇيشوا را او است مÇÇÇÇحفوظ لوح
واب الصÇب اعÇÇلم واهللا حÇÇق, وحÇÇي خÇواب نهرملاستونه و است نينجوم
صÇÇوفيان را او گÇÇويند دل وحÇÇÇÇي بÇÇيان در عÇÇامه وشÇÇروپ پÇÇÇÇي از

گÇور در را كسÇي هÇر (چÇون كÇنم دفاع مولوي يا بايزيد از بخواهم اينكه بدون من
قرآن اينكه نه مگر است; نزده بيوجهي حرف مولوي ميكنم عرض ميگذارند) خودش
در هما كنون و است برده كار به هم موسي مادر دربارة و زنبورعسل دربارة را وحي  كلمة
دل> <وحي لذا شد>/ وحي قلبم به اينكه <مثل يا شد> الهام دلم <به ميگوييم: رايج تداول
و قÇلب بÇر حكمت چشمههاي گاهي كه است پذيرفته مÆلف خود و نيست بدي حرف

حاشيه)/ 18 (ص ميگردد جاري زبان
است> بدعت مرشد از <سÆال كه ميگفتهاند مولوي شمسو كه است اين بحث دنبالة
/(19 (ص من///> عزت زهي شد, مقبول و مغفور ريخت آب من دست كافري, <ا گر يا

است/ بوده چرا و كجا حرفها اين سابقة و ذهني زمينة ديد بايد
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ا گر Hانصاف است/ دراز قصهاي نيست, هم صوفيه به منحصر كه مرادبازي و مريد قصة
بگيريم/ درنظر را خاص صنف يك تنها نبايد شود, رسيدگي باشد بنا

ميفرماييد مالحظه كردهاند/ مطرح را غيره و الحق> <انا دعاوي سپس محترم مÆلف
شيعه قديم عالمان حملة مورد و گفته را كفرآميز شطح اين حالج منصور بن حسين آنكه با
از اشعاري امروز ذلك مع است, بوده هم و///) طبرسي طوسي, مفيد, نوبختي, (خاندان
استو طوالني قصه يك هم اين ميشود/ خوانده آواز و ساز با او ستايش در دين, بزرگان
<التÇقاطي> نگÇوييم ا گÇر خود, دلپسندهاي و خود حرفهاي در ما كه داد انصاف بايد
تÇجليل را مÇالصدرا و كÇنيد حمله محيالدين به نميتوانيد شما هستيم/ بيدقت دستكم
ازفÇتوحات عÇبارت عين به صفحه پنجاه دستكم خود دراسفار كه مالصدرايي نماييد/
ياد به اما كنيد, تكريم را مالهادي حاج نميتوانيد همچنين است/ كرده نقل مطلب مكيه
اشعار از دراسرارالحكمنيز كه ÇÇ مولوي ستايشگران شارحانمثنويو از يكي كه نياوريد
اعالمنقديبرمثنوي)/ فهرست به كنيد (رجوع است مالهادي حاج ÇÇ كرده نقل مولوي

سÇبزواري مÇالهادي حاج و مالصدرا و محيالدين به كاري ما بگوييد است ممكن
مرحوم كه خوابي به صورت اين در بسيارخوب, ميكنيم/ فكر خودمان مغز با ما نداريم/
را مطالعهمÇثنوي <فالني شنيدهاند كه غيبي صداي يا ديدهاند بروجردي العظمي آيتاهللا
قرار ا گر يا /(ê8ì-9 صفحات (رك: نفرماييد استناد نميرساند> جايي به را تو كن, رها
و 2ê صفحة در ÇÇ ره ÇÇ امام فرمودة Âمث) شود استناد مساÄل اين در بزرگان كلمات به است
Âمث) دارند باب اين در هم ديگري مطالب كلماتو بزرگوار آن كه بدانيد كتاب), اين 32

تفسيرسورةحمد)/
ميشود, تكرار كتاب سراسر در و دارند مولوي بر محترم مÆلف كه ديگري اعتراض
بÇايد خوانندگان غالب و محترم مÆلف و بنده البته نيست/ شيعه مولوي چرا كه است اين
Çا ام شÇيعهايÇم/ و شدهايم متولد شيعي محيط در و شيعه خانوادة در كه باشيم شا كر را خدا
و اشÇعري كÇالم با و خوانده حنفي فقه و اصول شده, متولد حنفي خانوادهاي در مولوي
باز آمده, بار ÇÇ حقيقي و ساختگي باطل, و حق ÇÇ صوفيه مأثورات و سنت اهل احاديث
و ميگذارد, درد و عشق دايرة از خارج را شافعي و بوحنيفه كه است آزادفكر خيلي هم

نميداند: دين رازدار را رازي فخر
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نكÇرد درسÇÇي شÇÇافعي و بÇÇوحنيفه درد مÇيافÇزود عشÇق كÇه زمÇان آن
بÇÇÇÔدي ديÇÇÇÇن رازدار رازي فÇÇÇÇخر بÇÔدي تÇمكين ا گÇر را چÇوبين پÇÇاي

هÇم ادعÇايي چÇنين است, نبوده آشنا نهجالبالغه و سجاديه صحيفه با مولوي ا گر
مثل هم را مولوي كوشيدهاند اخير قرون در Hخصوص ما محيط در ميدانم من البته نداشته/
صÇوفيه بين Áاصو باشند, آنها بايد شما حملة طرف كنند/ وانمود شيعه ديگر خيليهاي
آن از بÇعد و هفتم قرن از اما هست, هم ضدعلوي تمايل يك ششم) قرن تا (يعني قديم
گÇره و مÇيشود نÇزديك هم به تصوف و تشيع فرهنگي Ç اجتماعي جريان دو بهتدريج
و 13ë9 امÇيركبير, قÇرا گÇزلو, ذ كÇاوتي عليرضا ترجمة وتصوف, (رك:تشيع ميخورد

/(1373
جÇريان بÇه مÇتعلق ÇÇ قÇديم بÇزرگ خراسÇان منطقة در بعدي صوفيه حتي و مولوي
HريحÇص آمÇدند, پÇديد هشÇتم قÇرن در كه هم نقشبنديان كه (چنان هستند سني ف تصو
ايÇن حÇقيقت قÇضاياست, ظاهر اينها البته ميرسانند)/ ابوبكر به را خرقهشان و سنياند
هÇرچÇه مذاهب از ميگويد كه هست حالج احوال در و له> مذهب ال <الصوفي كه است
صورت اين به رياضتكشياش از مدتي (الاقل ميكنم عمل و برگزيدهام است سختتر

مينهادند/ حرمت را سنت مذهب چهار هر صوفيه حال هر به است)/ بوده
و 28 (ص است مجعول احاديث از او استفادة گرفتهاند مولوي بر كه ديگري ايراد
در هÇم و شÇيعي محيطهاي در هم فراواني به مجعول احاديث اين ديگر)/ جاهاي خيلي
در قÇوم مسلمات و مشهورات از استفاده باب از مولوي و داشته, وجود سني محيطهاي
تأويل نه و اوست به منحصر مجعول احاديث به استناد نه است/ كرده استفاده آنها از بيان
اسÇتنادهاي قدر چه محيالدين مكتب همين در حديث/ و قرآن درآوردي من تفسير و

گفته: مولوي ا گر هست/ اينگونه
بگÇذاشÇتيم خÇران بهر را پوست بÇرداشÇتيم را مÇÇغز قÇÇرآن ز مÇÇا

االÐخÇره, تÇلك و الدنيا <هذه است: آورده كافي شرحاصول مقدمة در هم مالصدرا
جوادي آيتاهللا رحيقمختوم, (رك: النعامكم> و لكم Hمتاع لالرواح, تلك و لالبدان هذه

(79 ص ,1 ج آملي,
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راه در كÇه كوششي تسنن, عالم در نه تشيع عالم در نه كه كنم عرض هم را نكته اين
اعÇتقادي و تÇاريخي احÇاديث دربÇارة گرفته, صورت احكام احاديث سند و متن تنقيح
و حرام و حالل با احكام احاديث كه چرا است; واضح هم دليلش است, نگرفته صورت
عمل محسوسدر فوريو اثر اعتقادي تاريخيو احاديث اما دارد, سروكار پا ك نجسو
يكÇي نÇظر بÇه كه حديثي يعني پسندند>/ آن گروهي اين, < گروهي آن از گذشته ندارد/
البÇته هست/ هÇم بÇخش هÇدايت و دارد صÇحيحي محمل ديگري نظر در است, مجعول
يك كÇرد/ باطل> <ارادة ميشود هم حق> < كلمه از كه است ديگري مسÃلة سو¾استفاده
سÇنن> ادلة در <تسامح قاعدة روي علما كه داريم هم استحبابي و اخالقي احاديث رشته
استو خوب هم خوشرويي نيستو بد كه گفتن ذ كر باالخره نشدهاند: هم اينها متعرض
كسي هم احاديث قبيل اين با پس دارد! كه ي صح فايدة باشد نداشته ثواب ا گر انار خوردن

نميشود/ طرف
نفس به اضرار Hچونمسلم) نيستند موافق قمهزني با علما ا كثر ما محيط در هما كنون
را موضوع ا گر حاال نميدهد/ گوش فتوايي به هم قمهزن و ميكنند اظهار كمتر اما است),
راه ايÇن از و مÇيشود ديÇن جÇذب طريق اين از قمهزن آن كنيم, نگاه باالتر افق يك از
هÇم اعÇمال همين باالخره و كرد, مسÃله به عمل و مسجد اهل يواش يواش را او ميشود

دارد/ شيعه احاديث در ريشهاي
شÇيعه نÇظر از كه درحالي مولويه دراويش سماع كه ميشوم مسÃله اين وارد اينجا از
مÇعنويت پÇايبند را عده يك محيط آن در ي تاحد ولي ميآيد حساب به مكروه يا حرام
ميخواهند! خودشان از موعظه گر يك هم لوطيها و رقاصها باالخره است/ داشته نگاه
حÇاصل ذهني تقريب تا كردم تنازل و دادم ل تنز را مطلب مولوي خود شيوة به اينجا در
و سÇماع و تÇرانÇه و شعر تبريزي, شمس با مالقات از پس مولوي اصلي كار اينكه شود/
يÇعني مولوي شعر همين است/ كملطفي قدري يك (28 (ص است بوده صوفيانه رقص
مÇا زمÇان در ايÇنكه نه مگر است/ بوده عصري هر اول درجة فضالي موردتوجه مثنوي

بدان زرينكوب دكتر و جعفري استاد و فروزانفر و همايي مرحوم و مطهري استاد امثال
عمر/ يك نه باشد عمر دهها كار ميشود مولوي, شعر فقط پرداختهاند/
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مÇبادا كÇه برميداشتند انبر با را متعصبانمثنوي بعضي گذشته نسل تا اينكه نه مگر
جÇلو كÇه هست پÇا ك جÇوهر يك كتاب همين در فهميدند بعد اما شود! نجس دستشان
زدن ساز و سماع و رقص به كاري من آمدند/ كوتاه و گرفت, آن با ميشود را ماترياليسم
است), شخصي مساÄل اينها و ميگذارند خودش گور توي را هركس (چون ندارم مولوي
جÇهات بÇر مÇثبتش جÇهات هÇم روي بÇر كÇه است گرانسنگي و پرمايه كتاب امامثنوي
غÇلبة عصر در كه هست آن در معنوي جاذبهاي و نورانيت آشكارا و ميچربد منفياش

باشد: مÆثري پادزهر ميتواند ماشيني و مادي انديشههاي
يÇقين بÇوي شكش گÇفت از آيد ديÇن بÇوي دارد كفر, بگويد  گر

سبك به گيريم است, بوده بااخالصي مسلمان مولوي كه روي آن از جز نيست اين و
او خÇاص و بÇوده او عÇصر در كÇه انحرافات بعضي با البته و خودش اجتهاد با و خودش
بر آنكه عين در ÇÇ الهوري اقبال كه چنان آن كرد مثبت استفادة مولوي از ميشود نيست/
و بÇيان روش از سÇخنوران و سان درÇم قÇرنهاست ميستايد/ را مولوي ÇÇ ميتازد حافظ

ميبرند: سود درس و وعظ در مولوي عبارات و تمثيالت
فسÇون زان سÇليمي بÇر تÇا بردمد دون مرد بدزدد درويشان حرف

را مÇوالنا) بÇعداز مÇولويه گÇلپينارلي, (رك: مÇولوي پÇيروان گÇري افÇراطÇي ا گر
باشيم/ داشته توجه جهات همة به است خوب مينكوهيم

وارد خÇدشهاي او بÇر HصافÇان او زمÇان در حتي مولوي مريدان رفتار بر ايرادگيري
وظÇيفه ولي بÇودند? حضرت آن  مرضي پيغمبر صحابة از تعداد چه بالتشبيه نميسازد/

است: جذب و حفظ بلكه نيست, طرد راهنما
آمÇدي كÇردن فÇصل بÇراي نÇÇي آمÇدي كÇردن وصÇل بÇراي تÇÇو

و مÇنافعي كÇه كÇجاست در (êå (ص رسÇيده چÇاقوكشي بÇه كÇار خانقاه سر بر ا گر
ندارد/ اختصاص صوفيه به هم اين پس نيست? حرفها اين از و باشد سورساتي

/(ë9 (ص ميكند ارزيابي منفي مولوي بر را شمس اثر مفصل, بحثي از پس مÆلف
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قÇوارة بÇه بÇود آدمي نميديد را شمس مولوي ا گر نيست/ درست اين اينجانب گمان به
و قريحه و شعر با را شمس حرفهاي ميبينيد شما كه مولوي اين كمتر, هم شايد پدرش,
ايÇن بگÇوييد است مÇمكن شÇما حÇال مÇيزند/ است, نداشÇته شمس خود كه حوصلهاي
ميرسيم/ هم آن به كه است ديگري بحث اين است/ مضر يا نميخورد درد به حرفها

عطار: قول به برافروخت/ را او و شناخت را مولوي دروني استعداد شمس,
غÇيب جÇيب انÇدر دارد آفÇÇتابي عÇيب اهل يا هنر زاهل كسي هر
نÇقاب بÇرانÇدازد گيرد خودش با آفÇتاب كÇان بÇود روزي عاقبت
خÇبر? يابي كي خويش وجود از نÇظر را مÇردي تÇو بÇر نÇيفتند تÇا

است اين خاطر به ,(71 (ص است نشده رفيق قونوي صدرالدين با چرا شمس اينكه
همچنين است/ نداشته صفايي هم قونوي) صدرالدين (استاد محيالدين با Âاص شمس  كه
كارشناسان اما عرفان) كليات (در دارد محيالدين با افكار تشابه مواردي در گرچه مولوي
مقدمة (رك: است رشته دو مولوي مكتب با محيالدين مكتب كه كردهاند قبول فن اين

برترجمهمثنوينيكلسون)/ آشتياني جاللالدين استاد
تÇعبير بÇا مÇولوي) شÇهود وحÇدت بهتر عبارت به (يا وجود وحدت اساس اين بر
مولوي و ناجي را فرعون محيالدين, نمونه (براي است متفاوت مطلب اين از محيالدين
از است ممكن است, لفظي اختالفات بعضي اينكه و اديان وحدت ميداند)/ هالك را او

شنيدني: دارند حرفي مباحث همين اهل اما شود, تلقي وجود وحدت لوازم
زنÇديقي نكÇني مراتب حفظ دارد گر حكÇمي وجود از مرتبه هر

اذا الوجود بوحد¸ ازعرو¸الوثقي<القاÄلون شده نقل فتواي طبق اينكه مطلب خالصة
شرطي <به گفته: حاشيهنويسان از يكي و نجاستهم> عدم فاالقوي االسالم باحكام التزموا
راه در بگيريد/ درنظر را مالصدرا شما /(393 (ص نباشد> كفر مستلزم وجود وحدت  كه
مال شاهي يك عمرش در بوده, داÄمالوضو اوقات غالب كرده, وفات حج سفر هفتمين
بوده هم وجودي وحدت است, بوده آدمها زاهدترين از عمل در باالخره نخورده/// شبهه

است/
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را ديÇن سÇطح, ايÇن در و الفÇاظ ايÇن در كÇه هسÇتند كساني نگريست/ را نتايج بايد
و ساز ا گر تازه بدهيم/ آنها به ملحد عنوان نميتوانيم ما ميكنند/ عمل آن به و ميفهمند
شود پيشنماز مولوي شد قرار ا گر كافر! نه غيرعادل ميشود آخرش بدهد, گوش هم آواز

است)! ميكرده اقتدا او به قونوي صدرالدين ( گرچه نكنيد اقتدا او به شما
(و گنوسي مسيحي يا نوافالطوني يا هندي افكار و كجاست ف تصو ريشههاي اينكه
را آن و نÇميكند نÇفي را آن اصÇالت هست, آن در زروانÇي) و مÇانوي و زرتشتي البته
دايرة از هم را متكلمان ا كثر و اسالمي فالسفة كل شما آنكه مگر نميسازد/ غيراسالمي
نÇنويسيد ديگÇر پس است/ يÇوناني هÇم ايÇنها مÇصطلحات كÇه چÇرا كÇنيد, خÇارج اسالم
او شما حساب با چيست? در بزرگياش (1ì7 (ص اسالمي> بزرگ فيلسوف <مالصدرا,

است/ بوده التقاطي هم
شÇماست اعتراض مورد اين و كرده تأييد را عباسي خلفاي غيرمستقيم مولوي ا گر
سلطان شاه و دوم و اول عباس شاه از مصالحي به بنا كه صفوي عصر علماي (199 (ص
حÇضرت ظÇهور بÇه صفوي دولت گفتهاند و كردهاند تعريف اول اسماعيل شاه و حسين
اشكالي و گرفت درنظر را قضيه كلي بايد اينجا در داشت? خواهد صورتي چه ميپيوندد,

نيست/ وارد يك هيچ بر
بايد ,(23å (ص پذيرفته ظواهرش با را اخبار جور همه و بود حشوي مولوي اينكه
ميخواهد/ خودش كه مطالبي القاي براي است مشهورات از استفاده اينها كه داشت توجه
حيوانات كه اختيار و جبر بحثهاي و است كرده دمنه قصصكليله از كه استفادهاي مانند

ميكنند/ نخجيران حكايت در
ا كثريت االن خوب كرده, بيان سنت اهل فقه طبق را وضو چرا كه ميكند اعتراض
!(238 (ص گÇرفتهايÇد را مÇولوي يقة فقط شما ميگيرند/ وضو گونه آن جهان مسلمانان
مسÃلة نيز و است) اختالفي مسÃلة يك هم شيعه فقه در ( كه كر آب مسÃلة است همچنين
تكفيرو ايرادو جاي فقهي فروع در اختالف آيا Hانصاف /(2ê2 (ص سجده گاه بودن پا ك
(ص كÇرده تكÇاليف اسقاط مولوي ميگوييد ديگر جاي شما كه درحالي است? تفسيق

نيست!? تكليف به قاÄل Âاص يا است سنت فقه پيرو مولوي باالخره /(288
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و حديث اهل بيشتر و صوفيه قديم روش اين ايستاده, معتزله برابر در مولوي اينكه
بÇا را مÇعتزله هÇجويري, (مÇثÂكشÇفالمÇحجوب تÇصوف قÇديم كتب در است/ سنت

بودند: بد فلسفيان با هم شمس استادش و مولوي و ميآورد) يكجا فلسفيان و طبايعيان
زنÇد هÇم بÇر حÇقش قÇهر زند دم زنÇد دم تÇا نÇي زهÇره را فÇÇلسفي

درد مولوي اينكه به ميكنم سند اتخاذ فقط كنم, قضاوت بخواهم االن اينكه بدون من
مولوي ا گر كند/ دفاع دين از ميخواهد (اشعري) متكلم يك بهعنوان و است داشته دين
بÇعضي از چÇون مÇا HصافÇان آيÇا ميشد? درگير معتزله و فالسفه با چرا نداشت, دين درد
كÇه كÇاري هÇمان نداشتهانÇد? دين بگوييم بايد نميآيد, خوشمان اشعريها حرفهاي
ديÇن درد HالبÇغ اشÇاعره و معتزله كه درحالي كردهاند/ معتزله دربارة بيانصافها بعضي
هم دين تحكيم راه و كنند محكم را دين راهي از ميخواستهاند خودشان نظر به و داشتهاند
بÇعد, بÇه 2ëê صÇفحه از نÇويسنده سÇبلنا>/ لنÇهدينهم فÇينا جاهدوا <والذين نيست/ يكي
يا است, صوفي مولوي كه است اين مرادش است> صوفي <مثنوي كند ثابت ميخواهد
گÇمان كسÇي چÇه و دارد بÇحث ايÇن در كسي چه است/ صوفيانه محتوياتمثنوي اينكه
اما است! صوفي ميفرماييد شما كه است پزشك يا طبيعيدان Hفرض مولوي كه ميكرده
خود سلف را صحابه و اهللا(ص) رسول دروغ به آنها و است غلط صوفيه مستندات اينكه
مذاهب تمام است/ تاريخي دعواي يك اين نميشود/ مربوط تنها مولوي به باز ميدانند,
(يÇعني فÇتوت اهÇل حÇتي ميبندند, صحابه و پيغمبر(ص) به را خود اسالمي مسالك و
وارد فرق و مذاهب از خيلي بر بحث اين عين قديم)/ داشمشديهاي و كارها زورخانه
سÇابقة مÇيكرده سعي تي اقلي هر نيست/ صوفيه در منحصر دروغ انتسابات اين اما است/
كار اين به نيازي فيالواقع كه امامي دوازده شيعة حتي كند/ درست خودش براي محكمي
درمجالسالمÆمنين شوشتري نوراهللا قاضي مرحوم Âمث كردهاند; را كار اين Hبعض نداشته,
سازد, وانمود شيعه است كرده سعي را مولوي همين Âمث) داده نسبت تشيع به را خيليها

بعد)/ به 1å9 ص ,2 ج
بÇدعتآميز HعضÇب مرادي///) و مريد خانقاه, (خرقهپوشي, صوفيه آداب اينكه در
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كردهاند انتقاد صوفيه خود حتي خانقاهها, در مفتخوارگي و عطالت از نيست/ شكي است,
و Çالت Ôغ در سÇابقه نÇيز پÇير از مÇطلق اطاعت كرده)/ انتقاد ر مكر هم مولوي شخص (و
و غÇالت كÇه هÇمچنان مÇيدانÇند; مÇعصوم را پÇير ديگري نحوة به اينها دارد/ اسماعيليه
از واليت مبحث Áاصو ميشمردند/ الهي انسان بلكه معصوم, را خود رهبران اسماعيليه
,2 ج فارسي, ترجمه مقدمه, خلدون, ابن (رك: شد تصوف وارد اسماعيليگري و ع تشي
بين الصل¹ بايد بخواند زمينه اين در مستوفايي بحث بخواهد ا گر كسي بعد)/ به 983 ص
الينا/ ت رد بضاعتنا هذه حال هر در ببيند/ را الشيبي كامل مصطفي نوشتة التصوفوالتشيع,

اما است, درست اين ميكند/ پا ك تصوف از را بهايي شيخ ساحت 282 صفحة در
مجلسيو محمدتقي فهدو ابن طاووسو ابن فيضو مالمحسن بهاييو شيخ امثال باالخره
خÇصوصيتي بÇحرالعÇلوم/// و بهاري محمد شيخ و همداني مالحسينقلي و نراقي مالاحمد

ميچسبند/ آنها به عرفا كه داشتهاند
را خود پير, دامن به چسبيدن با صوفيه كه ميرسد نكته اين به Áاجما بعد صفحات در
بÇعضي هÇم جÇعفري حق بر مذهب در /(299 Ç 289 (ص ميكردهاند راحت تكاليف از
غÇلط نتيجة همين به ميفهمند) آن از كه غلطي معني (با شفاعت پندار با جاهل, پيروان

ميسرايد: خرد كم شاعر و ميرسند
كÇن! گÇناه تواني آنچه هر ضامنم من است علي با حشر معاملة ا گر دل اي

را بحرالعلوم مرحوم كفش غبار الغطا¾ كاشف نجفي جعفر شيخ اينكه آيا نميدانم من
همين شبيه اما است? مقولهاي چه از (3å7ص) ميكرده پا ك خود عمامة الحنك تحت با

داشتهاند/ مرشدها حق در مريدان را حركات
در خالفي و وسيع بحثي كه بهبعد) 3å9 (ص است غنا¾ مبحث به مربوط سماع فصل
حÇال هÇر در / و/// شده رايج عرفاني موسيقي دستكم هما كنون و دارد سني و شيعه فقه

نميشود/ كسي تكفير باعث نهايتش
مولوي اينكه خالصهاش است/ حساس درمثنويخيلي بعد) به 32ë (ص جبر بحث
صوفي يك بهعنوان و كند دفاع <اختيار> از بايد شريعت, از مدافع و متكلم يك عنوان به
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جهت اين از مسÃله اين در او رأي اضطراب و نمايد تأييد را <جبر> بايد اشعري مباني با و
گويم همي <من ميگويد: جبر راه از گاه باشد/ داشته را طرف دو هر ميخواست كه است
(ص القÇلم> <جÇف ميگويد اختيار راه از هم ديگر جاي و (32ì (ص القلم> جف برو,
هم با را روغن مشك تا دو يا بگيرد, هندوانه تا دو بغل زير داشته قصد مولوي گويا (3ì2

دارد! نگه
كÇه است پÇرباري و مÇفصل فصل كتاب, 372 Ç 32ë صفحات كه است اين انصاف
اختيار و جبر بحث مظان نيز درمثنويو را خود دقت توانستهاند كه قدر آن محترم مÆلف
اÇÄمه كÇلمات هÇمان كÇه را اسالمي صحيح نظرية و داده نشان سني و شيعه رايج كتب در
Hحق و نشانيده, كرسي بر خود جاي در است, االمرين بين امر ÇÇ السالم عليهم ÇÇ معصومين
و است حق قضا <بل شده: نزديك مطلب اين به خودش طريق از هم مولوي گفت بايد

/(3ìì (ص حق> بنده جهد
با را ارجا¾ يا محض تفويض يا محض جبر در متصلب معتقدان شيعه, فقهاي بعضي
در را مطلب حق بخواهد كسي ا گر /(3ì7 (ص شمردهاند نجس آن مستلزمات به عقيده
حق مولوي باب در ببيند/ را راحل امام حضرت اراده بايدرسالةطلبو بفهمد, مورد اين
<مÇولوي باريكبين: مÆلف قول به كرده, گير متكلم و صوفي ميان گفتيم كه است همان
مÇورد, ايÇن در ديگÇر مÇثال يك /(3ê2) هست> هÇم شاعر هست, سني هست, صوفي
<نيستها ميگويد: ديگر جاي نيست>, شرط قابليت را او <داد ميگويد: جا يك مولوي

كجاست?> از قابليت را
مÇحيالديÇن بÇه هÇم جÇا يك است/ مشكل خيلي ماهيات جعل عدم يا جعل مسÃله
اال يكÇون ال االثر ان فيالفتوحات ذ كرنا <خذ گويد: زكرياويه فص در كه شده نزديك

ميگويد: هم مولوي للموجود> ال للمعدوم
چيست? نيست داني چه هستي, ه غر است نÇيستي در حÇق صÇنع  كÇارگاه

همين به مطالب كه كنم اشاره اندازه همين بعد) به 373 (ص وجود وحدت بحث در
لقÇا¾اهللا رسÇالة در لطيفه يك بردارد/ را بينونت بنده و خدا ميان كسي كه نيست سادگي
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قشÇري مÇعترض يك به <حكيمي كه هست تبريزي ملكي آقا جواد ميرزا حاج مرحوم
ميدانم? خدا را تو و وجوديام وحدت من ميپنداري چون ميداني, نجس مرا تو  گفت
مطلب تفهيم براي ملكي مرحوم سپس نميكنم!> حساب هم درازگوش ترا من كه درحالي

است/ آورده هم مستنداتي
آمÇيخته شÇهود وحÇدت بÇا گاه و است علمي بحث يك وجود وحدت حال هر در
بÇا دارد فÇرق ايÇن ميبينم> چنين اين <من ميگويد: مغلوبيت حال در نفر يك ميشود/

موجود/ وحدت يا وجود وحدت
از خÇود من و ميكنند تكيه خيلي حديد سورة ششم آية بر وجود, وحدت اصحاب
است? مÇيفهميده چÇه آن از پÇيغمبر(ص) معاصر عرب كه ميانديشيدم خود با ديرباز

گويد: درديوانشمس مولوي
نميدانم چيزي دگر هو من يا و ياهو بجز الباطن هو الظاهر هو االÐخر هو االول هو

عقيدة بدون دانست بايد داريد, بيم وجود وحدت ديني و اخالقي نتايج از ا گر شما
المذهباند/ و بيدين و فاسداالخالق بسياري كسان هم وجود وحدت

بر اشكال بعد) به ê1ë صفحات در معراج/// قصه داود, (قصه كتاب مباحث باقي در
نÇبوده مجبور مولوي Hوجدان بگويم بايد اينجا در مينمايد/ مولوي استناد مورد احاديث
و كÇند پيشگويي را محترم منتقد سليقة پيش سال پنجاه و هفتصد از نميتوانسته و است

نمايد! رعايت
گفت بايد Hحقيقت شد, مطرح بهبعد êê3 صفحات در كه نزدمثنوي" در "عشق به راجع
لحاظ از Hشخص و است پا كيزهتر جامي///) و حافظ سعدي, (عراقي, عرفا ديگر از مولوي
او بÇه هم افسانه و قصه در حتي شاهدبازي نسبت و بوده سالمي آدم خانوادگي و جنسي
تقليد به و (277 ص ,3 (ج دررساÄلاخوانالصفا حتي كه است درحالي اين و ندادهاند,
تÇوان برميآيد, آن از مفاهيم اينگونه ظاهر به كه مطالبي (171 ص ,8 (ج دراسفار آن
زن جنسي هوس و تمايل حتي نداشته, كاري سبزخطان> و پسران <شيرين با مولوي ديد/
پي كز (عشقهايي است كرده ارزيابي واقعبينانه خيلي هم را حيوانياش معني در مرد و
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حكايت همان (از زن دربارة مولوي حكايات بود)/ ننگي عاقبت نبود بود.عشق رنگي
مطالعه قابل اجتماعي تاريخ نظر از و دارد رÄاليستي ماية بسيار بگيريد) اولمثنويدرنظر
بهمثنوي نگاه جامعهشناسانة منظر و گوشه اين به بخصوص را محترم مÆلف بنده و است

كرد/ بهانهجويي نبايد نقد در حال هر به ميكنم/ جلب
دوست او كه است كساني شناخت مولوي, شناخت راههاي از يكي مينويسد مÆلف

حالج: منصور بن حسين Âمث كرده, تعريفشان و داشته
بÇود بÇÇرداري مÇÇنصور الجÇÇرم بÇود اري دÇغ دست در قÇلم چون

روح بÇن حسÇين كÇرد امÇضا¾ را مÇنصور قÇتل حكÇم كÇه كساني جمله از ميگويد و
مÇيرزا مÇرحÇوم رسÇاله در ëê7 صفحه در /(ê9ì (ص بود مقدسه ناحية وكيل (نوبختي)
به مصالÄي مرحوم گفته به چيست? ار غد از مولوي مراد كه است آمده مصالÄي عليا كبر
(يعني ملعون آن بود حضرت نايب كه روح بن حسين بهواسطه عج قاÄم حضرت توقيع

/(ëê1 (ص كشتند را حالج)
مÆلف كه همچنان جانب اين نظر به بدهند/ حالج طرفداران هم را فقره اين جواب
و شÇيفته است بÇوده داعÇيهداري حÇالج مÇنصور بÇن حسÇين دارد را نظر اين قريب هم
و بÇود بÇهرهمند دانش و كÇياست و سÇياست از حÇال عÇين در بÇلندپرواز, و برافÇروخته
باب محمد علي ميرزا با تفاوتش و است بوده گستاخ و سرسخت و داشته هم تردستيهايي
و بود ترسو باب و لحاظهاست همين از (ëå8 و ê98 (ص كرد مقايسهاش او با مÆلف  كه
Hضمن حالج (دربارة يافت شهرت شهامتش حساب به حالج كه درحالي باخت, را قافيه

بهبعد)/ 2ìê ص ,2 ج دواني, استادعلي نوشتة بهمفاخراسالم, كنيد رجوع
از بهتر خيلي گاهي كرديم, اشاره پيشتر كه دارد هرزهسراييمثنوي دربارة هم فصلي
را كدو <فالني ميگويند Âمث است; همين بالغت و مينمايد مقصود اداي مÆدبانه  كلمات

است/ ناقص علم نكوهش در اين و نديد!>
مÇطالبش لب و است عÇبارت خÇوش و شيرين خيلي يزدي مصالÄي مرحوم رساله
شÇرح را رسÇاله هÇمان مÇدرسي جÇواد سÇيد آقÇاي جناب يعني گذشت; كه همينهاست
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كاملتر/ و بيشتر شواهد اراÄه و نظم با اما  كردهاند,
شÇيخ االشÇتباه كشÇف بÇه (نسبت خود نوع در كتاب اين ميدارد اشعار خاتمه در
بÇا و است بÇهتر البدع¹والتÇحرف///) و برقعي ابوالفضل سيد محالتيوالتفتيش ذبيحاهللا
يابد اطالع مولوي افكار از بخواهد كسي ا گر حتي, درآمده,و نگارش به منظمتري اسلوب

يافت/ خواهد كتاب اين در كافي اشعار و نمونهها
دستهبندي بهطور را مولوي فلسفي Ç كالمي افكار منصفانه بخواهد كسي ا گر ليكن
نÇوشتة موجزسوانÇحمÇولوي رسالة بفهمد, دهي دشنام يا طرفداري بدون مرتب و شده
مولوي بيت اين با را گفتار است/ همايي بهترمولوينامة آن از است/ خوب نعماني شبلي

كه: ميبرم پايان به
مكÇن پÇنهان مÇا ز بÇد ارÇك عيب سÇخن خÇوش رازدان خÇداي اي
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بهمن دانش, نشر مجلة در مقاله اين /13ì9 خوارزمي موحد, محمدعلي تعليق و تصحيح تبريزي, شمس مقاالت #
است/ رسيده چاپ به 137å اسفند و

بينقاب# شمس

اسم يك فقط و ناشناخته و مرموز چهرهاي تبريزي شمس پيشين نسلهاي براي ا گر
و مقاالتشمس, هم و است شده شناخته شمس هم زيادي مقدار به ديگر ا كنون بوده,
اين شناخت به اوست) تقريرات تحرير تندنويسيو ( كه مقاالتشمس راه از بيشتر البته
در فÇروزانÇفر مرحوم بار نخستين فارسي مطبوعات در يافتهايم/ راه مجهولالقدر عارف
خوشنويس عماد احمد سپس كرد/ ياد (مقاالتشمس) مجموعه اين از مولوي زندگينامة
بسيار خود موقع در كه (13ê9) رساند چاپ به تعليقات و مقابله بدون را آن از نسخه يك
مÇقابلة و تÇصحيح با جديدي بهصورت را مقاالت از بخشي د موح دكتر آنگاه بود/ مغتنم
و معتبر نسخههاي همة مقابلة با مقاالت تمام ا كنون و ,(13ë8) رساند چاپ به نسخه چند
كÇه آنÇان بÇهويژه ÇÇ فÇارسي ادب و عÇرفان دلبستگان اختيار در مصحح ارزندة تعليقات

ميگيرد/ قرار ÇÇ بنگرند بيشتري دقت با مولوي آثار در ميخواهند
هÇم كÇه چرا نيست مفهوم و روشن Âكام نيز مصحح چاپ همين در مقاالتشمس

هÇمة نÇوشتن از شÇايد كاتب هم و بگويد سخن مرموز و موجز داشته اصرار شمس خود
اينكه به (باتوجه است واضح او خود براي آنچه كه است ميپنداشته و درمانده  كلمات
و مجلس فضاي و گوينده تأ كيدهاي و تكيهها بر و ميشنيده شمس شخص از را  كلمات
از بسياري آنكه حال است, معلوم هم خواننده براي داشته) وقوف موضوع پس و پيش
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بعضي در آنچه Hخصوص ÇÇ مقاالت اين نيست/ روشن خواننده براي امروز شمس اشارات
ثبت صورت ÇÇ است سپرده چاپ به ريز حروف با متن از جدا را آن مصحح و آمده نسخ

تا است نداشته باز سخن از را گوينده قيدي هيچ Hتقريب و دارد را ذهن سيال و آزاد جريان
,8êë (ص است آورده هÇم را خÇود خÇصوصي و شخصي Âكام مساÄل حكايت كه آنجا
پÇدر از Öيادكرد در حتي نكرده دريغ هم ركيك كلمات از خطاب در و (87å ,8ì8 ,8ì7

/(3ê9 (صفحه است داده ناموسي فحش مولوي
بÇا غÇزل در (بÇهويژه غزلياتديوانشÇمس در هم درمثنوي هم گهگاه نيز مولوي
را مÇعاني بÇتوانÇد تÇا نكÇرده, رعÇايت مينامند كالم عفت HرفÔع كه را آنچه <او>) رديف
مولوي از كمتر خيلي شمس تقيد نمايد/ القا¾ خواننده يا شنونده به ميخواهد كه آنگونه

نيز/ مفاهيم در كلمات, در تنها نه است/
و عبارات نقطه گذاري در حتي گردد تحليل و شود خوانده Gكرار بايد عظيم اثر اين
با توانستهاند كه همينقدر محترم مصحح است/ بسيار نشده كار فقرات, تفكيك و تقسيم
بگذارند ما اختيار در زيبا صورت اين به را موجود مخطوط چند حاصل بسيار دشواريهاي
مصحح كار دشواري در است/ مشكور سعيشان بنگارند آن بر هم سودمندي تعليقات و
و مولوي آثار بر كه كامل اشراف و احاطه آن با فروزانفر چون دانشمندي كه بس همين
(ص است زده تن مقاالتشمس چاپ و تصحيح به پرداختن از داشت مولوي خاندان
اشÇاره مصحح كه همچنان زيرا كار/ اساسي اشكاالت سبب به جز است نبوده اين و (39

است/ مكرر و درهم و آشفته روايات  كردهاند
بÇود بÇهتر كÇه است ايÇن گÇرفت مÇيتوان مÇصحح بر كه نكتهاي تنها بنده تصور به
عادي خوانندة براي تا ميآوردند اصلي متن صفحة ذيل را فرعي نسخ اضافات يا ملحقات
نيز آن در كه بها¾ولد درمعارف فيالمثل كه ميشود مالحظه نشود/ گسيخته مطلب ربط
اشكال مقاالتشمسبا از كمتر دارد, را ذهن سيال و آزاد جريان ثبت شكل گاهي  گفتار

ميشويم/ روبرو
در HخصوصÇم است كتاب مطالب تحليلي فهرست تهية مصحح, شايستة كارهاي از
و شمس شمس, شخصيت و زندگي از اطالعاتي ميشود: مربوط مولوي و شمس به آنچه
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يÇا مÇعاصر بÇزرگان از يÇادي است), آمده درمثنوي بعضي ( كه شمس قصههاي موالنا,
شمس/ تعاليم از گوشههايي قريبالعصر,

قÇصههاي بÇعضي هÇم شÇايد نÇيست كامل استقصا¾ قصه گونهها يا قصهها مورد در
نمونه: سه اينك گذشتهاند/ آن از كرده فرض تمثل و تمثيل را  كوچك

و گريختم, خانه در او هيبت از كرد, عف سگ داشتم, دست در سبكي چراغ <يك
سالحم مادر اي هاي گفتم ستم, درج بزرگ تنور در آن از بعد ديگر, خانة در خانه آن از
محله, سر به مادر اي رو برون بيار, نيزهام مادر اي هاي بيار, شمشيرم مادر اي هاي بيار,
سر به بيا مردي ا گر مادرت, و پدرت عف تويي, عف كردي! عف بگو را سرخ سگ آن

/(82ê Ç 82ë (ص خلم> بيني در نيزهات تنور,
پÇدرت!?> آن گفت: اد, قو اي برو گفت گيرم, فال تا چيست نامت شاه اي < گفت

/(82ê (ص
/(8ëê (ص آب> صرفة شكسته, ابريق كه ريست آنگاه كرد استنجا اول <قزويني

آمده نيز يوسف> بن <حجاج نام قريبالعصر, يا معاصر بزرگان از يادكرد مورد در
نيست! شمس قريبالعصر باشد, <بزرگان> از هم ا گر كه است

كÇه بÇدانÇد بÇايد خواننده اما است درست كردهاند اشاره آنچه شمس تعاليم باب در
كÇه بÇوده كيفياتي و حاالت آن در باشد تعاليم اين در آنكه از بيش شمس تأثير توانايي
ميداند آن در را خدا كالم ارزش حتي كه است سبب بدين و است, ميكرده القا¾ Gحضور
احÇاديث در اسÇرار كه ميگويد و (ì91 (ص است آمده بيرون محمد(ص) دهان از  كه
باشد گفتني <چون نداشته: تقيه Öگفتن در شمس /(728 و ìëå (ص قرآن در تا است بيشتر
او اظÇهارنظرهاي لذا /(ì89 (ص بگÇويم> مگÇو, كÇه بÇياويزند مÇن ريش از عالم همة و

دارد/ خاص صداقت و صراحت
ديگÇران دربÇارة او نظرات است عالم> صراف> شمس مولوي, تعبير به كه آنجا از
فخر دربارة شمس نقادانة كلمات است/ ارزشمند بسيار سنجيده و ديده كه آنها Hخصوص
اوحدالدين عربي, ابن اشراق, شيخ ,(ìê1 ص او, از دفاع و 288 ص او, به (حمله رازي

ميكنيم: اشاره مهم مورد دو به است/ جالب همه هريوه/// شهاب  كرماني,
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سÇرگردان رسÇيد كس آن و نÇرسيد عشق سر در كسي كه است گفته شعر در <خيام
وگر باشد? چون سرگردان رسيد چون كه آورد اشكال خيام سخن بر ابراهيم شيخ است/
سرگردان او گوينده/ هر ميكند خود حال صفت آري, گفتم باشد? چون سرگردان نرسيد
حÇضرت بÇه باري بخت, بر باري روزگار, بر باري را, تهمت مينهد فلك بر باري بود,
سخنهايي ميگويد, <ا گر> باري ميكند, اثبات باري ميكند, انكار ميكندو نفي باري حق,

/(3ë1 (ص نيست///> سرگردان مÆمن ميگويد/// تاريك و بياندازه و درهم
الادري افكار (زيرا بوده متداول زمان آن در خيام به منسوب اشعار ميشود معلوم
در رازي نجم گواهي از بعد نكته, اين عربي)و منثور رساالت در نه آمده او اشعار در خيام

است/ مهمي گواهي خيام اشعار مضامين بر العباد مرصاد

دهÇانم است گفته كه ميبارد فرو آن از يخ كردند, نقل سخن چند عينالقضات <از
/(ìì3 (ص نبودي> كاشكي بگويم را بوده چيزي كه باد شكسته

و است غيب به ايمان از سخن آن از پيش درنيافتم/ روشني معناي عبارت اين از من
حÇال هÇر بÇه نÇرسيدند//// مÇصطفي(ص) سر به كساني كه است اين در سخن آن از پس
فلسفي همه از عرفا ميان عينالقضات زيرا نيست بيوجه عينالقضات با شمس مخالفت

/(73 ص لمع¹االنوار, و (در¸االخبار بوده خيام شا گرد و است مشربتر

روح دو, هÇر نÇيست/ كÇم نÇيز عينالقضات با شمس مشابهت كه بگوييم هم را اين
و گسÇتاخ دو هÇر كÇردهانÇد, عÇرضه فارسي عبارات شيواترين قالب در را ايراني عرفان
دريافتهاند يقين به آنچه تا ميگردند ويژه شا گرداني دنبال دو هر متهماند, و غريبگونه
پير, مرشدو رهبرو برلزوم است دو مصرانةهر ا كيدو تأ كيد مهمتر همه از بسپارندو بدو
را عينالقضات كه نيست بيهوده مييابد/ شباهت <تعليميه> اقوال به گفتارشان كه حدي تا
(تÇذكرة انگÇاشتهانÇد اسÇماعيلي پيشوايان اوالد از را شمس و نهادند باطنيگري تهمت

/(1ê7 ص دولتشاه,
كÇه هست كÇتاب اين در اجتماعي تاريخ مواد بعضي اطالعات, اينگونه از  گذشته
Ç 2 (ص عرب و فارس ,(83å (ص بازي رسن ,(91 (ص بازي شب است: توجه شايان

/(ì11
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هÇم اثÇر اين كهن تعبيرات و كاربردها بعضي پيشينة و دستورزبان و لغت جهت از
است/ باارزش مولوي حوزة به مربوط آثار ديگر مانند

داده ارجاع سنايي حديقة به بود تاريك خانة در كه فيلي داستان مأخذ تعليقات, در
كÇتاب در بار نخستين اسالمي آثار در و هندي است داستاني اين /(ë38 (ص است شده

/(ìê (مقابسة است شده نقل توحيدي ابوحيان المقابسات

همين به هما كنوندرهمدان استو آماسوتورم معناي به (ëåêص)<پندام>  كلمة
نوشته تبريز در دهم قرن در كه انارجاÄي رسالةروحي در كلمه اين به ميباشد/ رايج معنا

برميخوريم/ نيز شده
ل> Ôپ Ôلوم Ôپ Ôيعني<ت بخوانيم د> Öر دوم Öرگ > ا گر باشد/ اتباع از Gمرد>ظاهر < گردو  كلمة
كردهاند مصحح كه توجيهي <پهلوان>/و يعني بخوانيم مÔرد> < گÔردو ا گر چله>و <چاقو و

نميآيد/ بهنظر مناسب (ë2ê (ص



عرفانيات 302



ص/ 337 + سÇيزده و صد ,137ì هما, نشر مÆسسة همايي, جاللالدين تصحيح به ولد, سلطان از ولدنامه/ #
است/ شده چاپ ë3 شمارة آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين

ولدنامه#

مولوي جانشين و فرزند ق) 712 Ç ì23) سلطانولد كه است مثنوي نخستين ولدنامه
تÇبريزي شÇمس پÇدرش, از را آنÇچه عصارة و سرود مريدان خواهش به (ì72 (متوفي
حسامالدين و (ì38) ترمذي برهان سيد ,(ìì2) زركوب صالحالدين ق), ìêë (غيبت
و زبان از مقتبس هم آن كه كلماتي و عبارات قالب در بود, دريافته و شنيده (ì83) چلبي

آورد: كاغذ روي بر است, مولوي بيان
داد پدر كش واليت و علم آن جز واليت نÇي و عÇلم نÇيست را لد و

آميزهاي و شد سروده چهارماه در شتاب با و است ق/ ì9å كتاب اين سرودن سال
و نÇپرداخÇتگي آن اشعار بعضي سستي سبب همايي مرحوم قول به و نثر و نظم از است
مطالب بيان بودن طبيعي آن و دارد نيز حسني من گمان به جهت همين از اما است, عجله
و مÇولوي سÇرگذشت مثنوي اين در ولد سلطان و بوده حساس خيلي مسÃله چون است;
طÇريقه آن رهÇبري عÇهدهدار ق/ ì9å سÇال هÇمين از ولد سلطان شخص كه را او طريقة
يÇعني مÇذكور, تÇاريخ تا چلبي فوت فاصلة در اينكه الزم توضيح مينمايد/ بيان  گرديد,
و نÇظر طÇبق ولد سلطان و بود مولوي طريقة مرشد بكتمر كريمالدين شيخ سال, هفت
مريدان پدرش زمان از آنكه حال نمود, تمكين كريمالدين و حسامالدين بر پدر توصية
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مÇولوي پÇدرش بÇرجÇاي ولد سÇلطان توارث طريق به كه داشتند اصرار و داشت خاص
مÇولوي و صالحالدين و شمس تعليمات Hخصوص و عرفان عمومي تعليمات اما بنشيند,
عين در و رفتند رهروان كه برود چنان راه تا واداشت را ولد سلطان مرشد, اهميت دربارة

نباشد/ گفتگويي جاي تا برسد, رياست به پختگي
كÇه حال همان در يعني است; اعمال و عقايد در اعتدال ولد سلطان خصوصيات از
برخالف او ولي خورده, او به تبريزي شمس چون راهي و بيرسم و گستاخ عارف س فن
مسند و عرفاني و علمي حيثيت و نرفت تند مولوي, احفاد از ديگر بعضي نيز و برادرش
افÇراطÇيون بÇعضي سÇرگذشت از بخواهند كه كساني كرد/ جمع هم با را تدريس و ارشاد
ترجمة گلپينارلي, نوشتة موالنا بعداز كتابمولويه Hحتم بايد شوند, آ گاه مولوي طريقة

ده)/ صفحه كتاب, همين مقدمة رك: نيز (و ببينند را سبحاني توفيق فارسي
خاص تندرويهاي از خالي آمده آن در شمس سرگذشت چون حالولدنامه اين با
جلوه بشر لباس در حق نور كه است مطلب اين جمله از نيست; ÇÇ او از نقل به ولو ÇÇ شمس
را مÇطلق مجرد خداي نميتواند عادي بشر چون بكشاند, راست راه به را مردم تا ميكند

ميپرستند: را مظاهر لذا بپرستد, و دريابد
خÇر چون تن و مسيح چون حق نور بشÇÇÇر لبÇÇÇÇاس در حÇÇÇÇقيم نÇÇÇÇور
بÇود گÇونه هÇÇزار مÇÇركب نشÇÇود گÇÇرچÇÇه دگÇÇر و بÇÇاشد هÇÇمان شÇÇÇه
كÇاس? در رود ا گÇر است همان ني طÇاس از مÇيخوري كÇه را جÇان مي
است مÇردانÇه شÇناخت را مÇي آنكه است پيمانه چو قدح و كاس و طاس

سروده: درديوانشمس پدرش كه است مطلبي همان اين و
بÇرآمÇد زنگÇار خÇرقة اين در امسال برآمÇد پار مه چو كه قبايي سرخ آن
برآمد/// بوار ر ع امسال كه است اين ببردند يغماش به سال آن كه تÔرك آن

افزوده: بشود, سخن اين از تناسخ برداشت كه داده احتمال خود چون و
بÇرآمÇد Çار زخ قÇÔلÔزم آن جÇÇوشش ايÇننيستتناسخ,سÇخنوحدتصرفاست كÇÇز
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بÇرآمÇد/// انÇوار شÇÇه آن دگÇÇر بÇÇرج از شد فنا نه او غروب به شد فرو شمس  گر

وحدت حال اين با آيد/ دست به اينان فكر طرز كه بود جهت آن از اشعار اين نقل
همايي مرحوم و دارد فرق ابنعربيميگويد, محيالدين آنچه با مولويه و مولوي وجود
است, بÇوده خÇوانÇده را محيالديÇن و مولوي آثار و آشناست مقوالت اين با Hعميق  كه
پنجو و هشتاد صفحة همايي, مقدمه (رك: است متفاوت مكتب دو اين كه ميكند تصريح

همايي)/ نيزمولوينامة
ÇÇ اولياست دربارة Hخصوص شده ذ كر مطالب روشنگر كه را كتاب از عبارتي اينك
بيان و استدالل نحوة هم و گردد عرضه نثر نمونة هم تا ميكنيم نقل ÇÇ حقاند مظاهر  كه

شود: معلوم ولد سلطان
مÇرتبة از است بÇلندتر مسÇتوران مÇرتبة مستور/ بعضي و مشهوراند اوليا¾ بعض

بودهاند آن آرزوي و تمنا در همواره آمده سر بزرگ مشايخ سبب اين از و مشهوران,

و موسي حكايت داشتند/ آرزو همچنين نيز انبيا¾ و بيابند را يكي مستوران آن از  كه

از ÇÇ السالم عليه ÇÇ مصطفي كردن ندا و است مذكور قرآن در ÇÇ عليهماالسالم ÇÇ خضر

از يكÇي كÇه عÇايشه/// بÇا مÇصطفي گفتن و اخواني///) بقا¾ الي (واشوقاه كه صدق سر

و نÇوازش به را او نباشم خانه در Hاتفاق ا گر وليكن آمدن خواهد ما در بر حق خاصان

لية Ôح باري مقبولنيفتد و رشود معنيمتعذ اين ا گر و من/ آمدن تا بنشان خانه در دلداري

حÇلية شنيدن در كه را او حلية كني شرح من به تا كن ضبط امكان قدر به را او صورت

/(224 (ص است/// عظيم فايدة ايشان

حÇال هÇر به نه? يا است شده روايت نيز شيعه طريق از حديث اين كه نميدانم من
آن كه است اين حديث دنبالة است/ بوده مسلمانان از بسياري اعتقاد مورد و نيست بيمبنا
بÇراي را او حÇلية GعدÇب عÇايشه و ميآيد نبوده خانه در كه پيغمبر خانة در به مستور ولي
ميرود: هوش از و ميشود جاري اشكش حديث اين طبق پيغمبر ميدهد, شرح پيغمبر

آمÇد راز ز پÇÇر بÇÇحر قÇÇطرهاش آمÇد بÇاز چÇو بÇيهشي چنان زان
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انÇوار آن در شÇد غÇرق مسÇÇتمع اسÇرار گشت روانÇه زبÇانش بÇÇر
(22ë Ç ì (ص

مÇيطلبيد/ مÇقامي حق از خلوت در كه ميكند نقل جنيد از هم حكايتي ولد سلطان
مÇيسر او از مÇقصود ايÇن تÇا زنÇديق, احمد پيش شهر فالن در و <برو كه دادند جوابش

/(22ì (ص قصه آخر تا شود>///
بديهي ميگردد/ حاصل مراد نيز پيران چنين اين مشاهدة با فقط فكر, طرز اين طبق
يك به <نا گه كه چرا ميآمده خوش را مريدان ÇÇ غلط يا باشد درست ÇÇ سخن اين كه است
كÇه هست نÇيز مÇا عÇوام در هÇما كÇنون فكÇر طرز اين البته ميرسيدهاند>! منزل به ترانه
يا نامشان بردن يا مقبرهشان يا چهرهشان ديدن به ولو اوليا¾ با ارتباط رف ص ميپندارند
پÇذيرفتني شود, صالح عمل به منجر ا گر البته كه است, نجاتبخش يادشان به  گريستن

است/ همين شفاعت صحيح معني و است
مجالس قبيل از عوام تصوف اهل رسوم از بسياري كه بيفزايم را نكته اين اينجا در
غيره و جلي ذ كر و برآوردن صيحه و تعزيه] مراسم [در رفتن راه پابرهنه و جمعي تذكر
هÇم كÇه است صفوي عصر يادگار Gظاهر اين و مانده, باقي نيز عاميانه ع تشي در بهشكلي
خÇرقه كه است بوده رسم صوفيه ميان كه است قبيل همين از شيعه/ هم و بودهاند صوفي
اين ميبردند/ تبرك براي كرده پاره پاره ميشد, زده چا ك سماع در كه را خرقهاي تاÄبو
و كÇرامت بÇه شÇفايافته مÇريض لبÇاس كه است مانده باقي شيعه بين صورت اين به رسم
ايرانÇيان عامة كه است آن براي اين و ميبرند تبرك براي كرده پارهپاره را اÄمه شفاعت
و تشÇيع آمÇيختگي ايÇن كÇه ميشود مالحظه شيعه/ از هم و بردهاند صوفي از ميراث هم
كه <تكيه> تا شيعيانه ياعلي ذ كر و فتوت زورخانه تا عزادار, سقاهاي كشكول از تصوف

مييابد/ تجلي شيعيان/// حسينيه بهمعني هم و است درويشي لنگر و خانقاه بهمعني هم
خÇلدون ابÇن بار نخستين كه است واليت مسÃلة در جريان دو اين جوهري ارتباط
و كÇرامÇات بÇر تأ كÇيد /(983 ص ,2 ج مÇقدمه, فÇارسي (ترجمه است يافته توجه بدان
شÇيعه/ هÇم است شÇايع صÇوفيه ميان هم معصومين) فقط (نه بزرگان به نسبت غيبگويي
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گرديدن مشرف حضرت خدمت به و است صوفي هر آرزوهاي از الغيب رجال مشاهدة
نÇوري حسÇين ميرزا حاج امثالنجمثاقب در كه حكايات از بسياري شيعي/ هر حسرت
مالقات نه باشد, (عج) غايب امام ياران و الغيب رجال با مالقات است ممكن آمده, (ره)
<خرابات> از سخن مالقاتها اينگونه از حكايتي در كه است جالب حضرت/ آن خود با
مÇعجم قس: مÇجلسي, از نÇقل بÇه ششÇم و شÇصت حكايت ثاقب, (نجم ميآيد ميان در

/(293 ص ,ê ج بحاراالنوار,
شيعه و صوفيه ميان كه فرقي (عج) مهدي حضرت و واليت خاتميت مسÃلة در اما
مÇيدانÇند/ شÇخصي شÇيعيان و ميانگارند نوعي را مهدويت صوفيه كه است اين هست,

گويد: مولوي كه چنان
است علي از خواه عمر نسل از خواه است ولي آن قÇاÄم حÇÇي امÇÇام پس

همايي) مقدمه پنج, و هشتاد (صفحه

يÇعني نÇظريه همين است>/ قاÄم وليي دوري هر به <پس كه ميگيرند نتيجه صوفيه
دارد/ داشتهو وسيعاش معني در شيعيان ميان ديگري وجه نيست> حجت از خالي <زمين
<ناطق به سيزدهم قرن اواخر در شيخيه و بودند معتقد ناطق و صامت امام دو به اسماعيليه
گرفت/ رونق اعلم> <تقليد نظرية نيز اماميه اصولية ميان زمان همان از و گرويدند, واحد>
ثابت نص راه از را اÄمه عصمت و امامت شيعه كه است اين ديگر مشترك نكتة يك
است, معصوم او كه كنيم يقين نميتوانيم بنشينيم كسي با هم سال صد ا گر ما چون ميكند,
مÇعصوم را او اطمينان با ميتوانيم نديده است, معصوم او باشد گفته قبلي معصوم ا گر اما
ديگÇر ولي حÇق در وليي <چون ميگويد: ولي مورد در را همين شبيه ولد سلطان بدانيم/
يك گواهي ببيني/// او در كهآنواليترا نداري آن تونظر ا گرچه بهواليتش, داد  گواهي
صد جاي به زر حق در صراف گواهي كه چنان ديگر, خلق از است هزار صد جاي به ولي

/(272 (ص نباشند> اف صر كه است هزار
پÇيشينيان كÇماالت تمام جامع را وقت قطب عرفا كه است اين ديگر مشترك نكتة
(عÇج) قاÄم نزد سپرده را انبيا¾ همة يادگارهاي و نشانهها و مواريث نيز شيعه و ميدانند

كافي)/ الحج¹ كتاب (رك: ميداند
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ايران اجتماعي تاريخ و تفكر تاريخ پژوهشگران براي عرفاني اصيل متون مطالعة
متون اين ا گر Hخصوص بود, خواهد مردم معنوي و روحي ويژگيهاي از بسياري روشنگر
ايÇن از مÇولوي مكÇتب آثار كه باشد شده چاپ و تصحيح ژرفبين دانشمندان بهوسيلة
و گÇلپينارلي و نÇيكلسون و همايي و فروزانفر امثال كه چرا است, بوده خوشبخت جهت
دكÇتر و زريÇنكوب دكÇتر و شÇيمل مÇاري آن چÇون كساني و پرداختهاند بدان ديگران
دنÇبال را آنان كوششهاي مولوي معرفي در جعفري تقي محمد استاد مرحوم و شهيدي

 كردهاند/
در همايي مرحوم از نيز مفصلي مقالة گفت بايد موردبحث, چاپ ولدنامة مورد در
كÇتاب اين بر كه نقصي ميكند/ بيان را مولوي انديشة از اجمالي كه شده افزوده آن آغاز
بÇه را خواننده كه است اعالم فهرست دستكم يا راهنما فهرست نداشتن گرفت ميتوان

كند/ راهنمايي نياز هنگام مهم موارد
سلطان سرمشق كه ÇÇ است سنايي اشعارحديقه يادآور كه ازولدنامه بيت چند نقل با

ميبريم: پايان به را گفتار ÇÇ بوده كتاب اين در ولد
است عÇقبي گÇلشن ز بÇرگي چÇو يÇا است طوبي آن از سايهاي جهان اين
اسÇبابش جÇمله جÇÇاست زان بÇÇلكه تÇابش از است پÇرتوي جÇهان ايÇÇن
است حيوان است خوش اينجا كه هر است دوران بÇÇراي از جÇÇهان ايÇÇÇن
جÇÇان عÇÇالم بÇÇه بÇÇدن جÇÇÇÇهان از نÇÇقالن كÇÇند بÇÇود انسÇÇان وانكÇÇÇه
كÇÇانها قÇÇÇراضÇÇهاي يك عÇÇÇÇوض جÇÇانها د رÇÇب حÇÇق ز تÇÇن عÇÇÇوض
نÇÇميدانÇÇي! را سÇÇود ايÇÇن مگÇÇÇÇر گÇريزانÇي? چÇÇون سÇÇود چÇÇنين از

(282 (ص



ì12 ,1377 اسÇالمي, مطالعات مÆسسة فرامرزي, گرد سلطاني دكترعلي اهتمام به ولد, سلطان نÇامه/ رباب #
مقدمه/ صفحه نوزده و صد + ص

ربابنامه#

در بÇود پدرش پيرو طريقت در همچنانكه مولوي, الدين جالل فرزند ولد سلطان
تÇقليد بÇه رباعي و غزل ديوان هم است/ كرده پدر تقليد نيز كتاب تأليف و ارشاد روش
سه نيز و است/ نوشته پدر مافيه فيه از تقليد به نثر به كتابي هم و دارد ديوانشمسمولوي

همايي جالل مرحوم كوشش به ( كه سناÄي وزنحديقه در نامه يكيولد : سروده مثنوي
چاپ به خزانهدارلو محمدعلي دكتر كوشش به ( كه نامه ديگرانتها است) رسيده چاپ به
بÇاالخره و كردم) معرفي ë3 ش آينهپژوهش, مجلة در را آن Gاختصار اينجانب و رسيده
را مÇضامين همان است/ وزنمثنويمولوي در اخير كتاب دو كه بحث, مورد نامه رباب

عرفاني مطالب تفهيم براي مولوي) تفصيل به نه (البته حكايتها و تمثيلها از حتي و دارد
مشكالتمثنويمولوي حل در است كرده اشاره كتاب محقق همچنانكه ميكندو استفاده

ميكند/  كمك
و كرده تصحيح را آن فاضلي محقق كه است اين نامه كتابرباب خوشبختيهاي از
پرمطلبي مقدمة نيز و بعد) به ê7ì) است نگاشته آن بر سودمندي تعليقات و توضيحات

كتاب/ معرفي در
و شيوا نثر به را مطلبي كه است چنين انتهانامه) نيز (و كتاب اين در مطلب بيان روش
از ولد سÇلطان تÇمثيالت بعضي ميدهد/ توضيحش نظم به آنگاه مينويسد پرمعنا و زيبا

مينويسد: Âمث است مبتكر بعضي در و شده اقتباس مولوي
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خوردن حرام و قتل و زنا مثل بد حالهاي مردماند/ نفوس در سياه و سپيد ديوان
ترك مثل نيك حالهاي و ميدانند و ميبينند كس همه را آن و سياهند ديوان ///
آنكه غرض به ظاهر روي از شدن مشغول خير و عبادت و طاعت به و كردن دنيا

/(52 (ص دانستن و ديدن نتواند كس هر را آن و سپيدند ديوان كنند قبول خلق

ميسرايد: نظم به سپس
بÇÇÇÇيدغا را قÇÇÇÇلبها مÇÇÇÇيشكستي وغÇا در هÇميشه رسÇتم آن حÇÇاصل
دسÇترس ايÇن نشÇÇد را كس او غÇÇير بس و كÇرد او سÇپيد ديÇو بÇا جÇنگ
ذوفÇÇنون اي سÇÇياه و اسÇÇپيد ديÇÇÇو زبÇون گÇÇردد كÇÇجا را مÇÇخنث هÇÇر
بÇرسماست واسÇع ارض وراصÇد كÇÇجاست كه مÇÇوالنا مÇÇانند رسÇÇÇتمي

به را آنها و كند تصرف نفوس در كه است اين كارش است حق ولي كه مرشد و پير
بÇه كÇردن عمل و ورزيدن با هست انسان در آنچه چون برساند خودشان بالقوة حقيقت

بعد)/ به 28å) ميآيد ظهور
شدهاند حق آلت آنها ميگويند, عقل وراي طوري از اوليا¾ و انبيا¾ ظاهر به اينكه اما
و مÇصطفي از قÇمر شÇق همچو مينماياند ايشان صورت از را خود قدرت تعالي <حق و

نتيجه: در و موسي> ساختن اژدها عصا و عيسي كردن زنده مرده
خÇار هÇمچو يك گÇل همچو يك شود زو نÇÇوبهار چÇÇون زنÇÇد جÇÇانها بÇÇر وحÇÇÇي
(3å2)كثيف و دود پر و زنديق شده يك لطÇÇيف و مÇÇقبول و صÇÇديق شÇÇده يك

مÇيشود/ ظاهر است شدني ظاهر چه هر آنها ظهور با هستند/ محك اوليا¾ و انبيا¾
متوالي بعثتهاي با كه است محمدي حقيقت آن و است يكي اوليا¾ و انبيا¾ همة حقيقت
و اصل و شود مبعوث (ص) محمد حضرت كه است يافته را آن قابليت تدريج به بشريت
و ارزش ولي است مÇوثر آنكÇه با ساليان مجاهدات و اعمال /(3ìê)نمايد پديدار را مغز
و نود صفحه (مقدمه, ميبرد يكشبه را ساله صد راه كه ندارد را كامل مرشد نظر يك اعتبار
بÇدو و مÇيپذيرند را پÇيغمبر مÇعجزه ديÇدن بÇدون دارنÇد نهادي قابليت كه كساني پنج)/

/(2ê8 (صفحه ميپيوندند
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كÇه نميشود آن دليل هم عالقه و طلب حتي نيست/ كافي (ولي) حق مرد ديدن اما
سه از بيش بود شده خواستار خود را خضر ديدار آنكه با موسي آيد/ عمل به كامل استفادة
سÇلطان را خضر و موسي داستان كند/ تحمل و ببيند نتوانست را خضر كارهاي از چشمه
انÇدك كÇه بÇعد) بÇه 21ë) نÇامه رباب در هم و (23 Ç 37 (ص آورده ولدنامه در هم ولد
سÇه فÇقط آنكÇه بÇا موسي اما /(ë38 ص نامه, (تعليقاترباب هست تقرير در اختالفي

بود/ سودمند امتش و موسي براي همانها اما ديد, را خضر كارهاي از چشمه
گشÇود در صÇد نÇÇادرش جÇÇهان در بÇود زآنÇچه شÇد فزون موسي رتبت
كÇدر بد وي در چه هر صافي خÇضر گشت از بÇرد چÇهها كاو نداند  كس
كÇيش اهÇل ورودش از فÇÇزايÇÇد تÇÇا خÇويش شÇهر سÇوي وا گÇرديد بÇاز
تÇقا(229) وي از را جÇمله فÇزايÇد تا ارتÇÇÇÇقا امت يÇÇÇÇابند او از تÇÇÇÇÇÇÇا

كه هست اين اما ميشود/ ميسر Hسريع كامل پير صحبت با ظاهر پردههاي از  گذشتن
ميبرد/ بهره خود قابليت حد در كس هر

انسان عينيت حقيقتو ÇÇغرضي تقليدو بدونهيچ ÇÇدروني خواست ذاتيو  كشش
است آن از عارف گفتن اناالحق /(êì) ميشود حق ميخواهد را حق كه كسي پس است/
سير از چونبعد نيست پاياني را وصل لذا نداردو حق جز ديگر خواستي نماندهو اويي  كه

ميرسد: اهللا في سير به اهللا الي
دÇع ونÇه است حÇد نÇه را دريÇا سÇير حÇد و پÇايان بÇود را خشكÇÇي سÇÇير
بÇÇÇÇاخبر نگÇÇÇÇويد ره را آن غÇÇÇÇير مÇÇعتبر بÇÇاشد وصÇÇÇل از بÇÇÇÇعد راه
بÇيحجاز كÇردن طÇوف نتوان زانكه مÇÇÇجاز راه از بÇÇÇÇاشد بگÇÇÇÇويد ور
مÇÇيبرد چÇÇو خÇÇبر زان نÇÇÇدارد او مÇيبرد سÇو هÇر سيل كشتي را مرده

(239 . 2êå)

بعد به آن از درياست/ كنار تا عملش و اختيارش برود دريا راه ميخواهد كه  كسي
از يكÇي شأن> فÇي هÇو يÇوم < كÇل دريÇاست/ حركت حركت ميبرد, را او كه درياست
غÇوغا مÇتكلمان ميان همه اين كه اختيار و جبر مسÃلة بدينگونه و است همين معانياش

است/ سفر يك مرحله دو يعني است يكي عارفانه ديدگاه از برانگيخته
مشهور عرفاني و قرآني مضمون يك آدميان, گفتن <بلي> و الست پيمان به اشاره
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دنيا اين در لذا داشته فرق هم با ازل در بليها كه كرده اضافه نكته يك ولد سلطان است/
متفاوتند: آدمها هم

نÇبود يكسÇان سÇرشان حÇÇقيقت در نÇبود يكسÇان هÇÇمه بÇÇليهاشان آن
///////////////

جÇهان در مقبل كيست مدبر عÇيان كيست خÇور چون بلي هر سر  گشت
سست طلبپيوسته در روبه چو يك ست Ôچ حمله در نر شير چون بلي يك

شش) و هشتاد (صفحه
في <السعيد نيز ديگر جاي چنانكه ميشود دريافت مذكور سخنان از جبر نوع يك
كÇردهايÇم فراموش ا كنون كه است عهدي همان <ام> گرفته, معني همين به را امه> بطن
خÇود جاي در هم را اختيار پدرش شيوه به ولد سلطان اما مقدمه) از يك و صد (صفحه

ميكند: تأييد
رب مÇقبول عÇامالن چÇون شÇوي تا شب و روز در دل و جان از عمل  كن

از مÇدرس گردان!> عالم مرا <خدايا ميكرد: دعا كه ميآورد را طلبه آن حكايت و
را درسهايش و ميزند, حرف دارد خدا كرد خيال طلبه و عبدي> يا كرر > كرد: ندا روزن

/(37ì) شد مال تا كرد تكرار
(377) جÇنبشي در كرم بحر آن نايد بÇيكوششي دعÇا گÇون صÇد  گركني

كÇتاب محقق كه (ÇÇÇÇÇÇ) است تركي و بهيوناني اشعاري نامه خصوصياترباب 37از
êëê

است/ كرده معني را آن بيت بيت
مطالعة به را خواننده و ميبريم پايان به را گفتار واليت نور دربارة بيت چند نقل با

ميدهيم: ارجاع كتاب اصل
بشÇÇر نÇÇقش و صÇÇÇÇورت در آمÇÇÇÇده پسÇÇر اي حÇÇÇقانÇÇد اسÇÇÇÇرار اوليÇÇÇÇا
ÖقبÇÇ س حÇÇق از مÇÇÇيبرند بÇÇÇÇيوسايط حÇÇق ز را ايشÇÇان هست واليت ايÇÇÇن

عÇÇمو اي گÇÇفت دل بÇÇهر از نÇÇÇÇبي در هÇÇو يÇÇضي¾> زيÇÇتها <يكÇÇÇاد نÇÇÇÇي
بÇود(455) روغÇن و آتش و فÇتيل نÇÇز بÇود روشÇن زخÇود پس مÆÇÇمن قÇÇلب



ص/ 39ê + چÇهل ,137ì روزنÇه, دارلو, خزانÇه محمدعلي تصحيح ولد)/ (سلطان ولد بها¾الدين انتهانامه, #
است/ شده چاپ ë3 شمارة آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين

انتهانامه#

بÇرجÇا مÇثنوي سه ق) ì72) مولوي بزرگ فرزند /ق) ه 712 (متوفي ولد سلطان از
كوشش يكيولدنامهبه او ديگر مثنوي دو بود/ چاپنشده تا كنون انتهانامه كه است مانده
فÇرامÇرزي گÇرد سÇلطاني عÇلي دكÇتر كÇوشش به ربابنامه ديگر و همايي جالل مرحوم
(نزديك است نظم مابقي و نثر پنجمش يك Hتقريب كه انتهانامه است/ شده طبع و تصحيح
شÇيوة بÇه او است/ عÇرفان در ولد سÇلطان آرام و اعتدالي نظرات بيانگر بيت), هشتهزار
سÇود بÇزرگان اقÇوال و قÇرآن و حÇديث از ÇÇ او فكري جهشهاي منهاي البته ÇÇ پدرش
از بيشتر او پدر البته ميدهد/ شرح را عرفاني غوامض مÆثر, و روشن بياني با و ميجويد

است/ پرداخته شيوه اين به كمتر ولد سلطان اما ميكند, استفاده تمثيل و حكايت زبان
سÇلطان نثر ميآيد/ مشروحتر نظم در كه است مطالبي آن چكيدة نثر, قسمتهاي
مÇولوي, (پدر مولوي خانوادة حوزة در البته است/ استوار و روشن و شيوا و موجز ولد,
خÇود اسÇتاد و مÇولوي پدر شا گرد ترمذي برهانالدين سيد و مولوي پسر مولوي, خود
گويي ميشوند/ محسوب توانايي نويسندگان همگي بودهو رايج نثرنويسي سنت مولوي)
مÇزيد بÇراي است/ نكرده خراب را آنان بيان و زبان مغول ايلغار ويرانگر تأثيرات هنوز

ميكنيم: نقل را پرمعني عبارات بعض فايده
و كارها از ليكن نميكنند, بيان ظاهر زبان و نيستند ناطق زمين و آسمان ا گرچه
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هرچه و آ گاهند كه دانستن بايد ميآرند, جا به و ميكنند كه پرحكمت عملهاي
جÇاي بر همه ميكنند هرچه و آ گاهند كه دانستن بايد ميآرند, جا به و ميكنند
فضلش و علم كه داني كفايتش از اال نداني را زبانش كه شخص همچون است خود

/(3å2 (ص است كمال به
از و ميگردند بلكهزيانمند سودينميرسند به و تجارتميروند به تاجر چندين
و مشغولند بهجد كارها آن بازدر نمينگرند, زيانها و بدانرنجها دنيا غايتميل
آخÇرت بÇه چون و كردهاند سودها كه آنهاست بر نظرشان كلي ميكنند, جهدها
نظرشان كلي نميكنند, نظر مÆمنان و اوليا¾ و انبيا¾ سودهاي به ندارند, دلبستگي
آن از معني اين ميگزينند/ آن جوي و جست ترك و ميافتد رنجها و زيانها به

/(96 (ص ندارند ميل طرف آن و دارند طرف اين ميل كه است

گردد اراÄه كتاب نظم نمونة هم تا ميشود نقل خالصهوار نيز نظم به تمثيل سه اينك
گردد: ظاهر است, شمس و مولوي ميراث كه ولد سلطان شوخطبعي و ترزباني هم و

دعÇÇÇا كÇÇÇÇردش و آمÇÇÇÇد بÇÇÇÇامدادان مÇصطفي پÇيش بÇه شÇÇخصي عÇÇرب از
كÇن گÇÇوش را مÇÇرآن رحÇÇمت رÇÇس از سÇخن يك مÇن تÇو پيش خواهم  گفت
كسÇÇان مÇÇال بÇÇÇÇيعوض مÇÇÇÇيستانم جÇÇهان در صÇÇالتم و صÇÇوم تÇÇÇÇارك
رد Ôد جÇÇمله فÇÇعلش بÇÇود بÇÇÇÇيصفايي بÇÇرشمرد را خÇÇويشتن جÇÇÇÇرمهÇÇÇاي
يÇقين حÇÇق رسÇÇول اي بگÇÇفتش پس كÇين و پÇرخشÇم او گÇفت از رسÇول شد
فÇÇاسقم ا گÇÇÇÇرچÇÇه مÇÇÇÇيگويم راست عÇÇاشقم تÇÇو بÇÇر آثÇÇام چÇÇÇÇنين بÇÇÇÇا
سÃÇÇول حÇÇÇÇق از ورا احÇÇÇÇوال رسÇول گشت حÇالي او از را ايÇن شÇنيد چÇون
صÇفا بÇا جÇÇوابÇي خÇÇوش را او مÇÇصطفي گÇÇفت دم آن انÇÇدر بÇÇرآورد سÇÇÇر
نقشوپوست صورت هردويكجانندو دوست تÇو داري بÇيغرض كÇه كÇرا هر

(12å (ص

جÇا بÇه جÇا از صÇدق به جستي همي جد را خÇضر جويا شخص آن همچنانك ///
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اشكهÇا رخ بÇر مÇيريخت هوس زين مشكهÇÇا او مÇÇيكشيد و سÇÇقا شÇÇÇÇد
حÇÇقپرست آن روان سÇÇقايان رسÇÇÇم دست بÇه مÇيدادي كÇÇوزه را هÇÇركسي
را احÇÇباب خÇÇوردنش از كÇÇÇن شÇÇÇÇاد را آب ايÇÇن بÇÇخور بسÇÇتان خÇÇضر اي
سÇر بÇه نÇي او فÇاش پÇير و جÇÇوان بÇÇا ر ضÇ خ را هÇركس مÇÇيگفت هÇÇمچنين
سÇقا ايÇن دست ز بسÇتان خÇضر را كÇÇاي آب داد يكÇÇÇÇي بÇÇÇÇÇÇا HفاقÇÇÇÇÇÇÇÇات
آشÇنا? و خÇويش و يÇار كÇه چÇنان آن مÇرا بÇÇدانسÇتي چÇÇون گÇÇفتش خÇÇضر
را كÇÇÇÇام بÇÇÇÇيابم تÇÇÇÇا كÇÇÇÇÇÇردم ورد را نÇام ايÇن مÇن سÇÇال چÇÇندين  گÇÇفت
مÇÇهان در و كÇÇÇهان در را ر ضÇÇÇÇ خ آن جÇهان انÇدر تÇو جÇوي مÇÇي هÇÇمچنان

(28ê (ص

مÇلول خÇوردن از هÇيچ نگشÇÇتي ا كÇÇول كÇÇاو يك قÇÇاضي زنÇÇدان در بÇÇÇود
شÇÇدند قÇÇاضي جÇÇانب شكÇÇÇÇايت در بÇÔدند عÇÇاجز زاو جÇÇمله زنÇÇدان اهÇÇل
شÇو خÇويش ريگ مÇرده خÇانة سÇÇوي بÇرو زنÇدان ايÇن از خÇيز قÇاضي  گفت
تست زنÇÇدان جÇÇنتم كÇÇÇافر هÇÇÇÇمچو تست احسÇان مÇن مÇان و خÇان  گÇفت

دÇÇك ز و افÇÇالس ز مÇÇن بÇÇميرم خÇÇود رد بÇÇه تÇÇو بÇÇرانÇÇي زنÇÇدانÇÇم ز  گÇÇÇر
گÇÇوا زنÇÇدانت اهÇÇل ايÇÇنك وانÇÇما گÇÇÇÇفت را مÇÇÇفلسي قÇÇÇÇاضي  گÇÇÇÇفت
خÇÇون مÇÇيگريند تÇÇو از مÇÇÇيگريزند چÇÇون بÇÇاشند مÇÇتهم ايشÇÇان  گÇÇÇفت
مÇيدهند گÇواهÇي بÇاطل غÇرض زيÇÇن وارهÇند هÇم تÇÇا مÇÇيخواهÇÇند تÇÇو وز
گÇÇوا افÇÇالسش بÇÇر و ادبÇÇار بÇÇر هÇÇم مÇÇا گÇÇفتند مÇÇÇحكمه اهÇÇÇÇل جÇÇÇÇمله
بشÇو مÇفلس ايÇن از دست مÇوال او گÇفت حÇÇال قÇÇاضي پÇÇرسيد را كÇÇه هÇÇÇر
قÇÇماش و سÇÇيم را و نÇÇدهد كسÇÇي تÇÇÇا فÇاش بگÇÇردانÇيد كش قÇÇاضي  گÇÇفت
زنÇيد جÇا هÇÇر عÇÇيان افÇÇالسش طÇÇبل زنÇÇيد مÇÇناديها را او كÇÇÇو بÇÇÇÇه  كÇÇÇÇو
مÇن كÇÇرد نÇÇخواهÇÇم زنÇÇدانش بÇÇيش فÇن بÇه ايÇنجا آردش دعÇوي كÇÇه هÇÇر
فÇروخت فÇتنه چÇون آوردنÇد حÇÇاضر مÇيفروخت هÇيزم كÇÇه كÇÇÔردي اشÇÇتر
نÇداشت سÇودي او افÇغان شب بÇÇه تÇÇا چÇÇاشت هÇÇنگام از بÇÇردند اشÇÇÇÇترش
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ديÇر و است دور مÇنزلم گÇÇفتش زيÇر كÇÇÔرد بÇه آمÇد شÇÇتر از شÇÇبانگه چÇÇون
كÇاه اخÇراج از كÇم كÇÇردم, جÇÇو تÇÇرك پگÇÇÇÇاه از را اشÇÇÇÇترم بÇÇÇÇÇÇÇÇرنشستي
كس? خÇانه انÇدر نÇيست كÇو, تو هوش پس? مÇيكرديم چÇه ا كÇنون تÇا  گفت
غÇالم اي كÇور مÇيكند كÇÇر طÇÇمع پس خÇام طÇمع از است بÇوده پÇÔر تو  گوش
آن از غÇÇافل او و بشÇÇÇÇنيدند جÇÇÇÇمله جÇÇوان و پÇÇير را افÇÇالس آن صÇÇÇيت
جÇÇمع امÇÇوال وزكÇÇردن خÇÇÇÇورش از طÇمع نÇوع صÇد جÇهان در داري كÇه تو
اوليÇÇا? پÇÇند گÇÇوش در كÇÇÇني مÇÇرا كÇÇÇÇي گÇÇو غÇÇرضها ايÇÇن وجÇÇود بÇÇÇÇا

(8ì Ç 8ë (ص

بÇر كÇه تÇوضيحاتي و مصحح دقت گرفته, صورت نسخه دو براساس كتاب تصحيح
اقوال و احاديث آياتو فهارس همچنين 3ì7)و Ç 321 (ص نوشتهاند كتاب موارد بعضي

است/ توجه قابل بزرگان و مشايخ
بÇه را خÇوانÇندگان و مÇيدهيم پÇايان را گفتار مثنوي اين از ديگري پرمغز ابيات با

ميكنيم: توصيه كتاب اصل مطالعة
جداست حضرت آن از انوار چنين خÇداست كي نÇÇور نكÇÇو اوصÇÇاف جÇÇمله
تÇراب بÇر نÇورش افÇتادهست آفÇÇتاب گÇÇرچÇه نÇÇور چÇÇÇÇو پÇÇÇÇيوسته هست
شÇو بÇÇيزار جÇÇهان از كÇÇن وي بÇÇه رو شÇو بÇيدار حÇق وصÇف از Çري Ôپ چÇون
مÇÇنتها نÇÇدارد اوصÇÇافش تÇÇرا گÇÇÇÇرچÇÇÇه انÇÇدك صÇÇفت هÇÇر از حÇÇÇق داد
پست بÇه گشÇته روان بÇÇاال از يك يك هست تÇو در چÇون خÇدا اوصاف جمله
بÇÇينردبان المكÇÇÇÇان سÇÇÇÇماي بÇÇÇÇر روان بÇÇاال روي پسÇÇتي ايÇÇÇن از تÇÇÇÇا
فÇÇتاد/// وي كÇÇاندر نÇÇور زان بÇÇÇÇيخبر جÇماد بÇاشد نشÇد آ گÇÇه زيÇÇن وانكÇÇه

(3åì (ص



الهÇام, انÇتشارات دا كÇاني, عÇباس پÇرويز كوشش به شيرازي, داعي محمود شاه راز, گلشن شرح يا گلشن نسايم #
است/ شده چاپ ë3 شمارة آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين ص/ êåå ,1377

نسايمگلشنياشرحگلشنراز#

و عÇارف شÇبستري, مÇحمود شÇيخ ارزشÇمند بسيار و پرمطلب و حجم كم كتاب بر
قديمترينو از يكي كه (ë1 (ص شده نوشته شرح چهل نزديك هشتم, قرن بزرگ متفكر
و معروفترين هرچند است/ ق) 8ì7 از بعد (وفات شيرازي داعي شاه شرح آنها بهترين
چاپ به مكرر كه است نوربخشي الهيجي محمد شيخ آن از شروحگلشنراز, مفصلترين

است/ كرده استفاده نيز داعي شاه شرح از الهيجي كتاب, اين محقق گفتة به و رسيده,
است, عربي بن محيالدين نظريات بيانگر شبستري محمود شيخ كه است اين ظاهر
و تÇصرف صÇاحب مÇباحث, در خروج و ورود نحوة و مطالب تحرير و تقرير در او اما
ÇÇ ايÇرانÇيانÇد بيشترشان كه ÇÇ ابنعربي شارحان ا گر كه است اين حق و ميباشد اجتهاد
از اسÇتفاده بÇا شÇبستري مÇيماند/ نگÇفته ابنعربي آثار نهفتههاي و مقاصد نميبودند,
ايراني ديرين معنويت از كه مغول از قبل فارسي عرفاني نثر و فارسي عرفاني شعر ميراث
و فاضل شاعر با را او كار ا گر كه چنان است; نهاده بلند طاق بر را سخن ميگيرد, سرچشمه
ÇÇ است ابÇنعربي شارحان و پيروان از نيز او كه ÇÇ جامي عبدالرحمن يعني ديگر پرماية

ميشود/ معلوم تفاوت بسنجيم,
آذربÇايجان پÇيران از او كÇه است ايÇن شÇبستري بÇاطني گرايش در مهم نكتة يك
و داشÇته دريÇافت مÇطالبي باله///) امين تبريزي, عبدالرحيم خواجه بابافرج, (باباحسن,
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از مسÇتقل كÇه بودهانÇد ايران غرب در عرفاني ويژه مكتب يك دهندة ادامة خود اينان
عÇين و بÇاباطاهر هÇمچون بÇزرگاني پÇيشتر, مكتب, اين است/ بغداد و خراسان تصرف
بÇاطني گÇرايش امÇا است/ داده بيرون ÇÇ عارف حيث به ÇÇ مقتول سهروردي و القضات
بÇدان مÇنسوب را وي اسÇماعيليه متون بعضي در كه است آشكار و قوي چنان شبستري
بÇه تÇدقيق گرچÇه شبستري آثار توصيف و عقايد شرح در كتاب محقق داشتهاند/ طايفه
است, نÇورزيده تأ كÇيد شبستري انديشة باطني جهت بر ولي ,(ê2 Ç 19 (ص داده خرج

:(22 (ص ميكند نقل محيالدين بر را او گزندة نقد هرچند
تسكÇين مÇرا دل اين نكرد چون ديÇن و مÇلت حيÇ Ôم شÇيخ سÇخن
آشÇوب از نوعي ميداشت ليك خوب همه سخن آن ديدم راستي
داد جÇÇوابÇÇم او پÇÇرسيدم بÇÇÇÇاز اسÇتاد از مÇن را حÇال ايÇÇن سÇÇر
نÇظر ديÇد آنÇچه هÇر نÇويسد مگÇر كه فÇتاد آن انÇدر شÇيخ سÇعي
لرزيÇد/// سبب آن از تحرير پاي نÇÇرسيد قÇÇدم در چÇÇو او قÇÇÇÇلم

به پا كه بوده اين در شبستري استاد نظر به محيالدين در انديشه آشفتگي و آشوب
اشاره هم ديگر جاي جانب اين است/ نرسيده قدم به قلمش و نكرده سلوك تفكر, پاي
لذا و درفصوصوفتوحاتنيست, درمثنويهست, Âمث كه صفا نورانيتو آن كه  كردهام

ابنعربيميبينم/ در آشكار لغزشهاي
مورخة نسخة با را آن كتاب, محقق بود/ شده چاپ پا كستان در Âقب داعي شاه شرح
حال است, دانسته ح مرج Hبعض را دانشگاه نسخه و كرده, مقايسه تهران دانشگاه ق/ 1åìê

است/ ق/ 882 پا كستان نسخة تاريخ آنكه
مÇفصلي مÇقدمة بدلها, نسخه دادن عالوهبر پا كستان چاپ بر حاضر چاپ برتري
كهگلشنراز سÆاالتي (پرسشكنندة هروي حسيني امير و شبستري حال شرح به كه است
آثÇار و افكار و احوال به را خواننده و پرداخته شيرازي داعي شاه نيز و است) آن پاسخ
تهيه دقت با و است غلط كم كتاب /(1åì-9 (ص است نموده آ گاه بزرگ عارف سه اين
مواردي در ( گرچه است فهميده را متن مصحح, كه ميشود معلوم نقطه گذاريها از و شده

/(11 س ,178 ص و 22 س ,181 ص Âمث نيست; درست هم
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عÇرضه كار شدن كاملتر لحاظ به كه آمد بهنظر استحسانات و اضافي نكات بعضي
ميدارد:

شيعيانه تمايالت (78 (ص بود انوار قاسم محضر در سال هفده داعي شاه اينكه الف/
شود/ تحقيق بايد داعي شاه آثار در تدقيق با نكته اين ميرساند/ را او حروفيانة Hاحيان و

گردد/ منظور بايد دهنامةعراقينيز (7ë (ص هنامهها د ذ كر در ب/
وحدت عارف هر كه گفت بايد (91 (ص شهود وحدت و وجود وحدت مورد در ج/
ا كثر <ا گرچه عبارت اين پس عكس/ به نه و هست نيز شهودي وحدت Hلزوم وجودي,
وحدت بوي نيز گاه اما ميبينيم, عرفاني وجود وحدت نظريه به متمايل را داعي شاه مواقع
<او كه ميشد گفته ا گر فيالمثل است; مسامحهآميز ميرسد> مشام به شيخ كالم از شهود
مستقيمتر ميآيد> بهنظر وجودي وحدت گهگاه اما است شهودي وحدت بيشتر ا گرچه

مينمود/
كÇه حÇافظه بر تكيه با سابقه, با نويسندگان بعضي كه ميشود ديده گاهي االسف مع
رخ تأسفانگيزي اشتباهات و ميزنند تن نقلي مساÄل در كتب به مراجعه از است, خاÄن
معروفي دانشمند كه ميكنم اشاره است, وگلشنراز شبستري از سخن كه ا كنون ميدهد/
و فÇرستاد تبريز به سÆال هفده ق] ë87 Ç ììì] مولتاني زكريا بها¾الدين <شيخ نوشتهاند:
شبستريگلشنراز و بدهد جواب را آنها /ق] ه ì87 Ç 72å] شبستري شيخ كه كردند اتفاق
امير سÆالكننده هست: فاحش غلط سه عبارت اين در /(ì3 ص (شريعةخرد, سرود> را
<اتÇفاق و تÇا/ هÇفده نÇه تÇاست هجده سÆاالت تعداد /[782 [متوفي است هروي حسين
گوي <جوابي كه است گفته بدو ديده> كار مرد <يك شبستري تصريح به بلكه نكردند>
شبستري تولد از پيش كه مولتاني زكريا بها¾الدين است ممكن چگونه وانگهي دردم>/

باشد! او از سوالكنندة است, بوده درگذشته
را مطالعه اهل نميشود/ ديده هفوات گونه اين از ما بحث مورد كتاب در خوشبختانه

ميكنيم/ توصيه مالحظةنسايمگلشن به
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ايÇرانشÇناسي انÇجمن تهران, دوم: (چاپ يحيي عثمان و كربين هنري مة مقد و تصحيح آملي/ حيدر سيد #
آيÇنة مÇجلة در مÇقاله ايÇن وزيÇري/ ص, 7ì + 828 /(13ì8 فÇرهنگي, و عÇلمي انتشارات شركت و فرانسه

است/ شده چاپ 13ì9 آبان و مهر پژوهش,

جامعاالÑسرارومنبعاالÑنوار#

شÇيعه حكÇماي و عÇرفا بزرگترين از ,(787 از بعد Ç 72å از (پيش آملي حيدر سيد
حكمت, و نظري عرفان مباني با را تشيع اصول كوشيده كه است كساني نخستين از استو
و فيض و بهايي شيخ و ميرداماد همچون پيرواني طريق, اين در وي نمايد/ تلفيق و تطبيق
بÇه وابسته فكري, لحاظ از حيدر سيد است/ يافته ديگران و قمي سعيد قاضي و الهيجي
شيعة نيز مذهبي لحاظ به و اوست/ انديشههاي شارحان از درواقع و ابنعربياست مكتب
در عربي, ابن به تسليم و ارادت نهايت وجود با كه بهطوري است; اثناعشري اعتقاد پا ك
مسÃلة در حيدر سيد /(êê8 Ç êê7 (ص ميكند انتقاد او بر (عج) مهدي ختمواليتو مسÃلة
ه اسماعيلي الحاد ي حت و دارد نظر اختالف ابنعربي پيروان و شارحان بعضي با نيز واليت
وي ه البت /(388 (ص ميدانند ت نبو از برتر را واليت كه ميداند آن از ناشي را نÔصيريه و

ميآورد/ توجيهي معنا اين در ابنعربي قول براي
كÇربن, هÇنري كÇه بÇهطوري فÇلسفه; تكÇامل در است مهمي حلقة آملي حيدر سيد
را صفويه از پيش دورة در حيدر د سي آثار گسترة شيعي, فلسفة و تشيع معتبر  كارشناس

دوازده)/ ص مه, مقد) ميداند صفويان دورة در مالصدرا آثار گسترة معادل
و مبارك به است اشارهاي خود كه شده تنظيم بخش دوازده در مطالبجامعاالسرار
و وحي و واليت و رسالت و ت نبو و توحيد مباحث شامل اثر اين عدد/ اين بودن س مقد
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(اÇÄمه اوليÇا¾ كالم و حديث و قرآن به استشهاد جا همه مÆلف و ميشود, كشف و الهام
كتاب در الشيبي مصطفي كامل دكتر كه گونه همان مينمايد/ تصوف مشايخ و اثناعشر)
ص ,13ë9 اميركبير, تهران, قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا (ترجمة داده تشيعوتصوفنشان
از نÇظر صرف و است, تشيع و تصوف ارتباط مهم حلقههاي از حيدر د سي ,(12ë Ç 112
واقع در آنچه نه, يا بداند فكري مكتب دو اين حقيقت با مطابق را معنا اين خواننده اينكه
آمÇده وجÇود به پيوندي طريق دو اين پيروان ميان هشتم قرن در كه است اين داده, خ Ôر
و ميداند يكي را راستين صوفي و ممتحن مÆمن و كامل شيعة حيدر, د سي كه آنجا تا است;
مÇعروف و بÇلخي شÇقيق بسÇطامي, بايزيد بصري, (حسن نفر چهار طريق از را متصوفه
جÇهت از انÇتساب اين ه البت /(22ê (ص ميسازد متصل اثناعشر اÄمة مكتب به  كرخي)
بايزيد و نيست مقبولي چهرة شيعه روايات در بصري حسن زيرا است; مخدوش تاريخي
كذاب جعفر با بايزيد ÇÇ گفتهاند كه همچنان ÇÇ بلكه نبوده; معاصر صادق(ع) جعفر امام با
با هم كرخي معروف بلخيو شقيق ارتباط است/ داشته ارتباطي او با Áاحتما و بوده معاصر

مترجم)/ حاشية /117 ص (رك:تشيعوتصوف/ دارد بحث جاي اÄمه
مه قدÇم تÇرجÇمة دارد, (13ê7) قÇبلي چÇاپ بÇر كÇه مزيتي كتاب, اين چاپ تجديد
دارد دقيق فني فهرستهاي كتاب, است/ طباطبايي جواد د سي ط توس فارسي به آن فرانسوي
باشد/ قديمي متون Âك عرفانيو فلسفيو آثار چاپ در ما قان محق كار الگوي ميتواند  كه
مÇقدمة در قÇيصري مباحث بسط درواقع معرف¹الوجود, في النقود رسالةنقد در اما
در Gبعد كه ي حد به مطلب رساندن و وجود مسÃلة در گفت ميتوان و است شرحفصوص

است/ بوده بلندي قدم گرفته, قرار موردبحث متعاليه حكمت
دادÇع در مÇيتوان را او خÇود ايÇنكه گÇو ندارد; خوشي نظر فيلسوفان به حيدر د سي
ميآورند روي عرفان به ÇÇ كمابيش ÇÇ حالت بهترين در فيلسوفان آورد/ انديشان حكمت
(جامعاالسرار, است خواندني كه آورده قضيه اين براي فراواني شواهد نيز حيدر د سي و
بهالمحيطاالعظم/// موسوم دارد هم عرفاني تفسيري وي /(ê97 Ç ê92 و ê8ë ,ê7ê ص
است خÇوب مÇيشود/ شÇامل را آن كامل دورة كتابخانه, چند نسخههاي هم روي به  كه
دارنÇد, عÇالقه قÇرآن عÇرفاني تÇفسير ر طوÇت HصوصÇخ تÇفسير, تاريخ سير به كه  كساني

دهند/ صورت آملي حيدر د سي اثر رويتفسيرعرفانيقرآن, بر مطالعهاي



(تÇهران, فÇرانسÇوي/ و عÇربي مÇقدمه دو با يحيي/ عثمان و كربن هانري اهتمام به آملي/ حيدر سيد شيخ #
است/ رسيده چاپ به 137å آبان و مهر آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين /(13ì7 توس, انتشارات

المقدماتمنكتابنصالنصوصفيشرحالفصوص#

پيشتر ما كه است شيعي عارف آملي حيدر سيد عربي, ابن مشهور شارحان از يكي
بÇا آمÇلي حÇيدر سيد /(3 شمارة (آينةپژوهش, كردهايم معرفي را او  كتابجامعاالسرار
ندي, ج خجندي, (مÆيدالدين خودش از پيش ابنعربي مهم شارح سه به كه چشمي  گوشة
است مÇدعي و مÇيآغازد را خÇود شرح است, داشته قيصري) داود و كاشاني عبدالرزاق
و (17) زبور و انجيل و تورات بر قرآن كه دارد را مزيت همان پيش شرح سه به او شرح
را آن اسرار استادي, نزد آن خواندن بدون ديدنشرحفصوصو از پيش كه است مدعي

/(ë28) است كرده  كشف
بر قيصري كه همچنان يعني مقدماتشرحفصوصاست; داريم, دست در كه  كتابي
به قدمي وجود مباحث در و دارد استقاللي خود كه نوشته مقدمهاي شرحفصوصخويش

مساÄل بعضي در را خود مواضع استقالل مقدمه اين نگاشتن با نيز حيدر سيد بوده, پيش
مطلقه خاتميت مهم مسÃله در جمله از است/ نموده باز او سني شارحان و ابنعربي از مهم
( كÇه واليت مÇقيده خÇاتميت و ميداند) عيسي مخصوص را آن ابنعربي ( كه واليت
است/ مغاير Âكام ابنعربي با حيدر سيد نظر ميداند), خودش مخصوص را آن ابنعربي
از و ÇÇ السÇالم عÇليه ÇÇ عÇلي مÇطلقه واليت خÇاتم مÇيكند نÇقل خجندي مÆيدالدين از او
و استدالالت با و است [عج] مهدي مقيده واليت خاتم كه ميكند نقل كاشاني عبدالرزاق
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ابنعربي دعوي كشف, و عقل و نقل راه از كه ميرسد نتيجه اين به استحساناتي و تقريب
نموده, اثبات را واليت مقيدة خاتميت خواب, راه از ابنعربي اينكه و (23å) است باطل
و /(238) ميشود ثابت بيداري در عج) مهدي (يعني ديگري براي زيرا نيست/ درست
ابنعربي تعصب عدم ادعاي با اين ميگويد: و ميتازد معنا اين در قيصري تعصب بر نيز

/(239) نميسازد
با ارتباط گرفتنو الهام دعوي در و خواب به استناد در نيز خود آملي حيدر سيد البته
تأيÇيد هم را ابنعربي خوابهاي و (///ë3ì و 2ë8) ندارد ابنعربي از كمي باالدست عالم
در پÇيغمبر ابÇنعربي ادعÇاي بÇه زيرا ميداند/ پيغمبر كتاب را جافصوص همه و ميكند
همان ميگويد و پذيرفته را ادعا اين نيز حيدر سيد و است, داده بدو را كتاب اين خواب
با عربي) ابن مشرب (طبق آملي حيدر سيد قرآن دارد,تفسير بافصوص قرآن كه نسبتي
حيدر سيد نيست معلوم اما هفت)/ صفحة كربن, هانري مقدمه (رك: دارد نصالنصوص

ميانگارد? احالم و اضغاث گاهي و ميشمارد حجت را ابنعربي خواب چرا گاهي
درآمÇد پÇيش كÇه شگÇفتي توجيهات و تأويالت از است سرشار حيدر سيد  كتاب
است قاÄل قداستي نوزده عدد براي حيدر سيد Âمث است/ جديد غالت و شيخيه و حروفيه
است نوزده الرحيم> الرحمن اهللا <بسم حروف و نفرند نوزده جهنم نگهبانان اينكه از و

ترتيب: اين به باشد; تا نوزده بايد معنوي و مادي عوالم كل كه ميآورده دليل
محمديه حقيقت اول, عقل ب, Ç 1

آدم كليه, نفس س, Ç 2
نوح نهم, فلك يا عرش م, Ç 3

ابراهيم هشتم, فلك يا كرسي الف, Ç ê
داود زحل, هفتم, فلك ل, Ç ë

موسي مشتري, ششم, فلك الم, Ç ì
عيسي مريخ, پنجم, فلك ه, Ç 7

علي شمس, چهارم, فلك الف, Ç 8
حسن زهره, سوم, فلك ل, Ç 9
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حسين عطارد, دوم, فلك ر, Ç 1å
سجاد قمر, اول, فلك ح, Ç 11

باقر نار, كرة م, Ç 12
جعفر هوا, كرة ن, Ç 13

كاظم آب, كرة الف, Ç 1ê
رضا ارض, كرة ل, Ç 1ë
جواد جمادات, ر, Ç 1ì

نقي نباتات, ح, Ç 17
عسكري حيوانات, ي, Ç 18

/(31ê Ç 31å) است كل مرجع و كل جامع كه مهدي انسان, م, Ç 19

نوزده/ ميشود برج, دوازده سيارهو هفت يا ولي دوازده نبيو هفت جمع گونه بدين
كÇه آفÇريده روز شش در را عÇالم خداوند ديگر طرف از است/ مقدس عددي نوزده لذا
مÇيشود انسان با و هجده ميشود ملك) و ملكوت (جبروت, سه گانه مراتب به باتوجه

نوزده!
و ق/) 831 متوفي پسيخاني, محمود (پيروان نقطويه كنيم توجه كه است اين جالب
از پس و ميدانسÇتند مقدس را نوزده عدد نيز تيموري ا كبر الهي آيين پيروان همچنين
ورزيدند/ تأ كيد جمل) حساب در <واحد> (برابر نوزده عدد ويژگي بر بهاÄيه و بابيه آنها
او اوالد و عÇلي(ع) حÇضرت بÇه را تÇصوف خرقة نسبت كه دارد اصرار حيدر سيد
عÇصمت بÇر است/ مÇخدوش انتساب اين تاريخي نظر از Hمسلم كه (22ê Ç 219) برساند
فديه و اسير بود مايل پيغمبر بدر جنگ در كه را روايت اين و دارد خاصي تأ كيد پيغمبر
آنكه ميگويد ميكندو رد آمد, عمر تأييد در آيه ميدادو كشتن به نظر عمر شودو  گرفته
و خÇجندي ايÇنكه جالب و /(233) پيغمبر نه بود ابوبكر دارد نظر فديه و اسير گرفتن به
/(231) آوردهانÇد گونه همين به را روايت نيز ابنعربي سني شارحان از تن دو تلمساني
به او /(ê9ë) ميورزد تأ كيد بود پيغمبر معنوي وارث Gمنحصر علي(ع) اينكه بر همچنين
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ال <اني نگويد: سخن است معلوم و ميداند مسلم آنچه از جز است كوشيده خودش  گمان
معلوم> ال و بعلم ليس واقع, ال و بمطابق ليس ما كل الÑن المطابق, الواقع اال اهللا بعناي¹ اقول

/(18)
درآمÇد پيش و تصوف و تشيع ارتباط در حلقهاي عنوان به حيدر سيد آثار مطالعة
سليقههاي او توجيههاي و تطبيقها پذيرفتن اما است, جالب متأخر مشرب عارف علماي
اختالف البته و ميشود پيدا سليقههايي چنان كمابيش هميشه البته كه ميطلبد را خاصي
و مظاهر و جماليه و جالليه اسما¾ تقابل خاطر به ميتوان حيدر سيد خود قول به را مشربها

/(3ë) است غيرممكن تضاد اين برداشتن و تقابل اين زدودن كه دانست آنها مجالي
پÇايان بÇه را گÇفتار است, كÇرده نÇقل حÇيدر سيد خود كه عرفا, از يكي كلمة نقل با
ما بعثر اذا فانه االشارات, تنوع يغلبنك ال و العبارات اختالف بك يلعبن ال <اال ميبريم:
كل من لعل القيامه, يوم تعالي اهللا عرص¹ في البشر حضر و الصدور في ما حصل القبورو في
غفلوا العبارات/// بسيوف قتلي× هم و اجداÄهم من ينبعثون تسعين و تسع و ماÄه تسع الف,

/(3ë) المباني> وا ضيع و المعاني عن



مÇقاله اين /(198ê للكتاب, العامه المصري¹ ¹Ãالهي) سعد محمود الطبالوي د/ ابنتيميه, تراث في التصوف #
است/ شده چاپ 137å آبان و مهر پژوهش, آينة مجلة در

تصوفدرآثارابنتيميه#

همگان زيرا باشد; عجيب خواننده براي است ممكن نگاه نخستين در كتاب عنوان
ميشناسند/ خشكانديش حتي و متعصب سلفي يك و متصلب حنبلي يك را ه ابنتيمي
اين در كه بهطوري هم و داريم فراوان صوفي حنبليان, ميان هم كه است اين حقيقت اما
زهاد درواقع يا متشرع, صوفيان با اعتقادات در سلفيان است شده بررسي تفصيل به  كتاب
كه است نكتهاي اين, و همراهند/ ميشوند, شمرده صوفيان صالح> <سلف كه متنسكان و
برميآيد/ نيز حنبلي) (عالم الجوزي حتيتلبيسابليسابن و كتابصف¹الصفو¸ مطالعة از
وگÇرنه بÇدعتگرند; كÇه است فÇرقههايي شكÇل در صÇوفيه, مÇتوجه انتقادش نيز او زيرا
ايÇن در مÇهم نكÇتة نÇدارد/ اعتراض ايشان بر باشند همراه سنت و شريعت با كه درحدي
نا گÇزير معنويت و دروني زندگي داشتن از انساني هر حال هر به كه آنجاست همسويي
و احسÇاسات جÇنبش و انÇديشه و روح پÇرواز بÇه است نÇاچار آدمها قشريترين و است

بدهد/ ميداني و مجال گوشهاي در هرچند عواطف
كÇه صالح> <سلف به است منسوب سلفيه بيفكنيم: كتاب مباحث به نگاهي ا كنون
تÇعريف چÇنان را <سÇلف> ه نتيميÇاب است/ تابعان تابعان و تابعان و صحابه آن, از مراد
و ثÇوري سÇفيان امثال تصوف, و تنسك پيشين شيوخ شامل اينان, از گذشته كه ميكند
بشÇر و تسÇتري عÇبداهللا بن سهل و اسباط بن يوسف و عياض فضيل و مبارك بن عبداهللا
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Hمشخص و متأخرترند كه كساني حتي و محاسبي حارث و الحواري ابي بن احمد و حافي
بÇن عÇبداهللا ابÇو و گÇيالني عÇبدالقÇادر همچون ميشود; نيز ميشوند محسوب <صوفي>
<صريح كه است بنابراين سلف, روش در /(13 Ç 12 (ص مكي عثمان بن عمرو و خفيف
متكلمان برابر در سلفيه و صوفيه كه اينجاست در و نرود>/ بيرون منقول صحيح از معقول

ميگيرند/ قرار فلسفه اهل و
در نÇيز خÇود و نÇيست كÇم است, نوشته صوفيه به راجع ه ابنتيمي كه مطالبي و آثار
و زهÇد مضمون در ه ابنتيمي كتابهاي جلمه از است/ ميزيسته پارسايان شيوة بر زندگي
كÇتاب و قÇاعد¸المÇحب¹ و القÇلبي¹ االعمال في العراقي¹ التحف¹ از است عبارت تصوف
ه نتيميÇاب البÇته /(3ê Ç 31 (ص الصÇوفي¹والفÇقرا¾ رسال¹ و كتابالتصوف و االستقام¹

بÇين مÇانندالفÇرقان دارد; وجودي وحدت افراطي صوفيان ضد بر هم رساالتي و فتاوي
آن, امÇا سبعين/ ابن پيروان رد در رسالهاي Gظاهر نيز و الشيطان/ اوليا¾ و الرحمن اوليا¾

<احوال> و <مقامات> از ه ابنتيمي برديم, نام پيشتر كه رساالتي در و است ديگري بحث
در سخن شكر و اخالص توكل, محبت, رجا¾ خوف, مانند سلوك, اهل مصطلحات نيز و

/(193 Ç 181 و 31 (ص است آورده ميان
<صÇوفي¹ و االرزاق> <صÇوفي¹ و الحقايق> <صوفي¹ دسته سه به را صوفيه ه ابنتيمي
هم روي بر را غزالي ابوحامد و مكي ابوطالب كتابهاي و /(ëå (ص ميكند تقسيم الرسم>
ابÇونعيم و كÇالباذي و اصÇفهاني زيÇاد بÇن مÇعمر از همچنين و /(ë2 Ç ë1 (ص ميستايد
و بÇدعت از القشÇيريه) رسال¹ (مÆلف قشيري به نسبت كه ميبرد نام احترام با اصفهاني
دارد را ايراد اين تصوف و زهد كتابهاي مجموع بر البته و /(ë3 (ص بودهاند دورتر هوي
از بÇعضي بÇر ايÇراد ايÇن دارنÇد/ مجعول يا ضعيف احاديث شامل بيمأخذ منقوالت  كه
گرفته ايراد نيز اينان بر ه ابنتيمي و /(ë7 Ç ëì (ص است وارد نيز حديث و فقه  كتابهاي

است/
به ديگر بار را او متكلمان با درگيرياش و كالمي مساÄل در ه ابنتيمي سلفي نظريات
سÇهل حÇافي, بشÇر ادهم, ابراهيم مانند مشايخي ميكنند/ نزديك تصوف و زهد مشايخ
ذوالنÇون كÇرخÇي, مÇعروف عÇياض, فضيل خفيف, ابن مكي, عثمان بن عمرو تستري,
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مسÇافر/ بÇن عÇدي و گيالني عبدالقادر متأخران از و بايزيد حتي و سقطي سري مصري,
مورد يزيديه, و قادريه يعني منتسبانشان, و پيروان اخيرالذكر, تن دو دربارة كه پيداست
(و ه ابنتيمي نظر در هم نظريه اين پيروان و اتحاد و حلول است/ بوده ه ابنتيمي مخالفت
و ابÇنعربي طÇرفداران بÇا ه نتيميÇاب است/ مÇردود جÇنيد) زمÇان تÇا متصوفه نظر در نيز
كشÇيده او عليه شكايت به كار و داشته درگيري خودش زمان در ابنسبعين و ابنفارض

بعد)/ به 87 (ص است شده
مÆÇلف آنÇچه طÇبق ÇÇ است كالمي فرق االÐراي معرك¹ مسÃلة كه ÇÇ صفات اثبات در
آنÇچه و بعد)/ به 13å (ص همگامند سلفيان و صوفيه مشايخ است, كرده بررسي  كتاب
نقد آن نقل بر ه ابنتيمي است, شده نقل باب اين در مشايخ از سلفية سلفو مذهب خالف
ميكنند استناد بدان مجسمه مشبههو كه احاديث بعضي تأويل در است همچنين و ميكند;

/(1ë3 Ç 1ë1 و 1êë (ص
تأييد تنبيهات دراشاراتو را سينا بوعلي نظر ه ابنتيمي العارفين, مقامات مسÃلة در
بÇيان درعوارفالمÇعارف سهروردي شهابالدين كه گونه آن را فنا و (1ì7) مينمايد
و ملحد منافقان ادعايي فناي ميگويد اما /(173 Ç 172 (ص است دانسته قبول قابل نموده,
حÇالت در كÇه را المÇجانين عقال¾ نيز و /(17ë Ç 173 (ص ميكشد ضالل و كفر به مشبه,
بÇاخودي حالت در كه باشند كساني از آنكه شرط به نميكنند, عمل تكاليف به بيخودي
اوليÇا¾ و اوليÇا¾الرحÇمن بÇين (الفÇرقان ميداند <ولي> نام شايستة كنند, تكليف به عمل

/(êë Ç ê2 ص الشيطان,
را <عشق> اما ميداند; جايز خدا و بنده رابطة در را <محبت> كلمة كاربÔرد ه ابنتيمي

/(192 (ص نميپذيرد را مشايخ به استعمال نحوة اين انتساب و نميداند جايز
ايÇنكه مگر ;(2å7 (ص نيست موافق آن با هم روي بر كه <سماع> است همچنين

برسد/ سماع مجلس به كسي تصادف, برحسب و نباشد عمد و قصد روي از شنيدنش
كÇه گÇونه آن واليت>, <خÇتم و <واليت> مسÃÇلة و مÇحمديه> <حقيقت مسÃلة در
دارد وجود منافات سلف مشايخ نيز و ه ابنتيمي مذاق با كه پيداست كرده, مطرح ابنعربي
غلو اما داده; قرار موردبحث ترمذي حكيم نخست را <واليت> مسÃلة /(237 Ç 23ì (ص

/(2ë8 (ص است ابنعربي از معنا اين در
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احترام و بيت اهل محبت كه برآنند ه, ابنتيمي و سلفيه و صوفيه سلف مشايخ باالخره
جز¾ ÇÇ شوند تلقي معصوم پيغمبر, خويشان و ياران از يك هيچ بيآنكه صحابه عموم به
بÇا سÇلفيه: و ه نتيميÇاب تعبير به (يا شيعه با مسÃله اين در و است مسلمانان و اسالم سنت
شÇيعيان عÇليه را النÇبوي¹ السن¹ منهاج كتاب ه ابنتيمي كه ميدانيم و دارند/ تقابل رافضه)

نوشت/
مÇيكنند) اسÇتناد نÇيز ه ابنتيمي به ( كه متأخر سلفيان و وهابيان برخالف ه ابنتيمي
و مÇيدانÇد/ مسÇتحب را (ص) پيغمبر زيارت حتي و نميكند; رد را قبور شرعية زيارت
بÇا مÇا كÇتاب, ايÇن در گÇونه بدين ميانگارد/ ممكن را اوليا براي كرامات وقوع همچنين
اذهان در او از كه است تصويري با متفاوت قدري كه ميشويم آشنا ه ابنتيمي از چهرهاي

داريم/
پرخاشگري جنبة از را ه ابنتيمي كه گرفت خرده مÆلف بر ميتوان اينجانب گمان به

است/ نپرداخته قسمت اين به و كرده عاري او) زمان (در ف تصو منفي نقش عليه



است/ شده چاپ 13ì7 آبان و مرداد ,2 شمارة پنجم, دورة معارف, مجلة در مقاله اين #

هفتم# قرن در مصري عارف اسكندري عطا¾اهللا ابن از يادي

و دارد مÇردمي و گسترده ابعاد ف تصو مصر, ويژه به آفريقا اسالمي كشورهاي در
و مÇراسÇم م تمÇم و ل مÇمك صÇوفيانه نÇهادهاي و مراسم كشورها اين در كه گفت ميشود
ميشود تعزيه جات دسته صرف ايران در كه اهتمامي همان نظير است/ مذهبي نهادهاي

للكÇتاب العÇام¹ المصري¹ ¹Ãالهي مصطفي, فاروق دكتور مصر, في ¹اذلي الش للطريق¹ االجتماعي البنا¾ رك: -1
بعد/ به ì9 ص ,198å االسكندريه), (فرع

ميآيد/1 عمل به خواني مولود مجالس و صوفيانه موا كب براي مصر در
بتوان دش) متعد شعب (با با را ه> شاذلي> شايد مصر در فعال صوفيانة طريقة دهها از

بعد/ به 7ë ص همان, -2

(متولد شاذلي ابوالحسن به سلسله اين انتساب انگاشت/2 طريقه پرمريدترين بزرگترينو
وي تونس); در (دهي شاذله به منسوب و بوده حسيني يا حسني سيد كه است ق) ه/ ë92
(مÇتوفي مرسي ابوالعباس او جانشين كرد/ تأسيس مصر در را طريقهاش ق ìê2 سال به

و الحلبي مÆسس¹ الحسيني, المنوني ابوالفيض محمود السيد التصوف, اهل اعالم و االوليا¾ جمهر¸ رك: -3
/231 ص ,2 ج القاهره, التوزيع, و للنشر شركا¾

عÇطا¾اهللا ابÇن رسÇالة از است عÇبارت تÇحقيق بÇهترين سكÇندري) (يÇا: اسكÇندري اهللا عÇطا¾ ابن دربارة -ê
قاهره دانشگاه ,19ëë فلسفه, دكتراي رسالة التفتازاني, الغنيمي ابوالوفا دكتور تأليف فه, تصو و االسكندري
و ايران دانشنامة رك: نيز و است (19ì9 (قاهره, شده نظر تجديد دوم چاپ به ما رجوع /(19ìë اول (چاپ
Ñ

كÇه است ابÇوالعÇباس شا گرد êاسكندري عطا¾اهللا ابن شاذلي طريقة مشاهير از و 3(ì8ì
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Ø

كÇتاب نيز و فه تصو و كندري الس عطا¾اهللا ابن كتاب از مقاله اين آخر منتخبات /72ë Ç 72ì ص ,ë ج اسالم,
است/ شده نقل مبارك زكي االخالق و االدب في االسالمي ف التصو

ف صوÇت در ارزندهاي تأليفات داراي زيرا است, شاذلي صوفيان دايرة از فراتر شهرتش

< كÇتبي مÇيانگÇاشتند: خÇود شÇا گÇردان هÇمان را خود آثار و ننوشتهاند كتابي كدام هيچ مرسي و شاذلي -1
االوليا¾231.2)/ (جمهره آورد گرد را دو آن مĤثر و آثار عطا¾ ابن اصحابي>/

از مÇنتخباتي 1373ق), Ç م 19ëê (مÇصر, االخالق و االدب في االسالمي ف التصو كتاب در مبارك زكي -2
/(13ê Ç 1ë7 است(ص شده استفاده نيز آن از مقاله اين در كه است كرده تحليل را آن و نقل را ¹يÄالعطا الحكم

بÇهالحكÇم موسوم ادعيهاي و قصار كلمات مجموعة آثار2 اين معروفترين است/1 بوده
عبداهللا خواجه مناجاتنامة با اشتهار و شيوع و مضامين و سبك جهت از كه است العطاÄي¹

بودهاند/ اشعري عقيدة بر دو هر عطا¾اهللا ابن و عبداهللا خواجه اينكه ه توج جالب -3

سÇالگرد هÇفتصدمين مÇناسبت بÇه مÇختصر مقالة اين در دارد/3 شباهت هروي انصاري
اشاره او آثار و انديشهها و زندگي به Áاجما ق) ه/ 7å9) اسكندري عطا¾اهللا ابن درگذشت

ميگذرانيم/ زبان فارسي خوانندگان نظر از را او ادعية و عبارات بعضي ترجمة و ميكنيم
پÇرورش آنجا در هم و يافته تولد مصر اسكندرية در ìë8 سال حدود در عطا¾ ابن
را جديدش شا گرد ابوالعباس است/ رسيده مرسي ابوالعباس خدمت به ì7ê سال به يافتهو
با اما داشت, صوفيانه ضد ب تعص نوجوان اهللا عطا¾ ابن نمود/ تشويق علم تحصيل ادامة به
ابÇوالعÇباس عمل و فكر كه روي آن از نيز و مالقاتش لين او در استاد از كرامتي مالحظة
يك عنوان به هم كه نگذشت ديري و داد او به ارادت دست نداشت شرع با معارضهاي
بÇه كÇرد, پÇيدا شÇهرت زاهد و صوفي عنوان به هم و يافت تدريس مسند و منصب فقيه
به آنجا و شد قاهره راهي عطا¾ ابن (ì8ì سال (به ابوالعباس وفات از قبل كمي كه طوري
تÇربيت بÇه عÇمر آخÇر تÇا و شÇد مشغول عرفان طريقة سالكان ارشاد نيز و فقه تدريس
كراماتي اهللا> <اوليا¾ ديگر مثل نيز او به داشت/ اشتغال كتب تأليف و مريدان و شا گردان

كردهاند/ زيارتگاه هم را قبرش و دادهاند نسبت
روزگÇار هÇمان در وقÇتي لذا بود, رسمي نظرگاه از مقبول صوفي يك اهللا عطا¾ ابن
يكي رسانيد, اوج به ه صوفي علية را بآميزش تعص حمالت (ìì1 Ç 728) حنبلي ه ابنتيمي
از كÇه بÇود عÇطا¾ ابÇن كÇرد شكÇايت دولت به ه ابنتيمي ضد بر 7å7 سال به كه كساني از
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و سÇعي نه او زيرا نبود/ ون افراطي از ولي ميشد محسوب ف تصو سرشناس سخنگويان
از بÇعد كÇه ÇÇ وجÇودي وحÇدت تÇند افكÇار بÇه نه و ميكرد رد روزانه زندگي در را عمل
شهود وحدت به ا كثر حد بلكه بود, گرويده ÇÇ ميافكند سايه ف تصو بر داشت ابنعربي

اللوم اللتي اردت ان له فقلت بالتوحيد يأتيني ما Gكثير Õصاحب لي < كان است: گفته كه است نقل شاذلي از -1
ص التفتازاني, الغنيمي ابوالوفا (دكتور <Gمشهود باطنك في الجمع و Gموجود لسانك علي الفرق فليكن فيها
(زكي ذاته> باحدي¹ ممحو¸ و باثباته Õ¹ثابت <االÑ كوان است: گفته اهللا عطا¾ ابن خود المنن) لطاÄف از نقل به 322

/(1êì ص پيشگفته, مبارك,

است/ كرده اشاره ندارد) تناقض ديني نصوص با و نيست1 شرع با معارض ( كه
درگير مخالفان با Áمعمو عطا¾ ابن ه, ابنتيمي عليه مذكور رسمي شكايت از  گذشته
ان شأنه من <فكان بود: آموخته مرسي ابوالعباس استادش از كه است درسي اين نميشدو

لها>/ ينتصر ال و لنفسه ينتقم ال
از: است عبارت اهللا عطا¾ ابن آثار اهم

اشاره آن به ديگرش اثر چند در زيرا اوست, آثار لين او از Gظاهر /¹ يÄالعطا Çالحكم
و مÇرموز گÇاهي زيرا نوشتهاند, آن بر شرح چندين و شده چاپ Gكرار كتاب اين ميكند/

است/ عطا¾اهللا ابن تعلميات و افكار حاوي و دارد موجزي و زيبا نثر اما است, مبهم
شÇيعي ادعÇية رنگ گاه و است ضميمةالحكم كه مناجاتها اين المناجا¸العطاÄي¹/ Ç
استفاده آنها از خود عبادات در كه طوري به است, مصر در عام و خاص ه توج مورد دارد

مشÇهور ادعÇية و اديه جÇس صÇحيفة از فقراتي ياد به را آدم كه كنيد مالحظه را عطا¾ ابن مناجات اين Âمث -2
Ôأسال وايا ك تكلني فال أتوكل عليك و فانصرني ر Ôاستنص <بك مياندازد: صباح///) ابوحمزه, خودمان( كميل,

(زكي تطردني> فال اقف بيابك و تبعدني فال انتسب لجنابك و تحرمني فال ارغب فضلك في و تحيبني فال
(7ëë باباطاهر(ص قصار كلمات شرح كتاب حاشيه در مقصود جواد دكتر يادداشت طبق (1ëì ص مبارك,

است/ شده ترجمه فرانسه به عطا¾اهللا ابن مناجات عنوان به امامحسين(ع) عرفه دعاي

شيعي مĤخذ از را آن از فقراتي عطا¾ ابن كه نيست بعيد شباهتها2 بعضي قرينة به و ميكنند,
باشد/  گرفته

عنوان به كه خلوت و فكر و توبه و شكر و محبت و عنايت معاني بيان در رسالهاي Ç
لطÇاÄف آخÇر در رساله اين است/ نوشته مريدانش و شا گردان براي وصيت و سفارش

است/ شده چاپ المنن(1332)

كرد خواهيم بيان كه ÇÇ اوست اصلي نظرية بيان كتاب اين فياسقاطالتدبير/ Çالتنوير
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است/ رسيده چاپ به بار چند و ÇÇ
ابيالحسن/ اذلي الش شيخه ابيالعباسالمرسيو مناقبالشيخ في لطاÄفالمنن Ç
احÇوال بÇه HمدتÇع و است شÇده نگÇاشته ه شاذلي طريقة تبليغ براي كتاب اين كه پيداست
ابن خود احوال و افكار از اينكه اال دارد, اختصاص مرسي ابوالعباس و شاذلي ابوالحسن

است/ شده چاپ ر مكر نيز كتاب اين نيست/ خالي نيز عطا¾
است صوفيانه نصايح شامل كه را كتاب اين فوس/ تاجالعروسالحاويلتهذيبالن Ç
عÇناوين كتاب اين خطي نسخ كرده/ تلخيص نوير) والت (لطاÄف الذ كر اخير كتاب دو از

است/ رسيده چاپ به نوير حاشيهالت در بارها عنوان باهمين اما دارد, هم ديگر
در كÇالمي و فلسفي است بحثي كتاب اين االسمالمفرد/ معرف¹ في د القصدالمجرÇ
چÇاپ مصر در (193åم) 13ê8 سال به و نيست, صوفيانه اذواق از خالي البته كه ات الهي

است/ شده
عنوان است/ صوفيانه ذ كر و رياضت آداب در االرواح, مصباح و الفالح مفتاح Ç
چند ل او عنوان با و اح, اهللالكريمالفت الفالحفيذ@كر مفتاح است: چنين كتاب اين ديگر

است/ شده چاپ بار
(ë9ê (متوفي تلمساني ابومدين شيخ قصيدة شرح ريق/ وفيقفيآدابالط Çعنوانالت

مطلع: اين به ÇÇ بوده ابنعربي استاد كه ÇÇ است
االمرا¾ و ادات الس و الطين الس هم الفÇقرا¾ االصÇحب¹ العÇيش لذ¸ مÇا

(ëê (انÇعام, </// ÕالمÇ س ل Ôق ف بĤياتنا نون مÆ Ôي ين الذ جا¾ك اذا <و آية دربارة رسالهاي
است/ موجود رساله اين از خطي نسخهاي مÆمنان/ اقسام و ايمان در است بحثي

اهللا عÇطا¾ ابن به عرفاني و ديني موضوعات در هم ديگري پرا كندة و مختصر آثار

/79 Ç 11ì ص (پيشگفته), التفتازاني الغنيمي ابوالوفا¾ دكتور -1

است/1 باقي خطي نسخة بعضي از و نيست دست در نشاني بعضي از كه دادهاند نسبت
او: ديدگاه از سلوك روش و عارف اين اجتماعي و اخالقي انديشة به اشارهاي اينك



335 اسكندري اهللا عطا¾ ابن از يادي

بعد/ به 121 ص همان, -1

را خÇدا كÇه معنا بدين است, تدبير> <اسقاط اسكندري اهللا عطا¾ ابن اساسي1 نظرية
و بد انتساب او نظر در كه پيداست و ميداند نيك و بد از اعم او اعمال و انسان آفرينندة
نÇتيجه كÇه ايÇنجاست از و معتزله) نظر (برخالف نيست عقلي و ذاتي نيز اعمال به نيك
خÇود بشر آن شدن شكسته با تا آفريده بشر در را <اراده> جهت آن از خداوند ميگيرد
يعني تدبير, ميشود/ همان ميخواهد خدا آنچه و ندارد ارادهاي واقع در كه شود ه متوج
مذموم كند, دور خدا از را انسان كه باشد صورت اين به ا گر زدن, پا و دست و چاره گري
و خوب آدمهاي شيطان است/ ممدوح گيرد, صورت خدا به قرب جهت در ا گر و است
ابليس فريب دام به اينان چون ميفريبد, <تدبير> مجراي از Hمخصوص را خدا راه سالكان
و (مÇذموم) تÇدبير مÇقام در تا ديگر عبارت به نميافتند/ الهي اوامر آشكار مخالفت در
و ه وجÇت چÇون و اسÇيريم اماره نفس چنگ در هستيم خودمان براي ل مستق ارادة ر تصو
تدبير گاه هر و است امه لو نفس مرتبة اين شد, حاصل ترديد <تدبير> در و يافتيم بيداري
مقام اين در است/ يافته ق تحق رضايت و رسيده مطمÃنه نفس مرتبة به شخص شد اسقاط
بايد خير, نمايد, ي تكد و سÆال و شود مردم سربار اينكه نه نميخورد, روزي غم شخص
بيترسو و بياندوه و آرام اما كند, ادا اجتماعي زندگي در را خود سهم بكندو را خود  كار
راه در سازد, منطبق خدا خواست با را خود و باشد حقيقي معناي به آزاده و بياضطراب
كه نكند كوتاهي خواستهاند او از آنچه طلب در و نكوشد زياده است شده ضمانت آنچه

بود/ خواهد بصيرت چشم پوشيدگي نشانة اين بكند, ا گر
است/ اخÇالقي شÇرور هÇمة منشأ ميبيند را خود و ميكند فراموش را خدا كه نفسي
راضي خود از عالم Âاص دارد; ترجيح خودپسند عالم بر نيست راضي خود از كه جاهلي
سÇودمند عÇلم به واقع در نيست راضي خود از كه جاهلي و نيست حقيقي معناي به عالم
كÇار دو از نÇخورد, گول و داشت ه توج بايد است/ نهاده قدم خود اصالح راه در و رسيده
گÇرانتÇر نفس بر كه را آن امر دو از و است بهتر همان ميآيد سنگينتر ما نظر به آنچه

است/ ثقيلتر نفس بر آن پذيرش است برحقتر چه هر كه كرد پيروي بايد است
شÇيرين كÇم كم و است تلخ نخست مجاهده و است الزم مجاهده نفس اصالح براي
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را مييابي/مجاهده طاعت در Gبعد مييافتي معصيت از نخست كه تي لذ همان و ميشود,
است: مرحله چهار

خوبيها; به خويشتن آراستن و بديها ترك و اخالقي رياضت Ç
ذ كر; و نشيني خلوت و گزيني عزلت Ç

سلوك; عملي آداب رعايت به نفس واداشتن Ç
برسد/ اهللا معرف¹ به تا مختلفه احوال و مقامات در نفس ترقي Ç

مثل مرشد بدون سالك كه باشد ومرشد شيخ اشراف و نظارت تحت بايد همه اين و
¹ دمÇخ فÇي م دÇ الق راسÇخ Ôواه هÇ ل Õتارك> كه است آن شيخ شرط اما است/ سرراهي> <بچة
و خÇودنماييها و خÇودآرايÇيها ه توجÇم را سÇالك كÇه است آن شيخ وظيفة باشد/ مواله>
تو شيخ> آموزد: اهللا سوي ما از فرار و نمايد ره خدا سوي به را او و سازد نفس نهفتههاي
نيست آن تو شيخ كردهاي/// اخذ او از كه است آن بلكه كردهاي, استماع او از كه نيست آن
را تو برودو تو پيشاپيش و برآرد جاي از را تو حال, با كه است آن بلكه آرد, پيش قال  كه

خدا!>/ و تو اينك گويد آنگاه رسي, الهي نور به تا برد پيش آنقدر
واجبتر/ آن داشتن پاس و است باالتر فرزندي و پدر رابطه از عالقه و رابطه اين
طÇبيب از را دردي گونه هيچ كه همچنان دارد, پنهان مرشد و استاد از چيزي نبايد مريد
صÇورت ايÇن در كÇه نÇپندارد مهم و انگارد جزÄي را چيزي نبايد نيز و نميدارند, پنهان

شد/ نخواهد معالجه
بÇه و ناراضÇي خدا از و باشد راضي خود از كه است اين سالك براي حالت بدترين
سÇلب خÇود از آنكه اما ندارد> اعتباري خدا <نزد كسي چنين ناخشنود/ الهي قدر و قضا
ويژگان از كند (خواست) اراده سلب و گري) (چاره تدبير سلب و انتخاب) حق =) اختيار

از: است عبارت است الهي طريق به وصول مانع كه صفاتي جملة از است/ خداوند
است) اخالص آن مقابل ريا( كه Ç
است) تواضع آن مقابل ( كه كبر Ç

تي) هم بلند مقابل (در خلق بر كردن تكيه Ç
مÇراحÇل و مÇراتب و گونهها در بلكه نيست, صفات از تايي سه دستة دو فقط اينها

مينمايد/ رخ بارها سلوك
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خÇلوت و عÇزلت بÇه شÇيخ نÇظر طÇبق و راهنمايي با اخالق, تهذيب از پس سالك
آمادة [ سر ذ كر يا [خفي ذ كر و خاموشي و بيداري و تشنگي و گرسنگي با و ميپردازد

ميشود/ فنا و اهللا معرف¹
و دلت بايد كني/ ترك را مردم صورت به اينكه نه مردم, معاشرت ترك يعني عزلت
خدا با رازگويي و خدا غير از بريدن يعني خلوت اما نباشد, آنان گوييهاي زياده به  گوشت

نبيند/ كسي كه جايي در
طÇول و عÇرض و آدم يك قد ارتفاع به صدا و بيسر و تاريك اطاقكي در سالك
و چشم كنندة جلب و قلب كنندة مشغول عوامل تا ميسازد محبوس را خود آن از  كمتر
فقط و سا كن فكرش پا كيزه, و پا ك جامهاش و تن بايد باشد/ كرده دفع خود از را  گوش
بÇه عÇبادت در بÇخوابÇد, كم نخورد, حيواني بخورد, كم كند, حركت كم باشد/ اهللا ه متوج
نمايد, تكرار و بگذراند دل در را <هو> يا <اهللا> نام اوقات بقية و كند بس نوافل و فرايض

نمايد/ حبس تي مد تا را س فن گاه و
زنگار زدودن و دل آينة دادن صيقل آنها همة از مقصود و دارد, اقسام و انواع ذ كر
اهللا رÖك ذÇأالب> است: آمÇده قرآن در كه همچنان است قلب طمأنينة به رسيدن و نفسانيت
يك در را همةعالم كه ميآيد پيش ذ كركننده براي حاالتي /(282 (رعد, < Ôلوب Ôالق نÃ مÖط ت
هÇمة بÇر و نÇميبيند هÇيچ دل چشÇم بÇه يكÇي جز بلكه ميبيند نا گسستني وحدت رشتة
نيست شهود جهت از هستيها ميخواند/ ميت نماز ص) مشخ و مستقل و ا مجز) موجودات

فردي/ و دروني است آزمايشي اين و ميشوند,
كÇه مجذوباناند اينان است, غالب برايشان جذبه كه هستند كساني خداجويان ميان
Öنم هت م Öح رب صت Öخ ي> هستند: عنايت سر ظهور مصداق داردو پيشي اذ كارشان انوارشانبر
مصداق و دارد پيشي انوار بر اذ كار معمولي سالكان مورد در اما /(7ê عمران, (آل < Ô¾شاي
در گروه دو اين از يك هيچ البته هستند/ (ëì (اعراف, نين حس Ôالم ن م Õريبق اهللا ¹ م Öح ر انَّ
ميبرد/ پيش را آنان Öذ كر مراتب در كه است الهي مشيت اين ندارند, ارادهاي خود از واقع
اين و ميدهد, دست كشفي يا ميشود حاصل چيزي مجاهده بدون كه پنداشت نبايد اما
و است قÇح امÇر امتثال Hصرف مجاهده طريق برگزيدن كه صورت اين به نيست, تناقض
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صدد در كسي كه است الهي فضل خود همين داد, نسبت خود تدبير و اراده به را آن نبايد
اوست> لبيك ما رب يا هر <زير است, كشش از ناشي كوشش اين برآيد/ نفس با مجاهده
واقÇعي مÇعناي به نميتواند انسان كه برميگردد عطا¾اهللا ابن اساسي نظرية به همه اين و
حكم از كه است اين واقع اما است, پندار يك فقط اختيار شود/ ي تلق اراده صاحب  كلمه
بÇيكارگي مÇعني بÇه هÇمه اين اما گذشت/ نتوان < Öر دق> ديوار واز رفت نتوان بيرون ازل

كارهاست/ نديدن خود از معني به بلكه نيست,

كتابالحكمالعطاÄي¹ از

است/ عمل بر تكيه نشان گناه اثر بر رحمت از نوميدي Ê
ميشود/ گون گونه احوال واردات برحسب اعمال جنس Ê

<هستان> داÄرة در <هست> آن به <هست> اين از كه مباش اري عص خر همچون Ê
كن/ حركت آفرين> <هست سوي به بلكه بچرخي

نهاني شهوتي از ناشي بخواهي, تجريد ا گر است كرده فراهم اسبابي خدا كه آنجا Ê
است/ تي هم دون بجويي اسباب ا گر افتادهاي, تجريد به كه آنجا و است

ا گر كه وادارد ديگري كار بر آردو بيرون هستي كه حالتي از را تو كه مخواه خدا از Ê
برآرد/ تو از را كار همان حال همين در ميتواند بخواهد

درنÇياورد حÇركت بÇه را تÇو حالتش و ننمايد راه خدا به را تو گفتارش كه كسي با Ê
منشين/

نرويدوبار نشود نهاده خا ك در دانهتا كه كن, خا ك فراموشي زمين در وجودترا Ê
ندهد/

نموده جلوه تو بر ميبيني كه قدر آن پس نميشكيبي, او از تو كه است دانسته خدا Ê
است/

معصيت/ وقت از محتاجتري خدا حلم به اندري طاعت به كه زمان آن Ê
عÇالجش درد ايÇن و نهان, حظ طاعات از و ميبرد آشكار ت لذ معاصي از نفس Ê

است/ سختتر
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او ا گÇر پس رسÇيد, نÇتوانÇي بدو نشود نابود خوديهايت و بديها تا تو كه آنجا از Ê
كشش راه از و مÇيپوشاند خÇودش اوصÇاف بÇا را تÇو كÇند, نÇصيب وصال را تو بخواهد

ميرساند/ خودش به را تو اينسويي) كوشش (نه آنسويي
ببري/ سود <بسط> روز روشنايي از بيش <قبض> شام ظلمت از بسا چه Ê

نيست/ هم مردم چشم برابر در كه باشد چيزي در ريا است ممكن Ê
تÇو از آنÇچه دربÇارة كÇوتاهيت و كردهانÇد ضمانت برايت آنچه راه در كوششت Ê

است/ تو نابينايي نشان خواستهاند
و طاعت هر اصل و است بودن راضي خود از شهوتي و غفلت و معصيت هر اصل Ê

نبودن/ خودراضي از خوددارياي و بيداري

ديگرش كتابهاي از
نيست/ غافل دادنش آب از و كاشته را آن خدا كه است درختي همچون بنده Ê

يك در سال هفتاد كه كسي است/ آن دود دل تاريكي و است آتش مثل معصيت Ê
چÇون كÇه است ديگي همچون بنده شد? نخواهد سياه خانه آن آيا بسوزاند, آتش اطاق
ا گر اما ميشود/ پا ك شستشو با شود سياه اندكي و برافروزند آتش آن زير بار نخستين

نيست/ شستني ديگر و ميگردد استوار آن بر سياهي كنند پز و پخت آن با بارها بارها
خدا سپاسگزاري دنيا برگشت هنگام و است آن ايثار دنيا اقبال هنگام زهد نشانة Ê

باشد/ گرفتاري و دلبستگي ماية كه است دنيوي چيز هر رفتن دست از براي

مناجاتها از
چه نادانم داناييام در من خدايا نداريام, به رسد چه ندارم داراييام در من خدايا Ê

نادانيام/ به رسد
راسÇتيهايش كه آن و باشد چه بديهايش است بدي نيكيهايش كه كس آن خدايا Ê

باشد? چه الفش است  گزاف
است انعام و منت من بر را تو و توست فضل به پيداست من از خوبي ا گر خدايا Ê

است/ تمام ت حج من بر را تو و توست عدل از هويداست من وا گربديهاي



عرفانيات 340

من/ به رسد چه باشد داشته تو سوي از علتي كه است آن از ه منز تو رضاي خدايا Ê
دارم/ بيم تو از كنم طاعت چند هر و تواميدوارم به كنم معصيت چند هر خدايا Ê

گÇرانÇتر نÇفس بر يك كدام پذيرفتن بنگر اندري, شك به چيز دو دربارة گاه هر Ê
ميآيد/ گران نفس بر كه است حق چون كن/ پيروي را همان است/

اسÇتعداد حاصل را آن بندگان تا نيايد فرود دل) (در نا گهان به جز الهي واردات Ê
نخوانند/ خويش

بدو چيزي كه است آن از برتر خدا واال داني, خدا به رسيدن يعني خدا به وصول Ê
برسد///

اربÇاب بدايت سلوك اهل نهايت و است سلوك اهل بدايت جذب ارباب نهايت Ê
با كه است آمدن فرود راه در يك آن و شدن فرا راه در يك اين معنا, يك به نه اما جذب,

برميخورند/ هم
از غير چيزي دارد كه حالي و وقت در بخواهد كسي كه نباشد اين از بيش ناداني Ê

آرد/ پديد است نموده پديدار خداوند آنچه
بشناسي/ را خود بزرگي تا دادهاند قرار ملكوت و ملك ميانة در را تو Ê

در كس هÇر است/ شÇده روشÇن آن در حÇق ظهور به و است ظلمت همه هستي Ê
و است كور نور زور از نبيند آن از پس و پيش و آن نزد و آن در را خدا و بنگرد هستان

است/ شده حجاب حقيقت آفتاب او ميان آثار ابر



احÇمد فÇاروق دكÇتور االجÇتماعي¹/ انÇتروبولوجيا في دراس¹ مصر/ في اذلي¹ الش للطريق¹ االجتماعي البنا¾ #
ص/ 33ê االسكندري¹, فرع للكتاب, العام¹ المصري¹ ¹Ãالهي ,198å االسكندري¹) جامع¹ مصطفي( كلي¹االÐداب,

است/ شده چاپ 13ìë آبان و مهر دانش, نشر مجلة در مقاله اين

مصر# در شاذلي طريقة

از يكÇي شÇناسي مÇردم ديÇدگاه از مÆÇلف آن در كÇه تازه خود نوع در است  كتابي
ميدهد/ قرار مطالعه مورد را شاذليه, حامدية طريقة مصر, در تصوف معروف طريقههاي
Ç 1ì (ص كتاب طرح از مختصري و بحث روش و موضوع اهميت در مقدمهاي از پس و
تÇاريخچة بÇه (ëë Ç 33 (ص بÇوده چگÇونه اسالم عالم در تصوف پيدايش اينكه و (29
دست بÇه شاذليه طريقة گذاري بنيان آنگاه ;(1åå Ç ë9 (ص ميپردازد مصر در تصوف
سÇيدي دست بÇه حÇامديه فÇرعي طريقة تأسيس و ق) ه/ ìëì (متوفي شاذلي ابوالحسن
سپس ;(12ì Ç 1å3 (ص ميدهد قرار بحث مورد را ميالدي) 1939 (متوفي راضي سالم¹
بÇيعت =) عÇهد از است عÇبارت كه ميكند بيان شرح به را حامديه طريقة مراسم و شعاÄر
و خÇودمان) زنÇي سÇينه مراسم شبيه دستهجات =) موا كب ذ كر, ازمريد), شيخ  گرفتن
و وصÇف را طÇريقه اعÇضاي مÇيان نسÇبي و فرقهاي همبستگي و جشنها), =) احتفاالت
طريقه آن اصطالح در ( كه هديه مبادلة رسم بيان آنگاه /(218 Ç 139 (ص مينمايد تحليل
(ص ميدارد عرضه آن از مردمشناسانه تفسير يك و ميرسد ميشود) خوانده <نفح¹>
مÇوضوع كÇنترل اين ابزارهاي و <جماعت> اين داخل در اجتماعي كنترل /(238 Ç 221
فصل آخرين جماعت درون تحرك و شيخ جايگاه /(2ìå Ç 2ê1 (ص است بعدي بخش

/(29ë Ç 2ì1 (ص است  كتاب
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طÇرق الفÇبايي فÇهرست است: ارزشÇمند خود جاي به كه دارد هم ضمايمي  كتاب
تÇصوف طريقههاي اجرايي آييننامة قانوني اليحة ,(312 Ç 3å9 (ص مصر در تصوف
Ç 313 (ص دارد رسميت قانون اين هنوز كه ميالدي 191åدر شده تكميل 19å3و مصوبة

/(31ì
صÇورت مÇحل در تحقيق و زنده صورت به هفتاد دهة در كه مÆلف پژوهش طبق
يك جمله آن از كه است موجود فعال صوفيانة طريقة ìë مصر در حاضر حال در  گرفته
روحÇي حÇالت HخصوصÇم و (8ë (ص است شÇده تأسيس 1973 يا 1972 سال به طريقه
بÇه گÇرايش افÇزايش در آمÇد وجÇود به اسراÄيل از مصر 19ì7 شكست از بعد كه خاصي
در صوفيانه طريقههاي داشت/ محسوس اثر طريقهها اعضاي تعداد رفتن باال و تصوف
همچنان دارد را ايران مذهبان شيعه بين مذهبي هيأتهاي مراسم و مذهب نقش همان مصر
(هÇمچون صÇوفيانه طÇريقههاي نيز كردستان) ويژه (به ايران نشين سني مناطق در  كه
افÇاوق مÇصر, در است/ برخÇوردار ويژهاي موقعيت و اهميت از نقشبنديه///) و قادريه

طÇرق هÇم روي بÇر و دارد قÇرار دولت نظر زير صوفيانه سازمانهاي و صوفيه به مربوط
در كه عميق اجتماعي سياسيو تغييرات همة با اخير سال نود هشتاد طي مصر در صوفيانه
بÇخشي آرامش و افراد> ساختن پذير <جامعه وظيفة ايفاي دليل به داده رخ مملكت آن
عÇقيدتي افراطÇهاي از مصر تصوف متأخر قرون در كه ويژه به بودهاند, قبول مورد آن
پرسه و پوشي ژنده (مثل زننده عملي صورتهاي و مظاهر از بيستم قرن در و بوده خالي
هم زدن///) خويش برتن كارد و انداختن خود جان به عقرب و مار و آتشخواري و زدن
چÇه هÇر و دارد هÇمبستگي و محبت تبليغ و ساده شعاÄر جنبة بيشتر و است شده تصفيه
سنتي طبقات و روستاييان كل در گرچه است/ يافته امروزيپسند و معقول حالت بيشتر
از متأثر متجددو اقشار ميدهندو تشكيل را تصوف مريدان ا كثريت اعظمو سواد جامعه,
(از مصر در امروزي مرشد و شيخ رابطة ولي (13å Ç129 (ص ميگرايند بدان كمتر غرب
محفل يك اعضاي همچون خود مريدان و طريقه اعضاي با حامديه) طريقة رهبر جمله
شبيه ( كه طريقه سنتي و قديمي ساختهاي تحول كتاب اين در است/ باشگاه يا دوستانه
و تازه نقشهاي ايفاي سوي به كم دست يا نوين نهادهاي به و شده) تلقي قبيلهاي نظامهاي
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هÇمچون بلكه نتايج, آن پذيرفتن عنوان به نه كه شده, داده نشان امروز زندگي متناسب
دهÇند صورت مطالعاتي چنين بتوانند هم ما محققان ا گر ماست/ براي تازه چشماندازي

است/ جالب
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/137ê سÇروش, انÇتشارات تهران, ل: او چاپ فرزام, حميد ولي, اهللا نعمت شاه افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق #
است/ شده چاپ 137ë آبان و مهر آينةپژوهش, مجلة در مقاله اين

ولي# اهللا نعمت شاه

دنÇياي سÇراسÇر در كه است عارفاني جمله از ق) ه/ 83ê Ç 731) ولي اهللا نعمت شاه
سÇدة دو در صوفيان ا كثر ايران, در ويژه به دارد; پيرواني و معتقدان هنوز زبان فارسي
روش سÇه از خÇارج و است اس حس او دربارة گفتن سخن لذا بودهاند/ اللهي نعمت اخير

باشد: نميتواند
ميكنند; رد را عرفان مطلق قشريون كه گونه آن مطلق, رد Ç الف

مينويسند; خانقاهيان كه گونه همان مطلق, سرسپردگي و تسليم Ç ب
مشرب و ذوق داشتن وجود با حاضر كتاب مÆلف كه انتقادي, و علمي برخورد Ç ج

است/ نورزيده دريغ نقد از ÇÇ عنداللزوم ÇÇ و است پرداخته بدان عرفاني,
شÇده مÇنتشر رساالتي و مقاالت Âقب ولي اهللا نعمت شاه دربارة فرزام حميد دكتر از
ولي>, اهللا نعمت شاه سياسي <مسافرتهاي مهدويت>, دعوي و ولي <شاه : جمله از است,
مÇجموع بÇا كÇتاب درايÇن اهللا>/ نÇعمت شاه و حافظ و ولي> شاه با جامي <اختالف مقالة
واقع, در اين و ميشويم; آشنا بيشتري مطالب اضافة به مقاالت و رساالت آن مندرجات
را صفحه هفتصد از بيش و ميشود عرضه كاملتر صورت به كه است مÆلف دكتري رسالة

ميگيرد/ بر در
نÇموده كÇامل اسÇتقصاي اهللا, نÇعمت شاه آثار و احوال دربارة كتاب, اين در مÆلف
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در و ÇÇ معروف بسيار متصوف اين شناخت در كه كرده گوشزد را مهمي نكات و است,
اينكه سر بيان است جمله آن از ميآيد/ كار به ÇÇ ايران فرهنگ از گوشهاي شناخت واقع
در او از اهللا, نÇعمت شÇاه بÇا وجÇودياش وحÇدت مسÇلك اتÇحاد وجÇود بÇا جÇامي چرا
بÇه وابسته كه معاصرش جهال و عوام بعضي از آنكه حال است, نبرده نام نفحاتاالنس

نعمت شاه به جامي لطفي كم اين سبب به مÆلف, عقيدة به است/ برده نام بودهاند نقشبنديه
با كنيد (مقايسه داد رخ او زمان نقشبندي سران و اهللا نعمت شاه ميان كه است منافستي اهللا,

/(238 ص تشيعوتصوف,

بر عقيده را ادبا ا كثر است/ اهللا نعمت شاه و حافظ رابطة بررسي مهم, نكات از ديگر
شاه به تعريض كنند> كيميا نظر به را خا ك كه <آنان معروف غزل در حافظ كه است اين
ايÇن كه ميرسد نتيجه به باالÑخره و كرده بررسي را مختلف عقايد مÆلف دارد/ اهللا نعمت
(ص است فيه مشكوك براو) انتقاد و تنقيد يا اهللا نعمت شاه به حافظ ارادت (يعني مسÃله

بعد)/ به 28ê
ممكن اوست/ خودستاييهاي ولي, اهللا نعمت احوال آثارو در ديگر جالب نكات از
الجمع جمع مقام از يا ميگويد كامل انسان زبان از را همه اين عارف, كه شود گفته است
الدين محي نفوذ آنكه از پيش ÇÇ ايران عرفاي ميان كه است اين حقيقت ميكند/ حكايت
ايÇرانÇي, صÇوفية شÇطحيات حÇتي برنميخوريم/ لحني چنين با ÇÇ شود فرا گير ابنعربي
مÇقام از حكÇايت در الديÇن مÇحي مكتب شا گردان لحن اما است, ماليمتر و پوشيدهتر
كه داشت توجه بايد البته مينمايد/ زننده ÇÇ باشد آن پشت در هدفي هر ÇÇ خودشان واليت
كاالي بلند صداي به بايستي كه بودهاند زياد طريقت دكانداران آنقدر نهم, و هشتم قرن در
راه تÇبليغ بÇدون كاال كه است آن بهتر اما كنند; معرفي را خويش و نمايند عرضه را خود

خرندش>/ آواز به كه متاعي است <خوار كند باز را خود
آن از پيش است/ خاصي پديدة بعد, به هفتم و ششم قرن از تصوف در علويان ظهور
كه ميبينيم قرنششم از ميشدو مشخص كه بود نادر چنان بود صوفيان ميان <علوي> ا گر
با الدين محي درآثار ميشود/ ذ كر ق) ه/ ëìå (متوفي گيالني عبدالقادر براي علوي نسب
از يكÇي (731 (مÇتوفي حيدرآملي سيد ميشويم/ مواجه مهديگرانه و شيعي انديشههاي
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نهم و هشتم قرن در است/ الدين محي آثار شارحان از و تصوف و تشيع كنندگان نزديك
مÇحمد هÇمدانÇي, عÇلي انÇوار, قÇاسم ولي, اهللا نÇعمت بÇرميخوريم: مÇتصوف سادات با
از مقدار يك / صفي/// شيخ اوالد و مشعشعي فالح بن محمد نعيمي, اهللا فضل نوربخش,
خود تقيه به يا بوده, شافعي Hچهشخص ا گر اهللا نعمت است/ مربوط سيادتشان به اينها جاذبة
همة كه صفويه لذا است/ داشته تأثير تشيع بسط در طريقتش ولي وامينموده, شافعي را
نعمتاهللا خاندان با حتي و بود خوب اهللا نعمت با ميانهشان كردند, سركوب را صوفيه طرق
اسماعيل شاه آمدن كه دادهاند نسبت ولي اهللا نعمت به شعري و كردند برقرار خويشاوندي
ذ كاوتي عليرضا كتابتشيعوتصوف(ترجمه در گفتيم آنچه مشروح ميكند/ بيني پيش را
شدن روشن لحاظ به شد, گفته آنچه است/ آمده (137ê و 13ë9 اميركبير, چاپ قرا گزلو,

است/ طريقه اين تاريخي موقعيت
ولي اهللا نعمت طريقة اعتدال است, كرده اشاره آن به مÆلف كه مثبت نكات جمله از
بÇا و مÇيدانست واجب را كار و كسب نكرده, تعيين مريدان براي خاصي لباس كه است

نميگذاشت/ احدي سينة بر رد دست ارشاد, براي و بود مخالف سÆال و تكدي
رسÇاله دهÇها و است فارسي زبان در تصوف مÆلفان پركارترين از يكي اهللا نعمت
هÇمان در هÇم اشÇعارش و نگÇاشته آن لوازم و وجÇود وحÇدت مباني تبيين در  كوچك
فÇرزام, دكÇتر كÇتاب خÇوانÇندة است/ مÇتوسط زير و متوسط ادبي, جهت واز مايههاست
يك كه معروف عارف اين دربارة ÇÇ مكرر گاه و ÇÇ مشبع تفصيالتي و مبسوط اطالعاتي

يافت/ خواهد است, مطالعه قابل و اهميت با تاريخي شخصيت
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است/ رسيده چاپ به 1å شمارة سوم, سال همدان, فرهنگ مجلة در مقاله اين #

همداني# علي ميرسيد آثار در سيري

جÇهان تÇاريخي بÇرجسÇته شخصيتهاي از ق) / ه 71ê Ç 78ì) همداني علي سيد مير
تاجيكستان هند, پا كستان, (ايران, منطقه كشور پنج در كم دست هما كنون كه است اسالم
بدخشانو كشميرو پا كستانو اخيردر سالهاي در ميشناسند/ بزرگي به را او افغانستان) و
جايگاه و انديشهها و شده برگزار جلساتي و مراسم علي ميرسيد براي ايران و تاجيكستان
هموطنان كه مينمايد مناسب است/ گرفته قرار بحث مورد خودش عصر در او اجتماعي
به علي ميرسيد است/ ميگفته چه و بوده كه او كه بدانند آثارش راه از همداني ميرسيدعلي
و هÇند از (بÇخشهايي خاورميانه در اسالم مبلغ و اجتماعي است عارفي آثارش  گواهي
است كسي اينها عالوهبر و فعلي) افغانستان و تاجيكستان و كشمير و بدخشان و پا كستان
در و برده شرق سمت به روز آن اسالم دنياي نقاط دورترين تا را ايران هنر فرهنگو  كه
شا گردان و شا گردان اينها از گذشته است/ كرده بازآفريني شرق در دوباره را ايران واقع
مÇيرسيدعلي خÇود و كÇردهانÇد قÇيام تيموريان عليه Âعم و بودهاند انقالبي او, شا گردان
سازماندهي قدرت و اخالقي شايستگي و كالم تأثير قوت و شخصيت عظمت در همداني
نوع از نابغه (البته سياسي و نظامي نابغة آن گوركاني اميرتيمور كه است بوده گونهاي به

است/ ميبرده حساب علي ميرسيد از شريرش)
سÇپس فÇارسي آثÇار نÇخست مÇيپردازيÇم, هÇمدانÇي عÇلي ميرسيد آثار به ا كنون
پا كستاني رياض محمد دكتر مرحوم پرماية كتاب از مقاله اين در وي/ عربي نوشتههاي
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و ايران فارسي تحقيقات (مركز واشعارميرسيدعليهمداني وآثار عنواناحوال تحت
است/ شده استفاده (9ë ش پا كستان,

است: زير شرح به كتاب اين فهرست ̧الملوك Êذخير
عبادالله/ حقوق اداي در دوم باب ايمان/ كمال لوازم و احكام و شرايط در اول باب
خÇلفاي سÇيرت بÇه اسÇالم حا كم و پادشاه تمسك وجوب و اخالق مكارم در سوم باب
اقارب و اصحاب و عبيد و اوالد و زوجه و زوج و والدين حقوق در چهارم باب راشدين/
شرح در ششم باب رعايا/ حقوق و امامت واليتو و سلطنت احكام در پنجم باب غيره/ و
منكر/ از نهي و معروف به امر بيان در هفتم باب انساني/ خالفت اسرار و معنوي سلطنت
در دهÇم باب مصايب/ و مكاره بر صبر بيان در نهم باب نعمت/ شكر بيان در هشتم باب

/(1å1 ص واشعارميرسيدعليهمداني, رياض,احوالوآثار محمد (دكتر كبر/ مذمت
بوده درآمده درسي كتاب صورت به قاره شبه در كتاب اين بدانيد كه است اين جالب
نهتنها سيدعلي مير كه ميشود مالحظه است/ گذارده اثر مردم رفتار و انديشه در قرنها و
نÇحوة برعكس بلكه نيست طفيليگري و خمود و عزلت تبليغكننده و دنيا تارك صوفي

ميآموزد/ بشود, هم جهاني آن سعادت منجربه كه را دنيا اين در درست زندگاني
طÇريق از كÇه شÇخصيتهايي از يكي من گمان به و ميبوده متشيع خود سيدعلي مير
هم ا گر كه بهطوري است سيدعلي مير كردهاند, ترويج بهتدريج را تشيع حقانيت عرفان,
قاضي ميگراييد/ تشيع به خود خودبه آرامآرام و بهتدريج ايران نميكردند, قيام صفويه
Ç 1ê3 صص 2 (ج است آورده قلم به شيعه را سيد درمجالسالمÆمنين شوشتري نورالله
را تشيع نسبت سيدعلي مير دربارة ميكند, اغراق موارد گونه اين در Áمعمو گرچه (138

پذيرفت/ ميتوان
و اخÇالقي جÇنبة و نÇوشته بدخشاني شاه بهرام براي كه است كتابي ÊمرآتالتاÄبين

/(1åê Ç 1åë صص رياض, محمد (دكتر دارد فقهي
مÇصري مÇتصوف شÇاعر ابنفارض ميميةخمرية قصيده شرح االذواق Êمشارب
شهود وحدت و است) ابنعربي نظرية ( كه وجود وحدت ميان رساله اين در سيد است/
بÇيشتر سيدعلي مير من به گمان ولي دارد نوسان است) مايل بدان بيشتر ابنفارض ( كه



351 همداني علي ميرسيد آثار در سيري

قÇبول مÇورد نÇيز وجود وحدت هرچند وجود/ وحدت تا است شهود وحدت به متمايل
و (رض) خميني امام الهدايه مصباح (رك: است شده واقع اسالم بزرگ علماي از بعضي

مصباحاالنسوشرحفصوص)/ بر ايشان تعليقات نيز
فلسفي دانشمندان از تن دو با بحثي (137ê (شهريور تاجيكستان سفر در جانب اين
وحدت يا است وجود وحدت به معتقد همداني سيدعلي مير اينكه به راجع داشتم ديار آن
سÇيد كÇه بÇود اين بر سلطانزاده) و شايف (دينار تاجيك محقق تن دو آن عقيدة شهود/
تÇا است شÇهودي وحÇدت بÇيشتر او كه داشتم عقيده بنده و است غليظ وجودي وحدت
نÇتوانست طرفين از يك هيچ وقت كمي و مجال تنگي علت به البته و وجودي, وحدت

كند/ قانع را ديگري
ساخته: منظوم فارسي به هم را ابنفارض قصيدهخمريه اول بيت علي ميرسيد

بÇود مÇخمور مÇا جÇان اليÇزالي شراب از بود انگور مي و باغ جهان, كاندر آن از پيش

است: چنين ابنفارض (خمريه) مطلعميميه
الكÇرم يÇخلق ان قÇبل من بها سكرنا ¹ÇدامÇم الحÇبيب ذ كÇر عÇلي شÇÇربنا

اعÇيان و افÇراد قÇبول شراب, از صوفيه) =) طايفه اين مراد مينويسد: سيدعلي مير
رياض, محمد دكتر ( كتاب را افعالي و صفاتي و ذاتي تجليات دوام است, وجود مراتب
جاي او هم اما است/ نزديك وجود وحدت مشرب به عبارت اين كه (êåå ص پيشگفته,
هÇر عÇاشق, محبت درنظر كه است بديهي و است/ نموده تعبير محبت به را شراب ديگر

گويد: باباطاهر كه چنان مينمايد, محبوب از جلوهاي چيزي
ويÇنم/// تÇه صÇحرا بÇنگرم صÇحرا به ويÇنم تÇÇه دريÇÇا بÇÇنگرم دريÇÇا بÇÇه

و مÇفيد كÇه را بÇحث اين هموست/ صحرا و دريا شود گفته آنكه با دارد فرق اين و
مينماييم/ معرفي را سيد آثار بقية و ميكنيم موقوف جا همين به هست هم روشنگر

بخواند/ بايد مريد كه اذ كاري باب در است تصوف عمليه رساله يك فتحيه Êاوراد
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113و ص پيشگفته, رياض, محمد (دكتر است داشته وقت اول نماز بر زيادي تأ كيد سيد
/19å ص پيشگفته رياض, محمد رك: رساله همين عربي ترجمة دربارة (1ìê

اما ميورزد تأ كيد شريعت تبعيت بر سيدعلي مير سلوك/ در رسالهاي Êسيرالطالبين
چون نمينهد ارزش معنويت بدون را ظاهري علم و ميداند اصل را معني و باطن به توجه
آمده كريم قرآن در دوم/ مرحلة باطن به رسيدن و است ايمان اول مرحلة ظاهر به توجه
ميخواند دوم ايمان به اول ايمان از [13ì Ç [نسا¾ بالله> آمنوا آمنوا, الذين ايها <يا است:

/(11ì ص رياض, محمد دكتر ( كتاب
ترجيح را خفي ذ كر سيد است/ اذ كار و اوراد باب در فتحيه مانند هم ذ@كريه Êرسالة
مير تشيع داليل از رساله همين و ميباشد شيعه عرفاي روش اين و (118) است ميداده

است/ سيدعلي
زمÇان امÇيران و شÇاهان نÇصيحت در است نÇامههايي مÇجموعه Êمكتوباتاميريه
بÇه را ضÇعيف <اين ميفرمايد: ميدهد, نشان را سيد واالي شخصيت كتاب اين /(121)
بارد, شمشير آسمان از و گيرد آتش زمين جمله ا گر كه است عهدي صمديت حضرت
كه مينويسد نيز و نفروشد> دنيا به دين فاني, مصلحت جهت به و نپوشد باشد, حق آنچه

/(123) بپذيرد را شهادت عليهالسالم حسين جدش مثل است حاضر
فطري را ايمان و ميكند تقسيم شيطاني و رحماني به را عقل آن در كه Êرسالهعقليه

/(12ì و 127) ميداند ازلي و
نامي/ داود به نصيحتآميز است نامهاي داوديه Êرساله

/(127) بدخشان امير بهرامشاه براي است نامهاي نصيحت شاهيه بهرام Êرساله
السÇموات خÇلق آياته من <و روم سوره 22 آية بر است تفسيري Êرسالهموچلكا
اين در /(129 (ص للعالمين> الÐيات ذلك في ان الوانكم و السنتكم اختالف و واالرض

دارد: تأ كيد فهم بر و مينمايد تشبيه خوارج به را ظاهربين فقهاي رساله
رفتن توان كي راه اين در وهم پاي به رفتن جان طريق در توان عقل نور به

(13å Ç 131)
از جمله يك است/ انصاري عبدالله خواجه مناجاتنامه سياق به Êوارداتاميريه
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را عاقل رضا و حكمت و رساند بعد هاوية به را غافل بدعت و <غفلت ميكنيم: نقل را آن
ديده كتاب اين از فقراتي نيز سيدعلي رسالهمناجاتمير در /(132) نشاند> قرب مسند بر

/(1ìë و 1ìê) ميشود
شهودي وحدت مورد در را ما نظر كه هست شعري رساله اين در قاعده ده Êرسالة

مينمايد: تأييد سيد بودن
هÇمه بÇيني احÇد فÇاني, شÇدي چÇون هÇمه بÇيني عÇدد خÇويشي, بÇا تÇو تا

(13ì)
مخالفت ذ كر, صبر, مراقبه, مجاهده, ارادت, توبه, انابت, نيت, Êرسالةچهلمقام;
خوف, صدق, اخالص, ورع, عبادت, زهد, توكل, به تسليم بال, بر موافقت رضا, نفس,
انس, قربت, وحدت, شوق, محبت, واليت, معرفت, اليقين, حق علماليقين, بقا, فنا, رجا,

تصوف/ و نهايت تحير, انبساط, تفريد, تجريد, محاصره, كشف, وصال,
صافي مرادها همه از كه بود آن <صوفي گويد: است آخر مقام كه تصوف توضيح در
از چشÇمش و بÇود صÇافي عÇلت هر از دلش و بود صافي فضول و عيب از زبانش و بود

/(137) بود> صافي خيانت
/(137) نور انواع بيان و خواب تعبير در مناميه Êرساله

رسÇاله ايÇن از چÇاپ چÇند همدان/ براي عرفاني معناي يك بيان همدانيه Êرساله
/(1êå) است گرفته صورت

/(1ê1) اختصار بهطور دين فروع و اصول بيان اعتقاديه Êرساله
(1ê2) است داده شرح را صوفيانه تعبير و واژه سيصد حدود Êاصطالحاتصوفيه
بهصورت رساله اين كه است الزم متصوفه/ اصطالحات در عراقي رساله به است شبيه و

شود/ چاپ منقح
سلوك راه ياور را الهي مشيت به ايمان سيدعلي, مير رساله, اين در مشيت Êرساله
داشت چشم خداوندي رضاي بركت از و كند عمل و حركت خودش بايد سالك ميداند/

/(1ê7) نگردد نوميد وجه هيچ به و باشد داشته نيك
بÇه دادن ميدان از را پادشاه تند لحني با كشمير, پادشاه نصيحت عقباتدر Êرساله

/(1ê7) ميدارد برحذر فاجران و فاسقان
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فÇي تÇفكر بÇلكه نÇيست ظÇاهري فقط سالكان ايمان گويد: Êرسالةحقيقتايمان
/(1ë1) معرفت مراتب در مشكل حل يا حل مشكل رساله Ç ش /(1ê8) است الكاينات

(1ë1)سيروسلوكياحقاليقينÊ
/(1ë3) است ابنعربي چكيدةفصوصالحكم و خالصه Êحلالفصوص

/(1ëë) است سيد وصيتنامه Êرسالهفقريه
/(1ëì) روشكيميايسعادتغزالي به است نصيحتنامهاي Êدرويشيه
/(1ë8) ميخواند شرع كامل رعايت به را مريد آن در Êآدابالمريدين,

/(1ë9) قيافهشناسي علم در Êانساننامه
/(1ì1) ميشود ظاهر سالك بر كه نورهايي و سلوك در Êرسالةنوريه

و ابنعربي) اصطالح طبق خمس (حضرات پنجگانه عوالم بيان در Êرسالهوجوديه
/(1ì2) است شده نوشته ابنعربي مذاق طبق

/(1ì3) مبتديان آداب در Êرسالهتلقينيه
/(1ìì) Êرسالهدرحقيقتنور

انÇتخاب را نÇيشابوري عÇطار ازمنطقالطير بيت ì23 سيد Êاختياراتمنطقالطير,
/(1ì8) ميشود نيز وادي هفت شامل كه است,  كرده

پÇيغمبر حÇضرت مÇبارك پيكر و چهره توصيف كه الله(ص) حليهرسول Êاسناد
است: رساله آن از شعر اين (17å) است (ص)

مÇحمديم آل و مÇحمد بÇÇندة تÇÇا مÇحمديم جÇمال آفÇتاب مشÇتاق
مÇحمديم وصال شمع آرزوي در فÇراق آتش از سوخته پروانهوار

باشد/ داشته (عج) مهدي حضرت ظهور انتظار و اشاره ميآيد نظر به  كه
/(171) انفرادي سلوك اذالميوجدالرفيقدرباره Êرسالهاقربالطريق

در سÇخنرانÇي يك جانب اين آن مطالب تحليل و رساله اين دربارة Êرسالهفتوتيه
و (77 Ç 8å ص 137ë شهريور و مرداد (شماره آشنا مجلة در Hعين كه داشتم تاجيكستان
و است عÇوام تصوف فتوت, اينكه مطلب خالصه است/ شده چاپ حاضر كتاب در نيز
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دارد/ توجه فتوت به بود, مردمي رهبر يك كه آنجا از سيد
عÇفو است: چÇيز چÇهار فÇتوت <اركان گويد: دررسالهفتوت همداني سيدعلي مير
وجود با كردن ايثار و دشمني, با نيكانديشي خشم, وقت در بردباري توانايي, با  كردن
و خداياند عياالن همه <خلق سيد نظر به رياض)/ محمد دكتر كتاب از 3ê9 (ص احتياج>
نظر به رساند>/ بيشتر او عيال به منفعت كه است كسي تعالي خداي نزد همه دوستترين
اسÇتوار را ديگÇر خشت آن, از خشتي هر كه عمارتند يك ديوار همچون <مÆمنان سيد
زحمتهاي و تكليف بار كشيدن در و باشند يكديگر معاون دنيا و دين در بايد ميدارد///
به پيران <با باشد: داشته را زير ويژگيهاي بايد جوانمرد /(3ìå) دانند> مساوي سفر اين
بÇه درويشان با رحمت, به ضعيفان با شفقت, به طفالن با نصيحت, به جوانان با حرمت,
بÇا اهانت, به فاجران با عداوت, به ظالمان با حشمت, و توقير به علما با سخاوت, و بذل

/(3ì2) استكانت///> و تضرع به حق با مروت, و احسان به خلق
مÇير پÇيروان كÇه دانست بÇايد است/ سياهپوشي در ولبساالسود فيسوادالليل Ê
و ميپوشيدهاند سياه نوربخش) محمد سيد او معالواسطه مريد جمله (از همداني سيدعلي
و 13ë9 قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه (رك:تشيعوتصوف, ميگذاشتهاند سياه عمامه

/(173) نشده چاپ و است بريتانيا موزه در رساله اين /(312 Ç 31ì صص 137ê
ميان سيد هم اينجا در ميآيد نظر به سÆاالت متن از ÊرسالهسÆاالتكالمي(173)

دارد/ نوسان شهود وحدت و وجود وحدت
بر تأ كيد و حرام و حالل باب در مريدان به است نصيحتنامهاي Êمعاشالسالكين

/(17ë) حاللخواري
است, عÇرفاني اصÇطالحات مختصر رساله هم اين واقع در Êمراداتديوانحافظ

/(177) ميرود> الله و گل و سرو حديث <ساقي غزل به باتوجه
/(179) عرفاني مختصر رساله منهاجالعارفين Ê

/(18å Ç 181) تهران ادبيات دانشكده نسخه كيميا, Êرسالهدر
است: جمله آن از كه دارد عربي زبان به هم آثاري همداني علي سيد مير

Êشرحاسما¾الحسن×ي(181)/
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و مبدأ حاشيه در شد چاپ رساله رياض محمد دكتر نظر طبق (182) النقطه Êاسرار
است/ شده داده نسبت مالصدرا به غلط به و است همين نقطه موضوع در صدرا مال معاد
همين تركه, علي الدين صاين به منسوب نقطه استرساله معتقد عماد خوشنويس احمد

ميباشد/ همداني سيدعلي مير نقطه رساله
ميرساند/ را سيد تشيع كه (18ë) العبا اهل فيالقربيو المود¸ Êرساله

/(187) اخالقيات در (ص) پيغمبر احاديث Êروض¹الفردوس
/(189) ميگذارد/ سو¾ علماي برابر در را راستين علماي Êفيعلما¾الدين,

/(191 و 192) صف¹الفقرا¾ بيانحاالتالفقرا¾ و Êفيفضلالفقر
آشكار <در است: فارسي مصرع اين خالصهاش االعظم) (الروح Êاالنسانالكامل

/(19ë) است> احمد پرده در و آدم
فÇعلي> تÇاجيكستان <شرق ختالن ناحيه در طالقان به رساله اين نسبت Êطالقانيه,

/(19ë) قزوين طالقان نه است
/(19ì)الناسخوالمنسوخفيالقرآنالمجيدÊ

الفباست/ حروف معني در (197 و Êتفسيرالحروفالمعجم(198
/(198) است نصيحتنامهاي Êفيخواصاهلالباطن

الاله ذ كÇر همداني علي سيد مير رساله اين در رسالهالتصوف), (يا: التوبه Êرساله
جلي ذ كر از برتر خفيرا ذ كر نهاده,و اذ كارفضل برساير الحمدللهرا سبحاناللهو االاللهو

/(199) است دانسته
/(199) ايمان عقود به موسوم حديث چهل Êاربعيناميريه,

/(2å1)منينÆاربعينفيفضايلاميرالمÊ
/(2å2) عربي زبان به سيدعلي مير از خطبه دو االميريه, خطب¹ Ê

/(2å2) Êخواطريه
/(2åë)منينÆاليالم Êاسمعينفيفضايل
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همداني سيدعلي مير شاعري و شعر
داشته تعليمي هدف اشعار نظم از او كه گفت بايد سيدعلي مير شاعري و شعر درباره
شÇاه و مÇغرب شÇمس بÇه شعرش داشت/ او از را عراقي اشعار سوز و شور انتظار نبايد و
است ياچهلويكغزل چهلاسرار سيد, منظوم اثر معروفترين است/ شبيهتر نعمتالله
/(217) گذاشتهاند سيد كرامت حساب به را آن و شده سروده شب يك در همه گويند  كه
از را نمونههايي ميشود/ احساس مولوي Hندرت و عطار و سنايي لحن گاهي اشعار اين در

ميگذرانيم: خوانندگان نظر
ميكشد ما و من در خط را صورتموهوم ميكشد باال به دل زلفش بوي سحرگه هر
مÇيكشد سÇودا تÇيه از را افÇÇتاده زار زال سÇÇايهدرخÇÇورشيدگمميگرددوسيمرغعقل

# # #
رمÇيدهانÇد عÇÇالم دو نÇÇعيم و شÇÇادي از آرمÇيدهانÇد تÇÇو غÇÇم بÇÇر ذوق اربÇÇاب
شÇنيدهانÇد رمÇزي تÇو حسن صفاي از تا نÇميخرند پشÇيزي بÇه را خÇلد حÇÇوران

# # #
ديÇده سÇرا آن اسÇرار رخ دل چشÇم بÇÇه ديÇده سÇيرها ذوق بÇود كÇه سري خوشا
ديÇده لقÇا خÇوش مÇحبوب عÇربده ميان بشكسته شيشه و مست شده شوق جام ز

# # #
پÇويي و تك در فÇاقه از و گÇنجي فÇÇراز جÇويي مÇÇي آب و حÇÇياتي آب مÇÇيان
كويي آن تو كني, حقيقت به نظر گر نميداني كه و جويي همي دوست كوي تو
مÇيبويي چÇه حسد و حرص گلخن ميان خÇا ك انÇدر فÇتاده وصÇلي گلشن ز  گلي

(êêë Ç ê8å صص پيشگفته, رياض, محمد دكتر ( كتاب
پايان به همداني علي سيد مير وصف در مطهري استاد مرحوم از عباراتي با را مقاله
همداني علي سيد مير است كرده خدمت اسالم به كشمير در كه كساني از <يكي ميبريم:
مقام كرد/// تربيت كشمير در شا گرد هزارها است اسالم مفاخر از كه بزرگ مرد اين بوده,
روزهاي در و ميكنند زيارت را او آنجا مردم و است محترم كشمير در هنوز علي سيد مير
فÇرود احÇترام حÇال بÇه را خÇود پÇرچÇمهاي ميكنند عبور آنجا از دستجات كه عزاداري

/(393 Ç ê ص وايران, (خدماتمتقابلاسالم ميآورند/>
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شهريور و مرداد آشÇنا, مجلة در كه 137ê تاجيكستان Ç همداني سيدعلي مير گردهمايي در سخنراني متن #
است/ رسيده چاپ به 137ë

همداني# سيدعلي مير بهفتوتنامهتأليف نگاهي

اقشار و طبقات همة براي و ميشود عرضه مختلف سطوح در كه است مكتبي عرفان
و اشعار خواندن و ايشان دوستداران و درويشان اجتماع دارد/ گفتن براي حرفي فرهنگي
قونوي صدرالدين فلسفي شبه بحثهاي و است عرفان از ظهوري كردن سماع و گرفتن دم
صÇوفيان مÇذاق به آيات تأويل و آن از ديگري شكل عربي محيالدين كلمات بيان در
عÇالقهمندان و شهري اصناف براي تاريخ طول در عرفان عرفاني/ تفكر از ديگر نوعي
در سابقه خود فتوت است/ كرده بروز <فتوت> شكل به عرفان, پرصداقت اما  كمسواد
بÇا ايÇرانÇيان كÇه آنگÇاه دارد/ اسÇالمي اولية قرون همچنين و اسالم از پيش ايران جامعة
از يكÇي مÇيجنگيدند داشÇتند مÇلتها بÇا غيراسÇالمي برخورد كه عباسي و اموي خالفت
(ص) پيغمبر سيرة به استناد با مسلمان ايرانيان كه بود فتوت همين مبارزهشان محملهاي
و پÇويا و سÇالم اجتماعي نهاد قنبر, و سلمان مانند بزرگوار صحابة همچنين و علي(ع) و

ببخشند/ مقدس و الهي رنگي مردمي همياري به كه آوردند پديد سودمندي
از يكي و ترسيدند آن قدرت از Hرسم عباسي خلفاي كه داشت اهميت آنقدر فتوت
دولتÇي سÇازمان يك /ق) ه ìêå) لديناهللا الناصر نام به عباسي قدرتمند خلفاي آخرين
مÇقابل در را نÇبوي> <فÇتوت شÇام در نيز پيشتر كه همچنان آورد/ پديد بغداد در فتوت
بود كرده سو¾استفاده پيغمبر مطهر نام از كه سازمان اين بودند/ برساخته علوي> <فتوت
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تÇرجÇمه شÇيبي, مÇصطفي كÇامل وتÇصوف, (تشيع بود رافضيان كشتن اهدافش جمله از
جز چيزي نيز علوي فتوت وگرنه /(ì2 Ç 3 ص ,13ë9 اميركبير قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا

باشد/ نميتواند و نيست نبوي فتوت
از تصوف شيعيانة رويكرد و بود روشن آغاز از فتوت شيعيانه رويكرد حال هر به
تصوف و تشيع پيوند عمدة مظاهر از يكي همداني سيدعلي و گرفت اوج بعد به هفتم قرن
و تمايل يعني تشيع; ميگوييم كه كنيد توجه است/ ب تعص هرگونه از فارغ ايراني فتوت و

بعينه/ شيعي مذاهب نه پيغمبر(ص) خاندان به  گرايش
سيدعلي مير لقب كه <شاه> كلمة دربارة توضيح يك اصلي بحث در ورود از پيش
هشتم قرن در لقب اين مينامند/ همدان> <شاه را او چه مينمايد, ضروري است, همداني
<سÇيد مÇانند است مÇيشده اطÇالق بÇودهانÇد سيادت نسب داراي كه طريقت رÅساي به
انÇوار قÇاسم شاه لقب كه انوار> قاسم <سيد و داشته نعمتاهللا شاه لقب كه ولي> نعمتاهللا

كرماني/ شجاع بن شاه يا شجاع شاه نام به داريم معروفي صوفي هجري, چهارم و سوم قرن در Ç1

اللهي/1 نعمت خليلاهللا شاه است همچنين و داشته,
مÇرشدهاي همة Gبعد و نعمتاللهي مرشدهاي سيزدهم, قرن آغاز از گذشته اين از
اضÇافه هÇم را شÇاه كÇلمة خÇود, طÇريقتي لقب آخر در ايراني, شيعة متصوفه طريقتهاي

غيره/ و مستعليشاه عليشاه, مجذوب مظفرعليشاه, نورعليشاه, معصومعليشاه,  كردهاند:
سÇران از دسÇته آن بÇر درويش> <شÇاه يÇا <شاه> عنوان گفت ميتوان هم روي بر
نÇيز ظÇاهري شÇوكت و قÇدرت باطني, و معنوي مقام كنار در كه ميشده اطالق تصوف
است ميتوانسته كه بوده حرمتي و كلمه نفوذ چنان داراي همداني سيدعلي مير و داشتهاند
عÇنوانذخÇير¸المÇلوك تÇحت نÇصيحتنامه ايشان براي و دهد پند را زمان شاهان Hعلن
واهمه او از زمان قدرتمندان مريدان, كثرت بهسبب اما نبود شورشي آنكه با و بنويسد,

ميترسيدهاند/ و داشتهاند
نسÇبت هÇم كÇه است هÇجري هشتم قرن تصوف مشايخ جمله از همداني علي سيد
فتوت پيشوايان از يعني ميرسد (ع) ابيطالب بن علي به او فتوت خرقة هم و دارد سيادت

ميكنيم/ بحث آن به راجع اينجا در كه است بوده علوي
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(1337 بÇهار شÇماره (فÇرهنگايÇرانزمÇين, قاعده ده رسالة در همداني علي سيد
راه كÇه مÇعامالت اربÇاب راه اول ميگرداند: باز راه سه به Hمجموع را حق طالبان راههاي
رانÄاÇس راه سÇيم است, ابرار راه اين, و مجاهدات اصحاب راه دوم است, مسلمانان عامه

/(ë3 (ص صمديت/// حضرت
دكÇتر وي, از رسÇاله شش با ميرسيدعليهمداني وآثار (احوال رسالةفتوت در و
(3ê1Ç3ìì صÇص 198ë.13ìê پا كسÇتان و ايران فارسي تحقيقات مركز رياض, محمد
و <ابرار> به را <مقبوالن> و ميكند, تقسيم <مردودان> و <مقبوالن> به را انساني نفوس
<زاهÇدان> مÇيشوند/ تÇقسيم فÇتوت> <اربÇاب و <زاهدان> به <ابرار> خود و <مقربان>
ساعتي هر و كردند/// معلوم را دنيا حقارت و خساست عقل, صفاي به < كه هستند  كساني
كه هستند كساني فتوت> <ارباب اما كردند>, صرف طاعات از نوعي در عمر ساعات از
و راحت سÇبب را ايشÇان وجÇود و كرده رأفت و رحمت مهبط را ايشان دلهاي <خداوند

/(3ë3) ساخته> خود بندگان آسايش
گويد: سيد است/ <اخي> فتوت اهل از ديگر تعبير

و عÇفت و سÇخاوت و كرم به بود متصف كه را يكي و است/// برادر لغت در اخي اسم

/(343) نهند نام <اخي> را او تقوي و تواضع و حلم و شفقت و امانت

<فتي> و <جوانمرد> معني به <اخي> كلمة كردهاند تصريح ان محقق كه همچنان البته
مÇناقبالعÇارفين نقل به كه چنان است تركي Âاص و ندارد عربي <اخ> به ربطي Áاحتما
مÇرحÇوم امÇا ميناميدهاند/ <اخي> نيز را روميه و صغير آسياي در فتوت بزرگان افال كي
<داداش> و <داش> اصطالح با و ميداند عربي از مأخوذ Hمرجح را <اخي> نفيسي سعيد
(سÇرچشÇمه مÇينمايد مÇربوط است مÇيشده اطالق جوانمردان و لوطيها به اواخر  كه

/(133 ص تصوف,

است, فتوت شعار كه سراويل و كاله ذ كر از پس كه گرديم باز علي سيد مير سخن به
متصل ابيطالب بن علي طريق از اسالمو پيغمبر به بايد Hاخيحتم خرقة كه مينمايد تأ كيد

ميگويد: جمله از و (3êë) شود
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سنتي بزرگترين و نگذارد فرو سلم و عليه صلياهللا رسول سنتهاي از سنتي بايدهيچ اخي

همة با و خلق, به باشد آميزگار Gظاهر بايد را اخي و /(346) دنياست حقارت سنتها از

بريده همه از باطن به و كند زندگي احسان و مودت و نصيحت و شفقت به حق بندگان

/(348) باشد مشغول حق به پيوسته سر در و بود

مروت و جود معدن و فتوت عين منبع اتقيا¾ سيد و اوليا¾ امام> قول از علي سيد مير
فرمود: كه ميآورد (ع)> علي اميرالمÆمنين

و خشÇم, وقت در بÇردباري و تÇوانÇايي, بÇا كÇردن عفو است: چيز چهار فتوت اركان

/(349) احتياج وجود با كردن ايثار و دشمني, با نيكانديشي

كه: است روايت (ص) پيغمبر از و برميگردد عباد> حقوق> به فتوت پس
به منفعت كه است كسي تعالي حق نزد همه دوستترين و خدايند عياالن همه خلق,

/(349) رساند بيشتر او عيال

فÇرود ابد و ازل راه سر بر دنيا رباط در كه ميكند مانند قافلهاي به را بشر افراد سيد,
ايÇن در هركس ذات, ت قو قدر <به و كنند كمك را ضعفا بايد قويتر مسافران آمدهاند/

كه: ميآورد روايت پيغمبر قول از و باشند> يكديگر معاون و ممد سفر
اسÇتوار را ديگÇر خشت آن, از خشÇتي هÇر كÇه عÇمارتند ديوار يك همچون مÆمنان

يكديگر معاون دنيا و دين در كه بايد دارند بهرهاي ايمان از كه آنان همچنين ميدارد/

انÇما مÇحك بÇه سÇفر ايÇن زحمتهاي و تكليف بار كشيدن در را يكديگر همه و باشند

/(36å) دانند مساوي اخوه المÆمنون

است/ فتوت جوهر و است ديني و عقلي اصل يك اجتماعي تعاون
هÇدايت سÇرمة بÇا را ايشان دل ديدة و ربوده دنيويات آلودگي از را جمعي خداوند
در را مÇال و نفس <پس ساخته, پرتوافكن ايشان دل در را حقايق نقوش و كرده روشن
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گشتند مهربان و رحيم حضرت آن بندگان جميع بر و كردند صرف عبوديت حقوق اداي
و خدمت كمر و شمردند واجب خود بر را حقيقي سفر همراهان حقوق اداي به اهتمام و
مÇخصوص عÇنايت اين به كه شخص آن و بستند/// جان ميان بر را ديني برادران شفقت

/(3ì2) گويند> اخي  گشت
است: چنين اخي خصوصيات و صفات

رحمت, به ضعيفان با بهشفقت, طفالن با نصيحت, به جوانان با باشد, حرمت به پيران با

بÇا عÇداوت, بÇه ظالمان با حشمت, و توقير به علما¾ با سخاوت, و بذل به درويشان با

بÇه نفس با استكانت, و تضرع به حق با مروت, و احسان به خلق با اهانت, به فاجران

متحمل, خلق جفاي بر محاربت, به شيطان با مخالفت, به هوي× با بهصلح, خلق با جنگ,

خود عيوبنفس به شا كر, رجا¾ حالت در صابر, مصاÄب وقت در حليم, اعدا¾ مقابل در

قضاي تقديرات به كاره, را خلق مصيبت و اندوه سا كت, خلق عيوب ذ كر از عارف,

از ثÇابت, طريقت در نفس راسخ, شريعت در قدم دور, هوي× و بدعت از راضي, ازلي

مواظب, جماعت بر متنفر, غفلت اهل از حريص, نجات علم بر محترز, تهمت مواضع

اقوال و افعال از متفكر, آخرت اهوال و احوال در قانع, دنيا اندك به ناصح, را زيردستان

/(363) اميدوار ان دي عنايت و فضل به و ترسان قيامت رسوايي از خاÄف, خود

بوده صنفي تجمع و اجتماعي فعاليت مكتب نوعي جوانمردي و فتوت كه ميدانيم
از كند/ حفظ را شهري اقشار منافع تا است ميكوشيده تعاون و اخالق طريق به كه است
<بÇا است: بÇوده زورمÇداران برابر در مقاومت و ستمگران با مبارزه اينان مرامهاي جمله
زمان در همداني علي سيد شخص كه ميدانيم و اهانت> به فاجران با عداوت, به ظالمان
مÇانند سرنوشتي انتظار حتي و گفته, جاÄر سلطان مقابل در را حق كلمة توان حد در خود

مينويسد: و داشته را حسين(ع) جدش
از و گÇيرد آتش زمÇين جملة ا گر كه است عهدي صمديت حضرت به را ضعيف اين

نفروشد دنيا به دين فاني, مصلحت جهت به و باشدنپوشد حق آنچه بارد شمشير آسمان

/(123)
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روزگار آن فرمانرواي بزرگترين و نداشت با ك حكام نصيحت از همداني علي سيد
اعتدالي بلكه نبوده شورشي همداني علي سيد البته ميبÔرد/ حساب وي از اميرتيمور يعني
تمدن ترويج و ديني و فرهنگي و عمراني اقدامات از كه چنان است سازنده اصالحگرو و

پيداست/ گرفت صورت او دست به كشمير در  كه
خÇود و ميزيسته وجودي وحدت انديشة غلبة دوران در آنكه با همداني علي سيد
حÇال ايÇن بÇا نÇوشته, شÇرح ابنفارض قصيدةخمريه و ابنعربي برفصوصالحكم نيز
شريعت و اسالم بر لذا است نزديكتر شهود وحدت به و نيست افراطي وجودي وحدت
او براي مشابهي فكر طرز بخواهيم ا گر است/ بوده اسالم مبلغ خود و ميورزد پافشاري
و است رسÇيده اجÇتماعي عÇرفان نÇوعي بÇه كÇه است سÇعدي كÇنيم, معرفي شاعران بين

ميگويد:
نÇيست دلق و سجاده و تسبيح به نÇيست خلق خدمت بجز عبادت

همدانيو علي سيد كه بود معتدل تشيع فو تصو و اجتماعي عرفان همين قالب در و
دادند/ بسط تركستان و هندوستان اقصاي تا را ايران فرهنگ ايراني عارفان ديگر





عال¾الدولة به معروف بيابانكي محمد احمدبن ابوالمكارم الدين ركن شيخ امالي اقباليه, رسالة يا مجلس چهل #
اديب, انÇتشارات هÇروي/ مÇايل نÇجيب تÇعليقات: و تصحيح مقدمه, سيستاني/ اميراقبالشاه تحرير سمناني/

است/ رسيده چاپ به 13ì7 آبان و مهر دانش, مجلةنشر در مقاله اين 372ص/ /13ìì تهران,

چهلمجلسيارسالةاقباليه#

هفتم قرن معروف صوفي (73ì (متوفي عال¾الدوله آثار پختهترين چهلمجلساز

از يكÇي كÇه اوست مÇجالس در او صÇحبتهاي خÇالصة واقÇع در و است هجري هشتم و
ميگذرانده هم الدوله عال¾ خود نظر از و مينوشته اقبالشاه امير شا گردانش نزديكترين

نمايد/ تكميل را آن مرشد خود تا ميگذاشته سفيد را جايي گاهي كه چنان است/
(شركت كمبريج نسخة اساس بر حقيقت عبدالرفيع اهتمام به اين از پيش كتاب اين
نسÇخة بÇر عÇالوه حÇاضر چÇاپ در كÇه بود شده چاپ (13ë8 ايران, مترجمان و مÆلفان
عالوه استو بوده توجه مورد نيز <مجلس> <نوشاهيه>و <بودليان>, نسخههاي  كمبريج,
و است قبلي نشر به نسبت مفصلتري فهرستهاي داراي (27ë Ç 2ìë (ص بدلها نسخه بر

بعد)/ به 321 (ص دارد هم تعليقاتي
بÇه را روزگÇار آن فكÇري فضاي اينكه يكي است: جهت چند از كتاب اين اهميت
داشت گسترش وجودي وحدت ف تصو و فلسفه گرايي عصر آن در ميدهد/ نشان خوبي
در بÇراهÇمه) و بوداÇÄيان و يهود از Âمث) غيرملسمانان از رياضت اهل و عارفان حتي و
نقطة در عمل و انديشه لحاظ از عال¾الدوله البته و داشتند مريد جلب و تبليغ امكان ايران
تÇا 2å7 و 1ìê و 13ê و 97 (ص است درگير آنان با جا همه و ميگيرد قرار اينان مقابل

/(2êì و 2å9
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قÇرن در عÇقايد بودن ل و و شل صحيحتر عبارت به يا آزادي در افراط همين شايد
بÇه را كار هشتم قرن دوم نيمة در بوده) غيرمسلمان مغوالن تسلط معلول خود ( كه هفتم
دو طي قمري) هجري 7ìå) مبارزالدين امير قلمرو در تنها كه چنان ميكشاند سختگيري
رشÇفالنÇصاÄح (رك: شÇد شسته آب نجوم///به و فلسفه كتب مجلد هزار چهار سه سال

مقدمه)/ 29 و 28 ص فارسي, ترجمة االيمانيهوكشفالفضاÄحاليونانيه,

است اجتماعي و معتدل صوفيان ديدگاه مشروح عرضة دومچهلمجلسدر اهميت
خلق> به <خدمت عملي جنبههاي به عوض در و ميدادند پرواز مجال تخيل به كمتر  كه
و وسعي خويي پا كيزه بر داشت غلبه كشور سراپاي بر فساد كه عصري در و ميپرداختند
تÇبليغ را الهÇي نÇعمات از اخÇالقي و مشروع استفادة و آباداني و مينمودند تأ كيد عمل

/(2ë2 و 2ë1 و 2ê3 و 2ê2 و 7ê (ص ميكردند
تدقيق و بحث مطلب اين در مصحح كه است الدوله عال¾ شيعه گرايي ديگر مهم نكتة
به كه است جامعه كلي روح پاسخگوي الدوله عال¾ حال هر به مقدمه)/ و 322 (ص نموده
جÇهت در نÇيز خدابÇنده محمد سلطان شدن شيعه كه چنان بود يافته گرايش ع تشي طرف

است/ بوده سمتگيري و تمايل همين
عÇلي به منسوب مفاوضة اين كه است صوفيه كتابهاي اولين از چهلمجلس Hضمن
امÇيرالمÆÇمنين <يÇا مÇيپرسد: حÇضرت از كميل است: آمده آن در كميل با السالم عليه

/(2ê8 و 2ê7 (ص الحقيق¹?>/// و <مالك ميدهد: پاسخ حضرت ماالحقيق¹?>
حدي در تفريط و افراط از بركناري و سخنان سنجيدگي و فكر استقالل و بيني واقع
اظهار است جمله آن از است, كتاب ويژگيهاي ديگر از مينمايد بديع صوفي يك از  كه
مÇيكند(ص حكÇايت عÇال¾الدوله نيكخواهÇي و انصاف از كه صفي شيخ دربارة نظرش
تعالي حق <مرا ميبريم: پايان به را كوتاه معرفي اين آموزنده نكتهاي نقل با اينك /(122
ايÇن كه نشدهام مغرور خود به هرگز ديدهام را خود كه مقامي هر كه است داده چيز يك
واقع مطابق كه شود روشن من بر چه هر اما است; پيشين بزرگان مقامات از عاليتر مقام
ايÇن متقدم مشايخ كه سبب بدان و نكردهام عوض ديگري تقليد به را خود تحقيق است
بÇر و گردد ظاهر كه هرجا حق كلمة كه دانستهام چه نكردهام, رد را آن نگفتهاند را سخن

/(1åì باشد>(ص حق رود كه هر زبان



آينةپژوهش, در مقاله اين /(13ì9 فرهنگي, و علمي انتشارات شركت (تهران, هروي مايل نجيب اهتمام به #
است/ شده چاپ 137å اسفند و بهمن

مصنفاتفارسيعال¾الدولةسمناني#

و چÇاپ ق) ìë9 . 73ì) سÇمناني عÇال¾الدوله مÇهم آثار از بعضي اخير سالهاي در
انÇتشار با دارد/ اهميت فارسي نثر جهت از هم و موضوع نظر از هم كه است شده منتشر
عÇارف اين با زبان فارسي خوانندة مجموعه, اين در عال¾الدوله كوچك رساالت بعضي
به شده, تدوين و جمع بحث مورد مجموعه در آنچه ميشود/ آشنا بيشتر اجتماعي معتدل

است: زير شرح
بال 12),سرë Ç فيالدين(13 منه البد ما ,(12 Ç 7) آدابالسفره ,(ì Ç 1) سماع سر

شÇرح ,(17ë Ç 1ë3) فرج¹ÇالكÇاملين و فرح¹العاملين ,(1ë1 Ç 127) الحال الباللذوي

Ç 181) الهلالعرفان بياناالحسان ,(18å Ç 177) فيطيرخضر حديثارواحالمÆمنين

Ç 279) سكت¹المشÇتاقين سلو¸العاشقينو ,(27ë Ç 2ë1)فتحالمبينالهلاليقين ,(2ê9
/(328 Ç 322) 322),شطرنجيه Ç تذكر¸المشايخ(312 ,(311 Ç 3å1) 3åå),نوريه

مجموعه اين در نيز وي معاصر متصوفة به الدوله عال¾ مكتوب چند اينها, از  گذشته
وضÇعيت بÇر آ گÇاهي جÇهت از هم نظري, لحاظ از هم رساالت, اين همة مانند كه آمده
سÇلوك حكÇايت كه همچنان است; ارزشمند هشتم قرن در درويشان روابط و خانقاهها
صفحة از مصحح مقدمة نيز و 2ëì Ç 2ë2 (ص است دلكش نيز خودش قلم به عال¾الدوله

بعد)/ به نÔه
و هÇفتم قرن فكري جو با او, آثار ديگر مانند عال¾الدوله, آثار از مجموعه اين در
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بعضي با عال¾الدوله و بودهاند ايران در ايام آن در <تناسخيان> Âمث ميشويم/ آشنا هشتم
/(13ì Ç 22ê (ص است كرده بحث آنها از

تÇبليغ ايÇران در هÇفتم قÇرن اواخÇر در كÇه بودايي> <بخشيان وجود است همچنين
/(13ì Ç 13ê و 8ê Ç 81 ص (چهلمجلس, ميكردهاند

مذهبي كه شدند پيدا زمان آن در نيز كيست) نشناخته را او مصحح ( كه عامر پيروان
نÇحله, ايÇن بÇنيانگذار ميگوييم Hتوضيح بودند/ برساخته نقليات و عقليات از درآميخته
قÇمري ì9ì سÇال بÇه كÇه ÇÇ اردستاني فخر بن علي پيروان از است بصري عامر عامربن
دارد (ì32 (متوفي فارض ابن از تقليد به تاÄيهاي قصيدة عامر, است/ مسيح كه كرد دعوي
است بÇوده نÇصيريه شبيه عقايدي داراي و وجودي وحدت صوفي و غالي شيعي يك و
12ì ص /13ë9 اميركبير, تهران, قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمة (رك:تشيعوتصوف,

بعد)/ به
بÇه اشÇاره عال¾الدوله و بوده داغ متمهديانه Ç صوفيانه دعاوي بازار روزگار, آن در
خÇاتم بÇه را طÇالب شيطان كه است مديد مدتي ///> ميگويد: كه آنجا دارد حالت همين
در واليت انÇديشة كÇه دانست بÇايد /(33ë (ص است كÇرده سرگردان مهديي و اوليايي
نÇجات آرزوي در كÇه جامعهاي متن در او, شارحان و ابنعربي كتب در ويژه به عرفان,
متمهدي درويش همه آن كه بود آورده پديد مساعدي فضاي چنان ميسوخت, دهندهاي
مالقات (عج) اماميان دوازده مهدي با بود عي مد عال¾الدوله خود حتي شد/ پيدا ايران در

/(1ì3 ص قمي, طاهر محمد مال تحف¹االخيار, (رك: است  كرده
پÇيش آرامÇي بÇه ايÇران در نÇيز تشÇيع گسترش كه ميشود معلوم مجموعه همين از
< Ôمواله علي ف Ôمواله ÔنتÔنكم> حديث داردو تأ كيد سادات دوستي مصنفبر است/ ميرفته
رضا(ع) امام تا عشر اثنا اÄمه بر صفويه از پيش متصوفه تأ كيد البته /(3ëå) ميآورد را

/(32å (تذكر¸المشايخ,ص حضرت آن از بعد نه است,
كÇه اشÇعاري در و داشÇته نÇيز خÇرابÇاتي و شهواني جنبة عال¾الدوله عصر در سماع
گÇونه ايÇن بÇا عال¾الدوله /(11ì Ç 11ë ميراندهاند(ص تعريض عالمان بر ميخواندهاند,
اداري فساد از و بوده ديوانيان از جواني در كه وي است/ مخالف تندروي نوع هر و سماع
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كÇرده ياد ميداشتهاند, روا مردم بر كام Ôح كه ستمهايي از دلسوزانه داشته, خبر ايلخانيان
پÇيوسته شÇدهام مشغول (بياناالحسان) رساله اين نوشتن به كه مدت اين در ///> است:
را مسلمان فالن كه درآمدي يكي ساعت هر آنكه از مضطرب دلم و بودهام خاطر ش مشو
در مردم رجب اول از ميكنند//// مصادره را فالن ميزنند, چوب را فالن ميكنند, شكنجه
آدمÇي هزار بيمبالغت كه حدي تا رسيده نهايت به آمد در رمضان تا فاما بودهاند تفرقه

/(2ê8 كردن>(ص باشد نتوانسته افطار خود خانة در شب به كه باشد بوده
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بÇه اوغÇلي, صÇاري ابÇراهÇيم خليل مقدمة و تصحيح ق), ه/ 793 (متوفي بÔخاري مبارك بن الدين صالح #
تÇير و خÇرداد پÇژوهش, آينة در مقاله اين ص/ ê22 /(1371 كيهان, انتشارات (تهران, سبحاني توفيق  كوشش

است/ شده چاپ 1372

̧السالكين# انيسالطالبينوعد

بÇدان خÇاصي گÇيرايÇي كÇه است چÇندي ويÇژگيهاي داراي صÇوفيانه فÇارسي متون
است), بÇوده مÇريدان عÇامة آنها خطاب طرف (زيرا بودن شيوا و ساده يكي ميبخشد:
و احاديث بر بودن مشتمل سوم المثلها, ضرب و داستانها و تمثيالت بر بودن شامل ديگر
در كه حقانيت گرم نفس و شور و است صداقت باالتر همه از و آن/ عرفاني تعبير با آيات
را ديني شعاÄر و عقايد و نصوص و ميدهد قرار تأثير تحت را خواننده و ميزند موج آن

مينمايد/ بازگو لطيفتري وجه به
نثري با كه است عد¸السالكين شدهانيسالطالبينو عرضه Gاخير كه تازهاي كتب از
در را نÇقشبندي طÇريقة بÇنيانگذار (791 Ç 718) نقشبند بها¾الدين احوال اصيل و فصيح
اغÇراقÇهاي از است سرشار اوليا¾اهللا, مناقب و سيره كتب همة مثل كه پيداست و بردارد
يافته تحريف انحا¾ از نحوي به قول نقل در اما داشته درستي اصل كه حكاياتي يا مريدانه
مÇواد بÇر بودن حاوي لحاظ به باشد نداشته كه هم هيچ كتب, گونه اين حال هر در است/
ارزشمند فارسي ريشهدار تعبيرات و لغت و سبكشناسي لحاظ به نيز و اجتماعي تاريخ

هستند/
فÇضاي كÇه نÇمود اقÇدام يانه نÇس تصوف طريقة تأسيس به زماني نقشبند, بها¾الدين
فرو مهدويت و واليت ادعاهاي با شيعي Ç صوفي نحلههاي را اسالمي بلكه ايراني تصوف
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قرا گزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمة الشيبي, كامل مصطفي (رك:تشيعوتصوف, بود  گرفته
/(237 و 123 ص ,13ë9 اميركبير

اوليÇهاش بسÇاطت بÇه را تÇصوف كÇوشيدند پيروانش نخستين و نقشبند بها¾الدين
كس سÇلسله, <از يÇا نÇميرسد> جايي به كس <سلسلة ميگفت: بها¾الدين كنند/ نزديك
(179) خÇضر از يÇافته الهÇام و (ë9 (ص قÇرني اويس پÇيرو را خÇود و نميرسد> جايي
ابوالخير ابوسعيد و بسطامي بايزيد و ترمذي حكيم از بار چند كتاب همين در ميشمرد/

است/ خراسان تصوف احياي معناي به اين و برده نام
(ختم نمايد توجيه ميكوشيد مقبولي Hنسبت وجه به را مشهور شطحيات و دعاوي او

/(1ì1 ص يعنيچه? و<صوفيمخلوقنيست> 112 ص واليتمحمديه,

نÇقشبند بها¾الدين است, نقشبنديان نخستين ويژگيهاي از واحوال اقوال در اعتدال
و (123) نميدانست ضروري آنچنان مريدان براي را مستحبات و رياضات به پرداختن
است> صحبت ما <طريقة ميگفت: و ميانديشيد مريدان ميان اجتماعي برادري نوعي به
بودن نفي در صحبت استو صحبت در جمعيت استو جمعيت در <خيريت ميگفت: و

/(1ê2)<يكديگر در
نباشد چنان مقصود طلب در شما همت ا گر نكنم بحل را شما <هرگز ميگفت: نيز و
اميرالمÆÇمنين پيغمبر(ص) حضرت آنكه بگذريد/// و گذاريد من سر بر را خود قدم  كه
كÇعبه ديÇوار از را بÇتان و نÇهاد او حÇضرت مÇبارك كÇتف بر قدم تا فرمودند را (ع) علي
نكات چه مردمي مرشدان اين كه ميكنيد مالحظه است>(98)/ همين به اشارت بينداخت

داشتند/ نظر در عميقي تربيتي
ستمگران, و جور و غصب و ظلم بر معترض Hطبع و حاللخوار, بود مردي بها¾الدين
آن تÇهية در كÇه خورا كÇي هيچ حتي و نخورد(119) غذا خليل سلطان سفره از كه چنان
نيز Hشخص آنكه با بها¾الدين /(117) نميخورد بود رفته كار به دشوارآمد> و < كراهت
برخالف اما (3åë)بود گرفته قرار حكومتي زورگوي و خودسر مأموران ستم مورد  گاهي
از را شاهان اجالل رعايت و نبود شورشي عصر, آن واليت مدعي يا متمهدي متصوفان
كه زماني و (8ë) ميشمرد روا بخشيده, شاهان به را جالل آن كه خدايي بزرگداشت باب
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(Gاجبار) لفظ به گرچه و نكرد, كند, شركت حكومتي ضد اقدام يك در درخواستند وي از
با او روش البته و /(231) نيست اخالصي كار اين در را جمع اين گفت اما نمود, موافقت
شايد و است سازگار آنها) رفع در نكردن اقدام اما آلودگيها از ي تبر) تصوف تي سن روح

است/ نميدانسته مÆثر و مفيد را اقدام هم
مكÇتب بÇا و دادنÇد دست از را اوليÇه نسÇبي سÇادگي هم بعد, نسلهاي در نقشبنديان
هم و هست) نيز ابنعربي شارح معروف, نقشبنديان از جامي Âمث) درآميختند ابنعربي

وفيانÇص از جÇمعي به تبديل و شدند نزديك ناپذيري جدايي طور به تيموريان دربار با
در جÇامي لذا بÇودند, خÇود خÇاص شÇيعي ضد تعصب داراي كه گرديدند حكومتي يسن
بÇه وقÇتي هÇم صÇفوي صوفيان است/البته نبرده نامي ع متشي متصوفان از نفحاتاالنس

بÇه حتي و كوبيدند را صوفيانه مكتبهاي رساندند, نهايت به را قشريگري رسيدند قدرت
نكردند/ ابقا نيز شيعي نوربخشيان

صورت (831 و 823 (مورخ معتبري نسخ روي از كتاب تصحيح بازگرديم, كتاب به
تعبيرات و لغات از فهرستي تهيهنكردن ميخورد چشم به Âكام آن كمبود آنچه و  گرفته,

كوبي)/ برنج دنگ معني به واز> Ôج> :Âاست(مث غريب واژههاي بعضي معني نيز و نادر
گاه), هر هرچگاه(= است: جالب كه هست خاصي واژگان و تركيبات كتاب اين در
ميبردند, مÔرشد براي كه تعارفي و هديه =) معامله شخم), (شيار, شدكار برنج), =)  گرنج
زنبر(= شود), صاف او با دلش تا ميگرفت خاطي درويش از پير كه دوستانهاي جريمة
خاشا ك جات), صيفي مزرعة پاليز, =) فاليز گاو), =) شاخ فراخ كشي), خا ك ابزار زنبه,

/(2ë9 ص ميكردند/ فرش درمسجد كه گياه نوعي =) مسجد
كار شدن كاملتر لحاظ به كه ميخورد چشم به هم غيرچاپي و چاپي غلطهاي معدودي

ميداريم: عرضه
(ìì)ينفد ال بما يغني ما أيحيط بوصفه يحيط ال و الكالم يفني

بايستي و وزن, لحاظ به چه و معنا لحاظ به چه است زاÄد بيت صدر در <الذي>  كلمه
نÇيست: شÇعر كه شده نوشته شعر صورت به زير عبارت 2 س 87 صفحة در شود/ حذف

بگو>/ باش همچنان ميخواهي چه هر هال. كه شد خطاب نوميدي از <بعد
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را مÇوصل ربيتÇت شكر يابد. ابدي عمر واصل <ا گر اول: س 1ê9 صفحه در نيز و
گزارد>/ نتواند

المسلمين عند و علي . واجب الكفر و اهللا بدين كفرت : حالج از زير شعر در نيز و
است/ زايد دوم مصراع در <حرام> كلمه قبيح, حرام

به كه (12ê)<///كه دانشمندي كرد: <نقل :Âمث است شده سهو عالمتگذاري  گاهيدر
كه:///>/ دانشمندي كرد <نقل است: درست صورت اين

بÇه را آن مÇطالعة و مÇيبريم پÇايان بÇه را گفتار كتاب, از حكايت دو خالصة نقل با
مينماييم/ توصيه كتابخوانان و محققان

در قوي رسيد (بها¾الدين) خواجه حضرت به شادي شيخ روزي/// كه كردند نقل

از گÇفت: و كÇرد خÇدمت داري? حالي خوش شادي, فرمودند: خواجه سرور, و بسط

ديگر عالم از تو بسط اين فرمودند: خواجه است/ حضرت شريف قدم دريافت بركات

خدمت به گفت: شادي شيخ است? آمده وجود در تو از عمل چه نيست,/// ما از است

پوشيده خلق نظر از را آنها كه آمد من خاطر در ديدم زر تÔنكÔة چند راه در ميآمدم شما

چيز اين به كه است آن مصلحت است? چكار اين مرا گفتم: و كردم استغفار باز  گردانم,

(بها¾الدين) خواجه شد/ پيدا من در بسط صفت اين گذشتم قدم سه چون نكنم/ التفات

/(235 Ç باشد(6 اين او سعادت كمينه گزيند حق غير بر را حق كه هر كه فرمودند

(بها¾الدين) ما خواجة حضرت درويشان جمله از كه كوفيني ترك محمد روزي

بلند سخنان و بخارا/// شهر در بود نشسته ايشان درويشان از يكي دكان بر بازار در بود

باريك درخت شاخ بر بغداد در پشهاي ا گر كه باشد درويش چه گفت: اثنا در ميگفتند,

كار چه به سخن اين ترا گفتند: و بيامدند خواجه حضرت آن, بعد نبيند! اينجا از بنشيند

ايÇن از بÇاش, قÇدم ثابت مصطفويه شريعت جادة بر و خور مسلماني و دين غم آيد?

خÇوش وقت ايشÇان شÇفقت و اشراف آن از را حاضران نميشود/ كفايت كار سخنان

/(2åå و 2å1)شد



دكÇتر كÇوشش به ملك, لطيف محمد تصحيح دهلوي, حسن خواجه تأليف اوليا¾, الدين نظام خواجه ملفوظات #
شÇده چÇاپ 1377 آذر مÇاه, كتاب مجلة در مقاله اين ص/ 32ë + شش و شصت ,1377 روزنه كياني, محسن

است/

فواÄدالفÆاد#

از ميشود طبقهبندي اوليا زندگينامههاي عنوان تحت فارسي زبان در كه  كتابهايي
هستند اصيل و گيرا و شيوا سادة نثر از عالي نمونههايي Ç 1 دارد: اهميت بسيار لحاظ چهار
چÇون ميكنند, منعكس را عامه خرافات و معتقدات گاهي و روحيات و اصطالحات Ç 2
و عميق دلپذيرو و لطيف تعبير Ç 3 بودهاند/ عامه Hغالب ايراني عرفان بزرگان خطاب طرف
و خشك روايت بÇرخÇالف مÇيكنند, عÇرضه ديÇني آداب و عÇقايد از مÆÇثري بسÇÇيار
اسناد باالخره و Ç ê جذب تا دارد دفع خاصيت بيشتر كه ديانت از قشريون انعطافناپذير
نيز و گذشته قرون در ايرانيان تفكر تاريخ و اجتماعي تاريخ لحاظ به هستند ارزشمندي

آنان/ تربيتي روشهاي
بدايوني اولياي نظامالدين كردار و گفتار از مجلس 188 حاوي كه  كتابفواÄدالفÆاد
سال پانزده طي (737 (متوفي شاعر دهلوي حسن امير وسيلة به است /ق) ه 72ë (متوفي
نظامالديÇن يعني ترجمه صاحب خود نظر به Hبعض و است شده گردآوري (7å7 Ç 722)
و 37 Ç 38) است نموده تحسين را آن و رسيده نيز مÆلف دهلوي اميرحسن مرشد اوليا¾

/(1êå
در و چاپ و تصحيح زبان اردو محقق ملك لطيف محمد توسط اصل در كتاب اين
كتابهايي جذابترين جمله از و ميگردد چاپ تجديد كياني محسن دكتر مقدمة با ايران
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اشاره نيز و قسمتها بعضي نقل و تلخيص با لذا و ديدهام آخر ماههاي در اينجانب كه است
گردد بهرهمند كتاب از نيز مقاله اين خوانندة كه ميكنم سعي آن مطالب و نكات برخي به
ديگري كتاب هر و ÇÇ كتابها اينگونه مطالعه كه است پرواضح شود/ تشويق آن مطالعة به و
ا كثرش يا آن محتويات تمام كه پيداست باشدو خردمندانه نظر و انتقادي ديد با بايستي ÇÇ
آنچنان را خود گذشته ما ا گر اما نميسازد/ امروزيان انديشة زندگيو با نيستو تأييد قابل

بود/ نتوانيم نيز كاملش معني به امروزي انسان يك نشناسيم است بوده  كه
بايد مريد اما است ميكرده تلفظ غلط يا است ميخوانده غلط را چيزهايي گاه شيخ Ê
خوب خيلي را الالضالين و كه است ميباليده خود به شيخ حال عين در /(33) نگويد هيچ

/(19ë) ميكند ادا
اوليا¾ نظامالدين و بود مشهور ابوالخير ابوسعيد به منسوب رباعيات هفتم قرن در Ê
و كÇتابي چÇرا گÇفتند را بÇاخرزي الدين سيف /(ê3) ميشناسد شاعر را ابوالخير ابوسعيد

(همانجا)/ است! كتابي ما بيت هر گفت نميآري پديد تأليفي
شهابالديÇن و فارابي ابونصر اينكه و (ì3) اوليا¾ نظامالدين فلسفي ضد گرايش Ê
بÇه آنكه ضمن Hغالب صوفي اين /(2å1) انگاشته همزمان را صاحبعوارف سهروردي
خÇوشي دل نÇيز اشÇاعره از (133 و 132 زمخشري به جمله (از ميتازد معتزله و فالسفه
عشق> و عقل و عمل <جامع دارد/ گرايشي حديث اهل به عقايد در Gظاهر و (13ë) ندارد

/(231) است معتدل ات شطحي در و است بوده
مÇريد (193 و 79) يابد بهبود نارو) =) مريد ميخچههاي كه است كرده دعا شيخ Ê

/(8å) است! بوده امور همة در او كارگشاي همان و ميگيرد مرشد از را موي تار يك
گرفته پس بوده داده مرشد به كه امتيازاتي و ميرنجيده مرشدي از مريدي گاهي Ê

/(98) است
/(1åê و 1å3 و 18) همداني عينالقضات دربارة اطالعاتي Ê

نظامالدين مشايخ از كه (ììê (متوفي شكرگنج فريدالدين شيخ از زياد حكايات Ê
است/ اوليا¾

را مÇلك امÇا كÇرد خÇرج درويشÇان بÇا و كÇرد قÇبول را نقدانه) =) نقد پول مرشد Ê
/(122) نپذيرفت
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اللÇه ذ كÇره خواجÇه آوردهاند, حديث اين اربعين در كه گفت حاضران از <يكي Ê
/(12ì) است> صحيح آن است درصحيحين آنچه كه فرمود بالخير

و 22ê و 13ì Ç 7) سازد آزاد را بردهاي كه واداشت را مريد الحيل لطايف به مرشد Ê
/(239

/(139) هاجم> غير و هاجم سماع> Ê
/(1ê3) شهر آن سودا گران دروغگويي و تقلب اثر بر لهاوور ويراني Ê

مقايسه معركه گير بازيگر يك به متعلق خر نمايش با را كرامت> و < كشف شيخ, Ê
/(1ë7) ميكند

وحدانيت به را خداي و ميگويد كلمه كه است هندويي كه پرسيد حاضران از يكي Ê
او عاقبت ميشود, سا كت ميآيند مسلمانان كه همين اما رسالت به را رسول و ميكند ياد
كند/// چه او با حق تا است حق اوبا معامله اينجا فرمود بالخير ذ كرالله خواجه ميباشد? چه
ايÇن دنÇبال بÇه /(1ìê) نÇميشوند مسلمان اما است حق اسالم كه ميدانند هندوان بعض
و تاريخي دروغ يك اين البته و نشد مسلمان باالخره ابوطالب كه ميآورد مطلبي مطلب

است/ بيانصافي نوع يك
مجلس در اينكه و آن فارسي ترجمه با كبدي///> الهوي حي¹ <لسعت معروف شعر Ê
سابقه است/ ميشده خوانده اوليا¾) نظامالدين استاد استاد) ملتاني زكريا بها¾الدين سماع
(چاپ داريم نيز است نوشته را مولوي احوال كه سپهساالر فريدون رسالة در را شعر اين

/(ìë ص نفيسي, سعيد
/(181) يكديگر استقبال در مشايخ آداب جمله از Ê

/(189) ميكند! زمينگير را آدم سماع مجلس در بيادبي Ê
/(198) معنوي> ذوق حسي, <ذوق Ê

/(229 و 3å3) <راستا> مقابل در <چپا> Ê
از پÇيغمبر را خÇرقه /(233) بپوشد خداي بندگان عيب كه ميرسد كسي به خرقه Ê

/(233 Ç ê) داد علي به و بود آورده معراج
چÇيزي مÇيآيد مÇن رÇب كÇه هر كه فرمودي [شكرگنج] فريدالدين االسالم <شيخ Ê
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/(237) داد> بايد بدو چيزي مرا آينه هر نيارد چيزي بيايد مسكيني ا گر ميآرد
/(2êê) ابوالفتح!> را نمك و گويند ابواليأس را مسين آفتابة و طشت عرب <در Ê

از و بÇود مÇعراج اول فلك تا بيتالمقدس از و بود اسرا¾ بيتالمقدس تا مكه از Ê
/(2êì) بود> اعراج قوسين قاب مقام تا اول فلك

به مصرع اين است? چگونه باش معراج هم را روح و را قالب پرسيدند: خواجه از Ê
مپرس حال تحقيق از و بدار نيك گمان يعني الخبر!> عن التسأل Gخير <فظنَّ راند: زبان

/(2êì)
آن شيخ آورد هديه) =) خدمتي كارد [شكرگنج] فريدالدين شيخ خدمت به يكي Ê
سوزن و است قطع آلت كارد كه آريد سوزن مياريد كارد من بر گفت و داد باز بدو  كارد

/(2ì9) پيوند آلت
نÇبود موافÇق منع در خشونت با ولي (2ì9 Ç 27å) بود موافق ماليم سماع با شيخ Ê

/(28ë)
كÇار بÇه دارو شÇود) جÇوكيان شÇبيه ( كه سر موي شدن دراز براي مريدان بعضي Ê

/(283) ميبردند!
/(288) نيايد خطا رسول آل و علوي از و است, واجب رسول فرزندان احترام Ê

زيرا درآيد اوليا¾اند كه تن صد چهار اين در ديگر) =) بيش كسي كه ندارد <امكان Ê
كÇه <هÇر ايمان, واليت اما است احسان واليت اين فرمود شيخ بستهاند> واليت در چه

/(3åå Ç 3å1) بود> تواند ولي است مÆمن
بود بافنده مردي احمد شيخ اين و درآمد/// نهرواني احمد شيخ خانة در دزدي شبي Ê
داد سوگند دادو آواز احمد شيخ گردد باز كه خواست نيافت هيچ بگشت خانه تمام در دزد
كرده ترتيب خود كهدركارگاه ريسماني زد خود كارگاه دستدر آنگاه بايست/ ساعتي  كه
جانب و كرد جدا ريسمان آن از جامه گز هفت آن بود شده بافته جامه گز هفت آن از بود

است/ والژان ژان با كشيش رفتار يادآور نيز و سعدي, بوستان در است داستاني يادآور -1

همه او مادر و پدر و دزد آن روز دوم برفت و بستد جامه دزد ببر1, گفت و انداخت دزد
/(3å1 Ç 2) كردند توبه كار آن از و آوردند احمد شيخ قدم در سر و بيامدند
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كس هيچ بر نظر و كرد ميبايد حق بر اعتماد كه فرمود افتاد توكل در سخن لختي Ê
او نزديك خلق همة تا نشود تمام كسي ايمان كه راند مبارك لفظ به آن از بعد داشت/ نبايد

/(12ë) شتر پشك كه نمايد همچنان
شنيدهام/ گويد شنيدهاي! سماع دنيا در تو كه رسد در فرمان را يكي قيامت فرداي Ê
آري/ گÇويد مÇيكردي? حمل ما اوصاف بر را آن ميشنيدي كه بيتي هر كه رسد فرمان
محبت غايت از خداوندا گويد باشد? روا چگونه قديم بر حادث اوصاف كه رسد فرمان

/(12å) كرديم رحمت تو به ميكردي محبت از چون كه رسد فرمان ميكردم!
و بود عهد آن در كه شيخي از كرد حكايت [شكرگنج] فريدالدين خدمت به يكي Ê
نيست اذن مال دادن در مرا كه ميگويد اما دارد بسيار مال شيخ آن گفت داشت بسيار مال
گفت آنگاه بهانههاست! اين كه گفت و فرمود تبسم بشنيد اين چون سره قدس فريدالدين
درم يك كنمو خالي او خزانة تمامي روز سه دو در من كند خرج وكيل مرا شيخ آن ا گر  كه

/(2ëå) ندهم! او بياذن
كس هيچ بر نظر و كرد مييابد حق بر اعتماد كه فرمود افتاد توكل در سخن لختي Ê
او نزديك خلق همة تا نشود تمام كسي ايمان كه راند مبارك لفظ به آن از بعد داشت/ نبايد

/(12ë)شتر پشك كه نمايد همچنان
و آمد لهاور قاضي بر روز يك داشت سخنگراÄي مذكر, بود دانشمندي لهاوور در Ê
رفت خواهي كجا كه گفت قاضي بروم تا ده اجازت است كعبه زيارت آرزوي مرا  گفت
چون و بايستاد رفتن از دانشمند آن ميآيد/ نفع را مرخلق تو نصايح و تو سخن از حالي
و داد چÇيزي را او قÇاضي طلبيد/ اجازت و بيامد قاضي بر دانشمند آن باز شد ديگر سال
مرا گفت آمدو قاضي بر باز سوم سال شد/ سا كن دانشمند بازآن رفت? خواهي كجا  گفت
ترا ا گر خواجه اي گفت قاضي بار اين بروم/ تا ده اجازت است غالب عظيم كعبه اشتياق
عشÇق در /// مÇيرفتي/ كردي, مشورت نه و طلبيدي اجازت نه بودي غالب كعبه اشتياق

/(29å) نيست! مشورت
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ايÇن ص/ 13ê8 ,1373 تÇبريز مÇجد, طÇباطبايي غالمرضا تصحيح: و مقدمه اردبيلي, بزاز ابن الصفا, صفو¸ #
است/ شده چاپ 137ê دي Ç آذر آينةپژوهش, در مقاله

̧الصفا# ازصفو وصفي

كه است برخوردار خصوصياتي از صوفيان عارفانو سيرة به مربوط رساالت  كتبو
بÇيشتر كه عرفاني حال شرح در ويژگيها آن است/ شده قرنها طول در آنها جاذبيت ماية
مÇناقب المثلاسرارالتوحيد,فÇردوسالمÇرشديه, في و است نمودارتر بودهاند, مردمي
از ميشود, معرفي گفتار اين در كه نيز كتابي برد/ نام ميتوان سيرةابنخفيفرا العارفين,

از: است عبارت كتابها نوع اين خصوصيات اما است/ قبيل همين
عاميانه/ تعبيرات و واژهها برداشتن در و بودن ساده Ç

احساسات/ و عواطف دادن قرار خطاب مورد سبب به بودن جذاب Ç
حديث/ و قرآن عرفاني بيان و تأويل و ديني مراسم و عقايد تلطيف Ç

و عارفان اين مريدان كه جهت آن از اجتماعي, تاريخ از فراواني مواد برداشتن در Ç
اطالعاتي ناخواه خواه و بودهاند جامعه متوسط و پايين اقشار و طبقات از Hغالب صوفيان

است/ شده منعكس آثار اين در آنان كار و زندگاني به مربوط
هريك چون است, سبكشناسي و زبان تاريخ جنبة در كار اين ارزش باالخره و Ç

ميدهند/ نشان را اسالم از بعد فارسي تحول از مهمي مرحلة
كÇتابها اين از هريك اما است, صادق يكسان به كتابها اين همه دربارة گفتيم آنچه
مÇناقب از مÇا دارد/ بÇيهمتايي ارزش بÇخصوص عÇارف آن شÇخصيت شÇناخت بÇراي
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لحÇاظ بÇه چÇه مÇيشناسيم, بÇهتر را دو ايÇن وابستگان ديگر و شمس و مولوي العارفين,

شخصي/ روانشناسي نظر از چه و اجتماعي جايگاه
نام گرچه كه عرفاست تذكرة كتب زمرة از اردبيلي بزاز ابن نوشتة  كتابصفو¸الصفا
شÇده تبيين و تحليل و گرفته قرار استفاده مورد كمتر مجموع در ولي است, معروف آن
نÇوشته طÇبق فÇعلي چÇاپ و شد چاپ هند در /ق) ه 1329 سال (به Âقب كتاب اين است/
يعني دارد, را ق ه 89ì تحرير تاريخ آنها قديمترين كه است نسخه شش براساس مصحح

ق)/ ه 73ë) صفيالدين شيخ رحلت از پس سال شصت و يكصد
ق)/ ه 7ë9) است شده تكميل صفي شيخ درگذشت از پس قرن ربع صفو¸الصفا

مÇهم مسÃÇلة HخصوصÇم و كرده بحث تصحيح نحوة به راجع كتاب مقدمة در مصحح
محققان ميان چون /(3å Ç 2å (ص است نموده حالجي بيشتر را درصفو¸الصفا تحريف
بوده سيد اينكه و صفي شيخ نسبت مورد در دستكم يا الصفا انتسابصفو¸ صحت در
منكر به كلي برخي و دارد وجود نظر اختالف حسني يا بوده حسيني سيد آيا و نه يا است

شيخصفيوتبارش)/ كسروي, (رك: شدهاند صفيالدين سيادت نسبت
پرفايده, و شيرين و خواندني است كتابي فعلي تصحيح در الصفا حالصفو¸ هر در
(ص توضيحات نيز و (12êê Ç 119ì (ص نسخ اختالف آوردن با مصحح كه Hمخصوص
كرده آسانتر مطالب به را خواننده دسترسي بهبعد) 13åë (ص فهارس و (13åê Ç 12êë

است/
معتدل, و متشرع عارفي يعني است, بوده كه آنچنان صفيالدين, شيخ كتاب اين در
جامعه گونا گون طبقات اقشارو در نفوذ صاحب و اجتماعي مهربانو و بزرگمنش انساني
شيخ با كه كساني ميشود/ معرفي روستايي, تا شهري از و پيشهور تا تاجر از و گدا تا شاه از
اخالق رعايت شريعتو پيروي به را آنان شيخ ميشدند/ ناميده كار> <توبه كردهاند بيعت
كه است بديهي واميدارد/ بلكه ميخواند, فرا اخالص و مردمداري و نيكوكاري و حسنه
كرامات اين ميشويم/ مواجه با كرامات <اوليا¾اهللا> سيره كتب تمام مثل نيز كتاب اين در

نيست: بيرون قسم سه از
است مÇمكن و است نÇفوس در تصرف و ضماير بر اشراف قبيل از كه كراماتي (1

شده/ نقل اغراقآميزي شكل به ولي باشد, راست
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و انÇظار در او كÇردن بÇزرگتر بÇراي شÇيخ جÇانشينان و وابسÇتگان كÇه كرامÇاتي (2
بعد به كرامات اين از بعضي برساختهاند/ شيخ, فرانمودن بزرگتر آن از تبعي استفادههاي

/(82å Ç 819 (ص ميشود مربوط او قبر به حتي و شيخ مرگ از
جÇاري خدا ولي دست بر خدا اذن به كه دارد وجود واقعي كرامات نيز مواردي (3

مولوي: قول به شد/ منكر كلي بهطور نميتوان كه دعا) استجابت قبيل (از ميشود
است شقي او باطل, جمله گويد كه هر است احمقي از جملهحق, هركه گويد

شد حاصل صفي شيخ براي كه بينظير و عظيم محبوبيت و شهرت و موقعيت همين
اجتماعي و سياسي شرايط به باتوجه يافت, توسعه و گرديد حفظ جانشينانش دورة در و
مليت و تصوف و تشيع پاية سه بر صفوي, دولت برپايي منجربه نهم و هشتم قرن خاص
مÇرگ و زنÇدگي در صÇفيالديÇن شيخ خلقي شگفتانگيز نفوذ كتاب همين در  گرديد/
نميتوانستيم بوديم, نديده خود عصر در را صحنه اين نظاير خود ما ا گر و است نمودار

كنيم: باور را آن صحت
زيارت مجال ازدحام غايت از را مردم و ميزد موج فوج, در فوج از صحرا و  كوه

مÇنع غÇلبه از را مÇردم كه بودند ايستاده زورمند مرد صد با خوانچي اميرعلي نميبود;

آوردند, وي به روي ديدند اميرعلي منع دردمند طالبان چون چوب/ ضرب به ميكردند

غلبه به و بركندند درش بود/ آنجا در شيخ كه كردند خانه آن عزم و گريخت/// بيم از او

برپاي درآمدند, رفته سر از عقل و بيخود مردم كه فرمود نظر چون شيخ رفتند/ آنجا در

پرتو و برآمد بام بر آفتاب چون خانه آن از و و/// فرمود منع آمدن از را ايشان و خاست

هريك صحرا در صحرا كوه دامن به تا گرد بر گرد مردم و انداخت خاليق آن بر مبارك

شيخ و ميگذاشتند فرو دستاري بام سر از كنند توبه كه خواستند چون ايستاده/ اميدي به

مردم باقي و ميگرفتند مردم ديگر طرف و ميگرفت مبارك دست به دستار سر يك

و مÇيبودند صÇحرا و كوه دامن در كه جمع آخر به تا ميگرفتند سلسله فوج بعد Hفوج

و مÇيايسÇتادند اطÇراف در قÇوي) بسÇيار صداي (داراي صيت آدمي پنجاه به قريب

Gطور تا ميگفتند باز بلند آواز به كس پنجاه آن ميفرمود شيخ كه تلقين و توبه  كلمات

/(818 Ç 817 (ص ميگرفتند تلقين و ميكردند توبه و ميشنيدند طور بعد



عرفانيات 384

چÇند شÇما مÇريدان تÇعداد كه ميپرسد صفي نوادة از اميرتيمور وقتي بعد, نسل دو
ارادت اربÇاب چÇندان صÇد است, جÇالدت اصÇحاب كه <چندان ميشنود: پاسخ است?
تشكÇيل را ايÇران ملي دولت قويترين صفويه كه بود ارادت ارباب همين با و هستند!>

دادند/
و شهري تودههاي با كه مجذوبي و جاذب رابطة همين استظهار به صفي شيخ خود
خÇيرخÇواهÇانه و بÇجا التÇمداخ سياسي, و حكومتي امور در داشته, ايلياتي و روستايي
موقوفات (نمونه بود زمان بزرگان خاص موردتوجه Âمتقاب و (êå8 Ç êåë (ص مينمود

/(13 Ç 7 ص رك: او, به راجع همداني فضلالله رشيدالدين خواجه مكاتبات و
ميدهد: نشان را آن مطالب نوع و نثر نمونة كه كتاب, از برگزيده فقرة چند اينك

<نÇو كه روزي آن در كه تبريزي خياط حسن استاد از كرد روايت مير مير اخي

كردم استجازت الدين] [صفي شيخ حضرت از كردم سفر عزيمت نا گاه از بودم توبه>

زرگري آنجا كه افتاد اتفاق نگاهدار/ را خود حرام لقمة از و باش توبه سر بر كه فرمود

دراز بدان دست من آورد/ پيش سفره و فرمود دوختن جامهاي و برد خود خانة به مرا

و بيامدي كه ديدم همي را شيخ رفتم/ خواب در خانه آن در بخوردم/ لقمه دوسه و  كردم

از من بدريم! شكمش تا خوردهاست مردار كه را اينسگ بگيريد كه ت حد ازسر  گفتي

رسيدم شيخ حضرت به تا ميدويدم برهنه پا و بودمسر كه آنجا از و گشتم بيدار آن ترس

رفتي گور! به باال آري, فرمود: افتاد من به چوننظرشيخ بود/ گشته پاره پاره پايهايم و

/(699 Ç 698 (ص خوردي? حرام لقمة و

چند نوكري با بودم, نكرده توبه هنوز كه سپاهي زمان در گويد: محمد حاجي پيره

روم آنجا در كه خواستم چون شويم/ مشغول بد كار به تا ببردند مرا رفتم/ تبريز طرف به

خÇواب عرض در را شيخ شب گرديدم/ باز و شدم پشيمان باز شوم, مشغول خمر به و

(ص يÇافتم انÇتباه خÇواب آن از شيخ همت از است/ كاري نه كه گرد باز فرمود: ديدم

/(853
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قÇدر بÇه و بÇودم كÇرده تÇوبه آنك از بعد كه تولي/// محمد پيره از است روايتي

و بود خود وقت در شيخ و بودم نشسته شيخ حضرت در روزي شده, حاصل  گشايشي

كه كرد عتاب من با كه ديدم را شيخ واقعه در حال در كردم/ تصوري خود در نيز/// من

جÇعد و كÇله و مÇيجهانيدي را اسب گيالن مركيل بازار در كه كردي فراموش <محمد!

اين ميكردي, زنا دل در و ميكردي عرض زنان بر از خود و ميانداختي دوش بر موي

به كه ديدم را شيخ برداشتم, سر نا گاه كه بودم حال اين در ميكني?> خودپسندي زمان

بÇخواهÇند آنچه خود در تا كردن بايد كار نميدهد, فايده پندار ميگفت: من با صريح

/(88å (ص بيابند

خالف دارد خبر معني از كه هر است/ نگفته شريعت خالف مشايخ هيچ فرمود:

/(887 (ص نگويد و نكند شريعت

آغاز سخن احسان و عدل از شيخ و آمد شيخ خدمت به [بهادر] ابوسعيد سلطان

در حسنه الفاظ بغير شيخ بگويد/ سخن حقيقت از شيخ كه گفت ابوسعيد سلطان و  كرد

/(9å7 (ص نميگفت ديگر چيزي احسان و عدل

را علما نمودي, تواضع و ميفرمودي بغايت سادات علماي احترام و اعزاز شيخ,

مÇنحني تÇحيت در و كردي فاش سالم و /// سيادت/ سبب به را سادات و علم سبب به

در و بدعت/// تكلف از پا ك او صحبت در وتواضع بودي بشاش و متبسم دايم و نشدي

اين و ميخواندي برادر و بابا و فرزند را هركسي و نميكردي, تملق و مدح خلق روي

و پادشاهان و سالطين با اما نمودي صالح اهل و درويشان با نسبت فروتني و تواضع

بودي/ تمكن و وقار با دنيا ابناي و امرا

بÇود, خانه در شيخ زمان آن و آمد شيخ خدمت به چون [بهادر] ابوسعيد پادشاه

و شÇيخ/ حضور وقت تا نمينشست و بايستاد پا از همچنان (خانقاه) زاويه در پادشاه

شانه مبارك محاسن و بگزارد نماز ركعت دو و ساخت وضو دادند, خبر را شيخ چون
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مريدان از يكي مگر پيچيده/ درسر وسبك] كوچك تحفيه[دستار و آمد بيرون و  كرد

يعني آري! گفت: بودي/ نيكوتر بپوشيدي, نيكوتر جامهاي و دستار شيخ ا گر كه  گفت

Ç 91å (ص نكÇنند? التفات را ما نباشد چنين اين ا گر عجب, ميآرايي? دستار به مرا

/(911

ابوسعيد كه/// شنيدم رشيدي محمد غياثالدين وزير از گفت تبريزي الدين امين

آنكه براي از گفت: چرا? گفتم: است/ نمانده وقعي من پيش را پادشاهي گفت: [بهادر]

دل در سÇاخته, آجÇر از بزرگ زاويهاي چون رفتم, صفيالدين شيخ زيارت به روزي

كه ديدم عالمي در را خود رفتم زاويه در چون گنجد/ كمتر اينجا در زهد كه كردم فكري

نÇميسنجيدند/ كاهي قدر به عالم آن در مرا و ميزدند هم در موج آنجا خلق صدهزار

اين در نگنجد; آنجا در تو پادشاهي اما <بلي> گفتند ابوسعيدم?> پادشاه من <نه  گفتم:

/ بايد/// ديگر چيزي راه

چÇه ما پيش زهد فرزند, گفت: و برگفته در مرا شيخ كه ديدم برآمد زماني چون

[يÇعني طايفه اين همت آوردهايد! فرو دنيا) (قليل متاع بر سر كه شماييد زاهد  كند?

/ رسند/// مطلوب به تا نيارند فرو آخرت به سر كه است آن بر عرفا]

تو سعادت و دولت از ديدي <آنچه گفت: من به شيخ و ببوسيدم, دستشيخ پس

شده سرد دلم بر پادشاهي سبب آن از نميماند/ عالم بدين ديدم آنجا من آنچه و بود>

/(912 Ç 911 (ص است

يشÇپ غÇالمان كÇه نشسÇتندي هÇمچنان آمدندي شيخ پيش كه امرا و سالطين و

كه پندارند ايشان كه كردن نبايد فروتن را خود دنيا ابناي پيش كه فرمود شيخ و خواجه/

دچÇار خود باطل ر تصو سبب [به شوند زيانكار ايشان پس كردهاند, چيزي طمع مگر

شوند]/ خسران

سخاوت است: چيز دو شد پيدا كه عالماتش و اندرون گشايش اثر كه فرمود شيخ

/(929 (ص بنده در است الهي تصرف دو هر و لق, Ôخ سن Ôح و
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مردم به و ميكرد ايثار گندم انبار شيخ بود/ نان تنگي را مردم و شد گران غله نوبتي

قÇدري گÇندم از تÇا فرمايد اجازه شيخ گفت: و آمد شيخ برادر اسماعيل حاجي ميداد/

بخرم/ ملكي شيخ) خانقاه =) زاويه براي از و ميخرند, دينار پنج به كيلي كه بفروشيم

بÇلكه مÇيخرد ده يكÇي مÇن از تعالي خداي <نميدهم/// گفت: و كرد نظر او در شيخ

/(932 (ص كرد صرف الله لوجه را همه و فروشم?> چون دينار پنج به بيشتر///

غلبه انبوه بس مردم رسيد بغداد به شيخ كه وقتي به گفت: ورزقاني عمولة حاجي

پاي ستوران پاي در كه بود بيم كه ميافتادند مبارك درقدم مردم چندان و كردند استقبال

منزلي در Hاتفاق رفتيم, بيرون بغداد از و بگذشتيم چون آنجا از و شوند/ هال ك و سپر

شبي/ مقام قدر ظ: -1

دينار چهار به شبي مقام قدري1 عاقبت تا نميداد جاي را كسيما ميخواستيم جاي شبي

و ذوق به كه ديديم را شيخ نا گاه درآمد, شب چون فرمود/ نزول شيخ و گرفتيم اجاره

از كÇه فÇرمود بسÇط و ذوق سÇر از تÇا نÇبود سÆال قدرت را كسي و درآمد عظيم طرب

زيارت به را مردم چندان جايي به كه خدايم آن من كه رسيد هاتف نداي عزت حضرت

كÇه مÇقام مÇقدار آن زمÇان اين و شد خواستند هال ك تو پاي در مردم كه فرستادم تو

/(966 (ص ميگيري! كرايه به دينار چهار به بنشستي

عÇرفاني اشÇعار از صÇفيالديÇن شيخ كه است تفسيرهايي كتاب, اين فوايد جمله از
مولوي: شعر اين معناي در Âمث است; نموده باز و///) عراقي و مولوي و (عطار  گذشتگان

تÇوام? غÇار يار نه كشانم دلق ا گرچه توام خمار در است ديري كه باده بيار

(ص مينمايد تعبير <قالبجسماني> به را <دلق> و الستبربكم> مي> به را <باده>
تولدهاي اين گويد: زاييدهام> بارها من آدمي, زايد بار <يك شعر: اين معني در و ;(ë3ë
بÇه عÇالمي از <تÇرقي و صفتي/// تولد ديگري است, بشري صوري والدت يكي مكرر,
الهÇي عالم در او توالد كه Gآخر تا باشد عالم آن طفل عالمي هر به ورود حين كه عالمي>

/(ë37 (ص باشد
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وحدت اهل و ابنعربي مقوالت با اينكه با صفيالدين كه است ذ كر قابل اينجا در
را عراقي شعر Âمث است; كرده بيان آنان گفتههاي از شرع به نزديكتر تعبيرات بوده, آشنا

گويد:  كه
شÇد اشÇيا جÇÇمله ينÇÇع الجÇÇرم نگÇذاشت جهان در غير غيرتش

نتوان ظاهر بر حمل را <اين ميكند: معني چنين است, محيالدين كلمات از مأخوذ و
اندرون چون كه است آن بر محمول بلكه شود, اشيا¾ جملة عين خارج وجود در كه  كرد
ظÇهور تعالي حق صفت چون و نمايد آينه مثال بر او نظر در اشيا¾ مجموع گردد, صافي
كه چنان نمايد, ظاهر متجلي آن مصنوعات مجموع در طالب, نظر در گردد متجلي و يابد
/(ëìê Ç ëì3 (ص فيه> اهللا رأيت قد و اال  Ñشي في Ôنظرت <ما است: گفته حيري ابوعثمان

است/ برگردانيده شهود وحدت به را عراقي شعر وجود وحدت كه ميكنيد مالحظه
آورده زبان به قرآني آيات بعضي تفسير در كه است نكاتي كتاب اين فوايد از ديگر
اين راوي كه كنيم اضافه بايد عرفاني/ سÆاالت بعضي پاسخ نيز و (ê78 Ç ê3ê (ص است
در اما ميرود, تغيير و ف تصر احتمال و است صدرالدين شيخ پسرش بيانات, و  كلمات
و كشÇف را <مÇا مÇيگويد: ÂثÇم نÇيست; انكار قابل صفيالدين اعتدالي مشرب مجموع
گردد///; بينا خود هنر و خود عيوب به كه است آن كشف است/ همت و قدم و  كرامات
است آن قدم گرداند; مجرد خود دل بكندو خود درون از عاليق قطع كه است آن  كرامات
مادون و كون دو به سر كه است آن همت رسد; مقصد به و خود از بيرون كند سفري  كه///

/(ê83 (ص نيارد فرو حق
كÇالم بوده, صوفيانه مختلف طرق موردبحث كه نيز جلي ذ كر و خفي ذ كر دربارة
قÇوي جسماني وابستگي و شديد نفساني بيماري كه سلوك اول مراحل در دارد: جامعي
ميشود تربيت خفي ذ كر با شد نزديكتر دل به سالك وقتي است, خوب جلي ذ كر است,

/(ê89 Ç ê88 (ص
<چهار روش به االالله اله ال ذ كر دربارة كه ميپرسد صفي شيخ از وزير غياثالدين
(ص گفتن> بايد اخالص به الله اال اله ال < كلمة ميگويد: شيخ چيست!? نظرش ضربي>

/(ê89
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كه كرد سÆال شيخ از <عالمي نبود/ صفيالدين موردتوجه لفاظي و كالمي مشاجرات
گفت: عالم آن نه/ فرمود: شيخ هست? رضا شود, صادر بندهاي بر كه زنا بر را تعالي حق
آن القÇخ و دهÇنده حÇركت فÇرمود: شÇيخ مÇيدهد? چرا تمكن و حركت و قدرت پس

شد/ تصحيح بود, <غافل> اصل در -1

يعملون)/ كانوا بما ¾جزا) توييم و من عامل1 اما تعملون) ما خلقكمو (والله اوست حركت
مسÇلمانان منفعت كه آيد وجود در فرزندي او از تا نكند خرج حالل به حركت آن چرا
آنكه بدون كرده, تمام درست كوتاهو خيلي را مطلب كه ميبينيد /(ëå1 Ç ëåå (ص باشد?

شود/ شبههانگيز بينتيجة بحثهاي وارد
اصيلترين از كه است قديم آذري لهجة به اشعاري وجود كتاب, اين فوايد از ديگر
فارسي تركيبات و لغات نيز و است, اسالم از پس دورة در فارسي لهجههاي زباني اسناد
گندماب, كمخا, باز, شيشه روارو, دستنماز, پالو, تختينه, بزرگين, همچون: رسا و اصيل
نيز بيغمي دارابنامه در اخير تعبير كه جمعيت) هجوم و ازدحام و شلوغي معني (به غلبه

است/ آمده
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است/ شده چاپ زرينكوب, غالمحسين دكتر استاد بزرگداشت معرفت, درخت مجموعة در مقاله اين #

عرفاني# اشعار بر اردبيلي الدين صفي شيخ مكتب تفسيرهاي

جÇمله از اردبÇيلي ابÇنبزاز بÇه مÇلقب تÇوكلي درويش تأليÇف  كتابصÇفو¸الصÇفا

منبع و است يافته پايان ق ه/ 7ë9 در كتاب اين تأليف است/ عرفاني مقامات مفصلترين
بÇودهانÇد/ الديÇن صÇفي شÇيخ مريدان ديگر و الدين صفي شيخ پسر صدرالدين شيخ آن
اساس همان كه دارد را ق ه/ 89ì تاريخ است دست در كتاب اين از كه نسخهاي قديمترين
مÇيشود گÇفته اينكه است/ گرفته قرار مجد) طباطبايي غالمرضا كوشش (به اخير چاپ
اوست مذهب و صفي شيخ ب سن مورد در باشد شده هم ا گر شده, دستكاري صفو¸الصفا

مقدمه)/ 22 و 23 (ص
اشÇعار بÇر است الدين صفي شيخ تفسيرهاي ماست توجه مورد گفتار اين در آنچه
از مÇطالبي صدرالديÇن كه است آن امكان چون و صدرالدين, پسرش روايت به عرفاني
شيخ مكتب <تفسيرهاي را مقاله عنوان لذا اوست از عبارات حال هر به و باشد گفته خود
است عرفاني تفسير نمونة صورت هر به گذاشتيمو عرفاني> اشعار بر اردبيلي الدين صفي
از تÇفسيرها اين در داشتهاند/ گرايش بدان معتدل صوفيان و بوده رايج هشتم قرن در  كه
به و ميشود اجتناب (ë38) پيغمبر بر بچه> <ترسا اطالق Âمث غريب و عجيب تأويلهاي
يا (ëê7) حيواني روح يعني جان> <نيم Âمث برميخوريم پسند عقل و پذير ذهن تعبيرات
فÇناي <چون اينكه: و (ëê8) اهللا> باخالق <تخلقوا يعني درمحو> <محو و فنا> اندر <فنا

/(ëê9)<كند اهللا معرفت مطالعة روح باشد, بشريت صفات
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تلخيص: به صوفيانه, اشعار بر اردبيلي الدين صفي تفسيرهاي از گزيدهاي اينك
است: گفته رومي موالنا كه ابياتي تحقيق در

تÇوام غÇار يار نه كشانم دلق چه ا گر تÇوام خمار در ديريست كه باده بيار

ا گر خوردهايم [172 [اعراف, بربكم Ôستل ا مي روز آن در چون كه فرمود سره قدس
شرابيم/ آن خمار در هنوز آمدهايم وجود قالب دلق در چه

كه: بيت اين بر فرمود و
تÇÇوام بÇÇزرگوار راد هÇÇمت المÇÇÇغ بگذشت قدح از كارم گران رطل بيار

Öرطل استو صفت مشرب Öقدح مردان/ تمام آن از رطل استو مردان نيم آن از قدح
كه: فرمود بيت اين تحقيق در و [ìå [بقره, مشربهم اناس كل علم قد روح/ مشرب

كÇنارتوام در دانÇÇدكه و ريÇÇزد چگÇÇونه نÇميريزد مي و شكافيد شيشه كه عجب

شود فاني صفت چون كه است انساني صفت شيشه از مراد و است معني مي از مÔراد
حصول شرف به كه گردد فاني چگونه خود و باشد, باقي خود حال بر و نگردد فاني معني

/(ë3ë)باشد شده مشرف وصول و
زاÇÄيدهام> بارها من آدمي, زايد بار <يك است: گفته رومي موالنا آنكه تحقيق در
بشÇري صÇوري والدت يكÇي مكرر/// تولدهاي آن به مراد كه فرمودند سره قدس شيخ
تÇولد ديگÇر تÇولد و ميآيد صور عالم فضاي به و ميشود متولد رحم مشيمة از كه است
كه است فرموده (ع) عيسي كه چنان شود متولد او صفت Öاستاد تربيت به كه است صفتي
در قدم انسانيت بطون از صفت اين باز و نشود/ متولد نوبت دو تا نرسد علوي عالم به مرد
Gآخر تا شود/// بزرگ و پروريده آن در باشدو عالم آن طفل عالم آن در نهد ديگر عالمي

/(ë3ì Ç 7) است وصول بلوغ از عبارت و باشد/// الهي عالم در او تولد  كه
رومي: موالنا بيت اين تحقيق در و

بÇزايÇم خÇلقي جÇهان چÇون زمÇÇاني جÇÇهاني آبسÇÇتن مÇÇÇن از زمÇÇÇÇاني
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ÖرارÇاس از شÇود فايض او بر كه الهي فيض از صاحبدل دل كه فرمود سره قدس شيخ
از مريدان دلهاي و كند سرايت و شود فايض مريدان دل به او باز و گردد آبستن و حامل
جÇهان چÇون زماني و كند آبستن وي را جهان زماني پس گردد حامل و آبستن او فيض

/(ë37)شود متولد او از اسرار خلقي
كه: عطار شيخ بيت اين تحقيق ودر

نÇادانÇي بÇه سÇرمست آمÇد برون دير از روحاني بت همچون مستم بچهاي ترسا

يكي ميكند سير آن در سالك استو سالك راه در كه عالمها جملة از كه فرمود شيخ
و عيسياند امت ترسا اينكه اعتبار به است عالم آن اهل بچه ترسا و است روحانيت عالم
مÇقامهاي و Çن س ح صÇورتهاي عÇالم ايÇن در سÇالك و مÇيگويند/// اهللا روح را عÇيسي
عÇالم درايÇن كÇه بÇاشد بسÇيار و نيست دشوارتر عالم اين از عالمي هيچ و بيند مستحسن
كه همچنان و جويد/ ترقي عالم اين از كه نباشد همتش علو و آورد سرفرود و مقيدشود
را سالك باشد, چرانيدن خوك و چليپا و زنار و صليب و دير و ناقوس را صوري ترسايان
عÇالم اين به سالك چون و است/ معنياي را يك هر و آيد پيش اينها امثال عالم اين در
سالك چون و گردد ظاهر و منكشف خوكباني او بر باشد/// باقي چيزي او س Öفن از و رسد
وي بÇر نÇاقوس دهÇد/// بÇاد بÇر او عÇبادت و زهد و يابد استيال وي بر عشق و رسد آنجا

زلف دو از عبارت چليپا و عبادت/// و زهد نقصان از است عبارت آن كه گردد منكشف
چون و كرد/// گم تقليدي ايمان كرد ايشان زلف سر در دل كه هر كه است معنوي شاهدان
ميان بر شودو منكشف وي بر زنار باشد او با پندار هستيو رسدو ايشان مقام بدان سالك
كه ميكنند تقليد به پرستش (ع) عيسي نيابت به را صليب و بت ترسايان كه چنان و بيند,
روح حقيقت به و بيند معنوي شاهدان چون نيز سالك نميرسند (ع) عيسي حقيقت به
و ورزد حقيقي عشق آن تقليد به اينها عشق و نديده و ندانسته آن تحقيق و باشد نرسيده

المعني: هذا في د شÖن وا شود/ حقيقي عشق به دليل كه است عشقبازي اين
وصÇÇال دالل و عشÇÇق دليÇÇل ايÇÇنست حÇال هÇمه در صÇÇوفيان بÇÇازند شÇÇاهد
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بÇراي از بÇاشد قبله با توجه مثال بر آن بر توجه كه روح عالم از است عبارت دير و
بازماند غيرهما عبادتو زهدو مرتبة در ا گر سالك و باشد/ اصل] [ظ: اهل با رجوع آنكه
عالم آن به ا گر و باشد محجوب آن از نرسد, صفا و شرب و ذوق روحاني عالم آن به و

حجاب عالم آن نجويد, ترقي آن از و گردد/// مقيد مشرب ذوقو آن در و رسد] [ظ: ترسد
او بÇا نسبت به او مرتبه و عالم آن از را يكي هر و نرسد مقربان اعالي مقام به و شود او

/(ë39) Ãات سي اعلي× مرتبة و مقام مقربان نسبت به و باشد حسنات
رومي: موالنا بيت اين درتحقيق و

مÇا بانÇان بÇردهاي تو تو انگور پيچيدهاي? گرخوردهام چرا من در باغبان اي باغبان اي

حÇق Öباغبان و است الهي نظرگاه كه است مÆمن دل Öباغ به مراد كه فرمود سره قدس

صفتي و صورتي وجود Öانبان به مراد و اهللا انگورمعرفت به مراد و اوست حافظ كه تعالي
امÇتحان مÇن بÇا چÇند كÇه مÇيرود تÇعالي حÇق با كه است مناجاتي اين پس است/ آدمي
و كردهاي سلب ما از صفتي و صورتي اختيار كردهايم حاصل تو معرفت ا گر ميفرمايي?

/(ëêå) ستانيدهاي
عطار: بيت اين تحقيق در و

كردم[ كذا] مادرزنا با كه ميخوانند گبر بدانم جفتش شدم باره دگر زادم من كه مادر آن از

[ظ: حبس عالم اين به و ميشود متولد ارواح خفي بطن از چون كه فرمود سره قدس
چون و ميكند عالم آن به توجه و ميكوشد اخالص در جهد و سعي به باز و ميآيد [ حس
مييابد ازدواج آن با و شده, متولد آنجا از و بود او اصل كه ميشود آنجا به باز وصولش
كتمان وي بر يابد اطالع ارواح اسرار بر و رسد آنجا به چون و ميشود/ آن جفت كه Ôهكان 
عبارت گبري و است پوشيدن لغت ب س ح به كفر و ÇÇ بپوشد چون و باشد واجب اسرار آن
واقعه در حال اين در Öطالب كه است آن كردم> زنا مادرم <با آنكه معني و ÇÇ است اين از

/(ëê1) ميشود جمع خود مادر با كه بيند حال همين
اوحدالدين: شيخ بيت اين تحقيق ودر

دل دواي جÇويم زكه شد دردمند دل دل بÇالي در من و فارغ نشسته مردم
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دلند اهل تجلي اهل و است تÖر س آن و غفلتاند در ظاهر اهل يعني فرمود سره قدس
معاملة از و فارغند ستراند عالم در كه آنها معاينهاند/ و مشاهده مكاشفهو عالم در ايشان  كه
كوه بر آن از هاي ذر ا گر كه گردد ظاهر الهي اسرار از چيزها دل اهل بر و غافل, تجلي اهل

/(ëê2)گردد متالشي و ناچيز گردد ظاهر
عطار: سخن اين تحقيق در و

هست چه هر ببازم ساعت يك به پس زنÇÇم بÇÇر قÇÇلندر ازارÇÇب بÇÇÇÇه سÇÇÇÇر

عشÇق آن در كÇه است بÇازاري قلندر بازار و مجرد/// يعني قلندر فرمود: سره قدس
مÇجرد هست چÇه هر از كه است آن مويها/// جملة تراشيدن و فروشند/// هستي و خرند

/(ëêë)شديم
عطار: بيت اين تحقيق در و

نميدانم نمككمتر از منايندريايپرشور وي اندر گردد گم فتد نمكساري كاندر سگي

افتد نمكساري در سگي كه همچنان گفتهاند/ كه است ثلي م اين فرمود سره قدس شيخ
به كلي و جزوي كند اثر او باطني و ظاهري اجزاي در چون نمك و گردد هال ك آن در و
و كÇلي بÇه او بÇاطن و ظاهر افتد عشق پرشور درياي در كه كسي پس گردد/ مبدل نمك

اسم گردد سوخته تمام و كند كلي اثر و افتد هيمه در آتش كه چنان گيرد/// عشق همگي
/(ëêì)نمايد آتش Öتمامت و يابد آتشي اسم و برميخيزد وي از هيزمي

عطار: بيت دو اين تحقيق در و
پگÇÇÇÇاهي مسÇÇÇÇجد در از درآمÇÇÇÇÇÇÇد چÇÇوماهي اليÇÇÇÇعقل و مست نگÇÇÇÇارم
سÇÇياهي پÇÇوشيده بÇÇÇود گÇÇÇÇر سÇÇÇÇيه دل سÇÇيه و زلف سÇÇيه و چشÇÇم سÇÇÇÇيه

از عقل عقال كه الهي محبت شراب مست معنوي شاهد يعني فرمود سره قدس شيخ
است سياهي نه سياهي اين به مراد و است دل Öمسجد به مراد و درآمد دل در از بود دور او
شود تشعشع Ôم طالب بر كه انوار الوان از بلكه كردن, تصور توان كدورت ظلمتو او در  كه
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اين معني و باشد/ فنا فقر در و گويند فقر نور را آن و نباشد سياه رنگ باالي ديگر رنگي
و باشد شده يكرنگ او بيرون و اندرون كه است لباس دل و زلف و چشم در سياهي تعداد
دلها صيد به مكر Öشاهد در كه است آن با اشارت گري سيه و نمانده/ رنگي دو و ن تلو او در

/(ëëå)باشد عشاق [ي]

عطار: بيت اين تحقيق در و
زدم يكتايي الف وصلت كوي اندر من تا چا كشد تايي دو صوامعرا پوشان خرقه

مراد و است/// جهت شش بر مشتمل كه حدوث عالم از است عبارت صوامع فرمود:

المÇع تÇايي ازدو مÇراد و درپÇوشيده, قالب خرقة كه است انساني حقيقت خرقهپوش به
يكتايي از دم انساني حقيقت و باشد كثرت نافي Ôم وحدت و است, قالب خرقة و حدوث

/(ëë1) باشد زده چا ك تايي دو آن چون كه زدن تواند وقتي وحدت عالم در
رومي: موالنا بيت اين تحقيق در و

بÇرآمÇد زمÇهتاب تÇيره شب طÇرفه ايÇن نÇيست عجب تيره شب به برآمد مهتاب

اين در و شده پيدا مثال Öشب ظلماني بدن كهدر است روح نور مهتاب به مراد فرمود:
/(ëë1)برآمد است روح نور كه مهتاب از (فنا) سياه نور كه است آن عجب نيست, عجب

بيت: اين بر فرمود و
پست رهاينجهان لند گاهيزعجزخا كÇب عÇالم سÇÇر اجÇÇت  گÇÇاهيزفخر

و كنند جمله بر فخر الجرم پس است آفريده همه از بلندمرتبهتر را آدمي تعالي حق
آستانة بر كنند مشاهده را او عظمت و بشناسند را تعالي حق چون و نبيند بزرگتري خود از

/(ëëì)ندانند و نبيند را كس مسكينتر و عاجزتر خود از و نشينند اضطرار و عجز
است: گفته عطار كه بيتها اين تحقيق در

نÇÇبودهست جÇÇدا زمÇÇا تÇÇÇو ودÇÇÇÇب نÇبودهست مÇا ودÇÇب كÇÇه پÇÇيش زان
نÇبودهست? مÇا ودÇب كÇه بÇÇود بÇÇود كÇÇي مÇÇا ودÇÇب بÇÇود تÇÇو ودÇÇب تÇÇÇا
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بÇود اهللا علم في ممكنات آنكه براي از <وجود> و <بود> ميان است فرق كه فرمود
او علم كه چندان پس است/// قديم و اوست صفت تعالي حق علم و بودند موجود ا گرچه
گردد فاني باز چون و آمد وجود به عدم از بعد كه است ث د ÖحÔم ما وجود اما بود/ ما بود بود

/(ëë7)فرمايد آن اعادة باز تا باشد تعالي حق علم در هنوز
رومي: موالنا بيت دو اين تحقيق در و

يقين ميدان تو پيش آيد ديگر نقش به اندوهگين كاو تومباش از فوتشد خوشيكاو هر
طÇين و مÇا¾ يانÇم در حÇقه بÇه حقه از نقشها گردد اندر اينخوشيچيزياستبيچونكايد

و حÇظوظ و لذات هÇمچو دنÇيوي يÇدن بدني خوشيهاي يعني فرمود: سره اهللا قدس
سوي ديگر نقشي به آن عوض شوند/// فوت تو از ا گر زوالاند محل در كه دنيوي اسباب
دوم بيت معني گردد/ عايد تو بر آن مثوبات كه گردد صدقات جملة از Âمث كه چنان آيد تو
و آثار از كه است آن بلكه كنند تصور و توهم كسان بعضي كه است تناسخ مفهوم آن نه
Âمث باران كه چنان رسد خاليق وجود به گل آبو عالم اين در خوشي فوايدو الهي الطاف
و مÇطعومات از نÇبات انÇواع آنÇجا از مÇيآيد است طÇين و آب حÇقة كÇه زمين بر چون
و مÇيرسد حÇيوانÇات حوصلة حقة به آنجا از باز و برميآيد غذايي و دوايي مشمومات
قÇالب حقة به و ميگردند/ انسان غذاي حيوانات آن باز و مييابند قوت آن از حيوانات
رحÇمي حÇقة بÇه باز آنجا از كه ميشود نطفه بعضي انسان حوصلة در باز و ميآيد انسان
مÇزارع زمÇين ت وÇق كÇه مÇيگردد فضالت بعضي و شود] [پيدا تولدي آن از كه ميرسد

/(ëë7)ميگردد نبات قوت و ميشود
عطار: بيت اين تحقيق در و

ديÇدم آسÇتين انÇدر او دست بگرفتم دست به چون دامنش

فتÇص كه باشد گاه و است حق مظهر و مشاهده و معرفت محل انسان معني فرمود:
و پÇندارد حÇق را معني آن طالب يابد, ظهور معني آن در و شود متجلي او بر تعالي حق
او معني Öخود آن و رسيد, مقصود به كه پندارد و گيرد مراد آن دامن و كند دراز طلب دست
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در كÇه دست آن و بÇاشد, گرفته Öخود دامن گيرد/// دست به دامن اين چون و باشد, بوده
/(ëë8)رسد تعالي حق سر به هم كه باشد يبطش> به <و سر دست باشد آستين چنان

است: گفته عطار بيتها اين تحقيق در و
است? عبادات شايستة وچه دين مرد چه پÇيوسته Çغانست Ôم ديÇرنشين كÇه  كسÇÇي
است مقامات بسي زين برون كه شوم برون عمل و علم و دين و كفر از و بد از و نيك ز

در كه چنان عشق, عالم از است عبارت آتشكده و مغان دير فرمود: سره قدس شيخ
و ورزيدن/ عشق Öعبادت استو عشق قبله را عاشقان است, آتش پرستش آتشكده ديرو
مستغرق عشق آن در كه كسي و باشد/// آتش دايم آن در كه باشد آتشكده وقتي آتشكده
به همگي او كه باشد? بهشت غرض شاÄبة به مشوب وعبادت دين پرواي چه را او باشد

عالم و عقلاند عالم در همه عمل و علم و دين و كفر و بد و نيك و باشد مشغول تعالي حق
و محبت و تفريد و تجريد مقام همچو است مقامات بسي آنجا در است المكان كه عشق

/(ëë9)نميآيد عبارات در كه غيرها و توحيد و فقر و معرفت
رومي: موالنا بيت اين تحقيق ودر

بÇياييد بÇياييد جاست همين معشوقه كÇجاييد كÇجاييد رفته حج به قوم اي

خطاب اين و دل, كعبة ديگر و گل كعبة يكي است دو كعبه كه فرمود سره قدس شيخ
به اهللا معرف¹ اما شود حاصل كعبه آن به اسالم ركن اداي چه ا گر كه است گل كعبة طالبان با
را نامردان و كند آبله نشيمن را <مردان كه فرمود سره قدس و شود/ حاصل دل كعبة حج

/(ëì2 Ç نرسند(3 كام به و زنند گام نامردان و بنشينند مردان يعني پاي>/  كف
عراقي: فخرالدين بيت اين تحقيق در و

وديÇن دل و دلبر و جانان و جان يقين اوستهرچههست  كههمه

قابل است مكونات و ممكنات عالم در چه هر و باشد الهي صفات در يقين فرمود:
نيست او وجود و تعالي حق عظمت جنب در دارد وجودي چه هر و است تخمين و ظن
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مÇعقوالت و مÇحسوسات ظاهر يقين, هست چه هر اوست همه اينكه به مراد پس است
كه است تعالي حق صفات نيست تبديل و تغيير و ظن قابل كه است يقين آنچه پس نباشد

/(ëì3) هست
عراقي: بيت اين تحقيق در و

شÇد اشÇيا جÇÇمله عÇÇين الجÇÇرم نگÇذاشت جهان در غير غيرتش

اشيا¾ جملة عين خارج وجود در كه كرد نتوان ظاهر بر حمل را اين فرمود: سره قدس
نظر در اشيا¾ مجموع گردد صافي Öطلب به اندرون چون كه است آن بر محمول بلكه شود
تعالي حق ظهور كند نظر چه هر به كند نظر بصيرت چشم به او چون نمايدو آينه مثال بر او

/(ëìê)كند كثرت نفي كه باشد احديت غيرت بيند/// اشيا¾ آن در را
بيتها اين تحقيق در

غÇبار بÇرانگÇيزان دريÇا كز نگÇار گفت آن دسÇتم بÇه جÇاروبي داد
برآر جاروبي تو آتش كز بسوخت گفت آتش را جاروب آن باز

گفته سنايي كه چنان است االاهللا الاله كلمة جاروب, به مراد فرمود,: سره قدس شيخ
است:

ار دو نبدÇÇگ حنÇÇص از روبÇيم كÇÇÇوكب فÇرو ال اروبÇج بÇه پس
اثÇبات آتش گÇردد, مسÇتولي نفي بر اثبات سلطان و گردد منتهي ذ كر اين چون و
كه هست ديگري ذ كر نيز, ذ كر اين از بعد و گرداند/// سوخته Öتمام نفي شوايب محض,

/(ëìì)بسوزاند ذ كر آن و باشد/// بيشتر آن حرارت و ت حد
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نÇي, نشÇر نÇجيبمايلهروي, از تÇعليقات و وتÇصحيح مÇقدمه بÇاخرزي, نظامي عبدالواسع جامي, مقامات #
است/ شده چاپ 1372 تير و خرداد دانش, نشر در مقاله اين /1371

مقاماتجامي#

مÇعروف نÇويسنده و شÇاعر و نÇقشبندي مشÇهور صÇوفي آثÇار و زنÇدگي دربÇÇارة
دست در جÇديد و قديم از فراوان فارسي نوشتههاي ق) 898 (متوفي جامي عبدالرحمن

همÇم حÇاضر كتاب در آنچه ميباشد/ حكمت اصغر علي كتاب معروفتر همه از كه است
قÇلم به هجري) نهم (قرن جامي زمان احوال و اوضاع از است دقيقي و ريز نكات است
رنگ از البته و كرده, تأليف استاد مرگ از پس سال 11 فاصلة با كه شا گردانش, از يكي
ايشان به نسبت خاص تعصب ابراز و بديشان كرامات انتساب و متصوفه زندگينامة ويژة

نيست/ خالي

زور به كه ميگردد ظاهر پرمدعا و بينظير عالمة يك قيافة در جامي كتاب, اين در
و /(ëå Ç ì3) است نداشÇته او بر استادي حق كس هيچ و كرده پيشرفت خود تند هوش
(ص آوردهانÇد شمار به ماÄه> رأس دان مجد <از را جامي كتاب اين در تنها اينكه مهمتر
تحاشي افسانهها اين از او Hكهمسلم بستهاند بدو عادت خارق امور و گويي غيب نيز و (38
مثال (براي است ميكرده مسخره را دعاوي اينگونه رندانهاش و شوخ طبع با بلكه داشته

/(137 ص رك/
و نيست شكي بوده, نظري عرفان در متخصص نيز و عيار كامل اديبي جامي اينكه
لقب با جامي از و داشتند قبول بودند, بد جامي سنيگري با كه نيز صفوي عصر در را اين
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و قÇوشچي و دوانÇي امÇثال بÇر و داشÇته وااليÇي عناييÇم بÇار زمÇان آن در كÇÇه ,< الÇÇم>
چÇون دانشÇمندي كÇوتهبيني از تÇعجب اما كردهاند/ ياد ميشده, اطالق صدرالمتألهين///
الدين محي طرفداري به سو آن از و ميورزد عناد تحجرو ابوطالب كفر در كه است جامي

/(97 دارد(ص فرعون ايمان بر اصرار ابنعربي,
بÇا ادبÇي و عÇلمي و هÇنري مÇركز يك الواقع في تيموريان زمان در هرات آنكه با
كه چنان داشته, بروز و ظهور مجال آنجا نيز وسطايي قرون كور تعصبات اما است اهميت
محافظه جنبة ميشدهو مشكل دچار گاه هم ابنعربي عرفان مباني همين از دفاع در جامي
قوم آن سخن تقرير ما Ç هستيم? وجودي ما ميدانند كجا <از كه ميگرفته خود به  كارانه
از خÇود تÇيموري, امÇيران و شÇاهزادگÇان كه است حالي در اين و (1ë9 (ص  كردهايم>

بودهاند/ ابنعربي شيفتگان
تÇيموري عÇصر در شيعي ضد حكومتي جو دادن نشان كتاب اين تاريخي فوايد از
رهبران پيدايش برابر در العملي عكس نقشبندي سني Ç صوفي طريقة رشد كه چرا است,
عليرضا ترجمة (رك/تشيعوتصوف, است بوده علوي نسب و تشيع به منتسب متصوف
يادتÇس به جامي كه نيست بيراه و (33å و 1ë9 ص ,13ë9 اميركبير, قرا گزلو, ذ كاوتي

/(1å1 (ص ند> بيس د سي> تعبير نيز و (238 (ص دارد تعريض مدعيان, بعضي
ا گر گفت ميتوان كه طوري به است ميرفته پيش ايران مردم ميان تشيع حال هر به
آن در مÇيگرفت/ فرا را ايران از نقاطي خود خودبه تشيع نبود, اسماعيل شاه شمشير هم
بÇودند شده تقسيم غيررسمي عارفان و حكومت طرفدار گرايش دو به نيز صوفيه عصر,
جÇامي) عÇبدالرحÇمن جمله (از دولت طرفدار متصوفة و علما و حكومتيان و (19 (ص
نÇيز و تشيع مبلغان ولي بكوبند را (نوربخشيه) گرا شيعي صوفيان و شيعيان ميكوشيدند
كÇرباليي سÇيدابÇوالحسÇن داشÇتند/ مÇردمي زمÇينة نÇوربخش سÇيدمحمد پيرو درويشان
(ص العين واحد علي سيد و (1ê9 كند(ص جمعه خطبة وارد را امام دوازده نام ميكوشيد
بودند(ص زمان آن در شيعه گري جان مرو از حيدري, نعمت مفرط, شيعي نيز و (1ê9

/(171
از پس پرشور داغو شيعيان ê3)و (ص يافتند لقب <فدايي> نوربخش, قاسم پيروان
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كÇه حÇدي بÇه كÇردند غÇوغا بÇلخ, در (ع) عÇلي حضرت مقبرة شدن پيدا دروغين شايعة
نوربخش محمد سيد نام /(231 و 19å (ص گرديد سركوب و دخالت به مجبور حكومت
سÇاخته مصنوعي ماه مقنع شيوة به ميگفتند لذا بود كرده حفظ را خود جادوي و  كشش
را نوربخش قاسم وي, جانشين /(192 (ص است كرده توبه خود دعاوي از يا (193 (ص

/(18 ميناميدند(ص مفسد و مبتدع هم
طÇرفدار صÇاحبنظر و انديشمند يك عنوان به و بود فعال جريانات اين در جامي
پÇيدا طÇرفيت مÇخالف انÇديشة گÇونه هر با بايستي آنان سوي از منتفع و تيموريان نظام
هÇنگفتي ثروت به و (1ì1 (ص داشتند معاف ماليات از را او امال ك تيموريان ميكرد/

كرد/ خرج حج راه در سكه هزار بيست كه چنان يافت دست
المثل في نموده خامي و قشريگري ميرود انتظار او از كه آزادمنشي همة با جامي
صفي شيخ ذ كر از كه حالي در ميبرد نام نقشبنديه به منتسب عوام از درنفحاتاالنس
ميرسيدعلي حيدرآملي, سيد انوار, قاسم شاه اوالدش, و اهللا نعمت شاه اوالدش, و الدين
بوده پسند جمال Hشخص جامي است/ نموده خودداري تركه//// علي الدين صاÄن همدانيو
پير كه رو آن از Gظاهر (18å (ص انداخته دست بابت اين از را جمالي پير اما (138 (ص
و فÇاضل مرد آثار و افكار در روز سياست انعكاس است اين است/ بوده متشيع جمالي

جامي/ همچون آ گاهي
ش فشار شدهاند: فهرست كه هست شيوايي و اصيل تعبيرات و واژهها كتاب اين در
ريخته شكسته ,(1ì1 (ص د س ر ,(1ì2 (ص داروغگانه ,(2êì (ص زيلوچه ,(1åå (ص
را اخير تعبير /(199 (ص خودنمايي و اليي دÔب طريق ,(72 (ص چنتا تا, Öم چ ,(1ë1 (ص

ديدهام/ ال دÔب درويش صورت به متأخرين كتب در
<انيخوا> كه (177 (ص اينحوا مانند ميخورد چشم به چاپي غلطهاي بعضي كتاب در

است/ صحيح <يزري> كه (23ê (ص يدري و است صحيح
ميكردهاند> ستم ظرافت پردة در كه < گروهي نوشتهاند: ظريفان> <ستم توضيح در
اجÇتماعي گروه ظريفان> <ستم كه شده پنداشته اينكه اما است, درست اين /(3ì8 (ص

نيست/ درست داشتهاند, شهرت تيموري عصر در كه بودهاند خاصي
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است/ شده چاپ 137å ,2 و 1 شمارة اسالمي, تحقيقات مجلة در مقاله اين #

مجالسالعشاق# كتاب بر تحليلي

سÇعيد فÇارسي, زبÇان در نثر و نظم تاريخ ;7ë7 Ç 7ë8 ص ,2 ج معاني, گلچين احمد فارسي, تذكرههاي تاريخ رك: -1
فرهنگمعين/ عالم ا ;3ì2 Ç 3 ص ,19 ج الذريع¹, ;331 و 28ê و 2ëë و 232 ص 1 ج نفيسي,

Ç 912) بÇايقرا بÇن حسين سلطان به منسوب است مشهوري كتاب مجالسالعشاق1

امÇير نÇوشتههاي از واقع در را آن محققان اما تيموري, هنرپرور فرمانرواي /ق) ه 8ì3
منازلالسÇاÄرين كتاب شارحان (از گازرگاهي طبسي الدين شهاب بن حسين  كمالالدين
تأليفمÇجالس در چهبسا اينكه اال است, همين حق و ميدانند انصاري) عبداهللا خواجه
كه همچنان حال هر به است/ بوده كار در هم حسين سلطان خاص سليقة و سفارش العشاق

راستين/ عارف يك نه است تصوف عيان مد از مÆلف كردهاند, اشاره نظر اهل
بÇه هÇند كÇانپور در ميالدي) 1897) قمري 131ê سال به كه شگفتآور كتاب اين

بÇه كÇه گÇرفته صÇورت (137ë (زريÇن, مÇجد طباطبايي غالمرضا كوشش به كتاب اين از ديگري چاپ -2
است/ كرده حذف را اول مجلس از مطالبي شهيدي دكتر صالحديد

مشتمل (2ì8) بود>2 بركشيده در طبع <حلية بار چند نيز آن از پيش Gظاهر و رسيده چاپ
هÇمچنين و سالطين و شعرا و عرفا از مشاهير احوال در <مجلس> چند و هفتاد بر است
يك كÇمابيش كÇدام هÇر بÇراي نÇويسنده كÇه ديÇن, بزرگان بعضي حتي و داستاني شاق Ôع
رويÇداد و واقÇع طÇبق هÇمه آن كه پيداست و است/ كرده پا و دست عاشقانه سرگذشت
وقايعنگاري) معناي (به تاريخ جهت از كه است بديهي باشدو نميتواند نيستو تاريخي
مÇطالعه هÇر و كردهاند اشاره محققان معنا اين به نمود/ تكيه نميتوان كتاب اين بر Âاص
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جز را آن محتويات و ميرسد نتيجه همين به كتاب آن در تورق با هم الذهن خالي  كنندة
خالي داللت نوعي از افسانه حتي كه ميدانيم اما نمييابد, واهي روايت و نقل مشت يك
اين از باشد/ حقايق رشته يك منعكسكنندة غيرمستقيم, ولو وجهي, به ميتواند و نيست
آن محتويات و ميافكنيم برمجالسالعشاق اجمالي نظري گفتار اين در كه است ديدگاه

ميسازيم/ مطرح تاريخي مقطع يك در مقبول ادبي تفسير گونهاي مثابة به را
از ق/ 131ê چاپ به جا همه ما ارجاع كتاب: سراسر در سريع گذاري و گشت اينك
و است, خالي كتاب اين از پا كيزه و انتقادي چاپ يك جاي البته است/ مجالسالعشاق

بÇه است گÇمراه كÇننده كÇه مواردي و گردد پيجويي آن مĤخذ كه است بايسته Hمخصوص
شود/ يادآوري خواننده

هÇرجÇا سÇنت Ôح عاتÇلم اشÇعة كه جميلي <اي ميشود: شروع عبارت اين با  كتاب
كÇه است هÇمين كÇتاب فلسفة و سوخت>, خانمانها عشقش آتش از برافروخت چراغي
هÇر و است مطلق جمال خدا شده: گنجانيده آن آغاز در استهالل> <براعت صنعت طبق

جامي: قول به نرسد/ دلربايي را خدا غير Âاص و خداست به عشق درنهايت عشقي
سناستتنها,گويآنچيست? Ôنهآنح چÇيست? نÇيكوان روي سÇن Ôح درون
خÇدايÇي در شركت نيست را كس دلربÇÇايي كه نÇÇيايد مÇÇي حÇÇق از جÇÇÇز

نيز و جامي آثار و اشعار از كتاب جاي جاي در و است جامي مكتب شا گرد مÆلف,
آنكه از بيش اما ميكند استفاده شبستري و مولوي و انوار قاسم و حافظ و عراقي و عطار
انديشة به نظرش باشد داشته تأ كيد ابنعربي) واقع در (و جامي وجودي وحدت نظرية بر
و عشق و سن Ôح قضاياي كه آنجا و است, معطوف غزالي احمد مكتب شاعرانة Ç عارفانه
ميخوانيم/ را غزالي احمد خواجه نوشتههاي گويي (7 (ص مينگارد تفصيل به را حÔزن

(ع) يÇوسف و آدم(ع) داسÇتان بÇه كÇه است انديشگي زمينة و تمهيد اين دنبال به
در البته و ميكند, نقل لي مفص فقرات جامي زليخاي از و يوسف منظومة از و ميپردازد
<عشÇق مÇاية در كÇه مÇعاصران از غÇزلهايي و ابÇيات خÇودش نثر به مطلب بيان فواصل
مأثÇور كÇالم مÇفاد بÇه مÇتصوفه زيÇرا نيست عجيب اين و مينمايد, درج است مجازي>
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ميگذارند; ه صح گذشتني مرحلة يك عنوان به مجازي عشق بر الحقيقه> قنطر¸ <المجاز
داد: پاسخ ميكند بازي شاهد صوفي فالن گفتندش چون كه است مشهور مولوي قول آن

/ê39 ص ,1 ج العارفين, مناقب -1

كنيد: عبارتمجالسالعشاقدقت به ا كنون گذشتي1>/ و كردي < كاش
را عÇاشق ن عيÇت چÇون مÇعشوق/// صÇورت غلبة از كه باشد مجازي عشق همين

گشÇته ممتاز حقيقت از اعتبارات بهسبب كه حالي و امر هر و گويند حقيقي بسوزد///

ÖودÇخ و بÇاشد عÇاشق خÇود پس نÇماند/ غيرحقيقت كنند اعتبار از نظر قطع چون باشد

/(26 Ç 25 (ص معشوق

عشÇق شواهد و مصاديق و ميشود چندگانهاش و هفتاد مجالس وارد آنگاه مÆلف
ايÇنكه عجيب و ميآورد ايران و اسالم مشاهير از د شميك حقيقي عشق به كه را مجازي
و مÇذكر HتمÇح معشوق ميبايد عصر شايع و رايج اخالقي) (و فكري انحراف يك طبق
در بÇاشد/ آمده جهان سوي اين به اسكندر همراه يونان از بسا چه كه گرايشي باشد; د رÖم ا
و مÇيآموزند فÇلسفه كÇه ميبينيم را آتن مرفه نيكوروي جوانان سقراط پيرامون يونان,
سÇنت ايÇن مÇينمايد/ اشÇاره آنÇان مقاومتناپذير زيبايي به جد يا طنز به گهگاه سقراط
فكر در هجري) چهارم (قرن فا الص اخوان طريق از و داشته ادامه همچنان يوناني Ç فلسفي
سال بيست و يكصد Hتقريب كه آنچنان است, گذاشته اثر هجري) يازدهم (قرن مالصدرا
داده اختصاص دراسفار نوجوانان به عشق در فصلي تأليفمجالسالعشاق, تاريخ از بعد

است/ شده اقتباس 277 ص ,3 ج الصفا, اخوان رساÄل از كه بعد; به 171 ص ,7 ج االربعه, االسفار -2

است/2
كه زيباشناختي فلسفي منظر آن از مÆلفمجالسالعشاق گرديم/ باز خود مطلب به
و مقدسات بر مجموع در رفته فراتر مرسوم شريعت محدودة از كه نيست عجيب مينگرد
داستان قهرمانان جز¾ هم را معصومين و پيغمبران بعضي حتي و نموده تخطي اخالقيات
داسÇتان حÇتي و دهÇد خÇرج بÇه صدر سعة هرقدر امروزي خوانندة باشد/ داده قرار خود
183 (ص بپندارد پيشينهاي داراي نوشته كهمجالسالعشاق آنطور را انگشتري و سليمان
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/ë0ë ص , عاليي نامه نزهت با شود مقايسه -1

سخيفو افسانة آن كه پنداشت ميشود آيا گفت?1 تواند چه اول باب محتواي در (188 Ç
است? داشته حقيقتي ماية اندك مجعول

اندك به شنيده يا خوانده مÆلف كه حكاياتي و ميرود پيش همچنين مطلب بگذريم,
فÇلسفة ديÇدگاه از درواقÇع يا ميگيرد عاشقانه حكايت رنگ تقريبي بيهيچ يا مناسبتي
آن پيرو زمانهاش سليقة گفت ميشود و كتاب) سفارشدهندة (يا مÆلف كه عشق و سن Ôح
ذوالنÇون آوردهانÇد كÇه هست عبرتآموزي داستان Âمث ميگردد/ تعبير و تفسير است
جوي, سوي آن در گذشتو جويي از شدو سوار قورباغهاي پشت بر عقربي كرد مشاهده
آن مذكور عقرب بزند, نيش را جوان آن ميخواست سياهي مار و بود خفته مست جواني
و است, عنايتي نظر مست جوان آن با را خدا كه دريافت ذوالنون گشت/ باز و كشت را مار
رود بÇهشت بÇه و كند دوزخي عمل بسا و رود دوزخ به اما كند بهشتي عمل كه كسي بسا
نكتة اما است, عبرتآموزي اصطالح به قصة و بوده موجود داستاني اينجا تا /(32 (ص
مÔشتي اينكه جالب ميشود/ جوان اين عاشق ذوالنون كه است درمجالسالعشاقآن تازه
احÇوال و نÇام بÇا ضÇمني طÇور به كه آمده حكايت ضمن هم تنجيمي و كيمياوي مطالب
تفسير نوعي كهمجالسالعشاق مينمايد تأييد را ما نظر نيز اين نيست/ بيربط پÔر ذوالنون

3ì1 ص ,19ì9 بمصر, دارالمعارف يبي, الشَّ الدكتوركاملمصطفي الصل¹بينالتصوفوالتشيع, رك: Âمث -2
/3ì2 Ç

اين بر باالخره ميستودهاند2 غريبه و باطني علوم داشتن به را ذوالنون كه چرا است, ادبي
است! حا كم منطق نوعي نيز  كتاب

او مÇحبوب و او نÇظر اينجاپسرمنظور در شود/ تلقي <عاشق> بايد نيز ابراهيمادهم
ميشود/ تمام غمنا كي صورت به داستان و نميشناسند, را يكديگر كه اوست خود فرزند
مريدان از بهتاجرزادهاي خضرويه و (êå (ص است احمدبنخضرويه عاشق بايزيد
عÇاشق ج الÇينبنمنصورحÇحس /(ê3 (ص است دلبÇاخته ÇÇÇ هÇÇرمز بÇÇهنام ÇÇÇ بÇÇايزيد
او پيشچشم و راهاوست در ج حال كشيدهشدن بهدار و (ê9 (ص است پسرمعتضدخليفه
را <ابÇريقوضوياو استكÇه <خÇوششكل> ابوالحسنخرقانيعاشقجوانÇي /(ë1 (ص
ميگذارند/ سينهاش بر ميبÔرندو را آنجوان سر مريدانحسود و (ë3 (ص اميداشت> مهي
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نموده, منتقل ديگر باب به بابي از كتاب مÆلف و بوده موجود كه داستانهايي از باز
بÇه كÇرد گير صورتت (موي) در شانه هرگاه ميگويد: شا گردش به استادي كه است آن
گÇوشت در را شÇانه يÇابد حÇضور مجلس در داشت عالقه كه نوجوان آن و بيا/ ما مجلس
ابوسعيد استاد, آن گويد و آورده را مÆلفمجالسالعشاقداستان برد/// فرو خود صورت

/(ëê Ç ë3 (ص معشوقش جوان آن و بود ابوالخير
بودند مشغول علوم تحصيل به كه] موقعي =] كه محلي <در هم انصاري عبداهللا خواجه

/(ë8 (ص دارند> بسيار اشعار او جهت و داشتند غريب تعلق نام ابواحمد جوان به
در را العشÇاق كتابسوانÇح و بود همداني عينالقضات معشوقش غزالي, احمد اما
شÇيخ كه د ر ميآو نامهعراقي ده از حكايتي سپس /(ì3 (ص است نوشته او عشق غليان
ايسÇتاد, مÇيآمد بÇيرون حمام از كه زيبايي جوان نظارة به ميرفت, سواره غزالي احمد

گفت: بدو احمد شيخ دار غاشيه شدند, پرا كنده شرمزده مريدان
نÇيست? خÇاليق همه اين از شرمت نÇيست اليÇق تÇو از صÇورت ديÇدن
ن ÔيÇÇاالع Ô¹ÇÇÇراح نÇÇÇÇس Ôالح Ô¹ÇÇÇÇي Ôرو ن ÔخÇÇ Ôس هÇÇيچ مگÇÇوي گÇÇفتا شÇÇيخ
غÇÇÇÇاشيهدار جÇÇÇÇبرÄيل بÇÇÇÇÇودمي كÇÇار صÇÇورت بÇÇه نÇÇيفتادمي  گÇÇر

:(ì7 (ص ميسرايد او باب در و است قصاب پسر شيفتة سنايي
= گودال] Öواندرعقبدكانقصابگوياست[ گ

است گÇروي خونش به غرقه هر به وانجاي

است///>/ من چشم در قصاب بت آن خيال <تا گفته: او دربارة هم و
بÇاز نسÇاختهانÇد? فÇوق غزل و رباعي براي نزولي شأن عنوان به را داستان اين آيا
راه اين در نويسنده و است ادبي تفسير نوعي كهمجالسالعشاق نكته اين به برميگرديم

است/ جسته سود داشته وجود شعرا و ادبا و ادبي آثار دربارة كه شايعاتي از
بÇه خÇاطر تعلق ژندهپيل احمد و (ì8 (ص بود زرگر جواني عاشق عينالقضات اما
عشقي بينشانة هرگز عمر آخر تا كرماني اوحدالدين 71)و (ص داشت نيشابور امير پسر
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قصد به ÇÇ كرماني اوحدالدين امتحان براي كه ميآورد را پادشاه پسر داستان سپس نبود/
شÇعر اين كه را اوحدالدين شدنش مريد و آمد, ÇÇ بكشد را او داشت خطا نظر ا گر اينكه

خواند:
بÇودن كافر رواست تويي چو غازي بكشÇي را كÇافري كÇه آمÇÇدهاي تÇÇو

/(7ê (ص

داستان است; نبوده بيمأخذ اوحدالدين به شاهدبازي و جمالپرستي نسبت Gظاهر
آسمان در را ماه چرا نداري گردن در مل Ôد ا گر گفت: او به كه شنيدهايد را تبريزي شمس

ميبيني! آب طشت در و نميبيني
شعر و ميگرفته معركه كه است حيدري دراويش از جواني عاشق مراغهاي اوحدي
موجود شعر يك مناسبت به كه است مواردي از باز اين /(7ë Ç 7ê (ص ميخوانده عرفاني

مينويسد: مÆلفمجالسالعشاق كه اينجاست ساختهاند/ داستاني
كه است جهت همين به داشت اختالف وي با اوحدالدين شاهدبازي سر بر اوحدي زن

نگير! گفت: اوحدي بگيرد زن گرفت تصميم اوحدي پسر وقتي

جÇفت و هÇمسر بÇه مÇرا شÇو مÇدد گÇÇفت كه زاري بÇÇه پÇÇدر بÇÇا پسÇÇÇÇري

//////
چÇÇند بÇÇيني نÇÇيز و ديÇÇÇديم چÇÇÇÇند پÇÇند نگÇÇيري مÇÇÇÇادرت و مÇÇÇÇن از

نÇÇماند نÇÇيمه كÇÇه نگÇÇر بÇÇÇÇابا ريش نÇماند هÇيمه و نÇان كÇه كÇÇن رهÇÇا آن

شاعر شخصي زندگي به ربطي هيچ جم) منظومةجام (از شعر كه است واضح بسيار
است/ معمولي لطيفة و پند يك و ندارد

هÇم بÇه درمجالسالعشاق عÇادي شرايط و مكان و زمان مرزهاي قصه, دنياي مثل
االشÇراق] حكÇم¹ [صÇاحب مÇقتول يحيي شهابالدين است: آورده Âمث است, ريخته
تÇاريخ شÇد/ (صاحبعوارفالمÇعارف) سهروردي عمر شهابالدين شيخ پسر عاشق

/(77 (ص مينويسد همدان در را قبرش و ë7ì را مقتول شهابالدين وفات
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عاشق است كبري> نجمالدين اشخاص> از كه الزمان> <عين بر حموي سعدالدين اما
شيفته ميفروخت تره> <عاشق كه فروشي سبزي جوان بر روزبهان شيخ و (78 (ص بود
هم روزبهان دربارة ببيني>! تا شو <عاشق كه بود كرده استنباط چنين كلمه آن از زيرا شد
است آورده نامهعراقي ده از حكايتي نيست, بياساس پرستياش جمال خبر Gظاهر  كه

/(82 Ç 81 (ص
نÇجمالديÇن شÇيخ نظر منظور البد و بود جمال صاحب بغايت بغدادي مجدالدين اما
در و بÇود ربوده را خوارزمشاه محمد زيباي مادر دل سالگي چهار و بيست در و  كبري,

دكÇتر مÇقالة رك: خÇوارزمشÇاه مÇحمد سÇلطان مÇادر بÇا بÇغدادي مÇجدالديÇن داسÇتان بحث و نقد براي -1
Ç ê9 ص (13ìëتير Ç (فروردين 1 شماره سوم دورة دانشگاهي) نشر (مركز معارف مجله جوادي, نصراهللاپور

/ê7

مÇيكردهانÇد زبÇاندرازيÇها مÇجدالديÇن1 بÇه سÇلطان مادر عشق بر حاسدان كه اثنا همان
رباعيات او عشق در و بود آمده پيدا سلطان محبوبان از يكي به تمام تعلق> را مجدالدين

/(83 (ص ميفرستادهاند> و ميفرمودهاند
چشÇم به كتاب اين در هم زن سوي به شهواني كشش يا عشق از مواردي تك تك
بÇا مÇلكشاه بÇن مÇحمد و مÇهستي, و سنجر (داستان است فاجعهبار و نا كام كه ميخورد
را شاهان فساد و اجتماعي ستم اما دارد ناتوراليستي ماية گرچه داستانها اين معشوقش)/

ميدهد/ نشان نيز
/(8ë (ص آرد دست به را دلش تا ميكرد بازي شطرنج مجدالدين با كبري نجمالدين
عطار شعر و خودش نثر با را آن تلخيص و ميرسد صنعان شيخ قصة به مÆلف آنگاه
پير حتي و تاريخي آدم را صنعان شيخ گرچه و بعد) به 89 (ص ميكند نقل ازمنطقالطير
و گÇل داسÇتانهاي (و صÇنعان شÇيخ مÇاجراي كه پيداست پÔر اما ميداند عطار شيخ ارشاد
گويي افسانه/ و حقيقت ميان است پلي آورده) كه فرهاد و شيرين مجنون, و ليلي خسرو,
به ظاهر وراي در و نگيريد جدي را داستانها اين واقعيت بگويد: ميخواهد نويسنده خود

مÇجالس از بخشهايي در نكرده, توصيف عطار پا كباختگي و فنا به را <عاشق> كس هيچ فارسي ادبيات در -2
است/ شده استفاده عطار عاشقانة كوتاه و بلند حكايات از العشاق

كنيد/2 نفوذ منظور معناي
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كالنتر> پسر <شيفتة مÆلفمجالسالعشاق گفتة به كه است عطار شيخ نوبت آنگاه
و ,(1å2 (ص بÇوده رويگÇر جÇوانÇي عÇاشق كÇه ابÇنفارض و ,(1åå (ص بÇود نيشابور
تبريزي شمس و ,(1åê Ç 1å3 (ص بود قونوي صدرالدين عاشق كه ابنعربي محيالدين
صاحب رازي نجمالدين و ,(1å7 (ص ميباخته شطرنج او با و بوده ترسا جوان عاشق  كه
باخرزي سيف كه همچنان ,(111 (ص شده عاشق زرگر جوان به همدان در العباد مرصاد

امراي از يكي پسر دلدادة نسفي عزيز و ,(113 (ص گرديده بخارا خوبروي پادشاه عاشق
GعدÇب و زركÇوب صÇالحالديÇن عÇاشق مÇولوي و ,(11ë (ص شÇده جÇاللالديÇن سلطان

/(118 Ç 117 (ص گرديده چلبي حسامالدين
بÇه هÇمدان از خÇود دنÇبال بÇه را وي كÇه قلندرپسري و عراقي فخرالدين داستان از
آشكÇارا كه را زير بيت /(122 Ç 121 (ص است معروف كه ميگذريم كشانيد هندوستان
<از و بوده مزاج موي د عراقي معشوق گويا كه كرده تعبير چنين مÆلف دارد عرفاني معناي

ميشده>! گÔل گÔل رخسارهاش چيزي اندك
است نيرنگ هزار زلفش خم هر زير به است رنگ دگÇر زمÇان هÇر مرا نگار رخ

كÇه بÇود عاشق قصاب جواني بر ابتدا كه سعدي دربارة است آورده عجيبي داستان
نيز و ;(123 (ص گرديد غزلسرا او خاطر به سعدي و نداشت دادن گوش قصيده حوصلة
(ص بودند عاشق قهستان حا كم پسر بر دو هر سعدي و قهستاني نزاري كه است آورده

است/ ريخته درهم مكان و زمان باز و ,(12ê
شبستريگلشن و كرده شبستري محمود شيخ از را سÆاالت آن كه هروي اميرحسيني
شÇيخ و (12ì (ص باشد, لوليان ميان Gا كثر كه داشت خوش سروده, او جواب در را راز
نظر ميكند وصف را شاهد و شراب كه آنجا و بود منظور ابراهيم عاشق شبستري محمود
مÇعناي كÇلمات ايÇن از مÇرادش نمود تصريح شبستري كه درحالي ,(129 (ص دارد بدو

نيست: ظاهري
است تÇجلي را او صÇورتي هÇر در است كÇÇه مÇعني عÇين شاهد و شمع و شراب
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الهÇي عÇفو بÇر آن مÆÇلف كه نامحدودي تكية با مجموع در  كتابمجالسالعشاق
عشÇق بابت را قهرمانش جا هيچ كتاب اين نويسندة دارد/ اباحي هوايي و حال مينمايد,
محدوديت سان مقد به عشقبازي دادن نسبت در خود براي و نرسانده مكافات به ممنوع

است/ گرفته قرار ايراد مورد بابرنامه مÆلف طرف از بايت همين از و نشده, قايل
اينجا در /(13å (ص است شاه فيروز مالزم نام, < Öحسن> عاشق دهلوي خسرو امير
است/ اميرخسرو اشعار در بلند و پست وجوه توجيه آن و برميخوريم ادبي نكتة يك به

مينويسد:
كه/// جهت آن از است/// بسيار اشعارش در تفاوت اما بود, ذوق و حال و وجد صاحب

نÇمييافت او اشÇعار از هÇركس سÇازند جÇمع كÇه بود فرموده را او اشعار زمان پادشاه

/(132 (ص است سبب آن از نيست تناسب غزليات ميان ميكردهاند او نام به غزليات

و (13ê (ص آمÇوخت كيميا گÇري آمد خوشش كه جواني به اخالطي حسين سيد
او مسكن كه خانهاي زيرزمين در سالها و بودهاند او مريد مشاهير از تن سه اينكه عجيب
حضرت آن ه تنز چون ظاهر حسب به <فاما داشتهاند اشتغال مجاهدت و رياضت به بود

/(132 (ص نديدند/> ايشان ديدار بود بسيار
بÇها¾الديÇن /(13ì (ص بÇود جÇمالي صÇاحب عاشق هميشه همداني علي سيد مير
كرد نرم فيالجمله او دل آنكه با و شد عاشق زيبارويي تندخوي خونريز ترك بر نقشبند
از كام پردة حضرت آن بود, هم <جالل> تجلي مظهر <جمال> از گذشته جوان كه آنجا از

نميداشت: بر كار روي
مÇيترسم آزار از ليكÇن خÇÇويشت حÇÇال بگÇÇويم

ا گÇÇÇÇÇÇÇرپنهانكنمزانÇÇÇÇديشة گÇÇÇÇفتارميترسم///

/(137 (ص

(ص بÇود عاشق داشت> حال پÔر بغايت < كا كÔلي كه جواني بر ولي پورياي پهلوان
و كÇباب بÇه مÇيخواست را خود خباز معشوق بيچاره/// شاعر نيشابوري لطفاهللا /(1êå
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ظÇرف در زنÇده كÇبوتر جÇايش بÇه خورده را خورا ك رفقا كند, مهمان باغچه در شرابي

ايÇن خدايÇا كه كرد آسمان به رو بيطاقتي غايت از همان! پريدن كبوتر و بود همان برداشتن را ديگ <سر -1
دارم>/ ايمان اين از زياد به من نمود ميبايست اد شد و فرعون به را عادات خوارق

/(1ê2 (ص داستان آخر تا  گذاشتند!///1
جÇوانÇي اشقÇع خود نوبة به فتي Ôم پسر و بود شهر فتي Ôم پسر عاشق شيرازي حافظ

است: همين نزولش شأن حافظ مشهور غزل و ,(1êë Ç 1êê (ص آهنگر
رنگآميز وضعو قتال و وعده دروغ شورانگيز است وشي لولي رميدة دلم

كه همچنان (1êì (ص بخشيده كالهي نمد اين از هم را تفتازاني سعدالدين مÆلف,
مغربي شمس /(1ê9 (ص است ساخته ماجرايي ابرقو در رجاني Ôج شريف سيد مير براي
رويگر جواني دلدادة تبريز در خجند كمال و (1ëå (ص نمكفروش است جواني عاشق

/(1ë1 (ص  گرديده
مورد عشقبازي جهت از آن از پيش شد, شكنجه حروفيگري اتهام به كه مختوم امير
پÇيام بÇدو غÇيور جÇوان گÇرديد, تÇبريزي جواني عاشق انوار قاسم /(1ë3 (ص بود ايراد
پسر عاشق ابوالوفا خواجه /(1ë8 (ص مبر زبان بر را نامم ميخواهي مرا ا گر كه فرستاد

/(1ëì (ص بود چنگي يزدانبخش
حروفيانهاش, فعاليت و عقايد سبب به نه را نسيمي عمادالدين كتاب, اين نوشتة به
/(1ì3 (ص نمودند موأخذه بود عاشق پريرويي> نكتهدان جوان <بر كه جهت بدان بلكه
عصر آن در ميشود معلوم و نوشته مطالبي چنين نيز بود نويسنده معاصر كه جامي دربارة
طبق جد يا طنز به هم جامي و داشته مقبوليت فيالجمله جمالي بازي امرد ادب اهل بين
و عارف آذري شيخ كه همچنان ,(177 (ص ميسروده مقوله آن در اشعاري روزگار رسم

/(2êë (ص است داشته مايهها آن در اشعاري هم متدين
جنبة اياز) و محمود داستان (مثل Hبعض كه شاهاني عشقبازي از هم مطالبي نويسنده,
ص بيگ, خاص و (ملكشاه است كرده نقل كرده, پيدا ادبي كليشة صورت و سمبوليك
رديف آن در مطالبي نيز تيموري شاهزادگان به راجع و و///), مسعود, و فتنهانگيز ,218
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آن در <باال> طبقات نوجوانان بين شدن, واقع معشوق حتي ميدهد نشان كه است آورده
است/ نداشته قباحتي عصر

واصفي بدايعالوقايع همچون كتابي در كه عصر آن مردم اخالقيات از صحنههايي
نيز (9å9 و 9å8 درمجالسالعشاق(تأليف شده توصيف بعد) به 918 از (تأليف هروي

و كÇردند, غÇرقش آب در بÇداغ پير فرمان به كهنا كام جهانشاه بن بداغ پير نديم و معشوق قاسم داستان -1
است بيرون كتاب داستانهاي سياق از معشوقش با ملكشاه بن محمد نيز و مهستي, و سنجر داستان همچنين

دارد/ واقعنگاري و طبيعتگرايي از قوي نمايي و

تعبير ذات به را <عين> و <عين> به را چشم عاشقانه شعر در زماني ا گر و است1 مندرج
ايÇن مÆÇلف ميكردهاند, معني صفت را <حاجب> و <حاجب> به را ابرو يا مينمودهاند

مينمايد/ تعبير شهواني و جسماني معناي به را محض عارفانة اشعار گهگاه  كتاب
اينكه يافتهو بروز مجال كتاب اين در كه عصر آن بر حا كم هنري روحية حال, اين با

كÇتاب اين از زيبايي مينياتوري نسخههاي قاره شبه كتابخانههاي از بعضي در گفت: پژوهندگان از يكي -2
دارد/ وجود

رسمشده)2 تصويرهايي ( كهدرچاپكتابهم بخشيده داستاني تجسم معانيرا بههرحال
از آمÇيزهاي كÇه مÇبتذل و مهمل گاه و عجيب خواندني, كتابي است/ كتاب ويژگيهاي از
بÇر است تفسير نوعي و شايعات و آرمانپروري و سرگرمي و اوهام و افسانه و حقيقت
بÇر هÇمگي كÇتاب ليÇة او مواد ادبي/ شخصيتهاي بر است رنگين پرتوي و عرفاني آثار

است/ شده برداشته ملي محفوظات از بلكه نيست او عصر يا نويسنده ساختة




