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  عرفان ایران
    سرمقاله

  
  جاي خالی عرفان

  

  .قرن بیست و یکم وهزاره سوم میالدي هردو یکجا در راهند
  .اي نوین استبشردر تدارك عبور به سده جدید وگذار به هزاره

شده  ازقریب صدهزارسال پیش درجهان پدیدار  –آنیم که ما نیزجزء –گویندکه نوع بشرکنونی می
 میالدي 21بشرقرن به این اعتبار .است بشر یکصدمین هزاره تولد با هزاره سوم میالدي برابر تقریباًپس. است

برد؟    می مسیحی زاره سومـه ارمغانی به ه چهـسال این تحول صدهزار اکنون با .تحول پشت سردارد سال صدهزار
 وعدوستینبشریت؟  علیه جنایت بشریت، یا محبت یانفرت حمایت از صفا، یا کینه توزي؟ جنگ؟صلح، یا

  ...یاخود پرستی؟ تعاون بقا ، یا تنازع بقا؟ مدارا، یا استبداد راي ؟
 در .نمودسایرحیوانات درنده طبیعت غرایزتخریبی خویش را ابراز می یکصدهزارسال پیش مانند بشر

 بتواندبه تنهایی مانند چنگالهاي برنده داشت که اونه دندانهاي درنده ونه زیرا .کچوکوبسیاربستهايمحدوده
معاضدت همنوعان خود  به منازعه بود واحتیاج به براي بقا ناچار. آید شیرو پلنگ ازعهده رفع نیازهاي خود بر

اما . نندسنگ وچوب گوزن وگرازي براي سدجوع برخاك هالك افک با تشکیل دهندو داشت تا گروهی
حیات خویش بشرموفق شد که پیچیده ترین وسایل تخریب وانهدام محیط زیست  درعرض صدهزارسال تاریخ

 و جنگها  و کشتارها. دهد خویش قرار» دفع ضرر وجلب منفعت«وزیندگان را دراختیارغریزه غارتگرو مهیب 
مانده وسایل کشتار جمعیشان به هاي  دورتعلق ندارد ، جوامع عقب گذشتهها وغارتها وفسادها بهتخریب

  .پیشرفتگی جوامع مدرن نیست
 اما مساله در سمت و سوي این تحوالت. توان منکروجودتحوالتی درتاریخ بشري شددرهرحال نمی 

به  این تحوالت اگرچه انسان را.تردیدتا کنون تحول درسمت وسوي قهقرایی بوده است نه متعالیبی .است
از دوران بشریت به  اعتالء وارتقاء آدمی بناي مدینه محتاج. به مدنیت رهنمون نشده است راه برده، اما» مدرنیته«

این اعتالء زمانی فرا . نایل آمد توان به بناي مدینهاحیوانات وحشی ودرندگان خونریزنمیـب. دوران انسانیت است
فق به مهارطبیعت وحشی وفطرت انسانی مو رسدکه ارزشهاي متعالی انسانی جاي جنگ وستیزه را بگیردمی

  .گردد وستمگرغرایز بشري
آموزش و  نظام«چیزي که درگرو تحول .افرادآدمی یکایک تغییراساسی اخالق با مگر این امرمیسرنیست

قانون « و» تنازع بقا«رانگیرد» خودپرستی«جاي» دیگردوستی«تا .است» تعلیم وتربیت عمومی«و» پرورش جهانی
  .واهد بودبرجامعه بشري حکمفرماخ« جنگل

 وسوسماروکفتار وگراز گرگ ودرمکتبی آموزش گرفت که گشوددرجنگل چشم به جهان بشراولیه
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-بشمارمی» بقا تنازع« و» بقاي اصلح« ، » فوق طلبی قوي برضعیفت«سرلوحه تعالیم این مکتب . معلمان  آن بودند

  .شده نمیجایی نداشت وتعلیم داد» تعاون بقا » « نظام زیستی بدوي« دراین . آمد
کودکان از مربیان  .ها از پس یکدیگر آمدندنسل و ها از پی هم سپري شدندهزاره ها و سده سالها و 

  :خویش همین اصل را فرا گرفتندکه
  پامال است   طبیعت ضعیفدرنظام که  ی طلبجهانبروقوي شواگرراحت

وبکوشد که درمسابقه درندگی  ددرنده مقایسه نمای ترتیب افتخاربشرآن شدکه خودراباحیواناتبدین 
  :گوي سبقت ازآنان برباید، و ببالدکه

  هیمـعی سیـم وافــرخیـشیر س    ا نبودـزد مـر نـزویـگ تـرن
  صفات فیل وشیربودنده یکجا متصف ب گشتند که افتخارآفرینانش افرادي

  لـاي نیـرآرد ز دریـگان بـنهن    رره شیـل دارد دل نـن پیـت
  :خواندندکهز میو درآوردگاه چنین رج

  ود کار مرد دلیر     ـون بـچنان چ  شیربرسانبانگ برسرشزدم
  :آفریدندالتحصیالن مکتب نبرد دروقت کشتاراعجاب می این فارغ

  خنجربه گرزو کمند به تیغ وبه  ه روز نبرد آن یل ارجمندـب
  ودست  وپا سروسینه الن راـی  وببست بریدودریدوشکست

 –ترین افراد بشر نیزترین، بیمارترین وناتوانامروزه ضعیف. هاي دورتعلق دارندشتهآن روزهابه گذ البته 
صدهاهزار نفررا  شاردادن برروي یک دکمهفقادراست که با –ارمغانش کرده» مدرنیته « به یمن تحوالتی که 

  .درعرض کمتر ازیک ثانیه به کام هالك فروغلطاند
 انی و جوانمردي درتهمتنی، تنومندي، ونیرومندي درتخریب وپهلو» تعاون بقا «اما درنظام مبتنی بر 

مکتب  .منوعان و امداد به بی توشگان استهنشانه فتوت ومردانگی دستگیري ازناتوانان وکمک به . کشتارنیست
« و» مدینه«توان جامعه مدرن را به با اصول مکتب تعاون بقا می. تعاون بقا درجهت مخالف قانون جنگل قراردارد

  .تحول بخشید» نظام مدنی « را به » م جنگلینظا
اما  کفایت ازآماده سازي نوباوگان براي اشتغال مناصب اجتماعی بنماید، جهانی شاید یآموزش نظام 

  اوموجودي. است پذیرانسان داراي جوهري انبساط. نیست نیازهاي فطري آدمی کافی ازپاسخگویی به
برآورده  اگرچه اوتمام زمان خویش راصرف. دارد نمو تغذیه ورشد وبه  نیاز وجود او بعد هردو. دو بعدي است

 از این از او چون جامعه بیش- نمایدکرده وبه همین اندازه بسنده می »انتلکتوئلی«ساختن نیازهاي غریزي یا
 مغز جدید و »پالئوکورتکس«قدیم  مغز(اي ازغریزه وهوش بداندکه وي تنها مجموعه اما باید –خواهد نمی
  . باشدمی اي روحانی و معنوي نیزنیست، بلکه داراي وجهه) »کورتکسنئو«

گرفتن از اسلوبهاي  روح انسان نیازمندبهروري ازفضایل وکماالت معنوي است، واین امرجزازطریق بهره
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  .دهددست نمی –که مکمل آموزشهاي کنونی اند –آموزشی صحیح
آن                                      کمبود .است فرهیخته نبوده تربیت افراد جوامع جوابگوي تربیتی و تعلیم آموزشی و بناي نظام 
مراکزآموزشی فارغ  ازاین...وبه همین دلیل هنوزنیزامثال هیتلرهاواستالینها نشده مرتفع...هاوآتیالها،نروننازدورا

-آنان نمی ین به پاشنه پايترین درندگان روي زمکه وحشی–وحشی این جانوران سنگدل و .شوندالتحصیل می

قانون «آموزشی مبتنی بر تحت نظام وتربیت اینها محصول تعلیم. اندازکرات آسمانی به زمین نیامده -رسند
نیزمشاهده  -درآستانه ورود به قرن بیست ویکم –همین امروزه. باشندمی»بقاي اصلح«و» تنازع بقا«واصل » جنگل

تفاوت آتیال و هیتلردرمیزان وتوحش و  .گوشه کره ارض کم نیستندکنیم که امثال این جانوران درچهارمی
براستی ازخلط  .»مدرن«دیگري وحشی آنها وحشیند، امایکی وحشی عقب مانده وآن هردو. باشدنمی تمدن آنها

مدرنیته بدون مدنیت  .نابخشودنی است میان این دوخبطی عظیم وخلط که بایدپرهیخت،»مدنیت«و» مدرنیته«میان 
  . ندارد معنایی بدون معنویت مفهوم و ب وخطرناك است ومدنیت نیزمهی

. کنداینجاست که تنهایادآوري یک جمله نغزهرانسان صاحب وجدانی را بی نیاز از تطویل مقال می 
  :رو اندیشمند نامدار معاصر عنوان شدلاي نغز که توسط آندره ماجمله

  .»هد بود یا عرفانی خوا قرن بیست ویکم یا نخواهد بود،« 
، ارزشهاي عرفانی واسلوبهاي آموزشی آن درجهت تصحیح کرداروپندار وگفتار نوع »عرفان«آشنایی با

  .ترین ضرورت زمانه ما استبشرنیازمبرم، بلکه مبرم
  .بتواندگامی کوچک دراین راه بدارد» فصلنامه«امیدبرآن که این 

  دي ایمن چه کنم؟     چاره تیره شب وا          چراغی نکندآتش طور مددي گربه
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  مقاالت
  مالحظاتی در معناي بیعت

  حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه                                                                                        
فروش  آید ، منتهی یک نحوه خرید وبیعت در لغت به معنی خرید و فروش است که از لغت بیع می

  إِنَّ اللَّه اشترى«: فرماید      وبه به بیعت اختصاص دارد و خداوند درآن میاز سوره شریفه ت 111ن آیه آدر قر. خاص
بهاي آن بهشت  خرد، و درمقابلخداوندجان و مال مومنین را می/ »من الْمؤمنِني أَنفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ

مثال . اي است؛ و درآیات دیگرقرآن از این معامله و تعهد به تجارت تعبیر شده استت، که این خودش معاملهاس
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم؟ «: فرمایدسوره صف می 11و10درآیات 

آوردید، آیا شما را هدایت بکنم به تجارتی اي کسانی که ایمان / »تومنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سبیل اهللا 
 29و نیز درآیه . ایمان به خدا و رسولش بیاورید و در راه خدا جهاد کنید که شما را از عذاب الیم نجات بدهد؟ 

ان الذین یتلون کتاب اهللا و اقامواالصلوه و انفقوا ممارزقناهم سرا و عالنیه یرجون »  :فرمایدسوره مبارکه فاطرمی
  .این اشخاص امیدواربه انجام تجارتی هستند که زیان ندارد …/»لن تبور  تجاره

  انواع بیعت                                   
اي فراوانی دارد ولی به این نکته هم بایدتوجه کرد که وقتی مثلی زده هاین روش تمثیل درقرآن نمونه

نبایددرتمام اموربا هم شبیه باشند، بلکه ) شبه ومشبه بهم(کنندآن دوچیزشود یاچیزي را به چیزدیگرتشبیه میمی
ولباس « ):  26اعراف،(فرمایدتعبیرکرده است و می را به لباس» تقوي«مثال درقرآن . کلیات امرمورد نظراست

و لباس تقوي نیکوتراست؛ و همچنین زن را براي شوهر و شوهر را براي زن به منزله لباس / »التقوي ذلک خیر
 شماهستند، شما لباس همسرانتان وآنان لباس/»لکم وانتم لباس لهن هن لباس« ): 187بقره، (فرمایدو میذکرکرده 

أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ «  )12حجرات،.(نمایدکردن رابه خوردن گوشت مردارتشبیه می یا درجاي دیگرغیبت
توان به عنوان این که چون بی معنی است که تداول است ونمیاین روش در قرآن م بنابراین،.. »لَحم أَخيه ميتاً 

به عنوان - ذکرخواهدشد چنان که بعداً- توان آن رااي فرض کنیم،پس میمعامله را بیعت را تجارتی بدانیم آن
  .اداي سوگندوفاداري تعبیروتعریف نمود

آوردند، ایمان میوشدند شرفیاب می)ص(درصدراسالم مسلمانانی که درمکه به حضورحضرت پیامبر
نبوت  آنان به تعالیم معنوي اسالم ابالغ شده بود، وفقط ازآنجا که پیامبرهنوزتاسیس حکومت نکرده بودند،

 شدند، بنابراین غالب آیات قرآن که درمکه نازل شده از اینها به عنوان مؤمن و مسلم هر دوپیغمبرتسلیم می
بسیاري از -دادند چون درآنجاحکومت تشکیل- ف بردنداما وقتی حضرت رسول به مدینه تشری. کندذکرمی

  .ولی در دل مسلمان نبودند ظاهرا به حکومت تسلیم می شدند،)مثل منافقان(مردم
یعنی دراینجا دو نوع بیعت وجود  .شدغیرازبیعت مکه بوددرواقع بیعتی که دراینجا درمدینه ازجانب پیامبراخذمی

  :داشت
ولواعتقادي قوي به اسالم  ه با آن شخص تسلیم اوامرحکومت می شد،یک بیعتی بود ک- بیعت نبویه: الف



  

8 
 

امروز در واقع  یعنی به زبان .شدولی به حکومت تسلیم می گرفت،خواند و روزه نمینماز نمی مثالًًًً .نداشت
زه به منزله اعطاي تابعیت حکومت اسالم به متقاضی تا قبول بیعت هم ازجانب پیامبر .کردتقاضاي تابعیت می

درحقیقت بیعت نبویه بود، وبا انجام آن وقبول اسالم ازدواج با مسلمان دیگروارث بردن براي  .مسلمان بود
پس از فتح مکه حتی  .پذیرفتندشد، در زمان حضرت رسول بدون بیعت، اسالم هیچ کس رانمیاوجائزمی

  .هندجگرخواره نیزبیعت کرد
رفت، ودرحقیقت بیعت بود که متفاوت از بیعت اسالمی بشمارمیدیگر، بیعت ایمانی  بیعت – بیعت ولویه: ب 

 والزمه آن(شدند به نبوت پیغمبرتسلیم می–چه در مکه وچه بعد ازآن- یعنی کسانی که .باجنبه والیت پیامبربود
البته گروهی درهمان  .شدندمی با این بیعت ولویه داخل دراهل ایمان) بود تسلیم شدن به حکومت پیغمبرهم

ین روي آیه ا از .دادندوخیال کردندهمان بیعت اسالمی، ایمان آوردن استنبوت پیغمبررا مالك قرارمی زمان
ولما یدخل االیمان فی  .ولکن قولوا اسلمنا .لم تؤمنوا قل .قالت االعراب آمنا« فرمایدسوره حجرات می14

اسالم  .بلکه بگویید ما تسلیم شدیم ،)الم تؤمنو(بگوایمان نیاوردید  .ایمان آوردیمد گویناعراب می/  »قلوبکم
اسالم به  .ازاینجا مجزا بودن اسالم وایمان معلوم است. نشده است آوردیم، وحال آنکه ایمان درقلب شماوارد

ولی ایمان مربوط به قلب  شودمنزله همان تسلیم دربرابرحکومت است که باگفتن شهادتین به زبان حاصل می
یمنون علیک ان اسلموا قل ال تمنواعلی اسالمکم «فرمایدخطاب به پیامبرمی17رآیه به دنباله این مطلب د. است

 گذارند که اسالم آوردند،برتو منت می یعنی اي پیامبر،/ »بل اهللا یمن علیکم ان هداکم لالیمان ان کنتم صادقین
به واسطه اسالم -دکهگذاربلکه خداوند برشما منت می اسالم خودتان رابرمن منت مگذارید، توبه آنها بگو

یعنی ایمان بدون  .اسالم مقدمه ایمان است شودازاین آیه معلوم می .شمارا به ایمان هدایت کرده است- آوردن
 یعنی »ان کنتم صادقین« فرمایددر دنباله این آیه البته می. ولی اسالم بدون ایمان ممکن است شود،اسالم نمی

                                   .حکومت اسالم آورده باشید ین که از ترسنه ا.اگردر اسالم آوردنتان صادق باشید
ولی بعد از  با این توضیحات باید توجه کرد که در زمان پیغمبر بیعت ایمانی جداي از بیعت حکومتی بود، 

 وهیچ یک ازخلفاي راشدین مدعی اخذچنین بیعتیبود، ) ع(رحلت پیغمبربیعت ایمانی به جهت والیت علی
ازعمق ضمیر ایمان نیاورده بودندتا توجه به این  چون آنها غالباً-ولی در دوران خالفت امویان وعباسیان. نبود

و لذا اگر متوجه  1کردند که بیعت فقط براي حکومت استبنابراین تصورمی-نکته مهم تفاوت دوبیعت بکنند

                                                        
چنانچه خلفا بیعت می گرفتند و هـیچ   ،معموال در مورد حکومت است» بیعت « اصطالح  به کار بردن –و همچنین فعال  –در قدیم  1

در این بیعت در واقع بیعت کننده تعهد مـی کـرد کـه اطاعـت ورعایـت نظـم        .نوع بیعت دیگري را جز بیعت خودشان قبول نداشتند
کما اینکـه در یکـی از جنگهـا بعـد از      .می شدحکومت هم تضمین جان ومال وي را می نمود و متعهد آن  .قانون حکومت را بکند

این اشخاص خمس و زکات می دادند، .آنکه مسلمانان بعضی از والیات شام راگرفتند در آنجا بسیاري بیعت کردند ومسلمان شدند
جزیـه و  -ر دوبه هر جهت ما به ازا هـ . برخی دیگر نیز بر اعتقاد خود باقی مانده و ترك مسیحیت و یهودیت نگفتندوجزیه می دادند

کما اینکه بعدا که قشون روم مجددا آمد و آن نقاط را گرفت، مسلمانان مقاومت کردنـد، و سـپاه   ،حفظ جان ومال بود -دین شرعی
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  . افتادگیرند، جان آن بزرگواران درخطرمیشدند که ائمه ما بیعت میمی
  )ع(تداوم امر بیعت ایمانی در زمان ائمه اطهار

به محمدحنیفه ) ع(ذون به اخذ بیعت کرده بودند، از جمله حضرت سجاد أکسانی را ازجانب خودم) ع(ائمه
بودوآن  این امردرتمام دوران ائمه شیعه برقرار. عموي خوداختیارداده بودند که ازجانب ایشان بیعت بگیرد

  .گرفتندتوسط نمایندگانی بیعت می درخفا دانستند، غالباًیمانی را براي مؤمنان واجب میحضرات که بیعت ا
  ع شده، وهمانطورکه ازآیه بیعت زنانـتشری اسالم بینیم بیعت امري است که دررتیب میـن تـای به
آید دراین برمی »…ان اهللا اشتري «وازآیه سابق الذکر » …اذا جائک المؤمنات یبایعنک« ):12ممتحنه،( 

. جنگ جهاد و براي اندشود، نه چنانکه بعضی تصورکردهوخریدن جان ومال می دینی ها تعهدبه اموربیعت
آنهایی که به اسالم حتی درتاریخ(داشت  حکم بیعت ادامه تحریم شده بود، درحالی که زیراجهادبراي زنان

. ولی نسخ آن هیچگاه نیامده است) رفتندگبیعت اسالمی یا بیعت حکومتی می بیعت ایمانی توجه نداشتند،
  .حکم بیعت هم اکنون نیزبرقرار باشد بنابراین باید
 زمان امام در. گرفتندمی نمایندگانشان بیعت آن بزرگواران یا ، خود)ع(زمان ائمه که در شد گفته

بودند، مثال  امام با فقط این بود که واسطه ارتباط ظاهري شیعیان) نواب اربعه(دوازدهم خصوصیت وکالي اربعه
-نوشتند را میهایی که شیعیان میدانستند، عریضهچون محل اقامت حضرت به آنها گفته شده بود وآن را می

این چهارنفربه هیچ وجه نه خودشان  .کردندمی رسانند وجواب اخذکرده، به صاحبش ردگرفتندو به حضرت می
امراخذ بیعت دراین زمان ازطرف امام . گرفتندکه بیعت می نه درکتب نوشته شده است و بیعت بودند مدعی اخذ

  .برعهده شیخ جنید بغدادي بود
  چگونگی اخذ بیعت در دوران غیبت 

خود حضرت  2خفقان نسبت به شیعیان تشدیدشد) ع(شرح مطلب این است که پس اززمان حضرت رضا 
که  همچنین کسانی را بیعت بگیرد، و رضا به معروف کرخی که دربانشان بود اجازه دادند که از طرف ایشان

  .تعیین کند حضرت به جانشینی خود اطالع آن با اجازه و الیق دید
این اختیار را داشت  سري سقطی نیز. معروف کرخی، سري سقطی را تعیین کرد و به تصویب امام رساند

غیبت هم حضرت به او اجازه  از بعد. داشت که درزمان امام دوازدهم این اختیاررا بغدادي راتعیین کرد و اوجنید
و جانشینان جنید  لذا بیعت ایمانی نسخ نشد. جانشین تعیین کرد نیز او جانشین تعیین کند، و دادندکه براي خود

البته تمام سلسله و رشته اجازات را اصطالحا  .کنندکه اخذ بیعت می باشنددرواقع نماینده غیرمستقیم امام می
                                                                                                                                                                            

مالیـات  ،و حکومت آنچه را که بـه عنـوان خمـس و زکات   ،دوباره آن سرزمین ها را از رومیان پس گرفتند،اسالم لشکر کشی کرده
  .این همان بیعت به معناي حکومتی است.براي اینکه در حفظ جان ومالشان کوتاهی کرده بود .پس داد،ودشرعی و یا جزیه گرفته ب

داسـتان مفصـلی را در    ،براي درك شدت این اختناق در کتاب مفاتیح الجنان  آنجایی که ایام هفته را به نام ائمه هدي  می نامند- 2
/ مهـدي الهـی قمشـه اي    / مفـاتیح الجنـان   . / بـه انجـا مراجعـه کنیـد    .ده اسـت مالقات یکی از شیعیان با حضرت علی النقی نقـل کـر  

   96-95صص / 1342/تهران / انتشارات علمی 
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دانند، ولی نامندو سالسل مختلفی هم هستندکه خود رامنتسب به امام میصوف، میاالولیاء، سلسله ت سلسلة
خود را به امام  که سالسلی زیرا .گیرد بررسی قرار تحقیق و مورد باید - شیعیانما  نظر از –صحت این انتساب 

در  رسانندامام می معلوم نیست همه سالسلی که خود را به که ازآنجا .شان خللی است در رشته اجازه رسانندنمی
سالسل  که در شودرشته اجازه شان خللی نباشد، لذا کسی که این مقدمات ونظریه مزبورراقبول کرد موظف می

اش دانند بررسی وتحقیق کندتا دریابد که کدام سلسله اجازهها میرا دراین سلسله کسانی که خود مختلف و
  .ی را که احیانا اتصال به امام دارند مورد نظرقرار بدهدرسد، و آن سلسله یاسالسلبدون خدشه به امام می
  چگونگی اخذ بیعت

همان طوري که هم اکنون نیز . گرفترسم بیعت دراسالم چنان بوده که دست با دست بایدتماس می
روي دست  با پوششی بر درموردزنان نیز. دهنداي طرفین به یکدیگردست میرسم است ودرهربیعتی وهرمعامله

البته . سه دستان برقرار باشدمکه بطورغیرمسقیم مال گرفتندریق ظرف آبی یا با استفاده ازتسبیح بیعت میا ازطی
فرماید دست خداوند باالي دست می خداوندآنجا که .دربیعت ایمانی این تماس دودست به نحوخاصی بود

کنند درواقع باخدا بیعت بیعت می وت کسانی که با خطاب به پیغمبراست که »يداهللا فوق ايديهم«) 11/فتح(آنهاست
او بیعت  ه مستقیم باک-جسم ومادي نیستخداچون منتهی). 11/فتح(» الذين يبايعونك امنا يبابعون اهللا ان« : اندکرده
 خواهد بفرماید که دردوگیرد ودر واقع میبیعت می که پیغمبرو اوصیاء او باشند، توسط فرستاده خود، - شود

همین  »دست خدا باالي دست شماست«منظور از . آن دستهاست هم جزء رسد دست خداونددستی که به هم می
  .است

  اشتباه برخی از مستشرقان 
. زمان به صورت خاصی بود اسالم بیعت ایمانی درهمه ادیان الهی مرسوم بوده است، منتهی درهر قبل از

گفت که –آگاه بود ) ع(امات آتیه عیسیچون از مق -یحیی. یابد رفت که تعمید) ع( نزد یحیی) ع( مثالعیسی
چون مقتضی . تو باید مرا تعمید بدهی نه فعالً: جواب فرمود که در) ع(ولی عیسی. من باید به دست توتعمیدیابم

  .به ریاضت پرداخت وبه پیغمبري رسید)ع(یحیی بعد از تعمیدگرفتن برحسب دستور .زمان فعلی این است
دانندکه رافقط حکومتی می بیعت اله بیعت ایمانی معتقد نیستند،با شرحی که گذشت کسانی که به مس

نکته دیگر اینکه این که چون فهم لغت بیعت که در اصل به . عتباري قایل نیستندامنتفی است براي آن  چون فعالً
معناي خریدوفروش است به این مفهوم که تعهدي ایمانی است که انسان جان ومال خود رادر ازاي  بهشت به 

دارند ازاین  کند ازاین رو بعضی مترجمین  قرآن  ابابفروشد، برگوش مستشرقین واسالم شناسان سنگینی می داخ
 که عمدتا به معناي سوگند اندکه بیعت را به معناي مذکوربگیرندو آن را به کلمات دیگري ترجمه کرده

 در » Montet Edward« مونته یا ادوارد » Blachere Regis« بالشر مثالً .وفاداري یاتعهد به انجام کاري است
سوگند وفاداري  یعنی »Serment d’allegeance, jurer allegeance«آن را به  ترجمه قرآن به زبان فرانسه

 12آیه همانطورکه در. باشدحال آن که سوگند امري یک طرفه است ولی بیعت دوطرفه می و اندبرگردانده
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وقتی که زنان مؤمنه آمدند با / »یا ایها النبی اذاجائک المؤمنات یبایعنک«اید فرمسوره ممتحنه خطاب به پیامبرمی
پس با آنها بیعت کن و برایشان / » فبایعهن واستغفرلهن اهللا « : فرماید، درآخر آن می …توبیعت کنند

. رفه استطرف قبول هم دارد، ومثل سوگند نیست که یک ط»  بیعت « شود که ازاین آیه معلوم می. استغفارکن
آگاه به لطایف  ولی احیاناً ل اسالمی واردندئحتی کسانی که درمسا غفلت از معناي حقیقی بیعت باعث شده که

 که قرآن را به زبان فرانسه ترجمه کرده، نیزدچارهمین اشتباه بشوند،» پرفسور حمید اهللا « عرفانی نیستندمثل 
مرتکب همین  مترجمین انگلیسی قرآن نیز ظاهراً. بازگردانند سوگند وفاداري jurer  lidelite  به وکلمه بیعت را

از  pikthallجمه پیک تال درتر  To swear fealtyازتعبیر فارسی) arberry(چنانکه آربري  انداشتباه شده
swear allegiance  To  و باالخره درترجمه یوسف علیyusuf  ali  از تعبیرplight one ‘s fealty   استفاده

  .مه این تعابیرکما بیش به معناي سوگند وفاداري استهو شده
اگرچه این لغت به منزله تشریفات . 3اندرا معادل بیعت دانسته initiationدربعضی از کتب دیدم که لغت  اخیراً

اما با ) …مثل طاهربودن بدن، یا لباس طاهر داشتن و(نیز رعایت شود» بیعت « وآدابی است که ممکن است در 
مانند واژه  –بطورکلی شاید بتوان گفت که لغت بیعت . تفاوت دارد، و غیر ازآن است» بیعت « بااین حال 

  .  عین کلمه به کاربرده شود معادل التین ندارد، و باید  –والیت 

                                                        
  :دو تعریف از این واژه در لغتنامه الروس به دست داده شده است - 3

Inititation:  ceremonies par lesquelles on etait  admis a la  connais  sance de certains mysteres dans les religions  
anciennes et qui accompagnent  encore l’ admission  dans  differentes  societes  secretes:    L’action  de  donner  
a’ quelqu’un  la connaissance   de  choses qu’il  ignorait. / 528 ,  Nouveau  petit   Larousse  illustre’/  - 

اي از اسرارمخفی قبولی می یافت؛ و امروزه نیز  ر ادیان گذشته عبارت ازمراسمی بود که به سبب انجام آن فردبراي شناخت پارهد
  .انجام می گیرد» جوامع مخفی « عضویت در  به مراسمی اطالق می شود که همراه با قبولی

  .عطا می شود –اطالع است که نسبت به آن بی  –عملی است که به سبب آن معرفت چیزي به کسی  -
  . لغت تشرف می باشد، نه بیعت»  initiation« با توجه به معانی فوق بهترین معادل براي واژه 
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  …با درد کشان هر که 
  دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزي

عالوه برمساله اقتصاد  –شودان برشمرده میحمله مغول به ایر علل درجزء عوامل متعددي که براي توجیه
تجارتی تجارمغول بادربارخوارزمشاه و قطع راه ارتباطی آنان، وغیرازفساد اطرافیان خوارزمشاه و  وارتباط
رودخانهء جیحون را انتخاب  خود، که براي شستشوي لکه هاي ننگ(حرکات ترکان خاتون مادرشخصوصاً
اي از اهل معنی در این کشور ذي یک عامل معنوي را نیز فرقه–تاریخ خواندوسایرعوامل که باید در) !کرده بود

یید آن را أت تأسازان تاریخ درقبول آن تمجمج کنیم و جراند، که هرچند ما ظاهربینان وفلسفهدخل دانسته
ه چشم را علت حمله خانمانسوز زردپوستان گرب: ازآنجمله. اما به هرحال گفتگویی است که درافواه هست نیابیم،

  :اندجمعی چنین بازگفته 4.م 1220/ه  617درسال 
نجم الدین  اکتساب علوم، به خدمت شیخ از ، بعد)مولوي–پدرجالل الدین محمدبلخی(بهاء الدین محمد« 

و سلطان محمد خوارزمشاه  …نمودهکبري رسیده واز وي درجه تکمیل یافته و دربلخ به ارشاد طالبان اشتغال می
آن قدوه آفاق  به سعایت فخرالدین رازي واهل نفاق، اندیشناك از5مادري بهاء الدین محمد بود با آنکه جد –

گردیده، لهذا بهاءالدین محمد آزرده خاطر ازآن کشور بیرون آمد، و سوگند یاد نمود که تا سلطان محمدپادشاه 
درست مثل  6»…ان بوداین هم یکی ازاسباب انقراض دولت خوارزمی گویند …نیاید خراسان است، بدانجا

  .»وقتی به فرانسه بازخواهم گشت که حق به این کشور بازگشته باشد« ویکتورهوگوکه درتبعید گفت
ترکان خاتون رادرگاه وحضرت و ارکان دولت « به نوشته جوینی. عالوه براین، ترکان خاتون قدرت بسیارداشت

 بسیارخاندان قدیم را و. را واعیان وارکان اونافذمعهذا حکم او برسلطان وامو اقطاعات جدا بودي،  مواجب و و
چون ملکی یا ناحیتی مسلم شدي، صاحب آن ملک را برسبیل ارتهان به  و. گشت شد که منقلع واسطه او

تمامت را در شب به جیحون انداختی وغرض آن داشتی تا ملک پسرش بی زحمت اغیار، . خوارزم آوردندي
به واسطه امري که به دروغ اسناد به « و دراطراف کار اوبدانجا کشید که وگفتگ 7»وچشمه حکم بی غبار باشد 

                                                        
فسـق   ،مادر سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه ،این بدبخت ترکان« در حاشیه محمد منجم بر جهانگشاي جوینی آمده است که  -4

ترکـان را مجلـس انـس و طـرب در خفیـه      «خود جوینی هم گویـد کـه    و ،)200ص(ت گناه بریخ خون چندین بی و فجور داشت و
کـه بعضـی سـرداران پـس از آنکـه بـه کـام دل مـی          ،ندانم کجا دیده ام در کتـاب  ،و من خود) 2ج .جهانگشا 198ص ( »مرتب بود

ترکـان ملـک نسـاء    ) اولـغ (الـدین اوال   و الـدنیا عصمة ( باید اضافه کنم که مهر توقیع این خـانم  .رسیدند به جیحون افکنده می شدند
  ) 111ص /  5ج / تاریخ / ابن خلدون !( بوده است » العالمین

ظاهرا سلطان محمد خواب دیده بود که باید دختر خود را به یکی از اولیاء اهللا بدهدو اوحسین بن احمد خطیب پدر بهـاء الـدین    - 5
.  موجب آوارگی فرزنـدش شـد  ،هر چند همین ازدواج با بزرگان).ات می شوند از نمونه شاهزاده خانم هایی که نذر ساد(را برگزید 

  ) 115ص/ 3ج /  .حبیب السیر .رك(
  198ص .گفتار دوم.طرایق الحقایق - 6
  198ص  .2ج  .جهانگشاي جوینی- 7
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آن  به قتل شبی در غلوسکر! شیخ مجدالدین بغدادي کردند و او را به ترکان خاتون والده سلطان متهم داشتند
خررازي ف. هاي اعتقادي براثرتعصب فخرالدین رازي حاصل شده بودظاهرا این پراکندگی 8» فرمان داد بزرگوار

 ثیر او درأدرگذشته است، ولی شیوه اندیشه او درمخالفت با صوفیه و ت.) م1211مارس(هجري  606دراول شوال
  .خوارزم شده بوده است خوارزمشاه موجب مشکالت اجتماعی بزرگی در

 او با بعد و بود 10نجم الدین که یکی ازمریدان شیخ )خوارزمی البته( 9بغدادي مجدالدین شیخ مثالً
   .کشته شد - خوارزمشاه مادر یعنی ارتباط با –اي عجیببحبوحه همین اختالفات به بهانه در 11الف یافتاخت

به وعظ شیخ . گفت، ومادرسلطان محمد عورتی بود به غایت جمیلهشیخ مجدالدین درخوارزم وعظ می«
غایت مست  ن محمد بهمدعیان فرصت جستندتا شبی که سلطا. رفتآمد وگاهگاه به زیارت او میمجدالدین می

فرمود . سلطان رنجه شد. مجدالدین درآمده است بود، عرضه داشتندکه مادرتو، به مذهب امام ابوحنیفه، به نکاح
پس  …متغیرگشت . الدین رسید خبربه شیخ نجم …انداختند) البته مقصود جیحون است(که شیخ را دردجله 

ز سجده آورد وگفت ازحضرت عزت در خواستم تا به پس سرا. سر به سجده نهاد، وزمانی نیک درسجده بود
  .به غایت پشیمان شد. سلطان را از آن خبردادند. اجابت فرمود. ، ملک از سلطان محمد بازستاند خونبهاي فرزندم

ایستاد  آن نهاده، و سربرهنه کرده، کفن برسر و شمشیر و بیاورد زر پیاده به حضرت شیخ آمد، و طشتی پر
  :گفت و

                                                        
سـال  / یغمـا   .ریـاحی  در باب این روابط رجوع شود به مقاله دانشمند محترم آقاي دکتر محمد امین .80ص /  5ج/ روضۀ الصفا - 8

 17سـال  / تحت عنوان عشق مجد الدین بغدادي و همچنین به مقاله شاعر سخن سنج پژمان بختیاري در مجله یغما  31 -27ص /  12
  455ص / 
 616یا  607هجري در بغدادك خوارزم و متوفی به سال  544ولد سنه ـمت» دبن الفتح بغدادي خوارزمی ـابو سعید شرف بن موی« - ٩

و مرشد و مربی شیخ نجم  ،وي ارادتمند و تربیت شده شیخ نجم الدین کبري .»رساله سفر«احب ـري در رودخانه جیحون صهج
 )هیات تحریریه( .است» عشق عقل و«و رساله » مرصادالعباد«صاحب کتاب مشهور » نجم دایه « الدین رازي مشتهربه 

شیخ «و معروف به  »نجم کبري«و مشهور به » طامه الکبري « ملقب به  نجم الدین ابو الجناب احمدبن عمر خیوقی خوارزمی - ١٠
رساله فی ،االصول العشره: صاحب کتب متعدده مانند  .هجري به شهادت رسید 618که در اثناي حمله مغول در سال » ولی تراش

وي مرشد . سکینه الصالحین ،ب المریدینآدا ،هدایه الطالبین، لومه الالنم ،فواتح الجمال ،طوالع التنویر ،السلوك، رساله الطریق
 )هیات تحریریه ( .مجد الدین بغدادي و بسیاري دیگر از اکابر است

وشیخ  ،سکري به وي غالب شد گفت ما بیضه بط بودیم بر کنار دریا ،روزي شیخ مجد الدین باجمعی از درویشان نشسته بود« -  ١١
ما چون بچه بط بودیم در دریا رفتیم و شیخ بر کنار  .د تا از بیضه بیرون آمدیمبال تربیت بر سر ما فرود آور .نجم الدین مرغی بود

پاي  …شیخ مجد الدین شنید و ترسید .»در دریا میر «بر زبان ایشان گذشت که .شیخ نجم الدین به نورکرامت آن را دانست.بماند
ه وي نظر کرد و فرمود چون به طریق درویشان عذر شیخ ب .برهنه بیامد و طشتی پر آتش کرد وبر سر نهاد و در کفشگاه بایستاد

»    …شیخ مجد الدین در قدم شیخ افتاد  …سخن پریشان می خواهی ایمان ودین به سالمت بردي اما سرت برود و در دریا میري 
هل فساد چندي بعد طوفان فتنه هاي ا/ 426– 425ص / کتاب فروشی محمودي / نور الدین عبد الرحمن جامی / نفحات االنس 

 )هیات تحریریه.( حون انجامیدتا سر انجام به غرق شدن شیخ مجد الدین در جی .شدت یافت
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  :شیخ درجواب فرمود. کنید اینک شمشیر وسرو اگرقصاص می. بایداینک زریاگردیت م -
در سرشما  وسرتو برود وسرخلق، و ما نیز. دیت او ازجمله ملک توست. کان ذلک فی الکتاب مسطورا -

چنانکه . انددرجیحون انداخته. م 1210دسامبر18/ هـ 607مجدالدین را درسلخ جمادي االخري  12.شویم
در جنگ  .م1221ژوئیه3/ هـ 618دهم جمادي االولی  الدین کبري درفتنه مغول در ایم نجمجاي دیگرگفته

  13.تن به تن با مغول کشته شد

نیزکه درمکتب مجدالدین کبري بود و با  -معروف به نجم دایه –نجم الدین رازي صاحب مرصادالعباد
. مغول ناچارشد از خراسان مهاجرت کندگیراگیرحمله  این قضایا در در 14داشت نشر و مجدالدین بغدادي حشر

او به ارومیه رفت ودر اربیل و قیصریه و ارزنجان وبغداد . و بازگویا فخررازي دراین پراکندگی او اثر داشته است
واقع خوشبختی او این بود که سقوط بغداد وهجوم  و در 15،در بغداد درگذشت. م 1256/ هـ 654بود، تا درسال
مردم خوارزم «و . یعنی دوسال قبل از سقوط بغداد به دست هالکو، نجم الدین وفات کرد. ندید ثانویه مغول را

دیده بودند روزي را که سیصد هزار سوار جرار مالزم رکاب خوارزمشاه بودند، و وقتی شیخ شهاب الدین 
لک اشتباه خوارزمشاه یافت، چون به خرگاه ف ازجانب خلیفه الناصرلدین اهللا عنوان سفارت درگاه 16سهروردي

وپادشاه . شیخ به طریق سنت سالم کرد. هاي بی تکلف پوشیدهدرآمد، خوارزمشاه را دید برنهالی نشسته ، جامه
                                                        

بهتـرین مقالـه در    .این مطلب را جامی در نفحات االنس آورده  و آقاي دکتر ریاحی در مقدمه  مرصـاد العبـاد  نقـل کـرده انـد      - 12
  .چـاپ بنگـاه  ترجمـه و نشـر کتـاب     ( حی بـر مرصـاد العبـاد نوشـته     اوضاع صوفیه درآن روزگار همان مقدمه اي است که دکتر ریا

1352(  
و گفت زود برخیزید و به بالد خود روید که  …-بودند  60و زیادت بر  -اصحاب خود را جمع کرد) نجم الدین کبري( شیخ« - 13

چه شود کـه حضـرت شـیخ    بعضی از اصحاب گفتند  …آتشی از جانب مشرق بر افروخت که تا نزدیک به مغرب خوا هد سوخت 
اصـحاب التمـاس    .دعا دفع آن نتواند کـرد  .دعایی کند شاید که این از بالد مسلمانان مندفع شود ؟  فرمود که این قضایی است مبرم

فرمودند مـن اینجـا شـهید خـواهم      …حضرت شیخ نیز با اصحاب موافقت کنند تا در مالزمت ایشان به خراسان شویم …کردند که 
  )هیات تحریریه( 423ص / النس نفحات ا» .شد

ك نفحات  .ر.الدین بغدادي واو مرید شیخ نجم الدین کبري بود دجممرید شیخ » نجم دایه « شیخ نجم الدین رازي معروف به - 14
هیـات  (بـه نقـل از روضـۀ الصـفا      /  66ص  .حـاج میـرزا زیـن العابـدین شـیروانی     / چاپ سـنگی  / بستان السیاحه  ،424ص / االنس 
  ) هتحریری

 .31مقدمه دکترریاحی بر مرصاد العبادص   - ١٥
بنیانگذار طریقه سهروردیه و مرشد ) هجري 632 – 539( شیخ شهاب الدین ابو حفص عمربن محمدبن عبداهللا بکري سهروردي - ١٦

و کشف  رشف النصایح االیمانیه ،رساله الطیر ،رساله فی السلوك ،و مربی سعدي شیرازي و صاحب کتابهاي عوارف المعارف
-549(» شیخ اشراق « وي غیر از شیخ شهاب الدین ابو الفتوح یحیی بن حبش بن امیرك سهروردي مشهور به  …الفضایح الیونانیه 

یعنی آهک و زرنیخ در کیسه کرده  .شهید شد) کرد ایرانی واشعري مذهب( است که احتماال به امر صالح الدین ایوبی) 587
یزدان  ،صفیر سیمرغ ،لغتنامه موران، آواز پر جبرئیل ،رساله عقل سرخ: از او آثار مهمی مانند .جلوي دهان او بستند تا خفه شد

منطق  ،المشارع و المطارحات ،ترجمه رساله الطیر ابن سینا ،يهبقصة الغربة الغر ،الهیاکل النوریه ،پرتو نامه، لوامع االنوار ،شناخت
 .)هیات تحریریه ( .حکمت اشراق است« اب از مهمترین تالیفات او کت .بجاست …التلویحات 
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اما شنیدند » و شیخ همچنان برپاي ایستاد وبه عربی خطبه خواند. ازغایت نخوت جواب داد، و نگفت که بنشین
مالزمان موکب خوارزمشاهی هرچه « زمان مرگ اوروزي هم این خبر را که همین شاه درجزیره آبسکون، در 

   18.الجرم به همان جامه که دربر داشت دفنش کردند 17»جهد کردندکفن نیافتند
ها دراین فاجعه عظماي تاریخی موثربودکه نفرین بهاءالدین ونجم الدین حد توانم بگویم تاچهبنده نمی

ر ضمن مرورتاریخ کرمان به دو واقعه مشابه این ، اما د».…آمدندو کشتند وسوختند ورفتند« موجب شدقومی 
دو واقعه، مردم ساده دل  ام که یکی قبل ازحمله مغول ویکی بعد از آن بوده است و درهرپیش آمد برخورده

اي را بایک علت معنوي توجیه وهرمساله دانستند،که هرپیش آمدي را با یک عامل معنوي وابسته می –کرمان
اي را اقعه هم آزردگی خاطریکی ازمردان حق را دخیل دانسته واثر نفس و آه دل شکستهاین دو و در –کنندمی

  :  کنماند واکنون آن را بازگومیدرمطواي آن دیده
دراواخرحکومت سلجوقیان کرمان عواملی پدیدآمدکه منجر به ضعف آنان و نفرت مردم از دستگاه 

چنان شد که به و ز هر راه به ظلم وتعدي دست برآوردند حکومت آنان گردید، چه امیران و سرداران سلجوقی ا
و زلت قدم را به  20در این مدت به کرمان به رسم تادیب به چوب وحبس وقالع، درباقی نهادند« 19:قول افضل

 ... دادندزمام امور به دست نا اهالن می. …کمترجرمی مسلمانی راهالك کردند اراقت دم مقابل داشتند، و به
یافت تمناي اتابکی و خیال هر ترکی قبایی نو می ؛جهانداري از دست ملوك بیرون شد ترتیب اسباب

گشت وایشان ترمیو عرصه والیت تنگ …شدو ازآن، وهن ملک وضعف کارزیادت می …کردمی21دادبگی
  .»داشتندوتکالیف معذب می 22را به قسم

که قرعه  کرد و مثل اینربی فراهم میاین عوامل، زمینه رابراي یک هجوم خطرناك از قبایل شمالی یا غ
  :بودند وتفصیل آن این است »غز«فال به نام قبایل شمالی زده شده بود، و آن طایفه سرگردان 

سبع و اربعین و خمسمایه  هپس درشهور سن 23.درایام سلطان سنجر، طوایف غزدرماوراءالنهربرآشفتند
 24»!أ فنی اهللا  باقیهم«. حدود کرمان افتادند وبعد ازآن بهخروج کردند وبه سوي خراسان افتادند ) م1152/ه 547(

                                                        
 .653ص . 2ج  .حبیب السیر - ١٧
 .41 .ص .رو ضۀ الصفا - ١٨
  . 19ص  –عفد العلی  - 19
  .موقوف کردن و دست بازداشتن است= در باقی نهادند  - 20
  رئیس عدالتخانه = دادبگ - 21
  مالیات = قسم - 22
گفتـه مـی شـد  و    » اجـق  « دسته اي که بـه آنـا ن   « : ر دو دست تقسیم می شدند غزها از طوایف ترك بودند و به گفته ابن اثیر ب- 23

نامیده می شدند و امیر آنان قرغوت بن عبد الحمید بود مسکن غـزان در  » برق « سردار آنان  طوطی بن دادبک بود و دسته دیگر که 
   38ص /  11ج / ابن االثیر/ ل الکام»  …ر هر دو جانب از جیحون  چاچ ب .جند بوده است ،اصل تاراب و بحیره

  72ص / مصحح دکتر محمد امین ریاحی / جهان نامه - 24
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  :به قول سعدي. علت طغیان آنان نیزفشاري بود ازطرف گماشتگان سنجر برآنان وارد آمده بود
  همانا که چون گربه عاجز شود                برآرد به چنگال چشم پلنگ

رع کنان پیش آمدندو زنهارخواستند، و درپیش داشتندوتض زنان واطفال خودرا…غزان«:گویدراوندي
برایشان رحمت آمد، عنان باز خواست  را) سنجر(سلطان .کردند که بدهندازهرخانه هفت من نقره قبول می

هیچ مصلحت  بازگشتن: وگفتند یرنقش و عمرعجمی، عنان سلطان بگرفتند و) اي ابه(امیرمؤید بزرگ  .گردانید
 مویدبد بود، سلطان بازگردد، وبیشتر لشکررا با نگذاشت که موید25)درزمان رابنازم عین الدوله وامیربها(» نیست

 شدند، جان را وحفظ خان ومان را مصاف تهاون کردند، وچون غزان از رحمت پادشاه نومید در
و سلطان  وغزان براثر براندند، بکوشیدندویک لحظه روزگارنشدتالشکرسلطان شکسته شد وهزیمت برآن افتاد،

اورا به دارالملک مروآوردند وحاشیه وخدمتکاران ازخودترتیب  گرفتندوحشمت برداشتندوادرمیانر
  .26ملک تباه شد کردند وبدان فسادموید،کردندوهرهفته تغییروتبدیل می

خان در خراسان اما طولی نکشید که سلطان شاه برادر تکش. بدین طریق این طایفه درخراسان جا گرفتند
اي فرارفتندوچون اطالع حاصل کردند که کرمان وهریک ازگوشه.) م 1179/ه 575(نیزآنان را تارومار کرد

سواري «طالیه این قوم . از بیابان طبس به کرمان آمدند –به صورت کوچ  –آشفته و درهم است، قومی از آنان 
خرابی کردند  سه روز درکوبنان. با بنه وزن وفرزند، اما همه محروب ومسکوب وبرهنه وغارتیده پنج هزار بودند

ده هزارغز به د بقیه آنان نیزکم کم فرا رسیدند، زیرا درواقع حدو 27»وچون برحصاردست نیافتند به زرند آمدند
بین غز ودیوانیان کرمان در گرفت، شکست نصیب سپاه  575درجنگی که در . طرف کرمان حرکت کرده بود

اي و اي نالهاي و ازهرخانهاي نوحه، از هر محلهسیرافتاد آتش محنت و دود وحشت دربرد« شدو بالنتیجه کرمان
طاقتی به سینه رسیده بود به لب نفس مملکت کرمان که از ضعف و بی. اي برآمداي فریاد بی توشهازهرگوشه

وامداد که ازاقطارمتواصل بودمنقطع گردیدومخایل قحط  و مسالک قوافل به سبب اضطراب بسته شد، رسید،

                                                        
گویا وقتی مظفرالدین شاه به امیر بهادر گفته بود این حرفی که مردم در باب مشروطه می زنند آن قدر ها هم بـی ادبانـه نیسـت،    - 25

  : امیر بهادر جواب داده بود
مـین حکایـت در دفتـر    هنظیـر  { !ش را بفرمایند در حضور قبله عالم شکمم را پاره خواهم کرد اگر قبله عالم یکبار دیگر این فرمای

موسی علیه السالم به فرعون وعده دادکه درصورت قبـول  هنگامی که وارد شده است که ) چاپ میرخانی– 392ص (چهارم مثنوي 
اما وقتی نظـر خـود رابـا وزیرخـویش هامـان در میـان        فرعون این مطلب را پذیرفت، کردن او چهار کرامت در حق او خواهد نمود،

  !گذاشت او کالهش را به زمین زد و گفت اول مرا بکش بعد قبول وعده موسی نما 
  ا نبیند این مذلت چشم من ـت    اول مرا گردن بزن ! روا ـسخ

  ی دالنمان دلخراش ما شوند  ـب   بندگانمان خواجه تاش ما شوند
  }   )هیات تحریریه ( مباد        صاحبنینچ شه را اینهیچ    د ن فرعون را داد اوبه باـخرم

  180ص / راوندي / الصدور  حةرا - 26
  129و  127ص / تصحیح نگارنده / سلجوقیان و غز در کرمان  - 27
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  28»روي نمود
  ٭٭٭

. آنجا قریب صدهزارتن را به انواع شکنجه و عذاب هالك کردند در روي به جیرفت نهادند و غزها
براثراین حوادث، و احتماال بخل آسمان . تورانشاه سلجوقی هرچه از فارس و یزد کمک خواست بی نتیجه ماند

بایدتوضیح داده  .هاللی در کرمان پیش آمد 576هاي تاریخ یعنی قحطیترین قحطییکی ازعجیب. و خشکسالی
-نمی سانتیمترتجاوز 12که میزان متوسط آن از(شود که سرزمین کرمان اصوالبه علت کمبود بارندگی در سال 

حاصل  هایی که بتواندسرزمین هلیل رود، جیرفت و حدود سرزمینی خشک وکم حاصل است وجز در) کند
ها به علت آشفتگی اوضاع و در این سال .تدر واقع جیرفت انبارگندم کرمان اس و وجود ندارد فراوانی بدهد

این ناحیه از والیت به آتش کشیده شده بود، راهها نیزبسته بود  تن مردم گرمسیر، طبعاً قتل صد هزار هجوم غز و
فصل قحط وغال  )576(خراجی 569بالنتیجه فصل بهار سال . و سیستان نرسید) طبس(وگندمی ازفارس وخراسان

شود وبه اصطالح محلی بهار درکرمان همیشه انبارها خالی می چه اصوال فصل. کرمان شد میر ومرگ و
چون بهار «: جهت به قول صاحب تاریخ سالجقهآید، بدینپدید می» گرسنگی زیرخرمن« و »گرسنگی زیربافه«

اي مطعومات چنان خالی که دانه خراجی درآمد، در کرمان قحطی مفرط ظاهر شد، و سفره وجود از 569 سنه
کردند و قوت هستی وطعام خوش درگواشیر، چندگاهی استه خرما بود که آن را آرد می. اي نماندهیچ خانه رد

هاي کهنه ودلوهاي پوسیده و دبه 29رسید، گرسنگان، نطعهاي چون هسته نیز به آخر! مردندخورند و میمی
گرسنگان ایشان را به مذبح شدند که چند کودك در شهرگم می روز خوردند و هرسوختند و میدریده می
ودرشوارع  !و درشهر وحومه یک گربه نماند !بردند وچند کس فرزند خویش طعمه ساخت وبخوردهالك می

خورد واگرآدمی غالب آمد آدمی را میسگان و گرسنگان در کشتی بودند، اگرسگ غالب می–روز و شب  –
دند، چندان زرینه و سیمینه را ثواب فاخره در بهاي آورواگر از جانبی چند منی غله در شهرمی .آمد سگ رامی

، اگر درشهر. شدیک من غله به دیناري نقره قرض میسرنمی. توانستند فروختدادند که آن را نمیآن عرض می
-کرد و روز میبهاي غله بر این نسق صرف می کسی را پس ازتاراج متواترو غارات متوالی چیزي مانده بود، در

اکم مردگان در محالت، زندگان را مجال گذرنماندو کس را پرواي مرده وتجهیز وتکفین گذاشت، واز تر
   30»نبود

هفت سال چنان قحطی «: هاي متوالی کرمان هست وگویدهان آرا هم صحبت ازاین قحط سالیجدر
وافضل درعقدالعلی » ... آمد همچنینشدکه آدمی چون برسگ ظفریافتی او را بخوردي واگرسگ غالب می

درچنین  قحط سال و تنگی و . »!خورد وآدمی سگسگ آدمی می«یزگفته است که کرمان والیتی شده بود که ن
و بروالیت نسا  …اگر مزروعی دید برقاعده، بخورد و روي به جانب بم نهاد« بینوایی حشم غزدراطراف بردسیر

                                                        
28 -1181  
  سفره چرمین –نطع  - 29
  131ص / سلجوقیان و غز در کرمان  - 30
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شدند  زیر طشت آتش گرفتار نرماشیرهجوم آوردند وصدهزارآدمی درپنجه شکنجه ونکال ایشان افتاد ودر و
به ) م1180=(خراجی 569ودر زمستان سنهء  …نام نهاده بودند 31»قاوودغزي« کردند وآن راوخاکستر درگلو می

دستگاه رهبري حکومت سلجوقی به کلی از هم پاشیده . گذشت سه سال به تنگی وننگی» جیرفت بازگشتند
از بزرگان شهرکه از خراسان نتوانسته بود کمکی اتابک محمد، . بودو مویدالدین ریحان درگذشته بود

غالمان درباري تورانشاه . مماشات کرد یعنی درمیان آنان رفت وبا آنان. بساخت غز بگیردناچاربازگشت وبا
هاي آنان را چون تورانشاه نتوانست خواسته. حساب زدندهاي بیدست تجاوز وتعدي وهمچنین خواهش

علی . م1183/ه 579سال و در تابستان ظافرمحمدامیرك دست به شورش زدندالدین برآورد، به رهبري رفیع
و - رخصت و استجازه درسراي حرم آمدباچندسرهنگ وبطال درحجره ملک شدوبی« الصباح، ظافرمحمد

ظافر، حجاب حرمت برداشت و برقع حیا از رو برگرفت و آن مسکین  –تورانشاه خود به علت نقرس مبتال بود 
  » .پاره کرد ومحمد شاه بن بهرامشاه را از قلعه به زیر آورد وبرجاي او بنشاند رنجور را پاره

او که براي خود حقی بزرگ درتغییر سلطنت  و .در دلهاي مردم افتاد» امیرنشان « رعب ووحشت این امیر
همین هاي ظافربه نقشه .»نیم مردهء ظالم مکارغداررا برداشتم« :گفتبسیارمغرور شده وعلنا می دیدمی

حکومت  به دست آوردن نیابت سلطنت و شاید اونقشه بستگی به خاندان سلطنت واحتماالً. شدمختصرختم نمی
و به  را به ازدواج درآورد –شاه سلجوقی محمد یعنی مادر –افتاد که ملکه  بدین جهت به فکر. مستقل داشت

) محمدشاه(وي . اش را بخواست، والدهچون محمدشاه را از قلعه آورده برتخت نشاند«قول عبدالغفارقزوینی 
عالءالدین سلیمان بردروازه « : یا به قول صاحب تاریخ سالجقه32»ازآن غیرت کرده، رفیع الدین راپاره پاره کرد

اي بر پشت ظافر زد که سنان جان ستانش از زیر پستان ظافر بیرون آمد، ودیگریاران مدد کرده ، او را ماهان، نیزه
  33.»پاره پاره کردند

 خلع محمدشاه و برنشاندن مبارکشاه گمنام هم هیچکدام دردي را دوا نکردتا کار به مهاجرت هر دو
 الحـسول بیـگذشت وغه نمیـدرغـاد بی بـرق آن بـالک طـدرمس« تی شدکهـان والیـرمـا کـام. دـکشی

  34».نمیرفت
وخري داشت به حیلت انوري هرکه پایی  به قول و ممالک مجاورمهاجرت کردند به اغلب مردم

  . بگریخت
مشتی رعیت بیچاره که ازبی درمانی ونا امنی راه وعدم کرایه در مضایق اضطرار مانده بودند، همه روز « 

                                                        
تخم ودانه  مثل تخم کاهو و قهوه و نخـود وجـوو موردانـه بـه عنـوان ناشـتا خورنـد        کوفته اي است که از چهل :قاوت و قاووت - 31

تـه را قوتـو   فدر کرمان اینگونـه کو !خاکستر داغی را که غزها به گلوهایشان می ریختند قاووت غزي گفته بودند  ،وکرمانیان با ذوق
  .   شد وجه مشابهتی جسته بوده استگویندو به همین دلیل ذوق مردم میان قوتو و قاووت غزي که خاکستر داغ با

  نسخه خطی .جهان آرا - 32
  143ص /  .سلجوقیان و غز در کرمان - 33
  25ص /  .عقد العلی - 34
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 درشکنجه مطالبت بودند، وهمه شب بر دریچه پاسبانی، ملکی بی جمال و دیوانی بی منال و رعیتی بی مال، همه
اگر کسی به حالت «35…»بردنداحتیال برانتظارفرج روزي به شب می زدند وبه تحمل ودرتاریکی فتنه مشت می

وورثه را با مرده ! مردسلطان وموکل دیوان بر بالین او بود تا جان از طرفی برند ومال از طرفی ،رسیدنزع می
بم  انی و همچنین حاکمندرچنین موقعیتی، مردي ازاهالی کوهستان به نام مجاهدالدین کوهب 36»وگریه بازگذارند

اي ندیدندجز این که ازامیرآنان که درآن دفع مضرت غز را چاره –علی، که خود ازعیاران خراسان بود سابق –
یعنی از ملک دینارغز، دعوت کنند تا او به کرمان بیاید وحشم نا فرمان وعاصی غز  وقت سرگردان والیات بود،

 «وامیرمجاهد » سنگ را باسنگ بشکنند «ف خواستند ا زیرفرمان گیرد و از خرابی باز دارد و به قول معرورودزد 
  .»بود درمقام ملک دیناربه گرگان، قاصد دوکرت به خدمت اوفرستاده 

به  37یزربود که سپاهیان ملک دینار ازطریق دیه ا .م1185دستامبر 22/ه 581 بیست ودوم رمضان سنه
و اصوال مانند مدت  –د رقاو ان وعهدابتداي حکومت ملک دینار، مثل ابتداي حکومت سلجوقی. کوبنان رسید

امراي سلجوقی مثل محمدشاه و مبارکشاه همه . با آرامش وعدالتی نسبی توام بود –حکومت هرسلسله ایرانی
از همه این خاندان پر عرض و طول یعنی  ازکرما ن مهاجرت کرده وبه دربار فارس و غور پناهنده شده بودند و

یعنی خاتون کرمانی ! ردبک هم فقط یک مردمانده بود که آن هم زن بود ازخاندان سلجوقی و جانشینان قاو
چنان که رضا شاه گفته بود درباره خاندان قاجاریه که فقط یک مرد در این (دخترملک طغرل و عمه محمد شاه 

  !) خاندان هست و آن هم خانم فخرالدوله است
 بود، نهاده ها را درنیشابورآمده ومادربچهملک دینارهم که ازگرد بیابان سوزان کوبنان تشنه وخسته در

   38»درآورد او راخطبه فرمودو درحکم خود« عرب دوغ ندیده به مجرد ورود به کاخ سلجوقی  همچون
مثل همه مستبدان و دیکتاتورهاي و  - ملک دینارپس ازچندسال که جاي پاي خود را مستحکم کرد

که  اول کارش این بود –بردارند را» چوب بست«ین است کههمچون بنایان که پس ازاتمام بنا نخستین کارشان ا
آن گاه به نواحی . ازمیان برداشت –هرچندخودشان او را دعوت کرده بودند –انی را ناوالد مجاهد کوهب

» به جیرفت رسید) م1190شوال / ه 586- ظ(درماه آذر چون نام زرخراجی واسب تازي شنید،«. گرمسیرپرداخت
اند که اگرمن درستی و از قول اوگفته! ر، برمادر وفرزندخویش رحمت نکرديملک دیناردر باب ز« و

وسپس قصدقلعه منوجان کرده، قلعه آن به  39»زردرپیشانی پسرخویش بینم، پیشانی اوبشکافم و زربیرون آرم
وآنچه بسوخت  …رسوایی تمام بگشاد، و فتحی مشتمل برقتل واحراق و شکنجه وارهاق دم اعادي روي نمود

                                                        
   143 ،134ص / .سلجوقیان و غز در کرمان- 35
   26ص /  .عقدالعلی - 36
   .استاریز،دهی است در شمال مرزیگان از توابع شمالی بافق یزد که در مغرب پور وار واقع - 37
  158ص /  .سلجوقیان و غز در کرمان- 38
  5ص /  .المضاف الی بدایع االزمان- 39
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بطون » پادشاهی بودحیول « از این روز دیگر ملک دینار که   41»خود قیاس ندارد وانواع عقاقیر، 40یل و بقمازن
ناصح الدین وزیر را مغضوب ساخت موجباتی فراهم : خود را آشکارکرد وضبط ومصادره اموال مردم پرداخت

حیات در هزیمت « دربم منصرف شدومدتها آباد وآسوده داشت از اقامت  بم که آنجا را تا سابقعلی شحنه آورد
اوالد مجاهد  .»و رخت و قوم خویش برداشت و روي به سیستان نهاد را بهتر از مرگ برسرغنیمت دانست،

ترك  بکشت، و برادرش ناصرالدین،» اجوانی میوه دلها بود و روشنی دیده« الدین را که  تاج کوبنانی، خصوصاً
  .میر هرموز را هم مصادره کرددیار کرد و به خراسان رفت، وباالخره ا

کار شرب مدام پیش «ترساخت، فرخشاه جانشین اواوضاع را آشفته) م1196/ه 592(مرگ ملک دینار در
، به )بود( وپنجه تبذیربگشاد، و آن مالها که ملک دینار، دینار دینار، به صدهزار خون جگرجمع کرده گرفت،

زنوقان که هفت فرسخی  م پناه برد و لشکریان خوارزمشاه راتاتا باالخره به جانب خوارز» داداهل ونااهل می
  .فرسخی نایبنداست آورد 14دهوك و
اي را نیافت که حله هیچ زنده .جانب ابقاء ننمود برهیچ« لشکرغز که بی سر وسردارمانده بود دیگراما

د، حکام فارس و دربارخوارزم که از آشفتگی کرمان آگاهی یافت، دندان طمع تیزکر» .حیات اوخلع نکرد
در این بین جالل الوزراء . ملوك ایگ نیز موقعیت را مناسب دیدند و هرکدام به فکرتسلط براین سرزمین افتادند

ودرآن وقت کاربراهل کرمان  «: و شهر را محاصره کرد)م1199/ه 595(ازطرف خراسان روي به کرمان آورد
د، و لشکري بدان انبوهی، وهیچ وجه تعیش وعلوفه کردنتنگ شده بود، اکثرخالیق به حشیش صحرا زندگی می

الدین  امیر قطب الدین مبارز وامیرنظام« دو سال بعد ... »چه غز والیت را تاراج کرده بود. موجود نه
 600در سنه …باده هزارسوار وپیاده ازایگ برآمده و به راه جیرفت عزیمت نمودند) ملوك شبانکاره(محمود
  : هاللی

قلم  …ندانستند تدبیرصایبترازقسمت والیت هیچ)نظام الدین(اصحاب دیوان . ن هیچ نماندخزانه دیوا در« 
ند تا به دورعیت سوخته بیچاره را به دست شبانکاره باز دا. ستم روان کردند وآسیاي بالءو دور جورگردان

ت خراجی و برمواشی والی …زدند میگناه کرد صدچوب بررعایاي مسلمان بیهریک دینارکه استخراج می
و دراین  ...خواص وعوام و محترفه وغیرهم بدین محنت درماندند ...نهادند، و ازجهودان وگبران جزیتی بستند

این سخت گیري نیز به  42»دادرا به چوب باز می گریخت، و زن وفرزندمیان هرکس که زوربازویی داشت می
ها را بشکستند وزعما و بازاریان واهل دروازه و وعوام غلبه کردند وگردسراي فروگرفتند« انقالبی تازه منجر شد

و چون روزآمد، شبانکاره را، یا کشته بودندویا  …ربض به شهرآمدند وشب را درطعن وضرب به روز آوردند
راج فنا شد وبه دست عوام افتاد، و نظام ابر باد ت) نظام الدین( و جمله سراي وخزینه او …در قبض درآورده

                                                        
  برگ گیاهی است که خرید وفروش می شد و براي رنگ بکار می رفت از نوع نیل = بقم  - 40
  177ص / .سلجوقیان و غز در کرمان - 41
  207ص / .سلجوقین وغز در کرمان- 42
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   43».ید کردندالدین و پسران را مق
 مدت شش ماه و هشت روز،« ولی البته از ترس انتقام برادرش نظام الدین را درچاه قلعه زندانی ساختند،

اي به کرمان درهمین احوال ازطرف اتابک سعد زنگی نیز نماینده 44».اي سر به بالش استراحت ننهادهیچ آفریده
وهم ) م1207/ه 604(ین عباس نامی به نیابت آمدپشت سرش فخرالد. آمدو اوعمادالدین محمدبن زیدان بود

اوبود که مثل زمان ساسانیان، براي این که رعیت را آزاردهد، از بازدید محصول و برآورد مالیات، برخاست 
  .کرد وهیچ کس هم جرأت برداشت حاصل رانداشتامالك کوتاهی می

  الدینسامان ، خواجه قوام اوضاع چنین بود تا ازطرف خوارزم، قصدتسخیرکرمان مسجل شدوازآن 
و همین  45عازم کرمان گشت) م1214/ه 611(زوزنی را نامزدحکومت کرمان ساختند، واو درحدود سال 

این مخالفت او وتبعید علماء براي  ظاهراً. نشوند الدین بود که دستورداده بودعلماء وروحانیون به شهرواردقوام
مجموع را درآب شست ورقبات را درحوزه دیوان . ا را پیش اوبردندهتمام وقفنامه«است که گفته بود این بوده

  .46»گرفت
البته رفتاراین حاکم موقوفه شور، والبته بهتربگویم موقوفه خور، موجب عصبانیت علماء بوده است و 

اند که اومجبورشده است دستوردهد بیشترعلماء ازشهرخارج وتبعید ومحترمانه زیر اقداماتی کرده ظاهراً
   .رفته شوندنظرگ

وپسرش صدرالدین براي معالجه پدر به  بیمارشد دراین میان یکی ازعلماء، یعنی تاج الدین ابوالخطاب،
روز فروردین  واین واقعه روزچهارشنبه بود، الدین او را دستگیرکرده وفرمان داد لبانش را بدوزند،قوام« شهرآمد

  47).م1215اکتبر/ اللی؟ه 611خراجی برابر 605- (ماه آبان  سنه خمس و ستمایه
ناحیتی که حدود نصف کشور فرانسه (چنین بوداوضاع اجتماعی وسیاسی واقتصادي سرزمین کرمان 

 …)حکومت براق حاجب= م1222/ه 629قاورد تا = م1048/ ه 440(درمدت یکصد وهشتاد سال  )وسعت دارد
که  -بض بردسیرو سرایهاي دشتمنازل ر« ها که به قول افضل سرزمینی صاحب قصرها وکاخ–و سرزمین ما 

پس از این همه آفات و این همه قحط و غال وجنگ ولشکرکشی،  -»یک شبر از آن به یک مثقال تبرخریدندي 

                                                        
چاپ دوم به تفضـیل شناسـایی و معرفـی     ،را که تا کنون ناشناخته بود بنده در گنجعلیخانمؤلف این کتاب .209ص .همان منبع - 43

  .ام کرده
وبعـدها او را آزاد   ،از عجایب تاریخ کرمان است که دیگري را به جاي نظام الدین کشتند تا وا نمود کنند که کشته شـده اسـت  - 44

  .است به این واقعه اشاره شده» اقلیم پارس « در مقاله . کردند
  120ص / 12ج / ابن االثیر / .الکامل- 45
  134ورق / .نسخه ملک/  .حافظ ابرو/  .جغرافی- 46
شاید این نخستین لب . ولی خوشبختانه حاکم ازدوختن منصرف شد وتنها ریشش را تراشید. 51ص /المضاف الی بدایع االزمان  -3

  .قبل ازلب دوختن فرخی یزدي. دوزي تاریخ باشد
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   48»کردگریخت وجغد از وحشت آن اطالل پرهیزمیها میبوم از بیم وحدت از آن خراب« چنان شد که
این همه خرابی کرمان نتیجه آزارخاطر و « ودند کهها عقیده پیدا کرده ببدبختیاین مردم کرمان بعد از

وصاحب تاریخ سالجقه » ارسالن ازکرمان بود درعهدملک –رحمۀ اهللا–رنجیده رفتن قدوةاالولیاء شیخ محمد
خراسان شدند و  گویند که بهرام شاه و مویدالدین ریحان مریدشیخ بودند، چون هردو به« : کندروایت می

 )محمداست مقصود شیخ( مرد که این ارسالن شاه کردند مان آمد، بدگویان تقریرکر بم باز ارسالن شاه از
  !دوست بهرام شاه و موید الدین ریحان است وچندین هزارمرید دارد، بودن او درکرمان خطراست

  ...ملک از تو رنجیده است: پس کسی پیش شیخ آمد وگفت
روي  و از !عمرکفش مردي راست نهاده باشدما ازکسی ترسیم که درهمه . ما ازترکان نترسیم: گفت شیخ

چنان که درپاي مناره شاهیگان، گرگ بچه  .ما کرمان راپشت پاي زدیم«: خشم برخاسته ازکرمان برفت وگفت
شیخ مبارك ! گرگ درپاي مناره شاهیگان بچه کرد بیرون گواشیربه نوعی خراب شد که. وچنان بود» …کند

دکه هیچ کس زهره نداشت که تنها به شاهیگان بگذشتی، ازترس گوی.. .گازرکه مردي صالح ومشهوربود
  .گرگ مردمخوار

        49»هیچ قومی را خدا رسوا نکرد      تا دل مرد خدا نامد درد«  
یعنی  سالها بعد،. این بودتصورمردم کرمان درباره هجوم غز وشبانکاره وملک زوزن درهشت قرن پیش

آن گفتگو خواهیم  که از ین اعتقادي براي مردم کرمان پیش آمدیک قرن ونیم پیش ازروزگارما هم، بازچن
اي اما پیش ازآن که به این قسمت بپردازیم طرداللباب  اشاره به واقعه. کردوآن مربوط به دوره قاجاریه است

که مردي متعصب   »شاه سلطان حسین صفوي «  .اصفهان است افاغنه به مجوهآن مربوط به  و کرد نیزباید دیگر
دادتا  نسبت به صوفی عالیقدري توهین روا داشت ودستور –نابه اشاره روحانی –ذهبی وطرفدارروحانیون بودوم
–را که به میرابوالقاسم فندرسکی خلوصی داشت و مردي حکیم و مجردبود »موالنا محمد صادق اردستانی « 

ل او از سردي هوا وفقدان لباس جرمی، اخراج بلدکردند، و اطفاباعیال از اصفهان، بی- درعین سرماي زمستان

                                                        
درهمین اوقات یک تن که همراه قشون خوارزم و امراي خوارزمشاهی به کرمان آمده بوده است درست توضیح .همان منبع- 48

«  :گویداو می. انداند خالی از سکنه شدهتهشکه چگونه شهرهایی که دویست هزار وصد هزارو پنجاه هزار تن سکنه دادهد می
رب والعجم، ولی السیف والقلم موید الملک، صدراالمرا، که درخدمت رکاب مخدوم امیرالع) م596/1200(درشهور سنه 

دیدم چون جیرفت و زرند وراین  گجه خراسان، اختیارجهان، مداهللا عمره، به کرمان رسیدم، چند شهر بزراافتخارخوارزم، خو
نبود، و بعضی کم  در بعضی دیار) او اکنون. (پنجاه هزار آدمی بوده است صدهزارووسیرجان که درهر شهري از آن دویست هزارو

  .)نسخه کتابخانه ملی. جمع التواریخ حسنی(» ! از صدتن وکم از پنجاه تن بود 
بنده احتمال می دهم که این مرد به هرات مهاجرت کرده و همان شیخ عالء الدوله ابو شجاع محمد  .138ص / سلجوقیان وغز  - 49

از آن نـامبرده  ) بـال قمقصد اال( باشد که در رساله مزارات هرات )م 1194/ ه  590( بن مسعود کرمانی مدفون در درب خوش هرات
همان شمس الدین بردسیري  احتمال هم هست) 54ص  .12سال  .1شماره  .مجله دانشکده ادبیات .مقاله آقاي ایرج افشار .رك(شد 

  .طبس مهاجرت نموده بوده است را به نظم در آورده است  یک شمس الدین کرمانی هم داشتیم که به» مصباح االرواح « باشد که 
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  50 .»وغذا درصحرا بمردند
- را به پشت  دروازه افغان از راه کرمان خود هزار مدت زیادي نگذشته است که چند این واقعه ظاهراً از

هاي اصفهان رساندندو چنان شدکه شاه سلطان حسین، پیرمرد هفتاد ساله وشاه بزرگ صفوي ، از کاخ خود 
پس ازگریه فراوان «به راه افتاد ودرهمان کاخ  –ساله 19جوان -لباش، پشت سرمحمدافغانبارجال و بزرگان قز

و  …درحضورلشکریان ومردم، دخترخود راتجهیزکرده وبه محمود داد و بعد به طرف محمود رو به راه شد
مود زد محمود را دربغل گرفت و دوچشم او را بوسه داد و از بغلش دستمال جیقه خود را در آورده برسرمح

سپس  …تقدیر ازل تاج وتخت ایران را از من گرفته به شما الیق دید: گفتگو، شاه او را گفت وبعد از چند کالم
    51»…مبارك باد گفت

نعوذباهللا، به یکبارآن غالمان خونخوارشمشیرها ازغالف «افغان  محمود به دستور اندآن طورکه نوشته
راء و وزراء وعملجات مذکوره به ناز ونعمت پرورده فرود آورده، هاي بزرگ امبیرون کشیده ودویدند وبرشکم

   52» …گردید هاي ایشان بیرون آمده، ودر ودیوار ازخون ایشان منقشخروارخروار پیه از شکم
عالوه برآن وسیله سوء استفاده . هاي اجتماعی تندداردالعملعکس رفتارهاي خشونت آمیز، اصوالً

-درمعرض اینگونه رفتارهاي تند قرار می وچون صوفیه وعرفا معموالً. واند بشودتطلب نیز میهمسایگان فرصت

اند، پیش بینی عواقب تند وغیرعادي ازطرف آنها درواقع یک امرعادي است، ودلیل کرامات یا نتیجه گرفته
به  داشت،یاي بیان مکرد ویاعقیدهابرازحیاتی می –ازجمله صوفیه –نتیجه این عمل بود که هرکس. نفرین نیست

از این طبقه باید دانست صفویه را، که با این که . رفتهامیشدویا جزء گروه  ناراضیهاي ناروا نابودمیاتهام
خوردند، دراین اواخرچنان مغلوب قشریون ومتعصبان شدند صوفی بودند ونان تصوف را می صفویه خوداصالً

ارباب ریاضت را خشک مغزخواندند « زگار، روحانیون که نسبت به صوفیه هم ابقا نکردند، چنان که دراین رو
به عنوان نمونه از  53 »وحکماء را مبتدع نام کردند وعرفا را مخترع لقب نهادند واهل فکررا از ذکر منع کردند 

  .م دچار نکال شدند1716/ه1129توان نام برد که بعد ازشیخ بهاءالدین استبري می
به اصفهان  «جلب توجه مقامات دولتی  ء ومشایخ خراسان بود وبرايپیري ازسلسله علما» شیخ بهاءالدین«

و واعظ پیشه  آور زبان چون مردي حراف و–نهایت دل سوختی از و را نموده بودمپیش ا رفته شکایت تظلم بسیار
شت انگیزعبرت افزا به پادشاه وامرا وجمیع شیعیان برزبان آورده بود که پادشاهی حبعضی ازسخنان و–بود

ت ازترحم و اشفاق وغیرت و حمیت دین است، وپادشاه وامراء همه دراین زمان به سبب تن پروري و عبار
خبري اند، و بیاند، و همیشه مشغول به فسق و فجور وشنایع وقبایحراحت طلبی دست از فضیلت این امر برداشته

وت برلب گذاشته، مطلق درمجلس علما نیز مهرسک. انداز احوال رعایا و زیردستان را شیوه وشعارخود نموده
                                                        

  493ص  8ج /  .روضۀ الصفا- 50
  262ص /  .منظم ناصري- 51
  162ص پ/  .رستم التواریخ- 52
  493/  8ج /  .روضۀ الصفا - 53
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ازاین سخنان حق، اکثري  …پادشاه وامرا سخنانی که موجب تنبه و آکاهی ایشان باشد هرگز برزبان نیاورند
چنان که او را ازاصفهان  .متهم به تصوف والحاد نموده، حکم به اخراج اوکردند ازعلماء مکدر شده، آن عزیز را

        54» …به اهانت تمام بیرون کردند
ن نمود و اصفهان را به فسق واین مرد پس از آن که به خراسان رفت شروع به تبلیغات شدید علیه روحانی

 .و فجورنسبت داد وچنان سر وصدایی راه انداخت که شاه ناچار شد یکی از سرداران خود را به دفع او بفرستد
او مردي سفاك بود و به همین  .بود خان دیوانه معروفاین سردار صفی قلی خان نام داشت که به صفی قلی

خان به خراسان آمد و این پیرمرد روحانی را دستگیرکرد وبدون صفی قلی 55.این لقب را یافته است سبب ظاهراً
به محض –آن سفاك بی باك ، از فرط طیش و غضب« ال وجوابی بنماید ؤاین که او را محاکمه کندیا س

  .56»! ته، انداختندو به ضرب میخ کوب، سرآن عزیز را خرد نمودندحکم به فراشان نمود که او را گرف- دیدن
  ٭٭٭

سلطان جالل « درسبب زوال دولت :ن که این طریقه درکشورهاي دیگرهم نمونه داشته استآ عجیب
شدوکشتن  57» سیدموله «سبب زوال دولت سلطان، درپاي پیل انداختن « اندکه درهندوستان نوشته» الدین خلج

اردن به زاین سیدطریقه بوالعجب انفاق واطعام پیدا کرد، لیکن براي نماز گ …بود ظیماو، این غفلت ع
نیاوردي، اما مجاهده وریاضت بسیارکردي  جماعت چون بزرگان دین به جا مسجدحاضرنشدي وشرایط

کنندو کوتوال وتنی چندرا انگیزي میکنکاج وفتنه» سید«که شبها پیش) شایع شد(و …وچادري پوشیدي
 راخلیفه سازند، »موله« معه به وقت سواري، سلطان جالل الدین را بکشند، وبعد ازآن ج ند که روزاهاختمقررس

  .کیفیت این واقعه را به سلطان رسانیدند ..!.نکاح اوآورند طان ناصرالدین را درلودخت س
دن، و به کشی رچون عادت سلطان نبودسیاست کردن و به سیاست اقرا ...پس سلطان همه راگرفتارساخت

علما منعش کردند که ! سوختن کرد فکر رده که سوگند کفره است خواست که رجوع نکند، براین عزم آخر
را نیزپیش تخت » سید موله «را نیزعالج کرده، ءآخر، قاضی را سیاست کرده و دیگر امرا. این عذاب الهی است

مباحثه نمود » سید  «سلطان با . اضربودندجمعی ازحیدریان ح درمجلسی که شیخ ابوبکرطوسی حیدري با. آوردند
  . »بستانید» موله« که درویشان انصاف من از این  «: وروي به شیخ آورده گفت

                                                        
  446ص /  .مجمع اتواریخ مرعشی- 54
جموع اسیران را گـردن زده و  م« در مورد یک نمونه از کارهاي جنون آمیز او گفته ا ند در یکی از جنگها با ازبکان دستور داد - 55

 .همـان منبـع    »سرهاي آنها را با مقتوالن دیگر کله منار ساخت و سرداران را که زنده گرفته بودند بر باالي منار زنده به گچ گرفـت  
   24ص 

که خان و پسرش در جنگ با افاغنه شرکت داشت و در بحبوحه جنگ، چون دید قلیجالب آن که این صفی .26همان منبع ص - 56
خـود را بـر عـراده بـاروط انداختـه آتـش زد و در آتـش بـاروط سـوخته           ،از کمال طیش ،فوج شکست خورده و پسرش کشته شده

   .28ایضا ص  .گردید
لّ -57 لَه بـر او غلبـه داشـته و از شـدت جذبـه در زمـره            {  .مجنون و واله .دیوانه= ه مو لقب یکی از مردان خدا بوده که حالت و »

  }) هیات تحریریه( .گرفتار بوده است» جنون العاشقین « به شمار می آمده وبه » انین عقالي مج
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سیدکسی است که به هیچ کس کاري ندارد، وفیض او به همه مردم  ،اول درویشان گفتند پادشاه سالمت
. م چشم زخمی ازاین ممر بدین دولت برسدترسیاولی آن که سلطان ازقتل او بگذرد که می. رسیداین شهرمی

ش نبرت) کارد( وچند استره  یان بی باکانه سنگی برگرفته، برسید زدرنامی ازحید  » بحري  «. سلطان قبول ننمود
 پیلبان نیزاز باالي کوشک به پیلبان اشاره کردو  »خانارکلی  «و .و به جوالدوزش نیز مجروح ساخت. رسانید

- گوید که به یادم هست کشتن آن سیدمظلوم بی  »برنی ضیاء  «...کارش تمام ساخت مال نموده،را به پیل   »سید «

درویش کشتن هرگز «…گناه، که آن روز که او را کشتند باد سیاه برخاست چنان که عالم تیره وتاریک شد 
  58»برهیچ ملکی مبارك نبوده

طغیان کرد   »الدینسلطان جالل« ردایی خودب» خلجسلطان عالءالدین «یعنی طولی نکشید که خواهرزاده او
داد و ریش او بوسه بر چشم و رخساره او می  «هنگامی که پیش عالءالدین رفت . و به حیله او را به چنگ آورد

اي اي عالء الدین کمیزي که در طفلی درکنارمن کرده: مشفقانه به رویش زده، گفت) سیلی(را گرفته طپانچه 
در این محل،  ...ترسی؟ من تو را از پسران خود عزیزتر دانمتوچرا ازمن می. آیدآن میهنوز ازجامه من بوي 

الدین حواله دریغ به جانب سلطان جاللکه بنده زاده سامانه بودتیغ بی  »محمود سالم  .اشاره غداران در کارشد
ازجانب  …ي؟جانب کشتی دویدوگفت اي عالءالدین بدبخت چه کرد کاري شد، سلطان بهکردچون زخم

  . دیگر اختیارالدین هور رسیده، سلطان را برزمین انداخته سرش را بریده پیش عالءالدین آورد
ید و دولتش به ئوعالءالدین هم دیري نپا 59»فی الحال چترسلطان جالل الدین را بر سرعالءالدین افراشتند

  . پایان رسید
هان صوفیه سیاه باشد ونفرین کنند تا اوضاع دراینجا بایدباز هم بگویم که البته الزم نیست که سق د

درباب  .نگردشود وهمه چیز را به چشم بدبینی میمساله این است که باالخره اقلیتی ناراضی می. زیرورو شود
توانم در اینجا زیاد بحث کنم و تنها اشاره به این گفته برنارد عوامل ماوراء الطبیعه وجبرالهی تاریخ هم بنده نمی

توانیم کتاب مقدس را از بین ببریم، عاقبت این کتاب ما را ازبین ما چون نمی  «: نم که گفتکشاو می
   60.»خواهدبرد

امکان پذیرهست و از  اما به هرحال ، تا حدودي پیشگویی و پیش بینی بعضی مسائل اجتماعی اصوالً
ها در دوره آرامش ممکن است ضیگفت که این نارا این را هم باید. توان پی بردبعض معالیل به بعضی علل می

اهمیتی نداشته باشند، ولی هنگامی که ورق برگشت وچرخ وارون زد، آن وقت است که هر یک فرد ناراضی 
  . ممکن است به اندازه یک سپاه براي دشمن مفیدواقع شود و این بزرگترین خطر براي یک دولت مقتدراست

ین باشند که طبقات مختلف جامعه را به نحوي بایست درفکراازهمان روزگارشکفتگی اقتصادي می

                                                        
   57ص / فزونی استر آبادي /  .بحیره- 58
   61ص / همان منبع  - 59
  » اي عالم مرففرمان «در این مورد رجوع شود به کتاب دیگر نگارنده  - 60
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  . توان کردشایسته نگاه دارند، وگرنه در روز واقعه کاري نمی
         61 ندیده دعا را شروع باید کردبال    عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

  ٭٭٭
  ادامه دارد

  یاد آوري 
محمد ابراهیم باستانی   «ایران جناب آقاي دکتر اثرخامه استاد گرانقدر تاریخ وادب   » …با درد کشان  « مقاله  

ایشان با کمال محبت لطف . انتشاریافته بود  »آسیاي هفت سنگ « است که قسمتهایی از آن در کتاب   »پاریزي 
هاي  لبیک گفتند واین مقاله را با تجدید نظر وبرخی بازنگري» عرفان ایران « فرموده و به درخواست فصلنامه 

به » عرفان ایران « هاي بعدي  بخشهاي دیگر این نوشتار در شماره. ر فصلنامه عنایت کردندبراي انتشارد
  . نظرخوانندگان عزیزخواهد رسید

                                                        
   34ص / صورت دیگرش در طفر نامه شامی  - 61

  عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد               دریغ سود ندارد  چو کار رفت ز دست                     
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  پرواز در بعد عمودي
  ایشمدکتر سید مصطفی آز

  
  به هواي سر کویش پر وبالی بزنم      تا بردوست پروازکنمخرم آن روزکه

  بقاي جان – 1
پس ازمفارقت از بدن به سبب مرگ، از زمرهء اعتقادات بسیار کهن انسانی  62»نفس ناطقه   «اصل بقاي 

اي مغز و تکامل  نیز که از نظر رشد جمجمه و غدد زیرجمجمه»  نئاندرتال «مسلم است که انسانهاي . است
بودند، تر  دارد بسیار عقب اشتهار» کرومانیون  «ونیز» هموساپین ساپین «نئوکورتکس ازنسل بشرامروزي که به 

این همه نشانگرآن است که انسان . اند داشته مردگانشان را تشییع وتدفین کرده، و بر سر قبر آنان مراسمی برپا می
اي که به خویشتن آمده، از دریچه رویاچشم به عالمی موازي با دنیاي مادي گشوده و این نوید را به  ازلحظه

آثاربجا مانده ازبشرنخستین گواه این . یکرخاکی او نیستگوش جان شنیده که دوام هستی او در گرو پایداري پ
  .امیدواري است

 » والسک «هاي اولیه بردیوارهء غار هزارسال پیش به دست انسان25هاییکه حدود نقش ترین درقدیمی
شودکه درآن یک شکارچی توسط گاوي نیرومند به خاك هالك  اي مشاهده می ترسیم شده صحنه) درفرانسه(

  .   گیرد وي مانند مرغی از تنش بیرون آمده و از او فاصله می افتاده و روح
نزدآنان جان آدمی پس ازمفارقت از جسم، با . آثارباقیه ازمصریان عصرفراعنه درباره مرگ بسیار است

درآن دیار، درمحضر دادگاهی دقیق وخرده . کندنقل مکان می دوبال ستبر ازدل خاك پرکشیده و به دوردستها
اعتقاد به چنین پرسش . دهدهاي قاضی عادل پیرامون کارنامه اعمالش پاسخ می ه وبه پرسشحاضرشد سنج

دانسته، و براي روان پس   »نفس ناطقه« ازخصایص  راحکماي پیشین نطق وشعور دهدکه وپاسخی نشان می
  . ازجدایی ازپیکرخاکی همچون مرغی سخنگواعتبارقائل بودند

   63مرغ سخنگو -2
هاي انبوه استوایی  آن مرسوم چنین بود که صیادان خبره به جنگل ممالک همجوار هند و ایام پیشین در در

گستردند و طوطیان  و پر شاخ و برگ آن نواحی دامهاي بسیار می اطراف درختان تنومند شتافتند، و درمی

                                                        
و » نفـس ناطقـه   «بـراي اشـاره بـه    » روح « به کـار بـردن بـردن واژه    . خوانده می شود» روح   «در عرف روز مره » نفس ناطقه «  - 62

» نفـس ناطقـه   « و. ه بیانگر نوعی تخلیط و درهم آمیختگی مفاهیم مـی باشـد  و غیر» عود ارواح   «،   »احضار روح « ساختن ترکیبات 
  .ماند عبارت از وجهه باقیه انسان است که پس از جدا شدن از پیکر پایدار می

. برخی از آنها راز آمیز و قابل تأویلند. جمع آمده است  »طوطی نامه « در ادب سنسکریت افسانه هاي بسیاري تحت عنوان  -٦٣
بوا سطه بشر به گوشه و کنار گیتی رفت وآمد می کنند، وآسمان هفت اقلیم ! سخنگو، اسیر دام تقدیر و بسته دست آدمیان  مرغانی

. برخی از این حکایات در مثنوي نیز منعکس شده است. را می پویند اما همیشه چشم جانشان متوجه زادگاهشان هندوستان است
  .تعبیرمی کند»  هند جان« داند و ازآن دیار به  مولوي هندوستان را نشانه وطن حقیقی می
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آنگاه . شاندندکمی هاي این درختان آشیان داشتندبه هواي دانه صیدکرده وبه قفسشاخه رنگارنگی را که بر
طوطی . گفتندنهادندوخوددرپشت آن پنهان شده وسخن میپیش رویشان می  اي وخبرگی تمام آئینهبامهارت

گذشت، خود او نیز  چون مدتی بر این منوال می. شنید دیدوصداي حرف و کالم میصورت خود را درآئینه می
سرانجام صیاد او را به بازار برده و به  65.شدمی و از یک جانور جنگلی به مرغی سخنگو تبدیل 64آمد به زبان می
  .رساند فروش می

آموختند وهر بار که  درخانه به طوطیان کلمات، بلکه جمالتی کوتاه می -به نوبه خویش –خریداران نیز
بردندتا دراثناي مسافرت، این طوطیان را با خود می تعدادي چنداز شدندراهی سفر به سرزمینهاي دور دست می

به این . این مرغان را پرواز داده وراهی وطن مألوف سازند ي اطالع خانواده نسبت به سالمتی خویش، یکی ازبرا
شد، وبا استفاده از قوت نطق آنان امکان ترتیب، فواصل مکانی زیادبه نیروي بال وپرطوطیان در نوردیده می

   66.آمد برقراري ارتباط خبري با اقصا نقاط جهان فراهم می
کند، به  پرنده اي که در آسمانها پرواز می. ازچشم پیشینیان نمایشگر نمادي غریب بود » سخنگو مرغ «

که پس از خروج از » روان   «کشد و هر بار با خود اخبار دیاري را به دیار دیگر می رساند، همانند ها سر می خانه
اهی وجود و توانایی بر تبادل اخبار میان قدرت پرواز و جابجایی در ابعاد الیتن -به واسطه مرگ    -بدن خاکی 

  .عالم غیب و شهادت را می یابد
  مرغ سخنگو در قرآن مجید -3

ریشه دراساطیرقومی ندارد، بلکه قرآن مجید نیز داراي اشارات  رازآمیز ازنمادمرغ سخنگوتنها تعابیر
  :خوانیم چنانکه در سوره النمل می. باشد پرتأویل میرمز چندي به این 

  16 –النمل» ث سليمان داود و قال يا ايها الناس علمنا منطق الطريو ور«
   20 –النمل » فقال مايل ال اري اهلدهد الطري وتفقد«

وارث ودایع انبیاء بود که از پدرش داود علیه السالم به او منتقل ) ع(مجمل داستان آن که سلیمان نبی
تخت السالم به علیه هرروزسلیمان ...اندآموخته» الطیرمنطق «که مارا  پس به مردم زمان خویش ندا درداد. گشت

یک بار که در بارگاه خویش متوجه احوال پرندگان شد، دریافت . شدند نشست ولشکریان بر وي عرض می می
به  مراجعت نمود» هدهد«پس ازآنکه ... درمیانه حضورنیافته است» هدهد«که بدون کسب اجازه ازمحضرش

. اممن تو را ازجانب سبا خبري شگرف آورده»  .انی آتیتک من سباء بنباء عظیم «: حضرت سلیمان عرض کرد
ظاهر . نماید بارها میان فلسطین و یمن پرواز، و پیامهاي سلیمان و ملکه سبا را مبادله می» هدهد«دراین داستان 

                                                        
  )حافظ ( اند                     آنچه استاد ازل گفت  بگو میگویم     در پس آیینه طوطی صفتم داشته    - 64
مـه  قسـمتی از برنا . هـاي جهـان قـرار دارنـد     یش بعنـوان عوامـل خبـر رسـان مـورد اسـتقاده ارتـش       بپرندگان قاصد هنوز هم کما  - 65

از کانال اول شـبکه سراسـري فرانسـه بـه کبـوتران خبـر رسـانی         1378فروردین  15مطابق با  1999تلویزیونی شنبه شب سوم آوریل 
   …اختصاص داشت که وظیفه شان یافتن مغروقان در دریاها و اطالع رساندن از محل حضور آنان به گروههاي امداد است 

  )حافظ ( چه خبر؟ دوست کجا ؟ یار کدام ؟    ! خیر مقدم          مرحبا طایر فرخ پی فرخنده مقام     - 66
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براو نام هدهد اطالق رساند که این پرنده خبرگزار، مرغی تربیت شده از خانواده طوطیان بوده که  داستان می
  : شده است می

  بنگر که از کجا به کجا می فرستمت     فرستمتا میـا به سبـصب اي هدهد
  زاین جا به آشیان وفا می فرستمت  غمچوتودرخاکدانطایريحیف است

  
  عرفانی ایران  –نماد مرغ سخنگو در ادب حماسی  -4

» صفیر سیمرغ«ابوعلی سینا تا » اله الطیررس«از –درتمامی ادب ایرانی» مرغ سخنگو«صیت شهپرهاي 
الطیرشیخ شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی تا قله قاف درمنطق چکاد البرز در. اي داردطنین افسانه -سهروردي
جا  هاي نظامی گنجوي همه تا داستان» سمک عیار « از حکایات عامیانه . او است گاهعطارگستره پرواز فریدالدین

حتفة «درمثنوي –وي در قسمتی ازمقال.  الطیرخویش استخاقانی شروانی سراینده منطق. حضورش ملموس است
  :  فرمایدمی» العراقني

  م  ـسی است آهنینـروان قفـش    مـرینـآف یــانـی معـوطــط
  وارست وبمردـی کـوطـکان ط  جستازپی - بظاهر–من مرده 

کوتاهی نموده، و از  یکرخاکی اشاره گذرا وازآنجا که سراینده به رمزمرگ براي رهایی روان ازقفس پ
 توان نتیجه گرفت که خویش خودداري ورزیده است، می بلیغ آوردن هرگونه توضیح بیشترپیرامون تمثیل

این داستان قریب یک سده پس از درگذشت . حکایت مورد اشاره وي درآن زمان زبانزد خاص وعام بوده است
  .درمثنوي معنوي به نظم درآمده است» ازرگانطوطی و ب« خاقانی زیر عنوان داستان 

  یـا طوطئـدرقفس  محبوس ، زیب        بود بازرگان   و   او را  طوطئی
  ردـازکـآغ شدن هندوستان سوي      چون که بازرگان سفررا سازکرد

  انــدوستـهن ه ـکآرمت   از خط       ارمغان خواهیراچهطوطی گفت
  انـال من بیـنی کن زحـیچون بب      طوطیان آنجا کهطوطیآنگفتش

  است اـآسمان درحبس م قضاياز      شماستمشتاق کهطوطیفالن که
  ادخواست        ـوارش ارهء رهـشماچ وز      رشما کرد اوسالم ودادخواستـب
  زار    ـرغـان مـوحی در میـیک  صب      آریداي مهان زین مرغ زار ادـی

  ود ـب مجنون این لیلی و نکا اصهخ        ودـار را  میمون بـاران  یـیاد ی
  الم ـس وي ازجنسکورساندسوي         امـپی ازرگان پذیرفت آنـرد بـم

  د       ـدیـدي بـچن ان طوطیـابـدربی      رسید اقصاي هندستان تا کهچون
  داد ازـانت  بـالم و آن  امـن سآ      و پس آواز داد دــاستانی رکبـم

  رد و بگسستش نفس   ـو م ادـاوفت      لرزیدوپس  انـطوطی زان طوطئی
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  ام ـک ادـد سوي منزل شـآم ازـب       تمام  ارت  راـتج ازرگان ـب ردـک
  و   ـازگـب ديـدی گفتی، وآنچه آنچه      و؟ـک دهـان بنـی ارمغـگفت طوط

  وـاي تــان همتـروه طوطیـا گـب      وـهاي تشکایتن آ مـگفت: گفت
رد و دـاش  بدری رهـزه      دردت بوي برد طوطی زیکی آن لرزید و بم  

  ردـس وگشت ادـفت و دـبلرزی هم      چکردطوطیکانمرغآندشنیچون
  ان رادرید  ـخواجه برجست وگریب      بدیدحالشرنگ وبدینبدینچون

  اخ بلند ـا  شـد تــریـک پـطوطی      ش از قفس بیرون فکندنبعد از آ
  ردـازکـرکیتـچرخ تاب  ازــآفتک      ردـک روازـچنان پ  ردهـطوطی م
  رغ                         ـرارمـاس دـدیـاگه بـبی خبر ن      کارمرغ گشت اندر حیرانخواجه

  ان ده نصیب ـان حال خودمـاز بی         گفت اي عندلیب باال کرد و روي
  ر دوختی ـچشم  ما  از  مکرخود ب      او چه کرد آنجا  ؟   که تو آموختی

  که  رها  کن  نطق  و آواز وگشاد      پند داد  گفت  طوطی کو  به فعلم
  راق ــالم و الفـبعد ازآن گفتش س      نفاق یک دو پندش داد طوطی بی 

  کردي   آزادم    ز  قید    مظلمت       مرحمت الوداع  اي خواجه کردي 
  هم  شوي  آزاد  روزي همچو من                   وطن  اـالوداع اي خواجه  رفتم ت

  گشته شاددل –جاز فر -بعدشدت      هادـرو ن اصلی   سوي هندوستان
  روشن است هن رـراه اوگیرم که ای      استپندمنکاینباخودگفتخواجه

  انـالن  و خارجــدر فریب  داخ      شدخارجانزآناستشکلقفستن
  از ـرده ســم را خودازو فقرـدر نی      ازـد نیـمعنی  مردن  ز  طوطی  ب

  کند خوب وفرخندههمچوخویشت       ده   کندـزنتا دم عیسی  تو  را   
  گل بروید  رنگ رنگ  خاك شوتا      سرسبزسنگ؟ بهاران کی شود در
  

  سیمرغ –شاهنشاه مرغان سخنگو  -5
توان سراغ گرفت، آنجا که  درشاهنامه فردوسی می –چنانکه اشاره شد–را» مرغ سخنگو« مهمترین حضور

  .آفرین تاریخ ایرانشهري استنقش  - شاهنشاه مرغان سخنگو -»سیمرغ « 
  .هاي فردوسی ازدیدارهاي سیمرغ با فرهمندان زیباستصحنه پردازي

شتابدو برستیغ کوه نشیم دست نایافتنی سیمرغ را  روزي که سام یل به جستجوي زال زر به دامنه البرزمی 
با عجز و . نارخویش بیندچه چاره کندتا دوباره بتواندپسرخودرا درک افتدکهنماید، به حیرت می مالحظه می

شود وبرقله البرز واقع می مؤثر این دعا. نمایدنهد واز او طلب مغفرت و رحمت می زاري سر برآستانه باري می
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فرماید که اکنون دیگر لحظه فراق وجدایی فرار رسیده و ایام عزلتت پایان گرفته وتربیتت به  سیمرغ به زال زر می
نهد واو را مژده و  بر او نام دستان می. ه به سطح خاك ودرمیان مردم بازگرديکمال انجامیده و توباید دوبار

امازال . خودراتنهانخواهدیافتگسترده خواهد بود، و درهیچ مشکلی دهدکه همه جاسایه سیمرغ برسرشنویدمی
مربی شود و به  آماده رفتن می. اي جزقبول فرمان سیمرغ ندارددهد، هرچندچاره دلش به جدایی رضا نمی

  :گویدآسمانی خویش می
  نشیم تو فرخنده گاه من است                  دو پر تو  فر کاله من است

 گیردتاهرجا بامشکلی صعب ودشوار برخورد به آنها تمسک جوید و از آنگاه شهپرهاي سیمرغ را به یادگارمی
  .خواهد سیمرغ مدد

فرجامین رستم با اسفندیار  نبرد از ب پیشحماسه به شهاي حضورسیمرغ درمیدانصحنه از یکی دیگر 
آنجا درخت . زبان سیمرغ بیاموزد از را پیروزي خویش راز تا آیددریا می رستم به کنار. گردد می روئین تن باز

و . فرودگاه سیمرغ فلکپو. گزهمیشه سرسبزي در کرانه کویر و برکناره دریا از زمین سر در هوا کشیده است
  : ازهمین درخت گز ايچاره کار در شاخه

  نشسته بر او مرغ فرمانروا          هوا  گزي دید سر در میان 
غلبه رستم بر  شیخ اشراق چگونگی اسرار حبش بن امیرك سهروردي مشهور به اما شیخ شهاب الدین یحیی بن

در زور آزمایی  رستم. سازد کند و نقش سیمرغ را برمالتر می اسفندیار روئین تن در نبرد آخرینشان را بازگو می
اما او به یمن موهبت زال زر، دستان . اي جز قبول شکست ندارد جسمانی همآورد اسفندیار نیست، وچاره

فروزد و عود آن زمان که آتش برمی –سیمرغ به دعوت زال. با عالم غیبی ارتباط دارد –هاي حماسی داستانه
روز بعد درعرصه مصاف . آموزدمی را به رستم آید وچاره کاراي مینو به عرصه گیتی میناز ژرف –سوزدمی

که  –اما بناگاه درسینه سپررستم. دوزد تا قلب او را هدف تیري جانشکار نمایداسفندیارچشم به سینه رستم می
اي کند ولمحه خورشید جالل سیمرغ با شعاعی شهشهانی تجلی می -چون آئینه صیقلی خورده وشفاف است

پایان چشمان از انعکاس شعاعهاي سوزان و فروزان این انواربی. تاباندان فروغ را میفروغ ازشعشعه نوراالنوار و
  :به قول شیخ شمس الدین محمدحافظ شیرازي. رود شود وعقل از سرش به درمیاسفندیار روئین تن خیره می

  شدحسبیخبرافتادوهوشبیعقلکه    پیمود عاشقان کرشمه توشرابی به
غرب که اریکه برقله قاف زده وباظهورخود ذرات انوار را در جواهر غاسقه م يسیمرغ کیست؟ همان عنقا

که زهدانشان زندان  اجزاءماده. فکندوخروش می عالم خاموش را به جنب وجوش وجوش و کند افاضه می
هاي منفصله از  نیروي محرکه و سائقهء آنان ذره. زنندذرات نور است از این فیض به رقص آمده و چرخ می

این . کوشند به هرترتیب که شده خویش را از طلسم ظلمات ماده برهانندباشد که می عاعهاي نورمدبره میش
سازدو در اثر تجزیه و ترکیب مداوم آنها طبایع رقص وتحرك جوهري، انکسار و تکاثفی درمیان مواد برپا می

زند دور گردون قرعه به نام انسان میرسند، تا آنکه  تخمیر شده و موالید ثالثه به ظهور می  متضاده تدریجا
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یابند که در هیکل نفس ناطقه براي ابد از  درطور انسان، ذرات زندانی نور فرصت می. آیدوآدمی در وجود می
پر کشیده، رهسپار مینوي انوار بی   »غربت غربیه «دام هیوالئی بگریزند وهمچون پرندگان تیزبال و خودآگاه از 

گیتی وجودگردند، مشرقی که نه در عرض دنیاي محسوسات بلکه درطول آن واقع افول کوه قاف در مشرق 
  .شده است و رجوع به آن مستلزم عروج با بال و پري از نوراست

  غیر از هواي منزل سیمرغ در سرم        نیستترکهطرفه این پري ندارم و و بال
ده است که احصاء منابع و گستر چنان درعرصه ادب ایران- شاهنشاه مرغان سخنگو –حضورسیمرغ

   67.نمایدخذي که درآنها ازاین مرغ سخنگوسخن به میان آمده غیرممکن میآم
مؤلفان، نویسندگان، شاعران، . یافت توان باز کثیریک وجه مشابهت واحدمی خذآاما میان این منابع وم

اند  که به سیمرغ  پرداختهراویان، قصه پردازان، نقاالن، متفکران، عارفان، حکیمان، و خالصه همه کسانی 
 ایان و پیروان فلسفهربه تعبیر دیگرباید گفت که خردگ. اندازآبشخور فرهنگ اشراقی خسروانی سیراب گشته

با استنتاجات فلسفی . وشاگردان مکتب ارسطو را با نماد سیمرغ و مرغ سخنگوعنایتی چندان نیست مشاء
توان این راه را تنها می. ف اقلیم هشتم وعالم مثال پرواز کردتوان به چکاد سیمرغ در قا واستدالالت عقلی نمی

  .پیمود–و نه عقل و استدالل–باپاي ذوق و شوق
  .به همین دلیل پیروان فلسفه یونانی رابا مرغ سخنگو کاري نیست، و عارفان و مشرقیون را کاري هست

آنان  یمرغ را در آثاراگرردپاي س. شایدحضورسیمرغ مناطی براي سنجش مشرب فکري متقدمان باشد
کسانی که به  درعین حال اگردرآثار. زمره مشرقیون بشماریم بازیابیم شاید بتوانیم با قدري تسامح آنان را از

اي بر تغییر مشرب آنان به حساب اي از سیمرغ افتاده باشد، باید این امر را قرینهاند نیزسایه خردگرایی اشتهاریافته
ات با سیمرغ درعرصه آثارسهروردي شگفت آور نیست، چرا که او از اکابر حکمت به همین دلیل مالق. آوریم

اما . ومعرفت ذوقی مشرقیون است ودرنفی و رد مشرب مشاء کتاب حکمت اشراق خود را تحریر فرموده است
نماید  می اعجاب آور - که با عنوان خردگرایی شهره خاص وعام است –برخورد با سیمرغ درآثارابن سینا

تحولی که همراه با نقد و رد حکمت عقلی . کندیت از تحولی عظیم درزندگانی روحی و فلسفی اومیوحکا
  .صورت نگرفته، بلکه درامتداد و درجمع با آن واقع شده است
  ٭٭٭

مناسبت نیست که براي مدتی کوتاه سیمرغ را براریکه عزت درستیغ چون دامنه سخن به اینجارسید، بی
  . درآثار شیخ الرئیس اسرارآشنایی او را با سیمرغ و حکمت اشراق کنکاش نماییم قاف واهلیم، وبا گذار

  ٭٭٭
  ابو علی  سینا و رساله الطیر        

ترجمه رساله « یکی از آثارمکتوب شیخ اشراق که ازتصرف حوادث مصون مانده وبه دست مارسیده

                                                        
بـه ایـن نکتـه در مقـاالت بعـدي       .روایات شیعی نیز به نوبه خود عرصه حضـور سـیمرغ گردیدنـد    ،پس از رواج اسالم در ایران - 67

  .پرداخت خواهد شد
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  . شیخ الرئیس ابوعلی سینا است» الطیر
متولد ماه ( »حق شیخ الرئیس شرف الملک ابوعلی حسین بن عبداهللا ابن سینا ال حجة«دانیمچنان که می

قمري  428از قراء بخارا و متوفی به سال ))Xovar mal anne»خوورمی ان«قمري درقریه  370صفرسنه
شهرتی به  –عنوان خردگراترین فالسفه جهان بلکه به- درایران ودرجهان به عنوان فیلسوفی خردگرا) درهمدان

  .دارد سزا
با دقت تمام به رشته » عبیداهللا جوزجانی«داستان پرفرازو نشیب زندگی او را شاگردو همراه همیشگی او 

دانیم که این عالمه خالصه مطلب آن که می. تحریر درآورده، و پرداختن بدان خارج ازحوصله این مقال است
ز گرگانج بیرون رفته، واز راه نساء وابیورد به همراه ابوسهل مسیحی از راه بیابان خوارزم ا 403شرق در سال 

گاه از آنجا عازم دهستان شده و پس ازاندکی توقف  وطوس وسمنگان وشقان وجاجرم عازم گرگان گشته، آن
وارد ري شده و در اواخر همین سال راه قزوین وهمدان را  405دوباره به گرگان مراجعت فرمود ودرسال 

پس از این مدت . الدوله دیلمی گشتوزارت شمس دار قامت اختیار، وعهدهگرفته ودرآن دیارنه سال ادرپیش
. در ناحیه فراهان به مدت چهارماه مقیدشده» فرداجان«نسبتا قابل توجه به علت انقالبات زمانه دستگیرو درقلعه 

ن گاه پس آ)412درسال(لیف کرده أونیزرساله قولنج را ت» حی بن یقظان«در این ایام وي کتاب هدایت ورساله 
  ازاستخالص از بند به همراه شاگرد خود عبیداهللا جوزجانی 

  68.استنموده عالءالدوله کاکویه گشته، و قبول وزارت عازم اصفهان وبرادرودوغالم خویش درزي صوفیان
علت این غورمجمل درایام حیات ابن سینا بررسی یک نکته مهم درحیات این فیلسوف خردگرا است،  

دیابی عواملی است که به روي برگرداندن او از اعتقاد به خردگرایی انجامیده و او را عالقمندبه وآن عبارت ازر
  .تصوف وعرفان وحکمت اشراق یعنی طریقه تصفیه باطن وتزکیه روح نموده است

  .علت آن را بایدبازجست. درتغییرمشرب ابن سیناجاي تردید نیست
آن هم توسط بزرگترین خردگراي –وف وعرفان واشراقکه این گذار ازخردگرایی به تص البته ازآنجا

اند، خردگرایی قابل هضم نبوده، سعی درعبورشتابناك ازکنارآن نموده» مدعیان« به سادگی - قرون واعصار
  .اندکه اوخردگرایی را پسندیده است    آنان شیخ الرئیس ابوعلی سینا را تاجایی پسندیده. اند وبدان نپرداخته

ال نبرده، تنها حدود آن را تبیین و ؤدر تعبیر مشرب خویش اساس خردگرایی را به زیر ساما شیخ الرئیس 
اي ماوراي وي کوشیده تا با لوازم و اسباب خردگرایی باثبات مرحله. دایره اقتدار آن را تعیین نموده است

ر ابن سینا ازهمین نقطه قوت آثا. اي وراي خرد، اما داخل درطبیعت انسان البته مرحله. ادراك عقل پردازد
-وي با دالیل عقلی بیان می. داند هاي عادي و طبیعی انسان می یعنی اوخرد وماوراي خردرا جزء توانایی. جاست

                                                        
تـاریخ   – 133.تهـران / ذبیح اهللا صـفا / »عار و آراء ابن سیناسرگذشت و تالیفات و اش« مقالهء / ج اول/ کتاب جشن نامه ابن سینا  - 68

: 6چاپ /تهران /  315 -303ص/ 1ج /تاریخ ادبیات ایران  –صفا  ؛281تا  206ص / چاپ اول / 1ج / علوم عقلی در تمدن اسالمی 
  .انتشارات جزیره خضراء/ پاریس 2چ/ 1979/ هانري کربن/ »ابو علی سیناو داستان یک مکاشفه« 
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توان با توان به حل مشکالت فراوان عقلی نایل گشت، می کند که همچنان که با ورزش دادن نیروي خرد می
حیطه ادراك خرداست،  به مقامی دست یافت که خارج از )یعنی روحانیت و وجهه باطنی( »روان«ورزش دادن 

طبیعت زد که  توان دست به تصرفاتی دردرك آن عاجز وناتوان است، ودراین مقام می ونیروي خرد عاقالن از
دارد که ورزش دادن باطن عبارت آن گاه بیان می. شودالعاده محسوب میخارق نزدخرد جزء ناممکنات و امور

  . اي است که توسط پیروان طریقت تصوف و عارفان معمول است از همان طریقه
براي فرار از مضیقه تنگی است . نیست» فردا جان«تلبس ابن سینا به جامه اهل تصوف براي فرار از زندان 

گرداگرد مرغ روح بلند پرواز او ساخته  –همچون حصاري سخت و قفسی تنگ  –که استدالالت خردگرایی
  . است

 درباب کرامات اهل تصوف و توانایی اولیا برتصرف درطبیعت و اقتدارآنان براموري که نزدآثارابن سینا 
  :اندرود کم نیست و از آن جمله عقل خارق عادت به شمارمی

  اللدنی،رساله فی کلمات الصوفیه، سالمان وابسال، حی بن یقظان، رساله الطیر، رساله فی العشق، العلم
 ، الدعا، الزهد، الصالة و ماهیتها، فی مخاطبات االرواح بعدهلوحث الذکر، ماهیه الحزن، الخ

اکنون باید دید چه عاملی سبب این تغییر و  69...الکرامات، مواقع االلهام مفارقۀاالشباح، بیان المعجزات و

                                                        
براي شناخت نحوه استنتاجات خردگرایانه ابن سینا براي اثبات کرامات اولیاء، وعرفا، واهل تصوف به معرفی کوتاه شـده یکـی    -69

  : پردازیم از رسایل او می
ند باشـ  رسد برحسب امورعقلیه نفسانیه متفاوت و متباین میثري که درعالم وجود به ظهور میأثیرو تأبدان که کلیه فعل و انفعال وت« 

ثیر فعـل او درغیـر بیشـتر و آثـارش زیـادتر اسـت، و       أتـر باشـد تـ    ترو در فاعلیت کامل به واسطه آن که هرمقدار موجود فاعل با قوت
تر است، ودرعلم فلسفه هم ثابت شـده اسـت   هرمقدارموجود قابل در استعداد قبول اتم و اکمل باشد تاثیر فعل غیردر او ظاهر واضح

  .ثیرچیزي در چیز دیگر، و تأثر موجودي از موجود آخرأباشد که عبارت است ازتله اضافه میکه فعل و انفعال از مقو
از ضـرب نمـودن فعـل و انفعـال در موجـود نفسـانی و جسـمانی چهـار قسـم پدیـد           . نفسانی، جسـمانی : موجود هم بر دو قسم است 

  : گردد می
  .اول آن است که فاعل و منفعل هر دو نفسانی باشند

  .که هردو جسمانی باشند دوم آن است
  سوم فاعل نفسانی باشد ولکن منفعل جسمانی

  .چهارم برعکس سوم
ثرشـدن بعضـی از بعـض    أثیر کردن عقول مفارقـه بعضـی در بعـض دیگـر و مت    أاما آنجا که فاعل و منفعل هر دو نفسانی باشند مثال ت

له درعلـم مابعـد   أایـن مسـ  . ه درخواب باشـد ویـا دربیـداري   ثیر نمودن همین عقول مفارقۀ در نفوس بشریه اعم از آن کأدیگر؛ و یا ت
ثیر کـردن بعضـی ازعناصـرچهارگانه دربعـض دیگـر و      أالطبیعه ثابت و مبرهن گردیده و اما آنجایی که هر دو جسمانی باشند مثال ت

له هم در علم طبیعـی ثابـت   أواین مس …الحاق و استحاله آنها به یکدیگر، مثل آن که به هوا مبدل شود و یا هوا مبدل به آتش گردد
  . تأثیر نمودن ادویه نافعه یا سمومات موذیه در ابدان انسانی هم ازاین قسم بایدشمرده شود. گردیده
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ثرپدید أثیرو تأثیر کردن قواي نفسانیه درعناصر اربعه که ثمره این تأو اما آنجایی که فاعل نفسانی باشد ولکن منفعل جسمانی، مثال ت

له أایـن مسـ  . ید سه گانه است که معادن و نباتات وحیوانات باشند و همچنین تغذیه و تنمیه و تولید مثـل و نموآنهـا  آمدن مزاج و موال
  .ل علم طبیعی است که باید رجوع به آنجا شودائهم ازجمله مس

گـاهی   س بشریه کـه ثیرنمودن وجوه حسنه وصورمستحسنه درنفوأت مثال. ثیرفاعل جسمانی درمنفعل نفسانی استأچهارم که ت مرتبه 
گـوییم کلیـه اقسـام وحـی و کرامـات      این مطالب که بـه نحـو اجمـال دانسـته شـد اکنـون مـی       . گردندشوندوگاهی متنفر میمی مایل

جات و طلسمات ناچـار درتحـت یکـی    نثره و شعب نیرؤو انواع سحر و عیون م ،واصناف آیات و معجزات وفنون الهامات و منامات
  .باشنداخل میازاین اقسام چهارگانه د

زیرا که حقیقت وحی القاء امر عقلی اسـت بطورخفـا بـه اذن     ثیرنفسانی درنفسانیأاما وحی و کرامات داخلند در تحت ت 
است، و اگر درحال خواب باشد موسـوم  » وحی « اگر این القاء درحال بیداري باشد مسمی به . خداي تعالی  به نفوس مستعده بشري

یعنـی جبرئیـل وحـی آورد و القـا در     ( »…ان روح القدس نفث فـی روعـی   « مچنان که نبی اکرم فرمود  است ه» نفث در روع « به 
و نیزفرمودند رویاي صادقانه از شخص صالح پرهیزگار یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است و آن القایی است ) قلب من نمود

  :شود و بردوقسم استکه به طورخفا درحالت بیداري حاصل می
  ) وعلمناه من لدنا علما، و نیز نزل به الروح االمین علی قلبک(ا علوم عقلیه است یا الق -
  )احدا اال من ارتضی من رسول  هعالم الغیب فال یظهر علی غیبی( و یا اطالع و اظهار بر امور غیبی است  -

ت نماید و از جانب اال آن که وحی مختص است به آن کسی که ادعاي نبوت و رسال چگونگی کرامات هم نظیر وحی است
  . حق  مامور براي تبلیغ بشارت و انذار خلق شده باشد، ولکن ابراز کرامات از اشخاص صالح مشروط به داعیه نبوت ورسالت نیست

ثیر نفسـانی در نفسـانی و یکـی در تحـت     أدو قسم از آنها داخل است در تحت تـ . شوندواما آیات و معجزات به سه قسم منقسم می 
  . ی در جسمانیثیر نفسانأت

ایـن نحـو از علـم کـه     . شود ازجانب خداوند به نفوس مستعده بدون تعلیم و تعلم بشريصنف اول متعلق است به علمی که افاضه می
   …گویند محیط است به تمام موجودات ارضی و سماوي آن را علم لدنی و موهبتی می

شود به نفوس مستعد بشري آنجه را کـه موجـب   ین نحو که افاضه میبه ا. اما صنف دوم از معجزات متعلق است به تقویت قوه خیال
شود بـه نفـس نبـی کلیـه وقـایع وحـوادثی کـه        لهذا القاء می .تقویت تخیالت امور حاضر وگذشته واطالع دادن از وقایع آینده است

  .حکایت کردن از مغیبات است ثمره این صنف انذار وبشارت به کائنات و .درزمان قدیم واقع شده وآنچه را که بعد خواهد آمد
امـا نبـی چـون صـاحب نفـس قـوي اسـت        . این صنف از علم ممکن است که براي غیر نبی هم درخواب حاصل شود، نه دربیـداري 

  ...است دهد صدق ومطابق با واقعگوید حق است وآنچه را که خبر میآنچه می. خواب وبیداري نزد او یکسان است
  :دنباله پاروقی از صفحه قبل

وغالب معجزات انبیاء علیهم السـالم داخـل درایـن قسـم      -: ثیرنفسانی درجسمانی أواما قسم سوم از معجزات که داخل است تحت ت
اي که قادر وتوانا است از به جا آوردن افعالی که از طاقـت بشـري   رسد به آن مرتبهآن است که قوه نفس محرکه نبی می –باشد می

باشند وخداوند بـه  افعال واعمال وخوارق عادات که از مجراي طبیعی خارج میباالخره کلیه  و … .خارج است
  .بندگان مخلص وعباد صالح خود مرحمت فرموده است

کثرت وقلت درالهام ویا صدق وکذب درمنام منوط ومربـوط بـه شـدت    . واما الهامات ومنامات داخلند تحت تأثیر نفسانی درنفسانی
تر واز آالیش وکدورات پاکتر باشد الهامات او بیشتر وصـدق  هرقدرنفس صافی . قوه استعداد نفوس وضعف آنهاسـت 

نقـل یـا   ( .همین قدراکتفا و از شرح و بسط مطالب خودداري شد وچون بناي این رساله به اختصار است به. مناماتش زیادتر است
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مسلم آن است که ابن سینا پس از تحقیق و . دگرگونی در شخصیت و احوال وافکارفیلسوف شرق شده است
، و این .شده است» عقلی « ف دراحوال صوفیه معتقد به توانایی آنان برخرق مجاري عادي وپژوهش ژر

 بحث وتحقیق در اصول و عقاید صوفیه و تعلیل کرامات آنان هم در قرن« امرخاص ابن سینا نبوده است، بلکه
  70.منجرشد» ابن سینا« ) تغییرگرایش ومشرب(هارم شیوع یافت، ونتیجه مباحثی که در این باب درگرفته بود به چ

. بندي عقلی بود شیوه ابن سینا همیشه مبتنی برتحقیق و دریافت عینی و پژوهش تجربی و سپس جمع البته 
که وي رساالتی توان داشت  تردیدي نمی. ورزیداکتفانمی مباحث نظري وکالمی چون اوهرگزبهايعالمه
با چشم  –،را پس ازدیدن کرامات صوفیه  …و» هصوفیالفی کلمات «و »بیان المعجزات والکرامات«همانند

توان داشت که تردیدي نمی. به رشته تحریردرآورده است –اگوش خویش ب- و شنیدن کلمات آنان -خویش
ابن سینا دراثناي اسفاردرازمدت خویش با بزرگان طریقت وعرفان وتصوف ایران مالقات کرده تلقین ذکریافته 

ابن سینا اهل تحقیق است نه . را نوشته است» الذکرحث«و » هالخلو« هاي  هوبه خلوت نشسته، پس آنگاه رسال
گیري قطر کره  اندازه اختالف آنان برسرشیوه. اختالف نظر او با ابوریحان بیرونی برکسی پوشیده نیست. تقلید

شیوه دیگري را  دانشمند انجامد، چون هیچ یک از این دو زند ونهایتاً به هتاکی نسبت به یکدیگرمی زمین دورمی
خودپا به راه تحقیق و . الرئیس ابوعلی سینا کسی نیست که تبعیت کورکورانه کندشیخ. شمارد نمی رسا دقیق و

به همین روي نیزمعقول است که با بزرگان . پذیرد هرگز نمی  نهد وتا امري را نبیند وتجربه ننماید پژوهش می
  . اشدتصوف وعرفان زمان خود مالقات ومکاتبه داشته ب

تردیدي نیست که دگرگون شدن احوال فیلسوف خردگراي سترگی مانند شیخ الرئیس ابن سینا کاري 
خاصه آن که . نیرومندتراز استدالالت خردگرایانه بوعلی سینا. عاملی بسیارنیرومندالزم است. ساده وخرد نیست

رفته که شیخ الرئیس به عنوان یک درایامی صورت گ. این تغییراحوال درابتداي جوانی براي اوحاصل نشده است
  . فیلسوف مشاء خردگرا در اقطار امصارجهان شهرت واشتهار فراوان داشت و مرجع خاص وعام بود

  چه عاملی آیا باعث این دگرگونی بنیادي دروجود ابن سینا شده است؟
هاي آن عامل نیرومندخارجی که از بیرون دست تصرف در درون وجود او دراز کرده وکلیه ارزش

  اعتباري او را به هم ریخته ونقطه صفر برهمه آنها زده چه کسی وچه چیزي بوده است ؟
ترین روشی که پیش روي ماست قبول احتمال مالقات میان ابن سینا واصحاب ریاضت وتصفیه خردمندانه

ي مالقات ابن سینا ها پس باید درمتون تاریخی به جستجو برآمد، ونشانه. باطن ازطایفه صوفیه وعارفان باهللا است
  . با بزرگان طریقت وعرفان عصراو را شناسایی نمود

                                                                                                                                                                            
رحمـه اهللا  » ابو علی حسین بن عبداهللا بـن سـینا    شیخ الرئیس« اثر فیلسوف دوران وافتخار اهل ایران . »رساله فیض الهی«از –تلخیص 

  ) 1360/ چاپ دوم / انتشارات مرکزي  1358/ مدرس علم معقول / ضیاء الدین دري : به کوشش / تعالی 
ابـن سـینا بـا    » اشـارات وتنبیهـات   « عالوه براین طالبان وعالقمندان میتوانند شبیه همین افادات وافاضات را در دو نمـط آخـر کتـاب    

  .ر وتشریح دقیقتر مطالعه نمایندضیل بیشتتف
 .ذبیح اهللا صفا/ چاپ ششم /  257ص /1ج/تاریخ ادبیات  - ٧٠
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رود که نجا که ابن سینا از دور دست بخارا راهی شهرهاي مرکزي ایران شده، احتمال بسیار میآالبته از
وباشیخ توقف اختیار نموده  اندکرده هایی که قبول مسافران و واردان وغریبان می دربرخی از این شهرها درخانقاه
ازجانب دیگرمسیراو ازشهرهاي متعددخراسان عبورنموده و درآن زمان مشایخ . آن خانقاه نیزمالقات کرده باشد

ابوالحسن علی بن احمدخرقانی «بسیاري دراین شهرها خانقاه دایرکرده بودند، که از معروفترین آنان از شیخ 
اهللا بن شیخ ابوسعیدفضل« و) سالگی 73درسنقمري  427 یا 426سال –عاشورا –محرم متوفی در دهم(بسطامی

توان نام بردکه می) درهمان قریه 440در میهنه ابیورد ومتوفی به 357 متولد(» احمد میهنی محمدبن الخیر ابی
  . اند هردو ازمریدان شیخ ابوالعباس قصاب آملی بوده و خرقه از دست وي پوشیده

ن عطارنیشابوري درکتاب تذکرةاالولیاء خویش به نقل ابراهیم فریدالدیبکر شیخ ابوحامد محمد بن ابی
البته این چنین مالقاتی استبعادي ندارد، نخست  71.هایی ازمالقات ابن سینا وشیخ ابوالحسن پرداخته استصحنه

. آنکه چنان که گفتیم عبور ابن سینا از شهرهاي خراسان حتمی، و استقرار شیخ درخرقان بسطام نیزقطعی است
وبسیارکسان از معاصران شیخ ابوالحسن، حتی سالطین زمان وگردنکشان دوران  اند یکدیگربودهاین دومعاصر

ذلک سند این روایت نقل نشده  مع 72.شدند مشرف می روشن ضمیر این پیر غزنوي به دیدار سلطان محمود مانند
   73.ایت مبادرت ورزیده استوچه مأخذي به ذکر این ر عطار از مشخص نیست که و

دیگري که نزدیک به زمان شیخ الرئیس نگاشته شده گواه دیدارشیخ الرئیس از یکی از  معتبر خذأم اما 
  .اي است میهنه الخیرابی بزرگترین صوفیان دوران وعارفان جهان یعنی شیخ ابوسعید

                                                        
  175ص / چاپ پنجم / از روي نسخه نیکلسون / به اهتمام میرزا محمد خان قزوینی / تذکرة االولیاء  - 71
« ؛ و خونـد میـر در   »آثار الوزارا ء«الدین عقیلی در و سیف ؛39ص /  4ج /  1270/ چاپ بمبئی / » روضۀ الصفا «  میر خوند در - 72

بـه اهتمـام سـعید    /  1317/ تهـران  / » دسـتورالوزرا ء  « و همچنین در  ،27ص /  2ج / جزء چهارم /  1273/چ بمبئی / » حبیب السیر 
و نیز مال محمد باقربن  ؛134-133ص / 1275/چ بمبئی / » نگارستان«و نیز قاضی احمد بن غفاري در  ؛142و 141صفحات/ نفیسی 

/ تهـران  / » روضـۀ االنـوار   « در » 1090متـوفی بـه    -» محمد مومن سبزواري معروف به محقق امام جماعت وشیخ االسالم اصـفهانی 
شرح مالقات محمد غزنوي و شـیخ   375ص /  1328/چ تهران / » بحیره « و نیز فزونی استر آبادي در  ؛114و113صفحات /  1284

« . انـد  یـادکرده » پیرآهـو پـوش  « یا » زاهد آهو پوش « از » شیخ ابو الحسن خرقانی « اما بجاي اسم بردن از  ،ذکر نموده ابو الحسن را
» االنساب « در کتاب » سمعانی « تحریفی از این مطلب است که   …»پیرآهوپوش« ظاهرا رفتن محمود غزنوي با حسنک وزیر نزد 

احتمـال نزدیـک بـه     .آورده اسـت  …ارف مشهور زمان ابوالحسن علی بن احمـد خرقـانی   درباره ع/ ب  194ورق / چاپ اوقاف / 
 »قمـري روي داده باشـد    420در موقع رفتن محمود بـه ري و گذشـتن او از حـدود بسـطام در سـال       …یقین می رود که این واقعه 

  .) 1003تا  997صفحات /  2ج / تاریخ بیهقی / استاد فقید مرحوم سعید نفیسی (
به خامه موالنا محمـد  » مثنوي معنوي«در» ابن سینا«بدون قید نام  –عطار  احتماال با اقتباس از تذکرة االولیا ء -شرح این مالقات   - 73

  .جالل الدین بلخی نیز وارد شده ا ست
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ابتدا ابن سینا باب مکاتبه باشیخ ابوسعید را گشوده، سپس به دیدارشیخ آمده و سه  74به نوشته محمدمنور
آورد شاهد وقوع کرامات روز با او به خلوت نشست وپس ازآن نیز دردیدارهاي مکرري که از شیخ به عمل می

 در دگرگونی احوال او و انشاد فصول کتاب اشارات و اموري خارق عادت به دست شیخ بود، و این امر و
  .تنبیهات موثربوده است

بابزرگان زمان «ابوعلی سینا : قان قرارگرفتههاي این کتاب کما بیش مورد توجه واستنادمحقگزارش 
که گویا شیخ ) 440 – 357(الخیر صوفی مشهور قرن پنجم اهللا بن ابیمنجمله با ابوسعید فضل ...مکاتبه داشت

هنگام عبورازخراسان با وي مالقاتی وخلوتی داشت واین مالقات او دراعتقاد شیخ به مبانی تصوف و کرامات 
  75.ثربودؤصوفیه م

اما خواجه بوعلی چنان مرید شیخ ما گشت که کم روزي بودي که به نزدیک «: نویسددمنور میمحم
فصلی مشبع در اثبات  –چون اشارات وغیرآن –شیخ ما نیامدي وبعد ازآن هرکتاب که درعلم حکمت ساخت

ك جاده کرامات اولیاء وشرف حاالت متصوفه ایراد کرد در این معنی، و بیان مراتب ایشان و کیفیت سلو
با این حال برخی از پژوهندگان این گزارشها را »  76طریقت وحقیقت تصانیف مفرد ساخت چنانکه مشهور است

تالش مریدان متصوفه براي بزرگ : دلیل آنها ساده است  77.اند موردتردیدقرارداده ودرصحت آنهاشک کرده
  78.نشان دادن مقامات مشایخ خویش

ها  چه بسامریدانی که به قصدتعظیم بزرگانشان درموردآنان گزافه. دنمایالبته طرح چنین امري بعیدنمی
روي دیگرسکه نیز آن . اما این تنها یک روي سکه است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. بافته باشند

                                                        
کرامات  -195و194 صفحات/  1ج / تهران / به اهتمام شفیعی کدکنی  / محمد منور / اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید  - 74

شگفت انگیزي که به دست شیخ ابو سعید جاري شده و ابن سینا را مجذوب کرده و اسـباب تغییـر مشـرب وي را فـراهم آورده بـه      
    .شماره اول انتشار یافته است/ چاپ پاریس /  1377بهمن ماه / »  تحفه درویش«تفصیل در نشریه 

   315 – 303ص / ج اول / تاریخ ادبیات - 75
  .ج اول/  291ص / اسرار التوحید  - 76
نصـراهللا پـور   » این داستان به احتمال زیاد ساختگی است و مریدان ابو سعید به منظور تجلیل از مقام شیخ خود آنرا ساخته انـد  «  - 77

د آن اسـت کـه   انـ  آنچه را که استاد پور جوادي مورد دقت قرار نـداده  .6ص /  68آذر / نشر دانش / رویت ماه در آسمان / جوادي 
به شـرحی کـه در رسـائل او بـه      -خود ابن سینا  . اعتقاد به کرامات متصوفه و اولیاء و عرفا خاص مریدان مشایخ متصوفه نبوده است

. بلکه ثابت کننده کرامات اولیاء ومشایخ بـوده اسـت   ،نه تنها معتقد –تفصیل آمده است ونمونه آن را در صفحات پیش نقل کردیم 
سـالها پـس از    –از پرداخته هاي ذهن محمد منور، و به منظور تعظیم شیخ ابو سعید » توحیدالاسرار «که کتاب » بهانه« ینپرداختن به ا

مشکلی را حل نمی کند و تو ضیح نمی دهد که چه عـواملی موجـب شـده کـه خـود ابـن سـینا شخصـا بـرخالف          . است –مرگ او 
استاد نصراهللا پور جوادي بدین نکته نمی پردازد که ابن  .ه کرامات اولیاء گرددخردگرایان دیروز و مدعیان خردگرایی امروز قائل ب

سینا با چشمان کنجکاو خویش شاهد عینی چه تجربیاتی بوده که ناچار از قبول قدرت روحانی اولیاء در تصرف در طبیعت خارجی 
  .ویش  برآمده استشده و سپس درصدد بهره گیري از استدالالت منطقی براي اثبات عقلی مشاهدات خ

  همان صفحه / همان منبع  -4
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اي امثال ابوعلی سینا براي حفظ حرمت معلم خویش از بازگویی بسیاري از وقایع  است که شاگردان فالسفه
  . اري ورزیده و سکوت را بربیان حقایق مرجح شمرده باشندخودد

تشریح احوال متصوفه و ارباب  آخررا به دونمط» االشارات وتنبیهات«سینا درتردیدي نیست که ابن
بحث دقیقی دراصول عقاید عرفا «وي . کرامت اختصاص داده وصدق وصحت مقاماتشان را اثبات فرموده است

و مراحل کمال وسیر  ت اتصال نفوس به عقل فعال و اطالع به حقایق از این طریقوتعریف زاهد وعارف و کیفی
روحی عرفا وموضوع کشف و شهود وکرامات اولیاء آورده وبا اتکاء برمبانی فلسفی خود این امور را اثبات 

تصوف کرده است و ازاین گذشته در قسمتی از رساالت خود اشارات و رموز و تحقیقاتی در مسائل مربوط به 
   79»دارد

حی بن « درتلبس بوعلی به لباس متصوفه و تفکر او به سیاق متصوفه در وقت تنظیم رساالتی همانند 
  .نیزجاي تردیدي نیست …»یقظان

دهد که گزارش براین نکته گواهی داده واین امرنشان می–شاگرد دیرینه خردگراي او–عبیداهللا جوزجانی
تواندباشد،  ثیر روحانیت شیخ ابوسعید بر احوال ابن سینا بیجا نمیأت دمفصل صاحب کتاب اسرارالتوحید در مور

با دقت تمام دور زده و  –به بهانه دفاع از حرمت خردگرایی  -»پوزیتیویست«هرچندکه این واقعه را واقعه نگاران 
تهاي سکو«اي ازاگرچه برخی گزارشهاي تاریخی محل تردید است، اما پاره 80.دناز کنارش عبور کرده باش

روي ما است، نیازي نیست به هزارسال قبل مراجعه  یک نمونه کوچک آن پیش. مل داردأنیزجاي ت» تاریخی
کنیم و در باب علت سکوت هواداران بوعلی از شیفتگی معلمشان نسبت به مشایخ تصوف گفتگونماییم کافی 

قق ارزنده جناب آقاي است نگاهی به چاپ اخیرکتاب اسرارالتوحید به کوشش و اهتمام دانشمند ومح
  .دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی بیفکنیم

لیف یک اثر دقیق منقح و تنقیدي أاستادفرزانه جناب آقاي دکترشفیعی کدکنی مصحح این کتاب درت
اند قدرت  رنج فراوان برده ودرتعلیقه بسیار مفصلی که به صورت یک جلد مستقل بر این کتاب ترتیب داده

  .اند ل عیان فرمودهپژوهشگري خویش را به کما
تعلیقات بر مباحث . ها است ه شامل فهرست مطالب و مشتمل بر دو بخش تعلیقات و فهرستلاین تکم

، )تاکید از ما است(ها  لغوي، اصطالحات عرفانی، ترجمه اشعار و احادیث وعبارات عربی، منشاء اقوال وداستان
در بخش دوم از جلد دوم فهرست نگاري . گیرد ر برمیکتاب را د 827تا  445ودیگر اشارات اشتمال دارد که از 

بسیار مبسوط و دقیق و مفصلی از آیات و احادیث و اقوال اولیاء و مشایخ وامثال وحکم وادعیه واشعارعربی 
ها وفهرست مربوط به زندگی شهري و روستایی و نظام  واره وفارسی وعبارات ولغات وترکیبات وتعبیرات ومثل

                                                        
   604و 603صفحات / ج اول / تاریخ ادبیات / ذبیح اهللا صفا  - 79
ولـی محققـان اصـوال در     ،درباره شیخ ابوسعید و ابوعلی سینا روایات و داستانهایی موجود و نسخی از نامه ها در دسـت اسـت  «  - 80

  بع فوق من/  .»صحت روایات مذکور تردید کرده اند 
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 اطمعه و معماري وآالت و اوانی، و نیز فهرست مربوط به نظام خانقاه و مفاهیم تصوف وحکومتی والقاب و 
  .البسه و آنچه بدانها پیوسته است و معارف دینی و سرانجام مشخصات منابع و مراجع آمده است

 محقق ارجمند صفحه به صفحه اصل کتاب را درجلد اول) قسمت اول ازجلد دوم(بخش تعلیقات  در
اي الزم دیده در تعلیقه مربوط به همان ویش نهاده وشرح هرلغت و مطلبی را که درهرصفحهپیش روي خ

اما به مالقات میان ابوعلی و ابوسعید که در . دوم قید کرده است جلد صفحه مربوطه در با ذکر صفحه، و
ایشان هنگام  گویی این دوصفحه از جلد اول نسخه! اي ندارد جلد اول نقل شده هیچ اشاره195 - 194صفحات 

   81.تنظیم تعلیقات مفقود بوده است
واقعه مزبور خودداري  –ویا حداقل اشاره به - مداً از بررسیاتوان نتیجه گرفت که استادعبدین ترتیب می 
  .اند ورزیده

دربخش بعدي تعلیقات یعنی فهرست اعالم تاریخی نام یکایک کسانی که درمتن کتاب ازآنان اسم رفته 
شناسایی  استاد همه اسامی را مورد بررسی قرار داده و سعی فراوان در. الفبایی مرتب شده استبه ترتیب حروف 

اگر . باشند بقال وجاروکش وغیره بوده دالك و و این که شطرنج باز معرفی صاحبان آن اسامی کرده اعم از و
ند، استاد به ذکر اسمشان اکتفا ا برخی از نامها به اشخاصی تعلق داشته که از کثرت گمنامی قابل شناسایی نبوده

  : از جمله . اند ورزیده
باب او  جاي دیگر اطالعی در. گویا از اوالد حسن جانارو است و از معاصران مؤلف. ابوبکرجانارو

 ؛)646(استوي ازمردم درون. درباب این شخص اطالعی به دست نیاوردم:  ؛ ابوبکردرونی)645ص (نیافتم
؛ ابو )648(معاصران مؤلف است درجاي دیگرنیافتم  این مرد را که از: خسیابوبکرمحمدبن احمدواعظ سر

و حتی . هیچ اطالعی در باب این شخص به دست نیاوردم: ؛ ابوسعید عنازي)648ص(اورا نشناختم : بکرمکرم
سندي دیگربه » بلفضل حسن«. از زندگی این مرید: ؛ احمد)675(درثبت نام درست اوجاي تردیدباقی است 

در باب این خیاط و درزي شیخ سندي درجایی نیافتم : حبی) 684(شناخته نشد: احمدبولیث) 684(یاوردمدست ن
درباب این : ك؛ حمزه سکا)694(وجود ندارد …درباب اوهیچ اطالعی. نماز شیخ پیش: بابا. ؛ حسن) 694(

ص ( ثبت نشده باشدسادهء ازجاهی اطالعی درجاي دیگري نیافتم وطبیعی است که نامش در جایی   ور پیشه
  …و) 708(درمنابع کار خود نیافتم     را  زندگینامه او: ؛ عبدالرحیم اژجاهی)کید ازما استأت -)697

اما درتمامی سطور و صفحات تعلیقهء اعالم، این بنده جستجو کرد، و هیچ نشانی از نام نامی و اسم سامی 
ت؟ بنده به خود گفت شایداستاد ارجمند به هنگام تحقیق آیا این امرعجیب نیس!! شیخ الرئیس ابو علی سینا نیافت

وصفحاتی به    ذکرشده» اسرارالتوحید« خویش دسترسی به آثار ابن سینا نداشته وازاین روبه اسم او که در
اما با کمال تعجب مشاهده کرد که استاد ارجمند در بخش . اي ننموده است احوالش اختصاص یافته، اشاره

                                                        
در صفحات » ابن سینا« به نام /  404برگ / جلد دوم کتاب / زیرا در فهرست اعالم نام ها . هر چند که این تصور درست نیست - 81

  .جلد اول اشاره شده است 195و  194
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به آثار ابن سینا نیز براي تنظیم تعلیقات خویش رجوع » مشخصات منابع ومراجع « عنوان دوم تحت  آخرمجلد
برخی از آثار ابن سینا که براي نگارش تعلیقه اسرارالتوحید مورد استفاده استاد قرارگرفته به قرار . فرموده بوده

  :زیرند
  1339/دانشگاه تهران/ تهران/ شهابیمحمود / االشارات و التنبیهات:  ابوعلی حسین بن عبداهللا. ابن سینا

  1350/بنیادفرهنگ ایران/ تهران/ حسین خدیوجم/ ترجمه رساله اضحویه، مترجم نامعلوم
  یحیی المهرنی/ المشرقیه هرسایل ابن سینا فی اسرارالحکم

  1345قاهره / تحقیق سلیمان دنیا / الرسائل االضحویه
  بانجمن دوستداران کتا/ تهران/ سرگذشت ابن سینا 

  تهران / چاپ سنگی /داو الکتاب العربی الطبیعات/قاهره/ وقدم له ابراهیم مدکور راجعه/ الشفا الطبیعیات
  .توان حاصل فراموشکاري استاد دانست را نمی» سکوت پرمعنا « این

جو عمومی حاکم بر  ، علت این تقیه چه بوده است؟ شاید پس اگر فراموشی مانع تذکار نام ابن سینا نبوده
چنین ! مانع استاد از ارائه تحقیقی دقیق شده باشد؟ -زند می که برمحور پوزیتیویسم دور –ضاي روشنفکريف

. که بر جلد اول کتاب نوشته این مطلب را به عینه شرح داده است 82اي خود استاد در مقدمه. استنباطی بیجا نیست
ودرعین حال این دعاوي ازجانب ! !کاهدگوید که دعوي کرامت براي ابوسعید از شخصیت او نمی وي می

مریدان صورت گرفته، ونه خود او؛ و در هرحال اگرچه این قبیل مطالب به دایره خرافات تعلق دارد، مع ذلک از 
دهیم بایدنه تنها  قرارتحقیق غافل از آن که اگر این نحوه استدالل را پایه کار . کاهد ارزش ادبی کتاب نمی
گیرامروزي  خرده که بسیاري ازناقدان –بلکه نیمی ازآثار ابوعلی سینا را–یرانعرفان ا مجموع میراث فرهنگی

چرا که او نه فقط معتقد به . رسند نیزمعدوم سازیمنمی امرخردگرایی در حتی به پاشنه پاي اوخردگرایی ومدعیان
  . فرماید کرامات اولیاء ومتصوفه است بلکه به طریق عقلی صحت آن را اثبات می

  .دارند ، این قبیل مالحظات مانع تحقیق دقیقند و محقق را به خود سانسوري وا میبه هر روي
  پرواز مرغ سخنگو به مغرب زمین

بیم از فشار مدعیان خردگرایی به بررسی علمی و آکادمیک  باید اذعان داشت که نخستین محققی که بی
هرچند که این . بود» هانري کوربن« آثار اشراقی ابن سینا سرگرم شد فیلسوف شهیرو معاصر فرانسوي مرحوم

هاي زیادي براي بستن راه براو صورت ششهامت اوموجب شد که مورد انتقادهاي بسیار قرار گیرد واز هر سو تال
                                                        

ت، و بـی گمـان   شاید ضرورت داشته باشد که یادآور شوم همه مطالب این کتاب، امروز روز، مورد پسند همه سلیقه هـا نیسـ  «  - 82
ولی باید توجه داشت که نخستین هدف از نشر این . دارد …بعضی سخنان و بعضی داستان ها در این کتاب هست که زمینه خرافی 

این نکتـه را نبایـد فرامـوش کـرد کـه بیشـتر ایـن         …ونه تمام جوانب پیام ومحتواي آنها  –گونه کتابها جنبه هنري و ادبی آنهاست  
بیگمان بسیاري کسان خواهند بـود   …اند هایی است که مریدان برشخصیت بو سعید، پس از مرگ وي افزوده نهضعفها، حاصل افسا

پیشـگفتار  ( » …که مرا بمناسبت بعضی کارکهاي دیگر که می توانستم بکنم و نکردم و وقتم را صرف این کار کردم مالمت کنند 
   1366بهار / چاپ اول / ی کدکنی به کوشش شفیع/ جلد اول اسرارالتوحید/ صفحه هفت/ مصحح
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تر به ترجمه  چه مصممهر اما این فشارها او را از راهی که در پیش گرفته بود دور نساخت، بلکه او. پذیرد
هاي بزرگ  ت و به معرفی او، وفرهنگی که آبشخور افکار شخصیتها وچهرهوتشریح آثارابن سینا همت گماش

  .اند، همت گماشت بوده -وافتخار دانش ومعرفت جهان –تاریخ حکمت و عرفان ایران 
 -که از محورهاي اساسی ادب حماسی -»مرغ سخنگو« بدین ترتیب به کوشش هانري کوربن نماد

   83.در معرض شناخت اهل تحقیق قرار گرفت در مغرب زمین معرفی و - عرفانی ایران است
 اي از توضیح شد رساله متروکه و نخستین اثري که توسط هانري کربن به زبان فرانسه بازگردانده، تفسیر

  .انتشار یافت) یک رساله منتشر نشده(با عنوان زیر  -در پاریس 1933این رساله در سال . شیخ اشراق بود
Pour  l’ anthropologic philosophique:  
Un traite persan inedit de Sohrawadi d’ Alep. Dans Recherches philosophiques Paris.    
Boiwin. 1933. T. ll. pp. 53 –101. 

. به ترجمه رساله اشراقی ابوعلی سینا روي آورد 1954انتشار آثار کربن همچنان ادامه یافت تا آنکه وي در سال 
  ):ابوعلی سینا و روایت یک مکاشفه( پس از آنکه وي اثر زیر

A Vicenne et le recit visionnaire – Bibliotheque iranienne. Vol. 4&5 / Teheran - Paris. 1954. 
edition Maisonneuve. T I: 344P. T.II : 90 + 116P. 

  ) سمبلیسم در روایتهاي مکاشفاتی ابن سینا(و همچنین 
Le symbolisme dans les recits visionnaires d’ A vicenne. revuz: 
“Syntheses”, Bruxelles. 1955. 20P. 

وي پس از مدتها اندیشه . مورد حمالت پوزیتیویستهاي مدعی خردگرایی واقع شد را انتشار داد از هرسو
 یابی شده ناشی از آن است که انسان غربی جهتوارد وي  این خصوص نتیجه گرفت که انتقاداتی که به اثر در

وي براي روشن . کند شش بعدي را فراموش کرده و جهان واقعی را منحصر در چهار بعد جغرافیایی ارزیابی می
  :همت گماشت» انسان نورانی در تصوف ایرانی«کردن ذهن خوانندگانش به تألیف اثر تحقیقی جدیدي به نام 

Physiologie de l’homme de lumiere dans le soufisme iranien dans le vol: “Ombre et lumiere”, 
Acad. Septentr. l- Paris, Descleede Brower, 1961. 130 p. 2eme edition: “L’homme de lumiere 
dans le soufisme iranien. 1971- Paris Edition  presence. 
Collection: le soleil dans le coeur. diffuse par Medicis. 23l p. 

ز نمادهاي عرفان ایرانی ساده نیست، خاصه براي اشخاصی که همچون راه گم کردگان از نظر او درك را
یابی، از  این قبیل مردم در فقدان امکان جهت. از کف داده باشند در میانه کویرحتی قطب نماي خویش را نیز

آنان جهان عمقی از نظر . یابند تعیین موقعیت خویش در عالم عاجزند و هویتی ناخویشمند و از خود بیگانه می
توان در روي  فرا حسی ندارد و بیش از یک سطح دو بعدي و چهار جهتی نیست، چیزي که نمونهء آن را می

  . هاي  ابعاد عمودي  عالم عاجزند این اشخاص از گشودن  دروازه. هاي جغرافیا باز یافت نقشه
)                        Henry Corbin( بنهانري کر» تصوف ایرانی انسان نورانی در«عنوان فصل نخست کتاب 

                                                        
. آثار کوربن در این فصلنامه در پی معرفی بیشتر این خدمتگزار فرهنگ ایران بـرآئیم تدریجی بی مناسبت ندیدیم که با ترجمه  - 83

  .اما بیشتر از آن، مقدمات آشنایی خود را با او با گذاري در برخی از آثارش تدارك می جوییم
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 نظرخوانندگان به - اب را داردتجنبه مقدمه ک که-بخشی ازاین فصل. دارد نام Orientation(84( »یابی جهت«
   85.رسد عزیز می

  اهللا نور السموات و االرض 
 هالشرقي هزيتون هكمبار هيوقد من شجر كأا كوكب دري الزجاجه مثل نوره كمشكوة فيها مصباح املصباح يف زجاجة

  .هو الغربي
  . يكاد زيتها يضي ء ولو مل متسسه نار

  . نور علي نور
  .من يشاءلنوره يهدي اهللا 

  35 – 24 –قرآن مجید 

 )Orientation       (جهت یابی  
  »انسان نورانی در تصوف ایرانی « قسمتی از فصل اول کتاب  –   هانري کربن

  دکتر سید مصطفی آزمایش: بازگردان از فرانسه                                        
  قطب هدایت –الف 

نفس حضور انسان درگیتی متالزم با . هاي اولیه ناشی ازحضور انسان درجهان است یابی ازپدیدهجهت
  -جهان خاص انسان–اي را میان انسان وجهان   تعیین فضایی پیرامون او است، واین پدیده رابطهء ویژه

جهات اربعه شمال  و جنوب و . یابد اي که برحسب نحوه حضور آدمی در عالم عینیت می رابطه. اردد مقررمی
این  87، اما بیانگرجوهرومعنا وسمت و سوي86شرق وغرب نقاطی نیستند که درتالقی باحضورانسان قرارگیرند

                                                        
قرار     Occidentalisationدرتقابل با واژه   Orientationراي اهمیت اساسی است که در زبان فرانسه واژه یادآوري این نکته دا- 84

، و معناي دوم آن »رو به شرق ایستادن« نخستین معناي آن . داراي دو معناي مختلف استorient»  شرق«نخستین واژه از ریشه . دارد
بـه معنـی خـود را همرنـگ ارزشـهاي        occidentواژه دوم از ریشه غرب  . دن استیعنی قبول ارزشهاي شرق را نمو» شرقی شدن« 

  .رود به کار می) »یابی جهت« (به معناي مجازي » اریانتاسیون«همچنین نباید از نظر دور داشت که در زبان فرانسه . غربی کردن است
یعنی وضعیت خود را » روبه شرق ایستادن«. دهد رار میقظر تمام بار معنوي آن را مد ن  Orientationکوربن از به کار بردن این واژه

کـه شـرق جهـت     اسـت چـرا  » یافتن هویت اصلی خـویش  « در حقیقت» یابی شرق« ! درك کردن، خود را بازیافتن، خودرا شناختن
انند قبله که به جانـب  م. به معناي یافتن شرق و رو به آن ایستادن است درحقیقت درك مقام انسانی و یافتن مقام انسان. حقیقی است
  . اند ه ذکر نمود» اریانتاسیون «عنوان معادلی براي را نیزبه» اهتدا « از این روي کلمه . کنند، تا به خداوندتوجه نمایند آن توجه می

کـه ایـن    ازآنجـا . در چند مورد نویسنده عنان قلم را از کف داده و به انتقاد تند نسبت به منقدان آثار خـود سـرگرم شـده اسـت     - 85
شـود کـه خواننـده از درك مطالـب      اسـت وسـبب مـی   ) یعنی پرواز در بعد عمودي و مرغ سخنگو(موارد خارج از متن بحث اصلی 

  .محوري غافل ماند، حتی المقدور در این نوشتار از بازگردانی آنها احتراز شده است
در جهان دو بعدي جغرافیایی که همه چیز در سـطح   اما آدمی. همچنانکه در متن ذکر شده است. هاي جغرافیایی چهارند جهت- 86

بـه  . باشـند   دو جهت دیگر فوق و تحت، یا باال و پایین می. شناسد یزي شش جهتی خود را باز میحوي در . گذرد نمیزید االرض می
  :د فرمای  حافظ با اشاره به این جهات ششگانه می. نماید  این دوجهت دیگر نویسنده در دنباله بحث اشاره می

  هر چند غرق بحر گناهم ز شش جهت                        تا آشناي عشق شدم ز اهل رحمتم                 
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چنین حس داشتن . شندباطبیعت آدمی وپیوند خویشاوندانه او با هستی می اند، وعالمت انطباق حضوردرهستی
خطوطی که از شرق به غرب و از شمال به جنوب امتداد . سازد یابی درجهان رامیسرمی  ومفهومی امکان جهت

 انسانی دست یابی جغرافیایی و روند که بدون آنها امکان جهت اند از زمرهء بدیهیات اولیه مکانی به شمار می یافته
   88.دهد نمی

  . بندي کرد توان به شرقی وغربی، یا شمال وجنوبی تقسیم و خصیصه شناسی میانسان را به اعتبار عقیدتی 
به یک  –که بشرقادر به یادآوري زمان پیدایش آن نیست   –طرح و سازمان شبکه خطوط جغرافیایی 

یم که مراتب اربعه عرضی را ئآیا کافی است بگو. یابی، شمال فلکی، ستاره قطبی نقطه جهت: نقطه وابستگی دارد
نماید؟ یا آنکه این جهت طولی را به انحاء مختلف  یابد کامل می که ازتحت به فوق امتداد می یک بعدطولی

گیري حضور انسان را نه تنها در مکان، بلکه در زمان  ها جهت توان دریافت، به کیفیتی که تفاوت این دریافت می
  تواند بنماید؟ نیزدستخوش دگرگونی می

نهد؛ وتداوم این  ضور خویش را در زمین به انحاء گوناگون به ابتالء میانسان ح: یابی درزمان جهت
  حضور در چیزي چون تاریخ؛ و طرح این پرسش که آیا تاریخ داراي جهتی است واگر هست کدامین؟

االت معلول آن است که آیا ادراك قطب شمال از یک قانون ثابت وعام وفراگیر تبعیت ؤطرح این س
یابی  تواند به جهت است به نحوي که هرکسی به اعتبارشیوه حضورخود مستقالًمی امري شخصی کند، یا می

  .شودچون و چراي شمال و مفهوم شمال ظاهرمی شمال پردازد؟ از اینجاست که اهمیت بی
  89.کنند  میتحصیل شمالی  ها از بعد مراتب عرضی معنا و جهت خویش را برحسب دریافت درونی انسان

جستجوي مشرق زمین است، اما جستجوي              » ادب صوفیانه ایرانی « حورهاي ترین م یکی از اساسی
مشرقی که درشمارهفت کشور واقالیم . گیرد هاي جغرافیایی نه جایی داردونه جایی می که درروي نقشه» مشرقی«

ی را نه درجهان این اقلیم باطن. 90شود محسوب می» اقلیم هشتم« سبعه نیست بلکه خود سرزمینی مستقل به نام
آن المکانی که مبداء  - محسوس و نه درمراتب عرضی هستی، بلکه درعالمی وراي حس و دربعدعمودي عالم

این مشرق معنوي همان قطب سماوي . درقطب سماوي. بایدجستجو کرد –ومنتها و غائیت سلوك ابدي است

                                                                                                                                                                            
87 -  Sens  کربن این واژه را با تمامی بـار معـانی خـود در     …از جمله حس، جوهر، جهت، معنا . ی مختلف به کار می رودنبه معا

  . اینجا به کار گرفته است
  .توانند باشند ها و نصف النهارها میمقصود مدار - 88
بندي کـربن سـالیان دراز پـیش از سـقوط دیـوار       البته این تقسیم. نامد در این متن کربن انسان سالک وصوفی را انسان شمالی می- 89

فاقد هـر   صورت گرفته وبدین روي» جنوب « و » شمال« برلن واز میان رفتن مرز میان شرق وغرب و انقسام جامعه جهانی بشري به 
  .گونه بار سیاسی و اجتماعی است

90 -Climat کربن کلیما را مترادف با . در فرانسه محاوره اي به معناي آب و هواست، اما با واژه اقلیم از یک ریشه، بلکه یگانه است
 عالم هورقلیا در اقلیم هشتم و. هدن عنوان می Huitieme climatو اقلیم هشتم را   ،Sept climatsبرد وهفت اقلیم را   اقلیم به کار می

  .نمایند آثار وي جایگاه بسیار مهمی را اشغال می
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  . است
مالء اعلی « وآستانه » عالم باال« که مرز ترین کرانه شمالی آسمان واقع است آنجا  قطب سماوي درانتهایی

که مختص تصوف  گردد  جهان میسرمی اي از چهارچوب بینش ویژه معرفت به چنین اقلیمی تنها در. است»
  .وشیوه زیست صوفیان است، شیوه زیست روحانیی که تصوف، و به ویژه تصوف ایرانی بدان تعلق دارد

شود، بل درجهت شمالی و برفراز شمال جغرافیا یافت نمیآنند در روي نقشه مشرقی که عارفان درپی
 اي شمالی درآسمان است، فلذا باسلوکی صعودي و نقطه ییابی درسلوك عرفان نقطهء مرکزي جهت .قراردارد

 بندیهاي   طیف نخستین نتیجه این امرزایل شدن اختالفاتی است که .یافت بدان دست توان  گونه می معراج
شرقیان وغربیان، شمالیان وجنوبیان به اعتبار . شناختی ظاهري را تحت شمول خود دارد جغرافیایی و انسان

دیگرقابل تمییزنخواهند بود، چرا که دراین سفر به اعتبار مشخصات  اند مشخصات ظاهري که بدان انتساب یافته
ربیان درچه مقطعی همچنان جا دارد که از خودبپرسیم غ. توان براي آنان جایگاهی معین ساختعادیشان نمی

بندیهاي مبتنی برجهات جغرافیایی ظاهري از دست    ناپذیرخود را نسبت به تقسیم  فردي منقصت اززمان بعد
فصلی از تاریخ یا ما  توان تعبیرنمود جز ما غربیان همچنان که فرا گرفتیم که کیمیا را همه گونه می شاید. دهند می

پس از آنکه جوهرواقعی خود را برما عیان - را نیز) ژئو سانتریک(» يزمین مرکز« قبل تاریخ علم، جهان شناسی
  . علم ندارد جوهري که ارتباطی با جهان. بشناسیم –ساخت

را به اعتباردریافتش ازجهان واحساسش نسبت به هستی به ساختمان یک » مسژئوسانتری«چه بسابتوان 
  . تشبیه نمود» مانداال«

سطوتی که . سازد  بعدشمالی را با تمامیت سطوت نمادین آن میسرمی امکان یافتن 91»مانداال«عنایت به 
 بر دراثناي یک دگرگونی انقالبی ناظر. باشد این همان شمال مفقوده می. راهگشاي آستانه عالم باالاست

یعنی در ماندن درتشخیص آسمان . گم کردن شمال. گردد حضورانسان درکیهان، زمین نیزدر آسمان مفقود می
از  (inconscience)و درتفکیک فرشته از دیو، و در تمییز نور ازسایه، و درتمایز ناخودآگاه از دوزخ،

  ...(Transconscience) فراخودآگاه
  نمادهاي شمال 

خورشید از . رادرخاطرما تداعی نماید» مشرق جغرافیایی» «نور شرقی«خطاي محض آن است که سخن از
رسند، اما یکجا با  می روز و شب ازپی یکدیگرفرا. نوردد خیزد وظلمت شب را نور روز درمی شرق برمی

جهان . نشیند در مغرب فرو می کشد و از مشرق سر بر می نور. که جمع اضداد محال است آیند یکدیگرگرد نمی
در لحظه تالقی این دو، به هنگام پگاه و . روز و قواعد آن، دنیاي شب و توابع آن، دو روي سکهء عالم وجودند

                                                        
91 -Mandala ساعتهاي متمادي . کنند هاي رنگ شده و بسیار خرد درست می عبارت از تابلوهایی است که بودائیان با سنگ ریزه

اما هدف آنان از . نماید ظاهراً این کار بی منطق می. شویند نمایند، و پس از اتمام تابلو آن رادر آب می براي ساختن آن صرف می
هاي  صحنه» مانداال«محتواي تابلوهاي . این ساختن و بر هم زدن اشاره به عدم دوام و ناپایداري حیات در دنیاي خاکی است

  .جلوس نموده است) به صورت بودا( مانداالها شکلی مدور دارد که در مرکز آن انسان کامل. مکاشفاتی است
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 درآن به رسد که نه شب مهرخود را برآن زده و نه روز روب نوبت به دنیایی میانه و برزخی میدروقت غ
همچنان . که نمادي از موجودیت انسان است Crepusculum vespertinum »برزخی دوگانه« .حکمرانی نشسته

  . دارد  که لوتر بدان اشاره
آفتاب نیمه . و نه غربی ، بل شمالی است اندکی درنگ باید تا در کیفیت نوري بیندیشیم که نه شرقی

 رسد و می که درپی شب وشبی درپس روزاین نورازجنس روزي. صادق شب، درخشش پگاه وسطوت صبح
تاریک رنگ دلفروز  به شب نماید، و ژرفناي ظلمات شام تجلی می گذرد نیست، بلکه روزي است که در می

  .کند شبی منیر را متأللی می زده وروز 
Nox illuminatio mea in deliciis meis شناسی  دهد که در انسان این مفهوم به ما امکان امکان می

میان شرق وغرب، نور وظلمت، با تعریفی  فلسفی مفهومی نوین بیافرینیم که عبارت ازتعیین وتوضیح تضاد
جدید است ازدیارشمال است، انسانی که . شود این همه از مفهوم نورشمالی و انسان شمال زائیده می. کامالً

  . باشد ازشمال آمده وبه شمال رهسپارمی
که در  92یک صورت خیالی. نماید اما شمال نیز داراي وجهی مثالی است و بعدي را در ماوراء بیان می

هاي ذهن در پی دریافتهاي حسی  تقدم جوهري برهرنوع دریافت حسی بوده، وغیرقابل قیاس با صورت تراشی
رنظرگرفتن چنین فرضی ازاین پدیده، حس وجوهر و جهت از همان صورت خیالی با د. ازعالم خارج است

 که ذهنی نیست بلکه همان قطب فلکی است که در بعد عمودي هستی» صورتی خیالی«. گیرد   بدوي نشئه می
اي  وجوددارد، درحالی که دربیان جغرافیایی، فرض چنین پدیده »مثالیخیالی«این. انسان درشمال قرارگرفته است

. خورد به چشم می شبانه و آفتاب در ظلمت در بسیاري از مراسم دینی رازآمیز خورشید. نماید ممکن نمی
همین اشاره را مشاهده  –رود  که درآن هرمس قهرمان داستان به شمار می –اي درآثارسهروردي دربطن خلسه

این همه اشاره . 93، ظهر ظلمانی، نور سیاهشب نورانی. گویندسایربزرگان عرفان ایران نیز همچنین می. یمئنما می
مبناي آن تمامی ذرات نور که بربه تشعشعات صبح صادق دارد که اعتقادات مانوي آن را مدنظرقرارداده است و 

                                                        
خیال بدان اعتبار که . این صورت خیالی آفریده نیروي متخیله و قوه خیال نیست، بلکه خود خبال نقش آفرین و آفریننده است - 92

شیخ » صورت خیالیه«با اشاره به این . مجرد از تعیین است و آفریننده بدان جهت که بر اعیان اکوان تقدم زمانی و تقدم منطقی دارد
  :فرماید  ابو سعید ابی الخیر می

  باور نکنی خیال خود را بفرست                  تادر نگرد که بی تو چون خواهم خفت
  :سرآید  و بابا طاهر عریان می

  چو شو گیروم خیالت را در آغوش                 سحر  از  بسترم  بوي گل  آیو
بیش از همه توجه وي به آفتاب نیمه شب، . رانی استمحور گفتار کربن در این کتاب بررسی الوان انوار در نزد صوفیان ای - 93

  : حافظ درباره آفتاب شبانه گفته. ونور سیاه معطوف است
  باید              ز روي دختر گلچهر رز نقاب انداز به نیمه شب اگرت آفتاب می

  :می فرماید » نورسیاه « شیخ محمود شبستري در مورد 
  به  تاریکی  درون  آب حیات  است                  سیاهی  گر  بدانی  نور  ذات  است   
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، یا   Terra lucida» ارض منیر« درحضیض ماده زندانی انداز ظلمت بازداشتگاه خویش رهایی یافته و به جانب
  . در شمال فلکی واقع شده است  Yima»  یی ما«این دیار، همانند بهشت. مایندنسرزمین روشن عروج می

شوند، همانند تخیل فعال     هاي تجربی ابزار مراقبه محسوب می در تقدم برتمامی داده» عالم مثل معلقه«
)imagination active(. آن،  اثناي ود کرده و درـهاي تجربی را آبستن مفاهیم خاص خ زار، دادهـاین اب  

گیري به  با جهت. کنند یابی فطري او را تبیین می کیفیت حضور مقدر آدمی را در عالم وجود و جهت
جانب قطب شمالی به مثابه آستانه عالم باال، جهانی دیگر متفاوت با فضاي مادي، جغرافیایی، و نجومی، در برابر 

انحراف به مشرق ومغرب، و صعود به سوي عبارت ازعدم Voie droite»  صراط مستقیم« .شودآدمی گسترده می
عروجی به جانب . عروجی به ماوراي ابعاد قراردادي در روي نقشه عالم. باشد قله یعنی تمایل به سمت مرکزمی

این ویژگی باطنی، عالم انوار را . باطنی که خود زاینده نور و روشنایی است دنیایی که عالم انوار نام داردجهان 
هرگاه از بطن آن جهان باطنی به جهان مادي . دهدفضاي جهان ظاهري و خارجی قرار می در تقابل وتضاد با

زبان فرهنگ فلسفی حاکم بر غرب و اصطالحات نوین آن . کنیمبنگریم جز فضاي ظلمانی تودرتو مشاهده نمی
در » باطن«واژه ارائه معادلی براي  از  Subjectivisme et nominalisme» سوبژکتیویسم«و » نومینالیسم«مثل 

ازآنجا که در اصطالحات رایج در فرهنگ غرب  -»سمبل«همچنان که لغت . مقوله مورد بحث ما ناتوان است
کامالً نارسا ) Le monde des symboles( »عالم مثال«بیان براي  –ذهنی است  متضمن مفهومی غیرعینی و

 -یاما فراحس –م از ادراك مفاهیم واقعیهر گاه واقعیات محسوس را به طورغلوآمیزي معتبر بشماری. است
اند و به جزآن هر چه هست مفاهیم ذهنی وخیالی  درچنین نگرشی از جهان، تنها عینیات، واقعی. بازخواهیم ماند

خربه شمارمی در عوض درحکمت افالطونی سهروردي. شود تلقی می رود، عالم مثال    که مزدیسناگرایی متاً
Mundus imaginalis جایی که از . روحانی متفاوت همانندسرزمین لطیف وآسمانی هورقلیا استیک دنیاي

ورزند    حکماي اشراقی مکرراً تأکید می. درآن نشانی نییست  Paradigmesها تجریدات وتعمیمات و سر فصل
ه آن نوع است، نه مقوله عامی که منطق مدرسی ئیک نوع، رب النوع و الهه و صنم متکاف» صورت مثالیه« که
عالم صور . یابد تجرید منطقی تنها به تشییع جنازه یک فرشته توفیق می. بندي نموده باشد وزوي آن را طبقهوح

  .مورد بررسی قرار گیرد» ملکوت شناسی « مثالیه، جهان مستقل صور و اشکال مظاهر باید در مقوله
است، یا به عبارت  مشاهده موجودات واشیاء در پرتو انوار شمالی، رویت آنان در سرزمین هورقلیا

سماوي  قطب زمردین در ايبرصخره این رویت به صعود توان از  می. آنان درپرتوشعاعهاي ملکوت دیگررویت
سلوکی براین نهج مستلزم قبول این فرض است که هر شخصی به اعتبار فردانیت . ملکوت تعبیرنمود وشهود

رشد این . گروه بالقوه باید داراي یک بعدملکوتی باشدها و ارتباطات با جمع و خویش و قطع نظر از تمامی علقه
هاي فراحسی دستخوش  بعد ضامن فتح دیدهء دل وچشم مکاشفه است تا از راه آن مجموعه معارف و دریافت
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  . بندي نمود جمع ) hierognose( 94»هیروگنوز«توان تحت عنوان را می اي که کلیت آن مجموعه. تحول شوند
  . گیري از ابزار و وسایل سه بعدي تشریح است ي دنیاي عرفان مستلزم بهرهها تفهیم و تفاهم نماد

باشند از درك و     هاي دو بعدي معمولی که مورد استفادهء فرهنگ فلسفی غرب می افزار بدین روي دست
 .مانند بهره می دریافت رموز این جهان بی

  :به تعبیري رساتراینجا سخن از دو گونه ظلمت است 
» حکمت اشراق«طبق اصول  .باشد فروبلعنده ذرات نورمی ظلمانی است وحجاب و پرده و ظلمتی که -

سهروردي وتعالیم مانوي وقتی نورازاین زندان ظلمانی وزهدان این تاریکی بیرون جهد، این ظلمت مجوف 
تش قبول این ظلمت در تقابل با نورقرار دارد و طبیع. گردد خوردوبه حال خویش واهشته می برروي خودتا می

  .نماید نورانیت نمی
، »شب رخشنده« ، »ظلمت نورانی«، »شام روشن«ظلمات دیگري نیز وجود دارد که عارفان ما ازآن با نام  -

  . برند نام می» نورسیاه « و» سیاهی روشنایی آفرین«
ه تمایز روشن این دو ظلمات را ب - درحکایتی که اثرخامه شیخ الرئیس ابوعلی سیناست - پیش از این

گرداگردقطب را احاطه کرده است واصل االصول، شام  ظلمتی که. ایم اعتبارجهت طولی سیرسالك بازخوانده
اما نوع دوم، ظلماتی . وهم وادراك وشعور ومعرفت است    ملکوتی موجود اعالء مقام عمی وخارج ازتیررس 

آنجا که خورشیدصور مجرده . تواقع اس» عدم«تالقی با  ترین کرانه عالم طبع وماده ودر است که درغربی
Formes pures  مشرق صورمجرده، آن مشرقی که نخستین نقطه واولین لحظه آفرینش اکوان . کند افول می

  .کائنات است، قطب شمال فلکی است
»   عقل اول « نخستین آن. آفتاب شبانه ارائه شده است مفهوم از دو جایگاه و حکایت شیخ الرئیس دو در

باشد، به همان گونه که  می )Deus absconditus(به مثابه تشعشعی در بطن ظلمات  Logosس یا کروبی لوگو
سو روح  دیگر از. برآرد سر )Conscience(» وجدان آگاه« از افق (Surconscience) »برتر خود آگاه« پرتو

طلوع ))Subconscient»ناخودآگاه«است که در ژرفناي تاریکی )Conscience( »خودآگاه« آدمی مانند فروغ
  .     کند می

 –روحانی «بیانگر ساختمانی ) »نور اخضر«و » سواد منور«بخصوص( الدین کبري الوان انوارنزد شیخ نجم
  . باشند می Psycho-cosmique »کیهانی

  : متالزم با الصاق سه زمینه برروي یکدیگر است» یابی جهت«این بنا  در
 از Surconscience» برتر آگاه خود«شام روشن  کسو، وازی Inconscience» ناخودآگاه« شب تاریک

ظلمت ملکوتی ابرهاي متراکم ناخودآگاه، . اند در میان گرفته را Conscience،»خودآگاه« روز سوي دیگر

                                                        
94 - Gnose  گرایی و مترادف با تصوف و عرفان، و  به معنی باطنGnostique شـاید ترکیـب فـوق توسـط     . مترادف با عرفانی است

  .اند  ده شدهخوان» غنوصیه«اي نیز  موجود است و فرقه» غنوص«البته در اصطالحات مکتبی واژه . نویسنده ابداع شده باشد
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از ظلماتی که زندان ذرات نور  –کند جایی که درجوف آن روح سلوك می –ظلمات محیط برقطب، لیلۀ المثل
. الیه مغرب قراردارد، ودوزخ شیطانی ابالسه استااین ظلمت، در منته. باشدفاوت میاست کامالً متمایز و مت

سازد که میان آن  گیري به جانب قطب شمالی درآسمان در عین حال یک فوق و یک تحت را معین می جهت
   …» .دو نباید خلط کرد

ایرانی راهی نخواهد  هرگز به پهناي آسمانهاي نورانی تصوف –آنکه خودبداند بی- دانش فضانوردي« 
  . برد

کنند اگر به شما بگویند که بنگرید ملکوت الهی  کسانی که شما را هدایت می«خوانیم  در انجیل توما می
. ها قرار دارد، شما بدانیدکه پرندگان آسمان درحرکت به سوي آن برشما پیشی خواهند گرفت درآسمان

  ». آنجایی که در خارج از وجود شما است. ار دارداماحقیقت آن است که ملکوت در ژرفناي وجود شما قر
  »   ) 26 -19 - 1959پاریس  - ترجمه گیومون. دستنویس قبطی. انجیل توما(           
  ه لتکم

  آثار کربن -
عالوه بر این پژوهشهاي فراوانی نیز از وي . آثار کربن بخشی انتشار یافته و برخی در دست انتشار است

آثار کربن . کربن باقی است که انشاءاهللا در فرصتهاي مناسب انتشار خواهد یافتنزد همسر ارجمندش خانم 
شاید به دلیل . چندان جایی نزدفالسفه مغرب زمین بازنکرد وپس از وي به یک جریان فلسفی تبدیل نگشت

رس زمین بودو ازتیر هاي مورد بحث وي بسیار پیچیده وخارج از قدرت دریافت خردگرایان مغرب آنکه مقوله
ترجمه آثارمالصدرا مانندعرشیه و مشاعر به زبان فرانسه رغبت چندانی درفالسفه و . رفت اندیشه آنان فراترمی

هاي  مطلب بسیار فنی و پیچیده بود، خاصه آنجا که پایه. بر نیانگیخت انشناسنپژوهشگران ومستشرقین و ایرا
  .گشت می» براهین عرشی«متوجه » براهین عقلی« استدالل از
 رسید،»پل نویا« شناش به نام کرسی وي به کشیشی دانش پژوه و اسالم 1978از فوت هانري کربن در پس

 55eme Section-Lecole pratique-دربخش پنجم  )Exegeses coraniques(»تأویالت قرآنی«مدرس  که

des hautes Etudes-Sorbone »روي  ن نبود و به دنبالهرو کرب اما نویا دنباله .بود» مدرسه تحقیقات عالیه سوربن
وي بارها به نویسنده این سطور که افتخار شاگردي هر دو استاد فوق را در همان مدرسه . از وي نیز برنخاست

قابل درك و  - هر اندازه فرهیخته باشندو فلسفی بیندیشند-داشت اظهارکرد که آثارکربن براي اروپائیان
دار دروس عرفانی عهده» مونو« کشیش محقق دیگري به نام  »پل نویا« پس از فوت نابهنگام . دسترسی نیست

  .شد، ولی علی رغم اطالعاتی که در این زمینه داشت، از درك دنیاي کربن ناتوان و مهجور بود
علت دیگرعدم اقبال آثارکربن دربین فالسفه غرب آن بود که وي مطالب پیچیده عرفان ایران و حکمت 

همین امرآثار کربن را به کتب معما و . داشت با معضلترین تعابیر بیان می –بود  که خود در آن منغمر –اشراق را 
 که کوشید از جانب دیگر کربن در نوشتارهاي خویش می. ساخت هاي پر از اسرار و راز آمیز مشابه می نوشته
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ارد، وآنجا که بیان د» پسیکانالیتیک«برحسب قراردادهاي  را عرفانی صوفیان ایرانی لطایف مکاشفات دقایق و
هاي جدید  نمود، وي از خلق و ابداع واژه او کفایت نمی پژوهی براي بیان منظور هاي موجود درفن روانواژه

نمود غرابت  هایی نیز که ابداع می کرد مشکل و معضل بود، واژه اما چون مطلبی که بیان می. باك نداشت
گرایانه اشاره  جهانبینی خرد ضعف منطق دکارتی و  به  اج همه   در آثارش  متهورانه   کربن. یافت فراوانی می

همین برخوردهاي صریح موجب . کشید نقایص این دستگاه تشریحی دوبعدي را به نقد می ورزید و نواقص و می
  معاصر، او را فریفته آثارسهروردي و عرفان ایران پژوه شهیر روان» کارل گوستاو یونگ« مالقاتی با شد که در

دو به تعاطی  مسر ارجمند کربن به نویسنده این سطور بیان کرد که چگونه در همان نخستین مالقات این ه. بنماید
در  )imagination creatrice(» خالق تخیل«افکار خویش پرداخته و آن شب تا صبح را به گفتگو پیرامون 

هاي نجومی  فروید با فاصله  بیهوده نیست که طریقه یونگ از مشرب استاد وي. عرفان و تصوف ایرانی نشستند
 نگاشته شده بود» هانري کربن«به قلم  »کارل گوستاویونگ«اي که برکتاب  مؤخره1964در. جدا و متفاوت است

  :به چاپ رسید» بوشه کاستل«توسط انتشارات 
Postface a c.g. jung. Reponse a job (trad. francaise de Roland Cahen). Paris. Buchet-Castel. 
1964. 12p 

  )»ژوب« پاسخ به /  موخره بر کارل گوستار یونگ(
 از هانري کربن به زبانهاي فرانسه، انگلیسی،) اعم از کتاب، رساله، مصاحبه(اثر   200بیش از 1976تا سال

سینا اختصاص یافته بود که عبارت  علی ژاپنی، عربی وفارسی انتشاریافت که از آن میان تعدادي به ابو آلمانی،
  :ثارذیلندازآ

1- Avicenne et le recit visionnaire.Maisonneuve 1954 
2- Avicennisme et imamisme. 1955. Teheran 
3- Le symbolisme dans les recite visionnaires d’Avicenne. Syntheses.1955 
4- Avicenne, philosophe de l’lslam iranien. Monde nouveau 1955 
5- Avicennisme et iranisme dans notre univers spirituel. France-Asie. 1955 
6- Avicenne et Averroes.Maznod.1956 

سمبلیسم در روایات مکاشفاتی ابن  -3سینا وامامت گرایی؛  ابن -2ابن سینا و حکایت مکاشفاتی؛  -1(
سینا و  ابن - 6انی ما؛ گرایی در دنیاي روح  سینا و ایران ابن - 5؛ »اسالمی ایرانی « سینا، حکیم جهان  ابن -4سینا؛ 

  )ابن رشد قرطبی
درباره » انسیکلوپدي یونیورسالیس «و درمجموعه » تاریخ فلسفه اسالمی « باضافه دو پژوهش که در

بازگردانده و  به انگلیسی  1960درسال» اي سینا وحکایت مکاشفه ابن«کتاب . الرئیس به رشته تحریردرآمد شیخ
  . در نیویورك انتشار یافت

که ذکرشدکربن با پرداختن به آثار اشراقی شیخ الرئیس ابوعلی سینا آماج حمالت فالسفه همچنان 
توضیحات .  دیدند آنان ردخویش و ردمشرب خویش را در پژوهش وي می. خردگراي مغرب زمین قرارگرفت

نقایص و  داد که چگونه حکیمی به عظمت ابن سینا پس از انغمار در خردگرایی و وقوف کامل به کربن نشان می
نواقص آن به نفایس فنون تصوف و عرفان و حکمت اشراق روي آورده و راه کشف و شهود مستقیم حکماي 
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  : نویسد  وي در این خصوص چنین می. مشرقی را برگزیده است
 رسد که این اثر گویم به نظر می من درباره اثرخویش در مورد داستان مکاشفاتی ابن سینا به کوتاهی می« 
بینی به رشته تحریردرآمده  دهاي این جهانرو کارب» ایرانیسم « خود شگفتی آفریدچرا که درچهارچوب در زمان 

ازجانب دیگر، هرگونه . شناختند سینا راجزدر لباس متکلمان اسکوالستیکی نمیبود، امادیگرانی نیزبودندکه ابن
ه وي به چه شیوه در محیط روحانی که شناخت جامع از یک مؤلف باید با در نظرگرفتن این نکته باشد که اندیش

که چه بسا خود مؤلف ( هاي پیشین ادعاي این که تنها باید نوشته. وي درآن به رسمیت شناخته شده زیسته است
کسی  هر. هست نیز از این بدتر. مورد اتکاء قرارگیرند نوعی توضیح تقلبی تاریخ گرایانه است) آنها را نشناخته

اما این جواز خالف واقع گویی و تغییر دادن معانی  95ست از خردگرایی به دفاع برخیزد،چنانکه مایل ا تواند می
 (ta Eow, batin. Par opposition a ta Eew, zahir( »باطنی « لغات نیست، به ویژه زمانی که سخن از واژه 

“Esoterique“ثلیثندداستانهاي عرفانی ابن سینا نوعی ت) باطن درتقابل با ظاهر( .آید پیش می.  
همچنان که . ترین طریق براي عدم درك معناي مطلب است جدا کردن اجزاي این مثلث مطمئن

توان  کنندمشابهات را با مشابهات می درموارد متعدد یادآوري می) حکیمان اشراقی(نویسندگان مورد بحث ما 
ایی خود بر تفهیم نمادها به گردد من به توان  بازیافت، بدین روي هرگونه ادراکی به نحو مفسر بودن باز می

ضیافت تا عرصه علوم نیز معنی خود را  داستانروایت انجیلی از. کسانی که از دیدن آنها محرومند یقین دارم
روبرتافتن آنان اسباب حزن و . تابند بیهوده است   مجادله با کسانی که از این ضیافت رو برمی. کند حفظ می

   .»شود      غمخوارگی دیگران می
  ) 21- 20پاورقی صفحات / انسان نورانی در تصوف ایرانی( 

  روش ما در ترجمه  - 
  . باشد ایم نیازمند توضیحی کوتاه می اما روشی که ما در ترجمه اثر کربن برگزیده

او رساله . کربن پیش از پرداختن به تصوف ایرانی در اعماق فلسفه آلمان غور و استغراقی عمیق کرد
فیلسوف سترگ معاصرآلمانی به پایان برد و درجستجوي ریشه » هایدگر« اندیشه وهش دررا با پژ دکتراي خود

پس ازآن که . و سایر حکماي متأله آلمانی وقوف تام یافت» استاد اکهارت « نظریات استاد از بطن افکارهگل و 
« رو در » ی ویژه هایدگراگزیستانسیالیست« از فضاي » لویی ماسینیون « به کارتدریس پرداخت، تا آنکه به هدایت 

مالصدرا او را به آثار سهروردي و حکمت اشراق راه برد، و درتداوم این . آورد» آسمان شگرف صدرالمتألهین 
گذاربه دیار پهلویون و مزدیسنائیان پاي نهاد و درآنجا حکماي زرتشتی را درحال تعلیم به افالطون جوان 

اما ظرف . نمود رسی و عربی را مطالعه و ترجمه وتشریح وتفسیرمیاو را به راحتی متون مشکل فا. مشاهده کرد

                                                        
کلیه کسانی که در ستیزه با عرفان، و در طریق نفی اطواري وراي مرتبه خرد، حکایات بزرگانی امثال شیخ ابوسـعید ابـی الخیـر     - 95

شمارند باید دقت نماینـد کـه بـه     پرداریهاي مریدان براي تعظیم مرشدان خویش می را در زمره افسانه …وشیخ ابوالحسن خرقانی و 
  . دچار نشوند» توضیح تقلبی از رویدادهاي تاریخ « در دفاع از خردگرایی به  –انري کوربن قول مرحوم ه
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بگذریم از این نکته که حتی ظرف عظیم زبان . داد زبانهاي التین براي کار او ساخته نشده و او را آزار فراوان می
ن یان از ااند وعارف فارسی و ظرفیت فراوان زبان عربی نیز گنجایی ویارایی قبول مکاشفات عارفان ما را نداشته

  :اند که نکته همیشه نالیده
  ازشنیدنشوخلقنمودنعاجزازبیانمن    کر ده وعالم تمامـخواب دی گنگ من

هر چند اصطالحات تصوف متضمن . کربن به ترجمه متونی آکنده از اصطالحات فنی خاص مشغول بود 
. ند و مفید معانی دیگري بوده و هستندباشند اما مفهوم وکاربردي کامالً متفاوت دار هاي عادي و روزمره می واژه

از اینجاست که براي ترجمه و بازگردان متون تصوف به . طالحات استصفرهنگ لغات متمایز از فرهنگ ا
با اشکالی اساسی و غیر قابل حل - اي ندارد جایی که تصوف به معناي خاص خود سنتی و پشتوانه- زبانهاي غربی

ها معناي روزمره خود را در فرهنگ  چون واژه. براي لغات مترادفی جست توان شویم، آنجا دیگر نمی مواجه می
  .یابند دهند، و معناي ویژه فرهنگ اصطالحات را می لغات از دست می

  و لب گویم لب دریا بودچمن     من چو  ال گویم مراد اال بود
 است، حال آنکه فکر فکرعبارت از حرکت از معلوم به مجهول. به عنوان مثال نظري به واژه فکر بیفکنیم

فکر نهایت ذکراست وفکر وذکر دوبال براي طیران . باشد بندي خیال می   مصطلح نزد متصوفه عبارت از نقش
شناسی فلسفی به مطالعه  یا اصطالح اجتماعی کسانی که باپشتوانه فرهنگ به این دلیل. روند می مرغ روح به شمار

اینان . ند تفسیرشان جز بازتاب اندیشه و افکار خودشان نیستپرداز و پژوهش در متون عارفان و صوفیان می
اي بیش  کنند، و متن مورد بحثشان بهانه درون خودرا درگفتارشان بیرونی می. بینند بیرونیند ودرون مطلب را نمی

م نیست درآثاري که کربن ازصوفیان و عارفان ایرانی به فرانسه بازگردانده است سخن از این قبیل اصطالحات ک
درترجمه . اما این اصطالحات را در اصل فرهنگ تصوف باید بازجست و درجاي خود قرار داد. نیست

آثارکربن از فرانسه به فارسی اگر این اصل را مورد توجه قرار ندهیم متن نهایی ما ازمفهوم نخستینی که کربن 
  .کنم می اي ذکر نمونه. گیرد براي ترجمه کردن پیش خویش نهاده بودبسیار فاصله می

در این فصل بحث از . باشد می» عالم مثل معلقه وصورمجرده »   یکی از فصول اصلی در حکمت اشراق
در » علم« و دیگري وجود عینی » علمی«یکی وجود . آن است که هر شیء داراي دو گونه اعتبار وجودي است

ضمن آنکه (انی مجرد است    این مبحث را بطه با علم مصطلح در فرهنگ لغات ندارد، بلکه عبارت از جه
مجرد از .) مفهوم روانشناسی آن تفاوت دارد با تجرید در عمل ذهن نیست و این جهان نیزناشی از تجرید

اما عدمیت مستولی بر این . برند در این جهان همه اشیاء و موجودات در ظلمات عدم به سر می. هرگونه تعینی
به این ترتیب اشیاء در این جهان هستند بدون آنکه تعینی داشته . »عدمیت ذاتی«است نه » عدمیت آسمانی«جهان 
یعنی وجود آنان نزد ذات احدیت معلوم است هرچند که ظهوري ندارند . هستند» وجودعلمی«آنان داراي . باشند

وقتی آفتاب اشراق برآنان بتابد آنان قبول وجود عینی کرده و از کتم غیبت به . در کتم پرده غیب متمکند و
پس تا آفتاب . باشد که توأم با ظهوراست آنان می» وجودعینی« راین مقام اخی. شوند صحراي ظهور وارد می
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هستند، و پس از دریافت تشعشعات » وجودعلمی«موجودات داراي . آفرینش در جلوه مظاهر تجلی نکرده باشد
« وجودات فیض وجودي خود را ازاصناف اجناس و انواع اشیاء و م. گردند می» وجودعینی«این خورشید، داراي 

ارباب « دارند و فیض واهب الوجود ازمجاري  دریافت می –آنان است» ه ئصنم متکاف« که  –خویش» رب النوع
  .یابد سریان و جریان می» اکوان کائنات « به  »انواع 

. نده استبازگردا»  Formes Pures«را که اصطالح فنی بسیارویژه است به » صور مجرده « هانري کربن 
تواند  اطالع باشد نمی  اصطالحات تصوف بیزنشیند اگر ا کنون کسی که به بازگردانی کتاب کربن می  ا

اي به  کربن این ترکیب را براي بیان چه اصطالح صوفیانه –درمضیقه اصطالحات در زبان فرانسه  -دریابدکه
ترجمه این ترکیب به . کند می یفلذا این ترکیب کربن را به پارسی سره ترجمه ادب. کارگرفته است

بدین رو مترجم باید تالش . خواهد شد که متضمن هیچ مفهوم ومعنایی نیست» هاي خالص وناب شکل«فارسی
آثارخودبه کدام اصطالحات از کدام کندکه متون مورداستفاده کربن راعمیقاًشناخته ودریابدکه کربن درتنظیم

  :نمونه دیگر. صرف وقت و وسواس بسیار در جاي خود قرار دهدمتون برخاسته است، و همانها را با دقت و
در فرهنگ اصطالحات کالمی و متون . باشد در فرهنگ لغات به معنی تخت و اریکه می Troneواژه

اي که توسط مدرسه  در مقاله 1973کربن در سال  .رود به کارمی» عرش«مذهبی این لغت مترادف با واژه 
از قرآن ) 11/9(» کانَ عرشۀ علی الماء  و« َپنجم انتشار داد به بحث حول آیه  بخش –تحقیقات عالیه سوربن 

  : نام این مقاله چنین است. مجید پرداخت
«Et son Trone reposait sur l’Eau» 

  . باشد که دقیقاً ترجمه کلمه به کلمه آیه مزبور می
مقاالت همان مدرسه از کربن در سلسله  1965اما در مقاله دیگري که هشت سال پیش از آن در سال 

  : شویم انتشار یافته بود با چنین عنوانی مواجه می
Le verset du Trone et ses commentaires 

  .آیه عرشیه و تفاسیر آن: معنی دقیق این جمله چنین است
قرار » کرسی« را معادل Trone شود که دراینجا کربن واژه  اما پس ازمطالعه مندرجات مقاله مشخص می

  .باشد می» بحث پیرامون آیه الکرسی و تفسیرهاي آن« داده و عنوان مقاله 
 - ونه اصطالح شناسی -شناسی دقتی کربن نیست، کرسی و عرش به لحاظ واژه این امر ناشی از بی

بدین روي . واژه معادل دیگري نیست که به کاربرده شود. درزبان فرانسه هستند Troneمترادف ومعادل لغت 
عرفانی برخاسته در بازگرداندن متن  –توجه نداشته باشد که کربن به ترجمه از اصل کدام متن قرآنی اگر مترجم
  .هاي نامناسب به کارخواهد گرفت، واین امرمنافاتی با دقت و امانت داري او در کارترجمه ندارد  کربن واژه

کتاب «ترکیب به فارسی این . است Le Livre des penetrations metaphysiquesنمونه دیگر ترکیب 
حال اگر حاذقترین و بزرگترین علماي زبانشناسی جهان اجتماع کنند . شود معنی می» نفوذهاي ماوراء طبیعی

  !مالصدرا به کار گرفته است» کتاب المشاعر«توانند دریابند که این ترکیب را کربن به عنوان معادلی براي   نمی
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  هاي  شالوده     
  شناختی  شناختی و انسان جامعه                                      

  عرفانی نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه -در مکتب شیعی 
  نمونه حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه                                                                    

  
  تنهایی - الف  -دکتر  ح  

  
وتحول )  Social Reform( ادیان حقه اصالح اجتماعی) Function( ازآنجا که یکی از کارکردهاي

، ائمه هدي و اولیاي  به ناگزیر انبیاء 96از مراحل ناسالم به سالم است ) Societal T ransformation( جامعه
اقوال خود به  در میان آراء و) Sociological Imagination( شناسی کامل باید طرح جامعی از تخیل جامعه

حضرت حق در جوامع  97تمندان و اهل سلوك ارائه نموده باشند، تا مصداق کامل هدایت رحمانیاراد
سلسله  ازبزرگان این مختصري ئه اطالعاتابا ارات کوشیده 98حاضر نگارنده درمقاله. هاي مختلف باشند وفرهنگ

اعلیشاه را، تابنده رضجلیله، نظریات عمومی آنان وبه ویژه نظریه وآراءجناب حاج آقاسلطانحسین
. ی صوفیانه، یاتشیع عرفانی، معرفی نمایدختشنا تخیل جامعه هاي وار وخالصه، درباب شالوده هرچندفهرست

(  »شناسی ادبیات جامعه « معمول در 99چهارجستار سلسله باطرح شناسی این برهمین روال شرح تخیل جامعه
Sociological Literature (گردد تقدیم می .  

تعابیر  و نکات مقایسه در وار جحیم شدن مقاله، عالوه براشارات فهرست از زرعایت پرهی براي
شناسی، تنها به  ی و انسانسشنا هاي متداول در جامعه ریهظشناختی بزرگان این سلسله و ن شناختی و انسان جامعه

  .شناختی غرب بسنده شده است ذکر نام یا اصطالح در ادبیات جامعه
  برخی نکات روش شناختی

که همانا معرفت حقیقی و عرفان عملی نسبت به صفات احدي و  -» علم«شناسی عرفانی  اصطالحدر 
ولی اینگونه علم یا معرفت دینی نقطه کمال و . دهد تنها از طریق مکاشفه و شهود دست می –آیات الهی است 

  .آخرین مراحل رشد شعورو شناخت بشري است که تابع قوانین مختص به خود است

                                                        
  به حکم لتخرج الناس من الظلمات الی النور - 96
97 - کل قوم هاد کل امۀ رسول؛ و نیز ل به حکم ل  
ا تغییر و تلخیص به شکل مقاله حاضر شناسی اسالم نگاشته نگارنده این سطور است که ب این مقاله آخرین فصل از کتاب جامعه - 98

  .گردد تقدیم می
شناسـی،   شناسـی، جسـتار روش   جسـتار هسـتی  : این جسـتارها عبارتنـد از  . شناسی هستند چهار جستار تشکیل دهنده تخیل جامعه - 99

ح سـفرنامه، شـرح   از طرح جستار هستی شناسی، شر –جهت اختصار  –در این مقاله . شناسی شناسی و جستار پویایی تاییسجستار ای
   .شناختی و تک نگارانه ایشان صرفنظر گردید مطالعات انسان
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خوانند، و در حقیقت  نیز می» علم لدنی«و یا » علم حضوري«ا ی» علم حقیقی « علم را اصطالحاً اینگونه 
  :نگاه کنید. و معرفت به جمال و آیات حق است، تعالی شأنه» عرفان« همان 

کند، از عالم دریاي غیب بر دل انسان ریزش  علم حقیقی مثل آبشاري است که از باال ریزش می« 
  .کند دیگر محتاج به تحصیل نیست، موهبتی است که دراثرتفضل الهی در دل ریزش می آن علم،. کند می

  شد به غمزه مسأله آموزصدمدرس    ننوشتوخطنرفتمکتببهکهنگارمن        
گردد و آن بسته  علم حقیقی معرفت خداوند است که حقایق امور نیز از آن طریق بر شخص مکشوف می

  :فرماید، ولی وظیفه ما نیزجهد وکوشش است، که قلب مؤمن القاء میبه عنایت غیبی است که بر 
  ه  توانی  بکوش چرـش هبدر طل    گرچه وصالش نه به کوشش دهند

منتهی دلی که مرکز جان است و رابط بین خدا و بنده، آن دل مرکز . علم واقعی در دل جاي دارد، نه تن
   100»علم است 

از  - نام گرفته » شهودي« یا » تجربه شوقی« که اصطالحاً  –یتجربه وتالش جهت رسیدن به معرفت دین
هاي علمی، زمانی براي سالک و یا طلبه  شأن و قابلیت علمی جهت تکرارپذیري چنین داده. لوازم ضرور است

شود که دل را متوجه حضرت یار کرده باشد، وجان را مسلط بر دل نموده  میمیسرودانشجوي عرفان عملی 
هاي علمی از طریق مشاهده  در این حال داده. شده باشد» دیوچوبیرون رود فرشته درآید«  باشد، تا مصداق

گردد، به همان شکلی که آتش با موسی سخن گفت و  ویامصاحبه با آیات الهی برشخص مکشوف می
    …نوردرطور درخشیدن گرفت

جربه شهودي موجود پس مشاهده، مصاحبه، بررسی آنچه درگذشته واقع شده، همه فنون مطالعه در ت
ها را نیز  آزموده Repeatidousواز جمله تکرار پذیري  Validityو اعتبار  Reliabilityهستندکه شرایط روایی  

ها وقوانین    که شامل سبب» حقایق امورنیز« و در پرتو این عرفان ومعرفت به خداوند  به همان دقت خواهد داشت،
   .شود دنیاي کثیر است بر سالک روشن می

علمی دست یافت که از طریق  معرفتی فلسفی و توان به علوم یا می این نوع علم نیز مراحلی پایین از در
» حصولی«علوم ازنوع علوم این. معرفتهاي پنجگانه ذکرشد هاي استداللی وآزمایشی ممکن وشرح آن در تجربه

یرند، همانگونه که استادنا در تحلیل جامعه گ که آنها نیز ازمشاهده ودیگر فنون یاد شده بهره می یا کسبی هستند،
   101»واین امر پس ازمشاهده تواریخ و اطالع به انقراضات قطعی است«: فرمود شناسی اجتماعی می شناختی پویایی

رو به  -»سربه سر قیل است و قال« که» علوم رسمی«و یا به قول مرحوم شیخ بهایی –اگرعلوم حصولی
/ اصول کافی در را برخود به درستی حمل کنند، همانگونه که نیز» علم«نام  نندتوا می سوي بندگی داشته باشند

ولی اگرسوي رشد وگسترش فرایند چنین علمی به سوي بندگی خدا نبود، . باب عقل وجهل، آورده شده است

                                                        
 جلد دوم/ فصل اول »  …در آمدي بر مکاتب « فصل اول؛ / » جامعه شناسی ادیان « - ١٠٠

  5ص / حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه / تجلی حقیقت در اسرار کربال  - 101
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قول شیخ و به  بلکه به قول کافی این جهل است، توان اطالق نمود؛ ، ویا دانش یامعرفت برآن نمی»علم«دیگرنام 
  : شود بهایی حتی درصورت سوي بندگی داشتن نیزحالی ازآن مستفادنمی

  حال  نه لـتی حاصـه ازآن کیفیـن    علم رسمی سربه سرقیل است و قال
این همان معرفت  -»آیات محکمه«و آن عبارت ازعلم به » العلم الثالثه«) ص(و به قول حضرت رسول 

و علوم . که راه رسیدن و انجام امور مربوط به عرفان حق است ؛ ونیزسنت قائمه-وعرفان به خداوند است
سلوك الی «که عبارت » عادله فریضه« گیرند، وسوم حصولی و کسبی نیز درعدادو انواع همین نوع علم قرارمی

، بدانگونه است که خلق انسانی به خلق الهی تبدیل شود، که نهایت و سرانجام طریقت الی اهللا است و مابقی »اهللا
  :  هرچه هست علم نیست، بلکه فقط فضل است به دیگر سخن

العلم : رساند  علم حقیقی به وحدت می. علمی که ما را به طرف کثرت ببردو ازخدا دور بکند علم نیست«
رسد،  آن که به ظاهردنبال علم برود، اما درباطن به دنبال دنیا باشد، دستش به هادي راه نمی. کثرها الجاهلون هنقط

  102» …علم ازدرون بیرون را آراسته نماید.…شود ترمی ه بیشتر درپی علم باشد، گمراهو هرچ
  نقد اجتماعی 

نیزخواهندبود، نقد  Radicalاي که به ناگزیرریشه–شناسی دینی شناسی دین وجامعه جامعه هاي ازویژگی
پیش از این . عی استهاي اصالح و درمان دردهاي اجتما شناس و نشان دادن راه شرایط اجتماعی زمان جامعه

هاي متفاوت در جامعه و در میان  عدالتی  بارها مسئولیت صاحبان این مکتب را دربرابر نادانی، ستمگري وبی
  .مسئولین ذکر نمودیم

بست  ما مرحوم آقاي حاج سلطانحسین تابنده رضاعلشاه گنابادي نیز کار یکی ازویژگیهاي روش استاد
- نمونه زیریکی از مصادیق نقدسیاسی. شود کرات درآثار ایشان دیده میاست که بنقد اجتماعی خصلت  همین

  از سیاستهاي غربی می درنفی و رد اقدامات تقلیدگونه مسئولین. مملکت زمان ایشان بود اجتماعی مسئولین
  :دننویس

به  الحاق دولت شاهنشاهی نام الیحه اي به خارجه الیحه  ت وزار طرف از 20/09/31چنان که درتاریخ…«
پروتکلهاي اصالحی قراردادهاي مربوط به منع فحشاء تقدیم مجلس گردید، که من وقتی این خبرراشنیدم هم 

اطالعندو یا بدان بی  افسوس خوردم که چرااولیاء امورمملکت ما این قدرازقوانین اسالمی بی تعجب کردم، هم
  103»ندبگو ق به سینه میباشند واز طرفی سنگ اصالح مملکت وجلوگیري از فساد اخال اعتنا می

  104فن میدانی
به روش شناخت شهودي، مطالعه مستقیم، بالواسطه و استقراءگونه واقعیت    اعتقاد جمله نتایج ناگزیر از

                                                        
  438ص / بنده محبوبعلیشاه حاج علی تا/ چاپ اول/ خورشید تابنده  - 102
    86ص / تجلی حقیقت در اسرار کربال  - 103
104 - Field  Study   
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  .شود ازواقعیت ممکن می درست با دیدن ونظرافکندن مستقیم وبالواسطه است که بصیرت وفهم. است
است که Naturalisticگرایانه   ایانه، یاتعبیربلومرطبیعتگر شناختی واقع بنابرکاربست همین مفهوم روش 

فن میدانی در علوم مربوط به . شود فن میدانی از مهمترین فنون مطالعه و روش شناخت در این مکتب شناخته می
و به ویژه مطالعات ) پرسشنامه یا گفتگوهاي غیررسمی( فرهنگ نامادي همراه مشاهده، مصاحبه، پرسش

شود، ودرعلوم مربوط به فرهنگ مادي نیزبه تناسب از همان  می) مشاهده ومصاحبه مشارکتیاعم از(مشارکتی 
کاربست این روش را به ویژه در . شود بهره گرفته می Eticsگرایانه  شناسی برون  فنون ولی با تأکید ازروش

  .توان مشاهده نمود هاي ایشان می سفرنامه
هاي واقعی در مشاهدات مختلف براي رساندن پیام  تمثیل از نمونهسازي، و یا  یا تقابل ومثال –سازي مقابله

که به  شناختی در آثار ایشان است، شناختی و جامعه هاي مردم هاي عملی گزارش داده ازجمله فنون وتاکتیک
  .شود وفور دیده می

  برخی نکات ایستایی شناسی
  105مفهوم انسان، جامعه، وروابط متقابل اجتماعی

  انسان  –الف 
داراي  - شود که در جهت زندگی طبیعی صرف می -یان تنها موجودي است که عالوه بر نیروي حیاتانس

جمعی به  نیروي روانی است که موجب تمییز وتفضیل انسان بر دیگر موجودات شده، و در فرآیند زندگی
  . دنک تدریج، تکوین وتکامل پیدا می

بین است وکودك اول تولد مانند سایرحیوانات است،  امتیاز انسان از سایرجانداران به عقل و فکرپایان«
  106».گردد و پایان سنجی او افزون می گیرد ولی به نمو تن، فکر او هم پیشی می

  : ت نفس و عرفان حق تعالی استفکه البته تمام وکمال این پیشی گرفتن تکامل به معر 
ماید، و همت خود را دربدن و ولی نباید به همین اندازه بسازدو فکر را صرف خارج وجود خود ن …«

  :لوازم آن که فانی است صرف نماید، بلکه به خود آمده، تأمل نماید که
  107»بکجا میروم آخر ننمایی وطنم    ام، آمدنم بهرچه بود از کجا آمده
« پس - است» مهیمن بر دل« که  - باشد داراي جان نیز می –که محمل جان است –پس انسان عالوه برتن

کند، که هرگاه این واسطه هدایت شده باشد،  یف میان تن ودل برقرارمیراي حقیقی وظ طهانسان واس» فکر
  . شود صورت موجب گمراهی فردمی موجب هدایت فرد، ودرغیرآن

تالش فرد وهمت راهنمایی راهدان و استادي  انسان که رشدي تکوینی داردبایستی به در» تفکر« پس

                                                        
  .باشند شناس اجتماعی می اي در مطالعات مربوط به ایستایی این سه مفهوم مفاهیم پایه - 105
  16ص / پند صالح/ حاج محمد حسن صالحعلیشاه گنابادي - 106
  182ص / همانجا  - 107
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 وك تکاملی قرارگیرد تا تن به خدمت جان درآید، و دل بربدن مسلط شود ویا سل» سیر الی اهللا« و مسیر ربانی در
  . خدا گردد نور انسان نشانه و آیتی از

خود  جامعه و تنهایی، بلکه تحت تربیت اولیا قرارگیردتاخود انسان مسئول سرنوشت خوداست، که نه به
  .دهد گونه که خداوند در فطرت هستی نهاده و مشیت فرمود، سامان را، بدان

گیرد که بایستی میان بندگی خدا واطاعت از اولیاء میبنابراین عدل وظلم درجوامع درظل مسئولیت قرار
  . الهی، ویا بندگی شیطان یا اطاعت ازغیر اولیاء الهی یکی را برگزیند

د آن را پس بایدجستجوي راه و راهبربراي این راه نمود، وانبیاء واولیاء که این راه را پیموده وخوب و ب« 
باید در صدد رفتار به . اند اند، براي بیدارکردن، مأموربوده و راه و چاه را نشان داده دیده وتوشه راه را دانسته

   108» . و آغاز پیدایش این اندیشه دوربین آغاز سلوك به سوي خداست. دستور آنها برآمد
  ویا به دیگرسخن

حوکمال در اوآفریده شده که مانند آنها براي اي است که همگی صفات حیوانات به ن انسان مجموعه« 
نیک و بد وسود وزیان تن خود بکوشد که جلب آسایش کند وآسیب ورنج را دفع نماید، به عالوه قوه فکر و 

تواندصفات را درحد اعتدال نگهدارد ومسلط بر نفس خود باشدو براي ترقی روح آنها را به کار  عقل داردکه می
   109»  …وا دارد 
شود مگرزمانی که فرد، رهبري و والیت استادي راهنما و منصوص به اذن خدایی را پذیرفته  میسرنمیو این 

که همه اي مانند مرکز دایره. معرفت انسانیت در وجود آن بزرگواراستکمال وحقیقت حقیقت « : باشد، زیرا که
  110».ه هستندآن نقطه ساکن است، وهمه به اومتوجآنهادرگردشند، ولی دوایرکوچک دراطراف

وادي میان جبر واختیار، سازنده سرنوشت خود، در میان جنگ همیشگی نور  بنابراین انسان مسئول و در
ن الی النور« وظلمت است، تا به مدد اولیاء خدا که مبعوث به  تخرج الناس م شدند به وادي ایمن گام گذارد » ل

…   
  : شود به شرح ذیل توضیح میترین شکل آن  ترین وکامل مسأله جبر واختیار درساده 
هدیناه النجدین« که فرمود - خداوند به ما اختیارداده -1« میت اذ« :ولی اختیارما به اختیارنیست -»وو مار 

  »رمیت ولکن اهللا رمی
  خداوندبه ما اختیارداده ولی اختیارما تحت اراده حق است، و به عبارت اخري اگرتنها نظربه - 2
  

. علل معده وقریبه نظرشود، تفویض است جبر؛ واگربه بکنیم- علت بعیده است که-تامه وعلت العلل علت
ولی امر بین االَمرین آن است که همه علل را در مراتب خود در نظر بگیریم و علت العلل را که ذات حق است 
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  .قریبه نیزغفلت نشود لتعالی شأنه درنظرداشته و ازوسایط ومعدات وعل
مثالً چشم که داریم بیننده در حقیقت جان است، و عضو چشم، . اعضاي بدن استمثال جبر واختیار، جان و - 3

ء اصلی، جان  ولی بیننده. بیند گوییم چشم می توانیم بگوییم من می بینم و هم می پس هم می. واسطه وآلت است
ا است نه م، ونقص و قصور از  طورمحدود است و اختیاري هم که به ما داده شده همین - .به توسط چشم –است 
زیرا درد از نقص عضو است، نه . کنم درد می» من«گوییم کند، ولی نمی درد می» چشمم«گوییم  مثالًمی. ازخدا
   111» شود به واسطه نقص خود ماست، واز طرف خداوند نیست ظلم هم که دز این عالم واقع می. ازجان

ـ راه  عدل ویاظلم باشد ستواند براسا که می –بنابراین مسئولیت انسان در ساختن جامعه خود
البته هم در این جهان و هم در  -کند، و معناي آن گریزناپذیري است که تکوین و تکامل انسان را معنا می

تعیین کننده سرنوشت ابدي فرداست، ولی به هر روي، انسان ناگزیر از سلوك در فرآیند ساخت –رستاخیز
  . اجتماعی دارد Driveویا گرایش  جامعه است، زیرا که انسان درفطرت اجتماعی است، 

باشد، ودر حقیقت اساس  انسان مدنی الطبع است، یعنی طبیعت او مایل به شهرنشینی و اجتماع می« 
که  – Struggle for Existence»   تنارع بقا«توانیم به جاي  زندگانی بشربراجتماع قرارگرفته، وبنابراین مامی

 Survival   »تعاون بقا« - از اصول اولیه زندگانی بشري ذکر شده Evolutionism112ارتقاء    درفلسفه نشو و

Cooporation  113»…رانام ببریم   
که شأن اسالمی دارد، ولی  -»تعاون« اصل » اسپنسري«گراي ایشان ضمن نقدنظریه تکاملی طبیعت

ن را مبناي نظري اشاره فرموده، آ - گرایی قراردادند گرایی وآزادي بعدهاغریبان آن را مبناي مکاتب انسان
  .فرمایند  ذکرمی  Social integrationانسجام اجتماعی

  دانند شناسان اخیر، خانواده را یک نهاد اجتماعی می ایشان چون دیگر فالسفه اجتماعی و جامعه
نام » اجتماع خانوادگی«گونه که ازخانواده به عنوان   که بنیان کامل جامعه برآن استوار است؛ همان

 -یعنی مبتنی بر معرفت -ی آن را نه نتیجه تکامل کورطبیعی، بلکه ناشی ازتوافق قلبی طرفینبرند، ول می
 کار نظام تقسیم کارکرد میل زوجین، تابع قوانین ساخت و تشخیص این معرفت و که پس از 114دانند می
  .شوند می
  نظریه تعاون بقا: جامعه –ب 

»  تعاون«که بر پایه  -ون یا فرهنگی افرادجامعه یعنی مجموعه متشکل ومنظمی ازکنش وواکنشی مد
cooperation  به دیگر سخن جامعه در شکل سنخ آرمانی . قرار دارد –بقا » تنازع«و نهideal type  آن

درجه پیچیدگی آن  فرایندنهادي شده درعین حال متکامل از کنش متقابل اجتماعی همسو یا تعاونی است، که
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نگاه کنید که پس از تعریف طبیعت و فطرت انسان، و مقایسه این تعریف با نظر  .یابد نیز به قوه بشري تکامل می
  : فرمایددانشمندان غربی می

اجتماع بر  بشر باشد، ودرحقیقت اساس زندگانی  مایل به شهرنشینی واجتماع می) انسان(طبیعت او…«
ازاصول اولیه زندگانی بشري » نشو وارتقافلسفهء «که در -»ع بقازانت«توانیم به جاي  قرارگرفته، و بنابراین ما می

  : فرمایدکه این اصل معناي مشخصی دارد ، سپس می»را نام ببریم» تعاون بقا«- ذکر شده
به زندگی  تواند باشد، وبدون وجود آنها نمی یعنی بشر درحیات خود نیازمند کمک همنوعان خود می«

   115» …سروسامان بدهد
پذیري هر دوبعدمادي وغیر  ی این جامعه مربوط به درجهء تفکیکوجه تکامل همانگونه که گفته شد و
  :شناسی ازاصول مسلم است عرف جامعه دوبعد است که در رابطه متقابل یاجدل تکمیلی این هر مادي و
به هرحال شکی نیست که بشرهرچه رشد فکري او زیادترگردد، احتیاج او به اجتماع بیشتر و بازهرچه «
ملزوم  حقیقت الزم و در پس. گردد  می زیادتر تکامل او و شدیدتر کت فکري اوحر شود کاملتر اجتماع

   116»یکدیگرند
به دیگر سخن بشر به . صلح و آرامش است» همسویی ماندگاري« یا» تعاون بقا«از دیگر لوازم اصل 

 طلبی وبسط و به همین دلیل صلح 117طبیعت خویش همواره مایل به صلح وآرامش وازجنگ گریزان بوده 
طلبی و  اغراض شخصی و جاه«گرفته است که به دالیل می خواهی همیشه در برابر گروهی قرار عدالت یا عدالت

. پس جامعه بشري همیشه درگیر تضادي همیشگی بوده است. اند طلبی بوده مایل به جنگ» ارضاء امیال نفسانی
گیري از ظلم وتعدي یا دفاع ازخود جلو عدالت و مانندبسط –به منظورهاي عقالنی« :تضادي میان گروهی که

براي  «  ، در برابر گروهی که…از بین بردن رسم مخالف انسانیت    با نشرعقاید ورفتارهاي درست و - ومظلومین
 تسلط بر دیگران و ارضاء امیال نفسانی برگردن مردم سوارشده و از ظلم و تعدي و قتل و جرح مضایقه نداشته و

  . تدوین یافته است 118»ندارند
 -توحیدي ویاغیرتوحیدي هاي    دراندیشه- به همین دلیل است که درتمام ادوارتاریخی جوامع درست و

  : شده است آرزوي انتظار براي پیروزي عدل برظلم درکلیه جوامع ونگرشهاي اجتماعی دیده می
 جهان را در ددا عدل و مصلح حقیقی بوده و که باشند کسی می این رو، توده مردم همواره منتظرظهور از«

ذشته ـگ بلکه هر فردي امید این را دارد که آینده او بهتر از. کن کند ریشه رواج داده، ظلم وفساد را از بین ببرد و
  Social (Ideal) Typeک آرمان اجتماعیـو این آرزو نسبت به جامعه، صورت ی. اشد، و رو به آسایش برودـب
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   119»مصلحی قرارداده است ظهور ده اجتماع منتظرپیدا کرده، و افراد را با امید بهبود آین
اندخته  شناسان را به این فکر می ادیان وفالسفه وجامعه، ظالمو  تقابل بنیادي میان این دونسخ جامعه عادل

این . است که شرحی کامل درباره بهترین نوع جامعه که بایستی توسط مردم ساخته شود را به مردم معرفی کنند
شناختی است که بزرگان دینی و دانشمندان  یا سنخ آرمانی جامعه سالم از لوازم تخیل جامعهطرح جامعه فاضله 

تا شاید راهی براي رفع ظلم و بنیان جامعه سالم و عادل فراهم ، اند ها نوشته علوم اجتماعی همیشه درباره آن شرح
  . کنند

آرامش عمومی  کردن طریق صلح وپیدا  صدد در راهی هم هرکدام از سیاستمداران جهان دانشمندان و«
که کمال بشررا از راه پیدایش اخالق فاضله  -همچون فارابی -قرون اولیه اسالم مانندحکماي. باشند  می بوده و

سنه متصف حصفات  که همه افراد آن به –آرزوي ظهورجامعه اخالقیو گفته وروشهاي اخالقی را شرح داده 
داشتند و آن را مدینه فاضله نامیده و کتابی هم به نام آراء اهل  - ندگردیده وبا همدگر درصلح وصفا به سربر

  120»مدینه فاضله نوشته است
طبقه آرمانی درجامعه است طراحی نظریه قشربندي اجتماعی  تر دو   دهنده تقابل واقعی  تقابل فوق که نشان

  : شود  به دوطبقه آرمانی میبنابراین همیشه تضادي میان دو گروه هست که منجر . گیرد را نیز به عهده می
براي تسلط بردیگران و ارضاء امیال نفسانی برگردن مردم سوار شده و ازظلم وتعدي وقتل « : یک گروه که - 1

  یا طبقه ظالم؛» وجرح مضایقه نداشته وندارند
فاع به منظورهاي عقالنی مانند بسط عدالت و جلوگیري از ظلم و تعدي یا د« : وگروهی دیگرکه در برابر - 2 

یا طبقه : شوند مجتمع می 121»لف انسانیتانشرعقاید ورفتارهاي درست وازبین بردن رسوم مخ ازخود ومظلومین با
  .ظلم ستیز

در » جامعه سالم« طرح. دهد اي تشکیل می جامعه هر اصلی طبقاتی را در گروه، تضاد این دو تضاد
شناسی متعهد دینی را  حور اصلی جامعهحقیقت تالشی است براي حل عقالنی و خداپسندانه این تضاد که م

-روشن است که طرح قشربندي اجتماعی فوق نه بر اساس تفاوت اقتصادي طبقات اجتماع، بلکه. سازد می

را درمیان اندیشمندان استواراست نمونه این نگرش بینی برتفاوت سوگیریهاي طبقاتی وفرهنگی یاجهان
توان  شناسان رادیکال می فکرین حوزه فرانکفورت، وجامعهچون فارابی، مزدك، مارکس، مت: موحدوغیرموحد

  .دید
  122جدول بوم شناختی

 - هاي جامعه شناختی ایشان به شناخت جدل چند اسلوبی و ربط منطقی یکی از نکات ظریف در نظریه
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دهاي بنابراین اصل، اگرچه انسان در گیر و در شرط قیدو بن. گردد برمی» امر بین االمرین« دینی آن به نظریه 
رتباطی و امختلف اجتماعی، فرهنگی، روانی وطبیعی است و از سویی نیز تمام این قیود یاد شده با هم تالزم 

در عموم بشر ) بالقوه( = فطري خليفةاللهيکه به ، امابه دلیل خصلت جدل خالق، جدل مناسباتی دارند
و بدین وسیله تنگی ، یطی پافراترگذاردهتواند به شیوه تفسیرگرایان ازقیود و شروط مح انسان می، گردد برمی

این نکته در ، تفسیرگرایان معاصر دیگر بلومرو، بانظریه فرم بنابراین همگام. کند تالش خودجبران با شرایط را
  : یابد که این نظام فکري جال می

    123» نیست اماشرطیِ شرایط. است انسان اگرچه مشروط درشرایط« 
 :دهد یادشده را نمایش مینمونه ذیل مصداقی ازجستارهاي 

تر، وچون تهیه  تروجدي غالباً در کارها باهوش مثالًهرجا هواي آن خشک وآب آن کم باشد، مردم آن«  
تر است،  مهیا نبودن زمین مشکل خشکی هوا و آبی و     لوازم زندگانی واستفاده ازمحصول در آنجا به واسطه کم

فعالیت زیادتري بنمایند، ولی هرجا هواي آن مرطوب و آب آن مجبورندزحمت بیشتربکشند و مردم نیزبالطبع
ون تهیه وسایل اولیه چترند، و هوشتر و کم حافظه فراوان باشد، اکثریت مردم آنجا نسبت به دسته اول کم

   124»کارند طلب و کم زندگانی براي آنها آسان است و محتاج به زحمت زیاد نیستند، طبیعتاً آسایش
دهد که طبیعت و هرگونه جبراجتماعی، فرهنگی، و یا  یشان به خوبی نشان میدقت در استدالالت ا

موضعگیري  جبرهاي اجتماعی فوق، بشر برابر انسان ندارد، بلکه در جانبه بر ایشان تعین یک نظریه در شخصیتی
را به تالش نماید، وبنابرنیاز تنگناهاي محیط  هاي فرهنگی تبدیل می متناسب نموده وجبرهاي فوق را به ضرورت

  .کند خود جبران می
  طرح سنخ آرمانی جامعه سالم

اي دارد که اعضاي آن همه  حکایت ازجامعه - شیعی» وحدت وجود«برپایه اندیشهء  -سنخ آرمانی جامعه
نگاه . باشند آثار وآیت حضرت حق تعالی هستند وبه همین روي همه عزیز، محترم ویگانه در برابر جامعه می

ساخت و آثارحقند، از این جهت باید برحسب عهدخدایی با همه شفقت و مهربانی کنیم  دست تمام خلق« : کنید
و بکوشیم تا دیده دل باز شود وهمه را آئینه دیدار یار بینیم ودرهرحال باید بد احدي را نخواهیم و با نوع 

   125» بشرخیرخواه و همراه باشیم
. از آن یاد نمودیم» همسویی ماندگاري«و» تعاون بقااصل «ین با نام ااین همان معنایی است که پیش از 

انداز وحدت نگریسته شده وهمه مردم آیات وآثارحق تعالی هستند وتنها در گروه ظالم  درین معناجهان ازچشم
آنها را بالعرض وتامادامی که مایل به ادامه راه ظلمند،  –که بنابراختیارخودشان است –قرار گرفتن آنها
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تا » و قاتلوا هم حتی التکون فتنه« درین صورت نیز مبارزه علیه آنها به حکم . دهد ل قرارمیدربرابرگروه عاد
» قاتلوهم« : البته مبارزه و نه کشتار که فرمود  -از لوازم ایمان است ر ظلم هستند،گمادامی که در لش

  .دارد اي درتقابل این دونسخ جامعه هرعضوي وظیفه. »واقتلوهم«ونفرمود
که انجام آن واجب و غفلت از آن موجب تباهی جامعه است، زیرا جامعه به دلیل  Functionکارکردي  

کندحقی برگردن مردم دارد، که این حق تنها با کارکردن و خدمت  خدمت کارکردي که به افراد ارائه می
. شود گویی میپاسخ عادل وظالم ودیگراجزاءجامعه، والبته باتوجه به تقابل درقشریا دوطبقه جامعهنمودن به

وتنبلی هم بدو تباه « . هاي لشکرظلم است رعدل وبیکاري وتنبلی ازنشانهگبنابراین تقیدبه کارازامتیازات لش
بوده ) لشکر عدل(= کسب وکارهم از امتیازات سلسله علّیه نعمت اللهی  ساختن حق جامعه است وتقیدبه

د و بارگردن جامعه سازد، تاچه رسدخانمان باید ازآنچه انسانی را به بیکاري عادت ده«: ونیز» …وهست
مانندعادت به مجالس خوشگذرانی وشرب وقمار ومشاقی، کیمیابازي وتریاك، . براندازباشد، پرهیزکند

   126»وحشیش ومانندآنها که دستورات اسالم برپایه کار ومردانگی وبندگی خداگذارده شده 
اجتماعی خویش را در جهت خدمت به خالیق هرعضو جامعه وظیفه اجتماعی و کارکرد  یا فرد پس هر 

  هم، نیزنوعی خدمت است در جهت تصحیح  اکه قاتلو–خدا صرف کند، حتی خدمت به دشمنان خدا
کمک به هم  –آفریده شده وبه یکدیگرمحتاجند که بالطبع مدنی –وبایدانسان«:  - رظلمگاعمال لش 

وتکیه به خدا واستغناءداشته چشمداشت  -معه نباشدکه پیکربیهوده وباربرجا-کاري انجام دهد نمایند، وهرکسی
وتاتوانست به آموختن هنر استاد خود قناعت ننموده، همیشه کنجکاوي براي آگاهی  …طمع نداشته باشد و

برمجهوالت کرده، وهنرخود را ترقی داد، ولو برسیدگی و آبادانی دارایی خود که سرانجام آن آسایش مردم 
   127» …دو نقطه مقابل کسب است و در اسالم سخت نهی شده دوري باید کرد است وازگدایی و دزدي که 

باشد، زیرا همه » آسایش مردم«پس هدف اصلی کارکرد اجتماعی جامعه و سرانجام تمام کارها بایستی 
) متقابل کنش (= دستوراتی که در شریعت براي معامالت « مخلوق خداوندند، والبته در همه این امور بایستی از

» آسایش مردم«دنباله هدف نهایی  ترین آنها که در میان کارکردهاي اجتماعی، مهم در 128»تجاوز نکند یدهرس
  :فرماید شود کارکرد اجتماعی ذیل است که می مطرح می
ولباس وظرف نساختن ازطال ونقره که براي مبادله . ویگانگی، و جلوگیري ازخود ودیگران درستمگري« 

خواهد، که اهدنا به لفظ مفیدجمع  و خواستن براي مؤمنین آنچه براي خود می …مورد احتیاج عمومی است 
انصاف  …زیانش به کسی نرسد  …درمیان آنها زندگی کند. جامه مانندمردم پوشد …« 129» …است

. بامؤمنین یکدل باشد …تجسس عیوب نکند …دشمن ستمگري ویارستمکشیدگان باشد. نخواهدوانصاف دهد
                                                        

  94ص / همانجا  - 126
  92و  3ص/ همانجا  - 127
  93ص / همانجا  - 128
   70و  1ص / همانجا  - 129
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اگرتواند به همراهی چاره اندیشد و دل آنها را خوش . به گرفتاري آنها اندوهناك گردددرشادي آنها شاد و 
  » 131 …یاور ستمزدگان و یارآوارگان و ناتوانان باشد …ستم روا ندارد« ؛ 130»سازد

درآخرین تذکر، فرازهایی ازنظریه استاد ما درتعبیري که ازجامعه فاضله و سنخ آرمانی جامعه سالم  
  : کنیم وار نقل می   اند را درذیل گزیده  که از قرآن ارئه فرمودهبنابرتعابیري 

باشد و آرزوي رسیدن بدان را دارد در دیانت مقدسه اسالم به نحو اَتم  آنچه بشر درجستجوي آن می« 
 کمل موجود است، و آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی بیشتر ازهمه آنها دارد، نهایت آنکه باید همه احکام وا

را طابق النعل بالنعل اجرا کرد وآنهارا بکاربست تا به مقصود رسید، نه آنکه مزد دو جهان بخواهیم وعملی 
نداشته باشیم و ما منتظریم که مصلح حقیقی و مهدي موعود حضرت حجت بن الحسن ظهورکند و به آمال و 

بین  باشد  وجامعه آل فالسفه می دهآرمانهاي مقدسه عالم بشریت جامه عمل بپوشاند و مدینه فاضله را که  ای
المللی را که آرزوي دول صلح دوست است وعدل و داد را که موردعالقه واحترام همه افراد بشراست ایجاد 

   132»وعملی نماید
که مبتنی  –اي سالم وآرمانی  ایشان نخست از آرزوي ادیان و فالسفه و روشنفکران براي ایجاد جامعه

تر بیان  ترو ظریفت شوندکه این دعوت در اسالم عمیق    سخن گفته، معتقدمی -است وصلح ودوستی و داد برعدل
  ا فضلـرانجام بـا عمل مسلمین و کمک خداوند و نمایندگان الهی و سـنهایت آن که این کار ب شده، و

  . باشد پذیرمی انجام» بقية اللهي  «
سالم در بهبودي جوامع نظریات اسالم را آنگاه درادامه سخن وبا بحثی تفضیلی از موارد کاربست فقه ا

  .دهند پیرامون ویژگیهاي جامعه سالم نشان می
آزادي ومساوات و برابري افراد در مقابل ):شود الخ این معنا گرفته می ...ازآیه قل یا اهل الکتاب تعالوا(« 

ملل از آن دم  ي ازکه امروزه قائدین بسیار –مگرمطابق قانون وشرع  –قانون وعدم جوازتسلیم به دیگران
  …عقیل مانندرفتارعلی بابرادرش …زنند می

عدل وداد درهمه مراحل خواه این آیه به بسط) شود چنین استفاده می الخ…ویا ازآیه ان اهللا یأمربالعدل و(
که آن نیز شامل همه موارد فردي و  ...باشدوبه نیکی کردن به زیردستان133درجامعه یا آبادي وقریه وخانواده

   …نوایان، گرفتاران، امور عام المنفعه و موسسات خیریه و  عی ازقبیل کمک به بیاجتما
                                                        

  119ص / همانجا - 130
  120ص/ همانجا  – 5

  27و  8ص / نظر مذهبی به اعالمیه حقوق بشر  - 132
. نهادهاي اجتماعی در نظریات ایشان اسـت قسیم بندي حدود ساختار و قوالب تدهنده ظرافت تفکیک و  این تقسیم بندي نشان - 133

اند، و میان جامعه و اجتمـاع   تفاوت قائل بوده …شناسان قرن نوزدهم و بیستم میان جوامع مکانیم و ارگانیک و   همانگونه که جامعه
  :جه از رشد ساخت تفکیک یافته اشاره دارندرو یا خرد وکالن وجهانی ایشان نیز در اینجا به سه د

  .؛ روستایی؛ خانوادهجامعه شهري
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یعنی فرق بین نژاد . اشاره به تساوي نژادها در برابرخداوند دارد) الخ ...الناس انّاخلقناکم اویا آیه یا ایه(
و هر ، …ود داشت که هفده وصله برپیراهن خ) ع(مثل رفتارخلیفه دوم با غالمش وعلی- …سیاه و سفید نیست

و سلمان که والی ، داد خرید و باز هم بهتر را به غالم می خریدبراي خود وغالمش به یک قسم می وقت لباس می
  ،- )وموضوع بالل(پشتی و پیاده حرکت کرد  مداین شد با یک کوله

سیار مهربان     بین خودشان ب) توان فهمید که افراد جامعه بایستی می …آیه محمدرسول اهللا والذیناز  ویا(
جنگجویان ) مثل هنگامی که باشند ظلم به دور ازو ( …در دفاع ازحریم خود بسیارجدي و فداکار…و

از غصه  بود کشیده و گوش او را پاره کردند) علی(نی معاویه گوشواره از زن یهود که درذمه حکومت او اپارتیز
علی باید زنده به گور شود که ) ن مضمونبه ای( گفت روز حضرت علی مریض شدو تب کرد و می سه شبانه

نه تقلب و  کند، و نه ظلم می) پس کسی بر کسی...(درمملکت او دشمنان گوشواره ازگوش زن یهودي بکشندو
   134»  ...ونه غیبت …رسوایی …خیانت و نه

 ونه دانند، آنگاه بیشتر این مشکالت را ناشی از سازمان وساخت نادرست جامعه و مسئولین جوامع می
  :تازد که  پس شجاعانه به دولتمردان می. ناشی از اعمال فردي محض

باشند،  اطالع می ی بیممتأسفانه قائدین سیاسی امروز مسلمین یا مقید به احکام نیستند، و یا از احکام اسال«
 –و نه آنکه دست به دامن بیگانگان . …شدند وگرنه براي دردهاي اجتماعی خود به اسالم و قرآن متمسک می

    135» بزنند –که در این موارد بسیار فقیرهستند 
بروز کرده که » همه مقصریم « شناختی ایشان درمقاله  یگري از تبیینهاي اجتماعی و جامعهدیا نمونه  و

پیدایش مفاسد مالی و اجتماعی در کشور « فرمایند که علل  درحقیقت به جرم آفرینی ساختی جامعه اشاره می
  : مربوط به دو عامل مهم است1320شهریور« یاي مربوط به در این قضا. …»ایران

و دیگري فقدان اخالق  -یکی ساخت جرم آفرین جامعه و بی توجهی مسئولین به قوانین دینی؛-
  . اجتماعی در یکایک افراد

   136شناختی است  اي از نگرش تفسیرگرایانه جامعه این تحلیل نمونه
  رابطه متقابل انسان  جامعه

گذشت، دیدیم که فکر وقواي روحی در برابر ملزومات مادي، یا تقابل فرهنگ مادي و بنابر آنچه 
   137» در حقیقت الزم و ملزوم یکدیگرند« غیرمادي جدلی دو سویه بوده، و 

 در –ظلمت را تمییز داده، وبا اختیار تحت رهبري استادي الهی  نور و رگلش پس انسان مسئول، تفاوت دو
به سلوك الهی وانجام وظایف کارکردي پرداخته، هدف را مبارزه جهت براندازي  - جهت برپایی جامعه عادل

                                                        
  37 - 30ص / همانجا  - 134
  37و  8/ همانجا  - 135
  223ص / حاج علی تابنده محبوبعلیشاه / خورشید تابنده  - 136
  19ص /  …نظر مذهبی  - 137
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  . دهد قرارمی –که همانا رضاي پروردگاراست–ظلم و برقراري آسایش مردم
براي اثبات حق بشر وجامعه واستقالل هرکدام، ودرعین حال  و در اجراي این احکام و انجام این مهم

شود که آزادي و  معلوم می–ونه اصالت فرد یا جامعه - نگراصالت اجتماعی استالزم وملزوم بودن هردو، که نشا
  . عدالت اجتماعی ازلوازم اصلی سنخ آرمانی جامعه است

حتی به  –دشمنان علی نیز دربیان آراء خویش) ع(همانگونه که درایام حکومت علی :آزادي - الف 
شامل عدالت اجتماعی وحکومت « می که عموماًدستورات واحکام اجتماعی اسال –شکل غیرانسانی آزاد بودند

رساند که هرفردي بایدحقوق دیگران را رعا یت نموده، و  شود به طور کلی می وقضاوت وحکمیت وغیر آنها می
رعایت عدالت را کرده ونظربه فرد و  نسبت به آنها تخطی وتجاوز نکند، و قاضی هم درقضاوت خود باید

  :به همین دلیل 138» …ها نداشته باشداختالف طبقاتی و قرابت وغیرآن
درامورداخلی وخانوادگی اشخاص دخالت یا اجازه نداده و تجسس را وجه دیانت مقدسه اسالم به هیچ «

روا نداشته، مگر درمواقع جنگ و آن نیز نسبت به کسانی که از نظر جاسوسی براي دشمن مورد سوء ظن واقع 
   ...شوند

خواند بعضی خوارج دربین خطبه او شروع به  سجدگاهی که خطبه میدرکوفه درم) ع(امیرالمؤمنین علی
ها را تنبیه کنند یا از مسجد بیرون نمایند، نخواستند آ بعضی اصحاب می. نمودند هتاکی وجسارت با اومی

فرمودبگذاریدآزاد باشند وتا موقعی که هتاکی و جسارت آنها به طغیان عملی نکشید و مصالح مسلمین را به  می
ولی موقعی که خبررسیدکه درخارج کوفه تجمع نموده و شروع به قتل . بودند دداخت درگفتارخود آزانیخطرن

 –و همچنین کسانی را که از بیعت با اوتخلف کردند. اند، دفع آنها را الزم دید کرده) ع(و کشتار دوستان علی
ه کسانی که نفاق آنها معلوم ویقینی مجبور به بیعت ننموده، و بلک -مانند سعدبن ابی وقاص و عبداهللا بن عمر

   139»باز هم آزاد بودند، مگر آن که بر خالف مصالح عمومی رفتار کنند –مانند اشعث قیس  -بود
ایشان درجاي دیگردرباره ضرر و زشتی استبداد و اهمیت آزادي و لزوم مشورت در پیشبرد اهداف 

  :اند سالم اسالمی فرمودهجامعه 
ج است به اتحاد و انفاق بین افراد، و تعلیم علم و صنعت و داشتن همت و اراده ترقی وتکامل مادي محتا«

در سوره آل عمران » و شاور هم فی االمر « کند  که قرآن نیز به آن امر می –وآزاد بودن عقیده در امور دنیوي
 لف امربه مشورتاشاره به آزاد بودن عقیده است، زیرا اگر عقاید آزاد نباشد هیچکس حق رأي ندارد، واین خ

مشاورت در ) زیرا( …خواهی و استبدادرأي  امور برمشاورت است نه برخودقبیل پس بناي اسالم دراین - است
از موقعی بود  چنان که ابتداي کمال و ترقی دول معظمه دنیا. امورمکمل وحدت جامعه و منشأ ترقی دنیوي است

                                                        
  52ص/ همانجا  - 138
  56و  7ص / همانجا - 139
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   140»که این امر برقرارگردید
-اشاره شد نیز ب قشربندي اجتماعی نیز نظریه این مکتب، که چندین باربا در :عدالت اجتماعی -ب

پایگاه  Social  Differentiationمالك تفکیک اجتماعی اي است که عدالت اجتماعی به شیوه مبنی براجراي
   141شهروندي و انسانی باشد و نه پایگاه طبقاتی؛

آنها راملغی نموده وفرقی بین عرب و غیر اسالم اختالف طبقاتی ونژادي وزبان وثروت وجمال وامثال « 
اونگذاشته، وسیاه وسفید وغیرآن را دریک ردیف قرار داده؛ و درازدواج هم لفظ کفو بودن از حیث دیانت 

    142»  …وعفت ونجابت را الزم دانسته وازدواج مسلم را باغیرمسلم اجازه نداده است
وجهه مادي  ...)سپس( د دستور داده شده وجنبه روحی وتوجه به یک مقص) آل عمران 64در آیه (« 

ورفع اختالف طبقاتی و تساوي افراد نسبت به یکدیگر منظور گردیده است، و اساس اصالح معنوي ومادي 
  » )و الیتخذبعضنا اربابا من دون اهللا( = همین دوچیز است

صاد و جامعه سرمایه داري اقت داري توجه داشته و نقد جامعه سرمایه ایشان حتی به دقیقترین نکات کار در
  :        فرمایند در موردکارفرما می. کنند ي درمانی نظر اسالم همراه میورا همراه با دار

  143»...باشد می بپردازد، مسئول بدهد که باید کمترازمزدي یا اگرکارفرما درپرداخت مزدکوتاهی نموده«
خدمت الزم را انجام دهد؛ زیرا اگر » حق جامعه«دانند که بنابر همان  هم مسئول میرا  ولی کارگر 

بیدار شدن اسحار «حتی اگر ...گیردحرام است یممزدي که  …«: گیرد کارنکند کارگربه اندازه مزدي که می
گیرد بر او روا  رسد و اجرتی که براي کار یک روز می کارفرما میکار به » ضرر«مانع از کار شود و »  …وتهجد

  144»شود ل مینیست و مشمول اکل مال به باط
و نیز کارفرما هم نبایستی به اصطالح طالب ارزش اضافه شود، و به  :حرمت ارزش اضافی  –ج 

از کار کارگر وام است؛ و درقطعه ذیل ایشان چنین Surplus Value»  کسب ارزش اضافی« عبارت دیگر
  : دننمای استثماري را حرام در شرع وظلم به کارگرمعرفی می

  باشد ساعت معمول می 8یادت از اندازه معمول او را به کار وا دارد، مثالً اگر وکارفرما نیزاگرز …«
   145»باشد ساعت بدهد، خالف شرع وظلم نسبت به کارگرمی 8ساعت به کاروا دارد ومزد9کارگررا

که ازمحورهاي اساسی مکاتب رادیکال و  –بنابراین، شرط عدالت اجتماعی و نابودي ستم طبقاتی را
باتوجه به متون دینی واستنباط فقهی ازآنان، ومستقل از مکاتب غربی بیان  –است  Socialistگراي جامعه

                                                        
  31ص /  …تجلی حقیقت  - 140
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که به اشکال صهیونیزم هم  –فرمایندو درتوضیح وتبیین مفهوم عدل اجتماعی و ستم طبقاتی ملی یا جهانی  می
اي  توحیدي نیز به گونهفرمایند، بلکه به نکات مثبت درمکاتب غیر اي نمی نه تنها دریغ ومضایقه –رشد نموده 

  .کنند ظریف اشاره می
  شناسی اجتماعی    برخی نکات در پویایی

ازآنجایی که جهان مخلوق، و به مراتب جهان اجتماعی مخلوق، و در نتیجه کثیر است، پس همیشه در 
ن بنابردالیل، قوانین و سن -حرکت است و روشن است که هر موجود متحرکی تغییرپذیر بوده و به تدریج

دنیاي عالم طبع برتبدیل وتغییر، و بر اساس انقالب « به دیگرسخن. پذیرد دگرگونی می -مخصوص به خود
و نیز ازآنجا که انسان نمونه عالم طبع وعالم کبیر است و یا بنابرنظرعارفین وشامخین، عالم طبع » استوار است

توان بنابرحرکت تکوینی  را نیزمی اجتماعی اي ازعالم کبیرانسان، ویا انسان کامل است، حرکت جهان انهشصغیرن
تاجوانی وکمال درنهایت تا دوران سالخوردگی ومرگ  هاي طفولیت هاي مختلف حیات بشري ازدوره دوره

انداز تشیع عرفانی است و ضمن  اي از بازتاب فکر اندام وارگی در چشم این طرح، نمونه. بندي نمود تقسیم
  .شود اسالف ایشان به ویژه جناب مستعلیشاه را یادآور می و ساتید را رنمایش نبوغ ایشان به روشنی تأثی

  حرکات تاریخ
 که در جزر -کودکی وجوانی وپیري: اي سه دوره رشدوجود دارد از نظرجناب ایشان، براي هرجامعه

  :نگاه کنید. دهد هریک پس از دیگري رخ می –ومدحرکات تاریخی جوامع
وانی وپیري است، براي هردولتی نیززمانی ابتداي ترقی وکمال وهمانطورکه براي هرشخص کودکی وج«

کند، تا آن که به اوج ترقی  رود، و به جانب خضرت و نضارت حرکت می است وتا مدتی رو به طراوت می
گذارد، و  رسد وچندي براین حالت وقوف دارد، سپس روي به ضعف و ذبول می وعظمتی که درخور اوست می

   146»این امر پس از مشاهده تواریخ و اطالع برانقراضات قطعی است. شود پیدا شده منقرض میباالخره فنا براي او 
اي ازجزر و مدهاي طبیعی  توان نشانه اي را می سه مرحله  Cyclical Processاین حرکت وفرایند دورانی

) states(ا ه و حکومت)) Governmentsبراي هر یک از دول  « : بنابراین. هرجامعه دانست وفطري تاریخ
 socialترقی وتنزلی  ، و)social change/ oscillation( جزرومد) organizations(ها  وسازمان

flucuation/oscillation (یکی طبیعی و فطري. قسم است دو مد این جزر و. است )Natural(.  دیگري عارضی 
)accidental(«147  
  تغییرات طبیعی و فطري  –الف  

اي است که از کودکی  رحقیقت همان مدارج تکوینی وتکاملی دورانی سه مرحلهاین دسته ازتغییرات، د
در توضیح این قسم از تغییرات و . گذارد شروع، درجوانی به اوج درخورکمال رسیده ودرپیري روبه افول می
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  :آید هاي اجتماعی توضیح دو نکته ضروري می دگرگونی
درجه رشد  هاي درونی که دارد، میزان و یژگی و نابرسازمان اجتماعی ب نخست آنکه هرجامعه، دولت و یا - 1

این میزان رشد و تغییرات . رود وتغییرات آن به قدرخاص و معینی است که معموالًنیز ازآن حد فراتر نمی
هاي درونی  تواند به سبب تغییر و رشد درخور می و اند نشان فرموده» درخور« اجتماعی را با لفظ و اصطالح

  . ه به شناخت و همت مردم مربوط باشدو بیرونی، به ویژ
درجامعترین کیفیت معرفت عمومی جامعه -بویژه درآخرین مرحله نقش رهبري ونخبگان جامعه–دیگرآنکه - 2

تواند عمرطبیعی  می- به ویژه رهبري–به دیگرسخن وجودهرکدام ازعناصرفوق. سازباشد تواندتاریخ می
   …تاهتر ویا بلندترنماید، زیرا اگرچه هاي اجتماعی را کو وفطري دولت ویاجامعه وسازمان

بناي عالم طبع برتبدیل و تغییر و براساس انقالب استوار است، منتهاي امر درظاهر نیزاسباب و  ...«
که علت عمده و سبب حقیقی خواست  چند هر شود، و پیدا می) تکوین مدارج(= هایی براي این اختالف  علت

شود، و لیاقت زمامداران یگانه عامل قوي براي این  وسط تدبیراجرا میخدا وتقدیر او است ولی تقدیرهم به ت
تغییر است، و تاموقعی که تدبیر سلطنت وسیاست المدن ومحبوبیت عامه رو به ازدیاد باشد، آن سلطنت نیز روي 

   148»شود درترقی است وچون این جهات روبه نقصان گذاشت آن سلطنت ازبین رفته و منقرض می
ستاد کامل بایستی گفته شود که تغییر سرنوشت هر دولتی منوط و مربوط به تدبیرو درتفسیرکالم ا

بنابراین ضمن توجه به  .- که آیا توانسته است محبوبیت عامه را حفظ کندیاخیر –عملکرددولت است چگونگی
عالم  نبهبودي اوضاع اجتماعی واقتصادي جامعه، شرط نظرمساعد وتفسیرموافق مردم مهمتری سیاست اجتماع و

شناختی در دیدگاه اسالم  انداز تفسیرگرایانه جامعه نکات روشن چشم این یکی از. شود بقاي دولت محسوب می
  .است) ع(علی 

  تغییرات عرضی و رخدادي
 این دسته ازتغییرات به دالیل عرضی و اتفاقی همانگونه که در بیماریهاي بدنی موجب اختالل و یا در 

سازي  نیز به دامنه تغییرات تاریخ ها را دولت شود، جوامع و مل وشکوفندگی میشکوفاییهاي جهشی باعث تکا
موجب تغییرات بدنی  که در سنین مختلف» صحت ومرض وفربهی والغري«کشاند، بنابراین عللی چون  می
  :آید ویا عکس آن شود وگاه ضعف و پس از آن قوت و صحت پدید می می

شود، وبسیار واقع شده که عظمت و کمال  آن حاالت پیدا میهکذا درهریک از اوان عمرهردولتی  …«
ن تدبیر وکیاست صاحب آن به زودي سدولتی ناگهان دچارضعف وفتورشده وانقالبی رخ داده، ولی به واسطه ح

چنان که براي قباد وسلطان سنجرواقع شد؛ وممکن است درایام ضعف و فتور واوان پیري یک . مرتفع شده است
اي او ترقی دست دهد، و عظمت پیدا کند و باز به زودي برگردد، چنانکه براي شاه طهماست دولت دفعتاً بر
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  149» آخرین سالطین صفویه ظاهر شد
بنابراین اگرچه تاریخ هرجامعه وفرایند تغییرات اجتماعی جوامع همه قانونمند هستند، و بنابر سنن مشخص 

کند که  ین نکته را نیز به خوبی و وضوح تصیح میکنند، ولی نگرش تفسیرگرایانه دینی ا و معین حرکت می
. تواند بنا بردالیل معرفت شناختی یک قوم و یا رهبري، اشکال متناسب به خود را پیدا کند تغییرات اجتماعی می

  :تواندصادق باشد قانون تفسیرگرایانه تغییرات اجتماعی فوق نه تنها درموردجوامع، بلکه درباره ادیان نیز می
هاي صوري اختصاص ندارد، بلکه درتشکیالت دینی و مذهبی نیز  ها وسلطنت رومدبه سازماناین جز« 

 شود واقبال وعدم اقبال پیروان و وجود دارد وتدبیر وعدم تدبیرقائد سیاسی هر دینی سبب تغییر وجزر ومد می
   150» این موضوع مدخلیت تامه دارند اوضاع زمانه و انقالب نیز در

وتوجه « دهد رخ می» رحلت شارع آن و قانونگذار«  رضی درادیان نیزکه معموالً پس ازبنابراین تغییرات ع
شود، به  منحرف شده وموجب ازبین رفتن اتحاد و اتفاق می» پیروان به واسطه دخول اشخاص غیرالیق ونااهل

  .آورد ناگزیرفتوروسستی را در سازمانها و قوانین دینی به وجودمی
  151یتناسب و روابط بوم شناخت

شود، به  هاي یادشده مربوط می هرجامعه و یا هرکدام از ادیان عالوه بر این که به سبب جزر ومد
بدیهی است که تناسب . ارتباط و بستگی دارد …صنعتی، و هاي انسانی، طبیعی، ویژگیهاي خاص بوم، و محیط

ی در تمام انواع آن مؤید بقا کارکردي قوانین، احکام و ارزشهاي هرجامعه ویا دینی درصورت تناسب بوم شناخت
  . یا فناي هر دولت و دینی خواهد بود

بقا ودوام احکام دینی وقوانین هردیانتی به حسب اختالف اوضاع محیط و زمان و مکان و اشخاص «
چه نسخ موقعی است . شود شود، وتا موقعی که مقتضیات موجود با آن دین برقرار است و نسخ نمی مختلف می

   152»محیط تناسب موجود نباشدو با وجودتناسب، نسخ صحیح نیستکه بین حکم و 
چون «: فرمایند می شناخت فرهنگ جوامع، درجایی دیگر آن در اثر شناسی و باب اهمیت تناسب بوم در

طبیعی  محیط وطبیعت و اوضاع طبیعی درافراد تأثیر دارد، از این رو شناختن وضع زمین و امکنه مختلفه و محیط
  153»است  نیزخوب ومفید

هر منطقه را از لوازم کار مطالعاتی در شناخت قوانین پویایی شناسی پس آنگاه شناخت قلمرو بوم شناسی 
پس دانستن اوضاع امکنه و محیط براي شناختن و پی بردن به حاالت و روحیات  «: فرمایند اجتماعی قلمداد می

و دانستن جغرافی و تاریخ براي اطالع بر از این ر. کنند مؤثر است جوامعی که درآنها زندگی نموده ومی
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  154»روحیات گذشتگان مفید، بلکه الزم است
شناسی معتقد به شود تا ایشان درقوانین پویایی موجب می–که جدلی است - تأکید براین تناسب وتالزم

  : هاي علمی تاریخ وجغرافی در تناسب بوم شناختی آن شوند شاخه
یم داراي اهمیت بوده، و امروز اهمیت بیشتري پیدا کرده و توجه ازجمله علوم مهمه که از ازمنه قد« 

گردد علم تاریخ وجغرافی است که اولی مربوط به زمان ودومی مربوط به زمین است  زیادي بدان مبذول می
زیرا شناسایی حاالت یک ملت و جامعه، یا حاالت گذشتگان، تأثیرکلی . وهردو در ادبیات مقام شامخی دارند

  زندگان می به اضافه رفتارگذشتگان سرمشق براي . یا فردموجودداردی بردن به روحیات جامعه زندهبراي پ
  155» تا موجب عبرت گردد. ..باشد

  سرانجام تاریخ 
که البته  - دراشکال جزر و مد طبیعی یا فطري جوامع و یا ادیان وجود رهبري شایسته ونخبگانی هوشمند 

تواند موجب نجات  می-156ده مردم قرارگرفته باشند تا بتوانند مؤثر واقع شوندموردمعرفت وپذیرش تو بایستی می
جانشین نظام قدیم شده –ازداخل ویاخارج  –شود، درغیراین صورت دین جدیدویاجامعه وسازمانی نوپا

  . وآثارباقیمانده آن را درخودجذب وتحت سیطره وتسلط خود درخواهد آورد
ایم که معموالً احتمال اصالح اوضاع توسط نخبگان و  نیزدیدهومدهاي عرضی  دراشکال سستیها وجزر

قائدان سیاسی همیشه وجود داشته تا جامعه مجدد به سیرطبیعی خود درآید وشامل همان قانون رشد دورانی 
شودکه درهنگام سن پیري به تدریج منسوخ وجاي خود را به شکل جدیدي از سازمان اجتماعی ویا دینی 

  : دهد وجود رهبران ناالیق رخ می پس از جزر ومدعرضی که اغلب با به هر روي. بسپارد
دهد، وپس ازمدتی به توسط یک نفر قائد مذهبی یا سیاسی که پیدا شود  فتور درترقی ظاهري دست می« 

شود، تا موقعی که هنگام پیري آن  فتور اولیه اوتبدیل به کمال می. وقیام کند آن مذهب جدید نضج وقوام یافته
دراین موقع . ت رسیده فتورطبیعی درآن ظاهرگردد، یعنی اوضاع زمانه مقتضی آن احکام و قوانین نباشددیان

که ازهرحیث برازنده اصالح روح  157)ویارهبري اجتماعی وسیاسی(دیانت دیگري توسط یک نفرنماینده الهی 
گردد ودیانت  ن منقرض میآ  کند ودولت می وجسم والیق دعوت وتقنین بوده ظهورنموده، دیانت سابق را نسخ

تا روز قیامت ) ص(گیرد، جزدیانت مقدسه اسالم که قابل نسخ نیست، و حالل محمد می جدیدي جاي آن را
  »حالل، وحرام او تا قیامت حرام است

شناسی درتحلیلهاي مکتبی، پیدا کردن  ترین نکات جامعه که یکی ازمهم قطعه فوق بایدگفته شود درتفسیر
                                                        

  3ص/ همانجا -5
  همانجا -1
  .باشد در این مکتب می Interpretive  Sociologyانداز تفسیر گرایانه   هاي اصلی چشم این معنا نشان دهنده ریشه -2

همانگونه که در دیگر سطور، اسـتاد  . جهت تعمیم قوانین فوق به جوامع و سازمانهاي اجتماعی وسیاسی. داخل پرانتز از ماست - 157
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انواع محیطهاي ( و مقتضیات محیطی cultural laws and rulesن احکام و قوانین فرهنگیرابطه تناسب میا
است، که  adjustاي درخور ا وجود رابطهب environmental circumstances) …ی، اقتصادي وعطبیعی، اجتما

این . نام بردتوان ازآن  نیزمیfunctional  relatedness-functional fittnessبا اصطالح تناسب کارکردي   
، و به مراتب بقاي جامعه social order and equilibriumرابطه ازمهمترین شرایط نظم وهماهنگی اجتماعی  

social/societal survival دو هر موجب تغییرات جامعه، در درغیراین صورت، فقدان تناسب فوق. باشد می 
ویا انقالب  reformبه هر دو شکل اصالح   transformationتحول   شرایط ایجاد آن، و عرضی شکل طبیعی و

revolution خواهد بود.  
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  رساله شهیدیه
  حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی

  دکتر شهرام پازوکی: مقدمه تصحیح 
  مقدمه 

از اکابرعلما وعرفاي قرون اخیر ایران » سلطانعلیشاه«حضرت حاج مالسلطان محمدگنابادي ملّقب به 
نعمت اللهی سلطان «للهی در دوره ایشان به سبب رونق و شهرتی که یافت به نام هستند که سلسله نعمت ا

  . مشهور وممتاز شد» نعمت اللهی گنابادي« ، و به جهت موطن ایشان به »علیشاهی
قمري در بیدخت گناباد واقع درخراسان قدم به عرصه وجود نهاد  1251جمادي االولی  28 آن جناب در

ي درمحل وسپس درمشهد به عتبات عالیات مشرف شده وعلوم فقهی را نزدعلمایی تحصیل علوم ظاهر وپس از
 به فراگرفتن حکمت نزد نیز سبزوار در. هم چون حاج شیخ مرتضی انصاري کسب کرد واجازه اجتهادگرفت

 مرحوم مالهادي سبزواري اشتغال ورزیدتا این که به معرفی و راهنمایی وي با جناب سعادت علیشاه قطب سلسله
 نظرعلوم جانشین مرحوم جناب رحمتعلیشاه شیرازي آشنا گردید وبا این که جناب سعادتعلیشاه از نعمت اللهی و

به . وار، مجذوب شمس حقیقت شد مولوي جستجوگرطالب حقیقت،ظاهري درمدارج باالیی نبودندولی این
افتاد، ودست ارادت به ایشان ه راه بحدي که چندي بعد ازگناباد پیاده به سمت اصفهان براي دیدارحضرتش 

 - با اذن صریح ایشان-داد، و دراندك زمانی مراحل سلوك الی اهللا را طی کرد، و پس از رحلت مرشدبزرگوار
  .به سمت قطبیبت سلسله نعمت اللهی منصوب شد

آن جناب دردوره ارشاد درمقام عالم وعارفی بزرگ به سرعت مشهور وقبله رهروان طریقه هدي شد  
وهمین امر موجب 158دست ارادت به ایشان دادند–ازجمله تنی چند ازعلماي بزرگ آن زمان –یريوجمع کث

سالگی در بیدخت  76قمري ایشان را درسن 1327ربیع االول16حسادت دشمنان فقرگردید، تا این که سحرگاه
  . گناباد مخنوق و به شهادت رسانیدند

هاي مکتوب در آن زمان ذکري از  فرنامهشهرت آن جناب درزمان خود موجب شدکه اکثرتواریخ و س
   159.اند ایشان به میان آورده وشرح احوال ومکارم اخالقشان رابه اجمال و تفصیل بیان کرده

: تاریخ تألیف عبارتند از هایی که به تفصیل در شرح احوال ایشان نوشته شده است، به ترتیب کتاب اما
  . رجوم الشیاطین، شهیدیه، نابغه علم و عرفان

                                                        
از جمله این علما و معاریف زمـان مرحـوم حـاج شـیخ عبـداهللا حـایري، کـوچکترین فرزنـد مرحـوم آقـا شـیخ زیـن العابـدین              - 158

زواري مازندرانی، حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی، امام جمعه اصطهباناتی، شیخ اسد اهللا ایزد گشسب، حاج شیخ عماد الـدین سـب  
 352 -348مختصري از شرح احوال هر یک از ایشان در نابغه علم وعرفان، صـص  . هستند –نوه پسري حاج مال هادي سبزواري  –
  .آمده است 364-356و 

 – 495، صـص  2ج ( اند در نابغه علم و عرفـان  هایی که ار آن جناب در دوره خویش مطالبی ذکر کرده شرح مفصلی از کتاب- 159
  .است ذکر شده) 505
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 1315م الشیاطین تألیف فرزند وجانشین ایشان جناب حاج مالعلی نورعلیشاه ثانی است که در سال وجر
این کتاب . است -هتفسیربیان السعاد -قمري نوشته شده وبه عنوان تقریظ برمشهورترین اثرجناب سلطانعلیشاه

 ، درذکرقسمتی ازحاالت،مشتمل بر پنج بخش به نام شهاب است که به ترتیب دربیان نسب جسمانی وروحانی
درذکرسیره وشمایل وگفتارآن حضرت، درمعنی کشف وکرامت، وباالخره ذکري ازتفسیر بیان السعاده وفضل 

  . این کتاب فقط یک بار ودرهمان ایام چاپ سنگی شد. آن است
که بعداً با تفضیل بیشتري به آن  ،لیف حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی استأدوم کتاب شهیدیه ت

  .پردازیم یم
لیف جناب حاج أشرح حال حضرت آقاي سلطانعلیشاه، ت: فان درقرن چهاردهمرعلم وع سوم کتاب نابغه

  160.سلطانحسین تابنده گنابادي ملقب به رضاعلیشاه است
استشهاد به وقایع تاریخی ومسموعات خویش ازاشخاص  با عالم وعارف، این کتاب را لفؤم

  161.اندریر کردهعلیشاه تهیه وتح معاصرحضرت سلطان
 آن بزرگوارکه به دیدهایشان براي رعایت اصول تاریخ نویسی جدید از نقل لطایف واحوال معنوي 

  162.ظاهربین علمی امروزخوشایندنیست، پرهیزنموده وفقط نکاتی را که جنبه تاریخی دارد ذکرکرده اند
ول نیز ادو کتاب به درآن  کتاب مرجع درباره ایشان است، و نابغه علم وعرفان جامعترین ودقیقترین

 همچنین،. باشد بدو تولدتا شهادت می از این کتاب شامل همه مراتب زندگی آن بزرگوار. استشهاد شده است
 فصول آخرکتاب درباره فرزندان و. ن مندرج استآلیفات وبعضی اقوال وتعدادي ازمکاتیب ایشان نیزدرأشرح ت

باالخره  اند، وهورمعاصروذکرکتبی که درباره ایشان مطالبی نوشتهبزرگان مش و ءبستگان وگرویدگان نامی، علما
این کتاب  .ذکرکیفیت به کیفررسیدن قاتالن، ودرانتهاتاریخچه بنا وساختمان مزارآن حضرت دربیدخت است

  .درتهران به طبع رسیده است 1350شمسی وباردیگردرسال1333سال در یک بار
درباره آیدعمدتاًلی کیوان قزوینی، چنان که ازنامش برمیلیف حاج شیخ عباسعأت اما کتاب شهیدیه 

                                                        
 )204باب دهم، ص ( مآثرواآلثاروهم چنین کتاب ): 89.،ص2ج(تالیف فرصت شیرازي  آثارالعجمجمله این کتب  از -160

  .تالیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه است
نیز شرح حالی ازایشان به همراه ذکر کراماتی ) 403-401، ص3ج( حاج میرزا معصوم نایب الصدرشیرازي درطرایق الحقایق

قمري  به ایران آمد، درسفرنامه خویش موسوم  1313(میالدي  1896نیزکه درسال (sir percy sax)سرپرستی سایکس .است نوشته
  .کند میبه هنگام ذکر بیدخت ازایشان یاد ) تهران/ ترجمه سعادت نوري( درایران هشت سالبه 

تالیف جناب حاج / خورشیدتابندهعه شود به ودیگر آثار حضرت رضاعلیشاه مراج نابغه علم وعرفانبراي معرفی کتاب  - 161
  ).241-169،صص1377، تهران 2چ ( علی تابنده محبوب علیشاه

محمد بن منورکه به ساخت دیگري اززندگی اسرارالتوحید عطاریا  تذکره االولیاءکتابهایی مثل  ،ازمنظرعلم جدیدتاریخ -4
بحث  ندارد تعلم تاریخ مطابق ) positivism( بانی پوزیتیویسمپردازد، علمی نیست چرا که بام مشایخ صوفیه واولیاي دین می

  .کرامات اولیاء نیز منتفی است و ءدرباره معجزات انبیا
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باشد، ولی درضمن آن مختصري ازشرح احوال  وقایعی که منجر به کشته شدن حضرت سلطانعلیشاه شد می
کند که چون درکتاب رجوم الشیاطین خودمؤلف درمقدمه شهیدیه اشاره می. وکرامات ایشان نیزآمده است

کشد وفقط به شرح شهادت آن حضرت ازذکرآنها قلم درمی دراینجا ،ن درج شدحاالت ایشا لمجملی ازاوای
رخ  درگناباد درانتهاي کتاب حوادثی که بعداً. ازاین رو شهیدیه مکمل رجوم الشیاطین است. کند اختصارمی

تاریخ تألیف کتاب آن گونه که از انتهاي آن . استیدن قاتالن نیزدرج شده سداد، ونحوه به کیفرر
 .زمره علمایی است که دست ارادت به حضرت سلطانعلیشاه داد کیوان قزوینی از. قمري است1330سالآید برمی
  1.معروفی بودکه به طالقت زبان شهرت داشت واعظ درزمان خود وي

علماي  پدرش مال اسماعیل از. قمري درقزوین قدم به عرصه گیتی نهاد 1277ذیحجه سال  24 در او
سال  قزوین، کیوان در پس ازکسب مقدمات علوم دینی در. بود آنجا مساجد از یامام جماعت یک قزوین و

رفت، وبه تدریج مجالس وعظش رونق  این شهرضمن ادامه تحصیل به منبرمی در و. قمري به تهران آمد 1300
 قمري به عراق رفت و 1306ولی به منظورتکمیل علوم اسالمی درسال  .مشهورشد» واعظ قزوینی« گرفت وبه

ولی  .وي گردید اجازه اجتهاد از فقیه اصولی حاج میرزاحبیب اهللا رشتی درآمدوموفق به اخذ ء شاگردانجز
چندي نگذشت که ازکسب علوم ظاهري دررسیدن به حقیقت سرخورده گردیدوبا خواندن آثارعرفا واهل اهللا 

زمانی مرید حاج میرزاحسن  اًاین که اغلب مشاهیرعرفاي زمان خودرا دیده بود وحتی ظاهر تغییرحالت یافت وبا
معذلک تعلق قلبی به جناب سلطانعلیشاه یافت که ایشان را به هنگام  اصفهانی معروف به صفیعلیشاه شده بود،

عزم . بازگشت ازسفرحج درکربال دیده بود، لذا روي دلش به صوب خراسان وقریه بیدخت گنابادمتوجه گردید
رفت  دربیدخت منبرمی و کرد درسشان استفاده می محضر ومدتها ازایشان داد  ودست ارادت به آن آستان کرد

پس ازشهادت آن جناب نیز . یی که یافته بود منبرهایش گرمترنیز شده بودانمود وبا تعلقات عرفانی ووعظ می
 ملقب»منصورعلی«شدوبه شاه گنابادي مأذون دردستگیري ازطرف جانشین وفرزند ارشد ایشان جناب نورعلی

علیشاه تجدیدعهد کرد وتاچند سال برمقام مأذونیت  جناب صالح پس ازجناب نورعلیشاه نیزخدمت و 163گردید
                                                        

منـدرج دردورسـاله درتـاریخ    ( »کیوان سـمیعی  « اي که تاکنون درترجمه حال کیوان قزوینی تالیف شده نوشته مفصلترین رساله- 1
 مرحوم کیوان سمیعی ازجملـه پیـروان و  . است)1370انتشارات پاژنگ، تهران .هرصدوقیکیوان سمیعی ومنوچ ،تصوف ایران جدید

ایـن شـرح حـال باهمـه     .قزوینی به وي داده است راهم کیوان»کیوان«بودوبنا به اظهارخودش عنوان کیوان قزوینی شاگردان نزدیک 
ه هرتقدیر درتحریر شرح حال کیوان قزوینـی  ب. نیست جامعیت وانصاف خالی ازاشکاالت وغلطهاي تاریخی درذکر مطالب عرفانی

  .این رساله بهره برده شده استاز اینجا  در
ازموارد اشتباه وعدم تحقیق کافی که کیوان سمیعی مرتکب شده همین است که بنا بر مسموعات واهی درضمن شرح حال  –-1

لقب  …د خود اجازه دستگیري یافت سالی چند بیش نگذشت که ازمرش«: نویسد که  می) 154ص،دورساله( کیوان قزوینی
  »…منصورعلی شاه بوداو یدرویش

لیف شده ونه دررساله شهیدیه که پس ازشهادت أالشیاطین که درزمان حیات جناب سلطانعلیشاه تم نه دررجو –اوالدرهیچ منبعی 
ثانیاً  .سلطانعلیشاه نشده ن ازجانباي به مجازشدن کیوافقري صادره فقري موجوداشاره ایشان نوشته شده و،نه درهیچیک ازفرمانهاي

حضرت  جانشین درتنفیذ فرمان شیخیت وي ازطرف حضرت صالحعلیشاه تصریح شده است که وي ازطرف حضرت نورعلیشاه
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دالیل عمده عزل وي این . شد منصب فقري خودمعاف دمت وخ قمري از 1345این که درسال  تا خود باقی بود
پس ازچندي «و کرد مخالفت می علناً علیشاه حسادت و ري رحمتئشیخ عبداله حاحاج بود که با مرحوم 

مراسالت  کردوهرچه دررفتارمی نمود وبرخالف میل بزرگان سلسله دردعوت خود مقاصد دنیوي ابراز می
ازآن پس وي روش دشمنی ابتدا با حضرت  164»موثرواقع نگردید ،اندرز نسبت به ایشان نمودند و گناباد پند

با حضرت نورعلیشاه وسلطانعلیشاه نیز با  هاي خودودرنوشته صالح علیشاه پیش گرفت، ولی به همین اکتفا نکرده
نسبتهاي دروغ به بزرگان « مخالفت کرد و–ید آن استؤکمال ارادتی که داشت، وهمین رساله شهیدیه نیزم

حتی آنچه خودش به جاآورده وازآن رومورد اعتراض ومالمت واقع شده بود، به بزرگان صوفیه  .سلسله داد
دراواخرعمرشغل «علیشاهی که به قول کیوان سمیعی  اللهی سلطان درخصومت با طریقه نعمت و165نسبت داد
درآثارش دراواخرعمرحتی به کل تصوف  شد واین مخالفت راجاده انصاف خارج میزا 166شده بود شاغل او

  . داد وعرفان اسالمی نیزسرایت می
  آن جهت عمدهکند، وخصوصاً به دو اما همه این مسایل به قدرواعتبار رساله شهیدیه خللی وارد نمی

  :سازد راواجداهمیت می
علیشاه به قلم شخص  هاي موجوددرشرح احوال حضرت سلطاناین رساله یکی ازبهترین تذکره -اوال 

شاهدبسیاري حوادث بوده است ازنزدیک درك کرده وشخصاً عالمی است که الاقل اواخرحیات آن حضرت را
 .تواند مرجع معتبري درموضوع خودباشد ومی

خود شیخ عباسعلی کیوان قزوینی مهم است که دراین رساله  آراء احوال و زجهت مطالعه درسیرا - ثانیاً
معنویت وحقیقت سلسله فقرسخن  باچنان شوروعشق وارادت وبستگی قلبی ازحضرت سلطانعلیشاه واصوالً

درعمق  سازد که آیا واقعاً دراواخرعمرمشکوك می دراظهارات ودعاوي مخالفت وي که انسان را گوید می
  ضمیر باطن ودرکنه قلب خویش این دعاوي کذب راقبول داشت؟

به مرحوم  - مذکورناخودآگاه شده بود که بعداً به دالیل- وي دراین رساله اعتقاد قلبی خودآگاه خودرا
  .دهد قاي سلطانعلیشاه ودیگر بزرگان سلسله نشان میآ

نسخه اول . ها، رساله حاضر مهیا گردیدازرساله شهیدیه سه نسخه خطی کامل مشاهده شد که ازمقابله آن
غالمرضاخان مصدق السلطان تفضلی  متعلق به مرحوم این نسخه قبالً. به خط حضرت آقاي صالحعلیشاه است

. باشد بوده، وازوارث آن مرحوم خریداري شده واینک متعلق به کتابخانه شخصی حضرت آقاي محبوبعلیشاه می
نسخه دوم جزء . بود ولذا همین نسخه، نسخه مرجع واصلی گرفته شد خط خوش وازهمه کاملتر نسخه مزبوربه

                                                                                                                                                                            
بودوکلمه شاه راخود » منصورعلی«دادندطی فرمانی به اوثالثاً لقب وي که مرحوم آقاي نورعلیشاه . سلطان علیشاه مأذون گردید

  .کیوان قزوینی مدتها بعد برلقبش افزود
  359ص/نابغه علم وعرفان  –-2
  همانجا –3
  135ص/دورساله -4
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این . یک مجموعه خطی متعلق به کتابخانه شخصی حضرت آقاي دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه است
تنها زندگینامه موجود حضرت سعادتعلیشاه به قلم آقا  ،اولین رساله. سه رساله است مجموعه شامل

دومین رساله راجع به . 167تحت عنوان رساله سعادتیه چاپ شده است که مستقالً عبدالغفاراصفهانی است
حدس زده شده 168ولی چون بی عنوان است درمقدمه رساله سعادتیه چاپی. زندگانی حضرت سلطانعلیشاه است

رساله سوم، استنساخ . ممکن است اثرکاتب این سه جزوه باشد ولی درحقیقت همین رساله شهیدیه است که
درآخرهیچیک ازدو جزء اول نام کاتب وتاریخ اتمام کتابت . لیف حضرت سلطانعلیشاه استأوضیح، تکتاب ت

ماه  18وتاریخ اتمام استنساخ را » درویش شیرازي« مستنسخ خودرا  اما درانتهاي کل مجموعه،. نیامده است
  . ده استرقمري ذکرک 1330شعبان سال 

  قمري است، وکاتب خودرا ازفقراي نعمت اللهی 1331شوال  16اما نسخه سوم تاریخ اتمام کتابتش 
لف این رساله ؤگوید م می و خوانده است–گلیدعطار بی عبدالرحیم به نام حسنعلی ابن مرحوم –

کند  است واشاره می 169»حاج آقا شیخ عباسعلی القزوینی الملقب به منصورعلی ادام اهللا ایام افاداته الشریفه«شریفه
  .مفصل درحاالت مقدسه آن حضرت نگاشته آیدکه شاید من بعد کتابی 

وقف  1342این نسخه را به شرحی که درابتدایش آمده مرحوم استاد حسینعلی بیدگلی کاشانی درسال 
علیشاه وحضرت نورعلیشاه ثانی واقع درصحن امامزاده حمزه مزار شاه  کتابخانه بقعه مزارحضرت سعادت

  .عبدالعظیم درشهرري کرده است
شمسی تخریب شد وکتابهاي آن از جمله اصل همین نسخه ودیگر  1370بقعه درسال  سفانه کلأمت

  .نفایسش به تاراج رفت
  .گرفت حضرت محبوبعلیشاه موجود است که دراین جا مورد استفاده قرار فتوکپی این نسخه درکتابخانه

  

                                                        
  1372تهران  .انتشارات حقیقت. آقا عبدالغفار اصفهانی .رساله شریفه سعادنیه -1
  12مقدمه ص .سعادتیه -2
اج شیخ عباسعلی هنوزمأذون به خدمت فقري ومورد توجه فقرا بوده است وکاتب نیز او این نسخه در زمانی نوشته شده که ح -1
  .خواند وچنان که گفته شد وي هیچ گاه لقب منصور علیشاه نداشته است می» منصور علی«را
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  اغبان خونین جگربیـدامش بـم    هرآن باغی که نخلش سربه دربی
  باباطاهر عریان

  هیدیهش
  حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی

  بسم اهللا الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلوة علی محمد وآله اجمعین
مظل رئوس شاخصه،  اجمال گزارش دوره زندگانی مسندنشین حضرت انسانی، مکمل نفوس ناقصه و

فیض اقدس درمرکز فلک  اواخر، ودایره غیب وشهود را سائر، سرآمد فقها وسردفترحکما، نماینده معلم اوائل و
مظهر لباب معانی وقطب هفت دایره سبع المثانی، المولی الشهید  اطلس، محورمداراولیاء ومنطقه طریقه عرفا،

  .الحاج مالسلطان محمدبن حیدرمحمدالجنابذي الخراسانی
 محامدش نقل هر ذکرو دشمن  نادره دوران ودرجامعیت علوم مسلم دوست وو آن حضرت یگانه زمان 

 تحریر بودند، و ستانش مستفیضانه معتکف میآعقال شد رحال نموده ودر حکما و و علما هماره جمن بود، وان
 همتی بلند که برصعاب امور حیاي مفرط ووقاري مغبط داشت و. ربودند دست به دست می تقریرش را

بوبیت عامه آیتی مح کل و درجذب نمود، و درتجلیه بواطن قلوب وتصفیه ظواهرنفوس یدبیضامی .گماشت می
 ودرویش وبیگانه وخویش ومرجع صوفی مال درگاهش ملجاء .هربیننده را رباینده وهرجوینده را نماینده بود. بود

باهمه شیرین . بود) م.اززمره اموري که تردیدبردار نیستند( وفقیه ورحمت اوعامه اوو بیغرضیش مماالریب فیه
  .تکلم نبودمحضري وگشاده رویی، ازمهابتش کسی را یاراي 

  مـم االحین یتبسـکلـال یـف    مهابتهمنیغضیاوحیاء یغضی
آن حضرت دربیست وهشتم جمادي االولی ازسنه هزارودویست وپنجاه ویک هجري درقریه نوده  دلوت

وگنابد به ضم گاف پارسی وفتح باء که معربش جنابد است مشتمل بر قرب ( گنابداست بوده که ازقراي بلوك
 ازسالطین عجم بنا نهاده که دختریکی-وکوچک ومزرعه است که ازجمله آنها بیدخت است سیصدقریه بزرگ

موافق تاریخ حبیب السیر  -وبه اسم خودنامید، که به عربی زهره گویند، ودرقرب آنجا هم باالي کوه قلعه ساخته
 در و. زهره استاسم ستاره  - است تا، که معربش بی تا با به ضم دال مهمله و –الشهداء وبیدخت وروضه

ري است که داللت دارد برآن که شب معراج زمین مسماه به بیدخ مشهود حضرت محمدي بخ بحاراالنوار
اند به قریه مقتدا بودهو جدعالم معروف  که اباعن - مالعلیحاجءالعلماوبعدبه جهت مصاهرت بااجل.) گردید

 قریه بس وبیدخت سابقاً. رآنجا ساکننداوالد امجادش دوالحال تمام . بیدخت انتقال نموده، ساکن شد
که الحال با آن که (گمان استعداداراضی وعدم کفایت آب قناتش  محقروخالی ازباغ وبستان بود، بلکه ازعدم

اند، یوس بودهأاهل آنجا ازباغ وبستان م) شده معذلک چندان بیش ازیک سنگ نیستسابق مقابل  قریب به دوسه
ه ازاغلب بافزوده وبالنس وکیفاً احداث باغات بسیارشده، وبرمزارعش کماًوالحال به یمن توجه آن حضرت 

تر شده، چنان که قیمت آب واراضی وعماراتش سابقا بیست هزار تومان بوده تر وپرجمعیتقراءآبادترومرتب
زیادتی ثروت  آسایش سکنه ورواج احکام شریعت و جهت تمدن و از شود، و واینک دویست هزارتومان می
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، ونمازجماعت اول وقت، ومدرسه دائربادرسهاي موظفومسجدي داردمعمور با دومؤذن . ریه گنابداستاول ق
وهم محل سکناي فقراي طریقت ووافدین . هرصبح وعصر ،متعدد ازهرعلمی حتی طب وسایرفنون حکمت

درتمام  و خیلی نظیف است و هاي آن قراءحمام که سرآمد جدا ومردانه جدا است، وخادم موظف وحمام زنانه
 و. کنند هاي سال ازدوساعت به صبح شروع به مناجات می شوددرباالي مسجد سه نفربه ترتیب مناجات میبش

 -واهل آنجا. بعضی به نماز شب مشغولند اول صبح صادق اغلب مردم بیدارند ودرمسجد سحرها چراغ روشن و
باهم به وفاق بودند،  و شدند وتخاصم نمی محتاج ترافع و نمودند سالها به آسودگی تعیش می درزمان آن مرحوم

که –وچون درکتاب رجوم. نماید می جاهاتعیش بالنسبه دزدي وگدایی آنجا نادر، وفقیرآنجا بهترازغنی سایر و
ن حضرت تصنیف آدرتمجیدکتاب تفسیري که  -روحانی وفرزنداکبرصلبی آن حضرت است لیف خلیفهأت

که این مختصر نمیقه  زیرا .دراینجا ازذکرآنها قلم درکشیدم ،شده وایل حاالت وتدرس مرقومانموده مجملی از
  .فقط شرح شهادت آن حضرت است) م-نامه ورساله مکتوب،(

مراجعت  به  –درسبزوار ومشهد ونجف  -وبالجمله آن حضرت پس ازتکمیل ادبیات حکمت وشرعیات
 ایشان را به ریاست-ازعالم وعامی -که اهل تمام گنابد. گردید گناباد نموده، ومحل وثوق وتوجه اهل وطن

بیدخت  جماعت چنان که حاج مالعلی امام. درخدمتش کوشیدند قدمش را مبارك شمردند،معلمیه پذیرفتند و
 که سایرعلماي –اند، درخراسان واجداد عالم ومسلم العداله بوده ءکه عالم وزاهدمسلم تمام گنابد بود، وازآبا

دخترنیک   مباهات، با فرط شوق و–داشته نمودندونمازجمعه را برپا می اومیمل اقتدا به أنف وتأتبی گناباد
االیات الوفیره، جامع العلوم  صاحب التصانیف الکثیره و –گوهرخودرا به آن حضرت داد، که خلیفه آن حضرت 

الخلیق الباذل الظاهره والغریبه وحاوي المراتب العجیبه، العالم الفقیه العامل والحکیم النحریر الکامل المجتهد
وپس . ن دختراستآبایک صبیه، از - اهللا والملقب فی طریقه به نورعلیشاه الحاج مالعلیالهادي الی سبیل

ازعقدوقبل ازشب زفاف به اعمال قوه فکریه وخالصی نفس ناطقه ازچنگال طبیعت وتحقق به مراتب روحانیت 
. خیر انداختألرحمن است پرداخته، وزفاف راتا الی که فعلیت اخیره، وفصل اخیرنوع انسان، وموجب حشراو –

به سعادت  مرحوم حاج آقا محمد کاظم اصفهانی ملقب - عازم اصفهان شد، ودرخدمت قطب وقت 1279درسنه 
و پس از تربیت و تکمیل در چند سفر، آقاي سعادت علیشاه  امر خالفت خود را . به مطلوب رسید–علیشاه 

ی معین فرموده، ایشان را روانه گنابد ساختند، بسم آقا میرزا عبدالحسین ریارا به ا تفویض به آن حضرت و داللت
رحلت  1293به حج بیت اهللا شتافتند، و مراجعت نموده، در سنه  1291و در سنه . و خود به تهران رفته مقیم شدند

دفون شدند نمودند، و در قریه شاه عبدالعظیم درصحن امامزاده حمزه، درحجره منسوبه به سراج الملک، م
باطنی منتقل ومنحصر به آن  والحال آنجا مزار معروفی است؛ و امرکلی ریاست سلسله نعمت اللهیه وارشاد

حضرت گردید، و تمام فقرا و طالبیان از اطراف بالد متوجه گناباد شدندو با آن که سالهاي بسیار بود که تاخت 
همان سال مسافرین ایمن  - ده با احتیاط کامل بوداز ده به  که عبور حتی آن- ترکمان سد راهها داشت و تاز

شدند که اول زائرآن حضرت مرحوم آقا میرزا محمد صادق باتوپ واردوي دولتی آمدبه خراسان و درمراجعت 
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که سی  - پس طالبین رشاد مطمئناً عازم گنابد گردیدند وتا قریب اواخرعمرخالفت آن حضرت. آسوده برگشت
شوارع و داخله بالد ایران چنان امن و آرام بود که سالیان دراز ایران خود را به این تمام طرق و - وچهار سال بود

ومؤید آن، آن است که در چند سال  . دانند ن بزرگوارمیآاین امررا از بزرگواري  و جمعی. آرامی ندیده بود
هیجان  مشهد به اشرارآنجا وطالب –ین و حکام طبس و گنابد وترغیب مال نماهاي مشهدطبه تحریک مسل- آخر

 آمده، و درپیِ اذیت دراویش برآمدند، واول اذیتی که درمشهد نمودند اذیت و بی احترامی به حاج شیخ
ولد مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی، ملقب به رحمتعلی که از جانب آن حضرت شیخ بود، نمودند، –عبداهللا
 پس. هدنمودااي بزرگی براي ایران برداشت خوخداوند بن: وخبر که رسید فرمودند. - )ع(حضرت رضا درحرم

ا قوم حتی یغیرو ن اهللا ال یغیرُمابِ هم آغازانقالب ایران شد، و به سبب فتواي یکی ازعلماء، و قتل  به حکم اس ما بِاَنفُ
وتا مدتی مایه اغتشاش . ارمنی درسبزوار، نزاع ارامنه ومسلمین درگرفت، وبه مشهد رسید، وازآنجا به عشق آباد

و همان رشته  - که تهران منقلب شد–بود وکم کم آتش فتنه در گرفته به روسیه رفت، و از آنجا به تهران آمد 
کردند که آیا این بناء بزرگ تمام  و هرچه سؤال از ایشان می. انقالب کشیده تا حاال وهمه ایران را منقلب کرد

گشت  شد، نزاع ایرانیان افزون می ر افزون میاین رشته سر دراز داردو هر قدر شرّ اشرا: فرمودند نشده؟ می
چنان که روز روشن . زیاد شد –که حاکم نشین گنابد است  –وتاخت وتاز دزدها در اطراف طبس کیلکی 

. تا روزي که آن جناب را شهیدنمودند. نشستند دهات معتبر را غارت کرده، بلکه سکنه را بیرون کرده خود می
وخراسان  –به همان عنوان سابق- لب شدقت وشهرها منقلب شد، و تبریزمنمرتبه انقالب ایران درگرف یک

غارت شد، وبه تصرف بختیاري آمد، و قزوین به هم خورد، و سرداراسعدباسپهدار  موردتوپ شد، واصفهان
ها به  ، وخلقهوقلیلی تهران راگرفتند، و سلطان ایران پناهنده شد وسلطنت مشروطه گردید، و روسا کشته شد

انقالب کلی روي  –اول سال شمسی شهادت آن مرحوم –و تا کنون هرسال. رفتند، وشهرها خراب شدکشتن 
و انواع فتنه از . اند و سایر اوقات هم یکسر به هم برآمده. رسد دهد، مخصوص حادثه درخودگنابد به هم می می

ن بعد. است 1330رسد تاکنون که سنهء همان روز اتصاالً به ظهور می در ازدیاد است، و هرروز  نیزآشوب وم
شود، وآن  اي که اگر درصد سال یک چنین حادثه واقع شود عجیب است، تازه به تازه واقع می حادثه تاریخی

که تعجب ازهر امرعجیبی سلب شده و مردم ایران هرآن منتظر واردات  رسدچنان کهنه نشده بزرگتر ازآن می
فهمندکه به کجا ملتجی شوند، واین  وتکلیف خود را نمی- چنانچه بعد ذکرشود- کن مالی وجانی هستند ریشه

  رسدتا سپر انداخته، تسلیم شوند، دست کماندار را بوسیده تیرها ازکدام کمان به جان آنها می
  که فریادرس را ندانند کیست    برآن انجمن زار باید گریست

  اـهدمـوم تـان قــولکنه بنی    هلکه هلک واحدوماکان قیس
. مرگ امر خداست: درقرب شهادت خود -حضرت به مریضی شاکی از مرگ فرمود چنان که خود آن

  . مرگ کسی سخت است که در مرگش عالم عزادار شود. سخت نیست
وخواهد واقع شد با . وخود راقم از اوضاع آینده ایران خبرها از آن حضرت شنیده، که نوشتنش صالح نه
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  .رود آن که الحال ابدا احتمال آنها نمی
  رامات آن حضرتذکر ک

مرتبه صفات یا  ودر. آدم ولقدکرمنا بنی: بدان که کرامت درمرتبه ذات جمله بنی آدم را است به حکم
وآن  –تویا کسبی اس ؛- حاتم وآن منوط به ایمان نیست بلکه درکافرهم یافت شود، چون سخاوت- فطري است

، و آن مأمور به -رك  مقتضیات طبیعت باشدکه ت - و درمرتبه افعال یا عدمی است. - غالباً منوط به ایمان است
وآن نزد محققین فعلی است که  -ویا وجودي است ؛-ان اکرمکم عند اهللا اتقیکم: جملهءمؤمنین است، به حکم

و آن : وخواه دائم باشد-خواه خارق عادت باشدوخواه بر وفق عادت بشر-از مبدأ الهی و وجهه ربانی صادر شود
و ماتشاؤن اال ان یشاء اهللا واین در : ی دروجودش حاکمی باقی نمانده، به حکمدرکسی است که جزوجههء اله

ولو عادیات و امضاي شهوات واجراي  - پس جمله افعال بزرگان. اولیاي بزرگ و اقطاب قدرمتیقن است
و درمؤمنین دیگرنیزشاید اینگونه کس به ندرت پیدا شود ولی نتوان اشاره . کرامت است  –غضبات طبیعی نما
 –و نزد عموم مردم کرامت آن فعلی است که خارق عادت باشد، و امتیازش از سحر وشعبده . یقینی به وي نمود

به این است که سحرو شعبده صناعتی است کسبی و کرامت  –که درمابه االشتراك خارق عادت شریکند 
بذول لکل واحد وبه گر چه آن هم مسبوق به عملیات و ریاضات است ولی آن اعمال م. موهبتی است الهی

–وتحدي باشد ياگرمقرون به ادعا –که موهبت الهی باشد–آنگاه این خارق عادت . خواهش طبیعت نیست

آن را معجزه نامند، چنانچه درانبیاء است، –خواه ادعاي شریعت ناسخه، وخواه ادعاي ریاست شریعت سابقه
آنگاه . کرامت خوانندچنانچه در اولیاء و سایرمؤمنینواگر مقرون به ادعا نباشدآن را . ودراولیاء نیزدرزمان ظهور

یا تصرف در مواد  ؛غیب است ازماضی وآتی ومخفی هب اخبار یا: شود به چند صنف کرامت نیز منقسم می
شود به  جمله راجع میهریک از اینها فنون وشعب ووادیها است وو. برخالف رسم معمول طبیعتکائنات است 

عال وجودیه نزد عموم ناس یا ناشی از قوه عالمه انسانی است، ویا از قوه عماله، و پس کرامت در اف. علم وعمل
  .    چنان که افعال حق اول تعالی نیز ناشی ازعلم وقدرت اوست. مبدأ افعال در انسان، از این دو بیشتر نیست

ه براین وقایع عالو–و آن حضرت را، عالوه برآنکه جمله افعال واحوال درنظردقیق پاکان کرامت بود
طرف به ) که(کس  شدن هر مثل گرفتار: خوارق عادت دیگرنیز فوق احصاء بود- شهادت وامنیت که ذکرشد

تا درمصمم شدن آخر، - کرد هروقت اراده بدنسبت به آن جناب می–وگرفتارشدن حاج میرزامهدي: شد اومی
ه را تحریک شهادت دادن بد در گرفتاري آخر او بود، و مثل الل شدن مرحوم حاجی حسینعلی بک که قافل

و صدمه خوردن حاجی  ؛اوالد کسانی که درآن قریه موذي او بودند و ویران شدن خانه و ؛نجف نموده بود
وتهدید میرزا جعفرامین  ؛اسکندرخان، وخبردادن ایشان او را به تعجیل درتصدق، و خوف عدم امکان بعد

تمام شدن آن دولت او  و. جانت بعد که پنج سال مالت برود ترك اعمال زشت خود نما یاترك ما که یا –التجار
 سال قبل به عمرخود، و بقاءچندچندوخبردادن ایشان  ؛هار ماه با کمال افتضاحچو رفتن خود او پس از پنج سال و

 و امرنمودن به کدخدا به تأمل به جهت تغییر ؛کاذبه قتل مدت به آسایش و نوشتن این امربه اطراف بعد ازشهرت
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وخبر از حیات فرزندخود پس از غیبت مدتی  ؛ایب وحکام و والی و صدراعظم وشاه پس از سؤال او از مالیاتن
 ؛وخبر دادن ثانوي به آمدن خبرپس ازسه سال، وآمدن خبردرقرب آن ؛با شهادت دادن جمعی به کشته شدن او

و  ؛سبب که ذکرآنها محل انکار شود خبردادن بسیاري را از نیات آنها وحیل آنها و به راه آمدن آنها به آن و
و نوشتن ترحیم بیست روز قبل در باب کسی که روز . اخبار مغیبات دیگرمثل اخبار به شهادت خود، ونحو آن

قبل از رسیدن کاغذ مرحوم شده، و خوب شدن چشم زوجه حسن بیدختی بعد از یأس و به خواب دیدن آن 
) م.بیماري که بهبودي درآن نباشد(دن جمعی از امراض عیاء وشفا دا. را خوب کنیموجناب که آمدیم چشم ت

به توجه ظاهري و یا نفس ویا خواب دیدن آنها آن حضرت را یا سور او را خوردن که تعداد آنها نشود، و نجات 
نجمله استاد باقرشیرازي وتجربه نمودن . یافتن چند نفر در مهالک و تشنگی بیابان به توسل به اسم آن حضرت م

و اوالددار . داد شد وآن سال فقرا را او خالصی می دید گرانی می ی که هروقت آن حضرت تهیه آذوقه میبعض
و . خان به سبب آزار آن جناباي که او فرموده بود با یأس آنها به ظاهر، و گرفتاري قاسم شدن جمعی به وعده

اتی که پیروان آنجناب از او نقل وکرام .مکان وعزم اسباب خبر دادن شب فوت مرحوم سعادتعلیشاه با بعد
کنند اگر جمع شود کتابی شودو چون محل انکارمنکراست به ذکرآنها نپرداختم که هریک از بندگانش که  می

اند که دردفاترنگنجد بعضی را زبان قلم محرم نیست،  آن قدرمشاهده کرده–راقم در صف نعالش بنا –هزارانند
  .حرف درنیاید ظ ووبرخی به کسوت لف یا اظهارش صالح نه

ن قمیص خیط ا وعشرین حرفامن معالیک قاصر    تسعهمن نسجو  
  .)     م –کند اي از بیست و نه حرف کفایت بیان کماالت ترا نمی بافته(     

  اخبارآن حضرت از شهادت خود واشارات به آن
پنج ماه قبل . ر بود، اغلب به اسفارعدیده، در آستانش حاض1327تا سنه 1312آن که راقم ازسنه –اول
مرگ همه قسمش سخت است، جز آن که : ابتدائاً فرمود که - وقتی که جز راقم کسی حاضر نبود -ازشهادت

دهد که به  کرد که خبر از مرگ من می و این بنده گمان می. آمده فوراً کشته شود درجنگ کشته شود، یاگیر
مود که مدتی روي رختخواب افتادن و زحمت پرستار مکرر در مجامع فر نیز و. بود قسم خواهد دواین یکی از 

  .  یک دفعه خالص شدن راحت است. بودن حسنی ندارد
الدین  آن حضرت گاهی، و یک سال قبل از شهادت مکرر، قصه نادر و چنگیزخان و قتل نجم –دوم

بیخودي درآب که به سبب قتل شیخ مجدالدین بغدادي شد، که سلطان محمدخوارزمشاه او را درحال  - کبري را
شیخ . حاضرم که قصاص شوم: الدین که مرشد او بود آمد وگفت غرق کرد، بعد متنبه شده خدمت شیخ نجم

آنگاه . نمود نقل می - خونبهاي فرزندم نه سرتو ومن است، بلکه سرمن وسرتووسرجمیع اهل خوارزم است: فرمود
  . ما که به این قدرها راضی نیستم: فرمود می

آقاي . ، در محضر درس باز همین قصه چنگیز را فرمود1327یست و دوم ربیع االول سنهشنبه ب سه –سوم 
هرچه خداخواسته و مقدر شده خواهد : فرمودند. ماها که راضی نیستیم: عرض کردند. نورعلیشاه حاضر بودند
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  .شد
آنها را نقل  مکرر آن روزها قصه زمان شاه سلطانحسین را و قتل بعضی از عرفا و برافتادن سلطنت–چهارم

  .فرمود حاال هم چنان شده نمود و می می
نموده و این شعر را  آن حضرت از ده روز به شهادت، در صحن دولت منزل، گاهی هروله می–پنجم

  : کرده مکرر می
  خویش رابرمازدهرآن کهخودکشته    اـایم در دست قض هـغ برهنـاتیـم

دلیل  اجله سادات و ی است که ازبسین ریاعیال آن حضرت که دخترمرحوم میرزا عبدالح –بی بی
حباله زوجیت درآوردندواز ایشان پنج دختر ویک  ازفوت مادرآقاي نورعلیشاه ایشان را به طریقت بوده که بعد

عرض . خوانید؟ مثلی آورده بودن این چیست که می: کرده عرض می–پسر، میرزا محمدباقر، نام ماندگاراست
. آن گاه قصه چنگیز را فرموده. خوب آن طور باشد. دهید؟ فرموده بودند گ میخبرمر .خاکم به سر: کرده بود

ها که  ها وفتنه و لذا با وجود این همه کشتن. اما من به آن قدرها راضی نیستم: بعد فرموده بود. بی بی شاد شده بود
اگرچه . گردد بازبرمی رسد و نزدیک می. بعداز قتل آن بزرگوار در ایران شده و خواهد شد، به آن طریق نرسید

  .این وضع بلیه کمتراز قصه چنگیز نیست
چقدر . چندي قبل صدرالعلماي تربتی را در بازار تربت علنا کشتند: چند روز قبل از شهادت فرمود–ششم
  .مرد باید زود خالص شود، و در رختخواب مردن حسنی ندارد. راحت مرد

ها اطعام  علی الرسم که هرجمعه شب–الولابیست وپنجم ربیع - صبح آخرجمعه آخرعمرش –هفتم
هاي بزرگ  ن جلوس فرمایشآشدند، ودر عمومی فقرا وصبح جلوس فرموده، و مردم به زیارتش شرفیاب می

. یابید گمان نکنید که به مرگ از عالیق دنیا نجات می: مجن روز فرمود پس از ذکر شیخ نآ. شدمغتم واقع می
اش محکمتر و از مفارقت دنیا متأثر و معذب خواهد  نکنده، بعد از مرگ عالقهبلکه آن که در زندگی از دنیا دل 

بعداشاره به اقسام مرگ نموده، و یاد ازصدرالعلماي . اید خود را از دنیا نجات دهید همت نمایید که تا زنده. بود
  . تربتی کرده ومرگ او را ستوده که مرگ چنین خوش است

  . حضار این سخن را نیزحمل بر وعظ نمودند. رویمبعدصریحاً فرمود که ما هم باید ب
که نان و روغن چراغ ازجانب آن حضرت به عموم –عصرهمان جمعه مال اسداهللا خادم مدرسه–هشتم

اي  ها و هفته که هر که وارد شود به قدرخوراکش نان و روشنایی شب–والحال هم چنین است-رساند غربا می
داد و شیخ حسین دشتی،  باحضورکربالیی کاظم وحاج اهللا–شاه استیک شب مطبوخ مهمان سفره آقاي نورعلی

خود او و حضارحمل برمغضوبیت او . قبض دادن ما به توتمام شد: فرمود. آمده قبض نان و روغن چراغ خواست
  .هر که بعدماباشد، خواهدداد: فرمود. کم است: عرض کرد. نوشته، داد پس قبض مقداري کم،. نمودند

گنابد، آقاي عبدالحسین خان به حضور آن حضرت آمده بود، قتل  هعه نایب الحکومعصرهمان جم–نهم
  .شخص زودخالص شود بهتر است. ایم بایدبرویم ما که پیرشده: صریح فرمود. صدرتربتی به میان آمد
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مخصوص ازتفسیري که -دفرمو ازهرمقوله درس می مرسوم آن حضرت بودکه همه روزه درمدرسه–دهم
مگردهه محرم و سیزده نوروز، و این مرسوم را اکنون هم آقاي –وده، و ازاصول کافیخودآن جناب فرم

 که تحویل عصر بیست وهشتم صفرونوروز بیست ونهم بود، نیز به مدرسه تشریف 1327نورعلیشاه دارد و درسنه 
خود آن آن شرحی است عربی برکلمات قصاربابا طاهراز و -فقط مقابله کتاب ایضاح. آوردند بدون درس می

بعضی عرض کردند که مقابله این همه لزوم و فوریت ندارد که خالف  .- حضرت وشرحی نیزفارسی نوشته
  . شاید بعد نتوانیم: فرمود. یزده نیز ممکن استسبعد از . مرسوم به جا آید

 و –طلبکاربود ازشیخ محمدتقی نام - تاجرسبزواري که مقیم بیدخت بود–حاج مالقشم نام–یازدهم
فرمود، بلکه  وآن حضرت نیزاز همان شیخ هفتصد تومان طلبی داشت ولی ابدا مطالبه نمی–شده بوداومفلس 

درحضورمبارك ذکر آن طلب را به  غالباً واین حاج مالقشم–و هردو از مریدان بودند –نمود  اعانت نیز به او می
ذکرآن   - آن حضرت بود که آخردرس -نمود، تا آن روز که بیست و سوم ربیع االول درمحضردرس سختی می

ال ؤو با شیخ به جواب وس–نماید ن حضرت تقاضامیآکه گویا ازخود –طلب را با تقاضاي سخت وستیزه نمود
مالقشم هم پابرهنه فریادکنان از دنبالش رفت،  حرکت نموده، حاجم مغضباًلسخت کشید، چنان که آن معدن ح

شما که طلب خود را از اومطالبه . خواهم که بگیرید ا میودامنش راگرفت که این وجه را ازشم. تادر دولت منزل
آن حضرت با چهره برافروخته رو به آسمان نمود که خدایا زودتر . رود نمائید، طلب من هم از میان می نمی

  . شقاوت اشقیا را زیاد کن و داخل خانه شد مغضباً
 و  االول تا بیست هجدهم ربیعشودکه از معلوم می دستک محاسبات آن حضرت بامردم ازقرار –دوازدهم

تصرف آن حضرت  در امانتی بسیار چون که امالك موقوفه و. ششم مشغول تفریق تمام محاسبات خود شده بود
  .هاي دیگر برحسب تاریخ دستک یک وقت کم نبود، آن وقت، وقت حساب نبود بود، با آن که سال

فرزندان خودرا باجمعی طلبیده، درحضورآنها دختر پاك  –بدون سابقه–االول شب بیستم ربیع –سیزدهم
وجزاین . این کاربایدبشود هرچه زودتر بهتر: گوهرخود را عقدبست با برادرزاده خود، مالسلطان محمد وفرمود

فرمود من اختیار این . مکررخواستار آمد. دخترسه دختردیگرعروس کرده بود ویک دخترکوچکتر باقی بود
 فوراً –و مردم حمل برظاهر نموده . یگر اختیارش با برادرش حاجی مال نورعلی استن دآیک را داشتم و 

تا آن که سرش معلوم شد، و بعد در سنه  -شدند و ایشان ساکت بودند آمدند ازآقاي نورعلیشاه خواستار می می
  . یبهمان دختررا آقاي نورعلیشاه عقد بست به آقا میرزا حسین آقاي ریا 1329

جماعت رسم  آن که آن حضرت را در با. را خیلی طول داد نماز مسجد شهادت درشب  - چهاردهم
ودعاي . و درخلوت مفصل ودرجلوت نیزنافله را. کان رسول اهللا احصرالناس خطبه وصلوة: بود، به حکم اختصار

ن نسینا  ر سوره تا آخ …قنوت آن حضرت در جماعت فقرا اغلب این دو فقره بود که یکی؛  ربنا ال تؤاخذنا ا
فقیرببابک معتادالمسئله ببابک الهی بابک باب الرحمۀ باب الرجاال باب الخیبۀ  کبباب عبدك اللهم:  بقره، ودیگر

با بعضی مضافات مناسب در بین همین کلمات به اختالف . فال تطردنی بعد ما اوتیتنی والتوحشنی بعدماآنستنی
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نزدیک بود روح ازبدنش مفارقت کند و از ما مؤمنین نیز  خواند که که گاهی چنان با جذبه می احوال در اوقات
–که اشاره به شهادت داشته –هاي غیر مرسوم کرده  و در آن شب در قنوت، مناجات. شد فریاد شیون بلند می

  . حاضرین با هم گفتند بایدجهتی داشته باشد
محل مواجه –ه قبلهب اي هفت سطردرهرسطري دوکلمه یاهللا نوشته، پشت همان شب برصفحه –پانزدهم

چهارقل را با بعضی ادعیه دیگر درورقه  به دیوار کوبیده، وهرگزچنین کارننموده بود؛ ودعاي –نشستن خود
که سراج الملک نزد آن حضرت فرستاده - را گذارد؛ وقدري موي مرحوم سعادتعلیشاه نوشته، دروسط قرآن

  .کرم حاج مالعلی برسددست نور چشم م به: درپاکتی سربسته کرد، و رویش نوشت -بود
فرموده که حساد و معاندین از  نمود که مجذوبعلیشاه می دراواخرعمرمکرردرمحافل نقل می –شانزدهم

. ترسم از قبیل ایها الکفره اقتلوالفجره به هم رسد می. چه خواهد اطراف و جوانب هماره مترصد ومنتظرند تا خدا
بعد خود آن  .زحق خواهانم لکن تا او چه کندابیت اعداء را اگرچه قلباً راضی نیستم وهماره مقهوریت ومنکو

  . زمانه حاالچنان شده و وضع اشرار چنان است: فرمود حضرت می
 سید اما مصداق فرمایش مجذوبعلیشاه پس جنگ ایران با روس به سرداري عباس میرزا و آقا: راقم گوید

الوه بر شکست فاحش ایرانی، دست ازهفده ع و –ملی نیز شد، عالوه بر دولتی  که جهاد – مجتهد محمد
گویند پس از این شکست، علماء و امراء انجمنی . نمودند عهود شهربرداشته به روس واگذاشت وقبول بعضی

ناگاه . راضی شد که مسلم مسلم، ذلیل کافرمسلم شویمخدا بزرگ نموده، متأسفانه اظهارتعجب داشتند که چرا 
چه جاي تعجب است؟ شما خدا را رب العالمین گوئیدنه رب : از سالم گفت درویشی از پهناي دشت رسیده بعد

که سرکرده عثمانی رشوه محرمانه از روس . هجري روي داد1300المسلمین ونیزجنگ روس وعثمانی که قبل از
هنوز که قرب سه سال است ازشهادت  –اما مصداق فرمایش آن حضرت . گرفته، لشکرخود را شکست داد

به ایران، به تمام شهرها از اول سه سال و معارضه  ع خارجی نیافته، ولی ورود افواج روس مقتحماًوقو -گذرد می
  .واقع شده تا بعد چه شود 1330علنی و گرفتن بعض شهرها وآوردن توپ درمحرم سنه 

. آنها به مرورمردند و حاج ابوتراب به مکه رفته بود. جزحاج ابوتراب چندموذي مفسددیگربود–هفدهم
مؤمن بی موذي : آن حضرت فرمود. گشت خوب بود تی کسی گفت که اگراین هم از این سفر برنمیوق

  .   اوبایدبرگردد که وجودش الزم است. ماند نمی
نقل شد، متغیر  وقتی نزد آن حضرت. کشم گفته که من این مرد را می گاهی حاج ابوتراب می–هیجدهم

  .رود نمیامرما که ازمیان : اللون ومتأثرالحال فرمود
شرف مالزمت آن حضرت را یافت، ومورد طعن و آزارعوام گردید دو  1312راقم که ازسنه –نوزدهم

و . توانند با ما بکنند؟ جزآن که ما را بکشند مردم چه می: فرمود. باربرسبیل حکایت نزدآن حضرت شکایت نمود
  .رفت راقم را گمان درباره خود می

خاك طبس موردتاخت وتاز دزدهاي –مفسدین درصددبودند که –ازچندسال قبل ازشهادت –بیستم
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کنند که  صبایاي آن حضرت نقل می. واهل گنابدنیزمضطرب بودند -دوچنان که بعداً ذکرش –فارسی شده
اي بعدازنمازجماعت چندزن مضطرب آمدند که اگردزدها به اینجا نیزخواهند آمدما نفایس اموال  ظهرجمعه

خطرخواهد بود، نه براي همه  یند واگرهم کسی بیاید براي متمولین نامیآ نها که نمیفرمود آ. خود را پنهان کنیم
پس از رفتن آن زنان، ما به خاك افتاده، گفتیم اگرخطري خواهد بود ما در فکرخود باشیم گر چه در زیر . کس

  بتی را نکشتند؟تر است؟ مگر صدرالعلماي تر مگر خون ما از خون مردم رنگین: فرمود. سایه شما ما ایمنیم
که نوادهء خواهر آن حضرت، و پروریده نعمت، و پدرش مرد نیک اما  –عبداهللا نام قاتل  –یکموبیست 

دو روز قبل از شهادت،  -ومشهور است که کشته شده - در میالدش بعضی سخنها بود، والحال مفقوداالثراست
ما در مدت عمر آزار : فرمود. نندک نزد آن حضرت پیام داد که بعضی ذکرکشتن شما می به توسط زنی،

ونیزمهدي . ایم، چرا باید قصد کشتن ما کنند؟ بودن ما که ضرر به آنها ندارد، بلکه نفع دارد اي را نخواسته مورچه
بعد خودش آمد . هرچه خدا مقدر فرموده: فرمود. قاتل کاغذبه حضرت فرستاد که خیال قتل شما دارند

پس . حاال ندهید تا ببینم: گفت متغیر برگشت و زیر لب می. آن حضرت نداد .چهارتومان و قدري گندم خواست
پول چه . خوابید شب که می: عرض کرد. شهادت، آن حضرت به حلیله خود فرموده که چهارتومن بیاورشب 

ونیز رسم آن حضرت بود که هماره یک انگشتر داشت، . مرد باید همیشه پول درجیبش باشد: کنید؟ فرمود می
چند روز قبل از شهادت سه انگشترقیمتی فیروزه . بود هر اسمش بود، وجز آن در انگشت حضرت نمیکه م

. بردند - ها بعد از شهید نمودن قاتل –ویاقوت والماس درانگشت نمود، که همان انگشترهارا باچهارتومان پول 
  . شناخت راقم مکرر آن هر دو را دیده، می

  . شنید دید وخبث مولد می قلب میدرقیافه آنها شرارت وحماقت وغلظت 
تحقیق  یکی: بوده چیز غرضشان از این پیام دو گویا عده مال فریفت، ووآنها را به  حاج ابوتراب

شاهد برائت نمایند، و جواب مجمل  آن حضرت تا درعزم خود راسخ باشند، وبعد همین پیام خود را اطالعی بی
وند که آن حضرت درمقام احتمال این مطلب نیست؛ و آن حضرت مطابق همین غرض است،که خوب مطمئن ش

دوم آن که شاید آن حضرت از این پیام به وهم افتاده، آنها را محرمانه بخواهد براي تحقیق وآنها به سهولت 
چنان که رسم است که اهل دنیا بعد از شنیدن  چنین خبرآسوده . آنها مال وافري دهد کارخودرا بکنند، یابه

نمود، تفرس این  آیند، و اگر کسی سیر درحاالت زندگانی آن حضرت می    ر گونه درصدد برمیمانندوبه ه نمی
کرد، و آن که آن حضرت را به حقیقت و معرفت ندیده، توقع به او  می» عاشق زارم به خون خویشتن« مصرع را 

ضرت و تجردي به چندنفرازحاضرین صبح جمعه آخرگفتند که آن روز عظمتی از آن ح. را، از اونبایدداشت
  . گنجد و با یکدیگر همین سخن را گفتیم نظر آمد که دیدیم آن حضرت در این عالم نمی

از جمله فرمایش آن حضرت در آن جمعه این بود که مرگ هرچه بد باشد، هزار برابر از  - بیست ودوم
عیسی : عد فرمودوب. زندگی خوب بهتراست، وکشتن هرچه سخت باشد هزاربرابرازمرگ دررختخواب بهتراست

رفت، واتباعش  پروا رها کرد و خواهد عالقه برآن پیدا کند، بی خري داشت، همان که دید دل می یک روز
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توبرو : بعدازتفرق محضردر دهلیز به من فرمود: گوید کربالیی حمزه خیبرگی می! پرستند هنوز سم آن خر را می
آن روزحسب . ماندم هاي دیگر در بیدخت می معهوهمان آخر زیارت ظاهري من شد، وج. وازماخاطرجمع باش

دیدم . اسلحه برداشته با جمعی مریدان آمدیم. گمان نزاعی کردم. االمر رفتم و صبح شنبه چیزي شنیدم
  . کارگذشته است

و آن شخص، –بار، یکی ازاهل شهر یک: آن حضرت را سه بار زهر دادند وکارگرنشد –بیست وسوم
آنهم همان روزها . ؛ و دیگر از رؤساي دلویی - اوالدش به نزاع و نفاق مبتال شدندآخردرغربت به سختی مرد، و 

درمدرسه دو  –درمشهد  170از مریدان حاج آقا محمد شیرازي» خطیب باشی« به زجرتمام علنًا کشته شد؛ و سیم 
نان خشک زهر کرده بود که به آب گرم میل فرمودو بعد از شش ساعت آن حضرت را سخت منقلب  –در

. اما حاال وقتش نیست. کشند ما را می: آن حضرت همه را دلداري داده، فرمود. کرد، چنان که همه مأیوس شدند
ولی تب و . پس ازپنج روزکه بستري بودو امید بهبودي نبود، برخاست. وبعدخودرا به ادویه تریاقیه معالجه فرمود

آمده، ومعلوم شد  همه روزه به احوالپرسی میضعف مفرط تا دو سه ماه بود وخودخطیب باشی در آن پنج روز، 
                                                        

ه جنـاب  پس ازآن ک. بود) جناب رحمت علیشاه شیرازي(جناب حاج آقامحمد منور شیرازي عموي قطب سلسله نعمت اللهیه  - 170
رحمتعلیشاه با دستخط خویش فرمان جانشینی وخالفت خود را به نام آقاي سعادتعلیشاه اصفهانی صـادر و منتشـرفرمود، نزدیکـانش    

فلـذا پسـر بـزرگ ایشـان     . دچار تشویش فراوان شده و در صدد برآمدند به هر نحـو ممکـن از انتقـال امـر ممانعـت بـه عمـل آورنـد        
و به مهرپدرآن را ممهور نمود، و حاج آقا محمد مجتهد ) 29ص  -40شماره  –نشریه صوفی (وشته منصورعلی با خط خود فرمانی ن

بعداً اگرچه حقیقت این جعل سندبرمال گردیـد بـه خصـوص میـرزا     . شیرازي عموي آقاي رحمتعلیشاه را جانشین ایشان معرفی کرد
اي خطاب بـه آقـا مـال محمـد تقـی محالتـی بـرمال         در نامه به تفصیل حقایق پشت پرده را –علیشاه  مشهور به صفی -حسن اصفهانی

نمود، و همچنین شخص میرزا منصورعلی نیز از عمل خود پشیمان شده نـزد مرحـوم سعادتعلیشـاه توبـه و اظهـار نـدامت نمـود و بـه         
ذلک حاج میرزا آقا محمـد   عم –که کالً در رساله سعادتیه به قلم آقا عبدالغفار اصفهانی انتشار یافت  -افشاي حقایق مبادرت ورزید

اللهیـه را دچـار    سلسـله نعمـت   –دش نهـاده بـود   وکـه خـودش برخـ    -» منور علیشاه« شیرازي از دعوي خود دست نکشید و با عنوان 
اللهیه را بعد از خود به خلیفه خویش  وامر زعامت سلسله نعمت .رحلت کرد پس ازآن که جناب سعادتعلیشاه. انشعاب و افتراق نمود

برخی هواداران حـاج آقـا    –آید  چنان که از متن نوشته کیوان قزوینی درسطور فوق برمی -سلطانعلیشاه گنابادي واگذار نمود جناب
قتل جنـاب سلطانعلیشـاه وتثبیـت امـر بـر حـاج آقـا محمـد، بـه قصـد           –از میان بردن قطب یگانه ومنحصر بفرد سلسـله  محمد به قصد

تفصیل حوادث مربوط به وقوع انشـعاب در  . این واقعه جان به سالمت به در بردند زا اما ایشان ایشان را مسموم نمودند، سلطانعلیشاه،
هـاي   تحقیقی مانند نابغـه علـم و عرفـان؛ سـعادتیه؛ نامـه     ورساالت ري از مقاالت االلهیه و ساختن فرمانی مجعول، در بسی سلسله نعمت

 تحـوالت  ه؛ و نیـز تاریخچـ  1370/ انتشـارات نـور  / چـاپ دوم / لسـیاحه  ا صفیعلیشاه درمقدمه دیوان اشعار وي؛ مقدمه کتاب حـدایق 
مسأله جعلی بودن فرمان حـاج آقـا محمـد شـیرازي از ابتـدا      . درج است/ 1377ماه  دي/ پاریس / انتشارات نور –سلسله نعمت اللهی 

/ 9گلستان جاوید، ج ( شمردند ه میعلیشا ایشان قرار داشت، و آنان دستخط و متن فرمان را اثر شخص رحمت مورد انکار طرفداران
امـا اخیـراً در نشـریه    ). اي بـا امضـاي گـروه تحقیـق نشـریه صـوفی       مقاله/ پاریس/ 5ش/ ؛ نشریه صوفی 14ص / دکترجواد نوربخش

نشـریه و از نزدیکـان    که یکی از اعضاي هیأت تحریریه و تحقیقیه ایـن  –آقاي علی اصغر مظهري کرمانی / 29ص / 40ش /صوفی
اندکه سند مزبور  رسماً اعالم داشته/  طرایق الحقایق/ 3ج / 395با استناد به صفحه  –اي دکترجواد نوربخش کرمانی هستند جناب آق

  ).هیأت تحریریه عرفان ایران( .است –ونه خود ایشان  –پسرمرحوم رحمتعلیشاه » منصورعلی« به خط 
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فرمود، و در  خود آن حضرت مانع شد و به اواظهار لطف می. خواستند متعرض وي شوند. که کار او بوده
آباد، اول مغرب، امر و آن حضرت درمنزل شریف. بایست حرکت نمایند مراجعت از همین سفر بوده که روز می

ون چ. همه به حیرت افتادند، ولی یاراي دم زدن نداشتند –بارید شدیدي می درصورتی که برف –به رحیل فرمود
  .حرکت نمودند، برف منقطع شد و هوا گرم شد

بدون جهت شهرت یافت شهادت آن حضرت چنان که درهمه بالد دشمنان  1312درسنه - بیست وچهارم
واب، اطمینان نوشتند، تا آن که آن حضرت درج. ها نوشتند شاد، ودوستان به فریادبودند، واز اطراف عریضه

 –که الحال امین مالیه سبزوار واز دولت ملقب به موثق السلطان است –عریضه شیراز که میرزا حسینعلی خان
شهادت امربزرگی : ند وجواب را مرقوم داشتند کهددر مجلس عام فرمو. رسید –از زبان همه فقرا  –نوشته بود
رکس منتظرمرگ یا کشته شدن ما است آسوده باشد که ما هنوز مدتی ما را آن سعادت نیست، وهز است، هنو

سال بود و از آن  61ودر آن وقت عمرمبارکش . تا قرب هشتاد -دیگرهستبم و به آسایش زندگانی خواهیم کرد
اي براي شاهزاده محمدتقی  از جمله نسخه. ها برداشته شد و براي امتحان وتحقیق ضبط شد دستخط نسخه

ونیزدر همان اوقات که درگنابدنیز این سخن واهی . فرستاد –که درآن وقت والی فارس بود- دولهکن الرمیرزا
هرکه : فرمود –ض معاندین بودندعجمله ب که از –متراجعاً ازبالد منتشر بود، روزي دیگر درحضور جمعی

قران ( ی است، اگر بگذردبعد قران. که ما هنوز هستیم، به آسایش تا پانزده سال دیگر. منتظرمرگ ما است، نباشد
  .تا مدتها خواهیم بود) م. گذراندن؛ خالص یافتن از محنت

اول ماه . فرمود که ماه رمضانی در اصفهان خدمت آقاي سعادتعلیشاه بودم مکرر نقل می - بیست وپنجم
ه خوب ولی ابتداي روزه از شنب –به قصد استقبال  –چهارشنبه فرمودکه باید شنبه روزه داشت . یکشنبه بود

من در دل . پس از فردا که پنجشنبه است شروع به روزه باید نمود. نیست، وجمعه بی پنجشنبه نیزخوب نیست
همان شب حالی چون خواب دست داد که آقاي . عرض کردم که خوب است ما را روزه از وجود بدهید

. دریاي بی پایانی بودمظلم چون دیدم. سربردار و بنگر. دعوي بزرگی کردي: سعادت علیشاه حاضر شده، فرمود
نمود،  ودرهرمرتبه که نقل می. هرگاه ازاینجاگذشتی وقت روزه وجودي است. فرموداین بحرعدوان است

نزدیک : ایم تا آن که چند روز قبل از شهادت باز این حکایت را نقل نموده، فرمود هنوزکه نگذشته: فرمود می
  .است

ترسم بگویم شما  سخنی دردل دارم ومی: اهل بیت فرمود چندسال قبل ازشهادت، روزي به-بیست وششم
صبایا فریاد زده بودند . کشد می کشند، ومحمدنامی مارا می: تماس نمودند، فرمودندلواداهل بیت ج. بیتابی کنید

و . آنها ساکت شدند، به گمان آن که زنده نخواهند بود. اهید دیدونخ شما: فرمود. که زنده نباشیم و ببینیم
کنند که دوماه  تا آن که حاال جمعی نقل می. بینید شود که شما نمی این بود که این امردر پنهانی واقع می مقصود

. کشم ذکرکرده بود که آخر من ایشان را می –حسین  درمنزل مالحسین وکربالیی–عبداهللا نام قاتل به شهادت،
پس اسم من از این به بعدمحمد باشد، ونیز : ودگفته ب. اند اسم قاتل من محمد باشد یکی گفته بود که ایشان گفته
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  .آن که اصل در قتل بود، نام او محمد است، اگرچه درمرتکبین نبوده
یا به وباي . روزي فرموده که جمعیت مردم زیاد شده، باغبان ازلی اراده تراش دادن دارد–بیست وهفتم
نفس  ژاپن واقع شده، که قریب یک کروروبعد ازاین فرمایش جنگ روس و . یا به هردو عام یا فتنه بزرگی،

هنوز تمام : سه دفعه وباي سخت عمومی دربالدایران وخارجه واقع شده، عرض شد دو ازطرفین تلف شده وبعدتا
پنجاه هزارنفرکشته شده  و بداد که تا کنون صدتوبعد نزاع مشروطه واس. هنوز که به ما نرسیده: نشده؟ فرمود

  . و درهمان بین قتل آن جناب واقع شد. ترهم باشد تشاید سخ. دنباله دارد وهنوز
  :خدا رحمت کند، باباطاهررا که گفته: هم درآن جمعه آخر، دراثناي فرمایشات فرمود–بیست وهشتم

  بی   مدامش باغبان خونین جگر    هرآن باغی که نخلش سربه دربی
تا آن . ن این شعرچه بودحضاربه حیرت بودندکه غرض ازخواند. خواند با آن که آن حضرت شعرکم می

          . ها به توسل به شاخه درخت توت باال آمدند اتلقکه معلوم شد که 
  مبارك آن حضرت مزار سر ذکر خوارق عادات صادره در

جمع شود، کتابی  شود، تابعدها اگروقایع آن وچندواقعه نوشته می –است  1330که اوائل سنه –تاحال
  .شود علیحده ترقیم می

که چون شهادت آن بزرگوار درپنهان بود و اثرجراحت هم بود، گفتگوي شهادت بود، اما  آن -اول
اکبرایشان، براي  فرزند) نورعلیشاه ثانی(خلیفه آن بزرگوار، حاج مالعلی  معلوم نبود، تاآن که ظاهرنبود، وقاتل

برخلوت داشتند وقتل وقتله ساعت درق را به پرده پوشانیدندوتا قرب نیم درلحدخواباندن داخل درقبرشده سرقبر
پس از بیرون آمدن از قبر، درمیان دوهزارجمعیت نگاه به دوره نموده به اشخاص معین . برایشان مشهودشد

حاج : ویکی به خندق قلعه رفته، فرارکرد وتاچهارماه نیامد وگفت–که خود آنهاملتفت شدند –نظرتندنمودند
لب را به من گمان دارد و پایم سست شد؛ ودیگري از پشت مالعلی چنان نظري به من کرد که دانستم که مط

پس ازفراغ، حاج مالعلی . قلعه فرارکرد؛ و دیگري خود را به خاك انداخته صاحب عزا شده، مشغول ناله شد
اند، دو نفرحاضر  اند و مرتکبین شش نفربوده درقبر برمن منکشف شد که ایشان را کشته و مخنوق نموده: فرمود

و این درپرده بود، درظاهرتابه مرورایام، . حیایی اثر در او نکرد ر به نگاه من سست شدند و یکی از بینبود، سه نف
تمام  هنّ   افراست هم معلوم شد واز همان وقت کأبکم کم خودآنها یک یک کاررا بروزدادندو برحضار نزدیک 

  .مردم دانستند که قاتل که بوده ومحرك وآمروساعی وپول ده که بوده
وخانه کوچک خشتی  –پس ازچندماهی –عصري، صبیه بزرگ آن مرحوم به زیارت او رفته بود–ومد

اي به گوش اورسیده،  صداي زمزمه. درپشت درنشسته بودتاخادم بیاید. عاریه برسرقبرساخته بودندمقفل بود که
ن خواندن پدر را کم کم نمایان شده آواز قرآ. گوش فرا داشته صداي قرآن خواندنی شنیده، صبرنموده بود

دختر برادر آن مرحوم وچند زن دیگر رفته به سراغ او، . به سراغ آن صبیه برآمده بودند. شنیده بود تا دم غروبی
که  -»ربی ـ ربی«عصر روز دیگر رفته همان صدا را با صداي . و همان صدا را شنیده بودند، تا دو ساعت از شب
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روز سوم خبردادندحاج . جمعی دیگرهم آمده بودند. حوشده بودندم. شنیدند - مرسوم آن بزرگوار بود درحیات
آنها که جلو رفتندهرقدرگوش . با میرزا محمد باقرو بعض مردهاي دیگر خواستند بروند) نورعلیشاه ثانی(مالعلی 

  .  دادندنشنیدند
  )دنباله دارد(
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م تَ   رساله توجه اَ
  ترجمه عبدالغفور الري                                                                      

  اجی اصفهانینبه اهتمام حامد                                                                           
                        

  یقبسم اهللا الرحمن الرحیم واالستیفاق من ولی التوف
آن چنان که سایه . با ظهور شیخ اکبرمحیی الدین عربی، بنیادعرفان اسالمی، با تحولی ژرف روبرو گشت

معارف پیشین را درنوردید، وتصوف شبه قاره، خراسان، ماوراء النهر، شیراز، وسایربالد  هاي اوبنیان تمام اندیشه
  .را مجبور به تحول ورویکرد به آن نمود

که پس از وي به عنوان یکی از ارکان عقلی جهان اسالم  -درمعارف عارفانهجایگاه اندیشه عقلی  
ولی ازسویی ذهن پرتالطم این عارف اندلسی، . را به دنبال آورد» عرفان نظري« طلیعه خوش ظهور –درآمد

دان از این روي شاگر. وتوارد لوایح و لمعات ربوبی و غور در واقعات مانع از تربیت و انسجام آن توسط وي شد
. مکتب او همچون ابن سود مکی، و صدرالدین قونوي در انجام این مهم از اهمیت به سزایی برخوردارند

گیري ازاستعداد باطنی و هوش وافر به  با بهره –که خود ازپرورش یافتگان ابن عربی بود –صدرالدین قونوي
چه تحلیل . خوار سفره اویند ي جیرهپیروان اندیشه ابن عربی به نحو اي دست یازید که تمام شاگردان و نقطه

  .نماید به افکارقونوي امري ناممکن می هاي ابن عربی بدون ورود عقلی وانسجام افکار واندیشه
  گذري بر زندگی قونوي

 673متوفی  –هجري 607متولد(» شیخ کبیر« ابوالمعالی صدرالدین محمدبن اسحاق قونوي مشهوربه 
وي از همان . ت، و مادرش به ازدواج محیی الدین عربی درآمددرصغرسن پدرش وفات یاف) هجري قمري

تحت نظارت ناپدري خودقرارگرفت و مراتب سلوك علمی وعرفانی را پیمود، آن چنان که بسیاري از  کودکی
اندیشمندان پس از اوهمچون قطب الدین شیرازي، سعیدالدین فرغانی، مؤیدالدین جندي، عبدالرزاق کاشانی، 

  .ها بردند از کرسی تدریس وي بهره ...، وفخرالدین عراقی
، سعدالدین )مولوي(محمدبلخیالدینجالل همانندخواجه نصیرالدین طوسی،عصرخویش هم اوباعلماي

  . حموي ارتباط داشت، وموردتمجیدآنها واقع شد
داند در وصیت خود باب معارف را از پس  هایش را وامدار ابن عربی می قونوي که خود تمام اندیشه

وي . گیري ممکن شود خودمسدوددیده، مگرآن که دسترسی به عقل اعظم وغوث اکبر فراهم آید وازآن بهره
و اوصی اصحابی ان ال یخوضوا بعدي فی مشکالت المعارف الذوقیه مجمالتها، بل یقتقروا عالی « : گوید می

) فی(کان ذلک فی کالمی او  تفقه بتأویل فیما سوي الجلی الصریح، سواء تامل الصریح منها و المنصوص دون
اللهم اال من ادراك منهم االمام . بعدي، فال یقبلوا کالما من ذوق احد) ة(کالم الشیخ رضی اهللا عنه، فهذه مسدود
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  171»فلیبلغه سالمی. محمد المهدي
است همچنان که ابن عربی خود نیز مدعی  -عج- صریح عبارت وي مشعر بروجود بالفعل حضرت مهدي

چه مقتضاي اندیشه عقلی وي گویاي وجود و مظهر تام حقیقت . درشهر فاس شده استرویت آن حضرت 
باشد، و به گفته شیخ داود قیصري ترجیح دراین مقام ازآن کسی است که نسب  ها می محمدي درتمام زمان

بود،  قونوي عالوه برآن که وصی شیخ در معارف ربوبی. صوري او به خاتم االنبیاء رسد وخلیفه باطنی اوباشد
وي در باب وصولش به مراتب . خود نیزبرقللی درسلوك عملی دست یازیدکه شیخ او بدانجا نایل شده بود

و اما ما شاهدته و ذقته و جربته من ذوق شیخنا رضی اهللا عنه و ارضاه، فَاعظم « : اعیان ثابته ودریافت سرقدرگوید
فَانه کان یستجلی المعلومات االلهیه فی حضره العلم . واعلی من ان یتسلق الفهوم الیه او یستشرف العقول علیه

علی کل حال وکان یشهد االستعدادات التی للناس جزئیاتها وکلیاتها …للمعلوم ویخبرعن کیفیته تبعیه العلم
شاهدت ذلک منه  …منها الی منتهی امرکل انسان فی مرتبه شقاوته و سعادته ویشهدنتائجها ومایستمرکل استعداد

وفی غیرتقنیه من االموراالهیه والکونیه و اطلعت بعدفضل اهللا وببرکته علی سرالقدر ومحتدالحکم  فی غیرواحد
   172» ...االلهی

ازآن روکه داراي مبادي  –اگرچند قونوي بیشترمطالب خود را از شیخ اکبرگرفته است، ولی خود نیز
اي افزون بر شیخ  دربه القاي معانیالقدس قا به امداد روح –مند از ذوق الهی باشد، و بهره معارف الهی می

«  :ازجمله درپایان حال حضرت عزیرعلیه السالم گوید. وگهگاه بدین نکات متعرض شده است 173.باشد اکبرمی
از آن رو که سخن فراوان است  174»وما یتعلق بسرالقدره–رض –هذا هوسرالحال العزیري الذي لم ینبه الشیخ

  .واره آثارچاپ شده وي، به معرفی اثرحاضر خواهیم پرداخت تطلبد، باگذري به فهرس ومجال دیگري می
  واره آثار چاپ شده قونوي فهرست

هاي موجوددرایران فراهم آمده و بدین معنا نیست که درجاي دیگر کتابی چاپ نشده  این فهرست براساس نسخه
  .است

  اعجازالبیان درتفسیرسوره حمد - 1
  حیحتص/ هجري ق 1389ق؛ . هجري 1368. حیدرآباد

افست / شده است؛ قم هاي مصربه نام التفسیرالصوفی خوانده این تفسیردربرخی ازچاپ/ عبدالقادراحمدعطاء
  .ترجمه محمد خواجوي/ نشر مولی/1375نشر ارومیه؛ تهران / حیدرآباد

  پاسخ اول قونوي به پاسخ طوسی . اجوبه المسائل  - 2
                                                        

  26ص / مقدمه فکوك : ك  .ر- 171
   235 – 234/ فکوك : بنگرید - 172
این کتاب مشـتمل بـر   . گردآورده است» النفخات الهیه« اي مستقل در مجموعه واردات و مکاشفاتش به نام  قونوي خود رساله - 173

  .باشد بدایع افکار وي می
  262ص/ و نیز  235ص / فکوك - 174
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  مراسالت
 تبصره المبتدي و تذکره المنتهی  - 3

  ضمیمه/ هجري ش 1360/به تصحیح نجفقلی حبیبی تهران/ 1/1364ش/2سال/ ریه معارفنش/ تهران
  .نهضت زنان مسلمان/ دو رساله درسیروسلوك

  هاي فونوي ازطوسی پرسش. رشح البال - 4
  مراسالت 

  .انجام آن ناقص است. شرح اربعین  - 5
  به تصحیح حسن کامل ییلماز / …ترکیه  

  .ي شهجر 1372/ نشر بیدار/ افست ترکیه/ قم
  گزارشی بر فصوص الحکم ابن عربی. فکوك  - 6

  . هجري ش 1315/ چاپ سنگی/ حاشیه شرح منازل السائرین مال عبدالرزاق کاشانی/ تهران
  .نشرکتابخانه حامدي/ افست چاپ سنگی فوق/ تهران
  . به تصحیح و ترجمه محمدخواجوي/ نشر مولی/هجري ش 1376/تهران

  :ساله به شرح زیرمجموعه گردآمده از هفت ر. مراسالت  - 7
  مکتوب فارسی قونوي به خواجه نصیرالدین طوسی –الف 

  .هایی که قونوي درصدد طرح آن بوده است رساله مصححه، مدخلی علمی بر پرسش –ب 
  .متن پرسشهاي قونوي که به ظاهررشح البال خوانده شده است –ج 
  .باشدمکتوب فارسی طوسی به قونوي که مدخل پاسخهاي وي می –د 
  هاي طوسی به قونوي متن پاسخ –ه 
    175هاي طوسی هاي قونوي به پاسخ پاسخ –و 
  .هاي قونوي که وي تحریرنموده است اي مستقل درتأکید وتأییدپاسخ هادیه ـ رساله –ز 

  به تصحیح مسترگوردون شوبرت/ » اآللمانیه جمعیۀ المستشرقین« نشر. هجري ق 1416/بیروت
  مکتوب فارسی قونوي به طوسی  - 8

نشر انجمن خوشنویسان، و نیز / به خط خوشنویس برجسته مرحوم کلهر/ ضمیمه اوصاف االشراف/ انتهر
  …اسالمیه، و 

  گفتاري درسلوك به زبان فارسی. مطالع االیمان  - 9
  به تصحیح ویلیام چیتیک/ هجري ش 1375/ سال چهارم/ نشریه جاویدان خرد/ تهران

  مجموعه مکتوبات قونوي و طوسی : مفاوضات - 10

                                                        
  .ی نوشته استهاي خواجه نصیرالدین طوس به گفته صاحبان تراجم طوسی پاسخ مجددي به نام مؤاخذات بر جواب - 175
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  مراسالت
  از مهمترین آثار قونوي در تأسیس بناي عرفان نظري . مفتاح الغیب  - 11

نشر وزارت / افست چاپ قبل/ چ سنگی تهران)/ باالي صفحات(ضمیمه مصباح االمین / هجري ق1323تهران 
  فرهنگ و ارشاد اسالمی

  به تصحیح محمد خواجوي)/ ابتداي کتاب( ضمیمه مصباح االنس/ هجري ش 1374/ تهران
  مفصحه عن منتهی االفکار  - 12

  مراسالت
  176نصوص - 13

  چاپ سنگی/ضمیمه شرح منازل السائرین کاشانی/ هجري ش 1315/ تهران
  نشر کتابخانه حامدي/ افست چاپ سنگی/ تهران
  چاپ سنگی/ ضمیمه تمهیدالقواعد ابن ترکه/ …/ تهران
  یالل الدین آشتیانجبه تصحیح استادسید/ نشر دانشگاهی/ 1362/ تهران

  نفحات االلهیه در واردات غیبی مؤلف آن - 14
  چاپ سنگی / 1316/ تهران
  به تصحیح محمدخواجوي/ نشرمولی/ هجري ش 1375/ تهران
  ترجمه محمدخواجوي/ هجري ش 1375/تهران

  وصیت شیخ - 15
  به اهتمام عثمان ارگین  SARKIY AT MECMUASIذیل مجموعه / م1958/ استامبول

  تصحیح وترجمه محمدخواجوي/ مقدمه مصحح کتاب فکوكدر/ هجري ش 1371/ تهران
  هادیه - 16

  مراسالت 
  درآمدي بر اثر حاضر

که بنابرمقدمه آن  177نگاشته حاضربراساس یگانه یافت شده از آن در کتابخانه آستان قدس تهیه شده
  :داراي ویژگیهاي زیراست

 از باشد که اگر اق قونوي میاین نگاشته ترجمان یکی ازآثارابوالمعالی صدرالدین محمدبن اسح - 1
خوانده » توجه«، »به وجه« اغماص گردد وکلمه بعدکه بدون نقطه است به جاي » بیانی«به » بیان«تصحیف کلمه 

                                                        
پیش از این نگارنده این اثر را به عنوان رساله سیر وسلوك در میراث اسالم ایران، دفتر هشتم منتشر ساخته بود، که در اینجا با  - 176

  .کند اي تغییرات تقدیم می پیشگفتار جدید و پاره
  .باشد هاي فهرست نشده آن کتابخانه می این اثر در ذیل یکی از مجموعه - 177
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عربی آن  اي ازاصل سفانه با جستار نگارنده نسخهأباشد که مت از قونوي می» توجه اتم« شود، این اثر ترجمه رساله 
؛ 1817/ایاصوفیا: از قبیل. باشد هاي متعددي ازآن درترکیه موجودمی نسخهولی . درایران به دست نیامد

  178 …و 1362/ پاشا ؛ شهیدعلی3485/ ؛ حاج محموداسدي1699، 1695، 1534/اسعدافندي
بنا به . عبدالغفورالري ازعارفان مشهور اواخرقرن نهم هجري سامان داده شده است ترجمه اثرحاضرتوسط - 3

  .باشد شاگرد وي، او از اوالدسعدعبادمیگزارش علی واعظ کاشفی 
           

                                                        
  35-34ص / مقدمه فکوك: ك .ر - 178
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  متن رساله
  بسمه تعالی

قدوه اصحاب ذوق و وجدان، العالم المدقق  که دراین اوان قبله ارباب علم وعرفان و آید نموده می
بحبوبه  179بغفرانه وسکنه تغمده اهللا- الدین، عبدالغفورالالريالربانی، العارف المحقق الصمدانی، موالناامین المله

المرسلین، قطب الموحدین،  عارف مکمل محقق، وارث علوم سید اي را که شیخ عالم مدقق و رساله –جنانه 
توجه  180در بیان -قدس اهللا تعالی ارواحه و عظم فتوحه - صدرالحق والمله والدین، محمدبن اسحاق القونیوي

الیستقدمون ساعه  به حکم اذاجاءاجلهم. داتم امالء فرموده، به التماس بعضی ازفقرا تسویدترجمه کرده بودن
ازمسوده به بیاض نرفته بود، و معرفت آخر ازمعارف الزمه مذکوره درآخررساله ترجمه نیافته،  181والیستأخرون

شود، وترجمه معرفت آخرکه یکی از تالمذه ایشان به آن موفق شده الحاق نموده  حاال آن مسوده نقل کرده می
  .آید می

  ) 1 –ب ( والمغفره قال علیه الرحمه
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 182.وماقدرواهللا حق قدره. هرچه ما اندیشیم حمد وثناي تو را نشاید. سپاس وستایش توازما نیایدا خداوند
عهدبه آن  به زبان افضل انبیاء به الم 183و درفاتحه اشرف ابنایها. اي آن است که خود را به آن ستوده ثناي تو

  .ی اهللا علیه وسلم وعلی آله واصحابه وسلمصل. اي اشارت نموده
  :مقدمه و در او چهار قول است

  قول اول
  در بیان ربط شخص به حق سبحانه 

هستی ما ازما نیست، بلکه چیزي هست که پرتوي از او برما تافته وظلمت عدم ما به نور  شک نیست که
یا آنکه ذات آن چیز . به روشنی تبدل یابد چون پرتوي ازآفتاب که برزمین تابد وتاریکی وي. وجود تبدل یافته

 185و براین تقدیرمستفاد از آیه و هو معکم 184نورالسموات واالرض  اهللا: برما تافت وما به آن نور وجود یافته
چنانچه . قرب به حسب ذات 186حبل الورید قرب مفهوم از کریمه ونحن اقرب الیه من و معیت ذاتی باشد

                                                        
  اسکنه: کذا صحیح- 179
  .شود خوانده می» بیانی«در نسخه  - 180
  اذا جاء اجلهم فال یستأخرون ساعۀ و ال یستقدمون: 49/ اقتباس از یونس - 181
  624ص / 2ج/ اصول الکافی: ك.ر - 182
  624ص /2ج/اصول الکافی: ك.ر - 183
  35/ نور  - 184
  4/ حدید - 185
  16/ ق - 186
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و قیاس کن بر وجود، بقاي خود را و وجود . حسب علم استبه قرب  علمی و) 2 - الف(برتقدیراول مراد معیت 
وبقاي سایرخلق وکماالت ایشان را وچون حال بدین منوال باشد، نقص وفقر وتأثر وخست صفات ذاتی ما باشد، 

چون شخص خود را به این صفات شناخت، مبدأخود را به 187»ومن عرف نفسه فقدعرف ربه« و به حکم 
گویند به لغت » اهللا« ینها ازکمال وغنا وتأثیرو شرف صفات شناخت، ومبدأ موصوف به این صفات رامقابالت ا

  . عرب
اکثرطوایف بلکه اکثر . اند درربط شخص به حق سبحانه طوایف عالم اختالف کرده) اي از فرقه: (فقره

اند؛  طریق ثانی اختیار کرده این طریق است روشن وقریب الفهم وجمعیو .نداهافراداینان طریق اول اختیارکرد
و آیه نحن اقرب الیه من حبل 188ریق است از جمله آیت وهو معکم اینما کنتمط ظواهر بعض آیات مؤید اینو

یت را از ظاهر وآد نو قائالن به طریق اول ای. یه معیت و قرب به حسب ذاتی استوآچه متبادر از این د189الورید
یعنی علم او محیط است، و نزدیکتراست علم او به . حسب علم استصرف کنند وگویند مراد معیت و قرب به 

ازآن جمله . ناظر به طریق ثانی است -قدس اهللا اسرارهم –و کالم بسیاري از مشایخ طریقت . ما از رگ گردن
که وي را درصغر  –قدس سرهما   -خود را سهل بن عبداهللا تستري) 2 –ب(تعلیم محمد بن سوار، خواهرزاده 

و دیگر ابیاتی که بر زبان خواجگان ماوراء النهر » معی، اهللا شاهدي، اهللا ناظري اُهللا« : اند که تعلیم کردهسن این 
  : گذشته،قدس اهللا تعالی اسرارهم

  صید نزدیک و تو دور  انداخته    اي کمان  و  تیرها  بر ساخته
  کنده تیر فکرت  را بعیدـو فـت    حبل الوریدگفت مننحن اقرب

  190است اومهجورترازچنین صیدي    او دورتر رـاندازت ره دوـرکـه
  .و مختار صاحب این رساله نیز این است، چنانچه بعد از این معلوم شود

  قول دویم
ه یافته از نعمت وجود از اوست یا خود اوست، چچون شخص مبدأ خود را شناخت و مالحظه نمود که آن

سباع مرکوز  حاصل آید؛ ومثل این میل درطبایع بهایم وکششی به جانب او) و(شک نیست که وي را بالطبع میل
است که به ولی نعمت خود میل کنند، و چون شخص عاقل نظر اندازد به فعل جمیلی که این نعمت اثرآن است 

به مبدأ این فعل از صفات کمال، وچون علم و قدرت و  او را میل دیگر پیدا شود و به فاعل فعل، و چون نظرکند
) 3 -الف(میلی دیگر متجدد شود، چه فطرت عقل بر این وجه است که صاحب کمال را دوست  - مثالً -ارادت

گویندکه  مالحظه این مورد، واین را محبت ذاتی گیرد، وشایدکه شخص را در بداء حال میلی افتد به آن ذات بی
می شخصی را انعامی تمثیل چون کری. ذاتی را مرتجلی مبنی است ازمناسبت ذاتی، ودال است برکمال استعداد

                                                        
  102ص / 4ج / غوالی اللنالی: 204ص / 1ج / االنوار مصابیح - 187
   4/ حدید - 188
189 - /16  
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  :     کند چند نوع میل نسبت به آن کریم متصوراست
  از جهت نعمتی که به آن شخص رسیده؛:     اول
  از جهت انعام که فعلی است جمیل؛:     دوم

  از جهت خلقی که مبدأ این فعل شده و صفت کمالی است؛:   سیوم
  .حال نقاش چون صورت زیبایی کشد) ستا(وهمچنین . مالحظه این امور چهارم؛  میل به ذات او بی

  قول سیوم
و آدمیان در این . محبت به اهللا تعالی مستلزم توجه و قرب به اوستو پوشیده نیست که معرفت و میل 

اند،  و میل بعضی از ایشان به مزید قرب مخصوص بوده -به حسب تفاوت درجات معرفت - توجه وقرب متفاوتند
و میل معرفت منوط است به تقویت  -یعنی لذت دایمی - برآن که سعادت مطلع ساخت حق سبحانه ایشان را

و نیزمطلع ساخته ایشان را بر طریقی که . منوط است به اهمال این. که الم دایمی است - وتوجه وقرب؛ وشقاوت
مذکوره، وآن عبارت است ازاعتقادات حقه و ارتکاب اعمال مقربه و اجتناب ) 3- ب(تقویت امور مفضی شود به

  . ز اعمال مبعدها
واین طایفه را بعدازتقویت امورمذکوره وحصول غایت قرب به محض افضال و انعام به بندگان سفیر خود 

و پس خبر داد به زبان ایشان که خلق آدمیان براي عبادت است، یعنی . گردانید که این معنی را به خلق رسانید
س یکی را بودن، به توحیدیعنی یکی را گفتن ب 191بندگی وشناخت که متضمن توجه به او است، و امرکرد

وترغیب کرد به آگاهی خود واقبال براو، و توجه به او بر وجهی که صافی باشد آن توجه از شرك جلی که غیر 
  . را اله گرفتن است و ازشرك خفی که غیررا منقاد وتابع بودن است

ست، وازمغرور بودن به تسویالت و توجه ا ودرتصورومیل وبیم، داد ازغفلت وفراموشی که منافی دوام
تمویهات نفس وشیطان که موجب توزع و تفرقه توجه است، وخواندن به آن که به تخلیه قوت مدر که از 

خوانیم، و بخشیدما را  چون او را می. غیرحق سبحانه متعرض به نفحات وجود اوباشیم، و وعده فرمود به اجابت
  .خاص معلوم شود ، وجهو معنی بسلسله ترتی) 4-لفا( فیضی خاص که از وجه خاص است، نه از

  قول چهارم 
متنوع است اون چیزي است که درعالم انسانی است؛ زیرا که آبدان که لطیفه مدرکات انسانیه اشرف 

گاه  تابع اویند، ودیگرآن که محل نظرحق است، و منزل تدلی و جلوه وآنچه درنسخه وجودانسانی است همه
آن که مهبط امر ونهی وخطاب وعتاب اوست و دیگر آن که محل توجه است به حق و دیگر. تجلی او است
  .سبحانه و تعالی

رك است؛ چه او را به اعتبارآن دوتوجه را درجاتی است و تفاوت درجات او به تفاوت درجات لطیفه م
عتبارخواهدبود که نه از راه نهانی به آن اادرین هنگام توجه او به حق سبحوگویند، » نفس« که مدبر بدن است
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، و  حق سبحانه تحصیل اسباب به عیش وتنعم و کند، نه به ذات مطلق، و نه به آن ذاتی که قهار ومنتقم است مثالً
این هنگام توجه او  و در. اعتبارآن که دریابنده است به طرق متعارفه از فکرو اعمال حواس وغیر ذلک او را به

» روح«ن که ازعالم ملکوت است او را آو به اعتبار. رعقل به آن رسدبه حق سبحانه به وجهی خواهد بود که نظ
حق سبحانه به اعتبارصفات تنزیهی است که مناسب حال مجردات است و  گویند، و دراین هنگام توجه اوبه

و به )  4 - ب(را که به اعتبار ترقیات به درجات تلطیفات و درجات بساطت است، » خفی«و » سر« قیاس کن برین
یدا شود، میان حقایق الهی وکونی روحانی وجسمانی فلکی و عنصري، پت اعتدالی أار آن که او را هیاعتب
غالبیت و مغلوبیت، چنانچه مقتضاي میزان عقل و شرع است او را قلب گویند؛ و این هیأت اعتدالی پیدا شود،  بی

  .بعداز ریاضت به چشانیدن شربت شوق طفل راه را
ا شیري چشانند، و بعد از تزکیه و زوال حکم انحراف به واسطه استیالي اعتدال چنانچه در بدوحال طفل ر

ربانی براعتداالت روحانی و طبیعی فلکی وعنصري، و چون چنین شود حقیقت قلبیه که عرصه او گشاده واحکام 
هر ، و آتش از میان سنگ وآهن ظا192شأن اومنبسط است ظاهرشود، چنانچه سیاهی ازمیان زاج و آب و مازو

شود، و از ابتداي این کارتا انتهاي درجات بسیار است، هرکه کلیات و اصول این کار بداندحقیقت اسالم وایمان 
و بدانکه . و والیت و نبوت ورسالت وخالفت وکمال و قدرمشترك میان اینها، ومحیز هر یک ازدیگري بداند

صورت قلبیه وحکم )غیر:م(عین تا که! است سیر وسلوك و ریاضت از براي تحصیل این هیأت اجتماعیه اعتدالیه
کدورت  کشاکش و صافی گشته، از) 5-الف(اوظاهرگردد، وچون صورت قلبیه به ظهورپیوندد، وازحقیقت 

 -جسمی طلب توجه به جناب حق سبحانه منبعث گردد، و چون صفتی که مقتضی این طلب است برباقی صفات
و مستولی گشته، هرآینه عزیمت و ارادت او به ضرورت غالب آمده است  - که مقتضی خالف این طلب است

یعنی ذاتی مطلق ومعلوم اوست توجه کند به حق سبحانه برآن وجه است  وجدانی گردد، و قصدتفریغ دل کرده،
یا به ظن  - چنانکه متکلمان گویند - نه مقید به تنزیه از مناسبات جسمانیات، خواه آن تنزیه به نقل ثابت شده باشد

بلکه ذاتی فی حدذاته، معرا ازهریک  -چنانچه به چشمه گویند -و نه مقید به تشبیه - نچه حکما گویندچنا -عقل
ظاهرباشد، وخواه پوشیده، و چه هیچ وصف جز  توعب جمیع اوصاف، خواه حسن آن وصفسویامجموع وم

خودخبرداد و مستحسن نباشد، و به سر او هیچ عقلی وفکري و وهمی و فهمی نرسد، بلکه او چنان است که 
هد اچه خواهد، اگرخواهدظاهرشود، درهرصورت، و اگرخونتعریف کرد، ظاهر شود برهرکس که خواهد، چنا

هر مضاف نشود به او، نه صورتی نه اسمی ونه رسمی، و اگرخواهدصادق آید براوهرحکمی، ونام بردخود را به 
الیق جالل او  ازآنچه) منبره: م(است  این همه منزه) 5- ب(مضاف سازدهر وصفی،وبا  هچنامی، و به خود آن

نسبت منزه از آنچه ثابت است او را بی شرط یا به شرط، خواه آن شرط واحد باشد وخواه متعدد، و   نیست، و به
حی گردد در وحدت توجه، و نقشی و پیوندي و التفات به مچون روي آورد به چنین ذاتی، واحکام کثرت من

 ومنصه ودس ذات مناسبت ثابت شود، این هنگام دل مستعدتجلی شودومنزل تدلی امري نماند، میان او وجناب اق
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به حق سبحانه چنانچه معلوم او است سبحانه، این مقام آن است که توجه کند  وخالصه کالم در. جلوه گاه تجلی
وتنزالت حدذاته نه فاعل است ونه قابل، و به حسب مراتب  یعنی توجه هیوالنی الوصف یعنی به وجودي که فی

باید دو است؛ یکی آن که تاموافق حق باشد  هم فعل است وهم قابل، واما وجه آن که توجه بر این وجه می
 آن قید، نه مناسب ذات رفیعب گردد وفیض خواهد مناسب تچنانچه هست؛ ودیگرآن که اگرتقییدکندآنچه متر

برابر است آینه ومدرکی تواند بودکه الدرجات نسبت اوبه جمیع متقابالت وچون این ذات رفیع الدرجات، 
او باشد، و نسبت او به جمیع متقابالت برابر باشد، نه آنکه منحرف باشد به جانبی، و آن آینه لطیفه شریفه مناسب 

و مصون باشداز انحراف، و اوست مرآت کل . گاهی اگرهیأت اعتدالیه پیدا کرده باشد) 6الف ـ(انسانی است
وحق را درهرصورت که ظاهر شود بازشناسد، به خالف آن که اگرمنحرف ) 29/الرحمن( یوم هو فی شأن

وچون دریابنده حق مطلق نیست . باشدحق را باز نشناسد، مگر به آن وجهی که مناسب حالت انحراف اوست
ضی ما وسعنی ار« : مرتبه قلبیه از اینجاست که حق سبحانه خبر داد به لسان بشیرنذیر صلی اهللا علیه وسلم که مگر

مرا باطالتی که مراست نه آسمان و نه زمین  گنجاند یعنی نمی 193»والسمائی و وسعنی قلب عندالمؤمن النقی
لحم  به قلب، مراد درحدیث همین قلب است که مذکور شده، نه. گنجاند مرا دل بنده مؤمن پاکیزه ومی

لحم  درتجویف ایسراین بخاري لطیفه که! آري. چه او از آن حقیرتر است که حق در وي گنجد. صنوبري
صنوبري است متعلق آن قلب است، و تصرف او در بدن به واسطه آن است، وچون شخص صاحبدل شود توجه 

اتم و اثبت توجهات است،  او اعالي توجهات باشد، چه متعلق توجه او حق سبحانه چنانچه خود را داند، و نیز
نحراف و درحالت اعتدال مفقود، پس چنین شخصی تفرق در این توجه نتیجه انحرافی است، و ا چه فتور و

  .وجدانی التوجه باشد
را توجه به آن ذات رفیع الدرجات است با آن که او را هیأت ) 6-ب(گویندکه مبتدي تام االستعداد 

ن توجه، چه از راه نهانی به واسطه حکم انحراف، قبلهء آ است از  194اعتدالیه پیدا نشده، زیرا که توجه اوشربی
  . او امري است که مناسب حال انحراف اوست، با آن که استقامت او برین وجه متعذرست توجه

مداومت برذکر : اول مرتبه ذکر. اي توقف ننماید مرتبهربایدکه سعی نماید درمراتب ذکر، ود سالک می
باشد  باید که از روي جد و جمعیت خاطر ذکر و مداومت بر. خواطر ازجهت دفع - یعنی ذکرلسانی - ظاهراست

باشد ومراقبه حق کند دراین  ذکرباید که حضور بی فتور باشد، اما چنان نسازد که مزاج روي در انحراف نهد، و
حضرت شیخ محیی الدین قدس اهللا سره  - یعنی ذاتی مطلق چنانچه گذشت - ذکربه آن وجهی که معلوم اوست

کند، پس چون خواطر خفت یابد یا نماند، تقیید ن 195به اهللا وجودي است که او را هیچ مکونی مراد فرموده که
است و انفع  داند که مناسب استعداد او این هنگام، لطیفه مدرکه ناطق شود به همان ذکر، یا به ذکري که حق می
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او را به آن مشغول سازد، وچون دل گویا شود  196پس به مقتضاي  ان اهللا لرووف بالعباد. است او را در این وقت
تواند دل  بازیابد که می که ازخود) 7 -الف(تا آن هنگام  ر را، برذکرقلبی مداومت نماید،به ذکر، ترك کندظاه

فریغ دل آن قدر که تواند؛ زیرا که مقصود اصلی خلوباطن است ترا از ذکر فارغ ساختن پس کوشش نماید در
خواطر، در رفع آن پس اگرخواطر مزاحمت آرد، و قادر باشد بررفع مزاحمت  ب است؛تمطالب کلیه متر که براو

- و موجبات آن کوشد؛ و اگر نتواند توسل به ذکر باطنی جوید به توسط حروف والفاظ، چه ادراك معانی بی
واگربه این نیزرفع . باشد چنانچه درحدیث النفس می. الفاظ متغیراست، نه آن که به تکرارخالی مشغول شود

خواطرمغلوب  تا آنکه-بر آن وجه که مذکور شد - نشودتوسل به ذکرظاهري جوید با حضور دل و مراقبه حق
  . شود

طریق مرعی باید داشت در جمیع کارها، مگردر سخن کردن که این طریق ذکربروجه مذکورمرعی می
و  -با حضور دل و توجه به آن جناب - را یاد کند وچون خواهدکه مهمی شروع نمایداهللا تعالی. نتوان داشت

وجهه و مقصدي فی کل قصد وغایتی فی کل سعی وملجائی ومالذي فی کل اللهم کن وجهتی فی کل « : بگوید
از که به هرچه روي سیعنی خدایا چنان ب. »فی کل حال 197شده و مهم و وکیلی فی کل امر وتولی محبه وغایۀ

قصدي مقصود تو باشی، و غایت و نهایت هرکاري تو باشی، ) 7- ب(آرم به تو روي آورده باشم و درهر
، و درهرحال متولی تو باشی از روي )و وکیلم درهرامرتو باشی( می تومالذ وملجاء باشیودرهرشدتی ومه

و در زمان  -خواه فکر باشد یا قول یا عمل -چون این دعا بخواند شروع نماید درآن کار198محبت وعنایت
بحانه حبیب زیرا که حق س: باشد، وچنان نشود که به همگی مشغول آن چیز شود اشتغال به آن کار به ذکرخاطر

اذکرربک فی  در هیچ وقت از او غافل نباشد، آنجا که فرموده و: فرموده که - صل اهللا علیه وسلم - خود را
یعنی یادکن ). 205/اعراف(الجهرمن القول بالغدووالصال والتکن من الغافلین ودون هوخفی نفسک تضرعاً

و با این درهیچ . ه از روي ترس، نه به آواز بلندوخفی پروردگارخود را در بامداد وشبانگاه از روي تضرع ونیاز
چون امرکردحبیب خود را . اگرچه دیگران را آن دو وقت کافی است تو را کافی نیست! وقت از اوغافل مباش

فی رسول ) لکم(لقدکان : آنجاکه فرموده -صل اهللا علیه و سلم -به دوام توجه، وما را ارشاد فرمود به متابعت او
، پس ما را )8-الف(یعنی به تحقیق شما را اقتدایی نیکو است، در شأن رسول خداي) 21/احزاب(ۀ اهللا اسوة حسن

نیزغافلی نبایدبودو طریق بدعت نباید پیمود، پس هرگاه که طریق مذکوررا کیش خودسازي، حضور توبه 
ازمشیمه طبیعت تو  خداوند زیادت وسلطنت وغلبه ذکرقوت گیرد و مرتبه قلبیه که به منزله فرزند ونتیجه است

بیرون آید، و نفس پاکیزه گردد، و صفات و اخالق از لوث طبیعت به درآید، وبه واسطه استیالي وحدت آئینه 
دل مستوي وهموارشود، وبلندي وپستی که منافی همواري زایل گردد، ومناسب پروردگارشود دروحدت و 
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  . است نیهسعت اطالق وتقدس وتنزه ازکدورات که الزم کثرت تعلقات کو
گرددواین معنی متمکن شود، هرآینه میان حق سبحانه وتو، دردیگرگشاده شود  پس اگراین حال ملکه
ممزوجه خاص است گشاده گردد، پس بدانی که درآنی  یعنی به آب فیضی که از. که هیچ واسطه درمیان نباشد

خود را، و باید که همین توجه  توست با حق و خلق، وبدانی مال) کذا( وآنچه برآنی وبدانی آنچه مقابله
درهرتوجهی که پروردگارخودکنی، چه درعبادت وچه دردعا وآنچه به او از جهت تحصیل  مذکورحال تو باشد

درحیطه ) 8-ب( همه اعتبارات که کرد توجه به ذات مطلق باید پس درطلب رزق مثالً. مهمات کلیه وجزئیه
یعنی خداي تعالی به زبان ) 4/احزاب(» الحق وهویهدي السبیلاهللا یقول« و. تواست، نه توجه به اسم الرزاق

  ).را(نماید راه راست گویدحق را، و اوست که می اولیاءخودمی
  .درمزید ایضاح مجمالت گذشته: تتمه

بنده بوده وبه واسطه احکام  میان حق سبحانه و توجه، احیاي مناسبت است که و ذکر ترقی در از مقصود
واحیاي این مناسبت متحقق . مکانیه مستهلک گشته، یعنی خلقیت برحیثیت غالب آمدهه وخواص صفات ایخلق
خواه متعلق آن ظاهرباشد وشود مگربه قطع تعلقات، خواه آن تعلق آشکارا باشد براین کس وخواه پنهان  نمی

شیاء خواه داندآن و به فارغ گردانیدن دل از جمیع ارتباطات که بعد از ایجاد پیدا شد میان کس و ا. وخواه مخفی
داند این است که آباء علوي وعقول و نفوس را دخلی است  وازجمله تعلقات که این کس نمی. را و خواه نداند

 اثري است و این کس از راه نهانی به آنها فرود آمده وانس گرفته و وازهرکدام از اینها دراو. درتحقق این کس
ناسبت موقوف است بر قطع جمیع تعلقات و ارتباطات، موقوف است او را به آن شعور نیست، و چنانچه احیاء و م

روحانیه و بدنیه، خواه آن قوت مبدأ فعل باشد وخواه مبدأ  199میان قواي) 9- الف(برتحصیل هیأت اعتدالیه 
 -درحکم ملک شودکه آن شخص . چنان نشود که جانب روحانیت بر جانب جسمانیت غالب آیدیعنی . انفعال

وچنانچه . گیرد، بلکه برزخی باشدمیان جانبین حیوانات عجم حکم که آن شخص- یت غالب آیدیا جانب جسمان
باید چه  و این حالت توسط درجمیع امور می. به آن اشارت فرموده -صلوات الرحمن علیه -صاحب شریعت

درعلم و اعتقاد، و چه در صفات و اخالق، وچه درباعث وقصد وتوجه؛ پس توجه به چیزي وقصدامري 
اشد، وهرچیزرا باعث ندارد، مگرآن که آن چیز مرضی صاحب بنکندمگرآن که صاحب شریعت به آن فرموده 

  .به او سنجیده گردد 200گیردجمیع افعال اختیاریه شریعت بوده باشد، وچون این مالحظه الزم
لت بلکه درجمیع حرکات و سکنات ظاهري و باطنی حا! و برین قیاس کن اخالق وصفات واعتقاد وعلم 

که  -توسط وحکم صاحب شریعت منظوردارد، و اگر اورا چیزي حاصل شده باشد سعی کند که مرکز کمال
تا که به  و ملکه خود بسازد) 9- ب(برساند، یعنی قریب شود به آن، و این معنی را ملک  -نقطه اعتدالی است

ق و خلقت به طریق انفراد با واسطه اعتدال مزاج معنوي میان امورمذکوره ومیان نسبت و اضافات که میان ح
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اشتراك بین الحق و الخلق مستعد نفخه ثانیه گردد، چنانچه به واسطه مزاج اعتدال صوري مستعدنفخ روحی شده 
روح است ازمشیمه طبیعت متحقق گردد، و برآن حیاتی مترتب که بیرون آمدن-ثانیه والدتودراین هنگام. بود

به واسطه این استعداد جزوي که بعد از وجود است و به فیض وجود شود که به موت طبیعی زایل نگردد، و 
پس . است سراستعداد کلی که جامع جمیع استعدادات است وسابق بر وجودبه آن قابل وجود است ظاهرگردد

چون تمام شدحاصل شود نفخه ثانیه ازجانب حق سبحانه و حیاتی تازه که به موت طبیعی زایل نگردد، وآن 
در  چون کنند» تأییدملکی«درحق انبیاء ظاهرشود وبه  چون کنند،» تأییدقدسی«که تعبیرازآن بهل سري است محا
وبعد از این  .کمل اولیا ظاهرگرددو به تجلیات آسمانی و صفاتی چون درحق غیر کمل از اولیا پیدا شود حق

که سرآن ) 10- الف(دیگر تجلی ذاتی پیدا شود که مستلزم اموري است که تغیرازآن نتوان، واموري 
  .-ذوق معین باحال باشد علم با اگرچه صاحب –نداندغیرکمل

  فصل   
هاي بیشترمردم ازتعلقات شهوانیه وخواص امکانی است  دل  بدان که تاریکی وزنگ چون شناختی این را

که جهت ضعف مناسبت شده میان حق و بنده، چه الزم تعلقات شهوانیه وخواص امکانیه کدورت و ظلمت 
 - که نوریت و ضیا وکمال و وحدت است –کثرت است وجناب حق سبحانه موصوف به اضداداینهاونقص و

که  حق سبحانه متعذراست، و انتقال ازاین خصوصاًا، و با وجود این حال محاذات و مواجهه آیینه دل ب)باشد می(
آن است که سرحق گشته، بنابر وآن که گفته شد که مناسبت ضعیف شده نه آن که مفقود. دفعی باشدمتغیر

خودظاهرنیست، زیرا که محجوب شده به احکام ظلمانیه  پوشیده است درهرکس، بل درهرچیز، امابه احکام
پس اگرشخص درخودطلب حق سبحانه دریابد، بداند که ازآثارواحکام آن . امکانیه وصفات وجودیه

 201بلکه. ه طالب حق باشدک ؛ زیرا که پیش این طایفه محقق شده که غیرحق مستحیل استسرمستحسن است
بنابرآن که مناسب آن در اوچیزي مستحسن ) 10-ب(نیست اال  به آن محبت پیدا کند هرکس هرچه طلبد و
شود به  را طلبیده، و سرطلب طالب نیست مگرآن که حق مقید مستحسن طالب اتصال می اواست که ازآن جهت 

پس فرع به اصل ملحق شود : سب کماالت مطلق باشدحق مطلق، و به کماالت حقیقیه او، یعنی کماالتی که منا
وکماالت کلی به این جزء؛ وظاهرگردد چنانچه وصف کند کلیه، واحاطه و به این جزء محاط محقق شد، واین 

تواند بنابر آن است که مفارقتی نسبی میان کل و جزء از بعض وجوه حاصل  ظاهرمی کماالت کل به این جزءکه 
  .واهللا اعلم: امکانیه باشدآمده بود که آن عوارض 

  فصل
بعیدالمناسبه افتاده ازحق، پس اگر در بعض اوقات، دغدغه طلبی - به سبب غلبه احوال امکانیه -چون بنده

بمفارقت صورت کثرت به : فرصت را غنیمت دانسته این دغدغه را تربیت کند -چنانچه گذشت -پیدا شود
متفرد ومنقطع شود تا که نوع مناسبتی میان بنده وپروردگار او و صورت تدریج آن است که او را ازمردم . تدریج
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عقلیه ) و(مدرکه حسیه وخیالیه 202و قصد تعطیل قوي -چنانچه مذکورشد- وجود گیرد، بعد ازآن استعانت نماید
محقق ) 11- الف(کندکه اینها اعمال نکند و ازخواطر محفوظ دارد، وهم خود را جمع سازد و عزیمت را 

 زآن التفات نمایدبه جناب حق به مالزمت ذکري که مرشد از براي اوتعیین نمایدیاحال واستعداد اوگردانید، بعدا
هر دو  آن کند، وچون ذکر از روي معنی حقانی بلکه حق، پس او برزخی است میان خلق وحق که از) ي(تقاضا

 گیرد، وچون ذاکر به ذکر سابق وجود ی اتم از مناسبتاشتغال به این برزخ مناسبت به واسطهجانب نصیب دارد
ودرین . دقیقه مناسبت گشت میان حق وخود 203انس گرفت، درحکم آن است که جدا شد ازعالم کون ومحی

روي درغلبه آوردواحکام کثرت روي در اختفا، بعد از آن چون منتقل شود از ذکر  حکم وحدت حقیقی هنگام
او  که گویا شودبه ذکري که درباره تکلفی، خصوصاًتعمل و  204و دل او گویا شود به ذکر بی ظاهربه ذکر باطن،

به حسب استعدادحاصل گشته بود، بعد اواز صور عالم واحکام متکثره بیشتر وقرب  205تعب نکشبده باشد، بلکه
مناسبت اوبه حق اتم باشد، و چون به واسطه امور مذکوره عزیمت قوت گیرد ورغبت بسیار شود، استیالي حق 

شود ) 11-ب(م امکان ضعیف و مغلوب شود، پس دل بنده نورانی کردد وصیقل یافته مستجن ظاهرگردد، احکا
. سطح آینهء دل استقامت پیدا کرد وصافی ازصفات امکانیه، وآینه جوهردار شودواعتدال باید، ازجهت آن که

آن وکثرت به وحدت تبدل یافت، چنانچه درمرآت محسوس یکی ازاسرارآینه که حق سبحانه اظهارکرده است 
چه صفاي این آینه به همواري اجزاي اوست، و دور بودن از ناهمواري : است که مثالی باشد آینه دل انسان را

مانند بلندي و پستی واعوجاج شکل وحصول چیزي مانند موي در وي، چه هرکدام از اینها موجب آن است که 
رت باشد، و اعتدال مرآت صورت چنانچه واقع است مدرك نشود، خصوصا که شکل مرآت مخالف شکل صو

که افضل اشکال است واقرب اشکال به اطالق و بساطت بنابرعدم  بعد از همواري سطح او، هیأت مستدیره است
و از این جهت است که افالك و آنچه مرکوز است در ایشان مستدیرند، چه افالك و آنچه . خطوط و زاویه

ارواح، وچون مبدأ و  206اند به توسط بحانه صادرشدهکه ازحق س - اند مرکوز است در ایشان، اوایل اجسام
) 12-الف( بسیطند وصاحب فضیلت مناسب آن است که آنچه صادر شود از ایشان بسیط باشد و صاحب طوسای

  !فضیلت، فافهم، یعنی از این تفصیل چیزي فهم کن
  فصل 

اطن او، و از تلفظ به باشد ازصورت ذکربه معنی ذکرو ب سالک همیشه منتقل می. بازگردیم به اصل سخن
چه معنی . لسان به نطق دل به همان ذکریاغیرآن، که استعدادش مقتضی آن است، و باطن ذکرغیرمعنی ذکر است

ذکرمدلول عبارت است وآن صورت ذکرگویند، وباطن ذکرحقیقت ذکراست، و آنچه مترتب شود برآن از 
                                                        

  به جاي قواي . در نخسه چنین است - 202
  در نسخه چنین است - 203
  نی: م - 204
  بلک: م - 205
  و: = م - 206
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و مراد به سقوط، . ت وسقوط احکام کثرتتوجه به مذکور به طریق ذوق و وجدان، و نتیجه آن عروج اس
شود که سابقا بوده، ی باستهالك ومغلوب شدن است نه رفع کثرت؛ بلکه چنان باید که حالت او، عکس آن حالت

 - چنانچه سابقا جانب خلقیت بر جانب حقیقت غالب بوده -یعنی که جانب حقیقت برجانب خلقیت غالب آید
شی نشود احکام کثرت خلقیه امکانیه، و ثابت شود مناسبت میان صفا و متال چون کمال یابد وحدت و پس

جناب حق و میان قلبی که حال او این باشد، پس در این هنگام ظاهر شود حق مستجن دربنده ازجهت زوال 
ظاهره و باطنه، بلکه جمله ) 12-ب(آیدازحق به او، پس جمله قواي موانع، واورا پیوندشود به تجلی که فرودمی

ت غیرآن روح و اروحانی زمین سابق شود، وسماوات روح واکه زمین جسدغیر - ازحالت خود بگردد صفات او
چه از ارض جسدمبعوث گرددوقامت اومستقیم  از جهت آن که قیامت او قائم گردد؛ - ت سابق شوداروحانی

دراین ) 48/براهیما(» الواحدالقهار و برزواهللا« ومضمون آیه .-رانی بارطبیعتگاز جهت بیرون آمدن از  - شود
ظاهر  - که فناي شخص کرده - حانه به صفت یگانگی وقهاریتبقیامت صغري ظاهرگردد، یعنی که حق س

وظهوراشیاء مستند به او باشد، چون چنین شود اعتقاد او درشأن هرچیز رنگ دیگرگیرد، چه مدرك در  گردد،
 یعنی) 47/زمر(» من اهللا ما لم یکونوا یحتسبون و بدا لهم«بان حال او این تالوت کندکه زاین مرتبه حقی است، و 

نبوده باشد، و آنچه بعد از این پیدا زجناب خداي چیزهاي که ایشان را چشمداشت آن اکه ظاهرشود مر ایشان را 
یعنی هرکس توفیق داده  207»کل میسر لما خلق له« است ستر و کتمان آن و بلکه واجب . شود ممکن نیست بیان

  .واستعداد و مقتضی آنچه فیض حق سبحانه تابع استعداد است را که خلق او براي آن است، شود مرآن چیزي می
  خاتمه

که هرکس به حسب استعداد خود از  آنچه دراین عجاله مذکورشداصلی است جامع مطالب،) 13-الف(
هوالعزیز فالممسک لها ومایمسک فال مرسل له من بعده و هما یفتح اهللا للناس من رحم«گیرد او نصیبی می

یعنی دهنده وگیرنده حق سبحانه است، هرباب رحمتی که بگشایدخداي تعالی هیچ کس آن ) 2/فاطر(» الحکیم
را نتواند بست، و آنچه حق سبحانه ببندد و باز دارد کسی نتواند گشاد، واوست بر همه غالب، و اوست حکیم که 

واهداستکمال واستثماراین فایده این همه را چیزها را چنانچه هست داند وچنانچه باید کند، وآن کس که خ
او را چندمعرفت پیدا  ام اضافه کند، وآن این است که هرکس دریافت وفهم کردآنچه دراین کلمات درج کرده

  :شود
غلبه رحمت الهی برغضب او؛ و آن که رحمت و  معنی معرفتسرمودع بودن حق درخلق؛ و  معرفت

که دراین عالم ارواح  - که واقعی است درعالم معانی و ارواح وعالم مثالضب منبع اعتداالت و انحرافاتی است غ
و  - لبن ظاهر شود) 13- ب(بصورت مثالً علم  چنانچه: کنند شوند، ومعانی صورجسدانیه پیدامی به صورظاهرمی

اشارت  معنی والدت ثانیه که اکابرازانبیاء واولیاء به آن معرفتاند؛ 208همچنین منبع اعتدال و انحراف عالم حس

                                                        
  1/8206ج/السند، احمد- 207
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درهرجا  - اند؛ ومعنی احتجاب حق به خلق و صحت حق به خلق، و سراحاطه او به ایشان وبودن او با ایشان کرده
مثل قواي . مالبسه که میان جسمانیات باشد قواي روحانیه که از مقوله معانید مزج وظرفیت وبی که باشند بی

وکیفیت تخلیص روح . -کیفیت ترتیب ایشان باهم حواس ظاهره و قواي غاذیه ونامیه وغیرآن درموادطبیعیه، و
تحلیل  مذکورشد دربیان استهالك کثرت در وحدت، این است معراج ن وآن امتزاج وایشان باهم، چنانچهدازب

یعنی معراج  -ومشاهده نکرد، واحکام کثرت ازاوزایل نگشت، حقیقت معراج209آن کس که این را نچشید
ر هیچ مرتبه از مراتب قرب حق، و وي را وصول به حق دست نداد، وصول بر اوظاهر نشد ودرنیامد د -روحانی

گاهی به صفت -اند که حق سبحانه را به آن تمثیل کرده–حقیقی که به طریق ذوق باشدچنانچه آب مودع درکل
را به حیله تعطیر نمایند، واالخواص مائیت درکل مخفی ومستهلک ماند؛ و ) 14-الف(مائیت ظاهرشود که کل 

لوك و مبدا سیر و موجب او، و این که آدمی عین بود، یعنی از اعیان ثابته سسیر و معرفتسرفنا وبقا و  تمعرف
عبارت ازنفس  عارض ظاهروجودشدکه اند درعلم حق، پس وصف شد، یعنی به اعیان ثابته ماهیت ومراد. بود

 یافت و دراین ی وجودرابالوجودالحق، یعن وجود است، و باین عروض و نسبت مجهول الحقیقه موجود شد
مرتبه آن وجود موصوف است به صفات خلق، مثل ضحک ومکرو استهزاء وغیرآن که شریعت به آن ناطق 

خود، و به مقضی اصل این که همین مودع است که طالب انسالخ از این احکام، تا باز گردد به  معرفتشده، و 
درمرتبه ارواح باطبایع، ودر مرتبه اخالق حمیده  سرغلبه حق سبحانه برامرخود معرفتاصل ظاهرگردد؛ ودیگر 

با جسد آمیخته ومغلوب احکام طبیعت گشته، وهمجنین اخالق  210با اخالق ذمیمه، یعنی در آن مرتبه که روح
منعکس شود وجانب حقیقت ) 14-ب(حمیده مغلوب اخالق ذمیمه شده برحقیقت غالب آمده، ناگاه امر وحال 

. چون شخص نیک فهم آن کند شود ازمضمون سابق، فت، سراین غلبه حاصل میانب خلقیت معرجغالب آید بر
ارواح علویه رو بداند سرمغلوبیت ارواح انسانی را درتحت احکام امزجه طبیعیه در اول با مغلوبیت این ارواح وسای

طبیعی مقدسه در آخردرتحت احکام اسماء وصفات الهی، و مراد به معلومیت درتحت اسماء وصفات الهی موت 
ندرج و مندمج است درین کلمات حاصل آید که کالم ماست؛ و همچنین معرفت بسیاري از علوم و اسرار که 

ویهدي من یشاء الی « ) 4/احزاب( »واهللا یقول الحق« ! فکیف از تعیین و بیان؟. انواع آنها موجب اطناب است
 نماید هر کس را که راه راست می گویدآنچه حق و صدق است و یعنی خداي می) 25/یونس(» صراط مستقیم

  )15- الف( تمام شد). 47/کهف( »والسالم علی من التبع الهدي« . خواهد

                                                        
  .عبارت مبهم است. بچشید: م- 209
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  معرفی کتاب
                                                               

  مراسالت
  بین صدرالدین قونوي وخواجه نصیرالدین طوسی                                       

  معرفی، نقد و بررسی از دکتر بهمن پازوکی
صدرالدین  المراسالت بین(تحت عنوان  کتابی1995سالآلمان  (Franz Steiner)شتاینر فرانز انتشارات

  .منتشرنمود 43 خود باشماره »کتابخانه اسالمی« از مجموعه) نصیرالدین طوسی قونوي و
 (Gudrun Schubert(» گودرون شوبرت«راي خانم تعدیل یافته رساله دکت این کتاب درواقع متن جرح و

  .یس استئسو) Basel )دانشکده فلسفه وتاریخ دانشگاه بال از
که  (Fritz Meier( است» فریتزمایر« یسی پرفسورئرشناس سوسشناس شاگردان اسالم از خانم شوبرت

 اره ابوسعید ابوالخیر، ویاتوان ازکتابهاي وي دربمی باشدکهآثارمتعددي می درزمینه عرفان اسالمی داراي
  .الدین کبري نام برداثرنجم »فوائح الجمال و فواتح الجالل«وهمچنین تصحیح وتوضیح متن  بهاءولد،

 ، خانم شوبرت موفق به جمع آوري وتطبیق نسخ1987تا1982طی پنج سال اقامت خود درترکیه، یعنی از
ردید که مبناي رساله دکترا، و سرانجام چاپ این استانبول گ »کتابخانه هاي نسخ خطی«خطی این مراسالت در

  .کتاب قرارگرفت
. شایدبتوان گفت که اهمیت این مراسالت بیشترازجهت آشنایی مستشرقان غربی باصدرالدین قونوي باشد

 درواقع آشنایی با. ارواهمیت قونوي نداشتندثتاحدود بیست سال پیش، آنان هیچ اطالع جامعی ازآ زیرا
شاگرد وربیب   خصوصا که وي ناقل ومفسرآثارو. حاصل شد)ابن عربی(ازطریق مطالعه آثار صدرالدین قونوي

  .باشدمی) ابن عربی(لیفات أتفاسیربعدي کتب وت بوده، وآثارش پایه واساس تمام) ابن عربی( )فرزندزوجه(
  :دومطلب است) مراسالت(قصدخانم شوبرت ازانتشار 

ه عنوان منبع مباحث کالمی وتاریخ دینی قرن هفتم هجري ـ ارائه متنی منقح ومرتبط ازمراسالت ب
  ؛درآناتولی ترکیه

و  متکلم یک آلمانی کتاب گزارش مختصري ازمطالب مطرح شده درمراسالت میان ـ دربخش
آمده ) م 1274/ ه ق 673متوفی به (ویک نظریه پردازعرفانی ) م 1274/ ه ق 672متوفی به (سیاستمدارشیعی 

در بخش التین کتاب خانم شوبرت ). ازراست به چپ(گیرد ب را متن مراسالت دربرمیصفحه کتا 174. است
همراه باقیدمحل نگهداري نسخه و  دهدکهکارگرفته شده ومقایسه شده ارائه می توضیحاتی درباب نسخ به ابتدا

راتاحدي مشکل اند که مقایسه هایی ازمراسالت رابه ثبت رساندهبعضی ازنسخ صرفا قسمت. باشدکیفیت آن می
بین قونوي  مراسالت واقعاً که آیا ها داردله اصالت نامهأبخش بسیارکوچک نیز اختصاص به مس. نموده است

درمجموعه ) م 1328/ ه ق 728( »ابن تیمیه«باتوجه به این که  !وخواجه نصیرالدین طوسی وجودداشته است یاخیر
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سال  200ـ) م 1492/ ق .ه 898(ن عبدالرحمن جامیکندونیزعالوه برایخوداشاره باین مراسالت می211فتاوي
توان نسبت به صحت اي دارد، میخود به مراسالت اشاره 212بعداز وفات نامه نگاران ـ درکتاب نفحات االنس
  .  انتساب مراسالت به دو شخصیت فوق مطمئن بود

 اند وشک کرده خواجه نصیرالدین طوسی باشد »قونوي «هاي اي نیزدراین که مخاطب نامهالبته عده
صرفا درنامه دوم عنوان شده  »طوسی«نام برده، ونام  »نصیرالدین«از  هاي خودفقطمعتقدندکه چون قونوي درنامه

  . باشد »نصیرالدین طوسی«همان خواجه » نصیرالدین «است پس نباید لزوما 
  .یکی نیست »طوسی«کند که با یادمی »شیخ نصیرالدین«هاي دیگرازعالوه برآن قونوي درنامه

االت قونوي ؤدرجوابی که به یکی از س »طوسی « توان به شکاکین گرفت این است که مثالًیایرادي که م
ابن سینا آمده  »اشارات«کندکه به همین شکل ومضمون درتفسیرش به دهد ازیک برهان ریاضی استفاده می می

  213.اصالت مراسالت وجود ندارددرهرحال به گفته خانم شوبرت جاي هیچگونه شک وشبهه نسبت ب. است
درقسمت دوم ازبخش التین کتاب خانم شوبرت گزارش مفصلی ازمضامین اجوبه واسئله رد وبدل شده 

  .گیردصفحه ازکتاب رادربرمی 39دهد که خود بین قونوي وخواجه نصیرالدین ارائه می
بخش عربی والتین آلمانی مکمل دو  –هاي آخرشامل کتابشناسی وفهرست اعالم وسیاهه عربیبخش

  . شودمی
  .هاي زیرتقسیم نمودتوان به بخشاما مراسالت را می

  نامه فارسی قونوي به طوسی  - 1
   »ویل ام القرآنأاعجازالبیان فی ت «قسمتی ازمتن این رساله مطابق است باتفسیرقرآن قونوي (الرساله المفصحه  - 2
  اسئله قونوي ازطوسی  - 3
  قونوي   »رشح البال«نقد کتاب نامه فارسی طوسی به قونوي همراه با  - 4
  )عربی(اجوبه طوسی به قونوي   - 5
  »رشح البال«نامه قونوي به طوسی بایک تعلیقه عربی دردفاع ازکتاب   - 6

                                                        
 چاپتجدید ) مراکش(در رباط  1982ابن تیمیه که توسط  عبدالرحمان محمدبن قاسم به سال » مجموعه فتاوي«نگاه کنید به  - 211

  .شده است
  555ص  – 1337تهران  –نفحات االنس من حضرات القدس  –جامی عبدالرحمان  -2
سر گذشت « دراینجا الزم به تدکراست که محمدمدرسی دو نامه اول مراسالت را براسااس دونسخه خطی ایرانی درمقاله خود  -3

باهتمام محمدتقی دانش » یادبود هفتصدمین سال خواجه نصیرالدین طوسی « درمجموعه » وعقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی 
  .ساندبه چاپ ر 229-236ص .1335تهران  .پژوه

اوصاف « نیزنامه اول ویک سوم ازنامه دوم رانیز منتشر ساخته است که به عنوان ضمیمه رساله  1924سال  5شماره » ارمغان « مجله 
  .به چاپ رسیده است 1304طوسی درسال » االشراف 
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  قونوي  »الهادیه«رساله   - 7
  مضامین مراسالت

طلب «کندکه ازآنجائی که صدرالدین قونوي نامه خودرا، بعدازدعاواداي احترام، چنین افتتاح می
بوده است، وازآنجائی که قونوي » لوفأاهل فضل پیوسته سنتی معهودوم مودت بادسیس قواعأمواصلت وت

ازطریق مکاتبت که وي »  فتح باب مواصلت« تاکنون قادر به مالقات خواجه نصیرالدین نبوده است، الجرم براي 
  .کندنامد، اقدام میمی» احداللقائین« آن را 

نتایج افکارومزید «دارد که خاصل ارسال می» المفصحهالرساله«م اي نیزبه ناهمراه نامه قونوي رساله
بحث  این مباحث به صورت مفاوضت بابعضی ازاکابرفضال ودوستان در. باشدتحقیقات اهل استبصارمی» وضوح

خواجه نصیرالدین . گرددمیآن برهان واضح ازجانب شیخ طوسی اعالم درآورده وبراي آگاهی ازصحت وفساد
کند وتمایل خود به آشنایی با قونوي راآشکار نوبه خود به خاطر افتتاح باب مودت تشکرفراوان می طوسی نیزبه

کند که گویا بدون اطالع وي به می» رشح البال « وي درضمن اشاره به رساله دیگري ازقونوي به نام . سازدمی
پردازد، همه کمابیش دردوران یآنها مه موضوعات و مسائلی که قونوي ب. دست خواجه نصیرالدین رسیده است

وي، رسائل اخوان الصفا، افالطون وبلیناس ازمهمترین » تعلیقات« ابن سیناوخصوصاً. اندقبل ازوي نیزمطرح بوده
کند، همگی ازدوران جوانی اذعان می پرسشهاي قونوي، چنانچه خود. شوداشاره می منابعی هستند که به آنها

آنچه وي ازطوسی انتظاردارداین . نکرده است ون براي آنها پاسخ مناسبی پیدااند، وتاکنوي را مشغول ساخته
 برهانی از یکسو، ودالیل عقلیه و عیانی از براساس آن جمع بین طمانینه ربانی و تا است که وي براهینی اقامه کند

  .سوي دیگر بتوان نمود
  :اما عمده مسائل قونوي دراین نامه نگاري دوچیزاست

  ت حق تعالیپرسش ازمعرف  - 1
 به ادراك چه چیز قادر خود قوا وآالت مزاجیه طبیعی و فکر و طریق نظر از این که انسان به اعتبارعقل و  - 2

  است؟
  :محسوسات دونوع است از دید قونوي معقوالت و

مثل . قابل ادراك است فکر عقل و نظرو با یا مدرکات ومحسوساتی که ازطریق قوا وآالت صلبیه و: قسم اول
  .معانی بسیطه ارواح مجرد؛ و حق؛ و وجود علم به

مثل ذات حق سبحانه وتعالی؛ . آیندآنهایی است که نه باعقل ونه باحواس وقواي مزاجیه به ادراك می: قسم دوم
  .وحقایق اسماء وصفات؛ وکیفیت اضافه صفات واسماء به ذات حق

به   -فکرانسانی . دوم داردبخش وسیعی از رسال فوق الذکراختصاص به بحث درباره مدرکات ازقسم 
» الیدرك بمایغایره فی الحقیقه ءان الشی«طبق قاعده  -اي جزئیه ازقواي روح انسانی استاعتبار این که قوه

قادر به ادراك ) رسدبه ادراك می. یعنی مدرك صرفا توسط آنچه که باآن درحقیقت مغایرت نداشته باشد(
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وقوف به . باشدمک الهی به صورت مستقیم یاتوسط ارواح میادراك حقایق اشیاء مستلزم ک. جزئیات است
  .است وي فقط قادربه درك خواص اشیا، ولوازم وعوارض آنها. حقایق اشیاء درقدرت انسان نیست

 و اهل فکر«اختصاص به بحث درباره روش  عنایت به مطالب فوق، قونوي صفحات زیادي ازرساله را با
  .ادراك امردارند ذوق در کسانی هستندکه اعتقادبه کشف و» حققونم«منظوري وي از . دهدمی» محققون

از رد ادله واحکام نظري، مشکالت ردیابی، خطاهاي استدالل، تنوع  مسائل مطروحه عبارتند سایر
  استداللهاي نظري، اختالف نظربین اهل عقل نظري وقوانین فکرنظري

ده واعتقاد غیراستداللی به آن دارند قونوي شک نکر امور بسیاري از در باتوجه به این که اصحاب نظر
مکتسب  علم غیر نیزبه نظرقونوي اعتقادبه) محققون(اهل تحقیق . آوردآنهارا در زمرهء اصحاب واهل ذوق می

توان به آن می -نه استدالل مکتسب الهی، و اخبار و طریق کشف محقق تنها از و دارندکه موهبت الهی است
  . ق به کمک ادله و قوانین نظري غیرممکن استتحصیل علم محق. دست یافت

  توانرا قبول داردکه باتحصیل معرفت می خاص خود اما محدود فهم قواي عقل و اما براي قونوي خود
  .نائل شد

  :دارد راه وجود براي تحصیل معرفت صحیح دو
  طریق برهان نظري واستدالل  -
  .فیه باطن والتجا به حق استطریق کشف وعیان مستقیم که این آخري موکول به تص -
همان گونه که . ماندنسبت بصرانسان به مبصرات، مثل نسبت بصیرت به معقوالت معنوي و معلومات عینی می -  

چشم انسان قادربه دیدن اشیاء دور ویابسیار نزدیک نیست، چشم بصیرت نیز فقط میتواند حقایق متوسطه رادرك 
.                                                                     باشد –صفات، ویا ذات حق جل جالله  ایق اسماء وحق مانند –یاعالی کندونه آنچه حقیرو

توان گفت که این رساله سیستماتیک نیست، ومطالب به صورت پراکنده وگاه به صورت مجموع می در
  .اشاره بیان شده است

شود که به صورت االتی مطرح میؤبراي قونوي س» المفصحه  «باتوجه به مطالب عنوان شده دررساله 
  :خالصه بدین شرحند

قواي  جسم، -6نفس  - 5وحدت و کثرت  - 4وجودعام ومشترك  - 3ماهیات  -2حقیقت خداوند،  وجود - 1
 متناهی و - 10معلول سلسله علت و - 9فیض  - 8لذایذ روحانی صرف  مالیم و -7اشیاء مرکب  آسمانی و
  ماده - 12ذات  - 11نامتناهی  

چنانچه . کندبه دویاسه خط اکتفا می بعضاً االت دیگرؤبه س پردازد ومی صالًفال اول قونوي مؤبه پنج س
  .باشدفلسفه اسالمی مطرح گردیده است می تکرار آنچه همواره درکالم و االت فوق ادامه وؤپیداست س

  .شودذیل پرداخته می آنها در زال وجواب به چند نمونه اؤبراي آشنایی خوانندگان بانحوه س
عین ماهیتش است، حتی اگر    این که یا و ماهیت آن بر زائد امري الوجود واجب وجود آیا –قونوي
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  نداشته باشد؟ حقیقی وراي وجود واجب الوجود
   214.وجود وماهیت واجب الوجودعین هم هستند –جواب طوسی

- داشت پس میلوجود یک ماهیت و یک وجود میاواجب که اگر گویدبراي اثبات این مدعا طوسی می

ه که چداشتند، و آنواحدي می ءبه تنهایی مبدا هرکدام خود و کل موجودات ثنویت داشته باشد ءمبدا بایست که
  .کل باشد ءتواندخود مبدااست نمی ءمحتاج مبدا

  : دهدبه این استدالل چنین پاسخ می» هادیه«قونوي دررساله 
 در. ت که ماقائل به حقیقی بودن دوگانگی وجودوماهیت باشیم ونه اعتباري بودن آنآن موقعی الزامی اس

گوید که مفهوم وجودیک مفهوم می درادامه وي. گرددموصوف مطرح می له نحوه اصالق صفت بهأاینجامس
کدام ضی به ماهیات اطالق گردد ویا نه به صورت عرضی، و یا این که هیچ رباید به طورع واحداست که یا می

  . ازاین دوصورت وهروجودي بایدچنین باشد
  :گویدطوسی درجواب می

یاالفاظ متواطئه : شود به دوقسم است الفاظی که به مفهوم واحدي براي کثیري از اشیا، به کارگرفته می -
الفاظی که برکثرات غیر یکسان  شود، ویا یکسان اطالق می هستند که مثل مفهوم انسان برعمرو وزید به طور

شود، ولی نه به طور یکسان، بلکه در بعضی اطالق می... گردند مثل سفید که بر برف، خرطومالق میاط
وجود ازنوع الفاظ ومفاهیم قسم دوم است یعنی وي به تشکیک مفهوم . اقدم و دربعضی اشد ودربعضی اکثر

درحالی که   الوجود ذاتی است واضافه برماهیتش نیست،واجب در زیرا که وجود. وجود قائل است
تقسیم بندي قونوي . }بحث اشتراك لفظی دروجود{درممکنات عرض واقع شده، اضافه برماهیتش است

  .دارندکه وجود رابه عرضی یاغیرعرضی ویاهیچکدام ازاین دوراغیرقابل قبول می
ل جعل دراینجا مقاب. غیرمجعول ال دیگرقونوي این است که آیاماهیات، ممکنه مجعول هستند یاممکنهؤس

وآیا  ،}وجود دارد) Creatus est( و( Factus est( درالهیات مسیحی نیزاین طبقه بندي به صورت{است » خلق«
  ماهیات امور وجودیه به اعتبارهستی شان سهمی ازوجود دارند؟

تواند نمی جاعل است که جعل منظورش این که ماهیات مجعول نیستند، و گویداول طوسی می اسخ پرسشـدرپ
به طورنمونه سیاهی ازطریق جعل جاعل سیاهی . جعل نماید یعنی آنچه حاصل شده است را. اصل کندتحصیل ح

شود، بنابراین غیرممکن است که  فرض کنیم که جعل جاعل برآن وارد نشده است، زیرا اگر سیاهی را مقدمتاً
ي را که سیاه است ابداع تواندبالواسطه موجودبتواند تغییردهد، اما اگربپرسیم که جاعل می جاعل چیزي را

درواقع طوسی جعل . به این معنا، جاعل تمام ماهیات وموجودات مجعوله خدا است. کند؟ جواب مثبت است

                                                        
  :فرموده است» توجه اتم « قونوي درقول اول ازرساله  - 214

چون  .که چیزي هست که پرتوي از او برما تافته وظلمت عدم ما به نور وجود تبدیل یافتهبل. شک نیست که هستی ما ازما نیست« 
  / نشریه حاضر 143صفحه / متن رساله » .پرتوي از آفتاب که برزمین تابد وتاریکی وي به روشنی تبدل یابد
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  .گیردوابداع رابه یک معنی می
سهمی  اما. ال دوم طوسی معتقداست که ماهیات من حیث هی ماهیۀ ازاموروجودیه نیستندؤامادرباره س

وقتی ماهیات  کنند ومی عقلی پیدا آورد، آنهانوعی وجودانسان ماهیات را به تصورمیزیرا وقتی . دارند ازوجود
وجودعینی ماهیات ازموجدآنها است ووجود عقلی ازکسی است . کننددراعیان فرض کنیم وجودعینی پیدامی را

  .آوردکه آنهارا به عقل می
بحث عقول کثیره  –رودمارمیکه ازامهات مسائل کالمی به ش –یکی ازمسائل مطروحه توسط قونوي

توان علت است که چگونه میپرسش این. باشدمی–که همان عقل اول است –وکیفیت صدورآنها ازمصدرواحد
جواب اعتراف  طوسی در. توضیح داد» الواحد الیصدرعنه االالواحد«حکم  راباتوجه به صدورکثرت ازوحدت

شکست روبرو  درحل آن با ءکه بسیاري ازعقالکند که این بحث بسیارپیچیده وسخت است به طوري می
شود این است که به اعتبارواحد فقط شود ازواحد به جزواحدصادرنمیامامراد ازاین که گفته می. اند گردیده

مثال واحد . دارد که ازواحدباعتبارات مختلفه اشیا، کثیره صدوریابند این امکان وجود اما. شودمی صادر واحد
استدالالت طوسی همان است که درکتاب . است) 3/1(ثلث ) 3(وبه اعتبار سه ) 2/1(نصف ) 2(به اعتبار دو ) 1(
  . وي آمده است» تنبیهات اشارات و تفسیر«

چهاراعتبار قائل می شود اعتبار وجودي که از خداوند دارد؛  براي عقل اول–استنادبه قول فالسفه با–وي
اول که آن راازطریق نظربه اول کسب نموده است؛ اعتبار علمی  اعتبارماهوي که ازذات خوددارد؛ اعتبارعلم به

  . به ذات خود که آن رااز طریق نظر به نفس خویش به دست آورده است
ازدیگرمسائل مطروحه، . اند این اعتبارات صادرشدهماده فلک، عقل ونفس فلک نیزباتوجه به و صورت

  .تپرسش درباب حقیقت نفس انسانی و چگونگی اثبات آن اس
ضرورتاً » من« گویدانسانی وقتی می است که هر این انسانی در گوید که حقیقت نفسطوسی می اینجا در
اما دلیل تجریدنفس . اشاره کند، وعلم به ثبوت آن فطري است واحتیاج به برهان ندارد) یعنی به نفس(باید بدان 

پذیرنیست؛ رجسمانی بري است بنابراین انقسامنیزاین است که چون نفس به کلیات ومعقوالت تعلق دارد، وازامو
خواجه نصیرمانندارسطو و . چون جوهرنفس بسیط است وبه علل دائم الوجود تعلق دارد، فنادرآن راه ندارد و

 –انسالخ نفس ازارتباط بابدن واجب است، اما . مشائیان قائل به حدوث نفس است ودلیلی برقدمت آن نمی بیند
همان گونه که ارتباط نفس بابدن نیز بدون  - نه به اراده نفس) بیرون آمدن(ین انسالخ ا –برخالف نظر قونوي 

نفس است که باعث بیرون آمدن آن ) مرگ(بلکه فساد مزاج . گرددانجام می –رسداراده نفس به انجام می
  .گردد ازارتباط بابدن می

در به انسالخ بودند به طوري که ناسد که قاشگویدکه وي اشخاصی ازاهل اهللا رامیدرجواب قونوي می
پرسد که آیا تجرید کامل درادامه همین بحث قونوي می. مردندکردند بالفاصله میهرگاه اراده وقصدمرگ می

  .افتدبدن قبل ازمرگ نیزممکن است؟ ویا لزوماً بعدازمرگ اتفاق می قطع ارتباط بین نفس و و
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ولی اهل کمال به سبب اقبال به آخرت . نیستطوسی معتقداست که قبل ازمرگ قطع ارتباط ممکن  
  .واعراض ازدنیا قادر به دستیابی به کمال هستند، برایشان مرگ سعادت عظمی وحضراست

آیانفس قادر به هدایت ! کندمی) هدایت(ال دیگرقونوي این است که نفس چگونه هیکل راتدبیر ؤس
فوس به لحاظ کمالی که دراین نشاه دنیا کسب هیاکل وصورمتعدده درآن واحداست؟ یا این که فقط بعضی ازن

همان گونه که عقل فعال . ازمرتبه جزئیه به کلیه ترقی کنند –ازطریق علوم واعمال خاص -قادرهستند - اندکرده
  علیرغم تجردش هدایت عالم کون وفساد با مجموعه صورش رابرعهده دارد؟

اندکه نفوسشان ازجزئی به کلی رسیده و   شناسد که چنان ترقی نمودهقونوي خوداشخاص زیادي را می
اند وحتی ازتمام عقول نیز اند که باعقل اول که فراترازعقل فعال است وحدت پیدا کردهچنان به باال صعود کرده

  .اندفراتررفته وباحق وصلت نموده
ین جواب طوسی این است که نفوس هیاکل رابا قواي فاقدشعورمثل قوه غاذیه، نامیه ومولده وهمچن

باقواي ذي شعورمثل ادراکات حسیه وبعضاً نیزبدون به کارگیري آالت بلکه ذاتی وبه تحریک ارادي جذب 
 اگرغیرازاین بدن نفس قادربه هدایت وتدبیر هیاکل اما. آوردودفع مثل قوه شهویه ویاغضبیه به حرکت وتدبیرمی

 ضی نفوس قادرهستند که برآنها آثاربایست که به این امر شعورداشته باشد که بعدیگردرآن واحدبود می
 و ثیردعاویاکرامات اولیاءأثیرنفوس قوي مثل تأت. چشم زدن و مثل سحر آورند غیرتحریکی وارد تحریکی و

  .معجزات انبیاء است
اگر نفوس کامله چنان . الف عقیده قونوي به ترقی نفوس ازمرتبه جزئیه به کلیه استخاما طوسی م

لزومی  و شودشوند، این درهمان ذات جزئیه اشان حاصل میاول نائل می ءمشاهده مبدا ارتقائی یابند که حتی به
  .روحانیه نیست اصول عام جسمانیه و در تغیر و به تغییر

فهمیده  بد اتحاد از را نصیرمنظورقونويي است ومعتقداست که خواجهأقونوي به نوبه خود مخالف این ر
اتحاد، فاعل ومفعول  اثر یعنی در. نیست، آن چنان که طوسی عقیده دارد» هتصییرالذاتین ذاتا واحد«اتحاد . است

شوند بلکه نفوس منظورقونوي این نیست که نفوس جزئیه بانفوس کلیه متحدمی. شوندذات واحدي نمی
اولیه خود عودت  و یلصکرده وبه کلیت ا را کنندونسخ اوصاف تقییدیه عارض برخودازجزئیت خودترقی می

  .گردد یاول نیست وباید که مجدداً کل ءدرحالت ومقام جزئیت نفس قادر به مشاهده مبدا .کنندمی
 قونوي رساله - آمد گزارش مختصري ازآن درباال که -اساله واجوبه  این کنار در شد چنانچه گفته

  . داردکندوارسال میتنظیم می را »هادیه«
- می یاري از مسائل کمک کرده است تشکردرنامه سوم وي به طوسی ازاجوبه وبراهین وي که حل بس

 تا کندتنظیم می را» هادیه«ازهمین رو رساله . ها راضی شده باشد ولی واقعاً معلوم نیست که وي ازجواب. کند
که بین اهل تحقیق ومذاهب  اشتباهاتی را بیان کند، ودرضمن خطاها و براي وي واضحتر محققون را عقاید

امارساله هادیه . ازمیان بردارد» کنندلفظی چندکه برسبیل اشتراك استعمال می«سبب متکلمان به  از ارباب اعتقاد
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  .دوفصل دارد
گیرد، قونوي به نامیده شده وبیشتراز دوسوم ازمطالب رساله رادربرمی» فصلی کلی « درفصل اول که 

  .پردازدمی» محققون « توضیح بعضی مفاهیم مهم مطرح شده دراسئله واجوبه ازدید 
  .هاي طوسی است گیري قونوي دربرابر بعضی پاسخدوم موضع فصل

کندسیاق کالم ونحوه استدالل و استفاده قونوي ازمفاهیم فلسفی  آنچه که دراین متون جلب توجه می
بلکه با . وي برخالف عرفاي متقدم بابه کارگیري زبان ومفاهیم فلسفی قصد رد ونفی فلسفه راندارد. است

  .قصدتحکیم وقوام بخشیدن به مبانی عرفانی خودرادارداستفاده ازاین ابزار 
القضاةهمدانی، ودیگري شیخ یکی عین: اند دوعارف مشهورنیزازاین روش استفاده کرده» ابن عربی«از قبل

  .شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرك سهروردي
همین به  –ونوياستادق - »ابن عربی « ترش عقاید ونظریات سشایدبتوان گفت که یکی ازدالیل نشروگ
  .کارگیري مفاهیم فلسفه ابن سینا وکالم بوده است



  

115 
 

  رسائل مجذوبیه
  هفت رساله ازمجذوبعلیشاه همدانی

  سیدمسعودزمانی
  توضیح

که ازآثارحضرت مجذوبعلیشاه همدانی است به  )مجموعه هفت رساله عرفانی(» رسایل مجذوبیه«کتاب 
این کتاب به . اي عرفانی انتشارات حقیقت منتشرشده استهسلسله کتاب ءهمت آقاي حامدناجی اصفهانی وجز

بخشهاي کتاب شامل مقدمه ناشر، مقدمه مصحح، . صفحه چاپ شده است 341+ قطع وزیري وپنجاه وشش 
  .باشدهاي انتهایی کتاب می هاي هفتگانه، وفهرسترساله

روایت خودشان؛ (یت لف به سه رواؤنامه مزندگی: مفصل مصحح شامل این موارداست مقدمه نسبتاً
  ، معرفی )الحقایقالسیاحه؛ روایت نایب صدرصاحب طرایقروایت جناب مستعلیشاه صاحب بستان

هایی است که مبناي تصحیح ها، ومعرفی نسخهلف، توضیحی درباره شیوه تصحیح هریک ازرسالهؤلیفات مأت
  .هاي خطی رسایل آمده استاند وسرانجام تصویرنسخه بوده

موعظه  ،سماءکنزاال ،»…انااصغرمن ربی« اعتقادات، شرح حدیث : نیزبدین صورت است ترتیب رسایل
یادداشت زیرمعرفی کتاب مذکور » هل رایت رجال« السالکین، شرح دعاي قنوتیه، رساله المحبه، شرح حدیث 

  . باشد همه ارجاعات آن به صفحات همین کتاب می - جزیک مورد - است و
باعنوان امی حضرت ختمی مرتبت است وسوادوفضل شرط تصوف  گرچه نسبت درویشان وصوفیان

لحاظ  اند، وازاین گان زمانه خود بودهرودرویشی نیست، امادرمیان ایشان بسیارندکسانی که درعلوم ظاهري ازبز
امام صادق. مانندبه سلمان فارسی می بغدادي دربیست سالگی  جنیدشیخ. مذهبی فقهی رابنیان گذاشت)ع(مثالً

شاه نعمت اهللا در میدان شعروادب . ، امام احمدغزالی اهل وعظ ودرس درمدارس نظامیه بود 215دادفتوامی 
 مجتهد واردشده بود، موالنا حاج سلطان محمدگنابادي سلطان علیشاه شاگردحاج مالهادي سبزواري ونیزفقیه و

ربی، سیدحیدرآملی ، همچنینند خواجه عبداهللا انصاري، هجویري، عبدالرزاق کاشانی، محی الدین ع. بود
نام برد که آقاي ) ق.ه 1175- 1238(دراین رشته باید ازجناب مجذوبعلیشاه همدانی …مالمحسن فیض کاشی و

مجموعه : نام رسائل مجذوبیه با ناجی اصفهانی هفت رساله ازآثارایشان راتصحیح وگردآوري کرده و حامد
درباره مقام عرفانی جناب . قمندان قرارداده استساله عرفانی به کمک انتشارات حقیقت، دراختیارعالرهفت 

مجذوبعلیشاه همین اشاره کافی است که صاحب محقق بستان السیاحه ایشان رانظیرشاه نعمت اهللا ولی وشیخ 
  .دانستمی 216صدرالدین قونوي

محمدجعفربن الحاج صفرخان بن الحاج عبداهللا خان بن الحاج محمدجعفرخان « نام نامی آن بزرگ 
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 .»اویماق اوزبیگلو«واز » قراگوزلو« ایل  از است واصل ونسب او» 217نی الکبودرآهنگی البیوك آباديالهمدا
جد ایشان، حاجی عبداهللا خان، درزمان کریم . اند پدران آن عارف واالمقام بزرگ ایل وسرخیل قبیله خودبوده

وسعت دستگاه، بسیارمتقی خان زند اعتبارتمام داشت وپدربزرگوارشان حاجی صفرخان با وجودرفعت جاه و
کرد وغالباً به طاعت وعبادت گرفت ودرغذا ولباس به کمترین قناعت میوپرهیزکاربود، وازاموردنیوي کناره می

شد، تاآن که درسال آخردرکربال به دیارباقی شرفیاب می) ع(مشغول بود ودراکثرسالها به زیارت ائمه هدي 
   .شتافت

 تحصیل اشتغال داشت، واز ده تاهجده سالگی در همدان ادبیات وآن حضرت به امرپدرازطفولیت به 
سپس . آموخت» علوم کالم، ریاضی، حکمت و طبیعی « فت ونزدیک پنج سال ربعد به اصفهان . منطق آموخت

ایشان . خواند »علوم الهی وفقه واصول فقه«مالمهدي نراقی چهارسال  کاشان شتافت ونزدبزرگانی چونبه
این ایام  مورد در االصول تلمذکرده وصاحب قوانین م نزدآیت اهللا میرزاابوالقاسم قمیهمچنین مدتی درق

  :اند خودشان فرموده
وبسیاري از  افتاد مباحثه اتفاق می گفتگو و سه روز بعضی ازمسائل دو که در افتاداتفاق می مکرر«

شهادات  برمبحث قضا و» ه دمشقیهشرح لمع«ایشان، و همچنین بر مراالحسب» االحکام مدارك«نوشتجاتی که بر
امرفرمودند که  فرمودند، وتحسین می. رسیدمی} آیت اهللا میرزاابوالقاسم قمی{مقیدشده بود به نظراشرف ایشان 

   218»متوجه فتاوي وامورمسلمین دروالیت همدان بشو
 یاوریم تاکه مفیدمقام علمی وظاهري ایشان است ادامه همان نقل قول رابایدب درپاسخ این درخواست

  :ایشان آشکارگردد ازمقام معنوي وزهد اي شمه
لهذا بالمره اعراض از  …شدمنمودم متوجه نمیبه مخاطرات کلیه که دراین امرمشاهده می نظر فضعی و«

  .»فتاوي ومرافعات نمودن ونمازجمعه وجماعت گذاشتن به جهت عدم لیاقت خودداشتم
 غالب آنهافقهی و 219آید بزرگواردرمقدمه مصحح برمیچنان که ازفهرست بیست وچهارگانه آثاراین 

آید، رویه  برمی کتاب حاضر مطاوي رسایل عرفانی ایشان در چنان که از نیز است و علوم رسمی زمانه درحدود
بااین حال مقام علمی ایشان . شان ازهرگونه تندروي وتندگویی وبرآشفتن دیگران به دوراستوسیره مبارکه
فقهی  ظاهراً کسی سراغ آثار. ه نیست، که این ازوضعیت نامطلوب نشرآثارایشان پیداستشناخت چنان که باید

آن هم باوضعیتی نه . اي که ازایشان چاپ شده عرفانی ومعموالً به همت طرایق عرفانی سه رساله ایشان نرفته ودو
گامهاي «ح محترم البدبه همین دلیل است که ناشر درمقدمه خود همت واالي مصح. است چندان مطلوب بوده

علت یاعلل بی مهري ابناي روزگارهرچه . 220یابی وچاپ کامل آثاراو به حساب آورده استاولیه درراه نسخه
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بی ارتباط نیست؛  221اش آورده،   که مصحح عزیز درمقدمه» سلوك خانقاهی« باشد احتماالً باتعبیرعتاب آمیز
بی مهري وحتی . کنیم وبسه همین اجمال برگزارمیرویم ومطلب رابومانیز همانند اودراین مورد پیشترنمی

همان دوران تحصیل این عارف واصل  گیري ازخلق، ازجفاي ظاهربینان به دلیل زهدوعزلت نشینی وکناره
  .است  شدهنثارش می

اي که حسب حال     مقدمه. شود لیف رساله اعتقادات دریک مقدمه وسه فصل میأچنان که مجبوربه ت
گوشه  به سه رافقط دراشاره اورس ازقیل وقال مدأعلمی نگارنده آن است ونشان غلبه طلب ویوشرح سیرعقلی و

مابقی مقدمه هم . یابیم صاحبان اجازه می از اش وبه اشتغال بسیاراوبه عبادت وبه طلب واستدعاي اخذ ذکر نشینی
 )انکارخداوند( طلق ونفی تعطیلوعلم م به خداوند اعتقاد از. مرسوم دینی وشیعی است اعتراف به عقاید و اقرار

 و) ع(شهادت بوالیت علی قبرگرفته، تا وفشار ومعاد ءت همه انبیابه حقی وتفویض واقرار وتشبیه ونیزنفی جبر
 و الشیعه به انکار سرانجام براساس تقسیم بندي حدیقه. دانستن ناسزا گویان ائمه ومنکران ضروریات دین کافر

سه فصل همین رساله اصالً درباره بحث وحدت وجود وطریق  اما. پردازند ه میصوفیه ردی ابطال شش طایفه از
که  آوردبرهان می لف عالی مقام درفصل اول براي ابطال این اعتقادبه وحدت وجودؤم. باشد می صحیح توحید

استادانه ؛ درفصل دوم تقریري »دانداو می افراد داند وممکنات راجناب اقدس الهی راکلی طبیعی یامثل اومی«
که قول رقیب اصالت وجود ووحدت وجودتشکیکی  نگاردمی» لهینأذوق المت«ازنظرگاه موسوم به 

براساس عقیده خاص  -طی چند صفحه -امادرفصل سوم. لهین بوده ومختارمالجالل دوانی استأصدرالمت
صول اسالم است، االاعتقاد به توحید که اصل پردازد، که درواقع با خودبه تبیین تصحیح وحدت وجود می

اساس  بر و فرماید ماثوره می ادعیه روایت و آیات و آنگاه سیري کافی ووافی در. گریزوگزیري ازآن نیست
  .داردمعلوم می را عقیده صحیح به توحید عقلی ونقلی بسیاري حدود دالیل

دسته اول . دتوان به دودسته وهریک رامشتمل برسه رساله تقسیم کر شش رساله دیگراین مجموعه را می
، موعظه السالکین، رساله ءکنزاالسما: شامل» ترندخانقاهی«پردازد، وبه تعبیرمصحح  ل عرفانی میئصرفاًبه مسا
موعظه السالکین . درباره اوراد واذکاري است که درویشان موظف به خواندن آنند ءکنزاالسما. باشد المحبه می

رساله المحبه نیزدرباره حب است، که لب ومغزطریفت . باشد میتن ازمعاصران ایشان  هاي آن بزرگواربه ده نامه
: شرح حدیثی از احادیث است اي است که هریک در دسته دوم شامل سه رساله. وعرفان درهمه ادیان است

. است) ع(ازحضرت علی  ثورأودعاي قنوت که م ؛»هل رایت رجال« ؛ حدیث »من ربی بسنتین الصغر انا«حدیث 
ارتباط پیدا ) حدیث، عرفان نظري وفلسفه(اند باسایر معارف رسمی اسالمی  برآن که عرفانی این رساالت عالوه

  .کنند می
رساله  المحبه بگوییم که بجهت موضوع بازهم عامتروشاملترازدو دسته اول بهتراست نخست ازرساله از

ایشان . آمده است )هاي رساله  عنوان فصل( ضمن هشت سیر فرعی این رساله در مباحث اصلی و. دیگراست
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ثمره  آن مثل شوق و انس را از دانند وهمه مقامات ومدارج بعد محبت را مهمترین مقامات ودرجات عرفانی می
نکته مهم  222آورند دانند، وتمامی مقامات پیش ازآن مثل صبروزهد رانیز مقدمه آن به حساب می ونتیجه آن می

برد و تمام آن حقیقت  خوداز حقیقت حب بهره میاست که به نظرآن کامل واصل، بشربه قدرطاقت  این
است وازاین  حقیقت حب ازآن خداوند) 54/مائده(» یحبهم ویحبونه « چون طبق شریفه . دردسترس اونیست

رآن وروایی است، وباخواندن آن ومعنایی قتمام این رساله مستندبه ادله  223.روغایت ونهایت وحدومرزي ندارد
وعبد ومعبود بیابند  تواند ادله شرعی بسیاري بررابطه عاشقانه میان عبد د، خواننده میفرماین که ایشان ازمحبت می

! ومسلم بدانندکه رویه موردپسند شرع چنین است وعشق وحب ساخته وبدعت درویشان بی قیدوبند وهوسباز
  .نیست

نیایشهایی  یادعاها و شود که درباره اوراد تر می روشن ءرابطه عاشقانه میان عبدومعبود دررساله کنزاالسما
دراین رساله شدت محبت . موظفند دراوقات خاص بخوانند اهللا طبق دستور مشایخ خود است که سالکان الی

بنابراین . به عبادت معبود 224»اشتغال قلب وقالب عبد« شود که  ییاد م» مقتضاي عبودیت « ورابطه عاشقانه باتعبیر 
دسته قلبی وقالبی تقسیم  بدین ترتیب عبادات راهم به دو. باشد تن وجان سالک باید تماماً به دوست مشغول

ه ـعبادت قلب بعدازتحصیل عقایدحقه اشتغال لسان قلب است ب«اول 225.اند خودعبادات قلبی نیزدودسته. کند می
اشتغال اذن قلب برتلقی واردات و «  گريـودی» امام معصوم ذون ازـأالدوام بحسب اجازه صاحب نفس م ذکرعلی

بعدازاقامه ارکان ظاهره : 226عبادات قالبی نیز برسه قسم است. راست» امات ربانیه، حکم وخطابات سبحانیهاله
ذون که شیخ راه وپیراگاه عبارت ازآن أشرعیه، مشغول ساختن ارکان وجوارح است بخدمت آن صاحب نفس م

اومن  - نفس واجازه شیخ راههم چنین مشغول ساختن لسان به تالوت اوراد وارده ازصاحب : کامل ذوفنون است
که سلسله اجاره  -است ازانفاس، واجازات مشایخ سلسله طریقت ومرشدان راه حقیقت خوذأکه م-ینوب عنه
 درباره همین قسم اخیر» ءکنزاالسما« . شود به امام علیه الصلوه والسالم بنفس منتهی می بید ونفساً ایشان یداً

ظفه اختصاص ؤه، دوفصل وخاتمه آن هریک به قسمی ازاین اوراد مازعبادات قالبی است وبعداز مقدمه رسال
سرانجام مصحح فهرستی الفبایی ازاصطالحات دشوارهمراه با معانی آنهابه آخرآن افزوده، که بدون . یافته است

. فراموش نکنند وآن رابه دعایی ارج بنهند را جاداردخوانندگان این زحمت او. آن فهم رساله ممکن نیست
هاي حضرت مجذوب علیشاه همدانی  است که شامل نامه رساله دسته اولی که برشمردم موعظه للسالکینآخرین 

اي است  سنتهاي حسنه ءها ومکاتیب دیگران، جز نامهه نگاري وپاسخ بسنت نامه. است درجواب ده تن ازمریدان
هاي صالح وبخش مکاتیب  مهخرترآن رادرناأهاي مت که بزرگان تصوف وعرفان مقیدبدان بوده وهستند ونمونه
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حاوي نکات عرفانی واخالقی  اوالً. ها به دولحاظ ارزشمند وپراهمیت هستند نامه. توان یافت خورشید تابنده می
ها به عموم   ثانیاً چون اصوالً خطاب نامه. آید اي بسیارپرارزش به حساب می بسیارنغزي است وازاین نظرگنجینه

بنابراین  .ندارد چندان وجود بند اند، درآنها شایبه تقیه وقید و یدان نوشته شدهنیست وبه عالوه غالباً براي مر
پرده  توانند از بسیاري ازعقایدونظریات ایشان بینگرند، می محققان وکسانی که به دیده شک به اهل سلوك می

ده ونام موعظه آوري کرآبادي جمع محمدطاهرکنگر به نام هاراشخصی ازاینهاگذشته نامه. وعیان آگاه شوند
  .اند اي منحصربفرد تصحیح کرده ازروي نسخه است که مصحح هم آن را ها داده السالکین راهمو بدان

است  ازحضرت امیر ثورأسه رساله دوم چنان که پیش ازاین اشاره شددرشرح دوحدیث ودعاي قنوت م
فلسفه به بحث هرمنوتیک ترهاي وبراي امروزي حدیث ودرایت، عرفان نظري، فلسفه ومبحث وجود وباعلم

است که بعضی آن رابه امام » بسنتین  ربی انااصغرمن« کندرساله دوم کتاب حاضرشرح حدیث  ارتباط پیدامی
اگرحدیث منقول ازحضرت « به قول مصحح محترم ). ص(اند وبعضی دیگر بحضرت رسول نسبت داده) ع(علی
-سنتین است اساتید که درقرائت بعضی از -سنتین از چه مراد. السالم باشد، توجیه آسانترخواهدبود علیه علی

یکی مرتبه احدیت ودیگري مرتبه نبوت  اند ازحضرت ربوبی خرأمرتبه، مت علی به دو دومرحله است، وحضرت
محققانی چون قاضی سعیدقمی، سیدعبداهللا شبو، مالمهدي نراقی، ومیرزا آشتیانی . 227»حضرت ختمی مرتبت 

اند،  گرفته) ص(اماحضرت مجذوبعلیشاه این حدیث رامنقول ازرسول. اند هحدیث دشوارشرح نوشت براین
به (مقدمه کوتاه خود، درضمن سه فصل  اند، پس ازدیباچه و وبراساس سه احتمالی که براي معناي رب قائل شده

لف ؤیح مروش ایشان دراین رساله به تصر. اند آن احتماالت رامبناي تفسیرخود قرار داده) تعبیرحضرتشان سه نور
است، که البته روش ایشان دردو رساله » الهیین وعرفاي واصلین  برطریقه محققین ازحکماء« بزرگوارآن 

  .دیگرنیزهست
هل رایت «حدیث  درشرح لف به عرفان نظري وفلسفه است،ؤطریقه مذکورکه حاکی ازتعلق خاطرم

ایشان دراین رساله . زتراستکه آخرین وکوتاهترین رساالت این مجموعه است، آشکارتر وبار» …رجال
» وجود«ترین کلمه این حدیث است به ترین و کلیدي را که مهم» طین « و228کنند قول می ازهرمس ومعلم اول نقل

 راهش به و رو است  و) گل(ال وجواب حضرت امیربامردي است که ازطین ؤاین حدیث درباره س. کنند معنا می
» االصول  اصل« ، وطین »انسان کامل « شان آن مرد، هماناای به تفسیر. گل است است وخودش عین  گل 

اي  ون حافظ رجب برسی، مالعلی نوري ومالمصطفی قمشهچبزرگانی  براین حدیث دشوارنیز. استوجودیاخود
اند وجناب مجذوبعلیشاه همدانی دوشرح براین حدیث دارند که مصحح محترم شرح اجمالی ایشان  شرح نوشته

  .رادراینجا آورده است
پنجمین رساله مجموعه است وشامل یک دیباچه، پنج مقدمه، شرح دعاویک خاتمه » شرح دعاي قنوتیه«

                                                        
  ص  سی وشش - 227
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-اي ازبزرگان بن ابی طالب است وباز ازاحادیث مشکلی است که عدهاین دعامنسوب به حضرت علی. باشد می

آوریم، وخوانندگان  می عاراخوددتوضیحیجاي هرگونه دراینجابه. اند همدانی آن راشرح کرده مالعبدالصمدمثل
اللهم نورظاهري بطاعتک، وباطنی بمحبتک، وقلبی « :دهیم رابراي کسب اطالع بیشتربه خودکتاب ارجاع می

  ».یاذوالجالل واالکرام بمعرفتک، وروحی بمشاهدتک، وسري باستقالل اتصال حضرتک،
ح عزیزکتاب درتوضیحی که سه رساله آخربه این نکته مهم بپردازیم که مصح درخاتمه، بایددرمورد

اند که هیچ یک ازاین احادیث ودعاي  اند، موردبه مورد تذکرداده براي هریک ازرسائل درمقدمه خودآورده
بایدافزود که احتماالً کس دیگري نیزآنهارا درمنابع ومراجع روایی 229اند قنوتیه را درمنابع معتبرروایی نیافته

گردد که  بطورکلی به بعضی احادیث برمی شود، وموردختم نمی این مشکل فقط به این دوسه. نخواهد یافت
الباً به دیده شک وتردیدبه آنها غاست، وبه همین دلیل غیرایشان   استنادواستشهاد صوفیه بوده بیشترمورد

  .نگرند می
ًمنابع معتبروموردوثوق شیعه واهل سنت محدودند، وتواتریک  دراین موردبایدخاطرنشان کنیم که اوال

شود، بلکه اي بسا موجب ث درمنابع فریقین نه تنهاضرورتاً موجب اعتبارحدیث درنزدطرف دیگرنمیحدی
 ثیرأتهاي مفصلی چون بحاراالنواربی آمدن مجموعه همین محدودیتها درپدید گویا. بشود  اعتباري آن هم بی

  .نبوده است
اعتبار  ازآنهانیست راباید بیآیاهمه احادیثی که دربحارآمده، ولی درچهارمنبع معتبرشیعی نشانی 

ودرست به همین دلیل . خذ روایی آنهاأاست ، نه به م» ماقال«وغیرموثق تلقی نمود؟ ثانیاً اعتباراین احادیث به 
هاي فکري چون  سراسرحوزه» تفسیرمتون«ثالثاً امروزه که بحث . اند است که بزرگان مختلفی نیزآنهاراشرح کرده

وحتی نسخه شناسی رادرنوردیده ) .…مثل تاریخ ادبیات وتاریخ فلسفه و ( ث تاریخینقدادبی، هنر، فلسفه، مباح
نرسیده است که مانیزدرروش تفسیرقرآن واحادیث تجدیدنظرکنیم تابهره  آیازمان آن فرا. ورواج عام یافته است

   بیشتري ببریم؟
ارنده اثري ازنص این اگرچه نگ« : بامصحح خوش ذوق این مجموعه بگوئیم صدا بنابراین بهتراست هم

  .230»دعا درکتب معتبرحدیث وادعیه ندیده، ولی مضمون آن دال برصدورآن ازمنبع وحی است

                                                        
  ص سی وشش، سی ونه، ص چهل -1
  ص سی ونه -2
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  کبریت احمر وکنزاالسما،

  دکترسیدمصطفی آزمایش                                                                             
» نیاآقامال محمدجعفرکبودرآهنگی قره گوزلوي همد حاج«لیفات أیکی ازرسائلی که درمجموعه ت

چاپ ) به شرح که درصفحات پیشین گذشت( درتهران» انتشارات حقیقت « توسط » مجذوبعلیشاه«ملقب به 
  .باشدمی»  ءرساله کنزاالسما« ومنتشرشده است 

 اند، و درآمده رلف به رشته تحریؤخود م خط غالباً با مانده که هاي متعددي برجا این رساله نسخه از
درصفحاتی ازمجموعه  را نیز آنها ها رامبنا قرارداده وگراور این نسخه فقره از ناشربراي تصحیح ومقابله دو

  .مزبورمنعکس کرده است
اندمرحوم مجذوبعلیشاه درهنگام صباوت به تحصیل علوم مشغول و تا  ها نوشته بشرحی که صاحبان تذکره

آنگاه به اصفهان رفته ومدت پنج سال . آموخت حو ومنطق وادبیات را میسن هفده سالگی درهمدان صرف ون
سال تمام  چهار سپس به کاشان شتافته و. درآن دیارنزدعلماي وقت به تکمیل علوم مختلفه همت گماشت

اي اززاهدان  عالوه برآن خدمت عده. درخدمت موالنا مهدي نراقی کسب حکمت الهی وعلم فقه واصول نمود
ابوالقاسم  میرزاوي دوران وحکیمان جهان مانندمیرزا محمدعلی میرزانصروموالنامحراب گیالنی زمان وعلما

احساوي وغیرهم رسید، اما مقصود نهایی را درصحبت  مدرس اصفهانی وشیخ جعفرنجفی وشیخ احمد
عاقبت آتش اشتیاقش درجستجوي گوهرمقصود شدت گرفته وشوق طلب روي توجه . ومصاحبت آنان نیافت

ازاین طایفه اتفاق مالقات دست داد،  ابه سلک عرفاوسلسله فقرامعطوف گردانید، وپس ازآن که باجمعیاور
بهمین دلیل آثارآن مرحوم همه برمشرب عرفانی وذوق وجدانی . مسیرزندگانی این بزرگوارترسیم گشت

  .است لیف شدهأتحریروت
  مقدمه ناشر

  :نویسد ن میناشردرسه صفحه شماره گذاري نشده ازاول کتاب چنی
، در طریقت ملقب به مجذوب علیشاه، از اکابر علما و  جناب حاج محمدجعفرقراگوزلو کبودرآهنگی«

جنابش پس از کسب مراتب علمی معقول و منقول . است) هجري قمري 1238-1175( عرفاي مشهورقرون اخیر
د و دست ارادت به دامان بزرگان نزد جمعی از علما و حکماي مهم عصر، مصاحبت طایفه اهل اهللا را اختیار کر

زد، و در اندك زمانی به ) اصفهانی(اللهیه حضرات سیدمعصوم علیشاه و نورعلیشاه اصفهانی وحسین علیشاهنعمت
    …مراتب عالی سلوك الی اهللا نائل آمد وبه مقام جانشینی قطب وقت سلسله جناب حسین علیشاه اصفهانی رسید

خاص حضرت آیت اهللا میرزا توجه  دین وفقهاي عصر وموردجناب مجذوب علیشاه ازفحول مجته
ایشان آثار بسیاري در فقه . و مجازبه اجتهاد از جانب ایشان بودند) صاحب قوانین االصول(ابوالقاسم قمی 
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اند که بر تألیف کرده - به صورت مستقل یا به صورت تعلیقه وتحشیه وشرح دیگر کتب –وحکمت وعرفان
. ازآنها ازبین رفته یامفقود ومتفرق گردیده و برخی نیز به حلیهء طبع آراسته شده است اثرحوادث روزگارشماري

هاي  هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه در است و همدانی موجود کتابخانه مدرسه آخوند در بخشی از این آثار
  .است مشخصات آن ذکر شده) 1353، تهران، 17هنگ ایران زمین، شماره رانتشارات ف( رشت و همدان

 محترم آقاي حامدناجی اصفهانی که به تصحیح و شدکه فاضل علیشاه موجبجناب مجذوب اهمیت آثار
لذا . آوري وتصحیح وچاپ آنها اقدام کنند سال قبل به جمع چند از متون حکمی و عرفانی شایق هستندچاپ 

به صورت کتاب  و اهم کردههاي مختلف فر کتابخانه مجموعهء هفت رساله عرفانی ازرسائل آن بزرگواررا از
  » .آوردند در حاضر

  :نویسد مقدمه می» سی و چهار« مصحح محترم نیز درباره کیفیت رسایل مجذوبیه در صفحه 
» شرح دعاي قنوتیه«شمسی یکی از دوستان فاضل وعارف به حقیرپیشنهاد تصحیح رساله  1368درسال  «
اي خطی ازآن  له را بسیار جالب دید و درصدد تهیه نسخهنگارنده با مطالعه شطري از سطور آن، رسا. را نمود

اي در دانشگاه  هـبه دنبال این جستجو به مجموع. بدخوانی بود ریختگی و برآمد، زیراچاپ سنگی آن مشحون از
  اي از رسائل این مجموعه مشتمل بر پاره .از متملکات مرحوم محمدعبده برخوردم

موعه مغتنم جلذا فرصت را براي تصحیح این م. آنها شناخته نشده بودجناب مجذوب علیشاه بود که تعدادي از 
  ) سی وپنج -سی وچهار( » …دیدم 

  : درصفحه سی وهفت آمده است
آمده  این رساله که براساس تعلیمات ذکري سلسلهء نعمت اللهیه به رشته تحریر در. کنزاالسماء) رساله(« 

  :به مؤلفین گوناگونی نسبت داده شده
  »عوارف المعارف« ذیل مجموعه . نسخه مطبوع شیراز. علیشاهنور: الف
  هاي متعددخطی نسخه. حاج محمدجعفرکبودرآهنگی مجذوب علیشاه: ب
  »کبریت احمر« هاي خطی به نام  اي از نسخه پاره …مظفرعلی شاه کرمانی: ج
  »… .آقا محمد بید آبادي: د

  :افزاید سپس مصحح محترم می
مجذوب علیشاه جناب به مظفرعلی شاه کرمانی وانتساب آن  ي خطی موجودها درهرصورت، بنابرنسخه« 

دانسته شده واز آثار آن جناب » کنزاالسماء «اي ازنسخ ، این رقیمه به نام  به جهت این که درپاره. محرزتراست
  . بود، ما آن را به این مجموعه ضمیمه کردیم

  )سی و هفت( »ف استگرچه شیوه تحریر آن تا قدري بیگانه به آثار این مؤل
  یادآوري و بررسی 

یکی از نکات بسیار مهمی که به هنگام تصحیح و مقابلهء متون قدیمی بایدمد نظر قرارگیرد دقت در 
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اپ دایر نشده بود چاز آنجا که درگذشته صنعت . صحت انتساب متن موردتصحیح به نویسندهء مورد نظراست
نساخی تقاضاي استنساخ  کاتب یا شان بودند از عالقه مورد اي از کتب کسانی که عالقمند به داشتن نسخه

اي تهیه کرده و در انتهاي کتاب تاریخ استنساخ و نام  کاتب ونساخ مزبور به خط خود نسخه. نمودند اي می نسخه
این کاررا به عهده  اما در برخی موارد شخصی که به کتابی نیازي داشت، خود مستقیماً. نمود خود را قید می

مین وجه براي نساخ و کاتب، یا به علت داشتن خط أبه علت تنگدستی مالی و میسر نبودن ت شاید. (گرفت می
دراین صورت نام خود را در انتهاي کتاب نسخه ). خوش و فراغت اوقات وسلیقه شخصی، ویا به هردو دلیل

براي » حافظ شیرازي«ه هایی از کتب کهن ک مانند نسخه. نمود برداري شده همراه با تاریخ کتابت قیدمی
محمدبن «: را همراه با نام خود) هجري 756و777( اش به خط خود استنساخ نموده و تاریخ کتابت کتابخانه

  بدون  - اي اگرچه عده( در انتهاي کتاب قید کرده» محمد شمس الحافظ شیرازي
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! اند دانسته -وهمشهري حافظ اماهمنام وهمزمان - ها رااثرقلم کاتبی گمنام این نسخه -ارائه هیچ دلیلی

  ).اي تاریخی عرضه نمایند  بدون این که براي اثبات وجودچنین کاتب خیالی قرینه
دربرخی موارد هرگاه نساخ ونویسنده هردواز متفکران صاحب نام ومعاصریکدیگر یاقریب به زمان 

  .ده اصلی ایجاد شده استاند، موجبی براي ابهام واشتباه در تعیین انتساب کتاب به نویسن یکدیگربوده
  .باشد به نویسنده حقیقی آن می» کنزاالسماء « یکی ازاین موارد تعیین دقیق انتساب رساله 

ازجناب حاج آقامالمحمدجعفرکبودرآهنگی رساالت بسیارزیادي به خط خودایشان دردست است، که 
  :توان کلیه آنها رابه سه دسته تقسیم نمود می

  . است  ارعام تهیه شدهآثاري که براي انتش - الف
طایفه صوفیه  بر اهل ظاهر اي از که عده چرا. کرد مجذوبیه یاد رساله عقاید توان از این جمله می از

 هدا وروندگان راه که روش مردان خدا - قلع ونهب این طریقت را قصد و کردند می» شرعی « هاي  خردگیري
بود براي بستن راه  ازعظام مجتهدان روزگار که خود رریب داشتند، فلذا آن بزرگوافهاي ظاهر بابهانه -بود

وبانقل اقوال سایرصاحب نظران . اي رسائل دیگرقیام واقدام فرمود انکاربرمنکران فطري به انشا، این رساله وپاره
من باب مثال رساله تشویق السالکین مالمحمدتقی مجلسی (وذکرعین عبارتهاي آنان درخصوص تصوف 

  . وتفکیک حق ازباطل پرداخت ن امربه روشن کرد) مرحوم
معموالً  خذي استفاده شده نام نویسنده واسم کتاب وعین عبارت ذکرشده وأآثارهرجا ازم این قبیل در

  .»انتهی کالمه« درپایان عبارت این قیدآمده که 
  .است آثاري که جنبه تربیتی داشته ومخصوص سالکان بوده -ب

آمده ومسئولیت مهم  اللهیه به شمارمی بر سلسله طریقتی نعمتازآنجا که حضرت مجذوب علیشاه ازاکا 
کرده که  می اي برخورد  تربیت سالك وتکمیل واکمال باطنی آنان را برعهده داشته، درنتیجه هرجابه نوشته

آورده که سالکان  اي گردمی گرفته ومجموعهاي ازآن می طریقت بوده، نسخهراسرا اي از مشتمل بربیان شمه
دراین رساله هدف نویسنده جنبهء تربیتی . »سالکین لمراحل ا«  ازاین قبیل است رساله. کارآید طریق رابه

آمده، فلذا  به شمارمی) گوینده کالم(» من قال«ونه ) مضمون کالم(» ماقال«وشخصی بوده وهدف ارائه 
» نجم دایه«به معروف  - الدین رازي شیخ نجم» مرصادالعباد«اگرازخرمن معارف بزرگان سلف مانند کتاب 

  .آمده، وذکري ازنام نویسنده اصلی آن نشده، جاي تعجب نیست هایی دراین رساله جمع خوشه
اللهیه   نعمتسلسله هایی که به دستخط مجذوبعلیشاه تحریرشده، اما استنساخی ازآثارمعاصران واکابر رساله - ج

هایی  ین قبیل رساالت داشتن نسخها ءقصدجناب مجذوب علیشاه درانشا. وبه قصد استفاده شخصی بوده است
« نمونه آن همین رساله . رفته استاللهیه به شمارمی ازنمونه دستورات طریقتی بزرگان سلف سلسله نعمت

  . است» کنزاالسما، 
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 اللهیه که از نسخی بادستخط دیگر بزرگان سلسله نعمت)  اند چنان که مصحح محترم یادکرده(ازاین رساله 
مظفرعلیشاه کرمانی  قلم مرحوم حاج آقا اثر آن را اي دست است، وعده در شاه بودندمعاصران مجذوب علی

  .موجوداست»  احمر رساله کبریت« اند که باعنوان  دانسته
  :آید فلذا سه حالت پیش می 

اي براي خود تهیه دیده  اصل رساله ازجناب مظفرعلیشاه کرمانی باشد ومجذوبعلیشاه باخط خویش نسخه - الف
  .باشند  قرارداده»  ءکنزاالسما« آن را  وعنوان

تعلق » احمر  کبریت«اصل رساله ازجناب مجذوبعلیشاه باشدوتوسط مظفرعلیشاه استنساخ شده وبرآن عنوان -ب
  .گرفته باشد

اي باعنوانی مستقل براي  اصل رساله به نویسنده دیگري تعلق داشته باشدوهریک ازاین دوبزرگوارنسخه - ج
  . ندخودتهیه دیده باش

  .براي روشن ساختن این امرباید بررسی خودرا به عصراین بزرگان به عقب ببریم
  ایران هند به اللهیه از چگونگی انتقال سلسله نعمت

آنان   شدن پس ازسیطره صوفیان صفوي برسراسرایران وانغمارتدریجی آنان درامورراجع به سلطنت ودور
لب حکومتی کلمه فقروعنوان طریقت درایران دچار اندراس ازاصول طریقتی وسرگرمی روزافزون آنان به مطا

تاآن که دراواخر دوران کریمخان  .زه امورازهم فروپاشیداشد، وباضعف مفرط قدرت مرکزي سرانجام شیر
ه اعتباریافت ودردبستان طریقت بزرگانی تربیت شدند که اززمره آنان رزندعرفان وتوجه به معنویات دوبا

  .علیشاه نام بردتوان ازجناب مجذوب می
  :اماسیرتحوالت امورکه به بازگشایی مکتب فقرمحمدي درایران منجرشد به طورکوتاه به قرارزیراست

« ازدوران         - که مشایخ طریقت دردوران غیبت امام منتظرند -اللهیه محل استقراراقطاب سلسلهء نعمت
ان انتقال یافت وتاپایان سلطنت باطنی شاه علیرضا دکنی به هندوست» اهللا ولی   شاه نعمت« فرزند » الدین  شاه برهان

  .درآن دیاربرقراربود
دکن  ورزید، وازشهرحیدرآباد اللهیه اهتمام می سال به زمامداري سلسله نعمت شاه علیرضاي دکنی شصت

لقب تاآن که یکی ازمشایخ خویش به نام میرسیدعبدالحمید دکنی م. نمود درهندوستان امورفقرا راسرپرستی می
معصومعلیشاه دراواخردولت . به معصوم علیشاه رابراي برافروختن دوباره مشعل عرفان به ایران گسیل داشت

گزید وي درهمان  جري قمري همراه باخانواده خویش به شیرازآمده ودرآنجا سکناه 1190کریمخان زند درسال
فرزندش جناب محمدعلی را  و ابتداي کارحاج آقامالعبدالحسین ابن مالمحمدعلی طبسی امام جمعه طبس

تحت تربیت خاص ولویه گرفت  به شرف فقرمشرف نموده و ربوده ومجذوب خویش ساخته وهردو را
پدرراملقب به لقب  آنگاه. کمال استعدادیه خویش ارتقاء بخشیده ارشادشان کرد ودراندك مدتی آنان رابه

مشایخی که خود تربیت کرده بود  حضورکبارپس ازآن در. فیض علیشاه کرد وفرزندش را نورعلیشاه لقب داد
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جنابش به . نورعلیشاه رابه مقام خالفت الخلفایی معین ساخت، تادرزمان رحلتش زمین ازحجت خدا خالی نماند
دکه برخالف دنیاداران دین وسبب معاندت حاسدان درایران اذیت وآزار فراوان کشید وعلت این امرنیزآن ب

نمود، ونظرگاه حقیقی انبیاء  ه نوینی ازارتباط انسان باخداوند منان مطرح میفروش ومتشرعین دروغین، دیدگا
روشن کردن چراغ هدایت درظلمات غفلت به جهت تحول  که عبارت از - ربانی واولیاء حقانی را درباب تشریع

 کرد، ودرنتیجه جمع گوشزدمی به مستمعان خویش- جوهرباطنی مستعدان واتصال آنان به رشته والیت است
ب ساخته، وخلق فراوانی رابه دعوت هدایت جذب نموده بود، واین امربرقشریون ذرابه جانب خویش منجکثیري

پنهان قصدقتل ایشان کردند ودرکرمانشاهان جنابشان را دررودخانه  آمد، فلذا در روحانی نما گوارا نمی
شاه پس ازشهادت  اماجناب نورعلی .ساختند، تامگربه خیال خودنورخدواندراخاموش سازند شهید سومغروقاً  قره

سلسله در ایران گردید، ومشایخ بسیاري را تحت توجه خویش پرورش داده به  دار امورمعصومعلیشاه عهده
انفاس دست پروردگان خود سعی دررونق بخشیدن به صفاوروشنی  اطراف واکناف ایران گسیل داشت وبه مدد

  .اللهی نمود چراغ طریقت نعمت
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هجري درشهرموصل چشم ازجهان بسته ودرقرب جوار فیض  1212جناب نورعلیشاه درسال باالخره 

پس ازرحلت ایشان، یکی ازمشایخ بزرگوار ایشان به نام مرحوم جناب حسینعلیشاه . آثارحضرت یونس بیاسود
به دارشد، وچندي بعدازطرف شاه علیرضاي دکنی نیزاللهیه رادرایران عهده اصفهانی زعامت سلسله نعمت

  .خالفت عظما تعیین گردید ودرنتیجه کلیه امورسلسله درایران وهندوستان وسایر بالدجهان به ایشان واگذارشد
وجمعی «هجري به کربالعزیمت کرده وهمانجا مسکن گزید  1233حضرت حسینعلیشاه درسال 

درگاه سبحانی الواصلین مقرب  العارفین وزین علیه راحاضرگردانید ودرحضورایشان قطب ازعظماي سلسله
مجذوب علیشاه همدانی قدس سره را خلیفه الخلفاء ساخت ودرشب چهارشنبه یازدهم محرم الحرام دراول سنه 

وچهار هجري درحین خواندن قنوت نماز مغرب داعی حق رااجابت فرموده به مقام صدق  هزار ودویست وسی
  11- حدایق السیاحه» . مدفون گردید …النجف  عندملیک مقتدر منزل گزید ودرخارج باب

بدین ترتیب حضرت مجذوبعلیشاه که به فرمان حضرت نورعلیشاه اجازه ارشاد واذن دستگیري یافته، و 
دار سرپرستی  اللهیه عهده سپس درعصرحسین علیشاه درمقام خویش تنفیذ شده بود، به عنوان قطب طریقت نعمت

  .اموراین سلسله علیه گردید
اللهیه  واسطه انتقال سلسله نعمت» علیشاه سیدمعصوم«گرددجناب میچنان که ازاین مقدمه استنباط 

ایران رخت بربسته وکسی به دستوران  ازهندوستان به ایران گردید، وپیش ازایشان این طریقه به طورکلی از
دستورات تربیتی جاري دراین سلسله مشتمل برمطالب . اللهی وقوفی نداشت  طریقتی و روش ومشی تربیتی نعمت

 بدین ترتیب پس ازآن که سید. اي کامل اشتمال داشت ی، خفی وجلی بود وبرمجموعهنبی وقالبی، لسانی وجناقل
المشایخ خود تعیین فرمود اسرارطریقت وسلوك رابه  معصومعلیشاه جناب نورعلیشاه رابه عنوان نایب مناب وشیخ

  اه جناب نورعلیش. ایشان آموزش داده، وایشان رامجازدرامر ارشاد فرمود
به تربیت مشایخ بسیاري همت ورزید وآنان رابه کمال مرتبه استعدایشان ارتقاء داده مجاز درارشادشان نمود 

  .واسرارطریقت وسلوك راچنان که تعلیم گرفته بود به آنان تعلیم وآموزش داد
ذا براي فل. وبرخی قابل کتابت) ماننداذکار قلبیه(برخی ازاین تعالیم شفاهی وغیرقابل کتابت بودند 

اي ازآداب  رسد اگرایشان مجموعه سهولت امروممانعت ازفراموشی واحتراز ازتشتت اقوال معقول به نظرمی
اند، آن نسخه جامعه را  اللهی راتهیه وترتیب فرموده، وهرگاه که به کسی اجازه ارشاد اعطا فرموده نعمتطریقت 

برخی . اي تهیه نماید از روي آن براي خود نمونه اکه به صورت رمز تهیه شده دراختیار وي قرار داده باشند ت
  :ذوبین حضرت نورعلیشاه به این قرارندأازمشایخ وم

جناب مجذوبعلیشاه، آخوندمالعبدالصمدهمدانی، جناب رونق علی شاه، جناب مظفرعلی شاه، جناب 
اه هروي، جناب رضاعلی شاه هروي، جناب مظهرعلی شاه تونی، جناب نظرعلی شاه نائینی، جناب عین علی ش

  . صدق علیشاه کرمانی
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اللهیه حداقل سه نمونه باسه  الزم است که ازروي نسخه آداب طریقت نعمت اگراین حدس صحیح باشد
و تصادفاً . دونسخه بادستخط دوتن ازمشایخ ایشان یکی به دستخط شخص نورعلیشاه، و: دستخط دراختیارماباشد

  . چنین نیزهست
 مجذوبعلیشاه همدانی هر» کنزاالسماء « مظفرعلی شاه کرمانی ورساله » احمر کبریت« ازآنجا که رساله 

اللهی است،  دوداراي یک محتوا ویک مضمون ویک انشاء واحداست وآن نیزعبارت ازآداب طریقت نعمت
زاده طبع خوداین دوبزرگ شمرد توان نمی وطریقت  چراکه این دوبزرگوارتربیت شده یک مکتب .آن راصرفاً

 ها رادراین مکتب دریافت کرده واین جزوه درسی را اند، و این آموزش اللهی بوده ه نام طریقت نعمتکهنسال ب
اکنون یا باید پذیرفت که این جزوه . اند اخذ وکتابت نموده) کتبی ی یاهبه صورت شفا(بزرگان این مکتب  از

یشه کهنتري دارد، ووقتی دمعصوم علیشاه نگارش یافته، ویاریهاي س توسط نورعلیشاه وبرمبناي آموزش
اختیارایشان قرارگرفته  اي ازاصل این رساله توسط شاه علیرضاي دکنی در معصومعلیشاه عازم ایران شده نسخه

  . است
 این سبک و شاه علیرضاي دکنی یابزرگان پیشین، با علیشاه، یا اي بادستخط معصوم ازآنجا که چنین نسخه

که این بزرگوار این نسخه  آن منسوب به نورعلیشاه است، باید احتمال داد قدیمیترین نمونه ندارد، و انشاء وجود
  .شاه، یایکی ازشاگردان مستقیم ایشان تنظیم فرموده باشد علی هاي شفاهی معصوم را برمبناي آموزش

کند سبک نوشتاراست که رمزي وبسیار پیچیده ومعماگونه است، واگر  آنچه این احتمال راتقویت می
پیش ازاین کسانی به چاپ این جزوه مبادرت ورزیده، اما درمیان . ح رمزباشد قابل استفاده نیستفاقدنسخه شر

  231.شرح مطالب آن توقف کرده بودند
 که به نظم و یدرآثار مختلف رمزي دورازسبک مرحوم نورعلیشاه نیست و این نحوه نگارش معماگونه و

شخص این همه آنچه صحت انتساب این نسخه را به  با ماا. داریم این روش سروکار به نثرازایشان بجامانده با
 یاقریب به زمان ایشان و اللهیه که معاصر مشایخ سلسله نعمت آن است که بزرگان و نماید نورعلیشاه تضعیف می

  .اند ایشان یادي نکرده شمارآثار این جزوه در اند از بوده
اثرخامه مرحوم  نورعلیشاه، مسلماًمعذلک، صرف نظرازامکان یاعدم امکان تعلق این رساله به 

جانشین معنوي  مستقیم و گفتگوي شاگردبی علت قطعی این امرنوشته روشن و. مجذوبعلیشاه نیست
  .باشد می -العابدین شیروانی مستعلیشاه یعنی حاج آقامیرزا زین - مجذوبعلیشاه

  السیاحه نظري به ریاض
                                                        

به سعی دکتر /  45شماره / از انتشارات خانقاه نعمت اللهی » ت احمر وبحر االسرار ازمظفر علیشاه کرمانیکبری« رجوع شود به  -1
چرا که وقوف به رموز اسرار آن موکول به آموزش دیدن در مکتب ) س م25ص  12+ 240/  1350تهران / جواد نور بخش 

وتنها با رعایت قواعد تصحیح علمی وادبی نمی توان . ی استطریقت نعمت الهی واخذ فرمان ارشاد ودریافت تعالیم خاص طریقت
د رانتهاي رساله شرح کلمات ثقیله  ،الزم به ذکر است که در چاپ جدید به کوشش آقاي حامد ربانی(به مرموز آن واقف گشت  

  . )ومعما گونه به طور کامل وبا رجوع به نظر بزرگان سلسله نعمت الهیه درج شده است
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شاه به خلیفه ایشان جناب آقاي حاج آقامیرزا اللهیه پس ازرحلت مجذوبعلی زعامت سلسله نعمت امر
طریقت  مجذوب پیر ربوده و مستعلیشاه چنان شیفته و. العابدین شیروانی ملقب به مستعلیشاه احاله گردید زین

» سیدي وسندي وروحی فی جسدي« ازآن بزرگوار باعنوان  وراهنماي حقیقت خویش بود که همیشه وهمه جا
شد، کسی به  حقیقی مجذوبعلیشاه درآئینه آثارمستعلیشاه به روشنی معرفی نمیبرد، وشایداگرچهره  نام می

حضرت مستعلیشاه که دست پرورده مجذوبعلیشاه . یافت حقیقت عظمت مقام معنوي آن واصل باهللا وفوق نمی
هاي  لیفات مرشد خویش وعظمت مقام علمی و عرفانی ایشان اشاره نموده ونمونهأبود درآثار خویش همه جا به ت

ریاض السیاحه، حدایق السیاحه، (اترخویش ـصفحات دف و زینت بخش سطور ل کرده وـنق را آثارآن بزرگوار
اي به انتساب این نوشتاربه مرشد خویش ننموده،  معذلک نه فقط کوچکترین اشاره. ساخته است) بستان السیاحه

 -ی ملقب به مظفرعلیشاه نوشته،کاظم کرمان بلکه برعکس درشرحی که براحوال جناب محمدتقی ابن محمد
  .شمارد اثرطبع وقلم ایشان می» کبریت احمر«آن راباعنوان  - ضمن نقل تمامی مطالب این رساله

ارشاد موکول به  امر جناب مجذوبعلیشاه دریافت داشته و از را خود ارشاد که ایشان اذن آنجا از
 رگاه این رساله ازمجذوبعلیشاه بود، ایشان آن رااین رساله مندرج است، ه در آموزشهایی است که بخشی ازآنها

ایشان درباره . دانستمنسوب به یکی دیگرازمشایخ سلسله نمی نتیجه آن را در و نمود ازمرشدخویش دریافت می
  :اند این رساله چنین نوشته

گ و میان آن دو بزر. موالنا مظفرعلیشاه کرمانی آن حضرت ثانی عارف قیومی جالل الدین رومی است
نیز  شاهمشتاقعلی. الدین امی بودو موالنا ربوده وي شد سچنان که مشهور است که موالنا شم. مناسبت نیزهست

شاه را ربوده، و چنان که موالنا مقطع غزلیات خود را به نام شمس الدین کرده موالنا  امی بود و موالنا مظفر علی
موالنا را وراي بحراالسرار و  …علی شاه کرده  اقشاه نیز مقطع غزلیات خود را به اسم سامی مشت مظفر علی

اي است موسوم به کبریت احمر در روش طاعت  رساله …جمله صانیف مفیده است منتمشتاقیه در اکثر علوم 
 عزیز چون آن رساله مانند اسمش کمیاب و. یه در طریقت نعمت اللهیه به طریق رمزنقلبیه وعبادت لسانیه و جنا

/ چاپ اول/ ریاض السیاحه(» …قدري از بحراالسرار و دیوان مشتاقیه تحریر یافت رساله و است لهذا آن الوجود
  )547،548ص 

که درآن زمان میان » کبریت احمر« اي باشد ازرساله  نسخه» کنزاالسماء « آید که رساله  فلذا مسلم می
بوده، هریک براي » د ماننداسمش کمیاب وعزیزالوجو« گشته، وازآنجا که مشایخ سلسله دست به دست می

مرحوم مستعلیشاه نیزآن رابراي استفاده اهل اصطالح درریاض السیاحه  است، و  نمودهاي تهیه می خودنسخه
  .خویش نقل وثبت فرموده است

مردود  رابه مرحوم مجذوبعلیشاه همدانی باید- باهراسم وعنوان که باشد- بااین ترتیب انتساب این رساله
  .شمرد

  نکته آخر
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بوده است که » مشتاق علیشاه کرمانی « مرید شهیدراه فقروطریقت مرحوم » مظفرعلیشاه کرمانی  «جناب 
این بزرگ مردراه عشق وعرفان مرید و . سواد، اما آراسته نهاد ویگانه اندیش بود خویش وقلندري بیدرویشی بی

  ). 650ص /چاپ اول/ریاض السیاحه( دست پرورده مرحوم فیض علیشاه بود
. واذن ارشاددریافت داشته بودسیدمعصومعلیشاه مشرف به فقرشده ض علیشاه مستقیماً توسطحضرت فی

که عبارت ازتعالیم طریقتی سید معصومعلیشاه است اثر طبع فیض  شاید دورنباشد اگرتحریراصل این رساله را
 مریدفیض - علیشاه تربیت شده توسط مشتاق(ومظفرعلیشاه ) پسراو(علیشاه بشماریم که بعدهاتوسط نورعلیشاه 

  . استقبال سایرمشایخ سلسله قرارگرفته است نسخه برداري شده، وبه تدریج مورد) -علیشاه
علیشاه، بایدبناي فرض رابرگواهی مرحوم  اي ازاین رساله بادستخط فیض بااین حال درفقدان نسخه

  .رآوردکرمانی به شما» مظفرعلیشاه « اثرطبع مرحوم  مستعلیشاه نهاد، واین رساله را
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  رضويمکاشفات 
  شرح مثنوي معنوي

  معرفی، نقدوبررسی ازکورش منصوري
  

  دست گیر وجرم را درگذار    یار وز انبا اي خداي پاك بی
  رفیقايتورارحم آوردآنکه     هاي رقیق ده مارا سخن یاد
  وـو، مهابت هم زتـایمنی ازت    ازتو، اجابت هم زتو دعاهم

  سخنتوسلطان،ايتومصلحی    توکناصالحشگرخطاکردیم
  کنیخون بودنیلشجويچهگر    کیمیا داري که تبدیلش کنی

  اکسیرهازاسرارتست اینچنینو     میناگریهاکارتست چنیناین
معنوي این اثرسترگ وجاودانی ازدم ایزدي حضرت موالنا جالل الدین به راستی اززمانی که مثنوي

-ربانی حضرت ضیاء الحق حسام الدین چلپی ءشده وبه خامه سروده -عظم اهللا ذکره -الرومیالبلخی محمد
پرمایه  به امروزشروح، حواشی، تفاسیر، تعابیروامثال وحکم ازاین اثر نگاشته گردیده، تا -اهللا سره العزیز قدس

وباشکوه به دست پیشینیان وامروزیان گزارش شده که جاي بسی سپاس وقدردانی است، واین خودنمایانگرآن 
اي  گوشه هرگاه به هر. ها قراردارد ثنوي شریف سواي هرکتاب دیگري درباالترین جایگاهاست که م

واال نظرودقت شود، بی کران اقیانوسی ازعجایب وغرایب معانی وسحرهاي  هاي این کتاب ارجمند و ازگوشه
، وازآنجابه نیایش که ازدیدگاه فلسفی وکالمی تارازهاي ناب عرفانی ونیازو آنگاه .گرددمی حالل مشاهده

وشکوه وجالل مردان اهل ایقان، تاسادگی وبی پیرایگی عاشقان جان برکف، واهم  –ع  -سیرت نیک پیامبران
فراخورلیاقت ووسع بشري  رود، هرکس به قدراستعداد و ازنامه محبوب قرآن مجیدسخن می واخص جمیع آنها

  :گیردخودبهره می
: طریقت؛ عارف ازتقرب وتوصل آن: کام باطنیه آنشریعت؛ سالک ازاح: مسلمان ازقالب ظاهریه آن

آن؛ عاشق ازسراسرسوز هاي دقیق علمی ازنکته شمندنپایان آن؛ دابیو هاي ژرف حقیقت؛ فلسفی ازنگرش
. وشوریدگی وپاکبازي آن؛ ادیب وسخن شناس ازدقایق ادبی وصناعات آن؛ عامی ازکالم ساده وبی ریاي آن

که بزرگ خداي توانایش به قلم » لحافظون نانحن نزلناالذکروانالها«واین جاي بسی شگفت نیست، که 
  .آوردوخود نگهبان است

 شمار نوشته وگزارش شده است، اراست ومقاالت بییبه هرروي درباره این کتاب مستطاب سخن بس
  :شروح کهن
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-835توفی م -لیف شهیدکمال الدین حسین بن حسن خوارزمیأت» جواهراالسراروزواهراالنوار«شرح ناتمام  -1
محمدجواد شریعت ازاین سه ره، ق که سه دفترراگزارش کرده است ومحقق بزرگوارجناب آقاي دکت

  .اند دفتریک دفترهمراه بامقدمه آن راتصحیح کرده
  .ابیات مشکل پنج دفترراشرح وگزارش کرده است. ازخواجه محمدایوب» اسرارالغیوب «   - 2
 گزارش کرده و که هر شش دفتررا» بحرالعلوم « وربه شرح مثنوي عبدالعلی محمدبن نظام الدین مشه  - 3

عربی مطابقت داده، که به هیچ عنوان بامذاق موالناسازگاري ندارد، الدین بنافکارموالناراباعقاید محیی
  .وبدین سبب نیزازمقاصد وي به دورافتاده است

مذاق حکما  با وي رالف، مثنؤکه م) ق-ه1290متوفی (شرح مثنوي حکیم شریف حاج مالهادي سبزواري   - 4
  .طبیق نموده استت

  
  :شروح امروزین

  .شرح مثنوي شریف مرحوم فروزانفرکه تنها بخشی ازدفتراول گزارش شده  - 1
  .شرح مثنوي شریف دکترجعفرشهیدي که به سبک وسیاق ودنباله بقیه شرح فروزانفرگزارش شده  - 2
  شرح مثنوي استادوعالمه محمدتقی جعفري  - 3
  )تصحیح وترجمه دکترتوفیق سبحانی ( ولپیناريشرح مثنوي عبدالباقی گ  - 4

هرکدام به  -وآنها که یادنشده وبه دوره عثمانی تعلق دارد -بایداذعان داشت که تمامی شروح یادشده
  .مقتضاي حال وکالم، درجایگاه خودارزشمند وگرانمایه بوده وهست

وسوم ویکی ازشروح کهن م» مکاشفات رضوي « شرحی که اکنون به نقدوبررسی آن پرداخته میشود به
 -روان کوتاه و» محمدرضاالهوري« باشد که بسیارپرمایه ودرخوراست وبه دست عالم عارف شبه قاره هندمی

گزارش شده، وابیات مشکل هرشش دفتربه دقت موردبررسی قرارگرفته، وامیداست مولوي شناسان ومثنوي 
  .گشایش راه سالکان حق را و مشکالت باشد کلید پژوهان را

  ات خدا هیچیم، هیچـبی عنای    این همه گفتیم لیک اندربسیج
  گرملک باشد سیاهستش ورق    بی عنایات حق وخاصان حق

  ود رواـادهیچ کس نبـاتویـب    رواتوحاجتفضلاي خدا،اي
  اي عیب ماپوشیدهبسن تابدی    اي ارشاد تو بخشیده این قدر

  خویشايدریاه گردان بهمتصل    بخشیدي زپیشدانش کهقطره
  وارهانش ازهوا و زخاك تن    قطره علم است اندرجان من

  
  :لفؤدرباره م

درقرن دهم هجري قمري درشهر  - رحمت اهللا علیه - شارح بزرگوارمثنوي مولوي محمدرضا الهوري
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تنها همین اندازه دانسته شده که . ازوي اطالع وگزارش دقیقی دردست نیست. الهورچشم به جهان گشود
راند که درجوانی به خدمت وبه عنوان مقدمه ازآن سخن می) مکاشفات رضوي(وي معنوي خوددرآغاز مثن

ازسویی . آید که ازبزرگان درگاه پادشاهی وازعلماء زمان خویش بودهپرداخته، ونیک برمیدیوانی وسلطانی می
  . افسوس ودریغ خورده که عمرعزیز وشریف خودرا دراین راه دنیوي وفانی صرف کرده است

 روي، چون فرصت گوشه نشینی وخلوت وفراغت خاطردست داده، واز پیش آرزوي همنشینی وبهر
یحب ان اهللا « :پرورانده، همت رابه مقتضايرا درسرمی) مثنوي معنوي(این دلرباي سراسرناز  همدمی با
ترمثنوي ودقایق ابیات شش دفت کمربسته وباعشقی تمام وشوري تام به حل مشکالت ورفع نکا» ممالمعالی اله

ید باشد، دست ارادت ؤوتوانفرسا موفق وم وازآن روي که دراین راه سخت پرپیچ وخم. معنوي پرداخته است
شرح « : گویدخودمی. داده است –ع  - به جان زالل ودامن پاك ثامن االئمه حضرت امام علی بن موسی الرضا

  .»ي موسوم گردانیدم به مکاشفات رضو -ع -مثنوي مولوي رابه تبرك وتیمن حضرت امام رضا
حکایت زنی که فرزندش  دفترسوم در در دسترس نیست، اما خانواده وي اطالع چندانی در ءدرباره

  :گویدزیست می نمی
رسید که این سرگشته بادیه حیرت را  شرح مثنوي به این مقام را قضا. زیستزنی که فرزندش نمی«

رتحال اوحال آن چنان متغیرگردید که عقل وهوش آواره، وازا. درگذشت - فرزند دیگر نبود که غیرازاو - پسري
  » …شکیب پاره شد  )و(جامه صبر 

می جانکاه واندوهی بیکران که به شارح روي آورده، ابیات با غششم، با ازاینجا به بعد تاپایان دفتر
  .است کامالً آشکار و کم دقتی شرح شده که دقیقاً حوصلگی و بی
  

  :سیاق مولف سبک و
ا وآگاه محمدرضا الهوري براي شرح وگزارش ابیات مثنوي چندوجه رامدنظر قرارداده که لف دانؤم

  :شودچکیده وکوتاه به آن پرداخته می
جاها پیش  بیشتر داده، آن است که در توجه وعنایت قرار اي راکه درشرح ابیات مورد شارح اولین نکته - الف

اي  نمونه. فرمایدومقصد وهدف حضرت موالنا رابیان می کندازشرح، نقدي کوتاه ازداستان موردنظر بازگومی
  :آورده شد

  »ترجیح نهادن شیرجهدرابرتوکل وتسلیم « 
جهدوکسب معنوي است، به جانب شیرتا مشعر باشد براین مدعا که . جهد وتوکل چه مناسب افتاده

 و یرنخجیران آن که، امرشیرمردان ازراه کمال قدرت وقوت، درراه دین کمربه اجتهاد ببندند؛ وتوکل به سا
  .»اندیشه  گویا تنبیه است برآن که درکارمجاهده، شیر بیشه باش نه شغال. فرمایند رادراین امرکار ضعف

 چون بیشتر -نماید وبه هیچ عنوان ابیات راشرح می پس ازآن، به فراخورذوق وشوق حضرت موالنا
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  .کنددخیل نمی را» ن عربیبا« عقاید و افکار - شارحان
نشانمندشده، آورده وبه یکایک نکات ) سخن اوست(= » قوله«  ءکه بانشانه گاه شارح کل یک بیت را -ب

یکدست  وپرداخته وپس ازآن، بیت را روان  -…ازجهت قرآن وحدیث ، لغت، اصطالح، تاریخ، و -ودقایق آن
  .کند شرح می نهایت ایجاز اوقات در بیشتر و

  »اچه باشد ذات آن روح االمینت    نام احمدچون حصاري شدحصین: قوله« 
  .عبارت است ازجوهرمدبربدن یاچیزي که درحکم بدن باشد» روح«

پس مجموع امت به . چنانچه قرآن راحق تعالی روح خواند، وجهش این که تدبیرامت بدان حاصل است
 -د خیانت باشدکه آن خطا مانن - وتدبیرجوهرروح، چون مقارن خطا. منزله بدن باشد، وقرآن به بمثابه روح مدبر

واگرتدبیرآن جوهربه اموري که مافوق قدرت بشري . گرددموسوم می» روح االمین « نباشد، درکارخانه الهی به 
او درعالم اشخاص براین وجوه  وشخص کامل که تدبیر. اسم یابد» روح القدس « و » روح اهللا « است تعلق شود، 

ازاین جهت . وروح القدس و روح االمین؛ اگرچه بشراستبدن عنصري ملقب شود به روح اهللا  باشد، باوجود
نیز به همین اعتبار  - ع -جبرئیل روح االمین گفت و -صلی اهللا علیه وآله وسلم -مولوي، حضرت رسالت پناه را

  :یا. »هم همچنین -ع - روح القدس وروح االمین است وحضرت عیسی
  دیدن است ق آنـوکه الیـومگـت  دل که اوبسته غم وخندیدنست: قوله«

  .»ازغم وخنده، قبض وبسط مراد است
  :اشارات قرآنی
  افکن نخست رهمی خواهی عصاـگ  نیست آن فرمان گفتندش که  زآنکه: قوله« 

  .است» قالوا یاموسی اما ان تلقی وامانکون نحن الملقین«مضمون آیه 
  :اشاره به حدیث

  نداد اـه کان به دریاها وگردون    دل رایکی گوهرفتاد ءقطره: قوله«
الیسعنی ارضی والسمائی ولکن یسعنی قلب « : گوهر، کنایه ازقابلیت اوست مرعلم معرفت را که حدیث

  .»دهد ، ازآن خبرمی»منؤمعبدال
  :کل بیت رااراده کرده است» الخ « نشانه  با آورده و گاه شارح یک مصرع را - ج

  راخوار وخاکی داشتن نخویشت    نافراشت ت تعظیم خداسچی: قوله« 
  .»عنی تعظیم وبزرگی خدابجاآوردن، خودرا خوارداشتن است ی

  :گاه یک مصرع آمده وهمین اراده شده است
  .پیش چون من شیر بی مثل وندید  )دیدخویش بودکه سگ چه خود گرگ،( :له     قو«

  .»بی ندید ،یعنی بی نظیر:گویند   ندید ،به معنی بی نظیر،چنانچه
  )دخجلـان بـگردید ازگمـانـت(  دل یدسبحان پس نگهدارپیش :قوله « 
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 یعنی، ذات مقدس و. اراده اسم مفعول و قبیل اطالق مصدر تنزیه، ذات حق خواسته؛ از اعتبار سبحان به از
  .»منزه

- بایدیادآورشد که شارح بزرگواردربرخی ابیات دقت خاصی مبذول داشته که دردیگرشارحان کمتر می

که انشاءاهللا تعالی خواهدآمد، به چندوجه بیت راشرح کرده، که یکی  توان سراغ گرفت؛ براي مثال دربیتی
  :گیرد ازوجوه آن کامالً نادراست، وازهوش سرشاروي سرچشمه می

  دیرشدزیست، روزش رو بیوانکه    جزماهی زآبش سیرشدهرکه: قوله« 
ربط، باهم واین سه بیت به حسب . مرجع ضمیرشین لفظ پاك است که مراد ازآن عشق یاغم عشق است

پایان، هرعاشقی فرمایند که عشق بحري است بی واشاره می. دست به گریبان آمده وصفت همان پاك، بیان کنند
بنابرقاعده . لب تشنه بمیرد وروزش دیرشد؛ یعنی، به غم واندوه گذشت که ماهی این دریاست، لب تشنه بزید و

. شود ومعنی بیت قسم دیگر هم بیان می. سرآیدگذرد وایام غم دیربه ب هنگام شادي زود: مشهورکه گویند
  :فرمایندچنانچه حضرت مولوي درجاي دیگرمی. وماهی پیوسته درآب است، وازدریافت حقیقت آب درحجاب

  -جو آب،-می زندبرگوش وچشمش    ماهی اندرآب جو، وآب جو
رغافل هرکه غی وحاصل معنی آن که. خبراستقرب حق بی شخص غافل که از از پس ماهی کنایت باشد

یعنی هر کاملی که  - بی مروت راگویند» بی رو «  -رو زیست وآن که بی .به قدرآگاهی داشت به کام دل رسید
مروت بانفس نکرد، محکوم اونگردید، به پیروي زندگانی کرد، روزش دیرپائید، یعنی عمرباقی وحیات جاوید 

  ».یافت
یق ابیات، نظري صائب وموشکافانه داشته وبه درپایان باید یادآورشدکه شارح به تمامی نکات ودقا

، چه ) قدسی،نبوي(حدیثییابه )اقتباس،حل،درج(ردااي شریف اشارت د آیه آنجاکه بیتی بهاست؛ چهآنهاپرداخته
وي آن رابه ظرافت شکافته و شناسانده است، همه وهمه دست به دست  آنجاکه اصطالحی عرفانی مطرح شده و

خداي تعالی وي رامشمول رحمت واسعه خویش . پرمایه برصفحه تاریخ نقش شودهم داده تاشرحی جاندار و
  .قراردهد

  ها هـامـود درنـادل بـالم وعـع    هااندرخامهنیستوصورتوصف
  وپسدرمکان وپیشی نیابکش    ه معنی است بسـهمعالم وعادل

  لک خورشیدجانـمی نگنجد درف    وي المکانـن زسـزند برتمی
  ی چاپیدرباره نسخه خط

 نسخه خطی ازپاکستان، محفوظ درکتابخانه گنج از براي تصحیح ومقابله مکاشفات رضوي، درآغاز
اندازه مشوش، آشفته ونیزپرازغلط بود، مصحح رابرآن داشت  استفاده شده، وازآن جایی که این نسخه بی -بخش

بدست آمدوبدین ترتیب  اي بسیارخوانا، درست وشفاف اي دیگررجوع کندکه بحمداهللا نسخه که به نسخه
  .کارتنسیخ وتصحیح مجدداً آغازشد وبی کم وکاست وافتادگی نسخه به پایان رسید

  ومحمدرضاالهوري –اثناعشریه  –مذهب تشیع 
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  :اعتقادشارح به مذهب تشیع صراحتاً عنوان نشده، اماازخالل اثراوپیداست
داند که کسی جز امام  یمن ومتبرك میرساند و وي رامت درمقدمه، شارح به کسی دست ارادت وارشاد می  - 1

دیگراین که به نام نامی آن حضرت، شرح خودرا موسوم به . نیست - ع-رضا هشتم شیعیان، حضرت امام
  .گرداند مکاشفات رضوي می

که چون هرکسی  -کرم اهللا وجهه -مرعلی را - صلی اهللا علیه وآله وسلم-درداستان وصیت کردن رسول  - 2
  .آورد میالخ، آنگاه این بیت را …

  »232شیرحقی پهلوان پردلی     گفت پیغمبرعلی راکاي علی: قوله« 
پذیرد وبه جاي قول وراي خودآن رامتمسک  می - ع-شارح شرح وقول خوارزمی رادرباره حضرت علی

  :قرارمیدهد
علم عالم ا) ع(منین علیمؤامیرال« : نویسدحاصلش آن است کهخواجه حسین خوارزمی آنچه دراین مقام می« 

اوراوصیت کردوخبرداد ازآنچه بعدغروب آفتاب نبوت براو ) ص(رسول خدا . آدم استولیا وبنیاتداي ومق
واردشود ازمصایب؛ تاتحمل بیشترکند، وطریق مصابرت اختیارنماید، وشجاعت ودلیري را کارنفرماید، ودرسایه 

سرآنجناب،  که عقل و زیراباشد؛  درآید وتابع عقل وسرخود - باشد) ص(اهللاکه ظل تربیت رسول -نخل امید
  »…است ) ص(ازراه نتواندبرد، نیزمحمدمصطفی هیچ ناقلی اورااست؛ وعاقلی که)ص(حضرت محمديذات

  :راندسخن می –ع  –ازامام دوازدهم  …درداستان برخاستن مخالفت وعداوت ازمیان نصاري،
  دويدرنیایدبرنخیزد این      تاسلیمان لسین معنوي    :قوله« 

  ».اد، ظهورصاحب االمرباشدیحتمل که مر
آیند بهره برده که امهات مراجع تشیع به حساب می -شارح دربیت زیر، ازیکی ازچهارکتب اهل تشیع

  :تواند دلیلی برشیعی بودن وي باشد است که این خودنیزمی
: درکافی مذکوراست که) گرچه شوقی بودجانشان رابسی(درصحابه کم کسی حافظ بدي : قوله« 

  »لیفه سال حفظ کرده دوسوره بقره رادر - رضی اهللا عنه -حضرت عمر
  بعنوان امام وسیدالمتقین یادکرده)ع ( دربیتی دیگرازحضرت زین العابدین

  )که دروبینی صفات ذوالجالل (     آن منی وهستیت باشدحالل: قوله« 
کبریاي الهی  تکبرمرا حضرت فرمود که. رامتکبرگفتند)  ع(العابدیناشقیا حضرت سیدالمتقین، امام زین: یعنی

  )من(تکبر بینید، کبریاي اوست نهآنچه دراین می. فرمود براو
  خبرات دلمان بیـارتهـاش از      اندرخیروشر تو اي مشیر ما

  شدکه درشب آفتابم دیده تا    شدهابگزیده ازچشم منچشم
  بر فی اتمامهـال الـکم س ـپ    بهی ايمعروف توبودآنلطف

                                                        
  لیک بر شیري مفرما اعتمید                          پس درآ در سایه نخل امید           - 232



  

141 
 

  مدهدیده رادوريقربتجان    مدهروزمهجوري  یارشب را
  که بودبعدالوصالبعدي خاصه    است بادردونکالبعدتومرگی

  اش سبزهء بالیده آب زن بر    اش نادیدهدیدستت، مکنآنکه
  تومکن هم الابالی درخلش    کردم الابالی در روشـمن ن
   اماندهخودمانلطفجذبتوبه    خداي رازدانهااي کششزین

  درماندگان راواخريرشایدا    ريـي مشتغالبی برجاذبان ا
  

  روش کار وپرداختن آن
 دیگر لف، چونؤقدمت زبانی اهمیت چندانی نداشت، وسبک کالمی م ازآنجایی که متن ازلحاظ

کلمه متن پرداخته نشدوتنهادرجایی که نیازبود به  قالبی وهمانندبود، به مقابله کلمه به-شبه قاره هند شارحان
به . ومانند آن) اي جمله یاکلمه(افتادگیها، افزونیها، ناخوانیها : رجوع شد؛ مثل)پاکستانبخش  گنج(نسخهء دوم 

  :هرروي، کاري که برروي این متن شریف انجام گرفته، به قرارزیراست
  .مقابله شده است - قونیه ءنسخه -کل ابیاتی راکه شارح برگزیده وآورده، بااصح واحسن نسخ مثنوي معنوي - 1
، براي روانی و آورده رنسخه قونیه نیامده ومعموالً شارح آن را به صورت یک مصرعدرجایی که بیت د  - 2

  .گردد رجوع شده تابیت با مثنوي جعفري یارمضانی کامل» ازدریابه دریا « روشنی شرح، به 
   .گسیخته وگسسته نباشد آورده شده تا بیت ازهم) ] [= (تمامی مصرع هایی که درمتن نیامده، دردوقالب   - 3
  .که نشانمند شده است) « » =(ه ابیات یامصرع هایی که به آیات الهی اشارت دارد، دردوگیومه کلی  - 4
یعنی، اي، حاصل کالم : (براي آماده سازي متن هرجایی که بیت، اصطالح، لغت، یاتکیه کلماتی چون  - 5

رجسته ودرعین آمده، بافونت سیاه نشانمندگردیده تامتن خوانا، روشن، ب)فرمایدکهگویدکه، میآنکه، می
سخن  ایتالیک شده، به آن دلیل است که شارح قول و) …یعنی، اي، ( :هرجا کلماتی مانند. باشد حال زیبا

  .مستقیم شارح دیگري درآورده؛ مثل قول خواجه حسین خوارزمی
  .تمامی مراجع بدون استثناء ایتالیک وازاستاندارد کتاب تبعیت شده است  - 6
وچندبیت دیگررا نیز به پیوست وتبع آن شرح وگزارش کرده که آن ابیات گاه شارح بیتی راآورده است   - 7

  .درمتن نیامده ودرپایین صفحه ازآن یادشده است
نمایانده  - درآغاز وپایان آن - کایک آیات شریف، احادیث ونقل قولهاي مستقیم وکالم بزرگان با گیومهی  - 8

  .باشد شده، تاازبقیه عبارات، مشخص وممتاز
انگاري و بیسوادي ازسهل بسیار استفاده شده؛ چراکه کاتب یاسهوالقلم داشته یا) ] [-( بدرمتن ازدو قال  - 9

البته جداي ازسبک شارح که افعال را بیقرینه حذف . وي متن مغشوش بوده که این خودکامالً مشهوداست
  .کرده
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 –ربه عربی بوده اگ –، سخن بزرگان ادب و عرفان ایران )  نبوي قدسی،( مام آیات شریف، احادیثت - 10
  .ترجمه شده، ومراجع آن حتی االمکان باجلدوصفحه یادشده است

  .گرفته شده است درترجمه آیات شریف، ازترجمه قرآن محقق بزرگوارآقاي عبدالمحمد آیتی بهره- 11
سخت نباشد،  است، تابراي خوانندگان گرامی دشواروالخط متن به صورت امروز ویراسته وپیراسته شدهرسم- 12

  .وبرلذت وخوشی ایشان بیفزاید
؛ نسخه نیکلسون )ق(ازکلید ورمزبراي کوتاه شدن کلمات یااسم، به جزدرچندجا استفاده نشده؛ نسخه قونیه  - 13

  )ن(
آیات، حدیث، کتابنامه، نام نامه، ( :درپایان کتاب، فهرس به دقت وصحت آماده، بسامان والفبایی شده است- 14

  ) …جاي نامه، و
  ٭٭٭

، و شوري سرشار، کتاب مستطاب »اوتیتم من العلم االقلیال « : ي، امیداست بااندك دانش به حکمبه هررو
ازتمامی دانشمندان گرامی . طبع سالکان حقیقت قرارگیردمقبول نظرصاحبنظران، مثنوي دوستان ومطبوع
به  -چنین نیزهست که بی گمان این -لغزش وخطایی رفته است واستادان نامی درخواست آن است که اگرفقیررا

  .، به بزرگواري خویش ببخشایند و بربنده به راهنمایی خویش ببخشند»االنسان مشتق من النسیان « حکم 
  ٭٭٭

  راخودسزاست-خفیلطف- تولطف    حدکارماستبخشش نهاین! یارب
  درـا مـم ءردهـردار وپـب رده راـپ    ـرارا بخـا، مـدست م گیرازـدست

  دـا رسیـوان مـا استخـاردش تـک    فس پلیدن نـای از ا راـرمـازخـب
  تخت؟ کی گشاید اي شه بی تاج و    ما بیچارگان این بند سخت ازچو

  ز که فضل توگشود؟ـواند جـکه ت    ودود اي  این چنین قفل گران را
  ما به ما نزدیکتر ویی ازـون تـچ    وگردانیم سرـسوي ت ودـزخ اـم

  رست؟گلستان ازچهندرگلخگرنه    هم بخشش وتعلیم تست این دعا
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  گذري کوتاه درتراژدیهاي چهارگانه شکسپیر
  )هملت -1( 

  دکترمنوچهرمنوچهري
  رمزآزادي درحلقه هرزنجیري است

  درقفل هم امیدي است
  قفل یعنی که کلید هم هست

  قفل یعنی که کلید
  نصرت  رحمانی

ازهمه  بیش او آثار. اندهشکسپیررابه اعتباري بزرگترین سخن سراي همه قرون واعصاردانست ویلیام
همه آثاراوچهارتراژدي  درمیان .اندقرارگرفته وموردنقدوبررسی اجرادرآمدهدیگرهمگنان درسراسرجهان به

تراژدي  دراین چهار. باشندعمق ادبی وظرافت معانی ازبقیه متمایزوبرترمی لیر، ومکبث به لحاظشاه اتللو، هملت،
. رساند وبه همین ترتیب زیبایی ادبی رابه اوج خودمی زندانسان می شکسپیردست به کاوشگري دراعماق روح

زیبایی مطلق، غایب  زیرا منشاء زیبایی ازجهانی دیگراست و. درقالب تراژدي قابل بیان است تنها گوییازیبایی
  .مطلق نیزهست

ان درگرفتن خیراسرارآمیزقهرمان داستأوت وبویژه تردید» هملت«الذکر، نمایشنامه ازچهارتراژدي فوق
  .انتقام خون پدرش بیش ازهمه موردنقد وبررسی قرارگرفته است

بتارکی چنان دست نایافتنی رسانده است که این اثرهمواره  را یشکسپیردراین تراژدي ظرافت وزیبایی ادب
. گویندمی»   سهل ممتنع«که بدان   است این اثریک نمونه درخشان ازسبکی. راحفظ کرده است تازگی خود

اثرتنهابه کاربردن فنون پیچیده ادبی ودستوري نیست بلکه چیزي  ومعیاراصلی زیبایی یکنظرشکسپیرمالكاز
  .براي گفتن بایدداشت

تاچه اندازه اتخاذ وبخصوص اجراي  شایدهدف عمده شکسپیردرنمایشنامه هملت بیان این مطلب باشدکه
بیان تردیدهملت دراخذتصمیم به انتقام، ودودلی شکسپیرتنها به 233.تواندمشکل آفرین باشد اي تصمیمها می پاره

                                                        
  :قرآن مجید براي تصمیم گیري قائل به سه مرحله شده است که عبارتند از  -1 •
ت فـاذا عزمـ  . و شاورهم فی االمـر ( »اجراي تصمیم همراه با توکل به خدا«  -3 ؛»عزم و نیت انجام«  -2 ؛»شور و نظر خواهی «  -1

  )فتوکل 
هاي گوناگون از این رواست که به طور کلی بـه علـت عـدم وقـوف نسـبت بـه        اهمیت چنین روشی براي پرداختن به اجراي تصمیم

اما این امرنباید بهانه آن شود که انسان بـا واگـذاري امـور بعهـده     . آینده از وقایع غیر قابل پیش بینی گزیر و گزیري نخواهیم داشت
یعنـی اتخـاذ تصـمیم     -مورد به مطالبی  از قبیل استخاره وغیره مسـئولیت انسـانی خـود    واریا رجوع مبتذالنه و بیتقدیر و روزگارناهم

تـوجهی وتنبلـی وکسـالت هـاي خـود را بـه سرنوشـت یـا         ازگردن خودبردارد واز آن فرارکند، ویا بکوشد که باربی –اجراي آن را 
حتـی  ) که ازآن به تدبیر و تدبر یاد شـده (یک تصمیم روري فوق دراجراي زیرا درصورت رعایت مقدمات ض .بزرگان احاله نماید
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  .کند پردازد، اما بدون آوردن هیچ توضیحی آن رادرابهام رهامی اودراجراي این قصدمی
توجه تمامی منقدین آثارشکسپیر  مورد به امروز ابتدا تا این رویافتن توضیح قانع کننده برتردیدهملت از از

 اي برآن شدند که به سادگی معماي تردیدعده) psychanalise(وينظریه روانکا باظهور. داشته است قرار
  .هملت را با نسبت داددن آن به عقده ادیپ حل کنند

اگرچه به صورت ظاهرهملت درموقعیت ادیپ گونه هست، اما درعین حال به علت شیفتگی فراوانی که 
طورغیر  رش بطورمستقیم ویا بهگیري ازخون پدتوان تردید او را به انتقام دارد، نمی نسبت به پدرخود

  .با تمسک به این عقده توضیح داد) ماسیونیسوبل(مستقیم
چنانچه درنمایشگاه اتللونیز، برخالف نظریه عامیانه، دلیل اصلی قتل دزدمونا، نه حسادت اتللو، بلکه 

  .دورویی یاگو است
او نیستند و او از دیگران این اندکه هملت و دیگر آثار او مخلوق ذهن خود  برشکسپیراین خرده را گرفته

داستان هملت یا اتللو از او هستند، بلکه  البته شکسپیر نیز هرگز ادعا نداشته که مثالً. ها را تقلید کرده است داستان
شاید او عمداّ داستانهاي شناخته شده را . وي این داستانها را محملی براي بیان مقاصد خود قرار داده است

. هد بگوید جلب کند ونه بر وقایع اتفاق افتاده درداستاناخو ه را به آنچه درخالل داستان میانتخاب کرده تا توج
  .نویسی آنچه براي شکسپیرمهم است بیان لطایف روح انسان است و نه داستانسرایی و تذکره

  . مطلب مرکزي داستان هملت است» انتقام«  -ها همچون مایه اصلی اکثرتراژدي -
 - یعنی عموي هملت -دهد که مسئول قتل او برادرش آید و به او اطالع می دیدار اومیشبح پدر هاملت به 

تا آنکه شبح . کند ولی براي گرفتن انتقام شتاب نمی شود، اگرچه هاملت به این حقیقت دردناك واقف می. است
  .گیرد که انتقامش را بستاند پدرش از او سوگند می

پس از دیدار با . کند له اصلی را حل نمیأد انتقام پدرش مسدان دلیل درنگ هملت این است که او می
اند، وحتی مادر  کند، چرا که همه پدر اورا فراموش کرده پدرش هملت خود را سخت تنها احساس می بحش

تواند  ا این کارهرگز نمیبداند اي نداردکه می هملت برانتقام پدرعجله. هملت دل به قاتل شوهرش بسته است
ب ببرد، به آن هنگام که مادرش هنوز بیگناه بود و به عمل شنیع ازدواج با قاتل شوهرش دست زمان را به عق

   .نیازیده بود
زیرابه محض . سازد روبرو می دراینجا شکسپیرما را با افسردگی هملت درمواجهه با بیهودگی زندگی

 اما با مالحظه. شود می انتقام پدرش زندگی او شود ومحور دیدار شبح پدرش زندگی هملت به کلی عوض می
                                                                                                                                                                            

من ؤدر هـر حـال بـر مـ    . تواند امیدوار باشد که مورد رحمت خداوند قرارگیرد اگر تصمیم او خطا و اشتباه نیز باشد، انسان باز هم می
  .روا نیست که با اهمال از تصمیم گیري ازمسئولیت خود طفره رود

مقصود از توسل آن است که باطن و روحانیـت بزرگـان را بایـد وسـیله شـفاعت نـزد       . قرآن اجازه داده شده استتوکل و توسل در
  ) رساله شریفه پند صالح: ك.ر. (نه آن که به ظاهر آنان رجوع نمود. خداوند قرار داد
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وي در برابر این رسالت عظیمی که . یابد نهد او زندگی را به کلی بیهوده می این که انتقام برسوگ او پایان نمی
ام تا این را  اي سرنوشت تلخ که من به دنیا آمده 234آه« کند اي کاش به دنیا نیامده بود  بر دوش دارد آرزو می

   235»درست کنم
  .ت که با انتقام پدرمسیر رویدادها تصحیح شود و عدالت برقرارگرددین اسا که منظور 

اش به اوبه دلباختگی  است که حتی زیبایی ظاهري افلیا وعالقهافسردگی واندوه چنان برهملت چیره
تواند فراموش کند، درست  انجامد و او علیرغم مشاهده زیبایی افلیا غم اصلی و دوري از پدرش را نمی نمی

کند و هملت را در غمش تنها  درش که تنها یک ماه پس از مرگ شوهرش با برادر او ازدواج میبرخالف ما
   236.گذارد می

زیرا دلباخته شدن هملت به افلیا . دهد دراینجا شکسپیرنمایشنامه رابسمتی صددرصد تراژیک سوق می
  . توانست پایانی بر سوگ او باشد خود می

نیز جویاي » فورتین براس«و » لرتس«.جوید تقام پدرش را میدرنمایشنامه هملت تنها اونیست که ان
توزي و از روي غضب و براي  پدرشان هستند، ولی منظور آنها اجراي عدالت نیست، بلکه به دلیل کینه
  .کشورگشایی طالب انتقام جویی هستند وبرعکس هملت هردوبرآن عجله دارند

یابد و  کشدخاتمه می گیرد وعمویش رامی رش را میاي پس از آن که انتقام پد زندگی هملت تنها لحظه 
نیز انتقام پدر خود را از خاندان هملت »فورتین براس « در همان حال. بیند نیز می او درستی رأي خود را عمالً

چیند، و این درحالی است که هملت  گیرد و بساط سلطه خانوادگی او را بر سرزمین دانمارك بکلی برمی می
خور تشییع جنازه  اورا در یابدو ست و حتی فورتین براس نیزخود را واداربه احترام به هملت میدرحال احتضار ا

  . بیند سلطنتی می
زیرا انتقام هرگزآب . دهد که انتقام حرکتی است نومیدانه ومذبوحانه برعلیه زمان دراینجا شکسپیرنشان می

   237.بیهوده درجستجوي آن استگرداندو این همان چیزي است که هملت  رفته را به جوي برنمی
ش براي تحریک وجدان عمویش ردروهله اول هدف هملت از اجراي نمایشنامه درحضورعمو وماد

بینندگان درون و  نمایشنامه بهودر ولی قصد دیگر شکسپیرویا هملت این است که او ازطریق نمایشنامه. است
                                                        

1- Ah cursed Spite, that I was born to set it right. 
  نشناخت          یا رب از مادر گیتی بچه طالع زادم؟             کوکب بخت مرا هیچ منجم    - 235
کند که ـ ولو نتواند لحظه السـت را بـه یـاد      است و فراموش نمی» الست بربکم« مومن نیز همواره به جان و دل گواه آیه شریفه  - 236

باعـث غـم   وري همیشـگی  آد، و ایـن یـاد  روح او در ازل با خداوند عالم پیمان بسته اسـت کـه خـالق خـود را فرامـوش نکنـ       -آورد
« توانـد آن را بیابـد کـه     ولـی نمـی  . زیرا هیچ چیز به زیبایی آن گمشده ازلی نیست که او به دنبال ان است. من نیز هستؤمهمیشگی 

  )نشود آنم آرزوست آنچه یافت می( »لیس کمثله شیء
رسالتی بداند، حتی اگر انتقام نیز مبدل به رسالت زندگی او  حامل اگی انتقام، از آنجایی که بشر باید خود ردرغم بیهو علی - 237

و اعبد ربک حتی « داند که  بخشد، ولی مومن رسالت زندگانی خود را معرفت حق تعالی و صبر تا رویت او می بشود آن را معنا می
  .»یأتیک الیقین
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گونه  اما این آگاهی براي او هیچ. بیند ا انتها میت بیرون بفهماند که او برسرنوشتش آگاه است وآن را ازابتدا
نمایشنامه درنمایشنامه از طرف شکسپیر رها نمودن آن از  ونیزهدف دیگر ازاجراي. آورد توانایی به ارمغان نمی

دیوانگی هملت به مانند دیوانگی بهلول در درگاه هارون الرشید براي گریز ازاعدام شدن اًظاهر. ظرف زمان است
اند که پس ازدیدار با شبح  هاي او با خودش در تنهایی دانسته او را به ویژه در مکالمه» دیوانگی« وداراست ونم

داند با چه کسی  این جهان دارد که نمی هعالقگی ببی گیرد که اوچنان احساس تنهایی و پدرش صورت می
  .کند  صحبت می

خواهد انجام دهد، بلکه به معناي  هرکاري میآزادي انسان به معناي این نیست که توانایی داشته باشدکه 
و امکان انجام دوباره آن  239شود، انتخاب حق آن انتخاب سلب می به محض انجام یک 238اختیاریا انتخاب است

اگر انسان قادربه جلو وعقب . شود رود، وهمین امر باعث ایجاد تقدم و تأخرحوادث و بالنتیجه زمان می ازمیان می
، زمان دیگر به صورت یکسویه کنونیش وجود )نند فیلم یا صداي ضبط شده بر روي نوارما(بردن حوادث بود 

   240.طرفه وقوع حوادث متالزم با ضعف و ناتوانی بشر است صورت مجراي یک وجود زمان به. داشت نمی
در . بیند که بتواند انجام شده را به انجام ناشده و یا برعکس تبدیل کند هملت راه حل خود را در این می

هملت . رسیم می» مکبث«در) What’s done is done(» آنچه انجام شده، انجام شده« اینجا به جمله معروف 
گیري  شکسپیر تصمیم. قتل عمدبا نقشه قبلی ناتوان است انجام از تواند آدم بکشد، ولی گرچه به نحوتصادفی می

معدوم  ب یک شق، شق دیگرحذف وگیري، با انتخا دهد، چرا که درتصمیم عمدمطابقت می را با قتل
  241.شود می

اي که او به اجبار یکی از دو  تا لحظه. اندازد هملت که دچارتردید است اجراي تصمیم را به تعویق می 
. گیرد با نقشه قبلی صورت نمی) عموي هملت(کلودیوس  قتل. رها کردن عمویش را انتخاب کند راه کشتن یا
  .شود دچارخشم شده ومرتکب این عمل می - کشت یوس راهمانند وقتی که پولون - دریک لحظه

داند  گرحتی پس از اتمام داستان نمیااست که تماش با دیگرتراژدیها دراین» هملت« فرق اساسی تراژدي 

                                                        
  ال اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی - 238
  :بشر مجبور نیست و فطرتاً داراي قوه اختیار و انتخاب است که » ضاً بل امر بین االمرینال جبراً و ال تفوی«  - 239
  . ولی همان اختیار او به اختیار خودش نیست  .تیار است اي صنمخاین که گویی این کنم یا آن کنم            خود دلیل ا     
بـر انسـان کامـل زمـان      –و فقـط یکـی اسـت     -در هر زمان یکـی  است که او » انسان کامل« اختیار و آزادي واقعی ملک طلق - 240

زیـرا او بـه   . دنباشـ  امام زمان و امام بر زمان است و زمان وزمانه پیرو و مـأموم او مـی  زیرا او خود جاري نیست مگر به مشیت خود او 
رت دخـل و تصـرف در زمـان و احیـاء     و به همین دلیل قد. تالقی زمان و مکان رسیده و از آن هم فراتر رفته است» مجمع البحرین«

  .اموات و اماته احیاء را یافته است
  تیر رفته بازگرداند ز راه       اولیاء را هست قدرت از اله                                            

  می«از هر انتخاب نتیجه امر را او قبل . است» عین الیقین« آن است که علم او به امور از مقوله » انسان کامل« از دیگر خصایص - 241
  .نایی و تردید عالمت ناتوانی استیقین نشانه توا. »بیند
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که در آن کافی بود که قهرمان » مکبث«برخالف  .شد تادچارسرنوشت تلخ خود نمی کرد هملت بایدچه می
که قهرمان نمایشنامه نبایدفریب دورویی و » اتللو«نظرنماید؛ ویا لندصرفداستان ازکشتن پادشاه اسکات

ات زودرس شده و دراخذ ساسکه نباید اسیر اح» رومئو«ویا  دونم خورد و به او اعتماد می را می» یاگو«ریاکاري
تراژدي . تواند به هملت بکند اي نمی دراین تراژدي ولی بیننده هیچ توصیه. داد رج میختصمیم خود شتاب به 

  .هملت به قهرمان او نیست، بلکه این قهرمان از ابتدا تا انتها درون تراژدي است
، و وقوع تراژدي هملت را )contingent(توانیم وقوع یاعدم وقوع سایرتراژدیها را ممکن  از اینرومی 

  . بدانیم) inevitable( اجتناب ناپذیر
داستان او . ها استها درهمه دوران میشگی همه انسانله هأاي ازمس تراژدي هملت تراژدي زندگی ونمونه

اي است  در زندگی انسان تنها لحظهگیري گویا لحظه تصمیم. وناتوانی بشراستگیري  داستان اختیار درتصمیم
مثل این که خارج . گذرد متعلق به همان یک لحظه است که انسان وجود دارد وآنچه درپیش وپس آن لحظه می

  . وجود نداشته باشد از آن لحظه انسان
 To be or not( »بودن یا نبودن، پرسش این است« هاي هملت با خودش که با جمله مشهورترین مکالمه

to be: that is the question(  له اصلی دراجبار به بودن أشود نشانگر این است که از نظر شکسپیر مس آغاز می
  . است) زیستن(

تنها راه خالصی از این سکه دوروي . ن اختیار که توأم با ناتوانی استبودنی همراه با برخورداري از امکا
  . همانا نیستی است» ناتوانی -اختیار« 

هاي دیگر  ازدیدگاه هملت تصمیم مرکزي و اصلی در زندگی یا ارتکاب انتحار است و تمام تصمیم
    242.منوط بدان است

ها به یک تصمیم  دهد و تمامی تصمیم ت میگیري را با قتل عمد مطابق دراینجا شکسپیرآشکارا تصمیم

                                                        
که نفخه الهی در انسان است اي  همان لحظه. اعمال کند اي است که انسان امانت الهی را باید لحظه تصمیم گیري همان لحظه - 242

در همین لحظات . برد و عجز خود در برابر توانایی احد و مطلق پی میاي است که او به ناتوانی  شود و نیز همان لحظه نشان داده می
  .جوید از محبوب واقعی یاري مین گویا » امن یجیب« استیصال است که مومن

گیري در زندگی نباشد وهمه چیز بر روال عادي و به نحوخودکار  راحتی و رفاه انسان در نظر عوام این است که او مجبور به تصمیم
. برد براي مومن این است که او نیازمندي و عجز خود را از یادمی ه جایی براي تردید نماند ولی نتیجه همین موقعیتپیش رود ک

  :از این روست که. آورد یاد نمی یعنی دوست حقیق را به
  ن ماجراستدوست حلقه  دام  بالست                    هر که در این حلقه نیست فارغ از ای  زلف سلسله              

ین که ابه معناي امتحان است و صبر بر » بال« چنان که لفظ . و مومن از همه بیشتر در دام بال گرفتاراست تا محبوب را فراموش نکند
  :و آرزوي قلبی مومن رسیدن به محبوب است که. تصمیم گرفته شده درست بوده یا نه

  به هواي سر کویش  پر و بالی  بزنم                      اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست              
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   243.گرداند برمی
باکشته شدن کلودیوس  له اصلی هملت تردید اودرگرفتن انتقام است، درپایان وحتیأازآنجایی که مس

مانند . نمود برد که هملت از ابتدا باید چگونه رفتار می شود وتماشاگرپی نمی وسپس خودهملت هیچ چیزحل نمی
  .اقات از ابتدا تا انتهاي نمایشنامه بیهوده بوده استاین که تمامی اتف

ماند گزارش زندگی او را چیزي جز توالی  نعمت خود هملت وفادار می ایان به ولیپکه تا » هورشیو«حتی 
کند این است که او  به هملت را اثبات می» هورشیو«آنچه وفاداري . بیند چندین توطئه و قتل عمدیاغیرعمدنمی

خواهد مانند او جام زهرآگین را بیاشامد، و این جاست که  گی بدون هملت را تحمل کند و میتواند زند نمی
دارد، تا زندگی اندوهبارش را به مردم و به همه جهانیان گزارش دهد و همه  هملت او را از خودکشی باز می

  »ادت خودداري کنسعاندکی از« : کند اندوه خود را درجمله زیرین بیان می
 (Absent thee from felicity a while) 

که منظور از سعادت رسیدن به بهشت درآن سوي مرگ . یعنی قدري درنگ کن تا به سعادت رسی
و این همان سعادتی است که در . داند نیست، بلکه رهایی و استخالص ازرنج وغم زندگی راسعادت واقعی می

.) »ام تا این را درست کنم لخ، که به دنیا آمدهآه اي سرنوشت ت« . (خورد ابتداي نمایشنامه حسرت آن را می
چنان که حکیم عمر خیام . مرگ استاز پس  سعادت براي هملت هنگام وجود نداشتن یعنی پیش ازتولد و

  :گوید نیشابوري می
  جان نیست دگرجزدرد دل ودادن    دودرجايآدمی دراینحاصلچون

  ود نزاد ازمادرخوآسوده کسی که   خرم دل آن که یک نفس زنده نبود
  ٭٭٭

آنجا که حضرت مریم پس از مشاهده . یابیم زیباترین نحوه بیان این رنج زندگی را در قرآن مجید می
گذارند فریاد از دل  بندند و او را با رنج و درد زایمان تنها می الناس و افترایی که بر او میبیوفایی و پستی عوام

  »آمدم و در زمره فراموش شدگان به شمار می اي کاش پیش از این مرده بودم«هد  د سرمی
  )یا لَیتنی مت قبل هذا و کنت نسیاً منسیا ( 

                                                        
کس یک نفر را بکشد مثل این که همه را کشته  رگونه که در قرآن مجید و تورات نیز خداوند عالم چنین فرموده که ه همان - 243

داند، زیرا تن و جان  نمیمومن حذف فیزیکی خود را روا . و کسی که یک نفر را زنده کند مثل این که همه را زنده کرده است
بلعنده مشکالت  گرداب  زند که اسباب نجات حقیقی او را از شماردو دست به دامان انسان کامل می را عاریه خداوند می خود

  .                                 فراهم سازد
  تانبینی عون لشکرهاي شیخ             مپر اال که با پرهاي شیخ نهی

  را سختگیرکش نفسنآدامن         راجزظل پیر  هیچ نکشد نفس
به کشتن وقلع وقمع خواهشهاي نفسانی » خودکشی « شوید وبجاي  با عشق ورزیدن پیوسته به او دست از هوا وهوس می و

تصمیم اصلی مومن منقاد عشق . قرارگیرد» موتو اقبل ان تموتوا« شود که مشمول حدیث نبوي  وهوسهاي شیطانی سرگرم می
  ».من از آن روز که در بند توام آزادم « .محبت انسان کامل شدن واستقامت بر این امر استو
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  از کشکول عارفان
  )  علی نعمت( دکتر محمد رضا نعمتی

  باقیات صالحات مردان راه: نیک فرجامی                          
  ردـبی بـه عقـی ببـود نصیـاخـه بـک        ردـب اـدنی وي دولت زـگیـکس           

  دوستبنمایدجمالزنگارخورده، چون    دارپاكتوآیینه نیست،حجابسعدي
  :گفت. سالکی نزد بایزید بسطامی رفت

  :شیخ گفت.  هرچه بیشتر کوشیدم کمتریافتم. اي شیخ همه عمرستایش حق کردم -
ا به مکه رود کعبه را هرکه با پ»  عبادت بجزخدمت خلق نیست« . خلق قدمی بردارتا به حق رسی به سوي  -

  . آن کس که به شوق دل آنجا بار یابدکعبه او را طواف نماید. طواف کند
  حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست  ینکنگمتورهکهنشانیاستسنگیکعبه

  نیستعشقشرطدوستبرگشتن زکويزنده    به اسماعیل قربانی بگو ا ازمنبصاي
  آییخانهدرونکهکرديچهتودربرونکه    ندادندرهمحرمرفتم بهطواف کعبهبه

طلبی  می اگر مزد. اشیببدرقه طاعات داشته سایه افکند تو الموت بربکوش چون سیاست ملکا جوانمرد 
  .طاعت استادببر

  یاقلمی، یاقدمیدمی، یادرمیبه    کن محتاجانخدمتجهانبهتاتوانی
  وگریان ـدندوتـن بداـه خنـهم      دنتـه وقت آمـاد داري کـــی

  و خندان ـهمه گریان شوند و ت      آن چنان زي که وقت رفتن تو
  کن پاكاشکیاستآسانگریاندندرجهان    کنغمناكازخاطريغمدفعتاتوانی

انسان از خاك سرشته شده « کالم اهللا مجید فرموده  23سوره 16تا12هاي هستی بخش جهانیان درآیه
  .»است

  چوخاكکنگیافتادهتواي بند      پاكاك آفریدت خداوند ـزخ
همین که دگرگونی نطفه درجنین به علقه، مضغه، استخوان، گوشت وپوست انجامید نعمت روح در 
کالبدشاهکارآفرینش دمیده شد، بنیادي نقش آفرین درپرتو نور دانش وبینش وچراغ هدایت رفته رفته 

قت به یاري استادان و پیشوایان کوي حقیقت درس نظام شریعت وآبشخور طری پیوند از. جان گرفت ظاهروباطن
آگاه به  گرفت دردانشگاه دین وعرفان به نداي ضمیر خود شیوه خداجویی وپرهیزکاري درپیش. محبت آموخت

به هشدار پیر طریقت گوش » دمی به جایی که بجزخدا نبیندآرسد « خود آمده، این لطیفه را به دست آورد که 
  :ري او فرمودفرا داد که هنگام دستگی

  جدا خود بینی کندما را ز تا      چیست درویشی توکل برخدا
  .من سبب آراستگی چمن زندگی استؤخاك بستررستنیها ومنبع ذخیره آب است، دل م بدانگونه که

فرماید  جوهرانسان را به رویش نبات دردل خاك مثال زده است می 71) ازسوره17درآیه(خداوند
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آورند وآب باران درماه نیسان زندگی بخش نباتات ودرختان است،  خاك سربرمیها از دل  همچنان که رستنی
و والیت موالي متقیان و یازده فرزنداین ) ص( باران فیض ورحمت پروردگاربه برکت جلوه رسالت پیامبراکرم

  :تابش نورخدااست که مصداق عبارتدردل بنده خودآگاه سبب) ع( بزرگواروچهارده معصوم
  کن مقام و جاي محبوب مهیا    را فرو روب بروتوخانه دل 

  . سازد بذرآسمان را در راحت جان بارور و شکوفا می
دگردیسی نفس اماره به لوامه و سپس مطمئنه همه ما را به » دلیل راه« خدا کند به برکت انفاس اهورایی

  :دان خدا به مقام آدمیت برتري بخشدتاروزي مشمول منزلت انسانی شویم که فرمودهیاري
  نه زنبورم که از نیشم بنالند    من آن مورم که درپایم بمالند

  :      اند ونیزگفته
  دارم ـکه زورمردم آزاري ن    چگونه شکراین نعمت گزارم     

  :فرماید نیزمی 29سوره20درآیه پروردگار
اي  جوي گوهرمعرفت شویدتا ببینید درهرچیزي نشانهگردجهان هستی بگردید، درسیرآفاق وانفس پی

   :آوریدکه آنگاه آشکارا این حقیقت را به دست می. کند شودکه داللت بریکتایی ذات پرورگارمی دیده می
  بلکه تابربندگان جودي کنم       کنمتاسودي من نکردم خلق

آنچه . دارد تان راخداونددوست می شویدکه بدانیدهمه ازتجربیات خود ودیگران به این نکته پایبند می
منت خداي را که طاعتش « .شمارا باحسن قبول پذیرا است هاي اه از اوبخواهیدخواستهخواهیدگاه وبیگ می

  ».…بت است و به شکر اندرش مزید نعمترموجب ق
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  اي از گوهر عقل زبده
  )ظفرعلی(محمدجوادآموزگارکرمانی 

        
  اند  بسته جانانزلفدام به رادلعاشقان

  اند دیگررسته افکنده، ازهرقید بدام دل
  دیدگانزآب شستشودادند راخویشتن

  اند شستهازجاندلودستبنهادهسربکف
  اند دیدهوراحترادرمانعشقسوزورنج

  اند جان پیوستهجان بگسسته وبا ازهمه
  برخاسته وجهان کوبان ازسرجانپاي

  اند سرکوي وفا بنشسته درـزنان ان کف
  غمدیدگان  اورـغمگسارمستمندان، ی

  اند دگان و مرهم دلخستهانـحامی درم
  بحروجود در وهرعقلندـاي ازگ دهـزب

  اند برجستهاي دلدادهصاحبدالن درصف
  د از تیغ جفاي روزگارـگرداننـرو ن

  اند ودل بگسستهجانزپاي راقیدهستی
  سلسلهازیکجملهوحدتعشاقدرصف

  اند دسته یک جان ومال از درمقام بذل
  وـجدالن راه بی» آموزگار« و رهبر

  اند بستهدل خودوجانبازيعشقبرمقام
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  مژده که جان آمد
  دکتر نعمت اهللا تابنده

  
  ان آمدـام و نشـپنهان وعیان آمدبی ن    آمدجان آمدجان دوجهانمژده کههان

  ه روان آمدـدرپیکر بی جانم گویی ک    کفر من و ایمانم  خوش آمده آن جانم
  وب دآلگاهم با سفره و خوان آمدمحب    آن دلبروآن شاهم ماهمازمشرق جان

  ا رطل گران آمد               ـپرکرده زمی جامم ب    زوکاممشیرین شده ودالرامم معشوق
  ار دو جهان آمدـدرد همه را درمان ی    جسم وجانفرمانده جانانآنخیزیدکه
  ا سحر بیان آمد ـاج و کمر آمدبـا تـب    درآمد با شوکت و فر آمد ز خورشید

  اومشکل برترزگمان آمد دل کندن از    باطلرخشجزعشقودلدین نرهزآن
  وفغان وداد از پیر و جوان آمد ادیفر    جهان افتاد رخ بنهادغوغا به تاپرده ز

  شاه شهان آمد تکرار کند هر دم کان     گل آدم هرذره در این عالم از خار و
  ان  آمدـدا و نهـیارم  پـآن  دلبر  عی      ازارمـآن محرم  اسرارم   رونق  ده ب

  عالم رست شیداي  زمان  آمد ازجمله  مستشدزنگاهشچونبستدله اوبکههرکس
  خاك قدمش بویدچون به زجنان آمد    عاشق که ورا جوید ره جانب او پوید

  بحرکرم ورحمت زو شوکت و زوعزت
  .آمدوتوانتاب بی» نعمت« رخش هجر از


