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خوانندگان با  گفتگويي

آزمايش مصطفي سيد دكتر

ايÇن است, شÇما روي پÇيش ايÇنك كÇه ايÇران هشتمعرفان شماره انتشار با
بهدست موفقيت رساند/ پايان به جديد دوره در را خود حيات م دو سال فصلنامه

است/ اعتنا درخور هرحال به اما است نسبي بسيار ا گرچه آمده
نياز آن مقاالت در تعمق و مطالعه و است آ كادميك نشريهاي عرفانايران
نÇميتوان دليÇل بÇههمين و دارد زمينه اين در ص تخص و دانش از معيني بهسطح
قرار ايران عرفان و فرهنگ و ادب عالقمندان عموم ه توج مورد كه داشت انتظار
درجهت پيگيرانه كوشش كه بودند واقف ازآغاز نيز نشريه اين گردانندگان  گيرد/
عموم نمودو نخواهند افزون را تيراژآن نشريه, آ كادميك نگاهداشتنسطح ثابت
روش هÇمه ايÇن با كرد/ نخواهد جذب آن بهسوي را عملي عرفان به عالقمندان
آنÇان مÇعين هÇدف زيÇرا نكردند, انتخاب مطروحه مطالب اراÄه براي را ديگري
بود/ ايران معاصر فرهنگ عرصه در عرفاني فني نشريه يك Ñخال نمودن برطرف
با ديگري متين وزينو بسيار هفتهنامههايو/// فصلنامهها, نشريهها, امروزه
و يÇافته انÇتشار دنÇيا در وسÇيعي سÇطح در فارسي زبان به عرفاني فضاي و رنگ



ايران عرفان ì

زبÇانهاي به نيز متعددي گاهنامههاي و فصلنامهها و ماهنامهها همچنين مييابد;
ممالك در soufisme / sufism يا ف" تصو" نام تحت آلماني و فرانسوي انگليسي,
همكاري محل بهويژه و نيست ارزشمند مباحث از خالي كه ميگردد نشر مختلفه
ايÇن است/ جهان نقاط اقصي در رشته اين صاحبنظران و دانشمندان و استادان
اسÇالمي ف صوÇت و عÇرفان بÇه جهاني و سراسري ه توج و عنايت از فينفسه امر

مينمايد/ حكايت
مستقل مقوله يك بهصورت ميتوان را ف تصو نظريو عرفان كه آنجا از اما

در را آن بÇه مÇربوط مÇباحث و داد قÇرار تحليل و تجزيه و بررسي و بحث مورد
نشÇريات نÇمود, اراÇÄه و عÇرضه عÇرفاني فÇني و عÇلمي دقÇيق چÇهارچÇوبهاي
فني "عرفانشناسي مبحث مشتملبر زيرا نيستند مقصود به وافي Âكام موردبحث

نميباشند/ علمي" و انتقادي و تكنيكي و
عÇوض بÇه خÇاص جÇريانهاي به وابستگي بهدليل نشريات اين از پارهاي
عرفان و ف تصو به مربوط گونا گون مقولههاي با شناسانه پديدار و نظري برخورد

ميروند/ پيش نيز مطالب تحريف و اسناد كتمان حد تا مباحث طرح براي گاه حتي /1

تبليغاتي جنبه و ديگراناند1 انكار و خويش اثبات پي در طرفه يك بهطور تنها
اداره كسÇاني تÇوسط نÇيز ديگÇر پÇارهاي دارد/ غÇلبه تحقيقاتيشان وجهه بر آنها
بÇدون و كÇرده برخورد حكمت و فلسفه از شعبهاي بهعنوان عرفان با كه ميشود
نتيجه Hغالب كه ميپردازند مربوطه مباحث طرح به آن فني و عملي دقيق شناخت
مÇباحثي مورد در ه خاص نيست, ه توج قابل ف تصو خود و فني لحاظ به  كارشان

مجنون,/// عاقل و عاقل مجنون جمال, عشق, مانند
كه پژوهشهايي و نقدها ا كثر عرفاني پديدارشناسي بهلحاظ مثال بهعنوان
بÇهشمار خÇللنا ك است گÇرفته صÇورت بلخي جاللالدين موردمثنويموالنا در



7 خوانندگان با  گفتگويي

را خويش تفسيرهاي و شرح و داوري و سنجش مبناي پژوهندگان چون ميرود,
بÇا فÇيالجÇمله كÇه دادهاند قرار تاريخي و عقلي استنتاجات و ي حس دريافتهاي
دارد/ آشكÇار و ن بي تفاوت كتاب گوينده سنجشي و نظري مباني منطقمثنويو
شÇناخت كسب دنيايمÇثنويو به رفتن بهجاي پژوهندگان اين ديگر بهعبارت
آن نÇقد بÇه و نÇموده خÇويش سÇنجشي دسÇتگاه وارد را كÇتاب ايÇن آن, ماهوي

پرداختهاند/
غÇالب كÇه گÇفت مÇيتوان جÇرأت بÇه نيست, بيش كوچكي نمونه البته اين
نقد اهرمهاي به دستيازي طريق از عرفاني متون در گرفته صورت پژوهشهاي
شÇناخت بÇهاعÇتبار و يÇافته ق حقÇت و/// موسيقاشناسي و تاريخي و هنري و ادبي

ميباشند/ نارسا و نا كافي ه حق هو كما عرفاني
كه دهد نشان تا است آن شدعرفانايراندرصدد ذ كر Hفوق كه مطالبي بهدليل
مبحثي بهعنوان كه دارد را آن شايستگي ايران ف تصو و عرفان مكتوب  گنجينه

نÇادر از يكي ميالدي 1978 در متوفي فرانسوي كربن هانري مرحوم كه است يادآوري شايسته /1
ديÇدگاه از اثÇناعشري امÇامي شÇيعي ايÇران اسÇالمي ف صوÇت و عÇرفان بÇا كÇه بÇÇود پÇÇژوهندگاني
"فÇرار جÇهانبيني چهارچÇوب در را عرفاني فني و خاص مباحث و نمود برخورد پديدارشناسانه

شاد/ روانش داد, قرار بررسي و بحث مورد "فراتاريخي" و روانكاوانه"

گيرد/1 قرار پژوهندگان ه موردتوج ن معي و مستقل
و مÇطرح پژوه عرفان و دانشمند فارسيزبانان سطح در ا گرچه ايران عرفان
جÇايگاه بÇتوانÇد تا دارد درپيش درازي راه هنوز اما است, شده واقع ه توج مورد
آنكه بهويژه نمايد/ تثبيت جهاني مدار معنويت فرهنگ بستر در را خويش ويژه
و صÇبر و پÇيش در زمÇان حÇال اين با اندكند/ بسيار امكانات و فراوان مشكالت

التوفيق/ اهللا ن م و است/ فراوان بردباري



1ê20 رجب 13 مÇناسبت بÇه مÇجذوبعليشاه تÇابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب گفتار متن /1
است/ شده تحرير اختصار كمي با كه حضرتعلي(ع) مسعود ميالد (1378 مهر 30)

كعبه1 مولود

تابنده نورعلي حاج دكتر

الرحيم الرحمن اهللا بسم

/130 بيت ل, او دفتر سبحاني, توفيق تصحيح معنوي, مثنوي /2

نÇيست2 يÇار را او كÇÇه يÇÇاري آن شÇÇرح نÇيست هشÇيار رگÇم يك گÇويم چÇه مÇن

# # #

صÇفحهبشماري و سرانگشت كني تر نÇيست كه كÇافي بحر آب را تو حسن  كتاب

ارادتمندان شما به خودمان, به اينكه جز گفت ميتوان چه شخصي چنين از
بر باشد/ مبارك شما بر تولد, اين عيد, اين انشا¾اهللا بگويم/ تبريك حضرت, آن
شÇيعيان مÇا بخصوص جهان مسلمين همة روز اين بركت به و باشد/ مبارك همه

انشا¾اهللا/ بدهيم, نشان افعالمان
شنيدهايد: را شرحش كه بود الهي قدرت نشاندهندة ل او از درواقع تولد اين



9 كعبه مولود

علي گذاشت/ پيغمبر زبان به خداوند هم را نامش آمد/ بدنيا كعبه در حضرت آن
كÇه است ايÇن داد/ عÇلي بÇه را خÇودش اسÇم خداونÇد و است الهي اسما¾ از يكي
الهي سلبية و ثبوتيه صفات تمام شامل كه است اعظم اسم مظهر علي(ع) ميگويند

ميگويد: مولوي دارد/ مظهري خداوند صفت هر ميشود/

اختالف)/ كمي 3183(با بيت ششم, دفتر همان, /1

حÇق1 آ گاهي مرآت عارفان حÇق اهيÇش مظهر پادشاهان
ايÇام آن در چÇون بÇلكه نÇدارد سÇياسي جنبة ميگويد او كه پادشاهاني البته
نبودندو جوابگو هيچكس به نداشتندو مسÃوليتي بودندوهيچ همه كاره پادشاهان
قÇدرت از نÇمونهاي مÇردم بÇه است خواسته مولوي ميكردند, ميخواستند آنچه
هزاران است ممكن اينها كه ميداند او اما ميگويد/ چنين لذا بفهماند, را خداوند
عÇادل خÇداونÇد اينكه نه است/ عدل ميكند آنچه خداوند و بكنند هم ستم و ظلم
درست همان است, خوب همان ميكند آنچه يعني است/ عدل عين خداوند است,

بود/ شيرين كند خسرو آن آنچه است/
Gنزك Ôنت Ôك ميفرمايد: خداوند حق"/ آ گاهي مرآت "عارفان ميگويد: اينكه اما
شناخته خواستم بودم, پنهاني گنج من ف; رÖع Ôا كي ل الخلق Ôت Öلق خ ف ف عر Ôأ أن ÔتÖب احب ف Hخفي م

هستند كسي هستند, حق آشنايان عارفان, بشوم/ شناخته كه آفريدم را خلق بشوم,
وجود در ف رÖع Ôأ لكي قÖل الخ Ôت Öق ل خ فرمود: كه الهي ارادة اين يعني ميشناسند/ را او  كه
است/ الهي صفات تمام مظهر علي(ع) اعتبار اين به ميكند/ پيدا مظهريت عارفان
Gجهر و G سر پيغمبر با و بودم G سر انبيا¾ همة با من فرمود: علي حضرت خود اينكه
علي علويت جنبة يعني معناست/ اين به (Gجهر و G سر د(ص) محم مع و G سر نبي لÔك ع م Ôكنت )

در و بÇوده پÇنهان انبيا¾ تمام در است, علي(ع) اعاليش مظهر كه واليت جنبة و
است/ گشته آشكار علي(ع) شخص



ايران عرفان 10

تعيين را نمايندگاني آنها, تربيت و هدايت براي مردم, رهبري براي خداوند
خالق/ اال كارم م مم ت Ô ال Ôثت ع Ôب ميفرمايد: ما پيامبر است/ فرستاده را پيامبراني و ميكند
پÇيغمبر بÇه خÇطاب قÇرآن است/ بÇوده اخالقي مكارم تكميل بهمنظور من بعثت

است/ رهبري را قومي هر و هستي بيمدهندهاي تو كه نيست اين جز :7 آية رعد, سورة /1

انÇذار را مÇردم يÇعني هستي, منذر فقط تو 1, اد ه× قوم لÔك ل و Õر ذÖن Ôم ت ÖÇن ا نما ا ميفرمايد:
اين مقابل در ولي است گناه كاران انتظار در كه عذابهايي از ميترساني ميكنيو
انذارش ميرسد, همهجا به اسالم چون دارد هادياي قومي هر است/ هدايت انذار
هدايتكننده علي هستمو منذر من كه است منقول پيغمبر خود از و است/ همگاني

است/
است اسÇالم اساس درواقع و دارد وجود سني و شيعه بين اينجا در كه تفاوتي
من بعثت هدف ميفرمايد پيغمبر وقتي كه است اين عرفان, زياد تأ كيد مورد و
مسÃله اين پس ميدهد, اهميت اينقدر مسÃله اين به و است اخالق مكارم اتمام
است مهم قدر آن اخالقي مكارم تكميل و اتمام دارد/ اهميت هم خداوند درنظر
گÇفت نÇميتوان پس ميفرستد/ آن تحقق براي را پيغمبران Hمستقيم خداوند  كه
طرف از بايد شخص آن كنند/ انتخاب خود رأي به خودشان مردم را كسي چنين
تÇعيين HتقيمÇمس خÇداونÇد طÇرف از كسÇي چÇنين البته باشد/ شده تعيين خداوند
خÇداونÇد را پÇيغمبر و نكÇرديم انÇتخاب را پيغمبر خود ما كه همانطور نميشود/
هÇمان اين كه فهميديم و شناختيم را او دل, آشنايي با ما و فرستاد و كرد انتخاب
و ميآيند او از بعد كه كساني هم طريق همين به فرستاده, خداوند كه است  كسي
كÇه باشند شده تعيين خداوند طرف از بايد بدهند, ادامه ميخواهند را وظيفه اين
و ÔقÖل خ Öال Ôهل ميفرمايد: درقرآن خداوند اينكه براي است/ غيرمستقيم بهطور نيز اين
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فرمانروايي/ و آفرينش راست او :ëê آية اعراف, سورة /1

آن خالف اين و اوست/ با كرده خلق هم آنچه ادارة و كرده خلق خداوند ,1 Ôر Öم  Öواال

و كÇرد خÇلق را, بÇنيآدم را, مخلوق خداوند كه ميگويند ه مفوض كه است چيزي
خÇداونÇد كه موافقيم قول اين ل او با همه ما كرد/ رهايشان بعد و گذاشت قوانيني
خÇداونÇد خود اينها همة مافوق هميشه ولي كرد/ وضع هم را قوانيني و كرد خلق
مختص اين است, هميشگي آن ادارة يعني است, فرموده "امر" كه اين و دارد قرار
تا هست/ امر اين هست, جهان تا هميشه و نبوده آله و عليه اهللا صل پيغمبر زمان
پس است الزم هÇم اخÇالق تكÇميل و هست اخÇالق بنيآدم براي هست, جهان
كه اخالقياي مكارم Hثاني و كند جلوه او در الهي امر Á او كه باشد بايد كسي هميشه

كند/ پيدا ادامه و شود تكميل او بوسيلة است فرموده پيغمبر
مأمÇوريت هÇم پÇيغمبر حكÇومت امور در است/ حكومت از غير اين البته
Çي ف م Ôه Öر او ش× و فرمود: پيغمبر به خطاب خداوند كند/ مشورت ديگران با كه داشت

خÇداي بÇر كÇني كاري قصد چون و كن مشورت ايشان با كارها در و :1ë9 آية عمران, آل سورة /2
كن/ توكل

حتي كن/ مشورت آنها با جامعه مديريت كار در يعني ,2 اهللا لي ع Öكَّل وت ف ت Öم زع ذا ا ف ر Öم  Öاال

تصميم وقتي است/ خودت با نهايي تصميم ولي كن مشورت ار, كف با منافقين, با
ذهن به كه هم تصميمي آن يعني هستيم/ سرت پشت ما كن/ خدا بر توكل  گرفتي,
ادارة براي هم پيغمبر از بعد رويه مورد در اما است/ ما جانب از ميشود القا¾ تو

است/ يكديگر با مشورت برپاية كارشان و :38 آية , شوري× سورة /3

بÇا مÆÇمنين امÇور ادارة يÇعني ,3 Öم Ôه ن ÖيÇ ب وري× Ôش Öم Ôه Ôر Öما و است: فرموده مÆمنين به امور
است/ خودشان بين مشورت

جÇامعهاي هÇر ايÇنكه بÇراي است/ ظÇاهري امÇور ادارة بÇه مÇربوط اين ولي
نÇبودن از بÇهتر ظÇالم حكÇومت يك بودن فرمود: علي(ع) ميخواهد/ حكومت
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است, كÇوتاه پÇيغمبر از دسÇتشان كÇه حكÇومت ايÇن بÇه راجÇع است/ حكÇومت
/ Öم Ôه ن Öي ب وري× Ôش م Ôه Ôر Öما و ميفرمايد:

كسي چه كه كن معين خودت از بعد براي كه داد دستور پيغمبر به خداوند اما
كه حساب اين به بكند/ كاري چنين اينكه از ميكرد امسا ك مدتها تا پيغمبر باشد/
كشته او بهدست ار كف از زيادي ة عد داشته, شركت جنگها همة در علي(ع) ميديد
GاهرÇظ آن مÇيدانÇند/ مÇقصر را عÇلي و عزادارند ار كف خانوادههاي همة شدهاند,
خداي حضرت بودو امت مصلحت لحاظ به هم جانشيني اعالم از تأخير امسا كو

ÖنÇ م كÖيÇ ل ا ل زÇ Öن Ôا ا م× Öغل ب فرمود: پيغمبر به خطاب خداوند تا نكردند كوتاهي نا كرده

/ì7 آية ماÄده, سورة /2 و 1

نÇ م ك Ôم ص Öع ي Ôاهللا و برسان/ مردم به شده داده دستور تو به خدا ناحية از آنچه 1, ك ب ر

مÇحل در را الهي پيام اين حضرت ميكند/ حفظ مردم شر از را تو خداوند 2, اس ×الن

مÇواله, ÕليÇع فÇهذا مÇواله ÔتÖن Ôك Öن م فرمود: و گرفت باال را علي دست رساند/ غديرخم
Gبعد كه فرمود هم هذا يك اوست/ موالي علي اين هستم, او موالي من كه هركس
فÇرمود: بعدش هستم/ من علي از منظور بگويد كه درنيايد جمعيت از علي صدتا

/3 آية ماÄده, سورة /ê و 3

را شما دين امروز ,3Hنâدي م ال× Öس  Öاال ÔمÔك ل Ôت âضي ر و âتي م Öع ن ÖمÔك Öي ل ع Ôت Öم م Öت ا و ÖمÔك ن âدي ÖمÔك ل ÔتÖل م Öك ا م Öوي ÖÇل ا

پسنديدم/ شما دين را اسالم و رساندم اتمام به شما بر را خود نعمت و كردم  كامل
Gظاهر كه بود نقيصهاي بعضي تفسير بنابر گفت روز آن در حضرت آنچه آيا اما
امÇروز , ÖمÇ Ôك ل ÔتÖل م Öك ا م ÖويÖل ا فÇرمود: گفت كه آنرا حضرت و بود نشده گفته احكام در
قبلش است, كÔم دين كÔم ل ÔتÖل م Öك ا ليوم ا آية اين كه ماÄده سورة در شد/ كامل دينتان ديگر
/4/// رâزي ÖنÇ الخ Ôم ÖحÇ ل و Ôم الدَّ و Ô¹تÖي م Öال ÔمÔك Öي ل ع Öت م  رÔح آمده: خورا كيها بعضي تحريم به راجع
بود همين اسالم نقض آيا و/// خوك گوشت و خون و كرديم حرام شما بر را مردار
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ماÄده هست/ هم ديگر سورههاي در آيه اين مثل آنكه حال شد? جبران حاال  كه
مختلف طرق به را عبارت همين خداوند ولي شده نازل كه است سورهاي آخرين
است مسلم //// ÖمÔك ن âدي ÖمÔك ل ÔتÖل م Öك ا م Öوي ÖÇل ا افزوده: كرده تكرار كه اينجا ولي است/ فرموده

باشد/ عظمت اين به ديني نقص نميتواند چيزي چنين  كه
جامعهتان, حكومتتان, ميخواهيد ا گر كه كرد اعالم مردم به واقع در پيغمبر
حاال كند/ حكومت بايد علي ميشد, اداره پيغمبر خود زمان كه باشد جامعهاي مثل
خليفة درواقع يعني نشد, چنين كه ميدانيد همه نداريم/ كار تاريخي جريانات به
"خليف¹ هم سوم و دوم و اول خليفة به و شد جدا پيغمبر معنوي خليفة از حكومتي
هم خلفا به و دادند آنها به هم را "اميرالمÆمنين" لقب بهتدريج و گفتند اهللا" رسول
بÇعد است/ علي(ع) خاص اميرالمÆمنين لقب آنكه حال و ميگفتند اميرالمÆمنين
ميگفتند/ تبريك درواقع و كردند بيعت علي(ع) با مسلمين همه غديرخم واقعة از
هÇم اخÇبار بÇعضي در كه بود علي(ع) لقب وقت همان از "اميرالمÆمنين" عبارت
اÇÄمة بعدها كه بهطوري فرستاد/ علي(ع) براي خداوند Âاص را لقب اين كه آمده
بÇهمعني امÇير آنها/ بر اميرند اÄمه همة شيعيان نظر از چون كردند تأييد هم شيعه
كه اÄمه از بعضي به معذلك ولي آنهاست/ امر بگويند, هرچه يعني است/ حا كم
امÇيرالمÆÇمنين, نگÇوييد مÇا بÇه مÇيفرمودند: آنÇها كÇردند, اميرالمÆمنين خطاب

است/ علي مان جد خاص كه است لقبي اميرالمÆمنين
اين كرده تعيين پيغمبر خود كه باشد كسي بايد پيغمبر جانشين كه مسÃله اين
تÇعيين مÇرا پيغمبر كه نبود عي مد پيغمبر از بعد هيچكس و است تشيع اساس س Ôا
درواقÇع كÇه كÇرده تÇعيين مÇرا پÇيغمبر كه ميگفت Hصريح كه علي(ع) جز  كرده
غديرخÇم واقعه از كه بود آنهايي براي بهخصوص حجت اتمام بهعنوان حضرت
براي كردو تعيين را نفر شش آن عمر بعدها نبود/ خالفت طالب واال نداشتند/ خبر
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جز ندارد, نقصي هيچ ندارد, عيبي هيچ علي گفت: ولي برشمرد صفاتي كدام هر
كÇه نميرسد بهنظر بود, باهوشي مرد عمر است/ حريص خالفت به خيلي اينكه
خودش را نعلينش روزي گفتهاند كه اي علي آن باشد/ شده اشتباهي چنين مرتكب
فÇرمودند: حÇضرت ميكني? اينجوري چرا گفت: او به عباس ابن ميكرد, وصله
مÇبلغ هÇيچي, بگÇويد كÇه كشيد خجالت او شايد ميارزد, چند من كفشهاي اين
نÇظر در ميگوييد شما كه خالفتي اين كه خوردند قسم حضرت گفت, را ناچيزي
حريص گفت ميتوان را كسي چنين آيا آنوقت است/ كمقيمتتر كفش اين از من
رد روز چند ايشان كنند, بيعت حضرت با آمدند وقتي كمااينكه است!? خالفت بر

 كرد/
ابÇالغ مردم همة به را الهي دستور كرد/ رفتار را الهي دستور پيغمبر واقع در
Gبعد كه همانطوري ÇÇ باشند داشته عدلي حكومت ميخواستند ا گر مردم فرمود/
شد اما ميآمدند/ اول همان از بايد ÇÇ آمدند حضرت خدمت و فهميدند دير خيلي
واقعهاي يعني "فلت¹" ابوبكر با بيعت كه گفت دوم خليفه عمر خود حتي كه شد آنچه
مسÇلمين كÇه بÇود كودتايي بگوÄيم اينكه Âمث بود بيفكر و بيمقدمه و استثنايي
مÇيشد: تÇعيين خÇليفه دو ميكردند دير ا گر اينكه براي بودند آن انجام از ناچار
كه است اين ميافتاد, اختالف و انصار براي خليفهاي و مهاجرين براي خليفهاي
گفت: عمر مطلب ادامه در و بشود خليفه نفر يك زودتر كه بود مصلحت Gظاهر
آن در شد/ ظاهر بعد شرورش اما كند/ حفظ كار اين شرور از را مسلمين خداوند
ميكرد هدايت را خلفا حتي و شد حكومت تسليم هم علي(ع) نداشت, شري ايام
كل ه ل Õعلي ال لو گفت: عمر كردهاند, نقل هم بار هفتاد تا كه بار چندين كه بهطوري
بنيعباس بعد و بنياميه عثمان, آمدن ولي ميشد/ هال ك عمر نبود علي ا گر ر, م Ôع

ظÇاهري خÇالفت به علي ل او از ا گر بود/ قضيه همين منشأش درواقع اينها همه
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او درواقع كه عوف عبدالرحمن Âمث كه شود چيزي چنين نميگذاشت بود, رسيده
مÇرگش در مÇيگويند كÇه بÇاشد داشÇته ثÇروت آنقدر رساند خالفت به را عثمان
بين و ميشكستند تبر با را آنها كه داشت طال شمشهاي آنقدر و غالم چهارصد
عÇدالت ايÇن هÇم عÇمر البته ميكرد/ عدالت رعايت علي ميكردند/ تقسيم ورثه
مÇعاويه كÇه كرد تأييد را معاويه طرف آن از ولي داشت/ حكومت در را ظاهري

ميكرد/ زندگي روم امپراطوران مثل
را كÇد هرگز كه علي ولي رفت كنار حكومتي جنبة از علي(ع) طريق اين به
اين است, اسالم آيندة است, مردم تربيت و هدايت (ع) علي اصلي كار نميماند/
و نشست خÇانه در حÇضرت است/ حاشيهاي امر حكومت است/ علي اصلي  كار
و شÇد تسÇليم عثمان قرآن جمعآوري به هم بعد البته كه كرد جمعآوري را قرآن
كÇه كÇرد تÇربيت را مÇردانÇي و نشست خÇانه در او كÇرد/ كمكهايي هم خودش
بÇر عÇلي خÇالفت بنابرايÇن بود/ علي كار اين كردند/ تربيت را ديگراني خودشان
وظيفة ولي بود مسلمين حق ÇÇ كردم عرض بارها را نكته اين چنانكه ÇÇ مسلمين
وظÇيفهاش بÇلكه نÇميدانÇد خÇود قÇح را خالفت علي اين علي/ حق نه بود علي
هÇمين است/ گÇذاشÇته او دوش بÇر پÇيغمبر زبان به خداوند كه وظيفهاي ميداند/
انÇجام را وظÇيفهاش علي نگذاشتند و گرفتند را جلويش مخالفين كه است وظيفه
و بكشد شمشير ميتوانست داشت, شمشير علي گرفتند, را او جلوي وقتي بدهد/
هيچ بود, داده نشان جنگها در و داشت كه شجاعتي با علي ببرد/ بين از را آنها همة
ا گر ميگرفت/ درنظر را مسلمين جامعة آيندة مصلحت ولي نبود راهش مانع چيز
بÇنشاند, خÇودشان جÇاي سر بر را ديگران كه برميآمد اين مقام در روز آن علي

بود/ نمانده دنيا در اسالمي Âاص امروز
زندگي در ميزندچه دور مطالب همين حول كنيم نگاه كه را علي زندگي تمام
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و عÇلي(ع) بÇر سÇختي ايÇام بÇههرحÇال ولي خÇارج/ زنÇدگي در چÇه و خانوادگي
احÇترام خÇيلي حسÇنين بÇه و فÇاطمه بÇه مسÇلمين مÇعذلك گÇذشت/ فاطمه(س)
از بÇعضي ي حت باشند/ كرده توهيني كه كرد باور نميشود كه است اين ميكردند,
هركسي ميگوييد, شما كه را توهينهايي ميگويند همه بلكه و تسنن اهل برادران
عÇظمت در فÇراوانÇي حÇديثهاي عÇايشه خÇود از دشمنيم/ او با هم ما باشد  كرده
هرچÇه است/ كرده نقل عايشه قول از سلمه ام مورد چند در كه شده نقل علي(ع)
بايد نشد/ محو پرعظمت نام اين كنند, محو را علي نام كه تاريخ در كردند  كوشش

كه: گفت كرد را كار اين كه بهمعاويه

خÇرمشاهي, بÇها¾الديÇن بÇه كÇوشش فÇروغي, علي محمد تصحيح براساس گلستان, سعدي, كليات /1
/ì2 ص ,137ë ناهيد, انتشارات

برد1 زشتي به بزرگان نام خÇرد كه اهÇل نخوانÇند بزرگش
در يÇا عÇلي مÇذمت در كÇند نÇقل پيغمبر از حديثي هركسي ميگفت معاويه
بÇود/ آنÇوقت طÇالي سكÇة هÇم ديÇنار بÇدهيد/ او بÇه دينار يك بنياميه, اهميت
هÇمة بايد طريق اين به كه ديد معاويه كردند/ جعل حديث هزار بيست ميگويند
عÇظمت اين با علي(ع) مزار امروز است/ بس ديگر گفت لذا بدهد, را خزينهاش
تÇعميرش حتي هيچكس و است خرابهاي در يزيد و معاويه مدفن ولي است باقي
رفتيم, دمشق در زينبيه زيارت به ما كه سالهايي آن بود مشهور است/ نكرده هم
و ميميرد Gفور كند مقابر اين آبادي به شروع كه هر است شايعه اينجا كه ميگفتند
بود/ بهزشتي Gا كثر بردهاند اسم او از جايي هم ا گر ميكردند/ ذ كر هم نمونه تا چند
كارهايي و بود مجتهد هم معاويه ميگويند نميدانند جايز را او لعن كه هم مسلميني
ندارد/ كاري او به خداوند استو هممصاب او بنابراين بود, اجتهاد روي از كرد  كه
ذ كر اينقدر و نوشتهاند, كتاب قدر اين مسلمين غير و مسلمين از علي به راجع ولي
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چÇه كÇه شÇود پÇيدا تÇصور اين است ممكن حال ندارد/ حد كه كردهاند فضاÄلش
آزار را او ولي نوشتهانÇد دربارهاش كتاب آنقدر حاال كه دارد علي براي فايدهاي
هÇدفش به او آيا بود, چه علي هدف ديد بايد ولي شدند? خالفتش مانع و دادند
منم, دنيا در بياوردو بهدست حكومت خودش كه نبود اين علي هدف نه? يا رسيد
اصÇرار اثÇر در بÇار يك كÇه بÇهطوري بÇود اسالم عظمت علي هدف بگويد, منم
احترام و داشت عالقه او به هم خيلي كه امور گرفتن بدست براي فاطمه حضرت
نÇابود را همهشان و ميروم االن گفت و كشيد را شمشيرش حضرت ميگذاشت,
عÇلي اهللا/ ÔولÇرس GدحمÇم نا شÇهد ا كÇه رسيد اينجا به و شد بلند مÆذن صداي ميكنم,
كرد: عرض فاطمه باشد? برقرار الياالبد صدا اين كه ميخواهي فرمود: بهفاطمه
هم فاطمه بشود/ غالف بايد علي شمشير پس فرمودند: حضرت است/ معلوم بله,
اين كه بود همين علي هدف بكن/ خودت ميداني مصلحت كاري هر كرد: عرض
قÇيامت تÇا صÇدا اين شد/ تأمين هدف اين كه ديديم و باشد برقرار قيامت تا صدا
علي صداي صدا اين با همراه ميآيدو صدا اين جهان چهارگوشة از استو برقرار
قيمتي هر به كه است اين هدفمان Áمعمو ما رسيد/ هدفش به علي پس هست, هم
عÇلي(ع) ولي كÇنيم حفظ را موقعيتمان كنيم, حفظ را مالمان را, جانمان باشد  كه
پيغمبر كه را مكتبي ميخواست, را اسالم خودش جان از باالتر او نبود/ اينطور
او بود, زنده پيغمبر تا ميخواست/ را مكتب آن بقاي بود, كرده برقرار الهي بهامر
كÇه شÇبي يÇعني المبيت, ليل¹ در ميگذاشت/ هدف اين و پيغمبر راه در را جانش
من جاي به بايد امشب كه فرمود علي به پيغمبر خوابيد, پيغمبر جاي به علي(ع)
او ولي بكشÇند را علي حضرت بود ممكن شب آن كنم/ مهاجرت من كه بخوابي
تÇو جÇان بكÇنم را كار اين ا گر من كرد: عرض علي ميآيد/ چه من سر بر نگفت
جان از دغدغه بدون و چشم!/// گفت علي بله/ فرمود: پيغمبر ميكند? پيدا نجات
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فÇقط جÇان عÇلي بÇراي بود/ همينطور هم جنگها در خوابيد/ پيامبر جاي در خود
كند/ فدا كاري پيغمبر و اسالم راه در اينكه براي بود وسيلهاي

ميفهميم روز اين ارزش حاال ما است/ آمده بهدنيا روز اين در شخصي چنين
را مسعود مولود اين نام اول از پيغمبر ميدانستند/ Âقب دين بزرگان و پيغمبر ولي

گذاشت/ علي الهي امر به
تبريك علي(ع) فرزندان علي, جانشينان به ميگيريم جشن را عيد اين كه ما
و باشيم علي معنوي فرزند انشا¾اهللا كه ميگوÄيم تبريك هم خودمان به ميگوÄيم/

برداريم/ قدم حضرت آن راه در



طوسي فردوسي

در

شاهنامه آÄينة

آزمايش مصطفي سيد دكتر

عرصه گرد به نامرÄي حصاري كه است منيع بارويي و رفيع ديواري شاهنامه
و كن بنيان حوادث تالطم از را جوشنده حوزه اين و كشيده ايران فرهنگي وسيع
اقوام فرهنگي و نظامي تهاجمهاي توفنده سيلهاي و برافكن خانمان طوفانهاي

داشته/ پاس مخالف ستيزه كار ممالك و مهاجم
كره از ي حت ÇÇ دور بسيار فواصل از گذارناپذير ي سد بهصورت چين ديوار
سÇياحتش به ميتوان است, رصد قابل چين قلمرو گردا گرد ÇÇ زمين سطح بر ماه
ديÇوار تÇماشاي بÇه نميتوان سر چشم دو با اما شد/ درشگفتي ابهتش از و رفت
بصيرت سر از بايد نيست; آن ادرا ك به قادر بصر كه چرا نشست, دفاعيشاهنامه
تا نگريست سرنوشت پرآشوب چهارراه در مرزوبوم اين تاريخ وقايع بهژرفناي

نمود/ لمس دروني ي حس با را برز و ستبر سد اين خللناپذير و ممتد سايه بتوان
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شگÇرف آنقدر است; شگفت و شگرف اثري فردوسي شاهنامه بيترديد
ابوالقاسم استاد يعني آن بنا كننده چهره و سازنده سيماي شگفتآفرينياش  كه
پÇوشانده فÇرو دوستدارانش و خوانندگان حيرتزده چشم از را طوسي فردوسي

است/
پشت در رفÇيع" " كÇاخ ايÇن مÇعمار و سÇازنده و مهندس و ديوارگر  گويي,
مÇانده پÇوشيده نÇظرها از سدهها و سالها فرازمندش, ديوارهاي و بلند باروهاي
نيست/ آساني و سهل امر اين اما شناخت, خاللشاهنامه از بايد را فردوسي است/
است مستقل و رباينده و كشاننده و سحرانگيز و جذاب آنچنان شاهنامه كه چرا
آن پÇردازنÇده و سÇازنده بÇه ه وجÇت مجال را او و ميربايد خواننده از فرصت  كه

نميدهد/

شاهنامه ساختمان

در پس خانه; يعني بيت دارد/ بيت هزار شصت آن سراينده به گفته شاهنامه
پايههايي با است قلعهاي خانهاي هر كه شده, بنا خانه هزار شصت شاهنامه صحنه
كÇه اسÇتوار و پÇرصالبت آنچÇنان افÇال ك; ژرف در بÇارههايي و زمين قعر در
كÇاخها ايÇن سÇازنده نميرساند/ حريمش به گزندي تندباد و طوفان و زمينلرزه
هÇمت شگÇرف معماري اين نظم و بهپيوند فرهنگي مصالح با كه است مهندسي
آن براي جهاني فرهنگ و ادب در همتايي و عديل كه پيافكنده بنايي و ورزيده

يافت/ نميتوان
تÇحصيل از فÇراغت گواهي مهندسي چنين اين بپرسيم خود از دارد جا پس
و خوانÇده درس مكتب كدام در نموده; اخذ مدرسهاي و دانشگاه كدام از را خود
از را ادب و فرهنگ در چيرگي و مهارت چنين اين و شده; تربيت استاد كدام نزد
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است/ فرا گرفته و آموخته كجا در و  كه
مشخصي حال شرح به كنيم جستجو منيعرا قلعه اين خانههاي يكايك ا گر اما
خÇويش مÇعرفي پÇي در چندان وي چرا كه نمييابيم/ دست آن سازنده به نسبت
سÇختي و پيري رنج از تنها نگفته/ سخني خود زندگي احوال جزÄيات از و نبوده
معتقداتش دنياي بر آويخته پرده از گوشهاي نيز گاه كرده; گلههايي گهگاه معيشت

است/ نهاده ناظران انظار برابر در را آن از اندكي چشمانداز و زده كنار را
ابÇهامات روشÇن سÇايه در شاهنامهخوانان و ايرانيان براي فردوسي سيماي
شكوه هست, ايرانيان همه گوش در دستان رستم داستانهاي آوازه است/ مخفي
براي مجال كه كرده پر را شنوندگانشاهنامه و خوانندگان ذهني فضاي چنان رستم
بهعنوان تنها را فردوسي آنان غالب شايد و نگذاشته, باقي فردوسي به پرداختن

كيست?! فردوسي اما بشناسند/ رستم پهلوانيهاي ال" نق" و قصه گو

شاهنامه نسخههاي در تحقيق

زيرا: نيست/ اشكال از خالي فردوسي حيات سوانح بررسي
و ضعف و پيري از شكايت درباره جز خود احوال به وي شد ياد چنانكه Ç
ÇÇ ببرد را او نام آنكه بدون ÇÇ پسرش مرگ به بيت نوزده در بار يك و تهيدستي

است; نداده قرار خود آماج را سراينده سيماي روشن سايه اراÄه و نپرداخته
يافته شيوع عام افواه در اندك اندك وي درباره كه مطالبي ديگر جانب از Ç

ندارند/ استناد قابليت كه اوهامند و افسانه با آميخته بهقدري نيز
بÇلند روح انÇعكاس "سÇروده", آيÇينة در آنكÇه جÇز چÇيست? چÇÇاره پس
و عقايد بستر در بزرگوارش شخصيت شناخت براي و كنيم, جستجو را "سراينده"

بگذاريم/ پيش به چند گامي معتقداتش
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دسÇترسي شÇاهنامه از مÇتقن نسÇخهاي به بايد حداقل ي مهم چنين براي اما
و ناسخ هر آن در كه قابي نه باشد/ غش و بيغل و بيزنگار آينهاي كه باشيم داشته

باشد/ نموده ترسيم را خود عقايد تصوير  كاتبي
نسÇخههاي بÇه و نيست دسترس در نيز شاهنامه از نسخهاي چنين كه دريغا

كرد/ اعتمادي چندان نميتوان نيز موجود
بيش شاعر زمان با فلورانس نسخه يعني شاهنامه موجود نسخه قديميترين
بسيار سال دويست عرض در و دارد فاصله قمري) هجري ì1ê) سال دويست از

خراسان/ پرآشوب ايام در ه خاص باشد, رفته گنجينه اين در ميتواند دستبردها
شÇخصيت در پÇژوهش و جسÇتجو در كÇه شاهنامه از بخشهايي ترين مهم
و طÇعنهها طعمه همه از بيش كه است بخشهايي همان ميآيند, به كار فردوسي
خÇالف HيانÇاح كÇه شÇاعر اعÇتقادات بÇا زيÇرا چÇرا? است/ گرفته قرار فها تصر

دارد/ سروكار است, حكومت ساختة عمومي افكار و اعتقادات
انÇدكي طÇوس ارجÇمند و فرهيخته استاد كه جايي شاهنامه, مه مقد همان در
همان در يعني برداشته, خود جهانبيني و مذهبي اعتقادات روي از را پرده  گوشه
گÇرفته صÇورت دستانÇدازيهÇاي بيشترين نخستشاهنامه, صفحههاي ابيات
كÇه مÇصرعها از بÇرخÇي (مÇانند زدوده يÇا را ابياتي ب متعص نسخهبرداران است/
كه سستي بيت چهار (مانند افزودهاند يا گشته) ناقص ابيات و شده پا ك و تراشيده

بدلها/ نسخه ,10 ص پاورقي مطلق, خالقي جالل تصحيح شاهنامه, /1
شدند, تنظيم مخدوش خطي نسخههاي اين برمبناي عجوالنه قدري بعدها كه چاپي نسخههاي در
<حجم بر و يافته راه متن اصل به نيز متن از خارج و الحاقي ابيات كليه امر, چگونگي به توجه بدون

افزودند! شاهنامه> سراينده اعتقادات
خان مور گواهي بر تكيه با ÇÇ ابيات اين بودن الحاقي بحث به پرداختن بدون ÇÇ صفا ذبيحاهللا مرحوم
Ñ

است)/1 شده افزوده متن ابيات حاشيه در و شده سرهم خليفه چهار مدح در
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Ø

در كه اطنابي بهخصوص و قسمتها ساير در فردوسي ديگر اشعار و شاهنامه خود از ديگر داليل و
ادبيات (تاريخ است دانسته مذهب شيعه را سراينده شده, داده شاهنامه مه مقد در شيعيان اول امام مدح
الحÇاقيبودن به عنايتي صفا مرحوم اما شده, ادا درستي به مطلب حق ا گرچه (ê87 ص ,1 ج ايÇران,

نداشتهاند/ دسترسي مبنا نسخه به فوق مطالب نوشتن زمان در كه چرا نفرموده, موردبحث ابيات

و بÇوده زيÇاد آنقÇدر فÇردوسي اعÇتقادات چÇهارچÇوب در سÇليقه دخالت
در بهقدري ايران بر تسنن اهل حكمرانان سيطره دوران در مذهب سني بان متعص
قÇطعه <سÇراسÇر كÇه نمودهاند حد از بيش دخالتهاي فردوسي اعتقادات بخش

,13ì3 ل, او شماره سوم, سال ايراننامه, شاهنامه, الحاقي قطعات في معر مطلق, خالقي جالل دكتر /1
/28 ص

انÇديشهاي كÇه كÇاتباني يا < گويندگان و شده>1 شيعه و سني قلمهاي ستيز ميدان
خود مطلوب تأييد در را فردوسي سخن يا و يافتهاند متن در خود اعتقادات خالف

شاهنامه/ بنياد چاپ مه, مقد يازده صفحه خالقي, تصحيح شاهنامه, مه مقد يارشاطر, احسان /2

پرداختهاند>2/ ابيات كاستن و افزودن به پنداشتهاند  كوتاه
فوق برشمرده نقايص از همه اما فراوانند ايران در چاپي موجود نسخههاي
از عÇبارت كه كرد ياد شاهنامه جيبي چاپ از ميتوان آنها جمله از ميبرند/ رنج
خÇطي نسÇخه هشت بÇراسÇاس كÇه است فرانسوي (Jules Mohl) مÔل ژول نسخه
پÇاريس در 1878 در ديگÇر خÇطي نسÇخه هفت و بيست و فرانسه ملي  كتابخانه

است/ رسيده بهچاپ
در (Turner Macan) تÇرنرمكن انگÇليسي ق محق نفر دو مل, ژول از پيش
كرده اقدام هندوستان در چاپشاهنامه به 1811 در (Lumsden) المسدن و 1829
مبنا بود 882 821و سالهاي خطي نسخههاي آنها اقدم كه را دي متعد نسخههاي و
وي پژوهشهاي و "مكن" به خويش شاهنامه مه مقد در مل ژول بودند/ داده قرار
و زيÇاد بسÇيار الحÇاقي ابÇيات داراي نسخهها اين اما دارد, رجوع و اشاره فراوان
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حÇال عÇين در و ميباشد سراينده اصلي اشعار در فراوان فزونيهاي و  كاستيها
"مÇÔل" گويي آن عالوهبر نيستند/ اعتماد قابل و دقيق نيز واژهها و كلمات  كتابت
قÇرار پÇايه نسخه بهعنوان را ضعيفترين خود مورداستفاده نسخههاي از بهعمد
انÇطباق يكÇديگر با ابيات قافيههاي و رديف حتي موارد برخي در چنانكه داده

ندارد/
بدون شمسي شصت دهة در جيبي انتشارات ط توس مل ژول مصحح شاهنامه
يÇافت, انÇتشار ايÇران در بÇدلها نسخه مراجع و توضيحات و تعليقات و پاورقي
ضÇعف بر فراوان چاپي ايرادهاي حروفچيني, در دقت عدم بهواسطه كه درحالي
بÇرخÇي در درهÇمريختگي و اغتشاش كثرت و ميافزود مضاعف بهاضعاف آن

بود/ برده راه ابيات مصاريع شدن بهجابجا حتي موارد
بÇرمبناي 1877 Ç 8ê سÇالهاي در آلمÇاني فولرس يوهان مل, ژول از پس
شÇاهنامه از جÇديدي مÇنقح نسÇخه انÇتشار بÇه مÇل ژول و ترنرمكن متن مقايسه
1313 سالهاي در ايران در بروخيم كتابخانه ط توس بعدها نسخه اين كه پرداخت

مÇحمد (مانند: ايران و هندوستان در شاهنامه از دي متعد چاپهاي فوق, پژوهشهاي به اتكا¾ با /1
در سياقي دبير محمد دكتر ;13ë0 در محجوب جعفر محمد اهتمام به اميركبير ;1312 در رمضاني

رسيد/ طبع به (13ë0 Ç 13ê8 در جلد دو در االبيات كشف افزودن با و ,13êë

مشتملبر هريك مجلد پنج (در بروخيم چاپ كلي بهطور يافت1/ انتشار 131ë تا
چاپ به نسبت گرفت) انجام نفيسي سعيد مرحوم كوشش به آخر جلد دو جلد; دو
كمتر آن در چاپي فاحش ايرادهاي و است كمتري نقايص داراي نظر هر از جيبي
كاتب ا گر ترتيب بدين و شده ذ كر پاورقي در همه بدلها نسخه ميخورد/ بهچشم
خواننده به نهايي متن تحميل موجب حين مصح سليقه فقط كرده خطايي ناسخي و
حÇفظ خÇود بÇراي را نسÇخ سÇاير از اطÇالع و رجÇوع امكان خواننده و نميگردد

مينمايد/
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با شوروي جماهير اتحاد علوم فرهنگستان شرقشناسي مÆسسه آن از پس
شاهنامه انتشار به ميالدي) 1971 تا 19ë0 سالهاي (ميان ت مد طوالني پژوهشي
را پژوهش مبناي و كرد اقدام نوشين عبدالحسين و برتلس ا / ي زيرنظر جلدي نÔه

داد/ قرار لندن) به (متعلق قمري هجري ì7ë سال خة مور خطي نسخه
كÇوشش به آمريكا در شاهنامه بنياد ط توس شاهنامه از جديدي نسخه Gاخير
را خطي د متعد نسخههاي پژوهنده آن در كه يافته انتشار مطلق خالقي جالل دكتر
. ì7ë نسÇخه فÇلورانس, كتابخانه ميالدي 1217 . قمري هجري ì1ê نسخه مانند
نسÇخه لنÇينگراد, 1333 . 733 نسÇخه اسÇتانبول, 1330 . 731 نسخه لندن, 127ì
نسÇخه نÇه و سÇي اضافه به قاهره, 139ê.79ì نسخه هم باز و قاهره, 13ê1.7ê1
در است) هجري دهم قرن پايان به متعلق نسخهاي آنها (جديدترين ديگر خطي
بÇه رجÇوع جÇمله از ديگÇر جوانب رعايت و نسخ اقدم بررسي با و گرفته مقايسه
(ì2ê و ì1ë سÇالهاي (مÇيان اصفهاني بنداري ط توس شاهنامه كهن ترجمههاي
وكارنامك ماننداياتكارزريران شاهنامه اصلي منابع به رجوع نيز و عربي بهزبان
اقÇدام ابÇيات صور اصح تشخيص به واندرزنامههايپهلويو/// ارتخشيرپاپكان

فÇرانسÇوي مÇول ژول نسÇخه يكÇي نÇهاديم: برابر را شاهنامه از چاپي نسخه دو كار ابتداي در ما /1
مÇي دو و يÇافته انÇتشار تÇهران در هÇجري شصت دهة در جيبي انتشارات ط توس بهفارسي كه است
از استفاده با شاهنامه متن روي بر كار اتمام از پس حال هر به است/ نفيسي سعيد و بروخيم نسخه
اشعار و يافته دسترسي مطلق خالقي جالل استاد تصحيح به شاهنامه آخرين چاپ به فوق, نسخههاي
مÇورد دوبÇاره ايشÇان انتخاب و ضبط برطبق ÇÇ برگرفتهايم مول متن از كه هجونامه بهاستثناي ÇÇ را
مÇمكن هرچÇند ميرسد, خوانندگان بهنظر كه است متني همين كار نتيجه كه داديم قرار بازخواني
در مÇتن تصحيح به شد خواهد دريافت كه راتي تذك با كه باشد مانده مخفي چشم از اغالطي است

شد/ خواهد اقدام بعدي چاپهاي

است/1 نموده
بÇا كه است پژوهش اهل دردست استفادهاي قابل نسخه امروزه مبنا اين بر
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او اثÇر آيÇنه در را شÇاهنامه سÇرايÇنده سÇيماي كÇمابيش ميتوانند آن از استفاده
در و گÇردند آشÇنا انÇدكي او اعتقادات سير خط و جهانبيني با و نمايند جستجو

بنمايند/ گلگشتي و ج تفر او جهان

شاهنامه  كندوي

عسل زنبوران كندوي خانههاي همانند ÇÇ آن بليغ ابيات ÇÇخانههايشاهنامه
است/ فراوان حيات و حالوت و حرارت از آ كنده پرفوران, چشمهاي

و زايÇنده روح شكÇر و پÇرشهد خانههاي اين يكايك عطرآ گين فضاي در
لمس بÇهسادگي و نÇميآيد چشم به ا گرچه دارد, ظهور و حضور سراينده پاينده

نميشود/
اثÇر سÇراسÇر در خÇويش وجÇود باتمام و است مستتر شاهنامه در فردوسي

شير/ در كره همچنانكه است, سريان و سيران در شگرفش
گل برگ در خوش بوي چون شدم پنهان سخن در

مÇرا جÇويد سÇخن انÇدر مÇرا مÇيخواهÇد كÇه هÇÇر
خÇود از نÇيست, خود "سروده" از تمايزجويي به مايل "سراينده" كه آنجا از
آن دشÇواريهÇاي هÇمه بÇا سÇرايÇنده حيات كه چرا است; نرانده سخن بهدرازي

است/ پردوام و پايدار و جاودان او "سروده" حيات اما گذرا; و ناپايدار
اژدهÇاي سر بر يل سام گاوچهر گرزة با گاه خويش سروده پهنه در سراينده
آرامشو جاي <زمين تا ميكند> پتيارگانويژه از را <جهان ميكوبدو رود  كشف
را سÇفيد ديÇو پشت تا ميرود هفتخوان به رستم سيماي در گاه گردد>; خواب
را كÇوشاني كاموس ويرانكار دودست كيانيش خم شصت كمند با و مالد بهخا ك
اسÇفنديار خÇودبين چشÇم مÇيسازد رها فروتنياش كمان از كه تيري با و بهبندد
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بÇيگزند آتش كÇوه مÇيان از سÇياوش چهره در گاه و بگيرد; آماج را خودپرست
دل گوش ميمالدو خا ك نيازبر روي كيخسروي نيايش محراب در وگاه ميگذرد;
سيمرغ هيكل در گاه و مينوشد; را غيب عالم پيغام و ميگشايد سروش آواي به
ميگسترد/ فرهمند" "انسان سر فراز بر را خويش شهبالهاي خجسته سايه فرزانه

پيمود قافرا ميتوان راهبري"هدهد" به ينعطارو فريدالد شيخ دركنار ا گر
ابوالقاسم استاد كنار در آموخت, جوهري ل تحو سير در را شدن "سيمرغ" طريق و
حÇريم از نگÇاهباني و پÇاسداري در سÇيمرغ نقش كه دريافت ميتوان فردوسي

چيست/ ديرپا بوم و مرز يك انساني و فرهنگي حرمت
كوهيعظيم درقلبآن كه است نا كرانمند پهنهاي وسيعو شاهنامهسرزميني
چكÇاد از سيمرغ دارد/ آشيان سيمرغ آن فراز بر و كشيده آسمان به سر زمين از
ÇÇ زر زال فÇراخÇوان بÇه و مÇينگرد زمين ايران سراسر بر خويش آشيان فرازمند
گزي بلندي بر و كرده پرواز ÇÇ مينهد آتش به بخور عودو با را او از پري كه آنگاه
بÇهرهمند خÇود هÇدايت و ارشاد از را خواننده و ميآيد فرو دريا كنار در سرسبز

ميسازد/
مÇيكند/ راهÇنمايي سيمرغ ديار به و ميآورد پيام سيمرغ ديار از فردوسي

كوشيد/ يافتنش به صحنه همان در و شنيد ديار اين از بايد را فردوسي خبر
چÇون سÇخنسنج شÇاعران زمÇره از شاعري طوس" "پيرداناي كه است پيدا
كه نيست رانش متأخ و معاصران و مان متقد از ديگران يا/// طوسي اسدي يا دقيقي
پردازد/ خويش نيا كان اساطير و تاريخ كهن نسخههاي نظم به طبع ت قو به Hصرف
كÇردنش مÇوصوف بÇراي كÇه دارد عÇميق و غÇني پيچيده, بسيار شخصيتي بلكه
از كه خواند بيخويش" "درويشي را او بايد بهوصفي نمودنش متصف و بهصفتي
خود براي تاريخي Ç الهي تي مأموري را قدم اين و پانهاده رهگذار اين در ايثار سر
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عÇنايت كسب براي را بيهمتا مجموعه اين سرودن عظيم رنج و آورده, بهشمار
است/ خريده جان به بيمانند عشقي با ايزدي

رواست ايزد راه در رنج خود سزاست كه را تنت آري اندر رنج به

فردوسي اعتقادات از زمرهاي

است/ جهان آن آرزومند نيست, جهان اين آزمند فردوسي ابوالقاسم استاد
آن در راحتي براي كه ميداند و ميداند جزا سراي و موجود و واقعي را جهان آن
اما آورد/ فراهم خود با كردارها و گفتارها و رفتارها از نيك توشهاي بايد جهان

ميبيند/ را خويش كنش وا كنش هم جهان همين در
گÇوي آزرم بÇه تÇوانÇي تÇا سخن گÇوي نÇرم نشÇنود كس ز درشتي
بشÇنوي همان گويي هرچه سخن بÇدروي هÇمان كÇاري چه تا نگر

عالم در آن ثمره و بار كه اعمال مزرع ميشمارد, آخرت مزرعه را دنيا فردوسي
جÇهان ايÇن به نظري كه آنجا از روي, بدين ميشود/ آشكار ديگر سراي و باقي
شرمندگي اسباب او براي سرا آن در كه باشد چنان رفتارهايش كه ميكوشد ندارد,
او حÇيات كارنامه و فردوسي دسترنج كتابشاهنامه نسازد/ فراهم سرافكندگي و

است/
روزگÇار از يÇابم زمان چندان كÇردگار كه روشÇن از خواهÇم همي
داسÇتان يكÇي بÇمانم گÇÇيتي بÇÇه بÇÇاستان نÇÇامور نÇÇامة  كÇÇÇÇزين
يÇاد نگÇيرند بÇهنيكي جÇÇز او از داد داد سخن اندر كه هركس  كه
منبرست با و است ذوالفقار با است كه خواهشگر نيز گيتيام بدان

يÇوص خÇا كÇپاي بÇر سرافكÇنده بيÇÇن بÇÇيت" "اهÇÇل بÇÇندة مÇÇنم
آوردهاي, چÇه خÇود بÇا كÇه پرسند او از چون جهان آن داوري پيشگاه در
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آن اجزاي تمامي در كه عملي حكمت در است كتابي كه را گفتشاهنامه خواهد
حكمت آن سراسر ميشود, داده آموزش آزادگي و انساني واالي و متين اخالق
مينمايد, غفلت از بيدار را خواننده كه است كتابي است, جهان ماهيت از عبرت و
و عشÇق بÇا كه است كتابي ميكشاند/ حق راه بهجستجوي و ميآورد بهخود را او
ميكند/ هدايت اوليا بهدامان را خواننده و شده نگاشته خدا پيغمبر خاندان به تولي
محبت و عشق اين با دارد, فراوان عشق علي(ع) موال حضرت به طوس پير
از علي(ع) بهدست كه است آن آرزويش نيز مردن هنگام در ميميرد/ و ميزيد
بهعنوان علي(ع) از وي گيرد/ قرار او شفاعتوعنايت مورد شودو برگرفته خا ك
يÇعني "خواهشگÇري" صفت با و اندرز و خطابه منبر و ذوالفقار تيز تيغ صاحب
ميشمارد/ بيت اهل بنده اوو پاي خا ك بر سرافكنده را خود و ميكند ياد شفاعت
دو در را علي(ع) موال حضور و است رهسپار بينيازي آستان بهجانب كه آنجا از
برد/ همراه به اراÄه قابل توشهاي كه است درصدد ميشمارد حقيقت يقين به سرا
تÇمام سÇنگ خÇويش اثر سراسر در نظر هر از كه ميكند تالش نيز دليل بههمين
بگويد پاسخ در آيد? كار چه به را تو كردهاي آنچه پرسند او از ا گر فردا تا بگذارد
دادم نجات اندراس و انحطاط حضيض از را تاريخي و كردم زنده را خلقي بدان  كه
هÇزارههÇا و سÇدهها زوالناپذير و نامريي ديواري با را ايران فرهنگي مرزهاي و
بر شرق غربو و مغول تاتارو و ماجوج ياجوجو متوالي سيلهاي استو استوار
چون دادم/ انسجام را پرانتظام نظمي نظام كالمم پيوند با ندارد/ تأثيري و نفوذ آن
نخواهد آسيبرسان آن بر طوفاني و زلزله هيچ كه ريختم بنياني كارديده مهندسي
جÇان و دل آن شÇرارههÇاي و قبسها كه برفروختم را جاويدي هميشه شعله بود/
آن فرهنگي عظيم ارزشهاي و ايران شوق به را جهان نقاط اقصا در پارسيزبانان

داشت/ خواهد نگاه نوراني و زنده و  گرم



ايران عرفان 30

پÇرا كÇندهام را سÇÇخن تÇÇخم چÇÇو زنÇدهام مÇن كÇه پس, اين از نميرم
آفÇرين كÇند مÇن بÇر مرگ از پس دين و راي و هش دارد كه آنكس هر

آفÇÇتاب تÇÇÇÇابش از و بÇÇÇÇاران ز خÇÇراب گÇÇردد آبÇÇÇاد بÇÇÇÇناهاي
گÇزند نÇيابد بÇÇاران و بÇÇاد از بÇلند كÇÇه كÇاخي نÇظم از افكÇÇندم پÇÇي

تاريخي نتيجه از و است مشغول كاري چه به ميداند فردوسي ابوالقاسم استاد
است/ نتيجهاي چنين اين حصول خواهان خود چون دارد, آ گاهي نيز خود  كار
و كشته را خلقي گويي بكشد را نفر يك كه كسي فرموده: مجيد درقرآن خداوند
امÇا است/ بÇخشيده زنÇدگي را خÇلقي گÇويي برهاند مرگ از را نفر يك كه  كسي
سستي, از پوسيدگي, از انحطاط, از مرگ, از را خلقي تا است آن درصدد فردوسي
گردد/ سرزنده و احيا سبب بدين جهاني تا سازد رها زوال از و جبن, از زبوني, از
كه مهارناپذيري حوادث و ار غد زمانه لگدكوبي برابر در تا است آن بر فردوسي
چين ديوار از پايدارتر حصاري و استوارتر بارويي است, آن عرصه ايران فالت
شÇاهنامه دفÇاعي ديوار نشست/ بايد رصدش و رÅيت به دل چشم با كه نمايد بنا
بناي سنگ است; مردمي سجاياي جوانمرديو اخالق انسانيتو  گردا گردحريم
فرهمند انسان ميباشد/ روان روشني و باطن نورانيت و فرهمندي اصل بنيان اين
فÇضاي در اسالمي ايران ع" تشي Ç ف تصو" فرهنگ در "ولي" و مزديسنايي ايران
محمل ايران كه نيست بيهوده مييابند/ يگانه و يكتا يكديگر در را خود شاهنامه
مسÇلمانان هÇمه كÇموبيش گÇرچÇه را عÇلي است/ دي محم اسالم ارزشهاي قبول
آنÇان زيÇرا دانستند/ قدر خويش معنوي قدرت تاحد ايرانيان فقط ولي شناختند/
بÇاور "واليت" امÇر و فÇرهمند" "انسÇان به نيز نزولقرآن و اسالم ظهور از پيش
اصÇل و فÇرهمندي مÇفهوم با جاهليت دوران اعراب كه بود درحالي اين داشتند/
مÇجيد درقرآن كه چنان داشتند, خو نفاق و كفر با و بودند بيگانه به كلي واليت
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ديگرانند/ از منافقتر و كافرتر اعراب :97 آية توبه, سورة /1

يا كه بودند اعرابي اسالم, صدر مسلمانان غالب 1/Hف×اق ن و GرÖف Ôك د ش ا Ôاب عÖر×  Öالا است: آمده
بÇه گÇواهÇيقÇرآن كه درحالي كردند اسالم قبول غنيمت بوي به يا شمشير بيم از
ذين ال ل ع ج Öاذ بود: جاهليت ارزشهاي و جاهلي دوران حميت از آ كنده دلهاشان

بسپارند/// دل جاهلي ب تعص به كه گرفتند تصميم كافران كه هنگامي :2ì آية فتح, سورة /2

خدا(ص) رسول دعوت قبول براي آنان دليل 2/// ¹َّي ل اه الÖج× ¹َّي م ح ¹َّي م ح Öال Ôم ه وب Ôل Ôق âفي روا ف ك 

نفاق آيات ميوزد/ اسالم جبهه از باد كه نمودند مشاهده اندكاندك كه بود آن نيز
د(ص) حمÇم درگÇذشت از پس كÇه هÇمانها است, اسÇالم صÇدر مسلمان درباره
را ارزشها و آداب همين و نموده رجوع خويش جاهلي ارزشهاي به بيدرنگ
سÇيطره و بسÇط جا همه ايران منجمله مختلف ممالك و سرزمينها فتح از پس
و پÇيشبيني قÇرآن در ÂبÇق امÇر هÇمين نامقرآن! به و اسالم رايت زير اما دادند,

لي× ع ÖمÔت Öب ل ق Öان ل ت Ôق Öوا ات م× Öن Äا ف ا Öل Ôس الر ه لÖب ق Öن م Öتل خ Öد ق Õول Ôس ر ×اال Õد مَّ ح Ôم ا م× و بود: شده پيشگويي

/1êê آية عمران, آل سورة /3

بميرد, يا شود كشته او ا گر است, پيشين پيغمبران مانند پيغمبري د محم ;3 Öم Ôك اب ق× Öع ا

خواهيد رجوع خويش پيشين آداب به و چرخيد خواهيد پايتان پاشنههاي بر شما
"اصحاب نبودند غنيمت" "اصحاب كردند اسالم قبول كه ايرانياني غالب اما  كرد/
از ناشي آنان جانب از اسالم قبول داشتند/ باور فرهمند انسان به و بودند حقيقت"
در خÇود زمان كامل انسان و وقت" "ولي پي در دربدر آنان نبود/ نيز شمشير بيم
راهنماي پي در او نكرد/ مسلمان اعراب شمشير را پارسي سلمان بودند/ جستجو
از خÇالي را جا همه و آورد روي آتشكدهاي و معبد و كنيسه و كليسا هر به الهي
ديدار به مدينه در را وي وي, جستجوهاي ادامه سرانجام يافت/ ايزدي ه فر فروغ
و نÇمود ايماني بيعت وي با و گرفت را او دامن همانجا ساخت/ نايل محمد(ص)
باذان كرد/ بيعت واليت كشتي سكاندار مرتضي علي وي جانشين با نيز او از پس
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خدمت به و آمد مكه به يمن از او نكرد/ اسالم قبول اعراب شمشير به نيز پارسي
گشت/ مشرف ايمان و توبه شرف به ايشان بهدست و شتافت رسولخدا

اعÇراب درك بÇا HاسÇاس قرآني آيات و خدا پيغمبر دعوت از ايرانيان درك
قÇبول مÇحمل كÇه بÇود ايران بدينروي و داشت, نهادين تفاوت جاهليت دوران
و جÇوهر كÇه ÇÇ ع يÇتش نÇام بÇا اسالم و گرديد; واليت/// اصل و واليي ارزشهاي
درون در ÇÇ است ع يÇتش حÇقيقت و جÇوهر كÇه Ç ف صوÇت و Ç است حقيقتقرآن

هÔدي× طريق و خدا راه البته داد/ ادامه خود حيات به بزرگ ايران فرهنگي مرزهاي
مÇجموعه چÇنين در نÇيز فÇردوسي بÇود/ خÇواهÇد و بوده برقرار و پايدار هميشه
بود/ شده آموخته و يافته پرورش ارزشها اين با و گشوده جهان به چشم فرهنگي
و نÇبود شيعه نميتوان است/ ارزشها همين ظهور و تالقي محل نيز او شاهنامة
اراÇÄه بÇه و نÇبود صÇوفي نÇميتوان كÇه هÇمچنان پÇرداخت, ع تشي اوليا از بهدفاع
خود و نبود علي دلداده و دلباخته نميتوان برخاست/ ف تصو راستين ارزشهاي

گفت: و جست افتخار بدان و خواند او خا كپاي را
حÇيدرم پÇي خÇا ك كه دان يقين بگÇذرم ايÇن بر هم و زادم اين بر

كÇه مÇينماييم مشÇاهده زنÇيم, كÇنار چشÇمانمان برابر از را غفلت پرده ا گر
بياعتنايي و جهان آن توشه به بهپرداختن اندرز كتابش ابواب همه در فردوسي
اعÇمال حسنات و صالحات باقيات ذخيره كردن و دنيا اين شادي و غم به نسبت
اسالم نور ظهور سبب را الهي راهنمايان و اوليا برابر در خا كساري و نياز ميدهدو
مÇعرفي بÇقا سÇرمايه را امÇر اين و ميشمارد سالكان جان و دل در ايمان فروغ و

مينمايد/
بÇاش خÇوي نكÇو و باش خردمند باش گوي سخن باشي كه چندان تو
است بÇد ار كÇار باشدت نيك ا گر است ايÇزد بÇا كÇار و سر رفتي چو
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خلل نخواهي را دين چو دان يكي اجÇل نÇزد بÇه پÇÇيري و جÇÇوانÇÇي
بÇندهاي تÇو كÇه بÇه خÇامشي را تÇو آ كÇندهاي گÇر ايÇÇمان نÇÇور از دل
بسÇاز را پسÇÇين روز كÇÇار هÇÇمان نÇياز بÇا كÇن پÇيشه هÇمان پرستش
نÇيست انÇباز جÇانت بÇا ديÇو ا گÇر نÇيست راز را تÇو يزدان كار اين بر
بÇري خÇود بÇا اسÇÇالم سÇÇرانÇÇجام بگذري چون كوش اين در گيتي به

دم فردوسي كه نكته اين به اما ميزنند فردوسي دوستي از دم كه كسانند بسيار
نÇيستند/ فÇردوسي دوسÇتدار اينان نمينهند/ وقعي ميزد مرتضي علي دوستي از
چÇارچÇوب از خÇارج را فÇردوسي تÇا مÇيكوشند ايÇنان خÇويشند/ امÇيال پيروان
چÇون نÇميپسندند را فÇردوسي آنÇان گÇردد/ پسÇند قابل تا دهند قرار اعتقاديش

ميپسندند! را خود و خودپسندند
عÇنوان بÇه خÇود از و كÇرده مÇعرفي را خÇودش روشني به خودش فردوسي
آزمندي از انتقاد به شاهنامه در بارها ا گر است/ نموده ياد مرتضي علي خا كپاي
سيهزار صله سينه بر رد دست و كرده عمل خود اندرزهاي به نيز خود پرداخته,
كÇرده مÇنتشر و سÇاخته هÇجونامهها مديحهسرايي بهجاي و زده سالطين ديناري
عي مد دوستان فردوسي ما از بايد حال است/ مرتضي علي خا كپاي فردوسي است/
بÇا را فÇردوسي شÇما آيÇا پÇرسيد بÇايد هستيد? كسي چه دوستدار شما كه پرسيد
را خÇودتان آيÇا خÇودتان? اعÇتقادات بÇا را فÇردوسي يÇا مÇيپذيريد اعتقاداتش
نÇيازي چÇه دهÇيم? فÇريب را خود كه است نيازي چه را? فردوسي يا ميپذيريد

است?! كافي باشيم داشته دوست كه را خود است/ فردوسي بهدوستي
سÇر از مÇناجاتش در خÇداونÇد بÇه عشÇق و دوسÇتي راه در بياباني شبان آن
خÇالص زر ديÇنار سÇيهزار سر از نيز فردوسي ابوالقاسم استاد گذشت/ بزهايش
دوستي راه در چه سر از ما ريخت/ مرتضي علي به محبتش بهپاي را آنها و  گذشت
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خودپرستي و خودخواهي و منيت و غرور كبرو سر از آيا ميگذريم? خدا اولياي
سÇاير و فÇردوسي دوستي الف بيهوده به يا ميگذريم خودبينيهايمان و تكبر و
قناعت فقرو مكتب در همه ايران فرهنگ بزرگان ميزنيم/ را ايران فرهنگ ا كابر
تا گرفتند را كامالن پي آنان رسيدهاند/ كمال به و شده تربيت بينيازي و استغنا و
تÇنومند باغهاي خا كشان از تا شدند راه خا ك را حق مردان آنان يافتند, تكامل
چنين اين كاري پس از كه بود ما چون كسي فردوسي ا گر نشست/ بار به و روييد
راه در نهادن قدم جز چيزي دوستي فردوسي و فردوسي دوستي برنميآيد/  گران
در خويش وجدان از و كنيم قاضي را كالهمان نيست/ او مكتب به سرنهادن و او
داريم? فردوسي به عالقهاي اندك حتي خويش دل در Hحقيقت آيا بپرسيم خلوت

فردوسي طريقتي و فقري تعلق

استاد و يافت انتظام طوس شهر در بهويژه و خراسان در شاهنامه كه آنجا از
هÇمطريقاني از خÇويش شاهكار در مرات و به كرات طوسي فردوسي ابوالقاسم
آنان جوانمردي از بنمايد را آنان نام ذ كر كه آن بدون و كرده, ياد "آزادگان" بهنام
ا كÇابر اسÇتقرار مÇحل ايÇام همان در طوس شهر كه آنجا از و است, نموده تجليل
شهر اين در معروفيه رضويه مرتضويه طريقه قطب و بوده ايران عرفان و ف تصو

ميرسد/ بهنظر ضروري ايشان مقامات به اشارهاي داشته خانقاه و مسكن

طوسي ( كÔركاني) كورا كاني علي بن عبداهللا ابوالقاسم شيخ انتساب رشته

سلسله اقطاب از هجري) êì9 Ç 380) طوسي عبداهللا بن علي بن عبداهللا شيخ
و چÇهارم قرن در خراسان خطه صوفيان ظام ع از و ف تصو تاريخ ا كابر از و ه حق
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كÇورا كÇاني ابوالقÇاسم شيخ كرامات و مقامات به نسبت بيشتر اطالعات كسب براي تحقيق اهل /1
عÇين العÇبر; . ذهÇبي المÇحجوب; كشÇف . هÇجويري نÇمايند: رجوع نيز منابع اين به ميتوانند طوسي
محمد امام اسرارالتوحيد; . ر منو د محم االسرار; كشف . انصاري عبداهللا خواجه نامهها; . همداني القضات
نÇفحات . جÇامي حÇمن عبدالر نورالدين االوليا¾; تذكر¸ . عطار فريدالدين شيخ سعادت; كيمياي . الي غز
سلطاني. دباقر محم اللهي; نعمت سلسله الت تحو تاريخچه آزمايش. مصطفي سيد القدس; حضرات من االنس

ولي/ اهللا نعمت شاه افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق . فرزام حميد عرفان; و طريقت رهبران

بÇارها و داشÇته فÇراوان ارادت او بÇه ابوالخÇير ابوسعيد شيخ است1/ هجري پنجم
دهستان از كورا كان روستاي از روستازادهاي وي است/ رفته زيارتش و بهديدار
ميگذرانده روزگار كشاورزي طريق از و بوده مشهد) چناران (بخش طوس زراب
تÇمهيد را طÇالبان هÇدايت و ارشÇاد خÇدمت طÇوس شهر در خويش خانقاه در و
ابوبكر شيخ و فارمدي ابوعلي شيخ ايشان نامدار بزرگو مشايخ از است/ مينموده

كرد/ ياد ميتوان را نساج عبداهللا بن
كÇركاني ابÇوالقÇاسم شÇيخ نÇماز اقÇامه بÇه تÇاريخي مغشوش گزارشهاي در
پÇيكر تدفين از بعد به را امر اين اما رفته, اشاره طوسي فردوسي بر ( كورا كاني)
واقÇعهنگاران ب عصÇت بÇهحساب جز را اغتشاش اين البته نمودهاند/ موكول شاعر
اوست عرفاني تعاليم نمايشگر كه داستانهايي كركاني باب <در گذشت/ نميتوان
هÇمان او زنÇدگي بÇه مربوط افسانههاي از يكي و است شده نقل ه صوفي كتب در
است بوده او كه گفتهاند زدهاندو وي به بيخبران از بعضي كه است معروفي تهمت
آنكه حال است! نگزارده نماز طوس, استاد فردوسي ابوالقاسم حكيم جنازه بر  كه
ايÇن از را او نÇيكي به باشد گذرانده نظر مد از را او باب در اطالعات منابع هركس

/ì77 ص ,2 ج اسرارالتوحيد, بر تعليقات كدكني, شفيعي /2

حضرت كه نميگويند Âكام بان متعص شد ذ كر چنانكه البته ميكند>2 تبرÄه اتهام
در تأخير و خوانده! تأخير با ميگويند بلكه نخوانده, فردوسي جنازه بر نماز شيخ
دستبردهاي شاهنامه در كه دانست كساني همان ب تعص از ناشي بايد را نماز اين
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نمودهاند/ بسيار ف تصر و دخل فردوسي اعتقادات بيان در و زده نيز فراوان

كورا كاني? ابوالقاسم شيخ شاعري

است/ وي "شÇاعري" كÇورا كÇاني ابوالقاسم شيخ به منسوب مطالب جمله از

/272 ص االوليا, تذكر¸ عطار, /1

است: آورده االوليا¾1 تذكر¸ در نيشابوري عطار
قÇرآن كÇه وقت آن گÇفت ابÇوالخÇير] [ابÇوسعيد شيخ كه است <نقل
از كه كÔركاني ابوالقاسم شيخ راه در برد/ آدينه نماز به مرا پدر ميآموختم
[ابوسعيد مرا ابوالقاسم شيخ ديگر يكبار و آمد,/// پيش بود كبار مشايخ
خواهم/ گفتم گويي? خدا سخن كه خواهي پسر اي كه گفت را] ابيالخير

ميگوي: اين خلوت در  گفت
كÇرد نÇتوانÇم شÇمار را تو احسان كÇرد نÇتوانÇم قرار دمي بيتو من
كرد نتوانم هزار از تو شكر يك مويي هر شود زبان من تن بر  گر
اين بركت به تا ميگفتم بيت اين روزه همه ميفرمايد] ابوسعيد [شيخ

شد/> گشاده من بر حق راه كودكي در بيت

به شباب ايام در را ابوسعيد شيخ ابوالقاسم شيخ كه است معين فوق روايت از
ذ كÇر بÇهعنوان را رباعي اين و نشانده خلوت به را او و فرموده مشرف فقر آيين
چÇون ربÇاعي اين ابوالقاسم نفس مدد از درنهايت است/ كرده تلقين او به خاص
است/ گشاده را او ديدهدل مفتوحو ابوسعيد شيخ بر را غيبي ابواب لبه چهار  كليدي
از و آورده روي شعر به كه است صوفيان نخستين از ابيالخير ابوسعيد شيخ ا گرچه
ابÇوسعيد شÇيخ از HلمÇمس ربÇاعي اين اما شده, دفاتر ثبت قطعاتي و ات رباعي وي
مÇتعلق و فÇرا گÇرفته ابوالقÇاسم شيخ لسان از را آن او خود به گواهي زيرا نيست,
نشÇده نÇقل ديگري گوينده بهنام ديگر منبع هيچ در آنكه بهويژه است, بهايشان
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زيÇرا كÇرد, شتاب نبايد ابوالقاسم شيخ به رباعي اين انتساب در حال اين با است/
فوق واقعه ذ كر در نيشابوري عطار فريدالدين شيخ استفاده مورد منبع درحقيقت
نقل ياسين بشر ابوالقاسم شيخ مورد در را حكايت اين وحيد كتاباسرارالت يعني
است/ كرده تخليط "ابوالقاسم" دو بين عطار يعني كركاني/ ابوالقاسم شيخ نه نموده,
و بشÇرياسين ابوالقÇاسم شيخ ابوسعيد شيخ مربي نخستين كه است آن مسلم
برعهده وي تربيت تكميل كار سپس و بوده ابوالحسن پيرابوالفضل بعدي مربي
در ابوسعيد شيخ خرقهنامه از امر اين و شده وا گذار آملي قصاب ابوالعباس شيخ

/ê9 ص ,1 ج كدكني, شفيعي دكتر تصحيح اسرارالتوحيد, /1

قÇصاب, ابÇوالعÇباس <شيخ است: شرح اين به كه ميگردد مستفاد وحيد1 اسرارالت
مÇعروف سقطي, سري بغدادي, جنيد حريري, د بومحم طبري, عبداهللا بن د محم
بÇن عÇلي اميرالمÆÇمنين از او و بصري, حسن عجمي, حبيب داودطايي,  كرخي,

عليه>/ سالمه و اهللا صلوات مصطفي از او و Ç اجمعين عنهم رضياهللا Ç ابيطالب
ادامهدهندگان از نيز و معروفيه ه حق سلسله مشايخ از قصاب ابوالعباس شيخ
مبتنيبر واليي, جهانبيني ميان جامع و باستان ايران عرفان و خسرواني حكمت

ابوالحسن شيخ و بسطامي ابويزيد و ج حال منصور كنار در سهروردي شهابالدين اشراق شيخ /2
ايÇران عÇرفان و خسÇروانÇي حكمت ادامهدهندگان از يكي نيز را قصاب ابوالعباس شيخ خرقاني,

/(ìì0 ص ,2 ج تعليقات, ميشمارد(اسرارالتوحيد, السلوك) في الخسروانيين (خمير¸ باستان

است2/ ميآمده بهشمار فرهمندانه جهانبيني و واليت اصل

طوس شهر فرهنگي جو

ميخورده/ غوطه فرهنگي ويژه فضاي در طوس شهر كه ميرساند همه اين
فÇرهنگ درهÇمآميختگي و ع يÇتش عÇظام اركÇان و ف تصو بزرگ مشايخ حضور
فرهنگي استثنايي حوزه اين به ي خاص رنگ اسالمي ف تصو با خسرواني عرفاني
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اين در ميبرد/ بهسر ديار آن در فردوسي ابوالقاسم استاد كه بود بخشيده ايامي در
و كرامات از ي مهم قسمت و بود طريقت ا كابر آمد و رفت مركز طوس شهر ايام
ايÇن كÇه ميگردد باز زماني به شده نقل ابيالخير ابوسعيد شيخ درباره كه مقاماتي
طÇول در وي است/ بÇوده گزيده مأوا طوس در ابواحمد استاد خانقاه در بزرگوار
در جمله از رفتو كركاني ابوالقاسم شيخ ديدار به بارها شهر اين در خويش اقامت

/ì0 ص اسرارالتوحيد, /1

است: آمده وحيد1 اسرارالت
در عليه رحمهاهللا كركاني ابوالقاسم شيخ و /// ابوسعيد ما شيخ <روزي
ايشÇان پÇيش درويشان جمعي و تخت يك بر بودند نشسته هم با طوس
چيست? بزرگ دو هر اين منزلت آيا كه گذشت درويشي دل به ايستاده/
كه خواهد هركس گفت: و كرد درويش بدان روي حالي بوسعيد ما شيخ
يك بر تخت يك بر وقت يك در و يكجاي در بيند هم به پادشاه دو

نگر///>/ در گو دل,

ابÇوسعيد شÇيخ سÇماع و وعظ و توقف محل ابواحمد استاد خانقاه كه  گفتيم
ابÇواحÇمد اسÇتاد ايÇن از است/ بÇوده طوس شهر در وي اقامت طول در ابوالخير
كÇه مÇيدانÇيم قدر همين است/ نشده نقل ه صوفي رجال كتب در زيادي اطالعات
را مÇا شيخ بواحمد استاد و بود, سراج ابونصر شيخ قدمگاه بواحمد استاد <خانقاه
خÇويش خانقاه در را شيخ و داشت نگاه طوس به را او روز چند و كرد مراعتها
به بديدند او ظاهر كرامات آن و بشنيدند شيخ سخن چون طوس اهل و نهاد مجلس

/ë8 ص همان, /2

آمدند/>2 پديد بسيار مريدان و يافت قبولها و گشتند ما شيخ مريد يكبار
شÇهر بÇه ورود از پيش ابوسعيد شيخ وحيد كتاباسرارالت صاحب نقل به بنا
معشوق محمود شيخ از و كرده توقف طابران شهر محال از باژ ده حدود در طوس
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بÇفرستاد پيش را <درويشي است: نموده اجازه كسب شهر به ورود براي طوسي
درواليت هستتا دستوري گويي معشوقو نزديك به شوي شهر به كه  گفتبايد
و بÇزرگوار سÇخت و است بÇوده مÇجانين عقالي از معشوق اين و درآييم?/// تو
آنÇجا خÇا كش و است بÇوده طÇوس شهر در او نشست و كمال به حالتي صاحب

/ë7 ص همان, /1

ابوالقÇاسم استاد تولد محل طوس طابران قراي از باژ ده شد ياد چنانچه و است>1
طوسي معشوق د محم شيخ واليت دايره در باطني بهلحاظ و بوده طوسي فردوسي
و نظرخواهي نه قصدشان ميرفتند, وي محضر درك براي كه كساني و داشته قرار
شيخ از اجازه گرفتن و عنايت و ه توج و همت كسب بلكه نقلي و عقلي مشورت
شيخ نزد به فردوسي ابوالقاسم استاد رفتن روايت كه درصورتي پس است/ بوده
از ناشي را آن بايد بشماريم دقيقي تاريخي مبناي مبتنيبر را طوسي معشوق د محم
ه البت آوريم/ بهحساب عرفان و ف تصو ا كابر نظر تأثير به فردوسي عميق اعتقاد
در آن اطراف شهرهاي طوسو بهويژه خراسانو در ف تصو ا كابر مشايخو تعداد
نقل آنان از برخي احوال سبب اين به ميرودو فرا احصا حد از پنجم و چهارم قرن
در ر منو د محم چنانچه است/ خروار از مشتي نيز شده نقل ديگران از آنچه و نشده,

مينويسد: مورد اين در سابقالذ كر  كتاب
و دين قحط عهد كه ÇÇ عهد اين در و [خراسان] خا ك اين در <هنوز
اسم نه طريقت و ف تصو از و خراسان در ه خاص است, مسلماني نايافت
و روزگÇار نÇيكو مشايخ اينجا ÇÇ قال نه و حال نه و رسم نه و است مانده
بÇادند بÇاقي كÇه بÇاقيند, بسيار سخت حاالت و اوقات به آراسته صوفيان

/ê0 ص همان, /2

سالها/>2 بسيار

ضبط بنابر ايشان از بعد و قبل بزرگان و كورا كاني ابوالقاسم شيخ نامة خرقه
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است: قرار اين به ولي اهللا نعمت شاه حضرت
از الحسيني عبداهللا بن د محم بن عبداهللا بن اهللا نعمت فقير اين <خرقه
شÇيخ از/// او و يÇافعي/// عبداهللا شيخ قين/// المحق قطب رفعت با حضرت
مÇدين ابÇي شÇيخ از/// او و كÇوفي الديÇن كمال شيخ از او و بربري صالح
از او و ابوالبركات/// شيخ از/// او و اندلسي ابوسعيد شيخ از او و مغربي///
و محق محقق از او و غزالي/// احمد شيخ از او و بغدادي/// ابوالفضل شيخ
از او و عÇليه رحÇمهاهللا (طÇوسي) نسÇاج ابÇوبكر شÇيخ ق صدÇÇم صÇÇديق
طوسي] كوركاني [علي ابوالقاسم شيخ داÄم ذا كر و عالم شا كر شيخالمشايخ
شÇيخ از او و كÇاتب ابÇوعلي شيخ از/// او و مغربي ابوعثمان شيخ از او و
او بÇغدادي, جنيد مرشد شيخ صوفيه طايفه د سي از او و رودباري ابوعلي
داود شيخ از/// او و كرخي معروف شيخ از/// او و سقطي سري شيخ از///
امام از او و بصري حسن شيخ از او و عجمي حبيب شيخ از/// او و طايي
مÇظهر االصÇفيا بÇرهان و االوليÇا سÇلطان والجÇماعه محييالسÇنه و االÄمه
د حمÇم حÇضرت از او و ابÇيطالب بÇÇن عÇÇلي امÇÇيرالمÆÇÇمنين العÇÇجايب

شÇاه حضرت كه ميشود استفاده العرفا شمس خطي شجرهنامه و خرقهنامه از منظور اين براي /1
نهم)/ قرن اوايل و هشتم قرن (اواخر است فرموده بيان خويش نسبت سلسله بيان در ولي نعمتاهللا
نÇيز و فرزام; حميد دكتر از نقل به ,19 ص الهيه المعارف رضوان مجموعه جز¾ كرماني, زاق عبدالر رساله

به /ë7 ص فرزام, حميد دكتر ولي, شاه زندگاني و ;ëê صفحه فرانسه, و ايران انستيتو چاپي مجموعه
ايÇن خÇرقه نسÇبت آمÇده مÇنثور و مÇنظوم بهصورت ولي نعمتاهللا شاه آثار در كه تفصيلي و شرح
جÇناب ديگÇري خÇرقه نسÇبت بÇراسÇاس ميرسد/ معصوم(ع) به فوقالذ كر بهصورت بزرگواران
است بوده گرفتن بيعت در مأذون نيز ايشان جانب از بود حضرترضا(ع) دربان كه كرخي معروف
مورد اين در بيشتر اطالع براي ميخوانند/ نيز "رضويه" را مرتضويه معروفيه سلسله دليل بدين و
نÇيز و شÇود; رجÇوع Çياحه الس بسÇتان در مستعÇليشاه شÇيروانÇي زينالعابدين آقا حاج شجرهنامه به
در مÇندرج سÇلسلهنامه بÇه نÇيز و صالحيه مه مقد در ثاني نورعليشاه علي مال آقا حاج خرقه بهنسبت

/ê2 Ç 7 صص م, دو چاپ محبوبعليشاه, تابنده علي حاج جناب تابنده, خورشيد

مصطفي(ص)/>1
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خراسان طوس در تشيع و ف تصو امتزاج

انتساب رشته در دقت با و شد نقل ابوسعيد شيخ از كه خرقهنامهاي به ه توج با
عÇاليه سÇرچشÇمه ف صوÇت ا كÇابر همه كه ميافتد معلوم كورا كاني ابوالقاسم شيخ
شÇيعيان ل او امÇام مÇرتضي عÇلي را خÇود سÇلوكي تÇعاليم و طÇريقتي تربيتهاي

ميدانند/
اساس با ع تشي از عرفاني واليتي قراÄت پيوستگي بهدليل كه آن كالم حاصل

اميرتيمور دوران از تشيع با شيعياش عرفاني خاص اعتقادات وجود با ف تصو ميان مرزبندي /1
نÇقشبنديه فÇرقه كه دانست بايد گرفت/ صورت الساعه خلق بهطور نقشبندي فرقه ظهور با بعد به
در شÇديد ب عصÇت كÇه شÇد اخÇتراع ÇÇ تورانيان و ازبكان و تركمانان ÇÇ زردپوست مسلمانان ط توس
ÇÇ بÇودند مÇذهب شÇيعه همه كه ف تصو اوليا¾ واليت تحت سلوك قبول به حاضر و داشتند تسنن
خÇطوط هÇمان در مكÇتب ايÇن نيز امروزه نميشدند/ ÇÇ ولي نعمتاهللا شاه حضرت قطبيت مقارن
تÇورانسÇتان نواحÇي مسلمانان بهاتفاق قريب ا كثريت كه بهطوري است, پرا كنده بسيار جغرافيايي

هستند/ نقشبندي و صوفي

نيز و ميشده1 دو اين تام امتزاج و آميختگي موجب درنهايت كه صوفيانه تربيت
حÇوزه بÇيمانند جÇوشش به ه باتوج همچنين و شاهنامه بر حا كم روح به گواهي

كه: گرفت نتيجه ميتوان ايام آن در طوس عرفاني
امتزاج و ع تشي به (اعتقاد طريق چند به طوسي فردوسي ابوالقاسم استاد Ç الف

ايÇن امÇتزاج و خسÇروانÇي فÇرهنگ بÇه مÇهرورزي يكديگر; با ع تشي و ف تصو
و ف تصو با و///) عصر; آن در ف تصو بزرگان و خراسان مشايخ آرا¾ در فرهنگ

است/ داشته مسلم پيوند و ارتباط عرفان
استاد ط توس طوس شهر آزادگان و جوانمردان مورد در آنچه همچنين Ç ب

و بÇيخويش درويشÇان و احÇرار جÇماعت بÇههمين ناظر افتاده نقل شاهنامه در
است/ معرفت طريقت پويندگان و حقيقت طريق روندگان

ابÇوالقÇاسم اسÇتاد ايام از گمنام شاعري به مربوط كه بيت دو اين با پايان در
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/1ì ص ,1 ج كدكني, شفيعي درضا محم تصحيح سعيد, ابي الشيخ مقامات في اسرارالتوحيد /1

ميرسانيم: انجام به را سخن افتاده, نقل وحيد1 دراسرارالت و است فردوسي
است ايشÇان واليت كشتنشان خود است درويشان عطاي بلي عشق اين
است جوانمردان فدا كار كرده جان است مÇردان رتÇبت نÇه درم و دينار



و مÇفيد? يÇا است ضرÇم صÇوفيانه مÇتون نشÇر كÇه بود خواسته نظر هاي عد از كتاب راهنماي مجله /1
هركدام و/// صناعي دكتر و يوسفي دكتر و جمالزاده علي محمد سيد و دشتي علي جمله از هاي عد
فرستاده كتاب راهنماي مجلة اقتراح جواب در نگارنده طرف از نيز مقاله اين و بودند داده پاسخهايي

شد/

صوفيانه1 متون نشر

? استيامضر مفيد

پاريزي باستاني ابراهيم محمد دكتر

جÇانبداري بÇر حمل شايد جهت يك از مورد اين در بنده زدن حرف ////
و اهÇلاهللا به نسبت خوشبيني نوع يك خودم خيال به بنده زيرا شود, يكطرفه
از آخÇر دست يÇا و بÇاشند نداشته قبول را بنده آنها شايد (هرچند دارم دردكشان
اينكه بهحساب ميبندم آنان به را خود باري من اما بدانند) فشي" " كش مريدان

ميشود/ خشك آفتاب يك در صفا اهل و ما پيراهن الاقل
درگÇاهت نÇزديكان بÇه دارم نسÇبتي نگويم

اقي زر و سالوسي به ميبندم تو بر را خود  كه
ديگر: هوايي به آنها و ديگريم جايي در ما
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/22ì7 بيت ل, او دفتر سبحاني, توفيق تصحيح معنوي, مثنوي /1

ما1 انديشي روزي وشباز روز مÇا درويشÇي ز درويشان ننگ
هÇرحÇال به اما نيست, جانبداري از خالي مني چون پاسخ هرچند بنابراين

گفت/ جواب بايد كتابرا سÆالراهنماي لالمر, Áامتثا
دهÇيم, تشخيص نميتوانيم شما و بنده را صالح اين كه كنم عرض Áاو بايد
فÇروش تيراژ كه ميانديشد خوب چاپكني كتاب و كتابفروش آن را صالح اين
گوشة در همانطور وگرنه ميكند چاپ خريدند مردم ا گر است, دستش در  كتاب

خورد! خواهد خا ك و ماند خواهد  كتابخانهها
ه صوفي كتب مفيد? يا است مضر ه صوفي كتب مطالب آيا اينكه ديگر مطلب
عÇرف و شÇرع بÇا كه مذهبي و اخالقي دستورالعملهاي مقداري يك دارد? چه
كه ه صوفي اقطاب و پيشوايان سرگذشتهاي مقدار يك و ندارد مباينتي هيچكدام
غلطان مكه تا شهر فالن از رابعه آنكه: نمونه از است اغراقآميز آنها از بسياري
پÇر بÇر نعمتاهللا شاه مرگ م د بمي ابراهيم ين شمسالد يا رفت; زيارت به غلطان
ما از شيخ فالن يا رساند; كرمان به بم از شاه جسد تغسيل تشييعو به را خود جبرÄيل
دلدرد بÇه درافÇتاد پÇير بهمان با كه قلدر فالن يا و داد خبر مريد فالن مير فيالض

/ و/// و/// درگذشت مفاجا¸ مرگ و نا گهاني
و بÇخشهÇزار تسكÇين افسÇانههاي حكÇم در امÇروز مÇردم را روايات اين
بÇاري بÇاشد دروغهÇايي هÇم ا گÇر درواقÇع و مÇيگذرند و مÇيخوانÇند يكشب

ميشود زده چاپ حال هر به كه دروغهايي ساير از آن ضرر كه است دروغهايي
است/  كمتر

نÇفساني هÇواجس از خÇودداري و نفس كف و اخالقيات مورد در آنچه اما
و بسÇطامي بايزيد داستان مثل ندارد, گفتگو جاي ديگر خلق, به خدمت و است

باشد/ ميتواند هركسي لقيات Ôخ سرمشق بهترين كه مادر به خدمت
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گفتگويي مختصر مشهور, غلط يك باب در است الزم بنده بهعقيدة Áاصو
و < گمراهي موجب ف تصو ميكنيم فكر ما كه است اين مشهور غلط آن و بشود
و كÇاهلي بÇه ه وجÇت و ي ادÇم جÇهان از اعÇراض و دنÇيا تÇرك بÇه خÇوانÇنده سوق

شد/ خواهد سستگيري>
داشÇته اراده آنقÇدر بايد كه است كسي ديدهايم و خواندهايم ما كه درويشي
نÇدهد/ انÇجام نÇخواست را هركاري و بدهد انجام خواست كه را هركاري كه باشد
مريد كسي و است اراده كلمة از فاعل اسم مريد كه ميدانيد البته و باشد مريد يعني
او بÇر كه باشد نداشته نيرو آنقدر او نفساني و دروني قواي از هيچكدام كه است
ميبينيم فتان و زيبا زني ميگذريمو خيابان از كه تو و من بگويم: مثلي باشد, مسلط
كه داشته وجود ما در قوهاي يك يعني نيستيم, مريد ميگردانيم, بر سر بياختيار و
نÇيروي و بÇاطري يك ما ا گر آنكه حال و كرده خانم اين ه متوج بياختيار را ما
داشته تسلط بردم اسم كه نيرويي اين بر نيرو آن كه باشيم داشته بدنمان در قويتر
گناه نكن نگاه يا است مصلحت بكن نگاه خانم اين به كه بدهد فرمان او به و باشد
شدهايم مريد بگوييم ميتوانيم آنوقت كند, اطاعت هم لي او نيروي آن و دارد;

كنيم/ حس خود در را كاري هر ارادة يعني
از سماجت به و رفت عطار شيخ دكان دم كه ژوليدهاي پير آن ارادت نوع از
دنÇيا مÇال جÇمع در اينقدر كه تو گفت: كنايه به عطار شيخ خواست/ پولي عطار
گÇفت: فقير پير كشيد? خواهي دست جان از مرگ دم چگونه پس داري, اصرار
نهاد آن بر سر بازار وسط و گذاشت سر زير و كند را كفشهايش سپس و اينطور;
را پÇير آمÇد, پايين دكان پيشخوان از عطار چون و اهللا/ اال اله ال ان اشهد گفت: و

نبود"/ هرگز فرامرز گويي "تو ديد, مرده
بÇهاصÇطالح يÇا فÇرماندهنده و قÇدرتزا دسÇتگاه چÇنين ايÇجاد در مسÃÇÇله
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نيست آدمي در Hطبيعت و اصل در كه است انرژي منبع و باطري يك امروزيها
شود/ پيدا است ممكن ديگر عوامل بسياري و مجاهدت و رياضت اثر در ولي

منشأ و انرژي منبع چنين وجود اهميت ه متوج كساني فقط ميكنم گمان بنده
مثل داخلي ديگر متضاد و كوچك نيروهاي صدمات كه ميشوند وجود در قوهاي
چشيده را و/// كينه و حقد و حسد و طينت خبث و طمع و حرص و شهوت نيروي
سرحد تا و رفته باال عوامل اين اثر در خونشان فشار درجهاي چند الاقل و باشند

باشند/ رسيده پليد نيروهاي اين اثر از جنون و مرگ
شمشير <چهل و داشت فرمان زير عالمي و بود بلخ پادشاه كه ادهم ابراهيم
در كÇه داشÇته كÇنيز <ده و ميبردند>, او پس و پيش در ين زر گرز چهل و ين زر
ميرفته خواب به تا ميكشيدهاند او تن بر برهنه تن و ميشدهاند حاضر خوابگاه
نشستهو دجله لب بر <خود كه رسيد بدانجا كارش شدو مسلط خود بر چنان است>
گفتند: وقتي كه كرد بيشتر خودداري چندان و ميدوخت, خود پارة ژنده خرقة
نخوريم!> نخريمو گفت: چگونه? گفتند: كنيم, ارزان ما گفت: است, گران  گوشت

بÇود نÇقش ادهÇم ابÇراهÇيم فÇÇقر كÇÇاله بÇÇر
است كرده شاهي كه داند كسي درويشي قدر
حكم در كه آورد بهوجود آدمي در قوهاي چنين ميخواهد ف تصو درواقع
مÇحكوم را آدم هميشه فيالمثل قوه اين بگوييم اينكه اما باشد; وجود عالم ترمز
از اعÇراض و دنÇيا <تÇرك به دعوت ه صوفي كتب و بپوشد چشم دنيا از كه ميكند
دنيا و كار مرد و جهاندار اغلب واقعي صوفيان است/ اشتباه ميكند مادي> جهان
دويست خÇانقاه سÇفرة خرج سال هر را بغدادي ين مجدالد شيخ چنانكه بودهاند,
حسÇاب <مÇن گÇفته: خÇود سÇمناني عال¾الدولة و است بوده سرخ زر دينار هزار
بÇر كÇه ه صوفي بر كردهام وقف و كرده خريد امال ك دينار هزار پانصد كه ميكنم
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هزار شيراز در <من ميگفت: خود مقام در خفيف عبداهللا ابو و باشند/> ما طريقة

/2ì3 ص االنس, نفحات /1

نخواهند>/1 ضمان را شب خواهم, دينار هزار يكي هر از ا گر كه دارم مريد
ه صوفي بهنام شعاري گاهي و بيتصميماند و گداپيشه و عنصر سست كه آنها

گÇويند: چÇنانكه برند, بهپايان را كار مردانه كه داشتهاند كوشش صوفيه موردي, هر در برعكس /2
هÇزار گÇفت: كÇردند, سÆال او از داد/ بوسه او پاي و برفت يÖد ن Ôج> بودند, آويخته را دزدي بغداد در
در سر كه است رسانيده كمال به را كار اين چنان و است بوده مرد خود كار در كه باد وي بر رحمت

است!>/ كرده كار آن سر
عطار) االوليا¾, (تذكر¸

است,2 نÇياورده بÇار بÇيبندوبار را آنان ه صوفي كتب و نيستند درويش ميدهند,
و بيعاري براي بهانه را ف تصو عنوان و برده بهدر راه از را آنان ديگري تربيت

ميدهند/ قرار خود بيكاري

اختالف)/ كمي ë3ì(با بيت دوم, دفتر سبحاني, توفيق تصحيح معنوي, مثنوي /3

مÇيزيند3 او دولت انÇÇدر بÇÇاقي صÇوفيانÇد زين اندكي هزاران از
و نفس رياضت دربارة دستورالعمل مختصري دارد? چه ه صوفي  كتابهاي
مشايخ عادات خوارق و رفتار باب در افسانهها و روايات مقداري و سلوك و سير
تزكية نفسو تربيت نوع يك غيرمستقيم, من روايات, اخبارو اين طي كه ه صوفي

ميكنند/ فراهم خواننده براي نيز باطن
دÇح از خÇارج و دروغ و بÇعيد بسيار گاهي البته عادات خوارق و رفتار اين
دروغي دارد كه سني Ôح منتهي ميرسد, بهنظر نكردني باور خالصه بشريو ر تصو
چÇهارصد قÇريب مÇا كه داشت ه توج بايد Á او نميزند/ كسي به ضرري كه است
بهدور واقعي خانقاههاي يعني ه صوفي تربيتي منبع از Hمستقيم كه است سال پانصد
برابر خسروي تاج با را خويش كاله پشمين كه صفويه از بعد واقع در و افتادهايم
آلودگÇي به خانقاهي د تجر و رفت ميان از ه صوفي باطن صفاي آن ديگر  كردند



ايران عرفان ê8

شد/ آلوده مقام و دنيا حب و رياست و سياست و مملكتداري
بهروايتي كه ابيالخير ابوسعيد خانقاه آيا نميدانيم Hامروزواقع ما جهت بدين
سÇلوك عÇالم در شيخ با را او روز سه و ميكرد جذب خود به را سينا ابوعلي شيخ
بوده درازي اين به سخن بيهوده آيا و ميشده اداره چگونه و بوده چه ميگذراند

ميگفت: كه سينا بوعلي مثل مردي تا است
حل را عالم مشكالت همه اوجزحل كردم خا كتا حضيض ازقعر

بپرسند: او از وقتي روز سه از بعد بنشيندو لÔنÖبري Ôج درويش منبر پاي روز سه بيايد
ميبيند! او ميدانيم ما آنچه بگويد: ديدي?> چگونه را <شيخ

بر <وقتي سعدي قول به لبنان جبل صالح فالن كه كنم ثابت نميخواهم بنده
است بوده شايعهاي يك دÔالب ولي نميشد> قدمشتر ميرفت مغرب درياي روي
هوا در <ا گر است گفته و كرده بدان اشاره ¹كناي هم هرات پير سعدي, عالوهبر  كه
باشي>/ كسي تا آر بهدست دل باشي, خسي روي آب بر ا گر و باشي مگسي پري,
اسكÇيبازي بÇا امÇروز نيست/ مهم باشد آب روي رفتن راه كه مطلب اصل
گروه اين رفتار تأثير مهم مطلب است/ ساده خيلي كارهايي چنين انجام آب روي
بوده لبنان در او رودخانه; به هيبتشان و خانهاند در خودشان كه است ديگران در
و مÇيگويند/ سÇخن او از هÇرات در عÇبداهللا خÇواجÇه و شيراز در سعدي و است,
از روزگÇار, آن در فواصلي چنين وجود با كسي چنين از گفتن سخن كه ميدانيم
كهورستان در الري شيخ بهمان و افريقا در كنگويي پير فالن تبجيل و گفتن سخن
كمتر غرب, شرقو عظيم دنياي دو روابط در او تأثير يا كندي سخنرانيهاي از الر

نيست/
وزرا و صدور و امرا از بسياري در صلحا اين گفتار و رفتار اينكه آن از تر مهم
وقÇتي است/ بوده مردم تودة و عامه طبقات بهنفع جا همه تأثير اين و بوده مÆثر
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كÇرد, بÇرخÇورد بÇاباطاهر به و بود بغداد عازم ار جر لشكر آن با ترك طغرلبك
وجود در دروني قدرتي از حكايت مقتدر مرد آن با ديوانه مجذوب اين  گفتگوي
رل ÖغÔط به رو او ندارد/ ميانه كاهلي" و "سستگيري با Hمطلق كه ميكند درويش اين

كرد?> خواهي چه خدا خلق با تÔرÖ ك, <اي گفت: و كرد مغرور و فاتح
/</// فرمايي تو <آنچ گفت: سلطان

/< سان Öح واال ل Öد بالع Ôر Ôأمي اهللا ن ا ميفرمايد: خداي كه كن <آن گفت: بابا

الصدور/ راح¹ /1

كنم1/ چنين گفت: و بگريست سلطان
اثر او در آنقدر هرگز ميريختي, سلطان روي هم لطاني Ôس تيزاب من دو ا گر

كرد/ باباطاهر گفتار اين كه نميداشت
و مÇريد خÇود خÇونخوار, خÇونريز آن مÇغول, چنگيزخان كه شنيدهايد البد
<دعوي كه است بوده تنگري" "بÔت بهنام مسلك عارف و صوفيوار مردي شيفتة
عÇوام و است, بÇوده بااطالع پير و برنا و كبير و صغير مير فيالض ما بر كه ميكرد
كه گويند ميرود, آسمان بر نشسته جنگي اسب بر او كه بود چنان اعتقاد را مغول
تا نشستي يخ برفو ميان در شكم گرسنه تنو برهنه بلكه نگشتي ر متضر ما سر از
بود مغولي عارف همين و شدي>/// گداخته هوا حرارت شدت از يخ كه زمان آن
عدول ازو گفتي او هرچ و كند, چنين عدل <تا كرد, تلقين چنگيزخان به چيزها  كه
بÇود تÇموچين بÇه موسوم زمان آن تا كه چنگيزخان مجلس <به روزي نكردي>
و فرزندان و تموچين به را زمين روي گفت مرا شب تعالي خداي گفت: درآمده,

/ë0 ص ë ج الصفا, روض¹ و ,28 ص جويني, جهانگشاي و ,22 و 21 ص ,3 ج السير, حبيب /2

كه را قلبي قوت همان يعني نهادم>2 نام چنگيزخان ترا من ا كنون دادم, او خويشان
داد/ چنگيز به هم تنگري بت داد, طغرل به باباطاهر
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نفس تأثير نبايد هرحال به ولي است آسماني بالي ما براي چنگيزخان البته
آن ايÇجاد و مÇغولستان نجات و چنگيزخان روحي تقويت در را تنگري بت اين

بود/ منكر ياساناپذير و وحشي قوم آن ميان در عادالنه قوانين
از پس كÇه مÇيدانÇيم هÇمه را اسكÇندر و حكÇيم ن وژÇي د برخورد و  گفتگو
يوناني واقعي درويش اين و بخواه چيزي من از گفت: او به اسكندر زياد  گفتگوي
در كند, استفاده آفتاب از ميخواست و بود افتاده سرش بر اسكندر اسب ساية  كه

كني? كم سرم از را سايهات آنكه خواهش تنها گفت: پاسخ
نبودم, اسكندر ا گر بگويد: ميشود ناچار اسكندر كه است موقعي چنين در
ا گر هم را كرزوس و سولون برخورد تسامحي, اندك با باشم/ ديوژن ميخواستم

كرد/ مخلوط عارفانهاي رنگ چنين با ميتوان باشد داشته صحت
طغرل و اسكندر و چنگيز امثال كه بود كساني چنين اين نفس تأثير از تازه
مÇعتقداتÇي انÇدازه ايÇن تÇا ا گر كنيد ر تصو كردهاند/ خونريزي حدود اين تا فقط
ميكند, زياد را هوش برنج ميگفت: لطنه الس اديب مرحوم ميكردند? چه نداشتند
چÇرا///? ميخورند برنج اينقدر كه فالنجا مردم پس آقا پرسيد: شوخي به يكي

بوديم? چه/// نميخورديم برنج همه اين ا گر كنيد حساب گفت: لطنه اديبالس
كÇه مÇردمي <عÇدد و بÇود جÇباران" از باري ج" بلعمي روايت به كه ابومسلم

الصفا/ روض¹ /1

رسÇيد>1, سÇيصدهزار به معارك مقتوالن غير به شدند كشته او دست به باليقين
<آن پس است, بيگناه كه ديد بهخواب ولي انداخت تاريك زندان به را درويشي
درويش بÇخواه/> حاجتي گفت: و خواست عذر وي از و آورد بيرون را درويش
نيمشبانبومسلمرا چنينبه ( كه) داردكي خداوندي كهاو كسي االمير, <ايها  گفت:
او كه باشد روا برهاند, بالها از را او تا بفرستد و برانگيزد گرم بستر از پابرهنه و سر
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/êì9 ص هجويري, المحجوب, كشف /1

قدرت كدام ,Hواقع گشت>1 گريان بومسلم خواهد? حاجت و كند سÆال ديگري از
اين تا را ابومسلم چون بيبا كي مرد كه باشد مÆثر چنين ميتواند باطني نيروي و

كند? متنبه و نزديك خلق مبدأ به حد
مÇهم عÇامل يك بلكه نيست مضر نهتنها مطالبي چنين چاپ و نقل بنابراين
شود/ چاپ بايد Hحتم است مضامين ازين حا كي كه كتبي و است اجتماعي تربيت
بÇه دبÇيرستان در را مÇغول لشكÇركشي مÇا بÇاشد قرار ا گر ميكنم گمان بنده
چشÇم از را كÇبري ين نجمالد شيخ كرامات و احوال شرح و بدهيم درس لين محص
پÇابند چÇندان ه صوفي ميگويند: بعضيها كردهايم/ خيانتي كنيم حذف و بيندازيم
آن آنكه حال و نميدانند/ شام و عراق و مصر را وطن اين و نيستند الوطن بهحب
و بود مملكت پادشاه كه د محم سلطان رسيد, خوارزم پشت به مغول لشكر كه روز
شÇاهزاده و كÇرد فÇرار و بÇداد پشت بود, شده متمتع خوارزم نعم از بيشتر همه از
مÇيرخÇوانÇد قÇول بÇه و برداشته همراه را وطنشان و بسته را چمدانها نيز خانمها
از يكي ه متوج نفايس جواهرو از ذخاير مجموع خواتينو ساير با خاتون <تركان
///> مÇازندران فÇتح در بÇعدها كه بود آنقدر ذخاير اين و گرديد> مازندران قالع
هÇزار و بÇود سÇرخ زر دههÇزار جÇمله آن از افتاد, بيقياس مالي مغوالن بهدست

/ê11 و ê0ì ص ,3 ج الصفا, روض¹ /2

بود>2/ قلعه آن در جواهر آن جز و ابريشمين اقمشة خروار
نÇجمالديÇن پيش كس چنگيز, <اوالد خوارزم محاصرة در احوالي چنين در
آنجناب نرسد/ بدو آفتي تا آيد بيرون خوارزم از كه بايد شيخ كه فرستادند  كبري
و خدا پيش مريداناند, و متعلقان و خويشان شهر اين در مرا كه فرمود جواب در
ده كس با شيخ كه آمد خبر باز آيم/// بيرون گذاشته را ايشان كه نباشم معذور خلق
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گفتند جواب نفرند/// ده از زياده گفتند ايشان نمايد/// مفارقت خوارزميان از خود
شيخ سازد/ معطوف طرف اين به عزيمت عنان آمده بيرون نفر هزار يا صد/// با  كه
و امÇن حالت در باشد حادي ات اعتقاد در كه طايفهاي با كه بود روا چگونه  گفت:
ورود وقت و باشم بوده ايشان صادق دوستان و موافق ياران از آرامش و سكون
نÇجات و خÇالص خÇود و بگÇذارم عÇنا و بÇال ورطÇة در را ايشان قضا نزول و بال

/10ì ص ,ë ج الصفا, روض¹ /1

طلبم?>1
بستهايÇم چشم گÔل ز كه نگر الوطن Ôب Ôح

گÇذشت آشيان خس و خار ز ولي نتوان
شÇهر بÇه خÇونخوار مغوالن ه) ì18) شد مسخر خوارزم شهر آنكه از پس
نÇمونة بÇهترين مÇريدان و نÇجمالديÇن شيخ گريختند, مردم بيشتر Hطبع و ريختند
شيخ ///> كنيد: تماشا را شيخ جناب جنگ منظرة ا كنون دادند/ نشان را فدا كاري
سنگ پر بغل و ببست محكم ميان و دربرافكند را خود خرقة برخاسته, نجمالدين
سÇنگ بÇرايشÇان و آورد مغوالن جنگ به روي و گرفته بهدست نيزهاي ساخته,
را آنجÇناب چنگيزخان لشكر و شد تمام داشت بغل در كه سنگهايي تا ميزد
كشÇيدند, بيرون را تير آن چون و آمد, مباركش سينة بر تير يك كرده, تيرباران
وقت در نجمالدين شيخ كه گويند گزيد/ مأوي بهشت رياض به مطهرش روح مرغ
ده درافتاد, پاي از آنكه از پس و بود گرفته را مغولي زلف] [موي پرچم شهادت
را كÇافر كÇا كÇل عÇاقبت و سÇازند, خÇالص دستش از را كافر آن نتوانستند  كس

/37 ص ,3 ج السير, حبيب /2

بريدند/>2
# # #
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چنين كتابنميبايست اصوÁراهنماي اينكه آن و دارم ديگري حرف بنده
كتابها سانسور مأمور مگرراهنما بدهد/ مستان ياد سرود كندو مطرح را اقتراحي
خواندن بار يك به كه نيست نبشته كه<هيچ بدانيم صحيح را بيهقي قول ا گر است?
چÇاپ بار يك حداقل بايد Hتمام نيز ه صوفي كتب كه كنيم قبول بايد البد بنيرزد>
بÇايد فÇرقه ايÇن كÇفش تÇو كÇردن پÇا كÇتاباز كهراهنماي دارم عقيده من شود/
كهخاطراتمهوشوديوانجنگلوسفرنامة همانطور بگذارد و كند خودداري
و عÇبداهللا خÇواجÇه نÇامة مÇناجات مÇيشود, چÇاپ بÇهخوبي شÇاه رالديÇÇن ظفÇÇم
و ويري ÖجÇ Ôه وكشفالمحجوب بم مقاماتعرفاي و عطار تذكر¸االوليايشيخ

صÇدا را سÇرتيپ تÇقيخان خÇوردن چÇاي از بعد ///20 شنبه <روز شاه: رالدين مظف سفرنامه نمونة /1
شكار رفتيم بود,/// ابر هوا يكشنبه/// روز ميبارد/ برف كرد: عرض است? چطور هوا پرسيدم  كرده
آمد/ نظامالعلما¾ جناب پسر حضور منشي بين اين در نداد/ ثمري انداخت تير چند ميرآخور بز///
دو رفته كبك پي كرد عرض بودي? مانده عقب چرا پرسيدم است/ شده والقلم السيف صاحب حاال

زدم: هم كبك تا
بÇود/// كشÇته تÇا دو آنها از هم او بÇود كه بÇرگشته بÇخت چÇنان كبكان ز

(10 ص ,1ì سال ,1 شمارة يغما, مجلة فرمانفرماÄيان, دكتر تصحيح (سفرنامه,

بخواند/1 بخواهد هركس و شوند منتشر و چاپ خود بهنوبة عبÖهرالعاشقينهم
و فÇرهنگ و ادب و سÇياست و تÇاريخ در گÇروه ايÇن است مسلم كه چيزي
بسÇتگي هÇم تÇاريخ از فÇصولي حتي و داشتهاند مÆثر لي Ôر مشرق و ايران تربيت

ميكند/ پيدا گروه اين با بهرفتار
نيست صالح بار ل او در يافته, مرتب انتشار كتابتجديد كهراهنماي ا كنون
مضامين ما نوشتههاي چاشني است"! سياه " كامشان كه كند طايفهاي كفش توي پا
بÇينماز روزة حكÇم در عÇرفان بيچاشني فارسي زبان و است ه صوفي عبارات و
مخالفتهايي ه صوفي با كه هم قشريون از بسياري كه است اين عجيب بود/ خواهد
و مÇوالنا ابÇيات بÇا را خÇود شهادت بودهاند ناچار مساجد و منابر در باز داشتهاند
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ايÇن كه است صالح آيا Hواقع وصف, اين با بدهند/ مردم خورد به سعدي و حافظ
كنيم? خارج مطبوعات زمرة از را همه

شهري در آقا, حضرت بودند: گفته كرمان جمعه امام جواد د سي آقا مرحوم به
بÇرميدارنÇد, انÇبر بÇا را موالنا كتاب حتي و مخالفند سخت ه صوفي با گروهي  كه
ÇÇ ه وفيÇص شÇعر از خÇود مÇنابر و مواعÇظ همة در شما كه نيست اين كار" "صالح
حرف بود: گفته او ميفرماييد/ استشهاد آنها به و استفاده ÇÇ حافظ ابيات Hخصوص
خÇراب من و كجا كار "صالح اما: است اين از غير كار صالح و است صحيح شما

سÇنگ هÇفت آسÇياي كتاب در و چاپ كÇتاب راهنماي ,13êë شهريور ,9 سال ,3 شماره در مقاله اين /1
شد/ درج نيز ايران عرفان شماره اين در اهميت به نظر و است شده نقل

 كجا?"///1



صوفيÇه خرقÇه ذ كر در حديثي

پازوكي شهرام دكتر

را حقيقي علم ه صوفي بزرگ مشايخ كه است اين ف تصو اصلي اصول از يكي
داردو الهي منشأ كه هستند لدني علم به معتقد بلكه و نميدانند ا كتسابي حصوليو
او لذا و ميشود/ منتقل معنوي ارث بهطريق ديگر شيخ به شيخي از سينه به سينه
هÇمين و است الهÇي امÇانت حامل Hصرف و ندارد چيزي خود پيش از و نفسه في
الحÇق شيخ به سابق شيخ از اجازه صدور موجب كه است معنوي حقيقت انتقال
از شÇود/ وي دعÇوي صÇدق و شيخ انيت حق اصلي مناط اجازه داشتن و ميگردد
تا اجازات سلسله به او از و سابق مأذون شيخ از خويش اجازه ذ كر در آنان اينرو
كه ششم و پنجم قرن حدود از بهخصوص ميورزيدند/ يت جد پيامبرا كرم(ص)
اجازات ضبط و ثبت در دقت اين بودند, شده بيشمار ف تصو در ارشاد عيان مد

يافت/ افزوني نيز
يافته, استمرار خاتم(ص) تا (ع) آدم از ه صوفي بهنظر كه اجازات اين سلسلة
كبار مشايخ به حضرات آن جانب از و ميرسد (ع) اطهار ة مÄا به ا كرم نبي از پس
بÇهباب مÇعنعن را خÇود اجازه رشته ه صوفي سالسل همه Hتقريب اينرو از ه; صوفي
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حقيقت اصلي داليل از امر همين و ميرسانند/ علي(ع) حضرت الهي, علم مدينه
خرقه رمز به جمله از مختلف بهطرق ف تصو عالم در و است ف تصو ولوي شيعي

مÇحمد (تÇرجÇمه مه مقد در خلدون ابن مثل خين مور ميان از جمله از و غيرصوفيه از هم كساني /1
كه ميكند تصريح است سنت اهل اينكه با و شده نكته اين ه متوج (982 ص ,2 ج گنابادي, پروين

دادند/ نسبت بهعلي(ع) را خود خرقه شيعه از پيروي به فه متصو

ديÇد خواهيم چنانكه ه البت كه شده1 اشاره آن به خويش مرشد از شيخي پوشيدن
بلكه نيست ظاهري خرقه مراد شد مشهور ه صوفي عامه ميان Gبعد آنچه برخالف

است/ آن در نهفته سر
نگÇيني نقش دهد خاصيت چه نÇباشد سÇليماني انگشت چÇÇو

واليت رÇس حÇصول در دو آن غير يا و پنبه يا پشم از ظاهري <خرقه چون
اهÇل و صÇورت اهÇل تÇفهيم بÇراي است مÇجازي و اسÇتعاره آن و ندارد دخالتي

/230 Ç 1 صص يحيي, عثمان و كربن هانري تصحيح آملي, حيدر سيد جامعاالسرار, /2

ديگÇر صÇدر بÇه صÇدري از لÇوي و سر امانت و معني انتقال منظور بلكه ظاهر>2
است/ معنوي فقر مراد ه البت كه گرديده نيز به"فقر" تعبير آن از كه ميباشد

اختالف)/ كمي 79ì(با غ ثالث, نشر و سنايي انتشارات ,1 ج تبريزي, شمس كليات /3

نÇرسد3 نÇهاني بÇه نهاني ز امانت تا مسيح زانفاس حامله نشود دل مريم
را خرقه اين Hاصالت كه هستند الهي اوليا¾ خرقه حقيقي صاحبان شرح, اين با
توبه مأذوني شيخ بهدست كه هم طالبي هر ه البت و ميكنند منتقل خود جانشين به
لبÇاس به ملبس و اهللا اخالق به متخلق Hمعن اينكه براي ميكند, بيعت او با و  كرده
بÇرقرار قلبي مرابطة و معنوي ت بنو و ت ابو رابطة و قلبي اتصال و شود او تقواي

/1ì0 ص جعفر, ابراهيم كمال محمد تصحيح كاشاني, عبدالرزاق الصوفيه, اصطالحات /ê

ميشود/4 خرقه بهاين ملبس خود درحد  گردد
مÇعنوي بÇيعت هÇمان از حا كÇي ف تصو در خرقهپوشي گفت ميتوان پس
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فÇارسي, (تÇرجÇمه سÇهروردي المÇعارف عÇوارف جÇمله از صÇوفيه اصÇلي مÇنابع هÇمه در Hتقريب /1
است"/ پنهان بيعت معني خرقه "در كه شده ذ كر (ê0 ص اصفهاني, عبدالمÆمن ابومنصور

رسÇيده ارث بÇه او به پيامبر از كه را معنوي واليت آن از بهرهاي شيخ كه است1
يا سازد ل مبد كيميا به را وجودش مس آن بركت به تا ميكند منتقل مريد به است

آن بÇه ف صوÇت مكÇتوب تÇاريخ ابÇتداي همان از است عرفاني سلوك در ورود رمز خرقه اينكه /2
به: كنيد رجوع كردهاند اشاره آن به سوم قرن در محاسبي حارث مثل كساني چنانكه شده تصريح

(Encyclopedia of Islam , Vol.5, P. 17)

ميكند/2 منتقل جانشينش به Hعين اينكه
بود بيعت آداب از آنها مين متقد Hخصوص ف تصو بزرگان ميان در اينرو از
تن بر باطني خرقه اين نشانة به را خرقهاي مرقعو لباس گاه حتي ه صوفي مشايخ  كه
نقل كه ميشود ديده Gكرار ه صوفي كتب در و ميپوشاندند ف تشر بههنگام طالبان
وارد اهللا لي ا سلوك در او بهدست يعني پوشيد شيخي دست از خرقه فالنكس شده

شد/ ارشاد و هدايت به مأذون او جانب از اينكه يا شد
خÇرقه از ديگÇري نÇوع ولي است ارادت" "خرقه همين ه صوفي اصلي خرقه
تا ميدادند طريقت عالقهمندان به مشايخ كه بوده مرسوم نيز تبر ك" "خرقه بهنام
ارادت خÇرقه قÇبول تعدÇمس طÇريقت آداب و شرع حدود حفظ با و آن بهبركت
و ه وفيÇص زي به را خود Gظاهر كه صوفينما بودند هم كساني ميان اين در شوند/
بودند حقيقياش شرايط فاقد و آن معناي از غافل اما ميكردند آراسته آنان خرقه
حافظ جمله آن از گرفتهاند/ قرار نيز ه صوفي بزرگان سرزنش مورد كسان همين و
خÇرقه, زدن آتش زهÇد, خÇرقه سالوس, خرقه همچون تعابيري در اشعارش در

هموگويد: و است كرده اشاره مطلب بههمين آلوده خرقه خرقهپشمينه,

اختالف)/ كمي 1ë9(با غزل غني, قاسم و قزويني محمد تصحيح حافظ, غزليات ديوان /3

باشد3 آتش شايسته كه خرقه بسا اي باشد بيغش صافي همه نه نقدصوفي
هم مختلف پارههاي از لباس اين شدن دوخته و بودن مرقع ديگر جهتي از
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چنانكه اهللا ماسوي و دنيوي امور ترك يا اسراف از دوري بر داشت ضمني داللت
رقÇعه خÇويش لبÇاس بÇر ا كÇرم(ص) پيامبر بوده/ چنين Hغالب انبيا ظاهري لباس
و مÇيكرد جÇمع مÇزابÇل از را كÇهنه پÇارههاي و وصÇله قرني اويس و ميدوخت

/27 ص الحديد, ابي ابن نهجالبالغه, شرح /1

علي(ع) حضرت مورد در ميكرد/1 تن بر و ميدوخت هم به را آنها و ميشست

/1ê ص ايران, ف تصو در جستجو دنباله عبدالحسين, زرينكوب, /2

هم عرفاني تفسير نظر از ميپوشيد/2 خشن كرباس از مرقع جامة كه است نقل هم
مÇختلف لبÇاسهاي پوشيدن سلوك و جذب حاالت بين جامعيت سمبول چهبسا
هم آدم كه همانطور است دنيا به ه توج عدم و جذبه عالمت ژندهپوشي كه چرا بود
و پوشش محتاج شد بيرون بهشت از وقتي و نميخواست لباس وصال بهشت در

افتاد/ سلوك مقام در و گرديد لباس

Çر تأخ و پيامبر رتبي م تقد به قاÄل كه (230 ص (جامعاالسرار, آملي حيدر سيد مثل صوفيه مشايخ /3
پÇيامبر بÇراي است واليت رÇس خواص, نزد كه خرقه ميگويند: هستند, آدم به نسبت ايشان زماني
بÇودم پÇيامبر مÇن (يÇعني والطين الما¾ بين آدم و Hنبي كنت كÇه او قÇول بÇهدليل بÇوده باالصاله خاتم(ص)
عÇينه به وصيت برسبيل و عاريت بهطريق آدم به او از سر اين و بود) گل و آب بين آدم درحاليكه
بهمحمد(ص) ترتيب همان به شيث از و معنوي حقيقي ارث به شيث او فرزند به آدم از و شد منتقل
بÇه كسÇي از قÇيامت روز تÇا ترتيب بههمين و وي شا گردان و اوالد به علي از و علي(ع) به او از و

ميشود/ منتقل ديگري
تن بر ابراهيم(ع) افكندن آتش در واقعه در جبرÄيل كه است پيراهني همان انبيا نزد به خرقه اين /ê
بÇه بÇهدست دست مÇعنوي ارث هÇمچون پÇيراهÇن ايÇن يافت/ نجات آتش از آن بهبركت و كرد او
آن بÇهبركت GعدÇب كÇه پÇيراهÇني هÇمان بÇماند/ امÇانت به يوسف(ع) نزد سپس و رسيد يعقوب(ع)
و ظÇلمت دردهÇاي از را او كÇه كÇند كÇار همين مريد با نيز كامل شيخ خرقه يافت/ شفا يعقوب(ع)

/(êë ص المعارف, ميدهد(عوارف نجات ذميمه اخالق

و بÇوده4 خÇاتم3 تا آدم از اوليا و انبيا¾ معنوي لباس خرقه اين ه صوفي بهنظر
و Hيش ر و كÔم وآت Ôس واري Ôي Hباسل عليكم لنا زÖن ا Öد ق بنيآدم يا شريفهقرآن: آيه در تقوي" "لباس
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را شÇما عورت هم كه را لباسي شما براي فرستاديم همانا آدم فرزندان اي :2ì آية اعراف, سورة /1
است/ بهتر تقوا لباس و باشد زيور هم و بپوشاند

اهل بر نبيا كرم(ص) كه هم را كساÄي و دارد آن بر داللت خير,1 ذلك قوي× الت Ôباس ل

انتقال و خرقه باطني معناي همين بر رمزي نيز پوشانيد را آنها و افكند خود بيت

صوفيه مراجع از ديگر يكي و كردند وي تن بر كوچكي سياه گليم پيامبر كه شده نقل خالد ام از /2
/(ê1 Ç 2 صص المعارف, است(عوارف حديث همين هم پوشاندن خرقه در

است/2 بيت اهل به واليت
عارف و عالم باشد, فقر كه آن باطني حقيقت و خرقه حقيقي معناي درباره

خوانساري, باقر د محم الجنات, روضات است: شده ذ كر ذيل كتابهاي در احسايي احوال شرح /3
مه قدÇم ;ë81-90 صÇص ,1 ج شÇوشتري, نÇوراهللا قÇاضي المÆÇمنين; مÇÇجالس ;32 Ç 2ì صÇÇص ,7 ج
دعلي محم االدب, ريÇحان¹ ;378 ص ,3 ج دانشوران, نامه قم; چاپ عراقي, مجتبي تصحيح غوالياللÃالي,

كتاب در ف تصو با وي نسبت حيث از /293 ص ,1 ج تشيع, داÄر¸المعارف ;331 Ç 2 ص ,7 ج مدرس,
تÇهران, ل, او چÇاپ قرا گÇوزلو, ذ كاوتي عليرضا ترجمه شيبي, مصطفي× كامل (تأليف ف تصو و تشيع

است/ آمده تاريخي ه توج قابل مطالب (331-ê0 صص

كÇتاب در پÇيامبر از را حديثي احسايي3 جمهور ابي ابن نهم قرن در شيعه بزرگ
و نمونه درحقيقت خود كه ÇÇ معراج از بازگشت از پس ايشان كه كرده مÔجلينقل
و ت زÇع و خرقه درباره ÇÇ است اهللا اهل طايفه براي معنوي سلوك و سير الگوي
درگاه منتخبين فقط چگونه اينكه جبرÄيل دست از پوشيدنش و آن معنوي قيمت

فرمودند/ دارند, را پوشيدنش حق او, اذن به الهي
فÇقر معناي و خرقه حقيقت شرح به لطيف حديث اين نقل از پس احسايي
مشايخ خرقهمشاهير سپس ميپردازدو اينباره در نبوي حديث سه ذ كر با معنوي

ميكند/ نقل را ه صوفي
شÇود چÇرا و چÇون آن انÇتساب صÇحت و حÇديث اين درباره است ممكن
آنچه Hخصوص وي از منقول روايات از بسياري بر دوم مجلسي مثل كساني چنانكه
را آنÇها و گÇرفته ايÇراد شÇده, نقل اللÃالي بهغوالي موسوم مÆلف ديگر كتاب در
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غÇوالي در احسÇايي ف, صوÇت مÇوضوع در كÇه احاديثي جمله از /293 ص ,1 ج تشيع, داÄر¸المعارف /1
Ôصوفالت است: حديث اين گرفته قرار ظاهر علماي اعتراض مورد و كرده نقل (10ë ص ,ê (ج اللÃالي

فنا¾/ و Õفقر و Õفرد Ô¾والفا صفا¾; و Õصدق و Õصبر اد والص تقي/ و توب¹ و ترك Ô¾ا الت فا¾; و واو و Õصاد و Ô¾تا : حرفا Ô¹اربع

حÇديث بÇه هم عارف علماي كه حال عين در دانستهاند1 مخدوش ذوق مبتنيبر
شÇده نÇقل مÔجلي يا مذكور كتاب در كه ه صوفي مستند حديث چند به هم و خرقه
در بÇهتشÇويقالسÇالكين موسوم رسالهاش در ل او مجلسي چنانكه ميكنند استناد

/1ë Ç 8 و 10 صص ,137ë تهران, نورفاطمه, انتشارات السالكين, تشويق مجلسي, دتقي محم /2

ايÇن است: ايÇن خÇرده گÇيران داليل اهم است2/ كرده استناد ه حق ف تصو اثبات
واحد سند اينكه يا نيست مستند خبر نيست, متناسب شيعه مذهب مذاق با روايات

بÇه پÇاسخ همچنين شده ذ كر وي اللÃالي غوالي كتاب و احسايي بر كه را هاي عد اشكاالت و نقدها /3
كتاب ح مصح چاپ ابتداي در والنقود دود الر بهنام رسالهاي در نجفي مرعشي اهللا آيت مرحوم را آنها
مذهب با مخالفت در صريحي خبر كه (ë ص والنقود, دود است(الر قاÄل وي است/ كرده درج مذكور

است/ نشده نقل احسايي از

را احÇاديث قÇبيل ايÇن ايÇنكه ÁوÇاص اما است3/ نشده نقل ديگر منابع در و دارد
كÇه داشت بÇهدور نÇبايد خÇاطر از HقدمتÇم مÇيدانÇند, شيعه مذهب تعاليم مخالف
بهآساني وي از ع تشي نفي هستو نيز شيعي بزرگ ث محد و متكلم و فقيه احسايي
اصل و ع تشي حقيقت چيست? شيعه مذهب از مراد پرسيد بايد Hثاني نيست/ ر ميس
كÇالمي و فÇقهي فÇرعي مÇباحث نه است اÄمهاطهار(ع) واليت و امامت امر آن,
ع يÇتش مÇذهب به صوفيانه و عرفاني روايات حيث, اين از تاريخ/ طي در حاصله
ايÇن ايÇنكه Çا ام است/ ع يÇتش حÇقيقت عرفان, و ف تصو كه چرا است نزديكتر
احاديث Áاصو نيست/ محكمي دليل نيز دارد واحد سند يا نيست مستند احاديث
اÇÄمهاطÇهار و ا كÇرم پÇيامبر مÇصاحبان هÇمة كÇه نÇيست مÇطالبي گونه از عرفاني
مÇخصوص فÇقط قÇابليت اين باشند/ داشته را آن فهم يا سمع اهليت الم عليهمالس
كÇمتر را مÇطالب قÇبيل اين نيز آنان كميل/ يا سلمان مثل كساني بود سر اصحاب
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اشاره در اد سج حضرت چنانكه زبانها نه بود آن حامل دلها ميآوردندو بهزبان
ميفرمايد: معني اين به

/ìë ص ,1 ج االصا¾, تهذيب في البيضا¾ المحج¹ كاشاني, فيض /1

فÇيفتتنا1 جÇهل ذو قÇالح يÇري جÇواهÇره كÇÇيال ÇÇلمي ع ÇÇن م ال كÇÇتم ÇÇي ن ا

و نÇبيند را قÇح نÇادان, آدم تÇا مÇيكنم پÇنهان را خÇويش عÇلم جواهر <من
نكند>/ فتنهانگيزي

السند مجهول يا سند بدون يا واحد سند داراي Hغالب مزبور احاديث اينرو از
بر دليل هيچيك اينها ولي شدهاند/ محسوب احاديث نوادر جزو اينكه يا هستند
مÇطالبش كÇه فقهي احاديث با سند حيث از را آنها نبايد و نيست انتسابشان عدم
نÇقل مÇعصومين از Hغالب لذا و است عموم فهم با متناسب و سÆال و مراجعه مورد
مباحث بوده موردنظر Hعمدت اينجا در كه نكتهاي Áاصو اما كرد/ مقايسه ميشده
از كÇه است ايÇن تÇوضيح بلكه نيست حديث اين انتساب صحت اثبات و روايي
حÇقيقت قÇبيل: از دريÇافت را نكاتي ميتوان مشابه احاديث و حديث اين روي
بهتربيت كه تي اهمي و آن از ايشان خاص تلقي و ه صوفي ميان در آن معناي خرقهو
واليت بÇاب و (ص) بهپيامبر اجازات اين انتساب تربيتي, اجازه داشتن معنوي,
از بÇخشي ايÇنها مÇيدادنÇد/ واليت و فقر با ارتباطش خرقه الهي شأن و علي(ع)
بÇوده نÇظرشان مÇنظور پÇوشيدن خرقه رمز در Gظاهر كه است مقاصدي و معاني

مÇقوله يك بÇهعنوان HرفÇص ف صوÇت بÇه كÇه است مÇعمول HالبÇغ آنÇچه برخÇالف دارد جا Áاصو /2
آن تعاليم ماهيت شناخت منظر بههمين ميشود نگريسته تاريخي بستر در آن تجليات و فرهنگي
مÇتون در مسÇتند اديثÇاح بÇه نگÇرش نحو همين تحقيق راههاي از يكي و شود يتر جد ه توج نيز

است/ صوفيه

را معاني اين كه است رواياتي لطيفترين و عميقترين از مزبور حديث و است/2
ميدهد/ نشان
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چÇاپ آن موجود چاپ تنها و نشده انجام كتاب اين از حي مصحَّ و منقح چاپ تا كنون فانه متأس /1
نيز اينجا در همان و شده منتشر قمري 1329 سال در شيرازي احمد شيخ همت به كه است سنگي

است/ بوده استفاده مورد

ورالمنجيمنالظالم1, بهمسلكاالفهاموالن موسوم همچنين  كتابمÔجلي,
مÇÔجلي آورده كÇتاب تأليÇف سÇبب در مه قدÇم در مÆÇلف چÇنانكه كÇاملش نÇÇام

/ê ص جلي, Ôم /2

كتاب ه تحشي بهصورت ابتدا است عربي زبان به كه كتاب اين است/2 مرا¸المنجي

/3 ص همان, /3

الظÇالم3 المÇنجيمÇن Çور نامالن به فيعلمالكالم, مÆلف,مسلكاالفهام ه اولي
عنوان از چنانكه و است/ يافته را آخر عنوان بيشتر تفصيل با سپس و شده شناخته
از مÇاع الهÇي حكمت دوره يك مÆلف ولي باشد كالم موضوع در بايد برميآيد
نكات از است/ غالب فش تصو جنبة ه البت و آورده آن در را فلسفه و كالم ف, تصو
نمونه كه است لوي و ع تشي و حقيقي ف تصو ماهوي اتحاد اثبات كتاب اين بارز
كتاب خود است/ آملي حيدر د سي كتابجامعاالسرار دوره آن در مشابهش بارز
ماتشرحديوان مقد به حكمي مطالب جامعيت جهت از هم و مذكور جهت از هم
ميبدي كمالالدين قاضي تأليف سبعه, فواتح يعني علي(ع), بهحضرت منسوب
حديث اين ذ كر از قبل وي كه مطالبي اينجا در مينمايد/ نيز /ق) ه 909 (متوفي

ميشود/ نقل Gاختصار آورده,
اينكه شرح و مطلق ولي و واليت معناي بيان از كتابمÔجليپس در احسايي
طÇالب(ع) ابÇي بن علي موالنا واليت, خاتم مقام به باطني و ظاهري علوم جميع

/37ì ص همان, /ê

بÇهطرق عÇرفا و ه صوفي مشايخ سلسله بيان "در عنوان: تحت فصلي در ميرسد4,

همانجا/ /ë

جميع كه كسي لين او> ميگويد: ميرسد"5 اÄمه از يكي به آنها كل اينكه و ده متعد
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مÇجتبي حسÇن فÇرزندش كرد اخذ وي از تعلم و تعليم بدون سر و القا¾ به را علوم
و مÇقداد و سÇلمان مÇثل وي اسÇتحقاق داراي اصÇحاب سپس شهيد حسين سپس
بودند صحابه از كه ه صف اصحاب سپس بودند نفر چهل تا ديگران و ار عم و ابيذر

همانجا/ /1

امÇام كÇه مÇيافÇزايÇد او بÇصري>/1 حسن و نخعي زياد بن كميل تابعين ميان از و
را دوازدهÇم(ع) امÇام تÇا و كÇرد اخÇذ حسÇين(ع) پÇدرش از زيÇÇنالعÇابدين(ع)
است/ محمديه واليت خاتم و زمان امام و وقت قطب دوازدهم امام برميشمارد/
ا كنون كردو باطن اخذعلم كاظم(ع) امام از بلخي شقيق شيخ Âمث ه صوفي مشايخ اما
امام از هم بسطامي بايزيد شيخ ميرسانند/ حضرت آن به را وي خرقه و طريقه هم
امÇام آن بÇه را وي خÇرقه ا كÇنون نÇيز وي مÇريدان و كÇرد اخذ صادق(ع) جعفر
شيخ و كرد طريقت اخذ رضا(ع) حضرت از هم كرخي معروف شيخ ميرسانند/
دايياش كه سري از است الطايفه" "شيخ كه بغدادي جنيد شيخ و او از سقطي سري

كرد/ اخذ بود,
است, مسÇتند علي(ع) به الهي لدني علوم همه اينكه اثبات از پس احسايي
ايشÇان بÇه مستند نيز شرعي و عقلي از اعم رسمي علوم كه ميكند بيان بهتفصيل

/379 ص همان, /2

خود خرقه نيز ه صوفي از خرقه اهل كه ميرسد2 مطلب اين ذ كر به كه آنجا تا است
است پوشيده مرقع لباس كه است كسي لين او جناب آن و ميدهند نسبت وي به را

نميكند/ انكار اسالم دين به ني متدي هيچ را زهدش و

شÇيخ مغربي, بزرگ ث محد معاصر عالم تأليف العارفين, امام ابيطالب بن علي كتاب در حديث اين /3
كه لي مفص بحث ضمن (1ë0ص قمري, 138ì (مصر, االدريسي, الحسني دالصديق محم بن احمد
احمد از راويانش ذ كر با كرده عنوان حضرتعلي(ع) به اتصالش و آن حقيقت و خرقه درباره وي
Ñ

و حديث اين ميكند/3 نقل پيامبر(ص) زبان از را خرقه حديث اينجا در وي
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Ø

مÇورد و شÇده نÇقل پيامبر از علي(ع) حضرت تا امامصادق(ع) از موسيكاظم(ع) امام از حنبل بن
است/ گرفته قرار تحقيق

كبودر جعفر د محم شيخ حاج مرحوم جليل عالم و عارف را آن از بعد و قبل شرح
فصل دو كتابمراحلالسالكيندر اواخر در كامل بهطور مجذوبعليشاه آهنگي
مطالبي گاه و ترجمه فه" متصو خرقه ذ كر "در و كامل" انسان تحقيق "در بهنامهاي

تÇفاوت از نÇاشي يÇا GاهرÇظ كه دارد تفاوت اندكي موردنظر جلي Ôم سنگي چاپ با فارسي ترجمه /1
در مورداستفاده السالكين مراحل نسخه اينكه يا و است سنگي چاپ با مترجم استفاده مورد مجلي نسخه
كرده خالصه كمي را مطلب عارف مترجم اينكه يا و دارد اختالف كمي مÆلف اصلي نسخه با اينجا
مÇقال ايÇن ضÇمن در است/ آورده نÇيز را تÇوضيحي عبارت چند يا فارسي اشعار بهتناسب چنانكه

ميشود/ اشاره نمونه بهچند

مÇختصرتر كÇه را حÇديث ايÇن ديگر ترجمه است1 كرده اضافه توضيح در نيز را

/1ë Ç 7 صص السالكين, تشويق /2

حÇاج مÇرحÇوم و آورده2 رسالهتشويقالسÇالكين در ل او مجلسي مرحوم ميباشد
السÇياح¹ كتابحداÄق در نيز مستعليشاه به ملقب شيرواني زينالعابدين ميرزا

/ 81 Ç 3 صص ,13ê8 تهران, جذبي, اهللا هب¹ سيد حاج تصحيح به السياح¹, حداÄق /3

را مراحلالسÇالكين در مذكور كامل ترجمه همان اينجا در است/3 كرده نقل Hعين

سÇال در كÇه نجفي ضيا¾الدين ح مصحَّ چاپ ل, او است: موجود السالكين مراحل كتاب از چاپ دو /ê
هÇر /13ë1 تهران, نوربخش, جواد دكتر آقاي ح مصحَّ چاپ دوم, است/ شده منتشر شمسي 1320

است/ گرفته قرار استفاده مورد اينجا در چاپ دو

ميكنيم:4 نقل Hعين
اللÇحساوي ابÇيالجÇمهور بÇن ابÇراهÇيم بÇن علي شيخ رباني محقق كه <بدان
جناب لياز ÖجÔبهم است ي مسم كه خود كتاب در است كرده روايت عليه رحم¹اهللا
مÇرا خÇدا برگردانيد سير به كه چون فرمود: او اينكه مصطفي(ص) د محم پيغمبر
سرخ/ ياقوت از را قصري او وسط در ديدم را, بهشت شدم داخل و آسمان بهسوي
آن در ديدم و را قصر شدم داخل پس جبرÄيل(ع)/ من براي از را آن در گشود پس
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پس را/ صندوقي آن وسط در ديدم و شدم خانه آن داخل پس سفيد/ در از خانهاي
گÇفت پس او? در است چيز چه و صندوق اين است چيز چه جبرÄيل اي  گفتم:
براي از مگر را او خدا نميكند عطا كه هست ي سر او در خدا حبيب اي جبرÄيل:
من گفت: پس را/ او در من براي از بگشا گفتم: پس را/ او ميدارد دوست كه  كسي
من به اذن تا را خود پروردگار كن سÆال نيست, مقدورم نشود امر تا مأمورم, بندة
از آمÇد نÇدايÇي نا گاه پس كردم/ سÆال الهي اقدس جناب از پس فرمايد/ شفقت
را/ او گشÇود پس را/ او در مÇن حبيب براي از بگشا كه جبرÄيل(ع) به حق جانب
و د سي اي كه كردم عرض و نمودم مناجات پس را/ مرقعي و فقر او در ديدم پس
د(ص) محم اي كه شدم كرده ندا پس مرقع? و فقر اين است چيز چه من, موالي
تا دو اين كردهام خلق كه وقتي از تو امت و تو براي از را تا دو اين كردهام اختيار
خÇلق و را/ او بÇدارم دوست كÇه كسÇي براي از مگر را تا دو اين نميكنم عطا و را/

امر/> دو اين از باشد عزيزتر كه را شيÃي نكردم
و من/ براي از را مرقع و فقر خدا است كرده اختيار كه درستي به فرمود <پس

نيست/ است ما بين كه صورت بدين خرقه اين آمده: ادامه در سنگي چاپ متن در /1

و خدا/ اذن به را خرقه اين پوشيدم پس خدا/1 نزد ميباشد چيزي عزيز تا دو اين
او پوشانيد و خدا/ اذن به علي(ع) به را او پوشانيدم معراج از كردم رجوع چونكه
اوالد پس حسين(ع)/ به پوشانيد پس حسن(ع)/ خود پسر به علي(ع) جناب را
جÇناب بÇه رسيد اينكه تا را بعضي ايشان از بعضي ميپوشانيدند كه بودند حسين
او صابه ع و شمشير نبي(ص)و اعة ر Ôد ذوالفقارو با است او نزد والحال مهدي(ع)/
جفر و تابوت و طشت و موسي و آدم عصاي و سليمان حضرت خاتم و او لدل Ôد و
هفتاد او طول كه مصحفي آنچنان الم; عليهاالس فاطمه حضرت مصحف و جامعه
امال¾ و علي(ع) خط به قيامت روز تا ميشود جاري آنچه هست او در است/ زراع
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(ص)/> نبي
زود و است/ عصر خليفة و وقت امام و زمان قطب امروز (ع) امام آن <پس
ظÇلم/ و جور از باشد شده پر چنانچه عدل از را زمين كند پر و شود ظاهر كه باشد

ابرار/> علماي را او كردهاند روايت و اخبار او به است كرده تنطق چنانچه
او شرايط مراد بلكه بعينها, نيست ظاهري خرقه خرقه اين به مراد كه بدان <و
و جبرÄيل(ع)/ دست از نبوي(ص) س مقد جناب است پوشيده كه وجهي بر است
بÇهقدر صاحبمقام از معني اخذكردن از است عبارت و معنويه, خرقه است اين
كÇه است جÇهت ايÇن از و او/ اخÇالق بÇه تخلق و او صفات به اتصاف و استعداد

است/ "تلقي" از عبارت آن كه آمده: همچنين سنگي چاپ متن در /1

و بهصورت است راجع او 1 پوشيدن و صحبت و تشبه ه, صوفي از مشايخ ميگويند
خرقه/> به صوريه از و فقر به معنويه از است شده كرده تعبير و معني/

سه به پيغمبر(ص) جناب او از است كرده تعبير كه است چيزي آن فقر <و
(ع): قوله ثاني لين/ س Öر Ôوالم نبيا¾ اال ساÄر لي ع Ôر خ ت Öف ا ه ب و خري ف Ôقر ف ÖÇل ا (ع): قوله ل او وجه:
هرچند وجوه, اين و /Gفر Ôك كون ي Öن ا Ôالفقر كاد قوله(ع): ثالث ارين/ الد في ه Öج الو Ôواد س Ôلفقر ا

به مراد آنكه جهت از واحدند/ شيÃي درحقيقت لكن لفظ, بهحسب متغايرند  كه
اصÇلي عÇدم به رجوع و اهللا في بفنا¾ قيام و Hمطلق است تملك و تمليك عدم فقر
لي ا ال و اهللا لي ا Ôحتاج ي ال Ôالفقير و اهللا, فهو قر الف تمَّ ذا ا است: شده گفته جهت اين از و است/
نميماند باقي خود وجود از شد فاني هرگاه پس است, وجود احتياج علت چه يره/ غ

Ô¹نهاي كه: ايشان قول و او/ غير بهسوي نه و خداوند بهسوي نه احتياجي او براي از
بÇقا¾ است او كÇه است غنا ابتداي اهللا في فناي چه است, صحيح االستغنا¾ Ô¹بداي الفقر

است/ آمده عربي زبان به شعر بيت دو قسمت اين از پس /2

باهللا/>2
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و كÇمال صفات به اتصاف است او كه است معنويه خرقه اعتبار مناط <پس
خرقة براي از نيست و اهللا/ اخالق ب قوا ل خ ت است: فرموده چنانچه اهللا, اخالق به تخلق
است/ ايشان احمق و نسناس و ناس اضل او بلكه فايدهاي, معنويه بدون صوريه
و او در شÇدم فÇاني هرگاه ميفرمايد كه است اين فخري ÔرÖق لف ا قول(ع): معناي پس
بهسبب نمايم فخر فنا, از بعد باقي و احتياج از بعد غني او به گرديدم او به شدم باقي
بهحسب باشد او از افقر كه كسي ايشان ميان در نبود چه رسل, و انبيا جميع بر اين
ديگÇر, انبياي به فقر به او د تفر جهت از نبود (ص) او افتخار و معني/ و صورت

نيست/ عربي متن در بعد بند ابتداي تا اينجا از مطالب /1

نÇيست و انبيا1/ جميع بر مقامت علو و استعداد و ه قو جهت از او افتخار بود بلكه
و مĤ كÇل از صÇوريه اسÇباب عÇدم از است عÇبارت او كه صوري فقر Öفقر به مراد
آنكه حال و االنبيا¾(ص) د سي جناب او به كند فخر كه شيÃي نيست او چه مشارب;
در صورت بهحسب وي از افقر متجاوز, بلكه هزار, وقت آن در كه دارد احتمال

داشته/> وجود فه مشر مدينه
شÇي¾ وجه اينكه بهسوي است اشاره ارين, الد في جه الو Ôواد س Ôقر ف Öل ا (ع) قوله <و
و آخÇرت و دنÇيا در او فناي از است عبارت او سواد و است, او حقيقت و ذات
است, سواد و ظلمت او شود فرض عدميكه و فنا هر آنكه جهت از باطن; و ظاهر

¹ لم Ôظ في قÖل الخ Ôاهللا قل خ است: فرموده چنانچه است, ضيا¾ و نور وجودي بقاييو هر و
وجه سواد پس وجود/ به نور و عدم به است اشاره ظلمت پس ه/ ور Ôن Öن م يهم ل ع شَّ ر ثÔمَّ

او و وجود او براي از نماند باقي كه مرتبهاي به تا حق در عبد فناي از است عبارت
است/> توحيد در فناي

اقتضا فقر آخر چون كه است اين او معناي Gفر Ôك كون ي Öن ا ÔرÖق الف كاد (ع) قوله اما <و
را كÇفر بÇه قÇرب ميباشد ناچار پس را, ربوبيت دعوي و الوهيت بدايت ميكند
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خلق/ و حق و عبد و رب و مظهر و ظاهر بين جامع كامل فقير باشد نبوده هرگاه
زنÇديقي> نكÇني مÇراتب حفظ دارد گر ي دÇح وجÇود از مÇÇرتبه هÇÇر

اصلي بهعدم نمود رجوع و عالم دو در خود وجود از شد فاني كه هركسي <و
شبههاي و شك نيست Hتدريج يا Hدفعت است معلوم كه ترتيبي به قهقري بهطريق
لقÇا¾, و بÇهوصول او از است شÇده تÇعبير كه الفنا¾ بعد بقا¾ مقام به ميرسد او  كه
ك رÇ Öش Ôي ال و HالحÇص Âمع Öل م Öع ي Öل ف ه ب ر ¾قا ل وا Ôج Öري كان Öن م ف : جل و عز فرموده اشاره چنانچه

/110 آية كهف, سورة /1

عÇمل بÇايد بÇاشد حق وصال آرزومند و خواهشمند كه كسي يعني 1Gدحا ه ب ر ̧ عباد ب

تÇعينات امر دو اين كردن رفع بهجهت او به موصلاند كه را فكري و ذ كر آورد
ل×هه ا ذ خ ات ن م رايتف ا فرموده: چنانچه را, شرك مر است باعث آنها وجود كه را بشريه

/22 آية جاثيه, سورة /2

واه2/ ه

پÇا ك را جÇمله خÇود از انداز برون خاشا ك و است خار همه تو وجود
مÇحبوب جÇاي و مÇقام كÇÇن مÇÇهيا روب فÇÇرو را دل خÇÇانة تÇÇو بÇÇرو
نÇمايد> خÇود جÇمال تÇو بÇي بÇÇتو آيÇد انÇدر او شÇدي بÇيرون تÇو چو

الريب عÇارف چÇنانكه داريÇن, حي ميگردد مقام اين به وصول از بعد <و
ميفرمايد: شيرازي حافظ خواجه الغيب لسان حضرت

/11 غزل حافظ, غزليات /3

عشق به شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز
مÇا3 دوام عÇالم جÇريده بÇÇر است ثÇÇبت

بالعربي¹: است شده گفته و
مÇماتي فÇي حÇياتي و حياتي في ماتي م و حÇياتي Çتلي ق Çي ف ن ا ثÇقاتي يÇا Çتلوني Öق Ôا

ذ كر است مناسب الحال است چيز چه فقر و خرقه به مراد كه شد ظاهر <پس
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اجمعين/> عليهم سالماهللا او اوالد و او سوي به ف تصو خرقه نسبت
را آنها خرقه نسبت و ف تصو مهم ق رف بحث اين اختتام در احسايي اينجا در
آورده: ترجمه در صاحبمراحلالسالكيننيز و ميكند ذ كر الم الس عليهم اÄمه به

/381 ص جلي, Ôم /1
است/ كرده ي تأس وي به احسايي كه است حيدرآملي سيد مÆلف منظور Gظاهر /2

رحÇمهاهللا مه2 الÇع د يÇس اينكه است گفته رحمهاهللا لي1 ÖجÔصاحبم كه <بدان
است پÇوشيده رحÇمهاهللا جنيد شيخ كه است كرده حكايت حقيقي كشف صاحب
كرخي معروف شيخ از است پوشيده او و سقطي, سري شيخ خود خال از را خرقه
پس مÇوسيالرضÇا(ع)/ بن علي حضرت همام امام از است پوشيده او و رحمهاهللا
صحبت, نسبت يكي است: طريق دو ف تصو امر در قوم اين براي از و است:  گفته
شÇيخاالسÇالم مÇن د سي و شيخ از پس صحبت/ نسبت اما خرقه/ نسبت ديگري و
پس خرقه نسبت اما و (ع)/ خضر با بود او صحبت عنهو رضياهللا حمويه بن د محم
وقت قÇطب از فÇارمدي عÇلي ابÇي اسÇالم ركÇن را او بÇود پÇوشانيده كه بهدرستي
ابÇيعمر حÇرم شÇيخ از او و مÇغربي, ابÇيعثمان اسÇتاد از او و كÔرگاني, ابيالقاسم
ابÇي از او و سÇقطي, سÇري از او و جÇنيد, ابيالقÇاسم طايفه د سي از او و زجاجي,
ا كثر است رفته و او; خرقه نسبت در كردهاند اختالف و كرخي/ معروف محفوظ
از را خرقه اين است پوشيده و را طريقه اين است كرده اخذ اينكه به حديث اهل
از بÇعضي است رفÇته و الرضÇا(ع)/ مÇوسي بن علي عالميان و خود موالي و د سي
اين است كرده اخذ و طايي/ داود از را خرقه است پوشيده معروف اينكه به مشايخ
حÇضرت از او و بÇصري, حسÇن از او و عÇجمي, حÇبيب از او و او, از را طÇريقه

اميرالمÆمنين(ع)/>
ساهللا قد سهروردي شهابالدين شيخ الهي شيخ اعظم شيخ است گفته <پس



ايران عرفان 70

صالح شيخ پوشانيد كه بهدرستي بعد, اما قولش: از او حال است معلوم پس روحه/
پسÇر ابÇراهÇيم امÇينالديÇن پسر اسمعيل ابوالوليد نجمالدين معمر ث محد مقري
بÇه او اهÇل نزد است ق محق و دارد كه شروطي به ف تصو خرقة التفلسي ابيبكر
شÇيخ مÇرا است پÇوشانيده و جعفري/ محمود بن علي پسر عبدالرحمن ابن يحيي
و النيراني, جمال پسر علي ابيالحسن شيخ پسر د محم ابوحامد الدين جمال حافظ
گفت: و خودش/ منزل در سالمي صابوبي پسر المحمودي محمود ابيالفتح از او
د محم عبداهللا ابو محيالدين الشيخ او/ ره مقر شرايط به ثالثه مشايخ مرا پوشانيدند
اي خÇودم والد مÇرا پÇوشانيده گÇفت الفÇارسي الجسÇري احÇمد پسر ابراهيم پسر
از است پÇوشيده او و الفÇارسي/ احمدالجسري پسر ابراهيم ابواسحاق شيخاالمام
پسÇر ابÇراهÇيم ابياسحق از او و بيضاوي, خليفه پسر احمد ابوالفتح الشيوخ شيخ
جÇعفر امÇام از او و الخÇفيف, بن د محم عبداهللا ابي شيخ از او و كازروني, شهريار
از او و النخشبي, ابيتراب امام از او و واالصطخري, ابيعمر امام از او و الخدا¾,
از او و زاهدالفراغي, پسر موسي عمر ابي امام از او و البلخي, الشقيق علي ابي امام
عبداهللا ابي شيخ ديگر طريقي به و اميرالمÆمنين(ع)/ از او و رحمهاهللا القرني اويس
س قد Ç الجنيد بن د محم ابوالقاسم الطايفه شيخ از است كرده اخذ الخفيف بن د محم

ه/> سر
د محم پسر علي پسر عمر بن د محم ابوالحسن صدرالدين شيخ ثاني طريق <و
ابÇوالفÇتح عÇمادالديÇن شÇيخ من به را خرقه پوشانيد گفت: الجويني حموي¹ پسر
كسÇاني از او و حÇمويه/ بن عبداهللا ابي شيخالشيوخ پسر علي پسر عمر ابوحفص
او و را/ الفÇاقدي د حمÇم پسÇر فÇضل علي ابي شيخ است كرده مصاحبت كه است
و الطوسي/ عبداهللا پسر علي پسر عبداهللا شيخ را وقتش شيخ است كرده مصاحبت
كÇرده مصاحبت او و المصري/ سالم پسر سعد اباعثمان با است داشته صحبت او
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است داشÇته صÇحبت او و النÇيشابوري/ الزجÇاجي ابÇراهÇيم پسÇر اباعمر با است
را/> جنيد بن د محم ابوالقاسم شيخالطايفه

پسÇر عÇمر عÇبداهللا ابÇو و ابوحفص شهابالدين رباني شيخ ثالث طريق <و
شÇيخ م عم مرا پوشانيد گفت: السهروردي البكري د محم پسر عبداهللا پسر د محم
يكÇي شÇيخ دو مÇرا پوشانيد گفت عمويه به معروف د محم پسر عمر وجيهالدين
از ديÇنوري, مÇمشاد از الديÇنوري, االسود احمد شيخ از عمويه پسر د محم پدرم
معروف شيخ از او و السقطي, سري شيخ خالش از او و رحمهاهللا, جنيد شيخالطايفه
از الدركÇاني اخÇروج دومي و الرضا(ع)/ موسي بن علي حضرت از او و  كرخي,
طايفه شيخ از الخفيف, بن د محم بن د محم عبداهللا ابي شيخ از النهاوندي, ابيعباس
ابÇن عÇلي از كÇرخÇي, معروف از السقطي, سري شيخ خالش از الجنيد, ابيالقاسم

صاحبمÔجليرحمهاهللا/> كالم رسيد انتهي به و موسيالرضا(ع)/



عشق مسلخ در

صوفيه) نزد جهاد و (غزا

قرا گزلو ذ كاوتي عليرضا

بÇودند كÇرده الزام خÇود بر سالكان بعضي كه بوده آن يكي ه صوفي آداب از

,137ë تÇهران, عÇابدي, محمود دكتر تصحيح القدس, حضرات من االنس نفحات جامي, عبدالرحمن /1
/21ë و 38 صص
/110 ص همان, /2

از هم بعضي ميرفتند/2 طرسوس مرز به Hغالب و غزا1 به سالي و بروند حج به سالي

/17ì ص همان, /3

حÇال هÇر بÇه و مÇيبودند3 لشكÇر در باشند مسلمين نواميس مواظب آنكه لحاظ
گÇرايش جÇهاد سÇوي به عاطفهشان و داشتند كشش و حساسيت جنگ به نسبت

ظاهري/ جهاد هم و باطني جهاد هم داشت
اهÇل برخيشان ميشود, برداشت اينان گريزي دنيا از آنكه برخالف نيز و
شÇيخ بÇرخÇورد داسÇتان در چنانكه داشتهاند/ مسلح مريدان حتي و بودهاند سالح



73 عشق مسلخ در

/332 Ç ê صص همان, /1

سÇرخ مÇرگ از صÇوفيان ايÇنكه است1/ آمÇده چشÇتي مÇودود شÇيخ و جام احمد
حÇالج, پÇيدايست: آنÇان بÇزرگان شÇدن شÇهيد و شÇهادتطلبي از نميترسيدند,
كÇاشي, سÇرمد تÇبريزي, شÇمس القÇضات, عÇين اشراق, شيخ عطا, بن ابوالعباس
مÇرگ بÇه كÇه نÇيز بÇعضي القاب در كه است جالب ديگر/ بسياري و داراشكوه///

است/ عشق درد به شهيد همانا كه شود ذ كر "شهيد" مردهاند طبيعي
مينمايد: مناسب ابوالخير ابوسعيد به منسوب رباعي يك يادآوري اينجا در
اوست از فاضلتر عشق شهيد كه غافل پوست و تك اندر شهادت ره به غازي
دوست كÔشتة اين و است كÔشتةدشمن مÇاند كان كÇي ايÇن بÇه آن قÇيامت روز در

ميگويد: كه است لحاظ اين از هم حافظ و
قÇتل و شكÇنجه و اعدام و حبس از و ميپيمايد را چكان خون راهي عارف
شÇد/ بÇريده بÇيجنايت و بÇيجرم سرها راه اين در ميداند نيك زيرا نميترسد,

نيست: با كيش اصغر جهاد از ميانديشد ا كبر جهاد به آنكه است طبيعي
كنم اري طر تو با تا فرمودهام منش بودهام گفتا من تا طره زان نگشودهام گره  گفتم

/191 غزل حافظ, غزليات /2

ازبندوزنجيرشچهغمآنكسكهعياريكند2 هپرپيچوخمسهلاستا گربينمستم زانطر

شيخ شهادت از روايتي در چنانكه ميداند خدا از را چيز همه عارف راه, اين در
به است شكلي چه ديگر <اين گفت: قاتلش مغول به خطاب كه است آمده عطار

سعدي: قول به ميشناسم!> ترا درآيي لباس هر به گرفتهاي, خود
اوست از هم مرهم زخمكه بهارادتبخورم است شاهدساقي زهركه بكشم بهحالوت

گونهاي تلخيص خود كه الصفو¸ كتابصف¹ اواخر در الجوزي بن ابوالفرج
عÇÇنوان تÇÇحت آورده فÇÇصلي اصÇÇفهاني, ابÇÇÇونعيم االوليÇÇا¾, حÇÇلي¹ از است
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/ê21 Ç 3 صص بيروت, دارالمعرف¹ چاپ /1

و مÇجاهد صÇوفيان از آنÇجا در كه الغزا¸"1 طريق في اخي ممن "ذ كرالمصطفين
كه ميكند عتاب نفس با يكيشان ميآورد/ ميان در سخن نام كردن ياد بدون غازي
بÇاز خÇدا راه از فÇرزند و زن يÇاد بÇا گÇاهي و مÇيداري بÇاز شهادت از مرا كي تا
نÇبرد و پÇيكار بÇه آنگÇاه و كÇرد/ نÇخواهÇم اطÇاعتت ديگر كه بهخدا ميگرداني,
در پا از تا ميخورند زخم شصت از بيش اسبش و خودش و ميپردازد مردانهاي

ميآيند/
ميزند نهيب بدو يكي خفته; ميبينند هولنا كي شب در غزايي در را ديگري
از او جز كه دارم شرم خدا "از ميگويد: رفتهاي? خواب به جايگاهي چنين در  كه
عبادت مشغول و بيدار شب همه شب كه ميكند ياد دلي زنده پير از بترسم!"  كسي
دالوران نيز و ميشد, مشغول جهاد به و رسيد كار وقت حاال ميگفت: صبح و بود

ديگر/
كÇه بÇاشد كÇبري نÇجمالديÇن آن از مÇبارز صÇوفيان حÇماسة زيباترين شايد
ننگ بدينگونه او كرد/ خواهيم نقل ازنفحاتاالنسجامي بهتفصيل را حكايتش
از را بÇچهاش و زن جا گذاشÇتن و مغوالن برابر از را رازي نجمالدين بزدالنه فرار
كناد/ عاليتر را يكي آن درجات و بيامرزاد را اين خدا است/ شسته ف تصو دامن

منعكس افسانه و تاريخ در كه آنگونه عطار, شيخ رسيدن قتل به داستان اما
را او مÇيخواهÇد و مÇيگيرد را عÇطار شÇيخ مغولي عرفاني: است حماسهاي شده,
مÇغول مÇيدهم/ ديÇنارت يك مكش, را ايÇن مÇيگويد: و مÇيرسد كسÇي بكشد/
ايÇن از بÇيش من ميگويد: شيخ كند/ رها را شيخ و بگيرد را دينار يك ميخواهد
من ميگويد: شيخ برهاند/ را شيخ و بدهد دينار ده ميشود حاضر ديگري ميارزم/
عطار وحشي, مغول آن به صددينار دادن با ميخواهد مي سو ميارزم/ اين از بيش
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مÇغول به و ميرسد فقيري ميارزم/ اين از بيش من ميگويد: عطار باز برهاند/ را
شÇيخ بگذر! پيرمرد اين خون از بيا ميكنم, كاه از پر را اسبت توبره من ميگويد:
به من كه بكن را معامله همين است نشده پشيمان تا ميگويد: مغول به خطاب عطار
شÇهادت بÇه را شÇيخ و مÇيگيرد فÇرا غÇيظ را مÇغول نÇميارزم! هم كاه توبره يك

ميرساند/
است بينهايت و صفر ميان كه انساني ارزش از جاويداني داستان بدينگونه
شفقت و پنددادن حتي و قاتل گرفتن مسخره به و مرگ به حكيمانه بياعتنايي و

ميماند/ جاي به اذهان در عطار از او بر
در هجويري چنانكه بوده, موردتوجه ديرباز از ه صوفي پيشروان عيارمنشي

/10ì ص المحجوب, كشف /1

طبع1/ عيار پارسانماي از به طبع پارسا نماي عيار @كشفالمحجوبمينويسد:

هÇمان در البÇته (و بÇود راهÇزن نÇخست كÇه نوشتهانÇد عياض فضيل دربارة
تا ميداد) بينوايان به و ميستاند مردم حقوق غاصبان از عياران شيوة به راهزني

/120 ص همان, /2

طريقت در شد2/ طريقت وارد و آمد بهخود ازقرآن آياتي تأمل و شنيدن با آنكه
ستي Ôچ راهروان زاد كه است: تاختن تند و تيزروي بر بنا Áاصو شاطران) =) شطار

چاال كي/ و است
روششان كه مانوي) و مسيحي (بودايي, قديم رهبانان آيين در كه ميدانيم
در امÇا بود, آداب جمله از جهانگردي و سياحت است, بوده ه صوفي موردتوجه

هاد/ الج تي م Ôا Ô¹سياح نيز و سالم اال ي ف ¹هباني Ôر ال كه ميآورند پيغمبر از رواياتي اسالم
از او هدف بلكه نميكند بيهدف مسافرت راهب همچون صوفي بدينگونه
اما كن خانقاههاو اخوانو زيارت يا است شنيدنحديث مشايخو ديدن يا سياحت
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سفر/ آداب العلوم, احيا¾ و سعادت كيمياي رك: /1

جهاد1/ يا و حج يا فه مشر
"مرابطه" و "رباط" به مربوط آيههاي باب اين در ه صوفي مستندات جمله از
سÇپس است/ جهاد براي و خدا راه در اسبان بستن بهمعني اصل در "رباط" است/
رفته بكار كاروانسرا بهمعني آنگاه و اسالم مرزي پاسگاههاي بهمعني رباط  كلمة
رباط چنانكه دارد هم زاهدانه و صوفيانه صومعة و عبادتگاه معني كلمه اين است/

دهخدا/ لغتنامه, رك: /2

اين يكي استناد مورد آيههاي اما است2/ بوده معروف پارسايان بعضي به منتسب

كنيد/ آماده سواري اسبان و نيرو ميتوانيد تا آنها برابر در :ì0 آية انفال, سورة /3

و وا ÔربÇ Öاص نوا آم ن âذي الَّ ا هي ا ي×ا ديگر: و 3

ل Öي خ Öال اط ب× ر Öن م و ̧ وَّ Ôق Öن م عتÔم ط ت Öااس م Öم Ôه ل وا د ع ا است:

بÇهشكيبايي را ديگÇران و بÇاشيد شكيبا آوردهايد, ايمان كه كساني اي :200 آية عمران, آل سورة /ê
كنيد/ پايداري جنگها در و فراخوانيد

قÇصص, و 1ê ( كهف, آيه دو در هم دل استواري بهمعني رباط طÔوا4/ اب ر× و وا Ôراب ص×

بدينگونه است/ شده توأم قدم اثبات به انفال سورة 11 آيه در و رفته به كار (10
در و است بÇوده اسÇالم صÇدر هادÇج بÇاب از ليه او صوفيان و زاهدان رباطنشيني
اشÇاره بÇههمين كÇه گÇيرد قرار خاص ه موردتوج بايد ما گفت/ موضوع با ارتباط

ميكنيم/ بسنده
و تÇذكرهها لترين فصÇم كÇه كتابنÇفحاتاالنسجÇامي از عباراتي اينك
منقوالت اين با را گفتار و ميرسانيم خوانندگان بهنظر است ه صوفي احوال تراجم

ميبريم: پايان به
آمد, سمرقند در به ار كف از لشكري وقتي سمرقندي/// اس شم بن ابراهيم Ê
و افÇتادند درهÇم جÇمله زد/ لشكÇر آن بر بانگي و رفت, بيرون و برخاست شبي

/êê ص االنس, نفحات /ë

كردند/5 هزيمت بامداد و بكشتند بسيار را يكديگر
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و اربع سنة در را شقيق كه است مذكور بلخ تواريخ بعضي در بلخي/// شقيق Ê

/ê7 ص همان, /1

كردند/1 شهيد ختالن واليت در ماÄه و سبعين

/1ê1 ص همان, /2

بمرد/2 تشنگي از قرامطه جنگ در جريري/// د ابومحم Ê
مملكت در گفت: نخورد/ آوردند, وي به آب شربتي بود/ بيمار البرقي ابن Ê
چيزي روز سيزده نياشامم/ است افتاده چه كه نيارم بهجاي تا است افتاده حادثهاي
حجراالسود و بكشتهاند را خلقي و افتادهاند حرم در قرامطه كه آمد خبر تا نخورد

/173 ص همان, /3

بخورد/3 پس بشكستهاند,
وي به افتاد, نقاري جيرفتي عمران بن موسي شيخ با را خفيف عبداهللا ابو Ê
دينار هزار يكي هر از ا گر كه دارم مريد هزار شيراز در من كه فرستاد پيغام يا نامه
هÇزار جيرفت در من كه فرستاد باز جواب موسي نخواهند/ زمان را شب خواهم,
نگذارند/ زنده و ندهند درنگ شب تا مرا يابند دست من بر هرگاه كه دارم دشمن

/2ì9 ص همان, /ê

من?4 يا تويي صوفي
چشتي) (محمد خواجه بود, رفته سومنات غزو به سبكتكين محمود وقتي Ê
نÇفس بÇه رسÇيد, آنÇجا چÇون و شد ه متوج چند درويشي با سالگي هفتاد سن در
و كÇردند غÇلبه مشÇركان روزي كÇرد/ جهاد اصنام عبدة و مشركان با خود مبارك
را خواجه آيد/ ايشان بر شكست كه بود نزديك آوردندو بيشه به پناه اسالم لشكر
" كا كودرياب"! كه داد آواز خواجه نام/ كا كو د محم آسيابان بود مريدي درچشت
اسÇالم لشكÇر تÇا مÇينمود مÇحاربه و ميكرد اضطراب كه ديدند را كا كو حال در
چشت در را كا كو محمد وقت همان در و كردند هزيمت كافران و يافت نصرت
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سÇبب وي از ميزند/ آسيا ديوار و در بر و برداشته را آسيا لكلكة كه بودند ديده

/329 ص همان, /1

بود/1 گفته را قصه همين بودند پرسيده
را خود اصحاب كبري) ين نجمالد) شيخ رسيدند, خوارزم به تتار ار كف چون Ê
ار كف و بود گريخته خوارزمشاه محمد سلطان و بودند شصت بر زيادت و كرد جمع
اصحاب بعض شيخ درآمدند/ خوارزم به و است خوارزم در وي كه پنداشتند تتار
مشرق جانب از آتشي كه رويد خود بالد به و برخيزيد زود گفت: و داشت طلب را
چÇه گÇفتند: اصحاب از بعضي سوخت/// خواهد مغرب نزديك تا كه برافروخت
شيخ شود? مندفع مسلمانان بالد از اين كه شايد كند دعايي شيخ حضرت كه شود
چÇهارپايان كÇه: كÇردند التماس اصحاب پس مبرم/// است قضايي اين كه: فرمود
مÇالزمت در تا كند موافقت اصحاب با نيز شيخ حضرت چنانچه ا گر است آماده
شÇهيد ايÇنجا مÇن كه: فرمود شيخ نمينمايد/ دور شوند, ه متوج خراسان به ايشان
شÇدند/ خراسان ه متوج اصحاب پس روم/ بيرون كه نيست اذن مرا و شد, خواهم

اسم لي ع وا Ôوم Ôق گفت: و بخواند را باقيمانده اصحاب شيخ درآمدند, شهر به ار كف چون
و ببست, محكم ميان و پوشيد را خود خرقه و درآمد خانه به و اهللا بيل س في قاتل Ôن , اهللا

بهدست نيزه و كرد سنگ پر جانب دو هر از خود بغل بود, گشاده پيش خرقه آن
تا ميانداخت سنگ ايشان روي در شد, مقابل ار كف با چون آمد/ بيرون و  گرفت
سÇينة بÇر تÇير يك كÇردند/ بÇاران تير را وي ار كف نماند/ سنگ هيچ كه غايت آن

برفت/ آن بر و بينداخت و كشيد بيرون آمد, وي مبارك
از بÇعد بÇود, گÇرفته را كÇافري ( كا كل =) پرچم شهادت وقت در كه  گويند
وي پرچم عاقبت دهند/ خالص شيخ دست از را وي كه نتوانستند كس ده شهادت
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/ê2ì Ç 7 صص همان, /1

ببريدند/1 را
در وي بÇا كه نموده استدعا وي از وقت پادشاه ستاني/// ج Öر غ عبداهللا شيخ Ê
مÇرتبة مÇحاربه آن در و شÇده همراه باشد/ همراه داشته اعدا با كه محاربات بعض

/êë0 ص همان, /2

است/2 يافته شهادت
بÇا سÇمنان نÇواحÇي در را سمناني) وله عال¾الد مريدان (از فراهي شاهعلي Ê
زخÇمها نيز وي و شدند كشته وي متعلقان همة چنانچه افتاد, محاربه طريق قÔطاع
فÇالن در كÇه: نÇمودند غيب در را وله عال¾الد شيخ افتاد/ كشتگان ميان در خورده
دارد تمام قابليتي و است مانده زنده يكي ايشان ميان در و كÔشتگانند جمعي موضع
آنÇها از يكÇي در بسيار تفحص از پس رفت/// موضع آن به شيخ درياب! را وي
كÇرد وي د تعه و برد خود همراه برداشته را وي كرد/ س تفر حياتي اثر فيالجمله
بهجهت يافتي صحت كه ا كنون گفت: را وي شيخ آمد/// باز خود حال به چندانكه
گفت: وي شو/ پدر بهجانب خواهي و رو پادشاه بهپيش خواهي خود, مهم  كفايت

/êëë Ç ì صص همان, /3

نمايم/3 مفارقت شيخ خدمت از كه نميخواهد خاطر مرا
مقام از ثالثه درجة شرحمنازلالساÄريندر در تلمساني/// الدين عفيف شيخ Ê
شÇده, ثÇابت من بر آن صحت و چشيدهام را مقام اين من بحمداهللا ميگويد: رضا
بر رضا بهواسطه نگريستم دل در آمدم, قتل معرض در فرنگان شمشير به بار يك

/ëì9 ص همان, /ê

بود/4 چيره من بر محبت سلطان كه نيافتم تفاوت زندگي و مرگ ميان الهي حكم
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نوري علي مال آقا نوشتة

اصفهاني ناجي حامد تصحيح:

المحبوب هو

درآمد

پÇي اسÇالم گرامي رسول حيات روزهاي آغازين از كه شيعي حكمت بنياد
سرانجام و گشت/ ن مدو كليني شيخ و صدوق شيخ چون بزرگاني همت با شد, نهاده
صدرا, مال ميرداماد, چون نامآوراني توسط اصفهان مكتب انديشة ژرف نيروي با
علوي احمد د ميرسي گيالني, شمساي مال الهيجي, عبدالرزاق مال كاشاني, فيض مال

نهاد/ ظهور عرصة به پا نويني فكري مكتب بهصورت و///
ثÇمرة صدرالمÇتألهين, متعاليه حكمت و ميرداماد يماني حكمت نهادن پي
اين انديشة محور كه آنجا تا آورد, ارمغان به خود خلف بر گوارا و دلپذير بسي
فكÇري جÇريان ايÇن وامداران اينرو از گرفت; قرار احاديث پينهاد بر حكمت

ميبينند/ احاديث و مأثورات بررسي و تتبع گرو در را خود هميشه
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آن از هجري, سيزدهم سدة در متعاليه حكمت د مجد نوري, علي مال حكيم
ايÇن تÇحليل در را خÇود بÇركت بÇا عمر از زيادي بخش كه است حكمايي  گروه
يكي اراÄه درصدد وي زندگي بر اجمالي گذري با اينرو از است, گذارده مأثورات

هستيم/ قرآني معارف تحليل در او آثار از
سÇيزدهم سÇدة حكÇماي اعÇاظم از نوري جمشيد بن علي مال آخوند سركار
مÇوجب عÇقلي, علوم در شگرف ر تبح و مداوم اشتغال بهواسطة كه است هجري
فلسفي روشهاي ساير جاي به آن جايگزيني و صدرايي متعاليه حكمت  گسترش
بÇهويژه و فÇلسفي جÇريان مÇهم مÇقطعهاي از يكي وي, ظهور اينرو از  گرديد;

است/ اخير قرن چهار اين در شيعي حكمت
نÇور Ç خÇويش وطÇن در را عÇلوم مات قدÇم وي تراجÇم, صاحبان گزارش به
سامان آن در و نمود; مهاجرت اصفهان به سپس و فرا گرفت قزوين و Ç مازندران
كسب و تعلم به مدرس ابوالقاسم ميرزا و بيدآبادي آقامحمد عارف حكيم نزد به

پرداخت/ دانش
غÇفلت شÇرعيه احكÇام بÇر مÇواظÇبت از خÇود, بÇركت با عمر مدت در وي
باب اين در و است بوده خود همعصران تمامي احترام مورد اينرو از و نمينمود
شÇفتي, بÇاقر د حمÇم د يÇس حج¹االسالم با او ارتباط دربارة گونا گوني حكايتهاي

/ê09 ص ,ê ج الجنات, روضات ;1ë0 Ç 1 صص العلما¾, قصص ك: ر/ /1

است/1 شده صاحبرياضنقل دعلي سي و قمي ميرزاي كلباسي, حاجي
قÇمري هجري 12êì سال ب المرج رجب ماه دوم و بيست در وي سرانجام
جنازة سپس گزارد, نماز كلباسي حاجي او شريف نعش بر و گفت وداع را فاني دار
جÇعفر شÇيخ بن علي شيخ استقبال از پس و يافت انتقال اشرف نجف به او ر مطه
درگاه در اميرالمÆمنين حضرت حرم كفشكن در را وي وصيتش به بنا او, از نجفي
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صÇص العÇلما¾, قÇصص ;ê08 Ç 10 صÇص ,ê ج الجÇنات, روضÇات بÇنگريد: او زندگي تفصيل جهت /1
ص ,2 ج الفصحا¾, مجمع ;12ìê Ç 7 صص ,ê ج ثار, Ðاال مكارم ;2ì1 Ç 2 صص ,ì ج االدب, ريحان¹ ;1ë0Ç1
يÇادداشÇتهاي ;1ëê ص ,ì ج بÇامداد, رجÇال ;ëê ص ,7 ج المÆÇلفين, معجم ;328 ص العارفين, رياض ;ê9ì

/ê0 Ç 30 صص عرفا, و حكما تاريخ ;22ê8 ص قزويني,

نمودند/1 دفن طوسي باب

شا گردان

حÇاضر بيشماري شا گردان علي مال آخوند مرحوم درس كرسي در  گويند
از: عبارتند آنها مشهورترين كه بودهاند

زنوزي عبداهللا مال Ç 2 مÆلف فرزند نوري حسن ميرزا Ç 1
قمشهاي مصطفي مال Ç ê لنگرودي جعفر د محم مال Ç 3
الريجاني رضي سيد Ç ì العين واحد اسماعيل مال Ç ë

تنكابني سليماني ميرزا Ç 8 قزويني امامي مال Ç 7
زنوزي فاني حسن د دمحم سي ميرزا Ç 10 تنكابني حسين د دمحم سي Ç 9

نوري حلي محمد مال Ç 12 شيرازي راز ابوالقاسم ميرزا Ç 11
چيني حسن ميرزا Ç 1ê كوشكي درب اسماعيل مال Ç 13

سبزواري هادي مال حاج Ç 1ë

ديگÇر چندي تا وي زندگاني مبسوط شرح همراه به نوري علي مال حكيم مستقل آثار مجموعه /2
رسيد/ خواهد طبع به نگارنده توسط

آثار2

حواشي آنها بيشتر كه مانده برجاي اثر چهل از بيش نوري علي مال حكيم از
از: عبارتند وي مستقل آثار است, ميرداماد و صدرا مال حكميه كتب بر

كتابميزانالحق سوم بخش رد در ل¹ الم بهبرهان ملقب حج¹االسالم Ç 1
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نامالسراجالمنير به توحيد سورة تفسير Ç 2
الحقيق¹ قاعد¸بسيط في النوري¹ الرقيم¹ Ç 3

شرححديثزينبعطاره Ç ê
شرححديثنورانيت Ç ë

<///Âج شرححديت<هلرأيتر Ç ì
امامت رسالة Ç 7

درحقيقتقرآن رساله Ç 8
اجوبهمسايلگونا@گونحكمي Ç 9

از: عبارتند وي حكمي كتب حواشي از پارهاي
ميرداماد حواشينبراسالضيا¾ Ç 1

ميرداماد حواشيتقويمااليمان Ç 2
حواشيجذواتميرداماد Ç 3

صدرا مال حواشياسفار Ç ê
صدرا حواشياسراراالياتمال Ç ë

صدرا حواشيتفسيرقرآنمال Ç ì
و/// صدرا; مال رسالةقضا¾وقدر حواشي Ç 7

از: عبارتند نقلي علوم كتب بر وي حواشي از پارهاي
كاشاني حاشيةتفسيرصافيفيض Ç 1

و/// طاووس بن د حاشيةلهوفسي Ç 2
نيز زير اشعار ميباشد/ لطيفي طبع داراي نوري علي مال حكيم اين بر افزون

اوست: از
ما حاصل سوخت و شد برقي مÇÇا دل در بÇÇود كÇÇه آه هÇÇر
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مÇÇا گÇÇل از بÇÇرويد الله تÇÇÇا فÇÇاش نÇÇميشود مÇÇا دل راز
# # #

بÇاشد ق حقÇم حق چو او يت حق بÇاشد حق بر ي وص علي كه ا حق
باشد حق منكر كه مگذر حق از انكار را علي حق كند كه هركس

رسالةحقيقتقرآن بر  گذري

بÇهرشته طÇوالني مÇقدمهاي بÇا را حÇاضر گÇفتار نوري علي مال محقق حكيم
معارف و اسرار حفظ به را آن خوانندة رساله, آغاز در وي است/ درآورده تحرير
اين ظهور از <مدتهاست ميداند: دست اين از را خود نگاشتة و نموده دعوت

ميبودم>/ محترز خطر حكم به  كلمات
است: نهاده پي زير محور چند در را خود نگارش مقدمه وي

است/ روح و جسم از سرشتهاي انسان Ç 1
عÇناصر اين آميزش از كه است چهارگانه عناصر از مركب سرشتهاي جسم
است/ دماغ و دل جگر, آدمي: بدن اجزاي اشرف و گرديدهاند, ايجاد بدن اعضاي
جÇاذبه, قÇوة چÇهار و داد قÇرار طÇبيعي روح مÇحل را جگÇر سبحان خداوند
داد قرار حيواني روح محل را دل نهاد; وديعت به آن در را دافعه و ماسكه هاضمه,
در و داد قرار انساني روح محل را دماغ گذاشت; را شهوت و غضب ه قو آن در و

گذاشت/ وديعت به را حفظ و تفكر تذكر, قوة آن
ميباشد, باقي خود قسيم دو برخالف و است تفكر جايگاه انساني روح Ç 2
بÇه كÇار خود كمال و بقا جهت را آنها و نموده استفاده خود قسيم دو از روح اين

ميبرد/
روح سÇه اين از يكي پرورش و اهميت ميزان در انسانها تفاوت اساس Ç 3
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است/
"عقل نام به قوهاي بدان ولي است علوي عالم به متعلق گرچه انساني روح Ç ê

نمايد/ را خود دنيوي جهت حفظ تا شده داده مكتسب"
آن/ در سا كن نه بدنند در ف متصر مكتسب عقل و انساني نفس Ç ë

صفت به متصف پنجگانه حواس از يكي به تعلق جهت از حيواني روح Ç ì

است/ القوي" كل وحدتها في "النفس اصل همان اين /1

و است,1 يكسان حسي مراتب تمام در آن حقيقت كه آن حال ميگردد/ حس آن
انسانيدر روح اينرو, از گونا گونش/ فات انسانيدرتصر روح ميباشد اينگونه از
و قول كالم, نيت, عزم, ذ كر, حفظ, تميز, تفكر, نامهاي با گونا گون فات تصر طي
به متصف گردد ي ماد امور در ف متصر روح, همين ا گر و ميشود/ خوانده نطق

ميگردد/ غيب و شوق ارادت, همت, چون نامهاي
درصدد و دارد علوي عالم در روي ات بالذ است, د مجر چون انساني روح Ç 7
مبادي به علم با كه است واقف خوش سر اين بر و است, علوي مبادي از استفاده
را خÇود نÇظر هÇميشه هÇمينرو از مÇيگردد, حÇادث سÇافله مبادي به علم عاليه,
حÇضرت يÇا و امÇين جÇبرÄيل يÇعني مÇادون عÇالم بÇه اعÇلي مبدأ از علم بهواسطة

ميسازد/ معطوف روحالقدس
عقل در و ت نبو موجب كل عقل در روحالقدس از حاصل علوم و معاني Ç 8
كÇه مÇينمايد دعÇوت رسالت, همين اتكاي به نبي است/ رسالت موجب جزوي

ميدهد/ تشكيل را او شريعت دعوت, اين مجموع
دريافت واجب از روحالقدس بهواسطة را علوم ايمان, ت قو بهواسطة نبي Ç 9

است/ قدسي فيض جاذب ايمان لذا ميدارد,
"جÇبرÄيل" شرايع اهل اصطالح در كه است الهي امر همان روحالقدس Ç 10
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بهاندازة روحالقدس مرتبت و شرافت كلي"/ "نفس به عقلي علوم در و شده ناميده
است/ ارواح و عقول تمام مرتبت و شرافت

شد>/ معلوم مقدمات اين چون <و رساله: متن /1

بازگشت1

هرگاه برميگيرد, روحالقدس بهواسطة را قدسي فيض كه گويند كسي به نبي
است نبي رسولي هر پس شود, محقق درو رسالت گردد, آن به دعوت مأمور وي
سÇپس و روحالقÇدس ابتدا نزول, قوس منظر از لذا نيست/ رسول نبياي هر ولي

مÇحقق دعÇوت مÇلت, عÇدم بÇا چÇه است, آن اثÇباتي ظÇرف جÇهت به ملت از دعوت تأخر سر /2
نميگردد/

اعتبارند/ قابل دعوت2 و ملت رسالت, ت, نبو بهترتيب
است, Ç نبوت يعني Ç قدسي فيض و روحالقدس تشريعي, هر ابتداي بنابراين
است, الهي طرفيقرآنكالم از و نيست جسماني جسمو سبحان خداوند چون حال
و مييابد, انجام روحالقدس بهواسطة كه است معني" " كشف ايزدي كالم بنابراين
نبي به عباد امر تصليح جهت از مقام اين در مييابد/ وقوف كالم آن عين بر نبي
مÇناسب لبÇاسي واهÇمه و خÇيال قÇوة بهواسÇطة را معني آن كه شده داده رخصت

است/ قرآني معجزة همان تجلي اين حاصل و پوشاند,
# # #

حكÇيم عÇارف ديدگاه از كه است شايان بس نكته اين بر توجه مقام اين در
معجزة مثبت نبي بلكه نيست, Ç آله و عليه صلياهللا Ç ا كرم نبي معجزةقرآنمÔثبت
اهللا كÇتاب مÇعيت باطن و سر همان طريفه اين ميباشد/ نفساالمر عالم در قرآني
لفظي ظهور و ندارد تحقق باعترت جز ثبوت مقام در اهللا كتاب چه است/ باعترت
نÇفساالمÇر در الهÇي كÇالم ابالغ و اسالم جاودانگي مثبت ناطق كتاب با جز آن
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نميباشد/
فيكم تارك "اني شريف: حديث كه باورند اين بر ه امامي عرفاي پايه همين بر
و شÇيعه امÇامشناسي گوياي الحوض" علي يردا حتي يفترقا لن و عترتي/// و اهللا كتاب الثقلين

بيانگر طرفي از و است كبري قيامت ظهور تا زمان هر در معصوم وجود اثباتگر
ما نا ال لو "و ميباشد: امامت قدسي فيض مجراي از الهي معارف و كتاباهللا انحصار

/7 ح . 2ë ج بحاراالنوار, /1

اهللا"/1 عرف

تصحيح شيوه

ذيÇل در آن دسترس در دستنوشت تنها براساس حاضر رسالة تصحيح در
ساير كه آنرو از و جستيم/ بهره اسالمي شوراي مجلس كتابخانة 1719 مجموعة

رقÇم ظÇله" مÇد "منه امضاي نوري حكيم از مجموعه اين موجود رسالههاي از برخي حاشيه در /2
است/ خورده

حاضر رسالة متن شده, تحرير نوري2 علي مال حيات زمان در مجموعه اين رسايل
در ا گرچه گرديد, حفظ صورت همان به Ç انگشتشمار ف تصر چند در جز به Ç

ميكند/ تأييد را نگارش نحوة همين حج¹االسالم چون نوري علي مال دستنوشتههاي ساير /3

ميخورد/3 بهچشم وضوح به تشويش, و كاستي عبارات از پارهاي
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قرآن حقيقت

مر درود و را, دين و جان دمندة ستايش و را زمين و آسمان خداوند سپاس
آله/ و عليه اهللا صلوات مصطفي د محم را, گزين پيغمبر

از مÇيرود, شÇرح آن تÇحقيق در كه چند كلمهاي ترا ميكنم وصيت بعد, اما
محترز خطر بهحكم كلمات اين ظهور از مدتهاست كه دارند دريغ نامحرم و اغيار
مÇردم بÇا آشÇنا سÇخن كه آن برحسب واجب", االغيار عن صونها "االسرار كه ميبودم
Ç آله و عليه اهللا صلي Ç رسول چنانكه بود, خطا جاهل نزديك اسرار وضع و بيگانه

بود/ ناستوده عاقل از معاني منع اما الكالب"/ اقدام في ا ذر تطرح "ال فرموده:
Ç امÇيرالمÆÇمنين بÇه فÇرمود Ç آله و عÇليه اهللا صÇلي Ç خاتماالنبيا¾ همچنين و

كذا/ /1
يستفهم/ مغ: /2

/38ê.3 ج كنزالعمال, بسنجيد: /3

و يستقيم"3/2 حتي العقل بانواع أنت ب, تقر التي بانواع خالقهم الي الناس قرب1 اذا :Ç الم عليهالس

/38.2 ج آشوب, شهر ابن مناقب, /ê

/4"Hيقين ازددت ما الغطا¾ كشف لو :Ç الم عليهالس Ç علي گفت توانست اين براي از
بÇا Ç دوزخ است; مÇعقول ادرا ك Ç سÇلسبيل و نعيم انواع به آراسته Ç بهشت

اعقاب/ م: /ë

خÇيال و حÇجاب و هÇوا قÇيد در كه بود جسماني اشغال متابعت Ç اغالل و عقاب5
كه زيرا عمل; آنجا از برخيزد, زودتر علم از اشكال و خيال نيز و بماند; جسماني
خير العلم "قليل كه فرموده چنانكه است, روح ت قو علم اما است, بدن حركت عمل

عمله"/ من خير المÆمن ¹ني" كه: فرموده نيز و العمل" كثير من

خÇبيثي و دونÇي هÇر بÇه را رسÇاله اين كه كس آن مباد برخوردار و بهرهمند
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Ç قÇال نÇبود, مÇا از و بÇود خÇاÄن را مÇا سÇخن بود مخالف كه هر بدهد, يا بياموزد
و صدري لي اشرح رب المين"/ الظ قوم بين و بيننا يباعد واهللا منا, فليس نا غش "من :Ç الم عليهالس

و ساز/ آسان مرا كار و گردان/ گشاده من براي مرا سينة من, پروردگار اي :2ë Ç 8 آيات طه, سورة /1
بفهمند/ مرا گفتار تا بگشاي/ من زبان از  گره

قولي1/ يفقهوا لساني من عقد¸ واحلل امري رلي يس

مقدمه/ : اصح . نسخه در كذا /2

انساني بدن تشريح و معجزه و رباني كالم حقيقت و ت نبو حال كردن پيدا در فصل2:

و جسÇم يكÇي آفÇريده: مÇختلف چÇيز دو از را آدم حÇقتعالي ايزد كه بدان
اعني Ç آورده فراهم اركاني تركيب و اخالط اجتماع از را جسم ل, او روح/ ديگري
را جسم او آنگه دارد/ پيوند بدو فعال كل عقل ت قو و Ç خا ك و آب و باد و آتش
سÇه آنگه چيزها, ديگر و حواس و صورت و پا و دست چون اعضا, به بياراست
دل در را حيواني روح نهاد/ روحي ت قو يكي هر در و برگزيد وي از شريف عضو
بياراست را اينها از يكي هر و دماغ/ در را انساني روح و جگر در را طبيعي روح و

[يي]/ تها قو به
خيال/ و حس و غضب و شهوت به را حيواني روح

جاذبه كه بدان اما دافعه/ و ماسكه و هاضمه و جاذبه ة قو به را طبيعي روح و
و كÇند هضم هاضمه و دارد نگه را طعام ماسكه و كند جذب را ا كل كه بود تي قو

بيندازد/ بود تفال آنچه دافعه
حفظ/ و تفكر و تذكر ت قو به را انساني روح و

زوال را انساني روح و فناپذيرند و زوالند رف Ôش بر حيواني و طبيعي روح اما
بخوانند; جان را انساني روح و ناطق روح بدانكه و هميشه/ بود باقي و نبود فنا و

باد/ و آتش لطافت از است بخاري او و است لطيف جسم جان زيرا كه
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آدمÇي شÇرف و است خرد و علم منبع و الهي است تي قو انساني روح اما و
بÇايد نگÇه را آلت و مركب البد است/ جسم او آلت و مركب و بود ناطقه بهنفس

و/ + م: /1

كار از آنگه1 نيفتد, هال كت و ناپا كي در تا حاجت بهقدر داد بايد قوت و داشت
بازماند/

از تÇا داد تها قو را او و نهاد جگر در را طبيعي روح معني همين براي پس

خدا/ /2

فرستد/ اعضا به بهاعتدال را غذا طبيعت و كند تربيت را مركب و خواهد مدد غذا2
خواطر ناموافق هرچه غضبي, ت قو به تا بداد نيز حيواني روح ت قو همه اين با و

ميدارد/ نزديك است طبيعي ميل هرچه شهواني ة قو به و كند/ دور باشد
است: پنج ظاهر حواس تهاي قو و

لمس/ پنجم: ذوق; چهارم: ; شم سيم: بصر; دويم: سمع; اول:
است: پنج نيز باطنه حواس تهاي قو و

مشترك/ حس پنجم: وهم; چهارم: له; مخي سيم: حافظه; دويم: متفكره; ل: او
باطن به ظاهر از كه رسانند مشترك حس به شود پيدا ظاهر حس به هرچه و
آنÇچه تÇا اوست چÇيزها همة پذير صورت و كند اثر ظاهر به باطن از و كند خبر
خÇزانÇه در فكÇرت مدد به تا دهد بدو بايد را عقل آنچه و رساند بدو باد را له مخي

ذخيره/ خر: مد . مددخر م: /3

حافظه از مفكره ت قو تا آيد, به كار باز را عقل وقتيكه تا گرداند, خر3 مد حافظه
است/ وي مقصود و مطلوب آنچه رساند ذا كره به و كند طلب

ت قو غلبه از آدميان تفاوت و است نهاده روح سه آدمي در كه شد معلوم پس
و لقÇمه بÇه هÇرچÇه بÇود, غالب طبيعي روح ت قو كه را آن آيد; پديد روحها اين
و شهوت به افتد غالب حيواني روح را او هركه و كند; وي كار داشته تعلق حرص
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روح كه را آن و كند; او كار و بود حريص مريض حسد و حرص و حقد و غضب
شود/ ظاهر دارد تعلق ز تمي و تفكر و علم و خرد به آنچه بود غالب انساني

عقلند/ شا گردان باطن حواس حواسباطنندو شا گردان ظاهر حواس بدانكه
كه عملي هر صورتها, همه قابل و چيزهاست همه مدرك كه است مهتري عقل و
عقل و است/ عقل ترتيب به آيد پديد او در كه سعادتي هر و رسد انساني نفس به
است داده مددي اما نيايد; فرود حضيض به شرف از و دارد باال در روي هميشه
و دهÇد قÇرار بهترتيب وي محسوسات احوال و زيرين عالم مصلحت كه را نفس

گويند/ مكتسب" "عقل را آن و كند بهدقت
و مكتسب/ عقل به دوم ناطقه, نفس به يكي بود: چيز بدو آدمي شرف پس
يكياند/ دو هر درحقيقت و بدن/ سا كن نا بدن, ف متصر و علويند عالم در دو هر
يك است, دل در حيواني روح چنانكه ميشود, ظاهر ترتيب و الفاظ در ز تمي اما
شÇود ظÇاهر ن معي عضوي به ت قو آن از اثري كه وقتي هر نيست, بيش حقيقت
سمع شنود چون و خوانند, نور شود صورت پذيراي چون و پذيرد, ديگر اسمي
شود طعم پذيراي چون و خوانند, شم شود بيني محل در شميدن چون و خوانند,
نيز ناطقه ت قو همچنان و آيد/ ظاهر ز تمي و ت قو در حقيقت اين و خوانند/ ذوق

پذيرد/ ديگر نامهاي مختلف اعتبارات به
ندارد جاي لطافت غايت از و] [است خود ذات به قاÄم جوهري ناطقه نفس و
رود ادرا ك در چÇون و خوانÇند/ "بصيرت" دريابد را آنچه و نميپذيرد موضع و
كÇند جÇدا نÇيك از را بÇد چون و خوانند/ "تفكر" را آن كند, طلب ادرا ك نهايت

است/ شده تصحيف كلمه Gظاهر . كذا /1

چÇون و گÇويند/ "حÇفظ" را آن كند, قبول جدا1 كردن آن چون و خوانند/ ز" تمي"
را آن شود, مجرد كشف ارادت چون و خوانند/ "ذÔ كر" را آن رسد, نزديك بهظهور
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چون و گويند/ " كالم" را آن پيوندد, زبان به چون و گويند/ "نيت" و خوانند "عزم"

نسخه/ در كذا /1

خوانند/ "نطق" را م1 المقد بيشتر و گويند/ "قول" را آن آيد, عبارت به
بدو چه تا است/ خود مهتران منتظر دارد, خود عالم در روالي عقل همچنان و

شود/ پيدا باطن و ظاهر مصلحت واسطهها آن از كه رسانند
"ارادت" و خوانند "همت" را آن شود, حاصل علم مدد به كه را عقل انتظار و
بصيرت ديده است, علوم قدرشناس نيست/ روا حيرت اضطرارو وي بر كه  گويند
آنچه و گويند/ "شوق" را مداومت آن و ميطلبد مداومت اختيار به است, كرده باز

گويند/ "غيب" را آن پوشيده, بصر حس در و است گشاده او بصيرت بر
از دد م ترتيب بر است, گشاده بصيرت حدقة از علم ديدة هميشه عقل اين و
رسد, كل عقل از ت قو تا ميستاند فايده فعال عقل از هميشه و ميطلبد علوي مهتر

است/ "مطموس" شدة تصحيف كلمه اين بهظاهر . كذا /2

اختصاص به شود, پا ك شرك از او سكون و حركت شود, متالشي [و] محسوس2
"تقديس" را آن و دهد غذا خود از را او روح ل او امر گردد, الوجود واجب امور به

نموديم/ تأييد القدس روح به را او و : 87 . بقره /3

معلومات ز مي تا نمايد بدو را خود آنكه القدس3 بروح دناه اي و تعالي: قال كما خوانند
از اين و آيد حاصل بهيقين آخر علوم افتاد وقوف كل بر چون زيرا كه دريابد, را
و /" تأويل بأحسن ربي "أرني :Ç آله و عليه اهللا صلي Ç النبي قال كما يابد, مهلت روزگار

بوديم/ آموخته دانش بدو خود و :ìë آية كهف, سورة /ê

ارواح برتر كه روحالقدس و 4Hعلم لدنا من مناه عل و كرد: ياد چنان عظمته جلت ايزد
آن] [و رسد بدو نظر كه بدانكس گرداند پيوسته خود نظر است امين جبرÄيل است
Ç عال و جل Ç حق چنانكه دهد, الهيت همرنگ را او سكون حركتو استو وحي
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است/ بهتر خدا رنگ از كسي چه رنگ و خداست رنگ اين :138 آية بقره, سورة /1

صبغ1¹/ اهللا من احسن من و صبغ¹اهللا كرده: ياد
ظاهر عقل به او از آنچه استو ت" نبو" پيوندد عقل به القدس روح از آنچه و
شود پيدا او دعوت از آنچه استو "دعوت" گويد نبي آنچه و است/ "رسالت" رسد

ندارد/ صحيحي معني عبارت . كذا /2

ة مÇش را "ايÇمان" جÇمله ايÇن قبول و است/ "ملت" وي قانون2 و است/ "شريعت"
عالي پا كو تا گرداند گشاده بوي را خود روحالقدس و است ت نبو وحي دريافتن
خÇبر در چÇنانكه كÇند روح ت قو از كند هرچه گردد/ حسد و بيحقد و كمطمع و

/7ì . االعمال اقبال /3

قلبي"3/ بها تباشر Hايمان "أسألك است:
ارواح همه و است, ارواح شريفترين روحالقدس واضحه داليل بدين پس

بجز/ يعني بي, /ê

ايÇمان و عقل, و واجبالوجود ميان اوست واسطه و روحالقدس, بي4 عقلند تبع
كه داده خبر ريع¹ صاحبالش چنانكه است, قدسي فيض كشنده كه است نبي قوت

/232 . ë7 ج بحاراالنوار, /ë

Ç فرمود چنانكه كشند/ قدسي روح از قوت آن مدد و ;5"¹يماني والحكم¹ يماني "االيمان

/170 . ê ج الغدير, فيض /ì

اليمن"6/ قبل من الرحمن نفس الجد "اني :Ç آله و عليه اهللا صلي
است امÇري عÇرض, نÇه و است جÇوهر نÇه الهي, است تي قو روحالقدس و

فرمانروايي/ و آفرينش راست او كه باشيد ëê:آ گاه آية اعراف, سورة /7

بÇراي از خوانند امر اثر را روح كه ندارند روا كه كساني واالمر7, الخلق له أال ايزدي
ايزد امر به روح كه نيست آن از بيشتر شرف اال و باشند بيخبر حقيقت از آنكه

است/ من پروردگار فرمان از جزيي روح بگو : 8ë آية اسرا¾, سورة /8

كه نيست اين جز مطلق امر پس ربي8; أمر من وح الر قل گفت: چنانكه است, مضاف
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عÇقلش كÇه است تي وÇق آن ايزدي امر پس آورد, حق شرع راه در را حقايق نبي
بÇرابÇر ارواح و عقول جملة با شرف در او و جبرÄيل/ شرعش و خوانند كل نفس

ميايستند/ صف به فرشتگان و روح كه روزي :38 آية نبا¾, سورة /1

/1 Hصف والملÃك¹ وح الر يقوم يوم فرمود: تعالي ايزد چنانكه مرتبت, راه است
بÇه بÇود حقايق دريافتن نطق كه دانست بايد شد معلوم مات مقد اين چون و
كه است آن نه قول چنانكه و قدس/ تأييد به است حقايق دريافتن ت نبو و خرد
ايستاده نطق و قول ميان ذ كر و است نبوت كه است آن نه نيز دعوت است, نطق
رساند حس به معاني او خواهد آنچه عقل تا دعوت و ت نبو ميان رسالت و است
دريÇابد/ سÇمع تÇا پÇيوندد قول به و آورد حرف و شكل به را آن تا ذ كر بهدست
اجازت را رسالت ت نبو رساند, خلق به را ايزدي امر كه خواهد نيز ت نبو همچنين
رسÇاند امت به دعوت زبان پس كند, م مجس و آورد خيال در را معني آن تا دهد
امÇا نبود; بينطق خود قول و نيت و نطق; چون ت نبو و قول چون دعوت الجرم
Ç قال كما بود, بيرسالت ت نبو وليكن نبود, ت بينبو رسالت و باشد بيقول نطق

/183 . 1 ج آشوب, شهر ابن مناقب, بسنجيد: /2

طينه"2/ في متحيز آدم و Hنبي " كنت : Ç آله و عليه اهللا صلي
چÇون ت بوÇن و سطح چون رسالت و است نقطه چون روحالقدس بدانكه و
عام جسم چون ملت قدر همين پس جسم/ چون ملت و جوهر چون دعوت و خط,

نميبينند/ را او چشمها :103 آية انعام, سورة /3

االبÇصار3, تÇدركه ال تعالي: قال نامحسوس, معني و محسوس جسم و خاص نقطه و
است, روحالقÇدس ÖارهايÇك هÇمة تدايÇاب و است نÇقطه چيزها همه ابتداي پس
مÇعقول بÇر قÇدسي نÇفس سلطنت و معلوم موجودات بر موجودات نقطه سلطنت

خويش/ بندگان همة از باالتر قاهري اوست و :18 آية انعام, سورة /ê

زيرا كه نمايد; دور وهم در و عباده4 فوق القاهر هو و فرموده: اسمه عز چنانكه ظاهر,
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كذا/ /1

و يÇقين مÇحال1 از كه است آن از نزديكتر عقل در اما افزايد, اشكال جهت در

نزديكتريم/ او به گردنش رگ از :1ì آية ق, سورة /2

معكم هو گفت: ديگر جاي و الوريد2 حبل من اليه أقرب نحن فرمود: چنانكه باشد, صنع

شماست/ همراه باشيد كه جا هر :ê آية حديد, سورة /3

كنتم3/ أينما

ارواح به نه فارغ, همه از او و است قدسي فيض محتاج چيزها همة بدانكه و
مÇلك فيه يسعني ال وقت اهللا مع "لي گفت: چنانكه مشغول, اجسام به نه و است متعلق

مرسل"/ نبي ال و ب مقر

حقيقتقÇرآن كه دانست ببايد است, قدسي فيض ت نبو كه دانستي چون و
و دندان و لب را آن و بود نتواند حرف و بيصوت قول كه زيرا است; يزدان  كالم
شأن در ايÇن و بÇود, جسÇم در جÇمله ايÇن و بÇبايد, حÇروف مخارج معاد را ش Ôش
كÇون جانب از ايزد قول اثبات كه دانست بايد پس بود, عظيم خطاي باريتعالي

بود/ محال
روح به كل عقل بهوسيله كند روحالقدس كه بود معني كشف ايزدي كالم پس
خود حكم است/ ايزد كالم عين جمله است نبي نطق آنچه پس Ç الم عليهالس Ç نبي
گÇويد حقيقت بر گويد آنچه و بود نامشقرآن افتد, وي بر قدسي نام شود, باطل

داد/ تعليم را قرآن رحمان, خداي :2 و 1 آية رحمن, سورة /ê

را نطق چون و القرآن4 علم حمن الر است: فرموده چنانكه گويد, امر اجازت به بلكه
آن بÇر را هÇركس وليكÇن گÇردد, نبي محمل معاني حقايق گرداند خود مستغرق
را نÇبي خÇلق مÇصلحت براي از و باشد/ ايشان بند حواس كه بود نخواهد اطالعي
و سپارد, وهم به بود وهم ادرا ك آنچه آورد, دركار را وهم و خيال تا آيد اجازت
آورد, دركار را له متخي ه قو تا كشد, كار در را قدسي ت قو و آرد عمل در را فيض
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ذ كر تا سپارد خيال به باشد عقلي آنچه و باشد/ معجزه تا بنمايد را آن گردد, م مجس
كه كند "مضاف" را آن و گردد كتاب تا آورد قول در را آن و شود ف متصر وي در

روحاهللا/ و بيتاهللا چنانكه  كتاباهللا
باشد محسوس گويد نيز آنچه و بود محض معقول روح از دريابد آنچه پس
قÇدر عÇلي النÇاس نكÇلم االنÇبيا¾ مÇعاشر "نحن چنانكه آراسته/ وهم در خيال بهترتيب

/2ê2 . 10 ج العمال, كنز /1

در و كÇنند تعبيه محسوس در را معقول هر كه است آن انبيا¾ شرط پس عقولهم"1/

كذا/ /2

شرطها تا بيفزايد اميدها وعده در و كنند, متابعت را محسوسات امتان تا آرد2 قولي
به چون اما نشود/ مختل عبوديت اساس و شرع ناموس و قواعد و برسد به كمال
بÇه است/// امÇور همه نبي گفتار كه داند كند, ادرا ك خويش عقل به و رسد عقل

سازد/ خود روح غذاي را آن و عقول

درنمييابند/ بيشترينشان ولي راست, خداي سپاس :ì3 آية عنكبوت, سورة /3

الطÇاهرين الطÇيبين اجÇمعين آله و د حمÇم علي اهللا صلي و ,3 ون Ôل ق Öع ي ال× Öم Ôه ÔرثÖك أ Öلب هل ل Ôد Öم ح Öال

/33 آية احزاب, سورة از اقتباس /ê

جس/4 الر عنهم اهللا أذهب ين الذ المعصومين
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كشيدنتريا ك) (درحرمت

گنابادي نورعليشاه علي مال حاج جناب تأليف:

در هÇمچنين و (11 تÇا 2 صص تهران, ,13ë9 ,3 (چ ذوالفقار كتاب مه مقد در ايشان احوال شرح /1
حÇاج عÇرفان, و طÇريقت رهÇبران و واو) تÇا ب صفحات ,13êì (تهران, صالحيه كتاب م دو چاپ مه مقد

است/ آمده (2ë1 Ç ë صص ,1371 تهران, ,3 سلطاني(چ دباقر محم

Ç 128ê (تولد: گنابادي1 نورعليشاه علي مال حاج مرحوم اني رب عالم و عارف
د حمÇم سلطان الÇم حÇاج جÇناب طÇريقتي جانشين و فرزند قمري) 1337 وفات:
صÇاحب گÇنابادي نعمتاللهي سلسلة وقت قطب بهسلطانعليشاه ملقب  گنابادي
آنها از زيادي تعداد كه هستند تاريخي و ادبي فقهي, عرفاني, از اعم بسياري آثار

است/ شده مفقود نيز
مذاهب اختالف در نجدالهدايه عرفان, در صالحيه از: عبارتند آثار اين اهم
در رسالةمحمديه ف, تصو رشته حقانيت اثبات ملل,سلطانفلكسعادتدر و
رسالةسهل و حسين(ع) حضرت تاريخ و مراثي سلطن¹الحسيندر ه, عملي احكام

فارسي/ نحو و صرف وآساندر
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بهاوضاع اني رب عالم آن ه توج از حا كي حال عين در كه ايشان مهم تأليفات از
كشÇيدن مÇيباشد/ تريا ك كشيدن حرمت در رسالةذوالفقار است خويش زمانه
دوره در است, عÇيان Âكام آن جسماني و اخالقي و اجتماعي مفاسد كه تريا ك
عامي تا عالم از بسياري و شده ايراني جامعه گريبانگير كه بود زماني ت مد ايشان
از بÇعضي پÇيروان از چÇند تÇني ابÇتالي ديگر طرف از بود/ كرده خود گرفتار را
اين پيدايش موجب بنگ و چرس و تريا ك كشيدن به ف تصو به منتسب سالسل
در چون بخصوص و است/ امور اين به ابتال¾ درويشي لوازم از كه بود شده  گمان
تÇوهمات بÇود مÇمكن است, غيبي فتوحات منتظر همواره سالك سلوك و سير
از پرهيز براي لذا شود/ مشتبه عرفاني شهود و كشف با تريا ك كشيدن از حاصل
كÇتاب تأليÇف بÇه اقÇدام نÇورعليشاه جناب كه بود اوضاع اين در و سو¾ آثار اين

كردند/ ذوالفقار
بÇراي نÇيز سلطانعليشاه آقاي حضرت بزرگوارشان پدر جناب آن بر م مقد
در تريا ك كشيدن بر مترتب بهمفاسد ديگران ساختن متذكر و مذكور گمان رفع

/19ê ص ,13êê تهران, ,2 چ ,1 ج عاد¸, الس بيان /1

ر Öم خ Öال ن ع كون Ôل Ã Öس ي شريفة آية ذيل در عاد¸1 بيانالس به موسوم خويش تفسيرقرآن

و بÇزرگ گÇناهي دو, آن در بگÇو: مÇيپرسند/ قÇمار و شÇراب دربÇارة تو از :219 آية بقره, سورة /2
است/ مردم براي سودهايي

و مÇزبور بÇهتباهيهاي اشÇاره ضÇمن ,2 اس ×لنÇ ل Ôعاف Çن× م و ÕرâبيÇ ك ÕمÇ Öث ا ا م× ه âيÇف ÖلÇ Ôق ر س Öي مÇ Öال و

آن تحريم در سنت كتابو از مستنبطه علل عقليو بهداليل تريا ك مضار كشيدن
بÇهعنوان بÇلكه فÇتوادادن صريح بهعنوان نه حكم اين ه البت بودند/ كرده استدالل
اين با بودند جامعالشرايط مجتهد ايشان آنكه باوجود چرا كه بود/ فقهي اظهارنظر
سلسلة فقراي يعني خويش پيروان ولي ميكردند پرهيز فتوادادن از Hعموم حال
تريا ك كشنده بر ي حت و فرموده نهي Gا كيد آن به ابتالي از را گنابادي نعمتاللهي
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رسالة است/ بوده نعمتاللهي سلسلة مختصات از تا كنون نهي اين و ميكردند لعن
مقاصدي موافق جهتو در ايشان خلف هم را تريا ك كشيدن حرمت ذوالفقاردر
بعد سال در و تأليف قمري 1318 سال در داشتند درنظر سلطانعليشاه حضرت  كه

رسانيدند/ بهطبع را آن
ميرزا حاج آيتاهللا مرحوم كه شد اظهار اوقاتي همان در تحريم اين به حكم
و بÇود كÇرده صÇادر تÇنبا كÇو كشيدن حرمت در فتوايي نيز شيرازي حسن محمد
ايران استثمار قصد كه كساني مطامع و منافع بر زيادي لطمه فتوا آن كه همانطور
تريا ك اشاعه كشيدن ازطريق آنان نفوذ مانعيدر نيز فتوا اين كرد, وارد داشتند را

Çعاد¸, الس بÇيان تÇفسير در ر خدÇم بÇهعنوان تÇريا ك اسÇتعمال تÇحريم يÇعني ايÇÇام هÇÇمين مÇÇقارن /1
در كه را ري مخد مادة استعمارگران سنوات اين در مينويسد: ثار Ðواال مĤثر كتاب مÆلف لطنه اعتمادالس
و كÇرده شÇروع كÇرمان در را آن كشت و آوردهانÇد هÇم ايران در دادهاند, توسعه و تبليغ هندوستان
ÂامÇك بيان اين است/ تريا ك آن ر مخد مادة است, خشخاش بهنام كه محصول اين ميكنند/ تشويق
مذكور تحريم جهت همان در سلطانعليشاه حضرت آن ضد بر كه است شرايطي و اوضاع از حا كي
بÇاب در ///> مÇينويسند: اصفهاني عبدالهادي حاج مرحوم به پاسخ در خويش نامههاي از يكي در
كشيدن براي كه است يقين كه تريا ك سوخته به منحصر دكان ماية لكن است بد بيكاري البته دكان
تÇهران, م, دو چÇاپ رضÇاعليشاه, تÇابنده حسÇين سلطان حاج عرفان, و علم نيست/>(نابغة روا است,

/(2êì ص ,13ë0

<اضافه نيز رسالةذوالفقار لذا شد1/ مردم ميان در بيكاري و تنبلي ه روحي ترويج و
عمل بدان سابق از گنابادي نعمتاللهي سلسلة كه اسالمي احكام از يكي تشريح بر
ي تاحد و دارد نيز اجتماعي و ملي اهميت بود, مسلم آنان نزد آن حرمت و نموده

دال/ صفحه ذوالفقار, /2

شد/>2 واقع مفيد و مÆثر مهلك بزرگ بالي اين از جلوگيري به نسبت
موافقت بيشتر جلب و خويش نظر تأييد براي محترم مÆلف منظور بههمين
بها كثر را كتاب اين شدند, ف مشر عاليات بهعتبات كه 1318 سال در مسلمين عامه
و خÇراسÇاني دكاظم حمÇم الÇم آخوند مرحومان جمله از آنجا سا كن تقليد مراجع
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تريا ك كشيدن بهتحريم حكم نيز آنان و داده نشان يزدي كاظم د سي آقا آيتاهللا

/ 88 Ç 9 صص همان, /1

است/1 آمده كتاب انتهاي در فتاوي اين صورت دادند/
ه عقلي ادله از آن حرمت و شده نوشته عملي فقهي رسالههاي بهطرز ذوالفقار
فقهيو علميو Âكام گاه كتاب اين مطالب بيان زبان است/ گرديده اثبات ه شرعي و
ÂامÇك قÇضيه قÇبح كه است بهطريقي و عوام بهزبان و سليس و ساده بهنحوي  گاه
ايÇن بÇه مبتال بيشتر كه خراسان دهات اهالي Hخصوص مردم عامة تا گردد مشهود

/207 ص ,1377 تهران, ,2 چ محبوبعليشاه, تابنده علي حاج تابنده, خورشيد /2

كنند/2 استفاده آن مطالب از بودند, قبيح عمل
و مÇيشود آغاز مبحث تحرير در مهاي مقد و حمديه خطبة يك با ذوالفقار
بÇا كÇتاب م دو چÇاپ است/ خÇاتمه يك و "فقره" عنوان تحت فصل چهار داراي
تÇابنده حسÇين سÇلطان حÇاج آقÇاي حضرت مه مقد و حواشي و مقابله و تصحيح
شده انجام حروفچيني بهصورت شمسي) 1333) قمري 137ê سال در رضاعليشاه
ترجمه با همراه آن" اثرات و "افيون عنوان با مقالهاي چاپ اين در معظمله است/
اضÇافه تكÇمله بÇهصورت عاد¸ بيانالس كتاب از بقره سورة در مذكور آية تفسير
حضرت محترمشان والد از منقول اعتياد ترك دستور و روش چند نيز و  كردهاند
13ë9 سال به متعلق كتاب موجود چاپ آخرين افزودهاند/ خاتمه در صالحعليشاه

ميشود/ عرضه چاپ آن از منتخباتي اينجا در كه است
كÇه اجÇتماع فÇعلي احÇوال و اوضÇاع در نÇيست بÇيمناسبت مقال خاتمه در
با زبان هم درآمده ملي بحراني بهصورت بليه اين عواملي, ظهور بهسبب فانه متأس
بÇالي ايÇن <امÇيدوارم فÇرمود: كÇه شويم رسالةذوالفقار محترم ي محش و مصحح
كوششهاي و اقدامات و روحانيت جامعة اندرزهاي اثر بر شر ماية و خانمانسوز
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اين ه البت و بربندد رخت ايران مردم ميان از مملكت دانشمندان تبليغات و دولت
گزيند دوري نمودهو همت خود Á او اقدامكننده و گوينده كه است مÆثر موقعي امر

/12ë ص ذوالفقار, /1

نمايد/>1 نهي Áقو و Âعم را سايرين بعد و
# # #

ذوالفقار: رسالة از منتخباتي

انÇتشار ايÇران Hخصوص بالد عموم در معصيتي شيطان بهاغوا¾ چون بعد, <و
شيطان و گرديده ايمان اهل ضعفاي ما سي مردم اديان و ابدان خرابي باعث و يافته
و تÇريا ك" "قÇليان بÇه است ي مÇمس كÇه نÇميبرد گÇمان هÇرگز دامي ازين باالتر

كند/ ظاهر را خود علم عالم بايد پس شود, پديدار عالم در بدعت هرگاه /2

ون Ôع ÖدÇ ي ¹ اÔمَّ ÖمÔك Öن م ÖنÔكت Öل و آية و ه2 مÖل ع Ôمالعال هر Öظ ي Öل ف العالم في ¹ع Öد الب هر ظ ذا ا خبر بهمضمون

امÇر و كÇنند دعÇوت بÇهخير كÇه بÇاشند گÇروهي شÇما ميان از كه بايد :10ê آية عمران, آل سورة /3
كنند/ منكر از نهي و بهمعروف

كه الزم باشد خبره اهل كه هركس بر ,3 رك Öن Ôم Öال ن ع ن Öو ه Öن ي و وف ÔرÖع م Öال ب ون Ôر ÔمÖأي و رÖي خ Öيال ل ا

امر اين استطاعت كه آنكس و باشند ناهي منع و بهزجر و كوشيده آن دفع پي در
و باشد منكر بهقلب واال باشد بنيان اين تخريب تدارك در بهزبان باشد, نداشته را
كتبي به كالم و رسانيدن نشود زبانها همه و كس همه و جا همه به را لساني  كالم
ض متعر كس كم معروف علماي از و دادن انتشار را شنيع عمل اين انكار توان بهتر
اختصار كثرت از آنها نوشتة باب درين نوشتهاند كه هم بعضي و گرديده فقره اين
ايÇن شÇرح "عÇلي" احقر اين لهذا نيفتاده; مفيد چندان عبارات نبودن فهم عوام و
ذوالفقار را آن و دادم قرار رسالهاي را مسÃله اين و شمرده الزم خود بر را موضوع
اين و بخشد فايده بالد تعمير و عباد اصالح و فساد اين دفع در كه اميد گذاشتم/ نام
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خاتمه/> و فقره چند و مه مقد بر گردانيدم مرتب را رساله
امÇا افيون/ شرب مضار در اولي× فقرة و است مبحث تحرير در كتاب مه مقد

است: ذيل شرح به م دو فقره

اتفاق و عقلي دليل به كشيدن تريا ك حرمت در م: دو فقرة

و عالم انتظام خالف آنچه كه است ر مقر سياس¹المدن و حكمت در <بدانكه
كه است معلوم و آن/ از نهي است الزم حكيم و نبي بر است بنيآدم فساد ث مور
و زنا تحريم مثل ÇÇ نموده منع بوده فساد باعث و نظم اختالل مورث آنچه نبي هر
و اجÇتماع مÇثل ÇÇ فÇرموده امÇر بÇوده تمدن مورث آنچه و ÇÇ سرقت و نفس قتل
لل خ باعث امر اين بالشك و ذلك/ امثال و معامالت و قرض و ت مود و ب تكس
آنچه است معلوم و است ت مود و الفت اختالل و كار از افتادن و ناس مكاسب در
است, او قÇواي و روح و بÇدن قÇواي و بدن مضر و قوي فاسدكنندة و عقل برندة
حÇرام مÇس خوردن و است حرام گل خوردن چنانچه شريعت هر در است ممنوع
است مسلم و مقام اين مناسب اخبار خاتمه و چهارم فقرة در آمد خواهد و است

گذشت/> چنانچه تريا ك كشيدن مضار
نÇزد و واجب احتياط اخباريين نزد حكميه شبهات موارد در آنكه <ديگر

و حÇليت در ا گÇر بعينه, منه Õحرام انه تعرف حتي Õحالل لك ¾شي كل حÇديث: مÇطابق مÇيگويند اصوليين /1
دليÇل مطابق چون مورد اين در ولي ميشود/ جاري جواز و حليت اصل كنيم شك چيزي حرمت
انكÇار و شك قÇابل تريا ك بودن مضر طرفي از و است واجب محتمل بلكه مظنون ضرر دفع عقل
آن ضرر چون بلكه كنيم عمل بهاحتياط بايد و كنيم جاري را حليت اصل نميتوانيم ازينرو نيست,

نيست/ هم احتياط كردن جاري به محتاج آن حرمت است قطعي

حÇيث دليÇل هÇم اصÇوليين نزد اصل و اولي× احتياط براÄتند به قاÄل كه اصوليين1
و رفت ميان از اصل پس باب/ درين آيات و اخبار آمد خواهد و است له الدليل
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از ايÇن مÇيگوييم كÇه آن عالوهبر اخبار به شد معاضد مسÃله اين در اخباري قول
قياس ا گر و آن بدي و بهحرمت مستقلند و مقر بدان عقول جميع كه است اموري
اين چهارم فقرة از چنانچه ميبود; ظاهر بسيار حرمتش پس بودي صحيح اصولي
هÇم الهÇي بÇهشرع قاÄل كسي كه فرض بر بالجمله و نمود/ خواهي استنباط  كتاب
مÇبتال ا گÇر دهÇريين و طبيعيين چنانچه دارد تصديق را اين حرمت مسÃله نباشد,
است فاق ات درواقع پس شمرند/ الزم را آن از منع و دارند اذعان آن بدي بر نباشند
نÇزد و است حÇرام خان Ôد كل كه سنت اهل ا كثر نزد كه زيرا مسÃله اين حرمت بر

تÇو ديÇن يÇعني كردهانÇد/ ذ كر احتياط وجوب براي اخباريين كه است احاديثي جمله از /3 و 2 , 1
مورد آنچه به كن ه توج و است تو شك مورد آنچه وا گذار باش/ احتياط با آن كار در است تو برادر
را آن بود تو موردشك چيزي ا گر يعني كني/ مالقات را خود پيشواي تا وا گذار را آن نيست/ تو شك
فÇرمود كÇه شÇده نÇقل رضÇا(ع) حÇضرت از اول حÇديث كÇني/ عÇرضه خود پيشواي بر تا وا گذار
از شÇيعه هÇم و سÇنت اهÇل هÇم نÇيز دوم حÇديث است/ فÇرموده كÇميل بÇه اميرالمÆمنينعÇلي(ع)
نقل حضرتصادق(ع) از كه است حنظله بن عمر مقبولة از سوم حديث كردهاند/ نقل پيغمبر(ص)

است/ نموده

مايريبك Öعد حديث و دينك1 ل فاحتط دينÔك خوك ا بهحديث معمول كه شيعه اخباريين
قÇاÄل كÇه اصÇوليين نÇزد و است ك3 امÇم ا قÖلÇ ت حتي ه ج Öفار حديث و يريبك2 ال ما لي ا

لق Ôخ و خلق تشوير و عمر قطع و نسل افساد و اسراف و تهلكه به القا¾ كه بهبراÄتند
عÇالوه و است حÇرام بهاجماع سرقت بر محر ك و صوم و صلو¸ ترك موجب و
و اخÇبار در وارده بهعلل معلل آثار و كتاب بهاشارات معاضد اينجا احتياط آنكه
بÇايد بÇهقاعده و اين بر هست اتفاق پس است, بيشمار مفاسد موجب آن ترك
علما¾ از هركس كه زيرا نباشد قي محق اجماع ولو هست بلكه باشد محقق اجماع
دحسن حمÇم ميرزا حاجي جناب از چنانچه نمود/ بهحرمت امر شده اين معترض
مروي غيرهما و عليه رحم¹اهللا زينالعابدين شيخ جناب و تعالي اهللا سلمه شيرازي

دارند/> سكوت يا و نشنيدهاند يا ديگران و است
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است طÇباع جÇميع جÇبلي امر اين حرمت كه كنيم عا اد ما ازين باالتر <بلكه
مÇبالغه مÇذمت در هÇمه باخبرند كه آنها آنكه بهجهت ندارد منكري كه ي بهحد
تفاوت و دهند نشان را تريا كي يك او به اينكه بهمحض نديدهاند كه آنها و دارند
GدÇاب آنكه عين در تريا كيها خود و كار/ اين بر لعنت ميگويد: ببيند, را او حال
ولو نÇميباشد نÇيست, مÇاليات منافي كه اعمال اينگونه ض متعر ايران در دولت
تÇوانÇد را نÇهي و امر كه ندارد تي قو همچنان ملت و است آن در رعيت هال كت
مÇعهذا نيست; آنها جرح و قدح پي در زياد هم كسي و دهد ترويج بهزور Hعموم
آنكه با ندارند سعي شرابيها خود, عمل اخفا¾ در دارند سعي تريا كيها كه آنقدر
بتواند تا ميكشي تو بگويند را تريا كي هر و رعيت/ مردم هستند شراب ض متعر
رفيق كه بود خواهد آن محض دارد ابراز جايي ا گر ميداردو غيرتريا كي از اخفا¾
داشت نخواهÇد فÇرار چÇارة و بود خواهد او تريÇا ك وقÇت يا كند پيÇدا خود بÇراي
تريا ك در كه تريا كينيست آنكههيچ عالوهبر داشت/ خواهد ابراز مرض بهعذر
خÇراب چشÇمم مÇيگويند: ÂثÇم نشود; ذلك نحو يا بهمرض معتذر خود  كشيدن
مÇرا كمكم دارد نفع كه آمدند تريا كيها ميكرد, درد سرم اوايل يا ميكشم است,
تريا كÇي هر از و اعذار/ از ذلك امثال و كنم ترك نميتوانم حال كردند تريا كي
و است باليي بد و ضرر بهجز ندارد نفعي هيچ كه ميگويد انصاف مقام در بپرسي
امثال كردنو بهترك كردهام شروع يا كنم ترك ميخواهم من ميگويد تريا كي هر

ذلك/>
من گفت: تريا كيها محترماز مردي بود تريا ك ذ كرياز مجمعي <روزيدر
عبث چه نكند لعن را خود كه نيست تريا كيÃي بگويم شما به راستش و تريا كيم
و ندارند خالصي و افتادهاند آن درگير نيست چارهاي ميكنيد حرمت بر استدالل
كÇه كرديم دعا دل در آيند/ بيرون نميتوانند و ميخورند غوطه نجاست ميان در
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صدقش/> اين بهجهت كن رها بالها اين از را او خدايا

است: چند آن و قرآن آيات عمومات به تريا ك كشيدن حرمت در سوم: فقرة

/29 آية نسا¾, سورة /1

قÇح رحÇمت كثرت باب از يعني ,1Hمâحي ر ÖمÔك ب ان ك× اهللا نَّ ا Öمك س Ôف Öن ا وا Ôل Ôت Öق ت ال× و ل: او>
و شما بدن تا بيندازيد به كشتن و بكشيد را خود اينكه از ميكند نهي را شما بهشما,

بماند/> دو هر شما ايمان

/19ë آية بقره, سورة /2

را خÇود كÇه شÇما بر است حرام يعني ,2 ¹ك Ôل Öه التَّ لي ا ÖمÔك âدي Öي ا ب وا Ôق Öل Ôت ال× و آية م: دو>
كه نيندازيد و كنيد گرفتار كارهايي در را خود و اندازيد هال كت بر خود بهدست
رسيده كه است جهت اين از و باشد عظيم ضرر محل و خطر جاي و هال كت مورد
اندازد جمعي ميان در جهاد مقام در را خود امر بدون نفر يك است حرام كه است
عقب در كه بدهد احتمال و باشد نداشته وضو آب ا گر و باشد او هال كت مظنة  كه
را او بوده كمين در دزدي كه باشد عقاليي مظنة و باشد داشته يقين يا است تلآب
است ديوار عقب در شيري كه باشد آن مظنه ا گر و برود است حرام رساند, بهقتل
هرچه هكذا و او در است سم مظنة كه غذايي و برود كه است حرام ميدرد را او  كه
القÇا¾ و مÇخاطره تÇريا ك كشÇيدن كÇه است مسÇلم و است حرام باشد اينگونه از
مهلكه مرضهاي مورثشدنش باب از و را عمر او كمكردن باب از است بهتهلكه
او تريا ك بهوقت قريب هرروز كردن عادت از بعد تريا ككش آنكه باب از و را
چشمهاي از كثيف آب و ميآيد بهدرد او اعضاي كمكم و ميآيد او براي  كسالت
تريا كÇي در كه است صدر و ريه امراض بعض آنكه باب از ديگر و ميآيد/// او
مريضي كه است شده آنكه باب از و است بهتهلكه انداختن پس نميشود, چاره
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نميتوانسته نرسيدنتريا كو ازجهت ميشده بهاندكمرضوقتتريا كسست
و ميشده بيحال سبب اين به و سست مرض باب از و سستشدن باب از بكشد
هÇرگاه مگÇر مÇيكشد را او كÇه ميكند ت شد مرضش يا و ميميرد كه هست  گاه
همبسيار بهحالآيدوآن اندكي تا اوكندكمكم بهحلق تريا ك دود كه باشد ديگري
افÇتاده/ Çفاق ات هÇمه اينها و ميآيد بههم او دندانهاي اغلب كه زيرا است صعب
بههمان باشدكمكم اطاق آن كهدر بچهاي تريا كيو خانة حيوان كه است آن عجب
بود شده عادي گربهاي كه كردند نقل ميكند/ پيدا عادتي نوع يك او به دود رسيدن
كÇمحال مÇيرسيد, كÇه وقت آن و بÇرسد دمÇاغش بÇه بÇوي كه خانه در ميآمد و

ميشد/>

مكنيد/ اسراف ولي بياشاميد و بخوريد :31 آية اعراف, سورة /1

ان و× Öخ ا انÔوا ك× ن âري ذب Ôم Öال نَّ ا آية و وا1 Ôف ر Öس Ôت ال× و بÔوا ر Öاش و لÔوا Ôك پنجم: و چهارم و سوم <آية

برادرند/ شياطين با اسرافكاران :27 آية اسرا¾, سورة /2

و غيرهما و شرب و ا كل در خرجي بيهوده و زيادهروي از است نهي كه 2

ن âاطي ي× الشَّ

اسرافكÇاران خدا كه مكنيد اسراف و بپردازيد نيز را آن حق درو روز در و :1ê1 آية انعام, سورة /3
ندارد/ دوست را

حتي اسراف از است نهي كه 3 ن âفي ر Öس Ôالم ب ح Ôي ال× نَّه ا وا Ôف ر Öس Ôت ال× و ه اد ص× ح م Öوي ه قَّ ح تÔوا ا× و آية
خÇرمن سÇر در دسÇتي دو بÇه كه را خود غالم فرمود منع امام كه رسيده اخبار در
صÇاحب كÇه مÇلكي شÇخص كÇردن به كوتاهي ا گر كه رسيده و كرد عطا بهساÄل
و او از مÇيكشند حساب و كرده تلف كأنه او را باقي دهد دخل نه و نود صداست
اندك كه آنها كه است مال اتالف و اسراف باعث كشيدن تريا ك كه نيست شك
ديگÇر مخارجÇي و بكشند بايد Âمث زياده يا تريا ك مثقال نيم شبي دارند عادتي
بلكه باشد داشته مال مبالغي ا گرچه شودو زياد كهمالش تريا كينيست لهذا دارد///
زمÇان بهاندك كه ديديم را متمول مردمان بلكه ميباشند پريشان و مفلوك اغلب
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كه است آن باب از بعضي در نميشوند تمام بالكل آنانكه و پريشان و شدند تمام
و بياورد را عقبش باشدو آنها ملك پي در كه پسري يا پدر مثل دارند ديگر  كسي
بسيار آنكه باب از يا و نميشود معلوم بهزودي كه آنهاست مال كثرت باب از يا
معيشتي فكر در گاهي نكشيدهاندو كار از دست به كل يا ندارند عادت يا نميكشند
هÇمه نÇادار و دارنÇده از ديÇديم ما آنچه وصفها اين همة با وليكن ميباشند هم

شدند////> احوال پريشان
خÇدايÇي حÇدود از ي عدÇت آنÇانكه مذمت بر دارند داللت كه آياتي <ششم:
نÇتوانÇند را خÇدايÇي حدود از هيچيك آنها كه بعد فقرة در آمد خواهد و ميكنند
صلو¸ آية مثل ميكنند حرمت بر داللت كه هست ديگر آيات آورندو بجا درست
تفصيل كرديم وا گذار بيايد بعد فقرة در آنچه باقي و منصوصالعل¹ كه خمر آية و
و آيÇه عÇموم بÇابت از بÇلكه بÇود قياس راه از نه حرمت اين و بعد بهفقرة را آنها

آن/> از است فردي اينهم و را خود افراد شمولش

چهارم فقرة

چند از آن و افيون شرب حرمت بر سنت و كتاب از مستنبطهاند كه علل <در
است: مستنبط ممر

خÇدا كÇه است واجب نÇمازها بÇر محافظت بدانكه است: صالت راه از ل او

داريد/ پاس را نمازها :338 آية بقره, سورة /1

بÇاشد, داشÇته نÇماز بر نميتواند محافظت تريا كي و 1 ̧ ا لو× الصَّ لي ع ظÔوا اف ح× فرموده:
وقت دو يÇا صبح و شب ل او ميدارند عادت وعده دو آنها اغلب آنكه بهجهت
دهÇد انÇصاف ا گÇر تريا كÇي خود و بهسحر/ قريب تا شب ل او از بعضي و ديگر
حÇوصلة كه ميدهد رخ را آنها بد بسيار حالتي تريا ك بهوقت قريب كه ميگويد
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بيشعوري كسالتو روي از بكند نماز عادت يا ترس از كه فرض بر ندارندو نماز

مگرديد/ نماز گرد هستيد مست كه آنگاه :ê3 آية نسا¾, سورة /1

شده تفسير و اري/1 ك× Ôس ÖمÔت Öن ا و ¸و ل× الصَّ بÔوا رÖق ت ال× فرموده: خدا و است نماز به بيالتفاتي و

ÖمÔهعن م ا م× و ;1ê2 آية نسا¾, سورة در الي× كÔس× وا Ôام ق× ̧ و ل× الصَّ الي وا Ôام ق× ا اذ× و ÖمÔهÔع اد خ× وÔه و اهللا ون Ôع اد يÔخ× نâقياف ن× ÔمÖال انَّ /2
صريح ,ëê آية توبه, سورة در الي× كÔس× ÖمÔه و × الا ¸و ل× الصَّ ونÔت Öأي ال× و وله Ôس رب و اهللا ب وا Ôرفك ÖمÔنَّها × الا ÖمÔهÔات نفق× ÖمÔهÖن م لب Öق Ôت Öنا

نباشد/ بيحالي و سستي روي از و بوده ه توج و رغبت و شوق حال با بايد نماز اينكه در است

Çا ام و نيست صالت التفات بدون صالت كه رسيده اخبار در و كسالت2 بهحالت
خوابيده را صبح تريا كيها اغلب و نميكند نماز كه است معلوم پس وقتكشيدن
كÇه ميبينند ندارند مردم از ترسي كه كساني بعض از مردم همه چنانچه ميباشند

نميباشند////> بيدار روز از ساعتي چند تا صبح هرگز
است واجب امام و نبي زمان در ار كف با جهاد بدانكه است: جهاد راه از م دو>
ون Ôد اع الÖق× ي وت Öس ي ال× فرموده: رسيده تارك از زياد مذمت و غيرمستثنين كس همه بر
و است مÇتخلفين از زياد مذمت و اهللا ل âبي س âفي ون Ôد اه ج× Ôم Öال و ر ر الضَّ ولي Ôا ÔرÖي غ ن âني م ÖÆ Ôم Öال ن م

يا بريزد بربلد يا بيايد انسان سر بر هرگاه دشمن كردن دفع و دفاع است واجب نيز
ندارد////> جنگ و جهاد حال Hممسل تريا ككش و برآيد ناموس پي در

احÇتياج او فضيلت و رمضان روزة وجوب كه زيرا است/ صوم راه از م: سي>
اشخاص اغلب آنكه يكي راه: چند از دارد روزه نميتواند تريا كي نداردو بهذ كر
آنها عادت بعضي و سهوعده بعضي دارند روز شبو در وعده كشيدن بهدو عادت
نكشند/ نميتوانند كه ميآيد آنها براي حالي تريا ك كشيدن ووقت است روز در
بÇاب از نÇه است مفسد عليالمشهور و است دودي اغلظ البته و باشد كه هروقت
باالصال¹ ديگر جهات و سيره باب از كه محلش در شده تحقيق بلكه بهغبار الحاق

گرفتهاند/ شرب جز¾ هم را اين دادهاند تعميم را آن و شده شرب از كه تعريفي با هم بعضي و /3

است/3> مفسد
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و ميشوند سست زود و بخورند نتوانند درست سحور بعضي آنكه ديگر <و
آنكه ديگر و ميخورند/ و بهصوم ميباشند هم بياعتنا آنكه ديگر و بخورند بايد
بر آنكه ديگر و تشنگي و گرسنگي بر نميدارند طاقت كه ميشوند كمبنيه بالكل
قليان از را خود روز در بعضي Âمث شب در آنهم باشد عادت وعده يك كه فرض
چنان تريا ككش آنكه بهجهت بگذرانند نميتوانند شيرينيها و اطعمه و تنبا كو
خÇصوص وقت آن غير و تريا ك بينكشيدن در ميدارد قليان اين به مفرط ميل
ه تÇالب و مÇيرود او از تÇمالك تÇنبا كÇو قليان بهديدن كه دهان خشكشدن وقت
و بكشÇد زياد شب كه باشد تريا كيÃي Hاحيان ا گر و شود مانع خوفي مگر ميكشد
او اثÇر روز بÇين كه كند بلع خرما يا نان ميان در را تريا ك حب ميگويند چنانچه

بود////> خواهد نادر كند بروز
¸الزكو Ôاهللا ض رف كه عليها اهللا سالم فاطمه حضرت خطبة خبر از آنكه <چهارم:
رزق تÇمامشدن شÇد مÇعلوم و است بÇد او مÇنافي كه ميشود معلوم فيالرزق, ¸زياد

اليÇحضره درمÇن كه حديثي بنابر ميته حرمت در وجه آنكه و تريا ك بهسبب
و نه دب ضعف اال Õاحد نها م نل ي Öمل نه ا ف فرموده: كه باقر(ع) حضرت از است مذكور الفقيه
گوشتها ميان در كه مردهاي خون بهواسطة كه است آن الخ سلÔه ن طع ق Öان و تÔه قو وهنت

جÇميع كه سابق در شد معلوم و ميكند كم را قوي و ضعيف را انسان بدن ميباشد
و سÇيما از آنÇها بدن ضعف و ميشود كم نسل و ميشود سست تريا كي در قوي

ميشناسند/ صورتشان نشان به را كافران :ê1 آية رحمن, سورة /1
دربÇارة نيز دنيا در كه ونÔل م Öع ي انÔوا ك× ا بم× Öم هâدي Öي ا و ÖمÔهÔتن سÖلا Öم هÖيلع Ôد ه Öشت م Öوي نور: شريفة سورة ,2ê آية مانند /2

است/ آشكار تريا كيها

آيه2 اين Hواقع و /1 Öم Ôه م× âسي ب ون Ôم رÖج Ôم Öال Ôف رÖع Ôي كه: همه كس براي است هويدا آنها جبهة
ميكند تريا كيبودن آنهاداللتبر سيماهاي بهقدرآنكه كه است آنها  كانهدربارة
و است به Õمعمول منصوصالعل¹ قياس شيعه نزد و نيست داللتي چنين هيچجا در
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امر فالن چيز فالن حرمت در علت كه رسيد آنكه از بعد بلكه نيست قياس درواقع
قÇاعدهاي كÇانه پس است دهنده قرار حرام خود علت آن كه ميشود معلوم است
درواقع پس آن افراد از يكي هم اين و حرام بود علت اين هرجا در كه كليه ميشود

حÇرمت عÇلت ميگويند Âمث ميداند جايز است العل¹ مستنبط كه را العل¹ منصوص قياس شيعه /1
حكÇمي علت ولي است حرام باشد مسكر كه چيزي هر پس رسيده اخبار در آن مسكربودن خمر
آن بÇر و كÇنيم اجÇرا¾ منصوص محل و موضوع غير در را حكم آن نميتوانيم باشد نشده بيان ا گر

است/ حرام قياس كه نماييم قياس

بهشÃي/>1 شÃي تشبيه نه مصاديق بر ميباشد كلي حكم اجرا¾

ميباشد/ لق خ و جامعه فساد موجب و اجتماع نظام با مخالف يعني /2

استو خلق2 فساد كه رسيده خبر در نفس قتل حرمت در سبب آنكه <ششم:
عÇلت و است فسÇاد بÇهجهت زنÇا حرمت و حيو¸ حفظ بهجهت قصاص و تدبير
او كÇه است طفل آن قتل بر اعانت كه رسيده خبري در خوردن يتيم مال حرمت
يتيم آن شود كه بزرگ كه است آن سبب كه رسيده و بيمال شد نتواند خود متحمل

دشÇمن بÇا شÇدن روبÇرو و كÇردن جنگ زحف از مراد و الزحف/ ن م الفرار عن انÖها كÔم است: خبر در /3
است/

هكذا و است فساد وجهش يك زحف3 از فرار حرمت و است فساد و نزاع باعث
ظلم و انفس و اموال تلف و است معروف و قرضدادن افتادن بر ربا حرمت علت
آنكه به شده معلل اخبار در كه هست مÆكده مكروهات و مستحبات از بسياري و
امÇثال و است نسل يا اوالد به ضرر باعث يا است جسد مضر يا است فقر مورث
حرام آن داشتن ضرر بهجهت حرامي هر يعني كه/// است رضا(ع) امام از و ذلك/
شك و است/// نÇافع حاللي هر و حالل نافعي هر و است حرام ي مضر هر و شده
از باالتر هست/// آن در البته فساد هستو اموال تلف تريا ككشيدن در كه نيست

او////> اهل حقوق فساد و او نسل و شخص خود وجود فساد همه
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بيهودهاند/ سخنان خريدار مردم از بعضي :ì آية لقمان, سورة /1

و ÖغÇ اللَّ وا Ôع مÇ س ذ×ا ا و آيÇة و 1 ث âدي ح Öال و Öه ل âريت Öش ي Öن م اس ×الن ن م و آيÇة از آنكه <هفتم:

كنند/ اعراض آن از بشنوند, لغوي سخن چون و :ëë آية قصص, سورة /2

و لعب و لهو مجالس و غنا¾ تحريم علت كه ميشود معلوم اخبار از و 2 ÔهÖن ع وا Ôض رÖع ا

مدح حسن بهصوت خواندن دربارةقرآن لهذا و است لهو همان بيكاري و هرزگي
معلوم و باقر(ع)/// حضرت هكذا و بود آواز خوش الحسين(ع) عليبن و رسيده
عÇلت و Çموم جميعالس فوق است ي سم بلكه است لهوي تريا ككشيدن كه است

هست/> او در كه شد خواهد معلوم منبعد نياحت
فÇقر و حاضر مذلت كه است آن كف به سÆال حرمت جهت آنكه <هشتم:
كثافات آن هيكلو آن و صورت آن مذلت در را تريا كي است بس و است عاجل
پا و بيدست خود تريا ك وقت شأن با بسيار كسان شده ديده كه ذلت آن و جامه
كÇثافتها روي بÇر بهالتÇماس آنها وضع آن به و رفته اشخاص ادني بهخانة شده
ÂثÇم مÇزبلهها در بÇعضي اخفا¾ بابت از كه شده ديده و كشيده تريا ك و خوابيده

ميكشيدهاند/> تريا ك
تا باشد مشغول به كسبي هركس بايد است ن تمد محل عالم چون آنكه <نهم:
واجب او اجÇمال و شده خمسه احكام به منقسم شرع در كسب و باشد داير عالم
كه شد ذ كر صادق(ع) حضرت نزد كه ي بهحد است ممدوح او مطلق و كفايه است
بÇار سÇه حÇضرت پس كÇرده, تÇجارت ترك ليكن است نيكي مرد شخص فالن
كسي نيست ما از و است خدا دوست كاسب كه رسيده و است شيطان عمل فرموده
آنÇها دعاي نفر سه كه رسيده و نمايد غير بر كل را خود و كرده كاسبي ترك  كه
نه يبيÇب چÇه كÇند فÇاسد را او و باشد داشته مالي كه آنكس يكي نيست: مستجاب
و بده مال و بده روزي مرا خدايا كه كند دعا بعد و ديگر بهنوع چه و دهد به كسي
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مرد ه توج بهروايتفقهالرضا و است ايمان از مال آوردن بهصالح كه است رسيده

است/ حشم و ملك بهمعني ضاد بهفتح ضيعه /1

عبادت فرمود: آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت و است ت مرو از را خود ضيعة1
كÇاظم(ع) حضرت و است حالل طلب آنها افضل و آنها اصل است; جزو هفتاد
است مÇلعون فÇرمود صÇادق(ع) حضرت و را بيكار مرد دارد دشمن خدا فرمود
تريا كي كه شكنيست استو ذلكبسيار امثال و گذارد/ ضايع عيالشرا كه  كسي
و پيدا كردن نميخواهد و نميتواند و واميگذارد را كسبش و ميشود تلف مالش
بلكه عيال جاي چه بود نخواهد تريا كش خرج كند پيدا قليلي زحمت بههزار ا گر
بÇيغيرتي يك شايد بلكه ميخرد تريا ك و ميفروشد و ميدزدد را عيال جامه
غير بر كل باز باشد چيزدار هزار ا گر بالجمله و بفروشد را عيال خود و شود مضطر

برآيد/> نميشود نسقي و امر پي در خود كه است
است///> وجه چند به آن و است ت عف و لواط و زنا راه از <دهم

كشيدن تريا ك <آنكه ل او مطلب شده: ذ كر مطلب دو نيز كتاب خاتمه در
كه است كشيدن تريا ك به متعلقه مساÄل همدر م مطلبدو است/> معصيتها اعظم

است/ شده ذ كر مسأله 110 آن در و ميشود استفاده كتاب اين مطالب باقي از
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قرا گوزلو محمدخان حاج

همداني معصومي محمد

قرا گوزلو دخان محم حاج از باب ده در عرفاني است رسالهاي ابحاثعشره
اثÇبات در مÇجذوبعليشاه كÇبودرآهÇنگي جÇعفر د حمÇم حÇاج مÇرحÇوم عÇموي
و ذ كر موقع نعمتاللهي ه صوفي كه اشكال اين از جواب و خفي ذ كر جايزبودن
در رساله اين بهفرد منحصر Gظاهر نسخة ميگرفتند/ درنظر را مرشد صورت نماز
قمري تاريختأليف1237 است/ موجود ê80ìتحتشماره همدان  كتابخانةغرب
و مÇعصومعليشاه مÇرحÇومان سÇرگذشت جÇهت از رسÇاله ايÇن دهم بخش است/
است جالبي مطالب حاوي ايران در نعمتاللهي طريقة احياي كيفيت و نورعليشاه
مستعليشاه شيرواني زينالعابدين حاج مرحوم Gظاهر نيستو چاپي مأخذ در  كه
از هÇدايت قÇليخان رضÇا نÇيز طÇراÇÄقالحÇقايقو نÇويسنده و دربستانالسياحه
است/ قمري 12ì3 مذكور خطي نسخة كتابت تاريخ كردهاند/ استفاده ابحاثعشره

ميپردازيم: رساله اين تفصيلي معرفي به اينجا در
از اسÇت رسÇالÇهاي ايÇن اسÇت: شÇÇده شروع عبÇارات ايÇن با خطÇي نسخÇة
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مÇلقب هÇمدانÇي صÇفرخÇان حÇاج بÇن جÇعفر د محم حاج عموي دخان محم حاج
طÇايفة ايÇرادات جÇواب در عÇارف ف تصوÇم مÇعروف مÇرشد بهمجذوبعليشاه

ه/ صوفي در معروف خفي ذ كر بودن بدعت در ه امامي عه متشر
كÇرده آغÇاز جÇمالت ايÇن با را رساله باريتعالي ثناي و حمد از بعد مÆلف
من قرا گوزلو عبداهللا الحاج بن د محم پرگناه بنده دارد عرضه چنين بعد اما است:
كÇه بÇهطرزي خفي ذ كر مشروعيت در عصر علماي از فاضلي كه الحاجيلو قبيله
از مأثÇوره چÇند آداب بÇه و است تÇوحيد و مÇعارف اهÇل بÇين متداول و ممهور
صÇواب بÇا جÇواب انصاف راه از و نموده چند ايرادات است, مشتمل هاطهار مÄا
مÇراد و اعÇتساف و لجاج نه است حاجت راه از سÆال كه است فرموده و خواسته
و عا دÇم اثÇبات از وقتي عباد اضعف اين چون و / دق و طعن نه است حق تحقيق
¹اجاب عناد و بيمكابره بودم ديده را انقياد عدم ضرر و سرپيچيده مرام اين تحقيق
بÇيبضاعتي بÇا صÇواب بÇا جÇواب بÇهنگارش المقال في ¸مفاخر و لجاه ل Hبيان ال لمسÃوله

بيان با دي Ôاله االÄم¹ تأييد و تعالي اهللا بهتوفيق را ه حق طريقة و عقايد و پرداخت
جواب بيان مقامات در را باحث كالم و ساخت ه متنسق احاديث و آيات از براهين

است/ نموده عنوان
و مÇوسوم ابحاثعشÇره به بود مقام ده به مشتمل ايشان مقال خالصه چون
قواعد ترتيب و ابحاث اجمال بيان به نيز را مه مقد و گرديد/ مختوم الحق بهصراط
راÇÄه اء فÇي اهللا فÇاستعين نمايد/ مطلب ايضاح بر رعايت تا داشته استثنا و مرتب ه كلي 

والتوفيق/ الهداي¹ ولي نه اء ريق الط

ذ كر ساختهاندو مذكور ذ كر در طريقت اهل كه طريقهاي آنكه ل: االو البحث

دليل اجماعو سنتو كتابو كه اربعه ادله از يك هيچ با گذاشتهاند را اسمش خفي
ه اصÇخ رسÇد, چه افضليت و استحباب به تا نيست قاÄم آن از جواز به است عقل
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طرف از استكتاب بهطريق را توحيد ذ كر كه مينمايند تعليم بعضي كه بهطرزي
عبادت, بودن توفيقي به نظر و شود قلب به منتهي تا نمايند مالحظه سينه راست
االخبار/ مضمون علي نار در آن صاحب و ضاللت بدعت هر و بدعت طريقه اين
در و نمايند سنن ادلة در تسامح جواب مقام در ذ كر در آنكه الثاني: البحث

وقÇتي تسÇامح اين جواز گوييم ندانند/ مضر جهالت و ضعيف احاديث بيان اداي
اين چه است موجود معارضي مقام اين در و نباشد مقابل اقوي× معارض كه است
فقها و نه معمول بيناالصحاب نيستو منقول طريقت اهل سواي احدي از طريقه
مÇيسازند مÇطروح را صÇحيحه احÇاديث اصحاب عمل بدون كه است بنابرين را
خواهد ظاهر قول اين معارضه به طريقه اين بطالن پس حه, الص غيرمعلوم فكيف

بود/
ارشاد و ناس هدايت كتب انزال و رسل بعثت از مقصود آنكه الثالث: البحث

حÇضرت كÇه بÇود آن مÇقتضي اعمال ساير از عمل اين افضليت پس است, عباد
در تÇمام وجÇهه بذل و تام عطوفت و رأفت با هدي اÄمه از هريك و خاتم(ص)
دواعي و توقير به نظر و فرمايند تلقين ميبايست تابعين و اصحاب به انام تكميل
و مشÇحون آن به اخبار كتب بطون بايست مسلمين و اصحاب ميان در شهرت و
در نÇه و مÇذكور خبري نه باب اين در معهذا باشد مقرون بهتواتر بيناالصحاب

است/ مسطور  كتابي
ك متمس اشتهار عدم اعتذاروبيانسبب مقام كسيدر ا گر آنكه ابع: الر البحث

مÇبين دين هاديان گويد شده هم قول Ôع ر Öد ق لي ع اس الن Ôم ل ك Ôن االنبيا¾ Ôمعاشر Ôحنن بهمضمون
مشهور طريقه اين لهذا داشتهاند مخفي ناقصين و العقول ضعيف از شريعت اسرار
و معارف و عقايد بلي گوييم نگشته, مذكور اخبار كتب در و نبوده بيناالصحاب
و قضا مساÄل مانند است چنين باشد ادرا ك جودت و فهم دقت منوطبر كه مساÄل
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آن به ه قلبي وظايف و ه بدني اعمال اما ه, حق معارف و توحيد و اختيار و جبر و قدر
مشÇهور و مÇعلوم مرويه احاديث و ه شرعي مسايل تتبع از و نميشود مرتفع ايراد
نبوده خواص عوامو ميان فرقي ه بدني اعمال عبادتو آداب و باب اين در كه است
طريقت مشايخ اينكه عا مد اين شاهد فرموده/ القا امت همة به شريعت صاحب و
عبيد و صغار اطفال و نسوان از طالبين به طريقه اين تعليم از امتناع و ابا Âاص خود
آن مواظبت و مداومت به تحريض و ترغيب در و ندارند خاص و عام و احرار و
رحمت از طريق مشايخ رأفت بيشبهه دارند, اهتمام و سعي و جهد و بذل  كمال
اينگونه ايشان از احدي و نبوده زياده اند كل مقتداي و رÄيس كه شريعت صاحبان

است/ ننموده عا اد
و تÇعليم شÇريعت اسÇرار از طريقه اين بودن فرض بر آنكه الخامس: البحث

قربت نيت پس مبين, شرع ظاهر با باشد صريح مخالفت اطفال و نسوان به اظهار
بود نخواهد درست قربت نيت بدون عملي به عبادت اطالق و نيست صحيح او در

بود/ خواهد ضاللت و بدعت بلكه
اجÇماع خÇرق شÇمردن عÇبادات افÇضل را طريقه اين آنكه السادس: البحث

ه قلبي اعمال در عبادات افضل چه است كتاب و سنت با صريح ممانعت و اصحاب
است/ جهاد و ه يومي صالت ه بدني وظايف در و است خالق معرفت

بياجازه عمل اين به اقدام سلوك و طريقت اهل اتفاق به آنكه ابع: الس البحث

دانندو رسول و خدا اطاعت مه مقد را او اطاعت بلكه است باطل غلطو كامل مرشد
ايÇنگونه بÇه سÇنت و كÇتب از دليلي و نمينمايند اقدام افعال از فعلي به او بياذن

ندارند/ اطاعت
ذ كر هنگام كه است آن اعتقاد را طريقت ارباب از بعضي آنكه الثامن: البحث

غفلت معهذا دارند قلب در حاضر پيوسته بلكه آرند خيال بهنظر را مرشد صورت
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بÇر و دانÇند خفي شرك را غير به التفات و شمارند الزم و واجب را اهللا ماسوي از
و نÇيت خÇلوص از عÇمل ايÇنگونه كÇه نÇه مستور و مخفي شريعت معالم عالمان

بين/ Ôالم رع لش ل ف¹ خال Ôم و بين Ôم Õرك ش ×الا ا هذ× ما بل است دور عبادت تخليص
مسموع سلوك اهل از بعضي از خصم با مخاصمه باب در آنكه التاسع: البحث

عÇمل دربÇاره شÇهود و كشف راه از تمام يقين و نفس اطمينان ما براي كه  گشته
تصريح خود طريقه اهل آنكه حال و نداريم دليل به احتياج و است حاصل مزبور
را اعÇتماد هÇمهجا و دارد باطل و صحيح شهود و كشف اينكه به دارند اعتراف و

باشد/ قاÄم آن صحت بر دليلي آنكه مگر نشايد
و مÇيدانÇند كÇامل مÇرشد كÇه را اشخاصي طريقت اهل آنكه العاشر: البحث

از عاري عوامو مرشدين از ايشان ا كثر نميدانند جايز امري هيچ در را او مخالفت
كÇه آنÇند عي دÇم آنكÇه حÇال و ميباشند مبين شرع احكام و دين مسايل معرفت
مÇيبايست پس توانسÇتهانÇد را نفساالمر به وصول و ميدانند كماهي را حقايق

نهند/ عنه Õمنهي و به Õمأمور فعل ميان فرقي و دهند باطل و حق تميز حال درين
اصÇل ده در مهاي مقد نخست دخان محم حاج ده گانه سÆاالت طرح از پس

ميباشد: ذيل شرح به آن خالصه كه نموده بيان
ايشÇان معاشرت و نيكان شناختن Ç 2 انساني/ طبيعت در مجالست تأثير Ç 1
مÇردم ميان در را شيطان و نبي يعني مضل و هادي از هريك Ç 3 باطن/ و بهظاهر
ة قو مورد در Ç ê ميشوند/ اضالل و هدايت مردم ايشان بهوساطت كه است خودي
رافع هريك حصول و است تضاد و تباين هم با را ظلمت و نور Ç ë انساني/ متفكره
كه شهويه ة قو بهواسطه است لذايذ طالب همواره انساني روح Ç ì است/ ديگري
دوگÇونه را احÇديت حÇضرت Ç 7 است/ ضارÇم دافع كه ه غضبي ة قو و منافع جالب
گÇونه سÇه بÇر مÇحبت Ç 8 عام/ رأفت يكي و رحماني رحمت يكي است: رحمت
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ا كتسابي انساني ا كثركماالت Ç10 فعلي/Ç9تذكر/ صفاتي;ج: ذاتي;ب: الف: است:
ات/ بديهي ادرا ك از قليلي مگر است

است: پرداخته پاسخگويي به ذيل عبارت ذ كر با سپس و
/ تعالي× Ôه انشأ قول ا بما تمع Öفاس هريك جواب و خاتمه و عشره ابحاث تفصيل اما

ميكنند/ پيروي آن بهترين از و ميدهند گوش سخن به كه كساني آن :18 آية زمر, سورة /1

نه1/ س Öح ا ون Ôع ب Çتَّ ي ف ل Öو ق Öال ون Ôع م ت Öس ي ن âذي َّÇل ا : تعالي× اهللا قال

اهللا ذ كÇر در طÇريقت اهل كه طريقهاي فرموده كه باحث كالم از ل: او بحث

كÇه اربÇعه ادلة از يك هيچ چون گذاشتهاند, خفي ذ كر را اسمش و ساخته مذكور
آنكه جواب الخ//// نيست, قاÄم آن جواز به است عقل و اجماع و سنت و  كتاب
ادلÇة از يكÇي بÇه كه پيغمبر شرع در است عملي اختراع و احداث دين در بدعت
ليكن بود خواهد بدعت بيشبهه باشد چنين ا گر خفي ذ كر پس نباشد منوط اربعه
طريق از استحباب يا وجوب سبيل بر آن جواز كه است عبادتي بلكه نيست چنان
ن بيÇم مÇقام سÇه به و گرديده ثابت ه شرعي اربعة داليل از و رسيده مستطاب شرع
خÇاص, طÇريق بÇه خفي ذ كر مشروعيت م دو ذ كر/ مطلق مشروعيت ل او شود/
شÇرعي اذن و است گذرانÇيدن خاطر از و يادكردن بهمعني لغت در ذ كر بهاينكه
و ننموده انكارش احدي كه است دين ضروري بل مسلمين اجماعي خدا بهذ كر
حقيقت مضمون و ندارد/ برهان و نه بي و بيان به حاجت نبوده, آن مانع هيچكس

نيافريدهام/ خود پرستش براي جز را انس و جن :ëì آية ذاريات, سورة /2

خدا بيياد عبادت استو عباد خلقت غايت 2 ون ÔدÔب Öع ي ل ×الا سÖن  Öاال و نَّ جÖال Ôت Öق ل خ ا م× و نمون

بهپادار/ من ياد براي را نماز :1ê آية طه, سورة /3

ذ كÇر غير كه است اين اصل /3 âري Öك ذل ¸و ل× الص م ق ا است: فرموده چنانچه بيصورت;
است قلب آ گاهانيدن جهت از ظ تلف به او نامندو ذ كر را ذ كر اسباب يعني را قليلي
راه اين از مگر نميشود متنبه ايشان در قلب چه ناس اغلب عادت مقتضاي بنابر
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او به انس و مينمايد رسوخ قلب در مذكور حب او به اهتمام و مداومت از بعد اما
مجيديا تالوتقرآن در مگر ميشود لساني ذ كر از احتياج رفع و ميرسد هم به
دل آ گاهي ذ كر از مقصود استپس دركار آنها در كهحركت مه مكر ة ادعي بعضي
اجماع به بلكه نيست بدعت قلب در خدا ياد كه شد ثابت پس باطني/ شعور و است
اسÇما¾ ذ كر مراد اصول/ قاعده موافق و است مستحب علم اهل فاق ات و اصحاب
خÇواه است اعمال بهترين حال لÔك علي× اهللا اذ كروا مصداق به كه است جالل و جمال
ذ كر Ç 3 قلبي, ذ كر Ç 2 لساني, ذ كر Ç 1 دارد: مراتب ذ كر و خفي/ خواه باشد جلي

/ جوارح/// و اعضا
نمايند ك تمس كرامت و سنن ادلة در تسامح جواب مقام در آنكه ثاني: بحث

چرا ندانم (مينويسد) Ç الخ ندارند, مضر را جهالت و ضعف احاديث راوي در و
مÇانع و مÇعارض انÇصاف وصÇف بÇا جناب آن را اصحاب از بعضي عملنكردن
از احدي و است غفلت به امر ذ كر از منع ميدانند/// سلوك به عمل هر مشروعيت
را تفكر و تذكر بلكه و دانند طاعت خالف بلكه ندانسته عبادت را غفلت اصحاب
سلوك اهل كتب از نثر نظمو نسخههاي مقاموواليات هر در خوانند/ عبادت اصل
امهات كه هفتگانه شرايط و نوشتهاند و گشته مرتب رسوم علم بهقاعده و ميباشد
انÇقياد, و عÇهد دوام ارشاد, و لدني علم طلب استاد, شناخت دادهاند: قرار سلوك
و ذ كر شريعت, مسايل يعني دردست ميزان داشتن نيت, خلوص ذنوب, از توبه
تواند مراتب اين از يكي انكار كه است اصحاب از كداميك ندانم مراقبه/ با فكر
و رد تÇا بÇاشد شÇده مسطور آن در امور اين بهغير كه است كتاب كدامين و  كرد
در مينمايد ايراد را وارده كثيره اخبار نيز و باشد/ آنجا در معاني اين نامشروعيت
لÇ Öه ا لÔوا Ã Öس ف مباركه آية جمله از است ايرادات عمده كه اجازه صاحب از اخذ باب
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بپرسيد/ ذ كر اهل از نميدانيد خود ا گر :7 آية انبيا¾, سورة ;ê3 آية نحل, سورة /1
فرا گير/ مردان دهان از را دانش /2

تحصيل نيتو تصحيح پس جال2/// الر فواه ا Öن م لم الع ذ Ôخ حديث 1و ون Ôم ل Öع ت ال ÖمÔت Öن Ôك Öن اء رÖك الذ

و مÇرغوب بيناالصحاب معقوله/// اعتقادات و معموله عبادات در خصوص علم
روايÇتي و ندانند بيناالصحاب مشهور را سلوك علم در اجازت اينكه و معمول,
هميشه و است بيصفايي و فراست و ت جد و تتبع قلت از نباشد, ظاهر و صريح
سÇنن ادلÇة در تسÇامح مقام اين در لهذا بوده/// باطن و ظاهر اهل بين منازعه اين
قان محق و عباد به Õمعمول و جايز باشد نشده وارد آن از منع كه درجايي Hخصوص

است/
و نÇاس هÇدايت كتب انزال و رسل بعثت از اصلي مقصود آنكه ثالث: بحث

نبي مر است عوام و خواص تعلم مقتضي عمل اين افضليت پس است/ عباد ارشاد
مÇذكور سابق بحث در بحث اين در بيانات عمده اينكه جواب را//// اÄمه و خاتم
علما¾ و نيست مرامي مقام اين تعبير احاديث و آيات در كه گوييم Âمجم باز شد/
اين بعضي نكرده, قلبي لدني علوم به اعتنايي رين متأخ از ا كثر مينو متقد از رسوم
و ورزيده عناد جمعي و شده منتقل برخي و دانسته اوليا¾ و انبيا¾ مخصوص را مقام
و را بدني جوارح كه بوده آ گاه مردان علما از قليلي و شدهاند غافل حقيقت و ازلب
مقام و بدن سلطان كه دل شاهد با حمن الر Ôرش ع منÆالم Ôلب ق مصداق به را طبيعي اخالق

مينمودهاند//// قرين اخالق تهذيب باعث و است ايمان
اين اشتهار عدم بيان در جواب و اعتذار مقام در كسي ا گر آنكه چهارم: بحث

الخ//// شÇده قولهم Ôع در ق لي× ع اس الن Ôمل ك Ôن االنبيا¾ معاشر Ôحنن مÇضمون به ك متمس مطلب
همت بلكه نشده سلوك علم تعليم عدم در عذر اين به ر متعذ كسي كه گوييم جواب

نبي [مأموريت] چون اما و نمايند//// آ گاه را طالب هر امكان بهقدر كه  گماشتهاند
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آنÇچه هركس از بود تام حكمت و عام رحمت به عصمت بيت اهل ه مÄا و خاتم

نيست/ اجباري هيچ دين در :2ëì آية بقره, سورة /1

بهخود 1 ين âالد ي ف اه ا كÖر× ال× مصداق به و فرمودند قبول دين, آداب از ميآمد بهعمل
ارباب به را شريعت اسرار از بسياري كه باز همه اين با و فرمودند/// وا گذار ايشان
ر رÇمك فÇرمودند/ اخÇبار مÇختلفه انحا¾ به عاليه مقامات از و فرمودند القا استعداد
كÇه را كسÇي مÇييافتيم كÇاش اي هست مÇا سينة در علمها چندين كه ميفرمودند
نÇمييافتند را كسي و ميشدند دلتنگ بسيار چون و را علوم آن شد تواند متحمل
طالب كه هر شود//// حاصل صدري شرح تا ميفرمودند چاه با برده فرو چاه به سر

مران/ را گدا و اختالف): كمي 10(با آية , ضحي× سورة /2

ال ما كه فرمودند مدارا نكرد طلب هركه و آموختند 2

Öر ه Öن ت فال× ل Äا ×الس نَّ ا ف حكم به آمد
آزاد زن, يا مرد هيچكس, از را لدني علم طالب كه اينجاست از كله/ يترك ال كله يدرك

قبول و تلقين در او تشخيص صدقو اظهار از بعد طفل, يا بالغ فقير, يا غني بنده, يا
و زنان به يا ميآموزند صغيره اطفال به نوشتهاند اينكه و نفرمودهاند/ مضايقه او
كردهاند فراموش مگر او در صادق طلب تحقق از بعد دارد ضرري چه الناس عوام
و مÇيگويند گÇوش به شهادتين اطفال والدت از هفتم روز در است مستحب  كه
قراÄتقرآنتعليم و ذ كر بلكه ه يومي نماز سال هفت از بعد Hخصوص بلوغ از پيش

نموده//// عادت تا ميكنند
نسوان او تعليم شريعت اسرار از طريقه اين بودن فرض بر آنكه پنجم: بحث

را نفس /// ا گر جواب: است//// خاتم نبي حضرت طريقة و امر خالف را اطفال و
و سÇلوك عمل همين فهميدهاند را تعالي حق مرابطه و ماسوي از مصابره و يافته
نهايÇنكه است شريعت باطن كه معني اين به است/ اعمال همة شدن قبول مة مقد
تا نميفرمودند اظهار اوليا¾ و انبيا¾ را سر چنين كه كرد نبايد اظهار كه است ي سر
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و باشد ممدوح صادق طلب از بعد نسوان و اطفال تعليم پس برسد/ آنها تابعان به
ايÇن ظÇاهر بÇهحسب هÇميشه Gظاهر اعراب بيتميز شرفاي را خاتم نبي حضرت

مينمودهاند/ را بحثها
اصحاب اجماع فرق دانستن عبادات بهترين را عبادت اين آنكه ششم: بحث

و سÇلوك طريقه ا گر جواب: است//// سنت و كتاب و آيات به صريح مخالفت و
دوام به ذ كر او مدارج اعلي و اوست شرط سلوك هفتگانه امهات كه طريقه آداب

و Hي×امق اهللا وا ÔرÔك Öاذ ف ¸و ل× الصَّ ÔمÔت Öي ض ق ذ×ا ا ف شريفه: آية مصداق به ميدانند است تمام فكر و

خوابÇيده بهپهلو يا و نشسته يا ايستاده را خدا برديد بهپايان را نماز چون و :103 آية نسا¾, سورة /1
كنيد/ ياد

âيÇف نَّ اء مباركة آية و ن¹, س بعين س ̧ عباد Öن م Õخير ¹ساع Ôرتفك حديث و ,1 Öم Ôك وب Ôن Ôج لي× ع و GودÔع Ôق

افضل البته گشته; نازل آيات متذكرين و متفكرين باب در /// ض Öر Ñ Öاال و ات و× م× السَّ قÖل خ

ايÇنكه و قÇاطع است بÇرهاني بÇالنيات ÔمالÇع اال نما ا حديث و قلبي عمل بود خواهد
بÇدني وظايف در و را خود خالق است عباد معرفت قلبي اعمال افضل نوشتهاند:
مÇعرفت تحصيل به و خالص ات ني به منوط اما است صحيح است جهاد و صالت
اين از و شد/ نخواهد حاصل باشد تذكر و تفكر كه قلبي اعمال بدون كه است الهي
خÇواجÇه و رازي فÇخر امÇام مÇثل نظر اهل مدققين از كثير جمعي كه است جهت
و نمودهاند خود جهل و نقص بر اذعان غيرهم و رازي مة عال و طوسي ين نصيرالد
طريقت علم و سلوك علم به دانستهاند منحصر را عبوديت و معرفت كمال طريقة

مجاهده/ و
بياجازه عمل اين به اقدام سلوك و طريقت اهل اتفاق به آنكه هفتم: بحث

رسÇول و خÇدا اطÇاعت مه قدÇم را او اطÇاعت بلكه است باطل و غلط كامل مرشد
اينگونه به شريعت از دليلي و نمينمايند اقدام افعال از فعلي به او بياذن و ميدانند
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و آموخت بايد اهلش از را عملي هر كه است معلوم اينكه جواب ندارند//// اطاعت
وه عد استمكن Õمرشد Õقرين يكن Öمل Öن م و ه س Öف ن Öن م Õزاجر و لÖبه ق Öن م Õواعظ Ôهل يكن Öمل Öن م الصادق: قال

شÇيخ بÇه سÇالك است مضطر آيا كه است خالف سلوك اهل ميان در و نفسه/ Öن م

مة مقد را استاد اطاعت نوشتهاند: اينكه و ميدانند/ واجب ايشان ا كثر نه يا عارف
بÇاشد اجازه صاحب مبدأ از او كه ثبوت درصورت ميدانند رسول و خدا طاعت
بسÇيار باب اين در احاديث و قيقه الح Ô¸نطر ق Ôالمجاز بهمضمون و كامل است استادي
چنانكه باشد, بيت اهل ما به اشخاص چنين به محبت و زيارت و اطاعت كه است

اهللا زار ن مك كربال ب سين Ôالح زار Öن م و كربال ب سين Ôالح زار ن مك Õريب عبدالعظيم زار Öن م فرمودهاند:
محبت همه از نظر قطع و است بسيار متعلم معلمو آداب در آثار و رشه/// ع فوق تعالي×

نÇبيند مرغوب صنعتي محبوب از تا نشود حاصل اين و است ه قلبي امور ارادت و
حÇقي فيوضات و قلبي واردات و طاعات و كرامات مرشد از كه است معلوم پس
بÇروز و ميداند حق عبادت و اطاعت مة مقد را او طاعت ارادت صاحب كه ديده
درصورتيكه پس Gبدع رني صي Öدق ف Hرفح مني لَّ ع Öن م مصداق ايشان قلوب در است نموده
كما استاد قول اطاعت ميتواند تا كه دارد ضرر چه باشد ه ديني منافع از منفعت اين
قابل را رسول و خدا اطاعت وسيله بدين و داند حق اطاعت مه مقد و نمايد حقه هو

آيد/
ذ كر هنگام كه است اين اعتقاد را طريقه اصحاب از بعضي اينكه هشتم: بحث

قÇلب در حÇاضر پÇيوسته بايد بلكه دارند خيال به و قلب درنظر را مرشد صورت
خط بهعالوه سلوك و حال بدايت در طريقه اهل از بعضي بدانكه جواب: دارند/
و اطهار ه مÄا و خاتم نبي حضرت مبارك صورت تفكر به مأمور اذ كار استكتابي
به ذ كر حين در را باطني ه توج و قلب چشم كه ميشوند اجازه صاحب كامل مرشد
ا كابر نزد بدانكه شمارند/// را او ذ كر استاد و ننمايند فراموش و دارند ايشان ياد
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شÇيخ بÇه نسبت است محبت مرابطه به مربوط كمال درجه به وصول مدار مشايخ
بÇاطن از بركات و فيوضات اخذ دارد شيخ به كه محبتي راه از صادق طالب مقتدا
درميآيد شيخ رنگ به فيالشيخ فنا ساعت در معنويه مناسبت به و مينمايد شيخ

است/ اهللا في فنا مقدمة الشيخ في فنا كه گفتهاند و

الجر نا وأ المستقيم Ôراط ص نا أ و مله Öس الب البا¾ حت ت Ô¹قط Ôن نا أ است: فرموده امير حضرت
الناطق, Ôكالم نا أ و ها ب وه Ôادع ف الحسني اهللا Ô¾اسما نا وأ االعظم اهللا اسم نا وأ ار والن ¹الجن بين الممدود

اÄمه حضرات رÄيس اصل كه مينمايند كامل مرشد به آن از تعبير باهللا عارفان  كه
قدم بر قدم سلمان چون Hباطن و Gظاهر كه پيروان ه كلي ميباشند المختار بعدالرسول
در پس ورزيÇدهانÇد/ مÇحبت و اطÇاعت تمام اخالص به و نهادهاند ايشان آثار و
بÇندگي و پÇرستش راه از نه دارند درنظر را كامل مرشد صورت آن كه كار بدايت

حق/ اطاعت و بندگي در اوست از استعانت و استمداد جهت به بلكه است
ايشان براي كه سال ك بعضي از شده مسموع ه محاج مقام در آنكه نهم: بحث

براي از آن قواعد سلوكو درباره شهود و كشف راه از حاصل يقين و عام اطمينان
هÇمان سÇلوك عمل كليات جواب: ميباشد//// جمع خاطر طريقت و سلوك اهل
كÇه آنÇان از احÇدي به و شد نوشته جواب دوم بحث در كه است هفتگانه شروط
كه نيست پنهان و پوشيده گرديده نوراني ايشان دلهاي و شده شياطين از استعاذه
نخواهد انكاري باشد فكر ذ كرو كه آنها عمدة ه خاص سلوك قواعد ايشانو طريقة
كÇه مÇيباشند مÇعترف طريق اهل خود كه نوشتهاند باحث جناب اينكه و بود////
در بلكه نگفتهاند احكام اعمالو در اما است چنين بلي دارد, باطل صحيحو  كشف
اسرار و است تكليفي و توقيفي اعمال كه چرا بوده, ايشان مقصود اعمال ثمرات
در آيÇد بÇيان و دÇح به كه آن از هم برخي و است باريتعالي علم گنجينة در آنها
تحقيق و كشف ارباب از ايشان متابعان و اطهار آل و خاتم نبي حضرت علم مدينة
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چند مراتب سير كه بود خواهد اعمال ثمرات در مكاشفات و سير بطالن پس عيان
از يÇا مÇينمايند سلوك بسيار خودسر اشخاص چه ميدهد دست سال ك براي از
مÇرتبة در بÇاشد داشÇته ذ كÇري نرسيده استادي به و نيست كامل كه ناقصي استاد
تبعدي و نيست خلوص و بيصدق خود يا و باشند/ گرفتار هيوال و نفس و طبيعت
فتوحات المحاله ملت, و دين قواعد از بيخبر و باشد طريقت در رÅيت دعوي و
ضد نمايشات بود/ خواهد شياطين از و عاطل فتوحات و مكاشفات از و باطل آنها
و مبين آيات ميزان به بايد را خود فتوحات سال ك لهذا نهند نام فتوحش كه است
ايÇزد شكÇر مسÇتقيم طÇريق در سÇنجيده عÇارفين كÇتب و طاهرين ه مÄا احاديث
فكر و ذ كر رسيده ممتحن استاد از كه بهنحوي ×اال و رسانيده تقديم به را ذوالمنن

گردند/ خالص لعين شيطان دست از و رسند مخلصين مقام به تا نمايند

پاياني توضيح

عليرضا آقاي فاضل محقق كوشش به مفصل قسمت دو دهم بحث مطالب از
است: رسيده طبع به قرا گزلو ذ كاوتي

/ê ج وايران, درميراثاسالم مجذوب مختصرة رساله Ç 1
/2 ج ايرج, ارجنامة در معصومعليشاه سرگذشت Ç 2




