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1382 مهر 20 و 19 تاريخ در ولي نعمتاهللا شاه بزرگداشت سمپوزيوم دومين افتتاحية پيام متن /1
هلند/ اليدن دانشگاه در

ولي1 نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت از ديگر يادي

دكترحاجنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

دربارة كلماتي بيان با را خود ذهن و زبان كه يافتم توفيق ديگر بار اينكه از
اين در كه كساني كلية از حيث اين از خرسندمو كنم, شيرين ولي نعمتاهللا د سي شاه
هÇمة HملÇمس و مÇتشكرم كÇردهانÇد, فÇراهÇم را سÇمينار ايÇن و كشÇيده زحمت راه
اساتيد بودن با ه البت بود/ خواهند متشكر نيز جلسه اين در حاضرين و شنوندگان
بÇههمين و شÇنيد خواهيد هي توج جالب مطالب كرد, خواهند صحبت كه بزرگي

كرد/ نخواهم اشغال را زيادي وقت من نيز جهت
و است رسÇيده جÇهان تمام به درخشندگياش ايران عرفان تابان ستارة اين
او به همه ون اجتماعي و عرفا فالسفه, شعرا, كه است مهمي شخصيتهاي از امروز
و شد خواهد گفته مطالبي Hحتم هم نعمتاهللا, شاه حال شرح به راجع دارند/ ه توج
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مÇعمولي زندگي اصطالح به و ه لي او زندگي لذا كردهايد, مطالعه و داريد ه توج هم
طÇريق بÇه و مÇيشود وارد همه بر حوادث سير كه چرا نيست ما موردنظر ايشان

برميگيرد/ در را همه يكنواخت
در حق راه جستجوي براي بود ايشان لية او موطن كه كوهبنان از حضرت آن
كÇه <آنÇها درديوانشÇمسكÇه مشهور شعر بنابر كه معني اين به آمدند  گردش

گشسب, ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ گÇردآورنده تÇبريزي, يÇن مسالدÇش كÇليات منتخبات الهيه, جذبات /1
/119 ص ,1378 تهران, حقيقت, انتشارات

و سÇير بÇه مÇقصود بÇهدنبال و آمÇد خود به ايشان آييد>1, خود خداييد, طلبكار
به ارادت دست و رسيد يافعي عبداهللا شيخ حضور به مكه در تا پرداخت سياحت
فراواني سفرهاي شاه حضرت هم آن از بعد گرفت/ قرار او تربيت تحت و داد او
و رسيده كوهبنان به آنكه تا كردند روز آن اسالمي عالم كنارهاي و گوشه تمام به
و كردند بنا طالبين تربيت و خويش سلوك و سير براي زاويهاي ماهان در آنجا در

ماندند/ همانجا در هم عمر آخر تا
در كÇه است مÇطلبي آن مÇصداق خÇود سÇلوك, ايÇن مسÇير در حضرت آن
اين كه ميفرمايد ايشان فرمودهاند/ حال و علم شرافت بحث در خويش رساالت
باشد شده گرفته علم منشا¾ از علم هرگاه باشد/ كجا از علم كه است آن به بسته مسأله
اين در استوحال پايينتر حال از ا كتسابي كهعلم ميفرمايد ازحال/ است اشرف
ميگويند علم آن به كه روابطي يعنيآن علم ا گر ولي دارد/ بيشتري قاطعيت موارد
آن به كه است همان و است مهمتر حال از علم اين شود, ظاهر او بر كشف عالم در

ميگويند/ مكاشفهاي علم
در را جستجو اين معمول طبق و بود خداوند جستجوي در حضرت آن خود
اين فقط كه اين به يافتن ه توج و جستجو اين از بعد كرد/ آغاز ظاهري علم تحصيل
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عÇلم سÇالح بÇه چÇون و آورد روي حÇال بÇه باشد, انسان راهنماي نميتواند علم
زيادي رساالت حضرت آن شد/ كشف او بر علوم از بسياري بود مسلح ا كتسابي
ميگويند آنكه حال و است شده احصا¾ رساله چند و شصت تا كنون كه نوشتهاند
علم رساله چند و شصت همين از جهت هر به است/ بوده رساله سيصد حدود در
اينكه براي است/ شده داده نشان حال طريق از ايشان ا كتسابي علم و مكاشفهاي
كÇتاب در داراشكÇوه كه مطلبي به كنيم درك را مكاشفهاي علم از كوچكي نمونة

/138 Ç 139 ص ,13êê تهران, ناÄيني, جاللي درضا محم سيد و تاراچند تصحيح /1

قريب وي ميكنيم/ مراجعه مينويسد خود مرشد حال شرح در سكين¹ االوليا¾1
بود/ نامناسب جسماني لحاظ از حالشان ايشان روزي كه ميگويد مضمون اين به
خÇالصه مÇيداد/ آزارشÇان كÇه بÇود شÇده پيدا چشمشان پلك در گلمژهاي زيرا
وضÇع آن از و شد ناراحت خيلي ارادتمندان از يكي گفتند/ زمينه اين در مطالبي
ي عاد حالت به كه تي مد از بعد رسيد/ دنيا اين از انقطاع و مراقبه حالت به ناراحتي
گÇلمژه روي را خيار تخم بفرماييد كه كرد عرض حضرت آن خدمت بازگشت,
و كÇردند را كÇار هÇمين و كÇردند قÇبول را او تÇوصية ايÇن ايشÇان بگذارنÇد/ شما
آن استاد و مرشد كه شما پرسيد ايشان از كسي بعد شد/ مرتفع كسالت خوشبختانه
ايشان شد/ ه متوج او و نشديد مطلب اين ه متوج خود كه شد چگونه هستيد شخص
معمول بهطور كه اين با لذا ميدانم خداوند مهمان را صحت و مرض من فرمودند
چÇنان مÇن ناراحتي از عارف شخص اين اما نشدم ناراحت ولي پرداختم مداوا به
كÇه عÇالمي همان ميديد/ را اشيا¾ حقايق كه بردند عالمي به را او كه شد ناراحت

ابÇيجمهور ابن اللÃالي, عوالي در حديث اين شبيه بده/ نشان من به هستند چنانكه را اشيا¾ خدايا /2
است/ آمده 132 ص ,ê ج احساÄي,

حÇقيقت كÇه عالم آن در كماهي/2 ¾االشيا رني ا هم لل ا كرد: عرض خدا بهدرگاه پيغمبر
و ديÇد را خÇيار خاصيت آن ديد, ميتوان را خداوند مخلوقات و موجودات همة
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آورد/ را سوغات اين معنوي, سفر اين از بازگشت از پس
از باالتر درجهاش و نيست ترديدي علم اين در و است مكاشفهاي علم اين
دربÇارهاش خÇود كÇه را مراحÇلي تمام نيز نعمتاهللا شاه حضرت خود است/ حال

كردند/ طي گفتند, Gبعد يا بودند, گفته سخن
طÇبقات كÇليه و داشتند معنوي نفوذ اجتماع در حضرت آن ديگر طرف از
ايشان حضور از هم امرا غالب و ميدادند قرار لطف مورد و تربيت مورد را مردم
فÇراوان ارادت حÇضرت بÇه نÇيز اميرتيمور كه است مشهور حتي ميبردند/ بهره
عÇادت ا كÇنون مÇا فانه تأسÇم كÇه كنيم يادآوري بايد را نكته اين اينجا در داشت/
مÇرد را امÇيرتيمور چÇون ÂثÇم بÇبينيم/ سÇفيد يÇا سÇياه را چÇيزي هر كه  كردهايم
عÇيب ايÇن نميبينيم/ خوب او از را كاري هيچ ما از هاي عد ميدانيم, خونخواري
يك و فرد يك ات خصوصي تمام بايد آنكه حال و است قبلي تاريخنويسيهاي
خود قوم افراد به لوط حضرت بد/ را بدي و ديد خوب را خوبي كرد/ بيان را جامعه

/1ì8 آية شعرا, سورة /1

از نه بيزارم شما عمل از من يعني القالين,1 ن م لكÔم م ع ل ني ا ميفرمايد: و نميكند نفرين
بÇه نسÇبت او گÇرفت/ را دنÇيا كÇه نÇبود خونخواري با Hصرف اميرتيمور شما/ خود
فÇراوان ادب و احترام بودند مردم اعتماد و عالقه مورد كه كساني و ديني بزرگان
براي آبادي ششصد كه است مشهور بود/ اسالمي معارف دوستدار و ميبرد به كار
نÇعمتاهللا شاه حضرت به همينطور داد/ اردبيلي ين صفيالد شيخ به كردن وقف

فرمودند: او به شاه حضرت مناسبتي به بار يك داشت/ ارادت ولي
شÇيراز تÇÇا خÇÇتاست از تÇÇو ÇÇلك Ôم بÇيپايان است عÇÇالمي مÇÇن ÇÇلك Ôم
بÇه خÇراسÇان بÇر امÇيرتيمور از بعد كه اميرتيمور پسر شاه شاهرخ همچنين
ارادت ايشان به نيز خود و بود ديده حضرت به را خود پدر ارادت رسيد سلطنت
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در حÇتي و مÇيشد خÇيليها حسÇادت موجب ارادت اين است بديهي ميورزيد/
جÇانشين و ارشÇد فÇرزند خÇليلاهللا ين برهانالد شاه حضرت كه مجالسي از يكي
بعد آمدو سواره ساختمان دم تا آمد, شاهرخ همين ديدن به نعمتاهللا شاه حضرت
گفت حسادت روي از مجلس حاضرين از يكي نشست/ امير كنار معمول طبق هم
و بكنند را سلطنت آداب رعايت خليلاهللا ين برهانالد حضرت است بهتر چه  كه
هÇم شÇاه كنار نياورند, تشريف ساختمان دم تا سواره است, اولياالمر شاه چون
از ديگري مطالب و ميرسند خدمت به ايستاده حاضرين همة اينكه كما ننشينند
شÇاه پدر ديدن به صورت بههمين هم پدرم من گفتند جواب در ايشان قبيل/ اين
پدرم از شنيدم باشم/ ايستاده من كه نيست شاه شأن و من شأن طرفي از و ميآمدند
است/ حرامزاده باشيم, ايستاده او حضور در ما كه كند توقع كسي ا گر فرمود:  كه
به مساÄل اين نكن, فضولي فرمود: درباري آن به شاه بود/ هم كنايهاي درواقع اين
ميگذاردند/ زيادي احترام نعمتاهللا شاه حضرت به اينكه منظور نيست/ مربوط تو
بارها و داشتند ع تشي به ي خاص ه توج و عالقه هند پادشاهان كه اين اثر در منتهي
شÇاه ايشان داشتند, ديار آن به را نعمتاهللا شاه حضرت تشريففرمايي تقاضاي
چÇون و بÇودند آنÇجا در تي مد ايشان و فرستادند آنجا به را خليلاهللا ين برهانالد
بسÇتگيهايي و كÇردند هندي شاهزادگان با ازدواجهايي اقوام ساير و برادرانشان
و بودند آنجا در هم شاه حضرت از بعد ي حت و شدند آنجا مقيم Hتقريب كردند, پيدا

بود/ جاري هندوستان در نعمتاللهي سلسلة تها مد تا
بÇه كÇار را اصطالح اين كه است شده مرسوم نوشتهها و كتب از بسياري در
چÇنين است/ نعمتاللهي سلسلة س سÆم و باني نعمتاهللا شاه حضرت كه ميبرند
زيÇرا است/ شبههانگيز قدري نباشند عرفاني مساÄل به وارد كه كساني براي قولي
دين يا مذهب و مكتب يك مبتكرين و بانيان مورد در Áمعمو باني و س سÆم لفظ



ايران عرفان 10

اخÇذ كه است اين عرفان و ف تصو اهل اعتقاد اساس ميشود/ برده به كار جديد
بÇهصرف ا گر و اال نيست كافي كتاب بهصرف و باشد ديني رهبر از بايد تربيت
و كند ارشاد را مردم همة ميتوانست و است كتاب بود,قرآنباالترين كافي  كتاب
نماز از پيشانيشان كه خوارج حتي و ميخوانند را كهقرآن همانهايي آنكه حال
رهÇبر و راهÇنما بÇهدست بÇايد پس بÇاشند/ شده اصالح ميبايست بود بسته پينه

موالنا: قول به چون است? كسي چه رهبر اين شد/ تربيت

/31ì بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

دست1 داد نÇبايد دسÇتي هÇر به پس هست روي آدم ابÇليس بسÇي چÇون
مسيلمه ابوبكر, زمان در پيغمبر از بعد و پيغمبر(ص) دوران اواخر همان در
پÇايه هÇيچ چÇون كه آورد ديني هم نÖسي ع أسود يا آورد ديني خود براي اب كذ 
و عارفان رهبر را علي(ع) ما ولي شدند/ نابود نداشت علمي يا اجتماعي و معنوي
و بود پيامبر(ص) حضرت مستقيم شده تربيت ايشان چون ميناميم ع تشي رهبر
و كÇرد/ او امÇامت بÇه تصريح پيغمبر كه ميدانيم امام را علي(ع) جهت اين به اما
اينكه براي ميدانيم امام را حسن(ع) حضرت علي(ع) حضرت از بعد همينطور
رهبري هر كه است شده استنباط چنين امر اين از شد/ تصريح حضرتش امامت به
نكردهاند انتخاب مردم را امام و پيغمبر كه همانطور كند/ تعيين قبلي رهبر بايد را
خÇدايÇي الهام با بايد غيرمستقيم بهطور هم بعدي رهبران كرد, انتخاب خدا بلكه
همين كندو تعيين جانشين بايد خودش از بعد براي رهبري هر يعني شوند انتخاب
مسألة دوازدهÇم امÇام غÇيبت از بÇعد بÇود/ برقرار امام دوازده دوران در وضعيت
فقها به امام(ع) را شريعت امر شد/ جدا هم از طريقت شريعتو تربيت و تعليمات
Hخالف Ôم دينه ل Hحافظ فسه ن ل HنÄصا قها¾ Ôالف ن م كان ن م فرمودند: كه است نقل چنانكه سپردند



11 ولي نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت از ديگر يادي

امÇر مÇطيع و خÇود نÇفس هÇواي با مخالف و بود دينش حافظ و خويشتندار كه فقها از هركس /1
كنند/ تقليد او از كه است عوام بر مواليش,

كÇه است واجب مكÇلفي هÇر بÇر بنابراين دوه/1 ل ق Ôي Öن ا عوام Öل ل ف مواله مر  ال Hطيع Ôم واه ه لي ع

از ه تÇالب كÇند اقÇتدا¾ بودند صفات اين داراي كه فقها از يك هر به و كند جستجو
را معنوي تربيت و بيعت اخذ غيبت, زمان در ولي اعتقاد/ لحاظ از نه اعمال لحاظ
جانشين خويش براي خود كه دادند اجازه او به و سپرده بغدادي جنيد به حضرت
بÇودن داÇÄمي و اتصال اين القيام¹/ يوم الي جانشين هم, جانشين آن و كند تعيين

ميگويند/ "سلسله" Hاصطالح ف تصو در را رهبر وجود
كÇه اجÇازاتÇي سÇلسله يÇعني نÇعمتاللÇهي" "سÇلسلة ميگوييم وقتي بنابراين
×واال بÇودند آن از حÇلقهاي و داشÇتند جاي آن در هم نعمتاهللا د سي شاه حضرت

با نه و يافعي عبداهللا شيخ حضرت مرشدشان با نه ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
تÇفاوتي مÇذهبي رهبري لحاظ از خليلاهللا ين برهان الد شاه حضرت جانشينشان
يÇا عÇرفاني بÇزرگان سÇلسلة ايÇن در منتهي بودند/ رديف يك در همه و نداشتند
اجÇتماعي مÇناسبتهاي جÇمله از مÇختلف مÇناسبتهاي بÇه بعضي ديني رهبران
آن در ي اصÇخ تÇغييرات كÇه است كرده اقتضا دوران و داشتند بيشتري درخشش
بعد به آن از مناسبت اين به شود/ گفته ديگري دستورات اينكه يا شود داده سلسله
يÇعني سهروردي سلسلة ميگويند Âمث ميناميدند/ خاص رهبر آن بهنام را سلسله
هÇمان يÇعني نÇعمتاللÇهي سÇلسلة يÇا سهروردي ين شهابالد شيخ از بعد سلسلة
از بعد و شد قطب سپس و بود مريدان از آن در اهللا نعمت شاه جناب كه سلسلهاي

يافت/ شهرت بزرگوار آن بهنام ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
در شÇد نÇاميده ايشÇان بÇهنام سÇلسله كÇه شÇاه حضرت شاخصيت علت اما و
بايد بيشتر تفصيل براي و ميشود ديده سلسله اين در كه است بارزي خصوصيات
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يكي ميشود/ اشاره آن از مهمي موارد به اينجا در و شود مراجعه له مفص كتب به
رعÇايت يكÇي نÇيست, جاÄز بيكاري سلسله اين در كه است به كار اشتغال مسأله
مسأله هم يكي و ميكنند جمع سكر و صحو حاالت بين يعني است, احوال اعتدال
بÇحثش مÇجال ÂعÇف كÇه هست هم ديگري خصوصيات البته است/ سماع حذف

نيست/
است/ مÇوسيقي و سÇماع مسألة مÇيپردازيÇم آن بÇه ايÇنجا در كÇه مسألهاي
در شما وقتي Âمث اصوات/ و صداها در هماهنگي و نظم از است عبارت موسيقي
آبشÇارهاي صÇداي نشسÇتهايÇد, كÇوهستاني رودخانهاي كنار در آرام سحرگاهي
ميكنند برخورد هم به كه درختان برگهاي صداي با رودخانه صداي و  كوچك
حÇركت بÇه را عÇارف كÇه مÇيدهد تشكÇيل را ي اصÇخ مÇوسيقي ايÇنها مÇجموعة
بنابراين خداوند/ ياد به ه توج و خداوند به ه توج يعني دروني حركتي درميآورد,
شÇود/ تÇحريم نميتواند اعم بهطور موسيقي خود كه گفت ميتوان طريق اين به

ميگويد: داستاني در سعدي
هÇوش و طاقت و ببرد صبرم و عقل مÇÇيناليد صÇÇبح بÇÇه مÇÇÇرغي دوش
گÇوش بÇÇه رسÇÇيد مÇÇن آواز مگÇÇر را مÇÇÇÇخلص دوسÇÇÇÇتان از يكÇÇÇÇي
مÇدهوش كÇند چÇنين مÇرغي بÇانگ را تÇو كÇÇه نÇÇداشÇÇتم بÇÇاور  گÇÇفت

ص 97/ ,2ë حكايت ,13ì8 خوارزمي, انتشارات يوسفي, غالمحسين تصحيح سعدي, گلستان /1

خÇاموش1 مÇا و گÇوي تسÇبيح مÇÇرغ نÇيست آدمÇيت شÇرط ايÇÇن  گÇÇفتم
دنÇباله در سÇعدي است/ سÇماع اصطالح به يا است موسيقي نوعي خود اين

همانجا/ /2

طرب>/2 و است حالت در عرب شعر به <اشتر ميگويد:
به ميخواندندوشتر شتربانان كه بود ي خاص آهنگ حدي است/ دي× Ôح به اشاره  كه
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اصÇفهان بÇه بÇغداد از را كÇاروانÇي كه است نقل ميكرد/ حركت و ميآمد هيجان
كÇه را شب تÇمام او ميخوانÇد/ ابي جذ بسيار داي Ôح شتربان بفرستند ميخواستند
به صبح كه بهطوري رفتند دو حال با هم اشتران و خواند حدي ميكردند حركت
اساس بنابراين مردند/ ضربه و خستگي ت شد از همه شترها ولي رسيدند اصفهان
مÇمكن دارد انسÇان در موسيقي كه مسلمي تأثير نيست/ انكار مورد موسيقي اثر
و باشد او معنوي و انساني وظايف يادآوري و خداوند به ب تقر مسير در هم است

باشد/ نفس هواي به تسليم و خداوند از دوري مسير در نا كرده خداي هم
موسيقياي ل او كرد: ر تصو نوع دو را موسيقي ميتوان كه است جهت اين به
كه خوب صداي عرفانيبا خواندنكتب ميكندمثل نزديك خداوند به را انسان  كه
خÇروس بÇانگ مÇورد در سÇعدي آنÇچه يا است معمول عرفاني مجالس در االÐن
نÇزديك خÇدا بÇه را انسÇان كÇه است موسيقي است صبح نماز مقارن كه ميگويد
كÇه است مÇوسيقي مÇقابل در كرد/ منع نميتوان را موسيقي چنين Hممسل ميكند/
است متداول امروزه كه موسيقيهايي از بسياري ميكند/ دور خداوند از را انسان
مÇوسيقي قÇهري نتيجة كه عواطف و احساسات تحريك يعني است قبيل اين از
در بÇيايد, در بÇهحركت شÇهوات و غرايÇز و احساسات كه ميشود موجب است
بÇدان كه است همان موسيقي اين و است حرام موسيقي چنين Hممسل اينصورت

كند/ دور خداوند از را انسان كه است موسيقي درواقع غنا دادهاند/ نام "غنا"
تÇحريم كÇلي بÇهطور را مÇوسيقي هاي عد كه است چگونه تقسيمبندي اين با
مرز از عبور و ندارد وجود غنا و الهي موسيقي بين صي مشخ حد چون ميكنند?
اخالقيات حفظ مسÆول را خود كه كساني آن درواقع و است ممتنع بسيار دو اين
تحريم را موسيقي كلي بهطور ندهد رخ انحرافي چنين اينكه براي ميدانند انسان
به بستگي هم آن ه البت و است صحيح باشد الهي نوع از موسيقي ا گر اما  كردهاند/
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مواردي در الي غز منجمله سابق عرفاي از بسياري كه اين كما دارد/ طرف حالت
گذشتگان از كه آنچه است/ كرده منع مواردي در و داده اجازه را سماع و موسيقي
نعمتاهللا شاه حضرت ارادتمندان بين در امروز كه است اين است مانده يادگار به
بÇه ه وجÇت هÇم تÇا مÇيشود خوانده خوب آواز با بزرگان اشعار كتب مجالس, در
بشود/ شنوندگان معنوي پيشرفت موجب اشعار آن بهمعناي ه توج هم و موسيقي
در هست هÇم حركاتي متضمن موسيقي اضافهبر كه سماع موسيقي دليل بههمين
و روشÇنتر امÇروزه شÇايد تÇحريم آن حسن و است شده منع نعمتاللهي سلسلة
نكÇرده تحريم را موسيقي ولي نعمتاهللا شاه حضرت هرگز اما شود/ ديده بارزتر

است/
در كه نعمتاهللا شاه حضرت جانشينان از سلطانعليشاه حضرت حال شرح در
ايشÇان بÇه ارادتÇمندانشÇان از يكÇي كه است آمده شدند, شهيد قمري 1327 سنة
تÇوضيح در نÇدادنÇد/ اجÇازه ايشÇان بÇزنم? سÇاز مÇن ميدهيد اجازه كرد: عرض
حÇضرت بÇه (اشÇاره مشÇتاق مÇرحÇوم كÇه كÇرد عÇرض خÇود قÇبلي درخÇواست
كÇاري هÇر شÇو, مشتاق تو كه فرمودند ايشان ميزد/ تار هم است) مشتاقعليشاه
است اين منظورشان فرمودهاند ف تصو بزرگان كه هم تÃ ش ما ل م Öفاع بكن/ خواهي
ا گر Âمث و آورديد ايمان ا گر يعني بكنيد/ خواهيد آنچه سپس و بياوريد ايمان  كه
خÇواسÇتيد آنÇچه پس خÇواست, نÇخواهÇيد هÇيچچيز خÇداونÇد جز شديد مشتاق

دهيد/ انجام ميتوانيد را نادرستي كار هر كه اين نه بكنيد ميتوانيد
د سي دكتر آقاي بهخصوص سمينارو اين اندركاران دست از Gد مجد خاتمه در
سمينار اين از فن اهل كه اميدوارم و متشكرم شدهاند آن باني كه آزمايش مصطفي
تÇا شÇود گرفته مراسمي همچنين عرفاني بزرگان و رجال ديگر براي و برده بهره

الم والس شوند/ آشنا خود مذهبي و اجتماعي مفاخر با بيشتر ما همميهنان و مردم
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دكترنصراهللاپورجوادي

جÇهت از HمدتÇع (731 Ç 832) ولي شÇاهنعمتاهللا يÇن ورالدÇن د يÇس شهرت
قرن شش ت مد به هندوستان و ايران در و شده تأسيس او نام به كه است سلسلهاي
ايران, در سلسله اين فعاليت سرگيري از دليل به اخير دوقرن در است/ يافته تداوم
شÇاهنعمتاهللا شÇهرت بÇر ايران, به هند از دكني عليشاه معصوم مهاجرت از پس
و تصحيح نثر, و نظم از اعم شاه, آثار كه اخير سال پنجاه Çچهل در و گرديد افزوده
شناختهشده بزرگ عارف و صوفي اين شخصيت از ديگري جنبة است شده چاپ
آثÇار و است عÇربي ابن ين محييالد عرفاني تعاليم پيروان از شاهنعمتاهللا است/

چÇاپ , ولي شÇاهنعمتاهللا افكÇار و آثار نقد و احوال در تحقيق فرزام, حميد به: بنگريد آثار, اين دربارة /1
/ê72Ç ëêë137,صê سروش, انتشارات تهران, ل, او

است/1 شده نوشته ين محييالد آرا¾ شرح در اغلب كه است رسالههايي او منثور
از مÇاع شÇاهنعمتاهللا, اشعار در عربي ابن مكتب اصطالحات و عقايد تأثير
بعضي كه است دليل بههمين است/ مشهود Âكام نيز ات, رباعي و قصايد و غزليات
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كÇار به آنها در كه عرفانيي اصطالحات دليل به را شاهنعمتاهللا اشعار قان, محق از
دانستهانÇد/ حافظ و مولوي و عطار چون شاعراني مقابل نقطة درست است, رفته
عÇرفاني غÇزلهاي كه هرچند عطار, همچون شاعري Âمث كه معتقدند محققان اين
در درحÇاليكه است, عÇرفاني اصطالحات از عاري غزلها اين ولي است, سروده
و عÇربي ابÇن عÇرفاني <فÇرهنگ از انÇباشتهبودن بÇهدليل شÇاهنعمتاهللا ديÇÇوان
آن درد <بÇه بÇيشتر كÇه هستيم روبرو اشعاري با او> ف تصو خاص اصطالحات
دكتر صوفيه>/ اصطالحات فرهنگ براي شود استخراج آن از شواهد كه ميخورد
در درجÇه يكÇصدوهشتاد Hدقيق> را ولي شاهنعمتاهللا اشعار اين كه كدكني شفيعي
بÇراي شÇعر درواقÇع كÇه است معتقد است دانسته مولوي> و عطار مخالف جهت
اصطالحات تعريف و عرفاني تعاليم بيان براي است بوده وسيلهاي شاهنعمتاهللا
ميكنند و كردهاند او امثال و شاهنعمتاهللا كه كاري او تعبير به و عربي ابن مكتب

/ë9Çì0ص ,1378 تهران, ار, عط غزلهاي و زندگي به نگاهي پارسي, زبور كدكني, شفيعي درضا محم /1

ميزنند>/1 سنجاق عرفان به را خويش <شعر كه: است اين
و مÇضامين كاربرد حيث از شاهنعمتاهللا, و حافظ اشعار ميان تفاوت دربارة
از مجموعهاي نعمتاهللا شاه <ديوان كه گفتهاند نيز آنها, در عرفاني اصطالحات
بÇه محتاج آنها معاني كشف براي كه كÔدهايي همچون است, عرفاني اصطالحات
يا <رساله منزلة به دليلديوانشاهنعمتاهللادرواقع همين به و هستيم>, رمز  كليد
نÇظر از حÇافظ شÇعر امÇا, نÇيست>/ هنري اثر ولي است, عرفاني منظوم رساالت
<آشنا كه هرچند حافظ و نيست اينچنين خرمشاهي, ين بها¾الد كالم, اين  گوينده
اصطالحات> دقت و صحت دربند [ ولي] است /// عرفاني معارف و مضامين به

13ì2,ص ده/ تهران, چ2, حافظ, و زبان و ذهن خرمشاهي, ين بها¾الد /2

نيست/2
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و يكسÇو از مÇولوي و عطار و شاهنعمتاهللا اشعار ميان مقايسه, دو اين در
كÇه است اين آن و است مشترك چيز يك ديگر, سوي از حافظ و شاهنعمتاهللا
عÇرفان اصÇطالحات بÇهخصوص است, عرفاني اصطالحات از آ كنده شاه اشعار

نيست/ اينچنين ديگر شعراي اشعار كه حالي در ابنعربي,
او, ديگر اشعار انواع در چه و غزلها در چه شاهنعمتاهللا, اشعار در كه اين در
اين Hواقع آيا ولي نيست/ شكي است رفته كار به عربي ابن تعبيرات و اصطالحات
كÇرده هÇنري ارزش فÇاقد را شÇاهنعمتاهللا شعر كه است ي حد آن تا اصطالحات
فاقد اصطالحات نوع اين استعمال كثرت دليل به كه باشد غزلهايي هم ا گر باشد?و
همين شاهنعمتاهللا غزلهاي همة مورد در ميتوان آيا باشد, شاعرانه و هنري جنبة
و شاهنعمتاهللا اشعار سبك ميان فرقي چه Hاساس و نه? يا دانست, صادق را حكم
مÇورد بÇيشتر شاه اشعار است شده موجب كه دارد وجود سعدي و عطار و حافظ
فارسي, شعر به كه كساني عموم تا باشد نعمتاللهي طريقة پيروان و مريدان ه توج

عالقهمندند/ صوفيانه, و عرفاني شعر حتي
عرفاني صوفيانهو شعر دونوع ميان اينجا در فوق سÆاالت به پاسخگفتن براي
تÇعبيرات و صÇوفيانه اصÇطالحات از البته نيز شعر نوع دو هر در داد/ تمييز بايد
نÇوع تÇفاوت دليÇل بÇه ولي مÇيشود اسÇتفاده عÇرفاني مÇعاني بÇيان براي مجازي
به شعر قسم دو اين از هريك در كه (متافورهايي) مجازي تعبيرات و اصطالحات
<شعر ميتوان را صوفيانه نوعشعر دو اين متفاوتاند/ هم با آنها ميشود, برده  كار

ناميد/ عاشقانه> و رندانه <شعر و محض> عارفانة
دربÇارة وضÇوح بÇه و Hصراحت كه است شعري محض عارفانة شعر از منظور
شÇاهنعمتاهللافÇراوان ديÇوان در را اشÇعار نوع اين است/ عرفاني معنايي يا نكته
است/ محييالديني عرفان البته است كرده بيان شاه كه هم عرفاني و يافت, ميتوان
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و است وجÇود وحÇدت نÇظرية است مطرح مكتب اين در كه نظريهاي مهمترين
درواقع است/ كرده بيان مختلف صور به و ات به كر را مطلب اين نيز شاهنعمتاهللا
عÇالم است/ خيالي همه ديگر موجودات وجود و است حق وجود حقيقي وجود
وجود از پرتوي چون است, حق نيز خيال همين ولي است, خيال بطوركلي خلقت
است/ شده تكرار مطلب همين ولي شاهنعمتاهللا غزليات از بسياري در است/ حق

نعمتاللهي(به كوشش خانقاه چاپ از من اينجا در است/ رسيده چاپ به بارها نعمتاهللا شاه ديوان /1
مشخص چاپ همين در آنها شمارة با را غزلها و كردهام استفاده (13ê7 تهران نوربخش, جواد دكتر

 كردهام/

ميكنم1: ذ كر را نمونه چند فقط اينجا در
كو ديگر كون دو در يكي جز او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا

(ش1300)

دريÇا مÇا عÇين و حÇبابيم مÇÇا او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا
(ش32)

بÇاشد او جÇمال آن خÇيال در بÇاشد او خÇÇيال عÇÇالم هÇÇمه
(ëê1ش)

بÇيان نÇيز حÇباب يا قطره و دريا تمثيل طريق از شاهنعمتاهللا را فوق مطلب
نمودگار دريا الي, درسوانحغز Âمث ايران, قديم صوفيانة ادبيات در است/  كرده
دور قÇح از است خشكي در كه زماني تا كه است اصي غو سالك است/ حقيقت
وقتي است/ علم مرتبة در ميكند نگاه آن به ميرسدو دريا كنار به وقتي ولي است,
چÇنگ به را صدف مرحله آخرين در ميرسد/ يافت يا معرفت به شد, دريا وارد
كار به شاه كه هم تمثيلي در مييابد/ است عشق همان كه را حقيقت ر Ôد و ميآورد
هرچه يعني است, وجود عالم كل نمودگار است محيط بحر همان كه دريا ميبرد,
نÇقش آب روي كه حبابهايي يا امواج و است حق عين واقع در دريا اين هست/
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و دارند وجود Âمستق ميپندارند كه موجوداتياند است, حق نات تعي همه ميبندد
ايÇن دريÇايند/ عÇين بلكه و دريااند, بهوجود قاÄم درحقيقت ولي ذاتاند, به قاÄم
پÇنج در را آن مÇا اينجا در است/ شده تكرار غزلها, ا كثر در بارها, و بارها تمثيل
تا 2 شمارة غزل (از ميكنيم نقل است ابتدايديوانآمده در كه پشت سر هم غزل

:(ì
مÇا مÇا عين و حباب و موجيم گشÇتيم غÇرق مÇحيط بحر در

(ش2)

را مÇا جÇو آب جÇوياي تشنه نÇپنداري تÇÇا بÇÇحريم غÇÇرق
(ش3)

دريا اين در آيي ا گر ما آبروي بيابي ما آبروي بيابي دريا اين در آيي ا گر
(êش)

آشÇنا نÇباشد ديگÇÇر مÇÇا غÇÇير شÇديم بÇيپايان دريÇاي غÇرقة
(ëش)

مÇا بÇÇر بÇÇود يكÇÇي هÇÇرچÇÇار دريا و آب و حباب و است موج
(ìش)

سر در هم بادي ولي است, آب يا دريا همان وجودي لحاظ از ا گرچه حباب
انسÇان است/ دانسÇته خيال نمودگار را حباب شاهنعمتاهللا دليل همين به و دارد,
از غÇير حقيقي وجودي كه حالي در است, مستقلي وجود داراي كه ميكند خيال
هÇمان درواقÇع اين درياست/ همان درحقيقت نيز حباب پس نيست/ حق وجود
در هÇم را خÇيال هÇمين عينحال در و خيال را عالم كل كه است عربي ابن عقيدة
الكÇون <انÇما است: گÇفته درفصوصالحكم چنانكه است, دانسته حق حقيقت
صور به خود اشعار در شاهنعمتاهللا نيز را معني اين الحقيق¹>/ في الحق وهو خيال
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ميگويد: غزلي مطلع در Âمث است/ كرده بيان  گونا گون
كو ديگر كون دو در يكي جز او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا

(ش1300)

است: خوانده سراب گاهي نيز را عالم بودن خيال
كÇن نÇظر سÇÇرابÇÇيست و آبÇÇي سÇÇر عÇÇالم

كÇن نÇظر است آبÇي سÇر و سÇراب كه بنگر
است خÇيال كÇه آنÇرو از خياليست و نقشي

كÇن نÇظر است خÇوابÇي صورت ما ديدة در
(ش1231)

كÇه عÇربي ابÇن از است ديگÇري عÇرفاني نÇظرية نÇيز الهي صفات و اسما¾
صÇفات و اسÇما¾ مظهر عالم است/ كرده اظهار خود اشعار در را آن شاهنعمتاهللا
شÇعر در آيÇنه صÇورت به مواردي در شاهنعمتاهللا را مظهريت اين و است الهي
اشيا¾ همة در خود صفات و اسما¾ طريق از تعالي حق درميآورد/ تصوير به خود
را قÇح كÇه است آيÇينههايي هÇمه اشÇيا¾ ديگÇر عÇبارت بÇه و است, كرده تجلي

مينمايند/
بÇجو اسÇما هÇمه از ي× مÇÇمس يك طÇÇلب را او آيÇÇينهها هÇÇÇمه در
بÇÇجو اشÇÇيا دفÇÇتر در مÇÇÇعنيش بÇخوان خوش الهي اسماي شرح

(ش1327)

لذا گرفتهاند, سرچشمه الهي ذات از همه چون ولي متكثرند, صفات و اسما¾
و اسما¾ وحدت موجب آنچه ديگر, عبارت به دارند/ وحدت ربودن متكث عين در

است/ كرده تجلي چيز همه در كه است ذات همان است صفات
نگر اسما سه دو در حقيقت يك بÇود اسÇمي صفت هر با تو ذات
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نگÇر اشÇÇيا مÇÇظهر در ÇÇظهري Ôم ببين همديگر به كثرت و وحدت
(ش811)

خÇود غÇزلهاي در را عÇربي ابÇن مشرب عرفاني عقايد تنها نه نعمتاهللا شاه
به او مثنوي بر عالوه است/ درآورده نظم به نيز را خود كالمي عقايد بلكه آورده,
گاهي است, شده داده شرح او كالمي و ديني عقايد آن در كه ايمانيه> <منظومة نام
بيت اين در Âمث ميشود/ ديده او كالمي عقايد نيز شاه غزلهاي از بعضي ابيات در

ميگويد:  كه
شك بÇه افÇتد يكي در موحد بÇهيك كي باشد شكي را مشكك  گر

(ش973)

است: كرده بيان راشدين خلفاي به نسبت را خود عقيدة كه زير غزل در يا
بÇÇÇÇيبدلي و كÇÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇÇÇمن عÇÇلي آل حبÇÇم هسÇÇتي كÇÇه اي
خÇÇللي در و گÇÇمگشتهاي ورنÇÇÇÇه مÇاست مÇذهب كÇه گزين سني ره
عÇلي دشÇمنان كÇيست خÇÇارجÇÇي بÇوبكر دشÇÇمن كÇÇيست رافÇÇضي
ولي و است مÇÇذهب پÇÇا ك امت دوست دارد هÇÇرچÇهار او هÇÇركه
مÇÇعتزلي خÇÇصم و سÇÇÇني يÇÇÇÇار بÇÇÇÇهتمام صÇÇÇÇحابهام دوسÇÇÇÇتار

(1ë3êش)

بÇيرون هÇنري و شاعرانه حالت از را شاه غزلهاي كه است ابيات نوع همين
سÇلب تÇاحدودي شÇاه غÇزلهاي از را حالت اين كه ديگري مضمون و ميآورد/
كسÇي است/ دردمند غزلسرايي و عاشقي مقام در شاعر اوست/ دعويهاي ميكند
خوشي لحظات ا گر است/ ديدار مشتاق و مبتالست هجران درد به Áمعمو كه است
در شÇاه ولي مÇيبيند/ خÇواب در Âمث را معشوق خيال كه است اين دليل به دارد,
مÇي سÇاقي از او مÇيكند/ مÇعشوقي و مÇرشدي دعÇوي خÇود غزلهاي از بسياري
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ميگويد: Âمث چنانكه است, ساقي كه اوست خود ميگويد بلكه نميطلبد,
جÇانيم مÇيخانة سÇÇراپÇردة سÇÇاقي جÇهانيم خÇرابÇات اق عش مرشد ما

(ش1019)

جÇانيم مÇيخانة سÇÇراپÇÇردة سÇÇلطان جÇهانيم خÇرابÇات سرمست ساقي ما
روانÇيم جسÇم در كه روحيم گوهر ما وجÇوديم جوي در كه حياتيم آب ما
(ش1020)

است, برده به كار خراباتي متافورهاي عاشقانهو مضامين كه اين وجود با شاه
نوع اين نمونة ميكند/ تكرار را خود معشوقي و مرشدي دعويهاي گاهي باز ولي

ديد: ميتوان زير ابيات در را دعويها
مÇدام جÇÇم جÇÇام ز مÇÇينوشم بÇÇاده مÇÇقام دارم مÇÇغان خÇÇÇÇرابÇÇÇات در
كÇدام آن است كÇدام ايÇن نÇدانÇم من آمÇدند هÇمرنگ هÇردو بÇاده و جام
دوام بÇر دارم كÇه بÇين سÇعادت ايÇن او وصÇÇل يÇÇمن بÇÇه دارم دولتÇÇÇÇي

(///)
خرام خلوت اين در عاشق تويي حÇÇÇرم گر در دادم بÇÇÇÇار را عÇÇÇÇاشقان
(10êêش)

و شÇاهنعمتاهللا غÇزلهاي عÇرفاني جÇنبههاي كردهايم نقل تا كنون كه ابياتي
كÇه هÇمانطور و مÇيدهد, نشÇان او ديÇوان در را عÇربي ابن آرا¾ تأثير تاحدودي
و ذات كÇثرت, و وحÇدت مÇانند اصÇطالحات, از بÇعضي جز به ميشود مالحظه
در كÇه الفاظي ديگر, اصطالح چند و روح و جسم مسمي, و الهي اسماي صفت,
اشÇعار در بيشتر آنچه درواقع, نميشود/ ديده نباشد متداول فارسي عاشقانة شعر
بÇراي Gا كثر كه است خيالي صورتهاي و متافورها ميخورد بهچشم شاهنعمتاهللا
و قÇطره و دريÇا همچون مجازي تعبيراتي است, رفته به كار عربي ابن آراي بيان
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كÇه اين لذا و اينها/ امثال و تشنگي و دريا آيينه, مغان, خرابات باده, و جام موج,
عÇربي ابÇن عÇرفاني اصÇطالحات از آ كÇنده را شÇاه غÇزلهاي مÇنتقدان, از بعضي
بÇايد آنÇها كشÇف بÇراي كÇه ميدانند كÔدهايي از مجموعهاي را آنها و ميانگارند

دوستانشان از يكي قول از آنرا و خوانده ها ÖدÔك از مجموعهاي را شاه غزلهاي كه خرمشاهي آقاي /1
و گÇفتهايÇم عشÇق سÇالطين انگليسي كتاب در ويلسون آقاي و نگارنده خود قبل سالها كردهاند, نقل
در عاشقانه غزلهاي در رايج اصطالحات بلكه نبوده عربي ابن اصطالحات ها ÖدÔك اين از منظورمان
به هم ديگران و حافظ كه اصطالحاتي غيره; و ساقي و جم جام و باده و جام مانند بوده شاه ديوان

به: بنگريد بردهاند/  كار
N. Pourjavady and P. L. Wilson, Kings of Love, Tehran, 1978, p. 42.

ساير مانند نعمتاهللا شاه گذشته, اين از نيست/ منطبق واقعيت با كرد1, رمزگشايي
پذيرفته تأثير نيز فارسي عاشقانة شعر سنت از خود, از پيش فارسيزبان شاعران
و ميخواره و عاشق شعراي خاص اصطالحات از دسته دو آن در كه سنتي است,
مربوط ديگر دستة و باده گساري به مربوط اصطالحات دسته يك كاررفته, به رند

شاهدبازي/ و شاهد به
قÇبيل از بÇاده گسÇاري, اصطالحات آنها در شاهنعمتاهللا كه را ابياتي نمونة
از يكي كرديم/ مالحظه Âقب است رفته به كار ساقي, و جام و باده و مغان خرابات
است اد العب بن صاحب عربي بيت دو است درآورده نظم به بارها شاه كه مضاميني

ميگويد:  كه
االمÇر تشÇÇا كÇÇل و فÇÇتشابها الخÇÇمر رقت و جÇÇاج الز رق
خÇÇمر ال و قÇÇÇدح وكÇÇÇÇانما قÇÇدح وال خÇÇÇÇمر فكÇÇÇÇانها

بÇرگردانÇده فÇارسي بÇه بÇدينگونه درلمعات عراقي ين فخرالد را ابيات اين
است:

مÇدام و جÇام رنگ آمÇيخت درهÇÇم جÇÇام لطÇÇافت مÇÇÇÇيو صÇÇÇÇفاي از
جÇام گÇويي نÇيست و است مÇدام يÇا مÇي گÇويي نÇيست و است جÇام همه
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فÇارسي ابÇيات هم و آورده را عربي ابيات شرحلمعاتهم در شاهنعمتاهللا

/ 2ì13,صëê تهران نوربخش, جواد دكتر تصحيح به لمعات, شرح ولي, نعمتاهللا شاه /1

خود ديوان در است/1 داده شرح عربي ابن اصطالحات با را آنها سپس و را عراقي
را آنÇها اينكه بدون است كرده بيان شاعرانه طريق به بارها را مضمون همين نيز
كه است زير بيت آن نمونة دهد/ توضيح عربي ابن مكتب اصطالحات با بخواهد

ميگويد:
كÇدام آن است كÇدام ايÇن نÇدانÇم من آمÇدند هÇمرنگ هÇردو بÇاده و جام
(10êêش)

ديگر: غزلي از زير بيت ديگر نمونة و
نÇÇظام يÇÇافت مÇÇيفروش مÇÇÇجلس هÇÇم هÇÇمدم شÇÇدند بÇÇاده و جÇÇÇÇام
(10ê3ش) 

از است/ كرده استفاده فراوان خرابات و بادهنوشي مضامين از نعمتاهللا شاه
به كار بهصورتي را عاشقانه و عشقي مضامين اما همچنين/ به نيز عاشقانه مضامين
كÇه درمÇييابد يÇعني ميشود, شاعر منظور متوجه خواننده Áمعمو كه است برده
در ÂثÇم مÇجازي/ عشق مقابل در است, حقيقي عشق است شاعر مراد كه عشقي
اسÇتفاده شÇراب و رنÇد و ساقي و جام چون تمثيلهايي و تعابير از شاه زير, ابيات
متعارف معناي ساقي اين از مراد كه است گفته نيز خواننده به درضمن ولي  كرده,

است: ديگري چيز هم جام و شراب از او منظور و نيست آن
مÇÇيبخشد حÇÇيات او مÇÇي جÇÇام مÇÇدام

مÇÇيبخشد كÇÇاينات او هÇÇمت هÇÇميشه
را رنÇدان كÇه نگÇر سÇاقي بخشش  كمال

مÇيبخشد صفات و ذات ز جام و شراب
(ëì8ش) 
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شÇاهنعمتاهللا مÇعروف Hنسبت غزلهاي از يكي به متعلق كه نيز زير ابيات در
از او مراد كه نميگذارد خواننده براي شكي هيچ شاعر كه ميكنيم مالحظه است,

است/ حق معشوق, و محبوب
كرد توان چه جاني راحت و دل محبوب

كÇرد تÇوان چÇه جهاني خلق همه سلطان
جÇÇمالت بÇÇنمود آيÇÇÇنه سÇÇÇÇادهدلي از

كÇرد تÇوان چÇه نگÇرانÇي برخود آينه در
فÇÇرمان بÇÇندة مÇÇا و مÇÇايي پÇÇادشه تÇÇو

كرد توان چه براني و نخواني آنكه ز  گر
نÇيست مÇا به ميل ترا و داريم تو عشق ما

كÇرد تÇوان چÇه چÇناني تو و چنين ماييم
(ë29ش)

خÇود الهÇي مÇعشوق بÇراي عÇاشق يك مقام در شاهنعمتاهللا فوق ابيات در
از كÇه آن مشÇابه غÇزلهاي و غزل اين كه ميرود احتمال و است كرده غزلسرايي
و عاشقانه غزلهاي شاه باشد/ شاه جواني دوران به متعلق باشد سروده مقام همين
بÇا نÇيز را دعÇوي ايÇن و كرده مرشدي دعوي آنها در كه دارد هم ديگري رندانة
مÇقام در را خÇود لذا و كÇرده بيان خراباتي اصطالحات و عشق نسبت از استفاده

ميگويد: غزلي در Âمث است/ داده قرار ساقي و معشوق
جÇهانيم خÇÇرابÇÇات سÇÇرمست سÇÇاقي مÇÇا

جÇÇانيم مÇÇÇيخانة سÇÇÇÇراپÇÇÇÇردة سÇÇÇÇلطان
وجÇوديم جÇÇوي در كÇÇه حÇÇياتيم آب مÇÇا

روانÇيم جسÇم در كÇÇه روحÇÇيم گÇÇوهر مÇÇا



ايران عرفان 2ì

صÇورت بÇه و مÇعني بÇه شÇرابÇيم و جÇÇاميم
نÇÇهانيم و هÇÇويدا و طÇÇلسميم و  گÇÇÇÇنجيم

خويشيم عاشق و خود معشوق كه طرفه اين
هÇÇمانيم آنÇÇيم طÇÇالب مÇÇا كÇÇه هÇÇرچÇÇيز

(ش1020)

عÇرفاني كه پيداست Âكام ولي است, عشقي و خراباتي كه هرچند غزل اين
از و است عاشق شاعر غيرصوفيانه, و صوفيانه از اعم عاشقانه, غزلهاي در است/
سخن ساقي و شاهد از و باشد صوفي هم ا گر ميگويد/ سخن هجران و عشق درد
ميتوانند صوفي غير و صوفي ÇÇ حقيقي چه و باشد مجازي چه او عشق ÇÇ  گويد
بÇرداشت يك فÇقط آن امثال و فوق غزل در ولي بكنند/ آن از را خود برداشت

است/ عارفانه و صوفيانه برداشت آنهم و كرد, ميتوان
اين آن و دارد وجود نيز ديگر مهم نكتة يك كرديم نقل كه بيتي آخرين در
از درواقع ميكند تلقي معشوق هم و عاشق هم را خود وقتي نعمتاهللا شاه كه است
زبÇان عاشقانة تصوف در كه است معنايي اين و ميگويد, سخن عشق در توحيد
وقÇتي الي غز احمد است/ شده بيان الي, غز احمد ف تصو در بهخصوص فارسي,
و ميداند, معشوق عاشقو منشأ را عشق گويد, سخن عشق در توحيد از ميخواهد
فاني معشوق در كه ميرسد نقطهاي به سلوك مراحل طي از پس عاشق كه ميگويد
پس مÇيرود/ ميان از عشق نقطة در معشوقي و عاشقي دويي سرانجام و ميشود
او هم فلك/ او هم آفتابو او <هم گفت: ميتوان كه است عشق ذات دربارة آنگاه
عاشق اشتقاق كه عشق, او هم و معشوق او هم و عاشق او هم زمين/ او هم آسمانو
يگÇانگي بÇا باز كار برخاست, اشتقاقات عوارض چون است/ عشق از معشوق و
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ص10/ ,13ë9 تهران پورجوادي, نصراهللا تصحيح سوانح, الي, غز احمد /1

يك مقام در الي غز احمد آن, نظير عبارات و عبارت اين در افتاد>/1 خود حقيقت
نميگويد او عاشق/ عنوان به نه ميگويد, سخن عشق در توحيد دربارة نظريهپرداز
معشوق/ هم و عاشقم هم من لذا و عشقم ذات عين و رسيدهام نقطه اين به من  كه
معني اين معشوق/ هم و عاشقم هم من است گفته شاعر عنوان به شاهنعمتاهللا ولي

ميگويد: كه بيت اين در ازجمله است, كرده اظهار نيز ديگر غزلهاي در وي را
بÇبين يكÇجا را مÇعشوق و عاشق بÇدار مÇا بÇÇا صÇÇحبتي عÇÇاشقانه

(12ë3ش)

شÇعر زبان به كه است مرشدي دعوي همان درحقيقت معشوقي دعوي اين
خÇوانÇندة بÇراي كÇه نÇيست چيزي خود نيز دعوي اين و است شده بيان عاشقانه
دلپسÇند چÇندان نÇباشد او طÇريقة يÇا شاعر پيرو كه صوفيي حتي يا و غيرصوفي

باشد/
شده موجب بطوركلي شاهدبازي و مجازي عشق به شاهنعمتاهللا هي كمتوج 
غÇزلهاي در بگÇيرد/ صÇورت كÇمتر انساني معشوق وصف او اشعار در كه است
از پارهاي در Áمعمو ميزند مستي و رندي و شاهدبازي از دم شاعر كه صوفيانهاي
و لب و خÇال و دÇخ و زلف و ابÇرو و چشم مانند معشوق, اوصاف از خود ابيات
و تÇوصيفات ايÇن از شÇاهنعمتاهللا عÇاشقانة غÇزلهاي در ولي مÇيكند/ ياد دهان,
در كه ميآوريم را غزل يك ما اينجا در است/ شده استفاده كمتر خيالي تصاوير
خراببودن و مست از هم حافظ, ازجمله خراباتي, و عاشق شاعران مانند شاه آن
وقÇتي و خÇواب, در معشوق خيال ديدن از هم و گفته سخن خود توبهشكستن و
را او هم زلف و ميسپارد او تاب و پرپيچ زلف به دل ميبيند را معشوق صورت
برده كار به غزل اين در شاه كه تصاويري ميبرد/ كشانكشان خود با ميكندو اسير
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شÇعر سÇنت از پÇيروي بÇهدليل ولي دارد, عÇرفاني مÇعاني همه كه هرچند است,
غÇزليات شيواتÇرين از يكي عاشقانه, و خراباتي است شعري كه فارسي صوفيانة

اوست/ ديوان
افÇÇتادهايÇم خÇÇراب و مست مÇÇغان اتÇÇرابÇÇخ در

افÇتادهايÇم شÇÇراب در ديگÇÇر و بشكسÇÇتيم تÇÇوبه
خÇÇواب بÇÇه او يالÇÇخ بÇÇنمايد كÇÇه آن خÇÇيال در

افÇتادهايÇم خواب به خوش و خيال آن بستيم نقش
مÇÇيكشد در پÇÇا و داديÇÇم او زلف دست بÇÇÇÇه دل

افÇتادهايÇم تÇاب و پÇيچ در او زلف چÇÇون الجÇÇرم
م رÇÇك از را مÇÇÇا بÇÇÇÇنواخت او فÇÇÇÇلط تابÇÇÇÇآف

افÇتادهايÇم آفÇÇتاب بÇÇر مÇÇا والÇÇاح است روشÇÇن
مÇÇيكنيم حÇÇريفي سÇÇاقي بÇÇا و رنÇÇÇÇديم د يÇÇÇÇس

افÇÇتادهايÇÇم بÇÇيحجاب و مست مÇÇيخانه در بÇÇÇÇر
صÇدهزار مÇا چÇون و مÇا مÇÇحبت كÇÇوي رÇÇس بÇÇر

افÇتادهايÇم بÇيحساب و دادهايÇم جÇانان بÇÇه جÇÇان
(ش1122)

نرفتهو كار به ين محييالد عرفان خاص اصطالحات از هيچيك فوق غزل در
مÇرتبة لوÇع درعÇينحال, است/ نكÇرده هÇم مÇرشدي دعوي آن در شاهنعمتاهللا
آن ابÇيات بÇيشتر كÇه غزلهايي تعداد پيداست/ غزل سراسر در نيز شاعر عرفاني
ولي نÇيست/ فÇراوان شÇاه ديÇوان در بÇاشد دلنشين و شيوا فوق غزل ابيات مانند
باشد فارسي رندانة و عاشقانه شعر سنت به متعلق كه ابياتي غزلها ا كثر در Áمعمو
قدرومنزلت گيرد, صورت شاهنعمتاهللا غزلهاي از انتخابي ا گر شايد ميشود/ پيدا
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هÇم خÇود حÇيات طÇول در شÇاعران هÇمة Áمعمو شود/ شناخته بيشتر او شاعري
شÇاعرانÇي و بÇيعيب, و دلنشÇين شÇعرهاي هÇم و سÇرودهانÇد ضÇعيف شعرهاي
كÇرده انÇتخاب را بهترينها و كرده غربال كموبيش را آنها اشعار كه محبوبترند
اشعار روزي ا گر و است نگرفته صورت كاري چنين شاه ديوان در Gظاهر باشند/
عرفان و كالمي ثقيل اصطالحات از آنها در كه ابياتي يا و سست ابيات و تكراري
جلوة نعمتاهللا شاه شاعري هنر شود, گذاشته كنار است شده استفاده ين محييالد
كÇه اظÇهارنظرهايي در مÇنتقدان كÇه شود موجب اين بسا چه و كند پيدا بيشتري

كنند/ تجديدنظر كردهاند شاه اشعار دربارة
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هلند) نعمتاهللاوليدر ( گزارشيازدومينكنگرهشاه

دكترمحمدابراهيمباستانيپاريزي

قÇابليتش فراخور و دارم, قبول را او من كنند, رد را او اوليا همة كه <هركس
كنم///> تكميل

ولي) نعمتاهللا (شاه
پÇيشتر ماه چند از بود/ ولي نعمتاهللا شاه مهماندار هلند سرزمين پيش ماه

1. Leiden

بÇه عÇالقهمند كÇه كسÇاني براي دعوتنامهاي هلند, شهرهاي از اليدن1 دانشگاه
اجابت كه آنها و بود, فرستاده بودند ولي نعمتاهللا شاه براي سميناري در شركت
نوزدهموبيستممهر ميالدي, ا كتبر1993 دوازدهم يازدهمو بودندروزهاي  كرده
دست, پÇايين سرزمينهاي در هلند, كشور از زيبا شهر اين در را شمسي, 1382

سÇرزمينهاي بÇه را آن خÇيليها كÇردم/ انÇتخاب Nederland بهجاي من را دست" "پايين كلمة /2
Ñ

كردند/2 سپري



31 دست پايين سرزمينهاي در ولي نعمتاهللا شاه

Ø

از كÇنم گÇمان ندارد, خوشايندي معني فارسي زبان در "پست" كلمه چون و كردهاند, ترجمه پست
بÇه آلمÇان رودخانة بيشتر آبريز باشد/ مناسبتر دست پايين تركيب جغرافيايي, اصطالحات نظر

ميشود/ سرازير سرزمين اين

مÇيشود/ برگزار نعمتاهللا شاه حق در كه است دوم بار براي سمپوزيوم اين
عÇصر و صÇبح جÇلسات, است/ بÇوده آمÇريكا سنخوزة در گويا آن از قبل سال
پروفسور كردند, صحبت مناسبتهايي به صان متخص از تن چند و ميشد تشكيل

1. Johan Ter Haar

زبÇان بÇه و است ليدن دانشگاه شرقشناسي بخش رÄيس كه هار1 ت يوهان دكتر
نصراهللا دكتر آقاي آن از پس كرد/ افتتاح را جلسه دارد, كامل آشنايي نيز فارسي
سÇخن عÇرفاني ادبÇيات سÇابقة براسÇاس تهران, دانشگاه فلسفه استاد پورجوادي
كرد, بيان فارسيزبان شعراي ساير حافظو در را نعمتاهللا شاه تأثر و تأثير و  گفت
نعمتاهللا, شاه در را عربي ابن تأثير ميزان صاحباننظر, از بسياري برخالف او و
بÇيشتر را حافظ و سعدي فكري رگههاي بلكه نميدانست, اغراقآميز حد آن به

ميديد/ شعرها آن در

2. Yanis Eshots

التÇوني اهÇل اشوتس2 يانيس دكتر بود/ انگليسي زبان به اغلب سخنرانيها
در رند كلمه اين Áاصو كرد/ صحبت نعمتاهللا شاه شعر در رندي و رند كلمه دربارة
كردني وصف و هستند كردني درك كه كلماتي نوع از است چيزي ما عرفاني ادب
و پرهياهو, كارو شلوغ آدمي بيرجند, در بود العلمايي ضيا¾ نيستند/ كردني معني و
كÇاري شÇلوغ و مÇداخÇله بيرجند مدارس كار كيفيت و فرهنگي مساÄل در بيشتر
را عÇاليرتبه مأموران از يكي معارف, وزير حكمت, مرحوم وقت يك ميكرد/
گÇفت: او بÇه Hضمن و بيرجند, نهايي امتحانات بازرسي و سرپرستي براي فرستاد
راه فÇراوان سÇروصداهÇاي كÇه بÇيرجÇند در هست العÇلمايي ضيا¾ يك <شنيدهام
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و است كÇاره چÇه آدم اين كه كن تحقيق و برو كردي فرصت ا گر است/ انداخته
از بعد و رفت بازرس آن دارد?> مرجعي و مبنا پايه, چه تا او دربارة ما شنيدههاي
كÇه العÇلما¾ ضيا¾ اين وزير, <جناب كه: زد تلگراف حكمت مرحوم به روز چند
عÇرفاني, ادب در هم رند كلمه اين حاال شنيدني!> نه است ديدني شنيدهايد, شما
"رند دربارة كتاب يك جمالزاده مرحوم كردني/ تعريف نه است, كردندي درك

است/ كرده چاپ و نوشته حافظ" شعر در رندي و
و ولي نÇعمتاهللا شاه باب در دقيقي مقاله تركيه, از قيليچ ارول محمود دكتر
يÇن دالدÇاوح و بÇلخي د حمÇم موالنا كه ميدانستم من خواند/ ترك صوفيانه ادب
سÇهروردي ين شهاب الد شيخ به را فرقهاش سند كه حسيني, د سي امير و  كرماني
دمخور عراقي ين فخرالد با و داشتهاند مفاوضاتي جاها ساير و دمشق در ميرساند,
فÇرقه در حÇد چÇه تا عثماني تركيه در بعدها ولي نعمتاهللا شاه اينكه اما بودهاند,
شد/ روشن خوبي به قيليچ آقاي مقالة اين در بوده, نفوذ صاحب علويه و بكتاشيه
داده تÇرتيب هلندي ذوق صاحب جوان يك ط توس جلسات ميان موزيك

1. Micha

برپايه بود كرده اختراع سنتور يك خود عارف, جوان اين ميشا/1 بهنام بود شده

2. Annemarie

با ماري2 آن بهنام كمال با بانوي يك و فرنگي, پيانو و گيتار و ايراني سنتورهاي
فÇاصلههاي و ميكرد همراهي را او ديگر سيمي ساز يك بر كوتاهي ضربهاي
پÇر تاجرانه و عارفانه خيلي وسيله دو اين با را مجلس سكوت و سخنرانيها ميان
بسيار كه بود سبزي پنيرو ساندويچ يك هلنديها معمول طبق هم ناهار ميكردند/
ه تÇالب و ديÇدند, بعضي و چشيدند بعضي كه گوشتي ساندويچ يا بود, خوشمزه هم
شÇده وارد آنان زندگي در شرق با آنان ارتباط ايام قديمترين از كه قهوه و چايي

است/
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كردو صحبت ابوالخير ابوسعيد شيخ رباعيات باب در آزمايش مصطفي دكتر
ايÇن هÇمة در آورد/ ميان به سخن صوفيانه مجامع در گويندگي و الي قو حالت از
مÇيكرد/ ح مرو را سالن خالي فضاي ماري آن و ميشا سنتور گفتم چنانكه موارد
يÇان راهÇنمايي بÇه نÇيز قÇديمي اصÇطرالبهاي و هÇلندي رصÇدخانه از ديداري

1. J. Hogendijk

گرفت/ صورت همكارانش و هوگنجيك1
اين در كه شد خوانده ايراني موسيقيدانان ط توس كنسرت يك غروب اوايل
از شÇعرها مÇينواخت/ هم تمبك كمال, صاحب مترجم آنالوÄي, علي دكتر ميان

بود/ نگهبان تورج
فكÇري مÇناسبات مÇوضوع در ت هÇار يÇوهان آقÇاي سÇÇخنرانÇي دوم روز
نوازندة و خواننده يك كه بگويم نرفته, يادم تا گرفت/ صورت شيعه و نقشبنديه
ايÇن بÇود/ آمÇده دانشگÇاه دعÇوت بÇه هم تايباد و تربتجام از نقشبندي صوفي
دلپÇذير آنÇقدر نكÇرد, فÇرامÇوش چÇاريار بÇر را خÇود سÇالم كه رپور Ôد د نورمحم
كÇل كÇه داشت خÇود تÇار دو هÇمراه بÇه روحانگÇيز تحريرات آنقدر و ميخواند
به همه كرد, تمام را خود نواي وقتي و بودند/ شده او لحن مسحور سالن جمعيت
پÇيمبران از بسÇياري و دين بزرگان مدح در عادي شعرهاي برخاستند/ او احترام

خواند/ خليل ابراهيم و نبي نوح چون
امثال و خليل ابراهيم و نبي نوح چون پيمبراني احوال در جام مردم فولكور
حالت بوده او پيروان و جام احمد خانقاه مختص كه خاص فرهنگ يك در آنان,
و نشيند" دل نهانخانه در "غمت آهنگ شنوندگان, تقاضاي طبق البته دارد/ استثنا

كرد/ تكرار بار چند هم را نوايي" "نوايي
تÇحت تهران دانشگاه ادبيات دانشكدة در فلسفه استاد پازوكي شهرام دكتر
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مكÇتب در گÇنابادي سÇلطانعليشاه عÇارفانه نÇوسازيهاي و نÇوآوريها عÇنوان
داد بÇه كÇار آخÇر هÇم مÇيشا مÇوسيقي مÇعمول طÇبق و گÇفت, سخن نعمت اللهي

رسيد/ شنوندگان
فÇني اصÇول بÇا فانه متأس كه دادند نشان ماهان مزار و گناباد از هم فيلم, يك
شÇنوندگان از بسÇياري نÇداشت/ هÇمخوانÇي الكÇترونيكي دسÇتگاههاي و جديد
گويا و زنده فيلم يك كه است اين حق ببينند/ را ولي شاه مزار و ماهان ميخواستند
و گوشه نوشتههاي و كتيبهها تمام از , ولي شاه مزار به مربوط طههاي محو تمام از
مرا كزي اختيار در شودو برداشته آن جاي همه و سردرها از منارهها, از آن,  كنار

شود/ گذاشته هستند, آن از استفاده به مايل  كه
تÇنها مÇيرسند, ولي نعمت اهللا شاه به بيشتر كه ايراني ف تصو سلسلههاي از
مÇتن خالصه و بود فرستاده مجمع اين به پيامي كه بود تابنده نورعلي دكتر آقاي

شد/ خوانده ار حض از يكي ط توس آن انگليسي كامل ترجمه و فارسي

1. Matthijs Van den Bos

سلسلههاي وضع به دقيق نگاهي با نيز هلندي ق محق بوس,1 دن فان ماتيوس
كرد/ بيان را نحلهها امروزي احوال و پرداخت ايران در ف تصو

و نيستند, بيگانه ايران, Hخصوص شرق, با هلنديها كه كنم عرض هم را اين
صÇفوي, اصÇفهان ه البت و كرمان و الر در پيش سال سيصد آنها تجارتخانههاي
و كÇرمان بÇر تسÇلط از پس افÇغانها كÇه بود تجارتخانهها پردرآمدترين از يكي
و دارد/ طول كيلومتر 17 روايتي به هلند آرشيو رسيدهاند/ را آن حساب اصفهان,
مÇا سابق دانشجويان از يكي و ميرسد برگ ميليون 2ë0 به آن اسناد حال هر به
است/ صفوي اسناد بررسي مشغول ليدن, استادان راهنمايي به اينك كاوايي آقاي
اليدن دانشگاه با عمده فرهنگي مركز سه ولي, نعمتاهللا شاه سمپوزيوم در
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آمÇريكا در فÇرهنگي مÇيان روابÇط مÇركز ل, او بÇودند: كÇرده كمك و همكاري
آن در آزمÇايش دكÇتر كÇه فرانسه در جوهره فرهنگي انجمن دوم, ;(I. C. C)

هلند/ و آمريكا در صوفيانه مطالعات انجمن سوم و دارد فعاليت
دنÇيا و ايÇران كÇنار و گÇوشه در كÇه ف صوÇت نÇحلههاي رÅسÇÇاي فانه تأسÇÇم
عنوان خوش و دلپذير پيام يك تنها و نداشتند شركت مباحث اين در پرا كندهاند,
بود رسيده نعمت اللهي, گنابادي صوفيه مراد و پير تابنده, نورعلي دكتر آقاي از
پÇديدههاي با را خود مكتب سازگاري كه پيامي شد/ خوانده مجلس صدر در  كه
كه شد اعالم روز, همين در Hفاقات ميداشت/ اعالم عصر هنر و جهاني صلح و قرن
تÇقارن گÇويي است/ شÇده صÇلح نÇوبل جايزة برندة ايران از عبادي شيرين خانم
ما چقدر ميكرد/ مطرح بشر نوع با را كل صلح كه داشت ولي شاه آرمان با مناسبي

شديم! خوشحال
سÇاختمان سÇه دربÇارة بÇهشتي, شÇهيد دانشگاه استاد ومي, قي مهندس آقاي
و فني جهت از ÇÇ ه مشتاقي و نعمت اهللا شاه مزار گناباد, مزار ÇÇ نعمت اللهي طريقة
آنماري و ميشا سپس رسيد, شنوندگان داد به موسيقي باز و كرد, صحبت معماري
و ترجÇمه با نعمتاهللا شاه شعرهاي كردن دكلمه در آزمايش, دكتر با شدند همراه

1. Hanna Stemerding

آهنگ با شاه غزليات قراÄت در عارفه, زني استمردينگ,1 حنا دكتر خانم قراÄت
ضرب: با همراه و مطنطن و

كÇنم بÇرنا را پÇير مÇن عÇاشقان, اي عÇاشقان اي
كÇنم دريÇا را قطره من تشنگان, اي تشنگان اي

حكÇمتم مÇلك كÇحال طÇالبان, اي طÇÇالبان, اي
كÇنم بÇينا نÇظر يك در را زاد مÇÇادر كÇÇور مÇÇن
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وحÇدتم جÇام سÇرمست حÇيرتم, كÇوي رند من
كÇنم يÇغما مÇيكده تÇا آمÇدم خÇÇرابÇÇات در زان

زمÇان آخÇر سÇيد كÇاي المكÇÇان از نÇÇدا آمÇÇد
كنم پيدا خود تو بر تا جهان, دو هر از شو پنهان

#
راه هÇم و رهÇرويم هÇم رهÇنماييم, و راهÇيم

شÇاه هÇم و چÇا كÇريم هÇم بنده, و ديم سي هم
سليمان چون تخت بر بيني, كه چنين  گاهي

چÇاه در يوسفيم چون داني, كه چنان  گاهي
خÇرابÇات در سÇرمست الابÇÇالي, و رنÇÇديم

بÇيگاه و گÇاه بÇه داÇÄم حÇريفيم, سÇاقيي بÇÇا
داÇÇÄم مÇÇيرويم مÇÇÇا بÇÇÇÇيكرانÇÇÇÇه راه در

هÇمراه تÇوايÇم بÇا مÇÇا داري, راه عÇÇزم  گÇÇر
گÇردي پÇادشاه تÇÇا كÇÇن بÇÇندگي بÇÇنده, اي

درگÇاه بÇندگان ايÇن پÇÇادشاهند, كÇÇه زيÇÇرا
مÇÇÇÇا واليت حكÇÇÇÇم دارد, آل تÇÇÇÇÇÇوقيع

اهللا نÇعمت نÇام بÇر حكÇم, ايÇن نشÇان بÇاشد
ميگويد: كه آنجا يا

يÇللي دسÇتم بÇه بÇÇاده سÇÇاغر يÇللي مÇيپرستم مستم, تÔرك
يÇللي شكسÇتم ديگÇر را توبه تÇننا بÇبستم, سÇاقي بÇا عÇÇهد
يÇللي بÇجستم بÇندي چنين از عÇقل بÇند اسÇير بÇودم تي دÇم
يÇÇللي مسÇÇتم رنÇÇدان د يÇÇÇس كÇار چÇه من با را هشيار زاهد
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داريه بيست ده كجا, از ندانم من كه بود اين معركه اين در غوغا جالبترين
كه آنها و رسيد مجلس در حاضرين از گروهي بهدست باره يك دف) دايره, =)
آهÇنگين ات طحيÇش ايÇن خÇوانÇدن با بودند پرا كنده پرجمعيت سالن اطراف در
اين غوغاي و صدا از پر سالن Á او ساعتي نيم براي يكباره و ميكردند, همراهي
حركات بعضي و مينواختند طنينانداز, زيبايي و مهارت كمال در كه شد دفها
موبلند صوفيان هم را كلمات از بعضي و ميشد, همراه آن با نيز گردن و دستها
ايÇنكه مÇثل مÇيكردند, تكÇرار بدانÇند, را آن معني آنكه بدون آلماني, و هلندي

ندارد/ ترجمه به احتياج است, منطقالطير عطار قول به و مرغان زبان ف, تصو
فÇتوكپي مÇن و است شÇده پخش هم ماهواره وسيلة به مراسم اين همة  گويا
دريÇافت دوسÇتي ط وسÇت سوÄيس در B.B.C گزارش طبق بر را خودم حرفهاي

 كردم/
شده داده ترتيب جلسه آخرين در كه عارفانه و گرم بسيار سماع ترتيب اين
از كÇه بÇود آنÇها از تشكÇر عنوان به و سمپوزيوم نتيجه و كار خاتمه درواقع بود,
آمده التوني حتي و تركيه و روسيه و بلژيك و فرانسه و هلند و آلمان و آمريكا
كÇه كÇرد شÇركت مÇحفل اين در التوني از استادي كه كرد خواهيد ب تعج بودند/
سلك در Âكام او بود)/ آموخته تاجيكستان در ( گويا ميدانست خوب را فارسي
غÇافل شÇد, خÇواهÇد هÇمان بخواهد, هرچه خدا اينكه از لحظه يك و بود عرفان
بÇود انگÇليسي زبÇان به بلكه التوني, به نه و روسي به نه هم او سخنراني نميشد/

نعمت اهللا/ شاه شعر در رند كلمه دربارة
در اصطرالب كارگاه عنوان به نمايشگاه يك همكارانش, و هوگنجيك يان
را آن اوترخت دانشگاه رياضي بخش كه بودند گذاشته سخنرانيها سالن از خارج
حال هر به ولي ? ولي نعمت اهللا شاه با داشت نسبت چه ندانستم و بود داده ترتيب
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ميگويد: هم موالنا و است عاشقانه جذبه بر ف تصو بناي چون

اختالف)/ كمي 110(با بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

خÇداست1 اسÇرار اصÇطرالب عشÇق جÇداست مÇذهبها ز عاشق مذهب
همه از جالبتر بود/ يافته راه سمپوزيوم در هم, كارگاه اين دليل, بدين شايد
بÇه همآواز و همدالنه كارگاه, آغاز در دستيارش, دو و هلندي رياضيدان آنكه
يك اوتÇرخت دانشگÇاه كÇه كÇنم عرض هم را اين پرداختند/ فاتحه سورة قراÄت
عÇربيدانهÇاي جمع در نيز مخلص پيش سال چند و دارد, عربي نيرومند بخش

2. Arabisan

هÇوتسماي مرحÇوم از خيري ياد كه بود جمع همان در و داشت شركت هلندي2
االزمÇان بدايÇع عمدة بخش يعني كرمان, تاريخ قديمترين كه كسي كرد/ هلندي
و كÇرده چÇاپ 130ê ه) . م 188ì) پÇيش سال بيست و صد در را كرماني افضل

دوم/ چاپ كرمان در غز و سلجوقيان بر نگارنده مة مقد به شود رجوع باب اين در /3

روزها آن دليل همين به من و است/3 داده نجات نابودي آسيب از را آن درواقع
هوتسما مزار بر اوترخت دانشگاه در فارسي زبان استاد اتابكي دكتر آقاي همراه

خواندم/ او مزار بر حافظ از غزلي و فاتحهاي و رفتم اوترخت گورستان در
نسÇخة زيÇرا است; واقÇعيت يك داده نÇجات نابودي از را كتاب گفتم اينكه
جهاني جنگ ايام در بود, برلين سلطنتي كتابخانة در كه كتاب اين فرد به منحصر
از خارج به برلين موزة ديگر قيمتي اشياي با بمبارانها از ماندن محفوظ براي دوم
بعدها و شد نهاده امانت به صندوقها توي زغالسنگ تونلهاي در و منتقل شهر
بمبارانها اثر بر بوده آن در هم كتاب اين كه تونل يك آن بازگرداندند, را اشيا  كه
كÇتابخانه به ديگر كتابهاي گويا بالنتيجه و شد كشته نيز آن مهندس و شد نابود

است/ بازنگشته
شÇاه سÇمپوزيوم براي دعوت و مخلص به ليدن دانشگاه مرحمت دليل يك
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هÇمين چÇاپ تÇجديد در لطÇف ابراز براي نيز بودن, كرماني عالوهبر نعمت اهللا,
كÇه هست ايÇن هÇم آن دليÇل يك البته بود/ هوتسما مرحوم از خير ياد و  كتاب

است: بسيار فاصله مقصد تا هرچند ميدهد/ عرفان بوي اغلب من, نوشتههاي
درگÇاهت نÇزديكان بÇه دارم نسÇبتي نگويم

اقي زر و سالوسي به ميبندم تو بر را خود  كه
از غير ندارند مهمي درآمد منبع هستند/ صرفهجو و مقتصد مردمي هلنديها
و ميآيند آنجا به اروپا مركز و آلمان از و هستند مزاحم كه پرآبي رودخانههاي
رودخÇانهها هÇمين كÇه خÇا ك مشÇتي از غير و هستند, دريايي حكم در كدام هر
آنها گرفتهاند/ دريا از سدها بستن و دريا با جنگيدن با هلنديها اينكه يا آوردهاند/
گاوداريهÇا, دارند/ ميوه ميكارند, گندم و جو ميكارند, سبزه ميكارند, الله  گل

پنير/ بهترين و داد خواهند دنيا تحويل را هلندي پنير كه است آشكار Âكام 
راه مÇتر يك كه ميشوي ه متوج ميشوي, رد هلند روي از هواپيما با وقتي
روشن هم را سركش رودخانههاي تكليف آن عالوه بر نيست/ زرع و كشت بدون
آبهاي اينكه ضمن كردهاند, حفر طرف چهار سه از فراوان كانالهاي  كردهاند,
ساختهاند, خودشان براي هم آبي راه يك دادهاند/ راه دريا به و كرده رام را وحشي
حفظ آبكي ديواري چهار در را گوسفندها و گاوها و است مزرعه ديوار هم  كانال
ميرسانند انبار و بندر و كارخانه به را آن قايق با رسيد, محصول وقتي هم ميكند,
و مسÇابقه و فÇراغت ساعات در پسر و دختر موشالل جوانان تفريح وسيلة هم و
دخÇتران نوع از موشاللهايي گرفتهاند/ روغن آب از درواقع آنها است/ ورزش

گفته: شان حق در نعمت اهللا شاه كه ماهان
برانگيختهاند را غبار و گرد بÇيختهانÇد كاين مگر ميخانه در خا ك
ريختهاند عبيردرجهان مÇاهانانÇد كززلف, خÇطه رخÇان مÇاه يÇÇا
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1. Rein Kooiman

Hمخصوص بود/ فني كارهاي مسÆول كوايمان1 راين اسم به هلندي آقاي يك
و فÇيلم نتوانسÇتهايÇم هرگز ما سخنرانيها در ميدانم اينكه براي آوردم را او اسم
مÇيشويم, شÇنوندگان مÇزاح باعث اغلب و كنيم همخوان سخنرانيها با را اساليد

ميدهد/ نشان ديگري چيز دستگاه و ميگوييم چيزي ما يعني
و ميديد را صفحهاي چشمش بود, ايستاده وقت تمام Á او فني, مسÆول اين
باال يا پايين را صدا تÔن كه ميكرد اشاره دست با ميشنيد, را صدا آهنگ  گوشش
آهسته بود معلوم بود دهنش جلوي و گوش در كه ظريف گوشي يك با او بياورند/
ايÇن ه توجÇم او واسÇح ششÇدانگ درواقÇع مÇيدهد/ فÇرمان و مÇيكند صÇحبت
يك از بعد من ميكرد/ كار او شب تا صبح از وقت تمام و بود ظريف دستگاههاي
هÇمة و چشÇم و دهÇن و دست و گÇوش شما كه گفتم او به تشكر عنوان به جلسه
چيز <يك گفت: او نشود/ هوا باد حرفها كه ميكرد كار واحد آن در اعضايتان
را كÇارها ايÇن همة كه حال عين در كه بود اين آن و كرديد, فراموش هم را ديگر

ميخوردم!> هم را خود ساندويچ ميكردم,
درازپÇاريزتاپÇاريس پÇيش سالها كه افتادم يزدي اقتصاد ياد وقت آن من
را خÇر سÇرش پشت پسÇرش و بÇود خر بر سوار يزدي پيرمردي كه بودم نوشته
و مÇيخورد و درآورده خÇود شÇال پر از ناني تكه بود, شده ظهر چون و ميراند
آرام بپرسد, چيزي او از خواست پدرش حال همين در ميرفت/ راه خر سر پشت

حسينوك! زد: صدا
و "بله?" داد: جواب و كرد باز دهن بلند صداي با شنيد/ را پدر صداي پسرك

خا ك/ روي افتاد و پريد بيرون بود دهانش در كه لقمه ه البت
است? گÇفتن بÇله مÇوقع چÇه زهÇرمار, و بله زد: فرياد پسر, جواب در پدر,
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و بÇودي جويده را خود لقمه هم بودي, داده مرا جواب هم كه "هون"? ميگفتي:
بودي! رانده هم را خود خر همه از باالتر

بÇاري ل, او حÇرف نÇه ا گر مراحل از خيلي در امروز هلنديها اينها, همة با
آرايش هلندي اللههاي با مسكو عروسهاي وقتي ميزنند/ را سوم يا دوم حرف
ماشين با را خود ريش زود, صبح غيرفرنگي, و فرنگي جوان هر وقتي و مييابد
و ميشود روشن فيليپس المپ با اتاقها و سالنها از بسياري و ميتراشد فيليپس
غÇرب و شÇرق شÇنوندگان گوش به را عالم نواي كارخانه همين راديوهاي اغلب
آن وسعت كه كوچك سرزمين اين و جمعيت اين كه بفهميم ميتوانيم ميرساند,
بلكه بازيافته, دريا و زمين در نهتنها را خود راه چطور است, قشم جزيره اندازة به
هÇم بÇه را غÇرب و شÇرق كه است هلندي D, C, 10 هواپيماهاي اين نيز هوا در

است/ پيوسته
مÇيگويد: كÇه نوعي از مذهبي عرفان نوع يك هستند, پروتستان هلنديها
بيرون ليدن كليساي از را كشيشها كه بودند همانها كار>, به دست و يار به <دل
در امروز ما كه دانشگاهي همين نشاندند/ آنان جاي به را دانشگاه استادان  كردندو

ميكرديم/ صحبت نعمت اهللا شاه عرفان باب در آن
كه گفتند راديوها پيش سال چند كه كنم اشاره كردم, كه الله فروش صحبت
مÇيان تÇجارتي ارتÇباط عدم وجود با كه دادند تاجري به را الله گل فروش جايزه
گل شاخة ميليون يك بود توانسته تاجر آن سرد, جنگ ايام در اسراÄيل و شوروي
ميزان زيادي خاطر به جايزه دالر/ يك شاخه هر برساند, فروش به مسكو در الله
خاطر به اما داشتهاند/ معامالت اينها از بيش كه تجاري بودهاند زيرا نبود, فروش
بزند هلندي مارك را اللهها بود توانسته تاجر اين روابط, عدم وجود با كه بود اين
آن لي, تجم اشياي اينگونه خريد با Hمطلق كه پايتختي ÇÇ مسكو به هلند طريق از و
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هÇلند در درواقع باشد/ كرده خريداري ÇÇ است مخالف تلآويو مثل رقيبي از هم
كارگشاست: خاقاني, قول به الله, انقالب و گل انقالب

لنگ پاي زمن سرو هست كه گفتا ساري
انقالب دشت به دشت كرد كه به ازو الله

Golden هÇتل در مÇا بÇراي كه بگويم هم را اين داريم دست به گلي و الله تا
روز يك هÇواپÇيما پÇرواز بÇودند/ كÇرده رزرو اتاق طاليي الله هتل يعني Tulip

تمام در و است زنجيرهاي الله هتلهاي اين بود/ شده رزرو كه بود آن از زودتر
اتاقهايش هميشه آژانسها و هوايي شركتهاي با پيوستگي با و دارد, شعبه دنيا

است/ پر
ديگر هتلي و كرد پا و دست بايد و نيست جا هتل در ل او شب كه گفتند ما به
جÇبران بÇودند آمÇده ما پيشواز كه درويش دو محبت را سرگرداني اين كرد/ پيدا
بÇود, غريب خودش و بود آمده كانادا از كه مرداني آقاي همراه كه جواني  كرد/

است/> بزرگ خدا هم شب تا ما منزل برويم را ناهار Âفع>  گفت:
دوست منزل به را خود شد, تمام مهماندار براي هم گران كه تا كسي با وقتي
Âاص اينكه آن از باالتر و است پناهنده او نام كه شديم ه متوج رسانديم, ناشناخته
كÇمپهاي در ايÇرانÇيان كÇه بدانم و ببينم ميخواست دلم من هست/ هم پناهنده
قشÇنگ و تÇميز آپارتماني ما, انتظار برخالف ميكنند/ زندگي چگونه پناهندگي
مÇا به دلچسب ناهاري و كردند پذيرايي ما از مرحمت كمال در او بچه و زن بود,
ايرانÇي دندانپزشك دو هر كه او خانم و ربيعي كامران آقاي عصر طرف دادند/
و پÇرگل وسيع, خانهاي بردند/ خود خانه به را ما و آمدند خود اتومبيل با هستند,
ازدواج شده آشنا هم با همانجا در ميكردند, تحصيل آلمان در كه دو اين سرسبز/
هلند به بكشند, انتظار ميبايست كار نوبت صف در آلمان در چون ولي  كردهاند
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شوهر و زن بالفاصله و است كم بسيار آن در بيكاري درصد كه مملكتي به آمدند/
خود به آمستردام حومة در را مطبها بهترين از يكي امروز و شدند كار به مشغول
سÇاير برخÇالف كرده; ل تفض دندانپزشكان به كه هم خداوند دادهاند/ اختصاص
ولي گرفت, خواهد را آن دكتر يك بار يك كه دارد جان يك آدمي چون دكترها
خÇواهÇد لب به را او جان دندانپزشك يك بار سيودو كه دارد دندان دو و سي

رساند/
آنÇجا و رفتيم طاليي الله معهود هتل به دكتر آقاي و خانم فاق ات به ما فردا,
هÇتل در اتÇاق و آمدهاند زود چون نيز سمپوزيوم ايراني اعضاي ه بقي كه دانستيم
آقÇاي مÇنزل در كه پورجوادي دكتر جمله از رفتهاند; دوستان خانه به نداشتهاند,
دانشگاه در فارسي ادبيات استاد اينك كه خودش قديم شا گرد غراب د سي دكتر
سÇراي آيÇد شب كÇه كÇجا هÇر <درويش, بÇود/ كÇرده بÇيتوته را شب است, ليدن

اوست///>
وقت هÇر كه افتادم ولي شاه مزار اطراف اتاقهاي عدد 329 ياد به من وقتي
با ميشد داده قرار اختيارش در اتاقها از يكي كليد ميشد, وارد ماهان به هركس
اتاق, عالوه بر ميشود, وارد گناباد مزار به كسي وقتي كه (همچنان قليان و چاي
شيره مقداري با نان گرده يك و چراغ سوخت براي نفت شيشه يك عصر, طرف
شدم ه متوج كيستي) بپرسند آنكه بدون ميدهند, وارد تازه به اتاق هر دم انگور,
عصر نهتنها ما, عصر دارد/ زياد فاصله صوفيانه مقامات با توليپ گلدن هنوز  كه
محالت از وقتي كه نيست هم گردشگر اح سي حاج عصر نيست, ولي نعمت اهللا شاه
همين با را دنيا دور داشت قصد او داشت/ جيب در نقره قراني دو يك شد, خارج
او كرد, خرد را قراني دو اين رسيد, تبريز به كه روزي تنها و كند, گردش قراني دو
بÇه كÇه هم روزي ماست/ شاهد او سفرنامه و گشت را اروپا تمام سرمايه همين با
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پÇادشاه بÇا مÇالقات در كÇه داشت جÇيب در طÇال فرانكي بيست تا ده آمد, ايران
بÇه وقÇتي و بÇود/ داده او بÇه يÇادبود عنوان به را سكهها اين بلژيك شاه بلژيك,
بيست اين او كرد, سÆال اروپا در او مخارج از شاه و رسيد, شاه ين ناصرالد حضور
و بÇرداشت را آنها از يكي كه كن تماشا را شاه طمع و داد, شاه نشان را فرانكيها

من! براي هم يكي اين گفت: اح سي حاج به خطاب
كÇارت حÇاال شÇده, تÇمام اروپÇÇايي افسÇانهآميز پذيرايÇيهÇاي عصر آري
افالطون كÇن داغ و كÇن جيب در دست سبÇز: پشت دالر و ميخواهÇد اعتبÇاري

را/
كÇلمهاي چند كه مخلص و بود, انگليسي زبان به سخنرانيها كه كردم عرض
بÇودم, آموخته پاريز در بل پاريس, در نه دوم, بينالمللي جنگ از پيش فرانسه
شÇد; پخش محدود مقياسي در كه داشتم فرانسه زبان به را سخنراني از خالصهاي
متن از بيشتر را بنده فارسي سخنراني مجلس, حاضران كه شد معلوم كار آخر در اما

دليل: چند به فهميدهاند, فرانسوي
از بسÇياري در ديگÇر ديگÇري, زبÇان هÇر و فÇرانسÇه, زبان آنكه ل او دليل
فرهنگستان تصميم طبق بر پاريس فرودگاه در وقتي كرده, عقبنشيني  كشورها
اجازه است) فرانسه زبان دربارة تصميمگيري مركز بزرگترين كه (آ كادمي فرانسه
زبÇان بÇه دوگÇل شÇارل فÇرودگاه در هسÇتند مجاز فرانسوي خلبانان كه شده داده
و فرانسÇه زبان كار كه كرد ر تصو ميشود كنند, بدل و رد را خود مفاهيم انگليسي

است! رسيده كجا به دنيا زنده زبانهاي ساير
فÇرانسÇه زبÇان بÇه و شÇد انگÇليس وارد كÇÇه است سÇÇوÄيسي آن حكÇÇايت
بÇه سÇوÄيسي ماند/ سا كت و نميدانست فرانسه انگليسي, پرسيد! را آدرسهايي
كرد/ آلماني به را سÆال همين ماند/ خاموش انگليسي باز كرد, سÆال ايتاليايي زبان
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و فÇرانسÇوي ايÇتاليايي, حÇداقÇل و ميدانÇند, زبان چندين Áمعمو سوÄيسيها (و
را هÇمسايگان زبÇان نÇاچار هستند, متكلم بدان سوÄيس مهم ناحيه سه كه آلماني
و نÇداد جوابي و نبود آشنا هم آلماني به انگليسي فرد آن حال هر به ميفهمند/)
شÇد, بÇد گÇفت: رفÇيقش بÇه انگÇليسي آن مÇوقع, اين در شد/ جدا او از سوÄيسي
زبÇان يك الاقل برويم كه اينست من عقيدة كنيم/ راهنمايي را آدم اين نتوانستيم

بياموزيم/ خارجي
مقصودش نتوانست و بود بلد زبان چهار يارو بابا, كن ول داد: جواب رفيقش

بياموزيم? ديگر زبان يك برويم ميگويي تو حاال كند, حالي را
در ميشود تي واقعي دارد اين حال هر به و گفتهاند/ اينترنت در را جوك اين
ا گÇر بماند, لنگ دنيا در است ممكن هم زبان چهار با آدم كه انگليسي زبان حق

نداند! انگليسي
خانة در مطالعاتي فرصت عنوان به پاريس در كه پيش سال سي دارم خاطر به
فرصت كه حال كه ميكرد توصيه دوستي داشتم, مسكن سيتهيونيورسيته در ايران
يك به مربوط ه قص اين او جواب در من بگير/ ياد را انگليسي زبان و برو داري,
تÇعدادي تها دÇم روسÇتايي آن كÇه كÇردم بÇيان را (شهدادي) خبيصي روستايي
ارزان بسيار و ميبافند قيچ درختان الياف پوستة از كه (ريسماني صيصي ريسمان
خرش خودشو بلبلو" " گردنه از زحمتي چه با و ميكرد خود خر بار است) قيمت
بÇار ايÇن و بÇود), نشده كنده شهداد تونل هنوز روزها آن (آخر ميكشاند باال را
و ميرفت و ميفروخت دكاندارها به نسيه بهطور و كرمان به ميآورد را ريسمان

ميشد/ تكرار كار همين باز و ميكرد, جمع را گذشته طلب ميآمد, كه ديگر بار
مÇيگذري, بلبلو گدار از كه تو زحمت اين با جان, <بابا بود: گفته او به يكي
سÇود كÇه بياور پرتقال و نارنگي مركبات بار يك الاقل صيص, ريسمان بهجاي
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بشود/> تو زحمت جبران و ببري بيشتري
ريسÇمانهاي هÇنوز مÇن بÇيامرزد/ را پدرت خدا بود: داده جواب روستايي
يÇعني چÇيزي, كردن (پول نكردهام" "پول فروختهام پيش ماه يك كه را صيصي
ريسÇمانهاي هنوز من آري آن)/ كردن نقد و اسكناس به تبديل و آن فروختن
بÇرو مÇيگويي تÇو حاال نكردهام/ پول آنند, طالب محل كاسبهاي كه را صيصي

كن! پول فراشها دست به را آن و فرمانفرما باغ دم ببر و بيار پرتقال
بينالمÇلل جنگ از قبل كه را فرانسهاي آن هنوز ما گفتم: دوست آن به من
حكÇومت اصول (هرچند نكردهايم" "پول خواندهايم, پاريس نه و پاريز در دوم
تÇو حÇاال بÇودم)/ كÇرده پÇول بÇه تبديل درواقع و ترجمه زبان همين با را ارسطو
كه دارم عقيده خودم Hواقع بگير? ياد را بايرون لرد و شكسپير زبان و بيا ميگويي
و لندن و تورنتو در كنگره و سمپوزيوم و سمينار پنجاه از بيش در شركت وجود با
و سوربون و كمبريج و ا كسفورد و كنستانتزا و الهور و مونيخ و كپنها گ و تورينو
كÇلمه چÇند هÇمين ايÇران, داخÇلي شهر دهها و ليدن همين و بوستون و اوترخت
بÇه را بÇارم جا هيچ و بوده راهم كارگشاي پيش, سال شصت بسته شكسته فرانسه
است/ زيادي هم سرش از كند" "پول بتواند را همين مخلص است/ نگذاشته زمين
ترسان Âفع ويكتورهوگوست, يادگار كه بسته شكسته زبان همين با بنابراين
را فضل اهل آستان خا ك ميگذارمو قدم كنند, دعوت كه كنگرهاي هر در لرزان و

ميبوسم: نعمت اهللا شاه خود قول به
خÇبرش عÇالم خÇلق ز پرسان پرسان اثÇرش بÇر روم همي ترسان, ترسان
درش خا ك و من لب بوسان بوسان وصÇلش بÇيابم ا گÇÇر آسÇÇان آسÇÇان
و هلند در اتم, قرن در صوفي و درويش همه اين ندانستم من دوم, دليل اما
كÇي و شÇدهانÇد پÇيدا كجا از اروپايي كشورهاي ساير و فرانسه و بلژيك و آلمان
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كÇه است اين هست كه چيزي هستند? منتسب فرقه كدام به و شدهاند دستگيري
با ه البت شود, داده آنها به مفت قهوه فنجان يك حق اينكه (بدون مستمع همه اين
دوردست شÇهرهاي از دليÇلي هيچ بدون آري ميشدند/) پذيرايي خودشان پول
سه دو نعمت اهللا شاه سمپوزيوم در تا بودند آمده و كرده رزرو هتل و داده  كرايه

كنند/ گوش سخنراني روز
تÇيراژ سÇال, يك در چگونه كه كرد قبول ميتوان كوچك مقياس همين از
درصورتي است/ گذشته در نسخه هزار شصت و دويست از ترجمهمثنويموالنا
رقÇم ايÇن بÇه نÇوبل, ادبي جايزة برندة كتاب تيراژ آمريكاييها, خود قول به  كه

م/ 1997 دسامبر 9 . ش 137ì آذر 18 مورخ اطالعات, روزنامة /1

بود/1 نرسيده
اداره اسÇناد و نÇعمت اهللا شاه مزار باب در من سخنراني چون سوم, دليل اما
كه آنها و ميشد اراÄه اسناد و ارقام با آن مطالب از بسياري بوده ولي شاه آستانه
درك و فهم قابل بالنتيجه ميدادندو توضيح خود دستي كنار به ميدانستند, فارسي
كÇله 329 ولي شاه آستانه كه كردم اين از صحبت من وقتي سبب, همين به و بود

كله كÇار بودند/ گذاشته برابرش سÆال عالمت و كرده ترجمه گاو گله به را اينترنت," كله كار" در /2
جÇدا آمÇريكايي گÇاوداران صف از را نعمت اهللا شاه زود خيلي است/ خشتي Áمعمو كه گنبد يعني

 كرديم!

توضيح و دارد, صحن چهار و است داشته اتاق سقف ضربي طاق 329 يعني  كار,2
"پÇناهگاه نÇعمت اهللا شÇاه مسكÇن بÇاغ تÇيموري, زمان آشفتگيهاي در كه دادم
شÇاه تÇيموري, د حمÇم پÇير بÇا جÇنگ در و بÇود, شده پناهنده" پسران و دختران
كرد نصيحت را د پيرمحم و رفت, بيرون كرمان <از ابرو, حافظ قول به نعمت اهللا,
د پيرمحم اميرزاده لشكر بها¾ نعل جهت به عراقي تومان صد مبلغ و افتاد, صلح و
كÇه: خوانÇدم را او معروف جملة آنگاه و نمود/> مراجعت او و فرستادند, بيرون
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تكميل قابليتش فراخور و دارم قبول را او من كنند, رد را او اوليا, همة كه <هركس
ايستادند/ برپاي نعمت اهللا شاه احترام به بعضي بل زدند, دست همه نهتنها  كنم>

بÇانوي يك كÇه گÇفتند بودم, معلم كرمان در كه امي اي در كه كردم اشاره من
مÇاما و قÇابله Hفاقات هم خودش و نميشد بچهدار كه ورقايي, خانم بهنام زردشتي,
كناره يك شد, فرزند صاحب ا گر كه كرد نذر ولي شاه آستانه در وقت يك بود,
يك جاي به و شد باردار روزگار, فاق ات كند/ فرش ولي شاه آستانه در برابر قالي,
تا دو بلكه كرد, وفا خود نذر به نهتنها نيز زن آن آورد/ دوقلو) =) فرزند دو فرزند
و شد/ زيباتر فرش دكور كه انداخت آستانه ورودي در طرف دو در قالي  كناره
دو يكي ولي شاه به كرمان مردم اعتماد عالقهو ميزان كه بود اين بيان اين از قصدم
كردهاند, كل صلح او با هم سني, و شيعه و يهودي و مسيحي و زردشتي و نيست تا
بÇه يÇا يار" "چار احترام به و ميپوشيد وصله" چار "خرقه نيز او خود كه همچنان

ميگفت: ياران به خطاب و كتاب, چهار نشانة
بÇÇيبدلي و كÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇمن عÇلي آل حبÇم هسÇتي كه اي
مÇعتزلي خÇÇصم و سÇÇني يÇÇار تÇمام بÇه صÇحابهام دوسÇÇتدار

ولي و است مذهب پا ك امت دوست دارد چهار هر او كه هر
ازلي بÇود مÇÇرا هÇÇدايت ايÇÇن دارم خÇÇدا از جÇÇامع مÇÇذهب
جÇلي و ي خف خواجهام, چا كر رسÇÇول آل ز و نÇÇعمتاللÇÇهم

هميشه كرمان سياسي فرهنگي فضاي و اجتماعي جو كه دادم توضيح سپس
نÇحلههاي رÅساي از بسياري و است داشته را سازواري و سازگاري اين اقتضاي
مزدك و بودا از نكته اين و گذراندهاند, كرمان در را خود ظرمهل¹الن روزگار مذهبي
ابواسÇحق شيخ و بلغاري حسن شيخ و هجويري و صباح حسن تا ميشود شروع
و صÇوفي تن دهها و سبزواري هادي مال حاج و طوسي نصير خواجه و  كازروني
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از غير اين و گذراندهاند شهر اين در را خود عمر از روزگاري نامدار, غيرصوفي
(صÇاحب كÇرماني يÇن ميدالدÇح قÇبيل از است, نÇحله صÇاحب كÇÇرمانيان خÇÇود
شÇيخ و العÇوام), (صÇاحبارشÇاد كÇرماني كريمخان د محم حاج و راح¹@العقل)

داشته/ مالقات او با نيز مولوي كه (صاحبمناقب) كرماني ين اوحدالد
شÇاه بÇه نÇياز هÇميشه كÇه دكÇن پÇادشاه بÇهمني احمدشاه به كردم اشاره من
بود, درگذشته نعمت اهللا شاه كه رسيد وقتي او نياز آخرين و ميفرستاد نعمت اهللا
دارد/ كتيبه دكني احمدشاه بهنام كه كردند شاه مقبره ساختمان صرف را پول آن و
درگذشته م 1ê3ë . ه 838 در يعني نعمت اهللا شاه از بعد سال چهار خود شاه احمد
گذاشته صندوق در ترك, دوازده سبز تاج خود حيات در نيز ولي شاه ه البت است/
وي به است, بهمني شاه احمد سلطان <امانت كه سپرد كرماني ين قطبالد مال به

برسان>/
كه , ولي شاه مرگ از بعد است نبوده كرمان در حا كم هيچ كه دادم توضيح من
از تÇن دو كÇه كÇردم اشÇاره و باشد, نرفته نعمت اهللا شاه قبر زيارت به حال هر به
و ل او عÇباس شÇاه زمÇان در افشÇÇار بكÇتاشخان ÇÇ كÇرمان حكام معروفترين
خÇا ك به , ولي شاه جوار در دو هر اين ÇÇ شاه ين رالد مظف زمان گروسي اميرنظام
بÇهنام كÇتيبه كÇه سÇاخته ولي شÇاه بÇراي بزرگ رواق يك بكتاشخان و رفتهاند/

دارد/ شاهعباس
ژان از ل او تن: چند از Hتصريح و Hتلويح خيري ياد نعمت اهللا, شاه مجلس در
رساÄل احوالو شرح در را كتابها بهترين از يكي كه فرانسوي بزرگ محقق اوبن
درواقÇع او است, كÇرده چÇاپ را بم عرفاي رساله همچنين و , ولي نعمت اهللا شاه
است نديده را كرمان هرگز هرچند گذرانده كرمان عارفانه جو در را خود اعتكاف
(مÇعمارپور) فÇرزام دكتر از دوم بودم/ ديده او در را كرمان عرفان رگههاي من و
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است/ نÇوشته نعمت اهللا شاه احوال در لي مفص و قانه محق بسيار كتاب كه  كرماني
بودجه با كه كرمان معارف رÅساي لين او از يكي احمدي يحيي شيخ مرحوم سوم
هÇم روز آن كÇه فرمانفرما ميرزا عبدالحسين و كرمان وقت حا كم نصرت سردار
هÇمت بÇه كÇرمان, در و نسÇتعليق خط به نعمت اهللا شاه ديوان بوده, شيراز حا كم

م)/ 1919 ه 1337) است رسيده چاپ به كرمان مطبعه رÄيس تهراني حسين
هÇمه آن كÇه مÇزاري اين بدانند ميخواستند مجلس در حاضران از بسياري
در سÇال هفتصد ششصد, طي و است جايي چگونه است, آن صاحب از صحبت

است/ داشته سامان آن مردم اجتماعي زندگي در نقشي چه بيابانها گوشه آن
هÇمراه قÇاجار دميرزا حمÇم كه كردم عرض خود ندان! زبان شنوندگان به من
و فرمانفرما ميرزا حسنعلي برادرش قمع و قلع براي وليعهد ميرزا عباس خود پدر
زيبايي از رفت/ نعمت اهللا شاه زيارت به و آمده كرمان به ميرزا هوال كو فرزندش
درآمد و است زياد <خرج كه: كرد گله متولي وقتي و برد, ت لذ ماهان هواي و فضا

نداريد/> كم شاه از چيزي <شما كه: گفت او  كم>
ت شد بيماريش آنجا در و رفت خراسان به راور و كرمان راه از ميرزا عباس
سÇيصد دويست قÇمع و قÇلع و بيامان كوششهاي با قاÄممقام درگذشت/ و يافت
را خود سزاي ه البت و نشاند, تخت به را كوچك ميرزاي د محم اين عي, مد شاهزاده

ديد! هم
ياد از را صوفيه پيشگوييهاي و وعدهها كه آقاسي ميرزا حاج دشاهو محم اما
مÇزار هÇم كÇردند, كÇاشيكاري را نÇاÄيني عبدالوهÇاب مير مقبره هم بودند, نبرده
يك هم و نهادند, آن بر آبي و سبز گنبد كرمان, در را رونقعليشاه و مشتاقعليشاه
آن درگÇاه پÇيشاني بر و ساختند نعمت اهللا شاه براي بلند مناره دو و بزرگ صحن

نوشتند: را مكتبي شعر
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مسÇند آفÇتاب و افسÇر مÇاه د حمÇÇم انÇÇبيا¾ شÇÇÇÇاهنشه
سراغ كرمان در نفوذي صاحب مقام هيچ و فرماندار هيچ و حا كم هيچ Áاصو
از ايÇن و باشد, نكرده ولي شاه آستانة در خدمتي يا كمك بهصورتي, كه نداريم
مÇيكنند, ا كتفا شمع يك كردن روشن به فقط كه معمولي مسافران و عادي افراد
زمÇان مغضوب شهردار وزير, عيسي ميرزا به فيالمثل ميرسد تا ميشود شروع
شÇال طاقه يك م), 1888 . ه 130ì) شد تبعيد كرمان به وقتي كه شاه ين ناصرالد
مگر داد, آن اتمام براي روز آن تومان صد كه كرد تمام ولي شاه قبر پوشش براي

بود: گفته نعمت اهللا شاه كه بود آن نه
كنيم دوا چشمي گوشه به را درد صد كÇنيم كÇيميا نÇظر بÇه را راه خÇا ك ما
نگران ظاهر بعضي كه آنطور تعريض, صورت به نه سخن, شيرين حافظ و
آرزو شÇاه جÇواب در اعجابانگيز احترامآميز واقعي صورت به بل ميپندارند,

كه: بود  كرده
كÇنند? ما به چشمي گوشه كه بود آيا كÇنند كÇيميا نظر به را خا ك كه آنان
كÇنند/// دوا غÇيبش خزانه از كه باشد عي دÇم طÇÇبيبان ز بÇÇه, نÇÇهفته دردم

دادم: ادامه بيزباني زبان با من
كÇه: بوده نبشته خرقاني ابوالحسن شيخ خانقاه در سر بر كه بوديم خوانده ما
بÇه كÇه كس آن چÇه مپرسيد, نامش از و دهيد نانش درآيد, سراي بدين <هركس
در ايÇنك ارزد///> نÇان به بوالحسن خانقاه به ه البت ارزد, جان به خداوندي درگاه
آن و آب انبار, آن و دارالضيافه آن و اتاقها آن شهادت به نيز ولي شاه آستانة
و ديگها آن ظرفهاو آن بند),و باره بند(= بهار اخيه چهارصد وآن  كاروانسرا
است: پذيرايي همين شاهد نعمت اهللا, شاه خود ابيات اين باالخره و كفچهها آن
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است ديگÇÇر صÇÇفايي را نÇÇعمت اهللا خÇÇÇÇانقاه
است ديگر بستانسرايي خوش و سرآبي خوش

بÇÇخور او بÇÇيرياي نÇÇان اخÇÇÇالص, سÇÇÇÇر از
است ديگÇر نÇوايÇي را او نÇعمت خÇوان زانكÇه
كرمان, جمعه امام مرحوم كه پرداختم سندي تشريح به من را خود كالم پايان
شÇيرازي جÇواد د يÇس آقÇا بود/ كرده امضا و مهر و تنظيم پيش, سال پنجاه و صد
ميكنند/ روشن شمع او قبر سر بر مردم هم هنوز كه جوادي خاندان جد امامجمعه,
بگويم ميخواستم كه اين دليل به دادم توضيح بيشتر را سند اين Hمخصوص من و
تاريخ طول تمام در امامجمعه Hخصوص شهر, روحانيون و صوفيه ميان مناسبات
با درضا محم ميرزا حاج آيت اهللا مرحوم سلوك ما مهم دليل و بوده حسنه  كرمان

است/ شهر سلوك اهل
آنها كه بود اين براي "تمنمن"ها خودم قول به و گفتنها, من و من اين همة
آقÇا نÇبوده/ درازي اين به سخن بيهوده كه بدانند ميخوانند, را يادداشت اين  كه
سÇال, چÇند سبزواري هادي مال حاج كه است كرمان جمعه امام همان دجواد, سي
ل او بÇيت سÇه را زمستان ماه سه سالي جمعه امام كه كرد درك را او درس Gمتنكر

ميكرد: شرح مثنويرا
مÇيكند شكÇايت جÇÇدايÇيها وز ميكند حكايت چون ني از بشنو

هÇمان ايÇن باز و ميبست/ را كتاب او ميتافت, مدرس بر كه عيد آفتاب و
بÇه و ميخواند ابياتمثنوي سخنرانيها و خطابهها در بيشتر كه است امام جمعه
بعدها كه دحسين سي آقا او فرزند روز, يك كه ي حد تا ميكرد, استناد حافظ اشعار
در هستيد, شهر جمعه امام شما محترم, آقاي بود: گفته پدر به شد, كرمان امامجمعه
خÇراب را حافظ قبر بعضيها و برميدارند انبر با بعضيهامثنويرا كه روزگاري
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حافظ اشعار به خود منبر در همه اين كه هست امامجمعه يك صالح آيا ميكنند,
خراب من و كجا كار صالح بود: گفته فرزند, جواب در جمعه امام و جويد? ل توس

 كجا?



شد باز دهاني بستي دهان اين

مباركرمضان) ماه لطايفعرفاني)

دكترمحمدرضاريخته گران

حيم الر حمن الر اهللا بسم

گفت بايد عرفاني آموزههاي با آنها ارتباط عباداتو طاعاتو نسبت دربارة
ا گر و شده تشريع عرفاني سلوك و سير براساس عبادات همة بلكه روزه نهتنها  كه
به را عابد شخص رساندن حيثيت عبادت آن نباشد عبادات در سلوك و سير اين
فايده آن انجام شايد كه است ظاهري عمل صرف و ندارد وجودش غيبي ساحات
است, غÇيب بÇه ايÇصال حÇيثيت عÇبادات در چرا كه آن اما باشد; نداشته چنداني
تكÇويني" لÇÔبس و لÖع خ" به آن از عارفان بزرگان كه برميگردد ديگري به مطلب
به تن از را خلقيت لباسهاي لحظه هر در موجودات كه بدينمعنا ميكنند/ تعبير
شÇيخ زبÇان بÇه مÇيشوند/ مÇتلبس ديگر لباسهاي به دم همان در و ميآورند در

/9ê ص طهوري, انتشارات ل, او چاپ د, موح صمد دكتر تصحيح /1

درگلشنراز:1 شبستري محمود
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زمÇÇانين اليÇÇبقي و گÇÇردد عÇÇÇدم العين طرف¹ هر در و است كل جهان
آسÇماني و زمÇين لحÇÇظه هÇÇر بÇÇه جÇÇهاني پÇÇيدا شÇÇود بÇÇاره دگÇÇÇر
است نشير و حشر او اندر دم هر به است پير اينكهنه جوان لحظه هر به
بÇزايÇد مÇيميرد كÇه سÇاعت آن در مÇينپايد سÇاعت دو چÇÇيزي او در

در است, مÇناسك و عÇبادات تشÇريع بنيان كه تكويني, لبس و خلع اين از
جÇايي در حقيقت اين از چنانكه آوردهاند, مختلف تعبيرهاي گونا گون, مراتب
و ميكند پيدا ارتباط خلع حقيقت با توبه كه بدينمعنا كردهاند/ تعبير انابه و به توبه
در كه بدينمعنا كردهاند, تعبير مله Öسب و استعاذه بهصورت يا لبس/ حقيقت با انابه
سÇاحت به بسماهللا گفتن با سپس و ميبريم پناه خدا به شيطان دست از نماز آغاز

دارد/ ارتباط لبس با بسماهللا و خلع با استعاذه ميشويم/ پناهنده الهي
مÇطلب ايÇن گÇنابادي, سÇلطانعليشاه مرحوم بيانالسعاد¸ شريف تفسير در
ايÇنباره در روشÇني بسÇيار بيان تفسير اين در است/ كرده پيدا واضحي صورت
صالت و تكويني زكات به مسأله اين از گنابادي سلطانعليشاه مرحوم است/ آمده
است تكويني زكات است, خلع مظهر ا گر عبادتي هر يعني ميكند; تعبير تكويني
زكات به روزه عبادات همة ميان از است/ تكويني صالت است لبس مظهر ا گر و
آن روزه يت اهم است/ نزديكتر تكويني صالت به حج نمازو نزديكترو تكويني
انÇجام آدمÇي كÇه نكÇويي هر كه آمده: معروفي قدسي حديث در كه است اندازه
اصÇل بÇرابÇر هÇفتصد از بيش جزا اين و ميشود داده جزا آن برابر دهها ميدهد,
آن بÇراي ي دÇح و است مÇن از روزه كÇه روزه مگر نميكند/ پيدا ارتقا¾ عبادت

اجÖزيبه/ انا و لي Ôنَّه ا ف يام الص الا عف ض ¹Äأ م سبع الي مثالها ا شرعب ¹ن سح لÔك /1

قÇراÄت چÇنين را روايت ايÇن انÇتهاي هم برخي ميدهم/1 جزا آن به من و نيست
آن جÇزاي خÇود مÇن و است من آن از روزه به> زي× Öج Ôا نا ا و لي Ôوم الص> كه:  كردهاند
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هستم/ من خود روزه جزاي اما دارد جزايي عبادتي هر كه بدينمعنا هستم/
قطع و جسماني شهوات و نفساني هواهاي قمع و قلع مظهر عبادات نوع اين
ميزدايند/ را خلقيت گونا گون مراتب آفتهاي درواقع و هستند دنيوي تعلقات
ميكند, پشت عالم اين به شخص آنها ط توس به كه هستند عباداتي سادهتر بهزبان
ميآورد/ روي حقيقت به هستند تكويني صالت مظهر كه عباداتي در كه درحالي
ا گÇر را معنا اين است/ آوردن روي و آهنگ و قصد معناي به Âاص حج چنانچه

است: چنين اين بشنويم, موالنا زبان از بخواهيم

/13ê بيت پنجم, دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

لبÇن1 نÇوشد كÇي طÇفل نگÇريد تÇÇا چÇمن خÇندد كÇي ابÇر نگÇÇريد تÇÇا
ميافزايد: دنباله در و

برد تو آب نان كه را نان خورآن خرد كم طفل چون بايدت چشمگريان
خزان و است برگريز در جان شاخ آن شباز و روز بابرگاست تنچو
فÇزود را آن كÇÇاستن, بÇÇبايد ايÇÇن زود است جÇان بÇيبرگي تÇن برگ
چÇمن دل در عÇوض در بÇرويد تÇا تÇن برگ زين ده قرض اهللا وا Ôض رÖق أ

/1ê3 Ç 1ê7 ابيات پنجم, دفتر همان, /2

أت2 ر Õن ÖيÇÇ ع ال× هÇÇ Öج و نÇÇمايد تÇÇÇÇا تÇنت لقÇمه اين از كن كم ده قرض
ميگويد: ديگر جايي در يا

/1730 بيت پنجم, دفتر همان, /3

شÇتاب3 كÇن آسÇماني خوان سوي شÇراب از و طÇÇعام از فÇÇروبند لب
مÇÇنتظر را خÇÇدا قÇÇوت دم بÇÇÇه دم مÇÇصر و شكÇÇيبا روزه در بÇÇÇÇاش

/17ê9 Ç 17ë0 ابيات پنجم, دفتر همان, /ê

انÇÇتظار4 در مÇÇيدهد را هÇÇÇديهها بÇردبار كÇار خÇوب خÇÇداي  كÇÇان
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/17ëê بيت پنجم, دفتر همان, /1

مÇÇردوار1 بÇÇاال خÇÇوان بÇÇÇراي از االنÇÇÇÇتظار االنÇÇÇÇتظار پÇÇÇÇدر اي

/1771 بيت پنجم, دفتر همان, /2

بمير2 مردانه است مانده دم دو يك مÇÇÇÇنير  دگانيÇÇÇÇزن نكÇÇÇÇردي ور
زكات اصل از باز باهللا بقا¾ اهللاو في فنا¾ عرفاني مهم اصل دو اينكه ديگر نكتة
تكÇويني زكÇات بهواسÇطة موجودات ميكند/ پيروي تكويني صالت و تكويني
بÇه رحÇماني انÇفاس امÇداد به و ميكنند خارج تن از را خلقيت مراتب لباسهاي
است فنا مقام در تكويني زكات تحقق عاليترين ميشوند/ ملبس جديد لباسهاي
بÇنابرايÇن است/ بقا¾ مقام در تكويني صالت تحقق مرتبة عاليترين همچنين و
و زكÇات اين ميكند/ هموار را بقا¾ راه آن تبع به و فنا راه روزه كه گفت ميتوان
اين در چيزي هر و است عالم سراپردة شدن برپا پايههاي درواقع تكويني صالت
حÇق, مانيÇرح نفس امداد به و ميشود نيست تكويني خلع اصل براساس جهان
درگلشنراز شبستري محمود شيخ اززبان را معنا اين بخواهيم ا گر ميگردد/ هست

شد: ل متوس ابيات اين به ميتوان كنيم, مطرح
گÇردد نÇيست زامكÇان دم اندر گردد كل نيست كان كل ز جزوي هر به

/9ê ص /3

زمÇÇانين3 اليÇÇبقي و گÇÇردد عÇÇدم العين طرف¹ هر در و است كل جهان
حجابهاي زدودن با كه است چنين عبادات غيب به ايصال حيثيت بنابراين
بÇا يÇا و ميكنند فراهم را حق ظهور شرايط روح كردن صيقلي و خلقي و ظاهري
كÇه فرمودهانÇد اينباره در عارفان را/ حق اقبال شرايط تكويني صالت مظهريت
نميشود/ واقع مÆثر چندان نباشد, تكويني زكات به مسبوق تكويني صالت ا گر
هيچ كه پيداست بگيرد, نوراني منبعي جلوي را گرفتهاي زنگار آينه كه كسي مثل
اما برگردد خودش اشتباه از و كند توبه كه كسي مانند يا داشت/ نخواهد انعكاسي
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نگردد/ متمايل خير جانب به و نكند حق به رويآوري يا انابه بازگشت, از پس
و زكÇات كÇه مÇيآيد پÇديد هنگامي كامل فايده درواقع ندارد/ فايدهاي توبه اين

شوند/ همراه صالت
نيز را عرفاني منازل و مراحل روزه در كه است گفتني مبحث, اين از  گذشته
روزهاي ت مد نيز افطارو وقت تا امسا ك زمان از روزه چيزدر همه يعني شاهديم
از نشان قدر, شبهاي و اسحار بيداري مانند است آن در كه لطايفي و مبارك ماه
ميتوان مثال باب از دارد/ حق جانب به سلوك و سير و عرفاني خاص مراحل اين
در كه مراتبي يعني است; ترتب گونهاي رمضان ماه روزهاي دعاهاي در كه  گفت
كÇه است قÇرار نيست/ مبارك ماه ل او روزهاي مراتب عين هست آخر روزهاي
فردا دعاي وي حال زبان كه بهطوري يابد, ارتقا¾ و برود پيش بهروز روز شخص
باطني حقيقت قدر شب به رسيدن با شخص كه ميرسد آنجايي به سير اين باشد/
قدر شبهاي در كه چيزي آن درواقع ليل¹ القدر>/ في Ôنزلناه ا نا ا> كه ميكند درك را آن
به آن از كه مقامي يعني بود; د(ص) محم مقامات اعال¾ حقيقتقرآنو آمد فرود
در كامل انسان حقيقت با مقام اين ميكنند/ تعبير محمديه حقيقت و مشيت مقام
طÇرف از مÇيآيد/ فÇرود زمين بر كه است حقيقت اين دارد/ مطابقت دوران هر
به تعبير نزول مراتب از اسالمي عرفان در است/ شب در آمدن فرود اين ديگر,

ميشود/ (روز) يوم به تعبير صعود مراتب از و (شب) ليل
عاليه مراتب در صعود اعتبار به (روزها) ايام كه كنيم ه توج بايد مسير اين در
مÇراتب نÇزول اعÇتبار به (شبها) ليالي و است دنيوي سياهيهاي از درآمدن و
شÇريفه آيÇة در چÇرا كÇه مÇيگردد مÇعلوم حÇال است/ پÇايينتر مÇراتب در عاليه
(شب) ليله به وقتي ديگر طرف از كرديم/ نازل قدر "شب" در را آن ما ميفرمايد:
به و رسيد ما مرتبة به نزول از پس عاليه حقيقت آن كه نكته اين به و ميكنيم ه توج
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عالم اين شبزدگان انسانها ما همة كه درمييابيم درآمد, ما گوش و چشم محاذات
ماندهايم/ عالم اين شب در و هستيم

در مÇا يعني است; بيتوته> يبيت, <بات, عربي زبان تعبير به شب در ماندن اين
يÇبيت بÇات, از بÇيتوته است/ شب در مÇاندن بيتوته كردهايم/ بيتوته عالم اين شب
عÇاليه حÇقيقت آن بÇنابرايÇن, ميآيد/ (خانه) بيت واژه ريشه همين از و ميآيد
مÇتجلي (خانه) بيت در ميكند, نزول خودش واالي مراتب از قدر شب در چون
درك بÇنابرايÇن خÇداست/ خÇانه مÆÇمن قÇلب مÇيفرمايند: كه است اين ميشود/
بÇيت آن مÇظهر كÇعبه خÇانة و است مÇعنوي بيت آن به رسيدن مستلزم ليل¹القدر

است/ معنوي
نÇازل پيامبر(ص) مبارك سينة بر قدر شب در كهقرآن كنيم ه توج بايد حال
كاملي انسان است/ كامل انسان نماد و معنوي خانة اين مقيم هم پيامبر(ص) شده,
بÇا شÇدن يكÇي در روزهدار انسÇان بÇقاي يعني ميكند; اقتدا¾ وي به روزهدار  كه

است/ كامل انسان اين خصايل
مÇنفي ارزش امروزيها, زبان به نبايد لقرآنرا تنز و انزال اين حقيقت اما
همة در ه انساني حقيقت است/ ه انساني حقيقت بهحسب ل تنز و نزول كرد/ قلمداد
هÇفتگانه زمينهاي هم و هفتگانه آسمانهاي بر مشتمل هم دارد, سريان عوالم

االرض نÇ م و مواتÇ س بعÇ س قلÇ خ ذي الَّ Ôاهللا ميفرمايد: شريفةقرآن آية چنانكه است;

/12 آية طالق, سورة /1

آفÇريد/ را آن مÇانند نÇيز زمÇينها از و هفتگانه آسمانهاي خداوند يعني 1/ هنَّ ل Öث م

بÇه يÇا هفتگانه آسمانهاي از آن سريان يعني ÇÇ غيبي حقيقت آن ل تنز درواقع
هفتگانه زمينهاي به ÇÇ است جان واليت در كه آسمانهايي آن از عرفاني تعبير
هفتگانه زمينهاي مرتبة به هفتگانه آسمانهاي از عاليه حقيقت آن ا گر است/
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واقع آنها گوش و چشم مرتبة در و نميبردند سود آن از عادي افراد نميشد, نازل
نÇميرسيد/ مÇا بÇه آن بÇركات نÇميكرد, پÇيدا ل تنز ا گر ديگر, بيان به و نميشد

است/ شمارشناشدني كه شبها و روزها اين در است بركاتي بنابراين,
ل تنز در ه, انساني حقيقت استو مشيت مقام كه متعالي حقيقت آن كه آنجا از
پÇيدا انÇدازه و قÇدر يعني ميشود ر مقد مقدار به ميكند, گذر مثال عالم از انزال و

نيست: ر متصو مقدار و قدر صرف روحاني عالم در ميكند/

/ì81 بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

نÇيست1 فÇراد ا و تجزيه معاني در نÇيست اعداد و قسمت معاني در
ارتÇباط تÇقدير با ميرسد مثل مرتبة به و مييابد ل تنز كه معنا آسمان از اما

مييابد/
عبادات همة ميكنيم/ ي تأس كامل انسان به عبادات همة در ما اين از  گذشته
آنها اوصياي و معصومين ة مÄا و پيامبر(ص) شخص همان كه كامل انسان براساس
آنÇها اوامÇر متابعت و بزرگواران اين به اقتدا و ي تأس در ما منتها استوارند/ باشد,
قول به ولي نميرسيم آنها مقام به عبادات در ما شويم/ نزديك آنها به تا ميكوشيم

شاعر:
برخيزد تويي تو كز بكني كÇني كاري جهد ا گر ليك نشوي او تو

ا گÇر كÇه ميكنيم مطرح را سÆال اين كامل انسان موضوع همين دربارة حال
رسÇول آواي هÇمان كه عليه اهللا صلوات خداوند بزرگوار رسول اوامر به انسانها
سعادت ميتواند حد چه تا گوشسپاري اين بسپارند, گوش است خودشان دروني
باطني, حقيقت به ه توج اين از حاصل بصيرت كه نيست شكي بزند? رقم را آنها

است? كافي همين آيا ولي دارد, افراد اخروي و دنيوي سعادت در مهمي نقش
آدمي وجود در حقيقت دو جان و تن ميان پيوند از كه است آمده ف تصو در
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ا گÇرچÇه ÇÇ دارد را جسÇم اوصاف نفس, دل/ ديگري و نفس يكي ميآيد: پديد
است جلوه گر روح اوصاف دل در اما ÇÇ هست نفس در هم روح اوصاف از برخي
اوصÇاف با غلبه نفس در اما ÇÇ هست هم دل در جسم اوصاف از برخي ا گرچه ÇÇ
پÇديد آنگاه سو¾خلق درواقع است/ روحاني اوصاف با غلبه قلب در و جسماني
يÇعني مÇييابد; غلبه آدمي وجود در خا ك يا جسم به مربوط اوصاف كه ميآيد
مÇبناي ايÇن مÇيپوشاند/ را روح گÇرماي و روشÇÇني خÇÇا ك تÇÇيرگي و سÇÇردي
روح اوصاف دارد, خلق حسن كه كسي همينطور است/ سو¾خلق هستيشناختي
و است تكÇويني زكÇات مظهر روزه اينكه به ه باتوج حال است/ جلوه گر وي در
شÇدن پÇا ك و تÇزكيه مÇوجب روزه كه بگوييم بايد دارد, ارتباط تزكية با زكات
سÇير يك روزه ايÇنرو از است/ آن از نÇÇاشي كÇÇدورات و جسÇÇماني اوصÇÇاف
به نفس مرتبة از ما دادن گذر آن و ميسازد متحقق ما وجود در را هستيشناختي
حسÇن ظÇهور در تÇمام است تي دخليÇم را روزه بنابراين است/ دل و جان ساحت
مÇصباح كÇتاب از حÇال بÇاشيم/ ملتزم روزه لوازم بر كه بكوشيم بايد منتهي خلق/
<شÇرط مÇيفرمايد: مÇيآوريم/ را روزه شرايط از برخي الكفايه مفتاح و الهدايه
آميخته هوي و ريا بهشاÄبه و بود اخالص قاعدة بر بنايش كه است آن صوم معظم
و مÇضبوط حÇال حÇراست و عÇلم قÇيد بÇه را جÇوارح و اعضا¾ آنكه دگر نباشد///
مÇحافظت جÇماع و شÇراب و طÇعام از را فÇرج و بطن همچنانكه و دارد محروس
از را گÇوش و كÇند رعÇايت فÇضول و مكÇاره و مات محر به نظر از را چشم نمايد,
و نميمه و غيبت و كذب از را زبان و لغط و لغو و غيبت و مه محر اصوات استماع
نگÇاه نامشروع سعي و فاسده فات تصر از را پاي و دست و فضول و لغو و فحش

يÇن اللالدÇج اسÇتاد بÇهتصحيح كÇاشاني, عÇلي بÇن محمود ين الد عز ,¹الكفاي Ôفتاح م و الهداي¹ Ôصباح م /1

دارد/>1
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/337 ص همايي,

خÇود در را صÇفات ايÇن همة انتولوژيك يا تكويني سير با روزهدار انسان
يÇابد/ ق حقÇت شÇخص وجÇود در جوهري استحاله يك بايد كه بدينمعنا مييابد/
يك بÇايد مÇيكند, ل مبد زر به را آن و ميكند اثر مس در ا كسيري كه همانطور
يÇعني شÇود; مÇتحقق روزهدار شخص وجود در واقعي و اصيل كيميا گري چنين
عÇجيبي سÇخن ميخواهÇم حتي اينجا در بهدرآيد/ سياهي از آدمي ذات و جنس
و ميشود دگرگون روزهدار شخص وجود تمام كه بپذيريم ا گر اينكه آن و بگويم
يÇابد; ق تحق هم فرد چهرة در اثرش بايد ميشود, واقع او در حقيقي  كيميا گري
شود, نزديك مالحت و كمال حسن, به آدمي تا ميشود سبب حقيقي روزه يعني
مهرباني نرميو مدارا, رفق, ميگرددو دوستداشتني ظاهرش حتي كه به گونهاي

ميشود/ جلوه گر وجودش در
بسيار نكتة مفتاحالكفايه و الهدايه كتابمصباح همان از ديگري جاي در

است: آمده افطار دربارة جالبي و مهم
تناول بسيار و خورد حالل طعام از كه است آن شرط افطار در و ///>
بÇهدفعات افÇطار ايام در آنچه افطار وقت به صوم در كه هرگاه چه نكند,
اوست منع نفسو قهر كه صوم فايده كند, تناول يكدفعه به كردي تناول

/338 ص همانجا, /1

شود/>1 زيادت ثقل و كدورت بلكه گردد فايت حظوظ در اتساع از

روزه طÇول در كÇه را آنÇچه هر كه باشد طوري روزهدار افطار نبايد بنابراين
خود نفس بر مÆمن كه قهري بايد يعني كند, جبران افطار هنگام در كرده, امسا ك

يابد/ ادامه نيز افطار رخصت و مغرب از پس كرده مراعات
عيد است/ فطر عيد رسيد, پايان به رمضان ماه كه روزهداري دوره از پس اما
به بازگشت نه اصل; به بازگشت است, بازگشت بهمعناي "عود" ريشه از لغت در
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ريشÇه از كه ديگري واژة چنانچه داشت/ وجود Âقب كه دنيوي و معمولي زندگي
درواقع, خود/ پروردگار بهسوي بازگشت يعني معاد است/ معاد واژة ميآيد, عود
است, عيد ميرسد, پايان به كه رمضان ريشهاند/ يك از جملگي عود و معاد عيد,
مÇا هÇمة بÇراي مÇبدأ به بازگشت ا گرچه ميرسد/ تحقق به مبدأ به بازگشت يعني
عصري هر در كه سي مقد ذوات و خدا مردان براي اينكه يمن به اما نشده, ق متحق
فطر عيد عيد, اين و ميگيريم عيد آنها از متابعت به هم ما پيوسته, تحقق به هستند
عيد اين درواقع است/ ايمان فطرت فطرت, و دارد فطرت با مناسبت فطر است/
تكÇويني لÇÔبس مÇظهر همان فطر عيد ميشود/ برگزار ايمان فطرت سالمت براي
حسنه اخالق به ماه اين معنوي بركات از بهره گيري با آدمي كه بدينمعنا است/

است/ شده نزديكتر خويش موالي و پروردگار به و يافته تخلق
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دكترسيدمصطفيآزمايش

مه مقد

حاوي است كتابي گزارش ميگذرد گرامي خوانندگان نظر از Âذي كه مطالبي
مغرب در مسيحيت تاريخ دورانهاي عظيمترين از يكي دربارة نگارنده پژوهش

مÇنابع تÇمام كÇتاب اصÇل در ولي نشÇده ذ كÇر آن مÇنابع دارد گÇزارش جنبة مطلب اين كه آنجا از /1
است/ شده مشخص

از خويش منويات كردن محقق از نا كام و سرشكسته ون صليبي كه زماني زمين/1
فشارهاي ت شد بر كليسا و ميكردند عقبنشيني اسالمي سرزمينهاي  كرانههاي
شكل اروپا قلب در اجتماعي و ديني عظيم جنبش ميافزود, خسته مردم بر خود
برخاسته جنبش اين بزرگان افكار از بسياري يافت/ وسيعي بسيار دامنه كه  گرفت

بود/ مسلمانان از گروهي عقايد از
ÇÇ دين از شايع و رسمي تفسير انكار يعني ÇÇ كلمه عام معناي به زندقه و رفض
در كه شرق در نهتنها صليبي, جنگهاي امتداد در يعني ميالدي, دوازدهم قرن در
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كÇليسا اصÇطالح بÇه غÇرب, در بÇود/ يافته عجيبي امتداد و گسترش زمين مغرب
دينساالران مراتب سلسله و كليسا قدرت مشروعيت و حرمت و اعتبار زنديقان
در را او سركوبگر و فاسد زيردستان و پاپ اقتدار و برده سÆال زير به يكسره را

ميدادند/ قرار اعتراض مورد صليبي جنگهاي و عقايد تفتيش سياه دوران
در و شÇد متولد زمين مغرب در ميالدي يازدهم قرن در ابتدا قدريه مشرب
و يافت دوره آن فÃودالي جامعه طبقات اصناف ميان در عجيبي رشد تي مد  كوتاه

گشت/ افزونتر بهروز روز آن وسعت و دامنه ميالدي سيزدهم قرن تا
پس بلكه نبودند, جامعه محروم تودههاي ميان در فقط قدريه مشرب پيروان
روابÇط قربانيان و ستمديدگان و محرومان عامة بين در آيين اين فرا گير رشد از
براي نيز ه مرف طبقات وابستگان و اشراف و نجبا زمين, مغرب فÃودالي فروبسته
كوشش آن تقويت در و يافته گرايش آن به كليسا اقتدارگرايانه موقعيت تضعيف

 كردند/
به نسبت اجتماعي اعتراضآميز فرا گير جنبش قدريه مشرب ترتيب اين به
كسوت در كه بوده كليسا تام و مطلق سلطة بهويژه مغربزمين مختلف تضادهاي
مشÇرب نÇهاد/ وجود عرصه به پا ايتاليا و فرانسه در اين از پيش قرنها اعتقادي
روابÇط و فÃÇوداليسÇم و بÇود قاÄل مساوي اجتماعي حقوق مرد و زن براي قدريه

مينمود/ محكوم را آن از منتجه اجتماعي
مضاعفي نقش كليسا كه بود آنرو از كاتوليك كليساي با قدريه مشرب ستيزه
و نÇجبا دست در دست يكرو از يÇعني داشت مÇردم تÇÇودههاي بÇÇر فشÇÇار در
دايÇر بÇا خÇود ديگÇر جانب از و ميداد قرار استثمار مورد را مردم حكومتگران
و اجÇتماعي جÇنبش هÇرگونه و زده عقايد تفتيش به دست مستقل قدرتي  كردن
كÇوهههاي روي بÇر را حÇركتي نوع هر و ميكرد خاموش نطفه در را طلب Öل تحو
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ميساخت/ حريق طعمة و ميكشيد آتش به نفطاندود هيزم
قرار تضاد و تقابل در كليسا با بهخود خود اجتماعي اعتراضات ترتيب اين به
بÇتوانÇد تÇا باشد برخوردار نيرومندي اعتقادي صبغه از كه بود ناچار و ميگرفت
قرار نقد و سÆال مورد را تفويض و جبر و سرنوشت و خدا از كليسا رسمي قراÄت
شده برنامهريزي يافتهو سازمان فكري حركت يك پيدايش موجب امر اين دهد/
و زمÇين مشÇرق اعتراضÇي جنبشهاي از خود تماميت در كه شد نيرومند بسيار

بود/ پذيرفته تأثير Hعميق مسلمان ه باطني افكار از بهويژه
ميگردد/ باز صغير آسياي به ميالدي 11ì7 سال به حركت اين بروز نخستين
داعيان و داشت قرار مسلمان ون باطني افكار وسيع انتشار محل بيگمان كه جايي
تاريخي داليل ا گرچه داشتند/ فراوان دي ترد آن در اسماعيلي رافضيو  گونا گون
آتش بÇه و قÇدريه عÇام قÇتل جريان در مسلمان, ون باطني و مغرب قدريه ارتباط
اين صحت بر بسياري متقن براهين اما رفت, ميان از مايملكشان و آنان  كشيدن

گرفت: خواهد قرار اشاره مورد Âذي كه ميكند گواهي عا مد
(اسÇالمبول "قسÇطنطنيه" مÇفتي و بÇزرگ كشيش "نيستاس" 11ì7 سال در
قراÄت و نمود برپا دلورا گه" فليكس "سن در را قدريه گردهمايي نخستين بعدي)
وي برد/ سÆال زير به را مسيح(ع) تصليب افسانه دربارة كاتوليك مذهب رسمي
قÇراÄت بÇا HيقÇدق كÇه داد اراÄه را عيسي عروج و حيات داستان از ديگري قراÄت
اين ديد خواهيم كه شرحي به و داشت/ انطباق اسالمي باطني تفسيرهاي و قرآني

/1ë7 آية نسا¾, سورة /1

بÇا است بوه1] ل ص ما و لوه ت ق ما [و عيسي(ع) تصليب منكر Áاصو كه مسيح از قراÄت
هÇمين و گرفت قرار مغربزمين قدريه مورداستفاده باطنيان تأويل روش همان
آنها عموم قتلعام باالخره و آنان رفض و زندقه فتواي صدور سبب Hنهايت نيز امر
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گشت/ كاتوليكها رسمي كليساي ط توس
ابÇراز قسÇطنطنيه اعÇظم كليساي كشيش جانب از بديع نظريه اين كه آنجا از
قبول مورد بهزودي و يافت فراوان انعكاس روز آن مسيحيت جهان در  گشت,
تشبيه "ماني" رفرم به را ستاس" "ني حركت ميتوان درحقيقت شد/ واقع بسياري
زد, زرتشت آيين در ل تحو و تغيير به دست زرتشتي مÆبد يك بهعنوان كه نمود

آورد/ بهوجود را مانويت وسيع آييني جنبش و
سÇال در كÇه مسÇيحيت ديني اجالس پنجمين در بعد سده يك حدود در اما
شعب از يكي بهمثابه زمان آن تا كه ÇÇ قدريه مشرب شد, برپا "التران" در 121ë
شدهو شناخته ممنوع مردودو زندقه و رفض عنوان به ÇÇ بود يافته اعتبار مسيحيت
كاتوليسيسم پاپو كليساي ديد خواهيم كه شرحي به زمان اين از خورد/ الحاد مهر
به و كشتن و فكري مشرب اين سركوب به تمامتر هرچه بيرحمي و خشونت با
پÇنج هÇنوز 12ë0 سÇال تÇا مÇعذلك آورد/ روي آيين اين پيروان سپردن آتش
در رازس و آژن, كÇاركاسان, آلبÇي, تÇولوز, شهرهاي در مشرب قدري  كشيش
شش و فÇلورانس) در جÇمله (از ايÇتاليا در مشÇرب قدري كشيش شش و فرانسه

بودند/ سرگرم مرام اين تبليغ به زمين مشرق در مشرب قدري  كشيش

قدريه مشرب تاريخي ريشههاي

جنبشهاي تاريخ, از دوره آن در ميكند گواهي تاريخي قن مت آثار چنانكه
يك هر بودوبزرگان برپاشده مبحثشرور حول مشرق زمين در دي كالميمتعد 
تأويل و توجيه را هستي در شر وجود مسأله طريقي به تا ميكوشيد مشارب اين از
پديد تسنن جهان در فكري مكتب دو راستا اين در دهد/ آن بر توضيحي و نمايد
دو ايÇن پÇيروان ميان داشت/ شهرت "معتزله" و "اشاعره" مشرب به كه بود آمده
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مشÇرب مÇيان اين در بود/ داده رخ فراواني خشونتبار برخوردهاي كالمي نحله
اخÇتيار و جبر ميان بينابين راه صادق(ص) جعفر امام از روايتي براساس شيعيان

/( نÖي ر Öم اال نÖيب Õر Öم ا Öلب تفويض ال و رÖب ج (ال ميرفت بهشمار
موجودات و كاÄنات و كيهان سرنوشت و بودند تقدير و جبر به قاÄل اشاعره
Çه روي و بÇودند عÇقل قدرت به قاÄل برعكس معتزله و ميدانستند خورده رقم را
را قدر و قضا و جبر داشتند بينابين مشرب كه شيعيان ميكردند/ رد و نقد را اشاعره

ميكردند/ توضيح و تلطيف "بدأ" ه قضي با
شÇرور ه قضي بود/ ديگري كالمي ه قضي شرور مسأله به پرداختن حال اين با
نÇميتوان چÇنانكه هست, ا گر نه? يا است موجود شر عالم, در آيا كه است اين
و است هستي خالق خداوند زيرا كجاست? آن منشا¾ نمود, انكار را آن واقعيت

شر وجود نميشود/ صادر خير جز مطلق خير از و است مطلق خير خداوند ذات
صورت اين در كه شده آفريده خداوند ط توس شر آنكه يا است/ امكان دو مستلزم
ظÇلمت نÇور از چگÇونه و ميكند, خلق را شر مطلق خير چگونه داد توضيح بايد
آن خالق و است موجود عالم در شر ا گر اينصورت غير در شود/ صادر ميتواند
درحÇقيقت و بÇاشد خÇدا جÇز ديگري خالق مخلوق , شر بايد پس نيست خداوند

باشد/ بايد منشا¾ دو داراي هستي
چنانكه و بودند مشرب ثنوي كه داشت مانويان افكار در ريشه اخير نظريه
زرتشت جهانبيني در انقالبي بهعنوان را خود فكري نحله اسالم از پيش شد ياد
بود اهريمن و اهورا مبدأ دو داراي جهان مانويان نظر از بودند/ داده توسعه و بسط
آفرينش منشأ دومي و ميرفت بهشمار نيكي خيرو و نور آفرينش منشأ يكي  كه
و بيماري و ظلماني و خرابي عدميو امر هرگونه دليل اين به / شر و زشتي و ظلمت
و مÇيرفت بÇهشمار اهÇريمن آثÇار و اعÇمال از آوارگÇي و قÇحطي و مير و مرگ
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بود/ اهورا خلقت از ناشي رويندگي و پويندگي و زايندگي
سÇرزمين از ÇÇ سÇاساني دوران جÇهان از عظيمي بخشهاي در مانويان آرا¾
در مسيحي و مانوي معابد نقاط از بخشي در بود/ يافته انتشار ÇÇ اروپا قلب تا چين
بÇودن مانوي يا بودن مسيحي ميان تشخيص اوقات برخي و داشت قرار هم  كنار
در مسيحيت آيين شاخههاي از برخي در مانويت نفوذ مينمود/ دشوار معابد اين
تÇاريخي مسÇلمات از يكÇي امÇروزي سوريه و شام حدود تا حتي و مغرب زمين

است/
و خير مبحث كشيدن پيش با كالمي مكاتب از برخي نيز اسالم ظهور از پس
باز اسالمي كالم به را ثنوي افكار نفوذ زمينههاي الهي عدل ه قضي در دقت و شر

خود نفع به را االم¹ هذه Ôمجوس ريه د الق پيامبر به منسوب فرمايش گروه دو هر كه است ر تذك به الزم /1
منسوب شرح اين به حديثي ا كرم پيامبر به Hنهايت ولي ميخواند ري دق را ديگري و ميكرد تفسير
طÇرف اخÇتيار, و جÇبر پيروان از يك هر مسلمان متكلمان ميان در االم¹/ هذه Ôمجوس ريه د الق كه است
مقابل در اسالمي ليه او قرون در قدريه نام به گروهي ولي ميدانست/ حديث اين مصداق را مقابل

شدند/ مشهور مرجÃه

باشد, خورده رقم ازپيش سرنوشت ا گر ميگفتند متكلمان كه توضيحآن  كردند/1
دهد/ انجام را خورده رقم او براي آنچه جز نميتواند انسان

شÇود جÇهل خÇدا علم نخورم مي ميدانست گر ازل ز حق من خوردن مي
و پاداش ا گر و باشد, ر متصو آدمي اعمال براي نبايد مجازاتي ترتيب اين به

دارد/ منافات الهي عدل با امر اين باشد كار در عقابي
بگو چيست? تو و من ميان فرق پس دهÇي مكÇافات بÇد تÇو و كÇنم بد من
بÇنده بÇاشد/ آفÇريده مÇجبور نه و مختار بايد را بنده است عادل خداوند ا گر
عÇدل پÇاي بÇهخود خود اختيار و جبر بحث پس نيست/ مجازات مستحق مجبور

ميكشيد/ مباحثه به نيز را الهي
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ابليس اهريمني موقعيت

قراÄت از ي خاص نوع طرح به تاريخ ماقبل ميتولوژي به ك تمس با متكلمان
نÇتيجه ايÇن به نبايد شرور انكار غيرقابل وجود آن برمبناي كه پرداختند  كالمي
هسÇتي سراسر درحقيقت زيرا است/ وجودي مبدأ دو داراي هستي كه شود منتج
آفÇريده هرچه و نميآفريند, خوبي جز آفريننده اين و دارد, آفريننده يك تنها
تقابل از عبارت خير و شر اما آفريده/ خوبي نهايت در نيز را خوبي و است خوبي
بÇه نÇدارد/ ارتباطي خلقت جوهر به و ميباشد ي ماد جهان در يكديگر با اضداد
چÇيزي تÇضاد عÇالم در يÇعني است/ نسÇبي امري خير برابر در شر ديگر عبارت
خير هستي كليت اما باشد/ خير ديگر اعتبار يك به و شر اعتبار يك به ميتواند

است/ مطلق
از يكÇي سÇو¾اسÇتفاده مÇورد شÇرور نسÇبي جÇنبههاي ديÇدگاه اين برمبناي
بÇرابÇر در منظم جريان يك بهصورت و گرفته قرار خداوند عصيانگر فرشتگان
در شÇرارتپÇيشه جÇريان مÇيكند/ عÇمل شده بنا مطلق خير بر كه خلقت ناموس
خÇالق با تقابل در سعي كه ميرود پيش آنجا تا شر جانب به خود عميق  گرايش
دارد/ نام لوسيفر يا ابليس يا اهريمن همان ياغي طاغي فرشته اين مينمايد/ هستي
با تقابل و نافرماني راه در كه است اهورا مخلوقات از يكي اهريمن, ترتيب اين به
بÇحث كه بود آن مانويان ديدگاه به نسبت انديشه اين مزيت است/ گرفته قرار او

ميداد/ ل تنز آثار و افعال عالم به ذات عالم از را شر
از مشرق زمين بخشهاي و رسيد پايان به صليبي جنگهاي كه دوراني در
مÇغرب زمÇين ون اطنيÇب و ( گنوستيكها) ه غنوصي شد, خارج ون صليبي ف تصر
و حÇقير بسÇيار مسÇلمانان كÇالمي مباحث با تقابل در را مسيحيت كالمي مباحث
تÇوضيح قÇدرت مسÇيحيت كالم كلي بهطور كردند مشاهده كه چرا يافتند/ ناپخته
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يك با ميخواهد را غوامض اين همه و ندارد را اختيار و جبر مبحث و الهي عدل
به را او تا آمد زمين روي به مسيح درصورت خدا كه دهد توضيح ساده حكايت
مردود آن بهواسطة كه بشريت فطري گناه رنج اين با و ببرد رنج او بكشندو صليب

گردد/ پا ك شد رانده زمين به ابليس اغواي به بهشت از و شد خدا
وجÇود تÇوضيح از كÇفايت رÇش و خÇير مسألة بÇراي راهحÇل نÇحوه ايÇن امÇا
ثÇروتانÇدوزي و تÇÇهيدست مÇÇردم سÇÇتمزدگي و اجÇÇتماعي نÇÇابرابÇÇريهاي
همچنانكه نميداد, فÃوداليته دوران در بهويژه تاريخ ادوار همة در قدرتمداران
بود/ عاجز نيز مرد و زن حقوقي نابرابريهاي توضيح از طبقاتي تبعيضات كنار در
شيطان سركشي طريق از را شرور مسألة مغرب زمين در قدريه مشرب بنيانگذار

داد/ توضيح (لوسيفر)
HطرتÇف و Hذات خÇداونÇد مÇخلوق فرشته عنوان به لوسيفر كه گفت چنين وي
و سركشي دچار خودخواهي و غرور بند در گرفتاري علت به بعد ولي بوده, خوب
را خود پيروان و رفته كجراهه به و نموده سرپيچي خود خالق امر از و شده عصيان
ظهور عالم در ترتيب اين به شر و فراخوانده و داده فرمان نافرماني عصيانو به نيز

يافته/
اثر آن در كه طبيعت ماورا¾ عالم بر است مطلق خير كه خداوند قدريه نظر از
بر سلطه و سيطره راه خود ارادة به اما ميكند, حكمفرمايي نيست پلشتي و زشتي
فساد به را آن بتوانند اندازه هر به تا گذاشت باز او دستياران ابليسو بر را ه ماد عالم

Öم Ôه نَّ ي وÇغ Ô ال كت زَّ ع بÇ ف الÇ ق× / ومÔل Öع م ÖلI ت Öق وÖلI م Öوي لي× ا رين ظ Öن Ôم ÖلI ن م نَّك ا ف ال [ق× بكشانند تباهي و

/79 Ç 82 آيات ص, سورة /1

قرار شيطان سلطة تحت در دارد امكان طبيعت و ه ماد عالم ترتيب اين به عيâن]/1 م Öج ا

در كه روحي] ن م فيه Ôت Öخ ف ن [و است پا ك و ملكوتي روحي از عبارت انسان  گيرد/
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دربÇند و اسير شيطان, شيطنت بهواسطة خا ك, ظلماني و تاريك و زشت زندان
رساندن كمك براي تالش قدريه الهي مأموريت /[Hجميع نها م طوا اهب لنا Ôق] است شده
فالح براي راهي جستجوي در و ميشوند بيدار غفلت خواب از كه است افرادي به
رسÇتگاري, و فÇالح بÇراي قÇدم ل او شÇرط قدريه نظر از برميآيند/ رستگاري و

است/ زمان" " كامل با بستن" "پيمان و كردن "بيعت"
بليغي دقت خويش مكتب آبشخور به مربوط اسرار حفظ در قدريه بزرگان
عÇقايد تÇفتيش جÇريان بيرحميهاي نيز آن از پس و رساندند ظهور به خود از
مشÇرب ريشÇة بÇيترديد نÇنهاد/ برجاي دقيق تحقيق براي پايي رد وسطي قرون
پÇوشيده چشÇم از زمين مشرق گونا گون مكاتب خم و پرپيچ البيرنت در قدريه
ابداع براي را مانوي ثنويت اصول قدريه كه است آن مسلم قدر ا گرچه است مانده
اصÇل آنكÇه بدون بودند داده قرار استفاده مورد س مقد متون از جديدي قراÄت

ببرند/ سÆال زير به را الهي عدل اساسي

فاضله مدينة

و يونان و بلغارستان در و يافت انتشار اروپا در زماني كوتاه در قدريه جنبش
فÇروبسته روابÇط از كÇه مÇردمي يÇافت/ فراواني پيروان ورناني كاتاالين و ايتاليا
تنگ به كاتوليك مذهب عقايد تفتيش و حكومتگر دستگاههاي ظلم و فÃودالي
او آنكه با و پيوستند قدريه به بيشتر هرچه ت حد و ت شد با روزبهروز بودند آمده

بستند/ بيعت و پيمان ميدانستند, كامل خويش سرزمين در را
و انÇديشمند انÇديشههاي ظÇهور از پس سده يك به قدريه جنبش پيدايش
اهل كتابآرا¾ در فارابي برميگردد/ فارابي يعني مشرق زمين أن عظيمالش حكيم
و فÇالسفه ط وسÇت كÇه مÇينمايد ترسيم را اتوپيك و كامل جامعهاي فاضله مدينة
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قÇدريه ط وسÇت كÇه فاضلهاي جامعة در فارابي افكار بعدها ميگردد/ اداره حكما¾
سÇلسله بÇرمبناي قÇدريه جÇامعه گرفت/ قرار استفاده و تأمل مورد گشت طراحي
آن در طبقاتي اختالف و فÃوداليسم بود/ شده ترسيم روحاني ترقي و رشد مراتب
و زن و بودند برخوردار يكسان امكانات و موقعيتها از مردم همة نداشت/ جايي
درونÇي مÇراتب سÇلسله مÇيشدند/ بÇهرهمند متساوي اجتماعي حقوق از نيز مرد
يÇا لين" مÇ Ôك " جÇامعه گÇردانÇندگان و مÇيگشت تنظيم باطني رشد برحسب جامعه
بÇا و شود قدريه اجتماعي روابط وارد ميخواست كه كسي داشتند/ نام " كامل"ها

مينمود/ بيعت خود زمان " كامل" با بايد بخورد پيوند آنان

غربي زبانهاي در قدريه واژهشناسي

1. Cathars

Âكام كلمهاي كه است رفته ذ كر ر"1 تك " بهنام "قدريه" از غربي زبانهاي در
و ر صوÇت بÇراي راه كه شده موجب واژه اين نامفهومي ميباشد/ نامفهوم و ناآشنا
به كار آنجا تا را گمان و حدس نيروي برخي حتي شود/ باز مختلف پيشنهادهاي
گرفتهاند, گربه بهمعناي انگليسي (Cat) " كت" از مشتق را " كتر" واژه كه انداختهاند
ايتاليا و بلغارستان به و گرفت شكل فرانسه در جنبش اين كه واقعيت اين عليرغم
نÇيز برخÇي نكرد, پيدا آوازهاي و نام هرگز انگليس در و يافت گسترش يونان و
يÇوناني " كÇاتارسيس" كÇلمه مشÇتقات از را آن و يÇافته التيني ريشهاي آن براي

دانستهاند/ (Catharsis = Purification) ه منز و ر مطه و پا ك بهمعني
ريشÇه از مشتق نه غربي لغت در " كتر" كه است آن از ناشي سردرگمي اين
واژة ب معر و غربي ظ تلف تنها درحقيقت دارد, ني معي مفهوم نه و است صي مشخ

ميباشد/ "قدر" عربي
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1. Albigeois

حلبيه1

عÇنوان تحت امر ابتداي در قدريه جنبش كه است آن مهم بسيار نكتة ه البت
آن امر اين دليل كه گمانند اين بر هاي عد يافت/ اشتهار زمين مغرب در ژوآ" "آلبي
جسÇته مأوا فرانسÇه در "آلبي" شهر در مشرب اين سرسپردگان نخستين كه بوده
"آلبي" مردم چون شايد كه است آن ميشود ذ كر امر اين بر كه ديگري دليل بودند/
انكÇيزيسيون مأموران بهدست شدن سوخته از را قدريه مشرب پيروان از برخي
اين ه البت ميشود/ اطالق ژوآ" "آلبي جنبش اين به دادند, نجات عقايد) (تفتيش
گرفتن پايان دوران به قدريه پيروان سوزاندن چون نيست قانعكننده چندان دليل

2. Albigeois

به مربوط ژوا"2 "آلبي بهنام آنان شهرت كه آن حال و ميشود مربوط جنبش اين
سا كنان فقط قدريه پيروان نخستين كه نيست ديگرمسلم طرف از است/ آن از قبل

باشند/ بوده "آلبي"
مشرق زمين در صليبي جنگهاي كه زماني كه است آن قبولتر قابل دليل
يÇا روزگÇار آن حÇلب در را خÇود ميزگرد محل غربي شواليههاي بود جريان در
نÇظامي فÇرماندهي مÇركز مÇهمترين درواقÇع و بÇودند نÇموده داير امروز سوريه
ريشÇه انÇعقاد ديگÇر جÇانب از مÇيرفت/ بÇهشمار "حلب" مغرب زمين ون صليبي
است, راجÇع صÇليبي جÇنگهاي ناÄره دوران همان به قدري مشرب انديشههاي
انتقال نقطة و غرب و شرق نهاي تمد رويارويي بزرگ محل حلب شهر كه زماني
است/ ميرفته بهشمار زمين مغرب به زمين مشرق فرهنگ ارزشهاي و معارف
نميگردد, ظ تلف ولي ميشود نوشته "ه" (H) حرف كه آنجا از فرانسه زبان در

3. Halabi = Alepo

يÇعني ميباشد/ "حلب" اهل بهمعناي "آلبي"4 ميگويند/ "آلپو"3 و "آلب" حلب به
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4. Albi

كه دارد افكاري و انديشه سر در يا است "حلب" او زادگاه و الرأس مسقط كه  كسي
دارند/ "حلب" در ريشه

زبÇانهاي در و است "قÇدر" غربي ظ تلف كه ر" تك " نام كنار در ترتيب اين به
آبشÇخور بÇر ديگÇري قرينة نيز "آلبي" واژه ميباشد, اشتقاق و ريشه فاقد التين

است/ قدريه مشرب شرقي

روافض و زنديقان و مالحده

و الحاد اتهام به كاتوليك كليساي ط توس قدريه كه است آن ديگر جالب نكتة
در گÇرفتند/ قÇرار مÇحكوميت و مÇحا كÇمه و آزار و اذيت مÇورد زنÇدقه و رفض
اسÇتعمال مÇانويان مÇورد در كÇه بود واژهاي يك) + (زند "زنديق" مشرق زمين
شيعيان تسنن اهل اسالمي واژگان در بودند/ رفته بيرون زرتشت دين از كه ميشد
ديگر جانب از ميباشد/ رفته بيرون دين از بهمعني كه ميكردند اطالق "رافضي" را
كÇليت در و/// ه روفيÇح و ون اطنيÇب و ه كرامي و قرامطه و اسماعيلي مذهب پيروان

ميشدند/ خوانده الحاد اهل يعني "مالحده" خود

5. Hérétique

از و رافÇضي5 و ملحد " كتريه" كاتوليك كليساي نظر از نيز زمين مغرب در

6. I' Heresie

اطالق آنان بر نيز نام همين و ميرفتند بهشمار "الحاد"6 و "رفض" طريقه پيروان

7. Cathare

8. Albigeois

ميخواندند, "حلبي"8 يا "قدري"7 را خود ( كتريه) قدريه ديگر بيان به ميگشت/
را آنها و نميكردند ياد اسامي اين با هرگز آنان از پاپ پيروان و كاتوليكها اما
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ميشمردند/ "زنديق" و "رافضي"

مرد و زن برابري

و مÇتساوي جÇايگاه و حÇقوق مرد و زن براي قدري مشرب شد ياد چنانچه
ايÇن پÇيروان هÇمه ديÇني مراسم جريان در و بود قاÄل آييني و اجتماعي مساوي
بÇرتريطلبي هÇرگونه نÇمايند/ شÇركت و يÇابند حÇضور مÇÇيتوانسÇتند مكÇÇتب
و قابليتها برحسب آدميان ميان تمايز و بود ممنوع زنان به نسبت مردمساالرانه
آنان/ جنسيت اختالف در نه و ميگشت ص مشخ خداوند راه طي در آنان توانايي
مخاطبات در اسماعيليه بهويژه و مشرق زمين "باطنيه" شيوه به آنان بزرگان

1. Apôtres

2. "Bonnes - Chrétiennes" "Bons - Chrétiens"

يÇا مسيحي"2 "نيكان آنان به پيروانشان و ميخواندند "داعي"1 را يكديگر خود,

3. Bons-Hommes

4. Bonnes-Femmes

مينمودند/ اطالق "نيكزنان"4 و "نيكمردان"3
روابÇط دو هÇر كÇه بÇود آن در قÇدريه و اسÇماعيليه مÇيان ديگر تشابه وجه
محكوم ميشد, بيپناه مردم استضعاف سبب كه را خانخاني و فÃوداليته استثماري
قÇدريه نÇظر از مÇيخوانÇدند/ فÇرا مقاومت و عصيان به را مردم آن عليه و نموده
دليÇل ايÇن بÇه نميشد/ شمرده جاÄز محروم و مرفه طبقات به جامعه تقسيمبندي
اجÇتماعي مÇدل بÇه نسÇبت آنÇان شÇده اسÇتضعاف و سÇتمزده مردم آزادي براي

بودند/ خواهان را آن واژگوني و اساسي تغيير و مينمودند اعتراض فÃوداليسم
و اجÇتماعي اعÇتراضÇات عÇظيم عÇيار تÇمام حÇركت يك قÇÇدريه جÇÇنبش
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1. Moyen-�ge

آغاز فرانسه " كاركاسان" در كه است اروپا در وسطا1 قرون در ديني اصالحطلبي

2. Languedoc

در و يافت استقرار تمامتر هرچه استحكام با "النگدوك"2 در 11ì0 سال در و شد
كرد/ پيدا انتشار نقاط ساير

قدريه مشرب در مسيح(ع) جايگاه

ف ك Öن تÇ Öس ي ÖنÇ ل) بس و بÇود خدا بندگان از بندهاي مريم بن مسيح قدريه نظر از

/172 آية نسا¾, سورة /3

Áاصو و نبودند مسيح براي الوهيت جايگاه به قاÄل قدريه 3/( اهللا دÖب ع ون Ôك ي Öن ا Ôيح س م ÖلI

حÇقيقي مسÇيحيان صÇحيح تÇعليمات تÇحريف نوعي را مسيحيت از تثليثي تعبير
و بود دوانده ريشه مردم ذهن در كاتوليك كليساي ط توس بهتدريج كه ميشمردند
بÇه انديشيدن از دوزخ آتش ترس از و شمرده گناه را ديگري باور هرگونه مردم

ميكردند/ اجتناب آن
ميبستند بيعت عهد زمان كامل با خودشان اصالح به كه كساني قدريه نظر از
راه الهي بهشت به نهايت در و بودند نجات اهل زمره از و ميشدند معاف دوزخ از
اين به و نبودند, قاÄل وقعي نيز مسيح تصليب افسانه براي همچنين آنان ميبردند/
و ذاتÇي خÇطاي فÇروشستن براي مسيح بدن شدن شكنجه كالمي توجيهات دليل
را بهشت) در شيطان وسوسه به نسبت انسان شدن تسليم (ماجراي بنيآدم فطري
ضÇايع آن تÇماميت در را كÇليسا اعÇتبار ديÇدگاه ايÇن ميدانستند/ مردود يكسره
روزمÇره زنÇدگي با را كليسا ارتباط پايه كه گناه به اعتراف اساس زيرا ميساخت/
رسمي كليساي نظر از ميشد/ ويراني و انهدام دچار به كلي ميدهد تشكيل مردم
مسيح اما ميباشد/ شيطاني تمايالت اسير چون است آلوده گناه به اساس در انسان
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در كÇه كسي درنتيجه و شده قرباني و فديه فطري گناه اين از بشريت نجات براي
را پاپ و كليسا سيطره و بياورد اعتقاد مسيح به و جويد شركت كليسا آييني مراسم
بيگناه و شده بازخريده فطري گناه از مسيح ط توس گردد پذيرا خود روان روحو بر
صادر او از گناهاني نيز روزمره زندگي اثناي در ا گر ميان اين در ميشود/ شمرده
خود گناهان به و خلوت مسيح نماينده يعني كشيش با رفتهو كليسا به ميتواند شود
او گÇناهان بÇر عÇفو قلم باره صد و باره سه و دوباره كشيش ط توس و كند اعتراف
با نيست مسيحي كه كسي باور اين در برود/ بهشت به ترتيب اين به تا شود  كشيده
گÇناهان نÇيز عÇمر طÇول در و مÇيزيد گناه همين با و ميشود زاده فطري گناه بار
رهسÇپار مÇرگ از پس سÇرانÇجام و ميشود افزوده فطرياش گناه آن بر ديگري

ميگردد/ دوزخ
الوهÇيت عÇدم و مسÇيحيت تثليث انكار به صراحت اين به قدريه ا گر شايد
مÇحكوم الحÇاد و زنÇدقه بÇه تي دÇش چÇنان بÇه نÇميكوشيدند, تصليب رد و مسيح
مÇذهب و پÇاپ ريشÇه بÇه تÇيشه زدن مÇباحث, ايÇن بÇه پرداختن اما نميگشتند/
دوران كÇليساي مÇطلق اقÇتدار رو در روي را آنÇان بهخود خود و بود  كاتوليك

داد/ قرار عقايد تفتيش



شÇهرام دكÇتر آقاي ط توس و ترجمه شهرآييني مصطفي آقاي ط توس كه اسالم قلب كتاب از بخشي /1
ميشود/ منتشر حقيقت انتشارات ط توس زودي به و است شده اصالح و مقابله پازوكي

معاصر1 اسالم از بنيادگرا و دگرا تجد سنتگرا, برداشتهاي

دكترسيدحسيننصر

ترجمه:مصطفيشهرآييني

در اخير جريانات فهم براي الزم چهارچوب و زمينه گفتيم تا كنون آنچه از
در اسالم, جهان قلب به اروپا استعمار نفوذ از پيش تا ميآيد/ فراهم اسالم جهان
اما ميكردند مبارزه غرب سلطة برابر در كه بودند كساني "داراالسالم" كنار  گوشهو
و سنتگرا مسلمانان, جملگي نبود/ بنيادگرا يا دگرا تجد مسلمانان از خبري هنوز
نموديم/ ترسيم اين از پيش كه بودند اسالم قلمرو تنيدة درهم الگوي با همرنگ
سÇال در مÇصر بÇه ناپلÃون يورش كه اسالم, مركز بر اروپاييان سلطة شروع با اما
كه شد آغاز مختلف برداشتهاي و وا كنشها از دورهاي بود, آن نمايانگر 1798

انجاميد/ كنوني دورة به
پرتغال سلطة با جلوتر نيم و قرن دو از اسالم جهان به اروپاييان دستاندازي
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1. Indian Ocean

ن مدÇت اقتصادي شاهرگ چون كه هند1 اقيانوس بر بريتانيا و هلند آن, از پس و
مفتضحانة شكست افريقا, شمال به اروپاييان حمالت گرديد/ آغاز بود, اسالمي

2. the Battle of Lepanto

غÇربي سÇواحÇل از را آنÇها دست كه 1ë71 سال به لپانتو2 نبرد در عثماني ناوگان
كÇه 1ì83 سÇال به وين محاصرة در عثمانيها شكست نيز و كرد, كوتاه مديترانه
دستاندازي اين آغاز نشانههاي از همگي بود, قدرتشان انحطاط آغاز از نشاني
نفوذ نه و شرقي جنوب آسياي بر هلند استعمار نه حوادث, اين هيچكدام اما بود/
حركت به را مسلمانان جانهاي و اذهان مصر, فتح اندازة به هندوستان, به بريتانيا

فراخواند/ اسالم تاريخ در بيسابقه چالشي به را مسلمانان حادثه, اين درنياورد/

شد>/ نخواهد پيروز شما بر كسي دهد, ياري را شما خداوند <ا گر (1ì0.3)/3

قرن دوازده مسلمانان, نگاه در /<3 Öم Ôك ل بغال فال× Ôاهللا ÔمÔك Öر Ôص Öن ي Öن ا> ميفرمايد: قرآن
در بÇود/ رسانده اثبات به را آنها دعوت انيت حق و عا اد مشروعيت اسالم, تاريخ

4. on their side

ايÇن در چÇند هÇر بÇود/ كÇرده ياريشان و بوده آنها4 با خداوند سالها, اين تمام

5. the Tartar kingdom

بين از را تاتار5 پادشاهي روسها, و خورده شكست اسپانيا در مسلمانان دوران,
در مÇنطقه دو ايÇن شÇدن واقÇع را شكست دو ايÇن دليÇل آنÇها ولي بÇودند بÇرده
كÇه مورد دو اين از ميدانستند/ داخلي وحدت نداشتن و اسالم جهان حاشيههاي
نيرومند مغولهاي حتي و بود پيروزي با توأم جايي هر به اسالم ورود بگذريم,
بÇراي مسلمانان كه اروپايياني همان اينك اما بودند/ آورده اسالم زود, خيلي نيز
بÇر داشÇتند مÇيشمردند, پستشان فرهنگي, بهلحاظ و مانده غافل آنها از تها مد
و تÇركان مÇانند آنÇها كÇه بÇود منتفي نيز امكان اين و ميشدند چيره اسالم جهان
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خود فرهنگ به چنان و بوده خويش برتري عي مد آنها بپذيرند/ را اسالم مغوالن,
بسيار بحران وضعيت, اين نميگرفتند/ چيزي به را ديگران فرهنگ كه ميباليدند

داشت/ فرجامشناختي بويي و رنگ كه آورد پديد را دامنهداري
از يكي را آنها كدام هر كه بود اتخاذ قابل بحران, اين برابر در موضع چندين
آن از برخاسته مسلمانان ضعف كه بود اين ديدگاه, يك گرفت/ درپيش  گروهها
انÇحرافÇات و لدوستي جمÇت مÇنجالب به و دورافتاده ايمان لية او پيام از كه است

1. the so-called puritanical reformists

كÇه بÇود سي1 قدÇم خشكÇه مÇصلحين اصÇطالح بÇه وضعÇم ايÇن, درغÇÇلطيدهانÇد/
او درواقع, بود/ نجدي عبدالوهاب بن د محم هيجدهم, قرن در آنها معروفترين
از ميتوان ولي ميزيست هيجدهم قرن پايان در و مصر به ناپلÃون يورش از پيش
همان به پيام اين هرچند دريافت/ مسلمانان ضعف علل باب در را نظرش او, پيام
كÇه سانه قدÇم خشكÇه اصÇالحطلبي اينگونه ولي ماند, محدود عربستان مرزهاي
اسÇالم تي سن شهرهاي آراستن و اسالمي, كالم و فلسفه ع, تشي ف, تصو با Áمعمو

2. the Salafiyyah

يÇعني شد; معروف لفيه2 س به داشت, مخالفت سر است نمايان هنرها در چنانكه
رشد قرن چهارده يا سيزده راه, اين در و نهاده ازسلفگردن پيروي به كه  كساني

نميگرفتند/ بهچيزي را نبوياش و قرآني ريشههاي از اسالمي سنت گسترش و
پÇايان بÇه مربوط فرجامشناختي احاديث به بازگشت ممكن, ديدگاه دومين
مسÇلمانان گÇيرد, فÇرا را جÇا هÇمه ظÇلم كه آنگاه ميخوانيم آنها در كه بود جهان
بود احاديث اين به ه توج درنتيجة مينهند/ گردن ديگران سلطة به و گشته ضعيف

3. Mahdism

نÇوزدهم قÇرن در را اسÇالم جÇهان مÇناطق از بسÇياري مÇهدويت3, از موجي  كه
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1. the Brelvi Movement

تÇا امÇروزي پÇا كسÇتان غÇربي شÇمال ايÇالت در 1 لوي× رب جنبش از كه فرا گرفت
چهرههاي قيام تا گذشت, ذ كرشان اين از پيش كه باب و احمد غالم جنبشهاي
بÇنيانگذار فÇاديو, دان عÇثمان آنÇها مÇهمترين كÇه غربي افريقاي در برجستهاي
تÇا نÇفوذش دامÇنة ميزيست جلوتر دورهاي در چند هر كه بود سوكوتو خالفت
اشÇاره سودان مهديگراي جنبش به سرانجام و شد; كشيده كاراÄيب درياي حوزة
اين بود/ جنبش اين برابر در نوزدهم, قرن در بريتانيا ارتش شكست تنها كه  كرد
خاموشي به رو رفته رفته كه دست اين از جنبشهاي همة مانند نيز مهدويت موج

فرونشست/ نوزده قرن دوم نيمة تا ميروند,
كه برآوريم بانگ اروپا, دگرايان تجد با همصدا كه بود اين ممكن راه سومين
است; شÇده عوض زمانه اينك, و بوده ميالدي هفتم قرن به مربوط اسالم قواعد
كÇه دگرايÇان جدÇت نÇميماند/ ديÇÇن در نÇÇوسازي و اصÇÇالح جÇÇز چÇÇارهاي پس
از بودند عبده د محم و االصل ايراني افغاني ين جمالالد د سي آنها سرشناسترين
جÇنبش در بÇهويژه عÇثماني, تÇركية در هÇمچنين دگرايان تجد كردند/ آغاز مصر

2. the Young Turk movement

ظهور ايران در و احمدخان, سيد Öر س مانند چهرههايي با هند در جوان2, تركهاي
 كردند/

دامÇنة كÇه داشت ديگÇري هواخواهان دجمال, سي جز ايران در دگرايي تجد
و دگرايÇي جدÇت مÇرتبة بÇهلحاظ دگرايÇان, جدÇت ايÇن بÇود/ مÇحلي بيشتر نفوذشان
غÇرب, شÇيفتگان از آنÇان جملگي اما داشتند; تفاوت هم با آن, به رويكردشان
د محم آنها, فيلسوفترين ميرفتند/ بهشمار جديد علوم و مليگرايي, خردگرايي,
برابر در وا كنش دورة نخستين يعني داشت; تعلق دوره اين پايان به كه بود اقبال
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از غÇربي, پÇژوهشگران وقÇتي انÇجاميد/ طÇول بÇه دوم جهاني جنگ تا كه غرب
ه البت شخصيتهايي چنين بيشتر منظورشان ميگويند سخن مسلمان اصالحطلبان
دگرايÇان, تجد اين انبوه ميان از است/ س مقد خشكه بهاصطالح مصلحين كنار در
نÇوسازي پÇي در سÇويي از كه برآوردند سر آزاديخواهي و خردگرا انديشمندان
مÇبارزه غÇرب دÇض بÇر مÇلي, اسÇتقالل بÇهنام ديگرسو, از و بوده اسالمي جامعة
سÇوكارنو, آتÇاتورك, چÇون چÇهرههايي كÇه اسÇتعماريي جÇنگهاي ميكردند/
نÇام بÇه انÇداخÇتند, راه بÇه غÇرب عÇليه مÇلي استقالل بهخاطر ديگران و بورقبيه,
غÇربي, قÇدرتهاي كÇه آنگاه درنتيجه, ميگرفت/ صورت اسالم نه و مليگرايي
حكومت مناطق, بسياري در گفتند, ترك ظاهر, در دستكم را, مستعمرههايشان
شبيه بيشتر فكرشان طرز ولي بوده مسلمان Hاسم كه سپردند گروههايي دست به را

بودند/ شده جايگزينشان كه بود استعمارگراني همان
اسÇتقالل راه در كÇه بÇودند نÇيز مسÇلمان جÇنگجويان از گÇروههايي ه, تÇÇالب
همراه بيشتر كه بودند سنتگراياني بلكه نبوده دگرا تجد Âاص اينان, ميجنگيدند;
خÇويش مسÇلحانة مبارزات در آنها ميبردند/ بهسر فه متصو گونا گون طوايف با
كÇه مÇيدادنÇد نشÇان خÇود از بÇزرگمنشي و شÇرافت چنان وطنشان, حفظ براي
امÇير نÇوع, ايÇن از نÇمونه بÇهترين مÇيكردند/ مÇتأثر سÇخت را اروپايي دشمنان
كه او دشمن كه است الجزايري صوفي حكيم و بزرگ آزاديخواه مبارز عبدالقادر,
امÇير, با جنگيدن كه نوشت پاريس به نامهاي در دربارهاش بود فرانسوي ژنرالي
امÇام ديگÇر, برجسÇتة نمونه است/ عتيق عهد پيامبران از يكي با رويارويي مانند
مسلمانان براي جنگيد/ روسي متجاوزان عليه قفقاز در سال ساليان كه است شامل
نحوة و مردان اين پارسايي كنوني, وضعيت در كه است مهم بسيار غربيان, نيز و
مÇقابل, طÇرف رفÇتار بÇه ه وجÇت بÇدون كه را, غيرنظاميان و دشمنان با رفتارشان
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باشند/ داشته درنظر ميگرفت, صورت
جهاني جنگ و 1800 سال بگوييم, , ميان دورة در اسالم جهان اعظم بخش
نشان خود از وا كنشي كرديم, توصيف كه سه گانهاي شيوههاي از هيچكدام به دوم,
بÇه هÇنوز طÇريقت و شريعت برايشان, كه بودند تياي سن مسلمانان آنها, ندادند/
درون از پيوسته كه را نوسازيهايي نبايد ه البت بود/ پابرجا ديرينهاش رسم همان
دوره اين در درآميخت/ آن جديد بهمعناي اصالحات با ميگرفت سرچشمه سنت
بسÇياري در ف تصو و ميكنند ظهور بزرگ فقهاي بسياري همچنان, كه ميبينيم
در كه شرقي و غربي افريقاي و مغرب در بهويژه است; گرفته تازه جاني نواحي,

1. Tijaniyyah

2. Sanusiyyah

شÇيخ چÇون بÇزرگي مشÇايخ نيز و نوسيه2 س و تيجانيه1 طوايف ظهور شاهد آنجا
احيا كنندة اينها همة كه هستيم الراضي سالم¹ شيخ و العلوي, احمد شيخ الدرقاوي,

3. the Shadhiliyyah Order

4. the modus vivendi

وا كنش روي از نه تي سن مسلمانان شيوةزندگي4 همه, اين با بودند/ شاذليه3 طايفة
ميآمد/ حساب به انديشه و زندگي در اسالم سنتي شيوههاي همان استمرار بلكه

اسÇتقالل بÇه سÇياسي, بÇهلحاظ اسالمي, بالد همة دوم, جهاني جنگ از بعد

5. the communist world

كÇه كمونيست5, جهان در واقع مسلماننشين مناطق و الجزاير مگر بودند رسيده
گÇذاشت, بÇرجÇاي كشته ميليون يك كه نبردي از پس ,19ì2 سال به نيز الجزاير
استقالل به سياسي استقالل با كه بودند گمان اين بر مسلمانان عموم گرديد/ مستقل
مسأله اين عكس كه آنگاه و مييابند/ دست نيز اقتصادي و اجتماعي, فرهنگي,
بر غربزده طبقات رفته رفته سياسي, استقالل ظهور با وقتي يعني پيوست; بهوقوع
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تÇركيه, چÇون مÇتفاوتي ÂامÇك كشورهاي در چنانكه شدند حا كم دينداران تودة
كه داشت پي در را وا كنشها از عظيمي موج ديد, ميتوان پا كستان و مصر, ايران,

ميخورد/ بهچشم اسالم جهان سرتاسر در امروز تا
چÇنانكه افÇتاد, اعÇتبار از قÇديمي آزاديÇخواه و دگرا جدÇت فكÇري مكÇÇاتب
كه چرا دادند; دست از را خود طرفداران سياسي طبقهاي مقام در نيز دگرايان تجد
كÇه جÇامعه روي پÇيش اصÇلي مÇعضالت از كÇدام هÇيچ براي بودند نتوانسته آنها
مزيد اسراÄيلنيز Ç اعراب جنگهاي بهويژهدر تبار, خف دردنا كو شكستهاي
فهاي لÆÇم بÇا اغلب دگرايي تجد همه, اين با دهند/ اراÄه راهحلي بود, گشته آنها بر
بر انديشه اين اسالمي, سرزمينهاي بيشتر در كه آنجا از و شد ماندگار ماركسيستي
اما كرد/ حفظ را خود نيروي همچنان دارد, هم هنوز و داشته غلبه حا كمه هيأت
كه تركيه در مگر داد دست از را اجتماعياش و نظري نفوذ همهجا, در رفته رفته
پابرجاست/ ارتش فشار تحت و است قوي آنجا در آتاتورك سكوالريسم هنوز
حكومت جايگزيني سبب سياسي, انقالبي آن, در كه بود كشوري نخستين ايران
از شدن اسالمي از فرايندي همچنين گرديد/ اسالمي حكومتي با سابق دگراي تجد
سÇودان, مÇالزي, افغانستان, پا كستان, در انقالبي, قيام بدون و رفته رفته درون,

دارد/ ادامه همچنان و پيوسته بهوقوع كشورها ديگر بسياري و مصر ردن, Ôا
كه قديمترش شكل كه گفت بايد ميشود, ناميده بنيادگرايي آنچه دربارة اما و
دهÇة تا داد/ تغييرشكل بسياري شيوههاي به داشت, وجود سعودي عربستان در
را اسÇالم جÇهان سÇراسÇر خÇمودگي نÇوعي غÇرب, با محض رقابت اثر بر 19ì0
نميدانست نيز خود برجستهاش, انديشمندان ديدگاه براساس كه غربي فرا گرفت;
راهحلهايي يافتن براي د, متجد طبقات از حتي مردم, از بسياري ميرود/ كجا به
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1. the existential problems

كÇه تي عيÇوض مÇورد در بÇهويژه و زنÇدگي خÇود در مطرح وجودي1 مساÄل براي
حل خواهان مسلمانان, بيشتر اينكه بازگشتند/ اسالم به بودند, آن گرفتار مسلمانان

بÇازسازي و شÇريعت احÇياي جمله از و اسالم دين حفظ اسالم, جهان مشكالت
تÇحقق اجÇازة بهسختي غرب, غالب ن تمد اما خود; جاي به بودند اسالمي ن تمد
ايÇن ق حقÇت براي بسياري سازمانهاي همه, اين با ميداد/ را خواستههايي چنين
آنها عمدهترين از كه شد بنيانگذاري مسالمتآميز روشهاي به ل توس با اهداف

2. Muslism Brotherhood

البنا¾ حسن را لي او كه كرد اشاره اسالمي جماعت و المسلمين2 اخوان به ميتوان
كه كردند تأسيس 19ê1 سال در مودودي موالنا را دومي و مصر در 1ì20 دهة در

كردهاند/ حفظ را خود قدرت امروز تا آنها دوي هر
بازسازي و اسالمي جوامع در اسالم دوبارة رواج دين, حفظ به گرايش همين
است; كÇرده جÇلب خÇود بÇه را مسÇلمانان از گسÇتردهاي طÇيف اسÇالمي, ن مدÇت
مÇيشناسند/ "بÇنيادگرا" انگ بÇا دم, از را آنÇها همة غربيان امروزه, كه مسلماناني
دنبال را صلحآميزي روشهاي اهدافشان, به رسيدن براي آنها بيشتر كه درحالي
رفتار همينگونه نيز هندو و يهودي, مسيحي, "بنيادگرايان" اغلب چنانكه ميكنند
چنانكه خويش, وطن از دفاع براي كه هستند نيز كساني ميان, اين در اما ميكنند/
از دفÇاع در يÇا ميبينيم فيليپين جنوب در يا كوزوو, كشمير, چچن, فلسطين, در
گريختة و جسته درگيريهاي در Âمث ÇÇ تيشان سن و فرهنگي ارزشهاي يا ايمان
دست هÇمواره HقريبÇت ÇÇ ديگÇر جÇاهاي و پÇا كسÇتان, اندونزي, در خشونتبار
قÇبول خÇود, از دفاع مقام در تنها را اعمال اينگونه اسالم اما ميزنند/ بهخشونت
قÇرار ض عرÇت مÇورد را بÇيگناه افÇراد بÇهانهاي, و دليÇل هÇر به كه, آنهايي و دارد
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گÇام جÇنگ, و صÇلح دربÇارة شÇريعت روشÇنقÇرآنو تعاليم برخالف ميدهند,
ا كÇنون حÇال, هÇر به ميپردازيم)/ موضوع اين به شش فصل در (ما برميدارند
مذهب در ريشه كه را "بنيادگرايي" ناخوشايند اصطالح همين از استفاده نا گزيريم

1. American Protestantism

است مÇهم بسÇيار آنÇچه امÇا بپذيريم, اسالم, دربارة دارد, آمريكايي1 پروتستان
نبايد و ميشود شامل را پديدهها از عي متنو بسيار طيف اصطالح, اين بدانيم اينكه

آميخت/ درهم غربي رسانههاي در شيطانياش كاربرد با را آن
آزادي بÇه آنÇها رسÇيدن از بÇعد اسÇالمي كشورهاي در حقيقي آزادي نبود
مÇوج كÇه شÇد سبب آنها ميان در را نوميدياي دوم, جهاني جنگ از بعد سياسي
قÇدرت بÇه در را آن نÇمونههاي چنانكه داشت; پي در نيز را مهدويت از تازهاي
تاريخ بزرگ حوادث از ( كه 1979 سال انقالب در ايران در خميني آي¹اهللا رسيدن
مسجدالحرام ف تصر داشت), فرجامشناختي Hص مشخ هوايي و حال و بوده جديد

2. Mahdi-like figures

در نيجريه در مانند مهدي2 به متشبه تهايي شخصي ظهور و ,1980 سال به مكه در
آ كنده يكسره اسالم, فضايجهان هم باز بيگمان, ديد/ ميتوان اخير دهة دو طول
امÇروزه نÇيز مسÇيحيان و يÇهوديان ميان در همچنانكه است مهدويت حضور از

ميخورد/ بهچشم مان آخرالز به مربوط انتظارات
دهة از غرب, با رويارويياش مرحلة نخستين با مقايسه در سنتي اسالم اما و
و دگرايÇان جدÇت گÇروه دو هÇر و گشÇته اجÇتماع نظري عرصة وارد بعد, به 19ì0
اسÇالمي سÇنت دل از كÇه عÇلمايي فراخÇوانÇد/ چالش به را بنيادگرايان بهاصطالح
اسالمي, اصيل سنت از دفاع به داشتند آشنايي نيز غرب با حال عين در و برخاسته
گماشتند/ همت تي سن فنون كنار در عقلي علوم از نيز و شريعت, كنار در طريقت از
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دگرايÇي جدÇت بÇلكه يهوديت, يا مسيحيت نه موشكافانة نقد به عينحال, در آنها
امÇا يÇافت پÇرورش و گرفته شكل غرب در بار نخستين كه پرداختند سكوالري
كه وحي جامعيت بر ابتناي با لما Ôع از دسته اين يافت/ راه ديگر قارههاي به بعدها

1. the kingdom of man

"مÇلكوت جÇاي بÇه انسÇان"1 "مÇلكوت جÇايگزيني رد درصÇدد آمÇده, درقرآن

2. the kingdom of God

از آنها انتقادات بيشتر است/ آن عي مد جديد سكوالريسم كه برآمدند خداوند"2

3. rationalism

عÇلم اصÇالت و خردگرايÇي3, دگرايي, تجد غربي منتقدان از برگرفته دگرايي, تجد

4. scientism

5. René Guénon

6. Frithjof Schuon

تيتوس شوان6, فريتيوف رنه گنون5, چون سنتگراياني نهتنها كه است تجربي4

7. Titus Burckhardt

8. Martin Lings

و اروپايي سرشناس منتقدان بلكه ميشود شامل را لينگز8 مارتين و بوركهارت7,

9. Jacques Ellul

لول9, ا ژا ك مÇانند جÇديد, فناوري و علم جمله از دگرايي, تجد پروژة امريكايي

10. Ivan Illich

11. Theodore Roszak

اسالمي تي سن وا كنش اين آنانند/ جملة از نيز روزا ك11 تÃودور و ايليچ10, ايوان
غÇربيان سÇبك بÇه آموزشي سازمانهاي در كه شد آغاز كساني ميان در نخست
نÇيز و Çلما Ôع طÇبقة از چÇهرههايي گذشته دهة دو طول در اما بودند يافته پرورش
آهنگ كه آنند پي در ديني رهبران و علما اين كردهاند/ ه توج بدان تي سن فة متصو
در و نÇموده حÇفظ را آن مÇعنوي و عÇقلي سÇنتهاي نيز و اسالمي تي سن زندگي
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1. globalization

حدان تÇم جهانيشدن1, آن كنار در و جديد سكوالريسم چالشهاي با رويارويي
بيابند/ مسيحيان و يهوديان ميان در را طبيعياي

دطلبان تجد از هم را آنها بايد و بوده سنتگرا هنوز مسلمانان بيشتر امروزه,
ميبرند بكار را آن غربي رسانههاي كه بهمعنايي ÇÇ "بنيادگرايان" از هم و سكوالر
"بÇنيادگرايÇان" بÇا را سنتگرايان ا گر است بزرگي اشتباه كه بهراستي كرد/ جدا ÇÇ
انديشه و زندگي در تي سن اسالم شيوة حفظ خواهان كه را هركسي و پنداشته يكي
در كه است نادرست اندازه همان به كار اين دهيم/ قرار "بنيادگرا" مقولة ذيل است

2. Padre Pio

3. Mother Teresa

حÇفظ بر پافشاريشان دليل به را ترزا3 مادر و پيو2 پادر معاصر, كاتوليك آيين
افراط گرايي, مفهوم كه دانست بايد بدانيم/ "بنيادگرا" كاتوليك, سنتي آموزههاي
دربÇارة كÇه است اصÇخ قÇلمرو يك در وسÇطي دÇح يÇا مÇركز وجÇود مسÇÇتلزم
ص مشخ مركز اين به نسبت سو, هر از دوريشان, برحسب امور "افراطي" بودن
را مركز اين غربي, رسانههاي در امروزه, كه است ف تأس جاي شود/ داوري شده,
ندارند هي توج هيچ و ميكنند تعريف اسالمي جامعه در دگرا تجد عوامل با Áمعمو
افراطيترين و جزميترين, بآميزترين, تعص از يكي خود دگرايي, تجد اينكه به
خواهان دگرايي تجد است/ ديده خود به تاريخ تا كنون, كه است ايدÄولوژيهايي

4. Weltanschauung

برنميتابد, Âاص را مخالفي هيچجهانبيني4 و بوده خود جز ديدگاهي هر ويراني
زور به را دنيايشان كل دگرايي, تجد همين كه باشد امريكايي بوميان آن از خواه
يا مسيحيت جهت, همان به خواه و اسالم, بودا, هندو, آيين خواه و كوبيد درهم
سكÇوالريسم بÇيوقفة يورش برابر در سنتي يهوديان مشكالت تي/ سن يهوديت
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اينباره در مسلمانان و هندوها از كمتر هيچ دينيشان, اعمال جهانبينيو بر جديد
صÇورت ايÇن در بگوييم, سخن ديني" "بنيادگرايي دربارة است قرار ا گر نيست/

1. secularist fundamentalism

تÇبليغ در كÇه بÇنيادگرايÇياي انÇداخت; قÇلم از نيز را سكوالر"1 "بنيادگرايي نبايد
از گÇيرد, قÇرار راهش سÇر بÇر كÇه چÇيزي هÇر بÇه حÇمله و خÇÇود  كÇÇينهتوزانÇÇة

ندارد/ كم هيچ ديني, "بنيادگرايي" شكل بآميزترين تعص
افÇراط گÇرايÇان از مÇختلفي گÇونههاي بÇيگمان نيز, اسالم جهان در امروزه
آنÇچه نميباشند; آن مركز يا اسالم اصلي جريان ف معر آنها اما هستند, مسلمان
در سÇويي, از بايد, را سنتي اسالم است; تي سن اسالم ميدهد تشكيل را مركز اين
مÇخالف را آن ديگÇرسو, از و دانسÇته ديÇني بآميز عصÇت افÇراط گÇرايÇي بÇرابÇر
اسالمي, كشورهاي بيشتر در كه آورد حساب به ديوانهواري سكوالر دگرايي تجد
غرب آنچه با تي, سن اسالم ميخورد/ بهچشم الجزاير و تونس, تركيه, در بهويژه
بÇلكه نÇدارد مÇخالفتي هÇيچ است آن تÇحقق پÇي در خويش, مرزهاي درون در
ايÇنك كÇه است غرب پسامدرن و مدرن فرهنگ ويرانگر تأثيرات با مخالفتش
ارزشهÇاي هÇمچون را اسÇالمي ارزشهÇاي كÇه ÇÇ نيز شدن جهاني بهنام چيزي
فلسفة اما است/ شده آن چاشني ÇÇ ميكند تهديد غرب, خود در يهودي و مسيحي
است/ بوده اسالمي آموزههاي محدودة در آن حفظ همواره سنتي, اسالم از دفاع
كÇه آنگاه و است معنوي و عقلي چيز, هر از پيش تي, سن اسالم در مبارزه روش
باشد نمانده خانه و وطن از دفاع بهصورت فيزيكي عمال ا به زدن دست جز راهي
وحشت حكومت از اينكه نه بودهاند شاملها امام و عبدالقادرها امير الگوهايش,

2. the Reign of Terror of the French Revolution

3. Che Guevara

نمايد/ پيروي گوارا3 چه وطنزاد الگوهاي يا فرانسه2 انقالب
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حÇتي مÇيدهد رخ اسÇالم جÇهان در امÇروزه كÇه رويÇدادهÇايي فÇهم بÇÇراي
مÇيبايد مÇيگيرد, صÇورت اسالم بهنام كه آنها شريرانهترين و تكاندهندهترين
درست دهÇيم, قÇرار آن در را اعÇمال ايÇن تÇا بÇاشيم داشÇته دراختيار را قلمرويي
بمبگذاريهاي وا كو, جونزتاون, به مربوط حوادث دربارة غربيان كه همانطور

1. Irish Republican Army

2. ethnic cleansing

صÇورت كشÇتارهاي يا صربها, قومي2 پا كسازي ايرلند1, جمهوريخواه ارتش

3. Baruch Goldstein

4. Rabbi Kahane

اينكه نه ميكنند چنين نه4 ه ك خاخام گروه لدشتاين3يا Ôگ باروخ گروه دست به  گرفته
زمÇاني تنها قلمرويي, چنين بگيرند/ يكي يهوديت يا مسيحيت با يكسره را آنها
درنÇظر نÇموديم, تÇرسيم اين از پيش كه را اسالم گستردة حوزه كه ميآيد فراهم
فÇناوري از بهره گيري با كه هستند كساني اسالم, جهان در امروزه آري, آوريم/
خÇيالي, يÇا حÇقيقي بيعدالتÇيهاي و اشتباهات اصالح ظاهري هدف با و جديد
اخير, دهة چند تاريخچة بر مروري با ميزنند/ خشونت و نظامي عمليات به دست
مÇعدود بÇهدست كه نكوهيدهاي اخالقي بهلحاظ و غيرقانوني اعمال چنين وقوع
نÇمينÔمايد, شگÇفت چÇندان است گÇرفته صورت اسالم نام از استفاده با افرادي,
عÇوامÇل بÇر نيز را اسالمي جوامع در موجود ستمهاي و بيعدالتيها ا گر بهويژه
بهنام افراد معدودي چرا باشيم پرسيده خود از تا كنون كه زنهار بيفزاييم/ خارجي
پÇيشزمينة فهم با بكوشيم و مييازند دست نفرتانگيزي اعمال چنين به اسالم

بداريم/ معذورشان يا درگذشته آن, عامالن گناه از طريقي به اعمال, آن
نÇام آن, در كÇه مÇيكنند زنÇدگي جÇهاني در هنوز مسلمانان عمدة ا كثريت
بدترين در حتي آنها و است همراه رحيم و رحمان صفت دو با همواره خداوند,
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بÇه اسالم كه مينÔمايد چنين امروزه, ا گر ميبرند/ پناه او به بردبارانه نيز مصايب
هيچ در كه نيست دليل اين به است همراه بيشتري خشونت با ديگر اديان نسبت
جنگهاي است كافي باره, اين در كه ÇÇ است نبوده كار در خشونتي ديگر,  كجاي

1. genocide

و روانÇدا در نسÇلكشي1 و صÇربها, بÇهدست گرفته انجام فجايع ويتنام, و  كره
در هÇم هÇنوز اسÇالم, كÇه است آن اصلي علت بلكه بياوريم/ بهخاطر را بÔروندي
افكنده سايه مسلمانان زندگي بر چنان اسالم, است/ پرنفوذ بسيار اسالمي, جوامع
انÇجام اسÇالم نÇام بÇه را خÇود خشونتآميز اعمال جمله از و كارها همة كه است
راه نيز سوسياليسم و ناسيوناليسم چون ايدÄولوژيهايي ديگر كه بهويژه ميدهند;

2. identification

نÇيز خشÇونت] با [اسالم يكسانپنداري2 اين خود همه, اين با نبردهاند/ جايي به
پÇيمانهاي و صÇلح از جÇانبداري در سÇنتي اسÇالم كÇه چرا است مشهود خالف

3. accord

با پديدهها, اين رغم به اما ندارد/ كم هيچ تي سن مسيحيت و يهوديت از سياسي3,
چكيده بهصورت اسالم قلمرو گسترده چشمانداز آن, در كه زير نمودار به نگاهي
ديگران, پذيرش و صلح مبتنيبر سنتي هنجارهاي كه ميشود روشن است, آمده
نÇقطة و افكÇنده سÇايه مسلمانان زندگي بر قرنها طي كه هنجارهايي همان يعني
ه توج مركز در هنوز ميروند, بهشمار بنيادگرايي نيز و سكوالر دگرايي تجد مقابل
از مرج و هرج پر دورة اين آنكه از پس اما دارد/ جاي مسلمانان عمدة ا كثريت
اسالم, جهان در كه است تي سن اسالم صداي اين شود, سپري جهان و اسالم تاريخ

ميزند/ را آخر حرف



حاÄري هادي استاد ياد به

دانشگاه در 1382 آذرماه آخر هفتة در كه مولوي كنگرة اختتاميه مراسم در
ولي شÇود تÇجليل مÇعاصر برجسته مولوي شناسان از بود قرار شد, برگزار تهران
بسياري براي ايشان نام رسيد/ حاÄري هادي استاد مرحوم از تجليل به فرصت فقط
و قبلي مشهور اساتيد از بسياري كه درحالي بود/ مجهول اساتيد حتي حاضران از
معنوي و علمي پرفيض جلسات از دراز ساليان براي فضال و علما و دانشگاه فعلي
لÇح و جسÇته بÇهره مÇيشد بÇرگزار مÇنزلشان در جÇمعه صÇبحهاي در كه ايشان

مرحوم مثل بزرگاني ميكردند/ طلب ايشان از موالنا آثار فهم در را خود مشكالت
مÇحيط اسÇتاد مÇرحÇوم ار, صÇع دكاظم حمÇم د يÇس اسÇتاد مرحوم زنجاني, آيتاهللا

چنانكه ميگذاشت زيادي احترام و داشت حاÄري استاد به زيادي ارادت جعفري استاد مرحوم /1
مرحÇوم عرفاني و علمي مقام احترام به ولي رفت منبر به سوگواري مراسم در ايشان فوت از پس

كرد/ آغاز را سخنانش و نشست منبر ل او پله همان در حاÄري

ناصري, سادات دكتر استاد مرحوم جعفري1, دتقي محم استاد مرحوم طباطبايي,

هادي استاد مرحوم از مينويسد يا ميگويد سخن مثنوي يا مولوي دربارة كه بار هر Hتقريب ايشان /2
دكÇتر شد برگزار لندن در 1380 سال در كه مولوي ل مفص كنگره افتتاح در Âمث ميكند/ ياد حاÄري
Ñ

از پÇاريزي3 بÇاستاني ابÇراهÇيم د حمÇم دكتر استاد و نصر2 حسين د سي دكتر استاد
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Ø

آغÇاز حاÄري, هادي مرحوم مثنوي, در خويش استاد از تجليل با را خود سخنراني نصر سيدحسين
مÇيگويد: نÇيز (1êì ص ,137ë تÇهران, قاسميان, رحيم (ترجمة اسالمي معنويت و هنر كتاب در  كرد/
هÇادي درگÇذشت, GيرÇاخ كÇه ايران در او آثار و رومي مورد در صاحبنظران بزرگترين از <يكي
ديÇوان اشÇعار از بÇيت هÇزار شش حدود كه است داده نشان نشده منتشر اثري در كه است حاÄري
كÇتاب اثÇر, ايÇن از مÇنظور فÇارسيانÇد/> زبÇان بÇه قرآني آيات مستقيم ترجمة Âعم مثنوي و [ كبير]

ميشود/ منتشر حقيقت انتشارات ط توس بهزودي كه است نخب¹العرفان
چÇنين پÇاريزي بÇاستاني دكÇتر آقÇاي مÇثنوي, از حÇاÄري هادي مرحوم معرفت وسعت مورد در /3
مÇيشدم مشÇرف حÇاÄري هادي آقاي مرحوم خدمت كه روزها بعضي كه دارم <بهخاطر ميگويد:
مÇثنوي, فÇرهنگ مة قدÇم) بودم> نديده و نخوانده جا هيچ روز آن تا كه ميشنيدم مثنوي باب در نكاتي

"ب")/ ص ,137ë تهران, علوي, ضا عبدالر دكتر

مÇغتنم را اسÇتفاضه و مÇجالست ايÇن و بÇودند انس مÇجالس ايÇن شركتكنندگان
ميدانستند/

و فÇقيه گÇنابادي, نعمتاللهي سلسلة جليل شيخ فرزند حاÄري هادي مرحوم

,1380 زمسÇتان ,11 (شÇماره ايران عرفان در ويژهنامهاي حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم دربارة /1
است/ شده منتشر (ì7 Ç 1êì صص

درس و بÇود (رحÇمتعليشاه)1 حÇاÄري عÇبداهللا شيخ حاج مرحوم شهير, عارف
حÇاج جÇناب بÇزرگوار مÇرشد و عÇزيز پÇدر نÇزد حÇوزه اين در معنويمثنويرا
در لذا و بود آموخته عليهم رحمتاهللا (صالحعليشاه) بيدختي بيچاره دحسن محم
اسÇرارش واقÇف كÇه بÇود نشده يارش خويش ظن از و بود موالنا با همدلي مقام
و عالقه وي به نيز صالحعليشاه جناب مرحوم كند/ ا كتفا ظاهر بهصرف و نگردد

اسÇوة صÇالح(مÇقالة يÇادنامه در تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حاج جناب از نقل به خاطرهاي باره اين در /2
به صالحعليشاه جناب حيات آخر ماههاي از ص220) ,1380 دوم, چاپ حقيقت, انتشارات حسنه,
به هم با كه كرد پيشنهاد من به حاÄري مرحوم شمسي 13êë سال اوايل <در است: شده شرحذ كر اين
ت مد از بعد كنم/ قبول نتوانستم داشتم كار چون برويم/ صالحعليشاه) (مرحوم ايشان خدمت  گناباد
138ì سÇال عÇاشوراي و تÇاسوعا تÇعطيل از كه رسيد خاطرم به فكر اين چگونه نميدانم  كوتاهي
هواپيما برگشت و رفت بليت حايري, آقاي با تماس از بعد لذا بروم/ گناباد به و كنم استفاده قمري
Ñ

و ارشÇد فÇرزند بÇا نيز 13êë سال در ايشان رحلت از پس داشتند/2 خاص مهري
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شديم, وارد وقتي رفتيم/ گناباد به زيارت از بعد بالفاصله هم مشهد از گرفتم/ نفر دو براي مشهد تا
اين كردند كه سÆالي لين او احوالپرسي, از بعد آمديم كه منزل بودند/ روضه مجلس در حضرت آن
هواپيما بليت دو من كردم: عرض است/ داده كسي چه را بليت پول و آمديم وسيلهاي چه به كه بود
احضارتان من ميدهم, من را بليت دو هر پول نگيري, حايري آقاي از را آن پول فرمودند: خريدم/

 كردهام/>

عÇهد تÇجديد (رضاعليشاه) گنابادي تابنده سلطانحسين حاج جناب جانشينشان
ارادت صÇميمانه مÇعظمله بÇه شÇمسي 13ë9 سال در خويش عمر آخر تا و  كرد
و مÇجالس ايشÇان بÇا زيادي سنوات كه رعلي مصو عليرضا دكتر آقاي ميورزيد/
در عÇيادتشان بÇه حÇيات روز آخÇرين <در كÇه ميكند نقل بود معالجشان طبيب
آغوش در را سرشان نداشتند/ تكلم قدرت رسيدم كه بسترشان بر رفتم; بيمارستان
را آقايرضاعليشاه حضورحضرت به شرفيابي گفتم:قصد گوششان در  كشيدهو
بÇا حÇاÄري آقÇاي گÇويم: جÇواب چÇه شد, خواهند جويا شما حال از ايشان دارم,
كÇالم آخÇرين اين ويت"/ د ف ف رض ع ع" گفت: اشتياق حالت با و فراوان زحمت

كرد>/ آغاز را ابدي مسافرت تمام آرامش با و بود ايشان
ه يÇروح بÇهسبب معرفت و دانش وسعت همه با حاÄري هادي استاد مرحوم
در نÇوشت كه هم را آنچه و مينوشت كمتر اشتهار به تمايل عدم و عزلتگزيني
HÄتداÇاب مÇيآيد مه مقد اين دنبال به كه حالي شرح نكرد/ منتشر خود حيات زمان
و ارادتمندان از خود كه سها صدوقي منوچهر آقاي ارجمند محقق كه بود مطلبي
كنگرة در استاد آن بزرگداشت مجلس در بودند, حاÄري آقاي مجالس حاضران
در چÇاپ براي مقالهاي بهصورت محبت سر از را آن سپس و كردند بيان مولوي
از نÇمونهاي بهعنوان متشكريم/ ايشان از بابت اين از لذا ايراندرآوردند; عرفان
است, نÇظم بÇه نبوي حديث چهل ترجمة منظومةچهلحديثكه نيز اشعارشان

شد/ آورده
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وسي هالقد سسر ريقدÄهاديخانحا ميرزا

ها) Ôس) منوچهرصدوقي

الحق هو

بÇه ش>/ دÇج عشÇق و است پÇدر <ايمان كه كردهاند نقل نيز ترتيب اين به را بيت اين دوم مصرع /1
در فÇوت از قÇبل روز دو ايشÇان خÇود است, حاÄري هادي استاد مرحوم سرودة كه بيت اين دنبال

كنيد: اضافه را بيت آخرين اين گفتند نوهشان به بيمارستان
مسÇÇÇÇتردش و نÇÇÇÇمود تسÇÇÇÇÇÇليم دوست از است امÇانتي كÇه را جÇÇان

ديگر: روايتي به و
مسÇÇتردش كÇÇرد و شÇÇد واصÇÇÇÇل حÇق بÇÔد سÇÇپرده بÇÇدو كÇÇه جÇÇاني

ايران) (عرفان

ش1 جد عشق و است پدر عرفان نÇÇدارد نسب و حسب هÇÇÇÇادي
بÇبايد كÇجا از را عشÇق فÇرزندزادة و عرفان فرزند از سخن كه بودم درمانده
هيچ و بياور ديگران گفتة از دلبران سر كه آمد اندر دل به چنين نا گهانم كه آغازيد
گشود/ برخواهد تو زبان و دل و كرد خواهد مدد خود بزرگ آن همت كه مينديش
پس ركات; الب Ôنزل ت الحين الص كر ذ ند ع كه: است وارد اثر در كه نميآوري فراياد مگر
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بÇه المÇمالك اديب اي رÇغ مديحة از چند بيتي و آور زبان و دل بر حق نام و ياد
بÇر مÇيداري فاتر خاطر به كه آنچه هر آنگاه و Öهن بيان مطلع بزرگوار آن منقبت
المرجع اهللا الي و كشكوليوار, هم آن برنيايد فهرستي جز كه چند هر بنگار صفحه

االديب: قال والمĤب/

هÇادي گشته خلق بر عشق طريقت در اي
نÇادي Çدور الص صÇدر گÇردون البدور بدر

ايÇادي شÇد مبسوط را حضرتت كه بس از
مÇنادي شÇود گÇردون فÇضلت بسÇاط اندر

فÇروزد Çري× الق نÇار خÇيامت در خÇورشيد
فÇروزد Çري× Ôالق ام ايوان در رخت از شمع

خÇواجÇه بÇزرگ هسÇتي را مكرمت ايوان
جÇاجه Ôز روشÇنترين را مÇعرفت مÇصباح

حÇاجه اهÇل بÇه بÇخشي ر ميس باشدت  گر
راجÇه گÇنج هÇند در فÇرعون كÇنز مصر در

بÇيضا نÇور چÇرخ در عÇنقا رÇÇپ ÖافÇÇق در
ثÇريا از در ÇÇقد ع عÇÇذرا دست ز خÇÇوشه

احنف همچو حلم در چوناياسي هوش در
مÇصحف رمÇز ز دانÇا تÇورات راز ز آ گÇه

كف دين بÔسَّ ز كلكلت شكرينلب ز نطقت
قÇرقف ز بÇرد مسÇتي شكÇر بÇه دهد ت لذ

المÇلك مالك تو هستي حقايق كشور در
Çلك Ôف مÇناقبت بÇاشد را مÇعرفت دريÇÇاي
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پÇروز و نÇژاد انÇدر هÇرگز نÇديده  گÇÇيتي
ز عزÇم تÇو چÇو شخصي م مكر تو چو ذاتي

ز برÇم تÇو چÇو فÇحلي مبارز تو چو  كبشي
مÇÔركز تÇو زي اجسÇام مايل تو سوي دلها

/ë17 ص ,2 ج ,1380 فردوس, تهران, فراهاني, بزرآبادي آقاي چاپ ديوان, /1

عÇلمي رحÇاي قÇطب كÇÇمالي مÇÇركز تÇÇو
حÇلمي1 و وقار كوه هوشي و فضل درياي

كه: بشنو اينك
اهللا زادهÇا ¾ معال كربالي به قمري 1308 سال به حاÄري هاديخان ميرزا Ç 1

شد/ متولد عÔال و Hشرف
بÇه مÇلقب است بÇوده حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج آقÇاي او, مÇاجد والد Ç 2
قÇمشهاي درضا حمÇم آقÇا تÇالميذ و نÇعمتاللÇهيه سلسلة مشايخ از رحمتعليشاه
از حÇاÄري مÇازندرانÇي بÇارفروشي زيÇنالعÇابدين شيخ حاج آقاي فرزند صهبا¾,

هندوستان/ به باالخص خويش عصر تقليد مراجع
بيان:

كه: دارم استماع حاÄري آقاي از - A

نميبودم/ مسلمان بودم نديده خويش پدر ا گر من الف:
آن و است در بر فالنكس كه بگويد كه ميشود حاÄري باباي يكي ب:

آيد/ اندر و زند در  كس
بهدر تن از است عزا نشانة كه سياه لباس درگذشت پدرم كه وقتي از ج:

نكردم/
آقÇا با صاحبجواهر حوزة به مازندراني زينالعابدين شيخ حاج آقاي - B
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اردبÇيلي مÇجتهد مÇحسن ميرزا حاج آقاي صاحبضوابطو قزويني ابراهيم د سي
ميرزا آقا آقايان يعني ÇÇ بزرگوار آن اوالد از تن دو هم و است ميبوده همدرس
مÇجتهد عÇليا كÇبر ميرزا آقا و بنده) من مادر پدري جد) اردبيلي مجتهد يوسف
اجÇازتي و مÇيبودهانÇد زينالعÇابدين) شيخ حاج آقاي =) او تالميذ از ÇÇ اردبيلي
رقÇيمهاي با همراه است موجود ما نزد به يوسف ميرزا آقا آقاي بهر او از ل مفص

بنده)/ من پدر مادري جد) اردبيلي مجتهد صالح د ميرسي آقاي به خطاب

/1 ص دستنوشت, نسخة نخب¹العرفان, بر جذبي سيدهب¹ اهللا حاج مرحوم مة مقد /1

دارالفنون به جديده تحصيالت و شد/1 مقيم تهران به قمري 1320 سال به Ç 3

/ë17 ص ,2 ج ,1371 طلوع, تهران, ايران, نامي سخنوران ق, اسح× محمد /2

رسانيد/2 انجام به سياسي مدرسة و
به دوباره روزگاري Hمتعاقب را ظاهر حكم حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي Ç ê
آقÇاي كه است ميبوده ايام بدان هم و است بوده گرديده ماندگار عاليات عتبات
نÇاÄيني دحسين حمÇم مÇيرزا آقاي درس به ميفرمود خود چنانكه حاÄري هادي
مÇيرزاحسÇن آقÇا حÇوزة بÇه تÇهران بÇه هÇم و است بÇوده گÇرديده حاضر غروي
است, ميبوده ايران ا¾ مش حكما¾ يف ¹ الس بقي مشهور قول پاية بر كه  كرمانشاهي

مييافته/ حضور
شÇغل تا است ميبوده سابق معارف وزارت به Âك معظمله دولتي اشتغال Ç ë
عÇهدة بÇه اوقاف سرپرستي نيز ملي حكومت روزگار به و وزارتخانه, معاونت
عÇزل پي از كه ميفرمود و موظف حقوق اخذ از كران بر است بوده گرفته همت

(200 ص دوم, صÇالح(چÇاپ يÇادنامه در تÇابنده نورعلي دكتر حاج آقاي موضوع همين تأييد در /3
در ماه چند كه پدرم مرحوم سفرهاي از <يكي ميكرد: نقل حاÄري هادي آقاي <مرحوم ميفرمايد:
بردند/ تشريف كشتزار به زراعات ديدن براي روزي بوديم, سلطانعليشاه حضرت خدمت  گناباد
Ñ

گرفتم/3 حقوق نه و رفتم نه ديگر من لطنه ق الس مصد
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Ø

خÇدمتشان در بÇوديم) تÇميز سÇن در و كودك دو هر موقع آن صالحعليشاه( كه آقاي مرحوم و من
ابÇتدا درآورده, را خود كفش رفتند, ديگري كرت به زراعت كرت يك از وقتي راه وسط ميرفتيم/
خطاب آنگاه پوشيدند/ رفتن راه ادامة براي سپس و ريخت آن كهخا ك تكاندند لي او كرت همان در
ادامه بدهم, كه نداشتم جوابي من چون تكاندم? را خود كفش چرا ميداني هادي گفتند: كرده, من به
با وقف ازخا ك هاي ذر نخواستم ملكي/ دوم زمين و بود وقف ل او زمين اينكه براي فرمودند: داده
ميآورد/> من براي وبال و وزر و ميگيرد مالك از را بركت زيرا بشود ملكي زمين قاطي من  كفش
دكتر مرحوم بهخواهش بنا وقتي 1331 سال در كه بود مانده حاÄري مرحوم ذهن در چنان گفته اين
بهقول ي تصد ت مد تمام در گرديد, اوقاف سرپرستي ي بهتصد حاضر وقت, نخستوزير ق مصد
بههمان و نگرفتند ذلك امثال و كار اضافه و حقوق دينار يك و نخوردند اداره در چاي يك خودشان

ايران)/ كردند>(عرفان ا كتفا فرهنگ وزارت بازنشستگي حقوق

بيان:
روزگار به كه دارم استماع ناÄيني جاللي درضا محم د سي دكتر آقاي از Ç الف
د يÇس آقÇاي بÇه خطاب رقيمهاي من پدر قرگوزلو, ولة اعتماد الد معارف وزارت
و كÇرد تÇرقيم تÇهران مدارس از يكي به من ثبتنام توصية در ار عص دكاظم محم
وزارت در حاÄري آقاي مالقات به معظمله رسانيدم ار عص آقاي به رقيمه آن چون
گشت آ گاه ار عص آقاي حضور از وله اعتماد الد چون ببردو هم مرا رفتو معارف

رسانيد/ انجام به مهم آن و آمد حاÄري آقاي اتاق به خود
عمدهاي دولتي مشاغل واجد كه حاÄري آقاي نزديك منسوبين از يكي Ç ب
جعفري مه عال مرحوم از 13ëì سال به نميآمد بزرگ آن عنايت محل و ميبود
بدين و نميتوانست نيز رد و كند اجابت كه نميخواست او و كرد شام به دعوتي
مخبر معني اين از معظمله چون و شديم ف مشر حاÄري آقاي محضر به شبي ميان
مÇلتي شما و است دولتي <او كه: بفرمود جعفري آقاي به خطاب د تشد با  گشت

هستيد///>!
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است اشÇارت يك نظر اهل درس تلقين
نÇÇميكنم ر رÇÇمك و اشÇÇÇارتي  كÇÇÇÇردم

وزارت عÇضو كÇه دسÇتگردي وحيد ماهانه حقوق پرداخت كه گاهي به Ç ج
مجلةارمغاندر آن تبع به و است بوده افتاده تعويق عهدة به است ميبوده معارف
از هاي جوابي هم و است بساخته معظمله به خطاب چند بيتي وحيد, تعطيل, محاق

آتي: شرح به دريافته بزرگ آن
نÇÇوش مÇÇاية و نÇÇيش دافÇÇÇع وي هÇوش رهÇÇبر و عÇÇقل هÇÇادي اي
گÇوش پÇرور هÇوش تÇو گفت وي چشÇم گسÇÇتر نÇÇور تÇÇو چÇÇهر اي
خÇÇاموش تÇÇو از جÇÇهل آتش وي گÇÇويا تÇÇو از وحÇÇÇÇيد نÇÇÇÇطق اي
فÇÇرامÇوش مÇÇن نÇÇام مÇÇرتبه يك گشت چÇÇرا خÇÇاطرت صÇÇÇفحة از
هÇوش مÇÇهيج مÇÇي سÇÇاغر چÇÇون هست كسÇي ا گÇر دگÇر تÇو از غÇير
آغÇÇوش هÇÇم سÇÇتم بÇÇا بگÇÇÇذارم خÇÇÇÇا ك بÇÇÇÇر دردوار بÇÇÇÇفشانم
مÇوش بÇر گÇربه چÇو مÇن بر دزدان گÇÇردند چÇÇيره مگÇÇÇذار نÇÇÇÇه ور
دوش بÇر بÇهدام آن غÇÇر مÇÇحمول ال مÇÇح كÇÇيش وزد كÇÇه مÇÇÇÇپسند
مÇÇنقوش جÇÇمال كÇÇند مÇÇحكوك دهÇر صÇفحة بÇه سÇخن و شÇÇعر از
پÇÇاپوش پÇÇاي ز سÇÇر ز دسÇÇÇÇتار بÇÇدخواه ربÇÇود تÇÇÇوام بÇÇÇÇيپاس
مÇÇخروش مگÇÇوي مÇÇزنم بÇÇÇرگو خÇÇروشان چÇÇÇنگيام زخÇÇÇÇمة از
بÇÇنيوش يÇÇار حÇÇÇديث يÇÇÇÇار اي عÇÇنايت و مÇÇحبت گÇÇÇÇوش بÇÇÇÇا
دوش چÇون بسÇاز امÇÇروزم بÇÇرگ پÇÇار چÇÇون بÇÇدار مÇÇÇرا امسÇÇÇÇال
جÇÇوش از دشÇÇمن آب بÇÇÇÇنشيند شÇÇايد تÇÇو عÇÇÇÇواطÇÇÇÇف آب از
خÇرگوش خÇواب شÇير ز ديده بس است گشÇته شÇير بÇيشه بÇه روبÇÇاه

زشت دشÇمن كÇÇام بÇÇه دوست اي
مÇفروش غÇÇير بÇÇه يÇÇاران بÇÇاري
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# # #
آغÇوش هÇم تÇÇرا ادب و عÇÇلم وي هÇوش جÇوهر و كÇÇمال اصÇÇل اي
مÇدهوش گشت عÇقل تÇو نÇظم وز روشÇن گشت چشÇÇم تÇÇو طÇÇخ از
چÇاووش هست وحÇÇيد كÇÇه ا قÇÇح سÇÇÇÇخنسرايÇÇÇÇان قÇÇÇÇÇÇÇÇافلة در
جÇوش و نÇاله بÇÇه خÇÇود نÇÇامة در مكÇتب طÇفل چÇو فÇلك تÇÇاب از
گوش در تو بكن در چو نكته وآن پÇند يكÇي شÇنو مÇÇن ز دوست اي
نÇÇوش ت لذ مÇÇÇÇخواه نÇÇÇÇيش وز يÇÇاري امÇÇيد بÇÇبر خÇÇÇلق زيÇÇÇÇن
مÇغشوش و پست قÇلب سكة چون بÇÇاطن و دلفÇÇريب هÇÇمه ظÇÇÇاهر
مÇفروش خÇانه و كÇمال بÇه مÇÇالت جÇاهت و زÇÇع و نÇÇفوذ هست تÇÇا
قÇوش چون برده چنگ تو برخوان حÇÇاجات رفÇÇÇع بÇÇÇÇراي آيÇÇÇÇند
دوش بÇر بÇار و جÇمع همه بÇار گردت سÇر بÇÇر هست تÇÇو ديگ تÇÇا
مÇوش چÇون مÇÇيكنند تÇÇو بÇÇنيان نÇرمك نÇرم كÇاست تÇو زÇع چÇون
خÇرگوش خواب به ما و شد ويران مÇوشان رخÇÇنههاي ز خÇÇانه ايÇÇن
خÇاموش هÇزار فÇغان, بÇÇه زاغÇÇان كÇرد مÇيتوان چÇه قÇÇضا امÇÇر بÇÇا
پÇÇاپوش نÇÇÇدوختند تÇÇÇÇو بÇÇÇÇهر هÇمقطاران ايÇÇنكه كÇÇن شكÇÇر رو
دوش از نÇÇباشي بÇÇÇتر امÇÇÇÇروز و عÇÇزلت نكÇÇÇÇردهانÇÇد شÇÇÇÇغل از
مÇخروش ه صÇغ ز گشÇا عÇقده شÇد دولت مشÇار چÇون هÇمه ايÇÇن بÇÇا
هÇÇوش و دانش بÇÇه بÇÇود زيÇÇبنده مÇÇÇÇعارف كÇÇÇÇفالت كÇÇÇÇÇÇÇار در
مÇنقوش است او قÇلب صÇفحة بÇر رأفت و رحÇÇم و سÇÇÇÇخا آيÇÇÇÇات
سÇÇرپوش گÇÇرفته كÇÇÇÇرم ديگ از يÇÇط حÇÇاتم هÇÇمچو كÇÇه امÇÇروز
فÇرامÇوش كÇند تÇويي هÇمچو بÇÇÇاشد كÇز بÇÇÇÇعيد وي حكÇÇÇÇمت از
بÇنيوش هÇوش گÇوش بÇه نيز وآن بگÇÇويم ديگÇÇÇÇرت نكÇÇÇÇتة يك
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/172 Ç 173 صص ,13ë8 تهران, وحيد, يادنامة وحيدنيا, اهللا سيف دكتر /1

نگÇردد بÇÇه سÇÇعي بÇÇه چÇÇند هÇÇر
كÇوش1 طÇلب در وليك اوضÇÇاع,

1310 سÇال بÇه كÇردستاني مÇاني ديعالزÇب عبدالحميد مرحوم نيز قطعهاي Ç د
بيتي جز االسف مع كه است بوده بساخته بزرگوار آن با مخاطبت در خورشيدي

آن: است اين و نديدهايم آن مطلع از دو
جÇÇاÄر و ومÇÇغش صرÇÇع فÇÇي فÇÇانك مĤرب نÇÇÇيل ÔرجÇÇÇÇ ت ال لي يÇÇÇÇقولون

/23 ص ,1382 مفاخر, انجمن تهران, ماني///, بديعالز زندگينامة/// محقق, مهدي دكتر /2

بÇÇاÄر2 ÔرÇÇاخس رÇÇ Ôالح Ôاالديب فÇÇÇÇيه و Çجي× والح الفÇضاÄل ÇÇوق Ôس بÇÇه ÕادÇÇكس 

شرح به گشتهايم آ گاه آن بر كه جايگاهي بدان تا ه البت معظمله منثور آثار Ç ì
است: آتي

كتابسير بر م مقد Gظاهر كه است غرب فلسفة تاريخ در رساله اين /ë17 ص ,2 ج نامي, سخنوران /3
ايران)/ است(عرفان شده نوشته فروغي دعلي محم مرحوم تأليف اروپا در حكمت

1)تاريخفالسفه/3
نخستين كه بود تواند كه متباركات آيات ازديوانشمسبا شطري تطبيق (2

/1 Ç 2 صص جذبي, مرحوم مة مقد /ê

باب/4 بدين باشد ميبوده  كار

/ì10 ص ,13ì8 مÆلفان, شركت تهران, فارسي, زبان فرهنگشاعران حقيقت, فيع عبدالر /ë

كتاباخالق/5 (3
حÇضرت والدت سÇال هÇفتصدمين كنگرة به ايراد مورد خطابة مكتوب (ê
خورشيدي 1337 سال به تهران به يونسكو سوي از منعقد روم ي مال خداوندگار
واقع مولويه سلسلة چلپيرÄيس موالنا كتبي تجليل تقديرو مورد استو مطبوع  كه

/3 ص جذبي, آقاي مة مقد /ì

 گرديد/6
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بيان:
خÇداونÇدگار حÇضرت ع يÇتش اثÇبات در نÇيز ديگÇر خطابهاي معظمله Ç الف

/3 ص ,Hايض /1

ندانم كه دريغا و افسوسا و است1 بوده فرموده مبتني برديوانشمسومثنويايراد
نه/ يا است يافته انطباع حليت نيز آن متن  كه

بك نافذ فريدون دكتر مرحوم عليالظاهر مولويه, سلسلة رÄيس از مراد Ç ب
بوده/ آمده نيز ايران به و است ميبوده فضال¾ از نيز كه است

مÇحمد يÇن جاللالد وتفسيرهامنمولينا آياتالقرآن نخب¹العرفانعن (ë

خÇواهÇد منتشر بهزودي انشا¾اهللا و دارد انتشار و چاپ دست در حقيقت انتشارات را كتاب اين /2
شد/

است2 فرموده جمع خورشيدي 1331 سال به عزيزي تقاضاي به را آن البلخيكه
كÇليات ازمÇثنويو ابÇياتي آن ذيÇل بÇه و ايÇراد آيÇتي كÇه است اين آن سياق و
باشد آن باب در تفسيري حاوي يا و آيه از شطري متضمن شمسالدينتبريزيكه

اقدم از كه نعمتاللهيه سلسلة مشايخ از جذبي هب¹ اهللا د سي حاج مرحوم كند/ ثبت
ترقيم به آن بهر مهاي مقد بزرگوار آن رحلت پي از است ميبوده معظمله اصحاب
بÇنده مÇن نÇزد بÇه دوان هÇر آن از كوپيهاي كه را ايزد سپاس و است آورده اندر

است/ مضبوط
بيان:

حÇاوي يÇا و آيÇات از شÇطري مÇتضمن ازمثنويكه را ابياتي حاÄري آقاي
به نامبردار كريم ازقرآن ممتاز فني طبعي صفحات كرانة بر است آن بر تفسيري
آن خÇدمت بÇه مÇتبارك نسÇخة آن و بود آورده اندر ضبط به بصيرالملك چاپ
ابÇيات هÇمان مÇجموع نخب¹العÇرفان كه ميدارم گمان و بودم كرده زيارت بزرگ
مÇهدي دكÇتر مÇرحÇوم از HتعاقبÇم كÇه دريÇغا و دردا و افسÇوسا و بÇاشد مÇÇيبوده
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است/ شده فرو دست از النظير نزير نسخة آن كه شنيدم بزرگ آن حاÄري, پور
است: اين ميشناسيم كه آنچه بزرگ آن منظوم آثار از اما Ç 7

اين مانند ممتنع و سهل ابياتي مشتمل بر سنايي بحرحديقة به انساننامه (1
بيت: دو

دانسÇتن نÇه بÇود خÇوانÇدن بÇه نÇÇه شÇدن و است بÇÇودن بÇÇه آدمÇÇيت
شÇود سÇوار تÇÇا كÖسÇÇي كسÇÇي تÇÇا شÇÇود دچÇÇÇار را بسÇÇÇÇيار رنÇÇÇÇج

نديدهام/ را آن معاالسف لكن و است مطبوع كه 2)برگسبز

است/ مندرج ايران عرفان شماره همين در رساله اين /2 ص جذبي, مرحوم مة مقد /1

پارسي/1 به نبوي حديث چهل نظم (3
جاهايي به آن از برخي كه مثنويات و قطعات و غزليات و قصاÄد مقداري (ê
گÇردانÇم وجÇيزه اين زينت جاها همان از يكي از آن از دو غزلي و است مطبوع

آن: است اين و كردهام استماع بزرگ آن از خود كه دو بيتي افزون بر
است نسÇبي ت زÇع نه راحت و مكنت نه شرف

است ادبÇي و عÇلمي روح داشÇÇتن بÇÇه شÇÇرف
بÇيادبÇي و جÇهل زانكÇه ادب و كÇوش عÇلم بÇه

است بÇولهبي و است بÇوجهلي حكÇايت همان
چÇين بÇهجانب رو عÇلم ار بÇود چÇين مÇلك بÇه

است عÇÇربي پÇÇيمبر كÇÇالم كÇÇالم, ايÇÇن  كÇÇÇه
غÇالب شÇد چÇيره نÇفس بÇر كه است كسي قوي

است غÇضبي ة وÇق فÇرمان بÇه كÇÇه آن ضÇÇعيف
مÇÇÇÇعلومم گشت اره وÇÇÇÇÇÇف سÇÇÇÇÇÇÇÇرنگوني ز

است فÇزونطلبي از آيÇد مÇرد سر بر هرچه  كه



107 عشق فرزندزادة و عرفان فرزند

را نÇاطقه نÇفس است اراده و عشÇÇق و عÇÇقل ز
است عÇصبي مÇركز سÇه هÇر ايÇن مÇركز و قوام

آن صÇÇاحب اراده, شÇÇد ا گÇÇر عÇÇقل مÇÇÇÇطيع
است سÇببي و دليÇلي و است فÇلسفي و حكÇÇيم

پÇÇيرو شÇÇود را عشÇÇق مÇÇن چÇÇو اراده وگÇÇÇر
است مÇلتهبي و حÇال آشÇفته غم ز جان هميشه

فÇÇرمانبر اراده شÇÇد ا گÇÇر عشÇÇق و عÇÇقل بÇÇه
است نÇبي مÇقام آن كÇه جÇان رسÇد مÇقام بÇدان

عشÇق غÇم خÇورم مÇن و عشÇق غÇم بÇخورد مرا
است بوالعجبي چه اين روز و شب خوريم هم ز

مÇن سÇپاري جÇان كÇه عÇاشق بÇه پÇند سÇود چه
است لبÇي زيÇر كÇÇالم و يÇÇار عشÇÇوة نÇÇيم بÇÇه

پÇÇندارد يÇÇار و سÇÇرخ رخÇÇم ديÇÇده خÇÇÇون ز
است عÇنبي بÇادة جÇÇام از روÇÇÄيم سÇÇرخ  كÇÇه

را خÇÇود مكش عÇÇقب مÇÇÇÇحبت كÇÇÇÇاروان ز
است عÇقبي ابÇد تÇا افÇتاد عÇقب زو كÇه هر  كه

هÇÇادي بÇÇجو خÇÇويشتن از خÇÇÇÇود درد دواي
است مكÇÇتسبي مÇÇتاع بÇÇاقي ذات غÇÇير  كÇÇÇه

# # #
نگÇÇيرم دشÇÇÇÇمنان بÇÇÇÇر تÇÇÇÇيرهبختي روز در

زيÇرم بÇه سÇر گÇونه كين است دوستان دست از
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دسÇÇتگيرم گÇÇردند سÇÇختي روز بÇÇÇه  گÇÇÇÇفتم
دسÇÇتگيرم كÇÇردند آمÇÇد سÇÇختي روز چÇÇÇون

آخÇر در تÇيرافكÇني بÇياموخت مÇن ز كس هÇر
تÇيرم بÇÇه زد دور وز افكÇÇند دورم تÇÇير چÇÇون

ليك گشÇÇتهام پÇÇرورده رادمÇÇÇردي شÇÇÇÇير از
شÇÇيرم شÇÇرزه مÇÇانند روبÇÇÇاه خÇÇÇÇصم دام در

سÇتيزه در است جÇغد فÇÇردوس مÇÇرغ رÇÇپ بÇÇا
نÇا گÇزيرم جÇلوه از طÇاووس چÇو مÇن كÇه آوخ

كÇÇجايي مÇÇÇردمي اي نÇÇÇÇديده رخت مÇÇÇÇردم
بÇميرم حسÇرتت از مگÇذار و بÇرق چÇو مگÇذر

/ë18 و ë23 ص ,2 ج ايران, نامي سخنوران /1

شÇعر ايÇن هÇادي بÇهر از دوش بÇلبلي ميخواند
ضÇميرم1 در مÇهريست نÇهادم در است عشÇقي

# # #
وحÇدت مÇÇقام عÇÇيسي كÇÇثرت مÇÇقام مÇÇوسي

بÇيني بÇين و است عÇدل دو ايÇن مÇÇيان احÇÇمد
طÇÇريقت بÇÇر بگÇÇزيد شÇÇÇريعت ره هÇÇÇÇادي

عيني است واجبي آن استو كفايي واجبي  كين
آقÇاي قديم نديم كه ار عص كاظم د محم د سي آقا مرحوم رحلت وقعة به فاÄده:

ه ماد مشتمل بر بفرمود انشا¾ بزرگوار آن رثاي به چند بيتي معظمله ميبود حاÄري
استاد خامة ريختة تاريخ ه ماد مشتمل بر نيز ديگر قطعهاي با توأم قطعه آن تاريخو
مقبرة به ار) عص آقاي بزرگوار(= آن پا ك خا ك لوح بر (سنا) همايي ين جاللالد
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نواÄب, تعاقب به و برنگاشتند ممتاز خطي به ري سة مقد زاوية به رازي ابوالفتوح
چنين كه برآورد بنده من دل نهاد از دود و برشست نوشته سنگ آن جهالت دست
آورم سپاس و مسرور بسي لكن و آمد نخواهد فرادست آن نسخة كه ميپنداشتم
به را آن بحمداهللا كه ار عص آقاي اقارب از يكي دست به آن نسخة اواخر بدين  كه
مقام بدين را آن كه داشتم خوش و الشكر, فله رسيد, طبع به است ميداشته حفظ

هذه: هي و ع, يتضو رته ما كر هوالمسك آورم, اندر ضبط به
نÇÇاهنجار سÇÇپهر زيÇÇÇن االمÇÇÇÇان بÇار مÇحنت جÇÇهان زيÇÇن الحÇÇذر
خÇÇونبار ديÇÇدة و خÇÇون پÇÇÇر دل ديÇن و دانش مÇرد بÇهر بÇÇهرهاش
نÇÇاچار گÇÇفتنم هÇÇيهات بÇÇه مÇÇن نÇيست دريÇغم جÇز كÇه دريÇÇغا اي
گÇÇلزار و گÇÇل بÇÇÇاغبان, و بÇÇÇÇلبل رفت او بÇا كÇÇه آن هÇÇجر از نÇÇالم

/13ê آية عمران, آل سورة /1

ار" صÇÇع " كÇÇÇÇاظم شأن در هست الغÇيظ"1 " كÇاظمين و "عصر" سورة
انÇÇÇÇظار در بÇÇÇÇينظير بÇÇÇÇÇينظر روحÇÇÇاني اوسÇÇÇÇتاد مÇÇÇÇهين اي

/1ë آية رعد, سورة /2
/ëë آية مÆمن, سورة ;ê1 آية عمران, آل سورة /3

بÖكÇÇÇار3 واال ي ش العÇÇÇÇب طÇÇÇÇاعتت االÐصÇÇال2 و  و Ôد ÔالغÇÇÇÇب سÇÇÇÇجدهات

/1ê3 ص ,1382 مفاخر, انجمن تهران, ار///, عص زندگينامه/// عمل, و علم استوانة تيان, موق محمد /ê

خواست رحلت سال غيب از هادي
ار"4 صÇÇÇÇع كÇÇÇÇاظم "اهللا  گÇÇÇÇفت

ار عص آقاي خويش قديم نديم همچون حاÄري آقاي لطايفوظرايف: Ç 8
العارفين مقامات به ميبود رÄيس شيخ الحق ¹ حج شامخ سخن اين ات بالذ مصداق
من ينبسط و الكبير ل يبج ما مثل تواضعه من غير الص ل يبج ام, بس بش هش <العارف اشاراتكه:
و الحق فيه يري فانه , ¾شي بكل و بالحق فرحان هو و يهش ال كيف و النبيه من ينبسط ما مثل الخامل
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/7 و 10 س ,1ëì ص ,1339 تهران, دانشگاه شهابي, استاد مرحوم چاپ /1

بالباطل>/1 شغلوا قد حمه الر اهل سواسيه عنده والجميع يستوي ال  كيف

بÇبايد كÇه شرحي به صوري حيات پايان به خود چنانكه كه جايگاه بدان تا
اين بر نهاده و بود" نكرده "فرقي سالگي" "هجده با بدانگاه او "حال" بود بفرموده
و شعري يا حديثي يا باشد بوده آيتي اينكه مگر Hنوع نميشنودي او از سخني پايه
است چÇنين بÇاشد ميبوده كه هرگونهاي و فتفعلل/// فعلل ذلك علي وقس لطيفهاي يا

شنيدهها: آن از برخي
مÇا با هم كسي و ميشديم ف مشر رضوي اقدس ارض زيارت به پدرم با (1
پس و درچكÇيد او بÇر كÇتيرايÇي بÇوتة از قطرهاي گاهي وسواس, به مبتال ميبود
بÇدان كÇه آبÇي كÇران بÇر و كÇنم غسÇل كه است بايسته و گرديدم نجس كه بگفت
كÇه كÇند غسل و شود آب در تا برآورد تن از رخت كه خواست ميبود نزديكي
بر رخت هم, كه است ضرور است چكيده تو لباس بر قطره چون كه فرمود پدرم
كه كنم تي ني چه گفت: شدو آب در و كرد اطاعت او كنيو غسل و شوي آب در تن
بهيمه> از هستم چون هيمه, غسل ميكنم <غسل كه: بگوي كنو نيت فرمود: پدرم

شد/ آب در و بگفت او و
تÇرافÇع مÇجلس و مÇينشست جهودها محلة به تفرشي عليا كبر د سي آقا (2
گاه كه داÄمالخمر محل همان به ميبود شاهزادهاي و ميكرد حد اجرا¾ و ميداشت
حواشي كه ميكرد اشارت خود د سي و ميآوردند مجلس بدان مستي حال به را او
از ديگر و برو شاهزاده كه ميگفت او با آنان ط توس پي از و كنند شفاعت محكمه
آستانة به چون شاهزاده و شد واقع وقعهاي چنين نيز گاهي مگر نكن/ كارها اين
و د يÇس بÇه اشÇارهاي و ميكند آسمان به نگاهي او كه ديد د سي و بايستاد رسيد در
خÇدا بÇا كه بگفت ميگويي? چه كه بپرسيد چون و ميزند لبي زير حرفي آنگاه
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/1ê آية مÆمنون, سورة /1

هÇم را د سي اين آيا 1 قين ال الخ× Ôن حس ا Ôاهللا ك بار ت ف گفتي كه روزي آيا خدايا كه ميگويم
نه? يا بودي ديده

منع بهعنوان بود آورده ملي شوراي مجلس به اليحهاي وقت دولت گاهي (3
و كرد طرح را آن مجلس رÄيس چون كه ديدم و الكلي مشروبات فروش و خريد
و بÇرخÇاست س درÇم حسÇن د يÇس آقاي نيست مخالفي كه است معلوم كه بگفت
داد پاسخ مخالفيد? شما كه استعجاب به بپرسيد رÄيس چون مخالفمو من كه بگفت
از عبا و ميگويم آنجا و ميآيم كه بگفت دليلي? چه به كه بگفت چون و بلي  كه
و مشÇروطيت تÇاريخ بيان به كرد آغاز و رفت تريبون بهسوي و برگرفت دوش
وكال¾ مجلسو تأسيس به شد منجر امر تا ميخواستند عدالتخانه ملت كه بفرمود
دو صÇبح نماز آيا كه بگويند اينكه نه و ملت اجتماعي امور اصالح جهت آمدند
امÇروز ما ا گر و است حرام Hشرع مسكرات فروش و خريد بيش/ يا است ركعت
و بÇيايند ديگÇران فÇردا است مÇمكن است مÇمنوع نيز Hقانون كه بگفتيم و آمديم
فاق ات به اليحه آن و برخاست وكال¾ احسنت صداي كه نيست ممنوع كه بگويند

گشت/ مردود
شهره كه رشتي منصور سردار به اشاره با وله الد وثوق ترحيمي, مجلس به (ê

كه: بگفت ارتجال به ميبود "تخرخر" به
مÇنصور ردارÇس ايÇن گÇويد الخر انا دار رÇس مÇنصوري گÇفت الحÇق انا

كه: است وارد الهيجي فياض ساقينامة به (ë
دست بÇه كتابي حكمت ز حكيمي هست خشÇتيش كه مي خم هر بود
ديÇÇدهام در گÇÇرديده مست نگÇÇÇه ديدهام آن رنگ چون كه مي همان
قÇدم از يكÇي و حÇÇدوث از يكÇÇي هÇم بÇه سÇخنگو حكÇيمان نشسÇته
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ه) س سر قد ار عص كاظم د محم د سي آقا المتألهين د سي =) كاظم" د سي "آقا (ì
ايÇن ه) رÇس س دÇق حاÄري آقاي =) من و انس" يس ل" يعني "ليسانس" كه ميفرمود

گردانيدهام: منظوم معني,
است انس ليس جÇاي بÇه ليسÇانس است جÇنس جÇاي ÖوعÇن كÇه امروز

روزي كه را سها بنده مرمن طابثراه جعفري مه عال مرحوم كرد حكايت (7
آقاي مجلس به است ميبوده عمدهاي مشاغل داراي Hسابق كه ر معم فضال¾ از يكي
چÇند حديثي نظم حاوي كه جزوهاي و كرد جلوس من نزد به و آمد اندر حاÄري
تو گناهان ارة كف اينها كه بفرمود وي با او و كرد هديه بزرگوار بدان ميبود نبوي
با و نشنود سخن اين بود گشته گران سخت گوشش كه شخص آن چون و نميشود
مÇيخوانÇند, كÇهقرآن بگفتم حضور شرم از من و ميفرمايند چه آقا كه گفت من

/22 آية فاطر, سورة /1

بور>1/ Ôالق ي ف ن م ع م Öس Ôم ب نت ا ا <م× كه: كرد تالوت من به خطاب حاÄري آقاي
بÇه مÇلقب و نÇاهج بÇه مÇتخلص مÇناهجي كÇاظم د محم مرحوم نيز روزي (8
بنده من نزد به عالي مجلس بدان و خاص ميبود احوالي داراي كه منهاج العرفا¾
ايÇن چرا آقا كه ميگويند دوستان آقا, كه بگفت نا گهان به بود كرده جلوس سها
براي دوستان ميكنند, غلط دوستان كه شنيد جواب چون و نميكند تعمير را اتاق
و ندارد جواب حساب حرف كه بگفت و بخنديد آقا ديدن يا ميآيند اتاق ديدن
ميترسم وگرنه كنيد تعمير را اتاق اين آقا كه بگفت باز Hلكنمتعاقب و كرد سكوت
بهسوي خويش دست دو حاÄري آقاي بدينگاه فرودآيدو من سر آنبر سقف  كه
خالص تو شر از زودتر كه بريزد زودتر الهي كه بفرمود شديد خندة با برآوردو او

شوم/
زوال پي از چه و صوري حيات دوران به چه است كراماتي را حق اوليا¾ Ç 9
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از است افتاده مشاهد وقعه سه است مانده يتيم بزرگ آن از عالم كه آنگاه از و آن,
اين جز و نميدارم روا مقام بدين آن ذ كر ه البت كه ملك عالم در بزرگ آن ف تصر

كه: نميگويم
الخÇبر عÇن تسÃÇل فÇال GيرÇخ نÔظ ف اذ كÇره Ôست ل ا مÇم كÇان مÇا فكÇان

زاÄد متبارك عمر به كه بزرگ آن كه بگويم دريغ و سردرد از بايد اينك Ç 10
هم بدانگاه تا لكن و است ميبوده دچار جسماني آالم انواع با خويش سالة نود بر
را مÇثل Gر مكر چنانكه ميبود باقي او با سالگي" هجده "حال شد تمام "مزاج"  كه
هÇمة و كÇندهام را آن يÇا است باقي خويش جاي به كبد كه نميدانم كه ميفرمود
مردهاند نكن و بكن كار فالن و نخور و بخور طعام فالن كه گفتهاند من با كه ايي اطب
بÇه 13ë9 بÇهار بÇه گÇرديدهام/ حÇاضر آنÇان تÇرحÇيم مÇجلس به مجد مسجد در و
يتيم خويش از جهان مبعث عيد متبارك روز به و گرديد بستري مهر بيمارستان
با هاÄله آن وقوع از پيش روز دو به كه جعفري مه عال مرحوم كرد روايت  گردانيد/
چÇون و را مÇزاج يÇا مÇيگويي را حال كه بفرمود و بپرسيدم بزرگ آن حال تلفن
بÇا حÇال امÇا و شÇد تÇمام مÇزاج امÇا كÇه بگÇفت بÇفرماييد, را دو هÇر كÇه بگÇÇفتم

است/ نكرده فرقي هجده سالگيام
خÇا ك در المÇلك سراج مقبرة به ري سة مقد زاوية به پا ك پيكر آن باري
Çيد الس دنا سي المتألهين د سي پا ك خا ك جوار بر تابنا ك مزار آن اينك و نهادند
رة مطه روضة به بود افتاده رازي ابوالفتوح مقبرة به هم آن كه ار عص كاظم د محم
تربتهما اهللا س قد است امال ك مهبط و آشكار الم عليهالس حمزه امامزاده حضرت

طينتهما/ طيب  كما
/1382 . دي . 1ë ربه, عنه عفي سها الالشيÃي كتب و



منظوم حديث چهل

هاديحاÄري

قÇربان تÇو وصÇل راه بÇه جÇانها شÇÇده اي
جÇانان ديÇدن پÇيش چÇيست جان ارزش

دوزخ چÇو است جÇنت بÇÇاغ مÇÇرا بÇÇيتو
گÇÇلستان ز بÇÇه است دوزخ مÇÇرا تÇÇو بÇÇا

واجب هسÇÇتي ز بÇÇود مÇÇمكن هسÇÇÇتي
امكÇان نÇدارد خÇود ز هسÇÇتي و مÇÇمكن

نÇبود و آفÇرينش در حÇÇق بÇÇجز نÇÇيست
بÇرهان و ت جÇح بÇه حÇاجتي عÇيان پيش

خÇورشيد حÇقيقت از آ گÇه بÇود كÇه هÇÇر
الوان صÇÇورت است او نÇÇور كÇÇز دانÇÇÇد

است هسÇتي كÇÇارخÇانة نÇÇور از پÇÇرتوي
حÇيوان و خÇا كÇي و گÇياه اين و فلك اين



11ë منظوم حديث چهل

زشÇتي و خÇوبي و رزم و بزم كالن و خرد
دسÇÇتان رسÇÇتم و مÇÇرا دسÇÇÇتان بÇÇÇÇلبل

گسسÇتن و است بسÇتن مÇرگ و زنÇÇدگي
چههجران و چهوصل حقچونرسد ز هردو

# # #
سÇÇرودم بÇÇÇÇينياز درگÇÇÇÇاه بÇÇÇÇه دوش

مÇژگان رشÇÇتة ز رخ بÇÇه گÇÇوهر ريÇÇخته
جÇانكاه نÇالة سÇوزنا ك ايÇن تÇو ز  كÇاي

درمÇان و چÇاره و درد و رنج هم تو ز وي
هسÇÇتم تÇÇو بÇÇاغ دسÇÇÇÇتانسراي بÇÇÇÇلبل

الحان خوش و نوا خوش كرده توام عشق
زيÇÇبد تÇÇو شÇÇاخسار خÇÇوان نÇÇوا مÇÇرغ

افÇÇغان و نÇÇاله نÇÇه كÇÇند نÇÇÇÇغمهسرايÇÇي
آمÇÇد بÇÇدر درم كÇÇز گÇÇÇÇريه در بÇÇÇÇودم

كÇنعان يÇوسف چÇو جÇبين مه آن من يار
هÇÇويدا نÇÇموده گÇÇفتهاش هÇÇر ز آنكÇÇه

يÇونان حكÇمت بÇه قÇرين ايمان حكمت
آغÇÇوش در كشÇÇيد و بÇÇوسه رخÇÇÇÇم داد

پÇريشان و زار و نÇÇژند حÇÇالم چÇÇو ديÇÇد
آيÇد بسÇر غÇم شÇام كÇه غÇم مÇخور  گفت

جÇÇبران شÇÇادكامي بÇÇه گÇÇÇردد وانÇÇÇÇده



ايران عرفان 11ì

رسÇÇالت بÇÇه انÇÇبيا¾ خÇÇتم بÇÇود آنكÇÇÇه
دبسÇÇتان طÇÇÇÇفل جÇÇÇÇبرÄيل او بÇÇÇÇر در

بياموخت حديث چهل كه هر من ز  گفته:
مÇهمان بÇÇاشد بÇÇهشت انÇÇدر مÇÇن نÇÇزد

تÇازي ز تو را حديث چهل اين كني چون
ايÇÇران مÇÇردم بÇÇÇÇهر سÇÇÇÇاده پÇÇÇÇارسي

گÇÇردد و بÇÇيابي ديÇÇÇÇن و دنÇÇÇÇيا راحت
بسÇتان سÇÇبزي بÇÇه ل دÇÇب خÇÇزانت رنÇÇج

بÇينا تÇو روي بÇÇه ديÇÇدهام اي  گÇÇفتمش
لقÇÇمان حكÇÇمت يÇÇادگار اي  گÇÇفتمش

گÇفتار نÇÇيروي پÇÇديد مÇÇن در تÇÇو ز اي
سÇÇحبان قÇÇريحه مÇÇرا پÇÇيدا تÇÇÇÇو ز وي

آرم و پÇÇذيرم دل و جÇÇان از خÇÇواهشت
مÇرجÇان و گÇوهر چÇو ارمغان سخنان زان

# # #
يÇÇÇÇزدان پÇÇÇÇيمبر مÇÇÇÇهين سÇÇÇÇÇخنان از

قÇرآن آيÇة چÇو پÇندها ايÇÇن كÇÇÔن  گÇÇوش

ال¸/ الص في عيني Ô¸ رÔق و Ô¾ساوالن Ôبالطي : ¹ل×ثث دÔنيا كÔم Öن م ÔرتتÖخا اني /1

جÇان و دل قÇوت چÇيز سÇÇه در مÇÇرا هست
يÇزدان1 پÇرستش خÇوش بÇوي زنÇان ÇÇهر م

االخالق/ مكارم م مÔت ال ÔتÖث عÔب اني /2

خÇÇدايÇÇم بÇÇرگزيد چÇÇو شÇÇو مÇÇن پÇÇÇيرو
انسÇÇان2 نÇÇÇÇيكخويي تكÇÇÇÇميل پÇÇÇÇي از
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/HالقÖخا ÖمÔكن سÖحا اهللا الي ÖمÔكاحب /1

كÇيست خÇÇدا نÇÇزد بÇÇه نÇÇزديكتر هÇÇمه از
خÇندان1 پسÇÇتة چÇÇو نكÇÇوخويتر آنكÇÇه

/ اسالن الي التودد العقل Ôرأس /2
يÖمان/ اال ن م الوطن بÔح /3

هÇÇمنوع2 يÇÇÇاري زاده پÇÇÇÇا ك خÇÇÇÇرد از
ايÇÇمان3 ز است مÇÇيهن مÇÇهر و دوسÇÇÇÇتي

/ اهللا سبيل في كالمجاهد هعيال علي× الكاد /ê

تÇبارش و خÇويش رنÇج بÇار كشÇد كÇه هÇÇر
سÇÇÇبحان4 داور راه بÇÇÇÇه مÇÇÇÇجاهد اوست

االÔمهات/ اقدام تÖحت Ô¹الجن /ë

است فÇÇزون عÇÇرش ز مÇÇادران مÇÇÇÇرتبت
ايشÇÇان5 دارنÇÇد گÇÇام زيÇÇر بÇÇرين خÇÇÇÇلد

مزبله/ في روضته الجاهل نعم¹ /ì
الجهل/ ن م د شا رÖقف ال× /7

بÇه گÇلخن6 است گÇلشني چÇو نÇادان نÇعمت
نÇÇادان7 مÇÇردم چÇÇو بÇÇينوا كسÇÇي نÇÇيست

االنبيا¾/ Ô¹ث ر و Ô¾مالÔالع / 8
/ Õ¸عباد العالم وجه الي Ôالنَّظر /9

دانÇÇا8 مÇÇردم بÇÇÇÇه رسÇÇÇÇد پÇÇÇÇيمبر ارث
رحÇÇمان9 پÇÇرستش بÇÇود دانÇÇÇÇا ديÇÇÇÇدن

/ مسلم لÔك علي× Õ¹فريض العلم Ôطلب /10

دانش گÇÇÇÇرفتن فÇÇÇÇرا در خÇÇÇÇدا حكÇÇÇÇم
مسÇÇلمان10 بÇÇراي از است عÇÇÇÇيني واجب
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المÆمن/ Ô¹َّضال Ô¹كم حÖلا /1

زيÇÇرا بÇÇÇيابي نÇÇÇÇهان راز كÇÇÇÇه  كÇÇÇÇوش
پÇنهان1 حكÇمت است مÆÇÇمن شÇÇدة  گÇÇم

/ الحجر علي كالنقش غر الص في ÔلمعÖال /2

Çردي Ôخ گÇÇه دانشÇÇي بÇÇياموخت كÇÇه هÇÇر
آن2 بÇود خÇاره سÇنگ بÇÇه نÇÇقشي  كÇÇندن

فارس/ Öن م Õرجال لنالته الثريا في Ôين الد هذا انَّ Öول /3

بÇرسندش آسÇمان بÇر ديÇن ايÇن بÇود  گÇÇر
سÇلمان3 چÇو پÇارس خÇا كÇدان از مÇÇردمي

المهين/ Ôوالمركب الواسع كني Ôوالس الصالح¹ Ô¹والزوج الصالح Ôالولد المسلم الرجل ̧ سعاد Öن م /ë و ê

مÇÇرد شÇÇود چÇÇÇيز چÇÇÇÇهار از  كÇÇÇÇامروا
دوران4 بÇه نÇيست چÇيز چÇهار ايÇن از بهتر

رهÇÇÇÇوار مÇÇÇÇركب و دلگشÇÇÇÇا جÇÇÇÇايگه
شÇÇايان5 صÇÇالح پÇÇور و نÇÇيكوي هÇÇÇمسر

اسعارهم/ Ôرخص و سلطانهم Ôعدل خلقه في اهللا رضا¾ عالم¹ /ì

است نشÇاني دو مÇردمان بÇه را خÇدا لطÇÇف
ارزان6 روزي و بÇÇÇÇخش داد پÇÇÇÇÇÇÇادشهي

الجاÄر/ سلطان يدي بين حق كلم¹ الجهاد افضل /7

سÇتمگر مÇير پÇÇيش بÇÇه حÇÇق سÇÇخن يك
آن7 جÇÇهاد بÇÇرترين هست خÇÇÇدا نÇÇÇÇزد

عليه/ اهللا Ôهلَّط س Hظالم اعان Öنم / 8

فÇÇرجÇÇام بÇÇه كÇÇه مشÇÇو بÇÇيدادگÇÇر يÇÇاور
سÇامان8 و سÇر بÇي و زبون وي از شوي هم
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/ ه×لل ÔغضÔوالب اهللا ن م بÔالح /1

مÇÇردم نÇÇه خÇÇداست خÇÇوشنودي پÇÇÇي از
خÇوان1 خÇدا رهÇÇروان و كÇÇين و دوسÇÇتي

التراب/ احين المد وجوه في احثو /2

بÇÇپاشيد و شÇÇÇÇويد بÇÇÇÇيهوده گÇÇÇÇو ز دور
مÇÇديحهسرايÇان2 سÇÇر و روي بÇÇه خÇÇا ك

الوجه/ كريه العبوس يبغض و اشين شالب ب حÔي اهللا فانَّ Hاش بش ÖنÔك /3

ايÇÇزد كÇÇه چÇÇهره گشÇÇاده هÇÇماره بÇÇÇاش
گÇرانÇجان3 تÇÇرشروي بÇÇه نگÇÇردد دوست

شا¾/ ايها من ÔلÔدخي ¹الجن ابواب Ôهل اهللا حتف Áحال يده كد Öن م لك ا Öنم /ê

گشÇÇÇÇاده بÇÇÇÇهشت در رويش بÇÇÇÇه هست
نÇان4 خÇورد خÇويش رنÇج دست كز مردي

/Hتلف ممسكÖلل و Hفلخ قمنفÖلل Öبه اللهÔمَّ /ë

بÇÇدهشكار بÇÇده فÇÇزون خÇÇÇÇدايÇÇا بÇÇÇÇار
قÇراوان5 زيÇÇان رسÇÇان مÇÇÔمسك بÇÇه نÇÇيز

االمل/ طول و الهوي× اتباع امتي علي× اخاف ما اخوف انَّ /ì

خÇÇويشم امت بÇÇيمنا ك صÇÇفت دو بÇÇÇÇر
پÇÇايان6 و يحدÇÇب آز و نÇÇÇفس پÇÇÇÇيروي

سن¹/ سبعين ̧ عباد Öن م Õخير ¹ساع Ôدلع /7

دادار درگÇÇÇÇه بÇÇÇÇه سÇÇÇÇاعتي دادگÇÇÇÇري
فÇرمان7 طÇاعت سÇال هÇÇفتاد بÇÇه كÇÇه بÇÇه

/ هكفاعل الخير علي Ôال الد / 8

نÇÇيكي كÇÇنندة چÇÇون است نÇÇيكي رهÇÇبر
يكسÇان8 بÇه دو هÇر رتÇبهانÇد و شÇÇرف در
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اب/ العز موتا كÔم Ôاراذ ك /1
/ االسالم في ¹هباني ر ال /2

است1 نگÇزيده هÇمسري آنكÇه شÇوم مردة
رهÇÇبان2 زنÇÇÇدگاني اسÇÇÇÇالم در نÇÇÇÇيست

مكفورتان/ نعمتان Ôوالفراغ Ô¹ح الص /3

را تÇÇÇن درسÇÇÇÇتي و آسÇÇÇÇايش عمتÇÇÇÇن
نÇقصان3 يÇابد چÇو مگÇر آ گÇه كس نÇيست

خادمÔهÔم/ القوم Ôدسي /ê

سÇرور هÇمه بÇÇر و است بÇÇرتر هÇÇمگان از
اقÇÇران4 خÇÇدمت بÇÇندهوار كÇÇÇند آنكÇÇÇÇه

/ بالنهار وجهه حسن بالليل صلي Öنم /ë

بÇÇاري درگÇÇه بÇÇه آوري نÇÇماز چÇÇÇو شب
تÇÇابان5 آيÇÇنه چÇÇو تÇÇو روي شÇÇÇÇود روز

العقل/ اهللا قل خ ما Ôل او /ì

هسÇÇتي ز گشت آفÇÇريده نÇÇخست آنÇÇÇچه
اعÇيان6 شÇد پÇÇديد خÇÇرد وز خÇÇرد هست

/ ¹القيام يوم ع زف Öنم اهللا آمنه لشيبته ¹ذاشيب رق و Öنم /7

تÇÇا نگÇÇه بÇÇدار جÇÇوان اي پÇÇير حÇÇÇرمت
نگÇÇهبان7 خÇÇداي بÇÇÇÇود شÇÇÇÇمارت روز

تغنموا/ سافروا / 8

بگÇÇزينيد سÇÇفر سÇÇÇفر از بÇÇÇÇريد سÇÇÇÇود
آسÇÇان8 كÇÇند سÇÇفر را سÇÇÇخت زنÇÇÇÇدگي

/ Ôاهللا Ôهع ف ر ه×لل ع تواض Öنم /9

است خÇÇلق فÇÇروتن خÇÇدا بÇÇراي آنكÇÇÇÇه
كÇÇيوان9 بÇÇه رتÇÇبه ز بÇÇÇرد را پÇÇÇÇايگهش
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و//// مي والر Ô¹السباح اوالد كÔم علموا /1

دانÇÇند كÇÇه دهÇÇيد نÇÇÇوباوگان بÇÇÇÇه يÇÇÇÇاد
چÇÇوگان1 و ورزش و شÇÇنا و زنÇÇÇي تÇÇÇÇير

موه/ رÖا كف قوم Õكريم ×اتا كÔم اذا /2

در از آيÇÇدت گÇÇر بÇÇÇÇخشندهاي سÇÇÇÇرور
احسÇان2 سÇر از نÇثار كÇÔن رهش بÇÇه جÇÇان

/ شد Ôالر الي هدي ×الا Gاحد Ôيشاور احد Öن م ما /3

بگشÇÇايد گÇÇÇره ديگÇÇÇÇري از مشÇÇÇÇورت
نÇÇمايان3 راست راه تÇÇو بÇÇر كÇÇÇÔند ÇÇÇÇور Ôش

/Gحر سل البيان ن م انَّ حديثا/// اربعين امتي علي ظفح Öنم /ê

داد سÇخن داد حÇديث چÇهل ايÇن از هادي
سÇÇخندان4 گÇÇفتههاي است حÇÇالل ÇÇحر س



ذوالفقار  كتاب

كشيدنتريا ك) (درحرمت

گنابادي علينورعليشاه مال تأليف:حاج

مه مقد

(در عÇنوانذوالفÇقار تÇحت كÇتابي (1380 (بÇهار 8 شمارة ايران درعرفان
شد/ في معر گنابادي نورعليشاه علي مال جنابحاج تأليف تريا ك) كشيدن حرمت
بÇا ح نقÇم بÇهصورت بÇار چÇهارمين بÇراي (1382 (زمسÇتان GيرÇاخ مزبور  كتاب
قلم به جديد مهاي مقد داراي كتاب اخير چاپ شد/ چاپ اصالحات و حروفچيني
همچنين آنو يت اهم جهت به مه مقد اين كه است تابنده نورعلي دكتر حاج جناب
شÇماره اين در ايران فعلي شرايط در آن وخامت و اعتياد حاد مسأله با ارتباطش

شد/ عرفانايرانچاپ
حيم الر حمن الر اهللا سم ب

مÇديران خÇاطر اندازهاي تا و گرفتارند آن به ملتها تمام امروز كه مشكلي
است/ ر مخد مواد مسألة كرده, مشغول بهخود را غيرمصلح يا مصلح از اعم جامعه
جوانها در بهخصوص ميشودو معتاد اعصاب و فكر تضعيف موجب ر مخد مواد
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بهطوري ميدارد/ باز تالشي هرگونه و فكري فعاليت از را آنها و دارد فراواني اثر
از جلوگيري به چندان كه سابق ديكتاتورهاي از بعضي اقوال, بعضي به بنا حتي  كه
ميدانستند آن منع طرفدار را خود ظاهر بهصورت نميكردند, ه توج ر مواد مخد
همة نهتنها اوضاع وخامت بهسبب امروزه اما نميكردند/ كاري Âعم كه چند هر
مÇجموعه بÇلكه دادهانÇد تشكÇيل سازمانهايي ر مواد مخد با مبارزه در دولتها,
و همگام نيز مذكور سازمان و پرداختهاند مشكل اين به ملل سازمان در هم ملتها
مسألهاي اين زيرا است كرده اقدام موضوع اين كردن ريشه كن در ملتها همراه

است/ كرده مشغول خود به را دنيا ملل و دول امروز, كه است
اال و بگيرند را فساد اين جلوي كه است مردم معنوي رهبران وظيفة اينجا در

دولت بهوسيلة حتي گرفت; نميتوان زور و قانون بهوسيلة را مردم عادات جلوي
بÇهاصÇطالح و مÇراقب بÇايد نÇيست/ مÇمكن امÇري چÇنين هم, دموكرات و عادل
اين در هم اخالقي وجدان و گرفت/ به كمك را افراد وجدان يعني دروني محتسب
مساÄل به معتقد كه كساني از بسياري اينكه كما باشد نميتواند مÆثر چندان مورد
بÇه اقÇرار عÇين در كÇه مÇيباشند اخÇالق خالف عاداتي داراي هستند هم اخالقي
رشÇتة زمÇينه ايÇن در بگÇيرند/ را خÇود نفس جلوي نميتوانند آنها بودن خالف
مذهبي احساسات باشد قويتر ميتواند عواطف همة از كه عواطفي و احساسات
مÇذهبي عÇواطÇف و مذهب كه است شده سعي اخير دوران در فانه متأس كه است
احسÇاسات مانده باقي همان از ميتوان كه نكته اين به طرفي از و گردد تضعيف
وظيفة اينرو از نشد/ ه توج نمود استفاده ر مخد مواد عادت اين رفع براي مذهبي
از كنند/ قسمت اين به ه توج كه است جامعه مذهبي رهبران و ون روحاني درواقع
ات قتضيÇم نهتنها كه است اين كردهاند ذ كر كه امثالهم كÇثَّراهللا مجتهدين وظايف
كوچك Âفع كه را خطراتي جلوي دورانديشي با چهبسا بلكه بگيرند درنظر را روز
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بگيرند/ شد, خواهد بزرگ آن با مبارزه عدم درصورت ولي ميرسد بهنظر
بÇه مÇلقب گÇنابادي بÇيدختي د لطانمحمÇس مال حاج مرحوم موضوع اين در
طÇبيب حÇتي و ر مفس فقيه, متكلم, فيلسوف, و بزرگ عرفاي از كه سلطانعليشاه

كردند/ ه توج نكته اين به بودند
نوشته شاه ين ناصرالد زمان در كه واالÐثار كتابالمĤثر مÆلف السلطنه اعتماد
را ري مخد ه ماد استعمارگران سنوات اين در ميگويد: مملكت اخبار دربارة شده,
در را آن كشت و آوردهاند هم ايران در دادهاند, توسعه و تبليغ هندوستان در  كه
ة ماد است, خشخاش نام به كه محصول اين ميكنند/ تشويق و كرده شروع  كرمان

كرد/ چاره فكر بايد جهت اين به است/ تريا ك آن ر مخد
با شد/ ه توج مسأله اين به د سلطانمحم مال حاج مرحوم طرف از ايام همان در
ه توج جلب كه بود بياهميت آنقدر Gظاهر موقع آن در موضوع اين كه اين وجود
در العباد¸ مقامات في بيانالسعاد¸ تفسير در اليه Õمشار ولي بود نكرده را ديگري

ÕعÇ مناف و كبير Õثم ا ما فيه Öل Ôق يسر والم مر الخ ن ع يسألونك بقره: سورة 218 آية تفسير ضمن
ماده تنها موقع آن در كه را تريا ك استعمال حرمت ما///, ه فع ن ن م Ôكبر ا هما Ôثم ا و للناس

آن, از بÇعد دادند/ آن تحريم به حكم Hصريح و كردند استنباط بود موجود ر مخد
بهنام مستقلي كتاب ايشان فرزند و جانشين نورعليشاه علي مال حاج آقاي مرحوم
ر خدÇم مواد استعمال حرمت گفت بايد كه ÇÇ تريا ك كشيدن حرمت در ذوالفقار
است خشخاش گياه شيرة كه ميشود گرفته تريا ك از ر مواد مخد عمده چون است
شÇمرده مÇمنوع اولي× طÇريق به ر مخد مواد بشود منع تريا ك اصل كه وقتي ه البت
چهارم چاپ اينك و است شده چاپ بار سه تا كنون كه كردهاند تأليف ÇÇ ميشود

كلمات است/ شده اصالح چاپي اغالط و ويرايش و حروفچيني Gد مجد چاپ اين در كتاب كل /1

آية در چون ه البت ميشود/1 منتشر انشا¾اهللا قبل چاپهاي به نسبت مزايايي با آن
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است/ گرديده ص مشخ عالمت(و) با و شده آورده پاورقي در و ترجمه نيز عربي عبارات و مشكل
فÇهارس نÇمودن اضÇافه چاپ اين ديگر مزاياي از است/ شده پيدا يالمقدور حت نيز روايات مĤخذ

(ناشر)/ است كتاب انتهاي در مختلف

در است, شÇده مختصر منافع وجود به اشارهاي قمار و خمر تحريم ضمن مذكور
كردهاند/ بيان هم را مختصر منافع اين جنبههايي از كتاب اين

جÇناب آمÇد, بÇهعمل Çعاده الس بÇيان تÇفسير در كÇÇه تÇÇحريمي آن از بÇÇعد
و فرزندان به خود وصيتنامههاي در ايشان جانشينان همة Gبعد و سلطانعليشاه
آقاي ايشان نوة حتي و نشوند مبتال ر مخد مواد به كه كردند توصيه ارادتمندانشان
ارث و مÇاترك نميگويم كه كردهاند تصريح صالحعليشاه حسن د محم شيخ حاج
ولو مÇن ارث كÇه نÇيستم راضي خودم قلب در ولي نشود داده معتاد فرزند به من
كÇه گÇفت مÇيتوان بÇدينطريق بÇرسد/ ر خدÇم مÇواد مÇصرف به هاي ذر بهاندازة
بسÇيار يÇا نÇدارد وجÇود مÇعتادي سÇÇلطانعليشاه آقÇÇاي نسÇÇل در خÇÇوشبختانه

است/ انگشتشمار
زمÇان هÇمان در لذا كÇنند/ بÇيان را آن حرمت كه است علما وظيفه اين البته
ذ كر كتاب آخر در كه آمده بهعمل استفتاÄاتي وقت علماي از هم تأليفذوالفقار
آن از بعد شدهاند/ متذكر آقايان را خطري چنين حضور اعالم درواقع و است شده
133ê سÇال در تÇا نÇداشÇتند مسأله اين به هي توج هيچگونه بعدي, علماي تاريخ,
خدمت به وقت بهداشت وزير و درآمد بهصدا ر مخد مواد خطر زنگ كه شمسي
ايشان از و كرد تقديم گزارشي بروجردي آقاحسين حاج العظمي× آيتاهللا مرحوم
آن هم ايشان فرمايند/ اعالم ميدانند, حرام ا گر اينصورت در كه كرد درخواست
در وقت دولت كÇوشش ولي شÇد چÇاپ جرايد در هم آن خبر و كردند تحريم را
بسÇياري مÇانند هÇم ايÇران فانه تأسÇم كه شد موجب مردم مذهبي اعتقادات سلب
ايÇن عÇلما تÇمام HقريبÇت ايÇنك خوشبختانه گردد دچار ه بلي اين به ديگر ممالك
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نمودهاند/ بيان را حرمت
ÂÇاص كÇه بود اين انديشيدند خود بهخيال سابق دولتهاي كه چارهاي اما و
كردن منع ولي كردند/ تصويب اينباره, در قوانيني لذا كنند منع خشخاشرا  كشت
كم زنا و ناموسي جرايم اينكه براي Âمث كه ميدهد را معنا همان خشخاش  كشت
كه سيانور اينكه براي فيالمثل اينكه يا شود/ برده بين از جرم اين بدني وسيلة شود
و بÇبندند را دنÇيا سÇيانور كارخانههاي تمام نشود توليد است قوي بسيار سموم از
مÇفيد عÇصبي بÇيماريهاي از بعضي براي كم بسيار مصرف با سيانور آنكه حال
كرد/ وارد كشاورزان و كشاورزي به بزرگي لطمة ايران خود در جهت هر به است/
كÇه كرد وضع قانوني بار لين او ملل جامعه دوم, جنگ از قبل يعني سابق, ايام در
اين و ميدهد/ اجازه ملل سازمان كه جاهايي در مگر شود ممنوع خشخاش  كشت
نكرد موافقت س مدر مرحوم گويا شود/ تصويب هم ايران در كه آوردند را قانون
قÇانون ايÇن بÇنويسيد مÇوارد ايÇن جÇز¾ هÇم را ايران نام اينكه بهشرط ميگفت و
آمÇريكا نÇفوذ به تبديل انگليس نفوذ كه دوم جنگ از پس اما ميشود/ تصويب
نÇيست الزم دارد نÇفت چÇون ايران كه فكر اين ايجاد بهمنظور آمريكا بود, شده
در Hبمرت كه داد افغانستان و تركيه به را تريا ك كشت اجازه باشد, داشته تريا ك
تÇوليد HيانÇاح ايران در كه محصولي برابر چندين خشخاش كشت منع ت مد تمام
كÇه زحمتي و هزينه همان آنكه حال ميكردند, وارد تركيه و افغانستان از ميشد
و رود, به كار محصول ضبط كنترل براي ا گر ميرود به كار كشت منع كنترل براي
كÇارخÇانجات اخÇتيار در و شÇود, خÇارج عÇادي مردم دسترس از محصول Âكام 
از مÇيتوانÇند حÇتي و ميباشد مفيدتر بسيار گيرد قرار داروسازي و مرفينسازي
بÇه بÇبرند/ بهره دارويي مصارف جهت به است مرغوب بسيار كه ايراني تريا ك
ميشود ي تلق عرفاني سلوك مهم اركان از ر مخد مواد استعمال عدم اصل هرجهت
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كه بهطوري است آمده بهعمل حرمت اين در بيشتري تأ كيد تحريم, آن از بعد و
تÇعداد لذا و نÇميپذيرند عÇرفان و ف صوÇت قÇلمرو در را او باشد معتاد كسي ا گر
گÇفت مÇيتوان HقريبÇت گÇنابادي نعمتاللÇهي سلسلة ارادتمندان بين در معتادين
در بسيار كوشش كه شدند معتاد شرايط بعضي بنابر Gبعد كه است آنهايي به منحصر
قبلي چاپهاي مههاي مقد در كه فاضالنهاي مقاالت در و ميشود/ اعتيادشان رفع
خداونÇد اميدوارم است/ شده داده توضيح مساÄل اين Âكام شده نوشته كتاب اين

انشا¾اهللا/ نمايد/ رفع خودش بندگان همة از را بال اين



اسالمي فلسفة قلب

1. the Heart of Islamic Philosophy: the Quest for Self-Knowledge in the Teachings

of Afdal al Din Kashani , William C. Chittick, oup., 2001.

ينكاشاني1 جستجويخودشناسيدرآموزههايافضلالد

تأليف:ويليامچيتيك

هاوزن لگن د دكترمحم

ترجمه:مصطفيشهرآييني

عÇقلي علوم دانشجويان اسالمي, كتابقلبفلسفة انتشار با چيتيك ويليام
بÇراي نÇهتنها كÇتاب ايÇن است/ سÇاخته خÇود وامدار پÇيش از بÇيش را اسÇÇالمي
متون به كه نيز فارسيزبانان بلكه است ذيقيمتي منبع زبان, انگليسي پژوهشگران
كÇتاب, ايÇن در مذكور متون انگليسي ترجمة از دارند, دسترسي بابا افضل اصلي
و بزرگ عاي اد كتاب اين بسياري, نظر به حال, هر به بÔرد/ خواهند بسياري بهرة
در نÇه را اسÇالمي فÇلسفة قÇلب بÇايد اينكه مبنيبر ميكند مطرح را بحثانگيزي
نÇمود/ جسÇتجو گÇمنامتري HبتÇنس مسلمان فيلسوف در بلكه برجسته چهرههاي
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در كتاب, اين مطالعة با صدرا, مال يا ابنسينا طرفداران كه است بعيد بسيار هرچند,
نشÇان HعÇواق چÇيتيك پÇروفسور دهÇند موضع تغيير بابا افضل از حمايت جهت
در كÇه هسÇتم مÇطمÃن من است/ مانده مغفول ناحق, به انديشمند, اين كه ميدهد
دوبÇارة وارسÇي پÇي در بسÇياري چيتيك, ويليام و بابا افضل مضاعف نور پرتو
بيگمان, ميشود/ عايدشان فراواني بهرههاي كار, اين از و برآمده اسالمي فلسفة
شود بچه گانهاي ايرادات برانگيزانندة نميخواهد اثر, اين در چيتيك, پروفسور
در را خود قلب, كه چرا ميبرد, اشيا¾ قلب به راه بهتر, فيلسوف كدام كه اينباره در
خود, بابا افضل, كه است نكتهاي اين درواقع, ميكند/ متجلي بسياري  كسوتهاي
مÇينهد/ انگشت آن بÇر مÇيگويد, سÇخن آدمÇي نÇفس يÇا قلب دربارة كه آنگاه
كÇه است محجوبي معناي نيز را اسالمي حكمت يا فلسفه كه بدانيم بايد همچنين,
هسÇتند مÇا مشÇهود كه فالسفه آثار همة و است; آن نفس و قلب حقيقت, همانا

/113 ص اسالمي, فلسفة قلب به بنگريد /1

ميآيند/1 بهشمار قلب اين سپاهيان و جنود توابع,
ضÇماÄم, و يادداشتهÇا همراه به كه است فصل شش و مه مقد شامل  كتاب,
كÇتاب مÇيبود بÇهتر من, نظر به ولي ميرسد/ ريز چاپ صفحة 3ì0 به آن حجم
فÇصول گÇردد/ آسÇانتر خوانÇدنش تا باشد بيشتر حجم و درشتتر چاپ داراي
عنوان تحت نخست, بخش ميشود/ تقسيم فصلي سه بخش دو به كتاب, ششگانة
بخش بر است لي مفص مة مقد فيالواقع, و بوده صفحه 100 از كمتر اسالمي" "فلسفة
گستردة آثار مجموعة كل از نيمي Hتقريب ترجمة كه بابا افضل" "آثار عنوان با دوم
بÇهجاي كÇاش كÇه كÇتاب, پÇايان ارزشÇمند يÇادداشتهÇاي مÇيشود/ شامل را او
و امثال, و احاديث آيات, نماية همراه به ميآمد, پانوشت بهصورت پينوشت,

است/ صفحه 2ê بالغبر اصطالحات و اسامي
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و نÇموده اراÇÄه هÇجري) ì10 (متوفاي بابا افضل از كاملي في معر ل او فصل
هÇمچون او, مÇيدهد/ قرار يازدهم قرن اواخر در ايران, فلسفة متن در را او آثار
كÇه بÇود مسلكي عقلي عارف بعد, دورههاي و دوره آن مسلمان فيلسوفان ديگر
عÇمدة آنÇها, بÇيشتر بÇرخÇالف ولي ست ÔيجÇم بيواسÇطه خودشناسي در را خدا
از چÇيتيك پÇروفسور تÇرجÇمههاي بÇارز صة مشخ نگاشت/ فارسي به را آثارش
تÇحتاللÇفظي HبتÇنس ترجÇمة از استفاده عربي, از ترجمههايش همچون فارسي,
از تÇفسيرش در كÇه است مÇوضوعاتي برجسÇتهسازي بهمنظور كليدي واژههاي
رسميتر اصطالح از بهره گيري با كتاب, اين در او هستند/ مهم ترجمه مورد متون
ابن دربارة كتابهايش در كه ,"Wahtness" بهجاي "ماهيت" برابر در "Quiddity"

واژگÇان هم باز اما ميكند عدول روش اين از اندكي ميكند, استفاده آن از عربي
بÇرابÇر در "Godwariness" و "هÇميشگي" برابر در "Foreverness" چون ابتكاري
بÇرابÇر در "without - selfness" "بينيازي", برابر در "unneedingness" " "تقوي×

ميخورند/ بهچشم اينها امثال و "بيخودي"
بÇا را خÇود خواننده, كه ميگيرد به كار استادانه چنان را روش اين چيتيك,
به كار نامعمولي عبارتپردازيهاي درآن, كه ميبيند روبهرو تفسيري ترجمهاي
روش, اين به كارگيري نتيجة بكاهد/ مطلب وضوح از كار اين بيآنكه است رفته
ايÇن در كه آنان و ميفهمند را آن نمايند تالش ا گر مبتديان, كه است ترجمهاي

ميمانند/ درشگفت آن, از دارند دستي  كار,
نÇويسندگان اصÇلي مÇوضوعات دربÇارة چÇيتيك پÇروفسور كه تفسيرهايي
بÇه راهÇيابي در را خÇوانÇنده و بوده روشنگر همواره ميدارد عرضه موردنظرش

ميرساند/ ياري عرفان, يا فلسفه رهگذر از چه اسالمي, جهانبيني اعماق
صفحه) ê0 از ( كمتر مختصري مة مقد كتابقلبفلسفةاسالمي, دوم فصل
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ظÇاهر بÇايد آيا كه اينباره در كوتاهي بحث با فصل, اين است/ اسالمي فلسفة بر
آني از كفرآميزتر آنها, راستين آرا¾ اينكه يا پذيرفت را مسلمان فيلسوفان  كالم
فÇرعي عÇنوان 8 به سپس و ميشود آغاز باشند, داشته را اظهارش جرأت كه بود
اسÇالمي", سنت در فلسفي "موضوعات عنوان با آنها نخستين كه ميشود تقسيم
در اساسي اختالفات و اسالم, دين در اسالمي فلسفة جايگاه دربارة بحثي ف معر
كليدي موضوعات از پارهاي به متكلمان و ه, صوفي فيلسوفان, خاص رويكردهاي

است/
سراسÇر كه علمي اصالت برابر در است اعتراضي كميت", و " كيفيت بخش
غÇيرمدرن فÇرهنگهاي فهم راه در مانعي بهصورت و فرا گرفته را مدرن جامعة
مÇنتقد يلسوفانÇف و الهÇيدانÇان جÇÇامعهشناسان, مÇÇردمشناسان, است/ درآمÇÇده
دادهاند/ قرار موردبحث تفصيل به را تجربي علم اصالت كاستيهاي پوزيتيويسم,
است/ رنه گنون از زياديمتأثر حد تا موضوع, اين چيتيكدربارة پروفسور تفكر
را تÇجربي عÇلم اصÇالت كÇاستيهاي كÇه ديگÇر بسياري چون نيز گنون فانه متأس
مربوط فلسفي موضوعات از را سطحي بسيار برداشتي ساختهاند, نمايان بهدرستي
ات ميÇك بÇا تÇنها مÇدرن عÇلم كه عياند مد اينان ميگذارد/ نمايش به مدرن علم به
شÇناخت و علم به نامربوط چيزهايي چون را تناپذير كمي امور و داشته سروكار
امÇا نÇيست, بÇيش كÇاريكاتوري عÇلم, از تÇصوير ايÇن مÇيگذارد/ كÇنار واقعيت
فÇنآوري و علم منتقدان و مدافعان كه پذيرفت بايد گنون/ طرف از بهنمايندگي
كلمهاي چند با بخش اين بازماندهاند/ موضوع در تعمق از يكسان, به دو هر جديد
مÇيپذيرد; پÇايان غÇرب عÇامة فÇرهنگ در رايÇج نسÇبيتگرايÇي محكوميت در
پÇديد شÇخصي اولويتهاي را اهداف كه دارد اعتقاد اين در ريشه نسبيتگرايي

باشند/ جهانشمول اصول محصول اينكه نه ميآورند
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اسالمي, فلسفة است/ پيشين بحث ادامة در اساسي", ات كيفي " بعدي, بخش
واقعيت توصيف به كميتپذير ويژگيهاي رهگذر از كه جديد علم با مقايسه در
جديد, علم صة مشخ ميورزد/ تأ كيد الهي اسما¾ به مربوط ات كيفي بر ميپردازد,
عÇلوم كÇه درحÇالي است اشÇيا¾ تپذير كمي ويژگيهاي جزÄيات به دلبستگياش
اصول به ه بيتوج را جديد علم ا گر اما هستند/ واقعيت نهايي اصول پي در اسالمي
نÇيوتون اصÇلي كتاب عنوان حتي كه چرا است; گمراه كننده نماييم, تصوير لية او
مكان در حركت كه اساسي و ثابت اصول يافتن اصولرياضيفلسفةطبيعتبود/

مÇيان تÇفاوت بÇود/ نÇيوتون ليÇة او و اصÇلي عالقة ميگيرد, صورت آنها پاية بر
ه توج كميت به او كه نبود اين در مسلمان فيلسوفان با مسأله اين به نيوتون رويكرد
پÇروفسور مÇينگريستند/ تÇعادل بÇه كÇيفيت بÇا را كميت آنها كه درحالي داشت
كيفي اسالمي اخالق كليدي مفاهيم اينكه به اشاره با را خويش استدالل چيتيك,

مينمايد/ سهلانگارانه كمي مطلب اين ميدهد/ ادامه , كمي نه هستند
را ريÇاضي دقت اخÇالق, در نÇبايد كه ميگذارد انگشت نكته اين بر ارسطو

است: آمده نيكوماخس اخالق در بارها مطلب, اين /1
Translated by Terence Irwin (Indianapolis: Hackett, 1985), e.g. 1094b12.

به كار وسطرا رياضيحد مفهوم فضيلت, توصيف بههنگام هرچند داشت,1 چشم

1107a1f نيكوماخس, اخالق /2
بÇا دوم چÇاپ روش, و حÇقيقت در گÇادامÇر گÃÇورگ هÇانس بÇحث بÇه كÇنيد نگاه /1139a12 همان, /3
Translated by Joel Weinscheimer and Donald G. تجديدنظر:
Marshal (New York: Continuum, 1994), 312-324.

دقت اخالق, در اينكه ميكند/3 ياد عقلي محاسبة چون اخالقي تأمل از و ميبرد2
آنكÇه بÇهواسÇطة نه است بشري تأمالت با آن ارتباط از برآمده نيست [رياضي]

[ريÇاضي] دقت نبود ارسطويي آموزة است/ ي كم نه و كيفي Hالزام اساسي, اصول
يادآور نيز جديد اخالقگرايان بلكه اسالمي فلسفة بزرگان نهتنها را اخالقيات در
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مايلند طبيعتگرايي به ديگر حوزههاي در كه نيز معاصر فيلسوفان ي حت شدهاند/
راه در كÇه مÇدرن اخÇالقي مÇتفكران تÇنها و هسÇتند اخÇالقي واقÇعگرايÇي مدافÇع
آنÇهايي از نÇاچيزي اقÇليت كوشيدهانÇد, د ج به اخالقي تفكرات به تبخشي كمي 
آن بÇه وابسÇته مكÇاتب از يكÇي يÇا سÇودانگÇاري از جÇانبداري بÇه كÇه بودهانÇد
و ي مÇك . كيفي تمايز از گذر به چيتيك پروفسور كه مينمايد چنين برخاستهاند/
گسÇتردة جريان دو بكوشيم وقتي هرچند ميدهد يت اهم آن فراسوي به رسيدن
بÇرخÇي از نÇماييم مÇقايسه هÇم بÇا را مÇدرنيته و اسÇالمي فÇلسفة چÇÇون فكÇÇري

بود/ نخواهد گزيري سادهانگاريها
و مابعدالطبيعه پيوند بر جالبي مة مقد وجدان", و وجود "وجودشناسي: بخش
است/ اسÇالمي فÇلسفة در ارسÇطويي ميراث و بابا افضل تفكر در معرفتشناسي
بÇخش, ايÇن مطالب از پارهاي است/ علمالنفس دربارة بخشي بخش, اين از پس
بÇهرغم و بوده آلمان ايدهآليسم و اسالمي فلسفة ميان ي خاص قرابتهاي  گوياي
يا كانت برحسب اسالمي فلسفة تفسير به نسبت چيتيك پروفسور صريح هشدار
از يكي شويم/ سردرگÔم موضوعات اين دربارة كه نيست بعيد هيچ ايدهآليستها,
مÇيآورد فراهÇم ما به كمك براي چيتيك پروفسور كه ارزشمندي رهنمودهاي
به كارگيري از خبري هيچ مانده, برجا غيرمدرن فرهنگ از آنچه در كه است اين
همه, اين با نيست/ كردهايم, عادت آن به ما كه نحوي به سوبژكتيو . ابژكتيو تمايز
اشياي اوصاف ميگذاردهاند/ تفاوت ذهن عالم عينو عالم ميان مسلمان فيلسوفان
مÇرتبط درونÇي و بÇيروني عÇوالم چگونه اينكه برحسب Hدقيق خارج در موجود

ميشوند/ تقسيم هستند,
اسالمي انسانشناسي جهانشناسيو بازتابهاي به فصل, اين آخر بخش سه
مباحث ارتباط نحوة بخشها, اين در چيتيك پروفسور است/ مربوط همديگر بر
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بÇه مربوط مفاهيم با را خدا به همهچيز بازگشت و آفرينش دربارة جهانشناختي
ميبرد بهپايان مسلمانان از له گ با را فصل اين او ميدهد/ نشان را انسان تكامل راه
و كشÇيده دست عرفان و فلسفه زمينة در عقليشان سنتهاي از آنها چگونه  كه
چÇنانكه آوردهانÇد/ روي جديد مهندسي و پزشكي مطالعة به تي سن علوم بهجاي
درميان اسالمي, عقلي سنتهاي به عالقه آ گاهند, بهخوبي نشريه, اين خوانندگان
حوزهها اين در انجام حال در پژوهشهاي كيفيت و نهاده فزوني به رو مسلمانان
اينباره, در محتاطانه خوشبينيهاي پارهاي اينرو, از ميشود; بهتر بهروز روز

نمينÔمايد/ ه ناموج چندان
فلسفة كليدي مفاهيم از پارهاي في معر با فلسفي", بنيادين "مفاهيم سوم, فصل
عربي ترجمة و الصفا, اخوان ابنسينا, كندي, از قطعاتي ترجمة همراه به اسالمي
ميكند/ نزديكتر بابا افضل خود فلسفة به را ما است, ارسطو به منسوب كه افلوطين
جوهر و ه, ماد و صورت روح, و جسم فلسفه, چون اساسي, مفاهيم اين از بسياري
و آ گاهي مراتب چون موضوعاتي فصل اين اما هستند/ رايج مفاهيمي عرض, و
شامل ميگيرند, قرار موردبحث كمتر اسالمي فلسفة في معر در كه نيز را  كماالت
اسالمي فلسفة در عوالم كثرت مبحث موضوعات, اين همة جالبترين ميشود/
مÇراتب سÇلسله يك در كه عوالمي ميان مبحث اين در چيتيك پروفسور است;
اين ميگذارد/ فرق يكديگرند همعرض كه عوالمي با مترتباند همديگر با طولي
و گÇذران جهان جهان, آن و جهان اين معنا, عالم و حس عالم ميان اساسي تمايز
بÇه گÇام گام را ما كه نميبرد ياد از هميشه, چون چيتيك, است/ برقرار باقي, دار
تÇعميق و مÇعنوي جسÇتجوي در تمايزها اين چگونه كه دريابيم تا كند راهنمايي

دارند/ نقش معرفتنظري
اين ميشويم/ بابا افضل" "آثار يعني كتاب, دوم بخش وارد چهار, فصل از ما
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الي زÇغ و هرمس ارسطو, يعني مهم, متفكر سه [انديشة] بر مهاي مقد شامل فصل
پÇروفسور است/ داشÇته بسÇزايÇي تأثÇير بÇابا افÇضل فلسفة در آثارشان كه است
آن تÇرجÇمة و پرداخÇته اسالمي انديشة در متفكران اين تأثير في معر به چيتيك
ترجمههاي ميآورد/ آنهاست از كدام هر به مربوط كه را بابا افضل آثار از بخش
آورنÇدة فÇراهÇم هÇرمس, و ارسÇطو بÇه منسوب عربي متون از بابا افضل فارسي
بخش است/ يوناني انديشة از مسلمان متفكران فهم نحوة دربارة ي مهم اطالعات

ميباشد/ "@كيميايسعادت" از باباافضل چكيدة شامل الي غز به مربوط
اشÇعار بÇرگيرندة در تكÇليف" بÇاب در "نÇوشتههايي عÇنوان بÇا پÇنجم فصل
است بابا افضل رساÄل پارهاي و نامهها, مجموعة دوبيتي, مناجاتهاي , پندآموز
با خوشسليقگي با اشعار ميدهد/ اندرز رستگاريرا حكمتو طالبان آنها, در  كه
فرهنگ دربارة را روشنگري چكيدة يكديگر كنار در دو, هر اين و درآميخته نثر
روي, هÇيچ بÇه آن, از حÇاصل بهرة اما است آورده فراهم اسالمي غني ات ادبي و
تا است كافي فصل اين در دقتي اندك نيست/ ادبي يا تاريخي جنبههاي به محدود
عÇقلي تÇفنن نه اينجا در فلسفه, است/ بوده راستين حكيمي بابا افضل كه دريابيم
در بÇيپرده را فÇرد خÇويشتن كÇه است حكمت از به گونهاي عشق بلكه بيهوده

مينهد/ خداوند پيشگاه
چÇند اشÇعاري و رسÇاÄل مÇقاالت, شامل صفحه 139 بر مشتمل ششم, فصل
الكÇمالو مÇدارج جاوداننامه, پرمايه, شاهان پيراية و رسالة:ساز چهار است/
چÇون بÇابا افÇضل كÇه ايÇنجاست در و شدهانÇد/ ترجمه كامل بهطور رهانجام@نامه
شÇايد و است جÇاوداننÇامه رسÇاÄل, ايÇن طÇوالنيترين ميشود/ ظاهر فيلسوفي
احتمالي خوانندة در رساله اصلي مضمون از ري تصو ايجاد براي آن از چكيدهاي

باشد/ سودمند
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بÇراي خÇوانÇنده بÇرانگÇيختن آن, نگÇارش از هÇدف جاوداننÇامه آغاز در
تقسيم باب چهار به رساله است/ شده اعالم خود آغاز و انجام شناختن و بازجستن
طريق و خود شناختن در /2 كلي], طريق [به علوم اقسام [شمردن] در /1 ميشود:

انجام/ شناختن در /ê آغاز, شناختن در /3 آن,
كه انديشه علم و خروي Ôا دنيوي, ميكند: تقسيم دسته سه به را علوم باباافضل
بهشكل را اقسام اين مطلب, بودن روشنتر براي است/ ديگر نوع دو ميان واسطة

ميآوريم/ فهرستوار
دنيوي علم /1

گفتار علم /1/1
عام گفتار /1/1/1

صوت از بهره گيري /1/1/1/1
حروف ظ تلف /2/1/1/1
كلمات داي ا /3/1/1/1

خاص گفتار /2/1/1
رهÇنمون مÇوسيقي بÇهعلم سÇخنكه ماية و اصل شناخت /1/2/1/1

ميشود/
رهÇنمون مÇنطق علم به كه گفتار منفعت و فايده شناخت /2/2/1/1
و دنÇيوي عÇلوم مÇيان مÇيانجي چÇون كÇه علمي ميشود;

است/ خروي Ôا
عÇلم بÇه كÇه آن كÇنات س و حركات و گفتار ة قو شناخت /3/2/1/1

ميشود/ رهنمون نحو و صرف
كردار علم /2/1
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رودگري, Ôد مثل جوارح; و اندام حركت به مربوط مهارتهاي /1/2/1
زرگري/ آهنگري,

مÇثل است; هÇمراه جÇوارح و اعÇضا حركت با كه مهارتهايي /2/2/1
حيل/ علم و كيميا, نوشتن,

قبيل از همديگر با مردم زندگي در الزم اقدامات شامل شريعت, /3/2/1
نكاح/ و عبادات, معامالت, علم سياسات, علم

ا كÇتساب راه بÇد, خÇوي و نÇيك خوي آن با كه فرهنگ, علم /ê/2/1
ميشود/ شناخته بد خصلتهاي از پرهيز و خوب خصال

انديشه علم /2
منطق همراه به براهين, و حدود /1/2

اعداد علم و حساب /2/2
تعبير و كهانت علم همچنين كيهانشناسي, و نجوم هندسه, /3/2

طب و طبيعت علم /ê/2
جهاني آن دانش /3

توحيد به رسيدن براي انفس" و "آفاق دانستن /1/3
زندگي اين از پس خود مرجع و مأوي× شناختن /2/3

تقليدي هيچروي, به كه است نامعمولي تقسيمبندي اين, كه پيداست نا گفته
و فÇارابÇي تÇقسيمبنديهاي از و نÇبوده ارسطويي تقسيمبنديهاي از  كوركورانه

ابÇنسينا, و فÇارابÇي ط وسÇت عÇلوم تÇقسيمبندي باب در متون ترجمههاي انگليسي ترجمة براي /1
Medieval Political Philosophy, ed. Ralph Lerner and Muhsin به: كنيد نگاه
Mahdi (Ithaca: Cornell University Press, 1978).

است/1 متفاوت چشمگيري بهنحو نيز ابنسينا
فكري مكاتب ميان اختالفات دادن نسبت با خود", شناختن "اندر دوم باب
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كه ميدهد اندرز را خوانندگانش سپس بابا افضل ميشود/ آغاز زباني اختالفات به
لقاي دانش يكي است: دوگونه برآيند آن طلب در بايد كه معرفت انواع مهمترين
لقاي مردم/ و جهان آفرينش دوم و رسيدن; يقين به وي يگانگي از و حقتعالي
بهصورت ميتواند اينها از كدام هر و است دانايي بيناييو و شنوايي راه از خداوند
آفاق در را خداوند آيات آنكه براي است كليدي انساني, عالم باشد/ خاص يا عام
پيدا آيات كسي كه آنگاه برسد/ خداوند لقاي به آنها رهگذر از و دريافته انفس و
پÇديدار بÇرايش حكمت و علم تا گذارد فرو را آنها كه بايد درمييابد, را پنهان و

نيست/ همتايي و مانند هيچ خداوند, براي كه دريابد و  گردد
در آغاز دربارة بحثهايي باب, اين در است/ كار آغاز شناخت در سوم, باب
اندازه جهان اين درون در را زمان و مكان ميشود/ مطرح زمان در آغاز و مكان
در آنÇانكه و است زمÇان و مكÇان از بÇيرون كÇل, در جÇهان, خود اما ميگيرند,
گذشته, اين از نباشند/ مكاني يا زماني آغاز پي در كه بايد جهانند آغاز جستجوي
براي آغازي چون ميتوان حيوانيش, و نباتي معدني, مراتب همة با را جهان كل 
مرتبهاش آخرين كه است مراتبي را انساني نفس همچنين, آورد/ بهشمار انسان
خوانند/ القدس" "روح ميرسد, حقتعالي به دانش و شناخت روي از كه آنگاه را,
گÇوهر دو, هÇر چون انسان, نفس و جسم اينكه بر استدالل در بابا افضل ,Gظاهر
امÇا مÇيشود; مغالطهاي دچار Gظاهر گوهرند, يك از دو هر پس ميآيند بهشمار
در بابا افضل خود و ميشود تصريح بدان كه است ديدگاهي برهان, خود از مهمتر
دادن ياد طريق بر بيشتر او, سخن كه ميآ گاهاند را خوانندگانش رساله اين پايان
و بدن دكارتي دوگانهانگاري بهجاي اينجا در ما برهان/ و ت حج طريق بر نه است
پÇديد را مسÇتقلي "مÇن" يگÇانهانÇد, كÇه مادامÇي نفس و بدن كه آنيم شاهد نفس,

ميآورند/
ميبرد/ بهسر داÄم دگرگوني از درحالتي نفس, در چه و بدن در چه "من", اين
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كه آنگاه از نفس, است/ خداوند در سرچشمهاش بهسوي بازگشت نفس, غايت
نيازمند بازگشت, راه يافتن براي و افتاد دور سرچشمهاش از آمد گرفتار تن بند در
در كه معرفتي برپاية حاصلش, كه است تحولي مرگ, است/ حكمت و علم  كسب
براي زمينهاي تنها, صالحه, اعمال است/ استوار آورده, بهدست بدن به تعلق حال

است/ توحيد ثمرهاش كه يقيني و علمي ميآيند; بهحساب يقين و علم
كÇيهانشناسي, Çبيعه, ابعدالطÇم دربارة مباحثي بردارندة در ديگر رسالههاي
آنÇها همة در كه است حكومت و سياست اخالق, معرفتشناسي, انسانشناسي,
هÇر از بÇحث در بÇابا افÇضل, دارد/ وجÇود حÇديث قÇرآنو بÇه مفيدي ارجاعات
موضوع و است حق راه جويندة به كمك دارد درنظر كه هدفي همواره موضوعي,
ل توسÇم انÇتزاعÇي و عÇقلي روشهÇاي به هرگز او باشد, پيچيده كه هم اندازه هر
بÇهروشني يÇقين, جسÇتجوي عÇملي بÔعد كه است تربيتي نقش اين در و نميشود

ميكند/ خودنمايي تمام, هرچه
امÇروزه است, پÇيش قÇرن چÇند بÇه مÇربوط بÇابا افÇضل نوشتههاي هرچند
دنÇياي بÇه بÇيارتÇباط را او ديÇدگاههاي كه شوند لغزش اين دچار نبايد مسلمانان
مÇطلب هÇرمنوتيك بÇاب در امÇروزه كÇه كساني مثال, بهعنوان بپندارند/ معاصر
آثار در و ميورزند تأ كيد فهميدن براي خودشناسي يت اهم بر اغلب مينويسند
فهم به رسيدن آنها, طريق از كه ميشود پيشنهاد گونا گوني راههاي نيز بابا افضل
ميگردد/ امكانپذير الهي و انساني, طبيعي, علوم فهم با آن ساختن مرتبط و خود

پÇروفسور كÇتاب مÇطالعة از اسÇالمي, فÇلسفة بÇه عالقه اندازه هر با هركسي
به ويژهاي عالقة هيچ كه نيز زبان انگليسي مسلمانان و نميماند بينصيب چيتيك
ارتباط دوبارة ساختن برقرار به راهي زمينهساز را اثر اين ندارند, عرفان يا فلسفه

يافت/ خواهند اسالمي عقلي سنت با




