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در نÇوامÇبر) 23 و 22) آذر سÇوم و دوم در كÇه ولي نعمتاهللا شاه سمپوزيوم سومين به پيام متن /1
شد/ برگزار اسپانيا (اشبيليه) سويل دانشگاه

عربي1 ابن سرزمين در ولي نعمتاهللا شاه

تابنده نورعلي حاج دكتر

حيم الر حمن الر بسماهللا

سمپوزيومو اين برگزاركنندگان همة به و مجلس ار حض همة به سالم عرض با
عÇارفان به كه كساني همة به و عربي ابن و ولي نعمتالهللا شاه مكتب عالقهمندان
تقدير با ميكنيم آغاز را سخن ميكنند/ تحقيق آنان دربارة و عالقهمندند اسالمي
دوسÇتداران و ولي نÇعمتاهللا شاه دوستداران از سمپوزيوم, اين برگزاركنندگان از
و اسÇپانيايي اسÇاتيد از و هسÇتند هÇمايش ايÇن برگزاري پيشگامان كه عربي ابن
دكتر آقاي از بهخصوص و كردهاند همكاري كه دوستاني ديگر و ملل ساير اساتيد
شÇخصيتشان و ايشÇان فÇرهنگي و عÇرفاني خÇدمات كه آزمايش مصطفي د سي

است/ روشن ولي نعمتاهللا شاه دوستداران و شرقشناسان بر درواقع
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يÇا سÇويل, شÇهر در ولي نÇعمتاهللا شÇاه سÇمپوزيوم سÇÇومين خÇÇوشبختانه
مÇيشود/ بÇرگزار عÇربي ابÇن شيخا كبر موطن يعني اشبيليه, شهر قدما بهاصطالح
دلهاي ولي كرده جدا هم از را نعمتاهللا شاه و عربي ابن مكان, و زمان بÔعد  گرچه
ولي هست عقايدشان در كه تفاوتهايي مختصر وجود با و بوده يكي هم با آنها

هستند/ معنوي دوست دو مثل درواقع مسلمان بزرگ عارف دو اين
كÇه مÇيآورد انسÇان خاطر به را مساÄلي سويل شهر در كنگره اين برگزاري
ه احيÇن از يÇادآوري و ه وجÇت ايÇن ه تÇالب سÇازم/ مÇطرح را آنها از بعضي دارم قصد
از آنها خاطرة و ه توج شناختهاند را سويل شهر كه طبقات ساير اال و است خاصان
است/ روسÇيني نÇوشته سويل شهر آرايشگر نمايشنامة بهواسطة Âمث شهر, اين
و ميشود موجب عربي ابن ايشان دوست و نعمتاهللا شاه كنگرة خوشبختانه ولي
بيشتر نيز عربي ابن مثل بزرگاني تعاليم و نظري جنبة از سويل شهر كه شد خواهد

باشد/ مطرح
همايش اين برگزاري از مختلف جهات به است ممكن كه مساÄلي مهمترين
ف تصو با نسبتي چه و چيست عرفان كه است اين Á او كند, خطور انسان بهخاطر
آن اصÇول مكÇتب? يك يÇا است مكÇتب دو جÇداست, هم از دو اين آيا دارد?

چيست?
سايرين و شد پيدا چگونه بار ل او ف تصو و عرفان كه است اين دوم مسأله
عÇربي ابÇن و نعمتاهللا شاه كه في تصو و عرفان آيا گرفتند? تأثير اين از چگونه
و مكاتب موضوع, اين در بهجهاتي يا بود آنان مكتب و آنان خود ابتكار داشتند,

داشتند? نقش نيز ديگر اديان
در عÇرفان كÇه گÇفت ميتوان است/ اديان عرفان تفاوت مسأله سوم, مسأله
عÇرفان يÇهود, عÇرفان مÇيگويند كÇه بÇهطوري است مÇتصل دين يك به همهجا
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است? يكÇي HقيقتÇح مÇختلف عÇرفانهاي ايÇن آيÇا اسالمي/ عرفان و مسيحيت
مساÄل به است يهود دين از برخاسته كه يهودي عرفان در Âمث ميبينيم كه درحالي
اسÇالم پÇيامبر از پيروي به اسالمي عرفان در ولي ميدهند يت اهم بيشتر دنيوي

الكافر/ ¹ن ج و المÆمن Ôجن س نيا الد ميفرمايند: يا االخر¸ Ô¹مزرع نيا الد ميگويند:
بسيار "سلسله" نام و لغت به اسالمي عرفان و ف تصو در اينكه چهارم مسألة
چگÇونه مختلف سلسلههاي اين وضعيت چيست? سلسله از منظور برميخوريم/
مسألة است, گÇرفته قÇرار قÇبول و رد و موردبحث بسيار كه پنجم مسأله و است?
عربي ابن آن مبتكر عرفانشناسان, و مستشرقان نظر به بنا كه است وجود وحدت

چيست? وجود وحدت از منظور است; بوده
مÇوجب كÇه است عرفاني مسلكهاي سبكهاو تفاوت مسألة ششم, مسألة
سÇمينار ايÇن اصلي موضوع كه هم آخر مسألة است/ شده اشتباهات بعضي بروز
در داشتهانÇد/ آن به ف تصو بزرگان كه نظري و است زيبايي و هنر مسألة است,

كنم/ بحث مساÄل اين دربارة خالصه بهطور ميكنم سعي اينجا
بررسي و عالقه مورد وجود, حقيقت درك كلي بهطور بود/ عرفان ل او مسألة
سÇاير بÇا تكÇامل سلسلة در انسان كه تفاوتي چون است/ بوده ل او از انسانها همه
هم بهخودش حتي كه دارد ي خاص خصوصيت انسان كه است اين دارد موجودات
بشÇر خÇلقت ل او از فكÇر ايÇن و است پÇايانبين فكر داراي و كند فكر ميتواند

حمه: عليه الر مولوي قول به است/ بوده موجود
بÇود چÇه بÇهر آمÇÇدنم آمÇÇدهام كÇÇجا از

وطÇنم نÇنمايي آخÇر, مÇيروم كÇجا بÇÇه
شده نكته اين ه متوج داشته, ل او از كه جستجويي اين در و تفكر اين در بشر
هم بهتدريج و بوده او همراه كودكي ابتداي از كه دارد وجود او در هويتي كه است
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به كه شخصي يعني بوده, ل او از كه است هماني انسان اين ميكند, پيدا تكامل  كه
فالن در كه است كسي همان او كه ميداند خودش است رسيده سال 70 Ç ì0 سن
متعلق هست ذهنش در كه خاطراتي همة و شده بزرگ و شده متولد مادر از تاريخ
و جسمي تغييرات با كه است بوده او با ت مد اين تمام در حقيقتي اوست/ خود به
است/ پÇوشيده مÇختلف لبÇاسهاي بÇلكه نكÇرده تÇغيير وي ظÇاهري تÇÇغييرات
مÇطلق حÇقيقت جسÇتجوي و عÇرفاني افكار به را انسان حقيقت, اين جستجوي
و ميگويند خدا آن به ون مذهبي كه است حقيقتي همان اين است/ ساخته ه متوج
آن كشÇف دنÇبال بÇه ÇÇ نيستند معتقد هم خدا به كه آنهايي يعني ÇÇ ون طبيعي حتي
شÇناخت آن به و هستند حقيقت اين دنبال كه اندازهاي به همه و هستند حقيقت
و بيآب صحراي در دور راه از كه كسي مانند ميشوند/ عرفان واجد ميكنند, پيدا
كه ميرود آن سمت به رو و ميبيند را سايهاي سياهي ندارد عالمتي هيچ كه علفي
طريق طي و برود راه آن سمت به كه اندازه هر به چيست/ كه بفهمد را حقيقتش
از شناخت اين به شد/ خواهد بيشتر چيست, اينكه حقيقتو آن با او آشنايي  كند,
بÇه حÇقيقت سوي به رفتن راه اين به و ميشود/ گفته عرفان سياهي, آن حقيقت
امÇر بÇهاصÇطالح عÇرفان بنابرايÇن ميگويند/ ف تصو اسالم, در آن شناخت قصد
خÇداخÇواهÇي, هر حقيقتخواهي, هر دارد/ مراتب و درجات كه است مشككي
كÇه انسانهايي همة پس ميباشد/ تكامل قابل كه است عرفان از درجهاي داراي
چÇه بÇهر آمÇدنم آمدهام, كجا <از كه ميكنند تفكر اندكي و هستند حقيقت دنبال
عÇرفانهاي بÇين كÇه تÇفاوتها بÇعضي از صÇرفنظر و هستند عرفان اهل بود>
وجÇود آنÇها بين نيز فراواني تشابهات ميشود, ديده گونا گون اديان در مختلف

دارد/
طرف از و ميسازد رهنمون حقيقت از بخشي به را ما طرف يك از امر اين
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بÇررسي را امÇر ظÇواهÇر فقط كه قيني محق اوقات بعضي كه ميشود موجب ديگر
بÇين تشÇابهات ÂثÇم كÇه قي محق آن كه معني اين به بيافتند/ اشتباهاتي به ميكنند
از اسÇالمي عÇرفان كÇه مÇيكند ر صوÇت ميبيند را بودايي عرفان و اسالمي عرفان
از را تأثير همين دارد اطالعي مسيحيت از كه كسي آن يا است, شده گرفته بودايي
به كدام هر قان محق از گروهي كه ميبينيم طريق همين به ميداند/ مسيحيت جانب
نÇيست/ چÇنين درواقÇع كه ميكنند ر تصو اسالمي عرفان براي مبدأيي خود زعم
غÇيره و يÇهوديت يÇا مسÇيحيت يÇا اسÇالميت و است شده زاييده انسان با عرفان
اسالم را قاب بهترين ما ه البت است/ گذاشته آن براي خداوند كه هستند قابهايي
از اسÇالمي عرفان گفت نميتوان ولي هستيم اسالمي عرفان به معتقد و ميدانيم
كه بويلÇ ماريوت نام به داريم قانوني فيزيك در اينكه مثل است/ شده پيدا آنها

1. Boyle

2. Mariotte

آن زمان يك در فرانسوي ماريوت2 يكي و انگليسي بويل1 يكي دانشمند نفر دو
بÇهنام قÇانون ايÇن لذا و بÇاشند داشÇته اطالعي هم از اينكه بدون كردند, كشف را
در داروين كه انواع" "تكامل مسأله همين Âمث يا است/ شده ناميده بويلÇ ماريوت
آن بررسي مشغول آسيا در فرانسوي المارك و ميكرد مطالعاتي دربارهاش لندن
واحÇد نÇتيجه يك بÇه مÇختصري تÇفاوتهاي بÇا ه البت زمان يك در دو هر و بود
ارتباط رسانههاي و وسايل تمام و بود انگلستان در داروين چون منتهي رسيدند/
وسيع حد در را آن شدند ه متوج را تكامل مساÄل وقتي بود, موجود آنجا در جمعي
شÇد مÇعروف دارويÇنيسم بÇهنام قÇانون اين لذا و كردند اعالم دنيا به سرعت به و
بگÇويند بÇايد بÇويلÇ مÇاريوت قÇانون مÇانند هم قانون اين دربارة كه درصورتي
بÇه مÇتبادر وقت همه كه است طريق همين به هم عرفان داروينيسمÇ الماركيسم/
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اديÇان عÇرفان در كÇه اختالفاتي مختصر باوجود بنابراين و است شده انسان جان
است/ يكي همهجا در آن حقيقت ميبينيم, مختلف

ابتدا چيست? است, مطرح اسالمي ف تصو و عرفان در كه سلسله مسأله اما
از حا كي لغت در فرقه گفت/ فرقه سلسلهها به نبايد كه كنيم ه توج نكته اين به بايد
بÇالعكس, و نÇيست جدايي از حا كي سلسله آنكه حال و است اصل از شدن جدا
بÇين در اسÇالم فÇهم بÇراي كÇه است ي اصÇخ روش و بينش است/ اصل به اتصال
ÇÇ عرفاني سلسلههاي تمام در Hتقريب راهنما داشتن مسأله است/ شده پيدا مسلمانان
به اعتقاد هم مختلف اديان در حتي و دارد وجود ÇÇ غيراسالمي چه و اسالمي چه
در ايÇنكه كÇما است, شده ذ كر كند, تعيين را خود جانشين بايد بزرگي هر اينكه
تعيين خود جانشيني به را پطرس شمعون عيسي(ع), كه است آمده Hصريح انجيل

از گÇروهي كÇه خÇالفت مسأله از گÇذشته ميگويند; هم اسالمي ف تصو در  كرد/
پÇيغمبر خÇود كÇردند, تÇعيين خÇود بÇراي را ابوبكر پيامبر(ص) از پس مسلمين
ه صوفي سلسله دو يكي عقيدة بنابر ه البت كرد, وا گذار علي(ع) به را پيروان تربيت
آن و فÇرمود تÇعيين را كسي پيامبر جهت هر به ولي داد, قرار جانشين را ابوبكر
و شÇيخ پÇير, فه تصوÇم اصÇطالح به و مربي وجود بنابراين را/ ديگري هم شخص
هÇم دنبال به است/ داشته يت اهم ف تصو در كه بوده اعتقادي زمان هر در مرشد
سلسله ف, تصو در را مرشدان اين رشته بودن معنعن ثان, محد اصطالح به و بودن
يا شاذليه يا سهرورديه سلسله يا نعمتاللهيه سلسله ميشود گفته اينكه ميگويند/
رشته سالسل اين از كدام هر است/ مبنا همين بر اينها, امثال و نقشبنديه يا قادريه
كه ف تصو سالسل ا كثر ه البت ميرسانند/ پيامبر به متفاوتي طرق به را خود اجازات
ميرسانند/ پيغمبر به علي از و علي به را خود سلسله معتقدند, مربي وجود مسأله به
در بگوييم بجوشدو زمين از اصطالح به كه نشده پيدا خود خودي به سلسلهاي هيچ
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مشÇايخ و مÇرشدها رشتة مسير همين در بلكه است, آمده بهوجود ي خاص تاريخ
يا ظاهري علم يا اجتماعي مناسبات در شدن شاخص بهدليل آنها از يكي ه, صوفي
ناميده او بهنام بهبعد آن از سلسله آن كه ميكند پيدا ي خاص ص تشخ ديگر, جهات
شيخ مريد او و بود يافعي عبداهللا شيخ مريد خود, ولي نعمتاهللا شاه Âمث ميشود/
نيز وي كه ÇÇ عربي ابن مرشد ÇÇ مغربي ابومدين شيخ تا همينطور و بربري صالح
و بÇودند او جÇانشينان هÇم نعمتاهللا شاه از بعد بود/ اندلسي ابومسعود شيخ مريد
شاه از قبل كه است سلسلهاي همان نعمتاللهي سلسله دادهاند/ ادامه را سلسلهاش
نÇاميده نعمتاللهي تا كنون او بهنام نعمتاهللا شاه حضرت از بعد و بوده نعمتاهللا
تÇفاوت و نيست صحيح سلسله بهجاي فرقه لفظ بردن به كار بنابراين است/ شده

است/ سالسل اين بزرگان معنوي شخصيتهاي تفاوت در هم سالسل
طريقه يك در واقع در العربي ابن ابوبكر شيخ و نعمتاهللا شاه ديديم چنانكه
ميرسد/ اندلسي ابومسعود شيخ به او از قبل ابومدينو شيخ به كه طريقهاي هستند,
عÇرفاي HصوصÇخ عÇرفا ديگر و نعمتاهللا شاه خاص ه موردتوج عربي ابن آراي
را عارفان سلسله كه معنوي رشته همين بهسبب عارف دو اين و است بوده ايراني
هÇمين بÇه هستند/ متصل هم به Hمعن ميرساند, پيامبر به Hنهايت و ميپيوندد هم به

گويد: عربي ابن كتابفصوصالحكم دربارة ولي نعمتاهللا شاه دليل
بÇنشست خÇود مÇقام در نگين چون مÇÇÇÇا دل در فÇÇÇÇصوص  كÇÇÇÇلمات
پÇÇيوست مÇÇا بÇÇÇه او روح از بÇÇÇÇاز او بÇÇه رسÇÇÇÇيد خÇÇÇÇدا رسÇÇÇÇول از
اجÇزاي يÇا خÇالصه شÇرح در رسÇاله چÇÇندين نÇÇيز شÇÇاه حÇÇضرت خÇÇود
از بÇارها نيز خويش اشعار درديوان است/ نوشته فارسي زبان به فصوصالحكم

نÇيز شÇاه حÇضرت دانشÇمند مÇريدان است/ كرده استفاده عربي ابن اصطالحات
همة گفت ميتوان Hتقريب و نوشتهاند برفصوصالحكم فارسي زبان به شرحهايي
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ودÇوج داشÇتهانÇد/ مÇختلف ديدگاههاي با را عربي ابن آرا¾ همان ف تصو مشايخ
آن در شÇد, زده Âقب كه مثالي در كه است جهت همين به هم مختلف ديدگاههاي
كنند كشف بروند ميخواهند كه كساني ميشود, ديده سياهي دور از كه صحرايي
بروند/ آن سمت به صحرا اين مختلف گوشههاي از است ممكن چيست, سياهي
كسي هر ميشود/ منتهي مقصد يك به آنها همه ولي دارند مختلفي مسير كدام هر
كه ميخواهد ديگران از و ميكند حساب هموار راه را آن ميرود خود كه را راهي

HرفÇص و بÇاشد يكÇي HينÇع به Õمشبه و مشبه مساÄل همة نيست الزم البته و است تشبيه Hصرف اين /1
شد/ ذ كر بشود درك بهتر مسأله اينكه براي

بروند/1 هم با و كنند همراهي او با
بود/ عربي ابن با همراه و همفكر ي حد تا نعمتاهللا شاه معنوي, پيوند اين با
ابن نظريات با كه كساني چه ÇÇ عارفان تمام مورد در اين ي", حد "تا ميگويم اينكه
همراه ي" تاحد" همه و است صادق ÇÇ مخالف كه كساني چه و بودند موافق عربي
حÇاالت و عرفان مسأله كه بيانديشيم بايد ي" تاحد" تعبير درك براي يكديگرند/
فقط و نيست آن درك به قادر لغت و زبان و بيايد بهزبان كه نيست چيزي عرفاني
اصÇطالح به چشيدهاند, را حاالت اين و ات لذ اين و رفتهاند را راه اين كه آنهايي
مفاهيم و مساÄل مثل عرفاني لطايف اال و ميخوانند را فرحزاد بگويند "ف" وقتي

كرد/ بيان لغت با را آنها بتوان كه نيست امثاله و شيمي و فيزيك
ه توج مورد و است عربي ابن عرفان اصلي مساÄل از وجود وحدت مسأله اما
كليدي مفاهيم از و است گرفته قرار ولي نعمتاهللا شاه جمله از عارفان از بسياري
و ميبيند صحرا در سالك كه سياهياي آن يعني فوق مثال در است/ ايشان آثار
هÇركسي را حقيقت اين ولي است يكي حقيقت آن كند, كشف را آن ميخواهد
حلوا بخواهدمزة كسي ا گر Âمث درميآورد/ بهصورتي كند ميخواهدوصف وقتي
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بگويد ا گر بگويد? بايد چه كند, بيان نچشيدهاند و نديده را آن كه كساني براي را
بگÇويد ا گر نيست/ قند كه حلوا ولي است شيرين هم قند ميگويند است, شيرين
از بياورد, تشبيه هرچه است/ خوشمزه هم ميوه فالن كه ميگويند است خوشمزه
وقÇتي هم را وجود وحدت مسأله نيست/ آن ولي دارد آن با شباهتي جهت يك
بتوان كه است محال ميشود/ پيدا اشكال اين دربياوريم, عبارت قالب در بخواهيم
از بعد وجود وحدت موضوع در كه هم اختالفاتي داد/ جاي كوزه يك در را دريا
وحÇدت حقيقت اصل اما است/ جهت اين به شده پيدا عربي ابن ط توس آن ابراز
چه اسالمي عرفاي چه ÇÇ عرفا همة نزد نيز عربي ابن از قبل معنا اين درك و وجود
تذكرههاي در منقول عارفان اقوال و عرفاني حاالت ميشود/ ديده ÇÇ غيراسالمي
نÇيز عÇربي ابÇن از قÇبل كÇه كساني ميدهد نشان عطار, تذكر¸االوليا مثل عرفاني
اصطالح اين آنها اينكه بدون بودند كرده درك را وجود وحدت ميكردند, زندگي
اين به آورد; علم به را عمل كه بود اين در فضيلتش عربي ابن باشند/ برده به كار را
و او با لذا كند, عرضه فلسفي بهطريق و كند ن مدو را حاالت اين خواست كه معني
وجود وحدت اصل اال و يافت رواج وجود وحدت اصطالح شارحانش طريق از
اختالف وجود وحدت دربارة ه البت است/ توأم انسان حقيقت با كه است حقيقتي
و رد ÂÔك را يكديگر نشده موجب اختالف اين اما دارد وجود عارفان ميان عقيده
وحدت نظرية با او از بعد كه كساني همة و عربي ابن بين كه همانطور كنند/ انكار
مÇيشود/ ديÇده مشÇروط خالفÇم و موافÇق يا و مخالف يا بودند موافق يا وجود
و شد پيدا است نظري عرفان اصلي مساÄل از كه وجود وحدت اصطالح بدينقرار

دارد/ وجود عرفانها تمام در مختلف عبارات به گفتيم, چنانكه مطلب, اصل اال
و عÇرفا چÇون است/ عÇرفاني مسÇلكهاي و سبكها تفاوت ديگر, مسألة
هاي دÇع بÇلكه و بÇرنميگيرند در را اجÇتماع آن افراد كل اجتماع, هر در فه متصو
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و ندارند مكتب اين به هي توج مردم ا كثريت و هستند مكتب اين ه متوج خاص
نيز آنها باشند هماهنگ آن با و بشناسند ميخواهند را حقيقت كه هم كساني حتي
و زمÇان بهتناسب عرفا از كدام هر بنابراين نميكنند, عمل هدف اين راه در همه
اين خود براي ف تصو و عرفان چون منتهي دارند/ ي خاص سبك و روش مكان,
و كند راهنمايي را آنها و كند كمك بشريت جامعة همة به كه ميشناسد را وظيفه
در اينرو از نمايد, كمك االخالق, مكارم م تم Ô ال ÔتÖث ع Ôب فرمود: پيامبر آنچه به واقع در
آن جÇامعه ات قتضيÇم طÇبق و بگÇيرد درنÇظر را جامعه مقتضيات بايد دوران هر
هنرهاي هنر, اين از و ميشود ي تلق هنري امر, اين خود كه سازد عملي را مكتب
و خÇداجÇويي حÇال ايÇنكه بÇراي دورانÇي يك در ÂثÇم مÇيشود/ زايÇيده زيادي
مÇيشد/ زيÇادي ه وجÇت سماع و موسيقي به بشود زنده انسانها در حقيقتجويي
موسيقي اينكه براي نميشود ي تلق حرام عرفاني مسلك هيچ در هم موسيقي خود
وزش در هست/ هم طبيعت در موسيقي اين اصوات/ هماهنگي از است عبارت
بÇه بلكه ميشود/ شنيده اينها امثال و رودخانه آب صداي و درختان ميان در باد,
براي هماهنگي اين از عرفا ميشود/ نواخته هستي عالم كل در عارفان بعضي نظر
بÇهصورت مÇيشود, عÇالم هماهنگي و طبيعت نظم به انسان ه توج موجب اينكه

و مÇرغان آواز از را او و كÇند سماع دعوي كه <هر فرمود: كه است نقل مغربي ابوعثمان شيخ از /1
مÇحمد تÇصحيح االوليÇا, تÇذكر¸ است>/ دروغزن سÇماع دعوي در نبود, سماع را او باد از و ددها آواز

/783 ص استعالمي,

مÇختلف طÇريقههاي در تي دÇم تا نعمتاهللا شاه از قبل ميكردند/1 استفاده سماع
مÇمكن مقصد به گرچه كه است باريكي خيلي راه سماع ولي داشت وجود سماع
راهرو چهبسا كه بهطوري است, زياد بسيار آن تلفات و خطرات ولي برساند است
نÇعمتاهللا شاه كه است اين ميكند/ مشغول حاشيهاي مساÄل به و دور هدف از را
بدي بهصورت كه سماع خطرات از احتراز و ديگران معنوي حيات حفظ بهلحاظ
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معنا بدان منع اين اما كرد/ حذف سلسله آداب از را آن بود, شده رايج ايام آن در
نباشد/ زيبايي و هنر واالي شأن ه متوج نعمتاهللا شاه كه نيست

و است آن جسÇتجوي بÇه عالقهمند بشر كه است حقيقتي آن جلوه گاه هنر
كرد, درك را آن بايد بلكه كرد تعريف نميتوان را حقيقت آن خود كه همانطور
مÇثل كÇردهانÇد مختلفي تعريفهاي هنر از ميبينيم نيست/ تعريف قابل نيز هنر
درست همهشان كه است شده مختلفي تعريفهاي هم عرفان و ف تصو از اينكه
كÇند, تعريف را آب بخواهد كسي اينكه مثل ندارد/ جامعيت هيچكدام ولي است
چيست? ا كسيژن اما است/ هم با هيدروژن ا كسيژنو شدن جمع و تركيب بگويد
كردني درك كه است مسألهاي هم هنر چه? يعني شدن جمع چيست? هيدروژن
حÇالت ايÇن كÇه است آن ف صوÇت در پÇير هÇنر و ف صوÇت هÇنر واقع در و است
آن درك قابليت كه بگذارد مردم فكر عملو معرض در بهنحوي را حقيقتجويي

بيابند/ را
مثل هنرمندي كمتر و يافتهاند رشد ف تصو دامن در اسالمي هنرهاي Áاصو
از سلسلهاي اهل كه يافت ميتوان اسالمي جوامع در خطاط و موسيقيدان و شاعر
كسي هر ايران در گذشته قرون در باشد/ نبوده ف تصو طريقت سالك لذا و ه صوفي
درواقع, او هنري استاد و ميشد فتيان جزو بايد بياموزد را هنري ميخواست  كه
به را ت فتو و معنوي سلوك و نفس تهذيب آداب ابتدا كه بود ف تصو در مرشدي

را/ هنري مهارتهاي سپس و ميداد تعليم او
موسيقي, شعر, از Gكرار اشعارش در و بود شاعر هنرمندي خود نعمتاهللا شاه
شÆون همه كه مربي عارف يك عنوان به ايشان ولي است شده ياد نقاشي و سماع
ÇÇ آنها از سو¾استفاده خطرات ه متوج ميگيرد, درنظر را جامعه تربيتي جوانب و
همانطور درست بود/ نيز ÇÇ ميديد جامعه در را فساد عالÄم كه وقتي بهخصوص
شاعران از تربيتي جهات به شاعران, و شعر به فراوان احترام وجود با افالطون  كه
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را سÇماع نÇعمتاهللا شÇاه جÇهت ايÇن به نباشند/ فاضلهاش مدينه در كه ميخواهد

را ر خدÇوادمÇم استعمال پيش سال 120 در گنابادي بيدختي سلطانعليشاه مرحوم كه همانطور /1
كرد/ تحريم

نÇيازهاي و ات قتضيÇم برحسب كه است زمان مرشد تشخيص اين كرد/1 منسوخ
عرفا از بعضي شرححال در Âمث ميدهد/ مختلفي دستورات سالكان احوال و زمان
طرق بشكند, را طالب كاذب شخصيت و غرور اينكه براي پير, و استاد كه ميبينيم
طالب كه اميرزادهاي به بود ممكن قديم در اينكه جمله از ميبرد/ به كار را مختلفي
مÇيآيند كه را كساني كفش و باشد فقرا مجلس كفشدار بگويند است, عرفان راه
و خÇدمت سÇادهترين GاهرÇظ كÇار, ايÇن بگÇذارد/ آنÇها پاي جلوي يا كند مرتب
طالب به بعضيها يا داشت/ وي بر زيادي تأثير ولي بود ممكن خدمت پايينترين
بياورد پير نزد به را خودش گدايي حاصل و كند گدايي و برود كه ميدادند دستور
عالقه كه هم مردم عامه طبقات طريق اين به و بشود/ مستمندان ضروري خرج  كه
او بÇه مÇيكند, گÇدايÇي ايÇننحو بÇه كÇه ميديدند را كسي وقتي داشتند, عرفان به
خÇاصيت آن كÇمكم چون اين, وجود با ميدادند/ چيزي تبر ك و ن تيم بهعنوان
شده شغل به تبديل صوفيه بعضي نزد ي تكد و ميرفت بين از گدايي غرورشكن
بÇراي ي دÇتك داد دسÇتور نÇعمتاهللا شاه ميداد, عادت بيكاري به بسا چه و بود

بيكاري اين منظور هست, زياد دنيا در بيكاري اقتصادي مساÄل بهدليل كه امروز دوران در البته /2
است/ بيكارهبودن بلكه نيست

كرد/2 تحريم را بودن بيكار و نيست جايز درويش
غروري بهخصوص ÇÇ غرور شكستن طرق از يكي بهعنوان ميبينيم اينكه يا
موالنا به تبريزي شمس دستور ÇÇ باشد شده حاصل مذهبي مناصب ي تصد از  كه
آتش را او وجÇود جرقه آن و بكند برخورد شمس با اينكه از قبل مولوي است/
حÇيث ايÇن از و مÇيداد درس شÇريعت, اهل ه موردتوج بود فقيهي و عالم بزند,
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ه وجÇت خÇيلي شراب حرمت به بايد Hممسل لباس اين در بود/ كرده پيدا تي شخصي
ميگويد او به معذلكشمس ولي است/ حرمتشراب به اسالم چونتصريح  كرد,
ميكند/ را كار اين مولوي بياورو بازار ميان از دستت در و بخر مي خم يك برو  كه
از شدهاند مولوي مريد تدريس, بهجهت كه آنهايي كه بود اين براي شمس دستور
خم آنخم, شد معلوم Gبعد كه ميبينيم ه البت و شود شكسته غرورش بروندو او  كنار

است/ نبوده شرع خالف دستور اين و نبوده شراب
كÇه مÇيبينند وقÇتي قين حقÇم بÇعضي شده باعث غرورشكنيها قبيل اين اما
سÇلسله بگÇويند و كنند حساب سلسله Hاشتباه را آن دارند, مالمتي سبك هاي عد
آن در اشخاص بعضي كه است سبكي اين نيست/ سلسله اين آنكه حال و مالمتيه
كه آنچه و غرور هرگونه از بايد سالك چون كه است اين نظرشان ميكنندو سلوك
بÇد ظÇاهر در كه بكند كارهايي بايد باشد دور شده, پيدا مردم نظر جلب طريق از
و شÇوند مÇتواري آنÇها از بگÇذارنÇد, احÇترام آنÇها بÇه آنكه بهجاي مردم تا باشد
بÇه كÇه عÇرفايي از خÇيلي ايÇنرو از بگÇيرند/ قرار مردم مالمت مورد بدينوسيله
كه كساني از يكي جمله از بودهاند/ همفكر مالمتيه با نبودند معروف بودن مالمتي
سهل به و جنيد به را خويش احوال او است/ قصار حمدون است مشهور مالمتيه به
جÇنيد ميدانيم آنكه حال و گرفت قرار هم آنها موردپسند و كرد عرضه تستري
بنابراين نبود/ مالمتي خود هرگز و بود معتدل سلوك در و سكر نه بود صحو اهل
است/ مالمتي طريقة بر بلكه است مالمتيه سلسلة از قصار حمدون گفت نميتوان
طÇبقه يك بÇهعنوان سÇالكان ايÇنكه بÇراي ولي نÇعمتاهللا شÇاه اينكه ديگر
نكÇنند, پÇيدا مÇردم ذهÇن در كاذب شخصيت و نشوند شناخته مردم از جدا گانه
شرعي دستور همان با منطبق اين و كردند منع را ي خاص درويشي لباس پوشيدن
ميبينيم طريق اين به است/ شده منع لباس, طريق از ولو بودن انگشتنما كه است
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سالك ظاهر بهصورت و ندارد وجود درويشي خاص لباس نعمتاللهي سلسلة در
بپوشد/ باشد محيط اقتضاي كه را لباسي هر ميتواند

ايشان خود بودو يافعي عبداهللا شيخ شا گرد مريدو ولي نعمتاهللا شاه حضرت
عالم در ايام آن در است/ گفته اشعارش بعضي در Â مفص را خويش اجازات سلسلة
نÇميكرد اظهار هيچكس و ميكردند ي تلق رافضي بهعنوان را شيعه مسلك اسالم,
كتاب در جامي حمن عبدالر شيخ اينكه كما داشت; شيعي عقايد ولو است شيعه  كه
حÇضرت ÇÇ سلم و آله و عليه و اهللا ÇÇصلي رسولاهللا صحابه ذ كر در النبو¸ شواهد

در كه دارد دوازده گانه ه مÄا بهنام جدا گانهاي فصل ولي نميكند ذ كر را علي(ع)
شÇيعه كÇه مÇيكند امÇامان از را تÇعريفهايي همان و مينويسد را علي آنها رأس
ظاهر و است زنده ايشان كه مينويسد دوازدهم امام حال شرح در جمله از ميكند/
پÇير مسكÇن و ف صوÇت و عرفان مركز كه وقتي تا اوضاعي چنين در شد/ خواهد
عÇرفان بزرگان ÇÇ بود يافعي عبداهللا شيخ چنانكه ÇÇ بود مغرب طرف در طريقت
سÇخن شÇيعه اعÇتقادات مÇطابق اصÇول در يÇعني كنند, رفتار ه تقي به بودند ناچار
في معر اينها امثال و شافعي يا مالكي يا حنفي را خودشان فروع در ولي ميگفتند
بÇودن شÇيعه آمÇد, ايÇران بÇه و مشرق به كه وقتي از ولي نعمتاهللا شاه ميكردند/
كرده توبه خودش گذشته از حاال و نبوده شيعه Âقب اينكه نه كرد/ آشكار را خويش
را آنها ميبردو نام بزرگي با خود بزرگانسلف همة از كما كان او باشد/ شيعهشده و
ه مÇÄا و عÇلي مÇوال بÇه را خÇويش اصÇخ ه توج ولي ميكرد في معر خود مرشدان
سÇنت اهÇل از ف صوÇت كÇه تÇوهم ايÇن كÇار اين با ميداشت/ اظهار الم عليهمالس

شد/ برداشته است, برخاسته
ÂعÇف كÇه صÇورتي اين به سني و شيعه تقسيمبندي مسأله ف تصو در Áاصو
جÇانشين پيغمبر(ص) از بعد كه هركس آنان نظر به بنا نيست/ قبول مورد هست
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هÇمه ظÇاهري جÇانشين مÇورد در ه تÇالب است/ شÇيعه بدانÇد علي(ع) را او معنوي
را خÇالفت مسÇلمانان از گÇروهي انÇتخاب برحسب ابوبكر كه معتقدند مسلمانان
با نعمتاهللا شاه واقع در است/ مهمتر واليت مسأله ف تصو در ولي شد/ عهدهدار
در حÇا كÇم عقايد تفتيش و فكري خفقان وضعيت خويش, صراحت و شجاعت
نيست/ بي تعص وي بودن سني يا شيعه مورد در اال و شكست را روز آن اسالم عالم
در است/ بد ميگوييم بد, ا گر و است خوب ميگوييم بود خوب ا گر دو اين تعاليم
برقرار تعادل رجا¾ و خوف بين يا سكر و صحو بين نعمتاهللا شاه هم سلوك روش
ميشود/ اجرا نعمتاللهي سلسلة در ا كنون دستوراتشان ايشاننيز از بعد بود/  كرده
هÇرگز ايÇنها هستند/ زنده هنوز ولي نعمتاهللا شاه و عربي ابن مثل عارفاني
آنها به هم ديگران ه توج عشق>/ به شده زنده دلش آنكه نميرد <هرگز نميميرند:
تجليل مجلس اين در عارف دو اين از هما كنون شما چنانكه نميشود قطع هيچگاه
بÇهخصوص و اسÇالمي جوامÇع در كه است ف تأس باعث خيلي بنابراين ميكنيد/
ولي نميشود بزرگاني چنين به كافي ه توج ميدهند, ع تشي نام خود به كه جوامعي
وجÇود ه وجÇت اين سمپوزيوم همين مثل ديگري محافل و مجامع در خوشبختانه
و ار ضÇح و اسÇاتيد هÇمة از ايÇنجا در من ميكنند/ تجليل بزرگواران آن از و دارد
از Gد جدÇم و مÇيكنم خداحÇافظي هستند, اينجا در كه عزيزي خواهران و برادران
انÇجام در خÇداونÇد اميدوارم و ميكنم تشكر سمپوزيوم اين دستاندركاران همة

فرمايد/ مرحمت توفيق آنان به امور اينگونه
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(مÇتولد قمي دجواد محم شيخ حاج آيتاهللا مرحوم فرزند ش) 1373 Ç 1306) بدخشان تقي دكتر مرحوم /1
شيخ مرحوم تالميذ از كه آخوند حاج به معروف قمي غالمرضا مال حاج آيتاهللا نوة و قم مراجع از و نجف
اجازه كسب به موفق سالگي 22 سن در وي است/ االصول) فراÄد بر است حاشيهاي نويسندة و بوده انصاري
فÇلسفه رشÇته دكÇتراي دورة و شÇد مÇنقول و معقول دانشكده وارد سپس و گرديد قم علميه حوزة از اجتهاد

بود/ عهدهدار را زنجان و نيشابور مثل مختلفي شهرهاي اوقاف ادارة رياست نيز تي مد گذراند/ را اسالمي
وارد صالحعليشاه دحسن محم شيخ حاج آقاي جناب خدمت سيسالگي سن حدود در بدخشان دكتر
آن از عرفاني گزيدههاي انتخاب و فارسي زبان به عاده بيانالس تفسير ترجمة آثارش از گرديد/ اهللا الي سلوك

است/ سروده عرفاني مضامين با لطيفي اشعار و بوده نيز شعري طبع داراي مرحوم آن ميباشد/

بدخشان1 تقي دكتر

آن حÇقايق صÇحيح درك بÇه مشÇروط و منوط مطالبقرآن ترديدناپذيري
كÇنيم, درك بÇهدرستي است آن اعÇالم درصدد كهقرآن را آنچه ا گر يعني است/
ارتباطي باقرآن يابد راه ذهن به كه آنچه وگرنه ميگردد, محرز آن ترديدناپذيري
ديگÇر طرف از ماست/ جهل و بدانديشي معلول كه است غلطي برداشت و ندارد
اساسي و اصلي هدف هيچ قرآني تعليمات و است انسان مطالبقرآن اصلي محور
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در قÇرآن آيÇات مفاهيم بنابراين ندارد/ انسانيت ابعاد و استعدادها پرورش بهجز
ايÇن بÇهتبع و مÇيكند پيدا مصداق انسان در و است انسان افراد ه متوج ل او درجة
از را خود نظر ا گر تفسيرقرآن در ميپردازد/ ديگر مساÄل تحليل به اصلي مقصد
اساسيقرآن منظور صحيحو درك درراه كنيم, معطوف ديگر بهجاي به كلي انسان

شد/ خواهيم گرفتار كفرزا و ترديدانگيز بيراهههاي در بلكه نكرده سير
است/ زمÇين و آسÇمان پيرامÇون ازقرآن سخناني موردنظر, مساÄل جمله از
ا گر است, شده تكرار درقرآن زمين و آسمانها ذ كر مورد صدها اينكه به ه باتوج
ه متوج كنيم بررسي هم خودمان فردي وجود صغير عالم در را آيات اين مفاهيم
HالتÇاص هفتگانه زمينهاي و آسمانها از اصلي منظور كه ميشويم حقيقت اين
و آسÇمانها بÇه راجÇع اظÇهارنظر ا گÇر است/ انسÇان وجÇود عÇاليه مراتب همان
اظÇهارنظر و فضايي علم نظريههاي به موكول را موردنظرقرآن طبيعي زمينهاي
ههاي رضيÇف بÇهسراغ آنÇها مÇعني فÇهم بÇراي عÇجوالنه و نميكرديم مربوط علما
خÇودساخته سÇردرگميهاي دچÇار نÇميرفتيم, زمÇين و آسÇÇمان از بÇÇطلميوس
كÇپرنيك نÇظرية ظÇهور بÇا بÇطلميوس هÇيأت اساس كه ميدانيم زيرا نميشديم/

است/ رفته برباد يكسره
مÇراتب لطÇيفترين و بÇرترين از قÇرآنÇي حÇقايق كه حقيقت اين به ه توج

و حكÇمتآميز سÇخنان مÇيتوان حÇقايققÇرآن صعود و نزول چگونگي با اجمالي آشنايي براي /1

طي از پس و ميگيرد نشأت جانش عرش از كه آورد مثال را عارفي يا و امام يا پيامبر آفرين معرفت
و عقل بهمراتب گوش و چشم طريق از صعودي سير در و درميآيد الفاظ قالب در نزولي مراحل

مينمايد/ صعود انسان روح

و ي, ادÇم و طÇبيعي جسÇماني مرتفع مكان يك از نه است,1 آمده فرود معنويت
عÇالم در تÇوقف بÇراي و است نجات رشتة الهي محكم ريسمان اينكه از آ گاهي
و معنوي مقامات به نيز را ما بايد خود صعودي سير در بلكه نگشته نازل طبيعت
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حÇقايق ساختن ر متحج در سعي بهجاي كه ميشود موجب بكشاند, برين و عالي
وجودي آسمانهاي به خود فكر دادن تعالي در طبيعت, به دادنش انحصار قرآنو

آييم/ نايل متين حبلاهللا از شايسته استفاده به تا بكوشيم خويش
زمÇين طÇبقه هفتم به تا ا گر فرمود: كه پيامبرا كرم(ص) سخن اين مضمون
مكان در جز را خدا عرش كه آنان تذكر براي آمد, خواهيد فرود خدا بر فروافتيد,
بسيار ندارند, ه توج آن معني علو به و نميكنند ر تصو خود, سر باالي در ي خاص
آسمانها و عرش مورد در ابهامي هيچگونه سخن اين به ه باتوج و است آموزنده

نميماند/ باقي
ذ كر با تنها اختصار رعايت با ا كنون افتاد مذكور مه مقد در كه آنچه به ه باتوج
از بÇهره گÇيري بÇه زمÇينها و آسÇمانها به راجع آياتقرآن از معدودي تفسير
د لطانمحمÇس الÇم حÇاج مÇرحÇوم تأليÇف السعاد¸, بيان تفسير در قرآني افاضات

تهران/ دوم, چاپ جلد, ê /1
آيÇاتي كÇه مÇواردي در كردهانÇد/ ترجمه محترم مÆلف كه است همان Hعين كريم آياتقرآن ترجمة /2
عÇنوان بÇا و اسÇتفاده سÇروش, انتشارات چاپ آيتي, عبدالمحمد آقاي ترجمه از بود نشده ترجمه

گرديد/ ص مشخ ايران] [عرفان

ميپردازيم2: سلطانعليشاه,1  گنابادي
ال نÖها ع وا ÔربÖك ت Öاس و اتن×ا اي× × ب وا Ôب كذَّ ذين ال نَّ ا> اعراف: سورة ,ê0 آية تفسير ضمن در /1

گشÇوده بÇرتافتهانÇد, سÇر آنها از و كردهاند تكذيب را ما آيات كه كساني روي بر آسمان درهاي /3
ايران] [عرفان شد//// نخواهد

كÇه انسÇانهاست ارواح آسÇمان از منظور كه است آمده 3</// ¾ما السَّ Ôبواب ا م Ôه ل Ôتَّح ف Ôت

است/ قلب آنها به ورود دروازة
رض  Öاال و وات م السَّ قل خ ذي الَّ Ôاهللا ÔمÔك بَّ ر نَّ ا> اعراف: سورة ëê آية تفسير ضمن در /2

ايران] [عرفان آفريد//// روز شش در را زمين و آسمان كه است اهللا شما پروردگار /ê

از و مÇرتبه شش لحÇاظ يك از زمينها و آسمانها كه است آمده 4</// اماي ¹ست في
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بالغ نزول و صعود گرفتن درنظر با هم مرتبه سه آن كه دارند مرتبه سه ديگر لحاظ
از است عبارت عرفقرآن در آسمانها از اصلي منظور و ميشود مرتبه شش بر
است اشباحي يا ي ماد اشباح شامل ارض معني و اندازه و ه ماد از د مجر ارواح عوالم
و عليا مثال عالم دو مانند نيستند/ بيرون اندازه و مقدار از ولي دند مجر ه ماد از  كه
است زمين و آسمان آنها تحقق محل و خدايند مخلوق كه ممكنات مراتب و سفال
استو مرحله شش اين در آنها تماميت يافتنو كمال و ارض و آسمانها خلقت و
ديگر لحاظ از و خداست عرش لحاظ يك از كه ÇÇ مشيت مرتبه نمودن اضافه با
در مرتبه هفت اين احتساب با و ميشود هفت بر بالغ آنها تعداد ÇÇ اوست  كرسي
بÇهمعني كÇه سبعالمÇثاني و ميگردد هفت برابر دو آنها ه عد نزول و صعود قوس
اين و ميباشد نزول و صعود لحاظ از مراتب تمامي شامل است شده دوبرابر هفت

است/ نموده اعطا د(ص) محم به خداوند كه است سبعالمثاني همان

ايران] [عرفان ميكرد/ تعقيبش روشن شهابي و ميداد گوش دزدانه كه آن مگر /1

بين>1 Ôم Õهاب ش Ôه ع ب Öت ا ف ع Öم الس ق رت Öاس ن م الا> حجر: سورة 18 آية تفسير ضمن در /3
از شÇياطين زيÇرا نÇميبينند را آن ي ادÇم شÇعلههاي از شÇياطين كÇه است آمÇÇده
كه است شياطين ضد روحي قواي شهابها از مقصود و هستند روحي موجودات
كÇه است حقيقت همين به ه باتوج و ميراند به طي ارواح حضور ساحت از را آنها

است: شده صادر عصمت مصادر از قبيل اين از رواياتي
شدند ممنوع و محجوب آسمان سه از شياطين عيسي حضرت آمدن با الف)
از شÇياطين آمÇد اسالم پيامبر چون و ميكردند نفوذ ديگر آسمان چهار در ولي

گشتند/ محجوب آسمان هفت
بÇا پÇيامبر تÇولد هنگام در شياطين كه است آمده ديگري روايت در و ب)

شدند/ رانده آسمانها از شهابها
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بود/ پرشهاب آسمانها اسالم پيامبر تولد شب در ديگري, حديث به بنا ج)
در انسÇان تكÇاملي مراتب يعني ÇÇ آسمانها كه گفت بايد روايت اين توضيح در

مÇخلوقات انسÇانانÇد, مÇعنويات آشكÇارشدن بÇراي وسيلهاي كلمات يعني سخن اجزاي چون /1
بÇاال عÇيسوي كÇلمه ظهور از مقصود و ميگويند اند" كلمه" حق جالل و جمال آينههاي كه را عالم
مÇربيان از او رتÇبههاي هÇم و عÇيسي(ع) حÇضرت كÇه است مÇرتبهاي تا افراد معرفت مرتبه رفتن

مينمايند/ تعليم انسانيت

در ه بالقو همگي ÇÇ عيسوي1 كلمة تولد از قبل افراد از يك هر وجود يا صغير عالم
مÇجتمع است/ شÇياطين ف تصر محل و انسان نفس آسمان همان كه دنيا آسمان
شÇدند بالفعل ه بالقو آسمانهاي از بعضي فقط عيسوي كلمه تولد از پس و بودند
( كه انساني نفس آسمان قلبو آسمان اسالمو به يافته گسترش سينة آسمان مانند
و مÇاندند بÇاقي ه القوÇب حÇالت بÇه ه قيÇب و انساناند) تعالي ابتدايي مراتب همگي
كÇلمه تÇولد از بÇعد مÇيشدند/ طرد آسمانها بعضي از كلمه اين بهواسطة شياطين
ميگردد بالفعل بود ه بالقو هرچه است, مراتب جميع جامع بالفعل كه محمد(ص)
مÇعنوي تÇرقيات مراحÇل تمامي (يعني ميشود ص مشخ هفتگانه آسمانهاي و
از شيطان ميشود/ رانده آنها همة از شيطان و ميشود) معلوم كمال مراتب و انسان
نÇفس آسÇمانهاي از فÇرصت درصÇورت كÇه است د مترص حيواني نفس جهت
يا انسان تذكر شهاب كه كند دزدي و بربايد را چيزها بعضي دنيا آسمان يا انساني
گروهي <هرگاه ميگويد: كه خود سخن اين با خداوند و ميراند را آنها ايمان نور
ميافتند خدا ياد به نمايند حاصل تماس و كنند نفوذ ايشان در بخواهند شياطين از

دارد/ اشاره جريان اين به مينمايند> حاصل بينايي ياد آن اثر در و
مات Ôل الظ ل ع ج و رض  Öاال و وات م× السَّ قل خ ذي الَّ ه×ل ل Ôد Öم ح Öل ا> انعام: سورة 1 آية ذيل در /ê

پÇديدار را روشÇنايي و تاريكيها و بيافريد را زمين و آسمانها كه است خداوندي آن از ستايش /2
ايران] [عرفان  كرد////

مÇرتبة در كÇه بÇرتر مÇرتبه هÇر بÇراي است نامي آسمان كه است آمده ور///>2 الن و
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مصداقهاي همگي اشباح, انسانو نفس و عقل مراتب استو مÆثر خود پايينتر
حÇالت و است پÇايينتر مÇرحÇلة در كÇه است چÇيزي آن اسم ارض و آسماناند
عالم يعني ظلماني اشباح و طبيعت عالم و خا كي زمين همين و دارد تأثيرپذيري
زيÇرا هسÇتند/ ارض ارواح عÇالم بÇه نسÇبت همگي نوري اشباح و شياطين و جن
جسم به كه ثانوي ة ماد ميشودو ناميده هيوال كه اولي× ة ماد) تأثيرپذيرند پايينترو
و گياه به كه پنجمي و جماد به كه چهارمي و عنصر به كه سومي ة ماد و است موسوم
نفوس, و صور به نسبت همگي موسوماند بشر به كه هفتمي و حيوان به كه ششمي
انسÇانانÇد)/ وجÇود در پيوسته بههم دركاتي و مترا كم طبقاتي همگي و ارضاند
كه جحيم دركات و شياطين و جن يعني مرتبه دون ظلماني عالم دركات همچنين,
رض  Öاال ن م و عبارت چنانكه ميباشند, ارض مثال عالم به نسبت است بين معذ جاي

است/ مواد مراتب يا سفلي عالم در مذكور مراتب به اشاره نَّ Ôله Öث م

اخالق صفاتو به ذ كرشد, آنچه از بهغير ارض آسمانو مذهبي روايات در
و مÇحيط بÇه اخÇبار هÇمان آسÇمان طÇبقات ذ كر از مقصود و است شده گفته نيز
احاطه خود از پايينتر مرتبه بر باالتر طبقه هر كه بدينمعني آنهاست; محاطبودن
دارنÇد/ بÇرتري نÇيز طبيعت عالم به نسبت و چنيناند انسان جان مراتب كه دارد

است: شده گفته چنانكه
جÇÇهان آسÇÇÇمان فÇÇÇÇرماي جÇÇÇان كÇÇÇÇار واليت در آسÇÇÇÇمانهاست
لحاظ از آنها برتري و م تقد و ارواح عالم در آسمانها د تعد به هم اخبار در
آسمان مناسبت بههمين است/ شده اشعار پايينتر به نسبت عليت و رتبه و شرف
در آسÇمان آوردن جÇمع و ارض آوردن مفرد و است گشته ذ كر ارض بر م مقد
د تعد باوجود ارض زيرا دارد/ داللت ارض قلت و آسمانها كثرت به آيات بيشتر
آن, طبقات و ميآيد بهحساب واحدي امر است محاط كه جهت اين از كثرتش و
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ولي است متحد آن با و باالتر مرتبة در فاني پايينتر طبقه هر كه مترا كماند چنان
غيرمترا كماند مستقلو و محيط هم بسيارندو هم آنها زيرا نيستند/ چنين آسمانها

است/ زياد نيز بعدي با آسمان هر ميان فاصلة و
Çمَّ Ôث Hميعج االرض في ما كÔم ل قل خ ذي ال و Ôه> بقره: سورة 29 آية تفسير ضمن در /ë

و پÇرداخت آسÇمان به آنگاه بيافريد, برايتان است زمين روي در كه را چيزهايي همة كه اوست /1
ايران] [عرفان است/ چيزيآ گاه هر از خود و برافراشت را آسمان هفت هر

در هÇرجÇا كÇه است آمده ليم/>1 ع ¾ Öي ش لÔك ب و Ôه و ماوات س عÖب س نَّ Ôه ×و س ف ¾ما السَّ لي ا وي× ت Öاس

صغير عالم به ه متوج ليه او نظر آمده ميان به ذ كري زمين و آسمان از اخبار و قرآن

شÇناخته صÇغير عÇالم در هرچه زيرا دارد انسان معنوي بهمراتب نظر يعني است;

است: شده نقل حضرتعلي(ع) از /2
ÔربÖك  Öاال ÔمعالÖال ي وطÖان فيك و Õغير ص Õم Öر ج نَّكا Ôمع Öزتا

كÇبير عÇالم مختصر2 نسخة انسان زيرا شد/ نخواهد شناخته هم كبير عالم در نشود
صغير عالم در آنچه و مييابد امكان كبير عالم مطالعة كه است آن مطالعة با و است
يا علت يا است ابوالبشر آدم كه است حقيقي انسان حدوث شرط يا علت يا است
از يا اوست بقاي الزمة يا انسان حدوث الزمة يا است انسان ل تجم و كمال شرط
آيه, اين در ا گر اين عالوهبر است/ آن الزمة ديگر لحاظي از و است علت لحاظي
سÇخن اين فهم در بدانيم صغير عالم زمين و آسمان از عبارت را زمين و آسمان
پÇرداخت> آسÇمانها به است زمين در آنچه آفرينش از <پس ميگويد: كه خدا
از پس انسÇان صÇغير عÇالم آسÇمانهاي زيÇرا نÇميشويم اشكالي هيچگونه دچار
را آسمانها از منظور ا گر ولي ميشود آفريده اوست وجود زمين كه جسم تكميل
نميرسد, بهنظر درست زمين خلقت از آنهاپس خلقت ذ كر بدانيم آسماني  كرات
از منظور بگوييم ا گر و است بوده هم مقارن خلقشان مزبور, كرات و زمين زيرا
زمÇين خÇلقت از قبل آنها آفرينش كه هستند عاليه ارواح كبير, عالم آسمانهاي
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منظور را صغير عالم زمين و آسمان كه درصورتي فقط بنابراين آن/ از بعد نه است
ر تأخ مورد در آنچه كلي بهطور و نميشويم اشكال دچار آن معني فهم در نماييم
عÇالم زمÇين و آسÇمان آن از منظور است آمده اخبار در زمين از آسمان خلقت

است/ صغير
نÇ م م Ôه ف ÖلÇ خ Çا م× و هم âدي Öي ا نÖيب ما لي× ا وا ري Öمل ف ا> سبا: سورة 9 آية تفسير ضمن در /ì

ايران] [عرفان نمينگرند//// زمين و آسمانها از خود سر پشت يا روي پيش به آيا /1

عÇبارت ارض و ارواح از است عÇبارت آسمان كه است آمده 1</// ض Öر  Öاال و ¾ما السَّ

خلقت ل او همان از انسان زيرا اندازهاند) و بعد داراي فقط (اشباح اشباح از است
است/ اشباح عالم و ارض به او پشت و دارد ارواح عالم و آخرت عالم بهسوي رو
ذ كÇر سÇر پشت در را ارض محل و رو پيش در را آسمان محل خداوند بنابراين

است/ نموده
كÔم ت ن س Öل ا الف ت Öاخ و ض Öر  Öاال و وات م× السَّ ÔقÖل خ ه آيات Öن م و> روم: سورة 22 آية ذيل در و /7

اين در رنگهايتان/ و زبانها اختالف و زمين, و آسمانها آفرينش اوست قدرت نشانههاي از و /2
ايران] [عرفان دانايان/ براي است عبرتهايي

آيه اين كه است شده نقل صادق(ع) حضرت از مين>2 عال Öل ل يات Ðال كذل في نَّ ا كÔم وان Öل ا و

كÇه هسÇتند امÇامان ايÇن زيÇرا است, مÇردم شÇناسايي مورد در امام علم به مربوط
آسÇمانهاي بÇهمعني زمÇين و آسمانها بنابراين آ گاهاند/ مردم روحي بهمراتب
به مربوط ا گر آيه اين زميندر و آسمانها ذ كر زيرا ميباشد/ اشباح ارض ارواحو
اخÇتالف با نه و درميآيد جور صادق(ع) حضرت تفسير با نه نباشد صغير عالم

داشت/ خواهد مناسبتي آمده, آن از پس بالفاصله كه زبانها

ايران] [عرفان ميشويد//// كافر است آفريده روز دو در را زمين كه كسي به آيا بگو: /3

3</// نÖي م Öوي ي ف ض Öر  Öاال قل خ ذي الَّ ب ون ÔرÔف Öك ت ل ÖمÔك نَّ Ä ا ل Ôق> لت: صÔف سورة 9 آية ذيل در / 8
ديگر لحاظ از و ماهها به لحاظي از و ايام به لحاظي از عالم مراتب از كه است آمده
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در پذيرش و قبول جهت كه است چيزي هر اسم ارض و ميشود تعبير بهسالها
حالشان مثال عوالم و طبع عالم تمام چون و است آشكارتر فاعليت جهت از آن
پس است, شده تعبير ارض به جاها از بسياري در عالم دو اين از و است چنين اين
آخÇرين در آنÇها آفرينش كه است نوراني اجسام و ظلماني اجسام ارض از مراد
مثال) عالم (يعني آن از پيش مرتبة در و طبيعت) عالم (يعني وجود نازلة مرتبه
و شود/ گفته ارض آنها به كه است شده باعث آنها درجة پايينبودن همين و است
از ارض كÇه است شÇده تÇعبير روز دو به آنها از بقا, ت مد درنظرگرفتن جهت از
از اما شده خلق روز دو اين در محدوديتش) به ه باتوج (يعني عينيش وجود لحاظ
وجÇودياش) مÇرزهاي و محدوديت به ه توج بدون (يعني مطلقش وجود لحاظ
نيز ارواح آسمانهاي يعني آسمانها و شده آفريده روز شش در آسمانها مانند
روز شدهاند: آفريده روز چهار در آنها مراتب برحسب عينيشان وجود بهاعتبار
روز دوروز, به آنها از ( كه ارواح عقولوروز روز كليه, نفوس روز جزÄيه, نفوس
شÇده تÇعبير نيز اعم بهمعني عقول و نفوس يعني صرف دات مجر روز و مدبرات

است)/
Çيها ف ل ع ج و / مينعال Öال ب ر كل ذ× Gندادا Ôهل ون Ôل ع Öج ت و است: آمده خدا سخن دنبالة در
Çي ل ا وي× تÇ Öاس ثÔمَّ / لين Äا ×لس ل ¾وا س اميا ¹ Öع ب Öر ا ي ف ها وات Öق ا يها ف ر دَّ ق و يها ف ك بار و ها وق ف Öن م واسي ر

بر جهانيان/ پروردگار اوست ميدهيد? قرار همتايان او براي و :11 و 10 ,9 آيات لت, فص سورة /1
يكسان روز چهار در كرد معين را همه رزق و ساخت پربركت را آن و آورد پديد كوهها زمين روي

ايران] [عرفان پرداخت//// آسمان به سپس ساÄالن/ همة براي

آفرينش از پس را آنها آفرينش و آسمانها به را خود ه توج اينجا در كه 1//// ¾ما السَّ

پÇيدايش از پس صغير عالم در ارواح آسمان حدوث زيرا است كرده ذ كر ارض
است/ آن روزي تقدير و آن قواي و بدن ارض
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ايران] [عرفان بياييد//// ناخواه يا خواه گفت: زمين و آسمان به پس :11 آية فصلت, سورة /1

آمدن كه 1Hرهك Öوا Hع Öوط اÖÄتي×ا ض Öر  Öالل و ها ل قال ف كه است آمده خدا سخن دنبالة در و
انسÇان وجود عاليه مراتب (يعني است آسمان حق خدا, بهسوي ميل و رغبت با
و است انسÇان) وجÇود پست مÇراتب (يعني ارض حق كراهت با آمدن و است)
را نكÇته ايÇن خود وجود آسمانهاي و ارض به ه باتوج گرامي خوانندگان Hممسل
فطرت برحسب و ميل به وجوديشان آسماني ادرا كهاي و قوا زيرا درمييابند
و نÇميدهد رخ روح فÇرمان از آنها اطاعت در تخلفي كه بهطوري روحاند مطيع
ميل برخالف روح از بدن اعضاي و ميباشد) وجودشان ارض ( كه بدن اطاعت
بدن ارض يعني شود, تبديل ديگري ارض به ارض اين ا گر اما است/ آنها طبيعي
و بÇرود مÇيان از طÇبيعي حكم كه بهطوري گردد, مثالي بدن ارض مغلوب طبيعي
خارقالعاده عمليات ساير و االرضها طي (چنانكه آيد پديد مثالي بدن حكومت
جسÇم كه است هنگامي در ميپذيرد صورت مرتاضان يا خدا اوليا بعضي از  كه

انسÇان يÇا جسÇم قÇيود از د جرÇم انساني وجود مورد در اشراق شيخ نظرية نقل با هين صدرالمتأل /2
طÇبيعي عÇالم ايÇن در آنچه كه ميدهد توضيح نظريه آن تأييد و است بديع آثاري موجب كه مثالي
است ممكن مثالي بدن از ر مفس منظور و ميباشند مثال عالم موجودات از سايههايي همچون است
پيكر برابر در هم عوالم مشابهت بهنظريه بنا و گفتهاند هين صدرالمتأل و اشراق شيخ كه باشد همان
متناسب انساني غيره و جبروت و ملكوت يا مثال عوالم از يك هر در انسان افراد از فرد هر طبيعي
مÇثال عÇالم در كÇه ميباشد بدني مثالي بدن از منظور نيز صورت اين در كه دارد وجود عوالم آن با

دارد/ وجود

و خÇدا بÇهسوي رفتن وقت آن است) كرده غلبه طبيعيشان جسم بر آنان مثالي2
و است)/ چنين اين مثالي بدن (همچنانكه ميگيرد انجام رغبت با روح از اطاعتش

ايران] [عرفان آمديم/ فرمانبردار گفتند همان: /3

مÇغلوب ارض آنكه از پس يعني 3, عين Äا ط× تيÖنا ا التا ق× مييابد: ادامه چنين خدا سخن

ايران] [عرفان آورد/ پديد روز دو در را آسمان هفت آنگاه :12 آية لت, فص سورة /ê

از مقصود كه 4 وات م× س عÖب س نَّ Ôه ي× ض ق ف ميگويد: بعد آمديم/ رغبت با گفتند شد آسمان
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است قلبي لطيفة هفت از عبارت يا است انسان آسماني مرتبه هفت آسمان هفت
است/ دات مجر و مدبرات روز يا ابداع روز و انشا¾ روز روز, دو از مقصود و

و ششگانه روزهاي براي هم ديگري وجوه دين بزرگان سخنان و اخبار در
شده آفريده روزها آن در آسمان و ارض كه دوگانه روزهاي چهارگانهو روزهاي
مطالعه را آنها ل مفص كتابهاي به رجوع با ميتواند بخواهد هركس كه است آمده

آن از خÇود حÇال و مÇرتبه بÇرحسب هÇركس كÇه است جامعيتقرآن لحاظ از د متعد وجوه ذ كر /1
ميكند/ برداشت مناسبي معناي

 كند/1

ايران] [عرفان كرد//// وحي آن به را كارش آسماني هر در و /// :12 آية لت, فص سورة /2

ها///>2 رÇ Öم ا ¾ماÇس لÇ Ôك ي ف حي× Öوا و ///> ميگويد: كه خدا سخن از قسمت اين در و
مراتب آسمان از منظور اينكه به اشاره براي است/ شده تصريح آسمان در بهوحي
آن اهل موردنياز آنچه و آن به مربوط امور مرتبه, هر در كه است انسان تكاملي
نمود وحي مرتبه آن فرشتگان يعني انسان وجود معنوي نيروهاي به است مرتبه
منظور ا گر و گيرند/ عهده به را پايينتر مرتبة تدبير هم مرتبهو آن اهل تدبير هم تا
وجÇود صÇاحباني و مÇدبرانÇي مÇراتب آن بÇراي و نبود معنوي مراتب آسمان از
آسمان هر سوي ميگفت بلكه نمود وحي آسمان هر در كه نميگفت نميداشت,
گÇفته آن بيواسÇطه يا فرشته بهواسطه علم القا به Hغالب وحي ا گرچه و كرد/ وحي
(يا نيست منفك آنها ذات از و آنها ذات عين دات مجر در علم چون ولي ميشود
چگÇونگي و نÇحوه هÇمان از عÇبارت آنÇها بÇه وحÇي نميباشد) عقبتر آنها از
علم بخواهد خدا هرچه بر كه است آفريده به گونهاي را آنها كه آنهاست آفرينش
هر اثر و حال و طبقه و كار نوع آيه اين در آسمان بر امر كلمة از منظور و دارند

است/ روحي مرتبه
ق Öز ر Öن م ¾ما السَّ ن م Ôاهللا ل زÖن ا ما و هار الن و يل الل تالف Öاخ و> جاثيه: سورة ë آية ذيل در /9
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مÇيكند//// زنده بدان را مرده زمين و ميفرستد آسمان از خدا كه رزقي و روز و شب شد و آمد /1
ايران] [عرفان

شادي و غم و زماني روز و شب از اعم روز و شب معني ها///>1 ت Öو م د Öع ب ض Öر  Öاال ه ب يا Öحا ف

و عÇقول بÇه را آسÇمان معني و است شده اعالم آنها نظاير و سالمتي و بيماري و
دادهاند/ تعميم انسان زندگي ظاهر به را ارض معني و نفوس

HومÔج Ôر ناها Öل ع ج و صابيح م ب نيا الد ¾ما السَّ يَّنا ز Öد ق ل و> ملك: سورة ë آية ذيل در و /10

گردانيديم//// شياطين راندن وسيلة را چراغها آن و بياراستيم چراغهايي به را فرودين آسمان ما /2
ايران] [عرفان

آسÇمان يÇا صÇغير عÇالم آسمان دنيا آسمان از منظور كه است آمده ياطين///>2 لش ل

اسالم با كه است سينهاي آسمان همان كه انسانهاست از يك هر شخصي وجود

حÇقايق هضم و فهم براي را الزم ظرفيت سينه كه است آن اسالم به سينه گستردهشدن از منظور /3
مظهر استخواني و گوشت سينه اين انسان( كه علمي ظرف ميرسد بهنظر چنين و كند پيدا اسالمي
و ميشود گسترده اسالمي معارف با سپس و است فشرده درهم و محتوا بدون آغاز در ميباشد) آن
چسÇبيده بÇهم ديوارهايش كه است ظرفي چون سينه كه گفت ميتوان مادي ظرفهاي به تشبيه با
به شده گسترده سينة بهنام و ميشود گسترده ديگري امور نوع هر يا اسالمي آموزش اثر در و است

ميگردد/ موسوم يا/// كفر يا اسالم

كه باشد انسان آسمانقلب دنيا آسمان از منظور است ممكن و باشد/3  گستردهشده
و بدن ارض به آسمان نزديكترين قلب آسمان زيرا ميگيرد جاي آن در ايمان
شيطانها براي تيرها و رجوم از منظور و ميباشد/ امه لو نفس و اماره نفس ارض
بÇهاصÇطالح و زمÇين كÇرة باالي قسمتهاي بهمعني را آسمان ا گر و است/ ذ كر
وسÇايل با هستند ي غيرماد كه شيطانها شدن رانده بگيريم درنظر طبيعي آسمان
دنÇيا آسÇمان در چÇراغهÇا و مصابيح از منظور بايد ناچار پس ندارد امكان ي ماد
يك و مÇيشوند رانده شيطانها آن بهوسيلة كه باشد دل در خدا ياد و ذ كر همان
اموري درقرآن نجوم يا ستارگان و زمين و آسمان از منظور كه اين بر ديگر نشانة
تفسير پيامبر و بهقرآن نجم, سورة ,1 آية در نجم كلمة كه است اين هستند/ معنوي
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است/ شده
ما/// Ôه ين ب ما و واالرض وات م× السَّ رب> صافات: سورة 10 تا ë آيههاي ذيل در /11

كÇند/ دنÇبالش ثÇاقب شهابي نا گهان و آنهاست/// ميان هرچه و است زمين و آسمانها پروردگار /1
ايران] [عرفان

و مشرق پايينتر مرتبة به نسبت عالي مرتبة هر كه است آمده ثاقب>1 Õهاب ش Ôه ع ب Öت ا ف

مÇراتب روشÇنيبخش عÇالي مÇراتب و است حقيقت آفتاب تابش و طلوع محل
ميباشند/ بينهايت نيز شرقها است بينهايت مراتب, چون و خودند از پايينتر
و بÇاشد اسÇالم بÇه يÇافته گسترش سينه يا مثال آسمان دنيا آسمان از مقصود ا گر
وجود يعني صغير عالم مراتب در كلي و جزÄي مدركات و قوا از عبارت  كوكبها
رفÇتن باال مانع ايمان و اسالم نور به ر منو ادرا كي نيروهاي Hممسل باشند شخصي
را سÇتارگان و آسمان ا گر و آنهايند در ف تصر و معنوي آسمانهاي به شياطين
بÇهوسيلة نÇيستند ي ادÇم كÇه را شÇياطين چگÇونه بگيريم درنظر ي ماد موجوداتي
نÇور بÇه ر منو دركهاي و فهم همان تنها بنابراين راند/ ميتوان ي ماد موجودات
و اسالم به شده گسترده سينه آسمان به شياطين باالرفتن از كه است ايمان و اسالم
اسÇتراق قÇدرت جهت آن از شيطانها و ميكنند پيشگيري سينه آن در ف تصر
مالÑ اعلي و تاريكاند و ظلماني Hفطرت آنها كه ندارند را باال مراتب به نسبت سمع
درصÇورت زيÇرا شود, نزديك نور به نميتواند هرگز ظلمت و نورانياند Hفطرت
عالم كه آنجا از و نميماند/ باقي ظلمتي ديگر ميشودو معدوم نور به شدن نزديك
كمال راه در مجاهد هر و حقيقتجو هر است, هستي عالم مختصر نسخة انساني
ياد و ذ كر شهاب با و ببيند خود سينة بهمقام را شياطين صعود و باشد مراقب بايد
صÇعود چگÇونگي مشÇاهده ايÇن از پس و كÇند/ مشÇاهده را آنÇها طÇردشدن خدا
يابد/ توفيق آنها از پيشگيري به تا دهد قرار بررسي مورد را آن علل و شيطانها
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اال بÇينهما ما و واالرض وات م× السَّ نا Öق ل خ ما <و احقاف: سورة 3 آية تفسير در و /12

نيافريدهايÇم//// معين تي مد در و حق به جز است دو آن ميان در كه را آنچه و زمين و آسمانها ما /1
ايران] [عرفان

اشاره زمين و آسمان دو هر به بيانالسعاد¸ تفسير در ا گرچه ي///>1 م س Ôم اجل و ق حÖال ب

صغير عالم ارض آسمانو براي ت مد و اجل ذ كر كه ميرسد بهنظر چنين ولي شده
ت مد ذ كر تا ميرسد نظر به روشنتر بسيار جسمانياتش و روحيات يعني انسان

ت دÇم داراي مادي اجسام كليه ا گرچه كه: ميشوم ر متذك Hلزوم گفتهاند متن در كه آنچه عالوهبر /2
آسماني كرات عمر موقتبودن اينكه به ه باتوج اما هستند ت) كوتاهمد چه و طوالني معين(چه عمر
بÇيدارگÇري و آمÇوزندگي جنبة كه نيست محسوس و روشن برايهمه كس زمين كره و ستارهها و
عÇمري داراي را( كÇه انسانها خداوند كه نميباشد برخوردار وضوح از اندازه بدان و باشد داشته
آسمان از منظور ا گر سازد, متنبه زمين و ستارگان عمر كوتاهي يادآوري با آنهايند) از كوتاهتر بسيار

است/ سازگارتر بودنقرآن حكيم با باشد انسان طبيعي نشÃة و معنوي مراتب زمين و

بÇاعث ات مانيÇجس بÇودن موقت به ه توج زيرا زمين/2 كره و آسماني كرات براي
انسان كه است اين مانع روحيات بودن موقت به ه توج آنهاستو به دلبستگي قطع
آنها موقتبودن به ه توج اين عالوهبر شود/ يأس به مبتال برعكس غروريا  گرفتار

ميدارد/ نگه زنده انسان وجود در را آنها وضعيت اصالح و بهبود اميد
و ها ب رÇ ل Öتن ذا و Öت Çقَّ ش Öان Ô¾ماÇ الس ذا ا> انشقاق: سورة ì تا 1 آيههاي ذيل در و /13

اي كÇند/// چÇنين كÇه بÇود حÇق و دهد گوش پروردگارش فرمان به و شود/ شكافته آسمان چون /3
ايران] [عرفان ديد/ خواهي را آن پاداش پس ميكشي; فراوان رنج پروردگارت راه در تو انسان

مرگ هنگام در كه است آمده القيه>3 Ôم ف Hح Öدك ك رب الي Õح ك×اد كن ا االنسان ها اي يا ت/// قَّ Ôح

سÇتارگان و ميشود شكافته انسانياش روح خروج با انسان حيواني روح آسمان
ميشكندو درهم او بيني خود اعضا¾و كوههاي ميگرددو تيره و پرا كنده او قواي
او حÇيوانÇي و انسÇاني ثÇقيل قواي جميع شده, باز هم از آن اعضاي و بدن ارض
و روح آسمان بر آيه اين داللت روشن و گويا تفسير اين از ( كه ميريزند بيرون
در كه نيست امري طبيعي آسمان شكافتن Á او زيرا است/ آشكار Âكام بدن ارض
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آسÇمان شكافتن ولي گردد وي تنبه موجب Hامكان تا بيفتد فاق ات هركس زندگي

ر متذك را خدا طرف به انسان سير كه ششم آية يعني شده ذ كر آيههاي از اخير قسمت به ه باتوج /1
جان سرانجام تا است انسان تكاملي مراتب آسمان از منظور كه ميشود روشن بهخوبي است شده
سÇقوط از ë و ê آيÇة دو ضÇمن در كÇه نكÇته ايÇن به ه توج از همچنين و گردد متصل خدا به انسان
بدن و جان به زمين و آسمان تفسير نيز خدا از او اطاعت و انقياد و بدنش در انسان جان حكومت
از مÇقصود كه است اين بر دليل نيز روز شش در زمين و آسمان آفرينش و ميسازد مدلل را انسان
انسان جسم و روح به زمين و آسمان تفسير اين عالوهبر نيستند/ كرات هاي عد فقط زمين و آسمان
ساير بر نيز فراموشي خدا درنتيجه و فراموشي خود از بشر افراد نجات و تربيتي و علمي لحاظ از

دارد/ ارجحيت تفسيرها,

است)/1 كرده تجربه بارها هركس را همنوعان روح
كات رب عليهم تحÖن×ا ف ل وا Ôق اتَّ و نÔوا ام × ري× Ôالق اهل نَّ ا لو <و اعراف: سورة 9ì آية ذيل در /1ê

بÇه را زمÇين و آسÇمان بÇركات بÇودند كÇرده پÇيشه پÇرهيزگاري و آورده ايمان قريهها مردم ا گر /2
ايران] [عرفان ميگشوديم//// رويشان

جزÄي و آسماني و روحاني خوي داراي انسان كه است آمده واالرض///>2 ¾ما الس ن م

نيازهاي مورد و دارد نيازمنديهايي چيز هر برحسب و است ارضي و جسماني
تعبير شر و خير به آنها از كه هست او براي ناماليمهايي و ماليم و ميطلبد را خود
شود خدا مطيع و آورد ايمان چون انسان كه است خير زيادتي و بركت و ميشود
مÇرتكب باتقوا و مÆمن انسان (زيرا ميشود زياد او روحاني و جسماني خيرات
روحش و جسم از درنتيجه و كند تباه را روحش و جسم كه نميشود خالفكاري

ميشود)/ بهرهمند آنها از بهخوبي و ميبيند خير

ايران] [عرفان داشت/ خواهد چرم رنگ چون سرخ رنگي شود, شكافته آسمان كه آنگاه /3

هان>3 الدÇ ك ¸ د Öر و ÖتانÇ ك× ف Ô¾ما السَّ ت قَّ ش Öان ذا ا ف> رحمن: سورة 37 آية ذيل در و /1ë
انساني روح و ميشود شكافته حيواني روح آسمان احتضار حال در كه است آمده
عوالم شود شكافته احتضار حال در صغير عالم آسمان چون و ميگردد آزاد آن از
بÇه تبديل كه ميرسد بهنظر ميوه درختان از يكي گل مانند نيز او سر باالي ي ماد
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رد Ôد مÇانند رد Ôد و رسÇوبات رنگ بÇه يا نيست نيازي گل آن به ديگر و شده ميوه
آسمان اصلي منظور ا گر ( كه نميباشد مورداستفاده كه درميآيد زيتون روغن
نسل كدام كه نيست معلوم نيستو مفيد مردم عموم براي آيه اين نباشد انسان روح

بشوند)/ تي وضعي چنان ناظر آيندگان از

شÇويد/ آورده بÇيرون آن از و مÇرد خÇواهÇيد آنÇجا در و كÇرد خÇواهÇيد زنÇدگي آنÇجا در گفت: /1
[عرفانايران]

1< ون Ôج رÖخ Ôت ا نه× م و ون Ôوت Ôم ت ها âفي و ون ي Öح ت ها âفي ال <ق× اعراف: سورة 2ë آية ذيل در /1ì
عÇنوان بÇا انسان ي ماد و طبيعي نشÃة ناشكفته بذرهاي و استعدادها و زمينهها از
شÇده خوانÇده آسمان آنها شكوفايي و يافتن فعليت و كارآمدي و شده ياد ارض

است/
آسمان معاني از يكي كه است آمده لت فص سورة 12 آية تفسير ضمن در /17
و شياطين از جلوگيري آن حفظ از منظور و است اسالم به يافته گسترش سينة دنيا

ميكنند/ سمع استراق كه است  كساني
بÇعد ض Öر  Öاال هÇب يا ÖحاÇ ف> نحل: سورة ìë آية از قسمت اين تفسير ضمن در /18

ايران] [عرفان كرد//// زنده آن با را مرده زمين و /// /2

اعالم تفسير از وجهي بودن جماد و نطفه از بعد انسان به دادن جان و احيا¾ ها>2 وت م

است/ شده تعبير زمين به نطفه از يعني شده

ايران] [عرفان شده/ نازل است آفريده را بلند آسمانهاي و زمين كه كسي جانب از /3

آمÇده 3< لي× Ôع Öال موات والسَّ االرض قل خ Öن مَّ م Âتنزي> طه: سورة ê آية تفسير در /19
است صغير عالم در روح بر جسم م تقد سما¾ بر ارض م تقد وجوه از يكي كه است

است/ شده تعبير آسمان به روح از و بهزمين جسم از يعني

ايران] [عرفان بودند//// بسته زمين و آسمانها /// /ê

آمÇده 4<///Hق Öت ر كانتا االرض و موات السَّ نَّ ا ///> انبيا¾: سورة 30 آية تفسير در /20
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هÇنگام در صÇغير عÇالم زمÇين و آسمان بودن فتق و رتق وجوه از يكي كه است
است/ شده ذ كر بعد زمان در هم از جداشدنشان و نطفهبودن

ايران] [عرفان است//// زمين و آسمانها نور خدا /1

زمين و آسمان 1</// واالرض موات الس Ôنور Ôاهللا> نور: سورة 3ë آية تفسير در /21
است/ كرده ذ كر نيز صغير عالم شامل را

ايران] [عرفان بيافريد//// برجها آسمان در كه كسي آن است بزرگوار و بزرگ /2

2<Hوج ÔرÇ Ôب ¾ماÇ Çيالسَّ ف ل عÇ ج Çذي ال ك ار Çب× ت> فÇرقان: سورة ì1 آية تفسير در /22
است/ دانسته ارواح آسمانهاي از اعم را آسمانها

ايران] [عرفان ميتوانيد//// ا گر آدميان و جنيان گروه اي /3

آمده م///>3 Ôت Öع ط ت Öاس ن ا سÖن اال و ن الج ر ش Öع م <ي×ا رحمن: سورة 33 آية تفسير در /23
از كÇه رسÇيد نÇميتوان مÇعنويت بÇاالي بهمراتب مربي از استفاده بدون كه است

است/ شده تعبير سماوات به معنويات

ايران] [عرفان ميبودند//// يكسان زمين باخا ك /// /ê

حسرت كه 4</// Ôض Öر  Öاال Ôم ه ب ي× و س Ôت Öول> نسا¾: سورة ê2 آية تفسير ضمن در /2ê
نميرسيد فعليت به نامطلوب صورت آن به آنها استعدادهاي كاش كه است اين از
شÇده اعالم استعÇدادها ارض از منظور كه ميمانÇد باقي ه بالقو صورت بههمان و

است/

ايران] [عرفان نبود//// پهناور خدا زمين آيا /// /ë

در سير 5</// ¹ ع اس و× اهللا Ôض Öرا ÖنÔكت Öمل ا ///> نسا¾: سورة 97 آية تفسير ضمن در /2ë
شده شمرده زمين در سير مصاديق از يكي مختلفه ملل احكام و انبيا كتب و احوال

است/
ÔزلناهÇان ¾ماÇك نÇيا الد ̧ و الحÇي× Ôلث م نَّما ا> يونس: سورة 2ê آية تفسير ضمن در /2ì

ايران] [عرفان كنيم//// نازل آسمان از كه است باراني مثل دنيا زندگي اين مثل /ì

مانند شده نازل ارواح آسمان از كه انسان انسانيت نفس كه است آمده 6</// ¾ما منالس
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آن در نفس كه است ارض مانند انسان بدن و شده نازل دنيا آسمان از كه است اين
مغرورشدن و است زمين گياهان مانند ع تنو لحاظ از انسان قواي و ميشود مستقر
آنها بينرفتن از و گياهان به زمين اهل مغرورشدن مانند خود قواي ت قو به انسان

است/ آفت به گياهان رفتن بين از مانند مرگ به

ايران] [عرفان شود//// بدل اين جز زميني به زمين كه روز آن /1

بÇه 1</// يراالرض غ Ôاالرض Ôل تÔبدَّ ومي> ابراهيم: سورة ê8 آية تفسير ضمن در /27
مكاني, امتداد دومي ارض كه شده اشاره مثال عالم ارض به طبيعت ارض تبديل

ميبينند/ را همديگر مردم و ندارد بلندي و پستي جسماني, بعد

ايران] [عرفان شود//// روشن پروردگارش نور به زمين و /2

آمÇده Çها///>2 ب ر ور Ôن ب Ôاالرض ت ق ر Öش ا و> زمر: سورة ì9 آية تفسير ضمن در /28
آمد, غالب آن بر عليا ملكوت ارض و شد ل مبد صغير عالم ارض چون كه است
صادق(ع) حضرت چنانكه ميشود روشن امام ملكوت نور به بدن ملكوت ارض
و مÇيشوند بÇينياز ماه و خورشيد نور از مردم كند ظهور زمان امام چون فرمود:
ضمن در است/ انسان صغير عالم در ملكوتياش ظهور همان امام ظهور از منظور

ايران] [عرفان ميكاهيم//// سرزمين اين اطراف از ما كه ندانستهاند هنوز آيا /3

عالم ارض به افها///>3 اطر Öن م ه×ا Ôص Ôق Öن ن االرض تي Ñان انا وا ري Öمل وا> رعد: سورة ê1 آية تفسير
ميشود/ ناقص بدن روح, رفتن با كه شده اشاره صغير

ايران] [عرفان آفريد//// را زمين و آسمانها كه اوست /ê

واالرض///>4 وات Çم× السَّ قلÇ خ Çذي هوالَّ و> هود: سورة 7 آية تفسير ضمن در /29
سفلي و ظلماني ملكي و نوراني ملكوتي اشباح از اعم ارض ارواح از اعم سماوات

است/ شده اعالم يني سج

ايران] [عرفان داد//// خواهيم جاي سرزمين آن در ايشان از پس را شما و /ë

آمÇده 5</// Öم ه د ÖعÇ ب Öن م ض Öر  Öاال ÔمÔك نَّ ن ك Öس Ôن ل و> ابراهÇيم: سورة 1ê آية تفسير در /30
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مÇخصوص كÇه طÇبيعي زمين روي نه است صغير عالم در اسكان منظور كه است
است/ ايشان از بعضي

نÇه است انسÇان خÇود جسÇم و روح مÇنظور كÇه مÇيشود مÇعلوم بÇهروشني انفسهم في عبارت از /1
ديگر/ موجودات

Ôاهللا قلÇ خ مÇا م1 ه س ÔفÇ Öن ا فÇي روا ك ف تÇ ي Öمل وا> روم: سورة 8 آية تفسير ضمن در /31

ايران] [عرفان است//// نيافريده حق به جز را زمين و آسمانها خدا كه نميانديشند خود با آيا /2

است جسÇم و روح كه شده ياد صغير عالم زمين و آسمان از 2</// االرض و وات م× السَّ

تفكر و نيست ر ميس عامه براي آسماني كرات عمر بودن موقت دربارة تفكر زيرا
اهميت حاÄز هم و است ممكن هم بشر افراد براي كه است روحي حاالت دربارة

بسيار/

ايران] [عرفان ميسازد//// زنده مردنش از پس را زمين و /// /3

جريان به ا///>3 وته× م بعد االرض ي Öح Ôي ///> روم: سورة 19 آية تفسير ضمن در /32
زمÇينهاي تÇولد و بدن كمال مراحل تا نطفه انعقاد ل او از كه انسان جسم تكاملي

دارد/ اشاره ميرود تكاملي زندگي به رو كه صغير عالم مردة

ايران] [عرفان بيافريد//// جفت هشت چهارپايان از برايتان و /// /ê

بÇه تÇعبير 4</// زواج ا ¹ي ان Çم× ث عامÇ Öن اال نÇ م ÖمÔك ل ل زÖن ا و ///> زمر: سورة ì آية در /33
را يعنيجان برده به كار را انزل عبارت خلق بهجاي كه دارد اشاره روح بلندمرتبه گي
ارزندهتر جسم از جان زنده, موجودات كليه (در است كرده نازل ارواح آسمان از
بÇه مÇربوط كÇه دارد جÇانشان بÇه نظر چارپايان خلقت ذ كر در خداوند لذا است

است)/ جسم از برتر مرتبهاي
آن دنبالة در كه </// واالرض ات مو× السَّ ÔقÖل خ اته آي× Öن م و> روم: سورة 22 آية در /3ê
انسÇان جسÇم زمين و روح آسمان با شده, تصريح زبانها يعني السنه اختالف به
پÇيدا ظÇهور بÇيشتر خÇدا كÇالم مختلف قسمتهاي ارتباط و است سازگار بيشتر
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ميكند/
شده ذ كر درقرآن بار چهارصد از متجاوز زمين و آسمان گفتيم كه همانطور
تكÇرار و تأ كيد همه اين كه نيست شايسته انسانسازي كتاب يك براي Hممسل و
سطح به ه باتوج بهويژه نميباشد مربوط انسان وجود به كه باشد موضوعي دربارة
يÇعني طÇبيعي زمÇين و آسÇمان از شناختشان كه نزولقرآن زمان مردم اطالعات
به ه باتوج باالخص و بوده اندك بسيار طبيعت و ه ماد عالم پايين و باال قسمتهاي
آسمانهاي خلقت كه درصورتي كرد/ ذ كر زمين از پس را آسمان خلقت اينكه
انجام از پس كه است انسان روح آسمان تنها و بوده زمين خلقت از پيش طبيعي

ميآيد/ پديد يا خلق بدن زمين آمادگي و مضغه و علقه و نطفه در الزم تكامل

ثقالها/ أ Ôاالرض تج رÖخا و لزالها ز Ôرضاال تل زÖل Ôز ذا ا /1

هÇنگام در بÇدن زمÇين مÇيگويد: زلزال1 سÇورة 2 و 1 آيÇههاي ذيل در /3ë
و آن در نÇهفته اسÇتعدادهÇاي و قوا از عبارت كه آن ثقلهاي و ميلرزد احتضار
حÇاصله كÇماالت و ات فعلي تمام زيرا ميشود خارج آن از كه است روح باالخره

ميشود/ خارج بدنش زمين از مرگ با او استعدادهاي همچنين و انسان براي
سÇخنان از نقل به واالمقام ر مفس بيانات روشن درك و استحضار مزيد براي
ÂÇذي عÇلي(ع) اميرالمÆمنين و صادق(ع) حضرت يعني معصوم امامان از تن دو
بيشتر بارزقرآن مظاهر آن گفتار در زمين و آسمان كلمه كاربرد با تا ميشود درج

شويم/ آشنا
مسÇير در سير <براي فرمود: كه مضمون بدين صادق(ع) حضرت سخن از
او به دستيافتن الزمة ا گرچه باشيد راهنما طلب در بايد معنوي كمال و انسانيت
راه بÇه شÇما آشÇنايي كÇه <زيÇرا دنÇبالهاش در و باشد> طوالني مسافتهايي طي
براي آسمان كلمة كاربرد است>, زميني راههاي به شما آشنايي از كمتر آسمانها
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ميگردد/ مستفاد بهوضوح روحي مدارج بيان
نيز الم عليهالس علي حضرت حقايققرآن عيار تمام مظهر و قيان مت موالي به
عÇاليه مÇراتب از خÇويش ارشÇادهاي بÇه مردم ترغيب مقام در كه است منسوب
ياد آسمان راههاي به خويش آ گاهي از و است فرموده تعبير آسمانها به روحي

است/ انسان معنوي و روحي عاليه مراتب آسمان راههاي از منظور كه ميكند
قÇرآن در زمين و آسمان دربارة آيه صدها شد گفته كه همانطور خاتمه در
ميتوانند خوانندگان استو خارج مختصر اين حوصلة از آنها تمامي ذ كر كه آمده
تÇنها ايÇنجا در و كÇنند مطالعه آنها دربارة عاد¸ بيانالس تفسير اصل به مراجعه با

ميكنيم: كوتاه را سخن و ذ كر را آنها از آيه چند شمارة
9 مÆمن, êì زمر, ì فاطر, ê1 و 9 سبا, 9 و 1 سجده, 2ë روم, سورة 2ë آيات:
27 ملك, 17 و 1ì تغابن, 3 حديد, 17 و 10 و ê احقاف, 30 جاثيه, 22 و ë سجده,

بقره/ سورة از 110 و 29 و 27 نازعات,
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درمثنويمولوي

رياضي اهللا حشمت دكتر

اخÇتيار, آزادي, شÇدن, بÇودن, زيسÇتن, دلهÇره دلهرههاست, زمان ما زمان
جÇنگ, تبعيض, جهل, فقر, همگونگي, و فرديت گناه, و نياز چرايي, و  كجايي
و شÇدن ابÇزار نفيگرايي, و روشنفكري خردورزي دينباوري, طبيعي, حوادث
ذهÇن و مÇاشينشدن, و كÇامپيوتر بÇه وابسته اعتياد, و تنهايي كردن/ فكر ابزاري
بÇايد چÇه جهاني/ متضاد افكار در سردرگمي خالصه و بيخبري جنون, آشفته,

 كرد?
نÇحوه و خÇود ذهÇني صورت و شخصي ايدهآل و فردي ديدگاه از هركسي
يكÇديگر بÇا متضاد و سطحي و يكبعدي Hغالب كه ميدهد پاسخي جهانبينياش
فروپاشيده درون و برون جهان خشمآلود تازيانههاي زير در كه هم برخي است/
بردن پناه و يأس جز و ندارند كاري دريغ و افسردگي و حسرت و آه جز شدهاند,

نميكنند/ كاري پنداربافي و وهم يا شهوتطلبي و در مخ مواد و الكل به
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بÇيماران مÇوقتي HالبÇغ تسكين به كه هم روانكاوان و روانشناسان پزشكان,
هÇم ون ذهبيÇم مÇيدانÇند/ مشكÇالت ل الÇح را دارو و قرص و ميپردازند بدحال
عÇادتي راريÇتك اوراد و ديني آداب بيروح و خشك انجام با Hصرف ميپندارند
پÇيش از كاري شبههانگيزي و شك جز هم فالسفه كنند/ رام را آدميان ميتوانند
خندهها صداي يا كند ايجاد تند احساسات هرچه ميپندارند تگرايان لذ نميبرند/
در است/ آدمي ال سي بودن همان كند, اقناع را ي حس لذايذ و شهوات يا ببرد باال را
بÇهطور رفتاري نابهنجاري و رواني آشفتگي و سرگشتهتر سرگشتگان ميان اين

ميرود/ باال تصاعدي
بÇاهللا عÇارفان و صÇافي صÇوفيان هÇمواره كÇه است آن گÇواه ما كشور تاريخ
و گردد ر منو جهان آنان نور در تا تاباندهاند نور و سوختهاند شمسگونه و شمعوار
بشر روح تحليل با عرفا آيد/ طرب به هستي و شود مسرور جهان آنان, سرور از
را نÇاخوشيها و خÇوشيها مÇنشأ تÇا ميباشند خودش به انسان شناساندن پي در
در متفكري هر از بيشتر بلخي ين جاللالد موالنا بيابد/ خود و كند بررسي ريشهاي
عامل را زير علل او است/ كاويده را انساني وجود ژرفاي و كرده كنكاش اينباره
نÇيز شما وجود در مساÄل آن آيا بنگريد و كنيد ه توج هم شما ميداند, بشر آالم

كرد? بايد چه هست ا گر هست?
هويت و وجود نفي رهايي, راه و است غم و رنج هر عامل وجود, اثبات Ç 1

و است مÇجازي كه را ايدÄالي من است, معاصر مشهور روانكاوان از كه نيز هورناي كارن خانم /1
ميداند/ نژندي روان اساسي علت است, شده پر وهم و خيال بادهاي و غرورها از

است/1 (نفس) ساختگي

بÇيت ل, او دفÇتر ,1378 تهران, روزنه, انتشارات سبحاني, ه / توفيق/ دكتر اهتمام به معنوي, مثنوي /2
/230ì

مÇاست2 ودÇب و بÇاد گرد و بخار از سينههاست اندر كه غمها همه اين
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و ل تعق و تفكر نيروي از بلكه ميسازد فرسوده را ما جسم نهتنها غمها اين
و تن تدريجي ميرايي غم, درواقع و ميكاهد, نيز ادرا كات و انفعاالت و عواطف

است/ روان
مÇاست داس چÇون كÇن بÇيخ غÇمان ايÇÇن

مÇاست وسÇواس آنچنان و شد چنين اين

/2307 Ç 8 ابيات ل, او دفتر همان, /1

است پÇارهاي زمÇردن رنÇجي هÇر كه دان
است1 چارهاي برانگر خود از مرگ جزو

/ë1 ص ناÄيني, جاللي درضا محم سيد تصحيح داراشكوه, محمد به منسوب ترجمة /2

است: آمده بدينگونه معني اين ÇÇ هندوان س مقد كتاب ÇÇ گيتا2 بهگود در
محسوسات كمند گرفتار او باشد, حواس مقتضيات تحصيل بند در كه <مردي
ه, غص از و آيد, پديد ه غص آرزو از و ميشود پيدا آرزو گرفتاري, اين از و  گردد
زوال عÇقل فراموشي از و گردد مستولي فراموشي غفلت از و مينمايد رو غفلت

رود/> دست از خالصي راه عقل, زوال از و پذيرد,
و دروني قواي تباهي و فراموشي سبب و عقل مرگ موجب ه غص و غم پس
وابستگيها و غرورها با مرد, جان فرحبخش و متعالي قواي چون و است بروني
زنجيرهاي از و ميسازيم ساختگي و دروغين و مجازي خود و ميكنيم باد را خود
ميبريم كاذب ت لذ ساختهايم, خود دور به كه زنداني از و ميبريم ت لذ دست و پا

ميشود/ فربهتر درون اهريمن و بيشتر بادمان هرروز و
پÇريدن و بريدن بند و شكستن زندان و نفس درميراندن را نجات راه موالنا

ميگويد: و ميداند
است نÇادانÇي از رسÇتن نÇجويد مÇي است زنÇدانÇي قÇفس انÇدر كÇو مÇرغ
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شÇÇÇÇايستهانÇÇÇÇد برÇÇÇÇره انÇÇÇÇبياي رسÇتهانÇد قÇفسها كÇÇز روحهÇÇايي
ايÇن است ايÇن را تÇو رسÇتن ره زديÇÇن كÇه آيÇÇد آوازشÇÇان بÇÇÇرون از

/1ëë0 Ç 3 ابيات ل, او دفتر همان, /1

قفس1 اين چارة نيست ره اين كه جز قÇفس تÇنگين زيÇن رسÇتيم بدين ما
زندگي شايد بستهايم دل است, زوالپذير و نپايد آنچه به Hصرف ما چرا راستي

موالنا: قول به باشد, چشمبند يك

/1109 بيت سوم, دفتر همان, /2

خÇÇÇدا2 مبنديÇÇÇÇچش در خÇÇÇÇيرهام ذ كÇا ايÇن و بÇاز گÇوش و بÇاز چشÇم
و طوطي داستان (در تن قفس از جان مرغ شدن آزاد به جايجايمثنوي در
ايÇن است/ شÇده اشÇاره مÇاهي) سه داستان (در ساختن مرده را خود و بازرگان)

ميگويد: چنانكه است/ بقا به دستيابي وسيله تنها و مه مقد فناپيمايي
چÇيست نÇيست جÇز كن, هست است كارگاه نÇيستي كÇارساز مÇÇطلق هست

/19ì0 Ç 1 ابيات پنجم, دفتر همان, /3

مÇÇغرسي3 انÇÇدر كÇÇارد نÇÇهاله يÇÇÇÇا كسÇÇي بÇÇنويسد هÇÇيچ نÇÇوشته بÇÇÇر

/19ì3 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

بÇÇاش4 نÇÇابنوشته اسÇÇÇپيد بÇاش كÇÇÇÇاغذ نÇا كشÇته مÇوضعي بÇرادر تÇÇو
آنÇها تÇمام كه شاهديم را هست و نيست لحظه هر موجودات كمالي سير در
هر صوفيان كه است فناشوندگي همين با است/ بعدي طربنا كي و نوشدن موجب

كنند عيد دو دمي هر عارفان كنند قديد مگس عنكبوتان /ë

ميآيند/ سماع و وجد به كه است تازه تولدهاي همين با و كنند,5 عيد دو دمي
عÇلت كÇه پÇرالتÇهاب نفساني من اين به محكم روحاني, حيات از بيخبران
شÇادماني طÇعم خÇود ايÇنكه بهجاي لذا چسبيدهاند است تضاد و اضطراب اصلي
غافل ميزنند ه ضج وابستگيها زنجير و غل در HمÄدا بچشند را آزادي از حاصل
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است/ روح مرگ آن از حاصل غمهاي و وابستگيها اين  كه
كÇاشتي خÇا كÇي شÇÇوره در را تÇÇخم پÇÇنداشÇÇتي زنÇÇدگي تÇÇو را مÇÇÇرگ

/17ì3 Ç ê ابيات پنجم, دفتر همان, /1

غÇبين1 اي بÇÇيند مÇÇرگ را زنÇÇدگي بين Öمعكوس خود هست كاذب عقل

/1771 بيت پنجم, دفتر همان, /2

بÇمير2 مردانÇه ماندست, دم دو يك مÇÇÇÇنير دگانيÇÇÇÇزن نكÇÇÇÇÇردي ور

/1713 بيت پنجم, دفتر همان, /3

چمن3 در زندان و چاه از روند چون تÇن مÇرگ ايشÇان پÇيش نÇبود تÇÇلخ

/1721 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

تÇن4 پÇاي نÇي دل,  رÇپ بÇÇا مÇÇيپرد تÇن غÇوغاي از گشÇته د جرÇم جÇÇان
حقيقي خود تا سازيم رها رنجها همة از را خويش نفس, مرگ با بياييم پس
شكÇوفا رهÇايي, از پس ما وجود كل و سازد نمايان را خود بكشد, سي نف ما الهي

شود/

/2272 بيت چهارم, دفتر همان, /ë

5 مÇصطفي× را مÇا فÇرمود چÇنين ايÇÇن فÇتي× اي است امن مرگ, از پيش مرگ

گفت: لذا بود نكته همين موالنا پايكوبي و دستافشاني و سماع و وجد سر

/êì32 بيت ششم, دفتر همان, /ì

صÇال6 الو ÔهاياتÇن در خÇÇرامÇم مÇÇن خÇيال از او زتÇن, عÇريان شÇدم مÇن

/3023 بيت ل, او دفتر همان, /7

بسÇوز7 را خÇود شب همچون هستي روز چÇو بÇفروزي كÇه هميخواهي  گر

فكر خود, به مالمت از روحي فشارهاي و رنجها بيشتر پايينتر مرحله در Ç 2
بتوانيم ا گر است, ناشايست گفتار و ناپسند كردار ناپا ك, انديشه از ناشي و منفي
گÇاه ولي انÇديشهانÇد فÇرزندان كÇه خيال و فكر تصحيح به و كنيم درماني انديشه
و خيال و فكر و وهم از ناشي غمهاي همه از بپردازيم ميشوند انديشه فرمانرواي
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ميگويد: موالنا لذا ميشويم/ رها گفتار و كردار در الجرم
ريشÇÇهاي و اسÇÇتخوان تÇÇو مÇÇابقي انÇÇديشهاي هÇÇمان تÇÇو بÇÇÇرادر اي

/278 Ç 9 ابيات دوم, دفتر همان, /1

گÇلخني1 هÇيمة تÇو خÇÇاري بÇÇود ور گÇلشني تÇو انÇديشة است گÇÇل  گÇÇر
ميفرمايد: ميزند هم بر را آرامش كه فكري درباره

مÇÇيكشد فكÇÇرت نÇÇاخنهاي زخÇÇم جسÇÇد در مÇÇÇÇطمÃنه نÇÇÇÇفس روي

/557 Ç 8 ابيات پنجم, دفتر همان, /2

جÇان2 روي تÇعمق در مÇÇيخراشÇÇد دان زهÇÇر پÇÇر نÇÇاخن بÇÇد رتÇÇفك
انديشه تربيت و تفكر تعليم عدم و جهل از برخاسته كه پريشان و منفي فكر
به و گيرد قرار درون سياهي و ظلمت از هالهاي در ذهن كه ميشود موجب است
لذا كÇند, مÇنعكس خارج به را دروني بدبيني و بنگرد زشت و تيره را برون ناچار

ميفرمايد: مولوي
هÇمان ظÇن بÇرادر بÇر داري چÇÇه از امÇÇان بÇÇد و نÇÇفاق از نÇÇداري  گÇÇر

/1980 Ç 1 ابيات پنجم, دفتر همان, /3

يÇار3 قÇح انÇدر خÇوانÇد خÇود نÇامة زشتكÇار هÇÇميشه بÇÇاشد بÇÇدگمان
گفتهاند: عرفا لذا

مÇينگري خÇود وجÇÇود چÇÇنبرة از مÇينگري بÇد ديÇدة از تÇو كه هر در
بÇا و نÇاصحيح قضاوت با باشد هرچه را ديگران پندار و گفتار و رفتار وقتي
چÇنين ايÇن نايافته خود و ناپخته افراد در Hحتم كه ÇÇ شود سنجيده نفس به قياس
بÇرون و درون در داÄمي ستيز و جنگ و بيماردلي آزاري, دل نتيجهاش ÇÇ است

ميفرمايد: نيز سعدي است/

يÇن ها¾الدÇب بÇه كÇوشش فÇروغي, دعلي حمÇم تصحيح تربيت, عالم در هفتم, باب بوستان, سعدي, يات كل /4
/318 ص ,1375 تهران, ناهيد, انتشارات مشاهي, خر

زشت4 پÇاي جÇز زطÇÇاووس نÇÇبيند سÇرشت در بÇÇود زشÇÇتخويي  كÇÇرا
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و بدبيني چشم به هيچكس در هرگز خوديافتگان, و باهللا عارفان خدا, مردان
ظÇلماني درون از نگÇرش آن كÇه عÇالمند نكÇته بÇدين زيرا نمينگرند عيببيني
معطر ذ كر گالب با سپس ميشويندو توبه آب نخستبا را خود درون لذا آنهاست
بÇرابÇرشان در را جÇهان و سÇازد ر منو و معطر را جانشان آن عطر بوي تا ميكنند

نماياند: دلدار حسن جلوه گاه
شÇد خÇوار و سÇقيم و بÇÇدرنگ و زرد شÇد ÇÇلخوار گ آدمÇÇي مÇÇزاج چÇÇون

/êê Ç ë ابيات سوم, دفتر همان, /1

تافت1 چونشمع رخش از زشتي رفت يÇافت تÇبديل او زشت مÇÇزاج چÇÇون
خداونÇد چنانكه پرداخت/ مدام فكر و دوام ذ كر به بايد پا ك انديشه براي

/12ê آية , ط×ه× سورة /2

كه هر يعني: 2/HكÖن ض ¹عيش م له ن ا ف ذ كري عن ض عرا Öن م و ميفرمايد: درقرآنكريم رحيم
اال فÇرمود: و داشت خواهÇد نا گواري و تيره زندگاني شود رويگردان من ياد از

/28 آية رعد, سورة /3

عÇلت مÇيبخشد/ آرامش را دلهÇا خÇدا ذ كÇر كه باشيد آ گاه القلوب3, نÃ م Öط ت اهللا بذكر

خدا چون كه است آن خدا ذ كر اثر بر شادمانه زندگي انديشهو صفاي دلو آرامش
مدام, قلبي ذ كر اوو ياد با است مطلق رحمت حياتو قدرتو و علم عشقو نورو
جÇام كÇه دل روشÇنايي در و مÇيكند روشÇن را دل الهÇي جÇلوات نوراني صورت
و مÇييابد جÇريان راسÇتي زبÇان, در و ميتراود نيكي انديشه از است, جهانبين
و شÇايسته كÇرداري مÇيآيند, حÇركت بÇه راستكÇرداري مسير در بدن اعضاي

قلبي/ ذ كر از برخاسته قلبي فكر نور آن با هماهنگ
كه ميدهند جاي جان و قلب و زبان در را نام اين آنقدر دوست كوي عاشقان
فÇضا در "هÇوهو" امÇواج آنÇها اعضاي همه از كه آنجا تا ميشود وجودشان جز¾
انÇرژي و شادابي و نور و داغي آن, از يابد تماس آنان با كه هر و ميشود جاري
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ميگيرد/
و مÆÇمن انسان است/ گناه نتيجه دلفسردگيها, و غمها و قبضها بيشتر Ç 3
نفرت و ميگردد گريزان گناه از كه ميشود چنان طبعش خدا ذ كر به ذا كر عاشقو
و بدمزه لقمه چون بلكه ندارد, سنخيت جانش خدايي ساختار با گناه زيرا مييابد
چنين نيز پا كنهاد مÆمن ميكند, استفراغ كرده خودداري آن از معده كه عآور تهو

ميگويد: موالنا است دلدار به عشق با بلكه است, بسيار زهد با نه اين و است

/3ë3 بيت سوم, دفتر همان, /1

شÇد1 زنÇجير اجÇل از بÇعد قÇÇبضها شÇÇد دلگÇÇير قÇÇبضها مÇÇعاصي در

/3ëë بيت سوم, دفتر همان, /2

مÇيخلد2 را دلش تÇنگي دل و قبض مÇÇيبرد را كسÇÇان مÇÇال چÇÇون دزد
بÇيخ شÇاخ بÇرويد و است بÇيخ ه صÇغ چÇارميخ و شÇدست زنÇدان هها صÇغ
شÇمار بÇيخي انÇدرون بسÇط و قبض آشكÇار شÇد هÇم بÇود, پÇÇنهان بÇÇيخ
چÇمن در خÇاري زشت نÇÇرويد تÇÇا بÇزن زودش بÇود بÇد بÇÇيخ چÇÇونكه
بÇن ز مÇيرويد جÇمله سÇرها زانكÇه كÇن قÇبض آن چÇارة ديÇدي قÇÇبض

/3ë9 Ç ì3 ابيات سوم, دفتر همان, /3

ده3 اصÇحاب بÇا مÇيوه بÇرآيÇد چÇون ده آب را خÇود بسÇط ديÇدي بسÇÇط

/39ì بيت سوم, دفتر همان, /ê

آه4 مÇÇيگفتند و افÇÇتادند چÇÇÇÇه در چÇÇاه هÇÇميكندند مÇÇظلومان بÇÇÇهر
است/ شادي به غم از گذر عامل استغفار و گناه ترك پس

نÇÇهد ديÇÇن مÇÇليك شÇÇادي انÇÇدرو دهÇÇد شÇÇادي ا گÇÇر طÇÇÇبعت آتش
كÇن كÇار آمÇد خÇالق امÇÇر بÇÇه غÇÇم كÇن اسÇتغفار تÇو بÇيني غÇم چÇونكه

/ 8ê0Ç 2 ابيات ل, او دفتر همان, /ë

شÇÇÇود5 آزادي بÇÇÇÇندپاي, عÇÇÇÇين شÇود شÇادي غÇم عين بخواهد چون
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بÇه خÇود وجÇودي ظرف با كدام هر آدميان مثبت: و منفي خيال و وهم Ç ê
وهمها تجربهها, نوع به آلوده هركسي ذهني ظرف مينگرند/ جهان به و خويش
يا و شهد فلفل, نمك, آن در كه ظرفهايي چون است, منفي و مثبت خياالت و

نيستند/ بيش خيالي دريافتها پس باشد/ زهر
روان بÇين خÇيالي بÇÇر جÇÇهاني تÇÇو روان انÇدر خÇيال بÇاشد وش نÇيست
نÇÇنگشان و فÇÇخرشان خÇÇÇÇيالي وز جÇنگشان و صÇÇلحشان خÇÇيالي بÇÇر

/70 Ç 2 ابيات ل, او دفتر همان, /1

خÇداست1 بسÇتان مÇÇهرويان عكس اوليÇÇاست دام كÇÇÇه خÇÇÇÇياالتي آن
جÇمال صÇاحب بÇود خÇياالتش خÇÇيال گÇر از هست فÇÇربهي را آدمÇÇÇي
آتشÇÇي از مÇÇوم هÇÇمچو مÇÇيگدازد نÇÇاخوشي نÇÇÇÇمايد خÇÇÇÇياالتش ور
خÇÇدا دارد خÇÇوشان خÇÇياالت بÇÇÇÇا تÇÇرا گÇÇر گÇÇزدم و مÇÇار مÇÇÇÇيان در

/ë9ì Ç 9 ابيات دوم, دفتر همان, /2

بÇود2 مس كÇÇيمياي خÇÇيالت بÇود كÇÇان مÇونس را تÇو مÇر گÇزدم و مÇÇار

/328 بيت پنجم, دفتر همان, /3

آوردهانÇÇد3 جÇÇانبي رو هÇÇÇÇركسي كÇردهانÇد پÇنهان چÇو را جÇÇان قÇÇبلة

/330 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

راه4 كÇردست گم كه كه گردد صÇبحگاه كشف نÇمايد رو كÇÇعبه چÇÇونكه
و وهمانگيز خياالت كه ميكند توصيه را برتر خيال يك موالنا ابيات اين در
نمود كه معشوقي بر فكر تثبيت آن و مينشيند جايش بر و ميخورد را ماللآور
سÇپس و مÇيتابد دل بر نوري قلبي تام ه توج اين اثر بر است, مطلق نور و عشق
بÇه را جÇوارح و اعضا كلية و ميشود روان تن سلولهاي همة در نوراني جرياني

ميزنند: فرياد نيز تن اجزا¾ كه جايي تا ميكشاند وجد و بسط
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/39 س ,312 ص خاور, كاللة همان, /1

بÇدن1 دو انÇدر روحÇيم يك دو هÇر مÇن كÇيست ليÇلي و ليÇلي كÇÇيم مÇÇن
قلبتان آينه در معشوق و بيابيد و بجوييد را معشوقي شما كه است وقتي آن و
و جÇلوه در آنگÇاه رساند/ نور به ظلمت از را وجودتان و گسترد نور و كند تجلي
مÇيبينيد او سرخوش و شاد و م خر و ر منو جلوههاي را جهان همه نور اين شعاع

است: درون جهان تصوير برون جهان زيرا
اوست از م خر جهان كه آنم از م خر جهان به

اوست از عÇالم هÇمه كه عالم همه بر عاشقم
و مال راهش در و كن صدا جان و دل و زبان با اخالص, با را يار آنقدر پس
در را خود نوراني ملكوتي چهره سپس و لبيك/ ميگويد كه بشنوي تا كن فدا جان
ببري سر به خوشي و ت لذ اين در همواره و نمايد تو بر درون و برون جهان آينه

 كه:
حÇصون و قÇصر تنÇجس دان ابÇÇلهي بÇÇرون از نÇÇه دان درون از ت لذ راه

/3ê29 Ç 30 ابيات ششم, دفتر همان, /2

بÇيمراد2 و تÇرش بÇاغ, در دگÇر وان شÇاد و مست زندان كنج در يكي آن
ميرسد/ بهنظر بيرون در كه است درون جهان عكس و تصوير درواقع پس
بÇد خوي و طبع راست فالنكس مÇيكند كه شكÇايت بÇÇيني را كÇÇه هÇÇر

/772 Ç 3 ابيات چهارم, دفتر همان, /3

است3 بÇدگو او را بÇدخوي مرآن است كه بÇدخو كÇه بدان شكايتگر اين
هÇÇمه را دنÇÇيا جÇÇÇمله تÇÇÇÇنگبيني مÇلحمه از دل تÇنگ بÇاشي تÇو  گÇÇر

/2371 Ç 2 ابيات چهارم, دفتر همان, /ê

گÇلستان4 چÇون بÇنمايدت جهان اين دوسÇتان كÇام بÇه بÇاشي خوش تو ور
در ولو رود كÇه هÇرجÇا يÇاب, زيÇبا و زيÇباانÇديش, باطن, نيك نيكخوي,
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نهد: چشم مقابل و چيند درون از دوست جمال زيباي گلهاي ريگستان
روان آب در چÇو عكسش بÇرون بر جÇÇان عÇÇين در سÇÇبزهها و بÇÇÇاغها
اضÇطراب آن آب, لطÇف از كند آب كه انÇÇدر بÇÇاشد بÇÇاغ خÇÇÇÇيال آن
است گÇل و آب برين آن لطف عكس است دل انÇÇدر مÇÇÇيوهها و بÇÇÇÇاغها

/13ì3 Ç ì ابيات چهارم, دفتر همان, /1

دارالغÇرور1 ايÇزدش نÇخوانÇدي پس سÇرور روÇ س آن عكس نÇبودي  گÇر
كه: بدانيم بايد پس

ديÇدهاي جÇان گÇر جسÇم از رهÇي وا ديÇدهاي آن تÇو جسÇم, اين نهاي تو

/ 81êÇ ë ابيات ششم, دفتر همان, /2

هرچهچشمشديدهاستآنچيزاوست2 پÇوست و گÇوشت باقي ديدست, آدمي

حقيقت/ نه است, ديد اين از هم اختالفها همه

/12ë9 بيت سوم, دفتر همان, /3

جÇهود3 و گÇÇبر و مÆÇÇمن اخÇÇتالف وجÇÇود مÇÇÇغز اي نÇÇÇÇظرگاهست از
بÇنده است, دلگيري عوامل مهمترين از يكي مادي جهان به دلبستگي Ç ë
دل چÇيز هÇزاران بÇه ا گر هستي, آن بنده بستي, دل هرچه به آني, بند در كه آني
Ôد الواح Ôاهللا ما Õرخي قون رمتف Õرباب ا أ فرمود: قرآنكريم لذا هستي! چيز هزاران بنده بستي,

همگان? بر غالب يكتاي خداوند آن اهللا يا است بهتر د متعد خدايان آيا :39 آية يوسف, سورة /ê

و يÇار و مÇهربان درضÇمن و ابدي و ازلي و داÄم حق كه يكي به ا گر پس ار4/ ه الق

او فÇياض سÇرچشÇمة از و گشتي معشوقت بنده و بستي دل است توانا و محبوب
عÇاشق به دارد عشق و كمال و خير و حق از آنچه معشوق, كه ميبيني نوشيدي,

ميدهد/ صادق

/ê39ë بيت سوم, دفتر همان, /ë

كÇند5 فÇربه و خوش معشوقان عشق كÇند زه تÇÇن عÇÇاشقان عشÇÇق ليك
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دور خÇود آزاد فطرت از و خودساختهاند, بتهاي بنده و اسير چنان برخي
انÇدر هيچ گويا وابستهها) ساير و مدرك و منصب و (مال بتان اين بي كه شدهاند
سÇاير از بÇرتر را خود آنان ميشمرند/ خداپرست را خود حال عين در و هيچاند
ايÇنها بÇه نÇيز شÇاخسار بÇر آزاد گÇنجشكان كÇه درحÇالي مÇيپندارنÇد موجودات

كه: نميدانند خود ميخندند/

/990 بيت ل, او دفتر همان, /1

است1 پشÇتي كشÇتي زيÇر انÇدر آب است كشÇتي هÇال ك كشÇتي در آب
دسÇتاوردها و منال و مال و عاليق و ي ماد جهان بر بايد كه ميدانند عارفان
در موالنا لذا داد/ نجات مهلكه از را خود و گرفت دست به را آنها زمام و شد سوار

ميدهد: توضيح ميشمارد درد و رنج اصل را دنيا كه عينحال

/988 بيت ل, او دفتر همان, /2

زن2 و مÇيزان و نÇقده و قÇماش نÇÇي بÇدن غÇافل خÇÇدا از دنÇÇيا چÇÇيست
مÇا چشÇم جÇلوي اسÇاسي راه دو و نÇميكند بسنده اندرز و پند به تنها موالنا
نÇفس و هستي و خود از كامل معرفت با همراه مدام كوشش و جهد يكي مينهد:
دفÇع در داÇÄمي سلوك و سير و آن منفي و مثبت انگيزههاي و وسوسهها و خود
و هدايت است مهمتر هم آن از كه دوم طريق ذاتي/ كمال سوي به حركت و موانع
دو اين با است شده نفس و بدن تعلقات اسير كه روحي تا خدا مردان دستگيري

گردد/ رها دنيوي عاليق و نفس قفس از قدرت

/1ì1ê بيت سوم, دفتر همان, /3

شدن3 بيرون جان و جسم از مترس پس بÇÇدن داري بÇÇيبدن كÇÇه تÇÇوي آن
بÇيقرار بس قÇÇفس در بÇÇاشد مÇÇرغ كÇÇÇÇاروبار بس بÇÇÇÇيبدن دارد روح

/2 س ,1ì3 ص خاور, كاللة همان, /ê

زبÇون4 را او چÇرخ هÇفت بÇÇيني تÇÇا بÇرون آيÇد قÇفس از مÇرغ تÇا بÇÇاش
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/181ì بيت دوم, دفتر همان, /1

بÇود1 آنÇجا مÇÇرجÇÇعت تÇÇزايÇÇد در بÇود بÇاال سÇوي چÇون روحت مÇيل

/211 بيت سوم, دفتر همان, /2

ظÇفر2 بÇاشد كÇي صÇÇبر و بÇÇيجهاد پسÇر اي جÇام ايÇن بÇهر از بÇده جان

است/ پرا كنده شما كوشش :ê آية ليل, سورة /3

و مÇيشود Çتي3 ش ل ÇعيكÔم س نَّ ا مشÇمول صحيح رهبري بدون هم تالش اين اما
اسÇير نÇوميدي زنÇدان در سÇرگردان و جÇان خسÇته نÇرسيده, سيمرغ به سرانجام

پس: ميشويد
طÇبق و لوت صÇد كه به قناعت يك حÇق ذ كÇر از است بÇه رهÇبر سÇÇايه

/3797 Ç 8 ابيات ششم, دفتر همان, /ê

حÇÇصا4 از را گÇÇهر بشÇÇناسد چشÇÇم عÇصا سÇÇيصد از بÇÇهتر بÇÇينا چشÇÇم
مÇيروي كÇي تÇا ادبÇير هÇÇر سÇÇوي شÇهشوي شÇه, بÇدان بÇپيوندي  گÇÇر

/2ì98 Ç 9 ابيات ل, او دفتر همان, /ë

كجاست5 خود نظرشانكيميايي چون كÇيمياست خÇود مÇقبالن هÇمنشيني
بÇلكه نÇيست, كÇامل نÇجات و جهان دو شادكامي موجب پيرگزيني تنها اما
جÇان و دل در شÇدن پÇير نÇورانÇي جان تسليم و خرد در شدن پير رهنمود تسليم

است/ پوينده آفرين عشق طربنا ك شوقانگيز كوشش و كشش موجب

/2982 بيت ل, او دفتر همان, /ì

رو6 خÇضر حكÇم زيÇر موسي× همچو شÇو تسÇليم هÇين پÇير, گرفتت چون

/2 س ,ê13 ص خاور, كاللة همان, /7

تÇركتاز7 ضÇاللت در نÇدهد, سÇود دراز كÇار نÇÇي است, تسÇÇليم شÇÇرط

/2993 بيت ل, او دفتر همان, / 8

شÇوي8 آيÇينه بÇÇيصيقل كÇÇجا پس شÇوي پÇركينه تÇو زخÇمي هÇر به ور
و فكÇندند جÇهان در وجد و شور همه آن پير به عشق با عرفا همه و موالنا
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ساختند/ پرغلغله را جهان
مÇيتوان رابÇطه سÇه انسÇان براي است/ رابطه قطع از دلمردگيها بيشتر Ç ì

خدا/ با سوم و خلق با دوم خود, با رابطه ل او برشمرد:
و نكردهاند برقرار رابطهاي هيچ خويش حقيقي خود با هرگز مردم از برخي

بيگانهاند/ دروني وحدت از لذا است سطحي بسيار دارند هم رابطهاي ا گر
با و دانستهاند ديگران از بافته جدا تافته را خود كه هستند آناني ديگر دسته
(شايد نميكنند برقرار عاطفي و روحي رابطه هيچكس با بدند همه خوبم من فرياد
انگشتي چون اينان را)/ ديگران هم و خود هم شايد و دانند ناخواستني را خود هم
تي عزلتگزينيلذ از نخست هستند/ جامعه پيكر از بريده پايي يا دستو از بريده
خودو از انتقامجويي فرافكني آنانو روحي جراحات مرهم كه ميبرند هم  كاذب
بيكس و تنها و ميدهد دست از را اثرش مسكن اين بهزودي ولي است, ديگران

ندارند/ ياوري و يار و ميپيچند خود بر رنج و غم از
را بÇريدن خلق از برخي است/ دوگونه خلق با ارتباط در ه صوفي و عرفا نظر
بÇهسر عÇزلت در الجÇرم و دانسÇتهانÇد سلوك و سير الزمه حق به پيوستن جهت
و بودن خلق با كه است آن بر عقيده را مسلمان عرفاي و ه حق صوفيان اما بردهاند/
و مدارا با همه با بايد خلق با رابطه در و است/ سالك ضروري نسپردن خلق به دل

همراهي/ و سنخيت دوستان در و برد بهسر رحمت و رأفت
كه خواهي ا گر ين بها¾الد كه (موالنا)گفت <روزيوالدم گويد: ينولد بها¾الد
اين مدارو دل در را كسي كين شوو دوست همه كس با باشي, برين دربهشت HمÄدا

بخواند: را رباعي
نيشمباش باش,چون وموم چونمرهم مÇباش پÇيش كس هيچ ز پيشيطلبي
مÇباش بدانديش و بدآموز و بدگوي نرسد بد تو به كس هيچ ز كه خواهي
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الجرم آورده, بهصورت را سيرت اين و كردهاند اين الم عليهمالس انبيا تمامي
چÇون شÇده/ ايشÇان لطÇف مÇجذوب و گشتهاند ايشان لق Ôخ مغلوب عالميان  كافة
پÇر ريحان و گل از و ميشكفد خوشي از درونت بوستان ميكني, ياد را دوستان
پژمرده ميشودو مارپر خارو از درونت باغ ميكني دشمنان ذ كر چون و ميشود,

چاپ عابدي, محمود دكتر تصحيح جامي, عبدالرحمان ين نورالد القÇدس, حضرات االنسمن نفحات /1
/ê73 ص ,137ë تهران, اطالعات, انتشارات سوم,

ميگردي>/1 خاطر
جوهر كه خدا از را خود رابطه كه آنانند پوچگرايان و غمنا كان گروه سومين
و بÇريدهانÇد/ است, آنان جان و انديشه حيات دوام و انسان انساني لطيفه و جان
به دادهاند, دست از است آنان بهنفع كه را همهچيز كردهاند فراموش را خدا چون

موالنا: قول

/793 بيت دوم, دفتر همان, /2

حÇجاب2 در آمÇد خÇويش دوÇÇع او آفÇتاب عÇÇدوي اشك فÇÇخ نÇÇيست
بÇلكه و شÇادكامي اسÇاس و روانپÇريشي مهم مساÄل از يكي نظر اين چون
در آمÇد/ خواهد سروري, خدا نام تحت ديگر مقاله در است فراشادي به وصول
دل بر شهود مقام در را ويژگي چند خداوند از عارفان كه ميشوم يادآور تنها اينجا
تÇوانش محاسبه مبتنيبر نه و تقليدي نه كدام هيچ ويژگيها اين كه بستهاند نقش
از و است شÇهودي خدا حقيقي, دين Áاصو است/ شهودي خدا بلكه است عقلي
گÇفته مÇيدهم) (شهادت Ôد ه Öش ا كلمه غيره و نماز د تشه و اقامه و اذان در همينرو
هÇر HملÇمس است/ حÇالي بÇلكه خيالي, نه و وهمي نه شهودي خدا درك ميشود/
و تشبيه با همراه و ناقص گاهي شهود اما است, رسيده شهودي خدا اين به صوفي
شكل به زليخا در Âمث ميكند, تجلي هركس محبوب شكل در گاه و است  كمرنگ
يÇوسف در خÇضر, صÇورت بÇه موسي× در روحالقدس, بهشكل مريم در يوسف,
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وجودي ظرف با شهود حال هر به اهللا, اوليا¾ شكل به سالك در يعقوب, بهصورت
بينهايت ذهني آينه گونو قلبي داردوشرحصدرو شكليخاص رنگو هركسي
شرط نباشد بافتهها آموختههاو بوقيلوقالو خاصوتعص رنگ هيچ درآن  كه

است/ اني رب شهود اصلي
درآيÇد فÇرشته رود بÇيرون چÇو ديو اغيار صحبت جاي نيست دل خلوت
در خود نازله مراتب تمام در خورشيد چون بيعدد و بيضد و بيرنگ اين
دارد ظÇهور چÇيز همه هيأت و ظرف و چهره در لذا است, جلوه گر ظرفهايي
زيبا سالك درون چون ولي ميشود جلوه گر سالك برابر صورتيدر باهر همواره
جمال تجلي در دلدار لذا است دروني جهان رنگ بيروني جهان و است نوراني و
چون و ميشود جلوه گر نورانيت به كامل انسان حضرت االعظم, اهللا وجه وجه در
ميشود پخش وجود اين از بيرنگي نور و ميشود شكسته Ñشيي ظرف كرد جلوه
آينه از كه نور اين Hغالب غيره/ و زرد و سبز از ميشود رنگ هزاران آن از پس  كه
سÇاطع قÇلبشان و سÇينه يÇا و رخسÇار چشÇم, دهÇان, از بÇهويژه خدا اولياي جسم
فوريو برقهاي مبتديان, در ميافتد سالك دل چشمو آينه به آن شعاع ميگردد,
حÇالت سÇوخته, مÇدامخÇواران در و رهبت هيبت, خشيت, خوف, جاذبه حالت
در را سالك وجود كه است طوري بهجت طربو اين ميكند, ايجاد طرب عشقو
حالت اين نميكند, احساس را مكان و زمان كه ميبرد نور سرعت به  گردونهاي
حالت اين در صوفي ميانجامد/ هم خارجي سماع به گاه كه است جان و دل سماع

ميگويد:

انÇتشارات ايÇزدگشسب, اسÇداهللا شÇيخ تÇصحيح تÇبريزي), يÇن مسالدÇش يات كل (منتخبات الهيه جذبات /1
/227 ص ,1378 تهران, حقيقت,

مندولتپايندهشدم1 و آمد دولتعشق شدم خنده بدم گريه شدم, زنده بدم مرده
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و صÇعود حÇال در بÇلكه آينده, در نه است گذشته در نه حال اين در سالك
اتش ذر تÇمام كÇه مÇيكند ايجاد جذبه حالت چنان ملكوتي جلوه شراب از مستي
و شادي فوق حالت اين ميكنند, طرب و ميزنند فرياد تهليلگويان و هلهله كنان

ميگويد: لذا بود حالت اين در موارد ا كثر در موالنا است, غم
مÇا هÇوش نÇبود وهÇÇم و خÇÇيال بÇÇا مÇا جÇوش نÇÇباشد شÇÇادي و غÇÇم از
است قادر بس حق كه منكر مشو تو است نÇادر كÇان بÇود ديگÇر حÇÇالتي
مكÇن احسÇان در و جÇود اندر منزل مكÇن انسÇان حÇالت از قÇÇياس تÇÇو

/1812 Ç ë ابيات ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

است1 وارث حقشان و ميرند حادثان است حادث غم و شادي احسان, و جور

مÇرا آرد طÇرب كÇو ÇÇود Öب كÇÇه بÇÇاده مÇÇرا دارد چÇÇنين چÇÇون تÇÇÇÇو دادة
مÇاست هوش گداي گردش در چرخ ماست جوش گداي جوشش در باده

/1819 Ç 21 ابيات ل, او دفتر همان, /2

او2 از مÇا نÇي شÇد, هست ما از قالب او از مÇا نÇي شÇد مست مÇÇا از بÇÇاده
حالت شيدايي, و شور آن رسيده وصال نور به و يقين مقام به كه كامالن در

شود/ روشن پروردگارش نور به زمين :ì9 آية زمر, سورة /3

فوق كه ميشود حاصل ميباشد, ها3 ب ر نور ب Ôرض  Öاال ت ق ر Öش ا نتيجه كه آرامشي و سكينه
در چنان و ميشوند نوري تماشاي محو حالت اين در است/ سرور و وجد و طرب
بدنشان و ميشود ساطع آنان رخسار و چشمان از نور ÆلÑتال كه ميشوند غرق نور
كه: ميشود چنان درونشان مغناطيسي نيروي و ميشود, يزدان فروغ از آتشگاهي
جÇÇود و جÇÇانبازي و تكÇÇلفها وز شÇهود از آمÇÇد فÇÇارغ شÇÇاهدياش
است يÇافته فÇراغت تسÇلسلها زين است تÇافته بÇيرون كه گوهر آن نور

/2ê3 Ç ë ابيات پنجم, دفتر همان, /ê

شكفت4 چونگل جهان دو هر او از گÇفت كه و فÇعل گÇواه وي از مÇجو پس



فكر و ذ كر با آن نسبت و "پير" معناي

پريشانزاده پروين ابوالحسن

مÇعناي عÇالوهبر پÇارسي زبان در ديگر كلمات از برخي همانند "پير"  كلمة
صÇوفيانه فرهنگهاي در كه است چندي اصطالحي معاني يا معني داراي لغوي,
در چنانچه كرد/ مالحظه فرهنگها اين در را معاني آن ميشود و است منعكس

شده خلط "پير" كلمة اصطالحي و لغوي معناي بين مطالب اين در Hتوضيح /ìêë Ç ì صص ,3 ج /1
است/

بÇهطور مÇا كÇه است شده ذ كر معنا چند "پير", عنوان تحت داير¸المعارفتشيع1

پÇيشوا, شيخ, مرشد, مراد, بهمعني لغت در "پير" واژة ميكنيم: نقل را آن خالصه
راهنما و مرشد به را عنوان اين زرتشتيان است/ رفته به كار آن مانند و قطب و امام
دربÇارة را "پÇير" ايÇران يÇهوديان دادهانÇد/ خÇود آيين در معتبر شخصيتهاي و
ايران عارفانة ادبيات در پير واژة /" موسي× "پيرم ميبرند: به كار نيز موسي حضرت
"پÇير مÇيكده", "پÇير چÇون/// بسÇياري تÇركيبهاي بÇا و دارد وسÇيع  كÇاربردي

بردهاند/ به كار طريقت" "پير و دير" "پير ميفروش"
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يÇاد "پÇير" بÇهنام آنÇان از كÇه مÇيشناسيم را بÇناهايي ايران معماري آثار در
در واقÇع بقعهاي بكران, پير يا نوشوشتر قلعة در اميرالمÆمنين پير مانند: ميكنند;

گناباد/ نوغاب در است مقبرهاي كه است كله پير بناي آن ديگر نمونة /1

س, قدÇم جÇايگاههاي اين به منطقه مردم اصفهان/1 غربي جنوب كيلومتري سي
كوچكننده ايالت راههاي كه منطقههايي بيشتر در چنانكه دارند/ خاص اعتقادي
خود اضافي وسايل و اسباب كوچ, موقع در ايالتي خانوادههاي دارد قرار آنها در
آن جÇرأت را كسي پيش دهة چند تا و ميگذارند آن پيرامون يا "پير" بناي در را

كند/ دراز آنها به تجاوز دست پير حرمت به تا نبود
ايÇن بهنظر اصطالح, اين بگويم بهتر يا كلمه اين دربارة ي خاص معناي اما و
در خداوند كه است اين آن باشدو شده گفته كه نديدم ديگر جاي در كه رسيده بنده
Öن م كب ر ذ خا Öذ ا و است: فرموده , ذر عالم بيان مقام در آسمانيقرآن و شريف  كتاب

خÇودشان بÇر را آنÇان و آورد بÇيرون را فرزندانشان بنيآدم پشت از تو پروردگار و :172 آية اعراف, سورة /2
ميدهيم/ گواهي آري, گفتند: نيستم/ پروردگارتان من آيا پرسيد: و گرفت  گواه

فرض حال ا///2 دن× ه ش لي× ب الوا ق× كÔم ب رب Ôت Öس ل ا Öم ه س Ôف Öن ا ل×ي ع Öم Ôه د ه Öش ا و Öم Ôه ت يَّ  ر Ôذ Öم ه ور Ôه Ôظ Öن م م اد × âني ب

Âقب مشهد به تهران از ديگري شخص راهنمايي به و معيت در بنده اين بفرماييد
اثÇر در را, راه رويÇدادهÇاي يÇعني را, سÇفر ايÇن دقايق من لكن نموده, مسافرتي
صÇورت مسÇافرتي چÇنين گÇويي كÇه كÇردهام فراموش بهطوري ديگر اشتغاالت

است/ نگرفته

/79.2 فروزانفر, شمس, يات كل /3

بÇاشد3 يÇاد آن را تÇÇو كÇÇي وليكÇÇن بÇودي روح چون كردهاي عهدي تو
رقÇيقة دقايق روشن و واضح آنگونه همسفر راهنماي دوست مقابل, در و
بÇوده خÇود او گÇويي كه دارد ذهن در را مسافرت اين ضمن وقايع و نشاني و راه
را دقيقه وقايع آن و وقايع دقايق آن اينكه براي لذا است/ فرموده Ôت Öس ل ا كه است
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و سفر رويدادهاي بيان از است نا گزير نمايد, بازآوري و يادآوري بنده اين براي
به لقايشان ا و آنها تكرار و راه نشانههاي يادكردن و اتفاقات بازسازي و بازگويي
كه ميباشد ف تصو اهل بين مصطلح "ذ كر" بهمنزلة نشانهها آن تكرار كه بنده من
در و ضÇروري طÇرفي از ف, صوÇت و سÇلوك اهÇل "ذ كÇر" اين كه ميدارد معلوم
بايد لذا است/ شده پوشيده فراموشي غبار در كه فطرتي ولي است/ فطري عينحال
راهÇنماي و خÇاطرات آن ادقÇص راوي بÇهمنزلة و است مذكر همسفر آن  گفت
عهد از يادگاري و ياد و بوده ازلي پيوند پيمانو ميثاقو آن آخذ سفرو اين حاذق
و سÇال بينهايت تا كنون كه است كسي گفت ميشود ديگر بيان به است/ الست
تا كنون; ازل درازاي به است طوالني عمري سنو داراي گذشتهو او بر زمان بسيار
و "الست" در ميثاق آن وقوع واقعبين زمان ÇÇ زمان طول اين بهمناسبت درنتيجه
"پير" لغت كه است ÇÇ است كرده فراموش را عهد آن كه سالكي به يادآوري زمان
بزرگ آن يعني است/ شده اطالق ميكند, ذ كر تلقين كه حقيقي صوفيان مرشد به
آن قاÄل و داشته حضور "الست" عهد در Hمعن ميكند, ذ كر تلقين ما عصر در  كه
و است شده ناÄل لغوي بهمعناي "پيري" به متماديه, ازمنة اين طول در استو بوده
عهد از او بر متمادية ازمنة گذشتن ÇÇ لحاظ بدين را, لغوي بهمعناي پير آن امروز

ميكنند/ استعمال اصطالحي پير بهمعناي ÇÇ امروز تا "الست"
و سعي همة كه است اين دارد ضرورت اينجا در آن بيان كه ديگري مطلب
مÇيباشد ه قÇح اديان اساسي اركان از يكي كه امر صاحبان و اوصيا انبيا,  كوشش
ذÇ خ ا Öذ ا و) مÇزبور آيÇة مفهوم تفهيم و محتوا رساندن الهي), آيات تمامي (همانند
با بازي به و شدهايم دور خود فطرت از كه است انسانهايي ما به (/// م اد × بني Öن م كب ر

فراموشي بوتة به را (ولوي) خدايي ميثاق و پيوند و الهي تذكر اين دنيايي, امور
شدهايم/ جهل تاريكي و طبيعت ظلمت گرفتار و سپردهايم
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آوردن ياد به است, مراتبي و درجات داراي و تشكيكي امري كه نيز عرفان
مÇرشد بÇه شدن تسليم با جز بود نخواهد ر ميس ه البت كه ميباشد الست عهد همين
فÇرموده خÇداونÇد كÇه خليفهاي آن يعني ÇÇ واقعي راهنماي امر اطاعت و حقيقي

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من :30 آية بقره, سورة /1

و شده متجلي عرفان, كه است صورت اين در كه ÇÇ 1 ¹خليف رض Ñاال في Õل اع ج× âين ا است:
و يÇار خداوند و راه رفيق توفيق و نموده ظهور و بروز سالك وجود در شناخت

شد/ خواهد او همراه
قÇطب و راهÇنما پÇير, مÇرشد, گÇاهي و امÇام و رسول و نبي گاهي خليفه اين
اين كه گفت بايد و است شده موسوم نامها قبيل اين به تاريخ مسير در و ميباشد
مÇقامات و مراتب از برخاسته است لقبي بلكه نبوده اسم حضرات, براي عنوانها
و حاالت چگونگي و ميزان به بستگي مقامات اين استنباط و درك البته كه آنان

دارد/ باهللا عارفان عرفان مراتب و راه سالك قلبي ه تفق
انجام سفر وقايع تكرار و بازگوييها اثر بر كه است اين ديگر اساسي مطلب
, ذر عالم در كه ازلي سن Ôح و صورت و وجه آن است, آن از كاشف "ذ كر" كه يافته
او از و بسته ميثاق موضوع اين بر بنيآدم با هم و داده نشان خود از الست روز در
"فكÇر" يÇعني است; گÇرديده قÇلب مÇركوز و متمكن سالك دل در گرفته, پيمان
منجر "ذ كر" لذا گويند; فكريه" "صورت وجهرا صورتو اين كه است شده پديدار
"ذ كÇر" م تجس از عبارت "فكر" ف, تصو اهل خاص معناي به "فكر"/ به ميگردد
بÇه وصول آن از مراد بلكه ندارد, ذاتي مطلوبيت "ذ كر" ميگردد معلوم كه است

قبيح"/ المطلوب الي الوصول بعد الدليل "طلب گفتهاند: و است "مذكور"
شÇايعات بÇعضي و شÇبهات رفÇع براي آن بيان و طرح كه مسألهاي اينجا در
عÇرفان و سÇلوك دقايق و دل راه وقايع با كه كساني كه است اين دارد, ضرورت
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Âمث موارد, بعضي در سلوك اهل و صوفيه اينكه به شدهاند متوهم ندارند, آشنايي
درواقع كه ميدارند نظر منظور را مرشد صورت حواس, تمركز جهت نماز اقامة
ذ كÇر تلقين با كه صورتي زيرا ندارد/ پايهاي و صحت صورت اين به مطلب اين
وجه هيچ به كه است طبيعي به گونهاي ميشود حادث فوق, در مشروح و مذكور
تذكر و تكرار و آن نماياندن از بعد مذكور صورت بلكه ندارد/ راه آن در تكلف
در "پير", وسيله به راه طي و مسافرت اتفاقات توضيح و سفر وقايع و حوادث بيان
همانطور و ميگردد راه روندة ملحوظ صورت آن درنتيجه و متمكن سالك قلب
موساي اعني الياهللا, سالك آن بر آيا Âمث ميگردد/ مذكور به واصل شد عرض  كه
و آتش در را خÇود حÇضرت, آن ودÇوج طور در الهي وجه كه وقتي به  كليماهللا,
وجه آن يا آورد درنظر تكلف به خود حضرت آن را صورت آن نماياند; درخت

بيفتاد/ بيهوش موسي و :1ê3 آية اعراف, سورة /1

تاب چه گرديد, عارض جناب آن بر صعقا>1 موسي خرَّ و> حالت كه گرديد ظاهر خود
نياورد? ديدار

از است مشÇحون ه قص اين كه ÇÇ يوسف حضرت عبرتانگيز ة قص در نيز و

نÇيز او بÇود, ديÇده را پÇروردگارش بÇرهان نه ا گر و كرد/ او آهنگ زن آن :2ê آية يوسف, سورة /2
ميكرد/ زن آن آهنگ

آيا 2, ه ب ر رهان Ôب ¾ا ر ان ال لو ا ه× ب مَّ ه و ه ب Öت مَّ ه Öد ق ل و ميفرمايد: وقتي ÇÇ عرفانيات و معارف
پر وجودش و بود زليخا به نسبت عالقه و ميل اوج در حضرت آن كه وقتي آن در
رب برهان آن يا و آورد بهنظر را مرشد صورت خود اليها, Õمشار به ه توج از بود

آن و صورت آن ديدار اثر بر و كرد جلوه او بر يعقوب) مرشدش يا پدر (صورت
گرديد? منصرف زليخا به ه توج از جلوه

تÇيره را دل كÇه غÇرضهايي ا گر مينمايد اضافه انكسار, نهايت با آخر در
كدورت زنگ فيض, مبدأ از مفارقت اثر در كه را فطرت آينة و برانيم دل از داشته



ì3 فكر و ذ كر با آن نسبت و "پير" معناي

و ازلي شاهد آن جمال آفتاب برابر در آنگاه و زدوده انابه توبهو ل صق م به  گرفته
شده منعكس دل آينة در الهي انوار كه است وقت آن داريم, نگاه بربكم الست قاÄل
و درونÇي فÇرعون و موسي و شد خواهد كدورات و شبهات رفع و بينا چشمها و

كرد/ خواهند آشتي يكديگر با ما بيروني



نÇمايشگاه در شÇيمل آنهماري يادبود مراسم بهمناسبت نگارنده سخنراني مكتوب و ل مفص متن /1
بÇهنام خÇود ديگÇر مÇقالة از مÇقاله اين تحرير در /1381 سال ارديبهشت در تهران كتاب بينالمللي
در 1380 سÇال در شÇيمل خÇانم بزرگداشت مناسبت به كه اديان" گفتگوي مستقيم صراط "عرفان:

بردم/ فايده شد, قراÄت تهران دانشگاه

شيمل1 آنهماري روشاسالمشناسي

پازوكي شهرام

(تبيين Deciphering the signs of God بهنام: 199ê سال به كه كتابي در شيمل

2. Gifford Lectures

كرده تأليف گيفورد2 بهنام سخنرانيها مجموعة در انگليسي به زبان الهي) آيات

A Phenomenological Approach to Islam را كÇÇتابش ثÇÇاني عÇÇÇنوان است,
را مأخوذش طريق عينحال در تا است گذارده اسالم) به پديدارشناسانه (نگرشي

دفÇتر گواهي, حيم عبدالر دكتر آقاي ط توس خداوند آيات عنوانتبيين تحت كتاب اين از ترجمهاي /3
ميباشد/ اصالحاتي به محتاج كه است شده منتشر فارسي به اسالمي, فرهنگ نشر

دهد/3 نشان اسالمشناسي در
از سخن كتاب همين در فقط شيمل آثار از مقاله و كتاب چند و صد ميان در
كÇتاب اين ه البت كه ميكند اسالم به (Phenomenological) پديدارشناسانه نگرش
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شÇيمل كÇتاب, ايÇن در است/ او پÇختگي دوران حÇاصل و آثÇار بÇهترين جÇÇزو
ديگÇÇر در ا گÇرچÇÇه و داده قÇرار خÇود عÇمÇده و اصلÇي روش را پديدارشناسÇي
داشÇته نظر دÇم را پÇديدارشÇناسي ولي نكرده آن به ه تفو علني چنين اين آثارش

است/

1. Friedrich Heiler (1892 Ç 19ì7)

مشهور شرقشناس و اسالمشناس هايلر1 فردريش ياد به شيمل را كتاب اين
را اديان تاريخ <عالم شيمل قول به كه است كسي هايلر است/ كرده تأليف آلماني

2. Deciphering the signs of God, P.vii.

اتخاذ ميخواهد را روشي همان كتاب اين در ميگويد شيمل گشود>/2 او روي به

3. Erscheinungs Formen und Wesen der Religion

كÇرده خاذ ات (19ì1) ماهيتدين3 و مشهورصورظاهري كتاب در هايلر كه  كند

4. Deciphering the signs of God, P.xii.

(Van der Leeu) درليو فان بهنام دين حوزه در ديگري بزرگ پديدارشناس از همينجا در شيمل
GعدÇب چÇنانكه هايلر ترجيح نميپسندد/ را او روش وي, تحقيقات از تجليل ضمن ولي ميبرد نام
قÇيمت و قÇدر بÇر همچنين و دين ماهيت به دين خارجي مظاهر از سير بر وي تأ كيد ديد خواهيم

است/ دين در "همدلي"

ميپردازم آن به اينجا در آنچه است/ دين پديدارشناسي بزرگان از هايلر است/4
به روش اين اتخاذ از وي كه نتايجي و است شيمل خانم نزد پديدارشناسي روش

است/ رسيده آن
دانشكÇده در 19ë0 دهÇة در وقÇتي كÇه ميكند اشاره كتاب مة مقد در شيمل
كه ميكرده سعي است, بوده مشغول اديان تاريخ تدريس به آنكارا اسالمي الهيات

5. Rudolf Otto (18ì9 Ç 1937)

يÇعني (the Holy) قÇدس سÇاحت تجلي نوع دو ميان اوتو5 ردلف كه را تمايزي
نا گهان دهد, شرح است, قاÄل mysterium tremendum و mysterium fascinans

را دو اين كه است قرنها مسلمانان ما استاد كه ميگويد وي به دانشجويان از يكي
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جمالي و جاللي تجلي آن به مسلمان عرفاي كه است چيزي همان اين ميشناسيم/

1. Deciphering..., P.X.

گويند/1 حق
از و بزرگ پديدارشناسان از خود اوتو ردلف كه است مهم نكته اين به ه توج
از HتقيمÇمس بÇيآنكه است دين پديدارشناسي س سÆم هوسرل ادموند معاصرين
Das مشÇهورش كÇتاب در وي بÇاشد/ آشÇنا آن با Gظاهر يا كرده يادي روش اين
مباحث و تطبيقي دينشناسي سين سÆم از روش همين با قدس) (ساحت Heilige

عÇميقي مÇقايسة وغرب, درشرق عرفان ديگرش, كتاب در و است ديني تجربه
ودانÇتا, طريقة عارف و (Meister Eckhart ) ا كهارت مايستر آلماني عارف ميان
نشÇان تÇدريس بÇراي اوتو انتخاب همين خود و است/ كرده (Sankara) شانكارا
مÇوجود آ كÇادميك روشهÇاي تÇنگنظريهاي از بÇهنحوي شÇيمل كه ميدهد
روشي بهدنبال و بوده واقف خاص بهطور اسالمشناسي و عام بهطور دينشناسي
اين از شيمل كه است اين كند/ جبران را روشها اين كاستيها بهنحوي كه ميگشته
مÇتعالي حÇقيقت كشÇف درصÇدد و ميرود فرو فكر به دانشجويش ديني تطبيق
ه توجÇم شÇيمل بÇرميآيد/ است شÇده بÇيان فرهنگي گونا گون صور در كه اسالم
مÇنظر از فÇقط مسÇلمان عÇرفاي و اوتÇو كÇالم بÇين تÇطبيقي چÇنين كÇه مÇÇيشود
اسالم به آوردن روي انديشه بعد به آن <از ميگويد: لذا است, ر ميس پديدارشناسي

2. Deciphering..., P.X.

كرد/>2 خطور ذهنم به پديدارشناسانه منظري از
نÇقد روش تÇبع بÇه اسÇالم دربÇارة تÇحقيق مÇرسوم پژوهشهاي در Áمعمو
قÇرن از جÇديد موردعهد در بخصوص كه اديان (historical criticism) تاريخي
ايÇن بÇا مÇيشود/ پرداخته اسالم بيروح جسد كالبدشناسي به شد, آغاز هيجدهم
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كÇه اسالم دين, خان مور از بسياري نزد <به ميگويد: شيمل كه همانطور نگرش
ÇÇ ميشود شناخته مسيحيت" در "بدعتي حد در هنوز است, تاريخ در ر متأخ ديني

1. Adolf Von Harnack

را آن اينكه يا ÇÇ ناميدهاند چنين را آن Gكرار هارنا ك1 فÔن آدلف زمان تا چنانكه

2. Ibid.

كÇه است ايÇن شÇيمل پرسش اما گفتهاند/>2 وي دب و ناانساني مسيحي, ضد ديني
در عÇربستان مهدش از كه كرد عرضه ديني از درست تصويري ميتوان چگونه
آفريقاي و بالكان تا غربش مسير در و فيليپين و اندونزي و چين تا شرقش مسير
عربي زبان به سش مقد كتاب كه ديني ميرود/ جلو آتالنتيك مرزهاي و شمالي
از دي متعد زبانهاي به مختلف موضوعهاي در را آثاري پيروانش اما شده نازل
سÆال انصاف به شيمل كه است اينجا در نوشتهاند/ اردو و تركي و فارسي و عربي
كه بيابد را ساختاري ميتواند پژوهشگر يك رايج, روشهاي با چگونه كه ميكند
ميتوان بيترديد ه البت كند/ ادا مختلفش ابعاد با را شده واقع ستم مورد دين اين حق
طÇولي "روش را آن شÇيمل كÇه ÇÇ اسÇالم دربÇارة تÇاريخي نÇقد روش بÇه ابتنا¾ با
حيث اين از و آموخت چيزها بسيار ÇÇ ميخواند (vertical method) (عمودي)"
در را تÇاريكي نكÇات تÇاريخي اسÇناد از استمداد با روزافزون تاريخي مطالعات
و فرقهها به جامعهشناسي جهت از ميتوان همچنين كردهاند/ روشن اسالم تاريخ
داد قرار موردنظر عالم به را اسالم نگرش آنكه يا كرد, ه توج اجتماعي  گروههاي
يÇافته سÇيطره آن بÇر يا ميشود نفي عالم بودا مذهب مثل اسالم در آيا پرسيد و
را آن نفساني شÆون و يافت راه اسالم به روانشناسي جهت از اينكه يا و ميشود/
اسÇالم, در خÇدا بÇا انسÇان مÇواجÇهه در كÇه كرد تحقيق Âمث و داد قرار موردنظر

هستند/ عشق يا رجا يا خوف اهل مسلمانان
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بÇه مÇيتوانÇند و مÇعتبرند نگÇرشها ايÇن تÇمامي كÇه مÇيكند اشÇاره شيمل
عÇلمي روشهÇاي نÇقص امÇا كÇنند/ طÇريق اراÇÄه دين يك فهم در پژوهشگران
Ç 1911) ديلتاي ويلهم آلماني فيلسوف چنانكه انساني علوم حوزة در (scientific)

روحÇي علوم وي خود تعبير به يا انساني علوم حوزه كه كسي عنوان به ÇÇ (1833
شيمل و بود شده متذكر ÇÇ ميكند جدا علومديگر از را (Geisteswissenschaften)

است دين موضوع به نسبت پژوهشگر موضع و مقام تشخيص داشت ه توج آن به
حÇيات در قÇلمرو سترين قدÇم كÇه داريم سروكار چيزي <با اينجا در ما اينكه و

1. Ibid., P.xi.

به يا كلي بهطور دين بررسي به ميتوان <آيا ميپرسد: لذا است/>1 انسان ميليونها
ميپردازيم, تحقيقي موضوعهاي ديگر به كه پرداخت چنان آن, از ي خاص صور

2. Ibid.

ه متوج شيمل هستند/>2 آن عي مد اديان خان مور از بسياري امروزه كه منوال بدان
كÇبريايي) (مÇقام Numinous را آن اوتÇو كÇه (the Holy) قدس ساحت كه است
از Âكام آن با التقاي در آدمي انديشههاي و افعال كه است ديگر عالمي ميخواند
آن از عÇلمي روش اقتضاي به نميتوان لذا و است دور به علمي پژوهش قلمرو
بÇعد كÇه وقÇتي بهخصوص كرد, تحقيق دربارهاش ابژكتيو نحو به و گرفت فاصله
اينرو از آن/ ظاهري و فقهي جنبة نه و باشد موردنظر اسالم عرفاني يعني باطني
عرفاني د متعد مقاالت از غير به و ÇÇ داشت ي خاص تعلق اسالمي عرفان به كه شيمل
نÇقص مÇلتفت بÇيشتر ÇÇ است نÇوشته اسÇالم ابعادعرفاني بهنام را مستقلي  كتاب

3. Ibid., P.xii.

روي پديدارشÇناسي روش به وي لذا ميكرد/3 اقرار آن به و بود علمي متدلوژي
من اعتقاد <به ميگويد: استو تاريخي نقد روش مضيقههاي از ي مبر كه ميآورد
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1. Ibid.

هÇمانطور و است>1 مناسب Âكام اسالم بهتر درك براي پديدارشناختي نگرش
شيمل قول بنابر روشهايلر ميدهد/ قرار خود كار الگوي هايلررا روش ديديم  كه
شيمل (بهتعبير پديدارها ابتدا ميكند سعي او دين قلب به ورود براي كه است اين
سÇاحت بÇه انسÇاني پاسخهاي باطنيتر اليههاي با سپس و كند بررسي را آيات)
به و مركزش يعني دين هر لباب قدسي لب به اينكه تا برسد (the Divine) الهي
كه است چيزي همان اين و يابد/ راه محضه" "هويت مقام يا Numinous اوتو تعبير
آيÇة بÇه استناد با تجلياتش و الهي ذات ميان نسبت عنوان تحت مسلمان عارفان
(ë3 آية ,ê1 (سورة الحق ه Çن ا م Ôه ل يتبين حتي هم س Ôف ÖÇن ا في و فاق Ðاال في نا آيات ريهم Ôن س شريفة
هÇمانقدر هسÇتند/ الهÇي آيÇات مÇوجودات هÇمه مسلمانان نظر از كردهاند/ بيان
رÅيت مانع آنچه اما شوهر/ و زن محبت كه است الهي آيت نهار, و ليل اختالف

شود/ كشف بايد كه است حجابهايي است آيات اين
نÇفر دو از دارد جÇا بÇپردازم روش ايÇن مÇختصر شÇرح بÇه كÇه ايÇن از قÇبل
يعني آسيا از ديگري و كÔربن هانري يعني اروپا از يكي ديگر بزرگ اسالمشناس
باب در تحقيق به روش همين با نيز آنها دوي هر كه كنم ياد ايزوتسو توشيهيكو

كردهاند/ آغاز اسالم
شÇرح تÇطبيقي فÇلسفه و ايرانÇي خودفلسفه مشهور كتاب ابتداي در  كÔربن
مÇاهيت از بحث طرح به است توانسته پديدارشناسي روش با چگونه كه ميدهد
فو كتابتصو ابتداي در نيز ايزوتسو كند/ مقايسه هم با را آنها بپردازدو فلسفهها
در ÇÇ است چÇيني عÇارف الÇÄوتزو با عربي ابن ميان مقايسهاي كه ÇÇ مذهبتاÄو

مسÇير در را خود راه اين در و ميراند پديدارشناسي از سخن خويش روش شرح
ميكند/ معرفي كربن هانري
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بÇه شوم, وارد اديان شناخت در روش اين اطالق به آنكه از پيش اينجا در
ميپردازم/ غرب در پديدارشناسي جريان درباره ماتي مقد ذ كر

مدرن, تفكر مبادي و اصول بر ابتنا با و مدرن دوره در غرب تفكر تاريخ در
اصالت به را آن ميتوان كه historcism بهنام شد رايج قولي تاريخ يافتن اصالت و
چÇيز هÇمه نظر اين مطابق كرد/ ترجمه تاريخزدگي ي حت و تاريخنگري يا تاريخ
و زمان ظرف در فقط فكري هر لذا استو مكاني زمانيو شرايط يعني تاريخ تابع
نÇدارد تي ميÇاه فكر يك خود ماهيت و مضمون دارد/ معني خود تاريخي مكان
اقÇتصادي و اجÇتماعي از اعم تاريخي عوامل تشخيص و عوارضش و آثار بلكه
سيطره عقايد و افكار تمام بر تاريخي نسبيت اينرو از است/ مهم آن پديدآورنده

دارد/
مدرن فلسفه در پديدارشناسي جريان تاريخي, نگرش اينگونه رد در Hدقيق
قÇدم بÇيستم قÇرن اوايÇل در (18ë9 Ç 1938) هÇوسرل ادموند آلماني فيلسوف با
هÇمچون اسالمشناساني و شرقشناسان پديدارشناسي, روش همين با و برداشت
بÇه و بگÇذرند تاريخزدگي از كردند سعي شيمل سپس و ايزوتسو سپس و  كÔربن
(reduction) احاله يا ل تنز از كه است پديدارشناسي در بگذارند/ قدم دين ماهيت
(wesenschau) ماهوي شهود به دعوت با و ميشود منع عرضياتش به ذات يك
پديدار ذهني, بÖق س و فكري تحكم هرگونه بدون تا ميشود داده امكان اين آن,
مÇتجلي و سÇازد ظاهر را خود باطن برميآيد لفظ خود از چنانكه (phenomen)

پÇيدا نÇاپيدا كه است اين از سخن پديدارشناسي در بنابراين شود/ (theophany)

" كشف المÇحجوب" به تعبير آن از ما عرفاي كه همان گردد ديده ناديده و شود
دنÇبالش بÇه چÇيز يك اصل به رجوع يعني (hermeneutics) تأويل با و  كردهاند
بطون نفي كه است تاريخي نقد و تاريخنگري روش مخالف Hدقيق اين و بودهاند
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است/ ظهور براي
مÇبتنيبر اديÇان در تÇحقيق روش ÁعموÇم پديدارشÇناسي پيدايش از قبل تا
Hطبيعت كه بود روانشناختي و انسانشناختي جامعهشناختي, تاريخي, نگرشهاي
است فرهنگي بيارتباط اجزاي و قات متفر از مجموعهاي دين هر آنها براساس
واحدي حقيقت ق متفر اجزاي اين باطن در ولي است شده پيدا تاريخ طي در  كه
آن فÇرهنگي اجزاي همين بلكه باشند/ آن پديدارهاي يا مظاهر اينها كه نيست
ابتدا, كه ميبينيم كنيم ه توج شيمل خانم كتاب به ا گر كه درحالي ميسازند/ را دين
به سپس و است بيان و شرح فوق كه ميشود قاÄل اسالم براي را مقامي و ساحت
"آيات" ÇÇ آمده كتابش عنوان در كه آنگونه ÇÇ وي خود بهتعبير يا مختلف تجليات
كÇتاب مÇختلف فÇصول در انÇفسي, و آفÇاقي آيÇات از مÇاع قÇدس, سÇاحت اين
گياهان و حيوانات و طبيعت از الهي آيات اين وي كتاب در اينرو از ميپردازد/
پيش اسالم در قدسي رفتار اعمالو سپس سو مقد زمان مكانو تا ميشودو آغاز
بÇنابر لذا مÇيكنند/ حكÇايت دلبÇر يكÇي از شÇوÅن اين همة اينكه براي ميرود;
يك هر دريابيم ابتدا كه ميشود ر ميس وقتي اديان حقيقي شناخت پديدارشناسي
آن يÇعني مÇيگويند/ سخن چيز چه دربارة خويش حقيقت و ماهيت در اديان از
و خارجي صورتهاي در و است مكان زمانو از بيرون كه نهاني لطيفه و حقيقت
خÇطابي چÇه بÇه مخاطب را ما و ميگويد چه كرده, ظهور مختلف اديان فرهنگي
يا آيات ميتوانيم آنگاه شود پيدا آن به ه توج و گردد كشف چيز آن ا گر ميكند/
باطن دادن گوش اين در آموخت/ را كردن گوش بايد پس كنيم/ فهم را تجلياتش
و ميشود شنيده درستي به شده اظهار Hصراحت آنچه هم و ميشود ظاهر نيز اديان
فÇهم است, ديÇن درحقيقت ولي نشده بيان هرمنوتيك اصحاب قول به آنچه هم

ميگردد/
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نگاهي نوع از بايد ميگويند سخن دربارهاش اديان آنچه به دادن گوش در اما
(objectifying view) اوبÇژهساز نگÇاه را آن HطالحÇاص مدرن فلسفه برحسب  كه
اجتناب دارد, غلبه اديان درباره شرقشناسي آ كادميك تحقيقات در و ميگويند
علمي اوبژههاي اديان, نگريست/ علمي اوبژهاي همچون اديان به نميتوان  كنيم/
(immediate وجÇودي مسÇتقيم مÇواجÇهه از عÇÇلمي مÇÇتد در نÇÇيستند/ تÇÇحقيق
نÇوعي ابÇتدا هÇمان از و مÇيشود پرهيز (phenomena) پديدارها با encounter)

اوبÇژه يعني مطالعه مورد موضوع و (subject) سوژه بهعنوان شخص ميان فاصله
شÇيمل شد گفته چنانكه و گردد ر ميس علمي شناخت تا ميشود انداخته (object)

با شرقشناس يا اديان تاريخ خ مور يك Áمعمو آنچه بود/ فاصله اين ه متوج Âكام 
(historical تÇاريخي پÇوزيتويسم بÇر است مÇبتني كÇه خود ابژكتيو و علمي نگاه
چگونه اسالمي ن تمد تاريخ كه است اين درمييابد اسالم دربارة Âمث positivism)

فÇرهنگي و تÇاريخي شرايط چه در و عربستان در چگونه اسالم پيامبر شده, پيدا
معنوي ارتباط كرده, چه مسلمانان جان و دل در اسالم اينكه اما است? كرده رشد
نÇميتوانÇد چيست, مجيد كالماهللا و اسالم معنوي حقيقت بوده, چه خدا با پيامبر

آورد/ زبان به  كالمي
اشÇاره شÇيمل خÇانم كÇه همانطور اينكه آن و ميرسم نتيجهاي به اينجا در
رابÇطة آنÇها كÇه چرا است بوده عارفان نگرش اسالم, به نگرش نحو اين ميكند,
و كردهانÇد تفسير (آيه) مظهر و ظاهر يا ظاهر و باطن رابطة به را مخلوق و خالق
حقيقت به راه بايد (آيات) مظاهر اين از اهللا الي سلوك در كه هستند سيري به قاÄل
مشÇايخ از تÇن دو از خويش كتاب در وي زدود/ را حجابها و يافت دين باطني

1. Ibid., P. xiv - xvii

كه ميدهد1 نشان و ميبرد نام ترمذي و نوري ابوالحسين اسالمي ف تصو م متقد
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و است) دين ركن ظاهريترين ( كه صدر تودرتوي مراتب به نوري قول چگونه
مقام ( كه بÔل باالخره است)و معرفت مقام ( كه فÆاد است)و ايمان محل ( كه قلب
سه از و كرده ترسيم هايلر كه ادواري با است) دين ركن باطنيترين و است توحيد
و است الهÇي حÇقيقت مÇقام كÇه ديÇن دايÇره مÇركز به راه خارجي تجليات مرتبه

ميداند: وجهه و شأن دو داراي هالم را الهي حقيقت مقام /1
ضمير با و دارد خلق به رو كه جنبهاي از خدا يعني ,(Deus revelatus) تجلي مقام در خدا Ç 1

ميشود/ شناخته "تو"
غيب يا خفا مقام در (خدا Deus absconditus يا (Deus ipse) محضه هويت مقام در خدا Ç 2

ميشود/ ادرا ك (او) "هو" ضمير با و است مطلق وحدت مقام كه الغيوب)

دارد/1 مشابهت ميشود برده آن به پي تجلياتش بهواسطه
و كربن چنانكه نيست/ جدا وي عرفانشناسي از شيمل پديدارشناسي روش
او نÇظر بÇه بودند/ برده اسالمي عرفان به راه پديدارشناسي طريق از نيز ايزوتسو
مÇقام بÇه و كÇرد درك حقيقتش و جامعيت در را اسالم ميتوان منظر اين از فقط
بÇعد بÇه اسالم ابعاد همه از بيش نيز شيمل كه اينروست از رسيد/ اسالم با همدلي

كه: شده صوفيه قول اين به مترنم كتاب اين در و است پرداخته آن عرفاني
ÕدÇواح Çه ان عÇÇلي دلÇÇ ي ÕاهدÇش له ¾ يÇش  لÇك في و
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اصفهان/ دانشگاه فلسفه گروه استاديار /1

مطلق1 بيناي سعيد دكتر

است; نوافالطوني فيلسوفان پرآوازهترين از ميالدي) 203 Ç 273) افلوطين
پرسشهايي به پاسخ در وي نوشتههاي شد/ بزرگ اسكندريه در و زاده مصر در
Ç فورفوريوس(310 رسالهاند/ ëê شامل Hيافتهاندوجمع نگارش گرديده ازوي  كه
جÇمعآوري مجلد شش در را او نوشتههاي وي, شا گرد بزرگترين ميالدي) 23ê
ه گÇانه" Ôن" يعني ennea را يك هر اينرو از گنجانيد/ رساله 9 مجلد هر در و نمود
نه@گÇانه از ششم رسالة موضوع است/ نه گانه شش افلوطين كامل آثار پس ناميد/
براساس نيز حاضر بررسي است/ زيبايي پنجم, نه@گانه از هشتم رسالة و نخستين

است/ گرديده انجام رساله دو اين
جملهاي با بيشتر وي رسالههاي دانست/ افالطون ر مفس ميتوان را افلوطين
رسÇالههاي از HمدتÇع نÇيز زيÇبايي دربÇارة وي گÇفتار مÇيشود/ آغاز افالطون از
ايÇن در افÇلوطين نÇظر بنابراين است/ گرديده اخذ وهيپاسبزرگ فدر ميهماني,
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بررسي بگذريم, كه نكته اين از است/ يكسان اصل در افالطون ديدگاه با خصوص
تقسيم بخش چهار به ميتوان را افلوطين نزد وجود با آن پيوند و زيبايي مفهوم

نمود:
محسوس/ زيبايي واقعيت Ç 1

كجاست? از زيبايي يا چيست زيبايي اصل Ç 2
معقول/ زيبايي نظاره Ç 3

زيبايي/ و هنر Ç ê
واقعيتزيباييمحسوس Ç1

مÇيشود/ آغÇاز زيبايي گونههاي برشماري با نه@گانةنخستين از ششم رسالة
تركيب در Âمث ÇÇ شنيدنيها در است, ديدنيها در بيشتر زيبايي ميگويد: افلوطين
نيز آهنگها و نواها زيرا هست زيبايي نيز ÇÇ موسيقي انواع تمام در يا و واژهها
و مشÇاغل در بÇرويم, فÇراتÇر مÇحسوس قلمرو از چنانكه زيبايي, ميباشند/ زيبا

لطÇفي دحسن حمÇم ترجمه از افلوطين متون ترجمة در /1 Ç 6 سطور يكم, فصل ششم, رسالة ل, او نه گانة /1
همان نيز رسالهها به ارجاع شيوة است/ شده استفاده نيز تصرف, با (1366 خوارزمي, تهران, ج, 2 (نه گانهها,

است/ موردنظر متن سطرهاي و رساله نÔه گانه, به ارجاع يعني بينالمللي, متداول شيوة

ميباشد/1 فضايلنيز دانشهاو ازآن زيبا ميشود/ نيزديده زيبا  كردارهاوحاالت
شنيده گوش به پارهاي ميشوند, ديده چشم به پارهاي گونا گونند, زيباييها پس

ميشوند/ احساس و ادرا ك زيبا گفتارهاي و رفتارها در نيز پارهاي ميشوند,
زيبايي رنگها, انواع مانند ساده زيبايي است/ مركب گاه و ساده گاه زيبايي
است/ انكÇارناپذير زيÇبايي واقعيت بنابراين و//// گل زيبا, ساختمان مانند مركب
خÇوار را مÇحسوس جÇهان كÇه گÇنوسيها بÇا افÇلوطين اينرو از زيباست/ هستي

نهم/ رسالة دوم, نه گانة اينبارهن/ ك: در /2

مÇطلق زيÇبايي زيÇبايي, خÇود <چنانچه ميورزيد2: مخالفت سخت ميشمردند,
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جهان اين از زيباتر ديگري چيز چه نميبود, متعالي زيبايي آن زيبايي و نميبود,
مÇيروند اشتباه به ميشمارند بد را جهان اين كه كساني ميداشت? وجود ديدني
مÇعقول نÇمونة هسÇتي كÇه باشد روي آن از جهان اين از ايشان انتقاد اينكه مگر

/20 Ç 23 س هشتم, فصل هشتم, رسالة پنجم, نه گانة /1

نيست>/1
بلكه نيست/ كافي بشري زيباي فرآوردههاي طبيعتو زيبايي مشاهدة ليكن
چÇرا دانست بÇايد ديگÇر عÇبارت بÇه كجاست? از و چيست زيبايي دانست بايد
نخستين اين چيست? بدنهاست در كه زيبايي <آن ميباشند/ زيبا زيبا, چيزهاي
حركت به را نظاره كنندگان نگاه كه چيست آن كنيم/ بررسي بايد كه است مطلبي
شÇاد نÇظاره و مشÇاهده آن در و مÇيكشد, و ميگردانÇد خود سوي به و ميآورد

/17 Ç 19 س همان, ل, او نه گانة /2

ميگرداند>/2
چيست? آن اصل و است كشنده چنين روي چه از زيبايي دانست بايد پس
كÇجا از جÇنگيدند خÇاطرش بÇه همه آن كه هلن خيره كننده <زيبايي مثال: براي
نÇيز و مÇيمانند آفروديت به زيبايي بهلحاظ كه زناني تمام زيبايي نيز و ميآيد?
كه خداياني زيبايي همچنين زيبا, Âكام آدميان زيبايي يا و آفروديت خود زيبايي
از است, خيره كننده زيباييشان ولي نميآيند چشم به كه آنان تا ميآيند بهچشم

فÇرزند پÇاريس, بÇود/ زيÇبا بسيار و اسپارت, پادشاه منالس, همسر هلن /11 Ç 14 س همان, پنجم, نه گانة /3
12 (قÇرن تÇروا افسانهاي جنگهاي سرآغاز هلن ربايش ربود/ را هلن منالس, غياب در تروا, پادشاه پيريام,

بود/ ميالد) از پيش

بود/ آن اصل و زيبايي حقيقت جستجوي در بايد پس  كجاست?>3

Ç2زيباييازكجاست?
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HقريبÇت مÇيپردازد/ زيÇبايي اصÇل دربÇارة عامه باور نقد به نخست افلوطين
و يكديگر به نسبت اجزا تناسب حاصل محسوس زيبايي كه باورند اين بر همگان
اندازهها تناسب در چيز يك زيبايي پس ميباشد/ رنگها اضافة به كل به نسبت

/20 Ç 25 س همان, ل, او نه گانة /1

ا گر سادگي/ در نه استو تركيب در زيبايي افراد اين براي آنست/1 رنگ بهعالوه
هرگز ساده چيزهاي و بود خواهد مركب چيزهاي خاص تنها زيبايي باشد, چنين
بÇهتنهايي يك هÇر چÇون نÇيز مÇركب چÇيزهاي اجÇزاي ي حت بود/ نخواهند زيبا
با ديگر سوي از يكديگرو با سويي از آنها تناسب بلكه بود نخواهند زيبا سادهاند,

ميشود/ كل زيبايي سبب كل 
آن اجزاي زيبايي بدون , كل Ç 1 ميكند: نقد را باور اين لحاظ دو به افلوطين
زيرا باشند/ زيبا بايد نيز اجزايش زيباست, چيزي كل ا گر پس باشد/ زيبا نميتواند
اجزاي زيبايي , كل زيبايي الزمة بنابراين باشند/ زشت نميتوانند زيبا چيز اجزاي
روشنايي يا زيبا رنگهاي مثل هستند, زيبا نيز ساده چيزهاي Ç 2 ميباشد/ نيز آن
چون بود خواهند بيبهره زيبايي <از رنگها ايشان گفتة به كه درحالي خورشيد/
نÇميآورند/ بÇهدست پÇارهها و اجÇزا تÇركيب از را خÇود زيÇبايي و هسÇتند ساده
زيÇبا نيز اصوات ميشود/ ديده تاريك شب در كه آذرخش و زر است همچنين
پديد زيبايي همآهنگ با كه صوتهايي تك تك Hغالب كه درحالي بود نميتوانند

/30 Ç 36 س همان, /2

ميباشند>/2 زيبا ميآورند
درواقÇع افÇلوطين مÇيدانÇد, تÇناسب در تنها را زيبايي كه ديدگاه اين نقد با
ايÇنرو از نمايد/ بيان وجود با را آن پيوند و حفظ را زيبايي حقيقت تا ميكوشد

است? چيز چه از ناشي نيست, تناسب در محصور زيبايي چنانكه دانست, بايد
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بÇهوسيلة كÇه است ايÇدهاي بلكه اجزا تناسب نه ميگرداند, زيبا را زيبا آنچه
ايده هنر عرصة در كه همانگونه ميرسد/ ميسازد آنچه به انسان) يا (خدا سازنده

/1ê Ç 1ì س دوم, فصل همان, پنجم, نه@گانة /1

و نشانه مصنوعات زيبايي پس ميرسد1, آنها آثار به گونا گون هنرهاي بهوسيلة
چÇنانچه زيÇرا آنهاست/ آفرينندة كه ميباشد (logos) عقل و معقول زيبايي اثر
ي ادÇم تÇودهاي چÇون كه عقل بود, زيبايي است توده كه جهت بدان ي ماد تودة
يك ا گÇر پس بÇاشد/ زيبا نميتوانست است, آفريننده و سازنده اينكه با نيست
يك بÇه كوچك, چيزي در خواه باشد, بزرگ چيزي در خواه ,(eidos) صورت
ي ماد تودة ابعاد و اندازه در زيبايي برميانگيزد, و ميگرداند متأثر را بيننده اندازه

/20 Ç 2ê س همان, /2

نيست/2
باشد زشت بايد يا سازنده, <بهعالوه ميافزايد: افلوطين سخن, اين تأييد در
نه ا گر آورد پديد خودرا نميتوانستضد بود زشت ا گر نهآن/ اينو نه ويا زيبا يا

/28 Ç 31 س همان, /3

دستآوردهÇاي از نÇهاد?>3 برتري زشتي بر را زيبايي چرا زيبا, نه و بود زشت
هÇمة از زيÇباتر خود است زيبايي همه اين سازندة كه طبيعت بگذريم, كه بشري
از نÇداريÇم, درون نگÇريستن بÇه عÇادت ما چون افلوطين, گفتة به ولي آنهاست/
درون همان ماست احتزاز موجب آنچه كه نميدانيم و مينگريم بيرون به اينرو

/31 Ç 3ê س همان, /ê

است/4
ون يÇرواق چÇنانكه سÇازنده, انÇديشه در نÇه و است ¾يÇش خود در نه زيبايي

و 3ì Ç ê8 صÇص ,1989 فرانسÇوي, ترجمة ايدهآ, پانوفسكي, اروين به: شود رجوع اينباره در /ë
/191 ص كتاب, همان آخر يادداشتهاي

خÇود هÇمان چÇيز يك اجزاي ميان هماهنگي و زيبايي اصل بلكه ميپنداشتند5



79 افلوطين نزد وجود و زيبايي

زيبايي محسوس, زيبايي سرچشمة چون پس ميباشد/ نفسه في زيبايي يا زيبايي
با زيبايي آيا چيست? معقول جايگاه در آن مرتبه مقامو دانست بايد است معقول

است? يكي برين خوب
ابتدا بايد ميگويد ببيند, را زيبايي و نيكي ميخواهد كه كسي دربارة افلوطين
جÇايگاه (بÇه صÇعود هنگام كسي <چنين ميافزايد: سپس شود, زيبا و نيك خود
كه ميگويد خود به و مينگرد را زيبا ايدههاي و ميرسد عقل به نخست معقول)
يÇا زادههÇا كÇه ايÇدهها, بÇهواسÇطة زيباييها تمام زيرا ايدههاست/ همان زيبايي,
ميناميم نيك خود است, عقل از برتر را آنچه ميباشند/ موجود عقلاند فرزندان
اصل نخستين زيبايي گفت ميتوان Âك بدينترتيب دارد/ قرار آن مقابل زيبايي و
را معقول زيبايي بايد كنيم, جدا يكديگر از را معقوالت بخواهيم ا گر ليكن است
آن سÇرچشÇمه و اصÇل همچون و زيبايي وراي را نيك و بگوييم ايدهها جايگاه
زيبايي حال هر به ولي پنداشت/ خواهند چيز يك را نيك و زيبايي وگرنه بدانيم/

پÇنجم نÇه گÇانة در افلوطين وجود, و زيبايي ميان پيوند دربارة /34 Ç 43 س نهم, فصل همان, ل, او نه گانة /1
HطلقÇم [پس است زيÇبايي داراي تÇنها است] تÇهي ه ماد از [يعني وجودست داراي آنجا كه <نيرويي ميگويد:
زيبايي از (ousia) وجود كجا بود? خواهد دور (to einai) وجود از زيبايي كجا زيباست] Hمطلق و هست,
خواستني وجود همين, براي است/ (ousia) وجود دادن دست از زيبايي دادن دست از بود? خواهد عاري
يكÇي كÇه بدانيم فايده چه است/ وجود چون است دوستداشتني زيبايي و است يكي زيبايي با چون است,
(36Ç 42 س نهم, فصل هشتم, رسالة پنجم, (نه گانة دارد?///> وجود طبيعت يك تنها چون است, ديگري علت

نميباشد/ خوب يا و احد مترادف وجود ليكن چيزند/ يك زيبايي و وجود پس

است/>1 معقول جهان در
زيÇباييهاي نيست/ برين خوب ولي ميآيد خوب از زيبايي خود بنابراين
زيÇبايي (sxiai) سÇايههاي و (icnh) اثÇرها (eixones) تÇصويرها نÇيز محسوس

آن/ نتيجه گيري ه خاص نهم, فصل همان, پنجم, نه گانة همچنين: 7 Ç 8 س هشتم, فصل همان, /2

ولي آن/ فراموشي باعث هم و باشند آن يادآور هم ميتوانند اينرو از معقولاند/2
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رسيد? خوب به Hنهايت و زيبايي به ميتوان چگونه
Ç3نظارهزيباييمعقول

ديدار به چگونه است, كدام آن (mhcauh) چارة چيست? آن وسيلة <ولي

نÇيست/ ترجÇمهپذير مخانÔن" ا" و "مخانه" واژة دو با بازي شده/ گرفته 218 e بند ميهماني, از اصطالح اين /1
ادات "آ" از دوم واژة چاره گرست/ بهمعني (mhcaneus) مخانوس است/ چاره و وسيله بهمعني نخست واژة
بيدرمان بيچاره, بيوسيله, آن: معناي است/ نخست واژه منفي حالت درواقع و شده ساخته "مخاÄن" و نفي,
نيست/ آن به رسيدن براي چارهاي و وسيله عادي بهطور چون آمده نيز فوقالعاده بهمعني ميباشد/ حيران و
است چÇارهناپذير كÇه زيÇبايي آن به (مخانه) چارهاي يا وسيله چه به دانست: چنين ميتوان را جمله معناي

يابيم/ دست آن) عظمت و تعالي (بهواسطه

و درونيترين در هميشه كه گرديم ناÄل 1(amhcauou) وصفناپذير زيبايي آن
نميگذارد فراتر آن آستانه از پاي هرگز و دارد مقام پرستشگاه جاي سترين مقد

/1 Ç 3 س هشتم, فصل همان, ل, او نه گانة /2

بÇراي اينرو از ميماند/ پنهان زيبايي ذات پس نيفتد?>2 او بر نامحرمي چشم تا
بايد اينكار براي است? شدني چگونه شدن زيبا ولي شد/ زيبا خود بايد آن نظارة
سÇود آن از كÇمي ة دÇع تنها ولي دارند, همه كه كنيم بيدار خود در را نيرويي ///>

/25 Ç 27 س هشتم, فصل همان, ل, او نه گانة /3

نÇخست آن مÇيبيند? چÇه شÇود, بÇيدار چÇون درونÇي, نيروي آن ميجويند/>3
نÇيك مÇردان كه آثاري ÇÇ را زيبا كردار و آثار سپس مينگرد, را زيبا رفتارهاي

/51 س نهم, فصل همان, /4

ولي آثارند/ آن پديدآورنده كه مينگرد كساني نفس به آنگاه ÇÇ ميآورند4 پديد
نگريست? نفسي چنين به ميتوان چگونه

انسانهاي آثار و رفتارها در زيبايي اثر و نشانه نظارة با زيبايي آموزش پس
مينگرد دارد قرار وي بيرون آنچه به نظاره گر مرحله اين تا ميشود/ آغاز نيك
چنين بنگرد/ خويشتن به بازگرددو بهخود بايد نيكان, نفس نگريستن براي ليكن
ديد? ميتوان چگونه را نفس زيبايي <ولي ميكند: بيان چنين افلوطين را نگرشي
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كÇه كن همان نيافتي زيبا را خود ا گر بنگر خويشتن در و بازگرد خويش خود به
بÇهدور و ميتراشند را زياديها شود: زيبا بايد كه ميكنند پيكري با پيكرتراشان
زيبا صورتي تا ميكنند پا ك ميدهند جال را آنجا ميكنند صاف را اينجا ميريزند,
راست را كج بردار, است زيادي كه را آنچه آنان چون سازند/ پديدار مه مجس در
بÇاز خود مة مجس تراشيدن از و ساز درخشنده را آن و كن پا ك را تيرگيها  كن,
خÇدايÇي روشÇنايي تا (mh paush tectainwn to sou agalma) نايست
بÇر را (swjrosunhn) خÇويشتنداري و كÇند آغÇاز درخشÇيدن تو در فضيلت
خودت به شدهاي/ نظاره خود ديگر پس شدي/// چنين ا گر ببيني/ سش مقد اورنگ
را نگÇاهت نÇداري/ نÇياز راهÇنما بÇه ديگر آنجايي, در اينجا در حتي كن, اعتماد

/7 Ç 2ê س همان, /1

بنگر!>1 و كن متمركز
كه استعارهاي نمود/ عمل پيكرتراشان چون بايد زيبايي نظاره براي بنابراين
درواقع ورزيدن هنر و فلسفيدن زيرا هنرست/ مقولة از خود برميگزيند افلوطين
او نظاره گرست/ ابتدا افالطوني, فيلسوف چون نيز افلوطيني هنرمند چيزند/ يك
وجÇود در را آن صÇورت آنگÇاه مÇيپردازد/ خÇوب و زيÇبايي نÇظاره به نخست
وي خود هنرمند, فيلسوف اثر نخستين بدينترتيب ميگرداند/ پديدار محسوس
پديدار را خويش بيچون حقيقت تا ميتراشد پيكرتراشان چون را خود او است/

سازد/
مÇيانÇجامد/ نÇيز بÇرين خÇوب و وجود نظارة به ميرسد زيبايي به كه راهي
اساسي پيوند وجود مسألة با و است فلسفي مباني داراي افلوطين نزد زيباشناسي
شدن روشن به هنري اثر توليد چگونگي و زيبايي و هنر ميان رابطة بررسي دارد/

ميكند/ كمك بيشتر پيوند اين
Çêهنروزيبايي
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درنظر را سنگ قطعه <دو انساني: چه الهيو چه است, زيبايي م تجس هنر  كار
ديگÇري و نبخشيده آن به خاص صورتي هنرمندي و است خام يكي كه آوريم,
خÇدا پÇيكر درآمده/ انساني يا و خدا پيكر صورت به آن بر هنر چيرگي بهسبب
پÇيكر نÇه انسÇان پÇيكر بود; خواهد موزها از يكي يا و (caritoS) لطف م تجس

/7 Ç 11 س يكم, هشتم, پنجم, نه@گانة /1

است/>1 سÇاخته يافته زيبا آنچه هر بهوسيلة هنر كه پيكري بلكه آدمي, هرگونه
زيÇبا آن در مشÇاركت بÇا تÇنها هÇنري, اثر هنرست/ يا ايده در زيبايي خود ولي

/12 Ç 1ê س همان, /2

در م جسÇم زيبايي بلكه درنميآيد سنگ در Hعين زيبايي اين, وجود با ميشود/2

/18 Ç 20 س همان, /3

هنر ساختة از زيباتر خود هنر است3/ فروتر هنرست در كه زيبايي اصل از سنگ
است/

شÇريف فينفسه هنر جداييناپذيرند/ يكديگر از زيبايي و هنر آنكه نتيجه
آنكه <به نيست: طبيعت از رونوشتبرداري و تقليد هنري توليد باالخره و است
بايد نخست ميشمارد خوار ميكنند, تقليد طبيعت از خود آثار در چون را هنرها
كÇه بÇدانÇد بايد سپس ديگرند, چيزهاي از تقليدي نيز طبيعي چيزهاي كه  گفت
مÇعقول صÇور بÇهسوي بÇلكه نÇميكنند, تÇقليد طÇبيعي پÇديدههاي عين از هنرها
بسي هنرمندان اينكه باالخره ميروند/ باال برميآيد آنها از طبيعت كه (logous)

زيبايي چون ميكننÇد; جبران را چيزها كاستÇي و كمي و ميسازند خود را چيزها

/32 Ç 38 س همان, /ê

سÇاخته زÇÄوس مه جسÇم از مÇثال بÇراي افÇلوطيÇن دارنÇÇد/>4 خÇود تÇملك در را

آثار از شد/ زاده آتن در ميالد از پيش ê31 سال حوالي قديم, يونان بزرگ مهساز مجس فيدياس, /ë
پريكلس ط توس وي ميباشند/ الفانتين كريس آتناي و (مفرغي) بزرگ آتناي المپيايي, زÄوس وي

هÇيچ زÇÄوس تراشپيكر در فيدياس سرمشق كه ميگويد و ميكند ياد فيدياس5



83 افلوطين نزد وجود و زيبايي

شد/ گماشته آتن شهر زيباسازي به

زÇÄوس ا گر كه آورده پديد بهصورتي را زÄوس وي بلكه نبوده محسوسي نمونة

/38 Ç ê0 س همان, /1

ميبود/1 شكل آن به شود نمايان ما بر ميپذيرفت
لحاظ به ميتواند دارد پيوند زيبايي اصل با چون بلكه نيست, تقليد هنر پس
توليد چگونه ميآفريند? زيبايي هنر چگونه ولي باشد/ نيز اشيا¾ ل مكم زيبايي

امكانپذيرست? هنري اثر
جهان اين الهي هنر حاصل ميآفرينند/ شيوه يك به درحقيقت بشر و خدا
چÇيز در نÇخست (panta) هسÇتي كÇل ///> مÇيگويد: افلوطين آن دربارة است/
مÇعقول وجÇود در آنÇچه نزديكي بهواسطة آنگاه دارد/ وجود (allw) ديگري
يكÇباره بÇه مÇيبندد] نقش آن در هستي كل آنچه Áاحتما] ديگري چيز با است
,(auto¶en) بÇهتنهايي خÇواه مÇيشود/ پديدار معقول) كل ) آن شبيه يا تصوير
ا كنون امر اين باشد/ ديگري نفس خواه و گمارد همت آن شدن پديدار به نفس

/13 Ç 1ì س هفتم, فصل همان, /2

و است ديگÇري كل تصوير باشد جهان كه كل اين پس ندارد/>2 يت اهم ما براي
ابعادو بيمحاسبة رو بيتصو آن آفرينش در پديدآورنده يعني شده پيدا بيواسطه
بÇا آفÇرينش و توليد بنابراين است/ نموده عمل اصل نظاره با تنها آن اندازههاي
از هشتم رساله در نميشود; فاصله محاسبه و بررسي ميانشان و است يكي نظاره
(poihsis) تÇوليد داديم نشان پس ///> ميخوانيم: چنين اينباره در نه@گانةسوم

بÇه نزديك كه نظارهاي است, نظاره كمال و سرانجام آن است; (¶ewria) نظاره
انÇجام ديگÇر چÇيز هÇيچ و مÇيماند) نÇظاره كÇه (نÇظارهاي ميماند خود موضوع

/20 Ç 22 س سوم, فصل /3

است/>3 نظاره چون تنها ميكند, توليد بلكه نميدهد,
ايشÇان نÇزد انÇديشه هر بلكه نميپردازند, قضايا نظارة به خدايان اينرو از
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ر تصو ميتوان خردمند انسان نفس در آنچه با نظر اين از و است/ زيبايي تصوير

/20 Ç 2ë س پنجم, هشتم, پنجم, نه@گانة /1

است/1 قياس قابل ÇÇ باشند شده رسم كه تصاويري نه واقعيو تصاوير يعني ÇÇ نمود
آفرينش نيز اينجا در ميكند/ صدق نيز هيروگليف دربارة توليد و نظاره يگانگي
پÇرتو در مصري دانايان ميكنم < گمان ميدهد: روي استدالل و گفتار بيواسطة
اينرو از و بودند برخورده نكته بدين (sumjutw) فطري فراستي يا دقيق دانشي
و ميگيرند قرار سرهم پشت كلمات در كه الفبا حروف از خود معرفت بيان براي
و مÇيكشند تصوير بلكه نجستند ياري جمالتاند و اصطالحات ظ تلف از تقليدي
خردي دانشو خود تصوير هر است/// ن معي صو مشخ چيز يك نشانة تصوير هر
و (a¶roon) يگانه و كل ,(upoceimenon) اصيل و بنيادين است چيزي است/

/1 Ç 10 س ششم, فصل همان, /2

هÇيروگليف نشÇانة هÇر مشÇورت///>2 نÇه و چÇيدن, كÇبري و صغري استدالل, نه
تصويري معقول جايگاه در ري تصو هر كه همانگونه به است, مي مجس حقيقت

زيبايي/ و خدايان انديشه بيواسطة نمودار و است
زيÇرا شÇده زاده زيÇبايي در و است مÇعقول كÇل عكس و تصوير جهان اين
(ousias) وجÇود و زيبايي در زيبا ر تصو كه نيست حق و است زيبايي تصوير
تقليدي خود اصلي نمونة از لحاظ هر به جهان اين بنابراين باشد/ نداشته مشاركت
آن از چÇون است (ousias) وجÇود از (تÇصويري) بهرهاي دارد, حياتي است:

/13 Ç 17 س دوازدهم, فصل همان, /3

ميآيد////3 آنجا از چون است, زيبايي داراي شده, تقليد
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ايرجپور ابراهيم محمد

قاجار دورة آشناي نام مردان از "للهباشي" به معروف هدايت قليخان رضا
ادبي مسايل و عرفان تذكرهنويسي, تاريخنگاري, زمينههاي در كه ميآيد بهشمار

است/ گذارده بهيادگار خود از گرانقدر تأليفاتي و آثار
آثÇار بÇهواسÇطة هدايت قليخان رضا با ادب اهل آشنايي و شناخت عمده
و مانندفرهنگانجمنآرايناصري,تاريخروض¹ÇالصÇفاينÇاصري او برجستة
كتابهاي ا گرچه است/ شده حاصل ورياضالعارفين تذكرههايمجمعالفصحا¾
مجموعة آثارو كلية جنب در ولي ميشوند محسوب هدايت سترگ آثار از مذكور
جا هدايت آثار اسامي ذ كر از پيش دارند/ را خروار از مشتي حكم تنها او تأليفات
وريÇاضالعÇارفين الفÇصحا¾ پايانمجمع در او خود نوشتههاي طبق بر تا دارد

بگذرانيم/ نظر از را او پربار زندگي
دست از را پدرش سالگي سه در و ميشود متولد ق / ه 121ë سال در هدايت
مادر داشتن از سالگي 12 در و نميپايد ديري او سر بر نيز مادرش سايه ميدهد/
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را او تربيت هدايت, دلسوز فرهيختهو ناپدري شحنه, مهديخان ميشود/ محروم
درمÇيآورد/ رضاقليخان ازدواج به را خود دختر بعدها ي حت و ميگيرد برعهده
رضÇاقلي او فÇرزند و ميرزا حسينعلي فارس والي خدمت شيراز در ابتدا هدايت
با پرداخت/ شاعري به "چا كر" تخلص با و ساخت خود پيشة را رايي Ôشعرس ميرزا
سÇفر در و مÇيكند بÇدل "هدايت" به را تخلص اين ميبيند خواب در كه واقعهاي
12ëê سال در ميكند/ خود آن از نيز را "ملكالشعرا"يي لقب شيراز به فتحعليشاه
ديدار در و ميآيد تهران به دشاه, محم براي فارس والي هداياي و تحف با ه / ق,
تربيت دشاه محم بعد سال سه ميشود, مأمور تهران در سكونت و توقف به شاه با
نيز لهباشي" ل" لقب او به تاريخ اين از و ل محو هدايت به را ميرزا عباس خود فرزند

كرد/ اعطا
از شاه ين ناصرالد داشت ناخوش و رقابت بهواسطة ناصري دورة ابتداي در
اينكه تا شدند خانهنشيني و عزلت به مجبور هدايت سرپرستش و او ميرزا, عباس
از پس و گÇرديد مأمÇور خÇوارزم سÇفارت بÇه رضÇاقليخان ه / ق 12ì7 سال در
به نيز عمر اواخر در هدايت شد/ برگزيده دارالفنون مدير لين او بهعنوان بازگشت
و گÇرفت عÇهده بÇه را مÇيرزا, ين رالد مظف عهد, ولي له گي ل شاه ين ناصرالد فرمان

فروبست/ جهان از چشم ه / ق 1288 سال در سرانجام
كÇلي بÇهطور و دولتÇي ه توج قابل سمتهاي قاجار زمان در ا گرچه هدايت
فÇاصله تÇحقيق و تأليÇف و دانشانÇدوزي راه از هÇيچگاه ولي داشت فعال نقشي
مجال اين در ما و مانده بجا او از كه است بسياري آثار عا مد اين شاهد و نگرفت
الفÇصحا¾, مÇجمع تÇذكرة مÇيكنيم: اخÇتصار آنÇها از بÇرخÇي نÇام بÇهذ كÇر تÇنها
روض¹ÇالصÇفاينÇاصري, تÇاريخ رياضالعارفين,فرهنگانجمنآرايناصري,

مفتاحالكنوز,رياضالمحبين,رياضالعاشقين, فهرسالتواريخ,اصولالفصول,
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االنÇوار, مÇظاهر ارم, گÇلستان الواليÇه, انÇوار ديÇوانغÇزليات, قÇصايد, ديوان

بÇلندمرتبه اديب و برجسÇته شخصيت اين اما و//// الهدايه منهج شمسالحقايق,

ما است/ نشده في معر و شناخته بايد چنانكه قاجار دورة در گرفتن قرار بهواسطة
ميكنيم موكول ديگر فرصتي به را هدايت آثار كلية في معر و زندگي ل مفص شرح
قرار بررسي مورد را او صوفيانة گرايش و عرفاني نگرش ميكوشيم مقاله اين در و

دهيم/
در تÇذكرهنويس و خ ورÇم بÇهعنوان بÇيشتر هدايت قليخان رضا نام ا گرچه
و مهم مسايل از نيز او عرفاني وجه اما است; بسته نقش ما ادبيات تاريخي حافظة
مÇيتوان او شÇيواي نÇثر درخÇالل نÇهتنها اوست/ ابÇعاد ذو شÇخصيت طرح قابل
و آثÇار زمÇينه ايÇن در هÇدايت بÇلكه گرفت پي را عرفان بوي و رنگ بهروشني

است/ آورده پديد مستقل تأليفاتي
طÇبع بÇه نÇيز بÇار چÇندين و دارد عرفاني صبغة كه او معروف آثار جمله از
شش يÇط اثر اين مة مقد در هدايت است/ معروفرياضالعارفين تذكرة رسيده,
يك "روضÇه" دو ضÇمن در سÇپس و مÇيكند تشÇريح را عرفاني مباحثي " گلبن"
را شÇاعر عÇارف و عارف شاعر 3ëê آثار و احوال شرح "خلد" يك و "فردوس"
در دوم روضÇة مشÇايخ, و عرفا حال شرح كتاب اين ل او روضة ميدهد/ بهدست
و ر تأخÇم شÇعراي و عÇرفا اقوال و احوال در "فردوس" حكما, و فضال حال شرح

است/ هدايت اشعار و حاالت به مربوط "خلد" و مÆلف معاصر
في معر به آنجا در كه "فردوس" به است مربوط ويژةرياضالعارفين اهميت
رشÇتة شاعر, هر احوال درضمن و ميپردازد خويش همعصر شاعران از نفر ì8
از پس كه تأمل قابل نكتة ميكند/ ص مشخ نيز را او في تصو فرقة و سلسله ارادت,
يكسÇونگري يÇا و ب عصÇت عدم ميكند, جلب خود به را ه توج "فردوس" مطالعة
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هر به او انتساب به ه توج بدون شاعر هر في معر در او كه معني بدين است, مÆلف
مرادو شاعر, آن نام و رعايت را احترام و ادب نهايت ف, تصو طريقههاي از  كدام
احÇترام و ادب مÇراعÇات اين ميكند/ ياد بهسزا بزرگداشتي و توقير با را او سلسلة
خود خاطر تعلق نميتوان روي هيچ به كه است به گونهاي شاعر هر براي يكسان
ميكند اشاره نكته اين به مةرياضالعارفين مقد در خود او داد/ تشخيص را هدايت
صورت طريقه, بر طريقه و سلسله بر سلسله طبقه, بر طبقه تعيين و <ترجيح  كه:
و مشÇايخ صÇنوف از را رين متأخ و مين متقد بنابراين بود خليل و عدو قيل و قال
قÇلمي تÇرتيب يك بÇه سÇال ك و ب الÇط و اتقيا و اصفيا و حكما و فضال و عرفا

بÇيتا, مÇحمودي, انÇتشارات گÇركاني, مÇهرعلي كÇوشش به هدايت, قليخان رضا العارفين, رياض /1
ص 8 /

نمود>/1
و غÇرض از فÇارغ و آزادانÇديش ة روحي چنين اين اهميت كه است  گفتني
چÇنان بÇا جÇامي فÇيالمÇثل بدانÇيم كه ميشود دانسته بهتر آنگاه هدايت ب تعص
در آورده, ارمغان به او براي را الشعرا¾" "خاتم لقب حتي كه ادبي و علمي اهميت
و نÇبوده ب هذÇم و ا برÇم بي عصÇت چنين از نفحاتاالنس, خويش, مشهور تذكرة
شرح و نام آوردن از نقشبنديه سلسلة به خاطر تعلق بهدليل است مشهور چنانكه

است/ كرده صرفنظر ولي نعمتاهللا شاه مانند عرفا از برخي احوال
احوال شرح به هدايت كه كتابرياضالعارفين از "خلد" بخش در روي هر به
بÇه اشÇارتي هيچ كتاب مألوف طريقة و معهود رسم برخالف ميپردازد, خويش
سÇترگ تÇذكرة در بلكه كتاب اين در نهتنها ندارد/ خود طريقتي طريقة يا مرشد
رسيدة طبع به آثار ديگر ميشود/ ديده اشارت اين خالي جاي نيز مجمعالفصحا¾

به كمكي زمينه اين در وتاريخروض¹الصفايناصري مانندفهرسالتواريخ نيز او
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نميكند/ ما
بوده برانگيز سÆال هدايت خود زمان در حتي پير و طريقه كتمان و ه تقي اين

است: آورده دربحرالحقايق او خود چنانكه
پÇير گÇرفتي را كÇÇه هÇÇدايت كÇبير كÇÇاي و صÇغير مÇن ز پÇرسان <پرس

ص267/ ,5463 شمارة به ملك, كتابخانة در محفوظ خطي نسخة هدايت, قليخان رضا الحقايق, بحر /1

جÇام>1 و بÇاده و است شاهد من پير بÇÇÇدنام كÇÇÇÇنم چÇÇÇÇرا را نÇÇÇÇيكوان
سلسلة ازدو يكي به منتسب هدايت معاصر شعراي ا كثر دررياضالعارفين اما
دو هر از آنان بزرگان از بسياري با ديدار به هدايت و بودند نعمتاللهي يا ه ذهبي

دارد/ اشاره فرقه
تÇصريحي خÇويش طريقة دربارة خود شدة طبع آثار در هدايت كه آنجا از
كتب ديگر به بايد يا جست بهره آثار اين ضمني اشارات و قراين از بايد يا ندارد
نيز او همزمان تذكرهنويسان و معاصران اقوال راستا اين در كرد/ مراجعه او خطي
آن <در مينويسد: هدايت احوال شرح در آبادي حبيب معلم است/ حاÄزاهميت
سكوت ميرزاي مرحوم با و يافت راه ف تصو و عرفان اهل مجلس به [شيراز] شهر
حاجي مرحوم خدمت آخر تا رسانيد هم به مراوده حسيني دحسين محم حاجي و
در را او وي و شÇد, وارد سلوك و سير راه به وي محبت فيض از و رسيد شرواني

1377 اصفهان, عمومي كتابخانههاي انجمن كتابي, دباقر محم كوشش به آبادي, حبيب معلم ثار, Ðاال مكارم /2
/542 ص ,2 و 1 ج ه / ق,

درطراÄق و داد>/2 لقب "هدايت" موزون سخن تخلص در و "هدايتعلي" طريقت
<دراصولالفÇصول است: آمده هدايت دربارة نيز شيرازي معصومعلي الحقايق

جÇناب ترجÇمة صدر در چنانچه فرموده ثابت شرواني حضرت به را خود ارادت

ص297/ ,3 ج سنايي, انتشارات محجوب, دجعفر محم تصحيح شيرازي, معصومعلي الحقايق, طراÄق /3

يافت>/3 ذ كر سبق عبارته به مستعليشاه
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حÇاج بÇه او ارادت و قليخان رضا براي "هدايت" تخلص كسب حكايت اما
نيز معصومعلي و نگاشته خود دراصولالفصول هدايت كه شيرواني زينالعابدين
اينكه لقب اين <سبب است: قرار اين از نموده نقل درطراÄقالحقايق را آن Hعين
ملقب شيرواني زينالعابدين [حاج جنابم آن حضور در كه شد ديده واقعه در شبي
اسم آن قبول به مرا و است ميان در خاتمي نقش و اسمي حرف و مستعليشاه] به
خواب به شب در فرمودند شدم شرفياب ديگر روز چون مينمايند/ تأ كيد خاتم با
ميكنم اصرار و "هدايت" اسم به كن تبديل را خود تخلص ميگويم تو به كه ديدم
االسما¾ مÇيگويم و باشد مأمور امر اين به بزرگ كسي از كه كسي مثل باب اين در
و ملقب "هدايت" به و شد ثابت طرفين صالحة رÅياي صدق چون السما¾/ من ل تنز

بÇه مجلس كتابخانة در محفوظ خطي نسخة هدايت, قليخان رضا الوصول, حصول في الفصول اصول /1
/28ë ص ,3 ج الحقايق, طراÄق ;792 ص ,2103 شمارة

كردم>/1 منظوم را هدايتنامه مثنوي بعدها شدم متخلص
نميكند او طريقة يافتن براي چنداني كمك هدايت شدة طبع آثار كه  گفتيم
ما راهگشاي زيادي حد تا است بازمانده او از خطي نسخ بهصورت كه آثاري اما
فÇي ازاصÇولالفÇصول مطالب اين "هدايت" تخلص مورد در چنانكه بود تواند

است/ هدايت نشدة چاپ آثار از يكي كه شد نقل حصولالوصول

بÇه خÇطي مÇجموعة در كه است هدايترياضالعاشقين آثار از ديگر يكي
كتاب اين ميشود/ نگهداري تهران دانشگاه الهيات كتابخانة در د) Ç 171) شمارة
كتاب اين مة مقد در هدايت اوست/ سلسلة و ولي نعمتاهللا شاه سرگذشت دربارة
ايÇن تÇحرير حÇال بÇه تا ولي] نعمتاهللا [شاه جناب آن از پس <چون مينويسد:
غÇوايت دفÇع جبهة به واليت و هدايت عالي مقام به مشايخ از تن هشت  كتاب,
را كÇتاب ايÇن بÇناي لهÇذا عÇاليهانÇد عليه سلسلة اين پاية و شدهاند ف مشر طالبان
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هشت بÇر ÇÇ امÇثالهم كÇثراهللا ÇÇ مÇذكور مشÇايخ عÇدد به بهرياضالعاشقين موسوم

/a 21 برگ الهيات, د, Ç 171 شمارة به (مجموعه), خطي نسخة /1

متني درون شواهد از شده>/1 نهاده " گلبن" هشت بر مشتمل گلشن هر و " گلشن"
در چنانكه است/ بوده ه / ق 1238 سال اثر اين تأليف تاريخ كه دريافت ميتوان
كه كتاب اين تأليف حال <و ميخوانيم: كبودرآهنگي مجذوبعليشاه احوال شرح
اعÇÇمال مÇÇن بÇÇيوكآباد در است هشت و سÇÇي و دويست و هÇÇزار يك سÇÇنة

/a 73 برگ همان, /2

ميگذرانند>/2 اوقات همدان  كبودرآهنگ
كÇه مÇيبينيم الحÇقايق دومطراÇÄق جلد پايان در كتب فهرست به مراجعه با
بار پنج و جسته بهره كتاب اين از خود منابع از يكي بهعنوان شيرازي معصومعلي

است/ كرده ذ كر آن مÆلف به اشاره بدون را كتاب اين نام
و خÇطي نسخة كه دارد وجود ناممجمعاالسرار با هدايت از ديگري  كتاب
كتابهاي از كه ادبيات) Ç 1ì7) شمارة با است مجموعهاي در آن فرد به منحصر
تÇهران دانشگÇاه ادبÇيات كÇتابخانة بÇه حكÇمت عÇلياصÇغرخÇان مرحوم اهدايي
بÇيان در كÇه است مÇجموعه ايÇن پÇاياني رسÇالة ميشود/مجمعاالسرار محسوب
ديگÇر امÇا آمÇده; گÇرد مÇحدود صفحاتي در عرفا مصطلحات و كنايات عبارات,
سÇياق بÇه كÇه است ولي نÇعمتاهللا شÇاه آثÇار برگيرندة در مجموعه اين رساالت
سپس و شده تقسيم گلشن و گلبن به كتاب فصول ورياضالعاشقين, رياضالعارفين

بيان تفصيل به آن مشايخ برخي احوال شرح بههمراه نعمتاللهي معروفي سلسلة
اخÇتتام تÇاريخ و هÇدايت قÇليخان رضÇا مجموعه اين كاتب و مÆلف است/ شده
شاه احوال شرح در دررياضالعارفين هدايت است/ 1237 تا 1239 بين رساالت
بÇه آن عÇدد گويند و است بسيار رساالت را <آنجناب مينويسد: ولي نعمتاهللا
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جÇمع را حضرت آن فارسي و عربي رسالة شصت فقير اين و رسيده دو و سيصد

/234 ص العارفين, رياض /1

از اثر ì تنها كه حاضر مجموعة با گويا رساالت اين ه البت است>/1 حاضر و نمودهام
است/ متفاوت ميپردازد او سلسله شرح به مابقي و بردارد در را ولي نعمتاهللا شاه
في صوÇت طÇريقة بÇيانگر ميتوانÇد بهخوبي شده جمعآوري مطالب به دقت
هدايت مرشد و پير كه گفتيم باشد/ نعمتاللهي سلسلة به او خاطر تعلق و هدايت
بÇا را مÇقال ايÇن و است مستعÇليشاه بÇه مÇلقب شيروانÇي زينالعابدين حاج نيز

/545 ص ,2 و 1 ج ثار, Ðاال مكارم /2

و ثÇار2 Ðاال مكÇارم و سÇروده خÇود پÇير مÇدح در قÇÇليخان رضÇÇا كÇÇه اشÇÇعاري

/287 ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /3

ميبريم: پايان به كرده, ضبط را آنها طراÄقالحقايق3

يÇافتست يÇوسف پÇÇيراهÇÇان بÇÇوي بÇÇÇرتافتست دامÇÇÇÇنم دل <حÇÇÇÇاليا
خÇÇوشحالها آن از حÇÇالي بÇÇÇازگو سÇالها صÇÇحبت حÇÇق بÇÇراي  كÇÇز
مÇولوي از ديÇÇن شÇÇمس مÇÇديح در مثنوي بيت دو يك اين چون خواند
كÇار چÇه تÇبريزي شÇمس بÇا مÇرمرا گÇذار خÇامش مÇرا دل اي  گÇÇفتمش
مگÇوي تÇبريزي شمس از من پيش مÇجوي خÇونريزي و آشÇوب و فتنه
گشت شÇمس فÇروزان شرواني ترك گÇذشت چÇون گيتي ز تبريزي ترك
ا كÇملست ل او شÇمس از خÇود بلكه است ل او شÇمس كÇه شرواني شمس
بÇود پÇرگار او و است نÇقطه ما ترك بÇود هشيار او و است مست ما ترك
خÇداست مÇا شÇمس اشÇراق مشÇرق جÇداست ما شمس شمس از غلط اي
هÇو نÇور مÇينخواهÇد غربي و شرق او غÇÇربيست ال و شÇÇرقي ال بÇÇÇلكه
خÇداست عÇرش مÇا مÇجذوب سÇينة مÇاست مÇÇجذوب سÇÇينة او مشÇÇرق
فÇتوح رمÇزي از بÇخشد را دل قÇÇفل صÇبوح جÇام كشÇد تÇا كÇو مÇÇا مست
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كÇجاست مÇا مÇÇيپرست رنÇÇد رنÇÇد كÇجاست ما مست مست مست ترك
عÇلي مست بÇود كÇو مسÇتي خÇÇاصه ولي بÇÇÇÇاشد اوليÇÇÇÇا جÇÇÇÇÇام مست
عشÇق مÇقهور مÇن مسكÇين دل شÇد عشÇق شÇور از شÇدم ديÇÇوانÇÇه بÇÇاز
مÇولوي هÇم و الديÇÇنم حسÇÇام هÇÇم مÇÇثنوي نÇÇظم گÇÇاه سÇÇنجم نÇÇÇÇغمه
مÇن شÇيرين نكÇتة ايÇن بÇÇازخÇÇوان مÇن الديÇن حسÇام الحÇق ضÇÇيا¾ اي
مÇÇثنوي ايÇÇن مÇÇÇثنوي آن تÇÇÇÇالي مÇÇعنوي مÇÇولوي اي خÇÇوان بÇÇÇÇاز
آفÇتاب چÇون دل بÇه تÇÇابد مÇÇعنيت نÇقاب در ايÇنك رفÇته گÇر صورتت
مÇÇÇÇنجلي دل آيÇÇÇÇينة از ولي گشÇÇÇÇÇته رحÇÇÇÇمتعليشاه صÇÇÇÇÇÇورت
رهÇنما> تÇÇو از گشÇÇته هÇÇدايت اي هÇÇدي پÇÇير اي رحÇÇمت عÇÇÇلي اي



مسلمانان و علم اسالم,

نصر حسين سيد با اقبال محمد  گفتگوي

اصغري حسين امير سيد ترجمه:

بخشآخر

انسÇان اسÇالم, جهان در قوي خصوصي بخش حضور گرفتن درنظر با اقبال:

بخش طريق از اسالمي آموزش سنت احياي براي جديد سات سÆم ظهور انتظار
كÇنترل تÇحت مÇلي مÇنابع است/ نÇيافتاده Çفاق ات مسأله اين اما دارد, را خصوصي
چÇنين در نÇدارنÇد/ احÇيا¾ بÇراي سÇرمايه گÇذاري به عالقهاي كه هستند دولتها

شود? آغاز ميتواند چگونه احيا¾ شرايطي,
چÇند است/ داده رخ زمÇينه ايÇن در ÂبÇق تÇالشهايي كÇه ميكنم گمان نصر:

و اسالمي هند مالزي, ايران, دارد: وجود كردهاند, تجربه را موفقيت كه  گزينهاي
اداره "علما" ط توس كه دارد وجود دانشگاه تعدادي ايران, در Hخصوص پا كستان/
علوم خارجي, زبانهاي حتي آنها در كه "مدارس"اند همان Hحقيقت اينها ميشوند/
ميشود/ اراÄه هم شده, تدريس غربي سات سÆم در كه موضوعاتي ديگر و مدرن



9ë مسلمانان و علم اسالم,

كÇه است درست شود/ حاصل دانشگاهها آن از بسياري مثبت نتايج كه اميدوارم
Çا ام ندارنÇد, اسالمي آموزشهاي سنت احياي به عالقهاي اسالم جهان حا كمان
اسÇالمي جÇوامÇع و اينجا در اسالمي آموزش براي كوچكي واحدهاي ا گر ي حت
باالي كيفيت بهخاطر حا كمان و مردم از بيشتري گروه زود يا دير بگيرد, شكل

داشت/ خواهند اقبال آنها به سات, سÆم اين دانشآموختگان

م/ Ç است ايران فلسفة و حكمت پژوهشي سه سÆم مجموعه, اين كنوني نام /1

كÇردم, تأسÇيس خÇوبي خÇيلي بÇودجه بÇا را ايÇران1 فلسفة انجمن كه زماني
مÇركز آن سÇال, چÇند يÇط بÇودم/ درگÇيريهايي چÇنين متن در زيادي سالهاي
شÇد/ واقÇع جهان قان محق ه موردتوج درحقيقت كرد/ كسب شاياني موفقيتهاي

2. Sophia perennis

هÇمچنين و خÇرد"2 "جÇاويدان بهنام خود مجله در را يك درجه مقاالت انجمن,
قÇصد كÇه مÇيشد فيلسوفاني حضور موجبات و ميكرد منتشر بينالمللي ت مجال
تÇغيير قÇدرت ا گرچÇه بنابراين, داشتند/ را فرآيند اين با آشنايي و ايران به آمدن
مÇوفقيت بÇه نÇتيجه نشÇاندادن بÇا مÇيتوانÇي امÇا نÇداري را دولتÇمردان ذهنيت
شما و من كه آنچه اما ميشوند, اداره دولتها ط توس دانشگاهها ه, البت دستيابي/
دانشجو ì00 با دانشگاهي چون وسيع, سطح در تحقق ميكنيم; صحبت آن دربارة
مÇوقعيت در ميشود/ متحقق هم افراد از كمي تعداد با بلكه نيست, قاهره در Âمث
سمت به موردبحثمان موضوع باب در نبايد كه ميكنم فكر اسالمي, عالم  كنوني
مÇيرسند, مÇوفقيت به كه محدودتري برنامههاي بلكه, برويم بزرگ پروژههاي

ميكنند/ جلب خود به موفقيت همان بهخاطر هم را ديگران دقت و ه توج
دارد فرآيندي به نسبت دروني هوشياري به نياز همچنين احيا¾ جريان اقبال:

حوزهاي من را حوزه اين است/ شده اسالمي عقلي اهميتسنت كاهش موجب  كه
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نÇظريه مÇثل است, شÇده گÇفته ايÇنباره در بسÇياري غÇلط پÇاسخهاي يافتم/ بكر

1. Goldziher

كه سادهانگارانه پاسخ همان يا اسالمي سنت در علوم بيگانگي دربارة  گÔلدزيهر1
وجÇود حÇقيقي پÇاسخ اينجا اما كشت"/ را علم الي غز" اسالمي جهان در ميگويد:
زيÇاد حÇوزه اين در هم شما ندارم/ اطالعي آن از من حداقل هست ا گر يا ندارد
نÇيز تÇاريخ از پÇرسش شÇامل كه دارد گونا گوني جنبههاي سÆال اين ننوشتهايد/
زوال دچÇار اسÇالمي عقلي سنت چرا و كي چيست: اينباره در شما نظر ميشود/

شد?
است/ كرده افول جنبهها همة در اسالمي سنت كه نيستم قاÄل اين به Á او نصر:

مهمي بخش كه كنيم صحبت هنر دربارة ميتوانيم مثال, بهطور نيست/ درست اين
برخي بود/ نرفته بين از اواخر همين تا پارچهبافي هنر Âمث است/ اسالمي ن تمد از
معماري شاهكارند/ كه شدهاند بافته نوزدهم قرن در ايراني فرشهاي زيباترين از
دارد/ ادامÇه بÇيستم قÇرن در زيبا, ساختمانهاي برخي بناي است/ همينطور هم
بÇهلحاظ مÇثال, بÇراي ميپردازيد/ زمينه كدام به كه كنيد ه توج بايد شما بنابراين,
نÇوزدهم قÇرن ايران در است, اسالم عقالني سنت قلب كه اسالمي, فلسفة عقلي,
قان محق Âمث است/ پرورده هند در مهمي چهرههاي همچنين شده, وسيعي احياي

2. Farangi Mahal

3. Lucknow

بنابراين ديگر/ بسياري و خيرآبادي مدرسة يا "لكنو"3 در محل"2 "فرنگي مدرسه
بÇهنحو نها مدÇت هÇمة كÇه نيست شكي اما گفت/ سخن عمومي زوال از نميتوان
كه را معنوي پرنشاط تشكيالت معيار, بهعنوان شما ا گر ميشوند/ پژمرده ي خاص
ضÇعيف انفعالي بهنحو غيرغربي نهاي تمد همة بگيريد, درنظر ميناميم; ن تمد
تÇا است/ گرايÇيده بهضعف الي فع بهنحو غربي ن تمد كه درحالي پژمردند, و شده
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نهاي مدÇت نÇوزدهم, قÇرن از سÇپس بÇود/ مÇنوال هÇمين به اوضاع اواخر همين
نرفتهاند تحليل به آنها كه نيست معنا بدان اين اما يافتند, بيشتر تحر ك غيرغربي
ايÇن نÇيست/ خÇودشان روحÇي معيارهاي مطابق اوقات اغلب تحر كشان كه چرا
كردهام/ اشاره آنها به مقاله چندين در من كه است پيچيده بسيار مسألهاي موضوع
دو ايÇن كÇه چرا بپردازم, علوم و فلسفه مسأله به خاص بهطور بگذاريد حاال
ÇÇ نÇميكند جÇدا هم از را علمي و فلسفي سنت اسالم, عقلي سنت ÇÇ هماند همراه
مطالعات به وابسته خويش اسالمي ديرين سنت درك براي اينكه از اسالم جهان
وجود با غربي مطالعات ميبرد/ رنج است, اسالمي علوم و فلسفه پيرامون غربيان
به ميشود, شروع نوزدهم قرن از كه خود جديد شكل در اما دارد كه زيادي سابقه
آنان, بهنظر است/ منطقي Âكام امري اين و مينگرد/ غربي زوايه از اسالمي علوم
عقلي روابط كه ميالدي 13 قرن پايان در سحرآميزي بهنحو فلسفه علومو اين تمام
بسياري قرنهاي ميشوند/ مغفول و بسته رسيد, بهپايان غرب و اسالم جهان ميان

1. Henry Corbin

2. Toshihiko Itzutsu

بسÇياري و بنده ايزوتسو,2 توشيهيكو كربن,1 هانري همچون افرادي تا  گذشت
در نÇيافت/ پايان رشد ابن با اسالمي فلسفة كه كنيم معنا اين اثبات در سعي ديگر
حÇوزة در تÇحقيقاتي كارهاي غربي دانشمندان ط توس اغلب پيش, دهه چند طي
اسالمي دانش كه كردند عوض را قديمي نظر اين آن در كه شد اراÄه طبيعي علوم

نهاد/ افول به رو بغداد افول با Hتقريب
زيادي دين ما بابت اين از شد/ كشف مراغه اخترشناسي بزرگ مكتب سپس

3. E. S. Kennedy

قان حقÇم از تÇعدادي ه البت و غربي قان محق از ديگري تعداد و كندي3 اس/ اي/ به
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1. George Saliba

2. Mamluk

اخترشناسي و مملوك2 اخترشناسي ما آن از پس داريم/ صليبا1 جورج مثل عرب,

3. David King

فصل دادو انجام زمينه اين در زيادي كارهاي كينگ3 ديويد كرديم/ كشف را يمن
و استانبول در اخير, سال چند در نماياند/ اسالمي اخترشناسي تاريخ در جديدي
شده انجام عثماني دورة در علم باب در زيادي مطالعات تركيه, در ديگري جاهاي

است/ شده اضافه اسالمي علم تاريخ به تازهاي فصل و
اخÇير كÇارهاي ي دÇج مÇطالعه بÇه غربي علم منظر از حتي ا گر كه برآنم من
غربي اغلبعلم بدانجهتكه چنينميكنيم, ناخودآ گاه ا كنوننيز, كه ÇÇبپردازيم
ارزيÇابي اسÇتاندارد و معيار بهعنوان را آن كه است كرده جلوه مهم چنان نظر در
كÇه مÇيكنم گÇمان امÇا نÇدارم قÇبول را آن مÇن ه البت كه پذيرفتهايم, اسالمي ن تمد
وقفة اين ÇÇ بپذيريم را آن ما ا گر حتي ميپذيرند را آن Hفق مت مسلمان روشنفكران
بايد ديرتر زماني بلكه سيزدهم قرن نه يعني برود, جلوتر زماني به بايد شده] عا اد]
اخÇير, سÇال سÇه دو هÇمين در فÇقط مÇثال بهطور شود/ تلقي ضعف و افول دوره
ين شمسالد كه فهميدند مردم كلمبيا, دانشگاه از "صليبا" پروفسور همان بهواسطه
1ì تا 1ë قرن از و ميشد شناخته بزرگ متألهي و فيلسوف آن از پيش كه ري Öف خ
ر متأخ اخترشناسان مهمترين از او است/ بوده هم بزرگ اخترشناسي ميزيست,

است/ بوده
نهتنها ر متأخ دوران در Hمخصوص اسالمي, جهان تمام در ا گر كه معتقدم من
كÇنيم, تحقيق عثماني و ايران هند, مسلمانان بلكه اسالمي, ن تمد عربي بخش در
واقÇع هÇجدهم قÇرن تا هي توج قابل بسيار علمي اليتهاي فع كه يافت درخواهيم
آنكه تا داشت وجود نوزدهم قرن تا فعاليتها اين رشتهها برخي در و است شده
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فلسفي سنت برجاي سپس و كرد اسالم جهان در نفوذ به شروع غرب سلطة  كمكم
نÇمرد/ هÇيچگاه اسÇالمي فلسفي سنت فلسفه, عرصة در نشست/ اسالمي علمي و
مه الÇع مÇثل كسÇاني ايÇران, در بÇيستم قÇرن در سÇنت ايÇن نمايندگان بزرگترين

خواندهام/ درس ايشان نزد خود من كه بودند ديگراني و طباطبايي
كÇه ر تأخÇم قÇرون در HصوصÇخ را اسÇالمي علم كامل و روشن تاريخ بايد ما
و بودهانÇد ابتكار داراي كمتر زمينه اين در مسلمان قان محق بنويسيم/ ننوشتهايم,
ن مدÇت ليÇه او دوران بÇه بÇيشتر هم آنها كردهاند/ تقليد غربيان تحقيقات از اغلب
بÇنابرايÇن, داريÇم/ آنبÇاره در هÇم زيÇادي اطالعات ما كه كردهاند ه توج اسالمي
از قبل Hواقع كه است چيزي نخستين ما منظر از اسالمي, علم جامع تاريخ تدوين
صورت بايد اسالمي علم تحليل و ضعف چگونگي و زمان دربارة داوري هرگونه

بگيرد/

1. George Sarton

Áاحتما سارتون1 جورج نظر به ه توج و كاري چنين انجام با معتقدم من Hثاني
علم تاريخ قلة در ميالدي 1ë تا 8 قرن از اسالمي علمي سنت كه يافت درخواهيم
جÇهان علمي اليتهاي فع قله در ديگر اسالمي سنت آن از بعد است/ داشته قرار
عÇلمي سنت همه, اين با يافت/ بيشتري جوش و جنب غرب علمي سنت و نبود
را خود آفرينشگر حيات ميالدي) 19 و 18 (قرن هجري 13 و 12 قرون تا اسالم

دارد/ ادامه هم امروز به تا اسالمي فلسفة حيات داد/ ادامه
ÇÇ زوال نه ÇÇ كاهش فعاليتها چرا كنيم: مطرح را سÆال آن ميتوانيم ا كنون
كÇه است مبتني فرضيهاي بر كه خاطر بدان سÆال اين ميكنم, فكر من كرد? پيدا
ايÇن ميداند/ رياضي و طبيعي علوم در زياد تالش در را ن تمد هر عادي فعاليت
ن مدÇت سال هزاران بررسي در Âمث كنيم بررسي را علم تاريخ ا گر نيست/ درست
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در يÇا طÇوالني تÇاريخي بÇا نهايي مدÇت مصر, ن تمد سال هزاران عراق, در بابلي
مÇوارد, از بسÇياري در است/ غÇلط ه فرضي اين ميبينم هند و چين رم, نهاي تمد
ايÇن است/ مÇرگ حÇال در ن مدÇت كه ميداد رخ موقعي بزرگ علمي اليتهاي فع
ن مدÇت در Âمث ميكرد/ ذ كر را آن همواره سارتون جورج كه است چيزي همان
در عÇلوم ايÇن ظهور زمان است, آن بزرگ علمي كارهاي به شهرتش كه بابليها

خاص حوزههاي در مصر ن تمد دربارة مسأله همين بود/ بابلي ن تمد مرگ دوران
كارهاي بزرگترين كه معني بدين يونان, ن تمد همينطور است, صادق نيز علمي
داد رخ زماني قبيل, اين از كساني و اوقليدوس و بطلميوس از يونان, ن تمد علمي
حيات و بودند مردن حال در دينش فرهنگو بود, شده تكه تكه يوناني جهان  كه
در نيست/ اينباره در شكي هيچ بود/ گرفته قرار روميها سلطه تحت سياسياش
دورههÇايي داشتند, طوالني تاريخي كه چيني و هندي همچون ديگر, نهاي تمد
شيمي, نجوم, فيزيك, رياضي, چون علومي به فراواني عالقة كه ميشود مشاهده
شده سرد آنها در عالقه اين كه هست هم دورههايي و داشته وجود آنها در  كيميا
نها مدÇت ايÇن HالبÇغ نÇداشت, وجود شديدي عالقههاي چنان كه دوراني در بود/
ديگر چيزهاي بسيار و ادبيات كشورداري, معماري, هنرهاي در بزرگ توليداتي
زود بسيار بابلي, ن تمد برخالف اسالمي, ن تمد در علم نهضت ميكردند/ عرضه
شد/ آغاز ليهاش, او دوران در علمي رفيع اليتهاي فع با اسالمي ن تمد شد/ شروع
شيمي علم جابر, از قبل ميزيست/ هجري دوم قرن در ان حي بن جابر مثال, براي
وجÇود اخترشناسان و رياضيدانان بزرگترين باز نهم, قرن در بعد نداشت/ وجود
ايÇن ميشوند/ پيدا بيروني و سينا ابوعلي مثل كساني ميالدي دهم قرن در دارند/
و يافت ادامه شده نشيب و فراز دچار د متعد قرون طول در كه بستري در جريان
1ë00 سال حدود در شما ا گر رفت/ ديگري سمت به ن تمد نيروي بهتدريج, بعد
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ا كتشاف و كاوش دوران و يافته فراوان قدرت غرب كه زماني ميكرديد/ زندگي
با هند اقيانوس طريق از بودند, كرده كشف را آمريكا اروپاييها بود, شده شروع
نÇفوذ "داراالسالم" سرزمين به نتوانستند اما بودند; رسيده آسيا به آفريقا از  گذر
بÇود/ قÇدرتمند بسÇيار كما كÇان سياسي حيث از اسالم جهان دوران آن در  كنند/
و صÇفوي و عÇثماني امÇپراطÇوري جÇهان, امÇپراطÇوري قÇدرتمندترين ÁتماÇاح
از نÇظامي و سÇياسي وضÇعيت هÇمچون بودند/ هند مغولهاي ثروتمندترينشان
هنري بزرگ آثار از برخي هنري لحاظ به بودند/ قوي بسيار نيز اقتصادي حيث
سلطان مسجد اصفهان, شاه مسجد محل, تاج شد/ آفريده دوره اين در بشري تاريخ
بسÇيار و ادبي آثار خطاطي, هستند/ معماري هنرهاي عجايب از استانبول احمد

شدند/ خلق دوران آن در كه هستند نيز ديگري هنرهاي
كÇه: اين از سÆال ن, تمد يك باب در داوري و ارزشگذاري براي بنابراين,
است, خطا دانستن ن تمد مرگ با برابر را زوال و يافتند?> زوال آن در علوم <چرا
چÇنان ÇÇ ميشناسيم تاريخ طول در كه نهايي تمد ÇÇ ن تمد معمولي حيات كه چرا
تمام كه بدينمعني باشند; داشته رياضي يا طبيعي علوم به سريع عالقهاي كه نبوده
به ن تمد كه ميآيد پيش لحظهاي بندند/ به كار حيطه آن در را خود قه خال نيروي
فÇعاليت نÇيروي زمÇان ايÇن در گÇفت ميتوان و ميشود خرسند خود جهانبيني
ميرود/ ديگري د متعد حوزههاي و ادبيات هنر, عرفان, فلسفه, حوزة به قانه خال
در اسÇالمي, ن مدÇت شÇود/ پرسيده سÆالي چنين نبايد Hاساس من, گمان به بنابراين
بيشتري بسيار عالقه غربي, ن تمد مثل ميشناسيم, ما كه نهايي تمد ساير با مقايسه
كه ميگذرد گاليله دوران از قرن چهار تنها ا كنون كه چرا است, داشته علم به نسبت
تÇبديل خÇود ه توج مركز به را علم و داده نشان علوم به را خود وافر عالقه غرب
بزنيم/ نبايد هم تخمين داد/ خواهد رخ چه بعد 300سال كه نميدانيم ما است/  كرده
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بايد انسان زمينه, اين در عميقتر منظري داشتن براي ميكنم, فكر نميدانيم/ فقط
ن مدÇت هÇمان اصÇطالحات با اسالمي ن تمد در علم گسترش جنبش فهم در سعي

باشد/ داشته
پÇرتو در بÇايد كÇرديد مطرح صادقانه و خوب را آن شما كه احيا از پرسش
در سال ê0 از بيش براي كه چيزي شود, داده پاسخ خودمان اسالمي علمي سنت
مÇطرح مÇعاصرين برخي خطاي روش به نبايد سÆال اين ميگويم/ سخن آن باب
پي در متمادي قرنهاي از پس ما امروز و مرد پيش سال 700 اسالمي علم كه شود
صحيح درستو احياي به قادر هرگز باشيم داشته ديدگاهي چنين ا گر آنيم/ احياي
سنت بدنه به بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن در بايد مدرن علم شد/ نخواهيم آن
از پس پزشكي حوزة در كار اين از بخشي ميخورد/ پيوند موجود اسالمي علمي
در عÇليهم, رحÇم¹اهللا عبدالحÇميد, حكيم و سعيد د محم حكيم ط توس هند, تقسيم
مÇيدانÇيد كÇه هÇمانطور كÇردند/ فوت Gاخير دو اين شد/ انجام "همدرد" سه سÆم
را غربي پزشكي فنآوري بخشي, در كار, اين رسيد/ قتل به كراچي در يكيشان
حÇوزههاي در كه است ف تأس جاي زد/ پيوند اسالم جهان در موجود بهپزشكي

نشد/ انجام كار اين ديگر
HيقÇدق بود من, حيات همه آرزوي يا آرزو يك همچون كه ديگري برنامة
است كاري اين اسالمي/ ن تمد منظر از اسالمي علم كامل تاريخ نگارش است: اين

1. The Annotated Bibliography of Islamic Science.

دهة در اسالمي1 منابعتاريخعلوم عنوانكتابشناسيتوضيحي با را آن من  كه
شد/ منتشر ايران در انقالب پيروزي از قبل آن از جلد هفت كردم/ شروع 1970
طÇرح شÇدند/ مÇنتشر سÇالها همين در ه بقي جلد چهار و خودم اشراف به جلد سه
صحيح ارزيابي سمت به بزرگي گام آبستن  گردآوريكتابشناسيعلوماسالمي,
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اشاره شما چنانكه اسالمي, علم احياي از پرسش كه ميكنم گمان شد/ اسالمي علم
علم ديگر چيز هر مرگيا زوال, از ما بهدرك وابسته جامعي بهنحو كامÂو  كرديد,
معرفت برپاية نه كه است آن ليه او دوران تاريخ نيز و مدرن دوران از قبل اسالمي

باشد/ شده نوشته علوم تمام ارزيابي با بلكه ناقص
غرب كه چرا ميرسد, نظر به گسترده خيلي سÆال اين كه ميكنم گمان اقبال:

آن بÇعد و كÇند تÇبديل مÇتجاوزي فÇنآوري بÇه را خÇود علمي ات كشفي بود قادر
بههمين برد/ به كار آن سات سÆم تخريب و اسالم جهان بر غلبه براي را فنآوري
گمان كرديم, صحبت آنان به راجع ابتدا در ما كه مسلمان اصالحگران اغلب دليل
ايÇن آن بÇر غلبه راه و داد شكست را آنها كه بود غربي دانش تنها اين كه  كردند
درمÇاني ميتوانÇيد شما آيا كنند/ تجويز را علوم آن آموختن نيز, ايشان كه است
علوم از بسياري اما زديد, مثال را پزشكي شما كنيد? پيشنهاد كنوني موقعيت براي
واقÇع مÇورداسÇتفاده مÇدرن فنآوري توسعه در نيز فيزيك و شيمي مثل ديگر,
در همچنين فنآوريها اين ميشوند/ اقتصادي توسعة به كمك موجب كه شدهاند
اينها من نظر به شدهاند/ جهان ه بقي كنترل عامل شدهو گرفته به كار تسليحات توليد
بÇا مÇيتوانÇد چگونه اسالم دنياي هستند/ مدرن جهان تركيبدهنده اصلي اجزا¾

باشد? تعامل و روابط داراي حوزه اين با خود فني دانش نقص
شÇما بÇه فÇلسفي و ديني منظر از تا ميكنم تالش است/ عميق پرسشي نصر:

دانش گÇوته مÇنظر از را آن مÇن كه است چيزي همان مدرن دانش بگويم/ پاسخ

1. Faustian science

آوردن بÇهدست براي شيطان با روح معامله نتيجة كه بدينمعنا مينامم/ فاوستي1
تخريب غرب در را عالم به مسيحيان نگاه كه است خاطر همين به است/ جهان علم
مردم, چون نيست/ چنان Hواقع اما ميرسد ديني بيطرفو ظاهر به ا گرچه و  كرده
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را آن كاربرد و غرب جهانبيني كه كردهاند تفسير علم و فلسفه نوعي بهمثابه را آن
جÇزÄياش, مÇوفقيتهاي بÇرخÇالف و داده قÇرار عاع تحتالش فنآوري بهشكل
چنان آوردن بهدست فكر حال ميكند/ نابود را چيز همه و زيست محيط جهان,
باور است/ باطل رويايي Hواقع مسلمانان براي شيطان, به شدن تسليم بدون دانشي
سالحهاي هولنا كيبا چنانقدرت آوردن بهدست رخبدهد/ چيزي چنان كه ندارم
بÇه پÇاسخ بÇراي ليزري موشكهاي توليد يا غرب به پاسخ براي Âمث نامتعارف,
ليÇزري موشك اين كه اين به اشاره زمان همان در و غرب, ليزري موشكهاي
همخواني اسالم روح با هرگز عايي اد چنان و نميافتد فاق ات هرگز است, اسالمي
بÇنا طبيعت معنوي ابعاد فراموشي برپاية مدرن دانش ساختار تمام كه چرا ندارد,
دانشمندي اينكه ي حت است! طبيعت از خدا دستان بريدن بهمعناي اين استو شده
فيزيكي آزمايشات از يك هيچ وارد وي, معنوي بÔعد فلسفي, منظر از باشد, قي مت
طÇبيعت و جÇهان بÇه دانشÇمند نگÇاه نÇوع كه اين بنابراين, نميشود, محاسبات و
از د جرÇم طÇبيعي جÇهان درنÇتيجه ندارد/ ربطي مدرن علم فضاي به است چگونه
داشÇته ايÇمان خدا به ي خاص دانشمندان اينكه ي حت ميشود/ مطالعه خدا حقيقت
فيزيكدان ميتوان كه است دليل همين به ندارد/ ما كنوني استدالل به ربطي باشند,
فيزيك نوبل درجايزة بتوانند اينها دوي هر كه داشت كاتوليك فيزيكدان يا  كافر
از مدرن فهم برحسب آنها كه علمي به ربطي آنها باور عدم يا باور باشند/ شريك

ندارد/ ميكنند, كار آن روي بر دانش
گمان بكنيم/ ميتوانيم چه اسالمي جامعة و ما كه است اين شما سÆال ا كنون
هم بتوان فنآوري, يا قدرت همهجانبه آوردن بهدست براي تالش با كه نميكنم
بشÇويم/ مسÇتقل نميتوانيم ما طريق آن از ماند/ باقي مستقل Âكام هم و اسالمي
از يكÇي نÇميشد جÇنگ درگÇير ا گر و باخت را دوم جهاني جنگ درواقع ژاپن
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ژاپن در ا كنون قيمتي? و هزينه چه به اما بود/ جهان نظامي قدرتهاي بزرگترين
چگونه افتاد? ديني سنت و بودا آيين سر بر فاقي ات چه بعد, سال پنجاه ميبينيم,
مÇنتشر بÇعد نسلهاي در است مشهود همه براي چنانكه الادريگري و بيديني
نيروي اين آيا اما باشÇد/ جهاني نيروي ميتواند كه بگيريد درنظر را چين يا شد/

است/ مسأله اي معم Hواقع اين خير? يا بود خواهد كنفوسيوس چين جهاني,
را سÇالحها <ايÇن بگÇوييم: اسÇالمي دولتمÇردان بÇه كه است دشوار بسيار
صورت, بهترين در دفاعياند, توان و قدرت خواهان آنها كه چرا باشيد>/ نداشته
در سÇعي مÇتفكران, ما ا گر ا كنون, كند/ دفاع مردمش از ميخواهد خوب حا كم
را آن گذشته بيشتر يا سال يكصد مسلمان مصلحان باشيم داشته باطل خيالي تحقق
بÇدون غÇرب فنآوري و تسليحات بر ميتوانيم كه كنيم گمان ا گر دادهاند, انجام
مسÆوليتمان به من, نظر به شويم, غالب آن ي ماد جهانبيني و منفي آثار انتقال
دعلي حمÇم از ÇÇ مÇصلحان روياهاي به باورمندان كردهايم/ خيانت جامعه قبال در
ÇÇ اقبال د محم و تركيه در نورجي سعيد حتي و ين جمالالد د سي و عبده د محم پاشا,
زمان همان در و آورد بهدست را غرب تكنيكي قدرت ميتوان داشتند گمان  كه
من نظر به پروراندهاند/ سر در را ناممكن رويايي داشت, اسالمي جهانبيني Hدقيق
مربوط طبيعت و علوم به كه آنجا تا را اسالمي جهانبيني بايد اسالمي قان محق ما

باشد/ ميخواهد هرچه آن جهاني توابع كنيم, حفظ است
محيطزيست از دفاع براي تشكيالتي غرب در افراد برخي همچنانكه ,Hثاني
بايد نيز ما كردهاند, تأسيس ميآورد, آن سر بر مدرن فنآوري كه آنچه برابر در

كنيم/ حراست محيطزيستمان از
ايÇن كÇنيم/ تكÇميل اسالمي ديدگاه با را آن و بفهميم را غربي علم بايد ,Hثالث
در و فيزيك Hخصوص علوم, سرحد و ابتدا در يعني شود, انجام Hمت مقد بايد مسأله
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از نهفقط كنيم, تفسير متافيزيكي جنبه از را كوانتم مكانيك كوانتم, مكانيك نظام
را كوانتم نظام مدرن فهم تمام كه دكارتي دوگانهانگاري و كوپنها ك مكتب طريق
دشوار فلسفي حيث از آن فهم كه است خاطر بههمين ميدهد/ قرار عاع تحتالش
را سÇخن هÇمين مشÇابه مÇيشود/ ايÇجاد ما مشكالت كه است همانجا از و است

گفت/ ديگر حوزههاي در ميتوان
جوامع ميان در جزيرههايي ميتوان كه آنجا تا كنيم سعي بايد كه اين چهارم,
در اسالمي جهانبيني برحسب "ديگري" فنآوري آن در كه كنيم درست اسالمي
داروشناسي, پزشكي, مثل حوزههايي شود/ بررسي و تمرين علم و طبيعت باب
بÇه ديÇوانÇهوار حركت اين كه اميدوارم انجام/ قابل حوزههاي ساير و  كشاورزي
شود نزديك خود مرگ به بهتدريج آن; مانند كشندهترو سالحهاي ساختن سمت
را مÇعنوي حÇقيقي عÇلوم و روحÇاني بذر زمين روي بر بتواند بهنحوي بشريت و

بپروراند/ آينده در را طبيعت با ما واقعي روابط و بكارد
ط وسÇت HصوصÇخ كÇه انÇتقادهايي بÇرخÇي بÇاب در كÇÇوتاهي سÆÇÇال اقÇÇبال:

1. David King

سÆال با را گفتگو ميخواهم سپس دارمو شده مطرح شما كارهاي بر ديويدكينگ1

2. Origin

از ديگÇر برخي و ديويدكينگ كيهاني/ مبدأ Hخصوص ببرم, پايان به مبدأ2 دربارة
آن از مÇنظورتان بگÇوييد ايÇنكه بدون را اسالمي علم شما كه گفتهاند تاريخدانان
بÇه وسÇيع سÇطحي در و Gر رÇمك شÇما كه ميدانم من و كردهايد "ايدهآل" چيست
در كينگ دكتر دارم خاطر در من كه نقدي در اما پرداختهايد/ اسالمي علم تعريف

(Journal for the نÇجوم تÇاريخ مÇجلة در نÇصر كÇتاب بÇر شÇديدي بسيار انتقادي مقالة كينگ /3
Ñ

مÇيگويد/3 سÇخن رياضيات, تاريخ از شما خاص فهم يعني ويژهاي, مطلب باب
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Ø
بهنام كينگ كتاب در Gد مجد مقاله اين نوشت/ 1979 كمبريج ,9 شمارة History of Astronomy)

است: آمÇده (9 Ç 212 (صÇص مقاله آن در شد/ منتشر لندن در 198ì سال در اسالمي رياضي اخترشناسي
به بيشتر را اثر اين است, ممزوج غربي ن تمد و علم به او اهانت و تحقير با Hعموم كه نصر <فلسفة
رياضيات دربارة نصر كتاب فصول آنچه تاريخي/// بررسي نوعي تا ميكند تبديل شخصي تفسيري
سه است/// اسالمي نجوم و رياضيات اسالمي جنبة دربارة بهويژه ي جد بحث است; فاقد نجوم و
اسالمي, ماه هر آغاز در ماه هالل بودن مربي تعيين نخست, از: عبارتند اسالمي نجوم اسالمي جنبة
نÇخستين از نصر مكه/ جهت يا قبله تعيين سوم, و مسلمانان نماز اوقات نجومي زمان تعيين دوم,
كه سوم, و دوم جنبة به خودش از مبهم و ص نامشخ گزاره چهار يا سه و ميكند غفلت جنبه سه اين
ه وجÇت مسÇلمان مان نجÇم مÇيهد/ اختصاص ميخواند اسالمي" مذهبي آداب كيهاني "ابعاد را آنها
ايÇن كÇردند/ قÇبله و نÇماز اوقات هالل, رÅيت تعيين معطوف هزاره يك از بيش براي را خودشان
كÇتاب يك جملة چند از خواندنيتر بسيار آن با مرتبط اسالمي گسترده آثار مجموعه و اليتها فع

/(3 Ç 212 است(صص گرفته نام (Islamic Science) اسالمي علوم كه است

شد, چاپ اسالم" "جشنواره طي كه شما كتابهاي از يكي به او كه ميكنم  گمان
ميكند/ اشاره

1. Na sr , S.H . ( 1976) Islamic Science: An Illustrated Study, Wo r ld o f Isla m

Festival Publishing Co. Ltd, London.

است/ ر1 اسالمي:تحقيقيمصو كتابعلم نام است/ درست نصر:

خير? يا دادهايد پاسخ انتقادات اينگونه به هرگز آيا نميدانم اقبال:

Çا ام نداشÇتهام/ كتابهايم به نسبت انتقادات به پاسخگويي به عادت نه, نصر:

عÇلم دربÇاره كÇتابم از او مشابه افراد و كينگ انتقاد دربارة را نكته دو تا بگذاريد
ابزار يك توصيف در من اشتباه باب در Hخصوص ديويدكينگ, كنم/ بيان اسالمي
از بابت اين از من ميگفتو درست او ه البت كه داد, انجام تصحيحاتي اخترشناسي,
بÇراي را سÇريعي كÇار 197ì فسÇتيوال در كÇتاب ايÇن حضور براي ما متشكرم/ او
هÇم تÇحقيقي غÇلط چÇند ميشد/ بازبيني بايد اغالط داديم, انجام آن آماده كردن
من كه است منظري آن مهمتر, مسألة ولي ميگفت/ درست كينگ و داشت وجود
خيلي و او ط توس كه نگاهي همان كردهام, مطالعه نقطه آن از را اسالمي علم تاريخ
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1. Positivist

نظم مباني نظرية منظر از آنها شد/ رد بودند, لگرا1 تحص كه غربي علم خان مور از

2. Mach

در ÁوÇاص نيز آنان كه مينگرند علم تاريخ به آنها مشابه افراد و سارتون و ماخ2

3. Pierre Duhem

فÇهم در لگرايÇانه حصÇت نگÇاه كه كسي بهعنوان را دوهم3 پير نظريه آغاز, همان
مÇنظر بÇرمبناي آنÇان نÇزد عÇلم تاريخ گسترش پس كردند/ رد ندارد, علم تاريخ
بودم كرده رد را آن تحقيقاتم, آغاز همان در من كه ديدگاهي ÇÇ بود لگرايانه تحص
اسالمي عقالني جهانبيني بستر در علم معناي فهم بودم آن بهدنبال كه را آنچه و ÇÇ

بود/
مÇربوط اسÇالمي عÇلم به كه آنجا تا اما نيست, آسان علم تعريف كه چند هر
يك از عÇلم چÇيستي از سÆال كردهام/ روشن بسيار را آن از خود مراد من است,
پرسش اين پاسخ بهترين ميبيند/ دشوار را آن پاسخ يافتن كه است سÆالي غربي,
عÇالم كÇه است همان علم كرد: ابراز علم تاريخ دانشمند بزرگترين كه است همان

ميدهد/ انجام
درست! اقبال:

شما كه است پاسخي بهترين Áاحتما اين هستيد/ دانشمند خودتان شما نصر:

شÇده بÇنا عÇلمي متد آن يا اين برپاية <علم بگوييد: ا گر كه چرا بدهيد; ميتوانيد

4. Kepler

5. Einstein

چÇيز ا گÇر نÇيست/ كارگشا اينشتين5 يا كپلر4 مورد در كه است پاسخي است///>
ميدهد/ انجام عالم كه است همان علم ميشود/ پيدا استثناهايي باز بگوييد ديگري
انÇجام اسالمي عالم كه است همان اسالمي علم كه بگوييد ميتوانيد مبنا همين بر
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عقالني جهان مفهوم ميان در را علم تا نمودم تالش من آن عالوهبر اما است/ داده
اسÇالمي عÇلم تاريخ مطالعات در را موضوع اين كه ميكنم فكر و دهم قرار اسالم
ا كÇنون اما نبود, غربي علم خان مور مقبول زيادي ت مد متن آن نمودهام/ روشن
را ن تمد هر علم تاريخ تا ميكنند تالش كردهاندو قبول مرا عقايد كه هستند  كساني

1. Joseph Needham

نÇيز نÇيدهام1 جÇوزف از مÇن انتقاد دهند/ قرار مطالعه مورد ن تمد همان منظر از
ندر وتمد بهنامعلم كتابش براي كامل تحقيقي گروه او بود/ مشابه سÆالي براساس

2. Science and in Civilization China

او پاسخ در اما بودم تنها جواني من مقابل در و داشت كمبريج دانشگاه در چين2

3. Science and Civilization in Islam

پاسخ شرقي علم از او تفسير به تا نوشتم را دراسالم3 ن وتمد كتابعلم بهتنهايي
كه ميكرد نگاه ماركسيست طرفدار غربي دانشمند يك منظر از كتاب در او بدهم/
اسالمي علم موضوع است/ متفاوت بسيار تاÄوÄيست يا كنفوسيوسي يك ديدگاه با

است/ همينگونه نيز
در شود اتخاذ اسالمي علم تاريخ مطالعه در بايد كه تحقيقي روش ميكنم فكر
از ا كنوننسلي متذكرشدهامو نوشتهام, هفتاد دهةشصتو كهازدوران  كتابهايي
نÇهتنها كÇه دارند وجود علم, تاريخ غربي قان محق حتي و مسلمان محقق جوانان
ه تÇالب هÇنوز هسÇتند/ مÇوضوع به من رهيافت طرفدار بسيار بلكه نيستند, مخالف
مÇثل زمÇينه ايÇن در خÇوب قان حقÇم بÇه هÇماره امÇا دارد/ وجود زيادي مخالفان
دارنÇد; اسÇالمي عÇالمان كÇه را معنوي فكري جنبة آن ا گر ي حت ÇÇ ديويدكينگ
و طوسي ين نصيرالد وقتي است/ اين مشكل همة گذاشتهام/ احترام ÇÇ باشند نداشته
مÇدرن تاريخنگاران كه داشتند عالم به ي خاص نگاه نگاشتند, علم باب در ابنسينا
تهاي عيÇواق كشÇف بÇهدنبال آنÇها كه آنجا حال اين با ندارند; سهمي آن از علم
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بزرگي خدمت آنها ميگذارم/ احترام بدانها است, مطلوبي امر كه ميآيند تاريخي
خود فهم كه است آن دهند, انجام بايد علم مسلمان تاريخنگاران كه آنچه  كردهاند/
قي حقÇم كÇه ÇÇ سÇارتون گÇفتههاي به تنها دهند/ گسترش را علم تاريخ چيستي از
تاريخ توسعه به بلكه نكرده, ا كتفا ديگران و ÇÇ بود هاروارد در من استاد و بزرگ
طÇول در مÇن كه است چيزهايي از يكي Hدقيق اين بپردازند/ اسالمي منظر از علم

كنيد? تكرارش ميتوانيد آخرتان, سÆال اما و داشتم/ را آن انجام قصد حياتم
دارد/ وجÇود جÇنبه دو زمينه اين در است/ مبدأ دربارة من آخر سÆال اقبال:

مهمي مبحث اين حيات/ مبدأ از پرسش ديگري و است عالم مبدأ از پرسش يكي

1. Islamic Cosmological Doctrines

جنبة سه اسالمي1 كيهانشناختي ه كتابنظري در شما است/ علم و دين زمينة در
چنان در سهمي مدرن كيهانشناسي اما دادهايد توضيح را مبدأ از پرسش از ويژه
مÇا ا كÇنون است/ فÇيزيكي كÇيهانشناسي HجموعÇم كه چرا ندارد جهاننگرياي
ا كÇتشافات منظر از را الصفا اخوان و بيروني ابنسينا, نظريات ميتوانيم چگونه
بÇفهميم? ديگÇر ابزارهاي و هابل تلسكوپ ط توس شده كشف فيزيكي دادههاي
مÇبدأ اسÇالمي نظرية داريم, ا كنون كه اطالعاتي به ه باتوج اينكه: خالصه بهطور
مÇقايسه بÇيروني و ابنسينا نظرات با را آن ميتوانيد چطور و باشد? بايد چگونه

 كنيد?
اسÇالم, چÇه ÇÇ اديان ط توس شده عرضه كيهانشناختي كه دارم باور من نصر:

مدرن علم ات كشفي با نميتواند درنهايت اديان ساير يا و ÇÇ مسيحيت هندوÄيسم,
نظريه اين مبتنيبر دنيوي فيزيك گمانهزني مدرن, كيهانشناختي شود/ بياعتبار
كيهان تمام براي فرا گرفتهايم را آنها زمين در ما كه فيزيك قوانين تمام كه است
نميدانÇيم; ما Hحقيقت و است گمانهزني اينها كه واقعيت اين از غير دارد/  كاربرد
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كناري به نگيرد, قرار آزمايشگاهياش ابزار تحت را هرچه مدرن  كيهانشناسي
و مÇدرن كÇالسيك, فÇيزيك اندازه گيري قابل جهان به محدود بنابراين ميزند/
تي نÇس دين هر يا و اسالم كيهانشناسي نظريه كه درحالي است كوانتوم مكانيك
را آن مÇا كÇه آنÇچه بلكه الهي حقيقت نهتنها است/ حقيقت به كاملي نگاه برپاية
ات كشفي تأثير تحت هرگز كه ميناميم حقيقت ي غيرماد مرتبة يا ملكوتي حقيقت
تÇمام گرفتن ي جد به Hاساس من نميگيرند/ قرار كيهان ي ماد جنبههاي باب در ما
دارم/ شك ميكنند, تغيير يكبار سال ده هر كه را كيهانشناسي مدرن ههاي نظري
آخرين بهعنوان امروز كه آنچه استو بسيار حوزه اين در مجهوالت  گمانهزنيو
چيزي يا آسمانها در جديدي صداي پي در فردا است مطرح كيهانشناسي نظرية
بÇه و مÇيدهند تÇغيير را اندازه گيريها اينكه يا ميكند/ تغيير بهسرعت آن شبيه

1. String Theory

ايÇن شÇود/ تÇبيين نيرو چهار برحسب ميتواند طبيعت در چيز همه كه است آن بر String تÃوري
هم بر ضعيف و قوي نيروهاي و الكترومغناطيسي نيروي گرانشي, نيروي از: عبارتند نيرو چهار

م/ Ç  كنشي

انÇفجار ه ظريÇن و سÇلسله1 نظريه د, متعد جهانهاي نظرية ميرسند/ جديد نظرات

2. Big bang

(در بزرگ نظرية شش يا پنج تا كنون من دانشجويي دوران از است رايج بزرگ2
است/ شده داده بسط  كيهانشناسي)

تÃÇوريزه مÇدرن فيزيك و شيمي برپاية را عالم نظام كه آنهايي ميكنم فكر
نÇيست/ كÇيهانشناسي ايÇنها كÇنند/ استفاده كيهانشناسي عنوان از نبايد ميكنند
قÇابل ي, ماد جنبههاي به محدود كيهان و است كيهان علم بهمعناي  كيهانشناسي
آنÇند/ از بÇخشهايي بÇلكه نÇيستند كيهان همة اينها نيست/ ديني يا اندازه گيري
عبارت دهيم انجام بايد ما كه آنچه نميگيرم/ ي جد خيلي را آن من خاطر بههمين
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و اسÇالم آموزههاي برپاية اسالمي كيهانشناسي كردن قاعدهمند دوباره از است
مÇيگويند/ چÇه آنÇها ببينيم كه مدرن كيهانشناسان مقابل در آن دادن قرار سپس
" كن همان "انفجاربزرگ" بگوييم Âمث كه نيست قرينهها اينگونه ساختن ما مسألة

Dixitque Deus fiat س: مقد كتاب در موجود عبارت از مأخوذ است يوناني عبارتي fiat lux /1
م/ Ç شد> پس باشد; روشنايي گفت <خدا است: چنين فارسي به آن ترجمة /lux et facta est lux

نÇفر يك زود خÇيلي آن از بعد است/ مسيحي لوكس"1 "فيات يا اسالمي فيكون"
پÇانزده ده است/ نبوده كار در بزرگي" "انفجار Âاص بگويد كه ميشود پيدا ديگر
يÇهودي كÇيهانشناسان و متألهان ط توس فيالدلفيا در بزرگي كنفرانس پيش سال
از بسÇياري مÇا زمÇانة در تÇقدير هÇر بÇه شÇد/ بÇرگزار بÇزرگ" "انÇÇفجار دربÇÇارة
دوگونه ميان نبايد من نظر به نيستند/ معتقد بزرگ" "انفجار به ديگر  كيهانشناسان
كيهانشناسي و متافيزيكي جنبة مبتنيبر ديني كيهانشناسي يعني  كيهانشناسي,
هستند دانش متفاوت بسيار دوگونه اينها كه گفت ميتوان شود/ ايجاد خلط مدرن
نظريه اين بر مدرن كيهانشناسي ميگويند/ سخن متفاوت بسيار اشيا¾ دربارة  كه
قابل زمين, روي در اندازه گيري بررسيو قابل فيزيكي پديدة هر كه است شده بنا
شدهاند ساخته آن از ستارگان كه هاي ماد كه معني بدين است, جهان همه به اطالق
ايÇن مÇيزنيم/ قÇدم آن روي بÇر خÇيابان در مÇا كÇه است چÇيزهايي همان مشابه
از بÇخشي و نÇيست اثÇبات قÇابل علمي طريق به كه است بزرگ بسيار هاي فرضي

2. Reductionism

كه است اين بكنيم بايد ما كه كاري است/ جديد علم و تحويلگرايي2 مدرن ه فرضي
نÇيست مÇدرن كيهانشناسي به وابسته اسالمي كيهانشناسي اعتبار كه دهيم نشان
از فانه تأسÇم پديدههاست/ به نگاه طريقة و دانش فن, از ديگري نوع Hصرف بلكه
دارنÇد, مÇتفاوت عÇقلي و فكري لوازم كه متفاوت علم دو براي مشترك نام يك
قÇرن در كÇه جÇديد كÇيهانشناسيهاي و تي نÇس كيهانشناسي است/ شده استفاده
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بÇا هسÇتند ي ادÇم فÇيزيك دربÇارة گمانهزنيهايي Hصرف و شدهاند مطرح  گذشته
دارند/ بسيار تفاوت يكديگر

خالده حكمت تأييدات اسالميو عقلي سنت وفق بر حيات; مبدأ از سÆال اما
فÇعل از موجود هر كه غربي فلسفة بهتعبير چرا است, وجود از ناشي مبادي همة
مÇبدع كÇه "يداهللا" دينيتر بيان به و است شده موجود محض, وجود يعني وجود,
ديگري نوع حيات, دارند/ مشترك ع مبد درنهايت مخلوقات همة است: آفرينش
و بيروح دنياي از تنها حيات, بررسي و مشاهده است, زمين روي پديدههاي از
پيدايش, آغاز نقطة در Hصرف را مخلوقات و خدا ميان ارتباط كه عقيدهاي براساس
دو ايÇن مÇيان ارتÇباطي هÇيچ وجود به قاÄل ديگر و ميداند بزرگ" "انفجار يعني
ارادة كÇه است معتقد اسالم است/ مخالف آن با اسالم كه است هاي فرضي نيست;
بÇنابرايÇن و است كÇار در شما و من حيات در حتي خلقت بهواسطة همواره الهي

است: آمده لغت اين دربارة انگليسيوبستر لغتنامه در است/ Fiat متن در استفاده مورد لغت /1
a command or act of will that creates something without or as if without further

effort (مترجم)

از ديگÇري هÇبوط و ق الÇخ " كÇÔن1" ايÇن, است/ ساده بسيار حيات مبدأ مشاهده
واقعيت از ديگري وجه ي ماد موطن و است ي ماد جهان به ورود است, ملكوت
پيوستگي زيستشناسي و شيمي ميان تا ميكوشيم Gشديد ما گرچه بنابراين است/
مÇيتوان است, جÇهش نÇيست, كاملي پيوستگي اينجا درحقيقت اما كنيم, ايجاد
جهان از خدا دست آن برحسب كه مدرن علم در ا كنون كوانتومي/ جهش  گفت:

2. Pantheism

قدرت خدايي,2 همه اعتقاد چون ازعباراتي استفاده بدون دانشمندان است,  كوتاه
قÇدرت كÇه بÇدينمعني دادهانÇد/ [مخلوقات] عالم همة به را آفرينشگري و ابداع
شÇيميايي مÇوجودات از نÇا گÇهان ميشود/ داده طبيعت به و گرفته خدا از ق خال
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عÇالم ذاتÇي جÇهش, ايÇن كÇه ميشود فرض چنان داريم/ زنده مخلوق به جهشي
كه بگوييد ا گر اما ميآيند, كنار راحت اعتقادي چنين با هم مردم است/ طبيعت
عÇا اد ايÇن بÇرابÇر در مÇردمان گويي هست, فرآيند اين فراز بر باال و متعال علتي
را مÇعاصر غرب كه است فلسفهاي بهخاطر اين دارند/ ناخوشايند بسيار احساسي
بÇا جÇهش بÇهجاي بخواهÇيد ا گر ندارد/ هم منطقي هيچگونه و است كرده احاطه
وحشت مÇوجب گÇويي كنيد, صحبت بيروني عوامل با جهشي از دروني عوامل

شدهايد/
حتي اين و است, صادق نيز شعور به حيات از جهش مورد در مسألهاي چنين
مÇيبينيد را پرواز در پرنده يك وقتي كه است اين منظورم است/ بزرگتر جهشي
پرواز به مربوط كه عضوي يك به ه توج بدون كنيم فرض كه نيست منطقي هيچگاه
كرده پيشرفت بهتدريج چشم كنيم فرض اينكه يا است/ كرده رشد كمكم بال است,
در اين از نامعقولتر انديشهاي كه ميتوانفهميد فكر كمي با ميبيند/ نا گهان بعد و
قÇبول به تن كه چرا كنيم قبول را آن قاطعانه ميخواهيم ما اما ندارد/ وجود جهان
انواع, شكلها, واقعيتها, نميدهيم/ دارد, ما جهان كه حقيقت از مراتبي سلسله
كÇه دارم بÇاور مÇن Çا ام دارد/ وجÇود مÇتفاوتي ظÇرفيتهاي و زنÇدگي شÇيوههاي
دربارة كتابكيهانشناسيام در من كه كيهانشناساني ط توس كه اسالم آموزههاي
هم اسالمي ديگر كيهانشناسيهاي ه البت و ÇÇ است يافته بسط كردهام, بحث آنها
انÇواع هÇمه نشÇانگر گÇرچÇه هسÇتند مÇهمترين نÇوع سÇه آن ولي دارنÇد وجÇÇود
فيلسوفانو ما ا گر معتبرند/ گذشته همچون امروزه ÇÇ نيستند اسالمي  كيهانشناسي
بÇه قÇادر باشند, داشته سنت در ريشه Hحقيقت كه باشيم داشته مسلماني دانشمندان
بÇر زنÇدگي دربÇارة مدرن دانشمندان كه ÇÇ چيز همه Hمطلق ÇÇ چيز همه دادن قرار
آن درون در كÇردهانÇد كشÇف ÇÇ گÇمان و حÇدس بÇرپايه نÇه و ÇÇ حÇقيقت مبناي
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از غفلت يا الهي عقيدة هيچ كردن قرباني بدون بود خواهند اسالمي جهانشناسي
نه و ÇÇ است واقع امر كه حيث آن از را آن علم كه نيست چيز هيچ علم/  كشفيات
كشÇف ÇÇ ايدÄولوژيك مفروضات مبتنيبر است تفسيري كه حيث آن از Hصرف
تمام كه خداوند قدرت هستيو به مراتبي سلسله نگاه با را آن نتوان ولي باشد  كرده

كرد/ متناسب دربرميگيرد, را طبيعت عالم تا حقيقت مراتب



تفسيرها و القرآن آيات من العرفان نخب¹

تطبيقاشعارمثنويمعنويوكلياتشمسباقرآنكريم

حاÄري هادي استاد تأليف:

قÇرآن, بÇاطني فÇهم و همدلي مقام در موالنا است/ كريم تفسيرقرآن مثنوي

آيات به تصريحي مثنوي ابيات در Gظاهر ا گر حتي است/ كرده تصنيف را مثنوي

متذ كر و داشته ه توج بهقرآن خويش جان در موالنا هم باز باشد, نشده قرآنمجيد

سÇودمند و مÇغتنم آيÇاتقرآن ظاهري تفسير گرچه است/ بوده لطايفش و معاني
كسي ا گر و ميشود, متحقق باطني انس مقام اين در فقط حقيقي تفسير ولي است
كسي هم رمثنوي مفس است/ كتاب ظاهر مرتبة در ميگويد آنچه نباشد مقام اين در
يار خود ظن از كسي چهبسا باشدو رسيده بامثنوي همدمي انسو چنين به كه است
بنابراين يابد/ راه موالنا درون اسرار به نميتواند وجه هيچ به وي ولي شود موالنا
نÇا گÇفتنيها از او گÇردد, زبانش هم و كند سلوك موالنا معنوي سير در كه  كسي
را برخÇي و برخي هادي , مدل قرآن همچون موالنا وگرنهمثنوي ميگويد برايش

بود/ خواهد مضل
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آزمÇايش, مÇصطفي سÇيد تÇدوين ايÇران, عÇرفان به كنيد رجوع حاÄري هادي استاد مرحوم دربارة /1
/93 Ç 122 صص ,1382 زمستان ,18 شمارة

بود باطنمثنوي و ظاهر دانايان نوادر جمله از حاÄري1 هادي استاد مرحوم
پيدا برايش مرتبه اين معنوي سلوك و سير و ظاهري علوم در احاطه بهسبب  كه
بÇه مÇلقب حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج مرحوم بزرگوار پدر محضر از و بود شده
و عÇلمي مÇجالس مسÇتفيضان از فÇروزانÇفر اسÇتاد مÇرحÇوم كÇه ÇÇ رحمتعليشاه

ج/ صفحة مه, مقد فروزانفر, مان بديعالز تصحيح موالنا, مافيه فيه /2
,1380 زمسÇتان ,11 شÇمارة ايÇران, عÇرفان به كنيد رجوع حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم دربارة /3

/ì7 Ç 1êì صص

درسمثنوي ÇÇ ميخواند3 مالحت"2 كان و ظرافت "معدن را وي و بود عرفانياش
در ايشان معنوي مجالس از كه كساني ديگر و معاصرمثنوي اساتيد بود/ آموخته
عÇصار, كÇاظم د حمÇم د يÇس مرحÇوم مثل اساتيدي ÇÇ بردهاند بهره جمعه روزهاي
د سي دكتر استاد و طباطبايي محيط استاد مرحوم جعفري, دتقي محم استاد مرحوم
ميكردند/ طلب وي از موالنا آثار فهم در را خود مشكالت همگي ÇÇ نصر حسين
ة يÇروح سبب به معرفت و دانش وسعت همة با حاÄري هادي استاد مرحوم
منتشر نوشت كه هم را آنچه و مينوشت كمتر اشتهار به تمايل عدم و عزلتگزيني
است/ وتÇفسيرها القÇرآن آيÇات العرفانعن نخب¹ كتاب آثار اين جمله از نكرد/
تناسب به بزرگوار آن كه است كلياتشمس و ابياتمثنوي كتاب اين سرچشمة
حاشيةقرآن در شمسي 1330 سال حدود Áاحتما رمضان ماه يك در آيات معناي
تÇناسب به گاه نيز خود مطالعه مورد حاشيهمثنوي در وي ه البت بود/ نوشته مجيد

كÇتاب, اين اصلي مرجع ولي مينوشت نيز را مجيد ازقرآن آياتي ابيات, معناي
ارادتÇمندان از يكÇي را يادداشتهÇا اين است/ مجيد حاشيةقرآن يادداشتهاي
آنها وي درگذشت از پس و كرده جمعآوري استاد مرحوم حيات زمان در ايشان
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نخبهالعرفانعن عنوان رساند/ اتمام به خورشيدي 13ì1 سال در و كرده تنظيم را
بود/ گذارده آن بر حاÄري مرحوم خود نيز را وتفسيرها آياتالقرآن

ابÇيات تطبيق در منتشره آثار به نسبت م تقد فضل اينكه بجز العرفان, نخب¹

و تنظيم اينكه يكي است: اهميت حاÄز نيز ديگر جهت چند از دارد باقرآن مثنوي

بÇا ابياتمثنوي درواقع يعني نهمثنوي است مجيد براساسقرآن مطالب ترتيب
تطبيق اين در نيز كلياتشمس از اشعاري اينكه ديگر است/ شده داده قرآنتطبيق

بÇا انطباقي ظاهري حيث از كه آمده آن در ابياتي اينكه آخر و است شده آورده
است/ چنين Hمعن ولي ندارد آياتقرآن
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زندگينامةخودنوشتشمستبريزي

1. Me and Rumi: The Autobiography of Shams-i Tabrizi, translated, introduced

and annotated by William C. Chittick, Fons Vitae, 2004.

چيتيك1 ويليام تعليق: و ترجمه

اسالمي شهال

است كتابي آخرين زندگينامةخودنوشتشمستبريزي, ورومي,  كتابمن
تÇرجÇمة كÇتاب ايÇن شÇد/ مÇنتشر مÇيالدي) 200ê) امسÇال چيتيك ويليام از  كه
مهاي مقد با همراه انگليسي زبان به تبريزي مقاالتشمس از عمدهاي بخشهاي
از مÇنتخب بÇخشهاي است/ شÇيمل مÇاري آنه از پيشگفتاري و مترجم خود از
زندگينامه يك بهصورت كه به گونهايكنارهمآوردهوتنظيمشده  كتابمقاالت

است/ درآمده شمس خودنوشت
و كرده تحصيل تهران دانشگاه فارسي ادبيات و زبان رشتة در چيتيك ويليام
است/ گذرانده فروزانفر مان بديعالز استاد با را واحدمثنويمعنوي 1970 سال در
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نÇخستين از نسخهاي او كه برميگردد آنجا به مقاالتشمس, با او آشنايي لين او
نÇوشتن براي را د موح دعلي محم تعليق و تصحيح با مقاالتشمستبريزي, مجلد

كرد/ استفاده شد چاپ 1990 سال در كه موالنا مورد در مقاله يك
با و كرده شروع 2001 سال سپتامبر در را ورومي كتابمن ترجمة چيتيك
است بوده جالب او براي كه را قسمتهايي و ميشود آشنا متن اين سبك و شيوه
كه بوده آن دليل به نكرده ترجمه كه را ههايي تك خودش به گفتة و ميكند ترجمه

نميفهميده/ را آنها او و داشتند ي جد متني اشكاالت
اراÇÄة مترجÇم قصد است/ تبريزي شمس مقاالت ÇÇ حدود كار, نهايي 2نتيجة

3
بÇهدليل آن نشÇيبهاي و فÇراز خÇودش بÇه گÇفتة و بوده روان و ساده ترجمهاي
مبدأ زبان شفاهي طبيعت دليل به خود اين كه است عاميانه اصطالحات از استفاده
شÇده تÇرجÇمه تحتاللÇفظي بهصورت محلي گويشهاي ترجمه اين در ميباشد/

است/

1. Annemarie Shimmel

كÇريسمس روز در شيمل1 ماري آنه پرفسور با چيتيك كار اين انجام براي
مÇيدانست/ زيÇاد شمس مورد در شيمل كه چرا است, كرده مشورت 2002 سال

2. The Triumphal Sun

است تبريزي شمس يعنيشكوهشمس,2 شيمل كتاب عنوان مرجع چيتيك بهنظر
باقي قرنها طي آن انعكاس و شد آشكار موالنا شخص در خورشيد اين شكوه و
ترجمه شيمل ماري آنه خاطرة و ياد به را خود كتاب چيتيك ويليام است/ مانده

است/  كرده
و شÇيمل مÇاري آنÇه از پÇيشگفتاري بÇا شÇد گفته كه همانطور ورومي من

چنين كتاب فرعي و اصلي سرفصلهاي ميشود/ آغاز كتاب مترجم از مهاي مقد
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است:
سÇفرهايم, آمÇوزگاريم, دوران كÇودكي, موالنا: بدون زندگيام سالهاي Ç 1

كردم/ مالقات كه شيخهايي و آموزگاران
از پÇيروي فÇلسفه, سÇوادآمÇوزي, زيان و سود خدا: سوي به من طريق Ç 2
دوردست, آرزوهÇاي از گÇزيدن دوري شÇيخ, راهÇنمايي عÇجاÄز, ديÇن د, حمÇم

تفاسير/ اوليا, قلب, مواظبت
مÇولوي, عÇالي, مÇقام مÇن, مÇعنوي سÇلطة ديÇدارمÇان, مÇوالنا: با احوالم Ç 3
از بÇازگشتم دوسÇتان, بر تلخيم نكوهشهايم, و نقد حلقه, به تعاليم ما, مصاحبت

شام/
هÇمچنين شده, ذ كر ههاي تك بر تعليقاتي مراجع, فهرست كتاب آخر در و
است/ آمده اصطالحات و نامها اقوال, و احاديث قرآني, آيات راهنماي فهرست
او في معر به نيازي كه است مشهور و معروف غرب در آنقدر امروزه موالنا
او هÇمنشين و هÇمراه نÇام HطعÇق بÇاشد, آشÇنا اشÇعارش و نÇام بÇا هركس و نيست

است/ شنيده نيز را تبريزي ين شمسالد
بÇود, آمÇده ادبيات در او مورد در كه حكاياتي و موالنا اشعار در شمس نام
روح و اشÇعار عÇرفان, بر ژرفي و عميق تأثير چنين كه كيست شمس شد/ مطرح
و فرزند با آغاز در نوشتهاند موالنا دربارة تا كنون كه كساني همة گذاشت? موالنا
اما بگويند, است افتاده فاق ات كه آنچه از دارند سعي و ميكنند آغاز شا گردانش
پر را آن خالي جاي كتاب اين كه بوده شمس خود زندگي داستان نشنيدهايم آنچه

ميكند/
بÇه تÇنها موالنا كه داشت بهخاطر بايد بود/ موالنا عرفان رايحهبخش شمس
بهسبب بلكه نيست معروف معنوي بيت 2ë000 با مثنوي بزرگش شاهكار خاطر
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نام وديوانشمس است عاشقانه كوتاه اشعار از مجموعهاي كه ديگر بيت ê0000
است مÇوالنا خÇود از مÇجموعه ايÇن ايÇنكه از بسÇياري, دارد/ شهرت نيز  گرفته

ناآ گاهاند/
كرده او وقف را خود باطن و ظاهر در و ميديد شمس در محو را خود موالنا
او نام با شمس, به خود عشق خاطر به را عالي سرودههاي اين دليل بههمين بود/
بشÇر يك شÇمس خداست/ به عشق مورد در شعر مجموعة اين تمام ه البت آورد/
مظهر او بلكه نيست: نيز پيامبرگونه راهنمايي عينحال در نيست, معمولي و ساده

خداست/ خود كه است حقيقي عشق واقعي و زنده
است, شده ناميده شمس ديوان تبريزي, شمس بهنام موالنا اشعار ديوان اين
بود/ سروده او بينام را مابقي و آميخته او نام با را غزلش 3200 ثلث Hتقريب موالنا
نگÇاه يك در است/ نÇامبرده نÇيز ين حسامالد و ين صالحالد از اوقات گاهي ه البت
است, نÇويسنده خود شمس كه كند فكر خواننده شايد ديوان, بر سريع و سطحي

است/ شده تكرار اشعار ا كثر بيت آخرين در او نام كه زيرا
مÇوالنا زنÇدگي بÇر شÇمس تأثيرگذاري چگونگي از تحليل بهترين تا كنون

1. Franklin Lewis

بÇراي مÇرجÇعي ميتوانÇد او كار است/ شده اراÄه و ه تهي لوÄيس1 فرانكلين ط توس
باشد/ موالنا و شمس اصيل ادبيات مورد در ديني و ادبي تاريخي, پيشينة

تكراري مطالب عرضه را ورومي كتابمن تصنيف از خويش هدف مترجم
بلكه نميداند, است امكانپذير بهراحتي ديگري كتاب هر در كه مطالبي يافتن و
شÇمس اسÇطورة بÇه دوبÇاره نگÇاهي ابÇتدا او بÇپردازد/ شمس خود به ميخواهد
و شده نامگذاري فارسيمقاالتشمس در آنچه توصيف به آن از پس و مياندازد

ميپردازد/ بنامد, زندگينامةخودنوشتشمس را آن كه است مايل مترجم
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قÇراÇÄن از رسÇيد/ قونيه به ميالدي 12êê ا كتبر 11 در تبريزي ين شمسالد
سال 37 موالنا و بوده سالگي شصت سن در شمس كه پيداست زمان آن در موجود

است/ داشته
و گÇردانÇد روي تÇدريس از او كÇرد/ شمس وقف را خود وجود تمام موالنا
ر تحيÇم بÇود غيرعادي محترم عالم يك براي كه او, رفتار از مريدانش از بسياري
سÇال دو از بÇعد نكÇرد/ اعتنايي موالنا اما كردند گاليه او به آنها از بعضي و شدند
گÇفت/ تÇرك را قÇونيه شÇمس موالنا, مريدان بدرفتاريهاي و حسادت بهخاطر
به شمس پيدا كردن براي را ولد سلطان پسرش او بود, شده ر متحي و آشفته موالنا
ديگر بار بازگرداند/ قونيه به و كرد پيدا را او ولد سلطان باالخره و فرستاد دمشق
و شÇد ناپديد شمس 12ê7 سال در سپس بودند, هم با موالنا و شمس تي مد براي
داده صعود شعر از برتري دنياي به را او كه شمس شدن ناپديد حسرت در موالنا
شاعران بهترين از يكي به كه بود دوره آن در شدو ل متوس سماع به او نشست/ بود

گشت/ تبديل نيز فارسيزبان
عÇلما و تÇذكرهنويسان برميانگيزد/ را زيادي سÆاالت كوتاه حال شرح اين
مثال براي كردهاند/ صرف سÆاالت اين به پاسخگويي براي زيادي دقت و تالش
نميداند/ را سÆال اين جواب هيچكس افتاد? شمس براي فاقي ات چه كه: سÆال اين
به موالنا پسر همكاري با و موالنا حسود مريدان از هاي عد ط توس او كه  گفتهاند
در را او آرامگاه كه گفتهاند كردند طرح را فرضيه اين كه آنهايي است/ رسيده قتل
آرامگاهش و درگذشته 1273 سال در او كه ميكنند عا اد ديگران ميدانند/ قونيه
اسالمي كشورهاي از بعضي در آرامگاهها از تعدادي ميباشد/ ايران در و خوي در
به شمس كه رسيده نتيجه اين به لويس فرانك است/ شده داده نسبت او بهنام نيز
ناپديد نا گهاني اينطور چرا بود نرسيده بهقتل او ا گر ميگويد او است; رسيده قتل
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اين شدن آشكار براي پاسخي شمس خود گفتههاي شايد نگشت? باز ديگر و شد
راههاي بهترين از يكي بهعنوان عاشق از معشوق جدايي به شمس باشد/ موضوع
ترك كه ميكند اشاره مطلب اين به شمس چندبار است/ كرده ه توج روحاني  كمال
از كامل بهره گيري براي كافي كمال به هنوز موالنا كه چرا است, بهتر برايش آنجا
در شدن پخته به نياز رومي كه چرا رفت شام به ميگويد: او مثال براي نرسيده/ او
زيÇرا بÇود/ مشÇهود ÂامÇك فراق و جدايي ثمرة بازگشت وقتي داشت, جدايي اثر
با است برابر همنشيني روزهاي اين از روز <يك برد: بيشتري بهرة او از رومي
در خود زندگي در شمس نقش به رومي فراق]>/ از [قبل همنشيني آن از سال يك

ميكند/ اشاره اشعارش از يكي
سÇÇوختم شÇÇدم, پÇÇخته بÇÇدم, خÇÇام نÇيست بÇيش سخن سه عمرم حاصل
بÇه نÇياز و بÇود شده پخته ديگر موالنا چون گفت ترك را آنجا شمس شايد
يعني بود, ساله ê0 زمان آن در موالنا كه نيست تصادفي اين ه البت و داشت سوختن
حÇضرت كÇه مÇوضوع ايÇن بÇه بارها شمس ه البت و معنوي و روحي بلوغ سن در

ميكند/ اشاره كرد آغاز را گفتن سخن سالگي ê0 در محمد(ص)
پÇنهان هÇمواره خداوند اولياي عاليترين كه ميگويد ما به همچنين شمس
خود معنوي مراتب از بسياري تا است كرده تالش كه مطلب اين به ميمانندو باقي

ميكند/ اشاره دارد, نگه پنهان ديگران چشم از را
كÇه ميشود گفته Áمعمو ديد? بدرفتاري موالنا مريدان حلقة در شمس چرا
آنÇها صÇرف را خÇود وقت تÇمام مÇوالنا شمس, ورود از قبل بودند/ حسود آنها
لحÇظات HطعÇق شمس ميگذراند/ شمس با را خود وقت بيشتر او حاال اما ميكرد,
ديگر نفر يك كه است آن نشانگر مقاالت, اما است, گذرانده موالنا با را بسياري
از حا كي نوشتهها از برخي بهعالوه است/ بوده آنها با لحظات از بسياري در هم
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بسياري با بلكه ميگذرانده رومي حلقة با را خود لحظات شمس نهتنها كه است اين
آنÇها مورد در كه را آنچه مردم به شمس است/ بوده نيز علما و صوفيان ديگر از
احمق بشنود كه دارد دوست كسي كمتر بود, تلخ او قضاوت ميگفت/ ميكرد فكر
مÇيكرد/ اسÇتفاده گÇفتن بÇراي آن از شمس كه تلخ زبان يك با Hمخصوص است,
بÇه را ميانÇديشد آنها دربارة Hواقع آنچه كه ميگفت حلقه اصحاب به او بهعالوه
از ل او هÇمان بÇود گفته ميگذشت ذهنش در او آنچه ا گر كه است, نگفته ايشان

ميكردند/ بيرونش قونيه
بÇيپايه نظريه اين ه البت كه بود, اسالمي علوم از ناآ گاه شمس كه شده  گفته
و شÇريعت عÇلم كÇه فقه مورد در او داشت/ حفظ از را شمسقرآن درواقع است/
آنÇها عÇقايد به و ميرفت علما جلسات به او بود/ كرده مطالعه است ديني قوانين
اشخاص, از بسياري تحقير عليرغم كه ميرسد نظر به همينطور ميكرد/  گوش
بهجاي چون بودند خاÄن افراد آن او نظر در داشت/ فلسفه به ي خاص عالقة شمس
آمÇوخته ديÇن زنÇدگيشان سÇاختن براي خداوند, يافتن براي دين علم آموختن
حقيقت كه است خداوند بهسوي راهي يافتن علم هدف تنها شمس بهنظر بودند/
كÇه را كسÇاني شÇمس شوند/ ناÄل وصال به تا كنند تالش بايد طالبان است/ مطلق
يعني ميكردند حفظ خود قلب در را آنها ديگران گفتههاي معناي دانستن بدون
بÇه رسÇيدن براي قدم لين او ا گرچه ميكرد/ نكوهش بودند, تقليد اهل كه آنهايي
عÇلم خÇود, براي تنها مردم كه وقتي تا گذشت/ آن از بايد اما است تقليد خداوند
را عصا اين كه برسند آنجا به بايد آنها است/ دست عصاي يك تنها علم بياموزند
بايد كه آنگونه را اشيا¾ دارند نياز عصا و دست چوب به كه وقتي تا اندازند/ دور
كه همانگونه را امور پروردگارا < كه پيامبر دعاي اين براي پاسخي و نشناختهاند

كرد/ نخواهند دريافت بده> نشان ما به هست
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را چÇيز چÇه شÇمس در او آورد? بÇاال الهي مقام تا را شمس مقام موالنا چرا
ميديد?

نÇÇبيني ليÇÇلي خÇÇوبي از غÇÇير بÇÇÇÇه نشÇÇيني مÇÇجنون ديÇÇÇدة در ا گÇÇÇÇر
از يكÇي ميشود/ اشاره نيز موالنا از غير ديگر نفر دو به مقاالتشمس در
ين شهابالد است/ بوده معروف نيشابوري شهاب به كه است هروي شهاب آنها
در ÁعموÇم شÇمس است/ رازي يÇن خرالدÇف برجسته شا گردان از يكي نيشابوري

ميشده/ حاضر دمشق در شهاب جلسات
همچنين ميكند/ اشاره او به شمس اغلب كه است فردي دومين د محم شيخ
است كوه چون او ا گر كه ميگويد ه البت و مينامد/ كوه" "چون را د محم شيخ شمس
بÇا د وحÇم دعلي حمÇم مرواريد/ برابر در است سنگي همچون موالنا مقابل در اما
لوÇÄيس فرانكÇلين بودهاند, نفر يك عربي ابن و د محم شيخ كه ميگويد اطمينان
بÇراي كÇافي دليل چيتيك ويليام كند/ باور را د موح گفته دارد دوست كه ميگويد

نمييابد/ بدانيم, عربي ابن را د محم شيخ اينكه

آن ترجمة و كتاب اصلي متن دربارة

هÇنوز بيستم قرن در حتي كه دارند وجود تركيه در زيادي خطي نسخههاي
بهخاطر بايد مقاالت دربارة كه چيزي لين او است/ مشكل بسيار آنها رمزگشايي
هÇم شÇايد يÇا و يك نشده/ نوشته شمس ط توس مقاالت كه است اين باشيم داشته
سÇخن شمس و بود حاضر رومي كه وقتي اغلب موالنا اصحاب از بيشتري تعداد
طÇبق بÇر شÇدند/ پا كنويس Gبعد دستنوشتهها اين ميكردند/ يادداشت ميگفت

است/ نديده را نهايي نسخة هرگز او اينكه است معلوم و قطعي آنچه مقاالت,
تصحيح براي را اخير نسخههاي و قديمي نسخة ì از بيش سالها طي د موح
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اخÇتياري ÂامÇك تÇرتيبي به را منتخب قطعههاي اما كرده, استفاده مقاالتشمس

و حكÇايات داسÇتانها, از نÇامتصل مÇجموعهاي هÇنوز مقاالت لذا است/ آورده
مÇوارد بسÇياري در هÇم و دارند متني اشكاالت هم كه است اندرز و پند تعدادي

نيست/ روشن آنها معناي
زبÇان است/ مÇحاورهاي عÇجيبي بهطور شمس كلمات كه داشت درنظر بايد
مشكÇل دارد آن بÇيان در سÇعي او كÇه را آنÇچه درك او طبعي شوخ و محاورهاي
ويÇليام را ورومي كتابمن كند/ صحبت تمثيل و كنايه با دارد دوست او ميكند/
كه تي شخصي به مستقيم Hنسبت دستيابي براي بلكه قطعي پاسخهاي براي نه چيتيك

ميكند/ پيشنهاد بود, موالنا خود شدن پديدار براي عاملي بزرگياش
كÇتاب ايÇن بÇر شيمل ماري آنه پرفسور كه را پيشگفتاري ترجمه اينجا در

ميآوريم: است نوشته
در حÇاضر قÇرن اشÇعار پÇرفروشترين از يكÇي مÇوالنا اشÇعار كÇه <ا كنون
چشÇمگيري طÇرز بÇه او زنÇدگي دانستن به عالقمندي ميباشد, شمالي آمريكاي
زنÇدگينامهاي او اشÇعار مÇجموعه همة در عملي بهطور است/ كرده پيدا افزايش
مÇحبوب و سÇرگردان عÇارف ÇÇ تبريزي شمس با مالقاتش دربارة كوتاه هرچند

است/ شده آورده Ç موالنا
اما ميكرد تدريس طالبان تعدادي به كالم, و فقه كه بود ي جد عالمي موالنا
نا گهان شمس بعد سال سه نمود/ شعر سماعو موسيقي, دوستدار را او شمس ورود
بÇه را او كÇه شÇمس تا بود موالنا آرزوي اين برنگشت/ هرگز ديگر و شد ناپديد
تقدير و قدرداني با را شمس نام موالنا بازگردد/ بود برده باال شعر از برتري دنياي
نÇظر از شÇمس دربÇارة كÇرد/ جÇاويدان اشÇعارش در الهي محبوب بهعنوان او از
مشكÇوكيم/ نÇيز او حÇقيقتي وجÇود بÇه حÇتي درواقع ميدانيم, كم بسيار تاريخي
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است/ كÇنجكاو نÇيز شÇمس زنÇدگي دربارة دارد عالقهاي موالنا اشعار به هركس

يÇط دادهانÇد/ رواج او مÇورد در زيادي افسانههاي تذكرهنويسان و رومي فرزند
امÇروزه است/ شÇده ردو Ôا و تÇركي فÇارسي, ادبيات در اسطورهاي شمس قرنها,
تعيينكنندهاي نقش چنين توانست چگونه يا بود كه شمس اينكه بيان در قان محق
از هي توج قابل تعداد ا گرچه كردهاند, كمي پيشرفت باشد, داشته رومي زندگي بر

است/ شده دنبال نظريهها
اسÇرارآمÇيز چÇهرة اين دربارة مطالعات در حقيقي عطفي نقطة رومي و من

دراخÇتيار شÇمس از ل او دست گزارشÇي اروپايي زبان در بار لين او براي و است
است/ نگرفته انجام موردآن غربيدر علماي ط توس مطالعهاي تا كنون كه ميگذارد
يا يك ميكردند صحبت و مينشستند يكديگر كنار در شمس و موالنا وقتي
هرگز كلمات اين برميداشتند/ يادداشت حلقه اعضاي از بيشتري تعداد هم شايد
رونويسي گاهي و حفظ بعدي نسلهاي در اما نشد, درآورده آن نهايي بهصورت
سال پانزده شد/ پخش تركيه اطراف در گونا گوني كتابخانههاي در پايان در و شد
تكÇميل را يادداشتها تصحيح و جمعآوري طوالني فرايند ايراني قي محق پيش
چهرهاي كتاب اين گرفت/ نام مقاالتشمستبريزي كرد, منتشر او كه كتابي  كرد/

ميكند/ ترسيم ما براي او شخصيت شكوه از استثنايي
برگردانده انگليسي به را مقاالت سوم دو چيتيك ويليام ورومي كتابمن در
و يادداشتها او است/ متن معانيو روشنكنندة كه داده به گونهايترتيب را آنها و
فÇهم بÇراي خÇوانÇنده بÇه زيÇادي كمك كه آورده فراهم را اصطالحاتي فهرست
زندگي از خواندني كتابي تالشها اين تمام نتيجة ميكند, مبهمترند كه ههايي تك
و مÇولوي واسÇطة بÇدون غÇربي مÇنابع در بÇار ليÇÇن او بÇÇراي مÇÇيباشد/ شÇÇمس
خشÇن, ظÇاهري بÇا شمس كتاب اين در داريم/ دسترسي شمس به اسطورهسازان
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مÇظهر اينها همة از برتر و گستاخ و عالم مهربان, تلخ, ماهر, پرحرف, و هوشيار
اينباره در فرعي آثار كه را كليشههايي كتاب اين ميشود/ ظاهر خداوند حضور
آنچه از ابتر جذ و زندهتر تي شخصي به دسترسي و ميبرد بين از بود, كرده ايجاد

ميكند/> ر ميس داشتيم, انتظار تذكرهنويسان و علما نوشتههاي از ما تا كنون



ولي اهللا نعمت شاه سمپوزيوم سومين برگزاري از  گزارشي

ابÇن و ولي نÇعمتاهللا "شاه موضوع در ولي نعمتاهللا شاه سمپوزيوم سومين
7.30 حدود تا صبح 9 ساعت از نوامبر 23 22و روزهاي در هنر" و ف تصو عربي:
برگزاري از پس شد/ برگزار اسپانيا در (اشبيليه) سويل دانشگاه محل در بعدازظهر
و 1381 سال مهر در آمريكا سنخوزه دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه كنگره لين او
كه بود كنگره سومين اين 1382 سال مهر در هلند اليدن دانشگاه در كنگره دومين
و در از بÇود/ ه وجÇت جالب نكات حاÄز اسپانيا در كنگره برگزاري ميشد/ برگزار
به آن عرفاني و ديني و هنري مختلف جلوههاي و اسالم بوي اسپانيا خود ديوار
جذابيت كشور اين به مسيحي به اسالمي وضعيت از اسپانيا تبديل ميخورد/ چشم
Hباطن ولي كليسا Gظاهر و شده كليسا به تبديل كه مساجدي از است/ بخشيده ي خاص
و تي نÇس مÇوسيقي تا است عربي كلمات از مملو كه اسپانيايي زبان و است مسجد
ايÇرانÇي تي نÇس موسيقي در منشايي اساتيد, بعضي اظهار بنابر كه اسپانيايي  گيتار
قÇديم بÇهنامهاي يÇا گرانادا و كÔردوبا (سويل, اسپانيا شهرهاي اسالميترين دارد/
تشكÇيل اسÇپانيا در را ايÇالتي اصÇلي بخشهاي ا كنون قرناطه) و قرطبه اشبيليه,
اسÇالمي نسب و اصل و عالقه عين در است/ مشهور "اندوليسا" بهنام كه ميدهند
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( كÇه اشي قÇن تÇابلوهاي قÇبيل از مÇختلفي طÇرق به اسپانيايي فرهنگ در داشتن,
ضد خانوادگي نام يا است) مسلمانان ط توس مسيحي بزرگان بريدن سر موضوعش
را خود عكسالعمل است) مسلمانكÔش آن از منظور كه "ماتامور" (مثل اسالمي

ميدهند/ نشان مسلمانان سلطة به نسبت
مثل كساني است اسالم عالم از بزرگاني سرزمين اندلس بگذريم كه اينها از اما
از حا كي ابنرشد و ابنعربي وضعيت ميان اين در صاعد/ ابن ابنرشد, ابنعربي,
هÇيچ بÇه كه ارسطويي Âكام است فيلسوفي ابنرشد است/ ه توج درخور حقايقي
اين از بنگرد/ فلسفه به دين افق از بياميزدو دين با را فلسفه كه ندارد آن قصد وجه
تا ميداند متكلم بيشتر را ابنسينا ي حت و ميگيرد فاصله ابنسينا و فارابي از حيث
باشد/ بيمثل جهت اين از شايد و است مسلمان فيلسوف عقليترين او فيلسوف/
تعبيرات و اصطالحات از مملو اسالمي عرفاني ادبيات او از پس كه ÇÇ ابنعربي اما
بÇود/ ايÇران مÇعنويش وطÇن ولي بÇود اندلس جسمانيش وطن اينكه با ÇÇ اوست
امر اين گرفت/ قرار قبول مورد ايراني متفكران ميان در همهجا از بيش ابنعربي
مÇعاصر ابنعربي و ابنرشد اينكه با زيرا است/ مشهود Âكام ابنرشد با قياس در
و فÇلسفه سير در وجه هيچ به ابنرشد تفكر بودند, اندلس اهل دو هر و يكديگر
در حكÇما و فÇيلسوفان از هيچيك و نكرد پيدا سهمي ايران در اسالمي حكمت
مÇتفكران جÇان و دل در آنچÇنان ابÇنعربي آراي ولي نكÇردند ياد وي از ايران
شÇروح بÇيشترين تÇاريخ به گواهي كه پنداشتند خودي را آن و گرفت جا ايراني

نوشتهاند/ ايرانيان را فصوصالحكم

مÇعروفيه سÇلسله اقÇطاب از ابومدين شيخ مريد ابنعربي طريقتي, اعتبار به
ابÇومدين, شيخ جانشين ابوالفتوح (شيخ واسطه چهار به طريقه همين در و است
ولي نعمتاهللا شاه به يافعي) عبداهللا شيخ بربري, صالح شيخ كوفي, ين كمالالد شيخ
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شÇارحÇان از مÇعنوي تÇعليم و ارشÇاد مÇقام از گÇذشته ولي نعمتاهللا شاه ميرسيم/
كÇتاب ايÇن دربÇارة ابÇنعربي بÇا همدلي مقام در و بود ابنعربي فصوصالحكم

ميفرمايد:
بÇنشست خÇود مÇقام در نگين چون مÇÇÇÇا دل در فÇÇÇÇصوص  كÇÇÇÇلمات
پÇÇيوست مÇÇا بÇÇÇه او روح از بÇÇÇÇاز او بÇÇه رسÇÇÇÇيد خÇÇÇÇدا رسÇÇÇÇول از
شÇاه يافت, ايران در نظري عرفان در ابنعربي كه را مقامي و شهرت همان
بÇا كرد/ پيدا عملي عرفان و اهللا الي سلوك طريقة بهعنوان وي طريقة و نعمتاهللا
ابنعربي موطن سرزمين بهعنوان اسپانيا در سمپوزيوم اين برگزاري مات مقد اين

مينمود/ بجا و متناسب Âكام 
داراي كÇه بÇود سÇويل دانشگÇاه قديمي ساختمان سمپوزيوم برگزاري محل
در ساختمان اين بود/ لانگيز تأم مضامين ابو جذ اشي نق تابلوهاي با زيبا معماري
ط توس آمريكا از توتون آوردن از پس كه است تنبا كوسازي كارخانه لين او اصل

گرديد/ دانشگاه به ل مبد سپس و شد احداث كلمب  كريستف
روابط رÄيس و رÄيس ناÄب ابتدا افتتاحيه مراسم در 9 ساعت در ل او روز در
(M.A. وارگÇاس مÇاريكووز دكÇتر خÇانم سÇويل دانشگÇاه بÇينالمÇللي فÇرهنگي
خالصهاي سپس گفت/ خيرمقدم ميهمانان به و كرد صحبت دقيقه چند Vargas)

تÇرجÇمه انگليسي زبان به Âقب كه تابنده نورعلي دكتر آقاي جناب مقالة و پيام از
مÇجلس در حاضر ايرانيان اختيار در آن فارسي كامل متن و شد قراÄت بود, شده
سÇويل دانشگÇاه طÇرف از (Beneito) كÇه بنيتو پابلو دكتر آنگاه گرديد/ توزيع
خÇوشآمد و كÇرد سخنرانÇي عربÇي ابن دربارة دقيقÇهاي چند بود اصلي ميزبÇان
به نوبت و رسيد بهاتمام 10 ساعت حدود در افتتاحيه مراسم ترتيب اين به و  گفت

شد/ آغاز بنيتو دكتر رياست به سخنرانيها ل او جلسه و رسيد سخنرانيها
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از ف صوÇت تاريخي "سير دربارة كه بود آزمايش دكتر آقاي سخنران لين او
از دگÇماتيك ي لقÇت نقد بر متمركز بيشتر وي مقالة كرد/ سخنراني علم" تا الهيات

ميداد/ نشان را نعمتاهللا شاه عرفاني مشرب وسعت و بود ف تصو
(J.A. آنتون آنتونيو خوزه دكتر از: بودند عبارت ترتيب به بعدي سخنرانان
ايراني هنر بر تأ كيد با آن" به اسالم ورود از پس ايران ل تحو" درباره كه Anton)

دربÇاره هلند اليدن دانشگاه از (J.Ter Haar) جيترهار دكتر سپس گفت/ سخن
نعمتاهللا شاه دوم كنگره ميزبان وي كرد/ سخنراني نقشبنديه" نظر در عربي "ابن
مÇخالفين و موافقين وي سخنان اصلي موضوع بود/ شده برگزار اليدن در كه بود
پارسا د محم خواجه و جامي شامل Hعمدت كه بودند نقشبنديه سلسله در عربي ابن
دكÇتر سÇپس مÇيشد/ مÇخالف بÇهعنوان سÇرهندي احÇمد شيخ و موافق بهعنوان
بÇر عربي ابن "تأثير درباره اسپانيا از (A.M. Maanan) معنان د محم حمن عبدالر
كÇه است شÇاذليه سÇلسله جزو علوي احمد شيخ كرد/ سخنراني علوي" احمد شيخ
است/ شÇده تÇرجÇمه فÇارسي به ازالجزاير عنوانعارفي تحت وي دربارة  كتابي
دو "تÇالقي مÇوضوع در كÇه بÇود ايران از پورجوادي نصراهللا دكتر بعدي سخنران
و الي زÇغ احمد شيخ در عشق نظريه ولي: نعمتاهللا شاه ف تصو در عرفاني تعليم
يك ساعت تا سخنرانيها ل او جلسة كرد/ سخنراني عربي" ابن نزد وجود وحدت
پÇاسخ و پÇرسش بÇه سÇاعت نيم ل او جلسه اتمام از قبل و داشت ادامه بعدازظهر

بود/ شده داده اختصاص
دكÇتر آقÇاي ريÇاست بÇه بعدازظهر 3.30 ساعت در سخنرانيها دوم جلسه
"مÇبادي دربÇاره كه بود پازوكي شهرام دكتر سخنران لين او شد/ تشكيل آزمايش
و عÇربي ابÇن ولي, نعمتاهللا شاه آراي بر يه تك با اسالم در زيبايي و هنر عرفاني
سخنرانÇي فرانسه از (J. During) دورينگ ژان دكتر سپس گفت/ سخن مولوي"
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دارد اقامت تهران در فرانسه ايرانشناسي انجمن رياست سمت در Âفع وي  كرد/
مÇيشناسد/ خÇوب نÇيز را ايÇرانÇي مÇوسيقي و است مسÇلط نÇيز فارسي زبان به و
دوتاي كه دارد موسيقي و ف تصو دربارة فرانسه زبان به كتاب چندين دورينگ
تا ف تصو در سماع "از وي سخنراني عنوان است/ شده ترجمه نيز فارسي به آنها
سÇلسلههاي در سÇماع حÇضور دادن نشان وي سخنراني محور بود/ شمني" آيين
از (P. Lory) لوري پÇير دكÇتر بعدي سخنران بود/ شمني قبايل و صوفيه مختلف
بÇود عبارت وي سخنراني عنوان بود/ سوربن دانشگاه در ف تصو مشهور اساتيد
از چنانكه ف"/ تصو در سماع مسأله از جنبههايي ميترسد? سماع از كسي "چه از:
ايÇن گÇفت/ سÇخن اسالم در سماع مخالفان درباره وي برميآيد سخنراني عنوان
شده متمركز سماع موضوع بر ميبينيم سخنرانيها عناوين در كه همانطور جلسه
پاسخ و پرسش بخش در بود/ ار حض و اساتيد ه توج مورد اصلي مساÄل از كه بود
آزمÇايش دكÇتر از دوريÇنگ ژان Hخصوص ميپرسيدند/ سماع از همه جلسه اين

چيست/ سماع دربارة ولي نعمتاهللا شاه صريح نظر كه كرد سÆال
بود عرفاني تي سن موسيقي اجراي برنامه سمپوزيوم, ل او روز جلسه آخرين
بخش در شد/ برگزار بعدازظهر 7 ساعت در دانشگاه كليساي نمازخانه محل در  كه
اصلي اعضاي كه سيمرغ موسيقي گروه سپس نواخت/ تار دورينگ ژان دكتر ل او
و ولي نعمتاهللا شاه از اشعاري آنها كردند/ اجرا برنامه بودند هلندي گروه يك آن
مسÇموع آنچه بنابر گرفت/ قرار ار حض استقبال مورد بسيار كه خواندند را مولوي

بود/ نيامده هم گرد كليسا نمازخانه محل در تي جمعي چنين تا كنون شد
آغاز پورجوادي دكتر رياست به 9.30 ساعت در سمپوزيوم دوم روز جلسه
نيتو ب دكتر ( كههمسر (P. Garrido) پيالرگاريدو خانمدكتر ابتدا جلسه اين در شد/
مÇحمود دكتر سپس گفت/ سخن عربي" ابن سلف ه, مسر "ابن درباره هست) نيز
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جÇمال دربارة نعمتاهللا شاه "تفكر درباره تركيه اسالمبول دانشگاه از قليچ ارول
اسپانيا از بعدي سخنران پرداخت/ سخنراني به عربي" ابن بر تفسيرهايش در الهي
نÇزد حÇيرت "مÇفهوم دربÇارة كه بود (A. Smirnov) اسميرنف آندره دكتر نام به
كÇرد/ بÇحث الحكم" درفصوص زيور معناي بر لي تأم اسالمي: هنر در و صوفيه
بÇعدي سÇخنران بÇود/ سمپوزيوم اين سخنرانيهاي بهترين از يكي وي سخنراني
عربي "ابن سخنرانياش موضوع كه بود اسپانيا از (V. Palleja) پالجا ويكتور دكتر
پرسشو جلسه نيز انتها در بود/ درفصوصالحكم" حسبانيه مسأله نظري: تفكر و

گرديد/ برگزار پاسخ
شÇد/ تشكيل پازوكي شهرام دكتر مديريت به سمپوزيوم اين جلسه آخرين
دوم كÇنگره در كÇه ÇÇ هÇلند از (Stemerding) اسÇتمردينگ هÇانا دكتر خانم ابتدا
عÇرضي" و طÇولي مراتب در قطب: معنوي "معناي دربارة ÇÇ كشيد بسيار زحمت
به و معنا عالم در و جغرافيا در قطب مفهوم وي سخنراني اصلي محور گفت/ سخن
شÇوق و شÇور بÇا وي كÇالم بود/ معنوي و جغرافيايي غرب و شرق ديگر عبارت
همان (از هلند از (Ine Schriever) شريور اينه خانم سپس بود/ همراه عارفانهاي
خود كرد/ سخنراني عرفاني" خطاطي و اشي نق "سيميا: موضوع در هلندي)  گروه
(P. بÇاالنفا Çل Ôپ دكÇتر وي از پس هست/ نÇيز فارسي معلم و اش نق هنرمندي وي
هي وجÇت جالب مطالب انوار" از ولي نعمتاهللا شاه "تلقي موضوع در Ballanfat)

كرد/ اظهار
طآقاياندكتر توس بودكه سمينار نتيجه گيري اينجلسهقسمت بخش آخرين
از يكي چند, دقايقي نيز انتها در و شد برگزار پازوكي دكتر بنيتوو دكتر و آزمايش
اشعاري ختام, سن Ôح بهعنوان داشت, خوشي صداي كه جلسه در ايراني حاضران
اتÇمام بÇه ولي اهللا نعمت شاه همايش سومين ترتيب اين به و خواند مولوي از را

رسيد/




