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سرمقاله

آن يÇازدهم شÇمارة كÇه 1380 سال در ايران مجموعهعرفان شمارة آخرين
حÇاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم اني رب عالم و عارف ويژهنامة ميشود محسوب
جان شمسي 131ì سال اسفند دوازدهم در كه ميباشد نيز رحمتعليشاه به ملقب
بود خود زمان عالمان و عارفان مشاهير از جناب آن كرد/ تسليم آفرين جان به را
ادب و عÇلم يÇا ف صوÇت بÇه تÇعلقي و بوده بزرگوار آن معاصر كه كساني عموم و
و عÇرفاني مÇراتب از و كرده درك را مصاحبتشان يا شنيده را ايشان نام داشتهاند

كردهاند/ ياد نيكي به حاÄري آقاي مرحوم معاشرت و حسنخلق و علمي
تÇجديد و تÇذكر ميداند خويش برعهده ايران كهعرفان را وظايفي از يكي
ف, تصو اخير بزرگان Hخصوص است/ ه صوفي مشايخ و عرفا بزرگداشت و خاطره
آن درحÇاليكه مÇيشود/ يÇاد كÇمتر آنÇان از عÇموم بÇهطور بÇهجهاتي كه  كساني
جنيد شيخ امي اي در كه هستند مباركهاي شجرة همان اخير ميوههاي نيز بزرگواران
نعمتاهللا شاه و مولوي و عربي ابن و غزالي احمد شيخ ديگر ايامي در و بغدادي
تا و داده ثمر را گنابادي سلطانعليشاه مرحوم همچون عارفي ما روزگار در و ولي
جوشاناست, آن طريقت و معنويت چشمة داردو حيات اسالم مبين دين وقتيكه
ايشان هم بهوجودشاناستو قاÄم اسالم حياتمعنوي كه چرا بود اينثمراتخواهند
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تذكرويادآوريآنانموجبريزشرحمت لذاهرگونه حافظانومذكريندينهستند/
الرحم¹/ ل تنزَّ الصالحين ذ كر عند فرمود: انبيا(ص) خواجه كه آنچنان بود خواهد الهي

و آمÇده فÇراهÇم حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم دربارة كه مطالبي مجموعه
بر است مشتمل برميگيرد, در را شمارهعرفانايران اين صفحات از نيمي حدود
شده نقل مسموعات و كتاب و مقاله چند به مستند ايشان, از مختصري احوال شرح
عنوان قابل Gظاهر كه كرديم درج را مطالبي فقط هم زندگينامه اين در دربارهشان/
از منقول كرامات و عرفاني حاالت همچون مطالبي انبوه از لذا و بود عموم قبول و
افÇعال و احÇوال ÂثÇم كÇه كسÇاني هÇمان انكار مورد تا كرديم, چشمپوشي ايشان
و آثار ميان از نشويم/ واقع ميكنند انكار را عطار درتذكر¸االولياي منقول عارفان
مولوي مافيه فيه كتاب ل او چاپ بر كه را مهاي مقد نمونه بهعنوان هم تأليفاتشان
و آورديÇم بÇودند, كرده انشا¾ "اليحه" عنوان تحت كه را سخنراني دو و نوشتهاند
از همينجا در و بيابيم/ را آثارشان ديگر نتوانستيم شد كه سعياي همه با فانه متأس
يÇا حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم از مطالبي ا گر داريم تقاضا عزيز خوانندگان
براي ايران بعديعرفان شمارههاي در درج براي Hلطف دارند, سراغ ايشان دربارة

دارند/ ارسال ما
حاÄري عبداهللا شيخ حاج از شمارةعرفانايرانپس همين در مذكور, داليل به
رحمت به Gاخير كه شده قرباني ابوالقاسم استاد مرحوم سالك دانشمند از هم يادي
فقيد استاد آن بزرگداشت يادبودو ضمن خواستهايم وسيله بدين پيوستو ايزدي
مغفول استاد, زندگي مهم بعد اين كه چرا شدهباشد وي تعلقاتعرفاني از هم ذ كري
با دعا هم آخر, در و نيامد/ ميان به سخني مهم نكته اين از هيچجا در Hتقريب و ماند
مدديبهملتمسان فقيد اينعارفانوسالكان سههمه مقد ازارواح اميدواريم شده, عطار

العالمين/ رب يا آمين درسايةدولتيفرودآورد/ را ما اجل, شوريدهحالرسدوپيشاز



فÇطر سÇعيد عÇيد مناسبت به مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب سخنان متن /1
تهران/ اميرسليماني حسينيه در 1380 آذر 2ë مطابق قمري 1ê22 سال

سعيدفطر1 عيد

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم
بÇرادران هÇمة بÇه كÇلي بÇهطور و حاضر اخوان همة به را فطر سعيد عيد اين
مطابق و ميگويم تبريك شيعيان, بهخصوص مسلمانان, كلية به همچنين و ايماني
هÇمين بهحق ,Gعيد مين سل Ôم Öل ل Ôهت Öل ع ج ذي ال ومالي هذا حق ب مَّ Ôه لل ا ميگويد: كه دعايي همين
مÇبارك هÇمه بÇر عيد انشا¾اهللا دهد/ قرار عيد را مسلمين ما ايام همة خداوند يوم,

باشد/
و درميآيد مشرق از خورشيد روز هر است/ هم مثل همهاش الهي روزهاي
در كه دعايي همين در ما ولي است/ همينطور هميشه ميكند, غروب مغرب در
را آن خÇداونÇد كه امروزي حق به ميخواهيم, خداوند از ميكنيم, فطر عيد نماز
و GرÖخÔذ آله و عليه اهللا صلي د حم Ôم ل ما پيغمبر براي و مسلمين براي داده, قرار عيد ما براي



ايران عرفان 8

عÇيد را فÇطر عÇيد جا, همه دنيا, در كمكم كه است همين باشد/ Gزيد م و ¹ رام ك و Hف ر ش

مÇيگيريم, عÇيد را روز اين ولي ندارد/ فرق ديگر روزهاي با روز اين ميگيرند/
براي تشريفاتي و رات مقر خود او و است عيد روز اين كه است گفته خداوند چون
ميشود/ عوض زندگيمان برنامههاي رمضان ماه ايام در است/ كرده ر مقر روز اين
قولي به و شده عادت به تبديل كمكم كه ما عبادات ميافتيم/ داشتيم كه عاداتي از
كÇه است بسÇماهللا بÇاي هÇمان "ب" ايÇن (شايد دارد كم "ب" يك فقط ما عبادات
"ب" يك ما عبادات كه است اين است) بسماهللا باي همةقرآندر فرمود: علي(ع)
در تغييري ميخواهد خداوند شايد است/ شده عادت به تبديل ما براي و دارد  كم
انÇجام Hاحيان كه عباداتي و دستورات تمام كه بفهميم اين از بعد ما كه كند ايجاد ما
است, يكشنبه كه امروز است/ امرالهي برحسب و نيست عادت برحسب ميدهيم
ندارد, فرقي هيچ است دوشنبه كه فردا با و بود شنبه كه ديروز با پيش, يكشنبة با
كÇه است ايÇن عÇيد خصوصيات از است/ گذاشته خدا گذاشته? كي را فرقها اين
روزه گرفتن رمضان ماه روز سي يا نه و بيست در است, حرام آن در روزه گرفتن
عÇيد در هÇمچنين و است حÇرام روزه گÇرفتن عيدفطر روز در ولي است واجب
براي اين ولي ندارد/ فرقي طبيعت گردش در ديروز با امروز كه درحالي / اضحي×

و âيÇك Ôس Ôن و âتي Çال× ص نَّ ا ميفرمايد: ابراهيم(ع) حضرت چنانكه است/ ما به فهماندن

/1ì2 آية انعام, سورة /1

خداوند مال من مرگ و زندگي من, آداب من, نماز ,1 ن âمي ال الÖع× ب ر ه×ل ل âاتي م× م و اي حÖي× م

امÇروز ولي نÇخور مÇيگويد: روز يك خداونÇد است/ الهي ارادة برحسب است,
روزه بÇايد HتمÇح را ديÇروز ولي نگÇير روزه را امروز ميفرمايد: بخور/ ميگويد:
و خÇم نÇدارد/ اثري خودش ميكنيم, كه عبادتي هر كه بفهميم بايد ما ميگرفتي/
الهي امر از اطاعت و خدا امر در اثر ندارد/ اثري خواندن را عباراتي و شدن راست
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اطاعتما آندرجة بدهدبر اجري بخواهد, انشا¾اهللا كه بخواهد, خداوند ا گر است/
چيز همه بگيريم, عيد چگونه و روزه چگونه اينكه براي نه است خداوند امر از
روزهاي اديان از يك هر در كه ميبينيم جهت همين به است/ الهي امر برحسب
بÇراي و دادهانÇد دسÇتور را جÇمعه روز مسÇلمين مÇا براي گفتهاند/ عيد را مختلفي
روز بÇهنظرم هÇم زردشÇتيان يكشÇنبه/ روز مسÇيحيان براي و شنبه روز يهوديان

باشد/ دوشنبه بايد عيدشان
ديگر براي ولي دارد فرق ديگر روزهاي با جمعه روز مسلمانيم كه ما براي
و مسلمين ما به القا كننده درواقع و نشاندهنده اين نيست/ اينطور اديان پيروان
از و كنيم الهي امر اطاعت بايد خواب, و خور در حتي كار, هر در كه است مÆمنين
چÇنان مÇا در عÇادت اينكه براي باشد/ اراده با بلكه باشد نبايد كارها عادت, روي
عادت چه ميشود انجام عادت روي از چيز همه كه گفتند حق به كه است مستقر
فرمودهاند و بخوانيد زياد كهقرآن فرمودهاند رمضان ماه در بيروني, چه و دروني
مÇعاني بÇه را لغات اين و هستيم دنيا در كه ما است/ الهي ضيافت ماه ماه, اين  كه
خÇداونÇد مÇهماني/ سÇفره يÇعني ضÇيافت ايÇنجا در ميگيريم, درنظر آن متداول
دعوت سفره آن براي كند امرش اطاعت كه را هركسي و است انداخته را سفرهاي
همهجا در امر اطاعت برسيم, سفره آن به و برويم باال ما اينكه براي است/  كرده
رفت/ آسÇمانها بÇه مÇيشود كه است اعظم اسم به ه باتوج ميگويند است/ واجب
منظور ندارد/ حد معنوي آسمانهاي چون نيست/ آسمانها اين آسمانها, از منظور
لغت يك اسمو يك هم اعظم اسم اين البته است/ كردن عروج رفتن آسمانها به از
اسم زهره بهنام زني كه است نقل ماروت و هاروت داستان در درقرآنهم نيست,
مورد در كه همانطوري برود/ آسمانها به برود باال كه خواست و گرفت را اعظم
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/ë0 آية كهف, سورة /1

را خود و بود جن گروه از اصل در شيطان /1 ن ج Öال ن م ان ك× ميفرمايد: خداوند شيطان,
را خÇود طÇريق بدين ميخواست و زد جا اصطالح به فرشتگان جز عباداتش, با
هاروتو داستان دنبالة در ربه/ امر صي ع ف داشت: عيب خصلتش او ولي كند نزديك
نگÇهبانان مÇيگويند ولي رفت بÇاال اعÇظم اسÇم به ه باتوج زهره كه آمده ماروت
يك بÇه ل بدÇم هÇمانجا در خÇداونÇد و گرفتند را جلويش و فهميدند سوم آسمان
است سمبليك داستان اين است/ زهره كرة همين كه شد كرهاي يعني كرد/ سنگش
و برويم باال بايد آن به ل توس با ما كه باال به عروج و اعظم اسم دادن نشان براي و
ضيافت اين و داده ترتيب ضيافتي رمضان ماه در خداوند بنشينيم/ الهي سفره سر
بÇا ضÇيافت ايÇن در و است پهن سفرهاش امروز ولي نيست/ نخوردن براي فقط

كرد/ شركت ميتوان خوردن
كنيم: ه توج مطلب چند به بايد چيست, اعظم اسم بدانيم اينكه براي اينجا در
يÇعني كÇند/ داللت ي× مسم بر كه چيزي يعني اسم است/ اسم لغت خود يكي
داللت ايÇن مÇيگوÄيم, "بشقاب" Âمث اسمي ما وقتي كه هست خارج در ايي مسم
هÇر بÇزرگترين/ يÇعني هÇم اعÇظم هست/ خÇارج در كÇه مÇوجودي آن بر ميكند
مÇمكن پيشدستي اين به Âمث باشد/ داشته مختلف اسامي است ممكن موجودي
بر همه از بيشتر كه است آن اعظم اسم بگويند/ غذاخوري ظرف يا بشقاب است,
است/ سني× Ôالح اسما¾ ميان در اعظم اسم ديگر طرف از ميكند/ داللت ي مسم و معنا
دل كسي ا گر زحمتي, هيچگونه بدون بهخوبي, كه اسمهايي يعني, الحسني× اسما¾
اطÇهار(ع) ه مÇÄا كÇه ايÇنست ميكند/ داللت ي× مسم بر ميبيند باشد داشته روشن
كساني يا را آنها كنيم/ نگاه ه مÄا به زندگي وقتي يعني , الحسني× Ô¾اسما Ôنحن ميفرمايند:
ميبريم/ پي خداوند وجود به خودبهخود ببينيم, داشتهاند را زيارتشان توفيق كه را
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بÇر لغÇاتي چÇه كه است لغتشناسان كار آن باشد, لغتش اعظم اسم مسأله ا گر اما
مختلفي صفات اسما¾و خداوند البته است/ اعظم كداميك ميكندو داللت خداوند
درقرآن موضوع هزاران البته ميبرند/ نام را صفت و اسم نه و نود Áمعمو كه دارد
ميگويند و است صفت و اسم تا نه و نود ميگويند ولي شده داده نسبت خداوند به
صد بر اضافه, هم يكي و ميكند داللت تا نه و نود بر اهللا لغت فقط لغوي لحاظ از
است/ اعظم اسم "اهللا" لغت لحاظ از ميگويند كه است اين ميكند/ داللت موضوع
است اين مثل و ندارد فايدهاي باشد زبان لغلغة Hصرف و بگوييم ما كه اللهي آن ولي

نميكند/ اثري ما دل در و ميگويد صوت ضبط  كه
صÇدا را خÇدا اسÇم, آن بÇا ميخواهÇيم ميخواهيم? چه براي را اعظم اسم ما
ما آوردهايم/ پديد را آنها ما و است ما تابع لغات و الفاظ نيستيم/ لغت تابع ما بزنيم/
لغÇات هÇمين بÇا و زبÇان همين با را خداوند آيا بزنيم/ صدا را خداوند ميخواهيم
خداوند درصورتي ولي ميزنند; صدا همه صورت اين در ميزنيم? صدا معمولي
گÇوشش بÇه سخن اين باشيم مطمÃن ما كه ميدهد پاسخ ما سÆال و درخواست به
داÄي ن ع م ت Öواس كه ميخوانيم هم دعا در كه است اين ميكند/ ه توج آن به و ميرسد
بÇده, گÇوش من دعاي به خدايا ميگوييم: رجاÄي/ و لي م ا ك ل Öض ف ب حقق ف عاÄي Ôد Öب ج ت Öواس

بيناست/ و شنوا او :11 آية , شوري× سورة ;ëì ,20 آيات غافر, سورة ;1 آية اسرا¾, سورة /1

ايÇن هÇمة او /1 Ôر âصي بÇ Öال Ôعâمي السَّ و Ôه ميفرمايد: چنانكه است شنوا خداوند كن/ ه توج
كن ه توج بده, گوش يعني, استمع; كه ميخواهيم خدا از ما ولي ميشنود, را چيزها

بپذير/ مرا درخواست وقت آن و است) دادن گوش از غير (شنيدن
كه ميآيد جواب ما به دل همان از گفتيم, دل از را درخواست اين وقت هر
لفظ خود پس ندارد/ اثري ندارد, فايدهاي بگوييم, زبان لغلغة با اينكه ولي لبيك/
يا كافري را اهللا كلمه همين باشد, لغت بنابر ا گر ندارد/ فايدهاي كه اعظم اسم لغت و
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دست آن بÇه هÇمه كÇه بÇود سÇهولت اين به ا گر بگويد/ است ممكن هم مشركي
بگوييم/ بايد دل از ما نيست/ سهولت اين به ولي مييافتند

اسما¾ بين در هم اعظم اسم است, محو شبها بين در قدر شب كه همانطور
گÇفته كه همانگونه هستند/ اعظم اسم اسما¾, همة جهت يك از است/ محو الهي

بداني/ قدر ا گر است, قدر شب شب, هر شده:
اسÇم خÇود بÇزنيم/ صÇدا را ي× مÇمس ايÇنكه بهشرط اعظماند/ اسم اسما¾, همة
بزند/ صدا را ي مسم دلت ولي باشد, خاموش زبانت كه است ممكن ندارد/ فايدهاي
ميدهد/ جواب خداوند كه است صورت آن در بزند/ صدا را اعظم اسم اين اي مسم
آفÇريده راههايي است/ آفريده خود بهسوي دريچهاي خداوند هم هركسي براي

هÇدايÇتشان خÇويش راههÇاي بÇه كÇنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /1
ميكنيم/

اسم داريم كه ذ كري فقرا,آن برايما بÔلن×ا1/ Ôس Öم Ôه نَّ ي د Öه ن ل ن×ا âفي وا Ôد اه ج× ن âذي الَّ و ميفرمايد:  كه
حÇال اين با نميشود/ چنين باشد, زبان به فقط هم ذ كر آن ا گر البته است/ اعظم
شود/ خبر دل كه كنيم تكرار و بگوييم را ذ كر آن آنقدر زبان با بايد كه فرمودهاند
راه آن از كه است گفته ما به خداوند كه است راهي همان آن باشد, ه باتوج وقتي اما

بياييد/
نه و روزه از نه خداوند واال است الهي امر اطاعت همين تر, مهم همه از ولي
بÇيا است: فÇرموده خداونÇد ميبريم/ بهره ما نميبرد/ بهرهاي هيچكدام ما نماز از
بÇزرگواريهÇاي از خÇودم, كÇرامÇات از من كنم/ رحمت تو به من كه من بهسوي
ايÇن كÇه بكوشيم الهي دستورات از اطاعت در بايد بنابراين ببخشم/ تو به خودم,
از اطÇاعت كÇه گÇفت نÇميشود است/ دسÇتورات ايÇن از يكÇي خÇودش هم نماز
از يكي است/ دستورات اين خود جز¾ هم نماز است/ واجبتر نماز از دستورات
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ايÇن از ديگÇر يكÇي شÇده/ گÇفته كÇه طÇريقي هÇمان به است نماز دستورات اين
امسÇا ك و نÇنوشيدن نÇخوردن, يÇعني است, رمضان ماه ايام در روزه دستورات,
خوردن است, فطر عيد روز كه امروز در هم دستورات اين از ديگر يكي  كردن,
يك است/ جور يك دو هر باشد, نخور چه و بخور چه الهي امر اطاعت كه است
عيد, روز در كه دارد گناه همانقدر نگيرد روزه Gعمد رمضان ماه روز در ا گر نفر
بÇه بÇرويم پس است/ يكجور خداوند نظر در آنها دوي هر بگيرد/ روزه Gعمد
اطÇاعت در كÇه بÇدهد تÇوفيق مÇا بÇه انشÇا¾اهللا خÇداونÇد الهي/ امر اطاعت سمت
همه به را فطر سعيد عيد Gد مجد است/ توفيقي هم اين خود كه بكوشيم دستوراتش
لÖته ع ج ذي ال اليوم ا هذ× بحق دهد, قرار عيد را ما روزهاي همة انشا¾اهللا ميگويم/ تبريك
قÇرار عيد را ما ايام همة كه ميدهيم قسم عيد اين حق به را خداوند ,Gعيد مين ل Öس Ôم Öل ل

دهد/
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هند) ادبفارسيدر اسالميو (تأثيرصوفيانايرانيدراشاعةعرفان

حشمتاهللارياضي دكتر

طبقة استوارترين و اسالم قبول براي هندوان ق مشو بهترين همواره ف تصو
در اسÇالم توسعه و بقا ضامن و هند مكاتب ساير و هندو مذهب اسالم, بين رابط
و سÇند چÇون هÇند نÇواحÇي ا كثر در بعد به پنجم قرن از صوفيان است/ بوده هند
بÇنگال و كشÇمير حÇيدرآبÇاد, بمبÃي, لكهنو, دهلي, پنجاب, پيشاور, بلوچستان,
روحبخش صوفيان, نشاندند/ عرفان و عشق بال بر را اسالم آنان گستردند/ بساط
هÇمه بÇه احÇترام مبتنيبر و ايراني مهرپرور فرهنگ عطر با و بودند فارسي زبان
دادند/ اراÄه را وجودي وحدت انديشة باطن, صفاي و خلق حسن و عقايد و افكار
شكسته را بتها خود, و آوردند روي اسالم دين به مشتاقان كه نپاييد ديري
ابÇيات بÇا الي وÇق و سÇماع مÇجالس بهتدريج كردند/ تبديل مسجد به را بتخانهها و
ا گÇرچÇه گÇرفت/ رونÇق نعمتاهللا شاه و اميرخسرو موالنا, سنايي, حافظ, شمس,
خانقاهها به مردم آوردن پناه اسباب از هميشه قشريون و جور حا كمان از نفرت
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و صادقانه و انساني رفتار و گرم س فن بلكه نبوده عامل تنها امر اين ولي است بوده
و گسست ايÇن در است/ گÇرديده قÇلوب جÇذب اصÇلي عامل صوفيان, مخلصانه
جÇامجم در مÇنصوري بÇاده و كÇرد نÇفوذ هند در اسالمي ف تصو كه بود پيوست
مسلمانان ا كثر جامع مطبوع فارسي ششمزبان اوايلقرن از كرد/ خودرا پارسيكار
و تقديس مورد حديث و سطحقرآن در و شد واقع ديگران حتي و نومسلمانان و

گرديد/ مسلمانان مشترك زبان رفتهرفته و گرفت قرار تكريم
ماورا¾النهر و ايران از اينكه با اسالمي ف تصو كه است دردست بسيار داليل
كÇلي بÇهطور و هÇندوها آداب و عÇبادات و عÇقايد به خاص رنگي و رفته هند به
در آن ريشÇههاي كÇه هÇندي عÇرفاني انÇديشههاي از خود داده, هندي بهزندگي
تÇعاليم از خÇصوص بÇه و است اوپÇانيشادها و بÇها گÇوادگÇيتا و مÇهابرات ژرفاي
تعلقات ترك و دنيا بيارزشي مبلغ, دو هر كه است شده بهرهمند بودا و "مهاويرا"
ديÇن اصÇالح بÇراي دو هÇر بÇودا و مهاويرا بودهاند/ مرگ" از قبل "مرگ و مادي
و بÇرهمنان استبداد با مبارزه طبقاتي, امتيازات محو مساوات, برقراري برهمني,
ايرانÇيان به خبري كمتر جيني شريعت با مهاويرا آيين از اما كردند, قيام نظاميان

است/ بوده معروف ايران در ديرباز از كه بودا آيين برعكس بود, رسيده
بÇراي را مÇبلغاني ميالد از پيش سوم قرن در بودايي بزرگ امپراطور آشوكا
ايÇنها و داشت/ اعÇزام ايÇران جمله از هند همسايه كشورهاي به بودا دين ترويج
عÇقايد و كردند بنيان را منطقه نوبهاران ساير و بلخ نوبهار كه بودند مبلغاني همان
بودند/ برامكه آن متوليان و بود داير اسالم ظهور تا بلخ نوبهار دادند/ نشر را بودا

پيوستند/ خالفت دستگاه به و آوردند اسالم اموي عصر در برامكه
قرنها از پس بودايي عارفانة افكار از قسمتي كه است آن بر اعتقاد را بعضي
از قبل ماني يافت/ راه ساساني فرهنگي و ديني مرا كز در مانويان و ماني بهوسيله
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و بÇودا تعاليم بر را خود دين اساس و كرده مطالعه هند در تي مد خود كيش اعالم
و موبدان بيامان مخالفت با ايران در مانويت ا گرچه بود نهاده زرتشت و مسيح
سÇالگي يك و شصت سن در را او خود و كرد برخورد ساساني سلطنت خانوادة
او افكار اما ميالدي) 27ì) آويختند دار به و كرده كاه از پر را او پوست و  كشتند
تÇا و مÇاند, باقي ايراني عرفاني و فلسفي مكاتب در غيرمستقيم و مستقيم بهطور
شÇايد ميكرد/ جلب خود به را قضات و علما و خلفا ه توج اسالم از بعد قرن چند
زمينه بودن فراهم و خراسانيان ذهني سابقه و ايران مشرق در افكار همين وجود
نفس با مبارزه قناعتو تسليم, رضا, زهد, چون اسالمي تعاليم از بسياري انطباق و
تÇا شÇد سÇبب همان و ميگشت هند عرفان ه توج موجب اهللا الي سلوك و سير و
از و بشكÇفد جÇا همه از زودتر خراسان در اسالمي ف تصو شكوفههاي نخستين

و مÇقاالت در اسÇالم" و هÇند فرهنگ در ايراني جنبههاي "بعضي فريدني, مشايخ رك: بيشتر اطالع براي /1
/10ê ص الهيات, دانشكده بررسيها,

كند/1 سرايت اسالم جهان غرب و شرق به آنجا
كسÇاني برخاستهاند, خراسان از بيشتر ليه او صوفيان كه نيست ترديدي البته
بلخي, رازي معاذ بن يحيي بلخي, اصم حاتم بلخي, شقيق بلخي, ادهم ابراهيم مانند
اصÇول بÇهعالوه و/// شÇبلي بسطامي, بايزيد حافي, بشر مروي, عياض بن فضيل
قبيلاللمع از كتابهايي در است, شده تدوين خراسان در نخست ف تصو علمي
كشÇفالمÇحجوب مÇيهني, ابÇوالخÇير سعيد ابو شيخ آثار طوسي, سراج ابونصر

امثالهم/ و جام احمد شيخ طوسي, غزالي احمد شيخ هجويري, بي جال
بودند/ ايران مشرق از مولوي عطار, سنايي, چون ف تصو ليه او شعراي بيشتر
را اسÇالمي ف صوÇت غÇلط به نويسندگان از بعضي كه است شده موجب امر همين
د, جرÇت تÇرك, فنا, وحدت, چون اصولي وجود و آورند بهشمار هنديان رهاورد
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بدانند/ هندي انديشههاي از ناشي است, اسالمي ف تصو در كه حيوانات نيازردن
بهعلت ل او بوده: صوفيان مركز خراسان دليل دو به كه است اين نگارنده نظر اما
قÇرار خلفا تبليغات و عرب فرهنگ تأثير تحت كمتر خالفت مركز از بودن دور
شيعيان است/ كرده جذب را اسالمي اصيل عرفان و ايراني اشراقي روح و  گرفته
و اساس مسألهواليت چون بودند, گسترده خراسان در را خود فعاليت مركز كه هم
بÇهخود را فرزانه ايرانيان و حق جويندگان متعالي انديشههاي است, عرفان روح
و شيعه در طريقت و شريعت اعمال همة در امام از اطاعت مسأله لذا كرد/ جذب
زمينه اين و است نزديك بههم Hتقريب هندي عرفان در مرشد بهدستورات ه توج
ايÇن بÇهدليل اسÇالم بÇزرگ عرفاي است/ بوده پيوند دو اين راهگشايي مشترك
آنÇجا در سÇلسله چÇند و رفÇتند ديار آن به انفس و آفاق سير و ارشاد براي زمينه

خاص فكري مباني و اصول اينكه دوم پرداخت/ عرفان و اسالم حقيقت بهاشاعة
لذا يÇابد/ دسÇترسي آن بÇه است مÇمكن فÇرهنگي با ملت هر و نيست ملت يك
گÇرايشهÇاي موجب بلكه نيست ديگري از يكي اخذ دليل افكار بودن مشترك
امثالهم و بقا فنا, تجريد, توكل, چون اصولي كه باوجودي است/ ن تمد دو معنوي
نيست/ يكديگر مانند دقيق بهطور دارد وجود هندوان آراي و اسالمي ف تصو در
ندارد/ مقامحقيقتدوگانگيوجود در ايناصولبرايهردوملتقابلفهماستزيرا

نÇقل كÇلي باوجود اتحاد و فياهللا فنا به مربوط ه صوفي اقوال از بعضي اينك
كه روندگان ميدان <نهايت است: گفته او دربارة جنيد كه بسطامي بايزيد ميشود/
رسند او قدم بدايت به كه مردان جمله است/ بايزيد ميدان بدايت درآيند, بهتوحيد

ار, زو انتشارات استعالمي, محمد دكتر اهتمام به نيشابوري, عطار ين فريدالد شيخ تذكر¸االوليÇا¾, /1
/1ì0 ص ,137ê تهران,

چون آمدم, بيرون بايزيدي <از ميگويد: نمانند/>1 و شوند فرو و گردند در همه
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همه توحيد عالم در كه ديدم يكي را معشوق عاشقو كردم: نگه پس پوست/ از مار
مقام به يعني ÇÇ من" تو, اي كه: من در من از كردند "ندا گفت: و ديد>/ توان يكي

/189 ص همان, /1

خودم/ آيينة من ا كنون بود/ من آيينة سال سي تعالي <حق رسيدم>1/ فياهللا الفنا¾
حÇقتعالي نÇماندم: من چون بود/ شرك حق و من كه نماندم/ بودم من آنچه يعني
بهزبان كه است حق خويشم, آيينة ا كنون كه ميگويم كه اين است/ خويش آيينة

همانجا/ /2

ناپديد/>2 ميانه در من و ميگويد سخن من
وقت "آن گفت: است? رسيده معرفت حقيقت به كه داند كي <مرد كه  گفتند
بÇيخلق/ و بينفس , حق بساط بر شود باقي و حق اطالع تحت در گردد فاني  كه
مرده, بود زندهاي و زنده, بود مردهاي و فاني, بودو باقي و باقي, و بود فاني او پس

/199 ص همان, /3

محجوب/"3 مكشوفي و مكشوف محجوبي
بÇودايÇي ÂامÇك گفتهها قبيل اين كرده, اشاره آن به غني قاسم كه همانطور
بايد اساسي, نكته اين بهاضافة است بسيار آن وجودي وحدت صبغة بلكه نيست
ا گرچه زيرا نيست, چيز يك Âكام بودايي نيرواناي و ه صوفي فناي كه بود متذكر
منفي Âكام نيروانا ولي ميكنند حكايت شخصيت انهدام و فرديت فناي از دو هر
است بÇقا بÇا هÇمراه ه صوفي فناي كه درحالي ميايستد محض فناي در يعني است
گم و باخته الهي جمال در را خود وجود عالم در كه صوفي فناي ابدي/ حيات يعني
هÇيچ كÇه نيروانا آرامش با به كلي و است خدا بقاي به باقي ساخته, محو و  كرده

است/ متفاوت ندارد, سر در سودايي
و است زندگي اين به عالقه بدبختي, و است زندگي الزمة درد, ميگويد: بودا
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و زندگي از نجات شهوات, از گذشتن و نفس كف و است زندگي ترك درد, رفع
زندگي درد از كه است اين بودايي مطلوب كه معني اين با است/ نيروانا به رسيدن
صÇوفي ولي بÇرسد/ منفي سعادت يك يعني درد نداشتن سعادت به و يابد نجات

برسد/ بقا¾اهللا به ميخواهد خدا در فناي با و است اين از بيشتر مطلوبش
چيزها بسياري و شده مبالغه ف تصو در بودايي تأثير به راجع كه آن حاصل
/ اصÇخ بÇهمعني بودايي نه است هندي Hاساس كه شده داده نسبت بوداÄيسم به هم
عÇرفان اصÇخ وجÇودي, وحÇدت بهصورت فنا كه دانست بايد را نكته اين البته

/1ì8 ص غني, قاسم ف, تصو تاريخ /1

است/1 اسالمي
عÇرفان بÇا بÇودا) و (ودانÇتا هندي ايستاي عرفان گرچه اينكه كالم ماحصل
لي او شÇدهانÇد/ رهسÇپار هدف دو بهسوي ولي بودهاند همانند گاه اسالمي پوياي
دوم مÇيالد و بقا را غايت و شمرده مقام را آن دومي و دانسته فنا و محو را غايت
شايد لذا است/ خلق به حق از سفر و به طي حيات و راستين زندگي آغاز كه دانسته
بررسي با است/ يكي دو آن نهايت نه و است مبدأ يك از آن آغاز نه گفت, بتوان

اينكه: آن و ميشود ثابت نظر اين صحت تاريخي
افكÇار داشÇته, وجÇود افكÇار تÇبادل كÇه بÇاوجودي انوشيروان زمان در Ç 1
نÇخستين ايران دانشمندان از اسالم از بعد است/ نشده ايران وارد هندي صوفيانه
ابوريحان وي از پس است, رياضيدان مو منج بلخي ابومعشر رفت, بههند كه  كسي
و فرهنگ با و آموخت را سانسكريت زبان و رفت هند به (êê0 Ç 3ì2) بيروني
نكÇته اين آورد/ ارمغان به را ماللهند كتابتحقيق و يافت آشنايي هندي انديشة
در اسالم اشاعة بهنام ظاهر در كه هند به غزنوي محمود ورود كه است ذ كر قابل
بÇوده مÇالانÇدوزي و بÇرده ساختن فراهم براي ناصرخسرو) فرموده به (بنا باطن
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حكÇومت زمÇان از اما نيست/ هندي ف تصو از تأثيري هيچ پذيرش نشاندهنده
بÇهمني گÇنگو حسÇن يÇن ال¾الدÇع سلطان چون ايراني پادشاهان ديگر و غوريان
مواردي ديگران و شاهيه نظام و شاهيه قطب و بهمني شاهان ديگر و ق) / ه ê78)
زمان به متعلق كه فرقهها از بعضي در و روبنايي بهصورت هم آن عملي عرفان از

شد/ اسالمي ف تصو وارد ميباشد مغول از بعد
با خيلي حالت اين و بسيارند شوق و تند عواطف و احوال داراي ه صوفي Ç 2
بسيار مقام عشق ايران اسالمي ف تصو در دارد/ تفاوت هندي خونسردي حالت
است عÇملي عÇرفان همÇم مÇوارد از يكÇي الحقيقه قنطر¸ المجاز حتي و دارد وااليي
و خشك نÇيز مجازي عشق و نيست خبري عشق از بودايي آيين در كه درحالي
كÇه دارد قÇرار آنان چشم جلوي در مابعدالطبيعه سرد مبادي تنها و است بيروح
و پÇرشكوه دنÇياي بÇرعكس كÇه نهاد نام ابتر عرفان و ايستا ديانت بدان ميشود

است/ ايراني عرفان زيباي
در و است هستي اهللا في فناي كه درحالي هستي نه است نيستي نيروانا در Ç 3

است/ انسان رسالت ل او تازه
را بتپÇرستي حÇتي كÇه است چنان ايران ه صوفي بلندنظري و گستردگي Ç ê
گÇرچÇه ميداند/ معبود بهسوي راهي و دانسته خدا گرايانه فطرت خالصانه ظهور
دارد/ تفاوت بسيار بودايي مذهب خشك نيت با اين و نيست صحيح آن جهت
وزرا و ايران اسالمي صوفيان فوقالعاده تأثير نتيجة بوم و مرز آن ادبيات و اسالم
بÇزرگان مÇريد Hعموم وزرا و شاهان خود چون و است بوده هند ايراني شاهان و
وجود ايراني اسالميو فرهنگ و ادب از آنچه گفت ميتوان پس بودهاند ف تصو

است/ تأثير اين نتيجة دارد
آنان انديشههاي و هند به ايران عارفان كه فوقالعادهاي اهميت نماند نا گفته
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بوديسم, و هندوÄيسم عرفاني انديشههاي با اسالمي عرفان مشترك وجوه و دادند
از "هÇمدلي همÇم امر به صوفيان چون بود هنديان دلهاي جذب در مهمي عامل

/1212 بيت ل, او دفتر ,1378 تهران, روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق اهتمام به معنوي, مثنوي /1

شكسÇته را مذهبي و نژادي ب تعص ديوارهاي و كرده ه توج بهترست"1 همزباني
هÇم نÇود آمد صد كه "چون اينكه جهت از و شدند واقع هند مردم مقبول بودند,

/1111 بيت ل, او دفتر همان, /2

پويا ف تصو كه اسالمي گشتند/ پذيرا آن عارفانه ديدگاه با را اسالم ماست"2, پيش
گÇرفتن درنÇظر بÇدون آن ايÇرانÇي اشÇراق ن, مدÇت حكمت, علم, هنر, با همراه را
افكÇار و بÇود كÇرده عÇرضه روحاني نشاط و ذوق بهصورت و اجتماعي طبقات
د يÇس و يÇن محيالد و ين جاللالد موالنا افكار با را اشراق شيخ و ابنسينا بيروني,
بÇهوسيله كÇه هند به كتابمثنوي ورود مثال براي بود/ آميخته بههم همداني علي
نامدقاÄقالحقايقورفاÄق به هجري 72ë سال در و رومي احمد وي شا گرد و مريد
عرفان به هندوان و مسلمانان جذب موجب و گرديد شرح سبك همان به الطراÄق

چÇنانكه آورد/ پديد تغييراتي نيز هندي مكاتب در و گرديد اسالمي ايراني غني
افكÇار و اسÇالمي ف صوÇت تلفيق از هجري نهم قرن در كبير نام به شاعري بعدها
واحد خداي به ايمان آن اساس كه آورد پديد بها كتي بهنام عرفاني مكتبي هندي,

بود/ دوستي و وحدت به مذاهب همه دعوت و
هÇنديان و عÇرفا بÇزرگان هÇمدلي چشÇمگير مÇوارد از يكÇي بÇÇه ايÇÇنجا در
واژههÇاي بÇه ا گÇر است/ درمثنويمعنوي هند معنوي حضور آن و ميپردازيم
و فÇيل مÇانند است آن بÇه مÇربوط آنÇچه و هÇندوستان چÇون مولوي سمبوليك
داستانهاي كه ÇÇ دمنه و كليله كتاب به استناد با و هندوستان و طوطي هندوستان,
با مولوي برخورد نوع به و كنيم ه توج ÇÇ است هندي رازنماي و رمز و سمبوليك
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هÇندوان گÇرايش علل و فرهنگي همبستگي درجة بپردازيم كارما و تناسخ مسأله
ميشود/ معلوم ايراني بهعرفان

چÇين, هÇندوستان, كلمة كاربرد از عرفا ديگر چون رومي ين جاللالد البته
بيانكنندة كه ميكند دنبال را اهدافي غيره و شام حبشه, تركستان, روم, صقالب,
مÇعاني اوج در هÇندوستان بÇيان ايÇن در و است عÇارفانه انديشههاي ژرفترين
و ايرانÇيان جدايي و همنژادي از ذهني تصوير اين هم شايد و دارد جاي عرفاني
خودآ گاه ناخودآ گاهو روان در تاريخي نهاد يك بهعنوان كه يكديگر از هنديان
نشأت آمÇده تÇفاسير در كÇه سرانديب در آدم هبوط داستان با همراه داشته جاي
بشرو ن تمد به هند خدمت سانسكريتو از پهلوي زبان فرزندزادگي باشد/  گرفته
باال بدانجا تا را مولوي پويندة ذهن مشابه, امور ساير و آن زيبايي و هند عجايب
آغازين بهشت ثابته, اعيان و مثال و معنا عالم سمبل بهعنوان را هندوستان كه برده

دهد/ نشان مرجع و مبدأ و
و است وجÇود نيستان از شده جدا ني درد و شوق نالة هندوستان به او شوق

است/ قفس در اسير و وطن از دور طوطي و هندوستان از آمده فيل
ناسوت به الهوت عالم از كه را انسان مولوي ين جاللالد اينكه كالم ماحصل
الهÇوت عالم سمبل كه هندوستان از كه ميكند مانند فيلي يا طوطي يا ني به آمده
بÇلكه نÇيست, شام و عراق و مصر كه وطن آن به بازگشت ميل و دورمانده است

دارد/ است الهوت عالم كه بههندوستان

/ê بيت ل, او دفتر همان, /1

خÇويش1 وصÇل روزگÇار جÇويد باز خويش اصل از ماند دور كو هركسي

فيلوهندوستان

هركس كه است دي متعد وجودي ابعاد داراي اصل از دورمانده انسان يعني
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در نور دارندگان جز انسان حقيقت و ميكند درك خود ه روحي طبق را آن از بÔعدي
ميگويد: لذا است پوشيده ديگران بر باطن,

/12ì0 بيت سوم, دفتر همان, /1

Çنود1 Ôه بÇÇودندش آورده را عÇÇرضه بÇود تÇÇاريك خÇÇانهاي انÇÇدر پÇÇيل
و تخت ناودان, را فيل كرد لمس را فيل از عضوي كدام هر اينكه از پس خالصه و

ميگويد: موالنا ميكردند/ احساس ستون

/12ì9 بيت سوم, دفتر همان, /2

شÇدي2 بÇيرون گÇفتشان از اخÇتالف بÇدي شÇمعي ا گÇر كس هÇر كف در
عالم هندوستان از كه فيل همين به را انسان نيز ديگرمثنوي جاي در موالنا
و مÇيبيند خÇواب بÇه را وطن آن كه ميكند تشبيه شده دور ثابته اعيان و الهوت
و ساز و سوز به را انسان كه است انسان تذكار و ياد و الهام و وحي همان خواب,

ميدارد/ وا نياز و شوق
هÇÇندوستان خÇÇطة بÇÇيند خÇÇواب Çتان س او خسÇبد چÇو تÇا بÇايد پÇيل

/30ì8 Ç 9 ابيات چهارم, دفتر همان, /3

اغتراب3 نكردست هندستان ز خر خÇواب بÇه ستان Ôهند هيچ نبيند خر
بÇاغ و هÇندستان خÇواب نÇبينم تÇÇا داغ و زخÇم زن سرم بر پيلم, همچو
مÇن آغÇوش آن در يÇابم رهÇي تÇا مÇن Öجوش در دهم در را خود كه تا
شÇود يÇاغي بين Öخواب پيل همچو شÇود طÇاغي Çنا غ در انسÇان زانكÇه

/ê200 Ç 3 ابيات سوم, دفتر همان, /ê

غÇÇا4 د آرد نشÇÇÇÇنود, را پÇÇÇÇيلبان را هÇند بÇيند خÇواب در چÇون پيل

طوطيوهندوستان

بÇوده عÇرفان مÇضامين از يكÇي همواره است انساني ناطقة نفس كه طوطي
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مÇيگردد/ اراÄه شود, گفته بايد انسان مورد در آنچه طوطي كلمه بيان با لذا است,
و كÇلمه دو ايÇن كÇاربرد ديگÇر هست, كÇه بÇاشد, هندوستان از طوطي ا گر حال

داشت/ نخواهد مشكلي مثل عالم هندوستان از دورشدن چگونگي
طوطيو الو بق داستان مانند است, برده به كار را طوطي مورد چند در مولوي
مÇلعمهجو, غÇافل, موجودي بهصورت طوطي شخصيت و طوطي/ ريختن روغن
است/ بشر نوعي شخصيت اين كه ميكند مطرح را خود به قياسكننده و تقليدگر,
راه سالك طوطي ميرفت, تجارت براي هندوستان به كه بازرگان آن ة قص در ولي
امÇان و امÇن هندوستان در حقيقت به واصالن يعني طوطيان به كه است حقيقت
بقاي و فنا موضوع اينكه شگفت و ميفرستد/ پيام الهوت عالم الوهيتو حضرت
هماهنگ هندي ف تصو در فنا و نيروانا انديشههاي با معني, هندوستان طوطيان

است: چنين داستان آغاز است/
طÇوطيي زيÇبا مÇÇحبوس قÇÇفس در طÇÇوطيي را او و بÇÇÇازرگاني بÇÇÇÇود

/1ëëì Ç 7 ابيات ل, او دفتر همان, /1

كÇرد1 آغÇاز شÇدن هÇندستان سوي كÇرد سÇاز را سÇفر بازرگان كه چون
هÇÇندوستان خÇÇÇÇطة از ارمÇغان كÇÇÇÇارمت خواهي چه را طوطي  گفت

/1ëì0 Ç 1 ابيات ل, او دفتر همان, /2

بÇيان2 مÇن حÇال ز كÇن ببيني, چون طوطيان آنجا كه طوطي آن  گفتش
سپس: و ميدهد طوطيان به را او پيام رسيد هندوستان به خواجه چون

/1ë98 بيت ل, او دفتر همان, /3

نÇفس3 بگسسÇتش ÇÇرد Ôم و اوفÇÇتاد بس لرزيÇد طÇÇوطيان زان طÇÇوطيي
او از طوطي برميگردد كه آن از پس و ميشود غمگين بابت اين از بازرگان

ميگويد: او و بازگويد طوطيان و هند حديث كه ميكند درخواست

/1ììë بيت ل, او دفتر همان, /ê

بÇمرد4 و لرزيÇد و بÇدريد زهرهاش بÇرد بÇوي دردت ز طوطي يكي آن
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ميگويد: برميشمرد را پيام اين عرفاني نتايج مولوي كه آن از پس

/1700 بيت ل, او دفتر همان, /1

سÇرد1 گشت و اوفÇتاد بÇلرزيد, هÇم چونشنيدآنمرغكانطوطيچه كرد
طوطي و ميافكند بيرون را طوطي افسوس و دريغ با و حسرتخورده تاجر

ميگويد: پريده, درخت شاخة باالي به
مÇن هÇمچو روزي آزاد شÇوي هÇÇم وطÇن تÇا رفÇتم خÇÇواجÇه اي الوداع

/22 Ç 3 س ,38 ص خاور, كالله همان, /2

شÇاد2 گشÇته دل فÇرج از شÇدت بعد نÇهاد رو اصÇÇلي هÇÇندستان سÇÇوي

/18ëì بيت ل, او دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به همان, /3

است3 روشÇن ره اين كه گيرم او راه پندمناست خودگفتكين خواجهبا
بÇا شده عرضه ايراني طوطي بر هند طوطيان از كه را فنا از بعد بقاي مولوي
كه را نيروانا در فنا عرفاني حالت Hتلويح ميگيردو پي عشق شعر پوياي مدح شيوة

ميدارد/ عرضه ميماند اسالمي عرفاني فناي به
آزمÇندان كÇه دور سرزمين بهعنوان و مقصود و مطلوب بهمعني هندوستان
چÇه و مÇيرفتند مÇقام و زر و سÇيم بÇراي كه دنيا آزمندان چه شدند, روآور بدان

عرفاني/ و فلسفي تفكر براي كه معرفت آزمندان
او گÇريختن و مÇردي بÇر عزراÇÄيل نگريستن داستان در مولوي ين جاللالد

ميگويد: برساند هندوستان به را او باد كه تقاضا و سليمان بهسراي

/9ì2 بيت ل, او دفتر همان, /ê

شناس4 هندستان تو را كوشش و حرص هÇراس آن مÇثال درويشÇÇي تÇÇرس

ينمولوي جاللالد هندودرنظر

و كÇثرت نÇÔماد كÇه هÇندو است, بÇاال جÇهان مÇظهر كÇه هندوستان برخالف
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مÇظهر عرفا ديگر و مولوي نظر در چهره, سياهي علت به است ظلمت نمايانگر
در را هندو مورد چند در مولوي است/ بردگي و ناداني سادهلوحي, جهل, تاريكي,
كه هندو چهار حكايت دوم دفتر در جمله از ميكند بيان فوقالذ كر ص مشخ دستة

ميگويد: آورده بودند, بيخبر خود عيب از و ميكردند جنگ هم با
شÇدند سÇاجد و را كÇع طÇاعت بÇÇهر شÇدند مسÇجد يكÇي در هÇندو چÇÇار
درد و مسكÇيني بÇÇه آمÇÇد نÇÇماز در كÇرد تكÇبير تي يÇÇن بÇÇر يكÇÇي هÇÇر
هست وقت كردي, بانگ ن ذÆست كايم جÇب لفÇظي يكÇي از آمÇد, ن ذÆم
نÇماز شÇد بÇاطل و گÇفتي سÇخن هي نÇياز از ديگÇر هÇÇندوي آن  گÇÇفت
بگÇو را خÇود بÇرو طÇعنه زنÇÇي چÇÇه عÇمو اي را دوم آن گÇفت م ÔيÇÇ س آن
تÇن سÇه ايÇن چون ه چ به نيفتادم در مÇن كÇه حÇمداهللا گÇÇفت چÇÇهارم آن

/303ë Ç ê1 ابيات دوم, دفتر همان, /1

راه1 كÇرده گÇم بÇيشتر گÇويان عÇÇيب تÇباه شÇÇد چÇÇهاران هÇÇر نÇÇماز پس
دخÇتر بÇه كÇه ميآورد را هندو غالم حكايت ششم دفتر در ديگر جايي در
بيان دختر پدر ط توس را غالم دادن فريب چگونگي و بود عالقهمند خود خواجة

مبتالست/ و هندو آن همچون نفس كه ميگيرد نتيجه داشته,
كÇه فÇريبنده دنياي فريب و است ظاهربين شخص هندو هم داستان اين در
و نÇمييابد بÇهرهاي بÇدبختي بÇهجز ولي مÇيخورد آراسÇته عروس چون را خود

ميگويد: و گرفته نتيجه درخاتمه

/323 بيت ششم, دفتر همان, /2

دهي2 Öجان و درد و مرگ نهانش در شÇÇهي و وزيÇÇري و يريÇÇم نÇÇÇام
غÇالم و محمود سلطان حكايت ششممثنويمولوي دفتر در ديگر جاي در
گÇريستن سÇپس و باشد داشته خارجي واقعيت هم شايد كه ميكند مطرح را هندو
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كه: ميآورد را هندو غالم جواب و محمود پرسيدن علت و را هندو غالم
ديÇار و شÇهر آن در مÇادر مÇرا زار كه آنست ز گÇريهام كÇودك  گفت

/139ë Ç ì بيت ششم, دفتر همان, /1

ارسÇالن1 مÇحمود دست در بينمت زمÇان هÇر كÇردي تÇÇهديد م وÇÇ Ôت از

/1ê03 بيت ششم, دفتر همان, /2

جÇهان2 شÇاه اي تÇخت, بÇر مرا مر زمÇان ايÇن بÇÇÔبيند تÇÇا كÇÇو مÇÇادرم
ميگويد: گرفته, نتيجه سپس و

/1êë0 بيت ششم, دفتر همان, /3

مÇباش3 تÇرسان عÇدم زمÇÇحمود رو, تÇاش خواجه اي هين, ه بچ هندو همچو

هنديمأخوذازكليلهودمنهدرمثنوي داستانهاي

بÇهره (سمبوليسم) رمزگرايي از شاعري عارف هر از بيش هندي متفكران
حÇيوان و نÇبات و جÇماد اصÇناف از موجودي هر عرفا و آنان نزد در جستهاند/
آن حÇقايق كÇه است برتري ماهيت ت عيني از عيني و وجود, مراتب از مرتبهاي
بيان عمل و فعل برون, و درون زبان صدا, حركات, اشكال, الفاظ, با را برين عالم

ميكنند/
همواره است هند سمبوليك آثار بهترين و قديميترين كه دمنه و كليله لذا
در را خÇود آنÇها شÇخصيتپردازي در مÇولوي ولي شÇده واقÇع مÇÇورداسÇÇتفاده
بلندنظري و خيال وسعت با بلكه نگنجانده, دمنه كليلهو محدود ديالوگبنديهاي
راز و رمÇز بهصورت است آنها درون دنياي و فيالضمير ما بيان كه را آنان نطق
لذا است: كÇرده مÇطرح شهود وحدت در را وجود وحدت و آورده تمثيلجويي
حيوانات هم درمثنوي و ميگويند سخن پرندگان عطار درمنطقالطير كه ميبينيم
زاغ, هدهد, طوطي, فيل, مگس, كك, پشه, مورچه, اسب, خروس, سگ, چون
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كليلهو از Hعين كه داستانها آن از بعضي نمونه بهعنوان ميزند/ حرف غيره و جغد
ميشويم: يادآور پرورانده, است, او شيوه چنانكه مولوي و شده اخذ دمنه

در بحث ضمن لمثنوي او دفتر در ين جاللالد موالنا ةخرگوشوشير: قصÇالف

و نموده مطرح را شير و خرگوش داستان نخجيران ة قص عنوان تحت جهد و توكل
و مÇيسازد مÇطرح انسÇاني درام تÇراژدي يك بÇهصورت را گÇÇرايش دو ضادÇÇت
شÇخصيت بÇرابÇر در است كÇوشش و جÇهد و قÇدرت مÇظهر كه را شير شخصيت
قرار ميكند, فريب وسيلة را توكل و است نفس فريب و حيله مظهر كه خرگوش

ميدهد:
بÇماند زخÇرگوشي كÇو شÇيري نÇÇنگ نشÇاند زنÇÇدان در خÇÇرگوش را شÇÇير
لقب گÇويندش كÇه خÇواهÇد دين فخر عÇجب ايÇن آنگÇه و نÇنگي چÇنان در

/13ëê Ç ì ابيات ل, او دفتر همان, /1

خونتريختوخورد1 Öچونخرگوش ÖفسÇÇÇن فÇرد ÖاهÇچ ايÇن تك در شÇيري تÇو اي
در موالنا بود, عاجز سومي حازم, ديگري عاقل, يكي كه ماهي: بÇداستانسه

ميگويد: آورده ابلÇه مغرور و عاقÇل نيم عاقلو ماهي سه عنوان تحت چهارم دفتر
بÇود گÇرف Öش ا اهيÇÇم سÇÇه درو ÇÇنود كÇÇه ع اي آبگÇÇÇÇيرست آن ة صÇÇÇÇق

/2202 Ç 3 ابيات چهارم, دفتر همان, /2

جÇان2 مÇغز ايÇن و بÇاشد ه صÇÇق رÇÇشق آن ليك بÇاشي خÇÇوانÇÇده كÇÇليله در
ابله مرد آن حكايت عنوان تحت دوم دفتر در مولوي جÇداستانباغبانوخرس:

است: كرده آغاز بيت اين با و فرموده بيان خرس تملق بر بود, مغرور  كه

/193ê بيت دوم, دفتر همان, /3

رسÇيد3 فÇريادش و رفت شÇÇيرمردي مÇÇيكشيد در را خÇÇÇرس اژدهÇÇÇÇايي
چون ميزند كنار او از را مگس شيرمرد, آن خدمت ازاي در هم خرس مقابل در و

ميكند: مراجعت مگس
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د زÇ خ واپس مگس آن تÇا مگس بÇÇر بÇزد و سÇنگ آسÇÇيا آن گÇÇرفت بÇÇر
كÇرد فÇاش عÇالم جÇمله بÇر مÇثل ايÇن كÇرد خشÇخاش را خÇفته روي سÇنگ

/2130 Ç 2 ابيات دوم, دفتر همان, /1

كÇين1 اوست مÇهر و مهرست او يÇقين كين آيÇد خÇÇرس مÇÇهر ابÇÇله مÇÇهر
نگرشي, در را جاهالن مهر و ميداند خرس مهر را مهرنفس خودنگري در باز و

ميكند/ معرفي خرس محبت
بيان چنين اين ماه عنوان تحت سوم دفتر در مولوي وخرگوش: دÇداستانپيل

ميكند:

/2739 بيت سوم, دفتر همان, /2

جÇفت2 مÇاه بÇا و مÇاهم ولÇÇرس مÇÇن بگÇفت خÇرگوشي كÇه مÇاند بدان اين
تصوير خوردن تكان و موج ايجاد و آب به پيالن زدن خرطوم از پس خالصه و

ميگويد: آب در ماه

/27ë3 بيت سوم, دفتر همان, /3

شكÇوه3 مÇان Öد آر مÇاه اضÇطراب گÇروه كÇÇه اي گÇÇوليم پÇÇيالن زان نÇÇه مÇÇا
لذا است, نÇفس فÇريب و مكÇر خÇرگوش و ناداني سمبول پيل ه قص اين در

ميگويد:
رسÇول آمÇد تÇو نÇفس پÇيش بÇه فÇضول كÇه وÇÇدي دان خÇÇرگوش آن رÇÇس
Çورد خ خضر وي از كه حيواني آب ز كÇرد مÇحروم را گÇول نÇÇفس كÇÇه تÇÇا

/2807 Ç 9 ابيات سوم, دفتر همان, /ê

را4 نÇيش شÇو مسÇÇتعد گÇÇفتي, را كÇÇفر مÇÇعنيش كÇÇÇردهاي گÇÇÇÇونه بÇÇÇÇاز
كÇه است شÇخص وجÇودي پÇيل درون در نÇفس وسوسههاي بيانگر داستان  كه
اوجگÇيري از بÇعد ميكند/ سقوط خود و ميبيند مضطرب را حقيقت ماه صورت

ميگويد: بازآمده, فارسي به عربي زبان به آن بيان و مطالب
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/28ê0 بيت سوم, دفتر همان, /1

گÇل1 و آب اي باش تÔرك آن هندوي بÇÇهل تÇÇازي هÇÇين گÇÇوييم پÇÇارسي
آغÇاز بÇيت ايÇن با و آورده پنجم دفتر در مولوي وخر: ذÇداستانشيروروباه

ميكند:

/232ì بيت پنجم, دفتر همان, /2

الغري2 و تهي اشكم ريش, Öپشت خÇري يك را او مÇر و بود ري Ôگاز 
ستمكار شير كام به را نادان انسان نفس, روباه كه است اين ميگيرد كه نتيجهاي و
را خÇر دل گÇوش و مÇيفريبد/ نيز را آدمكش و جبار آن نفس, همان و مياندازد

ميگويد: و ميكند طلب دل و گوش و ميگردد باز سير چون ميخورد/

/287ì بيت پنجم, دفتر همان, /3

دگÇر3 بÇÇار آمÇÇدي بÇÇدينجا جگÇر كÇÇي يÇا دل را و بÇودي گÇر  گفت

/2879 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

آن4 نيست گل جز روح, چوننباشد آن نÇيست دل دل, نور نباشد چون

نميگردند/ باز و كورانند, الالنند, كرانند, :18 آية بقره, سورة /ë

مينمايد/ تعبير را مشابه آيات ديگر و 5 ون Ôع ج Öري ال× Öم Ôه ف Õي Öم Ôع ÕمÖك Ôب Õم Ôص آية واقع در و
در را خويش باز شاه يافتن عنوان تحت دوم دفتر در مولوي رÇداستانشاهوباز:

ميگويد: و كرده بيان كمپير خانه

/32ê بيت دوم, دفتر همان, /ì

بيخت6 ميآرد كو كمپير آن سوي شه گريخت ديننهآنبازيستكواز
بÇال و بÇيپر را انسÇان روح پÇرواز بلند باز كه, را جاهالن جاهالنه عمل سپس و

ميگويد: كرده نكوهش ميكنند

/2ì س , 8ê ص خاور, كالله همان, /7

شÇاهباز7 آن بÇا كÇه او بÇا رسÇد آن بÇاز هÇمراز بÇود جÇاهل بÇا كÇه هÇر
ميكند: آغاز چنين اين و آورده ششم دفتر در مولوي زÇداستانموشوغوك:
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/2ì39 بيت ششم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به همان, /1

آشÇنا1 بÇودند گشÇته جÇÇو لب بÇÇر بÇÇاوفا ÇÇغزي چ و مÇÇوشي قÇÇضا از
است, محبت و عشق حديث كه خدا با انسان ارتباط به موالنا را داستان اين و
خواننده و واميدارد هستي اعماق در غور و انديشه جوالن به را انسان ميكشاند/
آنگاه و ميكند حق حضرت صهباي مست ميكشاند/ عالم سوي آن به خود, با را
معرفي را رمزي شخصيت دو آن ارتباط رشتة و كرده ص مشخ را شخصيتها خود

ميكند:
زآسÇÇمان زمÇÇينش بÇÇر مÇÇيكشاند جان برپاي ريسمان چون تن هست

/27ê3 Ç ê ابيات ششم, دفتر همان, /2

خÇوشي2 در آيد تن, موش از رسته بÇيهشي وابÇخ آب در جÇان غزÇچ
داسÇتان همان آورده مولوي كه درويرانه: جغدان ميان باز شدن حÇداستانگرفتار

برد/ النه به را او زغني شدو دور النه از كه دمنهآمده كليلهو در كه است باز جوجة
مقام جغدان و است خدا ولي و هادي مقام و متعالي روح مظهر باز داستان اين در
در هÇادي وجود كه ميرسد جا بدين و است/ برون و درون در تن خرابه گرايان
(بÇهنظر آدم هÇبوط  رÇس است هÇمين و است/ آنان استكمال براي جغدان زندان

ميگويد: لذا و دنيا زندان در نگارنده)
كÇرد آزاد را بسÇته هÇزاران صÇÇد كÇرد يÇاد زنÇدان ز مÇن بÇراي شه
كÇرد بÇÇاز را جÇÇغدها مÇÇن دم از كÇرد دمسÇاز جÇغدها با دمم يك
مÇن راز نÇيكبختي از كÇرد فÇÇهم من پرواز در كه جغدي خنك اي

/11ìë Ç 8 ابيات دوم, دفتر همان, /3

شÇويد3 شهبازان جغدانيد, شÇويد گرچه نÇازان تÇا آويÇزيد مÇن در

مولويوعقايدهندوان

را ثابته اعيان و ثÔل Ôم و معنا عالم هندوستان, از كه همانطور ين جاللالد موالنا
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كه درختي و دانسته هم عرفان و حكمت و دانش جايگاه را هندوستان كرده, اراده
كه را درخت آن و دانسته هندوستان در را نميرد هرگز خورد را ميوهاش هركس
عبادت با درخت گويا و ميداند جاودانگي بقاي و نجات ماية است معرفت رمز

است/ هوشياري و بيداري منظور /1

مولوي كه ببينيم حال نباشد/ بيارتباط "بودهي"1 مقام به رسيدن و درخت زير در
ميگويد: چه خود

هÇندوستان در هست درخÇتي داسÇÇتان كه بÇÇراي دانÇÇايي  گÇÇفت
بÇمرد هÇرگز نÇي پÇير, او شود ني بÇÔرد و خورد آن ميوة كز هركسي
عÇاشقي شد ميوهاش و درخت بر صÇادقي از شÇنيد ايÇن پÇÇادشاهي
طلب از روانكرد هندستان سوي ادب وانÇÇدي ز دانÇÇÇا قÇÇÇÇاصدي

/3ìë3 Ç 7 ابيات دوم, دفتر همان, /2

جو2 و جست براي هندستان ردازو گ قÇاصد آن مÇيگشت سÇÇالها
شخص نميرد هرگز خورد هركس كه درخت از شدن مأيوس از پس خالصه

ميكند: مالقات بوده ه صوفي قطب كه را عالمي

/3ì80 بيت دوم, دفتر همان, /3

عÇليم3 در بÇاشد عÇلم درخت ايÇن سÇليم اي بگÇفتش و خÇنديد شيخ

/ê2 س ,13ê ص خاور, كالله همان, /ê

پÇهلوان4 اي طÇÇلب را مÇÇعاني رو جوان اي جويي چه ظاهر صورت
چگونه: كه ميشود معلوم مه مقد اين با

/178 بيت ششم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به همان, /ë

جوشد,هممÔلست5 مÔلهرجا كه  م Ôخ گÔلست هم رويد, كه هرجا گل شاخ
آن بÇودند Çدر الص منشرح كه عرفا ديگر چون كه داشت آن بر را مولوي همان و
با و گرفته باشد نداشته اسالمي تفكرات با مغايرت كه هندوان فلسفي انديشههاي
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وجود وحدت در را هندوان در وجود وحدت و بگسترد را آن شمول جهان ديدي
اعظم ما سبحاني گفتن با بسطامي بايزيد كه وحدتي همان گرداند/ مستحيل اسالمي

قÇالح انا سÇرود با ج حال منصور بن حسين و كرد نمايان اهللا اال Çتي جب في ليس و شأني

بود/ داده آن سر بر جان
هÇندوان (بهنظر خيال بقيه و حقيقت خدا وجود تنها كه اين دربارة مولوي

ميگويد: است است) خيال يعني مايا كثرت و نمود عالم

/1ë20 بيت ل, او دفتر همان, /1

هيچ1 هيچ دارد چه خود او الف چون پÇيچ پÇÇيچ جÇÇهان انÇÇدر كÇÇييم مÇÇا

/102ì بيت ششم, دفتر همان, /2

كس2 نÇيست يÇزدان غير عالم دو در بس و است روپÇوش باد و استخوان
بÇرحسب و است يكÇي اصÇل در كÇه مÇيكند تشبيه نور به را آن وجود مراتب و
حقيقت عين وجود و است مختلف مراتب و درجات كثرت, قلت, ضعف, ت, شد

است: غير مظهر و ذات به ظاهر كه است نور
خÇانهها صÇحن بÇه نسÇبت بÇود صÇد سÇما خÇورشيد نÇور يك آن هÇمچو

/ê1ì Ç 7 ابيات چهارم, دفتر همان, /3

مÇيان3 از ديÇوار تو برگيري كه چون انÇÇوارشÇÇان هÇÇمه بÇÇاشد يك ليك
ميگويد: و كرده تأييد را منصور گفتن االحق ان و

/2038 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

حÇÇلول4 راي از نÇÇه نÇÇور, ÇÇÇحاد زات فÇضول اي , رÇ س در بود هو ا, Çن ا اين
ل Ôك ¹قيق الح Ôسيط ب و وي× Ôالق لÔك ها ت د Öح و في Ôفس لن ا طبق بر را وجود وحدت عرفا البته
ظل, ذي و ظل و خورشيد و ذره سراب, و آب دريا, و موج دريا, و قطره , ¾االشيا

تعبيرات اين از استفاده ضمن مولوي و كردهاند/ تشبيه آن امثال خورشيدو و سايه
تشÇبيه نÇيز خود شده استفاده آن از مثلاوپانيشادها هندوان س مقد كتب در  كه
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ميگويد: و آورده ي خاص

/3192 بيت ششم, دفتر همان, /1

چونبماليچشمخود,خودجملهاوست1 جوست عكسآب Öتصويرات جمله
مسأله و واقعيت نه خيال از برخاسته و است ذهن در تنها "مانا" ترتيب اين با
عرفاني و فلسفي فنون در را آن نظير كه را وحدت در كثرت و كثرت در وحدت

ميگويد: و كرده بيان عالي بسيار تمثيل بهصورت موالنا نميبينيم, هندي
هÇمه Çر س آن بÔديم بيپا و سر بي هÇمه جوهر يك و بوديم منبسط
آب همچو صافي و بوديم بيگره آفÇتاب همچون بوديم گهر يك
كÇنگره سÇايههاي چون عدد شد سره نور آن آمد بهصورت چون

/ì91 Ç ê ابيات ل, او دفتر همان, /2

فÇريق2 ايÇن ميان از فرق رود تا مÇنجنيق از كÇنيد ويÇران  كÇنگره

مولويوتناسخهندوان

است: شده مطرح صورت چند به تناسخ مسأله اسالمي عرفاي و علما بين در
بر قلبي وحي بهصورت جبرÄيل كه حديث, ازقرآنو مأخوذ تمثلي تناسخ Ç 1
مريم سورة در و ميگشت/ ظاهر مريم حضرت بر بشر بهصورت يا و خدا پيغمبر

شد/ نمودار او بر تمام انساني چون و فرستاديم نزدش (جبرÄيل) را خود روح ما و /3

3/Hي و س Gر ش ب ا له× ثَّل م ت ف ن×ا وح Ôر ليÖه×ا ا لÖن×ا س Öرا ف آمده: 17 آيه
ميگويد: و است معتقد تمثلي تناسخ اينگونه به ين جاللالد موالنا

ÇÇال خ در دلربÇÇايي جÇÇÇانفزايÇÇي, جÇانفزا بس صÇورتي مÇريم ديÇÇد
االمين روح آن خورشيد و مه چون زمÇين روي از ست Ôر بÇر او پÇÇيش

/3702 Ç ê ابيات سوم, دفتر همان, /ê

آفÇتاب4 رويÇد شÇرق كÇز آنÇچنان بÇينقاب خÇوبي ست Ôر بÇر زمين از
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ازقرآن مأخوذ كه محشر در بشر صفات و اعمال م تجس يا ملكوتي تناسخ Ç 2
است:

گران خواب اين از برخيزي يÇÇوسفان گرگ پÇÇÇوستين دريÇÇÇÇده اي

/3ìì2 Ç 3 ابيات چهارم, دفتر همان, /1

تÇو1 اعÇضاي غÇضب از ميدرانÇند خوهايتو يكبهيك  گشتهگرگان
ميفرمايد: خو و خلق و سيرت شكل بر م تجس دربارة باز و

/1ê22 بيت دوم, دفتر همان, /2

واجباست2 حشرت همبرآنتصوير است غÇالب وجÇودت بر كان سيرتي

/1ì9ì بيت ل, او دفتر همان, /3

رسÇتخيز3 روز آيÇند خÇÇصم ويÇÇس جÇهيز هÇمچون ÇÇلقها Ôخ و پÇÇيشهها

/1793 بيت پنجم, دفتر همان, /ê

شÇدن4 خÇواهÇد صÇورتي محشر روز وطÇن دل در كÇÇند كÇÇو خÇÇيالي هÇÇر
هندوان اعتقادات اصول از كه نسخ و مسخ و فسخ و رسخ مفاهيم به تناسخ Ç 3
مÇبتني مأخذ برهمان بيشتر كه ناقصان نزد در و الصفا رسالةاخوان در جز است
و تبديل و تكاملي سير درواقع آمده موالنا بيانات در آنچه و يافت نميتوان بوده,
نبات, جماد, از كه نفس استكمال طريق در مرتبهاي سير در است/ وجودي ر تصو
كÇه " كارما" به ربطي و ميشود هم برتر او از و ملك به گذشته انسان و حيوانات
آثÇار در كÇه ر مكر ظهورات و ندارد است بشري حيات گردونة در د مجد زندگي
كÇارماي بÇا نÇه دارد سازش وجود وحدت با ميشود ديده موالنا جمله از و عرفا

است/ نزديك آن به هرچند هندي
عÇدم دليÇل بÇه مسÇتشرقين از بعضي شد ذ كر چنانكه كه نماند نا گفته البته
و رياضات و اهللا في فنا چون مسايلي سطحينگري و اسالمي عاليه حقايق شناخت
بودا كه را رنج از رهايي Âمث دانستهاند هندويي يا بودايي اصل از را وجود وحدت
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مشÇابهت و دارد مشÇابهت گÇفتهانÇد, عÇرفا كÇه هسÇتي قيود از رهايي با ميگويد
و مذهبي آثار ديگر و واوپانيشادها وداها كه هر كه است بهقدري افكار اينگونه
ميبيند/ آنها آيينه را لمثنوي او نظر در باشد خوانده را هنديان عرفاني و فلسفي
شهود و حديث و ازقرآن موالنا فكري مأخذ به پيبردن و عميق نگرشي با ولي
ميشود/ بيان مورد دو نمونه صدها از تنها اينجا در مييابد/ بسيار تفاوت روحاني
بÇاب ايÇن در و ميگويد: "شتب" كه آمده استيها) (يوگا كتابجوگباشست در
صورتهاي از عالم موجودات اين كه بشنو من از شنيدهام, برهما از نيك حكايتي
زادن, از ميگذرد ايشان بر كه احوال از هرچند رنگارنگ شكلهاي و  گونا گون
و است/ انÇديشه و خÇيال صور همه بدي و نيكي رفت, و آمد غم, شادي, مردن,

ميگويد: اينباره در مولوي
ريشÇهاي و اسÇتخوان تÇÇو مÇÇابقي انÇÇديشهاي هÇÇمان تÇÇو بÇÇرادر اي

/278 Ç 9 ابيات دوم, دفتر همان, /1

گÇلخني1 هÇيمة تÇو خÇاري, بود ور گÇلشني تÇو انÇÇديشة گÇÇÔلست  گÇÇر
ميفرمايد: باز

جÇمال صÇاحب بÇود خياالتش خÇيال گر از هست فÇÇربهي را آدمÇÇي

/ë9ì Ç 7 ابيات دوم, دفتر همان, /2

آتشÇي2 از مÇوم هÇمچو مÇÇيگدازد نÇÇاخوشي نÇÇمايد خÇÇÇÇياالتش ور

/123 ص باشست, جوگ /3

بشنو من از "برهم" كمال و اوصاف رامچند اي حاال ميگويد: كتاب3 همان در
هيچچيز با او و نيست ن معي جايي و مكاني و احوال تبديل و تغيير را "برهم"  كه
همه در "برهم" همچنان هست جا همه "آ كاي" چنانكه و ندارد/ نسبت و شباهت
او وجود سبب و او علت هيچكس و نيست انعكاس و پرتو سايهو را او هستو جا

نيست/
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از را خÇود تÇعلق رشته و بسته او در دل و شناخته را او پا ك ذات چنين اين
فكÇري, هÇمانند مسايل به ه باتوج بريد/ بايد است نمودي كه جهان اين قيدهاي
جويان حقيقت از بسياري كه است پرواضح اسالمي, عرفاي ديد وسعت با همراه
مسلمانان ميان اين در و ميگشايند ايراني صوفيان براي را خويش آغوش هندي
را مÇغز و كÇرده عÇبور پÇوست از كه است آييني هر جوهره ف تصو زيرا بيشتر,
خÇود كÇتاب در پÇنجاب, در ف صوÇت دربÇارة احÇمد ين ظهورالد چنانچه ميبيند
تأسÇيس زمينه در آنها شدند/ پنجاب وارد Öعنوان به ه صوفي آغاز <در مينويسد:
بÇه اسÇالم, بÇه آنÇان شÇدن ف رÇمش و مÇردم قÇلوب آوردن بÇهدست و حكومت

/112 ص اسالم, در ف تصو تمايالت /1

كردند/>1 كمك حكمرانان
عÇمل بÇا عÇالمان خود, و ميكردند دوستي و توكل و بردباري تبليغ ه صوفي
تبليغ كار از ه صوفي بعدي مرحلة در شدند/ آنان پيرو طبقات تمام از مردم بودند/
مشÇغول فÇلسفههاشان و مختلف اديان سيستمهاي مطالعة به خود و كشيده دست
همه باقي نيست حق خدا جز كه بودند معتقد مسلمان صوفيان پنجاب در  گشتند/
تحت كه هم هندويان تناسخ نظريه و است مشترك "مايا" انديشه با كه است باطل
و تكامل و تمثل با را آن و يافت رسوخ بعضي فكر در شده مطرح " كارما" عنوان
همراه پنجاب صوفيان جسمي/ نه روحي بهشكل البته دادند تطبيق اسالمي ر تطو
صÇوفي مسÇجد مÇعبود ميگذاردنÇد/ احترام ديگر اديان پيامبران به رسولا كرم با
بÇردباري و ميناميدند عشق كانون را جا همه متفكرين اين بود/ جا همه پنجابي

ميدادند/ قرار تقبيح مورد را ب تعص داده, تعليم را ديني
در الت حوÇت <ايÇنگونه آمÇده: چÇنين نÇيز پنجاب كتابشعرايصوفي در
فكÇري مÇختلف مكÇاتب بÇه ف تصو تعيين در Gبعد پنجاب سرزمين در ف تصو
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/78 ص پنجاب, صوفي شعراي /1

كرد:>1 طبقهبندي مكتب سه به را آن كريشنا راها راجوتي و كرد  كمك
اسالم تنها مذاهب ساير به احترام وجود با آنجا در صوفيان قديم: مكتب Ç 1

هستند/ صوفيان مكتب اين از حيدر علي و ثاني فريد ميپنداشتند/ حق دين را
عقايد از و بوده متفكر افرادي مكتب اين ه صوفي فيلسوفانه: فكر مكتب Ç 2
دانستند ف تصو جوهر بهترين را وحدت آنها بودند, منزجر مذاهب تمام خشك
مكتب اين به متعلق شاه, بلهي شدند/ مختلف اديان بين حاد ات و وحدت خواهان و

بود/ ف تصو
و عقايد آنها نبودند/ كرده تحصيل مكتب, اين معتقدين عمومي: مكتب Ç 3
ميكردند/ عمل آن بر و كرده تبليغ را همان و گردآورده را مختلف مذاهب اوهام
جايي اين باوجود اما ماند/ باقي آنها كتاب بهترين وقرآن آنها پيغمبر تنها د محم
هندوان ميان در آنها نمودند/ فراهم ديگر مذاهب اوليا و مرشدان و پيامبران براي
بÇين در را اسالمي انديشههاي و وقرآن بودند محبوب پايين طبقات مسلمانان و
ياد را دو هر اوهام, و عمومي عقايد هندي مسلمانان به و ميدادند/ ترويج هندوان
و اسÇالم بÇراي لذا بÇودند زمÇان و اوضÇاع تÇغيير بÇه متمايل آنها چون ميدادند/
ايÇن البÇته بود/ مكتب اين به متعلق فقير فرد بودند/ خطرنا ك دو هر هندوييسم
بودهو معتقد اسالم جامعيت به ه صوفي همة Á او چه است حقيقي ارزش فاقد نظريه
بÇا تÇفاوتشان و آمÇيخته بÇاطل بÇا كÇه مÇيدانسÇتند حقايقي داراي را ديگر اديان
تفاوت لفظي/ بحث نه و بود شهود مبتنيبر كه بوده نظريه روش در يكي متكلمين
ب عصÇت و سطحينگري و مغزي خشك از نفرت متكلمين و صوفيان بين ديگر

است/ بوده
است/ بÇوده مÇعمول بيشتر درويش جايي در و صوفي محلي در و فقير لفظ
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پنجاب در هجري) (نهم ميالدي پانزدهم قرن آغاز در برميآيد مأخذ از چنانكه
از سÇهرورديه و قادريه و چشتيه مكاتب كه داشته وجود ف تصو مكتب دوازده

بودهاند/ معروفتر همه
به معروف هجويري علي ط توس هجري پنجم قرن از پنجاب در ف تصو نفوذ
جÇا بدان تا وي به اديان ديگر و هندوها فراوان احترام شد/ آغاز گنجبخش" "داتا
مهاراجه همسر و پسرش و همسر و سينگ رنجيت مهاراجه بعدها كه بود رسيده

ساختند/ مرمر سنگ با دوباره را او آرامگاه سينگ  كهرك
حÇاجات مورد همواره كه بودند يافته نفوذي چنان آن مردم بين در ه صوفي
زنÇدگي آنÇان بÇركتخيز خÇا ك از بÇيچاره هÇزاران و مÇيگرفتند قرار نيازمندان
از ديگر يكي دارد/ شهرت گنج شكر ين فريدالد بخش داتا گنج از بعد ميكردند/
دوست وي بÇوده/ داراشكÇوه مÇراد كÇه است مÇير مÇيان پنجاب, بزرگ صوفيان
طÇاليي معبد در او مقبرة كه است بوده سيك (معلم) گورو پنجمين  گورو ارجن
پنجاب, الهور, بهتدريج خالصه است/ س مقد سيكها بين در كه ميباشد امرتسر
سÇلسلههاي و شÇد عارفانه افكار نشر جايگاه دكن و كشمير بنگال, ملتان, دهلي,

آمد/ پديد هند در بود, ايراني سلسلههاي دنباله كه چندي



هجاييدرموسيقيسماعي وزنعروضيووزن

دكترسيدمصطفيآزمايش

كن ضرب به كني رقص عارفان طريق به  گر

فشÇان آخÇرت بÇه دست نه زيرپاي دنيا
سعدي
در (poetique) پÇوÄهتيك كلمه و انگليسي زبان در (poetry) پوÄتري  كلمه
مÇانند فراوانÇي مشتقات داراي كه ميگردد باز كهني التيني ريشه به فرانسه زبان
و شÇعر بهمعناي كه ميباشد (poete) پوÄت و (poesie) پوÄزي ,(poeme) ام پوÄه
poesis يÇوناني مصدر نيز التين كلمه اين اصل البته است/ آن ملحقات و شاعري
شاعري فن بيان در (poetique) نامشاعرانه به كتابي است/ ابداع يا ساختن بهمعناي
عÇربي زبÇان بÇه سÇرياني زيÇان از هجري ل او قرن در كه بود دردست ارسطو از
التÇيني واژه شÇده عÇربي واژه ايÇن خÇود كه گرفت نام وبوطيقا شده بازگردانده
يÇاد شÇاعرانÇه خÇيالي عÇنوان به شعر از كتاب اين در نويسنده است/ "پوÄهتيك"
كÇتاب در طÇوسي نÇصيرالديÇن خÇواجÇه اما آن/ قالبي ساختار از نظر قطع ميكند



ê1 سماعي موسيقي در هجايي وزن و عروضي وزن

مÇنطقيون نÇظر <برخÇالف نموده تدوين منطق فن در كه خويش اساساالقتباس

از مÆÇلف ل, خيÇم است كÇالمي شعر ميگويند ران متأخ قان محق ميفرمايد: قديم

/3 ص ,1327 ل, او چاپ فارسي, عروض در انتقادي تحقيق خانلري, ناتل پرويز /1

و است/ شعري مختصات جز¾ ترتيبوزن, اين به ي>1/ مقف متساوي موزون اقوال
وزن نوعي كه است كلمات از تأليفي <شعر كه گرفتهاند نتيجه فن اهل مبنا اين بر

شعري ا گر دنيا زبانهاي از هريك در كه است اين <حقيقت گويد: همچنين خانلري /7 ص همان, /2
از نÇو) شÇعر (مÇقصود مÇيخورد گÇوشها بÇه Gاخير كه منثور يا بيوزن شعر و است موزون هست
اقÇتباس ايشÇان از ديگÇر زبÇانهاي دخواهÇان جدÇت و بÇوده فرانسه نوزدهم قرن شعراي مخترعات

/(ë  كردهاند>(ص

شناخت>2/ بتوان آن در

وزنعروضي

و ضرب بدون و ميباشد آهنگ و ضرب فارسي شعر لوازم از گفتيم كه چنان
از را خود واقعيت فارسي شعر است, شعر ساختار در و وزن در مندرج كه آهنگ

ميدهد/ دست
گويد درمعياراالشعار, طوسي, ين نصيرالد خواجه چيست? شعر در وزن اما
و عدد در آن تناسب و سكنات و حركات ترتيب نظام تابع است هياتي وزن <اما
مÇوضع اين در را آن كه يابد مخصوص تي لذ هيات آن ادرا ك از نفس كه مقدار

/3 ص االشعار, معيار /3

حÇرفهاي پÇيوستن بÇههم از شعر ميگويد: وزن تعريف در آملي خوانند>3 وزن

/111 ص الفنون, نفايس /ê

مÇيآيد/4 بÇهوجود باشند ترتيب يك به و مساوي تعداد به كه سا كن و متحر ك
<وزن است: گفته و گرفته خرده تعريف اين بر خانلري ناتل پرويز دكتر مرحوم
متشابه و متساوي يا كه دستههايي به مختلف هجاهاي تقسيم از است عبارت شعر
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تكÇيه و بÇاشد داشÇته وجود قرينهاي و نظم آنها تشابه و تساوي عدم در يا باشند
و ميكند/ جدا يكديگر از را دستهها اين دسته, هر هجاهاي از يكي روي  كردن
فيالمثل كه است اين باشد, قرينهاي و نظم تشابه و تساوي عدم در كه اين از مراد
پÇي در تناوب به كه شده تركيب فعولن و مستفعلن مانند مختلف جز¾ دو از شعر

/11 ص خانلري, /1

باشند/>1 گرفته قرار يكديگر
هجاهاي به شعر تقسيم از عبارت را شعر وزن خانلري دكتر تعريف, بنابراين
نÇباشند/ يÇا بÇاشند االجزا¾ متشابه و متساوي اينكه از اعم ميداند متقارن و منظم
شعر در وزن ايجاد عامل را شعر ساختار درون در هجايي ترتيب و نظم وي يعني

ميگردد/ هجايي نظم از تابعي شعر وزن ترتيب اين به ميشمارد/

هجاچيست?

شدن ادا قابليت حرف آن, واسطه به كه است آوايي و صوت از عبارت هجا
بÇدست را "بت" كÇلمه شÇوند پÇيوسته بههم ا گر "ت" و "ب" حرف يعني مييابد/
ايÇن بÇه است/ آن بÇا صÇوت اختالط مستلزم كلمه اين بيان كه پيداست ميدهند/
فتحه ضمهو و زبر زيرو كه آن مگر نيست بيان قابل كلمه صورت به "بت" ترتيب
در سكون و آوا پس /" ÖتÔب" Âمث شود, وارد آن بر تشديد سكونو جزمو كسرهو و
مÇيتوان هÇجا را تها صوÇم اين و ميگردند آنها شدن خوانده باعث كه  كلماتند
صوت دسته دو با هجايي كميت در "هجا"هاست/ كميت فارسي شعر مبناي ناميد/

داريم: سروكار
است/ ممدود الف دو داراي كه آباد مانند بلند: هجاي الف)

است/ سكون يك و فتحه دو داراي كه بد ا مانند كوتاه: هجاي ب)
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است/ برابر كوتاه هجاي دو با بلند هجاي يك Áمعمو
(accent tonique) تكيه است, هجايي كميت در دخيل كه ديگري عامل اما

/12 ص خانلري, /1

مينهد1/ تأثير وزن بر و ميگردد اصوات ضعف و ت قو سبب كه ميباشد

اقساموزنشعر

ميافكنيم/ شعر وزن اقسام به نگاهي دريافتيم اندكي را شعر وزن كه ا كنون
بÇه اصÇوات <تÇقسيمبندي يا هجايي ترتيب برحسب شعر دروني نظمبندي

است/ ممكن اعتبار سه از يكي به متشابه و متساوي دستههاي
زمان/ در هجاها و اصوات امتداد هجاها: لÇكميت او

يكديگر/ به نسبت هجاها از بعضي ت شد يا ت قو دومÇتكيه:

/11 ص همان, /2

آنها>/2 ت قو و امتداد از صرفنظر هجاها شماره يعني تعداد: Çسوم

تقطيعبحرعروضي

و هجاهاست كميت همان شعر اصلي مبناي فارسي شعر <در خانلري: قول به
كÇه كÇردهانÇد وضÇع قواعدي باشند ه متوج اصل اين به كه آن بي عروضنويسان

/12 ص همان, /3

ميكنند>/3 تقطيع را اشعار و داده تشخيص را اوزان آنها به وسيلة

تأثيرشعربرشنونده

(حافظ) باشد? حزين كه خاطر Öد گيزÖن ا تر شعر  كي
كالمي "شعرتر" عليالقاعده كه نمود استنباط چنين حافظ گفتة اين از ميتوان
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مÇيشود/ شادمان و يافته حالت تغيير محزون" "خاطر آن شنيدن اثر در كه است
در ريشه ميشود شعر يك شنونده دروني احوال تغيير سبب آنچه ديد بايد ا كنون
آهÇنگ و شعر ساختار در يا و تركيبها? محتواي و كلمات مفهوم در دارد?  كجا
پديدار شنونده ذهن فضاي در كلمات اين شدن خوانده از كه ارتعاشي و  كلمات

ميشود?
غÇالب و ضÇرب و وزن كÇه ميكند تقويت را انديشه اين ايران ادب بررسي
شعر در ميشود, شمرده موسيقي لوازم از زمين مغرب در امروزه كه ويژگيهايي
كه گفت بتوان شايد حتي ميآيد/ بهشمار موسيقي شعرو ميان مشتركات از فارسي
مندرج كه آهنگ و ضرب بدون و ميباشد آهنگ و ضرب فارسي شعر لوازم از
اين ميدهد/ دست از را خود واقعيت فارسي شعر است, شعر ساختار در و وزن در
براي بهتنهايي خود ميزند موج شعر دروني ساختار در كه آهنگ و ضرب و وزن
مفهوم داراي شعر كه آن از اعم است, ي مهم عامل شعر شنونده وجود در اثر ايجاد
معاني فن با فقط نه پژوهنده فارسي, شعر بررسي در پس نباشد/ يا باشد نيرومندي
بلكه دارد, سروكار ÇÇ است كلمات جزÄي و كلي معني پيامو محتواي با مرتبط كه ÇÇ

ميكند/ پيدا سروكار نيز ÇÇ است شعر ساختار بر ناظر كه ÇÇ موسيقي فن با
خوانده وقتي كه است چنگ سهتارو تارو سيمهاي مانند فارسي شعر ساختار
فÇضاي در آهÇنگي و مÇوسيقي ارتعاش, آن اثر از و درميآيند ارتعاش به شوند
ايÇن بÇه مÇيسازد/ دگÇرگون را او درونÇي احوال و ميشود پديدار خواننده ذهن
خÇوانÇنده احÇوال تغيير به بهتنهايي ميتواند فارسي شعر دروني موسيقي ترتيب
و نموده, بيتاب يا مشتاق مخمور, يا مست شادمان, يا غمزده را او و شود منجر

سازد/ شادمان را حزين خاطر
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ميلتركيبيحروفوكلمات كالمو آهنگدروني

بين شكل آن
بين شيوه آن و

پا و دست و Ôد خ و Ôقَّد آن و
بين رنگ آن

بين هنگ آن و
قبا اندر ر, Öدب ماه آن و

تو ز جانم رونق اي
تو ز ردانم گ چرخ; چون,

Öايجان فرست  گندم
تا كه Ç

شمس) (ديوان آسيا نگردد خيره
تÇركيبي مÇيل مÇيشود, شÇعر درونÇي وزن روانÇي سÇبب كه عاملي نخستين
آوايÇي تÇمايل يكÇديگر به نسبت حروف برخي زيرا است/ يكديگر با حروف
يكÇديگر بÇا وقÇتي دارنÇد آوايÇي تÇمايل كه حروفي آوايي/ تنافر برخي و دارند
رجز بحر در فوق چهارپاره (مانند ميسازند دلنشين و آهنگين كالم شوند تركيب
بهوجود ناموزون و نادلچسب كالمي متنافر, حروف تركيب از برعكس و  كامل)
متنافرالطÇنين/ حروف آوردن جمع از ناموزون تركيب دادن نشان براي ميآيد/

است: معروف دامغاني منوچهري از مثال اين
عشÇيقا از مÇرا كردي مهجور نÇعيقا كه زيÇن بÇيشتر مÇزن ÇÇرابÇا Ôغ

بهتنهايي متين و موزون وزن ايجاد براي الطنين متمايل حروف تركيب اما
كلمات كاربرد عالوهبر ميسازد, دلنشين را دروني آهنگ آنچه بلكه نيست/  كافي



ايران عرفان êì

تشÇديد پديده از دقيق و درست استفادة التركيب, متمايل حروف از شده ساخته
است/

پديدةتشديد

پديدة است/ تشديد پديدة ميافزايد, شعر دروني وزن به كه عواملي از يكي
كه است بحر يك درون در آهنگ خوش كلماتي گرفتن به كار از عبارت تشديد
مشابه حروف با كلمات تسلسل باشد/ رفته كار به آنها ساختار در مشابهي حروف
در ي اصÇخ طÇنطنة و طنين ايجاد حروف; برخي ر مكر تكرار ديگر عبارت به يا
مثالي كامل رجز بحر در هم باز ا كنون ميآورد/ بهوجود تشديد پديدة و كرده شعر

ميزنيم: حافظ از
بودهام من تا طره زآن نگشودهام گره  گفتم

كÇند اري رÇط تو با تا فرمودهام منش  گفتا
مستفعلن مستفعلن Öم ا ه د Ôشو Öگن ه رگ Öم ت ÖفÔگ 
مستفعلن مستفعلن Öم ا ه د Ôبو Öنم تا طره زآن
مستفعلن مستفعلن م ا ده Ôفرمو Öشن م تا ÖفÔگ 
مستفعلن مستفعلن كند آري Öطر تو با تا

ر رÇمك تكÇرار و حÇروف تÇركيبي مÇيل بهواسطة گشودهام" ن Öه رتمگ Öف Ôگ " در
پديدة "ت" تكرار بهواسطة "تاباتوطر" و "زآنطÔرهتا" تركيب دو در نيز و " گاف"

است/ شده ايجاد تشديد

وزنپنهانشعر

چÇيزي شÇعر درونÇي آهÇنگ كه ميرسد بهنظر شد ياد كه نكاتي به ه باتوج
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در گÇفتگو بÇراي كه است ديگري راز ميباشد/ عروضي اوزان كاركرد از مستقل
براي پرداخت/ عروضي بحر چهارده از بحر دو يكي تقطيع به ابتدا بايد آن مورد
چÇهارپاره از و دارد نÇام كÇامل رجÇز كÇه را بÇحر كاملترين ما ابتدا امر اين انجام
قÇرار بÇررسي مÇورد شÇده سÇاخته مسÇتفعلن ضÇرب با منطبق و متساوياالجزا¾

ميدهيم/
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن كامل: رجز بحر

رمن(اميرمعزي) ريا ديا جزدر مكن منزل ربان سا اي
علن مستف علن مستف علن مستف علن مستف

(سعدي) د و ر مي نم جا ران كارامه ته آهس ساربان اي
(شمس) ما م با بر وي ر مي خوش ما م نا خوش ف Ôس يÔو اي

علن مستف علن مستف علن مستف علن مستف

هجايي زمانوتكيهدرتقطيع

زمÇان در مÇينمايد مÇتفاوت يكÇديگر از را عروضي و هجايي تقطيع آنچه
به ميتوان ثابترا عروضي يكوزن يعني ميباشد/ توقفي تكيه گاههاي داخليو
خود از متفاوتي آثار متفاوت اجراهاي اين و نمود اجرا مختلف هجايي وزنهاي
يك درون در را هجايي اوزان تغيير اين امكان چه آن ميگذارند/ بجا مخاطب بر
همين به نمونه براي ا كنون است/ داخلي زمان مينمايد ايجاد ثابت عروضي قالب

بازميگرديم: خود چهارپاره مستفعلن يعني كامل رجز بحر
ران! سته آهه///// بان! ره ////Ĥس اي
ما! مه ///////Ĥخوشن سفه! يو////// اي

در شÇده مÇلحوظ زماني امتداد عالمت نقطه شش هجايي تقطيع نحو اين در
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داخÇلي زمان اين كردن زياد و كم با ا كنون است/ بيت يك چهارپاره از هريك
مييابد/ تغيير هجايي وزن

ما مه /Ĥن خوش فه! Ôس يو/ اي!
مÇانند داخÇلي زمÇان صÇرف بدون و پياپي ضربهاي با هجايي تقطيع اين
بÇههنگام سÇربازان قÇدمرو و نÇظامي ضÇربهاي و مÇلي سÇرود و رسÇمي مارش

شعر: همين هجايي تقطيع ا كنون ميباشد/ رژهرفتن

هجايي تقطيعوزن

Ç * Ç * Ç * Ç *

حركتسكون حركتسكون حركتسكون حركتسكون

Öنت Öنت Öنت Öنت

¸ ف Ôو Ôس و Ôي ي ا
ا م م آ آ ن ش خ

ي و و ر ي م ش Ôخ
ا م م آ آ ب ر ب

ما مه خشنا وسفه اي
ما بامه بر روي خشمي
ما جامه ته ايبرشكس
ما كامه ده بردري اي

چكشي تقطيع

و بيشتر كلمات دروني ضربان ت شد شود كمتر تقطيع در زماني فاصله هرگاه
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صÇورتي چنين تكيه گاهها روي بر كمتر تكيه و سريعتر تقطيع ميگردد/ بيشتر
ميدهد/ بهدست

ما بام بر شميروي Ôخ ما; شنام Ôخ يوسفه اي
ما كام ده ايبردري جامما; ته Öايبرشكس

و پÇياپي كÇوبش مÇانند زيرا نهاد; نام چكشي" "تقطيع ميتوان را تقطيع اين
زرينه يا مسينه مفتول روي بر را خود چكش كه است زرگران و مسگران بيوقفه

ميدهند/ شكل را آن خويش دستان سريع آهنگ و تمام استادي با و ميكوبند
بÇههمين و ميباشد نيز سماعي تند وزن است, هجايي تند وزن كه وزن اين
درميآورد/ حركت به او بياختيار را او بدن و شده واقع مÆثر شنونده برروي دليل
در نا گهان به ميگذشت مسگران بازار وسط از موالنا كه يكبار كه است اينرو از
و ران و د و گردش به ساعتها و آمده چرخ به آنان چكش ر مكر شكوب استماع اثر

پرداخت/ سماع

هجايي دركوزن

ميزد> دف و ميزد < كف
رجز بحر سريع وزن دريافت براي هم روي بر را دست كف دو زدن ميتوان

نحو: اين به داد, قرار مورداستفاده
ضربه دو Ç يوسفه اي
ضربه دو Ç ما خوشنام
ضربه دو Ç ميروي خوش
ضربه دو Ç ما بام بر

دارد/ عكس نسبت هجايي تقطيع داخلي زمان با زدن كف ضربههاي تعداد
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تÇعداد گÇردد بÇيشتر مÇصرع هر تقطيع درون در زمان هرچقدر كه ترتيب اين به
ضÇربهها ايÇن بÇرعكس/ و مÇيشود كÇمتر يكÇديگر به دست دو كف ضربههاي
درونÇي آهنگ زدن, كف فركانس تغيير است/ غنايي موسيقي وزن تعيينكننده

ميزند/ هم به را غنايي شعر

الي وقو غنا

حÇافظ مÇينامند/ ني" غÇ Ôم" را شÇعر خوانÇنده و است آواز با شعر خواندن غنا
غÇنا, يعني آواز با شعر خواندن از نوعي كن>/ ساز طرب نواي <مغني ميفرمايد:
مخصوص روش با را غنايي شعرهاي كه هستند خوانندگاني قواالن دارد/ نام الي قو

ميفرمايد: حافظ مينمايند/ اجرا صوفيانه ذ كر حلقههاي در خاص لهجة و
كÇجاست? لهجه خوش حافظ بشد, پرده از دلم

بكÇنيم نÇوايÇي و سÇاز غÇزلش و "قÇول" بÇه تÇÇا
(مÇانند مÇيدارنÇد مÇعمول را الي قو رسم كه ÇÇ ه صوفي سالسل از بسياري در
موسيقايي; ادوات و آالت از استفاده عوض به گاهي مغنيان و االن قو ÇÇ چشتيه)
در تÇا بÇدانÇد مصلحت ال قو كه هرگاه ميكنند/ استفاده زدن" " كف روش از فقط
و ت" دÇش" و "تكÇيه" و "زمان" و "مكث" تعداد كند, ايجاد جديدي حالت ار حض
بÇهقدري سÇماعگران الي قو در زدن كف اثر ميدهد/ تغيير را زدن كف "سرعت"
ال نق و ال قو دودست ميان در صوفيان احوال و حاالت سراسر گويي كه است زياد

دارد/ قرار

دستيزدهبردستي

ميشودو زده صوفي وجود پنبه ال, قو دست كوبش با گويي موالنا فرموده به
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با ميشود/ پا ك و خالص او و ميريزد فرو او انانيت و منيت كدورت زنگارهاي
آهÇنگ تÇغيير به كه غنايي شعر هجايي سرعت تغيير و زدن كف فركانس تغيير

مييابد/ تغيير نيز مستمعان بر غنا آثار ميانجامد سماع

قلبصوفي دياپازون

صوفي مغزي امواج و مغز شيمي بر غنايي آهنگهاي فركانس تغيير تأثير
ال وÇق كه شعري دروني آهنگ ميان زيرا است/ شده ثابت Gر مكر كه است امري
رابطه صوفي وجود در آهنگها اين دروني" "طنين و ميشنود صوفي و ميخواند
را ال قو حلق و صوفي قلب بتوان اعتبار يك به شايد يعني دارد/ وجود مستقيمي
او زدن كف ضربههاي و ال قو حنجره تارهاي وقتي نمود/ تشبيه دياپازون به دو
را صÇوفي مغزي امواج مولد دياپازون آهنگ, تغيير اين ميدهند; آهنگ تغيير
را او جÇمجمهاي زيÇر غÇدد اليتهاي فع دروني آهنگ و داده قرار عاع الش تحت
حÇالت تÇغيير سبب ال قو توسط غنا و زدن كف فركانس تغيير ميسازد/ دگرگون
ايÇن و مÇيكند داخÇلي رزنÇانس يك ايÇجاد غÇنايي فركانس هر ميشود/ صوفي
اندوكرين غدد گونا گون سوبستانسهاي ح ترش بهصورت طبي جهت از رزنانس
گÇاهي و مÇخمور گÇاهي و مست صÇوفي گاهي مينمايد/ ظهور صوفي وجود در

ميافتد/ شور در زماني و وجد در گاهي و ميشود بيهوش

شاهانه باساغر هستي, هر وآنساقي

تقطيعهاي ضربات استماع با صوفي است/ نيستي بهسوي راهي غنايي وزن
مه قدÇم كÇه "بÇيخود"يÇي مÇيآورد/ فÇنا در روي و شÇده "بÇيخود" خود از االن قو
آغÇاز ال وÇق دسÇتان مÇيان از كÇه راهي است/ بقا مه مقد كه فنايي و خويشتنيابي
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مييابد/ امتداد بينهايت تا ميشود
نيست انجام هست; آغاز را عشق سماع در صوفي و رفتند مطربان

(سعدي)
مÆثر داروهاي آن درون كه است بزرگي ساغر جامو مانند غنا اليو قو  گويي
كف دو با است مغني ال قو همان كه ساقي را داروها اين و دارد وجود  گونا گوني
را او احÇوال و مÇيريزد فÇرو صÇوفي پÇيكر درون در گÇوش راه از خÇÇود دست
درون بÇه دهÇانهاي و دهان صوفي" گوش "روزن درحقيقت ميسازد/ ديگرگون
و ميگيرد غذا روزن اين از جسمش درون در جنيني مانند او روح و است او جان
گÇوش>/ راه از شÇود فÇربه <آدمÇي ميفرمايد: موالنا دليل همين به ميكند/ رشد
راه از شÇد يÇاد كه صورتي به آن هجاهاي دروني فضاهاي تغيير و غنايي آهنگ
بلكه است, صوفي جان دهان نهتنها گوش و ميگذارد تأثير صوفي جان بر  گوش
ميتواند و ميشنوند ديگران كه را آنچه گوش راه از او زيرا هست/ نيز او چشمان
تصريح مورد اين در خود نيز موالنا نمييابد/ غلبه او بر سرمستي نبيند تا و ببيند

شما>/ گوش شود چشم ار من حال شود <ديده ميفرمايد: و ميكند

درتندرآدرتندرآدرتندرآدرتندرآ

هو اهللا هو اهللا هو اهللا هو اهللا

احوال بر غنايي الحان و زدن كف شديد تأثير كه معتقدند االن قو و صوفيان
و جانوران حتي و آدمي نفسانيات بر موسيقي تأثير كلي بهطور و صوفي دروني
زنده موجود جسم ماده درون به روح شدن دميده راز با كه است سبب آن از نباتات
او در آفريد, را آدم گل خداوند وقتي آنان گفتة به ميكند/ تطبيق آفرينش بهوقت
درآ" درتن درآ "درتن بود عبارت اين به او بدن در روح دميدن دميد/ خود روح از
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درآ" "درتن وزن پس شد/ بدن وارد نسيمي بهصورت دهان و بيني راه از روح و
عالم عزم و درميآيد جنبش به و ميشود بدن در آن حركت و روح بيداري سبب

ميكند/ باال
كÇف و غنايي چكشي آهنگ با همراه كه بياوريد ر تصو در را موالنا ا كنون
چرخي يكبار دستي, ضربه هر با و آورده دوار و چرخ در را خود سر االن قو زدن
ميريزد بيرون و ميخورد موج جانش درون از اشعار اين و ميدهد خود سر به

 كه:
ما ه م با, Öرب وي, ر مي, Öش Ôخ ما; ه م نا, Öش Ôخ فه, Ôس ايو,

ما ه م دا, ده ري, د يبر, ا ما, ه م جا, ته , Öسك ش , Öر د Öي ا
ما ره منصو, لته, دو, اي ما, ره سو, اي ما, ره نÔو, اي

ما ر انگو, د; و ش , Öي تام ما; ر درشو, بنه; جوشي,
ما; د معبو, لÃو; ايقب, ما; د مقصو, برو; ايدل,

ما د دردو, كÔن, ر نظا, ما, د درعو, زدي, آتش,
ما, ر ا, خم له, د , دام ما; ر ا; ي ع ما; ر اييا;

ما ر دستا, گرو, بستان, ما, ر ازكا, مكش, پاوا,
دل, يه جا, چ هم, د جانمي, دل, يه پا, د بمان, درگل,

ما يه ايوا, دل, يه ايوا, دل, يه سودا, تشه, وزآ,
درآ//// درتن درآ تن در ما ايواي ما ايواي ما ايوايه دل ايوايه ما ايوايه دل ايوايه

هو اهللا هو هواهللا و موالنا Ôهواهللا Ôهواهللا Ôهواهللا Ôاهللا هو Ôاهللا

زيادي بسيار غزلهاي خراساني بلخي ين الد جالل موالنا كامل رجز بحر در
و شور و بيخويشي و وجد نشانگر آن هجايي تقطيعات و بحر اين است/ سروده
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از مÇوالنا كÇه زمÇاني در بحر اين است/ خالص و مطلق و كامل ديوانگي و جنون
قÇرار اسÇتفاده مÇورد مÇينوشيده بيخويشي شراب تبريزي ين شمسالد مشرب

است/  گرفته



دوازده (شÇيعه ل او جÇلد ,1971 پÇاريس, , En Islam Iranien ايÇرانÇي, اسÇÇالم كÇتاب از ترجمه /1
از وسيله بدين كه كردند اصالح و مقابله آقاخاني نوذر دكتر آقاي را مقاله اين /22 تا 1ë ص امامي),

ميشود/ ر تشك ايشان

پيشداوريهاييدربارةتشيع1

هانريكÔربن نوشته:

ترجمه:مرسدههمداني

تفكر و فلسفه نمايانگر كه آنچه و ع تشي كلمة روي بر هرگاه كه است چگونه
و تحقيقات كه اشخاصي نزد هشداردهنده احساسي ميكنيم, تأ كيد است اسالمي
ايÇن و ميشود ايجاد است اسالمي بهخصوص ديني مساÄل به معطوف آنها ذوق
مسألهاي لين او ميگردد? آن انكار و پذيرش عدم به متمايل زود خيلي احساس
آنجا از و است اسالم حاشيه در ع تشي كه است اين ميكنند مطرح اشخاص اين  كه
و ا كÇثريتي برداشتهÇاي به را خود تمايل دارند مساÄل عملي كاربرد به نظر  كه
دراز ساليان كه كسي بگوييم: ميتوانيم آنان پاسخ در ميكنند/ اعالم نمايندگانش
در را خود بلكه ندانسته اسالم حاشيه در را آن هرگز كرده زندگي ع تشي با ايران در
اين در كه آنچه ولي است/ كرده حس قوي بسيار معنوي حقيقت يك قلب مركزو
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اين ا كثريت ميل و سليقه بهخاطر كه اينست است رنجآورتر منفي موضعگيري
و يافته ل تنز است, شده شكننده و ظريف چنين اين ما عصر در كه معنوي حقيقت
دوران در گويي است/ گرفته قرار توده) و (قدرت ظاهري پديدارهاي رديف در
در مايلم سبب بدين كند/ بيان و توجيه آماري بهصورت را خود بايد چيز همه ما
كÇنم/ بÇيان مÇعنوي انديشة يك عليه را بزرگ اشتباه يك نشانة موضعگيري اين
افكÇار قاطعانه كه رسيدهاند هدف اين به مذكور اشخاصي كه بگويم بايد وانگهي
را ما ايراني شيعي دوستان بگويم, بتوانم ا گر آن, منفي جنبة ولي كنند بيان را خود
دين يك به را اسالم مستبدانه بخواهيم كه اينست مثل درواقع است/ كرده ناراحت
بگوييد و كنيد اعتراض افراد اين به شما ا گر كنيم/ تبديل محض (شريعتي) فقهي
را حÇقيقت و شريعت قطب يعني آن بودن دوقطبي اسالم دين حقيقت كمال  كه
بÇاوجود نÇميآيد/ بÇهشمار اسÇالم ايÇن داد خÇÇواهÇند پÇÇاسخ مÇÇيكند, اقÇÇتضا¾
بÇرون از كÇه كسي دارد وجود عرفا و فقها بين اسالم درون در كه اختالفنظري
جÇدا اسÇالم از عÇرفا كه كند عا اد كه ندارد حق عنوان هيچ به ميكند نگاه بهاسالم
جنبة امامان ا گرواليت دارد/ وجود آمادهاي حاضرو جواب باب اين در هستندو
عرفان اولي× بهطريق بنامند شيعي عرفان ميخواهند كه را آنچه است ت نبو باطني
(زيرا كند هراسانشان كافيست عرفان كلمه تنها كه افراد همين خود است/ اسالمي
شيعه مجازند كه ميكنند گمان است) معنا آن از دور خيلي دارند آن از كه ري تصو
اجÇمالي قÇضاوت ايÇن بÇا كÇه كÇردهانÇد فÇرامÇوش كه درحالي برانند حاشيه به را
اسÇالم از را حÇقيقت راه شÇاهدان انÇبوه آن همراه و امام دوازده پا ك چهرههاي
اسالم آنان كه اينست بگويم بايد سختيش همة با كه را مسألهاي ميسازند/ خارج
مÇيخواهÇيم? HميقÇع ما كه است چيزي همان اين آيا نميدانند/ اسالم را معنوي
هرگونه كه بهصورتي شرعي احكام سرحدات و مرزها ميان اسالم كردن محصور
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اين عرفا تمام اينكه از غافل ميكنند, ي تلق اسالم از خروج بهمثابة را معنوي تجربة
كه است چيزي همان اين و يافتهاند كمال و تمام به اسالم باطن درون را معنويت

است/ معصوم امامان مذهب و آرا¾ به مÆمنين نزد واقعي ع تشي نشاندهندة
بدبختانه ميشود/ مطرح ف تصو و ع تشي ميان ارتباط مسألة اينجا در نا گزير
شÇناختي اشÇخاصي و است شÇده انÇجام تÇحقيقاتي ف تصو دربارة غرب در ا گر
بÇهخود را طÇالب افراد بسياري هم ناقص معرفي همين و داشتهاند آن از تقريبي
تحقيقاتي چنين حتي ع تشي به مربوط مساÄل دربارة درعوض است, كرده جذب
بÇيش و كÇم هم, داريم ف تصو از كه شناختي خصوص, اين در است/ نشده انجام
بسÇيار تÇوضيحات ايÇن با همانقدر مياندازد/ اشتباه به را ديگران و است ناقص
از مشكلتر و كنيم/ درك را ف تصو و ع تشي ميان رابطة بخواهيم كه است مشكل
بهطور است/ ف تصو مسأله با شيعه عرفاي از بعضي برخوردهاي و انتقاد فهم آن
نÇظر در است شده مطالعه و شناخته تسنن اهل محافل در آنچنانكه ف تصو  كلي
مشروعيت احساس يك با را ع تشي آنان و است فقهي دين جايگزين تنها غربيان
و شود/ ه توج "سياسي" كلمه مختلف معاني به اينكه بدون ميكنندو تعريف سياسي
و فكÇري مÇحافل بين كه را فرقي كه هستيم اين قيد در كمتر همچنين كلي بهطور
آشوبطلبان با است كرده رشد آن در ع تشي مذهبي تفكر كه ه مÄا اصحاب معنوي
بÇرند سÇود موضوع اين از توانستهاند مشابه موارد تمام در كه را آشوبزدگان و
در اسالم مشروع فرقه پنجمين به را ع تشي كه نمانده چيزي درنتيجه كنيم/ التفات
و كنيم تبديل مالكي) و حنبلي حنفي, (شافعي, تسنن اهل ديگر فرقه چهار  كنار

مسيحي/ كليساهاي همة اتحاد مبتنيبر عقيدهاي (اوكومنيسم): Oecuménisme /1

مÇيكند, خÇودنمايي سنت اهل محافل اوكومنيسم1 در كه است تمايلي همان اين
ميدارد ابراز ف تصو عليه مخالفتي ع تشي ا گر كرد خواهند باور همگان درنتيجه
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كÇه ميشود معلوم جا همين از و ميكنند ابراز تسنن اهل كه است داليلي بههمان
از بسÇياري مÇيبينيم مÇا كÇه هنگامي است/ بوده اشتباه آغاز از برخورد نوع اين
دو در رويارويي به مجبور شيرازي صدراي مال و آملي حيدر مانند شيعي متفكران
طرف يك از آنها ميرسد/ بهنظر دشوارتر هم باز موقعيت اين فهم هستند/ جبهه
كه شيعيان از برخي با ديگر طرف از ميكنندو ايستادگي ه صوفي از بعضي مقابل در
را ع يÇتش اصÇل و جوهر كه شدهاند غرق شريعت در چنان ه صوفي همين ترس از

كردهاند/ فراموش
دوازده شيعه زمان آن در آمده, بهوجود صفويان عصر در Hاساس برخورد اين
نشده اشاره آن به گذشته سطر چند در كه چيزي شد/ ايران مردم رسمي دين امامي
انÇتساب ه, وفيÇص سÇلسلههاي يعني طريقتي سلسلههاي بيشتر درواقع كه اينست
علي شيعيان ل او امام بهخصوص ميرسانند, شيعه امامان از يكي به را خود معنوي
جÇنبة و جزÄيات به ا گر ي حت الرضا/ موسي ابن علي امام هشتمين و ابيطالب ابن
ايÇن در شÇده مÇطرح اصلي نيت در للي خ كنيم اعتراض شجرهنامهها اين تاريخي
را است مشترك ف تصو و ع تشي بين كه چه آن وانگهي نميكند/ وارد شجرهنامهها
و ت نبو قطب دو Hاساس و كرده بيان جامعاالسرار خود مهم دركتاب آملي حيدر
است/ داده قرار بررسي مورد را آن معنوي مفهوم و طريقت و شريعت و واليت
و امامي دوازده شيعه ميشود/ ظاهر جا همين در نيز است اختالف باعث كه آنچه
و نÇماد و بÇاطن و ظÇاهر بÇين تÇقارن و اعتدال حفظ به ميل هميشه شيعي عرفان
ه صوفي از بعضي نزد برعكس تعادل اين و است داشته سمبليزه) و (سمبل نمادينه
سÇلسلههاي از برخي كه آنست تعادل عدم اين نشانة يك است/ افتاده بهمخاطره
م تجس است ممكن Âعم كه دارند فوقالعاده ارادت قطب يا شيخ يك به ف تصو
حÇمويه سعدالدين مانند صوفي شيخ يك ا گر و شود/ تلقي امام جانشين يا مرÄي



ë9 تشيع دربارة پيشداوريهايي

از ديگÇر بÇرخÇي نزد برعكس دارد, دوازدهم امام به نسبت فوقالعادهاي ارادت
امام جايگاه تقليل باعث است ممكن دارند شيخ شخصيت از كه برداشتي ه صوفي
زيرا است/ ل تحم غيرقابل شيعي ناب تفكر براي كه است چيزي همان اين و شود/
هÇمراه بÇه قÇطب بÇهشخص نسÇبت را افراطÇي احترام نوعي Hغالب كه ف تصو اين
پايان تا بايد كه غيبتي ميسازد/ خدشهدار را امام غيبت از ناشي مساÄل ميآورد,
مÇتمايل ف صوÇت كÇه اينست ميشود مطرح كه تناقضي انجامد/ طول به ما دوران

مÇنتهي× چÇنين ايÇن ف تصو درواقع است/ شده ع تشي مابعدالطبيعه كردن بهدنيوي
ف صوÇت HهايتÇن كه است نتيجهاي همان اين و شده امامشناسي مبحث بهتضعيف
ت نبو بين تعادل بهوسيلة فقط باطن ظاهرو بين اعتدال است/ شده منجر آن به سني
واليت و جذبه ا گر و شود/ حفظ ميتواند امامشناسي و پيامبرشناسي و واليت و
مÇيرود; بين از تعادل اين دهيم انتقال پيامبر شخص به سادگي به را امامان ويژة
مÇيسازيم غÇيرممكن را تÇوحيد اصÇل كÇنيم چشÇمپوشي امÇامت از ا گر چنانچه
بيش و كم بنابراين باشد)/ تشبيه و تعطيل از مصون همزمان بهطور كه (توحيدي
مانند شيعي متفكر چشم به طرف يك از تسنن اهل صوفي چگونه كه ميفهميم
از كÇه هÇمانطور است, كرده فراموش را خود اصل كه ميكند جلوه خاطي نوعي
گرانبهاترين كننده متزلزل را شيعي صوفي است ممكن شيعي متفكر ديگر طرف

بداند/ شيعه مسأله
و طريقت ف, تصو به نيازي شيعي متفكر عمل در Gظاهر كه است چنين اين
خود بهخودي هاطهار مÄا با خود شخصي باطنيو ارتباط با او زيرا ندارد/ مشايخش
بهسلسلههاي نيازي Hالزام اينكه بدون برميدارد, گام طريقت و معنوي راه يك در
از فرقهاي هيچ به معذلك ميكند, استفاده ف تصو زبان از او باشد/ داشته ف تصو
عÇصر ه صوفي عليه جدي رسالهاي شيرازي صدراي مال Âمث ندارد اتصال ف تصو



ايران عرفان ì0

است(عÇرفان نÇوشته ف تصو از دفاع در فارسي زبان به اصل سه نام به هم ديگري رسالة صدرا مال /1
ايران)/

برجستهاي صوفيان مورد در ديگر شايد دانستيم را اين كه حال مينويسد/1 خود
است داده رخ گÇذشته در كه طور آن عربي محيالدين با ارتباطش و ج حال چون

شود/ متوقف اشتباه برداشت
بÇا كÇاري هيچ و است ب متعص سني يك ج حال كه عقيده اين از كه هنگامي
مورد در اولي× طريق به و عرفان دربارة كلي بهطور ميكنيم, حمايت ندارد عرفان
غربي روشي مساÄل به كردن نگاه طريقه اين كردهايم/ اشتباه اسالمي عرفان معناي
كÇنند/ پÇنهان را خÇود پÇيشفرضهاي مÇيتوانÇند زحÇمت بÇه كÇه درحالي است
تÇباين نشاندهندة كه شوند تفسير طوري بايد متون كه گرفتند تصميم پيشاپيش
ولي بوده وجود وحدت به قاÄل عربي ابن اينكه مثل باشد عربي ابن و ج حال بين
نبودهاند) هيچكدام يا بوده وجودي وحدت دو هر يا (درحقيقت است نبوده ج حال
(monist) يكتانگر كلمه غربي مفهوم به فني نظر از را وجود وحدت كه درصورتي
درك بÇراي راهÇنما بÇهترين شيرازي روزبهان است/ بهتر دوم فرض دهيم, ربط
كرده درك را آن ما از بهتر خيلي خود بهنوبة كه عربي ابن مانند است ج حال افكار
شوند خارج آن از يا كرده تجاوز اسالم از نخواستند عربي ابن نه و ج حال نه است/
نÇبايد را تسÇنن در عÇرفاني حÇيات كردن وارد براي غزالي كوشش كه همانطور
را آن فكÇري قواي تمام و كرده زندگي اسالم با آنها كرد/ ر تصو اسالم از خروج
برداشتي HنÃمطم بگذرند آن از ميخواهند آنها كه را آنچه و درآوردهاند بهفعاليت
اسÇالم نÇابودي باعث درواقع كه است اسالم از اجتماعي و سياسي و فقهي Hمطلق
او وسواس و ج حال تراژدي درك براي را جايگاه بهترين ع تشي معنويت ميشود/
است/ داشته عربي ابن آثار پيچيدگي مورد در كه همانطور دارد, ابليس مورد در
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بدان اين دهيم قرار بررسي مورد جا اين در را مسيحشناسي كه مجبوريم ا گر
است/ گرويده مسيحيت به و داده تغيير را خود دين مخفيانه ج حال كه نيست معنا
در مسيحشناسي معادل كاربردي الهي علوم نظر از ع تشي در امامشناسي درحقيقت
ات رÇك بÇه كه است بوده عالقمند ع تشي امامشناسي, دليل بههمين دارد/ مسيحيت
خاتم بهعنوان عيسي مثال (بهعنوان دهد/ نشان را مسيح و امام شخص بين ارتباط
واليت خاتم دوازدهم امام كليه, واليت خاتم علي حضرت آدم, حضرت واليت
كرده اعالم دوم مسيح را خود امام آن در كه خارقالعادهاي خطبههاي در دي, محم
مشكالت نظير مشكالتي مقابل در ع تشي امامشناسي كه زماني حال اين با است)/
مÇفاهيم آن كÇه مÇيشود ل توسÇم مÇفاهيمي بÇه Hدقيق ميگيرد, قرار مسيحشناسي

تشكيل ديني Hعموم مساÄلي حل براي خاص موارد در كه مسيحي روحانيون انجمن :Concils /1
مترجم/ Ç داشت ادامه طوالني بسيار ت مد به گاهي و ميشد

كه را آنچه شيعي امامشناسي آنكه نتيجه حداقل بودند/ شده رد شوراها1 بهوسيلة
ابÇتدايÇي, و مÇختصر طÇبقهبندي يك تا بناميم پيشداوري يك است مناسبتر
كÇه است عي دÇم كÇه عقيدهاي آن همچنين و ميسازد/ خرآميز تمس يا غيرممكن
يÇا الهÇيات ديگÇر طÇرف در و طرف يك در را (عقلي) طبيعي عرفان يا الهيات
از عرفان يا طبيعي عرفان كه است سادهانديشي دهد/ قرار را ماورا¾الطبيعي عرفان
تحت ندارد آن به ربطي هيچ كه عرفاني يا معنوي مكتبهاي ديگر با را يوگا نوع
ارتÇباط بÇراي انسÇان كوشش به ميشود مربوط طبيعي عرفان درآوريم/ نام يك
الهÇيات كه درصورتي او, خود دروني نيروهاي بهوسيلة درونش خداي با يافتن

2. Grâce.

دارد/ درنÇظر انسÇان براي ديگري آينده لطف2 مبتنيبر و الهي يا ماورا¾الطبيعي
غÇنايي و وسÇعت آنÇچنان داراي عملي و نظري جنبة دو داشتن با اسالمي فلسفة
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1. Dichotomie.

بگذرد/ بهسادگي بودن1 بخشي دو اين از ميتواند كه است
كه نيست مفهومي رسالت و ت نبو اسالمي مفهوم كه نيست يادآوري به الزم
پيامبران دوران تمامي برگيرنده در مفهوم اين دهيم/ ل تنز يوگا حد تا را آن بتوانيم
با چنين اين كه مييابد ادامه د(ص) محم حضرت زمان تا و است س مقد كتاب در
طÇبيعي ديÇن ا گر ميپردازد/ خود از پيش اديان تجربههاي احيا¾ به زياد تالش
الهي واليت جذبهو است شده تعريف خودش نجات براي انسان كوشش بهعنوان
است دليل بههمين و ندارد كوششها اين به ربطي هيچ امامان و پيامبران مورد در
دولتي رهبري بتوانند است ممكن انسانها كه ميكند تكرار شيعي خداشناسي  كه
يا پيغمبر يك نميتوانند هرگز ولي نمايند تأسيس مذهبي دستگاه يا كنند انتخاب
و پÇيشبيني غÇيرقابل مالقاتي غاÄب امام با مالقات همينطور كنند/ انتخاب امام
از بيشتر و ندارد انسان كوشش و سعي به بستگي هيچ كه است الهي موهبت يك
مÇفاهيم ايÇن ايÇنجا در كÇند/ بÇرقرار ارتباط خود درون با انسان كه چيزيست آن
تÇفكرات كÇه است هÇمين بÇراي مÇيكند; پيدا استحاله كه است زماني" و "طبيعي
اديÇان و پÇيامبري دورة و پيامبران تمام به روحانيون كه است شده باعث قرآني
دانش و خرد هم يوناني دانشمندان حتي كه شوند معتقد Âمث) باشند داشته اشراف

كردهاند)/ اقتباس ت نبو مشكو¸ از را خود
مسيحي تفكر مشكالت و گرفتاريها از اينجا در كه است زيادهروي اين آيا
اديان كلي الهيات يك تأسيس بر سعي مسيحيت كه هنگامي آوريم ميان به سخن
چÇرا است? قÇرآنÇي مكاشفات و وحي تا س مقد كتاب حقيقت مبتنيبر كه دارد
شرافتمندانÇه و ممكن آن كردن مخفي امروز ديگر ميآيد? پيش مساÄلي چنين
روحÇانيون و متفكرين از چيزي چه ميپرسيم خود از كه زماني همان از نيست/



ì3 تشيع دربارة پيشداوريهايي

سÆÇاالت ايÇن طÇرح دهÇيم, انÇجام آنها براي و آنها با بايد چه و بياموزيم ايراني
يا معنويت با چگونه است/ شده مطرح اينجا در كه همانطور است, اجتنابناپذير
در ميكنيم? سكوت سÆاالت اين مقابل در كه درحالي كنيم رفتار اسالم روحانيت
شÇده توصيف طريقت و شريعت قطب دو داشتن به اسالم فكري زمينة حال هر
است/ ضروري آن معنويت و اسالم رسيدن كمال به براي فكري زمينة اين است/
بÇايد امÇامي دوازده شÇيعه عرفاي تفكر به نسبت وفاداري با كه ميكنم گمان من
از يكي ا گر آنها نظر از كه سازيم خاطرنشان بايد و كنيم ص مشخ را آنها موقعيت
است/ شÇده لغو كمال و تمام به كه است اسالم حقيقت شود منسوخ قطب دو اين
و آنست ن متضم و است الهي دين يك حقيقت همان بهدرستي حقيقت كه چرا
حÇرام هÇمان حرام عرفاني و پنهاني معناي نيست/ روح و فكر بيبندوباري منشأ
از مÇانده جÇدا شÇريعت ÂتقابÇم نÇميكند, تبديل حالل چيز يك به را آن و است
دين باطني جنبة ا گر و رفت خواهد بين از و نيست خالي پوسته يك جز حقيقت
نÇامشهود هÇمبستگي يك آن بÇه كÇه روحاني مت Ôا يك ناب تفكر شود منسوخ
ايÇن و شÇده يكي اجتماعي سيستم و دين مفهوم بنابراين ميرود/ بين از ميدهد
خواهد متزلزل جبرانناپذيري بهطور تي سن جامعه يك بنياد كه است روزي همان
دادن خاتمه براي كه است همين براي ميانجامد/ شكست به نيز دين مفهوم و شد
تÇفكر يك كÇردن اجÇتماعي نÇتايج از تأثÇرآوري گواه كه را قضيه اين بحث, به
را ما Hدقيق زيرا ميكنيم; يادآوري است سنت اهل اسالمي كشورهاي در روحاني
نÇخستين در نيست? متفاوت شيعي اسالم موقعيت آيا بپرسيم خود از واميدارد
ل مكم مفاهيمي واليت امامتو كه اينست اساسي اختالف بگوييم ميتوانيم نگاه
و پيامبر رسالت يا الهي مأموريت همچنين ت نبو الزم ادامه و جداييناپذيرند و
داراي ت نبو و امام دوازده امامت ميباشند/ است شده آورده او بهوسيلة كه وحي
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حÇامل و هÇميشگي پشÇتيبان آن شÇيعي مÇفهوم به امامت هستند, مشترك منشا¾
تفسير و تأويل جهانيان براي را ميبخشدقرآن جان شريعت به كه است حقيقت
بÇدون مÇينمايد/ تشÇريح و محافظت آيندگان براي را آن كه همانگونه مينمايد
مرجع تنها امامت كه چرا ميانجامد خطا به حقيقت بهطرف كوششها تمام امامت
تعطيل ورطه دو بين از كوشش بهوسيلة انسان كه ميدهد اجازه كه است شاخصي و
بÇر دال كÇه عÇقيدهاي از است عبارت (تعطيل نمايد عبور سالم و صحيح تشبيه و
خÇدا م جسÇت و د جسÇت بÇه اعتقاد يعني تشبيه و است مطلق هستي ماندن ناشناخته
امامان كه است توضيح قابل هم باز سادهانديشانه)/ خدايي انسان ديگر بهعبارت
ي تÇح آنÇها سÇلطة و اقÇتدار و نيستند حاضر دنيا در ديگر جسمي و ي ماد نظر از
و الزامÇي هيچ كه درحالي شود مقايسه مبهم فكري قدرت يك با حتي نميتواند
معنوي شخصيت نشانگر يا ف معر سلطه اين نميكنند/ اعمال افراد بر هم فشاري
و ظÇاهري شكÇل ف عرÇم خÇود حÇقيقت بÇا و است, ما وجدان و درون راهنماي
شاهد و قطب راهنما, بهعنوان امام مفهوم همان اين است, ماورا¾الطبيه دورنماي
ديÇن است آهÇن عÇصر مشخصات داراي پيش از بيش كه جديد دنياي در است/
از انÇه تبدÇمس ايÇنكه مگÇر نÇميشود نابودي به تهديد د(ص)) محم) پيامبر يك

1. Historicisme.

تÇاريخزدگي1 از پيشگيري براي امامان شود/ جدا خود معنوي تفسير يا حقيقت
كÇه شÇرايÇطي و اشÇخاص به آيههايقرآن معناي ا گر كه كردهاند تكرار همواره
و بود مرده بايد بهحال تا قرآن ميشد, محدود شده نازل بهترتيب آنها بهمناسبت
روان در همواره كه چرا است زنده هنوز كتاب اين اما بود/ گذشته مخصوص فقط
مستلزم اثر اين و بود خواهد باقي قيامت روز تا و دارد سريان و جريان انسانها
و تÇاريخي لحÇظه يك به وجه بههيچ هميشگيقرآن و زنده هدايت كه است آن
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كÇمتر را مÇوضوع اين ولي ندارد بستگي خاص زمان و مكان و اجتماعي سيستم
نميتواند شريعت كه سخن اين زيرا بگويند/ و ببينند كنند, درك ميتوانند  كساني
كه است باطني و معنوي حقيقت تنها كه معناست اين به بماند زنده حقيقت با جز
بÇهوسيلة آن تÇحريف از و آورده بÇهوجود شريعت در را الزم تغييرات ميتواند
همة بلكه نيست اسالم ه متوج تنها خطر اين كند/ جلوگيري اجتماعي سياستهاي
شÇدن اجÇتماعي و اجÇتماع بهوسيلة شكست خطر و مهلكه در مسيحيت و اديان
و "مÇذهبي كÇلمه خÇلط كÇه زيÇرا است درونÇي GدوÇب كÇه مهلكهاي است/ افراطي
ايÇن بÇا پيروزمندانÇه كه كساني برميگردد, ما دوران از قبل روزگار به اجتماعي"
كساني بلكه نبودهاند رفتهاند پيش خود زمان با كه قين محق كردهاند, مقابله مهلكه
خÇود زمÇان مقابل در كه شاهداني داشتند/ را خود زمان با مقابله قدرت كه بودند
است/ پÇيامبران رسÇالت واقعي و اصلي مفهوم آنها شهادت و بودند كرده قدعلم
ولي بÇرانگÇيزانÇند را شÇهيدانÇي چنين كه ندارند را اين قدرت كتابها و انسانها
كÇه بÇرگزيدهاي افÇراد آيÇا كÇنند: مÇطرح را سÆاالتي چنين كه است آنان برعهده
نÇاب تÇفكر مÇفهوم تÇا آمÇد خواهند باشند اسالم حقيقت گرفتن بهعهده شايسته
كÇوچكترين حÇقيقت ايÇن ايÇنكه بÇدون سÇازد نمايان را خود جهان, در اسالمي
سÆÇال وايÇن بÇاشد? داشÇته سÇياستمداران جÇاهطلبيهاي و تجربيات با رابطهاي
در كربال غمانگيز واقعة يادآوري كه چرا است, شيعي تفكر ه متوج اولي× بهطريق
است جهان اين نظام عليه داÄمي اعتراض يك مفهوم داراي مذهبي سال هر آغاز
يÇافته تسÇلط شÇيعي اسالم تفكر بر كه او ظهور انتظار و غاÄب امام به اعتقاد زيرا
بوده مطرح آغاز در كه است پرسشي اينجا در شده مطرح سÆال كه معناست بدين
در مÆمنان از كمي ة عد فقط كه زمانهايي مانند توانست خواهد آينده آيا است/

برساند? جهانيان گوش به را حقيقت اين بودند امامان اطراف





تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج جناب تأليف عرفان, و علم نابغه كتاب از Hعمدت ايشان احوال شرح در /1
"زندگي مقاله همچنين êìê و 3ë2 Ç 3ê8 صفحات ,13ë0 تهران, دوم, چاپ رضاعليشاه,  گنابادي
اسÇفند ايران, روزنامه در مندرج رضاعليشاه, جناب تأليف حاÄري, آقاي رحلت مناسبت به جاويد",
آورده را احوالشÇان شرح ايشان حيات زمان در كه تذكرههايي جمله از است/ شده استفاده ,131ì
ايشان: ميگويد Hضمن كه برد نام ,ëê2 Ç 3 صص ,3 ج شيرازي, الصدر ناÄب الحقاÄق, ازطراÄق ميتوان

است/" مشغول دعا گويي به عاليات عتبات در "الحال

شرحاحوالمرحومحاجشيخعبداهللاحاÄريرحمتعليشاه1

سÇال در مÇازندرانÇي زينالعابدين شيخ آقا آيتاهللا مرحوم فرزند جناب آن
مجتهدين از زينالعابدين شيخ آقا مرحوم نهاد/ هستي عرصة به قدم قمري 128ê
از بسيار جمعي و كمنظير Öفقاهت و مقام علو در بود/ معلي كربالي در سا كن بزرگ
قÇبله و كÇعبه را او و ميكردند تقليد او از تÔرك و هندوستان و ايران و عراق شيعه
ذ كور فرزند چهار بود/ دوست عارف فقهاي از و عمل با علماي از وي ميگفتند/
كوچكتر همه از كه بودند شيعه ل او درجه علماي از خود زمان در همه كه داشت

بود/ عبداهللا شيخ حاج مرحوم
را شرعيه علوم ماتي, مقد تحصيالت تكميل از پس عبداهللا شيخ حاج جناب
كÇه سرشاري هوش بهواسطة و فرا گرفت استادان ديگر و خود دانشمند پدر نزد
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بهدرجة سالگي بيست حدود در و كرد تكميل را تحصيالت تي مد اندك در داشت

بÇعضيها ايÇنكه آن و شده ايجاد شبههاي Gاخير حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم مورد در /1
نÇوشته ايÇران در انگÇليس حÇقوقبگيران مÇثل كÇتبي بÇه استناد با خود اشتباه تكيهبر و عمد به يا به سهو
كه شرح بدين ميدهند/ نسبت ايشان به ندارد حاÄري آقاي به ربطي كه را شايعاتي راÄين, اسماعيل
مال كاظم آخوند آقايان يعني نجف ل او طراز علماي از نفر سه مشروطيت انقالب هيجانات ايام در
مشÇروطيت نÇفع به مازندراني عبداهللا شيخ حاج و خليل ميرزا حاج حسين ميرزا حاج و خراساني
اين كرد/ رحلت مشروطيت اوايل در نفر سه آن از مازندراني عبداهللا شيخ حاج كه ميفرمودند اقدام
عÇبداهللا شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم بÇا را حاÄري عبداهللا شيخ آقا مرحوم كه شد پيدا بعضيها براي اشتباه
از بÇعد سال چند يعني لي او از قبل سال 30 حدود دومي آنكه حال كردند, معرفي يكي مازندراني
از حÇاÄري آقÇاي آنكÇه ضمن كرد/ رحلت 13ëì سال در لي او و مشروطيت) (اوايل قمري 132ê

نجف/ نه بودند تهران مقيم قمري 1322 سال

نمود/1 اجتهاد اجازه كسب پدر از و رسيد اجتهاد
گÇنابادي د حمÇم سÇلطان الÇم حÇاج جÇناب مرحÇوم كه قمري 130ë سال در
مراجÇعت خدا خانه سفر و مكه از اللهي, نعمت سلسلة وقت قطب سلطانعليشاه,
نعمتاللÇهي سلسلة فقراي از كه قاري ا كبر علي مال حاج معال كربالي در فرمود,
او جستجوي در تو آنكه كرد: اظهار بود كربال سا كن كه عبداهللا شيخ جناب به بود,
از پدرشان آنكه با حاÄري آقاي مرحوم ولي است/ آمده شهر بدين ا كنون هستي
فرزندان به مالقات دستور و كرده محبت نهايت و مالقات سلطانعليشاه مرحوم
رفÇته ايشان بهمالقات كه خود بزرگ برادران با و نپسنديده خود به بود, داده هم
در عبداهللا شيخ جناب بودند, آمده بازديد براي ايشان كه موقعي ولي نرفت/ بودند,
در تÇا نشÇد جÇدا ايشÇان از روز سه و شده مجذوب و ربوده نخستين ديدار همان
در و بÇود او جوانÇي اوايل در موقع آن آنكه با و گرديد/ وارد سلوك و طريقت
هÇمه كه درحالي و گذشت به كلي اقوام و دنيوي عاليق از داشت, سال 21 حدود
فرمايش مطابق او ليكن ميكرد, تشنيع و مالمت را وي بيگانه, و خويش از  كس,

مولوي:
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/3831 بيت سوم, دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

تو1 دانشمند نشناخت را عشق تÇو پند از من بند شد سختتر
حركت آنجا از سلطانعليشاه جناب چون و نداشت اعتنا ديگران مالمت به Âاص
زيارت به شبي نيمه يافتو ت شد شيدا عاشق آن شوقدر جذبة شورعشقو  كرد,
مجنونوار اقوام اطالع بدون آنجا از و شده ف مشر هدا دالش سي حضرت ر مطه حرم

نهاد/ سلطانعليشاه جناب موطن گناباد بهسوي رو
جناب ارشد فرزند گنابادي نورعليشاه علي مال حاج با تي مد نيز حركت از قبل
و ديÇن در تÇحقيق بÇراي سÇاله چÇند سÇفري مسÇير در ايÇام آن كه سلطانعليشاه
هÇم بÇا چندي و داد دست مالقات فاق ات بود, رسيده كربال به يقين راه جستجوي

بودند/
Hغالب نيز آنجا در كرد/ مراجعت سپس مانده گناباد در ماه هشت سفر آن وي
سÇفر چÇند مÇيكوشيد/ نفس تربيت و رياضت در و داشت محبت و شوق حالت
سلطانعليشاه جناب طرف از قمري 1311 سال در آنكه تا آمد گناباد به هم ديگر
لقب بÇه يÇافته طÇالبان دسÇتگيري و ارشÇاد اجÇازة ذيÇل, شÇرح بÇه فÇرماني يÇط

گرديد/ ملقب "رحمتعلي"
البÇصير السÇميع الخبير العليم الحمدهللا رجاÄي/ و ثقتي به و حيم/ الر حمن الر اهللا بسم

خÇفيات فشÇهد قÇرب االفهام غور يناله ال و بعداالوهام يبلغه فال بعد الذي الكبير العلي

ارسÇل تÇعالي و تبارك فهدي ر قد و ي فسو خلق والدهور االمكن¹ مكمونات و االمور

و بين¹ عن هلك من يهلك و بين¹ عن حي من ليحيي السبل اوضح و الكتب انزل و الرسل

جÇميع عÇلي مÇان رالزÇآخ في المبعوث د محم علي التامات الناميات الزا كيات الصلوات

اوصياÄه علي و والجان قلوباالنس تهذيب و واالديان الشرايع لتكميل االمكان مراتب

امام و اميرالمÆمنين اال كرمين داالوصيا¾ سي علي Hخصوص الراشدين خلفاÄه و المعصومين

المتبعين بمقامهم المعترفين اولياÄهم علي و والقاسطين والمارقين النا كثين قاتل و المتقين

امامتهم/ بحق العارفين بواليتهم كين المتمس منهجهم

اوليÇاي فÇضل دست كÇه اقÇتران سÇعادت زمÇان جزو اين در چون بعد و
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مÇلقب د حمÇم حÇيدر بÇن د لطانمحمÇس نشÇان و بينام اين بيكينه سينه عظام
رضÇويه عÇلويه عÇليه طÇريقه در و نÇموده الهÇي اسÇرار مÇخزن را بهسلطانعلي
و مصطفويه احكام بهحسب ساخته, متمكن عباد ارشاد مسند بر نعمتاللهيه
بÇه و بÇينا نÇفساني آفات به كه ببينم را فقيري جا هر كه الزم مرتضويه آداب
موجب و تفقه كهصفت اين, طالب و آن از انزجار و باشد دانا روحاني خصايل
قÇدسي عÇاليجناب لهÇذا نÇمايم/ خلق هدايت به مأمور يابم او در است انذار
اوصÇاف ايÇن بÇه كÇه را عÇبداهللا شيخ آقا محترم برادر انتساب قدوسي نصاب
ملقب است هجري 1311 م المكر شوال شهر نهم كه وقت اين در يافته آراسته
ا كرام و اعزاز عاليه معارج عارج داده هدايت اجازه و اذن نموده رحمتعلي به
خدمت و دارند خود حظ بر م مقد را حق امر حال هر در كه اميد نموده ارشاد و
دنيا از آورند راه به كه نفس يك و دانند شأنه حقتعالي خدمت را, حق بندگان
وادي گÇمگشتگان و واليت زالل تشÇنگان كه اميد و شمارند, بهتر آخرت و
را خود و دانند, ضعيف اين زبان و دست را جناب آن زبان و دست ضاللت
اقÇتباس و الوالي¹ اتباع في فاهللا فاهللا بندند, واليت فترا ك بر جناب آن بهواسطة

والردي/ الغي واجتنب الهدي اتبع من علي الم والس الهداي¹

به زمستان ماه شش و گناباد در تابستان ماه شش مرتب سال چند بهبعد آن از
پير اجازه و فقرا خواهش به بنا قمري 1322 سال در ولي ميكرد مراجعت عتبات

گزيد/ اقامت تهران در بزرگوار
ايشان خليفه شاه نورعلي جناب خدمت سلطانعليشاه جناب شهادت از پس
در گرديد/ ملقب "رحمتعليشاه" به و يافت ارشاد اجازة Gد مجد كرده, عهد تجديد
و آمÇد پÇيش نورعليشاه جناب جانشيني مورد در فقرا بين اختالفاتي اوقات آن
حاج حتي چنانكه ميكردند/ بدگويي ايشان جناب از نادانسته يا دانسته هم برخي
از پس و داشت سلطانعليشاه حضرت به تام قلبي ارادت كه شيرازي الصدر ناÄب
تشÇديد حتي و باقي نيز ايشان جانشينان به نسبت ارادتش حضرت, آن شهادت
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تعيين وصي عنوان به را صالحعليشاه حضرت خود تنامة وصي در Âمث و بود شده

مÇندرج 1êë ص ,1377 تهران, پريشانزاده, ابوالحسن راز, گشايش كتاب در Hعين وصيتنامه اين /1
ارادت از حÇا كÇي بÇود سروده اشعاري سلطانعليشاه جناب رحلت مناسبت به الصدر ناÄب است/

آمده: آن بيت يك در كه نورعليشاه جناب و ايشان به قلبيش
عÇلي نÇور عÇÇلي سÇÇلطان وارث جÇلي گفتا بر و نور از گرفت دل

كتاب در حتي شدهو ترديده و شك دچار كوتاهي ت مد در ايام آن در بود,1  كرده
آقÇاي مÇرحÇوم تÇجليل و مÇدح بÇا تÇوأم حÇال شÇرح ذ كر از پس طراÄقالحقاÄق

بÇهعنوان حÇاÄري, عÇبداهللا شÇيخ حÇاج و المÇلك سÇراج مرحÇوم از سلطانعليشاه
اليÇق را الملك سراج كنايه به و كرده بسيار تعريف ايشان, ص متشخ ارادتمندان

/ëê3 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /2

قدري نيز حاÄري جناب به قضايا اين است/2 دانسته سلطانعليشاه آقاي جانشيني
جÇناب خÇود مرشد به كه عالقهاي و عشق سبب به اين بر Hمضاف و نمود سرايت
در و گÇزيده خلوت كوتاهي ت مد كه شد موجب اينها همه داشت, سلطانعليشاه
داشت خÇلوص خÇود نيت در چون ولي نكند/ عهد تجديد و برد بهسر انزوا حال
وي بÇر را امÇر حقيقت كه خواست خدا از و نكرد جانشيني عاي اد خود هيچگاه

خÇادمباشي اللÇهي نÇعمت عÇبدالمÇولي آقÇاي مرحوم جمله از ايشان معتمدين از نفر چندين از /3
به را كرسينامهاي خود هدايت زمان در سلطانعليشاه حضرت كه است نقل سعادتعليشاه مقبرة
و كنيد اضافه را علي مال حاج نام من نام از بعد بودند فرموده و داده حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب
سلطانعليشاه حضرت چندي از پس مينمايند/ تكميل را كرسينامه خود خط با نيز حاÄري آقاي
امانت اين ميفرمايند و داده بود شهريار كهسا كن بنيهاشمي جوقيني جواد سيد آقا به را  كرسينامه
مÇوضوع و مÇيگذرد مÇاجرا ايÇن از تها مد كند/ مطالبه را آن صاحبش آن وقت به تا باش داشته را
حÇضرت كÇه سÇفري در سÇلطانعليشاه, حÇضرت رحÇلت از پس مÇيشود/ سÇپرده بÇÇهفرامÇوشي
جÇواد سÇيد آقا پسر بنيهاشمي جوقيني جالل سيد آقاي ميآوردند, تشريف تهران به نورعليشاه
از دعوت به منوط را دعوت قبول ايشان مينمايد/ دعوت شهريار جوقين به را نورعليشاه حضرت
Ñ

Ø

عÇهد تجديد نورعليشاه آقاي مرحوم با و شد شبهه رفع بهزودي لذا كند,3 روشن
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از و مÇيرسد عÇبداهللا شÇيخ حاج جناب خدمت جالل سيد آقاي ميكنند/ عبداهللا شيخ حاج جناب
ميكند خودداري دعوت پذيرفتن از عبداهللا شيخ حاج ميكند/ دعوت جوقين به رفتن براي ايشان
جÇوقين در مÇيآيند/ جÇوقين بÇه و نÇموده قÇبول حÇال هر به و شده مواجه جالل سيد اصرار با  كه
كه جالل سيد (پدر جواد سيد آقا نزد امانتي كه ميكنند سÆال جالل سيد آقا از نورعليشاه حضرت
بود بيخبر موضوع از كه جالل سيد آقا مينمايند/ مطالبه را آن و داريم بود) كرده فوت هنگام آن در
ابراز جالل سيد آقا مادر ميشود/ جويا بود, شده سپرده پدرش نزد كه امانتي از و مراجعه مادرش به
پنهان سقف زير در را آن و گذاشته قوطي يك داخل در را كاغذي لوله قبل تها مد پدرت ميدارد
وضعيت همان با و ميآورد بيرون سقف زير از را قوطي جمع انظار در جالل سيد آقا است/  كرده
عÇبداهللا شيخ حاج جناب به را قوطي ميفرمايند: ايشان ميكند/ تقديم نورعليشاه حضرت حضور
حÇضرت نÇام كÇه را خÇود تخطÇدس و باز را قوطي عبداهللا شيخ جناب بخوانند/ و كنند باز تا بدهيد
بودند كرده تحرير را آن كه زماني خاطرة و كرده مالحظه بودند, نوشته كامل القاب با را نورعليشاه
تجديدعهد و عفو طلب و ميافتند نورعليشاه حضرت زانوي به و شده دگرگون و ميشود تداعي
در و مÇهيا را تÇجديدعهد وسÇايل روز هÇمان در و فÇرموده اجابت نورعليشاه حضرت مينمايند/
و تÇهيه نشده), راستين(چاپ يادنامه مينمايند/ بيعت تجديد نورعليشاه حضرت با شهريار جوقين

/ìê Ç ë صص بيدآبادي, بيژن دكتر تدوين

نيز را ذيل مناجات شد/ افزونتر عالقهشان و ماندند باقي خود اجازة بر و  كردند
سرودهاند: عهد تجديد از پس

بÇÇينوايÇÇم عÇÇاصي بÇÇÇنده خدايم اي خدا, اي خدا, اي
بÇرايÇم از فرست را رحمتت پÇايم بسÇته بÇر Çاره ام نÇفس

آيÇم تÇو سÇوي بÇه توانم تا
مÇÇيهماني تÇÇرا نÇÇمودم تÇÇا شباني كويت به بودم  كاش
دانÇي نكته كند موسي كه تا جÇانفشاني تÇو بهر  كردمي

بÇرايÇم از كÇني عÇتابش تÇو
يÇÇادم نÇÇميداد الفÇÇبا سÇوادم كس نÇبودي هرگز  كاش
مÇرادم بÇÇا مÇÇيكنم البÇÇهها بادم و اينكبر سواداست  كز

زدايÇم بÇر دل سÇياهيز تÇا
ا كÇبر حÇجب داناييم عجب سÇر بÇر بÇود ييم الÇÇم  گÇÇند



73 رحمتعليشاه حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم احوال شرح

اينجملهيكسر پا كبنموده بدتر دو هر از هستي مستي
رهÇنمايم مÇرشد آن دست

مÇن واپسÇم و رفته من كاروان بيكسم بيكسان كس اي
خسممن همچوخارو هوا در من رسم كي ماندگي چنين با

كÇهربايم خÇود بÇه ربايد تا
آيد تو از همه همت و جهد آيد تو از همه قدرت حولو
آيد تو از همه اجابت چون آيد تو از همه سعادت وين

دعÇايم بÇنما تÇو خدايم اي
دادي تÇو پÇودم و تار رشته دادي تÇو وجودم نبودم من
دادي تو بودم پندار چونكه دادي ركوعوسجودمتو وين

رهÇايم بÇنما پÇÇندار ز هÇÇم
عÇورم و گÇريان و زار بÇÇنده مورم ز ضعفكمتر در منكه
نÇورم بÇه نÇارم ز كشÇاني تÇا غÇفورم اي دامنت بر دست

گÇدايÇم من غني تو غني تو
گÇواهÇي مÇن دل حÇال ز تو چÇاهي بÇه فتاده كو يوسفي
الهÇÇي الهÇÇي الهÇÇÇÇي يÇÇÇÇا شÇاهي بÇه زپستي ميرسانم

الرضÇايم سÇريع كÇريم اين
ولي بÇوده مÇالزمت در نيز ايشان كاشان, به نورعليشاه جناب آخر سفر در
آن چÇه آورد هÇمراه بÇه را بزرگوار پير جسد ناله و گريه با مراجعت در فانه متأس
قÇمري 1337 ربÇيعاالول 1ë در كÇهريزك در و گÇرديد مسموم كاشان در جناب

بودند/ المشايخ م مقد رحمتعليشاه آقاي مرحوم ايام اين در يافت/ وفات
جناب ايشان جانشين طرف از نورعليشاه جناب رحلت و مسموميت از پس
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بهروز روز و يافت المشايخي شيخ سمت و بود باقي منصب همان بر صالحعليشاه
ميشد/ افزوده نيازمنديش و عجز حال بر

مبتال خطرنا ك و سخت كسالتهاي به مرتبه چند اخير سال چند در جنابش
خداوند و شده رفع مرض روحاني دوستان و فقرا ل توس و دعا اثر بر ولي  گرديد
مÇرض بÇه خÇورشيدي 131ì سÇال تÇابستان در آنكÇه تÇا مÇيكرد عÇنايت شÇÇفا
قÇريب مÇنزل در خÇوابÇيدن ماه يك از پس و شده مبتال پروستات و حبسالبول
هÇيچگاه جسÇماني تألÇمات ت شد با ولي بود بستري بيمارستان در هم ماه هشت
چÇهرة با را عيادتكنندگان و بود صرف تسليم هميشه و نفرمود بيصبري اظهار
ديدار منتظر و ميفرمود پذيرايي مرحمت و لطف نهايت و باز آغوش و  گشاده
قÇصد به گناباد از صالحعليشاه آقاي جناب آنكه تا بود خود محبوب مرشد آخر
زمÇزمة اخÇير روز چÇند در آمدند/ تهران به امور بعضي تمشيت و ايشان عيادت
نويد جانش گوÄيا مينمود/ دنيا كدورتهاي و زحمات از خستگي و دنيا از رفتن
و غيبي اشاره منتظر شده, آ گاه بستن بر رخت و كردن كوچ از و شنيده را وصال

بود/ خدايي پيك رسيدن
و گÇرفت قÇرار جÇراحÇي عÇمل مورد كسالت ت شد اثر بر وداع از قبل روز
و نياز و راز مشغول Hمرتب بود آخر شب كه بعد شب و گذاشت بهسختي رو حالش
بود/ مترنم علي" "يا و مولي" "يا كلمة به زبانش و بوده خود محبوب با گداز و سوز
را دست سÇپس نÇموده, اظهار را خود تسليم كرده, اشاره سر با نيز واپسين دم در
بسيار حال با و نمود قبول دل و جان از را محبوب دعوت گذاشته, بهسينه ب دÆم
عÇالم بÇه 131ì اسÇفند 12 مطابق قمري 13ëì سال ه ذيحج 28 در معنوي خوش
حÇمزه امÇامزاده صÇحن در و تشييع تجليل نهايت با ايشان جنازة شتافت/ جاويد
نÇورعليشاه جÇناب قÇبر كنار در و سعادتعليشاه آقاي مرحوم مقبرة در شهرري
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عÇبدالعÇظيم شÇاه حرم توسعه طرح جريان در شمسي 1370 سال در فانه متأس كه متبر مقبره اين /1
شد/ مفقود آن نفايس و تخريب

شد/1 مدفون
طÇالبان اخÇالص و صÇدق كÇمال با معنوي ارشاد سال êë طي در جناب آن
Ôل تنز Ô¾االسما مضمون به و نمود تربيت فقر در را بزرگاني و كرد هدايت را بسياري
را خلق سن Ôح و رأفت و رحمت حقيقت ميشناخت را جناب آن هركس ما¾ السَّ ن م

تنها Áاحتما ميگذاردند/ احترام وي به عارف و عالم از اينرو از مييافت/ او در
نÇقار و كينه اظهار اواخر در حتي و ميورزيد حسادت ايشان به نسبت كه  كسي
و مثلرازگشÇا خويش آثار در كه بود قزويني كيوان عباسعلي شيخ حاج ميكرد,
الحÇال", معلوم شيخ "يك مثل عناويني تحت كنايه و طعنه با واستوار بهينسخن

عÇلل از يكÇي Áاصو و ميبرد اسم ايشان از نداشت," اعتقاد هيچ كه شيخي "يك
آقÇاي مرحÇوم كه بود همين نعمتاللهي سلسلة بزرگان با وي اخير مخالفتهاي

پريشانزاده/ ابوالحسن راز, كتابگشايش به كنيد رجوع مسأله اين شرح در /2

بود/2 بيشتري ه موردتوج حاÄري
و مÇدارا بÇه وي بÇا بÇزرگواري كÇمال بÇا حÇاÄري آقاي مرحوم احوال اين با
ي تÇح كÇه بÇود نÇابجا و چشÇمگير ي حد به رفتار سو¾ اين ميكرد/ رفتار ماليمت
ياد مذمت به آن از نيز سميعي كيوان مرحوم مثل قزويني كيوان نزديك شا گردان
بÇود, قÇزويني كÇيوان نÇزديكان از و مÇعاشر و شا گرد تها مد كه وي ميكردند/
اين <در ميگويد: وي, با مصاحبت ايام در خويش خاطرات از يكي نقل درضمن
حامل و آمد نزدش كه ديدم را حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم هم يكبار ت مد
در چÇون بÇود/ او خÇاطر اسÇتمالت مبنيبر صالحعليشاه مرحوم جانب از پيغامي
مÇناسب كÇه كرد سرد برخوردي او با عباسعلي مال حاج مرحوم, آن ورود ابتداي
كردم: عرض و شدم جويا را علت من ايشان رفتن از پس نبود, حاÄري مقام و شأن
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اجتماعي و علمي مقام ميداريد ابراز گناباديها به نسبت شما كه مخالفتي همة با
بÇا خوش طرز به كه ميكرد ايجاب شما خانة به ورودش بخصوص حاÄري آقاي
است/ شيرازي آقا حاج كردم ر تصو ل او من فرمود: پاسخ در فرماييد/ رفتار ايشان
نميدانم بودم نديده من را او چون و بوده م معم و مجلس وكيل شيرازي آقا حاج
وقÇتي امÇا نÇه? يا داشتهاند هم با مشابهتي نفر دو اين شمايل و شكل لحاظ از آيا
كرد حيرت او كردم, نقل را مطلب اين و رسيدم منزلش در حاÄري مرحوم خدمت
درصورتي باشد كرده اشتباه شيرازي آقا حاج با مرا است ممكن چگونه فرمود: و
گÇام راه يك در هÇم بÇا و بÇوده مÇعاشر و مÇصاحب يكÇديگر بÇا دراز ساليان  كه

,1370 تÇهران, ايÇران, ف صوÇت جÇديد تÇاريخ در رساله دو منوچهر, (سها), صدوقي و كيوان سميعي, /1
/133 Ç ê صص

برداشتهايم/>1
ايشÇان عÇرفاني و عÇلمي مقام از تجليل و دفاع مقام در سميعي كيوان سپس
عصر در ه صوفي مشايخ بزرگان از يكي حاÄري عبداهللا شيخ حاج <مرحوم ميگويد:
در كه تسلطي عالوهبر ميرفت/ بهشمار ف تصو اركان از ركني ايران در و بود ما
بÇر از زياد را ه صوفي گفتار بخصوص فارسي اشعار داشت, اصول و فقه و ادبيات
نÇغز ابÇيات تعدادي او كه ميگرفت قرار گفتگو مورد موضوعي كمتر بود,  كرده

همانجا/ /2

بود/>2 مهربان و خليق مردي همه اين با نخواند/ بهمناسبت
هÇوش داشÇتن با نيز ظاهري علوم حيث از حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم
و قريحه از چون و بود مسلط اصول و فقه بهخصوص و اسالمي معارف بر سرشار
داشت/ كÇامل تسÇلط عÇرفاني آثÇار بر و ادبيات بر بود, برخوردار نيز ادبي ذوق

نشريه/ همين مافيه, مستطابفيه كتاب ديباچه حاÄري, عبداهللا شيخ حاج ر/ ك: /3

شÇيخ از كÇنزالحÇقاÄق رسÇاله و مÇولوي,3 فيهمافيه جمله از عرفاني كتاب چندين



77 رحمتعليشاه حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم احوال شرح

است/ شده چاپ شمسي) قمري(1313 13ë3 سال در جلد يك در رساله دو اين /1
است/ شده چاپ قمري 13ë3 سال در نيز كتاب اين /2

را جÇامي سبح¹االبÇرار2 و هروي ميرحسيني وزادالمسافرين,1 شبستري محمود
نÇيز عÇرفاني لوايÇح كÇرد/ چÇاپ عÇارفانه مههاي مقد با و تصحيح بار لين او براي

است/ شده درج ايران عرفان شماره همين در لوايح اين از نمونه دو /3

داشت, كÇه عÇجيبي حÇافظة بÇا فÇرمود/3 تÇحرير و تقرير مختلف بهمناسبتهاي
شÇاهد بÇيتي مÇطلب هÇر براي كه بهطوري بود سپرده خاطر به بيت هزار چندين
اسÇاتيد و فÇضال مÇيگفت/ شÇعر كÇمتر ولي داشت شÇعر طبع نيز خود و ميآورد
فيض كسب و ميكردند تلمذ خدمتش در فروزانفر بديعالزمان استاد مثل بسياري
يÇاد چنين ايشان از خود حح مص مافيه فيه مه مقد در فروزانفر مرحوم مينمودند,
كه حاÄري عبداهللا شيخ حاج مالحت كان و ظرافت معدن آن ميان <درين ميكند:
سÇراي به رخت 131ì سال اواخر در ميآورد, كار در تشويق مدد به پيوستهاش

ج/ صفحة مه, مقد فروزانفر, الزمان بديع مه مقد و تصحيح مافيه, فيه /ê

باد/4> غرقهتر رب يا است; رحمت غريق جانش افكند/ جاويد
شÇيرين و طÇبع شوخ بسيار متانت عين در مالحت كان و ظرافت معدن آن
آقاي مرحوم كسالت در كه ميكند نقل راد شفيعيان دكتر آقاي مرحوم بود/ زبان
خالف كه الملك لقمان دكتر آقاي پزشكي سÆاالت به پاسخ در عبداهللا شيخ حاج
ايشان ميخوريد? عرق شما پرسيد: وي فرمود: چنين بود, ايشان ظاهري شÆون
نه, فرمودند: خود ذاتي متانت حلمو همان با بروند در كوره از اصطالح به بيآنكه
بود)/ ديابت بيماري وي (منظور داريد قند شما كرد: سÆال Gد مجد ميكنيم/ عرق
ايÇنجا در باشد/ منزل در كيلو دو يكي شايد فرمودند: حوصله همان با ايشان باز
هم ايشان نميكنم/ شوخي شما با من كرد: عرض شده, عصباني الملك لقمان دكتر
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/229 Ç 228 صص ,1380 حقيقت, انتشارات دوم, چاپ صالح, يادنامة /1

گفتيم/1 ي جد هم ما فرمودند:
و يات ادÇم بÇه ه يتوجÇب و بود فروتن و متواضع بسيار حاÄري آقاي مرحوم

از چÇنانكه بÇودند آمÇوخته خÇويش مربي از حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم را رفتاري چنين /2
چند كه پدرشان مرحوم سفرهاي از يكي در كه است نقل حاÄري هادي آقاي مرحوم ايشان فرزند
به زراعات ديدن براي سلطانعليشاه جناب خدمت روزي بودند, سلطانعليشاه جناب خدمت ماه
كÇفش مÇيرفتند, ديگر مزرعه به مزرعه يك از جناب آن وقتي راه وسط در رفتند/ اطراف  كشتزار
بÇر بÇود وقÇفي كه ل او زمين ازخا ك هاي ذر حتي تا تكاندند ل او مزرعه همان در درآورده, را خود
و شÇود گÇرفته مÇالك از بÇركت مÇيشد موجب ايشان قول به زيرا نريزد/ بود, ملكي كه دوم زمين
آقÇاي حÇاÄري, عÇبداهللا شيخ آقاي مرحوم فرزند رفتار در عمل دقت اين گردد/ بال و زر و اسباب
ق مصد دكتر مرحوم خواهش به بنا 1331 سال در وي وقتي چنانكه بود/ كرده اثر نيز حاÄري, هادي
خÇود قÇول به ي تصد ت مد تمام در گرديد, اوقاف سرپرستي ي تصد به حاضر وقت نخستوزير
چÇاپ صالح, نگرفت(يادنامه ذلك امثال و اضافه كار و حقوق دينار يك و نخورد اداره در چاي يك

/(200 ص تهران, دوم,

از بعد ميكرد/ زندگي طبع استغنا¾ با و مالي2 امور مورد در وسواس حد در با دقت
مساعدت به هم را آن كه بود بيروني و اندروني منزل همان فقط ثروتشان فوتشان

حÇاÄري هÇادي استاد مرحوم ارشدشان فرزند نمايندگي به ايشان وارثين توسط Gبعد منزل اين /3
جÇناب مÇرحÇوم زمÇان در نÇيز GعدÇب شÇد/ گنابادي نعمتاللهي فقراي مذهبي فقري مجالس وقف
وسيعتر زيربنايي با Gد مجد و گرديد تخريب ليه او ساختمان 13ìì سال در و شد ترميم رضاعليشاه
مورد محترم واقفين نيات جهت در ا كنون و گرديد افتتاح اخير سالهاي در و شد ساخته كاملتر و

است/ استفاده

بودند/3 خريده ارادتمندانشان خواهش و
رضاشاه با ايشان مالقات از داستاني بزرگوار آن حسنه صفت اين مورد در

هÇمين در اورنگ, عبدالحسين تأليف رضاشاه, و حاÄري عبداهللا شيخ حاج مالقات از شرحي مقاله ر/ ك: /ê
نشريه/

است/4 شده نقل مختلف طرق به و ميباشد مشهور



آن مÇلي شÇوراي مÇجلس اسبق نمايندگان از كه الملك) (شيخ اورنگ عبدالحسين را مطلب اين /1
خواهي مملكت اين مقتدر سلطان <تو عنوان تحت بود, فاضلي شخص و رضاخان محارم از و زمان
نÇقل HينÇع ايÇنجا در و كÇرد چÇاپ (220 تÇا 21ì صÇص ,13êë سال ,22 (شمارة دنيا سالنامه در شد>
مÇحمود پÇهلويها), روزگÇار و زنÇدگي از نÇا@گÇفتهها پسÇر( و پدر كتاب در همچنين مطلب همين ميشود/
پهلوي, شاهنشاهي تاريخ از نقل به را آن مÆلف و است مندرج 3ë9 Ç 3ê9 صص ,1372 تهران, طلوعي,

است/ كرده ذ كر 228 Ç 21ë صص ,1 ج احمد, بني احمد

مالقاتحاجشيخعبداهللاحاÄريورضاشاه1

عبدالحسيناورنگ

بهحضور نفري هشت هيأت يك كه نبود روزي رضاشاه سلطنت اوايل در
و هرروز Hمرتب كه پنجسالي مدت در هيأت اين اعضاي تعداد نشود/ شرفياب شاه
شÇاه حÇضور در تي دÇم و ميكردند حاصل شرفيابي نه معي ساعت در تأخير بدون
هر و ميشدند شرفياب فاق بهات نفر هشت هر روز هر زياد/ نه ميشدو كم نه بودند
نفر هشت اين از نفر يك ا گر ميگفتند/ ترك را شاه محضر فاق بهات هم نفر هشت
همان با نشود شاه تلخي اوقات باعث شرفيابي عدم اينكه براي ولي ميشد, مريض
حÇاضر سÇلطنتي كÇاخ در ره قرÇم سÇاعت سر و برميخاست بستر از كسالت حال

شود/ شاه مخصوص اتاق وارد تا ميشد
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يك ت بهمد سپس ميپرداختو ناهار بهصرف ظهر دوازده ساعت رضاشاه
شرفيابي روزوقت هر بعدازظهر نيم و ساعت يك ميكرد/ استراحت نيم و ساعت
و مÇيشدند شÇرفياب دستجمعي بهطور نفر هشت هر و بود شاه رضا بهحضور
كÇمتر در كÇلي بÇهطور و نÇبود مÇملكتي مسÇايل طÇرح براي شرفيابيها اين البته
مÇملكتي امÇور ديگر و سياسي مسايل اطراف در پنجسال ت مد اين در شرفيابي
مگر نميشد تعطيل روزي هيچ كه متوالي شرفيابيهاي اين ميآمد/ بهعمل بحث
شاه شخص عالقه مورد كه ي خاص بهمنظور باشد رفته مسافرت به رضاشاه اينكه
و مÇيرفت بÇهحساب تÇاريخي شÇرفيابيهاي از HمنÇض و ميگرفت صورت بود
سرلشكر شاه, مخصوص طبيب اميراعلم دكتر از: بودند عبارت شوندگان شرفياب
الملك شوكت امير مخصوص, دفتر رÄيس شكوهالملك رفعت), (سردار نقدي
لطنه اديبالس همداني, نظام امير خدايارخان, سرلشكر قاÄنات), سابق (امير علم

مقاله/ اين نگارنده و سميعي
و تÇاريخي حكÇايات و قÇصص گÇفتن مÇرتب, شÇرفيابيهاي اين از منظور
از يك هيچ در نفر هشت ما از يك هيچ بود/ پهلواني ميهنيو مهيج اشعار خواندن
و بوديم نكرده صرف رضاشاه حضور در را ناهار ساله پنج متوالي شرفيابيهاي
و دوسÇتان منزل يا خود منزل در سلطنتي كاخ از خارج در را ناهار بوديم موظف
كÇاخ در بÇعدازظÇهر نÇيم و يك ساعت رأس در درست و نموده صرف آشنايان
دانشكÇده روبÇروي سÇپه خÇيابان در ايÇام آن در شاه قصر باشيم/ حاضر سلطنتي
ت دÇم داشت/ قÇرار مÇادر) (مÇلكه پÇهلوي ملكه علياحضرت فعلي كاخ و افسري
از بÇعضي در ايÇنكه مگÇر ميانجاميد بهطول نيم و ساعت چهار درست شرفيابي
مجلس اين ن معي محلهاي از بازديد يا و خاص برنامههاي اجراي براي شاه روزها

نمايد/ تعطيل است بوده بعدازظهر شش ساعت كه ن معي وقت از قبل را انس
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حال در سلطنتي كاخ سالن گوشه در نيم و ساعت چهار ت مد اين تمام در ما
ميزد قدم سلطنتي كاخ سالن دور Hمرتب و نمينشست نيز شاه چون بوديم; ايستاده
سÇر درست و مÇيكشيد بÇهطول بعدازظÇهر ربع و چهار ساعت تا زدن قدم اين و
مÇبل روي رضÇاشاه مÇيرسيد, فرا چاي نوشيدن وقت كه بعدازظهر چهار ساعت
بÇهدست را چاي استكان و ميشد سالن وارد مخصوص پيشخدمت و مينشست

ميداد/ شاه
مسÇايل كÇلي بÇهطور و ميشد تشكيل ترتيب و نظم نهايت در جلسات اين
بÇا ي تÇح و نÇميكرد شÇوخي كسÇي بÇا GدÇاب شاه و نميگرديد مطرح پيشپاافتاده
چÇون مÇينوشيد شÇاه شÇخص فقط را چاي نمينمود/ مزاح خدايارخان سرلشكر
ن معي ساعت در هم را آب چنانكه بود/ ن معي ساعت در چاي نوشيدن شاه برنامه
روي در شاه و ميرسيد فرا آب نوشيدن وقت بعدازظهر چهار ساعت مينوشيد/
دور زدن قدم به باز و برميخاست آب جرعهاي نوشيدن از پس و مينشست مبل
وقت ايÇن در و مÇينشست Gد جدÇم بÇعد سÇاعت ربÇع يك و مÇيپرداخت سالن

ميپرداخت/ چاي بهنوشيدن
شÇرفياب كÇه لحÇظهاي هÇمان از رضÇاشاه بÇهوسيله سÇيگار دودكÇردن البته
بÇهسوي را خÇود روي مÇيزدند سÇيگار بÇه كÇه پكي هر و داشت ادامه ميشديم
ادامÇه زدن بÇهقدم و دوخته كاخ سالن قالي به را چشمها Gد مجد و نموده حاضران
لباس روز هر نميشد/ سالن وارد غيرنظامي لباس با شاه روز يك حتي ميدادند/
چهار مدت اين تمام در و ميگذاشت سر در كاله نيز روز هر و داشت بهتن نظامي
سÇر از كÇاله برداشÇتن به اقدام گاهي و نبود دور رضاشاه سر از كاله نيم و ساعت
مÇينمود خشك را خÇود پÇيشاني و سÇر عÇرق دستمال با اينكه از پس و ميكرد

ميگذاشت/ سر در را كاله Gد مجد
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بار يك فقط سلطنت طول در بودو الوصف زايد نظام لباس به رضاشاه عالقة
اندام براي غيرنظامي لباس خيلي كه وجودي با و بود گرديده ملبس سويل لباس به
را كÇرمان كÇه روزي تÇا و نÇميآمد خÇوشش سويل لباس از ولي بود برازنده شاه
ترك موريس جزيرة به انتقال و ايران خا ك از عزيمت براي بندرعباس بهسوي
لبÇاس رضÇاشاه كه روز آن البته بود نكرده تن در سويل لباس وجه هيچ به نمود
شÇاه و بÇود پÇهلوي كÇاله اسÇتعمال تÇرويج بÇراي مÇنظور بود نموده تن به سويل
پهلوي لبهدار كاله مردم عموم قجري و پوستي كاله استعمال بهجاي ميخواست
و كرد تن در سرمهاي كت و گذاشت سر در پهلوي كاله نيز شاه و بگذارند سر در

پوشيد/ سفيد شلوار
و قÇصص شÇرح عÇالوهبر رضÇاشاه بÇهحضور شÇوندگان شرفياب نفر هفت
سÇربازي زمÇان خÇاطرات جÇالبترين مÇيتوانسÇتند اشÇعار خواندن و حكايات
خود زندگي احوال شرح در رضاشاه نمايند/ استماع شاه شخص زبان از را رضاشاه
از حÇتي رضاشاه ميداد/ شرح را خود زندگي وقايع جزÄيات موبهمو و بود استاد
دنÇيا 1343 سÇالنامه در چÇنانكه ميآورد زبان به حكاياتي خود كودكي دوران
از بÇود رضÇاشاه شيرخوارگي دوران به مربوط كه را خاطرات آن از قسمتهايي

بودم/ نموده درج شاه شخص زبان
از قÇبل سالهاي از چگونه داد شرح ما براي رضاشاه شرفيابيها از يكي در
از ي تÇح رضاشاه برسد/ ايران سلطنت به بود گرفته تصميم 1299 حوت  كودتاي
شرح ميكرد/ حكايتها سختيها تحمل و ناسازگاريها و خود زندگي مشكالت
سالن اطراف كه درحالي وي داشت/ شنيدن Hواقع رضاشاه پهلواني زندگي ماجراي
موقعي ه البت ميپرداخت/ خود زندگي خاطرات شرح به آهسته آهسته ميزد قدم
رضاشاه كه ميشنيديم او خود زبان از را رضاشاه زندگي شرح شوندگان شرفياب ما
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اشÇعار شÇنيدن از رضÇاشاه بÇود/ شÇده پهلواني حكايات و قصص شنيدن از فارغ
وظÇيفه ه تÇالب و شÇود تكÇرار مÇيگفت هم Hمرتب و ميبرد ت لذ فردوسي شاهنامه
شÇاهنامه اشÇعار بهخوانÇدن بلند صداي با كه است بوده نگارنده با اشعار خواندن

ميپرداختم/
سالن به ورود بهمحض رسيديم, رضاشاه بهحضور كه معهود روزهاي از يكي
استغنا¾ كردند: سÆال مه مقد بدون و آمد من مقابل راست يك شاه سلطنتي,  كاخ

ميدهد? معني چه
بار چند شاه چيست? استغنا¾ معني بداند تا بود دوخته من دهان به چشم شاه

آورم/ بهزبان واضح بهطور و بهخوبي را استغنا¾ معني تا نمودند تكرار
توضيحات و دادم شرح شاه براي را استغنا¾ معني بود ممكن كه آنجا تا ه البت
و شÇنيد را تÇوضيحات اين شاه وقتي رسانيدم/ عرض به استغنا¾ كلمه درباره الزم
است/ بÇوده ايÇن اسÇتغنا¾ مÇعني پس عجب فرمود: برد, پي استغنا¾ كلمه بهمعني
استغنا¾ كلمه معني ل او بود الزم كه دارم خودم زندگي از حكايتي فرمودند: سپس
شÇما بÇراي دارد من بهزندگي تمام و تام بستگي كه را حكايت اين بعد و بدانم را
زدن قÇدم بÇه سÇالن دور و كرد سكوت دقيقه پنج حدود در رضاشاه بدهم/ شرح
درحالي و افتاد راه به سپس و كرد شروع را حكايت شرح و ايستاد بعد و پرداخت

پرداخت/ حكايت شرح ادامه به ميزد قدم  كه
رضÇاشاه نÇميدانسÇتيم روز آن تا بقيه نفر هفت نه و من نه بگويم بايد Á او
بسيار حكايت يك شرح شنيدن ضمن روز آن داشت/ اقامت ارا ك شهر در تي مد
را خود عمر از تي مد سربازي زمان در شاه دانستيم كه بود رضاشاه زبان از تاريخي

ساخت/ سپري بود عراق سلطانآباد به معروف موقع آن كه ارا ك در
بود: كرده سخن آغاز اينطور رضاشاه
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مÇحل بÇود روزي چÇند و بودم مقام و درجه بدون و ساده سرباز يك من ///
بود تومان هفت ماه در من حقوق بود/ شده تعيين عراق سلطانآباد من مأموريت
سربازان ساير منو زندگي جهت بههمين نميشدو پرداخت حقوق نيز ماه آخر و
سردي بهعلت زمستان فصل در ارا ك در Hمخصوص و ميگرفت صورت بهسختي
ايÇنكه عÇالوهبر و داشÇتيم پÇريشاني بسيار زندگي سايرين و من شهر اين هواي
سÇرد شبهاي در نميتوانستيم حتي نميكرد را زندگي تكافوي سربازي حقوق
سربازي دوران زندگي ايام بدترين ارا ك در من زندگي كنيم/ گرم را خود زمستان
ل او روز هÇمان از چون نمايم ترك را ارا ك سالمشهر نميكردم ر تصو هيچ بود/
هيچ كه ي حد به كرد پيدا فزوني من زندگي مشكالت و شدم بيمار ارا ك به ورود
ارا ك مÇردم بÇا مÇن بسازم/ و بسوزم بايد ميكردم فكر و نداشتم زندگي به اميدي
نداشتند/ معاشرت من چون سادهاي سرباز با نيز ارا ك مردم Hنداشتموطبع آميزش
ناچيز مواجب و جيره با و داوطلب بهطور من مانند كه بود سربازاني با من آميزش
مانند نيز آنان احوال و حال و آنها زندگي وضع بودند/ شده سربازي خدمت وارد
مÇا ذ كÇر و فكر تمام بلكه نميكرديم فكر خود بهآينده Âاص ما بنابراين بود/ من
ما جز كسي كمتر استو بوده طاقتفرسا كه وضعي آنهم بود; احوال و حال وضع

است/ داشته مقاومت ياراي سربازان
Âقب اينكه فاقوبدون ات برحسب داشتم اقامت ارا ك در كه روزها از يكي در
مالقات را شهر اين مقيم هاي مال از يكي باشم, گرفته تصميم و افتاده فكر اين به
را او اسم نه Âقب چون بودم شنيده را مال اين اسم ل او برخورد همان در ه البت نمودم/
بÇودم/ ديÇده كÇوچه و خÇيابان و محافل و مجالس در را او اينكه نه و بودم شنيده
لباس همان با من كشيد/ طول به تي مد دانشمند و عارف ي مال اين با من مالقات
اهÇالي از جÇماعتي مال اتاق در ه البت و بودم رفته مال مالقات به سربازي مندرس



8ë رضاشاه و حاÄري عبداهللا شيخ حاج مالقات

مال چشم و شدم اتاق وارد كه همين نظري چه روي نميدانم بودند/ نشسته ارا ك
شÇروع و نشاند قاليچه روي خود دست بغل و خواند خود بهسوي مرا افتاد من به
و گÇرديد جÇويا مختصر بهطور من گذشته و حال زندگي از و كرد بهاحوالپرسي
مملكت اين مقتدر سلطان <تو گفت: مه مقد بدون شدو خيره من چشمان در سپس

شد/>! خواهي
بÇهسر سر و مزاح قصد و ميكند شوخي او نمودم ر تصو كردم/ ب تعج خيلي
او ولي كردم سكوت دارد/ را من چون نداري و بيچيز و ساده سرباز با  گذاشتن
ه توج من حرف به آيا پرسيد: من از جهت بههمين و كردهام باور من كرد ر تصو
گفتم: جواب ميشوي?در مملكت اين مقتدر توسلطان روزي كه دانستي  كرديو
مÇجتهدين و عÇلما¾ از برخي مانند حضرتعالي مينمايم فكر و نميكنم باور Âاص
نميباشم/ مزاح اهل من هيچوجه به گفت: جواب در داريد? مطايبه و شوخي قصد
روزي نگÇفتيد چÇرا و دانسÇتيد چنين را من سرنوشت چگونه پس پرسيدم:

ميگردي/ خارج ماللتبار زندگي اين از و ميشوي قشون منصب صاحب
بÇار و ميباشد توأم حقيقت با ميگويم چه هر گفت: روشندل و عالم ي مال

شد!> خواهي مملكت اين مقتدر سلطان تو <روزي ميكنم; تكرار ديگر
مرا گذاشتن سربهسر قصد و ميكند شوخي Hواقع مال آيا بدانم اينكه براي من
روزي Hواقع و بپيوندد حقيقت به ميگوييد شما آنچه ا گر پرسيدم: بالفاصله دارد,
باشيد زنده هم شما و بشوم مملكت اين مطلق زمامدار و برسم ايران سلطنت به من
خواهيد توقعي چه من از موقع آن در بشويد, من نشستن تخت به ناظر و شاهد و
نمايم? عمل خود قول به هم من و بگذاريم قرار و قول هم با هما كنون از تا داشت
را خدا خلق به محبت و شفقت فقط نميخواهم هيچ داشت: اظهار جواب در

ميخواهم/ شما از
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نمودم/ ترك را مال محضر و برخاستم آورد, زبان به را جمله اين كه همين
الÇم از جÇوابÇي ايÇنكه بÇراي گفتم? ترك را مال خانه بالفاصله چرا ميدانيد

دريÇچه و بود داده اميدواري نور او بود/ اميد نور بهنظرم كه بودم نموده دريافت
ايÇران مÇقتدر سÇلطان تÇو روزي بÇود گÇفته الÇم بود/ كرده باز من بهسوي را اميد
صÇورت مÇن بÇهنفع بايد كاري چه رسيدي سلطنت به وقتي نگفت ولي ميشوي
كه بود جواب همين ميخواست/ خدا خلق براي شفقت و محبت فقط بلكه بدهي
تمام نا گهاني بهطور و داد اميد را من چون سرگرداني و مقروض و مأيوس سرباز
ميتوانم تا و كنم پرهيز حرمان و يأس از كه كرد م مصم مرا و زدود من از را غمها

بردارم/ قدم آينده بهسوي
فرماندهي تحت كه 1299 حوت سوم روز به تمام سال پانزده درست روز آن
گرفتم بهدست را قدرت و شده پايتخت وارد قزوين از خود اختيار تحت سربازان

بود/ شمسي 128ê حوت سوم يخبندان و سرد روز يك روز آن بود/ باقي
مالقات و نمودم مالقات مال همين با بار مين دو براي من بعد سال ده درست
شهرري از من بود/ گرفته صورت عبدالعظيم) (حضرت شهرري در او با من م دو
سÇرباز ديگÇر و بÇود كرده پيدا تغيير به كلي من زندگي ه البت بودم/ كرمانشاه عازم
در HمÇÄدا يا و باشم يأس دچار هميشه و نينديشم خود آينده به كه نبودم سادهاي
دقيقهشماري نميشد پرداخت هم آن كه ناچيز حقوق دريافت و برج پايان فكر
بود مخروبهاي قصبه بهصورت ايام آن كه شهر اين محوطه در و شهرري در نمايم/
كردم/ برخورد بود ارا ك سا كن كه قبل سال ده ي مال با تصادف بهطور و نا گهان
را او ل او كرد/ احوالپرسي به شروع و نمود سالم و گرفت قرار من مقابل او خود
گفتهام عراق سلطانآباد در شما به كه را <آنچه گفت: اينكه بهمحض ولي نشناختم
شÇما ديÇدار مشتاق گفتم: او به بردم/ او هويت به پي است/> شده نزديك وقتش
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نÇايل شÇما چÇون تي خوشني مرد ديدار به ديگر بار نميكردم ر تصو هيچ و بودم
نظاره من وضع و سر به و كرد كسب اطالعاتي من زندگي و احوال و حال از شوم/
از قبل من و نمود خداحافظي قصد سپس و بست نقش لبانش بر لبخندي و نمود
درست شÇما حÇرف روزي ا گر Hواقع گفتم: او به نمايد عزيمت آهنگ او اينكه

داشت? خواهيد توقعي چه من از برسم ايران بهسلطنت و درآيد
<هÇيچ گÇفت: و نÇمود تكÇرار را ارا ك قÇبل سÇال ده جمله همان جواب در

ميخواهم/> شما از را خدا خلق به محبت و شفقت فقط نميخواهم
فÇرداي و رسيدم ايران سلطنت به 130ê آذر در اينكه تا نديدم ديگر را مال
مالقات را مال گرفتم تصميم رسيدم سلطنت به سان سÆم مجلس طرف از كه روزي
كÇردم رجÇوع خÇود بÇهخاطر چÇه هÇر و بÇودم كرده فراموش را او اسم ولي نمايم
شÇيخ ميدانستم و بود نظرم مد در او قيافه ه البت بياورم/ بهخاطر را او اسم نتوانستم
مÇيدانسÇتم داشت/ سÇر در سÇفيد عÇمامه لحÇاظ بدين و نبود سادات جزو و بود
ارا ك در قÇبل سال بيست ميدانستم نداشت/ دنيا مال به عالقهاي و بود درويش

داشت/ اقامت
كه ترتيبي هر به دادم ا كيد دستور او به و داده خود آجودان به را نشانيها اين
تفحص و بهجستجو طوري بايد دادم تذكر Hمخصوص و كند پيدا را مال باشد ر ميس
هفته يك جستجو نشود/ فراهم او بيت اهل و مال ناراحتي اسباب كه شود پرداخته
در است تي مد مال شد معلوم آمد/ بهدست مال منزل آدرس سرانجام و يافت ادامه
صÇبح هشت سÇاعت مال نمودم/ مالقات وقت تقاضاي مال از دارد/ اقامت تهران
درنÇظر عبدالعÇظيم حضرت حرم داخل هم را مالقات محل و كرد تعيين را جمعه
سÇاعات خÇوشترين بÇروم/ مال بهمالقات ناشناس بهطور گرفتم تصميم  گرفت/
در مال بودم/ رفته صوفيمنش ي مال اين مالقات به كه بود ساعتي همان من زندگي
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بودو جمعه روز ميباشد/ من از ديدار انتظار در بود معلوم و بود نشسته حرم  گوشه
شÇناخته بÇود اين من سعي تمام ميزد/ موج جمعيت عبدالعظيم حضرت حرم در
ديÇد مÇرا وقÇتي الÇم رفÇتم/ الÇم مÇالقات به ل مبد لباس با جهت بههمين و نشوم
الÇم نشسÇتم/ حÇرم گÇوشه هÇمان در او دست بغل من و نمود تعارف و برخاست

و نياورد ميان به صحبتي و نكرد ذ كري من م دو و ل او مالقاتهاي از بههيچوجه
باشيد داشته ميل چه هر گفتم: او به من ولي نگفت; تبريك من به را سلطنت حتي

آمدهام/ شما مالقات به جهت همين به و ميباشم آماده و حاضر آن انجام براي
شما از را خدا خلق به محبت و شفقت فقط نميخواهم هيچ گفت: جواب در

ميخواهم/
برخورد مسايلي با زندگي بشردر ولي دارد خود جاي شما نصيحت اين  گفتم:
بپردازد مشكالت و مسايل اين حل به ديگري وسيله يا و دوستي با بايد كه ميكند
كسان فرزندانو درباره نباشيد توقع اهل باشيدو نداشته كاري شما خود هم ا گر و
تÇقاضا من از ميتوانيد خود آشنايان و دوستان حتي و نزديك و دور بستگان و
از را سلطنت اين اينكه دليل به بدهم/ را آن انجام قول حرم همين در من تا  كنيد
در نÇمودم مالقات ارا ك در را شما بار لين او براي كه قبل سال بيست و دارم شما
به ي خاص نيروي بوديد داده من به كه هم جوابي و سلطنت جز بودم همهچيز فكر
خÇواب از را مÇن چون عصباني و مأيوس سرباز و داد من به اميدها و بخشيد من
صÇورت ايÇن در و درآورد بÇهحركت روشÇن آيÇنده بهسوي و كرد بيدار عميق

باشم/ شما از غافل و ندانم را شما قدر است ممكن چگونه
تÇوقع اهÇل ايÇن بنابر ميباشم بسته علي موال به من داشت: اظهار پاسخ در
توقع بالطبع نيز آنها و دارند بستگي موال به هم من بستگان خوشبختانه و نميباشم
خرج به كاهلي سستيو موال به عشق در باشند اين از غير ا گر چون داشت نخواهند
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دادهاند/
كÇه زدهايÇد هÇم بÇه فÇراوان ثروت و سرمايه و داريد ل تمو شما مگر  گفتم:
نÇباشيد يات ماد اهل هم ا گر نميخواهم/ چيز هيچ ميگوييد صراحت با اينطور
شغلو هر به را شما بستگان تا بخواهيد من از باشد معنويات به مربوط كه  كارهايي

نمايم/ منصوب بخواهند كه منصبي
دارم/ استغنا¾ ولي نيستم سرمايهدار و غني  گفت:

آنÇي باشيد داشته كاري هر و بخواهيد چه هر گفتم: و كرده صحبت او با باز
امÇيدوارم و نÇميگذارم اقÇدام بÇدون را شÇما تقاضاهاي لحظهاي و نميكنم غفلت
از چÇون بÇاشد شاق اينكه ولو كاري هر انجام بدانيد و بگوييد ميخواهيد هرچه

ميدهم/ انجام دستور فوريت به و است عملي Âكام ميشود تقاضا شما طرف
جÇاي ÂÇاص و ميزد موج مرد و زن از جمعيت عبدالعظيم حضرت حرم در
و غني گفت: باز بدهد, من به درستي جواب اينكه بهجاي هم مال و نبود حركت

دارم/ طبع استغنا¾ ليكن نميباشم ثروتمند
مÇيگفت: جÇواب در بÇاز بخواهÇد من از چيزي ميكردم اصرار او به هرچه

دارم/ استغنا¾
مÇعمول حÇد از بلندتر و شدم ناراحت بار يك حتي داشت/ ادامه من اصرار
كÇلمه دو طÇي را مÇن جواب و كرد حفظ را خود خونسردي او ولي كردم صحبت
و چيست استغنا¾ معني نميدانستم من دارم/ طبع استغنا¾ ميداشت: اظهار و ميداد
آيا و ميباشد مسألهاي چه و موضوعي چه درباره دارم طبع استغنا¾ ميگويد اينكه
ثروت و پول از تر مهم يا و ندارد من به احتياجي كه ميباشد هركاري انجام به قادر
و است ساخته بينياز مملكت پادشاه از حتي را او كه است ديگري قدرت صاحب

ميدهد/ شاه پي در پي درخواستهاي به رد جواب جهت بههمين
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تهران در Âاق صورت اين در گفتم: ميدهد, نشان سختي همچنان ديدم وقتي
از فÇيض درك بÇه و شÇدهام شما شيفته من چون نماييم مالقات را يكديگر Hمرتب
حشÇر اين از شايد كنم/ پيدا حشر شما با بهتر ميخواهم و دارم عالقه شما محضر

سÇعادتعليشاه جناب مقبرة در شهرري حمزه امامزاده صحن در رضاشاه بار يك ايام همان در /1
گفته كرده, محبت اظهار ايشان به نسبت شاه نموده, مالقات Hتصادف حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي با
غÇناي از بÇيشتر مÇا طÇبع اسÇتعناي كÇه بÇودند داده جÇواب ايشان نميرسيم? خدمتتان ما چرا بود:
داده جواب است/ شرط هم ادب درويشي در بود: گفته شده, ر مكد قدري شاه است/ اعليحضرت
طرف از بود: گفته معتمدالتوليه آقاي به در دم رفتن, بيرون موقع شاه سپس بود/ ادب عين كه بودند
ماه اوايل داشت معمول خود سلطنت اوايل در كه رضاشاه نيز يكبار كنيد عذرخواهي ايشان از من
گÇذاشÇته, پÇا كÇتي در تÇومان يكصد نيز ايشان براي ميفرستاد, وجهي تهران علماي براي رمضان

بودند: نوشته پشتپا كت در و داده پس و نكرده قبول ايشان بود/ فرستاده
است ر مقر روزي كه بگوي پادشه با نÇميبريم قÇناعت و فÇقر آبروي ما

/(3ë0 ص عرفان, و علم (نابغة

بنمايم/1 مملكت امور اداره براي زيادي استفادههاي
كÇه درحÇالي و ميباشد ناراحت ت بهشد ديدم افكندم نظر او چهره به وقتي
من اجر همان فرماييد صرفنظر متوالي مالقاتهاي از ا گر گفت: ميكرد تقاضا

بود/ خواهد
قÇصد بÇود, شÇده شلوغ بسيار نيز حرم و ميگذشت بامداد نه از ساعت چون
مÇحل تÇا و نÇمود مÇحبت كÇردم/ خÇداحÇافظي او از و برخاستم نمودم/ را او ترك
فكر در مدام تهران در عبدالعظيم حضرت راه طول در كرد/ بدرقه من از  كفشداري
مÇعني چÇه اسÇتغنا¾ پرسيدم شما از سال چند از بعد حال و بودم استغنا¾ كلمه اين

مينمود/ استعمال پيدرپي را كلمه اين مزبور ي مال روز آن چرا و ميدهد
حاضرين به را خود روي بعد و نمود سكوت لحظهاي رضاشاه وقت اين در
هما كنون او ميباشد/ درويش معني بهتمام مرد يك مال اين داشت: اظهار و نموده
او مÇيباشد/ مÇازندرانÇي حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج او مÇيباشد/ حÇيات قيد در
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زشتيها تمام به كه دراويش ساير برخالف او ميشود/ محسوب هم من همشهري
بÇه نÇميباشند, نفس تزكيه فكر در هيچوجه به و بوده آلوده اخالقي بديهاي و
و ميكنند زمزمه Hمرتب دراويش ساير ميباشد/ پرهيزكار و قي مت و زاهد معني تمام
عبداهللا شيخ ولي بدهند فريب را اشخاص تا ميزنند صدا را موال و ميخوانند اوراد
اسÇم ايÇنكه بÇدون و مÇيباشد واقÇعي درويش يك كÇامل نÇمونه درواقع حاÄري
بÇهقدري دنÇيا مÇال بÇه و مÇيكند قÇلمداد بينياز را خود آورد زبان به را موالعلي

ميآورد//// بهزبان را استغنا¾ كلمه بار چندين كه ميشود بياعتنا¾
و پÇرداخت سÇخن بÇه Gد جدÇم لحظه چند از پس و كرد سكوت رضاشاه باز
حكايت دراويش از ديگر بعضي اعمال و كردار و رفتار طرز از كوتاهي خاطرات
و پول دريافت براي بهانه را تبرزين و كشكول و كرد انتقاد آنها از ت بهشد و نمود
فقط خود زندگي طول در كه مال اين مانند گرفت نتيجه و داد جلوه مردم زدن  گول
نمودم برخورد رفتاري چنين و افكاري چنين صاحب و شخصي چنين با بار يك
آنها همگي ه البت و باشد نداشته وجود دست انگشتان بهاندازه ايران تمام در شايد
اهل و ميكنند خودداري تظاهر از و ميباشند گوشه گير و نميباشند شده شناخته
چشم از دور و مخفيانه و بوده خود دينداري و عبادت دنبال و نميباشند جنجال

ميپردازند/ مستمندان حاجت رفع و بينوايان از دستگيري به سايرين
از پس روز آن شÇرفيابي جÇلسه و شÇد سا كت رسيد اينجا به وقتي رضاشاه
يافت پايان ر مقر ساعت از قبل شاه هيجانانگيز و تاريخي خاطرات شرح خاتمه
عÇبداهللا شÇيخ آقÇا آيتاهللا مÇنزل عازم سلطنتي قصر از روز همان دارم بهخاطر و
حاج آيتاهللا روز آن داشتم/ فراوان عقيده اخالصو او به بود سالها شدم/ حاÄري
آقÇا آيتاهللا خÇدمت شدم موفق بعد روز چند نبود/ منزل در حاÄري عبداهللا شيخ
شيخ آيتاهللا نمايم/ تعريف او براي را شرفيابي جريان و برسم حاÄري عبداهللا شيخ
نفر هشت براي كه را رضاشاه اعليحضرت بيانات مضمون بهدقت حاÄري عبداهللا
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را شاه صحبتهاي آخر جمله من وقتي شنيدو بود كرده تعريف خود مصاحبين از
بلي فرمودند: داشت هميشه كه طبعي استغنا¾ همان با حاÄري آيتاهللا نمودم, بازگو

است/ صحيح
و نÇماييد مÇالقات شاه شخص با نيست الزم و بهجا آيا بنابراين كردم: سÆال

بگذاريد? ميان در ايشان با را عمومي به مبتلي× مسايل و باشيد داشته داÄم تماس
ميكنم/ امسا ك فرمودند:

و شÇما بÇه شاه خاص ه توج حسن با من عقيده به و چه براي امسا ك  گفتم:
بÇا را خود مالقات لين او داستان وقتي و كردهاند پيدا شما شخص به كه عقيدهاي
بهسوي را اميد دريچه و داد نيرو من به مالقات آن گرفتند نتيجه دادند شرح شما
كه خود مالقاتهاي در باشد ملت و ملك صالح و خير در كه آنچه چرا گشود/ من

نگذاريد/ ميان در ايشان با بدهيد انجام است صالح
و ايشان مصلحت تمام داشت: اظهار جواب در حاÄري عبداهللا شيخ آيتاهللا
مزاحم حقير كه است اين در مصلحت و سنجيدم دقيق بهطور را خدا خلق و خودم

درخÇصوص كÇردند, درخواست را چيزي رضاشاه از حاÄري آقاي مرحوم Gبعد كه موردي تنها /1
باقي رضاشاه سپاسگزاري اندازه آن معهذا ولي Õالملكعقيم شده گفته گرچه بود/ رهنما زينالعابدين
قÇبول مملكت از خارج تبعيد به آن تبديل و وي اعدام حكم لغو مورد در را ايشان وساطت كه بود
اس حس خود حكومت به نسبت كودتاÄي و سياسي حمله هرگونه مورد در رضاشاه آنكه حال و  كند

ايران)/ بود(عرفان

نشوم/1 ايشان حال و وقت
و نمونه كه حاÄري عبداهللا شيخ حاج آيتاهللا و است بيهوده اصرار ديدم من
حÇاضر است قي تÇم عÇارف و پÇرهيزگار و زاهÇد معني تمام به مرد يك شاخص
و ساده زندگي از و است رويگردان به كلي تشريفات از و نميباشد بهخودنمايي
و بÇاشد تÇظاهر هÇرگونه از دور هÇمچنان دارد قÇصد بوده راضي خود بيآاليش
و هميشه رضاشاه ولي كردم/ خودداري اينباره در بيشتر بحث از جهت بههمين
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دو اين بين ا گرچه و ميكرد ياد نيكي به بزرگ عالم اين از مختلف بهمناسبتهاي
آيتاهللا احوال و حال از اطالع با هميشه رضاشاه ولي نميگرفت صورت مالقات
عÇبداهللا شيخ حاج آيتاهللا طرف از پيغامي بار يك حتي اينكه بدون بود حاÄري
پÇرهيز تÇظاهر از Çاني رب عÇالم ايÇن همچنان بلكه شود فرستاده شاه براي حاÄري
درگاه به عبادت و ميداده ادامه خود ساده زندگي به خود استغنا¾ همان با نموده,
نÇميكرده فÇرامÇوش را مستمندان از دستگيري و ميدانسته حتمي وظيفه را خدا

است/



سÇال در و تÇصحيح بÇار لين او براي خود كه مافيه كتابفيه ابتداي در را ديباچه اين عارف مÆلف /1
ايران)/ ميشود(عرفان نقل Hعين اينجا در و نوشتند بودند, كرده چاپ قمري 1333

مافيه1 مستطابفيه ديباچةكتاب

شيخعبداهللاحاÄري حاج

حيم الر حمن الر اهللا بسم

الشاهد علي الم والس والصلوا¸ يعود اليه و حمد كل و بدأ منه و الوجود اظهر ذي ال الحمدهللا

والشهود/ الغيب عالم في اهللا خلفا¾ اولياÄه و آله و المحمود د محم موجود, لكل والمشهود

و العÇارفين لسÇان تÇقريرات از مسÇتطاب كتاب اين كه نماند مخفي بعد, اما
ه سر س قد رومي بمولوي المشتهر بلخي د محم ين الد جالل موالنا الواصلين بÔرهان
مشهور ين بها¾الد موالنا الخلف نعم و فخرالسلف ايشان ارجمند فرزند كه ميباشد
در مÇولوي از كÇه را بÇياناتي كه ميشود معلوم چنين و نوشتهاند ولد ين بها¾الد به
گÇوهرهاي و آبÇدار رر Ôد آن يعني, فرمودهاند/ استكتاب شنيدهاند عديده مجالس
باطن در و مينموده ايثار ار حض به ظاهر در گÔهربار دهان از ماجد والد كه شاهوار
جمع را منثوره لÃالي ممجد ولد آن ميريختند, خود شهريار و يار سر بر نثار براي
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و سÇاخته سÇبح¹االبÇراري فÇرموده درج و مÇنتظم سرشته, محبت رشته در نموده
مÇجموعه ايÇن آويÇختند/ مÇعرفت هواخواهان گردن به پرداخته د¸االحراري قال
زيÇادتي و نÇمود نÇميتوانست تÇهديدي كه قدرش عظمت مالحظه به را جواهر
اقتباس نفرموده, محدود ص مشخ وصفي و معين اسمي به بود بينهايت كه قيمتش

كرد/ وحي كند وحي بايد هرچه خود بندة به خدا و :10 آية نجم, سورة /1

عÇظمت بÇه اجÇماليه اشÇاره نÇموده 1
حÇي× Öوا Çا م× ه دÖبÇ ع لي× ا حي× Öوا ف هدايه: وافي آية از

محيط بحر اين الحق فرمود/ ي مسم مافيه فيه به كرده التامات الكلمات من مافيالكتاب

و عنبر و غوالي و گوهر و لÃالي از مملو كه را بيكران بسيط درياي اين و بيپايان
و تÇناهي بدون است حيوان انواع و نهنگ و ماهي و مرغ اصناف و مرجان و ر Ôد
در موسي و خضر از حسابي انسان بلكه آبي آدم حتي الهي عجايب از اينها غير

ميساختند/ غراب( كالغ) شكل به قديم در كه كشتي نوعي /2

ميتوان چسان ميباشد او در بيحساب غرايب از و آب قعر در الياس و غراب2
فÇلك آنكÇه جÇز آورد توان بيان به آن توصيف از نمونه چگونه و كرد تعريف
حقيقت زمان آن گردد, وحدت درياي مستغرق و افتد حيرت گرداب در فكرت
فرياد بلند بانگ به گشايدو فلك پهناي به يكدهن بيزباني رساي زبان به انساني

بفرمايد: و زند
هÇÇو هÇÇÇÇو انÇÇÇÇه فÇÇÇÇيهمافيه او در هست آنچه هست او اندر

كشÇتي در و بستند كردگار رحمت به دل ار زخ قلزم اين در كه ابرار حال به خوشا
بلكه رستند, مان آخرالز فتنة طوفان خطر از و نشستند او اطهار آل با مختار رسول
في Hقâريط Öم Ôه ل Öب ر Öاض ف طريق از آورده كف به را مقصود گوهر گشته معاني بحر اص غو

و يÇابند دست تو بر كه مترس و بجوي, خشك گذرگاهي دريا در برايشان و : 77 آية , ط×ه× سورة /3
مده/ راه دل به بيم

ا گÇر Hفرض شدند/ نجات ساحل به واصل گذشته 3
شي× Öخ ت ال× و Hك ر د Ôاف تخ× ال× Hسبي رÖح ب Öال
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خورده گÇيري نموده مشرب وسعت بر حمل برخوردند آب در خاري و بهخس

ميآيد/ بيرون مرجان و مرواريد دو, آن از :22 آية رحم×ن, سورة /1

ÂثÇم نÇدانسÇتند/ 1 Ôان ج× Öر مÇ Öال و Ô¾وÔل Ö¾وÇ الل ا م Ôه Öن م Ôج ÔرÖخ ي از مانع را خزف و صدف نفرموده
يÇا عÇالي چÇنين عÇلي(ع) مÇوال حضرت بودن بالخيرات سابق در مولوي اعتقاد

ميفرمايد: كه غاليست
بود علي بود زمان بودو زمين نقش تا بÇود علي بود جهان پيوند صورت تا

انتشارات ايزدگشسب, اسداهللا شيخ تصحيح تبريزي, الدين شمس كليات منتخبات الهيه, جذبات /2
/120 ص حقيقت,

بÇود2 عÇلي وجود كرم و سخا سلطان بود علي وصيبود و بود ولي شاهيكه
مگÇر ميپندارد آخراالخرين را لين االو ل او او كه دارد باور چگونه منصف حال
را بÇودن آخÇر و ل او ولي آخÇر/ هÇم و است ل او هم موال(ع) كه شود گفته آنكه
در امت با و مينمايد اطاعت را مرتبت ختمي حضرت وصيت و نميدهد اهميت
براي بكوشد ظاهر به هم ا گر برسد نوبت تا ميفرمايد همراهي اسالم صورت ابقا

فرموده: چنانكه بخشد ثمر را خالفت نخل و دهد نو جان را امارت كه است آن
كÇند كÇي خÇالفت و ميري حرص كÇند پÇي بÇدينسان را تن او آنكه
حكÇم و راه نÇÇمايد را امÇÇيران تÇÇا حكم و جاه اندر كوشد ظاهر به زان
ثÇمر را خÇÇالفت نÇÇخل دهÇÇد تÇÇا دگÇÇر جÇÇان دهÇÇد را امÇÇيري تÇÇا

/39êë Ç 8 ابيات ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /3

مÇÇتهم3 دنÇÇيا حب در بÇÇود هÇم كÇÇي Çه مك فÇتح بÇه پÇÇيغمبر جÇÇهد
از است ب عجÇت بسÇي جÇاي كه دارد خود اشعار در كنايات و اشارات بعضي ولي
نموده ت ر د ه ¹ ق ش Öق ش گشوده زبان مستانه محبت مقام در نفرمودهو ظاهر حفظ اينكه

فرموده: و
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/37ë7 بيت ل, او دفتر همان, /1

القضا¾1 حسن سو¾القضا¾ از پس اي مÇÇÇÇرتضي عÇÇÇÇلي اي بگشÇÇÇÇا راز
هند در سالهاست كلياتشمستبريزيكه به موسوم ايشان اشعار بزرگ ديوان در و

است: درج غزلي ضمن در رسيده, طبع به
دارد سلمان چه پاي علي راه در آنكه وفÇا كÇرد بيÇن آل بÇا كÇه كÇدامست او
دارد حيوان چشمه بهلب حوضكوثر بÇيني قÇيامت گرماي به كه علياي آن
وپÇاياندارد حÇد كرمشني و لطف زانكه ياربازدستعليدههمهراآبحÇيات
دارد خÇراسÇان سÇلطان روضÇة خاطرم محرومم دلك خسته من كه شد تي مد
دارد ان رÇب خÇنجر از بÇÇÔرندهتر نÇÇطق علي راه در كه است او علي شمسمسكين

دانÇا خÇدا فÇرموده انتخاب را سلمان باوفا اصحاب ميان كه اينجاست عجب
مقصد به طريق كه است اميد خراسان سلطان ذ كر ا گرچه بوده مقصود چه كه است

ميفرمايد: كه است ديگر غزل در عجبتر اين از فرمايد/ آسان را
بشكنم سر را ا ك ضح كشم فريدوني بشكنم گرز در را دير تا آمدم سرمست امروز

بشكÇنم آزر بÇتهاي بÇتكده در زنم آتش كنم ويران را دير تا آمدم سرمست امروز

كافربشكنم ا گردستمكشدمندست آمÇدم كافر زبÇردست امÇروزسرمستآمدممست

بشكنم عمر منعهد بستهام بهحيدر پيمان يÇافتم د حمÇم نÇور آمÇدم سرمست امروز

را "خدا والخفياتي ر الس عالم تو ميبريم پناه تو به خداوندا پروردگارا بارالها
كه آمده پيش مستي چه كه است حيرت جاي خيلي Hواقع بردار"/ پرده ا معم زين
عÇهد و دست و سÇر و آزر بÇتهاي و ديÇر در نÇنموده خÇود زمÇان اهÇل با مداهنه
ه يÇاله واردات غÇلبة از را حÇال اهل گاهي كه باشد اين توجيهش شايد ميشكند/
اسÇرار بÇيان بÇياخÇتيار شÇده بÇيخود كه ميدهد دست الجنون شبه مستي حالت
مÇينامند ات طحيÇش را كÇلمات ايÇنگونه ميسرايÇد/ غريبه سخنهاي و مينمايد
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البته: سواه/ Çتي ب Ôج في ليس و شأني اعظم ما مثل///

/ì73 بيت سوم, دفتر همان, /1

نكرد1 آن ومغز سر ميدر خم صد فÇرد شÇاه بÇوي ز كÇايد مسÇÇتياي
ميفرمايد: كه باشد خواسته ديگر غزل در را خود عذر شايد چنانكه

كÇفم در فÇرمان و شمشير آصفم همچون امروز
بشكÇنم سÇلطان پÇيش در گÇردنكشان گÇردن تا

/1êë38 Ç 9 ابيات ,3 ج فروزانفر, مان الز بديع تصحيح تبريزي, الدين كلياتشمس /2

مÇخور غÇم بÇيني سÇبز گر طاغيان باغ دو روزي
بشكÇنم2 پÇنهان راه از بÇÇيخشان و اصÇÇلها مÇÇن

اختالف)/ كمي 1êëêë(با بيت ,3 ج همان, /3

وي خÇون بريزم دم در هي كه گويد پاسبان  گر
بشكÇنم3 دربان دست من كشد دستم ا گر دربان

كÇردهاي خÇويشم مÇهمان گستردهاي كرم خوان
بشكÇنم نÇان گÇوشة مÇن ا گÇر مÇالي چرا  گوشم

/1êëê7 Ç 8 ابيات ,3 ج همان, /ê

تÇو مÇهمانان خÇيل سÇر تÇو خوان بر منم ني ني
بشكÇنم4 مÇهمان شرم تا ميكنم مي پر دو جامي

/1êëêê بيت ,3 ج همان, /ë

دهي ره خود خانة در را مست و خراب من چون
بشكÇنم5 آن بشكÇنم اين اينقدر مينداني پس

/1êëê9 بيت ,3 ج همان, /ì

مÇيكني شÇعرم تÇلقين مÇن جÇان انÇدر آنكه اي
بشكنم6 فرمان كه ترسم كنم خامش زنم تن  گر

ميفرمايد: ديگر جاي
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/170ë1 بيت ,ê ج همان, /1

نÇيست تÇاوان شكÇنم بÇريزم امÇÇروز چÇÇه هÇÇر
مÇÇعذورم1 بكÇÇنم بگÇÇويم امÇÇروز چÇÇه هÇÇÇÇر

ميفرمايد: ديگر جاي باز ولي
نشكÇنم آن مÇردنم تÇا بسÇتهام حق با كه عهدي

بشكÇنم پÇيمان و عهد گر منم كمتر سگي هر از
ديÇن راه مÇرد نشكست مÇصطفي قÇول و قÇرآن

بشكنم آسان كه ميدان اين نه باشد آن نه چه هر
بÇود حÇق مÇرد كÇه جا هر بشكند شيطان فرمان

بشكÇنم شÇيطان فرمان حق مردان چون نيز من
مÇرا آيÇد قÇبول جÇان از مÇيدهد پندم پير چون

بشكÇنم پيران عهد چون ميبرم پيران به ره  كي
نگÇاه دارم جÇان بÇه بسÇتم خدا شير با كه عهدي

بشكÇنم پÇيمان و عÇهد گÇر بشكستهام خدا عهد
بÇخواهÇيم چÇه هÇر كÇه است افÇتاده بشكÇن بشكÇن بÇه كÇارش عÇجب كه راستي
اين به ا گرچه نميآيد/ بهدست درست مطلب باز كنيم شكستهبندي و درستكاري
و درسÇتي شكسÇتگي كÇه باشد موردي شايد درست هزار صد به ارزد شكستگي

لوبهم/ Ôق ̧ ر س ك Öن Ôالم ند ع ا Çن ا دوست": ميدارد شكسته دل دوست "آن باشد/ مطلوب

/23ì بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /2

هست2 ضر خ شكست در درستي صد شكست را كشÇتي بÇحر در ر ضÇ خ  گر

/3êê بيت چهارم, دفتر همان, /3

است3 غÇني كو درستش آخر كند حق است گÇفتني بسÇته اشكسÇته همچنين
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/3êì بيت چهارم, دفتر همان, /1

باش1 اشكسته كن ترك روغن و آب فاش گشت جرمت چو ايعاشق هم تو
ا گرچه: بود/ بس اشارت يك را عاقالن پس

/2098 بيت سوم, دفتر همان, /2

درست2 فÇهم حسÇرت انÇدر مÇردم است تÇو فهم قدر به ميگويم آنچه
ه مÇÄا بÇه سÇالم و ل توس و تصريح عالوهبر است بسيار داليل و اشارات و امارات

ندارد/ گنجايش مختصر اين كه اثناعشر
نÇيست مÇمكن سبو در بحر نÇيست گنجايش مÇمكن گفتگو به علي تعريف
نÇيست مÇمكن او مÇثل كÇه دانÇم ÇÇا ام نشÇناسم واجÇبي بÇÇه عÇÇلي ذات مÇÇن
اله رÇس از نشÇد آ گÇÇه كس كÇÇه زيÇÇرا آ گÇاه كس عÇلي رÇس از نشÇد رومÇÇي

اختالف)/ كمي ê2ë(با ص الهيه, جذبات /3

بÇÇÇÇاهللا3 الا ¸ وÇÇÇÇق ال و حÇÇÇÇÇÇÇÇول ال واجب صفات همه اين و ممكن يك
هستمو آن به اشاره از نا گزير كه ميباشد خاطر در فلسفي لبي دليل يك ولي
خÇود بÇزرگان و رÅسÇا در را معنويه كماالت كه عامه از ظاهربينان كه آنست آن
يا جاهليت ا كثريت ميخواهند ظاهريه تنظيمات همين آنها از و نميدانند شرط
آنجا از و مينمايند تصديق را آنها رياست پنداشته, قطعي مدرك را عوام اجماع
ميكنند عمومات به ك تمس ندارند سابقين اوليا¾ خصوصيتبا آشناييو  كهرابطة
معنويه كماالت كه طريق و باطن اهل ولي پندارند و شبهه در مصداقش در آنكه با

نص به منحصر را في معر طريق دانستهاند ه الهي رياست ميزان را ه عقلي جنود يعني
از نÇميدانÇند/ ه الهي رياست در اثر منشا¾ را عامه افكار و ميدانند الحق بر سابق
و روايÇتي شÇيخ از بÇوده اجÇازه بÇه مÇعتقد اني رب علما¾ جليله سلسلة كه اينجاست
بيد Gيد را خود اجازة سلسله داشته اجازه مشايخ حقيقتي طريقتيو شيخ تا شريعتي
در دقت كÇمال و مÇيرسانند Çالم ليهمالسÇع معصومين ه مÄا زمان تا بنفس Hنفس و
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و ضايع ل او راهنماي افتقاد از بعد راهروان كه دارند اجازه بودن منضبط و متصل

صالب ا في Öن م اهللا Ôرسول يع ض Öل ه كه انكار مقام در است اخبار در چنانكه نمانند, معطل
برود آنجا مردم ميان از بخواهد قصبه يك حا كم ا گر انصافبدهيد Çته/ م ÔÑا Öن م جال الر

و خÇطخوان كÇه هÇر ÂثÇم بگÇويد: كÇيست? بÇا حكÇومت تو از بعد بپرسند او از
سÇهل امÇر نÇوشتن و خÇوانÇدن كÇه مÇعلومست نÇمايد! حكومت باشد خطنويس
بÇه Hمخصوص آسانست تحصيلش نفساني همت صرف بهاندك و است الوصولي
زمÇان آن دارد, بÇيشتر خواهÇان كه دينيه رياست عالوهبر اقران بر رياست قصد
و مينمايند حكومت دعوي گرفته كار معيار را خود سواد و خط بسياري جماعت
تنازع باب مردم مال و جان در كردن ف تصر اولويت و ليت او در خودشان ميان
پايمال بيحال مردم خيال و مال افتاده يكديگر جان به هم آنها اتباع و ميشود باز
آن عÇاقبت مÇيگردد آشكÇار غريبي مرج و هرج شده بطال مردم ابطال ربودة و
به نسبت عقال چقدر وقت آن نباشد انتفاع قابل قرنها كه ميسازند ويرانه را قصبه
مستند او به را ضايعات اين تمام درحقيقت و نموده خورده گيري قصبه ل او حا كم
باشد زمان اعقل و ا كمل كه كس آن كه نمود ميتوان باور چگونه حال مينمايند/
بÇيتميز خÇلق اخÇتيار بÇه گÇذارده معطل و مهمل را عالم خلق تمام بر واليت امر
ميزان است غيرمÆمن مÆمنو بين مشترك كه را الوصولي امرسهل يا نمايد وا گذار
دلسوز بصيرت با كامل عاقل آن بلكه باشد چنين كه حاشا دهد/ قرار ديني رياست
تÇوصيف ن عيÇم اشÇاراتÇي و ص مشخ اماراتي به را الحق والي چنان خلق حال به
انحصار بهواسطة و نيايد سابق به معتقدين براي شبههاي و ترديدي كه ميفرمايد
آن درحÇقيقت نمود نتوانند اهليتي دعوي نااهالن اهلش, اجازه و نص به طريق

آهن پارهها/ /1

و يأجÇوج كÇه مÇيبندد بÔرالحديد1 Ôز و آهن از سديد ي سد چنان عالم گير اسكندر
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نشد/ خوانده /1

مأيÇوسانه سÇنگر///1 از و شÇود بسÇته او مÇملكت به مداخله راه به كلي را مأجوج
را نص كه داد نسبت بهاو ميشود چگونه باشد فقر سلسلة در كه كسي حال برگردند

ميفرمايد: مولوي آخر ميپندارد/ ت حج را اجماع و نيست قاÄل
قÇبول از را كسÇي نايد حسد پس رسÇول زرگيÇب شÇد ر قرÇم چون

/ 81ì Ç 7 ابيات دوم, دفتر معنوي, مثنوي /2

داÇÄمست2 آزمÇايش قÇيامت تÇا قاÄمست ولياي دوري بههر پس
ميفرمايد: ديگر جاي

/23ê9 بيت دوم, دفتر همان, /3

كÇند3 بهره با خواست او را كه هر كÇند شÇهره ولي هÇÇم را ولي مÇÇر
نÇموده عÇنوان را مواله عليٌّ ذا ه× ف واله م ÔتÖن Ôك Öن م نبوي شريف حديث كه اينست

ميفرمايد:
نÇهاد مÇوال عÇلي وان را خÇود نÇام اجÇتهاد بÇا پÇيغمبر سÇÇبب زيÇÇن

اختالف)/ كمي êë38(با Ç 9 ابيات ششم, دفتر همان, /ê

اوست4 مÇوالي عÇلي مÇن عم ابن دوست موالو منم هركسرا  گفت
آن بودن قطعي به تصديق منكرند را غديرخم خبر تواتر كه بعضي برخالف
بÇودند ف صرÇت به اولي× بر موال داللت منكر بعضي چون و فرموده نهاد و نموده

فرمود: فرموده, اولويت تصديق

/êëê0 بيت ششم, دفتر همان, /ë

كÇÇند5 بÇÇر زپÇÇايت رقÇÇيت بÇÇند كÇند آزادت آنكÇه مÇوال  كيست
آن از بÇعد مÇلك فÇي اال عتق ال كه است مالكيت فرع آزادي كه است معلوم و

ميفرمايد:
آزاديست انÇÇبيا¾ ز را مÆÇÇÇÇمنان هÇاديست ت بوÇن آزادي به چون
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/êëê1 Ç 2 ابيات ششم, دفتر همان, /1

آزاديكنيد1 سوسن و سرو همچه كÇنيد شÇادي مÆÇمنان گÇÇروه اي
بيخبرند/ واليت و عشق مساÄل از ندارند معرفت كه كساني آن بلي,

تÇو دانشÇمند نشÇناخت را عشÇق تÇو پÇند از مÇن بÇند شد سختتر

/3831 Ç 2 ابيات سوم, دفتر همان, /2

نكÇرد2 درسي شافعي و بوحنيفه درد ميافزود عشق كه طرف آن
چيست? چاره ولي شد طوالني مطلب ا گرچه

/1ë09 بيت ل, او دفتر همان, /3

كنم3 تÔستتركتاز بهسوي آن كه رهي بÇرند كÇه رهÇم بههر بلنگم هزارگونه

/180êì بيت ,ê ج كلياتشمستبريزي, /ê

كÇنم4 دراز سخن آيد تو حديث دگر گÇفتن سÇخن مÇردمان بÇا دانÇم حرام
دراز بÇود او حÇديث گÇنه چه را شب نرسيد پايان به ما حديث و رفت شب
مÇÇÇÇجانين زنÇÇÇÇجير مÇÇÇÇÇÇÇجنبانيد پÇرچÇين زلف حÇديث من از مپرس
است راز جاي كان آن از شايدگفت چه است دراز بس جÇانان زلف حÇديث

اختالف)/ كمي 180êë(با بيت ,ê ج همان, /ë

شديم5 كي خود برون ه قص اين از ما آمÇÇديم ه صÇÇق بÇÇه مÇÇا ديگÇÇر بÇÇار
در بÇود مÇولوي ارادتÇمندان زمرة از و روم اميراالمرا¾ كه پروانه ين عينالد Hغالب
آقاي چنانچه ميشدند/ جناب آن خطاب طرف ميگرديده حاضر ايشان مجالس
مولوي بيانات از و فرمودهاند تصريح السياحه بستان در مقامه اهللا اعلي شيرواني
بÇود كÇمياب و عÇزيزالوجÇود كÇتاب, ايÇن نسÇخة كÇه آنجا از ميشود/ واضح هم
بسÇيار ولي آورده بهدست ناقصه و تامه از ل او جلد از نسخه چند زياد به زحمت
ثاني جلد ولي نمودم مقابله تصحيحو تا بسته همت چندي بودند/ مصحف مغلوطو
يافت بيش نسخه يك باشد, ولد ين بها¾الد جناب تأليفات از كه اينست ظاهر  كه
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شد/ تصحيح نموده همت بذل الوسع بقدر بحمداهللا هم آن داشت غلط خيلي و نشد
كه نمايند غيب را عيب فرموده نظر اغماض ديدة به شود ديده غلطي جزÄي ا گر

است/ انسانيت الزمة وجهي از خطا و لغزش و نسيان
بهپايلغزيدن ره اين ميشود قطع عشÇق كه ره در امÇيد نÇا پا زلغزش مشو
پÇوشيدن زچشÇم بÇه عÇافيتي لبÇÇاس كÇهنيست روزگÇار زاوضاع چشم بپوش

پÇوشيدن بÇرهنه ر يسÇم نيست كه ترا صاÄب عيبمردمان از خود بپوشچشم

مساعدت و اعانت به االدبا¾ شمس آقاي مĤب فضايل جناب ابتدا در الحق
مساعي زيدتوفيقهما خوانساري حسين د محم شيخ آقا آقاي االسالم شيخ جناب
ميرزا آقا آقاي مĤب شريعت جناب انتها در و فرمودند استكتاب تا نمودند جميله
فرمودند تصحيح و مقابله در همراهي و محبت منتهي× تأييده زيد خوانساري هاشم
با شريفه نسخه اين گرفت/ خواهد تام انتشار ايشان مباشرت و اهتمام و سعي به و
كه درصورتي بود ننهاده قدم مطبوعات عالم به هنوز بود عالم مطبوع بالطبع آنكه
آن كه بودند خيال در و بودند كشيده عاطرش خاطر استرضاي در زحمتها تها مد
نÇاز از دست بÇاز آرنÇد/ بÇهطبعش بÇلكه بكشند نازش مينمود ناز كه را طناز يار
از بÇيشتري اخÇالق زشÇتي كÇه اقÇتران سعادت اوان اين در آنكه تا برنميداشت
معنوي خوبان به روي دوستان وجهه شده نمايان و آشكارا اروپاÄيان خودنمايان
كمال با كه اينست برآمدند/ سيرت حسن طلب در گذشته صورت حسن از نموده
تÇا نمودند بيقراري و زاري گرديده حسنه اخالق مجموعة اين طالب جهد و جد
و نمود عالم به جلوهاي برگرفته خويش زيباي رخ از برقع كه آمده رحم به دلش

گرديد/ آراسته مطبوعيت ه بهحلي
شيخ المرحوم ابن عبداهللا العبد ره حر ,1333 االولي× جمادي 3 جمعه تاريخ به

ثراه/ اهللا طاب الحاÄري المازندراني زينالعابدين
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شد/ تحرير Gبعد و قراÄت
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شيخعبداهللاحاÄري حاج

اهللا خلفا¾ آله و اهللا رسول علي والصلو¸ والحمدهللا اهللا بسم

كماالت كه بود آن اشيا¾ آفرينش در باريتعالي حكمت يك چون بعد اما
عÇالي بهمقام نموده ترقي خود جاي از داني و شود بالفعل شده, ظاهر آنها بالقوة
تÇرقي مÇنتهي× چÇون و رسÇيد حيوانÇي به نباتي و نباتي به جمادي چنانچه برسد;
از مادون به احاطه عين در شده دارا را كماالت همة كه بود انساني بهمقام رسيدن

نÇ س Öح ا Çي ف انÇ س× Öن  Öاال نا Öق ل خ Öد ق ل و آفريد را انسان لذا نمينمود, تجافي خود عالي مقام

بيافريديم/ اعتدالي نيكوتر در را آدمي ما كه :ê آية تين, سورة /2

چÇون و داد/ قÇرار انسÇان درصÇورت را تÇرقيات و الت نزÇت همة و فرمود 2
م âوي Öق ت

و يÇافت خالفت شرافت بود, صفات و اسما¾ تمام جامع صفي(ع) آدم حضرت
يÇافته تÇعديل حسÇنه اخالق قواي بايد بهتدريج كه آنجا از و گرديد حقنما آÄينه
و داشت غلبه دنياداري و كثرتبيني كه شد ظاهر موسويه نشأ¸ نمايد, پيدا فعليت
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بود غالب آخرتخواهي و وحدتبيني كه گرديد آشكارا عيسويه نشأ¸ آن از بعد
نÇقطة طÇريقة سÇالك و بÇودند غربيه و شرقيه و يسار و يمين به متمايل دو هر و
از (ص) ديه محم نشأ¸ اقبال كوكب تا بود تكميل انتظار در اخالقي كمال معتدلة
تكميل را نشأ¸ دو هر خالق, اال م مكار م م ت Ô ال ÔتÖث ع Ôب بهمفاد و فرمود طلوع استوا خط افق

يكديگر با و سختگيرند كافران بر هستند او با كه كساني و خدا, پيامبر محمد :29 آية فتح, سورة /1
مهربان/

بيان 1 Öم Ôه ن Öي ب Ô¾ا م× ح Ôر ار ×ف Ôك Öيال ل ع Ô¾ا ×د ش ا ه ع م ن âذي الَّ و اهللا Ôول Ôس ر Õد مَّ ح Ôم شريفة: آية چنانچه نمود

Öم Ôه Ôل ث م كل ذ× است: عيسويه بهنشأ¸ رحما¾ موسويهو بهنشأ¸ اشاره ا¾ اشد كه ميفرمايد

انجيل/ در و تورات در وصفشان است اين :29 آية فتح, سورة /2

رون خ Ðاال Ôحنن بزرگواررمز آن مينمايد/ تأ كيددرداللت 2
ل âجي Öن  Öياال ف Öم Ôه Ôل ث م و ¹Ç ري× Öيالتَّو ف

فرمود/ ظاهر را قون اب الس

/ë29 بيت چهارم, دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /3

پدر3 معني در زاييد من ز پس شجر معني در زاد ميوه ز پس
مÇوجد بÇر و بÇحر در فساد ظهور و اعراب در سبعيت و بربريت غلبه آن با

معظمه/ مكه /ê

تÇهامه4 سÇنگالخ از را مÇاليمت كان و حكمت معدن آن عادت خرق به طبيعت
قات تفرÇم بر قليلي جمع با است فاق ات وسيلة ل او كه اخالق حسن به برانگيخت,
ه خاص و عامه مصالح و حكم داراي كه ه اسالمي محكمة احكام و آمد غالب  كثيره
روحاني رÄيس كه زماني تا گرديد/ قوم هر عقالي مقبول عالم غرب شرقو در بود
مÇينمودند, عÇمل اسالم احكام صورت به رياست به منتحلين يا بود مطاع اسالم
رÇÄيس كÇه وقÇتي از ولي شد ظاهر مسلمين و اسالم براي از رالعقول محي ترقيات
تÇعليم نÇنموده اخÇالق تÇزكية رÅسا از منتحلين و فرمود طاع Ôي ال ن مل رأي ال روحاني

نمودند/ خدا احكام به بيمباالتي گرديده هوا مغلوب لذا  گرفتند,
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از را ه الميÇاس احكÇام بار كه بودند بهانهجو و كاهل بالطبع كه اسالم منتحلين
را همان ديدند, نواهي و اوامر به را متبوعين بياعتنايي چون بيندازند خود دوش
تكليف كلفت از كه كردند گمان نموده, خيال خود خودسري براي معتبري دليل
قال و حال لسان به شود آنها از احكام ترك در مÆاخذه هروقت و ميباشند معاف

را مÇا آنÇان و كÇرديم اطÇاعت خود بزرگان و سروران از ما, پروردگار اي :ì7 آية احزاب, سورة /1
كردند/  گمراه

اخالق ترقي, سالح چون و گفت/ خواهند 1 الâبي السَّ لونا ض ا ف ن×ا ¾ا بÖر× Ôك و تن×ا اد س× طعÖن×ا ا ن×ا ا بَّن×ا ر

اصالح همه گونه وسيلة كه را سالحي چنين منتحلين بود, عادالنه اعمال و حسنه
سستي مستيو كمال با نموده دور خود از بلكه گشوده كردهو گمان سنگين بار بود
و اسÇالم عÇنوان فشÇار در تها دÇم كÇه اجانب همسايگان سمت آن از و خوابيدند
برداشته را آنها اسلحة لباسهاي بهتدريج و آمدند مستان اين سر بر بودند مسلمين
ال حم خودرا كه شدند بيدار هشيارو وقتي تاختند/ آنها بر الح شا كيالس پوشيدندو
خÇالق و طÇبيعت موجد بندگي از استكبار و استنكاف ديدند/ اجانب كناس بلكه
لفÇظ گÇرديدند/ شهوت و غضب اما¾ و عبيد دستگير و اسير مينمودند/ بشريت
دارد سÇلب صÇحت درحÇقيقت چون نمودم اطالق بهمجاز را بيداري و هشياري
ننموده, بيدار را اسالم منتحلين ايران و مرا كش و بالكان و طرابلس انقالبهاي بلكه
كÇه مÇيترسم هنوز ميبينند/ موحشي خواب خواب, مستي كمال با آنكه نهايت
طÇبيعت بÇا بÇلكه نÇدانÇند, هÇم مÇوحش خÇواب را انÇقالبات اين آنها از بسياري
كÇه كساني چرا كه مينمايم سÆال عالم منصفين از شناسند/ ماليم خود بيسعادت
مÇعتقد آنكÇه بÇا دانسÇتهانÇد را رذيله اخالق قبح و فهميده را حسنه اخالق حسن
رذايل ترك محاسنو به عمل مقام در نيستند اين بر عقاب يا آن بر ثواب بهترتب
مÇثوبات بÇه مÇعتقد رذايل استقباح و خصايل استحسان عالوهبر كه آنها و هستند
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تÇخلي و تحلي مقام در Gابد ميباشند, ترك بر ه عقابي مÆاخذات و فعل بر اخرويه
قÇلبيهشان احساسات عملند مقام در كه آنها كه بدهند جوابم ميكنم گمان نيستند/
نÇه و دارنÇد قبح و حسن فهميدن حس نه منتحلين اين و واميدارد به كار را آنها
فÇرمود خوش چه مينمايند/ ريا و نفاق به را اعتقاد اظهار بلكه آخرتند به معتقد

(ره): شبستري
ظÇاهر اسÇالم ايÇن بÇه راضÇي مشو كÇافر هست چون ما نفس باطن به

ستوران چون مفاليس و طمعان خام از بسياري ايران انقالب اين در چنانچه
كرده پاره را اسالم لجام به كلي گرديده پاريس ايران اينكه به گمان ادب از رميده
شد داده پيغام اسالم عالية مدارس مديران از بعضي به نمودند/ ظاهر را خود باطن
وظÇيفة نÇخست ميپندارنÇد ن متمد و طبيعي ل او را خود آنكه با امريكاييان  كه
نÇصرانÇيت بهعنوان نماز و خواندنانجيل را مسلمانانشان حتي مدرسه شا گردان
هستيدقرآنمجيد اسالم مركز در كه شماها و مينمايند كار اين به اجبار و ميدانند
عÇقيدة تÇرقيات تÇمام سÇرمنشا¾ آنكه حال و نميدهيد اهميت را اسالمي نماز و
لشكÇر هÇزار پÇانصد كه ماهان بارگاه در نفر صد با كه وليد خالد ميباشد/ مذهبي
نداشت سببي مذهبي قلب ت قو جز نهراسيد آنها كثرت از و كشيد شمشير داشت,
ثÇواب مسÇتوجب دو هÇر كشتهشدن و كشتن در كه داشتند اطمينان همگي چون
ميباشد محبتها همة از قويتر اسالمي ايمانيو محبت كه است اين ميشوند/ الهي
چنانچه نمايد; پيدا شأني تا مينمايند ايماني حب به ارجاع را ديگر تهاي محب بلكه
نه خواست ايمان آن بر را وطن بايد پس مينمايند/ استدالل االيمان من الوطن حب به
حديث اين ذ كر ندارد كامل ايماني هنوز كه كس وليآن نمود/ وطن فداي را ايمان
پي در كه ندارند همت آنقدر كه كساني ادرا ك از عجب دارد/ فايده چه او براي
نÇميدهند/ اهÇميت را عÇدمش و وجÇود بلكه برآيند خود حقيقي منعم شناسايي
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فÇدايÇي را خود خودستايي مقام در ريخته خود بصيرت چشم در خا ك آنوقت
گردوغبارو خا كداندنياجزبرخاستن استجوالندر معلوم مينامند/ مشتخا ك

ندارد/ حاصلي شهسوار ديدن از گرديدن مانع
خا كدانرويم نيستچهدر گردچاره وز غÇريبيم اندر چه نيست چاره درد از
بÇÇرخÇÇاسته گÇÇرد هÇÇوس و هÇÇÇÇوا آراسÇÇته است سÇÇرايÇÇي حÇÇÇقيقت
مÇرد بÇيناست چÇه گÇÇر نÇÇظر نÇÇبيند گÇرد بÇرخÇاست كÇه جÇا هر كه نبيني
سست مسÇلمانان بÇر غÇلبه در وسÇيله بÇهترين كه دانستند اجانب كه آنجا از
كلمه اختالف الحيل لطايف انواع به كه است اين است, ايشان عقيدة پيوند نمودن
كÇلمه اجÇتماعيه هÇيأت مÇيخواهÇند آنÇها داخلي نفاق با انداخته مسلمانان ميان
بر استيال نباشند دفاع در اجتماعيه هيأت كه وقتي سازند/ متزلزل را ديه(ص) محم
كه است درويش فقيهو دو سي با باغبان حكايت همان است/ آسان آنها بالد و آنها
بر پس نمود/ بيرون باغ از زده صدمه را سه هر آنها ميان در انداختن نفاق از بعد
جامعة كلمة به ك تمس مذهبو جهت تقويت واجبات اعظم عالم, اقطار مسلمانان
وا Ôم ص ت Öاع و است: ديه(ص) محم اخالق و احكام ابقا¾ در يكديگر با فاق ات و اسالميه

مشويد/ پرا كنده و زنيد خدا ريسمان در دست همگان و :103 آية عمران, آل سورة /1

وا Ôع از Çن× ت ال× < گÇويا كه بودند فرموده مرقوم بزرگان از يكي وا1 Ôق فرَّ ت ال× و Hعâمي ج اهللا لÖب ح ب

برود/ شما ت قو و مهابت و شويد ناتوان كه برمخزيد نزاع به يكديگر با :êì آية انفال, سورة /2

دست و پÇا برداشÇته تيشه خود كه نرسيده آقايان گوش به 2 Öم Ôك Ôح âري ب ه Öذت و لÔوا ش Öف ت ف

اخÇالق در را خود نسبت و كنيد همت مسلمانان اي حال الخ/> ميشكنند را خود
امت را خÇود بتوانيد تا نماييد تصحيح اخالق مكارم م متم و صاحب آن به حسنه

نيستند/ شما با انبازي به راضي هم نصاري و يهود وگرنه بخوانيد حضرت آن
عÇار دارد كÇليسا او از كÇه رود گÇÇبري كعبه جانب روي چه به رب يا
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بهعنوان را مسلمانان محلة تفليس در بشنود كه است غيرتمند مسلمان  كدام
مسÇلمانان اي هÇان نكشÇد/ خÇجالت و نهادهاند نام بازار" "شيطان آنها بداخالقي
احكÇام براي بيروني پليس كه فرماييد رفتار ديانت و امانت و درستي و بهراستي
قلبي مخفي پليس ميكشاند انسانيت عالم به را انسان آنچه و است اجتماعيه قالبية
ناموس و مال به خيانت و دستاندازي از جلوگيري خلوت اتاق هفتم در كه است,
از و دارد دل در فاسده خياالت هزاران كه كس آن دارد شأني چه مينمايد/ مردم
صÇافي را قÇلب كÇه راست آن شأن بلكه مينماياند معقول را خود مجازات ترس
مÇيماند گند بوي چون كه را سو¾ نيت و ندارد دل در مثالي خير خيال جز نموده
راه به بگوييد راست خود وجدان پيش ا گر باوجدان, مردمان اي ميداند/ دل  گناه
اين به وقت آن نماييد, خود وجدان تصحيح بايد ل او ولي رسيد, خواهيد راست

ندارد/ تقصيري كر ش و ميپندارد تلخ را كر ش صفرايي كه زيرا بسنجيد ميزان
است بÇيجا تÇلخيش نسبت شكر به صفراست جوش از تلخكام كو  كسي
تÇلخ صÇفرايÇيان كÇام در ولي است شيرينتر كر ش از كه ي حق مطلب چهبسا
نَّ ا Ôد هÇ Öش ي Ôاهللا و نÇمود: تكذيبشان بايد نمايند, تصديق نفاق به ا گر Hفرض مينمايد/

دروغگويند/ منافقان كه ميدهد شهادت خدا و :1 آية منافقون, سورة /1

به ندارد عقيده كه شخصي زيرا كوشيد عقايد تصحيح در بايد البته /1 ون Ôب اذ لك× ن âقي اف ن× ÔمÖال

و امانت با را خود امروز نمود/ پيدا نميتوان او افعال و اقوال به اطمينان وجه هيچ
استدالل و ميآورد عذر نموده رفتار خالف بر فردا ميكند وانمود وفا و دوستي
ت عف و عصمت و خيرخواهي و دوستي و وفا و امانت سياست شرع در كه ميكند
وحشÇيهاي شÇهوت, و غÇضب تÇبعيت در بالكان نمايان ن متمد چنانچه نيست/
آخÇر كه بگويي طبيعت گرفتاران به چه هر نمودند/ روسفيد را آفريقا سياهروي
كÇه شÇد چه داشتيد زبان ورد كه نوعپرستي مواسات, مساوات, برابري, برادري,



111 1332 ربيعالثاني شهر هفدهم ليله اليحه

حكÇم چÇنين وجÇدان آنوقت مÇيگويند: حال زبان به نميكنيد, رفتار هيچ حال
دارد/ خرج زندگي آخر ميكند, حكم برخالف حال ميكرد,

آنها: زبان از مولوي فرمود خوش چو
نÇبود پÇدرش مÇال نÇبود زرش كÇه لولي

آخر خوريم چو ما پس گويد نكند دزدي

/1081ë Ç ì ابيات ,2 ج فروزانفر, الزمان بديع تصحيح كلياتشمستبريزي, /1

مشÇغولي و مكسب بي شنگولي لولي ما
آخÇر1 بÇريم كÇه مÇال مسلمانان مال جز

حÇامي نه حق, طرفداري به جز ننماييد معرفي را خود معرفت با عقالي اي
و القوي كه است امير حضرت به خطاب چنانچه رنجبر/ هواخواه نه شويد, ارباب
شويد/ او طرفدار دارد دست در حقيقت سند هركس سوا¾/ مÖك Ôالح في عندك Ôالضعيف

كس آن مÇن نÇيم للÇهم جمله بس و عÇÇطاهللا هللا مÇÇÇÇن حب
كه ميفرمايند تربيت چنان بيمالحظگي و اخالق حسن در را خود اتباع بزرگان,
شود راضي آنها حكومت به كس همه كه باشند داشته عادل قاضي حكم جا همه در
راضي اينها حكومت به آنها با طرف شوند طرفي بهطرفداري معرفي كه همينقدر
مظلوم طرفداري به تعبير كه است آن صدق و حق پس دارد/ هم حق و نميشود
ولي است رعيت با مظلوميت Hغالب ا گرچه ارباب/ خواه و باشد رعيت خواه نمايند
ميفرمايد: خود اصحاب حال بيان در امير(ع) حضرت نميشود/ كلي حكم منشا¾
خوبست چقدر البال¾/ عند ثق¹ اخوان ال و اللقا¾ عند صدق احرار ال كارباب/ عبيد و كغياب شهود

چÇنانكه بÇنماييد/ مطلق حق قرب به ترقي تا فرماييد مظلوم حق احقاق در فاق ات

است/ قبيلهاي نام /2

از را مÇظلوم قÇح كه شدند همقسم رهÔم2 Ôج از گروهي خاتم حضرت بعثت از قبل
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Hظلم يقروا اال كه نمودند مÆكد مظالم رد بر ايمان هم قريش آن از بعد و بستانند ظالم
و بÇيست GاهرÇظ مباركشان سن كه زمان آن در رسول حضرت االغيروه/ مكه ببطن

بÇنيتيم و بÇنياسÇد و بÇنيزهره و بنيهاشم الفضول حلف مجمع در بود پنجسال
المكبين حلف عمومتي مع Ôدت ه ش ميفرمايد: حضرت آن كه است اين داشتند/ تشريف
كه كسي آن به قسم ميفرمايد: ديگر روايت در و انكثه/ اني و حمرالنعم لي ان احب فما

حلفالفÇضول/ مجلس در جاهليت در شدم حاضر بهتحقيق اوست بهدست جانم
مينمايمو اجابت آينه هر كند امر آن به دعوت مرا كسي امروز ا گر كه باشيد آ گاه
مگÇر را امÇر ايÇن اسÇالم نÇميكند زيÇاد و سرخمو شتران از دارم دوستتر را اين
بÇايد ولي مÇينمايد قويتر ظلم رفع در را شدن همقسم پيوند اسالم يعني, ت/ شد
مÇولوي است/ مشكÇل بسÇيار مÇظلوم از ظÇالم شÇناختن كÇه نÇمود را دقت  كمال

ميفرمايد:
خسÇي هÇمچو هوا سخره بود كسÇي كه دانÇد كÇي مÇظلوم از ظÇÇالم
د رÇÔب خÇود ظÇلوم نÇفس سÇر بÇرد كÇÇه پÇي كس آن مÇظلوم از ظÇالم
بÇرون مÇظلوم بÇه دشÇمن بود بس نفساستاندرون ورنهآنظالمكه
زنÇد مسكÇين بÇر زخÇم تÇوانÇد تا كند مسكين بر حمله هماره سگ

اختالف)/ كمي 2ê3ê(با Ç 8 ابيات سوم, دفتر معنوي, مثنوي /1

هÇمسايگان1 از صÇيد نگÇيرد بدان كه را نيسگ راست شرمشيران
را سÇبب نميفرمود/ مرافعه داشت هم اجتهاد عنوان كه سالكين از يكي لذا
دو آنها از بعد و آيند مرافعه به ل او خصم دو ا گر اسالم قانون در فرمود: پرسيدند/
بهمرافعه ابتدا¾ از من نفس و عقل چون داشت م مقد را م مقد بايد بيايند ديگر خصم
مÇرافÇعه بÇه رسيدگي تا ندادهام آنها مابين حكومت فصل هنوز آمدهاند من پيش
فرمودهاند مواله ر Öم  ال Hعâطي Ôم اه و× ه لي× ع Hفال خ× Ôم شرط كه است اين بنمايم/ آخرين خصمين
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كه آنكس دانستهو ملك از اعلي است شهوت غضبو بر غالب عقلش كه را آن و
ريح Ôش به لذا و خواندهاند كمترش بهايم از است غالب عقلش بر شهوتش و غضب

امÇيرالمÆÇمنين(ع) (از نÇمينشيند بÇدبخت يÇا او وصي يا پيامبر جز آن در كه است مجلسي اين /1
,7 ج كÇافي, روضÇÇة در Õيق ش Öوا Õي ص و Öوا Õيب ن الا Ôه ÔسلÖجي ال× HسلÖجم ت Öسلج Öدق Ôيح ر Ôش صورتي×ا به قاضي شريح به 

است)/ گرديده نقل 2 حديث ,ê0ì ص واالحكام, القضا¾  كتاب

ت حج بهاقامة را حق مطلب /1 يٌّ ق ش Öوا يٌّ ص و Öوا Õي ب ن الا هÇ âفي Ôس ل Öج ي ال× Õسل Öج م ا ذ× ه× فرمودند:
در كثرتي ا گر /Gعدد ون ل ق اال اولÃك داشت: نبايد نيكان در كثرت توقع برد پيش بايد
اخس تÇابع نÇتيجه و است بÇيمباالت جÇهال كÇثرت آن مدرك كنيد فرض عقال

گÇمراه خÇدا راه از را تÇو كÇني, پيروي سرزمينند اين در كه ا كثريتي از ا گر :11ì آية انعام, سورة /2
سازند/

نÇوعپرست مجاهدين اي /2 اهللا ل âبي س Öن ع وك ل ض Ôي ض Öر  Öاال ي ف Öن م رثÖك ا Öع طÔت Öن ا و مات: مقد
نشويد/ احدي شكست به راضي و كنيد محبت و خدمت افراد تمام به بايد

بركن نه و نهال ازين بشكن نه هيچ خÇدايÇند نÇهال يكسÇره همه خلق
نماييد/ خود حقوق به عالم را جاهالن انصاف و مهرباني و دلسوزي با البته

نهاد/ منت شما بر خدا ولي بوديد چنان اين از پيش شما :9ê آية نسا¾, سورة /3

حÇضرت /3 Öم Ôك Öي لÇ ع Ôاهللا نَّ مÇ ف ÔلÖبÇ ق Öن م ÖمÔت Öن Ôك كل كذ× بودهايÇد: جاهل ل او از هم شماها چه

برخاست/ مجادله به لوط قوم دربارة ما با :7ê آية هود, سورة /ê

ÖنÇ م حÇقتعالي بÇه و بÇود 4 وط Ôل م Öو ق âفي لÔن×ا اد يÔج× خلق حال به دلسوزي در ابراهيم(ع)

مهرباني/ و آمرزنده تو نبرد, فرمان هركس :3ì آية ابراهيم, سورة /ë

آنها براي مينمودند معصيت ا گر يعني, مينمود/ عرض 5 Õم âحي ر Õور Ôف غ نَّك ا ف âاني ص× ع

كل نظام براي ا گر Hفرض ميشناسم رحيمي و غفوري به را تو و نميخواهم عذاب
بÇا (ص) خÇاتم حÇضرت نÇباشد/ مدخليت مرا مسألت فرمايي عقوبتشان خواهي
هÖد ا بهدعاي زبان بلكه نفرمود آنها به نفرين جناب, آن به اعراب بسيار اذيتهاي
خÇانة به تاريكي در كه هستم آنها مهربان پدر من يعني گشود; لمون Öع ي ال هم نَّ ا قومي
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و جÇهالت تاريكي بهواسطة بيبصيرتان آن شده, وارد خويش فرزندان بر خود
خدايا مينمايند/ بيرون خانهام از كرده اذيتم نموده بدخواه و دزد گمان مرا ناداني
مÇن ميدانستند ا گر كه بشناسند مرا كه فرما عنايت هدايت و بصيرت را اينان تو
مÇرا دست و سÇر و مÇيگشتند مÇن گÇرد البÇته هسÇتم آنÇها خيرخواه مهربان پدر

ميبوسيدند/
نوري كرم از برافروز وادي اين در خداوندا

انسÇاني عÇقل يÇابد بÇاز خÇود كÇردة گم مگر
بÇراي بÇاش راضي كه ميفرمايد وصيت (ع) مجتبي حضرت به اوليا¾(ع) سرور
خÇود بÇراي را آنچه آنها براي مكروهدار و هستي راضي خود براي را آنچه خلق

آخر: است انسانيت قانون سرمشق وصيت اين كه بهخدا ميداري/ مكروه
گÇوهرند يك ز آفÇرينش در يكÇÇديگرند كه اعÇÇضاي بÇÇنيآدم

اصÇالح گذاشته مرهم بلكه كنيد قطعش نميبايد فوري شود زخم شما دست ا گر
كمال با نيست اتصال قابل كه نماييد قطع شود سياه استخوانش ا گر بلي مينماييد/

نمايد/ جدا بايد حاذق حكيم هم را آن نمود, قطع بايد ف تأس

اختالف)/ كمي 388ê(با بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

رفÇو1 دانÇد را گشÇÇته شكسÇÇته مÇÇر او كÇه بÇاشد آن حÇق شكسÇÇتن پس

/3979 بيت ل, او دفتر همان, /2

سÇنگدوستزن2 دوست زجاجه بر شكÇن حÇق امÇر بÇه هم را حق نقش

/22ì بيت ل, او دفتر همان, /3

دستخداست3 دستاو و نايباست رواست بكشد ا گر بخشد آنكهجان
جان اتالف سبب ناميده غيور را عقوري غرور هر نموده بيمباالتي آنكه نه

شويد/ مردم مال و
مسلمانش ا گرخواني افتدرخنهدراسالم نÇامسلماني كه بسÇتن اسالم رخنة داند چه
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ميفرمايند: بزرگان
خوشست داردوجانشيرين كشست كهجان دانÇÇه كÇÇه مÇÇوري مÇÇÇيازار
استعداد لسان به كه بوده آن براي اللحم مأ كول حيوان ذبح تجويز آنكه حتي
از كه بوده آن اصلي مقصود و دادند قرار حليتش در شرايطي لذا نموده ترقي سÆال

برسد/ انساني مقام به شده انسان بدن جز¾ و نمايد ترقي حيواني مقام
مÇقدار در رسÇند انسÇان بÇه كش كÇÇه ره بÇÇدان را مÇÇرغ و بÇÇÇÇره
زار را مسÇÇبحي نÇÇÇÇمازي بÇÇÇÇي بكشÇد ار بÇاشد ظÇلم بÇدين جÇÇز
فرمودهاند: چنانچه ميباشد/ خلق به شفقت و مهرباني خدا بندة حال البته

است مÇالش سنگهاشان از چرا است كه بخشايش و رحمت سگانم بر

/1801 Ç 2 ابيات سوم, دفتر همان, /1

خÇدا1 اي وارهانش خو اين از دعÇا كه گÇويم مÇيگزد كÇو سگÇي آن
بÇيست از متجاوز كه دين بزرگان از يكي كريمة رقيمة است مناسب چقدر
الهÇي ثناي و حمد از <بعد فرمودهاند: مرقوم مأذونين از يكي به اين از قبل سال
قÇلبك/ ر نو و اهللا قك وف واصل م مكر برادر آن كتاب كه ميشود عرض است مرقوم
را خود خير و باشد خدا خلق اصالح به اهتمام بايد وقت همه را خدا بندگان چون
در را خÇود ت لذ بÇلكه بخواهÇد را خلق خير و بگذرد خود خير از كه داند آن در
آن كه است اميد انشا¾اهللا ننمايد, اختيار تي لذ آن بر و داند خلق به رساندن راحت
و صغير و مÆمن و كافر و نيك و بد با و باشد قدم ثابت شيوه همين در م مكر برادر
نعرة كه ميباشند يد تحت در كه آنها Hنمايدخصوص معامله نيكي مهربانيو به  كبير

ميترسيديم/ خدا از ما تنها كسانمان, ميان در اين از پيش :2ì آية طور, سورة /2

كه برگشته اصغر جهاد از مÆمنان اي هان الخ> زند/ تواند 2 ن âقي ف Öش Ôم لن×ا Öها âفي [ Ôل Öب ق] كÔن×ا ن×ا ا

چگونه بدهيد انصاف ناميدهايد, علي(ع) شيعه را خود و سرگشتهايد ا كبر بهجهاد
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Çن م وا Ôق لÇ Ôخ شÇيعتÔنا الشيعه ما¾ سي كÔم جوه Ôو في ري× ا ال مالي نمودهايد: صحيح را نسبت اين
آن كماالت نمونه اندازه يك طينت در اشترا ك آخر واليتنا/ بما¾ عجنوا و نا طينت ل فاض

ولي است, خÇدا مÇطيع هÇركس فÇرمودهانÇد: مÇعصومين دارد/ الزم را بزرگواران
كه است بيانصافي كمال /حال است ما دشمن است, معصيتكار هركس و ما است
پا كان آن به نسبت را خود بتوان رذيله اخالق و ناشايسته اعمال به آلودگي اين با
نزد بودند, صادق(ع) و باقر حضرت اصحاب از كه مسلم بن د محم و ابوكريبه داد/
فاطميان جعفريان گفت: آنها, بهصورت طوالني نظر از پس دادند/ شهادتي قاضي
را ما گفتند: پرسيد/ گريه سبب قاضي گريستند/ شاهدها نيست/ قبول شما شهادت
آنكÇه از بÇاشيم آنÇها اخوان از ماها امثال نيستند راضي كه دادي نسبت بهاقوامي
نÇيست راضÇي كÇه مردي به را ما دادي نسبت و را ما تقواي و ورع كمي ميبينند
او مÇنت و فضل فرمود قبول را ما ل تفض محض ا گر باشيم/ او شيعة كه ما بهامثال
شماها امثال بايد باشند عالم در مرداني ا گر گفت: نموده م تبس قاضي ما/ بر راست
ايشان شهادت مرتبه اين كه گفت بود دارالشرع كاتب گويا كه وليد به پس باشند/
او از و باشد شهري در كه كسي نيست ما از است اخبار در و بنويس/ و كن قبول را
شاطر از ولي است زشت كسي هر از لنگيدن آخر باشد/ پرهيزكارتري شهر آن در
كÇه كسي از ولي است قبيح هركس از سو¾اخالق و بداعمالي است/ زشتتر شاه
بحر غريق كه كس آن است/ قبيحتر مينمايد واليت شاه به بندگي و اتصال دعوي
گنديده آب قطرة و ناپسنديده دود نفخه از جويد حشيش به تشبث گرددو معاصي
خود ادرا ك سر بر خا ك و ميزند خود ايمان جان به آتش بگذراند/ را خود نتواند
فرق ندارندو قلب نور كه بيبصيرتان ميشود/ چند نكونامي كنندة بدنام ميريزدو
عقل انساني كه بيهوشي زهي ميپندارند/ قلب را همه نميگذارند, قلب و نقد بين
ياد از ا گر بيسعادتان آن شود/ ديوانه سگ حكم در نموده دور خود از را شريف
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نميگرديدند/ قبيحه اعمال گرد ميبردند, ت لذ خدا

/1810 بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

مÇرا1 آرد طÇرب تÇÇا بÇÇود كÇÇه بÇÇاده مÇÇرا دارد چÇÇنين چÇÇÇون تÇÇÇÇو دادة
را يÇاسين امت مÇر منصوري بادة وين را عÇيسي امت مÇر انگÇوري بÇادة آن
را ايÇن نÇچشي هرگز را خم آن نشكني تا باده ازاين خمهاست باده ازآن خمهاست

/931 Ç 3 ابيات ,1 ج كلياتشمستبريزي, /2

را2 كين نكشد هرگز را غم نكشد هرگز م خر نكند را دل يكدم جز به باده آن

/937 بيت ,1 ج همان, /3

رستمچه كنددرصفدستهگلونسرينرا3 ميجو دگر زخم رو رو بر خوري زخم  گر

/93ì بيت ,1 ج همان, /ê

را4 عهدسالطين مر سستي نشكنياز تا نÇفريبد وسÇوسه از بÇد يÇار كÇه زنÇهار
مردم باشد, خوب شماها رفتار ا گر كه ميفرمايد وصيت صادق(ع) حضرت
را خود اصحاب كه را د(ع) محم بن جعفر كند رحمت خدا كه ميگويند خوب ما به
چه ميگويند/ بد ما به باشد شريعت برخالف رفتارتان ا گر و نمود تربيت خوب
باغيرتو كدام حال مينمايند سرزنش را پدرش مردم كند ناپسند رفتار فرزند ا گر
و پÇدر آبروي حفظ براي قبيحه اعمال ترك كه باشد مواليش و پدر به محبت با
بر را تو خداوند ميشود كه نشمريد حقير را معصيتي هيچ فرمودهاند: ننمايد/ موال
آمرزيد; نخواهم را تو Gابد ديگر كه خواهي هرچه بكن بگويد و ببيند معصيت آن
قÇابل ديگÇر كÇه نÇمودي باطل را خود واليت فطرت و شدي فطري مرتد يعني,
Çا ام بÇدهيد, عÇفو و قÇبول احÇتمال توبه از بعد مرتد غير در Hفرض نيستي/ اصالح

ميكنيد/ چه را انبيا¾ و اوليا¾ روي از خجالت و سرشكستگي
نÇيست انÇفعال عرق گرمي به مÇبر كانش گÇنه نÇÇام و بÇÇيفكن آتشÇÇم در
كÇن گÇناه ترك و كن علي رخ از شرم عÇليست بÇا حشÇر معامله ا گر راغب
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امÇين عفو فرض بر دزد و نميگردد كم عفو بهواسطة گناه از روسياهي و خجلت
نميشود/ مخزن

روسÇفيد زتÇقوي بÇنده بÇود امÇيد كÇه رÇف كÇÇو ليك بÇÇاشد عÇÇفو
شÇود مÇخزن خÇازن و وزير بÇرد كي جÇان بÇاشد عÇفو گÇر را دزد

/31ë3 Ç ë ابيات پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /1

لوا1 و تÇاج هÇر رست امانت بÇÇيا كز ÇÇاني رب الديÇÇن امÇÇÇÇين اي
ظÇلماني جسÇم از ترقي روحاني بزرگان به اتصال در انساني فطري مقصود

ميبرد/ روشني به تاريكيها از را ايشان است/ مÆمنان ياور خدا :2ë7 آية بقره, سورة /2

بÇا آنكÇه نÇه ;2 ورÇ الن لي ا ات ÇلÔم× الظ ن م Öم Ôه Ôج رÖخ Ôي نÔوا م ا× ن âذي الَّ يل و Ôهللاا است: نوراني بهجان
وا Ôرف ك ن âذي الَّ و كه نمايد جاهليت ظلمات به ل تنز اسالم نور از كه ورزد دوستي طاغيان

بÇه روشÇني از را آنÇها كÇه آنهاست, ياور طاغوت شدهاند كافر كه آنان ولي :2ë7 آية بقره, سورة /3
ميكشد/ تاريكيها

بكÇنيد دعÇوت ميفرمايد معصوم /3 ات ÇلÔم× الظ لي ا ور الن ن م Öم Ôه ون Ôج رÖخ Ôي Ôوت Ôاغ ×الط Ôم Ôه ÔÄا لي× Öوا

بÇايد شماها پسنديده اخالق و اعمال بلكه زبان به نه ليكن واليت امر به را مردم
كالم كثرت و پرگويي بلكه نيست ميزان زباني دعوت يعني, بشود; خير به داعي
يكديگر ياري احوال و اعمال حسن به دوستان كه اميد است/ عقل قلت عالمت
پÇا ك هÇم به نسبت كينه و حسد از را دلها و نمايند پرهيزكاري به دعوت نموده

شوند/ يكديگر قدردان نموده فراهم همرا آسايش اسباب دلسوزي با داشته
ميفرمايد: شيريني نصيحت چه مولوي

نÇمانيم هÇمديگر ز نÇا گÇه تا بÇدانÇيم كه يكÇديگر قÇÇدر تÇÇا بÇÇيا
گÇÇرانÇيم رو مÇÇا آيÇÇنه بÇÇا چÇÇرا شÇد يÇقين مÆÇمن آينه مÆمن چو
مÇردمانيم هÇم مÇا بگÇذار سگÇÇي كردند دوست فداي  كريمانجان
نÇخوانÇيم يكديگر عشق در چرا اهللا وÇ Ôه ÖلÇÔق و ÔوذÇ Ôع ا قÇÔل فسÇÇون
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نÇÇرانÇيم دل از چÇÇرا را غÇÇرضها را دوسÇÇتي دارد تÇÇيره غÇÇرضها
جÇانيم خÇصم و مردهپرست چرا خوشدلشويازمنكهميرم  گهي
امÇتحانيم در غÇمت از عÇمر همه كÇرد آشتي خواهي مرگ از بعد چو

مÇردگانيم چÇون ما تسليم در كÇن كه آشÇتي مÇردم پÇندار  كÇنون

/1ì13ì Ç êê ابيات ,3 ج كلياتشمستبريزي, /1

هÇمانيم1 ا كÇنون ده بوسه را رخم دادن بÇوسه بخواهي گورم بر چو
نَّك ا بَّن×ا ر نÔوا م ا× ن âذي لَّ ل Â غ وبن×ا Ôل Ôق âفي Öل ع Öج ت ال× و ان م× âي Öاال ب ون×ا Ôق ب س ن âذي الَّ نا ان و× Öخ  ال و لن×ا Öرف Öاغ بَّنا ر

كينة و بيامرز آوردهاند ايمان ما از پيش كه را ما برادران و ما ما, پروردگار اي :10 آية حشر, سورة /2
هستي/ مهربان و مشفق تو ما, پروردگار اي مده/ جاي ما دل در آوردهاند, ايمان كه را  كساني

مÇحبت بÇه اجتماع دوستان كه عزيز وقت اين در است خوب چقدر /2 Õم âحي ر ÕفÅ ر

القلب فق مت ايمان و اسالم اساس استحكام در خواسته توفيق خداوند از نمودهاند,
مÇنعم بÇه نسÇبت واليت نÇعمت شكÇر در ت مود عهد تجديد و بكوشند واللسان
يÇافته كÇمالي تÇا است حق به بنده رجوع و عود Öعيد معني چون و بنمايند حقيقي
خود اعياد بهترين اطاعت, و بندگي خط به را خود رجوع لذا نمايد; حاصل قربي
و اطÇاعت انساني كه است حج و صوم ادا¾ از بعد قربان و فطر عيد چنانچه دانند/
هجران دوزخ از امان خط سر و نمودن حق به رجوع وقت نموده, را خود بندگي
غدير عيد چون و الوعيد/ ن م ن ما ن م ل Ôالعيد ما Çن ا الجديد س ب ل ن م ل Ôالعيد ليس است:  گرفتن
يافتن هدايت ايمان نور به ولويه ه خاص بيعت به و نمودن واليت قبول وقت  كه
بÇر بات طي حليت و مسلمين اسالم به رضايت و نعمت اتمام و دين ا كمال است,
Ôت Öم م Öت ا و ÖمÔك ن âدي ÖمÔك ل ÔتÖل م Öك ا م ÖويÖل ا كه ميباشد مÆمنين تشكيك از ار كف مأيوسي و آنها

اسالم و كردم تمام شما بر خود نعمت و رسانيدم كمال به را شما دين امروز :3 آية ماÄده, سورة /3
برگزيدم/ شما دين را

است/ شده حالل شما بر پا كيزه چيزهاي امروز :ë آية ماÄده, سورة /ê

ÖنÇ م وا Ôرف ك ن âذي الَّ س Ã ي م ÖويÖل ا /4 Ôات الطَّيب× ÔمÔك ل لَّ ح Ôا م ÖويÖل ا /3Hنâدي م ال× Öس  Öاال ÔمÔك ل Ôت âضي ر و âتي م Öع ن ÖمÔك Öي ل ع



ايران عرفان 120

مترسيد/ آنان از شدهاند/ نااميد خويش دين از شما بازگشت از كافران امروز :3 آية ماÄده, سورة /1

هرچه كهو هر كه است اين است, شيÃي هر كمال واليت چون و /1 Öم Ôه Öو ش Öخ ت فال× ÖمÔك ن âدي

ننموده قبولواليت نقصان, واقفدر كردهو قبولواليت دارد ترقي به كمالو رو
اثÇمار و اشÇجار رويانيدن بر اعانت آب كمال و دادن حاصل زمين كمال چون و
و نكردهانÇد/ ما واليت قبول شور آب و شورهزار زمين كه است اخبار در است,
تولد وقت كه ميباشد ميالدي عيد ذ كر شادي و اعياد بيان در عصر اين در انسب
سÇال ابÇتداي را ميالد روز دول غالب و است جهان جان كه است انسان حضرت
اسالميان مقبول و ايرانيان معمول كه نوروز عيد گفت: ميتوان و دادهاند قرار خود
ظÇهور و اشجار و رياحين تولد وقت كه شده سال ابتداي تناسب اين به هم است
م مقد زمان و فصل حسب به ا گر نوروز عيد پس است; بهار فصل اين در شكوفه
تولد عيد آن كه زيرا است اقدم و اشرف رتبه و جنس بهحسب ميالدي عيد باشد,
بيان عنوان ل او در چنانچه است/ بالخيرات سابق انسان تولد عيد اين و است نبات
حÇيوانÇي و حÇيوانÇي بÇه نÇباتي و نباتي به جمادي ترقي Öخلقت از مقصود كه شد
از است اعÇلي شÇود مÇتولد يزداني عشق به كه انساني نفس البته است/ انساني به 
و باقي اين و ميرنده و فاني آن لذا كند, شكوفه دني دنياي هواي به كه نباتي نفس

است/ پاينده

/ê813 بيت ,1 ج كلياتشمستبريزي, /2

نيست2 ازنوبهار مدد را عشق خÇزان گلزار گÇه بÇميرد زاد بÇهار كÇز آن

/ê812 بيت ,1 ج همان, /3

نيست3 كنار را او كه گير كنار را جان را مÇرده مÇعشوق كنارگيري كي تا
حÇيات و خÇورده زنÇدگاني آب جسÇماني ظلمات در خضروار كامل انسان

يافته/ جاوداني
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اختالف)/ كمي 312ê(با بيت ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1

مÇيزيم1 جانان به مردم جان ز من نÇيم مÇن من مردمان اي گفت نوح

/19 س , 83 ص ميرخاني, تصحيح همان, /2

پÇايندهام2 ابÇد تÇÇا مÇÇرگم نÇÇيست زنÇدهام جانان به مردم زجان چون
:Hايض

مÇا دوام عÇالم جÇريده بÇر است ثÇبت بهعشق شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز

را اندام سيم سرو رقصآوريماين در مانيز سروبوستانباپايچوبينميچمد جاييكه

تÇمام مÇرسوم و مÇعمول زمÇان, آن گÇرفتن جشÇن و بزرگان ميالد عيد پس
با است مصادف كه نوراني عصر و وقت اين در چون بود/ خواهد و بوده عالميان
و مالذالسالكين حضرت تولد شب با است مطابق و 1332 اني ربيعالث هفدهم شب
دعÇوت لهÇذا فداه, ارواحنا نورعليشاه آقاي فياالرضين اهللا آيت العارفين قطب
العÇالي اقÇباله دام سÇاالرالسÇلطان آقاي اعظم ا كرم اجل جناب را دوستان و فقرا¾
بياندازه فرحي و تازه ديداري مÆمنين كه فرموده مرتب ملي جشن شدهو متصدي

بخوانند: قال و حال زبان به را (ره) مولوي اشعار اين و بنمايند
دادگÇÇÇر ولي آن فسÇÇÇÇون جÇÇÇÇز مÇخر افسÇونها و بÇربند را  گÇÇوش
او پÇاي خÇا ك حلواست صد بلكه او حÇلواي از خÇوشتر فسÇÇون آن
وي لبهÇÇاي دم از بÇÇرده مÇÇÇايه زمÇي پÇÇر خسÇÇروانÇÇي ÇÇمهاي Ôخ
نÇديد را لعÇلش لبÇÇهاي يÇÇ م بÇعيد كÇÇو جÇان آن بÇاشد Çي م عÇÇاشق
شور آب چشمه گرد نگردد چون كÇور مÇرغ نبيند چون شيرين آب
كÇÇند بÇÇÇينا را كÇÇÇÇور طÇÇÇÇوطيان كÇند سÇينا را سÇينه جÇÇان مÇÇوسي
است شده ارزان قند شهر در الجرم جاننوبتزدهاست شيرين روÇÇخس
مÇيچشند مÇصري قÇند تنگهاي مÇيكشند لشكÇر غÇÇيب يÇÇوسفان
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است درا بانگ بشنويدايطوطيان است مÇا روسÇوي را مÇصر اشتران
شÇÇود ارزانÇÇتر است ارزان شكÇÇر شÇود شكÇر از پÇر فÇردا مÇا شÇÇهر
صÇفرايÇيان كÇوري طÇوطي همچو حÇÇلوايÇيان اي غÇÇلطيد شكÇÇر در
بس و است اين يار برافشانيد جان بس و است ايÇن كار كوبيد نيشكر
برنشاند شيرينخسروانرا چونكه نماند ا كنون ما شهر در ترش يك
صÇال بÇانگ بÇÇزن رو مÇÇناره بÇÇر هÇال مي بر مي و است ل ÖقÔن بر ل ÖقÔن
مÇيشود يÇن زر لعÇل مÇرمر سنگ مÇيشود شÇيرين سÇاله نÇÔه سÇÇركة
بÇازيكنان عÇاشقان چÇÇون ذرهÇÇا زنÇان دسÇتك فÇلك انÇدر آفتاب
شÇاخسار بÇر مÇيكند شكÇوفه سÇبزهزار گل از شÇد مÇخمور چشÇمها

اختالف)/ كمي 2ë19(با Ç 3ì ابيات پنجم, دفتر نيكلسون, تصحيح همان, /1

مÇيزند1 الحÇق انا منصور شه روح مÇيكند مÇطلق سÇحر دولت چشÇم
عشرتازسرگيرخÇوشخوششادمان نÇوجوان زليÇخا آن زيÇوسف شÇد
بسÇوز بÇÇدسپندانÇÇي چشÇÇم رفÇÇع بÇرفروز خÇÇود دل انÇÇدر آتشÇÇي

/18 Ç 9 س ,322 ص خاور, كالله همان, /2

مÇراد2 جÇان جÇهان در بÇÇيابي تÇÇا شÇاد مÇيباش خويشتن حال به تو

/êëê2 بيت ششم, دفتر نيكلسون, تصحيح همان, /3

كنيد3 آزادي سوسن و سرو همچو كÇنيد شÇÇادي مÆÇÇمنان گÇÇروه اي
بÇزم واصÇلين و طÇريقت مÇرحÇلة مÇجذوبين و شÇريعت راه سالكين همة به
افÇاضاته ايÇام اهللا ادام صÇالحعليشاه آقÇاي پناه بندگان حضرت Hخصوص حقيقت
همت حضرت آن مواطن فيض باطن از و ميكنم عرض تهنيت و تبريك العاليا
دوستان نورانيت و فرمايد عام را خود خاص رحمت كريم, حضرت كه ميخواهم

رسان/ كمال به ما براي را ما نور ما, پروردگار اي : 8 آية تحريم, سورة /ê

حÇال بÇا دست و دل وسÇعت از عÇيدي و فرمايد تمام ن×ا4, ور Ôن لن×ا Öم م Öت ا بَّن×ا ر مفاد به را
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اين چون فرمايد; ا كرام ثانوي تولد و معنوي انساني مقام و فرمايد انعام نيازمندي
بود انساني و ثاني تولد طالب بايد پس است, حيواني و لي او تولد جسماني تولد
شاخ و ميشود زده تلخ بادام درخت به شيرين بادام درخت از پيوندي همچنانكه
شÇيرين بادام به تلخ بادام و گيرد ت قو شيرين پيوند آن تا ميشكنند را تلخ بال و
وجود به لطيفه اوليا تبعيت و مبايعت از بعد خدا راه طالب همچنين پذيرد, تبديل
بÇيتي اهÇل معني و ميگردد كامل وجود به تبديل شده تكميل كه ميرسد او ناقص

ميشود/ ظاهر

اختالف)/ كمي 227ìê(با بيت ,ë ج كلياتشمستبريزي, /1

تو1 وصال از دل حال بدل نشودمها چون شود بدل او حالت را, درخت كني وصل

بگويد: دارد جا وقت آن

/39 س ,312 ص خاور, كالله معنوي, مثنوي /2

بدن2 دو اندر روحيم يكي ما من كيست ليلي و ليلي كيم من
نÇور بÇه درگÇرفته كÇه وقت آن اوست/ همه باقي و باقي من ز فانيست بگويد: يا

بگويد: ميتواند گرديده, ات محم حديده شد واليت

/13ë1 بيت دوم, دفتر نيكلسون, همان, /3

بÇزن3 من بر خود دست را آزمون ظن و است شك را تو گر من آتشم
ميفرمايد: بااهللا بقا¾ و اهللا في فنا¾ ذ كر در حمه الر عليه مولوي

سوز در است باقي زمن مويي ا گر هÇميگفت آتش بÇا روز آن خليل
بÇيفروز تÇو بÇميرم مÇن پÇيشت به شÇه اي كÇه آتش آن ميگفت بدو

/12ì32 Ç ê ابيات ,3 ج كلياتشمستبريزي, /ê

مÇحروز4 و محفوظ خدا غير از تو عÇالمت دو آمÇد دوزخ و بÇهشت
:Hايض

سوخت جمله باقي معشوق جز هرچه برفروخت چون كو است شعله آن عشق
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مÇاند چÇه ال از بÇعد كÇه آخÇر نگÇر در بÇÇرانÇÇد حÇÇق غÇÇير قÇÇتل در ال تÇÇيغ

/ë88 Ç 90 ابيات پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /1

زفت1 سوز شركت عشق اي باش شاد رفت جÇÇÇÇمله بÇÇÇÇاقي اهللا اال مÇÇÇÇاند
عÇارفين سÇلك در عÇبدالعÇزيز عÇمر اوالد از سعدالخÇير كه است اخبار در
و گÇريه زنان چون حضرت آن خدمت در روزي بود/ باقر(ع) حضرت اصحاب
حÇال و نگÇريم چگÇونه كÇرد: عرض پرسيد/ گريه سبب حضرت مينمود/ زاري
ت Öن ا م Ôه ÖنÇ م ت Öس ل فÇرمود: حضرت مروانم/ آل يعني, درقرآن ملعونه شجرة از آنكه
بيت اهل ما از حال ولي بودي بنياميه تو نيستي آنها از تو يعني, البيت; اهل نا م موي Ôأ

آن يعني, ني; م نه فا ني بع ت Öن م ف كه ابراهيم زبان از را خدا قول نشنيدهاي مگر هستي/
كÇتاب از آنكه مناسب است/ من به نسبتش و است من از است من تابع كه  كس
گÇردد/ مÇجلس نÇقل تÇا نÇمايم نÇقل كÇلماتي Hك تبر و Hتيمن مستطابسعادتنامه
ت دÇش باب از كه گذارد لب بر خموشي مهر را خيال بايد علم <طالب ميفرمايد:
و فرمودهاند تفسير "انصات" به را علم حديثي در خيال, سكوت و انقياد به احتياج
و سÇازد مÇنقاد تقليد, و ارادت قيد به را خيال و صمت/ و بهحلم ديگر حديث در
و رزايÇل رنگ از فكÇر و ذ كر صيقل و قالبي و قلبي طاعات بهدستياري را نفس
آنگاه آورد, غسل الهي رحيمي رحمت چشمة در مريموار تا نمايد پا ك عاليق
تÇولد است, انساني لطيفه كه قلب طفل رباني نفخة از و گردد متمثل غيبي رسول
است راه شÇيخ و وقت عÇالم كه روحاني پدر گشت, متولد قلب طفل چون و يابد
عيان و علم كه خويش ة خاص غذاي به و دارد باز نفس, مادر شير از را او بهتدريج
است, غÇيب عÇالم كه او ملك فسحت رسد, بلوغ بهمقام چون كه دهد و Ôخ است,
هنگام تا يابد است شيخ مملكت كه ملكوت و ملك در ف تصر اذن و نمايد تواند
و عين و علم كه را او مايملك تمام ماند, بيشركت والدت نسبت ا گر پدر ارتحال
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ل ق Ôن فيما الم عليهالس اهللا وح Ôر عيسي× Öنع ل ق Ôن ا كم× شود/ مالك ارث به است كونين مملكت

شÇرح مÇثنوي; احÇاديث (در رسÇيد نخواهÇد آسمانها ملكوت به هرگز نشود زاده دوباره كه كس آن /1
مال حاج شرح و بحرالعلوم شرح ;1ë1 ص معنوي, لطاÄف در همچنين ;ëì ص هين, صدرالمتأل كافي, اصول
است)/ شده آغاز Öنل با حرفلم; جاي به و آمده 130 ص ,1 ج ,137ê سال چاپ سبزواري, هادي

/1 نÖيت رَّ م دول Ôي Öمل Öن م ض Öر  Öاال و ات و× م× السَّ وت Ôك ل م Öج لي Öمل : ÔهÖن ع

/3ë7ì بيت سوم, دفتر معنوي, مثنوي /2

نهاد2 علتها فرق بر پايخود بÇزاد زاده آدمÇي بار دوم چون
: ال ق× Ôنَّه ا صادق(ع) جناب از است شده نقل آنچه دارد والدت بهاين اشاره و
اخ×ا Öد ق ل و Ôهلت ق ل ان لÖم× س بÖل ق ي ف ا م× ÔروذÔب ا م ل ع Öول اهللا و : ال ق× ف (ع) نÖي س Ôح Öال نÖب ي ل ع دÖن ع Hم Öوي Ô¹َّقي التَّ ت ر ك Ôذ

ÕكلÇ م ×الا ÔهÔل م ت ÖحÇ ي ال× Õب ع Öص ت Öس Ôم Õب Öع ص ¾يا ب Öن  Öاال مÖل ع نَّ ا قÖل خ Öال رÄا س× ب ÖمÔك ن ظ ا م× ف ا م× Ôه ن Öي ب (ص) اهللا Ôول Ôس ر

نا م Õ¾ Ôر Öام Ôنَّه  ال ¾ا لم× Ôع Öال ن م Ôمان Öل س ار ص× ا نَّم× ا و ان يم×  Öالل Ôهب Öل ق Ôاهللا ن حت Öم ا Õن م ÖÆ Ôم ÕدÖب ع Öوا Õل س Öر Ôم نبيٌّ Öوا Õب قرَّ Ôم

امÇام حÇضرت نÇزد روزي فÇرمود: حÇضرتصÇادق(ع) /2 حÇديث ,2ëê ص ,2 ج كÇافي, اصول /3
دل در را آنÇچه ابÇوذر ا گÇر خÇدا به فرمود: حضرت آن آمد/ ميان به سخن تقيه از زينالعابدين(ع)
بÇرقرار بÇرادري عقد دو آن بين خدا(ص) رسول كه درحالي ميكشت را او ميدانست بود, سلمان
و است دشوار و سخت انبيا¾ علم همانا چيست? مردم ساير دربارة شما ر تصو بنابراين بود, فرموده
بÇاشد, شÇده امÇتحان ايÇمان به قلبش كه مÆمني يا مرسل پيامبر يا مقرب ملك از غير كه كسي را آن
را او جهت همين به و است ما بيت اهل از شخصي او زيرا گرديد/ علما¾ از سلمان و نميكند تحمل

نموديم/ محسوب علما¾ جز¾

ثانوي والدت و روحاني اتصال نسبت ا گر يعني, ;3 ¾ما ل Ôع Öال لي ا ÔهÔت Öب س ن كل ذ× ل ف Ôيت ب Öال هل ا

وراثت حيثيت و والدت نسبت تا كه نميداديم نسبت علم به را او نميداشت به ما

است/ بيت اهل ما از سلمان :38 ح ,329 ص ,22 ج بحاراالنوار, /ê

: ل âقي و 4 ت Öي ب Öال ل Öه ا نا م Ôمان Öل س صلعم: اهللا ول Ôس ر Öن ع و نگردد/ علم به موصوف نيابد,

پسÇرش و نÇوح بÇين كÇه درحÇالي شÇد ايشÇان با او نسبت موجب اهلبيت(ع) به سلمان محبت /ë
گرديد/ نسبت قطع پدر از پسر نافرماني بهواسطه

5HمÇ ح ر ه نÖاب و وح Ôن نÖيب ÖنÔكي Öمل و HبÇ س ن ÔهÇ ل ان ÇلÖم× س Ô¸ دَّ وÇ م ÖتانÇÇك 

والدت كه آن با فرمود بني ا را زيد ماب(ص) ختمي جناب والدت اين اعتبار به و
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شرافت را ابيبكر صلبي فرزند اميرالمÆمنين(ع) جناب و بود كافر از او جسماني
صÇلبي فÇرزند از نسÇبت نÇفي حÇقتعالي والدت اين انتفا¾ به و بخشيد بÖني ا Õد مَّ ح Ôم

Õل م ع Ôنَّه ا به: ساخت معلل را نفي كه چرا باهللا العياذ نبرد بد گمان كسي فرمود/ نوح(ع)

ناصالح/ است عملي او :êì آية هود, سورة /1

مشايخ والدت اين جهت از و است/ منتفي تو از او روحاني نسبت يعني, ;1 حال ص× ÔرÖي غ

فيها: قيل و ميخوانند فرزند را مريدين عليهم اهللا رضوان  كبار
گشاد اندر گشاد اندر گشاد المÇراد كل د حمÇم اشÇÇارات هست
او فÇرزندان دور و قÇÇدوم بÇÇر او جÇان بÇر آفرين هزاران صد
دلش و جÇان عÇنصر از زادهاند مÇÇقبلش زادگÇÇان خÇÇÇليفه آن

/17ê Ç 7 ابيات ششم, دفتر معنوي, مثنوي /2

وياند2 نسل گل و آب بيمزاج رياند از يا هري و زبغداد  گر

هستند/ انبيا¾ وارثين علما¾ :1 ح ,ê2 ص ,1 ج كافي, اصول /3
حÇقيقت, انتشارات دوم, چاپ گنابادي, سلطانعليشاه محمد سلطان مال حاج جناب سعادتنامه, /ê

/ì7 Ç ìì صص

الخ/>4 3 ¾ا ي× بÖن  Öاال Ô¹ث ر و ¾ا لم× Ôع Öال نَّ ا است شده وارد آنچه دارد اشاره وراثت اين به و
عقيقه به مرتهن انسان كل كه است مرسوم عقيقه ل او تولد در همچنانكه و
ميفرمايند "ديگجوش" به تعبير كه شود داده بايد عقيقه ثانوي تولد در همچنين
مÇراتب از سÇالك كÇه هÇنگامي ميدانÇد انساني صاحب كه دارد ره مقر شرايط و

كه: يافت خود در و كرد پيدا زندگي انساني جان به و گذشته حيوانيه

/1ê917 بيت ,3 ج كلياتشمستبريزي, /ë

زادهام5 دوبار زانكه زيادهام, زخودم من نÇفس ايÇن عشقم زادة بشد لم او زادة
:Hايض

اختالف)/ كمي 89ëì(با بيت ,2 ج همان, /ì

بÇايد6 جÇديد رزق نÇورم كÇان زايÇيد جÇديدم زايÇيدة مÇريدم من گفت دل
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:Hايض

اختالف)/ كمي 1êê9ì(با بيت ,3 ج همان, /1

زاييدهام1 بارها من آدمي زايد بار يك زحق منپرورشدارم رحم اندر مانندطفل

از كÇه كسÇاني پس مÇيفرمايند/ ديگجÇوش دادن بÇÇه امÇÇر را او وقت آن
ميزنند/ جوش تهي ديگ براي و ميپزند خام سوداي نگذشتهاند, حيوانيت

سوختي را دهان كردي سيه نÇندوختي كف لقÇمهاي ديگÇي ز تÇو
خوب والمطلوب/ الطالب ضعف ميخواهد/ چقندري همچنين ديگي چنان ولي
پيوند ظهور بيان در رعليشاه مظف مرحوم اشعار به كالم ختم مقام بهمناسبت است

ميفرمايد: بنمايم/ ميشود, حضور حال به تعبير كه واليت
عÇÇمرانÇÇي عÇÇÇÇلي وي در زاده حÇرام بÇيت كه آمده حديث در
جسÇÇماني عÇÇÇÇلي وي در زاده بنام استكعبه خانهاي جهان در
نÇÇÇورانÇÇي عÇÇÇÇلي وي در زاده مÇقام سÇينه است كعبهاي ما دل
روحÇاني الحÇرام بيت چون دل ÇÇÇاق عش سÇÇÇÇينة روح حÇÇÇÇرم
ÇÇÇاني رب االله وجÇÇÇÇه نÇÇÇÇقش دل كÇÇعبة بÇÇه مسÇÇتوي عÇÇÇلي
هÇÇيواليي كسÇÇوت از فÇÇÇÇارغ پÇا ك د جرÇم مÇÇطلق صÇÇورت
وحÇدانÇي لبÇاس بÇر در احÇÇدي كÇÇرده مÇÇÇطلق ذات جÇÇÇÇلوة
ريÇحاني قÇميص چÇون آمÇÇده را مÇطلق غÇÇيب ذات يÇÇوسف
كÇنعاني مÇÇاه چÇÇو مÇÇطلق ذات پÇÇيراهÇÇن االله وجÇÇه نÇÇÇقش
ثÇاني يÇÇوسف مÇÇصر يÇÇوسف يÇوسف ايÇن است ل او يوسف
دانÇي ار مÆÇÇنث بÇÇاشد نÇÇفس شÇÇنوي ار مÇÇذكر بÇÇÇاشد روح
سÇÇÇبحاني مÇÇÇÇرتضاي پÇÇÇÇدر ابÇÇوطالب بÇÇود قÇÇÇدسي روح
عÇÇرفاني قÇÇÇÇدس روح از زاده بÇÇود اله طÇÇÇالب آن كÇÇÇÇه دل
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خÇوانÇي االسÇÇد ابÇÇنته فÇÇاطمه بÇÇÇايد را نÇÇÇÇفس ز مÇÇÇÇطمÃنه
نÇتوانÇي شÇرح كÇÇه ازدواجÇÇي كÇند مÇطمÃنه بÇÇه قÇÇدسي روح
مÇÇيدانÇي چÇÇنانكه مÇÇا دل در زوجÇين ايÇÇن ازدواج از زايÇÇد
صÇمدانÇي فÇÇرد ليك صÇÇنمي مÇÇا العÇÇجايب مÇÇظهر عÇÇÇÇلي
قÇرآنÇي صÇن بÇه سكÇينه قÇÇح نÇÇازل كÇÇÇند مÆÇÇÇÇمنان دل در
روحÇÇاني بÇÇÇهشت از نÇÇÇÇفخة رضÇا عÇلي دل بÇه آيÇد  گÇÇفت
ارزانÇÇي سكÇÇÇÇينه را مÇÇÇÇا دل بÇود سكÇينه خÇوش بÇاد آن نام
پÇنهاني لطÇيف بÇÇاد چÇÇو هÇÇم است مÇحجوب و تير اوس معني
انسÇاني وجÇيه وجÇه چÇÇو هÇÇم است درنظر و عيان او صورت
سÇÇخندانÇÇي عÇÇارف از بشÇÇنو گÇفتم را حÇÇضور رمÇÇز شÇÇرح

مÇلجأ مالذالفقرا¾ مستطاب حضرت مطاع االمر حسب الطهراني الحسيني مجتبي االحقر ره حر /1
22 در العÇالي افÇاضاته و بÇقاÄه اهللا ادام مÇواله المر Hمطيع عبداهللا شيخ الحاج الضعفا¾ ناصر العرفا¾
عÇلينا بÇارك اللهم پذيرفت/ اختتام سمت ,1332 سلطاني نوروز عيد با است مطابق كه ربيعالثاني,

اهرين الط آله و بمحمد

هرين1 الطا آله و د محم علي اهللا صلي و



هفدهمربيعالثاني شب م متم اليحه

شيخعبداهللاحاÄري حاج

از بيشتر روحاني به تولد اني رب علما¾ و اوليا اهتمام كه آنجايي از نماند مخفي
بÇخشيدن مÇنصب وقت مÆÇمنين كه فرمودهاند تحسين است, بوده جسماني تولد
عÇهد تÇجديد و گÇيرند جشن دانسته مبارك است, ثانوي تولد كاشف كه را ارشاد
از وقتي چنانچه كنند/ تازه را محبت پيوند اين ساله هر و بنمايند يكديگر با ت مود
شÇيعيان و دوسÇتان نشÇور و شور هنگام كه عاشور يوم عاليات عتبات در اوقات
و سÇر بر ديوانهوار برهنه پاي و سر خروش و جوش با سينهزن دستههاي است,
مغلوب راه بين در كه عامه از يكي ميكردند/ هروله گويان حسين حسين سينهزنان
حÇركات ايÇن از فÇايده و مÇقصود كÇه گشÇود اعتراض زبان ميبود, آنها حمالت
اصÇلي مقصود كه داد جواب دوستان از يكي چيست/ سنوات همة در غيرمنظمه
را غÇدير عÇيد ايام ه سني سنت اين چرا كه ميخوريم افسوس لذا است/ يادآوري
اين اقامة ا گر ننمايند/ روز آن انكار عميا عامة امروزه تا نداشتيم معمول هميشه
شهادت شده مصيبت منكر كه بيسعادت بسيار چه نمينموديم هم سال هر در عزا
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شهادت پيوند و عهد اين تجديد Öمانند ديوانه Öسبب اين از ميدادند/ شهادت نفي بر
زمÇين روي از را واليت اهÇل مÇنكران و سÇازيم عÇالميان مشÇهود تÇا مÇينماييم
طÇريق را عÇامه كه است الزم عام هر در واليت امر اقامة جهت اين از براندازيم/
رمضان مبارك ماه 1ë شب با موافق كه اقتران سعادت زمان اين در لذا نماند/ انكار
و Çالم عليهالس مجتبي حسن امام حضرت عشر اثنا ه مÄا ثاني تولد شب با مطابق و
عليشاه السلطان العالمين في اهللا صفو¸ حضرت بخشيدن ارشاد منصب با مصادف
نÇورعليشاه آقÇاي االرضÇين في آي¹اهللا به حضرت مقامه اهللا اعلي السعيد الشهيد
اعظم غدير آن از خمي و مجزي عظيم نهر آن از غديري كه ميباشد فداه ارواحنا
بÇا شÇادماني و تهنيت به و گيرند عيد كه است سزاوار را مÆمنين است, شده پا بر
صÇفا يكÇديگر بÇا صÇافيه قلوب با و نمايند زندگاني كامراني و به عيش يكديگر
العÇبد ره حر اهرين/ الط الطيبين آله و د محم علي اهللا صلي و نمايند/ واليت امر احيا¾ نموده

ثراه)/ (طاب المازندراني شيخ آي¹اهللا المرحوم ابن الحاÄري عبداهللا



اليحهدوم

شيخعبداهللاحاÄري حاج

رجاÄي و ثقتي به و حيم الر حمن الر اهللا بسم

را مÇحمود (ص) احÇمد پارساي قامت كه سزاست را معبودي نامعدود حمد
كÇه پÇيراست وصي دوازده حضرت آن براي و آراست خالفت رساي به خلعت
صÇاحبان بÇزرگوارانÇند آن است/ آنÇها قاÄم آنها آخر و است اعال علي آنها ل او

تحيه/ و سالم الف اهللا من عليهم جزÄيه واليت و جز¾ اوصيا¾ مرجع و كليه واليت
بÇه درد و بÇيمار خÇودخواهÇي مÇرض بÇه بالطبع خلق كه آنجايي از بعد, اما
عقل شدند, مستشعر بعضي ا گر و نداشتند خود به مرض شعور و گرفتار خودسري
آ گاهي براي را روحاني طبيبان اني رب عنايت نميبود, به مداوا رهبر آنها جزوي
برانگيخت/ الهي به شفاخانة راهنمايي و خودخواهي ناداني نهاني امراض از دادن

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

مÇخلع 1 ¹ ف âلي خ ض Öر  Öياال ف Õل اع ج× âين ا به خÇلعت: نمايندگي براي را ابوالبشر آدم چنانچه
آورد/ فرود زمينيان اصالح براي آسماني جنت از و فرمود
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نÇزول بÇاال از كرد آفتابي كÇن كه شكر و بخوان نزلنا نحن
به تدريج كه جهت آن از بود مشغول زمان آن بيماران به معالجة حضرت آن
ارتحال وقت چون ميگرفتند/ صحت دستورالعمل Hج متدر ميرسيدند, به خدمت
كه مرضي بسا بودند, نيافته كامله صحت زمان آن بيماران همة رسيدو بزرگوار آن
از بعضي و به بحران قريب بعضي و بود نموده به طبيب رجوع كه بود روز دو Âمث
اطÇبا¾ به كتب ناقصه عقول و مختلفه امراض با آنها ارجاع و بودند گذشته بحران
در كه را خلفي شا گرد لذا بود, ه الهي كاملة رحمت منافي ميشدو هال كتشان موجب

مÇرضي× ارجاع و وصايت براي يافته معالجه در تامه بصيرت حضرت آن تربيت
شÇروع بÇاطني بÇينايي با خلف شا گرد آن فرمود/ ن معي حضرت آن به جانشيني
و دوا را همه بعدالبحران و البحران قريب تا دوروزه مريض از فرموده به معالجه
Gدور و قرن بعد Hقرن همچنين ساخت/ فراهم را صحت مات مقد داده مناسب غذاي

گردند/ پندپذير كه باشد پيوستيم, سخن در سخن برايشان :ë1 آية قصص, سورة /1

وصÇايت و خÇالفت اين 1 ون Ôكَّر ذتÇ ي Öم Ôه لَّ ع ل ل Öو ق Öال Ôم Ôه ل لÖن×ا صَّ و Öد ق ل و به مقتضاي: دور بعد
حكم سليم عقل بلكه رسيده وصايت اتصال در بسيار اخبار چنانچه داشته, اتصال
واال باشد او به دسترسي و حاذق طبيب بايد هست عالم اين در مريض تا كه ميكند

نمانند, باقي بيشتر نفر دو ا گر فرمودهاند: چنانچه ميماند/ ناقص خلقت حكمت
طÇبيعت قÇانون گÇفت: مÇيتوان بلكه بود/ خواهد ديگري بر ت حج آنها از يكي
ساير از ا كمل آن نباتي نفس كه شود ايجاد كاملي فرد نباتات در كه است مقتضي
كه انسان نوع در پس باشد/ بايد الحيوانيه كامل حيوانات در همچنين باشد, نباتات
ظاهر را كاملي انسان بايد البته است, او در جامعه جهت و است موجودات خالصة
حقتعالي ذاتي صفت فياضيت تا است يقين باشد/ خود زمان افراد ا كمل كه نمايد
رحمت, از مأيوس يهودمنشان ا گر نشود/ منقطع حضرت آن فيض بايد ميباشد
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است/ بسته خدا دست :ìê آية ماÄده, سورة /1

فÖي ك Ôقف Öن Ôي ان وطت× Ôس Öب م Ôاه يد× Öلب در كردگار به فضل اميدوار مسلمانان گفتند, 1 Õ¹ول Ôل Öغ م اهللا Ôدي

ميدهد/ روزي بخواهد كه سان هر به است/ گشاده خدا دستهاي :ìê آية ماÄده, سورة /2

سفتند/ 2
Ô¾ا يش×

سÇبق حكÇم از آيد معزول همچه حÇق كÇه بÇاشد روا داري روا تÇÇو

اختالف)/ كمي 313ì(با Ç 7 ابيات پنجم, دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /3

مزار3 چندين ميا چندين من پيش كار برونرفتهاست من زدست  گر
منان خداوند كه ميآورند زبان بر و ميكنند گمان بعضي كه است آن عجب
خÇدا نÇداي انÇه و فرموده دعوت نعمت خوان به را خلق و نموده پهن انعام سفرة
انÇصاف بايد حال هستند/ بلد را مهمانخانه راه مدعوين نه و ميرسد به مدعوين
بÇه حÇق غÇرض نÇقض نسÇبت كÇه شده آنها دامنگير بدبختي چقدر كه خواست
حافظين قرن هر در بالجمله بتراشند/ باطل بر خود وقوف براي عذري تا ميدهند
خواهد بودهو بودهاند, قالب قلبو احكام آموزندة كه طريقت لين مكم و شريعت
اهللا صÇلي مÇصطفي د محم مرتبت ختمي حضرت مشيت به مقام نوبت چون بود/
وا گذار الخلف نعم آن به سلف اوصيا¾ و انبيا¾ از وصايت ودايع رسيد آله و عليه
بÇر حضرت آن انوار اشعة فرموده طلوع استوا خط افق از مضيÃه شمس  گرديد,
رسÇانيد/ كÇمال درجÇة اعÇلي بÇه را واليت و ت بوÇن مراتب تابيد, مغرب و مشرق
آمÇده, غÇالب كثيره فرق بر قليلي جمع با است فاق ات سرماية كه اخالق به حسن
داراي كه محكمهقرآنمجيد احكام رسانيده, عام و خاص به گوش را اسالم صيت
و جامع حضرت آن شريعت چون و گرديد عالم عقالي مقبول بود كم ح و مصالح

نبود/ معقول دين آن نسخ بود شرايع همه ا كمل

اختالف)/ كمي 110ì(با بيت ل, او دفتر همان, /ê

ماست4 نزد هم نود آمد صد چونكه است انÇبيا¾ جÇمله نÇام احÇمد نÇÇام



ايران عرفان 13ê

اختالف)/ كمي 1197(با بيت سوم, دفتر همان, /1

سÇبق1 ايÇن نÇميرد تÇو بÇميري حÇق گر الطÇاف داد وعÇده را مصطفي

/1207 بيت سوم, دفتر همان, /2

مصطفي2 اي دين نسخ از مترس تو مÇÇا داريÇÇم بÇÇاقيش قÇÇيامت تÇÇÇÇا
شريعت حافظ بشرند, تمام ا كمل و اثنيعشرند ه مÄا كه حضرت آن اوصيا¾

آن: ناسخ نه هستند جناب آن
او فÇÇرزند يÇÇازده و عÇÇÇلي جÇÇÇÇز او مÇانند كس نÇيست احÇÇمد بÇÇعد

ابÇيطالب بÇن عÇلي اميرالمÆÇمنين قين المت مولي ه الغم كاشف و ه مÄابواال اوصيا¾ م مقد
االمÇر صÇاحب الحسÇن بÇن ¹ الحج االرضين في بقي¹اهللا آنها دوازدهمي و است الم عليهالس

ضعف و افسردگي از بزرگوار آن چون و ميباشد فرجه تعالي اهللا ل عج مان والز والعصر

و به شريعت دعوت امر گرديد, مختفي كبري× غيبت نقاب در زمان اهل بصيرت
به مضمون باطنيه و ظاهريه امراض معالجة و قالبيه و قلبيه آداب تعليم و طريقت

لي× اء اسÇ ×والن Ôع ÖدÇ ي و ام حر× Öال و ل الÖحال× Ôف رع Ôي عالم ه×ا âفي [ ه×ل ل] و ×الاء Ôض Öر Ñ Öاال تال از× م× كه بسيار اخبار

حÇالي از زمÇين Çالم: الس عÇليهم البÇيت اهÇل فÇرهنگ نشر دفتر ,3 ح ,2ë1 ص ,1 ج كافي, اصول /3
را ايشان و بفهماند مردم به را حرام و حالل كه باشد عالمي آن در خدا براي آنكه جز نگردد بهحالي

خواند/ خدا راه به

بودند, بزرگواران آن از مجاز كه كاملين عرفا¾ و عاملين علما¾ ط به توس 3 اهللا ل âبي س

به نحو تابعين در و بوده اصالت به نحو هدي× ة مÄا در آنكه نهايت گرديد/ جاري
صÇاحبان و بودند روايت مشايخ كه شريعت حافظين اجازة سلسلة و است ظليت
در چنانچه بود/ خواهد و بوده متصل و منضبط هستند طريقت مشايخ كه حقيقت
عرض ابوذر اخواني/ الي شوقا آه آه فرمود: كه است خيرالبشر حضرت از ابيذر خبر
قوم شأن االنبيا¾ شأنهم بعدي من يجيÃون اخواني و اصحابي انتم ال فرمود: /Ïاخوان لسنا او  كرد:
ميفرمايد بيان آنها براي زيادي ثواب و تمجيد وقت آن هات/ االم و االبا¾ من يفرون
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كه است معلوم و آخر/ الي غيرهم من مجتهد الف من خير فيهم المقصر ميفرمايد: كه آنجا تا
دادن بÇزرگواران آن بÇه پÇدر از فÇرار نسÇبت چون نيستند اثنيعشر ة مÄا مقصود
تا للقلوب جال¾ الذ كر جعل اهللا ان ذ كر اهل ذ كر امير(ع)در خطبةحضرت نيستو معقول
عÇباد الفÇترات ازمÇان في و البراهه بعد البراه¹ في آالÄه عزت هللا برح ما و ميفرمايد: كه آنجا
من اخذوه الهال للذكر ان و ميفرمايد: كه آنجا تا عقولهم ذات في كلمهم و فكرهم في ناجاهم

و روحÇاني عÇارف و Çاني رب عÇالم لزوم بÇودن در تمام كه الخطبه/ آخر الي بدال نيا الد

بÇه ناداني ظلمات از را خلق كه است فاني دار اين در زمان هر در به او دسترسي
كه بنويسد يا بگويد كسي كه است بيدانشي و كمهوشي زهي بكشاند/ نوراني عالم
را بÇعضي خÇداونÇد تÇا ضÇاللتند و حÇيرت در خÇلق كÇه است سÇال چÇند و هزار
الرجال اصالب في من اهللا رسول ضيع هل نديدهاي اخبار در مگر بيچاره اي برانگيخت/
حÇيوانÇات چÇون را خلق بايد مديده ت مد اين در كه نداري انصاف مگر ته/ ام من

و پا و سر عربهاي بايد كه كردهاند تقصير چه مردمان اين آخر بداني, بالتكليف
و بÇاشند داشÇته نمايان پناه و مرجع آنها باشند, خوشبختتر اينها از برهنه ميان
مÇردم هÇوش آنكÇه بÇا شÇوند, ايÇمان و جÇان دشÇمن رهÇبان و احبار اسير اينها
يÇا كه است قدسي حديث در فرمودهاند/ قون متعم اقوام نموده تمجيد را مان آخرالز
و ميفرمايد: كه جا آن تا هدايتي و طاعتي به تعرف عالم فيها و اال االرض اترك لم اني د محم

عÇارف و سبيلي الي هاد و الي وداع لي ¹حج االرض في ليس و الناس يضل ابليس اترك ا كن لم

كÇه بهخدا االشقيا¾/ علي لي ¹حج يكون و السعدا¾ به اهدي Hهادي قوم لكل قضيت اني و بامري

ل فضÇت بÇا خÇداونÇد مÇيدهد/ عÇبارت ايÇن يت قÇح بÇر شهادت مستقيمه فطرت
ه×ا âفي وا Ôرâسي رÖي السَّ ا ه âفي ن×ا Öر دَّ ق و Õ¸ ر اه ظ× ري Ôق ا ه× âفي ار كÖن×ا ب× âتي الَّ ي رÔق Öال نÖيب و Öم Ôه ن Öي ب لÖن×ا ع ج و ميفرمايد:
Çلَّ Ôك Öم Ôاه ن× Öق زَّ م و ث âادي اح× Öم Ôاه لÖن× ع ج ف Öم Ôه س Ôف Öن ا وا Ôم ل ظ و ن×ا ار ف× Öس ا نÖيب Öد اع ب× بَّن×ا ر الÔوا ق× ف ن âني م ا× Hام×يا و يال لي×
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راه سر بر و آبادان قريههايي بوديم, داده بركت كه قريههايي و آنان ميان :18 Ç 9 آيات سبا, سورة /1
بر كنيد/ سفر روزها و شبها گزند, از ايمن راهها آن در كرديم/ معين برابر منزلهاي و آورديم/ پديد
افسÇانة نÇيز مÇا گردان/ دور هم از را ما منزلگاههاي ما, پروردگار اي گفتند: و كردند ستم خويشتن
شكÇيبايان بÇراي عÇبرتهاست ايÇن در و سÇاختيم پÇرا كÇندهشان سÇخت و گÇردانÇيديم روزگارشان

سپاسگزار/

كه را جزÄيه واليت قراي كه مرحمت زهي /1 ور Ôك ش ار ×ب ص لÔك ل ات ي× × ال كل ذ× âفي نَّ ا ق زَّ م Ôم

اين داده, اذن را آنها مراتب در سير و فرمود ظاهر خلقند كليهو واليت بين واسطة
ظÇالمان كÇه افسÇوس ولي داد قرار آباد ايمن آبادي نزديكي, به واسطة را طريق
راهآهÇن قÇطار بÇر را لنگ خر خواسته را راه درازي و دوري كرده نعمت  كفران

نو/ كار /2

تÇازه رنگÇي لحÇظه هÇر بÇوقلمون چون شده احدوثه2 كه است اين داشتند/ م مقد
شÇده پÇاره پÇاره وجÇودشان اوراق قرارند/ ن م مالها ندارند, ثابت اصلي ميآرند
نموده جهال آزار بر صبر ه الهي آيات به بينا مÆمنين ولي گرديدند/ آواره پرا كندهو
موسيمنش روش خضر مشايخ از هركدام خالصه مينمايند/ واليت نعمت شكر
شاه جناب به افاضه دورة تا مينمودند بيضا يد ناقصان تكميل سالكانو تربيت در
و بسط را سلوك و جذب نعمت دايرة جناب آن رسيد/ ماهاني ين نورالد نعمتاهللا
بهقدر را هركس آمد, ميهمان قالش و رند گسترد, ماÄدهاي نعمتاهللا داده وسعت

منعم: بخشيد/ فيض استعداد
بÇود آشÇي هÇر ز خÇوانش سÇر بÇر بÇود خÇوانبÇاشي چÇه كÇامل ناطق

/189ë Ç ì ابيات سوم, دفتر معنوي, مثنوي /3

جÇدا3 خÇود غÇذاي يÇابد هÇÇركسي بÇÇينوا مÇÇهمان هÇÇيچ نÇÇماند تÇÇÇÇا
مÇيخ دسÇتگاه وسÇعت بÇا مÇيفرمود, وحدت به داللت ارادتمندان كثرت با

به دل/ نه بوده زده به گل را خرگاه
زن و فÇرزند و نÇقره و قÇماش نÇÇي شÇدن غÇافل خÇدا از دنÇيا چÇيست
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رسÇول آن گÇفت ÕحالÇ ص× ÕالÇ×م م ÖعÇÇن حÇمول بÇاشي ديÇن بÇهر كز را مال

اختالف)/ كمي 983(با Ç ë ابيات ل, او دفتر همان, /1

است1 پشÇتي كشتي بيرون در آب است كشÇتي هال ك كشتي در آب
مÇادون از دل فÇراغت بÇل است, مÇال و ل تجم عدم به نه زهد فرمودهاند: بزرگان
را سليمان حضرت و نخوانند زاهد فاقه كمال با را دوست دنيا فقير است/ ذوالجالل
امÇر GدÇج را سÇالكين حÇضرت آن حÇال هر در خوانند/ زاهد دستگاه همه آن با
ميفرمود/ تحذير خودخواهي و خودسري از و مينمود شريعت احكام بهاطاعت
سÇالكين و فÇقرا¾ است, اطاعت در سعادت كمال چون كه نماند نا گفته نكته اين
انÇزوا و بÇه عÇزلت مأمÇور گاهي چنانچه بودند, دين بزرگان مطيع فهميده اينرا
گÇاهي و بÇودند آرمÇيده گوشهاي در لذا اجالسه/ من Hجالس كÔن و Ïبين الزم كه ميشدند
شÇيخ جÇناب احÇفاد از كÇه صÇفويه سالطين زمان چون ميشدند به جهاد مأمور
و بÇاصفا عÇارفان ت به قو فرمودند جنبشي و بودند رحم¹اهللا اردبيلي ين صفيالد
و دادند ايران به تازه رواني نموده, مخذول را معاندين كشيده شمشير باوفا سالكان
را ايÇران دولت و فÇرمودند ظاهر بود ه تقي خمود در سالها كه را اثنيعشريه ملت
واليت شاه بندگي بهنام واليات آن در دادند/ وسعت و افتخار واليت به متابعت
مÆمنين بر عظيم تي من را درويشان و فقرا خدا به خواست الحق زدند/ زر بر سكه
خÇود بÇر نÇيكنامي ابÇواب قيامت تا و نمودند مبيني فتح همچه كه است الحقين

 گشودند/
نگويند بيخبران و ظاهربينان تا بود فقرا اطاعت و كارداني از نمونه اينكار
بيفايده عالم در آنها وجود و راحت بارهاند و بيكاره مردمان ه صف اصحاب  كه
خود از مردمان همت به مگر نميكند پيشرفت سياسي امر هيچ كه زيرا ميباشد/
آمر اطاعت خودخواهيو خودبينيو نفي به تربيت سلوك ل او از را فقرا  گذشتهو



ايران عرفان 138

ميگويند: حال به زبان و مينمايند الهي

اختالف)/ كمي 1ì8ì(با بيت پنجم, دفتر همان, /1

شÇوم1 خÇنجر كÇني خنجر مرا ور شÇوم سÇاغر كÇني سÇاغر مÇرا  گر

/1ì90 بيت پنجم, دفتر همان, /2

ÇيÖن2 ب ن Öي ب طاعت صف در نيستم اصÇبعين مÇيان در كÇلكم چÇه من

اختالف)/ كمي 1ë9ê8(با بيت ,3 ج كلياتشمستبريزي, /3

سÇنانم3 چÇون سÇاÄق تÇو رزم جÇامم گه چÇه گÇردان تÇو بÇزم مÇيان

/1ë9ë0 بيت ,3 ج همان, /ê

ستانم4 جان يا دهم جان من ا گر نÇباشد فÇرقي خÇوشم سر هميشه
فÇرموده يطاع ال لمن رأي ال ندارند قدردان بزرگان كه زمان آن از افسوس ولي
كشد دست كه هر كار از كار قدر ندانند كه كارخانه در مينمايند/ كناره كار از ناچار
در تام اهتمام ل او عباس شاه كه دارند تصديق خين مور بالجمله است/  كاردانتر
و ربود افتخار ميدان از را خوشبختي و سعادت گوي و فرمود دولت و ملت ترويج
سلطانحسين شاه كه آنوقت از افغان ولي بود خانواده آن در سلطنت سال چندين
به اغواي پوشيد باطن اهل نعمت از ظاهر چشم, غافل شهريار آن گرديد, مسلط
سربريد/ را ياهو كبوتر گرديده, مانع را كاهو گفتن حتي كوشيد, فقرا اعدام در سفها
رسيد/ آخر به دوره و گردانيد سرنگون را او بخت و تخت نپسنديد, الهي غيرت
بÇرافÇتاد افتاد در كه هر دردكشان با مكافات دار اين در كرديم تجربه ما

نيندازد/ در فقرايشان با و سازد متنبه را همگي خداوند
گÇردد سم شكني ور شفا است نادرست درويشÇان دل است قطونا بذر فيالمثل

كÇند تÇيز را بÇرنده نÇبرد خÇÇود مÇÇاند گÇÇر سÇÇوهان بÇÇÇه درويش دل آه
آنكÇه واالنÇصاف الحق اللهيه نعمت طريقه مأذونين و ه حق مشايخ الحاصل
نعمتخلت به فرمودند/ طريقت قواعد آدابشريعتو به مواظبتدرعمل  كمال
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در شده هوا از معصوم رضا محمود مقام با گرديدند هدايت فلك شمس محبت, و
فيض به نموده ظهور با كمالنظام دين ناصران كردندآن پيدا رونقي مولي مشتاقان
مملكت مالك گشته منصور و ر مظف ظاهري و باطني اعدا¾ بر صابري و پايداري

نمودند/ برپا را نور آيه رايت گرديده حضور
نÇور اهللا رايت بÇرفراشت زمÇيان قÇد ظهور دل حرم در عشق شهنشاه  كرد
خÇدايش مÇحبوب نÇموده سÇالك را مستعلي مجذوب نبي متابعت حسن به
از سالكين اقبال كوكب عالمين رحمت فضل و عشق به جاذبة آنكه تا  گردانيدند
خوان اين ميزبان عليشاه سلطان حضرت ولياهللا جناب و فرمود طلوع سعادت افق
غÇذاي و علم باب را ضاللت و جهالت وادي گرسنگان و تشنگان گرديد/ نعمت

نمود/ شبعان و ريان عيان
بشو زآاليش بشوخودرا محتاجي مÇنعم گرتو است او نÇعمتاهللا خÇÇوان بÇÇه
ب تأد و سه قدÇم شÇريعت قÇانون رعÇايت در جÇناب آن مÇهمانش آنگÇÇاه
منع و صورت و معني و كثرت و وحدت بين جمع و سه متقد طريقت به وظايف
به كارو دست يعني, بازاري كسب با باري ذ كر جمع و بيكاري تنبليو از سالكين
معاد بهانتظام اشتغال و نمودن پرستاري را قالبيه و قلبيه بيماران و داشتن يار به دل
در صاحبدلي او چه ميفرمودند اهتمام كمال فرمودن جهت دو هر حفظ معاشو و
و عÇلم لواي خراسانش و بغداد و سند و هند و روم در قرين ياد ندارد گيتي قرنها
عرفانش/ صيت از عالمي شد پر كه شد بر چنان او به نام عرفان و حكمت و حلم
شريفه اوقات بودند/ متفق خالق پسنديده آن خلق حسن بر منافق و موافق چنانچه
واصÇول تفسير درس و عبادات و طاعات وظايف و طالبين اخالق تهذيب به را

ميبردند/ بهسر @كافي

مÇثنوي انÇدر كÇرده اشÇارت خوش مÇعنوي پÇير پÇÇيش زايÇÇن قÇÇرنها
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است گفته شه آن وصف در مولوي است سÇÇفته حÇÇقيقت در HعÇÇÇÇواق

/1393 بيت سوم, دفتر معنوي, مثنوي /1

شگرف1 زسلطان جز ممكن نيست ژرف مÇعني چنين با صورت جمع
در است سال چندين كه مولوي بزرگغزليات ديوان كتاب در آنكه عجب

است: اين لش او شعر دو كه است درج غزلي ضمن در شعر اين شده, طبع هند
كÇن بÇهرهور خوبان ديدار از دل كÇن نÇظر مÇا در عÇاشقي تÇو ا گر
كÇن باخبر خبرها از را دلت آخر كÇن بÇر سÇر عÇاشقان كÇÇوي بÇÇه

ميفرمايد: بعد و
كÇن گÇذر سÇلطان سÇوي ره يك بÇيا اهللا نÇعمت هÇواي داري ا گÇر

حضرت و نعمتاهللا شاه ظهور از اخبار كه داد قرار مولوي براي كرامتي دارد جا و
ابÇوالحسÇن شيخ آمدن بشارت بسطامي ابايزيد سلطان چنانچه باشد/ داده سلطان
بوده ايشان با سالكين تربيت امر كه سال چهل قريب بزرگوار آن دادند/ را خرقاني
انتقام به مسÃي نسبت فرموده رفتار مخالف و مÆالف با نيكي و به مهرباني را تمام
راضÇي عÇمر تÇمام در و ميفرمودند احسان و عفو بلكه نموده غيظ كظم نكشيده
راغب و دارا را شÇهود و غيب كماالت همة كه آنجايي از نبودند/ موري به اذيت
به سÇعادت كه مينمودند مسألت العز¸ رب حضرت از قال و حال به لسان بودند
و يÇارم به ديدار مسعود كه عبداهللا اواه داغدار اين چنانچه گردند فاÄز هم شهادت

اشعارم: اين به خود ف معر و دارم بزرگوار آن به رحمت افتخار
اهللا نÇÇÇعمت ريÇÇÇÇزهخوار فÇÇÇÇقير شÇاه سÇلطانعلي بÇÇنده مÇÇن  كÇÇيم
آ گÇاه گشÇتم زسÇلطان به درويشي مست شÇدم رحÇمت چهاز سعادتبين

را او هÇم رهÇرو او هÇم رهبر او هم بÇديدم سÇر نÇهادم چÇون بÇÇهپايش
مصيبت اين آن, از بعد ماه دو كه 1327 الحرام م محر ماه اوايل Hتقريب روزي
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اين بوده نياز و راز در گداز و سوز با شده ف مشر خدمتشان در گرديد واقع عظمي×
ميخواندم: انكسار و عجز با را مولوي اشعار

خواهم مستچنين من ميگويم باچشمتو خواهم اين از جانابيخودتر بيخودشدهام

اختالف)/ كمي 1ëë12(با Ç 3 ابيات ,3 ج كلياتشمستبريزي, /1

خواهم1 زمين روي بر افتادن خدمتت در نÇميجويم تÇخت من نميخواهم تاج من

خواندم: و رسيدم شعر اين به چون

/1ëë1ê بيت ,3 ج همان, /2

مÇن گفتا كهچهميخواهيگفتمكههمينخواهم2 گلوي بگرفت من, نكوي يار آن
جÇناب آن مÇطلوب مطلب, اين اينكه مثل داده دست شوق گرية را حضرت آن
ع تضر باري حضرت درگاه به زاري و گريه حال با شده, گفته ايشان زبان از و بوده
شده منقلب ايشان انقالب به دوستان ساير و بنده اين حال مينمودند/ بيقراري و
معلوم آن از بعد ميگريستيم/ بياختيار كه شد ماتمسرا حضرت آن سراچة تي مد تا
آن و شÇد ظÇاهر هÇجري 1327 ل االو ربÇيع 2ì سÇحر در خواستن اين اثر كه شد
و انÇصار كÇمسعادتي غÇمخواري و يÇار بÇه ديÇدار شوق از نهار و ليل كه شهريار
هنگام بود, نموده گلوگير را ايشان ه غص اين و بودند دلگير و زار اشرار پرشقاوتي
آزار, دل چند دست فشار به افشار دست طالي چون گلوي آن اسحار در استغفار
قÇرار ديدار جنت در دلدار نزد بزرگوار آن پرفتوح روح گشته, مجروح و آزرده

 گرفت/
بÇاز رفت حقيقت درياي سوي مÇجاز بÇحر در بÇود كÇو قÇÇطرة

و زار و بيقرار و سوگوار همگي و اشكبار مصيبت اين در ابرار و اخيار چشم
ميباشند: مولوي اشعار اين به مترنم نزار

شد كجا باال خوش سرو آن عجب شÇد كÇجا زيÇÇبا دلبÇÇر آن عÇÇجب
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شÇد كÇجا بيما عجب اي شد مÇيداد كجا نÇور شÇمعي چÇه مÇا مÇيان
شÇد كÇجا تÇنها شب نÇيم دلبÇر روز كه و شب ميلرزد برگ چون دلم
شÇد كÇجا افÇزا جÇان همراه آن راهÇÇداران كه از بÇÇپرس ره در بÇÇرو
شÇد كÇجا رعÇنا گÇل شÇاخ آن بÇاغبانان كÇه از پÇÇرس و بÇÇاغ در درآ

اختالف)/ كمي 703ë(با Ç ê0 ابيات ,2 ج همان, /1

شÇد1 كÇجا بÇيهمتا سلطان آن پÇاسبانان كه از پÇرس و بÇام بÇر بÇÇرآ
شد كجا دريا اين در گوهر آن گريه كه ز شد جيحون چه من چشم دو

/70ê2 Ç 3 ابيات ,2 ج همان, /2

شد2 كجا باال اين در رو مه آن شب كه هÇمه مÇيپرسم زهره و ماه ز

/70êë بيت ,2 ج همان, /3

شد3 كجا ال شد گل و آب زين ا گر پÇيوست اهللا بÇا چÇه جÇÇانش و دل
شÇد كÇجا يكÇتا آن كه گشتم تا دو نÇديدم جÇا انÇدر ديÇدم جÇÇا هÇÇمه

اختالف)/ كمي 70êì(با بيت ,2 ج همان, /ê

كجاشد4 في× Öخ ت ال× ÔسÖم لشَّ ا چه گفت تÇبريز الحق شمس كه روشن بگو
آن با رازونياز در گداز و سوز با را مولوي اشعار اين كه است مناسب چقدر

بخوانيم: پرواز عرش شاهباز
رفÇتي كÇجا تÇو آخÇر مÇن جÇان سÇا كÇن اي

رفÇتي هÇوا سÇوي يÇا گشÇتي نÇهان خÇانه در
بگÇرديدي عÇهده از ديÇدي دلم عÇهد چون

رفÇتي چÇرا دوست اي يدي پرÇب مÇرغ چÇون
كÇردي سÇفر روح چون كردي نظر روح در

رفÇتي جÇدا خÇلق وز كÇردي حÇذر خÇلق از



1ê3 دوم اليحه

بÇودي صÇبا بÇاد تÇو زودي بÇدين تÇو رفتي
رفÇÇتي صÇÇبا بÇÇاد بÇÇا گÇÇل بÇÇوي مÇÇÇانندة

بÇودي هÇوا مÇرغ نÇه بÇودي صÇÇبا بÇÇاد نÇÇه
رفÇتي خÇدا نÇÇور در بÇÇودي خÇÇدا نÇÇور از

/27êë3 Ç 8 ابيات ,ë ج همان, /1

خانه اين در شمس چون خانه اين خواجه اي
رفÇتي1 سÇما سÇقف بÇر خÇانه ايÇن ننگي از

تÇبريزي الحÇق شÇمس خداوندم روح چون
رفÇÇتي عÇÇال بÇÇام بÇÇر جÇÇانا پÇÇروازكÇÇنان

و نÇمايان واليÇتشان چÇون ايران خلق در انقالب جناب, آن شهادت از بعد
هÇمه شده نادان و دانا از ايرانيان ة خاص مسلمانان, دامنگير پريشاني و بيساماني
عÇين اÇÄتالفشان نÇزاع مÇاية اجÇتماعشان حÇيران/ خÇود تكليف در و سرگردانند

دشمن/ يكديگر با و تنها Hباطن و انجمن در همراه به ظاهر اختالف/
آدمÇÇي ز آدمÇÇي شÇÇده مÇردمي گÇÇريزان هÇيچكس در است نمانده
طÇاق جÇمله يكديگر بدخواهي به نÇفاق انÇدر هÇÇم بÇÇا مÇÇتفق هÇÇمه
دوست كÇار در كÇرده دشمني همه پÇوست مÇيش همه مانا گرگ همه
جÇنگ ز بÇدتر و آشÇÇتيها روش وپلنگ شير همچو بههم خورشها
جÇدل و جÇنگ بهر مهربان هم به حÇيل و زرق و مكر همه  گروهي
زنÇدگي چÇÇنين ايÇÇن از اهللا مÇÇعاذ شÇÇÇرمندگي روز آلودگÇÇÇÇي شب
آه آه زنÇÇدگي چÇÇÇنين از فÇÇÇÇغان سÇÇياه درونÇÇها و سÇÇفيد بÇÇرونها
ايÇن بÇه شوقي نه و آن از فرقي نه ديÇن سÇوداي نÇه و كفر پرواي نه
هÇم عÇÇيب در گÇÇرديده هÇÇنرمند هÇم جÇيب از كÇرده برون سر همه



ايران عرفان 1êê

شÇد خوانده بهرشان از شعر همين شÇد وامÇانده خÇلق انÇجمن از چÇه
كÇيست نÇدانÇند را فÇريادرس گÇريست كÇه بÇايد زار انÇجمن آن بÇÇر

مالذ و مرجع سلطاني, حضرت تعيين به اني رب عرفا¾ كه والمنه الحمدهللا ولي
آقÇاي حÇضرت آيتاهللا جÇناب حÇصين حصن در و فهميدهاند و دانسته را خود
ايÇن كه گفته را ترجيعبند اين است سالها اف وص مرحوم آرميدهاند/ شاه نورعلي

ميشود: ذ كر آن از پيش شعر
مÆÇÇÇÇمنان پÇÇÇÇيشرو و راهÇÇÇÇبر مÇردمان فÇÇريادرس و مÇÇرجÇÇع
است او نÇور نÇÇورعلي نÇÇورعلي اوست پور و سلطانعلي حضرت

تÇاريخ در رحÇمتعليشاه حÇضرت آقازاده در الص نايب حاجي اجل جناب
فرمودهاند: چنين شهادت

عÇلي نÇور عÇÇلي سÇÇلطان وارث جÇلي گÇفتا بر و نور از گرفت دل
داده, انÇتشار را شÇهريار آن بÇاطنيه و ظÇاهريه آثÇار از بسÇيار بزرگوار اين
نÇموده مأذونÇين مشÇايخ به واسÇطة يا نفيس به نفس سابقين فقرا¾ با تجديدعهد
كÇليه نÇيابت صالحعليشاه حسن د محم شيخ الحاج االعظم موالنا ارجمند به فرزند
رحÇم¹اهللا مÇولوي گÇفت خÇوش چه دادند/ قرار اتم به جالي و فرمودند مرحمت
و بÇه خÇدمت مÇايل است مÇا سÇلطان شهنشاه جمال ترا نمايد/ دين و حق صالح
و بقعه كه شدند تعمير مشغول داده قرار حصار را كثيراالنوار مزار و ايشان معاونت
و ميدان و بازار و كاروانسرا بناي و شود پرداخته حجرات و صحن و ساخته بارگاه
در مÇحبت نÇور ذرهاي هÇركس البÇته شÇده, برداشته بسيار موقوفات و انبار آب
بÇاقيات و شÇدند بÇالخيرات سÇابق كÇه كساني بهحال خوشا است/ تابان وجودش
كه اميد گرديدند/ تهنيت و تعزيت اقامة در محبت ساالر قافله و گذاشتند صالحات
اوامÇر تعظيم در فقرا¾ و گردد حاصل به نورانيت معرفت حضرت آن به متابعت
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دوا همگي باطن و ظاهر درد شوند, خود بزرگان زين اسباب طريقت و شريعت
شÇوقي و ذوقÇي را هدي× راه سالكان و شود ادا¾ همگي آخرت و دنيا قرض شود
شاد را فقرا¾ دوستان و فرمايند عنايت باطن و ظاهر ت قو را راه پيران و كنند  كرم
عجز با مدام فكر دوامو ذ كر توفيق بياورندو اصالح به ايشانرا دشمنان  گردانندو
الطÇيبين آله و د محم علي اهللا صلي و العالمين رب يا آمين فرمايند/ كرم نيستي و انكسار و

اهرين/ الط



بهيادرياضيدانسالك:استادفقيدابوالقاسمقرباني

آذرمÇاه اوايÇل در قرباني ابوالقاسم رياضيات بزرگ خ مور و مÆلف و استاد
ظاهري ديدة چشم, ديد دادن دست از و بيماري طوالني دورة يك از پس امسال
رياضي ن مدو كتابهاي دورة كه كساني همه گشود/ باطني ديدة فروبستو جهان از
Ç "صÇفاري نÇام بÇا ÁعموÇم خوانÇدهانÇد, شمسي 13êë تا 1331 بين سالهاي در را
دوبخشي, نام اين مدلول ميرود ر تصو Áمعمو كه به گونهاي هستند/ آشنا قرباني"
حسÇن ريÇاضيات اسÇتاد بÇر داللت آن ل او جÇزو كه درحالي است/ واحدي فرد

بود/ قرباني استاد مرحوم از حا كي دوم جزو و صفاري
آن در كÇه ريÇاضي درسي كتابهاي تأليف حسن عالوهبر استاد تقدير هر به
و ريÇاضيات تÇاريخ در تأليÇف و تÇحقيق در بÇود, جÇامع و مÇفيد HعÇÇواق مÇÇوقع
آثار و داشت ي جد اهتمام نيز اسالمي دورة رياضيدانان دربارة تكنگاريهايي
نامه, كاشاني ابنسينا, قبيل:رياضيدانانايرانيازخوارزميتا از ارزندهاي و مهم
زنÇدگينامه نÇامه, فÇارسي اسÇتخراجاالوتÇار, نÇامه,تÇحرير بيروني نامه, سوي ن

خÇود از نامه وبوزجاني سدةيازدهم تا سدةسوم اسالمياز دورة رياضيدانان

ميشود جلد ì0 حدود وي خود از نقل به استاد تأليفات مجموعه گذاشت/ برجاي
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كار در قرباني آقاي مرحوم است/ صفاري آقاي فاق ات به و درسي آن, جلد ê0  كه
منابع از ميدانست نيز خارجي زبان عربي, بر عالوه چون و بود دقيق بسيار خود
مÇحسوب خÇود نÇوع در آنÇها بÇهترين از آثارش لذا و ميكرد استفاده نيز غربي
پÇنج مÇرهون بÇيشتر غرب در رياضي تحقيقات با وي عميقتر آشنايي ميشود/
شÇايستگي و يت دÇج سÇبب بÇه 13êë تÇا 13ê0 سÇالهاي درخالل كه است سالي
او از Çام اي ايÇن و داشت عÇهده بÇه سÇوÄيس در را ايÇرانÇي دانشجويان سرپرستي

ساخت/ برجستهتري رياضيدان
كÇه گÇرفت قرار اهانتهايي و بيمهريها مورد قرباني مرحوم انقالب, از پس
وي جÇهت ايÇن از داشتند/ روا او حق در ندانسته, يا دانسته قدرناشناس, هاي عد
همة با ولي بود گرفته پناه خود علمي عزلت گوشه در شدهو رنجيده و آزردهخاطر
Çهامي ات بÇه كه را حقوقش كه بودند خواسته وي از سالها از پس وقتي احوال اين
مÇراسÇم دلجÇويي مÇقام در و برگردانÇند بودند, كرده قطع انقالب اوايل در واهي
گفته و نكرده قبول طبع كامل استغناي با استاد كنند, برگزار دربارهاش بزرگداشتي
يعني, استاد حيات سال آخرين در حال اين با شد? خواهد چه وي حيثيت كه بود
انÇجمن هÇمكاري بÇا پژوهشي و علمي سات سÆم از يكي 1380 سال بهار اوايل
تÇالش عÇمر يك از قدردانÇي براي گرفتند تصميم دانشگاه چند و ايران رياضي
اما كنند برگزار برايش بزرگداشتي همايش رياضيات وارسته معلم خستگيناپذير
با Hعمدت را جانبي گفتگوهاي كنند جلب را وي قطعي مساعد نظر نتوانستند چون
انعقاد از قبل كمي قرباني استاد فانه متأس ولي دادند انجام ايشان خانوادة و اطرافيان
ايÇن بÇانيان دل بÇر حسÇرتي و بست فÇرو بيوفا روزگار اين از چشم مجلس اين

نهاد/ برجا همايش
بÇرگزار تهران دانشگاه در ماه دي پنجم و چهارم در مجلس اين همه, اين با
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خود نداشت ميل Hقلب و بوده دل شكست كه گويي بود/ غاÄب آن در قرباني ولي شد
علميش مقام تعظيم و يادش به گرچه باشد/ داشته جسماني حضور مجلس آن در
بودن" جان خصم و "مردهپرست سنت ولي شد گفته بسيار سخنان روز دو اين در

يافت/ مصداق ديگر بار

پÇژوهش و دانش تÇوسعه سه سÆم جانب از ويژهنامهاي قرباني استاد بزرگداشت مراسم از پس /1
مقالهاي است/ وي دربارة مختلفي اطالعات حاوي كه شد منتشر (1380 پاييز هشتم, (شمارة ايران
خÇون دلم كÇز بكÇن "عÇالجي عنوان تحت همداني معصومي حسين دكتر تأليف نيز مفيد و عميق
اينجا در كه است شده چاپ مرحوم آن ياد به (9 Ç ë ص ,1380 پاييز سوم, دانش(شمارة نشر در نيايد"

گرفت/ قرار مورداستفاده آنها دوي هر

جنبه به ناظر كه استاد1 دربارة شده نوشته گفتهو اخير مطالب همة ميان در اما
كه وي زندگي در ي مهم نكتة ميكرد, نظر جلب Hطبيعت و بود وي زندگي بيروني
آن و گرفت قرار غفلت مورد خودش, خداي با وي رابطه از بود عبارت و دروني
كه آمد دنيا به خانوادهاي در قرباني ابوالقاسم بود/ قرباني مرحوم عرفاني تعلقات
عÇلي اوستا مرحوم وي پدر بودند/ گنابادي نعمتاللهي طريقة سالكان جزو Hغالب
كÇالسكههاي تعمير و ساختن كارش و صنعتگر كه قرباني غالمحسين] اوستا [يا
صÇالحعليشاه جÇناب مرحÇوم ذوق و شوق با ارادتمندان از بود, زمان آن اشرافي
در برادران ديگر مثل كه نيز قرباني ابوالقاسم بود/ نعمتاللهي سلسلة وقت قطب
از پس و داده ايشÇان بÇه ارادت دست مÇيكرد, كÇار كÇالسكهسازي كارگاه همان
بود/ كرده عهد تجديد حاضر زمان تا ايشان جانشينان با صالحعليشاه جناب رحلت
از پس كÇه طÇبعي استغناي و بهخدا توكل در چه وي رفتار در عرفاني ارادت اين
و بÇود عÇيان Âكام معاشرتها در چه و داد نشان خود از بود, شده وي به كه ظلمي
وي فهميدة معاشرين از يكي Âعم چنانكه ميشدند آن ه متوج زود خيلي ديگران
متوكل و مشرب عارف و فروتن و متين ديدم مردي را او مالقاتها اين <در  گويد:
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/7 ص همانجا, دانش, نشر همداني, معصومي حسين /1

و فرهنگ اين داشت/>1 حكايت عميق تربيتي و فرهنگ از رفتارش كه خدا به
بÇه و كرده رشد آن در قرباني كه بود عرفانياي تربيت و فرهنگ عميق, تربيت
بود/ خدا به او توكل و فروتني و متانت همين بروزاتش نمونه و داشت تعلق آن
خود رياضي استاد نزد بلكه خانوادگي محيط پدرو از نهتنها را فرهنگ اين قرباني
مهندس بود/ آموخته رياضي, علوم از جدا نيز, بغايري زاق عبدالر مهندس مرحوم
خÇود بÇود زمÇان بÇزرگ ريÇاضيدانÇان از كه خورشيدي) 1332 (وفات بغايري
و شÇده بÇه فÇقر راهنمايي رحمتعليشاه حاÄري عبداهللا شيخ حاج جناب خدمت

تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج بÇه: كÇنيد رجÇوع بÇغايري عÇبدالرزاق مÇرحÇوم فقري ارادت دربارة /2
/ê19 ص ,13ë0 دوم, چاپ عرفان, و علم نابغة  گنابادي,

بود/2 صالحعليشاه جناب ارادتمندان از قرباني مرحوم همچون
عرفاني جذبه حاالت و قلب با آنچنان را رياضي دقت و عقل قرباني مرحوم
وي بÇودن رياضيدان كه بود همنوا هم با دماغش و دل آنچنان و بود كرده جمع
نموده تقويت را آن بهنحوي بلكه و نكرده ايجاد عرفانيش ه روحي در خللي هيچ
دكتر حاج آقاي حضرت وي بزرگوار مراد و مرشد خاطرات خصوص اين در بود/
در و بÇودند احÇوالش مÇراقب اخÇير سÇال چÇند در بÇخصوص كÇه تابنده نورعلي
ايشÇان است/ ه وجÇت جÇالب نÇمودند, تÇالش نيز وي بزرگداشت مراسم برگزاري
شا گرد ه علمي دبيرستان در 20 Ç 21 يا 1319 Ç 20 تحصيلي سال در <من فرمودند:
خود و پدر با كه مشهور فقراي [از نورالحكما¾ دكتر آقاي روز يك بودم/ ايشان
كه پرسيد بود] تحصيالتش در قرباني مرحوم ق مشو و داشت ارتباط قرباني آقاي
بردم/ نام قرباني آقاي از جمله از گفتم را همه نام من هستند/ كساني چه شما معلمين
پÇدرش است, درويش و ميباشد فقر به ف مشر كه قرباني گفتند: نور دكتر آقاي
فÇقرا بÇزرگان به و درويشي مراتب به قرباني مرحوم تقدير هر به همينطور/ هم



ايران عرفان 1ë0

كه درويشي مجلس در روزي ماه, چند از بعد لذا و ميكرد احترام و بود عالقمند
جشن در هم كه بود آمده هم قرباني آقاي و بودند گرفته جشن فطر عيد بهمناسبت
مواجه هم با آنجا و ديد را من نمايد, پرداخت را خودش فطريه هم و كند شركت
و ممنونم خيلي تو از من گفت: كردو محبت خيلي و نشست من كنار در وي شديم/
غياب و حضور دفتر و درس كالس به آمدم وقتي كه چرا شدم/ خوشحال هم خيلي
اواÇÄل آن در (چون است آن در بيدختي" بيچاره "نورعلي نام ديدم زدم, ورق را
حÇضرت جÇانب از كÇه خÇانوادهمÇان بÇراي بÇيچاره نام بودن افتخاري بهمناسبت
بÇوديم)/ مشÇهور بÇيچاره فÇاميل بهنام بود, شده عنايت ما طايفه به Âقب رضا(ع)
پير فرزند Hحتم نورعلي اين گفتم و شدم نگران خيلي افزود: قرباني آقاي مرحوم
كه سرمبريزم به خا كي چه من باشد درسشبد ا گر نا كرده خداي استو من مراد و
پس بدهم, نميتوانم هم خوب نمرة طرفي از و بدهم بد نمرة او به نميگذارد دلم
در تÇو درس ديÇدم و گذشت كه هفته چند از بعد ولي بروم/ مدرسه اين از ناچارم
ديگر مدارس در حتي و شدم خوشحال خيلي است, بهتر شا گردها همة از  كالس
مÇن بÇه تÇو وضÇعيت HعÇواق جÇهت اين از و ميزدم مثال نمونه بهعنوان را تو هم
كالس در اينكه درضمن بود/ خليقي و منظم بسيار مرد قرباني مرحوم داد/ آرامش
ميشد حاضر درس كالس در سرساعت بود/ مهربان هم بسيار داشت جذبه خيلي
هم حاال ÇÇ داشتند رسم Âقب معلمين از بسياري ميرفت/ كالس از هم سرساعت و
يك در واحÇدي درس سÇرهم پشت جÇلسه دو وقتي كه ÇÇ است همينطور Hغالب
پشت را درسي جلسه دو و نميشوند خارج كالس دو بين فاصلة در دارند  كالس
خيلي قرباني مرحوم اما ميكنند/ ختم زودتر آخر در منتهي× ميدهند درس سرهم
استاد و شا گرد براي فراغت نياز ساعتها بين در Hحتم چون ميگفت: و بود دقيق
دارم بهخاطر او خود و كرد تعطيل را فراغت دقيقه ده آن بايد ميشود پيدا دو هر



1ë1 قرباني ابوالقاسم فقيد استاد سالك: رياضيدان ياد به

بود, درس موضوع كه بكشد را دايرهاي ميخواست هندسه درس در يكبار وقتي
و انداخت را گچ همانجا وي زدند/ را تفريح زنگ بود, كشيده را دايره نصف وقتي

كرد/> رسم بعد ساعت در را دايره مابقي و رفت
اسÇتاد با بود سوÄيس در كه تي مد در و داشت نيز شعر طبع قرباني ابوالقاسم
البÇته گشت/ افÇزون وي گÇفتن شعر ذوق و كرده پيدا آشنايي بهار عراي ملكالش
ياد به Hبعض و داشت عرفاني مضامين اشعارش از بعضي ولي ميسرود شعر  كمتر
بيامرزد/ را مرحوم آن خداوند بود/ شده سروده صالحعليشاه جناب خويش مرشد

انشا¾اهللا/



واليتنامه

محمدگناباديسلطانعليشاه سلطان مال حاج

حقيقت از استنباط با عظام عرفاي كه عميق و ساده تقسيمبندي يك براساس
جÇنبه يكÇي است: جÇنبه سه واجد پيامبري هر كردهاند, عنوان آن شÆون و دين
در فÇاني مÇقام, اين حصول بهواسطة كه است حق به وي قرب مقام كه ي يليالحق
از نبي آن, در كه است يليالخلقي مقام ديگر و ميشود او به باقي و حق حضرت
مقام از ميگردد/ سابق نبي احكام تبليغ يا جديد احكام ابالغ مأمور خداوند جانب
كÇه است پÇيامبر هÇر بشري جنبة هم سوم جنبة است/ شده رسالت به تعبير اخير

شما/ همانند هستم انساني من :110 آية كهف, سورة /1

اخير, جنبه اين از و 1 Öم Ôك Ôل Öث م Õر ش ب نا ا فرمودند: آن به اشاره در مرتبت ختمي حضرت
تنظيم و معيشت كسب به و ميدهد خانواده تشكيل بشر, افراد ديگر مانند نيز او

ميكند/ اقدام دنيوي زندگي امور
مÇراتب فÇردي تÇا و است رسÇالت باطن واليت مذكور, مات مقد به ه باتوج
نÇيافته راه الهÇي درگÇاه و دوست حÇضرت قرب به و نكرده طي را اهللا لي ا سلوك
شÇخص در كه گفتهاند اينرو از نميگردد/ خلقاهللا تربيت و شريعت بالغ ا مأمور



1ë3 واليتنامه

كÇه اوست رسالت جنبة از اشرف است ي الحق لي ا جنبة كه او ولوي جنبه رسول
ميباشد/ الخلقي الي جنبة

مÇحضه اضÇافيه صÇفات مÇابحذا¾ و مÇصداق واليت نÇيز تكÇويني جهت از
مقام و مشيت و جامعه كلمة به تعبير مختلف, اعتبارات به آن از كه است حقتعالي
و يه(ص) حمدÇم حÇقيقت و صÇفات و اسÇما¾ كÇثرات به حق ظهور و معروفيت
جمله تربيت اعتبار به اخير عنوان كه ميكنند/ نيز حق ربوبيت و علي(ع) علويت

است/ كمال سوي به نقص از آنان كردن خارج و موجودات
صادق, يا باقر حضرت از مروي احاديث بنابر تكليفي, و تشريعي جهت از
با كه قبولش بهسبب كه است اسالم سه گانه يا پنجگانه اركان از اصلي ركن واليت
وجÇود تلخ شجرة مييابد, ق تحق وي, جانب از مأذونين يا امر ولي با بيعتكردن
ثمر شيرين ميوههاي و ميشود شيرين ه, الهي شجرة به واليتي پيوند اين با انسان

ميدهد/
شÇيعه اعتقاد به و است دين قصواي غايت و حقيقت واليت, اساس اين بر
حÇضرت رسولا كÇرم(ص) از پس و ميشود تعيين خدا جانب از كه است امري
مÇقام اين وارث ديگر امامان سپس و شد مقام اين عهدهدار الهي امر به علي(ع)
اينرو از و است ع تشي عين دين در واليت اصالت به قول با نيز ف تصو  گرديدند/
بÇاب عÇلي(ع) حÇضرت بÇه بيد Gيد را خود اجازة فاق باالت Hتقريب ه صوفي سالسل
شÇيعه روايÇي مÇنابع در هÇمه از بÇيش همÇم اين و ميرسانند پيامبر واليت مدينه
خالفت سلطة انقراض با هفتم قرن از بخصوص عرفاني متون در و نقل بهصورت
مÇورد تÇفصيل بÇه ساخت, ظاهر را خود شيعي حقيقت ف تصو كه بعد به عباسي
ويو شارحان عربيو ابن از عرفا بزرگان و است گرفته قرار نظر تحقيقو تأ كيدو
حيدر د سي و سمناني عال¾الدوله و حمويه سعدالدين همانند كبرويه طريقه مشايخ



ايران عرفان 1ëê

ض تعرÇم نعمتاللÇهي سلسلة ر متأخ اقطاب و ولي نعمتاهللا شاه همچنين و آملي
آثÇار در حتي گفتهاند/ سخن باب اين در و شده دين در آن مقام و واليت لطيفه
كتاب قديميترين كه پنجم قرن در هجويري مثلكشفالمحجوب صوفيه م متقد
طريقت اساس و <قاعده كه آمده است, ف تصو موضوع در مانده برجاي فارسي
در مشÇايخ(ص) جÇمله كÇه است آن اثبات و واليت بر جمله معرفت, و ف تصو

/2ìë ص المحجوب, كشف هجويري, ابوالحسن /1

كردهاند/>1 ظاهر اين بيان دگرگون عبارتي به هركسي اما موافقند آن اثبات حكم
اقطاب از يكي سلطانعليشاه به ملقب گنابادي د محم سلطان مال حاج مرحوم
بخصوص خويش آثار ا كثر در كه است قمري) 1327 Ç 12ë1) نعمتاللهي سلسلة
شÆÇون و اقسÇام بÇه و كرده طرح G جد را واليت مسأله السعاده بيان جليل تفسير
مفهوم بيانالسعاده تفسير مدار داÄر گفت بتوان شايد و است پرداخته آن مختلف
تأليف واليتنامه بهنام Âمستق را كتابي جليل عالم و عارف اين اما است/ واليت
گفت بتوان شايد و است واليت باب در Hتمام برميآيد نامش از چنانكه كه  كرده

است/ بينظير بلكه و كمنظير فارسي زبان به خود موضوع در كتاب اين  كه
باب دوازده و مه مقد يك مشتملبر است مÆلف كتاب چهارمين كه اثر اين
بÇرگيرندة در مÇطلب اقÇتضاي بÇه نÇيز بÇاب هر است/ اثنيعشر(ع) ه مÄا بهتعداد
باب از: عبارتند ترتيب به ابواب عناوين ميرسد/ هم فصل نÔه به كه است فصولي
فÇرق بÇيان در سوم: باب تكليفيه; واليت بيان در دوم: باب واليت, بيان در ل: او
و زمان هر در مردم اصناف بيان در چهارم: باب واليت; قبول رسالتو قبول ميان
بÇه كÇه است واليت پيوند آدم و عالم خلقت غايت اينكه بيان و دين و ملت هر
اهلاهللا/ زبان در مستعمله واليت فواÄد بيان در پنجم: باب برسد; آدم فرزند وجود
و خود بين كند رفتار طريق آن به كه است الزم را سالك آنچه بيان در ششم: باب



1ëë واليتنامه

بÇاب دل/ در ايمان دخول و باطنه دعوت قبول و ه خاص بيعت از بعد خود خداي
بÇا سÇالك شخص معاملة بيان در هشتم: باب خلق/ با سالك معاملة بيان در هفتم:
باعث كه نفساني خصلتهاي بيان در نهم: باب خود/ جنود و خود مملكت رعيت
بÇيان در دهم: باب تلخ/ شاخهاي خشكانيدن سبب و ميشود واليت پيوند ت قو
و بهمعلم خلق احتياج بيان در يازدهم: باب آدم(ع)/ زمان تا واليت پيوند اتصال
به واليت پيوند كه بيعتكنندهاي يعني مÆمن حال بيان در دوازدهم: باب مرشد/
و تÇتميم عنوان تحت الحاقي بخش دو نيز كتاب خاتمة در باشد/ رسيده او وجود

است/ آمده غاي¹ و تتميم و تبصرات
سÇال در دوم بار و سنگي چاپ به قمري 1323 سال در ل او بار واليتنامه

تÇصحيح بÇا كÇتاب سوم چاپ رسيد/ طبع به سربي حروفي چاپ به قمري 138ë
قمري 1ê0ë سال در نظر دقت با حروفچيني تجديد و قبل چاپهاي چاپي اغالط
1380 سÇال زمسÇتان در اينك كه كتاب چهارم چاپ شد/ منتشر شمسي) 13ì3)
اصالح از پس سوم چاپ روي از Hعين ميشود, منتشر حقيقت انتشارات بههمت
در مÇختلفي فÇهرستهاي شدن افزوده چاپ اين مزاياي از ميباشد/ اغالط بعضي
امÇيد مÇيكند/ كمك موردنظرش مطالب يافتن در را خواننده كه است آن انتهاي
مÇنتشر و چاپ مصحح و منقح بهصورت نيز عالم عارف اين آثار ديگر كه است

 گردد/
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