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هÇمايش برگزاري مناسبت به (مجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب پيام متن /1
كمي با كه 1381 مهرماه 20 و 19 در آمريكا خوزه سن ايالتي دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه حضرت

شد/ نقل اينجا در اختصار

ولي1 اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

اسالم بزرگان از يكي از فضال هاي عد عرفاني و علمي مجلس اين در اينكه از
حÇيث ايÇن از و شÇدم خÇرسند خيلي ميكنند تجليل ايران تاريخ عرفان و ادب و
آقاي يعني مجلس اين لية او باني و مبتكر بهخصوص همه زحمات از خود بهنوبة

ميكنم/ تجليل را آن و قدرداني آزمايش مصطفي د سي دكتر
بÇرگزار مجالسي مناسبت بدين و كرده تجليل بزرگانمان از كه كجا هر در ما
سمپوزيوم خير نيت از كه نيز اينجانب لذا كنيم/ شركت ذينظر بهعنوان بايد  كنند
را مÇقاله درخواست و كردم تأييد را آن شدم, خبردار ولي نعمتاهللا شاه حضرت

ميكنم/ تقديم واليي حيات درخت از را سبزي برگ و نگريستم قبول بهديدة
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در است عÇرفان بÇزرگان از كÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه يÇن نورالد د سي حضرت
صÇفحات قÇوالح مÇيشود بÇرده شان نام گونا گون بهداليل ايران تاريخ صفحات
از بزرگوار عارف اين آثار و افكار است/ مزين اشخاص اينگونه بهوجود تاريخ
داراي هÇم ادبÇي جÇهت از ايشÇان است/ تÇحقيق و بÇررسي قابل مختلف جهات
بÇحث اسÇالمي اصÇيل اعتقادات و عرفاني مساÄل در كه هستند بهنثر رسالههايي
در من ه البت فرمودهاند/ بيان را مساÄل رسا, بسيار جمالتي و عبارات با و  كردهاند
الحÇمدهللا شÇنيدهام كÇه بÇهقراري زيÇرا شÇوم وارد امر جزÄيات به ندارم قصد اينجا
يÇا نÇوشته مقاالتي مجلس اين بهمناسبت دانشمند و فاضل بسيار شركتكنندگان
اشÇارهاي فقط و ميشود بيان Â مفص مذكور موارد كه فرمود خواهند بيان مطالبي
تفكر تاريخ مثبت نكات و دقايق از آنجناب آثار مطالب چگونه بهاينكه ميكنم
بهجاي نيز آنها در كه دارند فراواني اشعار ايشان نيز شعر لحاظ از است/ ايران در
ه تÇالب پÇرداخÇتهانÇد; عرفاني لطايف و اسالم دين معنويات بيان به مديحهسرايي,
و انÇوري عسÇجدي, مÇنوچهري, هÇمانند: ايران ادبيات تاريخ در بزرگي شعراي
مÇقامي و قÇدر داراي ادبÇي لحاظ از و بوده مديحهسرا Hغالب كه بودهاند آنها امثال
شÇاه حÇضرت كÇه عÇظيمي جÇايگاه ولي كنيم فراموش نبايد نيز را آنها كه هستند
سÇعدي, فردوسي, قبيل: از بزرگاني كه است جايگاهي همان دارد ولي نعمتاهللا
و بÇود خواهÇد Hحتم مقاالتي هم ايشان اشعار مورد در داشتهاند/ حافظ و مولوي
اصلي سبب كه آنجناب زندگي جنبة مهمترين ولي شد/ خواهد ذ كر ي مهم نكات
و عÇرفان قÇطب دوراني در ايشان اينكه و است عرفاني جنبة شده هم شهرتشان
"سÇلسلة بÇهنام بÇهبعد آن از حÇضرت آن پÇيروان و بÇودند درويشÇان و ف صوÇت

شدند/ مشهور نعمتاللهي"
ليه او تاريخ به بايد ف تصو قلمرو در آن معناي درك و سلسله مسأله مورد در
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و سÇليقهها و سÇبكها بÇود مÇمكن Hاحيان پيغمبر خود زمان در بازگرديم/ اسالم
اختالف و تفاوت موجب هرگز اينها ولي باشد مسلمانان بين در مختلفي فتواهاي
خود يا كه بود ا كرم رسول فرمايش مطلب هر فصلالخطاب اينكه براي نميشد;
رحÇلت از بÇعد بÇالفاصله ولي مÇيشد; گÇفته وحي بهزبان يا و ميفرمود حضرت
سلمان امثال بزرگاني و مسلمين از هاي عد كه نحو اين به شد/ پيدا تفاوتي پيغمبر
يÇا حÇضرت خود زبان از Hمستقيم يا را پيغمبر فرمايش كه ار عم و ابوذر فارسي,
بÇه پÇيغمبر طÇرف از عÇلي(ع) كÇه مÇيدانسÇتند بÇودند شنيده غيرمستقيم بهطور
پيغمبر ميدانستند همه كه رسالت امر مورد در است/ شده معين حضرت جانشيني
در را عÇلي جÇانشيني بنابراين بود نخواهد پيغمبري او از بعد و است خاتماالنبيا¾
و Õر ذÖن Ôم تÖن ا ا نَّم× ا ميفرمايد: آيةقرآن كه معني اين به ميدانستند/ اسالم داخل قلمرو

/7 آية رعد, سورة /1

قÇومي هÇر و هستي منذر تو كه ميفرمايد پيغمبر به خطاب خداوند ,1 اد ه× م Öو ق لÔك ل

از بÇعد زمÇانهاي براي بيشتر فرمايش اين ه البت داشت; خواهد هدايتكننده خود
يافت/ مصداق پيغمبر

يÇا مÇنذر جÇنبة هادي/ جنبة يكي و منذر جنبة يكي داشت: جنبه دو پيغمبر
يومالقيامه الي هدايت و هادي جنبة ولي شد منتفي و تمام پيغمبر رحلت با ت نبو
كند; وا گذار علي به را هدايت واليتو كه داد دستور پيغمبر به خداوند است/ باقي
بÇودند كÇرده علي مخصوص را خود بيعت كه صحابه گروه اين مقابل در بنابراين
جÇانشين تÇعيين بÇر حÇمل علي جانشيني در را پيغمبر فرمايشات ديگري  گروه
نÇه بود علي مقامات و منزلت نشاندادن بيانات اين از منظور كه گفتند و نكردند
در بÇااليي مÇقامات داراي را عÇلي و داريم قبول هم ما را مقامات اين كه انتصاب
بايد ما است نكرده تعيين امت رهبري براي را كسي پيغمبر چون و ميدانيم اسالم
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كه را حضرت خاص صحابه از يكي لذا كنيم; تعيين را كسي رهبري براي خودمان
امت هرچه گفتند: و كردند ن معي خالفت بهسمت را ابوبكر يعني ميشناختند همه

است/ مجري و معتبر كرده تعيين
است ل مفص مطلب كه چرا بزنيم حرف واقعه اين دربارة نداريم قصد اينجا در
اين دادن نشان منظور و است شده نوشته دربارهاش كتاب صدها تاريخ طي در و
و خواندند علي" "شيعيان را ل او گروه شدند: پيدا گروه دو اين چگونه كه است امر
"رافضي" آنها به دوراني در حتي است يافته مختلفي اسامي تاريخ طي در گروه اين
در كÇردهانÇد/ تÇرك را ديÇن كه كساني يعني است رافض¹ جمع روافض گفتند/ هم
Öن م ن×ا كÔم Öق ل خ ن×ا ا آية: به استناد با گروه اين چون گفتند "شعوبي" آنها به ديگر دوراني

قÇبيلهها و جÇماعتها را شÇما و بيافريديم زن يك و مرد يك از را شما ما :13 آية حجرات, سورة /1
شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر بشناسيد, را يكديگر تا  كرديم

كه بود اين شعارشان ,1 Öم Ôك قي× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا وا Ôف ار تع× ل ل Äا ب× ق و HوبÔع Ôش ÖمÔن×ا كÖل ع ج و ثي× ÖÇن Ôا و كر ذ

شÇما باتقواتÇرين خداوند نزد شما ا كرامترين با , Öم Ôك قي× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا ميگفتند:
است/

من فرمود: كه است پيغمبر فرمايش از ع تشي اصل ولي شد پيدا Gبعد نامها اين

اوست/ موالي علي اين پس هستم, او موالي من كه كسي /2

ع تشي زماني چه اينكه مورد در مستشرقان خينو مور ا گر مواله2/ عليٌّ هذا ف Ôمواله ÔتÖن Ôك 

مÇذهب پÇيدايش با را شيعه لغت پيدايش و كنند اشتباه نبايد دارند بحثي شد پيدا
پيدا تاريخ طي در رفته, به كار عناوين ديگر و شيعه عنوان ه البت بدانند/ يكي شيعه
طبق هم علي(ع) بود/ خدا(ص) رسول حكم و فرمايش شيعه مطلب اصل ولي شد
امام به هم حسن امام و داد امامت سمت حسن(ع) امام به پيغمبر دستور و توصيه

آخر/ الي× و اد(ع) سج بهحضرت حسين(ع) امام و حسين
ÔهÇ ل Çا ×ن ا و رÇ Öك الذ لÖنا Çزَّ ن Ôن ÖحÇ ن ن×ا ا فرمود: درقرآن خداوند كه مسأله اين به ه باتوج
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هستيم/ نگهبانش خود و كردهايم نازل خود را ذ كر ما :9 آية حجر, سورة /1

چÇنين و مÇيدانسÇتند اجازات سلسله اين ادامة در را دين بقاي شيعيان ,1 ون Ôظ اف لح×

طرف از كه است كسي او و است رهبري و هادي دنيا در هميشه كه داشتند اعتقاد
از يكي ارشاد اجازات سلسله تداوم ه البت باشد; شده معرفي مقام اين به خود قبلي يد
خÇود دربارة آيه اين منطوق و است ون Ôظ اف لح× Ôهل ن×ا ا و رÖك الذ لÖنا نزَّ Ôن Öحن ن×ا ا آيه: مصاديق
دستبرد هرگونه از تا كنون الحمدهللا كه است آسماني كتاب تنها وقرآن است قرآن

است/ مانده محفوظ دشمنان
فÇرمود/ غÇيبت كه امام دوازدهمين زمان تا كرد پيدا ادامه امامت قضيه اين
مختلفي حكمتهاي Hممسل غيبت اين بود/ الهي حكمتهاي از هم امام آن غيبت
معتقد نميتوانيم دليل و سبب الهي رات مقد و اوامر براي ما گرچه داشت; ما براي
از يكÇي دريÇابيم/ را آن از حكÇمتهايي كÇنيم كÇوشش مÇيتوانÇيم ولي بÇÇاشيم
رهÇبري هÇر Gبعد و جور خلفاي دسترس در امام كه بود اين غيبت حكمتهاي
ببرند/ بين از را او و كنند فراهم مزاحمت تا نباشد حكومتها دسترس در Áاصو
امام, ظهور زمان در كه است اين كرد ر تصو ميتوان آن براي كه ديگري حكمت
بÇاب آن در خÇودشان ايÇنكه بدون داشتند كه مسألهاي هر ارادتمندان و شيعيان
هرچه ميكردند/ سÆال و مراجعه امام به بدهند, خود به تفكر زحمت و كنند تفكر
ممكن امر همين بدينطريق و بود الزماالجرا و معتبر همان ميفرمودند, حضرت
همة فرمودند: امامان آنكه از بعد اما شود/ ع تشي و شيعيان فكري ركود موجب بود
شيعيان ديگر كرديم; بيان را آنها هم ما و شده گفته مطرحو سنت درقرآنو مساÄل
با بايد و است ه مÄا اخبار در يومالقيامه الي ديني مساÄل تمام حل كه شدند مطمÃن
اصولي مكتب و آمد پيش اجتهاد مسأله بدينروال بيابند/ را سÆاالت پاسخ تفكر

شد/ پيدا
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بÇراي امÇام دسÇترسي كÇه ا كÇنون كه ميشود طرح مسأله اين اينجا در اما و
مÇعنوي, بÇيعت Âمث چيست? مردم تكليف پس نيست, فراهم شيعيان و مسلمين
پيغمبر زمان در و بود اسالم ر مطه شريعت اصلي اركان از يكي كه واليتي, بيعت
است نرسيده آن نسخ مبنيبر آيهاي و دستور هيچ و گرديد ر مقر و شد تشريع هم
ميگرفتند, بيعت هم جور خلفاي حتي و ميگرفتند بيعت Hشخص اوايل هم, ه مÄا و
هاطÇهار, مÇÄا پÇيامبر, جÇانشينان چÇيست? غيبت زمان در مسلمانان تكليف پس
در شÇديد اختناق از فراواني داستانهاي چنانكه بودند/ اختناق و فشار در هميشه
از ÂثÇم كردهانÇد/ ذ كر تواريخ در رضا(ع) حضرت از بعد بهخصوص ه مÄا زمان
آنحضرت از شريعتي احكام و عرفاني اخبار كه صادق(ع) جعفر حضرت زمان
را ايشÇان كه شيعيان, از يكي ارادتمندان, از يكي پاسخ در است شده نقل فراوان
عÇنوان نگÇوييد; امÇيرالمÆÇمنين مÇا بÇه فÇرمودند: كÇرد, خÇطاب امÇÇيرالمÆÇمنين
بهسبب حضرت همين ولي است/ ابيطالب عليبن ما جد مخصوص اميرالمÆمنين
بÇراي كÇرد احÇضار را حÇضرت كه عباسي خليفه منصور بار چند اينكه و اختناق
بÇه ا گÇر يÇا دهÇند/ امÇيرالمÆÇمنين خÇطاب او به شدند مجبور سازد, مقتول اينكه
اين آثار بفرماييد مراجعه شده نوشته كتابمفاتيحالجنان در حتي كه داستانهايي
كÇه شÇيعيان از يكÇي نقي(ع) علي امام حضرت زمان در Âمث ميبينيد/ را اختناق
و بودند تحتنظر خود منزل در امام ميگويد برسد, ايشان خدمت داشت اشتياق
برو زود فرمودند: كه بود نگذشته دقيقهاي و رسيدم خدمتشان به تمام عجله با من
شÇده نقل هزاران داستانها قبيل اين از ميشود; زحمت اسباب تو براي كه بيرون
آنها اينكه به ه باتوج ÇÇ ميگيرد بيعت امام كه ميفهميدند خلفا ا گر بنابراين است/
و حكÇومت بÇراي و حكÇومتي بÇيعت مÇيگيرد امÇام كÇه بÇيعتي نÇداشÇتند ه وجÇت
خطر در ايشان شيعيان همة بلكه و امام جان بنابراين ÇÇ نيست طرفدار جمعآوري
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HالبÇغ ه مÇÄا كÇه بÇود بÇدينجهت بÇودند/ ه مÄا مراقب همواره خلفا اينرو از بود/
بÇيعت حضرت طرف از مأموران آن كه ميفرمودند معين مأموراني و نمايندگان
حضرت اينكه كما كنند; تعيين نمايندگاني نيز خود كه بودند مجاز Hغالب و بگيرند
در كرخي معروف شيخ يا كردند بيعت اخذ مأمور را بسطامي بايزيد صادق, جعفر
حÇضرت زمان در Gبعد ولي داشت ارادت حضرت آن به صادق جعفر امام زمان
و حا كم مضيقه به ه باتوج كرخي معروف گرفت/ فرماني و اجازه چنين رضا امام
است بديهي كند/ تعيين هم جانشين خود براي كه يافت اجازه امام به دسترسي عدم

ريÇس شÇيخ امام, تأييد با او بنابراين ميرسيد وقت امام تأييد به جانشين آن  كه
را بغدادي جنيد وقت, امام تأييد با نيز سقطي سري همچنين كرد/ تعيين را سقطي
بيعت اخذ مأمور دوازدهم, امام قاÄم, حضرت طرف از بغدادي جنيد و كرد تعيين
جÇانشين و كÇند تÇعيين هÇم جÇانشين داشت اجÇازه غيبت زمان در و بود معنوي

باشد/ رودباري ابوعلي شيخ كه كرد تعيين هم طريقتي
هÇيچكس يعني است اساسي ركن ف تصو و عرفان در جانشين تعيين مسألة
حÇتي و نÇميرسد ارشاد مرحله به خود باشد مجاز قبلي پير طرف از اينكه بدون
و توالي اين بدهد/ پير به ارادت دست كه است اين به موكول هم سالك هر تربيت
كÇردهانÇد/ اصÇطالح "سلسله" ف تصو در را عرفاني مربيان و مشايخ اجازة تعاقب
مÇختلفي اسÇامي به تاريخ طي در ميگيرند بيعت كه را معنوي نمايندگان اين ه البت
اجÇازات سÇلسله ايÇن در هكÇذا/ و مÇرشد يÇا پÇير شÇيخ, قÇطب, مÇثل خواندهاند,
به آن از سلسله است, داشته بارزي خصوصيت مشايخ از نفر يك كه هرچندگاهي
معروف شيخ از كه هستند آنهايي ه معروفي سالسل Âمث ميشد/ معروف او بهنام بعد
در بارزي شخصيت موقعيتو چون ولي نعمتاهللا شاه جناب يا شدند ناشي  كرخي
"سÇلسلة مÇيرسد ايشÇان بÇه كه ه معروفي سلسله به است, كرده پيدا ف تصو تاريخ
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هÇجري سÇيزدهم قÇرن اواخÇر در مسير اين در همچنين ميگويند/ نعمتاللهي"
سÇلطانعليشاه بÇه مÇلقب گÇنابادي بÇيدختي د سلطانمحم الÇم حÇاج مرحوم قمري
از بÇعد سÇلسله كه نمود پيدا ف تصو و علمي و اجتماعي لحاظ از ي خاص موقعيت

شد/ ناميده گنابادي" "نعمتاللهي بهنام ايشان
عÇلي(ع) بÇه را خÇود اجازه رشته همه بودند د متعد قديم در كه ه حق سالسل
باشد/ مجاز قبلي يد از بايد هركسي كه است آن بر ف تصو اساس چون ميرسانند;
ادامÇه قÇيامت روز تا ف تصو راستين پيروان اعتقاد به مشايخ سلسله و رشته اين
برسد امام به كه هم سالسلي است/ معتبر برسد امامي به كه سالسلي فقط اما دارد/
از هÇم علي و شده جاري علي از سالسل همة چون برسد; علي(ع) به بايد Hممسل
پيغمبر از كه اين عاي اد پيغمبر از بعد كس هيچ Áاصو است/ داشته اجازه پيغمبر
مÇيان در كÇه مÇقامي و عÇظمت تمام با هم ابوبكر است/ نداشته دارد, ي خاص اذن
حÇضرت جÇانشيني به پيغمبر طرف از كه نبود عي مد خود هرگز داشت مسلمين
و پيغمبر جانشين من كه فرمود اعالم ل او همان از علي(ع) ولي است شده تعيين

هستم/ خليفه
و بحث ميشود مطرح نعمتاهللا شاه حضرت مورد در كه مسألهاي اينجا در

سني? يا است شيعه ايشان آيا كه است موضوع اين در بررسي
كه اختالفاتي در تاريخ طي در كيست? سني كيست? شيعه ببينيم بايد ابتدا در
ÇÇ اجÇتماعي يÇا سÇياسي چÇه مÇذهبي, اخÇتالفات چه ÇÇ آمده بهوجود مردم ميان
و عناوين ميشده مسلط و داشته بيشتري نيروي جهت هر به كه گروهي همواره
كÇه را بÇدي صÇفات تÇمام و نÇموده اختيار مخالف طرف براي را مذمومي القاب
ملحد كلمة هاي عد اسالم تاريخ در Âمث است, ميكرده جمع لغت آن در ميشناخته
لغت ايÇن در ميشناختند كه را بدي خصوصيات تمام و كرده اختيار را مالحده و
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بكوبند, ميخواهند كه را گروهي و شخص هر يكباره بتوانند تا ميكردند جمع
خÇصوصيات ايÇن بÇيشتر بÇود مÇمكن چÇهبسا ه البت است/ ملحد بگويند بهراحتي

نداشت/ عموميت و قطعيت ولي باشد صحيح
شدو دووضع آن ميان اختالف با اسالم تاريخ طي در هم سني شيعهو  كلمات
به ربطي Âاص كه را مساÄلي حتي و افزودند آن بر بيشتري اختالف جنبة روز هر
اخÇتالفي اوايÇل در ايÇنكه عين در Âمث كردند/ اضافه آن به نداشت سني و شيعه
شرح در كافي كتاباصول در حتي و نبود پيغمبر هجرت و وفات تولد, به راجع

و (ص) يب النَّ دل Öو م Ôب×اب ,2 ج مÇصطفوي, جÇواد سÇيد شÇرح و ترجمه كليني, االسالم ثق¹ كافي, اصول /1
بيâع ر Öن م Öت Öض م ¹لÖيل ¸ ر شع ÖيتنÖث ال ضبÔق ثÔمَّ /// ل Ñوَّ Öاال عâبي ر رÖه ش Öن م Öت ض م ¹لÖيل ¸ ر شع ÖيتنÖث ال يب النَّ دل Ôو :323 Ç ê صص , هات ف× و
دوازدهÇم دوشÇنبه روز در سÇپس شÇد/// متولد ل ربيعاالو دوازدهم روز در (پيامبر نÖي ن ث  Öاال م Öوي ل Ñوَّ Öاال

نمود)/ رحلت ل ربيعاالو

ولي است1, ل ربيعاالو دوازدهم در وفات و تولد كه ميفرمايد پيغمبر(ص) حال
بÇه شÇيعيان كه بهطوري شد گفته هم ديگري مختلف روايات تاريخ, طي در Gبعد
آن بÇه و داشÇته بÇيشتري اعتقاد گفتهاند ل ربيعاالو هفدهم در را تولد كه رواياتي
كÇه نÇدارد مÇانعي ه تÇالب ميدانستند/ معتبرتر را روايات اين چون ميكردند; عمل
خÇصوصيات از اين و بگويند متفاوت را تاريخي وقايع اوقات مختلف خين مور
كنيد مراجعه ادبيات كتبتاريخ به ا گر Âمث است/ بوده قدما نزد الاقل تاريخنويسي
ايÇن ولي هست خين ورÇم بÇين اختالف هم, شعرا وفات و تولد به راجع ميبينيد
و شيعه به ربطي هم اين بنابراين ندارد/ اشعارش و شاعر خود به ربطي اختالفات
بگÇوييم بدانÇد ل ربيعاالو هفده را پيامبرا كرم تولد كسي ا گر كه ندارد بودن سني
است/ سÇني HتمÇح است ل يعاالوÇرب دوازده بگÇويد كسي ا گر و است شيعه Hحتم
و پيغمبر جانشين ميگويد: شيعه كه است همان سني و شيعه ليه او و اصلي تفاوت
نماينده نصب به بنا يعني باشد/ انتصابي بايد هميشه خداوند نمايندة جانشين Áاصو
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حل اهل انتخاب و بررسي به بايد امت رهبري ميگويند: سنت اهل ولي باشد قبلي
جانشين علي(ع) باشد معتقد كه هم هركسي حال اين با شود/ گذاشته امور عقد و
قÇبول را تاريخي وقايع اينكه جز ندارد چارهاي اعتقاد اين وجود با است پيغمبر
براي است/ شيعه او جهت هر به معهذا شد; خليفه ابوبكر كه بگويد و باشد داشته
طرز اين با ولي نميكرد, حكومت با علني مخالفت كه حال عين در هم علي اينكه

بود/ مخالف  كار
ي تÇح و سÇني و شيعه ميان فقهي مساÄل و احكام استنباط طرز در Gبعد ه البت
پÇيدا اختالف فقهي مساÄل در سني مجتهدين ميان يا شيعه مجتهدين ميان Hاحيان
داشتند اختالف هم با بيشتر احكام مسأله در سنت اهل فقهاي ليه او قرون در شد/
هركسي كه بودند مجتهد پانصد بغداد در زماني مينويسند تواريخ در كه بهطوري
ايÇن افÇتادند بÇهفكر وقت خÇلفاي ايÇنرو از مÇيداد/ رأي خÇود فتواي برحسب
سنت اهل بزرگ فقهاي از نفر شش جهت اين به كنند رفع يا كم را فراوان اختالف
داود طبريو حنبل, احمد مالك, شافعي, ابوحنيفه, يعني داشتند بيشتري مقلد  كه
بهتدريج و كنند پيروي اينها از فقط بايد همه گفتند و پذيرفتند مجتهد بهعنوان را

شدند/ نفر چهار اين به منحصر سنت اهل ه مÄا و رفتند كنار ابيداود و طبري
است اسالم از ركني يك هم احكام نيست; آن به منحصر احكامو فقط اسالم
موجب فقهي احكام در اختالف اين بنابراين است/ اعتقادات ديگر مهم ركن ولي
نÇامسلمان را ديگÇري و مسÇلمان را يكÇي كÇه نميشود متدينين دين در اختالف
گفتند ÇÇ است كرده ترك را دين كه كسي يعني ÇÇ رافضي شيعه, به وقتي لذا نمايد;
موردقبول نه بود رافضي Hواقع ا گر شود رافضي به مشهور كه شخصي چنين Hممسل
را شيعيان تا كردند جعل را لغت اين كه است اين حقيقت ولي است سني نه و شيعه
وجه هيچ به او آنكه حال و است رافضي شخص فالن بگويند و بخوانند نام اين به
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بود/ نكرده دين ترك
مÇيان در بÇود/ گÇرفته قرار اجتماعي جو چنين در هم نعمتاهللا شاه حضرت
از كه است فراواني ابيات ÇÇ ارشاد ايام و جواني ايام از ÇÇ آنحضرت سروده اشعار
سخن فراوان حاضر قان محق Hممسل اشعار اين دربارة ه البت ميكند/ تجليل علي(ع)
نÇميكنم/ ذ كÇر را آنÇها ايÇنجا در كالم تطويل از احتراز براي من و گفت خواهند
تÇربيت تÇحت و بودند شريفين حرمين اطراف در حضرت كه دوراني در منتهي
داشت را اقتضا اين آنجا مسلمين جامعة داشتند, قرار يافعي عبداهللا شيخ خود استاد
بÇد رافÇضي از اشÇعار بعضي در كه است اين بجويند/ رافضيان از بيزاري Hعلن  كه
نبودند/ ميگفتند مخالفين كه بهمعنايي وليرافضي هستند شيعه ايشان ه البت  گفتهاند
شÇيعه اركÇان جز¾ گفتهاند رافضيان اوصاف از Áمعمو كه خلفا¾ با دشمني كه چرا
دشمني حضرت آن با كه كسي و ميدانيم دشمن را علي(ع) دشمن همه ما نيست/
قبول را كسي چنين جهان مسلمين تمام بلكه شيعيان نداريم/ قبول را او Hممسل  كند,
علي حضرت با ابوبكر ميگويند هاي عد Âمث است/ مصداق در اختالف ولي ندارند
كرد ه توج بايد نكته اين به اما كرد, غصب ايشان از را خالفت حق و كرد دشمني
اهل كه است وقتي ما ذهن در حق مسأله علي/ حق نه بود علي وظيفه خالفت  كه
خالفت ميگوييم آنگاه و دانيم خود حق را دنيوي مقامات و اموال كه باشيم دنيا
انÇدازة به شما خالفت ميفرمايد: علي(ع) ولي شد; ساقط او از كه است علي حق
ارزش بÇه كÇه ي حق چنين براي كسي چنين ندارد/ ارزش من پارة كفش لنگه اين
قÇح نبود, علي حق خالفت نميكند/ مبارزه است كهنه كفش لنگه يك مالكيت

بÇهعنوان و پيغمبر از بعد كه داشتيم حق مسلمين ما يعني علي, وظيفة و بود ملت
را وظÇيفه ايÇن انÇجام جÇلوي ديگران باشيم/ داشته علي مثل خليفهاي او جانشين
با و آوردند را حكومت وظيفه وقتي نكرد/ اعتنا سالها هم علي حضرت  گرفتند;
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دهÇد, انÇجام را مÇعطله وظÇيفه و كÇرده قÇبول را مسÆوليت كردند خواهش اصرار
است/ علي حق خالفت كه گفت نميتوان بنابراين فرمود/ قبول بهناچار حضرت
مسلمين جامعة ميشد خليفه علي ا گر ميگويند: هم مقابل طرف خين مور از بعضي
را تفرقه اين جلوي كه رفتند ÇÇ خير نيت با انشا¾اهللا ÇÇ ديگران و ميرسيد تفرقه به
داشته دخالت هم خانوادگي مساÄل Âمث يا جاه حب چهبسا كه است بديهي بگيرند/
خÇالفت جÇهت هر به كنند/ روشن را مساÄل كه است قين محق برعهده اين باشد/
بود/ كان" بما القلم جف" قضاي اين استو شده محقق تاريخ در عثمان عمرو ابوبكر,
از اما نداريم كاري ديگران بدي يا خوبي دربارة ما و است آمده چنين تواريخ در
هÇمان پيرو هم ولي نعمتاهللا شاه هستيم/ علي پيرو و ميپسنديم را علي صحابه,

بود/ حضرت
در اما بوده, ايران در عرفان و علم بزرگان از نعمتاهللا شاه حضرت اينكه با
ايشان به راجع ي خاص بات تعص و نادرست قضاوتهاي فانه متأس اخير دورههاي
است/ ايشÇان لقب در "شÇاه" كÇلمة بÇه نسÇبت ب تعص جمله از است/ شده اعمال
در كÇه ايÇرانÇي مجامع و كتب از اعم گفتهها و نوشتهها از بسياري در كه بهنحوي
نÇعمتاهللا د يÇس" مÇينويسند: و مÇيگويند و نميآورند را شاه لغت هستند, خارج
نسبت اين به اشعارشان در و بودهاند هم د سي آنحضرت, كه است درست ولي"/
حÇذف است/ ولي نÇعمتاهللا شÇاه بهنام تاريخ در شهرتشان ولي ميكردند افتخار
اين در را شاه حقيقي معناي اما و نيست صحيح است كسي اسم جز¾ كه شاه لغت

,3 ج محجوب, جعفر محمد دكتر تصحيح در), نايبالص) شيرازي معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /1
/199 Ç 200 صص تهران, سنايي, انتشارات

در را م سو جلد كتابطراÄقالحقاÄق1 است بهتر چيست, بدانيم بخواهيم ا گر زمينه
نÇورعليشاه جÇناب يعني شاه حضرت ارادتمندان از يكي مالقات جريان قسمت
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را دوسÇتان و كÇنيم مطالعه بحرالعلوم دمهدي سي آيتاهللا زمان مشهور فقيه با ل او
ميدهم/ ارجاع بدانجا

شÇاه حÇضرت بÇه ا گÇرچÇه كردهانÇد, عنوان انتقاد مقام در كه ديگري نكتة
تÇعريض مسأله آن و شÇود مطرح كه دارد جا ولي نيست مربوط چندان نعمتاهللا

ميفرمايد: شاه حضرت است/ نعمتاهللا شاه حضرت به حافظ
كنيم دوا چشمي گوشه به را درد صد كÇنيم كÇيميا نÇظر بÇه را راه خÇا ك ما

آمده: هم حافظ اشعار در
كÇنند مÇا بÇه چشمي گوشه كه بود آيا كÇنند كÇيميا بÇهنظر را خا ك كه آنان
كÇنند دوا غÇيبش خÇزانÇه از كÇه باشد عي دÇÇم زطÇÇبيبان بÇÇه نÇÇهفته دردم
عي" مد طبيبان "از كه حافظ غزل م دو بيت كه ميگويند انتقاد مقام در بعضي
انÇتقاد ايÇن ولي است/ ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت بÇه اشÇاره است, كرده ذ كر
شنيده Âقب را ولي نعمتاهللا شاه حضرت شعر آن حافظ كه است صادق درصورتي
نعمتاهللا شاه حضرت سروده, را مذكور غزل حافظ كه تاريخي در Áاصو و باشد
نÇيست/ اثÇبات قÇابل وجÇه بÇههيچ مÇطلب اين كه درحالي باشد/ گفته را شعر اين
گÇفته خÇودشان عÇرفاني مقامات از زيادي اشعار Âقب ولي نعمتاهللا شاه حضرت
حافظ كه چهبسا بنابراين بكنند/ عايي اد چنين نا گهان كه نداشت دليلي هيچ بودندو
صوفي بهنام كه ف تصو عيان مد همة از آنكه از بعد ه البت باشد گفته را شعر اين ل او
آنها به ميگويد بد صوفي از كه جاهايي در اشعارش در حافظ و ÇÇ بودند مشهور
بهنظر را خا ك كه هستند كساني Hممسل ميدانست چون اما شد/ مأيوس ÇÇ دارد نظر
ما به هستند چنين كه كساني است ممكن خدايا كه خواست خداوند از كنند,  كيميا
و است خود گذشته از او بازگشت به اشاره هم شعر همين بعدي بيت در كنند/ نظر
مÇيپنداشÇته, صÇوفي كÇه را آنهايي كه كرده خود گذشتة از كه است نتيجه گيري
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دردم است بهتر كه ميگويد لذا بودهاند; عي مد طبيبان خودش بهعبارت يا عيان مد
اين رسيدن از بعد كنند/ دوا را آن غيب خزانه از بلكه تا باشد مخفي عيان مد اين از
نزد كه كردهاند دعوت را حافظ درواقع ايشان ولي, نعمتاهللا شاه حضرت به شعر
نباشد/ چنين هم Hفرض حاال كنيم"/ كيميا نظر به را راه خا ك "ما ميفرمايند: و بيا ما
شÇامخي مÇقام درويشي و عرفان در و بود بزرگواري مرد حافظ كه است درست
مÇيشناسند, عÇرفان مÇخالفين منجمله و مردم از بسياري كه حافظي ولي داشت
افتخار باعث شخصي چنين ارادت ميگويد/ شعر فقط كه است اديبي و رند حافظ

نباشد/ چه باشد, چه نيست, عرفان و طريقت سلسلة
گÇرد نÇنشيند كÇبرياش دامÇÇن بÇÇر گÇردند كÇافر كÇاÄنات جÇمله  گÇÇر

خÇودشان سÇلسلة براي نعمتاهللا شاه حضرت كه است بوده جهت همين به شايد
ه باتوج Hخصوص دستورات اين بود/ زمان آن مقتضي كه دادند تازهاي دستورات
فقر با متناسب روششان و نبودند خوشنام كه هاي عد زمان آن در كه بود امر اين به
بزرگان و اقطاب از هريك ه البت بودند/ يافته شهرت صوفي بهنام نبود درويشي و
حÇتي و بÇدهند جÇديدي و تÇازه دسÇتورات مÇيتوانÇند زمان ات بهمقتضي بنا فقر
جÇمله از كÇنند/ مÇلغي هÇميشگي بÇهطور يÇا مÇوقت بÇهطور يÇا را قبلي دستورات
سÇلسلة درويشÇان كÇه است ايÇن بÇودند داده نعمتاهللا شاه حضرت كه دستوراتي
كه مخصوصي بهلباس اينكه ديگر و نكنند ي تكد و باشند نبايد بيكار نعمتاللهي
بÇه د قيÇت عدم دستور اين ه البت نباشند/ ملبس ميشود خوانده درويشي لباس بهنام
بعد قرن چند در دكني رضاعليشاه حضرت ايشان جانشينان از يكي را خاص لباس
حÇضرت و مÇعصومعليشاه حÇضرت خÇود مأذون مشÇايخ از نÇÇفر دو مÇÇورد در
لباس با بزرگوار دو اين و كردند ملغي بودند كرده اعزام ايران به كه ل او نورعليشاه
و شدند ايران وارد مديحه گويي حالت به و تبرزين و كشكول و درويشي خاص
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همة به نسبت صفويه دوران از كه بود اين هم جهت گشتند/ را مختلفي شهرهاي
از نعمتاللÇهي سلسلة بزرگان Hتقريب و بود زيادي سختگيري درويشي سالسل
بر عرفان و درويشي دشمنان صفويه اواخر در حتي و بودند بربسته رخت ايران
مÇيان در بÇنابرايÇن ميكردند/ نفوذ اعمال و داشتند ق تفو حكومت دستگاههاي
يك در حيث اين از همه و چيست درويشي كه نميدانست كس هيچ مردم تودة
و دقت كه شد موجب نفر دو اين لباس خاص وضعيت و رفتار بودند/ بÔهتي حال
آنÇچه از غÇير شÇدند ه توجÇم پÇرسشها و تحقيق از بعد و شده جلب مردم ه توج
را آنها دل آرامش كه دارد وجود نيز ديگري ديني روش ميكردند رفتار تا كنون
حضرات مانند: نعمتاللهي سلسلة در بزرگاني شهادت از بعد حتي و ميكند تأمين
اين كه كردند ه توج مردم بيشتر رعليشاه مظف و مشتاقعليشاه معصومعليشاه, د سي
عارف دو اين دوران در زمان ات مقتضي به بنا ايران در بنابراين بشناسند/ را طريق
ملغي بود لباس دربارة كه نعمتاهللا شاه حضرت دستورات از قسمت آن بزرگوار,
سÇلسلة اقÇطاب و بÇزرگان ل, او نÇورعليشاه حÇضرت از بÇعد Gد جدÇم ه تÇالب شÇÇد/
از بعضي حتي رحمتعليشاه حضرت زمان تا و نكردند رفتار چنين نعمتاللهي
بعد بودند/ هم ظاهر علماي جز¾ مجذوبعليشاه يا حسينعليشاه جناب مثل آنان
سÇعادتعليشاه حÇضرت مرحوم ايشان جانشين رحمتعليشاه, حضرت زمان از
كÇه مÇيدهد نشÇان همين و نداشتند زيادي ظاهري سواد و نبودند علما از Gظاهر
وجود با است/ فردي ة روحي و حالت و ندارد ظاهري علم و سواد به ربطي عرفان
حÇاج زمÇان بÇزرگ فÇيلسوف تÇجليل و احترام مورد سعادتعليشاه حضرت اين
و ب الÇط سÆاالت به پاسخ از پس مالقاتي جلسة در و بودند سبزواري هادي مال
اين از بسياري بعد تي مد پاسخها, تأثير تحت سبزواريو هادي مال حاج شا گردان
و شÇده سÇعادتعليشاه جناب تسليم سلطانعليشاه جناب مهمتر همه از و ب طال
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حÇضرت سÇعادتعليشاه حÇضرت جÇانشين امÇا كÇردند/ پÇيدا فÇقر بÇه ف رÇÇتش
ارادت دست مولويوار كه بود نيز زمان علماي بزرگان از گنابادي سلطانعليشاه

بود/ داده خويش مرشد به
دكÇتر آقاي عليالخصوص سمپوزيوم اين دستاندركاران توفيق خاتمه در
بÇرگزار مÇوفقيت بÇا سمپوزيوم اين انشا¾اهللا خواستارم/ را آزمايش مصطفي د سي
كÇمتر يÇا نشÇناختهانÇد تÇا كÇنون كÇه كساني را ولي نعمتاهللا شاه حضرت و شود

بشناسند/ بهخوبي شناختهاند
بزرگاني بهعهدة را مطالب كامل شرح و نميگويم سخن زياده من بدينجهت
كÇرد خÇواهÇند سÇخنرانÇي و دادهانÇد مÇقاله و كرده شركت سمپوزيوم اين در  كه
بود; خواهد و بوده بيشتر خيلي من از باب اين در آنان مطالعات Hممسل ميگذارم/

بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس
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ابوالحسنپروينÇپريشانزاده

از لي محص معناي ولي× Ôا نظره در كه است موجود ابياتي حافظ چاپي نسخ در
HوعÇن بÇرآمÇدهانÇد آن مÇعاني كشÇف مقام در كه هم اح ر Ôش و نميآيد ديده به آن
مشكÇلي لÇح و نÇاوارد و است بÇارد آن بÇيشتر كه تأويالتي به كردهاند مبادرت
ضبط به وفاداري در حين مصح شديد اهتمام معلول عليالظاهر امر اين و نميكند/
و صحت در تأملي ادني اينكه به شود منجر كه جايي تا است كار مبناي يخط نسخ

باشد/ بوده كه گونهاي هر به نكنند مضبوطه الفاظ معاني سقم
برخوردهام ابيات برخي به باديوانحافظ ممارست و زمان طول در اينجانب
اين معني اينكه به شدهام منتقل تأمل اثر در و برنميآيد آن از لي محص معناي  كه
از ÂثÇم مÇيباشد/ خÇطي نسخ كاتبين دست به كلمات تغيير از منبعث Hنوع ابيات
اخت مÇعجم <را¾> يا و زبر به منقوط < ¾تا> به به زير منقوط < ¾با> تبديل طريق
GعدÇب كÇه هم فضاليي / Öل ل ع Öف ت ف Öلل Öع ف Ç هذا علي قس و الرا¾ اخت ناطق <زا¾> به الزا¾
به غيرحق ن م اعتقاد بلكه و نسخ بر اعتماد روي كردهاند, ديوان چاپ به مبادرت
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را ضÇبطها هÇمان عين باشد, بوده صحيحي معناي فاقد اينكه ولو آن ضبط حفظ
بÇه است/ شÇده خواجه ابيات برخي نمودن الينحل منجر به امر اين و كرده درج
برخي غيرصحيح ضبط زاييدة الينحلي اين كه ميشود معلوم چند تأملي با كه حالي
دو مÇطروحه مشكالت مبحث اين در ندارد/ گفتار اصل به ربطي و است  كلمات
محترم ح مصح كه آنست وجه يك ميباشد/ دارا را خود خاص شكل نوع هر و نوع
به الينحل مشكل, لكن است شده ه متوج اينكه يا و نشده اشكال مورد ه متوج يا
كÇه هÇمانطور را آن و كÇرده عكسبرداري را اشكال مورد كلمة لذا و رسيده نظر
ديÇده نسÇخ در افتراقي و اختالف لحاظ اين از و كرده, ضبط است آورده  كاتب

غلط/ به ه البت و نمودهاند ضبط يكسان Hنوع و نميشود
هم ذوق اختالف مورد اين در كه است يكديگر با نسخ اختالف ديگر, وجه
مانده مصون تحريف تصحيفو تصريف, صدمة از كه نيست غزلي نبودهو بياثر
است مشتي و نمونه كه را چند مواردي نوع, دو هر از لذا چند/ معدودي مگر باشد
حوصلة و حد در هست كه آنچه همة چه ميدارد/ معروض خرواري و خرمن از
حافظ از كه حافظي دلسوز, قين محق ط توس آينده در است اميد و نبوده كمترين اين
از چند نموداري و نمونه است اين و گيرد/ قرار باذوق خوانندة دسترس در باشد

همه: آن
مطلع: با خواجه ديوان مطلع غزل در Çالف

نÇاولهÇÇا و HÇÇاسرك د ا ÇÇاقي الس ايهÇÇا يÇÇا ال ا
مشكلها افتاد ولي ل او نمود آسان عشق  كه

كه: است بيتي
گويد مغان پير گرت كن رنگين اده سج مي به

مÇنزلها رسÇم و راه ز نبود بيخبر سالك  كه
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ذوق قبول مورد ه البت كه داشتهاند مضبوط شكل همين به مطالعه مورد نسخ تمامي
تبريزي علي آقاي شاعرمان دوست قول به و نميگيرد قرار متأمل خوانندة سليم
قوي كالم هندسي, فرم لحاظ <از مضمون اين به دارد كالمي تكيه و اصطالح  كه
ضبط نوع اين نيز اينجا در است>/ ضعيف سخن مغناطيسي حوزة نظر از ولي است
بيت اين در لنگ/ را معنا و ميدارد تنگ و ضعيف را سخن مغناطيسي حوزة  كمي
جناب آن و است معلوم مخاطب باشد, داشته بايد مخاطبي Hطبع و هست مخاطبي
و مÇرشد كه آخربين, است بندهاي مبارك و است داننده و دانا كه است مغان پير

كه: است, راه آ گاه و رهبر

بيت 1801/ چهارم, دفتر ,1378 روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق دكتر اهتمام به معنوي, مثنوي /1

حÇالها1 بÇا را تÇو بÇاشندت ديÇده سÇالها تÇو زادن از پÇÇيش بÇÇلكه
و سنخيت در كه اوست چه باشد/ نميتواند ديگر كسي سالك جز كه مخاطب اما و
و دارد اشترا ك وجه حدودي تا مغان پير با و است جنس و سنخ همان از جنسيت
گويند واصل سالك گاه را مغان پير ا گر و است پير مريد فرمانپذيرو و سرسپرده
در باشندگان و راه روندگان است/ نشده واصل هنوز كه است سالكي مخاطب پس
تفاوت را سال ك را)و روزه يك راه روندة رهروو (حتي گويند "سالك" را طريق
كÇه است معلوم لذا نيستند/ عرفان و معرفت از سطح يك در همه و است مراتب
هرچند نيست بهدهي راهي Âفع و ه البت را روزه يك راه جز ننمودة طي ره سالك
و آ گاهي آن خطرات از نه و است خبري راه همة از نه را او ولي است راه سالك
ميگذارد گام حقيقت طلب راه در كه <صوفي كه: است مةنفحات مقد در حذري/
رسيدن راه در سپس و ميگمارد همت خود شناخت به ابتدا و ناميده سالك را خود
طريقت سالكان كه] [است الوجود واجب جود به <اميد گويد: ميبدي مقصود>/ به
شÇده گفته باز و چشاند>/ وصال شراب را حقيقت طالبان و رساند مراد منزل به را
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و مÇعنوي مدارج طي و مقامات مواظبت اثر در كه گويند كسي به <سالك است:

/9 ص ل, او چاپ ,3 ج سجادي, جعفر سيد دكتر اسالمي, معارف فرهنگ از منقول /1

سÇالك, از تÇعاريف ايÇن است/>1 حÇقيقت به وصول طريق در رياضات ل تحم
حقيقت) به (وصول مقامات به اين ه لي او مراحل در وي كه است معنا اين  گوياي
بر بسياروقت كه مغان) (پير آ گاه مرشدي زيرنظر زمانو گذشت با مگر نميرسد

ميگردد/ حاصل مقصد عنايتي با گاه هرچند Ç است بÔر نفس و
نبود باخبر سالك كه ميشود: استنتاج نتيجه اين ه قضي كبراي و صغرا طرح با پس

منزلها/ رسم و راه ز
مييابيم: مدد حافظ خود از نيست, مغان پير همان سالك كه مطلب اين تأييد بر و
ميكنند پير با چه كه نگر سالكان اين بÇاز ميدهند پيرمغان وقت تشويش

يا:
آ گÇاهي خÇدا سر از گر باش ادب به راه سÇالك اي مÇيكده در گÇدايÇان با
ه توج اين خدا> ازسر آ گاه رسممنزلهاو ازراهو بود خبر سالك<با ا گر پس

نميداد/ او به باشد> ادب به ميكده در گدايان <با كه را
اشاره اشكال مورد بيت ميشود/ يادآور اينجا در معترضه صورت به مطلبي

ميدهم/ قرار خليفهاي زمين در من راستي به :30 آية بقره, سورة /2

اهللا وا Ôع âاطي نيز: و پيرمغان)/ (وجود 2 ¹ ف âلي خ ض Öر  Öاال ي ف Õل اع ج× âين ا شريفه: آية دو به دارد

بريد/ فرمان خويش الواالمر و رسول از و كنيد اطاعت خدا از :ë9 آية نسا¾, سورة /3

كن)/ رنگين سجاده مي (به 3 Öم Ôك Öن م ر Öم  Öاال ولي Ôا و ول Ôس الرَّ وا Ôع âطي ا و

مطلع: با غزل در Çب

چه كنم زلفسنبلچهكشمعارضسوسن چه كنم گلشن و گل با روان سرو اي بيتو

است: ذيل بيت
چÇه كÇنم تÇهمتن لطÇف نشود ار دستگير انداخت چاهم به و پسنديد چو تركان شاه
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ميدارد ب متعج را وي ميگيرد قرار ق متعم خوانندة مطالعة مورد بيت, اين وقتي
را او بايد و پسنديد را شخص آنكه از بعد كه است كسي چگونه تركان شاه اين  كه
رفتار اينگونه خود و ميدارد سرنگونش چاه در دهد, قرار شفقت و نوازش مورد
و شعري باور از و نميگنجد خرد راستاي در و نبوده منطبق منطقي و عقل هيچ بر
كÇلمة كÇه درمÇييابيم بÇيت در تأمÇل از پس ولي است/ دور بÇه نيز حافظ منطقي
اطالع عدم علت به كه است بوده <ببستيد> يا <ببنديد> اصل در بيت در <پسنديد>
يÇعني بوده اين بيت درواقع و گرفته قرار تصريف و تحريف مورد نسخ,  كاتبين

است: گفته اينطور حافظ
انداخت چاهم به و ببستيد) (يا ببنديد چو تركان شاه

كÇÇنم چÇÇه تÇÇهمتن لطÇÇف نشÇÇÇÇود ار دسÇÇÇÇتگير

آنندراج/ فرهنگ /1

كلمة چون و ميباشد1 كردن قيد و بستن كردن, حبس يعني بنديدن ة ماد از ببنديد
لذا <پسÇنديد> كÇلمة شكÇل با دارد شباهت كتابت لحاظ از <ببستيد> يا <ببنديد>
بÇيت در و پسÇنديده را <پسنديد> و نداده تشخيص را درست كلمة نسخه,  كاتب
شكل همين به فانه متأس رسيده كمترين اين نظر به كه نسخي همة و است/ نشانده
خود تأليفات در بيت اين از كه قيني محق فضالو درآمدهو ضبط به <پسنديد> غلط
به اسÇتثناي ه البت نمودهاند/ بسنده ناصحيح ضبط همين به فانه متأس نموده استفاده
كلمة وجود با مصرع بودن بيمعنا ه متوج شايد كه شاملو احمد مصحَّح حافظ نسخة

است/ داشته ساقط غزل از را بيت و است شده <پسنديد>
بÇه ÁتماÇاح كÇه را بيت عرفاني بيان دانستم الزم خواننده بيشتر توجيه براي

نمايم: عرض كرد خواهد كمك مشكل حل و مطلب درست تشخيص
به را راه) (سالك بيژن كه است نفس (افراسياب) تركان شاه از شاعر منظور
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حÇبس و بند در است مجازي عشق مظهر كه افراسياب دختر منيژه به عشق  گناه
آويزان و انداخته است تكثر و ه ماد و طبع عالم سمبل كه چاه در را او و داده قرار
ايذا¾ و خود تسويالت از لحظهاي و دقيقهاي نفس ميدانيم چون و است/ داشته
سالك پاي و دست لذا نمينماياند, عطوفتي و نميكند فروگذار سالك به نسبت
چÇاه در را او سÇپس و <بÇبنديده> داشÇته بسته محكم, ريسمان و بند با را (بيژن)
يا (رستم راه مرشد و پير از استمداد اينكه از است البد (بيژن) سالك و انداخته
دنياوي شرور و خطرات از گذشتن كه را هفتخوان (رستم) او زيرا نمايد تهمتن)

يÇط بگذرد, رذاÄل اين آتش از بايد ابراهيموار و است واقع زندگي مسير در  كه
او را, نفس اسير و بند گرفتار سالك لذا گذرانيده, را سلوك مرحلة هفت و نموده
و شÇاهنامه مÇيدهد/ رهÇايي چاه اسارت از را او درنهايت و است دستگير و يار
و مÇعاني ايÇنگونه از است مشÇحون عارف شعراي ديگر دواوين و ديوانحافظ

عرفاني/ تعبيرات
مطلع: با ديگر غزلي در Çج

فÇراق داسÇتان تو با دهم شرح وگرنه فÇراق بÇيان سÇر نÇدارد خÇامه زبÇÇان
روايتشرحسودي: به كه است بيتي

فراق خانمان و باد سيه هجر روز يارب كه جهان در آورد كه هجر و فراق
شده: ضبط اينگونه نسخ ساير در و

فراق خانمان و باد سيه هجر روز بكشÇم كه را فÇراق افتد من بهدست ا گر
طÇبق اخÇير بيت در < گرچه نيست, ل او مصراع ضبط اختالف سر بر مسأله
مÇورد بÇلكه نÇيست> مÇعقول تÇناسبشان هÇم بÇا مصراع دو حضرات, ساير ضبط
بوده <روي> كلمه اين بنده نظر به كه دوم مصراع در است <روز> كلمة اختالف,
حÇرف و نÇوشته شكسÇته <يÇا¾> بهصورت را <روي> <يا¾> كاتبي گويا كه است
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مÇرور بÇه نسÇخ كÇÔتاب كافي ه توج عدم و ر مكر كتابتهاي اثر در شكسته <يا¾>
لحاظ از و است گرديده تبديل <روز> به <روي> درنتيجه و تبديل <زا¾> به حرف
خود عمومي محاورات در مردم دارد/ شباهت <زا¾> با شكسته <يا¾> هم  كتابت
<روي و سÇياه> فقر <روي يا سياه> ندارايي <روي Âمث كه ميشنوند و ميگويند
ايÇن بÇا و/// مÇاند> زغال به <روسياهي و رفت زمستان اينكه يا و سياه>/ روزگار

كه: ميباشد اينطور بيت توضيحات
فراق خانمان و باد سيه هجر روي يارب كه جهان در آورد كه هجر و فراق

مطلع: با ديگر غزلي در Çد

بÇرد مÇا از قÇرار و بياورد تو بوي باد بÇرد صÇحرا بÇهسوي بهارم باد هوس
كه: است بيت اين

بÇرد بخشا روان جانبخش لب از آبرو زد روانبÇخشي ز دم زلبت مÇيدي جام

ايÇنطور مÇعني ضÇبط اين با كه است دوم بيت دوم مصراع سر بر بحث  كه
از آبرو ميزد, را مستي و سكر در برابري الف تو لب برابر در ميكه جام ميشود:
در و است نگذاشته باقي آبرويي آنلب براي ديگر استو برده تو جانبخش لب
كÇه درصورتي است/ انداخته رونق و رواج از را <لب> آن سكة خوبرويان بازار
مقابل در ميتواند ميكرد ر تصو ميكه جام بوده: چنين مزبور بيت از شاعر منظور
و الف ايÇن با را باده جام آبروي كند, برابري تو مستيآور و جانبخش لبهاي
مصراع لذا است; برده را مي> آبروي يا مي <آب يعني است/ برده بين از  گزاف

باشد: اينطور بايد
برد روانبخشا جانبخش لب از مي آب زد روانبخشي ز زلبتدم ميدي جام
رواج آبرو, بهمعني آب است/ كرده ر تصو <آبرو> را مي> <آب كلمة نسخه  كاتب
بÇرد, روانبÇخشا جانبخش لب ميزآن آب بود: گفته حافظ ا گر و است/ رونق و
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ميبود/ بهتر
Çه

خÇوشخويم رديكشÇان Ôد حلقة مريد نÇنشيند خÇمار وجÇه بÇه زهد عبوس
مطلع: با غزلي از است بيتي

ميجويم پياله از حيات نسيم من ميگويم كه بلند بهبانگ و است خوش سرم

بيت در هم درست ضبط اين با درواقع كه است <ننشيند> كلمة موردبحث مسألة
بهصورت را مصراع ÇÇ خانلري نسخة استثناي به ÇÇ مطالعه مورد نسخ است/ ننشسته
دارد همراه به تعبس نوعي زهد Hغالب كه ميدارد اشعار كردهاند/ ضبط فوقاالشاره
چهرهاش حالت كه ميآورد بهنظر اخمآلود و عبوس خشك, را زاهد شخص  كه
از و دارد ناخوش و نامطبوع ظاهري و نمينماياند خوش و شوخ و ملنگ و شنگ
واقع در و <مينشيند> خمارزده اشخاص همچون و ندارد چهره در نشاني لطف,
و بÇدخو چÇون و بÇنشيند ÇÇ مسÇتي مقابل ÇÇ خمار وجه به و است خمار و خراب
و ارادتÇمند (حÇافظ) بÇنده لذا مينمايد ناخوشايند او با همنشيني و است عبوس
خوشخو> رديكشان Ôد <حلقة در كه هستم كساني مريد بلكه نيستم كس اين مريد
نظر به مات مقد اين با طالبم/ و مريد را مشربان صافي و نوشان صاف يعني هستند,

باشد: بايد بيت ميرسد
خÇوشخويم رديكشÇان Ôد حلقة مريد بÇنشيند خÇمار وجÇه بÇه زهد عبوس

مطلع: با غزل از دوست> حضرت به مگر نگويم دوست <حديث مصراع: Çو
نگÇهدارد بال از حال همه در خداش نگÇهدارد وفÇا اهÇل جانب آنكه هر
گرفته قرار حافظ تضمين مورد كه است سعدي از دوست///) (حديث مصراع
روا تصريف نيز است سعدي به متعلق كه بيت اين در محترم قين محق ولي است/
و خÇانلري دكÇتر تÇصحيحي نسÇخة در نمودهاند/ ف تصر اصل برخالف و داشته
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اين به بحث مورد مصراع عيوضي, رشيد دكتر و بهروز ا كبر دكتر مصحَّح نسخة
است: آمده صورت

نگÇهدارد آشÇنا سÇÇخن آشÇÇنا دوست كÇÇه با دوستنگويمحديثجز زدرد

دوست جÇور <ز است: صÇورت ايÇن بÇه شاملو احمد تصحيحي نسخة در و
به را زيبايي آن به اصل چرا كه نميداند خواننده و دوست> با جز حديث نگويم

/ì37 ص طيبات, قسمت ,131ì تهران, فروغي, علي محمد تصحيح سعدي, كليات /1
اسÇÇرارم بÇÇر مÇÇطلع بÇÇÇÇود تÇÇÇÇمام يكÇÇÇÇي دوست بهحضرت دوستنگويممگر حديث

كردهاند/1 گرفتار روز اين
معروف: است بيتي Çز

مÇيگويم بگÇو گفت ازل استاد آنچه داشتهانÇد صفتم طوطي آينه پس در
مطلع: با غزلي از

ميپويم بهخود نه ره اين دلشده من مÇيگويم كه دگÇر بÇار و گÇفتهام بÇÇارها
قفا پشت, همان را <پس> كلمة ا گر كه است آينه> پس <در بحث قابل مطلب
كه است همانجايي آينه پس و عقب ÇÇ هست هم معنا همين به كه ÇÇ بدانيم عقب و
را اشÇيا¾ صÇورت آن, ديگÇر طÇرف ايÇنكه بÇراي و شÇده اندوده جيوه, بهوسيلة
پيش و جلو يعني <بر> را تصوير منعكسكنندة طرف داشتهاند/ كدر سازد منعكس
آينه بر> <در را او است الزم درآورند گفت به را طوطي اينكه براي و گويند آينه
همجنسان از يكي با نمايد گمان ببيند آينه در را خود صورت چون تا نگاهدارند
بود بنا ا گر اينكه ضمن درميآيد گفتار به كه است وقت اين و است مواجه خود

پس كه نميكرد هم تفاوتي و باشد گفته ميتوانست را چيز هر پس باشد پس" "در
باشد: بايد بيت ترتيب و تمهيد اين با و پرده? يا ديوار باشد: چه

مÇيگويم بگÇو گفت ازل استاد آنچه داشÇتهانÇد صÇفتم طوطي آينه بر در
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است: اين غزلي مطلع Çح
بÇيني خÇود از هÇمه بيني كه فتنه هر ورنه تومگربرلبآبي(جويي)بههوسبنشيني

نمينشيند)/ هم دل به ( كه است بيت در <بنشيني> كلمة سر بر اشكال بحثو
باشد: بايد آن منطقي و صحيح صورت اما

بÇيني خÇود از هÇمه بيني كه فتنه هر ورنه تومگربرلبآبي(جويي)بههوسننشيني

درجÇة در ببيند را خود آب در و بنشيند آبي لب بر زيبا خوبروي آن ا گر زيرا
بر مفتوني اين درنتيجة كه است آنگاه و (خودبيني) ميشود مفتون خود بر ل او
كه آنست خلق مصلحت صحيحو كلمة لذا شد خواهد نيز خلق در فتنه موجب خود

باشد/ <ننشيني>
اجو مو درياي كه درمييابد ذوق به نيز خواننده و شد عرض كه همانطور Çط

گوهرهاي از لبالب و معاني رر Ôد از است داشته پÔر را او سفينة حافظ, طبع خروشان
آن), اشكال همة (و سجع قبيل: از بديع لفظي صنايع و تركيبات نيز و معنوي, ناب
خود ( كه اشتقاق آن), نوع همه (از جناس است), سجع نوعي خود ( كه ترصيع
نÇوع ايÇن نÇويسنده دو فانه متأس ( كه العجز رد و در الص رد است), جناس نوعي
دو اين براي مثال شاهد اراÄة در بيضاÄي, ذ كاÄي هماÄيو جالل مرحومين مباحث,
و/// ايهام و تضاد و طباق مااليلزم, لزوم يا اعنات شدهاند), اشتباه مرتكب صنعت
محققو بهدست قياسي خودقاعدهو شاعر, طرف از صنايعدرشعر اين  كهرعايت
سقم صحتو تشخيص باشند, نظر منظور شوندو لحاظ آنها ا گر كه ميدهد مصحح
ملتزم را خود شاعر وقتي Âمث ميسازد/ آسان را بيت و مصراع درنتيجه و  كلمات
را قاعده اين و باشد تكراري كلمات از حرف يك ميآورد, كه را كلماتي مينمايد
آسان را تشخيص كار كه ميدهد بهدست ميزاني و قاعده مصحح براي كرد, التزام

است: گفته حافظ وقتي Âمث ميدارد/
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بود ساق سيمين ساقي ساعد اندر دستم بدار بگسستمعذورم ا گر رشتهتسبيح
را <سين> حرف شاعر كه ساق و سيمين ساقي, ساعد, بگسست, تسبيح,  كلمات
ح مصح را صنعت اين ا گر كه است داشته زيبا را بيت و است شده تكرار به ملتزم
دامن ه متوج ساقي ساعد از غني) Ç قزويني مه عال) قين محق ميداشت ذهن ملحوظ
بÇا را سÇاعد و بÇود> ساق سيمين ساقي دامن اندر <دستم بياورند: كه نميشدند او

نميكردند/ عوض دامن
را آن محقق ح مصح ا گر است/ مااليلزم لزوم يا اعنات قاعدة ديگر, بحثي Çي
با نميكرد مواجه را ديوان خود و ديوانحافظ لمتأم خوانندة مينمود لحاظ نيز
يا شعر زيبايي و آرايش براي شاعر كه اينست قاعده آن و ضبط/ اختالف همه اين
سÇين> حÇرف درآوردن <التÇزام فوق شكل در را حرف مثال) حرفي هنرنمايي
لزومي آن رعايت اصل در كه بياورد ميشود ملتزم را كلمهاي يا داشتيم) معروض
با دارد غزلي سعدي مثال براي شود)/ رعايت بايد Hحتم عرب زبان در (البته ندارد

مطلع:
قÇبايل مÇير و جÇمع شÇمع و مÇن يÇÇار شÇمايل بÇديع اي تÇو بÇر خÇدا چشÇÇم
مÇايل, شمايل, در را <يا¾> و <الف> اينكه به است دانسته ملزم را خود شاعر  كه
را <يا¾> و تأسيس الف را <الف> قافيه فن اصطالح (در سازد قافيه حايل و قبايل
ميساخت قافيه فوق كلمات با را گل و بسمل دل, ا گر كه ميگويند) دخيل حرف
و ضÇعف نشÇد موفق ولي شد ملتزم چنانچه ا گر ولي نميآمد پديد شعر در عيبي
قÇاعدة بÇر است شده ملتزم كه است غزلي نيز را حافظ ميرساند/ را شاعر ناتواني

مطلع: با و فوق
چÇمني گÇوشة و كÇÇتابتي و فÇÇراغÇÇتي دومÇني كÇهن بÇادة از و زيرك يار دو
در قين محق ا كثر ولي بياورد بايد Hالتزام را <يا¾> و <نون> و <ميم> غزل اين در  كه
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كلمة <ياسمني> كلمة بهجاي Âمث و نداشته ذهن ملحوظ را فوق ديوانحافظقاعدة

عدم با زيبايي از را غزل كه آوردهاند را "فتني" "زمني", كلمه بهجاي و <نسترني>
كردهاند/ خارج قاعده اين رعايت

راه مÇوردبحث غÇزل در كÇه فتني, نسترني, مانند: كلماتي كه ميرسد نظر به
آن سرودن و ساختن در را التزام اين كه ديگر غزلي به است بوده مربوط يافتهاند

واب/ بالص اعلم Ôواهللا است نداشته غزل
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دكترسيدمصطفيآزمايش

و صÇوري فÇرزند بÇه ين جاللالد موالنا از است سفارشنامهاي مكتوب اين

ل, او چÇاپ دانشگÇاهي, نشÇر مÇركز سÇبحاني, / ه توفيق تصحيح رومي, ين جاللالد موالنا مكتوبات /1
/ì8 Ç 70 صص ,1371

ميشود: نقل Hعين و است1 مجموعةمكتوباتثبت در كه ولد سلطان خود معنوي
فيالحجاب/ ما و ر الس <عالم

خÇرگوشان دسÇتان را شير دستان و . ميكند مسخ را دشمنان كه كسي مسخ از نميكني پرهيز آيا /2
ميكند/  كوچك

2

ق رانالخ دي Öي ا د Öس Ñاال دي Öي ا Ôل ع Öج ي و دي× الع Ôخ س Öم ي ذي ال خ Öس م ا Ôر ذ Öحي Öمل أ

/ / /
ال والسعاد¸ الخير من و Ôاه رع× و اهللا Ôاله ك ÇÇ سين روحالمدر و ين فخرالد عزيز, فرزند
تالق; در نه فراق در نه شب, نه روز نه نداند منقطع را پدر اين دعاي و سالم ÇÇ اخاله

را او كه آفريني Öحيرت حيرت از نيستم عليك سالم پرواي كه چنانم دم اين ليكن
منتهي يا الم الس ÔرجعÔي واليك الم الس كÖن م و الم السَّ تÖن ا كه سالمكنندگان كنند اين خطاب
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خياالت/ نهايت اي ميگردد باز تو به سالم و است سالم تو از و هستي سالم تو /1

شفقت غليان و وفور و كمال از ناپروايي حالت چنين در و تعالي/ و تبارك Ç االوهام1

كه نميآرامد كوشش آن مهر آن هيچ مرگ عقب و مرگ حالت در كه مهر فرط و

بيامرزيد/ مرا من پروردگار كه ميدانستند من قوم كاش اي :2ì Ç 7 آيات يس, سورة /2

Hميت ال و Hحي ال عنهم النصح يقطع لم و قطعوك و قتلوك <قيل 2 âيب ر âلي رف غ ا م× ب ون Ôم ل Öع ي âمي Öوق تÖي ل ي×ا

چرا نميشود, قطع زنده, نه و مرده نه آنان, از بندها ولي كردهاند تكهتكه و كشته را تو ميگويند /3
نصيحتپذير/ نه هستي نصيحتگو تو  كه

شفقت اين فرط از بسته, بر ني مهر و نصيحت در سته Ôر بر منتصح>3/ ال Õناصح نك Ñال

و نيست نه مست, نه هشيار نه بيدست, و بيدل شد, نبشته ش مشو حرف چند اين
عالم همة و ما ديدة و دل روشنايي و ما شاهزادة رعايت جهت دروصيت هست نه

گماشت/ او سرپرستي به را زكريا و :37 آية عمران, آل سورة /ê

امانت امتحانعظيم جهت ي×ا4/ رك ز له×ا فَّ ك و است فرزند بالةآن ح حوالهو امروزدر  كه
قصد نه نفس, يك و دم يك زندو عذرها بنياد در آتش كه است توقع شده/ سپرده
ة ذر يك ايشÇان خاطر در كه نگرداند را مراقبتي وظيفة و نكند حركتي سهو نه و
خودو گوهري پا ك از نگويند هيچ ايشان خود ماللتدرآيد/ بيوفاييو تشويش

بيت: كه سته Ôر بر موروث صبر و شاهزادگي عنصر
بÇود سÇينه بÇه تا درياش آب بÇود ديÇنه چÇه ا گÇر بÇط بچة

بات يÇط ذريÇات مراقب كه الهي ارواح مشهود و شهاد ا و مرصاد از حذر اما

ميكنيم/ ملحق آنها به را فرزندانشان :21 آية طور, سورة /ë

ابدي سپيدرويي بهر از و اهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللا! 5 Öم Ôه ت ي  ر Ôذ Öم ه ب ن×ا Öق ح Öل  

ا كه است ايشان
هÇر و دارد, عزيز عزيز را ايشان خاطر قبيله, همة آن از و خود آن از و پدر اين
و دل دام به كردن صيد در دارد گردك شب و ل او روز چون را شب هر و را روز
ظاهربينان مذهب آن كه نيست صيد محتاج و است شده صيد كه نپندارد و جان;
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آ گاهند/ دنيا زندگي ظاهر به آنان :7 آية روم, سورة /1

شÇوند, كÇهنه كÇه عنصرند آن از نه ايشان كه نÖي×ا1 الد ̧ و ي× ح Öال ن م Gر اه ظ× ون Ôم ل Öع ي كه است
نباشد معطر و ر منو ايشان ديوار و در در كه وافرترست آن از ازلي عنايت نصرت

مبارك/ طور به سوگند زيتون, و انجير به سوگند :2 Ç 1 آيات تين, سورة /2

بدانجا ايشان روزيقدم كه است جماداتي به قسم كه 2 ن âني âسي ور Ôط و ون Ôت Öي الزَّ و ن âيالت و  كه
استطيع ال قال: به? تصنع ايش علياالرض ينجر كبدي رأيت لو علي <يا مرتبة تا است رسيده
المÇجرمين مÇن فيه نفسي عدا و مثواه فÆادي و Öش ح و مأواه عيني جفن اجعل رسولاهللا, يا الجواب

تÇمشي ا كÇبادنا اوالدنÇا مÇني/ بÇضع¹ فÇاطم¹ سÇلم و عÇليه اهللا صÇلي Ç Çبي الن فقال رين/ المقص

خÇدا فÇرستاده اي گفت: ميكني? چه آن با ميشود, كشيده زمين بر جگرم كه ببيني ا گر علي اي /3
از اينكار در را خودم و ده مكانش را قلبم درون و آن جايگاه را چشمم پلك بدهم, جوابي نميتوانم
مÇا فÇرزندان است/ مÇن تÇن پÇاره فÇاطمه فÇرمود: پÇيامبر(ص) پس ميشمارم/ كار تقصير مجرمين

ميروند/ راه زمين بر كه هستند ما جگرگوشههاي

علياالرض>/3

به نه ايما به نه نكردهاند, پيغام و نكردهاند گلهاي هيچ كه هو اال اله ال ذي ال واهللا و

از آزادي صÇد و مÇتعاقب و متواتر دعاي و شكرها بلكه تعريض; [به] نه اشارت
اشÇارت و خÇلق بيگفت اال مراقبت/ دقايق و دلداري و ت مرو و معاشرت حسن
ورتÇص صÇورت, عÇالم وراي و جÇان المÇع صÇداي از كه است روز چند ايشان

مĤل, يÇا است حÇال حكÇايت كه ندانم ميخلد; مرا و ميآيد هوشم به بيصورت
الشبكات آفات و " د ق Ôع Öال ي ف ات اث× ×ف النَّ  ر ش Öن م" اهللا حرسها الجمله في نسيه? يا نقدست امتحان

فÇلق, (سورة ميدمند" افسون گرهها در كه جادوگراني شر "از را او كند حفظ خداوند فيالجمله /ê
خاندانش/ و اصحابند بهتر كه اصحابش و محمد حق به مال و حال در پريشانيها آفات از و (ê آية

و نيست آزار يك ارواح آن آزار آل/4 و صحب خير به Ôح Ôص و د محم بحق والمĤل الحال في

ني/ هزار و ني صد
بÇرخÇاستنست تÇو كÇوي سر ز مشكل نÇيست مشكÇل جهان و جان از برخاستن
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است/ جسد از روح دوري دوري, اين . غمگين عاشق دوري چيست, دوري /1

1 دÇÇس والج الروح فÇÇراق ÔراقÇÇÇالف هÇÇÇÇذا د مÇÇ الك قÇÇام الو× ÔراقÇÇف ÔراقÇÇÇ الف ذا مÇÇÇÇا

بÇود بÇÇدانÇديش عÇÇاشقان دل ليكÇÇن نÇايد خÇطايي تÇو كÇز دانÇم خÇود مÇن
نبشته اين حديث نگويد/ هيچكس با و مكتوم داردو محفوظ را اينوصيت و
خÇاطرست, در اين مخلص و اين مة تت ديگر سخنهاي و است ي سر اين در  كه
از كنم چه دگر ميدارم كه نگويد و بدارد اين پاس چون اما نيست; نبشتن امكان
نÇيز ديگر چيز و شود معلوم نيست, او معلوم كه باقي آن داشتن, پاس آن بركت

ميدهد/ ارث نميداند, را آنچه دانايي او به خداوند ميداند, آنچه به كند عمل كه هر /2

لم>/2 Öع ي Öممال لم ع Ôاهللا اورثه م ل ع بما ل م ع Öن م> مزيد/
العالمين/ رب يا آمين اخطار/ با كمينگاه اين در هشيار و بيدارباد جاويد

بدارند/ دوستش و بدارد دوستشان :ëê آية ماÄده, سورة /3

هÇزار صÇد را او تزل انÇدك 3 Ôهون ب حÇ Ôي و Öم Ôه ب ح Ôي حضرت دارد دوست را كه هر
آن دادنÇد صÇحرا بÇه سÇر را كه هر نگيرد/ كوهها به را ديگران آن و كند مكافات

قدره>/ اهللا عظم Ç سلطانالفقرا از است يادگار كلمه اين است/ بيگانگي
از Çا ام شود شناخته آن مخاطب تا نيامده صراحت به نامي ذ كر نامه متن در
افال كي مناقبالعارفين در مختصري حذف و اندك تغييرات با نامه اين كه آنجا
هيچ جاي نوشته, ولد سلطان به خطاب را آن موالنا كه شده تصريح آنجا در و آمده
نيز فاضلمكتوبات ح مصح نميماند/ باقي مخاطبنامه مورد در شبههاي و شك
<اين است: كرده اشاره بهدرستي نكته اين به 3 شمارة زيرنويس در نامه, پايان در
ولد سلطان همسر كه ين, صالحالد دختر خاتون فاطمه خاطر رعايت دربارة نامه
رعÇايت جÇهت وصÇيت [در بعد به جمله اين از شده, نوشته ولد سلطان به است,

و آثÇار در ايشÇان غÇور و دقت ا گرچه كردهاند ذ كر مكتوبات گرامي ح مصح آنچه /70 ص همان, /ê
Ñ

4/<(732 Ç 7êê ,2) است شده نقل Hعين افال كي درمناقبالعارفين و///] ما شاهزادة
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Ø

73ê صفحة در داستان انتهاي :Á او ميشود/ ديده آن در نيز لغزش دو اما ميرساند; را موالنا زندگي
نامة با Hعين آمده مناقب در كه نامه قسمت آن :Hثاني است/ شده ذ كر 7êê اشتباه به كه است العارفين مناقب

جملة چند رسول حضرت حديث ازذ كر مناقبپس در چنانكه نميكند; مطابقت مكتوبات در مندرج
ني>/ هزار نه, صد و نيست آزار يك ارواح آن <آزار ميخوانيم: حديث از پس بلكه نيست, مكتوبات

چشم آنها ذ كر از تطويل از پرهيز دليل به كه نيامده جمالتي نيز مناقب نامة از ديگر موضع چند در
ميپوشيم/

آن بÇه مÇوالنا نÇامههاي ديگر با مقايسة در نامه اين انتهايي جمالت Hممسل
نامه, داشتن مكتوم و محفوظ به سفارش است/ بخشيده ي خاص برجستگي و تمايز
آن پاس ا گر كه مطلبي نيستو نبشتنآن امكان كه هاي تتم نهفتهو آن كهدر ي سر
هر كنجكاوي حس جمالت اين شود/ معلوم نيست, معلوم كه باقي آن شود داشته
مرور كند/ اقدام نامه دوبارهخواني به عميقتر دقتي با تا برميانگيزد را خوانندهاي

سازد/ مكشوف ما بر را تازه مطالبي موشكافي, با نامه متن
خاتون فاطمه همسرش حال رعايت در و سلطانولد به خطاب نامه كه  گفتيم
مÇافي و Çر الس <عالم آمده خدا نام براي كه عنواني نامه ابتداي در است/ شده نوشته
و ميشود مطرح است حجاب در آنچه و سر مسألة آغاز همان از كه است الحجاب>

در كÇه اساسي نكتة همان Hدقيق و نامه متن براي است استهاللي براعت خود اين
است/ پرداخته آنها بيان به بيشتر صراحتي با و دوباره پاياني جمالت

جلب خود به را ه توج ديگري مهم نكتة ل, او جملة چند عربيو ابيات از پس
يا مطلق اتصال نوعي و خويش بيخويشي حيرت, حالت Hمستقيم موالنا ميكند/
عليك سالم پرواي كه <چنانم ميگويد: سپس و ميشود متذكر را محو از  گونهاي
منتهي يا الم الس يرجع اليك و الم الس منك و الم الس <انت ميآورد كه عبارتي با اما نيستم>
سÇالم را فرزند روح غيرمستقيم ولي نيست ولد سلطان منظورش ا گرچه االوهام>

مÇعنوي ارزش و اهÇميت كÇه روبÇروييم جÇمالتي بÇا آن از پس مÇيكند/ بÇÇاران
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ميكند/ يادآوري فرزند به را فاطمه خاتون
عالقه مورد شمس از پس كه است زركوبي ين صالحالد دختر خاتون فاطمه
قايل ين صالحالد براي موالنا كه بيحسابي خاطر تعلق بود/ موالنا خاص محبت و
ميشد, محسوب نيز موالنا عروس البته كه او بازماندة دختر مورد در همچنان بود,

بود/ پابرجا
ون Ôم ل ÖعÇ ي كه است ظاهربينان مذهب <اين كه آنجا تا دارند ادامه نامه جمالت

آ گاهند/ دنيا زندگي ظاهر به آنان :7 آية روم, سورة /1

دو هÇر است آمÇده آن مÆيد كه آيهاي نيز و مذكور جملة نÖي×ا>/1 الد ̧ و ي× ح Öال ن م Gر اه ظ×

جÇالب مÇيخوانÇد/ فÇرا ظÇاهرنگري از گÇذار و بÇاطن در غÇور به را ذهن Gد مجد
اسرارآميز جمالت نهتنها آن از بعد كه است نقطهاي Hدقيق جمله اين كه اينجاست
همسرش و فرزند محدودة از گويي نيز سخن موضوع بلكه ميشوند گنگ حتي و
و درمثنوي بلكه نيست موالنا انديشة در تازه و بديع نكتهاي اين و ميرود فراتر

بÇا تÇوأم آن بÇخشهاي از بسÇياري و مه مقد <ا گرچه مينويسد: مثنوي دربارة نامداريان پور دكتر /2
را خوش وقوع شكل خودمختار و ميشود خارج دستآ گاهي از آن مهار زودي به اما است, آ گاهي
وضعيت,حا كم اين كه ميكنيم اضافه ايشان سخنان ادامة در /(270 ص آفتاب, ساية ميزند>(در رقم
است/ مشاهده قابل بهراحتي آن سير خط نيز سبعه مجالس و مافيه فيه در حتي كه موالناست انديشة بر

مواجهيم/ قاعدهاي چنين با نيز مذكور نامة مورد در

به موضوعي از بسيار جهشهاي است/2 مشاهده قابل بهراحتي نيز مافيه فيه حتي
موضوع و معاني گسست منجربه Gظاهر كه تداعيهايي از پيروي ديگر, موضوع

دانست/ موالنا سبكي خصايص از ميتوان را ميشود
ابÇهام داراي جÇمله ايÇن ا گÇرچÇه شوند>/ كهنه كه عنصرند آن از نه <ايشان
محال ديگر فاطمهخاتون براي وصف اين پذيرش حال اين با ولي است, معنايي
نÇهادهانÇد/ موالنا ذهن به گام ديگري اشخاص يا شخص اينجا از گويي مينمايد;
آيÇه ايÇن بÇه نا گهان ولي ميرسد بهنظر دشوار قسمت اين جمالت دادن ارتباط
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مبارك/ طور به سوگند زيتون, و انجير به سوگند :2 Ç 1 آيات تين, سورة /1

از بÇعضي در كÇه شÇود اشÇاره بايد Áاجما 1/< نâني âسي ور Ôط و ون Ôت Öي الزَّ و ن âيالت و> ميرسيم:
از و (ع) علي اميرالمÆمنين "زيتون" از و اهللا رسول "تين" از مراد كه آمده تفاسير

حÇقيقت, انÇتشارات (سلطانعليشاه), گنابادي سلطانمحمد مال حاج العباد¸, مقامات في السعاد¸ بيان /2
/2ìê . ê ,1381

ادامه در است/2 ه مÄا امين" "بلد از و حسين(ع) امام و حسن(ع) امام سينين" "طور
حديثي پنداشت/ نامه قسمت آلودهترين راز را آن ميتوان كه ميرسيم حديثي به
ميدهد/ نشان واليت و عترت خاندان به را موالنا قلبي ارادت و اعتقاد عمق  كه

است/ نهفته اينجا در مهم بسيار و ظريف بس نكتهاي
و است رايÇج قÇاعدة يك مÇوالنا ذهن در معاني و كلمات تداعي كه دانستيم
ارجمند نام و است بوده فاطمهخاتون حال رعايت به ترغيب در نامه اين كه  گفتيم
مÇجالسين از يكÇي فÇرزند هم و بوده عاليه مقامات داراي خود هم كه فاطمه اين
و مÇقامتر واال بس فاطمهاي نام يادآوري و تداعي براي بيشك موالنا, محبوب

عصا از سخن موالنا كه آنجا كرد, مشاهده ميتوان مثنوي از قسمتي در را تداعي اين مشابه نمونة /3
را او معجزة و موسي عصاي عصانا گاه اين و كشيده پيش بيخرد ستور كردن ادب براي را چوب و
موسي س مقد و اسطورهاي عصاي به معمولي عصاي بعد ابيات در و ميكند تداعي موالنا ذهن در

ميشود: تبديل
عÇÇصا را خÇÇÇÇر آوردهام خÇÇÇÇري, ور لطÇÇفها كÇÇردم عÇÇقلست, را تÇÇو  گÇÇر
كÇنم پÇرخÇون رت س و گوش عصا كÇنم كز بÇÇيرون آخÇÇرت زيÇÇن آنÇÇچنان
خÇو و فÇعل در گشÇÇتهاي تÇÇو كÇÇاژدهايي قÇÇÇهر در مÇÇÇÇيشود اژدهÇÇÇÇايي
آسÇÇÇÇمان اژدهÇÇÇÇاي بÇÇÇÇÇÇÇنگر ليك بÇÇيامÇÇان تÇÇÇو كÇÇÇÇوهيي ايÇÇÇÇاژده

(2802 Ç 2807 ابيات چهارم, دفتر (مثنوي,

است/3 بوده شايسته ا كرم(ص) نبي دخت همان يعني  گرانقدرتر
آن از نÇبايد كÇه دارد وجÇود مهم و گفتني سخني هنوز حديث اين مورد در
حديث مورد در و نامه اين به مربوط توضيحات در گرامي مصحح ورزيد/ غفلت
فÇاطمه است: آورده وجه دو بر را آن سيوطي كه است <حديثي نوشتهاند: مذكور
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نَّ ا و يبسطها ما يبسطني و يقبضها ما يقبضني مني بضع¹ فاطمه اغضبني; بها ض Öغ ا Öن م ف مني Õ¹ضع ب

تÇن پارة فاطمه است; كرده خشمگين مرا كند, خشمگين را او هركس است, من تن پارة فاطمه /1
هÇمه را/ او كÇند شاد آنچه مرا ميكند شاد و ميكند غمگين را او آنچه مرا ميكند غمگين است, من

من/ داماد و سبب و نسب مگر ميشود قطع قيامت روز انساب

/(ì1 ص ,2 ج (جÇامعالصÇغير, وصÇهري1 سÇببي و نسبي غير القيامه يوم تنقطع االنساب

فقد ها سر من مني بضع¹ فاطمه است: شده نقل چنين سفين¹البحار در آن ديگر صورت

كند بدي او به هركس و كرده خوشحال مرا كند خوشحال را او هركس است من تن پارة فاطمه /2
ميكند/ بدي من به

/309 ص رومي, ين جاللالد موالنا مكتوبات /3

3/<(37ê ص ,2 ج قمي, عباس شيخ حاج البحار, (سفين¹ ساÄني2 فقد ساÄها من و ي سر

علي تمشي ا كبادنا <اوالدنا كنيد دقت موالنا توسط حديث اين ر آخ جملة ضبط به حال
ايÇنگونه بÇه و داده تÇغيير را مÇرسوم و قÇديمتر صÇورتهاي موالنا چرا االرض>/

ر صوÇت حديث از جدا ميتوان را مذكور جملة ا گرچه است? كرده نقل را حديث
فرزندان و شيعه ه مÄا با را "اوالد" نداشته قصد ضبطي چنين با موالنا آيا ولي  كرد

بÇود/ آلوده وخا ك قي به سروريش و ميكرد قي و بازار, در بود افتيده مست علويي تبريز <در /ê
پÇيغامبر شب همان افكند; خدو او بر و داد دشنام و بديد, را حالت آن زاهد و پارسا بزرگ خواجة
من متابعت سبب به و ميكني من بندگي دعوي كه: خشم به ميفرمود كه ديد خواب به را الم عليهالس
و نÇبردي خÇانه بÇه مÇرا چÇرا بازار, ميان ديدي قي به آلوده مرا گردي, بهشت اهل از كه داري توقع
و خÇدمت را خود خداوندگار بندگان چنانكه نخوابانيدي مرا و نشستي را آاليشها آن و ننواختي
بÇا ضمير در خواجه افكني?! خدو كه داد دلت چون من بر نكردي, خود اينها از كنند داشتي تيمار
نميداني كه داد جوابش حال در پيغامبر كردهام/ كي اين من الم عليهالس پيغامبر با كه: ميگفت خود
هÇروي, مÇايل نÇجيب كÇوشش بÇه ولد, سÇلطان مÇعارف, ا كÇبادنا/>( كه: مناند عين من فرزندان  كه

/(1ì ص ,13ì7 ل, او چاپ مولي, انتشارات

دهد?4 تطبيق الم عليهمالس فاطمه و علي
درمكتوبات را جمالتي ÇÇ گذشت آن ذ كر چنانكه ÇÇ مذكور حديث از پس
آمÇده: HتقيمÇمس حÇديث از پس آنجا در و نيامده مناقبالعارفين در كه ميبينيم
كÇه نÇميرود گمان ديگر ني>/ هزار و نه صد و نيست آزار يك ارواح آن <آزار



ê1 واليت خاندان به وي اعتقاد در موالنا از مكتوبي

منظور ميتوان اينجا در باشد/ پنهان هنوز جمله مقصود كرديم مرور آنچه از پس
چنانكه مكتوب اين از موالنا ظاهري مقصود دريافت/ "ارواح" از را موالنا باطني
عروس از خاص احترام با موالنا كه ديديم بود/ خاتون فاطمه حال رعايت  گفتيم,
رسم اين و ميآورد "ايشان" را "او" ضمير جا همه احترام براي و ميكند ياد خود
"ارواح" احترام قصد به نميتوان كه را "روح" ديگر ولي هست و بوده احترام براي
با اينجا ولي ميآورد ايشان روح بود, فاطمهخاتون روح فقط او منظور ا گر آورد/

باشد/ دشواري كار نميتواند آن شناخت بيشك كه روبروييم "ارواح"
فÇرزندش بÇه را ي همÇم بسيار نكات مكتوب, آخر قسمت در Áاصو موالنا

است: ه توج قابل پژوهندگي نظر از كه ميشود يادآورد
ايÇن حÇديث نگÇويد هيچكس با و مكتوم و دارد محفوظ را وصيت اين Ç 1

نبشته/
در ايÇن مÇخلص و ايÇن مه تÇت ديگÇر سÇخنهاي و است ي رÇس ايÇÇن در Ç 2

نيست/ نبشتن امكان (اما) خاطرست
چيز و شود; او معلوم نيست او معلوم كه باقي آن بدارد/// اين پاس چون اما Ç 3

مزيد/ نيز ديگر
اخطار/ با كمينگاه اين در هشيار و باد بيدار جاويد Ç ê

مÇيتوانÇد ه" قيÇت" از كÇاملي نÇمونه مكتوب اين تاريخي پژوهش نظرگاه از
پÇيروان مÇردم عموم كه ميكند زندگي مكاني در و دوران در موالنا رود/ بهشمار
مخفي به ناچار و دارد ديگري اعتقاد آنان ميان در موالنا ميباشند/ تسنن مذهب
بÇه اشÇارهاي براي را آمده بهدست فرصت حال عين در اما است/ آن نگاهداشتن

ميشمرد/ مغتنم خود اعتقادي مبادي
حفظ به نصيحت را تو مكتوب اين در من ميگويد خود مريد و فرزند به وي
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در مگÇذار/ مÇيان در كسي با را مطلب اين كردهام/ فاطمه و علي فرزندان حرمت
بسيار مطلب اين سر بر سخنها و نياوردهام قلم به كه است ي سر و راز گفتهام آنچه
مÇوجب هÇم و دارد شدن كشته و تكفير هم چون نيست نوشتن امكان ولي است
مطلب اين جوهر ميفرمايد موالنا ميشود/ بها تعص شعله باال گرفتن خونريزيو
ايÇن بÇرمبناي ا گÇر ه تÇالب نÇيست/ آن نوشتن امكان اما ميزند موج من خاطر در
ضÇرورت از و ميگردد آشكار مطلب اهميت اندكاندك شود, عمل سفارشنامه
پيغمبرا كرم(ص) خالفت امر و علي مقام عظمت به پي علي(ع) آل احترام حفظ

ميشود/ برده
از فÇراتÇر مÇنظوري مÆÇكد و شديد سفارشهاي و نصايح همه اين از موالنا
بهامرواليتو سلطانولد آ گاهساختن موالنا هدف دارد/ خانوادگي روابط تحكيم
بÇه مكتوب اين آن/ داشتن پنهان و ه تقي به وي دعوت و ميباشد/ اسالم حقيقت
و عثمانيان قلمرو در اجتماعي نيروهاي صورتبندي از بارز نشانهاي دليل همين
بازخوانÇي در مهم امر اين به ه باتوج ميباشد/ ه قوني اعتقادي فضاي و شرقي روم
ا گر داشت/ مبذول زيادي بسيار ه توج بايد موالنا اعتقادات در جستجو مثنويو

درنظر شده نگاشته موالنا آثار آن دراثناي كه ي خاص سياسي و اجتماعي شرايط
نÇميآيد/ بÇهدست موالنا عقايد و افكار به نسبت صحيحي تصوير نشود,  گرفته
دفÇاتر در Çالم ليهالسÇع علي حضرت احوال آن بهموجب كه داليلي از يكي شايد
و صراحت به موالنا باشد/ ه تقي روش شده, نقل پرا كنده بهصورت مختلفمثنوي
ايÇن در چون نميدارد; بيان علي(ع) مورد در را خود عقايد جوهر دفتر يك در
قÇرار واليت امر مخالفان قضاوت معرض در عريان بهطور را خود كالم صورت

ميدهد/
كه شده تقرير و تحرير علي حضرت دربارة گونا گوني گفتارهاي درمثنوي
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كÇه نكÇته مÇهمترين امÇا شدهانÇد; درج مختلف دفترهاي سطور درخالل بالجمله
كÇه غديرخم واقعه در علي" واليي مقام "اعالن يعني است گفتار مخلص و جوهر
ششÇم دفتر بخش انتهاييترين در و آخرمثنوي در ميرود, بهشمار واليت مبدأ
مÇوالنا وفÇات از پÇيش زمÇاني كوتاه مهم بسيار امر اين نگارش است/ شده ثبت
نگذاشته باقي موالنا اخراج و تكفير براي ب متعص متشرعان براي زيادي فرصت

است/
بافتة و ساخته مهمالتي را نتايجي چنين و سخنان اين منكرين, برخي شايد
زبÇان از اسÇتفاده و سر كتمان حداقل افراد, همين ولي كنند ر تصو نويسنده ذهن
<در كه دارد تصريح خود موالنا كه ديديم و ميپذيرند عرفاني آثار در را رمزي
امكان است, خاطر در اين مخلص و اين تتمة ديگر سخنهاي و است ي سر اين
شود>/ معلوم نيست, او معلوم كه باقي آن داشتن, پاس آن بركت از نيست/// نبشتن
مÇورد اصÇطالحات, و عبارات كلمات, عرفاني, آثار ظاهر هميشه فانه متأس
همين آيا و ميشود گرفته ناديده آن متعالي روح اما ميگيرد قرار بررسي و مطالعه
اينگونه موالنا كه نبوده آن باعث داشته سابقه تاريخ طول در هميشه گويي كه امر

برآورد: فرياد

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

مÇن1 اسÇرار نÇجست مÇÇن درون از مÇن يÇار شÇد خÇود ظن از كسي هر



خواب تعبير و خواب

بخشسوم

دكترسيدحسنامين

Ç2Ç8خوابدراحاديثواخبار

كه: است شده روايت اسالم پيامبر از Ç1Ç2Ç 8
ايمان قيامت روز و خدا به باشد, نداشته باور صالحه رÅياي به كس هر Ç الف

/3 ص المنام, تعبير في االنام تعطير نابلسي, /1

ندارد/1
نÇيست; پيامبري من از پس و است منطقع من از پس نبوت و رسالت Ç ب
ديÇدن خÇواب فÇرمود: پÇيامبر چيست? رات مبش پرسيدند: هست/ رات مبش ولي

/1å1 ص ,1å ج الميزان, طباطبايي, و 1ì30 حديث و پاينده, ابوالقاسم ترجمة الفصاح¹, نهج /2

است/2 ت نبو اجزا¾ از جزÄي كه مسلمان
بشري× و هالل ن م Õقسم ثلثه: الرÅيا فرمود: خدا رسول كه گويد عباس بن عبدالله Ç ج
يÇعني: احÇالم/ اضغاث الثالث و آمنوا; الذين ليحزن الشيطان ن م الثاني, و حياتهم; في للمÆمنين



êë خواب تعبير و خواب

خداست, جانب از بشارتي و مژده كه رحماني رÅيا [1] است: گونه سه بر خواب
خودش با شخص كه خوابي [3] و ميشود, ديده اندوه اثر بر كه شيطاني رÅياي [2]

/1å1 ص همانجا, /1

ميگويد/1 سخن
تكÇرار [2] را, زاد آدمÇي شÇيطان ترساندن [1] است: گونه سه بر خواب Ç د
كÇه غÇيب از اخÇبار نÇوعي [3] خÇواب, در بÇيداري انديشههاي و خاطرات شدن

/1å1 ص الميزان, نيز و 3ì3 ص ,1ë ج كنزالعمال, ;1ì82 حديث ,1ì81 حديث الفصاح¹, نهج /2

است/2 نبوت جز¾ شش و چهل از جز¾ يك بهمنزلة

/ 1ìê0 حديث الفصاح¹, نهج /3

شش و چÇهل يÇا جÇز¾3, چÇهل از جزÄي صادقه رÅياي يا صالحه خواب Ç ه

/ 1ìê1 حديث همانجا, /ê
/3ì7 ص ,1ë ج كنزالعمال, /ë

/383 ص همانجا, /ì

امام روايت به يا و نبوت6 جز¾ شش و شصت از يكي نبوت5يا جز¾ پنجاه يا جز¾4

/32 ص ,99 ج بحار, مجلسي, /7

است/ نبوت7 جز¾ هفتاد از يكي رضا
حÇال در كÇه مرغي پاي به نشود, گفته كسي به كه وقتي تا صادقه رÅياي Ç و
و ندارد ثابتي تعبير است, حركت در كه مرغي مثل [يعني است بسته باشد, پرواز
پاي از گويند, سخن كسي به آن از كه وقتي اما است], مختلف احوال به تعبير قابل
خردمند مرد به را خوابت بنابراين شد]/ خواهد مسلم آن تعبير [و افتاد خواهد مرغ

/ 1ìê0 حديث پاينده, ابوالقاسم ترجمة الفصاح¹, نهج /8

بگوي/8 واقعي دوست يا

/ 1ìê2 حديث همانجا, /9

ميگويد/9 مÆمن بندة با خواب در خدا كه است كالمي مÆمن, رÅياي Ç ز
داد/ قرار باشد, نفس كه سلطاني آن براي و آفريد را روح خداوند Ç1Ç2Ç2Ç 8
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آن از روح و ميماند باقي بدن در سلطان رفت, خواب به انسان كه زمان هر پس
خواب ميشود/ روبهرو جن از دستهاي و فرشتگان از دستهاي با و ميشود خارج

خواب بين فرق به راجع ابوبكر از كه نصراني نفر دو داستان مناقب, مازندراني, آشوب شهر ابن /1
داد/ پاسخ بدانها علي اميرمÆمنان و ندانست را آن پاسخ او و پرسيدند دروغ و راست

است/1 جن با مالقات نتيجة دروغ, خواب و فرشتگان با مالقات نتيجة راست,
است خوابهÇايي روزگار, شبهاي گرد ميفرمايد: (ع) علي امام Ç2Ç2Ç2Ç 8

نيست/ بيش خستگي و نابودي آن مواهب و درد آن لذات كه پوچ
است: گفته شيعه مذهب پيشواي (ع) صادق امام Ç3Ç2Ç 8

روي از خÇداونÇد چگÇونه كÇه خÇوابهÇا در بينديش مفضل! اي Ç1Ç3Ç2Ç 8
راست خوابهÇا همة ا گر است/ آميخته در هم با را آنها دروغ و راست حكمت
خواب از كس هيچ ميبود, دروغ همه ا گر و ميشدند; پيامبر مردم همة ميبود,
دفع و منفعت جلب موجب و اند راست گاهي, خوابها بنابراين نميبرد/ فايدهاي

ندارند/ تعبيري و اند بياساس گاهي, و ميشوند ضرر
اضÇغاث مÇتشابه, خواب محكم, خواب است: گونه سه بر خواب Ç2Ç3Ç2Ç 8

احالم/
يÇونس, سÇورة ìê آيÇة در كÇه چنان است, مرتبط وحي با خواب اسالم در

نÖي×ا/ الد ̧ ا ي× يالح ف ي ر ÖشÔبÖلI ÔمÔهل , ونÔق Çتَّ ي انÔوا ك× و نÔوا آم نâذي َّÇل ا /2

هفتاد از جز¾ "يك روايات در و شده2 معرفي ايمان اهل براي الهي نويد خواب,

/32 ص ,99 ج بحار, روضة كليني, /3
ج المÇيزان, حسÇين, محمد طباطبايي, و 1êê ص وله, نجمالد چاپ مرصادالعباد, ين, نجمالد رازي, /ê

/1å1 ص ,1å

نا گفته است/ ت>4) نبو جز¾ شش چهلو از جز¾ <يك (يا رسالت3 و نبوت جز¾"
انواع كثرت باب از Hصرف شش) چهلو (يا هفتاد عدد تعبيرات اين در كه پيداست
نبوت بالضروره كه نيست معني اين به و است شده ذ كر فروع و شقوق و اقسام و
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تعبيري بلكه باشد/ شده محدود نوع شش) و چهل يا (هفتاد تعداد اين به Gمنحصر
دريافت و حضوري علم از بخشي نيز صادقه رÅياي كه معني اين به عمومي است

است/ غيب عالم با ارتباط براي وسيلهاي و وحياني

Ç3Ç8خوابنزدعلمايشيعيوسني

العالي¹ درالمطالب رازي فخر جمله از سنت اهل عالمان و متكلمان از بعضي
چÇندان بÇهايي آن بÇه و دانسÇته بÇاطل را رÅيÇا اشاعره خصوص به و والمواقف
مÇعتزلي دانشÇمندان خÇصوص به و مسلمان عالمان و متكلمان ا كثر اما ندادهاند/
خياالت مقولة از را خوابها بعضي و شده تفكيك به قاÄل شيعه, جمله از مذهبو
نفس به حقايق القا¾ را ديگر بعضي و دروغين) رÅياي و شيطاني (خواب اوهام و
دانسÇتهانÇد/ صÇادقه) رÅيÇاي و رحماني (خواب دروني الهام نوعي يعني انساني
راست, خواب دروغ/ و راست است: قسم دو بر خواب كه است گفته جابر كه چنان
مÇحفوظ لوح بÇر مÇوكل فÇرشتة آن در كÇه تÇبشير اول است/ قسÇم سÇه بÇÇر نÇÇيز
در كÇه بداند تا مينمايد نما خواب شخص به را لوح آن خدا امر به (ملكالرÅيا)
را انسان موكل, فرشتة همان كه تحذير دوم, رسيد/ خواهد چه او به آخرت و دنيا
كارهاي به خواب در را انسان فرشته, همان كه الهام سوم, دارد/ حذر بر گناهان از
ل, او است/ قسÇم سه نيز دروغ خواب دهد/ پرهيز بد كارهاي از و تشويق خوب
آن و بÇبيند خÇواب وقت در را بيداري اوقات انديشههاي همان كه همت خواب
چÇيزهاي ناراحÇتي يا بيماري اثر بر كه علت خواب دوم, نيست/ اصلي را خواب
اضÇغاث سÇوم, نيست/ اصلي نيز را آن و بيند خواب به ناراحتكننده و سهمگين
بخش اين در ما, بيند/ خواب به را ناممكن چيز يا شود محتلم خواب در كه احالم

ميكنيم: نقل مثال سبيل بر را شيعي و سني از اعم بزرگان از بعضي اقوال
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خواب آن, قسم يك است: قسم دو بر رÅيا كه: است منقول ابنسيرين از Ç1
نباشد/ درست كه احالم اضغاث دوم قسم بود, راست و درست آن و محكم

بÇر بÇنده چÇون كÇه است خÇبر <در كÇه ميگويد احيا¾ در غزالي ابوحامد Ç2
علما حق در پس است/ عوام حق در اين برند/ عرش به را او جان بخسبد, طهارت
اسÇرار كشÇف خÇواب در را ايشان كه بود? تواند چگونه صافي دلهاي ارباب و

باشد/>
پيش اديان در خواب تعبير علم پيشينة ذ كر از پس مه درمقد خلدون ابن Ç3

گويد: خواب دربارة اسالم پيامبر از چند احاديثي ذ كر سپس و اسالم از
ايÇن مÇيرود, شÇمار به غيبي ادرا كات از يكي رÅيا آنكه سبب <اما
قÇلب تÇجويف از بÇرانگÇيخته لطيف بخار از عبارت كه قلبي روح است:
سرايت بدن تمام به خون با و ميشود پرا كنده شريانها در است  گوشتي
گاه هر و ميشود تكميل آن احساس و حيواني قواي افعال بدان و ميكند
از بيش ظاهري قواي فعاليت و پنجگانه حواس وسيلة به احساس دستگاه
شب سرماي گويي كه شود بيحس چنان آن بدن سطح و افتد كار به حد
روح وقت آن شÇود خسÇته و افسرده روح نتيجه در و است رسيده بدان
اين با و ميگردد/ باز باشد قلب كه خود مركز به بدن نواحي تمام از قلبي
حÇواس تمام نتيجه در و ميپردازد خستگي رفع و استراحت به بازگشت
دانست بايد سپس است/ همين خواب معني و ميايستند باز كار از ظاهري
عاقل روح و است انسان عاقل روح براي مركبي بهمنزلة قلبي روح اين  كه
حقيقت زيرا ميكند, درك دارد, وجود امر عالم در كه را اشياÄي همة Hذات
مÇانع غيبي ادرا كات به آن تعلق از آنچه و است ادرا ك عين آن ذات و
ميان پردهاي همچون كه است آن حواس و قوا و بدن به اشتغال ميشود

ميشود/ حاÄل مزبور ادرا كات و روح اين
به وقت آن شود د مجر آن از و آيد برون پرده اين از ا گر بنابراين و
را چه هر هنگام اين در و ميگردد/ باز است ادرا ك عين كه خود حقيقت
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اين از برخي از گاه هر و ميكند/ تعقل Ç نوع هر از Ç باشد شدني درك  كه
نÇا گÇزير و مÇييابد تÇخفيف او اشÇتغاالت شود, د مجر مشغوليت و پرده
دي جرÇت انÇدازة بÇه او ادرا ك اين و ميكند درك را خود عالم از لمحهاي
كÇلية حÇالت ايÇÇن در و است/ داده دست او بÇÇراي كÇÇه بÇÇود خÇÇواهÇÇد
اشتغاالت و سرگرميها عظيمترين كه Ç وي ظاهري حس مشغوليتهاي
هÇمة پÇذيرفتن مسÇتعد نÇتيجه در و مييابد تخفيف Ç ميرود بهشمار آن
از بÇرخÇي درك بÇه كÇه هÇمين و اوست عÇالم اليق كه ميشود ادرا كاتي

ميگردد/ باز خود بدن به ميآيد ناÄل خويش عوالم ادرا كات
و است جسماني ميباشد, خويش كالبد در كه هنگامي تا روح آن چه
جسماني مشاعر كند/ تصرف نميتواند جسماني مشاعر و ادرا كات با جز
كه است دماغي ادرا كات از عبارت همانا معرفت و دانش كسب مخصوص
مÇحسوس, صÇورتهاي از ه قو اين و است/ خيال آن كنندة ف تصر ة قو
تÇا مÇيسپارد حÇافظه به را آنها سپس و ميكند انتزاع خيالي صورتهاي
باز را آنها استدالل و نظر موقع و نياز هنگام و شود نگاهداري آن براي
مجرد است عقلي و نفساني كه ديگري صور آن از نفس همچنين و  گيرد/
دو آن واسطة و مييابد ارتقا معقول به محسوس از تجريد آنگاه و ميكند
را آنها دريابد, ادرا كاتي خود عالم از نفس گاه هر همچنين و است/ خيال
در بÇاشد آن مÇناسب كÇه صÇورتي به را آنها خيال و ميكند القا خيال به
چنان را آنها خوابيده شخص و ميسپارد/ مشترك> حس> به و ميآورد
عالم به عقلي روح از ادرا ك اين آنگاه و است محسوس گويي كه ميبيند

ميكند/ ل تنز حس
از و رÅيا/ حقيقت است اين ميباشد, نيز قسمت اين واسطة خيال و
آشكÇار دروغ پÇريشان خÇوابÇهاي و صادق رÅياي ميان فرق بيانات اين
خÇيال در صÇورتهايي خÇواب هنگام رÅياها گونه اين كلية چه ميشود/
آمده فرود كننده ادرا ك عقلي روح از صورتها اين ا گر ولي ميباشند,
كÇه بÇاشند مأخوذ صوري از ا گر و ميشود حاصل رÅيا وقت آن باشند,
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خÇوابهÇاي آنگÇاه است, سÇپرده حÇافظه به بيداري هنگام را آنها خيال

/99ê Ç 993 صص گنابادي, پروين محمد ترجمة مه, مقد خلدون, ابن /1

رفت>/1 خواهند شمار به پريشان

است/ له متخي ة قو ف تصر نتيجة Gمنحصر رÅيا كه گفتهاند حكما از بسياري Çê
در شÇود, مÇيداندار واهÇمه و له تخيÇم ة قو و بيفتد كار از عقلي قواي كه وقتي لذا
در ميكند/ غلبه انسان بر آشفته و دروغ رÅياي خواب در و جنون حالت بيداري
مÇجال هيچ ايشان واهمة و له متخي ة قو و اند محض عقل كه كامله نفوس كه حالي
است/ مساوي واحدو بيداريشان و خواب اوليا¾) و انبيا¾ (مثل نميكند پيدا بروز
را ه> صوفي و حكما¾ از قين محق < كالم دركشكول, بهايي شيخ گفتار, اين برابر در

كه: است گفته و كرده ذ كر خواب باب در
ديدن خواب براي ه قو اين بلكه نيست, مÆثر له مخي ة قو تنها ديدن, خواب در
خواب كه كسي رو, اين از است/ نيازمند هم تفكر ة قو جمله از عقلي قواي ديگر به
از تفكر ة قو به خواب, عالم همان در ميكند, حمله او به درندهاي حيوان ميبيند
را جانور آن درندگي ذا كره, ة قو به و است آ گاه حيوان آن زيانمندي و درندگي
شÇناسايي را حÇيوان آن ظÇاهر صÇورت و حركات حافظه, ة قو به و ميكند درك
خيال به را شير احوال و اوضاع آن تمامي حفظ با مخيله ة قو به سرانجام و ميكند

,13ì3 ارسÇطو, انÇتشارات تÇهران, رازانÇي, بÇهمن تÇرجÇمة كشكÇول, عÇاملي, مÇحمد بها¾الديÇن /2
/2ìåص

ميآورد/2
نوع چهار را خواب مفيد, شيخ از نقل به دربحاراالنوار مجلسي باقر محمد Çë
مينويسد درسفين¹البحار عباسقمي شيخ حاج اساس, همين بر و است كرده ذ كر

است: چهارقسم بر خواب  كه
است/ خارجي اثر داراي و تأويل قابل كه رحماني خواب يا صادقه رÅياي Ç 1



ë1 خواب تعبير و خواب

است/ ابليس وسوسه كه شيطاني خواب يا كاذبه رÅياي Ç 2
است/ مزاج اعتدال عدم و اربعه اخالط غلبه نتيجة كه خوابي Ç 3

/ê9ê ص ,1 ج سناÄي, تهران, سفين¹البحار, شيخ), (حاج عباس قمي /1

است/1 شخص خود توهم و ل تخي و انديشه و فكر نتيجة كه خوابي Ç ê
باشد نيكو و خير كه چيزي كه آن يعني رÅيا اول, است: قسم دو بر خواب Çì

/11ê ص جامعالفروق, نصيري, /2

باشد/2 قبيح و شر كه ببيند خواب چيزي كه حلم دوم, و ببيند خواب در

ÇêÇ8خوابجزÄيازاجزا¾نبوت

ملهم رÅيا طريق از پيامبر هزار چهار و بيست و يكصد از بسياري كه  گفتيم
صÇالح حÇال شÇرح در االنÇبيا¾ درقصص نيشابوري ابواسحق كه چنان ميشدند/
شÇريعت /// صÇالح و سÇاختند وطÇن شام به /// گرويدگان و <صالح گويد: (ع) نبي
Ç ابÇراهÇيم و او مÇيان و شÇايستي را پÇيغامبري كÇه نÇماند كس او از و /// بÇÇورزيد
ديدندي, خواب در كه چنان بودند/ پيغامبران اما ; نبود رسول هيچ Çالم عليهماالس

/ êë ص ,13ë9 نشر, و ترجمه بنگاه تهران, يغمايي, حبيب چاپ االنبيا¾, قصص نيشابوري, /3

نبودند/>3 شريعت صاحب و نيامد وحي ليكن
نÇبوت جÇز¾ شش و چهل از جز¾ يك را رÅيا احاديث, از بعضي كه  گفتيم
مÇن جÇز¾ اربعين و ست¹ من Õ¾جز الصالح <الرÅيا حÇديث رازي نجمالدين شيخ خواندهاند/

/1êê ص وله, نجمالد چاپ مرصادالعباد, ين, نجمالد رازي, /ê

شش و چهل از جزو يك را رÅيا كه روايتها اينگونه است/4 كرده نقل را النبو¸>

و است ناظر اسالم پيامبر شخص ت نبو به تنها ظاهر به ميكند, معرفي ت نبو جزو
رÅيا طريق از حضرت, آن ت نبو ل او سالة نيم در وحي, كه توضيح اين به الغير/
(فاصلة حضرت آن رسالت ت مد كه اين احتساب با و ميشد نازل بزرگوار آن به
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كÇه مÇاههاي شش طول است, بوده سال سه و بيست Hجمع رحلت) تا بعثت زمان
ت نبو دورة جز¾ شش و چهل از جز¾ يك است, ميشده نازل رÅيا طريق از وحي
ت بوÇن جÇز¾ هÇفتاد از جÇز¾ يك را رÅيÇا كه رواياتي اما است/ بوده حضرت آن
است/ دي) محم امت صادقة رÅياهاي جمله (از رÅياها همة به ناظر ميكند, معرفي
وحي كه السالم عليهم بودهاند انبيا¾ <بسيار گويد: رازي ين نجمالد شيخ كه همچنان
خواب در وقتي ايشان وحي كه بودهاند بعضي و است; بوده خواب در جمله ايشان
Çي ن أ ام Çن× الم Çي ف ي ر أ ي ن اء گفت: (ع) ابراهيم كه چنان بيداري, در وقتي و است بوده

ميكنم/ ذبح را تو كه ديدهام خواب در :102 آية صافات, سورة /1
/291Ç2ì0 صص همانجا, رازي, /2

2</ Õوحي االنبيا¾ نوم ميفرمايد: (ع) خواجه و 1; ك Ôح ب Öذ أ

تÇعبير صÇادقه رÅيÇاي بÇه آن از اسÇالم در كÇه خوابها از نوع آن بنابراين
و وسايط از يكي و نبوت اجزا¾ از جزÄي روايات, تعبير به و نوعيالهام ميشود,
و الهام و وحي انواع بيان مقام در كه چنان است/ غيب عالم با انسان اتصال عوامل
<رسول>, فرمود: كه است نقل (ع) باقر امام از محدث, و رسول و نبي بين تفاوت
و ميگويد سخن وي با و ميشود نازل او بر جبرÄيل بيداري عالم در كه است  كسي
نميبيند, را جبرÄيل بيداري, عالم در كه است كسي <نبي> ميبيند/ را جبرÄيل او,
و بيداري در نه كه است كسي ث> محد> و ميشود نازل وحي او به خواب در ولي

هفتم/ جز¾ ق, 1327 تهران, سنگي, چاپ رجات, رالدÄبصا فروخ, بن حسن بن محد قمي, ار صف /3

ميشنود/3 را او صداي اما نميبيند, حال هيچ در را وحي نزول فرشتة خواب در نه
نقل بحاراالنوار) در او از مجلسي هم كافي(و دراصول كليني يعقوب دبن محم و
احالمو بشر, زندگي نخستين ادوار در كه است فرموده علي(ع) امام كه است  كرده
شÇدن حÇادث عÇلت پÇرسيد: راوي شد/ پيدا مردم ميان بعدها و نبود كار در رÅيا
و فرستاد مردم بر را پيغمبري خداوند كه: داد پاسخ امام بود? چه مردم بين خواب
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اما داد/ وعيد و وعد دوزخ, و بهشت به و خواند خدا طاعت و عبادت به را آنان او
برايشان را خواب خداوند پس كردند/ تأبي غيب به ايمان از و كردند تحاشي مردم

داراالضوا¾/ بيروت,, بحاراالنوار, مجلسي, نيز, كافي; اصول يعقوب, بن محمد كليني, /1

كنند/1 كشف را ديگر عالمي آنها تا كرد جاري
صÇحابه از صÇبحها روزه هÇمه (ص) پÇيامبر (ع), رضا امام از روايتي برابر

/7ì ص داراالضوا¾, بيروت, غفاري, ا كبر چاپ روض¹الكافي, كليني, /2

مبشرات?2 من هل ميپرسيد:
آن در مژدهاي و نويدي كه ديدهايد خوشي خواب شما از هيچكدام آيا يعني

باشد?
روايت نيز (ع) صادق امام از آن شبيه كه مشهوري روايت در (ع) رضا امام
(القÇا¾ نومه> في <يÆتي را شيعه معصوم امامان الهامات انواع از يكي است, شده

در مÇا از بÇعضي مÇيكند, خÇطور قÇلبش در مÇطالب ما از بعضي است: چنين صادق امام روايت /3
ولي ميشنود Ç تشت در زنجير صداي مثل Ç را فرشتگان صداي ما از بعضي و ميگيرد الهام خواب

نميبيند/ را فرشته اندام

رات> بشÇم> مÇقولة همان از اين و است3 كرده ذ كر امام) خواب حالت در الهام
ابن كه چنان است/ باقي اسالم امت در وحي, انقطاع و ت نبو ختم از پس كه است
در (يÇعني "مÇبشرهاي" در را پÇيغمبر كه ميگويد مهفصوصالحكم مقد در عربي
و برگيرد را كتابفصوصالحكم كه يافت فرمان او از و ديد بخشي) نويد خواب

,137å (افست)/ الزهÇرا¾ انÇتشارات تÇهران, عÇفيفي, ابÇوالعÇال¾ چاپ الحكم, فصوص عربي, ابن /ê
/ê7ص

برساند/4 مردم به
گاهي و , است نويدبخش رحمانيو مبشرة صادقهو رÅياي گاهي خواب پس
در كليني يعقوب محمدبن مكروه/ و پريشان) خوابهاي احالم: (اضعاث دروغ
ببيند مكروهي خواب شخص گاه هر كه كردهاست نقل صادق امام از كافي روضه
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را قÇرآنÇي آية اين و بگردد ديگر پهلوي به بود, خوابيده كه طرفي و دنده آن از
بخواند:

و كند محزون را مÆمنان ميخواهد كه است شيطان كار كردن نجوا آينه هر :10 آية مجادله, سورة /1
نميرساند/ آنها به خداوند فرمان به جز زياني, هيچ آنكه حال

1< اهللا نÖذ اء ب اءالَّ HÃÖي ش Öم ه  ار ض× ب سÖي ل و نÔوا آم ن âذي الَّ ن ÔزÖح ي ل ان يÖط× الشَّ ن م ي وÖاالنَّج نَّم اء>

ÇëÇ8شواهدنقليبرتعبيرخواب

نÇخبگان و بزرگان از بسياري النبو¸, وشواهد النبو¸ كتابهايدالÄل برابر
و والدت شÇدن نÇزديك از خواب طريق از اسالم(ص) پيامبر عصر به نزديك
و كتابدالÄلالنبو¸ در بيهقي ابوبكر مثال براي شدهاند/ مطلع حضرت آن بعثت
زيÇر شÇرح بÇه را فÇراوانÇي خوابهاي كتابشواهدالنبو¸ در جامي حمن عبدالر
از كردهاند, ياد اسالم پيامبر ت نبو صحت اثبات بر دال صادقة رÅياهاي بهعنوان

جمله:
اسÇالم پÇيامبر والدت از پÇيش سال هفتاد كه يمن ملوك از يكي خواب Ç1
ظهور به را آن عصر) بزرگ معبران و ( كاهنان سطيح و شق و ديد خوابي (ص)

/1å2 Ç 1å1 صص همانجا, جامي, /2

اول)/2 ركن ,22 (شاهد كردند تعبير اسالم دولت
خواب در كه كعبه خانة در حجر در اسالم) پيامبر جد) عبدالمطلب خواب Ç2
بÇر در را عÇالم مشرق و مغرب آن شاخهاي و آورد بر سر نوراني درختي كه ديد
بÇر كÇه كÇردند تعبير او صلب از فرزندي ظهور به را آن قريش كاهنان و  گرفت

/1å3 Ç 1å2 صص همانجا, /3

اول)3 ركن ,23 (شاهد يابد دست عالم مغرب و مشرق
در كه اسالم پيامبر والدت شب در مجوس) (اعلم موبد> <موبدان خواب Ç3
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كه كاهن سطيح تعبير و بگذشتند دجله از نا كرده مهار سركش اشتران ديد خواب

/11ë Ç 11ê ص همانجا, /1

دوم)1 ركن ,ì (شاهد كرد تعبير اسالم پيامبر والدت بر را آن
بÇا او تÇزويج از پÇيش اسالم) پيامبر (زوجه حارث بنت جويريه خواب Çê

/191 ص همانجا, /2

چهارم)2 ركن ,ë1 (شاهد پيامبر
او متصرفات بر اعراب تسلط دربارة روم) (امپراتور هرقل ديدن خواب Çë

اصفهاني)/ ابوالفرج اغاني از نقل 2å2(به Ç 2å1 صص همانجا, /3

چهارم)/3 ركن ,ì7 (شاهد
مÇذكور بÇخاري همچونصÇحيح سنت اهل رواÄي معتبر منابع در همچنين

ميشد: نازل وحي اسالم پيامبر به خواب طريق از تنها بعثت, اوايل در كه است
Ôمثل ÖتÄجا اال ياÅر اليري× فكان يالنوم ف الصالح¹ Åيا الر حي وÖال ن م هالل Ôول Ôس ر ه ب ¾ دماب Ôل <اوَّ

تÇعطير نابلسي, ; ë ص جبلالطارق, , انگليسي) و عربي دوزبانه: Ç صحيح (منتخب صحيح بخاري, /ê
/ ê ص المنام, تعبير في االيام

بح>4 Ôالص قل ف

طÇريق از اسÇالم پÇيامبر بÇه را وحي نزول همينگونه نيز شيعي رواÄي منابع
مرحÇوم و بحاراالنوار در مجلسي را مضمون همين چنانكه ميكند/ تأييد خواب
هÇ الل ÔولÇ Ôس ر انÇ ك× و> آوردهاند: عبارت اين به سفين¹البحار در قمي عباس حاجشيخ

/182 ص , ë8 ج بحار, مجلسي, /ë

بح>/5 Ôالص قل ف Ôمثل ÖتÄجا اال واليري× الرÅيا Ôكثير 

از: عبارتند اسالم پيامبر مشهور خوابهاي از بعضي
احد جنگ از قبل پيغمبر خواب Ç 1

مكه فتح از قبل پيغمبر خواب Ç 2
شدهاند/ سوار او منبر بر (بنياميه) بوزينهها كه پيغمبر خواب Ç 3
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خبر حسين امام شدن شهيد و حسن امام شدن مسموم از كه پيغمبر خواب Ç ê
تأخÇير وقت چه تا خواب تعبير كه پرسيدند جعفرصادق(ع) امام از كه چنان داد
ديد خواب در پيغمبر كه بود باب اين از و مديد سالهاي كه: فرمود جواب ميكند,
كه بود اين آن تعبير ميزد/ دم او خون به سفيد سياهو رنگ به كثيفي سگ گويا  كه
پس شÇد/ مÇبتال بÇرص آزار و مرض به Ç (ع) حسين امام قاتل Ç شمرذوالجوشن

/200 ص تهران, زهرالربيع, , جزاÄري /1

بود/1 خواهد سال پنجاه تا خواب تعبير تأخير
و جÇامي النÇبو¸ مثلشواهد دالÄلالنبو¸ها در جمله از اخبار و سير كتب در
اجÇداد كÇه نوشتهانÇد مجلسي بحاراالنوار در جمله از روايي مجاميع در همچنين
عبدالمطلب چنانكه كردهاند; دريافت را حضرت آن تولد مژدة خواب در پيامبر
تÇولد بÇه را آن مكÇه مÇعروف كÇاهن كÇه ديÇد خوابي زمزم چاه در پيغمبر) (جد

/1å3 Ç 1å2 صص همانجا, جامي, /2

كÇÇه نÇÇوشتهانÇÇد هÇÇمچنين كÇÇرد/2 تÇÇعبير عÇÇبدالمÇÇطلب نسÇÇل از پÇÇيغمبري
عÇبداللÇه بÇرادرش گلوي از كه ديد خواب پيغمبر) (عموي عباسبنعبدالمطلب
آن گرفت/ بر در را عالم مغرب و مشرق كه پريد بيرون سپيد مرغي پيغمبر) (پدر
را جهان غرب و شرق كه كردند تعبير عبدالله صلب از پسري تولد به نيز را خواب

امالي/ صدوق, /3

كرد/3 خواهد مسخر
شريعت دينو رجال بيشتر بلكه بيت اهل ه مÄا ا كثر تولد داستان در همچنين
ايشان روحاني و نوراني آيندة بر دال كه خوابهايي تصوف, اقطاب و طريقت و
ابÇوطالب نÇوشتهانÇد كه چنان كردهاند/ نقل آنان خويشاوندان يا مادران از است,
آن برگرفت/ در را او و شد نازل آسمان از نوري كه ديد خواب در علي) امام (پدر
كÇه هÇمچنان كردهاند/ تعبير ابوطالب صلب از علي امام والدت مژدة به را خواب
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همانجا/ قمي, /1

زينالعابدين, امام كه نوشتهاند كه آن يا ديد/1 آن مشابه خوابي نيز اسد بنت فاطمه

همانجا/ /2

پسرش تولد مژدة ثقفي مختار پدر كه آن يا ديد/2 خواب به را زيد خود پسر تولد

همانجا/ /3

ديد/3 خواب در را مختار
ذ كر صادقه رÅياهاي عنوان به رواÄي منابع در زنان از بعضي خوابهاي نيز
امحبيبه, حيبناخطب, دختر صفيه سعديه, حليمه خوابهاي جمله از است/ شده

/ê9ì Ç ê9ë صص همانجا, /ê

دعاي و داود ام قضيه المعاد درزاد مجلسي عالوه به 4/// و هند امالفضل, امايمن,
بÇرادر Ç داود دوانÇيقي, منصور كه است نوشته رجب ماه نيمه اعمال در را امداود
بÇه آنÇجا در و بÇرد بغداد به مدينه از ديگر جمعي با را Ç (ع) صادق امام رضاعي
امام به و گرديد مضطرب خبر اين شنيدن از داود) ام) داود مادر انداخت/ زندان
منصور دعا¾, آن اثر بر كه داد تعليم داود ام به دعايي امام شد/ متوسل (ع) صادق
بÇا مÇنصور كÇرد/ تÇهديد سÇوزان آتش بÇه را او پيغمبر كه ديد خواب به دوانيقي
همراهان و داود كه داد دستور بالفاصله و شد بيدار خواب از اضطراب و وحشت

ص ,98 ج االنÇوار, بÇحار مÇجلسي, ك: ر/ وم/// القي الحي هو الا اله ال الذي العظيم الله صدق داود: ام دعÇاي /ë
و//// رجب ماه اعمال الجنان, مفاتيح قمي, ;21 ص ادالمعاد, ز همو, ;397

گردانيدند/5 باز مدينه به احترام با و كردند آزاد حبس از را
ديد, خواب به مرا هركس كه فرمود (ص) پيامبر كه است كرده نقل مفيد شيخ
مÇن شكÇل بÇه را خÇود نميتوانÇد شيطان چون است ديده مرا شخص حقيقت به
در نميتوانند اجنه و شيطان بيت, اهل روايات برابر همچنين آورد/ در (پيغمبر)
مجلسي محمدباقر كه چنان آيند/ در معصوم چهارده از يك هيچ شكل به خواب
ديد, رÅيا در مرا كس (هر آني> ر قد ف ه نام م في آني ر Öن م> معروف نبوي حديث ذيل
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بÇه نيست, سنت اهل كتابهاي در كه را عبارت اين است), ديده مرا حقيقت به
في ال و صورتي في يتمثل ال الشيطان فان كه: است كرده نقل اضافه (ع) رضا امام از نقل
در مÇن جÇانشينان از يكي يا من شكل به نميتواند (شيطان اوصياÄي من احد صور¸

/32 ص ,99 ج بحاراالنوار, مجلسي, /1

از بعضي بار, يك خود عمر همة در ولو شيعيان از بسياري دليل, بههمين آيد)/1
بÇعضي در نÇيز مÇيشوند/ مÇتأثر سخت آن از ببينند, خواب به را معصوم چهارده
و روشÇن دسÇتورالعÇمل خÇواب, در اÄمه يا پيامبر با ارتباط ايجاد براي  كتابها
يك از عزايم و ختوم و احراز و ادعيه كتب در هم كه چنان است/ شده داده صريح
تÇربيت بÇاب در اخÇتصاص بÇه Ç سÇلوك دسÇتور و متصوفه كتب در وهم سوي,

ر/ ك: اوليÇا¾, و انÇبيا¾ مÇقدسة ارواح امÇداد بÇه (اويسي) روحاني تربيت چگونگي مطالعة براي /2
,138å بÇعثت, تÇهران, سÇبزواري, هادي مال حاج فارسي اشعار كليات اسرار: ديوان مة مقد حسن, سيد امين,

/ëê Ç ê2صص

برميخوريم/ اطالعاتي چنين به ديگر, سوي از Ç (اويسي)2 روحاني
حÇال از خÇبر يÇا گÇمشدهاي كÇردن پÇيدا براي كه است عزايمي و ختوم نيز
بÇه خÇواب حال در شخص آن, نتيجة در و ميخوانند مجهولي كشف يا مسافري
مقدادي علي كه است داستاني احوال اين از غريب نمونهاي ميرسد/ خود مقصود
ايÇن بÇه ميكند, نقل اصفهاني نخودكي علي حسن شيخ حاج مرحوم خود پدر از

عبارت:
كÇه بÇود مÇن نÇزد امانت به كتابي جواني/// ايام در فرمودند: <پدرم///
ميدهم تو به دستوري فرمودند: كردم/// عرض استادم خدمت شد/ مفقود
عمل استاد دستور به ديد/ خواهي خواب در را كتاب جاي كني عمل ا گر  كه
از يكي كتابهاي زير در مزبور كتاب كه ديدم رÅيا عالم در شب و  كردم
را خÇود رÅيÇاي صÇبح, هنگام است/ مدرسه اتاقهاي از يكي در طلبهها
از طÇلبه آن وقت هر باش, مراقب فرمودند: كردم/ عرض استادم خدمت
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كه مكن اظهار كسي به اما بردار, را كتاب و برو اتاقش به شد, خارج اتاق

نÇهم), (چÇاپ 137ë جÇمهوري, انÇتشارات تÇهران, بÇينشانها, از نشÇان عÇلÇي, اصفهاني, مقدادي /1
/9åص

كردم/>1 آنچنان نيز من و نريزد/ آبرويش

بايد كه است شده ذ كر خوابهايي نيز خلفا¾ باب در سنت اهل كتابهاي در
روايت جÇمله از شÇود/ تÇلقي ديÇدن خواب راه از غيب از خبر دريافت مقولة از
او بÇه خواب در كه دستوري و ديد كه خوابي اثر بر الخطاب بن عمر كه  كردهاند
قبرستان در كه پيرمردي به برداشتو را مسلمين بيتالمال از دينار هفتصد رسيد,
كرده ياد چنين مثنوي در رومي موالناي را داستان اين پرداخت/ ميزد, مدينهساز

است:
بيتالمال از زر چندين كه Ç عنه رضيالله Ç را مرعمر هاتف گفتن خواب <در

/138 ص نيكلسن, چاي مثنوي, بلخي, محمد جاللالدين موالنا /2

است>2 خفته گورستان در كه ده مرد آن به
او مأموريت و دوم خليفه خواب باب در مثنوي ابيات از بعضي نقل اينجا در
بÇيمناسبت , زن سÇاز و چÇنگي پÇير ايÇن به بيتالمال از معيني مال پرداخت به

نيست:
خوابنتوانستداشت تا كهخويشاز گماشت خوابي عمر بر حق, زمان آن
نÇيست مÇقصود بي افتاد, زغيب اين نÇيست معهود اين كه افتاد عجب در
رسÇيد جانش ندا, حق از آمدش ديد كه خواب بردش, خواب و سرنهاد
كÇتاب در را حديث اين رواÄي مدرك و مأخذ فروزانفر, مان بديعالز مرحوم
دصادق سي دكتر مرحوم نيز است/ داده دست به وتمثيالتمثنوي مĤخذقصص

مورد چنگي" "پير عنوان با مستقل كتابي صورت به را مثنوي قصه اين  گوهرين
روايت الخطاب بن عمر از نيز شيعه بين در است/ داده قرار بررسي و نقد و بحث
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خود قتل به تأويل را آن زدو منقار او بر دوبار خروسي ديد خواب به كه است شده

,ë8 ج بÇÇحار, (مÇÇجلسي, ÆلÆابوال هلت ق ف ني/ Ôل ÔتÖقي س العجم من Âرج انَّ Ôلت فأو نقرتين/ نقربي Hديك أنَّ Ôرأيت : Ôعمر قال /1
ص231)/

كشت/1 را او ÆلÆابول كه نيامد بر چيزي كرد/ ايراني مردي دست به
بيشتر مراتب به شيعه معصومان حق در خوابها تعبير و خوابها نوع اين
ضا(ع) موسيالر بن علي امام به خراسان اهل از مردي كه چنان است/ شده روايت
در (ص) پÇيامبر ستارة كه است گفته او به خواب در پيامبر(ص) كه كرد عرض
من و منم ستاره آن كه: كرد تعبير چنين را آن (ع) رضا امام ميكند/ افول خراسان

/283 ص ,ê ج محج¹البيضا¾, /2

قÇتل روز در (ع) رضÇا امÇام كÇه است نقل نيز و شد/2 خواهم مدفون خراسان در
او به كه ديد را (ص) پيامبر خواب در و رفت خواب به مأمون وزير سهل فضلبن
قÇتل به حمام در فضلبنسهل وقت همان در و نرود حمام به روز آن داد دستور

/ê9ì ص همانجا, قمي, /3

يك هر كه هارونالرشيد نيز و عباسي خليفه مهدي كه نوشتهاند نيز بود/3 رسيده
بÇودند, كÇرده زنÇدانÇي را مÇوسيكاظم امÇام خÇود خÇالفت دوران در جÇÇدا گÇانه

همانجا/ /ê

يا دادند/4 دستور زندان از كاظم امام كردن آزاد به آن پي در كه ديدند خوابهايي
بود خوابهايي شيعيان, با عباسي خليفة معتضد عطوفتآميز برخورد دليل كه آن

و/// تاريخ طبري, و الذهب مروج مسعودي, /ë

بود/5 داده وعده خالفت به را او (ع) علي امام آنها در  كه
مرحوم همان Áاحتما كه دلريشي درويش از سبزواري هادي مال حاج وقتي
پرسشهاي به آنكه از پس درويش ميكندو ديدن باشد, اصفهاني سعادتعليشاه
نه هستيم, فقرا از ما حاجي! آقاي ميگويد: او به نميدهد, پاسخ سبزواري فلسفي
در شÇما كÇه مÇيدانÇيم مÇا و مÇيكنيد مطرح مجلس در علمي مطالب شما علما/ از
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و چنين پول قدر اين با سربسته كيسهاي دربسته صندوق در خودتان خانة پستوي
ميدانم هم بنده نيست چيزي اين كه: ميگويد پاسخ در نيز سبزواري داريد/ چنان
پول قدر فالن و ميباشد بند فالن و رنگ فالن به كيسهاي شما بغل جيب در  كه
هÇنوز شÇما مÇيگويد: سÇبزواري بÇه درويش آن وقت, آن دارد! چÇنان و چنين
مÇيشنود, درويش آن از را كÇالم ايÇن تÇا سÇبزواري بÇرگشتهام! بÇنده و ميرويد
بÇحث ادامÇة بدون دقيقه ده از بعد و ميگذارد پيشاني بر دست دقيقه ده نزديك
سÇبزواري شÇا گÇردان راه, بين در ميرود/ بيرون مجلس از و ميكند خداحافظي
او و مÇيخواهÇند تÇوضيح سÇبزواري از اسÇتاد سكوت و درويش سخن به راجع
زيÇارت به ميروم كه ديدم خواب قبل, شب پنج و چهل <در كه: ميدهد جواب
مÇالقات را درويش هÇمين شÇريفآباد, كÇÔتل در علي بن موسي الرضا حضرت
خياليه صور و خواب از او الĤن ميرفتم/ من و ميكرد مراجعت مشهد از كه  كردم

/1å7 Ç 1åë صص وحيد, تهران, اميني, اخالق الشريعه, امين /1

داد/>1 خبر قبل شب پنج و چهل
قÇبله اهÇل به اختصاصي غريب, خوابهاي نوع اين كه است آن مهم نكتة
شÇده ثابت نيز نامسلمانان بين حتي و جهان مختلف فرهنگهاي در بلكه ندارد,
خÇواب بÇه او مÇادر را بودايي) كيش (مÆسس بودا تولد تنها نه مثال, براي است/

بلكه: ديد,
بستر در همسرش كنار در كه حالي در سزار ژول همسر پورنيا كرول Ç يكم
فرياد خواب در زن, اين كشتند/ را سزار ژول كه ديد خواب بود, خوابيده خواب

كشتند/ را سزار فردا كشتند! را سزار زد:
تÇرور را او كÇه ديÇد خÇواب آمÇريكا جÇمهور رÇÄيس لينكلن ابراهام Ç دوم

كردند/ ترور را او فردا  كردهاند,
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مÇرده/ برادرش ديد, خواب آمريكايي مشهور نويسندة تواين مارك Ç سوم
درگذشت/ جهان از برادرش فاصله همان در اما شد/ متحير خود كار در

دست بÇه كÇه آن از پÇيش مÇاه يك انگÇلستان, پÇادشاه اول شÇارل Ç چهارم
دور مورچهها و است برهنه بدنش كه ديد خواب در شود, اعدام كرمول شورشيان

زدهاند! حلقه  گردنش

خواب تعبير و خوابگزاري Ç1ê

Ç1Ç1êتعريفعلمتعبيرخواب

تصاوير, صور, تأويل و تفسير و بيان از عبارت خواب, تعبير يا خوابگزاري
لغت در تعبير ميبيند/ خواب در انسان كه است حوادثي يا اشيا¾ اشخاص, اشكال,
بر (يا حقيقت به مجاز عالم از معبر وسيلة به رÅيا در مرÄي صور دادن عبور بهمعني
نگÇاران دايÇر¸المÇعارف تÇعريف بÇه بنا و است مجاز) به حقيقت عالم از عكس
را غÇيبي امÇور و نÇفساني تخيالت بين ارتباط و مناسبت كه است علمي مسلمان,
در انفسي و نفساني تخيالت در تتبع رهگذر از انسان آن, اثر بر و ميكند  كشف

/ê1ì ص ,1 ج كشفالظنون, خليفه, حاجي /1

كÇه است عÇلمي يÇا مÇيكند,1 پيدا اطالع و علم آفاقي و خارجي احوال به خواب

/219 ص ,3 ج الفنون, نفاÄس آملي, /2

ميشناساند/2 انسان به را خوابها چگونگي و احوال

Ç2Ç1êتعبيرخوابدرحوزههايمختلففرهنگي

نهاي مدÇت در فÇرهنگي, انسانشناسي از بخشي عنوان به خواب تعبير علم
كÇهن فÇرهنگهاي هÇمة اسÇاس بÇر دارد/ ديرينه پيشينهاي جهان غرب و شرق
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و صÇور انيراني و وايراني هندي و يوناني آشوري, چيني, مصري, از اعم بشري
ايÇن به دارد/ رمزي ارزش و نمادين جنبة ميشود, ديده خواب در كه تصاويري
در كÇه چيزي همان عيني نمايندة درست ميشود, ديده خواب در آنچه كه معني
گÇريه مÇثال بÇراي دارد/ ديگÇر امري بر داللت بلكه نيست, دارد, وجود بيداري
طول رمز خواب در را مرگ و واقعي زندگي در شادي عالمت را خواب در  كردن
و مÇال نشÇانة را قÇاذورات و كÇثافات كÇه چنان دانستهاند, ظاهري حيات در عمر
و نÇزديكان از يكÇي يÇا شÇخص خود مرگ عالمت را دندان شدن كنده و ثروت
دانش و عÇلم كسب عالمت خواب در را آن خوردن و شير يا گفتهاند/ او عزيزان

گويد: درمنظومه سبزواري هادي مال حاج كه چنان خواندهاند/
الزمÇÇا HبيهÇÇش ,G دÇÇض مÇÇاليما ككÇÇونه يكÇÇن ن اء ÖرغيÇÇ Ôي مÇÇÇا و

ن رÇ ق المÇÇاح اضÇÇعاث دونÇÇه و لبÇÇن و علمÇÇك ÕرعبÇÇÇÇ Ôم فÇÇÇÇهو

با سازگار و مناسب ا گر كند, پيدا تغيير نوع حيث از كه صورتهايي يعني:
الزم يا شبيه يا ضد مثل مناسباتي رعايت با است, شده ديده رÅيا در كه باشد چيزي
در آن خوردن و شير كه اين مثل است/ تعبير قابل ملزومي براي مرÄي شيي بودن
غذاي علم بدنو غذاي شير چون ميگردد تعبير حكمت و علم فرا گيري به خواب

است/ محفوظ شباهت وجه پس است, روح
را گوهر و در دانههاي كه بود ديده خواب مردي كه است آمده دركنزالفواÄد
نÇااهÇل بÇه را حكÇمت تÇو گÇفت: او بÇه ابÇنسيرين مÇيآويزيد/ خوك گردن بر

كرد/ اعتراف امر بدين او و ميآموزي
مرتبط و شخصي Âكام را خواب نشانههاي كه آن با هم اروپايي فرهنگ در
غÇير را خÇواب تعبير به مربوط كلي اصول لذا و ميدانند خوابنما فرد زندگي با
و كÇردن روشÇمند بÇراي بسÇياري تالشهاي ميكنند, معرفي جامع غير و قطعي
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مÇراجÇع از يكÇي هÇرن, كيث است/ گرفته صورت خواب تعبير كردن هماهنگ
اسÇرار از پÇردهبرداري بÇراي خواب, تعبير و خواب موضوع در اروپايي بزرگ
الفÇبا حÇروف اسÇاس بÇر روانÇي اطÇالعات تبادل جهت از تركيبي شيوهاي رÅيا
P حرف با انگليسي زبان در كه اشيايي كه ميگويد مثال براي و است كرده پيشنهاد

1. Potato

2. Paper

3. Police

4. Patience

دارند/ صبر4 به اشاره پليس3) Ç كاغذ2 Ç سيبزميني1 (مثل شوند شروع
عÇربي و فÇارسي نÇامههاي خÇواب اصÇلي مÇوضوع هم, ايراني فرهنگ در
خÇواب تÇعبير رسÇالة از نÇيز را آنÇها اغلب و است عموم دسترس در كه دي متعد
فارسي و عربي به ابنسيرين به منسوب خواب تعبير و (ع) صادق امام به منسوب
ابراهÇيم د محم بن حبيش ابوالفضل شيخ كتابكامل@التعبير مثل موجود, منابع از
كÇه است مÇختلفي اشكال و صور فرهنگ همانا كردهاند, نقل و تخريج تفليسي,
و اشÇيا¾ هÇمة فÇرهنگنگاري سبك به مÆلفان كه ميبيند خواب عالم در انسان
و تÇنظيم الفبايي ترتيب به و كرده ردهبندي را خواب در مرÄي اشخاص و احوال

كردهاند/ تبويب

پيشينةمكتوبتعبيرخوابدرفرهنگهايكهن Ç3Ç1ê

است بÇوده اسÇتقبال و اقÇبال مÇورد كهن فرهنگهاي در خواب, تعبير علم
آشÇور, چين, جمله (از غرب و شرق در بزرگ پادشاهان ديرباز, از كه بهطوري
خÇود خÇواب تÇعبير براي رسمي معبران خود دربار در شام), و ايران هند, مصر,
بÇنيانگذار Ç بÇودا مادر معروف خواب هند, فرهنگ در آن نمونه يك داشتهاند/
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پسري را او كه ميكند داللت خواب, اين گفتند <معبران/// كه است Ç بودايي آيين
در بÇودا زنÇدگينامة بخش در ما, را داستان آن و شود/> جهان پادشاه كه ميشود
تاريخ از نقل (به ايرانواسالم در كتاببازتاببودا در فارسي و عربي زبانهاي
بÇخشي شÇري كÇمال رسÇالة از شÇرح به وزير) الله فضل ين رشيدالد خواجه هند

/187 ص ,1377 كسري, مير تهران, ايران, و اسالم در بودا بازتاب حسن, سيد امين, /1

كردهايم/1 نقل  كشميري
خواب به كه است انوشيروان خسرو خواب خوابها, اين از ديگر نمونهاي
مÇي جÇام هÇمان از او هÇمراه نÇيز خÇوكي و مÇينوشد شراب زرين, جامي از ديد
تعبير از او و بگفت دربار رسمي خوابگزار بر را خواب اين انوشيروان مينوشد/
پرداخت, جستجو به معبر يافتن براي ه خاص وزيران از يكي پس ماند/ عاجز آن
درس از هÇنوز كÇه نÇوجوانÇي جÇز نÇيافت, خواب اين تعبير به قادر را كسي ولي
خواب اين تعبير گفت: كه بود (بوذرجمهر) بزرگمهر او و بود نشده فارغ خواندن
ولي مÇيكند, خيانت او همسر به مردي و دارد عيش> <شريك شاه كه است آن
مÇرا پادشاه! اي گفت: بزرگمهر ميشد, شاه خشم موجب معني اين به ه تفو چون
و همسر از اعم حرمسرا در حاضران تمام آنجا و ببر حرمسرا به ساز نواختن براي
مÇيان بÇه مرا و ببند مرا چشمان و كن جمع جاي يك در را كودك و غالم و  كنيز
و بÇرگرفت طÇنبوري بÇزرگمهر كÇرد/ عÇمل او دسÇتور بÇه انوشيروان ببر/ ايشان
را زنÇان ايÇن يك يك گÇفت: انÇوشيروان بÇه و كرد نواختن به شروع و بنشست
و كرد چنان انوشيروان برقصد/ تو براي برهنه بدن با و شود عريان كه بده دستور
كÇنيزكان از يكÇي بÇه رقصيدن نوبت كه آن تا ميرقصيد, چند دقيقهاي زني, هر
با بسيار كنيزك اين خسرو! اي گفت: انوشيروان همسران از يكي وقت آن رسيد/
كه وقتي نكرد/ موافقت خسرو كن/ معاف شدن لخت از را او است, شرم با و حيا
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بÇزرگمهر دارد/ تÇن بر زن لباس و است مرد ديدند: كردند, عريان را كنيزك آن
در كه خوكي تستو جام تو, همسر كه است اين تو خواب تعبير خسرو! اي  گفت:

/1ê3 ص اول, جز¾ االحالم, تفسير في الكالم منتخب به), (منسوب سيرين ابن /1

است/1 مردك اين است, شريك تو با جام آن از خواري شراب
خواب تعبير دربارة عبراني و سرياني زبانهاي به فراواني كتابهاي آري,
آشÇوريان نÇوشتههاي از كتابرÅيÇا آنها مهمترين از يكي كه است شده تأليف
خÇليل قÇولي بÇه كه است نبي دانيال معروفتعبيرخواب كتاب ديگري و باستان
عÇربي بÇه عÇباسي خÇليفة سÇومين المÇهدي براي سرياني زبان از را آن اصفهاني
در مذكور كتابدانيال همان شايد سرياني, دانيال كتاب اين و است كرده ترجمه

/39 ص د, تجد درضا محم ترجمة الفهرست, ابننديم, /2

است/2 كرده ذ كر يهوديان كتابهاي شمار در را آن نديم ابن كه است الفهرست

و تÇمام به دركاملالتعبير تفليسي ابراهيم بن حبيش ابوالفضل را دانيال كتاب اين

هÇفتم, چÇاپ ,1379 رنÇا, Ôد كÇتاب تÇهران, پÇيغمبر, دانيال و خوابابنسيرين تعبير ابوالفضل, تفليسي, /3
32åص/

علم سريانياندر يونانيانو كتابهاي جملة از است/3باز كرده نقل فارسي به  كمال
تأليÇف مÇقاله) (پÇنج الرÅيÇا فÇيتÇعبير كÇتاب نÇام بÇه كÇتابهايي خواب, تعبير

4. Artemidrous

غربي فرهنگ در خواب تعبير در كتاب معروفترين كه يوناني ارطاميدورÔس تعبيرالرÅياي كتاب /ë
بهدست ترجمه عصر در كه است كتابهايي از است شده ترجمه اروپايي زبانهاي تمام به و است
در زيÇادي تأثير و شده ترجمه عربي به سرياني از ق) 2ìå (وفات عيسوي عرب اسحق بن حنين
نÇام به <اسالمي> خوابنامههاي در كه مطالبي از بعضي كه حدي به است/ گذاشته اسالمي فرهنگ

است/ يوناني ارطاميدورس تعبيرالرÅياي از برگرفته Hعين است, ضبط سيرين ابن و دانيال

تأليÇف اليÇقظه و كÇتابالنÇوم مÇيالدي,5 دوم قÇرن حكÇماي از ارطÇاميدورس4

/ëìå ص همانجا, نديم, ابن /ì

شرقي, فرهنگ به متعلق كتابهاي جملة از هم و آنهاست/6 امثال و فرفوريوس,
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شÇده چÇاپ هند در و ترجمه فارسي به كه است هند  كتابتعبيرخوابحكماي
است/

بÇخش مÇلي و عÇمومي فرهنگ كه هم اخير سالة چهارصد و هزار تاريخ در
اسالم ديانت تأثير تحت جهان جمعيت از ششم يك قريب يعني جهان از بزرگي
تي نÇس فÇرهنگوران بÇررسي و مÇطالعه مÇوضوع خÇواب تÇعبير است, گرفته قرار
خواب تعبير علم خود, مشهور مة مقد در خلدون ابن كه چنان است/ بوده مسلمان
<علوم از يكي است, داشته وجود هم مسلمانان اسالف و پيشينيان ميان در كه را
شÇده اشÇاره آن بÇه نÇبوي روايات در هم و مجيد قرآن در هم كه دانسته شرعي>

/992 ص گنابادي, دپروين محم ترجمة ,2 ج مقدمه, خلدون, ابن /1

به خود با اسالم از پيش فرهنگهاي از آنچه بر عالوه نيز مسلمان مÆلفان است/1
علم دربارة اسالمي روايات به تكيه با بسياري كتابهاي آوردهاند, اسالمي فرهنگ
به نديم ابن كه زير كتابهاي از عبارتند آنها نمونة كه كردهاند تأليف خواب تعبير

است: كرده اشارت آنها
تأليف كتابفيالرÅيا, Ç منطقي ابوسليمان تأليف  كتابفيانذاراتالنوميه,
كتابتعبيرالرÅيا, Ç سيرين بن د محم تأليف كتابتعبيرالرÅيا, Ç بكوس بن ابراهيم

/ëìå ص همانجا, نديم, ابن /2

البيت/2 اهل [ كذا] مذاهب علي كتابتعبيرالرÅيا Ç قتيبه ابن تأليف
شخص يا عالم از بايد را خواب تعبير كه است شده تأ كيد اسالمي, روايات در

/17ê ص ,ë8 ج بحار, مجلسي, عبارت اختالف با و 3ìë ص ,1ë ج العمال, كنز /3

تÇعبير گÇرو در خÇواب زيرا, ناصح/3 او عالم علي الا يا Ö¾ Ôالر ص ق Ôت ال خواست: خيرخواه

/173 ص ,1ìê ص ,ë8 ج بحاراالنوار, مجلسي, /ê

كه بود ديده خواب بود, سفر در شوهرش كه زني كه چنان 4/ Ôرب ع Ôت ما علي يا Ö¾ Ôالر است:
كÇه كÇرد تÇعبير پÇيامبر كرد, نقل پيامبر براي را آن و است ريخته خانهاش ستون
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چنان زن اين كه ديگر بار اما شد/ چنان و ميگردد بر سفر از سالمت به شوهرش
در شوهرت گفت: تعبير مقام در ابوبكر و كرد نقل ابوبكر براي را آن ديد, خوابي

/ìê ص ,ë8 ج همانجا, مجلسي و نهايه ابنكثير, /1

و زمÇين مÇيان مÆمن, خواب ديگر, روايتي برابر شد/1 چنان و ميميرد سفر اين
بÇه را آن يÇا كÇند تعبير را آن خود بيننده خواب يا كه آن تا ميماند معلق آسمان

/17ê ص ,ë8 ج همانجا, مجلسي, /2

كند/2 تعبير برايش او و بگويد ديگري

خوابنامهها ÇêÇ1ê

عربي به خواب تعبير فن در ديگر كتاب صدها باال, در شده ياد متون عالوهبر
ايÇنجا در و معروفاند <خوابنامه> به آنها بيشتر كه است شده تأليف فارسي و

ميشود: اشاره آنها معروفترين به تنها
بÇن د حمÇم ابÇوبكر بÇه منسوب المنامات), (تعبير سيرين ابن خوابنامة Ç1
اما است/ شده ترجمه نثر و نظم به فارسي به كه ه) 11å Ç 33) تابعي بصري سيرين
شناساندهاند ثي محد و فقيه عنوان به را ابنسيرين اول, دست منابع كه است  گفتني
او شÇخص كÇه است بÇعيد لذا است/ نميدانسته جايز را احاديث ضبط و ثبت  كه
مÆلف را او كه است كسي اولين نديم ابن آري, باشد/ داشته خواب تعبير در تأليفي

/ëìå ص همانجا, نديم, ابن /3

افسÇانههايي زمÇان, گÇذشت بÇا تنها و است3 كرده قلمداد خواب تعبير در  كتابي
در ابنخلدون كه جايي تا است, يافته رواج سيرين ابن به آثار اين انتساب دربارة

/ê78 ص التراث, احيا¾ دار بيروت, مه, مقد خلدون, ابن /ê

ميكند/4 معرفي خواب تعبير علم واضع را ابنسيرين مقدمه
نابلسي تأليف Ç2تعطيراالنام
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ق) êåì (وفات خرگوشي واعظ ابوسعد تأليف والنذاره Ç3البشاره
مشÇتملبر كÇه تÇفليسي ابراهÇيم بن حبيش ابوالفضل تأليف كاملالتعبير Çê
و مÇغربي جÇابر كÇرماني, ابراهيم سيرين, ابن صادق, امام دانيال, خوابنامههاي
است/ رسيده چاپ به تهران در منقح غير طور به ر مكر و است اشعث بن اسماعيل
رسيده چاپ به مجلسي نام به ر مكر كه مجلسي باقر مالمحمد خوابنامة Çë

است/ الهيجي باقر د محم تأليف درالذريعه تهراني مه عال قول به و است
كÇه دارد وجÇود فÇارسي مÇنظوم خÇوابنÇامة كÇتاب دههÇا گÇذشته, ايÇنها از
خوابنامة Ç (83ê (وفات ولي شاهنعم¹الله خوابنامة از: عبارتند آنها معروفترين
بهايي/ شيخ خوابنامة Ç اطمعه اسحق خوابنامة Ç (72ê (وفات پتي پاني قلندر بوعلي

ÇëÇ1êتعبيرخوابدرعمل

كه ميگويند ديگر بعضي و است تعبير قابل خوابها همة كه معتقدند جمعي
از ميتوان و است بخش آ گاهي يا پيام حامل انگيزه با و هدفمند خوابهاي تنها
تÇنها يÇعني كÇرد/ يÇاد فÇوقالعÇاده يا تكراري, كليدي, خوابهاي عنوان به آنها
ديÇده شب آخÇر سÇاعات در بÇدن, كÇامل اسÇتراحت از پس اغلب كه خوابهايي
خوابهÇاي عكس, بر نماست/ خواب شخص براي جدي پيامي حاوي ميشود,
و تعبير براي كافي اعتبار فاقد موسمي خوابهاي يا روز, خوابهاي يا سرشب,

/37ê ص ,1ë ج العمال, كنز ,Gهار ن ي Öح بالو ني ص خ هالل الن ;Gهار ن كان ما الرÅيا Ôق د Öصأ /1
/(19 ص احالم, تفسير سيرين, (ابن القيلول¹ رÅيا الرÅيا, Ôاصدق /2

صÇادق2 جÇعفر امÇام و اسÇالم1 پÇيامبر روايÇات بÇعضي برابÇر است/ خوابگزاري
سحر) خواب نيز و قيلوله خواب Hمخصوص) روز خواب را خوابها راستترين

كردهاند/ ذ كر
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درك هÇم, تعبير قابل و تكراري و كليدي خوابهاي درست تعبير مقام در
كÇه است خÇاصي آ گاهي دل و روشنبيني مستلزم رمزها و اشارتها عالمتها,
ديÇرباز از مÇعبران Çا ام است/ شÇده تÇدوين پÇيش از ضÇابطة و قاعده هر مهمتراز
تÇدوين خواب تعبير براي مشخصي و معين قواعد و اصول و ضوابط  كوشيدهاند
را خÇواب تعبير كلي اشارات و رموز آن آنها با آشنايي با بتواند كسي هر تا  كنند
زيادي حد تا هنري, ادبيو اجتهاد مثل خواب تفسير توانايي همه, اين با فرا گيرد/
خواب رموز كردن باز در معبر خوابو تفسيركنندة تشخيص و فهم و است انفسي
مÇختلف, مÇعبران را واحÇد خÇواب است مÇمكن دليÇل ايÇن بÇه دارد/ مÇÇدخليت
نبودن يكدست از ناشي Á او اختالفها اين البته و كنند تعبير متفاوت به گونههاي
اين از ناشي Hثاني استو خواب تفسير رموز و عالمتها براي كلي ضوابط قواعدو
ايÇنها از است/ مÇتفاوت يكÇديگر بÇا تÇعبيركننده اشخاص فهم و تجربه كه است
فاقي ات موارد همين تطبيق در باز خواب, تعبير مقبول كلي اصول حفظ با  گذشته,
و نيت و سوي, يك از معبر طويت و نيت زيرا دارد, وجود بسيار نظر اختالف نيز
در ديگÇر, سÇوي از مÇعبر براي رÅيا شرح چگونگي و نما خواب شخص طويت

است/ اهميت حاÄز خواب, تعبير

خواب حقوق Ç1ë

بÇاشد, خÇواب كÇه كسÇي حÇقوقي نÇظامهاي هÇمة در جزايي, حقوق نظر از
لم الق فع Ôر كه: است ناطق نبوي حديث نيز اسالمي فقه در ندارد/ كيفري مسÆوليت
سÇه يÇعني: Çفيق/ Ôي حتي× نون Öمج ال ن ع يستيقظ, حتي× مÄالنا ن ع , Öم ل ت Öح ي حتي× بي الصَّ ن ع : ثالث Öنع

كه آن تا ز ممي غير كودك اول, نيستند/ جزايي تعقيب قابل و القلماند مرفوع  گروه
سÇوم, شود/ بيدار كه آن تا خوابيده شخص دوم, شود/ محتلم و برسد بلوغ سن به
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شود/ عاقل و يابد افاقه ادواري) جنون مورد (در كه آن تا ديوانه شخص
در مثال براي دارد/ وجود نظر اختالف مدني مسÃوليت مدني حقوق نظر از
شÇخص صÇدمة يÇا تÇلف مÇوجب خÇواب حالت در شخصي چنانچه اسالمي فقه

/7ê7 ص المقنعه, مفيد, شيخ /1
/7ë8 ص النهايه, طوسي, شيخ /2

ابن و طوسي2 شيخ مفيد,1 شيخ مانند Ç م متقد فقيهان از بعضي نظر به شود, ديگري

/3ìë.3 السراÄر, ادريس, ابن /3

مÇجازات قÇانون 22ë مادة در نظر اين و بپردازد/ ديه عليه محني به بايد ادريس3
بÇر ديÇه ر متأخ فقيهان از بعضي نظر به است/ شده تكرار قصاص) (باب اسالمي
جÇاني شخص اختيار ضمان, الزمة كه چرا نميشود/ ثابت خواب شخص  گردن

/222.2 المنهاج, تكمل¹ مباني سيدابوالقاسم, خويي, /ê

و است4 اختيار فاقد و قصد فاقد خواب, حال در جاني شخص كه آن حال و است
اما نيست ضامن است اختيار و قصد فاقد چون جاني شخص ديگر, بعضي بهنظر

/ìëì.ê الفواÄد, ايضاح فخرالمحققين, /ë

(بÇاب اسÇالمي مÇجازات قÇانون 323 ماده در نظر اين باز كه است/5 عاقله بر ديه
و حÇركت اثÇر بÇر خÇواب حال در كسي گاه <هر است: شده تكرار چنين ديات)
محض خطا¾ منزلة به او جنايت شود, ديگري عضو نقص يا تلف موجب غلتيدن,

بود>/ خواهد عهدهدار او عاقلة و بوده
ا كÇثر در نÇيز مÇيكند, مشÇاهده رÅيا عنوان به خواب عالم در شخص آنچه
اخÇتالف زمÇينه اين در اسالمي فقه در اما ندارد/ حجيت جهان حقوقي نظامهاي

ميپردازيم/ آن ذ كر به كه دارد وجود نظرهايي

واشخاصديگر Ç1Ç1ëعدمحجيتخوابازنظرحقوقيبرايشخصخوابنما
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جهان حقوقي نظامهاي از يك هيچ در شدن, نما خواب و ديدن خواب البته
نÇظر از رÅيا, نيز اسالم شريعت در و نيست دعوي مصداق يا حكم اثبات ادلة از

است/ حجت و اعتبار فاقد حقوقي و فقهي
الفÇعدمحجيتازنظرحكمي

سنت, ( كتاب, چهارگانه ادلة از يكي وسيلة به شرعيبايدتنها احكام استنباط
و اعÇتبار فÇاقد باشد, منبع چهار اين از خارج كه دليلي هر و باشد عقل) و اجماع
آمده دررساÄل كه همچنان رو اين از است, احكام استنباط و كشف براي حجيت
بر داللت كه رÅياهايي ديدن و خواب هنگام انسان مشاهدات در اولي اصل است,
از شÇخص براي كه آن مگر است حجيت و اعتبار عدم همانا نمايد, شرعي حكم
اين قطع حجيت علت به كه شود حاصل شرعي حكم به يقين و قطع خود رÅياي
هÇمان به منحصر آن حجيت محدودة ليكن است; حجت قطاع شخص براي قطع

نميآورد/ الزامي و نداشته اعتبار ديگران براي و است شخص
بÇعدمحجيتازنظرمصداقي

حÇجيت ديگÇر اشÇخاص يا خوابنما شخص براي هم مصداقي نظر از رÅيا
مÇبلغ كه بگويد وي به كه ببيند خواب به را خود پدر كسي ا گر مثال, براي ندارد/
سÇوگند) و شÇهود (شهادت شرعي نة بي كه مادام است, بدهكار ديگري به معيني
ديگري اشخاص يا شخص ا گر همچنين نيست/ مشغول وارث ذمة نشود, محقق
ايشان نزد Ç زنده يا مرده Ç ديگري شخص كه ببينند خواب در قاضي) (فيالمثل
يا او ف تصر در كه منقول غير ملك يا منقول عين فالن كه ميكند اعتراف و اقرار
ولو رÅيا اين اساس بر نميتوان است, ديگر شخص فالن به متعلق اوست, ورثة
همه, اين با كرد/ منتقل ديگري به و گرفته ف متصر تصرف از را مال باشد, ر مكر
قرباني و خليل ابراهيم به رÅيا طريق از شدن وحي داستان مجيددر منطوققرآن
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و دانست حجت را خود خواب ابراهيم, كه است آن ذبيح, اسماعيل پسرش  كردن
كÇه آن تÇا افكند, در روي به كشتن براي را او و كند قرباني را خود پسر خواست

/1åê آية صافات, سورة /1

تو به كه دستوري به تو يعني ¾يا1 Ôالر صدقت قد ابراهيم! يا فرستاد: وحي او به خداوند

و حÇقوقي بÇرجسÇتة شÇخصيتهاي و مÇلي مفاخر از تابنده نورعلي دكتر استاد حضرت يعني /2
ايران/ عرفاني

خÇواب كÇه گÇفتهانÇد بÇزرگان2 از بÇعضي Çا ام كردي/ عمل بوديم, داده خواب در
يك و است شÇده نÇازل <رÅيÇا> صÇورت بÇه كه است <وحي> ابراهيم, حضرت

شود/ بحث آن حجيت عدم يا حجيت در كه است نبوده معمولي رÅياي

Ç2Ç1ëمواردشبههدراسالم

مÇيشود, يت جÇح عدم اصل در مناقشه باعث آنچه خواب, يت حج باب در
(بÇه (ع) امÇامان و (ص) پيامبر رÅياي دربارة كه است احاديثي و روايات همانا
در بÇزرگواران آن ديÇدن كÇه معني اين به شده وارد رآني) فقد رآني من عبارت
حكÇم خواب در شخصي ا گر كه است اين در شبهه رو اين از است/ حق خواب,
ميتواند آيا شنيد, پاسخ و پرسيد يا نمود تلقي (ع) امام يا (ص) پيامبر از را شرعي
آن شكل به نميتواند شيطان كه اين و (ع) معصومان رÅيت انيت حق به توجه با
از خÇواب در مسموع پاسخ به باشد, كننده سÆال پاسخگوي و آمده در بزرگواران
يا نمايد قلمداد ديگران يا خود براي شرعي حجت را آن و كرده اعتماد معصومان

نه?
رÅيا يت حج عدم دربارة مفيدي تحقيق به بحاراالنوار در مجلسي دباقر محم
دادن قÇرار حجت شيعه فقيهان كه است كرده بيان چنين را اماميه نظر و پرداخته
مجعولي روايت به نسبت صحيحي, روايت در زيرا دانستهاند, ناصحيح را خواب
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پÇيغمبر بÇه و ديÇد خواب در را اذان انصاري, زيد بن عبدالله كه است آمده اسدالغابه و استيعاب در /1
بگويد! اذان زيد, بن عبدالله خواب طبق بر كه داد دستور بالل به و پسنديد را آن پيغمبر و  گفت

از ميكند,1 معرفي انصاري زيد بن عبدالله ديدن خواب نتيجة را اذان تركيب  كه
في ÖريÔي ان ن م أعزَّ تعالي و تبارك الله دين نَّ ا فرمودند: كه است شده نقل (ع) صادق امام
مراد شود/ ديده خواب در كه است آن از واالتر و برتر خداوند احكام دينو النوم=

خواب با نميتواند احكام شرعيت اصل كه باشد اين است ممكن حديث اين از
ادلة به مستند كه است آشكاري و جلي حكم آن اثبات راه تنها بلكه برسد بهاثبات
خÇواب در معصومان ديدن ميگويد نخست روايات گرچه رÅيا/ به نه باشد اربعه
علم انسان چهبسا زيرا ندارد آن طبق بر عمل وجوب به تصريحي ليكن است, حق
او بÇراي ليكن باشد, داشته هم يقين) و قطع (يعني است حق او خواب كه اين به
عÇلوم شÇرعي احكÇام مÇال ك زيرا نباشد, واجب خوابش مضمون به كردن عمل

است/ ظاهري
كÇه چÇنان < نÇظ> به را فقهي حكم تحصيل ه, شيخي خصوص به و اخباريان
ميدانند منحصر سنت كتابو به را فقه ادلة و نميدانند جايز است, اصوليان روش
شيخ حال شرح در كه چنان معتقدند/ خواب در شيعه معصومان قول يت حج به و
را خÇود نÇامتعارف اقÇوال ا كÇثر كÇه نوشتهانÇد ق) 12ê1 Ç 11ìì) احسايي احمد

قصصالعلما¾/ تنكابني, /2

حجيت بر نيز او عمدة دليل ميكرد/2 معصوم از خواب در آنها سماع به منسوب
حسين امام مباحثه و فرزندش قتل به ابراهيم عزم و قرآن در ابراهيم ة قص خواب,
پÇاسخ در امام كه بود عراق سوي به حجاز از حركت هنگام به حنفيه بن محمد با
كÇه گفت كردو احتجاج و استناد پيامبر ش جد حرم در خود خواب به خود برادر
و تÇو شÇهادت خدا كه برو عراق سوي به كه است فرموده او به خواب در پيامبر

است/ داشته مقرر سرزمين آن در را تو بيت اهل اسارت



7ë خواب تعبير و خواب

Ç3Ç1ëشواهدنقليازمواردشبهه

شÇمس ديÇوان از اشÇعاري با خواب يت حج عدم به داÄر را بحث اين اينك
ميبريم: پايان به تبريزي

گÇويم آفÇتاب ز هÇÇمه آفÇÇتابم غÇÇالم چÇÇو
حديثخوابگويم كه پرستم شب نه شبم نه

تÇرجÇماني طÇريق بÇه آفÇتابم رسÇÇول چÇÇو
گÇويم جÇواب شÇما بÇه بÇپرسم, و از نهان به

بÇتابم خÇرابÇهها بÇه آفÇÇتابم چÇÇو قÇÇدم بÇÇه
گÇويم خÇراب سÇخن عÇÇمارت از بگÇÇريزم

بÇلندم بس درخت ز شيبم سيب چه ا گر من
گÇويم صواب سخن مستم, و خراب ا گر من

بويش است بكشيده كويش خا ك ز دلم چو
گÇويم آب حديث كه كويش خا ك ز خجلم

فÇرخ است تÇو رخ كÇه رخ از نÇقاب بگشÇÇا
گÇويم نÇقاب پس ز تÇو بÇا كÇه مÇبين روا تو

آهن چو آتشم از پر باشد سنگ چو دلت چو
گويم شراب و قدح گيري شيشه لطف چو تو

كÇيقبادم كÇه خÇدا بÇÇه زادم آفÇÇتاب ز چÇÇو
گÇويم مÇاهتاب ز نÇه سÇازم طÇلوع شب به نه

خواب تعبير و خواب دربارة كالم نتيجه Ç1ì
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طÇبيعي, خÇواب يعني Ç آن با مرتبط پديدههاي و بيداري و خواب موضوع
فيزيولوژي, مختلف منظرهاي از را Ç مصنوعي خواب خلسه, خواب, تعبير رÅيا,
فيزيولوژي غرب, در كرد/ بررسي ميتوان تاريخي و ديني فلسفي, روانشناسي,
جÇدي و دقÇيق طÇور بÇه ما روزگار همين تا روسي پاولف ايوان زمان از خواب
روانكاوان, و روانشناسان است/ بوده علمي كاوي ژرف و باليني مطالعة موضوع
اراÇÄه فÇرضيههايي آن تعبير و رÅيا باب در كدام هر يونگ و آدلر فرويد, امثال
انÇفصال مرحÇلة را خواب روح, د تجر به قاÄالن فلسفي, نظر از شرق, در دادهاند/
را رÅيÇا ديÇني, نÇظر از خواندهانÇد/ ارواح عالم با آن اتصال و بدن از روح موقت

دانستهاند/ آينده رمز كليد و نبوت اجزا¾ از جزÄي
كه گفت ميتوان بپردازد, گويي كلي به بندي جمع مقام در بخواهد كسي ا گر
نÇظر از چÇه و روانكÇاوي) و روانشناسي (فيزيولوژي, تجربي علوم نظر از چه
مذهبي و ديني نظر از چه و عرفان) و ذوقي (فلسفه الهي حكمت و ربوبي معارف
اقسام داراي رÅيا معصوم, امامان و اسالم پيامبر از مأثور روايات و اخبار ويژه به
خÇواب و است شÇيطاني) و رحماني يا دروغ و راست سنگين, و (سبك مختلف
النÇفس علم و مذهبي ديني, نظر از ندارد, حجيت قضايي نظر از ا گرچه رحماني
ÇÇ صÇادقه رÅيÇاي ديگÇر, عÇبارت به تعبير/ قابل و است باطني الهام نوعي قديم
خÇواب حÇتي يا خلسه حال در باطني" "واقعة يا بيداري حال در مكاشفه همچون
انسÇان احوال, آن در كه است غيب جهان و ارواح عالم به دريچهاي ÇÇ مصنوعي
بيواسطة و ميشود رها ه مد و ماده عالم قيود و حدود از محدود و موقت بهطور

مييابد/ دست وقايع از شدن خبردار يا حقايق كشف به ظاهر حواس



سÇال در تÇلويزيوني بÇرنامه يك در پÇازوكي شهرام دكتر با نصري عبداهللا دكتر گفتوگوي متن /1
منتشر (êê3 Ç ì2 ص ,1379 سروش, (انتشارات انديشه حديث عنوان تحت كتابي در Gبعد كه 137ì
بÇا و خÇالصه بÇهطور 1381 سÇال آذر در آمÇلي حيدر سيد كنگره برگزاري بهمناسبت ا كنون و شد

ميشود/ نقل اصالحاتي

آملي1 حيدر سيد درباره  گفتوگو

به پازوكي شهرام دكتر آقاي با آملي حيدر د سي انديشههاي از بحث در نصري:

ميپردازيم/ گفتوگو و بحث
ه تÇالب است/ ع يÇتش تÇاريخ عÇرفاي بÇزرگترين از يكÇي حيدر د سي پÇازوكي:

باب در ما بحث زيرا باشد/ بينظير عرفاني و باطني مقام لحاظ از كه نيست اينطور
بÇزرگان تشÇخيص بÇه مربوط امر اين و نيست دين بزرگان باطني و عرفاني مقام
معنوي مقام مولوي قول به و است مرتبهاي و مقام چه در عارف يك كه اولياست
نشÇان داده انÇجام او كÇه كاري مهمترين اما ميشناسند/ ديگر اولياي فقط را اوليا
كسي لين او او كه گفت بتوان شايد جهت اين از است/ ع تشي و ف تصو اتحاد دادن
در خÇويش مÇتفاوت آثار در و كرده اشاره مهم حقيقت اين به Hصراحت كه است

است/ كوشيده آن اثبات جهت
بÇهنام خÇويش شÇرحفÇصوص و االسÇرار جÇامع كÇتاب سÇه در حÇيدر د سي
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و 719 سÇال در است/ شده خود احوال شرح ض متعر قرآن وتفسير نصالنصوص

سجاد(ع) امام به واسطه نوزده با وي نسبت ميشود/ متولد آمل در 720 بهاحتمالي
به ديني امور تحصيل براي بعد بودهو درآمل سالگي ده تا خودش به گفته ميرسد/
معارف خانوادگي و شخصي تمايالت بهعلت آنجا در ميرود/ اصفهان و استرآباد
زمان آن در برميگردد/ آمل به و ميكند مطالعه بوده كالم و فقه Hعمدت كه را شيعه
نزديك او به حيدر د سي ميكرد/ حكومت وله فخرالد بهنام شيعه حا كمي آمل در
ولي مÇيرسد/ هم وله فخرالد وزارت بهسمت اقوال از بعضي بنابر حتي و ميشود
خلجان قلبش در طلب شور و ميافتد دلش در الهي بارقة Gظاهر سيسالگي سن در
بÇه شÇباهت جهت اين از ميكند/ ترك را عيال و فرزند و مقام و جاه لذا مييابد,
مشايخ از يكي با اصفهان در راه سر در ميشود/ الحرام بيتاهللا عازم و دارد الي غز
بغدادي جنيد شيخالطايفه به طريقتياش اجازه كه طهراني ين نورالد بهنام ه صوفي
ميدهد/ وي به طريقتي دستورات طهراني ين نورالد شيخ و ميشود آشنا ميرسد
زيÇارت عÇازم سÇپس مÇيپردازد/ نÇفس تÇزكيه بÇه و مÇيكند خÇلوت تي مد د سي
زيÇارت بÇه بÇعد چÇندي مÇيشود/ مÇريض تي مد آنجا در ميگردد/ بيتاهللالحرام
كه داشته نشر و حشر نفر دو با نجف در ميشود/ نجف مقيم و عازم عاليات عتبات
مÇعارف ايشÇان نÇزد و است/ حÇلي مه عال فرزند حلي قين فخرالمحق آنها از يكي
وي به قين فخرالمحق حتي و ميخواند/ را حلي مه عال آثار و شيعه كالم و فقه شيعه,
كتب ديگر و خود پدر كتب نقل اجازه همچنين و ميدهد ثاني زينالعابدين لقب
احÇمد بÇن حمن عبدالر بهنام عارفي ديگري و ميدهد/ حيدر د سي به نيز را شيعي
شيخ از ميرسد/ امامرضا(ع) به نسبتش و است ه معروفي سلسلة از كه است سي مقد
را شÇرحفÇصوصالحكÇم و شرحمنازلالسÇاÄرين و نقل و تدريس اجازة سي مقد
نجف در ميگيرد/ قلب تزكيه و رياضت دستور باطني, علوم اخذ عالوهبر مييابد/



79 آملي حيدر سيد درباره  گفتوگو

مÇيرسد/ عÇربي ابن يه مك فتوحات قرينه به نجفيه" "فتوحات به و داشته خلوتها
رÅيÇا در مÇيكند/ نÇقل خود كتابهاي بعضي در را آنها كه ميكند, پيدا فتوحاتي
را آثÇاري كÇه آنÇجاست در مÇيكند/ نقل را آنها از برخي كه ميبيند را چيزهايي
مه قدÇم در ميرساند/ انجام به را شرحفصوصالحكم 782 سال در ميكند/ تأليف
و رسÇيده مÇا بÇهدست آنها از تعدادي كه ميكند كتاب چهل تأليف از سخن آن,
ايشان از سال آن تا ما حال هر به است/ ناقص Âفع هم تعدادي و مفقود نيز تعدادي
Çالعي اط سÇال آن از بÇعد ولي است/ ايشÇان سÇالگي ì3 GاهرÇظ كÇه داريم اطالع

نيست/ دردست
بÇهنام بÇوده شÇخصي ف تصو و عرفان در ايشان اساتيد از اينكه ديگر نكتة
كÇبري يÇن جمالدÇن شÇيخ بÇه شخص اين ارشاد اجازة كه سمناني ابوبكر بن د محم
از ميكند نقل حيدر د سي كه بهقولي بنا و است ه معروفي سلسلة بزرگان از كه ميرسد
مÇيگيرد/ ايشان دست از هم اجازهاي Áاحتما و ميپوشد خرقه هم ايشان دست
دردست اطالعي هيچ ميكند فوت چگونه كجاو كه د سي عمر اواخر از تقدير بههر
مقبره ميگويند بعضي كه است آمل در امامزاده عنوان با مقبرهاي ا كنون نيست/

ندارد/ صحت انتساب اين كه معتقدند هم گروهي و است حيدر د سي
حيدر د سي به هم آثاري و باقيمانده آثاري حيدر د سي از كه ميدانيم ما نصري:

مÇنتخب واقع¹الخالف, اركان, رسالة از: عÇبارتند او آثار برخي است/ منسوب
االلهي¹,جامعالحقايق,رسال¹الوجود,نقدالنقودفيمعرف¹ االمان¹ التأويل,رسالة

حال شرحفصوصاست/ در كه الوجود,جامعاالسرارومنبعاالنوارونصالنصوص

است آثÇارش مÇهمترين از كÇه او منبعاالنÇوار و كتابجامعاالسرار باب در شما
كنيد/ بيان را مطالبي

مÇهمترين شايد فرموديد كه همانطور كتابجامعاالسرار مورد در پازوكي:
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د سي مستوفاي بيان و صريح اهتمام لين او گفت بتوان شايد و باشد حيدر د سي اثر
مه مقد در وي است/ اثر اين مه مقد در ف تصو و ع تشي حاد ات اثبات مورد در حيدر
ميفرمايد ايشان چيزند/ يك حقيقي ف تصو حقيقيو ع تشي كه ميگويد كتاب اين
هستند/ الياهللا سالك اينها كه نوشتم شيعيان از هاي عد بهتقاضاي بنا را كتاب اين
حÇال عÇين در بÇاشد, ف صوÇت و عرفان از عاري نميتواند ع تشي كه معتقدند آنها
معنويت و عرفان از عاري را ع تشي و ندارند ع تشي به هي توج ف تصو اهل از برخي
تÇا ميخواهÇند ايشان از و چيست علت كه ميپرسند حيدر د سي از آنها ميبينند/
چÇنين مÇن از سبب اين به كه ميگويد د سي بنويسد/ دو اين نسبت بيان در  كتابي
و بÇودند ديÇده بÇيت اهÇل بÇه را ارادتÇم و مÇن بÇودن شيعه كه خواستند را چيزي
ميكند اشاره ايشان خواندهام/ را ع تشي باطني و ظاهري معارف من كه ميدانستند
شده كالم فقهو به منحصر باشد هشتم همانقرن كه ايشان دردورة شيعه معارف  كه

ميبرد/ رنج بابت اين از و است
از Âكام امر اين و داشت ر تبح كالم و فقه در دحيدر سي كه باشيد داشته ه توج
بÇايد مÇيكند/ تÇصريح آن به نيز حلي قين فخرالمحق استادش و برميآيد آثارش
يك را ع تشي نبايد ما و نيست كالم و فقه به منحصر ع تشي وي بهنظر كه داشت ه توج
كÇنار در كÇالمي مÇذهب يك يا تسنن اهل فقهي مذاهب جنب در فقهي مذهب
بÇعضي كÇه است مرسوم هم االÐن چنانكه بدانيم, معتزله و اشاعره كالمي مذاهب
در سياسي نهضت يك را آن اينكه يا است/ معتزله و اشاعره بين شيعه ميگويند
چيست ع تشي حقيقت كه بفهميم اينكه براي نيست اينطور بدانيم/ خالفت مسأله
درحÇقيقت است/ بÇوده چه اصل در شيعه ببينيم و ع تشي سرآغاز به برگرديم بايد
نÇوع يك را ع يÇتش ÇÇ امÇروز فÇلسفي روشÇهاي از بÇعضي زبÇان بÇه ÇÇ حÇيدر د سي
داريم ع تشي ظهور دربارة گونا گوني اقوال ما كه شرح اين به ميكند/ پديدارشناسي



81 آملي حيدر سيد درباره  گفتوگو

آن در كه است امور پيدايش در مدرن نگرش نوعي به ناظر ظاهري بحثهاي  كه
با امور تمام در كه است جديد تفكر عوارض از اين دارند/ غلبه تاريخي جنبههاي
در اينكه جمله از ميكند/ تاريخي توجيه و تفسير و ميشود وارد تاريخي وجهة
عكسالعÇمل شÇيعه يÇا است شÇعوبي نÇهضت يك Âمث شيعه گفتهاند شيعه مورد
تي ماهي ع تشي ميشود گفته كه قبيل اين از اقوالي يا است اعراب به نسبت ايرانيان
تÇاريخي تÇفكر نÇحو يك به مسبوق آرا¾ اين است/ صفويه دورة مولود و ندارد
دحيدر يÇس مÇيشود/ ع يÇتش حقيقت درك حجاب پديدارشناسي زبان به كه است
كند/ بيان بوده اصل در كه همانطور را ع تشي حقيقت عو تشي تعريف تا ميخواسته
بنابر حقيقت/ و طريقت و شريعت دارد: جنبه سه ديني هر ميگويد جهت اين به
احÇوالي/ والحقيق¹ افعالي والطريق¹ اقوالي الشريع¹ رسول(ع): حضرت از مروي حديث
و ف تصو ارتباط درباره خويش آثار تمام در Hتقريب دحيدر سي را تقسيمبندي اين
ع تشي بين تقريب دحيدر سي اهتمامهاي از يكي كه ميدانيم ما و ميكند/ ذ كر ع تشي

آنهاست/ ميان اتحاد نشاندادن بلكه و ف تصو و
او ي تلق يعني كند/ بنيانگذاري را شيعي حكمت ميخواهد دحيدر سي نصري:

ما نگاه گاهي ديگر بيان به داريم/ شيعي فقه يك و شيعي كالم يك ما كه است اين
ديگري نگاه شيعه به دارد تالش دحيدر سي حال كالمي, گاه و است فقهي شيعه به
حكمت ميخواهد او كه است جهت اين از كند/ نگاه آن باطن به يعني باشد/ داشته
است اشراقي و مشايي همان كه رسمي فلسفه با حكمت اين كند/ مطرح را شيعي

دارد/ تفاوت
ولوي حكمت يك شيعي حقيقي حكمت كه است معتقد دحيدر سي پازوكي:

است/ واليت مسأله مÇيدهد تشكÇيل را شيعه حقيقت كه چيزي آن يعني است/
حضرت با ت نبو دور كه معني اين به ميكنند/ مطرح عرفا كه بهمعنايي واليت ه البت
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آفÇاقي تاريخ يا ظاهري تاريخ نظر از گرديد/ آغاز واليت دور و شد ختم پيامبر
علي(ع) حضرت خالفت مسألة با واليت مسأله شيعه تقويمي تاريخ همين يعني
دور ظÇهور ابÇتداي ع تشي انفسي تاريخ و باطني حيث از ولي ميكند, پيدا ارتباط
در شÇيعه لذا است, واليت بحث است اصل ع تشي در كه چيزي آن است/ واليت
صرف بهمعناي هم تولي ه البت داشت/ را بيت اهل ي توال كه بود كسي اسالم صدر
بيت اهل محب نيز سنت اهل اغلب كه بود معنا اين به ا گر و نيست عالقه و محبت
پس مÇيشود/ فÇهميده عÇرفان در فÇقط كÇه است ي اصÇخ بهمعناي بلكه بودهاند,
در قرون آن در حكمت اين به تصريح است/ ولوي حكمت شيعه حقيقي حكمت
يا كبري ين نجمالد شيخ مثل ه صوفي بزرگ مشايخ و شيعه عرفاي از بسياري آثار
در دحيدر سي از قبل ميشود/ مشاهده ولي نعمتاهللا شاه يا حمويه ين سعدالد شيخ
شرح را صدوق كهتوحيدشيخ قمي سعيد قاضي Gبعد يا ميبينيم/ هم ابنتركه آثار
كالمي شرح يك سعيد قاضي شرح است/ شيعي حكمت مبتنيبر او شرح ميكند
ايÇن دحيدر يÇس اهÇميت است/ شيعه حكمت و عرفان بر مبتني شرح اين نيست/
شÇيعه ظÇاهر شيعه, فقه كه ميگويد آنها به و ميكند بيدار را رسمي شيعه كه است
بÇاطني ظاهر, اين احوالي, والحقيق¹ افعالي والطريق¹ اقوالي الشريع¹ حديث بنابر و است
صÇاحب كه كساني همان ميفهمند/ هستند آن اهل كه كساني را باطن اين و دارد
مهم قسمتهاي از كه دحيدر سي استدالل مات مقد از يكي بودند/ نيز هاطهار مÄا سر
آن بÇه ه مÇÄا توصيه و اسرار همين كتمان دربارة بحث است,  كتابجامعاالسرار
و آن قبول قابليت همه كس است/ سر معنوي مساÄل ميفرمايد دحيدر سي است/
حÇضرت روش و مÇيكنند انكار Hغالب كه است جهت بههمين ندارد/ را ظرفيتش
بÇيان هÇركس بÇراي را ولوي اسÇرار ايÇن كÇه بÇوده ايÇن هÇم هاطÇهار مÄا و رسول
را كÇميل دست عÇلي(ع) حÇضرت كÇه آمÇده نÇهجالبÇالغه در ÂثÇم نÇميكردند/
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وقتي يا ميكردند/ پرده گشايي كميل براي آنجا و ميبردند صحرا به و ميگرفتند
او بÇه حÇضرت چÇيست, حÇقيقت كÇه مÇيپرسد عÇلي(ع) حÇضرت از كميل  كه
نÇيستم/ تو سر صاحب من آيا ميكند عرض كميل حقيقت, به چه ترا ميفرمايند
باطني مقام يك اسالم دين در پس ميكند/ ياد سر صاحب بهعنوان خود از  كميل
مة قدÇم در ميخواهد/ اهليت كه است سر مقام همان كه داريم ولوي مقام يك يا
قÇرآن مهتÇفسير مقد و مهنصالنصوص مقد و مهاسرارالشريعه مقد و جامعاالسرار

هر حقيقت چون هستند يكي ع تشي و ف تصو كه كند ثابت تا ميكوشد آملي شيخ
مÇعصومين از كÇه احÇاديثي بنابر ميگويد مهجامعاالسرار مقد در است/ ولوي دو
مستصعب و صعب واليت) امر يعني شيعه امر (يعني نا Ôمرا ميفرمايند آنها رسيده,
مÆمني يا مرسل نبي يا ب مقر ملك جز به بكند حمل را آن نميتواند كسي و است/
يعني رسمي شيعه به خطاب دحيدر سي باشد/ آزموده ايمان به را قلبش خداوند  كه
سÇراغ خود در را اسراري چنين شما آيا ميگويد: هستند فقهي شيعة كه كساني به
شÇما را امÇر ايÇن از رايحهاي آيا است/ سخت ما امر كه ميدانيد آيا نه? يا داريد
مÆÇمن شÇما كه است اين معنايش نميكنيد استشمام ا گر نه? يا ميكنيد استشمام
مÆمن ولي است, مÆمن شيعه كه است درست ميفرمايد دحيدر سي نيستيد/ ممتحن
است, سر اهل مÆمن باشد/ آزموده ايمان به را دلش خداوند كه است كسي واقعي
و حÇقيقي صÇوفي كÇه است شخصي چنين است/ عرفان اهل او است, باطن اهل
را قÇلبش خÇداونÇد يعني است/ سر اهل كه است شيعهاي او است/ حقيقي عارف
اثÇبات را ف صوÇت حÇقيقت مات قدÇم هÇمين با دحيدر سي است/ آزموده بهايمان
من مراد ميگويد او ميكند/ تفكيك باطل ف تصو از را حق ف تصو ه البت ميكند/
ايÇنها نÇيست/ Çحاديه ات و حÇلوليه و اباحيه مثل طريقههايي و مذاهب ف, تصو از
مÇيگويد و مÇيكند حÇقيقي ف صوÇت از صحبت ر مكر او نيستند/ حقيقيه ه صوفي
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از هاي دÇع كÇه است ايÇن او ديگر دليل است/ حقيقي ع تشي عين حقيقي ف تصو
مÇيرسانند/ علي(ع) حضرت به ه مÄا طريق از را خود ارشاد اجازه سلسله ه صوفي
حضرت از را خود معارف كه دارند اصرار اينها وقتي كه ميكند استدالل دحيدر سي
هÇم منهاجالكÇرامÇه در حلي مه عال مثل شيعه بزرگ علماي و گرفتهايم علي(ع)
و ارتباط نشانة همين ميرسد, علي حضرت به آنها اجازه سلسله كه ميكنند تأ كيد

است/ واليت منبع با آنها معنوي اتصال
ه مÇÄا از را خÇودشان تÇعاليم مÇا فة تصوÇم از بÇعضي كه است معتقد او نصري:

از ادهÇم ابÇراهÇيم بÇود/ علي(ع) حضرت شا گرد كه بصري حسن مثل  گرفتهاند/
از حÇافي بشÇر و صÇادق(ع) امÇام از بسÇطامي بÇايزيد و حسين بن علي حضرت
تعليم رضا(ع) موسي بن علي از هم كرخي معروف جعفر(ع)و بن موسي حضرت

است/ ترديد محل تاريخي سند نظر از مطلب اين ه البت  گرفتند/
ه مÇÄا به معنوي انتساب و اتصال اين كه فرموديد كه اين دربارة Á او پازوكي:

كتاب در طباطبايي مه عال مرحوم كه كنم عرض بايد است, ترديد محل اطهار(ع)
اينكه آن و فرموده اينباره در هاي توج جالب رسالتتشيعدردنيايامروزمطلب

بÇه بسطامي بايزيد Âمث و نيست حقيقي اتصال اين كه بگوييد داريد اصراري چه
هÇم صوفينما يا فه متصو بعضي در ا گر است/ نداشته ارادت صادق(ع) حضرت
اين اصل كه دانست اين بر دليلي را مفاسد اين نميتوان باشد, شده رايج مفاسدي

كنيم/ انكار را استناد و نسبت

باشند/ بوده ه مÄا شا گردان آنها همه اينكه با ميكند فرق ارادت بحث نصري:

مÇيپردازد/ آن بÇه دحيدر يÇس كÇه است چÇيزي هÇمان ايÇن بÇبينيد پÇازوكي:

از مÇراد كÇه مÇيكند اثÇبات آنÇجا در او دارد/ خرقه عنوان تحت بحثي دحيدر سي
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آنÇان جÇانب از مÇجازبودن و داشتن ارادت همين ه, صوفي مشايخ خرقهپوشيدن
نزد خواندن درس بهمعناي و است ارادت به ه صوفي نزد شا گردي Áاصو و است
ايÇن او درد بود/ دحيدر سي مقصود ه متوج بايد اينكه ديگر نكته نميباشد/ استاد
دحيدر يÇس اصلي درد اين است/ شده عاري عرفاني معارف از ع تشي چرا كه است
ه تÇالب است/ شÇده تÇبديل كÇالمي يÇا فÇقهي مذهب يك به ع تشي ميبيند كه است
برجستهاي متكلم و فقيه خودش زيرا نيست/ درست شيعه كالم و فقه كه نميگويد

ميكند/ پرهيز و دارد ا كراه ع تشي كالمزدگي و فقهزدگي از بلكه است,
دليÇل است/ هÇمين هسÇتند حÇقيقي شيعه ف, تصو اهل كه او داليل از يكي
است/ عÇلي(ع) حÇضرت بÇه انتساب در ه صوفي مشايخ اصرار همين هم او عمده
باشند داشته اصرار فه متصو ينشين, سن محيط يك در بايد چرا كه است اين سÆال
اشÇاره هÇمواره دحيدر سي برسانند/ علي(ع) حضرت به را خود معنوي نسبت  كه
از مÇرادم ميگويد ديگر طرف از چنانكه است, حقيقي ف تصو مرادم كه ميكند
اسالم تاريخ در كه باشيد داشته ه توج نكته اين به ولي است, حقيقي ع تشي ع, تشي
متكلمين ميان در شما بود/ متصوفه كردند عرفان از صحبت ابتدا از كه گروهي تنها
اصÇطالح نميبينيد/ را عرفاني معارف و احوال از بحث و عرفان اصطالح فقها و
و قÇرآن در كÇه علمي اين ميگويند حقيقي صوفيان كه ميشود باب وقتي عرفان
باطني قلبي علم يك بلكه نيست, ظاهري رسمي علم شده ترغيب آن به احاديث
بÇهعنوان و قÇلبي مÇعرفت يك بÇهعنوان را عÇرفان لفÇظ آنان درحقيقت و است
برده به كار لفظ اين ه صوفي تاريخ در فقط لذا ميبردند/ به كار حقيقي علم مصداق
اهÇل فÇقط و نÇداشÇتهانÇد عرفان عاي اد ظاهر اهل عالم و متكلم يعني است/ شده
سÇلوك و سÇير در عÇالي مقامي بهعنوان هم آن داشتهاند, عرفان عاي اد ف تصو
من كه بگويد نميتواند صوفي هر است/ معرفتاهللا عرفان كه است طبيعي معنوي/
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كه هم اين باشد/ نرسيده سلوك عاليه مقامات به كه است ممكن زيرا هستم, عارف
اعÇمال از بÇرخÇي جÇهت به ببرند, به كار را ف تصو فقط اينكه از دارند ابا بعضي
ف تصو و شده مشاهده ه صوفي غيرحقيقي طريقههاي از برخي در كه بوده خالف
ف تصو با ظاهري علماي علني مخالفت هم ديگرش جهت دانستهاند/ آن بر دال را
بنا بودند صوفي خود صفويه اينكه وجود با است/ صفويه دوره اواخر از Hخصوص
اين به ه باتوج هم دحيدر سي شد/ آغاز صفويه اواخر از علني مخالفت اين بهداليلي
هÇمه مصداقش است, بد صوفي ميگوييد كه شما شيعيان گروه اي ميگويد نكته
بعضي به خطاب بعد دارد/ وجود باطل حقو گروه ه, صوفي ميان در نيستند/ ه صوفي
اين نيستند عرفاني معارف اهل اطهار ه مÄا ميكنيد خيال كه شما ميگويد صوفيه از
از و ميپرداختند فقهي مساÄل به فقط اطهار ة مÄا كه كردهايد خيال شما است/ غلط
شÇيعه بÇه مÇيدهد/ قÇرار مÇخاطب را طرف دو هر او بودند/ بري عرفاني حقايق
نيستيد/ سر اهل چون نيستيد باطن اهل مÆمن كه داريد اذعان شما ميگويد ظاهري
دوست شÇما هسÇتيم/ رÇس اهÇل ما ميگويند كه هستند ديگري گروه خوب خيلي
فياالصطالح مشاح¹ ال نداريم, دعوا نام مورد در ما بناميد/ صوفي را آنها نداريد
هÇم ظاهر به عنايت كه درحالي هستند, باطن اهل شيعه از گروهي ميگوييم بلكه
آنها به ما كه نداريد دوست شما ا گر ميكنند/ جمع هم با را باطن آنانظاهرو دارند/
و اعÇمال از بÇحث مÇمتحن/ مÆÇمن مÇيگوييم آنÇها بÇه ما بگوييم حقيقي ه صوفي
اسالم مخالف شيعيان از بعضي ا گر كه ميكند اشاره بعد و عنوان/ نه است اعتقادات
در تÇرتيب هÇمين بÇه كرد? خواهيم چرا و چون ع تشي انيت حق در آيا كنند عمل
ميخواهد دحيدر سي كه داشت ه توج بايد كرد/ ترديد نميتوان ف تصو اصل مورد
حاال هستند/ يكي آنها بگويد و كند جمع هم با را حقيقي ع تشي و حقيقي ف تصو
در عرفان گفتم كه همانطور عرفان/ بگويند ندارند دوست را ف تصو كساني ا گر
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است/ شده مطرح ف تصو حوزه در همواره و بوده همراه ف تصو متن
بÇپردازيÇم/ حÇقيقت شÇريعت, طريقت, بحث به ميبايست اينجا در نصري:

ناماسرارالشريع¹وانوارالطريق¹وانوارالحقيق¹ به كتابي دحيدر سي خود كه ميدانيم
است/ كرده بحث طريقت و شريعت از آن در كه دارد

و طريقت و شريعت اعتبار سه به دين تقسيم فرموديد كه همانطور پازوكي:

اين با درحقيقت و ميپردازد/ آن به دحيدر سي كه است اساسي نكات از حقيقت
كه بهشرحي را ف تصو و ع تشي حاد ات كتابجامعاالسرار در كه است ثالثي تقسيم
مÇقام طÇريقت و است/ فÇقه مقام شريعت او نظر از ميكند/ اثبات شد عرض Âقب
اخÇذ رسÇول حضرت فرمايش از دحيدر سي را تقسيمبندي اين ف/ تصو و عرفان
بÇحث يك در احÇوالي/ والحÇقيق¹ افÇعالي والطÇريق¹ اقوالي الشريع¹ فرمودند: كه ميكند
اينها كوتهبينان از بسياري نظر برخالف كه ميگويد كتاباسرارالشريعه در مستوفا
واحÇدند/ امÇر يك از اعتبار سه اينها نيستند/ يكديگر از متفاوت و ا مجز امر سه
ديني هر براي كه هستند سه گانهاي اعتبارات حقيقت و طريقت و شريعت يعني

باشيم/ قايل بايد
اديان وحدت مورد در بحثي ع, تشي فو تصو توفيق بحث عالوهبر دحيدر سي
متعالي وحدت از بحث كه ما دورة در Hخصوص است; ه توج قابل خيلي اين و دارد
درحقيقت نكنيم لحاظ اعتبار سه اين با را دين ما ا گر او نظر به است/ مطرح اديان
ديÇن اينكه نه است, شريعت به بيشتر ه توج يهود, دين در نشدهايم/ دين ه متوج
ه وجÇت طريقت به بيشتر مسيحيت در اما باشد/ حقيقت و طريقت از عاري يهود
مÇغرب موسي حضرت قبلة كه ميگويد درجامعاالسرار دليل بههمين و ميشود/
مشرق عيسي حضرت قبلة ميكند/ غروب خورشيد كه است جايي مغرب است/
بÇين دي(ص) حمÇم قÇبلة و مÇيكند/ طلوع خورشيد كه است جايي مشرق است/
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لتي ÖبÇ ق كÇه رسÇول(ع) حÇضرت بهفرمايش ميكند استناد و است مغرب و مشرق

خداست/ به رو همانجا كنيد, رو كه جاي هر به پس :11ë آية بقره, سورة /1

درحقيقت 1/ اهللا Ôه Öج و ثمَّ ف لوا وÔت ا نم× Öي ا ف شريفة آية به ميكند استناد يا غرب والم ينالمشرق ب

قÇرآن و است/ طÇريقت و شÇريعت بين جمع اسالم حقيقت كه بگويد ميخواهد
تسميه وجه ميگويد كه جاست همين از است/ عيسوي و موسوي حقيقت جامع
قÇرا¾ از باشد خواندن بهمعني قراÄت مصدر از مأخوذ آنكه از بيش بهقرآن قرآن
و فقه اهل كه آنكس او نظر از است/ جامعيتقرآن جهت آن استو ع م ج بهمعني
بÇاطن اهÇل و است/ اسÇالم ديÇن مÇوسويت جÇهت به هش توج است, ظاهر اهل
جÇامعيت بÇه كÇه حÇقيقتانÇد اهÇل و است اسÇالم عيسويت جهت به هشان توج
ميزند/ مختلفي مثالهاي اينباره در وي دارند/ ه توج اسالم عيسويت و موسويت
ميماند پوست نسبت مثل حقيقت و طريقت و شريعت بين نسبت آنكه جمله از
دارد/ سختي و ضخيم پوست يك كه كنيد ر تصو را گردويي مغز مغز/ مغز و مغز و
آن است/ ديگÇري پÇوست يك مÇغز آن روي كÇه است مÇÇغزي يك آن درون
يÇعني باشد/ داشته را جنبه سه كه است اين به گردو كمال است/ حقيقت مغز, مغز
است, مÇطلوب گÇردو از آنÇچه ه تÇالب و شود حفظ پوست اين بدون مغز نميشود
درون بايد مغز اين اما است/ خوردني كه است گردو مغز بلكه نيست, گردو پوست
بيان ديگر جهت از را تقسيم همين آملي بماند/ گردو سخت و ضخيم پوست آن
اسالم گفت/ سخن ايقان و ايمان و اسالم مراتب از ميتوان كه شرح اين به ميكند/
بÇا است مÇطابق ايÇقان و طÇريقت بÇا است مطابق ايمان شريعت/ با است مطابق
رسÇول يعني است/ شريعت مقام در رسالت گفت ميتوان جهتي از يا و حقيقت
نÇبي طÇريقت/ با است مطابق ت نبو ميآورد/ را احكامي و ميكند شريعت ابالغ
و شÇوند/ خÇبر صÇاحب تا ميآورد غيب از خبر آن اهل براي يعني ميكند/ انبا¾
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رسÇول شÇخص در واليت كÇه است دليÇل بÇههمين و است دين حقيقت واليت
عÇرفا Hبعض كه است نكتهاي همان اين (و اوست رسالت و ت نبو جنبة از اشرف
هم اعتقاد اين دليل شويم)/ آنها قول ه متوج آنكه بدون گرفتهاند قرار ايراد مورد
با كه است نسبتي يعني اوست/ ي يليالحق جنبة رسول واليت چون است, واضح
اوقاتي و حاالت خدا با من ميفرمودند پيامبر كه است نسبتي همان اين دارد/ خدا
از است/ دين ظاهر جنبة همان يعني است/ شريعت ابالغ مقام رسالت جنبة دارم/
هÇمين بÇا و مÇيكند اسÇتفاده كÇتابهايش تمام در دحيدر سي سه گانه تقسيم اين
مقام در ه حق اديان همة ميگويد و ميشود اديان در بحث وارد سه گانه اعتبارات
ه ب ي ×ص و ا م× ن âي الد ن م ÖمÔك ل ع ر ش ميفرمايد: شريفه آية در خداوند هستند/ يكي حقيقت

بود//// كرده توصيه نوح به كه همانگونه از كرد, ر مقر آييني شما براي :13 آية , شوري× سورة /1

خاتم حضرت به بعد شد ابالغ نوح به دين بهعنوان كه چيزي همان يعني 1///Hوح Ôن

رسيد/
است شريعت است/ شريعت در هست تفاوتي ا گر است; يكي دين حقيقت
ميشود/ متفاوت اشخاص مدارج و مراتب و اوضاع به بنا دحيدر سي بهقول بنا  كه
دحيدر سي كه بگوييم ميتوانيم اينجا در است/ يكي دين حقيقت مقام نظر از ولي
كه ميگويد خودش و ميداند/ باطن مقام در بلكه ظاهر, مقام در نه را اديان وحدت
مÇتفاوت قÇابليتها و اسÇتعدادهÇا زيرا است, اجتنابناپذير اديان ميان اختالف
ا گÇرچÇه باشد, واحد اديان همة در نميتواند شريعت كه است دليل اين به است/
يكي همواره نميتواند دين صوري و ظاهر نظر از ولي است/ يكي شريعت روح
هر بنابراين ميكند/ تغيير اوضاع و زمانها و اشخاص مراتب برحسب دين باشد/
است, خاتم دين اسالم, چون و است/ كاملترين خودش, دورة و زمان در ديني

ميباشد/ اديان كاملترين پس
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و هسÇتند ديÇن از مÇختلف اعÇتبار سÇه اينها كه ميفرمايد همواره دحيدر سي
نÇماز كÇه مÇهم تفاوت اين با منتهي نباشد, شريعت اهل نميتواند حقيقي صوفي
عارف شخص درجات و مراتب به هم اين ميكند/ فرق ظاهر اهل نماز با عارف
تكÇليف كه ميرسيم بهجايي كه ندارند عا اد حقيقي صوفي و عارف ميگردد/ باز
تكÇليف از دست بÇايد هاطÇهار(ع) مÇÄا خÇود بÇود چÇنين ا گÇر مÇيشود/ اسÇقاط
مÇرتبه يك است/ مراتبي داراي نماز كه ميكند اشاره هم دحيدر سي برميداشتند/
يكÇي ظÇاهر حكÇم و ظاهر صورت نظر از اينها است/ نماز حقيقت كه است آن
حضرت از چنانكه است/ ديگري چيز ميگذرد عارف دل در كه آنچه اما است,
گويندة از كه كردم تكرار آنقدر را Ôنعبد ايا ك فرمودند كه شده نقل امامصادق(ع)

است/ ديگري مقام در صادق حضرت نماز پس شنيدم/ آن حقيقي
بكÇنيد, بÇايد حÇيدر د يÇس آرا¾ و انديشهها مورد در كه ديگري بحث نصري:

بهاشاره را آن ميگويد كه دارد تفسير در كتابي دحيدر سي اوست/ تفسيري مباحث
نگاشتم/ الهي

وي اوست/ تÇفسيري عÇاليق دحيدر يÇس تفكر مهم جهات از يكي پÇازوكي:

كتاباهللالعزيزالحكيم فيتأويل الخضم بهنامالمحيطاالعظموالبحر تفسيري
يعني است/ شده نوشته الهي اشارة به تفسير اين كه ميگويد آن مه مقد در و دارد
خÇيلي خÇودش تفسير به دحيدر سي نوشتم/ را تفسير اين من كه بود قلبي بهاشاره

علو و اهميت از حا كي بلكه نيست, شخصي غرور از حا كي باليدن اين و ميبالد
تÇصريح بÇه و گÇذارده تأويÇل بر را تفسيرش بناي دحيدر سي است/ الهي واردات
بÇهنام كÇه نÇوشته رازي يÇن جمالدÇن شÇيخ كÇه است تفسيري بر او اتكاي خودش
ولي نÇوشت جÇلد شش در را خÇود تÇفسير رازي است/ مشÇهور تأويالتنجميه

س مقد هفت عدد كه است اين جهتش نوشتم/ جلد هفت در من ميگويد دحيدر سي
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و Gظهر للقرآن ن ا شريف حديث بر ميگذارد را بنا كه است اين مهمتر همه از و است/
بناي او است/ بطن هفت تا كه دارد باطني و ابطن/قرآنظاهر سبع¹ الي Hبطن لبطنه و Hبطن

ما كه ميكند اشاره آنجا در است/ گذارده باطن هفت اين روي بر را جلد هفت اين
بهاصطالح بنا تفسير باشيم/ داشته ه توج تأويل به بايد چيزي هر از بيشتر تفسير در
كÇار نزول قوس و نازله مراتب با تفسير در يعني است/ تنزيلقرآن مقام در عرفا
قرآنمجيداز انزال, و تنزيل مقام در است/ صعود قوس به ناظر تأويل ولي داريم,
حÇضرت مÇطهر قÇلب تÇا الهÇي مÇقام از يÇعني است/ كÇرده نÇزول ظاهر به باطن
باطن از سير درحقيقت اين كه شده ابالغ ديگران به بعد و كرده نزول پيامبر(ص)
مÇقام ايÇنرو از مÇيكنيم/ سÇير باطن به ظاهر از تأويل مقام در اما است/ ظاهر به
ميماند ظاهري هات توج ظاهرو حد در تفسير است/ تفسير از باالتر بسيار تأويل
در تحقيق براي كه است مفيد نكته اين ذ كر اينجا در است/ باطني سير تأويل ولي

است/ ي جد و مهم بسيار دحيدر سي مباحث خواندن جديد هرمنوتيك زمينه
نهتنها يعني است/ واجب تأويلقرآن كه است معتقد دحيدر سي تقدير هر به
و است/ واجب Âعق و Âنق ,Hشرع تأويل ميگويد بلكه است, تأويل اهل او خود
مÇيفرمايند: رسÇول حÇضرت كÇه داريÇم حÇديث در ما اينكه عرفا نظر از Áاصو
ا گر تأويلقرآناست/ صاحبان مقام عترت گذاشتم, برايشما عترترا  كتاباهللاو
تÇفسير و ظÇاهر صÇورت اهل فقط ما پس ميكرد كفايت كتاباهللا ظاهر صورت
سير كه است عترت اين پس عترت, و كتاباهللا فرموده چون ولي ميشديم, قرآن
ولوي شيعة امتياز وجه دحيدر سي بهنظر و ميسازد ممكن باطنقرآنرا به ظاهر از
به ظاهر از يعني باشد/ تأويل اهل ميتواند حقيقي شيعه كه ميشود ناشي اينجا از
ميگذارد/ را بنا اين تفسيرقرآن در خودش نيز دحيدر سي چنانكه كند/ سير باطن
االَّ Ôهل âوي Öأت Ôمل Öع ي ا م× و شريفه: آية بنابر نميداند/ هركسي كار را تأويل كه بدانيم بايد ه البت
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دانش در قÇدم كÇه آنÇان و نÇميدانÇد/ خÇداي جز را آن تأويل كه درحالي :7 آية عمران, آل سورة /1
كردهاند/ استوار

در راسÇخون بÇه است منحصر فقط تأويل دحيدر سي بهنظر 1, م Öل ع Öيال ف ون Ôخ اس ×الر و Ôاهللا

كÇه مÇيكنند, تÇبعيت علم در راسخون از كه كساني و باشند هاطهار(ع) مÄا كه علم
آنها هستند/ شيعه ه حق عرفاي آنها ميباشند/ ه صوفي مشايخ همان دحيدر سي بهنظر
مختص فقط باطن به ظاهر از سير كه است اين هم جهتش تأويلاند/ اهل كه هستند
نكرده سير را باالتر مقام استو مانده شريعت مقام در كه كسي وگرنه عرفاست/ به
مÇن كه فرمود ين صف جنگ در علي(ع) حضرت باشد/ تفسير اهل ميتواند فقط
است/ صامت باشد ولي مبينقرآنكه عترتو يعنيقرآنبدون هستم/ ناطق  كتاب
بÇاطن بÇه الهي عارفان فقط است/ احكام و لفظي معاني مفيد ظاهر مقام در قرآن

درميآورند/ نطق به كهقرآنرا هستند آنها تنها و مييابند قرآنراه
اوايل شده, يافت تا كنون آنچه و نرسيده ما به كامل بهطور دحيدر سي تفسير
را كار بناي دحيدر سي چطور كه ميدهد نشان باقيمانده مقدار همين ولي است/ آن

ميگذارد/ تأويل بر
بÇين وي كÇه است ايÇن دحيدر يÇس تÇفسير در ه وجÇت جÇالب نكات از يكي
است/ قايل مطابقت به قرآني" اهللا " كتاب و انفسي" اهللا " كتاب و آفاقي" " كتاباهللا
تفصيلي" آفاقي " كتاباهللا با است مطابق باشد انسان كه اجمالي" انفسي " كتاباهللا
مطابقت قرآني" " كتاباهللا صغيرو عالم با كبير عالم بين يعني باشد; خارج عالم  كه
و عالم حقيقت با را كامل انسان حقيقت كه است اين دحيدر سي بحث مبناي است/
حÇقيقتقÇرآن و صÇغير عÇالم و كÇبير عÇالم مقايسه با يعني ميداند/ مطابق قرآن
كه است انسان در اجمالي بهطور است, جمعي مقام درقرآندر آنچه كه درمييابيد
است/ آفاقي كتاباهللا كه است خارج عالم در تفصيلش و ميباشد انفسي  كتاباهللا
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و است اجÇمال مÇقام انÇفسي كÇتاباهللا است/ تÇفصيل مÇقام آفÇاقي كتاباهللا پس
بÇه قÇرآن تسميه وجه كه كردم عرض هم Âقب و است/ جمع مقام قرآني  كتاباهللا

است/ جمع بهمعني قرا¾ ريشة از كه ميداند آن جامعيت بهسبب قرآنرا
و ميبينيم را عربي ابن افكار و آرا¾ و انديشهها تأثير دحيدر سي در ما نصري:

كهفصوص است معتقد حتي داردو شرحفصوصالحكم زمينة در را كتابي او ي حت
مهم نكات از يكي است/ شده نگاشته انسان يك بهدست كه است كتابي مهمترين
دارد اخÇتالفنظر ابÇنعربي بÇا خÇاص مواردي در ا گر كه است اين او شرح در
خÇود براي ابنعربي واليت مسأله در كه ميدانيم ميكند/ بيان را اختالفنظرش
عيسي حضرت براي را خاتميت حتي و ميكند/ را ده مقي واليت خاتميت عاي اد

ندارد/ قبول را مطلب اين شيعي عالم يك عنوان به دحيدر سي ميكند/ مطرح
وي دارد/ عنايت خيلي ابنعربي به دحيدر سي فرموديد كه همانطور پازوكي:

است/نصالنصوص نوشته بهنصالنصوص موسوم شرحفصوصالحكم در  كتابي
هÇيچ اثÇر ايÇن تأليÇف از بÇعد Áاصو و رسيده ما بهدست كه است اثرش آخرين
ابنعربي شيخا كبر دحيدر سي نمييابيم/ تأليفاتش در دحيدر سي زندگي از نشانهاي
در دارد/ اختالف دحيدر سي با واليت ختم مسأله در هرچند ميداند, اوليااهللا از را
ندارد را اين قصد ندارد/ مناقشه قصد او با لذا ميداند, معذور را ابنعربي بحث اين
ي همÇم خÇيلي مسأله اين و ميداند معذورش بلكه بكند, منكوب را ابنعربي  كه
در اسالم در فكري طرق اصحاب ديگر برخالف ه صوفي مشايخ Áمعمو كه است
هÇم تÇفسيرقÇرآن مسأله در بÇرنيامدهانÇد/ هÇم تكفيري يا قطعي انكار و رد مقام
كه كاشاني زاق عبدالر يعنيتأويالت است تأويل درواقع كه بهتفسيري دحيدر سي
ازتأويالت نجميه بعد و ميكند اشاره شده تأليف ين محيالد فكري مسلك بنابر
از كÇه مÇيكند اسÇتناد كÇاشاني زاق بدالرÇع شيخ بهتأويالت رازي ين نجمالد شيخ
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است/ ابنعربي رين مفس
چÇنانكه كÇردهانÇد/ تÇفسير عÇرفا از برخي هم را واليت در خاتميت مسأله
عÇرفاني كتب امهات از كه كتابصالحيه در ثاني نورعليشاه علي مال حاج جناب
قÇول واليت, خÇاتميت در خاتم مختلف معاني شرح درضمن است, اخير قرون
خÇاتميت خÇاتميت, از ابÇنعربي مÇراد كÇه مÇيكند تÇبيين ايÇنگونه را ابنعربي
آنچه ميگويد قول اين با عربي ابن يعني بوده; خودش وجودي مراتب برحسب
خÇاتم مÇن كردم/ ختم را آن بود, من وجودي مكنونات و كماالت و استعداد  كه
آن است خودم به منتسب كه واليتي يعني هستم خودم وجودي استعدادي مراتب
درآوردم/ فÇعليت مÇنصة بÇه را خÇويش وجÇودي مكنونات جميع و كردم ختم را
ده قيÇم واليت خاتم و علي(ع) حضرت را دي محم مطلقه واليت خاتم دحيدر سي
شÇرح در حÇتي ايÇنكه جÇالب نكÇته و ميداند/ (عج) ت حج حضرت را ديه محم
يÇوحنا انÇجيل در مÇذكور موعود يعني فارقليط از منظور ميگويد فصوصالحكم

حÇضرت نÇه است مÇحجوب و غÇايب انÇظار از كÇه است ت جÇح حضرت همان
ستودهترين بهمعناي كه است يوناني Periklyte معرب فارقليط كلمة د(ص)/ محم
مÇرتبت خÇتمي حضرت مبارك لقب كه است احمد همان يعني برگزيدهترين و
كÇه شÇده ضÇبط Pariklyte بÇهصورت فÇعلي انÇاجيل در و آمده درقرآن كه است

است/ شفيع و تسليدهنده بهمعناي
ابنعربي و خود ميان دحيدر سي شرحفصوص مات مقد در اينكه ديگر نكته
كÇتاب مÇيگويد و ميداند زميني كتاب باالترين را اوفصوص ميكند/ مقايسهاي
شÇده صÇادر ايشÇان از كÇه كÇتابي و مÇجيد كÇالماهللا رسÇول حÇضرت بÇر نÇÇازل
كه ميفرمايد ا كبر شيخ ابتدايفصوص, همان در اينكه براي است/ فصوصالحكم

فرمودند: و دادند من به را كتاب اين ايشان و ديدم را رسول حضرت رÅيا در من
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ولي بود/ پيامبرقرآن بر نازل كتاب ميفرمايد دحيدر سي كن/ ابالغ را كتاب اين برو
ي رÇتس خÇودش بÇه را قÇياس همين است/ ايشانفصوصالحكم از صادر  كتاب
االعÇظم تÇفسيرالمÇحيط يعني تفسيرقرآن من بر نازل كتاب ميگويد و ميدهد

است/ شرحفصوصالحكم من از صادر كتاب و است
ايÇنكه آن و مÇيشود مسÇتفاد نÇيز ديگري حقيقت شرحفصوص, همين از
تÇفسير امكÇان و مÇيشود شÇرحفÇصوص وارد شÇيعي مه قدÇم يك بÇا دحيدر سي
كه ميكند اشاره شرحفصوص در دحيدر سي ميكند/ مطرح را شيعيكردنفصوص
هيچ ولي ديدم, را قيصري شرح كاشاني, شرح جندي, شرح مثل قديمي شروح من
باشد/ شده ادا حقفصوص تا نوشتم را شرح اين لذا و نديدم مقصود به وافي را يك
كه جمعي همان كند/ جمع شيعه معارف و ابنعربي ف تصو ميان تا ميكند سعي او
بر كه شرحي پنجاه و صد ميان از ميشود/ انجام صدرا مال با هم فلسفه و حكمت در
د يÇس و عÇربي ابن سوري محقق يحيي عثمان نظر طبق شده نوشته شرحفصوص
Hغالب و ايراني همه آنها از تا ده و صد مÆلفين مهنصالنصوص مقد در آملي حيدر

هستند/ شيعي
پÇيرامÇون كه بپردازيم شخصيتهايي به بايد خود مباحث خاتمه در نصري:

ديÇدگاه كه برد نام كÔربن هانري از بايد جمله از كردهاند/ كار آملي دحيدر سي آثار
را شÇيعي حكÇمت كÇه است معتقد او دارد دحيدر سي انديشههاي پيرامون ي خاص
مÇيپردازد ع يÇتش و ف تصو بين جمع به كه كسي بهعنوان ميكند/ احيا دحيدر سي
مÇتن در دحيدر يÇس مÇوردنظر مÇعارف كه جهت آن از ميشود, ناميده بنيانگذار
در نبايد هم را يحيي عثمان كارهاي ناميد/ احيا گر را او بايد لذا است, نهفته ديانت

بفرماييد/ را مطالبي پژوهان دحيدر سي دربارة هم شما گرفت/ ناديده زمينه اين
عÇثمان و كÇربن هانري را شرحفصوص هم و همجامعاالسرار ه البت پازوكي:
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بسيار دارد آملي دحيدر سي به نسبت كربن كه هي توج كردهاند/ تصحيح هم با يحيي
ل او درجه در شيعه معارف است معتقد شد عرض Âقب كه همانطور او است/ مهم
هÇمان ع تشي حقيقت و است عرفاني معارف بلكه نيست, كالمي و فقهي معارف
بÇهتعبيري و شÇيعي حكمت نحو يك به قايل او بنابراين است/ عرفان و ف تصو
كتابهايتاريخفلسفه در كربن هانري است/ آن عرفاني بهمعناي ولوي حكمت
يك شÇيعي حÇقيقي حكمت كه ميكند ذ كر ايراني دراسالم همچنين و اسالمي

دنÇبال او لذا شÇد, غافل آن از شيعه تاريخ, طي در منتهي است, عرفاني حكمت
ذ كر را ابنتركه چنانكه كند/ پيدا را حكمت اين ريشههاي تا ميگردد سرنخهايي
نحوي يك به يعني است/ گذارده را بنايي چنين كتابتمهيدالقواعد در كه ميكند
شرح يا صدرا مال كافي شرحاصول مثل آثاري در يا و ميكند شيعي حكمت طرح
كÔربن كه بعدي نكته ميشود/ دنبال شيعي حكمت قمي سعيد قاضي صدوق توحيد

عنايت بسيار تأويل به كÔربن است/ تأويل مسأله ميپردازد آن به شيعه معارف در
ايÇن و شÇده انÇجام احسÇن وجه به كار اين شيعه در كه است معتقد Áاصو و دارد
را شيعه حكمت و معارف كربن Áاصو است/ شيعي تفكر زة ممي وجه درحقيقت
جلو حد اين تا يعني ميداند/ د متجد دنياي بحران از نجاتبخش راه يك بهعنوان
ايشÇان بÇه داشÇته طÇباطبايي مه الÇع مرحوم با كه مصاحبههايي در حتي و ميآيد

شود/ بيان وسيعتري سطح در عرفاني معارف اين بايد كه ميگويد



/277 Ç 91 ص هفدهم, فصل كاپلستون, فردريك وسطي, قرون فلسفة تاريخ از ترجمه /1

وسطي1 قرون در نظري عرفان

فردريككاپلستون

ترجمه:حسينسليماني

بÇاب در ولي داشÇتند وجÇود وسÇطي قرون سراسر در عرفا كه است بديهي

2. Mystical theology

3. St. Bernard

4. Richard of Saint Victor

قÇرن در ويكÇتور4 سنت ريچارد و برنار3 قديس آثار بايد فقط عرفاني2 ات الهي

5. St. Bonaventura

هر به دهيم/ قرار مالحظه مورد را سيزدهم قرن در بوناونتورا5 آثار نيز و دوازدهم
از بÇيگمان كه داشت وجود ي خاص فلسفي تفكر جريان چهاردهم قرن در حال,
آن بÇرجسÇتة و مÇهم بسÇيار موضوع دو و بود متأثر عرفاني تجربه باب در تفكر
انساني نفس رابطة Ç 2 خدا/ با كلي بهطور متناهي موجود رابطة Ç 1 از: بود عبارت

خدا/ با خاص بهطور
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چÇهاردهم قÇرن نÇظري عرفان در كه واميدارد را ما مسأله اين ترديد بدون
چه كه بپرسيم شايد كنيم/ مالحظه مدرسيرا منازعات مجادالتو به وا كنش نوعي
از انزجار ابراز با بايد ديني معرفت كه باشد نظر اين از معقولتر ميتوانست چيزي
لفظ گرايÇان و واسكات ا كويناس توماس پيروان بيحاصل و خشك بحثهاي
مÇورد كÇه <مÇوضوعي بر فقط كه آورد روي تفكر از نوعي به (نوميناليستها)

كند? تأ كيد است> احتياج

1. Thomas-a-Kempis

قÇرن در بÇلكه چÇهاردهم قÇرن در نه او نبود/ فيلسوف كمپس1 Ç ا Ç توماس
فرد يك طبيعي عكسالعمل Hقطع او كه كرد عا اد ميتوان ولي مينوشت/ پانزدهم
او داد/ نشان خود از را فيلسوفان و متكلمان نظريات و منازعات مقابل در متدين
<يك كÇه درحÇالي مÇيآيد?> مÇا كÇار چÇه بÇه انÇواع و اجناس <مسأله ميپرسد:
مÇغروري فÇيلسوف از بÇهتر Hيقين ميكند عبادت را خداوند كه متواضع روستايي
دوست <من است>/ دوخته چشم افال ك حركت به خويشتن از غفلت با كه است

بدانم>/ را آن تعريف اينكه جاي به كنم گناه احساس دارم

2. John Gerson

(13ì3 Ç1ê29) ژانژرسن2 دربارة نباشد جايز ا كمپس توماس به استناد ا گر
گفت? ميتوان چه گرفت, برعهده را پاريس دانشگاه رياست 139ë سال در  كه
در و نÇدارد قÇرار انÇتقاد مورد سخت را ايمان> دربارة بيهوده < كنجكاوي او آيا
عالج ميگفت كه بود اين از غير عقيدهاش و نورزيد اصرار عرفاني ات الهي برتري

است? ديني روح و ديني زندگي تعميق روزگارش, واقعي
مÇنازعات و مÇجادالت بÇرابÇر در ديÇن از مÇلهم عكسالعÇمل نÇوعي اينكه
و نÇزاع روح به ژرسن Âمث است/ درست بيشك داشته وجود فكري حوزههاي
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بÇه كÇه نكÇرده تÇحصيل فرد به نسبت تحقير و خودبيني و فخرفروشي حسادت,
ا گر است اشتباه ولي ميكند/ اشاره داشت وجود مدرسي مشاجرات در او عقيدة
است/ شگفتآور باشد, بوده ا گر بود/ كالم يا فلسفه دشمن ژرسن كه كنيم  گمان
بود انتقادش مورد آنچه بود/ پاريس دانشگاه رÄيس و الهي فيلسوف يك او چون
است مسÇيحي الهيات حدود از تخطي بيشتر بلكه مدرسي, فلسفه و كالم خود نه
بÇه مÇابعدالطÇبيعه اهل يا كرده حكم مابعدالطبيعي مساÄل دربارة منطق اهل Âمث)
قÇوي داروي مÇصرف بÇه مسÇيحي الهÇيات آلودگÇي بÇر نيز و ميتازند) الهيات

1. Necessitarianism

عÇالقه مسÇيحي ناب ايمان حفظ به او هرچند است/ اسالمي Ç يوناني جبرگرايي1
نبود/ عقل ارباب دشمن ولي داشت

افÇتاد Çفاق ات روز آن دانشگاههاي در فكري مكاتب مشاجرات حال هر به
و عÇمومي تÇالش و يÇافتند روزافÇزون گسÇترش عÇرفاني گرايشهاي درحاليكه
در شخصي عكسالعمل از بيش خدا با مستقيم ارتباط جستجوي براي را همگاني
در گÇرايشهÇا نÇوع اين از برخي نمودند/ ترويج و تبليغ آ كادميك سخنان برابر
جÇنبشهاي بÇهصورت ديگÇر بÇعضي و مÇانده مÇحفوظ ديÇني سÇنت چارچوب

دانشگÇاهي انÇتشارات (چÇاپ گÇرونلف نÇوشته وسطي قرون اواخر در الحاد رساله به ميتوان Âمث /2
كنيد/ رجوع (19ì7 جلد, 2 نيويورك, منچستر,

ديگÇر سÇوي از شÇدند/2 ظÇاهر مراتب سلسله مبتنيبر كليساي برابر در اعتراضي
پايان كه مشترك عقيده اين با داشتند وجود ديگري ديني گونا گون جنبشهاي
چÇارچÇوب در چÇه ÇÇ جÇنبشها ايÇن تÇمام در حÇال, هر به است/ نزديك جهان
با جز جامعه اصالح كه داشت وجود اعتقاد اين ÇÇ آن از فراتر چه سنتي مرزهاي
عرفان كه است بديهي نيست/ امكانپذير ديني روح تعميق و ديني حيات تجديد
اعمال با را آن اينكه به رسد چه دارد تفاوت متدين يك عابدانه زندگي با نظري
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روح ريÇاضت بÇراي كÇه مÇيالدي سÇيزدهم قرن در ب متعص مسيحيان از گروهي :Flagellants /1
م/ Ç ميزدند تازيانه را خود

از وسيعتر حوزهاي نظري عرفان اينكه خالصه بدانيم/ يكسان نتها1 الال گف Âمث
دارد/ آ كادميك بيحاصل و خشك بحثهاي برابر در شخصي عكسالعمل

شكوفايي رسميدررشدو مابعدالطبيعه از اÔ كام پيروان انتقاد كه ميشود  گفته
بÇيان يÇا خÇدا اثبات به قادر انسان عقل ا گر چون است/ بوده مÆثر نظري عرفان
تنها كه شود حاصل نتيجه اين است ممكن آنگاه نباشد, او دربارة بيشتري مطالب

2. Knowledge of acquintance

حÇال, هÇر به است/ نسي2 Ôا معرفت يعني تجربه طريق همان خدا به ب تقر طريق
پيوند و ارتباط نمونه بيشتر بلكه علمي, ل مفص تحقيق يك نتيجة نه طريقي, چنين

است/ خداوند] [با عملي
قواي مساعي تشريك همان خدا شناخت طريق بهترين كه بود معتقد ژرسن
بÇه دسÇتيابي تÇوانÇايي عقل كه نيست معنا بدان اين ولي است عاطفي و ادرا كي
نÇافذترين و مشÇهورترين ا كهارت, اما و ندارد/ خدا دربارة را شناختي هيچگونه
هيچوجه به و شد متولد اÔ كام از قبل سال پنج و بيست حدود نظري, عرفان نمايندة

نبود/ (نوميناليست) لفظ گرا

3. John Eckhart

4. Meister Eckhart

ا كهارت4 بهمايستر معموÁمعروف (حدود12ì0Ç1327)كه ا كهارت3 جان

5. Hochheim

6. Gotha

دومينيكن فرقه در عضويت از بعد شد/ متولد گوتا6 نزديك هوخهايم5 در است
درجÇه اخÇذ بÇه 1302 سÇال در GاهرÇظ او پÇرداخت/ تحصيل به پاريس و كÔلن در
تا پرداخت تدريس به تي مد تا همانجا در و آمد ناÄل پاريس در الهيات دكتراي
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او گÇرديد/ مÇنصوب آلمÇان در فÇرقهاش در ي همÇم و مÇختلف مناصب در اينكه
واعÇظ آلماني/ زبان به ديگر برخي و التيني زبان به برخي نوشت; رساله چندين
و التÇيني زبان دو هر بر كه را او نصايح و مواعظ از متوني ما و بود نيز مشهوري

شد/ آغاز توتگارت Öاش در ا كهارت آلماني و التين آثار از مجموعهاي انتشار 1939 سال در /1

عÇبارات از خÇويش مواعظ در بخصوص او داريم/1 دراختيار كرده, ايراد آلماني
هم تÇم ارتÇداد و بÇدعت بÇه زندگيش پايان مقارن ا كهارت ميكرد/ استفاده مهيج

 گرديد/
دفاع خود از او نمود/ آغاز او دربارة را تحقيقي 132ì سال در كÔلن سراسقف
نادرست برداشتهاي از داشته, اغراقآميزي زبان پذيرفت اينكه عين در و  كرد
اظÇهاراتش و اقÇوال از را درسÇتي تÇوضيحات آنگÇاه نÇمود/ كوه ش اظهاراتاش

و كÇرده بيان را مهيجي و ه توج جالب عبارات و اظهارات كه نبوده ديني نويسنده يگانه ا كهارت /2
رايÇج مÇعيارهاي بÇا بÇيشتر و جÇالبند كÇمتر كÇه باشد داده را توضيحاتي انتقادها فشار تحت آنگاه

هستند/ پذيرفتني تيبودن سن

يافت وفات 1327 سال در او شد/ ل متوس نيز روم در پاپ2 مقام به و كرد عرضه
آثار از را قول هشت و بيست دوم و بيست پل جان پاپ آنكه از قبل سال دو يعني
اقÇوال بÇهعنوان را قÇول هÇفده نÇموده, گÇلچين آنها براساس يا و او نوشتههاي و
دارنÇد, الحÇادي بوي و رنگ كه اقوالي بهعنوان را قول يازده و كفرآميز Hصريح

كند/ اعالم
شده سرشار پيشينياناش مقولههاي و انديشهها از ا كهارت ذهن درحقيقت
از متأثر و آشنا ا كويناس توماس و كبير آلبرت كالمي و فلسفي عقايد با او بود/
از او داشت/ قرار نوافالطوني سنت تأثير تحت سخت حال عين در ولي بود آنها
زندگي تعميق به Hعميق اين عالوهبر كه بود برخوردار خوبي نظري تفكر و ذهن
خÇود عاي اد در او گرچه داشت/ عالقه خدا با آدمي نفس مستقيم ارتباط و ديني
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ه توج بر بيشك ولي بود صادق Hقطع تفكرش بودن [مسيحي] سنت تابع به راجع
ظاهري آيينهاي انجام از بيش خداوند با انساني نفس عرفاني اتحاد و درون به
انÇتظار عÇارف نÇويسندة يك از كÇه است چÇيزي اين ه البت كرد/ تأ كيد دينداري
نگÇرشهاي و بود برخوردار نيز ذهن نظري ه توج از آن عالوهبر او اما ميرود/
كه كالمي و فلسفي زبان به بلكه خويش اشعار يا و زندگينامه در نه را عارفانهاش
آشكارا حال همان در است/ كرده بيان ميشود, ني معي معاني از مجموعهاي شامل
حÇقايق شÇناخت بÇراي مÆÇثر و نيرومند روشي به را ديگران ه توج كه ميخواهد
آن حÇاصل ه تÇالب دارنÇد/ زيÇادي ديني اهميت او نظر از كه حقايقي نمايد, جلب
مهيج عبارات و اجماع خارق اظهارات و برجسته متعارض Gظاهر اقوال از تعدادي
دشمنانش نتوانست او دفاعيه است/ شده كليسا مقامات ر تنف انزجارو باعث كه بود
ادا كÇه صÇورتي هÇمان بÇه اظهاراتش به شك بدون كه دشمناني سازد; متقاعد را

داشت/ او كه تي ني و قصد به تا داشتند ه توج بيشتر ميشدند

1. Opus Tripartium

وجÇود و خÇدا ميگويد بخشي1 سه عنونرسالة تحت خود اثر در ا كهارت

/ê2 Ç 3 ص ,1 ج اشتوتگارت, التيني, آثار مجموعه مه, مقد بخشي, سه رساله /2

شود گفته كه است اين درست پاسخ چيست?> <خدا بپرسد كسي ا گر است/2 يكي

3. Exodus

و وجÇود مÇيگويد: فرخÇروج3 س شرح در او اين, از گذشته است/ "وجود" همان
فÇوران خÇدا است/ مÇتفاوت چÇيز دو مخلوقات در اما است يكي خدا در ماهيت
آنكه هستم <من فرمود: ما به خود خدا است/ تمايز و كثرت وراي و واحد وجود,
ميكند استفاده نوافالطوني تعبير از ديگر جاي در ا كهارت وصف, اين با هستم/>

/ê1 ص ,ë ج التين, آثار مجموعه پاريسي, پرسشهاي ا كهارت, /ê

اين است/ (intelligere) فهم يا عقل او است,4 وجود فوق يا وجود از برتر خدا  كه
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عÇقل مÇافوق را خÇدا افلوطين چون نيست/ نوافالطوني عبارت ا كهارت عبارت
يوحناي چهارم انجيل در ميشود/ ل متوس چهارم انجيل به ا كهارت اما ميدانست,
نيز مسيح بود/ كلمه ابتدا در ميگويد بلكه بود وجود ابتدا در كه نميگويد قديس

يافت/ ميتوان نيز آثارش ديگر جاهاي در را مفهوم همين /ê0 ص همانجا, /1

منم/1 حقيقت, گفت: خود دربارة
وجود, فوق خدا كه نظر اين از بعد ا كهارت كه كردهاند عا اد خان مور از بعضي
پذيرفته را توماس پيروان نظر و داده تغيير را خود نگرش است, فهم قابل ذاتش و
حÇالتهاي و سÇبكها كÇه آنÇجا از امÇا است وجÇود همان خدا گفتهاند كه است
يكÇديگر از Çرش تأخ و م تقد حيث از نميتوان Hواقع را ا كهارت سخنان مختلف
طÇريق, سادهترين نيست/ دفاع قابل آساني به مذكور تعبير اينرو از نمود, ا مجز
خدا اينكه و است يكي فهم و وجود خدا در كه است ا كهارت جملة اين به استناد

/190 ص ,1 ج التين, آثار مجموعه تكوين, سفر تحليل /2

اين و است صرف" "وجود خدا است/2 فهم يا كلي عقل او زيرا است فهم و وجود
او بايد كنيم ل تعق فينفسه فقط يا سا كن بهصورت فقط را خدا ا گر است/ فهم همان
وجÇودش كÇه درمييابيم بدانيم فعال را خدا ا گر كنيم/ توصيف وجود بهعنوان را

است/ فهميدن
واژة معمولي زبان در چون نيست/ مناسب Hممسل (understand) "فهم" واژة
مسأله يك راهحل يا و موجود وضعيت يا فرد يك گفتارهاي درك بر داللت فهم
خÇدا به اشاره براي ا كهارت كه intelligere واژة كه درصورتي دارد/ آن نظاير و
بÇهعنوان را پÇدر مÇيگويد, سÇخن تÇثليث از او وقتي است/ ق خال ميبرد, به كار
مÇولد نÇيز و پسÇر مÇولد كه ميكند توصيف ل) تعق) عقلي فعلي يعني intelligere

انÇديشيدن بÇا خدا اين, عالوهبر است/ كلمه يا پسر در خلقت مثالي صورتهاي
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است/ آورده بهوجود را مخلوقات است, ق خال كه جهت آن از آنها دربارة
مقارن را جهان خدا كه ميكنيم برخورد قول اين به انتقاد مورد اقوال زمرة در
گفته Hصريح ا كهارت درحقيقت است/ ازلي جهان اينرو از و آفريد پسر تولد با
پسر تولد با همزمان را آن بلكه نكرد خلق پسر تولد از قبل را جهان خدا كه است
قÇديس ÂثÇم نÇداشت/ تÇازگي وجÇه بÇههيچ او عÇاي اد لين او آفريد/ ازلي كلمة يا
اشÇاره داشت, وجود عالم خلق از قبل خدا كه كالم اين نادرستي به نيز ا گوستين
خÇلقت و پسر تولد "مقارنت" بود/ حوادث بودن زماني درگير او كه گويي نمود;
حال هر به ميداند/ ازلي را جهان ا كهارت كه ميكند افاده را معنا اين Hطبيعت جهان
ÇثÔل Ôم عÇالم به كه آنچه خلق و خدا ق خال فعل به كه داد توضيح خود دفاعية در او
ق خال فعل است/ نموده استناد دارد, وجود خدا در آن صورت و ميشود توصيف
اينرو از باشد/ ازلي بايد اوست ذات عين و ميشود داده نسبت خدا به آنچنانكه
ميكند استدالل ا كهارت باشند/ ازلي نيزبايد " كلمه" موجوددر مثالي صور اعيانيا
انفعال", و "اثرپذيري معني به خلقت كه نميشود نتيجه بالضروره قضيه اين از  كه
كه ميگفت ا كهارت ديگر عبارت به است/ نداشته آغازي مخلوقات, كثرت يعني

اشÇاره مÇجعول, ديÇونيزوس تأليÇف آسÇماني, مراتب سلسله كتاب بر تفسيرش در كبير آلبرت Âمث /1
نيست>/ ازلي مخلوق اما كرد خلق ازل از <خدا كه ميكند

است/1 نگفته بودند, گفته ا كويناس توماس و كبير آلبرت آنچه از بيش چيزي
باشد/ ق خال فكر فعل همان خدا ق خال فعل كه كنيم فرض باشد, كه نحو هر به

/ë0 ص ,1 ج التين, آثار مجموعه تكوين, سفر تحليل /2

جايگاه كه ميشود مطرح پرسش اين آنگاه است>/2 طبيعت كل مبدا¾ الهي <عقل
عÇبارتهاي از يكي با اينجا در است? چگونه خداوند با آنها نسبت و مخلوقات
چهارمين در هيچاند/ مخلوقات است گفته كه ميشويم مواجه ا كهارت مشهورتر
نميگويم من هستند/ محض هيچ مخلوقات <همة كه ميخوانيم او آلماني موعظة
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/ì9 Ç 70 ص آلماني, آثار مجموعه /1

نگاه در صورت, هر در هستند>/1 محض هيچ آنها هستند, چيزي يا ناچيز آنها  كه
جاي در ا كهارت ميشود/ موعظه وجود وحدت موضوع كه ميرسد بهنظر نخست

/ê1 ص ,1 ج التين, آثار مجموعه بخشي, سه آثار /2

از كÇه بÇرميآيد چنين بنابراين ندارد/>2 وجود هيچ خدا از <غير ميگويد: ديگر
و خÇدا وجÇود از جزÄي همگي مخلوقات و بوده موجود تنها و واحد خدا او نظر
ÂÇاص مÇخلوقات كه نيست اين مرادش ا كهارت چون هستند/ الهي وجود درون
در ديگÇر او بÇود ايÇنطور ا گر ندارند/ خدا برون يا درون چه وجودي هيچگونه

بكند/ موضوع اين در قضاوتي بتواند كه نميبود وضعيتي
قرون فلسفي االهيات يا مابعدالطبيعه به نسبت وسيعي شناخت كه نيست الزم
معاني نمودن سازگار در بزرگي مشكل ا كهارت كه بفهميم تا باشيم داشته وسطي
ايÇن دربÇارة او توضيح است/ نداشته مسيحي سنت رسمي معيارهاي با عباراتش
ندارند/ خود از وجودي هيچگونه آنها كه است اين هيچاند> <مخلوقات كه عبارت
سÇازد, مÇتوقف را آنها در تفكر يا برگرداند روي آنها از خدا ا گر علت همين به
خواهد متوقف نيز آنها وجود اينصورت در بود, كرده بيان ا كهارت آنچنانكه
رسمي تعاليم از جزÄي ندارد وجود چيز هيچ خدا از> <بيرون كه عا اد اين چون شد
موجودات جميع حافظ و مطلق حاضر و نامتناهي خدا ا گر بود/ دوره آن روزانه و
او از> <غÇير چÇيزي GدÇاب كه نيست ممكن پس است, ابقا¾ و خلق فعل طريق از
در مخلوقات كه كرد لحاظ معنا بدان ميتوان را حكم اين ه البت باشد/ داشته وجود
كÇه درحÇالي اما هستند/ او وجود از جزÄي اينكه بهمعناي ميباشند خدا <درون>
مÇثل چيز هيچ و نبوده نامتمايز مخلوقات از خدا مثل چيز هيچ ميگويد ا كهارت
و بوده مخلوقات <در> خداوند كه معني اين (به نيست نزديك بسيار آنها به خدا
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مÇخلوقات از خÇداونÇد كه آنچنان ميگويد حال عين در ميبخشد) وجود آنها به
ميان زيرا نيست او مثل ديگري موجود هيچ است دور بسيار آنها از و بوده متمايز
و كÇثير مÇوجودات بÇهعنوان مخلوقات و نامتناهي, و واحد موجود بهعنوان خدا

دارد/ وجود تقابل نوعي متناهي,
ميان متقابل روابط و است ما پيرامون متناهي اشيا¾ از حا كي ما عادي تجربه
و دارند وجود كه هستند اشيايي آنها ميدهد/ تشكيل را ما مادي محيط اشيا¾ اين
آنگاه باشيم داشته ايمان خداوند به ا گر ميآيند/ بهشمار موثقي Hمنابعواقع Hطبيعت
تمايل ولي هستند/ او به قاÄم درواقع متناهي و محدود اشيا¾ كه كرد خواهيم باور
بÇا ا كÇهارت شÇود/ ر تصو مضاف وجود نوعي عنوان به خدا كه است اين طبيعي
بÇه را مÇخاطبان ه وجÇت بÇود درصÇدد آشكÇار عارضÇم اقوال و ج مهي عبارتهاي
مÇورد ديÇني اعتقادات لوازم دقيقتر و بهتر فهم به را آنها و نموده جلب خويش
بÇلكه پÇايدار تهايي عيÇواق عÇنوان بÇه نÇه را مخلوقات تا كند تحريك عايشان اد
شبحي بهعنوان نه را خدا همچنين و هستند هيچ خدا از جدا كه چيزهايي بهعنوان
توضيحات ا گر ه البت ببينند/ بهذات قاÄم و واحد موجودي عنوان به بلكه دورنما در
رسيد خواهد بهنظر آنگاه بپذيريم, اظهاراتش و عبارات دربارة را ا كهارت خود
فÇرقه ايÇنكه لحاظ با ه البت ساختهايم/ مهيج كمتر هست, آنچه از را او تفكر ما  كه
Çا ام ميداد/ گسترش منابر در را وجود وحدت نظريه وسطي قرون در دومينيكن
بهسوي ا كهارت تفكر دادن سوق براي تالش نوعي كار اين كه داشت ه توج بايد
بايد ما معلوم, قرار از نيست/ باشد اقوالش خالف كه سنتي بيش و كم ساختار يك
بودن "خنثي" براي كه نيست الزم حال عين در و بدانيم معتبر را او خود توضيحات
بÇديهي چÇون كنيم/ تالش او ج مهي و اجماع خارق عبارتهاي و متعارض اقوال
مÆÇثر انÇتقال ابÇزار بهعنوان را آنها او دارند/ ي خاص وظيفه و نقش آنها كه است
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برد/ بكار جهان به نسبت ديني عميق نگرش
به نسبت خدا ابقا¾ و خلق فعل و الهي مطلق حضور به Hعموم ا كهارت  گرچه
عالقمند خدا و انساني نفس ميان ارتباط به Hخصوص ولي دارد نظر موجودات همة
و ي حس چيزهاي از وارستگي در كه اندازه همان به انساني نفس او نظر از است/
يÇا " گوهر" او كه آنچه بهسوي و ميكند پيشرفت اراده و انديشه در نيز و تجربي
بيشتر خدا به او ب تقر برميگردد, ناميده نفس" "بنياد يا (Scintilla) "لمعه" يا "دژ"
نÇفس مÇيگردد/ تÇوصيف فÇهم يÇا عقل بهعنوان آن بنياد و نفس گوهر ميشود/
با فقط و است (intelligere) تعقل همان نيز خود كه خدايي خداست, شبيه انساني
و شÇده متولد نفس در كلمه كه است نفس بنياد بهسوي باطني و دروني بازگشت

ميشود/ حاصل خداوند با عرفاني اتحاد
روح بÇاطن به بازگشت و باطني تذكر براي وارستگي لزوم كلي مفهوم ه البت
زيÇاد تأ كيد درحقيقت نداشت/ تازگي هيچوجه به خدا با حادش ات شرط بهعنوان
نشÇانگر بÇيشتر خÇدا, بÇا نفس حاد ات ابزار بهعنوان اراده بر نه و عقل بر ا كهارت
او گرچه وسطي/ قرون عاطفي عرفان تا است نوافالطوني مكتب به او وابستگي
نفس, در پسر يا كلمه تولد مفهوم بر تأ كيد با را نوافالطوني تفكر سياق و سبك

كرده تأ كيد سعادت اصل بهعنوان خدا عقلي رÅيت بر ا كوÄيناس كه است الزم نكته اين يادآوري /1
است/ داشته عشق و اراده تبيين به تمايل فرانسيسي تسن كه درصورتي بود

نÇبود/ نÇوظهور چيزي Hدقيق نوافالطوني مكتب ولي داد/1 مسيحي بويي و رنگ
اظÇهاراتش از: عبارتند است ه توج جالب كه ا كهارت عرفاني تعاليم ويژگيهاي
عنصري نفس در اينكه مبنيبر عايش اد نيز و خدا به نفس كامل بهاستحاله راجع
در او اينرو از دارد/ وجود عقل بهنام حقيقي و معنوي گوهري يعني "نامخلوق"
خدا به تبديل نفس عرفاني, اتحاد در كه ميگويد خود آلماني موعظههاي از يكي
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نÇفس و مÇيگردد مسÇيح بÇدن به تبديل انينان رب عشا¾ در كه همانطور ميشود

/10 Ç 11 ص ,1 ج آلماني, آثار مجموعه /1

كند زندگي خدا در كمال تمامو به نميتواند انسان ميشود/1 يكي خداوند با انساني
دست بودن مخلوق از نميتواند انسان و بكشد/ دست بودن مخلوق از اينكه مگر

شود/ متحد نفس, "نامخلوق" نور خدا, صورت با اينكه مگر شود آزاد و  كشيده
انسان اتحاد و خدا به نفس كامل استحالة دربارة عباراتش به ه باتوج ا كهارت
خود توصيف به ه باتوج او است/ شده مبالغه دچار كه ميپذيرد باالخره خدا پسر با
جلب حقيقت اين به را ما نظر آنگاه نفس, "نامخلوق" نور بهعنوان خدا صورت از
اين مرادش بلكه نميداند/ يكي مخلوق, نفس با را نامخلوق نور اين او كه ميكند
نامخلوق و ازلي آنصورت در شود يكي خدا ازلي صورت با نفس ا گر كه است
خÇدا ازلي صورت با نميتواند انساني نفس كه است اين امر حقيقت شد/ خواهد
نÇفس كÇه مÇيشود يكÇي الهÇي صورت با بديننحو فقط انساني نفس شود/ يكي

گردد/ متحد الهي وجود با نهاده كناري به را خود مخلوقيت مخلوق,
وصÇف, ايÇن بÇا است/ مبهم موضوع اين دربارة ا كهارت عقيده حال هر به
يگÇانه [ فسÇن] "پÇرواز افÇلوطيني مÇفهوم بÇا او فكÇري گÇرايش كÇه است بديهي
بÇر را او تأ كÇيد آنكه بر مشروط ه البت ميشود/ روشن بهخوبي يگانه" به[خداي]

باشيم/ داشته نظر در آن در پسر يا كلمه تولد طريق از نفس د مجد تولد
قوا د تعد وراي را واحدي بنياد يا مركز نفس در كه همانطور درست ا كهارت
وراي الهÇي وجÇود بسÇيط بنياد يافتن به نيز خدا در مييابد, نفس استعدادهاي و

يÇا ذات كÇه است همان فقط سنتي و درست عقيده كه مطلب اين ضد بر انتقادي بهنحو ا كهارت /2
كرد/ اعتراض هستند, يكي الهي ثالثه اشخاص در الهي طبيعت

ميان اتحاد همان را عرفاني وحدت اينرو از است/2 عالقمند ثالثه اشخاص تمايز
حقيقياش و معنوي بنياد به نفس بازگشت نيز و الهي واحديت مقام و نفس بنياد
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است/ نموده ي تلق

1. Transcendentalism

استعاليي1 فلسفه پيشزمينة ا كهارت تفكر كه معتقدند نويسندگان از بعضي
كÇه (intelligere) عÇقل بÇا الهÇي (esse) وجود دانستن يكي و است/ بوده آلماني
يامطلق غايي حقيقت دانستن يكي تمهيديبراي ميتواند بود, قاÄل بدان ا كهارت
مÇيتوان همچنين مورد, اين در آيد/ بهشمار شد مطرح كانت از پس كه تفكر با
مÇوردنظر ميكند; فكر خود دربارة كه فكري بهعنوان خدا, از را ارسطو تعريف
اروپايي تفكر كل در را هگل كه ميكند خطور چنين ذهنمان به كه مادام اما داشت/
باشد آن شايستهتر كه ميرسد بهنظر بدانيم, مطلق, ايدهآليسم پيشزمينة بهعنوان
ديني روح تعميق به كه فردي بهعنوان تاريخياش زمانه زمينهو در را ا كهارت  كه
كÇنيم/ مشÇاهده دارد, عÇالقه او بÇا Çحاد ات و خدا به بيواسطه ب تقر مسأله بسط و
بÇر ت وÇق بÇا تÇوانست انديشههايش كه بود دلبستگياش و عالقه همين بهسبب
با مخالفت در كه نهضتهايي همان بخشد/ تأثير وسطايي قرون ديني نهضتهاي
تÇالشهاي اما و رفتهاند/ فراتر بسيار نيز ا كهارت تفكر شيوة از رسمي  كليساي
بÇه دومÇينيكن فرقه برجسته نويسندة اين انتساب جهت نازي نويسندگان برخي
مادريو زبان از استفاده گذاشت/ كنار بيهوده تالشهايي بهعنوان ميتوان را خود

نيست/ نازيها] [نزد نژاد و خون نظريه طرح متضمن باطن, به رجوع
حرارت پرشوروبا مدافعي دومينيكن فرقة مسلكانشدر هم بين در ا كهارت

2. Henry Suso

كرد/ دفاع او ديني راست از كه داشت (129ë Ç 13ìì (حدود سوزو2 هنري بهنام
سوزو هنري گشود/ جهان به ديده كÔنستانس شهر در و بود عرفاني نويسندهاي وي
در نداشت/ چنداني تمايل نظري مسايل به ولي بود واعظ يك ا كهارت همانند نيز
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مÇركز در Çحاد ات ايÇن و مÇييابيم را خÇدا بÇا عÇرفاني Çحاد ات مفهوم ما سوزو آثار
صورت تحقق ايدة ميگيرد/ شكل است, خداوند از صورتي كه روح وحدتبخش
تولد يا خدا تولد منجربه كه الهي عشق و معرفت فيضان طريق از روح در خداوند
از كمتر سوزو عرفاني تعاليم اما است/ آمده سوزو آثار در ميشود, روح در مسيح
و عÇاطفي مÇعنويت راستاي در بيشتر و بوده نوافالطوني ا كهارت عرفاني تعاليم
مÇانند تÇعابيري از سÇوزو است/ بÇرنار قÇديس چÇون نÇويسندگاني مÇحور مسÇيح
وجÇودي وحÇدت HريحÇص انÇديشهاش اما است كرده استفاده خدا" در "استغراق

گرفت/ قرار آمرزش مورد 1831 سال در او نميباشد/

1. John Tauler

Ç 13ì1) تاولر1 جان مشهور واعظ چهاردهم, قرن دومينيكن عارف ديگر
بهعنوان انسان Ç 1 ميدهد: تشخيص را مرتبه سه انسان وجود در او است/ (1300
بÇرحسب انسÇان و Ç 3 عÇاقل مÇوجودي بÇهعنوان انسÇان Ç 2 Çاس حس مÇوجودي
و عاليتر بايد بخش اين كه است شده گفته /(Gemut) خود نفس بخش عاليترين
و ذاتÇي جÇهتگيري ولي است مÇخلوق بÇخش اين باشد/ نفس قواي از عيمقتر
را Gemut واژه تÇاولر كه ميرسد بهنظر گاهي است/ خداوند سوي به آن داÄمي
شÇده اسÇتدالل چنين اما ميبرد/ به كار نفس بنياد يعني Ground واژه با مترادف

در لوتÇر مÇارتين و ژرسÇن ژان تÇاولر, يÇوهانس انسانشناسي ميان تطبيقي مقايسه روحاني: انسان به بنگريد Âمث /2
بعد/ به 22 ص از ,(19ì9 (ليدن, زمنت Ôا اي استيون الهيات, در آنها انديشههاي زمينه

داده تمييز هم از بايد دارند, بهم نزديكي ارتباط ا گرچه مفهوم دو اين كه است2
قÇدرتي Gemut درحÇاليكه است خداوند داÄمي سكونت محل نفس بنياد شوند/
قواي و گذاشته تأثير اراده و عقل بر و ميشود ناشي مذكور بنياد از كه است فعال
خÇداونÇد سكÇونت مكÇان يا نفس بنياد درون به آنجا از و خود درون به را نفس

برميگرداند/
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و خÇدا با انساني نفس همانندي و شباهت خدا, با اتحاد پيشفرض و اساس
هÇماهنگي و سÇازگاري بر تاولر كه آنجا از اوست/ از صورتي داشتن با همچنين
اينرو از كرده, تأ كيد است الهي اراده آنچه انجام طلبو بر نيز و خدا با نفس قواي
عبارت خدا به نفس تشبه ق تحق يا فعليت او عقيده بنابر كه آيد بهنظر است ممكن
بÇراي عÇارفانه عزلت نه و خدا با نفس عمل و اراده سازگاري و مطابقت از است
نفس حاد ات يك درواقع تاولر كه است روشن حال هر به شدن/ الهي وجود جذب
تمايز بر آ گاهي فاقد انسان آن, در كه است داشته نظر در را الهي روح با انساني
سÇخن روانشÇناختي حÇالتي از او آيÇا كÇه نيست معلوم اين وجود با است/ خود
از اينكه يا ميشود تعطيل Hتموق تمايزات بر علم آ گاهيو آنحالت در كه ميگويد
ايÇن در ولي مÇيآيد بÇهنظر درست GاهرÇظ نÇخست قسم وجودي/ انجذاب يك
لزوم بÇر تاولر تأ كيد كه است اين كلي نظر ندارند/ فاقنظر ات نويسندگان موضوع
عرفاني تجربة در اينكه و است خدا به نزديكي و ب تقر براي الهي محبت و لطف
بدون مينمايد نفوذ آن در و ميكند همساز خودش ارادة با را انساني ارادة خداوند
با آيد/ پديد انسان نفس در نامتناهي با متناهي بين وجودي اتحاد هيچگونه اينكه
كÇه بÇيابيم را عباراتي عارف نويسندگان آثار در ميتوانيم بهآساني ما اين وجود
باشد چيزي همان مسأله اين ا گر ه البت هستند/ وحدتگرايانه تفسيري به معطوف

هستيم/ آن دنبال به ما  كه
متأثر تاولر كرد/ دفاع او ديني راست از بودو ا كهارت دوستان از يكي سوزو
بÇود/ پÇذيرفته تأثير نيز ديگري بسيار نويسندگان از كه هرچند بود, ا كهارت از

1. Flender

2. John Ruysbroeck

نÇيز ,(1293 Ç 1381) رويسÇبروك2 جÇان فÇالندري,1 عÇارف بر ا كهارت تأثير
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نÇهضت نÇمايندگان از دسÇته آن سوزو همانند نيز رويسبروك ميشود/ احساس

1. The Free Spirit

تÇلقي الهÇي را اعÇمالشان و بÇودند خÇدا بÇا شÇدن يگانه عي مد كه را آزاد"1 "روح
و ÇÇ مÇيشدند مÇحسوب هÇم گناهكار عرفي موازين طبق بر چند هر ÇÇ ميكردند
با او ديگر عبارت به گرفت/ انتقاد باد به ميكردند, انكار را آن مناسك و  كليسا
و مبارزه به ميدانست الحادي عرفان و خطرنا ك و خطا را آنها كه چيزهايي تمام
نÇيك كÇارهاي انÇجام و نÇفس تهذيب ضرورت بر مقابل در برخاست/ مخالفت
و عقل يعني نفس قواي آن در كه پارسايانه و معنوي زندگي پيشزمينة بهعنوان
نÇفس در سÇا كÇن خÇداي طÇرف به ميتوانند الهي لطف جاذبة تأثير تحت اراده
طÇريق از كه ÇÇ خدا با حاد ات و عرفاني تفكر عاليتر مرتبة نمود/ تأ كيد برگردند,
حÇياتي در ÇÇ انسÇاني تالش با Hصرف نه و است حصول قابل الهي موهبت و لطف
از و شده ناشي عرفاني اتحاد آن از خيرها آن كه ميكند پيدا نمود خير از سرشار
يÇادآور كه كرد استفاده تعابيري از رويسبروك اين, وجود با ميگيرد/ شكل آن
وحدت از Âمث رويسبروك برانگيخت/ را ژرسن انتقاد امر همين و بود ا كهارت

/ê بخش ,3 ج روحاني, ازدواج آرايش /2

بÇه راجÇع هÇمچنين گÇفت/2 سخن افراد تمايز و كثرت وراي در خدا فراوجودي
يÇافت تÇفاوت و تÇمايز هÇيچگونه آن در كÇه Çحادي ات نوشت/ خدا با نفس اتحاد

/1 بخش ,3 ج همانجا, /3

ايÇن كه نيست شك باشد, داشته رويسبروك دربارة نظري هر ژرسن نميشود/3

4. Pseudo-Dionysius

تأثÇير مÇجعول4 ديÇونيزيوس آثÇار از او نبود/ وجودي وحدت فالندري عارف

5. The Mirror of Eternal Salvation

و همچونآيينةرستگاريابدي5 آثاري اما كرد/ استفاده او زبان از و بود پذيرفته
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1. The Book of The Twelve Beguines

تÇطبيق هÇرگونه از پÇرهيز به رويسبروك تمايل از حا كي راهبه1 @كتابدوازده

تمايز بدون وحدت از او كه هنگامي است/ خداوند با مخلوقات وجودي وحدت
بÇه نه دارد اشاره روانشناختي منظر از خدا در كلي محو تجربه به ميگويد سخن
در كه ميرسد مرحلهاي به روح ديگر, عبارت به انساني/ طبايع وجودي استهال ك

دارد/ وجود هنوز نيز خودش اما دارد شعور و آ گاهي خداوند به تنها مرحله آن
دانشگاه در آمد, ميان به او از ذ كري پيشتر كه (13ì3 Ç 1ê29) ژرسن ژان
دانشگاه همين رياست به 139ë سال در و بود مشغول الهيات تدريس به پاريس
آ گاه بهخوبي روحانيت و ديانت فاقد الهيات بودن بيحاصل از او شد/ منصوب
از خÇارج كÇه كÇتاب و بÇيحساب عرفاني تمايالت خطرات از حال عين در بود/
حÇملة بÇا ژرسÇن بÇود/ واقÇف بÇهدرستي كÇالميانÇد, و فلسفي معتبر چهارچوب
"روح نهضت بدعتگذار نمايندگان افراطي شيوههاي و انديشهها به رويسبروك
بعضي كه بود معتقد حال همان در ستودو آن بهخاطر را او و بود موافق Âكام آزاد"
دليل همين به و اوست وجودي وحدت تمايالت نمايانگر رويسبروك سخنان از

2. John Van Schoonhoven

ن2 وÇ Ôه اسكÇون وان ژان نÇمود/ انÇتقاد بهنامآرايشازدواجروحÇاني او رسالة از
او بÇعدي مÇدافÇع داشت, تÇعلق آن بÇه رويسبروك كه صومعهاي عضو و عارف
را ناميمون مسير اين ميشود مربوط ژرسن به كه آنجا تا او ولي ميشود/ شمرده
و مÇدرسي زبÇان بÇه HيقÇدق نÇميتوان را عÇرفاني تÇعاليم بود معتقد كه كرد اختيار

داد/ قرار موردبحث مدرسيان
از رسÇمي مÇتكلمين انÇتقاد چÇون داشت/ مقصودي Hيقين ن و Ôه اسكون وان
اجماع خارق اظهارات و عبارات آنها كه ميكند القا¾ را معنا اين Hغالب عرفا سخنان



ايران عرفان 11ê

بردن به كار در عرفا مشكل درك از ميفهمندو تحتاللفظي اندازه از بيش را عرفا
هسÇتند/ عÇاجز خود غيرمعمول تجربههاي و دريافتها بيان براي معمولي زبان
لي تحو نيازمند عرفاني الهيات اينكه آن و داشت مقصودي خود براي نيز ژرسن
الهÇيات آنكÇه مگر ماند خواهد ضعيف و عقيم وضعيتي در الهيات است/ جدي
اختصاص خود به را ويژهاي جايگاه حوزوي الهيات به مربوط تعاليم در عرفاني
حÇاصل كÇالمي انÇديشههاي از عÇرفان جدايي با ديني حيات واقعي تعميق دهد/

نميشود/

1. De mystica theologia specuativa

الهÇياتعÇرفانينÇظري,1 دربارة بهنام اثرش در ژرسن خود عرفاني تعاليم
ه قو سه و شناخت ه قو سه داراي انساني نفس او نظر از دارد/ روانشناختي اساسي
Ç 1 است: قرار اين از Gظاهر نزولي ترتيب يك در نخست قسم سه است: عاطفي
ميباشد نور با مطابق كه محض عقل حسي/ شوق Ç 3 عقلي شوق Ç 2 محض عقل
ليه او مبادي و اصول خدا, وجود از برخاسته تكويني نور پرتو در كه است هاي قو
آن خدا كه است شوقيهاي ه قو همان فطري شوق ميكند/ درك يقين و قطعيت با را
ه وÇق كÇار ژرسن نظر از است/ بخشيده ما به خير بهسوي نفس فطري گرايش با را
وجÇود مÇتقابل عÇمل ه قو دو اين ميان و بوده جانبه دو نفس شوق ه قو و شناخت
نباشد خاص عاطفي حالت Gظاهر يا Hواقع كه بيابيم را شناختي نتوانيم <شايد دارد/
شÇناخت بدون را عاطفي حالت هيچگونه نميتوانيم Gظاهر كه همانطور درست

/17 و 39 نظري, عرفاني الهيات دربارة /2

بيابيم/>2 خاص تجربي
خاص انفعالي و عاطفي حالت مستلزم يا مقارن معين, موضوع يك شناخت
عÇامل يك مسÇتلزم احساسي, و عاطفي حالت هرگونه و است/ آن به التفات در
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است/ شناخت
ديگري استو محض عقل يكي كه دارد وجود عالي بسيار ة قو دو عرفان در
خود متقابل عمل در ه قو دو اين است/ فطري شوق همان اراده يا عاطفه حيث از
بÇر عرفاني تجربه ميگيرد/ قرار استفاده مورد خدا تجربي شناخت ابزار بهعنوان
اعÇالي قÇواي در اما است واحد يك انسان چون ميگذارد اثر نفس اسفل قواي
زيÇادي اهÇميت عشÇق و فÇطري شÇوق ه وÇق نقش به ژرسن است/ متمركز نفس
ولي نÇيست شÇناخت مÇوضوع يك فÇقط او براي عرفاني تجربة هرچند ميدهد/
بÇه مÇعرفت نÇه انسي و حضوري معرفت ه البت است/ كار در معرفت تقدير, بههر
روح آنگاه شود همراه طبيعي فوق الطاف با زاهدانه آمادگي و تمرين ا گر چيزي/
بÇا موافق و شود داده سوق خدا بهسوي جذبه و مستي حالت در ميتواند انساني
خÇدا بÇه نÇفس تشبه موجد نيز و پايدار ميتواند مستي و جذبه برخالف كه اراده

شود/ متحد خدا با باشد,
او كÇه ميگويد Hصراحت و Hدقيق عرفاني تجربه به راجع خود شرح در ژرسن
نفس عرفاني اتحاد او نظر از است/ نگرفته فرض مسلم را خدا با انساني نفس اتحاد
بهاصÇطالح يا مطلوب معيار براساس خدا با نفس ه بالقو ه تشب تبخش فعلي خدا با
بÇهلحاظ كÇه مÇوجوداتÇي ميان است رابطهاي شباهت, ولي است/ الهي علم همان
و يÇافتن بÇصيرت هÇنگام حÇتي تÇمايزشان كه هستند متمايز و متفاوت وجودي
ميماند/ محفوظ الهي ارادة با انساني ارادة حاد ات و خدا بهوسيله عقل شدن هدايت
خÇدا به بش تقر و نفس تهذيب در ديني شعاير و آداب نقش بر همچنين ژرسن

ميكند/ تأ كيد بسيار

1. Mystical theology

بهمعناي ميتواند اصطالح اين است/ ابهام داراي عرفاني"1 "الهيات اصطالح
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عرفاني حيات متوالي مراحل از تحليلي و تجزيه مثال بهعنوان باشد/ عرفان نظرية
از متمايز كه خدا تجربي و واقعي شناخت بهمعناي ميتواند اصطالح اين اما باشد/
ژرسÇن شÇود/ فÇهم نÇيز است, اعمالش و خدا دربارة گفتن سخن و انديشه كردن
بهنامدرباره وي كتاب ه البت برد/ به كار را اصطالح اين دوم معناي كه داشت دوست

1. On Speculative Mystical Theology

لوازم و شرايط و ماهيت و عرفاني تجربه مورد در تفكر به الهياتعرفانينظري1

كه ي خاص جاي در را عرفاني" "الهيات اصطالح دقيق معني و ميشود مربوط آن
كرد/ مشاهده ميتوان متن در رفته به كار

عÇرفاني, الهÇيات از نÇظر قÇطع خÇود, كÇالمي فÇلسفي كÇلي نگÇاه در ژرسن

2. Ockhamists

اسالمي Ç يوناني تفكر از ي خاص عناصر حذف در اÔ كام2 پيروان به را وابستگياش
امر همين ميسازد/ محدود را خداوند آزادي و قدرت كه عناصري ميكند, آشكار
و فÇالسفه ژرسÇن, بهعقيده بود/ واقعگرايي مكتب به حمله براي او اصلي انگيزة
ثÔل Ôم نظريه انساني, فهم حوزة به او افعال و خدا نمودن وارد با افالطوني متكلمين
آنها دادند/ توسعه خداست, آزادي محدودكنندة و الهي ارادة بر حا كم كه را الهي
براي را خلقت كه بودند مايل ناآ گاهانه يا آ گاهانه و بفهمند را خلقت ميخواستند
كه بگويند ميخواستند همچنين كنند/ مطرح الهي ذات و طبيعت ضروري تبيين
است مÇردم عÇموم بÇه خاص اخالقي قوانين ابالغ به مكلف و مجبور خدا  گويي
بÇه الهي امر و اراده دليل به نيك افعال حسن كه است اين حقيقت كه درصورتي
مكÇتب ديگر عبارت به است/ آن انجام از او نهي جهت به عمل قبح و آن انجام
كÇه نÇيست شگÇفتآور و مÇيگذارد نÇمايش به را روشنفكري غرور واقعگرايي

3. John Hus

كÇتاب بÇه بÇيشتر بايد متكلمين بودند/ واقعگرا پرا گ4 اهل جروم و جان هÔوس3
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4. Jerome of Prague

احÇترام كÇنند/ ه وجÇت مسÇلمان و مشÇرك فالسفه به كمتر و نمايند مراجعه س مقد
بÇه كه وابستگيهايي به ه باتوج بوناونتورا قديس و مجعول ديونيروس به ژرسن
آثÇار كÇه بÇود مÇعتقد او تقدير هر به برسد/ بهنظر عجيب است ممكن دارد اÔ كام
بايد لذا و است مسيحي, تازه آتني پولس, قديس آثار همان مجعول ديونيزوس
مÇورد در شÇوند/ تÇفسير بÇهدرستي ايÇنكه مشÇروطبر بÇاشد درستي تعاليم شامل
ويسÇلوكنÇفس كÇتاب در كÇه بÇداننÇحو قديس اين عرفاني تعاليم بوناونتورا,

5. The Journey of the Mind to God

مÔثÔل نظريه به قديس اين شوق نه و مشركان فلسفه از او انتقاد و آمده بهسويخدا5

اينكه به ژرسن توصيف صورت هر در كرد/ جلب خود به را ژرسن كه بود الهي
اÔ كام پيروان با او فكري مشترك وجوه است/ گمراه كننده بود اÔ كامي متفكر يك
بلكه جديد" "طريق اين در حقيقت درك براي نهتنها او بود/ دينياش اهداف تابع
را الزم شÇايستگي و آمÇادگي ديگÇر, سنتهاي در حقيقت درك براي همچنين

6. Nicholas of Autercourt

تÇركورتي6 Ôا نÇيكالس كÇه روشي به سنتي مابعدالطبيعه از انتقاد به او Âمث داشت/
فالسفه كه بود اين حدودي تا اصلياش دغدغة و نداشت عالقهاي هيچ كرده انتقاد

كنند/ اشغال را متكلمين جايگاه تا كنند تالش نبايد
خداونÇد, با بالواسطه و مستقيم ارتباط طلب چهاردهم و سيزدهم قرون در
و ميتوانست تحقيق و جستجو اين ساخت/ ظاهر گونا گون شيوههاي به را خود
كليسا تعاليم چارچوب در كه عرفاني بگذارد/ نمايش به عرفان در را خود توانست
پÇذيرفت مسÇيحي حيات در را آن ديني رسوم و شعاير و كليسا نقش و ماند باقي
و اولويتهÇا سÇر بÇر بيشتر بحث نمود/ تأ كيد دين باطني جنبة بر Hطبيعت ا گرچه
ارتÇباط بÇراي جستجو حال, عين در نهاد/ يك عنوان به كليسا نفي تا بود مها تقد
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بÇا كÇه نÇهضتهايي شÇود, ظاهر عمومي نهضتهاي در توانست خدا با مستقيم
يا شمردن ناچيز نيز و خصومتي چنين به تمايل يا و كليسا با مخالفت و خصومت
اين وضعيت, بدترين در بودند/ شده آغاز ظاهري و رسمي ديني اعمال به توهين
اتحاد كه معنا اين به شدند/ انساني مرتبة و مقام به خدا ل تنز نوعي گرفتار جنبشها

ميكردند/ ي تلق عملي نوع هر انجام براي زي مجو را خدا با نفس
دارنÇد/ تعلق نخست گروه به شديم آشنا آنها با كه عارفي نويسندگان Áاصو
كه كرد بيان را عادت خالف ظاهر به و مهيج عباراتي ا كهارت ديديم كه همانطور
ه تÇالب كÇرد/ انÇتقاد رويسÇبروك از ژرسن شد/ واقع كليسايي مقامات انتقاد مورد
نظر كهدر كساني تقبيح نكوهشو در رويسبروكنيز نبودو دشمنكليسا ا كهارت
ابÇزاري را عرفان همگي آنها بود/ پرشور و تند بسيار بودند, دروغين عارفان او
تعابير در آنها كه نيست شك ميكردند/ ي تلق مسيحي كليساي حيات تجديد براي
سوزو از بيشتر ا كهارت Âمث داشتند/ اختالف هم با عرفاني تجربه نظري تفاسير و
مذهبي دغدغههاي و ديني عاليق اما بود/ نوافالطوني مكتب تأثير تحت ژرسن و
ژرسن در Âمث اÔ كام آراي تأثير و نفوذ كه جايي در و بود/ بسيار و فوقالعاده آنها
كÇنيم/ مشÇاهده ديني دلبستگي و وابستگي اين پرتو در بايد را آن است, روشن
ايÇن نÇبود/ جÇديد" "طÇريق اين جز¾ چهاردهم قرن نظري عرفان اينكه خالصه

1. Richard of the Saint Victor

احسÇاس گرچه يافت ادامه بوناونتورا و ويكتور1 قديس ريچارد سنت در عرفان
داد/ نشان خود از جامعه معنوي حيات تجديد لزوم در قويتري ضرورت

دانشگاه در ژرسن بهوسيله بودند/ اصالحطلب واقعي بهمعناي نظري عارفان
نÇظر امÇعان بÇا شد كشيده كالم و فلسفه مطالعة حوزة به اصالحطلبي ايدة پاريس
آنها كه نويسندگاني است بديهي گيرد/ قرار ه توج كانون در مسيحي حيات بهاينكه
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سÇابقالوجÇود ديÇني عقايد پرتو در را عرفاني تجربه داديم قرار بررسي مورد را
داشت وجÇود مÇيانشان عÇميقي تÇفاوتهاي Hيقين حال همان در كردهاند/ تفسير
در مسأله اين است, خويش خاص مسيحي اعتقادات از حا كي كدام هر كه بهنحوي
حÇدودي تÇا ه ضيÇق ا كهارت مورد در اما است روشن كافي بهاندازة ژرسن مورد
بÇيمعني ميگويد/ سخن نفس در كلمه تولد به راجع درحقيقت او است/ متفاوت
ا كهارت كه هرچند نبود/ مسيحي Âاص دومينيكي واعظ اين شود گفته ا گر است
بسيار انديشهاش در مابعدالطبيعي عنصر ولي بود, مسيحي مÆمن يك ترديد بدون
عÇناصر از سÇرشار او مÇابعدالطÇبيعة ايÇن عÇالوهبر و بÇود ژرسÇن از بÇرجسÇتهتر
عرفان به كه آنهايي چرا كه است آسان نكته اين فهم بنابراين است/ نوافالطوني
در مÇايلند نÇدارنÇد مسÇيحيت بÇه دي قيÇت كÇه آنÇهايي و هستند عالقهمند تطبيقي
انگشت ا كÇهارت روي شÇرقي عÇرفاي بÇا مقايسه نيز و خود خاص بررسيهاي
اين كه ميرسد بهنظر شويم متمركز او مهيجتر عبارات در ا گر بهعالوه بگذارند/
مابعدالطبيعي هات توج ميروند/ بيرون مسيحي اعتقادات چهارچوب از عبارات
و بودايÇي عرفاي به نسبت بيشتري قرب مقام در را او Hطبع ا كهارت نظريتر و
ا كÇهارت وسÇطي/ قرون در عاطفي و مسيحمدار معنويت با تا ميدهد قرار هندو
كÇه كÇرد انكÇار نميتوان اما عملكرد و زندگي مسيحيت چهارچوب در تاريخي
مÇختلف اديÇان بÇين قÇيود و حÇدود از مÇتعالي عرفان يك نمونه را او كه آنهايي
HمدتÇع را مبنا اين يافتهاند/ تفسيرشان اين براي وي تفكر در را مبنايي ميدانند,
فÇيلسوف و خÇورده افسÇوس آن بر ژرسن كه آورد فراهم مابعدالطبيعه از نوعي

بود/ داده قرار سÆال مورد اÔ كامي
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نÇاجي حÇامد تÇحقيق و تÇصحيح مÇجذوبعليشاه, آهÇنگي كÇبودر جعفر محمد حاج , آ¸الحق مر /1
/1381 تهران, حقيقت, انتشارات اصفهاني,

مجذوبعليشاه1 آهنگي كبودر جعفر محمد حاج

حامدناجياصفهاني

بÇزرگان, فرهنگ ,ë10 . سخنوران فرهنگ بنگريد: وي ترجمه گزارش و احوال شرح بررسي جهت /2
ثار, Ðاال مكارم ,1ë2 . 9 ج المÆلفين, معجم مجذوب, ماده . دهخدا لغتنامه ,327 . آذربايجان دانشمندان ,ê83
,êë0 الفÇصحا¾, مÇجمع ,328 . 3 ج ايÇران, رجÇال حÇال شÇرح ,2ë8 . 2 ج الشÇيع¹, اعالم طبقات ,10ë9. ê ج
ج كتبچاپي, مÆلفين ,2ì1 .3 ج الحقايق, طراÄق ,188 . ë ج و êë3 .3 ج االدب, ريحان¹ ,302 رياضالعارفين,

,713 . السياح¹ رياض ,380 السياح¹, حداÄق ,ëê التواريخ, شمس تذكر¸ ,123ë . 3 ج جاويدان, گلزار ,3ë2 . 2
/17 Ç 3ê مجذوبيه, رساÄل مقدمه ,ê1ì بستانالسياح¹,

مÇجذوبعليشاه2 بÇه مÇلقب هÇمدانÇي كÇبودرآهÇنگي جÇعفر د حمÇم حÇÇاج
صÇاحب ازنÇياي صفرخان حاج فرزند قرا گوزلو طايفة از ه / ق) 117ë-1238)
بÇه كÇه بÇوده رضÇوي ابراهيم سيد شا گردان از خود وي پدر است/ كمال و فضل

/3 . مجذوبيه رساÄل /3

است/3 بوده رياضت و كمال اهل از نيز او مجذوبعليشاه جناب  گزارش
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را مÇنطق و ادبي علوم همدان در سالگي هجده سن تا آهنگي كبودر مرحوم
سÇپس نÇمود, هجرت اصفهان به علم كسب جهت سال پنج مدت به و فرا گرفت

/2ë8 . 3 ج الحقايق, طراÄق بنگريد: /1

كرد1/وي مهاجرت بهقم سامان ازآن خود عمر دههدوم پايان در رفتو به كاشان
اين بناي <و گويد: چنين دوران اين در خود ورزي احتياط و علمي كمال بيان در
است احÇتياط به اخذ امكن مهما فروع, مساÄل در اوقات اين در مسكين ضعيف
قÇدو¸ شÇيخنا جناب تصديق به و الهي توفيق و عنايت به چه ا گر ;عمال و فتوي
عÇلوم كÇه ÇÇ طÇابثراه ÇÇ قمي ابوالقاسم ميرزا موالنا المدققين, اسو¸ و المحققين
استنباط بر متمكن و قادر نمودم, تحصيل او بركت با خدمت در را فرعيه شرعيه
تعليقاتي نمايد, مالحظه انصاف نظر به منصفي ا گر ميباشمو شرعيه ادله از مساÄل

است/ آن ونسخههاي مصدر اساس بر فوق ضبط است/ المقتصد كفاي¹ صحيح كذا. /2

يد قÇم دمشقيه لمعه شرح و ومداركاالحكام كتبكفاي¹المقصد2 ا كثر بر كه را

/31 ص الحق, مرآ¸ /3

بهجهت باز مقام اين كسب با وي نمود>/3 خواهند را ضعيف اين تصديق نمودهام,
از دعا, استجابت محل در خصوص اوقات, اغلب گويد:<در جايي در تقوا شدت
شÇرعيه احكام در خالÄق مرجع را ضعيف اين كه مينمودم مسألت االرباب رب

/32 ص همان, /ê

ندهد>/4 قرار فرعيه
بÇه كه جا بدان تا شد, تشديد ايشان سلوكي و عرفاني حاالت قم, در ورود با
بودم, نموده كم بسيار را خلق با معاشرت اوقات اين <در گرديد/ متهم صوفيگري

/19 . مقدمه مجذوبيه, رسايل /ë

مÇقام در و بÇودن///>5/ ف تصو به متهم مرا مÆمنين نمودند شروع اوقات همان از
يقيني دوستان و ديني برادران رأي <بر فرمايد: دوران اين در زمانه, اهل از شكوا
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ميشود شنيده بيشمار, است زماني و بسيار است سالهايي كه ميدارد معروض
كه را زيد مثال ميشنوند كه اين محض به علما از برخي بلكه صلحا از جماعتي  كه
از مقدور قدر به و ميباشد دنيا ابناي از انزوا و عزلت به راغب و طالب امكن مهما
را او ميباشد, محترز مجتنبو ضرورت قدر به تكلم از زياده بلكه مسلمين غيبت
اللÇ×ه كÇالم تÇالوت ل دب مدارس و مساجد و منابر در و ميسازند, ف تصو به هم مت
عوام و ميشوند, او تكفير و تفسيق به مشغول تهليل, و تسبيح و استغفار و المجيد
او بÇه رسانيدن اذيت و نمودن آزار بر ترغيب و تحريص امكان قدر به را الناس
مÇعاشرت مÇطلق ثالÇم زيÇد بÇا كÇه ايÇن با ; ميدهند را او قتل فتواي و مينمايند,

/33 ص الحق, مرآ¸ /1

ننمودهاند>/1
ارادت دست اصفهان در كه شد غالب وي بر جا بدان تا طلب حالت سرانجام
وپس داد, اصفهاني شاه علي حسين نعمتاللهي سلسلة وقت قطب بالل×ه عارف به
عÇاقبت شÇد/ ف رÇمش مÇنوره مدينه و معظمه مكه به ه / ق 1211 سال در آن از

معلي× كربالي در ه / ق 123ê سال در همت و اخالص شدت و رياضات بهواسطه
گشت/ مأذون خود پير ناحيه از ارشاد شرف به

توشه و علم كسب در تالش سال سه و شصت از پس مجذوبعليشاه مرحوم
روز در لياهللا, ا سÇالكان تعليم و ارشاد و علوي عرفان و حقه معارف در اندوزي
وبا بيماري به ابتال¾ جهت به ه/ق 1238 سال ذيالقعده ماه دوم و بيست پنجشنبه,
كه كردند دفن محلي در همانجا در را وي وصيتش به بنا و درگذشت تبريز شهر در
مرحوم طريقتي جانشين است/ گرديده خيابان جزو و شده ويرانه فانه متأس ا كنون
صÇاحب مستعÇليشاه شÇيروانÇي زيÇنالعÇابدين حÇاج جÇناب مÇجذوبعليشاه,
در كه است السياح¹ورياضالسياح¹ السياح¹,حداÄق مشهوربستان سفرنامههاي
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است/ كرده درج نيز خويش مرشد از حالي شرح Hغالب مزبور  كتب
شد: مستفيض نفر سه محضر از اصفهان در وي

شاه/ مدرسة رس مد ابوالقاسم, ميرزا ق, محق عابد سند, سيد Ç 1
مظفر/ ميرزا علي د محم ميرزا Ç 2

گيالني/ محراب مال Ç 3
رسيد: خود عصر اساتيد از نفر دو خدمت به نيز كاشان در و

شÇرف بÇه او طÇرف از كه ميرمظفر د ميرمحم مقدار, عالي بزرگوار د سي Ç ê
شد/ مشرف اذ كار و اوراد

مÇرحÇوم بÇرد/ بÇهرهها وي عÇقلي عÇلوم مÇحضر از كÇه نراقي مهدي مال Ç ë

/70 ص /1

المعقول جامع موالنا, جناب <و گويد: درمرآ¸الحق1 وي دربارة مجذوبعليشاه
عليه رحم¹الل×ه و طابثراه Ç نراقي مهدي د محم موالنا المدقق, ق المحق المنقول, و
رحلت بر سابق سال چهار سه داشت/ كاملين عرفاي به ارادت و اخالص كمال هم Ç

مينمود>/ صرف مجاهده و انزوا به را خود اوقات ه بالمر خود,
قÇمي ابوالقاسم ميرزا العلما¾ عالم¹ سامان, آن بزرگ استاد از قم در وي Ç ì

درآورد/ تحرير رشته به آنجا در را خود فقهي آثار و برد بهره
بÇهره نÇيز عÇراق و ايران در زير اساتيد محضر از وي فوق اساتيد بر افزون

جست:
نوري/ مالعلي Ç 7

مشهدي/ مهدي ميرزا Ç 8
بهبهاني/ باقر محمد آقا Ç 9
بهبهاني/ ميرسيدعلي Ç 10
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بين محا كمة در مرآ¸ الحق در (وي شهرستاني طباطباÄي مهدي ميرزا Ç 11
كردهاست)/ نقل وي از مطلبي روزبهان و شوشتري قاضي

جعفر/ شيخ Ç 12
مهدي/ د سي Ç 13

داشتهاند فقهي و كالمي حكمي, عرفاني, فراوان آثار مجذوبعليشاه جناب

اعم مانده آنچهبرجاي است/ شده مفقود آنها از بخشي بودهو عربي فارسيو به  كه
نگارنده تصحيح به كتابمرآ¸ الحق مه مقد در مطبوع آثار يا خطي نسخههاي از

است/ شده درج
عربي اثر مهمترين و اثرمرآ¸ الحق مهمترين ايشان, عرفاني آثار ميان در
تكرار آثار اين در بهنحوي او آثار ساير اصلي مطالب چه است, شرحدعايقنوتيه

ميشود/
كÇرده چÇاپ و تصحيح را عالم عارف اين عرفاني رساله هفت Âقب نگارنده

/1377 حقيقت, انتشارات تهران, اصفهاني, ناجي حامد تحقيق و تصحيح مجذوبيه, رساÄل /1

مÇيشود, مÇنتشر نگارنده مه مقد و تصحيح با كتابمرآ¸ الحق كه اينك و بودم1
مينمايم/ آن معرفي به اقدام خالصه بهطور

ف تصو درباره تحقيق جهت به گويد عارف مÆلف چنانكه كتابمرآ¸الحق 

/37 ص , آ¸@الحق مر /2

است/2 باطل ف تصو از حقيقي ف تصو جدا كردن و
از بخشي نگارنده نظر به كه شده تشكيل فصل شانزده ديباچهو يك از  كتاب
وعوارفالمعارف همچونمرصادالعباد آثاري يادآور آن, در شده بيان مطالب

بÇر هÇمين كÇه جسÇته بÇهره گونا گوني مصادر و متعدد كتابهاي از حاضر اثر تدوين در مÆلف /3
Ñ

نگÇرش چه ميباشد, كمنظير اخير سده چهار آثار ميان در حيث اين از و است3
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Ø

محققين از مختصره و مبسوط < كتب گويد: هشتم فصل ذيل در وي ميافزايد/ كتاب علمي ارزش
نادرست كه است اين مظنه است, شده جمع ضعيف اين نزد آنچه الهيين حكما و عرفا و محدثين
صاحبنظر عالمي و عارف خود كه وي نزد اينكه به ه باتوج البته است>/ شده جمع ديگر عالمي نزد
بهسبك داد, قرار موردنظر بايد را مهم مطلب خود بلكه نيست مهم مطلب گويندة است, تأليفات و

نميآورد/ ميان به مراجع و منابع از ذ كري اوقات از بسياري در قدما, از بسياري

ابÇن آثÇار هÇمچو شÇيعيانه رويÇي و رنگ بÇا مÇذكور آثار عرفاني مطالب به وي
است/ دماوندي عبدالرحيم مال و حيدرآملي سيد و احسايي, ابيجمهور

يك هر ÇÇ فصول ساير از كامال فصل سه نگارنده نظر به حاضر كتاب طول در
است: متمايز ÇÇ جهتي به

تتبع با مÆلف ل, مفص فصل اين در جلي/ خفيو ذ كر بيان در هفتم, فصل اول:
در و افكنده نظر ذ كر حلقه جليو و خفي ذ كر آموزة به فقيهانه نگرش و ثانه محد
مÇرحÇوم نگرش اراÄة در فصل اين رو همين از است, برآمده مدعي اثبات صدد
بسÇزايÇي اهÇميت از او عÇلمي دقت چگÇونگي و شرعي علوم به مجذوبعليشاه

است/ برخوردار
عÇرفانيترين بÇخش ايÇن المثاني/ سبع اطوار بيان در چهاردهم, فصل دوم:
و سبعه اطوار مهجور و مهم بسيار بحث به آن در مÆلف كه بوده حاضر اثر فصل

است/ آمده مرصادالعباد كتاب در فصل اين مطالب از بخشي وي, از پيش /1

فÇراراه را بكÇري عÇرفاني مÇطالب آن طÇي در و است1, پÇرداخÇته آن نشانههاي
قدري هفتم و ششم طور خصايص بيان در چه ا گر مÆلف است/ نموده باز سالكان
اطوار عاليم اراÄه جهت صورت هر در ولي نموده, طرح آميخته هم در را مطالب

است/ كرده بيان را توجهي خور در مطالب سبعه
ايÇن فصل ادبيترين فصل اين معكوس/ سير بيان در دوازدهم, فصل سوم:
نÇوع يك گوياي باشد, حقيقي سير يك بيانگر فصل عنوان ا گر كه است  كتاب
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سلوكي دستور يك عنوان به معكوس سير انشاي چه است, عرفاني خاص نگرش

نميشود/ يافت سير اين بودن دستوري براي قاطعي قرينة فصل طول در /1

در عملي خاص بينش نوع يك نشانة و بوده1, اثر اين مختص فقط سالكان براي
است/ صعود قوس

ميپردازيم: نظير كم اثر اين مطالب اجمالي گزارشي بيان به ا كنون

ديباجه:

بÇا مأثÇور زيÇارتهاي و ادعÇيه در كÇه بÇدان اشاره با وي كتاب, ديباجه در
سÇخن تÇوحيدي اقرارنÇامه يك با هستيم, روبرو كالمي و عقيدتي اقرارنامههاي
از وي كÇالمي و حكÇمي تأثÇرات اقرارنامه اين طي در است/ نموده آغاز را خود
خالف بر سخني جاي, درهيچ چه ا گر است, مشهود كامال عارفان فيلسوفانو آرا¾

است/ نكرده ابراز احاديث و آيات ظواهر

صوفي تعيين در اول: فصل

از چÇند گÇفتارهايي نÇقل بÇه كتاب آغازين فصل در مجذوبعليشاه مرحوم
آن از پÇاسخ بÇه كÇتاب طÇول در و دوم فÇصل در كÇه پÇرداخÇته ف صوÇت ناقضان
كلمات نقل در اول بخش يافته: تشكيل بخش دو از واقع در اول فصل ميپردازد/
كلمات نقل در دوم, بخش و اردبيلي س مقد بزرگوار فقيه به منسوب حديقهالشيعه

است/ تبصر¸العوام

ف تصو دربارة مÆلف تحقيق بيان در دوم: فصل

پارهاي كه است اول فصل در منقول مطالب براي پاسخي منزلة به فصل اين
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بخش سه در را فصل اين متتبع مÆلف نمودهاند/ القا¾ ف تصو رد در نويسندگان از
ميگيرد: پي

در وي است/ عÇجوالنه قÇضاوت عÇدم و افراد دينداري لزوم در اول: بخش
االتÇباع الزم رسÇيده, مÇا بÇه مÇعصوم از آنÇچه فقط كه است مقر نكته بدين پايان
ارسطو ا گر خدا به عزيز <اي بيمعناست: مسلوك بديشان تمسك ميباشدوبدون
علم در گردي باعور بلعم و ابليس ا گر و معقوالت, علم در گردي افالطون و شوي
كه جايي به اخيار رÅساي آن از فيض استفاضة اطهارو اÄمه به ل بيتوس جزÄيات///

/ì1 ص همان, /1

رسيدن>/1 نخواهي برسي بايد
سويي از را گروه اين مÆلف است/ اتحاد و حلول به قاÄالن نفي در دوم: بخش
بÇنا ولي مÇيدانÇد, رد و مÇعني قÇابل وتبصره, نÇويسندگانحديق¹الشيعه همچون
لعن به شتابزده نبايد كه است باور اين بر لعن جواز عدم در وارد روايات بهاطالق
مÇنسوب اهÇلسنت صÇوفيه بÇه را رأي اين ديگر سوي از و پرداخت/ گروه اين

ميداند/
قبول مورد كه گذشته علماي از گروهي ذ كر به قسمت اين در وي سوم: بخش
خوش عرفا به نسبت گروه اين كه است معتقد و پرداخته ميباشند, مسلمين عموم
كÇمال بايد عرفا با مواجهه در بنابراين بودهاند/ عرفان اهل از خود يا و بوده باور
از خود اردبيلي مقدس كه آن به اشاره با راستا اين در و داشت, مراعات را احتياط
وي بÇه كتابحديق¹الشيعه انتساب صحت نفي به است وجود وحدت به قاÄالن

ميگمارد/ همت
باور اين بر ف, تصو معني در مأثور روايت دو ذ كر با فصل اين انجام در وي
توحيدي حقيقتي داراي و بوده برخوردار راستين بنيادي از ف تصو اصل كه است
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است/
فه متصو و صوفي تحقيق در سوم: فصل

را خÇود گفتار مالمتيه و فه متصو دربارة نفحات از جامي كالم نقل با مÆلف
سÇرانÇجام و مÇيدانÇد متمايز متصوف از را صوفي نيز كالم پي در و ميكند آغاز
نيز صوفيان گروه متأسفانه كه ميافزايد و ميدهد تفضيل مالمتي بر نيز را صوفي
اهÇل رهÇزن و تÇهي حÇقيقت از كÇه هسÇتند عياني دÇم داراي گروهها, تمام بسان
غÇير و حÇقيقي صÇوفيان دسÇته دو در را مÇوجود صوفيان چون سپس طريقاند/
و حيدرآملي د سي يعني حقيقي, صوفيان از يكي احوال بررسي به ميبيند, حقيقي
نيز خود مÆلف سخن فرجام در ميگمارد/ همت وي ازجامعاالسرار گفتاري نقل
و فند صوÇت اهÇل لبÇاس در رفاÇص صÇوفيان از گروهي كه ميكند اقرار نكته بدين
يÇافت حÇقيقي صÇوفيان نÇيز البÇته گÇروه ايÇن برخÇالف و آنند معناي از بيخبر

ميشوند/

تستري محقق و حلي مه عال كلمات نقل در چهارم: فصل

است: شده تنظيم بخش دو در فصل اين
نوراللÇه قاضي كتاباحقاقالحق از نقل به مÆلف قسمت اين در اول: بخش
وكشÇفالصÇدق كتابنهجالحÇق تأليف انگيزه ابتدا در (=تستري), شوشتري
به حلي كتاب بر روزبهان بن فضل نقد به اشاره با وسپس نموده, نقل را حلي مه عال

است/ تاخته آن بر سخت اهمالكشفالعاطل, ابطالنهجالباطلو نام
نÇقل در كه كرد نقل را حلي مه عال كلمات از بخش دو قسمت اين در مÆلف
م دو نقل در و رفته اتحاد به قاÄل سني صوفيان از گروهي مصاف به حلي مه عال ل او
امكÇاني هÇيا كÇل در حق حضرت حلول جواز در صوفيان, گونه اين كالم نقد به
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/11ê Ç ë صص همان, /1

تستري محقق آثار و كماالت باب در مÆلف بخش, اين فرجام در است/1 پرداخته
است/ گفته سخن

و كشف اهل برتري ازمجالسالمÆمنيندربارة قاضي كلمات نقل دوم: بخش
بر كشف تفضيل بر عالوه قاضي آن پي در كه است حكمت و عقل اهل بر شهود
بيان آملي حيدر د سي روايت به و نموده اشاره راه اين در كامل مرشد لزوم به عقل
از نميتواند كاملي صوفي هيچ و است شيعه حتما حقيقي صوفي كه: است داشته

باشد/ اهلسنت

نقشبنديه سلسله قدح و است شيعه حقيقي صوفي پنجم: فصل

است: كلي بخش دو داراي فصل اين است, آشكار فصل عنوان از چنانچه
نهايي كمال به وصول جهت صوفي حقيقي/ صوفي بودن شيعه اول: بخش ÇÇ
از نيست, ميسر او بودن شيعه به جز عبور اين كه كند, عبور واليت اطوار از بايد
اراÄه با آنان ميگرفت, قرار حقيقي صوفيان اختيار در شيعه غير مريد ا گر رو اين
شÇيخ عمل چگونگي به مقام اين در مÆلف ميساختند/ شيعه را او شيعيانه سلوك
نÇقل نÇميرسيد, هم فتوح كه را حنفي <مريد كه است كرده اشاره الهيجي محمد

/127 ص همان, /2

سالسل تمام فوق مطلب بر افزون ع>/2 تشي به آنجا از و شافعي مذهب به مينمود
cdefg ابÇيطالب بÇن عÇلي المÇوحدين, مÇولي حضرت به اتصالشان طريق صوفيه
بÇصري حسن يا و نخعي كميل يا كرخي يامعروف آنها اتصال واسطة كه ميرسد

است/
تÇنها مÇيفرمايد فÇوق بÇخش ادامÇة در نقشبنديه/ سلسله قدح دوم: بخش ÇÇ
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دسÇته اين كه است نقشبنديه سلسله ميرساند ابوبكر به را خود سند كه سلسلهاي
كردهاند: اراÄه را طريق دو خود سلسله اتصال جهت

تÇا خÇود پÇدران cdefgبÇه صادق حضرت طريق از سلسله اتصال اول: طريق
قاسم به صادق حضرت طريق از سلسله اتصال دوم: طريق مرتبت/ ختمي حضرت

ابوبكر/ به سلمان از و سلمان به بكر ابي بن محمد بن
است: كرده اقدام سو چهار از اتصال طريق اين علمي نقد به مÆلف اينجا در

از ابيبكر بن محمد بن قاسم عمر ت مد و وفات زمان تاريخي, بررسي با Ç 1
با زماني تقارن اين چه بوده, نقد قابل او cdefgبا صادق حضرت زماني تقارن سويي
امام حضرت افضليت ديگر سوي از و نيست مسلم تاريخي روايتهايي اختالف
حÇضرت مÇعنوي اسÇتفاده پس مÇيباشد, مسلم و محرز قاسم, cdefgبر باقر محمد

بود/ خواهد وجه بدون قاسم cdefgاز صادق
و قاسم استفادة قاسم, تولد تاريخ و سلمان حضرت فوت تاريخ به توجه با Ç 2

ميباشد/ بعيد سلمان حضرت به وي اتصال
آن در مرتبت ختمي حضرت وجود با ابوبكر به سلمان حضرت اتصال Ç 3
خاندان به او ارادت سلمانو حضرت زندگي و بوده عقل از دور بسيار مطلبي زمان
آن خالفت حتي سلمان چه ميباشد اتصال اين نافي كامل طور به عصمت اهلبيت

شد/ واقع آنها شتم و ضرب مورد و نكرد قبول را خلفا
نافي است شيعيان از كه نقشبنديه سلسله در همداني يوسف خواجه وجود Ç ê
نÇه نÇميرسد, سÇني بÇه اتÇصالش شÇيعي زيÇرا است, ابوبكر به سلسله اين اتصال

برعكس/
بÇه نÇفر سÇه طÇريق از را شيعي سالسل انتساب چون سخن ادامه در مÆلف
بررسي در را فرصت است بصري حسن آنها از يكي كه ميداند عصمت خاندان
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وارد روايات از دسته دو نقل به ابتدا در وي است; شمرده مغتنم بصري حسن حال
و است وي بودن سني بر دال اول دستة روايات كه پرداخته, بصري حسن حال در
توقف به قاÄل مÆلف فوق روايات نقل با وي/ بودن شيعه بر دال دوم دسته روايات
طريقت همان را معصوم به سناد االء صحيح سلسلة الĤم و شده بصري حسن حال در
داوود به كرخي معروف سناد ا طريق از نه ميبيند كرخي معروف سوي از رضوي

بصري/ حسن تا طاÄي
اين است, داده خاتمه را مطلب شبههاي به تذكر با مÆلف فصل اين فرجام در
چه به بوده نادرست سني صوفيان اتصال طرق ا گر كه: اين از است عبارت شبهه
شبهه بدين پاسخ در مÆلف ميگردد? صادر عادات خوارق و كرامات آنها از دليل
مÇربوط واقÇع در و نÇبوده كرامات گونه از اعمال اين تمامي كه است باور اين بر

است/ شعبده حتي و رمل تكسير, قبيل از غريبه بهعلوم

سالكان سلوك كيفيت ششم: فصل

وي است/ پÇرداخÇته آن اصÇول و سÇلوك چگونگي به مÆلف فصل اين در
گذر جهت اليالل×ه سلوك در چه ميداند, ارادي موت رهگذر از را حقيقي سلوك
ارادي مÇوت مÇلكه حÇصول بÇراي نيست/ ارادي موت از گريزي طبيعت عالم از
باشد: اصل ده به مقيد بايست سالك دين فرعي و اصلي معارف از بهره بر افزون
الخاص/ خاص و خاص عام, است, قسم سه بر توبه اين كه توبه, اول: اصل

قلب/ از دنيا محبت كردن بيرون جهت زهد, دوم: اصل
ماده/ عالم از وثوق قطع توكل,جهت سوم: اصل

آن/ از بيش از پوشي چشم و كفايت قدر به بسندگي قناعت, چهارم: اصل
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از حلي فهد ابن كلمات نقل بخش در و نموده اشاره عزلت شرعي جواز به بخش اين در مÆلف /1
است/ كرده اشاره آن ادله به وي  گفتار

از ظاهري1 گوشه گيري يكي دارد: عزلت قسم دو سالك عزلت, پنجم: اصل
حقيقي گوشه گيري ديگري و ندارد; ارتباط كامل استاد با جز آن طي در كه خلق

مينمايد/ دور ماده عالم در تصرف از را حواس تمامي آن طي در  كه

از فÇني طور به بعد فصل در و نموده گفتگو تفصيل به اصل اين در سابق اصول برخالف مÆلف /2
است/ كرده صحبت آن

قلب از خداوند غير اخراج واقع در حقيقي ذ كر ذ كر; با مالزمت ششم2: اصل
مÆÇلف نÇظر در است/ تÇهليل ذ كÇر امÇر, اين حصول براي ذ كر بهترين كه است
هÇمان گÇوياي واقÇع در مرتبه اين كه است قلبي ذ كر همان ذ كر مرتبه باالترين

است/ داشته بيان آن ارزش و تفكر پيرامون مقام اين در را گونا گون احاديث مÆلف /3

ذ كر اما است/3و دانستهشده عبادات از گونا گونبرتر احاديث كهدر است معرفتي
حÇضرت گÇرفتن تعليم همچو باشد, ذ كر صاحب اجازة با كه است كارساز زماني

شعيب/ حضرت cdefgاز موسي
است/ الل×ه سوي ما از التفات خروج كه توجه, هفتم: اصل

البته و است/ الهي درگاه به شكايت از نفس خودداري كه صبر, هشتم: اصل
است/ پسنديده باشد حبيب نزد به حبيب از شكايت ا گر

انÇتظار در بÇاطني و حÇواسظÇاهري نمودن جمع معني به مراقبه, نهم: اصل
است/ حق حضرت

در نفس چه است, كمالي هر ثمرة و محبت ثمرة صفت اين رضا, دهم: اصل
است/ پيوسته حق به و شده خارج انانيت از رضا مقام

سÇير جÇهت فÇوق ده گانه اصول به اشاره از پس مÆلف فصل, اين پايان در
Ç دل به و زبان به خاموشي Ç آن اقسام و خاموشي فواÄد به سخن فرجام در سالكان,



133 الحق مرآ¸

كار به دل خاموشي جهت فوق اصول تمام كه است باور اين به گويي و كرده اشاره
گفت/ نخواهد حكمت جز باشد داشته دل در خاموشي كه كسي و ميآيد

جلي و خفي ذ كر هفتم: فصل

است: فايده سه بردارندة در فصل اين
و عقلي ادلة به هم ذ كر قسم دو هر است/ جلي خفيو ذ كر بيان در اول: فايدة
كه آورده دليل چهار ذ كر, عقلي ادلة بيان در مÆلف است, مستحب نقلي ادلة به هم
موجب ذ كر است; راجح راجح, امر مة مقد از: عبارتند ادله اين منطقي وسط حد
دفع ذ كر باالخره و ميباشد واجب كه است منعم شكر ذ كر است, باطني تصفيه
زبÇاني بر قلبي ذ كر برتري گوياي ادله اين تمام ن متيق قدر و است/ مظنون ضرر

است/
ذ كر استحباب بر نقلي دليل پانزده عقلي, ادلة پي در مجذوبعليشاه مرحوم
خفي, ذ كر جواز ناقدان بر تعريض با نيز ادلة اين پي در و است كرده بيان خفي

معرفت/ عدم از يا و داند لجاج از يا را اينان تعريض
گÇويد: و مÇيگيرد خÇرده جÇلي ذ كر حلقة بر گونهاي به نيز خود او سرانجام
از يكÇي mnopqيÇا پيغمبر اصحاب بين ما در ميدارد/// معروض مسكين <ضعيف

/229 ص همان, /1

ايÇنرو از و نÇبوده>1 گÇويا متعارف حلقه نحو اين به جلي rstuvذ كر اطهار اÄمه
اصل به خود, گفتار تضعيف جهت وي دانستهاند/ بدعت را آن حتي مشايخ بعضي
زمÇان حÇتي Ç احوال همة در ذ كر جواز اطالق از و مينمايد اشاره فقه در عرف

است/ پرداخته گفتار اين پي در اخالقي و ادبي نظر از مطلب چند بيان به وي /2

مينمايد2/ تأييد را متعارف ذ كر حلقة نحوي به لذا و ميجويد; بهره Ç تخلي
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اشاره تفكر ارزش به وي ابتدا¾ بخش اين در است/ تفكر بيان در دوم: فايدة
است/ كرده گفتگو نفس معرفت يعني الهي, معرفت باب از آن پي در و  كرده

ظاهري شناخت يكي راه گشاست, شناخت گونه دو دل, و نفس شناسايي در
سبعه/ اطوار يا دل هفتگانه مراتب شناخت وديگري آن, وقواي نفس

است/ مرصادالعباد از برگرفته مراتب اين /1

صÇدر, از عبارت را دل مقامات كبرويه1 كتب در مندرج تعليمات به بنا وي
جهت است معتقد و ميداند/ القلب مهج¹ و سويدا القلب, حب¹ فÆاد, شفاف, قلب,
اخÇالق تبديل در نه كوشيد, دل تصفيه به بايد كار آغاز در مراتب اين به وصول

نفس/
شÇيخ بÇا سالك ارتباط چگونگي مرابطه, از منظور است/ مرابطه سوم: فاÄدة
انغمار در را آن سر و همدلاند هم, با مرابطه اين لزوم در سلوك اهل مشايخ است/
عالم در كه شيخ از معنوي بهره با سالك مقام اين در ميبيند, كثرت عالم در سالك

باشيد/ راستگويان با و :119 آية توبه, سورة /2

Öر بÇ Öاص و 2 ن âقي اد ×الص ع م ونÔوا Ôك و آيÇة اطالق مييابند/ اتصال ملكوت عالم به است ماده

وادار/ صبر به را خود ميخوانند, را پروردگارشان كه كساني با همراه و :28 آية كهف, سورة /3

حديث اطالق و است اهلالل×ه با همدلي جواز گوياي 3, Öم Ôه بَّ ر ون Ôع Öدي ن âذي الَّ ع م ك س Öف ن

از اصلي مقصود <پس است/ مرشد ولي دل در معصوم نور وجود نشانگر نورانيت
قلب در را امام نور تدريج به او توسط به بلكه كه است آن اجازه صاحب به توجه

/2ëê ص , الحق مرآ¸ /ê

و است معصوم با ارتباط جهت صرفا شيخ با ارتباط ارزش پس نمايد>/4 مالحظه
ندارد/ بالذات موضوعيت خود

ابÇن گÇفتار از مأثÇورات, از اسÇتفاده بÇر افÇزون مÇقام ايÇن در عالمه مÆلف
از را لي فصÇم كÇالم و گÇرفته وام دمÇاوندي مÇالعبدالرحÇيم و احسايي ابيجمهور
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دانسÇته ناروا حقيقي معرفت از قبل را عبادت به اهتمام مشايخ تمام بسان مقام اين در دماوندي /1
است/

يك شرح به مÆلف فصل اين فرجام در است/1 كرده بيان ارتباط اين در دماوندي

مراقبه/ اقسام محاسبه هاديان, و مرشدان اوصاف آن, اقسام به ذ كر معني در /2

هÇمت cdefg امÇيرمÆمنان مÇتقيان مÇوالي از بÇحث2 مناسب خطبه يك و حديث
است/  گمارده

م دو و ل او مجلسي مة عال كلمات نقل هشتم: فصل

سلوك اهل به اشاره گويا بعد, فصل چند و فصل اين نگارش از مÆلف غرض
كالم نقل با فصل اين آغاز در وي است/ عرفان به آنها اعتناي و دين بزرگان بودن
وي سلوكي حركت چگونگي به الفقيه اليحضره شرحمن از مجلسي تقي محمد
از و كرده اشاره خود تشرفهاي از پارهاي به مجلسي آن پي در كه نموده اشاره
تÇمام مÇجذوبعليشاه مرحÇوم آن پي در است/ كرده گفتگو خود سلوكي احوال

هÇدايÇتشان خÇويش راهÇهاي بÇه كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني : ì9 آية عنكبوت, سورة /3
ميكنيم/

رسالة عنوان به بÔلن×ا3 Ôس Öم Ôه ينَّ د Öه ن ل ن×ا âفي وا Ôد اه ج× ن âذي الَّ و آيه شرح در را اول مجلسي رسالة
در سلوك اولية اصول به مجلسي آن, طي در كه كرده نقل رياضت و سلوك طريق

است/ پرداخته آن
نموده/ نقل كامل طور به اجوبةمساÄلمالخليلقزوينيرا رسالة وي ادامه در
از اصوليون, و اخباريون مرز در ميانه مسلك اعالم با رساله اين در مجلسي مة عال
شÇيخ احوال به و گفته سخن بودهاند عمل و علم اهل كه شيعه صوفيه طريق تأييد
كÇه است باور اين بر رساله اين در وي است/ نموده اشاراتي اردبيلي صفيالدين
را ف صوÇت كÇه آنÇها كه دانست <بايد رو اين از شرعاند به ملتزم حقيقي صوفيان
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شيعه صوفيه ميان نكردهاند فرق كه است ايشان بيبصيرتي از ميكنند نفي عموما

/3ë2 ص , آ¸الحق مر /1

اهلسنت>/1 صوفيه و

كاشاني فيض محسن مال مه عال كلمات نقل نهم: فصل

كاشاني فيض رسالةانصاف كامل نقل به فصل اين در مجذوبعليشاه مرحوم
از وي اشعار از پارهاي و ÇÇ است نوشت خود علمي نامة زندگي يك واقع در كه ÇÇ

است/ شده نقل آن تمام مقام اين در گويا و نگرديده چاپ تا كنون مثنوي اين /2

است/ گمارده همت مثنويآبزالل2 و ديوان
مÇتكلمان, است: پرداخته طايفه چهار حال نقض به رسالهانصاف در فيض
را خÇود آثÇار از پÇارهاي رسÇاله ايÇن در وي عنديان; ÖنÇ م و فه تصوÇم مÇتفلسفان,
با باالخره و خود, ديني معتقدات نه دانسته گروهها اين با همدلي سر بر نگاشتهاي
آثÇار و اخÇبار به تمسك در را خود هدايت راه تنها چهارگانه گروههاي اين نقد

آن مصدر اصل به حقيقي التباس عدم گوياي كه شده ساخته <تفعل> باب از حاضر واژه سه تمام /3
است/

متكلف, نه و فم3 متصو نه و متفلسف, نه متكلممو <نه است: rstuvدانسته اهلبيت
افزاي حيرت سخنان از سرور, آن اهلبيت تابع و پيغمبر حديث مقلدقرآنو بلكه
آنچه و اهلبيت حديث مجيدو ماسوايقرآن از و كرانه, بر و ملول اربع طوايف

/377 Ç 8 صص , الحق مرآ¸ /ê

بيگانه>/4 باشد آشنا دو بدين نه

بهايي شيخ كلمات نقل دهم: فصل

شيخ فانه متصو و عرفاني احوال به اشاره فصل اين نگارش از مÆلف غرض
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ازكشكول پرا كنده بخشهايي مجذوبعليشاه مرحوم آن/ طي در كه است بهايي
مثنويشيروشكر تمام عمدةسوانحالحجازو بخش آن ضمن در و كرده عرضه را
احوال به مربوط بخشهايي ازكشكولوي پرا كنده نقلهاي در است/ كرده نقل را
آن پÇي در و كÇرده گÇزينش را صÇوفي سÇهل بÇن عÇلي و حالج بسطامي, بايزيد
نÇموده عÇرضه را شÇيخبهاÄي عÇرفاني اشعار پارهاي و آبدار و نقض عبارتهاي

است/

اعاظم از ديگر جمعي كلمات نقل در يازدهم: فصل

از پÇرا كÇنده كÇلمات نÇقل بÇه فÇصل ايÇن در آهÇنگي كÇبودر فرزانه عارف
نموده: مبادرت ذيل شرح به فرزانه دانشمندان

حقيقي/ علماي حال بيان ازمني¹المريددر ثاني شهيد گفتار Ç 1
قسÇمتهاي بÇخش, ايÇن در كÇه ازرسالةالتÇحصين Çلي ح فهد بن ا گفتار Ç 2
كÇرده ذ كÇر آن فوايد و شرايط جواز, ادلة عزلت, دربارة را رساله اين از لي مفص

است/
رسÇالة و ربÇاعياتفÇلسفي شÇرح رسÇالة از دواني جاللالدين مال گفتار Ç 3
مفصلي عبارت و نموده اشاره خود تشيع چگونگي به دو آن طي در كه نورالهدايه
است/ كرده نقل اهلسنت چهارگانه مذاهب نقض در را ابنعربي ازفتوحاتمكيه
رسÇالهرشÇحاتعÇينالحÇيات از نقل به جرجاني شريف د ميرسي گفتار Ç ê

وي/ تشيع بيان و  كاشفي
و رسالههاياوصافاالشراف,آغاز از طوسي نصيرالدين خواجه گفتار Ç ë
علمي منزلت با خواجهطوسي اخير نگاشته طي در كه قونوي ومراسالتبا انجام
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ميخورد/ چشم به نيز قونوي به تعريضات از پارهاي خواجه گفتار در البته /1

است/ كرده نامهنگاري قونوي1 با متواضعانهاي كامال طور به خود سياسي و
بيان ازگوهرمراددر الهيجي مالعبدالرزاق كالم نقل با وي فصل اين پايان در

است/ برده انجام به را سخن صوفيه, تعليمات

معكوس سير دوازدهم: فصل

حصول چگونگي از و پرداخته, جنين ن تكو سير بيان به مÆلف فصل اين در
حÇيوانÇي, نÇباتي, روح تÇعلق كÇيفيت و آن, مادي خلقت در چهارگانه مزاجهاي
اشÇاره روح كمال مراتب به سپس وي است/ رانده سخن آن در انساني و نفساني
از تنظير مقام در و است/ كرده گفتگو ت نبو و مرتبةواليت به آن ورود از و نموده
تأثÇير كيفيت از و شده اشاره انسان در نطفه ايجاد و هضم سير به كمالي سير اين
در انسان رشد بهمراحل آن پي در و است/ نموده صحبت انساني جنين بر  كوا كب

است/ پرداخته ظاهر عالم
بÇر مات قدÇم ايÇن <چÇون فÇرموده: آن در تأمÇل و فوق مراتب بيان از پس
مشÇغول مÇعكوس سÇير تÇحقيق بÇه كÇه شد آن وقت گرديد, نقش خاطر صحيفة

/ë22 ص , الحق مرآ¸ /2

را خود نمايدو سفر خود در بايد انسان گويد: وي معكوس سير ترسيم در شويم>/2
بشÇري ظÇلماني چاه از را خود مرتبه آن از رساند, جان و جسم مالقات مرتبه به
ظلمت از حق, حضرت قالبي و قلبي اوامر اتيان با و بپيوندد حق فيض به و برهاند

شود/ حق حضرت انوار مستعد تا يابد خالصي قلب
شÇناخت جÇهت سÇالك بÇراي مÇعرفتي سير يك بيانگر واقع در فصل اين
صعودي سير مقابل در نزولي سير به اشاره واقع در مسامحهاي با و است/ خويشتن
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سير اينجا, در و است وجودي سير نزولي و صعودي سير كه تفاوت اين با دارد/
معرفتي/

دل عظمت تعريف در سيزدهم: فصل

رضÇا نÇجيبالديÇن عشÇاق قدوه المثاني مثنويسبع از نقلي فصل اين تمام
است/ كرده صحبت آن عظمت و دل مقام از ابيات اين در تبريزي است/ تبريزي

سبع اطوار بيان در چهاردهم: فصل

در كتابمرآ¸الحقاست/ فصول عرفانيترين دقيقترينو از يكي فصل اين
سÇخن سÇالك قÇلب بÇر وارد نورهاي و قلبي هفتگانة اطوار از مÆلف بخش اين

299 Ç 309 . مÇرصادالعÇباد كÇتاب پÇرداخÇته بحث اين به دقيق بطور كه شدهاي چاپ كهن اثر تنها /1
ميباشد/

تا دهم قرن كتابهاي بين در و است نظير كم مطالب اين از وي تفصيل كه رانده1
فرد/ به منحصر گويي حاضر عصر

ديÇدن و سفيد نور مقتضي كه انسانيت به است حيوانيت از عبور ل: او طور
است/ صادق رÅياهاي

سÇالك مÇرتبه ايÇن در زرد/ آن نÇور و است يÇقين تÇزايÇد مرتبه دوم: طور
مشÇاهدات ايÇن در دارد/ بÇيداري و خواب بين مرز و خواب عالم در مشاهداتي
در ميشنود/ خوش نغمههاي يا و ميكند, عبور آب از يا و ميپرد هوا بر يا سالك
واردات تمايز جهت رو اين از و ميرسد ملهمه مرتبة به سالك, نفس مرتبه اين
مرحÇوم رو اين از دارد, خود واردات طي در شيطان شناخت به مÔبرمي نياز خود
كÇرده ايÇراد مختلف اطوار در شيطان شناخت در را مشبعي گفتار مجذوبعليشاه
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است/
نÇور سالك مرتبه اين در ارغواني, آن نور و است محبت مرتبة سوم: طور
نفس مييابد/ تفسير و تعبير به نياز او مشاهدات از بخشي و درمييابد را عبادات
طور اين از وي عبور كه ميگردد بدن از خروج و عروج آماده طور اين در سالك

بود/ خواهد واليت صاحب عنايت به بعد طور به
سÇالك مرحله اين در سبز; آن نور و است واليت مرتبة طليعة چهارم: طور

انÇجام بÇه را طÇور ايÇن و نكرده عبور طور اين از مسلمانان غير مجذوبعليشاه مرحوم نظر در /1
دل/ صفاي نه است بدن صفاي از كراماتشان و رسانيد نخواهند

در سالك بدن1/ صفاي از نه است قلب صفاي از تصرفاتي داراي واليت صاحب
كÇرامÇات و سر نمودن افشا¾ جهت به واماند مجاهده و كوشش از <ا گر طور اين

/ëê7 ص , الحق مرآ¸ /2

گردد>/2 زمين روي فرعون
سالك مرتبه اين در سبز, نيز آن نور و است الل×ه في سير شروع پنجم: طور

ميگردد/ كلي كشف بر متمكن
به افادة و اسما¾ تجليات انوار دريافت و دل, صاحب تمكين مقام ششم: طور

ميرسد/ عبادات حقيقت به سالك مرتبه اين در است, غير
مرتبه, اين سياه; آن نور و سالك, فناي و است ذات تجلي مقام هفتم: طور

خود تمايز از و نشده, گفتگو متمايز طور به هفتم, تا پنجم طور نور از متأسفانه كتاب عبارات در /3
است/ شده بسنده كوتاه اشارهاي به نيز مراتب

است3/ حقيقي قلندران مقام
آن ادلة بررسي و خداوند رÅيت بحث به مجذوبعليشاه مرحوم مقام اين در
سخن نور با آن فرق و تجلي اقسام از انتها¾ در و ميپردازد, آن وقوع چگونگي و
ادله و رÅيت بحث پيرامون دماوندي كالم نقل به كمنظير فصل اين پايان ميگويد/
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دارد/ اختصاص آن

مراقبه و واقعات منامات, بيان در پانزدهم: فصل

كÇتاب از دمÇاوندي مÇالعبدالرحÇيم گÇفتار از بÇرگرفته فÇصل ايÇÇن تÇÇمامي
سÇالكان مشÇاهدات چگÇونگي بÇيان بÇه فÇصل ايÇن است/ مفتاحاسÇرارحسÇيني

با سالك است/ شده دانسته خيال عالم مكاشفات اين تمامي منشأ داردو اختصاص
وي بÇر حÇقايقي و مÇييابد راه منفصل خيال عالم به خود متصل خيال از استفاده

است/ معاتبه و محاسبه رض ع در اصطالحي مراقبه از غير مراقبه, اين /1

ميشود/ تعبير مراقبه1 به گاه و واقعه به گاه مكاشفات اين از كه ميگردد, منكشف
آن سÇه گÇانه اقسÇام و مكÇاشفهها اين گذاري ارزش به مÆلف فصل اين در
مرتبه مجرد; خيال و مخيل كشف مجرد, كشف آن, سه گانه اقسام در كه پرداخته,
فاقد سوم قسم و دارد تعبير به نياز دوم قسم و است برخوردار بالذات ارزش از ل او

است/ ارزش

كشف و الهام وحي, بيان در شانزدهم: فصل

بÇه و شÇده گÇفتگو كشÇف و الهÇي وحي, از آن عنوان طبق بر فصل اين در
است/ شده پرداخته آن اقسام و حجابها چگونگي به كشف بحث اقتضاي

و وحÇي اقسام از و پرداخته اصطالحات اين تفسير به مÆلف فصل آغاز در
مورد وحي با آن فرق و آن اقسام و الهام سپس است/ كرده گفتگو آن چگونگي
خواطر بحث به سخن صحيح, غير و صحيح الهام تمايز جهت و گرفته قرار بحث
و شيطاني ملكي, رحماني, ÇÇ چهارگانه خواطر بحث اين در است/ گرديده منعطف
فÇوق, بحث پي در است/ گرفته قرار تحليل مورد يك هر چگونگي و ÇÇ نفساني
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گرفته قرار گفتگو مورد الهام و وحي با آن منطقي نسبت چگونگي و كشف اقسام
است/ شده منعطف حجاب شناخت به سخن و

گÇرفته وام درشÇرحاربÇعين قمي سعيد قاضي كلمات از بخش اين در مÆلف
در حجابها چگونگي و حجابها تعداد سر آن, تعداد حجاب, تفسير به و است
در سخن اصل به صحبت فوق گفتار ادامه در پرداخته/ ظلمت عالم در و نور عالم
تقسيم معنوي و صوري كشف به را كشف مÆلف, آن طي در و برگشته كشف باب
مكشÇوف شÇخصي بÇراي ديÇنوي امور از پارهاي صوري كشف در است/ نموده
مÇعنوي كشÇف در است/ اسÇتدراج گونة از كامالن نزد در كشف اين كه ميگردد
براي صوري كشف حصول به توجه بسا چه و است حق حضرت به سالك ه توج
كشÇف اهÇل كÇمال فÇاقد ظاهر در كامالن از پارهاي رو اين از باشد, نداشته خود

صورياند/
مÇقتضي را وحÇي كشÇف, و الهام وحي, علي تفارق مقام در مÆلف سرانجام
مÇيدانÇد/ افÇعال اسÇما¾ مÇقتضي را كشف و صفات اسما¾ از را الهام ذات, اسما¾
چه فعلاند, مرتبه به تا ذات مرتبه از خلقت جريان نشانگر يك هر فوق مراتب
بسÇاطت مÇقام در مÇراتب ايÇن كه حقاند حضرت مراتب از يكي تجلي يك هر

مترا كم/ سحاب و مزاجي سحاب رياح, نقطه, از: عبارتند




