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االخالق1 مكارم م مت Ô ال قرآن: داÄمي خطاب

تابنده نورعلي دكتر حاج

استفاده شستوشو براي يا آشاميدن براي Âمث گونا گوني راههاي به آب از
سيسال حدود شايد كه دارم بهخاطر دارد/ ما زندگي در مختلفي آثار آب ميشود/
شÇرح و كرده زيادي تحقيقات آن آثار و آب به راجع شوروي دانشمندان پيش

/30 آية انبيا¾, سورة /2

حي,2 ¾شي كل الما¾ ن م ميفرمايد: آيات از يكي در درقرآنهم بودند/ نوشته لي مفص
خÇطبههاي بعضي در اينرو از است/ آب به حيات است; آب به زنده چيزي هر
سÇرچشÇمة عÇلي, المÇاÄيه, Ô¸الحيا Ôاصل كÇه است آمده علي حضرت شأن در عرفاني
هÇمواره را انسان كه آبي است, حيات آب سرچشمة است/ آب به وابسته حيات
از هوا مثل آب اينكه با آب, با آشنايي و انس همه اين با ولي ميدارد/ نگه زنده
ا گر دارد, آب كه بساطت و سادگي همه اين با است, ما به امور دسترسترين قابل
قرآن دهيم/ پاسخ نميتوانيم كن, تعريف را آن چيست, آب كه بپرسد ما از  كسي



ايران عرفان ì

بيعه ماورا¾الط قرآندر دارد, طبيعت در آب كه را مقام همين است/ همينطور هم
دربارةقرآنشده تحقيق همه اين پرسوجو, همه اين نظر, و بحث همه اين دارد/
دقÇيق مÇباحث تÇا آنÇها قراÄت نحوة اعراب, كلمات, ظاهر دربارة بحث از است/
انÇواع تا االحكام آيات و فقهي مباحث از قرآني; معنوي لطايف دربارة عرفاني
قÇرآنشÇناسي مسÇاÄل و مÇطالب جزو همه آنها تذهيب و قرآني خطوط نگارش
كÇالم بهعنوان را آن و هستيم مأنوس قرآنمجيد با مسلمانان ما از بسياري است/
ه وميÇي خÇوانÇدن فÇقري دستورات از يكي ميخوانيم/ ديني س مقد كتاب و الهي
و مÇجيد قÇرآن بÇا انس هÇمه اين با ولي است/ آن در تفكر و تدبر و قرآنمجيد
دربارة كسي ا گر استو نامعلوم ما حقيقتقرآنبراي دربارةآن, تفحص تحقيقو
نÇادرست و نسÇنجيده اقوال چهبسا و چيست نميدانيم ما بپرسد, الهي كتاب اين
سو¾استفادههاي كه هستيم آن شاهد اسالم تاريخ در چنانكه بگوييم/ آن دربارة

است/ درقرآنشده رأي به تفسير از Hخصوص فراواني فكري
جامعي شرح كه است گونا گوني تقسيمبنديهاي و وجوه داراي آياتقرآن
ايÇنها, مهمترين از يكي است/ آمده عاد¸ بيانالس شريف تفسير ابتداي در آن از
مذموم, و ممدوح تأويل تأويلقرآن, دربارة است/ تأويلقرآن و تنزيل موضوع
خود است/ شده گفته مختلفي مطالب و/// رأي به تفسير تفسير, و تأويل ميان فرق
هم تنزيل است/ مبدأ و اصل به رجوع و بازگرداندن بهمعناي لغت در تأويل  كلمة
و تنزيل داراي قرآني آيات است/ آوردن فرود و آوردن پايين بهمعناي لغت در
و شÇدن مكÇتوب درجÇة تÇا عÇاليه مراتب از آن نزول تنزيلقرآن, است/ تأويل
بÇه است آنÇها بازگرداندن هم آياتقرآن تأويل است/ درآمدن كتاب بهصورت
و شد نازل پيامبر بر سال سه و بيست طي در مجيد قرآن ليهاش/ او و اصلي معاني
كسي چه كه است اين ميشود مطرح اينجا در كه سÆالي كردند/ ابالغ را آن ايشان



7 االخالق مكارم ممت Ô ال قرآن: داÄمي خطاب

دارد/ تأويلقرآن به علم
اسخون والر اهللا الا تأويله Ôمل Öع ي ما و ميفرمايد: عمران, آل سورة پنجم آية درقرآن,
به و ÇÇ است متشابه آيات تأويل دربارة آيه اين بنا/ ر عند ن م كلٌّ به ن×ا آم قولون ي العلم في

مÇيدانÇد/ را آنها تأويل كسي چه اينكه و ÇÇ است قرآن كل تأويل ديگر اعتباري
آن اينجا در و اهللا الا تأويله Ôمعل ي ما و كه ميخوانند چنين را آيه اين ران, مفس از بعضي
نÇميدانÇد را تأويلقÇرآن كسي قراÄت, بنابراين ميكنند/ وقف و ميدانند تمام را
به تسليم جهت از اينباره در كه هستند كساني هم علم در راسخون خداوند/ مگر
است, ما پروردگار جانب از آنها همگي و آورديم ايمان آن به ميگويند: خداوند
ابÇتداي در واو كÇه مÇيگويند هم گروهي ولي نميدانند/ را تأويلقرآن آنها ولي
هÇمان ادامة و عاطفه جمله جمله, اين و است عطف واو العلم في اسخون والر جمله
علم در راسخون همچنين خداوند را تأويلقرآن قراÄت, بنابراين است/ ل او جمله
در كه آوردهاند داليلي خود نظر بيان در قراÄت دو از يك هر طرفداران ميدانند/

نيست/ آنها ذ كر مجال اينجا
را آن تأويÇل كÇه است ايÇن Çعاد¸ بيانالس مصنف نظر بنابر دقيق, قول ولي
و خÇدا جÇز نÇميدانÇد كسÇي است االمÇر نÇفس در كÇه آنگÇونه و اطÇالق بهنحو
و مقام بهقدر يك هر علم در راسخون مقام در اوليا و انبيا ديگر ولي معصومين(ع)
هÇمة مÇورد در عÇامتر بÇهمعنايي تأويÇل امÇا ميدانند/ را آن خويش معنوي شأن

است/ صادق مÆمنان
و ظÇاهر مÇوضوع يعني قرآني لطايف از ديگر يكي به مطلب اين فهم براي
و ظÇهر داراي كÇهقرآن است آمده نبوي حديثي در ميپردازيم/ آن داشتن باطن
طÖنه ب ل و HنÖطب و Gهرظ لقران ل ن ا) بطن هفت تا ديگر بطني داراي هم بطن آن و است بطني
آن نÇزول شأن كÇه است هÇمان آيÇه هÇر مÇصداق ظÇاهرترين ابطن)/ سبع¹ لي ا HنÖطب
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در تأملكننده خوانندةقرآنو است/ مرتبه همين به تنزيلقرآنمربوط و ميباشد/
راه آنÇها بÇاطن به آيات ظاهر از خويش معنوي درك و فهم مراتب برحسب آن
به برو; باال و بخوان يعني قأ Öار و قرا ا فرمودهاند: روايتي در كه است اين ميكند/ پيدا

كن/ سلوك عرفاني و معنوي باالتر مراتب
بÇرگردانÇيم/ آن بواطن به را ظاهرقرآن كه است آن عامش معناي به تأويل
نزولي سير در خويش تنزيل در اهللا كالم بهعنوان كهقرآن همانطور درست يعني
مخاطب الناس, خلق كه بهطوري شده ظاهرتر و ظاهر باطن, و الهي غيب مقام از
درجÇات بÇنابر صÇعودي, سير در قاريانقرآن و مخاطبان اين گرفتهاند, قرار آن

ميفهمند/ بيشتر و بيشتر را آن خويش, عرفاني
قÇرآن <در كÇه پÇرسيد روايت ايÇن دربارة اباجعفر(ع) حضرت از شخصي
و تنزيلش آن <ظهر فرمود: حضرت نباشد/> بطني و ظهر داراي كه نيست آيهاي

آيت اهللا كÇتابخانة چÇاپ تÇبريزي, بÇاغي كÇوچه محسن ميرزا حاج تصحيح رجات, الد بصاÄر قمي, صفار /1
/196 ص مرعشي,

و آيÇات ظÇاهر بÇه منحصر مجيدرا ا گرقرآن حال ميباشد/>1 تأويلش آن بطن
رسالت ايام سال 23 به منحصر خطابقرآنفقط كنيم, نزول شأن به مربوط موارد
و حÇوادث و وقÇايع همان و اسالم صدر مÆمنان و مسلمانان همان و ا كرم پيامبر
ا گر ولي ميشود/ العرب جزير¸ در هم آن زمان آن مردم براي شده مطرح مساÄل
بÇازگرديم آيÇات مÇبدأ و اصÇل بÇه و كÇنيم عÇبور (تنزيل) ظاهري معناي اين از
خطاب مورد ميتوانند مكانها همه در و زمانها همة در انسانها همة (تأويل)
بر گويي كه بخوان چنان كهقرآنرا آمده نيز روايت در چنانكه گيرند; قرار الهي
Çذين ال ها اي يا االنسان, ها اي يا اس, الن ها اي يا خطابهاي حال اين در است/ شده نازل تو
نÇميشود/ پÇيامبر رسالت دوران پيش سال 1ê00 انسانهاي به مربوط فقط آمنوا
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يعني آيه نزول تفسيرقرآنعلم گفت ميتوان هم تأويل و تنزيل تفاوت براساس
و است آيه دربارة لغوي و فقهي مباحث قبيل از مساÄلي و آن نزول شأن دانستن
احÇتمال و است آيه ظاهر مطابق كه است معنايي به آن بازگرداندن تأويلقرآن,
در كه است اين انسانها فعلي اجتماعي زندگي در مسأله اين ساده مثال ميرود/ آن
Âمث هدف مبنايآن ميشودوبر ذ كر ي خاص هدف Áمعمو پارلمان به مصو قوانين
عدالت) (تأمين قسمت اين كه///>/ ميگردد ر مقر عدالت تأمين <براي ميگويند:
و مكان و زمان با انطباق با رات مقر ولي است معمولي) بهمعناي ه البت) هميشگي
ذ كÇر قÇرآن از مÇثالهايي سÇادهتر زبÇاني به اينباره در است/ منظور همان براي

ميشود:

كاري× Ôس نتÔم ا و ¸لو الصَّ بوا رÖق ت ال آمنوا ذين ال ها اي يا ميفرمايد: نسا¾ سورة ,ê3 آية در
درحالي نشويد نزديك نماز به كه است اين آيه ظاهري معناي / ولون Ôق ت ما علموا ت حتي

بÇه مÇربوط نزول شأن نظر از آيه اين ميگوييد/ چه كه بدانيد تا هستيد مست  كه
خمر شرب يكباره به خداوند اينكه براي است/ خمر رب Ôش تحريم ليه او مراحل
ولي نÇباشيد/ مست خÇوانÇدن, نÇماز بÇههنگام ميفرمايد ابتدا بلكه نكرده نهي را
Çمر الخ Çن ع سألونك ي ميفرمايد: كه است 219 آية بقره, سورة در آن قطعي تحريم
يك با ÇÇ كسي اينباره در عها/ Öف ن Öن م Ôا كبر هما Ôم Öث ا و للناس Ôعمناف و كبير Õثم ا فيهما Öل Ôق يسر والم

هÇوشياري حالت از سلوك در شخصي ا گر كه بود كرده سÆال ÇÇ نادرست تأويل
ايÇن پاسخ ميشود/ محسوب آيه اين در (مست) كاري× Ôس مصاديق از شد, خارج
را چÇيزي باشد, معنوي مستي يا هوشياري عدم حالت اين در كسي ا گر كه است
اغما حالت در كه ميماند آدمي مثل و ندارد آ گاهي خويش حاالت به و نميفهمد
اين از ولي ندارد/ هم ارادهاي خود از او حالت اين در باشد/ شده بستري بيهوشي يا
و است اراده داراي كÇه است كسÇي آن مÇخاطب كÇه مÇيشود فÇهميده چنين آيه
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مÇيتوانÇد ÇÇ نادرست ه البت ÇÇ باطني (تأويل) معنا يك اين نخواند/ نماز ميتواند
باشد/

كÇه بدانيد تا ÇÇ تقولون ما تعلموا حتي جمله دربارة ديگر (تأويل) معنا يك در
كÇالم و ميگوييد چه كه بفهميد نماز در بايد يعني گفت: ميتوان ÇÇ ميگوييد چه
ايا ك العالمين رب الحمدهللا ميگوييد وقتي Âمث نباشد/ هذيان يا زبان لقلقه مصداق شما

ميگوييد/ كه به و ميگوييد چه كه بدانيد نستعين, ايا ك و Ôعبدن

بعضيهايش ه البت باشد/ آيه اين فهم باطني مختلف مراتب از ميتواند اينها
كه آنجا تا تأويلها اين است/ ديگري تفصيل بعضيها و است مختلف درجات در
ولي باشد مستند و مقبول ميتواند نباشد, مخالف تنزيل مقام در عبارات ظاهر با
هاي دÇع نزد تأويل لذا و است شده تأويلقرآن از سو¾استفادههايي گاه فانه متأس
در چنانكه بردهاند/ به كار ظاهر خالف تفسير بهمعناي را آن و يافته مذموم معناي
ه توج بدون آنان است/ داده رخ شدهاند مشهور ه باطني به كه كساني از برخي مورد

كردهاند/ تأويل ظاهرقرآنرا با باطن مطابقت و آيات ظاهر به
تفسير در متكلمان از گروهي كه است آن سو¾استفاده اين از ديگر مصداق
ÇÇ نميگنجد ظاهريشان فهم در كه آياتي مفاد دربارة آنان شدهاند/ مرتكب قرآن
شدهاند نادرست تأويلهاي مرتكب ÇÇ خدا رÅيت يا اختيار و جبر مثل مساÄلي در

ميگويد: موالنا كساني چنين به خطاب و
را ذ كÇر نÇه كÇن تأويÇÇل را خÇÇويش را بكÇÇر رفÇÇح تأويÇÇل  كÇÇردهاي

/1080 Ç 81 ابيات ل, او دفتر نيكلسون, طبع مولوي, مثنوي /1

Çني1 س  عنيÇم تÇو از شÇد كÇژ و پست مÇÇيكني قÇÇرآن تأويÇÇل هÇÇوا بÇÇÇر
مدني مكيو آيات و سورهها مسأله آيات, تنزيلقرآنو به مربوط مساÄل از
ÁماÇاج آنÇچه ولي است شÇده گفته مختلفي مطالب دو, اين تفاوت دربارة است/
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از و است Çي مك شÇده نÇازل پÇيامبر بر مكه در آنچه كه است اين فهميد ميتوان
اسÇالم بÇه پÇيامبر ليÇه او دعوت به مربوط چون كه است اين مكي آيات اوصاف
Çي, مك آيÇات با قياس در است/ اخالقي مطالب و دين اصول برگيرندة در است,
بÇه مربوط آيات اين چون و است مدني شده, نازل مدينه در آنچه گفت ميتوان
اقتضاي به و داده تشكيل را اسالمي جامعه مدينه, شهر در پيامبر كه ميشود زماني
سورههاي و آيات ميشد, تشريع نيز جزيي احكام و قوانين بايد جامعه اين اداره
كه است اين امر اين امروزي مثال است/ قوانين و احكام جزÄيات مشتمل بر مدني
قوانين جرم وقوع از احتراز مناسبت به ميشود, زياد جرمي كشوري در وقتي Âمث
نيز مدينه در اسالمي حكومت تأسيس ايام در ميگردد/ وضع آن دربارة بيشتري
هم آيات بعضي در و ميكرد تشريع را احكامي مختلف وقايع مناسبت به خداوند
در و درتوراتآمده كه احكامي به ميفرمود: پيامبر نميشد, تشريع حكمي  كه
آياتي داشت ضرورت هروقت ولي كنند/ عمل اهللا) حكم (فيها است الهي حكم آنها
بود/ اجرا قابل نميشد, نسخ آيات اين كه زماني تا و ميشد نازل احكام مشتمل بر
فÇرموده پÇيغمبر(ص) بÇه خطاب درقرآن اينرو از نبود, داÄمي ارجاع اين ولي

/1ë9 آية عمران, آل سورة /1

حتي كه ميدهد دستور پيغمبر به اهللا/1 لي ع Öوكَّل ت ف ت Öم زع ذا فا االمر في رهÔم شاو و است:
جامعه مورد در است/ پيغمبر خود با نهايي تصميم ولي بشنود هم را مخالفين نظر
هم/ ينÇب شÇوري× هÔم ÔرÇم ا مÇيكند: توصيف چنين را مÆمنين , شوري× سورة در مÆمنين
ه باتوج اما است/ مربوط مÆمنين شوراي به است نشده درقرآنگفته آنچه بنابراين

/21 آية احزاب, سورة /2

با است/ قانون بهمنزلة هم رسولخدا سنت حسنه,2 Õ¸سو Ôا اهللا رسول في كÔم ل كان قد ل آية به
ايشÇان رفÇتار كÇدام و است سÇنت پÇيامبر رفÇتار كدام داشت ه توج بايد حال اين
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/ ìآية لت, فص سورة و 110 آية كهف, سورة /1

چÇون كÇه گÇفت نÇميتوان لذا ميباشد/ ثلÔكم1 م Õر ش ب  نا

ا ما ن ا Öل Ôق آية مصداق برحسب
مطلب اين تشخيص شويم/ سوار شتر بايد ا كنون هم ما ميشدند سوار شتر حضرت
دارد/ وجود نظر اختالف آن مورد در و است بررسي قابل كه است اموري از خود
به د مقي لذا و است تنزيل موجب كه خارجي وقايع مكي آيات در اينرو از
در مالي مساÄل در Âمث شرعي احكام لذا است/ موردنظر كمتر است مكان و زمان
غÇلبه اخالقي جنبة هم آن در باز كه كلي و مجمل بهصورت مگر آمده كمتر آنها
,2ê و 2ë آيÇات مÇعارج, سورة در (مصلين) نمازگزاران اوصاف جزو Âمث دارد/
براي اموالشان در كه كساني حروم, والم لÄا لس ل Õمعلوم حقٌّ م ه اموال في ذين ال و ميفرمايد:
مÇيتوان آيه از كه استنباطهايي از يكي هستند/ قاÄل ن معي ي حق محروم و ساÄل
و ساÄل به كمكي هرگاه هستيد, شريفه آية اين مخاطب شما ا گر كه است اين  كرد
شÇما درواقÇع و دارد حق شما مال بر او زيرا نگذاريد او بر تي من ميكنيد, محروم
جنبة به زيرا است/ تغييرناپذير و هميشگي آيه قسمت اين ميپردازيد/ را حقش
Gبعد Âعم است شده مشاهده عمل در پيغمبر زمان آنچه اما دارد نظر ه قضي اخالقي
شهرنشينان امروز ميشود زكات مشمول كه را داراييهايي Âمث است تغيير قابل
اين حل ندارد/ ربا يا ندارد زكات اسكناس گفت نميتوان بنابراين و دارند  كمتر

هÔم/ ين ب شوري× هÔم Ôر Öما و آية بنابر است/ عقد و حل اهل با مسأله
خطابقرآن نيز آنها در ولي است احكام به ناظر بيشتر مدني آيات اينكه با
هÇمان و زمÇان هÇمان به راجع Hصرف و آيات اين نزول شأن به منحصر و مختص
حكمت مسير در بايد امر آن به مربوط رات مقر و قوانين همة بلكه نميشود واقعه
هÇمة و زمÇانها هÇمة بÇه مربوط و كلي آن, حكم تشريع حكمت لذا باشد, حكم
به است/ شده نازل ي خاص مناسبت به منتهي ميباشد آن مشابه كه است مواردي
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ام بÇه هÇجري ششÇم سال در آن در كه برد نام افك قضية از ميتوان مثال عنوان
ا گÇر كÇه نÇبود اسالم عليه توطÃهاي واقعه اين ه البت زدند/ تهمتي عايشه المÆمنين
چند كه بود توطÃهاي درواقع, ميكرد/ طرد را تهمتزنندگان پيامبر بود اينطور
كردند/ عايشه المÆمنين ام ايشان ديگر زن عليه مÆمنين, امهات پيامبر, زنان از تن
كÇردند/ مشورت علي(ع) با بار چند جمله از و نفر چند با پيامبر اينباره در
Ôبات لطي ا و خبيثات Öل ل بيثون الخ زيرا نيست, چنين كه كرد عرض پيامبر به بار يك علي

هستند/ مردانپا ك براي زنانپا ك و زنانناپا ك براي مردانناپا ك : 2ìآية نور, سورة /1
كه: است صادق مسأله همين نيز مالي امور در /2

حÇالل ال ا خÇدا مÇÇرد خÇÇورد مÇال كÇÇي مÇال را جÇهان خÇون بگيرد  گر

رأي بÇه بÇنا نÇميشود/2 به يÇط جز نيز تو نصيب هستي, پا ك و طيب تو لطَّيبين1; ل

ال ÇنكÔم م Õ¹صبÇ Ôع فك Ñ االÇ ب وا Ô¾جا ذين ال نَّ ا آية , Öفك ا قضية بهمناسبت ران مفس از هاي عد

/11 آية نور, سورة /3
است/ زدن تهمت بهمعناي لغت در ف ذق و فك ا /ê

و ذ كÇر لعÇان حكÇم و قÇذف4 دÇح بÇه و شد نازل لكم///,3 Õخير هو بل كÔم ل G ر ش Ôبوه س Öح ت

تخصيص علت نزول, سبب بودن خاص فقه, اصحاب قول به ولي شد/ يادآوري
نميشود/ حكم

بر خدا لعنت گفتن يعني فقهي اصطالح در و است كردن طرد و كردن دور بهمعني لغت در لعان /ë
است/ آمده شرعي احكام در كه ترتيبي به ميگويد دروغ كه  كسي

شأن و يÇافت صÇدور نÇهم سال در كه است مشهور نيز لعان5 حكم مورد در
يا معاذ بن سعد بزرگ صحابي (منسوب صحابه از يكي روزي كه بود آن نزولش
صÇادر زنا حد به حكم كه فرمودهايد شما كه كرد عرض پيامبر به عباد¸) بن سعد
باشد اين از غير ا گر و كنند اقرار يا بدهند شهادت شاهد چهار اينكه مگر نميشود
هÇنگام اين در فرمودند/ تأييد حضرت بزنند? تهمتزننده بر تازيانه هشتاد بايد
ديده زشتي حالت در را همسرش گفت و رسيد سعد) عم (پسر مسلمانان از يكي
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حضرت ندارم/ شاهدي كرد: عرض كيستند? شاهدانت فرمودند: حضرت است/
و شدند ناراحت سعد) عم (پسر او دوستان حال اين در بزنيد/ شالق را او فرمودند
بخورد? هم تازيانه است سزا آيا است/ ناراحت زنش بابت ا كنون او كردند: عرض
نÇزول حÇالت اوضÇاع اين در كرد/ تعطيل را خدا حكم نميتوان فرمود: حضرت
احكام است ممكن وحي حالت در ميدانستند صحابه شد/ عارض پيامبر بر وحي
حالت اينكه از پس كردند/ درنگ بنابراين شود/ نازل جديدي حكم يا شود عوض
زن و شÇوهر ميان را لعان حكم و كنيد آزادش فرمودند: شد/ تمام پيامبر بر وحي

كردند/ جاري
نيز ا كنون بود?يا پيامبر زمان به مربوط فقط حكم اين گفت ميتوان آيا حال

است? جاري خدا حكم همين آيد پيش وضعي چنين ا گر
و نÇدارد نÇزولي شأن احÇد اهللا هÇو قÇل مÇثل مÇجيد آياتقرآن از برخي ه البت
از بسياري ميدهد/ خبر بيمكاني و بيزماني عالم از كه چرا نشده نازل بهمناسبتي
ي خاص مكان و زمان به ناظر كه هم آياتي همان ولي است چنين نيز مكي آيات
جاري زمانها همة در و است عمومي آن حكم دارد, ي خاص نزول شأن و است
كه: كرد ه توج هم نكته دو اين به بايد الهي احكام جاودانگي دربارة ه البت ميشود/
دوام ميباشد فطرت با منطبق چون است شريعت قانون روح مطابق آنچه (1
فيالمثل ميباشد/ ر متغي مكان و زمان برحسب فطرت خارجي جلوههاي اما دارد
هر در منتهي× است فطرت قانون ÇÇ جانداران حتي و ÇÇ انسانها براي ازدواج اصل
انجام جغرافيايي و اجتماعي اوضاع با متناسب و ي خاص بهشكل آييني و مذهب

نÇس قÇرآن پسر, و دختر بلوغ سن مورد در گيرد/ قرار موردنظر بايد كه ميگردد
با منطبق عبادات در چه ازدواجو چهدر بلوغ جامعيت اصل نميكند/ ذ كر را ني معي
بلوغ سن است/ متفاوت جغرافيايي منطقه هر در ولي است فطرت و غريزي عقل
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در خÇود نÇس هÇم بÇا استوايي مناطق و آفريقا در ساله ده Âمث پسر يا دختر يك
است/ متفاوت اسكانديناوي و سيبري

ÇÇ قÇضاوت مÇبحث در چه و قانونگزاري مبحث در چه ÇÇ حقوق علم در (2
و نÇادر بسÇيار مÇورد يك حتي كه بنويسد قانون بهنحوي قانونگزار بايد معتقدند
نشد, حادث قرنها بلكه و سالها موردي ا گر ولي نكند/ دور نظر از را استثنايي
بÇعضي نÇدارد/ مÇصداق گÇفت بايد بلكه است شده نسخ آن حكم گفت نميتوان
چÇنين تÇنظيم نÇدارد/ اجÇرا امكÇان ولي نشده نسخ گرچه يعني است چنين احكام
مسألة است/ اجÇتماع نيازهاي تمام بر مقنن تسلط و مهارت نشاندهنده راتي مقر
نكÇته ايÇن به بايد ابتدا ه البت است/ امور اينگونه از اسالم در زوجات د تعد اجازه

/1ê07 بيت پنجم, دفتر مولوي, مثنوي /1

<چون كه باشيم بيتمثنوي1 اين مصداق خود, اعمال يا قضاوت در كه كنيم ه توج
سرفوا>/ Ôت ال بخوان خواندي لوا Ôك 

لحاظ از است شده داده اجازهاي چنين حقوقي لحاظ از كه قانوني همان در

/129 آية نسا¾, سورة /2

د تعد به امر نهتنها كه كنيم ه توج عدلوا///,2 ت ان تستطيعوا Öنل و ميفرمايد: ديني اخالق
امÇر بÇا را اجÇازه نبايد اينرو از و است شده نيز نهي ي حد تا بلكه نشده زوجات

كرد/ اشتباه
گذشته دوران در كه دهم توضيح HÄابتدا است/ چنين نيز بردهداري مورد در
خان مور آنچه بنابر و بود برقرار متفاوتي رات مقر با مختلف جوامع در بردهداري
ط توس آمريكا در انفصال جنگهاي مقارن يعني ميالدي 18ì3 سال در ميگويند
و اسÇتعمار ابÇزار تها مد تا لغو اعالميه حال اين با شد/ لغو Hرسم لينكلن آبراهام
و شÇد عÇبوديت و اسÇتثمار به تبديل قديم بردهداري بدينترتيب و بود استثمار



ايران عرفان 1ì

است امر اين حقيقت اسالم مورد در گرفتند/ را قديم اربابهاي جاي  كارخانهها
بردهداري موجود نظام براي را راتي مقر بلكه نكرد برقرار را بردهداري اسالم  كه
و يكبÇاره لغÇو بهجاي اسالم شود/ منتفي Hنهايت و محدود بهتدريج كه كرد ر مقر
آنها همگي يكباره آزادي و نبودند بلد كاري كه بردهاي و غالم هزار كردن روانه

مستحب و واجب بهعنوان را فراواني راههاي ميكرد, مختل را اجتماع اقتصاد  كه
نمود محدود نيز را بردگي به ورود راه آن تكميل در و گذاشت آنان آزادي براي
ميشد, رفتار دستورات اين به ا گر و شد مسدود به كلي عصر امام غيبت از بعد  كه

,19 شÇماره ايÇران, عÇرفان در اسÇالم" در "بÇردهداري مÇقالة به كنيد رجوع مطلب اين تفصيل براي /1
/10 Ç 18 صص

نميماند/1 باقي بردهاي هيچ قرن يك از پس
اخالقي مثال نيست, اجتماعي احكام مورد در فقط الهي خطاب جاودانگي
Öن ا لي× وت و سب ع است: اين بس ع سورة آيات لين او است/ مكي آيات از يكي آن,
آن اينكه از برگرداند را خويش سر و كرد ش ÔرÔروت , يز كي× Ôلَّه ع ل دريك Ôي ما و مي× Öع اال Ôه ¾جا

ايÇن آيات اين نزول شأن شود/ تزكيه او شايد ميداني چه تو آمد/ او پيش نابينا
ايÇن در مÇيكردند/ نÇصيحت را Çه مك مستكبران از هاي عد پيامبر روزي كه است
و شد وارد قدمزنان بود, نابينا ولي پيامبر خاص صحابه از كه مكتوم ام ابن هنگام
از دور از و است, اسÇالم بÇه دعوت و گفتن سخن حال در آنان با پيامبر كه نديد
چÇيزي حÇضرت شÇوم/ پÇا ك تÇا بخوان ازقرآن برايم كه كرد درخواست پيامبر
ش ÔرÇÔروت او بÇه پÇيامبر كرد/ تكرار را خود درخواست بار چند هم او و نفرمودند
پيامبر شد/ نازل مذكور آيات كه شد خانهاش عازم نيز او برگردانيدند/ رو و  كردند
هÇم ران فسÇم از بÇعضي ه البت كردند/ دلجويي و زدند صدايش و دويدند بالفاصله
پÇيامبر شأن دون عÇتاب و است عÇتاب مشتمل بÇر چون آيات اين كه ميگويند
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از نÇهتنها وجÇه بيهيچ چيزي چنين كه درحالي است/ نبوده ايشان دربارة است,
شد گفته كه بود چنان آيه اين تنزيل ميبرد/ باال را آن بلكه نميكاهد پيامبر شأن
رو خÇويش مÆÇمن بÇرادر از كÇه كسÇاني هÇمة بÇه است عÇتاب آن, تأويÇÇل ولي
ديگري داستانهاي كه همانطور كريم نيزقرآن اينجا در بنابراين برميگردانند/
كه است خواسته و كرده ذ كر را واقعه اين است فرموده مسلمين آموزش براي را
ذ كÇر بهعنوان آيات خود و نيست نسخ قابل نتيجه آن كنيم/ نتيجه گيري ما خود
ميشود: گفته ا گر است نظر اين از و شرعي و فقهي حكم نه ميشود تلقي واقعه

است>/ جاودانه <خطابقرآن
زمان مسلمانان مدني, و مكي از اعم قرآني, آيات مخاطب كه نيست چنين
و شوند آن ترجمان گردند, آن مخاطب كه باشند كساني بايد منتهي باشند/ پيامبر
بين Õستور م طٌّ خ هو نما ا ÔرانÔالق هذا و ميفرمايد: علي(ع) چنانكه درآورند, زبان به را آن

/12ë خطبة البالغه, نهج /1

نوشتهاي اينقرآنخط جال;1 الر Ôنه ع Ôق طÖن ي نما  ا و رجمانت Öن م له بÔدَّ ال و لسان ب Ôق طÖن ي ال تين ف الدَّ

آن كه كساني باشد/ ترجماني را آن بايد ناچار و درنميآيد زبان به كه جلد دو ميان
القÇران نا ا فرمود: خويش دربارة علي(ع) كه اينروست از درميآورند/ زبان به را
بÇه رسولا كرم(ص) هستم, صادق برهان و ناطق منقرآن الصادق, والبرهان الناطق

آن تنزيل براي من كه همانطور ميجنگي تأويلقرآن براي تو فرمود: علي(ع)
جنگيدم/

تفكر و تأمل آن در و بخوانيم كهقرآنرا است شده داده دستور كه اين سبب
شÇويم/ نÇاÄل آن جاودان معاني درك به شده, مخاطبقرآن كه است همين  كنيم

انشا¾اهللا
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مطلق بيناي سعيد دكتر

سÇروكار درون و بÇاطن با كه گويند معرفتي به Hاساس ازوتريسم) (يا عرفان
در بيرون و ظاهر واقع, در ولي است; بيرون و ظاهر مقابل نخست نظر در و دارد
حقيقت ظهور يا تجلي زيرا برخوردارست/ بنيادين اهميت از (عرفان) ازوتريسم
در حÇجاب همان آن, عام معناي در "ظاهر" و نيست شدني "ظاهر", بدون الهي,
و نماياندن نيز مايا يا حجاب كار است/ هندو آيين در "مايا" يا و اسالمي, عرفان
از حجاب وجه دو اين است/ كردن پنهان و پوشانيدن حال عين در و كردن ظاهر

جداييناپذيرند/ يكديگر
كه هستي دربارة گفتار دوگونه افالطوني, و عرفاني ديدگاههاي در اينرو از
جهان و هستي نفي بر مبتني كه گفتاري ميشود; ديده يكديگرند, ل مكم درواقع
هستي اثبات بر مبتني كه گفتاري و است, حجاب پوشاننده روي بر ناظر و است

/19êص انگليسي, برگردان تعالي, و منطق رك: مثال, براي است/ شوآن فريتيوف از اصطالح اين /1

از دارد/ پديدهها1 متافيزيكي شفافيت يا حجاب آشكاركننده وجه به نظر و است
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نÇور دانش چون عرفان, يا "ازوتريسم گفتهاند: چنين عرفان دانش دربارة اينرو

/ì1 ص چونانطريق, و اصل چونان ازوتريسم حجاب", "راز شوآن, فريتيوف /1

و آتما دانش عرفان پس نامستوريهاست/"1 و مستوريها دانش درنتيجه است,
است/ مايا بازيهاي و مايا

يا عرفاني ديدگاه در هستي يا حجاب دوگانه روي انگاشتن ناديده درنتيجه
به دارند, پيوند و خويشي منظر دو اين با كه بينشهايي در كلي بهطور و افالطوني,
در آنÇچه مÇثال بÇراي مÇيانÇجامد/ افالطوني و عرفاني معرفت از نادرست تعابير
نÇام "بÇيقيدي" عÇام تداول در يا و واژه اين ناپسند بهمعناي "درويشي" ما جامعه

روي نÇادرست دريÇافت و كÇجفهمي از نگارنده, زعم به كه است پديدهاي دارد,
از هيدگر حتي و نيچه نقد ميگيرد/ ريشه آن, ابتذال و انحطاط يا و مايا, پوشانندة
حجاب جوهر با فيلسوف دو اين بيگانگي و ناآشنايي از ناشي Hاساس نيز افالطون
مفهوم تبيين به بشود, تا ميكوشيم گزارش, اين در است/ آن دوگانه روي و (مايا)
نادرستي يا درستي تا بپردازيم افالطون نزد سپس (ازوتريسم), عرفان در حجاب

شود/ آشكار عا مد اين

(مايا) حجاب

است تالشي ميآيد پي در چه آن چيست? آن كار و كجاست حجاب ريشة

هÇمان از رك: هÇمچنين جسÇتهايÇم/ سود حجاب" "راز مقالة از Hاساس حجاب(مايا) تعريف براي /2
نيز و انگليسي) برگردان ,ê7 Ç ìê 77(صص Ç 87 صص كتاب, همان در جاودانه" "درخت نويسنده,

/(31 Ç ê2 صص انگليسي, (برگردان 3ë Ç êê صص اديان, در جوهر صورتو مايا", و "آتما

در شÇو آن فÇريتيوف بيان به مايا يا حجاب پرسش/2 دو اين به گفتن پاسخ براي
الهÇي بÇعد همان حجاب اصلي) الگوي (برين <اصل دارد: ريشه الهي بينهايتي
بهدرستي ولي ميشود, جلوه گر و ميزند سر بيچون از خود كه است بينهايت
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از بÇلكه بÇرنميخيزد, هÇيچ از حÇجاب بنابرايÇن ميماند/ برجاي دروني تي كيفي 
ديگر سخن به است/ بيچون يا مطلق از برخاسته خود كه ميشود پيدا بينهايتي

/êì ص حجاب, راز /1

ميكند/>1 تراوش (atma) آتما ذات از بلكه نميشود, هست عدم, از مايا
نÇيستي بÇهمعناي عدم نه و است الهي ذات همان حجاب اصل ترتيب بدين
از هستي آفريننده و است برنخاسته هيچ از هستي درنتيجه و حجاب پس مطلق/
شاهنامه در همانكه ميآفريند شي¾" "ال از خداوند گفتةقرآن به نميآفريند/ هيچ

است: شده گفته "ناچيز"
پÇÇديد د آر تÇÇوانÇÇايي تÇÇÇا بÇÇÇÇدان آفÇريد چÇيز نÇÇاچيز ز يÇÇزدان  كÇÇه
بÇاشندة ديگÇر بÇيان به شي¾, يا چيز هنوز كه آنچه يعني شي¾" "ال يا "ناچيز"
مÇعنا وجÇود و هستي مقابل و نيستي بهمعناي "عدم" هيچروي به و نيست ن, متعي
مÇترادف يÇوناني در (ouk on يÇا me on) نÇباشنده بÇا "ناچيز" وانگهي نميدهد/

به كÇار نيست (einai, on) باشنده آنچه بهمعناي را (me onta) نباشنده پارمنيدس, مثال, براي /2
يÇونان; فÇيلسوفان نÇخستين خÇراسÇاني, يÇن رفالدÇش در فÇارسي, برگردان پارمنيد", "شعر رك: ميبرد/
وجÇود ماسواي كه ميكند اطالق چيزي آن به را نباشنده سوفيست, رسالة در مثال براي نيز, افالطون

است/ ه بالقو وجود همان نباشنده نيز, ارسطو نظر در آن/ ضد نه و است

است/2
عدم/ نه و است الهي قلمرو حجاب خاستگاه كه بازگوييم گذشته, نكته اين از
كÇدامÇند? آن مÇراتب و مÇيآيد پÇديد ذات قلمرو در حجاب چرا و چگونه ولي
است/ خود هش د و جلوه گري به الهي ذات ميل حجاب وجودي علت و چرايي
و ميكند; آغاز تشعشع به خود هش د براي آنگاه پس ميدرخشد; خود براي <نور
تÇابيدن بÇه ذاتي ميل ميكند/ ايجاد را حجابها و حجاب ميشود متشعشع چون
(Etre آفÇريننده وجÇود بÇهصورت آن از پس كÇه است نÇخستين حÇجاب هÇمان
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/ì0 Ç ì1 صص حجاب, راز /1

نور بنابراين ميكند/>1 جلوه كيهان بهصورت آنگاه پس و مييابد; تعين createur)

برين حجاب درخشش, اين با و ميدرخشد خود دهش براي و خود براي ذات يا
و درخشش همين مايا يا حجاب چرايي پس ميشوند/ هست ديگر حجابهاي و
دومين و است الهي ميل و خواست برين" "حجاب يا حجاب نخستين است/ دهش
"وجود شو آن فريتيوف آنچه ديد خواهيم چنانچه ه البت آفريننده"/ "وجود حجاب
واقÇع در است/ صÇانع يÇا خÇالق از فرا گيرتر و فراتر حقيقتي مينامد, آفريننده"
برهمه يا و اسالمي, عرفان در واحد يا افلوطين, نزد عقل همان آفريننده" "وجود

است/ هندو فلسفة در گونه س
(هسÇتي), وجود از متن همان از ديگري بند در شوآن فريتيوف اينرو از
ذات, هÇمان يÇعني هستي) (وراي وجود وراي از و آفريننده, وجود همان يعني
آن بÇه هÇمه از پÇيش كه فرقي آن يعني بنيادين, جدايي و <فرق ميگويد: سخن
است/ تجلي و اصل ميان يا آفرينش و آفريننده ميان تام جدايي همان ميانديشيم,
وجود وراي و وجود ميان جدايي از سخن بنيادين, و فرا گير متافيزيك حوزه در

/ë8 ص همان, /2

بÇنابرايÇن بÇرميخيزد/>2 نسÇبيت يÇا مÇايا از (وجود) اخير امر است/ ميان به نيز
جدايي يعني ديگر, جدايي از فروتر مرتبهاي در آفرينش و آفريننده ميان جدايي
وجÇود هÇمان وجود از مقصود اينكه ديگر دارد/ قرار وجود وراي و وجود ميان
صانع خداي ديگر عبارت به يا و قه خال كالم يا لوگوس باالخره و است/ آفريننده
در نÇخستين <حÇجاب بÇدينترتيب, مÇيزند/ سر آفريننده وجود يعني وجود از
دهش به صرف ذاتي و آغازين يا اصلي گرايش همان اين و ميشود پيدا خداوند
ذاتي برون اثر همچون دوم حجاب ميماند/ الهي ذات در تنها گرايش اين است,
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يÇا (Principe ontologique) وجÇودي اصÇل هÇمان اين و است نخستين حجاب
حÇجاب وجÇود, ميكند/ ايجاد را اشيا¾ امكانات يا ر صو كه است آفريننده وجود
مÇيكند/ ايÇجاد را جÇهان كه قه" خال "لوگوس همان يعني ميكند, هست را سومي
خير گنجينههاي هم و ميكند پنهان هم كه است حجابي ولي× Ôا طريق به نيز جهان

/êê ص همان, /1

از پيش مرتبه براي حجابي را مرتبه هر ميتوان بنابراين ميدهد>1/ انتقال را برين
دانست/ آن تجلي امكان عينحال در و آن

نيز پنهان" " گنج به معروف قدسي حديث در بهخوبي سه گانه حجابهاي
تÇرتيب عÇرف>/ Ôا Çي ك ل الخلق قت Öل خ ف عرف Ôا Öن ا ÔتÖب ب Öح ا ف Hمخفي Gكنز < كنت مÇيشود: مشاهده
بودم", پنهان " گنجي كرد: بيان چنين ميتوان را حديث اين در حجابها پيدايي
و قصد به اشاره داشتم), آن (عشق داشتم" دوست "پس است/ الهي ذات به اشاره
يÇا ل او حÇجاب هÇمان ايÇن و است خويشتن كردن آشكار و دهش به الهي ميل
دوم حÇجاب يÇعني آفÇريننده وجود با مترادف آفريدم" "پس است/ مايا سرآغاز
بÇاالخره و دانست/ آن عÇام معناي در و هستي با برابر ميتوان را آفرينش است/
زيÇرا است, هسÇتي آشكÇاركننده روي همان به اشاره شوم", شناخته آنكه "براي

دارد/ پيوند آشكاركنندگي با معرفت
ديÇده بÇهروشني نÇيز كريم ازقرآن زير آية در ديگر به گونهاي مراتب اين

آية83 / يس, سورة /2

به اشاره بخواهد", كه "هنگامي فيكون>/2 ÖنÔك له قول ي ان ¾شي اراد اذا Ôه Ôر Öما نَّما ا> ميشود:
آن "به دهش/ و ظهور به ميل يعني است; ل او حجاب درنتيجه و الهي ارادة و قصد
"پس است; سÇوم حÇجاب يÇعني آفريننده كالم يا لوگوس همان باش", ميگويد:
پديدههاي ناچيزترين تا هست آنچه هر يعني هستي; يا آفرينش همان ميشود",
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محسوس/
آن كÇردن پنهان عينحال در و الهي ذات نمودن آشكار حجابها كار پس
آن و است حÇجاب يكي اين هستي, و ذات ميان است رقصي مايا <بازي است:

/ì1 ص همان, /1

ايÇنرو از است/ نÇاشدني حÇجابها رقص و بيحجاب دهش برهنگي///>1 يكي
بÇه تÇا نخستين حجاب از ميگرداند; نيز آشكار ولي ميپوشاند, هرچند حجاب,
رقص اين زيباي نمودار رقصند/ در همه ديگر بيشمار حجابهاي و دوم حجاب
خوانده الهي بازي را آن پروكلس اينرو از است, افالطون رسالةپارمنيد بازي و
رحمت همان شوآن, فريتيوف باور به مايا كه است ذ كر شايان نيز نكته اين است/
كÇه لحÇاظ آن از بلكه است, نسبيت و مآفرين توه كه جهت آن از نه ولي است;

است/ سخاوتمندي و زيبايي بينهايتي,
پÇوشاننده روي گفت: چنين مايا دوروي دربارة ميتوان كالم اين از الهام با
بÇينهايتي, بÇا مÇتناظر آن آشكÇاركنندة روي و مÇطلق, و اريت هÇق با متناظر آن
گÇاه قÇرآن در مÇايا دوروي كه بيفزاييم نيز را نكته اين است/ زيبايي و رحمانيت
مÇيشود/ بÇيان ديگÇر سويي از دنيا و سويي از ارض و سماوات تقابل بهصورت
اين اينرو, از ماياست/ آشكاركننده روي زمين" و "آسمانها بگوييم; روشنتر
پوشاننده روي نمودار "دنيا" بالعكس ندارند/ منفي داللت درقرآنهيچگاه واژه دو
و عÇاديترين در كÇه آنچنان نيز, درقرآن جمال بر تأ كيد ماياست/ دوركنندة و
هÇمان يÇا مÇايا آشكÇاركننده روي نÇمودار مÇيكند, جلوه پديدهها روزمرهترين
و ريحونÇ Ôت حين Õمال ج فيها كÔم ل <و است: نحل سورة از ششم آية مراد است/ رحمانيت
بÇيرون بÇامدادان و مÇيگردانÇيد بÇاز هÇنگام شب چÇون <و يÇعني /< ون Ôح رÇس ت حين

است>/ جمال كار اين در شما براي ميفرستيد,
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نÇيز افÇالطون نÇزد گÇذشت آن وصف كه آنگونه مايا, دوروي حال هر در
جهان زايش روايت درجمهوريو غار" "تمثيل مثال براي ميشود/ ديده بهخوبي
هستند/ حجاب آشكاركننده روي و پوشاننده روي بيانگر درتيماÄوسبهترتيب

افالطون نزد هستي دوروي

حجاب پوشاننده وجه براي مثال بارزترين غار: تمثيل يا مايا پوشاننده روي Ç الف

رسÇالةجÇمهوريبÇا از ششم كتاب است/ غار تمثيل همان افالطون نزد هستي يا
كÇه هÇفتم كÇتاب مÇييابد/ پÇايان شÇناخت گÇونههاي و ديÇالكتيك دربارة بحثي
و شÇناخت انÇواع تÇوصيف بÇه تÇمثيلي بÇا است, ششÇم كÇتاب دنÇبالة درحقيقت
تمثيل اين ميشود/ آغاز ديالكتيك همان يعني برين, خير به دستيابي چگونگي
غÇاري چÇون را هسÇتي تÇمثيل, اين در افالطون است/ غار معروف تمثيل همان
را انسانها ما طبيعت فارغشديم, نكته اين از كه <ا كنون ميگويد: چنين ميپنداردو
از بيبهره يا و باشد تربيت از برخوردار آنكه لحاظ به آور; نظر در مثال, اين در
نور روي به آن دهانة كه بياور نظر در را گونهاي غار و زيرزميني مكاني تربيت/
به رو و كشيده بند به را مردماني آن در است/ شده كشيده غار سراسر در و است باز
يك بÇر آتشÇي روشنايي آنان, سر پشت نشاندهاند/ غار مدخل به پشت و ديوار
راه طÇول در و بلندي, بر است راهي زندانيان و آتش ميان ميتابد/ دور از بلندي
تا ميكشند تماشا گران و خود ميان شعبدهبازان كه پرده چون كوتاه است ديواري
كسان ديوار, روي آن در بگذارند/ نمايش معرض به را خود هنرهاي آن, باالي از
از كÇه حÇيوان و انسان پيكرههاي جمله از دست, هر از گونا گون اشيا¾ بسياري,
هÇمة و ميبرند سو آن و سو اين به را شدهاند ساخته ديگر مواد و چوب و سنگ
بÇا آمÇد و رفت حÇال در كسÇان آن از بÇعضي پيداست/ ديوار باالي از اشيا¾ اين
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مÇا خÇود تÇصويرهاي زنÇدانÇيان آن خاموشند/ بعضي و ميگويند سخن يكديگر
غار ديوار بر آتش كه ديدهاند سايهاي جز يكديگر از و خود از آنان آيا هستند/
برده سو آن و سو اين به غار بيرون در كه هم اشيايي و پيكرهها از آيا ميافكند?
موضوع بگويند, سخن يكديگر بتوانندبا ا گر توانستهاندببينند? سايه ميشوندجز
صداي ا گر و ميبينند? روبهرو ديوار بر كه بود خواهد سايههايي جز  گفتارشان
زندانيان آيا شود منعكس غار ديوار در ميكنند آمد و رفت بيرون در كه  كساني
سÇايه جÇز آيÇا پس ميگويند? سخن يكديگر با سايهها آن كه پنداشت نخواهند

الف)/ ë1ê Ç ë1ë تصرف(س با لطفي, دحسن محم ترجمة افالطون, آثار مجموعه /1

پنداشت?>1 خواهند حقيقي را ديگري هيچچيز
زنÇدانÇي ديگÇر سÇوي از و مÇيبرند بسÇر غار در سويي از آدميان, بنابراين
بÇهسختي و پÇوشيده HقريبÇت ولي بيرون" به گشوده "هرچند ايشان, مكان هستند/
جز نميبينند, سايه جز اينرو از آزادياند, از بيبهره نيز خودشان است/ روشن
است? چÇنين چÇرا نميشنوند/ سايه جز و نميگويند سايه جز نميانديشند, سايه
از افالطون به گفتة زيرا ميبرند? بسر سايهها ميان در و غار در دربند, آدميان چرا
آنچه است; حقيقي معرفت كسب همان اينجا در نيز تربيت و هستند عاري تربيت
بÇراي پديدهها غار, تمثيل بنابر كه گفت ميتوان پس است/ معرفت ميكند آزاد
"چÇونان يانÇآدم مÇا بÇراي پÇديده نÇخست حجابانÇد/ و سايه معنا دو به آدميان
و روشÇن "روي آنÇها ديگÇر روي از زنÇدانÇيان چÇون حÇجابانÇد, زنÇÇدانÇÇيان"
و روشنايي از مفارق و جدا را (پديدهها) سايهها اينرو از غافلاند" آشكاركننده,
هسÇتي, درنÇتيجه و پÇديدهها ولي مÇيكنند/ ر صوÇت برين خير از دور به درنتيجه
تمثيل روايت "به زنداني از كه است هنگامي آن و حجاباند نيز ديگري بهمعناي
توصيف كه آنطور و برگرداند روي كه ميشود وادار او و شده گشوده بندها غار"
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نور, سرچشمه به تا برود باال و رود بيرون غار از گام به گام آمده, غار تمثيل در آن
سÇايه و حجاب حكم ديگر مرتبة به نسبت مرتبه هر آنصورت در خير"/ "يعني
خواهد حجاب و سايه خير, روي با قياس در هست هرچه كل در و داشت خواهد
رود, پيش به تا ميكند پشت هست هرچه به آغاز در زنداني ديگر, سخن به بود/
بÇه زنÇدانÇي سقراط, گفتة به كه, هنگامي اما نيست/ خير خود هست هرچه چون

س)/ Ç ب ë1ì)همان /1

رها و آزاد آنصورت در است1 خير از هست هرچه كه رسيد حقيقت اين معرفت
پرتو در ديگر را چيز همه درنتيجه و مييابد نظر چرخش شد رها چون و ميشود
است يافته تربيت چنين آنكه نظر در افالطون گفتة به بدينترتيب ميبيند/ خير
رسالة در همينروي از است/ خير پرتو و نشانه بلكه نيست, تاريكي ديگر هستي
خÇداونÇد هسÇتي است, درآمÇده وصف به غار تمثيل در آنچه تيماÄوسبرخالف

روي بÇر ديگÇرتÇيماÄوس سÇخن بÇه تÇاريكي/ و سÇايه نه و است ظاهر يا ديدني
ميورزد/ تأ كيد حجاب آشكاركننده

جهان زايش رسالةتيماÄوسروايت روايتتيماÄوس/ مايا: آشكاركننده روي Ç ب

چÇنين پÇرسش ايÇن بÇه افالطون پاسخ خالصه گرديد? پديدار جهان چرا است/
خÇوب او آراست/ را ( كل) هستي اين و شدن آراينده, چرا بگوييم <پس است:
رخÇنه رشكÇي هÇيچگونه چÇيز, هÇيچ دربارة هيچگاه, است خوب آنكه در و بود
خÇودش بÇه بيشتر هرچه چيز همه تا خواست بود, بري رشك از چون نميكند/
بÇهدرستي هسÇتي, و اسÇاسيشدن اصل كه بپذيريم خردمندان از ا گر شود/ مانند
چيز همه كه خواست خدا پذيرفتهايم/ را سخني درست سخت است, بوده همين
روي از هسÇتي كÇه گÇفت بايد بدينترتيب باشد/ بيكاستي امكان حد تا و خوب
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اي/ 29 Ç س 30 همان, /1

اين در است>/1 خداوند مشيت زادة و دارد نفس و خرد كه است جانداري حقيقت
و ش زدوÇاي هست هÇرچÇه نÇيست/ ميان به غار يا و سايهها از سخن ديگر  گفتار
ايÇنرو از است/ خواسÇته خود همانند و خوب را كل خدا, چون است; خدا گونه

بند/ آخر الف, 3ê همان, /2

ميخواند/ آفريده"2 "خداي را جهان افالطون
هسÇتي بيشتر هرچه الوهيت و زيبايي افالطون نظر از نيز زمان ايجاد علت
را آن است جÇهان زايÇنده كÇه پÇدري كه <هنگامي رساله: همان روايت به است/
به چون آمدو وجد به است, جاويد خدايان زادة كه جهان اين يافت, زنده و جنبان
كه آنجايي از و سازد همانند آن الگوي با بيشتر هنوز را آن كه انديشيد آمد, وجد
(جاودانه) چنان بشود تا نيز را كل اين كه كوشيد است, جاويد زندهاي آن الگوي
به بهتمامي را جاودانگي اين ليكن است, جاويد و زنده الگو گوهر باري,  گرداند/
كÇه شÇد بÇرآن آن سÇازنده اينرو از بود/ ناممكن دادن, شده زاده كه جهاني اين
بÇهنظم را جÇهان كÇه هÇنگامي پس بسÇازد/ جÇاودانگÇي از مÇتحر ك تÇÇصويري
از ميرود) (پيش ميكند حركت عدد برحسب كه جاودانه تصويري درميآورد,

اي/ Ç س 37 همان, /3

ميناميم>/3 زمان كه است چيزي همان اين و ساخت بيحركت و يگانه جاودانه
اصÇل بÇه هسÇتي شÇدن همانندتر و نزديكتر موجب نهتنها زمان, بنابراين
روايت بدينترتيب, دارد/ جاودانه و الهي ريشة خود بلكه ميشود, خود جاودانه
مايا يا حجاب آشكاركنندة روي نمودار غار, تمثيل برخالف هستي, از تيماÄوس

بÇر اسÇتوار روايتتÇيماÄوس و تنزيه بر مبتني غار تمثيل ديگر, عبارت به است/
ل مÇمك مÇايا روي دو هÇÇمچون روايت دو ايÇÇن هÇÇمينروي, از است/ تشÇÇبيه

يكديگرند/
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آشÇنايي هÇمچون مÇيشود, پيدا الهي ذات از درنهايت چون مايا يا حجاب
ولي غار) در سايهها (همچون ميكند گمراه درنتيجه و ميپوشاند هرچند كه است
"پس مÇحسوس زيÇبايي اهÇميت است/ رهÇنمون و راهÇبر نÇيز خود خاستگاه به
و رسالةميهماني, رسالةفايدروسو در مثال براي افالطوني, بينش در اينجهاني"

ميگرداند: نزديك نيز همان ميكند, دور آنچه همينجاست/ از عرفان در نيز
آيÇد رهÇبر اوت هم بداني ا گر كرد گفتا عالمم گمراه زلفت بوي كه  گفتم
جسم اخالقي مالمت بهصورت افالطوني عرفانيو ديدگاه در آنچه درنتيجه,
يÇا و گÇمراه درنÇتيجه و پÇوشاننده وجÇه بÇه واقÇع در مÇيكند, بÇروز هسÇÇتي يÇÇا
انديشه, دو اين به نادرست رويكرد اينرو از ميشود/ مربوط مايا سرگردانكننده
خود كجپنداري اين بلكه ميشود, حجاب مفهوم دريافت نادرستي موجب نهتنها
آشكاركنندة روي مايا, ديگر روي انگاشتن ناديده آن حاصل كه است حجابي نيز
آن بر نوشته اين در آنچه يعني است, ديدگاه دو اين در آن بنيادين اهميت و آن

ورزيديم/ تأ كيد
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مدرنيته و ف تصو نسبت از پرسش

طباطبايي/ مه عال دانشگاه علمي هيأت عضو /1

مصلح1 علياصغر دكتر

ف تصو دربارة متفاوتي نظرات مدرن فرهنگ با ايران تالقي دورة آغاز از
پÇذيرش بÇراي وسÇيله بÇهترين را ه وفيÇص وجود وحدت برخي است/ شده اظهار
بÇعضي پÇنداشÇتهانÇد/ مÇدرن دورة در مÇوردنياز تسÇاهل و تسÇامح و پÇلوراليسÇم
امÇتناع عÇامل يÇا و عÇقالني, و علمي تفكر شكوفايي مانع را صوفيانه جهانبيني
وسيله مناسبترين را عرفان برخي كردهاند/ ي تلق ايران تاريخ در سياسي انديشة
را آن و پÇنداشÇته كÇيشمدار ايÇمان مÇقابل در درونÇي رديÇف ايمان تثبيت براي
في عرÇم ايÇران در ديÇني اصÇالحگرايÇانه حÇركت ايÇجاد براي عنصر مستعدترين
از فرارفتن براي تمهيد بهترين را ه صوفي آثار به ك تمس و رواج گروهي  كردهاند/
انسان براي مناسب مأمني را آن يا و دانستهاند بيستم قرن در آمده پديد نهيليسم
نÇظرگاههاي و مواضع يافتهاند//// تكنيك و ماشين عصر مناسبات اسير و بيقرار
ايÇنگونه در تأمÇلآور نكÇتة بÇرشمرد/ مÇيتوان ف صوÇÇت مÇÇورد در بÇÇيشتري



31 مدرنيته و ف تصو نسبت از پرسش

انÇديشههاي و مدرن عالم تاريخ براساس بهنحوي آنها همة آنكه موضعگيريها
بÇهنحوي نظرات اينگونه پس در يعني است/ شده اظهار عالم, آن در آمده پديد
آن قÇراردادن مÇقصود و ايÇدهآل با و شده مقايسه اروپا تاريخ و ايران تاريخ بين
عالم در ف تصو بردن به كار قصد به اينكه يا و شده حكم ف تصو مورد در عالم,

است/ شده داوري ف تصو مورد در آن, اقتضاÄات و جديد
تÇفكيك اين به بايد ف تصو دربارة اظهارنظر هرگونه براي ميرسد نظر به
مورد ايران و اسالم تاريخ يعني آن پيدايش بستر در را ف تصو آيا كه كنيم ه توج
قالب دو در را پرسش ميتوان لذا بستر/ اين از منفصل را آن يا ميدهيم قرار ه توج

ساخت: مطرح
ما عالم در نقشي چه ا كنون و داشته نقشي چه ايرانيان ما تاريخ در ف تصو /1

كند? ايفا ميتواند
ارمÇغاني چÇه مÇعاصر عÇالم بÇراي آن, پÇيدايش بستر از منفصل ف تصو /2

باشد? داشته ميتواند
نسبت رويكرد نحوه دو تفكيك اين اساس دارد/ اهميت بسيار تفكيك اين
فرهنگي در آمده پديد تي سن بهعنوان ف تصو ل او رويكرد در است/ ف تصو به
دوم رويكرد در اما ميگيرد/ قرار ه موردتوج سنت آن وارثان با نسبت در و خاص
ÂامÇك فÇضايي در و مÇعنوي تي سن عنوان به آن پيدايش بستر از منفصل ف تصو

ميشود/ واقع التفات مورد ديگر اقتضاÄاتي به بنا و متفاوت
و جاذبه چنان ف تصو ايراني, فرهنگ م مقو عناصر ميان در صورت هر در
بÇدان نسÇبت نÇميتوانÇد باشد داشته تماسي اندك آن با هركس كه دارد تأثيري
فÇرهنگ م قوÇم عÇناصر و اجÇزا¾ از يكي ل او درجة در ف تصو بماند/ بيتفاوت
و روابÇط حÇتي و هÇنر ادبÇيات, ديÇنداري, تÇفكر, ف: صوÇت بدون است/ ايراني
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ميكرد/ پيدا ديگري صورت ايرانيان زندگي بر حا كم اجتماعي سياسيو مناسبات
سياستمداري آيين و ادبيات و هنر و اخالق و كالم و فلسفه و فقه كنار در ف تصو
عÇالم و تÇاريخ فÇهم بÇراي كوشش هرگونه است/ ميداده تشكيل را ايرانيان عالم
ف تصو گيرد/ صورت هم با آنها پيوستگي نحوة و عناصر اين به نظر با بايد ايراني
بÇالندگي و رشد مسير و آمده پديد ايران تاريخ بهخصوص اسالم, تاريخ بستر در
قرآن, با نسبتي ف تصو بستر اين در است/ كرده طي عناصر ساير كنار در را خود
و اسÇالم از قبل ايران تاريخ با همينطور و عربي, و فارسي ادب و زبان حديث,

است/ داشته ايرانيان نشيب و پرفراز تاريخ حوادث با باالخره
ايرانÇي عالم تالقيها, شروع و جديد دورة در اروپا بزرگ الت تحو آغاز با
پيوستگي ايرانيان, عالم به مدرن فرهنگ عناصر ورود با ميشود/ شكسته هم در
و سÇياست و آدم و عÇالم دربÇارة نÇو انÇديشههاي ظÇهور مÇيرود/ بين از عناصر
اجÇتماعي نÇهادهاي تأسÇيس و جديد علمي دستاوردهاي همينطور و حكومت
فلسفه در موجود انديشههاي و اعتقادات باورها, از بسياري ميشود باعث جديد
كشيده آنها بر بطالن خط يا و گيرد قرار ترديد مورد اسالمي كالم و علوم و فقه و
آمÇوزههاي كÇه چÇرا مÇيشود, ف تصو ه متوج آسيب كمترين ميان اين در شود/
است/ بوده روزگار الت تحو دستخوش ديگري مشرب و علم هر از كمتر صوفيان
به وابسته و مشروط بودهاند آن بيان فهمو درصدد صوفيان كه آنچه ديگر تعبير به
با ايراني فرهنگ تالقي از قبل چه ف تصو لذا است/ نبوده خاص اقتضاÄات زمانو
نميدهد/ دست از را خود تأثير و اهميت هرگز آن, از پس چه و مدرن فرهنگ
ف تصو با ايرانيان جان شدن ممزوج باعث ايراني فرهنگ بر ف تصو تأثير تداوم
از گÇفتن سخن بهمنزلة ف تصو از گفتن سخن هرگونه جهت همين به است/ شده
باسوادي و فرهيخته ايراني كمتر است/ ايرانيان جان و روح اجزا¾ از اصلي جزيي
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ابياتي جانش و ذهن در فرهنگي, و سياسي گرايشهاي و منشها از فارغ كه است
بÇه كÇار كÇه درسÇتي بهتعبير باشد/ نشده حك بلخي موالناي و سعدي و حافظ از
ايرانيان ما جمعي خاطرات محفوظ لوح بهصورت بهتدريجديوانحافظ ميرود,

ما/ معناي جستجوي در و بيقرار جان ومثنويمولويحكايت است درآمده
حوادث تاريخيو شرايط با عميقي پيوستگي اسالمي فلسفة فقهو كالمو ا گر
قÇابليت عÇجيبي بÇهنحو عÇناصر ايÇن بÇا پيوستگي عليرغم ف تصو دارد, زماني
از دارد/ پÇيدايشش بسÇتر از مسÇتقل ديگÇÇر, فÇÇضاهاي در طÇÇرح و انÇÇفكا ك
و مييابد متفاوت حكم دو غيرايرانيان و ايرانيان ما براي ف تصو كه همينجاست
سÇاير بÇا هÇمراه و ل او دست بهطور ما شود/ متفاوت تأثير دو منشأ است ممكن
و تحكيم براي كوشش بهمحض لذا كردهايم/ تجربه را ف تصو فرهنگمان اجزا¾
اما ميشويم/ روبهرو بسياري پرسشهاي با امروزمان حيات در آن نقش تثبيت
استپس ممكن است, كرده زندگي متفاوت مدرنو Âكام فضايي مثÂدر كه  كسي
ÇÇ سÇازد بÇرقرار خاص نسبتي آن با و كند پيدا گرايش بدان ف تصو با آشنايي از
ي حت ÇÇ كنيم تفسير خود بهزعم را آن يا و نباشد فهم قابل درست ما براي كه نسبتي

بيابد/ خود عالم در مشكالتي عالج را آن
بÇاب در نÇظرات انÇحا¾ پÇرسش سه طرح با ميكوشيم مه مقد اين به ه باتوج
به خود دريافت بيان با آنها, اجمالي تبيين از پس و كنيم تفكيك هم از را ف تصو

كنيم: اشاره بعدي تحقيقات براي زمينهاي
بÇهخصوص ايران, تاريخ در جديد انديشههاي پيدايش مانع ميتوان آيا /1

دانست? ف تصو را مدرنيته تاريخ در آمده پديد سياسي انديشههاي
از اسÇتفاده مÇانع ف صوÇت آيÇا مÇدرن, فÇرهنگ بÇا ايÇران تÇالقي از پس /2

آن? تسهيلكنندة يا و است مدرن ن تمد و تفكر دستاوردهاي
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معاصر عالم در است ممكن چگونه آن پيدايش بستر از منفصل ف, تصو /3
گذارد? تأثير

مÇيان نسبت از "پرسش به بهنحوي پرسش سه هر ميشود مالحظه چنانكه
آن مستقيم نسبت عدم عليرغم ل او پرسش حتي ميگردد/ باز مدرنيته" و ف تصو
به شدن نزديك پس است/ مدرن فكر از برخاسته پرسش طرح نحوه مدرنيته, با

است/ مدرنيته و ف تصو بين نسبت درست فهم و طرح به منوط پاسخ
دانسÇتهانÇد, ايÇران تÇاريخ در انديشهورزي زوال عامل را عرفان كه  كساني
عالم در كه عقلي كردهاند/ غفلت اسالمي تاريخ بر حا كم روح از كه ميرسد بهنظر
بÇا نسÇبتي است, شده شيعي و معتزلي كالم و مشايي فلسفة پيدايش منشأ اسالمي
داشته اجتماعي و سياسي مناسبات و فقه و شريعت و اشراقي حكمت و ف تصو
علمي الت تحو و رنسانس منشأ اروپا تاريخ در كه عقلي با عقل اين مقايسه است/
در عقل ا گر ميرسد/ بهنظر لي تخي ي حد تا و نامربوط شد فرهنگي و اجتماعي و
كه رفت سمتي به ما عالم در كرد, غلبه عرفان و اشراق بر كه رفت سمتي به اروپا
عقل و عشق بين د ترد با ما سرنوشت و تاريخ شد/ اشراق و عشق مغلوب درنهايت
مÇالمت بÇه عÇقلم و ورزيÇدم <عشÇق مÇيگويد: سÇعدي اينكه است/ خورده رقم
و د ترد اين باالخره و نبخشيد نتيجهاي ما عالم در عقل مالمتگري اين برخاست>
همان برما شدو تاريخما از مالمتگر نقادو عقل بربستن رخت به منجر  كشمكش
اغلب ايراني روح مدرن عقل با آشنايي از پس اخير دوران در حتي رفت/ كه رفت
مÇغلوبيت هÇمان بهاقتضاي تاريخي اس حس مقاطع در و است بوده عشق مغلوب
ازو شÇد, عاشق <آنكه كه: است گفته خوب ادامه در اجل شيخ است/ كرده عمل
و عÇقلورزي در اعÇتدال و عقلورزي با جان سالمتي برخاست/> سالمت حكم
يافتهاند, انديشهورزي مانع را ف تصو كه كساني از اما ميشود/ برقرار عشقورزي
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عقل با ميتواند است شده عرفان و عشق مغلوب كه جاني اين آيا كه پرسيد بايد
پÇديدارهÇاي است ممكن مگر بازگردد?! سالمت به ديگر تاريخ در آمده پديد
بهعنوان سپس و شوند جابجا دستگاه يك اجزا¾ مانند مختلف سر دو از تاريخي
عÇاشق پÇيشه جÇان كÇنند? ايفا نقش و گيرند قرار هم كنار در پيكره يك اعضا¾
تÇاريخ مسÇير ايراني فرهنگ م مقو اجزا¾ ساير كنار در عرفان از ارتزاق با ايراني
حÇيات و درخشÇيده و بÇاليده گÇاه مسÇير اين در است/ كرده طي را ايران طوالني
در رخÇوت و فÇترت دچÇار هÇم گÇاه و داشÇته سÇياسي و فكÇري و علمي سرشار
چگÇونه است/ شÇده سÇياست در خÇودكامگيها و اسÇتبداد اسير و انديشهورزي
آيا كرد? قلمداد هم مت تنها را ف تصو ايراني عناصر و اجزا¾ پر تاريخ در ميتوان
آيا Âاص انديشيد? يكديگر كنار در آنها مجموعة به و عناصر ديگر سهم به نبايد
ديگÇر تاريخ دربارة قضاوت به داده رخ تاريخ يك در آنچه به استناد با ميتوان
هÇمان بÇه استناد با بتوان تاريخ هر پديدارهاي دربارة ميرسد نظر به پرداخت?
باشد, دگرگوني حال در ملت يك تاريخي وضع كه بهفرض اما كرد/ حكم تاريخ
دهÇندة تشكيل اجزا¾ و عناصر بايد نيست/ مه مقد بدون و نا گهاني دگرگوني اين
سÇنتزهاي بÇهتدريج تÇا كÇنند طي را تغيير و تبادل از مرحلهاي قبل تاريخي دورة

سازند/ ظاهر را خود بعدي
چÇنين مÇدرن ن تمد و فرهنگ با ايراني ن تمد و فرهنگ تالقي از پس ا گر
سÇازنده عÇناصر مÇتفاوت تهاي قابلي از بايد آنگاه است, شده آغاز دادوستدي
بايد جديد وضعيت در كرد/ پرسش عرصهاي چنين به ورود براي ايراني فرهنگ
فرهنگ با مواجهه در ايراني فرهنگ متفاوت اجزا¾ كارآمديهاي و وا كنشها از
تن و جان بودن بانشاط و فعال تالقي, دورة از موفق خروج راه تنها پرسيد/ مدرن
عناصر ارزيابي و سنجش و قبلي عناصر بازانديشي و بازخواني و ايراني فرهنگ
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عÇناصر از كÇداميك كÇه مÇيشود بÇرجسÇتهتر پÇرسش اين ا كنون است/ نويافته
فÇلسفة Çايي, مش فÇلسفة مÇيآيد/ به كار بيشتر را ما عرصه اين در ايراني فرهنگ

غيره/ و كالم, صدرايي, حكمت اشراقي,
يكصد تجربه كه گفت بايد كنيم, باب اين در اجمالي قضاوتي بخواهيم ا گر
باعث ديگر عنصر هر از بيش عرفان و ف تصو كه ميدهد نشان اخير سال پنجاه و
از بيش قابليتها اين است/ بوده نو پديدارهاي دريافت براي ما گشودگي و فهم
امكÇان كرد غفلت نبايد نيز نكته اين از اما است/ شده ظاهر تا كنون كه است آن
قÇدرت ف صوÇت در دارد/ وجÇود عÇرفان از هÇم ديگÇري وا كÇÇنشهاي ظÇÇهور
و هوشياري براي حال عين در و فروبستگي و رفتن خواب به براي فوقالعادهاي
ايرانيان درما همه از متضادبيش وضع دو اين ظهور امكان داردو وجود  گشودگي
در هرچيز از قبل بايد ايرانيان انديشه و جان و روح در ل تحو هرگونه براي است/
و عالم از ايراني روح فهم نحوة ميتوان دهد/ رخ تغيير ف تصو با ما نسبت نحوة
بÇه عÇرفا آثÇار فÇهميد/ حÇافظ و موالنا شعر از او فهم نحوة از زمان هر در را آدم
ه قص مناجاتو مرثيهو حماسيو و تغزلي نثر شعرو قالب در مختلف صورتهاي
ميتوانÇد آنها ميسازد/ مرتعش را ايراني جان پردههاي درونيترين حكايت; و
و درشÇتي و خشم موجب ميتواند هم و شود عطوفت و مدارا و رفق موجب هم
در انديشه و عمل از و شود مافيها و دنيا انگاشتن هيچ باعث ميتواند گردد/ قهر
عرصهاي را آن و دهد نشان معشوق جلوة را عالم سراسر يا و بازدارد فاني سراي

سازد/ كوشش و عمل و جستجو براي
به نياز ما, عالم در زمان با متناسب آ گاهانهو كارآمدي براي عرفان فو تصو
آن تأثÇيرگذاري متفاوت امكانات بايد بهخصوص دارد/ د مجد تأمل و بازخواني
بÇهسوي مÇدرن عÇالم مÇيراث از بÇهرهمندي از پس آنكÇه گيرد/ قرار ه موردتوج



37 مدرنيته و ف تصو نسبت از پرسش

و مÇيشناسد ابÇتدا را آن ادانÇه قÇن روح از بÇرخÇورداري علت به ميآيد, ف تصو
بÇه نسÇبت مÇا شÇيفتگي امÇا بÇرميآيد/ آن اخذ و فهم درصدد زمان نياز براساس
عالم نتوان بستر آن از كه بازگرداند تاريخي بستري به Gد مجد را ما چهبسا ف تصو
بÇازگشت غيرقابل و شكسته درهم عوالمي سوي به رجعت به و فهميد را معاصر

كنيم/ ميل
تفكر خصوصيات به بايد آن, تاريخ از منفصل عرفان تأثير نحوة مورد در اما
در مدرن اد نق و جستجوگر روح كرد/ ه توج معاصر عالم وضع و كلي بهطور مدرن
جÇديدي انÇرژيهاي و قÇابليتها جسÇتجوي به بحران هر و جديد وضع هر پي
از كÇه شÇرقشناسانه مطالعات كند/ جذب و اخذ را آنها توان حد در تا ميپردازد
امÇا بÇود, فÇرهنگي غÇلبه و شÇناخت قÇصد به ابتدا هرچند شد آغاز نوزدهم قرن
قان محق خود در محدودي شعاعهاي در و يافت هم ديگري صورتهاي بهتدريج
پÇديدههايي از شرقي ميراثهاي اخذ و فهم به تمايل گذاشت/ تأثير شرقشناس
همين اخير دهة چند در كه بهطوري يافت, ت شد بيستم قرن دوم نيمة از كه است
مبتني بر آيينهاي حتي و تاÄو بودا, آيينهاي به وسيع گرايش بهصورت جريان
عرفان شامل ما عالم در موج اين است/ شده ظاهر آمريكا و اروپا در جادو و سحر
است آن از بيشتر ف تصو تأثير نفوذو قابليت ميرسد نظر به است/ شده ف تصو و

است/ شده ظاهر تا كنون  كه
مينمايد/ ضروري نكاتي به اشاره پايان در

هÇرگونه بÇرعكس ايرانيانانÇد/ ف تصو از بحث هرگونه مخاطب مهمترين
آنچه دارد/ ف تصو عرفانو با نسبتي نيز ايراني فرهنگ آيندة و حال دربارة بحث

از: عبارتند گيرد قرار بيشتر تفكر و تحقيق مورد بايد باب اين در  كه
ف تصو اتصال محل كه نظري عرفان بهخصوص ه, صوفي ميراث بازخواني /1
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سÇاختن عÇقالني بÇراي كÇوششها بÇيشترين عÇرصه و عÇرفان و عشق فلسفه, و
است/ باطني دريافتهاي و مواجيد و مكاشفات

بÇه التÇفات بÇا مÇعاصر تÇفكر بÇهخصوص مÇدرنيته, تÇاريخ بÇÇازخÇوانÇي /2
در نÇهفته امكÇانات و تÇوان بÇر اتكÇا¾ بÇا و معاصر بزرگ متفكران دريافتهاي

اسالمي/ عرفان و ف تصو
افقهاي ايجاد براي بسياري توان معاصر عالم مساÄل با برخورد در ف تصو
كÇوشش شÇاهد اخÇير سÇالهاي در دارد/ ديگر مناظر از مساÄل فهميدن و جديد
ف, صوÇت عÇالم در كÇرده تجربه فضاهاي براساس ميخواهند كه هستيم قاني محق
فرهنگ در اخير دهة چند در كه كساني همة كنند/ تحليل را معاصر انسان مساÄل
گÇفتهانÇد هي توج قابل سخن مدرن فرهنگ با آشنايي از پس و كرده رشد ايراني
گÇاهي ف تصو به نسبت دين اين داشتهاند/ اسالمي ف تصو و عرفان در ريشهاي

است/ نگرديده اظهار و پنهان گاه و گرديده اظهار و بوده آشكار
متناسب انديشهاي كه داشت انتظار ميتوان كوششهايي چنين تداوم با تنها

گردد/ اظهار معاصر انسان مساÄل حل و فهم جهت در و ايراني روح و جان با
تا كنون كه است آن از بيش بسيار استنطاقهايي چنين براي ف تصو قابليت
در بÇتوانÇد ايÇرانÇي فÇرهنگ كوششهايي چنين طريق از شايد است/ شده ظاهر
نÇيز ايÇرانÇيان و كÇند پÇيدا راهگشايي و مÆثر حضور معاصر انسان مساÄل عرصة
مÇيراث از گÇرفتن بÇهره براي كوشش و خود موجودي و تاريخ به ه باتوج بتوانند

بخشند/ تداوم بهتر را خود حيات معاصر انسان



عربي ابن انديشة در او خالفت و آدم حضرت

اصفهاني ناجي حامد دكتر

درآمد

ديرباز از الهي, اسما¾ دانش دربردارندة و الهي خليفة لين او آدم(ع) حضرت
ي خاص منزلت از اسالمي عارفان منظر در بهويژه و بوده, الهي اديان ه موردتوج
را بسياري سطور عربي, ين محييالد سترگ عارف ميان اين در است; برخوردار
بر الهي خالفت اصل قبول با و داده, اختصاص آدم(ع) حضرت جايگاه تبيين به
اوليا و انبيا ساير و است زمين روي بر خليف¹اهللا ظهور سرآغاز او كه است باور اين
خاتماالوليا¾ كه بدانجا تا دارند, را حقيقت همين از بهرهاي ديگري از پس يكي

است/ ظهور اين كمال مرحلة همان
شÇده, طÇرح واليت و خÇالفت ميان وثيق ارتباط در كه بحث اين بر افزون
خاتماالوليÇا¾ ابن عربي, تحليل بنابر زيرا ميگردد, تبيين نيز كامل انسان جايگاه

اصÇÇخ واليÇت از بÇهÇره كÇاملي انسÇÇان هÇÇر ولي اسÇت كÇامÇل انسÇÇان همÇان
نسبت لذا نيست, ابالغ و رسالت به مبعوث همينرو از و ندارد آدم(ع) حضرت
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مÇطلق خÇصوص و عÇمÇوم كامÇل انسÇان با عصÇر هر در اوليÇا ختم ميان منطقÇي
است/

مسألة بÇررسي بÇه خودفÇصوصالحكÇم پرآوازة كتاب طول در عربي ابن
بÇا آن يÇط در و پÇرداخÇته خاتم(ص) تا آدم(ع) حضرت زمان از الهي خالفت
بحث طرحواره ميان اين در و گمارده همت كامل انسان منازل بررسي به نو طرحي
حاضر گفتار است/ كرده عرضه آدم(ع) حضرت دربارة ل او فصل ذيل در را خود
اين در واضح و خالصه بهطور را وي انديشة مباني و اصول كه است صدد اين در

سازد/ بيان راستا

آن چگونگي و آدم(ع) حضرت پيدايش سبب

/180 آية اعراف, سورة /1

1/< سني× Ôح ÖلI Ô¾ا م× Öس  Öاال ه×ل ل و> است: گونا گوني سناي Ôح اسما¾ داراي حق حضرت /1
بÇهروايÇتي و اسÇما مظاهر كه نمود قصد الحسني, اسما¾ مقتضاي به حق حضرت
ربوبي حقيقت نشانگر واقع در جامع مظهر اين كه ببيند جامع مظهري در را خود

است/
حÇضرت رÅيت جهت تصوير, و روح بدون آينهاي بسان خلقت جهان /2

اوست/ خود بر حق
انسان يعني خلقت, آينة در صورت, منزلة به را آدم حضرت خداوند نتيجه:

فÇيض مÇرتبة در آن آغÇازين ظÇهور كه است حق ذاتي علم از برگرفته موجودات ذاتي استعداد /2
س/ مقد فيض نه ميباشد اقدس

يعني اقدس2 فيض مرحلة در آدم حضرت در استعداد اين واقع در و آفريد,  كبير
بود/ شده زده رقم ثابته اعيان مرتبة از پيش
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آدم خلقت در مالÄكه اعتراض سر در تبصره:

واقع در هاي قو هر خلقتاند, جهان همان يا كبير انسان قواي منزلة به مالÄكه
جÇهان در را نÇقش و مÇنزلت باالترين خود گمان به و ندارد را ديگر ة قو توانايي
الهÇي پيشگاه در را مرتبه باالترين شايستگي نيز برخي مباني اين در و داراست,

طبيعت از يا و رحماني, نفس همان الحقايق, حقيق¹ از يا است واحديت مرتبة از يا جامعيت اين /1
 كليه/

ميدانند/ خود آن از جامعيت1 و وجودي مرتبة بهحسب

خلقت در آدم منزلت

آدم واسÇطة به او كه است حق حضرت ديدة منزلة به مذكور, بهمعني انسان
خÇلقتش ا گÇرچÇه انسÇان ميدهد/ قرار رحمت مورد و ميكند نظاره را جهان اين
بهره او از عالم تمام و است جاودان ولي ميباشد حادث و است جهانيان از ر خÆم
و عÇالم طÇومار آن واسÇطة بÇه كه است انگشتري نگين بسان در واقع و مييابد,

ميكند/ مهر را آن خزاين

آدم خالفت بيان در

مÇوجود كه مادام و اوست خزاين حافظ و حق حضرت خليفه سويي از آدم
زيرا او, وجود از بهره با مگر ندارد را خزاين اين به دسترسي حق كسي هيچ است
ايÇنرو از است/ محفوظ عالم آدم, وجود با بنابراين است, الهي خزاين مهر آدم
ميگردد/ برپا آخرت نشÃة و ميشود برچيده عالم طومار برود, عالم از آدم هرگاه

آنها اعتراض در مالÄكه با خداوند احتجاج سر بيان در

هÇمينرو از و است الهي اسما¾ تمام جامع آدم كه ميگردد معلوم بيان بدين
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Ôم ل Öع ا âين ا> فرمود: مرتبه همين بر وقوف سبب به مالÄكه با احتجاج مقام در خداوند

/30 آية بقره, سورة /1

از بداند و بشناسد را خويش وجودي منزلت كه است انسان بر پس 1< مون ل Öع ت ال× ا م×

است/ آمده فرود كجا بر و آمده  كجا
آنچه ميپنداشتند آدم, حضرت مرتبة بر وقوف عدم جهت به الهي مالÄكة
را شناخت و عبادت مرتبة باالترين و است وجودي مرتبة باالترين دارند خود  كه
اعطا¾ مقتضاي به حق حضرت تقديس و تسبيح به اينان ميدانستند, خود آن از
از Çالع/ ياطÇب وي اسمايي جمعيت و آدم مقام از و بودند مشغول بديشان ربوبي

همان/ /2

كه آن از غافل ا>,2 ه× âفي Ôد س Öف Ôي Öن م ا ه× âفي Ôل ع Öج ت أ> گفتند: و گشودند اعتراض بر لب همينرو
نÇزاع, بÇه HيقÇدق آنهاست, وجودي رتبة از برگرفته واقع در كه اعتراض همين با
مÇقام در خÇود و گÇرديدند, دچÇار بÇودند, عي دÇم آدم دربÇارة كه همانچه يعني
مÇطلب ايÇن در ايÇنان ا گÇر آنكه حال نيافتند/ التقات نكته بدين Âاص اعتراض,
نÇزد در زيÇرا نÇميگشودند/ لب اعÇتراض و پÇرسش بدين Âاص ميكردند درنگ
را حق حضرت اسما¾, آن با مالÄكه هرگز كه داشت وجود اسمايي آدم حضرت

بودند/ نكرده تقديس و تنزيه

آدم بر مالÄكه اعتراض داستان نقل سر بيان در

آن بر تا كرد نقل ما براي را ماجرا و داستان درقرآنكريماين سبحان خداوند
مطلبي بر و نرسيدهايم مرتبهاي به كه هنگامي تا و بگيريم, پند آن از و يابيم اطالع
ما داريم همانچه به Hدقيق حق حضرت چه برنخيزيم, دعوا و منازعه به نداريم علم
چنين, اين خداوند كه داشت ه توج مقام اين در بايد و ساخت/ خواهد مفتضح را
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انس بÇارگاه عابدان و بان مقر همان يعني مالÄكه تأديب سويي از آدم, و مالÄكه منازعت داستان /1
الهي/ خليفة همان يعني آدم, براي هشداري ديگر سويي از و است

ميكند/1 ادب را خود خليفة حتي و امين و عابد بندگان

الهي حكمت بيان در

و قدرت علم, حيات, همچون خارج, در موجود الزم حقايق يعني كليه امور
ميباشند: خصايصي و احكام داراي اراده,

و اعتبارند قابل ذهن جهان در نيستند, خارج معال در ا گرچه كليه امور اين /1
خارجي موجود از سويي از و دارند خارجي موجود براي بطون جنبة همينرو از

نميباشند/ انفكا ك قابل
وجÇود در تأثÇير داراي ولي دارنÇد, بÇطون جÇنبة ا گÇرچÇه كليه امور اين /2
احكÇامانÇد هÇمين عÇين خارجي موجودات اعيان ديگر عبارتي به و خارجياند,
و نÇميباشند, زوالپÇذير خÇارجÇي مÇوجودات از احكام اين هيچگاه كه بهنحوي

ميدهد/ نسبت جمادات به حتي را علم و حيات صفات مبنا همين بنابر شيرازي ين صدرالد /2

جنبة همچنانكه كليه امور اين پس ميباشند;2 احكام اين با خارجي اعيان همواره
مÇوجودات از انفكا كشان عدم و ظهور حيث از دارند, خارجي اشيا¾ براي بطون

دارند/ ظهور جنبة خارجي
آن در واقع باشند, زوالناپذير خارجي موجود از كلي امور اين ا گر حال /3
كه آن وجود با ميپذيرند تكثر خارجي, موجودات بهحسب كليه امور و حقايق

نات/ مكو يا و مخترعات يا است مبدعات جز¾ يا فلسفه اهل زبان در خارجي موجود /3

چه حال است, يكسان نسبتي خارجي,3 موجودات اين تمام به كلي امر آن نسبت
غيرزمانمند/ و فناناپذير يا باشد زمانمند و فناپذير خارجي موجود اين

امور بدين بازگشتش خارجي عيني موجودات در حكمي هر مطلب, بدين بنا
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استعداد ميزان بهحسب كلي امور اين از خارجي موجود هر بهرة ه البت است,  كلي
/" حي" "عالم"و به حيات و علم نسبت همچو ميباشد, وجوديش

كه: يافت درخواهيم حيات و علم به نظاره با مقام اين در
اثر و حكم داراي كدام هر و بالعكس, و است حيات صفت از غير علم, الف:

ميباشند/ ويژهاي

يÇح و عالم خداوند, اعتبارند, قابل وجود عالم تمامي در حيات, و علم ب:
و علم حقيقت موجودات تمامي در پس اند; حي و عالم نيز انسان مالÄكهو و است
حادث/ انسان, علم و است قديم حق, علم كه فرق اين با ميباشد اعتبار قابل حيات
با آنها ارتباط چگونگي و كليه امور منزلت به فوق مطلب در درنگ و تأمل با
عÇالم در مسÇتقل بÇهطور سويي از كلي امور اين ميبريم/ پي خارجي موجودات
وجÇود بÇه انسÇان, چÇون طÇبيعي كÇلي بسÇان ÖودشانÇوج و نÇدارنÇد وجود خارج
سÇوي از و تÇجزيهانÇد, و تقسيم غيرقابل همينرو از و است خارجي موجودات
ه ليحدÇع حكÇم و نسÇبت قÇبول خÇارجÇي, مÇوجود بÇه اتÇصاف بÇههنگام ديگر

علم همين و مييابد ظهور عالم بهصورت خارجي, موجود به اتصاف هنگام به علم صفت Âمث /1
عÇليه مÇحكوم Çصافي ات ظÇهور در است) عÇلم داراي (موجود است خارجي موجود به محكوم  كه

است)/ قديم ميگردد(عالم

مينمايند/1

تشبيه مقام در موجودات با خداوند ارتباط چگونگي و وجود وحدت

ارتÇباطي چÇنين غيرخارجÇي موجودات و خارجي موجودات ميان كه حال
بÇا غÇيرخÇارجÇي احكÇام ايÇن بÇهحسب خارجي موجودات همين و است برقرار
خارجي موجودات اين بين قويتر بس نسبتي مييابند, نسبت و ارتباط يكديگر
و ني عيÇت جنبة كلي امور برخالف وجود زيرا است, مالحظه قابل وجود بهحسب
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عدمي/ حتي و ذهني جنبة نه دارد خارجي
علت با ارتباط از پس استو علت به نيازمند وجوديش امكان جهت به شي¾
حÇال است وجÇود مÇعطي ات الذÇب و نÇيست نيازمند خود, علت ميگردد, حادث
بÇرسد, وجÇود مرحلة به ممكني هرگاه وجد> Ôي لم Öب ج ي Öمل ما Ô¾الشي> قاعدة بهاقتضاي
در جز شده حاصل و يافته ظهور ممكن بنابراين ميدهد وجود بدو حق حضرت

است/ مستأثره اسما¾ از گرفته نشأت واقع در ذاتي وجوب عرفان اهل نظر در /1

تمام از بهره و است حق حضرت و الوجود واجب همسنخ ذاتي1 وجوب صفت
دارد/ كمالي و وجودي صفات

در كÇردن نÇظر به را انسانها خودش, به علم جهت خداوند اساس همين بر

يَّنب ت ي ت×ي ح Öم ه س Ôف Öن ا âفي و اق ف× Ð Öاال في اتن×ا آي× Öم ه âري Ôن س> داده: فرمان انفسي و آفاقي موجودات

مخلوق زيرا است خلق از حق تنزيه مقام به مشعر نوعي به خود آيه اين / ë3آية لت, فص سورة /2
او در و است قÇح حÇق, حÇضرت در وجÇود و كÇلي امور كه درمييابد آفاقي و انفسي سير پي در

بهعاريت/

او وجÇود بÇر خÇويشتن وجÇود بر استدالل با انسانها ما واقع در و 2;< IلÖحقٌّ Ôنَّه ا Öم Ôه ل

د ق ف ه س Öف ن ف رع Öن م> نمودهايم: توصيف را او خويش توصيف با و كردهايم استدالل

/102 . ê ج اللÃالي, عوالي /3

از نÇيستيم, ذاتÇي وجÇوب بÇه مÇتصف هÇيچوجه بÇه ما كه فرق اين با بَّه>,3 ر ف رع

صفات واسطة به واقع در ميكند توصيف را خود هرگاه نيز حق حضرت همينرو
به واقع در كنيم نظاره را او وقت هر ما و مينمايد/ في معر ما به را خويش ما, خود
ديÇده را خÇود واقÇع در بÇنگرد ازلي تجلي در ما به او هرگاه و نگريستهايم; خود
Ôنت Ôك بÖتÔه ب Öح ا اذا و بÖتÔه ب Öح ا ت×ي ح وافل بالن ليَّ ا رب ق ت ي Ôالعبد Ôزالي <ال نوافل: قرب مقام در لذا است;

/207 . ë ج االنوار, بحار /ê

و ميگردد بنده بصر و سمع حق حضرت به///>4 يبصر الذي ره ص ب و به ع م Öس ي ذي ال ه مع س

مÇطلق بÇصر و سمع فرايض, قرب مقام در همو و مييابد علم بدو بنده بدينسان
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ه>/ د م ح ن مل Ôاهللا ع م س> اوست: همه بداند بنده تا ميگردد

خلق از حق تنزيه

مشتركاند, هم با بودن انسان درحقيقت ا گرچه انسان نوع اشخاص و افراد
بÇدين ه باتوج حال متمايزند/ يكديگر از انسان نوع افراد و اشخاص يقين به ولي
باشد, موجود حقيقت يك به خلق و حق حضرت بين در كليه امور هرگاه مه, مقد
تفارق تمايزو كليه امور اين صدق در امكاني, موجودات حقو حضرت بين Hيقين
احÇتياج و فقر و حق حضرت استقالل و غنا در تمايز اين اصل واقع در و است;

ل او داراي و است قÇديم و ازلي حÇق حÇضرت لذا مÇيباشد/ خارجÇي موجودات
هÇمچنين و نÇدارد, اوليت ولي است ل او ا گرچه لذا نيست, عدم از پس وجودي
ظÇهور مÇمكنات اعÇيان سÇلسلة حق حضرت از چون لذا او/ بودن آخر نيز است
حق حضرت از پس موجودات سلسلة پس نيست زماني ل او او بودن ل او مييابدو
ادامÇه نÇهايت تÇا حÇق حضرت بودن آخر بهحسب اعتبار همين و اعتبارند قابل

فÇلسفي و عÇقلي بÇهمعني مÇمكنات در بودن قديم حتي و بودن ابدي و ازلي معني به اعتبار اين /1
نيست/

بودن ل او و اوست اوليت عين حق بودن آخر كه است بدينجهت اين و مييابد/1
بودنش/ آخر عين او

خلقت در متقابل صفات منشأ

/3 آية حديد, سورة /2

و 2/< Ôن اط Çب× ÖلI و Ôر اهÇ ×الظ و> بÇاطن: هÇم و خوانÇده ظاهر هم را خود حق حضرت
مÇا تÇا كÇرده ايÇجاد را شÇهادت و غيب عالم حق حضرت اتصاف همين براساس
وصف ظاهرمان و شهادت به و دريابيم را باطن وصف وجودمان غيب بهواسطة
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را/ ظاهر
را عÇالم هÇمينرو از و خوانده, غضب و رضا صفت به را خود حق حضرت
او رضÇاي بÇر و تÇرسانيم و بÇيمنا ك او غضب از ما نموده/ رجا¾ و خوف داراي

اميدوار/
هÇمينرو از دانسÇته جاللت صاحب و جميل را خود حق حضرت همچنين

يا و مناجاتي و خراباتي يا و صحوي و محوي مشرب در الهي سال ك سلوك و سير تفاوت سر /1
است/ همينجا از جمالي و جاللي

در مÇتقابل صفات حكم همين واقع در و است;1 آفريده انس و هيبت بر را عالم
است/ جاري حضرتش اسما¾ تمام

نÇاهمگون ظÇاهر بÇه و متعارض صفات اين سوي دو از خود , حق حضرت
حقايق تمام جامع كه را كامل انسان دست دو همين با كه نموده, دست دو به تعبير
Öن ا ك ع ن م ا <م× فرموده: شيطان به خطاب در خود و آفريده است, آن جزÄيات و عالم

/7ë ص /2

2/< يَّ دي ب Ôت Öق ل خ ا لم× د Ôج Öس ت

اوست, غيب الهي خليفة و است شهادت منزلة به ظاهر عالم وجود, عالم در
بر ميباشد/ حجاب در هميشه ظاهري عالم سالطين بسان الهي خليفة همينرو از

/êë . ëë ج االنوار, بحار ;1êë.1 ج تركه, ابن الحكم, شرحفصوص /3

حÇضرت ظÇلم¹>,3 و نور Öن م جاب ح لف ا بعين س هللا نَّ ا> روايت مقتضاي به اساس همين
داراي و طÇبيعي, اجسÇام عÇالم يÇÇعني است, ظÇÇماني حÇÇجابهاي داراي حÇÇق
دايÇر هÇميشه عÇالم بÇنابرايÇن لطيف, ارواح عالم يعني است, نوراني حجابهاي
است خÇود حجاب خود حتي عالم تعبير, دگر به و است كثيف و لطيف مداربين
اولي بهنحو نيز را حق حضرت پس ميباشد, خود لطيف غيبو ظهور از مانع زيرا
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خود/ از حق ادرا ك پايينتر نحو به ادرا ك نه اوست سزاوار ادرا ك خود, از حق ادرا ك /1

علم با است, حجاب در همواره حق حضرت لذا نميكند, درك بايستهاي1 بهطور
است, مÇوجدش يعني حق حضرت از غير او كه ميداند امكاني موجود كه بدين
امكÇاني مÇوجود چÇون حÇال غÇني/ هÇمواره حق و است نيازمند همواره او زيرا
شايستهاي بهنحو را او نميتواند هيچگاه ندارد او ذاتي غناي و وجوب از بهرهاي
را او درك توانايي امكاني موجود شوقي و ذوقي علم به همواره حتي و كند درك
زيÇرا مÇاند خÇواهÇد باقي نه Ôالك مجهول و غيرمعلوم هميشه حق حضرت و ندارد

ندارد/ الهي ذات حريم در جايگاهي هيچ حادث موجود
در آدم شرافت جهت به را متقابل امور آدم, در حق حضرت فوق, گفتة به بنا
در واقÇع و / يَّ دي ب Ôت Öق ل خ ا لم× د Ôج Öس ت Öن ا ك ع ن م ا م× فرمود: ابليس به خطاب و آورد گرد او
بردارندة در وي كه دارد آدم حضرت جمعي مقام به اشاره دست دو به خلقت اين

در Hدقيق جامعيت همين منشأ و دارد, را كثرت و وحدت مقام جامعيت به اشاره صورت دو اين /2
است/ متقابل اوصاف قبول

چون حال حق/ حضرت دست دو همان يعني است, حق2 صورت و عالم صورت
سجدة به مأمور نبود جامعيت اين داراي و بود موجود معال اين جز¾ خود ابليس
صÇفات بÇه مÇتصف و جمعيت داراي آدم چون و نگرديد, خليفه خود و شد آدم
نميشد خليفه نميبود خصايص و صفات اين داراي ا گر و ÇÇ شد خليفه بود متقابل
مÇورد كماالت تمام داراي بايد است زمين روي در الهي خليفة چون آدم پس ÇÇ
خÇليفه نÇباشد كماالت اين تمامي حايز ا گر و باشد موجودات تمامي درخواست
خÇداونÇد كÇه انسÇاني هÇمان ميباشد, كامل انسان شايستة فقط خالفت و نيست/
باطنياش صورت و كرد ايجاد عالم صور و حقايق براساس را او ظاهري صورت
Ôنت Ôك > فرمود: نوافل قرب حديث در اساس همين بر و خويش/ صورت براساس را
و مÇيشنود او با كه ميشوم او شنوايي يعني به> يبصر ذي ال ه ر ص ب و به ع م Öس ي ذي ال ه ع Öم س



ê9 عربي ابن انديشة در او خالفت و آدم حضرت

زيرا ميشوم, او چشم يا گوش نفرمود خداوند و ميبيند/ آن با كه ميشوم او بينايي
دو ايÇن بÇين بÇايست پس او, ظÇاهر نه است ربوبي صورت براساس انسان باطن

گذاشت/ فرق آن) احكام (و باطني و ظاهري صورت
در ديگÇر تÇعبيري بÇه و دارد مÇعيت عالم موجودات تمامي با حق حضرت
زيرا نيست آدم اندازة به موجودي هيچ با حق معيت ولي دارد, سريان آنها تمامي

است/ متقابل غيبي و ظاهري صورت جامعبين آدم

منابع

بيروت/ دارالفكر, ج, 110 مجلسي, دباقر محم بحاراالنوار, /1
مÇحسن تصحيح تركه, د محم بن علي ين الد صاÄن شرحفصوصالحكم, /2

ق/ 1ê20 قم ج, 2 بيدارفر,
قÇم ج, ê عراقÇي, مجتبي تصحيح احسايي, ابيجمهور ابن اللÃالي, عوالي /3

ق/ 1ê0ë
دارالكتاب عفيفي, ابوالعال¾ تصحيح عربي, ين الد محيي ê/فصوصالحكم,

ق/ 1ê00 بيروت العربي,
اسالميه, ج, 8 غفاري, ا كبر علي تصحيح كليني, يعقوب بن د محم كافي, /ë

ق/ 1381 تهران



هند در سهروردي

ل او بخش

ثبوت ا كبر

داد/ خواهم دوباره سالمي آفتاب به

و دلبÇاختگان هÇمة بÇر سÇالم انÇديشه, بÇر سÇالم فرزانگي, بر سالم رد, خ بر سالم

آزادانديشي/ و فرزانگي و رد خ جانباختگان

صÇÇباح الوصÇÇال و ليÇÇل فÇÇÇالهجر الجÇفا غسÇق مÇن الوصÇل بنور عودوا

بامداد/ وصال و است شب فراق كه بازگرديد جفا تاريكناي از وصال روشنايي با

(سهروردي)

مÇعرفت راه شÇهيد و حكÇمت مانÇآس انÇدرخش و ديرپا و زودگذر شهاب
جهان از چشم زندگي بهار هفتمين و سي ديدن از پيش سهروردي, ين شهابالد
بÇه داشÇتند ديÇن از پاسداري دعوي كه مغز تهي دژخيمان دسيسة با و بست فرو
گسÇترة مÇاند, جاي بر بينش و دانش عالم در او از كه ميراثي ولي رسيد, شهادت
نÇهتنها مÇتمادي سÇدههاي خÇالل در و درنÇورديد را مكÇان و زمÇان از پهناوري



ë1 هند در سهروردي

نقاط ديگر در حقيقت دلباختگان از بسياري كه ايران, در وي فرهيختة همميهنان
نگارش و وي آثار ترجمة و تدريس با تا نشانيد وي فضيلت خوان سر بر را  گيتي
و زيÇبايي و روشنايي جهان از تازهاي جلوههاي زمان هر آنها, بر حاشيه و شرح
روا جوان فيلسوف بر تبهكاران كه ستمي وجود با آري سازند/ آشكار را نيكويي
او هموطنان يرÇغ مÇيان در حÇتي او نظريات و نوشتهها كه برنيامد چندي داشتند,
د حمÇم يÇن شمسالد چندانكه گرفت/ قرار بزرگان استفادة و عنايت مورد سخت
برحكم¹االشراق شرحي برتلويحاتو شرحي يك هر حلي مة عال و شهرزوري

/56 ,19 مه, مقد االشراق, حكم¹ شرح ,406.5 يعه, الش اعيان ,153.13 ,74.7 ريعه, الذ /1

فÇي النÇهايه ¹ÇدايÇب بÇهنام كÇتابي بÇحريني احسايي ابيجمهور ابن و نوشتند1 او
ÇÇ فلسفه و كالم ميان تا كوشيد كتابمجلي در و كرد تصنيف االشراقيه الحكم¹
ÇÇ او شارحان و ابنعربي آرا¾ بهويژه Ç عرفان و Ç سهروردي انديشههاي بهويژه

/636.2 اسالمي, بزرگ المعارف داير¸ /2

شرحÇي حمداني تودي اهللا فضل بن محمود ين نظامالد و نمايد/2 ايجاد هماهنگي

ص مÇيكنم, آماده انتشار براي را شرح اين من مينويسد: كه ابوريان دعلي محم ,¹االشراقي الفلسف¹ اصول /3
فضل بن محمود است: شده ياد چنين او از /415.2 العارفين, هدي¹ در كه است همان شارح اين Áاحتما) 46
در و هÇدايÇي/ بÇه معروف ه / 1038 متوفي جلوتي, صوفي حنفي واعظ قسطنطيني رومي سفريحصاري اهللا

است/) شده ياد حصاري سوري اسكداري عنوان با او از 189.12 المÆلفين, معجم

بر شرحي هروي علوي محمود بن د محم و نوشت3 سهروردي برلمحات عربي

/34 Ç 5 مه, مقد النور, هيا كل /4

مÇقيم شÇافعي زرديني كردي موسي بن حسن و نوشت4 سهروردي ور هيا@كلالن

/(224.2 االعالم, ,298.1 العارفين, هدي¹ به: بنگريد شارح اين مورد (در 45 االشراقيه, الفلسف¹ اصول /5

مكÇي بÇن د حمÇم ين شمسالد و نوشت/5 ور هيا@كلالن منتخبات بر شرحي دمشق
تÇدريس بÇه مÇصر در دهÇم, سÇÇدة در ذوفÇÇنون دانشÇÇمندان از شÇÇامي عÇÇاملي

/179 Ç 80 صص الدمشقي¹, اللمع¹ ل او جلد بر كالنتر محمد سيد مة مقد /6

و فرا گرفت6 او محضر در را كتاب اين ثاني شهيد و ميپرداخت حكم¹االشراق



ايران عرفان ë2

و انÇديشهوران بÇزرگترين از كÇه مÇصري عÇبده د حمÇم شÇيخ اخÇير, اعصار در
هيا@كلالنور بر دواني شرح كتاب از نسخهاي بود, سنت اهل مصلحان و پيشوايان

/252.6 االعالم, /1

در و كرد/1 كتابت خود براي ÇÇ طوسي خواجة تصنيف باتجريدالكالم همراه ÇÇ را
بÇه مÇوسوم تÇركي شرحي نقروي ا رسوخي مولوي اسماعيل شيخ نيز تركان ميان
و است; موجود قاهره در آن خطي نسخة كه نوشت ايضاحالحكمبرهيا@كلالنور

شÇده منتشر قسطنطنيه در 1333 سال در كه هيا@كلالنور تركي ترجمة از Áاحتما

/35 هيا كل النور, مة مقد ,59.1 بدارالكتب, ¹العثماني التركي¹ المخطوطات فهرس ,2047.2 الظنون, كشف /2

رومي نوعي به معروف حنفي قسطنطيني نصوح بن پيرعلي بن يحيي و جداست/2

همان/ /3

اسÇرايÇيلي ونة مÇ ك ابن همچنين نوشت/3 هيا@كلالنور بر برشرحدواني حاشيهاي

/482.1 الظنون, كشف ;152-3.13 ريعه, الذ /4

است4 موجود آن نسخة خوشبختانه كه نوشت برتلويحات شرحي يهودياالصل
تÇرجÇمه عÇبري به را سهروردي گرانسنگ اثر اين ديگر مترجماني يا مترجم و

/1ì تطبيقي, فلسفة و ايراني فلسفة ,ëë2.1 اسالم, در فلسفه تاريخ /ë

ترجمة م 191ìسال در برگ ن واند و است5 نرسيده چاپ به ترجمه اين كه  كردند

/299.12 االسالميه, المعارف داÄر¸ ,35 مه, مقد النور, هيا كل /6

در تحقيقاتي آلماني زبان به و كرد/6 منتشر هارلم در را هلندي زبان به هيا@كلالنور

/24 ,¹االشراقي الفلسف¹ اصول /7

زبÇانهاي ديگÇر در كÇه هÇم كÇارهايي مÇورد در و نÇمود/7 منتشر كتاب اين باب
در عÇرب معاصر قان محق كارهاي نيز ÇÇ گرفته انجام سهروردي باب در اروپايي

گفت/ سخن بايد ديگري جاي در ÇÇ اينباره
كتابها كنيم بازگو گرفته انجام صحنه اين در را آنچه همة بخواهيم ا گر باري
جايگاه باب در فشردهاي توضيحات به من كوتاه, فرصت اين در و پرداخت بايد



ë3 هند در سهروردي

را/ سها كند مددي ثاقب شهاب آن مگر ميكنم/ بسنده هند در سهروردي
رواجÇي هند قارة شبه پهناور سرزمين در ديرباز از سهروردي, آرا¾ و آثار
ترجمههاي و تأليفها مطاوي در و بحث, و درس حلقههاي در و داشته درخور
بÇزرگترين دوانÇي, ين الد جالل مه عال چنانكه ميشده; عرضه همواره فراوان,
از يكÇي بÇهنام را سÇهروردي هيا@كÇلالنÇور كتاب نهم, سدة در اسالمي فيلسوف
بسياري حواشي شرح آن بر و كرد شرح بود او معاصر كه هند رجال بزرگترين
را سهروردي داردحكمتاالشراق درنظر كه شد يادآور شرح پايان در و نوشت

/225-6.2 المÆمنين, مجالس ;177.14 ريعه, الذ /1

م/ 19ë3 سÇال در هÇيا@كÇلالنÇور بÇر دوانÇي شÇرح كند/1 شرح بزرگ همان براي

/560.1 اسالم, در فلسفه تاريخ /2

پس سال پنجاه چهل تا و رسيد2 چاپ به هند مدراس در عبدالحق د محم بهتصحيح
بÇه نيز سهروردي آثار از پارهاي بود/ نشده آن از ديگري چاپ مزبور تاريخ از
عÇلماي بÇزرگترين از كه لكهنوي انصاري ين نظامالد و شد ترجمه سانسكريت
از و هÇند عÇلمية حÇوزههاي بÇراي درسÇي برنامة بادوامترين طراح و هند تاريخ
از او اقتباسات به شيرازي, فيلسوف كتاب بر حاشيه در صدراست, نامي شارحان
بÇيش و كÇم و مشÇهور عÇنوان بÇهجاي د, متعد موارد در و كرده اشاره سهروردي
يÇاد مÇقبول" "شÇيخ فخيميÇت نوانÇع بÇا سÇهروردي از مقتول" "شيخ تحقيرآميز

/42-3 هند, در شيرازي فيلسوف ;552.1 همان, /3

نÇهضت رهÇبران از كÇه آزاد ابوالكÇالم موالنا الهند امام حال شرح در و ميكند3/
وزيÇر ليÇن او و اديÇبان و دانشÇمندان بÇزرگترين از و ه قار شبه در آزاديخواهي
اسÇتاد يك با بمبÃي, سفر در وي كه آوردهاند بود, استقالل از پس هند فرهنگ

بÇه مÇتخلص و قÇاجار فÇتحعليشاه نÇوادة مÇيرزا ابÇوالحسÇن الرÇÇÄيس شÇÇيخ حÇÇاجي هÇÇمان GاهرÇÇظ وي /4
Ñ

در و داشÇته مÇصاحبت او بÇا سال يك و شد آشنا شيخالرÄيس4 به موسوم ايراني



ايران عرفان ëê

Ø

خارج به دي متعد سفرهاي و بوده صدرا نامي شارح سبزواري حكيم شا گرد واسطه, يك با كه است "حيرت"
منتشر بمبÃي در او آثار از پارهاي و رفته شيراز به بمبÃي جانب از و كرده سيرها هندوستان در و داشته ايران از

/(1215.2 معاصر, نامي سخنوران ;441.22 ذريعه, ;529 عجم, (آثار است شده

كتابشرححكمتاالشراق جمله از و فرا گرفت را د متعد فنون و علوم او, محضر

م/ 1998 دسامبر و سپتامبر ايران, و هند فرهنگي روابط مجلة /1

سال از هند سني بزرگ علماي كه بسياري مذا كرات از پس همچنين آموخت/1 را
حÇوزههاي درسÇي بÇرنامههاي اصÇالح براي سال, ده از بيش طول در ه / 1311
نفري, سه برگزيدة هيÃت يك بهوسيلة ه / 1321 سال در سرانجام داشتند, علميه
كتابهاي حذف جمله از كه شد اراÄه حوزه درسي كتب در تغيير براي اصالحاتي
شÇرح و شÇرححكÇمتاالشÇراق تÇدريس آنها بهجاي و متداول, درسي فلسفي
مه الÇع را اصالحات اين پيشنهاد بود/ ديگر كتابي و قزويني كاتبي حكمتالعين

(عÇبدالحÇي ديگر تن دو و كرد مطرح ه شبهقار نامي اديب و ق محق نعماني شبلي
بÇهداليلي اما پذيرفتند/ نيز حيدرآبادي) وم عبدالقي و بزرگ مÆلف و عالم حسني

/35 Ç 27 صص ,3 ش ,43 ج الهند, ثقاف¹ مجلة /2

نگرديد/2 عملي مزبور اصالحات پرداخت آنها به نميتوان اينجا  كه
آثÇار تÇرجÇمة و شÇرح بÇه نÇيز ه شبهقار مقيم يا هندي دانشوران از بسياري
علوم در ترجمه و تأليف به كه را تن چند آنها, ميان از كه كردند اقدام سهروردي

ميشناسانيم: گفتار اين در ميپرداختهاند, هم  گونا گون

تبريزي علي مقصود

دست خويش روزگار دانشهاي در كه بود تحقيق ارباب و قلم اهل از مردي
نخست يافتند/ بهره او تعليم ارشادو از شا گردان مريدانو از كثيري گروه داشتو
و دوست دانش امير خانان, حيمخان عبدالر خاص مجلسيان و مصاحبان جرگة در



ëë هند در سهروردي

هند گوركاني دولت مهم اركان از يكي حق به كه داشت جاي اديب, و فضلپرور
شاهان دربار از چيزي ادبا, و فضال و علما وجود به آراستگي در او دربار و بوده
صدارت منصب به خانان دستگاهخان در علي مقصود است/ نداشته كم  گوركاني
و بود او مصاحب و مالزم دكن فتح هنگام و كرد ترقي ميربخشي مرتبة تا و رسيد
امÇپراتÇور ÇÇ جÇهانگير فرمان به و يافت راه گوركاني پادشاه دربار به او طريق از
اثÇر بÇر ولي شÇد عهدهدار را گجرات واليت شرعية مهمات ي تصد ÇÇ هند بزرگ
گواليار قلعة در حبس و مÆاخذه و عزل اموالو مصادرة به كارش بدكنشان, سعايت

و//// بود زنداني سالها و انجاميد
تأليÇفات از و فلسفه تاريخ دوره يك كه را االرواح كتابنزه¹ مقصودعلي
بهنام است, سهروردي شارح مهمترين و نخستين شهرزوري, د محم ين شمسالد
كرد ترجمه فارسي به جهانگير فرزندش يا هند, بزرگ امپراتور ا كبر, ين جاللالد
كÇه بÇيفزود حكÇيمان اقوال توضيح در خويش از نكتههايي آن جاي جاي در و
را او عرفاني ذوق بلكه است, ديگر دانشهاي و فلسفه با وي آشنايي نشانة نهتنها
شÇرح در كÇتاب اين بخشهاي لترين مفص از يكي و آخرين ميدهد/ نشان نيز
اين در كه است منبعي معتبرترين و قديميترين كه است سهروردي آثار و احوال

"يد"/ تا "يب" صفحة آن, بر مواليي سرور محمد پيشگفتار نيز ;êëê-7ê االرواح, نزه¹ ترجمة /1

داد/1 نشان ميتوان باب

المعارف داير¸ در مجتبايي اهللا فتح دكتر مقالة از ميخوانيد, شا گردانش و نويسنده اين دربارة آنچه /2
است/ شده گرفته 272 ص اسالمي, فلسفة تاريخ و 2 و 1 ج مذاهب, دبستان و 1 ج اسالمي, بزرگ

كيوان2 آذر

چند با ه / 11 سدة اوايل در ميكرد/ زندگي فارس در بودو ايران زرتشتيان از
موسوم مذهبي فرقة سا كنشدو پتنه رفتودر بههند ايران از خود شا گردان از تن
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مختلف اديان به وابسته اصل در فرقه اين پيروان اوست/ به منسوب آذركيواني به
از بÇرگرفته و مÇتفاوت عÇناصر از نÇاهمگون تÇركيبي ايشÇان مÇعتقدات و بودند
داشته رواج هند و ايران در دهم قرن تا كه است گونا گوني مذهبهاي و مكتبها

است/
شرحي او پيروان از يكي كه است مكاشفات منظومة آذركيوان آثار جمله از
زباني به كتابدساتير ديگر و ÇÇ بيايد و ÇÇ نوشته آن بر اشراقي مضامين به آميخته

سره/ فارسي زبان به شرحي و ترجمه با مجعول, لغات با آميخته و ساختگي
و دساتير كربن, همچون اروپايي ايرانشناسان از برخي و آذركيوان پيروان
دانستهاند اشراق حكمت ادامة و ايراني قديم انديشههاي احيا¾ را دساتيري افكار
در آذركيواني و دساتيري آموزشهاي كه ميگويند گرچه نيز نظر اين مخالفان و

يÇراقÇاش رنگ داراي ÂÇك را آن ولي جÇداست, اشراق حكمت از موارد بسياري
آرا¾ و قÇديم ايÇران حكÇمت از عÇناصري كÇه ميكنند تصديق و ميدانند; شديد
از يك هÇر براي خاص النوع رب يا نگهبان فرشتة به اعتقاد جمله از ÇÇ اشراقيان

است/ آشكار آن در ÇÇ آنها تركيبات و عناصر

بهرام كوچك به معروف فرشاد بن بهرام فرزانه

در و بود سهروردي آثار شيفتة زرتشتيان از Âاص و آذركيوان شا گردان از
مÇاني كÇتاب اوارژنگمانيهمنام آثار جمله از درگذشت/ الهور در 10ê8 سال

كرد/ ترجمه تازيآميز فارسي به نيز را اشراق شيخ كتب و است ايراني پيامبر

نامدار بن خداجوي مÆبد

پي در يا او همراه و رسيد آذركيوان خدمت به استخر در و بود هرات مردم از
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وي درگÇذشت/ كشÇمير در ه / 10ê0 سال در و كرد مهاجرت هند به فارس از او
ايÇن نگÇاشت/ آذركÇيوان شرحمكÇاشفات در جامكيخسرو بهنام فارسي  كتابي
در او مشÇاهدات و آذركيوان روحاني معراج بيان در است منظومهاي مكاشفات
و گرديد آشكار او بر مراحل از يك هر در كه انواري توصيف و عروج و سير اين
و اشراقي مضامين با آميخته آن شرح و افال ك; و نفوس و عقول با او  گفتگوي
از تÇن چÇند خÇواهش بÇه را شرح اين خداجوي مÆبد است/ عرفاني اصطالحات

رسانيد/ انجام به آذركيوان خليفة و پسر اسفنديار كيخسرو بهدستور و يزدانيان
بÇه بÇمبÃي در گجراتي ترجمة با همراه ه / ق/ 12ìê سال در و جامكيخسرو

است/ رسيده چاپ

مسÇتعار نÇامي عÇنوان ايÇن باشد, چنين ا گر و است; موهوم موجودي دادپويه كه گفتهاند برخي /1
آذركيوانيان, كتابهاي ميان در نميشناسيم/ بهنام را او كه افشار زردست نويسندة براي بود خواهد
هم ديگري آثار و داشته نام سروش مÆبد آن نويسندة كه ميشناسيم افشار زردست بهنام نيز ديگري اثر

است/ آورده قلم به

آيين1 هوش بن دادپويه

حكÇماي اقÇوال شرح و يزدانشناسي در افشار زردست بهنام رسالهاي وي
حكÇمت مÇوضوعات از بÇرخÇي آن در و نوشت اشراقيان روش به باستان ايران
رسÇالة اصÇلي متن كه شد عي مد و نهاد گفتگو به روشن و ساده زباني به را اشراق
آن ترجمة و آورده قلم به نوشيروان پسر هرمزد زمان در نام آذرگشسب را مزبور
گرفته انجام آذركيوان خليفة و پسر اسفنديار كيخسرو دستور به دري, فارسي به

است/
بار و بمبÃي در ه / 12ì2 سال در گجراتي ترجمة با همراه نخست رساله اين

است/ رسيده چاپ به تهران در ه / 129ì سال در ديگر
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خوشي موبد

يزدانيان مرتاضان از خود و داشته آميزش مذهب هندو رياضتپيشگان با
او شا گÇردان شمار در و رسيده آذركيوان به راهنما و مرشد جستجوي در و بوده
روش به الهي حكمت در زندهرود فارسي رسالة وي آثار جمله از است/ درآمده
و سÇاده زبÇاني بÇه اشÇراق حكمت موضوعات از برخي آن در كه است اشراقيان
نگÇارش خسروپرويز زمان در آن اصل نويسنده, عاي اد به و آمده قلم به روشن
است/ گرفته انجام اسفنديار كيخسرو دستور به پارسي, زبان به آن ترجمة و يافته
بÇار و بÇمبÃي در 12ì2 سÇال در گجراتي ترجمة با همراه بار يك رساله اين

است/ رسيده چاپ به تهران در ه / 129ì سال در ديگر

پارسي فرهاد بن بهرام فرزانه

و كÇرد عÇلم كسب سÇهروردي نÇامي شارح دواني شا گردان از يكي از وي
آمد هند به شيراز از آذركيوان عمر اواخر در و ديد فارس استخر در را آذركيوان
آشنا حكمت اقسام با و عربي پارسيو زبانهاي به پرداخت/ رياضت به پتنه در و
داشت آشنايي سهروردي ابنسيناو همچون اسالمي عرفاي و حكما آثار با و بود
كرده بسيار اقتباس و نقل آنان تأليفات خودشارستانچمناز معروف كتاب در و
و روايÇات از و داشÇته ارتÇباط نÇيز ميرداماد و بهايي شيخ با وي كه گويند است/
ديÇن حÇتي ÇÇ ديÇني هÇيچ ايبندÇپ خÇود و بÇوده باخبر زرتشتيان فارسي ادبيات
را آنÇان و نÇمايد سست را ديگÇران اعÇتقادات تÇا ميكوشيده و نبوده ÇÇ زرتشتي
او شÇا گÇرد آذركÇيوان پيروان از تن چند دهد/ سوق آذركيواني مسلك بهسوي
در م 1910 و 18ëê تÇاريخ در بÇار دو چمن ( شهرستان) كتابشارستان بودهاند/

است/ شده منتشر بمبÃي
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آذرآيين بن آذرپژوه

كÇه است دست بÇاستانيدر بÇهنامزورة نÇويسنده ايÇن به منسوب رسالهاي
دساتيري الفاظ و است اشراقي روش به جهانشناسي و حكمت در Âك آن مطالب
رسÇاله ايÇن نÇويسندة است/ درآميخته هم به آن سراسر در اشراقي مصطلحات و
پارسي زبان به كه است زرتشت به منسوب سخنان شرح رساله اين كه است عي مد
حكيم بوذرجمهر شا گرد آذرپژوه وبعدها فرستاده هند پادشاه نزد نوشتهو پهلوي

است/ نگاشته آن بر شرحي نوشيروان درخواست به
بÇه تهران در ه / 129ì سال در هوشنگ آيين مجموعة ضمن در رساله اين

است/ رسيده چاپ

ه /) 11 (سدة هروي شريف محمد

شرح در شيرازي ين الد قطب كه كتابي از استفاده با و بود هند صوفيان از وي
از پارهاي شرح و ترجمه بر مشتمل فارسي كتابي بود, كرده حكم¹االشراقتحرير
راانواريه آن و دومحكم¹االشراقبنوشت و ل او قسمت در مهم مباحث و مساÄل
بÇا ايشÇان, بÇا مÇباحثه رهگÇذر از و بود تماس در هند علماي با چون و نهاد; نام
و مÇطالب آن از بÇود, شÇده آشÇنا هÇند فÇلسفي مضامين و مطالب از  گوشههايي
بÇه گÇاهي و جسÇته سود مطالبحكم¹االشراق شرح براي مواردي در مضامين,
از بÇرخÇي و پÇرداخÇته هÇندي فلسفي نظامهاي با مطالبحكم¹االشراق مقايسة
مكÇتب از جÇنبههايي بÇا عليالخصوص فلسفيحكم¹االشراقرا نظام جنبههاي
داشت/ محسوب تطبيقي فلسفة در اثري ميتوان را او كتاب و كرده مقايسه ويتا Öد ا
ياد نيز ÇÇ هندي نامي عارف ÇÇ چشتي گيسودراز د محم د سي از كتاب اين در هروي
و آورده سهروردي كالم فهم به كمك براي را او فارسي نامههاي از يكي و  كرده
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شÇناخت در الهÇوري اقÇبال مه الÇع اسÇتفادة مورد منبعي هر از بيش وي  كتاب
ح/) مصح قلم به آن مة مقد و بهانواريه (بنگريد است/ گرفته قرار سهروردي

ه /) 1038 سال از پس (درگذشته: شطاري عبدالنبي

سÇنديلوي شÇطاري صÇوفي عÇثماني عÇارف د حمÇم Çبي بدالنÇع يÇن عمادالد
شÇطاري صوفي عبداهللا شيخ مريد و شا گرد و فرزند ÇÇ مذهب حنفي ا كبرآبادي
خا ك به آ گره در و داشت ارشاد و روحاني مقام كه (1010 (متوفي ا كبرآبادي
كه ميشد شمرده شطاريه فرقة به وابسته بوده ه صوفي بزرگ دانشوران از ÇÇ رفت
نÇوادگÇان از و ه 832 سÇال در (درگÇذشته خراساني شطار عبداهللا شيخ به منسوب
صوفيانة سلسلة و بود; صاحبعوارفالمعارف) عارف سهروردي ين شهابالد

/18ì الهند, في االسالمي¹ الثقاف¹ ;72-3.3 ,2ì9.ë الخواطر, نزه¹ ;13ê-ë هند, علماي تذكرة /1

ميرسانيد/1 گيالني عبدالقادر و صادق(ع) امام و بايزيد به را خود
ميان: آن از و آورد قلم به فراواني عربي و فارسي آثار شطاري عبدالنبي

و تÇلقين در فÇارسي به الشطار اشعار) مذهب(مشرب, في االسرار كنوز /1
پيامبر(ص) از آمده: مÆلف تلقين زنجيرة آن, خاتمة در كه چلهنشيني و رياضات
به را او نسب كه شطاري عطار غوث د محم شيخ تا حسن(ع) امام و علي(ع) امام به
كتابخانههاي در كتاب اين از دي متعد نسخههاي ميرسانند/ عطار ين فريدالد شيخ

/1392 ,1820-21.3 ,999.2 فارسيپا كستان, خطي نسخههاي مشترك فهرست /2

است/2 موجود پا كستان
ت نبو بيان در فارسي به والوالي¹ والرسال¹ النبو¸ معرف¹ في عاد¸ الس 2/دستور
و ران تأخÇم و مان تقدÇم كÇتب از اقÇتباسات بÇا عÇرفا, شÇطحيات بيان و واليت و
مÇوجود پÇا كسÇتان در بخش گنج كتابخانة در كتاب اين نسخة پدرش/ ملفوظات
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/1êë2 همان, /1

است/1
شرح در فارسي به شرحجواهراالسرار يا كشفاالسرار يا كشفاالنوار /3
گÇواليÇاري غÇوث د حمÇم تأليÇف دعÇوات, علم در كتابجواهرخمسه از بخشي

/1791-2 همان, /2

دادهاند/2 نشاني پا كستان در نسخه دو اثر اين از نامبرده/
طريقت سلسلة كه مشهور صوفيان خانوادة چهارده بيان در فارسي رسالة /ê

/1000-999.2 همان, /3

است/3 موجود گنجبخش كتابخانة در آن نسخة و ميپيوندد علي(ع) امام به ايشان
روايÇحدر جامي, لوايحاالسرار شرح در فواÄحاالنوار نيز: او آثار ديگر از
شرحفصوص برلمعاتعراقي, شرحي است, فشردةفواتحاالسرار شرحلوايحكه
مÇنصور ين غياثالد از (متن شرحجامجهاننما خالص¹العشق, شرح ابنعربي,
غوث د محم از (متن شرحجواهرخمسه ه, غيبي لطيفة شرح شيرازي?), دشتكي
دشريف ميرسي شرححاشية اينشرحهمانكشفاالنوارباشد),  گوالياريوشايد
مÇعمايي, مÇيرحسÇين شÇرحمÇعماي درتعريففÇقر, عضدي,رساله بر جرجاني
بهدسÇتورالمÇفسرين, منسوخمسمي ناسخو االنشا¾, مقاماتالعارفين,حدايق

شرححديث جامي, برشرح حاشيه ذات, اسم در ايمانفرعون,رساله در رساله

لطÇايف رسالة نقدالنصوص, بر حاشيه منتخبنقدالنصوصجامي, @كنتكنزا,

شÇرحفÇصوص شرحتهذيبالكÇالم, در االلهام البشر,سواطع حقيق¹ في العشر

شÇرح ابيالخÇير, بهمكتوبابوسعيد شرحپاسخابنسينا سماع, رسالة فارابي,

/2ì9-70.ë الخواطر, نزه¹ همان, /ê

حضراتخمسو////4
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سهروردي با

االرواح روح بÇه موسوم شرححكمتاشراقيه در كتابي شطاري, بي عبدالن

/270.ë الخواطر, نزه¹ ;13ë هند, علماي تذكرة /1

شÇرح از خÇطي نسخهاي نيز قبل سال ده ندارم; سراغ آن از نسخهاي كه نگاشته1
كه ديدم بود كرده كتابت شطاري عبدالنبي كه را برتلويحاتسهروردي ابنكمونه

كتابي شناسانده: بدينگونه آن,تلويحاترا پايان در و نيست آن به دسترسي Âفع
و سترگ دقايق و دلانگيز حقايق درخشانو فروغهاي و پنهاني رازهاي كه است
كÇه حكمتي همان Ç بردارد در را ه اشراقي حكمت از شريفه مساÄل و لطيفه قواعد

است/ ه الهي كماالت از ما آ گاه كنندة

ه /) 1101 (درگذشته حنفي كابلي هروي اسلم محمد بن زاهد محمد قاضي

در و نÇداشت حكÇمت و مÇنطق در هÇمانندي خÇود روزگÇار در كÇه  گويند
در بÇپردازد/ مÇفتيگري و بÇهتدريس كÇه يÇافت را آن شÇايستگي سÇيزدهسالگي
اسالمي تاريخ در بزرگ امپراتور دو اورنگزيب, پسرش و جهان شاه حكومت
تÇدريس و تأليÇف بÇه رسÇيد/ ÇÇ كÇابل صÇدارت جمله از ÇÇ عالي مقامات به هند,
بود درسي كتابهاي از هند, ة علمي حوزههاي در او آثار از پارهاي و ميپرداخت

او: آثار جمله از باشد/ هنوز شايد و Ç
برشرحشريفجرجانيبرمواقفقاضيعضدايجي حاشيه /1

برشرحدوانيبرتهذيبالمنطقسعدتفتازاني حاشيه /2
روتصديق ينرازيدرمبحثتصوهازقطبالد قطبي بررسالة حاشيه /3

برشرحشمسالديناصفهانيبرتجريدالكالمازخواجهطوسي حاشيه /ê
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/30ì-8.ì الخواطر, نزه¹ /1

ورازشهابالدينسهروردي1 هيا@كلالن برشرحدوانيبر حاشيه /ë

ه /) 1103 Ç 1180) الهيجي حزين علي محمد شيخ

Çور هÇيا@كÇلالن بÇر دوانÇي شرح كه ه / 12 سدة نامي شاعران و دانشمندان از
طالقاني, حسن د سي امير محضر در را عربي ابن سهرورديوشرحفصوصالحكم

فرا گرفت/ صوفي به مشهور دباقر محم موالنا خدمت در را سهروردي وتلويحات
بÇزرگ دانشÇوران از بÇرخÇي و گذرانيد هند در را خود زندگي از سال سي از بيش
كردند/ شا گردي وي بر صدرا, شارحان از كشميري, لحسين تفض همچون هندي
ماند برجاي او از گونا گون دانشهاي در عربي و فارسي نثر و نظم به فراواني آثار

ميان: آن از و
سهروردي, از صوف شرحرسالةكلم¹الت برشرححكمتاالشراق, حواشي

ور,رسالهدرتوجيهكالمقدمايحكمايمجوس حاشيهبرشرحدوانيبرهيا@كلالن

بÇرتÇلويحات تÇعليقات مÇطارحÇاتسÇهروردي, بÇر تÇعليقات عÇالم, مÇبدأ در

/1ìê Ç 7ë صص انوار, مطلع ;19 و 2ë و 3ê صص سفرنامةحزين, و تاريخ /2

بحثازمسلكسهرورديدررÅيت/2 سهروردي,رسالهدر
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كوهكن رضا

دوم قÇرن در تي نÇس دادههÇاي براسÇاس كه مسلمان كيميا گر ان, حي بن جابر
است/ التÇيني و اسÇالمي كÇيميايي سÇنت پيشگام بزرگ است, ميزيسته هجري
تÇحقيقات براي را خوبي زمينة مدرن دورة در وي آثار از بخشي ترجمة و چاپ
كÇيمياي پيرامون تحقيقات ,(1893) برتلو اثر چاپ با است/ آورده فراهم بعدي
زيÇر مÇحورهاي حÇول پÇژوهشها اين است/ شده دنبال يتري جد بهطور جابر
"مسألة يعني التين, جبر با او ارتباط و جابر تاريخي واقعيت است: گرفته صورت

وي/ فلسفي و ديني كيميايي, عقايد نيز و جابري"
را كÇنكاشها از وسيعي حجم كه جابر پيرامون تحقيقاتي زمينههاي از يكي
دي متعد قان محق ميباشد/ وي كيميايي عقايد بررسي است, داده اختصاص بهخود
پژوهشهايي انجام به دست اينباره در حكمت و دين و علم تاريخ حوزههاي از
ماهيت دربارة قضاوت نوعي خود, تحقيق در پژوهشگر كه است بديهي زدهاند/
تأثÇيرات آن نتايج و تحقيق كليت بر قضاوت اين كه ميكند اتخاذ كيميا گر زبان
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پÇيش ايÇن بÇر را خÇود پژوهشهاي برتلو, نظير علم خان مور ميگذارد/ عميقي
از بÇيآنكه است; عÇلمي Âكام صبغهاي داراي زبان اين كه كردهاند مبتني فرض
نÇظير ديگÇر قان محق مقابل, در كنند/ بررسي و طرح را آن واقعي بÔرد مسألة قبل
دخÇيل خÇود تÇحقيقات در را آن و داده قÇرار نظر مد را مسأله اين لوري و  كربن

و /(72 ص ,(198ì)گردند( كربن متمايز هم از معنايي" د متعد "سطوح كه ميكند توصيه كربن /1
استعاره نماد, ميان جابر, زبان دربارة كراوس ديدگاه از انتقاد با ,1ë0 Ç 1ë3 ص بعدتر, صفحات در
و كيميا پويايي كيميايي, قياسهاي نقش لوري ميشود/ قايل تمايز كيميايي واژگان حقيقي معناي و
اين بر وي /(33 Ç 39 صص ,2 ش ,2ê ص (لوري(1989), مينمايد مطرح را زبان روي بر آن تأثير
چشÇمانÇداز و زبÇان سÇطح مسألة وي /(3ê (ص نÇيستند مÇفاهيم كÇيميا پÇايهاي واژگÇان كÇه است عÇقيده
(لوري(1983), كيميايي زبان تفسير ;(12ê Ç 127 (ص است ساخته مطرح و دخيل را معرفتشناختي

بهويژه و السبعين كتب رسايل لغوي تحليل مسألة 2ê1 Ç 283 صفحات در همچنين و (21 Ç 2ì ص
لغز)/ يا (رمز ا" معم" دربارة 2ê3 Ç 2ê8 صفحات

نمودهاند/1
خÇود مÇاهيت از بÇهتر فهمي به دستيابي براي زبان اين بÔرد شناخت HنÃمطم
مبتنيبر مدرن علم زبان همچون كيميايي زبان آيا دارد/ اساسي ضرورتي  كيميا
نÇظاممند و واضÇح امÇا انتزاعي, زباني كه آن يا است? تجربي و ملموس واقعيات
بÇه است? نمادين آيا ميباشد? ارسطويي فلسفة خاص بهطور فلسفه, زبان نظير
مÇروري ابÇتدا در مينماييم/ طرح را جابر زبان بÔرد مسألة اينجا در ما جهت, اين
بÇه مينماييم, دقيق علوم تاريخ منظر در شده انجام پژوهشهاي برخي بر  كوتاه

كنيم/ مطالعه كيميايي زبان قبال در را آنها ديدگاه كه منظور اين
دقيق علوم تاريخ منظر Ç 1

گÇرفت/ صÇورت عÇلوم خان ورÇم وسÇيلة بÇه جÇابر پيرامون تحقيقات لين او
و گشت تثبيت نمود, ظهور نوزده و هجده قرون طي بهتدريج مدرن علم درواقع,
ديگر ارزيابي جهت قطعي معيار يك عنوان به و يافت دست فوقالعاده منزلتي به
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دانشÇمندان بÇهويژه و عÇالمان درنÇتيجه, شÇد/ گÇرفته به كÇار معرفتي حوزههاي
را آزمÇايشگاهي فÇعاليت و عÇلمي" روح "تÇوسعة تÇاريخ مÇنحني رسم ضرورت
آمÇوزهاي نÇمونة بÇهترين بÇهعنوان شÇيمي علم ترتيب, اين به نمودند/ احساس
در برتلو فكري, فضاي چنين در است/ گرفته به كار را تجربي روش كه شد مالحظه
از هي وجÇت قÇابل حÇجم چÇاپ و شÇيمي تÇاريخ بÇازسازي به نوزدهم قرن انتهاي
بÇهمنزلة HرفÇص وي بÇراي كÇيميا گÇران HقينÇي نÇمود/ اقÇدام جÇابر آثÇار مجموعه
بÇهرغم كÇه هسÇتند مÇبتدي, شÇيميدانÇان دقÇيقتر بيان به يا قديمي, شيميدانان
بهتدريج پياپي, و فراوان تجربههاي كمك به شدند <موفق خرافيشان باورهاي

/1 ص ل, او ج برتلو(1893), /1

سازند>/1 بنا را خويش علم استوار دادههاي
درنتيجه ات/ تجربي بيان ابزار دارد: كاركرد يك تنها علمي زبان نگاه, اين در
فرايندهاي و دستورالعملها مواد, شرح مثابة به تنها كيميايي متون محتواي همة
قسÇمتهاي ديÇدگاه, ايÇن در كÇه است جÇهت ايÇن به ميگردند/ ي تلق  كيميايي
قÇياس, مÇبتنيبر اعÇتقادات از ش وÇمش <آمÇيزهاي همچون باطنيتر و فلسفيتر

همانجا/ منبع, همان /2

ميشوند>/2 ي تلق موهوم آمال و مبهم تخيالت با آميخته
سفيد و سياه تميز و مرزبندي اينگونه كه است اين بر ما ر تصو حال, اين با
يك از متشكل نظامي كيميايي, زبان زيرا است/ مناقشه قابل ت شد به شدن قاÄل
پÇيوند در يكديگر با كامل بهطور آن اجزاي كه است مختلف بخشهاي با شبكه
از مÇرتبط, اما مختلف مÆلفههاي از مركب است كÔرهاي همچون درواقع هستند;
به خود اين و مركز/ در نظريتر بخشهاي تا سطح روي بر ملموستر بخشهاي
آن, در كÇه است انديشه نظام يك دهندة بازتاب كيميايي زبان كه است آن دليل
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واقع مÆثر آزمايشگاهي كار طرحريزي شيوة بر كيميا گر باطني و فلسفي عقايد
كÇيميا گÇر معنوي تعالي و تحقق بر خود نوبة به نيز آزمايشگاهي كار و ميشوند

ميگذارد/ تأثير
و عظيم تحقيقات طريق از جابرشناسي, ص متخص بزرگترين كراوس, پاول
رويكرد اما نمود/ جابر علمي" "عقايد شناخت به شاياني كمك خويش  گستردة
جÇابر زبان با رابطه در پيشفرضها برخي مبتنيبر است, تاريخي بيشتر كه وي,

مينماييم/ درنگ قدري نكته اين روي بر ما كه است
كيميايي ادبيات با آن مقايسة با را جابر كيمياي پيرامون خود ديدگاه  كراوس
و حفظ دغدغة جهت به باستان " كيميا گران وي عقيدة به ميكند/ عرضه يوناني
واژگÇان قÇالب در را عÇقايدشان بÇيگانه, افÇراد از خÇويش تجربيات داشتن نهان
است, فÇهم قابل فيافتگان تشر و آموختگان راز براي تنها كه عرفاني,  گنوسي,

است: متفاوت Âكام جابر كيمياي اما نمودهاند/// طرح
روشÇمند طÇبقهبندي و كيميايي دستگاههاي و فرايندها واضح Hنسبت <شرح
كي مت نظريهاي بر را عملياتها جابر است/// تجربه گرا روح يك از حا كي مواد
جÇابر كيمياي ا گرچه است/ شگفتآوري يكپارچگي و وضوح واجد كه ميكند
بهندرت نويسنده است, رازورانه يوناني كيمياي اندازة به دستكم كه است علمي
عي دÇم وي مÇيجويد/ بهره ميبينيم, يوناني متون در آنچه نظير استعارههايي از

جÇابري مÇجموعة در مÇعما گÇونه ابÇزار تنها كراوس, عقيدة به /32 Ç 33 صص ,(198ì)كراوس /1
در را آن شÇيعي بÇاطنگرايÇي و جÇابر كÇيمياي مÇيان رابÇطة وي است/ علم (تبديد) پرا كندگي اصل
و NACHLAS كÇراوس مÇيراث از گÇزارشÇي بÇه كنيد رجوع ميكند/ تفسير سياسي چشماندازي
مÇذهبي آمÇوزههاي بÇاشد/ وي تÇحقيقات از مÇجلد سÇومين بÇود قرار كه وي, ناتمام تحقيق طرح

/1ëë Ç 1ì2 صص يك, ضميمة لوري(1989), در چاپ جابري, مجموعة

است/>1 كرده بيان نمادي و راز هيچگونه بدون را خويش علم كه است
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بÇا نÇظر ايÇن است/ جÇابر زبÇان پيرامون كراوس ديدگاه نمايانگر بخش اين
ل فصÇم و واضÇح شÇرح كÇه است مسلم ندارد/ كاملي همخواني جابر زبان طبيعت
(@كتاب كتاب هفتاد در نمونه بهعنوان جابر, آثار مجموعه در كيميايي فرايندهاي
خÇاصيت كÇه است فÇني مجموعة زير همين در درست اما دارد/ وجود السبعين)
يÇعني كÇتاب, هفتاد از كتاب لين او در ميكند/ خودنمايي آثار مجموعه رازورانة
حكÇايت را كÇيميا در خÇود رمزآموزي و ف تشر داستان جابر @كتابالالهوت,

چندان آنان تعليمهاي اما بود/ گرفته بهره دي متعد استادان تعليمهاي از او ميكند/
را روحم <امام كرد: مالقات را صادق(ع) جعفر امام اينكه تا نبود, مفيد وي براي
استادان نزد در كه ساخت آشنا معارفي همان با و داد قرار ابتال¾ مورد مرا  گشود,
دريافت هنگام در آنچه با خودم وي, آموزش از تبعيت با اما بودم, ديگرفرا گرفته

ص8 / عربي, متن و 17 ص مه, مقد در ترجمه لوري(1988), /1

فهم از ديگري سطح به نيل دروني, ل تحو اين علت كردم>/1 فرق بودم, آنان تعليم
كÇار درنÇتيجه, است/ طÇبيعت تنÇم تÇفسير از عÇميقتر سÇطحي به نفوذ و  كيميا
از كÇيميا گÇر شÇخص خود تحقق ميشود: مرتبط رازورانه امري با آزمايشگاهي
است/ مواد تبديلهاي در تدبر تأملو با توأم كه كيميايي عملياتهاي انجام طريق
يك حÇضور است, رمÇوز از سÇرشار كه بلندي هدف چنين به دستيابي بهمنظور
رمÇوز از سرشار كه بگشايند را اهايي معم و نمادها تا دارد ضرورت واقعي استاد
كه بگشايند را اهايي معم و نمادها تا دارد ضرورت واقعي استاد يك حضور است,
نÇياموخته راز و نÇديده تÇعليم افÇراد بÇراي كه ميدارد پوشيده را زبانياي رازهاي
عÇلمي, زبÇان بÇهصرف را جÇابر زبان نميتوان درنتيجه است/ فهم قابل بهسختي

نمود/ تحويل
بÇا رابÇطه در فرض پيش يك بر كي مت كراوس نظر كه معتقديم ما عالوه, به
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رمزي توضيح از كه است معقول مادامي كيميايي دريافت يك ميباشد: معقوليت

رسÇايل بÇه < كÇراوس مÇيگذارد/ تأثÇير كÇراوس قÇراÄت روي بÇر كÇه است معقوليت از نوع اين /1
زبان رد Ôب مسألة Hحقيقت بيآنكه هستند, معنا تك گزارشهايي اينها گويا كه مينگرد طوري  كيميايي
بÇا كه بخشها صريحترين گزينش با را جابر انديشة از تركيبي وي نمايد/ طرح را آن نمادگرايي و
متون با متضاد يا باطنيتر بسطهاي و ميكند طرحريزي دارند, همخواني باستان يونان ذهني عالم
مÇن, نظر به و است دروني تضادهاي واجد واقع در جابري مجموعة ميگيرد/ ناديده را ل او دستة
2ë,ش2)/ ص (لوري(1989), شوند> تحليل و گرفته نظر در هستند كه همانگونه آنها كه است مهم

مÇقايسة و مÇعقوليت1 نظرية اين سيطرة باشد/ "واضح" و كند پرهيز نمادگرايي و
مÇيكشاند: قضاوت اين به را كراوس كه است آن يوناني همتاي با جابر  كيمياي

/3 ش ,3ë ص ,(198ì)كراوس /2

كÇراوس, نÇظر برخÇالف حال, اين با است>/2 معقول علم يك جابر براي " كيميا
است/ زبان اين دروني و ذاتي ويژگي هرمسي شيوة و نمادگرايي

پÇيرامÇون پÇژوهشگران برخÇي نظرات از را مختصر نماي اين اينكه از پس
را جابر كيمياي در زبان مختلف ابعاد داريم قصد هما كنون كرديم, طرح موضوع

است/ كيميايي عالم به نفوذ براي ضروري گامي خود كه برشمريم

كيميايي زبان بÔرد

بÇه همان توج ل او وهلة در جابر, كيميايي زبان بÔرد به تحليلي رويكردي در
آغÇاز فÇلسفي مهاي مقد با كه او كيميايي رسالههاي از برخي و فلسفي رسالههاي

حÇق بÇه كÇنيد رجÇوع فÇلسفهاي تاريخ رويكردي با جابري علم روي بر ي جد تحقيق دو براي /3
گنژه(1998)/ و (199ê)

ايÇن زبÇان ميان عميق Hنسبت شكافي شاهد آنها در زيرا ميشود/3 جلب ميگردد,
كÇتابهاي مÇيان در واقÇع, در هستيم/ كيميايي Hصرف رسالههاي زبان با رسالهها

هÇمان در آخÇر رسÇالة و ,(198ê)ابوريده در ترتيب به رساله سه ادامه, در شده ارايه ترتيب در /ê
/(198ë)منبع

اين با نميپردازند;4 كيميا به Hمستقيم كه دارد وجود فلسفي Âكام رسالههايي جابر
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به كارگيري ميكنند/ ايفا¾ جابر كيميايي عظيم بناي تشريح تبيينو در نقشي حال,

شيوههايي از يكي ناميد, علم" "پرا كندن اصل را آن بايد دقيقتر عبارت به كه علم پرا كندگي اصل /1
نااهالن دسترس از را خويش علم در موجود اسرار طريق, اين به تا گرفته خدمت به جابر كه است
و پيگيري و مكاني در بحث يك ناتمام و مختصر طرح از است عبارت اصل اين دارد/ نگه دور به
از برخي نزد در شيوه اين ديگر/ رسايل و كتب در يا ديگر بخشهاي در آن پارههاي احتمالي تكميل
بÇيكن, فرانسÇيس از ميتوان جديد عصر پيشگامان ميان از است/ داشته وجود باستان نويسندگان
كراوس صورت, هر به است/ جسته بهره اصل اين از خويش آثار در كه كرد ياد فيلسوفي بهعنوان
كه درحالي است/ جابر استفادة مورد رمزي شيوة تنها علم پرا كندن اصل به كارگيري كه است معتقد

است/ مناقشه قابل ت شد به ديد, خواهيم ادامه در چنانكه سخن, اين

در جابر, كيميايي رسالههاي پايهاي ويژگي العلم), (تبديد علم1 پرا كندگي اصل
كÇتاب الحÇجاب, كÇتاب كتابالنفس, كتابالمعرفه, نظير رسايل از دسته اين
در كÇيميا گÇر مÇنظر تحليل در كتابها اين حال, عين در نميشود/ يافت القسمه
اهÇميت واجÇد شناخت نظرية و معرفتشناسي روش, نظير موضوعاتي با رابطه
است/ تحليلي و منظم نظاممند, Âكام استدالل و بيان منطق رسالهها, اين در است/

پÇرنتي بÇه كÇنيد رجÇوع كيميايي نمادهاي و نشانهها به يافته اختصاص داير¸المعارف يك براي /2
فستوژير(1983), به كنيد رجوع رومي Ç يوناني دنياي در هرمسيگرايي و كيميا زمينة در /(1980)
رجÇوع اسÇالم عÇالم در هرمسيگرايي دربارة شده انجام تحقيقات براي /281 Ç 282 صص بهويژه
"Inventaire de la littérature hermétique arabe" عنوان: با ماسينيون لويي مقالة به  كنيد
ورنÇو ,(1988 لوري(ب لوري(1989), ,(192ì)اÇروسك فسÇتوژير(1983); در رسيده چاپ به

/(1992)

است/2 نشده گرفته به كار آن در هرمسي روش آنكه مهمتر
در را فلسفي مفاهيمي كه است فلسفي ماتي مقد شرحهاي ديگر, مورد اما و
مباحث توضيح براي مه مقد اين ميكند/ وارد كيميايي رسالههاي از برخي ابتداي
كتب, اين نمونة ميشود/ گرفته به كار ميگردد طرح رساله ادامة در كه  كيميايي

/10ë Ç 109 صفحات ويژه به الصغير, الموازين كتاب برتلو(1893), /3

تÇالش ابÇتدا در جابر كه است (@كتابالموازينالصغير)3 موازين كوچك  كتاب
فÇلسفي سÇنت و نÇبوي احاديث به اتكا با را [استداللي] عقل مهم جايگاه ميكند
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البÇرهاني) (بÇرهان بÇرهاني استدالل و استداللي عقل اهميت بر وي دهد/ نشان
او, كيميايي خاص استداللهاي كه كند القا¾ ميخواهد Hص مشخ او مينمايد/ تأ كيد
درنتيجه هستند/ مبرهن و استداللي يافته, اختصاص ميزان علم به كتاب اين در  كه
اين با باشيم/ شاهد را رموز از دور به و واضح رسالهاي ادامه در كه ميرود انتظار
"پردهبرداري او رسالت كه نكته اين بيان با جابر, كه همينجاست درست وجود,
آشكار را خويش علم هرمسي ويژگي است", رازورانه علم از و متعالي رازهاي از
"دو براي و ميباشد پرده در و ايي معم Hنسبت نيز خود "پردهبرداري اين اما ميكند/
او بÇهعالوه, است/ شناسايي و فهم قابل ديگري محدود بسيار ة عد و جابر" برادر
تÇا جÇرجÇيس از را كÇيميايي دانش راز (الوصÇيه) انتقال زنجيرة حكايت همانجا
عÇلم ايÇن رازهاي حامل كه كسي آخرين درخواست پي در ميكند/ نقل خودش
بÇه خÇود رسÇالههاي تدوين با را كيميا اسرار برخي كه ميپذيرد جابر است, بوده

/112 ص منبع, همان /1

نمايد/1 حفظ مبهم و ا گونه معم شيوهاي
رازهاي معتمد و واجد را خودش رمزآموزي و ف تشر واسطة به  كيميا گر,

مرد دانشمندترين خود مرگ هنگام به <جرجيس :112 ص پيشين, منبع به كنيد نگاه نمونه براي /2
را راز اين كه نمايد د تعه و كند ياد سوگند كه خواست وي از و ساخت آشنا علم اين رموز با را عالم
كÇتاب در /(10ë ص لوري(1989), (تÇرجÇمة خÇودش> همچون حكيم يك به مگر نگويد كسي به
از دقت به را آن ا كسير, راز به دستيابي از پس كه ميخواهد Gشديد زبردست دانشمند از الصغير الرحم¹

ص103)/ پيشين, (منبع دارد را آن اهليت و شايستگي كه فردي از جز دارد نگه پوشيده همگان

دهÇد/2 انÇتقال اليÇق افÇراد بÇه هÇم و كÇند حفظ را آنها بايد هم كه ميبيند "نبوي"
است آن دليل خود اين و كرد/ افشا¾ نادان عوام براي را اسرار اين نبايد بنابراين,
در و نمايد مطرح دارد قصد همزمان كه كيميا فني واژگان به كارگيري با جابر,  كه
مبهم و ي سر زباني از كند, مخفي همزمان و سازد آشكار سازد, مكتوم عينحال
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را خÇود است, قÇايل خÇويش بÇراي كه " ر س " كشف رسالت عليرغم جابر كه راستاست اين در /1
و تÇعليميافتگان فÇقط بنابرايÇن, نباشد/ فهم قابل مردم عامة براي كه ميبيند زباني اتخاذ به مجبور
استاد الصغير, الرحم¹ كتاب در گردند/ بهرهمند پردهبرداري" و " كشف اين از ميتوانند رمزآموختگان
و واضÇح سÇاده, كÇتابي كيميا دربارة ميدهد دستور وي به و ميكند انتقاد جابر از (امامصادق(ع))
عادت كه آنچنان ÇÇ رفتن طفره با را زبانت كن, خالصه را طوالني <سخنان نمايد: تدوين معما بدون
بÇعد امÇا مÇيپذيرد/ را كÇار ايÇن انÇجام جابر /(100 ص (برتلو(1893), مگردان/> ضايع ÇÇ توست
Hواقع كتاب اين آيا كه ميآيد پيش سÆال اين اما نيست/ آثار ساير از واضحتر نيز اثر اين كه ميبينيم
است گنگ ما نظر در دستورالعملها از يك هر است: دشوار پرسش اين به پاسخ است? مبهم اثري
مداوم بسيار هرمسي علم اين در استعاره و قياس استعمال نكردهايم/ رخنه زبان اين درون به ما زيرا
شÇبكة زمينة پس به رسيدن براي جابر, زبان اسرار شناخت براي است/ آن ذاتي نگوييم ا گر است,
و جÇابر خÇود كÇه تÇفاسيري و تÇوضيحات بÇه بÇايد آمÇيختهانÇد, حقيقت با كه استعارههايي عظيم
ما به امر اين نماييم/ رجوع كردهاند اراÄه كيميايي اصطالحات و واژگان دربارة وي از پس  كيميا گران

دهيم/ تشخيص را جابر توضيحات ابهام ميزان كه داد خواهد امكان

ميگيرد/1 بهره
سبك كه است ي ماد و كيميايي Âكام موضوعات بطن در Hدقيق مجموع, در
خود رسالة در رمز و سر وجود از او ميشود/ تبديل هرمسي اسلوبي به جابر بيان
برق نظير جزيي و مبهم توصيفهاي بيان كه اينجاست و ميآورد/ بهميان سخن
بازنده (الغالب), پيروز (حدق¹العين), چشم سياهي (برقالخاطف), خيره كننده
به مختلف و ع متنو كيفيتهاي و ميرود به كار ا كسير بر داللت براي (المغلوب)
جيوة كه ميدارد ابراز جابر نمونه, بهعنوان ميشود/ داده نسبت ص مشخ چيز يك
كÇه درحالي است, خشك Ç گرم كيميا گران از هاي عد براي (زيبقالشرقي) شرقي
چÇنين از آنÇان از ديگÇري گÇروه سرانجام, ميباشد/ تر Ç گرم ديگر هاي عد براي
جÇابر نÇميگيرند/ بÇهره آن تÇوصيف بÇراي خشك Ç تر Ç گرم نظير  كيفيتهايي
و ميدهد شرح ÇÇ هستند متناقض حتي متفاوت, ظاهر در كه ÇÇ را آنان اعتقادات
كه ميكنيم مالحظه هستند/ يكپارچه و يكي او ديد در نظرات اين كه ميدهد نشان
مÇنطقي تÇعاريفي را آنÇها نبايد دانست/ پهلو دو غير و دقيق را عبارات اين نبايد
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(لوري نÇيستند مÇتعلق "فصول" و "اجناس" به كيميايي اصطالحات كه ميكند خاطرنشان جابر /1
نيستند/ ارسطويي تعاريفي بنابراين, ,(3ë ص ,(1989)

جنبهاي درحقيقت, توصيفي هر نمود/1 ي تلق كيميايي پاية اصطالحات اين براي
چÇيز يك مÇيشود/ ناشي همينجا از واژگان اليت سي و ميكند بيان را واقعيت از
تÇوصيف يك يا نام يك برعكس, و ميگيرد عي متنو توصيفات و اسامي واحد
الفÇاظ بÇه نÇبايد درنتيجه, ميرود/ به كار دي متعد چيزهاي بر داللت براي واحد
در را لفظ كاركرد بايد يعني بود/ آنها در نهفته معناي پي در بايد بلكه شد, سرگرم

تÇوليد ا كسÇير, . امÇام هÇمچون مÇيتوان جÇابري مÇجموعة در اسÇتفاده مورد نمادهاي جمله از /2
كرد/ ذ كر را تناسخ تكريري واژة جفت نيز و فيلسوف Ç پيامبر (تكوين) مصنوعي

نماد2 يا استعاره, يك يا باشد, خاص معناي با واژه يك خواه دريافت: كالم سياق

سازيم: خاطرنشان را انسان و كيميا عوالمسه گانة ميان منظم و دقيق قياسي روابط بايد عالوه, به /3
عÇالم و بشÇري) (مÇوجود صÇغير عالم سماوي), افال ك (بهويژه كبير عالم ميان توازي با <متناسب
ديگر دامنة اصطالحات به كارگيري با را دامنهها اين از يكي Hغالب جابري مجموعة وسطي( كيميا),
كÇه است مÇوازيÇن و خÇواص كÇوا كب, قيقتÇح ايÇن /(êë ص ,1989 (لوري, مÇينمايد> مÇطرح
انسÇان درحÇقيقت نÇيز و مÇيشود, انÇجام آنÇها روي بر عمليات كه موادي يعني فلزات, درحقيقت
ل تنز جوهر عالم در كه است علوي عوالم و كوا كب از پستتري نمونههاي اينها ميگردد/ منعكس
مÇنبع, دارد(هÇمان وجود كارش" موضوع و كيميا گر "ميان محكمي "همبستگي" بنابراين  كردهاند/
و كوا كب انسان, حقيقت حجر, در و فلزات در خويش, فعاليت ت مد در كيميا گر درنتيجه, ص38)/

مينمايد/ مشاهده و تماشا دقيقتر, بيان به و ميخواند را علوي عوالم

توازي/3 يك حتي يا
جÇابر اسÇتفادة مÇورد ا گÇونة معم شيوههاي از يكي كه معتقديم ما عالوه, به
پرا كندگي اصل صرف از بيش چيزي اينجا در ما اوست/ نا گفتههاي و سكوتها
سكÇوت اخÇتيار به جابر كه دارد وجود مواردي درواقع, ميكنيم/ مشاهده را علم
توضيح به نيز ديگر جاي در و مينمايد اجتناب توضيحات اراÄة از و ميكند پيشه
موارد اين از يكي كه كرد خواهيم سعي ما بعدتر, اندكي نميپردازد/ آنها تكميل و

كنيم/ رازگشايي و تفسير را
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جÇعفر امÇام استاد, كه است ابهامآميز و گنگ پهلو, چند سبك اين دليل به
(@كÇتابالرحÇم¹ رحÇمت كÇوچك كÇتاب مÇيكند/ سرزنش را جابر صادق(ع),
واقÇعيت ايÇنكه از فارغ ميباشد/ امام و جابر ميان مهم گفتگويي حاوي الصغير)

ايÇن در بÇاشد, صÇورت چÇه به صادق(ع) جعفر امام با رابطهاش و جابر تاريخي
ميگردد: نمودار او كيميايي ويژگيهاي برخي  گفتگو

كه دارند استعاري شكلي برخي كيميا], علم در تو آثار ميان [در جابر/// <اي
ادبي رسالههاي شكل به برخي نميباشد/// موردنظر حقيقي معناي ظاهري, معناي
بÇهمعناي گاه و رفتهاند به كار آنها در خود حقيقي معناي به گاه واژهها كه هستند
درك را آنÇها دقÇيق معني توانست نخواهد تو از پس هيچكس بنابراين تمثيلي///

نمايد>/
مجموعة است/ مبهم وي كالم و ا گونه معم Hغالب جابر بيان نحوة مجموع, در
اين نميكند/ فراهم را مجازي و حقيقي معناي ميان واضح تمايزي امكان جابري
نÇوشتههاي از غÇيرمطمÃن Hغالب و مختلف تفاسير و برداشتها به منجر Hغالب امر
جابر, برادر" "دو حكايت باب, اين در پراهميت Hنسبت نمونة يك ميگردد/ جابر
كرده روايت كتابالنقد در جابر كه است صادق(ع) جعفر امام پيشگويي بهويژه
ابن ميكند/ فراهم د متعد تفاسير براي را زمينه كه است به گونهاي جابر كالم است/
برادري دو دروغ به را خود كه ميگشايد ادي شي كيميا گران سرزنش به زبان اميل
بÇرادر دو وي, اعÇتقاد بÇه است/ داده خÇبر آنان آمدن از جابر كه ميكنند في معر
داللت كÇيميايي عÇناصر بÇر درواقÇع كÇه هسÇتند كÇيميايي عÇالÄمي Hصرف مزبور

/93 ص ستپلتون(1933), اي/ ح/ /1
هفت/ و پنجاه Ç پنج و پنجاه ص ,(19ê3)كراوس /2

بÇه اشÇارهاي را بÇرادر دو ايÇن كÇراوس2 جÇديد, قان حقÇÇم مÇÇيان در مÇÇيكنند/1
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تÇعيين جÇهت خÇويش عÇقيدة اين پيامدهاي از و ميداند حقيقي شخصيتهاي
"دو مÇفهوم براي لوري ميجويد/ بهره جابري مجموعة از بخشي نگارش تاريخ

/97 Ç 99 صص لوري(1989), /1

عÇناصر بÇر برادر دو حكايت, اين از بخشي در است:1 قاÄل " كاركرد" سه برادر"
عÇالم در مÇعنايي واجد بيشتر ديگر بخشي ميكنند; داللت آتش و آب  كيميايي
حÇاوي ديگÇر بÇخشي ميكند/ داللت فردي نفس و جزÄي عقل بر و است صغير
وقوع انتظار كه است آخرتشناختي رخداد يك تاريخ دربارة تاريخي جزÄياتي

است/ داشته وجود آن
كه ويژگيهايي دليل به است? يافته بسط زبان اين در انديشهاي نظام چه اما
بسيار مبهم اشارات اين خالل از جابر فكري نظام از فرا گير شناختي برشمرديم,
و عالÄم بخشها, از برخي در وجود, اين با است/ غيرممكن, نگوييم ا گر دشوار,
كنيم/ پيدا دست مورد اين در ايدهاي به ميدهد امكان ما به كه ميبينيم نشانههايي

ميكنيم/ ا كتفا جابر سكوتهاي از يكي از رمزگشايي به اينجا در ما
جÇريان در فلزات در لطيف جسم تدبير ميان خويش كتابالرحمة در جابر
پس انسان لطيف جسم با ميگيرد صورت ا كسير تحصيل بهمنظور كه فرايندهايي
كه فلزي روح جسمو ابدي اتحاد از حاصل ناميراي ة ماد ا كسير, ميان رستاخيزو از
در انسÇان جÇاودانگÇي بÇا سو يك از ميشود انجام آن روي بر كيميايي عمليات
تÇوازي ديگÇر, سوي از لطيفش جسم به آن روح بازگشت از پس آخرت جهان

و ارواح كÇيميايي] فرايندهاي طريق از <[ كيميا گران :1ë7 Ç 8 صص الرحمه, كتاب برتلو(1893), /2
از بعد كه گردند تبديل واحد شيÃي به و شوند وارد يكديگر بر اينكه تا كردند هم به شبيه را اجساد
از قيامت روز در را آنان خداوند كه هنگامي اموات, همچون ندارد, وجود جدايي هيچ آنها بين اين,
ميگرداند باز لطيفشان اجساد به را ايشان روحهاي جل و عز خداوند پس برميانگيزاند/ قبورشان
Ñ

قياس يك از بيش چيزي اينجا در كه است اين بر ما ر تصو اما مينمايد/2 برقرار
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Ø

,[///] و مييابند امتزاج لطيفشان اجساد با ايشان لطيف ارواح زيرا نيست/ مرگي را آنان اين, از پس و
آن, در كÇه بÇود دنÇيا در هÇمچنانكه نÇباشد, جدايي هيچ اجسادشان از را ايشان ارواح اين از پس و
دنيا در آنها وضعيت زيرا بود/ موافقت نه و مجاورت بهصورت روحهايشان] [با اجسادشان تركيب
دست آن به كس هر كه است عملي توصيف اين پس امتزاج/ نه بود همراهي و نزديكي صورت به

است>/ شده نايل قصوي× بهغايت يابد

ارتباط هم با كه عالم سه ايدة گرفتن درنظر با را آن كه هنگامي است/ مطرح صرف
تداخل ايدة به ه توج با باالخره, و عالم سه بر كيميا گر تسلط ايدة دارند, تنگاتنگي
اين كه ميكنيم مشاهده نماييم, تفسير كيميايي عمليات و كيميا گر ميان متقابل اثر
شده طرح كه كيمياست طريق از دنيا, همين در كيميا گر جاودانگي جستجوي ايدة

در /13 Ç 1ê صص الياده(1990), به كنيد نگاه نمونه براي چيني, كيمياي در مفهوم اين مورد در /1
در وي مسألة مÇينمايد/ مÇطرح فرضيه يك بهصورت را ايده اين لوري(1989) اسالمي,  كيمياي
تÇفسير بÇه دست جÇهت ايÇن در لوري ميباشد/ علوم از جابر طبقهمندي ابهام و تناقض حل آنجا
بسياري <غايت است: چنين Hنهايت لوري كالم بÔل ميزند/ مÆلف نزد در "مرگ" و "دنيا" اصطالحات
است/ متعادل و قوي ا كسيرهاي بلعيدن طريق از ويژه به لطيف جسم تدريجي تقويت كيميا گران از
گردد برخوردار متعادل و قوي چنان نفسي از ميتواند شود اعظم ا كسير تهية به موفق كيميا گر ا گر
ت دÇم است قÇادر و ميگردد مستقل خود غيرلطيف جسم از تعادل و ت قو واسطة به نفس اين  كه
مÇراقÇبت هÇرگونه يÇا تÇغذيه دغÇدغة بÇاشد الزم بيآنكه دهد, ادامه خويش بقاي به طوالني بسيار
پيدايي باز اين ميگردد/ بهرهمند مراتب تمام در تعقل طبيعي فوق ة قو از و باشد/ داشته را ديگري
ثانوي" "مرگ درنتيجه كه پيشين سطح با انقطاع از پس ميشود, ناميده ثانوي" "تولد Hغالب كه حقيقي
است مرتبط خويش درون به نسبت هوشياري و بيداري با بازپيدايي اين ميدهد/ رخ ميگيرد, نام
نميتواند محقق اشراق اين بدون نموديم/ توصيف كيميا قصواي غايت بهعنوان آن از پيشتر ما  كه
با اما مينمايد>/ تثبيت را جديد رواني حالت بقاي خود نوبة به ا كسير اين يابد, دست ا كسير علم به
در حÇقيقت يك مÇوضوع ايÇن كÇه مÇيكنيم ر تصو ما ميآيد, متن ادامة در كه شاهدي و فوق شاهد

ميباشد/ جابر  كيمياي

ميكند/1 پيدا شباهت چيني كيمياي غايت به كه ايدهاي است/
از غني اثري ذيربط, خطي نسخ جستجوي جريان در Gاخير آنكه, سرانجام و
غÇريب زاهÇد بÇن حسن هشتم, قرن پارسينويس و ايراني ناشناختة  كيميا گري
اين در درست و كرد/ جلب خود به را ما ه توج تهران دانشگاه كتابخانة در  كرماني,
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به زاهد بن حسن آورديم/ دست به فوق رازگشايي تأييد در شاهدي ما كه بود اثر
عÇناصر <ا كÇنون مÇيكند/ طÇرح را پÇنجم طÇبيعت بÇديع مÇوضوع مبسوطي طرز
با آن, از بعد شوند/ ل مبد ديگر طبيعتي به طبيعتي از تا گردانيم منقلب را چهارگانه
از تا گردانيديم منقلب را معلوله و به معي احجار و اجساد است پنجم طبيعت آنچه
حÇيات و بÇازگشتند خÇود پÇا ك اصÇل به و كردند نقل ديگر حقيقت به حقيقتي

/92 ص الرموز, مفاتيح ,3390 . 1 شمارة خطي نسخة تهران, دانشگاه /1

كيمياي به تعيينكننده اشارهاي او كه است موضوع اين ادامة در يافتند>/1 سرمدي
دارد: جابر

شÇده چÇاپ وي آثار دهم يك (حدود است جابر نشدة چاپ آثار جمله از افالطون مصححات /2
و 93ì مÇلك ,ëë70 قÇدس آستان است: موجود ايران در آن از نسخه سه دستكم Gظاهر كه است)
سزگين به شود رجوع جابر آثار پيرامون اطالعاتي براي ,21ì تهران در نصيري خصوصي  كتابخانة

/(1380)

از مÇرتبه دو خاصيت است, جابر تصانيف از كه افالطون2 حات مصح <در
تامه مرتبة از كرديم ذ كر ما كه چندخاصيت اين استو كرده ياد را م مكر حجر اين
تامه مرتبه اين و نمودهاند باز و كردهاند منتشر كتابي در تي خاصي چند هر و است
از شخصي ا گر كه است فرموده چنين عنه رضياهللا جابر است خامسه طبيعت كه را
بهجملگي او وجود اعضا كه باشد رسيده حالتي به او وجود ضعف كبرسن, غايت
بÇاطن و ظاهر در او وجود شكست و مانده خود برجاي و باشد بازايستاده كار از

/92 ص الرموز, مفاتيح ,3390.1 شمارة خطي نسخة تهران, دانشگاه /3

آيد>/3 باز نوخواسته گي شوكت و جواني حالت به باشد آمده پديد

نتيجه گيري

تÇا گÇرفته تحتاللÇفظي معناي از بيان, سطح چند اليه, چندين از جابر زبان
است/ شÇده تشكÇيل مÇابعدالطÇبيعي تÇوازيهÇاي و تÇمثيل قياس, نماد, استعاره,
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و طرح مختلف زباني ابزارهاي از ش مشو آميزهاي در وي كيميايي دانش بنابراين
ايÇن بÇه بÇاشد; شÇده ص خÇمش قبل از رفته به كار سطح بيآنكه است, گشته بيان
از را جÇابر مÇقاصد بÇايد كه را خواننده و ندارد را مفهومي تحليل قابليت ترتيب,
سبكي مينمايد, حيرت و سرگشتگي دچار كند, استخراج پيچيده سبك اين خالل
به دستيابي براي درنتيجه, ميگردد/ منجر نامطمÃن و عندي من تفاسير به Hغالب  كه
بن جابر كيميايي آثار مجموعه يعني اسالمي كيميايي سنت ميراث از بهتر دركي
و امÇيل ابÇن وحشÇيه, ابÇن طغرايÇي, نظير وي اخالف كه را تفاسيري بايد ان, حي
گام, لين او بهعنوان امر, اين كنيم/ بررسي و مطالعه كردهاند, عرضه آن از جلدكي
قين حقÇم بÇراي ابزارهايي ترتيب, اين به تا است ايشان آثار نشر و چاپ مستلزم

نمايند/ نفوذ كيميا عالم در بتوانند آنان تا شود فراهم
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مخلوقات با صوفيان رفتار از نمونههايي

رياضي حشمتاهللا دكتر

است: داشته اساسي علت چند ايران در ف تصو پيشرفت كلي بهطور
و ف صوÇت مÇوضوع در ي اصÇخ اسÇتعداد بÇاستان روزگار از ايراني روح Ç 1
و مÇلي خÇصوصيات بيانكنندة ايران اسالمي ف تصو طريقت نيز و داشته عرفان

ميرفت/ بهشمار ايرانيان نژادي
و قشÇري عÇلماي فسÇاد و ثين حدÇÇم و فÇÇقها بÇÇعضي مÇÇادي آلودگÇÇي Ç 2

ديني/ ظاهر به حكومتهاي
خيالبافي/ و گفتار جاي به عمل به ه توج و عمل با علم مطابقت Ç 3

كÇردار بÇه شÇهودي مÇعرفت حصول از پس عارفان ويژگي ترين مهم چون
است: عقيده  كشاندن

چÇÇند كÇÇÇتابي او بÇÇÇÇر چÇÇÇÇارپايي دانشÇÇمند نÇÇه د وÇÇ Ôب ق حقÇÇÇÇم نÇÇÇÇه
دفÇÇتر يÇÇا است هÇÇيزم او در خÇبر كÇÇÇÇه و عÇقل چÇه را مÇÇغز تÇÇهي آن

# # #
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مفسري نادان نكوشي عمل در چون را تÇفسيرگوي عÇالم بگÇوي مÇÇن از
بÇيبري شÇاخ نكني عمل ا گر علم با عÇمل بÇجز نÇدانÇم عÇلم درخت بÇÇار
و سÇطحي قÇالبي, كÇه حكÇومتي مذهب از مذهبي روحانيت به بازگشت Ç ê

ميدادند/ توسعه و ميكردند حفظ سلطه گري براي را آن خلفا و بود معني بدون
هÇمة گÇرايش اصلي علت دانستن, انسان تكميل را هدف و انسانگرايي Ç ë
ادب, و جوانÇمردي آدميت, معنويت, و است بوده ف تصو و عرفان به انسانها
شÇده آن جÇهاني تÇوسعه مÇوجب همان و است عرفان و ف تصو مشترك اساس
او جانشيني و خدا گونگي مقام و انسان دربارة كه ميبينيم عرفاني كتب در است/
احاديث ازقرآنو تعاريف آن بيشتر كردهاند, بحث او معنوي كماالت و زمين در

است/ شده نقل
گÇرايش اصÇلي عوامل از مخلوقات همة به نسبت صوفيان گفتار و رفتار Ç ì
از نمونهاي ا كنون و است مقال اين موضوع كه است بوده ف تصو به جهان مردم

ميآوريم/ را آنها

گياهان و حيوانات به نسبت صوفيان جوانمردي و محبت از نمونههايي Ç الف

و قÇهر (مÇظهر مÇيدانÇند خدا مظاهر را عالم موجودات همة چون صوفيان
را موجودي هيچ آزار لذا ميبينند, حاضر و ساري ات ذر همة در را خدا و لطف)
وجودي مرتبه تا دانسته, مجاز خود آنها خالق كه ي حد همان در مگر نميپسندند
آن گوشت حالل حيوانات كشتن مانند يابد, تكامل برتر وجودي مرتبه به  كمتر
بسيار لذا الياهللا/ سير قصد به و قلبي تأثر با و خدا ياد و نام با لزوم صورت در هم
چه كردهاند, شفقت و محبت خدا موجودات همة به آنان كه ديدهايم و خواندهايم
هم برادر ايمان در كه مÆمنان و برابر انسانها ديگر با خلقت در كه انسان به رسد
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ميآوريم: نمونههايي ا كنون هستند/

/205 ص ,1383 تهران مصفا, مظاهر كوشش به شيرازي, سعدي سعدي, يات كل /1

سعدي:1 از تشنه سگ داستان

نÇيافت حÇياتش در رمÇÇق از بÇÇرون يÇافت تشÇنه سگÇي بÇيابان در يكÇي
خويش دستار بست آن اندر حبل چو كÇيش پسÇنديده آن كÇÇرد دلو  كÇÇله
داد آب كÇÇÇÇمي را نÇÇÇÇÇاتوان سگ گشÇاد بÇازو و بست مÇيان خدمت به
كÇÇرد عÇÇفو ازو گÇÇناهان داور مÇÇرد كÇÇه حÇÇال از پÇÇيغمبر داد خÇÇÇÇبر
مÇرد نÇيك بÇا خÇير شÇود گÇم نكÇرد كÇÇجا گÇم نÇيكويي سگي با حق  كه

/206 ص سعدي, يات كل /2

سعدي:2 از مورچه و شبلي داستان

رو فÇÇرزانÇÇه و نÇÇÇيكبختي ا گÇÇÇÇر شÇنو مÇردان نÇÇيك سÇÇيرت يكÇÇي
دوش بÇه گÇندم, انÇÇبان بÇÇرد ده بÇÇه فÇروش گÇندم حÇانوت ز شÇبلي  كÇه
مÇيدويد گÇوشهاي هÇر سرگشته ديÇد كه غÇله آن در مÇوري و كÇرد نگه
گÇفت و آورد بÇازش خود مأواي به خÇفت نÇيارست شب او بر رحمت ز
خÇويش جÇاي از گÇردانÇم پرا كÇنده ريش مÇور ايÇن كÇه نÇÇباشد ت روÇÇم
حيوانÇات به خدمت و محبت از بسياري موارد نفحاتاالنس, در همچنين

شده: ذ كر
شÇيخ مÇيآمد, سگÇي تÇنگنايي در مÇيرفت خÇود اصحاب با روزي بايزيد

ص138/ ,1370 تهران گنجينه, انتشارات ,1 ج نيشابوري, عطار ين فريدالد شيخ االوليا, تذكر¸ /3

برود/3 او كه كرد باز سگ بر راه و بازگشت
سگي حج آخرين در پياده, بود گذارده حج هفتاد سوم قرن عارف ابوشعيب;
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كه كيست كه زد بانگ بود, آمده بيرون دهان از زبانش تشنگي از كه باديه در ديد
را آب آن داد, وي به آب شربت يك شخصي بخرد, آب شربت يك به من حج

/7ìص ,1373 تهران عابدي, محمود دكتر تصحيح و مه مقد جامي, حمن عبدالر نفحاتاالنس, /1

من/1 هاي حج از مرا است بهتر اين گفت: و داد سگ به
او و بÇود رفÇته خواب به نهاده وي كنار بر سر وحشي حيوان بكار; بن علي
هÇيزم كÇردن جÇمع بÇراي چÇرا گÇفت وي صÇاحب ميپرانÇد را حيوان آن مگس
وقت آن شود بيدار تا منتظرم خوابيده من كنار در حيوان <اين گفت: او نيامدي?

/120 ص همان, /2

بيايم/>2
آنÇجا و بÇرد بÇاديه بÇه و بÇرداشت دكÇان از را كÇژدم فÇروش; سفال اميرچه

/283 ص همان, /3

برد)/ خودش جايگاه به بلكه نكشت, را (او  گذاشت/3
ميكنيم: ا كتفا مورد دو به تنها كه آمده بسياري موارد هم االوليا تذكر¸ در

رسÇيد, كاروانسرايي به غالم, چهار با ميرفت دبيرستان به حيري ابوعثمان
خÇود جÇبه حال در ميكند, او جراحت كالغ و (مجروح) ريش پشت ديد خري

/ê8 ص ,2 ج نيشابوري, عطار االوليا, تذكر¸ /ê

بود/4 كار آن از يافت چه آن پوشاند//// خر آن بر و كرد بيرون
صÇوفيان حÇتي كه است ي حد تا حيوانات به نسبت صوفيان مهرآميز رفتار
هم مسلمان صوفيان و نميدانند/ مجاز را موجودي هيچ كشتن هندي غيرمسلمان
هÇم آن ميكنند مبادرت امر اين به خدا ياد به و خدا امر از اطاعت بهعنوان فقط
بÇا يعني خدا نام با ولي شده دانسته مباح گوشت خوردن درقرآن, زيرا كم, بسيار
را گلي ميتوانيد او اجازة با ميرويد دوستي خانة به شما كه اين مانند خدا; اجازه
و خداست موجودات همة مالك اوست, به متعلق زيرا بخوريد را غذايي يا بچينيد
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ف تصر امانت در امانت صاحب اجازه بدون نهاده, ما دسترس در امانت رسم به او
كرد/ نميتوان

زير مريدان با بغدادي جنيد روزي گويند: است; همين نيز گياهان مورد در
گناه سه كه كرد پرخاش او به جنيد كند, را علفي آنان از يكي بودند نشسته درختي

 كردي:
كردي/ بيجان را جانداري بيجهت ل: او
دادي/ انجام بيهدف و بيهوده كار دوم:

دادي/ دست از بپردازي خدا ذ كر به ميتوانستي كه وقتي سوم:
در يعني باشد ه كمالي ف تصر بايد هستي Âك و حيوان و گياه در ف تصر پس
علفهاي و ميكنيم شخم را زمين Âمث آن, نابودي نه آن, كمالدهي و رشد جهت
حفظ براي را موذي حيوانات و آفات يا كنيم, كشت گندم كه درميآوريم را هرزه
نقص, نه است كمال قصد كه ميبريم, بين از ديگر انسانهاي و حيوان و گياه جان
و نÇميشود مÇحسوب كÇار بÇاشد داشÇته زياني و تخريبي جنبة كه كاري هر پس
افراد به جنگي لوازم و الكل ر, مخد مواد فروش مثل نيست متعلق آن بر مالكيت

امثالهم/ و صفت اهريمن

مردم: با صوفيه و عرفا رفتار و گفتار از نمونههايي Ç ب

وفات صوفيان, سرحلقة و رضا(ع) امام (دربان كرخي معروف كه است نقل
لب به تا بودند فسادي در جوانان جماعتي ميرفت, جمعي با روزي هجري) 201
تÇا كÇند غرق را جمله اين حقتعالي تا كن دعا شيخ يا گفتند: ياران رسيدند, دجله
<الهي گفت: پس برداريد>, <دستها گفت: معروف گردد/ منقطع ايشان شومي
ده/> خوش عيش جهانشان آن در ميداري خوش عيش جهانشان اين در كه چنان
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<توقف گفت: نميدانيم?!> دعا اين سر ما <شيخا گفتند: بماندند, ب متعج اصحاب
(شراب) خمر و بشكستند رباب بديدند را شيخ چون جمع آن آيد/> پيدا تا  كنيد
شÇيخ كردند/ توبه و افتادند شيخ پاي و دست در و افتاد ايشان بر گريه و بريختند
رسد/> كسي به رنجي كه بيآن و بيغرق شد, حاصل جمله مراد كه <ديديد  گفت:

/2ê2 ص ,1 ج تذكر¸االوليا, /1

كرخي)/1 معروف (تذكر¸االوليا;
كه يتيم كودكي براي تا ميفروخت و ميكرد جمع خرما دانه كرخي معروف

/2ê2 ص همان, /2

شود/2 خوشحال كودك و كند, ه تهي لباسي نداشت, لباس
ميخورد خود لقمهاي بود, كاسه هم سگي با و ميخورد غذا كرخي; معروف
نÇان سگÇي بÇا نÇداري <شÇرم گÇفت: رسÇيد او به كسي ميداد/ سگ به لقمهاي و
بÇاالتر من از خدا برابر در (شايد ميدهم> او به نان شرم <از گفت: ميخوري?>

/2ê3 ص همان, /3

باشم)/3 شرمنده من و باشد
خود از را او همه كه بود چنان اديان همة به نسبت تواضعش كرخي معروف

كنند/ دفن را او خود قبرستان در ميخواستند مرگش زمان در و ميدانستند
رحÇمت خدا ميگفت: كه ديد فروش) (آب ايي سق روزي كرخي; معروف
سود و او, دل شادي براي بود روزه كه اين با معروف بنوشد, آب كه را كسي  كند
گفت: معروف كه ديدند خواب به وفاتش از بعد نوشيد, و خريد آب او به رساندن

/2êë ص همان, /ê

بخشيدند/>4 ا سق آن خاطر به <مرا
كÇه دادند خبر من به گرفت, آتش بغداد بازار روزي ميگويد: سقطي سري
سي ا كنون الحمدهللا, گفتم نشده, وارد صدمهاي تو دكان به ولي گرفته آتش بازار
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من به كه سپاس را خدا گفتم چرا (يعني ميكنم استغفار الحمدهللا آن از كه است سال
حس را ديگران غم پس بود خورده صدمه ديگران به كه درحالي نخورده صدمه
تا آيد من دل بر است اندوه مردمان دل بر چه آن كه خواهم ميگفت: او نكردم)/

/2ë1 ص همان, /1

باشند/1 فارغ اندوه از ايشان
نجاست همسايه آن داشت, جهودي همساية هجري) دوم (قرن دينار مالك
مÇيكرد/ پÇرت بÇود قÇبله سوي كه او محراب طرف به و ريخته ظرفي در را خود
پرسيد: دينار مالك از مرد آن روزي تا نميزد حرفي و ميشست را آن هم مالك
پرسيد: ميشويم/ و ميكنم پا ك اما هست, گفت: مالك نيست? رنجي من از را تو
كسÇاني <مÆÇمنان است: فÇرموده درقرآن خدا گفت: ميكشي? چه براي رنج اين

الناس/ ن ع والعافين الغيÖظ والكاظمين :13ê آية عمران, آل سورة /2
/ë1 ص ,1 ج تذكر¸االوليا, /3

ميگذرند>3/2 مردم خطاي از و ميخورند را خود خشم كه هستند
به آورده, رو ف تصو به و بود كرده رها را آن و بود بلخ (پادشاه ادهم ابراهيم
كÇجا گفتي: آمدي فرود بدو غيب از واردي چون بود); رسيده عرفان باالي مقام
نÇنگشان خÇودشان ملك از تا است! بار و كار چه اين ببينند تا دنيا ملوك هستند

/ 88Ç 89 صص همان, /ê

(تذكر¸االوليا)/4 درآيد
ظاهري سلطنت از تبخشتر لذ و شيرينتر بسي عرفان و فقر سلطنت Hواقع

ندارد/ فايدهاي رنج و دلبستگي جز كه است
ماهي تا بود ماه از تو ملك دل كمترين اي بÇبخشند فÇقر سلطنت ا گرت

كند/ طلب شهرت كه هر نيست صادق ميگفت: ادهم ابراهيم
گÇياه و آمÇدي بÇيرون تÇابستان) گÇرماي (در رمÇضان ماه در ادهم; ابراهيم
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چÇيزي شام نماز از بعد شب يك دادي/// درويشان به دادندي چه آن و درودي
ياران افتاد, دير چون شد, دير شب و بود دور راه نهاد, ياران سوي روي و خريد
بخوردند طعام نيايد/ دير ديگر بار او تا خوريم, نان ما تا بياييد شد, شبدير  گفتند,
هÇيچ كÇه پÇنداشت ديÇد خÇفته را ايشان بيامد ابراهيم چون بخفتند/ نماز از بعد و
خÇمير و آورد آرد مقداري و كرد بر آتش حال در خفتهاند/ گرسنه و نخوردهاند

/9ë ص ,1 ج تذكر¸االوليا, /1

بخورند/1 شوند بيدار چون كه پخت نان و  كرد
در بر بخفتند چون ميكردند/ عبادت خراب مسجدي در تن سه كه است نقل
بود سرد عظيم <هوا گفت: كردي?> چنين <چرا گفتند: را او صبح/ تا ايستاد مسجد
بر بود كه رنج هر بود/ كمتر رنج را شما تا ساختم, در جاي به را خويشتن سرد, باد و

بود/> من
بر داشت آنچه شدم/ بيمار كرديم سفر ادهم ابراهيم با گفت: ابراهيم بن سهل
مÇن گÇردن بÇر برادر اي گفت: شوم? سوار چه بر ضعيفم من گفتم: كرد/ نفقه من

برفت/ و نهاد گردن بر مرا منزل سه نشين,
كÇردي; شÇرط سÇه داشت خواستي (همنشيني) صحبت كه هر با است نقل
هر و شوم) بيدار من بخوابيد (شما گويم من نماز بانگ كنم, من خدمت ل او  گفتي:

كنيم/ قسمت برابر بود دنيا از كه فتوحي
داد/ نشان را قبرستان او كجاست? آبادي پرسيد ادهم ابراهيم از يكي وقتي
و سÇر از خÇون كÇه زد او بر چند تازيانهاي ميكني!>/ <استخفاف گفت: مرد آن
مردم ميكرد, دعا او به ابراهيم ولي افكند; گردنش به ريسمان و ريخت صورتش
كÇردند/ پÇرخÇاش مرد آن به ديدند را حال آن بودند آمده ابراهيم استقبال به  كه
صÇبر نÇتيجه كه بهشت اين كردم, دعا او به چون يافتم! بهشت من گفت: ابراهيم
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/103 ص ,1 ج تذكر¸االوليا, /2 و 1

داد/1 من به است
<دهÇاني گفت: چرا? گفتند: بشست را مستي آلوده دهان وقتي ادهم ابراهيم
گفتند: بيحرمتيباشد/>مستچونبيدارشد, بگذاري آلوده گفتها گر  كهذ كرخدا

كرد/2 توبه او شسته>, را دهانت خراسان <زاهد
از گفت: او به فرشتهاي كه ديد خواب در وقتي بود, رفته حج به مبارك عبداهللا
در كÇفشگري مÇوفق بÇن عÇلي مگر نيست حاجي كس هيچ حاجي هزار ششصد
پارهدوزي كه ديد را موفق بن علي و رفت دمشق به عبداهللا نيامد/ حج به كه دمشق
حج فقط اج حج همة ميان از نرفتي حج به امسال كه اين با كردي چه پرسيد: ميكند
سيصد پارهدوزي از و بود حج آرزوي مرا تا بود سال سي گفت: شد? پذيرفته تو
است خانه در كه پوشيدهاي سر روزي تا كردم, حج عزم امسال و كردم جمع درهم
و بÇرو گÇفت: مرا ميآمد, طعام بوي همسايه خانه از بود, حامله عيال) و (همسر
كه بود شبانهروز هفت كه بدان گفت: همسايه رفتم, من بستان, طعام آن از پارهايي
و كردم جدا وي از پارهاي ديدم, مرده خري امروز بودند, نخورده هيچ من اطفال
آن افÇتاد/ مÇن جان در آتشي بشنيدم اين چون نباشد/ حالل شما بر ساختم, طعام
است ايÇن مÇا حÇج كÇه كÇن اطÇفال نÇفقه گفتم و دادم بدو و برداشتم درهم سيصد

/1ìì Ç 173 صص االوليا, تذكر¸ /3

(تذكر¸االوليا)/3
و بود همه از پيش دانستم, كارها بازپسين كه كار <آن گفت: بسطامي بايزيد
ميجستم غربت و رياضات و مجاهدات جمله در آنچه گفت: بود/ مادر رضاي آن
جوي به نبود آب سبوي در و كوزه در خواست, آب من از مادر شبي يافتم/ آن در
مÇن دست در كÇوزه بود, سرد شبي بود/ شده خواب در مادر آوردم, آب و رفتم
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گفت: كرد, دعا مرا شدو آ گاه درآمد, خواب از چون بود) (يخزده بود شده فسرده
او نباشم) حاضر من و شوي بيدار تو كه (ترسيدم گفتم: ننهادي?) دست از (چرا

يافتم/ مادر دعاي از يافتم هرچه و كرد دعا مرا
وقت تا ببند) را در نيم (يك كن فراز در نيم يك آن گفت: مادرم ديگر وقت
نكرده مادر فرمان خالف تا چپ, نيمة يا كنم فراز راست نيمة تا ميپيمودم, سحر

/132 ص همان, /1

درآمد>/1 در, از جستم آنچه سحر وقت باشم,
از شدن پر شهودو اشراق, الهام, وحي, گرفتن خدا, با ارتباط موقع سحر آري

شيرازي: حافظ قول به است نور
آمÇد شيرين خسرو آن كه برخيز آمÇد گفت بÇالين بÇه بÇيدار دولت سÇÇحرم

# # #
دادند حياتم آب شب ظلمت واندران دادند نجاتم ه غص از سحر وقت دوش
ال و حول <ال گفت: بايزيد ميزد, بربط جواني ميآمد, گورستان از شبي بايزيد
او بربط و بايزيد سر كوفت, بايزيد سر بر بربط نيامد, خوش را جوان باهللا/> اال قو¸

عÇذر و فÇرستاد جÇوان بÇراي حÇلوا از طÇبقي با بربط بهاي بايزيد صبح شكست/
دلت از بربط شكستن ه غص كه بخور حلوا اين و بربط, بهاي اين گفت: و خواست
بايزيد پاي به و بيامد و شد دگرگون ديد بايزيد از بزرگواري اين كه جوان برود/
گÇريه و آوردنÇد ايÇمان او موافقت به هم ديگر نفر چند كرد گريه و توبه و افتاد

/137 ص ,1 ج تذكر¸االوليا, /2

 كردند/2
او ه بچ و نداشتند چراغ آنان (زرتشتي) داشت غيرمسلماني همسايه بايزيد
كÇودك تا ميبرد ايشان خانة به و برميداشت چراغ بايزيد شب هر ميگريست,



ايران عرفان 92

/1ê2 ص همان, /1

آورد/1 ايمان ديد بايزيد بزرگواري آن و آمد سفر از مرد آن چون شود, خاموش
خÇوار و كردن بيحرمتي كه ندارد زيان چنان را شما < گناه ميگفت: بايزيد

/1ê2 ص همان, /2

ديگران/>2 داشتن
لذا ميكرد, خود نابيناي مادر خرج را آن مزد و ميكرد شترباني قرني اويس
كه كرد سفارش را عمر و علي(ع) پيامبر(ص), برود, خدا پيغمبر پيش نتوانست

/27 ص همان, /3

دهند/3 اويس به را او خود پيراهن
<سÇاقهاي گفتي: او زدي/ سنگ را او كودكان رفتي كه محلت هر به اويس
نمانم نماز از و نشود آلود خون من پاي تا اندازيد كوچكتر سنگ است باريك من

(تذكر¸االوليا)/ پاي/> غم نه است, نماز غم مرا  كه
ه / ق) 38ì) سÇوسي, ابوبكر گويد: انصاري) عبداهللا (خواجه االسالم شيخ
جÇوان نÇيافتند//// و جسÇتند لخÇتي برخواند, چيزي كه بايد كسي را ما گفت: شبي
عاشقانه غزل در (ابياتي خواند و بود, خورده (مشروبي) چيزي او آوردند مطربي
اده جÇس در را او شÇيخ كÇرد/ قي جوان سپس داد/ دست سماع حال را ما و عربي)
آنجا در را خود جوان شد, صبح بخوابيد, ديگر جاي برويد گفت ياران به و پيچيد

/198 ص نفحاتاالنس, /ê

شد/4 خانقاه پير كه رسيد مقام آن به و آمد خانقاه به و كرد توبه و كرد فرياد ديد
و ميرود مصر به پنجم), (قرن شيرازي بقلي روزبهان شيخ مريدان از يكي
خÇانقاه از ميگويد: او ميآورد/ او فلج جهت بليسان روغن بسيار زحمت از پس
بÇدانكÇه و مÇاليده وي بÇر روغن آن خوابيده گرگين, است سگي آنجا رو بيرون
خداي كه عشق بندهاي از است بندي اين نميشود خوب روغن هيچ به روزبهان
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/2ì2 ص همان, /1

رسيد/1 وي لقاي سعادت به كه زماني تا است نهاده وي پاي بر تعالي
مصر از مردي كه: آوردهاند پنجم); (قرن آملي قصاب ابوالعباس شيخ دربارة
و رفت خÇانقاه خÇانه طÇهارت بÇه خود كفش درآوردن و كردن سالم بدون آمد,
آوردنÇد هرچه بياوريد, آب كوزه باز گفت: شكست/ را طهارت آب  كوزههاي
آن بÇا كÇه بÇياوريد را خÇود شيخ ريش نداريد كوزه ا گر گفت: سرانجام شكست/
ميگفت: و رفت او سوي به و گرفت دست به را خود بلند ريش شيخ كنم/ استنجا
ديد كه كاررا اين او شايد///>, را استنجا او ريش كه رسيد بدانجا پسري قصاب < كار

/29ê ص همان, /2

ميشوم/>2 مسلمان تو از شيخ <اي گفت: افتاد شيخ پاي در و شد شكسته
اين در كه كس هر بود: نوشته خود خانقاه در سر بر خرقاني; ابوالحسن شيخ
جاني به تعالي خداي برابر در كه هر كه نپرسيد ايمانش از و دهيد نانش آيد خانه
عالم مغرب تا مشرق از ا گر ميگفت: او ارزد/ ناني به بوالحسن برابر در البد ارزد,

رود/ بوالحسن دل بر كه است تيغي آن رود پاي در خاري را  كس
از يكÇي يكÇيام/ مÇذهب سÇه و هفتاد با من گفت: رومي ين جاللالد موالنا
به را او گفت, چنين ا گر كه كند معلوم او حال كه فرستاد او نزد را كسي ظاهر علماي
با من ميگويي, كه است درست گفت: موالنا به مرد آن دهد/ نسبت الحاد و  كفر
كافر و داد دشنام را او مرد آن است/ چنين آري گفت: يكيام? مذهب سه و هفتاد

/êì2 ص نفحاتاالنس, /3

يكÇيام/3 هم ميگويي تو كه اين با گفت: لبخند با موالنا خواند/ منافق/// مرتد, و
نÇدانسÇتن و خÇوادخÇواهÇي ب, عصÇت جهل, از را اديان اختالف درمثنوي موالنا

ميگويد: دانسته وحدت
خÇداست مÇلت و مÇذهب را عاشقان جÇداست ديÇنها همة از عشق ملت
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ميگويد: و
كÇÇÇÇيميا آن بÇÇÇÇندة نÇÇÇÇÇقره و مس كÇÇبريا آن عÇÇاشق ايÇÇمان و  كÇÇفر
شÇد جÇنگ در مÇوسيÃي بÇا موسيÃي شÇد رنگ اسÇير بÇيرنگي چÇÇونكه
آشÇÇتي دارنÇÇد فÇÇرعون و مÇÇÇوسي داشÇتي كÇان رسÇي بÇيرنگي به چون
خÇاست جنگ در چون بيرنگ با رنگ خاست بيرنگ از رنگ كاين عجب اي

و بÇودند كرده گرم آتش و بود شده بيمار خاموش ين نظامالد خواجه زماني
اصÇحاب از يكÇي تÇا بÇود, نيافته تسكين هيچ اما پوشانيده, ايشان بر بسيار جامة
آسÇيا راه در كÇه بسÇيار سرماي و تر جامههاي با بود برده آسيا به گندم كه ايشان
< گÇرم گÇفت: ديد را او خواجه چون شد, وارد بود) افتاده آب در (چون خورده
كردند چنان چون است/> كرده سرايت من به كه است وي سرماي اين كه سازيد

/ê0ì Ç ê07 صص همان, /1

آمدند!1 باز خود حال به و يافتند تسكين ايشان
پااليش نفس, تهذيب باطن, تزكية واسطة به جز انساني احساس همه اين آيا
ياران با موافقت ميگفت: بغدادي جنيد دليل همين به خداست?! به ه توج و درون

است/ شفقت از بهتر
و داني واجب خود بر را ياران خدمت <بايد ميگفت: انصاري عبداهللا خواجه

مخدوم>/ نه بيني مقصود خدمت, در
خÇود بÇر خÇود يÇار خدمت كه آن است درويش نه ميگفت: سيرواني شيخ

نداند/ واجب
مÇيكردند, عÇمل گÇفته از پيش بلكه نميگفتند, سخن فقط مشايخ اين آري
پÇاي آخÇر شÇام در مسÇيح حÇضرت چÇنانكه بÇودند/ پÇيامبران آنان پيشرو زيرا
كÇار هÇمراهÇان سÇاير مÇانند سÇفرها در د محم حضرت شست, را خود شا گردان
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در مÇيكرد, كÇمك خÇود همسر به خانه كردن تميز و لباس شستن در و ميكرد,
كه دشمناني همة و نداشت همتا نرمي و خلق حسن در و ميكرد پيشدستي سالم
كشÇته را عÇزيزانÇي و انداخته راه كشتار و ستيز و جنگ او عليه سال سه و بيست

آزاديد/ شما گفت: و بخشيد بودند,
مÇادر و پÇدر را, مÇرد زن و را زن مرد شدهايم?! چنين كه شده چه را ما پس
و خÇدمت در جسÇتن پÇيشي خÇير; در سÇبقت جاي به ميكنند/ استثمار را فرزند
وااليي و فكر عظمت روح, بزرگي وجودي, گسترش موجب كه بيپاداش محبت
انگل چون ما و كنند كار ديگران بايد كه شدهايم فرومايه چنين اين ميشود, انسان

بدانيم/ ديگري وظيفه و خود حق را آن نام و بريم بهره آن از
آدمÇÇي نÇÇهند نÇÇامت كÇÇه نشÇÇÇÇايد بÇيغمي ديگÇران مÇÇحنت كÇÇز تÇÇو
و بÇرداشت نÇيافت پيراهÇني جز رفت, بغدادي جنيد خانة به دزدي  گويند:
كÇه ديÇد لي دال دست به خود پيراهن ميگذشت, بازار از جنيد ديگر روز برفت,
كسي تا اوست آن از كه شود يقين تا گواه, و ميطلبيد آشنا خريدار, و ميفروخت

/1ì ص تذكر¸االوليا, /1

بخرند/1 تا اوست, آن از كه ميدهم گواهي من گفت: و رفت نزديك جنيد بخرد/
هم خدمت از نميبرند را كسي آبروي كه اين بر عالوه را/ خدا مردان بنگريد

نميورزند/ دريغ
بردار دلو گفت: او به احمد نيافت چيزي رفت, خضرويه احمد خانه به دزدي
و آيد فردا كسي تا باش همينجا شو مشغول نماز به و كن طهارت و بكش آب و
پنجاه و صد و آمد يكي بعد روز نروي/ خالي دست و دهم تو به كه آورد چيزي
تو نماز شب يك پاداش اين گفت: و داد او به را آنها همة احمد آورد/ دينار هزار
شيخ مريدان از و بازگشت تعالي خداي به نكردو قبول را پول و كرد توبه مرد بود,
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نÇدارد/ زيÇان مÇعصيت نيك خوي با ميگويد: معاذ, بن يحيي دليل همين به شد/
ميبرد/) بين از را سيÃات حسنه كه اين (منظور

خÇليل سÇخنچيني اثر بر را جنيد و شبلي رقام, ابوحمزه, نوري, ابوالحسين
(چون بكشند ملحد و كافر مرتد, نام به تا بردند دربار به عباسي خليفه وزير غالم
و نÇبود ريÇا اهÇل ظÇاهريون مÇثل كÇه كسÇي هر شاهان و خلفا دوران در قديم در
فÇاسق و مÇنافق مÇلحد, كÇافر, بود, باصفا صوفي و آزاده مخلص, مÆمن برعكس
القضا¸ عين ج, حال منصور بودند: جمله آن از كه ميكشتند را بسياري و ميناميدند
كه برد جلو را رقام جالد و///) كرماني مشتاق معصومعليشاه, اشراق, شيخ همداني,
را مقتول كه (سفرهاي او جاي در و رفت جلو Gفور نوري ابوالحسين ببرد, سرش
گفت: د جال بكش! مرا ل او گفت: شادان و خندان و نشست مينشاندند) آن روي
عÇزيزترين و است ايÇثار بر من طريقت بناي گفت: نوري نيست/ تو وقت هنوز
ايثار نيز عمر و كنم برادران كار در چند س فن اين كه ميخواهم است, جان چيزها
كني پر من از دوزخرا كه قادري تو خدايا ميگفت: مناجات اودر هم باشم////  كرده

/ê1 ص تذكر¸االوليا, /1

بري/1 بهشت به را همه و
است: آمÇده مÇهاجران فÇقرا از خدا, مردان وصف در درقرآن كه است اين
كه آنها و نيازمندند بدان خود كه درحالي ميكنند, ايثار ديگران بر كه <آنهايي

/9 آية حشر, سوره /2

مÇقام بÇه <هرگز فرمود: و رستگارانند>2 ميدارند نگه پا ك بخل از را خود نفس

/92 آية عمران, آل سوره /3

هÇمه از جÇان چÇون كنيد>,3 انفاق داريد دوست آنچه مگر نميرسيد نيكوكاري
نيكوكار او كند بشريت رشد تقديم را جانش هركس پس است دوستداشتنيتر

است/ حقيقي
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اسالمي, ورع و زهد تمام با سوم, قرن عرفاي از شوشتري; عبداهللا بن سهل
بهوصيت, بنا او فوت از بعد باشد, گبر شاددل وي جانشين او از بعد كه كرد وصيت
مÇن گÇفت: و رفت مÇنبر بر خاص زرتشتي لباس همان با او خواستند, را شاددل
مجلس تمام كنيد/ داريدپاره دردلها كه زناري هم شما ميگسلم/ را زنار اين ا كنون
شدند//// دگرگون و نهادند بيابان به سر بسياري كردند, توبه بسياري آمد, هيجان به

/2ê0 ص تذكر¸االوليا, /1

ميديد/1 و ميدانست دل به نميدانست كلمه به تنها را ايمان او
هÇنرمند مÇريد تÇن هÇفتصد بÇا قمري هجري 781 سال در همداني دعلي سي
كشÇمير بÇه غÇيره, و خÇطاطي شالبافي, سنگبري, مختلف رشتههاي در ايراني
و مÇعابد تÇخريب بÇه ديگÇران و غÇزنوي مÇحمود سÇلطان مانند هيچگاه او رفت/
هÇمة و ميپرداخت مناجات به و ميرفت كوه به سحرگاهان نپرداخت, بتخانهها
نماز و ميكردند نيايش و ميآمدند كوه باالي به او از تبعيت به شهر مسلمان مردم
با خود د سي ميرفتند, كشمير مردم به حرفه تعليم براي مريدان سپس و ميخواندند
او ميپرداخت مردم روحاني رهبري به ميكردو تأمين را خود معاش  كالهدوزي
در را شريعت ساخت مدرسه و كتابخانه و دارالشفا و لنگرخانه و خانقاه و مسجد
معالجه و لنگرخانه در را مهمانداري و مسجد مجاور خانقاه در را طريقت و مسجد
رهÇبري كÇتابخانه در را كÇتابخوانÇي و مÇدرسه در را احكÇام و بيمارستان در را
كÇه هÇند و كشمير پادشاه بين توانست ب تعص عدم و خوش اخالق با او ميكرد/
پيشوايان تا شد موجب خلقش حسن و كند ايجاد اتحاد و آشتي بود جنگ سالها
كنند تبديل مسجد به را خويش معبد و شوند مسلمان و آيند او نزد بودايي و هندو

باشند/ مسجد خادم خود و
ميدهم: پايان هشتم قرن عارف اوليا ين نظامالد رباعي اين با را سخنم
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بÇاد بسيار راحتش دارد رنجه را ما كه هر
بÇاد يار را او ايزد دارد خوار را ما وانك

دشمني از من راه در نهد خاري او كه هر
باد بيخار بشكفد عمرش باغ كه گلي هر



راتلج/ فلسفي داير¸المعارف از Orientalism and Islamic Philosophy مقالة: ترجمه /1

اسالمي1 فلسفة و شرقشناسي

2. Ubai Nooruddin

ين2 نورالد ابي

بلشتي زارعي محمود ترجمه:

مÇتفاوت و خاص خيلي چيزي ميدهد نشان كه است مفهومي شرقشناسي
طريق از ميتواند كه دارد وجود ميكنند زندگي شرق در كه كساني تفكر دربارة
رابÇطة انÇعكاس شرقشناسي شود/ كشف غرب در رايج علمي تحقيق روشهاي
"پست", شرقي يك به ميكند احساس كه است غربي فكري و امپراطوري سلطة
Hاساس را آن كه ميشود اسالمي فلسفة از دركي به منجر اغلب امر اين دارد/ برتري
كÇه درحÇالي مÇيبيند/ ه وجÇت جÇالب تÇاريخي لحÇاظ از فقط و تقليدي غيراصيل,
مسÇتقل جÇايگاه درك از GثرÇا ك كÇردند, تأليÇف جالبي و مهم آثار شرقشناسان

ناتواناند/ ميكنند تحليل كه مطالبي
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Ç1مفهومشرقشناسي

غرب در متداول روشهاي كه است علمي پژوهش از شاخهاي شرقشناسي
اين ميگيرد/ به كار شرق, به مربوط دانش گردآوري و شناخت ابزار بهعنوان را
با او خود مخالفت كردن روشن براي (1978) سعيد ادوارد ط توس همچنين واژه

شد/ گرفته كار به روشهايي چنين اعتبار
دنÇياي بÇه راجع Hعمدت ما كه را آنچه از بسياري شرقشناسي طرف, يك از
نقش بهخاطر Hخصوص نوزدهم قرن اواخر مÆلفين است/ داده ما به ميدانيم شرقي
با ديگر, طرف از بررسياند/ شايسته خارجي مردمان و فرهنگها درك در آنها
بحث در شده گرفته به كار روشهاي و گرايشها از عديدهاي مساÄل وجود, اين
غÇربي ذهن بر ÇÇ منفي اغلب ÇÇ تأثيري كه ميآيد, بهوجود شرقشناسي متداول
اسالم به و Hعموم شرق به غرب آن طريق از كه را چهارچوبي امر اين است/ داشته

ميكند/ تحريف را آن و ميدهد قرار تأثير تحت مينگرد نزديك Hخصوص
در را مسÇلمين و اعÇراب جÇامعة HرفÇص از بÇزرگتر بسÇيار حÇوزهاي شرق
و عجيب رات تصو ميكنند تفكر شرق دربارة مردم كه وقتي غرب در برميگيرد;
وجÇود, ايÇن بÇا ميآيد/ بهوجود آنها اذهان در كره و ژاپن چين, هند, از غريب
برداشت است/ داشته اسالمي فلسفة درك و مطالعه بر ويژه تأثيري شرقشناسي
ما كه طور آن اسالمي ن تمد> كه, است اين اسالمي فلسفة از قين محق از بسياري
بÇاشد> داشÇته وجÇود نÇميتوانÇد يÇوناني مÇيراث بÇدون بÇÇهوضوح مÇÇيشناسيم

1. Rosenthal

/(197ë:1ê (روزنتال,1

Ç2شرقشناسيبهعنوانآموزةسياسي

آن, كÇلي معني در دارد/ هم با مرتبط اما متفاوت معني چندين شرقشناسي
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شناخت و درك بهمنظور غرب آن در كه ميكند توصيف را شيوهاي شرقشناسي
خÇاصتر بÇهطور شÇرقشناسي مÇيكند/ نÇظر آن بÇه غربي تجربة بافت در شرق
به دادن شكل جهت در تالشي بهعنوان غربي قين محق طرف از روشن رويكردي
شÇرقي, فÇلسفههاي مطالعه علم اين ميباشد/ شرق دربارة معارف از مجموعهاي
وجود با ميشود/ شامل را اجتماعي ساختارهاي و زبان فرهنگ, مذهب, تاريخ,
را آن نÇخست ما است الزم اسالمي, فلسفة بر شرقشناسي تأثير درك براي اين,
در و سياسي ل او درجة در ابتدا از شرقشناسي بفهميم; سياسي آموزهاي بهعنوان

بود/ سياسي و فرهنگي دوم درجة
در و شÇد شÇروع هÇفدهم قرن اواخر در علمي نظامي بهعنوان شرقشناسي
دوران ايÇن يÇط در رسÇيد/ خÇود اوج بÇه بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر
تجربة اين بودند/ غربي سلطة براي مبارزه درگير آمريكا, Gبعد و فرانسه و انگليس
نگÇرش در بÇنابرايÇن, بÇود/ امÇپرياليستي Hاساس آمريكايي Ç فرانسوي Ç انگليسي
و گذاشته سر پشت را خود طاليي دوران شرق كه بود نهفته باور اين شرقشناسي
شرق دربارة ديدگاه اين مييافت/ تولد غرب كه درحالي بود, گذاشته زوال به رو
چيزي به نزديكتر كه شد منجر تفاسيري به خشن و عقبمانده ني تمد بهعنوان
فلسفه, در باشد/ چنين Hحقيقت اينكه نه كنند, باور داشتند دوست قين محق كه است
يوناني ميراث براساس اسالمي فلسفة نظام كل كه باور اين به شد منجر نگرش اين
مسÇلمانان اسالمي فيلسوفان كه شد باور اين به منجر خود بهنوبة اين بود; استوار

باشند/ سازگار هم با نميتوانستند Gظاهر دين و فلسفه زيرا نبودند, خوبي
شرق در غربي منافع پيشبرد در الي فع نقش شرقشناسي نگرش, اين كنار در
فÇلسفة مÇطالعة نÇبود/ آن خÇود هدف اغلب شرق شناخت جستجوي كرد/ بازي
فÇرهنگ بÇرتري بÇه نسÇبت غÇربي دانشمندان از بسياري باور بر Hصرف اسالمي
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گذاشت/ ه صح خودشان

رويكردشرقشناسيبهاسالم

چÇون نÇخست, مينگريستهاند/ اسالم به طريق دو به شرقشناسان آغاز, از
و زشت تقليدي بود, گرفته وام مسيحي) Ç (يهودي ابراهيمي سنن از وفور به اسالم
نگريسته بيگانه تهديدي بهعنوان اسالم به دوم, ميشد/ شناخته مسيحيت از خام
است, داشته جهان در زيادي سياسي و نظامي موفقيت تاريخي لحاظ از كه ميشد

ميآمد/ بهشمار غربي ن تمد براي تهديدي درنتيجه و
فÇهم قÇلمرو در مسÇيحي مÇفاهيم به ه توج با بايد ل او اسالم شرقشناسي, در
مÇورد خÇودش اصÇخ مال كهاي براساس اينكه جاي به ميشد داده قرار غربي
اديÇان بÇين مÇقايسهاي بÇررسيهاي امÇر ايÇن اجÇراي راه يك گيرد/ قرار مطالعه
بÇين مسÇتشرقين برخÇي كه است چيزي آشكار تشابه يك بود/ اسالم و مسيحي
محوري نقشي مسيحي, ايمان براي مسيح كه آنجا از نمودند/ ترسيم مسيح و د محم
غلط ر تصو اين دارد/ اسالم در را جايگاه همان د محم كه پنداشتند غربيها دارد,

1. Mohammedianism

بÇراي كÇه اصÇطالحي شÇود, مÇتداول دي>1 حمÇم <ديÇن نÇام كاربرد تا شد باعث
كه كرد كمك ر تصو اين تقويت به همچنين مسيح با مقايسه است/ زننده مسلمانان
مسيح عيسي از ضعيف اقتباسي و اد> شي> فردي جز نيست كسي باهللا] [العياذ د محم

مسيحيت/ در
فÇراهÇم را غÇرب مÇقابل در تحريك اسباب ديگر جهت از اسالم همچنين
اسالم عثماني, امپراطوري ق تفو تا هفتم قرن در عرب فتوحات زمان از ساخت/
ÇÇ اسالمي امپراطوريهاي كرد/ ايجاد مسيحي دنياي براي هولنا ك چالشي خود
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ÇÇ بÇودند غÇالب آفÇريقا شمال و اسپانيا در كه امپراطوريهايي يا عثماني عرب,
دوراني براي حداقل و طلبيده, چالش به را مسيحي اروپاي مÆثر Âكام بهصورت

بودند/ شده چيره آن بر  كوتاه

Çêشرقشناسيوفلسفةاسالمي

يÇوناني HويÇق مناطق ميالدي ì32 Ç ê سال در مسلمانان فتوحات موج لين او
اعراب براي ايران ساساني امپراطوري غربي بخش همراه به را مصر و سوريه شدة
دورة فÇرهنگ بÇه نسÇبت است ممكن جديد فاتحان ابتدا در كرد/ ايمن مسلمان
از را مسلمان اعراب زبان هم و مذهب هم زيرا ميكردهاند, نگاه سو¾ظن با باستان
هي توج قابل بهطور Hسريع مسلمان اعراب اين, وجود با ميكرد/ جدا مغلوب ملل
علم جذب و فرهنگي چيرگي به بهتدريج عوض در و شدند چيره خود نگراني بر

پرداختند/ باستاني
اسÇالمي مÇيراث جملگي رشد ابن و فارابي كندي, سينا, ابن نظير فيلسوفاني
خود آثار در اسالم اصلي جريان به آن جذب براي و كردند تفسير را سنتي فلسفة
خوارزمي امثال بهوسيله داير¸المعارفي, ابعاد در علوم, طبقهبندي نمودند/ تالش
را خودشان كه دهم و نهم قرون دانشمندان از گروهي وسيلة به و درمفاتيحالعلوم
فÇيلسوفان ديگÇر و فÇيلسوفان ايÇن نگÇرش شÇد/ انÇجام ميناميدند, الصفا اخوان
خارجي/ اصطالح به انديشههاي از اقتباس نه بود عقالني تاريخ انتقال و پذيرش
قÇرآنو در آنها از ذ كري هيچ ما چون بودند, خارجي واقع در آرا¾ اين بسياري
طÇبق بود/ آن گسترش و علم كسب اصلي موضوع اما نميبينيم, ليه او تي سن آثار
بر علم <طلب فرمود: كه است, واجب علم كسب اسالم پيامبر د(ص) محم سنت

است/> واجب مسلمان زن و مرد هر
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بÇحث يÇط در مÇيشود/ ديده وضوح به فا لاخوانالصÄرسا در نگرش اين
مثالهايي جن, سلطان پيشگاه در حيوانات و انسانها بين رساÄل, اين در طوالني
بهزبان كرده, اخذ را مغلوب ملل علم غالب, ملل آنها در كه ميشود آورده تاريخ از
يك بÇهعنوان سليمان حضرت اينجا در ساختند/ خود آن از نموده, ترجمه خود

ميشود: ذ كر نمونه
ايÇنطور ا گر است/ آمده بهدست ديگري از يكي ملل همة علوم و ما علوم
آيا يافتند? دست رصدخانهها و هيأت علم ستارهشناسي, به ايرانيان كجا از نبود,
قÇوم نÇبود, سÇليمان حÇضرت ا گÇر نكÇردند? اخÇذ هÇنديها از را علوم اين آنها
مللي پادشاهان از را علوم اين او مييافتند/// دست علوم اين به چگونه بنياسراÄيل

/2 :288 فا, الص اخوان رساÄل /1

نمود////1 ترجمه عبري زبان به و كرد اخذ يافت استيال آنها سرزمينهاي بر  كه
جلوه غلط غربي قين محق ط توس اوقات از بسياري فوقالعاده صدر سعة اين
تا هستند عالقهمند اسالمي علوم در نو چيزهاي يافتن به بيشتر كه است, شده داده
نگÇرش ديگÇر/ مÇلتي بÇه مÇلت يك از بشر دانش مجموعه انتقال درك در سعي
پژوهشگراني كه ميشود روشن بهوضوح وقتي ذ كرشد درباال كه شرقشناسانهاي

2. Walzer

فÇلسفي نظام درون در كاستيهايي يافتن در زيادي سعي روزنتال و والزر2 چون
دركي گسترش در را خود شگفتانگيز استعدادهاي اينكه بهجاي دارند, اسالمي
نمايند/ صرف است مانده بهجاي اسالمي فيلسوفان از كه ميراثي و آميزه از بهتر

3. Greek into Arabic

هر كه دارد وجود نگرش اين ,(19ì2 (والزر عربي3 به والزر,يوناني مهم اثر در
نÇظر طÇبق است/ شÇده اقÇتباس يونانيها از ميگويند مسلمان فيلسوفان كه آنچه
HنÃمطم كنيم, پيدا را فيلسوفان اين مطالب منبع نيستيم قادر ما كه وقتي حتي والزر,
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است/ يوناني آنها عمدة منبع كه كرد فرض ميتوان
فÇرض مسÇتشرقين كÇه آنگÇونه كالم, و فلسفه بين غيرواقعي دوگانگي اين
شÇده اسÇالمي فÇيلسوفان دسÇتاوردهاي درك در شديد ناتواني موجب  كردهاند,
بÇر يوناني فلسفة تأثير به ليه او وا كنش در را ريشههايش خود نگرش اين است/
رفتاري همان Hدقيق مسلمين كه ميكنند فرض مستشرق قين محق دارد/ مسيحيت
ه تÇالب دادنÇد/ بÇروز خÇود از داشÇتند كÇالم و فÇلسفه تÇضاد بÇه راجع مسيحيان  كه
و عÇربي محيط در اما داشت, وجود اسالمي متكلمان و فيلسوفان بين بحثهايي
در بود; متفاوت مسيحي دنياي بر حا كم ي تلق طرز از Hتقريب نگرش شيوة اسالمي
بشÇري عÇلم مجموعة از خود ميراث كه را آنچه بهسادگي فيلسوفان اسالم, دنياي

برميگرفتند/ ميدانستند,
از واقع در شرق نمود/ خلق را شرق Hنهايت شرق به راجع مفاهيم اين درنتيجه,
بÇهعبارت مÇطلق/ نÇه است نسبي واژة يك اين است: شرق فقط اروپايي ديدگاه
مÇيگويند: آن دربÇارة مستشرقين كه است چيزي هر از عبارت "شرق" دقيقتر,
شرقي/ حقايق نه است غربي آرا¾ براساس كه است برداشتهايي مجموعه شرق
يوناني آرا¾ صرف انعكاس از بيش چيزي بهعنوان دارد ضرورت اسالمي فلسفة
طÇيف با تماس در كه گرفت درنظر تفكر از حوزهاي بهعنوان بايد و شود; لحاظ
و فرهنگها اين ازدرون دادو توسعه را آنها گرفتو قرار فرهنگها از  گونا گون
يافت/ توسعه اسالمي تفكر از اصيل و مستقل شكلي به اسالمي علوم باب در تأمل
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ص/ 177 ,1383 تهران, حقيقت, انتشارات /1

ولي1 نعمتاهللا شاه اشعار  گزيده

پريشانزاده پروين ابوالحسن گزينش: و مه مقد

ايران ادب و فرهنگ و ف تصو تاريخ در اهللا نعمت شاه ين نورالد د سي جناب
و جلد سيصد از زياده ايشان منثور تأليفات است/ رفيع بس مقامي و مرتبت داراي

ميشود/ بيت هزار دوازده به نزديك اشعارش ديوان ابيات تعداد
بÇايد مسأله چÇند اهللاولي نÇعمت شÇاه ديÇوانحÇضرت بÇا كلي آشنايي در

گيرد: قرار ه موردتوج
ه متوج بيشتر شاعر ميآيد نظر به و است غزل شاه, حضرت اشعار بيشتر Ç 1
حضرت لذا درمثنوي/ مولوي ين جاللالد موالنا مانند قالب, و لفظ تا بوده معاني
وي است/ دل لوح در كÇه است عÇارفان بديع علم به واقف كه ميشود متذكر شاه

ميفرمايد:
نÇيست پÇديد بÇيانش كه معانيي دارد شÇرف غÇايت از كه ماست بديع علم
لفظي صنايع از انباشته و بديع لطايف از مشحون و عراقي سبك او سبك Ç 2

نيست/ سخني و شبهه او كالم سياقت در كه است معنوي و



109 ولي نعمتاهللا شاه اشعار  گزيده

و شÇده مÇتأثر خÇود مÇعاصر يا م متقد شعراي برخي از شعرا, غالب مانند Ç 3
است/ گرديده واقع مÆثر خود از بعد شعراي از برخي در همچنين

و مÇفاهيم بÇا انس و آشÇنايي شÇاه حÇضرت عÇمدة ات خصوصي از يكي Ç ê
وفÇصوص Çيه مك كÇتابفÇتوحات HخصوصÇم عربي بن ين محيالد اصطالحات
معارف انتقال عمدة وسايط از يكي را او بتوان شايد جاييكه تا است وي الحكم
متجلي هم او ديوان در معني اين و دانست ايران ف تصو و ادب حوزة به عربي ابن

است/
ÇÇ شÇاه حÇضرت كÇه است ايÇن است يÇادآوري به نياز Áاصو كه مطلبي Ç ë
را غزل قالب خود عارفانه و صوفيانه معاني تفهيم و بيان براي ÇÇ شد گفته چنانكه
مساÄل و عقلي علوم اصطالحات و مطالب تبيان براي ولي گرفته, به كار و انتخاب

است/ برگزيده را قصيده عرفاني فني
شعر, ديگر انواع در چه و غزليات در چه نعمتاهللا, شاه اشعار در كه اين در
ايÇن Hواقع آيا ولي نيست/ شكي است رفته به كار عربي ابن تعبير و اصطالحات
را نعمتاهللا شاه شعر ÇÇ قان محق بعضي قول بنابر ÇÇ كه است ي حد آن تا اصطالحات
استعمال كثرت بهدليل كه باشد غزلهايي هم ا گر و باشد? كرده هنري ارزش فاقد
همة مورد در ميتوان آيا باشد, شاعرانه و هنري جنبة فاقد اصطالحات نوع اين

دانست? صادق را حكم همين نعمتاهللا شاه غزلهاي
داشÇتن بÇهجهت HرفÇص مزبور ديوان از اشعاري فارسي, عرفاني ادبيات در
گرديده, شهرت واجد عربي ابن عرفان در مستعمل اصطالحات و صوفيانه معاني
در كه درحالي نيايد; بهنظر ممتاز چندان محض, ادبي لحاظ از كه است ممكن لذا و
گذشته كه ميشود ديده ترجيعاتي و قصايد Hمخصوص ات, غزلي كنار در ديوان, اين
حÇاضر كÇتاب است/ اهميت واجد نيز ادبي حيث از عارفانه و صوفيانه معاني از
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و شÇده ر تذكÇم ÂبÇق را گÇزينشي چÇنين تÇدوين ضرورت پورجوادي نصراهللا دكتر محترم استاد /1
كالمي ثقيل اصطالحات از آنها در كه ابياتي يا و سست ابيات و تكراري اشعار روزي <ا گر ميگويد:
بيشتري جلوة اهللا نعمت شاه شاعري هنر شود, گذاشته كنار است شده استفاده ين محيالد عرفان و
كÇردهانÇد شاه اشعار دربارة كه اظهارنظرهايي در منتقدان كه شود موجب اين چهبسا و ميكند پيدا
ايران, عرفان ولي", نعمت اهللا شاه در عاشقانه و رندانه شعر و محض عارفانه "شعر كنند> تجديدنظر

/1ë Ç 30 صص ,1382 ,18 شمارة

Hنوع مÆلف انتخاب لذا و شده1 تأليف مجموعه يك در اشعار اين تدوين بهمنظور
حÇيث از صÇوفيانه مÇفاهيم و مضامين عالوهبر كه است اشعاري قبيل اين ه متوج

ميباشد/ اعتبار واجد نيز ادبي
انÇجام نعمتاهللاولي شاه ازديوان حي منق و ح مصحَّ چاپ فانه متأس تا كنون
شده چاپ يكديگر روي از Hبعض و مغلوط Hعموم است موجود آنچه و است نشده
است/ موجودديوان چاپهاي براساس ميشود منتشر اينك كه منتخبي لذا است/
و عÇرفاني ذوق بÇر بنا آنچه و قياسي تصحيحي بنابر شده سعي يالمقدور حت ولي

شود/ گزيده ميرسد, بهنظر صحيحتر ادبي
دربÇارة مسÇاÄلي و آثÇار و احوال شرح بر مشتمل مهاي مقد با حاضر  كتاب
ميشود آغاز وي عرفاني آراي و عقايد و ولي نعمت اهللا شاه شعر و اشعار ديوان
و قطعات مثنويها, ترجيعبندها, قصايد, غزليات, از وي اشعار از گزيدهاي سپس

است/ شده معني اشعار مشكل مفاهيم و لغات آنكه ضمن آمده رباعيات
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عراقي ين فخرالد

شعرعارفانهوكالمشاعرانهايراندرقرونوسطي×

1 . A La Croisée des Voies Célestes, Faxr al-din Era¦ qi, Poésie Mystique et

Expression Poétique En Perse Médiévale, veب F e uille bo is-P ie ru n ek , In st itu t

Francias de Recherche En Iran, Tehran, 2002.

پييرونك1 او تأليف:

همداني مرسده

در هÇجري ì10 سÇال در هÇفتم قرن ايراني شاعر و عارف عراقي ين فخرالد
و ميخواند كودكيقرآن در او آمد/ بهدنيا عالم اهل خانوادهاي در همدان حوالي
زكÇريا يÇن ها¾الدÇب شيخ خدمت به ìê9 سال در ميكرد/ تدريس هفدهسالگي در
مريدان از خود ( كه هجري) ììì) ينزكريا بها¾الد حيات پايان رسيدوتا مولتاني
بودو شيخ تعليم تحت سال هفده او ماند/ هند در بود) سهروردي ين شهابالد شيخ
پدر ديدار نيت به شيخ وفات از بعد گشت/ مشغول مجاهده و خلوت به او اشارة به
طÇريق از چÇندي از پس و گشÇته آ گاه پدر مرگ از آنجا در و بازگشت عراق به
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بود/ ììì سال از بعد ه قوني به او ورود رفت/ روم به بغداد يا آذربايجان
از و داشت د ترد قونوي ين صدرالد مجلس به عراقي ه قوني در اقامت ت مد در
با را خويش بديع رسالة و گشت بهرهمند شارحفصوصالحكمبود كه وي دروس
جوار در و درگذشت ì88 سال در او نوشت/ تفسيرفصوصالحكم ناملمعاتدر
ازديواناشعار ميتوان عراقي آثار ديگر از گشت/ مدفون شام در عربي ابن مقبرة
بÇه منسوب اقنامه بهنامعش نيز منظومهاي است صوفيانه ادبيات در كه برد نام او
بهنام رسالهاي نيست/ عاشقانه شور از خالي ولي است تعليمي شعر نوعي كه اوست
عراقي دارد/ وجود ترديد آن انتساب صحت در كه است منسوب او به نيز دهنامه
جنبة به بيشتر پژوهشگران و دارد شهرت خود عاشقانه غزلهاي علت به بيشتر
و آثارش/ تعليمي و عرفاني نكات تا پرداختهاند او شاعري سياق و سبك و ادبي
گرفته قرار ايراني ي حت و غربي قان محق عنايت مورد كمتر فانه متأس مطلب اين لذا

است/

1. Eve Feuillebois-Pierunek

عÇقايد و آرا¾ شÇرح در پÇييرونك1 او خÇانم را حاضر كتاب سبب همين به
دانشگاه در را خود تحصيالت و شده متولد 19ì7 سال در او است/ نگاشته عراقي

2. Jagellows

3. Cracouie ميباشد: كشور آن دانشگاهي و هنري Ç فرهنگي مركز كه لهستان جنوب در شهري

به موفق و رسانده پايان به ادبيات رشتة در پاريس در سپس كرا كوي3 در ژاژلÔن2
در ايران در 1993 Ç 9ì سالهاي در او است/ گرديده دانشياري درجة و دكترا اخذ
حاضر كتاب است/ داشته اشتغال تحقيق و پژوهش به فرانسه ايرانشناسي انجمن
ديگر آرا¾ با آن تطبيق و عراقي افكار و آرا¾ تعريف ضمن كه است تطبيقي اثري
و داده توضيح را سالك مقامات و احوال و پرداخته سلوك منازل تعريف به عرفا

است/ كرده رازگشايي عرفاني اشعار رموز از
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نÇتيجه يك و د متعد فصول داراي بخش چهار مه, مقد يك شامل كتاب اين
را او و پÇرداخÇته عÇراقÇي افكÇار و آرا¾ و زنÇدگي شرح به كتاب مة مقد ميباشد/
داراي ايÇرانÇي عÇارف و نÇويسنده شÇاعر, <عراقÇي, است: كرده في معر اينگونه
به كمتر نيز ايران در حتي كه است ديني و روانشناختي عناصر از غني انديشهاي
تÇاريخي مÇهم لحÇظه يك ايÇران براي هشتم قرن پرداختهاند/ آن دربارة تحقيق
بينظير و بديع انديشههاي و آرا¾ از مجموعهاي مغول حملة زيرا ميرود بهشمار
در ف تصو بزرگ مكتب دو كه معني بدين آورد/ پديد ايران در را آنان تالقي و
به وجود وحدت و عربي ابن نظري ف تصو Ç 1 شدند/ جمع يكديگر با زمان اين
و اشارات و شعر طريق از كه فارسي زبان به خراسان مكتب ف تصو و عربي زبان
بÇا او مÇيباشد/ تÇالقي ايÇن و دوران اين حاصل عراقي انديشة ميشد/ اراÄه رموز

1. Synthèse

قالبي در و ساخت هماهنگ يكديگر با را فكري جريان دو اين پربار آميزهاي1

/1ë ص كتاب, مة مقد /2

نهاد>2/ بنياد ايران در را ا كبري مكتب مينمايد پردهپوشانه كمتر كه شاعرانه
و ماورا¾الطبيعه چون موضوعاتي و عراقي صوفيانة انديشههاي كتاب اين در
آن, اصÇطالحات و مÇعنوي سÇلوك و سÇير خÇدا با انسان رابطة به عراقي نگرش
عراقي نويسنده, است/ گرفته قرار بررسي مورد ادبي قواعد و عارفانه روانشناسي
چه بداند ميخواهد و ميداند غزالي احمد شيخ تأثير تحت عاشقانه ف تصو در را
ايÇن به او آثار خالل از ميتوان چگونه و بوده مÆثر عراقي انديشة در عناصري
شÇيخ و ابÇنعربي از هستند? چه او مابعدالطبيعي افكار و عقايد برد? پي عناصر
اسÇاسي نقش عشق آيا است? آموخته چه بودهاند, او الهامبخش كه غزالي احمد
بÇه گÇونهاي را (خÇدا) مÇعشوق كه مجازي تعبيرات و اصطالحات دارد? او براي
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او عشÇق بÇه مÇيتوان چگونه كيست? "او" اين Hحقيقت چيست? مينمايد انساني
پÇرسشها ايÇن جÇواب آيÇا چÇيست? عÇارفانه سÇلوك مÇراحÇل يÇÇافت? دست
تÇجربة به كÇمك آيا و ميسازد? روشن ما براي اسالم در را عارفانه روانشناسي

يافت? دست انسانشناسي مقولة در نتايجي به ميتوان عارفانه
را تÇفكر سرچشمههاي ابتدا سÆاالت اين پاسخ به يافتن دست براي مÆلف,
و مÇيكند جسÇتجو عشÇق" "مÇابعدالطÇبيعه عÇنوان تحت ل او بخش در عراقي در
است/ بÇررسي قÇابل عÇراقÇي انديشة در فكري بزرگ جريان دو تالقي ميگويد:
عÇربي بهزبان الهي يا فلسفي ف تصو و فارسي بهزبان عاشقانه و شاعرانه ف تصو
ليÇه او قÇرون كÇالسيك ف صوÇت و سÇنت و قÇبيلقÇرآن از مشترك مأخذ داراي
كÇه مÆÇثري و كوتاه جمالت خالل از ميتوان را مكتب دو اين تأثير و ميباشند
بهخوبي درلمعات گرفته وام مكي ابوطلب وقوتالقلوب اج سر ازاللمع عراقي
معاذ ابن يحيي بودهاند تأثيرگذار عراقي انديشة در كه عرفايي ديگر كرد/ مشاهده
انÇصاري, عÇبداهللا خÇواجÇه ج, الÇح منصور بغدادي جنيد بسطامي, بايزيد رازي,

/3ì ص طريقت, اههاي ر تقاطع در /1

برد/1 نام ميتوان را خرقاني/// ابوالحسن
سÇنت بÇه را لمÇعات كÇه است: كÇرده اشÇاره لمÇعات مه قدÇÇم در عÇÇراقÇÇي
و است خراسÇان مكتب وارثان از يكي خود كه است نوشته غزالي اق سوانحالعش
آرا¾ از هاي مÇش شÇرح به نويسنده اوست/ وامدار عراقي عشق, موضوع مورد در
در ولي اوست از متأثر عشق مورد در عراقي مينويسد پرداخته غزالي احمد شيخ
HعضÇعاتبÇلم در است/ نكÇرده پÇيروي او از الهÇيات و مÇابعدالطÇبيعه مÇوضوع
را آنها عراقي ولي مينهد ارج را آنها نيز غزالي كه ميخورد بهچشم موضوعاتي
نشان "او" كلمة كهبا حقيقتمطلق مانند است; كرده تفسير ديگرشرحو به گونهاي
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/37 ص كتاب, همان /1

شد/1 داده
سه كه است ايراني صوفيان برجستهترين و لين او از يكي غزالي احمد شيخ
ميان پيوند Ç 2 عشق/ اهميت Ç 1 اويند: فكري ريشههاي از شاخص مهم رويكرد
مÇورد سÇه هÇر در كه شعر/ و عرفان ميان تنگاتنگ ارتباط و Ç 3 عرفان/ و فلسفه
ميكند: تبعيت احمد شيخ از عراقي نيز بيان نحوة مورد در اوست/ از متأثر عراقي

2. Abstraction

فÇقهي و كÇالمي رسÇالههاي مÇانند انتزاعي2 و استداللي موضوعات او گفتار <در
بÇه گÇونهاي و گرفته وقرآنبهره احاديث عرفا, قصار كلمات از او ندارد/ وجود
اشÇعار و اسÇتعارات تÇمثيلها, تÇصاوير, است/ پرداخته و ساخته را آنها شاعرانه

/38 ص كتاب, همان /3

اويند>3/ انديشة ن تلو بيانگر
عربي ابن وجود وحدت مورد در است/ عربي ابن عراقي فكري منشأ ديگر
وحدت به معتقد عراقي بيعه مابعدالط موضوع <در است: آمده عراقي بر تأثيرش و
افالطوني عرفاي از بسياري نزد گذشته در فكري, نظام اين است/ عربي ابن وجود
كÇامل را آن قÇونوي و ابÇنعربي ولي است/ شÇده بÇيان ليÇه او طرحÇي بهصورت
است يونان فلسفة ميراث كه "وجود" مسألة اسالم فلسفة تاريخ آغاز از  كردهاند/
ابÇنسينا او از پس و فÇارابÇي بار لين او است/ بوده مسلمان فيلسوفان بحث مورد
گسÇترده بازتابي موضوع اين كرد/ مطرح را ماهيت بر وجود بودن عارض فلسفة
ولي گرفت/ قرار آ كويني توماس و ابنرشد ايراد مورد و داشت غرب و شرق در
يÇافت, تسÇلط ف تصو بر متمادي قرون كه فكري جديد مكتب خلق با ابنعربي
از كه هستند كثراتي موجودات يا ذوات او نظر از كرد/ حل بديعي طرز به را مسأله
بÇراي مÇحض وجود آمدهاند/ پديد "وجود" بهنام واحدي حقيقت تحديد و تعين
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وجدان روح, معرفت, بدان, دسترسي براي و نيست دستيابي قابل عادي انسان
بÇا عرفان و ماورا¾الطبيعه كه اينجاست گردد/ طي لي تحو دچار بايد انسان خرد و
امكÇانپذير مÇعلوم و عالم شدن يكي طريق از معرفت اين زيرا درميآميزند هم

/39 ص كتاب, همان /1

است/>1
نگÇاهي و كÇرده بررسي لمعةلمعاترا 28 ل او بخش ل او فصل در نويسنده
معشوقو عاشقو عشقو تثليث چون مساÄلي از استو افكنده آن معناي بر  گذرا
و يكديگرند آيينه معشوق و عاشق و ميشود جلوه گر عشق بهصورت كه وجود

است/ برده نام معشوق/// غيرت
تأ كيد <عراقي مينويسد: داده, توضيح را تثليث و وحدت دوم فصل در وي

2. Lérence

است/ صÇورت بدون و نام بدون درك غيرقابل دسترسي, غيرقابل ذات2 ميكند

3. Apophatique

يÇاد او از مÇيتوان بيانناپذير3 يا لبي س اصطالحات با فقط كه مطلق, است رازي
او كردن محصور بهمنزلة او ناميدن زيرا نميبرد/ به كار را "خدا" كلمة هرگز او  كرد/

مينامد/> "او" كلمه با فقط را خداوند عراقي است/ انساني مفاهيم حدود در
در عÇربي ابن نزد "نامحدود" با عراقي مطلق ناشناخته "او"ي ديگر طرفي از
ذات بÇودن مÇطلق نشÇاندهندة وجÇه هÇيچ به را اهللا كلمة عربي ابن است/ ارتباط
غيب خداوند زيرا است/ مطلق اين از محدودي جنبه فقط ميگويد بلكه نميداند
و مطلق ناشناخته اين است/ بيانتها و نفوذ غيرقابل تاريكي درك, غيرقابل مطلق,

/ê3 ص كتاب, همان /ê

ميشود/4 ناميده مطلق" "ذات يا الغيوب" "غيب محض وجود
از مÇرتبهاي عشÇق زيرا بدهد/ خداوند به عراقي كه است نامي دومين عشق
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گÇفتهاي بÇه و است مÇعشوق لمÇعات در خداوند نام سومين است/ خداوند تجلي
معشوق و عاشق و عشق تثليث فصل همين در است/ انسان دروني خداي دقيقتر
ميان عشق بهصورت وجود" و "بود ميگويد و ميكند بررسي را آنان شدن يكي و
معشوق يكديگرند, آينه چون معشوق عاشقو ميشودو جلوه گر معشوق عاشقو
خود مشاهده با نيز عاشق ميشود, عاشق بهخود و ميبيند عاشق آينه در را خود
به گونهاي آيينه هر در معشوق صورتهاي است/ عاشق بهخود معشوق آيينه در

اوست/ هم ميورزيم عشق جهان در كه هرچه به الجرم است/ ديگر

1. Archértypes

بÇودن نÇحوة و وجÇود, دربÇارة و است ازلي1 صÇور بÇعدي, فÇÇصل عÇÇنوان
ميكند/ بحث موجودات

بÇا آن مÇقايسة و حÇركتها و سايهها تفسير به دارد اختصاص چهارم فصل
مÇعشوق و عÇاشق مÇيگويد عÇراقÇي كتابفصوصالحكÇم/ در عربي ابن نظريه
عاشق همان سايه عراقي, نظر از سايهاش/ از شخصي كه جداييناپذيرند همانقدر
در و درونÇي) (خÇداي است معشوق مياندازد سايه كه شخصي است/ (مخلوق)
پانزدهم لمعه در است/ خداوند يعني عشق كه ميشود ظاهر خورشيد اينها  كنار
مÇحبوب بÇتافت/ غÇيب مشÇرق از مÇحبت آفÇتاب <بدانكÇه است: آمده لمعات

همانجا/ /2

كشيد/>2 ظهور صحرا بر خود ساية سراپردة
و سÇير آغÇاز فÇصل ايÇن در است/ مÇعنوي احوال ق تحق دربارة پنجم فصل
آغاز عراقي براي ميگويد: و داده قرار بررسي مورد را معنوي طريق طي و سلوك
كÇه طÇلب بÇراي واسÇطهاي داشتن ل او است/ شرط دو مستلزم راه اين در حركت
كÇه "فÇقر" دوم مÇيباشد/ عÇارفانه سلوكي محل و خداوند جايگاه كه است "قلب"
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را مراحلي سالك آمد فراهم شرايط اين كه هنگامي است/ خداوند به نياز بهمعناي
كرده چشمپوشي شخصي خواستهاي از و ميكند طي نفس خلوص و صفا براي
بحث رسيد كامل توحيد به كه انساني دوباره پس و شوند/ يكي مطلوب و طالب تا

برميشمارد/ را او صفات و  كرده
بÇخش ايÇن در است/ شÇخصيتها انÇواع شÇناخت كتاب, دوم بخش عنوان
ميكند اقتضا دوستي <ماهيت ميگويد: و داده توضيح را محبوب و محب صفات
باشند برخوردار برابر موقعيت يك از كه افتد فاق ات زماني نفر دو بين نزديكي  كه
بين نزديكي رفعتو آسمان در معشوق استو مذلت زمين در Áمعمو عاشق ولي

/103 ص /1

شÇناخت بÇه نÇميتوانÇد ولي مÇيشناسد را عشق عاشق زيرا است>1 مجازي آنها
ميان حجاب به اينجا در و ميماند/ باقي نيازمند هميشه بنابراين آيد نايل معشوق
با و اراده با و ببندند همت كمر بايد عاشق اينكه استو شده اشاره معشوق و عاشق

آيد/ نايل او شناخت به نفس پيروزي
پرداخته عرفاني اشعار در عاشقانه تعبيرات و اشارات از رمزگشايي به سپس
ايÇن بÇه اشÇاره با داده توضيح را دهان/// چشم, صورت, گيسو, چون مفاهيمي و
يك هÇر قÇهر كÇمال, و حÇالل و جÇمال لطف, زيبايي, قبيل از مساÄلي كه مطلب

2. Rudolf Otto

اتÇو2 رودلف كÇه هÇمانطور بÇرميانگÇيزند, عاشق در رجا¾ و خوف از حاالتي
جÇريان هÇمزمان قدسي امر دو ديني ات تجربي تمام <در ميگويد: آلماني متفكر
و (جمال) برميانگيزد شور و ميكند جذب است, رمز و سر به كه حاالتي دارد:

/137 ص /3

(جالل)>/3 ميكند ايجاد دفع حالت است, دستنيافتني و هيبتانگيز آنانكه
كه است شخصي پير, و مرشد عراقي اشعار در كه آمده بخش اين انتهاي در
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پير بدون نيفتد نفساني خياالت دام در اينكه براي سالك ميرهاند/ بند از را انسان
او مÇيشوند/ نÇابود نÇفساني فÇرايÇز او سÇلطة تÇحت و كÇند طÇريق طي نميتواند
تي نوراني داراي و شده في معر زمين روي بر خدا خليفة انسان <درقرآن مينويسد:
كÇامل انسان به نظر و تفكر اساس آيه اين و آنند فاقد موجودات ديگر كه است

/1ë0 ص /1

با عراقي نزد راهنما ميپردازد/ مرشد و پير موضوع به 28 لمعه در عراقي است>/1
كه برميشمرد را كامل انسان صفت انتها در و دارد/ مطابقت عربي ابن كامل انسان
در Ç 2 مÇيگردد/ الهي صفات داراي و شده محو او انساني صفات Ç 1 از: عبارتند

است/ يافته بقا Ç3 رسيده/ يقين و تحقق به توحيد
ابÇتدا بخش اين ل او فصل در است/ سلوك و سير عنوان با كتاب سوم بخش
در عراقÇي نظريه تعريف به سپس داده توضيح آياتقرآن طبق را انسان خلقت
را سالك خوشآيند ات تجربي بخش اين دوم فصل در است/ پرداخته مورد اين
و شوق انس, قÔرب, چون احوالي و ميكند بررسي است خداوند برلطف مبتني  كه
را اليÇقين) حÇق و اليÇقين عÇين (علماليقين, يقين و همت و وجد و سرور ذوق,

ميكند/ بررسي
عرفا از چند تني نظريات ابتدا قسمت اين در است/ مشاهده دربارة بعد فصل
و برده به كار آن براي را رÅيت و شهود و كشف چون كلماتي كه داده توضيح را
معتقد اين به صوفيان بعد به پنجم قرن از ميدانند/ قلب را آن به رسيدن وسيلة تنها
زمÇان طول در و مراتب و مراحل طي او مشاهدة كه است نوري خداوند كه شدند
مشÇاهده و ديد ميتوان دل چشم با فقط را <خداوند ميگويد: او ميپذيرد/ انجام
جÇاي آن در خداوند تا برخاسته ميان از سالك وجود كه ميگيرد صورت زماني
پنهان او از را خود هرگز كرد تجلي كسي بر بار يك خداوند كه هنگامي و  گيرد
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ميپوشاند, خ Ôاور از خداونددوباره مشاهده, از كهپس گمانكند كسي ا گر نميكند/

/19ê ص /1

است/>1 نكرده تجربه را واقعي مشاهده
كÇه است مÇطلب ايÇن يÇادآور شراب و مستي عنوان با بخش اين دوم فصل
نامهاي با و ات به كر عرب و فارسي اشعار در ولي شد حرام اسالم از پس شراب
شد, نوشته عرب ادبيات و زبان در كه خمريههايي در ميخورد/ بهچشم مختلف
ميكنند اشاره مستي و مي به بارها كه است فارسي زبان عرفاني اشعار در همچنين
رودكي اشعار در مي مفهوم و است/ متفاوت شده نوشته گذشته در كه اشعاري با  كه
بسÇيار عارفانه اشعار در آن مفهوم با باستان ايران شاعران و منوچهري فرخي, و
از پر را وجود همة كه است الهي عشق نماد عرفاني اشعار در شراب دارد/ متفاوت
شراب به را معشوق زيبايي شعرا از برخي و ميسازد/ الهي مستي و سوزان اشتياقي
ميشود/ جاري انسان وجود در عشق شراب او جمال مشاهدة از كه كردهاند تشبيه
نشان كر Ôس كلمة با عرفاني ادبيات در <مستي است: آمده چنين اين مستي دربارة
ميتوان را آن مستي كه است جذبهاي آن و است معنوي مستي همان كه شد, داده
كلمة درقرآن كردهاند/ تشبيه عشق به را آن بعضي و كرد/ مقايسه شراب مستي با
عشق بندگانش/ به است خداوند "لطف" يا است انسان و خدا بين دوستي "محبت"
مÇراحÇل بÇه را آن صÇوفيان كÇه است مÇراتÇبي و درجات داراي معشوق به انسان
مستي از بعد بيداري صحو سكر/ و شرب ذوق, مانند كردهاند/ تشبيه باده گساري

/2ë9 ص /2

ميآيد>/2 خود به دنيا از و خود از غيبت از پس سالك كه است روحاني
ترديد ديدة به را آن عرفا از بسياري اينكه و ميكند اشاره سماع به آخر در
از تÇا ميدهد امكان سالك به زيرا ميدانند مجاز را آن نيز بعضي ولي مينگرند/
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ايÇن قسÇمت آخرين در شود/ نزديك خدا به شده فارغ ظاهري دنياي از و خود
زيباي روي عراقي نظر از ميشود/ بحث مجازي عشق و شاهدبازي دربارة بخش
كه امر اين به آ گاهي است/ مطلق زيبايي تصوير و آيينه زن) مردو از اعم) انساني
مشاهده به را انسان آن مشاهده استو نهفته خالق زيبايي ظاهري, زيبايي زير در
احÇمد شيخ است/ حجاب زيبايي اين خود اينصورت غير در ميرساند/ خداوند
Çاق العش درسوانÇح ولي است نظريه اين طرفدار كه است عرفايي از يكي غزالي
ميگويد, و كرده رد را آن عربي ابن ولي است, نكرده اشاره موضوع اين Hمستقيم
هÇمهچيز در كÇه است خÇداونÇد عشق هم آن و دارد وجود جهان در عشق يك
تÇحت كÇتابي در و ميداري/ دوست را او بداري دوست را هرچه و است آشكار
در <عشÇق مÇينويسد: االشÇواق تÇرجÇمان شÇرح فÇي واالعالق عنوانالذخاير
ميبيند زيبا مخلوقات در را او كه همانگونه آزموده عاشق و است نمايان همهچيز
نيز ماه و خورشيد و باد و ابر گلستان, بيابان, مانند طبيعت اجزا¾ و عناصر همة در
ظهور Âكام خداوند كه است كامل انسان يا خدا ولي در حال اين با ميبينند/ را او

/289 ص /1

ميكند>/1
مشكل دارد اشاره شاهدبازي به Âكام كه اشعاري درديوانعراقييافتن ه البت
يك از خÇود عÇاشقانه اشÇعار در الهÇي عشÇق دادن نشان براي او ميرسد/ بهنظر
آوازهخÇوان, سÇاقي, مÇانند كÇلماتي و مÇيگيرد بÇهره انسÇاني مÇوجود يÇا واسطه
كتابعشاق در ولي است/ خداوند به اشاره Hتمام بچه ترسا زيبا, ترك افسونگر,

ديد/ ميتوان ميگردد منتهي الهي عشق به Hنهايت كه را مجازي عشق نظريه
كه است شاعري و عارف عراقي كه ميگيرد نتيجه نويسنده كتاب انتهاي در
اصÇطالحات و عÇقالني تÇفكر و مÇعنا و صورت ميان شعر, و نظري عرفان ميان
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بهوجود تعادل و هماهنگي خراسان مكتب ف تصو و عربي ابن ف تصو مجازي,
و سير در عملي توحيدهايي و شيوهها صوفي شيخ يك مرشدو هيأت در او آورد/
صور خداوند, تجلي وجود, وحدت چون موضوعاتي در ميكند/ پيشنهاد سلوك
است/ عÇربي ابÇن وامدار كÇامل, انسÇان و خلقت جاودانگي و الهي اسما¾ مثالي,
خداوند, نشاندادن براي "او" لغت از استفاده مانند ديگر موضوعات در همچنين
از بهره گيري و معشوق و عاشق و عشق تثليث الهي, ذات بهعنوان عشق شناختن
سÇه و مÇعشوق و عÇاشق ارتباط دادن نشان براي آيينه چون مجازي اصطالحات
معشوق) از و دنيا از خود, از ( گذشتن توحيد به رسيدن براي سلوك و سير مرحله
در را عÇراقÇي تأثÇير نÇميتوان است/ غÇزالي احÇمد شÇيخ مÇيراثخÇوار شوق, و
او شد/ منكر ايرانيان عاطفي فكريو زمينههاي با عربي ابن انديشههاي سازگاري
شعري قالب در و ساخت آسان را مشكالت مبهمو نكات و هموار را ناهمواريها
دسÇترسي و فÇهم قÇابل مردم عامة براي را آنها مجازي, اصطالحات يا نثر يا زيبا

ساخت/





1. Kalenderîler, xiv-xvil, Yüzyilla r , Ahmet Yasar O cak, Türk Tar ih Kurumu,

1999.

قلنÇدريÇه1

تركيه/ تپه" "حاجت دانشگاه تاريخ بخش استاد /2

اÔجاق2 ياشار احمد تأليف:

تركيه/ اهل اسالم, تاريخ در محقق /3

دوغان3 اسري

است/ شÇده تشكÇيل خÇاتمه و بخش سه مدخل, منابع, مه, مقد از كتاب اين
و كÇرده عنوان قلندريه دربارة مستقل تحقيقي انجام را كتاب تأليف سبب مÆلف
شÇناخت بÇدون بÇزرگ صÇوفيان و ديگÇر طÇريقتهاي شناخت كه دارد اعتقاد
مÇيگويد, مه قدÇم در چنانكه قلندريه, از مÆلف قصد بود/ نخواهد ممكن قلندريه
ه, ويÇيس چÇون ديگري بعدي طريقتهاي كه ايران در يافته نسج طريقت نهتنها

يÇا "مÇالمتي" بÇهنام كسÇاني ف صوÇت مÇختلف طÇريقههاي در ميشود ديده مقاله اين در چنانكه /ê
دال بر بيشتر اصل در بودن "مالمتي" يا "قلندري" كه است امر اين دليل كه شدهاند ناميده "قلندري"
Ñ

در كÇه مÇيپردازد ه تاشيÇبك به بيشتر عمل در او اما هست/4 نيز ه يÄوفا و حيدريه
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Ø

در مسÇتقل طÇريقهاي تÇا است مÇختلف طريقههاي سالكان ميان در خاص سلوكي روية و حاالت
در حقيقي مالمتيبودن و قلندري برخالف و ناميدند را خود نام اين به گروههايي Gبعد كه ف تصو
نÇادرست هÇمانقدر انÇتساب اين ساختند/ خود شعار و گرفتند درپيش را نادرستي اعمال احوال,

ايران)/ است(عرفان بوده "رنديه" طريقة در حافظ بگوييم Âمث كه است

قÇلندريه با را ه بكتاشي ارتباط ميكوشد او ميكردند/ فعاليت عثماني دولت قلمرو
كÇه دارد اخÇتصاص قÇلندريه توسعة و پيدايش تاريخ به كتاب مدخل دهد/ نشان
دورة در قÇلندريه تÇاريخ نÇخست, بخش است/ كتاب حجم پنجم يك به نزديك
آيين اركان, فلسفه, دوم, بخش در ميدهد/ نشان را عثمانيان و آناتولي سلجوقيان
بÇا ه لندريÇق ارتÇباط آخÇر, و سÇوم بÇخش در ميشود/ بررسي قلندريه عبادات و

ميگردد/ جستجو ديگر طريقتهاي

كتاب منابع

ف منابعتصو الف/

انÇيسي, حسÇين د يÇس انÇصاري, عÇبداهللا خواجه قلندرنامههاي قلندرنامهها: /1

بكÇتاش, حÇاجي مÇناقب بÇابا, عÇثمان واليتنÇامة صÇابي, يÇن الد جÇمال مناقب
و//// سلطان دعلي سي واليتنامة ابدال, موسي واليتنامة

از نوايÇي,عÇوارفالمÇعارف عليشير امير از المحبه نسايم صوفيه: طبقات /2

و//// جامي نفحاتاالنس سهروردي,
و//// لمعاتعراقي ف: تصو مختلف آثار /3

و//// جهان خواجه مناقب مناقبالعارفين, مناقبنامهها: /ê

منابعتاريخي ب/

ممالك:تاريخفيروزشاهي,تواريخ و مسالك و وقايعنامهها /2 مهم; دفاتر و اسناد /1



12ë قلندريه

الجنات روض¹ الكافيه, تذكرةدولتشاهسمرقندي,درر تذكرهها: /3 آلعثمانو///;
و//// كالويخو بطوطه, ابن سفرنامة سفرنامهها: /ê و///;

منابعادبي ج/

شعرا تذكرة /2 شعرا; دواوين /1

تحقيقاتجديد

در قÇلندريه مÇدخل المÇعارفاسÇالم, دايÇر¸ در قÇلندري و قÇلندر مÇدخل
داير¸المعارفتركو////

مÆلف نظريات و كتاب خالصة

و دارد عÇباسيان دورة اجÇتماعي بÇحرانهÇاي در ريشÇة قلندريه, شدن پيدا
از يكÇي است/ بÇوده روزگÇار آن جÇامعة در مÇوالي طÇبقة آن, اجÇتماعي پايگاه
آيين رنگ به را اسالم موالي, كه است آن اعراب و موالي بين اختالف ريشههاي
اعÇراب منصوص اسالم با مقابله رفتار اين و ميدادند انجام خود گذشتة مذهب و
شÇدن پيدا ريشة است/ عباسي دورة در ه مالمتي شدن پيدا اختالف اين نمود بود/

است/ ه مالمتي همين نيز ه قلندري
عرف قانونو نظمو با اجتماعي و ه روزمر زندگي در كه بودند كساني قلندريه
تÇعلق هÇرگونه ترك قلندريان, شعاÄر مشترك نقطة ميورزيدند/ مخالفت جامعه
شÇمس مÇيدانÇند/ الهÇي عشÇق نÇيز را ديني عبادات محر ك ايشان است/ دنيوي
پيداشÇدن محل هستند/ قلندري خشونت و لطافت نمونة دو بابا عثمان و تبريزي
لغت از است مأخوذ نيز قلندر اصطالح و است هند و ايران محدودة در نحله اين
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ميكند/ عمل قانون مخالف كه است كسي بهمعني Hاصطالح كه ,Kalandara هندي
داشÇتهانÇد/ قÇلندريه گÇرفتن شكÇل در را نÇقش بÇيشترين هÇندي راهبان درواقع
جامي و سهروردي كه هرچند گرفتهاند/ ه مالمتي از را د تجر و فقر اساس قلندريان
تكÇفير مÇورد عثماني دورة در گروه اين اما ميدانند, مبارك طايفهاي را ه مالمتي
ه مالمتي فاسقان از بعضي هم جامي و سهروردي ه البت گرفتند; قرار شيخاالسالمها
است; ه المتيÇم از شÇعبهاي قÇلندريه ايÇنكه خÇالصه دانستهانÇد/ زنديق و ملحد را

ميباشد/ آن از تغييريافتهاي شكل هرچند
از آهÇوپوش درويش و هÇمدانÇي, عÇريان بÇاباطاهر چشتي, ابدال ابواحمد
و بود نحله اين س سÆم صابي ين جمالالد درحقيقت اما هستند/ قلندريان نخستين
كÇردي, د محم بلخي, د محم شد/ نهاده بنياد ين جمالالد ط توس آن نظرية و اساس
خلفاي جمله از اصفهاني ابوبكر و درگزيني جالل نكساري, ابوبكر كرد, شمس
سÇاختند/ مÇنتشر خÇاورميانه در را قÇلندريه طÇريقت كه بودند صابي ين جمالالد
مرا كÇز از عراق در موصل و سوريه در دمشق مصر, در قاهره و دمياط شهرهاي
كه چند هر يعني بود/ ايران در طريقت اين عمدة مرا كز اما بود; قلندريه طريقت
و سوريه مصر, در خود نحلة توسعة براي قلندريان اما بود, طريقت اين منشأ ايران
ه قلندري مختلف شعبههاي فعاليت محل ايران حال هر به داشتند/ فعاليت نيز عراق

بود/ بعد سالهاي در
قÇلندريه, طÇريقت خÇود از پس كه است قلندريه جنس از طريقتي حيدريه
كه است حيدر ين قطبالد شيخ آن س سÆم ميشود/ محسوب طريقت بزرگترين
هÇدايت او از پس بÇود/ او عÇهدة بÇه قلندريان هدايت صابي ين جمالالد از پس
شÇاه او جÇانشين گÇرفت/ قÇرار نÇامقي جÇام احÇمد االسالم شيخ عهدة بر قلندريه
تساهل بهدليل نعمتاللهيه ميرسد/ او به نعمتاللهيه سلسلة كه بود ولي نعمتاهللا
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آنÇاتولي و آذربÇايجان تÇا هÇند از كثيرالسفر مبلغين زياد فعاليت و اعتقادات در

كÇه هسÇتند هÇم كسÇاني و ميشوند ديده ولي نعمتاهللا شاه بهنام نفر چندين عرفاني ادبيات در /1
خود در و ندارند اينباره در مستندي هيچگونه ولي ميدانند نعمتاللهيه طريقة به منتسب را خود
"شÇاه مÇقالة بÇه كÇنيد رجÇوع اين بÇاره در نميآيد/ بهميان آنها از نامي نيز نعمتاللهيه طريقه تاريخ
ارول محمود دكتر عثماني", قلندريان ميان در نعمتاهللا شاه ظهور و تركي ادبيات در ولي نعمتاهللا
انÇتشارات پÇازوكي, شÇهرام تÇدوين , ولي نÇعمتاهللا شÇاه دربÇارة مقاالت مجموعه كتاب در قليچ,

/223 Ç 2êì صص ,1383 تهران, حقيقت,

اويغور دولت مركز و تركستان شرق بشباليغو آلماليغو در قلندريان شد/1 منتشر
و رنگ بÇا اسÇالم بÇه مردم منطقه, اين در اسالم گسترش وجود با ميشوند/ ديده
مناسبي تسهيلكننده قلندرية بنابراين ميكردند/ عمل خود بودايي پيشين مذهب
دورة در و هÇند در قÇلندريان بÇود/ كهن آداب حفظ عين در اسالم به عمل براي
در طريقت اين شخصيتهاي جمله از داشتند/ چشمگيري فعاليت دهلي سالطين

است/ لتاني م ين شهابالد شيخ و طوسي ابوبكر د سي مذكور دورة
قÇلندريه, اصÇطالح سÇه هÇر كÇه داشت ه وجÇت بÇايد هند در قلندريان دربارة
شاخصة مهمترين و ميشد استفاده تبت و هند در زمان اين در جوالقيه و حيدريه

بود/ آتش سماع مذكور منطقة در قلندريان عبادتهاي

عثماني امپراتوري در قلندريان ل: او بخش

ميالدي پانزدهم الف/قلندريانازقرونسيزدهمتا

ايÇن در است/ مغول حملة دورة به مربوط آناتولي منطقة به قلندريان آمدن
به يسويه و ه يÄوفا حيدريه, سهرورديه, كبرويه, جمله از مختلفي سلسلههاي دوره
آنÇاتولي بÇه كه بود صوفياني جمله از نكساري ابوبكر شدند/ وارد مذكور منطقة
زمÇان او شÇدند/ مشÇهور ه والقيÇج بÇه او پÇيروان كÇرد/ تأسيس خانقاهي و آمده
از نÇيز ه يÄاÇوف است/ بÇوده ارتÇباط در وي بÇا و كرده درك را مولوي ين جاللالد
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نÇقشي اليÇاس بÇابا شورش در سيزدهم قرن در كه بودند قلندري مهم سلسلههاي
تركها بين در كه بود ابوالوفا¾ د سي العارفين تاج سلسله اين س سÆم داشتند/ عمده
خÇراسÇان مÇالمتيان در ريشÇه يسÇويه هÇمچون نيز ه يÄوفا داشت/ زيادي شهرت
كÇه مÇيورزيدند مÇخالفت جÇامعه رسÇمي سÇني مذهب با سلسله دو اين داشتند/
از عثماني دولت بر ه يÄوفا عمدة تأثير گشتند/ جامعه مطرود مخالفت اين درنتيجة
سلسلة معنوي س سÆم كه عالي ادب شيخ اينكه نخست است: طرح قابل منظر دو
پÇيروان كÇه ه بكتاشي سلسلة س سÆم اينكه ديگر بود/ ه يÄوفا از متأثر بود, عثماني
ه يÄوفا خانقاه از كه بود ولي بكتاش حاجي داشت, عثماني سربازان ميان فراواني
د حمÇم شÇيخ خÇليفة و حيدري مبارك حاجي گرهي, عمر شيخ ميرفت/ بهشمار
صوفي دو بابا بارك و بابا ايبك هستند/ دوره اين مهم صوفيان ديگر از حيدري
به مربوط اطالعات داشتند/ فعاليت ايران سلطانية در ابتدا كه هستند ديگري مهم
پيروان بود/ آمده دمشق از او زيرا است شده ضبط عربي منابع در بيشتر بابا بارك
و آداب ه البت ميدادند/ ادامه خود فعاليت به مغوالن حمايت با ايران در بابا بارك
جÇامعه مطرود ميرفتند كه مملكت هر به و نبود جامعه موردپسند ايشان عادات
رسÇالة دارد, بÇابا بÇارك بÇه راجع مفيدي اطالعات كه كتابي تنها ميگرفتند/ قرار
در گروه اين حال هر به است/ شده استنساخ آماسيه در كه است بابا بارك  كلمات
داشتند/ آشكار نقشي مغوالن بين سياسي اليتهاي فع نيز و اسالم به مردم دعوت
خÇطاب حÇيدري را ايشان روزگار آن مردم كه است اين ايشان دربارة مهم نكتة

ميكردند/
عالي طبقة صوفيان از عراقي ين فخرالد و كرماني ين اوحدالد تبريزي, شمس
و فÇعاليت امكان روز آن در جامعه نامساعد شرايط بهدليل كه ميشدند محسوب

نكردند/ پيدا توسعه
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اخÇيان, قÇاضيان, بودند: موجود طايفه چهار روزگار آن آناتولي جامعة در
از پس و م/ 12ê0 سÇال در روم ابÇداالن كÇه است اين بر اعتقاد باجيان/ و ابداالن
را ايشان همچنين است/ حيدريه و يسويه از بخشي و شد تشكيل باباييان شورش
مÇريدان بÇر كÇه بÇود نÇامي ابÇداالن, درواقع اما دانستهاند/ نيز بكتاشي و قلندري
حال در جنگجوي دولت شجاع بدنة بريده, دنيا از گروه اين شد/ نهاده بابا الياس
است, دست در امروزه كه گروه اين از اطالعات بيشترين و بودند عثماني تشكيل
شÇخصيت نÇيز ابدال موسي ميشود/ مربوط مريدانش و بابا لو گيوك جماعت به

است/ دردست او به راجع اطالعاتي كه است گروه اين از ديگري مهم

ميالدي ب/قلندرياندرقرنپانزدهم

در بيشتري اطالعات ميالدي پانزدهم قرن در قلندريان دربارة خوشبختانه
اين ميشود/ افزوده قلندريه سلسلههاي به ديگر نام دو دوره اين در است/ دست
ابدال موسي از پس قلندريه شيخ ابدال گوسوز كاي است/ تورالق و ايشيك نام دو
زندگاني از دورهاي طي از اوپس ميخواندند/ درويشعريان را او بود/ بابا  گيوكلو
تهاي شخصي از رستم د سي و سلطان دعلي سي نمود/ مراجعت مصر به آناتولي, در
از و حÇيدري قÇلندريان از نÇيز سÇلطان حاجيم بودند/ دوره اين در ديگر قلندري
بÇين نÇهتنها كÇه بود ين شجاعالد سلطان ديگر, قلندري بود/ بكتاش حاجي طايفة
امروزه او داشت/ زيادي اعتبار نيز عثماني قاضيان بين در بلكه بود معتبر قلندريان
تهاي خصيÇش از بÇابا قويون دارد/ مخصوص جايگاهي آناتولي علويان بين نيز
خÇراسÇان از كÇه او ميزيست/ فاتح د محم سلطان عصر در كه بود قلندريان ديگر
بابا قويون ميگذراند/ را صوفيانهاي زندگي و شده سا كن عثمانجيك در بود, آمده

كرد/ بنا دوم بايزيد سلطان را او مزار نبودند/ حيدري كه بود قلندرياني از
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دربÇارة مÇيتوان را پÇانزدهم قÇرن قÇلندريان بÇه راجÇع اطÇالعات بيشترين
با زندگي طول در كه ابدال كوچك بهنام او مريدان از يكي زيرا كرد/ پيدا عثمانبابا
دارد/ نÇام مÇناقبنامه كه كرد تحرير او زندگي حال شرح در كتابي ميزيست, او
هÇيأتي و شÇمايل او بÇود/ شÇده وارد آناتولي به تيمور, حملة دورة در عثمانبابا
عثمانبابا ميتراشيد/ را خود ابروي و صورت و سر موهاي تمامي و داشت خاص
تي الي عÇف بÇالكان مÇنطقة در Hمخصوص و ميگشت شهر به شهر مريدانش بههمراه
داشت, مشكل حا كمان هميشهبا اينكهاو با داشت/ داÄمي مسافرتهاي  گستردهو
ايÇفا عمده نقشي نيز بالكان فتح در و بود خوب فاتح د سلطانمحم با روابطش اما
شÇهر در عثمانبابا بقعة زد/ تثبيت مهر قلندريه سلسلة بر عثمانبابا درواقع نمود/

است/ وارنا
در قلندريان نقش اهميتو ميتوان شده ذ كر صوفيان تهاي الي فع بررسي با
و ابدال ايشيك, دوره اين در عثماني منابع در قلندريان دريافت/ را پانزدهم قرن
اطالق ايشان بر تورالق و درويش نامهاي بالكان در و ميشدند خوانده حيدري
مختلف طريقتهاي همة ساختن مخاطب براي عام اصطالحي ايشيك ميگرديد/

نميخواندند/ اصطالح اين به را خود قلندريان اما ميبود, قلندريه

ميالدي هفدهم ج/قلندرياندرقرنشانزدهمو

آنÇاتولي بÇه ايÇران مÇنطقة از كÇه بودند صوفياني قلندري, اصطالح مصداق
مÇرا كÇز مÇهمترين غÇازي د يÇس تÇربت و غازي بطال تربت ميكردند/ مهاجرت
و شرق نقاط دورترين به اسالم تبليغ براي كه گروه اين بود/ دوره اين در قلندريان
Gظاهر كه هرچند ميگرفتند/ قرار جاسوسي اتهام مورد ميكردند, مسافرت غرب

ببرد/ قلندريان از بهرهاي چنين نتوانست عثماني دولت
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را صÇورت و سÇر مÇوهاي و مÇيپوشيدند صÇوفيانه لبÇÇاس كÇÇه حÇÇيدريان
راهزني سفرها, اين در Gظاهر بودند/ سفر در مريدان همراه به بيشتر ميتراشيدند,
ر خدÇوادمÇم گÇروه اين ميشود/ ديده ه مهم دفاتر در آن اخبار كه ميكردهاند نيز

ميزدند/ را خود كارد با مذهبي مراسم در و ميكردند استعمال
و زيÇبا ظÇاهري كÇه بÇودند دوره ايÇن در قلندريان از ديگري سلسلة ه جامي

بودند/ معروف موسيقي و سياحت به و داشتند آراسته
راهزني به بيشتر كه بودند دوره اين در قلندريان از ديگري گروه تورالقيان
دوران اين در قلندري ديگر سلسلههاي از نيز نعمتاللهيه و ه شمسي ميپرداختند/

هستند/
دولت از شÇايستهاي حÇمايت نÇتوانست هÇفده و شÇانزده قرون در قلندريه
را ه تاشيÇبك يÇعني ف تصو رسمي سلسلة عثماني دولت و آورند/ بهدست عثماني
و دادند قرار خود نقاب بهعنوان را ه بكتاشي نيز قلندريه بنابراين ميكرد/ حمايت
اين بر دولت سعي و شدند امتياز صاحب قلندريان عثماني دولت تأسيس زمان در
خÇالف اعمال كه نميشد داده اجازه ايشان به طرفي از كند/ جلب را آنان كه بود
بÇه قÇلندرخÇانه مÇركز چÇندين استانبول فتح از پس شوند/ مرتكب جامعه عرف
نÇمونههاي آخÇرين و ليÇن او قÇلندرخÇانهها ايÇن شÇد/ تأسÇيس دولت حÇÇمايت
قلندرخانهها دوره اين از پس ميشد/ ساخته دولت بهدست كه بود قلندرخانههايي
قلندريان ميگرفتند/ قرار دولت شديد اصالح و نظارت تحت يا و ميشدند بسته يا
به اعتقاد ايشان اتهام ميگرفتند/ قرار عثماني دولت محا كمةقضات مورد ات به كر
بÇا عÇثماني دولت رفÇتار درواقÇع بÇود/ عبادات به پايبندي عدم و حلول و تناسخ
قلندريان از يكي كه آن از پس اما بود/ مناسب دوم بايزيد سلطان دورة تا قلندريان
فÇرستاده آناتولي به و شده دستگير HمÄدا قلندريان كرد, سو¾قصد سلطان جان به
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بÇا خÇوبي رفتار نيز او كه ميدهد نشان دوم بايزيد به حسن اوزون نامة ميشدند/
و رانده خود مملكت از را قلندريان كه ميدهد خبر سلطان به چه نداشت, قلندريان
قسÇمتهاي از قÇلندريان اخÇراج از پس سال ده است/ شده خالص ايشان شر از
ايÇن در خÇود سياست اشتباهبودن به دولتمردان عثماني, دولت مركزي و غربي
خاص منطقهاي در صوفيان كه بودند شده باعث ايشان درحقيقت بردند/ پي باب
تهاي الي فع خواستگاه عثماني دولت شرقي منطقة در صوفيان ع تجم شوند/ جمع

بود/ صفويان دولت در صوفيان بعدي سياسي
قلندريان زاويههاي و قلندرخانهها تفتيش دستور نيز قانوني سليمان سلطان
دولت و عثماني دولت بين سياسي مشكالت دستور اين اصلي سبب كرد/ صادر را
قلندريان شورش نخستين در كه بود مخالفت بر قلندريه اساس كل در بود/ صفوي
و ولي شاه قلي, شاه كمال, تورالق ين, بدرالد شيخ يافت/ نمود الياس بابا رهبري به
ه تÇالب كÇردند/ رهÇبري را شÇورشهايي كÇه بÇودند قÇلندرياني ديگر از قلندر شاه
گرفتن و صفويان جلبنظر براي ميدادند انجام قلندريان كه ري متأخ شورشهاي
سوقوللو و دوم بايزيد سلطان جان به كه سو¾قصدي دو بود/ ايشان از مالي  كمك
بود/ مÆثر بسيار قلندريان به نسبت عثمانيان نظر تغيير در گرفت, انجام پاشا د محم
آن در اجÇتماعي و بÇداقÇتصادي شرايÇط قلندريان عصيان اصلي دليل درواقع اما
و اخÇالقي سÇقوط بÇاعث كÇه بÇود ف صوÇت نÇاب اعÇتقادات از شدن دور و دوره

شد/ قلندريان اجتماعي

قلندريه تشكيالت و عبادات آيين, اركان, نظريه, دوم: بخش

تأثÇير حÇروفي و شÇيعي زردشÇتي, مÇانوي, بÇودايÇي, آيينهاي از قلندريه
قلندري ة نظري جمالپرستي و وجود وحدت مالمت, د, تجر و فقر بودند/ پذيرفته
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مÇوي تراشيدن لباس, شيوة از بود عبارت نيز سلسله اين اركان ميداد/ تشكيل را
شامل نيز ايشان عبادات و آيين د/ تجر و گدايي سياحت, رياضت, صورت, و سر
زاويÇة قÇاضي, د يÇس زاويÇة بود/ ر موادمخد استعمال و سماع و ذ كر آتش, سماع
از ابÇدال بÇابا زاوية و بكتاش, حاجي زاوية بابا, عريان زاوية ين, شجاعالد سلطان

بود/ قلندريان مهم مرا كز

صوفيه طريقتهاي ديگر و قلندريان سوم: بخش

داشÇتند/ آشكÇار تأثيري مولويه و ه خلوتي خا كساريه, حق, اهل بر قلندريه
ه قلندري تأثير بيشترين اما دانست/ قلندريه از شعبهاي ميتوان را خا كساريه حتي
درواقع بÇود/ حيدري شيخي خود بكتÇاش حاجي چه ميشود/ ديده Çه بكتاشي در
ايÇن در قÇلندريه بÇا Çه بكتاشي تفاوت اما ميآيÇد/ بيÇرون قلندريه دل از Çه بكتاشي
يافته, توسعه ه بكتاشي سلسلة عثماني دولت حمايت با و هفدهم قرن در كه اسÇت

رفتند/ بين از Hنهايت و شده محدودتر بهروز روز قلندريان دوران همين در اما
فرهيختگان و عالمان كه كرد اذعان بايد قلندريان به نسبت جامعه نظر دربارة
مÇحدودة در چÇه نداشتند; قلندران به نسبت مساعدي نظر كل, در پيشين روزگار
هÇر نبودند, خوشنظر آنان به نسبت نيز مردم عامة روم/ محدودة در چه و ايران
نÇيز اروپÇاييان ديÇد از مÇيكردند/ احÇترام و تكريم را ايشان مردم از بعضي چند
كÇه است جÇالب امÇا مÇيدادنÇد/ خÇبر آيÇنده از كÇه بودند ساحراني مانند قلندران
نيز شاعراني قلندريان, است/ بوده مردم زيارتگاه هميشه قلندريه مشايخ بقعههاي
و حÇيرتي ابÇدال, قÇويون ابÇدال, ين محيالد ابدال, سحر ابدال, صارق كه داشتند

هستند/ جمله آن از بيگ خيالي
كÇه است ايÇن در قلندريه ه توج قابل اهميت كتابقلندريه, نويسندة نظر به
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بÇازي عثماني دولت در را نقش مهمترين كه شد ه بكتاشي سلسلة پيدايش موجب
بودند/ ه بكتاشي از عثماني دولت سربازان بيشتر كه چرا  كرد/






