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  شهرت خود نوشت مؤلف

. در شهر قندز تولد شده ام 1944/هجری1323ر سال من که عبدالواحد سیدی فزر�د قاری سید شاه میباشم د  
پدرم که از مجله اشخاص حمدود با ِسواددر عهد امیر حبیب ا   بود  بر عالوه اشتغال به جتارت و سوداگری وظیفه مقدس 

مکتبی که (بود او در عهدامیر امان ا خان در اولین مکتبی که در شهر مزار شریف تأسیس شده . معلمی را �یز پیش می  برد 
درس میداد ، او که شخص با دیا�ت و راسخ العقیده و در عین حال با ِسواد و در امور جتارت  ) بعدًابنام  �ادر شاهی مسمی شد

داخلی و خارجی آشنایی کامل داشت  در خنستین روز های سلطنت حممد ظاهر شاه در صفحات مشال کشور در مربوطات 
ه مشالی که از اثر سعی و ابتکار دکرت عبداید زابلی  و به سرمایه با�ک ملی ایجاد گردیده بود والیت قطغن در  شرکت احتادی

حبیث مدیر فوق العاده تعین و اموراداره، ساختمان، ساختمان و مارکتنگ را پیش می برد او در ایجاد ساختمان اولیه فابریکه  پنبه 
آن در قندز از اولین  بنیان گذاران سنگ هتداب مد�یت جدید در قندز ، روغن ،جم و پرس ،کاشی سازی و چینی و مارکتنگ 

و این مطالب در �زد کسا�یکه در مهان .، بعدًا حضرت امام صاحب، تالقان ، خان آباد ، و بغالن و خواجه غار حمسوب است 
  .عصر با اوشان مهزمان بود�د  پوشیده �یست 

خا�واده پدر شهر های مزار شریف ، کندز، تالقان ، خواجه غار ، امام من �یز که جزء این خا�واده بودم مهواره با   
صاحب و بغاالن را به چندین بار در می �وردیدم و مکتب را در این شهر ها تا سویه متوسطه که آخرین معراج حتصیلی و امکا�ات  

شهر های یاد شده در آمد و رفت بودم با فرهنگ ، در آن عصر بود به پایان رسا�یدم ، چون من مهیشه با خا�واده  بزرگ پدرم در بین  
کلتور و عادات اکثر اقوامیکه در آن سرزمین  ز�دگی می کرد�د  آشنا شدم  و از مهین سبب بود که من در منطقه و جامعه 

  .،خود را  خوشحال احساس میکردم و با مردم  بزودی ا�س میگرفتم و مهه را خبود �زدیک و از خود میافتم
 خباطر 1341/1962 از مکتب متوسطه تالقان فارغ شدم ، �اگزیرًادر سال 1340/1961در سال من که   

از دا�شکده زراعت در رشته 1351/1972ادامه  حتصیالمت بکابل رفتم و در لیسه زراعت کابل بقسم شبا�ه داخل و در سال 
ر ولسوالی چمتال والیت بلخ اجنام و در سال بعدی اقتصاد و توسعه فارغ و اولین ماموریت خود را حبیث مامور  ترویج زراعت د
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 حبیث معاون هتیه و توزیع در حورزه سوم شرکت کود کیمیاوی افغان 1354عازم مکتب ضابطان  احتیاط شدم و سال بعد یعنی 
 توزیع در  دفرت تعین شدم ، بعد از یک و �یم سال بصفت معاون دفرت هتیه ،)هرات ، فراه ، بادغیس و غور(د ر چهار والیات غربی

 که �قطه عطف، اوج بی 1358/1979سال .  مرکزی شرکت کود درکابل مقرر و سفر هایی �یز به خارج از کشور داشته ام
�ظمی در کشور بود و عمال حزب بسر  اقتدار روزا�ه  هزاران �فر را بکام  مرگ می کشا�ید، کسا�یکه منسوب به حزب حاکم بود�د 

ه مشاغل خود بپرداز�د ، لذا من به حیث امر عمومی کود کیمیاوی در صفحات مشال که از بدخشان تا منیتوا�ستند در اطراف ب
فاریاب را  در بر داشت  بنا بر خصلت غیر حزبی بودمن و از آن مهمرت شناختی که من از مردم داشتم و مردم از من داشتند، مقرر 

 که اوضاع یک کمی به �فع حزب حاکم 1364در سال . ار پیش بردم  در مهان ساهلای دشو1364شدم  و این وظیفه را تا سال 
فرو کش کرده بود دفرت حزبی شرکت مذکور مرا در حین جوا�ی که سرشار از �یروی کار و توا�اییهای جسمی و فکری بودم بر کنار 

  .هیچ مرجع ای  مراجعه �کردماز آن به بعد من کار رمسی اجنام �دادم و خباطر کسب کار حکومتی به . و به تقاعد سوق داد 
در این دوره بود که صفحه جدید ز�دگی من آغاز شد  به طریقت رو آوردم و در سلک سالکین طریقت از جناب   

�یاز امحد فا�ی خلیفه صاحب عالءالدین ارشاد گرفتم و بدست شان توبه کردم  بعدًا خا�قاهی در  شهر مزار شریف کشاده 
 از عنایات ربا�ی و توجه مراد و مرشدم بدرجه ارشاد و خالفت در والیت بلخ �ایل آمدم و 1993 /1372شد که من در سال

  .مسمی به شیخ بلخ گردیدم
بعد از آ�که وظایف دولتی را ترک گفتم و هرگز آرزوی آ�را �کردم ، بعدًا در مشاغلی از آسیابا�ی گرفته تا هر   

یکات صنعتی مزار چند سال در یکی از فابر.م فراهم سازد دریغ �ورزیدم شغلی که میتوا�ست لقمۀ حاللی برای خودم و فامیل
کارمند معمولی کار کردم و از آجنائیکه پشت کار و فکر درست داشتم آن حرفت را به وجه احسن  یاد گرفتم شریف به حیث 

یکی از دوستان  دیرینم  به پایه اکمال و به این فکر شدم تا مهچو یک موسسه  صنعتی را ایجاد منایم ،فابریکه به سعی خودم و کمک 
در آن ساهلا جنگ های تنظیمی آغاز شده . رسید و من با دستان خالی و بدون سرمایه گذاری  از هیچ شروع بکار کردم 

بودکه شهر مزار شریف را�یز ما�ند سایر شهر های کشور سخت  متأثر ساخته بود  ما مشغول فعالیت بودیم و یک تعداد از 
  . بی بضاعت  در آجناصاحب شغل و لقمۀ �ا�ی شد�داشخاص 

زمان تغیر کرد ، ما که در راستای تولید سرمایه گذاری ای �داشتیم آرام آرام دستان پر قدرت  جتارت ها و واردات   
از خارج کشور  ما را و دستگاه ما را متوقف ساخت ، به تربیه گاو های شیری پرداختم و �سل های مناسبی را از هر 
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وشه و کنار هتیه کردم و به ایجاد یک مرکز توزیع و تولید لبنیات پرداختم ، بعد از دوسال زمحت  اسناد  این مرکز تولیدی آماده گ
ازمان خوراکه و زراعت جهان  بود این پروژه را به  یکی از اجنوهای  ما  که س برداری بود ، یکی از  شزگای کاریسبت و هبره

حق ساخت و من که از فساد اداری کشورم و عدم توجه حبقوق  عامه مردم آگاه بودم، خنواستم  ملخارجی حتت اداره خودش
پسا�رت ها که طالبان .با اهنا که زور و قدرت  جامعه جها�ی را در قبال داشتند و یا �توا�ستم  حقوق از دست رفته ام را اعاده منایم 

و زما�یکه  امریکائیان به . د به تاراج رسی در فابریکه های جنسی ما  ملزمات  و دارایی مسلط شد�د ، در یک شب سیاه متام
افغا�ستان محله منود�د ، هنوز که صلح و آرامش استقرا ر �یافته بود  باز هم مرکز  پرورش  گاوهای شیری ما مورد هجوم و 

 رأس 24ع رسید که حدود غارت قرار گرفت  و در حالیکه خودم به پاگستان خباطر اجرای مهمی رفته بودم مبن اطال
و موضوع سرقت گاو ها تا قوما�دا�ی امنیه  . گاو و گوساله های باقیما�ده از غارهتای قبلی  را به دزدی و سرقت برد�د

از آن به .تعقیب گردید و از آن به  بعد این پرو�ده هم ما�ند  هزاران پرو�دۀ دیگر بدون �تیجه بدست فراموشی سپاریده شد
اهش و تقاضای یک دوست  بکار ساختما�ی  اشتغال پیدا کردم در آن کار هم خبت با من یار �بود وبا وجودیکه یک بعد به اثر خو

ویگا�ه چیزی که . قسمت عظیمی از دو قسمت کار را  به امتام رسا�یدم با دستان خالی بعد از سه سال کار  خبا�ه برگشتم 
  گره لیوهنا �فر از مهوطنامن با این درد هاباشد این است که ز�دگی ممایه آرامش روحی من از بی عدالتیهای اجتماعی می

  .گره و ارتباط دارد 
من دارای یک کتاخبا�ه شخصی هستم  به تالیفات و مقاالت بی مشاری  پرداخته ام این مقاالت عمومًا در حمور های  دینی   

از مجله اثر حاضر .  در آن دایره بسته  معیان دارد، عقیدتی ، اقتصادی ، تاریخی و فرهنگی و سیاسی �وشته  شده است و
حتریر کرده ام و کتاب دیگری را که  مهین اکنون باالی آن کار میکنم » بعد های ا�دیشه«است و یک اثر تاریخی دیگر بنام 

ریخ روابط سیاسی تا«و اثر دیگری را که �وشته ام و تا هنوز بچاپ �ه پیوسته است . �ام دارد )افغا�ستان باتالق خارجیان «
  .�ام دارد وصدها مقالۀ دیگر در موارد خمتلف)افغا�ستان 
مشاهیر بلخ و ماورای آن  در « در آینده ارزو مند هستم که  اگر  ز�دگی اجازه داد  پژوهشی در مورشناسایی  

  .را اجنام دهم » تاریخ اسالمی
 سه دخرت و چهار پسر دارم  ،دو دخرت در ازداواج کردم که1354/1974 من در سال :کمی هم از ز�دگی شخصی ام

عنفوان جوا�ی  برمحت حق پبوستند و از سایر اوالدهایم یکی لیسا�سه حقوق و علوم سیاسی از دا�شکده  حقوق 
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  دا�شکده ژور�الزم  و دوی دیگر مصروف مکتب ا�شکده طب بلخ،سومی دا�شگاه بلخ ، دومی لیسا�سه علوم طبی د
  .  را در قطغن ، جوا�ی را در  کابل و ساملندی را در مزار شریف سپری کرده ام ومن ایام طفولیت .هستند

در عنفوان پیری قرار دارم ، هر روز صدایم خاموشرت میشود و اراده ام گویی با زجنیر های آهنین در زمین حاال  
�شده ، با بندگی �ا متام در عقب ز�دگی پردرد و غصه ،با باری از ا�دوه کار های اجنام  . میخکوب گردیده باشند 

  پدرود.و سعی �اکام این است مثرۀ  عمرم
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  ولفصل ا

 
  ض مرامعر

  
  : صلی ا علیه وسلم فرمودرسول خدا

و بنده حقیقت ایمان را خنواهد شناخت تا . زبا�ت را �گهدار، چه آن صدقه ایست  که بر �فس خود میکنی 
   1��.�دارد آ�گه که  زبان خویش �گه 

سخن را تا بر : و حضرت علی کرم ا وجهه که بنیان گذار  و سر حلقۀ طریقت �اب حممدی هستند  فرمود
زبان �یآورده ای ، در قید و بند ُتست،و چون بر زبان آوردی ، تو در بند آن گرفتار آیی، پس زبان را �گهدار 

ی، چه بسا کلمۀ �ا جبا  �عمتی را از دستت می رباید و ، مهان طور که طال و �قره را در خزینه  هنی و �گهدار
  2.عذاب و گرفتاری بار میآورد

هیچ زادی هبرت از تقوی و هیچ چیزی �یکو تر از خاموشی  �یست ، و هیچ : حضرت امام حممد باقر  فرموده ا�د 
  .دمشنی زیان آور تر از �ادا�ی �یست  و هیچ دردی درد �اکرت از دروغ �یست

                                                 
  .114 اصول کافی جزوه دوم ، ص، -1
  .373، ص،3،جزوه 1336هتران (هنج البالغه ، -2
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  .هبشت حرام است بر کسی که فهش گوید: م صلی ا علیه وسلم  فرموده رسول کری
خاموشی سالمت است و اصل آ�ست  وبر آن �دامت باشد چون   «3استاد ابوالقاسم قشیری  در رسالۀ قشیریه 

وی را از وی باز دار�د ، واجب آن بود ، که شرع در آن �گهدارد ، و خاموشی در وقت خویش صفت مردان 
  » . سخن را�دن از موضع خویش از شریف ترین خصلتهاستنا�که است، چ

یعنی از طریقت  و از موضع خویش ما هم بفرموده امام قشیری  که از  صوفیان طراز اول طریقت �بوی میباشیم 
 عرفان  و چیز های که مربوط به آن میباشد سخن می را�یم تا شرافت قلم را در پرتو کلمه و کلمه را در پرتو قرآن

    .سخن درست را از�ا درست  تفکیک  دهیمجمید که امر اقراء را برای پیغامرب می فرماید 
 در بر  کتاب مساع ، عرفان و مولوی و�ا گذیر این  پژوهش که در ابتدا سخن کوتاه و �قد گو�ه یی پیرامون 

الم پرتو افگنده است و و کوچه بکوچه  از خیاباهنای قرون و اعصار تا آجنا که اس. داشت ، کتابی شد قطور
می افگند در روشنایی آن گام  فراتر هناده  و با اثر جاودا�ی موال�ای بزرگ جالل الدین حممد بلخی اکثرًا این 

کوچه ها را یکجا پیموده و در حینیکه از شخصیت واالی این بزرگمرد  تاریخ ، عرفان و ادب اسالمی سخن  
ی که �ویسنده مورد �قد ما  از ارزشهای معنوی مثنوی و سایر آثار  ژرف می  را�یم پرده از روی اهبام  و شبهات

ا�دیشا�ۀ این مرد َ�سُتو دار�د پرده کشایی میکنیم  ، تا عطر روح بیز آثار پر از گل و هبار و زیبایی موال�ا مها�ند 
.واقعیت خورشیدی خواهد بود که در یک روز بدون ابر هباری  �ور می افشا�د 

                                                 
  .188الی 181،ص، رسالۀقشیریهابوالقاسم قشیری،-3
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  :اب  کتاب  مساع و عرفان و مولویسخنی در ب
به واقعیت که جناب سید حممد علی  مدرسی طباطبائی  مقدمه کتاب شان را در موارد عرفان با سخنان زیبا 

شروع کرده ا�د ،و در این �وشتار به سه مبحث عمده  که �ویسنده خود آن را سه ضلع یک مثلث خوا�ده است  به 
  . پردازد  تا ماهیت این مثلث را آشکار  ساز�د می مساع ، عرفان و مولوی مباحث

مفهوم آشنا، شیرین و اوج عروج سالکان و بلندای پرواز  صاحلان ، غایت آفرینش و معیار اصلی «وی عرفان را 
   4».در معرفت بشری میدا�د) ج(مؤمنان  و حلقةالوصل عبد و رب و �قطۀ  القاء عارف و معروف و جتّلی  خدا

به مولوی  مورد حبث قرار دهدو موضوع حبث اول  را راسًا  ارتباط  آن با مساعدرژۀ عرفان را  او که میخواهد وا
او معتقد . فارسی و افکار و ا�دیشه های وی میکشا�د ) عرفا�ی( و چهره �امدار  در ادب شخصیت آشنا 

 ، �ه به ود بر گزیده استموال�ا  شاعری را  ابزار  و ترمجا�ی  برای عقاید  و افکار و احساس های خ(است که 
راو خبشی بزرگ آ�را ، میراث فرهنگی  پیشینیان چون » مثنوی«او منظومۀ  پر حجم و معروف  . هنر شاعری 

که « و توضیح میدهد، احیاء العلوم الدین ، کلیله و دمنه ، اشعار سنایی ، عطار �یشاپوری و �ظیر آهنا میدا�د
لوی ،به پدیدۀ شگفت بر میخوریم  که از دیدگاه مولوی امهیت هنگام برسی  سخنان و شیوۀ عرفا�ی، مو

 مساع بسیار دارد و خبشی مهمی از ز�دگی وی را  خبود مشغول کرده است ؛ این پدیدۀ شگفت و �ا آشنا 
 وی خود مساع مساع چیست؟  او در ادامه مینویسد که.وعشق و ترا�ه و مساع با مولوی پیو�د خورده است است 

مساع به معنی آواز خوش  است و در اصطالح  شعر خوا�ی مهراه باسازو آواز خوش و :وضیح میدهد را اینطور ت
  آیا براستی مولوی اهل ساز و آواز و رقص درویشی بوده است؟:وی از خود میپرسد » .وجد و رقص صوفیا�ه 

   فکر و هم عمل ا�د ؟آیا مساع اختصاص به مولوی و پیروان او دارد ؟ یا دیگر صوفیان و عارفان با او هم
  آیا مساع با عرفان و تعالی معنوی ، ارتباط ، تناسب و پیو�د دارد؟

                                                 
  .13،ص)1378هتران ، ا�تشارات  یزدان سال چاپ ( سید حممد علی مدرسی طباطبایی -4
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  هم فکر و هم عملند؟) مولوی(آیا دیگر صوفیان و عارفان  باوی 
  پیدایش و سیر مساع در تاریخ چگو�ه بوده است ؟
  غیر صوفیان چه دیدگاهی در باره مساع دار�د ؟

 مساع را عملی مطلوب – قرآن و سنت –آیا منابع اسالمی : ع بوده ا�د؟و باالخره ایا پیغامرب و امامان اهل مسا
   5»میشمار�د؟مقدسو

آن ) به معنی صوفیا�ۀ (، در حبث مساع  در لغت و اصطالح  تاریخ دقیقی  برای پیدایش مساع 3وی در صفحه 
یده های اجتماعی  بصورت تدریجی  �دارد  و آ�را کار مشکل میدا�د  و اظهار میدارد که مساع  ما�ند اغلب پد

بدعت �گاه   دیدگاه موافق با مساع �دار�د ، بلکه آ�را بچشم و متشرعان ولی عاملان وفقهیانشکل گرفته 
وجود �وعی از مساع را ) ؟(وی مساع را بر�امۀ درون  گروهی میدا�د و از آغاز پیدایش با تصوف . میکرده ا�د

  .جامعه مسلمان  مطرح گردیده استدرست آورد های  تصوف دا�سته که  او مساع را از د. ا�کار منیکند 
  :چرا مساع؟

او خباطری که اکثر �ویسندگان ، .  مساع یکی از موضوعات  داخل مثلث قابل دقت  �گار�ده مذکور است 
ئله  را که فصل مشرحی از کتاب علوم الدین خود را به این مسحممد غزالی اماممتصوفین ، حتی شخصیتی چون 

  .اختصاص داده  است ومولوی را د�باله رو در مساع میدا�د
، خبش زیاد از عمر خود را  بیشرت از اهل سنت بوده ا�د  که ،از صوفیان بسیاری « �ویسنده اضافه میکند 

، تعبیر » یکنسرت روحا�«از آن به » ماسینیون فرا�سوی«حمفلهای مساع  و دست افشا�ی  و پای کوبی کهدر
�صر آبادی ، ابو سعید ابواخلیر ، روز هبان  شیرازی ، مشس تربیزی ،فخر الدین : ن چو ذرا�ده ا�د میکند ، گ

 کتاب خویش  شرحی در مورد ز�دگینامه  17؛ �ویسنده در پا ورقی صفحه ...عراقی ، جامی هروی و
                                                 

  30،ص،...مهان-5



 21 

 مشس تربیزی عراقی  ،)عبهر العاشقین( ابوسعید ابداخلیر ، شبلی و رود باری  روز هبان شیرازی  صاحب کتاب
�گاشته است  که الفاظ و کلمات ، آهنم در یک اثر عرفا�ی به زعم �ویسنده گنجایی �وشتایی آن را هرگز 

 چنین عنودا�ه قضاوتی  مناید تمدرس و مطرح اسخنواهد  داشت، چه رسد به یک عامل فقهی که در کشور خود 
پای  علت  و بر ا�گیخنت  ا�گیزه و ا�گیخته  از قربا�ی کردن در « که حتی بفرموده عبدالکریم سروش ،

  .که حتی قلم �یز از پذیرش جواب به آن عجز اظهار میدارد».مجلۀ مهمرتین مغالطه میباشد
امروز در جوامع مسلما�ان خمصوصًا  در جامعه مطرح ایران  مها�ند کشور افغا�ستان  صد ها وقایع دخلراش و 

و کشور (و هر گز عامل فقهی را  در هر دو کشوریشود  رخ میدهد  جا�گدازی که منجر مبرگ صدها �فر م
 که خود کشیها ، خود ا�فجار دادهنا و دگر ها را مبرگ و گلوله بستنها را  سراغ �داریم)های دیگر اسالمی 

شند  که کوچکرتین  شراکت سلیقه یی  بآهنا �دار�ددر این موارد  مردم و ذهنیت  جامعه را در روشنی قرار داده با
با عینک ذره بینی شان  چندین قرن قبل را ذره شگافی میکنند  تا باشد که شاهد  ) فقهی(ولی مهین عاملان 
  .  باشند که وی آهنا را در چنین اعمالی دیده ا�دشاهدبا زا�یدیدار  تصویری ، 

شیر  تعصب و بدست عاطفه مش بر دیدگان ا�دیشه  �قاب حتجر افگنده ا�داینها ا�دیشمندا�ی  هستند که
گرفته ا�د  و بی رمحا�ه د�بال  علم و جویایی ، می تاز�د ، و هر ا�دیشه یی را در پای تعصب شان قربا�ی  میکنند 

اینطور اشخاص ردایی از علم می پوشند  و کالهی از حتلیل  بر سر میگذار�د  و بر مسند تعقل که اهنم شاید . 
و واقعیت اسالم و قرآن را که مکمل (ر ، باطن باطل  خود را می پوشا�ندواقعی �باشد  تکیه می ز�ند  و با این تذوی

با یک دین کامل که خود الگو و منو�ه یی ازیک ا�سان )ص(ترین مکارم اخالقی و ا�سا�ی رادر پرتوی ارشادات �بوی
ا�د در زیر واال و مکمل است و یک پیام آوری که پیام آخرین و اولین را در چوکات وحی در قرآن مبا گذاشته 

و منو�ه اعمال  وافکاراین گو�ه مردمان را    مو ال�ا خود در مثنوی چنین ) افکار غرض مندا�ه شان پنهان میدار�د
  :سروده است
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  ا�درون قهر خدای عزو جل    مهچو گور کافران  بیرون حَلل
  �6نگ  دارد از  درون  او یزید    خرده گیرد در سخن بر بایزید

  هنگام حتلیل  آراء و عقاید ، از طبقات ، از مر اهل تاریخ ، از عقیده هااز حمبت ها و امروزه مهه کسا�ی که
 مصباح اهلدایه  �279ویسنده از پا ورقی صفحه .�فرهتا  دم میز�ند و اسیر دام حتلیلهای  استداللی خویش هستند 

ول بوده  و هم اکنون هم میان متام وجد و مساع که میان  مهۀ طوایف  صوفیه کم و بیش رمسی و متدا«: �قل میکند 
فرقه هابه استثنای معدودمتصوفان قطب منا  و کسا�یکه از بیم غوغا حفظ ظاهر شرع میکنند  معمول و مرسوم 

  .بین صوفی و متشرع مشرده میشود است ، یکی از موارد  اختالف شدید 
رقص «رابر وجه تنز )   جتّلی ا�وار خداو�دیدر برابر(او یکی از ابیات مثنوی  را در مورد متالشی  شدن کوه طور 

  : شدن  کوه میدا�دصوفی�امیده  و آن را بقول موال�ا  دلیل » کوه
  صوفی کامل شد ورست او ز�قص    کوه طور از �ور موسی شد برقص

در دفرت اول  و در بیت مشاره 867ولی �ویسنده کتاب فراموش �کند  که حضرت خداو�دگار بلخ بعد از بیت 
  :صۀ عود علیه السالم را اینطور خامته میدهد ق868

  جسم          موسی     از      کلوخی       بود     �یز    چه عجب گر کوه صوفی شد  عزیز  
 در کوه طور که قرآن کریم �یز بیا�گر آن است و ) ع(او حتی در ب  ذرۀ میقاتگاه  حضرت موسی کلیم ا

 از 103قرآن جمید در آیه . داده است  �یز به دیدۀ شک و تردید مینگردمثنوی آ�را با زیبایی خاصی  باز تاب 

                                                 
و 417،28،جلد سوم بیت مشاره)1363ل هتران،ا�تشارات امیر کبیرسا( ن،به اهتمام دکرت �صر ا پور جوادی و مثنوی معنوی،موال�ا جالاللدین به تصحیح رینولد �یکولس--6

  140،ص،2جلد اول ،دفرتاول،بیت مشاره
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اینان مهان کسان ا�د  که به آیات پروردگار شان  و دیدار او کافر�د  و اعمال شان  7:سورۀ مبارکه  کهف  فرموده
  .حمو شده  و در روز قیامت  هم به ایشان  ارجی  خنواهیم هناد

 �ه ایت است ، �ه حدیث  و �ه روایت ؛ خباطر تسخر  صوفیه  و متصوفین  اینطور که» منشئات خاقا�ی «او از قول 
مرغ از میان آب ، صف صف بر می آید ، صوفیا�ه  چرخ میزد، خرقۀ پز�یان  آب را  چاک می «: آورده است 

  ».کرد
) هنر( شناسی او مساع را دارای جنبه های گو�اگون دا�سته  و مقوله های از قبیل  فقهی ، تاریخی ، زیبا

 با ریشه و )رابطه تصوف مستا�ه  و عرفان عابدا�ه(روان شناسی عرفان و سلوک را پیش کش میکند  و عبارات 
تاریخ مساع ، هنر ، شعر آواز و موسیقی  و غیره امور را �یازمند تالیف مستقلی میدا�د  و تأکید میکند  که مساع از 

 از مساع گران ویژۀ عارف هم اطالق شده است که کتاب خود ویژه گیهای صوفیه شناخته شده  و به برخی
از تالشهای اساسی و ضروری  در زمینه عرفان ، شناسایی و تبین دقیق  این دو جنبه میدا�د و او به را وی یکی 

هر چند به  شهادت تاریخ  و (که مولوی و برخی  دیگر ظاهرًا ازین قبیل �بوده استعشرت  آمیزمساع شهوی  و 
   ؟) عارفان  ، مساع  هلو  آمیز  هم در میان صوفیه رواج داشته است -اف صوفی  اعرت

مهچنا�که عامل های ظاهرًا آراسته  به : ولی ما آیات قبلی را در مورد این �ویسنده فقهی  تبین منوده می گوئیم 
میکنیم که مها�ندی که غیر شریعت ولی باطنًا  آغشته به �ا باوری زیاد است در تاریخ ملل و حنل اسالمی مطالعه 

غیر سنی �یز با اسالم �اب حممدی کدام ) غالی( صوفیان صوفی منا به تصوف کدام ارتباطی �دارد  گروه های
ما اینطور فکر میکنیم که چه خوب میشد اگر این �ویسنده چیره و توا�ا وقت عزیز .ارتباط و مهر�گی �دارد 

منیکرد�د و �ه کنند ، چه خوب است از کار �امه های واقعی خویش را صرف کوشش های بی مثر و بیهوده 

                                                 
قل هل �نبئکم باال خسرین اعماًال اّلذین  ضل سعیهم فی احلیواة الد�یا  و هم یحسبون  اهنم  یحسنون صنعًا اولئک الذین  کفرو  بایات رهبم  و لقائه و حبطت اعماهلم فال �قیم هلم  یوم -7

  القیامة و ز�ًاط
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دیگران  حتسین مناید و واقعیاتی را که به خدمت گذاری در راه دین و شریعت باشد جهد خود را استوار 
سازد و بیهوده خود را اسیر و گرفتار خود بزرگ بینی �سازد زیرا بت خودی را شکسنت صواب و آیینه ای که 

  . ما را �شان میدهد باید شکستا�ده شودعیب های واقعی
او در حالیکه  مساع را درلغت و  اصطالح تعریف میکند و چند بیت از حضرت حافظ و موال�ا در ارتباط «

 و غیره در مساع  بکار �ی، طبل و رباب ،تنبور و دایره  ؛تذکر میدهد که  ابزار موسیقی  از قبیل رقص می آورد
ع را  در شکل کامل آن  با  هبره برداری  از ا�واع موسیقی و خوا�نده های  ماهرو  حرفه یی  مولوی �وعًا مسامیرفته و 

مساع را بر�امۀ درون گروهی میدا�د او در کتابش بار ها تأکیدکرده  )�ویسنده( او  ».بر گذار میکرده است
 جامعۀط صوفیه در هبمراه افکار و عمل کردها  توسمساع یکی از دست آوردهای تصوف است  که است که 

  .و در مورد مساع �یمه دوم  قرن سوم هجری را قید کرده است »  .مسلمان  مطرح  گردید
از پیش کسوتان و بنیان گذاران تصوف  میدا�د و از او �قل قول میکند و در �یمۀ )ه246(وی ذوا�ون مصری را 

  در مورد مساع یاد کرده است  و دوم قرن سوم هجری  از سری سقطی  جنید بغدادی و سایر صوفیان بغداد
اشرتاک شان را تائید کرده است  و در �یمۀ دوم قرن سوم  از مشایخی چون سهل بن عبدا تسرتی ،عمرو بن 
عثمان مکی ، ممشاد دینوری ، ابراهیم خواص ، ابواحلسن �وری ، ابو عثمان حیری و رویم یاد کرده است که مساع 

  .میکرد�د 
شخصیت مولوی و افکار و ا�دیشه های وی ابعاد « :می �ویسد تاریخی مولوی شخصیت او در مورد 

بدون تردید مولوی از امتیاز های  فراوا�ی بر خوردار است ، امتیاز های که او را  . گو�اگون و متنوع  دارد
یات بصورت یک شخصیت تاریخی در آورده است و از ارزشهای عرفا�ی  مثنوی و شور و حال  عشقی که در غزل

و بنی عباس ) رض(می جوشد �ادر و کم �ظیر میدا�د  ولی خباطریکه  از امیر معاویه ) دیوان کبیر مشس(وی در 
ستایش کرده است  و مهچنان از کافر قلمداد کردن  ابوطالب پدر  موال علی  کرم ا وجهه و اینکه فرقی �یست  
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از مولوی رجنیده خاطر گردیده و از این سبب ) رض(یا از �سل عمر ) رض(مهدی موعود  از �سل علی باشد 
جعلی ، ضعیف، و حتی مطرح کردن بعضی افکار و احادیثی را که در مثنوی  از آن روایت شده است ،است که 

 قلمداد کرده  ا منو�ه های  از لغزشهای مولوی در مثنویر...عادات تصوف  برخی تعبیرات  زشت و �ا مناسب و
  )ی را در آثار دیگران  حمول کرده است که لغزشهای مثنو( است 

  .ما  این مطلب و مطالب قبلی را در این جممل به تفصیل در روشنی جواب به �قد خواهیم  گرفت 
�وبسنده کتاب مورد �قد  در قرن چهارم هجری که درخشان ترین عصر در تاریخ طریقت و عرفان است  تصوف را 

قول و حتی از . د  که روی این موضوع  به تفصیل صحبت خواهد شد میدا�مکتب ترا�ه ، موسیقی و رقص  تنها 
   . صوفیان پیش تاز مساع را از هر عبادتی برتر میدا�د

را جعلی ...) امام حممد غزالی و(او حدیث های را که  در مورد مساع  در آثار متقدمان  تذکار یافته است  �ظیر 
  .ث  مساع  به آن روشنی می ا�دازیم میدا�د که ما در مبحاز حقیقت ، ضعیف و عاری 

  :او عارفان را  از دیدگاه مساع اینطور  تصنیف کرده است 
 روزهبان شیرازی – اوحد الدین کرما�ی -  گروه زیادی از صوفیان  بویژه فخر الدین عراقی  افراطی - 1

   امحد �وری و عدۀ دیگر– �صر آبادی –
عالءالدوله مسنا�ی، عز الدین حممود : یدا�ند �ظیر غیر افراطی  که مساع را ُقرب آفرین  و مستحب م - 2

کاشا�ی ، عزیز الدین �سفی، شهاب الدین سهروردی ، حممد غزالی ، علی هجویری ، طوسی و جنید 
 .بغدادی

 .هباءالدین �قشبند ، حمی الدین  عربی ، امحد جام: اقلیتی از صوفیان  :  خمالف - 3

 های  متصوفین  از خنستین صوفیان  تا مورد شناخت  و کار �امهکه ما در فصول بعدی  به طول و تفصیل  در 
معاصر می پردازیم  و به �ور معرفت و طریقت  مهه زوایای آ�را  روشن خواهیم ساخت ا�شاا.  
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و فرهنگ دینی )  ص(عدم پیشینه اسالمی  و �اهم آهنگی آن با  سنت عبادی  پیغامرب اسالم «وی مساع را 
با ترویج مساع  به عنوان عمل عبادی  و ُقرب آور  از . ارفان مساع گرا دا�سته  است مسلما�ان ، صوفی، ع

سوی صوفیان به سرعت  در میان آهنا گسرتش یافت ، تا آجنا که حتی  پیر مردان و مرشدان ساخلورده  در 
  ، فقیهانیژه حمفلهای صوفیا�ه  به جست و خیز و دست افشا�ی  پرداختند  مورد اعرتاض شدید  مسلما�ان بو

  8»و آ�را عملی ز�ا�ه قلمداد میکرد�د...قرار گرفت 
، دست افشا�ی ، پای بازی ، دستک ) حقیقی(و این فضای عرفا�ی «:او در مورد توازن روحی عارف می �ویسد 

    ، بلکه مهه شور و اشیاقحبق معنی �داردزدن  و حرکتهای سبک  و دور از وقار  هر چند به هبا�ۀ عشق و حمبت 
  9».و حمبت عارف در قالب  مناز ، دعا و مناجات  و اطاعت �شان داده میشود

  :او بقول  خودش  بر بلندای غرورش  عرفان را اینطور می بیند 
دلبستگی به مساع و عرفان طلبی  از ساز و اهنگ  حرکات موزون بد�ی در واقع  وابستگی  بعوامل «

و فقدان وجد و ذوق  اصیل و خود جوش  است  سالک و   ا�یفقر عرفسطحی  و مصنوعی است  و این �شا�ۀ 
عارف وارسته  در افق فرا تر  از این گو�ه عوامل  سیر میکند  و حال و وجد و حمبت و اشتیاق او  جبز در 

و کسا�یرا که به مساع اشتغال دار�داز عرفان �اب و بلوغ معنوی حمروم . گرو  چیز های از قبیل مساع �یست 
ضافه میکند که به خرد ورزی بقول خودش  حساسیت زیادی قایل است  او معتقد است که هر عاملی  میدا�دو ا

    10».که میزان کار آیی  و فعالیت آگاها�ه  عقل را  کاهش دهد  آ�را باطل  می دا�د

                                                 
  به بعد30،از صفحه ...عرفان ،مساع،مولوی-8
  "  "    مهان-9

  .48، ص، ... مهان-10
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  حث ما �اگذیرًا خیاالت  و افکار  واهی  و غرور مندا�ه و غرضمندا�ه  این �ویسنده را  با شروع در مبا
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این کتاب  در فصول و ابواب  متنوع   مورد پژوهش و پی گرد  عملی قرار خواهیم داد و برای رد  افکار این 
�ویسنده که از معترب ترین آثار اسالمی استفاده خواهد شد قرار  میگیرد  با آهنم  در اینجا یک �کته را توضیح 

:  ول یکی از �ویسندگان بنام ایران است  کرده و قضاوت را بدست  خوا�ندگان  میگذارم  که از ق
تا حباال ) ص(چنا�که در بین طبقات اهل سنت و مجاعت  مروج و مرسوم است  از مهان آغاز بعثت ، رسول کریم 

و کسا�یکه صحبت آحنضرت ) ص(که بیشرت از چهارده قرن میگذرد  خبا�دان، ازواج مطهرات  و یاران پیغامرب 
را در یافته بود�د و کسا�یکه صحبت تابعین شان ) ص(ا�یکه صحبت یاران  احنضرت را یافته بود�د و کس) ص(

را پذیره شده بود�د  و کسا�یکه به صحبت تبع تابعین  شان رسیده بود�دو کسا�یکه راه آهنا را تعقیب و تبعیت 
 ز�ده و روح شان را  میکنند  ارج و احرتام دار�د ، خمصوصًا حبضرت امام حسین شاه شهیدان  کربال  یاد شان را

واما با تاسف  که در آثار غیر سنی های که خود را شیعه قلمداد میکنند این موضوعات و . گرامی میدار�د 
حرمت ها بچشم منیخورد و از این سبب است که بعضی ازین عناصر حتی بی حرمتی را و قدح را از یاران 

غ �کرده ا�دکه به مهین اشاره ازین موضوع میگذریم و پیامرب  گرامی اسالم و حتی از خلفای سالسه �یز دری
به ) رض(داخل یک مبحث عاشقا�ه که به ارتباط شهدای کربال خمصوصًا از شاه شهیدان حضرت امام حسین 

�وشته ای ازدکرت عبدالکریم سروش  حمقق و�ویسنده و دا�شمند  ایرا�ی که در کتاب قمار عاشقا�ه به آن پرداخته 
  :اب را به یاری �ویسنده و افکار و اعتقاد موال�ای بزرگ بلخ خامته میدهیماست این فصل کت

 کتاب قمار عاشقا�ه  مطالبی را مطرح کرده ا�د که دور از لطف و 156دکرت عبدالکریم سروش در  صفحه 
  :ظرافت سخن خنواهد بود

و حرکت او ) رض(سین  مولوی را چنا�یکه میدا�نداز مجلۀ کسا�ی بود که بطور  مشخص  �سبت به امام ح«
شاید از کسی چون مولوی ، آهنم در میان ترکان  .ارادت می ورزید  و یاد و �ام او را ز�ده  و حمرتم �گاه میداشت 

وی در دو جا بطور . لیکن مولوی مرد شگفتیهاست . اهل سنت ، این امر قدری شگفت آور بنظر رسد 
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در مثنوی  داستا�ی را �قل میکند  بدین مضمون که روز یکجا : مشخص  در مورد این حادثه سخن گفته است 
. وارد شد و دید که شیعیان  آن شهر مشغول عزا داری هستند ) سوریه کنو�ی(عاشوری  غریبی به شهر حلب 

پرسید که این عزا داری چیست؟ و برای کیست؟ گفتند مگر تو منیدا�ی ؟ برای جا�یست که از متام جهان 
پرسید مگر این داستان  دیروز  : و داستان عاشورا را برای او گفتند . ر است سنگین تر و گرا�بها ت

گفت پس البد  خربش تازه . یا پریروز اتفاق افتاده است ؟ گفتند  خیر ، هفت قرن قبل  اتفاق افتاده است 
  :بشما بیخربان  رسیده  است ؛ پس هبرت است به بیخربی خود تان بگریید

  11زا�که بد مرگیست این خواب گران      کنید   ای   خفتگانپس عزا      بر   خود   
  .اینهمه خواب گران  عزاداری الزم دارد ، �ه آن حادثه

مولوی �گاه توجیه  و حتلیل خودش را  ذکر میکند  و به اینجا میرسد  که حاال بفرض  که این حادثه دیروز  و در 
مل  در مقابل آن حادثه  آه و گریه و زاری و سوگواری است مهین �زدیکیها اتفاق افتاده بود ، آیا تنها عکس الع

؟ آیا آن واقعه چهرۀ دیگری جز  ظلم و خشو�ت  و قساوت مشتی  ستمگر  که شقاوت شان آه  از هناد 
  ا�ساهنای   آزاده  بر می آورد ، �دارد؟

  :جواب مولوی این است
   و چون خائیم دستجامه چه درا�یم     روح     سلطا�ی   ز     ز�دا�ی     جبست
  وقت شادی شد چو بشکستند  بند    چو�که ایشان خـــسرو    دین  بوده    ا�د
  12کنـــــده   و     زجنــــیر    را    ا�داختند      سوی      شادروان     دولت     تاختند

                                                 
  .796، دفرت ششم، بیت ...مثنوی-11
    799الی 797ششم، بیت مشاره "      ،  ...مثنوی -12
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اقی  به چهرۀ مولوی میکوشد  تا از سر جتربت ا�دیشی  و ا�گیزه های اشر: دکتور  سروش به ادامه می �ویسد
زیبای این حادثه  �یز �ظر بکند ، مهمرتین درسی که ما از  عارفان در این جهان گرفته ایم ، درس زیبا دیدن جهان 

آموخنت اینکه آدمی در زشت ترین زشتیها  مهواره میتوا�د  عنصر یا چهرۀ زیبا  را ببیند ، کشودن چشم زیبا : است 
گاهی آدمی  خباطر یک فاجعه  چنان مسحور . یم فوق العاده مهم عارفان است بین به این عامل از تنبیهات و تعال

ولذا بزرگی  مهچون .و مسخَّر جنبه های  غم ا�گیز  آن میشود  که ابعاد دیگرش  را فراموش میکند 
ستاد متام هدیه ایکه  از ا) مولوی... (و.جامع �گری  را مبا بیآموزد . مولوی الزم است  که مبا درس جامعیت  

مبولوی آموخته بود  که چگو�ه  عاشقا�ه ) مشس(او . و مرشدخود گرفته بود  عبارت بود از عشق 
ز�دگی کند ، چگو�ه عاشقا�ه در این جهان �ظر کند ، چگو�ه عاشقا�ه موضوعات را حتلیل کند ، و 

ثۀ کربال  هم �گاه زیرا وقتی که به حاد. چگو�ه عشق را  بکمک عقل بفرستد تا �قصاهنای آ�را تکمیل کند 
میکند ، آ�را یک حادثۀ عاشقا�ه  زیبای  دلربای ایثار گر ا�ه  می بیند  و مست آن میشود ، روح عاشق ایثار 

میان این . را می بیند  و ماالمال از حمبت  و سرشار از هبجت میشود ) رض(گر  پر گذشت امام حسین 
 رزق و �صیب  خود را در این عامل دارد ، امر واحد میتوا�د دو �وع  دریافت  تفاوت بسیاری وجود دارد ، هر کسی

  :، به افراد  پیامهای خمتلف بفرستد
  روزی   تو چون �باشد چون کنم    گرجهان را پر در مکنون کنم  
  از دفرت اول2397مثنوی بیت مشاره   

  .، پاکان فقط  از او پاکی �صیب می بر�داین عامل اگر پر از زشتی و پلیدی شود 
  کی خورد   بنِده    خدا   الی   حالل    گر شود عامل پر از خون مال مال   
  3432مثنوی دفرت دوم بیت مشاره   

  :برای اینکه
  �اقص ار   َ َزر   برد     خاکسرت   شود    کاملی گر خاک گیرد زر شود   



 31 

  .1612مثنوی  ، دفرت اول ، بیت مشاره   

در چشم مردم و حاکمان و . �ظر بکنید ، مرد برخورداری بود مشا اگر خبود مولوی  با هر معیاری که... و
خطیب زبر . مفتی بود ، جوان بود . مال و منال  بسیار داشت . عاملان ، از حرمت بسیار  زیادی برخوردار بود 

ولی حاضر شد  مهۀ آهنا را زیر پا بگذارد ، واین مهان . دستی بود ، مورد احرتام  و اعتماد مهگان بود 
  :قماری که بعدًا  گفت. ی بود که او بآن تن داد قمار

  بنما�د هیچش   اّلا   هوس     قمار   دیگر    خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش  
  1085دیوان کبیر مشس ، غزل   

و حقیقتًا مولوی به واقعۀ عاشورا  و کربال و امام حسین  بچشم یک پاک بازی مطلق که جمسمۀ زیبایی مطلق  بود ه 
پیش خود می ا�دیشید که در روح آن بزرگ مرد  آزاده چه میگذشته  است که در یک حلظه ...�گاه میکرد 

تصمیم میگیرد قلم بطالن هبمۀ برخوردهای خود بکشد ؟ ساده �یست  سری میخواهد به رفعت مساوات و 
ستی و پر هستی  که بتوا�د از مهۀ آدمی اینقدر  پر م  سینۀ شراخبا�ۀ عامل دلی به وسعت کائنات  و به تعبیر مولوی 

وقتی مولوی حبرکت امام حسین �ظر میکرد  و به ایثار و فدا کاری  و گذشت !...تعلقات  خود بگذرد 
عظیم و تاریخی بی �ظیر وی دیده میدوخت ، منو�ۀ بزرگی از عاشقی را می دید که شاید کار خود او مصداق  

 عاشق کوچک  وقتی خود را در مقابل  آن عاشق بزرگ میدید  البته سر و منو�ۀ بسیار کوچکرتی  از آن بود ، این
مهین دلیل بود  که حجاهبای فرقه یی ، ... زیرا خود را شریک  جترب او میدید . تسلیم و خضوع  فرو می آورد 

ری که مذهبی ، تاریخی  را کنار می زد  و مستقیمًا  در مورد شهیدان کربال ، ارادت ورزا�ه سخن میگفت، کا
  .شاید  ما از عاملان  و گویندگا�ی  که در ردۀ مولوی باشند  کمرت دیده ایم

  : مشا با این غزل مولوی الجرم  آشنائیدو آ�را شنیده اید
  بال        جویان          دشت       کریالیی    کجائید      ای     شهیدان    خدایی  
    ز        مرغان     هواییپر�د ه     تر       کجادید ای  سبک روحان عاشق  
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  کسی مر عقل را گوید گجایی    گجائید ای زجان و    جاه رمیده  
  بداده          وامداران        را      رهایی    کجائید ای   در     ز�دان     شکسته  

  
  ـواییکجــــــــــــــــــــــــائیدای �وای �ینــــــ    کجائید ای در   خمزن    کشــــــــــــاده
                        زکف بگذر اگر  اهل صفایی  کف  دریاست    صورهتای  عـــــــامل

  )2707دیوان کبیر مشس ، غزل (

یک تصویر کامل  ! منیدا�ید در این غزل  چه غمی  و چه معا�ی بلند  در این ابیات کوتاه  ریخته شده است 
  ای است که عاشق کوچکی  �سبت بعاشقان بزرگرت از و غنی از یک ارادت ورزی  صمیما�ۀ غیر متکلفا�ه

باری حادثۀ کربال  برای کسا�ی  چون جالل الدین مولوی  عبارت بود از حادثۀ در ز�دان ...خود  ابراز کرده است
حادثۀ کسا�ی که استثنایی ترین  ...راشکسنت ، حادثۀ در خمزن را کشودن ، حادثۀ به �وا رسا�دن بی �وایان 

مولوی اصوًال  . رای ابراز  عشق  صمیمی و استثنایی خود پیدا کرد�د  و آ�را به منصۀ  ظهور �شا�د�دفرصت را ب
آموخته بود که شجاعا�ه و دلیرا�ه  وعاشقا�ه به استقبال آن )رض(در مواجهه با مرگ ، این درس را از حسین 

  .  برود
أکید بر کینه های تاریخی ، ابراز تشدد های ما باید درس دیگری ازین حوادث بیآموزیم ، اختالف ا�گیزی ، ت

�ظیر کتاب (فرقه  یی که مبرگ هزاران مسلمان منجر میشود ، از طریق ا�گشت هنادن بر تقابل های شبهناک 
  . ، به هیچوجهه شرط دینداری  در عصر ما �یست ) درومنایۀ �قد هذا است

 باتاریکی های �فرت ا�گیزش گودالی در مقابل این بود مسائلی  که در کتابی بنام مساع و عرفان و مولوی 
ا�دیشه و دیواری در تقارب با حقیقت و عشق ایجاد کرده بود که ما مشۀ از آن را باز گو کردیم و کتاب حاضر 

  .حاصل �قد و تالش خباطر دفاع از ارمان عشق و حقیقت و اعتقاد در برابر آن آفریده ای یکتا میباشد
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ثر درد مندا�ه می کوشد تا دور ترین زوایای این بادیۀ پر وسعت عرفان را با منا های زیبای �ویسنده و پژوهندۀ این ا
ما بر خالف آ�چه که �ویسنده عرفان  ) عرفان و مساع و مولوی(زیرا در پژوهش  روی این مثلث .  آن معرفی کند

رب هستیم ایمان داریم که ماکه مهمان . مساع و مولوی را در کتابش به تسخر وتذکرات �ادرست گرفته است 
اگر گوشۀ �ان را مطابق به عرف مهما�ی وآداب آن بشکنیم هرگز گوش ما را منی مالند، ما و عرفان 

دوستان از خوان کرم باری فقط خوشی و عشق و وارستگی �صیبه می بریم در حالیکه منکران به فرموده 
  )خاک و خاکسرت(رد موال�ای بزرگ که در مثنوی فرموده ا�د اینگو�ه  خواهند ب

  پس ز مطبخ خاک و خاکسرت بری    وعــــدۀ مهما�یـــش را      منکری
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  فصل دوم 
  

                                                                                                                             : اولقسمت

  :یخی ویمولوی و شخصیت تار-1
میکنیم و به ما از ز�دگی �امه و تاریخ پر هبار و ایثار گر آن عارف پرمایه وشخصیت وارسته از آجنایی آغاز 

و  عالوه برآن خباطر آشکاراشدن  افکار و آراء این . �ظر ما در این اثر خواهد بودمطمحجنایی خامته میدهیم که آ
 جالل الدین حممد بلخیا اضافه تر به مثنوی و سایر آثار موالما مرد کریم و بزرگ  در این اثر کوشیده شده است ت

  .استناد جسته شود، تا بعد های علمی معنوی وی اضافه تر افاضه شود
حممد بن هبألدین بن حممد بن حسین بن امحد اخلطیب بن حممود بن ثابت  «: اینطور  ثبت کرده ا�دَ�سب موال�ا را - 1

  ).رض(صدیقن عبدالرمحن  بن ابو بکربن مسّیب بن مطهر بن محاد  ب
  . بوده است  هجری604یع االول سال ربششم ماه تولدش در بلخ  در  - 2
  .�قل شده است که از پنج سالگی خبود داری و تأدیب �فس پرداخته است- 3
 که دارد�ظر تاریخی مدارک فراوا�ی  مشس از ،موال�ا  مبقام عرفان مالقات او با مشس تربیزی و عالقه مند شدن- 4

می گویند ا�قالب روحی موال�ا معلول مهان مالقات بوده است ولی معلوم . در جایش به تفصیل می پردازیم
دین مالقات �کرده است ، بلکه اشخاص ام دوره ز�دگی اش تنها  با جالل الاست که مشس تربیزی  در مت
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  چنین  قبلی او معلومات و آمادگیبا  او طریالدین بود ه است  که استعداد ففراوا�ی را دیده بود، اما این جالل 
  .تالطم را مقتضی بوده است

 با اینکه مطالب مهه جا�به  و مهگا�ی زیادی  در مثاهلا و   داستاهنای  مثنوی دیده  میشود  وجود آن مطالب  - 5
با اینحال از کشف میکند  که او حقیقتًا هبر مجعیتی �االن شده  و جفت  بد حاالن و خوشحاالن  گشته است  

و خمالف روش اسالمی  در تواریخ ثبت �شده   اوحرکات خالف اخالقدوران کودکی ، جوا�ی و میان سالی  در 
 زیادتر از احتمال  ا را بقسم  افسا�ه  �قل میکنند  که احتمال ساختگی در آهنابعضی از داستاهن.است

�ه صحت داشته باشند ، میدا�یم که این  مرد واقعیت  آهناست ، و اگر هم فرض کنیم که بعضی از داستاهنا 
وی اعرتاف به در راه بودن خود  ، بلکه در موارد فراوا�ی  در مثنو �ه ادعای پیغامربی هیت داشته استلودعوی او

زیرا ا�ساهنا جائزاخلطا بوده . جالل ادین معصوم بوده است ، ویا خطا کار :ند ، هبمین جهت منیتوان گفت میک
حق وجود داشته است )صلوات ا علیهم(اه در فرز�دان آدم ، مهواره  و در مهه افراد جز پیغامربان ، خطا و اشتب

.  
این مرد  در بارۀ ریاضتها و شب ز�ده داریهای  موال�ا  مطالب زیادی �وشته شده که جمموعًا داللت میکند که - 6

 ته قناعت �ه ورزید، اذهان افراد شایسا درتنها  به لذت داشنت یک مشت  مفاهیم  و سپس منعکس ساخنت آهن
  .بلکه خود در سیر و سلوک گام برداشت

  13���. اتفاق افتاد وآرامگاهش �یز در مهاجناست ترکیه  قو�یهشهر در هجری 672 وفات موال�ادر سال   - 7
    :وسعت و عمق دیدگاه موال�ا جالل الدین دوم ــــ 

                                                 
جلد )  خسرو– �اصر –هتران ، ا�تشارات اسالمی (1366»سهامی عام«یازدهم ،شرکت افست :،چاپ تفسیر �قد و حتلیل مثنوی جالل الدین حممد بلخیحممد تقی جعفری،-1

  .اول، ص،سی
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ی  مبا �شان میدهد ، بطور قطع از چهره های درخشان و فوق العاده قیافۀ را که موال�ا جالل الدین  در کتاب مثنو
وسعت و عمق دیدگاه جالل .  سراغ دارد  اصول عالیۀ ا�سا�ی  وط به ربایست  که قلمرو دا�ش و معرفت م

ادین در حقایق ا�سا�ی ، خمصوصًا از �ظر  رابطه ا�سان با ماورای طبیعت ، در حدیست  که گویی موضوعاتی 
سائل است ، اگرچه این م و اوقیا�وسهای متالطمی  از حقایق بارۀ این رابطه برای او مطرح میگردد ،که در 
 حمدود  و �ا چیز دیده میشو�د، و ا جهان هستی  از دیدگاه ا�ساهنعات  جبهت فرا گرفنت  در روی پردۀموضو

وضوعات  میگذرا�د بار ها هبمین جهت �ارسایی الفاظ را در �شان دادن  آ�چه که در ذهن خود  راجع مب
  : گوشزد  میکند  او میگوید

    من چو لب گویم لب دریا بود
   ِالَّا بود     مراد  من چوالگویم

او میخواهد  موجودات طبیعی را  از کالبد های  حمدود آهنا در آورده و واقعیات آهنا را در یک  واحد بر تر  که 
د شد، �ه قدمی  در معرفت اهلی  میتوان برداشت ، و با دریافت بدون درک آن ، �ه جهان و طبیعت شناخته خواه

یک فرد بزرگ در می ( مهین واحد بر تر است  که گوش درون ا�سان میتوا�د  اهنگ اصلی  این جهان را  دریابد 
ئون و قیافۀ کلی جهان  در حال دریافت هنایی است، او قادر مبشاهدۀ این یابد  که هم آهنگی متام اجزاء و ش

موضوع میشود ، که جهان با داشنت میلیارد ها  موجودات  در یک واحد عالی غوطه ور است و آن واحد �قطۀ 
  ).تابش  برای شعاع �ور خداو�دی است

آ�چه که از مطالعات و دقت  کافی  در کتاب مثنوی  بدست می آید ، این است  که این مرد بزرگ  دو حالت روا�ی 
  :گیزی  آن هر دو را مورد هبره  برداری قرار داده استداشته است  که بطور شگفت ا�

 .حالت سیر و تکاپو در جهان هستی .1

 .حالت غوطه ور شدن در اهلّییات.2
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یا �شان دادن فروغ . از این رو جوش و خروش موال�ا کوششی است  برای ر�گین ساخنت طبیعت با ماورای آن 
  .اللهی  که به موجودات جهان  پرتو افگنده است

میخواهد حقایق جهان هستی را که ا�ساهنا در شناسایی آن از آغاز دوران علم بر آمده ا�د  �شان دهد ، و او 
 ابراز  رایلهبمین سبب  وی در موارد زیادی در حقایق و قوا�ین جهان طبیعت �ظریات علمی و فلسفی  بسیار عا

طرح ساخته  است ، ستان پادشاه و کنیزک  محتًا در دااو در داستاهنای خود  لزوم روا�کاوی  که صرا. میدارد 
  :بعضی از ابیاتی  که اصل تکاپوی  اضداد در آن طرح شده است  در دفرت اول  بقرار ذیل بیان میکند

   14 بر کسی   بودی    را راه     کی غمان    خار دل را گر بدیدی هر خسی    
  :و یا در دفرت اول میگوید

  15مرگ آن کا�در میان شان جنگخاست     هاست     ضد   آشتی  ا�یـــــــــــز�دگ  
   جاودان   عمر     است     اضداد     جنگ     جهان           عمر این  صلح اضداد است   

  :و در دفرت ششم 
  �یست اضداد  وی از  زا�که ترکیب     �یستآن  جهان   جز   باقی و   آزا 

  16 بقا    جز    �بود  ضد   باشد �     چون       را از ضد آید ضد    تفا�ی       این    
اصل اشیا که با اضداد خود شناخته میشو�د  در دفرت اول میگویدو در باره :  
  بود     پنهان    ضد  را �یست   چو�که حق     شود     پیدا        بضد     هناهنا            پس  
  17 صدور        در   مناید   می   ّضد را       ّضد     �ور       تو   دا�ستی     �ور      بضد         پس  

                                                 
  -.153، دفرت اول ،بیت مشاره ...مثنوی 2
  .1293، دفرت اول بیت مشاره 79، ص... مهان -3
  .57، دفرت ششم ، بیت مشاره ... مهان -4
  .1131،1132، دفرت اول ، بیت مشاره ...مهان-5
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  :یقی  �یز داد سخن داده استوی در مورد �ظریات علمی ، تدق
  :بطور مثال)امتی (  ریزذراتمثال در مورد جاذبیت و 

   استذره   کامسان بیضه زمین  چون    چون حکیمک اعتقادی  کرده است
   عال    بر   �ی    رود   می    اسفل  �ی بر         هوا در     معلق    قندیلی       مهچو

  18 آویخته      آهنی     ما�د      میان   در                ریخته  قبه   مقناطیس    مهچو 
وی در ابیات  فوق  بینش کیها�ی  خود را  که قرار گرفنت  زمین  در میان  این فضای پهناور  به جهت �یروی دافعه  

وط میشود  ربکه باالخره  قرار گرفنت  زمین  در میان  فضاکه به جاذبیت کیها�ی مکه از اطراف باو وارد میشود  
  .به منایش گذاشته است

  : می گویدذراتدر باره 
   ای   جفنه    ا�در    خرمن    هزاران    صد                       فتنۀ رمیت    از          رمیت   ما        

  دهان    بشگافدذره       آن   �ا گهان                      ذره           هنان          یکی     در      آفتابی
  19از کمینپیش از آن خورشید چون جست       زمین  و    افالک     گرددذره   ذره    

منکر شد که فعالیت ذهنی   ، هبیچوجه منیتوان) وجوددارد(با وجود اهبام و پیچیدگی که  در اینگو�ه موارد 
�ا جالل الدین در اینجاها  در هنایت اوج بوده است ، آن هنایت از اوج  که میتوا�د �بوغ سر شار  یک متفکر را بر موال

که موضوع حبث و ( شعر او متفکرین  گذشته فراوان داریم �ظیرتفکر در  ما،�ظیر اینگو�ه موارد .منایا�د 
  :یگوید مدر گلشن رازمثال شیخ حممود شبسرتی  ). حتلیل ما �یست 

                                                                                                                                                 
  .1131،1132، دفرت اول ، بیت مشاره ...مهان-5
  .2482،2483، دفرت اول، بیتهای مشاره ...مهان-6
  .4581الی4579، دفرت ششم از بیت مشاره ...مهان-7
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  پای      ا  سر    عامل     مهه   یابد    خلل    را  بر گیری از جایذرهاگر یک 
  :و مهچنان او در ارتباط با قا�ون احتماالت می گوید
  در آمسان عشق بدین سان ستاره ای     در صد هزار سال به کنج دلی رسد

ا�د از �ظر دخالت  در جمموع ، عظمتی از �ظر مکتب عرفا�ی  یک جزء کوچک  از موجودات جهان  طبیعت  میتو
  .ما�ند جمموع داشته باشد ، یا در �شان دادن قیافۀ ماورای طبیعی اشیاء جز با کل هیچ تفاوتی �دارد 

 که این مفاهیم بدو بروست، مفاهیم ماورای طبیعی است موال�ا جالل الدین  در تکاپوی جهان هستی بآن رو
  .قسمت شناخته میشود

ی که از پشت پردۀ  هستی در روی پردۀ آن منودار میشود ما�ندوحی و معجزه و امثال اهنا اثبات واحد ها .1
موال�ا اینگو�ه مفاهیم را  با بیا�ات جذاب  و شیرین مطرح میسازد و در حقیقت هم  آهنا را مطابق . 

ن �ظریه و راه به آ�چه که در فرهنگ اسالمی  است  میکند  و هم تفسیر، مثال در باره معجزه ، عالی تری
از این قبیل .اثبات آ�را  بیان میکند، و ممکن بودن معجزه را داراست با آسان ترین منطق  توضیح میدهد

پاداش . است سایر واحد های  که اسالم آهنا را  در ماورای طبیعت مطرح ساخته است ، ما�ند کیفر 
ی با تفسیرات شخصی  موال�ا اخروی و سعادت و شقاوت  در جهان ابدی  و امثال اینها  که گاه

 .جالل الدین مهراه است 

وال�ا  در کتاب مثنوی است ، از مجلۀ که عظیم ترین هدف ماین مسئله . وهیت است لمسئلۀ ا .2
در اینکه .گو�اگون حکمت  و معرف اهلی و دریافت ذوقی  مورد حبث قرار گرفته است 

است ، جای تردید �یست ، اگر کسی درین باره بوده » موجود برترین«موال�ا دارای روح پر از عشق به 
طور شایسته  درک �کرده است ، یا یا گفته های این مرد را در کتاب مثنوی بخبود اجازۀ شک بدهد ،

ها ی که » ربیا«و» ای خدا«کیست که کوچکرتین گمان کند  که این  . بتال به غرض ورزی استم
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ی آورد ، و روح هر مطالعه کننده و پژوهندۀ را حقیقتًا موال�ا  جالل الدین از اعماق روح  خویش  بر م
 شعله ور میسازد ، ساختگی است؟

 کشف طرقی است که بتوا�د ا�ساهنا را در هم آهنگ ساخنت طبیعت و ماورای طبیعت کوشش برای  .3
 روحی  که خداو�د جل علی در اختیار  آهنا  ا�ساهنا بتوا�ند  از سرمایه سرشاریت کند، باشد کهربت

میخواهد راه های را �شان بدهد که مهگان  ) موال�ا(او . ذاشته است ، تا حد اکثر هبره بردار�د گ
میتوا�ند با استعداد های گو�اگون  فروغ خداو�دی را در مهین جهان تاریک  و حمدود طبیعت 

او میخواهد عظمت روح ا�سا�ی را که در حقیقت شعاعی  از بارگاه الوهیت است برای . دریابند
سالکان راه حقیقت  آشکار سازد و باید گفت در این راه موال�ا جالل الدین به موفقیتهای عالی �ایل 

الدین در روش علمی با این بیا�اتی که گفتیم این مسئله بر طرف میشود که آیا موال�ا جالل .شده است
گا�ی خود را ا در حال تکاپو و هیجان  روا�ی  ز�دعرفا�ی  خود  بیک هدف مشخص رسیده است  ی

تصر و منحصر هدف خمپایان داده است ؟ زیرا چنا�که در کتاب مثنوی با مطالعۀ دقیق در سرتاسر آن  
اگرچه در تکاپو » ا�ا  وا�ا الیه  راجعون«این مرد  وارد شدن ا�ساهنا بدرک حقیقی این مجله است 

  20.بسوی این هدف  هیجا�ات گو�اگون دارد  و تالشهای خمتلف میکند

 :موال�ا جالل الدین و �ظریات دیگران در باره آثار و افکار آن .4

 : موال�ا جالل ادین از �ظراستاد بدیع الزمان فروزا�فر

درین مدت بار ها مثنوی را از . �زدیک به چهل سال است که به مطالعه و تاویل در مثنوی شریف اشتغال دارم «
  .را مبطالعه گرفته امآغاز تا پایان  خوا�دم و شروح و حواشی  آن کتاب 

                                                 
  )مقدمه(، حممد تقی جعفری،ص،ده ... �قد حتلیل و-8
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چنا�یکه بر دیگران پوشیده �یست مثنوی ما�ند .من کوشیدم برای فهم مطالب موال�ا    اصول و افکار وی  
م  و ترتیب  ما�ند قرآ�کریم  دارد ، که معارف و اصول  واب و فصول قسمت �شده و از حیث �ظدیگر کتب به اب

ت  در آن مذکور و مطابق حکمت اهلی  هبم ریخته است ، و ما�ند عقاید و قواعد فقه  و احکام و �صایح  پشتاپش
کتاب آفرینش ، �ظمی  خبود خمصوص دارد و تابع سنن و آئین های مصنفان و مؤلفان  ُکتب عادی و معمولی �یست  

  .و از این رو  افکار فلسفی و اصول تصوف  و مبا�ی علوم اسالمی  در مثنوی پراگنده و متفرق است 
تکرار �ظر  و مطالعه به اثبات رسا�ید که موال�ا هبمه علوم و معارف  : رد فهم و روح دراک موال�ا میگویدوی در مو

که در روز گار وی معمول بوده  احاطه داشته  در �یروی فکرت و در بین پرده و شگاف  از اینهمه گذر 
  .یل آ�سو تر هم رفته استو در بعضی مسا. کرده  و تا مقداری �ه ا�دک  بسوی زمان حاضر پیش آمد 

میتوان گفت که کثرت مضمون و سرعت ا�تقال و حس تعبیر و مهارت موال�ا در پیوسنت معا�ی گو�اگون با 
 و حیرت خوا�نده را چنان بر می ا�گیزد که بی اختیار اعجابیک دیگر سبب قوی و عامل �یرو مندیست که 
  »21.در پی گویندۀ حیرت ا�گیز مثنوی میرود

  22:اسی  در بارۀ اهلی �امه  سنایی و مثنوی�ظریه عب
ثنوی را روی هشتاد قرن یازدهم هجری می زیست و کتاب معبدالطیف عباسی بن عبدا عباسی  در آغاز 
او در دیباچۀ که به شرح حدیقه �وشته است  در مورد مثنوی .�سخۀ خطی  تصحیح و تنقیح و مقابله  منوده است 

ر بعضی و آ�که بعضی مضامین حدیقه  در مثنوی یافت میشود  خباط«:منوده استو حدیقه  اینطور اظهار �ظر 
ت �ا شناس  می رسد  که حضرت مولوی  از حدیقه اقتباس و اخذ کرده ا�د ، این عیب جویان فضل دمشن ، حقیق

شید ، معنی را در حق بینوایان  عامل معنی  و صاحبان بضاعت مزجات و مفلسان  راه فضل و کمال  توان ا�دی

                                                 
  )1373هتران، �وبت چاپ (، جزوه خنست  از دفرت اول، تالیف  بدیع الزمان فروزان فر  شرح مثنوی شریف-9

  72، صحتشیه و تعلیق �ی �امه،، )  کابل ، �شرات، اجنمن تاریخ و ادب افغا�ستان(لیلی، استاد خلیل ا خ-10
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گنجوران خزاین دا�ش و هنر و قادر طبعان  ملک حقیقت  و جماز را به سرقه و اقتباس  �سبت کردن کمال بی   
خربی و بیخردی است بر حسب قال بعضی قیاس کنند که رتبۀ شعری حدیقه �سبت به کالم فصاحت �ظام 

د دیوان است  و از آن کوله بار  صمثنوی  ارفع و ارجع میباشد ، بی تکلف در حدیقه شعری هست  که یک بیت 
  :ت ادراک هیچ ذی اداراکی  بشرف بیان آن منی رسد و این مضمونغایت بلندی  دس

  سخنی را�ده ام که دیوا�ی است    ۀ گفته ام که تالیفی است�کت
ه اما چون �ظر به حال و قال حضرت مولوی شود ، گنجایش تفرقه و متیز  درین دو رتب: در حق آن صادق می آید

تفرقه میان حالت این دو بزرگ  که بیشک ایشان را پیغامربان ملت ) ال�فرق بین احد من رسوله( �یست  و از عامل
قرار )  عموم و خصوص مطلق(ۀ این دو کتاب ر در اضالل است ، اما میتوان میا�سخنوری  توان گفت مشمر کف

 وبست متام  در حدیقه است  در مثنوی بشرح که�چه لق میباشد و حدیقه اخص  زیرا که آداد که مثنوی اعم مط
یافت میشود  وا�چه در مثنوی است در حدیقه جز بطریق امجال و ایجاز �توان یافت  پس سزاوار است اگر 

  . حدیقه را به  مثابۀ منت  دا�یم  و مثنوی را شرح آن
 میباشد  هم واگر بگوئیم طرف قال و رتبۀ شعری حدیقه  رجحان دارد  و جا�ب حال مثنوی اقوی

و غایت مافی الباب اینقدر میتوان گفت که طرف صحو  حکیم غالب بود . خالی از جرئت و جسارت �یست
  ». و جا�ب سکر راجح  آن صحو  در حقیقت عین سکر است 

کسی که خود ارغنون هبشتی راساخته وخود آ�را �واخته و خواسته است با �واخنت :و �ظر خود موال�ا در مثنوی 
 آمسا�ی را  جها�ی و جاودا�ی گردا�د آ�را خود دم را �وازش کند  و دهلا را بر ا�گیزد و این �غمهای مرآن جاهن

  :�ردبان معراج حقایق میدا�د
  هر که  زین  در  می  رود   آید   پیام    ین  کالم�ردبان آمسان است ا    
    تر بودبر    به   بامی   کز فلک       بر     �ی ببام    چرخ کو اخضر  بود    
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  باشد مهیشه زان هوا گردشش    �وا   آید   او      از     را    گردون    بام  
   است    عیسی    فسون    مبا�ند    یا    موسی استعصایاینسخن مهچون   
   منا   خون   اعدا   چشم   در   شربیا     جا�فزا    حدیث    این   است  �یل آب  

   مضل   را   بعضی  و  عضی هادی  ب    ا   ز      دلمهچو     قرآن     مثنِوی      م
   سپاه    بنگر    �ه پاپیش  قدم  یک     سیاه    چرت      دیدۀ      دوری     ز   تو

   مرد  در گرد  آ ببین  ا�دکی پیش    رد گ  می �بینی غیر تو چو دوری
  بست    کار    باید    تقلید   را     کور    چون شنیدی ا�درین جوآب هست
   را   خویش  سبوی  بینی رانتا گ    تو   فرو   بر مشک    آب    ا�دیش   را

   گران  بیند سبو لیک دا�د چون      عیان   جو   آب   کور   �بیند گر
  23 بیان   صدق   ووحی   دهلا   باشد  ن   کاب مبارک   ز  آمسان                 بدا  پس

    24:امهیت مثنوی از �گاه دیگران
  نگویندۀ آکه �ۀ بزرگی و عظمت مثنوی از این چه خواهد بود که در این عرصه هفتصد سال �شا

از خاکیان گسسته  و با افالکیان پیوسته است ؛ این کتاب مهیشه مشع بالین  صاحبداالن و سر چشمۀ اهلام بالغ 
  . �ظران بوده است 

 پاکستان و افغا�ستان،الد ترک و ایران ،مثنوی مهیشه در حلقۀ مناجاتیان ، در خا�ۀ خراباتیان ، در ب
 و اهل دل بوده ، ستان و مصر وشام  مورد خوا�ش و پذیرش  اهل علمربایحان، عربهندوستان ، ترکمنستان و از

                                                 
  72، صحتشیه و تعلیق �ی �امه،، )  کابل ، �شرات، اجنمن تاریخ و ادب افغا�ستان(استاد خلیل ا خلیلی،  -11

  
  .76الی74،صص...استاد خلیل ا خلیلی-12



 44 

یر  به این کتاب �وشته شده  و عرفای بزرگ و عرفا�یان به تفسیر آن پرداخته ا�د ـ در کابل ، در چندین شرح و تفس
شان و ختارستان ، در پنجشیر و ا�در اب ، در غز�ه و کناره های سند واباسین دهلی،در این کندهار ، در بدخ

طرف و آن طرف آمو  ، خاصه در بلخ و هرات  هنوز این کتاب پس از مناز بامداد وپاسهای از شب در  حلقات ذکر  
ماو روحا�یان در مساجد و خا�قاه ها  خوا�ده میشود و جایی �یز  آئین مساع  مولوی  �وای �ی  آ�را بدرقه میکندو عل

شرحها و . و مدارس آ�را  درس میدهند و مطالعۀ این شهکار بشری  را سرمایه  و سود آجنهان  میدا�ند 
  .ا�تخاهبای که در مرور این هفتصد سال  از مثنوی معنوی  به السنۀ خمتلف شده ، هنوز کامال استفاده �گردیده 

، جناب امحد آتش  استاد ادبیات فارسی  در هبرده میشود  از روی رسالکتبی که در ذیل ار آن �ام 
 و سایرین تدوین شده ، اما باید اعرتاف کرد  که در هیت و کشف الضنون حاجی خلیفرباستا�بول  و فهرست جملۀ ت

  :  و حتقیقی این خمتصر �یز  متام آن شروح  استیعاب �شده است  و این امر �یز  عمری میخواهد  و فراغی و تتبعی
  مثنوی هفتاد من کاغذ  شود    گر بگویم شرح این بی سر شود 

  :تایفات در باره مثنوی- 5
 .ه تالیف شده است835،که در جواهر االسرار شرح حسین خوارزمی موسوم به  .1

 ).ه581( تالیف موال�ا یعقوب چرخی عارف و صوفی بزرگ افغا�ستان �ائیه،رسالۀ  .2

 ).ه875(دین حممد  شاهرودیلشرح عالءالدین علی بن جمدا .3

 ).867(ب به داعیرح سید �ظام الدین حممود  شیرازی  ملقش .4

 ).ه875(، تالیف مالحسین واعظ کاشفی سبزواری مدفون در هراتلباب االلباب مثنوی .5

 ).ه898(لدین عبدالرمحن جامی  عارف بزرگ هرات متوفیا�ور�ائیه ، رسالۀ .6

 ).ه894(دین عمر شاشیل، ضیاءامفتاح التوحید .7

 ).ه892(متوفی ) معروف به روشنی ،( ددهشرح ضیاء الدین  عمر  .8
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شرح احادیث و آیات و الفاظ مشکله  (  یحی واعظ شیرازی، تالیف عالءالدینازهار مثنوی .9
 ).ه902(مثنوی،

که مثنوی موال�ا را در سه صد بیت از موال�ا وسه (  اثر ابراهیم ددهمثنوی شاهدی .10
 .وفات یافت937شاهدی در سال ) ه استخودش تضمین کرد  هزار بیت از 

 ).ه948(عبدالوهاب بن جالل الدین  مهدا�ی معروف به بصاوی .11

 ).ه942(، چلبیکاشف االسرار ظریفی .12

 ).ه969(، مصطفی سروری،کتاب مصلح الدین .13

 ).ه983(، موسوم به سینه چاککتاب یوسف دده .14

 )ه998(، ثواقب حممود مثنوی خوان .15

 ).ه1002(، کتاب مشعی .16

 ).ه1042(، شیخ امساعیل  رسوخی ، مولوی ا�قروی معروف به دده،بیاتفاتح اال .17

 ).ه01049، تالیف شیخ حممد رضا،مکاشفات رضوی .18

 ).ه1071(،ساری عبدا، متخلص به وحیدی،جواهر االسرار  .19

 .سید عبدالفتاح حسینی عسکرییفاتح املعا�ی، .20

 ).ه1043(ف عباسی من حقایق املثنوی ، تالیف عبدالطی لطایف املعنوی، .21

 ).ه1037(معین الدین  عبدا خویشکیاسرار �امه، .22

 ).ه1124(،حممد افضل ا آبادی  معروف به ثابتروح املثنوی .23

 ).ه1140(ولی حممد اکرب آبادی شرح مثنوی، .24

 ).ه1140(مال عبدالعلی ملقب به حبر العلومفتوحات معنوی، .25
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 ).ه1112(حممد شعبان زادهمظهر االشکال فی بیان لغات  مثنوی، .26

 )ه1127(،امساعیل حقی  بروسویروح املثنوی .27

 ).ه1143(غنی بن امساعیل �ابلسیلعبداخمزن االسرار، .28

 ).ه1148(شیخ مصطفی سفینۀ �فیسه، .29

 )ه1102(کتاب سعدالدی سلمان بن حممد .30

 )ه1211(اسرار دده .31

 ).ه1230) (؟(،القوی بطالب املثنوی املنهج .32

 )ه1266(،شرح ایوب الهوری .33

 )ه1290(،کتاب مالهادی سبزواری .34

 )؟(،تالیف  میرزا حممد عزیزرقیق املختوم .35

 )؟(، شرح مثنویمفتاح العلوم  .36

 )؟(، شرح اردوبوستان معروف .37

 )؟(، اردوشجرۀ معرفت .38

 )؟(،مرآت املثنوی  .39

 )در شرح �ی(، ترکیه رسلۀ امحد آتش .40

 .، استاد بدیع الزمان فروزان فرز�دگا�ی ، آثار موال�ا  .41

 .ین مهایی، استاد جالل الدتعلیقات بر مثنوی .42

 )ه1334(، حممد حسین کاظم زاده تفسیر معنوی بر دیباچۀ مثنوی .43

 .، کابل اجنمن پشتو مثنویتراجم پشتو .44
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 .، متأخر قندهاریمشکالت احلاجات .45

، عشق �امه مثنوی  ، تألیف امحد علی کهزاد  مؤرخ شهیر گلدسته عشق .46
 .افغا�ستان

 .، مشس الدین افالکی هم عصر با موال�امناقب العارفین .47

 .، �ور لدین عبدارمحن جامیمنافب موال�ا  .48

 .، هم عصر با موال�ارسالۀ فریدون سپه ساالر .49

،بدیع الزمان فروزا�فر در رسالۀ علی دشتی  در مورد شرح حال  و ز�دگی موال�ا  .50
 .موال�ا

 . شبلی �عما�ی عالمه، رومی ، تالیفسوا�ح مولوی .51

 .ه1373، استاد بدیع الزمان فروزان فرشرح مثنوی شریف  .52

ه در 1366،حممد تقی جعفری جالل الدین حممد  بلخی �قد حتلیل و تفسیر مثنوی .53
 .پا�زده جملد

 .، ادوارد ژوزف، فرا�سویرسالۀ طوطیان .54

 "  "  رسالۀ هفت بند �ای .55

 .، شرح عرفا�ی داستان خنجیران ادوارد ژوزف فرا�سویرسالۀ خنجیران .56

، استاد دا�شگاه .ین کوبرزحمقق �امی ایران دکرت عبداحلسین �ویسنده و  سر �ی .57
 .هتران

 .، از مهین �ویسندهحبر در کوزه .58

 .پله پله تا مالقات خدا  از مهین �ویسنده .59
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 .،دکرت عبدالکریم سروشقمار عاشقا�ه  .60

این بود مشۀ از آثار و افکار  �ویسندگان و عارفان بنام  که در مورد شخصیت  و دا�ش فرا مغزی  حضرت 
و یخته گان عرفان در طول قرون صورت گرفته بودهوجه و دقت فرخداو�دگار بلخ که منایا�گر ت

میالدی را که برابر میشود با 2007 ذکری رفت  و باید تذکر داد که یو�سکو سال پژوهنده بدان دسرتسی داشت 
 بنام �امی این مرد خارق لعاده که با دا�ش و کرامت ا�دیشه اش جها�ی را مشحون خورشیدی را 1386سال 

) ج(ی اعجاب ا�گیز خود ساخته است  �امیده و از آن جتلیل میشود و سپاس بی پایان خدای را ا�دیشه ها
ورمحت وراحت به روان این شیفتۀ عرفان و هنر اسالمی باد که از فیض روحا�یت وی این کتاب در این سال به 

  .پایه تکمیل متحّلی شد
  :     قسمت دوم

  :روز گار کودکی و مهاجرت - 1
 فرز�دش در پنج سالگی ا�واع مکاشفات  غیبی و مشاهدات  �ورا�ی بوی  بهل الدین میگفتال�ا جالپدر مو

  .ارتباط داشته است » غیبیان «عارض میشد که از این سن وی با 
 به مدرسه می رفت علم  در بلخ و وخش و مسر قند با خا�واده بسر می برد جال الدین که ساهلای کودکیندر آ

نان  و سخ) ص(و از حدیث رسول خدا .جتوید ، خط وحساب را تعلیم می گرفت خوا�دن �وشنت ، قرآن و 
او در مسافرهتای طوال�ی خا�واده که او را از شهری .  بوی می آموختند �یزفا و صحابه راحکمت آموز ، خل

 در آن خا�واده ایکه جالل الدین) . اسان ،ماوراءالنهرو خوارزمرشهر های خ(بشهری  با خود در سفر میداشتند 
رشد میافت  دارای قلمرو  اخالق و شریعت و مکاشفه بودواما در بیرون خا�واده و بیرون از منزل جوی 

رادر دیگری در جامعه مسلط بود که مسایل جنگ و بد امنیها و غیره را در بر میگرفت که ضمیرجالل الدین 
 حاالت روا�ی و اجتماعی مردم د میساخت و این برخورد ها و مشاهداتساختار ز�دگی اش دارای دوُ بع
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او که پدرش را هنایت دوست داشت مهه چیزش را . در حاالت فکری این طفل اثرات عمیق جبا میگذاشت
او در مهان ساهلای کودکی خود  آموخته بود  که مناز و دعای کودکا�ه اش .در این پیو�د �ا گسستنی می یافت 

  . ه کند ربرا  سرشار از ا�س و اشتیاق و ذوق زاهدا�ه جت
د و از جا�ب دیگر سرزمین در جنگ ش بود که سلطان خوارزم  عمال با خالفت اسالمی ادر این ساهل

خوارزمشاه و خراسان  آماج محله های بی رمحا�ه  تاتار ها به رهربی چنگیز خان در دل هر خا�ه و خا�واده ای 
  . گرفته بود تا این سر زمین را ترک  گوید و وحشت را ایجاد کرده بود و پدر جالل الدین �یز تصمیمُرعب

  قافلۀ بزرگی از زایران بلخ راکه خا�وادۀ خودش جزء بزرگی از آن حمسوب میشد تشکیل داده  او ظاهرًا
هلره  شهر بلخ را ترک با اضطراب و دا) بلخ ، وخش و مسر قند( مهراه با وحشت  هجوم مغول  در دیار شان

جالل الدین از مشاهده . ره می �وردید�د �یشابور   جا�براسان بزرگ را یعنی منطقه خ ی ترینرب  غگفته و 
وش تأثیرات فرام» شیخ عطار �یشاپوری«  تابناک آن و مالقات با شیخ بزرگ خراسان هر �یشابور و گذشتۀش

و این  طفل خورد سال مورد اعجاب و عالقۀ شدید شیخ �یشاپور به قسمی . �اشد�ی ای در وی جبا گذاشت
حالت روحا�ی و عمق فکر  و قدرت بیان او را شایستۀ آن دا�ست که در آینده �زدیکی ذهن  رار گرفت  کهق

شیخ �یشاپور عالقۀ به این طفل خورد سال یافت و در پرتو . تند او آتش به خرمن شیفته  گان علم و عرفان ز�د 
او کودک را ا�سان بر تر و .  خنواهدبودایمان و فراست خود دریافت که او، عامل ، فقهی و صوفی و واعظ عادی

بزودی این کودک  آتش بسوختگان  عامل خواهد زد  : واالتر میدید او به هباءالدین ولد پدر جالل الدین گفت 
 اسرار �امه و شور و غوغایی  در بین  پیروان طریقت  بوجود خواهد آورد واز اینجاست که عطار �سخۀ  از مثنوی

  .وا�ی خود او بود  به این کودک هدیه کردجرا هم که اثر دوران 
) ه632(در  ادامه سفر در  بغدادهباولد و مهراهان  از طرف شیخ الشیوخ  شهاب الدین عمر سهروردی 

او این مدرسه را حتقق رویای دلنواز خود .استقبال شد  که کاروان در مدرسۀ مستنسریه بغداد فرود آمد�د 
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شعری ، حنبلی ، ماتریدی ، امام المان می کرد و در مهین جا بود که با �امهای ب العلمیدا�ست و خود را داخل طا
هبا ءولد که خود خطیب برجسته و واعظ . شنایی پیدا کرد  و در روح او تأثیر گذاشت عظم و امام شافعی آا

ب آ�گیز بود که جمالس وعظ و تذکیر برپا کرد و این جمالس به ا�دازۀ اعجا بود  در مدرسۀ مستنسریه بغداد شهیر
  .خلیفه بغداد باوجودی که فارسی منی فهمید شخصًا در آن اشرتاک میکرد

د مراسم حج جبا آورده شد  وبعد از آن این مهاجرین خراسا�ی  راهی جزیره و شام و �واحی عساهلای ب
وشت و زبان فارسی که زبان  گفت و شنود  و � ،بالد روم که برخالف شام و  بغداد  صغیرشرقی آسیای 

 بود مسافرت منود�دو در اخیر به الر�ده رسید�د  که مورد استقبال مردم قرار گرفتند و در این شهر بود که خوا�د
  .دمردم برای پدر جالل الدین مدرسه ای  ایجاد کرد�

، موال�ا که دراین ساهلا تازه پا مبراحل بلوغ گذاشته بود آموخته های خود را از قبیل قرآن ، فقه ، تفسیر 
 و بالغت را در خود فصاحتی توسعه میدادو �شا�ه های قدرت بیان ربقصص ا�بیاء  و شعر و ادب فارسی  و ع

  .امتحان میکرد و از هر دا�شی هبره می گرفت
خا�وادۀ هباولد بنا به در خواست سلطان ترک های  سلجوقی  به ختتگاه سلجوقیان ) ه626(درسال

امت دائمی  قرار گرفت که بعدًا زمینه های مناسبی ازین استقبال بی مورد استقبال و دعوت شایان برای اق
�ظیر سلطان ترک  به خا�واده روحا�ی خراسا�ی که از بلخ آمده بود�صیب گردید و در مدرسۀ قو�یه رحیل 

اقامت  افگند  و در بار سلجوقیان  که در شهر قو�یه  در حاشیۀ شرقی جلگۀ مرکزی آسیای صغیر  واقع بود  
دگاه شاعران ، دا�شمندان  و�و یسندگان فارسی زبان  اند عراق و خراسان  و ماوراالنهر مرکز و میعما�

  . حمسوب میشد  و از دیر سال زبان فارسی زبان دیوا�ی و دستگاه اداری �یز بود 
این شهر واعظ جوان را که از هر حیث شباهت های با وخش و مسر قند و بلخ داشت بیاد آن شهر ها 

وران کودکی خود را در آجنا سپری کرده بود می ا�داخت و هر قدر که واعظ پیر بطرف پیری و �اتوا�ی می که د
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رفت  واعظ جوان مستعد تر می شد و هر قدر صدای پدرش خباموشی می گرائید صدای واعظ جوان  
پیر موال�ای جوان رساتر ، گرمرت و تند تر میشد  واز مهین سبب بود که قبل از خاموش شدن صدای موال�ای 

  . مورد عالقه  وقبول  و اعتماد عامه مردم  و خواص شده بود
پس از اقامت دو ساله در قو�یه در ) ه628(پدر موال�ا هباأالدین ولد بلخی  در ماه ربیع االول  سال 

  .گذشت در حالیکه موال�ای جوان  بیست و چهارمین سال عمر خویش را می گذشتا�د 
مسئولیت کار های را که پدرش اجنام میداد بر عهده گرفت ، خا�واده مدرسه ، او پس از مرگ پدر 

  . او با مرگ پدرش به مهجوری سختی خودش را  مواجه یافت. شاگردان و مریدان پدرش
موال�ا با عشق فنا �ا پذیر و استغراق به آ�چه  حبرفۀ او  به وعظ و تذکیر،  اویاد آور جوا�ی های پدرش در بلخ و مسر 

او که جمال وعظ و تذکیر و پرداخنت به شاگردان و مریدان را داشت الزامًا با متام .ند وخش و ماوراالنهر بود ق
  .مردم شهر در متاس و �زدیکی بود و مهه او را میخواستند و مورد پذیرش مهگان بود
هجری در قو�یه ) 0629(در چنین احوالی مامای پیرسید سردان موال�ا  سید برهان الدین حمقق ترمذی در سال

  . رسید که با �زدیکی او موال�ا خود را به د�یای پدرش متصل می یافت
  :حتصیالت  هنایی در سر زمینهای شام.2

قو�یه را بقصد ادامه ) ه630(سید حمقق ترمذی موال�ای جوان را ملزم ساخت  تا در سال 
 عازم شام شد  سوب میشود غایی ترین هدف موال�ا  در شخصیت علمیش حمحتصیالت عالیرت  که 

مستعد گردا�ید  زیرا با ختم این ) علوم ظاهر(و این سفر موال�ا را در ممارست به علوم شریعت 
  .دوره بود که کمال موال�ا به اکمل رسید

که عامل فقه و مورخ و ادیب عصر خود ) ه وفات660(او در حلب خبدمت کمال الدین  ابن �دیم 
  .یاد میشد،رسید) مدرسه حالویه(که درس میخوا�د بوده است و در مدرسه ای 
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او در دمشق وارد مدرسه مقدمیه شد و در مدرسه �وریه از حمضر درس مجال الدین  حصیری  که 
او خباطریکه مبقام سلطان العلمایی پدرش دست .استفاده کرد) ه665وفات (از علمای خبارا بود 

جه میشد ، بنا بر این به تدقیق در مباحث کالمی ، رسی پیدا کند به علم مرده ریگ فالسفه هم  متو
  .را مورد دقت و الزام قرار میداد...�قد و شرح  اقوال  و آراء امثال ماتریدی و اشعری و

بدین گو�ه از فقه دین به فقه ا ، از حکمت شریعت ، به رموز معرفت  اهل طریقت ، و از 
از هفت سال ریاضت، هفت سال حتصیل ، تفکر منطق علم  به منطق یقین کشیده میشد ، او بعد 

در دمشق ، حلب وقسمت دیگر را در قیصریه  ، در خا�قاه یا خا�ه  حتت ارشاد حمقق ترمذی  
که �تیجتًا بیک مفتی  عامل  ودر عین حال بیک سالک متعهدو موحد ) ه637الی 630(بسر آورد 

در ) ه638(یسریه حمقق ترمذی دراما بعد از یکسال از باز گشت موال�ا در ق. تبدیل گردید
موال�ا روز . گذشت  که با از دست دادن وی موال�ا یکبار دیگر ا�دوه مرگ پدر را ملس کرد

بروز در حالت ترقی در  ورای ا�دیشه های عالی خود جای و منزلتی خاص در بین کلیه اقشار 
ینکه  حادثۀ تالقی شدن جامعه ، علما، رجال حکومتی ، شاگردان و مریدان پیدا کرده بود تا ا

  .او با مشس رخ منود 
    :طلوع مشس در افق موال�ا.3  

مشس الدین حممد بن  ملک داد  تربیزی  وارد ) ه642(در روز شنبه بیست و ششم مجادی اآلخر سنه 
ه قو�یه میشود  که موال�ا سی و هشتمین سال ز�دگی خود را میگذرا�د ، موال�ا �ظر به افکار بلند پردازا�ۀ ک

داشت  خودش را به جاذبۀ اهل مدرسه  تسلیم کرده بود تا مقام بلند واعظ و مدرس بزرگ شهر را از دست �دهد 
او به گفته دکرت عبداحلسین زرین کوب هنوز  در چنربۀ  زمان حمدود و متناهی حیات  . بلکه آ�را تقویه �یز کند 

  .وام بودهر روزینه تسلیم شادیها  و غرور های حقیر ز�دگی رؤسای ع
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موال�ا در آ�روز از مدرسۀ  پنبه فروشان  : از آثاری که از مهان زمان باقیما�ده است  بر می آید 
با موکب پر طنطنۀ از طالب العلمان  جوان و مریدان  ساخلورده  خبا�ه باز میگشت ، هیچ �وع 
ی آمادگی برای یک دگرگو�ی  �اگها�ی هم در  رفتار و سلوکش  پیدا �بود ولی وقت

خودش در  یکی از جمالس سبعه اش یاد کرده بود که �ا آگاها�ه قبل از اینکه  بدیدار مشس مالقی 
شود  صدای ز�گ بیداری  در دلش طنین ا�داز بود  که �شا�ه های ازین آمادگی و حتول فکری وی 

عابری وی که در آن روز  با هنایت خرسندی  از راه بازار خبا�ه بر میگشت، با .را �شان میدهد 
�اشناس با هیئت و کسوت تاجران  ورشکسته  �اگهان از میان  مجعیت  اطراف پیش آمد  و 
گستاخوار عنان  فقیه و مدرس  پر مهابت و مغرور شهر را گرفت  وبا صدای بلند که طنین 

  :آن سقف  بازار را بصدا در آورد  با جسوری و گستاخی  این سوال را باو مطرح کرد که 
  برتر بود یا بایزید بسطام؟)ص(معنی ، حممد مصطفی صراف عامل   
هم فرو تر میدید ، با حلن ) ع(موال�ای روم که عالی ترین مقام اولیا را  از �ازلرتین  مرتبیه ا�بیأ   

  :آگنده از خشم و پرخاش جواب داد
  سر حلقۀ ا�بیأ است ، با یزید بسطام را باو چه �سبت؟) ص(حممد

  :این جواب خرسند �شده بود  با�گ برداشت اما درویش تاجر منا  که ب
  پس چرا آن یک سبحا�ک  ما عرفناک گفت ، و این یک  سبحان ما اعظم الشا�ی  بر زبان را�د؟

موال�ا که با عامل اولیأ آشنایی داشت  در حق بایزید جز بدیدۀ  تکریم منی �گریست ، الجرم  مثل 
و میدا�ست  که .کار و تکفیر  پیر بسطام  بپردازد یک فقیه و واعظ عادی  شهر منیتوا�ست  که به ا�

دعوی پیر طریقت ، با آ�که از صاحب شریعت �قل میشد  مغایرت �دارد  و هر یک از حالی و مقام 
  :دیگر �شان میداد ، حلظۀ تأمل کرد  و سپس پاسخ داد 
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 عقل  و سکون دریا �وش بود  بیک جام) ص(بایزید تنگ حوصله بود  بیک جرعه عربده کرد ، حممد 
  !خود را از دست �داد

این سوال و جواب جالب برای موال�ا  دشوار �بود  هر واعظ شهر  هم با آشنایی  ا�دک با آراء و افکار 
صوفیه  میتوا�ست �ظیر این پاسخ را  بآن سؤال عرضه کند ، اما سوال در مالء عام  ودر میان اهل 

علمان  کم سن  و بی جتربه  و متعصبی هم  در رکاب موال�ا طالب ال. بازار  و مجع عوام مطرح شده بود 
ازین سبب جوی که در این حلظه . از مدرسه  باو مهراه بود�د  که با این �وع  اقوال آشنایی �داشتند 

بوجود آمده بود  برای اطرافیان موال�ا گستاخوار  و غیر قابل حتمل بود ، در حالیکه وضع و حلن 
�گیز و جسارت  آمیز مینمود ، موال�ا یک حلظه به سکوت فرو رفت و در مرد �اشناس  هیجان ا

مرد �اشناس �گریسنت گرفت ، اما در �گاه سریعی که بین شان رد و بدل شد  
بیگا�گی آهنا تبدیل به آشنایی گردید  و �گاه هر دو اعماق دهلای یکدیگر را کاوید و 

ارقه مبثابۀ بارقۀ بود که خداو�د در مالقات بزبان دل حرفهای مهدگر را ببیان آورد�د ، این ب
مشس با . موسی کلیم ا به دل شبان درخشا�ده بود  ولی موسی از آن حال و احوال بی خرب

�گاه عمیق خود مبوال�ا گفته بود که از راه دور  به جستجویت آمده ام ، اما با این بار گران  
مرا : و �گاه موال�ا باو پاسخ داده بود که .  سید پندارت  چگو�ه میتوا�ی به مالقات ا توا�ی ر

مبادله، این ! ترک مکن درویش ، با من مبان  و این بار مزاحم را از شا�ه های خسته ام  بردار 
  .�گاهها  سائل و قائل  را هبم پیو�د داده بود
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ورده بود  و به  بود تأثیر شگرفی  در هر دویشان بوجود آشدهاین سوال ساده که بین آهنا رد و بدل 
حنو چاره �اپذیری موال�ا  در مقابل مشس ساخلورده  که تا آ�زمان هویت او را  �یز منیدا�ست  خود را 

  25.بی دست و پا یافت
  مشس کیست؟.4
 تربیزی، یکی از شخصیتهای بزرگ اهلی و از سرمستان عارف بزرگ مشس الدین بن ملک داد«

 هجری  چشم جبهان کشود ، او از جمذوبان ، که در قرن ششم بادۀ عشق و حقیقت است 
فطری و سرشتۀ از عشق ابدیت بوده  و از سن کودکی  و بلوغ وضع ز�دگی او ، با مردم 
عادی زمان فرق داشت ، آثار جذبات اهلی سراسر وجود اورا گرفته بود، و از مستی بادۀ 

و بدیهی است  . ت حقیقت  اکثرًا برای مدت مدید ، او را میل و رغبت به غذا �بوده اس
ا�دیشه و امتثال ما ، که آشنایی با عامل این قسم بزرگان �داریم ، از معرفی این  عارف وارسته 

  26».که بکلی از عامل �فسا�یات  دور بوده قاصر  و کوتاه و �ارساست
از پیران قدیم منقول است ، مشس الین تربیزی را «: افالکی در کتاب مناقب العارفین گوید

 تربیز  پیران طریقت و عارفان حقیقت ، کامل تربیزی خوا�د�دی و مجاعت مسافران در شهر
  ».صاحب دل  او را پر�ده گفتندی  جهت طی زمینی که میکرده است

هبر حال مشس تربیزی از عرفای بزرگ  و شخصیتهای بارز اهلی است و البته در این خصوص 
 این آثار مراجعه کرد، که مهه در یعنی در خصوص ز�دگی موال�ا مشس الدین می شود به

  .عصر  خود او تدوین و حتقیق یافته است  وآن از این قرار است 

                                                 
   با ختلیص107الی 1، از صفحه 1377) در باره ا�دیشه  و ز�دگی موال�ا جالل الدین ، سال چاپ -هتران(عبداحلسین زرین کوب   ، دکرت پله پله تا مالقات خدا-13
  .629، جلد دوم ، ص، ) ا�قره ( ، افالکی ،  رفیناناقب العم-14
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مثنوی ولد �امه ، یا ): م1312الی 1226/ه712الی 623(هباءالدین سلطان ولد- 1
سلطان ولد  فرز�د مولوی است  که خودش (1315ولدی، تصحیح جالل الدین مهایی، هتران 

ز�دگا�ی پدر خویش و برخورد او را با مشس ، به مثنوی سروده مشس را دیده است و 
  .است

منافب العارفین ، تصحیح  حتسین بازیچی که شرح حال مشس را  :  مشس الدین افالکی - 2
ازین رو در متام �قل قوهلا ، از مناقب افالکی اکتفا . در فصل چهارم کتاب خود آورده است 

آغاز کرده  و از معاصران موال�ا و فرز�د او ) م1318/ه718(شده است ، او اثر خود را در
  .سلطان ولد بشمار میرود

رسالۀ در احوال موال�ا  جالل الدین ، تصحیح سعید �فیسی ، :  فریدون بن امحد سپهساالر- 3
 که وی �یز رسالۀ خود را در میان ساهلای 1325کتاخبا�ه اقبال هتران 

از عارفا�یست که حمضر موال�ا را تالیف کرده و ) م1328الی1319/ه729تا719(
  .شخصًا درک کرده است 

بدین ترتیب اطالعات این سه منبع ، که اطالعات معاصران ، در باره مشس است ، واز این رو 
دا�سنت آن ها برای  درک احوال مشس  اجتناب �ا پذیر است  که در با رۀ اطالعات مزید  در باره 

  27.صرالدین صاحب زما�ی  مراجعه شودمشس  به کتاب خط سوم تالیف دکرت �ا
هبرحال مشس الدین تربیزی از عارفان بسیار بزرگ است  که گذشت قرون متمادی ، 
عارف �ظیر او را  �یآورده است ، و مهین شخصیت و اثر مالقات و �فس گرم او بود  که 

بار مسند موال�ا را چنان شیفته و جمدوب ساخت ، که بیاد �یستان عامل الست افتاد ، و یک
                                                 

  .18و 17 ص،1369چاپ دهم ، ) هتران ،  کتاخبا�ه حیدری ، ( داکرت �اصر الدین صاحب زما�ی ،خط سوم، -15
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و آتش عشق اهلی چنان  در هنادش . تدریس  و فتوی را  در هم پیچید  و بیک سو ا�داخت 
شعله ور شد  که مهچون آهن گداخته  که در جوار آتش قرار گیرد ، متحرق گردیدو 

  .او را به سرودن  غزلیات عاشقا�ه، در ستایش مرادش مشس الدین منود
کره �ویسان که او را از علم صوری عاری میدا�ند  مشس تربیزی بر خالف عقاید بعضی تذ

چنا�که از مقاالت مفهوم میشود ؛ در علم تفسیر و حدیث و فقه و کالم  و فلسفه اطالع  کافی 
 را که از کتب  پنجگا�ه ، مشهور فقه شافعی است ، �زد علمای وکتاب اَلّتنبیهداشته  

آخر فقیه بودم  �یز « :  می فرماید)243ص(معروف آن عصر  آموخته وی  خود در مقاالت 
تنبیه  و غیر آن خوا�دم ، اکنون از آهنا هیچ چیز در پیش خاطر �یست  الی مگر مهچنین 

  ».پیش رویم  سر بر کند مقابلم افتد
در ادبیات عرب اطالع وسیعی داشته است ، چنا�که از مجالت عربی این کتاب  و اشعاری که 

  .  استجهت اشتهار آورده است، معلوم 
و خود مدتی در ارز�ته الروم  و برخی از شهر های ترکیه  فعلی معلمی میکرده است که در 

معلمی میکردم  کودکی آورد�د شوخ ، دو چشم مهچنین «: مقاالت  می فرماید348صفحه 
  » .سرخ  گویی خرس متحرک

هبی  اشعریه و مشس الدین  تربیزی از کودکی  در مطالب مذهبی کنجکاو بود ه  و اختالفات مذ
مشبهه  و معتزله  و قدریه ، در �ظرش کودکا�ه تلقی میشد ه و ا�دیشۀ آ�ان را در  معرفت اسرار 

این « :  مقاالت گوید 302در صفحه . قرآن ، و خدا شناسی �ا رسا دا�سته  است
بزرگان مهه  به جرب فرو رفتند  این عارفان ، اما طریق  غیر آ�ست ، لطیفۀ هست  بدون 

او ترا قادر میگوید ، . خداو�د ترا قدری میخوا�د ، تو خود را چرا جربی  میخوا�ی  . جرب
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ترا قدری میگوید ، زیرا مقتضی امر و هنی و وعده و وعید ، وارسال رسل ، این مهه 
مقتضای قدر است ، آیتی چند است در جرب  ، اما ا�دک است  او سوی بنده می آید زود ، 

پرسید  از «ه معنی است  این آیت را که  الرمحن علی العرش استوی بنده سوی حق  می رود چ
بنده خبدا  چقدر راه هست؟ گفتند چندا�که  از خدا به بنده  زیرا اگر سی هزار سال 
گوید  درست �باشد  زیرا آ�را هنایت �یست  و ا�دازه �یست  و ا�دازه گفنت بی ا�دازه را  و 

   28».هنایت گفنت بی هنایت را  حمال است 
و احاّطه وی به علم  تفسیر از آجنا معلوم  . و از این قبیل سخنان  در مقاالت مشس بسیار است 

که در آخر سوره کافرون است ، ما�ند مهه مفسران ، از »  لکم دینکم ولی دین« میشود  که آیۀ 
  .آیات منسوخه میشمارد

الی 1310 (بد خنواهد بود در ختم این  مبحث شعری  از فخر الدین مزارعی
را که در دیباچۀ کتاب خط سوم  درج است  و در مورد مشس ) م1684الی1931/ه1365

  :روشنی ا�داخته است  بیآوریم
  بزرگان جان ا�د و چون بچه ا�د    �دا�ی که  ارباب   معنی   چه   ا�د
  فرو خفته   فریاد  شان  در سکوت    زدریای آزادگی خورده قوت

  به معنی بزرگی  بصورت شکوه      کوهعقاب ا�د و   بنشسته بر تیغ
  که      در       اوج     کفر�د   ز   ایمان    �و    بگیرد   ز  ایشان  جهان        جان      �و
  جها�ی    در   آ�سوی     �یک   و     بد ا�د    �ه  دریا که   بیرون    ز    جذر   و   مد   ا�د

  بیارزد      بصد   آشتی     خشم   شان    شانعیان    دیده   �ا  دیده     را   چشم    
                                                 

  ، 348، 302صفحات ) 1349هتران ، موسسه مطبوعاتی زهره،�اشرموسسه مطبوعاتی عطایی ، ( عماد  ، تصحیح و تعلیقات امحد خوش �ویسمقاالت مشس-16
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  شگفتا که هم زخم و هم مرحم ا�د    بیک  حلظه   هم   شادی   و   هم  غم   ا�د 
  کتــــب خا�ۀ خـــــــاک در مغز شــــــان    ورای    کتب    گفتــــــــۀ    �غز    شان 
   حیـــــات ا�د و عنقای قــــافچو آب      چو     در      یتیم     ا�د       ا�در      لفاف
  که خود بر فراز زمـــــــــــان می  پر�ـــــد    �ه چون گاو و خر بر زمین می چر�د
  �یابند چون بی هنــــــــــایت به وهــــــم      �گـــــــــنجند مر مردمان را  بفهـــــم
  ـــــشت شانسپهر سخن زیر ا�گــ      افق تا افق موم در دست شــــــــــــــــان
  خداینـــــد و در هیئتی خاکــــــــی ا�د     غریبان خاک ا�د و افالکــــــــــــــی     ا�د
  بیاینـــــــــــــــــــدو میر�د �شنــــــــاخته      چو    حالج      زی      دار     آویخـــــــته
        بپیچد در افاق افسا�ه شــــان        چو زیشان هتیگشت کاشا�ه شان

      :سلسله طریقت مشس - 5
از تناقضهای که در  مناقب افالکی  دیده میشود  این است که بر عکس تذکره �ویسان ، مشس 

  :راتربیت شده و مرید  جالل الدین  رومی  میدا�د ؛ بدین طریق
ؤد امیر املومنین علی کرم ا وجهه  تلقین کرد حسن بصری را  و او حبیب عجمی را  و او دا« 

طائی را و او معروف کرخی را  و او سری سقطی را  و او جنیدبغدادی را و ابوبکر شبلی را و 
او زجاج را و او ابو بکر �ساج را و او امحد غزالی را و او امحد خطیبی بلخی را و او مشس 

قق و او سید برهان الدین  حم) هباولد(االئمۀ سرخسی را  و او موال�ا هباءالدین حممد بلخی را 
ترمزی را  واو موال�ا جالل ادین حممد بلخی را و او مشس الدین تربیزی را و او سلطان ولد 

در صورتیکه به اتفاق مهه تذکره �ویسان و مفاد غزلیات مشس و قصاید موال�ا جالل » ...راو
الدین ، مقامات معنوی  و مسالک طریقت را در ضل والیت  پیر و مراد رهدا�ی  ما�ند مشس 
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می .ده ، و خود را در طریقت  مرهون ا�فاس ملکوتی  مشس الدین تربیزی میدا�دطی کر
  :فرماید

                                                               اگر بی عشق مشس الدین  بدی هر روز و شب ما را
  فراغتها کجا بودی  زدام هر سبب ما را 

  تب شهوت برآوردی دمار از ما زتاب خود
  اگر از تابش عشقش �بودی تاب و تب ما را

  �وازشهای عشق او لطافت های  مهر او
  رها�ید و فراغت داد  از ر�ج و تعب ما را

  زهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او
  که عین ذوق و راحت شد مهه ر�ج و تعب ما را

  عنایتهای ربا�ی  ز هبر خدمت آن  شه
  ب ما رابرویا�ید و هستی داد  از عین اد

  در آن جملس که گردان کرد  لطف او صراحیها
  گران قدر و سبک دل شد  دل جان از طرب ما را

  بسوی خطۀ تربیز چشمۀ آب حیوا�یست 
  کشا�د دل  بدین جا�ب  چو خضر پی طلب ما را 

که مشس الدین تربیزی  در هنگام کودکی شیخ ابوبکر سله باف را دید  « افالکی �وشته است 
در مقاالت ،صفحه ) خود مشس الدین(وی ».یت او  مبقام والیت رسیده استو حتت ترب

آن شیخ ابوبکر درستی از خدا هست ، لیکن آن هوشیاری که بعد از آن «:   می فرماید134
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اشارت بدین �کته است که او را از حالت مجع  و سکر ، رجوع و باز گشت  » است �یست 
توا�د  سالکان را از مقام تلون  و �فس مبقام متکین  و حبال صحو حاصل �شده است ، لذا او منی

تذکره �ویسان ؛ �فحات اال�س و روضة اجلنان  و جواهر االسرار  او را حواله به . کمال برسا�د 
مشایخ و پیران دیگر کرده است و به اجازۀ شیخ ابوبکر  خبدمت شیخ املشایخ  ابواغنایم  که 

ب الدین حممود  زهری  تربیزی رسیده  است ، شیخ رکن پیر اوحد الدین کرما�ی  و شیخ شها
 هجری  در قید حیات بوده  از اولیای بزرگ و 606الدین سجاسی  بگفتۀ شداالزار تا سال 

  .عرفای  زبر دست آ�زمان حمسوب است
    :پس سلسلۀ وی چنین است

امحد  بن مشس الدین تربیزی  مرید رکن الدین سجاسی و او مرید قطب الدین ابو الرشید 
عبدا  اهبری  و او مرید ابو جنیب  عبداقاهر سهروردی  و او از شیخ امحد غزالی  و او از 
ابوبکر �ساج  طوسی و او از ابواقاسم  بن عبدا گرگا�ی  و او از ابو عثمان  سعید بن 

نید بن سالم مغربی  واو از علی حسن بن امحد کاتب  و او از علی رودباری  واو از ابواقاسم ج
حممد هناو�دی و او از سری سقطی  واو از معروف کرخی و او اصول طریقت را  از سلطان 

  .االولیا علی بن ابی طالب کرم ا وجهه  اخذ کرده است
  :شیخ جنم الدین  کربی  که از اکابر  عرفاء و کامالن اولیا بوده است  از خط خود �قل میکند

ر و هو  صحبت الشیخ ابوالنجیب سهروردی صحبت شیخنا االمام عماد بن یاس« 
و هو صحبت الشیخ  امحد الغزالی و هو صحبت الشیخ ابوبکر �ساج و هو صحبت 
الشیخ ابوالقاسم الگرگا�ی وهو صحبت الشیخ ابوالعثمان املغربی و هو 
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صحبت الشیخ ابوعلی الکاتب و هو صحبت الشیخ ابا علی رودباری و هو 
ت الشیخ سری سقطی و هو صحبت الشیخ صحبت الشیخ اجلنیدو هو صحب

املعروف الکرخی و هو صحبت الشیخ الداؤد الطایی و هو صحبت الشیخ احلبیب 
العجمی و هوصحبت الشیخ احلسن بصری و هو صحبت سید�ا علی بن ابی طالب  
  و هو صحبت  سید املرسلین  و خامت النبیین حممد مصطفی صلی ا وجهه کرم ا

  ». سلمعلیه  واله و
سلسله : آقا مزرا امحد  وحید االولیا  قدس سره در کتاب  اوصاف املقربین  می �ویسد که 

موال�ا جالل الدین  رومی بلخی  بواسطه مشس تربیزی به بابا کمال جندی  و از او به شیخ جنم 
الدین کربی می رسد ، بنا بر این طبق  �وشتۀ کمال الدین  حسن خوارزمی  مولف جواهر 

سرار  از دو طریق به سلسلۀ رضویۀ کربویه ، معروفیه و ذهیبیه  و شیخ جنم الدین کربی اال
اول  از طریق پدرش موال�ا هباءالدین ولد  : اتصال پیدا میکند به ) ه617(خیوفی  خوارزمی 

بلخی و او از جنم الدین کربی و او از عمار یاسر  بدلسی واو از ابو جنیب سهروردی  واو از شیخ 
و او از ابو بکر �ساج  طوسی و او از شیخ ابوالقاسم گرگا�ی و او ) ه527(د غزالی امح

از ابو علی کاتب مصری و او از سری سقطی  واو از معروف کرخی  آداب سلوک و معرفت را 
فرا گرفته است  و دوم از طریق ) رض(به تصریح رسالۀ قشیریه  از علی بن موسی رضا 

سطه بابا کمال جندی  به شیخ جنم الدین کربی و مها�طور تا به شیخ مشس الدین  تربیزی بوا
  .اتصال طبق فوق صورت میگیرد ) ص(حضرت صدر رسالت  
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�کته قابل تذکر این است که هر کدام از شجره های مبارکه  طریقت و تصوف  �ظر به سلسله 
�واده  شرح داده های که در باالتذکر رفته و قبال �یز در سلسله های چار طریقه و چارده خا

اتصال می یابد و چنا�یکه  حممد علی مدرسی در کتاب ) ص(شده است هر کدام به �بی کریم 
خود �وشته است که سلسله های تصوف و طریقت از قرن چهارم هجری مطرح میشود�ظر به 

    .اسناد و شواهد موجود که قبال تذکر دادیم، کذب حمض میباشد
     : مشس تربیزی در مقام سخن-6

 وی در علوم رمسی زمان فضل و دا�ش  ظاهری سر آمد برخالف عقیدۀ بعضی از تذکره �ویسان
اقران بوده و در طریقت و عرفان از کمیلین عرفای قرن هفتم  بشمار میرود و خباطری که  
شخصیت مشس  از روایات  و پندار های �ادرست و افسا�وی تفکیک گردد ما متامی بعد 

واز بزرگا�ست که . �ی و علمی وی را  مورد دقت قرار میدهیم های  شخصی  و عرفا
گذشت قرهنا  و سالیان دراز  �ظیر او را از جهت حاالت و مقامات  در بین بزرگان اهل 

  طریقت و مردان اهلی سراغ  �داده است
  :بدیهی است مهچنان عارف بزرگ  و صاحب دولتی  که مولوی در  ستایش او فرموده است

  افتاباست و ز ا�وار حق است     که �ور مطلق استمشس تربیزی
او باوجود قوۀ خارقۀ معنوی ایکه داشت  در کار تالیف و تصنیف کتاب  و آثار �بود  او �وری 
بود از عامل معنی  که بدون خوا�دن دیده میشد  واگر هم می �وشت سه �وع خط می �وشت 

!  یکی را هم او خوا�دی و هم غیر !یکی او خوا�دی الغیر : آن خطاط سه �وع خط �وشتی « 
مولوی خداو�دگار بلخ کسی بود 29منم } خط سوم{آن ! یکی �ه او خوا�دی ، �ه غیر او 
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» در مهه  سخنم ، به وجه کربیا می آید« که این خط سوم را خوا�د و در جایی که گفته است
 ما�د ، و هر حلظه او میگوید  عادت �بشنت  �داشته ام  هرگز ، چون منی �ویسم و در من منی

چون این طایفه که سخن وران استنداشتغال  . را روی دگر میدهد ، سخن هبا�ه است 
از استغراق در ا�وار جتلیات ! بعلم ظاهری  و کتابت را حجاب بزرگ  در معرفت حق میدا�ند 

داشته و اهلی و عزلت از  غیر حق  او را از اشتغال به ترتیب و �ظم الفاظ ، و کار تصنیف باز می
تنها اثر  گرا�بهای از او جبای ما�ده است  که کتاب مقاالت مشس است  و ده فصل  از 
معاریف و گفتار اوست  که افالکی در مناقب ذکر کرده است  و مقاالت عبارت از جمموع 
پرسشها  و پاسخها و مذاکراتی است  که در جمامع خمتلف  بین او و موال�ا و مریدان  او  رد و 

که بفرمودۀ استاد بدیع الزمان فروزان فر مقاالت مشس  از جهت لطف ودلپسندی  . یشد بدل م
     30.و زیبایی الفاظ  دارای امهیت بسیار  و یکی از گنجبنه های   لغت فارسی بشمار  است

  :�ورزایی. هفتم
  :هیبت �اک و جواب شتاب آمیزسوال 

سوالی . در بازار پنبه فروشلن شهر قو�یه بر میگردیمی یزبه اولین برخورد موال�ا جالل الدین مولوی و مشس ترب
که مشس کرده بود �تیجتًاسکوت پر آشوبی  برای هر دو طرف ایجاد کرده بود و این سوال و جواب مایه دهشت 

این سوال داشت آرام آرام ذهن هر دو جا�ب را هبم پیو�د و سر�وشت شان راهبم . موال�ا و مشس  گردیده بود 
د موال�ا که واعظ بزرگ و شهرمتند شهر بود و مهواره به سواالت مستمعا�ش مواجه میشد هر گز به گره می ز

و جواب موال�ابرای سائل .چنین  پرسشی برخورد �کرده بود ، سوالی که شریعت را مقابل طریقت  بگذارد 
 جواب ظریف اما شتاب آمیز بود  قناعت کننده �بود و تردیدی را که در دل  او خا�ه کرده بود بر طرف منیکرد  زیرا
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اما چیزی را به . که هر واعظ  صاحب ذوق  بآن خود را از بن بست یک سوال بی جواب  یا بیجا می رها�ید 
  .درستی روشن منیکرد  و فاصلۀ شریعت و طریقت را  مهچنان  در ورطۀ عبور �ا پذیر �شان میداد

 داد  برای آن بود  که در مقابل طالب العلمان  بی جتربه  و مریدان موال�ا غور مسئله را دریافته بود  اما جوابی که
  .شیفته یاد کند ، ذهن سائل جسور  بی اعتنا  به رد و قبول  را یک مبالغه مستعار به سکوت را دارد 

سبحا�ک ، ) ص(به پیروی از رسول کریم... ر ا �کرد ؟ چرا جبای سبحا�ی ) ص(چرا بایزید مطابعت رسول
  .گفت؟ غور مسئله ورای  جواب عجوال�ه  موال�ا بود  و درک مهین معنی وی را تکان میداد عرفناک �

آ�چه در ورای ظاهر  سوال مطرح بود ، آ�قدر این جرقه   مهیب بود  که �ویسندگان و واقعه �گاران  از آن روز 
 هزاران سال دیگر �یز ضرورت تا امروز  این موضوع را با متام کیفیاتش  درج حوادث تاریخی جهان کرده  وشاید

به کاوش درین مسئله غور آمیز وجود داشته باشد و شامل در جهان بینی تصوف باشد  موال�ا بر خالف ظاهر در 
ذهن خود پرتوی از �وری که وی را احاطه کرده است میدید ، او در پرتوی این روشنایی  راه ها و کوره راههای پیچ 

ی در �وردیده بود�د میدید او میدید که چطور موسی کلیم  در پرتوی عنایات و رهربی در پیچی را که پیغامربان اهل
او در حاللتی از تبین در تفکر خود قرار گرفته بود . خضر به سفر خود  ادامه میدهدوارشاد او را می پذیرد

  . که می باید مهه چیز را �فی کند تا بکمال راه یابد
ا بعد گذشت چندین دهه خود را در مکاشفات  جهان کودکی خوددر بلخ و در چنین حال و هوای بود که موال�

وخش و مسرقند می یافت که ما قبال به آن اشاره  کرده بودیم و کمال این کشف در این بود که در مهان حلظه مفتی 
ان مکاشفه بود اعظم قو�یه به کودک خوردسال بلخ تبدیل شده بود و این �قطۀ عطفی در تولدی دوباره موال�ا در جه

او در سیمای سوال کننده که پیش روی او قرار داشت �شا�ۀ از . که از مهین سوال و جواب از �و آغاز یافته بود 
عامل غیبان  از د�یایی  در فراسوی هفت اقلیم  عامل ، از حال و احوال �وع اقلیم هشتم  مشاهده کرد، غریبۀ 

او در این حلظه حساس .  عامل خضر ، و عامل ماده بی تکلف یافتگستاخ و آتشین گفتار را از عامل بایزید و 
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سیمای کسی را که �وای ما اعظم الشأ�ی در داده بود با سیمای سائل یکجا با هم می دید   این  رویداد مهیب و 
تکا�دهنده متامی مغز موال�ا را که حدود چهل سال از عمر خودرا گذشتا�ده بود و در مدرسه های قو�یه و 

داد و حلب و در مباحث بلند علمی و در مجع بزرگی از  طالب العلمان و مرید های هوا خواهش شخصیت بغ
عالی خود را تبارز داده بودو او  منحیث مفتی اعظم ، واعظ بزرگ  کسب کرده بود  با مواجه شدن با این مرد  با 

کودکی ، به د�یای اشراق  و به د�یای کمال �دامت خود  را به د�یای چهل سال قبل باز گشت داد ، به د�یای 
�زدیکی فاصله هاو به د�یای بی ر�گی و بدون اسارت می برد ، مهه چیز در �زد موال�ا ر�گ و ارزش خود را از 

مشس یا مرد �و وارد توا�سته بود  او را از مرکب پندارهایش که منتهی به غرور می شدپایان . دست داده بود 
 که یک عمر ز�دگی وی را احاطه کرده بود و بر تقدیر و ز�دگی اش حاکمیت داشت  بیاورد  او از پندار های

  .فاصله می گرفت و آ�را مایۀ شرم و زبو�ی میدا�ست 
موال�ا در چنین حالت روحی با شخص �و وارد  که در ز�دگی روحی وی غوغایی عظیمی براه ا�داخته بود 

ر جالل خود حرکت کندبطرف خا�ه روان شد  زیرا برایش بدون آ�که بر موکب خود سوار شود  و با موکب  پ
او مقدر بود تا موال�ا را از تعلقات مزاحم برها�د  آن روز برای موال�ا روز کشف و . مهما�ی غیبی از راه رسیده بود 

شهود و تولدی �و بود از این روز بود که مسیر ز�دگی موال�ا متغیر گشته بود و خود را داخل د�یایی جدیدی 
  .میدید

مربوط میشد�ه از مقولۀ حدیث علم بود و �ه  حدیث دل بود و )ص(موال�ا فهمیده بود که آ�چه بقول بایزید و حممد 
او میدا�ست که آ�چه با قیل و قال . لزوم توجه به عاملی  که علم حال و قال  هر دو حجاب  آن حمسوب میشد 

یا�د  وآ�کس که طالب راه خداست  باید اوراق دفرت را مدرسه  حاصل  شد�ی است  ا�سان را خبدا راه منی منا
              :خواجۀ ر�دان می فرماید. بشوید  وآتش در کتاب ز�د 

  که علم عشق در دفرت �گــــــــــنجد        بشوی اوراق این دفرت اگر مهدرس مایی  
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د که زیاد شباهت با دیدار و پسا�رت ها خود موال�ا دردفرت دوم مثنوی شریف در قصۀ موسی و شبان اعرتاف میکن
  :چه می شود میباشد! اولینش با مشس و اینکه بعدا

  من       کنون        در     خون     دال   آغشته   ام    گفت ای موسی ازآن بگذشته ام  
  31صد   هزاران   ساله      زان     سو     رفته   ام     من   ز  ِسدرۀ   منتهی   بگذشته    ام  
  گنبدی کرد و ز گردون  بر گذشت    رزدی     اسپم         بگشتتازیا�ه    ب  

  آفرین       بر     دست       و     بر     بازوت      باد     حمرم          �اسوت     ما       الهوت      باد   
  آن      چه    میگویم    �ه     احوال     منست      حاِل من  اکنون  برون  از گفتنست  
موال�ا را از سر سویدای دلش دگرگون کرد و به وی آموخت که خود را از قید عامل فقهیان  و از او مشس 

مهین قضیه به امام غزالی �یز  چندین سال قبل  پیش شد  او �یز �ظامیه بغداد را . برها�د » مل وال�سلم«چون و چرا 
 های را در پیش گرفت  و و در س و مدرسه و استاد و شاگرد را ترک گفت و متوجه سلوک شده سفر

قیل و قال طالب العلمان را در درون خود خاموش ساخت و در برج جامع دمشق مسکن گزید ، تا توا�یست 
  .خوشه های جاودا�ی عرفان را با خود بچیند

او مشس بوی آموخت  که علم و حتی زهد و حال  آمیخته به تظاهر و ریایی حجاب اوست ، و تا این حجاب 
تعبیر رفته است  ) 18/110(از آن به لقای رب ) قران جمید(�درا�د  مالقات خدا که در کتاب  ویتعلقات را 

  .برایش ممکن خنواهد بود
مالقات مشس او را آ�قدر بزرگی و آزادگی خبشید  که متام حجاهبای تعلق را که از پیش یارای دریدن آ�را 

خ در وی شگفته بود و بعدًا در بین حجابات و رسوم �داشت پاره مناید ، قدرت پرواز را که از کودکی در بل
این دگر . زمان  فراموش و پنهان شده بود و از وی باز گرفته شده بود دوباره بوی باز گردا�یده شد
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گو�ی و حتول عظیمی که در سویدای قلب موال�ا و جود خاکی وی را به حالۀ از �ور و روشنایی تبدیل کرده بود 
  . و عاملان و مرتمسان عادی �بوددر فهم قصه پردازان 

  
   :مالقات در خلوت. هشتم 

این تصادف و این مالقاتی که از اثر �زدیکی مشس با موال�ا به هبا�ۀ، آن سوال و جواب هیبتناک شد متام مسیر 
ز�دگی مادی و عرفا�ی موال�ا را دگر گون ساخت  ساختار های روحی و پندار های بلند پردازا�ه 

ره بی اعتبار و حمو ساخت ، در سویدای قلب موال�ا �ور تازه ای تلولو داشت و وجود وی از �فحۀ موال�ارا  یکس
�سیم دیگری که وی را سبکروحا�ه تا اوج کربیایی پرواز میداد پر شده بود  او بیک عارف ، بیک شاعرو یک 

 متام اعصار و قرون خلوت با مشس گنجخا�ۀ بود که گنجینۀ. عاشق، شیدا و بیک درویش تبدیل شده بود 
مریدان موال�ا ازین . باالتر از آن . را در خود داشت ، رازی بود و شیدایی  و عروجی بودتا بلندای فکر ا�سان 

رویداد خسته و �ا خوشنود بنظر میرسید�د زیرا استاد و مراد شان پیش مشس �و آموز گشته بود که دوام این 
�ا رفتار بی مالحظه  و گفتار تند و صریح  اورا دوست داشت، موال. خلوت مریدان را �ا شکیب  میساخت  

زیرا جاذبۀ پر قدرت مشس از وجود موال�ای مفتی اعظم و مدرس عالی مقام  چیز دیگری میساخت  او حتی 
حشمت و حرمت و جاذبۀ ایرا که در خا�ه و در مدرسه و بازار در �زد عموم مردم داشت در مقابل مشس 

  : رین مورد می فرمایددرباخت ، او خود د
  سر فتنۀ بزم و باده جویم کردی    زاهد بودم ترا�ه  گویم کردی    
   بازیچۀ     کودکان کویم  کردی      سجاده �شین با وقاری  بودم    



 69 

موال�ا که دید مشس ا�سان کامل  و ولی واصل ،ومرجع، ظهور �ور و اشراق ربا�ی است  ، ازین مکاشفه پیش او به  
) ع( و به �گاه او عشق خالصا�ه می ورزید، و در چشم او مهان شعلۀ را می دید که موسی کلیم تعظیم  در آمد

  :در طور سینا دیده بود ، مثل اینکه  در ا�وار جتّلی سوخته باشد  بیخود یا با خود  فریاد میکرد
شیوه   کند برای   من             عشق     میان   عاشقان     من طرمب   طرب    منم ،   زهره     ز�د      �وای     من 
  ّذره        بذره      می    ز�د ،    دبدبۀ    فنای  من   من سرخود گرفته ام ، من   ز  وجود   رفته   ام
  باز چو سرو تر شود ،پشت  خم  دو  تای   من  تا که صبوح   دمزدم   مشس      فلک     علم        ز�د

  بال و پری گشادمش  از صفت صفای من  ن هنادمشگفت که باده دادمش،در دل و جا
    32  غرقه   �ور او  شد   این  شعشعۀ   ضیای  من  مشس   حقی   که   �ور   او  ،  از   تربیز    تیغ      زد  

آ�چه در طی این خلوت طوال�ی  از آ�کس که واعظ منربی  و زاهد کشوری بود ، عاشق کف ز�ان و �و آموز 
اخت ، این حال را موال�ا عشق میخوا�د و مریدان و یارا�ش �یز هبمین لفظ تعبیرو خاموش و بی زبان س

اما این ارتباط و این حادثه به ا�دازۀ عمیق و شگرف بود که هیچ مفهوم  وحمتوای کالمی . اکتفامیکرد�د 
این حال  تصویر گنجایش تعبیر آ�را حتی در متعالی ترین  مفهوم ا�سا�ی خود ، جز شبه کمر�گی را از واقعیات 

زیرا ارتباط او با مشس ورای  این تعبیرات و توصیفات بود ، چیزی بود که طالب را در . و تعبیر کرده منیتوا�ست
مطلوب مستهلک و فا�ی گردا�یده بود ، زیرا عشق موال�ا یک طغیان عظیم مقاومت �ا پذیر روح بود  بر ضد عقل 

جویی  های عادی  که  این طغیان ، احتاد با حقیقت مشس ، اتصال ، بر ضد آداب و رسوم  وبر ضد متام مصلحت 
با عاملی  که در آن سبحا�ی و سبحا�ک  تناقض �دارد، این یک عشق عادی �بود بلکه شعاعی بود و �وری و 

 و حّتیجسم عنصری  بود موال�ا در وجود مشس » خاص در اخص« و احنالل»  اکمل« در» کامل«فنای سعادتی 

                                                 
هتران ، ا�تشارات (1363 جزو چهارم ، موال�ا جالل الدین   حممد بلخی، با تصحیحات و حواشی ، بدیع الزمان فروزان فر ، چاپ سوم کلّیات مشس یا دیوان کبیر،-21
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جتّلی روح ، جتّلی �ور و جتّلی ذات  را که بچشم دیگران  منی آمد مشاهده میکرد واز این .  منیدید روح  جوهری
مشس میخواست روح موال�ا را ما�ند روح خودش به شور و بی .سبب موال�ا ملزم به طاعت از مشس شده بود

  .قراری  و�ا آرامی پیوست دهد 
  بصدای مشس گوش میداد ، زبان  سکوت ، زبان موسیقی ، موال�ا در طی ساعتهای متوالی در خلوت روحا�ی

رفته رفته مهه »  �اطق پاک«از آن می آمد  مثل صدای وحی  و صدای » سخن بر وجه کربیا «زبان رقص را که 
  :و موال�ا درین مورد خود می فرماید . چیز در �زدش  هوای مشس می یافت 

ت این                                                                                        این کیست این؟ این کیست این؟ این یوسف ثا�یس
  خضرست و الیاس این مگر ؟ یا آب حیوا�یست این  

  :ویا در این غزل
          این کیست این؟ این کیست این؟ هذا جنون العاشقین   

  ی      زمین از   آمسان   خوشرت  شده     در   �ور   او     رو  
        بیهوشی  جاهناست   این ، یا   گوهر کاهناست   این           

    33یا سرو بوستاهناست   این ،   یا   صورت   روح   االمین   
  :یا

  34بر سر این خاک     شد    هر ذره      مست   جرعه ای خون   ریخت  ساقی الست
    ساقی     و   آن     پیما�ه      ایممست آن      ما اگر قالش     اگر   دیوا�ه      ایم
  جان شیرین را  گروگان   میدهیم    بر خط و        فرمان     او سر   می هنیم

                                                 
  .100، ص،...مهان-22
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  چاکری    و   جان   سپاری   کار   ماست    تا خیال دوست    در اسرار    ماست
      سوختندصد هزاران   جان       عاشق     هر    کجا   مشع بال     افروخـــــــــــــتند
  وز    بال   ها   مر   ترا   چون    جوشن   ا�د    ای دل آجنارو        که باتو روشن      ا�د
  تا ترا پر     باده     چون     جام    می    کنند    در   میان    جان     ترا     جاه   میکنند
     ای      بدر  منیردر    فلک     خا�ه     کن      در میان جان    ایشان   خا�ه     گیر
  تا کسی     گردی      ز اقبال       کسان    َصِفع شاهان خور خمور شهد خسان 
    در پناه    روح    جان     گردد    جسد     زا�که زیشان دولت و خاعت   رسد

    :زیرا  
  مست    و بیخود     زیر      حمملهای    حق    اشرتان    خبدی     ایم       ا�در  سبق

ال�ا کوشید  در صحبت مشس  هم از زهد زاهد  بگذرد و هم در مرتبۀ عارف  متوحد متوقف منا�د ،  بلکه مو
، از اتصال به آ�چه هست  به » فنا«تا » تبتل«مباورای عامل آهنا �فوذ کند ، از خود رهایی یابد  و با سیر از مقامات  

  .لقای الیزالی �ایل آید
سر میربد  آن حلظات را از دقایق  شیرین عمر  تلقی میکر د و از این سبب است که مشس در حلظاتی که با موال�ا ب(

زیرا مشس » از آن ما این ساعت عمر است که  خبدمت موال�ا آیم «:در کتاب مقاالتش صریحًا گفته است 
را قبله سازم  کسی را میخواستم  از جنس خود  که او «موال�ا را سرا با خلوص و حمبت میدید او اذعان دارد  که 

  »و روی بدو آورم  که از خود ملول شده بودم ، اکنون چون قبله ساختم  آ�چه من میگویم  فهم کند دریابد
. وقتیکه موال�ا ، مشس را  در چهل روز ه خلوت  خبوبی درک کرد  وجودش دستخوش التهابی بی پایان گردید 

  .ظومۀ روحیش را  هبم زده بودمهان روز ها  ترس از فراق دهلره از منافقان آرامش من
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و اما سیل منافقان و کسا�یکه میا�ۀ شان با مشس خوب �بود و یا موجودیت مشس را باعث دوری و مهجوری از 
استاد و مراد خود میدا�ستند از هر طرف صدای اعرتاض گشود�د و �ارضایتی و �اخوشنودی شدید شان را 

در آخرین روز  اقامت مشس در قو�یه  موال�ا در یک جملس بزرگ . د با طعنه ها و کنایه ها با مشس ابراز میکرد�
خطاب به  گروهی از پرخاشگران  متعصب و خام و ابله که قصد ایذای مشس را داشتند ، موال�ا ما�ند 

  :طوفا�ی  که در میان ابر مظلم و سیاه بغرد  �عره زد و گفت
اجنا که مشس هستند .  معنوی من اینجاست مشس آفتاب. بر جای باستید . خاموش شوید سخن �گویید 

  ...فرشتگان  هم هستند ، آجنا که مشس است  آرزو های عارفان  در پرواز و مشعلشان فروزان  است و
 هجری  قو�یه را بعد از شا�زده ماه  توقف �اگزیر شد  ترک 643شوال سال 21بالخره مشس  بروز پنجشنبه  

    35.کند
  :هنم ـــ غیابت مشس

ای حمسوسات هیچ پدیدۀ دوامدار و مسلسل منی ما�د  ، خمصوسًا جهان با مهۀ خوردی و بزرگی آن در در د�ی
مقابل عظمت هستی مطلق  در هر حلظه  در حالت تغیر و تکوین و یا بر عکس آن است ، لذا مشس �یز مها�ند یک  

  .پدیدۀ زود گذر و یک مهمان  مستعجل  زود موال�ا را ترک کرد 
ال�ابه حجرۀ مرتوک و خالی ما�ده مشس وارد شد  به غیبت و عزیمت �اگها�ی  وی پی برد  دوری و زما�یکه مو

فراق مشس موال�ا را در �تیجۀ مهجوری  به سرحد جنون کشا�ید که �تیجۀ این ا�قالب روا�ی  استغراق و رقص و 
ر عکس اینکه از این مهجوری �تیجتًا به در وی جلوه داد ، او ب) به تأئید سلطان ولد  فرز�د موال�ا(مساع را  بشدت 

کنج عزلت اعتکاف �شین شود بصدا و �وا و خروش بر آمد  صدای رسای او با سرودن غزلیات �اب  شور و وجد 
و اشتیاق فنا �ا پذیری را در موال�ا ایجاد کرد که بعد ها این دسته غزلیات که تعداد آن کم �بود  بنام دیوان کبیر مشس 
                                                 

  .34،35ص،) 1369هتران ، چاپ خوشه، �اشر ا�تشارات  کنکاش،(  ، عطا تدّین،بد�بال آفتاب  ـ از قو�یه تا دمشق -24
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گردید  که �شا�دهندۀ شور و جد وبی قراری و شناخت یک عشق کامل  از حمسوساتش  و غور مجع و تدوین 
عمیق او را در بر خورد و جها�بینی یک عارف را با ماحولش تداعی میکند ، واز جا�بی موال�ا که توسط مشس 

ود دیگر  به ارشاد مرادش پرورش معنوی یافته بودبا آ�که به درجۀ از ذهن رسیده بود که در سلوک روحا�ی  خ
  :ز�دگی هر روزه اش بی یاد او بسر منیشد و به مهین مناسبت چه زیبا سروده است  او �یازی �داشت 

  داغ   تو    دارد  این دمل ، جایی دگر منیشود    بی مهگان   بسر شود بی تو    بسر   منی  شود  
  ت تو،بیتو بسر منیشودگوش  طرب  بدس   دیدۀ  عقل  مست  تو،  چرخۀ   چرخ     پست  تو   
  عقل    خروش  میکند ،  بیتو  بسر  منی شود  جان ز تو جوش میکند، دل  ز تو      �وش   میکند  
  خواب   من  و   قرار  من ،  بیتو  بسر  منیشود    مخر  من و مخار  من ،      باغ    من    و     هبار    من  

  آب      زالل    من   تویی ، بیتو  بسر   منی شود    یجاه وجالل من تویی، ملکت    ومال    من    توی
  آن منی  کجا   روی؟  بی تو  بسر  منی  شود   گاه سوی  وفاروی گاه  سوی     جفا روی
  این  مهه خود  تو میکنی  ، بیتو بسر   منیشود    دل   بنهند ، بر  کنی ،         توبه     کنند     بشکنی

  باغ  ارم  سقر  شدی  ،  بی تو  بسر  منی شود   جهان   زبر   شدیبیتو  اگر بسرشدی   زیر    
  ور بروی عدم  شوم   ،  بی  تو بسر   منی شود    گر تو سری قدم شوم ، ور    تو کفی     امل  شوم
  وزمهه ام گسسته یی، بیتو بسر منیشود    خواب  مرا به بسته یی،  �قش مرا    بشسته    یی

  مو�س  و  غم گسار من ، بیتو بسر منیشود    اب کار  منگرتو �باشی یارمن گشت خر
سر زغم تو چون کشم  ،  بیتو  بسر منی      خوشممردگی خوشم بی تو �ه ز�دگی �ه توبی 

  شود
  36 به لطف خود ، بیتو بسر منیشود بگوهم تو  هر چه بگویم ای سند �یست جدا ز�یک وبد
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 دمشق که شش سال در آن شهر سابقه او خباطر شور و هیجان از دوری مشس به جستجوی او به
  .او آثار مشس الدین تربیزی را در آن شهر �یافت . حتصیلی داشت سفر کرد 

او با مهان شور و اشتیاقی که خباطر یافنت موال�ا مشس الدین به دمشق آمده بود با مهان شور و التهاب واپس به قو�یه 
یشرت می ا�دیشید  بر حیرت و سر گشتگیش  موال�ا هرچه در بارۀ مشس و افکارش ب.( مراجعت کرد

در یکی از . افزوده میشد  موال�ا که میخواست  برهنمایی مشس  حمل وی و به جوهر حقیقت ره یافته باشد 
تو دلسوخته ای ... شبهای فراق  صدای رسای مشس  در حجره موال�ا بگوش رسید  که دوستم موال�ا 

و حمبت باشی  تو باید با کالم  مؤثر و با اشعار شیرین رود خا�ۀ از عشق هستی که  باید بقیه عمر  ثنا گوی عشق 
و حمبت را براه ا�دازی  که از آسیاب امروز جبهان فردا جاری گردد و روزی میرسد که د�یا در مقابل عظمت 

ای اثار دلکشای تو گلهای جاودان شرق خواهد شد، تو جلوه گاه  آرزو ه. روح تو سر تعظیم فرو می آور�د
او که تازه از سفر ش به قو�یه باز گشته بود موال�ا با مهان شور و بی قراری  ایکه  برای ...) عرفا  خواهی شدو

یافنت مشس داشت  ، باالخره او را بدان گو�ه که در خود یافته بود پذیرا شد  زیرا منبعد گمشده او در 
این احساس )  با ذات مراد مدغم میکند و این از اعجاب عرفان است  که شخص را (خودش ز�دگی میکرد 

روز تا روز باعث آرامش  روح سرگردان موال�ا گردید ؛ زیرا آفتابی را که در متام افقهای  جهان و کیهان �یافته 
  .»در خودش دید مهچو ماه پدید«بود 

رمغان داشت ، اکنون دور موال�ا به رهنمو�ی  عشق و مساع ، فقر و ترک  �فس از ما سوی  ا  که آ�را از مشس به ا
  خطوَتاِن و َقد وصَلت: منای پایان سلوک  روحا�ی خود را  در ورای این دو قدم  می دید؛ بقول شیخ

  : و باز در جای دیگر گوید
  37باز  سودایی  شدم  من  ای   حبیب    باز  دیوا�ه  شدم   من   ای  طبیب  
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  عاقالن   پیشش     مبردعقل   مجله       �ی گناه اوست کو   علمم    بربد  
  زود    روی   ایـــجان   زجنیری   بیار     بار   دیگر    آمدم    دیوا�ه     وار  
  بعد  از این  دیوا�ه   سازم  خویش را    آزمودم      عقل    دور    ا�دیش   را   

  سیرم از فرهنگ و  از   فرزا�گی    عاشقم    من  بر فن    دیوا�گی
  در چنین بیهوشیم   معــــذور     دار    حقم     بی   قرارعاقال    جمـنون   

او بعد سه ماه گذشته از غیبت مشس ازاین خلوت روحا�ی بیرون آمد در حالیکه با موال�ای قبل 
او از هیچ کس روی بر منی گماشت و هیچکس را تکفیر هم منی کرد  و در هر کس که . تفاوت داشت 

مل کبیر می یافت و اینهمه را عین مشس ، عین خود ، و عین آ�چه مشس و خود  و پیرامون خود میدید  صورتی از عا
  . مهه طالب و سر گشته می یافت 

�بود  او مشس تربیز ) شیخ قوم(او که بعد خلوت طوال�ی به مجع مریدان بر گشته بود  موال�ای سابق 
ن او شده بود  با وجودیکه هر گز مشس شده بود ، موال�ا خاموش بود و این مشس بود که در قالب موال�ا  زبا

سخنم بوجه کربیا «:زیرا مشس تند ، گستاخ ، و بی پروا سخن میگفت . حسن گفتار موال�ا را �داشت 
اما تسلیم و سکوت موال�ا در مقابل مشس مریدان را به تکریم او 38»می آید  و خالیق را طاقت شنیدن آن �یست

  ) غیابت اول مشس(هجری از قو�یه �ا پدید شد642 شد در سال الزام میکرد و قسمیکه قبال �یز ذکر
با غیابت مشس موال�ا به کسی می ما�د که در روشنایی روز  خورشید را گم کرده باشد ، او که بعد 
غیابت مشس  رابطۀ خود را با د�یای خارج قطع کرده بود سر اجنام �امۀ کوتاهی به این مضمون از مشس دریافت 

او »  معلوم باشد که این ضعیف  بدعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختالط  �کردو منیکندموال�ا را«کرد
  : سلطان ولد پسرش را با هدایا  و هزینه سفر  و �امه جهت باز  گشت مشس به دمشق فرستاد و غزل معروف 
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  م      گریز       پا رامبن   آورید  آخر    صن    بروید ای     حریفان      بکشید         یار    ما را
  بکشید سوی خا�ه  مۀ خوب خوش لقا را    به هبا�ه های شیرین         به ترا�ه های   موزون
  39مهه وعده مکر باشد    بفریبد او    مشا را      اگر او بوعده گوید که دم دگر بیایم

بال بی سابقۀ از  با معیت مهدگر واپس به قو�یه آمد�د  که استق644مشس و سلطان ولد  در سال 
درین دوره بود که موال�ا کیمیا خاتون  را در حبالۀ �کاح  مشس در آورد  ولی با تأسف که . وی صورت گرفت 

مشس می فهمید که . کیمیا خاتون  در مهان سال فوت کرد  که با مرگ وی ما�دن مشس  در قو�یه  غیر ممکن شد
 بآن اشارت رفته است  زیرا بواسطه  توجهات  و ظرفیتهای دگر موال�ا بوجود  او ضرورت �دارد  چنا�یکه قبل

�ورا�ی  و روحا�ی ایکه  در وجود موال�ا بود  از تبتل تا عروج مقامات  کمال را پیموده بود و بودن او ممکن برای موال�ا 
میایی �یز وجود یک حجاب راه ویک ما�ع کمال باشد  او که با یک تعلق برباد رفته هم مواجه بود و برای او دیگر کی

غیابت (�داشت تا باعث توقف او در قو�یه می شد بنَأ مشس قو�یه را ترک کرد و برای مهیش از  موال�ا جدا شد
بعد از غیبت مشس در مرتبۀ دوم فاجعه پردازان ، جعاالن و دروغ پردازان دروغهای را در مورد کشته ). دوم

زی کرد�د که این شایعات غیر قابل قبول و باوررا حتی در  شدن مشس توسط یکی از اصحاب موال�ارا شایعه پردا
مدارک آ�زمان که قریب به زمان  غیابت مشس است  �یز داخل ساختند که کذب حمض بوده و دروغ و جعل پردازی 

  .حمض است
  :جهان بینی مشس

)  ع(ز موسی در باب میقات خداو�د با موسی  مبنی بود ، متابعت ا) 3/51(مشس مطابق فحوای قرآن جمید 
یکی که چهل روز  او را در خا�ۀ باید رفت تا او خالی بیند ، او « :میخوا�د  و بر سبیل ا�کار و تعجب می پرسید 

در پیش یک شیخ صوفی که مرید خویش را تعلیم میداد  تا ذکر را )  مقاالت( آدمی باشد یا او را کسی گویند؟
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�ه ذکر از �اف  بر میاور ، بلکه از میان جان « ید خاطر �شان میکرد که از �اف بر آورد  به طنز و اعرتاض  به این مر
  .مساع را مایۀ رهایی از  خودی  و �یل مبرتبه  رویت و جتّلی میخوا�د  و بدان امهیت بسیار قایل میشد»  بر آور

قیه حمسوب تظاهر به زهد  و تقدس و ا�تساب به خرقه  و سلسله را دوست �داشت ، با آ�که هم صوفی و هم ف
میشد یعنی که منیخواست در برابر مردم اینطور جلوۀ تفاخر آمیز داشته باشد ، در ز�دگی و طرز بر خورد و 
بینش مشس اهبامات زیادی وجود دارد  وی معتقد بود طریقۀ که بتوا�د حجابی را  که بین ا�سان و خدا است  از 

ا حبق جمال اتصال بدهد عبارت است از ترک باطل و طریقۀ میان بردارد جز مساع �یست  و چیزی که میتوا�د  وی ر
ترک باطل ، که به اعتقاد وی  ا�سان خدا جوی را  از اشتغال به چون و .او تقریبًا درین دو مطلب خالصه میشد

چرا ی فلسفیان و تسلیم شدن خبیاهلای مرتمسان  صوفی منا یا مدعیان  والیت ما�ع می آید ، گرایش به مساع ، 
الک را از خود �گری  و هم از غیر �گری  که تظاهر  به عفت  و طما�ینه  و سکون و وقار جمعول خبود که س

رسته  الزمۀ آن است  رهایی میدهد ، و جهیدن از ورطۀ که بین ا�سان و خدا  فاصله می ا�دازد او را  بدرجۀ 
  ترک جاه فقیها�ه  و ترک مرده ریگ در عین حال  مساع برای او  ترک باطل هم بود.  مطلوب  است می رسا�د 

  .مدرسه 
او در زما�یکه  در قو�یه  بنا به درخواست  و اصرار خود موال�ا  هادی و مرشد او بود ، در مهان  حال  از جتارب  
روحی  و دا�ش سرشار  این مرید خویش موال�ا  �یز هبره ها می یافت او خود بار ها اقرار کرده است  صد یک علم 

صدهزاران مهچون مشس الدین  تربیزی  از « : مشس در مورد موال�ا اینطور گفته است.  را �دارد موال�ا
شخصی بود از تبار  بزرگ ) مشس(او باوجود این  شکستگی ) مقاالت(» .عظمت موال�ا  ذرۀ بیش �یست

 هر وقت به مشس او بود که موال�ا را مبرحلۀ بلوغ طریقت و بینش کیها�ی  رسا�یده بود  که.مردان طریقت 
در این احوال وجود او  با . �گریسته بود  خود را یافته بود و هر زمان که خبود�گریسته بود مشس را یافته بود

زیرا . وجود مشس در تصویر از یک ذات واحد بود که جتربۀ وحدت و شعور احتاد روحا�ی باو بشمار می آمد 
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  عامل حمدود ا�ساهنا  با متام ا�ساهنا ، با ُکل کائنات و مجع عامل وقتی ا�سان از خودی خود پا فراتر  گذارد  ورای
اتصال و احتاد می یابد ، با خاک و گیاه با ا�سان و حیوان، با ستاره و آمسان  وحدت هویت پیدا میکند ، بآب و 

ه غیر ، �ه وا�گاه که وی دیگر �ه خود هست  و �.  ابر ، با کوه و رعد و باران  احساس پیو�د  پیدا میکند 
ا�سان هست و �ه عامل با آ�چه مهۀ آهناست  و هیچیک از آهنا �یست  وحدت می یابد و کمال ا�سا�ی در این 

در اینجاست که او  از عدم و فنا  که الزمۀ تعین اشیاست  می رهد ، به حیات وجودی که صفت آ�چه  .  است
 مینماید  و بدین گو�ه است که ا�سان  او مهه چیز هست  و هیچ چیز �یست  حمسوب است احساس تصادف

  . بآن مرحلۀ از کمال می رسد  راه پیدا میکند
این بود صورت و حال شخصیتی که ظاهرًا موال�ا دست پروردۀ  توجهات باطنی او بود  هر چند بعضی 

ن منکر شده از  �کات و روایات با قصه ها و افسا�ه ها مبرور زمان گره خورده است ، اما باوجود آن ما از ای
منیتوا�یم که مشس آیینۀ متام منایی بود که موال�ا خود را متامًا در آن می دید و شخصیت عاشقا�ه و شاعرا�ه و 
عارفا�ه مولوی مؤلد ساختار ها ی فکری و توجهات باطنی این مرد کریم و بزرگوار بوده است که موال�ا را بآن 

  .ام �امی این شخصیت سرتگ و قلۀ رفیع  عرفان جاودا�ی سازدواداشت تا چندین هزار بیت دیوان کبیرش را بن
   :صالح الدین زرکوب قو�یه . دهم

بعد از آخرین غیابت مشس موال�ا حالتی داشت که مهه اشخاص و مهۀ اشیاه را بطرف وجد و مساع دعوت 
ش قرار داشت در میکرد و میخوا�د ، روزی در بازار زرکوبان آجنا که دوکان زرگری  صالح الدین در مقابل

احتاد و اشرتاک مساع با اشیا آ�قدر چرخید و رقصید که مهه ذرهای دکان صالح الدین تباه شد و مهۀ زرکوبان 
خسته شد�د زیرا صالح الدین که با شور و حال موال�ا  ازسالیا�ی آشنایی  داشت و به خلوت و مجع باو مربوط 

د و تا موال�ا مساع میکند  دست از ضربه وامگیر�د و اگر میشد به شاگردان امر کرد  که از کار �ه ایستن
  . زر تلف شود باکی �یست
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با وی در باطن احتاد منوده و وی را . موال�ا که بعد از مشس صالح الدین را شکل و جتسمی از مشس می یافت 
یدان و طالب العلمان  حبیث خلیفۀ خویش  تعین منود در حالیکه او ازهر گو�ه علم قال بی هبره بود  در میان  مر

موال�ا درین مرحلۀ از سلوک خود از هرچه ر�گ تعلقات داشت دست شسته بود و . عنوان شیخ و مرشد یافت 
احساس بی �یازی شدید او را به دست افشا�ی و پای کوبی که خود �شا�ۀ  از ذوق و حال بود خودش را داخل یک 

ی که سالک را در دعایی که  زبان از بیا�ش  باز پس میما�د  عبادت  عاری از ترتیب  واداب می �گریست ، حالت
گرم و تند و سوزان  و عاری از تقید  ولغزش  به تقریر  می آورد، رقص در جمالس تذکیر  یک دعای  جمسم ، یک 
ز مناز بیخودا�ه  بود ، زبا�ی  آگنده از محد و ثنا  بود  که چون یک دهان به پهنای فلک  آن را منیتوا�ست با

استغاثه تضرع آمیز  از زبان  روح بود  که از اعماق ورطۀ  یک وجود متالطم  و بی قرار بر میخاست، و . گوکند 
چون زبان و دهان منی توا�ست  طنین گران آهنگ آ�را تکرار کند  متام جسم استغاثه گر  را به پیچ و تاب  در 

 عاری ازز ر و ثروت بود  که در فضای آگنده از برای موال�ا جملس مساع معبد بی سقف  وستون و. می آورد 
کدام . قدس   و طهارت آن  هر چیز زمینی آمسا�ی میشد ، مهه چیز مقدس مهه چیز روحا�ی ، مهه چیز اهلی بود 

بدعت ؟ کدام گناه؟ کدام ابلیس میتوا�ست  در چنین جو پاک اهلی  جمال ورود یابد؟ فقط خود بینی زاهد 
 حالتی از .آیینۀ برای مشاهده تیرگیهای وجدان خود او تبدیل کندجا را میتوا�ست  به ظاهر �گر بود که این

  !   تقدس و تسبیح روحا�ی  را که در سراسر آن دائم تکرار میشد   �شنود
اما این لطایف ورای ادراک روسای عوام و ظاهر بینان قشری  عصر بود ، ازین رو موال�ا  به اکثر اعرتاضها  و ایراد 

 که از جا�ب مفتیان  قوم  در حرمت مساع  �قل میشد  بچشم بی اعتنایی می �گریست  و تا آجنا که مناقشه های
با خمالفان را الزم منیدید  آهنا را به حنوی حتمل میکرد ، با آ�که کثرت مساع  و مداومت به ریاضت  و روزه در آن ایام  

، رعایت حرمت و ادب ظاهر  در برخورد با خمالفان  را مزاج موال�ا را گه گاه  حساس و زود ر�ج هم میکرد 
با این حال وقتی قول  آهنا را در حوصله طاقت منیدید  به آهنا جواهبای د�دان شکن . غالبًا از �ظر دور منیداشت 
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میداد ، و گاه با آ�چه  دشنام خاص  خراسا�یان  حمسوب میشد  آهنا را در هم می کوفت و خباموشی وا 
  . میداشت

یک سایه ، یک �سیم ، یک �فحه و حتی یک هیچ هم او را از «برای موال�ا  که درین ساهلای  اوج شور  و مساع ،
او عالقه ایکه به صالح الدین داشت یک قدم تصادفی در یک سفر اتفاقی در جریان یک راه »  .خویش می ربود 

ح الدین �ه مکتب رفته بود و �ه خوا�دن میدا�ست و زیرا صال. میا�ه بود که موال�ا را به تعادل روحی �یل می خبشید
�ه قلم بدست گرفته بود  �یایش وی و شناخت خدای وی هر دو و رای وصل و فصل ووحدت و کثرت مکتب 

�ور بی پایا�ی که . خدای او که دم بدم  بصورت امواج �ور  از وجود او عبور میکرد  �ور بی پایا�ش بود . دیده ها بود 
  .در خود  غرق میکرد  و در مهان حال عین خود وی و عین  د�یای وی بود وجود او را 

این جتربۀ �ور که  وی اهل مدرسه  و اصحاب حرف و کتاب را از آن بی هبره  مییافت ، او را از فکر سواد و حرف  
میگیرد که �زد فقهیان و مدرسان  جتربۀ ظلمت  یا جتربۀ تیرگیهای  چون و چرا و شک و حیرت  جای آ�را 

  .بیزار  می ساخت
از خط و سواد را �یز  برای او مزیتی میدا�د ، مها�گو�ه که مشس )صالح الدین(موال�ا مهین عاری بودن  شیخ 

داشت  صالح الدین هم به اعتقاد موال�ا  خباطر مهین امی ) ع(را در برابر موسی)  ع(برای موال�ا  حکم خضر 
ن شبا�ی بود  که خداو�د موسی را به  جهت پرخاش  �اروایی که  بر طرز بود�ش  برای متعرضان  یاد آور حال آ

موسی به این چوپان که قصه اش را موال�ا بعد ها در مثنوی  به �ظم . مناجات  او کرد معروض مالمت ساخت 
ا وحی آورد  اعرتاض کرده بود  که با خداو�د خطاب دوستا�ه  و آ�چه بوی تشبیه و جتسم میدهد  �باید کرد ، ام

اهلی  باو به عنایت پرداخت  که اهل ا�س و حال ازین گو�ه احکام آزادی دار�د ، آداب دان را از اهل شریعت 
موال�ا زرکوب پیر را از مهین سوخته جا�ان میدید  که .  سوخته جان و روا�ان دیگر�د - باید توقع داشت  
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 بود که موال�ا  او را مبریدان  خویش مرشد  مقرر کرده ازین سبب . حمبوبان خدا  و حمرمان اسرار  اهلی حمسوب ا�د 
  .بود

   :موال�ا حسام الدین. یازدهم
او بعد از وفات پیر زرکوب  که پنج سال ارشاد مریدان موال�ا را شخصًا به عهده داشت  سومین ستاره ایست  که 

اطرۀ از ز�دگی  پر از ذوق و خ. حسام الدین  جتسم تازۀ  از روح مشس  . در آمسان موال�ا درخشیده است 
او که در آن هنگام سی و پنج سال عمر داشت کاتب  اشعار و حمرم اسرار  موال�ا . حال صالح الدین بود 

وی بد�بال وفات پدرش اخی ترک ارموی  . حمسوب میشد  ودر حق وی �یز تکریم  و حرمت فوق العاده قایل بود    
موال خود رادر راه موال�ا صرف کرده بود  موال�ا او را در دیباچه های که در خبدمت موال�ا پیوسته بود و بار ها  ا

مثنوی معنوی  امالکرده بود او را جنید وقت و بایزید زمان  خوا�د که �اظر به هبمین زهد و ورع فوق العاده او 
  ) .عمدة االوقات(بود

ر و موسیقی و ترا�ه را  که دراین  اوقات قسمت �ظارت بی واسطه  موال�ا  بر احوال مریدان  در طی این ساهلا ، شع
او در جمالس موال�ا اکثرًا حضور داشت و شعر های راکه .عمده اوقات وی را در �ظم  وا�شای آن میگذشتا�د 

موال�ا قرائت میکر�دوی آ�شأ میکرد که اشعار وی متضمن  معا�ی مربوط  به زهد و موعظه بود  و شعر حتقیق 
شیوه از شعر سنایی که منو�ۀ کامل آن بود  وآثار عطار  و در بعضی مواردآثار �ظامی  و خاقا�ی  واین . خوا�ده میشد

  .مورد توجه آهنا درین جمالس  قرار میگرفت 
موال�ا  تا هنوز مستغرق در غزل . اهلی �امه  شیخ عطار مهچون یک کتاب مقدس  در حوزۀ موال�ا  مورد توجه بود 

  . حتقیقی  در می آمد و  آکثرًا اشعاری را که برای رقص و مساع مناسب بود ا�شاء میکردبود  که تدریجًا به اشعار
 دراین ایام موال�ا از مرز پنجاه سالگی گذشته بود  و شور و هیجا�ی که ظرف بیست سالیکه در او  به مساع 

زیراموال�ا صدای . یداد و موسیقی در وجود او ایجاد شده بود  رفته رفته جای خود را بسکون  و جستجو قرار م
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باز . پیری پیش از وقت را که بد�بال  خستگیهای �اشی از ساهلای بی قراری  وی بود �زدیک میشدو می شنید 
گشت او  در میان مریدان  او را از استغراق دائیم  در جتّلی های جاللی که ر�گ  شور و هیجان داشت  ما�ع می 

  .ر خالف آن بر�گ ا�س  و تسلی بود جلب میکرد آمد  والجرم به جتّلیهای مجالی  که ب
موال�ا حسام الدین بر عکس صالح الدین زرکوب قو�یه اهل علم  بود و بنا بر  �یاز هاو تقاضا های  او موال�ا مثنوی 

موال�ا هجده بیت �ی �امه را  که در مهان احوال  به صراحت  طبع سروده . معنوی را به رشته  حتریر  در می آورد 
  .ود  از سردستار خویش بیرون آوردو به وی جبهت ا�شاء سپرد  که مایه اعجاب حسام الدین و یاران شدب

هجری  �ظم آن شروع شد ، موال�ا  دوام 658 مثنوی معنوی بنا به درخواست حسام الدین و یاران مولوی در 
ین منت او چنا�که مریدان هم اذعان و ا. مستمر مثنوی را در شش دفرت دلیل  طلب و اصرارحسام الدین میدا�د 

تا قیامت باقی ما�د  و ادامۀ ا�شای مثنوی  بعد فرتت دوساله  »  کافه اهل عشق و عرفان  و توحید«دار�دبر
چهارده سال طول کشید  و تا پایان حیات موال�ا دوام داشت و در رفرت ششم در داستان شهزادگان به �سبت 

  .ا�دفرا رسیدن مرگ موال�ا �ا متام م
موال�ا  تطویل مشنوی را  که تا آ�زمان  و .هجری حسام الدین را  به خالفت و شیخی تعین منود662موال�ا در سال 

تا امروز  در قو�یه و در متام جهان  هیچ بنایی رفیعرت از آن  در شعر عرفا�ی بوجود  �یامده بود  از اهلام او �اشی 
  .میشمرد

عاع وجود مشس  و ضیائ جان صالح الدین  را منعکس میکرد  و موال�ا گرمی حسام الدین  ستاره ای بود که ش
مثنوی موال�ا که به اصرار و تشویق حسام الدین  و روشنایی آن هر دو یاراز دست رفته را در وجود وی باز میافت  

  یعنی در بین  ساهلای بوجود آمده بود  در مدت ده سال  که از آغاز �ظم دفرت اول  تا پایان عمر موال�ا طول کشید
  . ا�شاء گردید674الی662
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موال�ا که پدرش هباء الدین  ولد  در بلخ و خراسان می زیست  معتقد به احکام  مذهب حنفی  بود  وصول مذهب 
حنفی را  پیروی میکرد  ولی در فروع خود را به بو حنیفه و شافعی  متوقف منی یافت زیرا وی پیرو مکتب عشق 

  :قها را ز علتها  جدا میدا�ست بود و علت عاش
  عشق اصطرالب اســـــــرار   خداست    علت     عاشق          ز     علتها    جداست    

  110دفرت اول ، بیت مشاره   

  عشق   دریائیست   قهــــــرش    �ا    پدید    در �گنجد عشق در گفت و شنید
  2731دفرت پنجم بیت مشاره،

  ا�در او هفتاد و دو    دیوا�گــــــیست     استبا دو عامل عشق را بیگا�گی
  4719دفرت سوم، بیت مشاره ،

  چون   بعشق    آیم   خجل  باشـــــــم ازان    هر چه گویم     عشق را شرح  و   بیان
  1145دفرتچهارم، بیت مشاره،

  گر  �بودی  عشق بفسردی    جـــهان    دور   گردوهنا    ز  موج   عشق    دان 
  3854 بیت مشاره ،دفرت دوم

   صد قیامت     بگذرد   وان     �ا متام    شرح      عشق     ار من بگویم بر دوام
  2189دفرت پنجم، بیت مشاره

  عاشقا�را ملت ومذهب      خداست    ملت   عشق   از مهه    دینها  جداست   
    1170دفرت دوم ، بیت مشاره   

  یب      مجله           علتهای    ماای      طب     شاد باش ای عشق خوش   سودای  ما
  23دفرت اول بیت مشاره 

  عشق، عشِق عشق وی دخلواه عشق        ای    سرافیل    قیامتگاه      عشق
   4695دفرت سوم، بیت مشلره



 84 

مولوی  با وجود ترک مدرسه و درس ، فقیه و مفتی  حنفی بود  اما آ�چه با فروع احکام  ارتباط �داشت  
ودۀ آن  متوقف منی یافت ، او در راه عشق از تبتل تا فنا  به پیش رفته بود  که �تیجۀ آن ازدیاد شور خود را در حمد

  .  ودرد و سوز در مولوی بود
�گارش  مثنوی برای موال�ا  پل، تازه یی  در مراتب عروج و پختگی و �زدیکی وی  در مراتب  عروج 

 افتخار آفرینی بود که مراد و مرشدش در جواب به تقاضا های وی  مبقامات فنا بود و برای حسام الدین دخلوشی
موال�ا که درا وج ساهلای مساع  در عهد خالفت شیخ صالح .مکرر و مستمر آ�را  ا�شاء میکرد و او می �وشت

  .الدین ، به اهنماک  در وجو د رقص مقدس ، هرچه از خودی  در وجود او باقی ما�ده بود  آ�را تکا�یده بود 
وی در شعر و شاعری قسمیکه جناب عباسی در اولین  قسمت این :موال�ا و عبور به ماورای شعر. ه دوازد

تذکراتی داده بود�د موال�ا  از مهان آغازوارث این  آن با حدیقۀ سنایی مورد ارتباط شعر موال�ا و مقایسۀمبحث در 
لی ومثنویات وی تأثیراتی بر جای دو شاعر خراسان  یعنی سنایی و عطار شد، که این دو شاعر در آثار غز

گذاشت  ولی باو جود تأثیر پذیری در حمتوی و مضمون که مهان عرفان �اب است  موال�ا چون دریای پهناور و 
حتی بیکرا�ی  جتّلی واصالت کم �ظیرو حتی بی �ظیر اشعار خود را مهیشه بر پایه های استوار شعر پر رفعت 

د میگوید سنایی و عطار سخن مهه از فراق گفته بود�د  واما سخن فارسی بطور دائمی حفظ منود وی خو
موال�ا �امۀ وصال و پیام آور رفعت ا�سا�ی در بلندای کرامتی از روح  متعالی خداست که در او دمیده شده 

  .است
وب حمس" دا�ته " پیشرو» سیر العباد«سنایی در سفر  خیال ا�گیز  روحا�ی  به عامل علوی  در منظومۀ کوتاه 

خود پیشرو موال�ا در مثنوی بشمار ) اهلی �امه(و در شیوۀ  تقریر  داللت  درقالب حکایات  حدیقه سنایی . است 
او در شیوۀ غزل هم طریقۀ خاصی دارد  که موال�ا و قبل از او شیخ عطار  پارۀ از غزلیات خود را به طرز . میرود 

اد سخت و حمکم داشت و خالصه کالم اینکه شعر او در حق حکیم غز�ه اعتق. قلندریات او  مدیون است
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سنایی و عطار و مولوی برای ما چیزیست که مستعد را طالب میکند و طالب را به سیر بی وقفه وا میدارد 
بعضی اوقات اشعار  ساده و بدون پیرایه موال�ا که از سبک عطار پیروی کرده است بیا�گر واقعیت  بیان و .

ف در این حالت است که  شاعر عارف به قافیه و شعرحبیث عنصر اولیه شعر سوز درد روحا�ی است و صر
توجه منیکندبلکه شعر وقافیه را به ماورای معا�ی می کشا�د و آحنالتی است که غوغایی در درون دهلای عاشق 

  .عارف از مطالعۀ آن دستیاب میگردد
یی ویژگیهای  شعر موال�ا  را توجیه با این وصف عقیده براین است که �ه جمرد شیوه بیان  عطار  وسنا

  .میکند و �ه �شاهنای که از شعر  مثال ا�وری، خاقا�ی  و غیره  درکالم او بنظر می رسد معرف شیوۀ بیان اوست
غزلیات  موال�ا سیل خروشان روح خالص او  در گذرگاه حساس و تنگی ظرف ایکه شعر در 

غت اهل مدرسه  هم در زیر امواج  پر خروش و بی قرار این شعر  آن ریخته میشود میباشد و �شان از رسوبات  بال
امثال عربی  این سیل . در اهنگ حمسوس است ، تعبیرات علمی ، اشارات قرآ�ی ، تلمیحات مربوط به ابیات  

خروشان را گه گاه  در اطراف سخره ها وورطه ها  و پشته ها  حلظه های  حمدود و متوقف میکند  اما بال 
وش ا�دیشه که در شبهات  تازۀ او و در استعاره های  که هبمه عناصر  عامل حیات  و شخصیت میدهد  فاصله ج

و ازین سبب است که دو باره آ�را  مهچنان جوشان و خروشان  پیش میرا�د  و �فحۀ حیات . غالبًا جلوه دارد 
  .اگند اهلی  را که در حرکت یک یک امواج  این  سیل هست  مهه جا در اطراف می پر

در شعر خالص او خمصوصًا  در غزلیاتش قدرت ختیل ، �یروی تداعی ، و دقت تصویر  از ویژگیهای  
اسلوب شعر اوست که موال�ا آن را بر رغم  متام عوامل دست و پا گیرسنتها  خمصوصًا ضرورهتایی  �اشی از 

غرق  ودر عین حال سرشار  و آزاد قید وزن  و قافیه بیشرت از هر گو�ه شعری ، در امواج بی جلام  روح مست
  .�گهمیدارد 
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در اشعار موال�ا عشق و مهسویی و مهدلی با طبیعت  و متام کائنات پرتوی ا�دیشه عرفا�ی وی را بدل به  
تازگی بی سابقه  وآشنایی  با ز�دگی عامه  وآ�چه به کسب  و حرفۀ روزا�ه  آهنا مربوط  است �یز در شعر 

 ر�گی خاص به کالم وی می خبشد  که �زد  بسیاری از شاعران  کالسیک فارسی  زبان موال�ا  ا�عکاس دارد که
قسمیکه مالحظه میشود آ�قدر اصالت و تازگی که در شعر . از مقولۀ  اصالت و تازگی  باید تلقی شود 

  .موال�ا وجود دارد در کمرت شاعران  کالسیک مبشاهده میرسد 
بود ، سیل روح بود ، طوفان حیات بود ، شعلۀ طور بود ، مثل باد از این که بگذریم غزل موال�ا  شعر �

میغرید ، مثل ابر می بارید ، و مثل حبر امواج صاف و تیره را  در هم می آمیخت در حالی که این حاالت  دیگر 
  .شاعران  تفاوت داشت

  وحتی سر مبرتبۀ شاعری که درین ماجرا  از درون او آواز برداشته بود  به د�یای شاعران تعلق داشت
او خودش بود و از د�یای  بی تعلقی  سر بر آورده بود و به اوج مرتبۀ از خود . سنایی و عطار سر فرود منی آورد 

ازین رو در تقریر و زبان  شیوۀ جدا گا�ه  داشت ، شیوه ایکه به او امکان میداد  تا . رهیدگی رسیده بود 
  . اینکار منتظر  یجوز والیجوز منی ما�دخود را از بار هیجا�اتش خالی کند  و به

  
و از . غزل موال�ا از گو�ۀ بود  که هیچ سخن شناس منیتوا�ست  از شور و ذوق آن  هبیجان �یاید 

  ...ما�ند هر �فس آواز عشق می رسد از چپ و راست: حتسین آن خود داری کند 
  :نا�چه وقتی که میگویدچ.اما غزل موال�ا  یک شاهکار  لطیف از ذوق  و ختیل شاعرا�ه است

  بکشای لب که    قند   فراوامن    آرزوست     بنمای رخ که باغ گلستامن آرزوست
  کان    چهرۀ مشعشع    تابامن       آرزوست      ای آفتاب حسن برون آی دمی ز    ابر 

    آن گفتنت که بیش مرجنامن آرزوست       »بیش مرجنان مرا برو«گفتی ز�از 
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  40من  هدهدم   حضور سلیمامن  آرزوست      رو ز شرق! یزبنمای مشس مفخر ترب
استشهاد و گاه برسم  متثسل و تضمین و احیا�ًاپارۀ از الفاظ  آهنا �یز بر سبیل  آیات و احادیث؛مضمون

در بسیاری ازین غزهلاهست  ووجود آهنا غزلیات موال�ا را  با حنو بارزی از آ�چه در سنت  غزل فارسی    و تلمیح 
گام  سابقه �داشت  در پارۀ موارد ضمن غزل  به �قل قصه می پردازد  که در شیوه غزل تازگی دارد  تا آن هن

و حتی خالی  از غایت �یست  و �وعی صنعتگری حمسوب میشد  که در کالم وی تنوع و کثرت فوق العادۀ دارد 
ابر و باد  و آفتاب و ماه  او در اینگو�ه سوال و جواهبایش  آ�چه او را در گفت و شنید  گل و گیاه  و. 

مبیان می آورد  طبیعت خاموش را بنحو ماهرا�ه یی  بزبان می آورد  و از لطایف اسرار معرفت آگاه �شان 
در غزلیات موال�ا عشق مهه جا حاضر است  از عشق ا�سا�ی تا عشق اهلی وکالم او هیچ �شا�ه ای  ار . میدهد 

 ا�دیشیده شده  �دارد ، خود خبود می جوشد  و از زبان گوینده صنعت آرایی و تکلیف های ادیبا�ه  و پیش
هبیچ کالم دیگر ، هیچ شور دیگر و . بیرون می ریزد  و اینان را از سکون براحوال خویش  خارج میسازد 

  .هبیچ غزل دیگر  شباحت �دارد 
   و اما مثنوی

هش حسام الدین  توسط  به خوا672تا 662قسمیکه قبال �یز اشارت شد مثنوی  مقارن ساهلای 
موال�ا سروده شد  که بر حق عالیرتین  اثر عرفا�ی عامل را  در زبان فارسی  ا�شأ کرد  و قدرت قریحه، خود را  تا 

مثنوی یعنی ساده ترین و . آستا�ه اعجاز در بیان ، که اثر او را در �زد معتقدا�ش  قرآن پارسی جلوه داد ، رسا�ید 
 بشمار میرود ، سفر  �امه ایست  از شعر عرفا�ی  در متام تاریخا ، که در عین حال متعالی ترین پر مایه ترین شعر موال�

روح ا�سا�ی ، در باز گشت به مبدأ ، باز گشت محاسه آمیزی  که حکایات و شکایات �ی  رمز ا�گیزه 
، و .ل می بنددآ�ست و خط سیرش از میان خطر ها و حبراهنای عظیم  روحا�ی  میگذرد و دل به امید وصا

                                                 
  .،جزو اول256،ص 444، خبشی از غزل...دیوان کبیر-29
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  و آ�چه تبتل �ام دارددر طی این سلوک  . به آ�چه  برای روح عارف  غایت این سلوک متعالی است  منتهی میشود 
 روح عارف را که آماده بازگشت  بعامل روحا�ی خویش است ، در قطع پیو�د با تعلقات خودی استعبارت  از

از هر چه باطل است  می گسلد، ازهرچه توقف  در آن د�یای جسم  که ز�دان و اسارتگاه  اوست  تدریجًا 
برای روح  متضمن تنزل  در مراتب مادون ا�سا�ی است  جدا میکند، و او را به ماورای عامل ا�سا�ی  عروج میدهد  

  . مدار عروج و کمال می خبشد -و او را پله پله تا مالقات خدا  
 ، گنجینۀ از حکمت و دالالت است  که مثنوی پر از قصه هایست که یکدیگر را تداعی میکند

در تائید قصه ها  یا در تقریر آهنا  خباطر گوینده می آید  و در تواتر ساهلا و توالی دفرت ها ، که شش دفرت را در 
مدت چارده سال  بوجود می آورد ، و دوست دارد که سِر دلربان  را در حدیث دیگران  ببیان آورد و صورت 

 خود میکند و در ضمن شرح اسرار  و مقامات اولیاء  مراتب سلوک روحا�ی  خود را �یز تصویر  حال قصه را ستَّر
  .میکند 

سر میکند ، آ�چه از  زبان این » شکایت �ی«در مثنوی از مهان آغاز  �ی �امه  که موال�ا سخن را از 
 موال�ا در �ی �امه  حکایت  حکایت جدایهاست؛ این �کته که–سوخته  بی زبان �قل مینماید  قصۀ پر غصه است 
 شاعرا�ه ، وی از  یک هنر منایی و�ه شک �ه یک تصادف است و شکایت  از مهان آغاز با هم  مطرح میکند بدون

مهان آغاز �شان میدهد  که آ�چه متام مثنوی او تطویل و تفسیر آ�ست  غیر از شرح و اشتیاق  روح عامل خویش  
  . هم هست »  حدیث دیگران«الب حکایات  و در ضمن متضمن تقریر حکایت حال عارف  در ق

پارۀ از این قصه ها مأخوذ  از حکایات و امثال عامیا�ه است  که برخی از آهنا مرزهای شرق و غرب را  
در قرون وسطی  در �وردیده است  که از تبادل فرهنگهای غربی  و شرقی در عهد جنگهای صلیبی  و 

برخی از قصه های .  زلیات و امثال عام پسند  مربوط باشد حاکی استخمصوصًا به آ�چه  به تلطیف و ه
دیگر از مهین قبیل  در مثنوی هست  که مأخوذ از جمموعه های  امثال مکتئب  و قدیمرت بنظر میرسد  مها�ند  
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مکرر قصه های  کلیله ودمنه ، مرزبان �امه ، سندباد �امه ، در آن ایام هبمین  عنوان  شهرت داشته ا�د  و در مثنوی  
  . از آهنا  اخذ و �قل شده است

 350در حدود بیشرت از (تفسیر های قرآن کریم ، که شامل قصه های ا�بیأ و امتهای گذشته است 
ه از مثنوی موال�ا جالل 1363آیه �ظر به فهرستی که  از مثنوی  توسط چاپخا�ه سپهر در هتران ،چاپ اول سال 

   41.جود میباشدالدین  بلخی  هتیه شده است  مو
موال�ا از هیچ چیز مهه چیز میسازد ، وی قصه های  مربوط به زهاد و صوفیان را  و کرامات منسوب  به 

اولیا  را که در بسیاری موارد  از روایات اغراق آمیز  رایج مایه دارد  و ظاهر بسیاری از آهنا  مشحون از . مشایخ 
 غالبًا به ظواهر قصه توجه �داشته  و به معا�ی و اسراری  که در طامات و خرافات مینماید  در مثنوی آورده  و

ماورای این ظاهر است  پرداخته است  که تداعی آهنا در خاطر گوینده  و استادی بی ما�ندی که او در مثل 
حتسین و آهنا دارد به قصه های وی در توجیه  و تقریر مدعا ، قدرت تأثیر فوق العاده  می خبشد  و خوا�نده را به 

در �ظر موال�ا ، ورای آ�چه  در مطاوی ابیات  و در دیباچه های  دفاتر در تعظیم مثنوی  تقریر . اعجاب وا میدارد 
کرد ، مثنوی دلربی بود  معنوی که در مجال و کمال  مهتایی �داشت  و ادراک غوامض آن  به اعتقادی و عشقی  متام 

  .حمتاج بود
  :ثنوی معنویا�تقادات  خمالفان  در باب م

مثنوی را  مشتی قصه خوا�د  که کودکان خورد �یز «از اصحاب صدر ادین قو�وی طعا�ه یی  از این مجله 
�زد موال�ا و یارا�ش  این طعن مهچون  طعن بر » از عهدۀ  فهم آن بر می آیند  و در آن چیزی از اسرار بلند هم �یست   

�ه آیات قرآن  هم که . مواجه گشت) موال�ا(وینده  مثنوی قرآن تلقی میشد  و جبواب تند و پرخاش شدید گ

                                                 
 مثنوی معنوی ، تألیف جالل الدین حممد  بن حممد  بن احلسین البلخی ثم رومی ، جزو چهارم  کشف االبیات و فهرستها  به تصحیح  رینولد �یکولسون  ، به اهتمام  دکرت �صر ا پور -30
  .408الی391دی موسسه ا�تشارات امیر کبیر ،صصجوا
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   در احوال ا�بیأو امتها؟-به اعتقاد قوم  شرح متام لطایف  و اسرار آن حمسوب میشد،  متضمن قصه ها بودمثنوی 
 برای یاران موال�ا  سراسر مثنوی  تقریر لطایف قرآ�ی و اسرار سلوک روحا�ی بود ، لیکن ادراک آن در گرو عشق

ولی طعا�ه یی که درد حسد  چشم وی را  تیز کرده بود  زیبایی  این دلرب معنوی را منی دید و حتی .و ادراک بود
» قصه پیغامرب «درست باین هبا�ه که چیزی از اسرار و سلوک  روحا�ی  از مقامات تبتل تا فنا بچسم منی آید و جز 

 چیزی که �ا شناخت خود او  یا بد سگالی  و کژ در آن �سیت در خور �قد و طعن می یافت ،» پیر وی «و 
در واقع طعا�ۀ مثنوی ، که معارف و حقایق اهل سلوک را در حد . فهمی  امور ز�دگا�ش را �شان میداد 

طامات  حبثی مکتب  اصحاب شیخ صدر الدین  حمدود میکرد ، بطور ضمنی قصۀ پیغمرب  و پیروی با آ�چه او 
خوا�د مغایر می پنداشت ، با کشف و شهودیکه در باب تعظیم قدر مثنوی  » نداسرار بل«دوست داشت  آن را 

برای حسام الدین  روی داده بود  این طرز تعن در مثنوی در �زد  یاران شاهد بر آن بود  که بیخ ایمان  طعا�ه یی  باید به 
 پیروی  از رسول بودخالی از مشیت و اراده حق  قطع شده باشد  و از آ�چه شرح را شرح لطایف قرآن و تقریر و

  .اسرار بلند منی یافت 
بعالوه مثنوی  از مهان آغاز �ی �امه  در دفرت اول  تا قصه شهزادگان  در دفرت ششم  تفسیر سفر روح 
عارف  از مقامات تبتل تا فنا و قصه کنیزک و پادشاه  در آغاز دفرت اول  با تقریر بر این �کته  که روح تا وقتی از 

و این معنی .   د�یایی جسم پیو�د �گسال�د  شایستۀ وصال پادشاه ، که رمزی از خداست خنواهد شد تعلقات
تقریری از مقام تبتل بود، رهایی از تعلقات خودی وقصه شهزادگان هم  در اخر دفرت ششم  با تقریر این �کته  که 

در کهرت ، که موال�ا قصه  او را  �ا متام او برادر مهرت  در جستجوی �یل مبالقات به تیغ قهر هالک شد�د  و برا
گذاشت ، چون به ارشاد و ادامه  که رمزی از طبیب  اهلی و جتسم دیگری از مرشد روحا�ی حمسوب  
میشد  به طلب مالقات بر آمد ، پله پله  راه عروج  به وصال را طی کرد و چون به فنا  در معنی اتصال  هنایی 

  . حال او و امتام قصه  شهزادگان  تن زد  و این �یز  تقریری از مقام فنا بودپیوست موال�ا عمدتًا از تقریر
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  :مثنوی شرح تبتل تا فنا
بدین گو�ه مثنوی شرحی است که سیر سالک را از تبتل یا مقام �فس تا فنا یا عامل جربوت  بار ها و 

 آخر  آن �یز خط سیر  این سفر بصورهتای خمتلف  در خود مطرح ساخته و رهکشایی کرده است ، دفرت اول و دفرت
و طعا�ه یی که در هنگام  �ظم دفرت  سوم  به �قد و طعن  . روحا�ی  را پله پله  تا مالقات خدا  شرح داده است 

زبان کشود ه بود  در هیچ جای آن این معا�ی را منی دید  زیرا سیر در این کوچه خود مستلزم شناخت از پیچ و خم و 
که خود در این کوچه مهۀ ) رح(ر بدون توقف در آن، در غیر آن بفرموده حضرت شیخ عطارکیفیات آن است و سی

عمر به سیر و سفرپرداخته و �یز در مهین کوچه سرخود �ثار کرده  است؛ اگر به پیچ و تاب آن آ شنا�باشد مهۀ 
  :مظاهر را وارو�ه خواهد دیدکه عطار این جتربه را چنین بیان فرموده ا�د

   روزی ســــــــاربا�ی مبجنون گفت
                                                                            که ای جمنون بیدل در چه حـــــــــــالی
  که لیلی زشت روست خویی  �دارد
  گــل خود    روست او بویی �دارد
  مکن با دید�ش     دل را تصـــــــــــــلی

  ود   را ز لیـــــــــلیبَکن جمنون     دل خ
  بیارم من برایت  آن    یکی حـــــــــــور
               ترا مو�س بود تا بر  لب گــــــــــــور
  جوابش داد جمــــــــنون دل افگار
  برو ای ســـــــــــــــاربان ما را میازار
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                                                                                                                             بروای ساربان  در ســــــــــــاربا�ی
                                                    برو ا�در پی اشـــــــــــرت  چــــــرا�ی                                                                                                     

                                                                                            که  کار    عاشقی  عاشق    بدا�د 
  چه دا�د آ�که   اشرت  می    چرا�د
  جهان یکسر اگر پر ماه   باشد

  ن لیلی باشد�گـــــــــــار من مها
واقعًا کسیکه درد عشق در هناد و سویدای دلش احساس �شود ، او واقعیت های مادی و معنوی را �ه 

به چشم و �ه به شهود دیده و پذیرا  میشود و این در حالیست که شخص مها�ند طعا�ه یی مهه چیز را وارو�ه می 
  .بیند  او چه میدا�د از پرده های  راز عشق و سوز و شناخت آن

هر چند این آخرین دفرت خودش بی پایان می . کتاب مثنوی  در دفرت  ششم به سعی در تقریر مرتبۀ فنا پایان می یابد 
ما�د  و موال�ا هم در پایان داد�ش  عمدتًا اهتمام منی ورزید  تا بدین سان �شان دهد  که سیر فی ا  بر خالف سیر 

در دل : �یاز به تقریر �دارد ، سر آن بی واسطه زبان گفته می آید  امااال پایان منی یابد  و این سریست  که 
     42آ�کس که دارد �ور جان  

  
  

  
  

                                                 
جالل الدین ا�دیشه سلوک و ز�دگی موال�ا (268الی 108، با حتشیه تعلیق ، اضافات ، حواشی و ختلیص، از ص ...  دکرت عبداحلسین زرین کوب ، پله پله تا مالفات خدا-31

  )حممد بلخی
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  اثر مثنوی از �گاه دیگران
  :از �گاه استاد پرتو �ادری .1

  حیرت            آیینه     دارد     هوش    من    با�گ �ایی می رسد در   گوش  من
  میشگوفد در شبم گاهای  روز    ربیز    سوزعشق من از      با�گ �ی   ل

  موج      ما     را     سوی   دریا   می کشد    با�گ �ی ما     را   به      باال می کــشد
  های  هویی   از    روان      آدمی   است    با�گ    �ای    فریاد   جان   آدمیست
  ـی       ا�در       درومن     ریختهآتشـــــــــ    با�گ    �ی     با     خون     من   آمیخته

            با�گ �ی دلتنگی جان منست
            قصه      های تلخ  ز�دان  منست

  آفتابی      در         بغل       از         مثنوی   �ی          �واز          جان        آدم       مولوی
        ا�دیشه    را      دیباج        عشقدفرت   در حقیقت مثنوی     معراج          عشق
  با�گ �ی از   ر�ج     تن     آسوده       شد   تا      دکان         مثنوی       بکشوده  شد

  آمسا�ی    بر تر      از      هر      کهکشان   ای      کالمت          �ردبان              آمسان  
  من ز برگی صدچمن حاصل کنم   ن   دل   کــــنمآســــــــــمان   را   من   زمی
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   ذره  با     خورشید   هم     آئین    شــــــــده  صد چمن از برگ گل ر�گین شده
    ای خوش آن ذره  که بر   حالی   رســــــــید  آفتاب       از      ذره      می       آید      پدید
     ذره       و  خورشید   با هم     هـــــم    �ژاد    ذره را   خورشید     روشن در      هناد
    ما�ده هر دو  در خط    فرمــــــان    عشق    ذر ه  و   خورشید مهدستان    عشق
       تیره  گی گم میشود جان میدهد    عشق هر جایی که    فرمان    میدهد
   با�گ    �ی     روی         �یاز     عشق را  با       عشق را با    با�گ   �ی     پیو�د     راز 
      سینۀ من   پر ز    ساز    و    سوز   عشق    �ی  چراغ    خلوت      مرموز    عشق
      پرده هایش پرده  های  ســـــــاز   عشق    با�گ         �ی    آیینۀ     پرواز    عشق
  ـــــــرکشید  ز�دگیرا در خط دیگـــ    با�گ �ی از عشق بال   و   پر   کشید
  از   دیار    سبز        ایمان    می رســـــــــــد    با�گ �ی  از   کوه   یزدان   می  رسد
  رمــــــــــــۀ    هوش     مرا    هی     می    ز�د    تا     شبان   معرفت   �ی   می   ز�د
  کار هوشم از پریشا�ی گـــــــــــذشت    رمۀ هوشم پریشان    شد  بدشت

  گر چه منصـــــــور خرد بر دار  شــــد    ن  من از  با�گ �ی   بیدار    شدجا
  آتشش   جان   را   فــــــــــــروزان   میکند    �ی حکایت را     �یستان    میکند
  بین که ره  را تا   کجا    بکـــــــــــشود   �ی    روز�ی سوی  خدا   بکشوده    �ی

  ی ا�دیشه در طوفان شکـــــــــستکشت    تا بگوش من حدیث �ی �شست
  بی    �یاز   از   کشتی     ا�دیشه   ایـــــــــــم    تا که با دریا چنین  هم   ریشه   ایم
  قصه گـــــــــوی سوز هجران منست    �ی  چراغ   برج       ایمان     منست
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    به     بندشهپر سازش   منی    آید        �ی       سرود       آمساهنای       بلند
  قصه      های     کوچ     آدم     میکند    �ی حدیث  ظلمت      غم   میکند
  �ی طراوت  خا�ۀ    گلزار   حق    �ی خرب از مجلگی اسرار حق
  سور بی     ما�ند      باشـد     مامتم    تا که با �ی     آشـــــــنا و    مهدمم
  ز وساز عشق از من کم   مبادسو    سینۀ  من هیچ   بیــــــمامت     مباد
  تا  رها     گردا�دم       ازبار  تن    میزمن آتش    جبنگـــــلزا   رتن
  بر  سر د�یاو     عقـــــــبا     پا     زمن    تا سخن من از �ی و    دریا   زمن

  �ی حریف جلوه های جان عشق    �ی بسازحق سرود   جا�عــــــشق
  بی خرب از خویش    اما یار   جان    یار  جانمن ز�ی دیوا�ۀ   هوشــــــــ

  �ی بعامل    آن      فروغ     طاق    من    �ی چراغ    معبد   اشــــــــراق   من
  می شود دریای جان دریای شب    تا که �ی را قصـــــــه می آید  بلب
  رقص آتش های    آتش   دان    دل    با�گ �ـــــــی پرواز بی  پایان      دل

  عشق را تا قاف هستی       راهرب     �ی سیمرغ جان را بال و پربا�گ
  جام جان را بادۀ صد های هوی    با�گ �ی سِر خدا را قصه گو
  وسعت   بی    ا�تها را     دیده     ام    من ز�ی روی خدا را    دیده     ام

    با�گ �ی بر عشق میخوا�د درود    عشق را از با�گ �ی ساز و سرود
  پنبۀ غفلت برون آور ز گوش    ا�ۀ تن     در    خروش�ی ز هر بتخ  

   43تو زبان �ی منی  دا�ی چه       سود      �ی ز   �یزار      خدا     آمد    فرود
                                                 

  .�ادری ، کابل، سروده پرتو 1369   ،خزان مشاره اول فصل �امه  �ای-1
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  :مثنوی بر افکار  و ادبیات جهان.2
هفت بند «او در یکی از اثر های معروفش که بفارسی تالیف شده است : ادوارد جوزف فر�سوی. اول .1

 و اهتمام امحد �ادر کاظمی به �شر رسا�یده است این مضامین را از مثنوی شریف شرح و بکوشش» �ای
 : کرده است

  .پیدایش داستان هد هد وحضرت سلیمان-
  . شیدای خام  قصۀ آ�که در یاری بکوفت-
 آهنگ فریب؛ فروخنت هبیمیه مسافر را جهت سفرۀ مساع ؛ داستان سه شریک رهزن؛ شبی در قو�یه و ما -

مساع خبشی از اهلاماتیست  که بر دل موال�ا جالل الدین  حممد : وی را  به حبث می گیریم »آیین مساع  « موضوع
بلخی ، معروف به رومی ، وارد آمده است ، مهچنین جزوی از رسوم  و تاریخ  و اعتقادات  و فرهنگ ترک  بشمار  

تا  می دا�ند  و بعضی از معتقدان ، آ�را �شا�ۀ مساع را برخی از مردم مبنزلۀ مناز سپاس  بدرگاه خالق یک. است
  .از ابراز  شادی درو�ی  و وجد می پندار�د 

هر گاه از دیدگاه  علمی بسماع بنگریم ، در می یابیم  که دا�ش زمان ما  درست مؤید این اصل است  که 
گردش . هیچ چیز یا هیچ موجودی �یست  که �چرخد :  اساس وجود ما  مهان چرخ و چرخیدن است 

الکرتوهنا ، پروتوهنا،ُ�رتوهنا  در امت ها ، مهگی اساس و جود هر یک از آهناست ، گردش خون ا�سان و 
  .مهچنان بوجود آمدن آن از خاک  و باز گشنت آن خباک  �یز یک �وع گردش مشرده میشود 

شند  که �ظام هستی مهۀ این گردشها  طبیعی و بی اراده در کار �یستندو مهه دارای قا�ومنندی ای میبا  
آهنا را  هبم پیو�د و وصل �گاه میدارد، بقسمیکه  که اگر هر یم از اجزای واحد های یاد شده  اگر 

و خداو�د متام �ظام هستی را  . گردش طبیعی خودرا از دست بدهند  �قصان عظیمی  در ُکل بوجود می آورد 
مها  و ارادۀ خدایی  از یک ذرۀ کوچک  تا به اوج دارای هوهشمندی خاصی گردا�یده است  که بواسطه آن  پیغا
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اما آدمی �یز دارای ا�دیشه و خردعالی تری است  که بدان سبب از . دور ترین �ظام کیها�ی  یه اجرا در می آید  
موجودات دیگر فرق می یابد ، از این روی درویش مساع کننده  از راه ا�دیشه و دل  در آن گردش شرکت 

کتهاست که مساع کننده ، با حرکت و چرخش بدور خود ، خویشنت را به آ�چه در ز�دگی  میکند  درین حر
طبیعی وجود دارد ، چه ز�ده و چه بیجان ، هم آهنگ میکند  و هم �واخت با کوچکرتین ذرات زمین  و ستاره 

رگاه او مناز مدام بیاد اوست ، و او را سپاس میگذاردو بد. های آمسان ، وجود خالق بزرگ را  می ستاید 
یَُسبح اِ « میکند  و از دستور های قرآن کریم  پیروی و اطاعت میکند ؛ آجنا که در آیه یکم سوره تغابن  می فرماید

مهچنین آیه . یعنی هر چه در آمسان و زمین  هست ، ستایش خدا می کنند» ما فِی السمواِت و ما فِی اَألرِض ،
  . آیه یکم سوره مجعه –شر  سوره ح24 آیه – سوره �ور 41

آیین مساع  �شا�ۀ رفنت  ا�سان است  به آمسان ، سیر معنوی اوست  که حبقیقت روی می آورد  ؛ از راه   
بار دیگر بعامل خویش باز میگردد ، . عشق بپایۀ برتر می رسد  از خویشنت می بَّرد  تا در خدا حمو گردد 

ل تر کرده است  تا بتوا�د مهۀ خملوقات را دوست بدارد  و به تفاهم اما اینبار به پختگی رسیده  و خود را کام
  .بیشرت با آهنا به مهکاری بر خیزد

آری آ�ا�ی که لذات آ�را »  هر عشقی پلی است بسوی  عشق خداو�دی« حضرت موال�ا می گوید   
  :مساع در حمفل موال�ا به این آیین آغاز میشود . �چشیده ا�د از آن بیخرب�د

زیرا ستایش او  �شا�ه عشق است بذات حق ، .آغاز میشود)ص(حضرت �بی کریم با �عت  - 1
  .و مهۀ پیامربان پیش از اوست. ستایش او ستایش خداو�دی است  که خالق اوست

 .سپس اهنگ توسط سرود خوا�ان به سرایش گرفته میشود - 2

 رایج است ، مساع کنندگان در ختم مساع  بیک دیگر تعظیم میکنندو در آیین موال�ا سه سالم - 3
سالم اول آگاهی ا�سان از وجود خداو�د  از راه خرد و دا�ش ؛ سالم دوم  حمو آدمی  در برابر 
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سالم سوم �شا�ۀ برگشنت . شکوه خلقت  و در برابر بزرگی و توا�ایی خالق آن، خداو�د یکتا
مهه  . آدمی است از بی خودی  به عشق ، تا آن پایه  که ا�دیشه خود را فدای عشق میگردا�د

چیز در این مقام تسلیم حمض است ، یک پارچگی است ، حمو شخصیت است  در عشق 
با . می �امند » فنا فی ا«این حالت را در تصوف اسالمی  . حمبوب ، یگا�گی است 

مها�گو�ه که پیغامرب ما اول .اینهمه در طریقت ما باالترین  پایه مهان بندگی خداو�د است
ز آن پیام آور خدا گردید و مساع کنندگان در سالم سوم  حبالت وجد و بنده خدا بود و پس ا
 .فنا فی ا می رسد

 چهارمین سالم برگشت  مساع کننده است  به سر�وشت خویش و باز گشت  به وظیفه  - 4
 . ایست که در عامل خلقت به عهده دارد

مشرق و مغرب مال « :ابد سوره بقره  پایان می ی115آیین مساع  با طالوت قرآن  و خبصوص  آیۀ  - 5
پس از » .خداست ، هبرجا رو کنید ، جهت خدا مهاجناست  که خدا وسعت افزا و دا�است

و �یایشی برای ) گرو�دگان خبدای تعالی(آن فاحتۀ برای آرامش روح  مهۀ پیغمربان  و مؤمنان 
ر حضرت موال�ا د. تندرستی  و پایندگی ملک و کشور  و ملت و شپاهی خوا�ده میشود 

ا�دیشه : مثنوی در ظرف هفتصدسال سه عامل اساسی گوهر آدمی را پاالیش داده است
عشق و مهر و احساس های او در معتفداتی که جان وی را پاالیش ( یعنی دا�ش و فکر او ،

امکان �دارد جز با مساع  )ز�دگی و حرکت و مساع (میدهد،، شعر موسیقی،  و جان او 
 .میخته  و پیوسته را  در طریق دیگر  جز مساع بتوان یافت ا�دیشه و معنی یکجا باهم  آ
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چگو�ه است  که مساع کننده آیین مساع را  با بندگی خدا آغازید  و آن را با مهان : شاید از خود بپرسید  که
 سورۀ زمر  6بندگی  به پایان آورد؟ تفاوت بین این دو بندگی  چیست؟  من به این پرسش با یاد آوری  آیۀ 

  44»مگر کسا�ی  که میدا�ند  با کسا�یکه منیدا�ند یکسا�ند« : میدهم  که می فرمایدپاسخ
  : رینولد �یکولسون و تدوین مثنوی معنوی- 2
  

مثنوی موال�ا جالل الدین  حممد بلخی معروف به مولوی ) خراسا�ی(در میان شاهکار های ادب فارسی   
 جدید  تصحیح و تنقیح شده  و به طبع رسیده خنستین اثری است که با روش ا�تقادی) هجری672الی606(

 – 1868(این کار  مهم حدود �یم قرن پیش توسط  حمقق فقید ا�گلیسی رینولد �یکولسون . است
�سخه های که بین مردم مروج بود  دارای حتریفات ، تصرفات و احلاقات به اشعار . اجنام گرفت .) م1945

ده بود  و قریب بود این احلاقات و اضافات ماهیت اصلی کتاب را که اصلی کتاب که سروده موال�ا�بود افزوده ش
منایا�گر روایات اصلی کتاب میباشد صدمه برسا�د  که این  اصالحات و تصرفات و �ساخ و ابیاتی را که 
دیگران سروده ا�د برای کسا�یکه مایل بود�د مثنوی اصلی را استفاده منایند �ه تنها عالقۀ خبوا�دن اینچنین 

  .�سخه ها �دار�د بلکه آرزو مندی داشتند تا دفع  اسقاط و اضافات منایند 
�سخی، را که �یکلسون فقید مجع جور کرد  که قدیمی ترین این �سخه ها  مربوط میشد به سال   

مصحیح ا�گلیسی با مهین �سخه های .سال بعد از وفات موال�ا  استنساخ شده بود )46( هجری  یعنی718

                                                 
  
الی 170ا�تشارات  اساطیر ، چاپ گلشن،صص(ه 1371  ، در شرح چهار داستامنثنوی معنوی، تالیف ادوارد ژوزف، ترمجه جالل الدین چلبی، چاپ اوا  فت بند �ایه --2

1741.  
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هبر حال مثنوی را که او تصحیح کرد  هبرتین و منقع .�ا بسیار �زدیک بود  اشعار آ�را تصحیح کردکه به عصر موال
  45.ترین  مثنوی موجود بوده و هست 

  :ح مثنوی�کلسون و �ظرش در باره کار تصحی
که حدیقه سنایی را �یز تصحیح منوده ) هجری قمری1049یا 1048متوفی (عبدالطیف عباسی 

مثنوی ای را که او تصحیح منوده است و دو شرحی �یز بر مثنوی �وشته است مدعی است است مدعی لست که  
ودریغا که مهین .  که  �سخه ایکه او تصحسح کرده است  بر اساس بیش از هشتاد �سخه  خطی هتیه شده است 

  حدود کثرت  او خود باعث  ازدیاد منت  او شده است ، خبشی که دفرت های اول و دوم را تشکیل میدهد
هشتصد بیت  اضافه بر اشعار منت  حاضر دارد ، بطوریکه تقریبًا در هر ده بیت  شعر یک بیت زیادی احلاق شده 

دارم  باید بگویم که برسی مکمل این �سخه  موجب اتالف » �سخه �اسخه«است ، با آشنایی که من تقریبًا با 
  . وقت است 

قاعد  کرده باشد که تصحیح  و چاپ منت  حاضر  مثنوی امیدوارم  آ�چه که گفته شد  خوا�نده را مت  
من خود از حدود و قصور آن آگاهم ، اما در عوض  سه . با �تیجۀ  که در بر خواهد داشت  موجه بوده است 

  :مزیت هم دارد
  .صورت اصلی بل ال اقل قدیم ترین  صورت منت مثنوی  در موارد بسیار احیا شده است - 1
بی شک هنوز هم  مبلغی از آن ابیات  .  وتعداد شان حبد اقل رسیده است ابیات احلاقی  حذف شده  - 2

 .باقیما�ده ، اما تعداد آهنا که حذف شده مبراتب  بیش از آهنایست  که باقی ما�ده است 

با گذاشنت اعراب  و بکمک رسم اخلطی  که رفع اهبامات  امالیی و حنوی میکند  تسهیالتی برای فهم  - 3
 .ستاشعار  فراهم شده ا

                                                 
  .مهتمم مثنوی  هذا) ، 1398 ربیع االول -هتران  ( دکرت �صر ا پور جوادی -3
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شاید �یازی به گفنت �باشد  که متنی را که  من تصحیح کرده ام حتی منت قطعی �یست  چه رسد به 
این مثنوی . ولی از هر حلاظ در عصر حاضر �سخهای قابل اعتماد است .اینکه متنهای هنایی باشد 

     46.طی هشت سال بچاپ رسید 
   :اثیر مثنوی در بین  جوا�ان مسلمان در هندت.  3

در ادبیات  اسالمی شاز و �ادر  چنین کتب پیدا . ی در جهان اسالم  اثر عمیقی گذاشته است مثنو
شش قرن است  که جهان اسالم از . منیشود  که اینهمه جهان  پهناور  اسالمی را حتت تأثیر قرار دهد 

این . خبشد �غمه های  عقلی، علمی و ادبی ای  هبره ور هستند  و افکار را �ور و حرارت جدیدی  می 
کتاب قوای فکری و صالحیت های ادبی  را رشد میدهد ، معلمان و متکلمان برای حل مشکالت و 
پاسخ  سواالت دالیل �و ، مثاهلای دلنشین ، حکایتهای دل آویز و روشهای جدیدی  برای پاسخ دادن درک 

یرک و تشنه را  سیراب و مطمئن میکنند، اینها میتوا�ند  به ویسله این کتاب  طبایع مضطرب  �و جوا�ان ، ز
  .کنند

اهل سلوک از مضامین  عارفا�ه  علوم دقیقه ، پیام عشق و �ور و اسباب شور و هستی این کتاب 
بنا براین ، کتاب مثنوی  برای اهل عشق و عرفان  در هر عصر و زما�ی  مشع حمفل و پیام آور .هبره میربد�د 
  .قلب است

ن هفتم  بنا بر دالیل تاریخی محلۀ خوارزمشاه و یلغار مغوالن به کاروان  فکری اسالم  که در قر
توقف و مایل خبواب رفنت بوداین عامل و عارف بی �ظیر تاریخ جهان ، جهان اسالم را از �و بیدار  و 

  .سرگرم سفر  بسوی هدف  گردا�ید

                                                 
هتران، چاپخا�ه سپهر ، به اهتمام دکرت �صرا (  در سه جزوه و یک کشف االبیات ،صص، بیست و�ه الیسی ودوجالل الدین حممد بلخین، مثنوی معنوی، موال�ا  رینولد �یکواس-4

  )پورجوادی
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پرستی  دو باره این مثنوی موال�ا  چیزی بود که در قرن  بیستم  میالدی  زما�یکه مادیت  و حس 
بعامل اسالم محله آورد ، در مقابله با این  طوفان خطر�اک  مادی و سیاسی  اروپا قیام کرد  و در قلوب از �و  
امهیت حقایق دینی و غیبی ، عظمت علوم ا�بیاء و وسعت عامل غیب، و ارزش قلب و روح  ایمان و 

مادیت و هزاران فضالیی را که در پرتگاه وجدان را  احیاء کرد  و صد ها �وجوان جمروح  از فلسفه 
احلاد  و ارتداد قرار گرفته بود�د  و یا از مرز اسالم خارج  شده بود�د  دو باره از سرمایه یقین و ایمان  
هبره مند گردا�ید ، در هند تعداد زیادی از اهل علم  به صراحت این حقیقت را اعرتاف کرده ا�د  که 

ی بزرگ  دو باره بدامن اسالم بر گشته ا�د و از فیض آن مسلمان  صاحب آهنا به برکت مثنوی موال�ا
   47.ایمان شد�د

  
  :مثنوی و اقبال الهوری.4

    
                پیر رومی مرشد روشن ضمیر  
  کاروان   عشق  و  مستی    را   امیر  
              منزلش برتر  ز ماه     و    آفتاب  
  خیمه را از کهکشان سازد طناب  
                 میان  سینه  اش�ور قرآن  در  
  جام   جم  شرمنده   از   آیینه   اش  

                                                 
  و242،243، صص) زاهدان ، خیلبان  خیام،(  سید ابواحلسن �دوی ، ترمجه ابراهیم دامنی،-تاریخ دعوت و ارشاد -5
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            از      �ی  آن          �ی    �واز   پاک    زاد
  48باز   شوری      در    هناد     من    فتاد  

  
            پیر رومی    را     رفیق      راه      ساز

  تا   خدا  خبشد ترا  �ور و گداز  
            �د ز پوستزآ�که رومی مغز را دا

  49پای او حمکم فتد در کوی دوست  
  

  :موال�ا و خلیفه عبداحلکیم ، مدیر مدرسه  فرهنگی اسالمی الهور. 5    
جالل الدین حممد مولوی بلخی  بزرگرتین شاعر عارف در جهان اسالم است ، بدون ترس از  خمالفین   

 کسی را منیتوان یافت  که از حیث عمق معنی ، میتوان ادعا کرد که در سراسر قلمرو  ادبیات عارفا�ۀ جهان ،
در شرق و در غرب عارفا�ی �یز بوده ا�د که شاید جتربۀ . جامعیت حمتوی وو سعت صدر  به پایۀ او برسد 

عارفا�ه و روحا�ی شان با دریافت های روحا�ی موال�ا  قابل برابری باشد ، اما جنبه های عاطفی و شهودی ، 
بی مهتایی موال�ا در این است  که در . ا خردی  بدین حد روشن  و توا�ا مهراه �بوده است جتربه های عارفا�ه ، ب

جهان اسالم لقب مولوی معنوی را  بدو . وجود او عقل با وجدان  مذهبی عمیق  و وسیع هبم پیوسته است 
وی  راه می یابد ، او عامل دینی است که با قدرت تفلسف خود در کنهه  مهۀ مظاهر مادی و معن. خبشیده است 

�قاب ظاهر ا�ه را بر میگیرد  تا حبقیقت پنهان ورای آهنا برسد او در حالیکه  در جمادله مهپای سقراط  و 

                                                 
   پس چه باید کرد ای اقوام شرق– اقبال الهوری -6
   جاوید �امه اقبال الهوری-7
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او میراث دار عقلی . افالطون است  اما پیوسته بدین  حقیقت اذعان دارد که منطق مشکل کشای حیات �یست 
تا ) ع(ی را که  ساللۀ شکومهند پیغامربان  بزرگ ، ابراهیممسلما�یست  که غنای معنوی ا. وسیع و متنوع است 

ما اخالق متین ا�بیای . حممد مصطفی صلی ا علیه وسلم  برای بشریت برجای هناده ا�د و به ارث برده است
  .را در او  باز می یابیم) ع ( بنی اسرائیل ، بینش پویای حیات  اسالمی  و عشق مهه مشول عیسی مسیح 

می �امد که در آن  �ا سازگاریهای حیات ، توازن » دکا ن وحدت«ثر سرتگش مثنوی  را موال�ا ا  
این �کتۀ ا�سا�ی یا اهلی  برای او بیگا�ه �یست . یافته  و تناقضات ، به وحدت خالق از میان بر خواسته است 

و روز�ۀ .را بسط میدهد مهۀ مذاهب  روا�ی ا�دیشه اصلی اسالم و وحدت اساسی  او با متام توان واعتقادش  . 
روح او  از مهه سو باز است  با اینکه  مسلمان معتقد  و جمری احکام است ، اما سرشتی آزاد ا�دیش دارد ، چرا 
که اعتبار صورت را  در مقایسه با معنی  ثا�وی میدا�د ، او معرتض معرتضان است ، و در بیان کردن این عقیده 

بدون دریافت و ادراک هیچ ] سنت[ت معنی  استناد  صرف به در ساح: خود ، خستگی منی شناسد گه
 که مسلمان آ�را باید به _بنظر او خدا  حقیقتی است حقیقی تر از مهه حمسوسات  و جتارب حسی . فایدۀ �دارد 

او این رابطه میان ا�سان و خدا  را در اعماق هستی خود می یابد ، وبی هنایت، .  کردو ا�را دریافتدل جتریه 
روزی  سر دستۀ متعصبان . حمال است که بتوان  بر �ابغۀ چون او عنوا�ی داد . ایت را در آغوش میکشد هن

کالمیان  طرحی ریخت تا با گرفتار کردن او  در مناظره ها او را بی اعتبار کرده  به اصطالح بدعتهای او را بر 
رقه  است؟ اما او پاسخی خمالف ا�تظار  داد  و مال کنند  و خنست از وی پرسید�د  که پیرو کدام از هفتاد و دو ف

و مرادش ازین گفته آن بود  که در هر فرقهای . اعتقاد دارد ) فرقه(گفت که  به مهۀ هفتاد و دو ملت 
متکلم مذکور  . حقیقتی هست  و تنها بوسیلۀ پیروان بی خرد متعصبان غالی  دچار مبالغه و حتریف شده است 

ز یرا او در مثنوی .ما�د و منی دا�ست  با کسی که چنین �ظرگاه  �ا معین دارد ، چه کند از پاسخ موال�ا  حیران 
  :در دفرت سوم چنین فرموده 
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  ا�در او هفتاد  و دو   دیوا�گی    بادوعامل عشق را بیگا�گی    
  ختِت شاهان ختته بندی پیش او    غیر هفتاد و دو  ملت   کیش   او
  50بسر فکرو عبارت را بسوزسر     آتشی از عشق بر جان بر فروز

  :و مهچنان در جزوه سوم دیوان کبیر مشس ، تنقیح و تصحیح مرحوم فروزا�فر می فرماید
            من  از     اقلیم       باالیم     سر عامل       منی     دارم    
  �ه از آمب �ه از   خاکم ،   سر    عامل   منی    دامن    

      ت   پر     گوهر  اگر باالست پر اخرت و گر    دریاس
  وگر صحراست پر اهبر ،این ر اهم منیدامن  

           جز این منهاج روز وشب  بود عشاق را مذهب
  51که من مسلک به زیر این  کهن طارم   منیدارم   

سپس �ویسنده  به شرح حال  مبسوطی  در مورد موال�ا پرداخته  که قبال در صفحات گذشته  به طول و تفصیل 
  52.و از تذکر دوباره آ ن لزومًا صرف �ظر گردید.ته ایمدر آن پرداخ

در کتاب مثنویش که بنام مثنوی شاهدی شهرت ): هجری937دده وفات ( مد ابراهیمحم. 5    
دارد و یک �سخۀ خطی آ�را که امکان دارد  حدود  دوصد سال پیش  کتابت شده باشد توسط مرشد معظم 

رمحتی که مبن دار�د  حتفه داده  بود�د که در �زدم موجود است ووی در جناب موال�ا  �یاز امحد جان فا�ی �ظر مب

                                                 
  .1763 و دفرت  دوم  بیت مشاره 4720 – 4718، دفرت سوم بیتهای مشاره ... مثنوی-8
  .199پخا�ه سپهر ، جزو سوم ص دا�شگاه هتران ،چا1363هتران،چاپ  سوم ( ، اثر موال�ا جالل لدین بلخی، تنقیح و تصحیح ، فروزا�فردیوان کبیر مشس -9

هتران ،  ترمجۀ (   اسالمی الهور - ، �وشته خلیفه عبداحکیم  مدیر موسسه فلسفه فرهنگی 42 تالیف میر حممد شریف، خبش صوفیان  قسمت  ،تاریخ فلسفه در اسالم -10
  .331 -321،صص،)1362عبداحلسین اژر�گ  سال 
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در )ه937وفات( را که خود از شیفتگان وی بوده  جالل الدین حممد بلخیاشعار عارفا�ۀ خویش مثنوی موال�ا 
  : حدود سه هزار بیت  از مثنوی را تضمین کرده است که ما بطور منو�ه یک قسمت آ�را در اینجا می اوریم 

  :این مفردات از جلد اول است
                                       آتشست این با�گ �ای و �یست باد

          53 دت باـــ  د �یسهر که این آتش �دار
  آتشی پیدا شــــــــــــــد از    ا�وار   هــــو    از دم  �ایی  چو هو      رفت  ا�در  و
  عش مشع دهلا شان بسوختدر شعا    مردۀ  عشاق  زین آتش    بسوخت
  شو برون از ظلمت این آب و گـــــل    گر تو خواهی  روشنی مشع دل
  تا    ترا    ا�وار هو   گـردد عیـــــــان    باش خالی  از تشاویش جـــــــهان
  تا دلت روشن شود   ز    ا�وار هـــــــو    رو زحب سیم و  زر دل    را بشو
  چند باشی  بند   سیم    و    بند    زر    بند بگسل باش آزاد  ای  پسر
  تا    کند    پرواز     ا�در    ال   مــــکان    باز  کن با عشق   باِل    باز   جان
  تا     �باشی       دام      شیطان    زبون    پاک شو ز     آالیش    د�یای   دون

  می شوی زاوصاف    �اشایسته پاک  گر شوی از عشق مسِت جامه چاک
  باش سرمست مدام   از جام  عشق    غ دل را رام کن در دام       عشقمر

  میدرا�د       پرده    های    غیب    را    عشق شوید مجله چرک و عیب را
               هر که را جامه زعشقی چاک شد
  54             او ز حرص و مجله عیبی پاک شد

                                                 
  .9، بیت مشاره 3،جزو ، اول ، ص... مثنوی-11
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  ب او جداستهر که شدعاشق ز هرعی  در حقیقت عشق زاوصاف خداست
  مجله  اوصاف     بشر      گردد    هالک  چون در آید در بشر     آن    وصف   پاک
  سرمه     ساز     از     خاک    راه   عاشقان  باش عاشق تا    کشاید     چشم    جان
      �ورتا      بیابی      از        بقا شان     فیض  تو مباش         از     مجلۀ     عشاق    دور 
  مهزبان         و     حمـــــرم    عشاق       باش  با     وصال     عاشقان     مشتاق    باش

                                                          علت عاشق  ز   عّلتها    جد  است
  55عشق اصُطرالِب اسرارِ خداست

  د ز  علتها جــــــــــــــــــدااو کجا گرد    هر که زین علت �گـــــردد مبتال
  با  طبیبان      علتش         گردد     دلیل    هر که او باشد   ازین   علت   علیل
  از  مهه     علت     ورا    صحت      رسید    ای خنک آ�را که این   علت   رسید
  د     شانتا     سرایت      میکند    از    در    باش  دائیم   مهنشین   با   عاشقان
  وقت سیف قاطع لست ای خواجه تاش    هین مگو فردا بیا و    زود   باش

  چو�که در عهد خدا کردی وفا
  56از کرم عهدت �گهدارد خدا

  �شکنی از      مکر     شیطان       رجیم    عهد کردستی برمحان    الرحیـــــــــــم
   دیو     کی    یابد    جمالدر          فریبد        گر �ه یی تو طفل هستی   از رجال

                                                                                                                                                 
  .4،ص22، دفرت اول ، بیت مشاره... مثنوی-12
  .110، بیت مشاره 9 مهان ، ص،-13
  .1181، بیت مشاره 75 مهان ، جزو سوم، ص-14
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  خلق عامل مهچو    طفالن    بی    خرب    این جهان جوز و مویز است ای پسر
  گر تو طفلی �یستی مرد ای  عزیز    می   فریبد     دیو    با     جوز   و  مویز
  کی تو از    اسرار    مردان    آگهی    گر �گشتی سیر تو طفل رهی

  کو خیال  او   و   کو     حتقیق    راست    تطفل ره را فکرت مردان  کجاس
                                                        عشقهایی کز پی  ر�گی بود

  57                                                      عشق �بود عاقبت �نگی بود
  ا�د د�گچون فنا شد شکل و ر�گ او م   هر که عاشق می شود بر شکل و ر�گ
  چون    بدید    ابله     بدان     دیوار    تاب    تافــــــــت     بر      دیوار      تاب    آفتاب
  هبر  تاب      او      کرد      بر     دیوار     رو    ز         آفتاب      عاشقی       دیوار     او
    شود      ر�گ     و     جمازعشق آن ابله      چون که رفت آن تاب    از     دیوار   باز
   تو بیان    حضرتش     از       وحی    دان    مهـچنین   فرمود     موال�ا     چنــــــــان

                                                           ظاهرت از تیرگی  افغان    کنان
  58باطن تو گلستان در گلستان

  جسم تو آخر  شود    مشت    تراب    ظاهرت خواهد شدن آخر خراب
  ا�در او عیش  �وید     وصل       یار    باطنت        باقی      مبا�د        پایدار
  کرد در باطن خدا شان  فتح باب    اهل دل کرد�د صورت   را    خراب
   باطنًا شاد و فرح   با  وصل    یار     ظاهرا مسکین و غمگین خوار 

                                                 
  .205، بیت مشاره15 مهان، جزوه اول ، ص،-15
  .، دفرت چهارم1024، بیت مشاره 338 مهان ، جزو سوم، ص،-16
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  59باطنش با شاهد و بزم و رباب    رابظاهرش پژمرده و گشته خ
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .قلمی) هجری937(مثنوی شاهدی، ابراهیم دده -17
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فصل سوم                                                                                      
  مساع

  :قسمت اول
سه دسته تقسیم کرده سید حممد علی مدرسی طباطبایی در کتاب خود  در مورد مساع، مساع گران را به 

  است
احلق که مساع و عشق عرفا�ی  بآن جاذبیت و قدسیت  که دارد و اشخاصی که �قش مالیم تری  ایفا  .1

 عبدا -  غزالی-  هجویری– سهل تسرتی - حادث حماسبی–میکنند ،  �ظیر جنید بغدادی 
 . شهاب الدین سهروردی-ا�صاری

 -  روزهبان شیرازی-  امحد غزالی-وسعید ابواخلیر اب- ابوبکر شبلی-برخی ما�ند بایزید بسطامی .2
 آورده و آ�را  در مورد عشق و ادب و مساع جلوۀ عشق - بابا طاهر  عریان-  مولوی– عراقی -حافظ

را     مورد �کوهش و �قد ...آفرینی مساع و مثاهلای جالبی از شاعران  عارف �ظیر موال�ا و عراقی و
 .قرار داده است

مجال و جالل اهلی هر کدام  باز تاب خاصی  در دل عارف دارد «:ال و جالل حق می �ویسددر حبثی پیرامون  مج
سر شار از شور ، شوق و حمبت و �شاط ، ) بتناسب ظرفیتش (و معرفت مجال خداو�د ، قلب و دل عارف را . 

 لذت و سرور او مینگارد  در معرفت مجال قلب عارف  با  لربیز از شور و شوق ،. سرور و لذت میکند 
میکند ، معرفت جالل و جربوت  و هیبت اهلی  �یز، با دل  و جان عارف بال  را سرشار  از خشوع ، خشیت ، 

دست افشا�ی  پای بازی ، رقص و ( این اوولی باوجود » .حیرت ، تأمل ، ادب وقار  و حریم گرفنت میکند
حاصل میشود  ) امساء ا جل عظمته(ز دوام  ذکر راکه در حین حلقات ذکر در حالت تواجد  که ا) دستک زدن 
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 شور و اشتیاق  و حمبت  عارف  در قالب  مناز ، دعا و مناجات در طاعت و عقیده دارد که را بی معنی  میدا�د
  »�شان داده میشود 

آهنگ رد املختار حالت تواجد را رقص �دا�سته  بلکه آ�را اضطراب میدا�د که دارای حرکت های موزون و هم 
منیباشد  زیرا صوفیه �قشبندیه را رقص �یست  اضطرلبات است ، اگرچه در عبارات ایشان  لفظ رقص  ذکر 
شده است  و دیگر این رقص و تواجد صوفیه  اگر درین زما�ه باشدو یا ما قبل بود  و یا بعد ازین  از صوفیان 

و . از جا�ب حق جل علی  بر ایشانصادق  صادر شود ، مهه �ور است  و هدایت است و اثر توفیق است 
رقص و وجد صوفیان را بیان منوده و جایز دا�سته  و کسا�یکه ذم رقص صوفیه را می منود�د  )رد املختار( صاحب

  .به وجه احسن جواب داده است
جه  با معه این که  اتفاق مجع علمأ و مشایخ است  بر  اینکه واز وجد و تواجد صوفیان ا�کار میکنند بعضیها «

خمتلف فیه �یست  بلکه متفق علیه وجأیز است و  دردو �وع اول تواجد �یز  بر جواز آن اختالف �یست و در �وع 
        60»ثالث ریأ است و الریأ النفاق والنفاق شرک

تواجد و مساع  صوفیان را منع منوده ا�د «در متون معتربه اسالمی در مورد تواجدو مساع  چنین تذکر رفته است 
 شکل ثالث آن است ، و مهان مساع که در آن هجو و طعن،  و عیب مسلمان باشد  یا در جممع فساد و فساق مهین
   61»باشد

  
  

                                                 
  
  .42 -41-�40اشر قاری عصمت ا، ص) کابل بازار کتب فروشی کابل (  مولوی حممد غوث،-املنکرینهجتهالسالکین فی رد  -1
  3مهان ، ص-2
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   :مساع
 و بطور مطلق  قول و غزل و ع در اصطالح صوفیه عبارت است از آواز خوش و آهنگ دلنشین و روح بیز استمسا

مرحوم دکرت .  دل  و حضور قلب و توجه حبق شنیده شود آ�چه ما از آن مبوسیقی تعبیر میکنیم ، که بقصد صفای
تأثیر موسیقی در ذهن و درون ا�سان ، «:حممد علی رجایی  خبارایی  در کتاب فرهنگ اشعار حافظ  می فرماید

موضوعی �یست  که حمتاج شرح و بیان باشد ، خبصوص اگر در �ظر بگیریم که صوفی عاشق و اهل دل و 
یبا و احساسات است  و مهواره میخواهد خود را �ابود ا�گاشته  در حق  فا�ی سرو کارش با ختیالت  ز

  .برای ایجاد چنین حالتی  ووصول بچنین عاملی ، هبرت از موسیقی  وسیلتی منیتوان یافت. گردد
مساع به حمبت و عاطفه قوت میبخشد  ،دل را �رم و احساسات را رقیق میکند ، به ختیالت شهپری میدهد که تا 

مل ال مکان  و حضرت الیموت اوج بگیرد،و ذهن ا�دک ا�دک  کلمات و عبارات  و اصوات و �غمات را فراموش عا
به عباره دیگر  هستی و تعین . میکند  و از عامل اجسام به   ارواح می گراید  و در عامل معنی بسیر می پردازد 

 دریای بیکران وجود و ابدیت  غرق و در واردات و تفردصوفی ، �ابود میشود ، و فارغ از قید زمان  و مکان ، در
  .حق فا�ی میگردد

بنا بر این مساع آتش ز�ه  و فروزینه ایست  که صوفی  مستعدرا می سوزا�د  و منجذب و فا�ی میکند ، و   
حضور و قلب و گوش  راز �یوشی باو  میدهد  که �غمۀ حق را از هر  ذرۀ بلند می یابد  که او را بسوی خدا  

َالذَّین آمنو و تَطِمن قُلوبهم :و بیاد خدا می افگند  و دلش را اطمینان و آرامش می خبشد  که فرمود.  وا�د میخ
ن القلوبَتطم ِا َلال یِذکر ِقالوا یِمعناو ..مگر آ�ا�یکه میگویند شنیدیم منیشنو�د    «62بِذکرا التکو�وا کالذین

                                                 
   قرآن جمید -3



 113 

بر دهلای شان مهر  هناد  و چشم و گوش شان را پرده ای  فرا گرفته است  ویا ا�که خداو�د 63هم ال یسمعون
  »ختم اُ علی قلوهبم  وعلی مسعهم وعلی ابصارهم ِغشاوة واهم عذاب عظیم:که

  کی دهد   این    زیر و    این     مب     آ�طرب    لیک چون آمیخت با خاک      کرب    
    در    او     باشد     خیال     اجــتماعکه    پس  غذای     عاشقان    آمد مساع    

  بلکه صورت گردد از با�گ و صفیر    قوتی گیرد     خیاالت      ضمیر
  64آ�چنا�ِک          آتش     آن      جوز      ریز    آتش عشق از �واها گشت تیز

 را جبنبا�د و در مساع آواز خوش و موزون آن جوهر آدمی«: امام غزلی در کیمیای سعادت  بیان میکند  
در وی چیزی پدید آورد ، بی آ�که آدمی را در آن اختیار باشد ، و سبب آن مناسبتی است  که گوهر دل آدمی 

 وسبب آن مناسبتی است  که گوهر دل آدمی  بعامل علوی  که عامل ارواح گویند  –را  در آن اختیاری باشد 
و مجال متناسب است ، و هر چه متناسب است ، هست، و عامل علوی عامل حسن و مجال است ، و اصل حسن 

منودگاری است از مجال آن عامل ، چه هر چه مجال و حسن متناسب  که در این عامل حمسوس است ، مهه مثرۀ 
پس آواز خوش و موزون و مناسب هم شبهتی دارد  از عجایب این عامل ، بدان . مجال و حسن آن عامل است 

 65». و حرکت و شوق پدید آید  که باشد که آدمی خود �دا�د  که آن چیستسبب ، آگاهی در دل پیدا آید 

: وآن آ�ست  که عامل را گفت . گروهی گفته ا�د که مساع از لذت خطاب تکوین است  
اول لذتی که به چیز ها رسید ، این خطاب رسید ، و خطاب الحماله مسموع باشد ، ولیکن چیز ها در . ببود!کن

 �بود ، و اکنون چون مستمع گشتند ، ایشان را غذا گشت بر بوی آن مساع ، اول وقت  هست گفنت  مسع

                                                 
   قرآن جمید -4
  .741، 739،742،704، بیت های مشاره322، جزو دوم ، دفرت چهارم ، ص... مثنوی-5
  .370  ، باب مساع ،ص کیمیای سعادت -6
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و گروهی چنین گفته ا�د  که مساع �صیب روح است �ه آن �فس ، از هبر . ایشان را مساع غذا گشت 
و چون روح . آ�که هر چیزی را بچیزی  تعلق است ، مگر روح را که روح علوی است  و به چیزی تعلق �دارد 

البد بنده در آیدمبجرد فعل خدا در آید  و واسطه در میان �باشد  ، پس هر وقت مساع شنود ، آن  لذت گرد بک
  66».آوردن وی با شخص وی را  متواجد گردا�د

از جنید پرسید�د  که سبب چیست که شخص آرمیده  باوقار ، �اگاه آوازی می شنود ، اضطراب و   
ر وقار  صادر میشود ؟ گفت حق تعالی در عهد ازل  و میثاق اول ، با قلق در او می افتد  واز وی حرکات غی

وِإذ َأخَذ ربَک  ِمنَ بِنی َآدم ِمن ُظهِورِهم ُذریَتهم و َأشهدهم عَلی َأ�ُفِسِهم َأَلست ِبربُِّکم  (ذُّرات ذریات بنی آدم  خطاب 
َ یوم ِا َ ِشهدَ�آ َأن َتُقولو ا َ بَلَی ا  که  حالوت آن خطاب و عذوبت آن کالم ، در 67)لقَیامِة إَِِّ�ا ُکناعن هاَذا َغاِفلِینَقُالوا

مسامح ارواح ایشان مبا�د ؛ الجرم هرگاه  که آواز خوش  بشنود ، لذت آن خطاب شان را  یاد آید و به ذوق آن 
  68در حرکت آیند

ر که دعوی مساع کند و او را از آواز مرغان  ه: ابو عبدالرمحن سلمی به �قل از ابو عثمان مغربی ، گوید  
  69.و صدای درا و سفیر باد مساع �بود ، در دعوی مساع دروغزن است 

: در شرح حال ابوبکر شبلی  �وشته ا�د : در تائید �ظر شیخ ابو عثمان  مغربی  ، این مطلب قابل ذکر است  
گفتند این چه حالت .  می گفت هو هو در �قل  که یکبار چند شبا�ه روز در زیر درختی رقص میکرد  و

  70.است ؟ گفت این فاخته در این درخت می گوید کوکو ، من �یز موافقت او را می گویم هوهو

                                                 
  196 شرح تعرف کالباذی جزو چهارم، ص، -7
  .7/172 قرآن جمید -8
  154رسالۀ قشیریه، ص، : ، رک392 تاریخ تصوف در اسالم ، تالیف دکرت قاسم غنی ، ص -9

10 
  154رسالۀ قشیرسه ،ص -و.145 مهان، -10
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شوریده ای که در آن سفر . یاد دارم که شبی در کاروا�ی مهه شب  رفته بودم  و سحر در کنار بیشه یی خفته «
چون روز شد ، گفتمش آن چه حالت .  گرفت و یک �فس آرام �یافت مهراه ما بود  �عرۀ بر آورد  و راه بیابان 

بود ؟ گفت بلبالن را دیدم  که به �الش در آمده بود�د  از درخت و کبکان  از کوه  و غوکان در آب و هبائیم از 
  71:بیشه ،ا�دیشه کردم  که مروت �باشد  مهه در تسبیح  ومن بغفلت خفته

  عقل و صربم بربد و طاقت  و هوش  الیددوش مرغی   به   صبح   می   �    
  مگر  آواز  من  رسید بگوش  یکی      از    دوستان   خملص     را    
  با�گ مرغی  چنین   کند  مدهوش  گفت     باور  �داشتم   که   ترا    
  72مرغ  تسبیح خوان و من   خاموش  گفتم این شرط آدمیت �یست    
ی بینم  که چون اشرت بان  و خر بنده  تر منی کنند ، ا�در آن ا�در مشاهده م: و ابراهیم خواص می گوید   

وا�در کودکان خورد ، این حکم ظاهر است  که چون بگریند  ا�در گهواره ، . اشرت و خر طربی پیدا آید 
کسی �وایی بز�د ، خاموش شو�د و مر آ�را بشنو�دو اطبأ گویند  مر این کودک را  که حس وی درست است  و به 

  73.یرک باشدبزرگی ز
موال�ا در آن غلبات شور  و مساع که مشهور عاملیان شده «:در معارف از قول افالکی آورده شده است   

بود  از حوالی  زر کوبان می گذشت ، مگر او را تتق ایشان بگوش مبارکش رسیده  از خوشی آن  خوب 
 مبوضوع دکان زرکوبی صالح الدین  که ما در حبث صالح الدین زرکوب قبال( شوری عجیب در موال�ا ظاهر شد

                                                 
  .243، جزو ، دوم ،ص )1905 بریل لیدن لندن، چاپ ( ، عطار �یشاپوری، تصحسح و تنقیح، رینواد �یکولسون ، تذکرةاالولیا-11
  .251، ص کلیات سعدی-12
  .522،523چاپ ژوکوفسکی، ص،(علی بن عثمان جالبی  غز�وی، ,  کشف احملجوب-13
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اظهاراتی داشتیم که از تذکر دوباره آن �سبت  اطناب صرف �ظر میکنیم برای مزید معلومات رجوع شود به 
  ).216الی214معارف جزو چهارم ،ص(

سلطان ولد  فرز�د جالاللدین حممد موال�ا  در سومین کتاب  که بنام آخرین کتاب تالیف شده است و آ�را   
ها �امه  �امیده ا�د  در باره مساع پدرش موال�ا تذکراتی دارد که ما در خبش موال�ا و مساع آ�را شرح داده ایم و تذکر ا�ت

  . دوباره آن  مالل خوا�ندگان را بار می آورد
  :برای روشن شدن موضوع مساع  در مباحث ذیل توجه  فرمائید  

  :اول مساع دارای این  مباحث خواهد بود
 .اری که صوفیه  در باره مساع �قل کرده ا�دآیات و اخب .1

 .حتقیقی در باره حرمت و اباحه مساع .2

 .اقوال مشایخ در باره مساع 

 .تأثیر مساع و حاالت مشایخ در آن .3

 .شرایط و آداب مساع ودرجات مردمان در آن .4

  .فواید مساع و ا�تقاداتی که کرده ا�د  .5
  کرده ا�د آیات و اخبار که صوفیه در باره مساع �قل -اول 

و هجویری در کشف احملجوب از سوره زمر   )101جزو دوم،ص( ایست که سهروردی  در عوارف املعارف آیه.1
والذین اجتنبو االطاغوت َأ�بعبدو ها َأ�ا بوا�ا الی ا هلم البشری فبشر عباد الذین : قال ا تعالی: �قل کرده ا�د

  .74  هدا هم ا و اوالِئک هم اولواااللباببیستمعون القول فبتبعون احسنه ُأوالِإک الذین
   تقتضی النعیم) القول(الکالم فی قوله «:استاد لبوالقاسم قشیری درین باره می �ویسد.2

                                                 
  .18و 17 آیه 39سوره ( قرآن14



 117 

 فی  َفاما الذین آمنو ا و عملوا الصاحلاِت َفهمستغراقوالدلیل علیِه اَّ�ه مدحم باتباع  احلسِن ،و قال ا تعالیواال
   75»نروَضتٍه یحربو

وذالک ان ا تعالی وصف ما اعد الهل اجلنتِه ِمن �عیم  فذَکر ما ذکر فی کتابه  من السدر ) ح (قال شیخ «  
املخضوٍر مالطلح املنفوِد والفاکهته الکثیرِه و ذکر حلم الطیر و احلور العین و السندس واالستربق والرحیق املختوم 

قال جماهد و هو .  و غیر ذالک و ذکر اهنم فی روضتٍه یحربونواالرایک والقصور والغرف واالشجار والهنار
من اجلواری احلساِن و احلور العین یصلن » و�غمات شهتیه«السماع الذی  یسمعون فی اجلنتِه باصواِت شبهیتِه 

ا و قد ذکر «. باصواهتن حنن اخلالدات فال منوت ابدًا و حنن الناعمات فال �بوس ابدًا کما جَاِء فی احلدیث
تعالی  حتریم اخلمٍر من مجیع ذالک فقال النبی صلعم من شرهبا فی الد�یا مل  یشرهبا فی االخرة اال ان یتوب فقد 
دخل السماع فی اجلنتِه ما اباح ا تعالی للمومنین فی الد�یا من مجع ما ذکر من �عیم  اهل اجلنته و صاد اخلمر 

  »76لکتاب واالثر و الظاهر اخلیرخمصوصًا من مجیع  ذالک بالتحریم  بنص ا
فهم فی روضتٍه یحربون ا�ه السماع من احلور «جَأ عن جماهد فی تفسیر  قوله تعالی«: ابوالقاسم قشیری.3

  77.العین  باصواٍت شبهته حنن اخلالدات فال منوت ابدًا حنن الناعمات فال �بوس ابدا
الذین آمنو و عملو صاحلات فهم فی : که میگویدبعضی از مفسران  گفته ا�د  در قول خدای تعالی    

و شک �یست که آواز خوش از 78قیل یحربون  بالسماع؛ اول دل شان را به مساع شاد کنند. روضتٍه یحربون
مجلۀ �عمت های اهلی است  و در تفسیر این آیت  که یذید فی اخللق ما یشاء  آورده ا�د که این زیادت ، آواز 

ه روح ا�سا�ی به مساع اصوات طیبه  و �غمات متناسب  التذازی و اسرتواحی  خوش است ، و چه عجب ک
                                                 

15- نم فی روضتٍه یحربوا الذین آمنو ا و عملوا الصاحلاِت َفه30/15:فرآن جمید ( َفام   
  . فرهنگ اشعار حافظ217امحد علی رجایی  خبارایی ، ص، : ،172  ، ابو�ثر سراج، ص  تصوف املع فی ال-16
  198،ص،... رساله قشیریه-17
  .198، ص ... شرح تعرف-18
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بود  و حال آ�ست  که روح بعضی از حیوا�ات  از آن لذت یابد ، چنا�که اشرت  به �غمه  حدی  بار های گران  
  79.به آسا�ی بکشد  و بیک منزل چندین منازل طی کند

احلمدِ  فاطر السماواِت واالرض جاعل :ده چنین استذکر ش)مالئکه(متام آیه  که در سوره فاطر   
و تفسیر .املالئکتِه رسال اولی اجنتِه مَثنی ا و َثالث و دباع یزید فی اخللِق مایشاء ِان اَ علی ا ُکّل شیِء قدیر

 الوجه  املالئکته و غیر هم من حسن– فی - یزید فی اخللق ما یشاء«:شرب درین باره چنین می �ویسد
که لذت بردن  دل و میل آن به آواز خوش  و : چنین می �ویسد31/8019وقشیری درباره آیه » .والصوت

  .راحت یافنت  از آن از چیز هایی است که  ا�کار �ا پذیر است 
دلش مرده یا و هر که از آواز خوش لذت �یابد ، �شان آ�ست که « : عزالدین حممود کاشا�ی می گوید. 3

إَِّ�َک َلا ُتسِمع اَلموَتی ا وَلا ُتسِمع الُقم ادعا ء ِإَذا و لوا مدِبِرین و ما َأ�ت ِبهاِدی  . باطل گشتهمسع باطنش  
ونم  ُّمسِلمبَئَایاتَِنا َفه ِنُ یؤِمنِإلَّام  ن  َضَلَاَلِتِهم  ِإن ُتسِمعمِی  ع81.العوُلونزعمِع َلمِن السم 82. و ِإ�ُّهم   

  83ا�ک ال تسمع املوتی: قال ا تعالی.السماع لال حیاِء اللالموات
قال ا  « سور قرآن ، عالمات مربوط به موسیقی استدکرت ذکی مبارک عقیده دارد  که فواتح  . 4  
 سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی ا�فسهم  حتی یتبین  هلم  ا�ه احلق او ام یکف بربک ا�ه علی کل شیِء:تعالی

                                                 
  ، جزو دوم109، و علوم الدین ،صعوارف املعارف،520،صکشف احملجوب،،188 ،صاهلدایه مصباح -19
20-اغُضض ِمن ص شِیَک واقِصد فِی م ِمیِر  وو ا ِت احلماِت َلص اَألصو َأ�َکر  18ایه / 31یوره (وِتَک ِإن (  

  81.2و 80آیه های / 28 سوره -021
  212 آیه 26 سوره -22
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گروهی چنین گفته ا�ر که اهل مساع از ا�تظار مستقبل است  �ه از حکم ماضی، و » 2384شهید
  85مستقبل آ�ست  البشری �دا آید یا ال ختافوا، و چون مساع پدید آید  از وقوع آن اوًال پدید آید

  تعالی( قال شیخ رمحته ا َا)" و مما سیتدل بذالک  اباحته السماع قوله فال تبِصرونو فی ا�فِسکم ."
هو الِءفی اجلنتِه أل ابالی، و آ�گروه را : گروهی چنین گفته ا�د  که اهل مساع از آجناست  که گفت

  .که فی اجلنة بوده است و بیم آن که فی النار بوده است  تواجد پدید می آورد
بل آ�ست  گروهی چنین گفته ا�دکه اهل مساع از ا�تظار مستقبل است �ه از حکم ماضی ، و مستق  

  .�86دا آید  یا ال ختافو ا، و چون مساع پدید آید  از وقوع آن  اوًال پدید آید 
مساع اسم مصدر است  ما�ند �بات  و خدای «: خواجه عبدا ا�صاری در  منازل السئرین میگوید .6

ولواهنم  87)فااتقوا وامسعوا(در کتابش  بآن فرمان داده  و اهل مساع را ستوده و بشارت شان داده است 
و اذامسعواما ا�زل الی الرسول تری (88قالو ا مسمعنا وامسع و اطعینا و امسع و ا�ظر�ا لکان خیرًا هلم و اقوم 

 مساع دعوت کننده  و 89.اعینهم �فیض من الدمع مما عرفو من احلق یقولون ربنآ آمناَّ فکتبنا مع الشهدین
ع اصل خرد و اساس ایما�ی است  که بر آن پس مسا. آمور�ده  و فرستاده ایمان  بسوی دل است 

گذارده میشود  و اوست که پیشرو  مهنشین و وزیرش بشمار می  آید، اما آ�چه امهیت اصلی و 
اساسی را داراست  چیزی است که شنیده میشودو اشتباه و اختالف مردمان در مسموع است ، �ه 

                                                 
   قرآن-23
  مهان-24
  .4، جزو 197و196، ص... شرح تعرف-26
  .15آیه / 64 قران جمید سوره -25
   قرآن جمید  -26
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گاهی از حال و صورت  و حقیقت  و پس ستایش یا �کوهش  مساع ،  �یازمند شناخنت  و آ. مساع
وقتی این شناخت دست داد ، میتوان در باره سود . سبب و حاصل  و �تیجۀ چیزیست  که می شنو�د 

  . و زیان  و حق و باطل  و ستوده و �یکوهیده  آن قایل به متیز و تشخیص گردید 
  :بنا بر آ�چه که گذشت مساع بر سه قسم است 

 و آ�را دوست میدارد و بندگا�ش را به آن فرمان نود استآجنه خدای از شنیدن آن خش .1
  .داده است

  و زشت میشمارد  و بندگا�ش را از آن باز داشته  آ�چه خدای شنید�ش را دمشن میدارد .2
 .و اعرتاض کنندگان از وی را سنوده است

است و روا و �ه خدای آ�را دوست میدارد و �ه دمشن ، �ه چیز هایست که شنید�ش مباح  .3
پس حکم آن مها�ند  سایر مباحات است ، چون . و�ده آ�را ستوده  است  و �ه �کوهیدهشن

بنا براین  اگر کسی ازین �وع شنید�یها  . دید�ی ها و بوئید�یها  و خورد�یها و پوشید�یها ی مباح
و . را حرام اعالم کند ، چیزی را که منیدا�د  خبدا �سبت داده و حاللی را حرام کرده است 

 که خدا   آ�را دین خود  ووسیله �زدیکی خبدای  قرار دهد ،  خبدا دروغ بسته و آئینی راکسیکه
 .اجازه �داده  پیش گرفته است  

چه از آیات قرآ�ی شاهد آورده شد ، خواه بتوا�د  مساع را آ�قسم  که صوفیه میخواهد  موجه بنمایا�د  و ا�
را ثابت میسازد و آن حسن ذوق  و تشخیص کمال  خواه برای اثبات  کافی �باشد ، مسلماًً یک �کته 

دقت و   هوشیاری صوفیان  در ا�تخاب کلمه مساع است زیرا با این ا�تخاب هم توا�سته ا�د  چنا�که 
و امثال آن بکار  حسن قول  یا مسعمالحظه شد آیات و عباراتی را  که در قرآ�کریم  مورد و مشتقات  لغت 

  و تغنی مبنظور خود در مساع  �زدیک کنند ، و هم از بکار بردن  لغتی �ظیر رفته  با�دک تاویل و تفسیری 
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 که در اباحه و حرمت آن  بین فقها سخن بسیار است  خود را آزاد و فارغ ساخته باشند ، چنا�ک غنا
صاحب کشف احملجوب ، در مورد اسحق موصلی  که از متصوفه �یست، کلمۀ غنا را بکار  میربد و آ�را 

  .مه ایکه  ذکر میکند  پیرو هوا و هوس شیطان �ام مینهد با مقد
  :امام حممد غزالی در  احیادالعلوم الدین  در مبحث مساع می فرماید .7

 بر بندگان   آواز خوش  مباح است ، منت هنادن حق تعالی استدلیل بر آ�که  شنیدن: و اما �ص
 در تفسیر این ایت گفته ا�د  که آن آواز و90)یزید فی اخللق ما یشآء شیٍء قدیر : (بدا�چه گفته است

ای، حق تعالی  هیچ پیغامربی ) ما بعث اُ  �بیًا اال حسن الصوت:( و در حدیث است . خوش است 
ا اشد اذ�االرجال احلسن الصوت : ( و پیغامرب صلی ا علیه وسلم گفتخوش آواز�فرستاد مگر

 آیینه خدای عزو جل  از مردی که مر آ�را به آواز خوش ای، هر) بالقرآن من صاحب القینته الی قینته
و در حدیث آمده است  که داؤد . خوا�د  به از آن استماع فرماید که صاحب مطربه  از مطربه خود 

علیه السالم  که خوش آواز بود ، در �وحه کردن بر �فس خود ، در خوا�دن زبور  تا حبدیکه آدمیان ، پریان 
  برای شنیدن آواز او فراهم آمدی  و از جملس او چهارصد جنازه  و آ�چه بدان ،  و مرغان و وحشیان

لقد اعطی : در مدح بو موسی اشعری:  گفت) ص( �زدیک باشد  در وقتها برداشته شدی  و پیغا�رب  
  .هذا مزمارًا من مزامیر داؤد ؛ این را مزماری از مزامیر داؤد داده شده است

که در سوره لقمان آمده است  و یا قبل بدان در ) کر االصوات لصوت احلمیران ا�(در مورد آیۀ مبارکه 
مفهوم  خطاب دلیل بر مدح  آواز خوش : صفحات قبل اشاره ای داشتیم ، که امام غزالی میگوید

میباشد و اگر روا باشد که گفته شود  که اباحت آواز  خوش شرط بشرط آ�ست  که در خوا�دن 
ه شنیدن آواز هزار دستان  حرام بود ، زیرا که او قرآن منیخوا�د ، و چون شنیدن قرآن باشد  ،الزم آید ک

                                                 
   قرآن جمید -27
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معنی های  .که آ�را معنی �یست روا باشد ، شنیدن آوازیکه از آن حکمت  ) غفل(آواز بی مفهوم 
) ص(صحیح مفهوم شود  چرا روا �باشد؟ چه بعضی از شعر ها حکمت است ، چنا�که پیغامرب 

و �یز فرموده .و این �ظر  است در آواز از آن روی که خوش باشد )  من شعر حکمتهان :( گفته است  
و بسیاری از ائمه  دین هم مساع را اجازت داده  ا�د چون مالک  بن ا�س و ) احلکمته ضاله املؤمن: ( ا�د

    91)امام شافعی
 قضیب و غیر آن ؛ و اما از گلوی آوازی که از مجادی  بیرون آید چون آواز های �ای  ها و رود ها و آواز طبل و

جا�وری ، و آن جا�ور یا آدمی بود یا غیر آن ، چه آواز عندلیب و قمری و دیگر مرغان یا وحوش  آواز موزون 
واصل در آواز جا�وران است و این شبه به . است  و مطلع و مقطع آن  متناسب  و برای آن در شنیدن لذتیست

ت  از آ�چه اهل صناعات آ�را  تصویر کرده ا�د  که آ�را امثال است  در چه هیچ چیزی �یس. صفت خلقت است 
خلقت ، که حق تعالی در خلقت آن متفرد است ، و صا�ع از آن آموخته ا�د  و بدون قصد اقتدا کرده ا�د و شرح آن 

 آواز است  که از برای خوشی  یا موزون حرام باشد ، چه) حمال(دراز است  وشنیدن این آواز ها مستحیل 
و . عندلیب و دیگر مرغان  هیچکس حرام �گفته است ، میان �ای گلو ی  و �ای گلوی فرقی �یست 

  .میان حیوان و مجاد هم فرقی �ه
پس باید که به آواز عندلیب قیاس کرده شود، آواز های که از دیگر جسمها به اختیار آدمی  بیرون می   

یر آن بیرون  می آید ، چون آوازیکه  از حلق بیرون می اید  آید ، چون آوازیکه  از قضیب ، دف و طبل  و غ
وآوازیکه از قضیب و دف و طبل و غیر آن بیرون می اید ، و ازین مستثنی �باشد  جز مالحی و رود ها  و �ای های 
د  که  شرع از آن منع فرموده ، �ه برای لذت آن ، چه اگر منع برای لذت بودی ، پس هرچه آدمی از آن لذت میرب

  .باید ممنوع بودی
                                                 

  .278،279، صص... اللمع-28
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شعر که  جز حنجره آدمی بر منی آید  و ما به قطع گوئیم که آن مباح است  زیرا که جز مفهومی زیادت   
�شده  است  و سخن مفهوم حرام �یست و آواز خوش و موزون حرام �یست چون احاد حرام �باشد ، جمموع از 

، �ثر و �ظم  ) حمظور در عربی(فهوم آن خمدوری باشدکجا حرام شود؟ آری در مفهوم او �گریسته اید اگر در م
ای مهه شعر سخن است ، (آن و صورت �طق آن  حرام بود  به احلان باشد یا بی احلان ، شافعی گفته است 

و هرگاه که رویت  شعر بی صوت و حلن روا باشد  روایت آن با حلن )  خوب آن خوب است  و زشت آن زشت
�باحات  چون فراهم آید  مباح باشد  و هر گاه مباحی با مباحی پیو�دد  حرام �بود ، چون افراد . هم روا باشد 

ورویت شعر چگو�ه . و اینجا حمذوری �یست . مگر ا�که در جمموع حمذوری باشد که در احاد �بود 
و ) متهان من شعر احلک: منکرباشد؟ که پیش پیغامرب علیه السالم روایت کرده ا�د  و پیغمرب صلعم گفته است 

  :عایشه رضی ا عنها روایت کرده است
  و بقیت فی  خلف جملد ال جرب    ذهب الذین یعاش فی اکنافهم  

ای رفتند کسا�یکه  در کنف ایشان میتوان زیست  و ما�دیم با قوم بد  که چون پوست گرگین  بی منفعت  و با 
مبدینه آمد ، ابوبکر و ) ص( ون پیغامرب  که چ–مضرت ا�د  و در صحیحین آمده است از عایشه رضی ا عنها 

ای پدر ، خود را چگو�ه می بینی ؟ ، و ای : تب گرفت   و در مدینه وبا بود  و من گفتم )رض(بالل را 
  شعر: چون تب گرفتی  این بیت خوا�دی ) رض(بالل خود را چگو�ه  مییابی؟ و بوبکر را 

  ک �علهواملوت ار�ی ا من شرا    کل امری به بصیح فی اهله    
ای هر فردی  در میان  اهل خود  غارت کرده شده است ، و او را مرگ �زدیکرت  از بند �علین  اوست  و   

  :بالل را چون تب زائل شدی  آواز بلند کردی  و این دو بیت خوا�دی
  لو     ادحولی     اذخر و    جلیل    االلیت شعری هل ابینت لیلته
  یدون لی شامته و طفیلوهل ب    وهل اردن یومًا میاه خمبته



 124 

ای کاشکی   بدامن که هیچ شبی  به وادی گذرا�یم ؟ و گرد بر گردم  هیر بویا  و درخت مشام 
  باشد ، و هیچ روزی به آهناجمنه رسم و هیچ شامه و طفیل را بینم؟

اللهم حبب الینا  )  ص: (که من پیغامیر خدا را از این خرب کردم  ، گفت:  گفت) رض(و عایشه 
ینته  کجا مکه؛ ای بار خدایا  مدینه را بر ما دوست گردان  چون دوست داشنت ما مکه را و پیغامرب املد

  : در مدینه خشت �قل میکرد  با مردمان برای مسجد ، وی گفت)ص(
  هذا ابر زبا و اطهر    هذا مجال المجال خیرب

و پاکیزه تر و �یز بار دیکر پروردگار ماست ] خا�ه[ ای اشرتان  �ه اشرتان خیرب است ، این �کوتر ، 
  :فرمود�د

.                                                                           فاغفر اال�صار و املهاجر    اللهم ان اال مر امر  اآلخر
  . ای، ای بار خدایا ، کار کار آخرت است ،پس ا�صار و مهاجر را بیامرز و این در صحیحین آمده است

:  گفت)  ص(پیغامرب برای حیان ثابت  در مسجد منرب هنادی  و او بر آن باستادی  و از برای پیغامرب و 
 حسان را  مؤید گردا�د  –ان ا مؤید  حسان  بروح القدس ما �افع او فاخر  من رسول ا ؛ ای خدای عزوجل 

و هم حق تعالی را سریست  در . ت مناید به جربئیل ، ما دام که پیغمرب را �صرت کند ، یا از برای وی مفاخر
مناسبت  �غمه های  موزون به ارواح تا حبدی که وی را در وی اثر هاست عجیب، زیرا که �غمه های موزون ، 

، و بعضی خواب آور ، و بعضی ] سازد[جنبا�نده دل است ، چه بعضیها شاد کنند ، و بعضی ا�دوهگین
  .... ا�دامها را درحرکت  آرد  بر وزن آن بدست و پای و سر خبندا�د  و به  طرب رسا�د ، و بعضیها

و گمان �باید کرد  که آن برای دریافت  معنی شعر است ، چه آن اثر در رود ها هم هست تا حبدی که 
که هر که را هبار و زهرات  ان و بربط و �غمات آن  در جنبش �یآورد ، مزاج او  متغیر باشد و عالج او : گفته ا�د 

  .ر بودمتعذ
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و چگو�ه آن از دریافت معنی باشد ، که آن تأثیر از طفلی  که در گهواره باشد هم دیده میشود  چه 
آواز خوش او را از گریه ما�ع میشود و �فس او از سبب گریا�نده  مشغول میکند  و به شنیدن آن  می آورد  و 

ر گران را با آن سبک می مشارد ، و راه دراز اشرت با کجی طبع  خود از خوا�دن شعر چنان  اثر می پذیرد  که با
  .را از �شاط شنیدن  کوتاه می پندارد ، و آن �شاط در وی  پیدا می آید که وی را مست و واله میگردا�د

پس تأثیر مساع بر دهلا  حمسوس است  و هر که مساع او را جننبا�د ، �اقص باشد ، و از اعتدال مایل و از 
درشتی  طبع زیادت  از اشرتان و مرغان بود  ، بلکه از دیگر ستوران ؟ چه آهنمه از روحا�یت  و در کثافت و 

  .�غمه های موزون  متأثر شو�د ، و برای آن مرغان  بر سر داؤد  علیه السالم برای شنیدن باستاد�دی
  :مساع درین  هنگام روا بود

  . وآن مباح است.سرور حجاج  که ایشان در شهر ها  با طبل و شاهین  و سرور بگرد�د .1
 .آ�چه معاذ غازیان  است برای حتریص مردمان  بر غزوه و آن �یز مباح است .2

 .شعر های رجز که دلیران  در وقت جنگ خوا�ند  و غرض از آن دلیر کردن  �فس خود بود و یاران .3

آواز های �وحه  و �غمه های آن  که تأثیر آن  در ا�گیخنت غم و گریه است که هم بر دو قسم  .4
ا�دوه بر فوت  �زدیکان خالف  قضای خداو�دی است  و ا�دوه بر . ، ستوده و �کوهیدهاست

 .تقصیرات  �فسا�ی ستوده است

ع در ایام عید و عروسی شد ، اگر شادی مباح بود ، چون مسامساع در وقت شادی  و آن مباح با .5
  و ختنه و هنگام  و عقیقه ، و مهچنین در وقت والدتولیمهو در وقت باز آمدن از سفر ، و در 

یاد گرفنت  و ختم قرآن ؛ چه اینهمه برای شادی  معاد است  ووجه جواز آن آ�ست  که بعضی از 
و هرچه شادی کردن  بدان روا باشد ، ا�گیخنت شادی بآن . حلن ها شادی و طرب ا�گیزد 
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، زهنا بر بامها این از سفر باز آمد )ص(و دلیل براین معنی  از �قل آ�ست  که چون پیغامرب روا بود    
 :بیت ها به حلن می گفتند و دف می زد�د

  من شینات الوداع    طلع البدر علینا
  

  علینا ما دعا داع    وجب الشکر
  حبت باالمر املطاع    ایهاملبعوث فینا

  : ترمجه  
بر ما آشکار شد؛ تا خدا گویی باشد  سپاس، این برما » وداع« از گرد�ه» پیغمربی«ماه متام 

  .مد ؛ ای آ�که  در میان ما مبعوث شدی ، دستوری آوردی  که پذیرفتنی استواجب آ
 و رقص ظهار آن  به شعر و �غمات  شادی است  به مقدم او ، و آن شادی ستوده است ، پس او این اظهار

آمده است که در شادی  که بدیشان رسیدی  بر جستند )  رض(و از بعضی سحابه   . و حرکات هم ستوده باشد
ا�که  بزودی در احکام رقص خواهد آمد و آن بر قدم هر مسافری  که شادی بر قدم او روا باشد  جایر است  و چن

هر سببی از اسباب شادی  مهین حکم را دارد  ودلیل بر این آ�ست  که در صحیحین آمده است  که عایشه 
به حبشیان که در مسجد  بازی دیدم که مرا در ردای خود می پوشید  و من ) ص(گفت  که پیغامرب را) رض(

و مسلم و خباری �یز در حدیث عقیل  از زهری ، از عروه  از .  میکردم می �گریستم  تا آ�گاه که ملول شدم 
بر وی در رفت و دو کنیزک در �زد وی در هنگام مینی دف )  رض(روایت کرده ا�د که بوبکر )  رض(عایشه 

جامه ای در سر کشیده بود ، ابوبکر ایشان را با�گ برزد ، پیغامرب )  ص(میزد�د  و سرود میگفتند و پیغامرب 
دعها یا لبابکر فاهنا ایام عید؛  ای ، بگذار ایشان را ای ابایکر  که روز های : روی باز کرد  و گفت ) ص(

  .عید است 
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مرا می پوشید ، و من به حبشیان که در مسجد بازی میکرد�د  ) ص(گفت پیغامرب ) رض(و عایشه 
)  گروه حبشیان(منا یا بنی ارقد ! فرمود ) ص(ایشان را زجر کرد و پیغامرب ) رض(ی �گریستم ، پس عمر م

  .در حدیث عمرو بن حارث  از ابن شهاب  مثل این آمده است
  . این موضوع چندین مراتبه تکرار شده است  که در حدیث بو طاهر  ابن رجب  �یز آمده است 

و یاران من  بر من ) ص(غامرب با لعبتان بازی میکردم  �زدیک پیکه منآمده است  ) رض (و از عایشه
ایشان را بر من فرستادی  و ایشان با من بازی )  ص(پنهان شد�دی ، و پیغامرب) ص(امرب و ایشان از پیغ. آمد�دی 

ها بازی روایت است که سیاه ها بر حربه ها و سپر ) رض(یشه اکرد�دی ، و باز هم در مهین مورد  از حضرت ع
. خواهی که �ظاره کنی ؟ گفتم آری : میکرد�د ، من از پیغامرب التماس �نمودم و او به ابتدا مرا گفت 

به بازی ( دو�کم یا بنی ارقد : گفت بیا  و مرا بر پی خود باستا�ید ، و رخسار من برخسار او بود و گفت
و . گفت اکنون برو . تم آری گفتا چون من ملول شدم ، گفت بس کردی ؟) مشغول شوید یا بنی ارقد

از ع خود  بتا ا�گاه که به طب. یشان می دیدم ح خباری آمده است  که سر بر کتف او هنادم  و بازی ادر صحی
  . و �ص  صریح است  در آ�چه سرور و بازی حرام �یست. یحین است حصو این مهه حدیثان  در . گشتم 

  : اقوال مشایخ در باره مساع-دوم
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 .278،279، صص... اللمع-28

  

  ادامه فصل سوم مساع
  :قسمت دوم

 

  :تاکید و تقید و تنقید حممد علی مدرسی در باره مساع
  

  
1  

در مورد مساع   تاکید  ) سید حممد علی طباطبائی مدرسی ( آ�چه که  �ویسنده کتاب   مساع و عرفان و مولوی 
وابستگی به مساع و عرفان طلبی از ساز و آواز و « : ویش مینگارد کتاب خ) 67(داشته  و در صفحه  

حرکات موزن بد�ی  ،  در واقع   وابستگی  به عوامل سطحی  و مصنوعی  است و این �شا�ه  فقر عرفا�ی  و 
» فقدان  ذوق  اصیل خود جوش است   و سالک و عارف وارسته   در گیر چیزهای  از قبیل  مساع �یست  

ه  در متون  بسیار قدیم صوفیه  مطالعات صورت گرفته است و با استناد  به بعضی از آیات   قرآن ولی قسمیک
عظمیم  الشان  که در صفحات قبل ذکر آن رفته  و با احادیث معترب و �ص صریحی  که وجود دارد  با وجود آن  

 زمینه  برای روشن شدن موضوع  به خباطر رفع  حتجرگرائی  �ویسنده فوق ، بعضی از مفاهیم  حتقیقی را در این
  :حبث  �ویسا میشویم  

�ظریه خمالف �دارد  زیرا خمالفین صوفیه  و »  سید حممد علی طباطبائی « این واضح است  که در باره  مساع   تنها  
 از طرف شان  عرفان  �ظیر  ابن جوزی  و ابن قیم  جوزیه  که با متام اداب  و اعمال صوفیه خمالف ا�د،  در باره مساع

که خود صوفیه  �یز ( چیزی   اظهار �شده  ، و آ�چه فقه ها در باره حرمت  و کراهیتش حبث کرده ا�د  غنا است 
صوفیان  مفهوم مساع را  به میزان دقت  �ظر  و عمق ا�دیشه  و  وسعت  پیشبینی  و احسن  ) خمالف آن میباشد 
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چنا�چه پارۀ از مشایخ صوفیه که  در فقه  �یز  اقوال  شان صحت است  ا�تخاب  پذیرفته  و غنا را کنار زده ا�د  ، 
�ظر حجت االسالم  امام  حممد غزالی  و شیخ االسالم  عمر  سهروردی  ، مهه جاه  از مساع  جا�ب داری  و از غنا 

ا�دیشه )  هنگی �ویسنده مورد �قد ما در مورد تفاوت های مفهومی  ، مکا�ی و  آ( مذمت  کرده ا�د که متاسفا�ه  
�کرده ا�د   مساع را که مبنظور خاص  و در مکاهنای خاص  و در زمان های خاص  با یاران  موافق و خاص  روی 
منظور خاصی  برگزار میگردد  با مفهوم غنا  که  با می  و مطرب  و عیاشی و فحاشی  هم زمین است  فرق 

  .  �کرده ا�د  
  : ده دار�دامام حممد غزالی  در مورد چنین عقی

  
  . مساع  مباح است  ، برای کسی که  جز لذت بردن از صدای خوش  از این کار هبره ای  بر منی گیرد  

مساع  مستحب است  ، برای کسی که  حمبت خدای تعالی  بر  او چیره  شده و مساع اورا جز به صفات پسندیده   
  . حتریک منیکند 

گفت  که دربنی اسرائیل کودکی بود  بر فراز کوهی  ، از مادر )  ص (روایت کرد که  پیغمرب)  رض(ابو هریره  
ابر ها را کی آفرید  ؟  گفت : خدای  عز و جل ،  گفت : که آمسان را کی آفرید  ؟  گفت  :  خود پرسید 

من خدا را  کاری : گفت .  خدای عزو جل : کوه  را  که آفرید ،  گفت : خدای عز و جل   ،  گفت  : 
چنان  مستی که چیزی  که بر جالل حق . یشنوم  پس  �فس خود را از کوه  در ا�داخت  و پاره  ،  پاره شد  عظیم  م

تعالی  و برکمال قدرت  او داللت میکرد  بشنید و در طرب آمد  و اورا  وجدی حاصل شد  و از  وجد خود را 
.  ردم  برای ذکر خدای  در طرب آیند  و کتاب  های آمسا�ی  فرستاده �شده مگر  ، برای آ�که م. بیا�داخت 

برای مشا مساع فرمودیم  ،  در طرب �یامدید ،  و مزامیر  در کار : در اجنیل �وشته دیدم  :  یکی از ایشان  گفت 
  . آوردیم   رقص �کردید ،  ای مشا را  بذکر خدای تعالی  تشویق کردیم  مشتاق �شدید 
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بل به قطع  ظاهر شد  که مساع در بعضی . یات آن  که خواستیم یاد کنیم  و این است اقسام مساع  و بواعث و مقتض
  .مواضع  مباح است  ، و در بعضی  مندوب  

  : در جایی که حرام است  
  : امام حممد غزالی  پنج عارض را که بدان  مساع حرام شود بر مشرده است  

حتی .  یکه  در آن بیم فتنه  میرود از قبیل کودک   مساع کننده ز�ی باشد  که دیدن او  روا �باشد  و از کسا�- 1
اگر با حلن و یا بدون حلن باشد  ، حتی  شنیدن آواز او   ، در سخن گفنت در قرآن . صدای زن و کودک 

  )  .خمصوصًا که �زدیک هم باشد ( خوا�دن ، �یز چراکه   از شنیدن صدای  زن بیگا�ه  بیم فتنه میرود  
یا خمنسان است  ، چون  �ای ها  و  رود ها  و ) مخریه  ( ا�چه  از اشعار شراب خواری  بد:   در  رد مساع  - 2

و آ�چه جز آن است  بر اصل اباحت   باقی است ،  چون دف ، اگر چه .  دهلک ها  و این سه �وع حرام است  
  . در او جالجل باشد  وچون طبل  و شاهین و دیگر آلت ها  

عر است  ،  پس اگر در او چیزی از  فحش  و هجوه بود  ، یا دروغ باشد  بر خدای و آن ش:   در �ظم آواز  - 3
چنا�که برخی   روافض  در هجای  صحابه وغیر آن ترتیب  کرد�د ) رض(یا بر صحابه  )  ص(عز وجل  ، پیغمرب 

در وصف ز�ی و مهچنین  آ�چه  .  شنیدن او حرام باشد ، به حلن و بی حلن ،  و شنو�ده شریک گوینده است  
  . پیش مردان روا �باشد ) �احمرم ( معین باشد  ، زیرا که وصف ز�ان  

اما �سبت   یا تشبیب  شعری است  که در وصف زلف  ، رخ  و خوبی  ، قد و قامت  و دیگر صفت های ز�ان 
و بر .  ست  و درست آ�ست  که �ظم و روایت آن  به سرود یا بی سرود  حرام �ی. و در آن �ظر است  . باشد  

و اگر بر بیگا�ه محل کند  . مستمع  واجب است که آ�را به ز�ی  معین  محل �کند مگر به زن خویش  
  92. گناهی باشد 

                                                 
   618 -606    احیا العلوم  ربع عادات ، کتاب وجد و مساع  امام حممد غزالی  ص  -1
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 شنو�ده آ�چنان است  که شهوت بر او غالب بود ، و او در غفلت و �ادا�ی جوا�ی است  و این صفت وی - 4
ت  ، خواه بر  دلش  حمبت  شخص معین  غالب باشد  یا�ه ،  چه  غالب تر باشد  از غیر آن  پس مساع بر او حرام اس

او به هر گو�ه ای که باشد  ، صفت زلف  و رخ  ، وصال و فراق به مسع او رسد  که  شهوت او را  جبنبا�د  و محل 
  . کند به صورت  که شیطان  بدان  در دل او بدمد ؛  پس آتش  شهوت  اشتغال پذیرد  ، و داعی شر قوت گیرد 

   آن است که شخص  از عوام خلق باشد  ، و دوستی خدای تعالی  بر  وی غالب �بود تا مساع در حق وی  - 5
و شهوت  بر وی  �یز مستولی  �بود تا در حق وی  حمظور گردد ، ولیکن در حق وی  مباح باشد  .  حمبوب شود  

   93چون دیگر لذت های مباح  
  : ید شیخ سهروردی  در  این باره  میفرما

اما :  و اما  وجه  اال�کار فی السماع اَّن منکرالسماع علی االطالق من غیر تفضیل  الیدخلو من احد امور ثالثه « 
  94»جاهل  بالسن  و االثار  و اما متغیر مبا  اتیه  من االعمال  االخیار واما  جامد  الطبع  ال ذوق  له فیَّصر علی اال�کار 

 گروه که مساع را اختیار کرده ا�د  ،  جمتهدان  و مریدان  ، از هبر  آسودن از ر�ج وقت  و و اما این سه. . .  « 
خوا�دن احوال  از هبر �فس ،  و خداو�دان  اسرار  ، از هبر حاضر گردا�یدن سر از پراگنده گی  اشغال 

  . به  وقت ضرورت اختیار کرده ا�د  
هالک گردیم  ، ضرورت  وقت را این مساع  پیش آورد�د ، چون دا�ستند  اگر  ساعتی  راحت  طلب �کنیم  

چنا�که  کسی از گرسنگی  هالک خواهد شدن مردار خورد،  اگر  مساع در خیر و طاعت باشد  حالل 
است  ، اما چون  غزل  و قضیب  باشد  معصیت گردد ، مگر  که حال ضرورت گردد  ، ا�گاه بقدر  

 زایل  شود ،  حرام گردد  و هر کس که  تلَّهی  را مساع کند  حرام چون  آن ضرورت. ضرورت  مباح گردد  

                                                 
   111 -110  مهان  ص   -2
   119   ص  2  عوارف املعارف  ج  -3
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است ،  مساعش  مهچون مزامیر است  ؛ اگر حرام دارد  و استماع کند  فاسق است  ، و اگر حالل دارد 
  » دین و مذهب  و اعتقاد  بزرگان اینست  که یاد کردیم  . کافر است  

صیت گردد  و �یز باشد که کفر گردد  ، چون  مساع قرآن  با غفلت  کسی را باشد که اورا  مساع  مباح  مع« 
معصیت  گردد و به استحفاف  کفر گردد و مساع  قرآن  مباح  بذات خویش در شریعت  و دلیل آن قبول  

ا مهان قرآن  اهل حرمت ر96 و�نزل من القرآن  ماهو شفاِء  و رمحته للمومنین والیزید الظاملین  اال خسارا95خداست  
  . شفا گشت  و اهل بی حرمتی را خساره باشد 

ترک  مساع  مطلق امکان پذیر �یست  و آ�چه را که  بزرگان ترک کنند مساع  مقید است  که   : ابن عربی میفرماید
آن بر : شبلی در باره  مساع گفت ) که هرگز مورد توجه صوفیه �باشد ( مهان  غنا و آواز متعارف باشد  

: مساع برای چه گروهی است  ؟ گفت : پرسید�د .   و منتهی را بدان  احتیاج �یست مبتدی حرام است 
اما هرچند که مساع مباح است  ، در �زد بزرگان  تنزیه از آن ُاوال  و افضل .  برای متوسطین از اصحاب قلوب  

االطالق مباح است ، اما در مذهب ما  مساع  علی ابو یزید بسطامی  آ�را  زشت و مکروه میدا�ست  .  است 
  97در باره حرمت آن �یامده است  )  ص(چون چیزی از رسول خدا  
سه چیز است  که آ�را چون  بیابند  بدان  هبره  گیر�د و ما آ�را گم کرده ایم  روی : حارث  حماسبی  گفت  

  �98یکو  با صیا�ت ، آواز خوش با دیا�ت  و دوستی باوفا  
خماطبات  و اشارات است  که خداو�د آ�را ودیعت  هناده است  :ش ؟ گفت ذولنون را پرسید�د از آواز خو« 

  99» ا�در مردان و ز�ان 
                                                 

   200-198 ص 4 شرح تعرف کالبازی  ج  -4
   17/82 قرآن     -5
   368 ص -  2ج ) شیخ اکرب (فتوحات مکی ابن عربی  -6
   601  رساله قشریه  ص   -7



 134 

  100حالی بود از  سر سوزی پدیدمی آید  ، مرد را باز سر اسرار برد:  هنرجوری را پرسید�د  از مساع  ؟ گفت 
هرکه  اشارت دا�د مساع عربت ، ظاهر وی فتنه بود و باطن  آن  عربت  : شبلی را پرسید�د از مساع  ؟  گفت  

  101اورا حالل بود  ، و اگر بر خالف این بود  خویشنت را  ا�در بال و فتنه ا�داخته باشد 
  مساع حقیقِت ، آگاهی است  و بیداری مرد است« :  ابو عبدا ا�صاری در  تعریف  مساع آورده است که  

مساع وارد حق است که دهلا را به « :  صری گفته است و  ذولنون  م  »  از خواب ،  و جنبا�ید�ی است آرام
  » حق  بر ا�گیزا�د  

بطور  کلی  مساع اصل سلوک را   که باری  مبنظور خاص خود به کار میرب�د  به سه ) پیشوایان طریقت ( مشایخ  قوم  
و آن مساع است .  است اول  مساع  عام که با طبعیت  و هوی  و شهوت  و بدعت  توام:   قسمت  تقسیم کرده ا�د  

و مساع اخص  . دوم  مساع خاص  که بدل شنو�ده اثر کند  و باعث  ا�بعاث  احوال شود  پسندیده است  . حرام  
  . که مساع است که  هرکه شنود از حق حبق  شنود که آن مساع است که  شنیدن آن  بر اهلش  حالل است 

اول  مساع طبیعی که به وسیله قوای  ا�سا�ی  و آالت موسیقی  و  :  ابن عربی  مساع را به سه قسم تقسیم کرده است 
دوم مساع روحا�ی  که سالک دارای �فس  . اصوات  حسی  حاصل میشود  ، و باعث  طرب  و شوق ظاهر شود  

لقاء معا�ی  صریر قلم  صنع را  بر لوح حمفوظ شنود ، و عالمت آن  ا«  ملکوتی  بوسیله آن  حال و ذوق مناید  و از آن   
سوم  مساع  اهلی . و معارف  غریبه است  در دل که صاحب آ�را  به خشوع  و خضوع  و رکوع  و سجود  وادارد  

  102.است  که آن شنیدن  اسرار  اهلی است  بالواسطه  و عالمتش  حیرت سامع است  

                                                                                                                                                 
  60  مهان  ص -8
  271  واللمع  ص  602مهان  ص -9

   272 ص    اللمع -10
   366 ص  2 فتوحات مکی  جلد  -11
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  103» علوی  مساع  ادراک  ا�وار غیبی است  و تنسم  ، �سیم  « بعضی از مشایخ  گفته ا�د  
پس در حقیقت مساع برای اهل آن،  ُقوت و غذای روح  است  و باعث قدرت و قوت روحا�ی سالک میشود  و 

که در مساع  برسالک  واجد بسطی  دست :  جنم  الدین کربی   گوید .   اورابه مدارج باال تری  سوق میدهد 
  . میدهد  که متلک  آن از حیطه تصرف او خارج است  

ر التوحید و مناقب العارفین  به حکایات فراوا�ی   از این گو�ه مساع ها  بر می خوریم  که ابوسعید در اسرا
و چه بسا هم که  میشد  که  مورد  طعن و دق .  ابوخیر  و موال�اجالل الدین  و پیروان شان بدان  مشغول میشد�د 

در باره  جواز مساع   و آداب ) ظاهریان ( �کار  این دسته از صوفیان  در باره  ا.  ارباب شریعت واقع  میگردید 
استناد میکرد�د و آیات و احادیث  و روایات بسیاری  در )  ص(و شرایط آن  به آیات  قرآن کریم   و سنت رسول 

  104.باره  حلیت  مساع  �قل مینمود�د  که در کتب معترب آهنا  مّضبوط است 
ردان خدا در مساع بیشرت باشد  ، آهنا  از عامل هستی  خود  بیرون این  جتلَّی  و رؤیت  م:  مشس تربیزی گوید 

دستی که  بی آن حالت  برآید  البته که آن دست  و پای  .  آمده ا�د و از عامل های دیگر بیرون آِرد شان  مساع  
ح  است و آن و مساع است که  مبا.  بدوزخ  معذوب  شود  و دستی که به آن  حالت  براید  البته به هبشت رسد  

اگر اهل مساعی را  به مشرق مساع است  و صاحب  مساع دیگر  به مغرب . . . مساِع  اهل حال است  
  . باشد  ، ایشان را از  حال هم خرب باشد 

دکرت امحد علی  رجائی خبارائی در کتاب  فرهنگ اشعار حافظ  از قول  امام حممد غزالی  در کیمیای سعادت  
  :  لطیف و دلکش است  میآور د  که بسیار
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و علما را خالف است  در مساع  که حالل است یا حرام  ، و هرکی حرام کرده است  از اهل ظاهر بود  که وی را  « 
آدمی جنس خود را  : چه وی چنین گوید  که  .  خود صورت �بسته است  که دوستی  در دل فرود آید  

جز عشق خملوق  صورت �بندد و اگر عشق خالص دوست  چون توا�د داشت ؟  پس �زدیک وی  در دل 
صورت بنندد بنا بر خیال  تشبیهی  باطل باشد، بدین سبب  گوید  که مساع  یا بازی بود  تا از عشق خملوقی بود  
، و این هر دو  در دین  مذموم است  ، و چون وی را پرسند که معنی  دوستی خدای  تعالی  که بر خلق واجب 

و این خطای بزرگ است  که این قوم را افتاده است  ، .د فرما�ربداری  و طاعت داشنت  است  چیست ؟  گوی
  .  ما در کتاب حمبت  از رکن  منجیات این پیدا کنیم  

اما اینجا میگویم که حکم مساع  از دل باید گرفت  ، که مساع  هیچ چیز در دل �یارد  که �باشد  ؛  بل آ�را که « 
، هرکه را در دل چیزی است  که آن در شرع  حمبوب است  وقوت آن مطلوب است  ، چون  در دل باشد  جبنبا�د  

مساع  آ�را  زیادت کند ، وی  را ثواب باشد ،  و هر کی را در دل باطلی است  که در شریعت آن مذموم است  ، وی 
ازی  شنود و حبکم  طبع  بدان را در مساع عقاب  بود  ،  و هرکه را در  دل  هردو خالی است   ، لیکن  بر سبیل ب

  105» .لذت یابد  ، مساع وی را مباح است 
  . مهین مطلب را از  زبان مولوی  در کلیات مشس   شنویم که  به زیبا ترین صورت  بیان میکند 

  کسی دا�د که   او  را جان    جان است    مساع  آرام جان  ز�دگـــــــان است       
  که  او   خفته   میان   بوســــــــتان   است    ــــرددکسی خواهد که او بیدار گـــ    
  اگر  بیدار باشـــــــد در  زیان  است   و  لیک     آن  کو   بز�دان     خفته   باشد     

  �ه  در مامت  که  آن جای فغــــــــان   است     مساع آجنا بکن که آجنا عروسی است      
    کان ماه  از چشمش   هنان است کسی    کسی کو  جوهر خود را  �دیده است     
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  مساع   از   هبر   وصل    دوستان   است   ! چنین  کس را مساع و دف چه باید ؟    
  مساع این جـــــــــهان و آن جــــهان  است   کسا�ی را که  روشان  سوی قبله است     
    است مهی گرد�د و کعبه در   میان    خصوصًا     حلقه   ای  کا�در مساع    ا�د     
  106ور ا�گشتت شکر خود رایگان است   اگر کان  شکر خواهی مهان است     

  
  :و اما مساع و مولوی 

از دیرگاهی است که مساع  حضرت خداو�دگار  بلخ در مؤلفه های بعد از اوشان  در بین دوستان  و 
َ تبّینات خمتلف  داشته است  هر کس موال�ا و حاالت مساعی  وی را در آینۀ   بعد شخصیتی  خودی  به بدبینان 

متاشا  دیده  است  ، بعدی که  شرق وغرب و عرب و عجم در چار چوبه  ساحه مقناطیسی آن  متأثر است  و 
اثرات آن  از دل عارفین  تا روح کاملین   مهه  پهنای   عشق و عرفان را  به بدیل حمبت  و اشراق فرا پرتو افگنده 

  :  از صاحب کتاب  مناقب العارفین  افالکی  بشنویم بیایئد در این مورد  کمی. است  
یکی از کار های ما�دگار  که حضرت موال�ا  در موارد  ا�کشاف   آالت  موسیقی منوده ا�د  رباب را  از «

شش گوشه رباب ما  شاخ ِسر شش گوشۀ عامل است  ،  « : چارسو به شش سو  ا�کشاف داده ا�د و فرمود 
]  در[بعد از آن  بنیاد مساع هناد  ، شور عشق  و غوغای عاشقان.    تألیف ارواح  است  و الف  تار  رباب  بین

و خلق جهان از وضیع و شریف  و قوی و ضعیت  فقیه و عامل  و عامی و مسلمان  و کافر ، . اطراف عامل پر شد  
ا  مناکر  و حساد  و خود بس. . .  روی به حضرت موال�ا آورده  متامت  مردم  شعر خوان  و اهل طرب شد�د  

پرستان  معجب و کوردالن  مستبجر ، از اطراف  غریدن گرفتند  زبان  طعن  بر گشود�د ، که دریغا �از�ین 
مردی  و عاملی و پادشاه زاده  ای  که از �اگاه  دیوا�ه شد  و از مداومت  مساع  خمتل العقل گشت  ،  و جمذوب 
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 عاملیان شد  آ�ان که توفیق و عنایت حق   رفیق  جان ایشان شده بود ، و چون   حقیقت  حضرتش معلوم.  شد  
  107بنده  مرید �ادم  و مستغفر شد 

مثنوی  حضرت موال�ا که از  با�گ �ای شروع میشود   ، با�گی که هم زیر است  و هم مب  و هم تریاق ،  هم «
شده  و جفت بد حاالن  و خوش دالن شده است دمساز دل است  و هم مشتاق  ،  �اله یی که از هبر مجعیتی  �االن 

آدابی . و آن مهه آواز ها  که در شش جملد آن  پنهان است  از این  با�گ �ی  و آن جملس مساع  برخاسته است » 
است  سرمدی و �وای است  هبشتی  که ما  و ما�دگان  و مهجوران  آن حدیقه اهلی را هنوز پس از  هفصدوا�د 

و �غول  ا�دیشان را  از مطالعه آن  به حیرت و . سرخوشی ها  و شادکامی ها  دست میدهد سال از شنیدن آن  
»  .که از با�گ �ی شروع  و به �اله  سر�ا  و آوای دهل ختم شده است  )  مثنوی( در ین کتاب . تفکر  باز میدارد 

ه  طور منو�ه چند قسمت  از در باره مساع بسیار سخن گفته است  که �قل آن مهه در اینجا میسر �یست که ب
  : مثنوی  را که ارتباط  به مساع و آهنگ دارد  میآوریم  

 9بیت  مشاره ) 1(دفرت     هر  که   این   آتش   �دارد    �یست    باد    آتش  است این با�گ �ای و �یست باد 

 10ت  مشاره بی) 1(دفرت   جوشش عشق است که ا�در می فتاد     آتش عشق  است  که  ا�در �ی  فتاد 

 11بیت  مشاره ) 1(دفرت   پرد ه   هایش      پرده    های      ما   درید     �ی   حریف   هر کی   از   یاری   بـرید 

بیت  مشاره ) 1(دفرت      مهچو   �ی  دمساز و  مشتاقی که    دید    مهچو �ی  زهری    و تریاقـی  که   دید
12 

 13بیت  مشاره ) 1(دفرت   قـصه   های عـشق    جمنون      مـــیکند     ند �ی   حدیث   راه    پر خون     مـیک

  14بیت  مشاره ) 1(دفرت   مرزبان رامشرتی چون گوش �یست    حمرم   این    راز جز   بیهوش     �یست 

بیت مشاره )1(دفرت   چون رهند از آب و گل ها شاد دل     جاهنای بسته ا�در  آب   و  گــــل 
1346 
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بیت مشاره ) 1(دفرت  مهچو  قرص    بدر   بی   �قصان   شو�د     عشق حق  رقصان  شو�د در هوای 
1347 

بیت مشاره )1(دفرت    وآ�که گرد جان از اینها خود مپرس  جسم شان رقصان وجاهناخودمپرس 
1348 

بیت مشاره )1(دفرت      لقمۀ    هر   مرغکی    اجنــــــیر    �یست                بر مساع راست  هرکس چیر     �یست 
2763  

بیت مشاره )1(دفرت    بی خیاِل  اعمیی  بی دیده ای     خاصه مرغی  مرده ای پوسیده ای 
2764  

بیت مشاره )1(دفرت  ر�گ هندو را چه صابون و چه زاک                         �قش  ماهی    را   چه   دریا و     چه    خاک 
2765  

بیت مشاره )1(دفرت    او �دارد   از غم   و      شادی    سبق   ق�قش اگر غمگین �گاری برور
2766  

بیت مشاره )1(دفرت    پیش آن شادی و غم جز �قش �یست   این غم و شادی که ا�در دل حظی است
2767  

بیت مشاره )1(دفرت    تا از آن صورت  شود  معنی درست   صورت    خندان    �قش  از   هبر   تست 
2769  

  731بیت مشاره )4(دفرت    مهچو مشتاقان  خیال    آن     خطاب   ـقصود     از    با�گ       رباب لیک    بد   مـ
  732بیت مشاره )4(دفرت    چیزکی     ما�د   بدان   �اقور   گل    �اله  یی      سر�ا   و   تـــــــهدید   دهـــــل 

  733بیت مشاره )4(دفرت       بگرفتیم   ما از        دوار    چرخ    پس حکیمان گفته ا�د این حلن    ها 
  734بیت مشاره )4(دفرت    می سرایندش به  طنبور و   به    حلق  با�گ گردش های چرخ است آ�که خلق 

  735بیت مشاره )4(دفرت    �غز   گردا�ید   هر    آواز    زشت    مؤمنان     گویند   که   آثار    هبشت 
  736بیت مشاره )4(دفرت    در هبشت  آن حلن   ها     بشنوده  ایم         بوده     ایم ما     مهه     اجزای        آدم 

  737بیت مشاره )4(دفرت    یاد    مـــان     آمد    از    آهنا    چیزکی   گرچه  برما ریخت آب و گل شکی 
 ب738بیت مشاره )4(دفرت      طرب کی دهد این زیر و این مب    آن     لیک        چون     آمیخت    با   خاک  َ کر  
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  742بیت مشاره )4(دفرت    که      در    او    باشد     خیال اجتماع   پس غذای  عاشقان آمد ســـــــــــــماع  
  743بیت مشاره )4(دفرت   بلکه صورت گردد آن با�گ و صفیر    قوتی      گیرد      خــــیاالت  ضمیر 
  744بیت مشاره )4(دفرت   مهچنان   که  آتش       آن       جوز     ریز    آتش عشق  از    �وا  ها  گشت تیز 
   754بیت مشاره )4(دفرت  ای     ضیا احلق     حسام الدین       تویی     مهچنان     مقصود       من  ز ین  مثنوی 
  755بیت مشاره )4(دفرت     قصدم  از     ا�شایش   آواز   تو    است    قصد از   الفاظ    او   آواز  تو     است 

بیت مشاره )4(دفرت    عاشق  ازمعشوق حاشاکی جداست    پیش  من    آوازت   آواز      خد  است 
795  

  760بیت مشاره )4(دفرت  هست    رب �اس   را   با    جان     �اس     اتصالی         بی    تکلف    بی     قیاس 
  644بیت مشاره )3(دفرت    �قل و قوت  و قوت     مست      آن بود     مطرب جان   مو�س        مستان      بود 
  646بیت مشاره )6(دفرت    این شرب تن   از ین      مطرب     چرد      آن شراب  حق   بدان     مستان     برد 
  647بیت مشاره)6(دفرت    لیک  شناسد این حسن تا آن حسن    هر دو گر یک �ام دارد در   سخن 

  648بیت مشاره)6(دفرت    اشرتاک گرب و مؤمن در تن است     ظ  دایم   ره   زن   است اشرتاک      لف
  649بیت مشاره)6(دفرت    دیده      جان    جان  پر  فن   بین   بود     دیده           تن       دایمًا  تن     بین    بود 
  658بیت مشاره)6(دفرت         رمحان      بود کی ترا    وهم     می      فهم  تو چون      باده      شیطان     بود 
  659بیت مشاره)6(دفرت     این بدان و  آن بدین        آرد    شتاب     این دو  ا�باز ا�د  مطرب با     شراب 

  660بیت مشاره)6(دفرت    مطربان شان  سوی    میخا�ه     بر�د    پر مخاران از       دم    مطرب    چر�د 
  661بیت مشاره)6(دفرت   دلشده چون گوی درچوگان اوست        پایان    اوست آن سر میدان    این

بیت )6(دفرت  در سر  ار صفراست آن سودا     شود   در سر آ�چه هست گوش آجنا رود 
  6620مشاره

   620بیت مشاره)6(دفرتوالد     و     مولود       آ�ج  ا یک       شو�د                        بعد از این  این دو  به بیهوشی رو�د 
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مجعی از علما و دا�شمندان صوفیه  از قبیل «در حتقیقی که راجع به حرمت  و اباحه مساع کرده ا�د  :استاد جالل الدین مهایی
 ، و کیمیای سعادت و احیاءالعلوم  و امام حممد غزالی  در رسالۀ قشیریه  و امام ابوالقاسم  قشیری در قوت القلوبابوطالب مکی در 

  و شیخ شهاب الدین سهروردی  در کشف احملجوب  و ابواحلسن علی هجویری غز�وی در در کتاب املعابو �صر سراج  طوسی  
 و امثال ایشان  از علمای متصوفه ،  سعی شرح التعرف ملذهب التصوف و ابو ابراهیم خباری  مستملی  در کتاب عوارف املعارف

 را با شریعت  وفق داده ، جواز و اباحه مساع  و غنا را ، عالوه بر جهت ذوقی و عرفا�ی  از کرده ا�د که  تصوف رابا تشرع و طریقت
  .جنبه شرعی �یز با ادلۀ شرعیه  از آیات و اخبار  و سیره صحابه  و تابعین  اختیار ثابت کند

   مساع  و تغنی  مقرتن بااگر: پذیرفته است )  به بعد 90 ، ص3  ، جلد قوت القلوبهجری در 383وفات (ابو طالب مکی "
تا زمان ما پیوسته این  رسم بوده است که در حجاز در ایام تشریق  که افضل ایام ... ، چه حمرمات �باشد  ، قابل  پذیرش است

  .  از علما بر این ا�کار  �داشته ا�دمساع کنند  و تا کنون هیچیکسال  برای عبادت است 
مشبع در وجد شرح " عاداب السماع والوجد"  کتاب2  حتقیق مفصل داشته در جلد  الدینکتاب احیاء علومامام حممد غزالی در 

  .  �وشته  و اقوال و دالئیل  حرمت و کراهیت را �قل کرده استو مساع
  را به حبث  در مساع اختصاص داده  و با کتاب عوارف املعارفاز ) 35تا 22باب (شیخ شهاب الدین سهروردی ،  چهار باب 

و مهچنین علمای بزرگ دیگر  از متصوفه  که �ام .  شواهد  بزرگان صوفیه رادر اباحه وجد و مساع اثبات کرده است ادله و
 رخصت و اباحه  بهمعتقد مهه از روی  دالیل شرعی  بردیم  در تألیفات شان ، فصل خاص در مورد  غنا و مساع آورده ا�د که 

  شده  
و . ، مگر ا�که مقرتن  به امر حمرم عارضی باشدذاتًا حرام �یستمساع ، اینطور استنباط کرده ا�د  که غنا و 

  .دراینصورت حرمت بالذات  متعلق به مقار�ات میشود  �ه به اصل کیفیت مساع
 که غنا خود: کرده  و گفته ا�د   حکم به  استحباب و وجوببعضی از این طایفه  قدم باالتر گذاشته ، در بعضی موارد  "

،  رد و ما�ند پاره یی از عناوین  دیگر از قبیل ، بیع و �کاح  و امثال آن  موضوع احکام مخسه  تکلیف واقع میشودحکم شرعی �دا
  .و حکم شرعی آن  از وجوب و حرمت و کراهت و مندب  و اباحه  بر حسب موارد  فرق میکند
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اهل سنت و مجاعت  که مشتمل  بر (دو  طریقه سنی منشأ  اختالف فقها ، اختالف روایاتیست  که در باره غنا  و مُغنی در هر "
و شیعه روایت شده و از یک دسته  اخبار حکم اباحه  رخصت  و از یک دسته منبع ا�کار  مستفاد  ) چهار مذهب است 

در هر دو جا�ب  رخصت  و اخبار صحیح داریم از این جهت ، گروهی جا�ب ا�کار را گرفته  به اتفاقًا .میگردد
داده ا�د ، و مجعی جا�ب رخصت را   ترجیع داده  و بعضی  مجع میان  اخبار به کراهیت  معتقد گشته ، و پاره یی حرمت فتوی 

  .به  تفضیل  قایل شده  موارد غنا  و اعراض مغنیان  و مستمعان را مناط  حکم قرار داده ا�د
ی و حلان  �زدیک اقوام و ملل ، کامال اختالف به قول فقهای عرب  در تشخیص موضوع غنا  مضطرب  و خمتلف است ، چه موسیق

از آداب  و . دارد ، چه بسا که حلنی  برای یک قوم طرب ا�گیز و هیجان خیز  و در پیش قوم دیگر  مکروه و �ا مطبوع  باشد 
. ات  خمتلفندعادات و غرایز  و وجدا�یات ملل  و اقوام گذشته ، اصناف  وافراد یک ملت هم  در ذوق و احساس  احلان و اصو

موضوع غنا ، مهچنان که خود فقها هم متعرض شده ا�د ، موضوع ثابت و متعرض �یست ،  و عرف و عادات در  تعین باجلمله ، 
  .موضوع اضطراب دارد 

  ، چه آیاتیکه مورد متسک  قایالن حبرمت   مطلق باشد �داریمموضوعاز آیات قرآ�ی هم  آیه یی که صریح در حرمت 
َ ِومن الناس منَ یشَتِری َلهواحلَِدیِثِ ُلیضیَّلَ عنَ سِبیِل الِلهِ بَغِیر ِعلٍمَ وَ یتَِّخَذهاُ هزوًا ُأولیَِّک َلهم « قبیل شده است از
ُهینم ُذاب108»َع  

د آ�را متسخر  و و از مردان کیست که میخر�د  سخنان بیهوده را ، تا گمراه کنند مردم را  از راه خدا بغیر علم  و بگیر: ترمجه(
  109این مجاعت را عذاب خوار کننده است 

 اگر مفاد آیه مبارکه  در (.از قول دروغ بپرهیزید و از شهادت دروغ بپرهیزید: ترمجه) وال یشهدون الزور (و اجتنبو اقول الزور
ا�ات که در سوره ا�عام  تفصیل د  و حرمت آن حیو�ظر گرفته شود  تأکید بر حکم ذبح  حیوا�ات که باید  بنام خداو�د قربا�ی شو

حالل �بودن آن گذشته است ، زیرا جا�وران مهه مملوک و خملوق اویند پس باید بنام و اجازه خدا آهنا را ذبح منود  و حیوا�یکه بغیر 
 سخن دروغ گفنت ، شهادت دروغ�ام خدا بنام بت ها  و اصنام قربا�ی  میگرد�د  برای مسلما�ان خوردن آن حرام است ، 
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 دادن  ، جا�وران آفریده خدا را بنام  غیر ذبح کردن  و بدون دلیل شرعی چیزی را  حالل و یا حرام دا�سنت مهه در قول الزور شامل
و استفزز من استطعت   ( که هیچ کدام این آیات در حتریم مساع و غنای مطلق �یست ، و مهچنان آیات دیگر  از قبیل )میباشد

که عالوه بر آیات مزبور ، دلیل فقهای سنی از قبیل  ابن جوزی  در حتریم  غنا و مساع شده است ) سامدونوامتم  (110) منهم بصوتک 
  :که استاد جالل الدین مهایی  حبث خود را در این دو بیت ختم میکند.

ر �یست                                                                                                                                                               بر مساع راست هر تن چیر �یست                    طعمۀ هر  مرغکی اجنی
      یی                              خاصه مرغ   مرده  یی پوسیده   یی                      پر خیال  عمی  بی    دیده   

  
  :در بیان �ظریات  علما و متصوفه  در مورد حالل یا حرام بودن مساع

بدان که مساع اول امر است ، و حالتی از آن در دل  حاصل میشود  که وجد �ام دارد ، و �تیجه وجد حبرکت آمدن  دست و پاست 
  .در آن صورت  کف زدن و رقص �ام دارد ، و گاهی این حرکت غیر موزون است  که جنبش �امیده میشود  یا موزون است که 

پس اول از حکم مساع شروع میکنیم  و سخنا�ی که صاحبان  مذاهب خمتلف  درین باره گفته ا�د  �قل میکنیم ، آ�گاه دلیل 
  :مباح بودن آن را می آوریم ، و بعدًا به آ�چه  قایلین  به حتریم آن دست آویز خود ساخته ا�د  پاسخ میدهیم 

و مجاعتی از علما  کلماتی آورده است  و بداهنا )  رح(طیب  طربی ، از شافعی  و مالک و ابو حنیفه  و سفیان ثوری  قاضی ابو 
  .استدالل میکنند که این اشخاص �ظر به حتریم مساع داشته ا�د

، و کسی که در آن غنا هلو �اپسندیده و شبه  به باطل است :  گفته است آداب القضاشافعی که خدایش ِبیآمرزد  در کتاب 
  .زیاده روی کند ، سفیه است  و شهادتش مردود است 

مساع را �ا خوش میداشته  و اهل کوفه چون سفیان ثوری  ، عماد و ابراهیم  و شعبی و غیر ) رض(حضرت امام اعظم  ابوحنیفه 
مجاعتی بیان میکند ، و گوید گروهی از اما ابو طالب مکی  مباح بودن مساع را  از . آ�ان  از �ظریه امام  پیروی میکرده ا�د 

صحابه  از عبدا بن جعفر  و ابن  زبیر و مغیره  بن شعبه  و معاویه و غیر  آ�ان  این مطلب را شنیده است ، و گوید بسیاری از 
سال ،به مساع اهل حجاز  و مکه  در هبرتین ایام . صحابه ها  صاحل گذشته و تابعین  و �یکو کاران  بدین کار می پرداختند 
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 چگو�ه به  ابواحلسن بن صاحل گفته شد ،: میگوید ) ابوطالب مکی(میپرداختند  که بنام ایام تشریق یاد میگردد وی 
  گفت چگو�ه ممکن مساع را زشت میشماری  در حالیکه جنید و سری سقطی  و ذولنون به آن گوش فرا میداد�د؟

پس عبدا بن جعفر طیار  به مساع میپرداخته  و من . شنیده و اجازه داده است است چنین کنم  در صورتیکه هبرت از من  آ�را 
سه چیز را از دست داده :  از یحیی بن معاذ رازی  روایت شده است  که گفت. فقط هلو ولعب را  در مساع زشت می پندارم 

واز حارث . نداری ،  و دوستی با وفا داری زیبایی با خویشنت داری ، خوش سخنی با دی: ایم  و چیز ا�دکی از آن جبای �یست 
  .حماسبی  �قل شده است  که او با وجود پارسایی و دینداری و کوشش  و پا فشاری  که در امر دین داشته ، مساع را جایز میشمرد

به رد منکران ابواحلس عسقال�ی  اسود اولیا بود ، و هنگام مساع  از خود بیخود میشد ،  او در باره مساع کتابی  �وشته و 
ابوالعباس خضر علیه السالم  را دیدم ، باو : پرداخته است ، مهچنین از یکی از دا�شمندان  حکایت شده است  که گوید

گفت مساع چون آب زاللی است  که جز گفتم چه میگویی در باب مساع که یاران مادر باره آن  اختالف عقیده دار�د؟ 
  .�د قدم دا�شمندان  برآن استوار منی ما

را در خواب دیدم که گفتم ای ) ص(پیامرب اکرم : از ممشاد دینوری که از مشایخ عظام  طریقت است حکایت شده  که گفت
آیا چیزی از مساع  را زشت میشماری؟ گفت �ه ، چیزی از مساع را �اخوش منیدارم ، لیکن بگوی که )  ج(رسول خدای 

  .م جملس را بعد از مساع با قرآن خامته دهند و ه. پیش از مساع آ�را با قرآن افتتاح کنند 
رمحت در این طایفه در سه  مورد فرو می آید؛ هنگام خوردن چه ا�ان منی خور�د  مگر از �اچاری ، )  رح: (جنید گفت 

و هنگام سخن گفنت ، چه آ�ان گفتگو منیکنند، مگر در مقامات صدیقین، و هنگام مساع ، چه آ�ان با وجد  به 
  .رداز�د  و حق را مشاهده میکنندمساع می پ

 :دلیل مباح بودن مساع

)  ص(ص چیز هایست  که رسول خدا ی ودر او از �. �ص یا قیاس  پرداخت برای ثبوت این موضوع  از مصادر شرعی  باید به  
پس  .و منظور از قیاس  آن معنی است که  از کلمات و گفتار وی حمسوس گرددبعمل یا سخن خود ظاهر ساخته باشد 

اگر در مورد  امری �صی موجود �باشد و قیاس آن بر منصوخی هم درست �یآید ، سخن در باره حتریم  آن باطل است  و 



 145 

و اما اکنون ی داللت منیکند  هیچ �صی و قیاس، اما بر حتریم مساع کاریست چون سایر  مباحات که مر اجنام آ�را باکی �یست 
  .ص و قیاس هردو به  مباح بودن  مساع داللت میکند�، آغاز سخن میکنیم  و می گوئیم که 

یکی از اجزای مساع ، شنیدن صدای خوِش موزو�ی است  که معنی آن  مفهوم و ممد دل باشد که بطور کلی آواز :  قیاس -         الف
ن اشعار  و �اموزون خوش �امیده میشود و صدای خوش  خود به موزون و �ا موزون  تقسیم میگردد و موزون از قبیل چون شنید

  .مثل صدای مجادات و حیوا�ات ) غیر مفهوم(
، بلکه حالل است  هم مبوجب اما شنیدن صدای خوش ، از این �ظر که خوش است  سزاواز �یست که حرام باشد

  .�ص و هم مبوجب قیاس
ا�سان را عقل و پنج حس چه . از این حهت مساع  مربوط میشود  به لذت بردن حس سامعه  از درک آ�چه خمصوص بر اوست 

  . است ، که برای هر حاسه یی ادراکی  ودر مدرکات  هر حاسه یی  چیزی که از آن لذت و هبره میربد
چون سبزه و  آب روان  ، روی خوب  و سایر الوان زیبا ) که به طبع خوش می آید (هبره �ظر از چیز ها ، آن زیبایی است  که می بیند 

  .  تیرۀ �ا پسند است که �قطه خمالف آن ر�گهای
  .از هبر شامه ، بوی های خوش است  که در برابر آن بوی های بد قرار دارد 

  .از هبر ذایقه ، خورد�یهای لذیذ  و شیرینی و ترشی است  که در برابر آن ها اطعمۀ تلخ  و �اگوار قرار دارد 
  .درستی و �ا مهواری  قرار گرفته است هبرۀ حس المسه ، �رمی و لطافت  و خوش آیندی است  که در مقابل آن ، 

  .هبره عقل معرفت است ، که در برابر آن  �ادا�ی قرار دارد 
مهچنین صداهای که  بوسیله سامعه درک میشود ، به لذت خبش و خوش آیند چون  آواز بلبل و �ای و �اخوش آیند  چون عرعر 

از صدای عرعر دراز گوش  بصفت بد ترین اصوات یاد شده زما�یکه در قرآن جمید  .(دراز گوش  و غیر آن تقسیم میشود 
.) است  در مقابل چطور میتوا�د صدای دلکش و موزون  که صامعه را �وازش  و دل را جبا�ب خود میکشا�د ، �امطلوب باشد

  .شکار استمالحظه میشود که چطور  مقایسه این حس  ولذتی که  ویژۀ آن است  با سایر حواس و لذات  خاصۀ آن  روشن و ا
  : �ص-   ب
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به سبب آن به بندگا�ش )  ج(صدای خوش منتی است که خدای تعالی.  اما �ص هم  بر مباح بودن مساع داللت دارد 
پس گفته شده است 111»افزودیم در خلق  آ�چه خواستیم ؛ یزید فی اخللق مایشاء«جایی که میگوید . هناده است ) ودیعه(

خدای پیغمربی را  بر�ینگیخت  مگر آ�که خوش آواز بود : یث شریف آمده است کهو در حد. که مراد  آواز خوش است
فرمود  گوشم به آواز مردی که قرآن را  به صدای خوش میخوا�د  مایل تر است  ) ص(و پیغامرب )مابعث اُ �بّیَأ اِلاحسن الصوِت (

  ) .احلسن  الصوتِ  بالقرآِن من صاحب القینتِة اشد اد�ا  للرجل ( از صاحب کنیزک آوازه  خوان به کنیزش 
باو مزماری از مزامیر داؤد داده شده است و منظور گفتار خدای تعالی :: در مدح ابو موسی اشعری  فرمود�د )  ص(و پیغامرب 

ش است بدترین از اصوات ، صوت دراز گوش است، که منظور ستودن آواز خو. 112)ان ا�کر االصوات  لصوت احلمیر (به آیۀ 
.  

اگر گفته شود که صدای خوش مباح شده است بشرطی که در خوا�دن قر آن  باشد ،  الزم می آید  صدای بلبل هم حرام 
باشد ، چه آن �یز از قرآن �یست ، پس در صورتیکه شنیدن آواز  با معنی موجودی  که ارزش �دارد روا باشد ، چگو�ه 

  .ه میشود  ممکن است روا �باشد  در حالیکه شعر را حکمت مشرده ا�د اهنگی  که از او حکمت و معا�ی  درست فهمید
و خباطری ممنوع میشود  به ) چنا�که اهل فسق بغنا می پرداز�د(در  صورتیکه مساع  باعث حتریک فساد  شود میتوا�د حتریم شود 

یست ، بلکه قیاس و قا�ون  حکم سبب شباهت به ا�ان، پس آشکار میگردد  که تنها خوشی و لذت خبشی ، علت حتریم مساع �
  .بر حالل بودن  هر چیز خوش آیند ی میکند مگر چیزی که در  حالل بودن فسادی باشد

بگو ای پیغامرب  چه کسی رزق پاکیزه و خوش پیرایه های که  خداو�د برای بندگا�ش  حمیا : می فرماید ) ج(خدای تعالی
پس این آواز ها به سبب آینکه آواز 113) التی اخرجالعاده و الطیبات من الرزققل من حرم زینتةا(ساخته است  حرام کرده است 

  .های موزون است  حرام �یست  و وقتی حرام میشود که سبب و عارضۀ دیگری است
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  )قدیر
  )واقصدفی مشیک و اغضض من صوتک ان  ا�کراالصوات لصوت احلمیر( و قیاغم این آیه چنین است قرآن  -21

-  
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م آواز خوش موزون که مفهوم را افاده میکند �یز حرا. چون شعر  کالم موزون و دارای مفاهیم است ، هلذا کالم مفهوم حرام �یست 
�یست ، پس وقتیکه اجزای  جمموعه یی حرام �باشد ، خود  جمموع  چگو�ه و از کجا حرام میشود ؟ ولی به مفهوم باید 
�گریست ، اگر در آن حمضوری باشد  ، �ثر و �ظم  و اصوًلا بر زبان آوردن آن  �یز حرام است ، خواه به اهنگ باشد خواه بدون 

در شعر سخنی است  که خوب آن خوب و زشت آن زشت و «: فرموده است) رح( شافعی آن و در باره  شعر حق آ�ست  که امام
و هر گاه چند امر .و زما�یکه خوا�دن شعر بی آواز و آهنگ جایز باشد ، خوا�د�ش به آواز �یز جایز است »  �ا پسند است

افزوده شود ، حرام �یست مگر آ�که جمموع مباح  باهم اجتماع کنند ، جمموع آهنا �یز مباح خواهد بود  واگر مباحی با مباحی 
متضمن ممنوعی باشد  که مفرد آ�را دربر �داشته باشد و در اینجا چنین حمضوری �یست ، شعر خوا�دن را چگو�ه میتوان �ا 

بعضی از : می فرماید ) ص(خوا�ده شده است  و هم احنضرت )  ص(پسند  ا�گاشت ، در حالیکه در حضور رسول خدای 
   114)ان من الشعر احلکمة (مت است شعر ها حک

صلواتا ( در اول کسیکه سخن منظوم گفت ، آدم  صفِِی و خلیفه وفی ( که:  آورده است 18در لباب االباب عوفی ، صفحه 
 این و سالمه علیه، و سبب آن بود  که چون قابیل از قبول امر حق اعرتاض منود  و بنیان هناد  هابیل  را بدست ختریب  پست کرد  و

اول خو�ی بود  که به �احق بر زمین ریخته شد  ودر آن وقت آدم مبکه بود ، هوای جهان متغیر شد  و چشمه صاف روزگار 
مّکدر  گشت و غبار تیره صفا  هوا را پوشیده کرد  و بر درختان میوه دار زمحت خار جگرخوار  ظاهر گشت  و پیش 

 �گار آشکار کرد ، زهومت در آهبا پدید آمد  وحشیان صحرا که با   از آ�که شاهد گل  بی زمحت رقیب خار مجال چون
مگر واقعه یی حادث شد  و حادثۀ واقع گشت  که :  هم  ُا�س داشتند  از ایشان متنفر گشتند ، آدم علیه السالم گفت 

سوگلی بی حمبای احوال جهان متغیر شد و تفاوت فاحش در احوال عامل  ظاهر شد و گل زیبا  و لطیف سیما را بدست  
پس از مکه به هندوستان آمد  و حالت مطالعه کرد   و فرز�د . خار  باز دار�د و آب صافی  دریای دل شور را شور گردا�ید 

عزیز هابیل را کشته یافت ، آتش در دلش زبا�ه زدن گرفت  و آب از دیده او روان گشت  و به فوات آن  در  عصمت  
را زیور  گرفت  و به زبان درد �وحه های دلسوز  کرد  و این ابیات را  لباس �ظم پوشا�د  و گوهر  خوش آب اشک  رخساره 
  :بدین اشعار بر فرز�د خود �وحه کرد

                                                 
  . با ختلیص307تا 296رجایی خبارایی ، فرهنگ اشعار حافظ ، -23
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                                                تغیرت البالد  من علیها                                ووجه االرض مغیر قبیـــــح
                                    تغیرکل طعم  و کل  لون                                 وقل بشاشته الوجه الصبیح           
وصیت فرمود  که این سخنان را �گاه دارد  و اوالد خود را  به حمافظت آن وصیت کند تا  بعد از من  ) ع(به شیث ) ع(و آدم 

  115».ند  و بر مظلومی  هابیل  و درد دل او میکرینداوالد و احفاد تو  این را میخوا�
قدس (حضرت شیخ عبداقادر گیال�ی )  قدس سره(چون هبأالدین  شاه �قشبند(کسا�یکه  مهواره مبشاهده حق مشغول ا�د 

  و دل جا�ب او دارد  توصل مساع  جبا�ب او قصور است، چه مساع برای برا�گیخنت  حاالت شریفه در دل است...) و ) سره
ولی برای کسی که  مهواره مبشاهده حق مشغول است ، مساع برایش حالتی  ایجاد منیتوا�د کرد، زیرا مساعی که از پرده مشاهده  
در اعماق روح وقلب  سالک متمسک بظهور برسد  باال تر از صوت یعنی �ور است، و �ور در جهان حمسوسات  �فیس ترین  عالی 

و چون پیامربان خداو�د  مهیشه در جلبات �ور  خداو�دی قرار داشته ا�د ، از آن سبب مهیشه ترین  مظهر جتلی و سرعت است ، 
در لذت مساع  و دیدار بوده ا�دو برای حتریک به چاره ا�دیشی یی ضرورت �داشته ا�د ، زیرا �ور بلند ترین  درجه شناخت ورویت 

  .ذات است 
اما صاحب کتاب .ه سخن فضیل و دیگران هم مهین  مورد را تائید می کندو اما مساع فاسقان و شهوترا�ان  �ردبان  ز�است ک

هلو شاد کننده دل  و سبک کننده بار سنگین فکر : را  عقیده بر این است که" امحد علی رجایی خبارایی"فرهنگ اشعار حافظ 
فی املثل آ�که پیوسته . دل اهناست است  و دهلا چون ملول باشند ، از کار فرو ما�ند ، و شاد کردن اهنا  سبب کوشش و کمک ب

بکار  بی وقفه در هفته مشغول است  باید روز مجعه را تعطیل کند ، و بدین جهت است که مناز  گزاردن در پاره یی از اوقات  
چه به کوشش و کار حمض و حق تلخ منیتوا�د مهه صرب کرد . پس تعطیل ، کمک بکار  و هلو کمک بگوش است . کراهیت دارد 

  .مگر  پیغامربان علیهم السالم، 
  .بنا بر این هلو داروی دلتنگی  و غم است ، و سزاوار است مباح باشد ، اما زیاده روی  در دارو �یز شایسته �یست 

هلو بر این �یت  سبب قرب است ، و در مورد  کسی که مساع ،  صفت مطلوبی را در دلش بر منی ا�گیزا�د و برای او جز حمض 
احت مطلق هبره یی �دارد  رواست و مستحب میباشد  او را به مقصودی که گفته شد  برسا�د ، البته که این امر  لذت  و اسرت

                                                 
میالدی 1906 ا�گلیسی ، طبع مطبعه لیدن  ، چاپ ا�گلستان، تاریخ طبع" ادوارد برئنز" �صف االول من کتاب لباب االلباب، به احتمام  – لباب االلباب، حممد عوفی -24

  .18هجری،  باب سوم ،ص 1326برابر 
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بر �اقص بودن و �رسیدن  به زروه یی کمال ، داللت میکند ، چه کامل آن کسیست  که برای شادی وجود خود  بغیر حق �یازمند 
سنات است ، مقربان را سیئات بشمار  می رود ، و کسی که به دوای دل  �باشد ، لیکن باید دا�ست  که ا�چه �یکان را ح

دردمندان  و طریقه �رم کردن  وآماده کردن  برای سیر در راه حق ، احاطه داشته باشد ، بطور قطع میتوا�د  که شاد شاخنت دهلا  
  116.مبثال ا�چه  گفته شد داروی  سود مند است  که از آن بی �یازی �یست

  : یخ طریقت در باره مساعاقوال مشا
مساع بر دو گو�ه است ؛ مثال  یک گروه مساع کنند  به از سخن ، غیر حلن برون آر�د ، و اهنا «: ابوالقاسم بغدادی گفت 

مساع �کنند مگر به متیز  و حاضر گشنت دل ، و معنی این سخن آن است  که آن یک گروه از مستمعان ، آن باشند  که دل 
 و سخن را متیز دا�ند کردن ، بر سر متیز مساع کنند، از سخن ، ومعنی سخن بردار�د چون آن معنی موافقت وقت به ایشان باشد 

  ».ایشان  ایشان آید  بر آن از سر دقت مساع کنند 
چون جان قوت خویش . گروه دیگر گویند  که �غمه شنو�د  و از سخن خرب �دار�د ، و آن �غمه قوت و غذای جا�ست

و این .  مقام خویش اشراف گیرد  و مشغول آن مقام گردد ، از تدبیر روی برگردا�د ، جنبش و حرکت پدید آید بیابد ، بر
را تاویل است  که گروهی گفته ا�د  که حق عزو جل  جاهنا را که بیافرید  به علیین آفرید پیش از اجساد آ�وقت  مالئکه 

اکنون چون اینجا مساع پدید آید ، آن ...  گرفتند  و مقام جاهنا خمتلف بودخداو�د را مهی یاد کرد�د ، این جاهنا به مساع ا�س
. �عمت جبان رسد ، جان بدان �غمه قوت گیرد ، شوق وطن  آن مقام ا�در وی  پدید آید ، مشغول طلب آن مقام خویش گردد 

راض کرده است ، تا گروهی آن اضطراب �فس ، از آن است که جان از وی اع.از �فس غافل گردد  و �فس به جنبش آید 
که تواجد که مهی  پدید آید  در وقت مساع از آ�ست که جان آن �عمت شنود ، ازشوق مبقام خویش  اهنگ : چنین گفته ا�د 

  117.رقص کند ، �فس از بیم فراق  جان به با�گ آید 
ق شنود  حبق راه یابد  و هر که بنفس مساع وارد حق است  که دهلا بدو بر ا�گیز�د  و بر طرب وی حریص  کنند ، هرکه آ�را حب

   .118»شنود  ا�در ز�دقه افتد
                                                 

  .اب هشتم  از ربع عادات  ج، دوم ،    اب اول  مساع، کت واحیأ العلوم دین ب329 تا 327 ، رجایی خباراییٌ 287تا268فرهنگ اشعار حافٌظ-25 

  به بعد527، ص ...، کشف احملجوب ، هجویری 201 ،ص 4 شرح تعرف ، ج -26
  .... مهان -27
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بر آدمی که مساع را دوست �دارد ، �قصی در حواس اوست ، چه در هر لذتی  که ا�سان ازو « :میگوید) رح(بندار بن حسن  
د عمل مباحی است  که هبره مند میشود  اگرچه مباح باشد تکلیفی  است، جبز مساع  که اگر از مفاسد فاسده  خالی باش

�یازمند تکلیف �یست  و هر  که مساع را بنیکویی بشنود  و از آهنگ و آواز خوش  هبره مند شود ، مقصدش از اینکار  فساد و هلو و  
  119».ترک حدود  �باشد  برای او �ه حرام است و �ه حمضوری در بر دارد

: مکاشفتة االسرار  ايل مشاهدة احملبوب، عبدا بناجی گفت« : در باره مساع پرسید�د ؟ فرمود)  رح(از بوعلی رود باری  
. هر مساعی که دل را از شوق بریان کند ، چشم از خوف گریان کند ، آن مساع حقیقت است ، و آن تأثیر حق است )  رح(

یا فتنه �فس است  یا فتنه فاما  هر مساعی که هلو یا طرب یا شهوت ا�گیزد  یا معنی پدید آرد ا�در مستمع ، خالف شریعت ،آن 
  120».دیو

مساع کسی را معلوم و مسلم بود که از زبر عرش  کشاده بیند  و از زیر تا حتت ! ای بوسعید: گفت) رح(شیخ ابواحلس خرقا�ی 
اگر از مشا پرسند  رقص چرا میکنید ؟ بگوئید به موافقت آن کسان خاسته ایم  که : پس اصحاب را گفت . الثری

  121».شند ، و این کمرتین پایه است  ودراین بابایشان چنین با
"  و ابو �صر سراج در528، ص"ر کشف النحجوب " و علی هجویری د154در صفحه " رسالۀ قشیریه" ابوالقاسم قشیری در

. اسَأ برأس چنین آورده ا�د که سبَل ابوعلی الرود باری عن املاع  یومًا فقاَل َلیشا ختلصنا منه ر273،صفحه " اللمع فی التصوف
؛ از آ�که آدمی در گزاردن حق مهه چیز ها عاجز است ، و چون حق چیزی فوت کاشکی  ما از این مساع  سر بسر برهیمی

  . شود ، بنده تقصیر خود بیند ، و چون تقصیر خود دید ، کاشکی برهیدی 
ت ، اگر منحرف شویم  در آتش فرو ایم که چون دم مششیر اسما در کار مساع  جبایی رسیده :  ابو علی رود باری  گفت

  122».خواهیم افتاد

                                                 
  673 املع فی التصوف ، ابو �صر سراج ، ص ، - ترمجه -28
  .202تا 201،ص 4 شرح تعرف ، ج، -29
  . میالدی لندن1905 - به تصحیح رینولد �یکولسن مستشرق ا�گلیسی ، سال چاپ تذکرةاالولیا ، �یمه دوم ، چاپ ایدن،-30
  .500 طبقات اصوفیه ، ص -31
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  123», زمان ، مکان ، اخوان) یعنی از سه چیز متأثر میشود(مساع حمتاج به سه چیز است « : میگوید) رح(شیخ جنید 
 رویته االالِءو مساع العوام علي متابعِت الطبع، والسماع املریدینرغبتة درهته ، مساع االولیاِء): "رح(شیخ ابوبکر کتا�ی میگوید 

هر " �عمإ و مساع  العارفین  علی املشاهدة، و السماع احل حقیقة  علی الکشف واالعیاِن ، و لکُل واحٍد من هوإ  مصدود و مقام 
    124»چیز را قوتی است و قوت روح مساع است 

، چون او را دید�د مساع را ترک  هجری ، از جایی بگذشت  طایفۀ مبتدیان در مساع بود�د 299متوفی) رح(وقتی ممشاد دینوری
کرد�د ، گفت مهچنان بر سر حال خود روید  که اگر مجله مالهی در گوش من مجع گردد ، هیچ ذره قصد مرا  مشغول 

   125»�گردا�د  و درد مرا شفا �دهد 
ست هنگام طعام صاحب قوت القلوب  از قول جنید آورده است  که خبشایش اهلی ، در سه مورد بر صوفیان  �ازل میشود ؛ خن

، چه آ�ان منی خور�د مگر در  شدت گرسنگی؛ و دیگر وقت گفت و گو ، چه سخن آ�ان  در احوال پیامربان  و 
   126.مقامات صدیقان است ، و سه دیگر ، هنگام مساع ، چه ا�ان در غلبه وجد ومساع میکنند و خدای را در �ظر دار�د

: در باره مساع و اهل آن  و مکان و جزئیاتش  می �ویسد  سر مساع سه چیز است هجری، 369متوفی) رح(ابو عبدا رود باری  
خوش خویی و ادا کردن حق حلن  و درستی : رسایی الفاظ ، لطف معا�ی ، و استواری و رسم و راه آن ، و سر �غمه سه چیز است 

  .ضرب و مقامش
دادن آن  آ�چه بعهده اوست  و گرد آوردن  و یکی کردن مهه علم صدا و اجنام : و سر آ�که مساع راستین دارد ، سه  است  

  .ا�دیشه ها و غمها
بوی خوش ، روشنایی بسیار  و قاری که بر جملس سایه : و جایی که در آن مساع کنند ، باید سه خصلت در آن مجع باشد 

  .و در آمیزد دیدن اضداد ، دیدن کسی که بزرگش دار�د  و دیدن کسی که مساع را به هل: افگنده باشد 
  .صوفیه ، فقرا، و دوسداران آهنا: و از سه گروه شنیدن  رواست

                                                 
  .154 رساله قشیریه ، ص -32
  .117 عوارف املعارف ،ص -33
  .190 مصباح اهلدایه، ص -34
  170 قوت القلوب ، ص-35
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  .حمبت ، وجد و خوف: و مساع کردن باید از سه سر  معنی باشد ، 
  .رقص، کف زدن و شادما�ی: و عالمت طرب سه چیز است 

  .گریسنت بر چهره خود زدن  و آه کشیدن : و عالمت  خوف سه چیز است 
  .بی خویشی  و سر مستی  و بی قراری و فریاد: عالمت دارد و وجد �یز سه 

در باره مساع صوفیان سخن  بسیار گفته ا�د  که �قل آهنمه گفتار ها  در اینجا میسر �یست ، جهت مزید اطالع 
  .خوا�ندگان  عزیز میتوا�ند  به این کتاهبا مراجعه منایندک

  83تا 58، ص1 ج ، قوت القلوب-1
  215تا 202   ص 4 ج   شرح تعرف -2
   به بعد176                          ص اللمع  -3
  546تا 508   ص کشف احملجوب -4
  622تا 591به بعد و ترمجه رساله قشیریه  ص 152      ص رساله قشیریه -5
  156تا 50  صوفی �امه  ، ص- 84تا 7       ص کتاب توضیح -6
   به بعد 272 و از ،ص 166 تا 162  ، ص مفتاح النجاة -7
  261 تا 252، 220 ، 483، 9 اسرار اتوحید  ، ص – 46 تا 44 ،  ص شرح منازل السایرین -8
  388تا 369 ، ص کیمیای سعادت -9

                                                                                                                                                 25211تا 215 ، ص 2 ، ج احیا العلوم  الدین -10
  205تا 173 ، عوارف املعارف    -11
  به بعد366 ، ص 2، ج، فتوحات مکیه   -  12
  202تا 179 ، ص مصباح اهلدایة -13
  به بعد 206 چاپ اول ،ص مرصاد الباد -14
  264تا 222 ، ص تلبیس ابلیس -15
  312تا 262 ، ص 2 ، ج ، والتصوف ذکی مبارک -16
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  . ، تالیف  داکرت امسعیل حاکمی  استاد دا�شگاه هتران ، متام کتاب مساع در تصوف -17
    در شش دفرت مثنوی مولوی معنوی -18

  
  
  
  
  
  

  :قسمت سوم
   :مکاشفات و مشاهدات  حواس

  قرار داده و در مورد  حممد شجاعی در کتاب مقاالت خویش  در مورد  مکاشفات و مشاهدات هر پنج حواس را مورد پژوهش
  :کشف مساعی و مراتب آن  اینطور پرداخته است 

کشف مساعی از مجله  اقسام کشف صوری است و آن عبارت از  مکشوف شدن اصوات  و مسموعات  مثالی و برزخی  با 
 بظهور رسید ، �تیجتًا  از زما�یکه  امواج ا�وار ربوبی  در قلب و در مشاعر سلک الی ا: میگوید: برخورداری از مسع  برتر 

مشاعر برتر و کاملرتی  برخوردار شده  و از علم و ادراک باال تری برخوردار میگردد  که این حالت وی را به تدریج هبره مند از 
حقایق پشت پرده میسازد  که به تناسب منزلت عبودی  او به ازن ا  برای او مکشوف میگردد  اصوات بر زخی و مسموعات 

و مسموعات مثالی  و برزخی  یک �وع احاطه بعامل مادی دارد  ولیکن از مساع  عامۀ مردم  و از مسع ما در حجاب (لی را شنود  ؛مثا
یعنی این گوشها آن صالحیت وجودی و آن قدرت را �دار�د  که بتوا�ند آهنا را بشنو�د  ، حجاب یا حجاهبا در بین .)است

ما در مرتبه �ازلۀ حیات خود  از مرتبه �ازله مسع برخوردار .  بسیار حمدود و �ا رساست  گوشها است ، یعنی که مسع ما ، مسع
و اگر مبرحلۀ عالیه حیات خود  قایل باشیم ، از مراتب عالیه مسع �یز  هبرمند خواهیم بود که از اثر سلوک و حتلیل .  هستیم 

  .عر خواهد بود ا�قطاع  و جترید دل  و یا جتلی ا�وار اهلی  در قلب و در مشا
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 مهه جای هستی را مسموعات  اصوات، سخنها  و گفتارها ، �داها و صدا ها  چر کرده است  وما منیشنویم ، �ه اینکه سخنی 
  .�یست  و گفتاری �یست  و �ه اینکه مسموعات  و اصوات  و �دا ها و صداها  مهاهناست که ما میشنویم 

  هست    برمسـع     و  بصـــر �ور    خدا                      در حجب بس صوت است و بس صدا                                      
                                        آجنه او خواهد       رسا�داو بگوش                    از  مساع   واز  اشارات   و خـــــــــــــروش

  127   گرچه هستی توکنون        غافالز آن                    وقت  حاجت     حق    کند     آ�را    عیان                                  
در مرحلۀ اولیه کشف مساعی که هنوز مرحله زمان و مکان  و مظاهر اهنا  در وجود سالک و در فکر او  حبیث یک مسئلۀ اساسی 

، او که مهیشه بطور شخصی  .   موجب یک �وع حتیر میگرددقرار میگیرد ، مکشوف شدن بعضی اصوات  و مسموعات،
با مسموعات مکا�ی عادت داشته است ؛ مواجه شدن  مرحلۀ اولیه کشف  مساعی که اصوات و مسموعات  زما�ی و مکا�ی 

تا بگوش وی میرسد  متحیر است که از کجا  و کدام سوء و کدام جهت است؟  متحیر است که از ظاهر است  یا از باطن؟ 
جائیکه حبقیقت امر  آشنا گردد ، که این کشف  ما�ند هر کشف دیگری  به عنایات اهلی  و به تناسب سیر عبودی  سالک ،  
کامل و کاملرت میگردد  و سالک را به مراحل باالتر آن راه میرسا�د ، به اجنا میرسا�د  که یک سالک درد مند  مقصدی جز لقای 

  .حق �دارد
یر الیا  و مراحل  و شرایط آن  به تفصیل صحبت کرده است  که از حوصلۀ این پزوهش  بیرون است ولی �ویسنده در مراحل س

مهینقدر یاد آور میشویم  که در این مقام یعنی  امر مقام کشف مساعی سالک اصوات خمتلف و مسموعات خمتلفه را استماع میکند  
و سالک باید جهت پیشرفت  در مقام کشف مساعی  از آهنا خود را که بذوق و پیشرفت سالک  فی ا فایده ای �دارد  

  .بگذرا�د  و هیچگو�ه ترتیب اثر  به اهنا �دهد 
زیرا در سیر شهودی  مساعی سالک �باید  به آ�چه  که وی را مشغول میدارد  توجه مناید  حتی از �غماتی که  اشارهتا و حکایتهای 

ر خود  ادامه بدهد  و از ذکر و طلب غفلت �کند  و این �غمات و اشارات   سامل را خوب  را باز گو میکند  در گذرد و بکا
و این سالک است که باید هوشیار بوده و .  باید در حالت پیشروی  و ترقی بر�ده باشد  �ه اینکه بسوی خود جذب کننده باشد 

                                                 
  .681تا679 موال�ا جالل الدین حممد بلخی ، دفرت دوم بیت مشاره مثنوی -36



 155 

وات مبنظور  جذب سالک بسوی  خود و برای  ولی این �غمات  و اص. استفاده صحیح یی را در چنین  موارد از دست �دهد 
  :مشغول کردن او �یست 

  128                                          سر  پنهان  است  ا�در زیر و  مب                       فاش اگر گویم جهان برهم زمن
د ، خدای متعال  او را حتت والیت  خود قرار داده  اگر سالک الی ا به قصد  کامل در برابر موازین اسالمی  و قرآ�ی داشته باش

و بسوی خود هدایت  می فرماید  و از لغزش ها و توقف در صراط ، حفظ میکند  و در این راه سالک بایست  از فرد کامل و 
(  در آیات قرآ�ی چنا�چه.  مرشد  راه دان  و راه شناسی کمک  و استعا�ت جبوید  تا وی را به صراط حق  آشکارا راه منا گردد 

استفاده یی که از  تعلیم و ارشاد  یک فرد کامل  ) . مثال روشنی از رهنمایی قرآن  به پیر و دلیل است) ع (و خضر ) ع(قصه موسی 
دۀ  و عامل اهلی میشود  کرد ، دارای ابعاد  زیادیست ، که دقت و تأمل  در روایات وارده  در این باب ، میتوا�د  ما را به ابعاد گسرت

  .این استفاده و این ارشاد  پر برکات  و بسیاری از سرایر  و دقایق ، هدایت بکند
واِصرب َ�فسَک مَع الَِّذین َیدعونَ ربهم بالغداوة و العشی ُیرُیدون وجه  وال تعبدعیناک : ( از سوره  کهف می فرماید 28خداو�د در آیۀ 

   129) ِتطع  منا غفلنا قلبه عنِ ِذکر  َ�اوَاتبَع هوائه و کان امرهُ ُفرطًاعنهم ُترُید زینة احلیوة اّلد�یا  وال
و خود را به حمبت و مساعدت  و جمالست آ�ان  که صبح و شام  پروردگار  خویش را یاد میکنند  و لقا و شهود  وجه او را  می 

زینت های د�یا  روی بیاوری ، و هرگز از کسی که دل طلبند  واداربکن  و در این امر شکیبا باش  و از آ�ان چشم مپوش  که به 
  .)اورا  از یاد خود غافل  کرده ایم  و تایع هوای �فس خویش گشته  و به تباهی کشیده  متابعت مکن

  :چنا�که گفته ا�د
  »این بیت در مثنوی چاپ �کلسننبود  « از  صــــد ساله    طاعت بی ریا                                     یک   زما�ی   صـــــــحبتی  با  اولیـــا                      هبرت

    772 بیت-            دفرت اول                                    گر تو سنگ خاره را مرمر شوی                       چون بصاحبدل رسی گوهرشوی  

    773 بیت –دفرت اول ــــیان  جـان   �شا ن                         جان  بدی  ای  به  مهر  دخلوشـــــــــان                                             مهر پاکان در م
    724بیت _ دفرت اول                                                 کوی �و میدی  مرو  امیــــد هاست                         سوی   تاریکی  مرو  امــــــید هاست

    725"        "             "                                  دل ترا در کوی  اهل دل  کشــــــــــد                          تن   ترا   در حبس آب و گل   کشد            
                                                 

  .341 مثنوی ، دفرت اول ، �یت مشاره -37
  28/ سوره کهف ایه-38
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    726"         "             "                     رو جبـــــو  اقبــــال  را از  مقبــــــــــلی                                             هین غذای دل  طلب  از مهدلی         
    3334"       پنجم                           "                              دست زن درذیل صاحب دولتی                            تا  زافضــــــــــالش  بیابی  رفعــــــتی

  »این بیت در مثنوی چاپ �کلسن  �بود«                             صحبت صاحل ترا صـــــــــاحل کند                            صحـــبت طاحل ترا   طاحل   کنـــــــــد    

فهمیدیم  که با تابش �ور �افذ  اهلی  در مسع پی بردیم  و » کشف مساعی « با شرحی که گذشت  باصل مرحله کشف  خمصوصًا
سالک  ویا برخورداری وی  از مسع  �افذ ، مسموعات مثالی  و برزخی  پشت حجاب  به مسع او میرسد و مسع او در مسموعات  

ی  در وجود او برزخی و اصوات پشت پردۀ مثالی  می رسد  و شنیدهنای  عوامل برزخی  را به ا�دازه ایکه  ا�وار �افذ و حمیط اهل
جتلی کرده ، میشنود ، کشف مساعی  مبعنی مکشوف گشنت  مسموعات ماورای حجب برای بعضیها  در ز�دگی د�یوی  به 
اثر عنایات ربوبی  از �ظر شواهد  موجود در متون اسالمی  یک امر مسلم است  و مراتب این کشف ، ما�ند هر کشف دیگری، 

  .یه حسب  مراتب  قرب ، متفاوت است 
کشف مساعی شنیدن اصوات  و مسموعات  مثالی و برزخی  پشت پرده که با گوش دل  اجنام میگیرد  از اقسام کشف 

دارای مراتب )  دید�ی ( صوری حمسوب میشود ، که از اقسام کشف معنوی میباشد ، و این کشف �یز  ما�ند کشف ابصاری 
و مثالی را در خواب  یا بیداری  می شنود ، به درجات خمتلفه  و به مرتبه �ازله گوش دل  اصوات و مسموعات برزخی  .  است 

تناسب منازل سالکین ، مراتب باال تر گوش دل و گوش جان  ، تسبیح موجودات و تکلم اهنا  را در مراحل خمتلف  می شنود  
  وحی را با واسطه  یا بی و گوش جان  در مرتبه کالم  کالم مالئیکه  و روح اعظم را می شنود ، گوش جان در مرتبۀ هم

در واقع سخن مهه . می شنو�د  که هر کدام از اینها   مرتبه ها دارای مراتب میباشد ) مراتب ا�بیا علیهم السالم ( واسطه  
موجودات  و تسبیح ا�ان را می شنود  ومی فهمد  و در این مقام مهه شی  و مهه چیز  با ا�سان سخن میگوید   و ا�سان سخن مهه 

درین مقام  �ه سکو�ی در �ظام  وجود  و در موجودات  هست  و �ه سکوتی ، �ه مرده ای هست ، و �ه بی .   باذن ا  می شنود را
جا�ی ، �ه بی خربی  هست  و �ه بی سخنی ، ودر این مقام  مهه در حرکت ا�د  و در خروش ،  مهه ز�ده ا�د و با جان،  و مهه با 

  :خرب ا�د و سخن میگویند
   از دفرت سوم 1012بیت مشاره                          مرده زین سویند و   زا�سو ز�ده      ا�د                    خامش اینجا ا�طرف گوینده ا�د            

        "            " 1013ت مشاره            بی                 چون ازآ�سو شان فرستند سوی ما                    آن   عصا   گردد   سوی ما اژدها           

       "            "  1014بیت مشاره                                کــــــــــوه ها هم حلن  داؤدی   شو  د                        جوهر    آهن    بکف    مومی   شـــود          
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       "             " 1015بیت مشاره             ل     ســــــــــلیما�ی      شود                     حبـــــــــر  با موسی سخندا�ی   شود           باد محــــــا                        

         "           "  1016بیت مشاره              ـــرین   شود                             ماه با امحد  اشارت  بین   شــــــــود                      �ار ابراهــــــــــــــیم را �سـ
         "           "  1017             بیت مشاره                                 خاک  قارون  را  چو ماری  درکشد                     اســــــنت  حنـــــا�ه   آید  در  رشـــــد   

         "           "  1018بیت مشاره                            سنگ برامحـــــد ســالمی میکنــــــد                      کوه یحیـــــــی  را  پیا میـــــی میکند                  

           "           "  1019بیت مشاره                    با     تو میگویند روز     و شبان                مجله  یی ذرات عامل   در   هنـــــــــــان                                          
            "          "  1020  بیت مشاره                            ما مسیعیم    و بصیر یم  و    خوشیم                          با مشا  �ا  حمرمان   ما  �ا  خو شیم                  
           "           "    1021بیت مشاره                               چون  مشا  سوی  مجادی     میروید                       حمرم    جان   مجادان      کی  شوید                   

           "          "  1022بیت مشاره              د                         غلغل        اجزای      عامل     بشنوید                                     از  مجادی  درجهان  جان     روی

              "         "1023بیت مشاره                                    130فاش   تسبیح     مجادات    بشنوید                         وسوسه      تاویلها   بر   باید       ید                      
ولکن ال تفقهون تسبیحهم ] تسبح له اَلشسموات  السبع واالرض و من فیهن َّ و ان  من شیٍءاال  یسبح حبمد« ) : سوره اسراء43ایه (

منت این آیه شریفه مبا می رسا�د  که شنیدن  مهه و فهم آن ، به مسع بر تر  که خرب از تسبیح مهه  چیز میدهد و » ا�ه  کان علیمًا غفورا   
ففهمنها سلیمان و کالء  اتینا حکمًا و علمنا و سخر�ا مع داؤداجلباَل «: سوره ا�بیاء می فرماید59و آیه . و توش جان موکول است  

 به شنیدن و فهمیدن تسبیح آهنا  " معه "  " داؤد" ا  میدهد بامجلهکه خرب از تسبیح کوه ها و پر�ده ه»  یسبحن والطیرو کناَّ فاعلین
با گوش جان  از جا�ب حضرت داؤد علیهالسالم  و هم صدا گشنت وی  بآن  اشارت میکند  و باالخره مهۀ قرآن  با سخن 131

آحنضرت  ، اشارت و با شنیدن  سخن مهه  و تسبیح مهه با  گوش جان  از جا�ب )  ص ( گفنت مهه چیز  با رسول اکرم 
  .میکند

ولی باید متوجه بود آن گوشی  که �وای هستی  و تسابیح مالئیکه  و سروش مقربین  و روح اعظم  را  و حقایق عالیه  وجود 
در مهۀ این صور ، گوش دل و جان  ، غیر از دل و جان و غیر از مشاعر . هستی را میشنود  گوش دیگر و بر تر ی است 

      132. ا�سان �یست ، بلکه عین دل و جان  وعین مشاعر دیگر  و عین حقیقت ا�سا�ی است دیگر و غیر از خود

                                                 
  .1022 تا 1012 ، چاپ �کولسن دفرت سوم  از بیت مشاره مثنوی معنوی  -40
  .104 تا 102صص، ) 1362هتران ، ا�تشارات سروش ( ، تألیف حممد شجاعی ، جلد اول ،  مقاالت-41
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                                     سر کشد گوش  حممـد     در      سـخن                   کش        بگوید     در     ُ�بی  هو ُاذن
  رمحت حق  او مرضعست وما مضی                           ت وحشمت آن �بی                                    سرسرگوش اس

با توضیحات فوق باین �کتۀ لطیف عرفا�ی  متوجه میشویم  که ا�سان را خداو�د دارای استعداد ی خلق  کرده است  که در طول 
زیبایی و ملحوظاتیکه در  . ه مفاهیم وز�دگی  چه از �ظر مادی و چه از �ظر معنوی  بسوی کمال و تعالی  حرکت میکند  و مه

طبیعت هستی و جود دارد  و سرشار از هستی  و مهه خباطر کمال  و مجال ا�سان و کلیه موجودات است ؛ و عرفان یگا�ه 
نودن و راهیست  که در پرتو �ور ایمان  و قواعد شریعت دین اسالم   این مسیر بسوی ترقی و تکامل را  تا هنایات الوصال  از طریق ش

و شنوا�دن  پله به پله  بسوی خداو�د طی خواهند کرد ، و اگر ما از �غمۀ  ویا از مساعی  و یا از یک هیچ  در دایرۀ عرفان حرف 
میز�یم  آن مساع طبیعی  و امیزه ایست که مها�ند  سایر ارکان ز�دگی  جایی و مناسبتی  در هستی ا�ساهنا خواهد داشت  و 

ی  ایکه  خداو�د متعال در حواس ا�سان  تعلیق کرده است  و آن تعلیق و تلفیق  در دایرۀ عرفان حممدی  آموزه پیو�دی با موهبات فطر
  .ایست  برای شناخت  وراهیست  به �ور و ماورای �ور  یعنی شنود و شناخت

ب صد میدان  در بند سوم حضرت شیخ االسالم  جواجه عبدا ا�صاری  هروی در مورد  مساع در میدان هشتاد و هفتم  از کتا
ولو علم «قوله تعالی : شنیدن حکم خدای  که اول است و ابد است ، چنا�که از میدان ا�بساط ، میدان مساع زاید : می فرماید 

مساع بیدار کردن است  از خواب و جنبا�یدن است آرام  و آب روان است کشته را ، تا  خفته کیست؟ و » ا فیهم  خربًا المسعهم
  .رمیده کیست ؟ و  کشته چیست؟ مساع ز�ده کننده است آ

  ( ... )یکی ا�ست که  خط وی  از مساع معنی است  و حاصل آن :و اهل مساع سه مردان ا�د 
  (... )دوم 

  .سوم  آ�ست که خط وی لطیفه است ، میان صورت و معنی  و اشارات آن 
مساع وی را باز دارد از  .گوش  سر و آلت متیز و حرکت طباع به : استقبال کردن مساع  را به سه چیز : اما آن پیشین  -1

 .از آسایش ، از غم ، از شغل: سه لذت

بگوش و لطافت �ظر و فایده جسنت به �یاز، تا باز آورد او را ، آن مساع او : اما   مردم استقبال کرد مساع را به سه چیز  -2
  .راحت از درد ، و �کته از حکمت!  حتفه 

 :ستقبال کرد مساع را به سه چیز اما سوم مرد ا -3
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  .به �فس مرده ، و دل تشنه ، َ�َفس سوخته 
  133.�سیم ا�سی ، و یادگار ازلی ، و شادی جاودا�ی: تا باز آورد او را 

  :شرایط و آداب مساع و درجات
یکه امسا و صفات مساع بر هیچ مریدی روا �یست  مادام:  صاحب اللمع در باره مساع چنین می �ویسد ،ابو �صر سراج   - 1

مرید باید  دل . را �دا�د  تا بتوا�د هنگام  بردن �ام خدای  صنعتی یا وصفی  که برای او برتر است  بر�ام بیافزاید )  ج (  خداو�د 
خود را از آ�چه  �ا شایسته است پاس دارد ، حد خویش را بشناسد و وقت را بیهوده از کف �دهد ، و مساع صرف  خباطر 

  134. او بر جماهده و سلوک  �یک و یاد خدای باشد ، اگر شرایط مساع  �دا�د  �زد یکی از مشایخ  بیآموزدبرا�گیخنت 
بدان که شرایط آداب مساع  آن است که «:مساع اینطور  �وشته است   در باب:علی بن عثمان ، جالبی هجویری  غز�وی -2

و باید چون مساع کنی ، پیری آجنا حاضر باشد  .  تعظیم آن از دل به �شود تا �یاید �کنی ، و مر آن را عادت �سازی ، دیر بدیر کنی تا
تا قوت مساع پیدا . و جائی از عوام خالی  و قوال به حرمت  و دل از اشتغال خالی  و طبع از هلو و �فور  و تکلف از میان برداشته 

د که آن از خود  دفع کنی ، مر وقت را متابع باشی �یآید ، شرط �باشد که ا�در آن مبالغت کنند ، چون قوت گرفت ، شرط �باش
و . ، بدا�چه اقتضا کنند، اگر جبنبا�د  جبنبی و اگر ساکن دارد ساکن باش، و فرق دا�ی  کرد میان  قوت طبع و حرقت وجد

 ، �گوید ا�در مساع کس دخل �کند  و وقت را �ه بشولد  و ا�در روزگار  او تصرف �کند  و باید که اگر قوال خوش خوا�د
که خوش میخوا�ی  و اگر �اخوش و �ا موزون گوید  و طبع را خارج کند ، �گوید هبرت خبوان ، و بدل بروی خصومت �کند  
و وی را ا�در میا�ه �بیند ، حوالۀ آن  حبق کند  و درست شنود  و گروهی را اگر مساع گرفته باشد ووی را از آن �صیب  

یشان  �گرد ، که باید که  بوقت �یازمند باشد  و مر سلطان وقت را متکین کند  تابرکات آن �باشد  که به صحو خود ا�در سکر ا
  135.بدو رسد

   :شیخ عزالدین حممود کاشا�ی-3

                                                 
   )1355کابل، ا�تشارات بیهقی ، سال (     ،خواجه عبدا ا�صاری ، ترمجه دکرت روان فرهادی    و صد میدانتعلل املقاما،  السائرینمنازل  -13342
  .288 تا 287، ابو �صر سراج ، صص،اللمع فی تصوف   -43

  .546تا544  ، علی هجویری غز�وی ، چاپ �ول کشور صص،    کشفاحملجوب -44
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از مجله آداب مساع آن است که اخالص �یت بر حضور جممع مساع  مقدم دار�د و باز جویند که باعث برآن چیست ؟ اگر 
واگر در آن شیخی یا مقدمی  که حضور او مغتنم بود  حاضر باشد  یا اهل . ز واجب گردد مطلوب �فسا�ی بود، از آن احرتا

مساع  اخوان موافق  وطالبان صادق باشند ، توفیق چنین صحبتی  غنیمت باید مشرد و اگر معلوم بود  که جممع مساع مشتمل 
کروهات چون  حضور کسی که جنسیت  باین طایفه است  به بعضی حمرمات  و منکرات  چون لقمۀ ظاملان و اشراف ز�ان ، یا م

�دار�د ، ما�ند متذهدی که او را ذوق مساع �بود  و بنظر ا�کار �گرد  ویا صاحب جاهی  از ارباب د�یا که باو به تکلیف  
. ومدارات باید بود ، یا حضور کسی که به تکلف اظهار وجد کند و به تواجد کاذب ، وقت بر حاضران مشوش گردا�د 

و شرط آ�ست که چون شخص  حاضر جملس مساع شد ، به ادب . البان صادق را اجتناب از حضورچنین مجعی الزم بود ط
�شیند ، و سکون و وقار شعار آثار ظاهر و باطن  خود گردا�دو اطراف بدن را از زواید  حرکات و فضول افضال جمموع و 

مشایخ  و به ا�دک ملعه یی از ملعات وجد  مضطرب �شود ، و به کمرت  مضبوط دارد  و تا قوت امساک بود حرکت �کند ، خصوصًا 
   136.مذقۀ از رحیق حال تساکر �نماید و شقهات و زعقات به تکلف و تصلف �ز�د

مساع مساع حق است  و مساع از حق است ،و مساع در حق است و مساع بر حق است ،   :روز هبان بقلی شیرازی -4
ر حق کند ، کافر است و راه �ا یافته است  و شراب وصال در مساع �ا خورده است که اگر یکی از آن  اضافت با غی

.137    

  :داب مساع  در  پنج مجله  خالصه میشود آ
  مراعات زمان ، مکان و یاران -1
 .�ه پذیرفنت  به مساع  اگر در اطراف شیخ مریدا�ی باشند  که مساع حبال شان زیان داشته باشد - 2

 .، با حضور قلب و �ه �گریسنت به  اطراف و اطرافیان  و مشغول بودن با خود توجه به آ�چه قایل گوید  - 3

 .صدا به گریه بلند �کردن  تا آجنا که ممکن باشد  - 4

                                                 
  338تا337   ، رجایی خبارایی ،صصفرهنگ اشعار حافظ،195تا194   ، صصهلدایهمصباح اشیخ عزالدین حممود کاشا�ی ، -45

  .)که از سر حال و بی خربی  و غلبۀ وجد حاصل میشود( شهقات مبعنی �عره زدن است و ذعقه  با�گ و فریاد را گویند 
  338، صرساله قدس روز هبان شیرازی  کتاب   -46
  .شیرازی ، رسالته القدس، روز هلان 338 احیاه العلوم الدین،ص-47
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   138.موافقت با قوم  در قیام هرگاه  یکی از ایشان به وجد ی صادق  بی ریا و تکلیف  برخیزد  - 5

ت  که مهه سر در پیش افگنند  و در یکدیگر باشند  و به مساع �شینند ، آداب آن اسکسا�یکه اهل مساع  - 6
، و که چنا�که در تشهد مناز �شینند ، و به تکلف هیچ حرکت �کنند ، بل�نگر�د ،و دست و سر و شا�ه  �ه جنبا�ند

مهه دل حبق تعالی دار�د ، منتظر آن باشند  که چه فتوح پدید آید از غیب به سبب مساع ، خویشنت �گاه دار�د  تا بر 
و اگر کسی چون  به سبب غلبات  وجد برخیزد ، باوی موافقت کنند ، اگر .  بر خنیز�د  و حرکت �کنند اختیار 

   139.دستار ها بافتد  دستار ها بر هنند

ذوق ایشان مبرتبه ) که( بدان که هر یکی را از ایشان در مساع مرتبتی است ، « : صاحب کشف احملجوب میگوید - 7
هر چه شنود  او را مدد حسرت و �دامت  شود، و مشتاق  را مایۀ شوق  و رویت، و ایشان  باشد ، چنا�که تایب را 

مؤمن را  تاکید یقین ، و مرید را حتقیق بیان ، و حمب را  باعث ا�قطاع  عالیق ، و فقیر را اساس �ومیدی  از کل امثال  اصل 
راتب آن  چیز از آن  ذوق و مشرب باشد ، مساع مهچون آفتاب است  که بر مهه چیز ها برافتد  و هر چیز را مبقدار م
   140.یکی را میسوزد ، یکی را می فروزد  و یکی را مینوازد  و یکی را میگدازد

الذین « :خدا ی تعالی فرماید.  از ا�که مساع دوستان حبق باشد ، ایشان بر �کوترین  روی فرا شو�د :شیخ گفت
  141»ین هدهمُ ا و اولئَک هم اولوااالبابیستمعون القوَل فیتَّبعونَ  احسنه  اولئَک الذ

کس باشد که به د�یا شنود ، و کس بود که به هوای �فس شنود، و کس باشد که : مساع هر کسی ر�گ روزگار  وی دارد « 
این مهه وبال و مظلمت باشد ، مساع با ظلمت بود ، و هر کسی . بر دوستی شنود ، و کس باشد که بر فراق و وصال شنود 

شد که به معرفتی شنود ، مساع آن راست باشد  که از حق شنود  ، و آن کسا�ی باشند که  خداو�د ایشان را  به لطف های با

                                                 
  .209تا207 ، امام حممد غزالی، صص احیاء علوم الدین -47

  .389تا 388  امام حممد غزالی ، صصیمیای  سعادتک -48
  .530 ، صکشف احملجوب -49

  .18آیه / 39 ، سوره  قرآن-50
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بنده متلیک خدا باشد  ایشان را 142»اُ لطیف بعبادِه َیرُزُق  من َیشاء و هوالَقِویُّ العِزیز«خویش خمصوص  گردا�یده باشد  
  .شنوایی از حق بود 

یت مساع آ�ست که  که هر چه بر والیت  بشریت  سلطنت دارد ، آ�را تقویت کند  و غالبرت گردا�د ، پس در حق خاص
. واز اینجاست منشاء  اختالف اقوال ائمه  در حتلیل و حتریم مساع . طایفۀ  که سرایشان هبوا متملی بود  موجب هالک و وبال 

ابنای حقایق ، و ایشان در مساع ، خماطبه حق شو�د با خود و طایفه دیگر  طبقۀ : اهل مساع سه طبقه ا�د : که گفته ا�د 
و ایشان به صدق مطالب باشند  . اهل مناجات که بواسطه معا�ی  ابیات که در مساع شنو�د  با حق بِدل خطاب کنند 

قطع کرده باشند ، و مساع و طبقه سوم  فقرای جمرد  که مجله عالقات د�یا و آفات . بدا�چه بدان اشارت میکنند  به حق 
    143.ایشان  بطیبه القلب بود ، و این طایفه به سالمت �زدیکرت�د

   :در باره مساع میفرماید)  رح ( سعدی 
  �گویم مساع  ای  برادر که چیست ؟                      مگر مستمع  را بدامن که کیست

                      ز   خسته  فرو  ما�د  از      سیر  او          گر    از    برج    معنی  پرد طیــر  او       
          وگر مرد  هلو  است  و بازی  والغ                             قوی  تر  شود  دیو ش   ا�در    دماغ 
   ترب        پریشــان    شود گل به باد    سحر                             �ه هیــزم  که �شگافدش  جز

          جهـان برمساع  است ومستی وشور                             ولیکن  چه  بیند   در آیینه  کـــــــور
          �ه     بینی   شرت     بر     مساع     عرب                               که  چو�ش  برقص  ا�در آردطرب

  144                       و گرآدمی  را �باشدخراست        شرترا چو شور وطرب درسراست      
در عوارف املعارف  از قول ابو طالب مکی  �قل )  رح(  بی مناسبت خنواهد بود  در پایان این حبث  مجلۀ زیبایی را که  سهروردی 

  :کرده است  منحیث حسن ختام  بیاوریم

                                                 
  19آیه / 42 ، سوره قرآن -51
  .193تا191 ، صصمصباح اهلدایه -52
  236سعدی، ص ،کلیات  -53



 163 

هفتاد تن از  صدیقان را  ا�کار ) در حقیقت ( قایل شویم  و ا�کار کنیم  اگر مساع را جممال  و مطلقًا  و بی آ�که قید خاصی  بر آن
چه چیز های  میدا�یم که منکران منیدا�ند  و از پیشینیان از اصحاب  پیامرب  و تابعین  چیز ها . ولی ما چنین منیکنیم. کرده ایم 

  145.شنیده ایم  که آ�ان ، �شنیده ا�د 
  

                                                 
  .184،52 ، ص عوارف املعارف -54
  236سعدی، ص ،کلیات  -53
     .عوارف -54
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  فصل چهارم
     ن، تصوف، عرفا طریقت   

به فتح اول ، در لغت  به معنی  مسلک و مذهب و سیره است ؛ در اصطالحَ سیر  خمصوص  سالکین و : طریقت    
رهروان  بسوی خدای تعالی است  و قطع منازل  و ترقی در مقامات ،در اصطالح صوفیه راه رسیدن  خبدای تعالی است ، 

ص  از شریعت است ، چه  طریقت  مشتمل است بر احکام و طریقت اخ.146مها�طور که شریعت راه رسیدن به هبشت است
 شریعت  از قبیل اعمال صاحله  و هنی از حمارم  و مکاره عامه ، و احکام خاصی از اعمال قلبی ، و اجتناب از ماسوی ا .

و عقاید خاص  حاصل کالم اینکه  طریقت  سیره خاص سالکین  در راه خدای تعالی است  که مشتمل است به اعمال و ریاضات 
  .و متام احکام شریعت 

طریقت در اصطالح صوفیه عبارت است از سیر مصطفوی  که خمتص است به سالکان : در لطایف الغات میگوید     
شریعت �گاهداشنت معامالت است ، و طریقت تزکیه باطن  است . الی ا و با  و فی ا  در قطع  منازل و ترقی در مقامات

پس شریعت راه �فس است ، و . �فس ، دل و روح : و بدان که جمموع آدمی سه چیز است . یمه  و کدورات بشریه از  خصائل ذم
حقیقت توحید است ، و شریعت شرایع  و احکام آن ، و : و بعضی از مشایخ گفته ا�د . طریقت راه دل  و حقیقت  راه روح

که ) :ابوالقاسم قشیری رح(  ، صاحب رسالۀ قشیریه میگوید حقیقت دست �دهد مگر مبرگ و شریعت با مرگ خامته پذیرد 
پس شریعت و . و هر شریعتی که مؤید  حبقیقت �باشد  غیر حمصول . شریعت التزام ربوبیت است ، و حقیقت  مشاهده ربوبیت 

تا . ریقت  مجله جبا آورد و سالک باید از علم  شریعت آ�چه ماالبد  است  بیآموزد  از علم ط. طریقت الزم و ملزوم یکدیگر ا�د 
و هر که میکند آ�چه پیامرب علیه السالم  کرده است  وی از اهل طریقت  است و هر که  بیند آ�چه پیغامرب . به �ور حقیقت رسد 

  : علیه السالم دیده است  وی از اهل حقیقت است 
  اید                   حقیقت بی شریعت کی کشاید                                                 طریقت بی شریعت راست �

                                                   شریعت  در مناز  و  روزه  بودن                      طریقت در جهاد ا�در فزودن

                                                 
  .)288،ص 1383هتران ا�تشارات  و چاپ قلم  سال (  ، تألیف داکرت  صادق گوهرین  ، ج ، هفتم ،تصوفشرح اصطالحات  -55
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  147           �ــــظر   ا�در مجــال   یار   کر دن                                                حقیقت روی در دلدار  کردن             
در طریقت هرچه کنند  برای رضای  او کنند  و مقصود ایشان در دو عامل  جبز رضای  او �باشد ، چون �گر�د برای «    

چون او �گر�د ، چون گویند  برای او گویند ، چون پوشند  برای او پوشند ، و چون بنشینند برای رضای او �شینند ، و 
گریند برای او گریند ، و چون خسبند برای او خسبند  ، و چون خیز�د برای او خیز�د  ، هفت ا�دام شان بسته بند رضای 
او باشد ، حق بگویند اگرچه مهه خلق  برایشان بیرون آیند ، از خلق باک �دار�د ، و باطل قبول �کنند ، و روز پرست و ماه 

روز به عبادت گذار�د و شب گذار�د به  فکرت ، ا�دک خور�د و ا�دک . یا باشند پرست �باشند  ودائم بر اخالق اول
راسخان علم ایشان باشند و مستقیمان طاعت . خسپند  و بر بال صرب منایند ، و در �عمت شاکر باشند  و به قضا راضی باشند 

  148».ایشان باشند راه خدای عزو جل این است 
  :عین القضات در متهیدات می فرماید 

اختالط توقف است  و .  بزرگان طریقت را  پیر خِود  خدای تعالی بود ، پس بر مذهب خدا باشند  �ه خمتلط«    
عاشقان خدای را دین و مذهب  عشق باشد  که دین ایشان  مجال 149.اخالص ترقی ، و اخالص در طلب  خود شرط است  

  » او باشد، و او شاهد او باشدهرکه عاشق خدا باشد  مجال  لقاءا  مذهب . معشوق  باشد 
  .و هفت چیز را شرط  اصول به طریقت میدا�د 

  . از هر چه  غیر حق است بیرون شدن  در د�یا و آخرت-1        
  . متسک به آداب ا�بیاء و اولیا داشنت-2        
  .  رعایت بر دوام  کردن-3        
  . صوم دهر داشنت -4       
  . مشایخ کردن �ظر در علوم– 5       

                                                 
   به بعد919 یا اصطالحات الفنون ، صکشاف -56

جلد هفتم ....  و شرح 173تصحیح و توضیح دکرت فاضل علی،  ص،  ) 1368هتران، چاپ بنیاد فرهنگ ایران سال"    ( ز�ده پیل"  شیخ امحد جام  ین ا�یس التائب-57
  .290 تا 288صص
  .22 ، عین القضاة مهدا�ی  ،صمتهیدات -58
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  . با سالکان طریق ا و قاعدین ا صحبت داشنت– 6       
  . در مساع با اهل آن �شسنت-7       

هر آ�کس که سخن ما باور �دارد ، واین طریقت منکر شود ، از غفلت و سهو او باشدکه ما را ثبوت  این  طریقه واین کلمات ، 
  150» . شواهد شرعی و دالیل عقلی است

صوفی ایکه  در این .قت روش تصوف و پیشرفنت در این راه است  که سلوکش می �امند  که حبقیقت منتهی میشود طری    
تا فنا را )  ا�قطاع از عوامل �فسا�ی ، مردم د�یا (�ام دارد  و تا رسیدن حبقیقت باید  مقاماتی را از تبتل " سالک "می هند  راه گام 

  .طی کند 

تیجۀ سلوک  در طریقت است ، زیرا سالک در طلب لطیفه  باطنی  که منظور و مطلوب اوست  در حقیقت  سر منزل و �    
( واصل شده، یعنی به حقیقت رسیده است و)  از تبتل تا فنا (می رود ، مهینکه آن لطیفه �ورا�ی را یافت  ، مبنظور عالی خود 

و در طریقت سه مرحله را باید  ) گز در آن  دخلی �داردحقیقت یعنی رسیدن  به آخرین مرحلۀ  از ایمان که  خوف و خذالن هر
شریعت �شان دهندۀ  راه و تعین کننده حدود  و موازین .  حقیقت -3 طریقت، -2 شریعت، -1: سالک در �ظر داشته باشد

روحا�ی  میباشد که عبارت از احکامیست  که رعایت آن ا�سان را  براه راست هدایت میکند  و مستعد بدست آوردن لطایف  
و باطنی میسازد ، مهینکه این استعداد حاصل شد و لطایف منظور  خود را در �ظر  گرفت  پیرو طریقت حمسوب است ؛  به 

بطرف کمال ، عمل طریقت است ، که چنا�که قبال اشاره شد  »  رهروی«این معنی که  فایده شریعت  راهنمایی است و بس، ولی 
  151.و غایت آن  وصول حبقیقت است 

جنم الدین کربی شریعت را چون کشتی میدا�د  و طریقت را مها�ند  دریا و حقیقت مروارید های است که میشود از دریا بدست 
پس بر طالب الزم است  که برای . پس به کشتی سوار شدن  و به دریا رفنت  ضرورت است تا به مروارید دست یافت . آورد

(    استفاده مناید  و مراد از شریعت چیز های است که خدای تعالی  و پیغمرب  او بدست آوردن  مطلوب هنایی از کشتی شریعت
و طریقت اخذ تقوی است  تا . از مناز و روزه  وادای ذکات و حج  و ترک حرام و غیره  از اوامر و �واهی : بدان امر فرموده ا�د )  ص

و حقیقت  رسیدن به مقصد است  و مشاهده �ور جتّلی پس . آجنا که سالک را پس از قطع  منازل و مقامات  به موال رسا�د
                                                 

  .291 -290صص، .....شرح اصطالحات صوفیه و 123 ، حتفتة العرفان -59
  .477ص ....اشعار حافظ فرهنگ -60
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شریعت آن است  که او را پرستش  کنی ، و . شریعت خدمت است ، و طریقت قربت  و �زدیکی ، و حقیقت  وصلت و رسیدن 
ت  طریقت آ�ست  که مهیشه او را حاضر دا�ی ، و حقیقت آن که او را  مشاهده کنی ، طهارت شریعت به آب است ،  طهار

 و مناز شریعت  به اذکار است و ارکان ، و مناز طریقت به اخنالع از اکوان است  و توجه . طریقت به  خلود دل است از ما سوی ا
کلی به رمحان ، و استغراق  در ذات مناجات  در هر مکان و زمان ، روزه شریعت به امساک است  از طعام و شراب ، و روزه 

ذکات  شریعت دادن  �صف مثقال است  از هر بیست مثقال طال و �قره ، و ذکات  طریقت  . ام طریقت  امساک است از اوه
تصدق و دادن مهه مال است ، و اگر دیدی  که کسی در هوا پرد ، یا بر آب رود ، یا آتش خورد  و کراماتی ازین قبیل مناید  و 

را جبا �یآورد  بدان که او کذاب است درغگو و )  ص(  رب  را ترک کند ، یا سنتی از سنن پیغام)  ج( فرضی از فرایض خدا 
  152.عملش  کرامت �یست بلکه سحر است و جادوو استدراج

  :گفتار مشایخ در باب طریقت 
 ا�بیاست، و طریقت کرد ا�بیا ست، و حقیقت  دید ا�بیاست  بدان که شریعت گفت:  گویدعزیز الدین �سفی -1

بد است بیآموزد ، و آ�گاه از عمل طریقت  آ�چه ماالبد است  بکند  و جبای سالک باید اول از علم  شریعت ماال. 
ای درویش هرکه قبول میکند آ�چه پیغمرب وی . آورد ، تا از ا�وار حقیقت  بقدر سعی  و کوشش وی روی مناید 

د آ�چه گفته است  از اهل شریعت است ، وهرکه  میکند آ�چه پیغمرب کرده است  از اهل طریقت است  ومی بین
پیغمرب  وی دیده  است از اهل حقیقت است ، آن طایفه که هر سه دار�د  کامالن ا�د  و ایشان ا�د که پیشوای  خالیق 

و عمل اهل طریقت  ده چیز 153.ا�د ، و بدان که ا�سان کامل آن است  که در شریعت و طریقت  و حقیقت متام باشد 
 ارادت است به دا�ا  هرچند که -3یل راه �توان کردن ،  طلب دا�است که بی دل-2طلب خدای است ، : است 

 فرمان بردن است ، باید که سالک مرید و مطیع و فرمان بردار باشد ، -4ارادت قوی  تر بود  مرکب قوی تر باشد ، 
 تقوی است ، باید که متَّقی  و پرهیز گار باشد ، و -6.ترک است که باید به اشارت دا�ا ترک فضوالت کند 

 کم -8.   کم گفنت است -7.  کردار و راست گفتار و حالل خوار بود ،  و شریعت را عزیز دارد راست

                                                 
  291، ص.... و شرح اصطالحات تصوف282سفینته النجاة به �قل از فوایج اجلمال ، ص-61
   ، عزیز الدین �سفی ، صوم به بعدا�سان کامل -62
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 عزلت است  ، و این ده چیز اثر های قوی دارد  در سلوک سالک چون – 10.  کم خوردن است -9خفنت است   
سد  و حقیقت روی مناید ، و اگر براین ده  چیز  مواظبت مناید  و ثبات کند که کار  ثبات دارد ، و عاقبت  جبایی ر

  154. یکی از این ده کم باشد  سلوک میسر �شود  و سالک جبایی �رسد 
 : میگویدشیخ فرید الدین عطار - -2

                                                                             
  ـــبوری  پیشــه کن   اینک  طــریقت                  مخوشی  پیشه   کن   اینت    حقیقت                                                      صــــ

                                                       طریقت چیست؟ �قد جان فگندن                  که خود را در غلط �توان فگندن
  155      طریقت ؟  چیست   عین    راه      دیدن                     سبکباری  کم   آزاری   گزیدن                                              

و گمان کنند  . اگر اهل زمان  از خواص و عوام  مدعی ا�د  که شریعت خالف طریقت است ، و طریقت خالف حقیقت 
 خاصه به طایفۀ  صوفیان �سبت های دهند  که درست که بین این مراتب  مغایرت واقعی است و هر یک از منتسبین  این مراتب

�یست  و علت آن عدم دا�ایی آ�ان است به احوال این طایفه ،  و کمی وقوف شان  بر اصل و قواعد آ�ان ، اما در حقیقت واقع  
ف  و در واقع امر  شریعت  و طریقت  و حقیقت  �امهای مرتادفی ا�د که بریک معنی  و یک شریعت  صدق میکند  با عبارات  خمتل

  156.خالیی در بین  آهنا �یست 
به خدای  تعالی  به تعداد  �فوس خالیق  راه است ، که این راه هارا  با مهه کثرت  و : جنم الدین کربی گوید -3

 راه ارباب معامالت که مهان راه شریعت است که اساس آن -1:اختالفش میتوان  بطور کلی به  سه �وع حمصور کرد 
 طریق – 2.لمه شهادت  و کثرت مناز  و روزه و حج  و جهاد  و طالوت قرآ�کریم  و غیره هناده شده است به ادای ک

اصحاب جماهده  که با سلوک و ریاضات خاصی توام است  و باعث تبدیل اخالق  و تزکیه �فس  و تصفیه دل و جان 
 اول از آن اهل شریعت است ، به این  راه سایرین ا  که راه سالکان جمذوب است ، که طریق– 3. میگردد 

معنی که تا شریعت  سالک راست �باشد  و اوامر و �واهی  خبوبی فرا �گرفته باشد ، منیتوا�د در طریقت قدم هند ، 
                                                 

 .133ص) چاپ هتران ( جامی  اشعتةاملعاتمهان ، مقصد اقسای، ضمیمه -63

   )چاپ  ، هتران ( ر ،عطا,  اهلی �امه  -64

  به بعد347 ، صمع االسرارجا -65
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چه سالک تا اعمال  ظاهری شریعت را  با اخالص متام اجنام  �دهد ، دواعی شوق و بواعث طلب  در باطن مستعد 
پس طریقت راه . الب اعمال  قلبی و سری و روحی که مهان باطن شریعت است  �گردداو  پدید �یاید، و ط

ا�بیاست  که بر باطن شرع دست یافته ا�د، و شریعت طریق امت است  که بوسیله آن میتوا�د ، به آن باطن دست 
ب رضای او  چیزی و اهل طریقت کسا�ی ا�د که  هر چه کنند  برای رضای حق کنند  و از دو عامل جز  کس. یابند

  .دیگری خنواهند 
 متسک -2 اعراض از ماسوی ا ؛-1:اصول طریقت بر هفت چیز است :   گویدشیخ روز هبان بقلی شیرازی -4

 حمبت با -6 �ظر کردن در علوم مشایخ؛ -5 روزه داشنت ؛-4 رعایت مداوم ؛ -3به آداب ا�بیا علیهم السالم ؛ 
 .ع با اهل طریقت  مسا-7کامالن و سالکان الی ا  ؛ 

  داشنت شیخ دا�ا و راهدان و کامل ؛ -2 طلب؛ -1:  هم اهل طریقت را   به ده چیز دا�سته است عزیز الدین  �سفی -5
  ترک ماسوی ا  آ�چه را که شیخ دستور دهد -5 فرمان برداری از شیخ ؛ -4  ارادت کامل داشنت بدان شیخ ؛ -3
 عزلت از -10 کم خوابی ؛ -9 خاموشی؛ -8  جوع و کم خوری ؛ -7  تقوی  و پرهیز گاری در امور  ؛-6؛ 

 .و فرید الدین عطار  طریقت را به هفت وادی تقسیم کرده است  که اولش طلب و آخرش  فقر و فناست. خلق 

ا�در طریقت هم ما�ند  سایر امور  در این کشور  از مهان دیر  باز ) 467الی386: (گوید ابوالقاسم قشیری -6
یهای بسیار شد ، و مجعی شیاد  به زی این طایفه در آمد�د  و طریقت را �یز چون شریعت  از مسیر دگر گو�

ا�در طریقت فرتت  پیدا آمد ، بلکه یکسره مندرس « : خویش منحرف کرد�د  چنا�که استاد قشیری گوید
ه بر سیرت  و طریقت ایشان به حقیقت پیران  که این طریقت  را دا�ستند  برفتند و ا�دکی ا�د  بر�ایان ک. گشت 

حرمت شریعت از دهلا . اقتدا کنند  ورع برفت  و بساط او بر �وشته آمد ، و طمع ا�در دهلا قوی شد  و بیخ فرو برد 
ترک  حرمت  و بی حشمتی  دین خود کرد�د ، و مهه میل  . برون شد  و �ا پاکی  ا�در دین  قوی ترین  سببی دا�ند 

هتا  و �ا پاکی ، وبه  فرا گرفنت حرام  و �فع خویش  �گاه داشنت ، بدا�چه از بازاریان گرفنت  حباصل کردن  شهو
بسنده �کرد�د  و برترین  حقایق . و بدین بی حرمت ها  فرو �یامد�د  . فرا گیر�د )  حکومت(و اصحاب سلطان 

د ،  و ایشان �یز قایم و احوال ، و دعوی کرد�د  که ایشان از حد بندگی در گذشتند  و حبقیقت وصال رسید�
و به هر چه ایثار کنند و دست بر�د  خدای عزو جل را با ایشان عتاب �یست  . حبق ، و حکم های ایشان مهی رود 



 170 

و خویشنت از آن مهی مشر�د  که اسرار احدیت  ایشان را پیدا کرد�د ، ایشان . و آ�چه کنند بر ایشان مالمت �یست 
ریت  و آن حکم از ایشان بر خاست ، و باقی ا�در  به ا�وار صمدیت  واین را صافی گردا�ید�د  از صفات بش

 157.عنایت بی حرمتی و ترک ادب است

 :شیخ امحد جام -7

بدان که راه طاعت خدای است عزو جل ، و مرکب راه َ�ّفس ُتست ، و قدم مرکب ُتست ؛ تا قدم در راه راست هنی 
. و اعبد ربک حتی یأتیک  الیقین: کما قال ا تعالی کنی  تا زود به منزل برسی ، َ�ُفس در  طاعت ز�ی ، و روی فرا قبلۀ ایمان 

.  است ؛ تا مرگ �یاید راه پدید �گردد ، تا مرکب از قدم زدن  فرو منا�د  راه مبنزل �رسد  »مرگ «، » یقین«واین 
  .چون مرکب از قدم زدن فرو ما�د  راه مبنزل رسد  ، و غم رفت و شادی آمد 

 شادی کسا�ی را باشد که عمر ضایع �گذار�د ، و َ�ُفس خویش که سرمایۀ ایشان است  در بیهوده در کار و این
�رب�د  ، و هفت ا�دام خویش در بندگی  دار�د ، و فرمان مهرت خویش را عزیز دار�د ، و رضای او بر هوای  خویش 

  :عامل جبز رضای  وی �باشد و هر چه کنند برای رضای  او کنند، و مقصود در دو . اختیار کنند 
چون �گر�د برای او �گر�د و چون �وشند برای او �وشند وچون خور�د برای  او خور�د و چون خسبند برای او 
خسبند و چون گریند برای او گریند و چون پوشند برای او پوشند و چون خیز�د برای او خیز�د ؛ هفت ا�دام 

احق راست کنند ، و حجت قیامت راست کنند ، آ�گاه کار هرچه کنند خنست ب.او بستۀ رضای او باشد 
  َلبنًا َفًتبعو و ال  َتتَّبعو ا الس مسَتقیمِصراطییو َأن هذا  :کنند ؛ هرچه بیرون از این است  �ه راه حتقیق است کما قال ا تعالی

راه خدای عزو جل این است  پس روی کنید این راه ، پس روی  :گفت  ؛ سبِیلِه ذاِلُکم  وصّیُکم  َتَتقون  منَفَتَفرَق بُکم 
  .مکنید  راه های دیکر را  که ا�گه پراگنده شوید 

خداو�د عزو جل ما را بد�یا  فرستاد ، و َ�َفس ما  مایۀ ما کرد ،و ما  در هر َ�َفس یکبار خداو�د را می یاد توا�یم کرد ، 
وازین هریک گوهر �فیس است  که کس قیمت آن �توا�د کرد : یم گفت یا تسبیحی یا هتلیلی ، یا تکبیری  میتوا�

  ] بقیۀ قیمت عمر مؤمن  کس �دا�د : گفت  [  :بقََِِّتُة  عمر  اُملؤِمن  ال   ِقیمَة  َلها:کما قال ا تعالی

                                                 
  11 ، به اختصار از ص رسالۀ قشیریه ترمجه -66
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و�دگان و هرکه عمر و �فس خویش  در چنان بضاعت بکار برد  که اول گفته آمد  خنک او را و او از راه ر
طریقت راستین است به حق ، و هر که عمر در چنین  بکار برد ، و َ�فسش در چنین بیهوده ز�د بر خویش زیان کرد و 

  158.از خاسران است
  : بلخموال�ایطرقت و مثنوی   -8             

د ، بی آ�که مشع بدست آوری  راه رفته شریعت مهچون مشعی است  ره می منای:                        در مقدمه دفرت پنجم آمده است که
شریعت مهچون علم کیمیا  آموخنت است  از استاد یا کتاب ، و طریقت  . چون در ره آمدی  رفنت تو طریقت است . �شود 

 این به علم کیمیا شاد ا�د  که ما)  ن(کیمیا دا�ا. استعمال کردن دارو ها  و مس را در کیمیا مالیدن است   و حقیقت از شدن مس 
علم میدا�یم  وعمل کنندگان بعمل کیمیا  شاد�د  که ما چنین کار ها میکنیم  و حقیقت یافتگان  به حقیقت شاد�د  که ما زر 

  .شدیم و از علم کیمیا آزاد شدیم
ود در مثنوی هم طریق حق ال تعد وال حتصی  و تشخیص راه صحیح در سلوک ممکن �یست  مگر به ارشاد پیر کامل  و دا�ا که خ

مراحل طریقت را  اعم از اقوال و مقامات  گذرا�ده باشد  و از کم و کیف  آن آگاه باشد ، چه سالک هر آن دلش  با تازه 
واردی رو برو میشود  که قبال ما�ند و �ظیر او را �دیده بود ، و چه بسا ممکن است  که این مهمان تازه وارد  از عوامل �فس سرکش 

 صحیح منحرف کند  و به بیابان گمراهی  و بی راهی  سر دهد ، اما اگر خود را به پیر کامل  که باشد  و سالک را از راه
چون آفتاب  روشن تاریکی  زداست  رسا�د  و تسلیم او شود  کارش  باین وادی ضاللت خنواهد  کشید  و دست توا�گر شیخ  

  .  خواهد منود و تعلیمات  کافی او  ، وی را به راه راست  و صراط مستقیم هدایت
                                             �رد  باهناییست  پنهان    در   جهـــــــــــان                    پایــــــــه     پایـــــــه    تا  عنـــان      آمســــان

  رست                     هر روش  را آمســــــــــان    دیگرست                                           هر گره را �ردبـــــــــــان دیگ
                                             هریکی از  حال  دیگر    بیخــــــــــــرب                       ملک   با پهنــــــا   و   بی   پایان    و  ســــر

      ایندر آن حیران که او ازچیست خوش                       وان دراین حیران که حیرت چیستش                                         
      159                                          صحــــن   ارض    ا   واســـع  آمـــــــده                         هر درختــی  از  زمینــــی  ســــــر   زده   

                                                 
   با ختلیص95-91باب چهاردهم ،صص) 1368هتران چاپخا�ه  حیدری (، تصحیح و توضیح دکرت علی فاضل،  ) ژ�ده پیل(امحد جام �امقی : ا�یس التائبین  ، تصنیف  -67
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                                         گفت   حق ا�در سفر   ها جا   روی                           باید       اول      طالب     معنی   شوی      

  ــردی  شـــــــــــوی                                            قصدگنجی کن که این سود و زیان                            باید اول طالب  مــ
                                             هر که   کارد قصد گندم  باشدش                             گاه     خود    ا�در تبه  می  آیدش 

       مر د    می  جو  مرد   میجو   مردمی                                            گه  به  کاری  بر  �یاید  گندمی                         
                                            قصد  کعبه   کن چو     وقت    حج   بود                             چون که  رفتی مکه  هم  دیده  شود

  160     بود                               در  تبع  عرش  و  مالیک    هم   منود                                          قصـــــــد  در  معراج     دیدارت 
  

                                             من چو  خورشیدی  درون  �ور  غرق                                می �دامن  کرد  خویش  از �ور  غرق
    رفتنم  سوی  مناز  و  آن   خـــــــــــــــال                                 هبر  تعلیم   است   ره   مر خلق    را                                         

   161                                           کژ هنم  تا راست  گردد اینجهان                                   خوب  خدعه  این  بود ای  پهلوان 
                                            صد کتاب  ار هست  جز یک باب �یست                    صدجهت را قصدجز  حمراب �یست 

  ست                                          این    طریق   را   خملصش   یک  خا�ه است                    این   هزاران   سنبل   از یک دا�ه ا
                                            گو�ه گو�ه    خورد�ی ها صد هزار                     مجله    یک     چیز  است  ا�در  اعتبار 

    162لت   پخته  طعام                                         از   یکی    چون   سیر   گشتی  تو  متام                        سرد  شد  ا�در   د
                                                                                                                                     

 :منازل و مراحل طریقت 

                                                                                                                                                 
هتران ، تصحیح رینولد �یکولسن  ، به اهتمام ، دکرت �صرا پور ( ، 2560 – 2556بن حممد  بن احلسین  البلخی الرومی دفرت پنجم ،  ، موال�ا  جالل الدین حممد    مثنوی معنوی-68

  )1363جوادی موسسه ا�تشارات امیر کبیر 
  .2560 – 2321 مهان  ، دفرت دوم  ، بیت -69
  .2225  - 2221 مهان  ،  دفرت  سوم  ، �یت -70
  .3670  - 3667 دفرت  ششم  بیت  مشاره  مهان  ، -71
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طی  طریق به تدریج  وترتیب از مهۀ بزرگان طریقت این منازل و مراحل را به چندین مرحله  بزرگ تقسیم کرده ا�د  که سالک در 
]  بقاءبا[ برسد و به است ]فنای فی ا[ و ] احلق فنا فی[یعنی این مقامها  بگذرد  تا مبنظور هنایی خود  که وصول حبقیقت  

 را هفت   که قدیمی ترین و روشن ترین  منت عرفا�ی و سلوک است  مقاماتاللمع فی التصوفابو �صر سراج مصنف کتاب . برسد 
  ). توکل و رضا–  صرب -  فقر - زهد – ورع –توبه : ( می مشرد

مقامات که از امور خارجی و از مقولۀ معامالت است  . مقامات ورزش اخالقی  و مترین سلوک  در فنای سالک را میگویند   
 مقامات  حالت �فسی  و تأثر باطنی  و �باید با حاالت درو�ی  و امور ذهنی  سالک اشتباه گردد ، زیرا  در مقابل هریکی از این

�امیده میشود  که ابو�صر سراج ده حال را یاد کرده است که » احوال « و جمموع اهنا» حال  «ه امر ذهنی  در سالک پیدا میشود  ک
ال  ح-  حال ا�س  - حال شوق –  حال رجاء - حال معرفت –" عشق" حال حمبت – حال قرب -حال مراقبه  (عبارت ا�د از 

  ) حال یقین –  حال مشاهده -اطمینان 
از مقولۀ " احوال" در حالیکه  . مقامات تصوف از امور اجتهادی  و از مجله اعمالیست  که در حتت اختیار و اراده سالک است «

ازمواهب  احساسات  و ا�فعاالت روحا�ی  و از حاالت  و کیفیات  خمصوصۀ  �فسی است  که در حتت اختیار  ا�سان �یست  بلکه 
    163»و افضال �ازل از جا�ب خداست  بقلب سالک  بدون آ�که در آن  و در بر طرف کردن آن اد�ی تأثیری داشته باشد 

حارث "بقا و دوام �دارد ، بلکه  گاهی  مثل آ�که برقی بز�د  پیدا میشود  و از میان می رود ، اما » حال«بقول جنید بغدادی 
   164.ال ممکن استمی گوید  بقاو دوام ح" حماسبی

  :شیخ سعدی  در طی چند بیت  کیفیت حال  و عدم دوام آ�را  اینطور ذکر میکند
                                       

   که ای روشن گهر پیر خرد مند                                    یکی پرسید از ان گم کرده فرز�د
  چرا    در   چاه   کنعا�ش  �دیدی     بوی   پیراهن    شنیدی                                      زمصرش    

    دمی پیدا ودیگردم هنا�ست                                    بگفت احوال ما برق حها�ست         
  ینم گهی برپشت پاه خود �ه  ب                                    گهی    بر  طـــارم     اعال �شینم          

                                                 
  .213  -212 تاریخ تصوف در اسالم ، صص-72
  .226 -224  کشف احملجوب ، چاپ ژکوفسکی ، صص-73



 174 

   165  سردست از دوعامل  برفشا�دی                                   وگر   درویش بر حالی    مبا�دی        
  :علی هجویری در کشف احملجوب 

الفرق بین مقام واحلال  بدان که این در دو لفظ مستعمل است  ا�در میان این طایفه  و جاری ا�در عبادات شان  و متداوم ا�در علوم  و 
بیان حمققان  مر طالب را از علم چاره �یست  واین  �ه جای اثبات  این حدود بود  اما چاره �بود  از معلوم گردا�یدن  این ا�در این 

 برفع میم  اقامت بود  و به �صب میم  حمل اقامت ، این  تفصیل و معنی  در لفظ مقام صحو است  و  مقامبدان که. حمل  وا ا لعلم  
 به فتح میم  قیام باشد و جای قیام �ه جای اقامت بنده  مقام به ضم میم  اقامت باشد  و جای اقامت باشد و مقامبیتغلیظ در عر

حق گذاران  و رعایت کردن آن مر آن مقام  را تا کمال  آ�را ادراک کند  چنا�که صورت بندد  بر آدمی و روا .باشدا�در راه حق  
  بی آ�که  حق آ�را بگذار�د  چنا�که ابتدای مقامات توبه باشد ، آ�گاه ا�ابت ، ا�گاه �باشد که از مقام خود ا�در گذرد

زهد ، آ�گاه توکل  و ما�ند این و روا �باشد  که بی توبه دعوی ا�ابت کند  و بی زهد دعوی توکل کند  و خدای تعالی ما را خرب داد  
معنی باشد  " حال" چکس �یست  از ما الی  که ورا مقام معلوم است  و بازو ما منا اال له مقام  معلوم؛ هی: از جربئیل که  وی گفت

 عبادت بود  مقامپس  . که از حق بدان پیو�دد  و بی آ�که از خود  بکسب دفع  توان کرد ، چون بیاید و یا به تکلیف جذب توان کرد 
عبارت بود  " حال" و  .ا�در حضرت حق تعالی از راه طلب و قدمگاه وی  ا�در حمل اجتهاد  و در جهت وی  مبقصد اکتسابش  

از مجلۀ »  حال«از مجله اعمال بود و » مقام«از فضل خداو�د  تعالی  و لطف وی  بدل بنده بی تعلق جماهدت وی  بدان از آ�چه 
ز خود پس صاحب مقام  مبجاهدت خود قایم بود  و صاحب حال  ا. افضال و مقام  از مجلۀ مکاسب  و حال از مجلۀ مواهب 

و .فا�ی  بود ، قیام وی حبالی بود که حق تعالی  ا�در وی آفریند و مشایخ  گروهی دوام حال روا دار�د  و گروهی روا �دار�د 
احوال چون بروق : و گروه دیگر  حال را بقا ودوام �دار�د  چنا�که جنید گوید . حارث حماسبی  دوام حال روا دارد 

    166. باقی شود  �ه حال بود که آن حدیث �فس و طمع باشد باشد  که بیاید و �پاید  و آ�چه
سالک در  طریقت  تا از مهه مقامات �گذرد  و خود را در هر مقامی  قبل از ورود به مقام باال تر  تصفیه �کند  و تکمیل �نماید  و 

ام �یست ، بعد از تکمیل این  مقامات و روحا�ی را که خداو�د  امر فرموده حتصیل �کند  و مزۀ آ�را �چشد  سیر او مت» احوال«�یز 
» مقام  حقیقت«و » مقام معرفت«�ایل میگردد  که اهل سلوک ) طریقت(احوال است  که سالک به  مراحل و فضا های عالی  

                                                 
  113ص ) 1267هتران ، ا�تشارات جاودان  ،چاپ  ششم (   ،�سخه تصحیح شده ذکُاامللک فروغیباب دوم گلستان – کلیات سعدی -74
  .214 -212صص...  تاریخ تصوف -75
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 �امیده میشود عارفو دراین مقام است  که طالب )که در مبحث گذشته از قول مشایخ و بزرگان طریقت ذکر کردیم (�امند 
عارف و معروف « و»  طالب و مطلوب «  را در درون خویش احساس  میکند  و در این عوامل  جا�فزاست  کهعرفان او این و خود

یکی میشو�د  و متحد میگرد�د ، باین معنی  که سالک چنان در خدای  فا�ی میشود که از هستی او  جز �امی  منی ما�د و به این »
    167متحد شده ا�د» مطلوب«و »  طالب « ت  میگویند دراس» مطلوب«�ظر که  هرچه در او هست  

  :موال�ای بلخ در مورد در مثنوی معنوی می فرماید
                                           گفت  معشوقی  بعاشق  زامتحان                                 در صبوحی  کی  فالن       ابن      فالن

                      مر    مرا   تو     دوسرت   داری    عجب                                  یا که  خود را بازگوی  ای  بوالکرب                     
    تو  سر       تا     قدم                                         گفت  من در   تو چنان فا�ی  شدم                                    که    پرم    من    از 

                                            بر  من  از هستی  من  جز  �ام  �یست                                  دروجودم جز توای خوشنام �یست
                  مهچو  سرکه  در تو  حبر  ا�گبین                                          زان  سبب   فا�ی شدم من این چنین                   

                                           مهچو سنگی کو شود َکل لعِل �اب                                   پر   شود   او   از    وجوِد    آفتـــــاب
   ا�در  او                                   پرشودازوصف خود اوپشت و رو                                          وصف آن   سنگی منا�د

                                           بعداز آن گردوست دارد خویشرا                                 دوستی   خود     بود     آن    ای    فتا
  درین دو دوستی  خود فرق �یست                                 هردو جا�ب جز ضیاء شرق �یست                                          ا�

                                                جهـد  کن  تا  سنگییت   کمـرتشود                                 تا به  لعلی  سنگ تو  ا�ـور   شـــود
                          صرب  کـن     ا�در   جهاد     و  در فـنا                                 دم     بدم     می   بین  بقا ا�در  بقـا                       

   فزایددرسرت                                                وصف هســتی می  رود از   پیکرت                                 وصف مستی می
  168                                             وصف سنگی هر زمان کم میشود                                 وصف لعلی در تو حمکم میشود

  

                                                 
  به بعد214 مهان ، ص-76
  .2032 – 2020 مثنوی معنوی ، دفرت پنجم ، بیت مشاره -77
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  :مقامات تبتل تا فنا
 می خبشد ،  اولین سیر در طالب است ، و آن یک �وع حال  و ا�قالب و حتولی است که  برای طالب  حیات تازه:توبه -1

" طریقت " توبه سالک را منقلب کرده  و از خط سیر ز�دگی  گذشته اش  منحرف ساخته  و متوجه سالک د ر
توبه سالک را  . یا ز�دگی جدید  که در حقیقت یک تولدی  روحی دیگر است،  در �زد سالک  حمسوب میشود

ضًا این توبه  و عنایت از طریق  ضمیر وجدا�ی هم مها�ند کوکبی  هدایت راه  صواب را ، به سالک باز میکشاید ، بع
ما�ند آن اهلاماتیکه  باعث بر ا�گیخنت  .  میتوا�د به سالک تلقین شود که باعث تغیر در راه و روش  وی میگردد 

ابراهیم ادهم  ، شاه بلخ  که �تیجتًا باعث تغیر  مسیر ز�دگی  وی گردید  که حضرت خداو�دگار بلخ در 
                                                                                     :                                                                          ارهتای داردمورد چنین اش

     طقطقی  و های   هویی  شب       زبامبر    سر     ختتی     شنید      آن       �یک      �ام                               

                                     گـــــــــــــامهای        تند  بر    بام      ســـرا                   گفت  با  خود  اینچنین   زهره  کرا           
                  این     �باشد  آدمـــــــی   ما�ا    پریست                           زدبر  روزن قصر او  که     کیست؟با�گ                           

                                                         سر  فــــــــــرو  کرد�د    قـــــــوم       بولعجب                    ما مهی  گردیم    شب     هبر طلب
                                           هین چه میجوئید؟  گفتند       اشرتان                 گفت اشرت بام بر کی جسست هان              

  ــــــــــــات  ِ  اَ                                                        پس   بگفتندش  که  تو  بر   ختت     جاه                  چون مهی   جوئی   مالقـ
                                                         خود مهان بود دیگر او را کس        �دید                  چون   پری   از   آدمی      شد  �ا    پدید

          169     دور  شد                  مهچو عنقا       در جهان   مشهور   شد                                                     چون زچشم  خویش و  خلقان 
طالب که در قدم  سیر سرگردان است ، دست ارادت جبا�بی دراز میکند که منظور و مطلوب او را  روشن میسازد  و به 

سینه تو حرم خاص خدای است ، تا « ه اطمینان قلب وی را در تصرف آورده ووی را هدایت  می مناید و به او تلقین میکند ک
       170».توا�ی هیچ �ا حمرمی را  در حریم خاص راه مده 

                                                 
  .837- 829 ، دفرت چهارم  بیت مشاره  مهان-78
  481ص...  فرهنگ و219ص   .... تاریخ تصوف از سخنان جنید ، -79
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است ، اگرچه خداو�د  فیاض  مطلق است  ولی شرط الزم  استفاده " طلب"بناء مبداء  جنات و آغاز سیر  بطرف کمال  
  .طلب است 

  :حضرت حافظ علیه الرمحة گوید
  چو درد در تو �ه بیند کرا؟ دوا بکند/                               طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک                               

در مورد ا�قالب و شیفتگی مردان حق  قصه ها بسیار است و یکی از این قصه ها   حنو برخورد حضرت موال�ا خداو�دگار 
تبتل تا فنا  در شیخ بلخ گردید  که سیر دو بارۀ او  وی را پله  پله  تا «مراحل  بلخ است  از دیدار با مشس که این دیدار  باعث طی 

    و ا�دیشه اش را مشحون ساخت  تا آثار فنا �اپذیر  دیوان کبیر مشس  و بعدآ کتاب مشهور مثنوی  171»مالقات  خدا رسا�ید
   �یز در آن شامل است  شروع کرد و بعه و فیه مافیهکه جمالس سمولوی زما�ی �ویسایی  در مقام سلوک را  . معنوی ا�شاء گردد 

  :      خود موال�ا ی بلخ  در مورد مطلب  در مثنوی به این شرح حکایتی دارد.از مهان آغاز  راه سلوک را از تبتل تا فنا می پیمود 
      

   لب      خشـــــک     ای     دائمًا ـــی می طلب                              آب میجو                                                   تو هبر جایی    که باشــــــــ
   بر سر منبـــــع  رود    بآخر                                                         کان لب خشکت      گواهی میدهد                               کـــــــــــو

   اضطراب    آرد  یقین  این       مبات     کو                               هست      پیغامی     زآب                                         خشکی لب            
  شی است این طلب در راه حق ما�ع ُک                               جنبشی است                                                     کاین طلبکاری  مبارک 

   ُتست      و رایات    �صرت   سپاه  این                  ُتست     مطلوبات          این طلب مفتاح                                                 

                                                 
   )1377هتران (  ، پله پله تا مالقات خدا زرین کوب ، – 80
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   صباح     آید    می     میز�د �عره که     در صباح   این طلب مهچون خروسی
  ر راه رب      جاهت ا�د�یست الی     آلت    �یستت تو می     طلبچهگر    
   سحر     ا�در      یار او شو پیش او        پسر  ای  طلبکار       بینی    را  هر که    
   شوی غالب     غالبان     زوال   وز      شوی         طالب    طالبان   وارکز     ج    
  تا بیابی هر چه خواهی  ای عجب     هین مباش ای خواجه  یکدم بی طلب    
  بود    چون که در خدمت شتابنده      بود     یابنده      جوینده              عاقبت    
   172بالصواب  اعلم    واُ      طلب  می     باب      ب چاالک شو زین فتحدر طل    

فرا گرفنت آداب : علم چیست ؟ موال�ا گفت مشس از موال�ا پرسید  غرض از آموخنت « بنا به گفته دولت شاه مثر قندی 
مشس گفت  علم آ�ست  که ترا به معلوم رسا�د  ! مشس گفت اینها مهه الفاظ است ، موال�ا گفت تو بگوی . شریعت 

  :واین بیت سنایی را خوا�د 
                                                                                       جهل از آن علم به بود صد بار                                       علم کز تو ُترا �بستا�د        

    173»این جواب موال�ا را  منقلب و حیران ساخت  چندا�که دست از قیل و قال مدرسه برداشت
ه بیداری  روح است  از غفلت و بی خربی ، بطوری که گنهکاری از ک: رهروان اهل سلوک توبه را اینطور  تعریف کرده ا�د 

گنه ها�یکه  که قبل از توبه به آن آلوده بوده است برای مهیش اجتباب  منوده راه های صواب  و رستگاری را به پیماید  و از 
او�د  بزرگ آمرز�ده زیرا خد.  گذشته بد خود پشیمان باشد  و تصمیم بگیرد تا بار دیگر  گرد آن معاصی �گردد 

  :مهربان و هنایت با رحم است  بفرموده شیخ عطار
  از تف یک توبه  بر خیزد ز راه    تو یقین میدان که صد  عامل گناه     

، » ولی«، »  پیر«این مرشد  به �امهای . توبه کار باید پیرو و مطیع شود  که او را رهربی مناید ، یعنی که مرشدی ا�تخاب کند 
  . و دلیل راه �امیده میشود  که جتربه و علم  کافی داشته  و حبق واصل شده باشد» قطب» «شیخ«

                                                 
  1447 - 1439 ، مهان ، دفرت سوم  بیت مشاره  مثنوی معنوی-81
   در حتقیق و احوال موال�ا ، بدیع الزمان فروزان فر -82
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  هجری قمری  در قریه پادخواب هلوگر تولد شد و در اواخر1318حضرت حممد عثمان بن  حممد علی پادخوابی که در سال 
ر  خویش حمسوب است و اقطاب عص در طریقت و عرفان  بدرجۀ شیخیت رسیده  و از  هجری  وفات منوده و وی که13قرن 

چین ،�زهت املشتاق، گل" �ظم و �ثر"  ،، بزم طرب" �ظم و �ثر"ب االخبار،  گلشن اسرار عجائ« دارای این آثار میباشد 
، )  اشجار مشایخ(، شرق اال�وار ، حیات العاشقین ، سلسلة املشایخ ) در زبان عربی در علم فقه(بساطین ، جامع  �صوص ، 

  که اکثر این آثار تا هنوز  ان �ام بردرا میتو) حبر احلیوان(المۀ دوران و بزرگرتین و �اب ترین اثر این ع) یوسف ذلیخا (شق سر�امه ع
مثنوی حبر احلیوان که به سبک  مثنوی معنوی بوده و با آن تقارن معنوی دارد مها�ند مثنوی موال�ا . شر �شده است هم �

و بر عالوه  آثار جبا ما�ده  از خویش   تکمیل �شده بود که وصال پیش آمدمکمل ما�د زیرا هنوزخداو�دگار بلخ در دفرت ششم �ا 
سلسله های مبارکه  طریقت چار گا�ه  و چهارده خا�واده مربوط به  �سل اول  مشایخ طریقت  را  با مساعی �زده ساله  بعد از 

 صحو و سکر  ودر بیان چهار منزل ،و چهار سر و بیان فنا و بقاء  و حمن حتقیق تدقیق منوده ا�د  که متام مراحل عروج و �زول  و بیا
خوا�ند  در این ) الهوت ( ه آ�رایه  و روح سراجی  کابته  و شیو�ات  ذاتیه  و صور علم، جربوت و اعیان ث) ملکوت (،) �اسوت(
  :عر زیبا بیان معجز فرموده ا�دش

   دشتیم   ت  کوه ها ولکبرون از م    ان ز وادیها  گذشتیم چو سیمرغ    
  گذر کردیم تا گلزار باهوت     الهوت       زملکوت وز جربوت و ز    
   ماِسوا راخدا دیدیم          مجله          از آن پس در وجود خود        خدا را     

یه چاپ ّلهیچ کدام به ح) ص(مع االسف قسمیکه در باال تذکر رفت  آثار پر ارزش این عارف بزرگ و سر قافلۀ عرفان �اب حممدی 
مشغول زد وبند ها و رقابت های �ا سامل بر سر �رسیده و این حالت درست در مقطع زما�ی قرار داشت که شاهان حممد زایی 

در حوصلۀ �اتوان خود �داشتند، معهذا، جمال تتبع و  چنین اشخاص را  زمینه پیشرفت  هر گزکسب قدرت بود�د که
 ، فاضل ، عارف و �ابغه مل ، و �کته ای که قابل ارزش است این است که این عاهیا ساخته �شد�گارش دراین مقطع زما�ی م

ت عرفا�ی و �بوغ فکری �زدیک به عصر ما میباشد که البته تتبع و حتقیق در باره شان وظیفۀ پر ارزشی خواهد  بود که افتخارا
  .ا را در بین ملل وحنل  عامل ظاهر میسازد دا�شمندان م

 به �ظم مثنوی �گارش نوی موال�ای بلخقایق عرفا�ی مها�ند مثب پر حجم  و در دکه کتا( که بنامهای حبر احلیوان  شان   هایب کتا
توسط موال�ای بزرگ و ) سر�امه عشق (  در البالی آن قصه های جالب گنجا�یده شده  است ، دوم آن بنام یوسف ذلیخا یافته
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 عالءالدین علیای بنام کشور حمسوب است و شیخ بزرگ خا�قاه  ی که از اقطاب و عرفای امحد فا�عارف �ستوه کشور جناب �ی
کابل میباشند ، که در جای دیگر ی از این اثر حتقیقی در مورد شخصیت واالی شان  به تفصیل صحبت خواهد شد ، این 

    174.چند کتاب به توسط شان باز خوا�ی اصالح و آماده �شر میباشد
خویش که توسط  جناب قطب الواصلین  حضرت �یاز ) اشجار املشایخ( در کتاب)  رح(حممد عثمان پادخوابی  حضرت موال�ا 

  : تصنیف ، تعلیق و تدوین گردیده است در مورد توبه چنین میفرمایند»  فا�ی«امحد 
طالب  روبرو �شینند  . یخ داخل شود  ، اول ش) چهار طریقه(چون خواهد  کسیکه در  طریقت از : و ترتیب تعلیم این است که 

به قعده ، فاحته خبوا�ند جبناب حضرات ، بعد از آن  کلمۀ شهادت  و یک بار درود شریف  و سه بار استغفار  خبوا�د  و بعدًا مرشد 
 در  طریقۀ که داخل  میشود، دارای دو رکن  و دو  شرط میباشد ، رکن اول اتباع سنت ورکن دوم  مداومت: برای طالب بگوید 

و مراد از . ( و شرط اول  اخالص با مشایخ  و دوم شرط  صحبت شیخ کامل است ) یاد کردن امسی از امسأ ا تعالی (ذکر 
خوا�دن کلمۀ استغفار  این است که مرید  با ذکر کلمۀ استغفار  از کلیه گناهان یکه در گذشته از او سر زده است  بدست 

دروازۀ  مدخلی قصر آرزو هایست  که از این  طریق سالک داخل  این داالن �ورا�ی شده  با  پس توبه 175».پیر یا مرشد توبه میکند 
مکاسب فردی و مواهب اهلی ، حتت ارشاد و توجه پیر رهدان  قرار میگیرد  و بادیه های طریقت را برای رسیدن  هبدف 

  .هنایت عالی  که از تبتل تا فنا ست  می پیماید
  :جامی علیه الرمحه در  �فحات اال�س می فرمایدحضرت �ورالدین عبدالرمحن 

والیت عامه و والیت خاصه ؛ والیت عامه مشرتک است  میان مهۀ مؤمنان : والیت مشتق است از ولی و آن بر دو قسم است «که
و ( ن  از ارباب سلوک و والیت خاصه خمصوص است  به واصال. » اُ ولی الذین آمنو ُیخِرجهم منالظلمات الی �ور «قال ا تعالی 

و فنا عبارت است از هنایت سیر الی ا  و بقا » هی عبارة من فناء العبد  فی احلق و بقائه به  فالولی هوالفا�ی  فیه و الباقی به
 عبارت است از هدایت سیر فی ا ، آ�گاه حمقق شود  که بنده را بعد از فنای مطلق  وجودی و ذاتی مطهر  از لوث و حدثان 

                                                 
  .1332 ماده مشاهیر عرفان  و سلوک افغا�ستان ، – ، جلد اول اریا�ا دایرة املعارف ، سلسلة املشایخ  و زیاض العرفانکتاب   : -83
  .�27زد  �گار�ده ، ص» دست �ویس«از امحد فا�ی  ، تألیف حضرت موال�ا �یسلسلة املشایخ -84
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ولی آن بود که  : ارزا�ی دارد  تا بدان در عامل ا�صاف  باوصاف اهلی  و ختلق بااخالق ربا�ی  ترقی کند  ، ابو علی جوزجا�ی گوید 
   176.که فا�ی بود  از حال خود و باقی بود  مبشاهده حق ، ممکن �باشد  مر او را  که از خود خرب دهد  و به غیر خداو�د بیآرامد 

  :حضرت موال�ا  درین مورد میگوید گار بلخ  خداو�د
  تا            قیامت    آزمایش    دائم    است    پس هبر    دوری    ولی      یی قائم است    
  هر کسی کو شیشه دل باشد شکست    هر که را   خوی   �کو   باشد    برست     
     از    علیستخواه از �سل عمر    خواه    پس   اما م   حی   قیوم    آن        ولیست    
  هم   هنان  و  هم    �شسته     پیش      رو    مهدی و هادی وی است ای    راه  جو     
  آن      ولی    کم      ازو     قندیل    اوست    او چو �ور است و خرد جربیل اوست    
   �و ر   را    در  مرتبه     ترتیب     هاست    آ�که زین قندیل کم  مِشکاِت    ماست     
  پرده     های    �ور   دان   چندین    طبق    زا�که    هفتصد   پرده  دارد   �ور  حق     
  177صف صف ا�د این پرده ها شان تا امام    از پس        هر پرده      قومی     را  مقام    
        ***                      

  اقی        خوار       اوباقیان  این خلق     ب    قطب شیر      وصید      کردن کار     او 
  تا قوی گردد کند  صید       وحوش    تا توا�ی در      رضای       قطب     کوش
  کز کِف  عقلست   مجله     رزق    حلق    چون          برجند    بی �وا  ما�ند    خلق 
  این �گهدار ار دل تو صید جوست      زا�که وجد خلق باقی  خورِد  اوست

  بستۀ         عقل     است      تدبیر     بدن    خلق چون    اعضای    تن او چو عقل و
  ضعف در کشتی   بود    در     �وح    �ی    ضعف قطب در تن بود  در    روح   �ی

   178 گردش    افالک     ِگرد    او   بود    قطب آن باشد که ِگرد    خود    تند 
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  :مثنوی در صفت پیر و مطاوعت وی میگوید
  هست بس پر آفت و خوف و  خطر   را بگزین که بی پیر این سفر پیر

  بی           قالوز       ا�در  آن       آشفتۀ   آن       رهی   که با    رها  تو    رفتۀ
  هین مرو تنها ز         رهرب    سر   مپیچ   پس رهی را که �دیدستی تو هیچ
  دارد با�گ ُغولپس ترا سر گشته   گر �باشد سایۀ او بر تو گول
  از تو    راهی تر درین     ره      بس بد�د  ُغلت از ره افگند ا�در گز�د
  که چسان کرد آن    بلیس    بد    روان   از �بی بشنو           ضالُل     رهروان
  برد شان و کرد     شان      ادبار    عور  صد هزاران ساله ره از جاده دور

  چون ِیُضلُّک عن سبیِل ا        اوست         دوست با هوا و آرزو کم باش   
  179هیچ چیزی     مهچو سایه مهرههان  این هوا را  �شکند       ا�در    جهان

                 ****  
  شیر    حقی       پهلوا�ی      پر دلی  گفت پیغامرب علی را کی علی
  ۀ        خنل امید ا�درا در          سای  لیک بر شیری مکن      هم اعتمید
  کش       �دا�د    برد از ره    �اقلی    ا�درا در سایۀ آ ن              عاقلی
   روح او سیمرغ بس عالی طواف     ظل او ا�در زمین چون کوه قاف
  هیچ آ�را      مقطع و   غایت     جمو  گر بگویم تا قیامت �عت او
     اعلم    بالصوابفهم کن     وا     در بشر رو پوش گشته آفتاب 
  برگزین    تو سایۀ      بنده خدا    یا علی از مجلۀ        طاعات     راه

  خویشنت را خملصی ا�گیختند  هر کسی بر طاعتی بگریختند 
  تا رهی زان دمشن    پنهان     ستیز  تو برو در سایۀ     عاقل     گریز 
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  موسی زیر   حکم     خضر رومهچو     چون گرفتد         پیر هین   تسلیم      شو 
  تا �گوید خضر رو هذ        الفراق    صرب            کن با   کار  خضری    بی    �فاق 
  گر چه طفلی را ُکشد تو مو مَکن    گرچه  کشتی     بشکند      تو دم     مزن
   برا�دتا         یدا       فوَق       ایدیهم       دست او را حق چو دست خویش خوا�د
  ز�ده چه   بود     جان    پایندش    کند    دست                   میرا�دش       ز�دش    کند
               رسید  هم     بیارِی         پیران    هر که تنها              �ادرا       این      ره      برید 
     او     جز قبضۀ   ا  �یستدست       دست پیر از      غایبان      کوتاه        �یست

  180حاضران از غایبان الشک به ا�د    غایبان را چون    چنین      خلعت     دهند 
                        ****  

  :حضرت حافظ می فرماید
  که  سالک  بی خرب  �بود  ز راه و رسم   منزهلا      مبی سجاده ر�گین ُکن گرت پیِر مغان گوید    

مرید  مرشد یا مراد خود را ا�تخاب میکند و دست ارادت بدو میسپارد  باید با متام �یرو ی عقال�ی و جسما�ی زما�یکه  رهرو یا 
مطیع او باشد  و بدون چون و چرا  اوامر او را واجب الطاعه بشمرد به این معنی  که تردید و تأخیر در اجرای اوامر  مراد خود 

 .و تصور اشتباه یا خطا برای او کفر طریقت است �شان �دهد  که تردید و تأمل  اوامر پیر  

  :موال�ای بلخ حکایتی ا�درین مورد دارد
  کو بد است و �یست بر راه   رشاد    آن  یکی  یک شیخ    را    هتمت     هناد 
  مر  مریدان   را کجا   باشد   مغیث    شارب مخر است و سالوس و خبیث
  �بود  اینچنین ظن    بر    ِکبارخرد        آن یکی گفتش ادب     را هوشدار
  که ز سیلی  تیره گردد صاف او    دور از    او   و   دور از   اوصاف    او
  این خیال ُتست بر گردان  ورق    اینچنین        هبتان   منه  بر  اهل   حق
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            باکحبر قلزم   را ز      �اپاکی       چه    این   �باشد    ور بود        ای  مرغ    خاک
  کی      توا�د      قطره    ایش از   کار   برد    �یست دون    القّلتین و حوض     خورد
  هر که منرودیست گو می ترس ازآن    آتش         ابراهیم      را        �بود     زیان
  روح در عین است  و �فس   ا�در  دلیل    �فس منرود است و عقل و جان خلیل

  کو هبر دم در       بیابان     گم      شود    دلیل     راه        رهرب      را    بوداین        
  از دلیل و راه        شان      باشد      فراغ    واصالن را �یست جز چشم و چراغ
  گفت هبر فهم      اصحاب     جدال    گر دلیلی گفت آن مرد وصال

  گرچه علمش هندسه گیتی کند    کندهبر طفل      �و     پدر      تی تی      
  گر الف چیزی  �دارد گوید او    کم �گردد علم        استاد از     عُلو

  از  زبان   خود          برون     باید    شدن    از پی          تعلیم      آن     بسته       دهن 
  زد    ز        تو      او   علم   و    فنتا     بیامو    در         زبان         او       ببآید         آمدن
  الزم است این        پیر را   در   وقت   پند    پس مهه خلقان چو طفالن        وی   ا�د
  شیخ   و   �ور   شیخ          را    �بود    کران    کفر را  حد   است      و   ا�دازه     بدان
     فناست        ا    وجه   غیرِ  شیء   ُکل    پیش بیحد هرچه موجود است الست
  زا�که اومغز است وین دو ر�گ وبوست    کفر و ایمان �یست آجناییکه         اوست
  چیست مرده بیخرب     از     جان     شیخ    کیست کافر    غافل     از     ایمان    شیخ
        جا�ش      فزونهر کرا    افزون    خرب     جان  �باشد   جز      خرب     در     آزمون

  از چه     زا�رو    که      فزون     دارد    خرب    جان ما از        جان       حیوان       بیشرت 
  کو          منزه      شد     ز     حِس    مشرتک    پس فزون از     جان      ما     جان   ملک

    افزون      تر       جهل      را        هبلباشد     وز ملک         جان      خداو�دان      دل      
  جان او افزو�رت  است     از     بود     شان    زان   سبب     آدم بود  مسجود     شان
  امر کردن          هیچ     �بود     در     خوری    ور �ه     هبرت     را      سجود  دون   تری
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   گلی سجده کند در پیش خارکی    کی پسند عدل و   لطِف     کرد    گار
  شد مطیعش  جان    مجله     چیز   ها    جان چو افزون شد گذشت از ا�تها 
  زا�که او بیشست ایشان    در     کمی    مرغ     و     ماهی     و      پری     و     آدمی
     181سوز�ان را رشته     ها    تابع    بود�د    ماهیان       سوز�گر      دلقش   شو�د

  :هجویری گوید
مراد از دین  آ�ست که تا بدا�ی که خدای عزوجل را  اولیاست که ایشان را  بدوستی و والیت خمصوص گردا�یده است و «

والیان ملک وی ا�د که بر گزید شان  و �شا�ۀ اظهار فعل گردا�یده  و به ا�واع کرامات  خمصوص گردا�یده و افات طبیعی از 
ابعت �فس شان برها�یده تا مهت شان جز وی �یست  و ا�س شان جز با وی �ه ، پیش از ما بوده ا�د  ا�در ایشان پاک  کرده  و از مت

و؛از ایشان چهار هزار ا�د که مکتومان ا�د و مر یکدیگر .قرون ماضیه  و اکنون هستند  و از پس این تا یوم قیامت  خواهند بود
ل احوال از خود و از خلق مستور ا�د و اختیار بدین مورد است  و سخن اولیا را �شناسند و مجال حال خود هم �دا�ند  و ا�در ُک

بدین �اطق، و مرا خود ا�در این معنی  خرب عیان گشت احلمدا ، اما آ�چه اهل حل و عقد ا�د و سرهنگان در گاه حق 
خوا�ند و چهار ا�د که مر ایشان را " ابرار"خوا�ند  و چهل دیگر ا�د  که ایشان را " اخیار " جل جالله  سه صد ا�د  که ایشان را

خوا�ند واین مجله مر یکدیگر را بشناسند  و ا�در امور به اذن  " غوث" خوا�ند و "قطب" خوا�ند  و یکی که ورا" اوتاد"
     182»یکدیگر  حمتاج باشند  و بدین اخبار  مروی و �اطق است و اهل سنت  بر صحت این جمتمع

، "رفیق" و" صاحب"و " �زدیک"و " دوست"است به معنی خمتلف استعمال میشود از قبیل " اولیا" که مجع آن" ولی " کلمۀ 
  .و امثال آن" حافظ"، " بزرگ"

ا ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین :(مثال در قرآن کریم  گاهی به معنی صاحب  و بزرگ استعمال شده 
گاهی مبعنی مردی که  )م  من النور  الی الظلمات اولئک اصحاب النار  هم فیها خالدوونکفرو اولیاؤهم الطاغوت  یخرجوهن

: ( بنحوی  اختصاص  حتت حفظ و رعایت خداو�د هستند ، مثال در سوره مبارکه  مجعه در مقام صحبت از یهودیان می فرماید
  )تمنو ااملوت  ان کنتم  صادقینقل یا ایهالذین هادوا ان  زعمتم ا�کم  اولیاء ا  من دون الناس  ف
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  :گاهی به معنی دوستان آمده است 
  )اال ان اولیاء ا ال خوف علیهم  وال یحز�ون(

که البته پی بردن مببادی تصوف  و آشنایی به روشهای آن  مستلزم مباحث  علوم امسی  متداول �یست  که با ارائه و یا تفصیل آن فن  
تا پیروی منود  و علوم صوری و منطق اهل کالم  �یز منیتوا�د  منایشگر لطایف و کرمشه های  خمصوصه  به فصول و ابواب  آن پی برد  

تصوف گردد ، زیرا در  طریقت  که راه تصوف است مسایل حبدی پیچیده  ودر هم و ژرف و عمیق و خمصوص است  که 
چیزی از آن حاالت  و اختیارات  بیان شود  با در هم صوفی برای بیان آن  لفظ و کام و لسان  را �ا کافی میدا�د  واگر هم 

پیچیدگی ای که دارد  مواجه با تناقض های صوری  و دچار حیرت و سرگردا�ی میشود ، آشنا شد  و صرف مذاق  حال و 
  .منطق  و ذوق صوفیه  که منطق اهل دل  و متکی  به احساسات  و وجد و شوق است  ا�س گرفت

  : می گویدشیخ عطار در منطق الطیر
  تا    یکی      بینی ابد   را  با ازل    عقل ما در زاد  کن با  دل     بدل
  در درون غار وحدت کن  قرار     چار چوب طبع بشکن مرد وار

  :خداو�دگار بلخ در سر آغاز  دفرت ششم  مثنوی معنوی می فرماید
  راز ا�در گوش منکر راز �یست    راز جز با راز دان ا�باز �یست      
ز این پا فراتر میگذارد و مهۀ بشر و شیوه های خمتلف برداشت از حقا�یت شان  را و سبب  اختالفات بین  مذهب را  ظاهر  و ا

  : و ر�گ دا�سته  و بی ر�گی را  اصول  ر�گها می مشرد و میگوید
   دفرت ششم59بیت مشاره صلح ها باشد اصول جنگــــــــــــــــها               هست بی ر�گی اصول ر�گها 

   دفرت اول2468بیت مشارهعیسئی با موســــــــــــــــئی در جنگ شد                چون که بیر�گی اثیر ر�گ     شد 
   دفرت اول103ت مشاره بیموسی و فرعــــــــــون دار�د آشــــــــــــتی                   ر�گ را چون از میان    بر    داشتی 

   دفرت دوم1345بیت مشاره            ر�گها         یکر�گ     گردد     ا�داو  گ خــم        هوصبغة ا است  ر�

   دفرت اول2152بیت شناره            گشت اال  وحدت در شگفت        الاله گفت و اال  گــــفت

...............    ....................  
   دفرت پنجم�2562بت مشاره ابد                 ذوق    علم    من     لدن                    تا بی    این سخن پایان �دارد     صرب کن
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وحی می فرستد  که چرا )  ع( خداو�دگار بلخ  در پایا�ه قصه موسی  و شبان چنین فرموده  است که زما�یکه خداو�د  مبوسی 
  :  فرموده استجدًابنده ما را از ما جدا کردی 

  ما      درون     را   بنگریم و    حال   را  ـــــــــــــــــــــــــــــگریم و قال را                   مابرون را �ن
  گرچه گفت و لفظ �ا خاضع بود  �اظر قلبیم اگـــــــــــــــــــــــــــــر خاشع بود                    

  پس طفیل آمد  عرض جوهر غــــــرض                                                                                               زا�که جوهر بود در گــــــــــــــــفنت عرض
  سوز خواهم سوز با آن سوز و ســــــــاز چند ازین الفاظ و اضـــــــــــــــــــمار و جماز                        

  ـی از عشـــــــــــق در جان بر فروز                           سر    بسر   فکرو عبارت  را بســـــــوزآتشـــــــــ
  سوخته جان  و   روا�ان   دیگـــر  ا�د    موســـــــــــــیا آداب دا�ان دیگـــــــــر ا�د
      �یســــــتبر ده ویران خـراج   و   حشر     عاشقان را هر زمان سوزید�یســــــــــــت
  گـر شود پر خون شهیدان را     مشو    گر خطا گوید ورا خاطی مگو
  این خطا از صد صواب اولی تراست    خون شــــــــــهیدان را زآب اولی تراست
  چه غم ار غواص را پاچیله �یســــــت    در درون کعبه رســــــــم قبله �یســـــــــت

  جامـــــه چاکــــــــان را چه فرمایی رفو    ـــــالوزی جمویتو ز سرمســــــــــــتان قــــــ
   عاشقان را ملت و مذهب خداست    ملت عشق از مهه دینـــــــــــها جداست
  عشــــــــق در دریای غم غمناک �یست    لعل را گـــــــــــــــــر مهر �بود باک �یست
  ن منی آید بگـــــــــــــــفتراز های کا    بعد از آن در سر موســـــــــی حق هنفت
  دیدن و گـــــــــفنت هبم آمیخــــــــــتند    بردل موسی سخن ها ریخـــــــــــــــــــــتند
  چنـــــــــــد پرید از ازل ســـــــــــــــوی ابد    چند بیخود گشت و چند   آمد خبود

  ـــــهی استزا�که شرح این ورای آگ    بعد از آن گر شرح گویم ابلهی است 
  ور �ویســــــــــم بس قلم ها بشــــــــــــکند    گــــــــــر بگــــــــــویم عقلها را بر کنند 
  تا قیامت باشد آن بس خمتـــــــــــــــــــصر    ور بگــــــــــــویم شرحهای معـــــــــــــــترب
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    183 از درون خود خبوانگر تو خواهی      الجــــــــــــرم کوتاه کردم  من زبان      
 سنجیده ا�د این است که �باید  افعال ولی را به موازین مرسوم و معمول  ولییکی دیگر از مقوله های  که ا�در باب اعمال و افعال 

ا ادلۀ  در بین مردم  و مطابق عقاید  عامه  و  عادات و  ظواهر سنجیده  و این عقیده را پیروان صوفیه  غالبًا مثل  سایر موارد  ب
یکی از آن دالئیل  قصۀ مصاحبت موسی  یا خضر علیهالسالم است به تفصیلی که  در .مأخوذ از قرآن  و حدیث ثابت کرده ا�د

سورۀ مبارکۀ  کهف وارد شده  موسی به یوشیع فرمود  که تا به خضر �رسم  دست از طلب بر �دارم  تا آ�که  در ملقای دو دریا  که 
  ....و رسید  والی آخرمیعادگاه خضر بود  با

  :حضرت خداو�دگار بلخ در دفرت سوم حتت عنوان  سر طلب کردن موسی  خضر را  با کمال �بوت ، میگوید
  بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم    از کلیم  حق بیآموز ای کــــــــــــــــــــریم
   بینی بری  طالبِ خــــــــضرِم زخود    با چنین جاه و چنــــــــین پیغمــــــربی
  در پی �یکوپیی سر گـــــــــــــشتۀ    موســــــیا تو قوِم خود را ِهشـــــــــــتۀ
  چند گردی چند جویی تا کجــا    َکیُقبادی رسته از خوف و رجــــــــــا
   آمساهنا چند پیمـــــــــــــــــایی زمین    آنِ  تو با ُتســـــــــــــت وتو واقف برین

  افتاب  و ماه را کـــــــــــــــــــم ره ز�ید    ین مالمت کم کنیدگفت موسی ا
  تا شوم مصحِب ســـــــــــلطانَ زمن    می روم تا مجمــــــــــــــع البحریِن من
  ذاَک َأو َأمِضیوَأســــــــــــــــــــــِرحُقبا    َأجـــــــــــــــعُل ٌاِخلضر ِلَأمرِِ ســـــــــببا

   184ساهلا چه بود هزاران ســــــــــاهلا    ــــــــــــــــــاهلا پرم بپر و بالـــــــــــهاسـ
یعنی که ولی  یا اولیا  به موازین قضاوت مردم  عادی قابل سنجش  و �قد منیباشد  زیرا �وری که ولی را  راهرب است  قسمیکه در  

میباید  تا بتوا�د فراخنای  ازلیت و ابدیت بیکران خدا را که اولیا به �ور یقضه  و بیان شد  باهلای از �ور ) ع( قصۀ موسی و خضر 
  .صفای دل  از تبتل تا فنا طی میکنند  طی مناید
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که هر گاه هیچ کرامتی ازاو «امام قشیری گوید : مهچنان که �بی علیهالسالم را معجزه است  ولی را کرامات ارزا�ی فرمود�د 
   185»ه والیت او منی رسا�د ، در حالیکه  صدور معجزه  از �بی واجب استصادر �شود  ، خللی ب

ابو �صرسراج در اللمع، بعد از اثبات آیات  و کرامات  و معجزات فرق بین  آهنا و اقامه و ادله  بر ظهور کرامات اولیا و جواب آهنائیکه 
وصی  در مقامات بعضی از  خواص اولیا �وشته است که از منکر کرامات اولیا شده ا�د و ذکر کرامات  بسیاری از اولیا  باب خمص
از بایزید بسطامی قدس سره روایت شده که گفته است «:کرامات رو گردان بوده ا�د که برای مثال چند  منو�ۀ آن ذکر میشود

، چون خداو�د مرا  چنین در بدایت احوال  خداو�د آیات  و کراماتی مبن  �شان میداد ولی من به آیات و کرامات  توجهی �داشتم : 
گفت شیطان هم  .  وقتی به بایزید گفتند که فالن شخص در یک  شب  مبکه میرود 186»یافت  راه معرفت  خود را مبن منود 
   187.در یک حلظه  از مشرق مبغرب میرود
 بنده را خمتصر  هزار منزل است  بنده را خبدای ، اولین منزلش کرامات  است ، اگر« : شیخ ابواحلسن خرقا�ی می گوید

»                                                                                                                                                                          .مهت بود هبیچ مقامات دیگر �رسد
  : ورع - 2

ال  ذکر شد مستلزم  مقام  ورع است که مقام دوم اصحاب طریقت حمسوب است که در         توبه باکیفیتی که در با
  .منازل سیر وسلوک ، برای گذشنت طالب  وطی کردن آن ضروری است

ورع آن بود که از شبهات پاک  بیرون آیی و حماسبه �فس در  هر طرفةالعینی پیش «:بشر حافی میگوید "
  ».گیری

 و حد و حدود آن  مطابق �صوص  معین و استوار است ، ولی بعضی شبهات  به در شریعت حالل و حرام  روشن
  .ا�واع و اقسام میباشد  که اگر سالک گرد آن گردد  بیم آن میرود  که  در حرام افتد

  : ورع را به سه طبقه تقسیم کرده است ... ابو �صر سراج در کتاب اللمع 
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زد و آن در چیز هاییست که در میان حالل بین و حرام آ�ست که شخص  از آ�چه بر او  مشتبه است پرهی - 1
بین  واقع است  ،یعنی �ه اسم حالل مطلق بر آن صادق می آید و�ه اسم حرام مطلق ، بلکه بین آن دو 

  .است  و مشّخص مهینکه  شک و شبه یی در چیزی پیدا  کرد آن را ترک میکند
 جبا آوردن  امری خود داری کند ، آن امر  را ورع اهل دل است ، یعنی ورع شخصی  که چون قلبش  از - 2

 .»االثم ما حاک فی صدرک«: روایت شده است که )  ص( ترک کند  و از  پیامرب 

هرچه  قلب را از  توبه به خدا  باز : گفته " بو سلیمان  دارا�ی" ورع عارف واصل است  که چنا�که  - 3
یکی عموم ، دیگری ورع : ه ورع است بنا بر آین چنا�که شبلی  گفته س. » دارد  مشئوم است 

ورع از مجلۀ  مقامات و روش اخالقی است  برای تزکیه و . خصوص و سوم ورع خصوص اخلصوص
و مراد از ورع پرهیز است  از هر شائبۀ خطا  و احنراف از راه  صواب  و باز ما�دن دل از . تصفیه باطن 

ایمان کامل �شود  تا وقتی که عمل « : ی گوید سهل بن عبدا  تسرتی  م.توجه خبدای  در آن باشد 
او  به ورع �بود  و ورع او  به اخالص �بود  و اخالص او  به مشاهده ، و اخالص تربا کردن  از هرچه دون 

   188خدای بود

سلوک در طریقت سالک را  در هر یکی از مقامات  که برای سالک  در وصول مبقام دیگری   :زهد-3
این است که  ورع مقتضی  زهد است، صوفی عالقه بد�یا را سر منشۀ هر خطیه میشمرد  مستعد  میکند از 

 زهد طبقۀ خواص -3. حمققین-2مبتدیان : طبقات زهاد .و ترک د�یا را سر چشمۀ  هر چیزی میدا�د
                                                           .                        یعنی زهد کسا�ی که  هفت شهر عشق را گشته و به هست و �یست پشت پا زده ا�د

  در بین  زهاد این عقیده شایع بود  که اعمال و افعال ا�سان  بدست قوۀ قاهریست  ، یعنی       : فـــــــقر- 4
ور  و هیچ عملی ازحیزقدرت  و  اختیار بشری  خارج است ،سعادت و شقاوت امریست  مکتوم و مقد
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، بلکه باید  تسلیم صرف پیش بنا بر این بر عمل منیتوان تکیه کرد.خبودی خود ، فایدۀ برای جنات �دارد 
. گرفت  و بر مجیع اسباب و وسایل پشت پا زد  واز مجیع عالیق جها�ی  یعنی از ما سوی ا  منقطع شد 

  . ی از لذائذ مباح  و مشروع هم خود را حمروم میداشتزاهد تنها از لذائذ غیر مشروع د�یا پر هیز میکرد  حت
 و راحت �فس؛ و سه چیز -3. سبکی حساب -2. فراغت دل -1سه چیز قرین فقر است : قیق بلخی میگوید ش

  .  189سخن حساب-3شغل دل و -2. ر�ج تن-1الزم توا�گران است 
ت  و به �ظر صوفیان  دوره های  بعد که تأثیر  وجد و حال فقر که در ابتدا  متوجه اشیای مادی بود  به تدریج معنی وسیعی یاف

فقر واقعی  فقط فقدان غنا �یست  بلکه فقدان میل و رغبت  به غنا است  . بیشرت  در گفتار و رفتار شان  دیده میشود 
باحات میگوید  و مب" الفقر فخری"یعنی هم قلب صوفی  باید هتی باشد  و هم دستش  و در این معنی است که صوفی 

مینامد  ، زیرا مفهوم آ�ست  که فقیر باید  از هر فکر و میلی  که او را از خدای منحرف  کند  بر " فقیرو درویش"خود را 
   190.کنارباشد

  :حضرت موال�ا خداو�دگار بلخ  در این مورد در چندین جاه مفاهیم عالی را سروده ا�د
  َکل بود آن کــــــــــــــــــــــز ُکله سازد پناه    همال و زر ســــر را بود مهـــــــــــــچون کال      
  چون کالهـــــــش رفت خوشرت  آیدش    آ�ــــــــــــــــکه زلف و جــــعد رعنا بایدش       
  پس برهنه به که پوشـــــیده �ــــــــــــــظر    مرد حـــــــــــــــــق باشد مبا�ند بــــــــــــصر       
  بر کند از برده جامه عیــــــــــــــب پوش    ـــــــه کردن آن برده فروشوقت عرضـــــ      
  بل جبامه خـــــــــــــــدعۀ         با وی کند    ور بود عیبی  برهــــــــــــــــــــــنه کــی کند      
  وَ رمداز برهـــــــــــــــنه کردن او از         ت    گوید این شرمنده است از �یک   و بد       
  خواجه را مال است مالش عیب پوش    خواجه در عیب است غرقه تا بگوش      
  گـــــــــــشت دهلا را طمعها جامعی    کز طمـــــــــــــــــــــــع عیبش �بیند طامعی      
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  ره �یابد کـــــــــــــــــــــــــــــــــالۀ او در دکان    ور گدا گوید سخن چون زِر کان      
      رای فهِم ُتستکار دست سست    رویشـــــــــــــــــی ورویشان مبنگر سسوی د  
  روزۀ دار�د  ژرف از ذواجلــــــــــــــــــــــالل    زا�که درویشان ورای مــــــــــِلک و مال      
  َکی کنند ِاسَتمگـــــــــــــــری  بر بیدالن    حق تعالی عادل است و عــــــــــادالن       
  وین  دگـــــــــــــــــــر را بر سر آتش هنند     یکی را �عمــــــــــــــــــت و کاال دهندآن      
    بر خـــــــــــــــــــــــداِی خالِق هردو جهان     آتشش سوزد که دارد این گــــــمان      
   191از�ی هــــــــــــــــزاران  عز پنهان است و �    فقرَ فخری از گزاف است و مجاز      
  زآ�ـــــــکه در فقر       است  �وِر ذواجلالل    صرب کن با فقر و بگـــــذار این مالل      
  از قناعت غرِق حبِر ا�گــــــــــــــــــبین    سرکه مفروش و هــــــزاران جان ببین      
  مهچو گل آغشته ا�در گـــلشَکر    صد هزاران جاِن تلخی َکش  �گر       
   192تا زجامن  شرِح دل پیــــــــــــــــــــدا شدی    را گـــــــــــــــنجا بدیای دریغا مر ت      

 فقر مقتضی صرب است  و اگر سالک جویای حق  در فقر  و حتمل را شعار  خود �سازد �تیجۀ   :صرب-5
رب تنها فقر بدون صرب  بی �تیجه است  بلکه در سایر مقامات  سلوک هم مقتضی ص. بدست خنواهد آورد 

  .این است که اهل صوفیه  صرب را یک �یمۀ ایمان  بلکه مهۀ ایمان میدا�ند . است 
 زیرا دل  سالک  در هر حال و مقامی  که باشد  ام �یآبدبت  بدون صرب اجنصیآوردن هر فریضه و ترک هر مجبا 

از .  به صرب است به چیزی مشغول است  که یا موافق میل اوست  یا خمالف میل او  و در هر دو حال حمتاج 
صبار کسی است که صربش  در خدا و برای خدا  و به وسیلۀ خداست و چنین  رهگذر  اهل سلوک 

  .شخصی هرگاه  مجیع بال های د�یا  براو وارد شود  عاجز �گردد و ابدًا  تغیری  در او عارض �شود 

                                                 
  .2357 – 2343دفرت اول بیت مشاره...  مثنوی معنوی -100
  .2377 -2374 مهان                                               بیت مشاره -101



 193 

  .ست در بالدر خیری که در او شر �بود  شکر است در �عمت و صرب ا: و �یز گفته ا�د 
خدای عزو جل  صابرین را ائمۀ مّتقین قرار داد  و کلمۀ حسنی  خود را در دین به : گوید" ابوطالب مکی"

) رض( که در صرب بر مکاره  خیر لرزان است و حضرت علی : فرمود) ص  (  رسول خدای فرمود وآ�ان متام  
اسالم بر چهار ستون : وایقان  قرین فرمود  و گفتآ�ر ا رکنی از ارکان ایمان  دا�ست  و آ�را با جهاد و عدل  

  . یقین ، صرب ، جهاد و عدل  بنا شده است
اولش ترک شکایت است ، و این درجۀ :  بعضی از عارفان صرب را به سه معنی گرفته ا�د و گفته ا�د 

ه سوم دوست داشنت وحمبت ب.دوم رضای به مقدور است ، که آن درجۀ زاهدان است . تابعین است 
  . آ�چه  موالیش برایش خواهد  و این مقام صادقان است 

صرب از معصیت ، که باال ترین صرب : حسن بصری و دیگران روایت کرده ا�د که صرب بر سه معنی است 
و باید دا�ست که تصبیر غیر از صرب است  چه آن جماهده . هاست ، و صرب بر طاعت و صرب بر مصائب 

 ، و در مقام صرب  تعمل است  و برای صبور تصنع ، و مبنزلۀ تزهد  است  که از �فس است  و حتمل آن به صرب
اسباب زهد است �ه زهد ، و به وسیلۀ تزهد  که اسباب است  زهد به حصول پیو�ددو صرب حتقق به وصف 

   193.است
ت های  صرب �یم ایمان است  و حق سبحا�ه تعالی ، صابران را به  صف«: امام حممد غزالی فرموده است

املعجم  (موضع 103خمصوص  متصف  گردا�یده است ، و صرب در قرآن هفتاد و ا�د موضع ،در 
: یاد کرده و بیشرت خیرات و درجات  را به صرب اضافت فرموده  و مثرۀ آن ساخته ؛ چنا�که گفت) املفهرس

  که  بنی اسرایل و پیشوایان و رهربان گردا�یدیم، مجاعتی ازای  194 اًرَلمَّا صبَّ�اِر ِبأََونهدیََ تهمَّ َأِئوَ  جعَلناِ منهم
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 ربَک اُحلسنی علی   َکِلمتَو َتمت:آ�گاه  که بر حق  صرب کرد�د و گفت، کنند مردمان را سوی ما دعوت
ا�ید ، ای وعده های خوب پروردگار تو که بنی اسرائیل را فرموده بود به امتام رس195بنی اسرائيَل ِبما صبروا

وَلنجزن الَّذین صبرواَاجرهم ِبَاحسِن ما کا�وا :، و آن  جزای صرب ایشان بود  بر ظلم فرعون  و گفت 
 ای هر آیینه  بدهد  کسا�ی را که صرب کرده ا�د بر دین خود از آ�چه حق تعالی  ایشان را هنی فرمود  196َیعملون؛

و گفت اولئک ُیؤَتون َاجرهم مر َتیِن ِبما .یکرد�د از  طاعتها مزد ایشان رابر سبیل پاداش به �یکوترآ�چه  م
   197صبروا

الصرب : و �یز گفت.الصرب والسماحُة: و از جابر  روایت است  که پیغامرب را از  ایمان پرسید�د ، گفت
د که ایمان َکنز ِمن ُکنوِز اَجلنة ؛ ای ، صرب گنجیست از گنجهای هبشت و یکبار از وی پرسید�

   198»َالصرب؛ : چیست؟ گفت
به فتح اول   و ضم و تشدید کاف ، در لغت مبعنی  تکیه کردن  و اعتماد کردن  به کسی و :توکــــــــل-6

و در اصطالح اعتماد کردن است  به آ�چه در �زد خدای  ) منتهی االدب(اعرتاف کردن به عجز خود است 
  ) 62تعریفات ،ص(چه در �زد مردمان است تعالی است و مایوس شدن است  از آ�

ِإن اَ یحب :     خدای حق مبین می فرماید.  توکل باال ترین  مقام یقین و شریف ترین  احوال مقربین است
ومن َیتـوکَّل عَلی اِ :و �یز فرمود .  متوکل را دوست خود مشرد ، و حمبت خود را شامل  او منود 199املتوکلین
ح وَفههیعنی متوکالن را خدای بسنده است و هر که را خدای کفایت کند ، شافی او باشد و معافش 200سب 
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پس متوکل بر خدای تعالی  از عباد الرمحن است  و شامل وصف رمحت حق گردد . دارد 
وازبندگا�یست که  به کفایت او خمصوص شده است  از این جهت است  که بعضی از صحابه  و تابعین 

   201.د  که در توکل �ظام  توحید  و جامع امر اهلی است گفته ا�
متام علم  از  ارباب تعبد : گفته است "حممدسهل بن عبدا تسرتی" بعضی از علماء ابدال ، ما�ند ابو

  202.است، و تعبد متامش از باب  زهد و زهد مهش از باب  توکل است و توکل را حد و ا�دازه �یست 
آ�چه بنده :فرمود) ص ( ی رسا�د ودر حال متوکل زیان و �قصی تولید منیکند ، چنا�که  رسول کریم تصرف و کسب توکل را ضرر من

از کسب حالل بدست آرد  روزی حالل اوست  پس هر گو�ه کسب و خرید  و فروش که مطابق به موازین شرع باشد  امریست 
  .ن طایفه حمسوب است مربور ،  به این دلیل کار گری که بدست خود �ان میخورد  در �زد ای

به اعتقاد اهل  طریقت  مقام توکل  از عالی ترین مقامات مقربین است  و از مقاماتیست که  هم از جهت علم  فهم  آن غامض و هم 
  . توکل از فروع توحید است ، یعنی توحید حقیقی  اصل و پدید آور�ده  توکل است. در عمل جبا آوردن  آن دشوار  است 

بدان که توکل منزلیست از منازل دین ، و مقامیست از مقامات   :  الی درکتاب احیاء علوم دین ا�در باب  توکل میفرمایدامام حممد غز
اهل یقین ، بلکه از معا�ی  در حالت مقربان است و مفاخر مراتب عارفان ،  واو در �فس خود از روی علم  دشوار ، ووجه اشکال 

ن اسباب و اعتماد کردن  برآن  شرک است در توحید ، و به کلیت از آن دور شدن  طعن است  آن  از روی دا�سنت آن است که دید
و اعتماد بر اسباب بی آ�که  آن را اسباب دا�ی خاک در چشم  زدن است و در گرداب جهل غوطه . در سنت و  در شریعت 

ن تطابق و توا فق  با شد  در غایت غرض و خوردن ، و حتقیق معنی توکل بر وجهی که مقتضی توحید و عقل و شرع را  در آ
و کشف این غطا وَِزالت این خفا �توان کرد، مگر حمققان و علما که چشم شان  از فضل خدای  به ا�وار حقایق  .دشواری است 

. ان آور�د آ�گاه  چیزی را که مشاهده کرد�د ، ازآن روی ایشان خواستند ، در بی. اکتحال پذیرفته  پس بدید�د و حمقق  کرد�د 
و عَلی اِ : ای ، بر خدای توکل کنید اگرچه گرویدگا�یدو گفت203و عَلَی اِ َفلیَتوکَِّل اُملؤِمنون: حق تعالی گفت 
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کُِّلونکَِّل اُملَتوو گفت.    ای بر خدای بایدکه توکل کنند توکل کنندگان204َفلَیَتو:هسبح ََفهو َِلی اکَّل عن َیَتومای، هرکه بر  . 205و
ای، به درستی که خدا دوست دارد متوکلین   .206ِإن اَ ُیحب اُملَتوکِِّلین: خدای توکل کند خدای وی را بسنده باشد ؛و گفت

آن به کفایت خدای متعال )   قرین(و در غایت بزرگی باشد  مقامی که صاحب آن  بدوستی خدای  موسوم بود و مالیس . را 
فوز علم یافته بود ، چه حمبوب ، معذوب منیشود .و کافی و حجت وی خدای باشد  )عهده دار (س کسی که کافل پ.موصوف بود

  آی ،آیا خدا  بسنده �یست ، بنده خود را؟ و کسی که 207َأَلیس اُّ ِبَکاٍف عبد ه: حق تعالی گفت.و دور و حمجوب �گردد
این آیت را تکذیب منوده ، چه این سوالیست در معرض جواب حق  و حق و .  کفایت از غیر او طلبد  توکل گذاشته باشد

ابن   مسعود روایت کرده 208هل َأَتی عَل اِإل �ساِن  ِحین من الد هِر َلم َیُکن شیئًا مذُکورًا: طلبیدن ، چنا�که حق  تعالی گفت
 قد مأل اسهل واجلبل فاعجبنی کثرُتهم و هیدُتهم فیصل لی  اریت االمم  باملوسم َفرأیت  َامتی: گفت ) ص(که پیغمرب : است

َارخت؟ ُقلت  َ�عم و مع طؤالِء سعبون الفأ یدخلون اجلنة بغیر حساب؛ ای امتان  مبن منود�د  در موسم ، پس امت خود را دیدم  که 
به : ضی شدی ؟ گفتم آری ، گفت کوه دشت پر کرده بود  بسیاری و هیئت ایشان مرا خوش آمد ، پس مرا گفتند ، آیا را

الذین :   پس گفتند یا رسول ا  ایشان کیا�ند ؟ گفت. این مجاعت  هفتاد هزار کس باشند که بی حساب در هبشت رو�د
ال یکون وال َیِطرون وال یسرتقونَ   و علی رهبم یتوکلون؛ ای ، کسا�یکه داغ  �کنند  و فال �گیر�د و افسون �گیر�د و به 

پس عکاشه بر خاست  و گفت یا رسول ا  از خدای خبواه که مرا از ایشان گردا�د، .دگار خود توکل کندپرور
ای ، درین مورد .اهلم اجعله منهم ، پس دیگر خاست و مهین مطلوب درخواست ، گفت  سبقتک هبا عکاشه: گفت

  .عکاشه پیشی کرد
 حق توکلُِّه لرزقکم کما یرُزُق  الطَّیر  تغد و امخاضًا و تروح بطا�ًا؛ ای  اگر مشا بر َلو َا�َکم یتوکلون علی اِ : و گفت علیهالسالم 

خدای عزوجل  توکل کنید  چنا�که حق توکل اوست  هر آیینه مشا را روزی دهد  چنان که  مرغان را دهد، بامداد با شکم هتی  
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الی ا کفاء ا  ُکلَّ  موقنتٍه و رَزَق  ِمن حیث ال یحتسب و من القَطع من ا�قطع : برو�د  و شبا�گاه با شکم پر  بازآیند و گفت
  .ِالَی الد�یاُّ و کله ا  الیها؛ای هر که خبدای پناهد ، خدای عزوجل او را بدو گذارد

و »  علم و  حال و عمل« ه مهه ابواب ایمان ا�تظام پذیرد مگر ب:  را از ابواب ایمان مشرده ، فرموده است که امام غزالی توکل
علم . که مراد از لفظ توکل است» حال « که مثره آن است و به » عمل« باشد که اصل است و به»  علم«مهچنان ا�تظام توکل   به 

بود  و چون قوی شود  آ�را یقین گویند ، ولیکن » علم«را که در اصل  زبان ایمان خوا�ند ، چه ایمان تصدیق است ، و تصدیق دل 
الِاله اال  وحده ال شریَک له له امللک و : ابواب یقین بسیار است ، و ما از آجنمله به چیزیکه بنای توکل بر آن است  و آن توحید است

هلواحلمد و هو علی کل شیِء  قدیر، که آدمی بر زبان گوید ، ایمان که اصل توکل است  اورا متام شد و توحید را چهار  مرتبه 
نی و به لفظ بدل تصدیق دارد،  بنور کشف آ�را مشاهده مناید که مرتبه مقربان است و آ�که در وجود خود جز یکی است به مع

      209.�بیند  و آ�چه بیندپندارد که  از واحد قهار صادر شده است
الیه ، وکیل ، و ابو �صر سراج میگوید  توکل  در لغت مبعنی تکیه و اعتماد کردن است ، و مشتق  است از و کالت موکول 

  گذار�ده کار  بدو ، متوکل �امیده میشود ؛ ودر اصطالح صوفیان  عبارت از واگذار دن  امور است خبداو�د  و تکیه کردن  
      210.توکل اعتماد دل است  بر خدای تعالی  در مهه احوال: باو و آرام گرفنت  دل باو ، در مهه حال  ا�سان که جنید گفت

 :لخ فی فرماید حضرت خداو�دگار ب

  پیسهایــــــــــــــــــکر�گ گردد ا�دراو    سبـــــــــغتا هســـــــت ُ خم  ر�ـــــــــگ هو
  ازطرب گـــــــــــــــــویدمنمُ خم الَتُلم    چون درآنُ خم افتدو گــــــــــــــــویشُ ّقم  
  د الی آهــــــــــــــــن استر�گ آتش دار    آن منم خم خود ا�احلق گــــــــــفنت است
  زآتشی می الفد و فُامــــش َ وش است    ر�ـــــــــــگ آهن محـــــــــِو ر�گ آتش    است
  پس ا�ا النار ست الفــــــــــــش بی زبان    چون به سرخی گشت مهچون زِّر کان
  ــوید او من آتشم من آتشمگــــــــــــــــ    شد ز ر�گ و طِبع آتش حمـــــــــــــــــــــــتشم
  آزمون کـــــــــــــــــــن دست رادرمن بزن    آتش من گـــــــــــر ترا شک است و ظن
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  هست مسجِود مالیک زاجــــــــــــــــتبا    آدمی چون �ور گــــــــــــــــــــیرد آز خدا
  طغیان و شــکرسته باشد جا�ش از      �یز مســــــــــــــــــــجودکسی کو چون ملک

    211ریش تشبه ومشبه را خمند    آتِش چِه  آهِن ِچه لب ببند      
را پیش کشیده است » حدیدة حمماة«اشعار باال را مولوی برای منایش استحالۀ وجودی �یز  مثال بسیارزیبا  و گویا و بر تری از 

یاه و دارای جرم و وزن ، تاریک و بی �ور ، سرد و در مثال حدیدة حمماة که آهن تفتیده و سرخ کرده  باشد، ا�سان آهن است ،س.
سخت، ولی وقتی خبدا �زدیک شد ، گرمی و  �ور تقرب  و عنایت حق در او  اثر میکند ، اگر خواص آهنی ازوی دور شود 

منیتوان گفت آهن . دیگر تیره و تاریک �یست ، سرخ و روشن است، سرد �یست سوزان است ، سخت �یست �رم است 
ن آهن �رم و سوز�ده و �ورا�ی �یست ، و منیتوان گفت آتش است، چون هنوز جرم و وزن دارد ، و آدمی هم در پرتوی  است، چو

عنایات حق هبره مند شود ، مهان گو�ه خواهدبود  و �ور اهلی  وجودش را روشن  میکند ، سوز�دگی آالیش های او را پاک 
ق ، مهه دور�گی و چندر�گیهایش  ر�گ واحد و ر�گ خدا می پذیرد و از خواهد کرد ، به قول موال�ای بلخ ، در خم ر�گ ح

  .صفت خود فا�ی میگردد و بر گزیده حق و مسجود مالیک و فرشتگان میشود
خداو�دگار بلخ ،  با مهه قدرت بیان و لطافت  طبع در مثال تشبه  باز هم مثال آهن تافته  را برای آدمی  که استحاله وجودی می 

با این مهه  وقتی به دشواری  حتلیل مسئله توجه  .  و وافی منیشمارد  و ریش تشبه و مشبه را الیق خنده  و سخره میدا�د یابد  کافی
  .کنیم ، دریافته میشود که مثال حدیدة حمماة بار مطلب را خوب بدوش کشیده است

است اگر او راکسی به پنج مرتبه  کند، توحید چهار مرتبه : مرتجم کتاب احیاء علوم الدین  امام حممد غزالی  میگوید
درحتقیق و تفصیل مبلغرت باشد ؛ اول به جمرد زبان ، دوم به اعتقاد دل ، چنا�که  توحید عموم مسلما�ان باشد، سوم اثبات  واجب 

ه  در الوجود به وجود و ممکنات ، چهارم مشاهده واجب  الوجود که مهه ممکنات  و حمدثات  را صادر شده است، پنجم آ�ک
مشاهده او جز واجب الوجود �باشدواول پوست باالی جوز باشد، دوم چون پوست فرودین  چنا�که بیان فرموده است،سوم 

  .چون پوست ُتنک که  پیوستۀ مغز باشد و چنان مناید که مغز است ، چهارم مغز و پنجم روغن وا اعلم  بلحقیقته
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بندد که غیر یکی مشاهده �کندبا آ�چه آمسان و زمین و جسمهای حمسوس  چگو�ه  صورت : در اینجا سوال مطرح میشود که 
  می بیند  و آن بسیاراست، پس بسیار چگو�ه یکی باشد ؟

افشاء سِّر : جواب بدا�که  غایت علم های مکاشفه  و سزاوار  است که �بشنت آن در کتاب  روا �باشد، چه عارفان گفته ا�د 
علم معمله تعلق �دارد ، آری  گفنت چیزی که قوت استبعاد  تو را کم کند  ممکن است که او را به �وع اّلربوبیتة ُکّفر؛ آ�گاه به 
باشد چنا�که آدمی بسیار است ، » یکی« باشد ؛ و به �وع دیگری از مشاهده و اعتبار» بسیار«مشاهده ای  و اعتباری 

؛ وآن به اعتبار دیگر و مشاهده دیگر یکیست ، اگر جبان و تن  و اطراف و رگها و استخواهنا و احشای او �گری 
  .یکی است» ا�سا�یت«پس او به اضا فت . چه گویی که یک آدمی است 

در این مورد  امام حممد غزالی بسیار مو شگافا�ه و بادقت کامل  به حبث و  فحص پرداخته است که این اثر ا�را منعکس سازد از 
پس خورشید و ماه و :قدر از گفتارآن بزرگوار اکتفا میکنیم که می گوید اصل  مقصد دور خواهیم شد و صرف به مهین

بل این متثیل . ستاره گان  و باران و ابر و مهۀ حیوا�ات و مجادات در قبضۀ قدرت  مسخر�د ، چنا�که قلم  در دست �ویسنده 
چنا�که . دای �ویسنده آن است �ویسنده توقع است  و حق آ�ست که خ» پادشاه«است در حق تو ، چه اعتقاد داری که ملک

       212ِإذ رمیت والکن اَ رمَی ا: گفت 
  :و امام غزالی عامل را به سه  قسم تصنیف  کرده است

  .ازاین عامل بود و از آن منزهلا به آسا�ی گذشتی" کاغذ و مرکب و قلم است" و اول آن عامل ملک و شهادت است«
چون از من بگذری به منزهلای آن رسی، و در آن بیاباهنای وسیع و  کوهای بلند و . است دوم عامل ملکوت است و آن ورای من 

  .دریا های غرق کننده  است،�دامن که  در آن چگو�ه سالمت ما�ی   
سوم عامل جربوت است و آن میان عامل ملک و عامل ملکوت است و از آن سه منزل قطع کردی، چه در اوایل آن منزل در قدرت اداره 

و راه عامل )ازعامل جربوت (و علم است  و آن واسطه است میان عامل ملک وعامل ملکوت ، چه راه عامل ملک آسا�رت است در آن 
ملکوت دشوار تر است  وعامل جربوت میان عامل ملک و عامل ملکوت کشتی را ما�د  که میان زمین وآمسان است ، چه �ه در حد 

ین، و هر که بر زمین رود ؛ روش او در عامل ملک و شهادت باشد ؛ و اگر قوت دارد که اضطراب آب است و�ه در حد  ثبات زم

                                                 
  .7/17 ا�فال -121



 200 

در کشتی �شیند ، چون کسی باشد که در عامل  جربوت رود ؛ و اگر قوت او بدان حد اجنامد که به آب رود بی کشتی ، چون 
  .  کسی باشد که در عامل ملکوت رود بی درما�دگی

   جز ]پیش روی تو [از گرد که  ازز مین در گذشته ای  و کشتی را وا پس گذاشته ای، و پس اگر برآب �توا�ی رفت  ب
.   بدان �وشته شود -و اول  علم ملکوت قلم است  که علم و حصول یقین که برآن بر آب تو ان رفت . آب صافی منا�ده  است

ِء؛ای ،  اَلهوا رفتی ، گفت  َلِواذ دادیقینًاَلمشی ا عَلیبر آب ) ع(�شنیده ای  که چون پیغمرب علیه السالم را  گفتند  که عیسی 
     213.اگر یقینش زیاده شدی هر آیینه  برهوا رفتی

  :گفتار  مشایخ طریقت ا�د ر توکل
توکل آ�ست که  در  حضرت خد او�د  ج  مسرتسل :حقیقت ایمان ا�درتوکل باشد با خداو�د  عزو جل ، ابراهیم خواص گفت

شرح تعرف  «توکل آ�ست که از حول و قوت  بیرون آیی: سهل بن عبدا تسرتی . آن  باشد که هر جا که بر�د  برود باشی  و مسرتسل 
  .252، ص4، عوارف املعارف ،ج 104 ص 2ج 

  .قمراد از توکل تعویض امر است و با تدبیر وکیل  علی االطالق و ا عتماد بر کفالت کفیل  ارزا:عزالدین  حممود کاشا�ی  میگوید
اول : توکل سخت ترین منازل عامه و آسا�رتین طریق خاصان است و آن را  سه درجت است: خواجه عبدا ا�صاری گوید

دوم توکل است با اسقاط طلب و  چشم پوشی  . توکل است توام  با طلب و سبب و زاری و اشتغال �فس  و �فع خلق و ترک دعوی
م توکل است با آشنایی علل آن  که �تیجه اش رهایی و ترک علت  توکل باشد، و آن سو. از اسباب و ریشه کن شدن  تشریفات �فس

معرفت به متلک  حق است بر مجع آشیاء به طریق عزت �ه مشارکت و اقناع بنده است  به عبودیت او که الزمه اش دا�سنت این �کته 
        214.است  که تنها خدای  تعالی مالک مهه چیز هاست

توکل میوۀ درخت یقین است  به ا�دازه قدرت و تنومندی ا�درخت  و اعتماد حبق است  در  وعد وعید  : گویدجنم الدین کربی 
تا آجنا که اگر چیزی از او فوت شود تأسفی بر آن خنورد  و از آ�چه بدو میرسد سخت شا دما�ی �کند ، زیرا او مرید است  به 

      215  عمل مثقال  ذرة شرًا یرهفمن یعمل مثقال ذرة خیرًا یره و من ی" ارادۀ حق
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     216.توکل و تفویض و تسلیم و رضا و شکر مهه برگها  و شاخسارهای درخت یقین ا�د
  زخود به  خواسنت خلق  جهان را  تــــــوکل چیست ؟ بی کردن زبان را
  217مهه ا�داخنت آن  بر گـــــــــرفنت  فنا گشنت دل ا زجان بر گرفنت

  .ع است  از احوال  وقوفتوکل اخنال: سری سقطی گفت
  .توکل ا�ست که دلت به موعود خدای آرام گیر د:شقیق گفت

سودی دار�د  توکل بر خدای کن تا حدی که او معلم و مو�س وموضع سکوت تو گردد، چه خلق �ه ترا: معروف کرخی گفت
  .و �ه زیا�ی

و دهلای زاهدان کاسه توکل است و   .عدهلای عارفان ظرف ذکر است و دهلای اهل د�یا ظرف طم: منصور بن عمار گفت
  .دهلای متوکلین دعا بر رضا

  .توکل اسقاط رؤیت و وسایط است  و تعلق به باالترین عالیق : رویم گفت
  .توکل استواء حالت است در هنگام عدم و وجودو سکو�ت �فس است در جماری مقدور: گفت ابواحلسن وراق

از ابو یعقوب  هنر جوری را . گفت  حال رسول ا  ص و کسب سنت او :لابن سامل بصری را  پرسید�د از کسب و توک
حقیقت :    فضیل عیاض گفت.هنگام رخت بر بسنت حضوظ اسباب د�یا و آخرت  گفت مرگ �فس است: پرسید�د 

ر  بیرون آمدن است توکل ازطاعت خدایانِ  بسیا: ذولنون مصری گوید .توکل آ�ستکه بغیر  ا  امید �دارد و از غیر ا �رتسد
توکل زیسنت را بیک روز باز : بایزید بسطامی  قدس سره گفت.و به طاعت یک خدای  مشغول بودن و از سبب ها بیرون آمدن 

        218.هرکه پشیزی از حرام  بگیرد متوکل �بود: عبد مبارک گفت. آوردن است وا�دیشه فردا پاک ا�داخنت
     : توکلجهان بینی  مشایخ طریقت در مورد 
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توکل شریف ترین  حال مبتدیان است  و ظاهرًا �و صوفی  از مهان  مراحل اولیه که با زهد سروکار دارد با این حال  
  در مهه امور و اعتماد  خبداو�د متعالست  در مهه وچگو�گی آن آشنا میشد  و یقین میکرد که توکل ترک اختیار است

توکل اعتماد کردن است بر قضا « و در تعریف آن آورده ا�د که.وزا�همسائل ، خاصه در کسب  رزق و معیشت  ر
آن مقدار که  در طلب معیشت خود و کسب مهمات  خود روزگار ) ج(و متسک منودن است بفضل خداو�د  

    و گویند توکل از آن جهت که اساس زهد  و تقوی است  در قرآن کریم بسیار به آن توجه شده است 219 ».برد
 که رزق مقصوم هر کسی  مها�طور که در قرآن  جمید بدان اشارت شده است بدست خدایتعالی و معتقد�د

است، و هبرکس به ا�دازه  قابلیت و استعدادش بیچون و چرا می رسد ، و سعی و کوشش بنده  و عمل و کسب 
 فالحان او  سبب این رسیدن است، رسیدن رزق کافی گاهی با زمحت توأم است ما�ند رزق اهل صناعت و

که سعی و کوشش فراوان اهنا  شرط الزمی و اساسی است ، و گاهی با خواری و ذلت قرین است ، چون 
رزق گدایان و عاطالن  و اهل کسالت و بطالت که با سوال و تقاضا و گدایی  مهراه هست و زما�ی با 

ن مشرتی و واقع شدن عمل خرید صربو ا�تظار میرسد ما�ند روزی جتارو پیشه وران  و کاسبان که بسته به رسید
آ�ا�یکه بدون زمحت و کلفت و خواری و ذلت ، شکیبایی و ا�تظار روزی خوار حق ا�د  .وفروش اجنام پذیر است 

  .صوفیان ا�د که در مهه امور  برمحت حق و الطاف او امید وار ا�د 
   که اگر عطاشود  شکر کنند و اگراول مبتدیان که توکل بر حق دار�د: متوکلین هم  در طریقت بر سه �وع ا�د 

دوم خاصان ا�د که در توکل مبرحلۀ رسند که ترک اسباب گویند و قطع وسایط . منع فرماید  صرب پیشه کنند 
سوم توکل خاص اخلاصان است که بقول جنید .منایندو جز خبداو�د متعال به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد �نمایند 

که توکل مبتدبان چنان :و در توضیح این سه �وع توکل  آورده ا�د » مجیع احوال اعتماد بر  خدای تعالی است در «
است که خدای را وکیل خود ساز�د و در امور اعتماد بر او منایند ، و توکل خواص درمثل از �وع اعتماد  کودک 
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 خاص است به مادر خود که در خوشی و �ا خوشی و ا�بساط و فزع �اگزیر بدامان او گریزد ، و ازآن
از خویش �دارد وهر طرفی که او را  اخلاصان  ما�ند مرده ایست در دست مرده شوی که هیچگو�ه اراده یی

  . بگردا�ند  بگردد
وگویند در کتاب و سنت  با این سه �وع  توکل بار ها اشاره شده است و فرماید که روزی طبقه اول را  منحیث 

و فِی السمِآء ِرزُقُکم و ما « ی تعالی خود کفایت  فرمایدالیحتسب  روزی رسا�ست ، و دسته سوم را  خدا
تنِطُقون َآ َأ�َّکمِمثَل م ُُّاَحلق اَألرِض  إَِّ�ه ِآء ومالس برن   َفوود221   220»ُتوع            

دن این رزق روزی مقصوم هر کس به ا�دازۀ استعدادش میرسد و هیچکس در عامل بدون روزی منیما�د، تنها رسی
 سالک مبتدی  چون هنوز در طی طریق است و به مقام .سببی میخواهد و آن سبب سعی و کوشش بنده است 

ا�د �رسیده است، و یا چون آن �از�ینان عزیز که جوع رزق جان » منحیث الیحتسب«خاصان که دارای روزی 
ر در راه بدست آوردن رزق و از ذخیره و شان شده است مبقام تسلیم و تفویض �ایل �یآمده است  ، از کسب و کا

ادحار  برای روز های تنگدستی �ا گزیر است ولی باید در عین سعی و کوشش مهیشه متوکل باشد و 
  .اعتماد کلی بر خدایتعالی کند تا باب رمحت بر او کشاده گردد و بیخ غمان از کشت زار وجودش کنده شود

بر مبنای تنبلی  و بیکارگی باشد، بر هذر داشته ا�د که در حقیقت پارۀ از مشایخ ، صوفیان را از توکلی که 
؛ که حمکوم کردن بی خیالی و بی بندو باری  است در عین تکیه بر عنایت حق     سخنان آ�ان  رد توکل �یست ، 

  .برخی  برای آسایش �فس خود ، آ�را توکل �ام می هنند
به هدفهای مشروع و دقت در کار است در حین تأکید به کوشش برای رسیدن  زیرا توکل به معنی درست خود ،

  حق ؛     عنایت
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: به مهان گو�ه  که پیغمرب علیه سالم  در جواب مردی  که گفت  شرتم را با توکل خدا رها کردم ، فرمود 
  :زا�ویش ببند و هم توکل کن، که حضرت موال�ا می فرماید»  اعقلها و توکل«

  با توکل زا�وی اشـــــــــــــــــرت ببند  گـــــفت پبغمرب  بآواز بلند
  کشت کن پس تکیه بر جبار کن  گر توکل میکنی در کار کن

  :فرماید)  حافظ(حضرت خواجۀ  شیراز 
  راهرو گر صد هنر داردتوکل بایدش  تکیه بر تقوی و دا�ش در طریقت کافریست      

     :رضا - 8
و در اصطالح  به معنیُ سرور )  لغتنامه(ت به کسر اول در لغت به معنی خوشنود شدن  و خوشنودی اس

و �زد اهل سلوک رضا عبارت از ) 98تعریفات جرجا�ی ،(دل است به گذاشنت قضا به آ�چه پیش آید 
رضا خروج  است از رضای �فس و بدرآمدن است در :و در اسرار الفاحته آمده است . لذت بردن در بال 

  .رضای حق 
ن آهناست ، یعنی ماورای آن مقامی �یست ، بلکه آخرین مرحلۀ ورزش رضا از مقامات عالی سالک و آخری

اخالقی و هتذیب �فس است، سالک مهینکه به برکت کشف وشهود از شرک خفی بیرون آیدو به دل و 
جان مؤحد شود و خدا را منبع هر خیرو برکت مشرد و �یز معتقد شود که او قادر و قاهر بر مهۀ اشیا ء و 

جودی است و از غیر او از هیچ چیزی �باید برتسد و �یزبه هیچ چیز دیگر �باید عامل حباجت هر مو
وآن چه در عامل توحید حمکمرتباشد . و هرچه. البته مقتضی این عقیده توکل خواهد بود . ُامیدوار باشد

واصل    رضاحاصل شود قهرًا مبقام  » توکل « و» توحید «توکلش بیشرت خواهد بود و چون دو مقدمه 
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واهد شد و �اچار بداده خدا  رضا داده و از جبین گره خواهد کشود و معتقد خواهد شد  که در خ
   222.طریقت  هرچه پیش آید خیر اوست

رضامقامیست سخت شریف ، خدای تعالی در کتاب خود  متذکر شده است که رضای او از 
است و هبشت د�یاست پس رضا باب ا  اعظم .بندگا�ش  اکربو اقدم  برضای بندگان از اوست 

اول :و اهل رضا بر سه گو�ه ا�د .،و به وسیله آن دل بنده در حکم خدای قرار گیرد و سکو�ت یابد 
آهنایی که  در رضا اسقاط جزع  از خود کنند تا شداید و سختی ها و �ا بایست ها  و آسایش و امن و 

. ا به رضای خدا از آ�ان  رسددیگر آهنا که از رضای خود از خد. راحت بر دل شان مهوار گردد 
رضی ا عنهم ورضواعنه؛ وشدت  و رخاء و منع و عطاء بر آ�ان یکسان : چنا�که  خدای تعالی فرمود 

سوم کسا�یکه  از  رؤیت  رضای خدا از او در رضای او از خدا هم در گذر�د و این رضا   .شود
  223.آخرین مقامات سالک است  و هر کسی بدان رسد

رضا مثرۀ ایست از مثرات حمبت، و آن عالی ترین مقام از مقامات  مقربان است : غزالی میگویدامام حممد 
،و حقیقت آن بر بیشرت مردمان پوشیده است و از تشابه و اهبام که درآن است روشن �شود مگر کسی 

ه رضا را که خدا ی عزوجل وی را تأویل آموزد و در این فقیه گردا�د؛ چه طایفۀ منکر شده ا�د ، ک
برای آ�که فعل خدای است،  برخالف هوای  صورت بندد و گفت؛ اکر رضا هبر چیزی  ممکن است 

پس باید که به کفرو معاصی راضی باشد، و گروهی بدین فرییفته شده ا�د ، و راضی شدن را به فجور 
اسرار روشن و اگر این . و فسق گذاشنت  اعرتاض و ا�کار ازباب تسلیم  دا�سته ا�د قضای اللهی را 
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را �گفتی ) رض(ابن عباس  گشتی کسی را که بر شنیدن ظواهر اقتصار منودی ، پیغمرب علیه السالم
  .و تاویل بیاموز  فی الدین و علنه التاویل؛ای بار خدای ، او را در دین فقیه گردان  اهلم  فقیه:

ای، خوشنود شد خدای )  98/8سوره مبارکه بنیه، « رضی اُ عنهم و رضوعنه : حق تعالی گفت
) 55/60رمحن ، (؛  هل جزاءاالحسان اال اال حسان: از ایشان و خوشنود شد�د ایشان از او و گفت

و هنایت احسان رضای خداست  از بنده و آن ثواب .ای، احسان را پاداش �باشد مگر احسان 
) 9/72توبه (ن اِ اکرب؛و مساکن طیبّة فی جناتِ  عدِن و رضوان م: و گفت. رضای بنده است از او

پس حقتعالی رضا را فوق .ای جایهای خوش در هبشت های عدن و خوشنودی از خدای بزرگرت
ِإن الصَلاوة َتنهی ا عِن : فوق مناز کرد   ، آجنا که گفتذکر خود راهبشتهای عدن گردا�ید، چنا�که  

ای مناز از معصیتها باز دارد ، هر آیینه ذکر خدای ) 29/45ت ،عنکبو(الَفحشآِءو املنَکِر و َلِذکر اُِ اکبر؛
بزرگرت پس چنا�که  مشاهده مذکور در مناز  بزرگرت از مناز است ، خوشنودی خداو�د هبشت 

ا�ا یتجلی املومنین : و در حدیث است .عالیرت از هبشت بلکه آ ن عنایت مطالب ساکنان هبشت است
از : رضاک ؛ای خدای عزوجل سه جتلی فرماید برای مؤمنان پس گوید : ن فیقولُ  تعالی؛ سلو�ی فیقولو
پس خواسنت خوشنودی  ایشان را پس از دیدن هنایت تفضیل . خوشنودی تو : من در خواهید ، گویند 

  .است
ر  این آیت یکی از مفسران در تفسی) 50/35قرآن (َلدینا مِزُید  َلهم ما َیشآء ون ِفیهاو:و حق تعالی گفت

  :که اهل هبشت را  در وقت  مزید از حضرت پروردگار سه حتفه رسد:گفت 
فال تعلم �فس ما : یکی  هدیه  از حق تعالی که �زدیک ایشان در هبشت مثل آن �باشد ، و آن قول حقتعالی 

نایی چشم اخفی هلم من قرة العین؛ ای، پس �دا�د �فسی آ�چه هنان داشته شده است  برای ایشان از روش
  .ها
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و دوم سالم است  از پروردگار ایشان بر ایشان ، و آن زیادت از هدیه است و آن قول حقتعالی  
من : ای ، سالمتی  است که خبشاینده بر ایشان گوید )  37/58قرآن (سَلامُُُُ  َقوًلّا مِّن ربٍّ رِحیٍم؛:است

و رضوان من اِ :  قرآن است قول حق تعالی پس آن فاضلرت از هدیه و سالم باشد ،.از مشا خشنودم 
پس این فضل . ای ، خوشنودی از خدای  فاضلرت از �عمتی که در آن ا�د) 10/79قرآن ، سوره توبه (اکرب؛

  و خوشنودی  خدای است و آن مثره خوشرتو
ون جنید میدا�ند ، چون  ابو عبدا حارث حماسبی ، و بیشرت از مقامات ؛ چ رضا را برخی از حاالت 

  .بغدادی و ابو �صر سراج  طوسی  و سهروردی و عزالدین حممود کاشا�ی 
استاد ابوالقاسم قشیری و بعد از او دیگران �وشته ا�دکه صوفیان خراسان ، رضا را از مجلۀ مقامات و 

  حبساب هنایت مقام توکل میدا�سته ا�د و بنا بر این از مقولۀ مکتبات است ، ولی عراقیان رضا را از احوال
مجع بین این دو �ظر �یز ممکن . آورده  ا�د که چون دیگر احوال برای صوفی وارد میشودو کسبی �یست

است؛ به این ترتیب که بدایت رضا  را کسبی و از مقامات و هنایت آ�را غیر قابل اکتساب و از مجله حاالت  
   224.بدا�یم

ابو�صر سراج در مقام معنی .مقام ، الزم به �ظر میرسدبرای روشن شدن مطلب ، توضیح خمتصری  در باره حال  و 
  .دارد که ما در قسمت بعدی آ�را توضیح مینماییم

 :عرفان
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در لغت مبعنی شناخنت  و دا�سنت بعد از �ادا�ی ، و شناخنت  و معرفت حق تعالی است و به مفهوم خاص یافنت 
ی عرفان است ، تصوف یک  یکی از جلوه هاکشف و شهود  است ، و به این جهت تصوفحقایق اشیا ء بطریق  

 سیر و سلوک علمی است که از منبع عرفان سر چشمه گرفته  است ، اما عرفان یک مفهوم عام کلی حنلۀ طریقۀ
 عبارت دیگر  �سبت مابین تصوف  و عرفان بقول صوف وسایر حنله ها �یز میشود ، بهتری است که شامل ت

  در معنی فاضلرت  و عالیرت از لفظ درویش و  راگاهی کلمۀ عارف. منطقیان عموم و خصوص من وجه است 
خواجه امام مضفر قوقا�ی به شیخ ابوسعید ابواخلیر «: در کتاب اسرار التوحید آمده . صوفی استعمال کرده ا�د 

آن بود که : شیخ ابو سعید  ابواخلیر گفت . که صوفی ات �گویم  ، بلکه عارفت گویم به کمال : گفت
  .بعضی عارفان جنبۀ علمی و ذهنی تصوف دا�ند و تصوف را جنبه علمی عرفان. گوید او 

و صاحب . خائف راجی مسلمان است ، و اهل قبض و بسط مؤمن موفق است: م الدین کربی گویدشیخ جن
عرفان عامه ، عرفان خاص و عرفان خاص ) درجه(و در عرفان  سه مرحله است �� 225ُا�س و هیبت عارف  

رفان عامه استدالل به آیات  ظاهر است ، عرفان خاصه استدالل به آیات و �شا�ه های ظاهر و باطن اخلاص ،ع
و آن . است که مهان ایمان و ایقان باشد ، و عرفان خاص اخلاص استدالل بناصب آیات و �شا�ه ها بر آیات است 

و مثال این سه چون .چیزی  شناسندعرفان ایقان است که مهه چیز را بدان شناسند  ، �ه آ�که آ�ان او را به 
چشمه و دریاو جوی آب است ، چه کسی که جوی آب را بیندمیدا�د که آن ممد است و از جایی جاری است و 
جبایی می ریزد ، این دا�ایی عرفان است  منتهی عرفان �اقص ، چه منیدا�د که آن ممد به ا�دازۀ جوی است یا بیشرت 

 بدریایی وصل شودکه ممد این جوی آبپی جوی را بگیرد  و بود تا آجنا که جوی از آن  است و برای دا�سنت آن 
جز آ�که گوید این دریای عظیمی که ممد جوی است اگر از چنین جوی باشد است ، و آن را بزرگ مشارد

حمدود است و عظمت حبر دلیل است بر عظمت ممد و این �یز عرفان است اما �اقص ، چه هنوز منیبیند که ممد 
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دریاست یا باال تر از آن یا کمرت از آن، پیوسته در طلب ممد  دریا رود تا برسد بسرچشمۀ که وجود دریا ها و جویها  
  .از آن است ، آن وقت است که جویهاو دریا ها می شناسد 

مقصود آ�ستکه هر عرفا�ی به ا�دازه خود موجب شوق  و حمبت شود ،  ویا آ�که طالب را در شوق و حمبت فنا 
    .226مناید چون  موصوف در صفت ومثر در عرفان فا�ی شدکمال عرفان است در شوق و حمبت 

�شان ا�سان مشتق از ُا�س بود که اول از حضرت یافته  بود ، و چون بدیدن عامل پیوست :جنم الدین رازی گوید 
جعت کند راهی اگر حمبت آن وطن در دل جبنبدعین ایمان است ، و اگر قصد مرا. آن ُا�س فراموش کرد 

که آمده است باز گردد ، مرتبۀ ایقان است و اگر بوطن اصلی باز رسد مقام احسان است  واگر از مقام 
اصلی در گذرد ،عقبه عرفان است ، واگر مهاجنا توقف �کندو در پیشگاه بارگاه وصول قدم هند  

  227.درجۀ اعیان است

 ، هر آیینه  عقل و متیزیکه  مستلزم معرفت تام باشد  در آدم جتلی ذات و آیینۀ مجیع  امساء و صفات  اهلی است
و عرفان . �شاء او بظهور آمد و مقصد از ایجاد   موجودات کاینات و معرفت و شناخت حضرت  موجد است 

یکی بطریق استدالل  از اثر �ه مؤثر ، و از فعل به صفت ، واز صفات بذات  و این : بدو طریق  میسر است 
به طریق تصفیه باطن و جتلیه ِسر از غیر و جتلیۀ روح ، و آن طریق معرفت خاصه  ا�بیاء :  دوم.خمصوص علماست
و این �وع معرفت  کشفی و شهودی  غیر از جمذوب مطلق  هیچ کس را میسر �یست، مگر . و اولیا و  عرفاست

  228.به سبب طاعت و عبادت حاصل میشود �ه معرفت استداللی

                                                 
  48 مهان ، -2
  103هتران چاپ �شر کتب، ص،( مرصاد العباد،شیخ جنم الدین کربی -3
  .7 ، الحیجی، چاپ هتران، صشرح گلشن راز -4



 210 

�سان پیش از آمدن به این عامل  در عامل ملکوت و جربوت  در حضرت احدیت اهلی که ا:مشایخ این قوم گویند
و از آجنا که این موجود مظهر ذات . عواملی را می گذرا�ده است که با پیوسنت بدین عامل آ�را فراموش کرده است

د او هم  ما�ند ایجاد و مقصود از ایجا. و آیینۀ مجیع صفات و امساء اهلی است باز میکوشد بدان عامل راه یابد 
مهه خملوقات  کِائنات رسیدن بدین معرفت است و برای رسیدن بدین معرفت دو راه بیش �یست  یکی طریق 

استدالل که پایه و اساس آن به عقل هناده شده است و آن رسیدن از اثر به مؤثر است  و از فعل به صفت ، و از 
دوم از طریق  تصفیۀ باطن ، و جتلیۀ ِسر و جتلیۀ . هری است و آن طریق حکما و علمای ظا. صفات بذات  است 

پس عرفان بر دو . روح است  که خمصوص ا�بیا واولیا و عرفاست  که مهان راه کشف و شهود  وعیان باشد 
  .یکی عرفان کسبی  و دیگری عرفان  کشفی : گو�ه است 

اهل ایمان ، اهل :رده است که از این قرار استو جنم الدین رازی  رو�دگان  این راه را  به پنج دسته تقسیم ک
یکی : رو�دگان طریق عرفان به سه �وع ا�د ) :رح(و وی گوید.ایقان ، اهل احسان، اهل عرفان ، اهل عیان،

 -اهل خوف ورجاء که عامه مسلما�ان ا�د، دیگر اهل بسط و قبض که مؤمنان موقن ا�د، سوم صاحبان ُا�س و 
اول عرفان عامه که با استدالل و متسک به :برای عرفان �یز سه درجه قایل شده استهیبت که عارفان ا�د ؛ و 

آیات و �شا�ه های ظاهری حاصل میشود ، ودیگر عرفان خاصان که با استدالل  به آیات ظاهر و باطن مهراه 
  .است ، سوم عرفان خاص اخلاصان که بوسیلۀ کشف  و شهود وعیان  صورت پذیر است 

  :ی موال�ای بلخ بدو �وع  میباشدعرفان در مثنو
یکی عرفا�یکه بوسیلۀ کسب علوم  و استدالل و فلسفه و علوم ظاهر بدست می آید که عرفا�یست این جها�ی و 

�اقص ، و دیگر معرفتی که بواسطه  کتاب و درس و حبث  و استدالل حاصل  منیشود که آن عرفا�ی است 
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ارد و عرفان حقیقی و واقعی است  که هیچگو�ه شک و ظن  و شهودی که با کشف و شهود و عیان سرو کار د
  :ریب و احنرافی در آن راه �یابد

  علم های اهل تن امحال شـــــان  علم های اهل دل محال شــــان 
  علم چون بر تن ز�د ماری شود  علم چون بردل ز�د یاری شود
   229آن �پا ید مهچو ر�گ ماشـــطه  علم کان �بود  زهو بی واسطه

  
  حافظ علم است آ�کــــــس و خبیب     بســــــا عامل ز دا�ش بی �صیبای

دور رودــــــــستا شود سرور بدان خود     ای بســـــی دا�ش که ا�در سر د  
  230گرچه باشد مستمع از جنس عام    مستـــــــمع از وی مهی  یابد مشام

  
  ـــــــــتگاهاو زدا�ش ها جنوید دســــ    هر که در خلوت به بینش یافت  راه
  231باشــــــــــــدش زاخیار دا�ش تاسه ای    با مجال جان چو شد مهکاسه ای

  
  بی َقدر یادت منا�د �ـــــــــــــــــــــــــــــکتۀ    ور خبوا�ی صد صحف بی سکتۀ

                                                 
  .3444،3447،3449، دفرت اول ، بیت های مشاره ... مثنوی -5
  3039-3038 1983، دفرت ، دوم و سوم ، بیت های ... مهان-6
  3857=3856، دفرت  سوم، بیتهای مشاره ... مهان-7



 212 

  232علمـــــــــــــهام �ادره یابی ز جیب    ور کنی خدمت خنوا�ی یک کتاب
بدان مداومت شود  و راه و طریق آن  از جا�ب سالک پیموده  شودال حمال عرفان او و مهین عرفان است که اگر 

را  جبا�ب اصل روح  یعنی اجنذاب جزو به سوی کل راه مینماید  و میرسا�د  و این مبا�ند آن است که  جناب مولوی  
  :در دفرت سوم مثنوی معنوی میفرماید

  ـــکند کان کاَ�یستباد َ�شفش میـــ    آب ا�در حوض اگر ز�داَ�یست
  ا�دک ا�دک تا �بیــــــــنی برد�ــــــــــــش    میرها�د می برد تا معــــــــــــــد�ش

  ا�دک ا�دک دزدد از حبــــــــس جهان    جاهنای ما را   مهچنان  وین َ�َفس
  زآ�ـــــــــــطرف آید که آمد آن چشش    پارسی گویم مبعنی این   َکِشش

  233کان طرف یکروز ذوقی را�ده است     سویی ما�ده است چشم هر قومی ب
    

زیرا ا�فاس ما بوسیلۀ تزکیه شدن  بسوی او  صعود میکند  جبایی که خدا میدا�د  یا جبایی که از �ظر عقل و منابع 
در حالیکه ما�ند حتفه ایست  از ما بسوی سرای ابدیت  . اسالمی  دا�سته شده است ، یعنی جهان روحا�ی اهلی 

  .رتقاء پیدا میکند ا
آیا میشود رابطۀ هبرت از این  میان ا�سان و خدا تصور  کرد که در هر �فس که بر می آورد سالک  در حال متاس با 

خداست  و در هر �فس ، وجود ا�سا�ی  حتفۀ جبهان ماورای �ور  میفرستد ؟ با این فرض هیچگاه در 

                                                 
  .1932-1931، دفرت ششم ، بیتهای مشاره ... مهان-8
  .888و887 و882تا879های مشاره دفرت اول بیت...  مهان -9
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را سالکین صاحل  یکجا با عمل صاحل  خود بسوی او زی. ز�دگی  حالت یأس و �ومیدی  دست خنواهد داد 
  .)19آیه /سوره مبارکه فاطر(.صعود  میکند  زیرا خداو�د صاحلین را  با اعمال شان  بسوی خود میربد
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   پنجمفصل
  
  

  :حال و مقام  و مناسبت آن با رضا  
  

   ابو �صر سراج مینویسد
»عز   معنی مقام العبد بین ید ا اهدات والریاضات واال�قطاع الی اعز و جل فیمایقام فیه من العبادات وا 

                      � 234»وجل

                                                 
  .661،ص...اللمع فی تصوف-1



  

1 1

پس از حبث چنین �تیجه میگیرد که  مقام عبارت بود از راه »  مقام «و » حال« علی هجویری غز�وی  در معنی
در جهت وی مبقدار اکتسابش  ا�در حضرت حق تعالی طالب و قدمگاه وی ا�در اجتهاد و ا�در حمل  اجتهاد و 

از آ�چه مقام از مجله .و حال عبارت بود از فضل خداو�د تعالی و لطف وی  بدل بنده بی تعلق جماهدت وی بدان .
مقام اهدت پس صاحب  .اعمال بود و حال از مجله افضال و مقام از مجله مکاسب  و حال از مجله مواهب 

) رض( و مشایخ. ،  قیام وی حبال بود  که حق تعالی ا�در وی آفریند   صاحب حال از خود فا�ی بودخود قائم بود  و
 و بسط مجله احوال ا�د ، اگر دوام آن روا �باشدی �ه حمب ضدوام حال روا دارد و گویند حمبت  و شوق و قب

و از آن است . بنده  واقع �شودحمب باشدی و �ه مشتاق مشتاق ، و تا اینحال بنده را صفت �گردد اسم آن بر
) رض(و گروه دیگر  حال را دوام و بقا روا �دار�د ، چنا�که  جنید .که وی رضا را از مجلۀ احوال گوید

احوال چون بروق باشد که بنماید و بپاید و آ�چه باقی شود  �ه حال بود ، که آن حدیث �فس  و هوس طمع : گوید
  235��.باشد

بدان که رضا به قضای  « : چون سایر بزرگان ، رضا را بر ترین مقام میدا�د �یز)  رض(امام حممد غزالی 
چه حمبت  مقام هبرتین است  و رضا به . حق تعالی  بلند ترین مقامات است و هیچ مقام ورای آن �یست

 و از این گفت.قضای خداو�دی  مثرۀ حمبت است ، �ه مثرۀ هر محبتی ، بل مثرۀ  حمبتیست که بر کمال بود 
 . الرضا بالقضاِءباب ا االعظم :رسول صلوات علیه 

که خدای ) ص(و گفت رسول خدای . گفت درگاه  مهین حق تعالی  رضا ست به قضای وی 
منم آن خدایی که جز من خدای �یست ، هر که بر بالی من صرب کند  و بر �عمت من شکر : تعالی میگوید 

 و هم امام غزالی 236���. را گوی خدای دیگری طلب کنجبای �یآوردو به قضای من راضی �باشد ، او
                                                 

  .226و225،...کشف احملجوب-2
  .857،ص.... کیمیای سعادت -3
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چون  رسول خدا صلوات ا علیه از قومی پرسیدکه  �شان ایمان مشا چیست؟ گفتند در بال : فرمود 
 صرب کنیم  

حکیما�ند و علما ،�زدیک است  از عظیم قوت ایشان  :  گفت. بر �عمت شکر کنیم و به قضا رضا دهیم
  ����237.ا�بیا باشند

یکی رضای خداو�د  از بنده  و دیگر رضای بنده از خداو�د تعالی و تقدس : بر دو گو�ه باشد رضا «  
، اما حقیقت رضای عزو جل  ارادت ثواب  و �عمت و کرامت بنده باشد ، و حقیقت رضای  عزو جل 

هنادن  ارادت ثواب  و �عمت و کرامت بنده باشد ، و حقیقت رضای  بنده  اقامت بر فرماهنای وی و گردن 
پس رضای خداو�د تعالی مقدم تر است بر رضای بنده ، که تا توفیق جل جالله �باشد . مر احکام وی را 

بنده مر حکم او را گردن �نهد  ، بر مراد وی تعالی و تقدس اقامت �کند ، از آن که رضای  بنده مقرون 
) رض(بن علی ) رض (از امیراملومنین حسین.برضای  خداو�د است  عزو جل و قیاس بدان است 

و . درویشی به �زدیک من دوست تر از توا�گری: که گفت ) رض(از قول بوزر غفاری  : پرسید�د 
اما من گویم هر که را . رمحت حق بر بوزر باد: گفت) رض(بیماری  دوست تر از تندرستی ، حسین 

ار کرده باشد ، و چون بنده اختیار  بر اختیار اشراف افتد  هیچ متنا �کندجبز آ�که حق تعالی  وی را در  اختی
  .حق بدید از اختیار خود اعراض کرد از مهه ا�دوهان برست

                                                 
  77، ص2،حمبوب القلوب ج، 857، .... کیمیای سعادت-4
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و این ا�در غیبت درست �یاید ، که این را حضور باید،َالالرضَّااال حزانِ  �افیته و للغفَلِة معافیةَّ ، رضا مرد را «
 آزاد گردا�د ، که خداو�د تعالی در مهه از ا�دوهان برها�د  و از چنگ غفلت برباید و از  بند مشقتها 

  .احوال بدو  بیناست
حمبان وی ا�د  که ا�در رضا وُ سخط هستی ایشان  عاریت بود و منازل دهلای شان جبز حضرت ... و

حاضرا�ی باشند غایب و وحشیان  عرشی ، . �باشد  و سراپرده اسرار ایشاجنز در روضۀ اُ�س  �ه 
َ جسته  و سر از مکنو�ات جسمیان روحا�ی ، موحدان ر با�ی ، دل از خلق رسته و از بند مقامات و احوال 

در مجله بدان  که رضا هنایت مقامات است و بدان احوال ، و ...گسسته  مردوستی را میان در بسته و
این حملیست که یکطرفش در کسب و اجتهاد است  و یکی در حمبت و غلیان آن ، و فوق آن مقام �یست  و 

اکنون احتمال کند .  پس ابتدای آن  از مکاسب بود  و ا�تهای آن از مواهب .طاع جماهدات ا�در آن است ا�ق
که آ�که  ا�در ابتدا رضای خود  خبود دید   گفت مقام است و اگر آ�که  در رضای خود حبق دید  

  ��238».گفت حال است
  :حضرت موال�ای بلخ در قصۀ هبلول در مثنوی  چنین فرماید 

  چو�ی ای درویـــــــــــــش واقف کن مرا    لول آن یـــــــــــکی درویش راگفت هب
  بر مــــــــــــــراد او رود کار جــــــــــــهان    گفت چون باشد کسی که جاودان
  اخرتان زان سان که خواهند آن شو�د    ســـــــــــــــــــیل و جوهــــا بر مراد او رو�د

  بر مراد او روا�ـــــــــــــــــــــــــــــه کو به کو    ــــنگان اوز�دگــی ومــرگ سرهــــ
  هر کـــــجا خواهد ببخـــــــشد َتهِنَیت    هرکجاخواهــــــد فرســــــــــــــتد َتِعزَیت
  ما�د گــــــــــان در راه هم در دام او    سالکاِن راه هــــــم بر کـــــــــــــــــــــــــاِم او

                                                 
  665،ص... با حذف و اختصار، فرهنگ226-219، صص... کشف احملجوب -5
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  بی رضــــــا و امـــــــــــر آن فرمان روان  هان د�دا�ی خننـــــدد در جـــــــــــــــــهیچ 
  در فـــــرو سیمای تو پــــــــیداست این  گفت ایشه راست گفتیهمچنین
  شرح کن این را بیان کن �ــــیک �ــــــیک    این و صدچندینی ای صادق و لــــیک

  چون بگــــــــوش او رسدآرد قبول    ـل و مرد فضولآ�ـــــــــــــچنا�ِک فاضــــ
    کــــــه ازآن بــــــــهره بیابد  عــــقِل عام    آ�چــــنا�ش شـــــرح کـــــــــن ا�در کالم
  خوا�ش پرهر گـــــــــــو�ۀ آشی بود    �اطق کامل چو خوان پاشــــــــــــی بود

  هر کسی باشــــــــد غذای خود جدا    ــی �واکه َ�مَا�د هیچ مهـــــمان بــــــــــــــ
   اوست خاص را و عـــام را مَطعم در  فت ُتست مبعنی هـــــ  که     قرآن    مهچو

  ر یزدان است رامکه جهان در امــــــــ   شدپیِش عام      گفت این باری یقین
  ن خبت سلطِابی قضا و حکم     آن      �یفتد از      درخت     هیچ برگی در

    اَََُُدخلو ا  که      را    لقمه   ا �گــوید  ــــــــــــــلواز دهان لقمه �شد سوی گ
   راِم امـــــــــِر آن غنیست     جنبِش آن   ت کآن زماِم آدمیست ـــــــــــمیل و رغب
   امرکردگار     می �گردد جز به   نو که چون کُّـــــلی کارـــــــــــاین قدر بش

   او را  بندۀ     خواهنده    شد     حکم   اِی حق رضای بنده شدــــــــون قضچ
  بلکه طبع او چنین شد    مستطاب     ثواب   و  زدـــــــ م  پِی     �ی تکلف �ی 

  هبر یزدان می مرد�ه از خوف و ر�ج     گنج   هبر    �ی    می زید هبر یزدان        
   مهچو حلوای شکر     او را     قضا     رضا   بیند    او    آ�گهان خنددکه       
  ��239ی  جهان بر امرو        فرما�ش رود     این       بود   خلقت    بندۀ کز خوی و        

                                                 
  .1915الی 1910-1907 ،1905-10900 و1895-1884ج، دوم ، دفرت سوم بیت مشاره... مثنوی معنوی-6
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  :روز هبان بقلی فرماید
  هر گدا را با دلت  آزی دگر    ای ترا با   هر     دلی     رازی    دگر 
  240 کند هر    پرده     آواز     دگرمی    صد هزاران پرده دارد عشق دوست

  :آجنا که گوید. موال�ا ی بلخ  رضا بر قهر و لطف را  حبد اعالی کمال  پرورا�یده است 
   چنگ   با�گ    و   از مساع    با طربرت  گـــــــــــایَ بدی که تو ُکنی در خشم  و جن

     تو       زجان     حمبوبرت        قام ا�ت   و    تو     ز     دولت     خوبرت        جفای       ای
  مامت این تا خود که سورت چون بود  ون    بودــــــــــــــ�اِر     تواینست     �ورت    چ

  وز لطافت کس     �یابد     َغوِر      تو   تو   جوِر         دارد        که       حالوهتا     از
  و   ز  کرم    آن   جور    را   کمرت   کند  ـــــــدو       باور    کن ا    که     و     ترسم     �امل

  بوالعجب من عاشِق این هر  دو ضد  د   ِجب      لطفش     بر   و  بر     قهر    عاشقم 
ستان    در    خار     زین    ار   وامهچو بلبل زین سبب     �االن     شوم     شوم ب  
  تا  خور     او خار   را  با    گلستان  شـــــــــــــاید    دهان جب بلبل که بکای ع
  مجلۀ �اخوشهازعشق او را خوشی است  ل    این       هننگ      آتشیست بلب     چه این

  241عاشق خویش است و عشِق خویش جو  اوعاشق گل است و خود گُلست 
  :ابو طالب مکی در باره رضا میگوید

هل جزاءاالحسان اّال  : بر ترین مقامات یقین بر اوست، که او خود گفته است رضا از خدای تعالی  از 
پس آن خوشنودی از خدا را �یک مشارد و جبای آورد، رضای حق پاداش او خواهد 242االحسان ؛

                                                 
  . ، عیهر العاشقینیرازیقلی ش روز هبان ب-7
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جای دیگر  خداو�د مقام رضا را از جنات عدن  بر تر مشرده   243رضی ا عنهم و رضوعنه:بودکه
  ن طیبةُّ فی جناِت عدٍن و رضوان من ا اکرب؛و مساک:است و فرمود

�وشته ا�د  که هبشتیان را سه حتفه  از جا�ب » ولدینا مزید «برخی از مفسرین ، در تفسیر گفتار خدای 
خنست هدیۀ که مها�ند آن  در هبشت �یست، دوم درود خدای است بر ایشان، سوم سخن :خداو�د میرسد

  .و رضای حق از هدیه و سالم برتر است.من از مشا راضی ام : خداو�د که به آ�ان خطاب میکند
، از رضاست شادی دل  به آ�چه مقدوراست در مهه امور ، و آرامش و خوش ...رضوان من اِ اکرب:که

آیندی  در هر جان و دل بر جای داشنت در هر پیش آمد  درد �اک و راحت آور د�یا و قناعت بنده  هبرچه از 
دی اش خبدمت موال ، و تسلیم بود�ش  باو و در هر چیز، و واگذاردن امور و حکم به خدای رسد ، و شا

�باید اشتباه کرد که رضا فقط در چیز های ...او به سبب اعتقاد  به حسن تدبیر  و کمال تقدیر در آهنا
دمی دشوار  است که  قرین معصیت و خمالف خبدا �باشد، چون �قص در اموال  و کسان  و خا�دان  و آ�چه بر آ

  244.یا �اخوش آیند باشد
خدای تعالی به حکمتش  : که پیغمرب علیه السالم فرمود:  سهروردی رضوان ا تعالی علیه  گوید

: و گفته ا�د . خوشدلی و شادی رادر رضا و یقین  قرارداد و دلتنگی و ا�دوه را در شک و خشم
بوط است، پشیما�ی خنورد و متأسف راضی کسیست که بر آ�چه از دست داده است و به  د�یا مر

  245.�باشد
  :خواجه عبدا ا�صاری در کتاب منازل السائرین میگوید

                                                                                                                                                 
  55/60 قرآن، -9

  119./5 قرآن -10
  س.67،77،79،91، صص2، به استناد از  ترمجه قوت القلوب ،ج ، 667-666،ص...  فرهنگ-11
  س.502-501، صص... عوارف املعارف،-12
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هرجا که بنده رسید ،بیشرت بودن خواهد و �ه پس تر، �ه افزو�ی .رضا پا برجایی از روی صدق است 
.  عامه و این از خنستین گامهای روش خاصان است و دشوارترین بر. خواهد  و �ه دگرگو�ی حال 

رضا سه درجه دارد ، درجۀ خنستین ، رضای عامه است و خدای را پروردگار خود دا�سنت و فرو تر از 
این ...برای بندگی �پسندیدن ، و این قطب و حمور آسیای اسالم است و از شرک پاک کننده است و

برترین چیز و .خدای عزو جل دوست داشتنی چیز باشد برای بنده : رضا صحیح است  به سه  شرط 
  ...جهت بزرگ مشردن ، و سزاوار ترین برای طاعت

و این رضاست بر آ�چه قضا باشد و . رضا از خدای است که آیات قرآن از آن سخن میگوید: درجه دوم
این درجه از رضا �یز به سه شرط درست خواهد ...مقدور سازد و این از اوائیل راه اهل خصوص است

  ...با هیچ آفریده  خصمی �داشنت  و از تقاضا واحلاح وارسنت.  برای بنده برابربودن مهۀ حاالت : بود 
راضی بودن به رضای خداست ، آ�گو�ه که بنده  برای �فس خویش  �ه رضا بیند و �ه خشم و : درجه سوم

�ارضایی و آ�را بر ترک  حکم و درهم شکسنت اختیار و فرو افگندن متیز و تشخیص بر ا�گیز و حتی 
  246. درآیداگربه آتش

رضا هنایت مقامات سالکان است، توکل پایه رفیع و زروۀ منیع آن هر  رو�ده را مقدور و مّیسر �ه ، هر که را 
چه روح و فرح  که از لوازم اهل هبشت . درین مقام قدمگاه کرامت فرمود�دبه هبشت معجلش رسا�ید�د

ان ا تعالی به حکمة الروح والفرح فی و: چنا�که  در خرباست . است  در رضا تعین و تعبیه فرموده ا�د
و مهچنان که حدیث �فس اثر ...و �یز تسمیه خازن هبشت به رضوان بدین معنی است. اَّلرضاو الیقین

                                                 
  ،ج، دوم240و178،181،182،183،204اجه عبدا ا�صاری صص .و منازل السائرین  خ...  فرهنگ-13
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رضای قلب است ، رضای قلب  اثر رضای رب است و هرگاه که �ظررضای رضوان اهلی به ولی تعلق 
  247.ال رضوان اهلی به دل بنده اتصال رضامندی بودگیرد ، صفای رضا در او پدید آید، پس عالمت اّتص

  :رضا از �گاه مشایخ طریقت
چون رضا به رضوان پیوسته گردد ، خنک مر آن کسا�ی را و : سهل بن عبدا تسرتی می گوید 

  248.�یکوجایگاها که باز گشت  ا یشان به آن هبشت
باو معاملت کنند به صرب ، پس خدای را بندگان ا�د که شرم میدار�د که : بوسلیمان دارا�ی گوید

معاملت میکنند به رضا ، یعنی  در صرب کردن  معنی آن بود که من خود  صبورم  اما در رضا هیچ �بود و 
چنا�که وارد چنان  باشد ، صرب به تو تعلق دارد و رضا بدو  و گفت راضی بودن  و رضاء آ�ست که از 

  249.خدا هبشت خنواهی  و از دوزخ پناه  �ه طلبی
  250.رضا ا�دردل است که ا�در او غبار �فاق  �باشد : حبیب عجمی گویدرمحت ا علیه

چون به عمل . رضا و صرب  دو چهره ا�د   : "بوعلی شقیق بن ابراهیم آزادی:" گوید ) رح(شقیق بلخی 
اگر خواهی که در آسایش بسر بری : دست یاز�دی آغاز آن صرب است و پایا�ش رضاء ، و او میگوید 

   251.آ�چه رسد خبور و آ�چه بیابی بپوش و آ�چه خدای بر تو مقرر داشته است بدان راضی باش، 
  252.صرب توشه درما�دگان است و رضا درجۀ عارفان: گوید) رح(امحد بن خضرویه بلخی 

                                                 
  .400-399، صص.... مصباح اهلدایه ، -14

  
  .54، ص2، ج، .....تذکرة االولیا -15
  .54، ص.... مهان-16
  222، ص ... کشف احملجوب-17
  .62 ظبقات الصوفیه ، خواجه عبدا ا�صاری، ص -18
  6ص....مهان-19
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  :  فرماید) ع ر(حضرت حافظ  خواجه شیراز 
   تو خو کرد و ترک درمان گفتکه دل به درد     رقیب    شکر    از این و     من و مقام رضا بعد

   او متنایی    غیر     او     از     باشد      حیف   که  فراق وصل چه باشد رضای دوست طلب
  :احوال

قبال ا�در مورد حال  گفته شد که در لغت مبعنی کیفیت و چگو�گی است و در اصطالح اهل 
و یا هیبت  بدون تصنع و اجنالب و طریقت وارد قلبی است   از جنس  طرب، یا حزن ، قبض یا بسط 

اکتساب که باید بظهور صفات �فس  زایل شود ، و اگر ادامه یابد و ملکه گردد  مقام �امند و هم 
معنی است که به قلب سالک بدون اختیار ئ تعمد و جلب و اکتساب  وارد میشود  از " حال "میگویند که 

  .قبیل حزن و طرب و قبض و بسط و امثال آهنا
و �صر سراج طوسی  در کتاب مشهور اللمع فی تصوف که قدیمی ترین و با ارزشرتین منت در طریقت و عرفان اب

  :است ، احوال صاحبدالن را به ده قسم تقسیم کرده است
 -9 اطمیمان، -8 ُا�س ،-7 شوق ، -6 رجاء ، -5 خوف،-4 حمبت ، - 3 ُقرب، - 2مراقبه، - 1

  . یقین-10مشاهده و 
از یقین بنده است به آ�که   خداو�د در مجیع  احوال  عامل  بر قلب و ضمیر و مطلع به راز عبارت :  مراقبه-1

و سالک این طور یقین حاصل کند که خدا او را می بیند و به متام زوایای ز�دگی وی .های درون است 
 که گویی او که خدای را چنان  پرستش کن: و پیغمرب صلوات اِ علیه فرموده ا�د . واقف ا ست و مطلع

   253.را می بینی و اگر تو او را �ه بینی  او ترا می بیند

                                                 
  .55،ص...  اللمع-20
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 به ضمیر بنده این حال پیداشود که فکر بد،و تلقین  شیطا�ی به قلب  او راه �یابد  و چون خدا را در مهه -     
گفته حال  و احوال �اظر بیند و  کمرت بدام هوای �فس  اسیر شود و از این سبب است که حارث حماسبی 

  254.مراقبت علم دل است  در ُقرب  حق تعالی: است 
 که سالک در چنین مراقبه کائنات را فراموش کند یعنی  حبالی باشد که در آن و جود و عدم د�یا یکسان -       

  .باشد، و در این �وع مراقبت  جز خدای هیچ چیز درفکر و ذهن او �باشد
 است   که مراقب خدا هستندو از خدای طلبند  که آهنا را در  در مراقبه حال  بزرگان اهل مراقبت-       

و هویتولی « یعنی خداو�د متولی امر آهنا باشد و بفضل خود آهنا را   مصداق . حال مراقبت رعایت فرماید 
   255.فرماید و در این مقام  سالک از میان بر میخیزد و بین او و خدا هیچ حجابی باقی منیما�د» الصاحلین

  : قرب-2
حال مراقبت سوای به �زدیک شدن عارف خبداو�د است و در قرآن جمید آیاتی هست که مبا�ی مهۀ حتقیقات 

حنن اقرب الیه من حبل « واذا سالک عبادی عنی فا�ی قریب؛ و �یز آ یۀ :مثال . صوفیه در مبحث قرب است
  حنن اقرب الیِه منکم والکن ال تبصرون؛: و �یز » الورید

حال قرب از احوال بنده است که بقلب خود �زدیکی خدا را مشاهده کندو با :وید ابو�صر سراج میگ
اول :ل قرب بر سه ا�د و باطن حبق لقای ُقرب جوید و اهطاعات و مجع هم خود  از راه دوام ذکر خدا از ظاهر

  ) .ب استبنده از بیخودی �دا�د که در حال ُقر(مقَّربون، دوم حمققین، سوم حال بزرگان و اهل هنایات 
  :خالصه اینکه  ُقرب عبارت است از زوال حس و اضمحالل �فس

  :حضرت خداو�دگار بلخ می فرماید

                                                 
  .227،ص1، ج ، ... تذکرةاالولیا-21
  322-316، صص... تاریخ تصوف در -22
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  اـــــ  اجتب�یست        از      معراج       یو�س    ه     معراج مـــــــــــــــرا  ک   پیغمیر  گفت 
   از حسیب   رب حق برون استزا�که ُق    بـــــــــــــــــــــــ او �شی       آن  آِن من باال و

     رستنست     هستَی ُقرب حق از حبس    ت ــــــــــــــــــــُقرب �ه باال �ه پستی رفتنس
   دیر    و   ُ دور ست �یست را �ه زود و�ه     زبر         و �یست را چه جاِی باالا ست

   چیست    ّغرۀ هستی چه دا�ی �یست    کارگاه و گنج حق در �یستیست
   ما     اشکست      با     هیچ     منا�د   می     کیا         ل اینِ اشکسِت ایشان ایحاص
   شرف      و    اقبال    مهچو ما  در وقِت         تلف ّ و      ذل    در      شاد�د      آ�چنان

  256فقرو خواریش افتخار است و عُلوست     اوست    اقطاِع     برگ بی برگی مهه
حمبت یکی از غالب ترین و مهمرتین  احوال عارف و از مهمرتین مبا�ی و اصول عشق و : حال حمبت-3  

  :هر چیز خمصوصًا طریقت است که  ما آن را �ظر بر امهیت آن در یک فصل ویژه به اختصاص بآن می پردازیم
بزرگرتین عامل قوی ایکه طریقت وتصوف را بر بنیاد زیبا و مستحکم و دوستدار�ده استوار 

  :همیدارد و عارف را جبایی میرسا�د که جز خدا چیزی �دید و قایل �شد�گ
  ز�ده معشوق است و عاشق مردۀ    مجله معشوق است و عاشق پردۀ

    257 او  ای  بی پر و   او چو مرغی ما�د       او    پروای   چون �باشد عشق ر
  :حضرت سعدی میفرماید

  م بر مهه عامل که مهه عامل از اوستعاشق    جبهان خرم از آمن که جهان خرم از اوست

                                                 
  .259،ج،دوم ص4519-4512دفرت سوم، بیت مشاره ... مثنوی معنوی، مهان -23
  .4 ،ج ،اول ص31-30دفرت اول ، بیت مشاره ... مهان -24
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   :حال خو ف - 4
سالک هر چه بیشرت خبدا عارف شود  ترسش از خدا بیشرت خواهد بود، زیرا حال خوف  متولد از معرفت 

  :است و خوف  را سه درجه است
اول خوف عام که از ستوت خداو�د می ترسند، �ه از روی معرفت صحیح و مشابه خوف کودکان می 

  .باشد
م خوف ممدوح و پسندیده ، خوف معتدل است  که هم از معاصی باز میدارد و هم بر طاعت حتریص دو

  .میکند
خوفی که معدل رجاء باشد  زیرا  خوف اساسًا کمال حمسوب �یست زیرا عارف کامل از خوف و : سوم

 عارف  از راه رجاء بی �یاز است زیرا خوف و رجا  شأن کسیست که از پایان کار بیخرباست ، در حالیکه
  .و رسم منزهلا  با خرب است  و از خوف و رجا فراغت دارد

   روز مشار     او   بال   باشد   تا چه       کار پایاِن     غِم      را     زاهد     هست 
   فارغند    آخر     احوال     و  از غم      هومشند گشته     زآغاز     عارفان

   را  دو  آن هر   سابقه داِ�ش خورد       رجا و      خوف      بود عارف را غم
   جاش      بود    آید   او منی دا�د چه       جاشکرد    زراعت     دید کو سابق

   �یم    های هوی را کرد تیغ حق دو  ارف است و باز رست از خوف و بیمع
  آن رجاخوف فا�ی شد عیان شد            خدا از        ُامید     بود او را بیم و

    �258ور گشت و تابع خورشید شد    خوف طی شد مجلگی ُامید شد
  : حال رجاء-5

                                                 
  س.4071-4065هدفرت پنجم، بیت مشار... مثنوی معنوی-25
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هر که در آینده ا�تظار �یکویی داشته باشد  صاحب رجاء و ُامید وار است ، به عقیده صوفیه  عبادت 
و خداو�د  به امید فضل و کرم او هبرت است از عبادت  هبراس  از عقوبت زیرا از ُامید حمبت حاصل شود 

خود حمبت یکی از عالی ترین  مقامات سالک است ؛ ابو �صر سراج رجاء را به سه  قسم شرح داده 
اول رجای در ثواب دوم رجای در وسعت رمحت خداو�د و رجاء فی ا ، رجای فی ا و رجای در :است

رجای فی ا  ثواب و رجای بفضل و رمحت اهلی شان  بنده فرمان بردار است  و اما رجای عارف واصل  
  ):حر(بقول شیخ سعدی. است که از خدا جز خدا متنی  �دارد 

  متنا کند از خدا جز خدا     ا کاولی خالف طریقت بود
:                                و �ومیدی از  حاالت مذموم است  و هبمین سبب  موال�ا عبدالقادر دهلوی گفته است

  ودگی از ما دو جهان فاصله داردآس    د�یا امل غفلت و عقبا غم آمال 
  :و�یز فرموده است

  هرکه زین خجلت سرا رفتست بیغم رفته است  بعد مردن کار با فضل است با اعمال �یست
ولی سالک عارف  رجاء توأم با خوف را  در هر بیجاده اعتدال میدا�د که درین خصوص حضرت موال�ای بلخ 

  :می فرماید
  د استـــــــــــفضل و رمحت های باری بیح         بد استی �ومید     گفتند        ا�بیا
   ز�ید     رمحت      فرتاک این     در         دست         امید �ا         �شاید     چنین حمسن      از

  بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت    ای بسا را کار هایش صعب گشت
   259 هاست       ظلمت بسی خورشیداز پس      هاست   امید  بسی      �ومیدی     بعد

  :حال شوق -6
                                                 

  2925-2922دفرت سوم بیت مشاره ... مثنوی معنوی -26
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  :حال ُا�س-7
حمبت به خدا  مقام بسیار  عالی  بلکه منظور هنایی و مطلوب کامل صدق است و مهه احوال و مقامات  که 

ازتوبه تا رضا که قبال بآن پرداختیم  هم تبع حمبت است ، به این معنی که چون در سالک حال حمبت پیدا شد  
  .ال تبع حمبت است از قبیل شوق وا�سباقی احو

بسیاری از متکلمین  و متشرعین گفته ا�د که مقصود از حمبت  خدا مواظبت بطاعت خداست و 
   260.حمققیت حمبت جز با جنس خود حمال است

حب خدا فرض است و چگو�ه ممکن : امام حممد غزالی در جز چهارم  کتاب احیأ علوم الدین میگوید 
 �داشته باشد  بر بنده فرض و واجب  شود  و چگو�ه ممکن است که حمبت به است چیزی که وجود

طاعت تفسیر شود  در حالیکه  طاعت  حب و مثرۀ آن است ، بنا بر آن  �اگزیر باید تقدم داشته باشد  و از 
عارف جمذوب به حمبت خدا البته �سبت به خدا شوق « حتقیق حمبت ا�سان به حمبوب خود  اطاعت کند 

  » ، زیرا شوق یکنوع  طلب شدید  و هیجان قبلی  است  برای وصول به حمبوبدارد
  : حالت اطمینان-8

الذین آمنو و : و �یز .  یا ایتهاالنفس املطمئنة:در قرآن جمید آیاتی راجع به اطمینان  قلب  وارد شده از مجله 
رِب ار�ی کیف : که گفت ) ع(ه ابراهیم تطمئین قلوهبم  بذکر ا اال بذکرا تطمئین القلوب ؛ و �یز در قص

  »حتی املوتی قال اومل تؤمن قال  بلی والکن تطمئین قلبی
اطمنان قلب و آرامش  دل مثرۀ ایمان  کامل است ، ایمان به اینکه خداو�د  یکی است  باز گشت  مهه 

ال آن است و از مجیع صفات کمالیه  از علم و قدرت  و رحم و عنایت  و شفقت و حکمت  و امث. باوست 

                                                 
از فقه ها و علمای خشک  حنبلی  در قرق هشتم هحری است  که در کتاب تلبیس ابلیس در مورد شور و حال  و عشق ابواحلسن �وری  �قد " ابن جوزی" عبدارمحن ابوالفرج -27

  .ه آن پرداخته میشود، مطالبی خواهیم داشت�وشته است که در مبحث عشق  که در فصول بعدی ب
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آفریدگار یگا�ه است و هر چه آفریده چنان می باید که هست و در عامل امکان هبرت از آ�چه هست 
اطمینان . اگرچه حکمت آن بر بنده پوشیده باشد. ممکن �یست  وهر چیز جبای خویش �یکوست

 است ، اعتماد بر اینکه �عم املولی و �عم الوکیل ؛: حالت اعتماد دل است  بر  وکیل  یعنی بر خداو�د که
چنا�که در خور فضل و کرم  خداو�دی است  آ�چه خیر اوست  و مطابق حکمت اهلی  است  باو خواهد 
رسید ، چون بنده  باین مقام برسد  دگر حراسان �شود بلکه اعتماد تام حاصل کند  و قلبش آرام شود و 

    261اطمینان بیابد
 است ، یکی  اطمینان عامه است  که چون بذکر خدا مشغول اطمینان به سه قسم: ابو �صر سراج گوید 

شو�د اطمینان یابند که خداو�د دعای اهنا را  اجابت خواهد  فرمود  و روزی آهنا را خواهد رسا�ید، و 
این اشخاص دراین حال  دارای �فس مطمئینه هستند یعنی به ایمان و .آفات را از آهنا دفع خواهد کرد 

  .اعتماد
که راضی به  قضای اهلی هستند و در بال صابرا�د  و حال اخالص و : ن اهل خواص استدوم اطمینا

سکو�ت خاطر و اعتماد دار�د و بر کالم اهلی  که در آن ا مع الذین اتقو و الذین هم حمسنون و ان ا مع 
  .الصابرین؛ دلبسته و بآن امید وار ا�د

 سرگردان میشو�د  زیرا آهنا  در مقام خداو�د اطمینان اخص خواص است که در وادی حیرت : سوم
لیس «و مصداق"   الیدرک" بطوری مأخوذ  به هیبت و عظمت او هستند  و بطوری واقف ا�د  با�که خداو�د

رب زد�ی « است که سکو�ت  قلب �دار�د  بلکه در عطش متنا  واقع ا�د و »  کمثل شیِء و مل یکن له کفوًا احد
  .می سر آیند» فیک حتیرًا

  :و شیخ عطار  در مقام حیرت  در مقاله چهل و سوم  منطق الطیر گوید
                                                 

  .355-354، صص... تاریخ تصوف -28
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  کار دائم      درد و    حسرت       آیدت    بعد از آن    وادی حیرت      آیدت
  هر    دمی    اینجا     دریغی     باشدت    هر �فس اینجا چو تیغی باشدت 
  ب �ه روز همروزو شب باشد �ه ش    اه   باشد   درد    باشد سوز هم 
  میچکد خون  می �گارد ای دریغ    از  بن  هر  موی  آ�کس �ه به تیغ
  �ی  مسلمامن   �ه     کافر پس   چی   یم    عاشقم    اما     �دامن   بر که    یم
   ُتهی     هم      دل پر عشق دارم    هم    لیکن از عشقم �دارم آگهی

  :گوید) رح(و حافط 
   هدایت   کوکب  آی ای     برون   از گوشۀ    راه مقصوددر این شب سیاهم گم گشت 

   هنایت    بی      راه    وین  بیابان   ازین    زینهار     رفتم جز حیرمت     �یفزود      که          از هر طرف 
   ِبدایت   در کش صد هزار منزل بیش است     بست  توان  کجا   صورت    را هنایت     این راه

   عنایت گوشۀیک ساعتم بگنجان در     ا�درومن آفتاب    خوبان     میجوشد              ای
    262 چارده      روایت      با    خبوا�ی  زیر       قرآن    عشقت رسد بفریاد گو خود بسان حافظ

حضرت خواجه ر�دان  مها�ند  صدها عارف  روشن ضمیر  از خداو�د استدعا میکند که خداو�دا مرا 
و برای رسیدن به  ر امان بدار از بیابان بی پایا�یکه  آدمی در آن  سردر گم و حمو و �اپدید میشود پناه ده و د

�ور حقیقت  در سراهبای آن از پا در می آید  و سر اجنام هم منیتوا�د بسر منزل مقصود برسد و این راه که پایان 
است که باید سالک از این مراحل  و منازل  و هنایاتی �دارد، زیرا بیشرت از صد هزار منزل و مرحله در پیش 

با اطالع کامل  و اسرتشاد پیر و مرشد رهدا�ی که عنایات ربا�ی در شان وی معطوف است  گذشت، 
زیرا اگر راه شناخته �شود و رهدا�ی دست سالک را گرفته ازین  منازل پر خطر عبور �دهد  چگو�ه 
                                                 

  51تنقیح رکن الدین مهایون فرح،ص) ه،ق  حضرت حافظ805(  دیوان شاعر ساهر-29
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بید که طی کردن راه عشق و ر�دی آ�چنا�که دیگران  میشود این راه طی گردد؟ پس با�دیشید و دریا
من در طی طریق این منازل در شب سیاهی گرفتار آمده ام که تاریکی . می پندار�د  سهل و آسان �یست 

  است که باعث 
 مقصود از �زدم شده است، پس ای کوکب درخشان و تابان و هدایت کننده  و ای ماه م شدن سر منزلگ

   263.ین بیابان  تاریک و ظلما�ی  رهنما شوطلوع کن و مرا درا
  :ویا

  264که در آن آیینه  صاحب �ظران حیران ا�د    وصل خورشید به شب پردۀ عمی �رسد
  :ویا

   آمد     حیرت      سوال   آواز    در هر طرفی که گوش کردم
   عشق هنال حیرت آمد     در        حافظقدم وجود         تا  سر

  :و یا
   کرا�ه  پیدا   �ا        دریای    این  از    برا�یم   ش بده کشتی می تا خو
  که حتقیقش فسون است و فسا�ه     حافظ     وجوِد ما معمایست

  .و باالخره مهین حالت حیرت است که منجر مبشاهده میشود
  : حال مشاهده-9

مهۀ مقامات و حاالت که در صفحات گذشته  روی آن حبث و فحص  صورت گرفت ، مهه مقدمه 
 �فس و پرداخنت بصفای روان و لبته تأثیر  آهنمه مراقبت و تزکیهو ا»مشاهده«یست برای وصول به مقام عالیا

                                                 
  .2180-2179، صص)1354هتران ، چاپ اساطیر ( حافظ خراباتی ،جلد  سوم،تنقیح و �وشته دکرت رکن الدین مهایون فرخ -30
  .که درین آیینه  صاحب �ظران حیران ا�د/وصف رخسارۀ خورشید ز خفاش مپرس: ر یعضی از �سخ  اینچنین آمده است و د-31
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مترینهای اخالقی  و تصرف در �فس و حتت تلقین مرشد کامل و کار آزموده واقع شدن و القأ فیض از �ظر علم 
که کامال مناسب و مالیم با .یشود معرفة النفس ؛ واضح است که زمینۀ قایل و مستعدی  در سالک ایجاد م

با چشم قلب  و » رویت« و» مشاهده«ظهور حالت روحا�ی  خاصی است  که به اصطالح اهل سلوک به 
  .امثال آن تعبیر میشود

البته که اصطالحات عرفا�ی مثل اصطالحات علوم مادی  ثابت  �یست و بکار بردن لغات و تعبیرات در بین 
به تعبیرات متنوع است که ما تا آن پایه که برای » مشاهده «و » حال«از مجله موضوع عرفا به یک منوال �یست 

است که برای عارف » مشاهده «وطی حال .روشن ساخنت موضوع  الزم است به شرح آن می پردازیم
بطوریکه . باید آ�را وصف کرد » فنا«و » بیخودی«و » جذبه«و » اشراق « حاالتی پیش می آید که با لغات 

گاهی برای سالک  حالت خمصوص پیدا میشود که طالب با . متا�یۀ خواص گفته شد »حال طما�یه«
سرگردا�ی  و حتیر و ا�قالب رو به �ور اهلی پیش میرود  و مها�ند حالتی که در اثر جاودا�ی  سیرالعباد من 

ره دان  از مارپیچ دره ها املبدءالی املعاد  حکیم سنایی غز�وی ، مسافر سالک با پای خود و با چشمان مرشد
و پست و بلندیهای کوهی و سنگالخی ، ازدریا های خون و سباع و در�دگان  هولناک در وادیهای 
خموف و تاریک  و از مهلکات و پرتگاهها وراه های ظلما�ی گذر داده و در اخیر این سفر �اگاه 

  .ن دیگر استچشمان سالک به  شعاع آفتاب درخشا�ی می افتد که پر تو آن از جها
معلوم است که در ابتدای این تغیر �اگها�ی سالک چگو�ه دچار ا�دهاش میشود  و بواسطۀ  عدم اعتیاد   
به �ور چشمش خیره میگردد، حتی جمبور میشودکه چشم بر هم بگذارد ، ولی با سیر درآن حالت  

 در حالۀ از روحا�یت و خلسه  خود ا�دک ا�دک  با روشنایی و آن چیز های �ور که میبیند  آشنا میشود و بلکه
را در فنای مطلق مییابد با توجه به اینکه  این سلوک را چگو�ه ادامه بدهد ، به اثر جماهدت  جبایی می رسد  

  .  که با چشم دل  مبشاهده  مجال  اهلی ما�وس میشود
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  :خداو�د متعال  در قرآن جمید در سوره �ور ؛ بنور زمین و آمسان وصف شده است

ٌاُ ُ�ور َالسمَاواِت و اَألِرِض مَثُل ُ�وِرِه َکِمشَک اوٍة ِفیها ِمصباح فِی ُزجاجٍة الز جاجُة َکَأ �َّهَا َکوَکبُ درُ ُیوَقد ِمن «
مسسه َ�ارُ �ُّور عَلی اُ �وٍر  َیهِدی اُ ِلنوِر ِه  من شجرٍة م بارَکٍة َزیُتوَ�ةٍِ لَّا شرِقیٍَّة و َلا َغرِبیٍَّة َیَکاد َزیُتها ُیِضیء و َلو َلم َت

 ُِلیمیٍء عِبُکلِّ ش ُا اِس واَأل مَثَل ِللن ُا َیضِرب و آء266 265»َیش    
                                                 

  .24/34 سوره �ور -32
ن را احساس  �ور اهلی در �زد اهل  طریقت و عرفان و آ�ا�یکه به �ور شهودی خالق الیزال آن �وری �یست که در جهان ماده  ما آ-

کیهان بزرگ و پهناور جهان  ه با صد هزار کیلومرت در ثا�یه را ه می پیماید که این  �ور و سرعت آن  در مقابل فاصلۀ سهمیکنیم که 
که توسط آالت ما قابل درک است که کوچکرتین و �زدیک ترین آن  مبا کهکشان راه شیری است که �ظام مشسی ما در آن هستی 

ز صدها ملیون سال �وری  ختمین زده ا�دبلکه �ور خداو�دی آن �ور معنوی قرار دارد و علمای فزیک کیها�ی طول آن را بیش ا
چنا�یکه (ا وسالمه و مردا�یکه حبق واصل هستند بچشم دل قابل در ک و رویت می باشد  ایست که در دل پیغمربان صلوات

�ور خداو�دی از ) وص سنجیداشعه  مادون بنفش �یز با چشم سر قابل رؤیت �بوده و اثرات آ�را میشود توسط وسایط خمص
 درک و استقبال آ�را دارد ، استعداد وزیرش و منی گنجد و �ه احساس بشر آماده پمجلۀ آن ا�واریست که در بعد عامل کون

 قابل شناخت و درک ث شده است توسط آالت و ادوات حسقسمیکه در مبحث قبل را جع به  حواس به اقسام و ا�واع حب
سبب است که در تداخل  سرعت زما�ی  امکان پیمایش آن �یست ؛ یعنی که مها�ند قدرت بال کیفش  منیباشد ؛ و از مهین 

است که این �ور صرف از �ورش �یز  �احمدود بوده و �ا متناهی میباشد که سبب ایجاد خلقت ال ا�تها در جهان ال متناهی خویش 
؛ چرا که در ) ص( �وروسیله ایست  از مقولۀ معراج �بی کریم و این.قابل شهود مینماید)  ص( و عرفان �اب حممدیطریق تزکیه

زمان تداخل خود را از دست داده بود ؛ یعنی که در زمان بی زما�ی او  توا�ست به رفیع ترین مکان ) ص(معراج �بوی رسول کریم 
جسم �ایل ی روح و یا صدر الصدور عامل المکان یعنی صدراملنتهی که قرآن شاهد و �اظر است به این سفر با سالمت

زیرا این سفر  روحا�ی معراج رسول  تابع زمان و مکان  و سرعت . گردید�د و می شود به تعبیر عرفا�ی  �ا کجایش خوا�د 
که از اسباب و حمسوسات عامل کون است �بوده  ، بلکه باالتر  از آن  و خارج از حیطۀ  تفکر ا�سان میشود و صرف از راه 

را )ع(و این �وریست که در طور سینا موسی کلیم  . ق شدن و رسیدن در عامل شهود به آن پی برد اشراق  عرفا�ی  و عمی
. اق �واخته شده بود �ه سوختاستقبال کرد و پرتو ذاتش مهۀ کوه طور سینا را به زباله تبدیل کرد اما موسی که بشرف اشر
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البته این �ور بچشم سر دیده منیشود ، بلکه فقط بچش  دل میتوان آ�را مشاهده کردو دیدن  با چشم دل  عبارت 
 است که قلب بنور  یقین  ، حقیقتی را که در  عامل غیب از �ظر ما خمفی ما�ده است ببیند و بقول هاتف از این

  :اصفها�ی  
   بینی      آن   �ادید�یست   آ�چه    چشم دل باز کن که جان بینی 

  :و موال�ای بلخ دراین مورد  فرماید
  عیان       کند  آ�را  وقت حاجت حق    گرچه هستی تو کنون غافل از آن 

  267در حجب بس  صوت است و صدا     �ور خدا    بصر        هست بر مسع و
آیۀ قرآن که �ور  خداو�د در آن می تابد  قلب مؤمن است  و عارف » مشکوة « به عقیده عرفا  مقصود از

ه �وری که بقلب عارف واصل پرتو می افگند  او را ب. واصل  مهه سیر و ز�دگی اش   در این �ور است 
منشاء . معرفت میرسا�د و قوۀ دا�ایی عظیمی  باو میبخشد  که در اصطالح عرفان به فراست تعبیر میشود 

زیرا به عقیده غالب بزرگان روح »  و �فخنا فیه من روحنا: فراست از آجناست  که خداو�د  می فرماید 
  .ا�سان  قدیم است و جذوۀ ایست از ذات الوهیت

م و بصیرتی  که خداو�د به است اما عل» بصیرت « و» علم «یجۀ است  �تبعضی از عرفا گفته ا�د فر
   268. خمصوصین می افگند  بقلبفضل خود 

بار :  صوفیان حمسوب است  میگفتهسری سقطی که از �سل  متقدم  طریقت و عرفان واز مجلۀ خنستین
هده دیدارت مبتلی مساز هر عذاب و بالیی که خواهی  مبن ده ولی مرا به درد حمرومی  از مشا! خدایا 

                                                                                                                                                 
و موال�ا ی یلخ �یز اشارتی دارد .)  مراجعه شودوهشث مکاشفات و مشاهدات حواس درین پژ شناخنت  حواس به مبحبرای

  341:فاش اگر گویم جهان برهم زمن دفرت اول بیت  سر پنهان است ا�در  زیر و مب: به این معنی
  667-666، دفرت دوم  بیت مشاره ... مثنوی -34
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کی یزیرا به مشاهده مجال تو  هر عذاب و هر بالیی را حتمل  توامن ، ولی از مشاهده  مجالت حمروم مامن �
و اگر در جهنم . ذاب جهنم  حمرومی از دیدارتوستدرد�اکرتین ع.  هم بر من گران استهای تو

که دیدار حق عزو امسه جان را برگنهکاران ظاهر شوی  هیچ گنهکاری یاد هبشت خنواهد کرد، 
چندان مسرت دهد که از عذاب تن و بالء کالبد یادش �یامدی و خرب �داردی  و ا�در هبشت هیچ �عمت  
کاملرت از  کشف �یست  که اگر اینهمه �عمت و صد  چندان دیگر ا�در حق ایشان حمصول باشدی  

پس سنت بار خدای آ�ست  که . ن بر آمدی و ایشان از خداو�د حمجوب ، هالک از دهلا و جاهنای ا یشا
ا�در مهه احوال  دل دوستان را خبود  بینا دارد  تا مهه مشقت و ریاضت و بال  ها بشرب آن  بتوا�د کشید  
تا دعا شان چنین باشد که مهه عذاهبا  دوسرت از حجاب تو داریم  که چون مجال  تو بر دهلای ما  

ر حالت مشاهده بوده است که شیخ شیراز این غزل را سروده  د269.مکشوف باشد  از بال �یندیشیم
  :است 

  وا�دران ظلمت شب آب حیامت داد�د      داد�د          جنامت دوش وقت سحر از غصه
  داد�د   صفامت   جتّلی      جام    از    باده     کرد�د    ذامت     پرتو        شعشعۀ   از  بیخود

   برامت داد�د      آن شب قدر که این تازه    شبی چه مبارک سحری بود چه فرخنده 
  اجر صیریست که آن شاخ �بامت داد�د     ریزد      می اینهمه شهد و شکر کز سخنم

   داد�د     جنامت     ایام     غم     ز بند    که       بود   خیزان  سحر   ا�فاس  و مهت حافظ
فلسفه و غیره «و » اتصال«ص  که از مرتادفات در متون عرفا�ی به  بعضی از اصطالحات و لغات خمصو

  .است در اخیر این مجع آوری  و تعبیرات  آن  روشن میگردد 
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ماه من هرگز غروب منیکند ، : ابن فارض صوفی  و شاعر مصری  در یکی از شعر هایش  سروده است
  270.یر�دآفتاب من هرگز پنهان  منیشود و متامی ستارگان درخشان  مسیر خویش را از من میگ

د�یای سلوک برای صو فیان د�یای  وهم ا�گیز و رؤیایی �یست ، بلکه صوفی  و عارف در جستجوی و 
حتقیق منازل و مقاماتیست که وجدان را آرام میکند ، امام غزالی در پایان سیر و حدیث �فس  تکا�دهنده 

ق  مکاشفه منحصر میبیند و در طریأ یقین را  قطعی راه عرفان را میگیرد  و منشاش �ا گزیر برای کسب
می رسد ) طریقت و عرفان(غزالی در پایان سیر فکری طوال�ی خویش به وادی تصوف : قول دکرت زرین کوب ب

به تکفیر آهنا می پردازد ، وی » هتافت الفالسفه«و مها�ند فارابی و ابن سینا  دو فیلسوف �ام آوری که وی در 
   271. تصوف می یابدمنزلف در را توق�یز سر اجنام  آخرین سیر تّفکر 

یعنی علمی که صاحب آن شکی در آن �داشته باشد ، به عباره آخری  اعتقاد به اینکه شیئی : یـــقیـــــن -10
چنان است به اعتقاد به اینکه  غیر آن ممکن �یست و مطابق واقع  و غیر ممکن الزوال است   و در 

و گفته ا�د  . ایمان �ه به  حجت و برهان اصطالح صوفیه یقین عبارت است از رویت عیان بقوت 
و �یز گفته . فظت افکارکه مشاهده غیوب است  به صفای قلوب  و مالحظه اسرار است  به حما

  .ت  دل است بر حقیقت شیءا�د طمأ�ین
»  علم الیقین« وصول به معرفت است  و چون مبعرفت �ایل شودبه  مقام»  مستعد «سالک در طی طریق فقط 

 سالک صاحب مهت  باید از این  مرحله بگذرد و بان قا�ع  �شود  زیرا  سالک برای وصول به پایان این میرسد  ،
سفر  روحا�ی یعنی سفر تبتل تا فنا هنوز راه درازی  در پیش دارد ، بلکه  باید از ورطۀ کشف  وقلب  مبشاهده 

  .برسد»  عین الیقین«موجود حقیقی  یعنی مبقام 

                                                 
  .شاعر و صوفی �امدار عرب) هجری قمری632-576( شرف الدین ابو حفض عمر بن علی-37
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که مقام باال تر  معرفت اهلی است  بدون » عین الیقین«مبدد ا�بیا است ولی وصول به » یقین علم ال« وصول مبقام
  .هیچ واسطه و وسیلۀ مستقیمًا  از طرف خدا بروح عارف  افاضه میشود و روح او را حمل جتلَّی  قرار میدهد

ه  برترین مهه مقامات است و آن هم بگذرد  مبقام باال تری  میرسد ک»  عین الیقین«چون عارف  از مرتبه و مقام 
در مراحل عالی یقین آن قدر قبول در وجود مستولی میشود که برای سالک در این . است» حق الیقین« مقام

مرحله هیچ �وع حرفی باقی منی ما�د و خود را بکلی در ذات حق فا�ی می یابد چنا�چه حضرت موال�ا  در کلیات 
  :مشس  می فرماید

   مسلمامن   �ه     گربم    �ه    و یهودیم      ترسا  �ه/  �ان که من  خود را منی دامن چه تدبیر ای مسلما
  گردامن     افالک     از   �ه     طبیعیم   ارکان   �ه/        حبریم �ه        غربیَّم     �ه           شرقّیم           �ه

   از کومن �ه از کامن      از فرشم �ه   عرشم �ه   �ه از/    آتش از      آمب �ه     �ه از  بادم  از �ه �ه از خاکم 
   خراسامن       از  خاک   عراقینم  �ه       �ه از ملک/    �ه از هندم �ه از چینم  �ه از بلغار و سقسینم 
  ضوامن ر       فردوس    از حوا  �ه از     �ه از آدم �ه/   �ه از د�یی �ه از عقبی  �ه از جنت �ه از دوزخ

  �ه تن باشد �ه  جان باشد که من از جان جا�امن/    باشد    مکامن ال مکان باشد �شامن بی �شان
   خوامن  یکی    یکی دامن یکی جویم یکی گویم/  دوئی از خود برون کردم یکی دیدم دو عامل را

  منیدامن    چیزی  و یا من هو دگر   هو  بغیر از/          هوالباطن هوالظاهر    هواالخر   هواالول
   سامامن    هیچ    قالشی  �باشد  و     ر�دی   جبز/   ز جام عشق سرمستم دو عامل رفت از دستم
  ازآن وقت واز آن ساعت  ز عمر خود  پشیمامن/   اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم

   بر افشامن   دو عامل زیر پا آرم دگر دستی/ اگر دستم دهد  روزی  دمی با دوست در خلوت
  272 و قالشی �باشد هیچ درمامن     مستی  جز  که /     چنان مستم در این عامل   اال ای مشس  تربیزی
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لو کشف «  : یقین مکاشفه است ، و از این  جهت است  که گفته ا�د :  سهل بن عبدا تسرتی گفت
  .دت خنواهد شد یعنی اگر پرده هابرداشته شود  یقین من زیا. »الغطاء ما ازدت یقینًا

   273»لیس  ا بکاف عبده«: یقین را اول وآخری است اولش  طمأ�ینه و آخرش  تفرد  به کفایت حق چنا�که فرمود
و این سخن  بظاهر  درست است  از هبر آ�که  تا بنده در چیزی . یقین برخاسنت  شک  است : جنید گفت

و متغیر  ظاهر دلیل شک  باطن .  ساکن گرددمرتدد است ، و چون باطن او  بر چیزی قرار گرفت  ظاهر
اگر مقصود . حضور یا معاینه :  گفت یقین مشاهده است و مشاهده را  دو معنی باشد  �وریو. است 

معاینه است ، معاینه ِسر خواهد �ه معاینه  عین ، یعنی هرچه که واجب است  او را به آن چیز ایمان آوردن  که 
  .قین او در ست گرددویی می بیند تا ی چنان گردد  که گباید که او

یقین عالی ترین  حال  و باالترین مقامی است  که سالک بدان  دست می یابد ، و رسیدن بدان : حاصل کالم اینکه 
بسیار دشوار  است و برای مهه کس میسر �یست ، چون از مراحل عالی  طریقت است  و از مراتب منتهیان 

ایت و یا متوسط است  بدان دسرتسی �دارد ، و فقط کسا�ی  که سالیان دراز  با است ، و سالک تا در مرتبه بد
قدم ریاضت  و جماهدت  طی این  طریقت منوده باشند  بدان خواهند رسید و در تعریف آن آورده ا�د  که یقین 

  فرماید سر حلقۀ  عارفان جهان) رض(مکاشفه و مشاهده است ، و آن دریافت دل است و امیر املومنین علی 
بینائی فطنت، و تاویل حکمت ، و گرفنت عربت ، و سنت اولین ، هرکه بینائی : یقین را  چهار شعبه است «:

فطنت یافت  تأویل حکمت بر او آشکار شود ، و هر که را تأویل حکمت آشکار شد ، عربت را شناسد ، و 
ایخ قوم گفته ا�د که  یقین را سه درجت عربت شناس بدان ما�د  که در سنت اولین  و پیشینیان باشد ، و مش
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علم الیقین ، عین الیقین ، و حق الیقین  که اولی به علمای اهلی تعلق دارد ، و دومی  به خاصان درگاه : است 
  274.اهلی  و اهل طریق ، و سومی  خمصوص خواص  ا�بیاء و اولیاء است 

 �یکوی راست  مریدان او شد علی التفاوت صفت یقین شیخ کامل است، ظنهای« که: در فیه مافیه آمده است
و هر ظنی که افزون تر است  آن ظن او بیقین  �زدیک تر  و از ا�کار دور تر ،  مهه ظنون  راست از یقین ... ظن

شیر می خور�د  و می افزایند ،  وآن شیر خوردن  و افزودن �شان آن حتصیل زیادتی  ظن است  به علم و عمل  تا 
  .یقین شو�د  ظن منا�دمت ، و در یقین فا�ی شو�د  بکلی ، زیرا چون هر یکی یقین شود

  :موال�ای بلخ می فرماید
  چشم صاحب حال و گوش  اصحاِب قال   وصال گوش دالله است  چشم اهِل

   ذات       تبدیِل      ها           دیده        عیاِن      در  صفات ِ     گوش  تبدِیل   شنوِد      در
  مُکن     منزل      یقین         در     جو    پختگی     سخن      ر علمت یقین شد اززآتش ا

  275 �شین      در     خواهی  در آتش     یقین     این       الیقین     عین      آن  تا �سوزی �یست
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                                                       :قسمت دوم 
  تصوف و عرفان  

تصوف در لغت مبعنی پشمینه پوشیدن و در اصطالح  از خواهشهای �فسا�ی پاک شدن  و اشیاء عامل را مظهر 
تصوف مبعنی پشمینه پوشی است و این مبناسبت ). لغاتکشف ا.(بیک سو رفنت) آ�ندراج(حق دا�سنت 

  )فرهنگ عمید( جامۀ پشمی  خشنی بوده است که بر تن میکرد�د 
مذهبی است متام جدی که با هیچگو�ه هزلی  آمیخته �شده است، و گفته : در تعریف آن آورده ا�د که 

 صفات بشری ، و دوری از دعاوی ا�د تصفیه دل است  از �اپاکیها و مفارقت از اخالق طبعی ، و امخاد
�فسا�ی   و فزون آمدن صفات  روحا�ی  و تعلق بعلوم حقیقی  است،  و �یز گفته ا�دمتسک وقاءحبق است 

و �یز گفته ا�د  ، ترک اختیار است . است در شریعت) ص(وبه حقیقت و راستی و پیروی از رسول خدا 
گاه داشت حواس است از مراعات �فس، و اعراض از �:و بذل جمهود و ُا�س به معبود  و �یز گفته ا�د 

  .اعرتاض
و گفته ا�د صفای معامله است  با خدای تعالی  و گفته ا�د  صرب  و شکیبایی است  در اوامر و �واهی 

گفته ا�د  اخذ حقایق است و تکلم بدقایق . و خدمت تشرف است  و ترک تکلف  و استعمال  تظرف. 
  276.ق استو �ومیدی از هرچه بدست خالی
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بعضی ها گفته ا�د تصوف  آگاهی و وقوف است  با آداب ظاهری و باطنی شرع و آن اخالق اهلی 
است و کسب مکارم  اخالقی است  و دوری از هر �وع کدورت و زشتی  اخالق  جهت جتلی  صفات اهلی 

  277.و �زد ما ، اتصاف  باخالق عبودیت است  و این صحت ترین و کامل ترین  تعریف است. 
)  ص(حممد مصطفی . و علم تصوف  یا علم صوفی ، صفوت مجلۀ علمهاست و حلیت مردان  خدا ست

. العلم علمان ، علم الظاهر  و ذالک  حجتَّه ا علی خلِقِه، و علم الباطن و ذالک العلم النافع:چنین خرب داد 
ش تصفیه دل است  از کدورات بعلم باطن علم  تصوف  خواست  که تأثیر آن  در صفات باطن باشد  و حمصول

و تزکیه �فس از اخالِق مذمومات و مواظبت  جوارح بر طاعات  و مراقبات �فحات ربا�ی  در اوقات خلوات 
و هر عاملی که  فریفتۀ جاه و  شیفته د�یا  و سخرۀ ابلیس و اسیر  شهوت �بود ، آخر االمر به رقافت توفیق .

  ) .حممد غزالی�ظر ابو حامد (اهلی درین طایفه گریخت 
 لدی خبواب دید  و از وی  سه مسأله پرسید)ص(در خرب است که رسول او جواب : را جعفر خ

  .دعویها به گذاشنت و معنی ها پنهان داشنت: گرفت
توبه از �اشایست ، صدق در طلب  او و ورع در شبهات  و فنا در » :و تصوف عبارت از چهار چیز است 

مجال حق تعالی ، وجود و صفات خلق مجله فا�ی بیند  پس لفظ تصوف چهار و مرد در شهود .  توحید
" صاد"توبه است و " تا: "حرف یافتند ، حکم کرد�د که هر حرفی  اشارتیست به مقامی  ازین چهارگا�ه 

 در صفحات قبل  با طول و تفصیل  در مقامات طریقت  فناست  که " فا. "ورعست" واو"و .صدق است
  .حبث گردید

: امسیست که  جامع ده معنی است : در مورد  و حدود  و مبا�ی تصوف  گفت: رت جنید بغدادی حض
. دوم اعتماد دل است  برای سکون و آرامش  خبدای عزو جل . اول کم کردن و تقلیل  د�یا جبای تکاثر آن 
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. ایت چهارم صرب است و شکیبایی  در مصائب د�یا جبای شکوه و شک. سوم رغبت  در طاعات است 
هفتم بر گزیدن ذکر خفی  .ششم اشتغال خبدای تعالی است از سایر  اشتغاالت. پنجم متیز  در ماهیت 

هنگام دخول هنم تعین است . است  از سایر اذکار  هشتم حتقیق اخالق است هنگام دخول وسوسه 
صال هر که را این خ. ت در خدای تعالی است هنگام وحشت و اضطرابدهم سکو�. شک و تردید 

  .مجع شود  مستحق این اسم است والی کاذب و دروغزن است
کالم : اشارات شان  در توحید، دوم : اول:کالم متصوفه  و گفتار شان را در سه �وع  خمتصر میتوان کرد

و سوم گفتارشان  در باره مرید و احوال او و هر یک از . شان در موضع مراد و مشایخ و قوم  و مراتب آن 
ا فروع بسیاری است که اولین آهنا عرفان است و سپس خدمت و سپس ادمان  و مهوار کردن این مسایل ر

معرفت خدای عزوجل ،معرفت امساء و صفات  و افعال او ؛ دوم : و تصوف را چهار رکن است ؛ اول. امور 
. و مکایید و حیل  ) شیطان(شرور و دواعی آن؛ سوم معرفت وسوسه های دمشن . معرفت  �فس 

و .معرفت د�یا و تفتین ها و تلوین های آن و چگو�گی احرتاز و رهایی از آن ها: الت او؛ و چهارماضال
این مبا�ی را الزم است که بناهند بر دوام جماهده و شدت مکایده ، و حفظ اوقات، و اغتنام  طاعات ، و 

ه مهاجرین  و ا�صار و رها  و اعراض از عالیق  و رفض عوائق و اقتدای ب دوری از آالیش، و لذت از مطالعات
   278.کردن  ضیاع و عقار  و توبه هر چه بیشرت  به بذل و ایثار

. تصوف تصفیه دهلاست  از کدورهتا ، و بکار بردن  اخالقست  با خلق و پیروی  رسول است در شریعت 
  279.و آن علوم فرشتگا�ست و خروج از رقیت است  و استتغفار خبالق مساوات 

  : گفت) رض(حسین بن علی بن ابی طالب حممد بن علی بن «

                                                 
  103-102،جلد سوم ، صص... مهان-45
  .27،ص... اللمع-46



  

29 29

تصوف �یکو خویی باشد  هر که �یکو خوی تر  صوفی تر  و خوی �یکو بر دو گو�ه باشد  ، یکی با خلق و 
هر چند که فقر اساس تصوف است و قوام تصوف بر آن : در عوارف العارف  آمده است 280»دیگر با حق

 فقر کند ، اقوال مشایخ در باره تصوف و تعریف آن   بر هزار است ، اما �ه بدان معنی که وجود تصوف  الزام 
بالغ است و �قل آهنمه در اینجا باعث اطالل کالم خواهد شد ، اما باید دا�ست  که در این تعاریف هر چند 

  281.الفاظ متنوع است ولی در معنی متفق ا�د 
ه اخالق است  و آن حمتاج در تصوف منوط آ�ست  که حکیم باشد چه حکمت به متام: ابن عربی گوید
ضور و متکین قوی  در �فس تا آ�که  اعراض �فس بر او و شناسایی کامل و عقل راجح  و حاست به معرفت 

تا امر ) یعنی بقرآن عمل کند (حاکم �شود ، و قرآن را پیشوا و امام خود قرار دهد و پیوسته در آن �ظر کند 
پیش خود  و خروج از میزان حق  که �تیجه آن خسران  ازلی و تصوف بر او سهل شود وبا استنباطات  احکام 

پس صوفی کسیست  که قایم بنفس و خلق  باشد  چه ختلق  حبق و وقوف  بدان  امراض .ابدی است �پردازد 
صوفی اما�ت حق است  چه خدای تعالی از میان مهه خملوقات  ا�سان را در زمین خلیفه  .  کندزایل�فس را 

ا�تی است که بر او  وجودات در دست ا�سان ام زیرا که او امین بر حق خداست، و این مخود قرار داد ،
. عرضه شدو محلش را پذیرفت اگر ادای این اما�ت را بدرستی کندصوفیست والی ظلوم و جهول است 

عرف �تیجه آ�که ، تصوف عبارت است  از ختلیق به اخالق خداو�د متعال  و آ�کس که بدین مقام رسد  بعلم ت
   282.در موجودات  دست یابد  و این مهان  معصومیتی است که خطا منیکند و خنواهد کرد

  :سنایی گوید
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  بصری و خواه کوفی را    خواه     سه �شان است مرد صوفی را
   بد �کند    سوال     بد بود خود    کند        �اول آن کو سوال خود

  که می شایدما حضر بدهدش      کسی خواهد         او  دوم آ�ک
   بروز جزا       عوض   بیابد   که       مبن   رازی آن     طل   �کند با

   افزون            ورا   مدخر   �بود      سوم آن کزجهان شود بیرون 
  :در اهلی �امه گوید) رح(عطار 

  ) 144اهلی �امه ،ص( از مجلۀ عامل بریدن طمع    تصوف چیست در صرب آرمیدن
  :تصوفاقوال مشایخ  ا�در 
گرفنت حقایق  و گفنت بدقایق  و �ومید شدن  از آ�چه هست در دست « :معروف کرخی

  .272تذکرةاالولیا ، جلد اول ، ص».خالیق
تصوف آن است که بر وی افعالی میرود که جز خدای  �دا�د  و پیوسته با خدای بود : ابوسلیمان دارا�ی

  .چنا�که جز خدای �دا�د
و ) ص(ول ما شش چیز است ، متسک خبدای ، و اقتدا به سنت رسول کریم اص: سهل بن عبدا تسرتی 

ا�د ، و دور بودن از مناهی ، و  خلق اگرچه خلق ترا برجنحالل خوردن  و باز داشنت  دست از رجنا�یدن
  .)261تذکرةاالولیا ، ص.( تعجیل کردن بگذاردن  حقوق

تش �ور  ورع فرو �گیرد، و در عامل باطل هیچ تصوف  �امیست سه معنی را ؛ یکی آ�که معرف: ِسری سقطی
تذمرةاالولیا، .(�گوید  که �قض ظاهر کتاب بود ، و کرامات او را بدان دارد  که مردم را باز دارد از حمارم 

تصوف صفای معامله  با خدای تعالی است و اصل آن  دوری جسنت از : جنید بغدادی ) 282ص
  )  158تذکرةاالولیا.(د�یاست
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  .تصوف ترک مجله  �صیب های �فس است برای �صیب حق: ن  �وریابواحلس
  )  238اسرار التوحید ، ص( تصوف دو چیز است ، یک سو �گریسنت و یکسان زیسنت : ابوسعید ابواخلیر 

بر سر این راه و این . الجرم رهز�ان دین بسیار شد�د و راه رو�دگان ا�دک شد�د : شیخ االسالم امحد جام
اختند و اسم ها هناد�د  و دین را خراب کرد�د  و راه بدعت آبادان کرد�د ، چون کسی  وادی  شهر ها س

ا�یس التائبین ، .(راحت �فس  و خواجگی و اسباب هوا می یاود، فتوی میکند که راه حق  این است
  ) 168ص

  :موال�ا جالل الدین حممد بلخی گوید
  اخلیاط و وللوطه وسالم    صوفی گشته به پیش این لئام

                                                                       ***       
   صوف      غیر     �دیده       از رۀ مردان    ُ وُقوف   گوِل بی  ای بسا ّزراِق 

   �اموخته جز گفت و الف   از شهان     احرتاف   ای بسا شوخان ز ا�دک
   که عیسی ام          ابلهان        بر    میدمد    هر یکی در کف عصا که موسی ام
  امتحان    سنگ      تو    از    خواهد   باز    اه از آن روزی که  صدِق صادقان

   و خرس    کورا�ند      مجله   حریصان یا     بپرس    را   باقی   از استاد     آخر
  ابله رمه این     ا�د    صید گرگان     از مهه   باز ما�دی    جستی   مجله

               283بی خرب از گفت خود چون طوطیان    صورتی بشنیده گشتی ترمجان
تصوف باطن و حقیقت شریعت اسالم است  که پس از رسول کریم : حاصل کالم آ�که صوفیان گویند  

و صحابه و تابعین اهنا  به علت پیدا شدن ملل و حنل و فرقه های متعدد  گرفتار تشتت و اختالف ) ص(
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و  تصوف بیان  باطن و واقعیت و حقیقت  این مذهب است  بدون پیرایه ، تکلیف و تشتت و .  بود شده
و برای آن تعاریف بسیار کرده ا�د که ما بعضی از این تعریفات را در صفحات قبل  از منابع و . اختالف 

آهنا تعریف ابواحلسن �وری چنا�چه راهرب�ده ترین . مراجعه به آراء و عقاید شیخان این طریق را ذکر کردیم 
تصوف رسوم است و �ه علوم ، لیکن اخالق است ، که  ختلقو ا باخالق ا ، و مهه « : است که گفت

جماهدت و ریاضات صوفی صرف رسیدن به این اخالق است که از آن به صفات و افعال اهلی �یز تعبیر 
 تعلیمات خاص دید  که در ذیل کلمه طریقت  �اگزیر برای رسیدن به چنین مقامی باید . میکنند  میشود، 

 .و سلوک قبال  بدان اشاراتی رفته است

تعریف جامع و �افعی برای تصوف حقًا خالی از اشکال �یست ، چرا که آراء و عقاید  پیروان این مسلک  در 
فکر  کمرت طی قرون  تغیر شگرفی یافته  ا�د  تا آجنا که اگر بگوییم صوفی قرن هفتم  از حلاظ هنوۀ ت

صوفی قرون اولیه را منیتوان چندان فرقی با زهاد و . شبه صوفی قرن  دوم است چندان راه خالف �رفته ایم 
ولی تصوف قرن هفتم مکتبیست  خاص با اراده و عقاید خمصوص  که با هنوه قدیسین اولیه . قدیسین  هناد 

که �قل هر کدام آهنا کتاب .ویش منوده ا�د فرق دارد ، خود صوفیان �یز هریک تعریف  بسیاری از  مکتب خ
قطوری خواهد شد، لذا ما بطور منو�ه  تعریف ابواحلسن �وری را  که قبال مذکور شد تا حدی واقعیت این 

  .مکتب را می رسا�د،تذکر دادیم
رع مطابق تعریف باال  تصوف رسم �یست  و منیتوان آ�را مقید  برسوم دیا�ت کرد ، از �ظر صوفیان  اهل ش

و امید به هبشت گردن هناده ا�د ، خوف و  گرفتار خوف و امید ا�د  و رسوم را از جهت خوف  جهنم 
امید هرچند که ما�ع بسیاری  از مفاسد اخالقی است ، اما منیتوا�د بیخ فساد را از باغ دل خلق  بکند  و 

 ایمان زاهدان آن  لطف ور �فس سرکش و تباهی های آ�را  بکلی حمو وذائیل کند ، هبمین جهت استکه  د
آ�ان از واقعیت ایمان بی خرب ا�د و فقط به پاداش آن خوشنود  .فروغی  که الزمه ایمان  است وجود �دارد
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به عقیده متصوفین  عقل حاصل جتربیات و مشاهدات ا�سان است که آهنم از راه  حواس آدمی  بدست .ا�د
 هم حمدود ، پس با عقل �اقص و حمدود  منیتوان حقایق  کامل می آید ، و این حواس که علت ا�د هم �اقص ا�د و

و بی ا�تها را  درک کرد ، و قواعد و قوا�ینی هم که برای درست بکار بردن  وضع کرده ا�د  آ�را حمدود تر کرده 
  .است

ن کار شان فالسفه و علما  پیروان خود را در ا  ین وا میدار�د  تا جهان را از دریچۀ چشم ا�ان �گر�د و با ای
در واقع آزادی عمل ا�سان را حمدود  کرده ا�د ، فیلسوفی که میخواهد با شیشه زرد و کبود  عینک ارسطو و 
افالطون  جهان را بنگر�د منیتوا�ند  واقعیت و حقیقت را که  که خارج از ر�گهاست  مشاهده کند 

علما و فالسفه  حبقیقت برسد  پس تصوف  از این جهت که خبود متکی است و میکوشد که بدون  قیو د.
است ؛ به �ظر صوفی بقدم ارادت و عشق  اخالق پس تصوف  �ه رسوم است و �ه علوم  بلکه .علم �یست 

میتوان به این  اخالق  رسیده وباپای حمبت و گردن هنادن به رضای حق و خوش بودن با �قد حال  هبرت و 
 این  تصوف چیزیست که: از این جهت است که گفته ا�د.آسا�رت  میتوان این ره بی زهنار کمال را طی کرد

 و صوفی جز با سر خوشی و کامرا�ی عشق  با چیز دیگر سرو کار �دارد، غم سوز است و ر�ج گداز
  .نا فقیر استو در عین غ�ه غم �یستی میخورد و �ه به ر�ج  هستی میربد،  در عین فقر مستغنی  است 

و تعلیمات علمای ) ص( بر اساس ظاهر قرآن کریم  و سنت رسول کریم قسمیکه قبال  �یز شرح شده است ،
و باطن آن جبا آوردن سلوک است و مهچون مقامات و احوال  مستلزم  ارشاد پیر کامل  و مرشدی ره . شرع 

و غرض از شرع مهین باطن آن .دان  که طریقت را طی کرده باشد  و حبقیقت رسیده باشد ،  اجنام پذیرد
 معرفت و شناسایی حق و توحید حقیقی و اتصال و وحدت منجر میشود، پس اساس تصوف است که به

برای باطن شریعت هناده شده است وسالک  این طریقت بایدبآن آشنا شودو علم تصوف را �یز ظاهر و 
 یر میشود ، و �تیجه آن اخالقل است که از آن به آداب سلوک  تفسباطنی است  که ظاهر آن بکاربردن اعما
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محیده  و سجایای پسندیده  است و باطن آن حبوال و مقامات است با حق وبرای �یل بآن دو راه آغاز کرده ا�د 
و غرض از طی منازل سلوک  و مراتب صحبت  رسیدن . که یکی راه سلوک و دیگری را صحبت �امند 

یت  مقصود  تصوف ا�سان به شرع است بکمال واقعی و درجه ا�سان کامل و ولی و آزاد کامل  که هنا
   284.است

  :وسعت پهناور تصوف وا�دیشه در اسالم
که کتاب هذا �قدیست  خباطر رد �ظریات و روایات ( و خالف �ظر بعضی از صاحب غرضان 

اساس تصوف اسالمی  صرفًا بر اصول قرآن کریم و سنت �بوی صلی ا علیه و سلم و تعلیمات ائیمه )افراطی
و در اصل و اساس  و ریشه کمرتین  ارتباطی  با حنوۀ  تفکر  ، اده شده استدین  و پیشوایان طریقت  هن

مکتب  فلسه گرایان افالطو�ی، کا�تی ، . بودائیان ، ما�ویان ، جموسیان ، و �و افالطو�یان ، مسیحیان 
  .بلکه با آن سخت در تضاد و تأمل بوده است  و خنواهد داشتهیگلی ، دکارتی و غیره �داشته 

و تب اصیل تصوف اسالم  با وجود اختالط و امتزاج  ملل و مک) ص(دی  هستیم که طریقت �اب حممما معتقد
متنوع مسلمان و توجه شایا�ی که علمای عامل اسالم  خمصوصًا علمای منطق و کالم و مکاتب فکری  ایکه حنل 

 طریقت کوشیده است  باعث اشاعه  و ایجاد صدها  مکتب  در  تاریخ ملل و حنل  گردیده ا�د  ، پیروان 
زیرا صوفیان اولیه که ما در این کتاب فصل .تا خود را از اثرات منفی  این مکاتب فکری بدور �گهدارد

خمصوص و مشرحی را به آن اختصاص داده ایم و ادامۀ خط فکری  یعنی عقاید شان را تا معاصر کشیده ایم 
ارسی رضی اُ عنه ،امام جعفر صادق �ظیر سلمان ف(دست پروردگان صحابه هاو تابعین و ائیمه 

تربیت شدگان  مکتب خلفای راشدین و صحابه های ...و" رض"و شیخ االسالم حسن بصری " رض"
بود�د که به اثر تأثیر گزاری صحبت و ارشاد آ�ان  » رض«جلیل القدر چون حضرات ابوبکر صدیق و علی 
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یر اسالمی از راه تراجم  راه کشوده بود�د و به جامعه و عدم توجه به آثار و تراجیمی که از آثار و منابع غ
مسلمان مطرح بود و احرتاز شدید  مسلما�ان مؤمن ، از جمالست غیر مسلما�ان ، هبیچوجه منیتوا�ستند  از �وع 

پلوطنی و یهودیت و اساقفه  مسیحیت  و دیگران آشنایی هبمرسا�ند  تا . تفکر افالطو�ی و اسکندرا�ی  
  . که مکتسباتی را از آ�ان پیروی کنندچه رسد به آن

چنا�چه در هر عصر و زما�ی صوفیان  و مؤمنین صادق کوشیده ا�د به خط اساسی اسالم  که قرآن کریم و 
چنا�چه تأریخ شاهد است در هر . که خطوط فکری پیغمرب اسالم است، پیرو باشند ) ص(احادبث �بوی 

 پیروان طریقت را  فرا گرفته است  هدایت گری در بین زما�یکه ر�ج و تعبی  جامعۀ مسلمان  خمصوصًا
جامعه مسلمان  مطرح شده است  که خطوط اساسی  و ویرا�گر فکری  دمشن را در هم شکسته است 

) رح(که ما دو منو�ه آ�را  در دو مبحث علحیده به �قد میگیریم که اولی  شیخ االسالم عبدالقادر گیال�ی
  .د الف ثا�ی شیخ امحد سرهندی میباشدو دومی حضرت امام ربا�ی جمد

عرض ا�دام منود�د و موجودیت خود را )  ربع مسکون(چون مسلما�ان در یک وسعت پهناور  از کره زمین 
ازکران تا کران وسعت خبشید�دکه با مد�یتهای  بسیار قوی مهان عصر  �ظیر ، مسیحیان ، یهودیان ، ما�ویان و 

سایر  ملل و حنل تالقی داشت؛ اما از آجنائیکه  خط تعالیم فلسفی ، بودائیان و ) گربگان(آزر ستایان
اخالقی و تربیتی سیاسی و اقتصادی قرآن  هنایت واضح و روشن بود ، در پرتو آن اسالم توا�ست متام مد�یتها  

  از مهین سبب  است که سرزمینهای اسالمی مورد. و ادیان خمتلفۀ آ�زمان را در خود به استحاله بنشا�د 
  مواجه... در جنگهای صلیبی و(توجه و هتاجم کشور کشایان غیر مسلمان ، �ظیر موغوالن و عیسویان 

  شده ا�د که توا�سته ا�د  در ا�دک زمان  مد�یت قوی و حاکم کشور کشایان  را با متامی اخالق و خصایصشان  
چطور توا�ست در ختم محالت تاریخ شاهد است که جامعه مسلمان . در جامعه اسالم به حتمض برسا�ند 

مغولی از باز ما�دگان خا�داهنای مغولی که مهه به اسالم گرویده بود�د  قوی ترین  فرهنگ و متدن 
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و در هند ) ا�دلس(اسالمی مغولی و ترکهای ماورای آسیای میا�ه ، حتی تا کرا�ه های  اروپای شرقی  و غربی 
والن در هند ره کشود�د و به سایر �قاط هنایت دور دست از �ظیر تیموریان هرات و بابریان و امپراتوری مغ

جزیرة العرب، ما�ند جاوه وا�دو�یزی ،مالیزی ، سنگاپور وتایلند،فلیپاین وغیره ره کشود�د که مهۀ این ملل 
و حنل بعد از استیال به کشور های اسالمی خود اسالم را پذیره شد�دو یا در حین داد و ستد بازرگا�ان 

 اکثرًا عامل دین �یز بود�د به این دین آمسا�ی مشرف شد�د و این خود منایا�گر آ�ست که در جامعه مسلمان که
مسلما�ان تا هنوز قرآن و سنت حاکم است ؛ اما در بعضی از سرزمین های مسلما�ان خمصوصًا فرقه های  

داهنای خود گردید�د ظهور هبم رسا�ید�د که باعث  تقویت دمشنان اسالم و ایجاد قدرت برای خود و خا�
که  حسن صباح رهرب هشیشیون در املوت و شیخ  صفی : که دو مثال ز�ده آ�را میتوا�یم از صدها مثال بیآوریم

الدین اردبیلی رهرب صفویه در ایران را �ام برد که باعث تباهی بسیار در اصول و فروع  وخباک و خون کشیدن 
ه حبث و حتقیق علحیده ضرورت دارد که در آن وقت جامعه مسلما�ان مهان عصر گردید�د که خود ب

  .جامعه اسالم از فعل و ا�فعاالت شان متأثر بود
موضوع تصوف و حتولش در طی تأریخ از مجلۀ مطالبیست که حتقیقات منصفا�ه و بی غرض  در باره آن از 

 از دوره ضروریات تأریخ اسالمیست و قسمیکه مشاهده میگردد احلق که مشاهیر طریقت و صوفیان
تا دا�شمندان  متأخر ...)و ابوالقاسم قشیری، و علی هجویری غز�وی و) ابو �صر سراج(خنستین صوفیان 

و معاصر از مسلما�ان و غیر مسلما�ان در باره طریقت و تصوف حتقیقات  جالبی منوده ا�د که از مجلۀ  حمققین 
مند  معاصر  استاد ابوالعال ء عفیفی استاد فی التصوف االسالمی تألیف دا�ش«چه خمعاصر  می شود از تاری

التصوف االسالمیه  «و » فلسفه  در جامعه اسکندریه  و شرح فصوص احلکم از مهان مؤلف  چاپ بیروت 
،تألیف طه  عبدالباقی  سرور چاپ شده در مصر ،التصوف االسالمی تألیف دکرت ذکی مبارک ،چاپ شده 

تأریخ فلسفه در اسالم ، جلد دوم وآداب الغت جرجی زیدان در مصر  و ترمجه فارسی آن  در جمموعه 
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تاریخ متدن اسالم و عرب از مهین �ویسنده ، زهد و تصوف در اسالم  ،تألیف گوله تسهیرا، )  مسیحی(
، استاد دا�شگاه ترمجه شده توسط علی خلیلی چاپ شده در هتران ،تصوف ، تألیف  عباس مهرین 

آثار زیاد مستشرقین  اروپایی از قبیل فون کریمر ، گوله تسهر ، لویی نجاب و میسور هند با اضافه پش
ن ، پروفیسور آربری و ریرت مستشرق مشهور آملا�ی �ام بردکه خدمات هر کدام وماسینیون ، رینولد �یکولس

  .شان قابل تقدیر است
  :تصوف و مثنوی معنوی

. لوم عادی �پرداز�د بدان دست �یابند تصوف اخالق است که تا دل را از هر گو�ه دا�ش های بشری و ع
صوفیان کسا�ی ا�د که  در صلب فطرت  پاک زاده ا�د  وبا قدم اخالص به تزکیه �فس و تصفیه روح  پرداخته 

  :ا�د و به ذکر و فکر حق  مشغول ا�د  وخا�ۀ دل را با هرچه  ماسوی ا است پرداخته ا�د
  طریق    این     �دا�د        زا�که این دا�ش    فریق     این     بشستند   دا�شها    ز  دل

    زا�که هر فرعی به اصلش رهرب است    دا�شی باید که اصلش زان سر است
   برد      می         َلدّ�ی        علم     َ لُّدن   تا     َکی پرد   دریا       َ عرِض    با     پری هر
   پاک کرد    زان   را    سینه     بباید    کش     مبرد      بیاموزی     علمی       چرا   پس

   آهنگ باش    وقت واگشنت تو پیش     باش     لنگ    سر پس جمو پیشی ازین
 ناِبُقون    آِخرطریف    میوه      بود   سابق   شجر    از      ظریف  ای    باش  الس  

   بود    مقصود   او   زا�که      او  اولست     وجود     در  آید   گرچه میوه آخر
  َ علَّمَتنا     تو      دسِت      بگیرد    تا     َلِاعلم َلنَا      گوی        چون مالئیک

   ِحجَی      �وِر     از     امحدپری   مهچو    ِ هجا     گر در ین مکتب �دا�ی تو
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  285ِبالِعباد          اَّعَلم         اُ         �ۀ          کم     بالد   ا�در    �امدار    �باشی      گر
   بود    یادت    ار       باشی      شنیده     این    بود    عادت      چنین    پادشاهان را

   ببند باشد      چپ       پهلوی    دل  زا�که     ایستند      دست چپ شان پهلوا�ان
   و َثبت این دست راستزا�ک علمِ  خّط     راست  مشِرف واهل قلم بر دست

   هبند     آیینه       ز       ا�دو       جان    کآینه     دهند     موضع  صوفیان را پیشرو 
   ِبکر    �قش      دل        آییینه       پذیرد    تا    سینه صیقل ها زده در ذکر و فکر 
   هناد        باید         او       پیش     در   آیینه    هرکه او از صلب فطرت خوب زاد

  286الُقُلوب          َتقو        و    جان آمد صیقِل     خوب    روی     باشد   عاشق آیینه
  

   بیشرت       بصورت        پس      مبعنی   او     هنر    در� ا        بود        کاملرت       هرکه
   رود  خا�ه     و      که گله واگردد    وع این سان بودن گفت و رجراجعو

   بود      آهنگ     پیش    بز که پس فتد آن      ورود    از   چو�که واگردیدگّله
  ِبسین       جعَیوجوهالعا        اَّضحَکالر     پسین     ِ لنگ       بز    آن    افتد      پیش

   �نگ     خبرید�د      و      داد�د     فخر را      قوم لنگ        از گزافه کی شد�د این
  287 َفرج    تا    پنهان     راهیست    از حرج    حج      قوم      این     میرو�د    پاشکسته

  
                                                 

  1132-1123بیت مشاره 64جلد دوم ، دفرت سوم  ،ص... مثنوی معنوی -52
  3156-3150، بیت مشاره 194، دفرت اول ، جلد اول ، ص... مهان -53
  1122-1117، بیت مشاره64دفرت سوم ،جلد دوم، ص، ... مهان-54
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تصوف شکیبایی در مصائب و بالیا ،و صبوری در امتحا�ات حق ، و رها کردن و ترک مالوفات  و 
تعال ، و پشت پا زدن هبرچه  غیر مستحسنات د�یای مادی ، و اتکا و توکل و تسلیم  حقیقی خبداو�د م

اوست و خو کردن به برگ بی برگی ، و قطع مهه عالیق  و عشق به درک حقایق ، و یافنت کمال واقعی و 
  .گرائیدن  بوحدت ، و خالصه شناسایی حق  و اتصال و فنای  در امساء و صفات و افعال اوست

   الرتح      اتیان      عند  فی الفواد     الفرح       ماالتصوف قال وجدان
  ان اتی السرحان واردی شاتکم    گفت ال تأسو ا علی ما فاتکم

   288 سرتگ  زیاهنای      منع   وان زیان     بزرگ     های     بال   کان بال و دفع
***                                                                                                

رویشان مبنگر سست سست     ُتست    فهم    ورای  ویشیکار درسوی د  
   289ذواجلالل       از           ژرف  روز�ی دار�د    چو�که درویشان ورای ملک و مال

***                                                                                              
  زردی از زر  سرخروی صادق است         استارفع      �شان     برگ بی برگی

  290او به مکتب گاه خمرب �و خط است  آ�که او گل عارض است و �و خط است
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  فصل ششم

  
  

  موضوع حبث ما مفصل عشق است ، که دریایی است         

 بیکران،شرح وصفی که هرگز پایان خنواهد داشت                                                                                                                                      :حمبت 

  »عین القضات«      و آ�چه گفته آید هنوز گفته �ه آید                     

د مح«:  اینطور حق سخن ادا کرده ا�د ��291امام حممد غزالی  که رمحت خدای بر او باد  در مقدمه حمبت وشوق 
های متواتر و شکر های متظاهر  خدای را که دهلای دوستان خود را منزه کرد  از آ�که به آرایش د�یا التفاد مناید ، 

پس بر بساط  عزت خود اعتکاف .و اسرار ایشان را  مصفا گردا�ید  از آ�که غیر او را مالحظه  فرمایند 
 خود ایشان راروشن گردا�ید ، تا برا�وار گردا�یده فرمود و حقیت حق بدیشان منود ، و امساء و صفات

معرفت  او بر افروختند و سحاب وجهه خود ایشان را کشف کرد، تا به آتش حمبت او  بسوختند پس به کنه جالل 
پس هر گاه که برای . خود از ایشان احتجاب منود تا در بیدای کربیا و عظمت خود  حیرت شان بیافزود

عقل و بصیرت را مستغرق دهشت  یافتند ، و هر گاه که از �ومیدی  روی مالحظۀ ُکِنه جالل  شتافتند ،
بگردا�ید�د ، از سرادقات مجال  �دا به مستمعان رسا�ید�د  که از �ادا�ی  �ومید مشوید و صرب کنید و به 
معجلت باز پس مروید ، پس میان رد و قبول و مفارقت ووصول ،غرق دریای  معرفت و سوختۀ آتش حمبت 

  ...وما�د�د

                                                 
  . ،چهار قول و یک خامته استکه شامل پا�زده گفتار ،امام حممد غزالی,کتاب ششم ، باب منجیات، احیا علوم الدین-2911
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چه پس از .است از مقامات  و زاویۀ علیا از درجات )دورتر(بدان که دوست داشنت خدای را غایت قصوی 
 و رضا و – حسن –ا�دک  حمبت مقامی �یست که �ه آن مثرۀ وی از مثرات و تابعی از توابع آن است ؛چون شوق 

تا حبدی که مجاعتی از عاملان امکان آن را واما حمبت باری تعالی ، تصدیق به امکان  آهنم عزیز است .اخوات آن 
منکر شده ا�د ، و گفته ا�د  که حمبت خدای را معنی �یست  مگر مواظبت بر طاعت او ، و اما حقیقت  

و چون حمبت را منکر شد�د  آتش و شوق و لذت  مناجات  و دیگر . حمبت حمال است  مگر با جنس و مثل 
  .  �یست که پرده از روی اینکار برداشته شودتوابع  حمبت را  ا�کار منود�دو چاره

  :شواهد شرع در دوستی بنده حق تعالی را
 ، و چیزیکه وجود �دارد چگو�ه فرض ست ا کرده ا�دبرآ�که دوستی خدای و پیغامرب فرض امجاعبدا�که امت 

    .اعت تبع و مثرۀ دوستی استحاال�که ط  دوستی چگو�ه بطاعت تفسیر شود؟وباشد 
دوست ودلیل بر اثبات .آ�گاه پس از آن دوست را طاعت دارد.ست از آ�که دوستی مقدم باشدپس چاره �ی

 وقول ���. ای دوست دارد ایشان را،و ایشان دوست دارد او را292)یحبهو یحبو�ه: داشنت خدای  را قول است 
دلیل این  و ����. ای کسا�یکه بگروید  خدای را ، دوست دار�ده تر ا�د293»والذین آمنو اشد حبا«:اوست

  .و اثبات تفاوت در آن اثبات دوستی  است
ابورزین عقیلی (وپیامرب علیه السالم ؛ دوست داشنت خدای را درخرب های بسیار از شرط ایمان کرده است ،چه 

ان کون ا و رسوله احب الَیَک مِّمَاِسواهما؛ ای آ�که :ایمان چیست؟گفت) ص(یا رسول ا :گفت
ال یؤمن احدکم حّتی یکون ا  :ست تر از جزء ایشان باشد، �زدیک تو، و در روایتی دیگرخدای و رسول او دو

                                                 
  .54/ قرآن جمید ، سوره شریفه مائده-2
  .2/165 قرآن جمید ، سوره مبارکۀ بقره،-3
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ورسوله احب ِاَلیِه ممَاِسوَاهما؛ ای ، یکی از مشا  مؤمن �باشید تا آ�گاه خدا و رسول وی  �زدیک وی دوسرت از 
  جزء ایشان �باشد؛
م و اخوا�َکم و ازواجکم و عِشرتُکم و اموال اقرتفتموها و جتارة ختشون ُقل ِان کان آبَأ کم و ابنَأک: حق تعالی فرمود

 ای ���294کساد ها و مساکن ترضوهنا  َاحب الیکم من ا و رسولٍه جهاٍد فی سبیلِه فرتبصو حّتی یأتیا بامِره؛
کرده اید و بازرگا�ی بگو ، اگر پدران و پسران و برادران  و ز�ان مشا  و دودمان مشا و ماهلایی که کسب 

که از �اروایی آن ترسید و جای هایی  که آن راپسندید�زدیک مشا دوسرت از خدای و رسول است و کارزار در راه 
  .و این در معرض  هتدید و ا�کار  آمده است. پس چشم دارید  تا خدای عزوجل  کار خود ظاهر گردا�د.او
اهلم ارزقنی حبَک و حب من احبَک و حب ما :د گفتپیغامرب  صلی ا علیه وسلم، در دعای خو...و

تیصربنی الی حبک و اجعل حبک احب الّی ِمن املِإ البارد؛ ای، ای بار خدای  روزی کن  مرا دوستی خود ، و 
دوستی کسی  که دوست دارد  تو را ،و دوستی چیزی که مرا بدوستی تو �زدیک گردا�د ،و دوستی خود را 

  ...زدیک من  دوست تر از آب خنک  گردان�
هر که  از خالص دوستی  خدای خبشد ، آن او را از طلب  د�یا مشغول کند  و : گفت) رض(ابوبکر صدیق . 

   �� 295...از مهه ادمیان  متوحش گردا�د
  :عشق به معرفت و عشق به دا�ایی

یاورده ا�د و اغلب جهان را با  فالسفه بنیاهنای ا�سان دوستا�ه ای در مکتب های فکری خود بوجود �
در اصطالحات ویژه و وسایل عقلی  و ذهنی تعبیر و تبین  کرده ا�د ، مسایل مربوط به معرفت �فس  مدهتاست 

                                                 
  24آیه/قرآن کریم ،سوره توبه-4
  .535-507، احیا العلوم الدین کتاب ششم، بات منجیات،با تلخیص، صص،امام ابوحامد حممد غزالی-5
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 مورد حبث  و دقت قرار گرفته و آئین مشککین را  طرد و پاسخهای مناسبی که فراخور  مدینه فاضله  عرفان
  .حد ا�سان است ، کشف کرده ا�د

  :هدف مشا از طریقت چیست؟ شیخ ابوحامد امحدپاسخ داد : مام ابو حامد غزالی  پرسید�د از ا
  !و عشق به دا�ایی) خدا(طریقت عشق به معرفت 

وزرق و بدعت متهم کرده است چنین جواب  جبواب ابن جوزی  مؤلف کتاب  تلبیس ابلیس که وی را به شیداو 
  :داد

   خویشیم و سر گشتۀ کار شوریده/ مادر غم عشق غمگسار خویشیم  
  صیادا�یم و مهه شکار خویشیم                                                                                             / حمنت زدگان روزگار خویشیم 

  :استعین القضاة مهدا�ی  که خود شهید راه عشق است در کتاب متهیدات خود این رباعی را  �قل کرده 
  کافر شدن و گربی و ترسایی به    در عشق مالمتی و رسوایی به
  و ا�در رۀ ما شیوۀ رســــــــــــوائی به    پیش مهه   عاقلی و رعنائی به

به �قل  از عین القضاة  که خود شهیدی چون حالج در راه عرفان است  �قل کرده ا�د  که شیخ امحد غزالی  
یعنی در آفرید من :در مناجات گفت) خلیفه ابوالقاسم گرگا�ی(ساج فرمود ه که شیخ ما یعنی ابوبکر �

حکمت آفرینش تو  آ�ست که  مجال خود را در آینه  روح تو بینم و حمبت :پاسخ شنید !چه حکمت بود  یا اهلی 
یحبهم و : حجت االسالم امحد غزالی  در رسالۀ سوا�ح العشاق  آورده است . خود را در دل تو مشاهده کنم 

  : یحبو�ه
  روشن ز شراب وصل دائم شب ما   باعشق روان شد از عدم    مرکب   ما
  با ما ز عدم خشک    �یابی     لب ما    زان می که حرام �یست در مذهب ما
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  من بودم و عشق را بعامل مقـــــــــــــــــــصود    عشق از عدم از هبر من آمد بوجود
  روز و شب وسال و مه علی رغم حسود    ــــــــــــوداز تو �ربم تا �ربد بو از عـــــــــ

هرگاه عاشق آمسان بود و روح زمین ، تا وقت چه اقتضا کند  که چه بارد : شیخ در کتاب سوا�ح �قل میکند 
گاه عشق ختم بود و روح زمین ، تا خود چه روید ، گاه عشق گوهر کا�ی بود و روح کان ، تا خود چه !

اه آفتاب بود  در آمسان روح تابد ، گاهی شهاب بود ، در هوای روح ،تا خود چه گوهر آید و چه کان  ،گ
لگام بود بر سرکشی روح  تا خود به کدام جا�ب !گه زین بود بر مرکب روح تا خود که �شیند! سوزد 

گردا�د؛ معشوق هبمه حال معشوق است ،پس استغنا صفت اوست و عاشق هبمه حال  خود عاشق است ، 
  .فت اوستافتقار  ص

بی مناسبت خنواهد بود در اینجا قسمتی از �امه اش را که به عین القضاة قاضی مهدان �وشته است  و 
  :در کتاب عینیه �قل کرده است  ذکر کنیم
  در زلف تو آویزم و شور ا�گیزم    شوریده کن ا�درو�ه تا بر خیزم

و کار جای دیگر ، راه �ا معرفت مثرۀ علم است و آشنایی مثرۀ حمبت ، عبارت جای دیگر است 
  ایمن است و منزل دور ، 

  :دلربای غیور و قالب ضعیف و دلی بیچاره و جا�ی عاشق و وارداتی بکمال
  شوریده و سر گشتۀ کار خویشیم  ما در غم عشق غمگسار خویشیم 
  صیادا�یم و هم شکار خویشــــــــــیم    سودا زدگان روزگار خویشیم

  
  چو عشق خفته بود من شوم بر ا�گیزم    هیزمبالست عشق منم کز بال �پر
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بال دل است و من از دل چگو�ه     مرا رفیقان گویند کز بال پرهــــــــــــیز
  ���296پرهیزم

خنبگان  سیر و سلوک  دقایق واقعات کائنات را با مکاشفه و اهلام از طریق شوق درو�ی که به خیر 
از مجلۀ کسا�یست که زروۀ علوم متداول ) رح(مد غزالی وامام حم.مطلق و زیبایی مطلق می اجنامدکشف کرده ا�د

عصر را  فرا گرفت  و در مدرسه �ظامیه بغداد به مدرسی پرداخت ، اما سر اجنام  آن عامل پاک دین  و آن 
آموزگار با رفعت که روز تا روز در حال  پیشرفت  و شهرت بود �ظامیۀ بغداد را باقی گذاشت و متامی 

او میخواست .  شهرت و لذت شهرت را  در مهاجنا دفن کرد و بد�بال معرفت حقیقی رفت شور و شوق �اشی از
راز های جهان درون و اسرار د�یای بیرون را کشف کند ، به مناره مسجد دمشق پناه برد، عارف شد 

کار «:ی پروا بگویدمتحول گردید و �اگزیر برگردید  که در کیمیای سعادت اعرتاف کند  و ب...و
  .»صوفیان عظیم و با خطر است و بغایت پوشیده است ، و در هیچ چیز چندان دروغ راه �یابد  که در آن

اساسی ترین مفهوم در ارکان تصوف و عرفان عشق است ، عشق خبالق کائنات، خدای خیر مطلق، 
دس ا سره العزیز خدای مجال ، کمال وبرتر از هر گمان و دا�ش و فضیلتی است ، خرقا�ی ق

عشق » .دست در حلقۀ عشق زن  تا اخالص ظاهر شود ، دست در اخالص زن  تا �ور ظاهر شود«:گفت
مطلوب و رؤیای عرفا و مشایخ در طول قرون و اعصار است ، جلوه های پنهان و آشکار آرزو ها و امید هاست 

ا دارد ، هر کس عارف شد ، هر کس بد�یای ، سر چشمه ایست که دهلا اشتیاق �وشیدن قطرات آهبای زالل آ�ر
تصوف پای هناد ، در خود هیجان بی سابقه یی احساس میکند ، شعاع دلپذیر دلش را روشن میسازد ، طریقت 
و تصوف د�یای مرموزی �یست ، بلکه جها�یست اهلامی و شهودی که ما در مباحث قبلی متامًا زوایای تصوف و 

واما تصوف و عرفان  جتربه ایست که غیر قابل وصف و ا�تقال میباشد، اسرار و عرفان رابا تفصیل بیان کردیم 
                                                 

  .125- 123،صص،1380ایران ، هتران ، چاپخا�ه  دیبا،موبت چاپ (دان و جهان، ،جلوه های تصوف در ایعطاا تدّین -6
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حاالتی که از حنوه آن در طول سلوک بعارف ظاهر میگردد هرگز جتربه ای �یست وصف پذیر بلکه ما�ند راز 
می سر بسته در دل عارف باقی میما�د، زیرا حق با آموخنت اسرارش دهان و ضمایر عارف را با مهر مخوشی 

بنددو اگر هم زما�ی جلوه ای از عارفی ظاهر گردد تاریخ شاهد است که چه غوغایی بعامل باال میشود، 
و متام مافیالضمیر .ازین سبب است که عارفان جتربه های  خویش را با دگران هر گز تقسیم منیکنند
ازد، جهان او جهان خویش را در چوکات عشق و حمبت و اخالص و صداقت با راسخ ترین اعتقاد ظاهر میس

  .عشق است و باقی مهه هیچ
و صرف این عشق است که لزومًا او را در یک مسیر غیر تسخیرپذیری قرار میدهد که هر گز توسط 

عارف آ�قدر در شورابۀ این عشق جگر سوز مغروق است که از خود . قوای ا�فسی در آن تغیری رو منا منیشود
د و حیرت او را قوت می خبشد تا عمق حساس ترین رموز را برای خود و احوال خود در حالت حیرا�ی بسر میرب

  .جتربه مناید
ازین سبب عشق حرف طریقت و احسان است که برای روح های خسته ، شکنجه دیده  و فرسوده  

عرفان و احسان میتوا�د در قلمرو پهناور جهان عشق در دهلا حکمروایی .آرامش دلپذیر  به ارمغان می آورد 
ا�ه، عاشقا�ه و مریدا�ه داشته و مایه های هستی آفریدگار را  برای مشتاقان توجیه میکندو یاران را از عارف

اژدر های �فس ایمن میسازد ، عشق عارفا�ه در دهلای �ا امید  امید و جان تازه می دمد و با زبان بی زبا�ی بشما 
است؟مشروط بر اینکه �ومید �باشید، خواهد گفت که، چه باید بکنید و مفتاح و گشایش کار ها در کج

  ". �اامیدی دری بسوی کفر دارد"زیرا میگویند 
  هر که دا�سته رود طرفه از اعدا بربد    راه عشق ارچه کمینگاه کما�داران است

از پندار تصوف عشق مایۀ  هستی کائنات است ، حمور راستین حیات است  و �غمۀ مسحور کننده و 
سا�ی است ، کا�ون فضایل صدق و صفاست ، اکثیر شوریدگی است  و ا�دوهگین عواطف  عالیۀ ا�
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شوریدگی  موجب جهش سالک به کمال یابی و بی هنایت هاست ، درین مرحله و در اینجاست  که سالک به 
پیروی  از هدفی که از �یرو های مادی ساخته شده است  راه را بسوی فرا جها�ی  که در آن کلیه خواسته ها ی 

نوی  ا�سان مطابق کمیت و کیفیت و درک خواسته هایش  تفسیر میگردد ، و از مهین جاست که مادی و مع
و مهین ادراکات . ا�سان قادر میگردد شخصیت خویش را مقابل پدیده های مثبت و منفی  شاخص  بسازد 

  و وسایل وی از �وعی  جهاِن حمسوس  ،خواسته ها و متایالت وادراک آن  باعث میگردد تا از خود طبیعی
تقویت کننده آن پا فراتر  گذارد واگر شخص جهان را  یا د�یا را بصورت اشباح و سایه های حمض بشناسد  
در آن صورت است که شخصیت درو�ی او متایل به هلو و لعب  خواهد داشت  اما اگر مهین شخص بتوا�د  بر 

خود  جتاوز کرده و به مرز های  طبیعی  د خوعکس خواسته ها و ادراکات و متایالت خویش  توا�سته باشد از
 برسد درین صورت د�یا برای بینندۀ آن عالی ترین  جایگاه  هست که میشود شالودۀ  ابدیت خود را در  ا�سا�ی

مهین د�یا پی ریزی مناید و این بر عهده سالک و پیر راهدا�ی است  که چطور قدرت و محیت خود را در راه ارتقای 
د خودبه خرچ داده و طلب را به مرغوبرتین مطلوب  برسا�د، زیرا گفته ا�د که مؤمن آینه مؤمن توا�ایی های  مری

است و تا زما�یکه در آینه �ظر �ه افتد  بیننده به مزایا و �واقص خود  متوجه منیشودو از مهین سبب است که 
  :زیرا.گزیدن پیر و مراد برای مرید و سالک ضروری است

  روی او زآلودگی ایمن بود     بودچو�که مؤمن آینه مؤمن
  :زیرا

  بر رخ آینه ای جان دم مزن  یار آینه است جان را در حزن
  :پس

  از هباری صد هزار ا�وار یافت    کم زخاکی چو�که خاکی یار یافت
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زما�یکه  با حمیط و طبیعت هباری  که در آن آب و تابش آفتاب و هوای ربیعی سازگاری می یابد  و در 
 و هر باغ و گلشنی صد هزاران �ور افشا�ی از پرتو ا�وارو اعتدال ربیعی در گلها و ریاحین هر دشت و دمنی 

می یابد ، در حالیکه ا�سان مؤمن و معتقد توا�سته باشد  به ماورای خود ا�سا�ی رسیده باشد  یعنی که آخرین پله 
 عالی ترین اهداف را ملس کرده های عروج  بسوی فرا جها�ی را طی کرده باشد  و در سایۀ رشادت پیر رهدان 

باشد، به صد ها هبار و سبزه و گل و ریاحین در بساتین قلب و ِسر و روح  او میشگفد ، چطور میتوا�د با 
دیدن اینهمه  لطف و کرم باری و پیمایش راههای معنوی  جهان خود را زیبا �بیندو خدای خود را �شناسد و به او 

  :ضرت موال�ا جالل الدین  بلخی  در مثنوی معنوی می فرمایدکه در این مورد ح. �زدیک �باشد
  از هوای خوش ز سر تا پا شگفت  آن درختی کو شود با یار جــــــــــــــــــفت
  در    کشد    او  رو  و سر    زیر   حلاف  در    خزان    چون    دید او   باد   خالف
  وس    باشد  خواب   کهفبه  ز   دقیا�  پس خبسپم باشم از اصحاب کـــــــهف
  خواب   شان    سرمایۀ     �اموس     بود  یقظه شان معروف    دقیــــــــا�وس    بود 
  وای    بیداری   که    با    �ادان      �شست  خواب بیداریست چون با دا�ش است

  د�دبلبالن      پنهان    شد�د   و           تن   ز  چو�که زاغان خیمه بر گلشن  زد�د 
  غیبت    خورشید   بیداری     کش است   زا�که بی گلزار بلبل خامش  است
  تا که حتت االرض       را   روشن   کنــــــی   آفتـــــابا ترک این گلــــــــشن  کنـــــــی
  مشرق           او    غیر جان  و  عقل  �یست   آفتابا     حرفتت       را       �قل     �یست

  روز و شب کردار او روشنگری است   رشید کمالی کان سریستخاصه خو
  بعد از آن      هرجا      روی        �یکو    فری    مطلع مشس    آی   اگر   اسکندری

  شرق     ها بر     مشرقت      عاشق     شود  بعد از ان هرجا   روی    مشرق    شود 
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       سوی     مشرق     روانحس در پاشت    حس خفاشت  سوی     مغرب    دوان
    ���� 297ای خران را تو    مزاحم    شر    مدار    راه حس راه خران       است ای        سوار

ا�سان میتوا�دبا تقویه و تزکیه و احسان  روان خود را بعالی ترین درجات که عبارت از شناخت و 
ا که چسان این جهان حمسوس را  دوست �زدیکی حبق است  برسا�د و از اینطریق جلوه های معبود حقیقی ر

داشتنی و پر از مشرق ا�وار  کرده است با متام احساس و حواسش بآن پی خواهد برد و آن وقتی خواهد بود  که 
حواس و حاسه های بی مشار در بدن بیدار شود و ترا برایپاکی و صافی و دوست داشنت با هر پنج حواس 

اشنت و عشق ورزیدن بآن معبود حقیقی که آخرین غایه در کمال ا�سان حمسوست امادۀ پزیرایی برای دوست د
  :از اینجاست که موال�ای بلخ  در مثنوی می فرماید.کامل است خود را مقابل و در اوج عطف برسا�د

  آن چو زر سرخ واین    حسها چو مس    پنج حسی هست جز این  پنج  حس
   مس را چون حس زر کی خر �دحس    ا�دران      بازار      کیشان      ماهر�د
  حس   جان     از    آفتابی     می     چرد    حس ابدان  قوت ظلمت می خورد 
  �����298دست چون موسی برون آور ز  جیب    ای بربده رخت حسها سوی غیب

  :و در  د�بالۀ ابیات باال می فرماید
    یک     صفتو آفتاب چرخ    بندۀ        ای       صفاتت    آفتاب     معـــــــــرفت
  گه کوه قاف و گه دریا   شوی    گه خورشید و گهی دریا شوی
  ���299ای فزون از    ومهها   وز  پیش  بیش    تو �ه این باشی �ه آن در ذات خویش
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زیرا دو عنصر اولیه  که عقل و علم است  دو سروران میدان ا�دیشه ا�د که از صفات ا�سان کامل 
متام موجودات  که ا�سان مشخص به این دو  صفات عالی است وی را مبقام  میباشدو از مهین جاست که در زمرۀ 

اشرف املخلوقات عز شرف می خبشند و کلید ابواب خزاین این جهان و آجنهان را بدست او می سپار�د و در 
» قرب« و» قاب« او را مبقام» اسری«وی را مسجود مالئکش میسازد و در شب یلدای )مقام قبول(مهین مقام 

  :چنا�که موال�ا جالل الدین می فرماید.خود �ایل می گردا�د »...«و
  روح را با تازی و  ترکی   چه    کار  روح با علم است وبا عقل    است     یار
  هم مشبه هم   موحد   خیره    سر    از تو ای بی �قش    با     چندین      صور
  د را صور ره   می   ز�دگه موح   گه       مشبه     را     موحد    میکند
  یا صغیر السن یا      رطب     البدن    گه ترا گوید ز مستی   بواحلسن
  وز     پی    تنزیه      جا�ان      میکند    گاه �قش خویش ویران        میکند
  ��300دیدۀ حق است سنی در    وصال    چشم حس را هست مذهب اعتزال

ا�سان سالک  یعنی کسی که ره جو و رهرو است  باید بکوشش حضرت مولوی به این �کته تأکید دارد تا 
عقل و خرد  سخره ها و بادیه ها را میتوا�د در صورتی طی کند ، که خویشنت را از  افکار خیاالتی که �ظم و 
شیرازۀ جهان را طور وارو�ه  منایش میدهد ،بپرهیزدو هر گز راه خطا را �ه پیماید تا سنی یعنی پیرو ایمان 

  :؛و میگویدگردد 
  ���301اهل بینش چشم حس خویش بست    هر که شد بیدون ز حس او سنی است

  :زیرا
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  در       بر حق     داشت     هبرت     طاعتی    هرکه    از   حس     خدا     دید    آیتی 
  پس       بدیدی   گاو    خر      ا     را    گر بدیدی حس حیوان شاه      را

جز   حس          حیوان     ز    بیروِن    هوا                                                                  مر  تراگر  �بودی   حس  دیگر
    َکی      حبس     مشرتک     حمرم           شدی    پس بنی  آدم        مکرم     کی       بدی
        آمد بی    ز    صورت     رستنتباطل    �ا  مصور     یا      مصور      گفتنت
  کو مهه مغز است و بیرون شد ز پوست    �اُ مصور یا     مصور     پیش    اوست
  ور�ه     رو          کالصبر     ِمفتاح      الَفرج    گر تو کوری �یست بر َاعمی حرج
       بسازد     شرح    صدرهم بسوزد   هم    پرده های دید  ه را      داروی      صرب

 
زما�یکه سالک امکان این را بیابد  تا به ارشاد و رهنمایی  مرشد حس های ظاهری را فرو 
بگذارد ودر میادین حس باطنی وارد عمل شود صدرش از ظواهر و پدیده های مادی شستشو 

بود  پس میگرددو پرده های که در متام ز�دگی حجاب بینش �ور حقیقت بین  چشمان حس وی 
میگردد و ا�سان اشرف خملوقات میشود و تا به ا�دازۀ در مایۀ این خواص مستغرق میگردد و در آن 

  :صورت است که
  �قش هابینی برون از آب     و خاک    آینه دل چون شود صافی و پاک
  فرش دولت را     و هم    فراش    را    هم ببینی �قش و هم �قاش     را

  ����302صورتش بت معنی او بت شکن        منچون خلیل آمد خیال یار
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 پا فرا تر میگذازد و در این حالت احساس مینماید  که مهه سالک رفته رفته از  عامل حواس و احساس
بت ها و �قوش توسط وی شکسته است و خودش را خلیل وار در جتّلی و مشاهده ذات می بیند ، آتش شوق و 

 خلیل وار خودش را در قعر آتش در میان بسرت سبزه و گل و ا�واع حمبت گل میکند و از مهین جاست که
  :الطاف خداو�دی مشحون می بیند  زیرا

  اشک خون آلود بلبل غنچۀ گل میشود    از حمبت خارها گل     میشود
  از         حمبت        دیو        حوری      میشود    از حمبت     �ار     �وری        میشود

ت که سالک خود را در عالیرتین مظهر شهودی  می یابد  چنا�یکه در قصۀ شبان  داستان در آن وقت اس
  :پردازی موال�ای بلخ این حالت را مبا می منایا�د
  آ�که حق گفت او من است و من خود او    وز برای بنده است این گفتگو
    او      تنها     �شدمن           شدم         رجنور         آ�که گفت ا�ی مرضت   مل       تعد
  در  حق آن     بنده      آهنم       بیهوده       است    آ�که بی یسمع و بی یبصر شده است

زیرا که خلیل وار بت های  پندار شکسته و می شکند  مها�ند شهبازان عامل مهه چیز را در بلندای اوج 
  : گویدو عقول و افکارش  خلیل وار  می)وحدت شهود(کربیایی می بیند 

  ا�فطار آمسان    از    فطرمت   روشنی      عقلها     از     فطرمت 
  ����� 303جغد ِکبود تا بدا�د سر ما  بازم و حیران  شود در من مها

اینان که در هنایات الوصال راه یافته ا�د و با خوی عشق ،آشناو در محیت حق ا�د ، و فریاد رس خلق ، 
های هنان و از آجنا که متصف به خوی اهلی  هستند بی اجر و مزد  مبداوای ستون خلل های جهان ا�د و طبیب زمخ
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بواطن مریض و گرفتار  می پرداز�د و بدون رشوت و منت به داللت و رهنمایی  و ارشاد خلق ، خلیل وار قیام 
  :میکنند  و به مدد مظلومان می شتابند، زیرا اینها قطب اوطان  و ابداالن حق ا�د

  آ�زمان کافغان مظلومان رسد     در عامل مددشیر مردان ا�د
  آ�طرف چون      رمحت حق    میرو�د    با�گ مظلومان ز هر جا      بشنو�د
  آن           طبیبان       مرضهای     هنان    آن ستوهنای خلل    های     جهان
  ����304مهچو حق بی علت و بی رشوت ا�د    حمض مهر و داوری و    رمحت ا�د

ولود جمدد و زادۀ ثا�ی ا�د و پای بر فرق علتها هناده ا�د و حس ، حس و عقول بشری  سایه در عامل شهودم
  :و ظلی است از عقول بشری آهنا

  پای  خود بر        فرق       علـتها �ـــهاد    چون دوم بار آدمی     زاد  ه     بزاد
  ارد     کین    اوعلت       جزوی      �د    علت اولی �باشد  دین                او 
  با عروس صدق و صورت چون ُتُتق    میپرد چون    آفتاب     ا�در    ُاُفق
  بی مکان باشد  چو     ارواح     وُ هنیَ     بلکه بیرون از افق   وز      چرخها
  ���305می فتد چون سایه     ها   در   پای   او    بل عقول ماست  سایه    های   او

  :دفرت پنجم در مورد  این خلیل ستوده و کامل می فرمایدحضرت خداو�دگار بلخ در 
  مجلۀ      هستی   ز   موجش       چکرۀ    هفت    دریا     ا�دراو    یک    قطر ۀ
  قطره هایش یک    بیک   مینا گر�د    مجله پاکی ها  از    آن     دریا    بر�د
      �امش   ایازو   ز   برای      چشم    بد    شاه شاهان است بلکه شاه ساز
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  از رِه غیرت که حسنش بی حدست    چشم های �یک هم بر وی بدست
  306تا بگوئیم وصف   آن   رشک  ملک    یک دهان خواهیم به پهنای      فلک

این ابداالن حق متام اسرار عامل را فاش و آشکارا میدا�ند و ظاهر و باطن اشیا و خلق خبوبی برایشان 
لب مخوش و دل پر از اسرار ها؛ : اهلی لب فرو بسته ا�د، و خواجۀ ر�دان میگوید معلوم است ، اما به حکمت

دم منی ز�ند  تا خلق از آ�ان طلب �ا بایست  �کند ، چون دعای شان  غیر از دعای دیگران است  و اگر لب 
از آ�ان کنند  که بدعا و درخواستی بکشایند  هیچگاه رد منیشود  چه بسا که خلق �ا دا�سته  ، طلب امر �ا جبا  

بر آورد�ش  باعث ضرر وزیان  و خسران و تباهی  و فساد گرددکه حضرت موال�ا جالل ا لدین بلخی در دفرت 
  :پنجم فرماید

  ����307راز ها دا�سته  و پوشیده     ا�د     عارفان که جام حق �وشیده   ا�د
  مهر کرد�د و دها�ش  دوختند    هر کرا اسرار حق آموخــــــــتند

  فا�ی است و گفت او گفت خداست    ای شیخ �ه چون هر دعاستکان دع
   �����308پس   دعای     خویش    را    چون     رد       کند     چون خدا از خود سوال و کد    کند

  :امان هر دو کون هستند که در دفرت ششم فرموده ا�د
  ونکه   به   و   یابید   هر     هبرام   ع    چشم عارف  دان امان هر  دو کون
  که ز جز حق چشم    او مازاغ  بود    زان    حممد    شافِع   هر     داغ     بود
  �اظر حق  بود  و زو    بودش    امید    در شب د�یا که حمبوب است   شید
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  دید آ�چه   جربئیل  آن    بر    �تافت    از امل �شرح دو چشمش سرمه یافت
  ������309د  او    در      یتیم    با رشدگرد    مر   یتیمی  را   که   سر   حق    َکشد

قسمی که در قبل اشارت شد،به آ�چنین ُقربت و مقام بدان جهت رسید�د  که شاهد و خلیل حق بود�د 
، و بت شکن و مورد توجه  خواص وعو ام معشوق حق است  و مورد حمبت و عشق او ، کمال ظهور جتّلی این 

ه جبا�ش قسم خورد ودر شب معراج  بر تر از مهه اش �شا�د ، و به هنفته است  ک) ص (حقیقت حممدیهعشق در
صدرة املنتهی یش برد  و از مهه موجودات و خملوقات  او را خبود �زدیکرت گردا�ید، که خداو�دگار بلخ در 

  :دفرت چهارم می فرماید
  زآ�که افتادست درقعده رضا    عشقها داریم با این خاک ما

  گه هم او را پیش شه شیدا کنیم  گه چنین شاهی ازوپیدا کنیم
  ����310در فغان و در �فیرو جست و جو  صد هزاران عاشق و معشوق ازو

زیرا وصال یگا�ه مقام رفیعی است که یار را تا پای ختت دلدار در سیر و سفر می کشا�د، چنا�چه 
  :موال�ا در دفرت دوم می فرماید

   چیست و کیستتا بدا�د هر کسی کو    گفتم آخر آینه از   هبر    چیست 
  آینۀ   سیمای  جان سنگین  هباست    آینۀ          آهن    برای      پوستهاست 
  روی     آن   یاری   که   باشد   زان   دیار    آینۀ     جان   �یست   الی    روی   یار
   جبـــــورو        بدریا      کار     بر�اید            گــــــفتم    ایدل    آینۀ    ُکّلی   جبو
  درد   مریم   را    ُخبر    ما بن    کشــــــــید    زین طلب  بنده   بکوی    تو    رسید
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  شد       دل     �ادیده    غرِق   دیده    شد    دیدۀ تو چون     دمل    را    دیده    شد 
  ومن     �قش   خوددیدم ا�در   چشِم    ت    آینۀ          ُکّلی        ترا        دیدم     ابد
  در دو     چشمش   راه   روشن    یافتم    گفتم آخر خویش را من    یافتم

  ذات خود  را  از  خیال     خود     بدان  گفت ومهــــم کان خیال ُتست هان
  که    منم       تو     تو      منی       در   حتاد   �قش من    از    چشـــــم    تو    آواز   داد

  از حقایق  راه          کی       یابد    خیال    رین    چشـــــِم     منیر     بی    زوالکا�د
  گر ببینی آن   خیالی     دان      وَ رد    در دو چشمِ  غیِر من تو  �قـــــش   خود
  باده از    تصویر    شیطان    می    چشد    زا�که  سرمۀ   �یســــتی   در   میَکشد

  �یست ها را هست بینـــــــــد   الجرم     خیال است   وعدمچشم شان خا�ۀ
  خا�ۀ هستیســــــــــــت �ه خا�ۀ  خیال    چشم من چون سرکه دید از ذواجلالل
 درخیالت گوهری باشد چو یشم                                                                      تا    یکی کو  باشد از  تو  پیش    چشم
  ���311کز      خیال     خود    کنی    ُکّلی    عبرب    یشم را آ�گه   شناسی    از  گهر

و یگا�ه راهی که ا�سان راا ینقدر خبدا �زدیک میسازددوستی و عشق خبداو�د  و مظاهر معنوی  
راهیست که سالک  در آن بطرف خداو�د  میشتابد،زیرا شتابندگی هدف را �زدیک و صاحب هدف را به 

  .غایه میرسا�د
و باز میگردیم به کلمۀ عشق  که �اموس حقیقی مهۀ اشیاست ، این رابطه را میان متام اشیاء ، زیروح  
وغیر زیروح و عناصر اولیه که هتداب حیات و هستی رامیسازدقائم  وآهنارا توا�ایی می خبشد  تا مهواره در مدار 

 است با هنایت قا�ومنندی و هدف ورزی و عشق و کشش تعین فرموده) خداو�د(های معینه ایکه �اموس اکرب 
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کهربایه به اجزای خود د با جها�ی که اجزای او را با حمسوسات و ملموسات پیوستگی میبخشد در تعلق داشته 
باشند و مهواره این قا�ومنندی بطور خود کار و غریزه یی متام موجودات را حتت پوشش خود قرار میدهد که در یک 

�یم �ام عشق را باالی آن بگزاریم؛ بطور مثال علمای فزیک امتی زما�یکه یک عنصر را در آزمایشگاه کلمه میتوا
الکرتوهنا و پروتوهنا تشکیل (حتت پژوهش و دید قرار میدهند می بینند که عناصر از اجزای خورد تر از خود 

 دارد که وزن این جزو کوچک را میسازد و هستۀ آن در مر کز قرار)  شده ا�د که دارای  بار مثبت و منفی میباشند
که دارای باربرقی مثبت میباشد  ، در اطراف این هستۀ کوچک اجسام ریز که هیچوقت به چشم قابل دید 

و حتی با عدثیه های که جسم را هزاران مرتبه بزرگرت �شان میدهدویا توسط ذره بین های برقی قابل ( �یست
 هنایت کوچک در مدار های معین بدور هسته های خویش در چرخش دیده میشود ، این اجسام)دید میباشد

است ، این عناصر کوچک خباطری که در صفحه کمال هستی ظاهر گرد�د و در مظاهر حیات سهم داشته 
باشند به امر �ا�وس اکرب مهواره در صدد این هستند که با سایر عناصر یکجا ترکیب شده جرمهای حمسوس و قابل 

خت و هدفمندی ر ا بساز�د که در �تیجۀ تراکم و یکجایی این جرمهای کوچک مرکبات عالی  و در دید و قابل شنا
�تیجه یکجایی مهه گو�ه اجزای این مرکبات ساختماهنای عظیمی را میساز�د که جرم آن از ملیوهنا ملیون تن 

ل اجرام هنایت عریض و طویل و مواد  تشکیل شده است و ما میتوا�یم در مقام مقایسه این اجزای بسیط را در مقاب
سقیل که میزان های موجوده دا�ش بشری  قدرت پیمایش آن را منیتوا�د پیدا مناید در مشاهبت باملثل هستند ، یک 

  .�ظام مشسی دارای مهان تعداد اجزای هستند که در یک عنصر کوچک مثال هیدروژن موجود است 
ا�ومنندی کشش بطرف کمال را منیداد امروز  جهان اگر خداو�د به این اجزای کالن و کوچک مهان ق

هستی با دارا بودن ملیوهنا �ظام کهکشا�ی که �قطۀ شروع و اجنام آن جبز از ذات باری خالق این دستگاه هنایت 
بزرگ بکس معلوم شده منیتوا�د ، منیتوا�ست وجود داشته باشد و این درسی است کیها�ی تا ما قوا�ین خداو�دی را 

سعادت و دوام �سل ماو سایرین ا ست پذزیره شویم تا �سل ما در روی زمین قطع �گردد؛ علت و غایی که برای 
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موجودیت و تداوم این �ظام کائناتی خباطری است که آهنا از قا�ومنندی ایکه �اموس اکرب برای شان تعین کرده است 
 و می میر�د و فا�ی میشو�دو در حفره عدول منیکنند و آن عده از �ظامهای کهکشا�ی که حیات شان بسر می آید

های عظیم کیها�ی بطرف �ابودی بلعیده میشو�د خباطری است که آهنا از �قطه عطفیکه خداو�د برای حیات و 
بقای شان معین کرده است  عدول میکنند و �تیجتًا به فنا مواجه میشو�د، مهین قسم است ا�ساهنای طغیان 

اد و �ادیده گرفنت قوا�ین خداو�دی حمکوم به تباهی شده ا�د �ظیر فرعوهنا گر که در طول تاریخ در �تیجه بید
از �تیجه این حبث این را در می یابیم که خداو�دبر مهه اشیاء اراده و تسلط تام دارد که مهۀ . ، منرود ها و امثال آن 

ن قوا�ین در فطرت اشیا ، اجسام این فعل و ا�فعاالت توسط قوا�ین تغیر �ا پذیر خداو�دی  مری االجرا می باشدکه ای
، زیروح و غیر زیروح تعبیه است که ما آن را  بنام قا�ون و �ظام عشق می شناسیم و این عشق است که بطور 

و به کلیه حمسوسات  شوریدگی و جلوۀ جاودا�ه می .خودکار و اتوماتیک در متام موجودات سیران دارد
  .خبشد

  دل    شوریدگان سپر   باشد       راتیر    باران      عشق     خوبان  
  هر کسی   را �ه    این  �ظر   باشد    مهه عامل  مجال     طلعت    اوست
  هرکه ز�ده است درخطر باشد    عاشقان کشتگان معشوق ا�د
  مذهب عاشقان دگر باشد    عاقالن           از       بال      بپرهیز�د

سنایی، :ات عشق بوده است  که رو�دگا�ی چون عشق �کتۀ اتکای اهرم عرفان است ، تنها جذب
عطار ، موال�ا جالل الدین خداو�دگار بلخ،شیخ حممود شبسرتی، جامی و ا�صاری  و صد ها عارف دیگر  
را بدون خستگی به پویندگی وا داشته است، سنایی در رویای عاشقا�ه  اش  چنین عارفا�ه ا�دیشیده 

  :است
  ولی دردی چو ایوب و دوا کو؟     استسراسر مجله عامل پر   ز درد    
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  ولی ختت سلیمان و      هوا کو؟    سراسر مجله عامل پر ز  ختت    است
  ولی عشق حقیقی با  خدا کو؟    سراسر مجله عامل پر ز   عشق است

  :او که در جلوه های مقناطیس عشق جذب میشود  قلندرا�ه می فرماید
  ر   غم      عاشقی    منا�یدتا    د    عاشق    مشوید     اگر    توا�ید
  دامن        که     مهینقدر    بدا�ید    این      عشق    به     اختیار      �بود
  تا     دفرت     عشق    بر     خنوا�ید    هر گز     مربید     �ام     عاشق
  تا آب ز چشم       خود       �را�ید    آِب           رخ     عاشقان      مریزید

  هر چند ز دیده   خون  چکا�ید    شوقه         بکس     وفا     جنویدمع
  بر  روی     زمین    یکی       منا�ید    ا�ست    رضای     او  که     اکنون
  گر �یست درست برخنوا�ید    این است سخن که گفته  آمد
    رسا�یداو    را       مبراد      او          بسیار       جفا        کشید     آخر
  عاشق   �شوید     اگر    توا�ید    این  است      �صیحت    سنایی

  :حضرت خواجه عبدا ا�صاری می فرماید

 برکت آمساهنا از سپهر است و برکت جاهنا از مهر است ، مهه  عشق آینده است,آدمی زاینده است 
  .یخ ابواحلسن خرقا�ی بود عیش ها در بی عیشی است،و مهه توا�گریها در درویشی است، او مرید ش

ر�دی و پاک بازی و صفا در کالم عارفان پاکباز موج می ز�د و ا�گیزه میشود  تا شاعران عارف  در میان ادبیات 
  :و غزلیات شان یکد�یا را  در یک بیت جای دهند ما�ند این بیت از خواجۀ ر�دان

  ویی  یا ز فسق مهچو منیزز هد مهچو ت  بیا  که  رو�ق   این    کارخا�ه   کم    �شود
  :ویا در این شعر سنایی غز�وی
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  در    بادیۀ     عشق     هنادیم   قدمها    ما    باز   دگر    باره     برستیم       ز   غمها
  دادیم   خبود    راه    بال   ها  و    امل ها    کندیم    ز     دل     بیخ    هوا ها    و      هوسها

  بر عقل زدیم از جهت عجز رقم ها    ز     سر د  عوی   چو   سناییلبیک      زدیم  ا
  در شرط �باشد که پرستیم صنم ها    اسباب صنم هاست چو  اهرام گرفتیم

آیا سنایی مبرحلۀ رشد و کمال  در سیر و سلوک �رسیده بود ؟ هر کس که می ا�دیشد  در اشعار سنایی 
ای دیگران  جمتّلی است ، مشاهده منیشود ، منی پس از دگرگو�ی وی  آن شکوه غنایی  که در غزهل

 میکند یا مدعی ایم  که �ویسنده  آن با این ادعا درویش �یست  ولی از د�یا و فرهنگ درویشی  گوییم اشتباه
گروهی بود�د که خبلق «: آگاهی مناسب �دارد، چنا�چه هجویری  در کشف احملجوب دراین مقوله گوید

 خلق �یز بدیشان مشغول ا�د،پس هیچ کس ترامی �ه  بیند،تو خود را بینی، آفت مشغول بود�د، پنداشتند که
  »  .روزگار تو ، از دیدۀ تُُست

باید متذکر شد در بر�امۀ که  اشخاصی مها�ند  موال�ای بلخ ،پیر هرات، خواجه عبدا ا�صاری ، حکیم سنایی 
تند  به خشک ا�دیشی اشخاص  عنود و کور در میان گرد و طوفاهنای مهیب تاریخ قد بر افراش...غز�وی،و

دل  مواجه  و حتی بعضی ازین شخصیتهای بزرگ، عارف ، �ظیر  شهاب الدین سهروردی ، ، قاضی مهدان عین 
القضات، حسین بن منصور حالج، و سایرین را تباه کرد�د، این متحجرین مهواره میخواستند  اهل طریقت را تباه 

 را آفت اجتماع  معرفی میکرد�د، واما در مقابل  عارفان حق که سر خود بباد کنند، از اینجاست  که مشایخ
شرط خاموشی « :داد�د از اظهار حقیقت هنراسید�د و کتمان حقیقت را بنا به گفتۀ هجویری که فرموده بود

  »درویش آن بود که بر باطل خاموش �باشد و شرط گفت آ�که؛ جز حق �گوبد
  که در طریقت ما کافری است رجنیدن   باشیموفاکنیم و مالمت کشیم و خوش

  که      تاخراب کنم �قش خود پرستیدن   مبی پرستی از آن �قش خود بر آب  زدم
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مبشایخ طعنه می زد�د که اینها هنوز پس از  مثله کردن حّلاج به ا�دیشه های او احرتام میگذار�دو آ�را 
 در خا�قاه ها وی را شهید  راه عشق تصوف تبجیل مبریدان خود بآب و تاب  معجزه گرایا�ه توجیه میکنند،

چنا�چه لسان الغیب  حافظ شیراز �اگزیر شده است به این اهتامات واهی  که �اشی از . وتعظیم می منایند
  :خشک ا�دیشی و کم اطالعی حاسدان است چنین پاسخ دهد

  ـلما�یبگویم و بکنم رخته در مســــــــــــ  بیار بادۀ ر�گین که یک حکایت فاش
  ستاده         بر   در    میخا�ه   ام   به   دربا�ی  خباک پای صبوحی کشان ،که تامن مست
  که   زیر   خرقه   �ه     ز�ار   داشت   پنها�ی  هبیچ زاهد ظاهر پرست     �گذشتم
  مهه   کرامت   و  لطف است شرح یزدا�ی  جفا �ه  شیوۀ   دین   پروران    بود    حاشا

  که منجذب �شد از جذبه های سبحا�ی   سر ا�احلق   چه   دا�د  آن    غافلرموز     
  لطایف   حکمی      با     �کات           قرآ�ی  ز حافظان جهان کس چو بنده مجع �کرد

از عشق اینهمه : خشک ا�دیشان �ظیر صاحب �قد ما ادعا �امه ای علیه  عرفا و مشایخ  صادر کرد�دکه 
ه ا�د  خرد مندا�ه �یست  در قرآن کریم از حمبت سخن  رفته است  ولی از عشق چیزی دیده تعریف و توجیه کرد

مینامندو در دیوان »قرآن عجم «�شده است؛ حضرت خداو�دگار بلخ  در شش دفرت مثنوی معنوی که آ�را 
  :مداح بال منازع جهان عشق بشمار می رود  در مثنوی اینطور سروده ا�د) مشس(کبیر 

   ���� 312خوف �بود وصف یزدان ای عزیز  صف حق دان و عشق �یزپس حمبت و
در قرآن «:رینولد �یکولسن مستشرق ا�گلیسی، هم در تفسیر مثنوی پس از ذکر بیت باال �وشته است

کریم از حمبت سخن گفته شده است ، ولی از عشق که تکیه کالم و مسبولزم عاشقا�ه صوفیه است ،عبارت 

                                                 
  .2187دفرت پنجم، بیت مشاره...] مهان -21
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مهینکه بندۀ من خود را وقف  :خداو�دفرمود{:است) رح( حسن بصری متقن دیگری در حدیث قدسی  از
  �����313}.ذکر من میدارد ، از آن مسرور میگردد، پس باو حمبت میکنم و او �یز مبن حمبت می ورزد

  :�اگزیریم این بیت موال�ا را که در دیوان کبیر مشس آمده است �قل میکنیم و بر سر سخن عشق میرویم
  زهی حالوت و مستی و عشق و آسا�ی      ا�سا�یبلند تر شده است آفتاب

موال�ای بلخ و حافظ شیراز هر دو در عصری میزیستند که فتنه و فساد بیداد میکرد، که این تباهی و 
فساد بیشرت  از طبقۀ حاکمه به ویژه  از روحا�یان درباری آغاز می گشت، کار گذاران و ماموران عالی 

 در زمان و عصر حافظ که امیر مبارزالدین  در توابع شیراز  حکومت خاصتًا.رتبه را هم در بر میگرفت 
و در زمان موال�ای بزرگ  ایلغار مغول و لشکر کشی های �ا مرتب و �اکام  . داشت و خا�دان اجنو را ساقط کرده بود

مهیشه تقوی و سلطان خوارزم به بالد اسالمی و حتی لشکر کشی و یورش به مرکز  داراخلالفة اسالمی  در بغداد ، 
ایمان داری را  در بدل زر و زور کمر�گ ساخته بود ؛ چنا�چه هجویری در کشف احملجوب  از دست تدلیس و 
عوام فریبی اینگو�ه مردم خون دل میخورد ، خروش اعرتاضات در آثار اغلب شعرای عارف در سروده های 

ان جهان اسالم ، بعد فتنۀ مغول و ستیزه ولی این خود کامگی و وضع آشفته و �ا بسام. شان ا�عکاس آن است
جویی امیران و امیر زادگان که درهرعصرو زما�ی موجب تشویق و تقویت چشم گیر  ریا و سالوس 

آهنا �ه تنها با ا�دیشه های متعالی . میگردید ، موجب آن �شدکه عرفان و تصوف آثار و جتّلیاتی �داشته باشد
بلکه عارفان بزرگ  �ظیر شیخ ) امام جمدد(سالم رااز �و احیا کرد�دشان جهان خشکیده و بدرد کشیده شده ا

عطار ،جنم الدین کربی ،و دیگر ها در مقابله با این بی عدالتی ها  و توهم و حتجردر جبهه های داغ آن 
روزگار قربا�ی و بسیار کسا�ی از عارفان  در میداهنای حبث ، جدال و ا�دیشه جاهنای عزیز شان را از دست 
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و دیگران یاد )شیخ اشراق(د�د که منباب منو�ه از حالج، عین القضاة قاضی مهدا�ی، شهاب الدین شهروردیدا
  .منود

ا�دیشه های متعالی خداو�دگار بلخ  در روم شرقی یادگار های پر مایۀ یک عاشق شوریده و 
عاشق تراوش کرده و تا امروز عارف است که به شکل مثنوی معنوی و دیوان کبیر مشس ازا قلیم قلم آن ابر ا�دیشه 

که هفت صد سال از عمر این آثار میگذرد با گذشت زمان و اعصار  جالی ملکوتی آن بر تیرگیهای 
جهل و بی مایگی �ور میپاشد و او �ه تنها حبیث یک ابر مرد عشق و عرفان شناخته شده است، بلکه او را 

یز میشناسند واز مهین جاست که سال بزرگرتین فیلسوف شاعر و عارف و عاشق اعصار و قرون �
  .را بنام سال موال�ا در متام جهان �امیده ا�د1386

ا�دیشه های موال�ا از آبشخور عشق مایه میگیرد که جامش ساغرش، پالودۀ از مادۀ حیات خبش 
او هبر حالتی که میخواست میتوا�ست فراخور مهان . معنوی از جای دیگر و از جهان دیگر ی است 

 غزلی بسراید و شور و عشق ومستی و حال خود را در قالب پر حمتوی ترین کلمات بریزد و د�یایی از معا�ی حالت ،
او را چنان به هیجان می آورد�د که از جا بر )قواالن ( خنیا گران . و شوریدگی به ارمغان بیآورد

در آن حلضات . ی سرود میخاست ، پس از آن که گرم پایکوبی میشد؛ غزهلای دلنواز و آهنگین و ضربی م
سوز و گداز ا�دیشه های عرفا�ی ، یک درویش عاشق و سرمست را با بیا�ی  خاطره ا�گیز  که مرض های 
عروض و قافیه را یکجا با واکنش های مادی  و ظاهری را درهم می شکست  بر زبان می آورد ، او در حلظات 

  :شور ادعا میکرد
  شان از وجود   مسمی  �بود�  من آ�روز  بودم  که   امسأ   �بود
  در  آ�روز  آجنا  من    وما �بود  ز  من   شد مسمأو امسأپدید
  هنوز آن سر زلف رعنا �بود    �شان   معطر   سر  زلف  یار
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  در  او    هیچ    ر�گی   هوبدا  �بود  به   بتخا�ه   رفتم  به  بتخا�ه     در
  قصد     پیر     و     بر�ا  �بوددر   او     م  به     کعبه   کشیدم  عنان   طرب
  در      آن      بار    گاه      معلی  �بود  سوی  منظر  قاب قوسین شدم
  در آجناش    دیدم   دگر   جا   �بود  �گه کردم ا�در دل   خویشنت
      314کسی مست و مدهوش و شیدا �بود   جبز مشس تربیز پاگیزه جان

الدین حممد بلخی باشد که ما در صحت آن  تردید داریم ،هنگام اگر غزل باال واقعًا از موال�ا جالل 
سرودن این غزل، جبز مشس و حقیقت چیزی را مشاهده منیکرد و این در حالیست که مولوی  پله های عرفان را تا 

  .فنا طی کرده بود و عالی ترین پله های معنوی و عرفان را از تبتل تا فنا را طی کرده بود 
ودا�ی اش پایه های تبتل تا فنا  را به عالی ترین وجه آن طوری طی منود که شالودۀ اهلامات او با ا�دیشۀ جا

باطنی  روحا�یت حمض را برای مهیش در دل ، ز�ده و جاودا�ی ساخت زیرا که خود در مورد مقصد اقصای خود 
  :چنین گفته است

  صلّی خویش  باز آئیدیسوی  خا�ۀ  ا    !�دا   رسید   جباهنا   که   چند   می    پائید؟
  به کوه    قاف    بپرید  خوش چو عنقایید    چو قاف قربت ما زادو بود اصل مشاست
  جبهد ُکنده زپا پاره پاره        بگشایید    زآب وگل چو چنین ُکند ایست بر پا تان

       فرماییدازین   فراق      ملولیم  ،      عزم    سفر کنید   ازین   غربت    و   خبا�ه        روید 
                     حیات خوبش  به بیهوده  چندفرسایید  بدوغ   گنده   و آب   چه    و           بیاباهنا
   ������315                    چو ز�ده اید جبنبید و جهد     بنمایید  خدای پر مشا   را ز    جهد  ساخته    است

                                                 
با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروران (، چاپخا�ه سپهر هتران 1363اپ سوماین غزل که منسوب به موال�ا است در دیوان کبیر مشس،ا�تشارات دا�شگاه هتران،چ-25
  . موجود �بود و چنین گمان زده مبشود که بعد از موال�ا کسی آ�را سروده و منسوب به او کرده باشد)فر
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هان باطن فرا هناده است  آ�گو�ه که �ویسنده فقید موال�ا از ظواهر پدیده ها گذشته و پا بسوی ج
پله پله تا (گذشت از ظواهر پدیده ها ، راه را بسوی جهان «:ایرا�ی دکرت عبداحلسین زرین کوب گفته است

دست داده است  که ) موال�ا(و گاهی ازین سیر و سلوک  کیها�ی ، کیفیاتی بوی» �امیده است ) مالقات خدا
مسان  فراز خوا�ده است ، غزل زیر را خباطری سروده است  که مورد باز خواست  وی را بسوی �ردبان آ

قرار �گیرد، و ما�ند حالج  در شعله های آتش خشک ) ما�ند شیخ صدرالدین قو�وی (متحجران  زما�ش 
جامعه را ) عادات وپسندهای(وضع روحی موال�ا را که میخواست ، سنت های . ا�دیشان  جاهل �سوزد 

ابل توصیف �یست، و ا�دیشه و ا�گیزه اش  ازین ادعا ها پا فراتر  می گذارد  که برای �گار�ده  بشکند ق
�یز �ا شناخته ما�ده است،و برای روش ستیزا�ه اش در برابر این عادات که مورد پسند او �بوده است اینطور 

  :سروده است
  این چرخ مردم خوار راچنگال و د�دان بشکنم/   باز  آمدم    چون  عید �و تا  قفل ز�دان       بشکنم     

  هم   آب   بر   آتش   زمن،  هم   باد   هاشان بشکنم/  هفت اخرت بی آب را ،کین خاکیان را می خور�د     
  تا  جغد  طوطی خوار رادر دیر ویران بشکنم         /      از شاه بی آغاز  من   پران   شدم   چون   باز من

  بشکسته بادا پشت جان گر عهدو پیمان بشکنم/    م  کین جان فدای شه کنمزآغاز عهدی کرده ا
  تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکنم/      امروز مهچون آصفم ،مششیر و فرمان در کفم
  چون اصلهای بیخ شان  از راه پنهان بشکنم/                      روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم خمور

گر ّزرۀ دارد منک گربم اگر آن بشکنم                                                   /  ز جور را ،یا ظامل بد غور رامن �شکنم ج
گویی که میدان �سپرد ،در زخم چوگان   / هر جا یکی گویی بود ،چوگان وحدت و ی برد   

  بشکنم
                                                                                                                                                 

  229،ص9969 الی9964، جلد دوم ،بیت های مشاره...مهان، -26
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  گشتم حقیر راه او ،تا ساق شیطان بشکنم      /  طف دیدم عزم اوگشتم مقیم بزم او،چون ل
  گر در ترازویم هنی میدان که میزان بشکنم/           چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم    

        پس می �دا�ی اینقدر ،این بشکنم آن بشکنم /      چون من خراب و مست را،درخا�ۀ خود ره دهی      
دربان اگر دستم کشد ،من دست دربان   /بان گوبد که هی،بروی بریزم جام می      گر پاس
  بشکنم

گردون اگردو�ی کندگردون   /چرخ ار�گردد گرد ما از بیخ وصلش در کشم   
  گردان بشگنم

گوشم چرا مالی اگر ،من گوشۀ �ان          /  خوان کرم گسرتدۀ مهمان خویشم کرده ای
  بشکنم؟

  جامی   دو    بر مهمان  زمن تا شرم مهمان بشکنم  /  ن تو،سرخیل مهما�ان تو�ی �ی، منم بر خوا
گر تن زمن خامش کنم ،ترسم که فرمان    /  ای که میان جان من،تلقین شعرم    میکنی

  بشکنم
من ال   ابالی وار    خود استون     کیوان    /  از مشس تربیزی اگر باده رسد مستم کند

  �����316بشکنم
و اهلام چه چیزی میتوا�د موال�ا را به سرودن این غزل که شعله های هیجان  و جبز از عشق و شور 

اواز مردمان حمروم  که  مهواره در طول اعصار و قرون مورد .احساس را در ا�درون او روشن میکندقادر سازد  
دان یکجا در اذیت و آزار زور مندان قرار گرفته است با تیغ آصفی ا�تقام می کشد و مستمندان رابا زور من

دادگاهی پر قدرت مبحاکمه می کشدو قفل ز�داهنا را می کشاید و اگر مقاومتی پدید آید دست مقاومت 
                                                 

  .1275، غزل مشاره14550الی14534، �یت مشاره 169،170، جزو سوم،صص... دیوان کبیر مشس-27
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گران را �یز میشکند ؛ زیرا او در عصری می زیست که سلطان خوارزم یلغار خود را تا بغداد رسا�یده بود و 
 هجومهای مرگ آسای شان شکسته و شهر ها و تاتار ها در وازه های بغداد و بلخ و فرغا�ه و مسر قند را با
  :مد�یتهای آ�را در هم کوبیده بود، از اینجاست که می گوید

تا گردن گردن کشان در پیش سلطان     امروز مهچون آصفم ،مششیر و فرمان در کفم
  بشکنم

  مچون اصلهای  بیخ شان     از     راه پنهان بشکن    روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم خمور
  گر ّزرۀ دارد منک گربم اگر آن بشکنم      من �شکنم جز   جور     را ،یا     ظامل بد   غور را

عشق در �زد عارفان غریزه ایست  اهلی و اهلامیست  آمسا�ی که مبدد آن ا�سان میتوا�د خود را بشناسد 
  .و صاحب سر�وشت خود باشد

 مهه چیز را از دریچۀ عشق میبینداینطور  موال�ا در دیوان کبیر مشس در مورد عاشق یعنی کسی که
  :سروده است

  وین عامل   بی اصل    را   چون  ّذره  ها برهم ز�د  گرجان عاشق دم ز�د   آتش    درین   عامل ز�د 
  آدم   منا�د و   آدمی ،  گر   خویش   با آدم ز�د    عامل   مهه  دریا   شود   ،دریا  ز هیبت      ال شود

  زان     دود �اگه آتشی بر گنبد اعظم ز�د    از فلک  ، �ی    خلق ما�د �ی ملکدودی  برآید   
  شوری   در  افتد در جهان،وین سور برمامت ز�د    بشگافد آ�دم آمسان،�ی کون ما�د �ی مکان
  گه   موج   دریای عدم   براشهب و ادهم ز�د    گه آب را آتش برد ،گه آب آتش را خورد

  کم   پرس   از   �ا   حمرمان   آجنا   که حمرم کم  ز�د     از   �ور جان   آدمیخورشید افتد در   کمی ،  
  مه   را   منا�د    مهرتی   شادی   او بر    غم    ز�د    مریخ  بگذارد    �ری ،   دفرت بسوزد مشرتی
       ز�دزهره   منا�د   زهره      را    تا پردۀ     خرم      افتد عطارد در وحل،آتش در افتد در زحل
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  �ی عیش ما�د �ی فرح ،�ی زخم بر مرهم ز�د    �ی   قوس   ما�د  �ی قزح ، �ی  باده ما�د �ی قدح
  �ی  باغ   خوش باشی کند،�ی ابر �یسان  ز�د    �ی     آب     �قاشی کند ،  �ی   باد  فراشی  کند
   زیر و   مب ز�د�ی �ای ما�د �ی  �وا ،  �ی چنگ      �ی درد ما�د �ی دوا،�ی خصم ما�د �ی گوا
  جان ربی االعلی گوّد،دل ربی االعلم ز�د     اسباب در باقی شود ساقی خبود ساقی شود
  تا   �قشهای    بی    بدل    بر    کسوۀ   معلم ز�د    برجه  که   �قّاش   ازل   بار   دوم  شد در عمل
    قلب آن عامل ز�دآتش بسورد   قلب  را  ، بر    حق آتشی افروخته  تا هر چه  �احق سوخته

بر پردۀ ادهم   جهد    بر   عیسی   مریم       خورشید حق ،دّل شرق او شرقی که هردم برق او
  ����317ز�د

ببینید چه زیبا  قیامتگاه یعنی زما�ی را که با دمیدن �وای ز�دگی ساز سرافیل عشق مهه 
 چه زیبا و حقیقا�ه به تصویر کشیده موجودات از �و  با اصل و کیفیت قبلی رستاخیز میشو�د  مظاهر آن روز را

است تصویری که ا�سان و مهۀ عامل در برابر آن در جای معین خود به امر حق بپای عدالت حمض می استند و آتشی 
  :را که قلب های �ا فرما�ان را می شگافد زیرا

  آتش بسوزد قلب را ،بر قلب آن عامل ز�د    حق آتشی افروخته تا هرچه �احق سوخته
راه عشق مردن و ایثار گری را در دیوان کبیر مشس این طور توجیه میکندکه عشق و قربا�ی در وی در 

راه عشق خود ا�سان را وجۀ کیها�ی می خبشد و ابدیت را باو �زدیک میسازدو از اینجاست که خطاب به ا�سان 
  :فریاد میز�د

  ردید مهه    روح پذیرید  در   این   عشق   چو   م    مبیرید، مبیرید،   دراین عشق    مبیرید
  کزین       خاک       برآیید مساوات      بگیرید    مبیرید،   مبیرید وزین مرگ      مرتسید

                                                 
  .3،4،جزوه دوم،صص527،غزل مشاره 5612الی5598، بیتهای ...مهان-28
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  که این �فس چو بند است ومشا مهچو اسیرید    مبیرید،    مبیرید،    وزین   �فس   بربید
    دچو ز�دان بشکستید  مهه شاه و امیری    یکی تیشه بگیرید پی حفرۀ ز�دان
  بر شاه چو مردید مهه   شاه   و    شهیرید    مبیرید     ،   مبیرید    بپیش    شۀ    زیبا
  �����318چو  زین    ابر     برآیید    مهه   بدر ِ منیرید    مبیرید،   مبیرید    و  زین     ابر    برآیید

ه بدن  در حکم غریب پس از تعلق یافنت ب. روح صادر از خداست و قبل از خلقت د�یا در خدا بوده «
این موضوع درمجیع .دور از خامنان و مؤطنی در آمده که دائمًا در فکر  مقر اصلی و مؤطن حقیقی خود باشد 

عارف  از قبیل قصص لیلی و جمنون ، یوسف و ذلیخا،وامق و عذرا، شیرین و ) صوفی(قصص عاشقا�ۀ شعرای 
هنر ادبی شاعر ، به اشکال گو�اگون تعبیر شده  و ابسال و امثال آن ، بر حسب ذوق و . فرهاد، سالمان 

و گاهی این روح صادر از .و پروا�ه، و غیره بکار رفته است  هزاران تعبیر دیگر از قبیل گل و بلبل،مشع
خدا به کبوتری تشبه شده که از  جفت خود دور ما�ده باشد  ووقتی ازبته �ی ایکه از �یستان  بریده شده و بواسطه 

 تغیر حزن ا�گیز مرد وزن را به �اله در آورده باشد ،و گاهی به بازی تشیه شده که در دام د�یا جداییها  با
اسیر شده باشد ویا ماهی ایکه بر خشک اوفتد،و وقتی به طوطی ای که گرفتار قفس باشدو یا سیمرغی که 

تشبیهات که مهه  و یا پادشاهی که به گدایی افتاده باشد و امثال  این باشدکنج گلخنی �صیبش شده 
و این  حقیقت را  :  اشراق میکند، به معنی اصل طیران واحدبسوی واحد حکمتحکایت از یکی از اصول 

علمای فزیک  و هندسه هم ثابت کرده ا�د زیرا  ترکیب عناصر واجنذاب  آهنا  در مدار های معین  حاکی از 
ذره بطرف جنس خود و یل هر   حرکت و م:آ�راکششی است  که �اموس اکرب در آن تعبیه کرده است ؛ و صوفیه 

بسیار شبه است به 319»املرء مع من احب«   .که دوست میدارد  وا�سان عبارت از چیزیست اصل خود میدا�د

                                                 
  .58، جزوه دوم،ص636،غزل مشاره6633الب6628، بیتهای...مهان-29
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ا�سان عبارت از آن چیزیست  که دوست میدارد؛اگر « :گفتۀ اوغوسطینوس قدیس که گفته است
ن سنگی است  واگر ا�سان را دوست داشته ا�سان سنگی را دوست داشته باشد خودش در حکم آ

  و اگر خدا را دوست داشته باشد  ، جرئت منیکنم بگویم چه خواهد شد، زیرا اگر باشد ا�سان است
    320» .بگویم خدا خواهد شد  ممکن است  مرا سنگسار کنند

ته و از این واما عرفای مسلمان ، از اوغوستینوس قدیس جسور تر بوده  ویا بیشرت حریت  گفتار داش«
قبیل سخنان فراوان گفته و مبراتب باالتر رفته ا�د ، واگر بگوش اهل ظاهر  سنگین آمده به خلسه و 

  321».مواجید  آهنا محل شده است
زیرا . گفته شدکه برای  ارتباط و ایجاد حمبت الزم بین روح و مبدأدرک و معرفت �یز شرط است«

به آگاهی  صورت منی پذیرد ، یعنی از توجه علم و ادراک عاشق �اخود آگاه ممکن است ، اما عشق جز 
حسن کامل وقتی با ادراک و معرفت کامل مواجه شد .جبمال حمبوب و احاطۀ معرفت به او عشق مایه میگیرد 

، عشق �یرو می یابد و شعله می کشد  از سوی دیگر میدا�یم که هر مجالی و کمالی یحق منتهی میشود و سر 
بنا براین،عشق و کوشش او �یز قوی تر و سوز�ده تر از دیگر عشقهاست ، بل . ذات اوستمنشۀ هر زیبایی 

و از مهینجاست که میگویند عشق و عاشق و . هرکه مجال را بکمال خبواهد باو عشق خواهد ورزید 
مجال ازلی  معشوق خداست، زیرا علم و ادراک او باالترین علم و ادراک و مجالش باالترین مجال است و از جهت آن 

در عین وحدت ، به اعتبار علم ازلی عاشق ) ج ( پس خداو�د . بر علم ازلی ،عشق ازلی منودار گردیده است
کنت کنزًا «:و به اعتبار حسن ازلی معشوق است، و جها�یان آیینۀ برای جتّلی پرتوی از آن مجال  وحدیث قدسی
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اظر بآن و مهین موضوع است که حافظ    ������� 322»خمفیًا فاحببت بان اعرف فخلقت الناس لکی اعرف
  : گفته است 

  عشق پیداشد و آتش به مهه عامل زد    در ازل پر تو حسنت ز جتلی دم زد
  : بنا براین اگر حق جلوۀ از مجال خویش  بر صاحب دالن بنماید، از باب حمبت وعنایت اوست

      )حافظ(تاق بودما باو حمتاج بودیم او مبا مش  سایۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد 
قطب الدین عبادی در کتاب  التصفیه فی االحوال املتصوفه که در فرهنگ حافظ از آن اقتباس شده است  

  :می �ویسد
بدان که سبب طلبها حمبت است ،و هر که را حمبت در کمال دوستی است  باید که از آفات و تعبیرات «

 و تا مادام که  در دوستی غرض هوا  وطلب وصال  و وشوایب و کدورات  و مجله اعراض پاک و خالی گردد،
طمع �صیب �فس میباید ، آن دوستی را حمبت �شایدگفنت،بلکه آ�را هوا گویند ، چون ا�زعاج دل در حق 
غایبی  پدید آید ، آ�را شوق گویند ، چون با کسی حمبت مؤکد گردد آ�را مؤدت گویند ، و چون کسی را 

چون دوستی از آفات  خالی شود  و حمض در طلب رضای دوست  . ّلت گویندبه دوستی واگزینند  آ�را خ
موقوف گردد ، آ�را حمبت گویند ، چون در بوتۀ حمبت گداخته شود  و روی در فنا آورد ، آ�را عشق 

  .گویند
قق در مجله به ا�بیأو اولیأ و مؤمنان  این مراتب دوستی  حم. و هر مرتبه را ازین مراتب ، دوستی قومی ا�د 

و از آن دوستی  آفات تولید کند  و آخر باشد که در . شده است ، و هرچه به خملوقات تعلق دارد ، جماز باشد 

                                                 
منارات السائیرین : دک» .قال داؤد علیهم السالم با ربلما ذا خلقت اخللق قال کنت کنزاَّ خمفََّّباَّ فاحببت ان عرف فخلقت اخللق لکی اعرف«:مستند آن حدیث قدسی ذیل است-33
حدیث کمت کنزَا خمفیاَّ ال «: هجری ؛مؤلف اللؤ لؤ املرصوعدر بارۀ آن چنین گفته است 658لیف جنم الدین ابوبکر حممد  بت شاهاور اسدی  رازی  �عروف به دایه  وفات تا

  )  �29قل ار احادیث مثنوب ،ص،(اعرف فاحببت ان هعرف و خلقت خلقًاو تعرفت الیهممنی عرفون
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مهالک افتد و به فساد اجنامد و حمبت خدای تعالی ، رمحت و اقبال  و قبول و کرم  و لطف است  و حمبت مؤمنان 
خملوقات است ، چنا�که مؤمن در حمبت صافی ،طلب رضای  حق و متابعت  امر شریعت  و اعراض از مجلۀ 

شود، از مهه شوائب و دوستی خداو�د در دل او  ترجیح گیرد بر دوستیهای هر دو جهان ،و چون بنده 
خداو�د را  بدوست گیرد، خداو�د بنده را دوست گیرد و از دوستی حق تعالی  مدد ها به حواس و 

پس مدد : در عبودیت ، هم حکم موال در ربوبیت گیرد ، چنا�کهخواطر و عقل و دل بنده پیو�دد، تا حکم بنده 
و .طالبان و �ور دیدۀ سالکان و قوام و بقای ارباب طریقت و ثبات و دوام ارباب  بصیرت ، از حمبت و خّلت است 

ا به و مؤمنان  بار حمنت د�ی. هر که را حمبت بیشرت ، �صیب او از اسرار زیادت تر و حظ او از کمال حال بیشرت 
مدد حمبت کشند  و �عمت آخرت به هنر حمبت خور�د  و مجال اهلی بنور حمبت بینند و رضای ربا�ی بوسیلت 

  .حمبت یابند  و حقیقت وجود در ضمن حمبت باز شناسند
و اگر کسی بکمال . پس مبتدی را معشوق بباید ، و متوسط را حّلت بباید،و منتهی را حمبت بباید 

    ������� 323».یند، که حقیقت عشق حکایت را �شایدعشق رسد، بیند آ�چه ب
جناب مرشد بزرگوار، حضرت قطب الواصلین امام طریقت  �یاز امحد فا�ی عالءالدینی کابلی خراسا�ی در 

  :مورد عشق در جمموعۀ ارمغان عشق اینطور سروده ا�د
  زمین و هم زمان بسیار گوید  مهه   کون    و    مکان     یکبار    گوید

  فضاو    آمسان    تکرار   گوید  لستان اظهار گویدگل و هم گ
                 جنوم خاور رخشان عشق است
                زماهی تا به مه تابان عشق است

  جبوش از عشق آن ذات یگا�ه    تو سالک      تا   حیاتی     در     زما�ه
                                                 

  التصفیه فیاالحوال النتصوفه، قطب الدین عبادی:،رک594،595،ص،...فرهنگ-34
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  که   تا یابی    حیات    جاودا�ه    بیادش باش در روز و شبا�ه
            جهان دار جهان عشق است   عشق است                         

                 که    ذاِت بی �شان عشق است عشقست
  فنای مشکالت از عشق باشد     بنای ممکنات    از  عشق   باشد                                                  

      بقای �ور ذات از عشق  باشد            صفای کشفیات از عشق باشد                                               
                                   رحیم و رمحت رمحن عشق است
                     کریم و رافت سبحان عشق است

  علوم علم االمسأ ز عشق است           ظهور    آدم و   حوا ز      عشق است                                                  
  شهود رویت موال ز عشق است    قدوم حضرت عیسی ز عشق است      
                           در گنجینۀ عرفان عشق است        
                             که الیاس و خضر پویان عشق است        
  قبه حتقیق رفعت ادریس از عش  یقین دان شوکت شیث است از عشق      
  هم ابراهیم کرد تدریس از عشق   حقیقت �وح را    تأسیس      از    عشق      
                             زعامل پیشۀ خاصان عشق است        
                           خلیل ا چو در �یران عشق است        
  سر تسلیم بر       فرمان      عشقش    چو امساعیل بشو قربان عشقش      
  چو یوسف باش در ز�دان عشقش    یعقوب �بی گریان عشقشچو       
                       بر عشاق درد بی درمان عشق است        
                        هزاران بی سرو ساماِن عشق است        
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  سلیمان    �بی   در عشق   استاد    زعشق داؤد    ا�در     شور و     فریاد      
  ذکریارا زعشقش هم   خرب    داد    ردادکه یحی هم به عشق دوست س      
                              که سردادن بعشق پیمان عشق اشت          
                                دیت هم وصل بی پایان عشق است        
  بطور دل بگو  تو       رب    اعلی    بعشق ثابت قدم باش مهچو موسی      
  بکوش ا�در عبادت چون مسیحی         ذات    یکتابکن راز و    �یاز      با        
                                       عبید و عابد و دیان عشق است        
  که ذات اقدس منان عشق است              
  که   بعد    او    بود    حتقیق    عمر    ابوبکر شد ز عشق صدیق اکرب      
  دگر شاه والیت است حیدر    که ز�وزین    بود    هم     �و ر    ا�ور       
  بالل و بو ذر وسلمان عشق است            
  هالل و جعفر و ثوبان عشق است            
  تو خنلستان عشق را پر مثر کن    اهلی عاشقان را پر        شرر          کن      
  عبیرستان عشق را  پر اثر کن    دبیرستان    عشق    را    مستقر    کن      
    که دین و ملت و ایمان عشق است                          
                     یقین و مهت و احسان عشق است          
  که از عشقش �زار است               به گلزار مجالش خوشگوار است» فا�ی«ببین       
  به شوق   دیدن    روی    �گار است                      مراقب روز و شب    در ا�تظار است    
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                                                                       که رهرب رهرو و رهدان عشق   است       
   �����324شۀ �قشبند بال گردان عشق است        

     :ا�در باب حمبت و سلوک

  :موال�ا �یاز امحد فا�ی در طلیعۀ  اثر منظوم شان که مسمی به ریاض العرفان میباشد چنین فرموده ا�د
  .ن الذین آمنو و عملو الصاحلات سیجعل الرمحن وداا«

ذات مقدس و هنایت مهربان باین آیۀ شریفه ، برای مؤمنین ارشاد فرموده و واضح منود که ان الذین آمنو، به حتقیق که 
  که آ�ان ادامه داد�دبایمان و ایمان خود را  تقویه کرد�دبواسطۀ عمل صاحل ،یعنی مجع کرد�د بین عمل قلب و جوارح

که آ�ان که غرس کرده :ایمان کامل عبارت از تصدیق قلب  و اقرار زبان و عمل جوارح میباشد  و حمققین فرموده ا�د 
ا�دهنال ایمان را در زمین قلب و آ�را حمافظت منوده ا�د  حبفظ شریعت و تربیه و آبیاری کرده ا�د بواسطۀ باغبان 

  :طریقت چنا�که موال�ای رومی  فرموده ا�د
  شد طریقت ا�در  آن حایط    درخت    شد شریعت حایط   دیوار     ختت    
                       سر    توحید      حقیقت       بار     او  معرفت اشگوفه هااشجاراو    
                     میوه ها پر گشته زیشان در جهان  عارفان هستند گویا   باغبان    

سیجعل هلم الرمحن : ت  قابل این پاداش و مکافات میگرددکهوقتیکه مؤمن موصوف باین صفت گش
  :یعنی که زود است که رمحن برای این قسم مؤمنان مؤدت را پیدا کند، که در اینجا چند تفسیر است.ودا

  .است) ج(اینکه برای مؤمنان موصوف  مثرۀ که پیدا میشود  حمبت خداو�د - 1
 .نین قلب ایشان مملو گرددو بعد از آن از حمبت د�یا و اولیا و صلحاو مؤم - 2

                                                 
   ریاض العرفان با ارمغان عشق، خامۀ  منظوم جناب امام طریقت حضرت،  �یاز امحد فا�ی ،-35
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ویا اینکه مؤمنان که موصوف بدین صفات و مرسوم بدین مسات شد�دحمبوب خداو�د میگرد�د،  - 3
 زهی سعادت و برخورداری بزرگ تا کرا باشد؟

  :حمبت هم به اقسام است
 �ار عشق، و -7 وله ،-6 �ور حمبت که هوا مسمی میشود،-5 حمبت حمض، - 4ود، -3میل، -2موافقت، - 1

  :هر واحد آ�را وظیفه است
موافقت که وظیفه طبع است که می باید که اوًال تبع خود را پیرو متبوع  حقیقی که قادر الیزال است - 1

  .بگردا�د
وظیفۀ �فس است که پس باید که �فس را مهچنان از صفت های  ذمیمه و رزیله  منع سازد ، بواسطۀ : میل - 2

و طاعت رب العزت از صفت اماره به صفت لوامه و از لوامه بصفت رهربی باغبان  طریقت  و حکم حقیقت  
  .ملهمه واز صفت ملهمه بصفت مطمئنه واز مطمئنه به راضیه و مرضیه رسا�د

وظیفۀ قلب است  که قلب را باید صافی از ز�گار و کدورت وخبل و کینه  عجب و تکرب  سازد و : ود- 3
لکل شیِئ  : چنین فرمود) ص( سردار کائینات  خالصه و زبدۀ موجودات بواسطۀ  ذکر ا جل جالله  زیرا که
  صقالته وصقالته القلوب ذکر ا ط

یعنی برای هر چیزی  که ز�گ آلود و مکدر شود  برای آن آله و اسبابی هست  که آ�را صفا و صیقل مناید  و الۀ که دل 
) ج(جب و تکرب  صافی و صیقل مناید  ذکر ا  را از ز�گار  و معصیت و کدورت  گناه و خبل  و کینه و ع

  : است
  چند گویی ماضی و مستقبلی  پس بزن در حال دل را صیقلی

که وظیفۀ فواد است که آن باطن قلب میباشد ، پس می باید که باطن قلب را خالی از حب  :  حمبت حمض- 4
  :غیرو ماسوا داشته باشد؛ چنا�چه موال�ا فرموده است
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  بعد   از     آن معشوق را دعوت بکن       اوًال          خلوت      بکنخا�ۀ دل      
  بعد     از    آ�ش   جایگاه    یار کن    خا�ه را خالی    تو از    اغیار   کن    
  کو منیگنجد چه در عرش عظیم    المکان شاه  است ا�در دل مقیم    
    ال      ا تراشمجله     با   جاروب     ا    هرچه داری در درون خا�ه فاش    
                                                                                  کز گلیم خویش چون بیگا�گان    
           یار       در        آیینه         بنماید          عیان        

ر حمبت میگردد و قدم بصفت و در چنین دل که حمبت خداو�دی  غلبه کرد  از فرط حمبت  منور به �و
پنجم می هند که مسمی به هوا میشود  وقتیکه موصوف به این صفت شد ، مثرۀ که برای  چنین شخص حاصل 
میشود  این است که سینه و قلب و خودش مملو و منور بنور حمبت گردیده  آتش دوزخ آ�را مماس کرده منیتوا�د  

یعنی چون مؤمن  فردا که باالی دوزخ گذر  . فان �ورک اطفًا�اریجز یا مؤِمن:چنا�چه در حدیث شریف فرموده
کند  دوزخ فریاد بر آورد  که ذود بگذر ای  مؤمن که به حتقیق که �ور حمبت تو�ابود ساخت �ار م را و شیخ جالل 

  :الدین رومی  قدس ا سره العزیز این حدیث را واضح تر تشریح  منوده
  که ز آتش های تو سوخت آتشم    گویدش بگذر سبک ای حمتشم    
  بر گذر که �ورت آتش را ربود    زا�که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود    
  آتشم را چو�که دامن   می    کشد    بگذر ای مؤمن که �ورت   میکشد    
  که گریزد مؤمن از دوزخ جبان    دوزخ از   مؤمن    گریزد    آ�چنان    
  ضد�ار آمد    حقیقت    �ور   جو     وزا�که  جنس    �ار    �بود      �ور     ا    

  چون امان خواهد ز دوزخ از خدا       در حدیث آمد که مؤمن در دعا                   
  که خدایا    دور      دارم       از فالن    دوزخ از وی هم امان خواهد جبان    
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و آن مقام » وله«باز چون هوای حمبت قوی شد قدم میگذارد در مقام ششم  که مسمی میشود به 
حیرا�ی و والگی و شیدایی  است که از خود و عامل بی خرب گردد  ، چنا�چه موال�ا پادخوابی  علیه رمحه 

  :فرموده ا�د
  غیر یارش دیگری �سیان شود  ا�درین احوال جان حیران شود      
  حاهلا   و   �ور  ها   گردد  خدا  علم جان    و   علم   قال آید    فنا      
  �یکی      ابرار    میدان       غفلتش  و �یستی دان طاعتشبی خودی       
    ��325زا�که   مجع    اجلمع     احوالش  بود  در مقام جذبه    این    حالش    بود      

باز چون �ور وله غلبه کرد و زیادت شد ،قدم میگذارد به مقام و صفت هفتم که آن مسمی به �ار عشق 
  .ه �ار عشق شد از حد گفنت و قید �وشنت فارغ میشودمبدل ب»وله«میشود،وقتیکه �ور �ور 

  326هم قلم بشکست و هم کاغذ درید    چون قلم دروصف این حالت رسید
 در مورد  بعضی اوصاف ،�ار عشق بقدر استعداد عاشقان بیان می جالل الدین حممد بلخیموال�ا 

  :فرماید
   عاشق و معشوق از وی مشتق است    عشق �ور ذات بیچون حق     است
  میکند     از      پردۀ         عاشق       �یاز    میکند از پرده معشوق    عزو    تاز
  هم زعاشق او شود    شوریده     حال    هم ز معشوق او کند عرض    مجال

                                                 
هور صدۀ �زدهم اففغا�ستان بشمار است موال�ا حممد عثمان پادخوابی در طریقت جامع چهار طریقه و چهارده خا�واده از �سل اول در طریقت معاصر بوده و از مجلۀ عارفان مش-36

و شا�زده اثر  بر گزیده  در مباحث عرفا�ی و سلوک  از وی جبا ما�ده که مشهور ترین آن مثنوی حبر احلیوان به سبک و طریقه و مضمون مثنوی موال�ا جالل الدین حممد بلخی میباشد ، و 
که .اص �ظامی به �ظم کشیده شده �ام برد  که با تأسف تا حال هیچیک از آثار این عارف وارسته به طبع �رسیده استاز مثنوی های دیگرش میتوان از یوسف ذلیخا، که به شیوه خ

  .،حبراحلیوان و یوسف ذلیخا میباشد�زد �گار�ده موجود است سه اثر شان که عبارت از شجرة العرفان
   ...مهان -37
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  عاشقان را ملت و مذهب خداست    ملت عشق از مهه دینها جداست
    گیست  وا�در آن هفتادو دو دیوا�  عشق را با دو عامل بیگا�گیست
مقصد او جز که جذب      یار �یست                                         عشق را با پنج و با شش کار �یست
  عشق با   صد    �از می    آید بدست    عشق را صد �از و استکبار هست
  :چنا�چه دراین آیۀ کریمه می فرماید

منه جلود الذین یخشون رهبم ثم تلین جلودهم و قلوهبم الی ذکر ا و �زل احسن احلدیث کتابًامتشاهبًا مثا�ی تعشو «
  »ا ط

�یکو ترین حدیث که بعضش به بعض دیگرش  ما�ند است  ، دو ، دو )  ج(یعنی �ازل  ساخته خداو�د 
یعنی حالل و حرام ، امر و هنی،وعده ووعید، موی خیز میشود از شنیدن آن پوست آ�ا�که از خداو�د خود  می 

موی خیز شدن و �عره زدن و افغان کردن و گریه ) ج( ، �رم میشود و آرام  می یابددهلای شان به ذکر ا ترسند
کردن  و افتادن صفت عاشقان  وسالکان مبتدی است و تلقین جلودهم و قلوهبم  صفت عاشقان منتهی است  

آتش عشق  در پردۀ پنجم دلش  که آ�راحبة زیرا که اوًال بآتش عشق  خو �ا کرده و جتّلی معشوق را �ا دیده  ، چون 
القلوب می گویندشعله ور شده  جتّلی معشوق حقیقی  پر تو ا�داخت �اچار  عاشق بیچاره را  جمذوب ساخته  

  .به شور و �اله و هی هی ، آه آه،هوهو و گریه و صیحه 
هد ، تا مدتی بعد از خمتصر اینکه هفتاد و دو دیوا�گی  که جناب موال�ا صاحب فرمود، برایش رخ مید

آن که بنار عشق و �ور جتّلی  خو گرفت و استعدادش قوی تر شد  ساکن بر میگردد و باز چون استعدادش 
قوی تر شد و طور پنجم قلبش آتش کدۀ عشق گردید  بالکل آرام می شود ، مگر گاه گاهی  مثالش 

در �اله اش بیشرت  و حرارتش تیز تر  گردد، اینکه  چون آتش را اول بیافروزی  هر قدر شعلۀ وی باالتر مها�ق
چون متام بسوزد آرام گردد، وحتی که روی آتش را خاکسرت بپوشد که هیچ از آتش  درک �شود  تا آن زمان که 
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پف کنی و یا باد بوزد  و خاکسرت را از روی آتش دور  سازد  باز شعله ور گردد، مهچنان است  احوال 
 خاموش  گرد�د  مگر گاه گاهی  که باد رایحۀ معشوق  وزیدن گیرد  عاشقان  جمذوب  که در  آهنا

و �ور جتّلی ذاتی  ریزیدن گیرد  باز آتش شوق شعله ور گردد،چنا�چه سلطان بایزید بسطامی قدس سره 
مبقام ا�تها رسیده  بود ، بعضی اوقات برایش  احوالی رخ میداد  که از خود رفته  سبحا�ی ما اعظم الشا�ی 

  :در مثنوی فرمود) رح( چنا�چه موال�ا میگفت،
  در رۀ       دین حممد       صادقیست    اصل تقوی بیخودی و عاشقی           است
  میرود       تا عرش     ختت یار شان    خاموشند             و     �عرۀ     تکرار      شان
    عشق    دریایست    قهرش �ا پدید    در �گنجد عشق در گفت و شنید

  چون بعشق آیم خجل باشم   ازآن    هر چه گویم عشق را       شرح و    بیان  
  پس سخن    کوتاه   ،    باید وسالم    داستان     عشق     کی   گردد         متام
  زین   طریق    عشق   بیگا�ه �یم     شکر       یزدان    را     که    مست    آن میم

گر �داری طلب کن و این صفت عاشقان است که بقرب زهی سعادت اگر داری طرب کن و ا
وصل �رسیده ا�د ،و صفات عاشقا�یکه بقرب وصل قریب تر است، عطایی که از جا�ب معشوق  بایشان است  

  :بأل است که به بال های گو�اگون  مبتال میشو�د، و �وازش ایشان به بالست ، بیت
  وازم بصد گو�ه بالها می �    بگفتا عاشقان را می گدازم

َان عظم اجلزِاء ) ص(قال رسول ا :؛ وعن ا�س:چنا�چه سرور کائنات و خالصۀ موجودات فرموده ا�د
رواه . مع عظم البآلِء واَِن ا عزوجل اذااحب  قومًاابتالهم فمن رضی قفه الرضاو من سخط قله السخت

  .ترمزی
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ق عظمت اجر و کثرت ثواب ، به حتقی«: فرمود) ص(روایت است که احنضرت ) رض(از حضرت ا�س 
که کسی را و قومی را  و گروهی را که مبحبت خود قبول کرد  و حمب ) ج(بعظمت بالست و به حتقیق  خداو�د 

پس هر آن شخصی  که راضی باشد  از موالی حقیقی  . خود گردا�ید  ایشان را به بال و شدت �وازش میدهد 
ی شد  پس رب العزت هم از او �اراض و مهچنان حدیث پس موالیش هم از او راضی و هر کس که �ا راض

، ای الناس اشد بأل قال اال�بیُأ ثم االمثل فاال مثل )ص(و عن سعد قالُ سئل النبی «دیگر  به تائید این وارد شده ؛
 ذالک حتی یبتّلی الرجل علی حسب دینه فان کان فی دینه صلبَأ اشتد ه بالءه وان کام فی دینه رقته هوِن علیه  فما

  »رواه ترمذی«. یمشی علی الرض ماله ذ�ب
  

  »رواه ترمذی«ً ء وان کان فی دینهرقته هِون علیه فماذال کذالک حتی یمشی علی االرض ماله 
حضرت سعد فرمودکه سوال شد از �بی علیه السالم و الصلواة که کدام یکی از مردمان  را درد و بال و 

که شدت بال و مصیبت باالی ا�بیا علی �بینا و علیه : فرمود ) ص(حنضرتمصیبت باالیش شدید تر است  ؟ آ
السالم است و بعد از آن کسی که پیرو  ا�بیا علیهم السالم و قریب تر به رب العزت  است ،و  بعد از آن به پیرو پیرو 

 وی  ، اگر باشد  در ایشان و در درجۀ چهارم مبتال گردا�یده میشود هر مرد را  بر بال و مصیبت به ا�دازۀ دین
دین خود استوار  شدید تر میشود  بال و مصیبت به آن  و اگر باشد در دین خود  سست سبک کرده شودبالی 

  .وی
پس مؤمن کامل مهیشه  مبتالی بال و مصیبت  و تکلیف و مشقت  از مهه گناهان  پاک و صاف  

  :میگردد چنا�چه موال�ا فرمود
  چون گواهت �یست شد دعوی تباه    عشق او دعوا جفا دیدن گواه    

  :�یز فرمود) رح(و شیخ عطار 
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  زما�ی    بی بالبودن     روا �یست    طریق عشق جا�ان جز بال �یست    
  که مرد بی بال     مرد     لقا �یست    بال      کش    تا     لقای    او     ببینی

   میشوم منپس از کشنت دیت خود  بگفتا    عاشقان    را    می کشم      من
  ترا هبرت بود  زین    ز�ده    گشنت  برای      یک     دیت     صد    بار          مردن
  خبون خوبشنت آغشته     گشنت  �رتسی زا�که خواهی کشته        گشنت
    بقا های حیات جاودا�ی است  چه کشنت باشد این خود ز�دگا�یست

  :فرمود) رح(و حضرت حافظ 
  خون بایدت خورد در گاه و بیگاه     خواهیعاشق خمور غم گر وصل

من «: فرمود ) ص(و طریق دیگرش این است  که مهیشه بیاد معشوق مشغول باشد  که سید املرسلین 
هرشخصی که چیزی را دوست  دارد  زیاده میکند یادش ) ص(فر  ایت آحنضرت : یعنی » احب شیأ اکثر ذکر، 
  :را چنا�که  ذاکر فرمود

  لب فرو بندد جبز       از ذکر یار  ستی شد پایه         داردوست چون در دو    
  هبرتین ذکر ها پس ذکر اوست  خلق را چون هبرت از  حق �یست دوست    

چنا�که شخص باالی لقمان عاشق شده بود ،عشق او با�دازۀ باالیش غلبه کرده بود که برایش گفته 
یگفت لقمان  جبز �ام لقمان  از زبان وی م!میشد خبور  در جواب میگفت لقمان، واگر میگفتش بنوش 

چیزی  شنیده منیشد  تا وقتیکه در فراش مرگ هم افتید  هم لقمان گفته روحش پرواز کرد، و کسی که عاشق 
  .رب العزت  گردید بیادش  مصروف میباشد  به ا�دازه ایکه  ما سوی معشوق را فراموش میکند 

  ر سوخت باقی مجله اوستغیر چون ب  �ار عشق آ�ست که سوزد غیر دوست
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به ا�دازۀ یاد پروردگار بکن  تا خود را !یعنی » واذکر ربک اذا �سیت«:و رب العزت خود فرمود
  .فراموش کنی

و طریق دیگر بعد از طی مراتب  و بعد از آ�که عروجش  باوج آخر رسید  �زول میکند  از جهت 
ند  زیرا که جمنون  عاشق لیال بود  با سگش رضا مندی حمبوب  و معشوق حقیقی  با خلق و هم  حمبت میک

  :حمبت و احرتام داشت  چنا�چه موال�ا جالل الدین می فرماید
  بوسه اش میداد و پیشش میگداخت  مهچو جمنون کو سگی را مینواخت
  هم جالب و شکرش     میداد    و   صاف    هم سرو پایش مهی بوسید     و     �اف

  این چه شید است اینکه می آری    مدام    خامبوالفضولی گفت کی   جمنون   
  مقعد    خود     ر ا      بلب       می     اسرتد   پوز سگ         دایم     پلیدی      میخورد 
  ا�درا     و      بنگرش       از    چشم من  گفت    جمنون    تو مهه �قشی    و تن 
  اسبان              کوچۀ          لیالست      اینپ    کاین     طلسم     بستۀ    موالست     این

  خاک        پایش    به زشیران             عظیم  آن سگی که گشت در کویش مقیم   
  من به شیران کی     دهم      یک    موی     او  آن سگی که باشد ا�در  کوی         او
     به      درویشان     ببینحب حق داری     حب لیلی داشت     کو   کرد     اینچنین
  �ی    برای    ملک و      مال و عز و جاست   الفتش بر خلق     از     هبر    خد  است

وقتیکه از خاطر رضای خداو�د  جل علی شا�ه  حمبتش با خلق پیدا شد  مثر دیگر بار می آورد  که 
  :آن مثر را ختم املرسلین تشریح منوده

و حببت حمبتی للمتحابین فی : یقول قال ا تعالی ) ص(ت  رسول ا قال مسع: عن معاذ بن جبل
  » رواه مالک«.واملتجالسین فی و املزاورین فی و املتباذین فی
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    که: که میگفت) ص(شنیدم  آحنضرت : گفت که از عظمای صحابه است ) رض(حضرت معاذ بن جبل 
ن  ودوستی من واجب شده  به کسا�یکه  با شده دوستی من مر دوست دار�دگان یکدگر را  به سبب م

 ویا کسا�یکه مهدیگر را زیارت میکنند  جبهت مهدگر  جملس میکنند و به سبب دوستی من و ذکر ثنای من
و مهچنان . دوستی من  برای من و رضای من  و یا کسا�یکه با مهدیگر صرف مال میکنند  براه من  و حمبت من 

ان من  عباد ا ال�اسًا ما هم بَأ�بیآء وال شهدآ ) ص(قال قال رسول ا )  رض(و عن عمر : حدیث دیگر  فرموده
  حتابو ابروح ا خنرب �ا  من هم  قال هم قوم  قالو  یا رسول ا کاِ�ِهم من ایوم القیامة ِبم والشهداء ء یغبطهم  اال�بیاء

 و اهنم لعلی  �وٍر ال یتخافون اذا خاف الناس وال علی غیر ارحام  بینهم  وال اموال یتعاطوهنا فواان وجوههم لنئر
   »رواه ابوداؤد«اال ان اولیآء ا ال خوف علیهم و هم ال یحز�ون ي . یحز�ون اذا  حرن الناس و قرء هذا  آالیة

اکسا�ی ا�د بدرستی که از بندگان خد) ص(که فرمود احنضرت )رض(روایت است از حضرت عمر                 
که �یستند ایشان پیغامربو �ه شهید و رشک  می بر�دایشان را پیغامربان و شهیدان در روز قیامت به سبب مرتبۀ 
شان  که �زد خداو�د دار�د؛ یعنی ا�بیا و شهدا بر ایشان ثنا گویندو مقام ایشان را استحسان منایند ، صحابه 

ک ایشان )ص(ما را  که ایشان کیستند  ؟ گفت احنضرت آگاه کن ) فرستاده خدا(گفتند ای پیغامرب خدا 
قومی ا�د که با مهدگرشان حمبت میکنند  به سبب دین و قرآن  زیرا که قرآن باعث و آمر است به مواالت 

زیرا که روح سبب ز�دگی ) ج(مؤمنین و حمبت مهدیگر  ویا با مهدیگر حمبت میکنند  به حمبت خدا 
 حیات و �شاط  و تازگی قلبهاست و در بعضی �سخه ها به فتح آمده  اجساد است  مهچنان حمبت سبب 

در حالیکه حتابب ایشان ) ج(است  به روح ا  به معنی رمحت  یعنی با مهدگر حمبت میکنند برمحت خدا 
  آن را واقع و مبتنی است  بر غیر قرابتهای رحم  که میان  ایشان باشد و �ه  مبتنی بر ماهلا ی که داد و ستد میکنند

میان یکدیگر پس خبداو�د سوگند که روی های شان منور است  بلکه عین �ور است ، بدرستی که ایشان  
بر  منرب های �ور ا�د  و یا مستولی و متمکن  به �ور ا�د ، مقصود بیان جالل و رفعت  و علوی مکان ایشان است  منی 



  

85 85

) ص(ا�دوهگین شو�د مردم و خوا�د آحنضرت ترسند وقتیکه ترسند مردم  و ا�دوهگین منیشو�د وقتیکه 
  برای استشهاد و اثبات  والیت  خدا  مر ایشان را  این ایت را اال ان اولیآء ا ال خوف علیهم  والهم یحز�ون ط

                    آگاه و دا�ا باشید به حتقیق که اولیای رب العزت  �یست  خوف برایشان  و �ه ایشان غمناک  بر 
  :رد�د و حدیث دیگر را  ابی رزین از سید ثقلین روایت کرده است میگ

اال ادلک علی مالک هذا االمر الذی تصیب  به خیر الد�یا  و االخرة  ) ص(قال قال له رسول ا ) رض(و عن بی رزین 
 ا یا ابارزین علیک مبجالس اهل الذکر  اذا خلوت فحرک ِلسا ئَک ما استطعت بذکر ا واحب فی ا و ابغض فی

هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیته ذائرًا اخاه شیعه سبعون الف ملک کلهم یصلون علیه و یقولون  ربنا ا�ه وصل 
  » رواه  البیهقی فی شعب االیمان«فیک فصله فان استطعت ان تعمل حسبدک فی ذالک فافعل 

آیا راه �نمایم ترا بر چیز )ص(و را  احنضرت از ابی رزین  که صحابی مشهور است روایت است  که گفت مر ا
های که قائم و بر پا میشود به آن کار دین آن چیز هایی را که میرسی به سبب آن چیزها �یکی و برخورداری د�یا و 
آخرت  را پس از آن بیان کرد مالک امر را  بقول خود فرمودالزم گیر بر خود مهنشینی اهل ذکر را و در ذکر 

یعنی در ) ج(راه ذاکران  و چون تنها �شینی پس جبنبان زبان خود را تا ا�دازه ایکه میتوا�ی بذکر خدا اشرتاک کن  مه
  :مجاعت و تنهایی  ذاکر باشی  مراد از تنهائی تنها بودن از اغیار است  �ه از یار  چنا�چه موال�ا فرموده است 

   پوستین هبر دی آمد �ه هبار    خلوت از اغیار باید �ه زیاز    
                    یعنی خلوت از کسا�ی باید که ایشان از ذکر اعراض منایند  �ه از یاران موافق  و پوستین هبر رفع سردی ماه 

دوست دار هر که را دوست : جدی است  �ه از باد هباران ، سخن طویل �شود بیآئیم  با ترمجه حدیث شریف 
ای ابارزین میدا�ی ) . ج( دمشن میداری برضای پروردگار و دمشندار هر که را) ج(داری برای  رضای خدا 

که مرد چون بیرون آید از خا�ۀ خود به قصد زیارت برادر مسلمان خود پذیرایی میکند و در پی میرود او را هفتاد 
هزار فرشته ،مهۀ آن فرشتگان  طلب رمحت میکند بر وی و استغفار میکننداو را و میگویند فرشتگان 



  

86 86

ما بدرستی این شخص پیو�د کردو صحبت داشت از برای تو پس پیو�د کن او را به رمحت ای پروردگار 
ومغفرت خویش  پس اگر بکار داری جهد خود را در زیارت کردن برادر مسلمان پس بکن آ�را تا توان داری بذل 

  مذکوره شد جمهود کن  در آن وقتی که مؤمن کامل حمبت ا فی ا را شعار خود ساخت و موصوف به صفت
�ظر به فرمودۀ بشیر منیر که مقدم تر ذکر شد  حمبوب احسن اخلالقین میگردد چون بدرجۀ حمبوبی رسید از مهه 

پس برای هر مؤمن الزم است  که هنال ایمان را غرس کند  بزمین دل و حفاظت کند  . خوف وخطر رهید 
ل ایمان �شو و منو  و پر بار گردد  و بر حقیقت  و حبفاظت شریعت و آبیاری کند  بواسطۀ باغبان  طریقت  که هنا

معرفت منور گردد  به �ور حمبت  و �ار عشق شعله ور گردد  که از اثر �ور حمبت  و�ار عشق زود تر میرسد  
  :بقرب رب العزت  که موال�ا معین الدین فرموده ، بیت

  مست صبوح عشق بیک آه میرسد    ن رسند                                  جایی که زاهدان هبزار اربعی
  ا�املتقین  فی جنٍت و هنر فی مقعد  صدقٍ  عند  ملک املقتدر ط:                       چنا�چه رب العزت فرمود 

یعنی هر آیینه پرهیزگاران  در بوستاهنا  و چشمه ها باشند  و هر آیینه متقیان  در جملس راستی باشند  �زدیک 
قتیکه به ُقرب ملک مقتدر رسید  حمبوب اهلی گردد  و حمبوب آ�که حقیقت  کشف او  بصورت پادشاه توا�ا  و

ا یجتبی  الیه  من یشُأ و یهدی الیه  من ینیب ط مشتمل است بربیان حال حمب و : اجتهاد  سابق بود  و این آیت که 
حمب و سیر حمبان  دراطوار مقامات حمبوب زیرا که علت اجتهاد  دراین صورت  حال حمبوب است  و هدایت حال 

جز بر طرریق تربیت و تدریج  �بود  تا اول داد مقام اد�ی  �دهد  مبقام اعال �رسد وعلی هذا  از مرتبۀ اولی به ثا�ی و 
از ثا�ی به ثالث و از ثالث به رابع  به تدریج و واالتر ترقی میکنندتا مجلۀ مقامات را علی الرتتیب  بقدم سیر و سلوک  

ه پیمایند  و آ�گاه سلوک ایشان جبذبه مبدل گردد و به سیران و به طیران  و جماهدت مبشاهدت  پیو�دد و ب
  .دراین مقام  حمبان را منشور خالفت  و خلعت شیوخیت خبشند  ودر تصرف مأذون  گرد�د 
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 جذبه  بساط اطوار مقامات  را طی                       و اما حمبوبان چون در بدایت حال به مدد  جذبه  راه بر�د  بیک
کنند و حاصل مجع احوال  حمبان  در آن یک جذبه  درج گردد که جذبةمن جذبات احلق  توازی عمل ثقلین  از 
هبر آ�که  صفاده  مجله مقامات در صفایی حال ایشان  مندرج بود  روحا�یت ایشان را از قیود مقامات در فضای 

را  که وجود ایشان حبق بود  مراد و مطلوب سید  کائنات  حضرت حممد مصطفی کشف و وجدان  ا�طباق یافته زی
آمد چه مقصود آفرینش  وجود او بود  کائنات طفیل او لوالک ملا خلقت لکون ، هیچ خملوقرااز ا�بیأ و اولیأ  ) ص(

ون ا فاتبعو�ی قل ان کنتم حتب: صورت �ه بندد  ؛لقوله تعالی ) ص(خلعت حمبوبی  جز بکمال مطابعت  آحنضرت
که مرتبۀ حمبی داشت  خواهان حمبوبی بود این ) ع(یحببکم ا  ال جرم خطاب از حضرت  رسالت در حق موسی 

چون این مرتبه ء حمبوبی  را خواست  او را ) ع(عیسی. آمد لو کان موسی ابن عمران حیا ما وسعه اال ابتاعی 
در زما�یکه حمتاج الیه بود به اشارت امر ) ص(عثت رسول ا چندین سال در آمسان موقوف داشتند تا بعد از ب

مبقام حمبوبی رسد  و حضرت موسی ) ص(و مطابعت سنت �بوی ) ص(�زول کند و بواسطۀ احیاء دین مصطفی 
ن و خر موسی صعقاَّ این را �یز معلوم کرد�د  که ای: در آن بیخودی  که در کوه طور باو واقع شده مثل قوله تعالی) ع(

  :حاصل منیشوداز این جهت متنا کرد�د  مطابعت او را) ص(مرتبۀ عالی  که حمبوبیت است  بی مطابعت آن سرور 
  لیک عیسی یافت این عالیمقام                                   گرچه موسی خواست این را بر دوام 

که خاصیت مقناطیس  در جذب و بدان که مثال حمبت قدیمه  در جذبۀ حقیقت مصطفوی  مهچنان است ...
) ص(آهن است  به جمذوب و حمبوب خود خبشد تا  آهن دیگر را جذب توا�د کرد  وعلی هذا روح  جناب حممد 

که حمبوب و جمذوب اول است در خاصیت جذب مؤمنان  از مقناطیس حمبت قدیمۀ  که اکتساب کرده  چندین 
د کشید�د  و هریک از ایشان بقدر استعداد  از آن خاصیت از اطراف و اکناف عامل خبو) رض(هزارارواح صحابه 

�صیبی یافتند  و ارواح تابعین را خبود کشید�د  و مهچنین از ارواح تابعین به ارواح مشایخ  وعلمأ راسخ  آن 
خاصیت قر�ًا بعد قرن  و بطن بعد بطن  مشتمل شده و سلسلۀ مرید با مراد  منظم گشت  و هر مریدی را مراد 
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است ، پس هرکه بواسطۀ کمال متابعت ورابطۀ اتصال به ) ص(ن معنی اثر متابعت  حضرت �بی کریم شد وای
اتصال یافت خاصیت  حمبت اهلی  در او پدید آمد  و مرتبۀ حمبوبی  و ) ص(ارواح مشایخ  عظام  و بروح �بی کریم 

ته ا�د  به حمبت و متابعت و خاصیت پیوس)  ص(مرادی یافت  چه ارواح مشایخ عظام علی ترتیب  با روح �بی کریم 
حمبت اهلی  بان واسطه  در مهه سرایت کرد ، پس هر مریدی که تا روح او  با روح شیخ کامل و مکمل  که از ارادت 
خود منسلخ شده باشدو خاصیت حمبت اهلی  از شیخ دیگر میراث  یافته پیو�د �گیرد هر گز به مرتبۀ 

یت و تصوف دردیگر�یابد ، چون حمبوب اهلی شد مهه �عمت های دارین  وی حمبوبی و مرادی �رسد  و مقام وال
ان الذین امنو  : باالیش صادق میشود که » متلوه«را متام است  و کار های دین و د�یایش بنظام است و مصداق آیۀ 

  و عملو صاحلات  سیجعل الرمحن ودأط  
    یات و صلوةصد هزاران از حت    باد ازما بر      رسول      کائنات     
دمبدم تا روز گردون وسالم      �یز هم بر آل و اصحاب رسول    

327���   
  

 باتوجه به گفتارعرفاکه از روی متون اتات، حدیث  که در فوق ذکر شداین �تیجه بدست می آید که  :�تیجه 
ردن  جهان  جلوگاه  حق بوده ، زیرا در حدیث قدسی آمده است که حق خواسته مجال خود را در بوجود آو

و در کارگاه هستی ا�سان  جای ظهور  ابن هستی و عشق است به قول . جهان  به جلوه و منایش  درآورد
  طفیل هستی عشقند آدمی و پری: حافظ خواجه ر�دان

  :و حضرت  جامی خواسته به اینطریق سخنش را به لطافت  بیان دارد

                                                 
  .ناب �یاز امحد جان فا�ی ،عالءالدینی ، کابلی ، خراسا�یاثر ج)  ارمغان عشق(اقتباس از کتاب ریاض العرفان-38
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  ی عامل هنان بودبه ُکنج       �یست      در آن خلوت که هستی بی �شان بود     
    ز گفتگوی مایی و تویی دور    وجودی بود از �قش        دویی      دور     
  بنور خویشنت       بر   خویش ظاهر     مجال مطلق        از         قید      مظاهر    
  منرا ذات او از    هتمت     و  عیب    دآلرا   شاهدی    در حجلۀ      غیب    
  �دیده هیچ چشمی      زو    خیالی        و خالیرخش ساده  زهر خطی    

  قمار عاشقی  خویش      میباخت                                                              �وای دلربی    خویش      میباخت
  ز پرده خوبرو در تند  خویی است    ولی زاجنا که حکم خوبرویی است    

چو در بندی سر از روزن       برآرد                �دارد �کو رو تاب         مستوری     
خنست این جنبش از حسن ازل   هبر جاهست  حسن اینش تقاضاست

                                                خاست                                                                                                                                                   
جتّای کرد   بر           آفاق        و      ا�فس                       برون از خیمه           زاقلیم          تقدس 

  هبرجا خاست از وی گفتگویی          روییزهر              آیینۀ          بنمود   
                     زروی      خود هبریک حسن  ا�داخت   ززرات       جهان   آیینه ها    خاست

                      ز      معشوقان        عامل         بسته پرده   اوست هر جا جلوه    کرده » مجال«
      جنبان هر دلربدگی اوستقضا     هبر پرده که بینی پردگی اوست
اگردا�د و گر �ی عاشق     دلی کان عاشق  خوبان دجلوست

    ����328اوست

                                                 
  . �ورالدین عبدالرمحن جامی هروی در مثنوی هفت اور�گ-مقدمه یوسف ذلیخا-39
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جربوت ، ملکوت عامل اعیان ثابته ،:                     مجال حضرت حق در آیینۀ حضرات  پنجگا�ه  که عبارت ا�د از 
ودی آن ، برخی از امسأ و صفات  اهلی  جلوه کرده  و در هر موجودی  به �سبت مرتبۀ وج، ملک و ا�سان کامل ،

مظهر کمال آن معشوق ، وجود ا�سان کامل است  که خلیفۀ اوست  در جهان . جلوه گر  و منایان شده است
خلق ا  آدم علی «)56صحیح خباری، جزوه چهارم ، ص ( آفرینش  وآیینۀ متام منای   امسأ و صفاتش بروایت 

 و اوست که از روح واالی خودبر کالبد ا�سان دمید و از شرف آن �ور و روح .اشاره به این �کته است » صورته 
پاک مبقام عالی و رفیع اشرف املخلوقاتی �ایل آمده در برابر امتحان بزرگ  ذات پاک این آدم بود که از بوتۀ ازمایش �یکو 

میدارد ، زیرا هر آفریدۀ خود را دوست ) ج(از اینجاست که خداو�د.بیرون بر آمد و مسجود  ملکوت شد
موجودی  عاشق کمال خویش است ، بنا بر این در سلسلۀ �ظام هستی ، چنا�که در قوس �زولی  عشق از باال  به 
پائین  در جریان است ، از آن جهت که هر مرتبه پائین اثر مرتبۀ باالست ، در قوس  سعودی هم  هر مرتبۀ از وجود 

ست ، چون کمال اوست و چون باالترین مرتبۀ هستی ، ذات حضرت ، عاشق و طالب مرتبۀ باالتر  از خویش ا
 مهین عشق به کمال  و �����  329حق است ، پس معشوق حقیقی  سلسلۀ هستی ذات مقدس او تعالی است 

  .عشق به اصل خویش  ا�گیزه و حمرک �یرو مند  مهه زرات جهان  از مجله ا�سان بسوی حق  است
  :مثنوی می فرمایدموال�ا جالل الدین مولوی در طلیعۀ 

  باز جوید  روز گار وصل خویش                                          هرکسی کو دور ما�د از اصل خویش
خدا ایشان را دوست  (����330»یحبهم و یحبو�ه«                     واین عشق چنان که گذشت ، یک عشق دو سره است که 

  ).میدارد و ایشان �یز خدا را

                                                 
  .158اسفار مال صدرا، چاپ جدید، جزوه هفتم ، ص-40
  54آیۀ / قرآن کریم  سوره پنج-41
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هر موجودی عاشق کمال خویش است و در سلسلۀ �ظام هستی باالترین مرتبۀ قسمیکه در قبل ذکر شد                   
مصداق آن است از فرط حمبت ا�سان  ) خلق ا  آدم علی صورته( هستی است اوتعالی خملوقی خلق میکند  که 

  .ی بینیم  هست فرمود با حکمت کمال خود  دارای چهرۀ متناقض  آ�طور که درتأریخ شخصیتها م
 پیامرب اکرم . را منحیث  ا�سان دارای دو چهره  متناقض مثال می آوریم)  ص(ما در اینجا حضرت حممد رسول ا

آ�طور که در سیره ها می بینیم  هست که در عالیرتین روح مجع شده است ، و هم مردیست که  دائمَأ در پیکار  و 
  عوامل خمرب  جامعه است  واز جا�ب دیگر  مهیشه در حدساز�دگی مبارزۀ سیاسی  با دمشنان اسالم و

یک جامعه �وین  و یک متدن جدید در د�یای  خود میباشد ، او بزرگرتین هادی بشر  بیک هدف خاص ، و هم 
مرد مناز ، مرد تقوی  وپارسایی است با دا�ش معنوی که از آبشخور معنوی یعنی ذات باری تعالی سر چشمه دارد 

یاران خود را طوری تربیت میکند  که مهۀ شان هبرتین کلید ها  برای شناخنت قرآن ، و مهه )  ص(او پیغمرب . است
مرد مششیر  و مهه مرد هبرت زیسنت و هبرت ساخنت  جامعه ا�د ، مرد استقرار عدالت  و مرد دوران بزرگ ، بزرگ 

ا�سان در برابر خدا و�د ذلیل منیشود  چون او ) الماس(یعنی )ص(در دین او . ا�دیشان دارای هبرتین احساس بود�د
مهکار و پیغامرب خداو�د است  و دوست و اما�ت دار و رابطه دار خداو�د در زمین است ، زیرا خداو�د او را 

منحیث هبرتین  خلیفه و خامت النبیین در روی زمین مسجل کرده است ، او تعلیم یافته خدا و مسجود مهۀ 
ازین روست که ا�سان با داشنت دو بعد دینی الزم دارد که او را به آخرت گرایی صرف ؛ فرشتگان است ، 

زیبایی گرایی مطلق منحرف �کرده  و مهواره تأکید این را دارد که ا�سان در ارتباطش با حمیط مادی و معنوی 
 از کلیه دینهای گذشته  دارای تعادل مثبت باشد و از اینجاست که دین اسالم با این �وع ا�دیشه و جهان بینی

فرق داشته و با عث �سخ مهۀ ادیان شده است و صرف این دین است که در چوکات تفکر پیامرب اسالم و رهنمود 
از اینجاست که در دین اسالم ا�سان تنها موجودی . های قرآ�ی  مسئولیت هبرت زیسنت  بشر را حتقق می خبشد

ها مسئول سر�وشت خود  بلکه مسئول اجنام رسالت خدایی  در �یست که مسئول سر�وشت خود میباشد ، �ه تن
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مبردم می آموزد که چطور در استفاده ) ص(جهان و اما�ت دار  در عامل و طبیعت است ، اسالم توسط پیغامرب اکرم
از منابع و طبیعت های که خدا خباطر  رفاه و آسودگی بشر خلق کرده است استفاده  مناسب مناید ، حتی 

ا�سان با اولین . ید دارد که حیف و میل کنندگان و از حدگذشتگان برادران شیطان هستند قرآن تأک
تعلیمی که از خداو�د گرفته است  میتوا�د به متام حقایق  موجود در عامل راه یابد و از درک آن خباطر سامان 

ست که ا�ساهنا خبشیدن ز�دگی مادی خویش مشروط بر آ�که از حدود جتاوز �کند  میباشد ازین سبب ا
خداو�د . میتوا�ند به حقایق اشیا  در عامل طبیعت دست یابند و این برتری را خداو�د به او خبشیده است 

) ز�دگی(ا�ساهنا را ینطور خلق منوده است که مهه سر�وشت خود را بدست خود رقم می ز�د و در برابر آن 
  د مسئول سر�وشت خویش میباشند ومسئولیت دارد ازین سبب است که هم جامعه ا�سا�ی و هم فر

  .�ه تنها مسئول سر�وشت خود  بلکه مسئول اجنام رسالت خدایی  در جهان و اما�ت دار  در عامل و طبیعت است
سر�وشت متدن های گذشته  مهان . »هلا ماکسبت ولکم ما کسبت«که باید و بدست خودش ساخته شود 

ا هم آ�چیزی خواهد بود که خود تان با دستهای  خود بوده که خود شان بدست آورده ا�د  و سر �وشت مش
چون صاحب . خواهید ساخت ، از مهین سبب است که ا�سان مسئولیت بزرگی  در برابر خداو�د دارد 

اراده واختیار است ، بنا بر این �تیجه میشود ، که ا�سان اما�ت دار خداو خویشاو�داو در روی زمین و دارای دو 
دو اقنومی در درون و سر�وشت ا�سان است  �ه در طبیعت ، زیرا طبیعت » محاءمسنون «بعد است؛ یکی پستی

  .یک اقنومی است و فقط در قلمرو و ارادۀ یک شخص میباشد و آن ذات باری تعالی است و بس 
رابر آن �یمۀ                       اینست که شیطان در اسالم ، در برابر خدا �یست ، بلکه در برابر ا�سان است ، در ب

و چون ا�سان موجود دو بعدی است  و سرشته از خاک  و روح )  بعد معنوی  یا روحا�ی ا�سان(خدایی ا�سان 
پس ا�سان ز�دگی ای را که باید بنا کند  و بآن معتقد .خدا  بنا بر این هم �یاز مند خباک و هم حمتاج خبداست
و هبر دو .یاز هر دو بعد ا�سا�ی را بتوا�د بر آورده سازدباشد ، باید دارای ز�دگی مذهب و متد�ی باشدکه �



  

93 93

از روح خود باو دمید . حال ما متوجه میشویم  که ذات خداو�د تا چه ا�داره  عنایت دارد . عنایت داشته باشد
، رموز کائنات و علم امساء را باو اموخت ، او را در مقابل مالئک آ�قدر رفعت خبشید  که مسجود مهۀ مالئک 

مظهر .و از آجناییکه  برخی از امسأ و صفات اهلی  در وجود ا�سان  جلوه گر و منایان شده است. دید گر
کامل آن معشوق وجود  ا�سان کامل است  که خلیفه خدا در جهان آفرینش میباشد  و این عشق از ذات حق 

 چون معلول  الزم ذات علت البته عشق حق  در مرحلۀ اول  با ذات خویش است  و.بسراسر هستی  سریان دارد  
پس خداو�د آفریدگار را دوست میدارد  .است ، پس به تبع  ذات  مورد عشق  وعالقۀ حق قرار میگیرد 

و از این طرف �یز هر موجودی  عاشق کمال خویش است ، بنا بر ااین در سلسلۀ �ظام هستی  چنا�که در قوس 
 آن جهت که هر مرتبۀ پائین  اثر مرتبۀ باالست ، در قوس سعودی �زولی دل عشق ازباال به پائین در جریان است ، از

هم  هر مرتبه یی  از وجود ، عاشق و طالب مرتبۀ باالتر از خویش است چون کمال اوست ، و چون باالترین  مرتبۀ 
   331.هستی ، ذات حضرت حق است، پس معشوق حقیقی سلسلۀ هستی ، ذات مقدس اوست 

  فرا گیر �سبت  به مهه موجودات  جهان  ، از جواهر و اعراض و بسایط و مر ابن سینا  عشق را یک حقیقت
  332.کبات مییدا�د

مال صدرا  با �قل بیان ابن سینا  و حتسین آن اظهار میدارد  که بیان خودش در حتلیل  سریان و عمومیت عشق ، 
 متفاوت  از حلاظ �قصان  کاملرت است  وآن اینکه  بر اساس مکتب وحدت ، وجود یک حقیقت است  با مراتب

وکمال ، ووجود ذاتًا  خیر است ، پس هر موجودی ذاتًا عاشق ذات و کماالت ذات خویش است چون خیر و 
کمال ، معشوق بالذات است و چون ذات هر علت ،کمال معلول خویش است و چون هر معلولی  از لوازم کمال 

                                                 
  . مهان-42
  .2رسالۀ عشق ، ابن سینا،  فصل اول،ٌ  -42
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علولی  �سبت به علت خویش  عشق خواهد داشت علت است ، پس هر علتی  �سبت به معلول خود ، و هر م
  ���  333.او عشق را  به طبیعی و اختیاری تقسیم  می کند. ،ابن سینا آزادی و ادراک  را شرط عشق منیدا�د 

حیات و شعور هم ، در سراسر : اما عرفا از دیدگاه خود شان  در مورد عشق  اینطوراظهار بیان  می فرمایند
به این معنی  که هر چه کاملرت باشد ، .  این شعور و حیات  یک امر �سبی است عامل هستی  جریان دارد  و

در قرآن کریم  و احادیث و اخبار  هم اشاره شده  . آگاهی آن بیشرت است به موضوع عمومیت  حیات و شعور 
  .ومال صدرا  و عرغا هم  بر این مطلب تأکید دار�د 

  :مولوی میگوید
  باتو زرات جهان مهراز    شد    د گر ترا از غیب چشمی باز ش    
  با مشا �ا حمرمان ما خامشیم    ما    مسیعیم و     بصیریم و   هشیم    

  .براین اساس ، شرط شعور  و حیات هم منافاتی  با سریان عشق �دارد 
اما در سریان .               چون عشق بر اساس کمال است ، پس معشوق حقیقی  مهان کمال مطلق خواهد بود 

عشق ، در قوس �زول و سعود ، طبعًا عشق هم دارای مراتب  و درجات شده  و عاشقها و معشوقها  هم متفاوت 
و عشق برای هر موجودی  �سبت به کمال آن موجود  جلوه گر میشود ، ) عشق حقیقی و جمازی(خواهند بود 

ر مرتبۀ  به مرتبۀ باالتر از آن  تعلق اما از آجنا که  هر کمال �سبت  به باالتر از خویش  �اقص است ، عشق در ه
پس معشوق حقیقی ، ذات حضرت خواهد گرفت و چون باالترین مرتبه کمال ، کمال حضرت حق است ، 

 و بقیه عشقها بصورت جمازی  وواسطه مطرح خواهد حق بوده  و عشق حقیقی  عشق بذات او خواهد بود 
   ����334.شد

                                                 
  و158 مال صدرا ، اسفار اربعه ، چاپ جدید ، جزوه هفتم، ص-43
  .به بعد به اضافه سایت ا�رت �یتی فارسی160اسفار مال صدرا ، جزوه هفتم ،ص،:  رسالۀ عشق ابن سینا، فصل هنم، رک-45
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تذکر رفته است  خالی از فایده خنواهد بود که )  رح(ین فصل کلماتی از امام غزالی                      قسمیکه در طلیعۀ ا
و عشق را  شروط به . او عشق را یک اصل اساسی میدا�د یا �تیجۀ آن :این مطالب را از امام غزالی �قل قول کنیم 

س و عالقۀ ا�سان  به حب �ف: معرفت  وادراک دا�سته و ا�گیزه عشق را چند چیز میدا�د  که عبارت ا�د از 
کسی که باو �زدیکی کند  و عالقه  به �یکان  بطور مطلق  و عالقه به زیبایی خباطر زیبایی  وعالقه مبوجودات 

سپس �تیجه میگیرد  که این ا�گیزه . مناسب و مشابه  با خویش ، پس ا�گیزۀ حمبت این چند چیز است
،  پس معشوق و معبود حقیقی ، ذات حضرت شرت است ها  در مورد خدا از هر  حمبوب و معشوق  دیگری بی

  �����335.حق است و بس
                     چنا�که گفتیم عشق به کمال در موجودات  یک حقیقت ذاتی و عمومی است؛ این کمال اگر بلقوه 

به این حلاظ در جهان ماده ، که کمال موجودات  هرگز صورت  . باشد ، عشق با شوق مهراه خواهد بود
پس در جهان ماده عشق . لیت کامل پیدا منیکند ، و عشق ها مهیشه  مهراه با درد و ر�ج  عاشق خواهد شدفع

 واما ������336.مهیشه با درد و ر�ج مهراه است ، بنا براین ، شوق ما�ند عشق عمومیت و سریان خنواهد داشت
ه شوق ، به پیش از در صورتیک. حالتیکه پس از  وصول به معشوق حاصل میشود : اشتیاق عبارت است 
حالتیکه پس از  وصول به معشوق حاصل میشود و در :  و این اشتیاق عبارت است وصول  مربوط است  

صورتیکه شوق به پیش از وصول  مربوط است  و این اشتیاق عبارت  است  از تالش عاشق برای رسیدن به 
  واما عرفای بزرگ. هنایت احتاد  و فنا در معشوق 

  ����337».شوق  با دیدار  خاموش میشود ، اما اشتیاق فزو�ی  می گیرد« :   گفته ا�د 
                                                                                                                                                 

  
  .294، جلد چهارم، ص، ... احیأ العلوم الدین -46
  .به بعد294، جزوه  هفتم ، ص، ... اسفار-47
  .107هتران ، چاپ اجنمن  فلسفه ،ص،(شارق اال�وار، شرح تائیه ابن فارض، اثر فرغا�ی ، م-48
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  در زده تن در زمین چنگاهلا                               جان گشاید  سوی باال باهلا
                     در اینجاست  که اگر �شا�ۀ از عشق  بکمال و مجال در او مشاهده شود ، بشارتیست از حرکت او 

. از اینجاست که عرفا  به عشق در زیبا رویان ، عفت را مطرح میکنند .ل  و برید�ش از جهان ماده بسوی کما
   �338.یعنی عشقی که در آن  به تعبیر ابن سینا  مشایل معشوق حاکم باشد �ه سلطۀ شهوت

نا�که شیخ هبایی  چ. و لذا عرفا  توجه به زیبایها را می ستایند  و بی توجهی  �سبت به آهنا را �کوهش  می کنند
  :می گوید

  قرب اجلّل الیه  والرسن                                            کل من مل یعشق الوجه احلسن
    339.هبر او پاالن و افساری بیار/ هر کسی را �باشد  عشق یار: یعنی 

  :عشق به عنوان  یک رهرب و رهنما
اتب وجود از حلاظ کمال  و �قض متضاد شد لذا هر مرتبۀ از وجود به از آجنا که در ادراکها ، لذهتا و عشق ها  مبر

خنستین  مرتبۀ باالتر  از خویش هبرت و بیشرت متوجه شده و طالب آن مرتبه میشود  و پس از وصول به آن مرتبه  
 آن و مهینطور  دراوج  و مراتب کمال  بسوی معشوق حقیقی  پیشرفته ، به. طالب عاشق مرتبۀ بعدی میگردد 

، یعنی جماز  »ااز قنطره احلقیقة«:مقصد اعلی و کمال  مطلق �زدیکرت میشود و از این  حلاظ است که گفته ا�د 
  .پلی است برای عبور به حقیقت

  : عشق جمازی عامل  مترین برای  حتمل زمحات عشق
سرا پا آتش است و آتش به اقرار های عرفاء  عشق با مشکالت و ر�ج  و درد  طاقت فرسا یی مهراه است  که 

بسا مردان که در �یمه راه  سلوک ، خباطر مهین مشقات  و دشواریها ، از راه وا ما�ده  و به مقصد �رسیده . افروز 

                                                 
  .منط هنم، گرد  آور�ده  گروه مقاالت  سایت فارسی » اشارات و تنبیهات  «-49
  . �ان و حلوا، اثر شیخ هبایی-50
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عطار میتوان  مشاهده کرد ، از این  روی » منطق الطیر«تصویری ازین مشکالت  را در سفر مرغان در . ا�د 
چنا�چه اشتغال ا�بیأ به شغل شبا�ی  مترینی بود . حتمل عشق حقیقی میدا�ندعرفأ عشق جمازی را یک مترین  برای 

عشق  لیلی را  یک چندی از هناد جمنون  مرکبی «: عین القضات می گوید. برای حتمل مسئولیتهای بزرگرت 
  ��340.ساختند  تا پخته عشق لیلی شود ، آ�گه با ر کشیدن عشق ا را  قبول توان کردن

بی تردید  عرفأ  برای طرح مسائل عشق حقیقی از عشق جمازی و مسائل آن :     فهم  زبان عرفأعشق جمازی عامل 
گفته ا�د  و بنا بر این عشق  » حدیث دیگران «را در » سر دلربان«هبره گرفته ا�د به تعبیر حضرت موال�ا 

  .در فهم مسائل  عشق حقیقی میتوا�د عامل مؤثری بوده باشد
لۀ سیر و سلوک عرفا�ی مطرح میشود ، یکی در آغاز سلوک  و دیگری در پایان سلوک عشق جمازی در دو مرح

در آغاز سلوک یک عامل جذبه و کشش گام به گام عاشق بسوی معشوق حقیقی است و اما در هنایت ، .
و از .سلوک عبارت است از عشق عارف به متامی موجودات  جهان به عنوان  آثار معشوق  و جلوه های معشوقی

�شا�ۀ حرکت و آغاز سیر و » مبتدیان«اینجاست که چنین  عشقی را  هم برای مبتدیان جایز میدا�ند که در 
  ��� 341. و هم برای کامالن هم �شا�ۀ کمال است - سلوک معنوی است 
  :  مشروعیت عشق

ته اشت ، بعضی آ�را مذموم و                           از دیر باز میان علمأ  و عرفأ  در مورد عشق اختالف �ظر  وجود داش
ما�ند �ویسند ه مورد (�اپسند دا�سته  و �یجۀ شهوات  حیوا�ی یا �وعی جنون  و بیماری روا�ی بشمار می آورده ا�د 

گروهی کاربرد کلمه  عشق را در رابطه با خدا و خلق . اما مجعی آ�را ستوده و از فضائل  مشرده ا�د ) �قد ما

                                                 
  .105، عین القضات  مهدا�ی ، ص، ...متهیدات -51
  585، ص... تاریخ تصوف-52
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 مال صدرا  عشق را از آن ����342 آ�را ، به استناد آیات  وروایاتی  جایز مشرده ا�د ممنوع دا�سته  و مجع دیگر
جهت که در �فوس ملت ها ی خمتلف  بصورت طبیعی  و فطری وجود دارد ، یک امر اهلی دا�سته که حتمًا خباطر 

ز کشف و  و اما عرفأ ، عالوه بر تائیدات حاصل  ا343.مصلحتی و هدفی در وخود ا�ساهنا هناده شده است 
روز هبان بقلی  شیرازی  این �کته را گواهی بر . شهود ، به داللت های از قرآن و حدیث  هم استناد میکنند 

پس از آن روایات ���344.�امیده است» احسن القصص«تأئید عشق  که خدای تعالی  قصه یوسف و ذلیخا را  
گواه است ) ص(رع امحد او میگوید عشق حنیف را ش.متعددی را  در تأئید مطلب مطرح میکند 

من « :و قوُا علیه السالم» حنن �قص علیک أحسن القصص« گفتم قوله عزو جل»گواه کیست؟«گفت.
من فیه حبة و غلبة با  و  وفی ا ، یحب  وجه « :و قال علیه السالم» .عشق و عف و کتم  و مات، شهیدا

  ��345.احلسن
عشق را مقدماتست ، و بدایت عشق ارادت است ، از آجنا « : مقدمه عشق  می �ویسد                        او  در 

خبدمت آیند ؛ بعد از آن موافقت است ؛ بعد از آن رضایتست ؛ حقیقتش حمبت است ، و آن از دو طرف در آید 
[  وچون بکمال رسد شوق است ؛. از ا�عام معشوقی  و از رویت معشوق ؛ اول عموم است و دیگر خصوص : 

    346.حبقیقت استغراق رسد مسمی عشق ]چون
اگر . روحا�ی است ، که در جهان جسما�ی  سیر در افعال  و مشاهدۀ حق میکند) عشق(لیکن اصل فطرت 

– عارضی طبیعی �فسا�ی  در میان در آید ، این اصول عشق بر قا�ون باشد ، بعارضی  مذموم  – والعیاذ با 
                                                 

  .294، جلد چهارم، ص...، احیأ171، جزوه هفتم ، ص،...سفارا-53
  172مهان، ص -  343 

  .3آیۀ / قرآن کریم ، سوره یوسف -55
،چاپ سوم، ا�تشارات منو جهری، به کوشش اجنمن ایران و 1366پاریس ، هتران (، ) هنری کوربن و حممد معین(  ، شیخ روز هبام  بقلی شیرازی  کتاب عبهرالعاشقین56
  .8سه،ص، فرا�
  .15، ص، ...مهان  -57
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لطی عظیم باشد و اگر مبا�د؛ و اگر منا�د ، خطوت  خطاست ، و �فس  اماره لیکن غ. اصول آن تباه �کند 
 غبار قدم آن گرب  بدم حرقت  مضمحل باید کرد ؛ و این عشق را - که در شوق  شهوت هناده است  –را 

   347».شواهد شرعی است ، و دواعی عقلی است
»ت  حقارواح – که از حمض صفاتست -  فرو پوشید �دپس از اینجاست که  که ارواح قدسی را ، چون �ور  حمب 

معدن  صفت  از ارواح در اشباح تأثیر حسن میکند، و بدان سبب عشق ایشان  در جان و روان عقال صفت 
عشق تأثیر میکند ، و این از حق دوستان را دری گرامنایه است  و �عمت عظیم ، که مر ایشان را در بدایت و 

 – صلوات ا علیه –  زیرا که سید مشاهدان  و مبارزان  فرسان  میادین قلوب هنایت  والیت سرمایه است ؛
قل ربی اقذف لی املودته  فی صدور املؤمنین ، و اجعل لی  عندک   «-  کرم ا وجهه–لعلی بن ابی طالب : گفت

وافقت دعای سید آیت و حمبت جاللی خداو�د  عز امسهُ   مب» ولیجةَّ  و حبا، و اجعل لی عندک عهدا وودا
؛ هرکه دولت » حمبُة فی صدور املومنین«قیل . ان الذین آمنوا و عملوا الصاحلات  سیجعل الرمحن ودا: فرستاد

پس داللت کند که . ا�وار حمبت یافت ، و خباصیت حسن اهلی مزین شد یافت مرقعی  درو طباب دهلاِء اهل حق 
   348».اشد ، وی را مرا ا فی أ رضه گویند  و حبیب ا فی الناسهرکه  به اسباب حسن مقبول دهلا ب

چون منبع  عشق که حمبت خاص است ، حق را صفت آمده ،  شاه و شاهزاده را جبلوه گری  «:و میگوید
   علیمه السالم، –در کائنات خبلَّت و حمبت بستود؛ ابراهیم را خلیل خوا�د ، و حممد را حبیب 

  عقل در آستین و جان در دست                     عاشقان سوی  حضرتش سر مست                  
  349در     ر  کابش مهه   بر      افشا�ند                                        تا   چو      شوق     براق      دل      را�ند

                                                 
  17، ص، ... مهان-58
  .18، ص، ... مهان -59
  .22،ص،...مهان -60
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  :موال�ای بلخ میگوید
 دفرت ششم، بیت  بت پرست        تا �باشی بت تراش و    زین قدح های صور کم باش مست

                         3708مشاره
دفرت اول، بیت وز شراب جا�فزایت ساقی است          عشق آن ز�ده گزین کو باقی است

                  219مشاره 

گر شکر خواریست ، آن جان کندن است     هرچه جز عشق خدای احسن است
  3684دفرت اول ، بیت مشاره 

دفرت اول ،    عشق �بود  عاقبت �نگی بود    هایی کز پی ر�گی بودعشق 
  220بیت مشاره ، 
  :ذوق حضورو ابن فارض

من جام عشق را از « : اش رابا این �کته آغاز میکند که» تائیه«                      چنا�که ابن فارض قصیدۀ گرا�قدر 
هر آ�چه «  عشق  تأکید دار�د  که بقول بابا طاهر مهه عرفأ بر �قش دیدار  در پیدایش» دست چشمامن �وشیدم
. این دیدار  و حضور  پس از پیدایش  عشق  �یز مهچنان ارزش خود را  حفظ میکند » .دیده بیند  دل کند یاد

این �کته را در جریان .بنظر میرسد  که ا�سان هبر یک قوای ادراکی خویش  به ا�دازۀ چشمش اطمینان �دارد 
براهیم صلواتا علیهم میتوان مالحظه کرد تا چگو�گی  ز�ده گردا�یدن درخواست حضرت ا

و �یز در جریان  در خواست دیدار حضرت موسی علیهم السالم   ��� 350.مردگان را ب چشم خود ببیند
 در کوه طور آشکارا مشاهده میکنیم ؛ که ذوق حضور  و عالقه به دیدار ا�ساهنا  در رواج دو مکتب مؤثر ����351

  .بوده است
  مکتبهای  بت پرستی و مظهر پرستی  - 1

                                                 
  .260آیه / قرآن کریم ، سورۀ شریفۀ بقره-61
  143آیه/ اعراف"            "    قرآن کریم ،    -62
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  .عرفان و تصوف - 2
در مورد اول ا�ساهنا چون  هنوز به معشوق حقیقی  دست �یافته ا�د  غم فراق را  با توجه به مظاهر و �شا�ه ها 

  .تسکین داده ا�د
  مشکل    بودی کارم ز غم فراق                                                   �قش تو اگر �ه در مقابل بودی 
  ای کاش که دیده  �یز با دل بودی                                                  دل    با  تو دیده از مجالت حمروم

و در مورد دوم  میتوان گفت  که یکی از علل رواج و گسرتش عرفان ، مهان وعدۀ دیدار معشوق است، که 
  . خا�ه  می رسد در عرفان ، ا�سان �ه به خا�ه  بلکه بصاحب

اما ابن عربی  بدون شک  بزرگرتین شخصیت عرفا�ی  اسالمی است  که وی را حضرت  امام جمدد 
ابداعات وی  در عرفان، غیر قابل تردید است که ما در . الف ثا�ی  �یز مورد تأئید  و حتسین قرار داده  است 

پس چه هبرت که این . ا  تذکر داده ایم  فصول گذشته مفصًلا روی شخصیت و بعد های فکروی وی مطالبی ر
فتوحات «ابن عربی عالوه به  رساالت  و کتب خمتلف خویش  در جلد دوم  :حبث را  باسخنی از وی  بپایان بریم

حبث مفصلی در بارۀ عشق  و حتلیلهای جالبی که  مطرح کردن آهنا  درین خمتصر  منی ) 362-319(» مکیه
و این . ر �کتۀ  اکتفا میکنیم و آن اینکه تعلق عشق  به معدوم است  �ه مبوجود گنجددارد ،که ما  تنها به ذک

اشتباه و غلط است  موجود را معشوق بدا�یم  ،بلکه موجود را  مهیشه به عنوان مظهری  از معشوق حقیقی باید 
352.در �ظر گرفت و حتی گاهی خیالی  از موجود به عنوان معشوق  یا مظهر معشوق مطرح میشود 

.  چنا�چه آ�چه در زهن  جمنون  بود ، خیالی از لیال بود  که شاید چنان هم با واقعیت مرتبت �بود �����  
و شاید علت تفاوت دید  جمنون با دیگران مهین صورت خیالی لیلی باشد  که تنها در ذهن جمنون بود  ولذا 

  .»پیچش مو«می دید�د و جمنون » مو«دیگران 
                                                 

  .337، جلد  دوم، ص، ... فتوحات-63



  

102 102

  :حضرت موال�ا میگوید
  که خیال شکرینت فرو سیمای تو دارد     هدیه که بردم خبیال تو شپردمزتو هر 

           :                                                                                                                                                                                        هبر حال 
  بصد دفرت �شاید گفت  وصف حال  مشتاقی  بپایان آمد این دفرت حکایت مهچنان باقی

  :و سخن را در این مبحث به این دعای عین القضاة بزرگرتین شهید راه عرفان و عشق پیان می بریم
  عاشق بادا  که عشق خوش سودایی است    در عامل پیر هر کجا بر�ایی است

عشق است ، که دریائی است بیکران ، شرح وصفی که هرگز پایان خنواهد داشت و موضوع حبث ما  مفصل 
  :هر چه گفته آید هنوز گفته �ه آیدزیرا

  چون بعشق آیم خجل باشن از آن        هرچه گویم عشق را شرح و بیان 
  :ویا

  بفکرت این ره منیشود طی    به عقل تازی حکیم تاکی 
    به قعر دریااگر رسد خس     به کنه ذاتش خرد برد پی
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  مهفتفصل 
  
  

  طریقت و تصوف، چرا و از کجا؟
  

قدیمی ترین مدرکی که صوفیان را طبقه بندی کرده است و در باره طریقت و تصوف ، سخنان جالب را ارائه 
 ت، قو  ابوالقاسم قشیری رسالۀ قشیریه  ، تألیف ابو �صر سراج ، کتاب املعنی فی تصوفرده است  عبارت ا�د از ک

  ، احیأ العلوم الدین ، کیمیای سعادت اسرار التوحید، منازل السایرین ، کشف احملجوب ، شرح تعرف ، القلوب
قرآن کریم ، و صد ها بلکه هزاران تألیف رامیتوان در طریقت و تصوف �ام برد سلسلته املشایخ یا اشجار مشایخ 

  . کرده است یاداز آن بنام تزکیه و احسان 
 طبقات صوفیهاهبای که  در مورد ز�دگی �امه های  طبقات متصوفین  و عارفان یاد کرده است  یکی از این کت

  که از تقریرات شیخ االسالم و املسلمین ابو امساعیل عبدا ا�صاری هروی است که در ربع چهارم ���353میباشد
کیم با سخن خویش عامل فرود از سخن خویش است، و ح: قرن پنجم  هجری می زیسته که او خود میگوید 

                                                 
 تعداد  صفحات معرفی کتابیکصدو �ود ودو و 1362ری هروی ، به کوشش، تصحیح و مقابله دکرت حممد سرور موالیی ،چاپ طبقات الصوفیه، تقریرات  خواجه عبدا ا�صا-1

صفحه میباشد که از تقریرات پیر هرات و بگو�ۀ کتاب تفسیر کشف االسرار که آن �یز از روی تقریرات پیر هرات توسط میبدی تألیف شده است 968تعداد صفحات اصلی کتاب
میباشد به قسمیکه پیر هرات با رعایت اصلوب خاص خود و معلوماتی که از سایر منابع ) هجری425(ده و �ظر اصلی کتاب   بر طبقات صوفیه  عبدالرمحن سلمی  �یشابوری بو

که طی ساهلای ز�دگی اش در مغز خود  تدارک بدست آورده است و حتی میتوان گفت که حضرت خواجه عبدا ا�صاری در این کتاب  کلیه معاریف و معلومات علمی ای را 
  . دیده در این کتاب ا�شأ منوده است  که به این گفته  موال�ا عبدارمحن جامی هروی �یز  التقاط دارد
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 ، این کتاب که دارای حواشی و تعلیقات خمتلفه میباشد است برابر ، و عارف و حمقق ورای سخن خویش است
ط  �ور الدین عبدالرمحن جامی هروی  بزبان ساده تر بنا م �فحات اال�س  تألیف گردید، و میتوان از توسبعدا 

  شیخ عطار �یشابوری که تاریخچۀ تصوف بشمار است �ام تذکرة االولیاء  و کتاب معروف کشف احملجوبکتاب 
  موال�ا حسین واعظ کاشفی هروی �یز از مجله �وادر آثاری به مشار می آید که در مورد  آراء کتاب رشحات. برد 

و �یز تالیفات .و افکار  و طرز ز�دگی مشایخ  خراسان  و ترکستان تذکرات با ارزشی در آن موجود است 
�یز در مورد ز�دگینامه های مشایخ  عرفان  �گاشته شده است که  صوفیه را با عصر متعدد دیگر 

  .پیغامرب اسالم صلوات ا علیه تسلیمات  متصل  میسازد
شروع طریقت و عرفان  با شروع دعوت و ارشاد  عصر حضرت ختم املرسلین  حممد مصطفی صلوات ا علیه  

این لطیفۀ بزرگ  و پر �ور را به یاران خود  ) ص(سفر معراج �بی کریم این ودیعۀ عالی  بعد از .باز میگردد 
  ) رمضان  سنه چهل هجری21وفات (و حضرت علی کرم ا وجهه ) رض(خمصوصًا حضرت  صدیق اکرب 

 اهل سلوک و طریقت راکه از طریق  چهارده خا�واده  اوًال از کتاب ریاض العرفانارشاد فرمود�د  که ما با �قل 
 لوگری  و از طریق کتاب مکتوبات امام ربا�ی  موال�ا حممد عثمان  پادخوابیبه ) رح  ( امام جمدد الف ثا�یحضرت

  :مبا رسیده است بیان میکنیم)  رح(و سلسلة املشایخ  پادخوابی 
   :چهارده خا�واده

   : خا�واده  زیدیان-اول 
 خواجه حسنوی مرید و خلیفۀ )هجری177وفات (ا�د  خبواجه عبدالواحد بن زیداین خا�واده که منسوب 

  تربیت و خرقۀ خبدمت کمیل بن زیادو .قدس ا سره العزیز بوده ا�د )هجری80حمرم سال 14وفات (بصری
 خواجه فضیل بن عیاضاو در وقت وصال خرقۀ را که از خواجه حسن بصری یافته بودبه ...خالفت یافته ا�د

  .  عطا فرمود ، هر دو سلسله  از آن بزرگ  جاری گشته قوب البسویابو یع رابه خرقۀ کمیل بن زیادداده  و 
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و الیربوعی، کنیةابو علی  البشر التمیمی بن [خواجه فضیل بن عیاض منسوب به :خا�واده عیاضیان -دوم
  به اصل از کوفه است ودر عبدا مبارک از استادان 355.  بوده ا�د عبدالواحد بن زید خلیفۀ خواجه 354]الکوفی
و گفته ا�د به اصل از خراسان  از .  جماور بوده ، در شرع امام ، در زهد یگا�ه به زهد صوفیان و حمبتمکه

وی گفته است من . وی به مثرقند زاده شده و به باورد  بزرگ شده  و کوفی اصل است .�احیۀ مروه بوده است 
  356.ا را بدوستی پرستم که �ه بنشکیوم 

  :خا�واده ادمهیان –سوم 
صحبت داشت  واز دست وی خرقه ) ع (با خضر ، و خواجه ابراهیم  مدهتا  ابراهیم ادهموب است خبواجه منس

وی 357.رسید  و بدولت امام فیاض گشت)  زض)(هجری114وفات (امام باقرپوشید  و بعد از آن خبدمت 
ی توبه کرد و دست در از متقدمین صوفیه و از طبقۀ اول است ملوک زادۀ بود که در بلخ  می زیست  به �و جوا�

بو  و فضیل عیاض  و سفیان ثوریبه مکه رفت و آجنا با . سیاحت .طریقت �یکو زد ، در زهد ورع و توکل  
آجنا کسب میکرد در طلب حالل ، �اطور با�ی میکرد  و به . و بشام رفت .   صحبت داشت غسولی  یوسف

و یاران مهدگر بود�دو بیعت سلم خواص  ومرغشیحذیفه ی  و علی بکارشام برفت از د�یا ابراهیم ادهم  و 
  358. کرد�د که هیچ چیز خنوریم ، مگر دا�یم که از حالل است 

   :خا�وادۀ هبیریان -چهارم

                                                 
  .33،ص ، ...مهان-2
  10 ریاض العرفان ، تألیف حضرت موال�ا �یاز امحد فا�ی،ص-3
  .21،ص... طبقات الصوفیه-4
  .10، ص،... سلسلة املشایخ-5
  70،ص،...طبقات الصوفیه-6
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 خلیفۀ خذیفۀ مرغشیو خواجه مذکور مرید و ) هجری287وفات (هبیرۀ بصریکه منصوب گشتند خبواجه  
  و هرکه خبدمت  وی ارادت آورد راهیم ادهمابووی مرید و خلیفۀ خواجه ) هجری279شوال 31وفات(

 در شهر و قریه مسکن منیکرد�د  وشب و روز باوضو در بیابان جمرد میبود�د و هبیریانمیگویند  و ادمهیان  
مناز با حضور دل میکرد�د و با خلق آمیزش �داشتند  و فتوح منیگرفتند  و بعد از سه چهار روز  با میوه و یا 

                                                                                                                                         359.  یکرد�د  و مهیشه پاسبان دل میبود�دگیاه  خشک افطار م
  : چشتیانخا�وادۀ -پنجم 

  ووی مرید  و خلیفۀ خلیفۀ  هبیرۀ بصری  ووی مرید و علوی دینوریخا�وادۀ چشتیان  که ایشان می  پیو�دد  خبواجه 
  که رئیس و ابو امحد ر�دان چشتی ،ووی مرید و خلیفۀ ابراهیم ادهم و وی مرید و خلیفۀ  خواجه حذیفۀ مرغشی

 شد  و چون وقت خواجه به آخر رسید ، خرقۀ یابو اسحاق چشتاشراف چشت ا�د ووی مرید  خواجه 
 و جای �شین خود کرد  ، و چشت دو ا�د  یکی شهریست در ملک خراسان امحد ابدال دادخالفت  خبواجه 

دوم قریۀ در هندوستان  میان ملتان و واج  و این خواجگان از چشت )گذشته از هرات و �رسیده به غور(
و منار جام  در مسیر هریرود  موقعیت دارد  و هنوز هم از خا�وادۀ چشتیان   که در سر راه هرات ( خراسان بود�د

  .)خا�قاهی بزرگ در آجنا موجود است 
هرکه دعوی هوا داری و الف از ارادت  و دوستداری از خا�دان  قدیم  و دودمان : در لطایف اشرفی  می فرماید

رک و ایثار  و دوم عشق و ا�کسار، هر کرا  این دو کریم  اهل چشت کند  باید که در وی دو صفت �باشد ، یک ت
   360.صفت باشد ، او را حظی از مذهب چشتیان  و �صیبی از مذهب  هبشتیان �بود

   : خا�واذه  عجمیان-ششم

                                                 
  .14،15، ص... ریاض العرفان -7
  .14،ص...ریاض العرفان-8



  

107 107

.  ا�د خواجه حسن بصری  و خواجه مذکور مرید و خلیفۀ  حبیب عجمیخا�وادۀ عجمیان می پیو�دد خبواجه 
سکو�ت داشتند  و جمرد بود�د  و فتوح قبول منیکرد�د  و جامه بقدر سرت عورت �گاه عجمیان اکثرًا در کوه ها 

میداشتند و بعد از هفتم روز بیک خرما  ویا سه خرما افطار مینمود�د و وحوش و طیور با ایشان الفت می 
   361.گرفتند

   : خا�واده طیفوریان –هفتم 
 بن عیسی بن سروشان است ( �ام وی طیفور که دبسطامیبایزیکه ایشان می پیو�دد به سلطان العارفین خواجه 

   362)  دیده بود شقیق بلخی و معاذ   یحیی وحفص  است  و با اقران شیخ امحد خضرویهوبایزید از 
  : خا�وادۀ کرخیان - هشتم

 و  ابوحمفوظکنیت وی.بودواستاد  سری سقطی از قدمای مشایخ  (معروف کرخیکه ایشان می پیو�دد  خبواجه 
 با داؤد طائی است ، معروف از اجلۀ مشایخ  قدیم است به ورع و زهد  وفتوت معروف ،فیروزپدر وی �ام 

 حبیب عجمی  و به روایتی خبواجه داؤد طایی  که مرید و خلیفه  363)صحبت کرده و گور وی به بغداد است
 ترک و جترید  در خلوت  داشت  و کرخیان اکثر اوقات  بامعروف  کرخیبود  او �یز خرقه ء خالفت به خواجه 

باشند  و تالوت قرآن جمید و ذکر بسیار میکنند  و از خوف جناب اهلی  بسیار گریه کنند  و خود را از مهه 
   364.کمرت دا�ند 

  :خا�واده سقطیان - هنم
                                                 

  .15، ص ... مهان-9
  .15،ص،...، ریاض العرفان104، ص،... طبقات-10

  
  .38، ص،... طبقات-11
  .15،ص... ریاض العرفان-12
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 بود و سقطیان صائم الدهر  معروف کرخی واو مرید و خلیفۀ خواجه سری سقطیکه ایشان می پیو�دد خبواجه  
 الیل  بود�د  و فتوح کس قبول منیکرد�د  و بعد از سه روز از خلوت بیرون میشد�د وقت  شام از ده خا�ه وقائم

  .دریوزه گری  کرده  با یاران افطار مینمود�د
  :جا�وادۀ جنیدیان -دهم

 توکل  ، جنیدیان بر قدمسری سقطی بود  و او مرید  و خلیفۀ خواجه جنید  بغدادیکه ایشان می پیو�دد  خبواجه 
  .میرفتند  و هر چه از غیب  به سبب خلق  می رسید از آن افطار  مینمود�د 

  :گازرو�یان - یازدهم
 است و او عبدا خفیف  که وی مرید و خلیفۀ ، خواجه ابو اسحاق گازرو�یکه ایشان می پیو�دد به  خواجه  

خالیق  با حق مشغول باشند و امسأ اعظم  گازرو�یان  در میان .   بود جنید  و او مرید خواجه حممد رویممرید  
  .و دعای  مات القدرت  بسیار خوا�ند

   :طوسیان - دوازدهم
  هر دو خبدمت شیخ شیخ جنم الدین کربی و او از اکابر طوس بود و عالئالدین طوسیمی پیو�د�د به  شیخ 

کار ما بر �یامد ، شیخ فرمود    رسید�د  عرض داشت کرد�د  که عمر بسر رسید  و ضیأالدین  ابو جنیب  سهروردی
 شویم  ، پس هر سه کس به اتفاق  خبدمت شیخ وجیه الدینکه ما �یز بدین  داغ مبتال ایم ، بیایید ما و مشا مرید  

 را مرید کرد  ابو جنیب ضیأالدین و شیخ عأل الدین رسید�د ، شیخ وجیه الدین ، شیخ وجیه الدین  ابو حفصشیخ 
طوسیان و .  کرد ابو جنیب ضیأالدینرا حوالۀ شیخ جنم الدین  کربی صت کرد  و شیخ و خرقۀ خالفت داد ه رخ

 ،  مساع میکرد�د و مزامیر می شنید�د  و رقص و تواجد میکرد�د ، ذکر جلی در فردوسیان یک روش داشتند
طوسیان  به ایشان  بسیار بود  و از جایی که چیزی می رسید  می خورد�د  و چون و چرا منیکرد�د  و سلسلۀ 

  .  منتهی میشود جنیدشش واسطه به



  

109 109

   : سهروردیان-سیزدهم 
 بود  خلیفۀ شیخ وجیه الدین  ابو حفص  و وی مرید  و شیخ ضیأالدین  ابو جنیب  سهروردیکه ایشان می پیو�د�د  به 

  د غزالیامح خرقۀ خالفت  از شیخ شیخ ابو جنیب می پیو�دد  و خبواجه جنیدو شیخ مذکور به چهارم واسطه  
  . می پیو�ندجنید�یز داشت  و شیخ مذکور به پنجم واسطه  به سید طایفه  جواجه 

  : خا�واده فردوسیان -چهاردهم
ابو   ارادت خبدمت شیخ شیخ وجیه الدین ابو حفص  که به اشارت جنم الدین کربیکه ایشان می پیو�دد به شیخ 

 که مشا مشایخ فردوس هستید  و در �فحات می �ویسد   آورد  و خرقۀ خالفت یافت  شیخ فرمود جنیب سهروردی
 از وی تربیت جنم الدین کربی است  شیخ شیخ ابوجنیب ضیأالدین سهروردی  که از اصحاب عمار یاسرکه شیخ 

 و فردوسیان  و سهروردیان بغدادی می پیو�دد ، الغرض  حنید به ششم واسطه  حبضرت ابو جنیبیافت و سلسله 
 می رسند  به سقطیان می رسد و به خبا�وادۀ جنیدیان این چهار خا�واده میرسند  ان گازرو�ی و طوسیان
  ).رض (امام  علی رضا  و مجله مشایخ این خا�واده  می پیو�د�د به خدمت کرخیان

 حبضرت  ابوبکر  است  و از ایشان  رسالت  صلی ا علیه وسلمو ابتدای بر آمدن متام این  شالسل  از حضرت 
 از حضرت علی و و حضرت علی  کرم ا وجهه) رض(و حضرت عثمان)  رض (و عمر فاروق)  رض (صدیق

  وجهه سره العزیز  و �یز از خواجه حسن بصریو از ایشان حبضرت )  رض  (حبضرت امام حسینکرم ا قدس ا  
به امیر عبدا  ی پدرش   و از وحیدر  رسید  و از وی به به شیخ ابو سعید اجلنتی )ص(حضرت رسالت پناه 

  و�یز از حضرت رسالت  پناه ضل اشیخ عماد الدین  ف  واز وی به حاجی حممد  احملوشا�ی  واز او به شیخ امادی
  من سلمان فارسیبه )  رض(حضرت ابوبکر صدیق  و�یز از حضرت اویس قر�ی رسیده  و به به امام حسین) ص(

 خواجه  حسن مذکور از بقاسمو �یز ) رض(  صدیق بن ابوبکر بن حممد به قاسماصحاب الصفه رسید  و از وی 
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 و از به داؤد طائی  حبیب عجمی  و از شیخ حبیب عجمی  و عبدالواحد زید به  حسن رسیدو از خواجه بصری
  365.به سری سقطی  و از ایشان معروف کرخیایشان  خبواجه 

  
  
  

  :در بیان  سلسله های  چار طریقه
  366:که �قشبندیه  بنوریه سلسلۀ مبار–اول 

 - 3، ) قدس سره( شیخ جنید بغدادی -2،) رض( به ابوبکر صدیق-1: شجرۀ �قشبندیه  را چار طریق است
بیک �سبت به پدر خود  تا حضرت علی کرم ا )  رض( چارم امام جعفر صادق -4خواجه خضر  علیه السالم،

 ، و حضرت خواجۀ بزرگ هبأالدین �قشبند  قدس ا وجهه  از این سبب این  سلسله  را منک مشایخ گفته ا�د
  367.در طریقۀ من  در ابتدا جذبه است  و جذبه کار رابه متام میکند:سره العزیز  فرموده ا�د

  :طریقه از این قرار است
در سال )رح(جناب قطب الواسلین  حضرت شیخ االسالم و املسلمین  �یاز امحد جان فا�ی - 1

 در سلسلۀ 37ال مبارک شان در مرتبۀ کابل که شرح حه عألالدین علیای هجری  مشسی  در قری1315
  .موجود است (    ) �قشبندیۀ جمددیه معصومیه شریف  در این کتاب در صفحه 

                                                 
  .16،17، ص، ... ریاض اعرفان-13
 که �زد این فقیر  موجود است و خبط جناب 6قلمی ، ص ) رح(ن پاد خوابی ، با  تعلیقات و اضافات از حضرت موال�ا �یاز امحد فا�ی   سلسلة املشایخ  اثر موال�ا حممد عثما-14

  . ا�شأ گردیده است 1362اجرلدین ویس در سال 
  .6 مهان ، ص-15
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 جناب حضرت غوث احملققین قطب الواصلین  شیخ االسالم واملسلمین  موال�ا و مرشد �ا  �یک حممد جان- 2
  لعزیز  عألالدینی قدس ا سره اخادم

حجت شریعت و رهرب طریقت ، واقف رموز حقیقت  و عارف اسرار  معرفت موال�ا و مرشد�ا  شیخ - 3
  . عألالدینی قدس ا سرهالعزیزامحد  ابنحممد جان

غوث بر حق عارف مطلق ، سلطان زمان ، یگا�ه دوران ، مشس دارین ، صادقان، شیخنا و خمدومنا  - 4
  .قدس ا سرهالعزیز)پروا�ی(حممد اسلم  دولت شاهی 

قدس ا )مشالی(عارفین  ،شیخ احملققین،سید �ا و موال�ا ، مال میر  جهان فرضۀ ل غوث الراشدین ، سلطان ا- 5
  .سره العزیز

 خورشید جهان غوث زمان ، جاذب جمذوب رمحن ، شیخ االسالم و املسلمین حضرت موال�ا و خمدومنا مال - 6
  . سره العزیز چاردهی  قدس ا جاذبیمرزا حممد

مشس العارقین غوث احملققین  شیخ االسالم و املسلمین حضرت موال�ا حممد عثمان پادخوابی ابن موال�ا حممد - 7
  .علی  قدس ا سره العزیز

  .قدس ا سره العزیز) لغما�ی( شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا سید حممد ملتگی - 8
موال�ا  شیخ جهان  مشهور به صاحب مهربان شیخ حبیب ا باسولی املسلمین حضرت .   شیخ االسالم - 9
  .قدس ا سره لعزیز) �احیتی در مشرقی(

  .املسلمین  حضرت موال�ا مصری خان  مسوی  قدس ا سره العزیز.  شیخ االسالم -10
.                           زیز شیخ االسالم واملسلمین حضرت شاه فقیر میا  عبدالکریم  رامپوری  قدس ا سره الع-11
  . شیخ االسالم و املسلمین حضرت شیخ مأمون شاه منصوری قدس ا سره العزیز-12
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت موال�ا حممد �عیم کاموی قدس ا سره العزیز-13
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  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت شیخ حممد شاه سموی قدس ا سره العزیز-14
  . هبادر کهاتی قدس ا سره العزیز عبداشیخ االسالم واملسلمین  حضرت شیخ حاجی -15
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت سید السادات سید آدم بنوری قدس ا سره العزیز-16
 شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا شیخ امحد کابلی سر هندی، امام جمدد الف ثا�ی قدس ا سره -17
  .زالعزی
18- سره )  کابلیدهلوی فیروز آبادی( شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا  خواجه باقی با قدس ا
  .العزیز
  . شیخ االسالم و املسلمین  حضرت موال�ا خواجه  حممد امکنکی قدس ا سره العزیز-19
20-سره العزیز    شیخ االسالم و املسلمین  حضرت  موال�ا خواجه حممد درویش  قدس ا .  
  .  شیخ االسالم  واملسلمین   حضرت  خواجه حممد زاهد ولی  قدس ا سره العزیز-21
  . شیخ االسالم و املسلمین  حضرت  خواجه عبید ا احرار قدس ا سره العزیز-22
  .گری  قدس ا سره العزیزلمین  حضرت موال�ا  یعقوب چرخی لو شیخ االسالم واملس-23
  .االسالم واملسلمین حضرت موال�ا عألالدین عطار قدس ا سره العزیز شیخ -24
  . شیخ السالم واملسلمین حضرت امام  طریقت خواجۀ بزرگ هبأالدین  �قشبند خبارایی قدس ا سره العزیز-25
  . شیخ االسالم واملسلمین  حضرت سید السادات  سید امیر کالل قدس ا سره العزیز-26
  .الم واملسلمین  حضرت خواجه حممد بابای مساسی قدس ا سره العزیز شیخ االس-27
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه  علی رامتنی قدس ا سره العزیز-28
  . شیخ االسالم و املسلمین  حضرت  خواجه حممود  فغنوی اجنیری قدس ا سره العزیز-29
  .  ریوگاری قدس ا سره العزیزد عارف شیخ االسالم واملسلمین حضرت حمم-30
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  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه عبداخلالق غجدوا�ی قدس ا سره العزیز-31
  .قدس ا سره العزیز) خراسا�ی ( شیخ االسالم واملسلمین حضرت ابو یعقوب  حممد یوسف مهدا�ی  -32
33- سره العزیز شیخ االسالم و املسلمین حضرت ابو علی فارمدی قدس ا.  
  .العزیز قدس ا سره) طوسی خراسا�ی( حضرت شیخ االسالم و املسلمین  شیخ ابوالقاسم گرگا�ی -34

و ایشان را در طریقت  دو شعبه است یکی به شیخ عثمان مغربی و ایشان از شیخ علی کابلی و ایشان از شیخ ابو 
لی کرم ا وجهه و �سبت دیگر  ایشان ا�تساب علی رود باری  و ایشان از شیخ جنید بغدادی  تا به حضرت ع

  بیمار  وایشان از امام حسین  عابدینلبه دو طرف دار�د  یکی از پدر خود امام حممد باقر و ایشان از امام زین ا
  ) .کرم ا وجهه(و ایشان از پدر خود  حضرت علی ) ضر(

  .واحلسن خرقا�ی  قدس ا  سره العزیز شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا علی بن جعفر  اب-35
  . شیخ االسالم و املسلمین  حضرت سلطان اعارفین  ابو یزید بسطامی  قدس ا سره العزیز-36
  ).رض( حضرت شیخ االسالم واملسلمین حضرت  موال�ا امام  جعفر صادق  37

عابدین بیمار و لیشان از پر خود امام زین اایشان  را ا�تساب بدو  طریق است  یکی به پدر خود امام حممد باقر و ا. 
و ایشان از پدر شان حضرت علی کرم ا وجهه و �سبت دیگر این ) رض(ایشان از پدر شان امام حسین 

  :است
  ).رض( شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا حممد قاسم  بن حممد بن الوبکر صدیق-38

  .که از کبار تابعین بود�د
و ایشان را با وجود دریافت  صحبت پیغامرب ).رض(واملسلمین حضرت  سلمان فارسی  شیخ االسالم -39
  .است) رض(ا�تساب علم باطن  حبضرت ابوبکر صدیق  ) ص(اکرم 
  ).رض( حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول  پیغامرب اسالم -40
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صطفی صلی ا علیه  مت حممدفخر رسُل سرور اولین و آخرین حضر حضرت سردار ا�بیا زبدۀ اوالد آدم  -41
  خمصوص به قاب قوسین او اد�ا  وسلمو تسلیما دائمًا ی محدلواأ و شاففع روز جزا  صاحب  ی اولیوسلم، مقتدا
  368.محدا کثیرا

  
  
  :سلسله مبارکه معصومیه �قشبندیه شریف -دوم

در سال )رح(جناب قطب الواسلین  حضرت شیخ االسالم و املسلمین  �یاز امحد جان فا�ی - 1
 در سلسلۀ 37هجری  مشسی  در قریه عألالدین علیای چار دهی که شرح عال مبارک شان در مرتبۀ 1315

  .موجود است (    ) �قشبندیۀ جمددیه معصومیه شریف  در این کتاب در صفحه 
جناب حضرت غوث احملققین قطب الواصلین  شیخ االسالم واملسلمین  موال�ا و مرشد �ا  �یک حممد جان  - 2

  لدینی قدس ا سره العزیزعألا
حجت شریعت و رهرب طریقت ، واقف رموز حقیقت  و عارف اسرار  معرفت موال�ا و مرشد�ا  شیخ - 3

  .حممد جان  عألالدینی قدس ا سرهالعزیز
غوث بر حق عارف مطلق ، سلطان زمان ، یگا�ه دوران ، مشس دارین ، صادقان، شیخنا و خمدومنا  - 4

  .قدس ا سرهالعزیز)پروا�ی(اهی حممد اسلم  دولت ش
قدس ا )مشالی(عارفین  ،شیخ احملققین،سید �ا و موال�ا ، مال میر  جهان فرضۀ ل غوث الراشدین ، سلطان ا- 5

  .سره العزیز

                                                 
  .11 ال 6، ص، ... سلسلة املشایخ-16
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 خورشید جهان غوث زمان ، جاذب جمذوب رمحن ، شیخ االسالم و املسلمین حضرت موال�ا و خمدومنا مال - 6
  .قدس ا سره العزیزمرزا حممد چاردهی  

ین غوث احملققین  شیخ االسالم و املسلمین حضرت موال�ا حممد عثمان پادخوابی ابن موال�ا حممد مشس العارف- 7
  .علی  قدس ا سره العزیز

  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت میا مرتضی علی  جندولی قدس ا سره العزیز- 8
  "    ا  حممد �سیم  کامه وی  شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�- 9

  "   شیخ االسالم واملسلمین حضرت  موال�ا مظهر شهید مرزا جان جا�ان-10
  . شیخ االشالم واملسلمین حضرت  خواجه سید �ور حممد بدایو�ی  ، قدس ا سره العزیز-11
  "     شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه سیف الدین �ورا�ی -12
  "    لمین حضرت  موال�ا و مرشد�ا  حممد معصوم ولی  شیخ االسالم واملس--13
شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا شیخ امحد کابلی سر هندی، امام جمدد الف ثا�ی قدس ا سره -14
  .العزیز
15- سره العزیز) فیروز آبادیدهلوی( شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا  خواجه باقی با قدس ا.  
  .سالم و املسلمین  حضرت موال�ا خواجه  حممد امکنکی قدس ا سره العزیز شیخ اال-16
  .    شیخ االسالم و املسلمین  حضرت  موال�ا خواجه حممد درویش  قدس ا سره العزیز-17
  .  شیخ االسالم  واملسلمین   حضرت  خواجه حممد زاهد ولی  قدس ا سره العزیز-18
  .ن  حضرت  خواجه عبید ا احرار قدس ا سره العزیز شیخ االسالم و املسلمی-19
  .گری  قدس ا سره العزیزموال�ا  یعقوب چرخی لو شیخ االسالم واملسلمین  حضرت -20
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت موال�ا عألالدین عطار قدس ا سره العزیز-21
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  . هبأالدین  �قشبند خبارایی قدس ا سره العزیز شیخ السالم واملسلمین حضرت امام  طریقت خواجۀ بزرگ-22
  . شیخ االسالم واملسلمین  حضرت سید السادات  سید امیر کالل قدس ا سره العزیز-23
  . شیخ االسالم واملسلمین  حضرت خواجه حممد بابای مساسی قدس ا سره العزیز-24
  . ا سره العزیز شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه  علی رامتنی قدس-25
  . شیخ االسالم و املسلمین  حضرت  خواجه حممود  فغنوی اجنیری قدس ا سره العزیز-26
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت حمود عارف  ریوگاری قدس ا سره العزیز-27
  . شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه عبداخلالق غجدوا�ی قدس ا سره العزیز-28
  .قدس ا سره العزیز) خراسا�ی (السالم واملسلمین حضرت ابو یعقوب  حممد یوسف مهدا�ی   شیخ ا-29
  . شیخ االسالم و املسلمین حضرت ابو علی فارمدی قدس ا سره العزیز-30
قدس ا ) طوسی خراسا�ی( حضرت شیخ االسالم و املسلمین  شیخ ابوالقاسم گرگا�ی -31

  .سرهالعزیز
یقت  دو شعبه است یکی به شیخ عثمان مغربی و ایشان از شیخ علی کابلی و ایشان از شیخ ابو و ایشان را در طر

علی رود باری  و ایشان از شیخ جنید بغدادی  تا به حضرت علی کرم ا وجهه و �سبت دیگر  ایشان ا�تساب 
  بیمار  وایشان از امام حسین  به دو طرف دار�د  یکی از پدر خود امام حممد باقر و ایشان از امام زین اعابدین

  ) .کرم ا وجهه(و ایشان از پدر خود  حضرت علی ) ضر(
  . شیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا علی بن جعفر  ابواحلسن خرقا�ی  قدس ا  سره العزیز-32
  .یز شیخ االسالم و املسلمین  حضرت سلطان اعارفین  ابو یزید بسطامی  قدس ا سره العز-33
  ).رض( حضرت شیخ االسالم واملسلمین حضرت  موال�ا امام  جعفر صادق  34
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عابدین بیمار و لایشان  را ا�تساب بدو  طریق است  یکی به پدر خود امام حممد باقر و ایشان از پر خود امام زین ا. 
سبت دیگر این و ایشان از پدر شان حضرت علی کرم ا وجهه و �) رض(ایشان از پدر شان امام حسین 

  :است
  ).رض( وبکر صدیقمد بن ابشیخ االسالم واملسلمین  حضرت موال�ا حممد قاسم  بن حم-35

  .که از کبار تابعین بود�د
و ایشان را با وجود دریافت  صحبت پیغامرب ).رض( شیخ االسالم واملسلمین حضرت  سلمان فارسی -36
  .است) رض(ا�تساب علم باطن  حبضرت ابوبکر صدیق  ) ص(اکرم 
  ).رض( حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول  پیغامرب اسالم -37
ت حممد مصطفی صلی ا علیه فخر رسُل سرور اولین و آخرین حضر حضرت سردار ا�بیا زبدۀ اوالد آدم  -38

   خمصوص به قاب قوسین او اد�ا  وسلمو تسلیما دائمًا شاففع روز جزا  صاحب احلمد والواوسلم، مقتدلی اولیأ و
  369.محدا کثیرا

  
  

  :سلسلۀ  مبارکه شطاریه شریف:سوم 
در جواهر مخسه مذکور است  که مشرب شطاریان از مهه مشرب ها اعلی و عظیم القدر است  حبضرت عزت  
جّلت عظمة و دار�دۀ این از مهه مقرب تر باشد چنا�که کمال این مشرب را  حضرت موال�ا شیخ جنم الدین  کربی 

 کربویه منسوب به ایشان است می فرماید که طریق السالکین الی ا و الظاهرین  با هو قدس سره  که شجرۀ

                                                 
  .11 ال 6، ص، ... سلسلة املشایخ-16
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الطریقة الشطاریه من اهل احملبت  والسالکین باجلذبت  فالواصلون منهم فی البدایات اکثر من غسر هم  فی النهایات 
.  

پس . ر �ه مقصود و خبود مشهود به بقا الباقی  باقیپس اهل این مشرب را �ه فنا و �ه فنا الفنا  در هر دو مراتب  از غی
بعضی از اهل حمبت  هشیار مست باشند  وبعضی مست هوشیار ا�د و طایفۀ شطاریه از هر دو حال فارغ ا�د  و 
ایشان را یک �شان است  بی �شان و آ�را در عالمه در شأن خواص  و عوام می بینند  احتیاج به خالء و مأل �دار�د 

  :هر مخسه است پس  شجرۀ  عالیه شطاریه این است، از جوا
 .حضرت سرور کائنات  خالصۀ موجودات  اعنی  حممد مصطفی صل ا علیه وسلم .1

 .رضی ا تعالی عنهشاه  اولیا حضرت علی  شاه والیت  حضرت   .2

 .ی ا تعالی عنه سلمین  حضرت موال�ا امام حسین  رضشیخ االسالم و امل .3

 ).رض(ملسلمین امام زین العابدین ،شیخ االسالم و ا .4

 "     امام حممد  باقر             "              "                  "         .5

 "  امام جعفر صادق   "         "            " .6

 "  ابایزید بسطامی"  "  "  " .7

 )قدس ا سره العزیز(حممد مغربی   "  "   "  " .8

 ).قدس ا سره العزیز(شقی    دمه یزیدحضرت موال�ا  شیخ اعرابی خواج"   "  "  " .9

 "    ابواملظفر ،ترک  طوسی  "  "  "  "  " .10

 "    �یابواحلسن خرقا  "  "  "  "  " .11

 "    خداولی ماوراالنهری  :  "  "  "  " .12

 )قدس ا سره العزیز( حضرت شیخ االسالم و املسلمین  حضرت موال�ا  حممد عاشق شطاری   .13
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 "    حممد عارف شطاری  "  "  "    .14

15.    "  "  "  شطاریعبدا     " 

 " علی ثا�ی  سید علی مهدا�ی  "  "  "    .16

 "    خواجه اسحق ختال�ی  "  "  "    .17

 "    سید حممد  �ور خبش  "  "  "    .18

 "   سید حممد یوسف  "  "  "    .19

 "    شیخ حممد �ور  "  "  "    .20

 "سید السادات سیدعلی ابن قمرب ترمذی   "  "  "    .21

 " آخو�د درویزه �نگرهاری   "  "  "    .22

 "    جو شیخ آخو�د بیخود پن  "  "  "    .23

 "    شیخ آخو�د اول  "  "  "    .24

 "    موال�ا آخو�د دری خان  "  "  "    .25

 "    شاه عبداللکریم رامپوری  "  "  "    .26

 "  آخو�د مصری خانَ سموی  "  "  "    .27

وث آوان  صاحب مهربان شیخ حبیب ا باسولی                                  غ"   "  "    .28
 ).قدس ا سره العزیز(

                                                   )لغمان( العارفین  سید حممد ملتکی قیوم زمان  مشس  "  "  .29

   آفتاب عارفان  پیشوای سالکان شیخ حممد عثمان پادخوابی                                 "   " .30
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غوث الراشدین مؤید برهان جاذب رمحن مال مرزا حممدبن مال حممد امساعیل   "   " .31
   . سره العزیزقدساچاردهی 

  فرضه یی قدس ا سره العزیزقطب العارفین ، سید السادات سید  مال سید  میر جهان "   " .32
         

 "         اکرم ، حممد اسلم دولت شاهیغوث  "  "  .33

   "    قدوه حمققان  زبده عاشقان مال حممد جان  عالءالدینی   "  "  .34

 قدس ا عالءالدینیو مرشد�ا  ،غوث اسعد ،قطب ارشد جناب �یک حممد جان   "  " .35
 .سره العزیز

 شیخ االسالم واملسلمین  ، آفتاب  طریقت  و قطب ربا�ی  حضرت شیخنا  و مرشد�ا �یاز امحد جان .36
    ).رح(فا�ی عالءالدینی کابلی ، خراسا�ی 

  
   : سلسلۀ مبارکه چشتیه شریف: چهارم 

  
 طریق جنات  شیخنا و مرشد�اموال�ا �یاز شیخ االسالم و املسلمین حضرت  قدوة حمققین وقطب دوران  هادی- 1

  .امحد فا�ی  رمحته ا علیه
شیخ االسالم واملسلمین  ذبدت العارفین  و عمدة الواصلین  خازن رمحت  ، غوث مؤید  موال�ا �یک حممد جان  - 2

 .عالءالدینی  قدس ا سره العزیز

واملرسلین  مقبول سبحان  موال�ا �یک حممد جان شیخ االسالم واملسلمین بدر امللت و دین  وارث اال�بیأ  - 3
 .عالءادینی  قدس ا سره العزیز
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ذبدةاملدققین غوث اکرم موال�ا  حممد اسلم دولت شاهی قدس ا . شیخ االسالم واملسلمین  قدوةاحملققین - 4
 .سره العزیز

د میر جهان فرضه یی قدس ا شیخ االسالم واملسلمین ، سلطان العارفین قطب دوران غوث زمان موال�ا سی- 5
 .سره العزیز

 ).سرهالعزیز قدس ا(چاردهی شیخ االسالم و املسلمین غوت احملققین موال�امرزا حممدجاذبی - 6

7 - شیخ االسالم واملسلمین  مشس اعارفین غوث زمان آفتاب سالکان  موال�ا حممد عثمان  پادخوابی قدس ا
 .سره العزیز

 .لمین  غوث الراشدین  حمبوب ذات احد  موال�ا سید حممد ملتکی  قدس ا سره العزیزشیخ االسالم واملس- 8

 .شیخ االسالم واملسلمین  زروه عارفان  حضرت موال�ا  حبیب ا باسولی قدس ا سره العزیز- 9

 .شیخ االسالم واملسلمین حضرت موال�ا مصری خان  مسوی قدس ا سره اعزیز-10

 .املسلمین حضرت موال�ا شاه فقیر عبدالکریم رامپوری قدس ا سره العزیزشیخ االسالم و-11

 .شیخ االسالم و املسلمین  موال�ا  مال  دری  خان  قدس   ا سره العزیز-12

 "      مال اول"  "  "        - 13 

 "    مال چاالک"       "  "  - 14 

 "    )بیخود(مال پنجو      "   "  "  - 15 

 "     موال�ا اخو�د درویزهقامع بدعت"       "  - 16 

 "      سید علی تر مذی"                  - 17 

 "    موال�ا شیخ ساالربدرعطاا  هبته ا رومی"  - 18 

 "      شیخ هباءالدین صامت  جوا�پوری"  - 19 
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 "          موال�ا شیخ سید راجی "     - 20 

 "        شیخ موال�ا سید حام الدین  "  -21

 "        شیخ حسام الدین منکپوری  "  -22

 "        شیخ �ور الدین قطب عامل  "  - 23 

 "        شیخ عالءالدین الهوری  "   -24

 "        شیخ سراج الدین عثمان  "  - 25 

 "      سلطان املشایخ  �ظام الدین اولیا"                     -26

 "شیخ االسالم واملسلمین شیخ فرید  شکر گنج مسعود سلمان چشتی   -27

 .قطب االقطاب قطب عامل  قطب الدین خبتیار کاکی  اوشی  قدس ا سره العزیز      "  "          "           -28

 قدس ا سره العزیز370شیخ االسالم واملسلمین  معین الدین  حسن  سنجری-29

 "    موال�ا شیخ عثمان  هارو�ی    "-30

 "    موال�ا حاجی شریف ز�د�ی    "-31

 "  خواجه قطب الدین  سلطان مودود چشتی  "-32

 "    موال�ا خواجه �اصرالدین ابویوسف  "-33

 "  موال�ا خواجه ابو  حممد زاهد چشتی"   "-34

 "    خواجه ابو امحد ابدال چشتی"              "-35

                                                 
 عقیده بر این است  که ختلص مبارک شان  سنجری �بوده  بلکه سجزی  یا سکزی میباشد  وآن کوهسیست در والیت زابل افغا�ستان  که مابین  کج و مکران  موقعیت  بعضی را-17

 بچنگ آمد  از سکزیان، که معرب آن سجزی پا/ بدو گفت کی �ره شیر زیان: دارد  ودارای مردمان دلیر  و رشاد است  که تولد رستم را در  آجنا میدا�ند؛ فردوشی گوید
مردمان صاحب حال  و وجد و مساع  را �یز می گویند  ، که چون مشرب چشتیان  با مساع آجین : واما در مورد کلمۀ  سنجر  فرهنگ آ�ند راج میگوید) فرهنگ ا�ند راج(میباشد

  وا اعلم. درست باشد) شیخ حمی الدین سنجری(شده است 
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                                                                                                                              شیخ ابو اسحاق شامی "   "-36
 "  حضرت موال�ا  اال علی خواجه ابراهیم اسحق دینوری"-37

 "                                                                                           هبیره ی بصری   "    " -38
     "      خواجه خذیفه مرغشی  "     "                -39

 "      اهیم ادهم بلخیسلطان ابر  "  "-40

 "      حضرت فضیل بن عیاض  "    "-41

 "  شیخ االسالم واملسلمین حضرت  خواجه عبدالواحد بن زید-42

 "    موال�ا خیر التابعین  شیخ حسن بصری   "-43

44- "  وجهه الغالب علی کرم ا موال�ا اسدا    " 

 ) ص(سردار ا�بیا  شفیع روز جزا  امحد جمتبی  حممد مصطفی -45

 حضرت پیک رب العزت جربئیل امین علیه السالم-46

 371)ج(ذات پاک او تعالی -47

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .33،34ٌ، ...شایخ سلسلة امل-18
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    :شجرۀ مبارکه سهروردیه شریف:  پنجم 
  

این سلسلۀ مبارکه  از حضرت سید حممد ملتکی  به موال�ا  حممد عثمان پادخوابی  رسیده و �امهای مبارک شان  از 
  :این قرار میباشد

سلمین حجت شریعت و هادی طریقت قطب دوران ، غوث یزدان ، حضرت خمدومنا شیخ االسالم وامل - 1
  .و مرشد�ا  �یاز امحد جان فا�ی  عالءالدینی کابلی خراسا�ی رمحته ا علیه

شیخ االسالم واملسلمین  عمدة الواصلین و امام طریقت و برهان حقیقت ، حضرت موال�ا  �یک حممد  -2
 .لعزیزجان عالءالدینی قدس ا سره ا

شیخ االسالم واملسلمین  صاحب طریق القویم و الداعی خلق ا  الی صراط املستقیم  حضرت موال�ا  -3
 .حممد جان عالءالدینی قدس ا سره العزیز

املسلمین  غوث احملققین  قدوت اراشدین  حضرت موال�ا و مرشد�ا  حممد اسلم دولت .شیخ االسالم  -4
 .شاهی  قدس ا سره العزیز
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 االسالم واملسلمین مشس العارفین  سید السادات  قیوم زمان  سید میر جهان فرضه یی قدس ا شیخ -5
 .سره العزیز

شیخ االسالم و املسلمین برهان  طریقت و واقف رموز  حقیقت ، عارف اسرار معرفت ، حضرت موال�ا  -6
 .مرزا حممد جاذبی  چاردهی  قدس ا سره العزیز

 .زبدةالعارفین امام اهلدی ، حممد عثمان پادخوابی  قدس ا سره العزیزشیخ االسالم واملسلمین   -7

8-  شیخ االسالم واملسلمین دبدة العارفین  و قدوة السالکین  سید السادات سید حممد ملتکی  قدس ا
 .سره اعزیز

 .شیخ االسالم واملسلمین  غوث زمان حضرت صاحب مهربان  حبیب ا باسولی قدس ا سره العزیز -9

 "    عمدة املدققین  حضرت  موال�ا  مصری خان سموی   "  " -10

 "  جمذوب جذبات رمحن  حضرت موال�ا شاه فقیر میا عبدالکریم رامپوری "    " -11

 "          حضرت موال�ا مال دری خان "  " -12

 "          شیخ چاالک   "   "    " -13

 "        )پنجو( موال�ا مال  بیخود   "  "  " -14

 "      ری مال درویزه  �نگرها"            "  "  " -15

 "        پیر سید علی ترمذی "   "  "  " -16

17- "  "  "  "هبته ا  شیخ ساالر بدر  عطاا      " 

 "      شیخ قطب الدین مهاجر   "   "  "  " -18

 "        شیخ فخرالدین  حمبوبی "   "  "  " -19

 "     جالل الدین حسین البخاری  "   "   "  " -20
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 "        رکن الدین  "  "  "  " -21

 "      صدر الدین عارف   "  "  "  " -22

 "      لدین ذکریای ملتا�یهباءا  "  "  "  " -23

 "  سهروردی  )مولف عوارف املعارف(شهاب الدین "  "  "  " -24

 "      ضیاءالدین ابو جنیب سهروردی "   "  "  " -25

 "  شیخ االسالم واملسلمین  حضرت  شیخ  وجیه الدین  عبدالقاهر ابو عمر سهروردی -26

 "        عبدا عموی   "  "  "  " -27

 "         یار حممد   "  "  "  " -28

 "        د امحد اسو  "   "  "  " -29

 "        ممشاد دینورس   "   "  "  " -30

 "       سید طایفه جنید بغدادی "   "  "  " -31

 "      خواجه عبیدا سری سقطی "   "  "  " -32

 "        خواجه معروف کرخی "   "  "  " -33

 "         شیخ داؤد طائی "   "  "  " -34

 "        حبیب ا عجمی "   "  "  " -35

 "    موال�ا خیر الطابعین  شیخ حس بصری "   "  "  " -36

 شاه والیت  امیر املومنین اسدا الغالب  مظهر العجائب موال�ا"  "  "  " -37
 .علی لن ابی طالب  رضی ا عنه
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پیامرب اسالم ، سردارا�بیاء  شهسوار میدان اجتبا، شهر یار ایوان  اصطفی ا شافع روز جزا   -38
 .حممد مصطفی امحد جمتبی  صل ا علیه وسلم

 .پیک رب اعزت  حضرت جربئیل امین علیه السالم -39

 .                                                                                                      ذات پر عزت  و پاک تقدس  و تعالی ا جل و جالله  -40

  
  

  :سلسلۀ مبارکه قادریه شریف: ششم 
ن  پیشوای طریقت و  عامل املسلمین ، غوث احملققین  و هادی و رهنمای طریقت ، قطب دورا. شیخ االسالم - 1

خلیفه .(دبیرستان  معرفت  حضرت شیخنا و مرشد�ا  و موال�ا �یاز امحد فا�ی  عالءالدینی کابلی خراسا�ی
  )صاحب عالءالدین

شیخ االسالم واملسلمین عمدة الواصلین  ، برهان حقیقت  ، حضرت موال�ا  �یک حممد جان عالءالدینی  ، - 2
  .قدسا سره العزیز

 دبیر ستان علم و عرفان ، حضرت موال�ا  شیخ حممد جان ,خ االسالم واملسلمین  قدوة العارفین شس- 3
  .عالءالدینی  قدس ا سره العزیز

 شیخ االسالم واملسلمین ، غوث احملققین  ، رهنای طالبان  رب العاملین  حضرت موال�او خمدومنا  حممد اسلم - 4
  .جان دولت شاهی  قدس ا سره العزیز

 شیخ االسالم واملسلمین  سلطان الراشدین  سید السادات  ، غوث زمان ، حضرت موال�ا  سید میر جهان - 5
  .فرضه یی قدس ا سره العزیز
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 شیخ االسالم واملسلمین  ، خورشید جهان جمذوب رمحان ، حجت شریعت  و رهرب طریقت حضرت موال�ا  - 6
  .یزمرزا حممد جاذبی چاردهی  قدس ا سره العز

 شیخ االسالم واملسلمین ، مشس العارفین ، غوث احملققین  حضرت موال�ا  حممد عثمان  پادخوابی  لوگری ، - 7
  .قدس ا سره العزیز

  .  حضرت موال�اسید  حممد ملتکی  قدس ا سره اعزیز   زبدة العارفین،    شیخ االسالم واملسلمین ،- 8
  "   ا  باسولی  مشهور به صاحب مهربان          خورشید جهان،   موال�ا شیخ حبیب  "  "   - 9

  "حضزت موال�ا  شیخ مصری خان                                                                                                "  "  -10
             "        شاه فقیر میا عبدالکریم  رامپوری  "       "  "   -11
            "            �ا شاه منصور موال  "  "  "  -12
  سره العزیز قدس ا      موال�ا شاه دوال صاحب  "  "  "   -13
14-   "  "   " حمبوب سبحا�ی ،غوث ربا�ی شاه شاهان حمی الدین عبدالقادر گیال�ی قدس ا

  .سره العزیز
   ،قدس ا سره العزیز  شیخ االسالم واملسلمین ، حضرت موال�ا شیخ ابو سعید خمدومی بن میر علی بغدادی-15
  "  ابواحلسن بن علی بن یوسف قریشی هنکاهی"         "  "   "  "   -16
  "      ابوالفرح  یوسف  طرطوسی"      "  "  "  "   -17
  "          ابوالفضل"   "  "  "  "   -18
  "        عبدارمحن ملتا�ی "  "  "  "  "   -19
  "        عبدالواحد یمنی"    "  "  "  "   -20
  "            نیعبدالعزیز یم"   "  "   "   -21
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  قدس ا سره العزیز     شیخ االسالم واملسلمین ، حضرت موال�ا ، شیخ ابوبکر شبلی-22
  "      سری سقطی"          "             "       "  "  "   -23
  "      شیخ معروف کرخی  "         "  "  "  "  -24
و ایشان را "            موال�ا داؤد طائی  "  "  "  "   -25

  :ی بن  رضاو �سبت دیگر�سبت  دیگر  به امام عل
 » سره العزیز  و ایشان از شیخ حسن بصری  و ایشان از امیر املومنین  علی رضی ا از حبیب عجمی قدس ا

  »عنه و کرم ا وجه
  قدس ا سره العزیز     شیخ االشالم و املسلمین ، حضرت  موال�ا  امام علی  بن موسی رضا -26
  "        امام موسی کاظم  "  "  "  "   -27
  "        امام جعفر صادق  "  "  "  "  -28
  "        امام حممد باقر  "  "  "  "   -29
  "    )زین اعابدین(امام علی بن حسین   "  "  "  "  -30
31-   "  "  "   "عنه سید الشهدا امام حسین بن علی  رضی ا  
  رضی ا عنه  امام سبط رسول ا  حسن جمتبی  "   "  "  "   -32
حضرت امیر املومنین  حیدر اسد ا غالب علی بن ابی سلطان اولیا    "  "  "   -33

تعالی عنه طالب  رضی ا  
 زبدۀ کائینات ، و خالصۀ  موجودات، فخر بشر صدر و بدر دو عامل  و آدم  امحد جمتبی  حممد مصطفی صل -34

  .ا علیه وسلم
   حضرت جربئیل امین پیک رب العزت-35
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  .صفات  و کمال  حضرت رب العزت ذات پاک  سبحان  مستجمع مجیع  -36
 و این شش شجره  از چار طریقه و چهارده خا�واده  طریقت  شامل �سل های خنستین و پیوستگی آن تا عصر 
حاضر  از کتاب  شجرة الذهب  یا سلسلة املشایخ که توسط دو ُقلۀ  رفیع عرفان حممدی  حضرات موال�ا حممد 

 مرشد�ا و خمدومنا حضرت �یاز امحد جان عالء ادینی کابلی خراسا�ی  عثمان پاد خوابی و بعدًا به توسط جناب
تدوین و تألیف گردیده است  خباطری  در اینجا  درج و زیب و پیرایۀ این کتاب گردید  که مردم  بدا�ند که  

سالم  و طریقت دفعتًا در قرن دوم و یا سوم هجری در جهان اسالم مطرح �شده  است بلکه  آغاز آن با آغاز دین ا
روحا�یت سرور پیامربان  یکجاوهم  زمان با گسرتش آئین و دیا�ت مسلما�ان مطرح بوده است و این کتاب و 

طریقت از کجا آغاز گردیده  وکیها بوده خمصوصًا فصل حاضر مبا این امکان را میسر میسازد تا ما بدا�یم که 
 کوچه های باغساران عرفان اسالمی که مهصدا با ا�د که این سلسله های شریف را در  زوایای قرون متمادی در

طریقۀ �اب شریعت اسالمی میباشد در حرکت و گردش آورده از �ور آن زوایای این کوچۀ  عرفان راکه 
  هر مسلمان دارد �ور افشا�ی و مواظبت کرده و این راهیابی راه آورد بزرگ پیوستگی باقدوم و  روح علیای 

را در شامۀ ) ص(ز گذشت بیشرت از یکهزارچهار سال بوی گالب و عبیر حممدی عرفان پیامرب اسالم  بعد ا
خود احساس میکنیم  تا برای روح درد مند و قلب های  تیرۀ ما پر توی درخشا�ی از اعتقاد عمیق به  قرآن و سنت 

ا و پیغامرب را و های دوامدار آن سرور اسالم تا اعماق روح باشد، و این ارادۀ باشد برای مسلمین ایکه اسالم ر
اولین و آخرین غایه را یعنی خدای هست کننده اعتقادو دیا�ت را تا پایه های جان  عاشقا�ه پرستش کنند و 
جا�بازا�ه در راه ارماهنای متعالی عرفان پویا باشند  تا باشد که شک منشان  و متشبهان  به اشتباهات خود  واقف  

  .    پایه و سایۀ پیر و مراد رهدا�ی  درک کنندو این رموز حقا�ی  و ربا�ی را  در حتت
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                                                                                                                                       - فصل هشتم

  صوفیان
: صوفیانخنستین  
بین عشایر مشرک مکه  شکل گرفت  زما�یکه  اسالم  با ارزشهای واقعی اش  در:کلیات  

ب باز کرد ، هم در حمتوی  و سلیقه که تابش قرآ�ی داشت  و هم در میدان   و راه خود را بسوی  شرق و غر 
 زما�ه آبسنت یک  حتول حالت، درین مصاف  که لبه های تیغ ایمان  راه ها و زمین های اطراف را در می �وردید،

عظیم تأریخی  و تطور اجتماعی بود  زیرا دین تازه بپا خاسته اسالم با مهان ایما�ی که گسرتش  
دهندگان این دین داشتند ، توا�ستند در مدت زما�ی  بزرگرتین امپراتوریهای  زمان یعنی قیصر روم و 

دید و با عظمت اسالم را جاه گزین  سازد و اکاسره فارس را کامال متالشی منوده عوض آن فرهنگ ج
  .دراین سرزمین های تازه گرویده به اسالم مد�یت های تازۀ را مبردم به ارمغان  آورد�د

و هم در میادین �ربد از دست داده دمشنان اسالم که قدرت مقابله  و مقایسه را در میداهنای علمی  
ی را  ایجاد کرد�د که باعث  تفرفه ها  و فرقه گرایی های بود�د  به ریا کاری و تقلید  پرداخته شائبه ها

متعدد  گردید  که این فرق در آثار ملل و  حنل  تشریح و شناسا�ده شده است ،  که این حالت �ه تنها در 
راه  شریعت اسالمی  و گسرتش بدون شائبۀ آن   مشکالت  ایجاد کرد  بلکه برای مهه کسا�ی  که 
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صوف در آیند  یا صادقا�ه مشتاق آن  بود�د ، مایه سر گشتگی  بسیار میخواستند به طریقه ت
بشمار میرفت ، و یکی از مشکالتیکه فرا روی  کسا�یکه بدان  روی می آورد�د  تصدیق تصوف  مبنزلۀ 

.ه بودچیزی  بر تر و باالتر  از حد فهم  عام  
باس تصوف  در می آمد�د و ساده لوحان عالوه بر ریا کاران و دغل بازا�یکه در فوق بآن اشارت شد ، در ل

زود باور را  استثمار میکرد�د  گروه دیگری �یز بود�د  که �ا خواسته موجب این فساد و سر 
گشتگی میشد�د و برخی از آ�ان حبدی از حدود عرف و عادات  اجتماع  خارج میشد�د  که پیروان 

جامعه دچار شک و تردید میگشتند، و آ�ان  در مورد صحت و اعتبار موازین  عرفی پذیرفته شده 
اینگو�ه تردید ها اگر بطور شایسته  بر طرف منیشد ، میتوا�ست قشر وسیعی از جامعه را به فساد 

 پذیرفته شده عام می بود  و کشا�د که �تیجه قطعی آن اشاعۀ گسرتده  شک وتردید در بارۀ احوال و موازین 
ستثنایی منایندۀ آن بود�د  که هیچ یک ازین دو امر درست و شایسته ا رد و طرد کّلی آ�چه که این صوفیان  اب

�بود ، زیرا وضع اول میتوا�ست متامی جوامع اسالمی را بفساد اخالقی سوق دهد ووضع دوم �ه تنها به 
حمکومیت صوفیان  استثنایی منجر میشد ، بلکه میتوا�ست  مهه صوفیان را به عنوان احنراف  از موازین و 

.                                                                                                                                   اخته شده  متهم و حمکوم کنداصول شن  

:مادر این حبث میکوشیم تا بر دو  مقصود  اصلی �اظر باشیم  
  بیان معنوی  و مقصود حقیقی  تصوف     - 1
 شدید  به رفتار �ا شایسته  دغل بازان و ریا کاران آن روز گار ، حتی کسا�ی را که قادر  یا اعرتاض - 2

مایل به سیر و سلوک  در  طریقۀ تصوف راستین �یستند ، از گرفتار شدن در چنگال فریب کاران 
مصؤن �گاه  دار�د ، و حدود تأثیر این دو مقصود در چگو�گی تصنیفات �ویسندگان اولیه 
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.   است  که در سراسر این کتاب  بآن استناد جسته شده است ، که شایستگی توجه را دارد داشته
  .زیرا میزان اعتبار این آثار بدان بستگی دارد

  :مؤلفات اولیه در تصوف
، از خنستین اثر عرفا�ی بنام ): م988/ه378وفات(ابو �صر سراج  طوسی: تألیف » اللمع فی تصوف« - 1

بر فرزا�گان زمان واجب است « : ده است و در باره  تصوف چنین میگویداست که بدست ما رسی
که چیزی از اصول و عقاید این گروه بدا�ند و طریق اهل سنت و صاحبان  فضیلت را در میان آ�ان  

تشیه میکنند و در لباس آ�ان در آمده  و �ام  خود را بشناسند تا صوفیان راستین را از کسا�ی که  که به آ�ان 
در زمان ما بسیار ا�د کسا�یکه بصوفیه تشبه میکنند ، و ] او می افزاید.[ ان را خبود هناده ا�د  باز شناسند آ�

خود را از آ�ان می مشار�د و در بارۀ مسایل و مو ضوعات  پاسخگویی مینمایند، ولی در حقیقت در آهنا 
و اینکار بسیار زشت و �ا . یست   جز سخنان بیهوده و جواهبای بی معنی  به پرسش های بی معنی چیزی �

ل حبث میکرد�د و �کات صوفیه که در باره اینگو�ه  مسایمسایل و بزرگان  اولیه  ... شایسته است و
و اشارات آ�را باز میگفتند پیش از اینکه به این امور بپرداز�د ، با حتمل مشقات  و ریاضات  و طی منازل و 

و از هر چیز که .   بریده و �فوس خود را از آالیش  امیال تزکیه کرده بود�د مقامات  عالیق خود را از امور د�یوی
ی جستند ، و بشرط علم قیام و به علم خود عمل  کرد�د و به آن رورا از خدای  عزو جل غافل میکرد  دآ�ان 

بود�د که سر و اینگو�ه مشایخ اولیه  . حتقق می خبشید�د ، و علم و حقیقت  و عمل را با هم  مجع مینمود�د 
    372.مشق و منو�ه کامل  وارستگی از قید های د�یوی  بشمار می رفتند و در ارتباط حبق می زیستند

  ):م380/990وفات(ی   کالباد کتاب التعرف   - 2

                                                 
  4-2صص،) م1914چاپ مطبعه بریل ، لندن ، (ابو �صر سراج ،تصحیح  رینولد �یکولسن ]  اللمع فی تصوف -1
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ی تألیف و  که توسط عارف بزرگ کالباداست) صوفیه(کتاب التعرف از مجلۀ کتاهبای اولیه تصوف 
و سر اجنام معنی رفت  و �ام ما�د ، حقیقت هنان « : د تصوف می �ویسد�گارش یافته است، او در مور

 شد و اسم 

را منی شناخت  مدعی آن بود ،                ) حقیقت(          جبای آن آمد ، حتقیق آرایشی شد و تصدیق  زینتی ، کسی که 
 بزبان به آن اقرار داشت بفعل آ�را          کسی که حتی وصف آ�را  منیدا�ست خود را به آ ن حتّلی مینمود ، و کسی که

     373.ا�کار میکرد ، و کسی که  از ظاهر آ�را آشکارا  می کرد  در باطن آ�را پنهان میداشت
در این طریقت « : چنین آورده است ) م1075/ه465متوفی(امام ابوالقاسم ُقشیری: رسالۀ قشیریه - 3

رس گردید، پیرا�یکه عهده دار هدایت بود�د  فرتت  حاصل شد ، چنا�که راه حقیقت مرتوک و مند
ورع و . در گذشتند ، و جوا�ا�یکه  از سیرت و سنت آ�ان  پیروی میکرد�د  بسیار ا�دک شد�د

پرهیزگاری  از میان رفت و بساط آن بر چیده شد ، و طمع شدت گرفت  و بند های آن قوی شد 
    374.و حرمت شرعیت از دهلا بیرون رفت

با عبارات شدید تر " احملجوبکشف "در کتاب ) م1063/ه456متوفی: (یعلی هجویری غز�و - 4
اوضاع آن روز گار را به آ�چه که میگذشت وواقع میشدبه زبان اعرتاض مورد دقت قرار داده 

خداو�د  متعال ما را  ا�در زما�ه ای پدید آورده است که اهل آن هوا را شریعت �ام کرده ا�د  و « :است
 و ,تکرب را عز وعلم ، و ریاء خلق را خشیت، و هنان داشنت کینه را  ا�در دل حلم طلب جاه و ریاست و 

  375».�ام کرد�د...جمادله را مناظره و حماربه و صفاهت را عظمت، و �فاق را زهد  و متنی را ارادت و

                                                 
  25، ص1960 الکتاب التعرف ، ابوبکر  کالبادی، چاپ مصر ، سال -2
  2، ص1330 رسالۀ قشیریه چاپ مصر ،  سال -3
  6-5ه ،صص1330سال ) مثرقند(ع، ژکوفسکی طب( کشف احملجوب ، علی هجویری جالبی غز�وی ،-4
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د صریحرت  که بدوران بعد تر تعلق دارد ، شاید هبمین دلیل ، از پیشینیان خو: فرید الدین عطار �یشابوری - 5
این عهدیست که این شیوه سخن  روی در �فاق آورده است ، و مدعیان به لباس اهل «: سخن میگوید

روزگاری پدید آمده است که اخلیر ...معا�ی بیرون آمده و اهل دل چون کربیت امحر  عزیز شده و
    376».شر، و اشرار الناس اخیار الناس را فراموش کرده ا�د 

 این مصنفان  در کیفیت، ثبت و �قل  مطالب و اخبار  از صوفیان دیگر در آثار و توجه و دلبستگی  - 6
خصوصًا ،منعکس است ، خمصوصًا قشیری  که در موضوعات ) و در رسالۀ قشیریه (مهۀ آ�ان عمومًا

 .مربوط به طریقت صوفیه می پردازد  بر سه گون دلیل و شاهد استوار میسازد 

  .منین هیچ اصلی از احکام اهلی معترب تر �یستزیرا که برای مؤ: شواهد قرآ�ی  - 1
 .و احادیث �بوی) ص(رسول کریم  شواهد مبتنی بر سنت  - 2

متام تصنیفات خود  را  ولو هر مطلبی باشد  روش استناد .  بزرگ و استناد اعمال آ�ان ذکر اقوال صوفیان - 3
ارتباط اسناد تاریخی و رواه به اسناد  بر صحت سلسله  رواه را  در �ظر داشته است ، او تا ا�دازۀ به 

.                                                                                                                می پردازد که �یمی از کتاهبای او را  تنها اسناد  میسازد
     :تأریخ کلمه صوفی و تصوف

پس این   (در زمان  تابعین  و تبع تابعین  رواج داشته استی و تصوف  ابو �صر سراج معتقد است که کلمه صوف
برای اثبات )�ظر که میگویند تصوف در قرن سوم از هجرت  در اسالم مطرح شده است باطل میباشد

                                                 
لندن ، به سعی و اهتمام ر�ولد �یکلسون،لندن ، دارالفنون کمربج ،سال ( تذکرةاالولیا، شیخ ابی حامد حممد  بن ابی بکر  ابراهیم الشهیر بفریدالدین عطارالنیشابوری ، -5

  6-5،صص)م1907/ه1325
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»  سفیان ثوری «�ظرفوق  این �ظر که لفظ صوفی در زمان تبع تابعین  معروف بوده است ، سراج به این گفته  
    377»اگر ابو هاشم صوفی �بود  دقایق ریا را منی شناختم«: یکند استناد م

اگرداستان معروف  شریح به ِسمت قاضی بغداد ، به حکم جعفر منصور ، را به یاد آوریم، یقین زمان 
به گفته هجویری  او یکی از چهار دا�شمندی بود  که خلیفه احضار . سفیان ثوری  دشوار خنواهد بود

     378.تا شایسته ترین قاضی امپراطوری پهناور خود را از میان آن بر گزیندشان کرده بود، 
) رض(برای اثبات این �ظرکه لفظ صوفی  در زمان تابعین رایج بوده است ، سراج به �قل قول از حسن بصری 

 چیزی باو عطا کردم ولی وی آ�را �پذیرفت. مرد صوفی را دیدم که بگرد کعبه طواف میکرد « : می آورد 
 از اول خا�وادۀ زیدیان است که منصوب ا�د به خواجه  بصریقابل یاد آوری میدامن که شیخ حسن    379»...

حمرم سال 14(است که در )رض(  و وی مرید خواجه حسن بصری )ه177وفات (عبدالواحد بن زید    
ا در حبث  خنستین که م 380.وصال یافته ا�د که کمیل بن زیاد �یز از مجلۀ خلفای شان میباشد) م 701/ه80

) رض(تعلق شیخ حسن بصری . حبث خواهیم کرد ) رض(صوفیان به تفصیل از حضرت شیخ حسن بصری 
در مشار صوفیان بزرگ  آن روز گار  ) ه80وصال (به زمان تابعین از آجنا معلوم میشود که هجویری او را 

 حسن بصری کودکی بوده است ، ) ص(در زمان رسول کریم « ) رح (ذکر میکند، بنا به گفته شیخ عطار 
.و فرز�دش حسن بن علی شد میرسد ، حضرت علی بن ابی طالبو چون به سن ر وجه را ) رض( کرم ا

                                                 
  22، ص ... اللمع -6
  4،123، ص... کشف احملجوب -7
  32، ص... اللمع-8
  .14ص ) 1379پشاور،چاپ مرکز �شراتی میو�د، خزان سال (تألیف و اثر شکومهند  امام طریقت حضرت موال�ا �یاز امحدجان  فا�ی » ارمغان عشق« ریاض العرفان -9
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را که هفتاد ) ص(تن از اصحاب �بی کریم 130که حسن بصری :پیشوای خود قرار میدهد و عطار گوید
    381» .از هجرت  اتفاق افتاد) 80سال ( درتن آن در غزوۀ بدر  شرکت داشته ا�د، دیده بود ، مرگ حسن 

معروف �بوده است و هیچیک از صحابی ) ص(سراج مطرح میسازد  که چرا کلِمۀ صوفی در عهد �بی کریم 
  آحنضرت به این �ام خوا�ده �شد ه؟

شرف و افتخار  پیروی از شخص « پرسشی است که سراج مطرح میسازد و اینطور استنباط میکند که 
از دیدگاه مؤمنان  از هر چیز )  ج(و مشارکت و مصاحبت با او  در عبادت خداو�د ) ص (پیغمرب اکرم

دیگر بزرگرت بود ، و هیچکس تصور آ�را منیکرد که صحابۀ پیغمرب را بنام  دیگری خبوا�د، از این روی 
ه صوفیان بدان آن کسی را که خداو�د  چنین مرتبتی را به او ارزا�ی  میداشت ، جامع کلیه صفات علیه بود ک

   382».متصف بود�د ، بی آ�که بدین �ام  �امیده شو�د
او کلمۀ صوفی را حتی در دوره های پیش از اسالم  میدا�د که معموًال صوف یا لباس پشمی  را اهالی و حتی 

�ام ا�بیاء اقوام سامی  بر تن میکرده ا�د و اعراب را رسم بر آن بود  که اشخاص را بر حسب لباسی که داشتند  
دو عبارۀ را که سراج  در باره آمدن کلمه صوفی  در اقوال تابعین  از صفیان ثوری و حسن . و لقب میداد�د 

بصری �قل میکند ، در آثار مؤلفان  دوره های بعد �ظیر  کتاب التصوف االسالمی  فی آداب و االخالق ، دکرت 
املقامات العالیه ،  االصالح لغالیه فی فضلذکی مبارک ، عبارت منسوب به حسن بصری از کتاب �شراحملاس ا

تألیف عفیف الدین عبدا بن اسد لیافعی و کتاب ذهر االدب  ابواحلسن حصری آورده شده و ابن جوزی و 
  . زخمشری وفیروز آبادی �یز آ�را تائید میکند

                                                 
  .18،ص... تذکرة االولیا -10
  .21-2، صص... اللمع-11
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 سعید  احلبل  روایت حممد بن �اصر  از ابی اسحق  ابراهیم بن« :داکرت ذکی مبارک از ابن جوزی �قل میکند 
صوفی را از چه : کرد  که ابو حممد عبدالغنی  بن سعید احلافظ  گفته است  که از ولید بن قاسم  پرسیدم 

در روزگار پیش از اسالم کسا�ی بود�د که صوفی �امیده : رو بدین �ام میخوا�ند ؟ و او در جواب گفت
گذشته و در خا�ه کعبه معتکف شده و به عبادت  اینان از هبر خدای متعال  از مهه چیز عامل . میشد�د

   383.مشغول بود�د و کسا�یکه این طریقه ز�دگی را بر گزیده بود�د به صوفیه معروف شد�د 
اساسی ترین اینان بر آن بنا شده مبراتب استوارتر از « :قشیری در مورد صوفیان دوره اول گفته است 
    384» سنت و ادب باشند ،خواه اهل علم و �ظراساس طریقه های دیگران بوده است ، خواه اهل

صوفی که طریق تصوف را هبرتین  طریقه ها میدا�د ، باید هبر حال  �سبت و رابطه خود را با خدا و ا�سان  و 
جهان معلوم و معین کند ، زیرا حبکم این   ارتباط است  که او از دیگران متمایز میشود ، و بر اساس مهین 

ه صوفی  اصل وراستین از متصوف مظاهر جدا و  مشخص میشود ، در این سه رابطه و �سبت است ک
گو�ه  رابطه ، رابطه با خدا از مهه مهم تر و اساسی تر است ، زیرا دو رابطه دیگر  دقیقًا از رابطه اول  

  »�اشی شده است 
  :روابط صوفی

با آراء بدعت آمیز و اعتقاد شخصی به خداو�د تعالی دور از هر گو�ه شک  و تردید باشد، و - 1
 صوفی خباطر رفع  شک و اهبام  بدا�چه از 385.گمراهی توأم �باشد وبرحقیقت روشن و بدیهی گردد

                                                 
   )1362هتران سال (شیر دار، ترمجه هباءالدین خرمشاهی ، جلد اول ، تاریخ فلسفه در اسالم ،میر حممد شریف  و ب-12
  8، ص... رسالۀ قشیریه-13
  8 مهان ، ص-14
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طریق  قرآن و سنت  بوی رسیده است  اعتماد کند ، تأکید در اجتناب  از بدعتها و آراء گمراه کننده  
  .دار�د" مالحیده و قرمطیه"اشاراتیست که ُقشیری و هجویری به 

یکی آ�که �فس  : برای یکی شدن با حق ، باید در حال  او و در او حاصل شود ) ج( ارتباط به خداو�د - 2
فا�ی خود را در ذات حق فنا کند، و دیگر آ�که در هر  فعلی  از افعال خود  خدا را جتربه و احساس کند ، 

یتوان بدرستی آ�را  ز�دگی در برای این منظور صوفی از  آغاز کار میکوشد  که حبیاتی دست یابد که م
    386.خدا و با خدا گفت

صوفی در این احوال  �ه تنها :  در بیان �کته ای که ذکر شد به عبارت دیگر چنین میتوان گفتکه- 3
دیگر اعمال خود را  به �فس فا�ی خویش �سبت منیدهد ، بلکه حالت مثبت  حاصل میکند  که در آن 

 ، �ه در حالتی خاص و یا موقتی معین  بر اوضاع  و احوال که حیات او را اراده اهلی  در هر حال و هر موقع
   387.تشکیل میدهد غالب و حاکم بدا�د 

 رابطه  صوفی با خدا رابطه ایست بسیط و مستقیم ، بدین معنی که هیچ واسطه یا عامل مادی میان او  و - 4
   388.ذات حق وجود خنواهد داشت

   389.ه  اشتغال به امور د�یوی  آزاد رها میکند این رابطه ا�سان را از هر گو�- 5
 در 390. صوفی باید بدا�د که  آفرینش او  برای هیچ کس و هیچ غرض دیگری جز خباطر خدا �یست- 6

مورد رابطه  ا�سان با جهان  و با ادیان دیگر  بطور ُکّلی صوفیۀ اولیه  صریحًا اصول و احکام شریعت را 

                                                 
  126 مهان ، -15
  128 همان، -16

  .80،ص... رسالۀ قشیریه - 17
  80مهان ،ص - 18

   80 مهان، ص-19
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  391.و معتقد بود�د  که باید صوفی به حتصیل علوم  مبتنی بر شریعت بپردازدتعین کننده  این روابط میدا�ستند
در هر کاری که . و شیوه ز�دگا�ی او بصورت کامل بصیرت حاصل کند )ص(خصوصًا در باره �بی اکرم  

 در حالیکه هر یک از مکاتب 392.میکند و هر رابطۀ که بر قرار میسازد  سنت �بوی را چراغ راه خود سازد
 تصوف روش و اصلوب خاص خود را داشتند ، هریک موضوع اساسی و هنایی مهه با هم دارای خمتلف 

   393.توافق  و اشرتاک �ظر بود�د و آن فقط حدودو خطوط اساسی شریعت بود
تفاوت میان صوفیه و متشرعان  در این است که اصحاب علوم شرعی ، شریعت و حقیقت را یکی میدا�ند  

 راحبدی از هم جدا میشمر�د  که اگر کسی به روشنی  این تفاوت و جدایی را در صورتیکه صوفیه آن دو
 از دیدگاه اینان ، حقیقت امریست  اهلی و 394.�شناسددچار اشتباء و خطای اساسی خواهد شد

در صورتیکه شریعت جمموعه . وجهی است از وجوه ذات حق ، که ا�سان هرگز  به ُکنه آن پی  �توا�د  برد 
ن  و ضوابط مربوط به اعمال  و رفتار بشری  که ا�سان میتوا�د و می باید تا سرحد امکان  در است از قوا�ی

یکی دا�سنت  حقیقت وشریعت ، که صوفیه به متشرعان  �سبت .فهم آن بکوشد و به اجزاء آن اقدام کند
اهل (ب فقهی از مطالعۀ  آثار رهربان چهار مذه. میدهند ، مطلبی است که قبول آن آسان بنظر منیرسد 

این �ظر حاصل میشود که فقیهان و دا�شمندان علوم بشری  در آراء خود �سبت   به صفات ذات اهلی ) سنت
بسیار دقیق و منطقی بوده ا�د  و شریعت و حقیقت را یک چیز منیشمرده ا�د، زیرا فهم موضوعات شرعی  

                                                 
  81  مهان ، ص-20
  8مهان ، ص -21

   217، ص ... کشف احملجوب -22
  .7،446 مهان ، ص-23
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در .دگی  روز مره الزم است ، �دارد�یاز به خصوصیات بیش از آ�چه  برای مردم عادی در حل مسایل  ز�
    395.حالیکه شناخت حقیقت  مستلزم استعداد خاصی است که تنها ا�بیا از آن هبره مند ا�د

طور کامل برخورداری  از بسیاری از مزایای ز�دگی  در چهار چوب  �ظر صوفیه با آ�که برای مؤمنین ببه
ها و حمدودیتهای دار�د ، و�ه باید در اصول و موازین شریعت  جماز و مشروع است ، صوفیان از این حلاظ قید 

صوفیان اولیه  در مطابعت از قوا�ین و موازین  شرعی سخت  کوشا . شرعی تساهل وتسامح روا دار�د 
بود�د ، و خروج از حدود آهنا را  هبمان ا�دازه �ا شایست و �ا مناسب  میدا�ستند که سهل گیری در آ�را ، 

ن  مباح و قابل تسامح بود ، برای اینان می توا�ست به خطر گمراهی مهراه باشد حتی آ�چه برای دیگرا
.396   

متصوفین اعتقاد دار�دکه هر عملی که خود پرستا�ه و �فسا�ی باشد به شر و تباهی منجر میشود ، بنظر 
صوفیه اولیه با چگو�گی وضع و گرایش آ�ان �سبت به خداو�د یعنی به حقیقت  یگا�ه که در 

قبول توحید  مبنزلۀ اصلی و . گفته میشود بستگی بسیار �زدیک دارد »   توحید« آ�ان اصطالح
اساسی است که سالک را به ایجاد رابطه درست با ذات حق  توفیق میبخشد و بدون این رابطۀ درست 

حید هیچ چیزی �یست  که به سبب آن  بتوا�د صوفی �امیده شود ، حاال باید به این  موضوع دقت شود که تو
  .از �ظر صوفیان چه  معنی بوده است

شیخ جنید بغدادی معتقد است    که ا�سان یقینی چون یقین علمی جدید حاصل کند  که خداو�د در ازلیت 
 397.خود یگا�ه است ، و مها�ندی �دارد، و آ�چه او ، و تنها او میکند ، هیچ کس منیتوا�د کرد 

                                                 
  .445،ص)حبث اولین صوفیان(، ... تاریخ فلسفه در اسالم-24

  181، ص ...مهان -25
   .445، حبث اولین صوفیان ، ص تاریخ فلسفه در اسالم -26
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)و در جای دیگر چنین )  فرد فی ازلیة  ، ال ثا�ی معه، یفعل فعلهالتوحیدعلمک  فی ازلیة ،و اقرارک بأن ا
معرفتک ان : بین لی ما هو؟ فقال : فقال السائل . می گوید سئل بعض العلماعن التوحید ، فقال هو الیقین

در توحید «)احلرکات اخللق و سکوهنم فعل ا عزو جل وحدهُ  ال شریک له ، فاذا فعلت ذالک فقد وحدته
 حضرت 398».کامل در اعمار به این حقیقت است که حرکت هر آفریننده و سکون او فعل خداستیقین 

است در مورد وحدت چنین )  �قشبندیه(که از پیشوایان  ارشد طریقۀ  صوفیۀ ) رض(امام جعفر  صادق 
کسیکه گمان کند که خداو�ددر چیزی است ، یا بر چیزی است ، مشرک است زیرا «:فرموده ا�د

اگر بر چیزی باشد ، آن چیز حامل و �گهدار�ده او خواهد بود  و اگر خداو�د در چیزی  خداو�د 
باشد ، آن چیز حمیط بر او خواهد بود ، و اگر خداو�د از چیزی باشد ، پس به �اچار در زمان و مکان 

   399.حادث خواهد بود 
دغیر از آن است که ا�سان در خداو�«:بوعلی رود باری  �ظر خود را در باره توحیدچنین بیان کرده است 

هیچ چیز ما�ند او �یست و او شنو�ده [فکر و تصور خود میسازد ، زیرا خداو�د خود در قرآن فرموده است 
کسی از « :   ابو علی دقاق استاد قشیری گفت که سخنش کوتاه و پر معنی است400»]و بیننده هر چیز

ی بر تو که با چشم سر میخواهی ببینی که مرد صوفی پرسیدکه خدادر کجاست؟ وی در جواب گفت وا
  ».خدا در کجاست

که خنستین قدم در توحید آن است  که امکان وجود شرک  را برای : حسین بن منصور حالج میگفت
      401».خداو�د به کاملرتین وجه �فی کنی

                                                 
  .5، ص... رسالۀ قشیریه، - 27
  6،ص...مهان - 28
   6رسالۀ قشیریه،ص - 29
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ز حدث ، در توحید دا�سنت قدم بود ا:هجویری  در گفتگوی از توحید �ظر خود را اینطور بیان میکند
یعنی آ�که قدیم را حمل حوادث �دا�ی ، و حوادث را حمل قدیم �دا�ی ، و معلوم گردا�ی  که حق تعالی قدیم 

از جنس تو بدو هیچ �ه پیو�دد، و از صفات وی هیچ چیز ا�در تو �یآمیزد ، که .است و تو ضرور تًا حمدثی 
و چون قبل وجود احلوادث ، قدیم به . دث بود و آ�چه قدیم پیش از وجود حوا. قدیم را حمدث  جما�ست �بود 

و شرح گفتۀ جنید  . حمدث حمتاج �بود تا بوده گشتی، بعد وجود احلوادث  بدوو�یزحمتاج �گردد
  در تعریفات باال چنین استنباط میگردد، که صوفیان اولیه به جنبه های عملی 402».توسط هجویری 

زیرا تعاریف  فوق در برابر .  هدایت پیروان خود  بوده ا�د توجه �داشته و بیش از هر چیز  در حد ارشاد و
حتلیل منطقی پایداری �دارد و لی هر کدام این تعریف ها  در مورد توحیدطرح کلی  و شایستۀ برای رفتار 

گرفته )  ص(زیرا کار های آهنا  �تیجۀ تعلیماتیست که از قرآن و رسول اکرم . اخالقی شان ادامه میدهند 
  .دارد)یو�ا�ی و ما�وی(ن خاصیت  تأثیر پذیری شایا�ی  بنسبت افکار فلسفی ا�د  و ای

آ�چه بدیگران پوشیده  و پنهان است  ، بر اینان آشکار است ، برای آ�ان از سوی حق سبحا�ه تعالی 
شب من «:موجود و حاصل ، اینها اهل وصال ا�د و دیگران اهل استدالل  و چنا�که شاعر عرب گفت

ن و تابناک است و ظلمت آن دیگران را در �وردیده ، مردمان در پردۀ ظلمت ا�د، وما در بروی تو روش
  ».روشنی روز

 و کالبادیکه . هر سلسله روش و شیوۀ خاص پذیرفته شده خاص خود را دارد :سلسله های طریقت
ه تفصیل سخن رفته قشیری به بعضی از آهنا �درتًا پرداخته ا�د ،اما در کشف احملجوب هجویری در این باب  ب

و دلیل بر آن است که در �سل های بعدی پیروان طریقه ها  سود مندی و امهیت آ�را شناخته و به .است
تکمیل و تنظیم  اشکال و قواعد آن ها پرداخته ا�د ،  ولی هیچ یک چیزی که در بین پیروان سلسله های 

                                                 
  448ص)خنستین صوفیان و آراء آن(محیدالدین استاد دا�شکده دولتی الهور پروفیسور ...تأریخ فلسفه در اسالم -31
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نبه های عمومی داشته  و کلیه سالکان  ملزم به طریقت و مهۀ مشایخ  دیده میشود  تعالیم فراوا�ی است  که ج
آورده است  که » باب التوصیةاملریدین «قشیری  در پایان کتاب خود  حتت عنوان . رعایت اهنابوده ا�د

 :مشتمل  بر  تعلیماتی در بارۀ اینگو�ه روشها ست که ما به بعضی آهنا می پردازیم

د را  به ارشاد و سیدا�ت او تسلیم کند، زیرا اگر مرید دریافنت پیر و مرشدی است  که مرید یکسره خو« 
 کسی که استاد 403».چنین �کند و صرفًا به رای و عمل خود اکتفا کند هرگز توفیقی حاصل خنواهد کرد

    مرید بی  مرشدچیزی بیش از آموخنت سلوک 404».و مرشد �داشته باشد ، پیشوای او شیطان است
  این شرط الزم 405». �ور معرفت  ووصول خبدای منتهی خنواهد شدحاصل خنواهد کرد ، و این هرگز به

که هر مریدی  باید استاد و مرشدی داشته باشد ،وگر�ه حمکوم به گمراه شدن خواهد بود با مسایلی 
از مجله این مسایل یکی این .  مهراه است که اغلب صوفیان خنستین در باره آهنا به تفصیل صحبت کرده ا�د

عت به تنهایی  برای یک فرد مسلمان  کافی �یست ؟ آیا مرید باید  عدم کفایت احکام بود که مگر شری
 شرعی را ضرورة بپذیرد؟    

امور مردم  عادی ، امور مردمی پائین تر از حد مقبول ترین  جوابی که صوفیان به این مسأله میداد�د  این بود که 
�د ، مهگی در چار چوب احکام شرعی قرار وامور مردمی که باالتر  ازاین  حدا. مردم عادی ا�د

میگیرد ، اما آ�چه  مربوط به افراد باالتر از حد عادی میشود ، به خبشی از شریعت  تعلق دارد  که �بی اکرم 
   زیرا  این احکام برای مردم . آ�را تنها برای گروهی  از خواص صحابۀ خود بر جای هناده است)ص(

حبث در .  حمدودی  اختصاص دارد  که از حد تعُارف باالتر و فراتر رفته ا�د عادی  �یست ، و صرفًا به عهدۀ

                                                 
  و184، ص...  رساله قشیریه-32
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؟ و . اینکه این گروه برگزیده  که این خبش از شریعت  خاص آهناست ، چه کسا�ی میباشند 
خصوصیات آهنا چیست ؟ مفصل تر از آن خواهد بود  که در اینجا آورده شود ، مهینقدر میتوان  گفت 

بود�د  که از یکسو مشتاقا�ه  می کوشید�د  که متامی ز�دگا�ی  خود را ، و�ه فقط قسمتی از که اینان کسا�ی 
منطبق و موافق بساز�د ، و از سوی دیگر  مورد �ظر پیامرب بود�د، ) ص(آن را ، با سنن و اعمال  رسول کریم 

ازین حلاظ بود . مل کنند ووی آ�ان را قابل و الیق  آن میدید  که با بار سنگین معرفت و شناخت حق را حت
که صوفیان خنستین احکام شرعی خاص مردم عادی را برای خود بسنده منیدا�ستند ، و برای جریان این �ا 
رسایی ها بود که جویای هدایت آثاری از پیران و استادان میشد�د  که سلسلۀ ارشاد آ�ان  به شخص پیغمرب 

تعلیم گرفته و از این ) ص( که مستقیمًا از رسول خدامیرسید ، و خنستین پیر سلسله کسی بود) ص(اکرم
  .بصیرت  حاصل کرده بود  که ما در جایش از آن حبث مفصلی خواهیم داشت . راه  معرفت 

هرگاه سلسلۀ ارتباط مرید  و پیر در میان  صوفیان را در این زمینه فرهنگی اقوام سامی  مورد مطالعه 
ادات و اعمال رایج  در میان یهودیان و مسیحیان تا چه ا�دازه  درآن قرار دهیم  مالحظه خواهیم کرد  که ع

به عباره دقیق تر ، رابطه پیر با . اما این بدان معنی �یست که تصوف را غیر اسالمی بدا�یم . مؤثر بوده است
م خود از مرید  در تصوف هبمان ا�دازه با رابطه مشابه آن  در میان یهودیان و مسیحیان  تفاوت دارد  که اسال

قرآن از هر دو کتاب تورات و اجنیل �یزجمزاومستقل میباشد و ( دین  یهود و �صارا  مستقل و جمزی است و
زیرا اینگو�ه روابط و امور مها�ند آن  مستقیمًا از جمموعه �ظامهای که بدان تعلق دار�د  سر .) �اسخ مهه

رتی  میتوان غیر اسالمی مشرد که ثابت کیفیت رابطه پیر و مرید  صوفیان را در صو. چشمه میگیرد 
شود که مشخصات و ویژه گیهای که آ�را  مها�ند یهودی و مسیحیش  ممتاز میسازد  از منشأ دیگر جبز 

اخذ شده باشد ، و بی آ�که �یاز به حبث بیشرت باشد  میتوان به اطمینان گفت که این ) قرآن( اسالم و
ل و آراء صوفیان  خنستین  از هیچ منبع دیگری  جز قرآن و عناصر  غیر  یهودی و غیر مسیحی در اعما
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بلکه در ین راه آهنا گاهی راه طوال�ی را  در مراحل سلوک  طی کرده ا�د ، که . سنت گرفته �شده 
یعنی از (�تیجتًا این معنی را میرسا�د که آهنا  فقط گامهای اولیه رادر راه  بسیار طوال�ی سیر به سوی خدا 

اما قصد ما آ�ست که چگو�گی هدایت پیر را در اینجا حِب اهلی در مرید . طی کرده ا�د ) تبتل تا فنا 
درین مرحله مورد �ظر خنواهد بود (باز منائیم و شرح تفصیلی مقامات را و مراحل سلوک اکنون مورد �ظر �یست

  رابطه پیر با مرید  از  اما ضرورت است  تا برای توجیه و بیان. لذا درین باب بیش از این چیزی منیگوئیم) 
و با . اقوال و توضیحاتی که صوفیان خود اظهار کرده ا�د  استفاده کرد ه و مورد توجه و دقت قرار دهیم

  .ا�دیشه باز و خالی از تعصب  به برسی سخنان آ�ان پردازیم
اطرافش قطع حتی عمیق ترین اشتغال  عاطفی عارف با خداو�د ، ارتباط ا و را  با حمیط مادی و حمسوس 

منیکند ، مطالعۀ شرحهای فکری ایکه در بارۀ احوال صوفیان راستین �وشته شده حتی شکاک ترین خوا�نده 
را قا�ع خواهد ساخت  که دیدگاه کلی این عارفان از دیدگاه    واقع گرایا�ه ترین  مردم عادی اطراف  

کسا�یکه  در بارۀ تصوف پژوهش میکند روشن با توجه به این �کته ، بر . آ�ان واقع گرایا�ه تر بوده است 
میشودکه صوفیان ، بر خالف �سبتی که معموًال بآ�ان داده میشود، مهگی مردمان  خیال پرداز �یستند و 

که در دین مسیحی مروج  این (مهیشه در عامل موهوم که مرکزآن تصویر �ا درست از خدا به مثابۀ پدر باشد
چه قبال �یز اشاره ( مستغرق منیباشند ) را پسر خدا میدا�ند ) ع(�دو عیسی زمان  به ثالث ثالثه عقیده دار

شخصیت ) ص(بآن رفت که صوفی یا عارف کسیست که با پیروی از قرآن و گفتار و کردار �بی کریم 
معنوی خود را تکامل داده و سازماهنای فکری خود را آ�طور که در سورۀ اخالص بیان شده است در 

از  �ظر گاه  صوفیان خنستین ، که با بسیاری  از کسا�یکه �بی ). حدت ا�دیشه می جوید وحدت کلمه و و
را  دیده ا�د ، راه و روش  ز�دگی اسالمی را از او آموخته  بود�د ، ارتباط و آشنایی  �زدیک ) ص(کریم 

) ص( که معراج پیغمرب خداو�د  تنها   یک مفهوم ذهنی و ا�تزاعی در �زد آهنا �بود، بلکه وجودی بود. داشتند 
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حتقق پذیرفت ، وجودی بود که در مواقع خطر ، اضطرار و ) خدا جل جالله(به خواست و معیشت او 
درما�دگی  از او به دعا یاری می طلبند،و وجودی  بود که از او اجابت حاجات و ادعیه دردمندا�ه خود 

�بود ، بلکه ) پدر (تصویر �ادرست از یک او�د دبرای این گروه از خنستین صوفیان خ. را توقع داشتند 
پس . ذاتی بود  ز�ده و حقیقی و ملجا و مرجع کسا�ی که به پریشا�ی و سرگشتگی و پریشا�ی افتاد�د 

چگو�گی  روشهای که پیر و مرشد  بکار می برد تا قبول شناخت ذهنی و فکری مرید را به شوق 
ها کسا�ی آ�را در می یابند که از این حلاظ بین  آ�ان  و عاطفی مبدل  سازد ، بر دیگران پوشیده است  و تن

  .پیر رابطۀ �زدیک  بر قرار شده  باشد
یکی از خنستین اموریکه مرید بایدبیآموزد تا میان  او و پیر  رابطۀ حمکم  و مؤثر برقرار : قشیری  میگوید

مان و اعتقاد کامل به پیر  ممکن گردد  آ�ست که بتوا�د  خود را بطور کامل  در اختیار پیر قرار دهد ، ای
است گاهی موجب شود که  مرید به اعمالی دست ز�د که  که به احکام صریح شریعت  منافات و مغایرت 
داشته باشد ، لیکن مرید �ا گزیر است که با علم به این معنی ، از دستور پیر اطاعت و پیروی کند ،این 

میان صوفیان  مورد توجه بوده است ، و قدما و متأخرین  بیک جنبۀ خاص از رابطه پیر و مرید ، مهواره در 
ا�دازه در باره آن  تأکید داشته ا�د ، و اعرتاض شدید متشرعان و فقه ها بیش از هر چیز  متوجه مهین جنبه 

علی رغم توجه کاملیکه صوفیان خنستین به مراعات احکام شرعی داشتند این گو�ه . بوده است 
مرید را واجب و موجه می مشرد�د ، زیرا به �ظر آ�ان این یک مرحلۀ گزرا در سیر کمال اطاعت کور کورا�ه 

مرید بشمار میرفت، و برای خارج ساخنت او از اوضاع و احوال �فسا�ی و از اخالق و عادات که تا آ�زمان  در 
آ�گاه که « : د قید و بند آهنا ز�دگی کرده بود ، ضرورت داشت ، قشیری  این �ظر را چنین بیان میکن

مرید کامال از زیر تأثیر امور د�یوی و مال و جاه  آن بیرون آمد  بر او واجب است  که رابطه خود را با خداو�د 
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پس از آ�که  مرید خودش را در اختیار پیر یا  . 406»تصحیح کند  و هر گز با شیخ خود خمالفت �ورزد
 به  چنین  حقایقی اایل شود  که بعدًا آ�را خباطر اینکه قبًلمرشد قرار داد امکان آن میرود که به دریافت های �

توفیق �یافته است  برای دیگران �یز باز گو کند   که این خنستین جتربه ها  لزومًا مهیشه منجر  به �تایج 
  مرید بعضًا  جتربه های جدید و غریب خود را برای دیگران خباطری باز گو - مطلوب خنواهد شد 

 را مطمئن ساخته باشد که هنوز سالمت عقل خود را از دست  �داده است و یا میخواهد میکند  تا خود
لزومًا دیگران را  در جتربه های جدید خود شریک کند ، و از این راه بر طاقت و توا�ایی خود بیافزایدو 

با خرب بعضًا حتی خباطر احساس  �وع �یاز روحی  میکوشد که دیگران را از آ�چه بر او گذشته است  
سازد ، ولی او �باید در این کار  مبادرت کند ، زیرا اینکار برای او  جماز �یست ، زیرا باید این جتارب عرفا�ی  
را از اسرار شخصی و حمرما�ۀ خود بدا�د  و ارج و حرمت آ�را �گاه دارد ، هیچکس را جز پیر  خود از آن 

   407.با خرب �کند
نگامیکه این رابطۀ �و  میان شخصیت مرید �و کار و ذات آفریدگار  مرید باید تا آخرین حد امکان  تا ه

استحکام و ثبات کافی �یافته است  تا آخرین حد امکان  در حفظ و صیا�ت یافته های بی ما�ند  و بی سابقۀ 
برای مرید ضرورت است  تا دراین یافته ها  پیر و مرشد خود را در تطبیق این یافت ها . خودکوشا باشد

و در این صورت است که پیر و . ت دهد  زیرا مرشد برای او از سوی خود تاب و مقاومت  می خبشدمشارک
مرشد  در این جتربه های اولیه  به ضعفها و قوهتای مرید پی می برد ، و در پرتو این شناخت ،  یکی از امساء 

ر جهتی سوق میدهد  که در پایان اهلی را برای مشغولی او ا�تخاب میکند ، و در ادامه این مشغولی مرید را د
در طول این دوره مرید با�ظارت دقیق . این دوره  مهۀ اعمال و افعال وی  حتت تأثیر این اسم قرار میگیرد

                                                 
  به بعد488، ص...،تاریخ تصوف180، ص ... رسالۀ قشیریه-
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و در مرحله اول مرید تنها  به تکرار لفظی امسی که برایش ا�تخاب شده . شیخ از چند مرحله بگذرد 
ر اینکار وارد میسازد ، به �وعی که دیگر تنها زبان او اسم است  می پردازد ، سپس قلب و روح خود را د

او �یز جز بدان اسم هیچگو�ه »روح«و لطیفه » لطیفه قلب«اهلی را تکرار منیکند ، بلکه قلب و روح  او 
مشغولی دیگری منیداشته باشند ، و در این  مرحله ، بعد پیر از مرید میخواهد که بااین کار مداومت ورزد  

کرار اسم اهلی را به زبان و قلب ادامه دهد  تا احساس کند که واقعًا  مهۀ قلب و روحش جز با وآ�قدر ت
   408.خالق به هیچ چیز مشغولی �دارد

در این مرحلۀ اخیر است  که مریدخنستین بار  ارتباط �زدیک خود را  با ذات اهلی  احساس میکند و تنها  از 
یش رود و ارتباط و اشتغال خود را  با خداو�د به حنو  فزاینده و این مرحله است  که وی میتوا�د در سلوک پ

توا�ایی مرید �و کار به اینکه عامل گرداگرد خود را  صرفًا چون جلوۀ یی از جلوه های . مداوم ادامه دهد 
وجود مطلق ببیند که امسی از امساء اهلی که موضوع ذکر و فکر او قرار گرفته است مظهر و جمالی  آن 

 امریست که تا حدود قابل مالحظۀ به تأثیر شخصیت پیر بر مرید بستگی دارد ، عالوه بر این است ،
ه اینگو�ه   امهیت خاصی دارد  ، طرح و بر�امریاضتها و شب ز�ده داریهای مرید در رسیدن به این مقصود

شود ، امهیت جماهده ریاضتها و جماهدهتا ، هر قدر که مداوم و دشوار باشندباید از سوی پیر معین و مقرر 
خمصوصًا صوفیان خنستین  رجوع و مداخله  شود  که  هنگامی روشن میشود که  بشرح اصول صوفیان

خنستین جتربه های عرفا�ی  آ�ان تا چه ا�دازه منوط و متکی  مبجاهدت شان بوده است ، چنا�که فی املثل  
حاصل خنواهد )  حق با چشم دل یعنی مشاهده(هجویری  معتقد است که بی جماهده هرگز  مشاهده 

   409.شد
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ولی شدید ترین ریاضتها و دشوار ترین جماهدهتا ، از �ظر صوفیان  خنستین برای حصول مشاهده تنها شرط 
جماهده جز کوششی که صوفی میکند �یست ، و «: کافی بشمار منیرفت  ، چنا�چه هجویری میگوید
  410».بدان تعلق گیرد) ج (�تیجۀ آن تنها وقتی حاصل میشود که ارادۀ خداو�د

ولی صوفیان خنستین جماهدت را به تنهایی  برای حصول مشاهده کافی منیشمرد�د ، شاید از روی آن بود که 
در باطن چنان می پنداشتند که ممکن است صوفی از اعمال و ریاضتهای دشوار خود دچار غرور و خود 

وِإذُقلناِ للمالِإئَکِة : (ا�چه در قرآ�کریم آمده است بینی بود که مایۀ گمراهی و سقوط شیطان  شود، و چن
الَکِفِرینِمن َکان وراسَتکبَی وَأب وا ِإلَّا ِإبِلسدجَفس موا ِلَأدداز سجده به آدم امتناع و استکبار کرد 411)اسج .  

الک بدا�دآ�را مثرۀ لطف با این فکر بود که صوفیان حصول مشاهده رابیش از آ�که �تیجۀ اعمال و ریاضتهای س
.                                                                                                                                             وعنایت خداو�دی میشمر�د

لیکن : ی پایان و سرمدی استصوفیان مشاهده را آغازی میدا�ند که پایا�ی �دارد، زیرا حقیقت ب: مشاهده 
                               . مهین آغاز روح و امهیت یگا�ه دارد، زیرا ادامه مشاهدات پی در پی  از اینجا سرچشمه میگیرد 

گرچه در شرح احوال صوفیان خنستین به تصریح درین باره ذکری �یآمده است ، لیکن در احوال صوفیان 
ی بینیم که گاهی مریدی  مبتدی سالیان دراز ر�ج می برد  و به صوم و شب ز�ده دوره های بعد فراوان م

میان �فس ا�سا�ی طالب و ذات مقدس اهلی �وعی . داری می پردازد ، و هر گز �تیجۀ حاصل منیکند 
حجاب واقع است  که باید بر طرف شود  تا مشاهدات  مداوم امکان پذیر و ُقرب و �زدیکی هر بار بیشرت 

، لیکن اولین شگاف در این حجاب ،ا گرچه بسیار کوچک هم باشد ،حایز امهیت بی ا�دازه  شود 
  .است ، زیرا تا چنین �شود رفع موا�ع و مشکالت  بعدی ممکن خنواهد بود 
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اینکه پس از خنستین ارتباط  سالک با جتّلی ا�وار اهلی چه روی میدهد ، رازیست  که هرگز با دیگران 
شود ، زیرا جتربه های سالک  از اینجا به بعد در عواملی سیر میکند که مردم عادی از آن بی بدرستی معلوم منی

هبره و بی خرب�د، و کوشش سالک برای شرح و بیان این احوال مبردم عادی اگر یکسره  �اممکن �باشد ، 
عادی جتربه بسیار خطر �اک و گمراه کننده خواهد بود ، اگر سالک خنواهد با الفاظ و عبارات مردم 

های خود را بیان کند ، ممکن است سخنی بگوید که هبیچ روی با مقصودش یکسان �باشدو اگر 
خبواهد که برای بیان  جتربه های کامال فردی و غیر متعارف خود زبان دیگر بسازد و بکار برد، هرگز 

  جز یک رشته تعبیرات کسی از آن چیزی در خنواهد یافت ، ازین روست که در زمینه های خنستین صوفیان
و اصطالحات در بیان احوال  که پس از خنستین مشاهده بر صوفی میگذرد  ، چیزی دیگری در 

   412.دست �داریم
  :مقام و حال

در این تعبیرات و اصطالحات که بدقت متام ساخته  و گزیده شده ا�د  برخی از صوفیان کوشیده ا�د  حد 
در سیر و سلوک بسوی کمال مطلق بیان ُکنند؛ از مجلۀ این اصطالحات  اقل پارۀ از جتارب و احوال خود را  

حبث های طریقت و تصوف و عرفان بآن پرداخته ایم ، اما (  است که قبال �یز درحال و دیگری مقامیکی 
که به �وع خاص از پیشرفت و سیر )ار میدهیمراینبار از �قطه �ظر یک تاریخ �ویس فلسفه اسالمی مورد دقت ق

تفاوت اهنا در اصل مهان تفاوتی است که میان  . دی صوفی در طریقی که در پیش دارد ، داللت میکند سعو
 هبر یک  از منازل و مراحلی اطالق میشودکه پس از  مقام ؛موجود است ، اصطالح مشاهده   و جماهده

  عبارت حال لیکن  آشنایی مقدماتی سالک به حقایق عرفا�ی و از �تیجه اعمال و مساعی او کسب میشود ،
صوفی تا زما�یکه  از راه . است از حالت و کیفیت روحی که از فیض بی پایان اهلی سر چشمه میگیرد 
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. منحرف �شده  و استقامت خود را  در جستجوی حقیقت از دست �داده است  از آن بر خوردار میباشد 
ل از مجلۀ افضال ، و مقام از مجلۀ مقام از مجلۀ اعمال بود و حا« : هجویری درین معنی چنین میگوید

مکاسب و حال از مجلۀ مواهب ، پس صاحب  مقام به جماهدت خود  قائم بود و صاحب حال از خود فا�ی 
 هنایت مقامات است  و  رضا   و هجویری گوید که413»بود ، قیام وی حبال بود که حق تعالی ا�در وی آفریند

ان احوال و مقامات چون دو خطی ا�د که در �قاط بسیار زیرا بعقیده هجویری و دیگر احوال  بدایت 
یکدیگر  را قطع میکنندو چنین بر می آید که پایان مقامات آغاز در احوال است که آیینۀ  حاصل فیض 

زیرا اگر مقامات �تیجۀ جماهدات  شخص صوفی باشد ، �اگذیر پایان پذیر . اهلی مشاریده میشود
 پایان �دارد احوال است  که بی پایان و �ا حمدود است ،  زیرااین سرچشمۀ است ، لیکن آ�چه باقی می ما�د و

احوال  منبع فیض اهلی است  که �ا حمدود و بی پایان است  واز این روی است که این دو سلسله منیتوا�د 
  .به موازات هم ادامه یابند ) ما�ند دو کبل برق(

سلوک صوفیا�ه  مسئلۀ بوجود می آورد . احوال  در سیر حبث در مورد حمدود بودن مقامات و �ا حمدود بودن 
ایا میتوان براستی معتقد شد  که احوال که در طی  مراحل تکامل سلوک  بر صوفی . که جالب توجه است 

میگذرد واقعًا بی پایان و �ا حمدود است؟ جواب این سوال هرچه باشد  از حلاظ اصول شرعی قبول این 
ست ، سیر و سلوک  تکاملی صوفی  هبر حال باید  در جایی متوقف شود  که از مقام �ظر به هیچ روی ممکن �ی

 حضرت جمدد الف ثا�ی  �یز درین مورد اشارات  57رهرب یا �بی  فرو تر باشد ، آ�چه در مکتوب مشاره 
  .هنایات تصوف از بدایات �بوت  فرو تر  است « :روشن وجود دارد که فرموده ا�د

  :علم و معرفت
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از �قطه �ظر علمأ علوم شرعی میان این دو کلمه  اختالف و . حوال صوفیه  اولیه  فراوان بکار میرفت در ا
تفاوتی  �یست  ولی صوفیان هرگز مفاهیم اهنا را با هم اختالط و اشتباه منیکنند، برای علما  هر امریکه 

  �زد اهل تصوف  مصطلح است ، بدان  یقین حاصل شود  علم است ، و از این روی معرفت  �یز به مفهومیکه
علما : (هر دو یک چیز ا�د ولی چنا�که هجویری گوید " عارف"و " خود علم  است و از این روی که عامل

فرق �کرده ا�د  میان علم و معرفت و هر دو را یکی گفته ا�د ؛ جبز آ�که گفته ا�د  شاید که حق تعالی را 
صوفی معتقد است که میان علم و عرفان تفاوت 414) دم توفیق راعامل خوا�ند و �شاید که عارف خوا�ند مر ع

اساسی موجود است که هرگز �باید از �ظر دورما�د، زیرا علم امریست که از ظواهر امر جتاوز منیکند ، 
لیکن عرفان ؛ به معنی دقیق  و حتلیلی آن ، آگاهی و بصیرت است که به جتربه مستقیم حقایق  تعلق می 

ست که علم به �درت در رفتار و اخالق واقعی اشخاص مؤثر واقع میشود در صورتیکه گیرد، و از آجنا
به عقیده . بسیار به �درت  اتفاق می افتد که حصول معرفت  اخالق و رفتار را دگر گون �سازد

آهناعلم تصوف ،  صورت ابتدایی مقاماتی  ازمعرفت است و بنا بر این عامل ممکن است در عین حال  عارف 
   415.شد ، ولی عارف کسیست که از مرحلۀ علم گذشته وفراتر رفته است�با

عالوتًا در �ظر صوفیان خنستین بیان دیگری �یز در این زمینه ابراز گردیده استکه این دو مفهوم را از هم  
جدا میگردا�د  این �ظریه مبتنی بر این بود  که علم بر اشیا امریست که ا�تقال آن هم ممکن است و هم 

لوب، در صورتیکه ا�تقال معرفت �ه امکان پذیر است و �ه مطلوب، برای درک کامل این دو مفهوم ، که از مط
�ظر صوفیان بسیار مؤثر و اساسی است ، باید توجه داشت که از دیدگاه ا�سان  تنها علمی که در جهت 

ه متوجه اشیا وامور شناخت حقیقت غایی باشد میتوا�د کمال یابد و به معرفت مبدل شود ، و علمی ک
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از حلاظ �ظری این سخن . دیگر باشد هرگز از حد علم صوری  جتاوز منیکند و به معرفت منیرسد 
 از این روست 416.متضمن این معنی است که ا �سان �سبت بنفس خود فقط علم  حاصل میکند ، �ه معرفت

  417.هلی استعلم قابل اکتساب است ، در حالی که معرفت موهبت ا: که هجویری میگوید
  :فنا و بقا

در . را میتوان ذکر کرد " بقا"و " فنا"اصطالح دیگری که �زد صوفیان خنستین موجود بوده فقط لفظ 
تعریف این دو اصطالح  صوفیان اولیه تا ا�دازۀ قابل مالحظۀ با هم توافق دار�د، اما در تفسیر و توجیه 

دیدگاه های هجویری و قشیری �یز اختالف در �ظر شان ظاهر میگردد و این خاصیت حتی در 
کسیکه غلبۀ حقیقت  بدان سان بر او مسلط شود که از اغیار �ه �شان « : مشهود است ، قشیری گوید

 ولی بگفتۀ 418»بیند �ه اثری،�ه رمسی و �ه صفتی ، گویند که از خلق فا�ی شده و حبق بقایافته است
أ بقأ بنده باشد  به شاهد اهلی ، یعنی ا�در کردار فنأ فنأ بنده باشد  از رویت بندگی ، و بق« :هجویری 

�گاه رسد  که او را بر کردار خود دیدار �باشد و از دید فعل بنده حبقیقت بندگی آبندگی  آفت بود و 
پس ...خود فا�ی گرددو بدید فضل خداو�د تعالی باقی تا �سبت معاملتش بامجله حبق  باشد �ه خبودو

   419».ه مجال اهلیت حق باقی گردد�ی شود  بچون بنده از تعلقات  خود فا
با توضیحاتیکه در باال  در مورد خنستین صوفیان  و افکار و آراء شان بیان گردید ، این مقوله را روشن 

اگر . خواهد ساخت که صوفیان اولیه چگو�ه اشخاصی بود�دو چه افکار و خصوصیاتی داشتند 
 و چنا�که شایسته است حبث و گفتگو کنیم ، �ا چار خبواهیم در باره روش ز�دگی  اینان به تفصیل

                                                 
  329  مهان ،ص-45
  322 مهان، ص-46
  141،ص ... رساله قشیریه-47
  299،ص ... کشف احملجوب-48
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 خواهیم بود  که �ه تنها متایالت و دیدگاه های اساسی اهنا را به حنوی که در اینجا اشاره شد مورد توجه
قرار دهیم ، بلکه در باره کیفیت  وتأثیر و عمل کرد این عوامل در جزئیات  حیات روزا�ه  آ�ان به حتقیق و 

اشتغال  و ارتباط صوفیان اولیه با خداو�د  به گو�ه ای بود که  مثال و منو�ۀ ضعیفی ازآن را .مبرسی بپردازی
میتوان  در عشق جنون آمیزی  که میان دو فرد ا�سا�ی  پدید می آید  مشاهده کرد ، چنا�که چنین عاشقی در 

یزی احساس منیکند ، افکار و رؤیا های خود  جز معشوق چیزی �دارد، و جز معشوق چیزی منیبیند و چ
ازین روی . عارف سالک �یز در مهۀ این احوال جز معشوق حقیقی  در دل و �ظر و ا�دیشه �دارد 

هنگامیکه  در احوال این عارفان  حتقیق و مطالعه میکنیم، چنین در می یابیم که اینان در هر کار  و هر 
مل حاصل کرده ا�د  که تنها اعمال ا�ان است  اقدام جز خداو�د  چیزی را منظور و مقصود �دار�د  و یقین کا

  .خواهد بود) ج(که موجب رضای خداو�د 
و بدین سان برای راه رفنت خود ، برای سخن گفنت خود و آمیزش با دیگران ، برای لباس                    

 – برو�د  اگر هرگز به بسرت–پوشیدن ، برای خوردن  و آشامیدن و برای کار های که پس از ترک بسرت 
باید اجنام  دهند ، و بالخره مهۀ امور  مربوط به این اعمال ، آداب دقیق و دستورات و تعالیم معین و مقرر 

اصلی که مبنی بر پایه این دستورات  بشمار میرفت  این بود که حتی  حد اکثر عبادات و خدمات و . داشتند 
 امور را  حد اقل بشمارد و هر حلظه نه  حد اکثر ایریاضات  و اخالص در این راه کافی �یست و باید مهوار

بکوشند  تا عشق و اخالص  کاملرت و و عالیرت حاصل کنند ؛ این اشتیاق  سوزان  به فنای خویش در ذات  
حق و جماهدت  مداوم و افزاینده  در این راه است  که صوفیان اولیه  را از کسان دیگر  ممتاز و مشخص 

      420».میسازد

                                                 
  466-455،صص... تاریخ  تصوف-49
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  :   ادامه خنستین صوفیان   -دوم 
باوجود حمدودیت هایکه در این اوراق پژو هشی هست ما �ا گزیر خواهیم بود  ز�دگی �امه  بعضی از 

 رامشاهر عرفان و تصوف را خباطر شناخت شخصیت فکری و معنوی شان  با طرز  دید و جها�بینی  شان 
ه خود در  تکوین  آراء و عقاید  اظهار شده در خصوص بعضی از ایشان ک:بشناسیم وحرفهای داشته باشیم 

  :در مبحث خنستین صوفیان  سهیم بود�د  به اختصار سخن خواهیم گفت
  : صوفیان پیش از حالج-اول
از مجلۀ کسا�یست  که رسول کریم )  م728/ه110وصال(و )م642/هجری21تولد : (حسن بصری - 1

د؛ اهل زهد و ورع بود  به امور اخروی و تابعین را دیده بود�) ص(وبلکه صحابه های آحنضرت ) ص(
دراو غالب بود او در مورد �امه ای به خلیفه عمر بن ) ج(گرایش زیاد  داشته و خوف خدای تعالی 

حذر ُکن از د�یا  که چون آ�را ملس ُکنی مها�ند مار �رم است ،لکن زهری مهلک « :عبدالعزیز می �ویسد
ه �یر�گ است و آرزو های آن مهه باطل ؛ و در جایی حذر کن از د�یا که وعده های آن مه...دارد 
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دیگر از مهین �امه از گرسنگی و فقر  به عنوان �شا�ه های خیر یاد میکند و ثروت و مال را 
  از �ظر او اصل دین ورع بود ؛ 421».شری میدا�د که ا�سان را از مقصد صحیح خود منحرف میسازد 

چنان شد که صدو سی تن را : لیا از او �قل میکند که گفت فریدالدین عطار �یشابوری  در تذکرة االو
بوده است  و در علوم  رجوع ) رض(از صحابه دریافته بود  و هفتاد بدری را یافته وارا دت اوبه علی 

ما به کثرت «: از سخنان اوست که گفته است . کرده است و طریقت از او گرفت ) بدو(بازاو 
، در مورد مسلما�ی ) بود(، دل ما شاد بوذ) بود(ش حاضر بوذ شاد �شویم و لیکن اگر یک دروی

مسلما�ی در کتاهباست  و : سوال کرد�د که مسلما�ی چیست و مسلمان کیست؟ فرمود : گفت
پرسید�د اصل دین چیست؟ گفت ورع، گفتند آن چیست که ورع را ! مسلما�ان در زیر خاک 

کوشکیست از زر ، در او �یاید الی پرسید�د جنات عدن چیست؟ . طمع: تباه کند ؟ گفت 
پرسید�د ، طبیبی که بیمار بود دیگران را معامله . پیغمربی ، یا صدیقی ، یا شهیدی یا سلطان عادل 

  و تذکرة االولیا ورع را  422»چون کند ؟ گفت تو خنست خود را عالج کن  آ�گاه دیگران را
ق، خواه در خشم باشد خواه در یکی که بنده سخن �گوید مگر حب: اینطور تعریف کرده است

سوم آ�که قصد وی . دوم آ�که اعضای خود �گهدارداز هر چه خدای عزو جل درآن باشد . رضا
وی طریقت را از علی کرم ا وجه که استادش بود .در چیزی بود که خدای تعالی بدان رضا داده است

حسن بصری  در . تفویض کرد هجری وصال یافت 120کسب کرد وآ�را  به حبیب عجمی که در سال 
  .هجری وصال یافت110حمرم 14

                                                 
  470، جلد اول ، فصل هفده هم ، �وشته بشیر دار  ولویی ماسینیون استاد دا�شگاه سوربن  فرا�سه ، ترمجه دکرت �صرا پور جوادی، ص... تاریخ فلسفه در اسالم-50
  .30 -24میالدی،صص1905  لیدن_ طبع مطبعه بریل -نلند( تذکرةاالولیا  جلد اول ، به تصحیح ر�ولد �کولسن  استاد زبان فارسی دا�شگاه کمربج لندن ،-51
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�قل است که از او پرسید�د چگو�ه یی ؟ گفت چگو�ه باشد حال قومی که در دریا باشند و 
  423.کشتی بشکند  و هر یکی بر ختته یی مبا�د ؟ گفتند صعب باشد ، گفت حال من چنین است

 بوده ا�د در زهد و ورع  و معاملت �یکو  در پیش از وی بزرگان« او از کوفه بود : ابو هاشم صوفی - 2
پیش از وی کسی را به این �ام خنوا�ده .طریق توکل و حمبت، ولی اول کسی که صوفی خوا�د�د  وی بود 

ی که صوفیان  مجع و تبادل �ظر و گفتگو  پیرامون  حاالت  و مقامات خا�قاه و اولین  424» .بود�د
  .شامخویش اختیار کرد�د حملی بود در رملۀ 

او را جنید بغدادی کلید های طریقت خوا�ده و از کسا�یست که طریق )م777/ه160 (:ابراهیم ادهم - 3
�زد او مرد حق کسی بود که �ه حریص �عمات . زهد اختیار کرد�د، یعنی توجه به آخرت و جترد در فقر 

کل بود ، ولی توکل را او اهل تو. د�یا باشد  و�ه حریص �عمات عقبی ، بلکه به اخالص  روی خبدا آورد 
وی . و با تالش برای امرار معاش منافاتی �دارد . منحیث یک اصل  اخالقی  که قرآن جمید از آن یاد کرد

که شاه بلخ بود  با توجه به بیداری دل  راه جترد را پیشه کرد که قصه ایست طویل که این خمتصر 
  425.گنجایش تفصیل آ�را �دارد

عطار در تذکرةاالولیا .او شاگرد ابراهیم ادهم بود )  م810/ه194:(شقیق بلخی - 4
عهد بود  شیخ وقت بود و در زهد و عبادت قدم راسخ )دوران(یگا�ۀ ) رح(ابوعلی شقیق«:گوید

داشت و مهۀ عمر در توکل رفت و در ا�واع علوم کامل بود و تصا�یف  بسیار دارد در فنون علم و استاد 

                                                 
  .40، ص... مهان-52

  
  32-31صص) چاپ پشاور ،( �فحات االُ�س ، �ورالدین عبدالرمحن جامی هروی، -53
-3 ، عبداحلسین زرین کوب ، �قش برآب-2، 106-85صص11، باب ...تذکرةاالولیا ، مهان-1: جهت مزید معلومات  در مورد ابراهیم ادهم به این کتاهنا مراجعه شود-54

  . �فحات االُ�س و سایر کتاهبا-4رشحات، چاپ خبارا ،
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و یکهزار و هفتصد استاد را : بت داشته بود و گفتحامت اصم بود و به بسیار مشایخ صح
یکی : راه خدا در چهار چیز است : شاگردی کردم و چند اشرت بار کتاب حاصل کردم ،و گفت 

و سبب توبه او آن بود که . امن در روزی دوم اخالص در کار سوم عداوت با شیطان چهارم ساخنت مرگ
 رفت  بت پرستی را دید که بتی را می پرستید و زاری ۀن شد به جتارت و به �ظارۀ بت خا�به ترکستا

ترا آفریدگار است  ز�ده و قادر و عامل ، او را پرست و شرم دار و بت : میکرد و شقیق گفت
اگر چنین است  که تو میگویی ، : بت پرست گفت. مپرست که از او هیچ خیر و شر �یاید

شقیق از این سخن بیدار شد و . این جا�ب باید آمدن قادر �یست که ترا  در شهر تو روزی دهدکه ترا به 
از قول وی �قل است  که جست روزی جهل است و کار کردن از هبر روزی .426 روی به بلخ هناد

 427.حرام

او اهل کالم بود  او در ابتدا مذهب ): م857/ه243(وصال) م786/ه165تولد  ( حارث حماسبی - 5
استدالل  استفاده کرد  و خود �یز در حبث هایش با معتزله شافعی داشت ، معتقد بود که باید از شیوه 

روش ایشان را بر گزیدو لذا پیش رو عشاعره بود ، او �یز ما�ند امام غزالی  در کالم مهارت کسب کرده 
کتاب وصایای حماسبی که خود الگوی املنقدغزالی بود  شرح . و بعدًا به تصوف روی آورده بو�د 

خنستین چیزی که او را سخت حتت تأثیر  قرار . قالب درو�ی او گردیدحوادثی است  که باعث ا�
حارث خبش . داد  ا�شعابات مذاهب اسالمی بود که هر یک مدعی بود�د که راه جنات منحصر باوست 

« :اعظم از عمر خود را  صرف یافنت راه روشن و طریق حق  در میان این اختالفات کرد ، او میگوید
از برای رهنمایی خود به علم و کتاب  و !  اعیان گو�ه گون خسته شدم زما�یکه ازمعاشرت با

                                                 
  .196، ص17، باب ... تذکرةاالولیا-55
  473، جلد اول، ص...،تاریخ فلسفه25، ص... الوصایا -56
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 پرداختم و امجاع ُامت را  معلوم کردم،که هوا پرستی شخص را از دیدن  راه حق  )ص ( سیره رسول ا
  مهین اعتقاد بود  که موجب شد به حماسبه �فس 428».حمروم میسازد  و او را به گمراهی می برد 

   حارث به رغم اینکه  توبه کرده و راه باطن  در 429)مهین روست که او را حماسبی خوا�ندواز ( بپردازد
پیش گرفته بود ، برخوردش با تصوف  روش عقلی او بود ، جنید بغدادی از شاگردان  مشهورش 
بود و اکثرًا در مناظره های شیخ  شرکت داشت که �تیجۀ این گفتگو ها را یادداشت کرده بشکل 

  در اینجا ما تصویر یکی از مشایخ  بزرگ صوفیه را  مشاهده میکنیم که بر 430. می آوردکتاب در
یکی از . ما�ند بر خورد یک حمقق و متفکر بر خوردیست عقلی) تصوف(خوردش با موضوع خود 

که از مقام و حال کرده و رضا را از مجلۀ احوال به مشار آورده خدمات حماسبی به تصوف تعاریفیست 
 �ظر او مقام مرتبۀ خاص است که سالک پس از سعی و تالش الزم کسب میکنند و این اکتساب   ازاست

اما حال  چیزیست از پرتوی فضل  . مستلزم  گذاردن مهه حقوقی است که به آن مرحله تعلق دارد
 431.خداو�د و لطف او بدون حتمل  ر�ج و جماهدت که �صیب سالک میشود

یکی از مشهور ترین با�وان ) م801/ه185وصال)(م717یا713/ه96یا 95تولد(: رابعه ادویه -6
صوفی است و عشق خملصا�ه وی حبق تعالی معروف است  ، او در خا�واده فقیر متولد شد  و در کودکی 
وی را ربور�د وبه کنیزی فروختند ، او ز�دگی خود را وقف پرهیزگاری و پرستش خدای تعالی 

عمدۀ وی در تصوف  اصل عشق خملصا�ه  به حق بود ، سهم . منود و مهین موجب آزادی وی گشت 
مقصود رابعه  از آن �وع عشق که خالی از خود خواهی است ، مهان وصال با حق است ، چنا�که 
                                                 

  به بعد30،ث... مهان-57
  .273، ص... تذکرةاالولیاء -58
  .74 حلیة االولیاء جلد  اول ، ص-59
  .174-172،صص...،تاریخ فلسفه24،ص...حجوبکشف الن-60
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�قل است که  وقت » .امید من وصال تو است ، زیرا که و صال تو غایت آمال من است «: میگوید 
رابعه گفت . ای سیده بیرون آی تا آثار صنع بینی:هبار در خا�ۀ رفت  و بیرون �یامد ، خادم گفت

    432.تو باری در آی تا صا�ع را بینی، یعنی مشاهده صا�ع مرا از مشاهده صنع  باز داشته است: 
ذوا�ون مصری را اکثر   تذکره �ویسان      )م859/ه245(وصال)م706/ه180( تولد:ذولنون مصری -7

 کسی بود  که از حاالت عرفا�ی و مها�ند سایر  صوفیان وی خنستین. صوفی بلند آوازه دا�سته  ا�د 
 وی سخت ترین حجاهبا را رویت کشف و مطابعت 433.خنستین طریق ریاضت و زهد را جبدد�بال کرد

 435و معتقد بود که برای رسیدن به اخالص هیچ چیز مؤثر تر از خلوت �یست 434تدبیر میدا�ست
عارف  بینندۀ بود :  وی میگوید 436ار و ا�واراطالع حق است بر اسر» حقیقت معرفت از �ظر وی«

بی علم و بی خرب و بی مشاهده و بی صفت و بی کشف و بی حجاب ، ایشان ایشان �باشند ، و ایشان 
بدیشان �باشد ، بلکه ایشان که باشند  حبق ایشان باشند ، گردش ایشان بگردا�یدن  حق بود و 

وا میگردد ، و �ظر ایشان �ظر حق بود  و دیده های سخن ایشان سخن حق بود که بر زباهنای  ایشان ر
آ�که عارفرت است خبدا حتیر او خبدا سخت تر «:شیخ عطار از قول ذولنون گوید  437ایشان راه یافته
در �زد ذولنون مصری توکل از سبب ها بریدن است و ترک تدبیر کردن و عالوت آن « .»است و بیشرت

  به عقیده وی توبه بر مهگان 438».اخنت �فس در عبودیت �یز از خالیق منقطع گردا�یدن  و ا�د
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واجب است و البته گروهی را  توبۀ خاص است ؛ توبۀ عوام از گناهان شان است و توبه خواص 
توبۀ ا�ابت آن است که . توبۀ ا�ابت و توبۀ استحیا : از غفلت آ�ان  واما توبه خود بر دو گو�ه است

ی  توبه کند و توبۀ استحیا آ�ست که وی از کرم خدا  شرم کرده شخص تائب از خوف عقوبت خدای  تعال
       439.و توبه کرده باشد

دارای مذهب هنفی بود از �ژاد ایرا�ی ، ابتدا قاضی بود و ) م874/ه260متوفی  (:بایزید بسطامی  -8
 استادش در تصوف یکنفر ُکرد بود  440جزء اصحاب رای بشمار میرفت لیکن بعدها بتصوف گروید

ز گفته ا�د که یکی از استادا�ش صوفی ای بود بنام ابوعلی سندی که بایزید علم فنای توحید را  از و �ی
 روش هندیان برای 441.او آموخت ودر عوض ابو علی از بایزید احلمد و قل هوا را فرا گرفت

 را بایزید )   که در طریق عالیۀ �قشبندیه بنام حبس دم  یا پاس ا�فاس یاد میگردد442مراقبه ا�فاس (
بایزید مدت سی سال در بیابان های شام میگشت و . دا�ست  وآن را عبادت عارف میخوا�د 

ریاضت می کشید و بی خوابی و گرسنگی  دائم حتمل میکرد ، وی معتقد بود  که صوفی فقط 
و �ه �ه گوش شنوا داشته باشد ) که کامال در او حمو شود ، بطوریکه (ازین راه  میتوا�د حبق برسد 

وی در رعایت احکام شریعت  اسالم بسیار سخت گیر بود و . چشم بینا و �ه زبان گویا 
در سخنان بایزید  متایل . هیچگو�ه احنرافی را ، ولو �اچیز و کم  امهیت هم می بود ، جایز منیدا�ست 

  که سر خاصی به توحید دیده میشود  وی سعی میکندتا از راه جترید به توحید برسد و این راهیست
اجنام او را  از مهه صفات خلقی ُتهی کرد  تا جایی که خود را و خلق را مهگی را در ذات احدیت  
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: در حال وصال سخنان  برزبان آورده است  که یاد آور  ا�احلق گفنت حالج است . مستغرق می یابد 
 را یکی دیدم  که در عاشق و معشوق: از بایزیدی بیرون  آمدم ، چون مار از پوست ، پس �گه کردم «

 شطح معروف او �یز 443»ای تو من:عامل توحید  مهه یکی توان دید  و گفت �دا کرد�د از من در من که 
دوازده سال « :و باز ازوی �قل کرده ا�د که  . »سبحا�ی ، ما اعظم شأ�ی «:هست که میگوید 

. تافتم و پتک مالمت  میزدم آهنگر �فس خود بودم و در کورۀ ریاضت می هنادم و به آتش جماهده می 
بر میان خود و از غرور  و عشوه و اعتماد  بر طاعت و عمل خود .پس یکسال �ظر اعتبار کردم 

پسندیدن  زّ�اری دیدم ، پنج سال دیگر  جهد کردم تا آن زّ�ار بریده شد ، اسالم تازه آوردم ؛ �گاه 
ن کردم و از جنازه مهه باز گشتم و بی زمحت چهار تکبیر در کار ایشا.کردم  مهۀ خالیق را مرده  دیدم
  بایزید خنستین صوفی ایست که در بارۀ سیر عرفا�ی خود به تفصیل 444خلق  به مدد حق حبق رسیدم

شیخ . صحبت کرده و آ�را معراج خوا�ده است ؛ ابن عربی و دیگران بعدًا از بایزید پیروی کرد�د 
 در حق �گریستم  ، بعد از آ�که مرا از مهه و بچشم یقین«:عطار در تذکرةاالولیاء میگوید

موجودات  بدرجۀ استغفار رسا�ید  و  به �ور خود منور گردا�ید و عجایب و اسرار بر من آشکارا 
کرد و عظمت و هویت خویش بر من  پیدا آورد ، و من از حق در خود �گریستم و در صفات خود تأمل 

ظمت من در جنب عظمت حق عین حقارت ع. �ور من در جنب �ور حق  ظلمت بود . کردم 
اینجا مهه کدورت ، . عزت من در جنب عزت حق �ا پیدا گشت ، آجنا مهه صفا بود . گشت 

باز چون �گاه کردم ، بود خود را در �ور او دیدم  و عزت خود در عزت او و عظمت او دا�ستم ، هر چه 
صاف به حقیقت �ظر کردم ، مهه پرسش از �ور او در قالبم تافت بچشم ا�.کردم بقدرت او توا�ستم کرد

                                                 
  70،ص... تذکرةاالولیاء -72
  165، ص... مهان-73



  

164 164

گفتم بار خدایا این چیست ؟  گفت . حق بود �ه از من و من پنداشته بودم که منش می پرسم
اینهمه منم �ه غیر من ، یعنی مباشر افعال تویی و لیکن مقدور و مّیسر تو منم ، تاتوفیق من روی �نماید ، از 

از حق حبق �گاه کردم  و حق را به « : گفته است در جای دیگر .تو در طاعت تو چیزی �یاید
حقیقت دیدم  و آجنا مقام کردم و بیارمیدم و گوش کوشش بیافگندم و زبان �یاز در کام �امرادی 
کشیدم و علم  کسبی بگذاشتم  وزمحت �فس اماره  از میان برداشتم ، و بی آلت مدتی قرار گرفتم  

 ، حق را حبق خبشایش آمد  و مرا علم ازلی داد  و زبا�ی از و فضول از راه اصول  بدست توفیق برفتم
او در ادامه ...لطف خود  در کام من هناد  و چشم از �ور خود  بیآفرید ، مهه موجودات را حق بدیدم 

. پس روح من  بر مهه مملکت بگذشت  و  هبشت و دوزخ  بدو منود�د : شطحیات  خود میگوید 
و جبان هیچ پیغمرب �رسید  اال که سالم . ر پیش او آمد  طاقت آ�را �داشت هبیچ التفات �نمود و هر چه د

رسید آجنا صد هزاردریا آتش دید  بی هنایت  و هزار حجاب از �ور  که ) ع(کرد ، چون جبان مصطفی 
اگر به اول دریا قدم در هناد  بسوختمی و خود را به باد دادمی ، تا الجرم  از هیبت و دهشت چنان 

شتم که هیچ منا�دم و هر چند خواستم تا تناب خیمۀ حممد رسول ا  بتوامن دید  زهره مدهوش گ
�داشتم به حممد رسیدن، با آ�که حبق رسیدم ، یعنی هر کسی  بقدر خود  خبدای تعالی توا�د رسید  که 

نی  به حق با مهه است ، اما حممد در پیشان  درخدا خاص است  الجرم تا وادی الاله االا قطع �ک
ما در یک مبحث علحیده در   . 445وادی حممد رسول ا  �رسی  ودر حقیقت هر دو وادی  یکی است 

مورد طریقت و سلسله مبارک جناب  حضرت بایزید بسطامی که از خلفای بنام حضرت امام جعفر 
 .اشتصادق هستند و سر سلسلۀ خا�وادۀ طیفوریه از مجلۀ چهارده خا�واده میباشند حبث خواهیم د
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 او 446ابوالقاسم جنید را اهل  طریقت به امامت وی متفق بود�د)م910/ه298( تولد:جنید بغدادی - 9
مدیون است ، فقه را �زد ابو ثور آموخت  و با  ) رض(معتقد بود که حکمت  و معرفت  خود را از علی 

 حارث حماسبی و سری سقطی و حممد بن علی قصاب  مصاحبت داشت و مسایل گو�اگون را در
  جنید در طریقت  طرفدار  صحو  یا 447.تصوف با حارث حماسبی در راه رفنت  با وی حبث منود

طرفداری جنیدبه صحو باعث این شد  تا متام مشایخ . هوشیاری بود ، در مقابل طریق سکر یا مستی 
راتب وی از طرفداران  شریعت بوده است ، اما در م.صوفیه  و هم متکلمان وی را قبول داشته باشند

او عقیده دارد  که . باطنی  �یز که کامال بروفق اصول تصوف بود ، کسی منیتوا�ستند ایرادی  بگیر�د 
کسی میتوا�د در طریقت  گام بردارد  که کتاب خدای عزو جل  بر دست راست  گرفته باشد و 

  .د او به رسم علمان لباس می پوشی. سنت مصطفی  علیه السالم  بر دست چپ گرفته باشد  
 بوده ا�د میتوان از حسین وحدت الشهودیاز صوفیا�یکه دارای افکار  ) م851/ه244سال تولد(: حالج -10

هجری در بیضای فارس در قریه طور  �زدیک بیضاو مشال شرق 244بن منصور حالج  البیضاوی که در سال 
( وجودیکه با شیعیان  ا�قالبیشیراز تولد شد او در بصره  از دست عمر بن عثمان  مکی خرقه پوشید  او با 

متایل شدید به زهد و . خباطر بر ا�داخنت خالفت بغداد متحد شده بود اما تا اخیر عمر سنی ما�د ) قرامطه 
ریاضت کشی داشت و در اخیر خالفت املعتز به حکم و فتوای قاضی ابن داؤد  به علت شیوۀ عجیبی که برای 

اما قاضی . یات خود را میخواست قربا�ی کند باید به قتل برسد اثبات عشق خود  خبدا در پیش گرفته  وح
و او دلیل می آورد که  سخنان صوفیا�ه را �باید به دیگری بنام  سریح که شافعی مذهب بوداو را جنات داد  

و این �وعی  ا�احلق :او حالج بزودی  کلمات مشهور خود را  بزبان می آورد و گفت  . قضاوت کرد اساس شرع

                                                 
  161، ص... کشف احملجوب-75
  )417تذکرةاالولیاء ،ص( ، هطار وی را شاگرد سری سقطی  دا�سته است 80ص، ... �فحات اُال�س -76



  

166 166

این گفته از �ظر حاکم شرع  ) بنام صیحه باحلق(د است  که بگفتۀ قرآن جمید  در آخرت کشیده میشود فریا
  :حالج خود مهین موضوع را  بنظم آورد. کفر آلود تلقی شد 

  االای سرسر از بس دقیقی
  تویی مر ز�دگان راحمققی از پیش

  هنان و آشکاری در جتّلی
  هبر چیزی ز هر چیزی تویی بیش

   چیز من �یستی توتویی هر
   448چرا �ورش جبویم خویش از خویش
میالدی  دستگیر و خنستین حماکمه او  توسط علی بن 913/هجری 301او که در زمان خلیفه املعتز در 

عیسی وزیر قنائی  بواسطه �فوذ ابن سریح به تعویق افتاد و حالج صرفًا بعنوان ز�دا�ی مبدت قریب هشت سال  در 
ام دو تن رهربان شیعه  وکیل بن روح �وخبتی رقیب غالی او شلمغا�ی که از �فوذ حالج در قصر قصر ما�د  ، سر اجن

خلیفه  مقتدر بیم �اک شده بود�د ، وزیر خلیفه حامد بن عباس   را از طریق حامیان شیعۀ وی ، متقاعد کرد�د  که 
عامل قرمطی فاطمیان  است  ) منصور( او اولین اهتام وی این بود  که.حماکمه حالج را  با دو اهتام از سر گیر�د 

بر دار شدن حالج را . میالدی  بر دار آویختند 922مارچ26/هجری 309 ذیقعده سال 24وبالخره او را در 
صوفیان سنی مبنزلۀ معراج  والیت تلقی کرد�دو سخنان زیباییرا به حالج در حالی که بر سردار بود �سبت داده ا�د 

شغب مادر خلیفه آشکاراجامۀ عزا بر تن کرد�د  وبر خی از  حاجبان ، به تأئیدو �صر قشوری ، سردار . 
شاهد این قتل تاریخی  که �قطۀ عطف  در تأریخ تصوف  و جا�بازی شجاعا�ه یک عاشق پاک باخته صوفیان که 

  . ، شهادت حالج را �شا�ۀ یک دعوی قدیسا�ه  شناختندما�ند قناد و شبلی 
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قتل ابن عطا .، به رای قتل حالج اعرتاض کرد و هبمین دلیل  او را�یز  به قتل رسا�ید�د ابن عطا فقهی حمرتم بود 
خاطره حالج بتدریج  پر سوز و گداز  و در عین حال پر شکوه و دل . موجب شد که این امجاع خنثی شود 

م به 1045/ه437ابن سلمه که یکی از شافعیان بود و به مسند وزارت �شست در سال . ا�گیز گردید 
حاضر شد و در آجنا دعا کردو این خود بزبان بی زبا�ی  یک �وع اعادۀ ) مصلب احلالج(حمحل شهادت حالج 
  .حیثیت برای حالج بود

 و قشیری عقیدۀ حالج را در کتاهبای خود شعار خویش قرار داد�د و �ام او را مهراه شبلی و �صر آبادی  کالبادی
فرید الدین عطار  شهادت . رد میدا�ند ، گرچه  صراحتًا ذکر �کرده ا�د تلویحًا در شجره �سبت فرقه خودوا

حالج را  اوج تصوف به مشار آورد  و �قاش بزرگ  هبزاد هروی  این صحنه را برای سلطان حسین بایقرا  پادشاه 
فالسفه بزرگ اسالمی  که به هیچ فرقه و مذهب خاصی تعلق . �قاشی کرد )ه911متوفی (تیموری هرات 

بلخی ، منطقی، ابواحلیان  توحیدی و ابواحلسن دیلمی ، ابتکارات  و تازگیهای  ما بعد الطبیعی  : اشتند ما�ند �د
علی رغم اینکه خمالفان حالج او را در میان  پیروان . جتربیات معنوی و عرفا�ی وی  را شخصًا تأئید کرد�د 

شیخ عبدالقادر . داران وحدت الشهود  بود وحدت الوجود  قرار داده ا�د، ثابت شده است  که وی از طرف
گیال�ی ، روز هبان بقلی ، فخرالدین فارسی ، برغم ریزه کاریها  و دقایقی که در مکتب ابن عربی  وجود دارد ، 

موال�ا جالل الدین مولوی و پس از او صوفیان  برزگ . شرحهای مقنع  و تفاسیری چند  به �ظریۀ توحید �وشته ا�د 
امام (واجه گیسو دراز ،  ، علی مهدا�ی ، خمدوم جها�یان  خ)ه ق736متوفی ( الدولۀ مسنا�ی هندوستان عأل

. امحد سرهندی ، میرزا عبدالقادر بیدل  ، مهگی حالج را  از قائالن به وحدت شهود  دا�سته ا�د)  ربا�ی
ست  و لویی ماسینیون گو�ه ا» پرومته «شاعر و فیلسیوف هند  اقبال الهوری  اظهار منود که حالج  شخصیت 

  .449مهین مطلب را از زبان او شنید) م1932/ه1351(�یز حتی اقبال  را درپاریس دید
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    وحدت شهودکه خودش را تا مرحلۀ ) پاک باخته(قتل و شهادت حالج  این ا�سان شجاع و صوفی پارسا و 
و .ریخ تصوف و عرفان اسالمی برداشت تا) در(متجّلی تذکیه کرده بود  پرده های راز را از روی قبیحا�ه ترین قتل

 خا�داهنا ی خویش در قدرت هابیل وار �سبیکبار دیگر این �شا�ه  که ا�ساهنای جاه طلب  و سخیف خباطر 
سر هزاران  قابیل را با مششیر  برید�د ، تا باشد که باصطالح  یک  خلیفه ، یا یک پادشاه با خاطر آرام به اریکۀ 

عزیزانِ  خا�وادۀ خود را حمکوم به اعدام منود�د که تاریخ گواهینامه های خو�ین این قدرت خود تکیه مناید ، 
ولی این حالج بود  که در قربا�گاه عشق جهام شهادت �وشید مها�گو�ه .صحنه ها را در خود به ثبت دارد 

ا در راه احیای که سردار شهیدان و مهراها�ش در واقعۀ خو�ین کربال با شجاعت بی �ظیر جاهنای عزیز شان  ر
حق و عدالت در قربا�گاه عشق �ثار کرد�د؛ حالج �یز دراین قمار عاشقاه و با سنجش عارفا�ه �قد عمر خود 
را در باخت و به عوض  سِر دار را  با سر خود بلند ساخت  تا باشد که الگو و منو�ۀ   در پیشاپیش  سایر 

وار جام شهادت �وشید�دباشد،زیرا بگفتۀ عبدالکریم شهیدان  راه عشق  و حمبت  که بعد از حسین ، منصور 
برای کسی چون جالل الدین مولوی عبارت  بود  از حادثۀ  در ) رض(باری حادّثه شهادت حسین « :سروش 

 سبک روحا�ۀ مرغان عاشقی که خواستار رهایی از ثۀ به �وا رسیدن ، حادثۀ پریدن ز�دان را شکسنت ، حاد
نصور حالج و سایر  شهیدا�ی که استثتایی ترین فرصت را برای ابراز عشق  صمیمی و ، حادثۀ م» قفص تن بود�د 

استثنایی  خود پیدا کرد�د  و آ�را به منصۀ  ظهور �شا�د�د؛ از اینجاست که مولوی اینطور استثنایی فریادبر می آورد 
  :که

                                                                                    زسر             آزادم   امساعیل      چوبل    من چو امساعیلیامن بی حذر
    450گفت جامن را بیا» ُقل تعالو«    فارغم از طمطراق و از ریا 
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  فصل چهارم ادامه صوفیان 
  : �سل صوفیان بعد از حالج 

  :قسمت هشتم 
  : شهاب الدین  سهروردی مقتول-1

  :آثار و مأخذ آیین سهروردی ز�دگی و –الف 
سهروردی با مطرح کردن حکمت اشراق . م در قریه زجنان در مشال ایران تولد  شد1153/ه149وی در سال 

وی �زد جمدالدین  جیلی در مراغه  و ظهیر الدین . تأثیر  سزاواری در ز�دگی  روحا�ی و عقال�ی اسالم داشت 
 ختم دورۀ حتصیل به مسافرهتای طوال�ی که مثرۀ آن ، مالقات و پس از. قاری در اصفهان به حتصیل پرداخت 

کنو�ی را ) سوریه(در مهین دوران بود که مناطق ا�اتولی ، شامات . مشایخ صوفیه بود  پرداخت و هبره گرفت 
در �وردید و در ادامۀ مهین سفر ها بود که از دمشق به حلب ، ملک ظاهر پسر صالح الدین ایوبی فرما�روای 

 مسلمین را مالقات  منود ، ملک ظاهر سخت جمذوب صالح الدین  شد و در قصر وی ما�دگار شد مشهور
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؛ولی شیخ اشراق مورد بی مهری مقامات مذهبی شهر واقع شد  و آ�ان برخی از اظهارات او را برای اسالم 
ات مذهبی عرض حال به خطر�اک دا�ستند ، آ�ان مرگ او را خواستار شد�د  و وقتی ملک ظاهر خمالفت منود  مقام

. صالح الدین پسرش راهتدید به استعفا یا پیروی از رهربان دینی کرد . �زدصالح الدین ایوبی فرستاد�د 
 سالگی به علت 38م در 1191/ه587بدینگو�ه شهاب الدین در حملا ز�دا�ی شد  و در سال 

    451.د کرد�دگرسنگی از پای  در آمد  یا او را خفه کرد�د و یا بقولی در محام فس
وی در عمر کم و پر تالطم خویش آثار متعددی از خود جبای ما�ده است ، آثار او به التین  ترمجه �شده و از مهین 

در حالیکه قرن هفتم  �ه تنهاپایان �ظری در اسالم  �یست ، بلکه در حقیقت . جهت در  جهان غرب شناخته �بود 
و پنجاه رساله  در تواریخ و تذکره ها ضبط شده است و مهمرتین از ا. آغاز گر  مهمرتین  آیین اشراقی است 

 حکایات ساده رمزی ، تفسیر ها  و حتریر های متون اولیه و فلسفه و قرآن –  هیاکل �ور -آهنا  رسالۀ بزرگ تعلیمی 
 کریم ، حمامد ترمجۀ رسالۀ الطیر ابن سینا به فارسی ،تفسیر اشارات و تنبیهات  ابن سینا، رساله فی

و در حکایات رمزی میتوان  ازین ) تفسیر بر فصوص فارابی(حقیقتةالعشق و تفسیر آیاتی از قرآن و حدیث 
عقل سرخ ، آواز پر جربئیل ، ، لغت موران ، رساله فی حاالت الطفولیه ، روزی با مجاعت " رساالت �ام برد 

�یایشها، مناجات ها ، �دبه ها  جبا ما�ده مهچنان از وی . صوفیان ، رساله فی املعراج و صفیر سیمرغ  �ام برد 
  . آهنا را الواردات و التقدیسات القلبیه  �امیده استشهر زوریکه " است 

حکمت اشراق وی آمیخته از  عقاید رمزی سنتی ، مرکب از حکمتها ی صوفیه و هرمسی و آمیخته با فلسفه 
 او درعین 452.ناصر خمتلف دیگر میباشدهای فیثاغورسی ، افالطو�ی ، ارسطویی ، و زرتشتی مهراه با ع

حال که یک صوفی است ، یک فیلسوف و به سخن هبرت یک حکیم اهلی است ، او به حلاظ دو جنبه اهلام روحا�ی 
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و �ظریاتش خودش را مرهون بزرگان طریقت  صوفیه  قبل از خود  میدا�د ؛ او خود را مدیون حالج و غزالی 
  .الی  در �ظریات او راجع به �ور امام �قشی بس مهم داردکتاب مشکات اال�وار  غز. میدا�د 

 با  اشراقوحدت میان �ور خبشی وشرق در واژه. باید توجه داشت که کلمۀ اشراق مبعنی طلوع خورشید است 
رمز خورشید  که طلوعش از شرق است  و به مهه چیز �ور خبشیده  و سرزمین �ور را  با �ور خبشی  و معرفت می 

چون �ظریات وی  بیشرت جنبۀ  اشراقی فلسفی دارد  در این حبث از آن . رتباط پیدا میکند شناسا�د  ا
  .میگذریم

در صعود ) ص(علم پیامربان رب النوع مهه علوم است ، حضرت حممد :امادر مورد علم پیامربان چنین گوید 
فت  یا از طریق �فس عقل جهان از طریق متام مراحل وجود  ماورای این جهان حبضور اهلی ر)  معراج(شبا�ه اش 

این سفرکه از طریق سلسلۀ مراتب وجود صورت میگیرد ، . خود سفری به الوهیت خویش کرد  ]بدن[کوچک 
�شا�ی از رمز درجات علم میباشد و آغاز گر این سفر  از آور�ده وحی که راه براو کشوده است ، از  طریق 

 است  چنا�که وجود مرشد برای مرید ضروری است یا تقلید کسب علم میکند و وجود یک پیامرب ضروری
ا�سان برای بقای خویش احتیاج به جامعه دارد و جامعه حمتاج  قا�ون و �ظم و . وجود قا�و�گذار  برای اجتماع

هبرتین ا�ساهنا . بنا بر این پیامربا�ی است که از جهان دیگر خرب آور�د و بین ا�ساهنا هم آهنگی ایجاد کنند
و ) رسا�نده وحی(پیامربان ، پیامربان مرسل ا�دو هبرتین ه عامل است و هبرتین عاملان پیامربان ا�د کسی است ک

هبرتین اینان پیامربا�ی هستند که وحی آهنا بر متام  روی زمین بگسرتد  وهبرتین و کاملرتین پیامرب از دایرۀ �بوت  
   453.حضرت حممد صلی ا علیه وسلم است که خامت پیغامربان است

فی حاالت الطفولیه ، روزی با مجاعت  صوفیان ، آواز پر جربئیل ، عقل سرخ : سهروردی در آثار رمزی خود چون 
، ، سفیر سیمرغ ، لغت موران ، رساله الطیر  و رسالۀ فی حقیقت العشق  مشخص کنندۀ مناد گرایی  
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ه یی جنبه خمصوصی از ز�دگی سرشاری را برای توصیف  سفر روحا�ی خود بکار میربد، چنا�چه هر افسا�
روحا�ی  را ترسیم میکند ، چنا�چه حکما و اولیا ، ز�دگی کرده و عمل منوده ا�د ، چنا�چه در بعضی موارد  
عمل و �ظر روحا�ی  با یکدیگر ادغام شده ا�د ؛ چنا�چه در رسالۀ  آواز پر جربئیل  که خبش اول آن  مربوط به 

ر  عقل فعال میگردد و عقل فعال چون  حکمی است  که رمزی از رویت یک سالک است  که موفق بدیدا
  می آید،سالک سواالتی در مورد  جنبه های گو�اگون  این آیین میکند �اکجاآبادپیامربدرون خود است و از 

در قسمت دوم حلن کتاب  تغیر می یابد و قهرمان داستان پس از تعلیم معا�ی درو�ی لغات و کلمات  یعنی علم . 
 ، جویای علم کالم خدا میشود و در میابد که خدا دارای تعداد ی از کلمات اصلی چون فرشتگان و جفر

سالک �یز . مهچنین اسم اعظم است  که برای دیگر کلمات  مهچون خورشیدی است  در برابر ستارگان 
و مها�ند ا. درک میکند که ا�سان خود ،کالم خداست  و از طریق کالم خداست که خبالق باز میگردد 

این . دیگر خملوقات  این جهان آوازی است  از پر جربئیل که از د�یای �ور تابه د�یای تاریکی  گسرتده است 
و به وسیلۀ این کالم ، آواز پر . جهان سایۀ بال چپ اوست ، مهچنان که د�یای �ور   بالیست از  بال راست او 

 طریق مهین کالم است که او میتوا�د  به مرحلۀ اصلی مبداء  جربئیل است ، که ا�سان پای بعرصۀ وجود هناد  و از
   454.اهلی که ا�سان از آن بر خواسته است  باز گردد
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                                                                                                                                                                                                                                                                   )م1240/ه938(  وفات سال : ابن عربی-دوم
هر�امی که میربم کنایه از اوست  و بر سر هر کویی که گریه                            

  .سرمیدهم، کوی اوست  
            ابن عربی                                                                                                    

شیخ ابوبکر حممد بن علی  ملقب به حمی الدین  ابن عربی شخصیت بزرگ وبلند پایۀ عرفان و تصوف اسالمی بوده 
 �قیضی از ز�دگی این مرد بزرگ در کتاهبا �قل شده است  بعضیها او رابه عنوان  یک و اما گذارشات ضد و

و بیش از مهه به عنوان یک صوفی واال مقام و مؤلف روشن میکنند ؛ مثألۀ مهمی که با آن .، ) ا�سان واال(ا�سان 
چنین گزارشی است مواجهیم عبارت از ترسیم تصویری درست از شخصیت و �ظام فکری و آثار وی ، بر پایه 

اینطور فکر میشود  که هبرتین منبع اطالعات  در بارۀ حمی الدین ابن عربی آثار خود اوست ، زیرا از آثار خود او  .
ما اطالعات دست اول را در مورد  سیر تکاملی فکری و معنوی او بدست می آوریم، عالوه بر این در باره خنستین 

�یز متاسهای شخصی او  با مردان و ز�ا�ی که در سفر های  متعدد خود به مشایخ او  در سیر و سلوک معنوی،و 
مالقات شان �ایل آمده  است جزئیات فراوا�ی در اختیار داریم، شخصیت واقعی ابن عربی ، به عنوان یک متفکر 

فان و وارد و عارف �زد بسیار مردم  �اشناخته ما�ده است و ما میتوا�یم در البالی تألیفات این شخصیت بزرگ عر
در شهر ) م1165/ه (560ابن عربی در هفدهم رمضان سال.شدن به جزئیات ز�دگی وی دست  یابیم

در ا�دلس یا )خالفت غربی(مرسیه ، واقع در جنوب شرقی اسپا�یا ، جائیکه بزرگرتین مرکز خالفت  امویان 
�شان میدهد  که ) سخاومتند  عربشخصیت کریم و (اسپا�یا بوده است  بد�یا آمد، �سبت او را به حامت  طایی 

است و مهین واقعیت تاریخی  اثبات میکند  که بر خالف آ�چه که بعضی از » طی«او از قبیله باستا�ی بنی 
حمققان گمان کرده ا�د ، عرفان اسالمی میراث  احنصاری تفکر  ایرا�ی �یست ، او متعلق به خا�وادۀ بود که به 

 دو تن از عمام او �یز صوفیان بنامی بوده ا�د ، تعلیم و تربیه وی در شهر اشبیلیه زهد و تقوی اشتهار داشت ، پدر و
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ووی در آن شهر سی سال  زیر . بشمار میرفت ، آغاز شد ) جهان اسالم(که در آن زمان  از مراکز بزرگ  علمی 
االشبیلی ، به مطالعه �ظر برخی از علمای بزرگ  آن شهر �ظیر ، ابوبکر بن خلف، ابن زرقون ،ابوحممد عبداحلق 

پرداخت  و هم در آن شهر بود که با برخی از مرشدان طریقت  خویش چون ، یوسف بن خلف القمی ، که از 
مریدان  خاص شیخ ابومدین بود ، صاحل العدی که او را زاهد و عابد کامل وصف کرده ا�د ، مالقات کرد ودر 

ن با اعزاز یاد کرده است  و با ذکر اینکه ارشاد ایشان  قدم به  خود از این مرداقدس و رسالۀ کتاب فتوحات املکیه
   455سیر و سلوک معنوی هناده است  دین خود را �سبت به  آ�ان ادامیکند 

ودر جریان ساهلای جوا�ی که از سر تاسر کشور ا�دلس اسالمی  دیدار میکرد  در جریان یکی از این سفر ها با 
   456.بود  آشنا شدابن رشد که قاضی شرع وقت آن دیار 

 سال داشت 38 در حالیکه 589م به مدینه فاس و مراکش  مسافرت کرد و در سال 1194/ه590او در سال 
وی به این قصد که .در زمان حکومت یعقوب بن یوسف  بن عبداملؤمن ، سلطان افریقه و ا�دلس ، عازم شرق شد 

و مأمنی  را جستجو مناید  که در سرزمین مغرب که حج بیت ا احلرام را اجنام میدهد میکوشید تا اقامتگاه 
آماج  فتنه و فساد و جنگ و هرج و مرج بودو با افکار و �ظریات ابن عربی  علمای آن دیار  به دیدۀ شک و سوء 
مینگریستند ، چنا�که سالطین دو سلسلۀ مؤحدون و مرابطون  به جهت �فوذ کلمه  و تأثیر فراوا�ی که صوفیه 

د داشتند  و به جهت خطر احتمالی  استفاده ازین مریدان و مقاصد سیاسی از آ�ان می در مریدان خو
. م بقتل رسا�ید�د 1151/ه546  را در سال مریدینهراسید�دتا بداجنا که عبدالقاسم بن قسی سر سلسلۀ 
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 فقهای مالکی سرزمین مغربی �سبت به این مکتب �و پا  که تازه در حال شکل  گرفنت بود ، گذشت و
باوجود این منیتوان . تساحمی  �شان منیداد�د  و برای پزیرش افکار   و هنضتهای �و ، آمادگی بیشرتی داشت 

ادعا کرد که سراسر شرق اسالمی از چنین  خصوصیتی برخوردار بود ، زیرا هنگامیکه  ابن عربی در سال 
داد�د  و حتی قصد جان او را م از مصر دیدن میکرد ، مردم آن سامان  روی خوش باو �شان �1201/ه598
که مدتی در آن به تعلیم و تعلم حدیث  اشتغال (مکه شریف) بیت املقدس(او پس از ترک مصر از اوریشلم .کرد�د

، حجاز ، بغداد ، حلب و آسیای صغیر دیدار کرده  و در اخیر  این سفر  ها در دمشق رحل اقامت  ) داشت 
جسد او را . م دار فا�ی را وداع گفت 1240/ه638ثا�ی  سال ست وهشتم  شهر ربیع الیافگند  و در ب

   457.در  جبل  قاسیون  در مقربه خصوصی قاضی  حمی الدین بن الذکی خباک سپرد�د
 500 و جامی هروی شاعر و عارف مشهور خراسان رقم 458 اثر400شعرا�ی تعداد آثار او را به  :آثار ابن عربی

کتاب و رساله از 284ی در کتاب الربهان االزهر فی مناقب الشیخ  ولی حممد رجب حلم459.را ذکر کرده است
 عنوان  ُکتب و رساله بر 251خود او شش سال قبل از فوتش آثار خود را به . تألیفات شیخ را بر مشرده است 

 و ما�ده است ، �وشنت این رسالهمشرده است و یاد آور میشودکه فهرست ، فقط شامل  آن عناوینی است که بیاد ا
 امهیت  خاصی بر خوردار است و سند کتبی علیه کسا�ی است که  که در صدد جعل آثار ی بنام وی بر آمده از

   460.ا�د  ودر میان دمشنا�ی که در شرق داشت ، بسیار بود�د کسا�یکه به جعل آثاری بنام او  دست زد�د
حمققی  عهده ل که تا کنون هیچ اثبات هویت  و صحت ا�تساب  مهۀ آثار منسوب  به وی کاریست  خطیر و مشک

هنگامیکه در صدد تلخیص کتاب فتوحات بر آمد  با عباراتی  « : شده است ، شعرا�ی میگویددار آن �
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مواجه گردید  که بگمان وی با عقاید  کافۀ مسلمین تعارض داشت ، او پس از ا�دکی شک  و تردید آهنا را 
که �سخۀ از فتوحات را با ) م1548/ه955متوفی(  املد�ی روزی این مطلب را با شیخ مشس الدین. حذف کرد 

خط خود �وشته بود  وبا �سخه مؤلف در قو�یه  مقابله کرده بود ، در میان گذاشت ، و پس از خوا�دن آن 
شعرا�ی اضافه . دریافت که هیچ یک از عباراتی که وی حذف کرده است  در �سخۀ مشس الدین املد�ی �بود

لم گردید  که �سخه های فتوحات که در زمان وی در مصر رواج داشت ، شامل قسمت میکند که برای وی مس
های میشد  که بنام مؤلف جعل شده بود و در مورد کتاب فصوص و دیگر آثار وی  �یز چنین کاری صورت 

ابن عربی     امریکه مسلم به �ظر میرسد این است  که بسیاری از آثار یا ال اقل قسمتهای از آثار 461».گرفته  بود
بعدًا به وسیله پیروان مکتب وی  �وشته  شده و به وی منسوب گردیده است  و قسمیکه از مهۀ این آثار بر می 

  .آید مهۀ آن منودارمهان خط فکری و سبک �گارشی است  که مشخصۀ آثار اصیل اوست 
وی . ی  را در بر میگیرد اگرچه آثار ابن عربی  غالبًا در موارد عرفان و تصوف است ولی متام علوم اسالم

در عرفان �ظری و علمی ، علم حدیث ، تفسیر ، قرآن ، سیرة النبی ، فلسفه ادبیات و منجمله  شعر صوفیا�ه و 
علوم طبیعی ُکتب و رسایلی �گاشته است ، او به پرداخنت به این موضوعات کامال متفاوت  هر گز عرفان را 

حبث میکند ، غالبًا جنبه های در ر مسایل کالمی فقهی  وحتی علمی از �ظر دور �داشته است  و در حالیکه د
آراء عرفا�ی وی  به حنو غیر مشهودی  در پیکرۀ آثاری که او در زمینۀ علوم دیگر . فکر عرفا�ی وی بروز میکند ت

دارد  تنیده شده است واستفاده از مصطلحات آمیخته و متعارض ، فهم مطالب وی را  هرچه بیشرت دشوار 
ظاهرًا . او زیاد ترین آثار خود را پس از ترک ا�دلس  در مکه و دمشق به رشته حتریر در آورده است . میکند 

متاس وی با مراجع  و مردان بزرگ شرق به دامنۀ تفکرات اهلی وی  وسعت خبشیده است که بنظام عرفا�ی اش 
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رۀ موضوعات خاصی  �گاشته شده شکل قطعی داده است  در حالیکه در رساالت و آثار اولیۀ وی  در با
  .شا�ۀ از یک �ظام فلسفی  جامع و شامل  در آهنا بچشم منیخورد هیچیک  از آهنا �است و در 

م یعنی دو سال پیش از 1230/ه628بزرگرتین اثر او  در عرفان �ظری  فصوص احلکم است  که آ�را در سال
  .مرگ  در دمشق به پایان برد

به شکل پراگنده ای  موجود ) فتوحات مکیه(ربی  در سراسر کتاب حجیمش اصول و مبادی فلسفه  ابن ع
یعنی (م 635/1237م در مکه آغاز کرد و در حدود سال 1201/ ه 598است  او این کتاب را در سال 

  .به امتام رسا�ید ) حدود سی و هفت سال
و سبک  �گارش او را  پیچیدگی خارق العاده  شخصیت  ابن عربی  تا حد زیادی  پیچیدگی  روش تفکر 

توجیه میکند، گاهی عبارات او  صریح و روشن است ، ولی غالبًا به ویژه هنگامیکه در افکار  ماهبد 
دشواری  فهم مطالب . الطبیعی غوطه ور میشود ، سبک او پیچیده و گمراه کننده و افکار او دیر یاب میشود 

ی کامل داشته ا�د ، احساس کرده ا�د ، مشکل اساسی ، وی را حتی حمققا�ی  که به ویژگیهای تفکر او  آشنای
 او مسئلۀ  ال ینحلی در پیش دارد  وآن تلفیق �ظریۀ.فهم مطالب و مطاوی کالم  او �یست ، بلکه شیوه بیان اوست

 اسالم است ، وفا داری او  �سبت هبردو یکسان است و در واقع در قبول به اینکه  وحدت وجود با تعالیم توحیدی
او هم .  اسالم عینًا  مهان واحدی است  که ذات و علت واپسین مهه اشیاست ، هیچ تناقضی منیبیند خدای

زاهدی است پارسا و عارفیست  کامل  و هم عاملیست حمقق  درفقه و کالم و و فلسفه و �وشته های ) ابن عربی(
 تعالیم اسالم را  در پرتو مظریۀ وحدت او معجون عجیبی  از مهۀ این مطالب است   سعی او بر این است  که یا مهۀ 

ظریه را  با اشاره به پارۀ  از �صوص اسالمی موجه مناید  این دو روش با یکدیگر الوجود تأویل کند  یا اینکه این �
توام است ووی دو زبان خمتلف ، یعنی لسان باطنی عرفان  و زبان ظاهری شریعت را ، با هم و در کنار یکدیگر  

از حلاظ منطقی ، اسالم با هیچ شکلی از وحدت وجود سر آشتی �دارد ؛ ولی ابن عربی در جتربۀ . بکار میربد 
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 و مرتبۀ واحدیت ، بنا بر مشرب وحدت  اعرفا�ی خویش  تلفیق و ترکیب متعادل تری  را می یابد که در آن
فکر ابن عربی  بصورت حربۀ اگرچه تأویل در حد معقول  جایز ایت  ولی در ت. الوجودی ، تلفیق یافته ا�د 

این امر ، بیش از مهه در کتاب  .روز میکند  بالعکس ، بخطر�اک برای تبدیل اسالم به �ظریۀ وحدت وجود  یا
 آشکار است  و در اینجا �ص قرآن  و احادیث �بوی  بنا به  مکی   وتا حدی در کتاب  فتوحاتفصوص احلکم

ل شده است به عالوه ، در حالیکه  شغل شاغل  وی استخراج  مشرب عرفا�ی  یا مشرب وحدت الوجودی  تأوی
آرا و عقاید  خویش از �صوص قرآ�ی است ،  در اطراف موضوع مورد حبث ، موادی را از مهه منابع فراهم می آورد  

 مصطلحات  بسیار گسرتده  و این اثر مبّین استعمال کلمات  ،. سوق میدهد و مهه را به حیطۀ تفکر خویش  
  .تقریبًا غیر قابل فهم میسازد رضی است  که �وشته های وی را تعام

هرگاه کسی در صصد معارضه  باو برآید  یا او گمان کند  که کسی در بارۀ معنای  عبارت خاصی با او  
روزی از وی . معارضه کرده ، فورًا معنی دیگری را ایراد میکند ، تا از این رهگذر  معارض  اقناع شود 

  معنی این شعر چیست؟پرسید�د که 
  ای آ�که مرا می بیند و او را منی بینم: ترمجه شعر ابن عربی

  سیار که او را می بینم  و او مرا منیبیندچه ب
  :و  او فورًا با افزودن چند کلمه که معنی  شعر را دگرگون میکرد ، در پاسخ گفت

  : ترمجه
   منیبینم     گناه بر     و من او را گیر�ده    ای آ�که مرا گناهکار میبیند
  و او مرا سپاس گزار �عمت �دیده است    چه بسیار که او را منعم دیده ام

 خودر ا در وصف این عشق متعالی ترمجان االشواقورد عشق اهلی که معتقد است اثر حمی الدین ابن عربی در م
 سر میدهم ، کوی هر �امی که می برم ، کنایه ازاوست و بر سر هر کویی که گریه«: سروده است میگوید
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آ�چه در این کتاب  بنظم آورده ام  اشاره به واردات اهلی و تنزالت روحا�ی  و مناسبات علوی است  ... اوست 
خداو�د خوا�ندۀ این دیوان را از پیشداوری و سبق خاطر  در بارۀ اموری که ...که بر قلب من �ازل شده است 

  462». امور  علوی �ظر  دار�د ، شایستۀ آن �یستند حفظ کنادفوس شریف و مهت های عالی ، که بهدان �خداو�
شک متفکر بزرگ  و او بی. رف  منطق، امر �ادرست است قضاوت کردن  در بارۀ ابن عربی بر اساس قوا�ین متعا

بنا بر آن عرفان او منودار  عالی ترین درجۀ . موسس حنلۀ فکری است ولی اوًال بالذات او یک عارف است 
آمیختۀ از حقیقت  استداللی  حصولی و معرفت کشفی  حضوری است ، بر :  و احساس اوست وحدت  فکر

عالوه او مردیست با قوۀ ختیل بسیار عجیب ، زیرا تفکر جدالی  او هر گز از صور خیالی  بسیار قوی  واز 
 وی  جریان دارد ، تأثیرات عرفا�ی  فارغ �یست ؛ ولی باوجود این موج سرشاری از استدالل در زیر  صور خیالی

او هیچ وقت عقاید خود را  با قواعد منطق صوری  اثبات منیکند ، بلکه خوا�نده را  به کشف و شهود عرفا�ی و 
  .یدهدن برهان قاطعی اعتبار شان ارجاع مبعامل خیال و مثال ، به عنوا

ثال اشیاء ا�ضمامی ، این عامل مخارجی برای ابن عربی عامل مثال  عاملیست واقعی و شاید حتی واقعی تر از عامل 
ت حقیقی  اشیا قابل حصول است ، قوۀ ختیل او در عامل رؤیابه ا�دازه عامل بیداری  فعال و  که در آن معرفعاملیست 
او زمان و مکان دقیق  واقعه های را که در آن  ا�بیاء و اولیا  دیده و به شرف صحبت شان رسیده  .  پویاست

کتابی چون فصوص احلکم ) ص( دیگری را �قل میکند که در آن حضرت رسول اکرم واقعۀ. است �قل میکند 
او این حادثه را .) آ�را باز گیر و برای مردم ظهارکن تاازآن سود بر�د: (را بدست او داده و چنین فرموده است

رت بدو القأ شده د  و مدعی است که بسیاری از کُتب او  بدین صوالقای ربا�ی  می �امعمل وحی و اهلام اهلی و 
هر آ�چه در تصا�یف خود می �ویسم  از روی فکر  و ا�دیشه و رویت �یست ، بلکه از «: است وی میگوید

                                                 
  . تفسیر ترمجته االشواقمقدمه:،رک567-564،صص...تاریخ فلسفه در اسالم،-91



  

180 180

هر «: در جایی دیگر گوید463»روحی است که فرشته اهلام  در قلب من و سر سویدای من دمیده است 
 ایست روحا�ی  که در قلب کیا�ی من دمیده آ�چه �وشته ام و می �ویسم  امالی اهلی  و القای ربا�ی است یا �فحه

است  �ه به حکم استقالل فکری  زیرا �فحۀ رمحا�ی از حلاظ )  ص(شده است  ومهۀ این به حکم  میراث �بوی 
  464».رتبت ، دون وحی کالمی  و وحی اشارات  و عبارات است

وی وحی و کشف امر منبعث از ذات ابن عربی ُکال و مؤکدًا مهۀ عوامل  فوق طبیعی را ا�کار میکند و به �ظر 
اگر صاحب کشفی صورتی را مشاهده کندکه معارضی راکه «: ا�سان است ، عین عبارت وی چنین است 

�زد وی �بوده است بوی القأ مناید و چیزی را که پیش از آن در دست �داشته است  بوی عطا کند ، آن صورت عین 
چنا�که صورتی از . را از درخت استعداد خود چیده  استپس میوه حقایق و علوم.اوست  و غیر او �یست 

  465».وی در مقابله با جسمی  شفاف و صیقل یافته  ظاهر میشود غیر او �توا�د بود
بنا براین کشف روحی ، حاصل فعالیت �فس ا�سان است هنگامیکه مهه قوای روحا�ی آن فراهم                    

ود وحی و کشف منبعث  از یک فاعل خارجی یا حاصل فعالیت ذهن  آید و بسوی  ایجاد مطلوب  متوجه ش
معرفت ] متعلق بیرو�ی[بنا بر این چیزیکه بنظر میرسد  چون یک . ا�سان ، چنا�که �زد ما متعارف است ،�یست

خود صاحب کشف ] ذات[را به ارباب کشف  و عیان القأ میکند ،در حقیقت امر چیزی جز �وعی از القای 
  .�یست 
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ابن عربی  منشأ خارجی وحی و کشف را ا�کار میکند  اصال دچار تناقض و تعارض منیشود ،  میکههنگا
پس فرض اثنینیت فاعل اهلی  وحی و . تا�سان مثل هر چیز دیگر  بیک اعتبار موجود اهلی اسزیرا به �ظر وی  

  .قابل ا�سا�ی معرفت  هیچ ضرورتی �دارد
او . ن عربی در تفکر گریز زدن و از این شاخه به آن شاخه پریدن است                  از خصوصیات دیگر اب

�ظام کاملی از تفکر  عرفا�ی را  به اهل عامل ارزا�ی داشته است، ولی در هیچ یک کتب و رسایل او این �ظام بصورت 
اهر کّلی واحد بیان �شده است  و یا از وحدت و پیوستگی حمسوسی برخوردار �یست او بدون توجه به ظو

منطقی ، از موضوعی به موضوع دیگرمی پردازد  و جزئیاتی را که از هر منبع قابل تصوری اخذ کرده است ، 
آرای فلسفی  او در میان ا�بوه عظیمی از مواد �ا مرتبط پراگنده است و باید این مواد را .بروی کاغذ می ریزد 

 �ظام مشخصی از تفکر عرفا�ی است و اینکه او صاحب. از یکدیگر جدا کرد و چون مرقعی هبم پیوست 
ولی .رای شک و تردید است و در هر صفحۀ کتاب فصوص و در غالب فصول کتاب فتوحات  بچشم میخورد 

عجب اینکه خود وی  اقرار . �ظام فکری او بصورت یک ّکل جامع در هیچ یک از این دو کتاب  موجود �یست 
  با پراگندن  اجزاء اصلی آن در سراسر کتب و رسایل  خویش میکندکه عاملًا و عامدًا  �ظریۀ خاص خویش را

در حبث از آرای خاصّ اخلاصی .پنهان کرده است و کار گرد آوری آ�را به خوا�نده با هوش واگذاشته است
اما عقیده اهل اختصاص و خالصۀ «:چنین گوید) که مقصود او مهان �ظر وحدت وجود است(خویش 

م و به جهت دشواری و غموض، رسالۀ مفردی برای آن  �پرداختم و آن را به حنو خواص را به تصریح بیان �کرد
مستوفی در ابواب این کتاب  پراگنده ساختم ؛لیکن چنا�که گفتیم مطالب بطور متفرق  بیان شده است 

را و آ�را از  غیر آن متیز میدهد ،زی.پس کسی که خداو�د،فهم بوی ارزا�ی داشته است،به امر آن واقف است .
   466».علم حق و قول صدق است و ورای آن غایت و مقصدی �یست
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  :حبث در باره دیا�ت وراست عقیدتی ابن عربی
در سراسر تاریخ اسالم  هیچ کسی دیگری را منیتوان یافت  که ایمان او تا این حد موضوع حبث و گفتگو 

 و قرهنا ذهن مسلما�ان را خبود جمادله بر سر دیا�ت ابن عربی  به مقیاس بسیار وسیعی  رواج داشت.باشد
علمای اسالم در گذشته . مشغول  کرد؛ حتی میتوان گفت که آثار این  جمادالت  هنوز هم بچشم میخورد 

به  فلسفه یا عرفان او چندان عنایتی �داشتند و توجه آهنا بیشرت معطوف به این مسأله بود که آرا وعقاید فلسفی و 
جبای آ�که به حنو دقیق و منصفا�ه یی آرای او را .منافی باصول مسلم اسالم است عرفا�ی او تا چه حد موافق یا 

مورد  �ظر قرار دهند و او را در مقام مناسبی که در تاریخ تفکر اسالمی  حبق شایسته آن است ، بنشا�ند، وقت و 
  .ن تصور کردکار مهملرت و بی مثر تر از این منیتوا.�یروی خود راصرف رد یا اثبات دیا�ت او کرد�د

برخی ابن عربی را یکی از بزرگرین شخصیتهای   اسالمی .اختالف عقیده درین خصوص  بسیار زیاد است 
شاید علت این امر .میدا�ند و او را مؤلف و عارف بزرگ میشمار�د و عدۀ هم او را مبتدع و شیاد قلمداد میکنند

او را، بویژه برای کسا�یکه با عبارات پیچیدۀ او اهبام کلمات و تعقید افکار،آرای .سبک خاص  آثار او باشد
او �ویسنده ایست که توجهش بیشرت معطوف به آرای . آشنایی �دار�د، دشوار و تقریبًا غیر قابل قبول میسازد 

لذا ضرورت است  کوشش شود تا عقاید او .دقیق و معا�ی لطیف  و احساسات رقیق عرفا�ی است تا به الفاظ
 از اصطالحات وضعی مکتوم ما�ده است ، کشف و ادراک کنیم؛و �یز �باید فراموش کنیم که را که در زیر پوششی

او عارفیست که اسرار �اگفتنی و جتربۀ وصف �اشد�ی  خود را ما�ند  دیگر عارفان بزبان رمز و متثیل بیان 
اسات و تأثیراتی ولی زبان رمز بیان خارجی احس. پی بردن به  کنه این رموز کاریست صعب و دشوار .میکند

کسا�یکه آثار ابن عربی را با چشمی میخوا�ند که بیشرت  به لغات و . است که در سر سویدای عارف هنفته است 
کلمات او دوخته شده است در بارۀ او دچار سوء قضاوت و سوء تعبیر میشو�د و مهین کسان ا�د که او را به کفر 

او را عارفی . سا�ی دیگر که به مقاصد و مطاوی  کالم او پی برده ا�د ک. و احلاد و یا ال اقل بدعت متهم میکنند 
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سومین گروه جبهت اینکه کلمات وی،ورای فهم آهناست،از قضاوت کردن .عظیم و از اولیای کبار می مشار�د
 هر دربارۀ او طفره می رو�د و در باره معتقدات دینی و اخالقی او  چیزی منیگویند  زیرا به �ظر آ�ان،او ورای

  .گو�ه تشنیع و مالمت است
ظاهرًا حبث و جدال در بارۀ معتقدات ابن عربی هنگامی آغاز شد که شخصی بنام مجال الدین بن اخلیاط یمنی 
به علمای بالد اسالمی متوصل شد تا از آ�ان در باره ابن عربی،که بنا بروایت فیروز آبادی او را به بدعت و خمالفت 

واکنشی که علما به این استفتاء �شان داد�دسخت متفاوت .ه بود،استفتاءکندو خرق امجاع امت،متهم کرد
بود،برخی از علما ابن عربی را بالصراحه حمکوم کرد�دو علمای دیگر با شور و ولع خاصی در صدد دفاع از او 

،جالل نیاز فیروز آبادی ،صاحب قاموس،سراج الدین خمزومی،سراج بلقیاز مدافعان ابن عربی میتوان .بر آمد�د
.  وعلمای بیشماردیگر �ام بردالدین سیوطی،قطب الدین حموی،قطب الدین شیرازی ،فخرالدین رازی

آهنا هیچ �قصی را در ابن عربی منیدید�د جز اینکه کلمات .خمزومی و سیوطی هر یک کتبی در دفاع از وی �وشتند 
سیوطی مقام او را برتر از مقام .عبیر میشداو از سوی کسا�ی که مبقام و رتبۀ معنوی وی وقوف �داشتند سوء ت

  .که او مرشد عارفان است  وحال آ�که جنید مرشد مریدان و سالکان است:جنید میدا�د و میگوید
چهاردهم و پا�زدهم میالدی جنگی، علمی  علیه عرفان �ظری به حنو اعم و عرفان ابن /قرن هشتم و هنم هجری

با زبان تند و موضع ) م1328/ه728متوفی(ابن تیمیه حنبلی . ردید عربی و ابن فارض به حنو اخص  اعالن گ
او این دو عارف را در ردیف حالج،قو�یوی،ابن .گیری سرسختا�ه  وجلوجا�ه اش ،پرچمداراین محله بود 

سبعین،تلمسا�ی و کرما�ی ، ازقائلین به حلول و احتاد قلمداد کردو ازین حلاظ آ�ان را حتی بدتر از مسیحیان و 
  و اما سرسخت ترین دمشن  ابن عربی  و ابن فارض و گستاخرتین آهنا ،برهان الدین 467.یان شیعه دا�ستغال

او دو کتاب کامل را به �قض عقاید ایشان  اختصاص داد  . است) م1454/ه858متوفی سال(ابراهیم البقاعی
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تنبیه الغبی (اهبا که بنام از هیچ چیز حتی از خصوصیات شخصی  آهنا �یز فرو گذار �کرد  دریکی از این کت
او بر . او با تظاهر به ایمان  مهۀ مؤمنین راستین را فریب داد «:است چنین میگوید ) علی تکفیرابن عربی 

زمین ایمان شان ایستاد  و کم کم اهنا را به تنگنا کشا�د و با خدعه و تزویر ، به آجنائیکه مسایل دشوار  کمین 
احادیث صحیح �بوی را روایت میکند .ردن مردم هنر مند بزرگ استاو در گمراه ک.میکند ،سوق داد

بنا براین وی مریدان گمراه را به هدف خود که .،سپس اهنا را به طرز عجیب و مرموزی پیچ و تاب میدهد 
قایلین به چنین عقایدی خود را در پشت .واژگون ساخنت کامل  هر دین و عقیده ای است سوق میدهد

آ�ان در خرقۀ راهبان و زاهدان  ا�د ولی در حقیقت ملحد .ن مناز وروزه  پنهان میکنندظواهر  شریعت ، چو
  468».وز�دیق ا�د و اهل بدعت  حقیقی ا�د ،ولی �ام صوفی بر خوبشنت هناده ا�د

اما ابوالعال عفیفی،عضو شورای عالی هنرها و علوم اجتماعی جامعه ازهر در قاهره که درین مورد حتقیق کرده 
را ) ص(این اهتامات هم غیر  منصفا�ه  وهم بی اساس است که ابن عربی قرآن  و احادیث �بوی:ویسداست می �

 ولی هدف – و او اولین و آخرین  صوفی �یست که دست به چنین تأویلی می ز�د –به شیوۀ باطنی تأویل میکند 
بر عکس برای خدمت  چنا�که بقاعی گمان کرده است �یست،–هنایی او هرگز ترک عقاید و شرایع دینی 

هتمت تظاهر و �فاقی که بر . به اسالم ،بدان شیوه ایکه خود می فهمند ،منتهای مهت خود را مصروف میدار�د 
علیه ابن عربی اقامه شده است درست �یست و زبان صریح و گستاخا�ه ای که او برای بیان مطالب خود 

ا یا تسکین  خاطر مؤمنا�یکه بقاعی به آهنا اشاره او برای ارض.بکار گرفته است ،این اهتام را �قض میکند 
او اعتقاد دارد اصل توحید که از اصول دین  مبین اسالم است ، با �ظریه .کرده است ، تظاهر به اسالم منیکند 

وحدت وجود  تالزم منطقی دارد و این مطلب را با صراحت وحدت هرچه متامرت ،بیان میکند او ممکن است 
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اشد  یا احتاد عرفا�ی  با خداو�د را در قالب �ظریه مابعد الطبیعی وحدت میان خداو�د  وعامل خود را فریفته ب
  469.شهادت  بیان کرده باشد ، ولی مسلمًا در صدد فریب کسی  بر �یامده است

هبوش باش تا  «:برخالف هتمت های سخت  �اروای بقاعی این قسمت را با �قل  کلمات بلقینی به پایان می بریم 
چیک از آن اموری را که  شیخ حمی الدین ابن عربی  بر زبان آورده است  در معرض ا�کار قرار �دهی  زیرا او که هی

در کنه دریای معرفت  و حتقیق حقایق  ربوبیت غواصی کرده  و در های شهوار  فرا چنگ  –رمحت خدا به او باد 
و فقط کسا�ی از ... و تنزالت به ودیعت هناده است آورده  ودر پایان عمر ، آهنا را در کتاب  فصوص، فتوحات

  » .اهل اشارات که هم شأن او هستند قدرت فهم  این امور را دار�د
:   دفرت سوم می فرماید89وی در مکتوب مشاره «:امام ربا�ی حضرت جمدد الف ثا�ی در مورد چنین می فرمایند

ه از متخصصان  علوم ظاهربود�د ،ولی با جهان اغلب ا�تقاد کندگان بر شیخ حمی الدین  ابن عربی  گرچ«
جماهده  و ریاضت و بازار حقیقت  و معرفت و جتربیات علمی آشنایی �داشتند ،به مهین دلیل،معتقدان به 

  «: وحدت الوجود به اعتقادات آهنا توجهی منیکرد�دو �سبت به آهنا چنین میگفتند
  ».قیقت رۀ افسا�ه زد�دچون �دید�د ح    ّلذت این باده �دا�ی خبدا تا �چشی

خنستین کس که از میان عارفان حمقق �ظریۀ وحدت الوجود را مورد ا�تقاد قرار داد شیخ رکن الدین  ابواملکارم 
  ».عالءالدوله مسنا�ی بود

چیزی که قابل امهیت است �یاز بیک شخصیت ژرف ا�دیش و پاک بین است تا جهت شناخت حقایق 
ن عربی و سایرین دارد ، که این شخصیت بتوا�د عمال از وادیهای پر خار و خس و پدیده های فلسفۀ عرفا�ی  اب

فردی باشد که امواج خرد کننده را پشت سر گذاشته و .سیر و سلوک و منازل اعالی آن عبور کرده باشد 
ین �کنه �وشته ،و بار ها در مکتوبات خود  به ا)ه782(او به �امۀ اشاره به خمدوم هباری .بساحل حقیقت رسیده
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این مهان » �ابودن دیگر و �ادیدن دیگر «اشاره کرده است  او با دو کلمه  این حقیقت را چنین تعبیر میکند 
براستی که بدون توفیق اهلی و بدون رهنمایی مرشد  . راهیست که از باریکی قدمهای خوبان  دراین مقام لغزید�د

  . شکل  استآگاه و کامل  استوار ما�دن  بر جادۀ حقیقت بسیار م
  وی برای تنقیح و تبین  این مسأله و امتام حجت ما�ند شاهد عینی  ژرف ا�دیش بر مبنای بصیرت در 

  : ،چنین میگوید توحید وجودیبارۀ 
ودرباره وحدت الوجودتا کنون سه   . در آن آمد ورفت داشته اممدهتامن هبر زرۀ این کوچه آگاهی دارم ،زیرا «

  :�ظریه وجود داشته است 
  .اثبات کامل وحدت الوجود و اینکه آن یک حقیقت بدیهی است ،وآخرین منزل حتقیق و معرفت میباشد- 1
ا�کار وحدت الوجود و اینکه آن یک امر وهمی و خیالی است و جبز اثر قوه  خمیله و مشاهده باطنی چیز - 2

  .دیگر منیباشد
  :اظهار �ظر یۀ وحدت الشهود در مقابل وحدت الوجود- 3

 اینکه آ�چه سالک میبیند به این معنی �یست که وجود،واحد است و جبز واجب الوجود دیگر منتفی و توضیح
معدوم میباشد،بلکه موجودات دیگر در واقع دارای وجود هستند ،اما �ور وجود حقیقی ،واجب الوجود 

�طور که مها.چنان پرده های  بر موجودات دیگر ا�داخته است که مهۀ آهنا گویی معدوم گشته ا�د
ستارگان در مقابل �ور آفتاب،گویی فاقد وجود هستند،حال اگر کسی بگوید ستارگان �یستند  
کاذب منیشود ،مهچنین متام موجودات در برابر وجود کامل و حقیقی چنان بی حقیقت بنظر می آیند ،گویی 

  .اصال دارای وجود �یستند
ه  فوق ، �ظریۀ چهارمی را اختیار و ارایه کردو آن و حضرت امام جمدد الف ثا�ی در مقابل �ظریات سه گا�

او در این منزل بطور عیان .وحدت الوجود یکی از منازل سیر و سلوک  است که برای سالک پیش می آید «:اینکه
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 تلوینات می بیند که جبز وجود حقیقی و کامل چیز دیگر وجود �دارد ، هرچه هست یکی است بقیه مهان
  . هستندوتنوعات

�چه توفیق اهلی  شامل حال گردد،چراغ فروزان شریعت راهنمایی کند و مهت سالک بلند اما آ
  ». است وحدت شهودباشد، آ�گاه منزل دیگری در پیش می آید وآن عبارت از

تا قرهنا مسلک (مهزمان با �قد ،بدون ا�کار کردن �ظریه وحدت الوجود که) رض(بدین طریق  حضرت جمدد 
که ا�کار علوم و (و بدون اینکه مرتبۀ طرفداران  این �ظریه شیخ حمی الدین ابن عربی ) استسالکان و عارفان  بوده

 را �ا دیده بگیرد ، اضافۀ جدیدی در ین خصوص ارائه منوده است)معارف و کماالت روحا�ی وی مکابره است
.  

کتاب و سنت است ،از از یکطرف مطابق  عقیدۀ مجهور  مسلمین  و ) جمددالف ثا�ی(�ظریه حضرت امام ربا�ی 
طرف دیگر جبای عقب بردن و خط بطالن کشیدن بر علوم و حتقیقات یک گروه بزرگ،چنان چیزی مطرح 
-کرده است  که در پرتوی آن ، �صوص شرعی و اصول قطعی  به آخرین اکتشافات  و حتقیقات سیر ا�فسی و افاقی

   470مطابقت مینماید
حمی الدین  ابن عربی ، اسرار �اگفتنی و جتربۀ وصف �اشد�ی      : ه ا�د که امام جمدد الف ثا�ی به این معنی پی برد

پی بردن به کنه این :خود را ما�ند دیگر عارفان بزبان رمز و متثیل  بیان میکندو به این �کته هم التفات دار�د که
در سر سویدای  زیرا زبان رمز بیان خارجی  احساسات و تاثیراتی است که . رهوز  کاریست صعب و دشوار 

عارف هنفته است  ؛ کسا�یکه آثار ابن عربی را بچشمی میخوا�ند که بیشرت به لغات و کلمات او دوخته شده 
است ،در باره او دچار سوء قضاوت و سوء تعبیر میشو�دو مهین گروه اشخاص ا�د که او را به کفر و احلاد یا ال 

شیخ «اصد و مطاوی کالم او پی برده ا�د، او را عارف عظیم یا اقل به بدعت متهم می کنند،و اما کسا�یکه به مق
                                                 

  .572،573 الئجود یا وحدت الشهود ، جلد اول ،ابواحلسن �دوی ،چاپ ایران زاهدان، صص، تاریخ دعوت و ارشاد ،وحدت-99



  

188 188

و سومین .و از اولیای کبار  می مشار�د که حضرت جمدد �یز از مهین گروه کسان  خمصوص است» اکرب
گروه به جهت اینکه کلمات وی ورای فهم آهناست  از قضاوت کردن در باره او طفره میرو�د  ودر بارۀ معتقدات 

  471».ورای هر گو�ه تشنع ومالمت است) ابن عربی(قی او چیزی منیگویند، زیرا بنظر آ�ان اودینی  و اخال
ئیکه بر عالوه امام ربا�ی از  ابن عربی  و آثار او به �یکی یاد کرده ا�داز این و میتوان در زمرۀ اشخاص و علما 

  ...ی ،فخرالدین رازی ، وفیروز آبادی صاحب قاموس،سراج الدین خمزومی،قطب الدین راز: اشخاص �ام برد
  .�ام بردکه ما قبال در مورد  تذکر داده ایم

�ظر به تأئید دستۀ از علمای تاریخ و رجال اسالمی بیشک حمی الدین این عربی از بلند پایه ترین قلل رفیع 
ت بلندش  ابن عربی با مه)سخن عاشقان را عاشقان دا�ند(عرفان و طریقت حمسوب بوده و به تائید امام ربا�ی که

  .سیر خود را ادامه داده و تا مرتبۀ وحدت شهود  یعنی باالترین و بلند ترین مرتبه  سلوک  رسا�یده است
       :ابن عربی در آینده تصوف و عرفان

قسمیکه تاریخ اسالم �شان میدهد قرن چهاردهم ،پا�زدهم و شا�زدهم از مجلۀ قرو�ی است که اسالم از �قطه �ظر  
 فکری و عقیدتی و کالمی و وسعت عرفا�ی و سیر در طریقت و تصوف  دوره ایست پر ارج و وسعت ارضی، و

  .اعتال
گرچه ابن عربی  مورد محلۀ خمالفان  خود،که به آرای او به �ظر بدعت می �گریستند قرار گرفت ،تعالیم 

دوستداران او در .ذاشتاو پس ازاین محالت  دوام یافت  و در مسیر آیندۀ تصوف  عمیقرتین تأثیر را جبای گ
شرق ، که خبش اعظم عمر خود را در آن سپری کرد ، به وی لقب شیخ اکرب داده ا�د ،لقبی که تا کنون به هیچ 

این لقب منودار خصوصیات استثنایی او هم به عنوان یک مرشد بزرگ . صوفی دیگری داده �شده است 
او منایندۀ پایان دوره . �یز در بارۀ وی صدق میکندروحا�ی  وهم به عنوان یک مؤلف صوفی است و تابه امروز
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قرون بعدی شاهد  رواج سریع  سلسله های تصوف در . ایست که در آن عرفان �ظری باوج اعتالی خود رسید
متام جهان اسالمی بود و تصوف شکل رایج اسالم گردید که جنبۀ �ظری آن ضعیف تر و شعایر مناسک آن 

رت به زهد و ارشاد معنوی موصوف بود�د و به تفکر �ظری کمرت  اشتهار داشتند مؤسسان سالسل بیش.بیشرت بود
و هبمین سبب حکمت اهلی و عرفان ابن عربی بال تعارض باقی ما�دو در واقع تنها منبع اهلام کسا�ی شد  که در 

وستان و بارۀ �ظریۀ وحدت الوجود ،چه در کشور های عربی زبان و چه در ایران و افغا�ستان ترکیه وهند
ماوراالنهر به حبث پرداختندبرخی از پیروان  مکتب او عبدالکریم جیلی و عبدالرزاق کاشا�ی،فقط آرای او را به 

مکتب های دیگر تصوف،الاقل تا آجنا که به اصطالحات او مربوط میشداز .شکل دیگری عرضه داشتند
اعالی تصوف در عامل تسنن است  سرشار از شرح کبیر عروسی  بررسالۀ قشیریه،که منو�ۀ . او تأثیر پذیر شد�د

  . افکار ،آرا و تعبیراتی است که از آثار ابن عربی اقتباس شده است
سیزدهم / تأثیراو به عالیرتین  شکل ممکن ،در آثار دلنشین شعرای عارف  مشرب  خراسان از قرن هفتم

قصاید زیبای  آهنا از .رفته ا�دعراقی و شبسرتی و جامی  مهه از او اهلام گ.چهاردهم مشهود است/تاهنم
بسیاری  جهات  بازتابی از افکار آرای صاحب فصوص و فتوحات است که با تنوع و ذوق لطیف زبان فارسی در 
آمیخته  و در قالب اشعار با شکوه ریخته شده است و این اشعار سرشار از عقایدی در خصوص توحید اهلی به 

 شده است که پیوسته  در اشکال صور �ا متناهی  عامل شهادت در عنوان مبداءواپسین و منشأمهه چیز وصف
  :جتّلی است در هر آن عامل  در معرض خلق جدید است 

  تازه تر از تازه تری میرسد    هردم ازین باغ بری میرسد
جریان  مداوم دگرگو�ی و تبدل در اعیان ممکنات  ساری است و در آن هیچگو�ه تکرار و صیرورتی 

ی مهۀ زرات وجود را  روشنی می خبشد،درست مهان طورکه اشراق امسأ و صفات اهلی از ازل �ور اهل.�یست 
وقتی این حقایق در زمان و مکان .حقایق و اعیان معدومیه اشیا ء را از غیب کمون  به منصۀ ظهور رسا�ده است
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عامل .و ظهور خارجی میدهندحتقق یافتند،چون،آینه های،امساو صفات اهلی را متجلی میساز�د که به آهنا تقرر  
ا�سان تنها خملوقی است که جامع مجیع امسا و صفات اهلی .شهادت صحنۀ بروز و ظهور و جتّلی امساء ا است 

  .و جتّلی اعظم است
این فقط منو�ۀ از افکار و عقاید بیشماری است که شعرای عارف فارسی زبان  از ابن عربی اقتباس کرده 

زیر را که از ملعات عراقی است ، تلخیص �ظریه ابن عربی است که در مورد عامل صغیریا که ما بطور مثال  شعر 
  :ا�سان توسط عراقی  سروده شده است می آوریم
  از روی   مرتبت به    مهۀ     حال     بر ترم  گفتا بصورت ارچه        زاوالد    آدمم

  ت  مصورمگردد مهه جهان به حقیق  چون بنگرم در آینه عکس مجال خویش
  ذرات کِائنات اگر گشت    مظهرم  خورشید آمسان ظهورم عجب       مدار
  اشباح ا�س چیست؟ �گهدار پیکرم  ارواح قدس      چیست ؟منودار معنیم

  �ور بسیط ملـــــــــعه ای از �ور ازهــــــــــرم  حبر حمیط رشحه   ای    از فیض فایضم 
  در پیش آفتاب ضـــــــــــــــــــــــــمیر منورم     بوداز عرش تا به     فرش  مهه زره ای  

  گر پردۀ صفات   خود   از هم فرو درم   روشن شود ز روشنی ذات   من جهان
  یک �غمه        بود    از   �فس    روح    پرورم   آن دم کزو مسیح مهی مرده   ز�ده   کرد
   حقیقت چو بنگرمبل اسم اعظمم،به  فی اجلمله مظهر مهه اشیاست ذات من

  
  :افکارعقیده و 

عامل خارجی حمسوسات .راجع حبقیقت �یست) ماده گرایا�ه(وحدت وجود ابن عربی  �ظری ماتریالیستی
این وحدت وجود ،�وعی �فی عاملی .چیزی جز ظل وجودی و شبح فا�ی حق مطلق ، یعنی خداو�د �توا�د بود
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 است که مظاهر و ماِسوای حق ،وجود حقیقی سوای حق است که سوای از حق باشد؛به این معنی که منکر این
توا�ند داشت،تفکر او آن �وع وحدت وجود بی تفاوتی �یست که اسم خدا صرفًا خباطر حفظ �زاکت  یا مراعات 

بر عکس آ�گو�ه  وحدت وجودی است که در آن حقیقت حق  مهه چیز را .ضرورت و تالزم منطقی برده شود
فقط .میشود*یکند وما سوای حق  به عدم  حمض و ال شیءحبت مندکدر خود  متفرق و مستهلک م

سبحان من «:این موقف را ابن عربی در عبارت زیر خالصه کرده است.خداو�د،حقیقت شامل الیزال است
مهین معنی در شعر ).پاک و منزه است خدا و�دی که اشیا را آفرید و او عین آهناست(» خلق االشیاء و هو عینها

  :شدهزیر عنوان 
  تویی جامع مهۀ آفریدگان    ای آ�که اشیا را در خود آفریده ای: (  ترمجه 

  )پس در حقیقت ایجاد ضیق و وسعت از توست                     تویی خالق چیز های که پایان �دارد
معرفت کشفی حضوری عارف ، کاشف چیزی جز وحدت مطلق �یست که ابن عربی آ�را به اصل 

تطبیق گستاخا�ه تر  �ظریۀ وحدت وجود او با اسالم به عنوان این توحیداز .میدا�دتوحیداسالمی منطبق 
باید مدار کار خلوت تو ،لقای خداو�د و در حالت «:مهینجا �شأت میگیردکه او در رسالة اخللوة میگوید

 اسباب و توحیدحمض باشدبگو�ه ای که از شائبۀ شرک خفی و جلی مبرا بوده باشد؛وی باید از سر یقین ، مهۀ
   472».علل ووسایط رااز جزء و ُکل �فی کنی ، زیرا حرمان  از این توحید ،سقوط در ورطۀ شرک است

                    معنی عبارات فوق این است  که توحید حقیقی  وصال و لقای خداو�د در وحدا�یت او و عدم مشاهده 
ولی چنین قول �اظر به حقیقتی است  که .ت است ما سوای اوو اذعان به او به عنوان فاعل مطلق  در موجودا

مورد غفلت حمققان  عرفان اسالمی واقع شده است و آن این واقعیت است که وحدت الوجود اسالمی  
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الاله «اصل توحید اسالمی است که مبدأ آن  شهادت  –ولی قطعًا �ه گسرتش  منطقی –گسرتش طبیعی 
 متفاوتی خبود گرفته است ؛ یعنی است ، وبا مالحظۀ عمیق تر  ذات» االا لیس فی « ربوبیت  شکل کامال

در مورد ابن عربی وحدت مطلق خداو�د ، که مبین ).در دار وجود هیچ چیز جز خدا �یست(» الوجودسوی ا
اصلی توحید  در اسالم است ، با تالزم منطقی ، به حنوی تعبیر شده است که معنی آن وحدت مطلق مهۀ اشیا در 

اساس . این دو حکم در عرض  یکدیگر قرار داده میشود و فقط مبنای توجیه آهنا فرق میکند.د استخداو�
قول اول براعتقاد دینی  یا استدالل فلسفی و کالمی یا هر دو استوار است ؛ توجیه هنایی قول دوم  براحتاد و اتصال 

ر عرفا�ی اولیۀ اسالم ،چون جنید بغدادی  این گرایش به حنو امجال  در آثا.عرفا�ی  یا فنا و بقای عارف است 
 سخن گفته ا�دو غرض جبای وحدت وجود  از وحدت شهودو بایزید بسطامی ، به چشم میخورد ، ولی آ�که 

  473.آهنا  اصال شرح و بسط  یک �ظام فلسفی ، که به جهتی  با �ظام ابن عربی  قابل قیاس باشد �یست
ار�د که تفکر ابن عربی  در درون دایرۀ مسدودی  که آغاز و اجنامی علمای تاریخ فلسه اسالمی چنین عقیده د

�دارد ،حرکت میکند ، تفکر او دوری است ،به این اعتبار که واقعیتی که مورد �ظر اوست ، خصوصیت دوری 
 دایره با مالحظه �قاط.هر �قطه ایکه بر روی دایره واقع شود ،بالقوه مهۀ دایره و مظهرکل دایره است.بودن را دارد 

میتوان گفت  که هر �قطه ای به اعتباری عین ذات  و به اعتباری غیر ذات است )ذات اهلی(،باتوجه مبرکز آن 
  .واین امر  مبّین تناقضاتی است لفظی که ابن عربی  مشحون از آن است

 هنگامی که ابن عربی ارتباط و تعلق حق با خلق را بیان  میکند ،هنگامیکه کالم وی ، بیشرت از
عرفا ،به کالم فیلسوفان شباهت دارد ، آرا و افکار او  یاد آور �ظریۀ افالطو�ی مثل و �ظریه اشراقی  وجود ذهنی  

عامل شهادت ،پس از »مظاهر«است ، وی قایل به این است که )�ظریه اشاعره(و �ظریۀ مدرسی اعراض و جواهر 
اشیا تعبیر میکند » اعیان ثابته«   حقایق  معقول به وی ازاین.وجود خود ،در صقع ربوبی ثبوت و تقرر داشته ا�د 
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این علم یک حالت جتّلی ذات یا علم به .علم خداو�د  به این حقایق  معقول  دقیق مهان علم او بذات خویش است .
مشاهده ) اگرچه �ه در یک زمان خاص(ذات است  که در آن خداو�د در خود ، این صور متعین ذات  خود را 

 از سوی دیگر  این صور ، احوال کامله در علم  اوست،بنا بر این اعیان ثابته از یکسو با ماهیت ،ولی,میکند 
حیثیت او مبین  جنبۀ خنستین اعیان  ثابته ، به عنوان صور .اشیا  و از سوی دیگر  با هویت آهنا عینیت دارد

 است ، به �ظر وی اعیان  ثابته معدوم علمی ،و حیثیت ثا�ی  مبین جنبۀ  دوم آهنا  به عنوان تعینات وجودی ذات
است به این اعتبار  که از یک سو ظهور و تقرر خارجی  �دارد  و از سوی دیگر  با صرف �ظر  از ذات خداو�د 

اعیان ثابته مثل  اعلی و علل  موجودات خارجی ا�د  زیرا ِ�سب و اضافات بالقوه  میان . حبت وال شی و صرف ا�د
  .ینات بالقوه  ذات اهلی حمسوب میشو�دامساء اهلی و �یز تع

وقتی این امور بالقوه  متحقق بوجود فعلی شو�د ،عامل خارج �یز به طبع آن متحقق میشود ،باوجود 
  .اینگو�ه  صیرورتی به معنی حقیقی کلمه وجود �دارد و هیچ صیرورت و تبدیلی  در زمان و مکان واقع منیشود

  .امه دارداین جریا�یست که از ازل تا ابد  اد
الوهیت در �زد  ابن عربی  در باره  ماهیت  واقعیت خداو�د  در �ظام فکری او  مقام و منزلت خاص دارد 

رواقیون و ملحدان ماده گرا )سپو�وزوا(وحدت وجود او مها�ند وحدت وجود فالسفۀ طبیعت گرایان . 
�ا گفتنی و دارای فکر و وصف است ، زیرا خداو�د در مابعد الطبیعه او حقیقت �ا شناختنی  و .تباین دارد

در علم ربوبی اش متعلق ایمان ، عشق و عبادت است، شور و عواطف دینی که در آثار او بچشم میخورد  وبه 
مفهوم خداو�د در معنی اخیر مرتبط است با وجه �ظر توحیدی اسالم مرتبط است ، با وجهۀ �ظری توحیدی  

اهد  این دو �ظر را با هم  تلفیق دهد  ولی خدای او ، به معنی دقیق دینی ، اسالم قرابت �زدیک دارد و او که میخو
خدای او خدای شخصی  و اخالقی ادیان  �یست ، بلکه ذات معبود . به اسالم  یا آیین دیگری  حمدود منیشود 
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  مقررداشته است که جز و پروردگار تو  (474»...وَقَضی رُّبَک  َألَّا تعبدواإالَّ إیّاه«: و معشوق مهۀ ادیان  است
  .) او را پرستش �کنید

ابن عربی این ایه را  بدین گو�ه تفسیر میکند  که قضای اهلی  بر آن رفته است  که حمققًا  هیچ معبودی  جز وی 
�باشد ، این امر �وعی اذعان  و اقرار صریح  به مهۀ ا�واع عبادات است ، مادامیکه  پرستندگان در ورای 

پرستندگان این یا آن �ام را بر . ایان خویش ، معبود حقیقی یعنی  خداو�د را تصدیق کنند مظاهر و صور خد
است که جامع مجیع امساء و صفات است ، » ا«خدایان خویش  اطالق میکنند ، ولی معبود حقیقی  عارف 

ا بر این ما �باید  زیرا معبود های خاص خملوقات ذهن بشر ا�د ولیکن خداو�د حق مطلق و غیر خملوق است ، بن
خداو�د را یا معبود حقیقی را در شکل عقیده خاصی که ما�ع اشکال دیگر باشد  حمدود کنیم ، بلکه باید در 

 کفر –حمدود کردن او در یک صورت  چنا�که مسیحیان کرده ا�د . مهه صورهتا او را بشناسیم و باو اذعان کنیم
این دین عام  که تعلیم میدهد  که مهۀ معبودات .  ،ُلب لباب دین است است ، و اقرار و اذعان به او در مهه صورهتا

، اشکال و صور  یک معبود متعالی و حقیقی ا�د ، �تیجۀ منطقی آرای  مابعد الطبیعی  ابن عربی است  مبنی بر 
  و در اینکه واقعیت باملال  امری واحد است ؛ ولی ریشه های عمیق  آن در عرفان ، و�ه در منطق هنفته است

  :هیچ جا هبرت  از اشعار زیر بیان �شده است 
  و من هبرچه عقیده کرده ا�د اعتقاد دارم  خالیق دربارۀ خداو�د  عقایدی ورزیده ا�د : ترمجه

بنا بر این هنایت  مهه راه ها ، صراط مستقیمی است که خبداو�د می اجنامد، اشتباه حمض خواهد بود 
 سنگها ، ستارگان و بت های دیگر را جتویز میکند زیرا تا اگر گمان کنیم که ابن عربی پرستش

خدای .آجنا که به فلسفۀ او ارتباط می گیرد ، این امور عدمی یا صرفًا ساخته و پرداخته ذهن  ا�سان است 
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حقیقی یک شی ملموس �یست ، بلکه خدایی است  که در ضمیر عارف  جتّلی میکندو فقط در آجنا قابل مشاهده 
  .تو رویت  اس

این امر �شان میدهد  که آرای دینی ابن عربی  جنبۀ عرفا�ی دارد و صرفًا منیتوا�د فلسفی باشد ،و در �ظریه عام  و 
مقصد اعلی و غایت قصوای  عرفان عشق است ، و بویژه در �ظام عرفا�ی ابن . شامل  عشق اهلی او ریشه دارد 

اکنون اگر در ماهیت عبادت به دقت تأمل .ستعشق حتقق کامل  احتاد و اتصال عاشق و معشوق اعربی  
عبادت کردن مهان عشق ورزیدن  در باال ترین حد ممکن : کنیم ، در می یابیم که پایه و اساس آن عشق است 

زیرا عشق اصلیست اهلی که . هیچ شی معبود واقع منیشود  مگر اینکه هبرۀ از عشق داشته باشد .است
پس عالیرتین  مظهری که خداو�د در آن .رد در کلُّ موجودات سریان دااشیا را بیکدیگر  پیو�د میدهد و 
 به عباره دیگر عشق کلی  و عبارت کلی ،دو حیثیت خمتلف یک امر .پرستیده میشود  مهان عشق است

را در مهه چیز مشاهده کرد ، او رادر هر چیزی عبادت )یا معشوق حقیقی(عارفی که خداو�د .واحد ا�د
  :ر شعر زیر  به هبرتین وجهی بیان شده است لب مطلب د.میکند

  475ولوال اهلوایفی قلِبما عبداهلوای   و حق اهلوای سبب اهلوای«
  حبق عشق سوگند که عشق سبب عشق است(

  )و اگر عشق در قلب �بود ، عشق پرستیده منیشد
  لذاته ی دیگراشیا.زیرا عشق بزرگرتین  متعلق عبادت است،و تنها چیزیست فی �فسه  معبود واقع میشود

   .ود �یست ،بلکه بواسطه عشق عبادت میشودمعب
» علت فاعلی«   او.بنا براین خداو�د  به عنوان معبود حقیقی و عالیرتین معشوق ،درقلب ا�سان مأوی دارد

معتزله �یست ، بلکه در قلب عبد  مؤمن است  واز حبل ) transcendent(» تنزیهی «فیلسوفان  یا خدای 
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الیسعنی ارضی وال مسائی و یسعنی  َقلب «:  در حدیث قدسی آمده است 476و �زدیکرت استالورید  به ا
  .)آمسان و زمین گنجایش مرا �دارد ، اما قلب عبد مؤمن  من، گنجایی آ �را دارد(»عبداملؤمن

  :خدا و ا�سان
عربی  و عبدالکریم جیلی و حسین بن منصور  حّلاج برای خنستین بار �ظریه ای را پی ریخت  که بعدًا در آثار ابن 

این �ظریه .دا رد)اال�سان الکامل( معروف گردید که عزیز الدین �سفی هم  رسالۀ به این �ام » ا�سان کامل«�ظریۀ 
�ظریه حالج ،�ظریه حلول بود . که  ابن عربی  بدان داده بود ، در تاریخ عرفان  اسالمی  سهم بسیار مهمی داشت 

 روایتی که -» .خداو�د ا�سان را بصورت خویش آفریده است «بود که بر حسب آن که مأخذ آن روایتی یهودی 
یکی صفت اهلی :او در ا�سان بدو طبیعت  متباین  قایل بود. میدا�ند) ص(صوفیان  آ�را منتسب حبضرت  رسول 

 و شکر  این دو طبیعت احتاد ترکیبی �یافته ا�د  بلکه چون شیر.یا الهوت و دیگری طبیعت بشری  یا �اسوت
به این ترتیب برای خنستین بار در تاریخ اسالم جنبۀ الهوتی ا�سان شناخته شد  و ا�سان بعنوان . هبم آمیخته ا�د

  .خملوق بی بدیلی  که به اعتبار این  جنبۀ الوهی قابل قیاس با خملوقات دیگر �یست ، تلقی گردید
ن ساخت و به آن دامنۀ اطالق وسیعرتی داد ابن عربی این عقیده را از حالج گرفت و کامال آ�را دگرگو

خنست دوگا�گی الهوت و �اسوت،بصورت دوگا�گی مظاهر  یک حقیقت ،و �ه دو ذات مستقل . 
ثا�یًا الهوت و �اسوت ،�ه تنها در ا�سان ، بلکه در هر امر دیگری،دارای وجود بالفعل  تلقی .در آمد 

 و الهوت جنبۀ باطنی آن،شناخته شدولی خداو�د که گردید،به حنوی که در هر چیزی  �اسوت مظهر خارجی
بارزترین  منو�ۀ ) رح(و اولیا) ع(خود را در مهۀ مظاهر وجود متجلی میکند،به حنو تام و متام در ا�سان کامل که ا�بیا 

این �ظریه موضوع اصلی  کتاب فصوص احلکم و تدبیرات االهیه ابن عربی است ، ولی .آن ا�د،ظهور میکند
هریک ازبیست .ز جوا�ب آن  در کتاب فتوحات و آثار دیگر او مورد حبث قرار گرفته است بسیاری ا
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وهفت فصل کتاب فصوص بیکی از ا�بیاء که هم کلمۀ خداو�د  وهم مظهر امسی  از امساء اهلی است ،اختصاص 
اهیم دید کلمۀ اعالی یافته و هریک از ایشان بعنوان منو�ۀ اعالی  ا�سان کامل معرفی شده است ،چنا�که بعدًا خو

  .یا حقیقت حممدیه است) ص(خداو�د  و مظهر جامع ا�سان  کامل  حضرت حممد 
عامل که مبا�ند آینۀ امسا و صفات .بنا براین ا�سان به حنو اعم و ا�سان کامل به حنو اخص،کاملرتین مظهر اهلی است 

جتلی این .و تفریق و تفصیل متجلی میسازداهلی را در صور متکثر به منصۀ ظهور می رسا�د، این صور را  به حن
،در »خمتصر شریف«،»عامل صغیر«امساو صفات در ا�سان به حنو مجع و امجال است؛به مهین جهت ا�سان 

فقط در وجود .�ام گرفته است و جامع مجیع حقایق و مراتب وجود است »کون جامع«و»�سخۀوجود«
و  خداو�د خبود و کماالت خود علم دارد،ابن عربی این تعبیر ا�سان حضور اهلی جتلی یافته  است و فقط بواسطۀ ا

مشیت حق سبحا�ه و تعالی براین قرار گرفت که اعیان امساءحسناِی خویش را که از حد «:را دارد 
 در کون جامعی که حاضر و شامل  امر اهلی  در کلیت آن – یا توا�ی گفت عین خویش را –احصاءبیرون است 

د باشد،و باآن سر خویش را  بر خویش اظهار کند، مشاهده مناید؛زیرا دیدن هر چیز ،و متصف به کمال وجو
زیرا �فس هر چیز  در آن .خویشنت را خبویش ،ما�ند دیدن خود در امر دیگریکه برای او به مثابۀ آینه باشد�یست

ن حمل و جتّلی افاضه میکند،به گو�ه ای ظاهر میشود،که با تقدیر عدم آ)آینه(صورتی که حمل منظور فیه
پس حق سبحا�ه و تعالی کّل عامل را چون شبحی مستوی که فاقد روح بود ایجاد.آن،هرگز آشکار منیشد  

  ابن عربی به تقریب کلمات حالج را اینطور تکرار میکند477»میکرد،و آدم عین جالی آن آینه و روح آن صورت بود
و جالل خویشنت را مشاهده کردو دوستدار آن حق تعالی پیش از خلق عامل  در ابد �گریست و ذات عظمت «

او مهچنان .شد  که شور عشق زاید الوصف  خود را به منصۀ ظهور رسا�د  تا آ�را مورد خطاب قرار دهد
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این صورت اهلی مهان آدم بود که مورد حتسین و متجید .صورتی از خویشنت  با مهۀ امساوصفت خود،آفرید
  478».خداو�د قرار گرفت

حالج قایل به جتسدو حلول وابن عربی قایل به .تالف میان این دو متفکر  اختالف بنیادی استباوجود این،اخ
  :وی در خصوص ا�سان  بعنوان عامل صفیر  چنین گوید.وحدت وجود است
  هذاالوجودالصغیر   روح الوجود الکبیر

  ا�االکبیر القدیر    َلوُاله ما قاَل إَ�ی
  النشوروال الَفنا و   ال َیحجَبنَک حدثی

  تنی احملیط الکبیر    فاّ�نی إن تامل
  479وللجدیِد ظهور    یذاتی  ِفللَقدیِم

  روح عامل کبیر،این عامل صغیر است،
  .�بود،خداو�د منی گفت که مها�ا من کبیرو قدیرم)آ�عامل صغیر(اگر

  حدوث من و فنای من و �شور من حجاب تو �شود،
  .فراگیر�ده ام)چون دریای بزرگ(زیرا اگر در من �یک بنگری

  .حادث و قدیم در ذات من ظهورو جتلی یافته ا�د
 مقامیکه  خداو�د از مهۀ خملوقات – مقام و منزلت رفیع خلیفة اهلی استبه مهین سبب ا�سان حبق شایستۀ 

این مقام منیع،زیبندۀ هر فردی از افراد بشر �یست،زیرا برخی از ا�ساهنا .وحتی فرشتگان ،دریغ فرموده است
  :ز هبایم فرومایه تر ا�د،این مقام به دو دلیل تنها  شایستۀ ا�سان کامل استحتی ا
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  .به دلیل مقام احاطه و جامعیِت امساو صفات اهلی،مظهر تام ،بل اّمت خداو�د است. الف
به دلیل  پیوستگی و اتصال با خداو�د،بواسطۀ �وعی جتربه،علم مطلق �سبت به خداو�د  برای او حاصل .ب

  .میشود
  :�بینی اخالقی و دینی ابن عربیجها

از حلاظ حبت وجودی دیدیم که مظاهر ،جتلیات .در جهان بینی ابن عربی مهه چیز دستخوش تقدیر حمض است
هر چیزی مهان است که هست و از ازل قضای .خارجی اعیان ثابته ا�د و با قوا�ین خاص خویش معین میشو�د

 خداو�د با تقدیر ازلی خود آ�چه راکه منظورکرده است تغیر اهلی بآن تعلق گرفته است و هیچ چیز حتی ذات
دراحوال اشیادر حالت کمون و ثبوت ،مهان احوال آهنا «:قوام وجود وجود براین اصل استواراست که.منیدهد

که بر وفق آن،دراعمال و افعال خداو�دیا این �وع قضاو قدر ذاتی یا حتقق ذات است ».در حالت ظهور است
خداو�د اشیا را مّقدر .ار سهمی �داردو امور اخالقی و دینی هم ازاین حیث مستثنی �یستخملوقات اختی

میکند به این معنی که به اعیان ثابتۀ اهنا علم دارد و قضای سابق او بر این تعلق گرفته است که هبمان صورتی 
 خارج از ذات و ماهیت اشیا بنابراین او هیچ امری راکه.که در علم  او تقرر دار�د بظهور خارجی متحقق شو�د

   480.است»سر َقدر«باشد  تقدیر منیکندو این مهان 
از این حلاظ کفرو ایمان،طاعت و معصیت مهه امور مّقدر�دو به این اعتبار ا�سان ساز�ده سر�وشت خویش است 

َ َظلمناهم ولکن کا�و «:خداو�د فرموده است . و بقول ابن عربی در برابر آن مسئولیت دارد ا�ُفسهم وما
که خدا بر (481»وَان اَ َلیس بَظّلاٍم ِللعبید...«،)ما بر آهنا ستم روا �داشتیم بلکه خود خبود ستم کرد�د(»ِیظلمون

من کفر را که موجب  شقاوت شان «:ابن عربی در تفسیر این  آیه میگوید).بندگان خود ستم روا منیدارد
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 که در وسع شان �یست از ایشان طلب کرده باشم، بلکه جز بر است بر ایشان مقدر �کردم تا اتیان به چیزی
حسب آ�چه  در علم سابق ما بود  با ایشان معامله �کردم  و از ایشان جزآ�چه خود به ما  عطا کرد�د و خود بر آن 

هبمین گو�ه ما جز آ�چه ذات ما ...پس اگر ستمی در کار بود خود ستمگار بود�د.بود�د ،معلوم ما �بود
نت آن حکم کرد ،به ایشان �گفتیم،و ذات ما چنان که هست برما معلوم است ،مبا حکم میکند که به گف

چنین گوییم یا چنان �گوییم ؛پس چیزی جز آ�چه می دا�ستیم که می گوییم �گفتیم؛پس گفنت ما از 
   482».ما بر ماست وفرمان برداری و �افرما�ی،با شنیدِن از خود بایشان است

طاعت از ذات خود  و اطاعت از تکلیف دینی تفاوتی هست و مدهتا پیش از ابن عربی  حالج این بنا براین میان  
در امر تکلیفی بعضیها اطاعت می کنند و بعضیها سر باز می .وجه متایز را  دریافته و به آن اشاره کرده بود 

ای که در قضای سابق تعین ز�نداما  امر تکوینی بر وفق مشیت اهلی است که اشیا را به مقتضای صور علمیه 
 اعم از اخالقی ،دینی یا –امر تکلیفی امریست که از بیرون به جهان خارج از ذات .شده ،ایجاد کرده است 

هر چیزی به مقتضی ذات خود،تابع امر تکوینی و به این اعتبار تابع مشیت . بر ما حتمیل شده است –اجتماعی 
سر باز زدن،آدم و .ت یا معصیت ا�د تشریعی و تکلیفی باشد یا �باشداهلی است اعم از اینکه این تبعیت ،اطاع

به عباره دیگر  هر .ابلیس از امر اهلی و ارتکاب معصیت توسط شان در اطاعت از امر تکوینی خداو�د بود�د
عملی فی �فسه،یعنی با صرف �ظر  از هر شکل  و صورتی ،�ه خیر است و �ه شر ،�ه دینی است و �ه غیر دینی 

لکه یک عمل حبت و بسیط است و هنگامی یکی از دو مقولۀ خیر و شرّ بر آن  اطالق میشود با معیار  و مالک ،ب
او به این �کته اذعان داردکه ا�سان مسئول اعمال و افعال خویش است ولی در .دینی  یا اخالقی سنجیده میشود

بنًا مسئولیت و سلب کامل  اختیار با . ندعین حال او  فاعل مرید و خمتار �یست تا افعال خویش را  اراده ک
اما از حلاظ �ظری برای ا�سان راه های  خمتلفی برای ا�تخاب  عمل وجود دارد ولی طبق .یکدیگر  مالزم �یستند
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این �ظریه  او چنان خلق شده است  که فقط یک راه در پیش دارد وآن مهان راهیست که قوا�ین ضروری ایجاب 
ر فعل خود خمتار �یست یا اختیار او بیشرت از سنگی �یست  که به تبعیت از قوا�ین ذاتی  میکند بنا بر این او د

بنا براین ما پیوسته در درون  آن دایرۀ مسدودی در حرکت هستیم  که از ویژگیهای .خود بزمین سقوط میکند
به تعالیم اسالم �ظر دارد او هم به �ظریۀ وحدت الوجود و مهه لوازم و لواحق آن �ظر داشته و هم .ابن عربی است

آرای وحدت الوجودی او بدین معنی است که خداو�د فاعل مطلق .که پیوسته میان این هردو در �وسان است
مهۀ اعمال و افعال ماست و تأکید اسالم  متوجه مسئولیت  دینی و اخالقی ا�سان  در قبال اعمال و افعال 

ابل تلفیق �یست  و روش ابن عربی برای تلفیق  میان ا�دو پر از این دو  وجهه �ظر  متعارض به هیچ وجه  ق.اوست
وقتی میگویدکه مهۀ افعال ا�سان  خملوق خداو�د است  و اختالف حقیقی میان  آ�د . معما های ال ینحل است

ولی در واقع عبد خدا . و مامور�یست،زیرا عبد آن کسیست  که جمری اوامر رب و موالی خویش باشد
بنا براین عبد مهان رب و .ت  که بواسطه آن  قدرت خالقۀ خداو�د  منشأ فعل وتأثیر واقع میشودصرفًاحمّلی اس

  اما اینقدر است که ابن عربی  امتیازی را میان وحدت و کثرت  وامجال و تفصیل  قایل 483.رب مهان عبد است
 تعارضات را میتوان در پرتو  این یا در واقع مهه تناقضات و. میشود که در �ظر داشت به آن این تناقض رفع میشود

وقیکه میگوید خداو�د فاعل خمتاربر اعمال و افعال  است ، مسئله را به حلاظ مرتبۀ .وجه امتیاز حل کرد
احدیت  و مقام مجع اجلمع مورد �ظر قرار میدهد  زیرا ذات خداو�د ذات ا�ساهنایست که فعل منتسب بداهناست 

عمال خویش است ، مسئله را به حلاظ مقام کثرت  و تفصیل و فرق ووقتی حکم میکند که ا�سان فاعل ا
او پس از روشن شدن .که در واقع این مهان حرکت در دایرۀ مسدود قبلی خواهد بود.موردعنایت قرار میدهد

  .مفاهیم تکلیف طاعت و معصیت ومفاهیم مشابه دیگر در مورد ثواب و عقاب معنی حمصلی میدهد
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ر اخروی را  با جزئیات فراوان  وصف می کند  ولی به حمض اینکه تصویر حمصلی ازآن هبشت و دوزخ و مهۀ امو
بدست داد ، با استفاده از روش تأویل رمزی خود،آن را به حنوی توجیه میکند  که از مقصد اصلی دور 

اصطالحات مربوط به معاد و آخرت، ما�ند ثواب و عقاب ،اعراف، میزان،صراط،شفاعت،هبشت و .میشود
هبشت و دوزخ بنا بر قول او،حاالتیست �فسا�ی و حاکی . زخ را مثل حاالت ا�سان  و جتسد و جتسم او میدا�ددو

از حقایق خارجی �یست ،و اگر اختالفی در کار باشد  بر حسب مراتب شدت  و ضعف است  و اختالف 
  :ی میگویددر حبث هبشت و دوزخ ابن عرب. رستگاری  مقصد اعالی  مهه چیز است . �وعی �یست

  او صادق است  کسی باقی منیما�د)پاداش(جز آن کسیکه  وعدۀ: ،ترمجه... ُقلیبق اال«
  حق عینی  که قابل  معاینه باشد  وجود �دارد)کیفر(و برای وعید

  اگر در دار شقاوت رفتند بدرستی که آهنا 
  از لذت برخوردار �دولی برخوردار از �عیمی دیگر

   امر آن دو یکی استغیر از �عیم هبشت جاودان،پس
  و فقط به هنگام جتّلی میان ان دو تباین است

  آ�را عذاب �امیده ا�دجبهت عذوبت و شیرینی طعم آن
                                                   484)ازحمجوبان حفظ میکند( پس لفظ برای معنی چون پوست برای مغز است و پوست مغز را

وقتی حقیقت حق شناخته شد  و خداو�د چنا�که : م فوق این را می رسا�د کهقدر مسلم اینست که مفاهی
هست ،جتلی کرد،هر کس در دوزخ یاهبشت،مقام و مرتبۀ خویش را می شناسد ، یعنی بدرجۀ قرب یا بعد  خود 

کسا�یکه وحدت ذاتی شان  با حق متحقق شده است ، از ابرار ا�د و به هبشت می . از حق واقف می شود 
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  و کسا�یکه از حق حمجوب ما�ده ا�د ، از اشقیا ا�دو به دوزخ رهسپار میشو�د، ولی هر دو فریق در رو�د
  .جایگاه و مستقر خویش از لذت �عیم برخوردار میشو�د و این لذت متناسب به درجۀ معرفت آهناست

ه واقعًا شناخت آن با قابل یاد آوری می دا�یم که خباطر روشن شدن جوا�ب بعد تفکری و اعتقادی ابن عربی ک
ما دیدیم که مفسران  تفسیر های .جنجاهلای تاریخی مهسیر است درین مبحث امجاًال از آن صحبت  شد 

این شرح ما را قادر میسازد تا او را به عنوان عارف وحدت . متناقضی  از تعالیم و آرای او عرضه داشتند 
ن �ظر وحدت الوجود  وتعالیم اسالم کرده است ، مورد الوجودی متام عیاری که هم خود را مصروف تلفیق  میا

او به مفاهیم متداول اسالم معنی تازه ای خبشید و اسالم را از یک دین متحصل به .حبث و مداقه قرار داده است
�یم  یک دین  عرفا�ی مبدل ساخت ، که ما میتوا�یم به آرا و �ظریات او موافقت یا خمالفت کنیم  ولی این �کته را منیتوا

ا�کار کنیم که او هم، از حیث کثرت  تألیف وهم  به حلاظ تأثیر و �فوذ بعدی ، یکی از بزرگرتین عرفای  عرب 
برخی گفته ا�د که او دین به معنای متعارف کلمه ، را �سخ کرده است ، ولی رویهمرفته این .زبان اسالم است 

ی اسالمی به آن معنی سطحی و حمدودی داده او بسیاری از مفاهیمی را که علما وفقها.مطلب صحت �دارد
بود�د ،طرد کرد و جبای آن مفاهیم دیگری را که از حیث معنویت  عمیقرت و جامع تر از مفاهیم اسالف 

 یکی از دست – وجود عشق و دین –آرا و عقاید  او  در باره کّلیت و مشول هر چیز .  مسلما�ش بود عنوان کرد
       485.  تفکر بشری استآوردهای  بسیار بزرگ  تاریخ

  
  
  

                                                 
هتران،چاپ جمتمع علوم (ه در اسالم ،�وشته ابوالعالء عفیفی، عضو شورای عالی علوم در جامع ازهر قاهره به کوشش میر حممد شریف زیر �ظر �صرا پور جوادی تاریخ فلسف-114

  590-577ا�سا�ی  وادبیات دا�شگاهی، فصل هشتم ،صص
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قبل از این که داخل اساسی ترین مبحث  این فصل که صوفیان  است شویم الز م : عبدالقادر گیال�ی شیخ
که صد ها  �کتۀ سنجیده و یا �اسنجیدۀ  را  در اثر ...صاحب کتاب عرفان،  مدرسیجنابمیدامن اشارۀ به 

جاست که کلمات و گفتار خود باز گو کرده که جمموع  آراء و �ظریات خود شان میباشد ، واما تأسف در این
میباشند  که سر چشمه ایمان و عقاید شان ) ص(های شان  برای آن عده از مسلما�ا�یکه پیرو سنت �بی کریم 

شیخ بزرگ  قرآن و سنت است خمدوش کننده بوده  است ، زیرا وی بزرگواران  طریقت و عرفان را �ظیر  
را  بدون آ�که  راسًا به آثار تالیف شده شان  مراجعه و افکار و �ظریات شان ) گیال�ی( جیال�ی عبدالقادر

د  از اقوال دارا شکوه  که یک شهزاده  مغولی در هندو پسر اکرب پادشاه هند میباشد مورد �قد قرار داده  و نکن
  .�کوهش کرده است

له های عرفان هنوز هم ما در این اثر به  زمینه های روشن و طالعی  از ا�وار آن آفتاب طریقت و عرفان که از پشت ُق
مدرسی  سال از وفات شان هنوزتابان است ، با استفاده از آن �ور جبواب جناب 561بعد سپری شدن 

  : خواهیم پرداختطباطبایی
که در سر زمین بزرگ خراسان وهند بنامهای ) قدس سره(حضرت شیخ االسالم واملسلمین عبدالقادر گیال�ی 

حضرات عزالدین حممود : �د مها�ندمعروف احمبوب سبحا�ی وغیره  پیران یا پیِر ،قادر جیال�ی ، پیران پیرلعبدا
کاشا�ی  صاحب کتاب مفتاح اهلدایه  و مفتاح الکفایه ، مستملی خباری  و صاحب شرح تعرف ، عالءالدین 

قطی ، سری س) هجری245(مسنا�ی ، روز هبان بقلی شیرازی ، جنید بغدادی ، ابو حممد رویم ، ذولنون مصری 
، یوسف رازی ،ابو عثمان )هجری283(،  سهل بن عبدا تسرتی)هجری279(، خراز )هجری298(

های ُقلل رفعت  عرفان و  و زروه  ،  را که از پایه های شاخص)295(، ابواحلسن �وری)هجری298( حیری
  جریان ز�دگی   مورد تنقید قرار داده  ا�د  که ما بطور اخصمعنویت در تصوف و طریقت  بزرگ اسالمی است
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حضرت سید عبدالقادر گیال�ی یا جیال�ی را  مورد حبث قرار میدهیم تا خوا�ندگان عزیز  قضاوت و 
معلومات ساملی در مورد شخصیت علمی  و عرفا�ی و تأریخی شان  داشته باشند ، و ایرادات باقی ما�ده شان را 

کته �یز روشن گردد که در جهان پر از صفای عارفان و این �.از این قوم  از روی �تیجه مهین ، قضاوت فرمایند 
  با شخصیتها چگو�ه بوده ا�د؟

اشخاصی را که در فوق  �ام شان ذکر شد  با مناسبتهای که با تصوف و ...) مدرسی ،�ویسنده کتاب ( وی 
از طرف امامان طریقت  و مساع  و عرفان داشتند مورد تردید  و تنقید قرار داده  گفتار شان را خباطر ی که 

کتاب 96- 95- 94صص(قابل ا�تقاد  و خمالفت دا�سته  است) باصطالح �ویسنده  حجتهای اهلی بود�د( شیعه 
 که البته مولوی جالل الدین حممد بلخی، اوحد الدین کرما�ی ، مشس الدین َتبریزی، فخرالدین عراقی ، ابو  )مذکور

خاص کاسب، بازاریان ، و بی ِسوادان اشرتاک داشته ا�د مورد سعید ابواخلیر خباطری که در جمالس مساع شان اش
از �ظر (در حالیکه مهین اشخاص بی سواد و کم ِسواد و طبقۀ پایا�ی جامعه ) 112مهان،ص(�کوهش قرار داده است

  هاشمبنیشعب بود�د که سختیهای  هنایت دشوار  ) ص(در زمان بعثت �بی کریم ) اقتصاد و موقف ز�دگی
و کشته شدن مسلما�ان توسط کفار قریش  و مهاجرهتا به حبشه و مدینه ) یخ از آن کمرت حرف زده استکه تار(را

) ص(که  خودش منایا�گر این واقعیت است که کیها  اولین بار جاهنای عزیز شان را خباطر اسالم و راه پیغامرب 
 جهاد و سخت کوشی در راه گسرتش قربان منود�د  و اولین مششیر های که از جا�ب اسالم بطرف کفار خباطر 

و احیای  دین مبین اسالم حوالت شده توسط چه کسا�ی  صورت پذیرفت؟ آ�ان، آیا از اشراف قریش بود �د؟ از 
تأریخ �شان میدهد که اولین قربا�یان در . سرداران عرب ، این موضوعات  تأریخ بارها جواب گفته شده است

نس زن و مرد  یربده گا�ی بود�د که با قبولی اسالم جاهنای عزیز شان را  با راه توحید کلمه و کلمۀ توحید، از ج
)  اولین با�وی قربان شده در راه اسالم مسیه  وشهید اسالم  از مردان محار یاسر(هنایت درد �اکی  از دست داد�د 

 میبود باید ابوجهل و زیرا اگر ِسواد مایه تکامل معنویت در ا�سان میبود و عشیره و سرداری مایۀ پذیرش دین
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چرا خداو�د رمز و راز پیغامربی را در سینۀ  آحنضرت که مبکتب �رفته . مغیره و شیبه اسالم را پذیره میشد�د  
که در مقام شبا�ی شعیب ) ع(ریخت؟ چرا حبضرت موسی کلیم ) و بغمزه مصلحت آموز صد مدرس شد(بود 

ار گرفت ؟چرا زما�یکه مخینی رهرب شیعیان ایران از بود بدرجۀ پیغامربی  مورد لطف و عطای باری قر
فرا�سه به ایران آمدصرف مردمان سطح پایان جامعه ایرانِ  دارای رژیم شهنشاهی از ا�قالب وی پشتیبا�ی کرد�د 

معلوم میشود که .، و این در حالیست که اکثر رجال سر شناس ایران  تا امروز وطن را ترک کرد�د و بر �گشتند
 ا�سا�ی هر جامعه ایکه باشد چه دینی و چه غیر دینی فقط تقوی و هدایت  ربا�ی مستلزم تکامل دایرۀ در جامعه

  .اخالقیات است و بس
فرز�د ه حممد داراشکوبه �قل قول از )رض(او در مورد  حضرت غوث الثقلین  سید عبدالقادر  گیال�ی 

وی در یک اظهار  عجیب و « استاینطور گفته)ه1036-1014 ( جها�گیر اکرب پادشاه مغولی هند
و صوفی ، عارفان بزرگ " مشایخ واصل" عبادت برای: �ادرست ؛ در باره عبادت و بندگی  خدا  ادعا میکند

 هر کس که بعد از شناخت  و« : می �ویسد) شهزاده مغولی(�ویسنده تأکید دارد که دارا شکوه » شرک است 
، وی دارا شکوه را از  مجلۀ صوفی و عارف با ذوق  و بقول » ایمعرفت  عبادت کند  به حتقیق شرک آورده خبد

  ) 66مهان کتاب ص، (�ویسنده تربیت شده معنوی  عبدالقادر گیال�ی میدا�د 
برای اینکه ذهنیت و توجه خوا�ندگان عزیز  را در مورد شخصیت  حضرت حمبوب سبحا�ی  شیخ عبدالقادر 

 شکوه را  از �گاه تاریخی توسط اسناد معترب تأریخی مورد گیال�ی معطوف داریم  دو بعد  ز�دگی دارا
تا چه ا�دازه حق را وارو�ه جلوه داده و در ) مهان کتاب(تا خوا�ندگان عزیز بدا�ند که �ویسنده : دقت قرار میدهیم 

  .قسمت ابراز حقیقت  خبطا و جفا پیوسته است
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  هجری561هم ربیع االول  سال بدالقادر  گیال�ی  در پا�زدشیخ عحضرت حمبوب سبحا�ی امام  - 1
 ، توسط  برادرش حمی الدین هجری1068شهزاده دارا شکوه در سال وصال یافته ا�د ؛در حالیکه 

اور�گزیب عاملگیر از سلطنت ساقط و �ظر به افکاری که مغایرت به آئین �اب اسالم داشت  بقتل 
  .رسید

  او را منیتوا�یم به 486یب  �وشته شده دارا شکوه  �ظر به تأریخهای که  در عصر عاملگیر اور�گز - 2
بیدینی و سوء اعتقاد متهم منائیم و �ه میتوا�یم بگوئیم  که جنگ این دو برادر  جنگ دین و الدینی بوده 

دارا شکوه مقداری  از « بگفته مؤرخان غیر مسلمان و بی طرف )اور�گزیب و داراشکوه(است 
تأثر بوده و سعی بر آن داشته  تا میان شریعت اسالم و م" اکرب شاه "�ظریه وحدت ادیان  پدر بزرگش  

او میخواست هندو ها و  «487:فرا�سوی می گوید" بریز"داکرت .تطابق دهد» ویدا�یت«مکتب های 
که  او به « در دایرةاملعارف  اسالمیه تذکر رفته  است » .مسلما�ان  را دارای  یک مذهب گردا�د

هندو ها  متأثر بود ، او با متصوفان مسلمان و تصوف عالقۀ خاصی داشت ولی از فلسفه 
که یک آزاد مسلک وجودی بود ، مهچنین " سرمد"عبادتگران هندو ، ارتباط عمیق داشت ، او پیرو 

بود از فلسفه هندو » وحدت الوجود«او در حالیکه  طرفدار �ظریۀ . کبیر بود " باباداس بیرگی"پیرو 
ن روی دارا شکوه دارای افکار ملحدا�ه ای بود که �ظیر آن فقط در ها و بت های شان متأثر بود ،   از ای

را ترمجه کرده » اوپا�یشاد«او که . فلسفه هندو ها  وجود دارد  و اسالم هیچیک از آهنا را تأئید منیکند 

                                                 
، �گارش ستیش چندر، پژوهشگر هندو؛ و �یز کتاب  اور�گزیب تألیف ، ظهیرالدین 9، جلد بندراج دایرة املعارف اسالمیه ، اردو :  مقاله در مورد دارا شکوه -10

  . 48-38فاروقی،صص
  .243-226 مقاالت تأریخی، تألیف پروفیسور حممد اسلم ،صص-11
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                                         488.بود  میخواست از طریق ترمجه  معتقدات هندو ها را  به مسلما�ان بشناسا�د
 )هجری470متولد (شیخ عبدالقادر گیال�ی 

 هجری قمری متولد 470 که در سال حضرت امام العارفین شیخ عبداقادر  جیال�ی  یا گیال�ی- 1
هجری قمری وفات یافتندکه بین تاریخ وفات امام گیال�ی و 561سالگی در 91 و در سن 489شد�د

عنی در آن زمان چنگیز خان  سردار مغول که از اجداد  سال تفاوت زما�ی وجود دارد، ی561دارا شکوه 
پس ثابت میگردد  که شیخ گیال�ی �ه از رهگذر .)دارا شکوه حمسوب است  �یز تولد �شده بود

مقطع زما�ی باوی کدام �زدیکی ای دارد و �ه هم از �ظر قومی و عشیره یی باهم پیو�د دار�د  و �ه هم قسمیکه 
 تذکر شد با خط ا�دیشه و اعتقادات امام که ذیال بآن پرداخته میشود کدام خط فکری دارا شکوه در باال

  .مهخوا�ی ای وجود دارد
هجری (...)در سال .بن علی کرم اُ وجه میرسد ) رض( َ�سِب شان پس از ده واسطه  به امام حسن- 2

جو و یقین بغداد را ترک برای جست)  رح(در بغداد تشریف آورد�د  که مقارن به سالی بود که امام غزالی 
و این در حالیست که بغداد  از یک امام  جلیل القدر حمروم شد  واما بال فاصله  مصلح جلیل القدر .گفتند 

او علم را از استادان  ماهر و حمقق از ) امام عبدالقادر گیال�ی(و داعی الی ا دیگری وارد بغداد شد 
 الباقال�ی و ابوبکر  ذکریای َتبریزی  در یافت منود  و علوم طریقت و قبیل ابوالفاء ابن عقیل ، حممد بن احلسن

ابو سعید (تصوف را  از شیخ ابواحلسن محاذی مسلم الدباس حاصل منود  و �زد قاضی ابوسعید خمزومی 
امام گیال�ی در یک زمان . بکمال رسا�ید�دو مدرک گرفتند )هجری قمری 525وفات) (خدری

مهه مردم بغداد به جَلسات وعظ حضرت گیال�ی هجوم .  را زینت خبشید�دمسند درس و مسند ارشاد
                                                 

  .223-222جها�گیر تا اکرب ، صصمیالدی، ترمجه ابراهیم دامنی ، چاپ زاهدان ، فصل  هفتم ، از 1913  ، ابواحلسن �دوی ، تاریخ دعوت و اصالح -12
  ).ابن رجب(ذیل طبقات حنابله) ابن کثیر( ابن جوزی ، البدایة والنهایة -13
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زیرا خداو�د ایشان را وجه و حمبوبیتی  داده بود  که بزرگرتین پادشاهان ازین حمروم بود�د ، به . می آورد�د 
ا�دازه ایکه  چهار صد �ویسنده  آمادگی در مجع آوری  فرمایشات شان در هنگام تذکیر و موعظه 

ایشان هنایت متواضع و شکسته �فس بود�د ، با فقرا و مستمندان  جلیس بود�د  و متام شئون آهنا را .تند داش
معاصرین ایشان  حسِن خلق ، علوی مهت ، تواضع و ا�کسار، سخاوت و ایثار  . مورد دقت و توجه داشتند

رفات اخالقی  از دیگران پیشی و دیگر اخالق بر تر ایشان را  اعرتاف کرده ا�د ، در دادن سالم و تعا
میگرفتند ، صحبتش مهیشه با مستضعفان و فقرا بود ، بی هنایت رقیق القلب  بود�د ، خنده رو بشاش و 
کریم النفس ، کشاده دست و وسیع العلم ، بلند اخالق ، عالی �سب و در عبادات و جماهده مقام بلندی 

 بود، اگر به احکام خداو�دی  و حقوق اهلی  تعدی  حبق و کار های شایسته بینهایت �زدیک490.داشتند 
صورت میگرفت  بشدت متأثر میشد�د، اما در معامالت شخصی  هیچ وقت خشم منیگرفت ، جبز از 

برای شخص خود هرگز ا�تقام منیگرفت و هیچ سائلی را . جمازاهتای شرعی  که دستور خدا هستند 
باس بدن خود را  به سائل  میداد  و به طعام و ا�فاق  اگر چیزی منیداشت  ل. دست خالی بر منیگردا�ید

     491.�یازمندان بی هنایت عالقه داشت
اگر ُکل سرمایه جهان بدست من می بود ، مهه را به فقرا و : عالمه ابن جنار از ایشان  �قل میکندکه

  .�یازمندان ا�فاق میکردم
ت شیخ عبدالقادر گیال�ی به تواتر رسیده است که کراما« : عزالدین عبدالسالم امام ابن تیمیه  گفته ا�د

شیخ عبداقادر برای اسالم :و معروفرتین کرامات شان مردم مسیحایی  مرده دالن است ،وی میگوید 
  »...مها�ند �سیم  هباری ای بودکه گورستان دهلا را ز�دگی �و خبشیدو

                                                 
  9 قالئداجلواهر ،ص-14
  -به بعد9 مهان ،ص-15
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ح  �فوس و اخال ق از مشاغل  تدریس ، به توجه به �ایل بودن بدرجات رفیع والیت و اشتغال به تربیت و اصال
فتوی ، اصالح عقاید ، �صرت و محایت مذهب اهل سنت غافل �بوده و در عقاید  و اصول پیرو مسلک امام 

مذهب اهل سنت  و مسلک اسالف  بوسیلۀ شان تقویت یافت ، در . و حمدثین دیگر بود�د ) رح(مالک 
وجه پیروان سنت « :ابن امسعا�ی گفته است . د مقابلش بدعات و اعمال و عقاید زشت  کساد ش

در مدرسه تفسیر ، حدیث ، فقه ، .بوسیله ایشان باال رفت و کفۀ  ترازوی شان سنگین تر گردید 
اختالف فقه ها و دالیل شان ، اصول  فقه و حنو  و بعد از ظهرها جتوید و عالوه به دروس فوق الذکر به فتوی �یز 

  492» . بر مبنی فقه شافعی  و حنبلی بودمیپرداختند  و فتوای شان
حضرت شیخ عبدالقادر جیال�ی  وزرا و سالطین و قضاوهتای  خواص و عوام را امر به معروف و هنی از 

بشدت ) که بزرگرتین مرکز در بغداد بود( حضرت شیخ از دیدن احنطاط دینی و اخالقی . منکر مینمود�د
اسالم بظهور پیوسته بود  از دیدن آثارش در دل شان محیت و تعصب ر�ج می برد  و این زوال دینی که در جهان 

دینی موج میزد  و گاهی این احساس قلبی شان بر سر زبان  ظهور مییافت  و موج این دریای عشق  دینی 
از قول ) 497،ص ملفوظات(او یک سخت کوش واقعی در راه اسالم بود .اش  بصورت خطبه و موعظه  منایان میشد

دار�د ) ص(دیوار های حمکم دین جناب رسول  خدا « :�ی آمده است که در جلسۀ ایراد فرمود�دامام گیال
ای اهالی زمین بیآئید  آ�چه را ویران شده است  و یا رو به ویرا�ی . فرو میریز�د و از هتداب خالی میشود 

دست هم داده  و این کار است  از �و تعمیر کنیم  و این کار از دست یکنفر ساخته �یست ، باید مهه دست ب
  » .و ای روز مشا �یز بیائید! وای ماه ! را اجنام بدهیم ، ای خورشید 

                                                 
  126طبقات الکربی ، شعرا�ی، جلد  اول ، ص -16
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اسالم از دست مظامل فساق ، بدعتیها ، گمراهان، ادعا گران  « : و در جلسه  دیگر چنین  فرمود�د
ه حاال می بیجا مامت گرفته  و �وحه سرایی میکند ، مشا ای مردم  در روش گذشتگان و کسا�ی را ک

بینید  دقت کنید ، مردم این زمان در اوایل به امر و هنی مشغول بود�د و به عیش و �وش �یز ، طوری شده ا�د که 
اصال  به این صورت �بود�د ، دل تو ای ا�سان چقدر سخت است؟ سگ هم با شکار کردن و حمافظت از 

 دیدن اربابش  با خوشحالی در قدمهایش می مزرعه و دامهای اربابش وفاداری  خود را ابراز میکند  و با
غلتد  در صورتیکه وی آ�رافقط در موقع شام  یکی دو لقمه غذا میدهد، و تو دراین  حلظه از ا�واع واقسام 
�عمت های خداو�دی حبد سیری شکم  استفاده میکنی ، اما متأسفا�ه هدفی را که خداو�د  به دادن �عمتها 

  ».منی دهی  وحق آ�را ادا منیکنی  و حدود شرعی را حمافظت منیکنی از تو میخواهد  آ�را اجنام 
از اثر موعظه های  حضرت شیخ هزاران �فر  از اهالی بغداد  به �فع بزرگ روحا�ی و اخالف رسید�د و در 

روش ز�دگا�ی  هزاران �فر  از افراد  حتوالتی بوجود آمد  و سپس به وسیله جتربه  اجتهادی که داشتند  
 به اصول  و تعلیمات کتاب  و سنت  در آهنا معنویت واقعی و تقوی ، و در ز�دگی شان ایمان، مطابق

 و مهۀ این 493».اخالص، احساس مسؤلیت  در اعمال و عباداتشان با کیفیت و روحیه جدیدی ایجاد منود�د
 ا�سان و بنده خدا  را کوشش ها را خباطر  احیاء دین و جتدید آن با اصالح مسلمین  استفاده کرد�د  و ملیوهنا

که پس از وفات شان خلفای خملص و با عظمت سلسله شان در . به مقام احسان و ایمان واقعی رسا�د�د
  .کلیه کشور های اسالمی این روش و دعوت ا و جتدید ایمان را ادامه داد�د 

 قزاقستان ، بوسیلۀ جتار  روش ایشان در حضر موت ، هندستان ، افغا�ستان ، کشور های مشال دریای آمو  تا
در جاوه و مساترا و از طرف دیگر در قاره بزرگ افریقا  صدها هزار �فر ایمان شان را کامل کرد�د و ملیوهنا 

                                                 
  .507 ملفوظات ،ص -17
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و پس از مرگ شان افراد زیادی را به عنوان داعی  دین و مربی . �فر غیر مسلمان مشرف به اسالم شد�د 
دامه داد�د  وبا ماده پرستی و غفلت و تساهل  روز افزون  اخالق  جبای گذاشتند  که آهنا راهش را ا

  494.مبارزه کرد�د
یک رویداد سخت  تکا�دهنده که بیش از « : محید الدین استاد کاجل فلسفه در دا�شگاه الهور می گوید

هر چیز  در جتزیه به سازماهنای سیاسی و اجتماعی مسلما�ان در قرن پنجم هجری  �قش داشت  ظهور و 
لقب مالحدۀ امساعیلی، پیرو حسن (ه شدن  گروحی که در تأریخ حشاشین �ام گرفته شد پراگند

 حتت رهربی 495)بویژه دستۀ �زاریه از فرقۀ امساعیلیه است] هجری  قمری 518[صباح  در گذشته در 
�د حسن صباح  که هزاران تن از مردم ، بزرگ و کوچک  در زیر خنجر  این متعصبان  جان خود را از دست داد

ودومین رویداد  این دوره  که مهزمان با  عصر امام گیالمی بود  آغاز جنگهای صلیبی است که از .
م ادامه داشت  که جنگ جویان مسیحی در سال 1099/هجری493م تا 1059/هجری488سال  
د م مؤفق به اشغال بیت املقدس شد�د و این در حالی بود که فرمان روایان سلجوقی  میان خو1099/ه492

شان به جنگ و پیکار  میان گروهی  مشغول بود�د که �توا�ستند  کار مبارزه با صلیبیان را  در دست 
در چنین حال و . ومهامجان مسیحی توا�ستند  برای مدت درازی  کشور را ویران  و غارت کنند .بگیر�د 

روحا�ی  به بغداد باز هوایی  شیخ عبدالقادر گیال�ی  بعد از یازده سال ا�زوای کامل  خباطر هتذیب 
وی با گفتار گیرا  و شیرین بدهلای مردم تأثیر شگرفی گذاشت که جای وی را در . گشت 

که ما در جایش سلسلۀ [مقدم صوفیان و ائیمۀ قرون قرار داد و طریقۀ قادریه شریف را  پایه گذاری کرد 
ادث فوق الذکر  حتت تأثیر درد�اکی  او در حالیکه جهان اسالم را  حو] . مبارکۀ شان را تذکر خواهیم داد

                                                 
  .198-179 تاریخ دعوت و اصالح، سید ابواحلسن �دوی ، صص-18
  . مهین کتاب37 رجوع شود به عنوان وسعت پهناور  تصوف و ا�دیشه در اسالم ،ص-19
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فتوح {قرار داده بود  توا�ست با ایراد خطابه های که با مناسبت های گو�اگون  ایراد کرده بود 
جهان اسالم را متوجه خرابی اجتماع  و �بودن ثبات و �تیجۀ جهان بینی های ماده گرایا�ه مردم  } الغیب

 این ماده گرایی شایع، به ارزشهای دینی  حبدی تکیه کرد که در باره حیات واکنش شدید �شان داده به ضد
که اعتماد بر کسب شرک است ؛ :او در گفتار پا�زرهم میگوید . اغراق آمیز  می رسید  بنظر بعضی

استدالل میکند ، شیخ گیال�ی می )  در خلق و بقاء عامل(یعنی اعتماد بر شرکت دیگران  با خدا 
او اعمال را به بندگان �سبت ! است که چسان خبشنده و رحیم است شکوه و عَظمت او ر: افزاید

میدهد و میگویدکه در ورود اهنا  به هبشت حبساب کار های خود آهناست ، و حاال�که اعمال  آهنا 
  .»هستی خود را مدیون کمک و توفیق است

و ) 25گفتار  (خیر و شر ، میوه های مهزاد یک درخت ا�د ، مهۀ آهنا خملوق خدااست«: وی میگوید
تو بر طریق /گناه اگرچه �بود اختیار ما حافظ(گرچه ما باید مهۀ شر ها را خبود مان �سبت بدهیم 

شیخ گیال�ی می ا�دیشد که صفای روحی که الزمۀ  وجود یک صوفی ) ادب باش گو گناه من است
ش  یافته باشد ، زیرا است ، کمال منی یابد  مگر آ�گاه که صوفی  در دبستان شور خبتی  و مصیبت پرور

: می فرماید)ص(مهین ر�ج کشیدن بی جهت ،مقام روحا�ی  صوفی را معین میکند وی به قول پیغمرب اسالم 
آ�چه مهم است  ثابت قدم بودن  در » ما پیامربان بنا بر درجات مان  با آزموهنای  بسیاری احاطه شده ایم«

ن پیروزی �ه تنها در آجنهان  ممکن است بلکه  در مهین جهان  ای. ایمان است تا سر اجنام خیر به شر غلبه کند 
    496».هم شد�ی است  که این دو صفت ، آتش مهۀ مصائب را  دراین عامل  برای او خاموش میکند

  :ف بندی شیخ گیال�ی در مورد  ا�ساهناتصنی
                                                 

هتران (روا�شناسی در دا�شگاه دولتی الهور ، به کوشش میر حممد شریف و �صرا پور جوادی ، جلد اول .  تأریخ فلسفه در اسالم، محید الدین ، مدیر خبش فلسفه -20
  . خبش اولین صوفیان) 1362،
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نان اکثریت مردم عادی اول کسا�یکه �ه زبان دار�د و �ه دل  ای: مردم را به چهار گروه تقسیم کرده ا�د 
گروه دوم کسا�ی هستند  زبان دار�د ولی دل �دار�د .  هستند  که توجه یی به حقیقت و  فضیلت منیکنند

و زبان گویا دار�د  که بآن مردم را پند . ، اینان مردما�ی هستند که خداو�دان دا�ش و معرفت بسیار ا�د
خود شان در ز�دگی کاجمویی و عصیان پیشه میکنند میدهند  تا طریق زهد و تقوی را پیشه ساز�د ولی  

آ�ان گرویدگان با ایمان  راستین هستند .گروه سوم مبردما�ی تعلق دار�د که دل دار�د و زبان �ه . 
و گروه چهارم به کسا�ی تعلق دار�د که هم دل . و سر گرم پیراسنت باطن خود از مهۀ �اپاکی هستند .

قیقی معرفت ا و صفات او هستند  و قادر ا�د حبقیقت غایی  دست یابند  و دار�د و هم زبان و آهنا مالک ح
این گروه مردم را براه حقیقت  وفضیلت و تقوی  می خوا�ند ، آ�ان منایندگان راستین پیغامربان هستند 

 ، فتوح33گفتار ( است �بوتمرحلۀ تالی آهنا در تعالی روحی به واالترین  مرحله دست می یابند  که . 
زما�یکه بنده در زمان حیات خود  مطیع قا�ون شریعت  میشود و یکسره  : او در مقام ورع میگوید ) الغیب

خبدا امیدوار و پشت گرم میگردد و هر گز مبردم دیگر متوصل منیشود و در مرحلۀ دوم که 
ودر این مرحله بنده تا وقتی که  دراین مرحله است  از امر خدا اطاعت میکند  : حقیقت است  می فرماید

از هر �وع زیاده روی  در ز�دگا�ی دوری میکند  و میکوشد تا خود را  از هر �وع گناه آشکار و هنان  
حفظ کندو این میکوشد تا از �دای باطن  فرمان برداری کند ، مرحلۀ سوم را تفویض فرموده ا�د  که در این 

و آخرین مرحله  فناست که خاص ابداالن حق مرحله بنده خود را یکسره تسلیم خدای میکند  و چهارمین 
شیخ گیبال�ی با دقت کامل ) 10فتوح الغیب گفتار(است  که مؤحدان راستین و عارفان میباشند 

 خاطر �شان میسازد که واژۀ وصول یا ُقرب تنها یک بیان رمزی است ، زیرا این وصول چیزی است  کامال
درین مرحله  ا�سان )،فتوح الغیب17گفتار(د آدمی بکار میرود متفاوت با آ�چه  که معموًال در مورد  افرا

  .)خود مستلزم  ترک خواهشهاو آرزو های شخصی  و یکسان  شدن او با هدف جها�ی خدااست
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این بیان موافق با استنباط  مرسوم مابعد الطبیعی  از آثار ابن عربی و پیروان او منیشود  واین طور  استنباط  
  طریق یک فرد است که جتربه روحا�ی الغیب  وجود �دارد  بلکه این عقیده تنها بیان بصورت کامل در فتوح

و فرمان د خدا می یابدمها�ن)تکوین (عرفان را می پیماید  و سالکی که بدین مرحله میرسد  �یروی  آفرینشی 
 از فتوح28-18- 13- 46گفتار های ( او بچبزیکه باش بگوید  ما�ند فرمان خدا �افذ می گردد

   497) الغیب 
  : جناب حیدری وجودی  یکی از شاعر عارف بنام  در کتاب سایه معرفت  می فرماید

  چراغ خا�دان مرتضــــــــــــایی    تو     ماه آمسان مصطفی   یی 
   498گی کار خداییدر بند ُکنی   تو    عبداقادر حق     آشنایی

ی خودیعنی صوفی را معرفتی از حقیقت اشراق صوفیا�ه تعاط: شیخ عبداقادر گیال�ی عقیده دارد که
�ه تنها این بلکه کشف و مشاهده �یز به �یروی .بدست میدهد  که ممکن �یست از طریق عقال�ی  کسب شود

عقال�ی  کسب میشود، �ه تنها این  بلکه کشف و مشاهده �یز به �یروی عقال�ی آدمی زاده غالب می آید  که این  
تجلی  میسازد ، یک مجال جالل او را  که بدور زماهنا  در احوال خمتلف بر  جتّلی دو جنبۀ از ذات خدا را م

وی . سالک  منکشف میگردد  که حضرت امام جمدد الف ثا�ی و امام ربا�ی آ�را وحدت شهود ی مینامند 
تنها راهی که حقیقت را میتوان بآن  : که متام این جتربیات را باالی خودش تطبیق کرده است می گوید

�ه گرو�د و �یز طبیعت آفاق را مشاهده کنند ، تنهاه از مهین طرز ) �فس(ت  اینست که خبود شناخ
او به �قل ازا بن عباس صحابی جلیل القدر  می . برخورد  است که میتوان به مفهوم راستین خدا دست یافت 

                                                 
  .495عبدالقادر گیال�ی، ص... تاریخ فلسفه در اسالم، مهان -21
  . 84ص) 1378پشاور کتاخبا�ه صبا،( سایه معرفت ، حیدری وجودی، -22
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لت  بر یکی از هر چیزیکه یک یا دوصفت از صفات اهلی را  منعکس میسازد ، و هر امسی دال: فرماید 
بنا برین  مشا با امساء و صفات او و خملوقات او  احاطه شده اید  او معرفت خویش را از . امساء او میکند 

و اراده یا مشیت او در کار خالقیت دایم او بظهور میرسد  او . طریق مشیت خویش متجّلی ساخته است 
.  آشکار ساخت  که خود چنان خواسته است مهارت یا صفت خویش را پنهان  ساخته ، وآ�را تنها زما�ی

  ».ازین رو ، او در جنبۀ غیب  خویش هنان شده  و در حکمت و قدرت خویش جتّلی کرده است
بنظر شیخ گیال�ی  تصوف �تیجۀ  حبث و گفتار �یست  بلکه حاصل جوع و  حرمان است ، و متضمن  

 طریق دعا ، خلوت پشمینه پوشی ، سیاحت و خبشندگی ، تسلیم شادیا�ه ، صرب ارتباط  دائم  با خدا از
  ) فتوح الغیب76گفتار .(فقر ، و �یز تواضع ، یکر�گی  ودرستی است 

هجری 632: میالدی؛ وصال 1144 /هجری قمری539تولد  : ( شهاب الدین سهروردی-دوم 
  )   میالدی1234/قمری

اضطرابات و تردید فرا گرفته ) ز مها�ند امرو( زما�ی چشم به جهان کشودکه سر�وشت جهان اسالم را 
میالدی  در گذشت و این در 1157/  هجری525آخرین پادشاه سلجوقی سلطان سنجر در . بود 

حالی بود که غزان مششیر را باخود به ارمغان آورده بود�دو هبر جا که میرسید�د مردم را سر میربید�د و شهر 
ست آرامش و صلح را در کشور باز گشت دهد  حممد خوارزمشاه که میخوا.ها را به آتش میکشید�د 

میالدی  هتاجم 1218/هجری615با فتنۀ بزرگرتی از فتنۀ غزان مواجه شدو این در حالی بود که سال 
بزرگ و فرا مرگی مغول به رهربی  چنگیز خان سردار مغول آغاز گشته  بود  که در مقابل یورش او 

یکی پی دیگر مورد آماج و پی گرد ویرا�گر ) لنهرماوراا(شهر های خراسان و ماورای دریای آمو 
مغوالن بدون مبالغه و با . سپاهیان بی مروت او لگدمال سم ستوران شده و به آتش کشیده میشد�د 
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تساوی مطلق دروحشت و سفاکی و بدون هیچ تبعیض و فرو گذاشتی ، مردم و حشام و چارپایان  راقتل 
  .عام کرد�د 

وز و روزگاری که �ا امنی و ترس متام جهان اسالم را فرا چنگ گرفته بود و در چنین رشیخ سهروردی 
. از کاشغر تا یار کند و عراق و شامات مردم با �ا امنی و ترس  ز�دگی میکرد�د و او �یز حیات بسر میربد

  .وصال یافت و جهان فا�ی را ترک گفت632که بسال 
در طبقات الشافعه آورده است به پا�زده یا "سبکی" چهبد�یا آمد و سپس بنا به آ�او در سهرورد زجنان  

می رسد ، شهاب الدین در بغداد  حتت تربیت عموی خود ابو ) رض(شا�زده  واسطه  حبضرت ابوبکر صدیق 
جنیب سهروردی  قرار گرفت و �زد وی و مجعی از حمدثان و فقیهان مشهور به حتصیل  فقه و حدیث 

مت شیخ عبدالقادر گیال�ی  و چندین تن از  عارفان �امدار و برای کسب طریقت  خبد. پرداخت 
رسید؛اما شیخ و استاد او مها�ا عموی او ابو  جنیب الدین سهروردی بوده است ، بعدًا عمر شیخ الشیوخ 

از مجله آثار او  جذی القلوب  الی مواصله . بغداد شد  و خا�قأ او مورد توجه مردم بسیار قرار گرفت 
 و رشف النصایح  را میتوان �ام برد ، ولی معترب ترین  �وشته او  مهین عوارف املعارف است احملبوب و کشف

که در ردیف  ُکتب عرفا�ی  و سلوک از قبیل احیاء العلوم الدین غزالی ، قوت القلوب  ابوطالب مکی  و مصباح 
  .هروردیاز عوارف املعارف س) که خود ترمجۀ آزادیست(اهلدایه  عزالدین حممود کاشا�ی 

و هم شاعر و عارف و صاحب سلسلۀ . شهاب الدین عمر سهروردی هم فقه �ویس بود و هم فتوی �ویس 
شیخ سعدی هنگام اقامت در بغداد  به زیارت او رسیده  و در بوستان از پیر . طریقت سهروردیه شریف

  :سهرورد  به تکریم یاد میکند 
  بر روی آبدو ا�درز فرمود /  مرا شیخ دا�ای مرشد شهاب  
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امام شیخ شهاب الدین  در اواخر عمر زمین گیر شد  و با مهه عزت و حرمتی که داشت  در فقر و فاقه می 
                                                                      499.زیست  وحتی در وقت مرگ  وجوه کفن و دفن �داشت 

  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسمت هشتم
                                                 

  .119 به استناد از  وفیات االعیان ، ابن خلکان  ، جلد سوم ،چاپ مصر ، ص498،ص... تاریخ فاسفه-23
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  :صوفیان در هزارۀ دوم هجری
  )امام ربا�ی(حضرت جمدد الف ثا�ی

  تولد تا وصال  شرح ز�دگی از 
  شا�زدهم میالدی/جهان اسالم در قرن  دهم هجری.قسمت اول

 هجری تولد و در ماه صفر 971حضرت جمدد الف ثا�ی  شیخ امحد سرهندی  در شوال سال 
وما شروع مبحث صوفیان را در ختم هزاره اول و شروع هزاره دوم به سببی از .هجری وفات منود�د1034سال

م که ایشان بیشک در عامل اسالم در بین بالد اسالمی وخصوصًا حلقات تصوف و عرفان بنام امام ربا�ی شروع کردی
این . را از �و بعِد سپری شدن یکهزار سال باز تاب و روشنی خبش شده ا�د، کردیم) ص(کسی که دین حممد کریم 

  ریختا�ده شدزمین واضح است که جهان از بدو پیدایش از زمامیکه قطرات خون هابیل توسط قابیل به �احق
دراین مرحله از حیات خودشاهد، دست خوش حتوالت و دگر گو�یها که در صفحات تاریخ از آن یاد شده 

  .است شاهد بوده است 
  :اسالم ومد�یت و تاریخ

عصری که جمدد الف ثا�ی در آن بسر میربددیا�ت اسالم یکهزار سال  از عمر با شکوه خویش را با فراز و �شیب 
اسالم شاهد پیدایش متدهنای فراخی در عرصۀ گیتی بوداست که جای گزین . گذرا�ده بود های  آن 

شده بود که اولین آن در کناره های دجله و سرزمین زیبای شام  )متدهنای روم وفارس ( متدهنای د�یای قدیم 
ول یک قسمت وسوریه تا مصرو دومی آن ازدو طرف کناره های سواحل جبل الطارق تامغرب وقلب اروپابه مش

بزرگی از اروپای جنوب شرقی ،ا�اتولی ،و اسیای صغیر تا هندوستان وجاوه وبور�یو مالیزی و ا�دو�یزی و 
حتی فلیپین، و دشتهای فراخ اسیای وسطی بشمول ایران ، افغا�ستان،و قسمتی از ایاالت چین غربی، پایه 

عباسیان که از ساللۀ .  در غرب �یز گردیدگذاری شده بود که جریان این متدن  رهکشای متدن های امروزه



  

221 221

به عوض خالفت شرقی ( خا�دان �بوی میباشند توسط مرد خراسا�ی ایکه بو مسلم �امیده میشدبه اریکه قدرت
اموی ها که از ساللۀ ابوسفیان یکی از سرداران قریش در عهد پیغامرب بزرگوار اسالم حینیکه شهر مکه 

از دست کفار و مشرکین فتح گردید،به دین اسالم ) ص (بتوسط مسلما�ان به رهربی آحنضرت
و اولین خلیفه از تبار عباسیان ابوالعباس  پا بر اریکه قدرت هنادکه آخرین خلیفه از این . ،رسید�د)گرائید

به سرزمین های اسالمی و مرکز خالفت یعنی داراخلالفه بغدادبه حیات پر اهبت ) مغوالن(تباربه اثر محله تتار ها 
در حین زمان خا�وادۀ اموی در اسپا�یا یا ا�دلس اسالمی پایه های پر رفعت ترین متدن بشری را . ادامه داد�دشان

درین دوره هابود که سرزمین اسالم  از .  ریختند که تا اکنون از گز�د حوادث زما�ه درامان ما�ده است
ود ؛ صدها هزار جلد کتاب توسط رهگذردا�ش، سقافت و فرمهگ و متدن به مداین العلم جهان مبدل شده ب

�ویسندگان مسلمان از سایر السنه ها به عربی ترمجه و بر گردا�یده شدو یا از �و توسط ا�دیشمندان و 
�ویسندگان و متفکران پرآوازۀ این دوره در ،علم . �ویسندگان عرب و غیر عرب تألیف گردید

که تا امروز در جهان مطرح هستند ، که مادر کالم،طب، جنوم و جتارت  وصنایع پا بعرصۀ وجود گذاشتند 
  :چند مجع بندی مشاری از مهمرتین و مشهور ترین شان را با عرصه های علمی شان تذکر میدهیم

   – اخوان الصفا – ظاهریه – ماتریدیه – طحاویه – اشعریه –معتزله : هنضت های کالمی فلسفی - 1
  – چشتیه -سهروردیه   -   قادریه - �قشبندیه : تصوف و عرفان  - 2

رسالۀ ( ابوالقاسم قشیری –) املع فی تصوف(سراج الدین طوسی : مشاهیر عرفان و فلسفه  - 3
 حممد – الکندی -  ابن عربی–   شهاب الدین سهروردی -)کشف احملجوب(علی هجویری )قشیریه

 . ابن رشدو خواجه �صیر الدین طوسی-  ابن طفیل–  ابن باجه - ابن مسکویه- فارابی-زکریای رازی

 )صاحب عوارف املعارف ( سهروردی–  فخرالدین رازی -غزالی : عرفان و مابعد الطبیعه - 4
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 در قلمرو اسالم  برابری متام �ژاد – حاکمیت خدا و دولت اسالمی یا خالفت :تفکر سیاسی در اسالم - 5
حتی کسا�یکه در دین �گرویده (ها ، ر�گ و زبان بدون تبعیض و برتری یک طبقه ای بر طبقه دیگر 

�د ،اما حتت سیادت قوا�ین دولت اسالمی ز�دگی دار�د از این امر مستثنی �یستند، یا کسا�یکه با ا
پرداخنت عوارض بایگا�ی خود در سیرتۀ حکومت اسالمی با داشنت مناسک مذهبی خود شان 

ن سایر یهودیان ، مسیحیان ، هندو ها و پیروا: ازین امر مستثنا بوده منیتوا�د ، ما�ند ) ز�دگی میکنند 
 مهۀ –ادیان ، که قرآن کریم حدود شان را بادر �ظرداشت عدم برتری و تفوق طلبی تعین کرده است 

افراد از شخص خلیفه تا پائین ترین رده های اجتماعی مهه تابع کتاب ، سنت و سیره پیغامرب اسالم 
ه مبردم  تعلق دار�دهیچ  تقوی در قدرت ، و در، داراییهای ک–وقبول قوا�ین عالیه اسالم توسط مسلمین 

 رئیس دولت باید به -کس حق �دارد  آ�را برخالف قوا�ینیکه شرع مقرر کرده است از آن استفاده مناید
مشورت مشرتک مسلما�ان و به امجاع آ�ان تعین شود، امور و کار قا�و�گذاری را در چارچوبی که 

 خالف قوا�ین وضع شده اسالمی �باشد  از خلیفه به اموریکه بر- شریعت تعین کرده است اداره مناید
متابعت شرط است ، در صورت ارتکاب عمل خالف قوا�ین اسالم از طرف خلیفه  یا رئیس حکومت ، 

 مهۀ مسلما�ان - خلیفه باید �ظام ز�دگی اسالمی را در جامعه بر قرار کند–مردم تبعیت او را �کند 
 .رست  و زشت جلو گیری منایندحق دار�د تا در جامعه مسلمان از وقوع  اعمال �ا د

                      -خواجه �ظام امللک طوسی)تشیع( متفکرین -  ماوردی– فارابی –ابو حنیفه و  ابو یوسف  - 6
امام ( شیخ امحد سرهندی- حممود شبسرتی- موال�ا جالل الدین رومی-ابن تیمیه: بعد از  سقوط بغداد

 .ابن خلدون) مالصدرا(رالدین شیرازی صد- ابن خلدون- جالل الدین دوا�ی-)ربا�ی

  - ادبیات ترکی) دستور زبان و فرهنگ �ویسی (- ادبیات فارسی-ادبیات عرب: زبان و ادبیات - 7

 ...- هنر های کوچک-  موسیقی– �قاشی –معماری : هنر های زیبا - 8
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 . جغرافیا– فقه -تاریخ �گاری: برسیهای اجتماعی - 9

  . طب– تاریخ طبیعی - کیمیا- فزیک و کا�شناسی– ریاضیات و جنوم –جغرافیا :خبش علوم -10
اینها خبشی از تاریخ و سر گذشت مد�یت بیش از یکهزار ساله در اسالم است  که ما�ند گنجینه ای 

و این خباطری تذکر شد که اکثر  غیر . در  دل جامعۀ اسالم  در بین ملل و حنل اسالمی  جایگزین است 
یکنند که جامعۀ مد�ی صرف مدلی است که غرب آ�را ساخته است مسلما�ان و بعضی از مسلما�ان فکر م

زیرا زما�یکه اروپای پیش از . و اسالم در آن بافت و دخالتی �دارد ؛ ولی اینطور �یست که فکر میکنند
یکهزار سال پیش را در آن مقطع تاریخی مالحظه و مطالعه کنیم به ملت های ژرمنی یا وایکنگ های �یمه 

وریم که از متدن و مد�یت هبرۀ �داشتند و حکومتهای شان در میان ا�بوه گالدیاتور هابه وحشی ای بر میخ
کاروایی میپرداختند، این اسالم بود که برای اولین مرتبه مد�یت را از طریق جبل طارق به اروپا به ارمغان 

یجاب میکند  و خود باب مفصلی را اگرچه  موضوع جامعه مد�ی از موارد پزوهش ما  دور است. آورد
صرف خباطر روشن شدن گنجینه پر هبای  دیا�ت اسالم و مد�یت آن که الزم و ملتزم هم ا�د �گاشته 

حاال که ازین مسایل حرف در میان آمد بد خبواهد بود خط متد�ی اسالم را در اروپای قرون اوسطا .شد
  :مورد دقت  قرار دهیم

در طول صدها سال  حواشی غرب ) سیامویان ا�دل(یا "مورها"در غرب  حکومت یا خالفت  
اروپا را تا قلب فرا�سه حتت �فوذ  و در قید قوس مد�یت  اسالمی قرار داد�د ، زیبا ترین  آثار و 

بناهای  این دوره شکومهند  تاریخی هنوز هم  در اسپا�یا موجود است ؛ در شرق اروپا سلطان 
ولی با تأسف که سرزمین های .�وردیدسلیم پادشاه عثما�ی دروازه های اطریش و ویا�ا را در 

اسالمی را  در آن زمان و در طول تاریخ  عوامل و اسبابی که تا هنوز در تار و پود جامعه اسالم تنیده 
 :شده بود باعث ا�قراض و ویرا�ی این متدهنای مطرح گردیدکه عوامل آن عبارت ا�داز
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 .ای اسالمیمحالت پی درپی  صلیبیون  به بیت املقدس و سایر سرزمینه 

که هر گز قدرت رویارویی با اسالم �داشتند  از طریق )منافقین(تبا�ی دمشنان پشت پرده اسالم  
فرقه سازیها  و �فاق افگنیها  در میان جامعه مسلمان که بد خبتا�ه به بد ترین شکل  هنوز هم 

تقویه میشد�د  اینگروه اشخاص که مهواره از سوی ملل غیر اسالمی و زیر �ظر آهنا .وجود دارد 
پایه های مذاهب ) کتاب و سنت(با ایجاد فرق گو�اگون  و �ا مهسان با جهان بینی اسالم  

 .غالی را در جهان اسالم تقویت و پابرجا ساختند 

یکی از عوامل عمده و اساسی بود که مراکز دیا�ت ، متدن و ) مغوالن یا منگوهلا(محالت تاتار ها 
هجری  ویران و 656رقند ، بلخ ، هرات ، تا بغداد را در سنه فرهنگ اسالمی را در خبارا ،مس

صدها هزار کتاب و هزاران کتاخبا�ه و عبادتگاه و مدرسه را طعمۀ آتش ساختند  و خلیفه 
 .مستعصم با را مقتول کرد�د 

در اروپا از اثر خود خواهیها و خود کامگیهاو عیاشیهای که حاکمان ا�دلس اسالمی  در پیش  
به سقوط مواجه شد�د وبرای مهیش ) شارل مارتل ( ،که �تیجتًا از سوی اروپائیان گرفتند

مد�یتی را که توسط با�یان مسلمان قد بر افراشته بود با ساز�دگان آن از بین رفتند که 
�گهبا�ان این متدن را اغلبًا امواج  دریا و در زورق های شکسته طعمه ماهی ها گردید و در 

ا�ان به آخر رسید و کمرت کسی موفق به این شد تا خود را به سواحل افریقه این �ربد کار مسلم
اینها مهه �شا�ه های احنراف از خط شاخصی بود که قرآن آ�را برای مسلمین تعین کرده .برسا�ند 

خود کامگی و خود خواهی سران سپاه باعث و ا�گیزۀ این شکست �نگین در . بود 
د تا صحنه های تکان دهندای آن رویداد های جمعول بزرگرتین خط دفاعی اسالم باعث ش

جامعه اسالم را بصورت کل جمروح گردا�د که تذکر کل این صحنه های غم ا�گیز خود کتاب 
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علی دوا�ی  در کتاب : ضخیمی خواهد شد،که از آن میگذریم، ومهین قدر  متذکر می شویم که
 :صحنه های تکا�دهنده  در تاریخ اسالم می �ویسد

ی پیداست  که پیشرفت اسالم با آن سرعت مهه جا�به ، مهیشه با سیاست های حکومت خبوب« 
 توجه به این  .  مصاحل مادی  زیان دیده استراهبلکه  گاهی از های اسالمی مهراه �بوده است، 

مطلب  ، یک حقیقت تاریخی وحشت ا�گیز  را باز گو میکند که بیشرت  �ویسندگان غربی 
ی را  بنا بر خصلتی که در مورد اسالم ستیزی دار�د ساخته ا�د، ولی در مورد شائبه های غرض آلود

پیشرفت اسالم و امپراطوری بزرگی که در قرن دوم هجری ، در مشرق از سند تا 
و در غرب  از سواحل اوقیا�وس اتال�تیک و در مشال از سلسله جبال پیر�ه و اواسط )مراکش(مغرب

بیش از چهار قرن  دراین حموطۀ بزرگ از )حبر امحر(در یای عربآسیا تا صحرای  بزرگ افریقه  و
جغرافیای جهان  حکومت کرد�د و دین و فرهنگ اسالمی را گسرتش داد�د ؛ در هند متعاقب 

جزایر سوماترا در قرن هشتم به اسالم . فتح سند مسلمین در قرن دوم  هجری  استیال یافتند 
 اسالم را پذیرفتند وتا بر�ویی و فلیپاین  در شرق استقرار پیوست و سپس شبه جزیره  ماالیو و جاوه

یافتند ، افریقا �یز سرزمین وسیع خویش را  برای پذیرش تعالیم اسالم کشود در اسپا�یا در ماه صفر 
او از . هجری  عبدالرمحن ابن  عبدا الغافقی به فرما�روایی اسپا�یا منسوب شد  113سال 

که وارد اسپا�یا )ص(یاران و شاگردان صحابۀ پیغامرباستمجلۀتابعین یعنی از مجلۀ 
آ�چه که مسلم است این است  این افسر بزرگ و عالی اسالم که مرد دور ا�دیش و اصالح .شد�د

طلب بود که تاریخ اسالم  شایستگی و روشن �گری و بردباری و پرهیز گاری او را 
ه آ�وقت در اسپا�یه رسیده بود�د از گواهی میدهد و در بین قبایل عرب مضریها و محیریها ک

و " آراگون"هجری مرز های 114او درسال .ا�تصاب وی حبیث قاعد اسالم  خوشنود بود�د
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پایتختش د�بال " برالل"را پیموده  خباک اصلی فرا�سه قدم هناد  او پادشاه فرا�سه دوک را تا " �اوار"
د و عبدالرمحن الغافقی بسوی بدست مسلما�ان فتح ش"اوگوستین" کرد که �تیجًتا قلمرو 

پایتخت فرا�سه  در حال پیشروی بود ، که اگر مسلما�ان در اسپا�یه حتت  اوامر وخردا�دیشی 
عبدارمحن الغافقی عمل مینمود�دو از دستورات �بوی پیروی میکرد�د امروز احکام قرآن  در 

ت زیاد دوام �یاورد دا�شگاه اکسفورد تدریس میشد  ولی قسمیکه در قبل تشریح شد  این حال
زیرا مسلما�ان  درآن هنگام  متوجه اوامر سردار خود �شده و یا �بود�د و این موضوع را �یز 
�فهمید�دکه پیکاری که  در دشتهای  فرا�سه بوقوع می پیوست �ه با �ربد اسالم و مسیحیت بود ،زیرا 

بود�د، و مهچنان  سرزمین  اسالم �ربد هایش  اراضی دولت روم را در شرق  و غرب تصرف منوده  
مسلما�ان با بزرگرتین �یروی بسیجی خود  .فراکهای که در آملان و گایس می زیستند  داشتند

پیر�ه را عبور کرد�د، لشکر کشی های مسلما�ان به فرا�سه به فرما�دهی الغافقی چنان اثر عمیقی 
 را مشوش ساخته است ؛ در میان اروپائیان  بر جای گذاشت که فکر شعرای عصر  اخیر اروپا

 :مثال زوزی یکی از شاعران ا�گلیسی چنین سروده است

 .سردار اسالم سربازان بی مشاری گرد آورد  

 ...از شام و بربر و عرب و روم و 

 .و از ایران و مصر و تاتار ،�یروی واحد پدید آورد  

 این �یرو را ایما�ی  و جوامنردیی  پی گیر  

 .هبم پیوسته بود و دفاعی آتشین  شگفت آور   

 و سرداران 

 .تردیدی  در پیروزی  و یا باال گرفنت فتوحات خود  �داشتند 



  

227 227

 .بآ�ان �یروی سهمگین حبرکت  در آمد�د 

 �یرویی که یقین داشتند  مهه چیز را در جلو خود  از میان می بر�د  

 و هر جا که باشند یکه تاز میرا�ند و پیروز مندا�ه به پیش میرو�د 

  مغلوب هم ما�ند شرق تا اینکه غرب 

 .سر فرود آر�د) ص(به احرتام  �ام حممد  

 .و حاجیان از دور ترین مناطق قطبی در حرکت در آیند 

 .و با قدمهای ایمان ، شن های سوزا�ی را  

 که در بسرت صحرای عرب  و اراضی پر صالبت مکه ، 

  !گسرتده است در �ورد�د
  . یگی رقم زده بودولی افسوس که سر�وشت را ارادۀ خداو�د چیزی د

                    در حالیکه دستان شپاهیان اسالم  از غنائیم پر هبا پر بود و در قلب های مسلما�ان خمصوصًا 
سپاهیان بربر ها آتش  اختالف  شعله ور شده بود ، و هر سپاهی آرزوی این را داشت که با غنایم دست 

گردش فاحتا�ۀ شان  متام ثروت فرا�سه را به غنیمت آورده واپس مراجعت کند ؛ زیرا مسلما�ان در 
گرفته بود�د ،که کاروان سربازان اسالم با غنایم سنگین و اسیرا�یکه با خود داشتند صفوف آ�ان را 

عبدارمحن الغافقی که متوجه این خطر بزرگ شده بود هنایت بیمناک گردیده بود ، ولی از ترس . متزلزل منود 
خالصه این عامل با سایر عوامل . از فرما�ش سر پیچی کنند سخت گیری منیکرد اینکه مبادا  سپاهیان

دیگر که جنگهای فرسایشی چندین ماهه  و پراگنده شدن سپاهیان در سرزمینهای فتح شده  
عواملی بود�د که سپاهیان اسالم دگر آن سبک روحی  و بی باکی یک سپاهی مسلح با ایمان را �داشتند، 

" تور" که فرا چنگ خود آورده بود می ا�دیشید �ه به فتح و ظفر ؛ جنگ سختی در دشت هر کسی به ثروتی
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باوجود آن این مرد جنگی و غیور شکست را در �یروی قوای فرا�سه  منودار ساخته و طلیعۀ .واقع شد 
پیروزی را آشکار ساخت ، ولی در مهین هنگام  قسمتی از سربازان فرا�سه  راه شان را بطرف غنایم 

مسلما�ان چیزی منا�ده است که غنایم مشا بدست دمشن :و فریادی بلند شد که.فراوان مسلمین کشود�د 
متعاقب این  آهنگ مشاری از �یروی بزرگ مسلمین  میدان جنگ را رها ساخته و مبنظور حفظ غنایم  ! بیفتد

  .بآن سوی روی آورد�د که در �تیجه صفوف سربازان مسلمین دچار بی �ظمی شد 
                دراین بی �ظمی ها که عبدالرمحن میخواست سزبازا�ش را  از �و آماده میدان �ربد سازد تیری از   

این واقعه در  اوائیل رمضان سال . طرف دمشن  بسوی او رها شد وباو اصابت کردو حبیات او خامته داد 
  .میالدی  اتفاق افتاد 732اکتوبر11/هجری114

روج و شکست  مسلمین  در اروپا مطمح �ظر ما �یست ، صرف خباطر روشن شدن  چون پژوهش پیرامون ع
کار�امه های اسالم در چوکات هویت تاریخی اسالم و سابقه مد�یت و ا�دیشه به زیستی اسالم  این خمتصر 

  : تقدیم میگردد�قاط عطف کار�ا�ه های اسالم با تاریخ وقوع آنبعرض رسیدو در ذیل 
   هجری212 ،کریت و جنوب ایتالیا سال فتح سیسیل و سارد�ی - 1
و شکست شان بدست آلپ ارسالن سلجوقی و تأسیس  .م1071/ه462پیکار مسلما�ان در روک - 2

 .امپراطوری اسالم در  اسیای صغیر

 .م1085/ه478سقوط طلیطله در  - 3

 .م1187/ه583ظهور صالح الدین ایوبی - 4

 500.م توسط مصریها وشکست صلیبیون1250/ه�648ربد منصوره - 5

                                                 
  1315-1305 تاریخ  طربی  ،ج، دوم ،صص-115
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با �ربد ) حماصره قسطنطنیه(ه 32ا عناوین  شهادت و ایمان مردما�یست  که در سال اینه 
ه  را �شان میدهد  و تاریخنامه  شجاعا�یست که شجاعت را بعشق و 648منصوره  در 

عشق را به عبادت تبدیل ساخته ا�د ، که خوشبختا�ه این موجها ی متصل تا هنوز در جامعه 
 .   اسالم  مطرح است

دور و بی هبره بود�د در میان ) ص(فرقه های  که اکثر آن  از دستورات  قرآن و سنت �بوی ایجاد  
جوامع مسلما�ان مهاممد تار عنکبوت  شبکه های گسرتده  و قدرمتندی را ایجاد کرد�د که 

 .از رهگذر عقیدتی  مشکالت زیادی در جامعه  اسالم  مطرح کرد�د

  
ی در چنین حاالت  واوضاعی پا جبهان گذاشتندکه جهان اسالم جمدد الف ثا�ی شیخ امحد سرهندی کابل

سخت ا�تظار ابر مردی را می کشید تا تاریکی های بدعت های تاریک کننده را از فراز آمسان دیا�ت اسالم پاک 
  .گردا�د

ریای روان واقعیتهای تاریخی در هر عصر و جامعه ای ما�ند یک د«:                       ابواحلسن �دوی میگوید
میباشدکه هر موج آن با موج دیگر مرتبط و متصل است، بنا بر این هیچ کشوری  در جهان هر چند منزوی و 

او به برسی » .جدا باشد ،منیتوا�د از تأثیر ا�قالهبا حرکت ها ی موجود ، در جهان هر چند منزوی و جدا باشد
ا �کرده ، بلکه �گاهی به اوضاع جهان  اسالم در آن بسر میربد  اکتف)رح(کشور هندوستان که حضرت جمدد 

  .خمصوصًا کشور های مهسایه و مهجوار  می افگند) دهم(در قرن 
  :مذهبیاوضاع 

 دم با وصف  ، ضعف عملی و اخالقیمت داشت ، تودۀ مرر افکار و اذهان مردم  حکودر آ�زمان مذهبی ب
  )خلفای ترک عثما�ی(بود�د ،راسخ االعتقاد  و دوستدار دین  و دارای احساسات دینی 
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در  سلطنت شیعه ایران گرایش به دین و مذهب برافکار و اذهان توده مردم حاکم بود و شاهان صفوی برای «
ایجاد امنیت  در کشور ایجادکمر بند امنیتی مطمئنی را منوده بود�د، این شاهان  از خوش اعتقادی مردم  و اظهار 

بزرگرتین شاه ایران  شاه عباس اول  صرفًا برای . استفاده میکرد�دحمبت و ارادت به مذهب و اهل بیت  
میل فاصله دارد ، را پیاده سفر کردکه �تیجتًا اعتقاد ایرا�یها  �سبت به شاه 800زیارت از اصفهان  تا مشهد 

  501»  .عباس  حبد غلو و توهم پرستی رسیده بود
تقاد راسخ و صالبت دینی و تقید به تسنن و مذهب  حنفی ضرباملثل                      مردم ترکستان و افغا�ستان در اع

بود�د ، فرما�روایان حکام ،اعضای حکومت آ�دیار ،خواص و امرا، هر کس بر حسب  مقام خود تا حدی مهر�گ 
  .و مهفکر مردم بود�د

هبمین دلیل  . اصیل بود�د                      در هندوستان بنیان گذاران حکومت های اسالمی  ترکها و افغاهنای 
تا .پیرو اهل سنت  و مذهب حنفی بود�د ) هندوستا�یها(ر�گ مذهبی بر این حکومتها غالب بودکه اکثر اهنا 

  .قا�ون اساسی هندوستان �یز بر طبق  مذهب اهل سنت بود 
یه  باوج خود در دورۀ سلطان سلیم شاه سوری که از سالطین افعان در هند است ، تصوف و عرفان  و طرق صوف

  .در هیچ �قطۀ از جهان اسالم  منطقۀ �بود که �وعی  از سلسله های تصوف  در آن یافت �شود . رسیده بود 
از شهر های معروف  و از مراکز علمی و روحا�ی  ترکستان ، بلخ ، هرات و » خبارا«و » مسرقند                            «

طنطاو در مصر ، تعز و صنعا در یمن  مراکز علما و اهل عرفان  بشمار می بدخشان در افغا�ستان ، اسکندریه و 
  .آمد�د

                                                 
  .26،ص)چاپ ایران زاهدان ( ، جلد چهارمخ دعوت و ارشاد،سبد ابوحلسن �دوی، تاری-116
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                         دو شاخۀ �ظامیه و صابریه از سلسله قادریه  و چشتیه گرچه در قرن دهم در هندوستان پخش 
 شطاریه که توسط عاشق شده بود�د و مردان با کمال در آهنا یافت میشد �د، اما در واقع فقط سلسلۀ عشقیه 

  .شتار تأسیس شده بود برمتام هندوستان تسخیر داشت 
                       مؤسس طریقۀ شطاریه شیخ عبدا شطارخراسا�ی است که در اوایل قرن هنم هبندوستان آمد ،ودر 

  .هوفات یافت832سکنی گزیددر سال » ما�دو«
) از توابع ا�باله(»اکتیهل«م در طریقۀ قلندریه در /925/ه776» بینادل«دین                      از جو�پور شیخ قطب ال

شیخ کمال الدین در سلسله قادریه  ، از مشایخ معروف بشمار می آمد�د  و باعث رشد طریقۀ قلندریه و قادریه 
  .گردید�د

لی �قل کرده است  که از پدر شان شیخ عبداالحد  در بارۀ کمال کیته) رح(                    حضرت جمدد 
به از شیخ عبداقادر ، هیچ فردی  )قادریه(هرگاه بنظر کشفی  �گاه کرده شود ، در سلسلۀ علیه :فرمود

 .  ما�ند شیخ کمال کیتهلی  بلند پایه و با کمال بنظر منیرسد

خ سلسله آ�چه گذشت سیمایی از وضعیت دینی و روحا�ی  جهان اسالم در  قرن دهم هجری  بود و اینها مشای
  .های خمتلف بود�دکه در �قاط خمتلف هند مراکز روحا�ی  و تربیتی اقامه کرده بود�د

  ):رح(اوضاع علمی  مقارن  ز�دگی امام جمدد
در حالیکه .                     در قرن دهم  کدام ابتکار تازه ای در  موارد  خصوصیات علمی صورت  �گرفته بود 

هقی الدین  ابن دقیق )ه727(ی شاهد علمای مظیر  حافظ ابن تیمیه جهان اسالم در قرن هشتم هجر
عالمه مشس )ه742(،عالمه جالل الدین ابواحلجاج املزی )ه714(، عالمه عالءالدین تاباجی) ه702(العبید

عالمه ابوحیان حنوی ظهور منوده بود�د که در فن حدیث، اصول ،علم کالم ، فن رجال )ه748(الدین الذهبی 
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عالمه ) 902(گرچه در اوایل قرن دهم ه . تألیفات  ارز�ده بیاد گار گذاشتند...عرب و،ادبیان 
  .حیات داشتند که بعد ازاین شخصیتهای فن حدیث  رو به تنزل هناد) ه911(جالل الدین سیوطی 

م است  و کتاهبای او                       عالمه سیوطی �یز �یاز به صوفی �دارد  زیرا او از �ویسندگان بزرگ و بنام اسال
در قرن دهم در . مبنزلۀ دایرةاملعارف  اسالمی تلقی میگردد،که جزء بر�امه های درسی در مدارس میباشد 

و در ترکستان و هندوستان )منطق و فلسفه(مصر و شام و عراق فن حدیث و علم رجال  و در ایران علوم حکمت 
 بر اساس  مهین علوم بود ؛ عالمه امحد بن حممد قسطال�ی  علم فقه حنفی  خیلی رواج داشتند که معیار کمال

در  ) ه952(در مصر عالمه ابو سعود)ه925(و شیخ االسالم زکریای ا�صاری) ه921(صاحب شرح خباری 
و کتب دیگر از  علمای بزرگ و با کمال آن »الصواعق احملرقه«�ویسنده ) ه974(ترکیه ،عالمه ابن حجر هیشمی

  .روزگار بود�د
گرچه در هرات افغا�ستان بد�یا آمد ه بود اما با سکو�ت در » مال علی قاری«                  حمقق و �ویسنده بزرگ     

در سرزمین ایران  .اتفاق افتاد) ه1014(مکه  جها�ی را از علم و معارف  مستفید گردا�ید  وفات او در سال
و عالمه غیاث ) 914(ماد بن منصور کاری و مالع) ه918(شخصیت بزرگ دیکر عالمه جالل الدین دوا�ی

  .الدین منصور کسا�ی بود�د که علم و حکمت را تا هند رسا�ید�د
  :اضطرابات فکری و عقیدتی مقارن با ز�دگی امام جمدد

و عدم )حجاز،مصر وشام و عراق ( به دلیل دور بودن از مراکز دینی و فرهنگی اسالمی هندوستان                     
بان عربی  و عدم اشاعه علم حدیث  و مشکالت رفنت به حج و طلب علم در کشور های دیگر و حمصور رواج ز

شدن مسلما�ان در میان غیر مسلما�ان دچار اضطرابات فکری و عقیدتی شده  و مرکز فرقه های گمراه و 
کننده از �ام چنا�که در قرن چهادهم هنوز مهین جریاهنای گمراه (قرارگاه دعوهتای آشوبگر گشته بود

  ).اسالم در پاکستان که یک شاخۀ از هندحمسوب است، رواج دارد
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                    یکی از مظاهر این آشوبگریها در قرن دهم ظهور یک گروه  افراطی تشیع بود که در �تیجۀ  تأثیر 
  .ایرا�یها در  قسمت های جنوب هند و کشمیر  قد علم کرد

که از (ه برهان �ظام �ام داشت به اثر تبلیغ شیخ طاهر  بن رضی امساعیلی  قزوینیک)امحد �گر(در �یمۀ قرن دهم 
به آئین تشیع گرائید و به قدری افراط و )شاه امساعیل صفوی  از ایران به امحد �گر گریخته بود  ( ترس

میر 502ا  اجراء میگردیدغلو �شان داد  که به دستور او علنًا  در بازار ها و خیاباهنا ، از خلفای ثالثه  مراسم ترب 
مشس الدین عراقی  مذهب تشیع را در  در کشمیر ا�تشار داد  و او یک هدف جدیدی را  بنام �ور خبشی ایجاد 

  .کرد  که کتاب فقی شان �ه با کتاب اهل تسنن و �ه  با فرقۀ امامیه  موافقت داشت 
ی  مورد استقبال گرم قرار گرفته بود  که در باز                         مهایون پسر بابر شاه  از طرف شاه صفو

در حالیکه اسالف . گشت از ایران به هندوستان  �سبت به مذهب اثناعشری  دچار ا�عطاف گردید 
تیموری وی دارای عقاید  راسخ در تسنن و پیرو  طریقت �قشبندیه بود�دو این در حالیست که مهایون پادشاه با 

  .یخ اسالم  آ�را  ثبت کرده است دیا�ت و طهارت بوده که تار
در هندوستان دو حرکت بسیار تفرقه برا�گیر وجود داشت که خطر بزرگی علیه اسالم                        (

  . حمسوب میشد 
ت                      یکی حرکت ذکری بود  که اساس آن بر پایان یافنت  �بوت حممدی ، در پایان هزاره اول  و آغاز یک �بو

از (977این حرکت در بلو چستان �شئت یافت ، آهنا اعتقاد داشتند که در سال . جدید به آغاز هزاره دوم بود 
او، مال حممدمسلما�ان را در حین مناز  )  .مال حممد(پیغمربی از آهنا ظهور میکند  بنام » اتک«در منطقۀ )هجرت

را الزم قرار » کوه مراد« قبول �داشت  و جبای بیت ا روزه و مناز و ذکات را. مورد تکفیر و استهزا قرار داد 
  .میداد 

                                                 
  .مراجعه شود) �ویسند از فرقه اثناعرمیباشد(اثر حممد قاسم بیجاپوری » تاریخ فرشته«:  جهت معلومات بیشرت ،رک-117
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پیر «                       �ظریات و آرای حامیان و خمالفان این فرقه  بقدری متضاد است  که عدۀ مؤسس این فرقه را بنام 
ا�صاری بود  که به مؤسس فرقۀ بایزید . �ام گذاری کرده ا�د » پیر تاریک«و برخی دیگر او را بنام »  روشن

یعنی یکسال قبل از 931در سال » جالندهر« پیر روشان یا روشن معروف بود ، پدرش عبدا �ام داشت ، در
، » پیر روشن«او .او با سلیمان امساعیلی  و با یوگیهای  هندی  �یزجمالست داشت. سلطنت بابر بد�یا آمد 

   503.)به ادعای مهدویت و اهلام ربا�ی  متهم شده است
  :مهدویت

مؤسس این .                    مهدویت بزرگرتین و تکا�دهنده ترین  حرکت در قرن دهم هجری حرکت مهدویت بود 
 وفات یافت ؛اما اثرات این 910ه توالد و در سال 847جو�پوری بود که در سال ) ابویوسف(حرکت سید حممد 

ه تاریخ �شان میدهد که در ظرف دو سه قرن هیچ حتقیقات بی طرفا�. حرکت تا اخیر قرن دهم  باقی ما�د 
حرکت و دعوتی در شبه قاره هند و افغا�ستان ما�ند این حرکت و دعوت جامعۀ در جامعه آ�روزگار  تأثیر 

عمیق و گسرتده �گذاشته بود،اینک در پرتو  �وشته های مورخین  خمالف و موافق  �تایج ذیل را که بیشک  
در آن به دعوت و ارشاد پرداخت  و �شان داد تقدیم ) رح(ری را که  جمدد صفحۀ از تصویر عقیدتی  عص

  :  میگردد
سید حممد جو�پوری از �ظر باطنی  از ا�ساهنای با استعداد و قوی الباطن بود که ما�ند او  �درتًا پیدا میشود - 1
ی از پلیدیها شدت او شخصیت شجاعی بود که از اوضاع و حمیط خود �ا مطمئن بود در امر به معروف و هن.

  .ملقب منود�د)اسدالعلما(خبرج میداد که مردم وی را به �ام 
شیخ حممد جو�پوری علم سلوک را از شیخ دا�یال فرا گرفت و بعدًا به ریاضتها و گوشه �شینیها  - 2

د  ازین پرداخت  که متحمل سختیها شد  ، چون پیر کامل �داشت وارداتی که به او پیش آمد  او را دچار لغزش کر
                                                 

  .اردو جلد چهارم» عارف اسالمیهدایرةامل«مقالۀ مرحوم ، پروفیسور  مولوی حممد شفیع: ، رک... تاریخ دعوت و ارشاد -118
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سبب بود که او ادعای مهدویت کرد  ودر �قاط خمتلف مهدی موعود بودن خود را  اعالم داشته مردم را به ایمان 
بسیاری از مردم به او بیعت منود�د ما�ند  غیاث الدین شاه غلجی و حممود شاه .آوردن خبود  دعوت منود 

مردم را متزلزل ساخت ؛میرزا شاه بیک حاکم در سند و کندهار  مجعیت ا�بوهی از . گجراتی بیعت کرد�د 
  .کندهار  �یز باو گرایش  پیدا کرد

 ز�دگا�ی وی عبارت از ترک ، جترید،زهد ، استغنا وقطع ماسوی ا  بود و در سفر و اقامت فضای زهد و - 3
  .ایثار  ذکر و عبادت بر حمافل وی حاکم بود

و در راه امر به معروف و هنی از . راموش  بوجود آمد�د در اثر دعوت داعیان بی غرض و جا�باز  و خود ف- 4
و اینکار �ظیر فداییان (و با گشاده رویی درین راه جان را فدا منود�د. پلیدیها متحمل  رجنها و مصائب شد�د

املوت به پیروی حسن سباح که در تاریخ بنام حشیشیون مشهور است و پیش مرگ های فلستینی ،عراقی ،�ظیر 
القاعده میباشد که بااز بین بردن �فس خودش جان صدهای دیگر را که در هیچنوع از این دسایس طالبان و (

  .)ومسایل ارتباط �دار�د میگیر�د
  : دعوت وی مشتمل بر پنج رکن است- 5

) به طریقه حفظ ا�فاس( ادامه ذکر - جمالست با صاحلین- هجرت از وطن-  عزلت از خلق-                      مرگ د�یا
خیلی ضروری  و شرط )خواه بچشم سر باشد یا بطریق قلب ،در بیداری باشد یا خواب(و مشاهده اهلی را ا

  .ایمان قرار میداد
 در حالت سکر یا بدلیل عدم فهم بعضی از مطالب و گفتار هایی  از وی صادر شدکه تاویل و توجیه آن - 6

خمالف مجهور  و خمالف اهل سنت شکل مشکل است ، این گفتار ها سبب شد  که پیروان او به عنوان 
از طرف خود در آراء و افکار  او ) که اهداف علحیده و غیر از این داشتند (گرفتند و معتقدان غالی او 

اضافات وارد منوده در تقدیر و تعظیم حممد جو�پوری  چنان راه غلو را پیمود�د  که او را مبقام ا�بیا علیهم السالم قرار 
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  تا اینکه باالخره مهدویها  به عنوان یک فرقۀ جدا گا�ه ، از 504.را  از برخی ا�بیا  برتر مشرده ا�دداد�د، بلکه او 
اهل سنت و مجاعت کامال منقطع شد�د و �تیجتًا   اهدافی را که غالبًا در آغاز کار  مورد �ظر  مؤسس این فرقه 

ستان و افغا�ستان  باقی بود، پیروان این فرقه در واثرات فرقه مزبور تا �یمه  قرن دهم در هندو.�بود   فوت گردید
  .دکن حکومتهای مقتدری را تشکیل داد�د

علمای راسخ و .این حرکت باعث شد  که از اثر خشو�ت و تندرویهای پیروا�ش ، دچار اضطراب و تزلزل شود 
ری این فتنه  برای رد و جلو گی) جممع هباراال�وار(مصنف )976-913(دا�شمندان  حمقق چون طاهر پتنی 

که عالمه مذکور در �زدیکیهای .ه گجرات فتح و این فتنه خاموش شد980قیام منود، تا اینکه در سال 
  .از طرف مهدویها به شهادت رسید»اچین«

                           عوامل و �گرا�یها  و اضطراهبای فکری را که حمققین و علمای اسالم  و عرفا بر مشرده ا�د  بدین 
  :رار استق

حرکت های خشو�ت گر که �اشی  از عدم رسایی و ا�گیزه های فکری و روا�ی میباشد و اغلبًا در جامعه 
باعث از هم پاشی �ظامهای فکری و عقیدتی  و ساختار ُکّلی �وامیس قبول شده  طیبیعی میگردد ،که عوامل 

کت فتنه بر ا�گیزا�ۀ است که باعث حرکت طالبا�ی هم از مجلۀ صد ها حر(اساسی آن چنین بر مشرده میشود
که ما شاهد اینگو�ه حرکت های .بر ا�داخنت �ظامهای فکری و بی اعتبار سازی دیا�ت اسالم میگردد

  )آشوبگرا�ه در تاریخ اسالم میباشیم
تناقض و عدم مطابقت در قول و عمل ،عقیده و ز�دگی،در طبایع حساس جامعه، اگثرًا عواملی  - 1

اب و �اآرامی بوجود می آور�د، که صاحبان اینگو�ه طبایع  زما�یکه قدرت و ا�د که در جامعه اضطر
یا قسمتی  از قدرت جامعه را خبود حمصور میبینند حبرکتهای اغتشاشگر و دعوت های منفی متوصل 
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که ما �تیجه این �وع اضطر ابات را در جامعه افغا�ستان از زمان جتاوز شوروی ها تا مهایش (میشو�د 
اینگو�ه حرکتهای )جی صدها کشور در متام �قاط کشور شاهد و �اظر هستیمعساکر خار

افراطگرایا�ه چه مذهبی باشد په �ا مذهبی  جامعه را کال جبا�ب بی باوری ،فساد ضعف و 
فتنه،تفرقه واز �ظر دینی گمراه تر و از �ظر سیاسی خطر�اکرت ساخته و �تیجتًاتفرقه و  آشوبرا ،آشوب

میسازدکه باعث از میان رفنت کلیه معیار ها و ارزشهای زمان   صلح که در جامعه در جامعه  مستولی 
چنا�چه در قرن دهم هجری .)مستولی میباشد به مشول کلیه ارزشهای دینی و اجتماعی میگردد

، کثرت مالی ،ثروت و رقابت  در حب جاه و مقام ، در جامعۀ آن  ) رح(مقارن به ز�د گی امام جمدد
    505.تضاد و تناقض بوجود آورده بود)معه امروز �ظیر جا(روز 

که تعالیم دینی  و چنان د�یا پرست شده بود�د   )اهم از دینداروالدین(گروه بزرگی از مردم  - 2
اخالقی را به پشت سر ا�داخته و برای حصول مقام  ولذایذ هبر حیله و ترفندی دست می یازید�دو از 

ا�چه در زمان حکومت سلطان سلیم از خا�دان  چن.ارتکاب هیچگو�ه جرمی  دریغ منیکرد�د
سوری، مسئولین هر والیت  روز مجعه گرد می آمد�د ، آ�گاه کفش های سلطان سلیم را بر روی 

در سلطنت اموی و عباسی  مهین  طبقۀ د�یا . کرسی می هناد�د  و مهگی سر تسلیم خم می کرد�د 
از آهنا ) ه110وفات(ن اول  شیخ حسن بصریپرست  ظهور منوده بود�د که مصلح و داعی اواخر  قر

اگرچه که حبث ما در دایرۀ عرفان  خمصوصًا امام ربا�ی  بود،اما .(یاد کرده است» منافقین«بعنوان 
یک کمی سیاسی شده است و از اینکه دیا�ت اسالم در جهان بینیهای خود خباطر هببود وضع اجتماعی 

مسیر زمان مهه چیز را . تا خوا�نده عزیز  در دایرۀ حرکت مردم یک دین سیاسی است ؛ بد خنواهد بود  
ملس کند  واین  ضرورت است زیرا  در عصری که ما ز�دگی میکنیم اشخاص بنام داعیان اسالم سر 
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از کجا ها بر آورد�د و دیدیم که این کشور را در چندین جای در میداهنای بن و جاپان ولندن و 
ما مهین اکنون در جامعۀ سرتاسر دینی وطن مان می بینیم چه واشنگنت حبراج گذاشتند، چنا�چه 

عناصری بنام دفاع از اسالم  خموف ترین جنایات را بر ما حتمیل میکنندو می میبینیم در جبهه موافق 
چطور مردما�ی بنام کمک به باز سازی و آبادی  چه پشتاره های از زر را با خود  به بیرون از کشور برده 

 کشور ضیاع و عقار شان تا کدام سرحد اضافه گردیده است و ملت تا کدام سرحد ا�د و در داخل
به حضیض فقر  و ا�زوا  و تنگدستی  گرفتار آمده که �ظیر آ�را میشود در قرن دهم هجری یافت ، 

 .)به این تفاوت که اینبار با قدرت آتش و کشندگی ویرا�گر و قوی

سد، جامعه را دچار احنطاط اخالقی و حبران  فکری رسم پرستی و ظاهر بینی که به اوج خود بر - 3
حمافل علمی  مجود و رکود میگرد�د و �ظام تعلیم و تربیه بی روح شده  از واقعیت فاصله .میسازد 

در �تیجه بعضی از . میگیرد  وصالحیت  تسکین خبشیدن مغز های زهین را از دست میدهد 
قدم خبارج ) بطور صحیح یا غلط(یرۀ تنگ و حمدود افراد  خباطر تسکین مغز های مضطرب خود  از دا

چنگ می ز�ند که عدم آگاهی  به کتاب و سنت  و غفلت از آن �یز ...هناده  حبرکتهای شکمندا�ه و
  506.عاملی برای رشد  اینگو�ه تفکر های �ا درست است

 و که سطح دا�ش فکری و باطنی بسیاربلند داشته)سیاسی(فقدان یک شخصیت برجسته دینی و  - 4
دارای �یرو مندی حمبوبیت و تأثیر گذار  روحی فوق العاده ای باشد  تا بتوا�د �ارامی های فکری ، 
اضطرابات  و قلق روحی را بر طرف منوده  و در پیکر مرده اجتماع ،روح تازه بدمد و �سبت به ابدیت 

ه ای در دهلاایجاد و کمال و شگوفایی آن ، یقین و اعتماد تاز) ص(اسالم  و صداقت  شریعت حممدی 
 .مناید
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       :ز�دگی �امه حضرت جمددالف ثا�ی
 آ�زما�که سرزمین هندوستان که در  صفحات قبل به تفصیل از آن حبث                           در قرن دهم هجری

شدمردی پا بعرصۀ وجود گذاشت  که روزی جها�ی را با علم و معارف خویش منور و مزین گردا�ید او 
و از بزرگرتین اقطاب زمان خویش حمسوب بود، او که در »جمددالف ثا�ی«امحد فاروقی سرهندی  ملقب به 

  :ه جهان را پدرود گفت1034ه در سرهند تولد شده بود بسال 971سال
مریدان وی مهه موافق به دستورات  شریعت بوده  و طرف حقیقت را حتت پیروی این مرد کامل می پیمود و او در 

 جهاد که قبال �یز بآن در صفحات قبل از از �ظامهای فکری و عقیدتی  سرزمینیکه حضرت جمدد در آن  میدان
با طول و تفصیل بیان داشتیم ؛در مبارزه با کفر گرایی و شرک و بدعیات �یز  )  هندوستان(ز�دگی میکرد 

خاست تابه جائیکه  بسیاری از پیشتاز بود  و در مقابل پادشاهان ملحد و حکومتهای فاسد  به مبارزه بر می
رادر سلک مریدا�ش  در آورده  و حکومت زمان خویش را  به ) اور�گزیب جهان گیر(درباریان  دولت وقت 

  .سوی اسالم برگردا�ید
   :کار�امه های حیات حضرت جمدد الف ثا�ی

 . بود�د دمیدن روح تازه ای در اسالم و دور کردن خرافات و بدعاتی که به اسالم ملحق کرده.1

 .تغیر حکومت حاکم بر هندوستان  از بد دینی به اسالم واقعی.2
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سایر کشور های اسالمی پیرو (حاکم کردن شریعت اسالمی در سرزمین هند و افغا�ستان و ماورای آن .3
 .تسنن

 .اعالء احکام اهلی و احیاء سنت های �بوی در سرزمینهای هندو افغا�ستان و اسیای میا�ه و خراسان.4

ترویج طریقۀ �قشبندیه ،جمددیه در سرزمین های هندو افغا�ستان و خباراو حمل جغرافیایی خراسان .5
 .بزرگ

 .پاسداری و دفاع از عقاید اسالمی .6

 .دفاع از حقوق ضعفا  و یاری رسا�دن به مستمندان.7

  .                 �گاشنت  مقاالت  رسایل و کتاهبای مناسب با �یاز  مسلما�ان
  :فات امام جمددتصنی

�ظریات . �ظریاتی را مطرح کرد�د که سابقه �داشت )عرفان وکالم(ایشان در میدان شریعت و طریقت                       
و » التهلیلة«جدید شان بیشرت  در رابطه با کائنات ،ذات، صفات و امساء اهلی میباشد که منو�ه آن   رسایل 

و �یز تعلیقاتی  بر » آداب املریدین«،»املکاشفات الغیبیه«،» املبداءواملعاد«،»اثبات النبوة«، »اثبات الواجب«
از مجلۀ آهنا میباشد  که مشهور ) رح(عوارف املعارف  شیخ سهروردی  وشرحی بر  رباعیات حضرت باقی با

تان و ترین اثر شان  مکتوبات امام ربا�ی است که بعنوان ماده درسی  بسیاری از مدارس  دینی در هندوس
و بر عالوه خا�قاههی �یست  که این جمموعۀ �فیس و آموز�ده در آن مورد قرائت و دقت .افغا�ستان قرار گرفت 

زیرا این اثر ارزمشند  بر عالوه اینکه در دا�شگاههای اسالمی  تدریس . سامعین قرار �گرفته باشد
. مورد توجه و اعتماد شایان بوده و هستمیگردد در حمافل عرفا�ی  به ویزه در حلقه های �قشبندیان  بسیار 

که این کتاب ارزمشند که حیثیت یک دایرة املعارف اسالمی را �یز دارد به اگثر زباهنای ز�ده از مجله عربی 
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یعنی که این کتاب در کنار صحیح خباری و مثنوی . ،فارسی ترکی ، کردی و زباهنای اروپایی ترمجه شده است 
  .ریس شده  و حبث های در مورد آن  ا�شاء گردیده استموال�ای بزرگ  روزا�ه تد

حضرت جمدد  به این موضوعات  که هر کدام آن به حبث و فحث عالئیده ای �یاز دارد  که گنجایش آن  .1
درین پژوهش خالی از اشکال خنواهد بود  پرداخته ا�د که ما سر خط آ�را در اینجا تذکر میدهیم تا 

مندی وافر  درین زمینه داشته باشند  میتوا�ند به کتاب مکتوبات  اگر خوا�ندگان ارمجند  عالقه 
 .حضرت امام ربا�ی  مراجعه منایند

حضرت جمدد این �کته را واضح فرموده ا�د که عرفا و صوفیان  حقیقی در مسایل اجتماعی و .2
  .سیاسی �قش دار�د

 .سطح علمی و میزان آشنایی عرفا به علوم عقلی و �قلی.3

 .و احیاء آن) ص( به شریعت و عشق به عمل کردن  سنت �بوی توجه کامل.4

 .رسول ا مرکز پرکار دایرۀ عقل و اعتقاد و عشق در قلوب بزرگان صوفیه میباشد.5

 .مبارزه با بدعات ، خرافات ، بددینی ، تغلل، و تناقضات.6

پرتوی عرفان و پاسداری از قرآن و سنت �بوی  منحیث مرکز دایرۀ پرکار  شریعت اسالمی در .7
 .شناخت

شناخت و متایز عرفان حقیقی و طریقت �بوی و اهل تصوف واقعی  در پرتو ارشادات .8
 .مسرتشدین  کامل

شناخت در مورد  ذات و صفات اهلی در پرتو تفیضات  خداو�دی و رشادهتای معنوی در .9
 .جامعه اسالم
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فقت با مستمندان  این شفقت و دلسوزی حضرت جمدد در میداهنای ا�سان دوستی و ش.10
طریق و دعوت اغنیا و توا�گران  در کمک و یاری رسا�دن به فقرا و درو یشان ومتوجه ساخنت 

 .اولیا ا که حبضرت پروردگار  �زدیک هستند و اخالص واهلیت درکار عرفا

 و اخالص و اهلیت درکار                                                     متوجه ساخنت  اولیا ا که حبضرت پروردگار �زدیک هستند.11                           
 .         عرفا

  .شناخنت  و تفکیک علمای واقعی از علمای غیر واقعی.12
اخالص و تقوی اولین قدمهای مؤثر در راه حتقق خبشیدن به شخصیت یک عامل حقیقی دین .13

  .حمسوب میشود
  :شجره �امه  حضرت جمدد در طریقه  �قشبندیه و ادامه آن تاامروز 

قشبندیه  که حبضرت خواجه  جمدد رسیده است  با چند واسطه  به حضرت ابوبکر  هسلسلۀ مبارک
  :متصل می شود) ص(و از ایشان به رسول ا ) رض(صدیق

  .حضرت �بی کریم حممد مصطفی صلی ا علیه وسلم - 1
 .رضی ا عنه »صدیق«حضرت ابوبکر  - 2

3 - عنه حضرت سلمان فارسی رضی ا. 

 ).رض(بوبکر ن حممد بن احضرت قاسم ب - 4

 ).رض(حضرت امام جعفربن حممد صادق  - 5

) ملقب به سلطان العارفین(ابویزید طیفور بن آدم بن سروشان) :رض(حضرت بایزیدبسطامی - 6
 .قرن دوم هجری
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تربیت ظاهر  از ) سلطان املشایخ(علی بن جعفر اخلرقا�ی  : خ ابواحلسن خرقا�یحضرت شی - 7
 .از روحا�یت بایزید بسطامی هبره مند بوده ا�دشیخ ابوالعباس قصاب آملی و به طریق اوبسب 

؛شیخ الشیوخ  خراسان او در طریقت  ا�تساب فضل یا فضیل بن حممد) رح(ابو علی فارمدی  - 8
و دیگری شیخ ابواحلسن  )ه450متوفی(دو سوی دارد  ،یکی ابوالقاسم گرگا�ی 

امام  حممد خرفا�ی و از شاگردان ابوالقاسم ُقشیری بوده است، وایشان شیخ طریقت  
 .بوده است)ه457(غزالی  می باشند  ، وفات شان در 

امام ابو یعقوب یوسف بن حسین  مهدا�ی ،از پیران و ) رح: (حضرت خواجه یوسف مهدا�ی - 9
تولد »بوزجنرمهدان«ه در 441ه ویا 445بنیان گذاران  طریقۀ �قشبندیه است  که بسال 

وسف  فیروز آبادی  فرا گرفت و از حمضر شد  و فقه شافعی را  �زد ابراهیم بی علی  بن ی
کسب فیض کرد  که از اساتید �ظامیۀ بغداد بود  و )ه476متوفی (شیخ ابواسحاق  شیرازی 

هجری به 506او در سفر هایش به اصفهان ،خبارا مسرقند  و خراسان و خوارزم به سال 
 به هرات  در بغداد باز گشت ، او در مرو خا�قاههی  ایجاد کرد  و در باز گشت سفرش

 .از آثار جاویدان اوست» رتبةاحلیات«هجری  وفات یافت 535بامیان در » بایین«شهر 

  در قریه غجدوان خبارا ):ه649ه وفات 493تولد(» �یخواجه عبداخلالق غجدوا -10
چشم جبهان کشود ، واز خلفای خواجه یوسف مهدا�ی بود  و سر سلسلۀ طریقت 

رسد او در مهان  میل که �سبش به امام آتا مییخواجگان میباشد که �زد شیخ عبداجل
 .زادگاهش وفات کرد 

وی از خلفا و جا�شینان  خواجه ) ه717- ه685 (: خواجه حممود اجنیری فغنوی -11
عارف ریوگری میباشد  که در ده اصول طریقت خویش ، به ذکر جهر متایل داشت  ؛وی 
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ن  هوشیار شو�د در مورد اینکار بدان سبب کند   تا خفتگان بیدارو غالفال:میگفت 
 .سال وفاتش اختالف وجود دارد

  وی از مشایخ بزرگ  �قشبندی و ملقب به) ه720(وفات : خواجه علی رامتنی -12
و از خلفای  خواجه حممود اجنیری فغنوی میباشد، که پیشه بافندگی   )حضرت عزیزان(

تلمذ زد )زا�وی(ود  چشم جبهان کشود و در حمضر خواجه حمم) رامتین(وی در قریه . داشت 
و مبقام ارشاد رسید ، او ساهلای اخیر ز�دگی خود را  در خوارزم سپری  کردو در مهاجنا 

گسسنت و :وی در مورد ایمان  چنین پاسخ میدهد .هجری در گذشت 720در سال 
 .)ج(پیوسنت ،یعنی گسسنت از جهان و پیوسنت حبق تعالی 

از توابع خبارا دیده " رامتین" �زدیکی  درقریه مساس در:خواجه حممد بابای مساسی -13
میباشد و آداب طریقت را از وی ) علی رامتینی(واز خلفای حضرت عزیزان .جبهان کشود 

خواجه حممد پیش از تولد  شیخ هباءالدین حممد . آموخت و پس از وی مبقام ارشاد رسید
ر زادگاهش د)ه755(ایشان در سال . �قشبنداز والدت او یاران را بشارت داده بود 

 .در مهاجنا خباک سپاریده شد. چشم از جهان فرو بست 

  سید امیر کالل بن محزه  از بزرگرتین خلفای خواجه بابای ):رح(سید امیر کالل -14
دو عارف بزرگ .در �زدیکی خبارا پا بعرصۀ وجود هناد)سوخار( مساسی است ، که در قریه 

از »ریوگری«و موال�ا شیخ عارف )یزقدس ا سره العز(�امی ، شیخ هباءالدین �قشبند
در سوخار دیده از ) ه772(سید امیر کالل  در سال.شاگردان و خلفای وی هستند 

 .جهان فرو بست
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ه 717تولد ():شاه �قشبند(خواجه هبأالدین حممد اویسی �قشبند خبارایی -15
ولیای ؛خواجه هبأالدین حممد بن حممدبن حممد،شاه �قشبند اویسی خبارایی  از ا)ه791وصال

 هجری  در قصر 717طراز اول و از خلفای  ارشد سید امیر کالل می باشند که در سال 
جد بزرگوار شان  به چند �سب به امام جعفر صادق میرسد؛ . عارفان  دیده جبهان کشود 

در حالیکه سه روز از تولد هبأالدین میگذشت  او را به حمضر حضرت خواجه حممد بابای 
هباءالدین را به فرز�دی قبول کرد و سید امیر کالل را مسئول تربیت وی مساسی  برد�د و او 

به یکی از بزرگان اهل سنت و مجاعت  . او به زودی راه تعالی را طی کرد  .گردا�ید
بدل گشت ، او  به سلسله خواجگان که منبعد بنام خود وی طریقۀ �قشبندیه یاد میشود 

ۀ  سید امیر کالل بود اما در حقیقت اویسی است و جان تازه دمید، او که ظاهرًا دست پرورد
از عامل ربا�ی شیخ عبداخلالق غجدوا�ی استفاده مینمود ،و چون از سوی این عارف بزرگ سیر 

خواجه هباءالدین .و سلوک را طی میکرد، ذکر خفیه و قلبی  را جای گزین ذکر جهر منود�د
یبآبادی ، موال�ا عارف  ریگ �قشبند،بزرگا�ی زیادی را  از مجله  شیخ ابوبکر تا

گرا�ی،فثم شیخ،خلیل آتا را مالقات کرد  و از شهر های مرو ،مسرقند ،�سف ، مشهد 
خواجۀ �قشبند که اصل دیگر را بر اصولی که خواجه .تایبات، و ماوراهنر دیدن کرد 

رواج داد و عبداخلالق غجدوا�ی در طریقۀ �قشبندیه قرار داده بود ، افزود و ذکر قلبی را بیشرت  
این قطب بزرگ و امام طریقت  �قشبندیه . به مهین جهت او را شاه طریقت �قشبندیه میخوا�ند 

هجری در سن هفتادو سه سالگی  ازین سرای فا�ی رخت بر 791در سوم ربیع االول سال 
 .بست  و در زادگاهش قصر عارفان مدفون گردید



  

246 246

عالءالدین خبارایی از اصحاب و حممد بن حممد  )رح (:شیخ عالءالدین عطار خباری -16
ایشان در اوایل  در خدمت پدرش طی طریق مینمود ، اما پس از . خلفای بزرگ شاه �قشبندبود

او در زمان حیات شاه . در گذشت پدر در سلک مریدان شاه �قشبند در آمد 
د او آ�قدر مورد لطف و تفق. �قشبندارشاد و تربیت بسیاری  از سالکان را بر عهده گرفت 

پیر و مرادش  قرار گرفت تا جائیکه برای دید�ش از قصر عارفان به خبارا می رفت و در 
مدرسه اش سکنی می گزید و باالخره دخرتش را به عقد او در آورد ، تا �سبت ایشان  

خواجه عالءالدین ،بیان شیرین و خویی �رم  و زبا�ی گرم داشت ، از خود .حمکمرت گردد 
ا�ۀ شکوه را  از آجنا که خدا باشد و دیگر هیچ  ،کمال حمبت رفنت  و حضور در خلوخت

و در بسرت مرگ  با روحا�یت شاه �قشبند در سخن بود ، و مریدان را به احتاد .میدا�ست  
 هجری  در �و چغا�یان  اتفاق افتاد  ودر مهاجنا خباک 802سفارش میفرمود وفاتش بسال 

را �وشته است ، مهچنان » رسالۀقدسیه«او خواجه  حممد پارسا به دستور . شپاریده شد
 .در مناقب و مقامات  او اثری  از خواجه حممد پارسا جبای ما�ده است

  موال�ا یعقوب چرخی حصاری از اهالی چرخ هلوگر که :موال�ا یعقوب چرخی -17
خبدمت خواجه عالءالدین عطار  رسید  و زیر �ظر ایشان . �زدیک کابل موقعیت داردبود

 و مهچنان از حمضر  بزرگان دیگر در هرات و خبارا کسب فیض منود و تربیت یافت،
خبدمت خواجۀ بزرگ  شاه �قشبند �یز مشرف گشت، اما تربیت وی در سلوک  توسط 

موال�ا چرخی بدستور حضرت خواجۀ .خلیفۀ ایشان  یعنی خواجۀ عطار صورت گرفت
بود ، رفتند  و پس از درک  صحبت بزرگ  شاه �قشبندبه حمضر تاج الدین کولکی که از اولیا ا 

ایشان ، بار دیگر مالزمت  خواجۀ بزرگ را اختیار کرده  و با رهنمایی اوشان در علوم ظاهر 
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در روستای  هلغتو  )ه851(موال�ا یعقوب چرخی در سال .. و باطن هبرۀ زیادی گرفت
 .دیده از جهان  فرو بست و در مهاجنا خباک سپاریده شد

شیخ �اصرالدین خواجه  )رح (: ن عبیدا احرار تاشکندی خواجه �اصرالدی -18
عبیدا احرار بن حممد بن شهاب الدین چاچی مسرقندی از عرفای بزرگ واز یاران موال�ا 

در چاچ یکی از شهر های ماواهنر  متولد شد ، او ) هجری 806(چرخی میباشد که در سال
یافت  واز حمضر �ظام الدین خاموش ، در دامان  خال خویش ، شیخ ابراهیم چاچی  پرورش 

او از بزرگان �قشبندی بشمار می آید، که جمالس . عارف بزرگ آ�وقت  کسب فیض منود 
از ایشان تالیفات و تصنیفاتی �یز .وعظ و ارشاد شان  مهم و مریدان  زیادی را تربیت منود�د

تفاق افتاد که هجری در مهان  زادگاهش ا895وفات ایشان  در سال. جبای ما�ده است 
 .در مهان جا خباک سپرده شد

شیخ جالل الدین حممد زاهد  معروف به  :   شیخ خواجه حممدزاهد مسرقندی   -19
�وادۀ دخرتی موال�ا یعقوب چرخی و از خلفای بزرگ »قاضی �قشبندی«و »قاضی مسرقندی«

و در  . خواجه عبیدا احرار میباشد و سالیان دراز در  مسرقندبه قضاوت مشغول بود�د
 علوم اهلی و شرعی متبحر بوده  کتابی در باره فضایل خواجه عبیدا

شیخ حممد .به رشته حتریر در آورده ا�د»سلسلةالعارفین فی مناقب شیخ احرار«احراربنام
وفات شان در سال .ذاهد دوازده سال  در خدمت شیخ احرار به کسب فیض مشغول بود�د

 .هجری اتفاق افتاد936

ایشان خواهر زادۀ شیخ حممد  زاهد مسرقندی ) رح (: رویش مسرقندیشیخ حممد د -20
درویش . معروف بود» درویش حممد«در علوم ظاهر و باطن توا�ا و به . و از اصحاب او بود 
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حممد دست ارادت به خواجه احرار داده و اجازۀ خالفت را از شیخ حممد زاهد گرفته بود  
د از فوت شیخ حممد ذاهد مسر قندی به تربیت وی بع.ودر قریه امکنه  سکو�ت داشت 

 .در امکنه وفات یافت) هجری 975( مریدان پرداخت ، وی در سال

 از مریدان خواجه حممد درویش بود، در :موال�ا خواجگی امکنکی مسرقندی -21
هجری در قریه امکنه مسرقندچشم جبهان کشودوی دست پروردۀ و جا�شین شیخ 918سال 

ش بود، مریدان زیادی داشتند  که از آجنمله  خواجه حممد باقی را خود خواجه حممد دروی
هجری وفات یافت که در امکنه خباک 1008او در سن �ود سالگی در سال. میتوان �ام برد 
 .سپرده شد

22- 971از بزرگان �قشبندیه میباشد که در سال ) :  رح(خواجه مؤیدالدین باقی با 
بعدًا مهراه ).کابل(زادگاه خویش پرورش یافت هجری در کابل متولد شد  و در مهان 

پدرش  به ماوراهنر سفر کرد و از حمضر علمای عصر  خبصوص موال�ا حممد صادق  حلوایی 
و در سفری که به هند داشت در آجنا به درک جذبات  تصوف و عرفان �ایل . کسب فیض منود

قی با به جذبات  عشق خواجه با.گشته و از مقامات و ارباب د�یوی روی بر تافته است 
در طریقت �سبت اویسی به خواجه هباءالدین داشت و از روحا�یت . و حمبت آراسته بود

عبید ا احرار  �یز هبره میگرفت  و در سفریکه به مسر قند داشت خبدمت خواجه 
شیخ عبیدا در . امکنکی پیوسته ، جمذوت وی شده و طریقت را از وی کسب کرده است

ر و مقامات معنوی عرفان ، ضمن اجازۀ ارشاد و اقامت در هند  مژدۀ تربیت روحا�ی  عامل سی
آوازۀ شهرت شیخ باقی با  در .راهم بوی داده است» امام ربا�ی«شیخ امحد سرهندی 

سرتاسر هند پیچید ، طریقۀ �قشبندیه در عهد وی در هند  رواج یافت ، خلفا و پیروان زیادی 
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�ان شیخ تاج الدین عثما�ی سرهندی است ، که کتاب �فحات اُال�س جامی داشتند که از مجلۀ آ
واز خلفای دیگر . و رشحات موال�ا حسین واعظ کاشفی را به عربی برگردا�یده بود

هجری  در دهلی 1012خواجه باقی با در سال . شان امام ربا�ی جمدد الف ثا�ی میباشد 
 .هلی  زیارتگاه مردم استوفات یافتند که مرقد شان در فیروز آباد د

   507)جمددالف ثا�ی (:شیخ امحد فاروقی سرهندی امام ربا�ی -23

 خواجه معصوم بن امحد بن عبداالحد فرز�د  ارشد و حمبوب :خواجه معصوم ولی -24
حضرت جمدد  الف ثا�ی مبقامات عالی عرفان راه یافت و یکی از دو خلیفه های مشهور 

 دیگر  حضرت شیخ آدم بنوری است که مشهور به حضرت جمدد الف ثا�ی میباشد و خلیّفه
و سلسلۀ خواجه حممد معصوم  را بنام �قشبندیه جمددیۀ .سلسلۀ مبارکۀ بنوریۀ شریف میباشد

طریقت را از پدر گرامی حتصیل کرد  ودر مدت سه ماه . معصومیه شریف یاد میکنند 
 اصحاب پدرش  بآن خواجه معصوم مبقامی رسید که هیچیک از.قرآن جمید را حفظ منود

بعد وفات پدر  و مسند ارشاد ، حبرمین شریفین سفرکرد و به زیارت حج  مشرف . �رسید�د 
او کتاهبای تفسیر بیضاوی ، مشکوة شریف ، هدایه،عضدی و تلویح را  . گردید 

اوشان �یز دارای مکتوبات میباشند  که در سه جملد منتشر . بشاگردان تدریس میکرد  
خواجه معصوم در هنم . حاوی اسرار ولطایف و ارشادات و رموز میباشندکه . شده است

هجری در سرهند چشم از جهان فرو بست  که ایشان دارای سلسلۀ 1079ربیع االول یال
 508:علحیده بوده که ما بطور اختصار به آن می پردازیم

                                                 
  .  شرح تکمیلی ز�دگینامه آرا و افکار شان در ختم  این سلسلۀ مبارکه ادامه می یابد-122
  237،ص،»گ امام سرهندیشخصیت بزر«،... تاریخ دعوت و-123
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فرز�د و ) ه1096ه وفات1043تولد (:حضرت خواجه سیف الدین سرهندی -25
او بدستور پدر در دارالسلطنه دهلی  رحل .  شیخ حممد معصوم میباشد جا�شین حضرت

این خا�قاه  در زمان  .اقا�ت افگند ، توسط او خا�قاه بزرگ دهلی پایه گذاری شد 
حضرت مظهر جان جا�ان و شاه غالم علی دهلوی بیک مرکز بزرگ جها�ی ، تربیت روحی  

ستان ، شام و عراق و ترکیه  را منور ساخته بود تبدیل گردید که با ا�وار خود افغا�ستان ، ترک
 .منور از فروغش هند تا روم/ چراغ هفت کشور خواجه معصوم :که شاعری گفته

 با شیخ معصوم  پدرش بیعت کرده بود ، سلطان :موال�ا خواجه سیف الدین �ورا�ی -26
 اور�گزیب عاملکیر توسط شیخ سیف الدین  مراحل تربیت روحی را طی کرد ، خواجه

او در زمان . داشت) پلیدیها  (509سیف الدین ذوق خاصی  به امر معروف و هنی منکر
زیرا ) در جامعه مسلما�ان هند(حیاتش اکثر بدعات را از سر زمین هند بر چیده  ساخت

 .شخصیت وی  قوی التأثیر و دارای جذب قوی بود

ددر  از خلفای مشهور سیف الدین �ورا�ی بو: خواجه سید �ورحممد بدایو�ی -27
زمان او �یز از . ه جایگاه مرشد خود را  آبادان و منور و پر فیض گردا�ید 1138سال

زما�ه های منوری است که پرتوی عرفان سرزمین شرق را با عراق و خراسان بزرگ  و ترکستان 
منور �گه داشته بود  او سر اجنام این چراغ پر �ورو شکومهند معرفت رابه میرزا مظهر جان 

  که مسند ارشاد  توسط شان زینت خبش جهان طریقت معصومیه جمددیه  جا�ان سپرد
    510.شریف شد

                                                 
  .238،239،ص... مهان-124
  .239،ص،... مهان -125
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هجری پا بعرصۀ 1112 حضرت شان در :موال�ا مظهر شهید میرزا جان جا�ان -28
حیات گذاشتندو از مشایخ عالی رتبۀ قرن دوازدهم هجری میباشند که در سال 

در طلیعۀ دیوان مظهر .دهجری جام شهادت �وشید�1195هجری متولد و در سال 1112
جان جا�ان که به اهتمام �ثارامحد �وری در موسسه �شراتی تاج کمپنی به �شر رسیده است در 

مطلع اال�وار طریقة،منبع اسرار حقیقة ، مقتدای ارباب «:مورد شان چنین اشاراتی رفته است 
 سادات علوی از) رح(یقین و عرفان مشس الدین حبیب ا  حضرت میرزا مظهر جان جا�ان 

به امیر ) رح(ا�د  که �سب شریف شان به بیست و هشت واسطه توسط حممد بن حنیفه 
والدت با سعادت شان یوم مجعه  یازدهم ماه مبارک ...املؤمنین علی کرم ا وجه میرسد

می فرمود که چندین مرتبه حضرت  صدیق اکرب . هجری اتفاق افتاده است1110رمضان 
شور و عشق و حمبت  مخیر مایۀ طینت من است و :یده ام ؛ می فرمود را بچشم سر د) رض(

حضرت میرزا جان جا�ان سر گذشت . خاطر را از  آغاز صبائیل به مظاهر مجیله  ثابت
بعد محد و صلوة فقیر میرزا جان جا�ان :شان را در  مقدمه کتاب شان چنین ا�شاء کرده ا�د

ذهب و �قشبندی مشرب است  احوال خود را ختلص که علوی  �سب ، هندی مؤلد و حنفی م
بعرض احباب  می رسا�د  که در سال شا�زده از عمر  برای این خاک غبار یتیمی �شست و در 
بیس و هشت خاک خود را به دامان درویشان بست ، مدت سی سال بدر خا�قاه و مدرسه  

ه امروز ک...در طول ز�دگی دست طلب به لوس د�یا �یالودو...خدمت کرد و
هجری است و به عمر شصت رسیده است   از بیست سال به کنج  عرفت آرمیده 1170
حضرت  شان  در هجده سالگی  ... و �ام خود را به شاعری بر آورد و...است و
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دست ارادت  بدامن حضرت  �ور حممد بدایو�ی  مرید حضرت شیخ مشس الدین  زد�د و بیک 
  511.دتوجه  لطایف مخسه  بذکر اسم ذات گویا ش

 ایشان از مجلۀ خلفای میرزا مظهر شهید بود�د  که فن ارشاد را  :خواجه حممد �سیم -29
به طریقۀ �یکو  در زمان خالفت شان بدوش داشتند ، در مورد تاریخ تولد  و وصال شان  
متأسفا�ه باوجود کاوشهای زیاد معلوماتی بدست �یامد  که اگر در آینده معلوماتی درین 

 512.میمۀ این  خواهد شدمورد بدست آمد  ض

 تاریخ والدت ووصال شان معلوم :سید السادات موال�ا میا مرتضی علی جندولی -30
�یست ،بقول سلسلةاملشایخ خالفت را از خواجه حممد �سیم کسب کرده ا�د  به ارشاد می 
پرداخته ا�د  و حمل سکو�ت شان  جندول بوده است ،و جنداول حملی از مضافات  شرقی 

ت ایشان در زمان حیات  مسند طریقت را به موال�ا حممد  عثمان  پادخوابی  افغا�ستان اس
 .تفویض فرمود�د  و صاحب ارشاد در چهار طریقه بوده ا�د

هجری قمری در قریۀ پاخواب 1308در سال :  موال�ا حممد عثمان پادخوابی -31
عارف هلوگر تولدگردید از زمان خورد سالی  به حتصیل علوم پرداخت  عامل متبحر و 

موال�ا تا سن چهل و پنج سالگی به حتصیل علم . بزرگ بود ، در زبان تازی و دری مقتدر بود 
پرداخت و یک اثر در علم فقه به زبان تازی  ویازده اثر دیگر بزبان دری  بصورت منظوم 

عجایب االخبار،  گلشن : آمیخته با �ثر تالیف منوده ا�د  و اسامی آهنا عبارت است از 
، �زهت املشتاق، گلچین بساتین،جامع )�ظم و�ثر(ظم و �ثر ، بزم  طرب اسرار �

                                                 
  .164کلمات طیبات،ص،:،رک244-242 مهان ، ص،-126
  . سلسلتة املشایخ ، تالیف موال�ا حممد عثمان پادخوابی و تدوین جناب مرشد�ا  موال�ا �یاز امحد فا�ی عالءالدینی چهار دهی کابلی خراسا�ی-127
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، مشرق اال�وار، حیات العاشقین، اشجاراملشایخ، )در زبان عربی در علم فقه(الفصوص،
که از مجله (و حبراحلیوان  که تا زمان حیاتش تکمیل �شده بود )یوسف زلیخا(سر�امه عشق 

لیخاو مثنوی حبراحلیوان که مهه قلمی میباشد در �زد اشجار املشایخ، سر�امه عشق یایوسف ذ
قسمیکه در (وفات وی در اواخر قرن سیزده هجری  واقع شده) �گار�ده موجود است

مثنوی حبراحلیوان تذکر داده ا�د اکثر مشایخ و علمای جید وقت را مالقات و از حضور شان 
 جندولی  در سلسلۀ مبارکۀ ایشان مرید میر مرتضی علی. ) فیض مادی و معنوی برده ا�د 

�قشبندیۀ معصومیه و بنوریه بوده و در  سلسلۀ مبارکه قادریه  مرید  سید حممد ملتکی میباشداز 
 513.خلفای مشهور شان میرزا حممد جاذبی چهاردهی میباشد

 معروف به مال بزرگ بوده و در سال :موال�ا میرزا حممد چهاردهی کابلی  -32
هجری و به روایت دیگر در سال 1270 در سال هجری در کابل تولد شده و1200
 جهان را پدرود گفته ا�دکه آرامگاه مبارک شان  در قریه واصل آباد  چهاردهی 1296

وی در سن بیست سالگی  یعنی در . که به آقا علی مشس معروف است  قرار دارد 
طریقه ه دست ارادت بسوی موال�ا حممد عثمان پادخوابی دراز کرده و هر چار 1220سال

های مبارکه �قشبندیه ، قادریه چشتیه و سهروردیه را حبد کمال رسا�یده و از خلفای  
کتاب مشهور شان که بنام اسرار العارفین است .برگزیده موال�ا پادخوابی حمسوب است

شان ) ساقی �امه، فقیر�امه(دارای غزلیات پر شور  عرفا�ی و مثنوی های  پر مفهوم و عمیق 
 و عشق و شیدایی که خاصۀ شوریدگان جمذوب اهلی است اخیرًا از منایا�گر  شور

او ما�ند .به زیور چاپ آراسته گردیده است » عاصمی«طرف جناب قاری گل حممد 
                                                 

  . یو�س-به اهتمام ، فتحی عزیزی.هجری خورشیدی�1348شر مطبعه دولتی  کابل ، حوت .225-224یرة املعارف ،جلد ششم ،صص، آریا�ا دا-128
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سایر عرفای �امی  کشور این را در یافته است که توصل و �زدیکی  بذات حق جز از طریق 
رگ و پیروی از ارشادات  عشق و حمبت ، عجز و تسلیم  و بندگی بدرگاه خدای  بز

 .میسر شده منیتوا�د) ص(مصطفوی 

 جناب مبارک شان از عرفای بنام پروان افغا�ستان بوده و :سید میر جهان فرضه یی -33
موال�ا حممد .ارشادمی فرمود�د)�قشبندیه، قادریه ، چشتیه و سهروردیه را (چهار طریقه را

وصال که بروز چهارم حمرم احلرام  سنه اسلم دولت شاهی از خلفای بنام شان بوده  و پس از 
ه واقع شده است در هر چهار طریقت اهتمام کامل منوده و از مرشدان کامل و مکمل 1229

حضرت میر صاحب جان  فرضهیی در فرضه مشالی خباک شپرده . دوران خویش بوده ا�د
 .شدآرامگاه شان زیارتگاه خاص و عام است

 دوران و مکمل روزگار ، حضرت  حممد کامل:موال�ا حممد اسلم دولت شاهی  -34
اسلم  دولت شاهی از خلفای جناب سید میر جهان فرضه ای بوده  ایشان �یز ما�ند مرشد 

     :     بزرگوارشان هر چهار طریقه را ارشاد می فرمود�د

  م است بناملسشیخ برحق حممد ا   ن مکمل هم بنام                                کامل دورا
  سنۀ مشسی سه صدو بیست ویک مگر  514                             یوم ثلث است �ه از مشر    

  در حماتب �یز از قمر بدان                                    بست و هشتم از مۀ رجب عیان 
مرقد مبارک شان در قرّی دولت شاهی بگرام  قرار دارد که زیارتگاه خاص و عام است ، 

ران حیات شان ، حضرت موال�ا حممد جان عالءالدینی کابلی را به دولت خالفت ایشان در دو
  .وقار و افتخار معنوی خبشید�د

                                                 
  .مشسی.  ه1301 یوم حوت-129
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جناب شان حضرت شیخ   :ه1316وفات1346تولد(موال�اشیخ حممد جان -35
االسالم واملسلمین حممد جان جا�ان متخلص به ابن  امحددر زمان حیات پیر و مرشد 

هجری 1303 دولت شاهی  بگرام ، پروان در سال بزرگوارش ، جناب حممد اسلم
خورشیدی  بدرجۀ ارشاد �ایل شد�د  و در مهان تاریخ خا�قاه عالءالدین علیای چهار دهی 

ایشان مدت .کابل بنیاد گذاشته شدکه اضافه تر از هشتادوا�د سال قدامت تاریخی دارد 
ارشاد ، اساسات  شریعت و بیشرت اوقاتی از عمر  هفتاد سالۀ  پر از معنویت شان را در 

طریقت  گذشتا�د�د که بدرجۀ قطب االقطابی  �ایل آمد�د ، که بعد از سپری منودن هفتاد 
هجری خورشیدی به وصال حق پیوستند وقبل از 1316سال عمر مبارک در هنم سرطان 

ارحتال شان فرز�د ارشد وبرومند شان  جناب �یک حممد جان  راکه خادم ختلص داشتندمقام 
  515.زرگ خالفت را در طریق ارشاد به وی تفویض فرمود�دب

از اکابر روزگار واز مرشدان کامل و مکمل :حضرت �یک حممد جان  عالءالدینی  -36
وبزرگ کشور ما بوده ودر سال                      دیده جبهان  کشود و از فرز�دان ارشد  حضرت شیخ 

 طبع روان  داشتند و در شعر خادم ختلص االسالم واملسلمین حممد جان جا�ان میباشند که
اوشان در زما�یکه .میکرد�د که اشعار شان کال مشحون از مطالب و دقایق عرفا�ی میباشد

حرکت های تند ضد دینی را که از اثربی توجه بودن اکابر حکومت وقت در امور دین  و عرفان 
جی شان از  طرف از یکطرف و  دست ا�دازی اشخاص ضد دین و عرفان با عیادی خار

                                                 
  .تمام احلاج اجرالدین ویسبه اه.)1376پشاور مرکز �شراتی میو�د ، طبع خزان  (1 دیباچه کتای ارمغان عشق، اثر جناب موال�ا و مرشد�ا ، �یاز امحد فا�ی،ص،-130
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دیگر جامعه مسلمان ما را بسوی �ابودی میربد�د مها�ند سیف قاطع ای در برابر بدعات و �ا 
باوری های دینی استادگی کرده هزاران �فر را از فیوضات �فس گرم شان به شاهراه 

عرفان و  طریقت ارشاد فرمود�د وی در حالیکه شخیت متواضع ودارای خصایل �یکوی 
،دارای ارادۀ قوی عزم راسخ وقدرت استدالل و استخراج قوی در مسایل فقی و معنوی بود�د
 .عرفا�ی بود�د

 جناب �یاز :حضرت قطب االقطاب �یاز امحدجان عالءالدینی  کابلی خراسا�ی -37
امحد جان فا�ی  پسر ارشد موال�ا �یک حممدجان خادم که از اکابر  روزگار  و مرشدان بزرگ 

هجری  1315ه های چارگا�ه در طرقت  هستند  در سال وکامل هستند ؛ مکمل طریق
خورشیدی در قریه عالءالدین علیا از �واحی چهاردهی کابل دیده جبهان کشود�د  و علو م 
شریعت  را �زد علمای مشهور معاصر آموخته و علم طریقت را �زد پدر  بزرگوار شان 

د  آموخته و اجازۀ ارشاد را از جناب  موال�ا خادم که شیخ کامل ورهرب هر چهار طریقه بود�
والد بزرگوارشان که شیخ چار طریقه در خا�قاه عالءالدین بود�د کسب کرد�د، که بعد از 

ایشان  هنایت متواضع و . وصال والد شان بر اریکۀ روحا�یت طرق چارگا�ه �شستند
س بوده و متامی شکسته �فس بوده  با فقرا و مستمندان در متام ادوار و ماه و سال و ساهلا جلی

مو به مو مورد دقت و ) کتاب و سنت(شؤن مریدان طریقت را  با پیوستگی به آئین اسالم 
چنا�چه کسا�یکه با خا�قاه عالءالدین و با شخصیت عالی .مراقبت  دقیق و قوی قرار داده ا�د

 و کمل  جناب شان آشنایی  و�زدیکی دار�د از حسن خلق، علو مهت ، تواضع و ا�کسار ،
سخاوت و ایثار و دیگر اخالق  بر تر ایشان را اعرتاف کرده ا�د و مهواره صحبت شان با  
فقرا بوده  بی ا�دازه کریم النفس ، کشاده دست ووسیع العلم ،بلند اخالق و عالی �سب  ودر 
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عبادات و جماهده  دارای مقام رفیع و بلندی میباشند ، و از کرامات مشهود شان من که 
یدی هستم  بار ها مالحظه کرده ام به صدها مرده دل را از �و حیات پر از صدق عبدالواحد س

و صفا و وفا خبشیده ا�د و کوردال�ی را بصفای ایمان و تقوی و فضیلت رهسپر ساخته ا�د و  
صدها مریض از پا ما�ده و ال عالج را به برکت ا�فاس قدسیه شان و دمیدن آیات پاک قرآ�ی از �و 

  ساخته ا�ددر این مقام آ�ا�ی درمان شده ا�د که ا�دوه یأس و سایۀ مرگ  به ز�دگی راغب
و این مهه از برکت و رفعت �یروی ایما�ی است که .هر�وع امیدی را از �زد شان مقطوع کرده بود 

خدای بزرگ در ا�فاس دوستان خاص خود به ودیعه میگذارد تا کور دالن و غافالن را از �و 
اب شان با توجه به �ایل بودن بدرجات رفیع والیت و اشتغال به تربیت جن. مایه سعادت باشند

و اصالح �فوس  واخالق  از مشاغل تدریس ، فتوی ، اصالح عقاید ، �صرت و محایت مذهب  
اهل سنت و مجاعت  غافل �بود�د ، جناب شان در جلسات روز های دو شنبه و مجعه  با 

لوک را متوجه  اعمال، افکار و افعال شان ایراد �کات و اشارات آموز�ده  رهروان س
او با اخالق محیده ای که خاصه مردان حق است  توا�سته است در بین متام .مینمود�د

جناب شان در حینیکه از در و . اعضای خا�واده بزرگ شان دارای مقام  و مرتبت بزرگ باشد
د جناب مبارک شان پیکر عصر حاضر شراره های  بی ایما�ی و فتنه وآشوب مبالحظه میرس

در مدت سی سال جنگ هرگز خا�قاه عالءالدین را ترک �گفتند و در حبرا�ی ترین حاالت  
در مهاجنا در بین مردمان هنایت مستمند و بی پناه چون کوه به مردم  استواری خبشید�د و هر 

دود گز حلقۀ ذکر و ارشاد را متوقف �ساختند و این مسئله یاد آوری آن روز های است که 
باروت و آتش ویرا�گر جنگ مهۀ منطقه را به کوهی از آتش و زباله تبدیل ساخته بود  جناب 
شان با شجاعت بی �ظیری که داشتند تنها خا�ه و کاشا�ه را ترک �کرد�د، بلکه در آن روز 
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های  یأس یگا�ه ماوا و مسکن برای در ما�دگان ووا ما�ده از جنگ بود�د و دراین مدت 
�ی و صعب دروازه این  شخص کریم بروی درما�دگان باز و دسرتخوان شان پهن �سبتًا طوال

قسمیکه جناب استاد قاری حممد احسان صیقل که یکی از خلفای بنام شان .بوده است 
میباشد  در مقدمۀ کتاب  روضةالیقین  فی سیرت سید املرسلین که تتبع جناب حضرت فا�ی 

جناب مبارک صبور «:مرتبه خویش چنین �وشته ا�دمیباشد در مورد این پیر و مراد عالی 
دلسوز ، مهربان با سخاومتند، با غیرت ، شب خیز روشن کننده دهلا ، خدمت گذار 
صادق اهل شریعت  و طریقت  به کمال افتخار میباشند  وجه مبارکش آفتاب بدون ذوال  

ر راه سلوک تربیه جهان  تصوف در عصر حاضر بشمار میرو�د و جناب شان خلفای زیادی را د
منوده و اجازۀ ارشاد را برای شان مرمحت منوده ما�ند  ستارگان در میان اهل سلوک  می 

فیض حممد فا�ی  پسر مبارک شان که دارای :درخشند  و خلفای مشهور شان عبارت ا�داز
ارشاد در هر چار طریقه میباشند ، جناب گالب الدین جان خلیفه بتخاک ، عبداواحد 

فه والیت بلخ، جناب اجرالدین ویس ، مولوی صاحب حممد رستم مشهور به مولوی سیدی خلی
قاری حممد احسان  صیقل میباشد که مهۀ آهنا )جناب استاد(بزرگ، جناب  خمدوم صاحب و

ریاض العرفان ؛ روضة الیقین  از آثار . از کماالت عارف حق ، فا�ی با  درخشش یافته ا�د 
د، یعنی تالیفات دیگر  در مورد  و حتقیق  در آثار عرفای ماتقدم  منظوم و منثور شان میباش

» داشته ا�د ...�ظیر سلسلة املشایخ ، مثنوی میر�گ، حبر احلیوان ، اسرار العارفین  و
تا شاگردان و . خداو�د برای این عارف جلی و عامل ربا�ی  عمر دراز �صیب کناد

 » .باشندپیروا�شان  از فیوضات شان  هبره وافی داشته 
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  :شجره �امه  حضرت جمدد در طریقۀ قادریه شریف
  

  .حضرت  خامت اال�بیا حممد مصطفی صلی ا علیه و سلم - 1
 ).رض(حضرت علی مرتضی بن ابی طالب ، - 2

3 - وجه امام حسن جمنبی بن علی کرم ا. 

 ).رض(امان زین العابدالدین  - 4

 ).رض(امام حممد باقر  - 5

 ).رض(امام جعفر حممد صادق  - 6

 )رض(امام موسی کاظم  - 7

 )رض(امام موسی رضا - 8

 ).رض(حضرت معروف کرخی  - 9

 )رض(حضرت  شیخ سری سقطی  -10
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 ).قدس ا سره العزیز(حضرت جنید بغدادی  -11

 ).قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ ابوبکر شبلی  -12

 ).قدس ا سره ا لعزیز(بن عبدالعزیز )یمنی(حضرت شیخ عبدالواحد  -13

 ).س ا سره العزیزقد(حضرت موال�ا  عبدارمحن  -14

 )قدس ا سره العزیز(حضرت ابوالفضل  -15

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ ابوالفرح  یوسف  طرطوسی -16

 )قدس ا سره العزیز) (هکاری(حضرت شیخ ابواحلسن اهلنکاری  -17

 ).قدس ا سره العزیز(حضرت  شیخ ابو سعید خمزومی  -18

قدس ا سره ) (گیال�ی(القادر جیال�ی حضرت حمبوب سبحا�ی امام شیخ حمی الدین عبد -19
 )العزیز

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ عبدارزاق جان   -20

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ شرف الدین قتال -21

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید عبدالوهاب  -22

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید هباءالدین  -23

 ) العزیزقدس ا سره(حضرت شیخ سید عقیل  -24

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید مشس الدین  صحرایی  -25

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید گدا رمحن اول -26

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ مشس الدین  عارف  -27

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ  سید گدا رمحن دوم  -28
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 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ  سید فضیل -29

 )قدس ا سره العزیز(ه کمال کهتلی حضرت شیخ شا -30

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ شاه سکندر   -31

 )قدس ا سره العزیز(حضرت امام  ربا�ی جمدد شیخ امحد فاروقی سرهندی  -32

 )قدس ا سره العزیز(حضرت موال�ا خواجه معصوم  -33

 )قدس ا سره العزیز(حضرت موال�ا  خواجه حممد �سیم کامه وی  -34

 )قدس ا سره العزیز(خ موال�ا حممد حجت ا حضرت شی -35

 )قدس ا سره العزیز(حضرت موال�ا  شیخ حممد زبیر  -36

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شاه فقیر عبدالکریم جان رامپوری -37

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ  مصری خان  مسوی  -38

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ حبیب ا باسولی  �نگرهاری  -39

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید حممد ملتکی لغمان  -40

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ موال�ا حممد عثمان پادخوابی لوگری -41

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ  مواال�ا  میرزا حممد جاذبی  واصل آبادی کابلی  -42

 )قدس ا سره العزیز(حضرت شیخ سید میر جهان  فرضۀ کابلی -43

 )قدس ا سره العزیز(ا و مرشد�ا  شیخ حممد اسلم دولت شاهی بگرام پروان  حضرت موال� -44

 )حضرت موال�ا و مرشد �ا شیخ االسالم حممد جان عالءالدینی کابلی قدس ا سره العزیز -45

قدس ا سره ( حضرت موال�ا و مرشد�ا شیخ االسالم �یک حممد  جان عالءالدینی کابلی -46
 )العزیز
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 واملسلمین زبدة العارفین ، قطب الواصلین ، شیخنا و مرشد�ا  موال�ا   حضرت شیخ االسالم -47
 )  516رمحت ا علیه که خدایش دوام عمر �صیب فرماید( �یاز امحد جان فا�ی 

  
  
  

  :خصوصیات اخالقی امام جمدد الف ثا�ی
 )صلواة ا علیه(عشق به پیغمرب و یارا�ش .1

 )ص(توجه و پای بندی  به شریعت  حممدی .2

 دفاع مهیشگی از عقاید اهل سنت و مجاعت.3

 شفقت و دلسوری �سبت به یاران  و شاگردان.4

 ساده زیستی و عدم توجه به مطاع د�یوی.5

 غمخوارگی و دلسوزی  برای  مسلما�ان.6

 مبارزه شدید علیه ظلم و ستم و بی عدالتی.7

طوط اساسی تفکر امام از خ)رض(و صحابه ) ص(مبارزۀ مهیشگی با دمشنان اسالم ، پیغامرب 
  517.ربا�ی میباشد

  :حقایقطرز تفکر و شناخت امام جمددو دیدگاههای شان در معرفت 

                                                 
 که به سلسلۀ زیربیه که حممد زبیر  از 86،87 سلسلة املشایخ  خطی تألیف و تدوین  حضرات حممد عثمان پادخوابی  و حضرت مرشد�ا  موال�ا �یاز امحد جان فا�ی ،صص،-131

  .حضرت  جمدد الف ثا�ی  شیخ امحد سرهندی  فاروقی �قل کرده است
  .26، جلد اول ، ص، )مشسی. ه1383زاهدان ایران ، ا�تشارات صدیقی ،چاپ اول،: (هندی امام ربا�ی جمدد الف ثا�ی شیخ امحد  سر-132
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حضرت جمدد، مقام عقل را برتر از مقام حواس، و مقام �بوت را بر تر از عقل میدا�ند، چنا�چه طور عقل ورای طور 
وت ورای طور عقل است ، و آ�چه بعقل حس است  که آ�چه حبس مدرک �شود ، عقل ادراک آن مینمایدو طور �ب

مدرک �شود ، به توسل �بوت  بدرک می آید، و هر که ورای عقل  طریقی از برای اثبات منی یابد فی احلقیقت منکر 
   518طور �بوت است و مصادم هدایت است

ل عارف مشهور او از قو.در مورد �بوت و مقام بلند آن  �ظریات و عقیده جالب  وراسخ دار�د ) رح(حضرت جمدد 
یک �فس ا�بیا  « :یاد میکند که گفت)ه786-ه661(و صوفی  حمقق حضرت شیخ شرف الدین یحی منیری 

از متام ز�دگی اولیا بر تر است و جسم خاکی ا�بیا  در صفا و پاکیزگی  و ُقری خداو�دی ، با دل ِسر و راز 
بیای گرامی  از �ظر اعتقادی ، روحا�ی اما جمدد در مکتوبات خود ثابت کرد ا�».اولیای گرامی برابراست

،ذهنی و اخالقی  هبرتین منو�ۀ صنعت و صفت  وجود خداو�د هستند و چنان ارتباطی با ا دار�د  که هیچ 
توجه و مشغولیتی ما�ع از این ارتباط منیشود و این در  �تیجۀ  شرح صدری است  که خداو�د خمصوص ا�ان 

، قدرت حتمل ، وسعت صدر  و پیغام و کاری که  به آ�ان سپاریده شده ، گردا�یده است ، ظرفیت باال ،  
مهواره می طلبد  که در صحو دایم و مهیشه بیدار بوده ، دارای حافظه قوی و هوش تیز باشندکه اهل والیت و 

ت ، ُقرب به از پیروی �بو.آهناست ، آجنا ا�تهای مقام اولیا میباشد" مقام "سکر چنین �یستند، از جایی که آغاز 
فرایض حاصل میشود  که ُقرب به �وافل بآن قابل مقایسه �یست، کماالت والیت  در مقابل کماالت �بوت  مها�ند 

  .قطرۀ مقابل دریاست
ا�بیا علیهم الصوات  والتسلیمات هبرتین مجع موجودات ا�د، هبرتین  دولت بایشان  مسلم داشته ا�د ،والیت جزء 

،الجرم �بوت افضل باشد از والیت ، خواه والیت �بی باشد ، خواه والیت ولی ، پس �بوت است ،�بوت کل است 
صحو افضل است  از سکر، چه در صحو سکر مندرج است مهچون  ا�دراج والیت در �بوت ،صحو تنها که 
                                                 

  .113-106، صص،23 مهان، مکتوب -133
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عوام الناس راست از مبحث خارج است  برای آن صحو  ترجیح دادن  معنی �دارد و صحوی که متضمن سکر 
ت البته که افضل است  از سکر ، علوم شرعیه  که مصدر آهنا مرتبۀ �بوت است سراسر صحو است  و خمالف اس

آن علوم هر چه باشد  از سکر است ، صاحب سکر معذور است ،شایان تقلید علوم  صحو است  �ه علوم 
    519.سکر

والیت افضل از �بوت است و :�د  تذکار رفته است که بعضی از مشایخ  در وقت سکر گفته ا59در مکتوب 
بعضی دیگراز والیت،والیت �بی خواسته ا�د تا وهم افضلیت  ولی بر �بی رفع شود  اما فی احلقیقة کار بر عکس 

  و در .است، زیرا که �بوت �بی از والیت  او افضل تر است ، در والیت از تنگی سینه رو به خلق منیتوا�د آورد
�ه توجه حق  سبحا�ه ما�ع  توجه خلق است و �ه توجه خلق ما�ع توجه حق تعالی، در �بوت از کمال ا�شراح صدری 

�بوت تنها رو به  خلق �یست  اما والیت را که رو حبق دارد به وی ترجیح بدهندعیاذًا با  سبحا�ه ، رو به خلق 
ارباب سکر را  دشوار است ، اکابر تنها مرتبۀ عوام  کاالنعام است ، شان �بوت  از آن بر تر است ، فهم این موضوع 

    520»هینَأِلادب النعیِمنعیمها«مستقیم االحوال به این معرفت ممتاز�د
لوای ) بعضی از اهل سکر: ( حضرت جمدد در مورد باطن �بی با حق و ظاهر او با خلق  چنین ارشاد فرموده ان

رو به صحو دارد  و از این  عامل است  که سخنی والیت را  که رو به سکر دارد  ترجیح میدهندبر لوای �بوت  که 
می دا�ند که  در والیت  رو حبق دار�د  و در �بوت رو به خلق ، و »الوالیة افضل من النبوته«بعضی که گفته ا�د

شک �یست که رو حبق افضل تر است  از رو به خلق و بعضی در توجه این سخن گفته ا�دکه والیت �بی افضل 
�زد این حقیر امسال این سخنان  دور از کار مینمایند ، چه در �بوت رو به خلق فقط �یست باله است از �بوت او ؛ 

                                                 
  .159،160تاریخ دعوت و ارشاد،صص: ،رک250 ، جلد اول ،ص،95، مکتوب مشاره ... مهان-134
  .161الح،ص،دعوت و اص:،رک277،ص108، مکتوب ... مهان-135
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باین توجه  رو حبق �یز دارد  و باطنش با حق است و ظاهرش با خلق ، وآ�که متام رو به  خلق دارد  از مدبران 
   521.است 

) اعتباری(بت به کماالت  �بوت  هیچ اعتدادیکه کماالت والیت  را �س)امام جمدد(و �یز به این فقیر ظاهر است
�یست  کاش حکم قطره داشت �سبت بدریای حمیط، پس مزیتی که از  راه �بوت آید ، به اضعاف زیاده خواهد بود 

و فضل جزئی مر مالئکه کرام را ) ع(پس فضیلت  مطلق ا�بیا را بود  . از آن مزیت  که از راه والیت  حاصل آید 
بلکه سر آن ولی مهیشه زیر قدم  ) ع(قیق الیح گشت  که هیچ ولی بدرجۀ �بی  از ا�بیا �رسد ازین حت) . ع(هست

  522.آن �بی بود
در : مهچنا�که در طریقه ها لطایف است  و هر لطیفۀ زیر قدوم  یکی از پیامربان اولوالعزم قرار دارد ، بطور مثال

زد بقلب است و کمال در این لطیفه آن است که سالک لطیفۀ اول که �ام«طریقۀ �قشبندیه  جمددیۀ معصومیه شریف 
فا�ی و مستهلک گرددو مهان فعل بقا یابدو در این سالک خود را مسلوب الفعل خواهد  یافت  و )ج(در فعل حق 

فعل خود را منسوب حبق جُل شا�ه خواهد کرد  و فنای قلب ، قلب و جتّلی فعلی کنایه از مهین مقام است و �شا�ۀ 
ت  که تعلق علمی و جسمی بغیر حق جُل علی منا�د ، یعنی قلب ماسوی را مطلقًا و راسًا فراموش سازد ، او آن اس

والیت این لطیفه زیر  ...حبدیکه  اگر سالک ساهلا تکلیف کند  که یک حلظه یاد ماسوی ا کند  �توا�د کرد
  523»است) ع(قدوم  حضرت آدم 

 چهار گا�ه  والیت هر لطیفه  زیر قدوم یکی از پیامربان اولی العزم  پس در هر لطیفۀ  از لطایف در طریقت  های
  میباشد، و خود این  �کته را می رسا�د که مقام ولی کجا ست؟ و مقام �بی کجا؟

                                                 
  .163ٌ،،:     "             "       ،رک269، ص،95، مکتوب ،... مهان-136
  .575 ، دفرت اول،ص، 266، مکتوب،...مان ]-137
  .23،24،صص، . سلسلة املشایخ، خطی، تالیف  و تعلیق حضرت مرشد�ا �یاز امحد جان فا�ی عالءالدینی-138
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که آ�ان بی اعتنایی  �سبت به دین را  وسیلۀ قابل اطمینان  «با کسا�ی مببارزه بر خاست ، ) رح(حضرت  امام جمدد  
   524»ه ادای عبادات امهیتی �داد�د  و مناز و روزه را سبک مشرد�دقرار داده ، ب

فصل اول کتاب رسالۀ قشیریه  مشتمل است  از حقایق  شریعت و علوم صحیح میباشد و این کتابیست که حمققین  
که در فصل اول این .مینگر�د) که واقعًا چنین �یز هست(صوفیه  به این کتاب ما�ند  یک کتاب مستند درسی 

�وشته و تنظیم )ص(اب  مربوط به تنظیم  شریعت است ، که در آن حاالت    شریعت و اتباع سنت مصطفوی کت
   525.گردیده است

چنا�چه در عصر حاضر  در خا�قاه شریف عالءالدین و در سایر خا�قاهائیکه متولیان آن  حتت �فوس روحا�ی و 
قتی مرید یا طالب طریقت میتوا�ددر سلک اعضای ارشاد پیر طریقت جناب �یاز امحد جان فا�ی قرار دار�د  و

و طریق تعلیم این : داخل شود این اصول را باپیر و مرشد خود  بیعت مناید)چهارگا�ه یا یکی از اهنا(طریقت 
بعد از آن مرشد  ...چون خواهد کسی که در طریقۀ �قشبندیه ، قادریه ، یا دیگر طرق  داخل شود«:است

ریقۀ �قشبندیه یا هر طریقه ای که طالب ارادۀ پزیرش آ�را داشته باشد  دو رکن و دو برای طالب بگوید که در ط
   526»...رکن دوم مداومت ذکراست. رکن اول اتباع سنت : شرط است 

مهه بدعت ها ی که در شریعت و طریقت از طرف معا�دین ) رح(پس واضح است که بعد از زمان امام جمدد 
 که اگر شیوۀ تزکیه و احسان است اکنون طریقت ما مهان . ر طرف گردید اسالم  تداخل پیدا کرده بود  ب

طریقت و عرفان یا تزکیه و احسان خارج گردد از آن ما  خنواهد بود و �ام ) ص(سر مویی از آیین و سنت �بوی 
   .به آ�ان بیهوده و ضایع خواهد بود

                                                 
  .تاریخ دعوت و اصالح: ،رک166حمورفعالیتهای جمدد و حمدودۀ کاری وی،ص،«،و 1،چاپ مصر ، ص، ... رسالۀ قشیریه-139
  .166, ، ص... مهان-140

  .166، ص، ... سلسلة املشایخ-141
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به فن حدیث، و حمروم بودن و عدم دم آگاهی البته در بعضی از خا�قاه ها  به دلیل عدم اشتغال به سنت  و ع
 ؛ خا�قاها آماج  محالت و عقاید و اعمالی  قرار گرفتند که سند آن در دسرتسی به کتب صحیح و مستندآن

لذا . مأخذ اصلی وجود �داشت  و مسلما�ان قرون اولی و �سل اول از صوفیه هرگز بآن مبادرت �کرده بود�د
  .ر  اهل طریقت وسایر  مسلما�ان خنواهد بوداین شیوه ها هرگز مدار اعتبا

در این وقت  عامل بواسطه کثرت ظهور بدعات در ر�گ و ریای ظلمات به «: �وشته ا�د 23حضرت جمدد در �امۀ 
. »�ظر می آید  و �ور سنت با غربت و �درت  در آن در یای ظلما�ی و ر�گ کرمهای شب تاب  حمسوس میگردد

در عمده کار سنت سنیه  است و اجتناب از  بدعت  �ا مرضیهّ  و :  �گاشته ا�د کهچنا�چه در طلیعۀ این �امه 
و عمل به عزیمت منودن و ) ص(مزیت طریِق عّلیۀ �قشبندیه بر سالسل دیگر  بواسطه اتباع  صاحب شریعت 

  527.مداحی این طریقۀ عّلیۀ �قشبندیه
و بدعت .دین و تعظیم مبدع را باعث هدم اسالم  میدا�دامام الفثا�ی در این  �امه  ترویج بدعت را  موجب ختریب  

را در ر�گ کلند میدا�د  که هدم بنیاد اسالم  می مناید ، و سنت را در ر�گ کوکب رخشان می یابد ، که در شب 
  528».ظاللت، هدایت  می فرماید) تاریک(دیجور، 

ا صدای بلندفریاد بر آورد که طریقت حضرت جمدد درین دوران حساس که ختم هزارۀ اول از تاریخ اسالم است  ب
مقدم هستند ، عمل کردن بر یک ) صوفیه(تابع و خادم شریعت است ، کماالت شریعت  بر احوال و مشاهدات 

حکم شرعی  از ریاضت کشیدن هزار سال  افضل است ، مبنظور پیروی از سنت، خواب �یمروز  از شب ز�ده 
دلیل و مدرک  کتاب و سنت است که قوا�ین فقه اسالمی تعین کننده آن داری بر تر است دقیق ترین معیار  معترب 

است  ازین سبب است که ریاضتهای گمراهان  و منکرین اسالم  هر گز موجب ُقرب خداو�دی �یست، 

                                                 
  .74-68،صص،...23 �امه -142
  . مهان-143
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بلکه موجب بعد است ، تصاویر و اشکال غیبی  جزو هلو و لعب هستند  و تکالیف شرعی هیچوقت ساقط 
  .منیشود

که شریعت متکفل مجیع سعادات د�یوی و اخروی است و مطلبی �یست که در :  می فرمایند اوشان ارشاد
حصول آن به ماورای شریعت  احتیاج افتدو طریقت و حقیقت خادمان  شریعت ا�د ، پس شریعت را سه جزو 

حقق است ؛ علم و عمل و اخالص، تا این هر سه جزو حمقق �شو�د ، شریعت متحقق �شود، و چون شریعت مت
شد ، رضای حق سبحا�ه و تعالی ، حاصل گشت ، که فوق مجیع سعادهتای  د�یوی و اخروی است 

  پس شریعت متکفل مجیع سعادات د�یوی و اخروی  آمد و مطلبی منا�د که مباورای 529)ورضوان من ا اکرب .(
ر دو خادم شریعت ا�د  در شریعت در آن احتیاج افتد ، و طریقت و حقیقت  که صوفیه بآن ممتاز گشته ا�د ، ه

  .تکمیل جزو ثالث ، که اخالص است 
احوال ، مواجید و علوم و معارفی که  صوفیه را در اثناء راه دست میدهند، �ه از مقاصد ا�د ، بل وهم و خیاالتی  

ربیَّ ِبهَا بل اوهامو خیاالٌتُت(واز مقاصد طریقت �یستند و. هستند که بوسیلۀ آن مبتدیان  این راه تربیت میشو�د 
چه . از مجیع اینها گذشته  مبقام رضا باید رسید، که هنایت مقامات  سلوک و جذبه است) اطفَاُل طریقه

  .مقصود  از طی منازل  طریقت و حقیقت ، به ماورای  حتصیل اخالص �یست  که مستلزم مقام رضا است
عارفا�ه  گذرا�یده هزاران  یکی را بدولت و مشاهدات ) جتلیات سه گا�ه (از جتّلی ذاتی ،صفاتی ، اضافی 

اخالص  و مقام رضا می رسا�ند ، کوته ا�دیشان  احوال و مواجید را  از مقاصد می مشر�د  و مشاهدات و 
جتلیات را  از مطالب می ا�گار�د، الجرم گرفتار ز�دان  وهم و خیال میما�ندو از کماالت شریعت حمروم می 

  530) تدعومهالیه اُ یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیبکرب علی املشرکین ما.(گرد�د

                                                 
  72/ قرآن ، توبه-144
  .13/ قرآن، شوری-145



  

269 269

حصول مقام اخالص و وصول مرتبۀ رضامنوط به طی این احوال و مواجید است  و مربوط به حتقق این علوم ! آری
  ) جلد اول149- 148،ص36مکتوب مشاره .( و معارف

مقربان  اعمال  یا فرایض ا�د  یا �واقل ، «:ل می �ویسددر مکتوب دیگر  ضمن بیان  ترجیح  و تقدم فرایض  بر �واف
�وافل را در جنب  فرایض هیچ اعتباری �یست، ادای فرضی از فرایض در وقتی از اوقات  به از ادای �وافل  هزار 

  531» .ساله است  اگرچه بنیت خالص ادا شود
خواجۀ �قشبند «:شاه �قشبند می فرماید به �قل قول  از حضرت امام طریقت  شهود افاقی و ا�فسیایشان در مورد 

اهل ا بعد از فنا  و بقا هرچه میبینند ، در خود می بینند ، هر چه می : قدس ا تعالی سره اال قدس فرموده ا�د
  532)و فی ا�فسیکم افال تبصرن(و حیرت ایشان در و جود خود است.شناسند در خود میشناسند

  )28، ص،30مکتوب (سیر افاقی است که حاصلش بی حاصلی است پیش ازین هر سیری که هست ، داخل 
در جای دیگر در مورد صفای �فس  که به کفار و مرتاضا�ی که در فسق و فجور  مشغول هستند  دست 

  :میدهد توضیح داده  می �ویسد
 موقوف  بر حصول تزکیه و تصفیه  منوط است به ایتان اعمال صاحله  که مرضیات موالباشند  سبحا�ه واین معنی

بعثت است  چنا�که گذشت ، پس بغیر بعثت  حصول حقیقت، تصفیه و تزکیه  میسر منیشود و صفای که 
کفار و اهل فسق را  حاصل میشود ، آن صفای �فس است  ، �ه صفای قلب و صفای �فس  غیر از ضاللت  منی 

وقت صفای �فس  کفار و اهل فسق را افزاید  و جبز خسارت داللت منی منایدو کشف بعضی از امور غیبی که در 
  533».دست میدهد ، استدراج است که مقصود از آن  خرابی و خسارت آن مجاعه است 

                                                 
  .125، ص، 29، ... مکتوبات-146
  21/ زاریات– قرآن -147
  .172 و اصالح ،ص، دعوت-148



  

270 270

 اگر –آن دمشنی خواه به قلب بود ) ج( تربی عبارت از دمشنی است با دمشنان حق :موضوع تربی و امام جمدد
یا ایهالنبیُّ (در وقت  عدم آن خوف آیۀ کریمۀ  –خوفی از ضرر ایشان داشته باشدوخواه به قلب و  قالب هردو 

مؤید این معنی است ، چه حمبت خدای عزو جلَّ و حمبت رسول او 534)جاِهِدالکفاَّرواملنافقینو اغلظهم علیهم
بی تربی ممکن  �یست اینجا صادق است ) دوستی و حمبت(تولی .بی دمشنی دمشنان ایشان  صورت �بندد) ص(

حضرت ابوبکر ،عمر ، ( را  در مداالت اهل بیت  جاری ساخته ا�د  و تربی خلفای ثالقه شیعه ، که این قاعده
عثمان رضوان ا علیهم امجعین و غیر آن را شرط آن مواالت داشته ا�د ، �ا مناسب است  زیرا که تربی از 

ویز �کند که اصحاب دمشنان ، شرط مواالت دوستان ا�د�ه تربی مطلق از غیر ایشان و هیچ عاقل منصف جت
یک دخرت از حضرت ابوبکر )ص(چراکه پیامرب اسالم .(دمشن باشند )  ص(با اهل بیت پیامرب ) رض(پیامرب 

به ز�ی گرفته و دو دخرت حبضرت عثمان  به ز�ی داده چطور ) رض(و یک دخرت از حضرت عمر) رض(صدیق 
احب قرآن و وحی با دمشنان خودالعیاذ با با آهنمه علوم ظاهری و باطنی ، آن ص) ص(میشود پیغرب اکرم 

را قدح ) رض(از طرف دیگر غالت شیعه که حضرت عمر .)خویشاو�دی کند و �فهمد که آ�ان دمشن وی ا�د
این . را به ز�ی گرفته است) رض(میکننداز این اطالع �دار�د که حضرت عمر یکی از دخرتان حضرت علی 

اموال و ا�فس خود را صرف  کرده ا�دو )ص(اران بوده و در حمبت او دو فقره خود �شا�دهندۀ مؤدت آن بزرگو
جاه و ریاست را برباد داده ،چگو�ه دمشنی اهل بیت  به ایشان منسوب توان  ساخت،و حاال�که به �ص قطعی 

ثابت شده است و اجرت دعوت را حمبت ایشان ساخته  کما قال ا ) ص(حمبت اهل قرابت آن سرور 
   535» اسئَلکم عَلیه اجرًااالَّ املودة فی القربی ومن یعرتف حسنته �زّدله ِفیهاحسنًاُقلال«:تعالی

                                                 
  73/ره توبه. قرآن جمید ، س-149
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حضرت جمدد اگر گفتاری را  در یکی از کتاهبا می یافت  که خمالف سنت  �بوی میبود  در محایت  از 
کریم یمنی که توسط یکی او سخنی را که از شیخ عبدال. طوفا�ی برپا میکرد ) ص(شریعت و محّیت سنت �بوی  

فقیر را تاب استماع این «:از خادما�شان �قل شده بود شنید و در �امه مشاره یکصد از دفرت اول می فرماید
سخننان اصال �یست ، بی اختیار رگ فاروقیم در حرکت می آید و فرصت تأویل و توجیۀ آن منیدهد ، قایل آن 

عربی در کار است �ه کالم حمی الدین عربی و ) ص(ی ، کالم حممد سخنان شیخ کبیر یمنی باشد یا شیخ اکرب شام
فتوحات «از » فتوحات مد�یه«صدرالدین قو�وی و عبدارزاق کاشی ، ما را با �ص کار است  �ه به فص ،

تعالی : شیخ عبدالکریم یمنی گفته بود (مستغنی ساخته است »مکیه و )  عامل بغیب �یست –حق سبحا�ه
حق تعالی در کالم جمید خود  را به علم غیب خود می ستاید  و خود را عامل : ورد وی میفرمایدامام ربا�ی در م

�فی علم غیب از او تعالی کردن بسیار مستقبح و مستنکر است  و فی احلقیقة  تکذیب است  . الغیب می فرماید 
ت َکِلته خترج من َکرب(غیب را معنی دیگر گفنت ، از شناعت منی برآرد. مر حق را سبحا�ه تعالی 

ای کاش میدا�ستم چه چیزی سبب شده که امثال این سخنان که صراحتًا با خمالفت  با شریعت ا�د 536)افواههم
  ). گفته شود

سبحا�ی  معذور ا�د و مغلوب در غلبات احوال ا�د ، اما این قسم کالم از " بایزید"اگر ا�احلق گوید و" منصور"
.  و مستند به تاویل است ، عذر را منی شایدو هیچ تاویلی درین مقام قبول �یست احوال �یست ، تعلق به علم دارد

   537»فقط سخن اهل سکر را میتوان بر حممل �یک محل کرد و ظاهر آ�را تأویل منود �ه کالم دیگران را
  :این موضوعات در روشنی قرار میگیرد) رح(از پزوهش صفحات قبل و دقت در مکتوبات امام جمدد
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او آشکار میسازد که عرفا و اهل تصوف چه ا�دازه �سبت به اعتقادات دینی و : ری از عقاید اسالمی پاسدا- 1
اسالمی حساس بوده  ا�د  در جائیکه احساس کرده ا�د خللی میخواهد رخ دهد ، فورًا به رفع  و درمان آن و 

را در این زمینه از خود �شان �داده مبارزه با هتامجات غیر اسالمی و ال دینی بر خاسته ا�د  و کوچکرتین سستی 
  .ا�د 

او در کلیه مکتوبات خود به پای بندی و تقیُّدبه عقاید اهل سنت و مجاعت را بیان مینمایند  تا افراد مغرض بر 
از مهین سبب است که مکتوبات امام ربا�ی  در مدارس دینی . عرفا اشکاالتی را در مسایل عرفا�ی وارد �سازد 

  .دا�شکده های  اسالمی  خمصوصًا در حلقۀ �قشبندیان مورد استفادۀ دائمی میباشد ، خا�قاهها و 
سیاسی  راهنمایی . او پادشاهان و امرا و سالطین را  در مسایل اجتماعی :  �قش عرفا و صوفیان حقیقی- 2

قفه  جهت عوض کرده و آهنا را به تقوی اهلی و خدمت به خلق ا تشویق و ترغیب  منوده و حتی تالشهای بی و
  .کردن  حکومتهای فاسد را میتوان در مکتوبات این مرد بزرگ اسالم مالحظه منائید

 آگاهی به سطح علمی و میزان آشنایی با علوم عقلی و �قلی در مکتوبات امام ربا�ی ا�سان را معتقد به این - 3
است مهگی دارای اسالم واقعیت میسازد که بزرگان مکتب عرفان  که حضرت جمدد الگو و منو�ۀ از آن 

شناسی و جها�بینی های عقیدتی در عالیرتین سطح از تفکر ا�سان شناختی و دین شناختی قرار دار�د و این 
عرفان خود منو�ۀ از ا�سان کامل میباشد که  امام  جمدد یک اصلی از آن ُکندۀ درخت تنومند عقیدتی در عرفان �اب 

تلف ، مهچون تفسیر،حدیث، فقه، اصول، منطق، جنوم، کالم و میباشندکه در زمینه های خم) ص(مصطفوی 
  .آگاهی کامل داشته ا�د...اخالق و

شیخ ) صاحب عوارف(پس کسا�ی چون شیخ عبدالقادر جیال�ی ، امام غزالی ، شیخ شهاب الدین سهروردی 
تی و محاقت  را متهم کردن  جز جهالت و بد خب...امحد جام، وخواجه عبدا ا�صاری ، بایزید بسطامی و
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هتمت کنندگان  چیزی دیگری را اثبات  منیکند ، چرا که متامی این عزیزان ، در علوم قرآ�ی و حدیث و فقه و 
  .متام  علوم متداول عصر خویش توا�ایی داشته ا�د

در مکتوبات امام ربا�ی به ) �بوی ،ص(توجه کامل امام ربا�ی به شریعت و عشق بعمل کردن به سنت  - 5
یت مطرح بوده، که این خود شاهد پایبندی اهل عرفان و مقید بودن شان به شرایع وضاحت و جد
  .اسالمی میباشد

این �کته در مکتوبات امام ربا�ی  واضح میگردد  که بزرگان طریقت و اهل تصوف  که حضرت امام  - 6
 بی جلیل و صحا) ص(جمدد الگو و مثالی از آهناست  تا کدام حد و ا�دازه این بزرگان به رسول ا

او در �امه هایش  عشق . حتی تبع تابعیت شان عشق و حمبت و عالقه داشته ا�د . القدر شان و تابعین 
و شاگردان مکتب رسول ا  را تا سرحد درک  هر خوا�نده ای  اثبات کرده ) ص(به رسول کریم 

  .است 
سالم است بار ها �کوهش  و آئین ا) ص(او دمشن بدعات  که ما�ع بزرگی  در راه تطبیق سنت �بوی- 6

کرده است و حتی در بعضی از مواقع جلو آن را گرفته است و �گذاشته ا�د که این بدعات در شرائین 
  .اسالم  جریان پیدا کند و مهواره آ�را خشکا�یده ا�د 

 او بزرگرتین پاسدار در روابط و ضوابط اسالمی و سنت �بوی بوده و است که مکتوباتش منایا�گر - 7
  .یباشدآن م
 او در عرفان حقیقی و تصوف اسالمی  که مهواره بر پایه های شریعت استوار است  سر سختا�ه دفاع - 8

کرده است و از جمموعۀ از خرافات و بدعات که در تصوف  شامل گردیده و آن بدعات بنام تصوف  اجنام 
صوصًا اهل سلوک را توصیه منوده ا�د تا در میشود را پرده برداری کرده و کال اهنا را رد منوده ا�د و مسلما�ان خم
  .احمای آن به جهاد اکرب خویش که احیای کلمته ا است بپرداز�د
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وقتی به مکتوبات امام  رجوع شود خوا�نده به یک سری مطالب تازه و �وی در تصوف دست پیدا میکند که 
 با ظرافت خاصی عقیدۀ او با باز کردن مکتب وحدت شهود .هنایت آموز�ده و رهایی خبشنده است

را �فی میکند ، بی آ�که قائالن  و بنیان گذاران  این مکتب را کافر و ز�دیق و گمراه » وحدت الوجود«
  .بدا�دبلکه مهۀ آهنا را  از مقبوالن بارگاه  عزت معرفی میکند  در حالیکه علوم شان را تأئید منیکند 

دس سره را از مقبوالن یافتم ، پس عقیدۀ فقیر این است که  شیخ ابن عربی ق: در جایی از مکتوبات  می فرماید
خود او از مقبوالن ، اما سخنش �ا مقبول  است، پس اگر کسی از سخنان و علوم او ا�تقاد کندجای 
آ�رادارد، اما شخصیت وی را به ا�تقاد گرفنت  و �عوذو با حکم کردن در مورد گمراه بودن  ایشان ، 

  . دور از ا�صاف  استکار بسیار جاهال�ه و
معارف عجیب و غریبی   را در مورد حقایق کائنات ، ذات ، » وحدت شهود«در کنار  مطرح کردن  عقیدۀ 

بیان مینماید که مهان گو�ه  که خودش میفرماید از مجلۀ ...صفات، امسای اهلی  و حقیقت ممکنات و
  .بل از ایشان از آن معارف اطالع داده ا�دمعارفی است که به امام جمدد عنایت شده است و کمرت کسی را ق

با مردم خمصوصًا با فقرا و درویشان  هنایت دلسوز بوده و در �امه های خمتلفی  اغنیا و ثروت  -10
مندان را  به کمک و یاری فقرا و درویشان دعوت میدهند و در بسیاری از اوقات  با وجود اینکه خود 

خباطر  رفع مشکل حمرومان  و مستمندان ، از امرا و شان  اهل عزت �فس و استغنا هستند ، اما 
  .سالطین درخواست کمک مینمود�د

  : سلطان مغولی هند    ربا�ی با اکربامامعداوت و دمشنی  
در دایره اسالم در هند پیش گرفت  که ما جاهی » وحدت ادیان«اکرب شاه مغولی هند  طرح جدیدی را بنام 

رافکار و ارای شیخ عبدالقادر گیال�ی و مقایسه به دارا شکوه شهزاده جاهی در این اثر پژوهشی و �قدی ب
مغولی بنا بر �قد و روایت صاحب کتاب عرفان مساع و مولوی پرداخته بودیم ؛ اکرب پادشاه مغولی هند که 
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میخواست پرچم  وحدت ادیان را در سرزمین هند اسالمی بر افرازد، از این حلاظ او با برمهن های هندو 
ا�ت، جوگی های هندوستان و با رسوم و عنعنات آفتاب پرستان و آزر ستایان  افکار خود را هم آهنگ ووید

  :کرده بود که این روش او را حممد عوفی چنین بیان کرده است
  مسلما�ت به زمزم شوید و هندو بسوزا�د/ چنان با �یک وبد خو کن که بعد از مرد�ت عوفی 

بارک ، مالفیض دکنی و سایرین با وی مهراه بود�د ، او برای این منظور از شعایر و البته با این کار  با وی مال م
عبادات و رسوم مذاهب خمتلف  ترکیبی عجیبی درست کرده  بود،به طریقۀ برمهن های هندی عبادت میکرد و 
ه عالمت خاص آهنا را بگردن می آویخت  چهره اش را خبورشید متوجه میکرد و کلمات تقدیس �یایش ب

خورشید بزبان می آورد و از دین اسالم روز بروز فاصله میگرفت و به برمهنیها می گرائید  و رفته رفته 
بغض و عداوت �سبت به اسالم و پیامرب در قلبش  جای گزین میشد  و جبایی رسید که خوشش منی آمد  که 

سر  هند ممنوع کرد ، �وشیدن بگذارد و کشنت گاو را در سرتا » حممد«یکی از درباریان �ام بچه اش را  
مشروب الکولی و خوردن گوشت خوک را  مباح اعالن کرد ، بدین طریق  دین اسالم بعد از پنج قرن حکومت  
متوالی در هندوستان  سر اجنام مطرود گشت ، آهنم توسط فردی که از خا�وادۀ مسلمان و با غیرتی بود  که ما 

هزارۀ اول  اسالم در پنج اصل  توضیح و ضرورت  شخصیت در صفحات قبل  از سردر گمی اوضاع آخر 
  .توا�ا و �ابغۀ را که بتوا�د اسالم را ازین ورطۀ پر خطر جنات دهد ا�تظار برده میشد

زیرا مشکل هندوستان مشکل بزرگرتین کشور اسالمی از رهگذر پهنا و �فوس و ارتباطات �زدیک  با 
  . روی زمین بوددر)آ�سوی رود جیحون(افغا�ستان و ترکستان 

یک طرح قوی و منظم و یک توطئه قوی علیه اسالم  بر�امه ریزی شده بود  که سناریوی آ�را اشخاص فرصت طلب و 
اجنام ) اکرب(جاه طلب بی دین و الدین  هتیه و کار گردا�ی آن توسط  یکی ازپادشاهان قدرت مند مغولی یعنی 

 و جهان غرب  به منظور های خاصی  چمربۀ کشور های قسمیکه مهین امروز کشور های اروپایی(می یافت 
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اسالمی را احاطه کرده  هر روز و در هر سالی  مسایل تازه و سرتاتیژی های جنگی را  توسط اشخاص و 
گروههای خمتلف �ظیر بن الدن و مال عمر و غیره با تبا�ی سازماهنای جاسوسی و عسکری غرب پسند باالی 

 و افغا�ستان وفلستین تعمیل میکنند  که هدف شان بر ا�داخنت  قدرت کشور های کشور های اسالمی �ظیر عراق
اسالمی و توطئه علیه آ�چه که برای غرب  خطر�اک و �اسازگار است با تبا�ی بعضی کشور ها در پیش 

  .)گرفته است
نام عاملگیر خوشبختا�ه  بعد از مرگ اکرب پادشاه مغولی هند پسر دومش دیری منیگذردکه زمام امور  را ب

اور�گزیب در اختیار میگیرد وبا ارشاد مستقیم پادشاه  توسط امام جمدد  کلیه مشکالت و درد های که 
  .سینۀ اسالم را در سرزمین هندوستان  شگافته بود  مداوا میگردد

با بکار اسالم در پرتوی فیض علم وروحا�یت  وکاردا�ی واالی امام جمدد در شروع  هزارۀ دوم از تقویم هجری  
از �و جتّلی می یابد  از اینجاست  که این مرد فرهیخته و )کتاب و سنت(گیری تعالیم  قرآ�ی و ارشادات �بوی

بزرگوار و دلسوز وجود اسالم را از بدعات و فساد مربی میسازد ، که مطالعه زوایای  تاریخ اسالم  در عهد 
یات اسالم  آهنم در شبه قاره هند و کشور های شرقی خود اکرب  پادشاه  و تأثیرات و �فوذ امام جمدد در جتدید ح

  .پژوهش مستقلی را یجاب  میکند  که باید به آن پرداخته شود
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  .1891الی1887 بیت  های مشاره 344،345، جلد اول ، دخرت دوم  ص، ...مثنوی-20
هتران ، ا�تشارات (1363 جزو چهارم ، موال�ا جالل الدین   حممد بلخی، با تصحیحات و حواشی ، بدیع الزمان فروزان فر ، چاپ سوم س یا دیوان کبیر،کلّیات مش-21

  .1825 غزل مشاره 121و120ص،)دا�شگاهی ، چاپخا�ه سپهر
  .100، ص،...مهان-22

  
  .447، دفرت دوم ، جزو اول، ص،...مثنوی-23
  .5884الی5872، بیت مشاره 553، جزو اول ، غزل مشاره ...کبیر  دیوان -24
  .34،35ص،) 1369هتران ، چاپ خوشه، �اشر ا�تشارات  کنکاش،(  ، عطا تدّین،بد�بال آفتاب  ـ از قو�یه تا دمشق -25
  1381، بیت مشاره 321، جزو اول ، دفرت دوم ،ص ...مثنوی-26
  ... خط سوم-27
  .1863الی 1860 مشاره ، بیت...دیولن کبیر-28
                                                                   .                                                                                                                                                                                            ،جزو اول256،ص 444، خبشی از غزل...دیوان کبیر-29
 مثنوی معنوی ، تألیف جالل الدین حممد  بن حممد  بن احلسین البلخی ثم رومی ، جزو چهارم  کشف االبیات و فهرستها  به تصحیح  رینولد �یکولسون  ، به اهتمام  دکرت �صر ا پور -30

  .408الی391 امیر کبیر ،صصجوادی موسسه ا�تشارات
جالل الدین ا�دیشه سلوک و ز�دگی موال�ا (268الی 108، با حتشیه تعلیق ، اضافات ، حواشی و ختلیص، از ص ...  دکرت عبداحلسین زرین کوب ، پله پله تا مالفات خدا-31

  )حممد بلخی
  .40 الی 37 ، سروده پرتو �ادری، ص1369 خزان   فصلنامه  �ای-32

  
  

   قسمت سومتهای پایا�ه ادامه فصل دوم یادداش
 .40 الی 37 ، سروده پرتو �ادری، ص369فصلنامه �ای خزان-1

ا�تشارات  (ه 1371  ، در شرح چهار داستان مثنوی معنوی، تالیف ادوارد ژوزف، ترمجه جالل الدین چلبی، چاپ اول فت بند �ایه -2
  1741الی 170اساطیر ، چاپ گلشن،صص



  

284 284

                                                                                                                                                 
3- مهتمم مثنوی  هذا) ، 1398 ربیع االول - هتران  (پور جوادی  دکرت �صر ا.  
هتران، (  در سه جزوه و یک کشف االبیات ،صص، بیست و�ه الی سی ودوجالل الدین حممد بلخی رینولد �یکولسون، مثنوی معنوی، موال�ا -4

  )چاپخا�ه سپهر ، به اهتمام دکرت �صرا پورجوادی
  .242،243، صص) زاهدان ، خیلبان  خیام،(بواحلسن �دوی ، ترمجه ابراهیم دامنی،  سید ا- تاریخ دعوت و ارشاد -5
   پس چه باید کرد ای اقوام شرق– اقبال الهوری -6
   جاوید �امه اقبال الهوری-7
  .1763 و دفرت  دوم  بیت مشاره 4720 – 4718، دفرت سوم بیتهای مشاره ... مثنوی-8
 دا�شگاه هتران ،چاپخا�ه سپهر ، 1363هتران،چاپ  سوم (ل لدین بلخی، تنقیح و تصحیح ، فروزا�فر دیوان کبیر مشس ، اثر موال�ا جال-9

  .199جزو سوم ص
 ، �وشته خلیفه عبداحکیم  مدیر موسسه فلسفه فرهنگی 42 تالیف میر حممد شریف، خبش صوفیان  قسمت  ،تاریخ فلسفه در اسالم -10

  .331 -321،صص،)1362سین اژر�گ  سال هتران ،  ترمجۀ عبداحل(   اسالمی الهور -
  .9، بیت مشاره 3،جزو ، اول ، ص... مثنوی-11
  .4،ص22، دفرت اول ، بیت مشاره... مثنوی-12
  .110، بیت مشاره 9 مهان ، ص،-13

  
  .1181، بیت مشاره 75 مهان ، جزو سوم، ص-14
  .205، بیت مشاره15 مهان، جزوه اول ، ص،-15
  .، دفرت چهارم1024، بیت مشاره 338 مهان ، جزو سوم، ص،-16
  .قلمی) هجری937(مثنوی شاهدی، ابراهیم دده -17

 
  
  
  

  -26فوائج اجلمال، ص،  -1

 48 مهان ، -2 -2

 .7 ، الحیجی، چاپ هتران، صشرح گلشن راز -4 -3
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  .3444،3447،3449، دفرت اول ، بیت های مشاره ... مثنوی - 5
  3039-3038، دفرت سوم ، بیت های ... مهان-6

  3857=3856، دفرت  سوم، بیتهای مشاره ...ان مه-7
  .1932-1931، دفرت ششم ، بیتهای مشاره ... مهان-8

  .888و887 و882تا879های مشاره دفرت اول بیت...  مهان -9
  .119 به استناد از  وفیات االعیان ، ابن خلکان  ، جلد سوم ،چاپ مصر ، ص498،ص... تاریخ فاسفه-23

، �گارش ستیش چندر، پژوهشگر هندو؛ و �یز کتاب  اور�گزیب تألیف ، ظهیرالدین 9بندراج دایرة املعارف اسالمیه ، اردو ، جلد :  شکوه  مقاله در مورد دارا-10
  . 48-38فاروقی،صص

  .243-226 مقاالت تأریخی، تألیف پروفیسور حممد اسلم ،صص-11
  .223-222ابراهیم دامنی ، چاپ زاهدان ، فصل  هفتم ، از جها�گیر تا اکرب ، صصمیالدی، ترمجه 1913  ، ابواحلسن �دوی ، تاریخ دعوت و اصالح -12

  ).ابن رجب(ذیل طبقات حنابله) ابن کثیر( ابن جوزی ، البدایة والنهایة -13
  9 قالئداجلواهر ،ص-14

  -به بعد9 مهان ،ص-15
  126طبقات الکربی ، شعرا�ی، جلد  اول ، ص -16
  .507 ملفوظات ،ص -17

  .198-179 دعوت و اصالح، سید ابواحلسن �دوی ، صص تاریخ-18
  . مهین کتاب37 رجوع شود به عنوان وسعت پهناور  تصوف و ا�دیشه در اسالن ،ص-19
هتران (د اول روا�شناسیدر دا�شگاه دولتی الهور ، به کوشش میر حممد شریف و �صرا پور جوادی ، جل.  تأریخ فلسفه در اسالم، محید الدین ، مدیر خبش فلسفه -20
  .خبش اولین صوفیان) 1362،

  .495عبدالقادر گیال�ی، ص...  تاریخ فلسفه در اسالم، مهان-21
  .84ص) 1378پشاور کتاخبا�ه صبا،( سایه معرفت ، حیدری وجودی، -22

  
  97 ،رسالۀ قشیریه،661،ص،... فرهنگ- 1
  .226الی225،ص...کشف احملجوب-2
  .857،ص...کیمیای سعادت-3
  2ٌ77، حمبوب القلوب،ج857،...ادتکیمای سع-4

ix -665،ص،... با حذف و اختصار، فرهنگ حافظ226الی219،...کشف احملجوب  
  .1915الی 1910-1907، 1905-10900 و1895- 1884ج، دوم ، دفرت سوم بیت مشاره... مثنوی معنوی-6
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  . روز هبان بقلی شیرازی ، عیهر العاشقین-7
  .97- 96،صص1574-1565ره دفرت اوا بیت مشا... مثنوی معنوی-8
  55/60 قرآن، -9

  119./5 قرآن -10
  س.67،77،79،91، صص2، به استناد از  ترمجه قوت القلوب ،ج ، 667-666،ص...  فرهنگ-11
  س.502-501، صص... عوارف املعارف،-12
  ،ج، دوم240و178،181،182،183،204اجه عبدا ا�صاری صص .و منازل السائرین  خ...  فرهنگ-13
  .400-399، صص.... مصباح اهلدایه ، -14
  .54، ص2، ج، .....تذکرة االولیا -15
  .54، ص.... مهان-16
  222، ص ... کشف احملجوب-17
  .62 ظبقات الصوفیه ، خواجه عبدا ا�صاری، ص -18
   6ص....مهان-19
  .55،ص...  اللمع-20
  .227،ص1، ج ، ... تذکرةاالولیا-21
  322-316، صص... تاریخ تصوف در -22
  .259،ج،دوم ص4519-4512دفرت سوم، بیت مشاره ... مثنوی معنوی، مهان -23
  .4 ،ج ،اول ص31-30دفرت اول ، بیت مشاره ... مهان -24
  س.4071- 4065دفرت پنجم، بیت مشاره... مثنوی معنوی-25
  2925-2922دفرت سوم بیت مشاره ... مثنوی معنوی -26
ز فقه ها و علمای خشک  حنبلی  در قرق هشتم هحری است  که در کتاب تلبیس ابلیس در مورد شور و حال  ا" ابن جوزی" عبدارمحن ابوالفرج -27

  .و عشق ابواحلسن �وری  �قد �وشته است که در مبحث عشق  که در فصول بعدی به آن پرداخته میشود، مطالبی خواهیم داشت
  .355-354، صص... تاریخ تصوف -28
  51تنقیح رکن الدین مهایون فرح،ص) ه،ق  حضرت حافظ805(  دیوان شاعر ساهر-29
  .2180-2179، صص)1354هتران ، چاپ اساطیر ( حافظ خراباتی ،جلد  سوم،تنقیح و �وشته دکرت رکن الدین مهایون فرخ -30
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  .ا�دکه درین آیینه  صاحب �ظران حیران /وصف رخسارۀ خورشید ز خفاش مپرس:  و در یعضی از �سخ  اینچنین آمده است-31
  .24/34 سوره �ور -32
 �ور اهلی در �زد اهل  طریقت و عرفان و آ�ا�یکه به �ور شهودی خالق الیزال آن �وری �یست که در جهان ماده  ما آن را احساس میکنیم که در یک -33

گ و پهناور جهان هستی ایکه توسط آالت ما قابل ثا�یه فاصلۀ سه صد هزار کیلومرت در ثا�یه را ه می پیماید که این  �ور و سرعت آن  در مقابل کیهان بزر
درک است که کوچکرتین و �زدیک ترین آن  مبا کهکشان راه شیری است که �ظام مشسی ما در آن قرار دارد و علمای فزیک کیها�ی طول آن را بیش از 

ربان صلواتا وسالمه و مردا�یکه حبق واصل هستند صدها ملیون سال �وری  ختمین زده ا�دبلکه �ور خداو�دی آن �ور معنوی ایست که در دل پیغم
چنا�یکه اشعه  مادون بنفش �یز با چشم سر قابل رؤیت �بوده و اثرات آ�را میشود توسط وسایط خمصوص (بچشم دل قابل در ک و رویت می باشد 

 آماده چزیرش و درک و استقبال آ�را دارد ، قسمیکه در �ور خداو�دی از مجلۀ آن ا�واریست که در بعد عامل کون منی گنجد و �ه احساس بشر) سنجید
مبحث قبل را جع به  حواس به اقسام و ا�واع حبث شده است توسط آالت و ادوات حسب قابل شناخت و درک منیباشد ؛ و از مهین سبب است که در 

ز  �احمدود بوده و �ا متناهی میباشد که سبب ایجاد خلقت تداخل  سرعت زما�ی  امکان پیمایش آن �یست ؛ یعنی که مها�ند قدرت بال کیفش  �ورش �ی
و این �وروسیله ایست  از مقولۀ .قابل شهود مینماید)  ص(ال ا�تها در جهان ال متناهی خویش است که این �ور صرف از طریق ترکیز و عرفان �اب حممدی

ود را از دست داده بود ؛ یعنی که در زمان بی زما�ی او  توا�ست به رفیع زمان تداخل خ) ص(؛ چرا که در معراج �بوی رسول کریم ) ص(معراج �بی کریم 
ترین مکان یا صدر الصدور عامل المکان یعنی صدراملنتهی که قرآن شاهد و �اظر است به این سفر با سالمتی روح و جسم �ایل گردید�د و می شود 

ج رسول  تابع زمان و مکان  و سرعت که از اسباب و حمسوسات عامل کون است �بوده  ، زیرا این سفر  روحا�ی معرا. به تعبیر عرفا�ی  �ا کجایش خوا�د 
و این . بلکه باالتر  از آن  و خارج از حیطۀ  تفکر ا�سان میشود و صرف از راه اشراق  عرفا�ی  و عمیق شدن و رسیدن در عامل شهود به آن پی برد 

ل کرد و پرتو ذاتش مهۀ کوه طور سینا را به زباله تبدیل کرد اما موسی که بشرف اشراق �واخته شده را استقبا)ع(�وریست که در طور سینا موسی کلیم  
و موال�ا ی یلخ �یز اشارتی دارد به این .) براش شناخنت  حواس به مبحث مکاشفات و مشاهدات حواس درین پزوهش مراجعه شود.( بود �ه سوخت

  341:اگر گویم جهان برهم زمن دفرت اول بیتفاش /  سر پنهان است ا�ئر  زیر و مب: معنی
  667-666، دفرت دوم  بیت مشاره ... مثنوی -34
  366-362صص... تاریخ تصوف-35
  .137... کشف احملجوب-36
  . شاعر و صوفی �امدار عرب) هجری قمری632- 576( شرف الدین ابو حفض عمر بن علی-37
  .113مدرسه، ص فرار از  عبداحلسین زرین کوب ، -38
  182-181ص... تاریخ تصوف-39
  36 سوره مبارکه  زمر  آیه شریفه -40
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  .308-293 صص10-9 شرح اصطالحات تصوف جلد -41
  861-858، بیت مشاره 394ج، اول دفرت  دوم ، ص... مثنوی معنوی-42
  .52  تعریفات جرجا�ی ، ص -43
  244 ، و ضمیمۀ  تعریفات جرجا�ی، ص ،به استناد  ار فتوحات مکیه10، ج سوم ،ص...  شرح اصطالحات تصوف-44
  103-102،جلد سوم ، صص... مهان-45
  .27،ص... اللمع-46
  44،ص... کشف احملجوب-47
  .53، ... عوارف-48
  .266جلد دوم ،ص ...  فتوحات مکیه ابن عربی-49
  .1429 -1423 بیت مشاره 91، جلد سوم ، دفرت پنجم، ص... مثنوی معنوی-50
  .137 -135، جلد سوم ، صص...ف شرح اصطالحات تصو-51
  1132-1123بیت مشاره 64جلد دوم ، دفرت سوم  ،ص... مثنوی معنوی -52
  3156-3150، بیت مشاره 194، دفرت اول ، جلد اول ، ص... مهان -53
  1122-1117، بیت مشاره64، دفرت سوم ،جلد دوم، ص... مهان-54
  3265، 3261،3264بیتهای186، دفرت سوم، ص... مثنوی -55
  3253-3252 مهان، دفرت اول ، بیت مشاره -56
  2056-2055: مهان ، دفرت  چهارم ، �یت -57

  
  
  
  

      

  
  
   .مته  است  منجیات، احیا علوم الدین که شامل پا�زده گفتار،چهار قول و یک خاکتاب ششم ،باب- ا
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xii - 5/54 قران.  
  ).بقره.(2سوره /165 ترمجه آیه مبارکه -ت
  .24آیه/توبه6 قرآن کریم، سوره-ث
  .با تلخیص532-507، کتاب ششم، باب منجیات ،صص،ابوحامد حممد غزالی -ج
  .125-123،صص،1380ایران ، هتران ، چاپخا�ه  دیبا،�وبت چاپ ( ،جلوه های تصوف در ایران و جهان،عطاا تدّین - -ح

 بیت 249-248ر جوادی، صص.به اهتمام دکنر �صرا پ)1363ا�تشارات امیر کبیر هتران ، (�یکولسن، .مثنوی معنوی، جلد اول، دفرت اول، به تصحیح رینولد  -خ 
  48الی34مشاره

  .53 الی50، بیت مشاره248، دفرت  دوم ، ص،... مهان-د
  55الی53بیت مشاره ...      مهان -ذ
  .61الی56 مهان، دفنر دوم، بیت مشاره --ر
  ، ص64 مهان، دفرت دوم ، بیت مشاره -ز
  248، ص،74الی72دفرت دوم بیت مشاره ، ...مهان -ش
  .309،ص،1161-1160، دفرت دوم،ایت ... مهان-ص
  . 1936الی 1933، دفرت دوم ،... مهان-ض
  .204،ص،3580الب3576، دفرت سوم،بیت مشاره ...  مهان-ط
  2239، دفرت پنجم،بیت مشاره...مهان-ظ
  .2244الی2240،بیتهای مشاره143، دفرت پنجمٌ،... مهان -ع
  .435، ص،جلد سوم ، ص،2865الی2860، دفرت ششم، بیتهای مشاره...ان مه-غ
  336،ص،1004الی1002، دفرت چهارم، جلد دوم، بیتهای مشاره ... مهان-ف
  252،ص110الی94، دفرت دوم،جلد اول ، بیتهای مشاره... مهان-ق
  .2187دفرت پنجم، بیت مشاره...] مهان -ک
  ،ص،...جلوه های تصوف و عرفان -ل
چاپخا�ه سپهر، چاپ سوم ، ا�تشارات : هتران چاپ و صحافی( ،از سروده های موال�ا جالل الدین مولوی بلخی،بدیع الزمان فروزان فروان کبیر مشس،با تصحیحات  و حواشی دی-م

  229 ،ص،9969الی9964بیتهای مشاره) دا�شگاه هتران
  .1275، غزل مشاره14550الی14534، �یت مشاره 169،170، جزو سوم،صص...دیوان کبیر مشس - ن
  .3،4،جزوه دوم،صص527،غزل مشاره 5612الی5598، بیتهای ...مهان -ه
  58، جزوه دوم،ص636،غزل مشاره6633الب6628، بیتهای...مهان--و
منارات السائیرین : رک» .رف فخلقت اخللق لکی اعرفقال داؤد علیهم السالم با ربلما ذا خلقت اخللق قال کنت کنزاَّ خمفََّّباَّ فاحببت ان ع«:مستند آن حدیث قدسی ذیل است--ی

حدیث کنت کنزَا خمفیاَّ ال «: هجری ؛مؤلف اللؤ لؤ املرصوع در بارۀ آن چنین گفته است 658تالیف جنم الدین ابوبکر حممد  بت شاهاور اسدی  رازی  معروف به دایه  وفات 
  )�29قل از احادیث مثنوی ،ص،(وناعرف فاحببت ان عرف و خلقت خلقًاو تعرفت الیهم منی عرف
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  التصفیه فی االحوال التصوفه، قطب الدین عبادی:،رک594،595،ص،...فرهنگ -أأ

  ریاض العرفان یا ارمغان عشق، خامۀ  منظوم جناب امام طریقت حضرت،  �یاز امحد فا�ی -بب
xl - بوده و از مجلۀ عارفان مشهور صدۀ �زدهم  در عصر �زدیک مباس �سل اول در طریقتازع چهار طریقه و چهارده خا�واده عثمان پادخوابی در طریقت جام موالنا محمد 

مضمون مثنوی موال�ا جالل . ر احلیوان به سبک و طریقه وی حباففغا�ستان بشمار است و شا�زده اثر  بر گزیده  در مباحث عرفا�ی و سلوک  از وی جبا ما�ده که مشهور ترین آن مثن
ار این عارف  برد  که با تأسف تا حال هیچیک از آثظم کشیده شده �امش میتوان از یوسف ذلیخا، که به شیو خاص �ظامی به �اشد ، و از مثنوی های دیگرالدین حممد بلخی میب

  ،حبراحلیوان و یوسف ذلیخا میباشد�زد �گار�ده موجود است که سه اثر شان که عبارت از شجرة العرفان.وارسته به طبع �رسیده است
  

xli --اثر جناب �یاز امحد جان فا�ی ،عالءالدینی ، کابلی ، خراسا�ی)  ارمغان عشق(اقتباس از کتاب ریاض العرفان.  
xlii -ورالدین عبدالرمحن جامی هروی در مثنوی هفت اور�گ- مقدمه یوسف ذلیخا� .  

xliii - 158اسفار مال صدرا، چاپ جدید، جزوه هفتم ، ص.  

xliv - 54آیۀ / قرآن کریم  سوره پنج  
xlv و158مال صدرا ، اسفار اربعه ، چاپ جدید ، جزوه هفتم، ص  

xlvi -به بعد به اضافه سايت انتر نيتی فارسی160اسفار مال صدرا ، جزوه هفتم ،ص،:  رسالۀ عشق ابن سينا، فصل نهم، رک.  
xlvii-  294، جلد چهارم، ص، ...احیأ العلوم الدین.  

xlviii - به بعد294، جزوه  هفتم ، ص، ...اسفار.  
xlix - 107هتران ، چاپ اجنمن  فلسفه ،ص،( اال�وار، شرح تائیه ابن فارض، اثر فرغا�ی ،مشارق.  

l -»  منط هنم، گرد  آور�ده  گروه مقاالت  سایت فارسی ا�رت �یتی» اشارات و تنبیهات.  
li -  105، عین القضات  مهدا�ی ، ص، ...متهیدات.  

lii - 585، ص...تاریخ تصوف  
liii - 294، جلد چهارم، ص...، احیأ171، جزوه هفتم ، ص،...اسفار.  
  .3آیۀ /قرآن کریم ، سوره یوسف  -طط
lv  - 56چاپ سوم، ا�تشارات منو جهری، به کوشش اجنمن ایران و 1366پاریس ، هتران (، ) هنری کوربن و حممد معین(  ، شیخ روز هبام  بقلی شیرازی  کتاب عبهرالعاشقین،

  .8فرا�سه،ص، 
lvi --260آیه / بقره قرآن کریم ، سورۀ شریفۀ.  

lvii  --    ، 143آیه/ اعراف"            "    قرآن کریم  
lviii  --337، جلد  دوم، ص، ... فتوحات.  

lix -  - ا�صاری هروی ، به کوشش، تصحیح و مقابله دکرت حممد سرور موالیی ،چاپ تعداد  1362طبقات الصوفیه، تقریرات  خواجه عبدا 
صفحه میباشد که از تقریرات پیر هرات و بگو�ۀ کتاب تفسیر کشف 968داد صفحات اصلی کتابصفحات معرفی کتابیکصدو �ود ودو و تع

االسرار که آن �یز از روی تقریرات پیر هرات توسط میبدی تألیف شده است بوده و �ظر اصلی کتاب   بر طبقات صوفیه  عبدالرمحن سلمی  �یشابوری 



  

291 291

                                                                                                                                                 
اصلوب خاص خود و معلوماتی که از سایر منابع بدست آورده است و حتی میتوان گفت که میباشد به قسمیکه پیر هرات با رعایت ) هجری425(

حضرت خواجه عبدا ا�صاری در این کتاب  کلیه معاریف و معلومات علمی ای را که طی ساهلای ز�دگی اش در مغز خود  تدارک دیده در این کتاب 
  . می هروی �یز  التقاط داردا�شأ منوده است  که به این گفته  موال�ا عبدارمحن جا

  10 ریاض العرفان ، تألیف حضرت موال�ا �یاز امحد فا�ی،ص-2
  .21،ص... طبقات الصوفیه-3
  .10، ص،... سلسلة املشایخ-4
    70،ص،... طبقات الصوفیه-5
     10،ص... سلسلة املشایخ-- 6
  14، ص ... ریاض اعرفان -7
  .15، ص، ...ریاض العرفان.104، ص،... طبقات-- 8
  .38، ص، ...طبقات-9

  .15،ٌ... ریاض العرفان-10
  .11 ال 6، ص، ... سلسلة املشایخ-16
 بعضی را عقیده بر این است  که ختلص مبارک شان  سنجری �بوده  بلکه سجزی  یا سکزی میباشد  وآن کوهسیست در والیت زابل افغا�ستان  که -17

بدر گفت کی �ره شیر : لیر  و رشاد است  که تولد رستم را در  آجنا میدا�ند؛ فردوشی گویدمابین  کج و مکران  موقعیت دارد  ودارای مردمان د
مردمان : واما در مورد کلمۀ  سنجر  فرهنگ آ�ند راج میگوید) فرهنگ ا�ند راج(پا بچنگ آمد  از سکزیان، که معرب آن سجزی میباشد/ زیان

. درست باشد) شیخ حمی الدین سنجری( مشرب چشتیان  با مساع آجین شده است صاحب حال  و وجد و مساع  را �یز می گویند  ، که چون
  وا اعلم

  .33،34ٌ، ... سلسلة املشایخ-18
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