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تهران/ اميرسليماني

جمععيدوعزا1

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

سال م محر وقايع از بايد گاهي بگوييم/ چه نميدانيم امسال نوروز شروع در
اجداد هزارسالة چند سنت به بنا كه كنيم شادي بايد هم گاهي و باشيم ف تأس در ì1
حضرت چون معصومين(ع) تأييد مورد و است پيغمبر زرتشت يادگار نوروز ما,
طريق به ما كنيم/ جمع هم با را آتش و آب بايد يعني است, گرفته قرار نيز صادق
تدبير ا گر ولي كنيم, جمع هم با ظرف يك در را آتش و آب نميتوانيم معمولي
از دو هر بريزند آب آتش روي ا گر البته كنيم/ جمع هم با را دو آن ميتوانيم  كنيم
هم آب و ميكند گرم را آب Öآتش كه كردهاند درست را سماور ولي ميروند بين
كÇه مÇيبينند مÇيكشند, قÇليان كÇه كساني يا رود/ هدر به آتش نيروي نميگذارد

ميشود/ جمع آتش با آب قليان در چگونه



ايران عرفان ì

چه و عزا در چه كه ميشود هم عمل و فرمودهاند ما مذهبي دستورات همة در
بكنيم/ را خدا شكر و باشيم خدا ياد به بايد اينها همة در عيد) يا (عروسي شادي
كه تفاوتي ميباشند/ هم مثل بلكه و دارند تشابهي عزا و عيد حيث اين از بنابراين
هر مذهبي/ عاطفي نه و بشري عاطفي جنبة البته ميباشد/ عاطفي جنبة در دارند
مÇناسبتي به كه وقتي و ميشود ناراحت ميدهد, دست از را عزيزي وقتي بشري
فÇرزند وقÇتي پÇيغمبر(ص) خÇود مÇيگردد/ شÇاد مÇيرسد, او بÇه خÇÇوبي خÇÇبر
امر اين كردند/ گريه حتي و شدند ناراحت خيلي كرد رحلت ابراهيم, دوسالهشان,
را بشÇر خÇداونÇد بÇاشد, اينجور هم بايد و است بشري طبيعت نيست, اختياري
يك لذا باشند/ داشته الفت و انس و باشند مهربان هم با همه كه آفريده به گونهاي
وقتي است/ برقرار دارد, دوست كه كسي آن و شخص بين معنوي نخ و ريسمان
در امÇا است/ طÇبيعي اندازه اين به امر اين و ميگردد ناراحت شود بريده نخ اين
كه نوروزي عيد با است شده مقارن كه است عاشورا جريان و م محر مسÃله اينجا
را مÇا عÇيد هم صادق(ع) جعفر حضرت اينكه براي ميكند/ تأييد را آن ما عرف
و باشيد خدا ياد به زمان آن در كه گفتند و دادند دستور هم دعايي و فرمودند تأييد
حÇضرت فÇرمايشات شÇبيه ولي نÇباشد معتبر زياد شايد كه ديگري خبر در حتي
و كنيد چنان و چنين نوروز عيد كه دادند لي مفص دستور خنيس بن معلي به است,

شناختند/ رسميت به را نوروز عيد يعني بخوانيد/ نماز
هÇمان فرزند بودند, حسين(ع) امام همان فرزند صادق(ع) جعفر حضرت
يÇا بگÇيرند وضÇو كه ميآوردند آب وقتي عمر تمام در اد سج حضرت كه  كسي
بارها نيست/ اختياري اين ميكردند/ گريه تي مد حضرت بنوشند, و كنند مصرف
نداريم/ عزا ÇÇپيغمبر سنت در چه رسميو رات مقر در چه ÇÇ اسالم كهدر شده  گفته
مÇثل عÇبادي رسمي مراسم كه فطر عيد ديگري و قربان عيد يكي داريم: عيد دو
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پس است/ جمعه كه داريم هفتگي عيد يك و كردهاند, برقرار آن در نمازخواندن
عÇزا را هÇيچكدام افÇتاد, Çفاق ات پÇيغمبر بÇراي كÇه تأثرانگÇيزي وقايع نداريم/ عزا
ه مÄا و هستيم پيغمبر سنت بر كه هم ما نگرفتند/ سالروز هم بعد سنوات و نگرفتند
كÇه حسÇين امÇام يÇاد مسألة ايÇن آنها/ سنت بر هم ما و بودند پيغمبر سنت بر هم
از كه است هدا الش كتابروض¹ از مأخوذ اسم اين و گذاشتهاند "روضه" را اسمش
از مÇنبر بÇاالي زمان آن از بهتدريج واعظين آقايان و ميباشد كاشفي حسين مال
را حÇضرت يÇاد لذا, مÇيكردند/ مÇصيبت ذ كÇر و مÇيخوانÇدند كÇتاب ايÇن روي
نبود صورت اين به و اسم اين به حضرت ياد ه, مÄا زمان در گفتند/ روضهخواني

بود/ Hبمرت وقايع اين ياد جهت هر به ولي
م جسÇم اسÇالم خÇودشان ÂÇاص و ميشناختند را اسالم ما از بهتر كه هم ه مÄا
بÇين از و شÇيعيان حكÇمت, اين در كه بود حكمتي يك يادآوري اين در بودند/
پيروي دنبالهرويو كه دارد داشتو افتخار ايران ملت مسلمان, مختلف ملتهاي
اتوالي هستند, واحد Õنور م Ôه كل اينكه حكم به را ه مÄا همة ما ميكند/ حضرت سنت از
هÇم را آخÇري داريÇم دوست را لي او كه همانطوري يعني اولهم, Ôواليت ت كما آخرهم

چطور اما است/ تأثرانگيز ما براي ه مÄا از يك هر رحلت بنابراين داريم/ دوست
برجسÇته آنقدر است/ برجسته خيلي ما براي وفات تا چند تاريخ طول در كه شده
هÇم, بÇا و داده قÇرار نÇفوذ تÇحت را ما هزارسالة چند سنت و عرف يك كه است

رد آثاري آنها از و كردهاند حساب عرف اصطالح به را دو هر و هستند همرديف
ميپذيرد/ صورت تأثر و تأثير كه ميشود بدل و

رحÇلت يكÇي و عÇلي(ع) شÇهادت يكÇي مÇيگيرند مراسم كه وفاتهايي از
اين است/ حسين(ع) امام حضرت شهادت هم ديگر يكي و فاطمه(ع) حضرت
امÇام رحÇلت شيعيان البته شدهاند? برجسته كه داشتهاند خصوصياتي چه وفاتها
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هÇم ه مÇÄا سÇاير بÇه مÇينمايند, ارادت اظÇهار و مÇيكنند يÇادآوري هÇم را حسن
از كÇه دارد ي خاص برجستگي مورد سه اين ولي كردهاند ارادت اظهار همينطور

است/ بوده ايرانيان و شيعيان نظر و ه موردتوج ل او
بÇود/ اسÇالم مÇعنويت بÇه قشريون حملة منزلة به علي(ع) حضرت شهادت
نه بود/ بسته پينه پيشانيشان كه بودند متعبد آنقدر آنها بودند/ قشري بسيار خوارج
نÇماز آنÇقدر و بÇودند سÇجده در را شب تÇمام HعÇواق كÇنند, داغ را پÇيشاني اينكه
يÔراد حق Ô¹كلم فرمودند: كه حضرت قول به ميافتادند/ زندگي و كار از كه ميخواندند
حكم نميتواند خداوند جز كس هيچ كه بود خوارج قول استنادشان مورد الباطل/ به

نيست/ خدا حكم جز حكم :ì7 ,ê0 آيات يوسف, سورة ;ë7 آية انعام, سورة /1

حÇضرت كÇه هÇمانطور ولي چÇيست? بÇهتر سÇخن اين از /1 ه×ل ل ×الا ÖمÔك Ôح Öال ن ا  كند:
الباطل/ به يÔراد حق Ô¹كلم فرمودند:

وقÇايع پÇيرامÇون بÇررسي و بحث داشت? ايرانيان و ايران در اثري چه اين
گفت/ خواهيم سخن دربارهاش عاشورا سحر در باشد توفيقي عمريو ا گر  كربالرا
ايرانيها ميكنيم/ صحبت نوروز عيد و ايراني با وقايع اين ارتباط از بيشتر امروز
ميدهند ترجيح را عرب ÇÇ ه بنيامي خلفا¾ بدتر درجه صد با و ÇÇ خلفا¾ كه ميديدند
HتÇلغ عÇجم مÇيگفتند/ "عجم" غيرعرب, به چنانكه ميكردند تحقير هم را عجم و
اهللا دÖنÇ ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا ميفرمود: حكمقرآن به علي(ع) كه درحالي است/ گاو بهمعناي

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين راستي به :13 آية حجرات, سورة /2

هستند/ مسلمان همه هستند, هم مثل همه غيرعرب, و عرب سفيد, و سياه /2 Öم Ôيك ق× Öت ا

جمع علي دور ايرانيان بنابراين هستيد/ محبوبتر خدا نزد باشيد باتقواتر كدام هر
با يا نيت حسن با ولي Hاشتباه مستشرقين از برخي كه است دليل همين به شدند/
به علي(ع) شهادت از قرار بدين كردند/ علم ايرانيان را ع تشي ميگويند: سو¾نيت
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تعزيت براي نفر دو آن كه وقتي هم فاطمه حضرت خورد/ لطمهاي ايراني و ايران
ايÇن در شÇوند/ مÇنزل وارد كه ندادند اجازه آمدند, فاطمه حضرت سرسالمتي و
چÇرا پرسيدند و ديدند را آنان در دم آمدند بيرون از هم علي(ع) حضرت فاصله
فÇاطمه از و رفت حضرت ندادند/ را منزل به ورود اجازة ما به گفتند: ايستادهايد/
است/ تو منزل فرمود: فاطمه حضرت بيايند? اينها كه ميدهي اجازه آيا پرسيد:
وارد عÇلي(ع) راهÇنمايي و اجازه با آنها بعد و ندارم/ حرفي من بگويي تو هرچه
او بÇر فÇاطمه كÇه هÇر فرمود پدرم كه شنيديد گفت: آنها به فاطمه حضرت شدند/
لعÇنتش خÇدا كÇنم, غÇضب او بر من كه هر و كردهام غضب او بر من كند, غضب
ناراضي شما از من كه بدانيد پس فرمودند: فاطمه(ع) شنيدهايم/ بله گفتند: ميكند/
مÇنظور ولي نÇيست يÇادم Hدقيق عبارت عين (حاال كردهام غضب شما بر و هستم
بÇيرون گريه كÇنان آنها نگفتند/ سخني ديگر و كردهام) غضب شما به من اينكه

كار? اين به چه مرا ميگفت: و ميكرد گريه ابوبكر بخصوص و آمدند
چون است/ ي مهم مسأله ع تشي براي كه بود مقطعي يك هم اين جهت هر به
مسÇلمان Çابيها وه شÇده; تكه هزاران اسالم حاال بود/ ع تشي اسالم ايرانيان, اسالم
آن هسÇتند/ مسÇلمان همه هستند, مسلمان اسماعيليه مسلمانند, زيديها هستند,
وارد بÇود, اساسي اسالم كه ع تشي به لطمهاي قرار بدين نبود/ اينگونه اسالم زمان

شد/
بÇرايش ما كه است واقعهاي حسين(ع), حضرت شهادت يعني ديگر واقعة
خوردند/ لطمه ايرانيان, و ع تشي خود, جاي به كه اسالم واقعه اين از هستيم/ عزادار
ايÇن علي(ع) روش ايرانيان/ تاريخ و ع تشي تاريخ از بود جديدي ورق واقعه اين
مثل را همه و ميكرد عمل فرمايش, اين به علي(ع) / Öم Ôيك ق× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا كه بود
نبود, آن واضع علي بود/ همينطور وضع هم علي خاندان در ميكرد حساب هم
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كه هم علي , Öم Ôيك ق× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا فرمود: درقرآن و كرد وضع را قاعده اين خداوند
كهقرآنچيست بدانيد ميخواهيد ا گر يعني بود/ م يعنيقرآنمجس بود, قرآنناطق

كÇما داشت/ وجÇود هÇميشه ه مÄا نزد اصيل ع تشي در روش اين كنيد/ نگاه علي به
دو شÇهربانو, بÇيبي نÇام بÇه گÇرفتند/ ايراني زن علي(ع) فرزند حسين(ع) اينكه
ايÇرانÇيان بÇا جÇنگي طي عمر خالفت در ايران شاهي خاندان از كه بودند خواهر
ببرند كنيزي به و كنند تقسيم اسرا ساير مثل را آنها ميخواستند درآمدند بهاسارت
حكÇومت شÇاهزادگÇان يÇعني ÇÇ مÇخلوع حكومت اولياي فرمودند علي(ع) ولي
سياسي مجرم و ميگويند حاال كه است چيزي همان اين نميشوند/ كنيز ÇÇ مخلوع
لباس سياسي مجرم ميگويند كه است فرانسه حقوقي سيستم در ميكنند/ احترام را
در ÂثÇم يا كنترل)/ تحت (البته است آزاد مكالماتش اينكه يا بپوشد نبايد زندان
اسير و دادند شكست را بناپارت ناپلÃون كه گذشته قرن در اروپا اخير جنگهاي
سنت جزيرة به بعد و اسم به البته باشد آنجا فرماندار گفتند و كردند تبعيدش و شد
يÇا مÇيگذاشت/ احÇترام مÇيآمد, ديدنش به هم انگليسي فرماندار شد/ تبعيد هلن
بÇاالتر درجه يك بايد قضات ميگفتند: كنند محا كمه را اسرا¾ ميخواستند وقتي
گويي اينها/ امثال و باشد سرتيپ بايد قاضي است سرهنگ متهم ا گر Âمث باشند

است/ كرده تبعيت را حضرت فرمايش همين درواقع آنها قوانين
شما كه فرمود ايراني شاهزادة خواهر دو آن به علي(ع) اينجا در حال هر به
الهي ر مقد اينها بشويد/ همسرش پسنديديد كه را كدام هر جوانها ميان از آزاديد
هم خواهرش و شد حسين امام حضرت زن آنها از يكي ظاهر, صورت به ولي بود
را او فرزندش مثل علي(ع) و بود علي فرزند مثل هم او كه ابيبكر بن د محم زن

بود/ كرده تربيت
ÂبÇق كÇه ايرانيهايي بود/ مهم خيلي ايرانيان براي روش و قاعده اين وجود
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پÇاي بÇه امپراتÇور كرد, اسير را روم امپراتور جنگ در شاهپور وقتي بودند ديده
ركÇاب روي بعد و ميگذاشت او پشت بر را پايش شاهپور و ميزند زانو او اسب
سÇوراخ را شÇانهها كÇه ذواال كÇتاف شاهپور يا ميشد/ سوار و ميگذاشت پا اسب
هم را اينها و ديدند را علي كه ايرانيها حال ميگذرانيد, آنها ميان از نخ و ميكرد

كنند/ انتخاب را ايشان دارند حق بودند, ديده
عباس بني بعد و ه بنيامي خلفاي با هميشه ايرانيان ايران, بر تسلط دوران در
از آنچه كردند/ فتح را جا همه بهتدريج اسالم قشون يعني اعراب و بودند جنگ در
ميكرد/ نظاره بودو حاضر پيغمبر خود كردند, فتح پيغمبر زمان در كه اسالم قلمرو
فرماندار جا همه لذا بود/ عربي ب تعص روي Hعموم شد فتح Gبعد كه جاهايي ولي
اسم مستشرقين دليل همين به ميكردند/ حكومت اعراب جا همه گذاشتندو عرب
اسمش كه حكومتي يعني ميگذارند/ عرب حكومت توسعهطلبي را جنگها اين
اسالم اسم از عرب بود/ شده دست آلت عرب دست به ولي بود اسالم حكومت
فتح اسالم كه جاهايي همه كند/ حكومت ميخواست اسالم نام به ميكردو استفاده
همه حبشه و سودان و آفريقا شمال فلسطينو لبنانو سوريهو شام, مثل بود  كرده
را جÇا هÇمه مÇيبينيم كÇه هÇم تاريخ در ايرانيها/ جز دادند تن عرب حكومت به
تن ميكردند, تعيين كه حا كماني حكومت به ايرانيان دربرگرفت/ عرب حكومت
GعدÇب كÇه انÇقالباتي تÇمام عرب/ حكومت نه دادند اسالم حكومت به تن ندادند,
را ايÇران اسÇتقالل اسÇالم, حÇفظ بÇا ميخواستند كه بود اين براي كردند ايرانيها
را ايÇران مÇيكردند فÇرض مÇيكردند, جنگ عرب عليه كه آنهايي باشند/ داشته
روي عرب است/ كرده فتح اسالم را ايران كردند فرض اينها ولي كرده فتح عرب

گرفت/ را ايران و آمد و شد سوار موج
جÇمع قشÇون صفاري ليث يعقوب بود/ حسين امام زندگي وقايع اين سمبل
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قشون, كردن آماده تحريكو براي او كنند/ جنگ عباسي خليفه عليه كه بود  كرده
و جانشينان همان اينها ميگفت: و ميكرد بيان را حسين(ع) حضرت زندگي شرح
را حسÇين(ع) انÇتقام مÇيخواهÇيم درواقÇع مÇا و هستند پيغمبر سبط قتله وارثين

بگيريم/
و آثÇار و نوروز عيد نميتواند كه همانطوري ايراني و ايران دليل همين به
كÇند, فÇرامÇوش را ÇÇ عÇيد سÇيزده و سوري چهارشنبه مثل ÇÇ نوروز عيد حواشي
كند, فراموش را حسين امام زندگي وقايع كه است محال و نميتواند هم همينطور
است آتش و آب همان مثل عيد اين و عزا اين است/ شده عجين خونش در اينها
امÇر اين تجليل براي عيد اين نيستند/ تا دو ميرسانند, مدد هم به دو هر گفتم  كه
داشتيم پيغمبري پيش سال هزار پنج چهار, و درنيامدهايم بوته زير از ما كه است
بÇزرگاني مÇا بگÇوييم كÇه است ايÇن براي هم عزا اين و گفته, را حرفها اين  كه
شمشيرها, بياييد نميشود آبياري من خون با جز اسالم ا گر فرمودند: كه داشتهايم
جنبة هم و را استقاللطلبي اين مثبت جنبة هم اصطالح به دربرگيريد/ مرا زودتر
نÇدارد/ مÇنافاتي هيچ هم با اينها كه است اين ميدهد/ نشان را آن منفي يا انفعالي
كنيم نگاه كه دلمان به كنيم/ تفكيك هم از را اينها تا بكنيم كوششي كه نيست الزم
باشد عيد ما براي امسال بخصوص انشا¾اهللا است/ هم پهلوي واقعه دو اين ميبينيم

انشا¾اهللا/ است, عيد ما براي باشد, قبل روز از بهتر كه روزمان هر البته و
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بن حسين از پيروي در باشيم موفق ما همة ميآيد, كه جديدي سال انشا¾اهللا
يادآوري ما براي گفتم, كه شيرينياي اوست/ ياد هم ما عيد شيريني كه علي(ع)
جÇهت هÇر به است/ محبوب وصال عيد آنها خود براي ولي است عزا بهصورت
و كÇرد حذف نميشود را هيچكدام كه شده همزمان هم با عاطفي واقعة دو امسال
و نÇدارد/ درروÇÄي قÇولش و كرده اشتباه كنيد, حذف را يكي اين بگويد هركس
كه همانطور ندارد/ درروÄي هم قول اين كنيد, حذف را يكي آن بگويد هركس
هم كين, هم داردو مهر هم دارد; متضاد احساسات و عواطف خود درون در انسان
را هيچكدام و دارد وجود دل نهانخانة در اينها دوي هر شفقت, هم و دارد غضب

داريم/ بيش و كم را اينها دو هر نيز ما گذارد/ كنار نميتواند
مÇتبر ك و ن تيمÇم عÇلي بن حسين نام به را زبانمان و گوش نوروز ل او روز
سه از بيشتر ه البت) است تمام روز سه كه باستان, ايران قديم, ايران رسم و  كرديم
سال هزار چند كه را امري كرديم/ رعايت هم را شده) روز سه Gاخير ولي بوده روز
كنيم رهايش كه گفت نميتوان رسيده ما به تا پسر, به پدر از و مانده مردم ذهن در
يÇا تسÇبيحي شÇما كنيد فرض است/ محال چيزي چنين بگيريم/ ناديده Âاص يا و
هرچÇه دارد, ارزش برايتان خيلي و داريد اجدادتان و پدر از يادگار به انگشتري
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باشد يادگار پدرتان از فقط ا گر است/ بيشتر ارزشش باشد, قديميتر يادگار اين
پيدا بيشتري ارزش است تو جد از اين بگويد و بدهد پدر ا گر و دارد ارزش يك
پسÇرش بÇه ايÇرانÇي پدر هر كه است سال هزار چند كه را خاطرهاي حال ميكند/
بهخصوص ÇÇ شده مستقر ما ذهن در و كرده همراهي آن با هم جامعه كرده, منتقل
قÇديم خيلي دوران از دو هر و ميكنند منسوب پيغمبر زرتشت به را مبنايش  كه

نهاد? كنار ميتوان چگونه ÇÇ هستند
نسÇبت افسÇانهاي پÇادشاه جÇمشيد به را نوروز جشن عنوان به جشن لين او
جÇنبة يك قولي به سلطنت جنبة از غير به پيشداديان دوران پادشاهان ميدهند/
پيغمبر سموÄيل طرف از طالوت تها مد كه بنياسراÄيل انبيا¾ مثل ÇÇ داشتند هم الهي
و بÇود پÇيغمبر سموÄيل طرف از منصوب هم داوود بود, شده تعيين پادشاهي به
همانطور بود/ نبي و پادشاه ترتيب همين به هم سليمان و بود پيغمبر هم خودش
بايد هم ما داشتند, نگه سليمان حضرت و داوود حضرت از يادگارهايي آنها  كه
را مÇا كسÇي كÇه نÇيست ايÇن مقصود ميگويم, كه بايد داريم/ نگه را يادگارها اين

ميداريم/ نگه خودمان بلكه كند, مجبور
زمÇان است/ غÇلط شÇود شسته گذشته همة بايد اسالم آمدن با كه ر تصو اين
امÇروز, ديÇروز, پÇريروز, ميگوييم است/ متصل هم به اجزايش كه است چيزي
كه وقايعي است/ متصل هم به رشته يك مثل و نيست بريده اينها فردا/ پس فردا,
قÇطعه قطعه و مقطع متصل/ يكسره است رشتهاي آمده, وجود به مختلف ملل در
كÇردند, را كÇار ايÇن كه مردمي شود, بريده جايي در محال, به فرض ا گر نيست/
از ÇÇ رايÇج اصطالح به بنا ÇÇ اينكه مثل ميشود قطع خودشان گذشتة با ارتباطشان
بÇعضيها در است/ روحÇي بÇيماري يك خودش Âاص اين درآمدهاند/ بوته زير
مÇيبرد/ ياد از كلي به را خويش گذشته شخص كه ميشود ايجاد آلزايمر بيماري
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نÇظر از ولي دارد بÇدني جÇنبة ايÇن ه البت نشناسد/ است ممكن را نزديكانش حتي
جامعهاي است/ بيماري يك دچار كند, فراموش را گذشتهاش كه كسي هم رواني

است/ بيماري اين دچار ميكند را كار اين كه هم
و ÇÇ خيرخواهÇي عنوان به Gظاهر ÇÇ دهند انجام را كار اين خواستند بعضيها
رابطة نميتوان كه نفهميدند ولي داشتند خيرخواهي نيت Hواقع خودشان هم شايد
به مربوط هرچه كه نداد دستور آمد كه اسالم كرد/ قطع گذشتهشان با را ملتي و مردم
پلة روي ابتدا ميرويد باال نردباني از وقتي شما برود/ بين از بايد شماست  گذشتة
زماني مقطع يك در ولي باال, ميرويد يكسره و نميايستيد اينكه گو هستيد/ ل او
باالتر پلههاي در وقتي سوم/ و دوم پلة به ميرويد بعد و ايستادهايد ل او پلة روي
ل او پÇلة مÇرهون شما پاي اين ولي نيستيد ل او پلة روي كه است درست هستيد,
بنابراين باالتربرويد; پلة به كه نميكرديد پيدا توفيق شما نبود ل او پلة ا گر كه است
بÇاال نÇردبان از وقÇتي بكÇنيد/ خÇراب نÇبايد را سر پشت راههاي رفتيد, باال وقتي
بيندازيد/ را نردبان و بزنيد پا نبايد رفتيد, باال كه سوم و دوم ل, او پلة از ميرويد,
متدين و بود گذاشته برايشان زرتشت كه رسومي و عادات آن قبول با هم ايرانيها
از مترقيتر كه كردند برخورد جديدي الهي مكتب با وقتي بودند, زرتشت دين به
ندارد كاري اسالم كه ديدند و پذيرفتند را جديد آيين اين بود, داشتند, آنها آنچه
درست هفتسين سفرة كه ندارد كاري خير/ يا بگيرند جشن را نوروز عيد آنها  كه
يعنيقرآن كردند/ اضافه هفتسين سفرة به نHقرآنرا فقطتيم آنها پس نه/ يا  كنند
باشد/ سين حرف لش او حرف كه است اشيايي كليه و جيم و سين ب, الف, مافوق
و چتر مانند اسالم عظمت شد/ اضافه قرآني ولي هست خودش جاي سر همه اينها
و تÇاريخ عÇلم در هÇم دليÇل هÇمين بÇه گÇرفت/ قÇرار ايÇنها هÇمه روي روپÇوشي
تمام رسوم و آداب اسالم كه ميگويند طب در هم و حقوق در هم و جامعهشناسي
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اصÇول بÇاشد/ مÇخالف مÇذهبياش اصول با كه آنچه مگر ميشمرد محترم را ملل
اين با كه رسومي و عادات است/ معاد و ت نبو و توحيد الهي اديان همة اعتقادي
محترم را رسوم و عادات ساير ولي نميكند قبول اسالم باشد داشته منافات اصول
ديگري و شب, يكي صبح, يكي بخورد: غذا وعده دو ميخواهد يكي ميشمارد/
كÇه تي دÇم در ايرانÇيان رسوم و عادات تمام كه است اين ميخورد/ غذا وعده سه
نداشته مخالفتي اسالم با تاريخ اين تا و است مانده جاي بر كردند, قبول را اسالم
از تاريخ طي در سني يا شيعه بزرگ علماي داشت مخالفتي ا گر اينكه براي است/
نÇدارد/ اسÇالم با منافاتي كه ميشود معلوم نشده منع وقتي ولي ميكردند منع آنها
هزار ما بيمعناست/ است, لغوي كار بگويند: است ممكن را هفتسين سفرة Âمث
آنها بهياد اجدادمان, پدرانمان, خاطر به يكيرا اين بگذاريد ميكنيم, بيمعني  كار

دهيم/ انجام
دور جاهاي از كه ايراني هاي عد به پيغمبر كه ÇÇ روا¸ ذ كر با ÇÇ ديدم خبر دو
انشا¾اهللا است خوب خيلي فرمودند: بودند, هم مسلمان داشتندو عيد بودندو آمده
جÇعفر حضرت از خنيس بن معلي از ديگري خبر باشيد/ داشته شادي كنيد سعي
كه را واالبصار القلوب مقلب يا دعاي و فرمودند تأييد را عيد هم ايشان كه است صادق

دادند/ دستور ميخوانيم, ما
حÇضرت و صÇادق حÇضرت ÇÇ رسÇيد صادق حضرت تأييد به چيزي وقتي
مÇاه يك وقÇتي حÇاال كÇه مÇا بÇا كنيد (مقايسه بودند عزادار عمر تمام كه ادي سج
سÇجاد(ع) حضرت و حسين امام سر بر چقدر دلمان در ميداريم, عزا را مي محر
بÇاشيد, شÇاد فÇرمود: پÇيامبر بگوييم? ميتوانيم چه ما آنگاه ÇÇ ميگذاريم) منت
است دروني عواطف آن از شادي كه چرا باشيد/ خداوند ياد به هم شادي در منتهي
جÇلوة يكي كه هستند چيز دو شادي و ك تحر يعني است, ك تحر با متناسب  كه
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نÇاراحت و عÇزاداري و ركود بالعكس, است/ آن دروني جلوة هم يكي و بروني
از ولي است فردي لحاظ از بودن ناراحت و ركود ه البت سنخاند/ يك از هم بودن
عÇزاداري مÇيشود/ ك حرÇت مÇوجب باشد داشته هدف دو هر ا گر اجتماعي نظر
مقصد به آن با كه وسيلهاي يعني ميشود/ ك تحر موجب دارد, هدف كه همگاني
به رو كه است ص مشخ مسير ل او از ميرود/ خوب باشد داشته هدف ا گر ميرويم,

برود/ نميخواهد جا هيچ از باشد نداشته هدف وقتي ولي ميرود/ آن سوي
موافق اسالم با نرفته, بين از و مانده يادگار به كه مراسمي همه طريق اين به
و الت تحو همة با هم نوروز عيد است/ نداشته آن به كاري اسالم يعني است بوده
كÇار به تقويم در كه اصالحاتي و داده رخ تاريخ طي در كه اصالحاتي و تغييرات
ل او و كÇردند اصÇالح را تÇقويم ا گÇر است/ باقي خودش جاي به معذلك بردند,
آوردند/ طرف اين هم را نوروز عيد آوردند, طرفتر اين روز چند را فروردين
مÇنظور ايÇران, مÇيگوييم و ميگوييم كه مردم اين بود/ چسبيده مردم اين به اينها
اين در و سنت اين در كه است كساني بلكه است, جغرافيايي محدوده اين نهفقط
افغانستان در ميگيرند, نوروز عيد تاجيكستان در االÐن چنانكه ميكنند/ فكر خطه
مÇثل ديگÇر جÇاهاي بسÇياري در مÇيگيرند/ نÇوروز عيد سني هم و شيعه هم نيز,
يك جاللي تقويم اين اينكه براي است/ چنين هم, عراق و هندوستان پا كستان,
بعضي در كه شده موجب تاريخي اوضاع اينكه بود/ ملتها اين همة تقويم وقتي
بÇوده مÇلتها اين همة تاريخ اين واال است ديگري چيز شود, عوض Âفع جاها
م حرÇم سالش ل او قمري تاريخ دارد/ وجود سالي ل او يك تقويمي هر در است/
را م محر ل او روز ديدهام, را سوريه خودم من كه عربي كشورهاي از بعضي است/
تاريخ طي در هستيم/ قاÄل نوروز براي ما كه عظمتي اين به نه ه البت ميگيرند جشن
كÇنند, بÇيشتر را اخÇتالفات ميخواستند ÇÇ بيغرض يا غرض با يا ÇÇ كه قيني محق



ايران عرفان 18

غالب نيست/ اينطور ولي ميگيرند/ جشن آنها هستيد عزادار شما چون ميگفتند:
بزرگواري صحابة و بزرگان اسالم تاريخ طي در ميگويند: آنها فقهاي و قين محق
مثل كردند فوت هم كساني حمزه, حضرت ياسر, ه, سمي مثل شدند, كشته كه بودند
كردند هم تجليل و شدند هم متأثر مسلمين و خديجه حضرت و ابوطالب حضرت

ميگيرند/ جشن را سال ل او نيز كشورها اين و نميدارند/ نگه عزا برايشان ولي
دو سال ت مد تمام در ولي نميگيريم عيد را قمري سال ل او ما هم, اسالم در
است/ اسالمي اعياد بزرگترين كه قربان عيد ديگري و فطر عيد يكي داريم: عيد
مهمترين كه چرا ميگيريم/ جشن خودمان براي هم را واليت عيد شيعيان ما ه البت
بÇراي بÇنابرايÇن مÇيباشد/ غÇدير عيد واقعة مانده باقي شيعيان براي كه خاطرهاي
عÇيد مÇثل و است مهم خيلي غدير عيد هستند, واليت مسأله به معتقد كه  كساني
پيغمبر نداريم/ اسالم در هم عزا ه البت نداريم/ اسالم در ديگري عيد ميباشد/ نوروز
خدا ياد به اندوه, در چه و شادي در چه باشيد; خدا ياد به ولي باشيد شاد فرمودند:
هÇم ايÇرانÇيها مÇيگيرند/ جشن سالشان ل او عنوان به را ژانويه مسيحيها باشيد/
مÇيگيرند/ جشن را سالشان ل او كه است سال هزار چند لذا و دارند را ي حق چنين
تÇقويم در اصÇالحاتي خواستند كه بار لين او چون بود/ متفاوت ابتدا در سال ل او
براي ماه دوازده و شد قاÄل ماه هر براي روز سي و آمد بابكان اردشير دهند, انجام

/3ì آية توبه, سورة /1

;1 اهللا اب Çت× ك âفي GرÖه ش ر ش ع اثÖن×ا اهللا دÖن ع ور Ôه الش ¸ دَّ ع نَّ ا آمده: هم مجيد درقرآن سال/ يك
كه ميبينيم هم اسالم از قبل است/ ماه دوازده سال يك در خدا نزد در ماهها عدد
ميشده, زياد و كم و ميكرده تغيير سالشان است; داشته ماه 12 سالشان ملل تمام
از روز 11 سال هر در ماه مجموع در و است بوده روز 30 يا روز 29 قمري ماههاي
شمسي سال از روز 11 بنابراين ميكند; حركت زودتر ستارهها و خورشيد حركت
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3ìë سÇال كÇه ميدانيم ولي كرد تقسيم روز 3ì0 به را سال اردشير ميماند/ عقب
كنار بگذارند اسم اينكه بدون را روز پنج اين ميماند/ روزي پنج يك و است/ روز
را خÇلقت و آفريد روز پنج در را مخلوقاتش هم خداوند چون گفتند: و  گذاشتند
روز جÇهت هÇر به آفريد, را بشر اينكه يا و كرد استراحت ششم روز و داد انجام
ششم روز و ميكرد كار خداوند روز پنج اين ميگرفتند/ عيد كه بود سال ل او ششم
اينها, امثال و خلقت مثل دارد ارتباط خداوند به كه مساÄلي اين ميكرد/ استراحت
ما فهم درجة به منتهي دارد/ تي واقعي است شده صادر الهي پيغمبران زبان از آنچه
را واقÇعيت از مقداري بشنويم, را واقعيت همة نداشتيم طاقت ما چون شده/ بيان
و يهود مذاهب در Gبعد و ميگيريم روز شش ما اينجا در كه هم عيد شايد  گفتند/
بÇه و ميكردند حساب روز 3ìë را سال تاريخ اين در آمد, هم اسالم و مسيحيت
عيد را روز 3ì0 قديم ياد به آمد اردشير كه بعد سال ميگفتند/ نوروز سالشان ل او
شد هموصل به اينها نوروزو تا دو يعني گرفتند عيد يك هم ëروز از بعد  گرفتندو
آنÇها ميزنند/ پل اصطالح به را التعطيلين بين كارمندان و ادارات االÐن اينكه مثل
از بعد نوروز عيد و اردشير از قبل نوروز عيد يعني خودشان فروردين ل او بين هم
ششم روز و ميگرفتند جشن روز ë ايام اين در دليل همين به و زدند پل اردشير
را بÇعدي و ميگفتند كوچك نوروز عيد را لي او عيد و ميرسيد اعال حد به جشن
محقق خودم من ه البت) بعضيها قول به كه ايام آن در وقت آن بزرگ/ نوروز عيد
بشناسيد را او خيليها شايد كه ÇÇ پارسازاد مرحوم قول به و نيستم) قسمت اين در
هÇم الوهÇيت و مÇعنوي جنبة كياني و پيشدادي پادشاهان تمام كه بودند معتقد ÇÇ
زدم, مثال و گفتم Âقب كه همانطوري بودند/ خلق هدايت به مأذون يعني داشتند
آن/ مصلح هم و بودند سنت حافظ هم اينها كه بنياسراÄيل سالطين از بسياري مثل
كÇردند, اصÇالح را آن ديگران يا او شد, پيدا ايراداتي تقويم در وقتي هم اردشير
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تقويم بود/ آن باني ام خي كه بود جاللي تقويم اصالح, آخرين شد/ اصالح چندين
داريم/ حاال ما كه است تقويمي همان جاللي

ارج بگذاريم, احترام بيشتر هرچه و مينهيم ارج را خاطرات اين ما بنابراين
حسÇين امÇام س مقد مقام به ارادت اظهار بيشتر هرچه ما ميشود/ بيشتر خودمان
خÇودمان ارزش مÇيشود معلوم باشيم, داشته ايشان به قلبي ارادت Hواقع و بكنيم
بÇريزيم/ اشك و كنيم گريه فقط كه نيست اين هم گذاشتن ارج ه البت است/ بيشتر
جÇمع را اشكشÇان و مÇيآورند شÇيشهاي كÇه هستند قشري آنقدر بعضيها حتي
اينها ريختهايم/ اشك قدر اين ما كه بگذارند خدا حساب به قيامت روز تا ميكنند
نصرني? ي ناصر Öن م Öل ه ميفرمايد: حضرت وقتي كه آنست قلبي ارادت ندارد, ارزش
شÇمشير كÇه نÇيست ايÇن دعÇوت قÇبول و فÇريادزدن اين ه البت لبيك/ بزنيم: فرياد
و نÇاصر باالترين خود زمان در اد سج حضرت برويم/ او راه در بايد نه, برداريم/
كنيم فكر ا گر خودمان نبردند/ بهشمشير دست ايام درآن بودندو حسين امام پيرو

چيست? حسين امام راه كه ميفهميم
ÂامÇك تÇفسير و تÇعبير اين برويم/ او راه در كه است اين حسين امام نصرت
و كÇرده صÇحبت باره اين در هم Âقب كه هست هم قرآن با منطبق و است درست
ون ي ار و× ح Öال ال ق× اهللا لي ا âاري نÖص× ا Öن م ميفرمايد: حواريون به خطاب عيسي(ع) كه  گفتيم

/1ê آية , صف سورة /1

âاري نÖص× ا Öن م) دهد ياري خدا سوي به مرا كه كيست كه فرمود عيسي ;1 اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن

يعني /( اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن) خداييم ياران ما گفتند: گفتند? جواب در چه حواريون ( ياهللا ل ا

هم ما , اهللا Ôار نÖص× ا Ôن Öحن بگوييم: ما كه است اين خداوند سوي به حسين امام همراهي
نميكند/ فرقي هستيم/ خدا ياران

بازشدن و خير و پربركت سال جديد, سال انشا¾اهللا ميكنم تكرار جهت هر به
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را مÇا دلهÇاي و چشمها واالبصار; القلوب مفتح يا االسباب, مسبب يا باشد/ گرهها تمام
انشا¾اهللا/ كند, باز هم از جديد سال اين در خداوند



نعمتاهللاوليكرماني:شاعرعارف شاه

مناسبت به محترم محقق را مقاله اين التويا/ در (Latvia) التÖويا دانشگاه استاد : Janis Eshots /1
بÇرگزار كÇرمان در 1381 سال در كه بود شده اعالم Hرسم و بود قرار كه ولي اهللا نعمت شاه همايش
عرفان در درج براي را آن ايشان شد, لغو همايش آن برگزاري كه نامعلوم جهات به ولي نوشتند شود,

فرستادند/ ايران

اءشوتÖس1 دكتريانيس

,1378 دانشÇي, سÇياماي تهران, دوم, چاپ نفيسي, سعيد مة مقد با كرماني, ولي اهللا نعمت شاه ديوان /2
/1ë8 ص ,ê77 غزل

يÇابد2 كÇجا ورا ندارد عشق كه را كسي اهللا نÇعمت يافت توان عشق نور به

/2ë9 ص ,79ê غزل اهللا, نعمت شاه ديوان /3

مÇزيد3 بÇر رب يÇا بÇÇاد يÇÇاران ذوق حضور در ساقي و است عشق مجلس
شاه عرفاني شعر فقط آن موضوع است, روشن مقاله عنوان خود از كه چنان
خواهد كار و سر حضرت اين شعري ميراث به تنها من گفتار و است ولي نعمتاهللا
ايشان رساÄل ي جد مطالعة به نداشتهام امكان حاال تا بنده مختلف علل به داشت/
به را خود كار و دانستم تر اولي× را سطحي اظهارنظر از خودداري اينرو از بپردازم/
و صاحبنظران اميدوارم كردم/ انحصار ايشان اشعار ديوان مطالعة از نتيجه گيري
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انشا¾اهللا/ كنند, آ گاه مقالهشده, اين وارد اشتباهاتكه اغالطو از بندهرا صان, متخص
قسÇمت سÇه بÇه ولي اهللا نعمت شاه عرفاني شعر دربارة را خود تفكرات اينجا در
ابÇن مكÇتب تÇعاليم بÇا شيخ نظريات رابطه تحليل شامل ل او قسمت كردم: تقسيم
بÇايزيد مكÇتب با ولي نعمتاهللا شاه رابطة دربارة بحث شامل دوم قسمت عربي;
رابÇطه دربارة بحث شامل سوم قسمت و ف تصو در خراسان" "مكتب يا بسطامي
مÇالمتيان و قÇلندران و رنÇدان سÇلÇوك و روش بÇا ولي اهللا نÇعمت شÇÇاه نظريات

ميباشد/

مكتبابنعربي نعمتاهللاوليو شاه

نوشتههاي از استفادهاش و او مكتب و عربي ابن تعاليم با شيخ آشنايي چون
را خÇود مقالة دانستم صواب بنده است, انكارناپذير و غيرمشكوك امري ايشان
ولي اهللا نعمت شاه اقتباسات دربارة بحث و بزرگ دو اين نظريات رابطه بهتحليل
در انشا¾اهللا كه ÇÇ دگر مسأله دو از مسأله اين اين, عالوهبر كنم/ آغاز عربي ابن از

ميآيد/ نظر به سادهتر و روشنتر بسا ÇÇ شد خواهند مطرح بعدي قسمتهاي

داشÇته, آشÇنايي نÇيز قÇونوي يÇن صدرالد فكوك كتاب با حداقل اهللا نعمت شاه كتاب, اين از غير /1
شÇيخ رسÇاÄل فÇهرست در ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت مÇÇناقب خود رسالة در كرماني زاق عبدالر چون
شÇاه احÇوال تÇرجÇمة در مÇجموعه ك: ر/ ميكند/ ياد فكوك از فصوص فص بيان در رساله عنوان به رسالهاي
م, 1982 طÇهوري, انÇتشارات تهران, دوم, چاپ اوبن, ژان مه مقد و تصحيح به كرماني, ولي نعمتاهللا

/117 ص 13ì1ه / ش,

هÇمان است, كÇرده مÇطالعه را آن اهللا نعمت شاه كه عربي1 ابن اصلي  كتاب
در چÇه ÇÇ نÇظري عÇرفان درسÇي اصÇلي كتاب نيز حاال ( كه بوده فصوصالحكم

ميدهد: گواهي بدان Hصراحت ايشان خود و است)/ ÇÇ دانشگاهها در چه و حوزهها
بنشست خود مقام در نگين چون مÇÇا دل در "فÇÇصوص"  كÇÇلمات
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يك/ و بيست صفحه اهللا, نعمت شاه ديوان ÇÇ نفيسي سعيد مة مقد /1

پÇيوست1 مÇا بÇه او روح از بÇÇاز او بÇÇه رسÇÇيد خÇÇدا رسÇÇÇول از
شÇيخ تعليم اقتباس عربي ابن تعاليم از اهللا نعمت شاه مهم اقتباسات جملة از
مختلف مراتب در اعيان و اسما واسطه به الهي ذات تجليات ترتيب دربارة ا كبر
طÇلسمات اشÇيا¾ كÇه داشتند اعتقاد نيز عرفا عربي ابن از پيش ه البت است/ مظاهر
بايد را آنها مظاهر و مجالي و الهي اسماي دربارة تعليم اصل و هستند الهي اسماي
نÇظام يك بÇه را تعليم اين كه بود آن عربي ابن خدمت اما بجوييم/ كريم ازقرآن
اين ه البت ( كه ثابته" "اعيان دربارة خود نظرية با را آن و داد ترتيب ارزشمندلطيف
"فيض و اقدس" "فيض و دارد) "معدومات" دربارة معتزله تعليم با شباهتي نظريه
در شد/ جهانشناسي كامل نظام يك ساختن به موفق درنتيجه و پيوست س" مقد
ايشÇان مÇثنويهاي در جÇا همه از دقيقتر مساÄل اين اهللاولي نعمت شاه ديوان

ميگويد: چنين خود مثنويهاي از يكي در Âمث است/ شده مطرح
مÇÇا اشÇÇباح مÇÇا ارواح مÇÇÇÇظهر مÇÇا ارواح مÇÇا اعÇÇÇيان مÇÇÇÇظهر
هÇÇمه اشÇÇباح ارواحÇÇند لÇÇÇÇظ هÇÇÇÇمه ارواح اعÇÇÇÇيانند لÇÇÇÇظ
مÇÇطلقند ذات لÇÇظ اسÇÇما بÇÇÇاز حÇقند اسÇماي لÇظ اعÇÇيان بÇÇاز
آمÇÇده هÇÇويدا اعÇÇيان در اسÇÇم آمÇÇده پÇÇÇيدا اسÇÇÇÇم در او ذات
دار يÇاد نÇيك ذاتÇÇند يك لÇÇظ اينهرچهار روحوجسم و اسموعين

/ëë9 ص ,2ê مثنوي نعمتاهللا, شاه ديوان /2

بÇود2 خواهند كجا اينها بيوجود وجÇود از امÇا مÇÇوجودند جÇÇمله
ه توج ولي ميكند استفاده آن از و ميپذيرد را عربي ابن تعليم نعمتاهللا شاه
وي حÇق/ وجÇود وحÇدت نكÇته هÇمين به ه البت است? نكته كدام به ايشان اصلي
وجودو عين ( كه خداوند ذات وجود به عالم, مراتب همة وجود ميگويد: Hصراحت
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درحقيقت ميكنيم بحث وجود مراتب از وقتي يعني است, است) حقيقي وجود
از GاهرÇظ اظÇالل و سايهها اين ميباشد/ حق وجود سايه و ظل مراتب از ما بحث
وجود هيچ ظل و سياه ولي ميكنند تفاوت يكدگر از خود كثافت و لطافت جهت
مÇحال سÇايه صÇاحب شخص وجود بدون او مجازي وجود حتي و ندارد حقيقي
شايستة Hواقع كه است نسبي اعتبار يك عارف نزد سايه مراتب اين اعتبار است/

نميباشد/ صاحبدالن ه توج
بÇه خÇداونÇد علم در اعيان ن تعي دربارة نعمتاهللا شاه ديگر, مثنوي يك در

ميگويد: چنان اقدسي فيض
اعÇÇÇÇيان نات عيÇÇÇÇت فÇÇÇÇÇرموده جÇان اي اقÇدسي فيض به فياض
ذاتÇند عÇين كÇÇه بÇÇدان ات الذÇÇب ثÇÇÇÇابتند عÇÇÇÇلم در اعÇÇÇÇÇÇÇيان
بÇÇرگشايد نÇÇقاب چÇÇو اسÇÇÇمي نÇمايد عÇيان تÇو بÇÇه عÇÇين هÇÇر
خÇوان فÇÇرو او از هÇÇمه انسÇÇان دان نسب او صÇÇفات مÇÇÇجموع

/ë80 ص ,ìì مثنوي همان, /1

نÇاچار1 بÇه بÇود يكÇي چÇار هÇÇر جوچار و موج و حباب و است بحر

و او واالي مÇقام بÇه احترام و ا كبر شيخ تعاليم به عالقه همه با ما شيخ  گويا
وجود مراتب وحدت به را خود اصلي ه توج ايشان, اصطالحات از فراوان استفادة
ديÇده نÇور يك پÇرتو و شخص يك اظالل را اينها همة Hحقيقت و داشته معطوف
را كثرتشان اما دانسته حقيقي وحدت را آنها وحدت نعمتاهللا شاه اينرو از است/
آن ه متوج و نگيريم درنظر را آن ميتوانيم ( كه شناخته معقول و اعتباري امري
فراوان "دريا" و "جو" و "موج" و "حباب" الفاظ از خود اشعار در وي نميشويم)/
چÇهار اين حقيقت چون كه ميرسد نتيجه بدان هميشه Áاحتما و ميكند استفاده
تÇفاوت ايÇنها بÇين تÇفاوت هÇرگونه است, آب حقيقت يعني حقيقت يك چيز
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ندارد/ واقعيت كه است اعتباري و مجازي
پنجگانه) عوالم (يا حضرت پنج به قاÄل عربي ابن ميدانيم, كه همانطوري
چه و غيب چه برميگيرند, در را وجود دار همة عالم, يا حضرت پنج اين كه است
بÇه قاÄل اشعارش در و پذيرفته را عربي ابن نظريه اين نيز نعمتاهللا شاه شهادت/

است: حضرت پنج
خÇدمتش در بÇود اعÇÇيان عÇÇالم حضرتش از حضرتي مطلق غيب
بÇود پÇيكر خÇوش ملك او عالم بÇود ديگÇر حضرتي شهادت هم
بيخالف حضرت دو هر ميان در مضاف غيب بود ديگر حضرتي
مخوان عالم اين از معقوالت علم دان جÇبروت مطلقش غيب وجه
سÇفتهانÇد ي در بسÇÇيار عÇÇارفان گÇفتهانÇد را مÇطلقش مÇÇثال هÇÇم
پÇيكرش مÇه روشÇÇن مÇÇثال بÇÇا ديگرش وجهي است ملكوت باز
بÇÇجو ايÇÇنجا را مÇÇلكوت عÇÇالم گÇو نÇÇام د قيÇÇم را مÇÇثالش ايÇÇن
دار يÇاد كÇامل انسÇÇان آن بÇÇاشد چÇهار هر اين جامع كو حضرتي

/ëë9 ص ,23 مثنوي همان, /1

پسÇر1 اي حÇضرت پÇنج ببيني تا نگر حضرت يكي در حضرت چار

بÇايد است, كÇرده قبول را عربي ابن تعليم اين Gظاهر نعمتاهللا شاه كه اين با
چندان او خود خاص تعليم در ÇÇ نظري عرفان نكات دگر مانند ÇÇ نظريه اين  گفت
است بÇهتر بÇاشد/ او تÇعليم لب و كÇÔنه بگوييم نميتوانيم حال هر به و نكرده اثر
كه بوده دوره آن عرفان اهل عمومي اعتقادات جملة از نكات اين امثال بگوييم
يافتن نظري جنبة اسالميو جهان سراسر در عربي ابن مكتب تعاليم پخش از پس
بÇايد (مÇعذلك است/ يÇافته رواج زمÇان آن عÇرفاي مÇيان در ف, تصو و عرفان
مجموعة و نظري درصد صد وقت هيچ ايراني عرفان و ف تصو الحمدهللا بگوييم,
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بود/) نخواهد هم انشا¾اهللا و نيست و نبوده ذوق و عشق و ايمان بدون عقلي تعاليم
"خلق اصل پذيرفته, را آن نعمتاهللا شاه كه عربي ابن مكتب دگر مهم اصل
ميشود ايجاد نو از لحظه همان در و نابود لحظه هر عالم آن, طبق كه است جديد"
بياطالع امر اين از ÇÇ عرفا از غير به ÇÇ مردم ا كثر عالم دو اين مشابهت علت به و

ماندهاند/
ميگويد: چنين نعمتاهللا, شاه خود, غزلهاي از يكي در Âمث

/198 ص ,ë99 غزل همان, /1

د1 جدÇم صÇورتي بÇÇه لحÇÇظه هÇÇر موجود است يكي جهان دو هر در
است: قاÄل جديد خلق به اين از صريحتر دگر جاي در و

/2ê7 ص ,7ë8 غزل همان, /2

نÇپايد2 حÇالي يك بÇه عÇالم آن از هÇÇميشه مÇÇيآرد و خÇÇلقي بÇÇرد
اعتباريت به قاÄل همچنين ÇÇ عربي ابن مانند ÇÇ او كه است درحالي اين ه البت و
و وجÇود مÇراتب اعتباريت بلكه " كثرت" و "وحدت" (و "خلق" و "حق" مفاهيم

ميباشد: اعيان) و صفات و اسما

/129 ص ,380 غزل همان, /3

نÇيست3 خطا خلقشهميخواني وگر است حق است حق همه گويي ا گر
ميفرمايد: دگر جاي در و

آن و ايÇÇن بÇÇاشد عÇÇقل اعÇÇÇتبار چنان ميگويي كه وحدت  كثرتو

/ë82 ص ,70 مثنوي همان, /ê

رفت4 يÇÇاد از مÇÇرا او يÇÇاد غÇÇÇير رفت بÇاد بر من زهد و عقل و علم

آمده/ وارد صورت همين به ëì0 ص ,2ê مثنوي در نيز بيت اين /ëëê ص ,12 مثنوي همان, /ë

والسÇالم5 لطÇيفه اين درياب نيك تÇÇمام را مÇÇراتب دان اعÇÇÇÇتباري
ميگويد: همچنين و
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بÇاشد چه خياالت معقول كثرت خود وحÇدت مي جام ز مستيم عاشق ما

/18ê ص ,ëëë غزل همان, /1

بÇاشد1 چه مقامات و راه ما منزل با است عشق ميخانه خلوت گوشة چون

/3ë9 ص ,79ê غزل همان, /2

بÇعيد2 گÇه مÇينمايد قÇريبت فÇصل گÇÇه و وصÇل مÇينمايد اعتباري
و حيثيات از اشيا¾ به نگاه و مفاهيم و اشيا¾ همه ديدن اعتباري نماند, نا گفته
نظري, عرفان ولب كنه اصيلو اصل آنها بين نسب كثرت به ه توج مختلفو نقاط
اصÇل ايÇن بدون كنيم, فرض ميتوانيم حتي و است عربي ابن مكتب Hمخصوص
پÇا ك را عÇدم گريبان هرگز مكتبي و تعليمي چنان اشيا¾) همة اعتباريت (اصل
مشاهدة از كه باشد كسي حال نظري عارف يك حال و نيĤمدي وجود به و نكردي
"خلق", و "حق" مفاهيم اعتباريت بالخصوص آنها, اعتباريات و اشيا¾ داÄمي تغيير
بÇه قÇاÄل نÇيز نÇعمتاهللا شÇاه مÇاند/ خواهÇد حيران هميشه براي و آمده حيرت به

است: الهي صفات اعتباريت

/ëì0 ص ,2ë مثنوي همان, /3

ذات3 عين باشددرحقيقت صÇفات گرچه مÇا نÇزد بÇه دان اعتباري
او اسماي و صفات شناختن راه خداوند ذات شناختن براي راهي تنها شايد و

است:

/ê21 ص ,1303 غزل همان, /ê

نÇبود4 اسÇما عÇارف جÇز مÇا نزد مÇعرفت از زنÇد هÇم كÇو عÇارفي
ميدهد: بيشتر توضيحات باره اين در نعمتاهللا شاه دگر جاي در

نكÇند اشÇيا¾ تÇميز نÇÇبود ار نÇÇام نكÇند ا مÇمس درك كسÇي بياسÇم

/ì37 ص ,97 رباعي همان, /ë

نكÇند5 اسÇما بÇه جÇÇز اله ادرا ك بÇاشد مÇزكي و ا مصف چه ار عقل
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Âكام معرفت اين نقص و قصور از حقيقي عارف يك چون نعمتاهللا شاه اما
است: واقف و مطلع

/328 ص ,1013 غزل همان, /1

وامÇÇاندهام1 او ذات حÇÇÇضور از عÇارفم صÇفاتش و اسÇما بÇه تÇÇا
كند? رها نقصان اين از را خدا مرد كه هست خدا معرفت براي بهتر راهي آيا
انسÇان انسان, تا كه ميكنيم ا كتفا نكته اين به Âفع مشكل, سÆال اين به پاسخ در
نÇرفته مÇيان از خÇدا و عارف بين دويي تا مينگرد, عقل دوبين چشم به و است
او براي ÇÇ او صفات و اسما راه از خداوند ذات معرفت يعني ÇÇ راه اين فقط است,

است/  گشاده
"وحدت دربارة را دقيقتري بحث كه است آن منتظر مقاله اين خواننده شايد
بايد است/ مشهور تعليم اين به قرنها عربي ابن مكتب چون كنيم/ شروع وجود"
مÇرهون بيشتر وجود" "وحدت عنوان به عربي ابن مكتب يافتن شهرت بگويم,
شÇا گÇردان و عÇربي ابÇن خÇود تÇا ميباشد تيميه ابن جمله از او, دان منق خدمت
را عنوان اين عربي ابن مذهب رد در تيميه ابن رساÄل از يكي چنانكه مستقيمش

/11ê Ç 3 صص م, 1983 بيروت چهارم, جلد والمساÄل, الرساÄل مجموع¹ تيميه, ابن /2

كه يك چت ويليام دكتر آقاي الوجود"2 وحدت و أ ين االتحاد مذهب "حقيت دارد:
اصÇطالح مÇيگويد: كرده, تحقيق او مكتب و عربي ابن دربارة متمادي سالهاي
شا گÇرد و نكرده پيدا بار يك حتي ا كبر شيخ نوشتههاي در را الوجود" "وحدت
مÇعني بÇه بÇرده, به كÇار بار دو فقط را اصطالح اين قونوي ين صدرالد او مستقيم

يك: چت مقالة به ر/ ك: االالهي¹, النفحات در بار يك و الغيب مفتاح در بار يك /3
W. CHTTiK, "Rumi and wahdat al-wojud" in "Poetry and Msyticism in Islam: The

Heritage of Rumi", ed. ley A.Banani, R.Hovannision and g. sabegh, Cambridge,

Cambridge university press 1994, P. 70-111, erp.p.79;p, 106, n. 30 and p. 107, n.

31-32.

هÇميشه قونوي صدر چه و عربي ابن چه وجوده)3/ (وحد¸ حق" وجود "وحدت
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وجÇود از را نÇدارد) شركت آن در دگر كسي و است خدا مال ( كه حقيقي وجود
رسÇالة در تÇيميه ابن كه را اتهامات زيرا دادهاند تميز اهللا" "ماسوي ظلي و مجازي
گواهي م ه مت خود ادرا ك قصور از فقط هستندو بياساس Âكام ميبندد بدانها خود

ميدهد/
سÆال اين به پاسخ در بوده, چه وجود" "وحدت دربارة نعمتاهللا شاه نظر حاال
و وجود "وحدت به قاÄل Gظاهر نعمتاهللا شاه كه اين ل او داد: ميتوان جواب دو

ميگويد: خود زيرين ابيات در كه چنان باشد ظهور"  كثرت
تو و من از خاست? چه از دوÄي اين دانÇي تÇا است يكÇي او وجود به

/ê3ë ص ,13ê1 غزل غزليات, نعمتاهللا, شاه ديوان /1

كÇÇو1 ÇÇÇا ام هÇÇÇÇزار مÇÇÇÇينمايد نÇمود هÇزار يكÇي آن ظÇهور بÇه
ميفرمايد: نيز دگر جاي در و

/êê0 ص ,13ì0 غزل همان, /2

او2 بÇه قÇاÄم مÇا و پÇيدا مÇا بÇÇه او او و ما از دوÄي اين است ظهور از
ر ظهÇÔم ه متوج بلكه يد شوم مظاهر كثرت ه متوج ميگويد: خود آنكه حال و

شويد/

/ëìë ص ,3ê مثنوي همان, /3

است3 يكي دريا اين و امواج اين آب است يكي ما نزد به ر ظهÔم و ر ظهم
ميگويد: اين از قاطعتر دگر جاي در و

پست و عالي نگر معني و صورت يكÇيست مÇا نÇزد به ر ظهÔم و ر ظهم

/121 ص ,3ìë غزل همان, /ê

پÇرست4 بت مÇيپرستد د قيÇم مÇا گر يÇار اي پÇرست مÇطلق بÇيا تÇو
چÇنين نÇيز دگÇر جÇاي در وي رحÇماني/ نÇفس يÇا مÇطلق وجود يعني مطلق

ميسرايد:
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/ëì0 ص ,27 مثنوي همان, /1

اوست1 عÇام جود ز مييابي هرچه اوست عÇام وجÇود بسÇط از عÇÇالم
شايد ( كه ضعيف بندة اين اعتقاد به است/ باطنتر سÆال بدين دوم پاسخ اما
ه البت كه ÇÇ "وجود" مينمايد) غلط و نميآيد نظر به درست صاحبنظران نزد آن
او حÇقيقي پÇيروان و نÇعمتاهللا شÇاه نÇزد ÇÇ است نÇظري عÇرفان اصلي اصطالح
و عاشق كه ميكند عا اد بارها ما شيخ چون است/ اعتباري و نيست اصلي اصطالح
اني قÇح وجÇود نÇه خÇود ظلي و مجازي وجود ه البت) وجود بر چه بايد واقعي رند

ميگويد: جايي در Âمث بنشيند/ عشق مسند به تا بزند پا پشت عدم بر و خداوند)

/21 ص ,ì8 غزل غزليات, همان, /2

بÇÇقا2 از و فÇÇنا از رسÇÇÇÇته بÇÇÇÇاز آسÇودهايÇم عÇÇدم از و وجÇÇود از
مذهب اين در اصلي اصطالحات و است عشق مذهب نعمتاهللا شاه مذهب
بÇراي كه ميگويد ¹كناي او گويا و باشند "ذوق" و "عشق" بلكه "عدم" و "وجود" نه
او مقام و قدر شايستة حقيقي", "وجود يا حتي "وجود" نام خداوند واالي حقيقت

ناميد: "عشق" را او و كرد استفاده "عشق" نام از بايد آن عوض در و نيست

/7ê ص ,230 غزل همان, /3

است3 عشÇق عÇاشقان جانان و جان است عشق جان و است تن عالم همه

/7ë ص ,23ê غزل همان, /ê

است4 عشÇق روايت از حÇديث اين ديÇÇÇÇار غÇÇÇÇيره الدار فÇÇÇÇÇÇي ليس
بهتر است, مناسبتر حقيقت بدان "وجود" نام از "عشق" نام چون اينرو از

وجود"/ "وحدت از نه بگوييم سخن عشق" "وحدت از كه است

/91 ص ,280 غزل همان, /ë

است5 چÇÇنان عÇÇاشقان مÇÇذهب در معشوق و است عاشق كه است عشق

/281 ص ,8ì2 غزل همان, /ì

نگÇر6 مشÇتق اين در مشتاقي تو زعشÇق گر Çتق ÖشÔم شÇد معشوق و عاشق
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/ê10 ص ,12ì8 غزل همان, /1

سÇخن1 ايÇÇن نگÇÇهدار مÇÇا يÇÇادگار عÇزيز اي عشÇقي و معشوق و عاشق
ي جد اعتقاد به ( كه عاشقان مذهب و عشق دربارة دقيقتر بحث به حاال اما
به اندك را مسأله اين طرح و نميپردازيم است) نعمتاهللا شاه واقعي مذهب بنده
ابن مكتب با نعمتاهللا شاه رابطه دربارة را كنوني بحث بتوانيم تا بياندازيم تأخير

بياوريم/ پايان به عربي
كÇتاب بÇالخصوص عÇربي ابÇن آثÇار از مÇا شÇيخ كÇه نÇÇيست شÇÇبهه هÇÇيچ
مÇطالب بÇحث سÇرگرم كÇه زماني تا و است كرده استفاده فراوان فصوص الحكم

آن ه متوج بايد ولي شماريم/ عربي ابن پيروان جملة از ميتوانيم را او است, نظري
بنده استو نظري نه عملي عرفان خود كنه ذاتو در نعمتاهللا شاه عرفان كه شويم
روش و سلوك از خود جان و دل در و خود تعليم اصل در او پيروان و شاه معتقدم
نظري عرفاي چون چرا? باشند/ دور مراحل به عربي ابن مكتب و نظري عرفان
كثرت در وحدت آنجا در رسيدهو سكر" از بعد "صحو مقام كه هستند كساني اغلب
چÇنان نÇعمتاهللا شÇاه بÇراي كÇه درحÇالي ميكنند/ مشاهده را وحدت در كثرت و
از گواهي دارد, ا گر يا ندارد معني Âاص يا چشم" دو با "نگاه و طرفي دو مشاهده
و شÇاه چÇون ميباشد/ هستند, مشاهده اينگونه صاحب كه كساني قصور و نقص
بÇايزيد چون ÇÇ اسالم ل او قرون از ايرانزمين عرفاي از بسياري مثل او, پيروان
و بÇوده كثرت در وحدت مشاهده سرگرم فقط ÇÇ ج حال منصور حسين و بسطامي
عشق قصور دليل و مغرور و گمراه عقل پيروي نتيجه را وحدت در كثرت مشاهده

دانستهاند/ آن فقدان و عدم بلكه حقيقي

/31ë ص ,972 غزل همان, /2

حديثخاليق2 گومگو ما وحدت ز سخن موحد سرخوشان و حضورشاهدغيباست
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/2ìë ص , 81ê غزل همان, /1

ÇÇمار1 Ôخ در عÇÇاقل مسÇÇتند عÇÇاشقان دو عÇÇقل و يكÇÇي مÇÇيبيند عشÇÇÇÇق

/18ê ص ,ëëë غزل همان, /2

باشد2 چه خياالت معقول كثرت خود وحÇدت مÇي جÇام ز مسÇتيم عÇاشق ما

/3êì ص ,1072 غزل همان, /3

غم3 چه را مسان معقول كثرت مار Ôخ از ميخورند نعمتاهللا شادي به وحدت بادة

/ê03 ص ,12ê7 غزل همان, /ê

كÇن4 گÇذر مسÇتانه و شو د مجر رندانه دل اي و رم كويش سر بر صفت هشيار

(مكتببايزيد) مكتبخراسان نعمتاهللاو شاه

شريف اسم و طريقت اين پير مبارك نام بايد رفت, مستي دربارة بحث چون
ذ كر را بسطامي ابويزيد مستي) طريقت و كر Ôس مذهب (يعني مذهب اين صاحب
عارف بزرگترين شايد و است بزرگي عارف كه عربي ابن ببينيد/ ا كنون  كنيم/
ولي كرده استفاده قدر چه او نظريات از نعمتاهللا شاه و باشد اسالم جهان در نظري
دگر است/ نگفته او مدح در قصيده يا غزل يك ÇÇ دارم اطالع بنده كه اندازهاي تا ÇÇ
آن رÄيس و صحو طريقت پير بغدادي, جنيد به نعمتاهللا شاه شيوخ سلسلة آنكه
در كه درحالي نگفته/ نيز جنيد ثناي و مدح در غزلي اين همه با اما ميرسد مذهب
ديگر جايهاي در اين, عالوهبر و بايزيد مدح در ميكنيم پيدا غزل دو او ديوان
از يكي نام, ذ كر وبدون ¹كناي اويا نام ذ كر صراحتHوبا كردهيا ياد او از خود ديوان

است: چنان غزل اين مقطع و مطلع دارد/ "بايزيد" رديف حتي غزل دو آن
بÇÇايزيد اعÇÇلي خÇÇورشيد سÇÇÇايه بÇÇايزيد مÇÇعني چÇÇرخ آفÇÇÇÇتاب

/2ëë ص ,78ê غزل همان, /ë

بÇايزيد5 تÇجلي جÇانت بÇر الجÇÇرم كÇرده صÇÇاحبدالني از د يÇÇÇÇس
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غزل اين آخر و ل او بيت ميشود/ آغاز بايزيد اسم به بيت هر دگر غزل در و
است: قرار اين از

دل سÇلطان و سÇرور است بÇايزيد دل جÇانان هÇم و جان است بايزيد

/322 ص ,99ê غزل همان, /1

دل1 ايÇÇوان هÇÇفت اقÇÇليم د يÇÇÇس بÇايزيد است بÇايزيد است بÇايزيد
مÇثنويها از يكÇي در نÇعمتاهللا شÇاه چيست? بايزيد ر س بپرسيم: بايد حال
حÇق به و فاني خود از كه است كامل عارف به كنايه "بايزيد" كه ميدهد توضيح
بايزيد بگوييم, (يا ندارد وجود دگر حق و او بين دوÄي هيچ كه بهطوري شده, باقي
چÇنان مسÇتي غÇايت از خÇود در حÇق ظÇهور مشÇاهده وقت كه است حق مظهر
ر ظهÇÔم در ر ظهÇم فÇناي بÇه قÇاÄل و نÇدارد وجÇود دگر "بايزيد" هيچ كه ميپندارد

ميشود):
يÇعني آن كÇيست كÇه گÇويم تÇو با مÇعني و صÇورت سÇÇلطان  گÇÇفت
بÇين عÇجايب ايÇن نيست ميان در يÇÇقين بÇÇÇايزيد و است بÇÇÇÇايزيد
آمÇÇد بÇÇايزيد عÇÇÇين يك نÇÇÇÇام آمÇÇد پÇÇديد دويÇÇÇÇي تÇÇÇÇعين از
نÇÇماند بÇÇايزيد هÇÇÇÇيچ او مÇÇÇÇيل نÇÇماند بÇÇايزيد كÇÇÇه مÇÇÇÇژدگاني
يÇابي خÇدا بÇيخودي اين از خود يÇابي بÇقاي شÇوي فÇاني تÇو ا گÇر
بگÇذر نÇÇيستي كÇÇه ايÇÇنجا شÇÇايد بگÇÇذر نÇÇيستي و هسÇÇتي ز تÇÇÇو

/ëê9 ص ,ì مثنوي همان, /2

اوست2 هسÇتي هرچÇه سايه از برگذر دوست اي هسÇتيات اوست ساية
شده فاني حق در كه ميباشد كامل عارف يك لقب درحقيقت "بايزيد" پس
بسÇيار در كÇند, مÇطالعه G دÇج را فارسي عرفاني شعر كسي ا گر است/ باقي او به و
جÇنيد, قÇح در عÇرفاني شعراي كه درحالي ميشود, دچار بايزيد مدح با جايها
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نÇام از كÇمتر خÇيلي را او نام Âاص و گفته ثنا و مدح كمتر صحو, مذهب بنيادگذار
زمÇين, مشÇرق عÇرفاي ميكنم, فكر بنده چيست? آن سبب كردهاند/ ياد بايزيد
"مكتب اصطالح به يا ÇÇ بايزيد مكتب به بيشتر گرايشي ايراني عرفاي بالخصوص
يكي ديرباز از مستي طريقت و كر Ôس مذهب به گرايش اين و داشتند ÇÇ خراسان"
يك ميشناسيم, خراسان" "مكتب نام به ما آنچه بوده/ ايراني عرفان يات خاص از
در و چيز همه از و جسته الهي معشوق قرب پيوسته كه است عملي عرفان مكتب
چÇندان او مظاهر و مرايا مالحظة به و كرده جو و جست را خود معشوق جا همه
نايده را مظاهر و مرايا كثرت وحدت بادة از مستي غايت سبب به و نكرده ه توج

 گرفته:
محرمانه بپوشندو را خود مستي كوشيدهاند نيز گه گاهي سرمست عاشقان اين
در ا كثر اغلبو بوده قويتر ايشان زور از باده زور چون اما بنوشند/ باده مخفيانه و
عÇارف, قÇول بÇه مستي, حالت در چون نشده موفق سر پوشيدن و خفيه رعايت
بهحريفان ÇÇ مجلس آغاز در Gظاهر ÇÇ نيز نعمتاهللا شاه ميشكند"/ را ابريق "باده

ميدهد: خوبي پند خود

/311 ص ,9ë8 غزل همان, /1

نÇوش1 پÇنهان بÇه مكÇن آشكÇÇارا ميباش خوش وخموشو نوشوپوش

ساقي و پير و ندارد سود دگر او نصيحت و پند كه ميبيند نگذشته ديري ولي
مستتر: همه از بلكه ميشود سرمست نيز خود

پيش در مستان و دست در مي جام پيش در رندان و رفت مي ساقيام
پÇيش در مÇÇيپرستان و عÇÇاشقان مÇغان خÇÇرابÇات تÇÇا كÇÇرده عÇÇزم

/311 ص ,9ë9 غزل همان, /2

پيش2 در نوشان باده هوي و هاي دم بÇÇه دم مÇÇيزد مسÇÇتانه نÇÇعرة
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كه: عجب چه است, چنين حال چون و

/313 ص ,9ìì غزل همان, /1

سÇماع1 و است عاشقان هوي و هاي او عشÇÇÇق كÇÇÇÇبرياي حÇÇÇÇرم در
طوالني عرفان سرمستان و مستي) از بعد (هشياران هشياران بين بحث ه البت
در و رسيده معرفت و عرفان كمال به كه ميكند عا اد فرقه هر است/ تمامناپذير و
هشياري ميگويم: بيادب و گستاخ بندة ولي ميبيند قصور و نقص دگران روشي
دل! اي و رم كويش سر بر صفت هشيار بادا! سرمستان پاي خا ك فداي هشياران
هÇنگام مÇيتوانÇد بÇاشد معشوق با خلوت در كه كسي چطور ميدانستم كاش اي
(با كند! مالحظه را آنها و بشود معشوق آن مظاهر و مرايا ه متوج معشوق صحبت
انكÇار مرايÇا و مظاهر اين مجازي و ظلي وجود اعتباريت وقت هيچ بنده كه اين
هنگام عاشق ه توج و مالحظه شايستة ظلي وجود اين آيا ميپرسم: فقط نميكنم

ميباشد?) معشوق حضور
بر بايزيد Áاحتما و نبوده مرتبه و مقام يك در نيز ه البت سكر مذهب مشايخ
واالتر مقام نعمتاهللا شاه نزد ج, حسينمنصورحال جمله از مذهب اين پيران ديگر
را ج حال بر بايزيد برتري خود ديوان جاي هيچ در وي خود آنكه با است/ داشته
گÇمان اين كه زد حدسي ميتوان نكات بعضي از نكرده, اثبات صريح بهعبارت
شاه گويا كه اين Á او نباشد/ بياساس نعمتاهللا) شاه نزد در آن بر اين برتري (يعني

ندانسته: حقيقي د موح را او و گفته ج حال نكوهش در را زيرين بيت نعمتاهللا

ه توج مستي حالت در نعمتاهللاگاه گاه شاه كه كنيم اعتراف بايد البته /397 ص ,1228 غزل همان, /2
ميداند: نامناسب نيز او ستايش و بايزيد به

يÇÇزيد از و بÇÇايزيد از است فÇÇارغ مÇغان كÇÇوي در سÇÇرمست عÇÇاشق
/3ë9 ص ,79ê غزل غزليات, نعمتاهللا, شاه ديوان

بÇمان2 مÇنصور و بÇاشي نÇعمتاهللا حÇق كÇه مÇيگو حق به بگذر انا از



37 عارف شاعر كرماني: ولي اهللا نعمت شاه

از ديد/ را حق و ديد را خود هنوز گفت الحق" "انا كه وقتي ج حال منصور يعني
در كه آن ديگر گذشتهام/ دوبيني آن از من كه درحالي بود احول و دوبين اينرو
ج الÇح واسÇم نميكنيم پيدا ج حال مدح در قصيده يا غزل يك حتي ما شاه ديوان
اين نعمتاهللا شاه نظر از گويا يعني شده ذ كر او آمدن سردار بر با رابطه در اغلب
الحق" "انا او مشهور گفت حتي كه درحالي بوده او پسنديده عمل و مردانه كار تنها
لحظة در فقط كه است كسي ج حال يعني نبوده, نقص از خالي كرمان شيخ چشم در
خام ميبود دنيا در تا اما ميشود پخته و كامل ÇÇ حيواني و جسماني مرگ ÇÇ مرگ
در هنوز او هيكل و جسم يعني مÔرد" مرگ از "پيشي كه باشد كسي بايزيد اما بود

بود: پيوسته بقا دار به و كرده ترك را فاني دار او روح اما بود اجسام عالم

/ëê9 ص ,ì مثنوي همان, /1

نÇÇماند1 بÇÇايزيد هÇÇيچ او مÇÇÇيل نÇÇماند بÇÇايزيد كÇÇه مÇÇÇÇژدگاني
بÇعضي كÇه ج الÇح "طواسين" كتاب شايد كه زد حدسي ميتوان اين عالوهبر
نÇزد نباشد, مسيحي عرفاي طهآميز س Öف س حكمت از خالي و دارد انما معم قطعات
نيز شايد و نبود پسنديده چندان داشته) آشنايي كتاب اين با او (ا گر نعمتاهللا شاه
ÇÇ ابليس و فرعون و ج حال خود يعني ÇÇ حقيقي جوانمرد تن سه دربارة ج حال قول
ج حال بر بايزيد ترجيح اصلي علت بنده نظر از اما نشده, حضرت آن قبول مورد
"پيش كه دانسته كامل د موح و پخته عارف يك را بايزيد نعمتاهللا شاه كه بود آن
احÇولي و دوÇÄي از نيامد دار سر بر تا ج حال كه درحالي بود كرده" فوت وفات از
تهدلعذر از مردبزرگ پا كآنسه ارواح باشداز غلط ا گرفكربنده ه البت) نرست/

ميخواهم/)
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مالمت اهل نعمتاهللاوليو شاه

را بÇينشاني و گÇÔمنامي آنÇها اهÇل كه بودند فرقه دو قلندريه و مالمتيه چون
پيش خود هنرهاي و اعتقادات اظهار از تزوير و ريا ترس از و دانستند راه شرط
روش و سلوك دربارة كافي اطالعات ما كه نيست عجب كردند, خودداري مردم
نفر/ چند استثناي به نميدانيم را آنها بزرگان اسامي حتي و نداريم دست در آنها
حÇيدر يÇن طبالدÇق مÇيدانÇيم, را او مÇزار محل و اسم كه قلندريه بزرگان از يكي
در و گÇذشته در هجري ì18 يا ì13 سال در كه بوده زاوه شهر مردم از سالورزي
تبديل حيدر" "تربت به Gبعد شهر اسم آن خاطر به كه شده مدفون زاوه شهر همان
سال صد از بيش كه قلندران پير اين مدح در نعمتاهللا شاه كه است اين عجب شد/
است: چنين مقطعش و مطلع كه است سروده غزلي بود, درگذشته او تولد از پيش

حÇيدر يÇن الد قÇطب يÇÇاران وان حÇيدر يÇن الد قÇطب آن عÇاشقم

/270 ص , 828 غزل همان, /1

حÇيدر1 يÇن الد قÇطب يÇاران يÇار بÇود كÇه سÇزد دي يÇس من همچو
به خود سفرهاي هنگام نعمتاهللا شاه كه است آن زد حدس ميتوانيم آنچه
مÇالقات پير آن پيروان با ÇÇ خراسان در Áاحتما و ÇÇ اسالم جهان مختلف مناطق
داشته خوبي تجربة مالقات اين از و آمده خوش را وي ايشان گفتار رفتارو و  كرده

كند)/ ايشان پيروي كرده سعي ي حد تا شايد (و
دربÇارة فÇروزانÇفر) مان بديعالز و همايي ين جاللالد (چون برجسته اساتيد
و آورده غيرقاطع) (هرچند براهين بعضي و كرده تحقيق مالمتيان با حافظ رابطة
فرقة يك همچو رندان كه است زياد احتمال ميگويم: ايشان پيروي در نيز بنده
شÇرط چون اما زده, برون قلندريه و مالمتيه يعني فرقه دو اين گريبان از عرفاني
نÇداشÇته, مÇريدان اسامي ضبط براي جريده وقت هيچ و بود گمنامي آنها سلوك
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چگÇونگي (يعني مطلب اين و آمد نخواهند ما دست به هرگز شايد قاطع براهين
ماند/ خواهد ذوقي مطالب جملة از كلمه) آن عرفاني معني به "رندان" پيدايش

از مÇردي كÇه مÇيباشد صÇاحبنظران اعتقاد قابل امر اين آيا بپرسيم: حاال
و جنيد به او مشايخ سلسلة كه گرفته پيري از را خود فرقة كه رسول آل و سادات
بÇه مÇيرسد پÇيغمبر خÇود و عÇلي حÇضرت بلكه بصري حسن و كرخي معروف
خواه و "قلندريه" خواه "مالمتيه" را آنان خواه ÇÇ گمنام فرقة يك آداب اعتقاداتو
كمال آنها الابالي رفتار و بيادبي آداب در كه ي تاحد بگرايد ÇÇ بخوانيم "رندان"
و نÇازك مسأله ايÇن مكÇنيد شÇتاب بگويم بايد سÆال اين پاسخ در ببيند? عرفان
روش يك و حÇالت يك "رنÇدي" نميشود/ حل عجله و شتاب به و است لطيف
ظÇاهربينان) چشÇم (در ظÇاهري نشÇان هÇيچ Áاحتما كه است عرفاني و روحاني

ندارد/

/ê03 ص ,12ê7 غزل همان, /1

كÇن1 گÇذر مستانه و شو د مجر رندانه دل اي و رÇم كويش سر بر صفت هشيار

مست نه اما است مست و بيپروا است, د مجر عالم همه از كه باشد كسي رند
صوفي وطن است/ ديده مي ساغر در را آن كه ساقي روي عكس مست بلكه مي
او سبيل و است عشق او مذهب خرابات/ كوي و ميكده رند وطن و است صومعه

شÇيرملك بÇن عÇبدالعÇزيز كÇه را نعمتاهللا شاه رد و مقايسه براي اينجا در /ì ص ,19 غزل همان, /2
يحبكو من حب ارزقنيحبلو لهمال> ميكنيم: ذ كر آورد, ولي نعمتاهللا شاه حضرت سير در مÆلفرساله واعظي
نÇعمتاهللا شاه احوال ترجمه در مجموعه Ç للعطاشان البارد الما¾ من الينا احب حبك اجعل حبكو الي يقربني عمل حب

/272 ص اوبن, ژان مه مقد و تصحيح كرمانيبه ولي

پيوسته كه است ذوق اهل رند يعني مزيد"2 بر بادا ذوق را "عاشقان او ورد ميخانه,
و ندارد كار كسي با ساقي و باده و ساغر با جز و مينوشد ر ظهÔم باده مظاهر ساغر از
ذوق افÇزايش جÇز خÇود سÇاقي از و نÇميشود اهللا) سÇوي (مÇا غيرجÇانان به ه متوج
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مجادل و اث بح Gظاهر كسي? چه او طاعن و كيست با او مجادلة و بحث نميطلبد/
ظهور ر ظهم مجليو او بگوييم ميتوانيم ( كه است مغرور صوفي مخمورو زاهد او
اسم و پوشيده خرقه و كرده طي را مقامات و داده انجام را رياضات كه باشد) عقل
اين با بخوانيم G جد را نعمتاهللا شاه ا گرديوان شده/ ضبط او طريقة جريدة در او
درنظر را او شيخ زيرين ابيات در Áاحتما و داشت خواهيم زيادي مالقات مزاحم

ميدهد: هشدار او مكر از و ميدهد پاسخ او طعنههاي به و داشته

/ 89 ص ,37ì غزل همان, /1

است1 بÇيپايان ره كان لب ط م را منزلي ميرو بيابان راه اين در پاي و سر بر
بÇاشد چÇه مÇقامات و راه مÇا مÇنزل با است عشق ميخانة خلوت گوشة چون
بÇاشد چÇه مÇناجات پÇرستيم بÇاده ما بÇاشد چÇه كÇرامÇات مستيم عاشق ما

/ 18ê Ç 183 صص ,ëëë غزل همان, /2

باشد2 چه طامات حالت ما مجلس در عشÇقيم سÇراپÇرده رنÇدان هÇمدم مÇا
و نميدهد اهميت ف تصو اهل آداب و مراسم به كه است عارف رند يعني
دوست رد د و عشÇق و ذوق فقط ميگويد كه است كسي نميكند, رعايت را آنها
دوست) درد (يÇعني ذوق افزايش خدا از او خواست تنها هيچ; دگر دارد اهميت
و عÇارفان اصÇخ اصÇطالح يك ÇÇ "رنÇد" يÇعني ÇÇ كÇلمه اين معني اين در است/

بوده/ صوفيان
ناديده و كثرت در وحدت ديدن آنگاه و جانان, درد و ذوق و عشق و مستي

وحدت/ در كثرت  گرفتن

/31ë ص ,972 غزل همان, /3

د ح و Ôم سرخوشان و است غيب شاهد حضور
خÇاليق3 حديث مگو گو ما وحدت ز سخن
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/18ê ص ,ëëë غزل همان, /2 و 1

وحÇÇدت مÇÇي جÇÇام ز مسÇÇتيم عÇÇاشق مÇÇا
بÇاشد1 چÇه خÇياالت مÇعقول كÇثرت خÇÇود

حال: به ه توج و مقام به هي بيتوج و
بÇاشد2 چÇه مÇقامات و راه مÇا مÇنزل با است عشق ميخانة خلوت گوشة چون

/ê82 ص ,1ê9ê غزل همان, /3

هÇÇÇريكبهجستوجوييباشدومابهحالي3 شÇرابÇخانه و رند خلوت كنج و صوفي

/199 ص ,ì02 غزل همان, /ê

مÇاند4 حÇالش نÇماند عÇاشق چÇه داشت گÇر حÇالي عشÇÇق ز كÇÇو عÇÇاشقي
از را راه مرد كه دانستهاند راه سد را حال ف تصو پيران از هاي عد نماند, نا گفته
با صوفي هم و رعنا زاهد هم كه نيست عجب پس دارد/ باز واالتر مقام به رسيدن
همين به و دانستند راهزن و بيادب و اوباش ÇÇ رند يعني ÇÇ را مرد اينگونه ادب
اوباش را او يعني ÇÇ گفتند "راهزن" و "دزد" و "اوباش" معني به ÇÇ "رند" را او جهت
ميكند منع مقصد به رسيدن و راه پيمودن از را راه مردان كه دانسته روحاني دزد و
ببرد را آنها بردوختند) زحمت هزار با كه پسنديده اخالق و اعمال (معني رخت و
صÇوفي و (زاهÇد كس دو ايÇن بÇراي رنÇدان صÇحبت تحمل كه نيست شبههاي و
بÇه ايشان از گه گاه گروه اين دوستان حتي چون بوده, محال بلكه مشكل باادب)

كردهاند: ايشان صحبت ترك عزم و درآمدند شكايت
كÇرد مÇيتوانÇد كي مدارا گروه اين با صÇاÄب بÇلبالن بÇا را چÇمن  گذاشتيم
امÇر يك اهللا نÇعمت شÇاه تÇعليم و سÇلوك و روش رنديگرايي بنده اين نزد

بود/ او بينش و ل مÔك رندان عالي همت معتقدم و است شبههناپذير
ÇÇ مسأله ايÇن ه تÇالب گفت/ نخواهم رندي و رند دربارة سخن اين از پيش من
دسترسي چون اما دارد/ يتر جد تحقيق به نياز ÇÇ نعمتاهللا شاه مذهب رنديگرايي
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ا كتفا گفتم كه حدسيها همين به ندارم, دستخطها مداركو كتابو از بسياري به
آن ندارد ذوق كه كسي و است ذوقي مسألة اين آنكه مهمتر) شايد (و دگر ميكنم/
داندو سحر مرغ مجموعةگل قدر كند: مطالعه سال صد چه ا گر كرد نخواهد درك را

بس/
آرزومندي شرح است تقرير حد وراي باز گويد عشق كهتر نبود زبان آن را قلم

رندان پا ك ارواح از گفتم نا گفتني و نامناسب چيزي و كردم مبالغه بنده ا گر
ميخواهم/ عذر نعمتاهللا شاه عالي همت از بالخصوص زمين, ايران

پايانمقالهونتيجه گيري

سه كرديم, فرض (ما دارد بطن چند اهللا نعمت شاه عرفان ديديم, كه طوري
ÇÇ است همه از ظاهرتر كه ÇÇ ل او بطن نيست)/ بيش فرضي هم اين اما دارد بطن
عÇربي ابÇن مكÇتب از را خود تعليم از بخش اين شيخ كه است نظري عرفان بطن
بÇه را شيخ خاص ه توج نظري مطالب و مساÄل بحث در آنكه مگر كرده, اقتباس
و شÇرح بÇه نÇعمتاهللا شÇاه كه مهم تعاليم جملة از ميبينيم/ حق وحدت و توحيد
تعليم پنجگانه), عوالم يا (و حضرت پنج دربارة تعليم بايد ميپردازد, آن توضيح
ذ كر ظهور كثرت وجودو وحدت س, مقد فيض و اقدس فيض ثابته, اعيان دربارة
عرفايآنزمان ا كثر مانند ÇÇنظري عرفان رشتة نعمتاهللادر كهشاه اين با اما  كنيم/
را او بايد و ميكند بسطامي بايزيد پيروي عملي عرفان در است, عربي ابن پيرو ÇÇ
وحدت مشاهده غرق كه بدانيم مستي طريقت و سكر مذهب عرفاي از بايزيد مثل
ظلي وجود اعتباريت ه البت ا ام) نميكند مظاهر كثرت به ه توج و شده الهي حضرت

نميكند)/ انكار را مظاهر آن مجازي و
رندي بطن همان ÇÇ رسيديم بدان كه بطن ژرفترين بنده نظر از و ÇÇ سوم بطن
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مست پيوسته كه هستند عرفايي رندان باشد/ ميخانه سبيل و ذوق و عشق مذهب و
ميدانند عشق عين را خود ذات بلكه هستند عشق درياي غرق و وحدت مي جام
و نميخواهند/ دگر نصيبي خدا از جانان رد د رد Ôد چشيدن و ذوق افزايش از غير و
را "عاشقان بياوريم: پايان به رندان ورد اين به را خود مقالة ا گر باشد مناسب شايد

مزيد"! بر بادا ذوق



اسالمي اعظمدرعرفان اسم جستاريپيرامون

تهران/ دانشگاه الهيات دانشكده علمي هيأت عضو /1

حسنابراهيمي1 دكتر

مÇباحث و گÇرفته ريشÇه روايÇي سنت از اسالمي عرفان در اعظم اسم بحث
ماهيت و حقيقت محور حول و است برخوردار توجهي قابل تنوع از آن به مربوط
اسماعظم,مصداقآن,خاصيتيكهمترتببرآناستوامكانآ گاهيبرآندورميزند/
الهÇي, اسم صد كه است اسمي عربي, ابن ين الد محيي گفته بنابر اعظم, اسم

/1ë8.ê صادر, دار فتوحات, /2

اساس, اين بر مييابد/2 تماميت آن به است, اسم نه و نود كه احصا¾ اسما¾ يعني
كÇه اعÇظم اسÇم و حسني× اسما¾ عدد به درجه صد بهشتي هر در خداوند ميگويد:

/ê3ë.3 همان, /3

است/3 داده قرار است, عنه مسكوت

همان/ /ê
/118.2 احيا¾, دار فتوحات, /ë

و رأس ميآيد/5 الزم آن از اسما¾ تمام و است4 عالم از حق ز ممي اعظم اسم
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/117.2 همان, /1

ندارد/1 الجمع عين جز به مدلولي و است الهي اسما¾ از اسم نخستين
و ذات از كÇه دانسÇته الجÇمعي اسم را اعظم اسم نيز حالج مان, متقد ميان در

/ì03 شطحيات, شرح شيرازي, بقلي روزبهان /2

اسÇم جامعيت بر نيز Ç عربي ابن شارح Ç كاشاني عبدالرزاق ميدهد/2 خبر صفات

/10-9 الصوفي¹, اصطالحات /3

اين آمليدر دحيدر سي و است3 دانسته اسما¾ تمام جامع آنرا و تا كيدورزيده اعظم
و اسما¾ تمام معناي بر محيط وي اعتقاد به اعظم اسم است/ همداستان وي با رأي

/70ë النقود, نقد رساله آملي, حيدر سيد /ê

است/4 اشيا¾ حقايق آن حروف كه است الكتابي ام
و ا مبر آنها قيود و حدود از اما است, محيط اسما¾ تمام بر اعظم اسم ا گرچه
مظاهر اسما¾ ديگر و است اسما¾ كل بساطت, به اعظم اسم بنابراين است/ پيراسته

/êê الحسني, االسما¾ شرح درودآبادي, همداني حسين سيد /ë

اهللا اسÇما¾ جÇميع بÇه حÇمد اعÇظم, اسم به حمد جامعيت اين بواسطه هستند/5 آن

/293 آشتياني, الدين جالل سيد تعليقه فصوص, شرح قيصري, /ì

است/6 الحسني
قÇلمداد علميه حضرت در ثابته اعيان و غيب احديت ميان برزخ اعظم اسم
اهل اصطالحات از كه عما¾ حقيقت براي محتمل معاني از يكي عنوان به و شده

/1ë7 قيصري, مقدمه بر حواشي خميني, امام /7

است/7 شده دانسته است, نبوي حديث در وارد و عرفان

اقساماعظميت

در گاه ميرود: سخن اعظم اسم درباره متمايز گونه دو به اسالمي عرفان در
قÇلمداد مÇلفوظ غير حقيقتي گاه و ميشود جستجو روايات و آيات و الفاظ ميان
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است; اعÇظميت از مÇتغاير بÇرداشت دو مÇعلول رويكÇرد اختالف اين ميگردد/
معنا د تعد با و نيست صورت گونهو يك بر همواره اسم در اعظميت سخن بهديگر

ميكند/ پيدا مغايرت نيز آن مصداق اعظميت, مفهوم و
و تعريفي اعظميت است: نوع دو بر Ç ميدارد بيان قونوي چنانكه Ç اعظميت
غير از اتم تعريف در اسم كه است معنا بدين تعريفي, اعظميت تأثيري/ اعظميت
اعظم اسم آن باشد, غير از اتم ربوبي ذات تعريف در كه اسمي هر يعني باشد; خود
بر مبني ميشود نقل (ص) اهللا رسول از اعظم اسم خصوص در كه رواياتي است/
به است, اعظم اسم بر مشتمل حديد سوره و عمران آل سوره ابتداي آيات كه اين
است: نÇوع دو بÇر خود داللتي يا تعريفي اعظميت است/ ناظر تعريفي اعظميت
اعÇظم اسم شده/ برشمرده آيات در كه است كتابت و لفظ مرتبه به مربوط قسمي
و مÇلفوظ غÇير يعني كتابت و لفظ از خارج قسمي و است توجه مورد معنا بهاين

/291-290 االنس, مصباح فناري, ; 73-72 , حديثا االربعين شرح قونوي, /1

دارد/1 اختصاص كامل انسان به تعريفي اعظميت قسم اين است/ مكتوب
ه توج مورد ربوبي ذات يو مسم بر داللت جهت از اسم تأثيري, اعظميت در
با قياس در چون استو مقصود دارد عالم در كه اثري لحاظ به بلكه نميگيرد, قرار

ميشود/ ناميده اعظم اسم دارد عام اثري اسما¾, ديگر

اعظم اسم تعينوعدمتعين

آنÇها مقابل در و معتقدند بشر نوع براي اعظم اسم بودن نامعلوم به  گروهي
اسم اينكه از فارغ گروه اين از برخي قاÄلند/ بشر براي اسم اين معلوميت به عدهاي
ميدانند اسمي حقايق زمره از را خداوند اعظم اسم تأثيري, يا باشد تعريفي اعظم
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گروهي هستند/ آن جستجوي در حسني اسماي از غير حقايقي ميان در برخي و
اعظم اسم كه كساني /1 دستهاند: بردو ميكنند, جستجو اهللا اسما¾ در را اعظم اسم  كه
اهللا, اسما¾ ميان از را خاص اسمايي يا اسم كه كساني /2 نميدانند/ ن متعي و معلوم را

ميدانند/ اعظم اسم
داد/ نشان زير شكل به ميتوان را اعظم اسم درباره اختالف بنابراين

است نامعين اسمي

است احصا¾ اسما¾ از اسمي

است معين اسمايي يا اسم بشر براي معلوم

است احصا¾ اسما¾ از غير حقيقتي اعظم اسم

نامعلوم

معنا بدين است; سازگار فوق بندي تقسيم با تأثيري و تعريفي اعظميت البته
مÇيتوانÇد مÇلفوظ غير حقيقتي يا و احصا¾ اسما¾ از يكي عنوان به اعظم اسم  كه

باشد/ تأثيري يا و تعريفي

نامتعينازاسما¾احصا¾ ,اسميغيرمعلومو اعظم اسم /1

اين بر غيرمتعين, نامعلومو اما دانسته, احصا¾ اسما¾ از را اعظم اسم كه  كساني
راند زبان بر تعالي, اهللا معرفت در استغراق حال در عبد كه اسمي هر كه هستند رأي
اعÇظم اسÇم او بÇراي اسÇم آن گÇردد, منقطع سوي× ما از او عقل و فكر نتيجه در و

/ 88 البينات, لوامع فخررازي, /1

است/1
او رأي بÇه دفعات به عربي ابن و است رأي اين بر بايزيد مين, متقد ميان در
اعÇظم اسم درباره او از كه فردي پاسخ در بايزيد ميكند/ اشاره اعظم اسم درباره
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بÇرگزين/ ميخواهÇي كه را اسمي هر و كن پيشه صدق ميدارد: اظهار ميپرسد,
ه توج مورد لفظ و نطق لحاظ به را اعظم اسم ÇÇ ميگويد عربي ابن چنانكه ÇÇ بايزيد

/ìê1 و 222.2 صادر, دار فتوحات, ; 7 المشاهده, في الفنا¾ كتاب عربي, ابن /1

مينگرد/1 بدان واقع و حقيقت لحاظ به بلكه است, نداده قرار
پيشواي ششمين كالم در روشني به شد, نقل اعظم اسم درباره بايزيد از آنچه
هر حضرت آن نظر در است/ افتاده مذكور نيز (ع), صادق امام شيعيان, معنوي
ذ كر هنگام را خود قلب انسان چون و است عظمت غايت در الهي اسما¾ از اسمي
انتفاع شرط پس نميگردد/ منتفع اسم آن از نسازد, خالي غير به توجه از اهللا اسما¾
(ع) صÇادق امÇام شريف نظر در لذا است/ ذ كر هنگام ماسوي از انقطاع اسم, از

/ 89 البينات, لوامع فخررازي, /2

است/2 اعظم اسم شود, آورده زبان بر ماسوي از انقطاع هنگام كه اسمي
اسÇمي هÇر زيÇرا است, اعÇظم اسÇم قوه در الهي اسما¾ از اسمي هر بنابراين
گفت ميتوان لحاظ اين به و است برخوردار جمع احديت از غيبي وجهه بهلحاظ
اني هم الل است: فرموده نيز الم الس عليه باقر, امام چنانكه اعظماند, اسم اسما¾, همه

/1ë8 قيصري, مقدمه بر حواشي خميني, امام /3

كبير¸3/ كÔÄاسما كل و ها أ كبرب ك Äسما ا Öن م كÔلÃ Öس ا

معينازاسما¾احصا¾ ,اسمي اعظم اسم /2

و د متعد دانستهاند, احصا¾ اسما¾ از يكي و معلوم را اعظم اسم كه كساني اقوال
فÇهرست ذيÇل شرح به البينات درلوامع را اقوال اين اهم فخررازي است/ متكثر

است:  كرده
اواÇÄل حÇروف Ç ë اال كرام/ و ذوالجالل Ç ê القيوم/ الحي Ç 3 هو/ Ç 2 اهللا/ Ç 1
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/98-90 همان, فخررازي, /1

مقطعه)/1 (حروف قرآن سورههاي
اسما¾ ران, مفس و متكلمان و شامخين عرفاي مكتوبات و آثار استقصاي اما
در ميدهد/ نشان است, كرده فهرست درلوامع فخررازي آنچه از بيش الفاظي و

ميگيرد/ قرار اشاره مورد الفاظ و اسما¾ اين اهم ادامه

2Ç1/اهللا

/1ê االزل, كتاب /2

نÇيز وي خÇود است/2 اعظم اسم تحقيق اهل نظر در Ç عربي ابن گفته به Ç اهللا
اهللا اسم اعظميت موهم عبارتي درفتوحات, اهللا اسم اعظميت با مخالفتش عليرغم

/3ì-3ë مغرب, عنقا¾ /3

االعظم///3 القوي الركن و االعم اهللا اسم الي كلها سما¾ Ñاال فلجأت دارد: مغرب عنقا¾ كتاب در
را اهللا اسم اعظميت استداللهايي بنابر عربي ابن شد, خواهد معلوم چنانكه اما
صÇرف بÇه اعÇظم وصÇف كÇه مÇيشود ديÇده گÇاه گذشته, اين از ميداند/ مردود
و مÇيرود كÇار بÇه اسما¾ ديگر به نسبت آن جامعيت بيان و اسم اين بزرگداشت

نيست/ اصطالحي اعظم اسم معناي به جا همه اعظم اسم به اهللا توصيف
است/ اسما¾ جميع جامع كه است شريك اهللا اسم با ويژگي اين در اعظم اسم
همان اهللا اسم كه است دانسته محتمل ويژگي اين به توجه با كاشاني عبدالرزاق لذا
اسم اهللا, كه است آن بر وي نظر كه گفت قاطع طور به نميتوان اما است/ اعظم اسم

/10-9 الصوفيه, اصطالحات /ê
/92 االعالم, لطاÄف /ë

درلطاÄفاالعالم5, هÇم و دراصطالحÇاتالصوفيه4 هم وي زيÇرا اسÇت, اعظم
دارد/ اعظم اسم درباره گزارشگرانه بياني
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يÇاد اعÇظم اسÇم عÇنوان به اهللا اسم از دفعات به شرحفصوص در نيز قيصري

/11ë3 و 117 الحكم, فصوص شرح /1

كه اين يا و است اصطالحي اعظم اسم همان او نظر در اهللا اسم كه اين اما ميكند/1
تÇامل محل است, آن جامعيت بر تا كيد و بزرگداشت عنوان به اعظميت وصف
هÇي هي حيث من ذات براي اسم اعتباري به را اهللا اسم وي كه اين بهويژه است/
صÇفات, و اسما¾ جميع بر احاطه حيث از ذات به آنرا ديگر, اعتبار به و ميداند
حكÇايتگر صÇفات و اسÇما¾ جميع بر احاطه حيث از ذات اعتبار ميدهد/ نسبت
اين مناسب حمد و ميداند اسما¾ اشرف و اعظم را اسم اين لذا است/ ه الهي مرتبه
انسان از كه ميداند حمدي آن اقدس, ذات به نسبت خدا حمد از بعد را حضرت

/292 همان, /2

ميشود/2 صادر ÇÇ است برخوردار عظمي× خالفت از كه ÇÇ  كامل
اين ه الهي مرتبه بر داللتش لحاظ به اهللا اسم توصيف در اشرف و اعظم توالي
داللت اعتبار به اهللا اسم است/ مرتبه در اعظم صرفا اهللا كه ميبخشد قوت را احتمال
براي ويژگياي چنين زيرا باشد, اعظم اسم نميتواند نيز هي هي حيث من ذات بر

ميشود/ بيان علم اسم
اسم كه ميدارد اعالم صراحتا عربي ابن شارحان ميان در آملي حيدر د سي اما

/13ê االسرار, جامع /3

است/3 اسما¾ اÄمه مقدم و امام و اعظم اسم همان اهللا,
نظر, اهل از بسياري و غزالي رأي بنابر را الوهيت مصباحاالنس, در فناري
اضÇافه و نموده تعريف عليا اسما¾ و حسني صفات جميع جمع احديت حقيقت
چÇه ÇÇ مشÇاركتي هÇيچگونه جÇمعيت, بÇدليل حقيقت اين در گفتهاند: كه ميكند
مÇرتبه اسÇم كÇه اهللا اسÇم بÇه اسما¾ تمام و نميشود ر تصو ÇÇ مجازي چه و حقيقي
دو ايÇن بÇهواسÇطه كÇه نÇيست ذهن از دور رو اين از منسوبند/ است, (الوهيت)
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/298 االنس, مصباح /1

باشد/1 اعظم اسم همان اهللا اسم اسما¾), نسبت و مشاركت عدم (جمعيت, ويژگي
اعÇظم اسÇم بÇراي فÇناري, توجه مورد نظر اهل و غزالي گذشت, آنچه بنابر
ويÇژگي دو اين با دانستهاند/ الزم را بدان اسما¾ تمام بازگشت و نسبت و جمعيت
نيز اهللا زيرا است, اعظم اسم همان اهللا اسم كه گرفته ت قو ايشان نظر در احتمال اين

آنهاست/ مرجع و اسما¾ تمام جامع
كرده سعي سمناني عال¾الدوله دانستهاند, اعظم اسم را اهللا كه كساني ميان در

ميگويد: چنانكه برساند/ اثبات به را خودش عاي مد مستدل نحو به است
اهللا جز تعالي حق اسما¾ از اسمي هيچ كه فرمودهاند طريقت بزرگان
ديگر حرفي هيچ و ميآيد ظهور به وي ضمن در اعظم سر كه نميشايد
شبچراغ گوهر كه Ç اعظم اسم يتيمة درة اين صدفيت اليق حروف اين جز
صدفي هر كه است سبب اين از و نيامد/ Ç خوانند اعظمش ا كسير و  گويند
ميماند/ برقرار اسميت ميكنيم جدا وي از كه چهارگانه حروف اين از را
في ما هللا كرديم, جدا الف چون است, حق اسم هو اال اله ال اهللا آنكه مثال بر

عمران.109/ آل -2

و السماوات في ما له كرديم جدا اول الم چون و ماند, االرض2 في ما و السموات

/11ì.البقره -3

اال اله ال الحي هو كرديم جدا دوم الم چون و برقرار اسميت و ماند االرض3

/1ìì فارسي, مصنفات /ê

دال/4 اسميت بر هو و ماند هو,

از اعÇظم اسÇم عÇنوان بÇه اهللا اثÇبات در دليÇل دوازده درلوامع نيز فخررازي

/9ë-91 البينات, لوامع /ë

ميكند/5 نقل رأي اين طرفداران
دارد, وجود آن اصطالحي معناي به اهللا اسم باب در كه استداللهايي عليرغم
اسÇمي را اعÇظم اسÇم عÇربي ابن ميكند/ نفي آنرا اعظميت اصلي, بنابر عربي ابن
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مشÇروط گÇوينده صÇدق بÇه آن عÇمل و ميكند عمل خود خاصيت به كه ميداند
و مÇيگردد ظÇاهر نطق به كه است قاÄل خواصي حروف براي عربي ابن نيست/
يا و نيست خواص اين ظهور در شرط ايمان و خاطر جمعيت و تقديس و تطهير
نطق از گوينده ا گر حتي نميباشد/ نطق از پس حروف خاصيت ظهور از مانع  كفر
كÇه مÇيكند نÇقل وي گذاشت/ خواهند را خود اثر ن معي حروف باشد, غافل خود
هنگام و رسيده آيهاي به و بودهاند قراÄتقرآن حال در ه صوفي اصحاب از برخي
عÇين در و شدهاند آنها ب تعج موجب اين و كردهاند مشاهده را اثري آن قراÄت
انÇديشيدهانÇد, قÇدري خÇود بÇا كÇه بÇعد بودهاند, ناآ گاه حادثه اين سبب از حال
افÇق و سÇاحت عÇربي, ابÇن البÇته است/ بوده آيه آن خاصيت اين كه دريافتهاند

/7 المشاهده, في الفنا¾ كتاب /1

كه نماند نا گفته ميداند/1 امور گونه اين به خاطر تعلق از باالتر را قين محق انديشه
ديگÇر بÇا تÇركيب اثÇر در كه است خواصي از غير منفرد نحو به حروف خواص
آنها تركيب و جمعيه احديت به دوم خاصيت ميشود/ حاصل آنها براي حروف
اعظم اسم اتفاقي, بطور ا گر لذا است/ تركيب اين مهم اعظم, اسم در و برميگردد
كه كاري هر اسم اين خاصيت بهواسطه ميتواند او گرفت, قرار نااهلي اختيار در
در الزم شÇرط اعÇظم اسÇم حÇروف كÇننده ظ تلف صدق زيرا دهد, انجام ميخواهد
استعمال از Ç عربي ابن اعتقاد به Ç شخص اين منع راه تنها نيست/ اسم اين عملكرد

/300.2 صادر, دار فتوحات, /2

اوست/2 خاطر و ياد از اعظم اسم حروف فراموشاندن و بردن خاطر از اعظم, اسم
اهللا اسم زيرا, باشد, اعظم اسم همان اهللا اسم كه نميپذيرد عربي ابن اساس, اين بر

/120.2 داراحيا¾, فتوحات, /3

صدق به اسمي هر بلكه اهللا, اسم تنها نه ميكند/3 عمل آن گوينده و ظ متلف صدق به
و ظ تلفÇم صدق به مشروط را اسما¾ همه بايزيد چنانكه ميكند, عمل  گويندهاش
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دانست/ اعظم اسم ماسوي, از غفلت

/هو 2Ç2

شده, داده قرار اعظم اسم كه است اسمايي جمله از صوفيه قين محق نزد <هو>
ذات احكÇام از حكمي يا و ذات در معنايي به د مقي و نيست چيزي از مشتق زيرا
بÇر داللت كÇه قÇادر مÇثل اسمي برخالف دارد, داللت ذات عين بر بلكه نيست;

/1ê االزل, كتاب عربي, ابن /1

و است منفرد و غايب موجوديت از كنايه هو دارد/1 قدرت نام به ذات در معنايي

عز غايت نشانه سوي, ما از حق غيبت است/ تعالي سبحانهو حق صفات از دو اين
در و است ذاته من و بذاته وجودش كه است موجودي او است/ او كبريا¾ و علو و
داللت آن بر هو لفظ كه است صفاتي اين است; وجوه تمام از مطلق فرد فردانيت,
هÇو كلمه رو اين از است/ تعالي و سبحانه حق شايسته تنها اوصافي چنين و دارد

/90 البينات, لوامع فخررازي, /2

حق كه اين بر دارد داللت هو, كلمه است/2 شده داده قرار تعالي حق اسما¾ اخص
است, ظÇاهر دالÇÄلش حسب بÇه و است بÇاطن صمديتش كنه و ماهيت به تعالي

/91-90 همان, /3

است/3 اسما¾ اعظم بنابراين
<هÇو> لفÇظ اعÇظميت بÇه هيچكدام عربي ابن مكتب از متأثران و شارحان
اسÇم كÇه Ç جÇيلي عبدالكريم تنها نشدهاند/ قاÄل تشريفي نه و اصطالحي بهمعناي
بهسال مكه در كشف ارباب از عدهاي با مالقاتش از Ç ميداند اسما¾ افضل را <هو>
از گروه اين است/ نموده مذا كره اعظم اسم درباره آنها با كه ميكند ياد ق) 799)
آل سÇوره اول و بÇقره سÇوره آخر در اعظم اسم كه ميكنند نقل (ص) اهللا رسول
بنابر برداشت, اين است/ <هو> كلمه سبحان خداي اعظم اسم يعني, است; عمران
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سور¸ آخر في انه است: فرموده (ص) اهللا رسول زيرا است; (ص) پيامبر كالم ظاهر
كلمه از قبل واو و البقره كلمه آخر ها¾ مذكور عبارت در عمران/ آل سور¸ اول و البقر¸

ولي ميداند مقبول را كالم اين جيلي ميدهد/ تشكيل را <هو> كلمه مجتمعا اول,

/102-101 الكامل, االنسان /1

نقل اعظم اسم دربارة جيلي آنچه ميشناسد/1 ديگري رايحه اعظم اسم براي خود
كه باشد رو آن از تكلفاتي چنين شايد است, اغراقآميز و متكلفانه بسيار  كرد,
دهد/ قرار ديگران اختيار در راحتي اين به را اعظم اسم (ص) پيامبر نيست متوقع
و سادهنگر عقول كه آنچنان و ظاهر حسب به باب اين در را او سخنان نبايد پس
اسÇم رمÇزي و رازآلود نحو به او سخن بلكه كرد, تحليل درمييابند, سادهانديش
نÇاÄل بسÇيار تامالت با كشف اصحاب از گروه اين و دارد مستتر خود در را اعظم

گرديدهاند/ معما اين به كشف
تÇوجه بÇا تÇحقيق اهÇل از عدهاي نزد عربي ابن گفته به <هو> تقدير هر به
چÇنين او Çا ام شÇده, داده قÇرار اعÇظم اسÇم شÇد, نÇقل آن بÇراي كه بهويژگيهايي
جايگاه عربي ابن نزد اهللا اسما¾ ميان در <هو> نيست/ قاÄل اسم اين براي جايگاهي
بÇلكه نÇيست, اصÇطالحي مÇعناي بÇه آن اعظميت معناي به اين اما دارد; وااليي

/27 الصوفيه, اصطالحات عربي, ابن /2

كه دارد مطلقهاي ذات به اشاره نيست/2 ممكن آن شهود كه است غيب بهمعناي
هر در نمييابند/ راه بدان خود افكار به عقول و نميشود ادرا ك سر چشم بوسيله

/2-1 اليا¾, كتاب /3

است/3 مبطون همواره اينها امثال و انت اني, نا, ا تجلي مانند حق, تجليات از تجلي
او خÇود جÇز كÇه هويتي دارد, حق هويت بر داللت زيرا است, اهللا اسم از اعرف

/2ëë احمر, كبريت شعراني, عبدالوهاب /ê

ميان در <هو> ارزش و اهميت بيانگر تنها همه, اين اما نيست4; آ گاه آن از  كسي
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نيست/ اصطالحي معناي به آن اعظميت نشانه و است اهللا اسما¾

القيوم الحي / 2Ç3

اسÇمي ندارد, جمع عين جز به مدلولي كه اعظم اسم عربي, ابن رأي مطابق

/2ëë . البقر¸ /1
/117.2 احيا¾, دار فتوحات, /2

اجزا¾ از القيوم الحي كه اين به ديگر جايي در وي است/2 آن در القيوم1 الحي كه است
او نÇظر در القÇيوم الحÇي ميداند/ اسم دو از مركب آنرا و پرداخته است اعظم اسم
را¾, ذال, دال, الف, آن بÇر عÇالوه و ميدهد تشكيل را اعظم اسم اجزا¾ از بعضي

/290 االنس, مصباح فناري, ; 70 , حديثا االربعين شرح قونوي, صدرالدين /3

اسماند/3 اين اجزا¾ از نيز واو زا¾,
نÇخست مÇيآورد: القيوم الحي اعظميت براي استدالل دو درلوامع فخررازي
و بياموزد او به را اعظم اسم كه ميخواهد (ص) خدا رسول از كعب بن ابي اينكه

/2ëë . البقر¸ /ê

اال اله ال اهللا الم/ در يا و القيوم4 الحي هو اال اله ال اهللا در اسم اين ميفرمايد: (ص) حضرت

/3-2 . عمران آل /ë

بÇه قÇاÄالن Çا ام است, مÇذكور آيه دو اين در نيز اهللا اسم دارد/ قرار القيوم5 الحي هو

بسÇياري آيÇات در اسÇم ايÇن زيرا نميدانند, اعظم اسم آنرا القيوم, الحي اعظميت
آيÇه دو ايÇن در نحصراÇم را اعÇظم اسم (ص) خدا رسول اينكه لذا است, موجود
است, نشÇده تكرار ديگر آيات در كه است القيوم الحي اعظميت نشانگر دانست,
بر عالوه است/ آمده درقرآن الذكر فوق آيات در هم آن دوبار تنها تركيب اين
اسما¾ ساير و است مأخوذ الهيت و كبريا¾ و عظمت صفات از القيوم الحي اسم اين
اسÇم اعÇظميت مقتضي ÇÇ فخررازي گفته به ÇÇ ويژگي همين ندارند/ داللتي چنين
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/9ì البينات, لوامع /1

است/1 وم القي الحي مركب
ابÇن آنÇچه با كرد ذ كر القيوم الحي اسم اعظميت به قاÄالن از فخررازي آنچه
از جزÄي اسم اين عربي ابن نظر در ندارد/ تام مطابقت گفت اسم اين درباره عربي
شÇده داده قرار اعظم اسم عينا فخررازي, گزارش در كه حالي در است, اعظم اسم
عÇام و خاص نزد كه آنچنان اعظم اسم ميآورد: درفتوحات عربي ابن لذا است/

/300.2 صادر, دار فتوحات, /2

دارد/2 قرار عمران آل سوره اول و الكرسي آي¹ در كه است عامي اسم است, معلوم
(ص) خدا رسول از مروي سخن در فخررازي كه است همان دقيقا موضع دو اين
بÇا او رأي اخÇتالف بيانگر عام و خاص نزد اعظم اسم بر وي تأ كيد داشت/ بيان

است/ ايشان

اعظم اسم /اقوالديگردرباره 2Çê

ايÇن خصوص در دي متعد احتماالت و است بسيار اعظم اسم باب در سخن
از كه احاديثي از برخي گردآوري به درشرحاالربعين قونوي است; شده داده اسم
كÇه ايÇن است زمÇره آن از است/ پرداخته شده نقل اعظم اسم درباره خدا رسول
هو اال اله ال واحد اله الهكم و آيه دو در تعالي خداي اعظم اسم فرمود: (ص) اهللا رسول

/1ì3.¸البقر /3

در دارد/ قÇرار القيوم الحي هو اال اله ال اهللا الم عمران: آل سوره ابتداي و الرحيم3 الرحمن

و عÇمران آل سÇوره ل او در خÇدايتÇعالي اعظم اسم است: فرموده ديگر روايتي

/ì2 , حديثا االربعين شرح قونوي, ;12ì7.2 الدعا, كتاب سنن, ماجه, ابن /ê

است/4 آمده حديد سوره ابتداي
اهللا رسول كه است نقل الحارث بن عبداهللا بن الخصيب بن بريد¸ از همچنين
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االحÇد انت, اال اله ال اله, انك اشهد بأني اسألك اني هم الل ميگويد: مردي كه شنيد (ص)
كÇه كسي به قسم فرمود: (ص) پيامبر احد, كفوا له يكن لم و يولد لم و يلد لم الذي الصمد

ا گÇر كÇه اسمي خواند/ اعظمش اسم به را خداي مرد, اين اوست, دست در جانم
درخواسÇتي و سÆال خدا از آن به ا گر و كند اجابت شود, خوانده آن به خداوند

/ì2 , حديثا االربعين شرح قونوي, صدرالدين /1

كند/1 عطا شود,
محمد اسم يا و "عزيز" اسم حالج منصور بن حسين م, متقد عرفاي بيان در

/3ë1 شطحيات, شرح شيرازي, بقلي روزبهان ;ê3ì الحالج, كلمات /2

مÇيان در قÇونوي و است2 دانسته اعظم اسم است, حق اسم از مشتق كه را (ص)
زيرا است; شمرده اعظم اسم افعال مرتبه در را "قدير" و "قادر" عربي ابن شارحان
اسÇم پÇردهداران و سدنه بهمنزله اينها امثال و باسط و قابض ر, مصو باري, خالق,

/290 االنس, مصباح فناري, ;ì9 , حديثا االربعين شرح /3

قادرند/3

اعظم اسم اجزا¾وحروف

احصا¾ اسما¾ از اسمي را اعظم اسم كه كساني نزد اعظم اسم بحث متفرعات از
اجزا¾ از بحث قاÄلند, آن براي الفاظ بر مشتمل اسمي صورت كل بطور يا ميدانند
ندارند نظر وحدت همه بحث اين در البته است/ اسم اين دهنده تشكيل حروف و
حÇروف يÇا و اجÇزا¾ از اعÇظم اسÇم بÇودن مÇركب بÇا مخالفت در از نيز كساني و

برآمدهاند/
نخستين را اعظم اسم ترمذي, حكيم از منقول سÆاالت از پاسخ در عربي ابن

/117.2 احيا¾, دار فتوحات, /ê

عالوه است/4 آورده حساب به آن جز¾ را القيوم الحي و دانسته اسما¾ رÄيس و اسم
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اعÇظم اسÇم اجÇزا¾ از را واو و زا¾, را¾, ذال, دال, الف, حÇروف: جÇز¾, دو اين بر

/290 االنس, مصباح فناري, ; 70 , حديثا االربعين شرح قونوي, /1

است/1 شمرده
معاني و حقايق عالم از معنا و حقيقت لحاظ به ÇÇ جندي نظر در ÇÇ اعظم اسم
اعظم اسم لفظي صورت است/ الفاظ و صور عالم از لفظ و صورت لحاظ به و است
نÇحو بÇه كه است حروفي و اسما¾ از مركب ÇÇ عربي ابن همانند ÇÇ جندي نظر در
انÇواع مÇوجب اعÇظم اسÇم اجزا¾ ميان خاص تركيب اين شدهاند/ تركيب خاصي
اسم اسما¾ ميشود/ و/// احيا¾ و اماته عزل, واليت, قبيل از تأثيرات و تسخيرات
ذال, و دال الف, آن حروف و القيوم الحي, القدير, المحيط, اهللا, از: عبارتند اعظم

/292-291 االنس, مصباح فناري, ; 71-70 الحكم, فصوص شرح جندي, /2

اشاره اعظم اسم اسما¾ از مركب اسم يك به تنها عربي ابن است2/ واو و زا¾ و را¾
اسما¾ جندي ميآيد بدست فوق عبارات از چنانكه ولي بود; القيوم الحي  كردهوآن
ميداند, اعظم اسم جز¾ القيوم الحي جز به را القدير و المحيط اهللا, همچون ديگري
هÇماهنگي جندي و عربي ابن ميان ÇÇ گذشت چنانكه ÇÇ اعظم اسم حروف در اما

دارد/ وجود  كامل
از حÇقيقتي براي رمزي را اعظم اسم براي شده برشمرده حروف از يك هر
وجود همان يا رحماني نفس معناي به الف دانستهاند/ شهادت مÔلكو عالم حقايق
مÇتحرك حسÇاس را¾ است; متغذي ذال, و كلي جسم حقيقت دال, است; منبسط
دارد/ اشÇاره انسÇاني مرتبه حقيقت به واو نهايت در و ناطق معناي به زا¾ و است
حروف اين در است, فساد و كون عالم كه شهادت و ملك عالم حقايق بنابراين,

/292 االنس, مصباح فناري, /3

است/3 آمده  گرد
الكÇتابي ام را اعÇظم اسÇم نÇيز آمÇلي حيدر د سي عربي, ابن شارحان ميان در
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/70ë الوجود, معرف¹ في النقود نقد رساله /1

اسÇم حروف درباره حيدر د سي آنچه است/1 اشيا¾ حقايق آن حروف كه ميداند
اشÇيا¾ حقايق به نسبت اعظم اسم جامعيت نمايانگر بيشتر است, شده قاÄل اعظم
كÇه حروفي خصوص در فناري و قونوي يا و جندي و عربي ابن بحث با و است
فÇرق مÇيدهد, تشكÇيل را اعÇظم اسÇم خاص, تركيبي در خاص اسماÄي بههمراه
اسÇما¾, م قدÇم و امام را اعظم اسم حيدر د سي گذشت نيز قبال كه همانطور ميكند/

/13ê االسرار, جامع /2

دارد/2 صÇفات جÇميع بÇه مÇوصوف ذات بÇر داللت كÇه اسمي ميداند, اهللا يعني
و دارد بر در را اشيا¾ حقايق تمام جامعيت لحاظ به اعظم اسم همان يا اهللا بنابراين
شارحÇان و عربي ابن اما است/ اسم اين حروف منزله به اشيا¾ حقايق نظر اين از
تÇركيب از كÇه داشÇتهانÇد نظر در را اعظم اسم ملفوظ صورت حروف الذكر فوق
حق اعظم اسم اجزا¾, ديگر عنوان به اسما¾ و آنها ميان تركيب نوع هر نه و خاصي

ميكند/ پيدا لفظي ن تعي متعال
جÇوامÇع در كÇه رواياتي بنابر عربي, ابن مكتب از شيعي متأثران و شارحان
بÇيان عربي ابن آنچه از بيش را اعظم اسم حروف تعداد است, آمده شيعه روايي

ميدانند/ است, داشته
اعظم اسم كه است خبر در ميگويد: خود درشرحاالربعين قمي سعيد قاضي
عبارت و كالم در حروف اين از نيمي است, ممكن و است حرف شش و شصت

/32ë االربعين, شرح /3

است داشته بيان اعظم اسم حروف تعداد درباره سعيد قاضي آنچه اما گردد/3 ظاهر

همان/ /ê

در سعيد قاضي نظر برخالف ندارد/4 مطابقت خصوص اين در مرويه روايات با
كافي در چنانكه است/ شده بيان عدد سه و هفتاد اعظم, اسم حروف تعداد روايات
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سÇبعين و ¹الثÇث عÇلي االعظم اهللا اسم ان ميشود: نقل (ع) باقر محمد امام جعفر ابي از

/230.1 الكافي, كليني, /1

كه ميكند نقل ديگري روايات االعظم اهللا اسم من االÄم¹ عطي Ôا ما باب در كليني /1 حرفا

همان/ /2

مÇعاصران, مÇيان در دارد/2 اشÇاره حÇرف 73 بÇر اعÇظم اسÇم اشÇتمال بÇه همگي
حرف سه و هفتاد اعظم اسم حروف تعداد كه نظر اين اساس بر (ره) امامخميني
تÇجليات از وي, گÇفته بنابر ميپردازد/ سوم و هفتاد حرف ماهيت بيان به است,
ايÇن مستهلكاند/ صفات و اسما¾ همه آن در كه است احدي غيبي تجلي وجود,
وجود, از مقام اين و است اعظم اسم از سوم و هفتاد حرف و مستأثر اسم به تجلي

/1ëë قيصري, مقدمه بر حواشي , خميني امام /3

است/3 اليي بشرط مقام
(م الحسÇني االسÇما¾ شرح كتاب صاحب آبادي درود همداني حسن د سي
كساني از رين متأخ ميان در نجفي همداني مالحسينقلي شا گردان از ق) ه/ 13êê
اسÇم او نÇظر در است/ مخالف اسما¾ يا و حروف از اعظم اسم تركيب با كه است

/êê الحسني, االسما¾ شرح /ê

بÇدليل هسÇتند/4 آن مÇظاهر مÇعنونه اسÇما¾ و است اسÇما¾ كل بساطت, به اعظم,
بÇا لذا نÇدارد, تÇعبير و صفت و رسم, و اسم و است مطلق غيب اسم اين بساطت,
تÇنها نÇميكند/ تطبيق ميكند, حكايت محدود معنايي از يك هر كه لفظي اسما¾
استو اسم لفظ ميكند, تطبيق اعظم اسم بر Ç وي اعتقاد به Ç الفاظ عالم در كه لفظي
واژه اسميت باب در خود مدعاي اثبات براي وي ميداند/ اهللا اسما¾ از را اسم لفظ
اسÇتشهاد (ص) خÇدا رسÇول از ابÇراهÇيم بن علي روايت به متعال حق براي اسم
روايت (حÇديبيه), قÇريش صلح هنگام (ص), رسول از ابراهيم بن علي ميكند/
و بنويس گفت: او به و فراخواند را (ع) اميرالمÆمنين (ص) حضرت آن كه ميكند
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ما ميگويد: قريش طرف از عمرو بن سهيل الرحيم, الرحمن اهللا بسم نوشت: او
(ص) اهللا رسول لذا بنويس, مينوشتند, تو پدران را آنچه نميشناسيم, را رحمان

ê3ì.8 , الوساÄل مستدرك ;32ì.8 الكافي, ;333.20 البحار, /1

است/1 اهللا اسما¾ از زيرا هم الل باسمك بنويس: ميفرمايد:
بلكه نميداند/ صوت و حروف جنس از را اعظم اسم همداني تقدير, هر به
آن از مÇرتبهاي دارد/ شÆÇوني و مÇراتب كه است اولي خلق او نظر در اعظم اسم
و است سÇاخته مسÇتأثر آنÇرا خÇود غÇيب عÇلم در كه است متعال حق مخصوص

/ê3 الحسني, االسما¾ شرح /2

نميداند/2 آنرا مرسل نبي و مقرب ملك حتي هيچكس
ضÇمن است, قÇاÄل اعظم اسم حقيقت براي كه بساطتي لحاظ به درودآبادي
قÇاÄل اسÇم ايÇن بÇراي شÆوني و مراتب بودن, صوت جنس از يا و حروفيت نفي
وجود همانند ميكند; خودداري است, تركيب موهم كه اجزا¾ تعبير از و ميشود
و متعدد شÆون و مراتب داراي لكن است, تركيب گونه هر از عاري حقيقتي  كه

است/ متكثر
و عربي ابن ديدة از داشت, بيان اعظم اسم خصوص در درودآبادي آنچه اما
خواهد آتي بحث در چنانكه عربي ابن است/ نمانده مخفي و مستور وي شارحان
اسمي, و لفظي صورت لحاظ به ميداند: مختلف جلوات داراي را اعظم اسم آمد,
از مركب غير نتيجه در و اسمي غير حقيقتي اما است, حروف و اجزا¾ از مركب
شÇارح مترين تقدÇم عÇنوان بÇه نÇيز جÇندي است/ قاÄل اسم اين براي نيز حروف
معنا, حقيقت, شد: قاÄل ساحت چهار اعظم اسم براي ÇÇ گذشت چنانكه ÇÇ فصوص

لحÇاظ بÇه و است مÇعنا عÇالم از اسÇم اين معنا, و حقيقت لحاظ به لفظ/ و صورت

/292-291 االنس, مصباح فناري, ;70 الحكم, فصوص شرح جندي, /3

است/3 الفاظ و صور عالم از لفظ و صورت
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قÇابل وي شارحÇان و عربي ابن و درودآبادي رأي ميان گذشت, آنچه بنابر
گÇاه شÇارحÇانش و عÇربي ابÇن دارد/ مÇختلفي شÆون اعظم, اسم زيرا است, جمع
تÇركيبي و گÇفتهانÇد سÇخن اسم اين اجزا¾ و حروف از اسم, اين از شأني بهلحاظ
ديگر, شÆون لحاظ به و دانستهاند اعظم اسم لفظي شأن بيانگر را حروف از خاص
درحÇاليكه شÇدهانÇد/ قÇاÄل اعÇظم اسÇم بÇراي ديگري معناي و ماهيت و حقيقت
مورد دارد اختصاص معنا عالم به كه را اسم اين باطن و حقيقت تنها درودآبادي
از كل بطور را اجزا¾ يا و حروف از تركيب گونه هر آن اساس بر و داده قرار توجه

است/ كرده نفي اسم اين

االعظم اسماهللا كامل, انسان Ç3

اسÇما¾ اعÇظم مÇلفوظ, غير حقيقتي عنوان به اسالمي عرفان در كامل انسان
است/ اعظم اسم همان و الهي

و اسميت و است اعتقاد اين بر كه است كساني مهمترين جمله از عربي ابن
انÇديشه ايÇن Çا ام دارد, تÇام مÇناسبت او مكÇتب اصول و مباني با انسان اعظميت
پÇذيرفته تأثير مين متقد و خود مشايخ از رأي اين در عربي ابن و نبوده بيسابقه
احمد شيخ با مالقاتش درباره درفتوحات او كه داستاني از تقدم و سبق اين است/
شيخ از شخصي مالقات اين در ميشود/ دريافت خوبي به ميكند نقل سيدبون بن
ريÇزههايي سÇنگ شÇيخ است? كÇدام االعظم اهللا اسم ميپرسد: سيدبون بن احمد

/ìê1.2 صادر, دار فتوحات, /1

خدايي/1 اعظم اسم خود تو كه معنا بدين ميكند; پرتاب او بهسوي
اسÇما¾ ميان در انسان اعظميت تقدم و سابقه براي ميتوان كه ديگري دليل
تÇرمذي حكÇيم مÇذهب از آنÇچه عربي ابن گفته بنابر كه است اين كرد, اراÄه اهللا



ì3 اسالمي عرفان در اعظم اسم پيرامون جستاري

تمام و است الهي اسما¾ رÄيس و رأس كامل, و كبير انسان كه است اين برميآيد

/120.2 همان, /1

ميآيد/1 الزم آن از اسما¾
داشته وجود عربي, ابن از قبل اعظم انسان عنوان به انسان به اعتقاد بنابراين,
ايÇن بÇر استدالل در عربي ابن ساخت, مستدل را انديشه اين عربي ابن اما است;
ادل داليÇل, ميان در انسان و گرديدهاند وضع داللت براي اسما¾ ميگويد: مطلب

مÇيان در مÇتعال حق بر دليل بزرگترين و كاملترين او لذا است; خداوند بر داليل

/ìê1.2 همان, /2

است/2 ا كوان
ديگÇر گÇونهاي بÇه را فوق استدالل صاحبالمعجمالصوفي, سعادالحكيم,
و اسم كلمه دو به منقسم عربي ابن نزد اعظم اسم وي: گفته به ميكند/ بندي صورت
مسمي بر دليل بزرگترين اعظم اسم بدانيم ي مسم بر دليل را اسم ا گر است/ اعظم
همان دليلو كاملترين انسان كه ميشود نتيجه است, افرادعالم ا كمل انسان استو

/ì09 الصوفي, المعجم /3

Öل ه نÇيستند/ برابر خداوند بر داللت در انسانها اما ميافزايد: وي است/3 اعظم اسم

مر.9/ الز /ê

در كه اختالفي به ه باتوج عربي ابن نظر در لذا لمون>4 Öع ي ال ذين ال و مون ل Öع ي ذين ال ستوي ي

/ì10-ì09 همان, الحكيم, السعاد /ë

است/5 (ص) د محم اسالم نبي اعظم اسم است, خداوند بر داللت در انسانها ميان
اما است/ گرفته اعظم اسم مصداق بشريت لحاظ به را كامل انسان سعادالحكيم
كÇتاب در عÇربي ابÇن نيست/ سازگار چندان عربي ابن خود سخنان با مطلب اين
(ص) ديه حمÇم حÇقيقت مÇيگويد: العلي¹ المحمدي¹ الحقيق¹ عليعلو تنبيهات

جÇامع ديه محم حقيقت است/ Ç است الهيه اسما¾ تمام جامع كه Ç اهللا اسم صورت
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عÇالم در Ç االربÇاب رب Ç است ظÇاهر او در كÇه ربي توسط و است عالم صورت
عالم باطن خود باطن به و ميكند ربوبيت را عالم ظاهر ظاهرش, به دارد/ ربوبيت
است/ برخوردار مطلق جمع و مطلقه ربوبيت از و است اعظم اسم صاحب زيرا را,
تÇعلق او به (ص) ديه محم حقيقت مرتبه لحاظ به الذكر فوق جامعيت و ربوبيت
رب مÇحتاج و مÇربوب عÇبد بشÇريتش, لحÇاظ بÇه او زيرا بشريتش, نه و ميگيرد

/êë-êê الحلي¹, المحمدي¹ الحقيق¹ علو علي تنبيهات /1

است/1 تعالي و سبحانه
بشريت لحاظ به داشت اظهار سعادالحكيم چنانكه (ص) اسالم نبي بنابراين
نيز خود حقيقت و باطن لحاظ به حتي بلكه باشد, االعظم اهللا اسم نميتواند خود
تعبير اعظم اسم صاحب عنوان به (ص) او از عربي ابن زيرا نيست, االعظم اهللا اسم
عÇربي ابÇن ديد از اعظم اسم درباره سعادالحكيم آنچه اعظم/ اسم خود نه و  كرد
قاÄل تأثيري و تعريفي اعظم اسم ميان قونوي كه تفكيكي به توجه با داشت اظهار
الحÇقيق¹ لوÇليعÇع تÇنبيهات كÇتاب در عÇربي ابن سخن است/ توجيه قابل شد,
از را خود صاحب كه اعظمي اسم است, تأثيري اعظم اسم درباره العلي¹ المحمدي¹

و مرتبه لحاظ به (ص) اسالم نبي ميسازد/ برخوردار مطلق جمع و مطلقه ربوبيت
خÇداي عÇبد بشÇريت, لحÇاظ به و است برخوردار مكنتي چنين از خود حقيقت
مقدس وجود بر آن داللي تعريفي معناي بنابر االعظم اهللا اسم لكن است/ سبحان
عÇنوان بÇه مÇعنا اين در اعظم اسم چون ميكند/ تطبيق (ص) اسالم گرامي رسول
كه است روشن و است, شده گرفته نظر در تعالي خداوند بر دالÄل اعظم و تامترين

است/ سبحان خداوند بر دالÄل اول (ص) اسالم نبي
اسم است, تأثيري و تعريفي به اعظم اسم بندي تقسيم مبتكر كه نيز قونوي
در كÇه است كÇتابت و لفÇظ به مربوط قسمي ميداند: گونه دو بر را تعريفي اعظم
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/1ì3 . البقر¸ /1

اسÇم حÇديد سÇوره و عمران آل سوره ابتداي آيات و واحد1 اله كÔم Ôه ل× ا و مثل آياتي
كÇه است كÇتابت و لفÇظ از خÇارج دوم قسÇم و است رفته كار به معنا اين به اعظم
و احÇديت و جÇمعيت حÇيث از كÇامل انسÇان زيرا دارد/ اختصاص كامل بهانسان

/73 , حديثا االربعين شرح /2

دارد/2 مرتبه و فعل صفت, ذات, از اعم حق حضرت بر كامل داللت برزخيتش,
قÇابل (ص) اسÇالم نÇبي بويژه كامل, انسان بر معنايي به اعظم اسم بنابراين,
اسالم نبي يا و كامل انسان معنايي به و است تعريفي اعظم اسم آن و است اطالق
مÇعناي بÇه اعÇظم اسÇم آن و اعÇظم, اسم خود نه و است اعظم اسم صاحب (ص)

است/ آن تأثيري
كÇه است كسÇاني جمله از نيز عربي ابن شارحان ميان در كاشاني عبدالرزاق

/377 تشريقات, رساله /3

در و اعÇظم/3 اسم خود نه و است دانسته اعظم اسم نماي تمام آينه را كامل انسان

/33ì همان, /ê

است/4 كامل انسان صورت اعظم اسم كه ميكند تا كيد مطلب اين بر ديگر فقرهاي
مقصود آن تأثيري معناي به ÇÇ فوق عبارات بنابر ÇÇ كاشاني نظر در اعظم اسم
كامل انسان و شده قاÄل تمايز كامل انسان و اعظم اسم ميان زيرا تعريفي, نه و است
مÇعناي ميان دانستيم چنانكه تمايزي چنين و دانست ديگري نماي تمام آينه را

دارد/ وجود اشيا¾ و اعظم اسم تأثيري
قÇونوي نÇظر بÇا مÇغاير ديگري معيار و مبنا شارحفصوص, نخستين جندي
در كه است قاÄل اعظم اسم براي مختلفي ساحتهاي و ميدارد بيان اعظم اسم درباره
Ç او نظر در Ç اعظم اسم دارد/ را خود خاص معناي و مصداق اعظم اسم ساحت, هر
از لفظ و صورت لحاظ به و است معاني و حقايق عالم از معنا و حقيقت لحاظ به
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جÇميع جمع احديت همان حقيقت, حيث از اعظم اسم است/ الفاظ و صور عالم
است االقطاب قطب و عصر هر در كامل انسان معنا, لحاظ به و است كماليه حقايق
اعÇظم اسÇم است/ صÇورت بÇه او ظاهر ناÄب و اهللا خليف¹ و ه الهي امانت حامل  كه
عÇلم است/ عÇصر هÇر در (انسÇان) كÇامل صÇورت از عÇبارت صÇورت, بهحيث
عÇصر هÇر در انسÇاني حقيقت زيرا است, حرام امم ساير بر اعظم, اسم بهصورت
كامل)و (انسان اعظم اسم معناي چون دارد/ ظهور عصر آن كامل قابليت بهحسب
راه از را صورت به علم خداوند, شد, موجود (ص) اهللا رسول وجود به صورتش
است حروفي و اسما¾ از مركب نيز اعظم اسم لفظي صورت بخشيد/ او به  كرامت

/292-291 االنس, مصباح فناري, ;71-70 الحكم, فصوص شرح جندي, /1

شد/1 بحث آن درباره تفصيل به و شدهاند تركيب خاصي نحو به  كه
برخي و باطن عالم به برخي برشمرد, اعظم اسم براي جندي كه ساحتهايي
صورتو باطنو عالم به مربوط اعظم اسم معناي حقيقتو بازگشت/ ظاهر عالم به
هÇمان جÇندي نظر در حقيقي االعظم اهللا اسم است/ ظاهر عالم به مربوط آن لفظ
قÇطب و عÇصر هÇر در كÇامل انسÇان اما است, كماليه حقايق جميع جمع احديت
لحاظ به كامل انسان را او جندي لذا بوده, حقيقت اين مظهر اهللا, خليف¹ و االقطاب
حÇقيقت ايÇن اما ميكند, تطبيق قونوي نزد تعريفي اعظم اسم با كه داد قرار معنا
و لفÇظي اعÇظم اسم جندي البته دارد/ الفاظ و صور عالم در هم ديگري مظاهري
در اعظم اسم معناي اين و ميداند, عالم در تأثير واجد را اسما¾ و حروف از مركب

است/ آن تأثيري معناي به او نظر
اما دارد, اعظم اسم درباره متعارضي ظاهر حسب به و پرا كنده اقوال قيصري
در اعتباري به فقره هر در او كه اين و اعظم اسم حقيقي معناي به توجه با تعارض

ميگردد/ مرتفع است, رانده سخن باره اين



ì7 اسالمي عرفان در اعظم اسم پيرامون جستاري

اسÇما¾ حÇقايق جÇامع اعظم اسم همان انسان كه ميدارد اعالم صراحتا وي
حÇديث در چÇنانكه است, آفÇريده خÇود صورت بر را انسان خداوند زيرا است,
ه الهي صفات و اسما¾ صورت, از مراد و صورته علي آدم قل خ اهللا نَّ ا است: آمده صحيح
خÇود صÇفات و اسÇما¾ تÇمام به موصوف را انسان خداوند ديگر, تعبير به است;
و مختفي انساني, حقيقت در متعال حق حقيقت و هويت گفت: ميتوان و آفريد
حقيقت عين او حقيقت و حق هويت عين انساني هويت بنابراين, است/ مستور

/790 الحكم, فصوص شرح /1

بÇخشهاي در وي امÇا, است/1 اسما¾ حقايق جامع اعظم اسم او لذا و است الهيه
ميكند/ ياد اعظم اسم مظهر عنوان به كامل انسان از خود ازشرحفصوص ديگري
دو اين از يكي به اعظم اسم مظهر انسان و دارد اعتبار دو او نظر در اعظم اسم البته,
و است هÇي هÇي حÇيث مÇن ذات بÇراي اسÇم اعتباري به اعظم اسم است/ اعتبار
آن از كه است صفات و اسما¾ جميع بر احاطه حيث از ذات اسم ديگر, بهاعتبار
مرتبه و حضرت مظهر و مرآت كامل انسان اين بنابر ميشود/ تعبير الهيه بهمرتبه

/292 همان, /2

است/2 اعظم اسم همان اهللا اسم و است اعتبار اين در اهللا اسم مدلول عنوان به ه الهي
كامل انسان ميداند/ اعظم اسم صاحب را كامل انسان قيصري اين, بر عالوه
از معاني خروج داردو خود ربوبيت تحت را عالم اعظم, اسم بر آ گاهي رهگذر از

/3ë9 همان, /3

از حكايت گذشت, قبل فقره و فقره اين در آنچه است/3 او حكم به خارج به باطن
بÇا عبارات اين اما دارد/ قيصري نظر در اعظم اسم و كامل انسان امتياز و جدايي
تعارض نمايانگر داشت, حكايت كامل انسان بودن اعظم اسم از صراحت به آنچه
اسم اطالق براي معياري مال كو خود قيصري نيست/ قيصري گفتار در تناقضي و
انسÇان كÇه مÇيدهد نشÇان آن به توجه كه است داده بدست كامل انسان بر اعظم
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دانست, اعظم اسم را كامل انسان كه همانطور وي نيست/ اعظم اسم بنفسه اتو بالذ

/322 همان, /1

متحدند/1 مظهر و ظاهر كه اين اعتبار به ميداند الهي اعظم اسم را (ص) اسالم نبي
در اعظم اسم و اعظماند, اسم مظهر كامل انسان يا و (ص) اسالم نبي ديگر, بيان به
مظاهر بر اعظم اسم اطالق اما گذشت, آن شرح كه دارد را معنايي دو قيصري نظر

است/ مظهر و ظاهر اتحاد حكم به آن
بÇر قونوي آنچه و است داشته توجه نيز تعريفي اعظم اسم به قيصري البته
تعبير لكن است, داده قرار نظر مد دانست, اعظم اسم را (ص) اهللا رسول آن اساس
انساني نوع ا كمل (ص) محمد روح قيصري, نظر در ميكند/ تفاوت قونوي با وي
بهدليل (ص) د محم روح سخن ديگر به است/ خود رب بر داليل ل او نتيجه در و

/11ë همان, -2

است/2 اعظم اسم بر داليل ل او كونيه, و ه الهي حقايق امهات از برخورداري
حÇقيقت بÇودن اعÇظم اسÇم خصوص در را عربي ابن استدالل فوق عبارات
اعظم اسم اقسام از يكي به قونوي كه همانطور ميآورد, خاطر به ديه(ص) محم
قÇيصري اما دانست, مكتوب غير و ملفوظ غير اعظم اسم را كامل انسان تعريفي,
نه و است اعظم اسم بر دليل دي محم روح وي نظر در كه است داده نشان بهخوبي
است/ مظهر و ظاهر اتحاد حكم به ميشود, اطالق آن بر اعظم اسم ا گر و آن خود
درحاليكه ميشود, گفته اعظم اسم (ص) پيامبر به كه ميدارد اظهار او فقرهاي در

/ 883 همان, /3

نبي البته است/3 اهللا اسم مظهر او كه است رو آن از اين و است اعظم اسم صاحب او
عيسي بلكه نيست, قيصري نظر در الهي جامع اسم مظهر تنها (ص) محمد اسالم,

/ 8ë1 همان, /ê

است/4 اعظم اسم صاحب و الهي جامع اسم مظهر (ص) ما پيامبر همانند نيز (ع)
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قÇيصري بÇر آشÇتياني الديÇن جالل د سي سوي از نقدي دستمايه مطلب اين
اعظم اسم مظهريت كه است كرده تصريح قبال قيصري وي: گفته به است/  گرديده
او گفتار مناقض (ع) عيسي دربارة كالم اين و دارد اختصاص (ص) اسالم نبي به

همان/ /1

است/1
ايÇن اسÇاس بر قيصري است/ توجيه قابل قيصري مباني بنابر مسأله اين اما
عÇين را انسÇاني هويت شده, آفريده متعال حق صورت بر انسان كه روايي اصل
اعتبار اين به را كامل انسان و دانسته الهيه حقيقت عين را او حقيقت و حق هويت

/790 همان, /2

اسÇم مÇظهر نÇيز (ع) عيسي كه ندارد استبعادي بنابراين, است/2 ناميده اعظم اسم
انسÇان االقطاب, قطب جندي كه همانطور باشد, اعظم اسم صاحب و الهي جامع
قطب و الهي خليفه نيز عيسي ناميد, اعظم اسم را عصري هر در الهي خليفه  كاملو
ا گر سخن, ديگر به است/ بوده خود عصر در اعظم اسم نتيجه در و كامل انسان و
عÇصر در را عÇالم نÇميتوان بÇاطن, نه و باشد ظاهر عالم در اعظم اسم مظهر مراد
الديÇن محيي عرفان مباني بنابر گرفت/ نظر در اعظم اسم مظهر بدون (ع) عيسي

است/ اعظم اسم مظاهر از مظهري واجد زمان هر در عالم
عقل, حيدر د سي نظر در دارد/ ديگر سخني اعظم اسم باب در آملي حيدر د سي
محيط كه اعظمي اسم است/ اعظم اسم و حق از بعد آنها اولين موجودات, اشرف
اشيا¾ حقايق آنرا حروف كه است الكتابي ام و است معني لحاظ به اسما¾ تمام بر

/70ë الوجود, معرف¹ في النقود نقد رساله /3

هم را اهللا اسم Ç گذشت قبال چنانكه Ç وي كه است حالي در اين ميدهد/3 تشكيل
زيرا است, دفع قابل تعارض اين اما است, دانسته اسما¾ جميع جامع و اعظم اسم
ايÇنجا در اعÇظميت و است اعظم اسم و مقتدا و امام الهي, اسما¾ ميان در اهللا ال او
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حÇق بر دال اسمي هر كه اين بدليل يا و باشد رتبي و تشريفي اعظميت ميتواند,
وجوديو حقيقتي عنوان به عقل , ثانيا باشد/ ملفوظ تعريفي اعظميت است, متعال
بهنظر است/ اعظم اسم و ديگر حقايق جامع صفات, با ذات اعتبار از حاصل اسم نه
معناي به اعظم اسم اهللا اسم الفاظ, عالم در كه است آن حيدر د سي مقصود نگارنده,
اشيا¾ حقايق و مراتب جامع كه عقل وجود, و حقيقت عالم در و است آن تعريفي

است/ دو هر تعريفي و تأثيري لحاظ به حق اعظم اسم است,

اعظم اسم مسألهآ گاهيبر

خداي اعظم اسم به علم از صالحين و اوليا¾ كه معتقدند صوفيه بزرگان غالب
استخدام به را آن اسم اين به معرفت اندازه به آنها از يك هر برخوردارندو سبحان

/ê3 صوفيه, الفاظ معجم الشرقاوي, حسن /1

درميآورد/1 خويش
آن خداوند زيرا ميداند/ خواص به مختص را اعظم اسم به علم نيز عربي ابن
را آنچه نميداند روا وي آ گاهند/ آن از خواص تنها و گذارده مبهم مردم براي را
بÇراي است, داده اختصاص آن به را خواص و گذارده مبهم خود خلق بر خداوند
ادب سÇو¾ نÇهايت اين زيرا ساخت, برطرف آنرا ابهام و داده توضيح مردم عامه
توضيح آن براي خود سÆال با ترمذي كه است مطلبي اين حال, عين در اما است,
داشت بيان اهللا مع ادب رعايت خصوص در عربي ابن آنچه با اين و است خواسته
را ادبي سو¾ كه ميداند آن از برتر را ترمذي ساحت كه عربي ابن لذا دارد/ منافات
سÆال اين با ترمذي است بعيد كه ميدارد اظهار باشد, شده خواستار متعال حق به

/118.2 احيا¾, دار فتوحات, /2

باشد/2 خواسته مردم عامه براي را اعظم اسم توضيح و شرح
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اعظم اسم به علم واجد را صديقين و بون مقر طبقه دو خود, ترمذي, حكيم
دو اين به او نظر در قرآني سور فواتح مقطعه حروف به علم اين, بر عالوه ميداند/
درك از ديگÇران و دارد اختصاص دارند, قرار آنها فوق كه رسل و انبيا¾ و طبقه

/ê3 همان, الشرقاوي, حسن /1

عاجزند/1 آن
اوليÇا¾ اخÇتصاصات از را اعÇظم اسÇم بÇه عÇلم كÇه اين راستاي در عربي ابن
ميداند اين را اعظم اسم بر معرفت شرط الحاتمي¹, كتابالحكم در برميشمرد,

/9 الحاتمي¹, الحكم /2

باشد/2 داشته واليت در قدمي شخص  كه
اعظم اسم به ناظر اعظم, اسم بر آ گاهي بدانيم كه است الزم نكته اين به توجه
بنابر يا و بوده احصا¾ اسما¾ از يكي يا كه اعظمي اسم سخن, ديگر به است; ملفوظ

است/ حروف و احصا¾ اسما¾ از اسمايي از مركب عربي ابن نظر
علمي را اعظم اسم لفظي صورت به علم عربي, ابن ديگر شارح اساس اين بر
دريافت قابل صورت دو به آ گاهي و علم اين ميداند/ خداوند سوي از و موهوبي
تÇجلي يÇا و كشÇف رÅيÇا, در است بيواسطه طريقي كه آن نخست طريق است:
بهواسÇطه ميپذيرد, صورت واسطه راه از كه آن دوم طريق و است, امكانپذير

كامل/ انسان اهللا, خليف¹ قطب, /3

اسÇم لفÇظي صورت به علم خداوند حال عين در اما ميشود/ آموخته 3 حق مظهر
داشته مخفي است, آن در كه حكمتي و مصالح دليل به امت اين ا كثر از را اعظم
از بÇعضي جÇز به كه نشده داده اجازه نيز اعظم اسم از آ گاه كامالن به حتي است/
موجب آن خاص تركيب كه حروفي و اسما¾ كنند/ معرفي را آن حروف و اسما¾
امÇور ايÇن امÇثال و احيا¾ اماته, عزل, واليت, قبيل از تأثيرات و تسخيرات انواع
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/292-291 االنس, مصباح فناري, ;71 الحكم, فصوص شرح جندي, /1

لحÇاظ بÇه اعÇظم اسÇم كÇه را اعظم اسم از ديگري ساحت به علم جندي ميشود/1
امÇم سÇاير براي است عصر هر در كامل انسان صورت معناي به و است صورت
بهحسب عصري هر در انساني, حقيقت جندي نظر در ميداند/ جايز غير و حرام
و كÇامل) (انسÇان اعÇظم اسÇم معناي چون اما دارد, ظهور عصر آن كامل قابليت
راه از را صÇورت به علم خداوند شد, موجود (ص) اهللا رسول وجود به صورتش

همان/ /2

دارد اين از حكايت اعظم, اسم صورت درباره فوق عبارات بخشيد/2 او به  كرامت
است, نكرده پيدا ظهور تمامه به اسالم, نبي قبل ما اعصار در انساني حقيقت  كه
در كامل شخص قابليت حسب به عصر هر در Ç گذشت چنانكه Ç حقيقت اين زيرا
او دÇح بÇه اهللا(ص) رسÇول از قبل فردي هيچ قابليت, در و دارد ظهور عصر آن
صورت حسب به اعظم اسم يا كامل صورت به علم حرمت بنابراين, است/ نرسيده
ظهور براي تام قابليت از كه انساني وي, از قبل كه است آن معلول سابقه امم براي

است/ نداشته وجود باشد, برخوردار كامل انسان صورت
و خÇدا اوليا¾ براي الاقل را اعظم اسم به علم كه كساني و عربي ابن برخالف
نÇامعلوم خÇلق بÇراي مÇطلق بÇطور را اعÇظم اسÇم بÇرخÇي ميدانÇند, جايز خواص
نمودار در چنانكه ÇÇ اعظم اسم به راجع آرا¾ بندي طبقه در را رأي اين دانستهاند/
نوعي به چون اما داد/ قرار ميتوان رأي چهارمين ÇÇ آورديم نيز بحث اين ابتداي
نÇظريات صاحبان نيز و وي شارحان و عربي ابن نزد اعظم اسم بر آ گاهي مسأله
آورديمو اعظم اسم آ گاهيبر بحث تتمه عنوان به ايننظررا داشت, وجود  گذشته

كرديم/ خودداري نظريات ساير همچون آن مستقل اراÄه از
روايات كه ميدارد اظهار نظر اين به اشاره ضمن البينات درلوامع فخررازي
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/99-98 البينات, لوامع /1

دارد/1 وجود اعظم اسم بودن معلوم غير خصوص در بسياري
مÇعرفت گرو در را اعظم اسم معرفت بغدادي ابوالبركات فخررازي, گفتة به
حقيقت بر داللت كه اسمي معرفت وي, اعتقاد به اما ميداند/ متعال حق به بالذات
است چيزي آن به علم مفيد اسم زيرا است, ناممكن انسان براي دارد مخصوصه
ما براي متعال حق مخصوصه حقيقت كه حالي در باشد, تصور قابل عقل براي  كه
مسÇتحيل مÇخصوص حÇقيقت بر دال اسم به علم حصول نتيجه در است; نامعلوم
و ربÇوبي مÇخصوص حقيقت بر دال اسم معرفت حال عين در ابوالبركات است/
وي: گفته به نميشمارد/ ناممكن مطلق طور به بشر براي را اعظم اسم وي بهتعبير
قلب كه صورتي در دارد, ذاتي حقيقي معرفت خود ذات به تعالي و سبحانه حق
اين اسم بر كه ندارد استبعادي سازد, ر منو معرفت اين به را خود بندگان از بعضي
اخص كه اسم اين آ گاهيبر صورت اين در سازد; آ گاه اورا نيز مخصوصه حقيقت
ميشود/ ممكن انسان براي است, اعظم اسم همان و آنها اعالي و اشرف و اسما¾
شÇمار بÇه بÇاب ايÇن در تÇحقيق غÇايت در آنرا و پسنديده را رأي اين فخررازي

آن از و است آورده ذات بر دال اسم دربارة را بحث اين المعتبر در بغدادي ابوالبركات ,100 همان, /2
بعنوان را بحث اين گذشت چنانكه فخررازي اما (128.3 المعتبر, (نك: ميكند/ ياد االسما¾ اخص به

ميدهد/ اراÄه اعظم اسم باب در او نظريه

ميآورد/2
اعظم اسم به معرفت استحاله برميآيد, بغدادي ابوالبركات سخنان از چنانكه
نهايت كه تعريفي اعظم اسم به ديگر تعبير به و مخصوصه حقيقت بر دال اسم به
هÇمانند خصوص اين در بغدادي رأي برميگردد; دارد, ربوبي ذات بر را داللت

است/ موهوبي علمي االعظم, اهللا اسم به علم كه اين بر مبني است, ندي ج رأي
اسÇم بÇر آ گاهي شرط كه شد مستفاد چنين وي شارحان و عربي ابن بيان از
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از نÇهايت در و بÇودن طريقت اهل خواص جز¾ واليت, در قدمي داشتن اعظم,
در شرايط هر تحت مÔهر به سر راز اين سخن, ديگر به است/ بودن اهللا اهل  كامالن
جÇالل مÇوالنا نظم در اعظم اسم بر آ گاهي شرايط نميگيرد/ قرار كس هر اختيار

است: شده كشيده تصوير به خوبي به رومي الدين
عÇميق حÇفرة در ديÇد اسÇتخوانÇها رفÇيق ابÇله يكÇي عÇيسي بÇا  گشت
مÇيكني زنÇده مÇرده تÇو بÇدان سÇني كÇه نÇÇام آن هÇÇمراه آن  گÇÇفت
كÇنم جÇان بÇا بÇدان را اسÇتخوانهÇا كÇÇنم احسÇÇان تÇÇا آمÇÇوز مÇÇÇرمرا
نÇيست تÇو گÇفتار و انÇفاس اليÇÇق نيست تو آنكار خامشكنكه  گفت
درا كتÇÇÇر روش در فÇÇÇÇرشته وز پÇا كÇتر زبÇاران خواهÇد نفس  كان
شÇÇد افÇÇال ك مÇÇخزن امÇÇين تÇÇÇا شÇد پÇا ك دم تÇا بÇايست عÇÇمرها

/1ê1 Ç 7 ابيات دوم دفتر نيكلسون, معنوي, مثنوي /1

كجاست1 از موسي دستان را دست دردستراست اينعصا خودگرفتي
و بسيار مجاهدات سني, نام موالنا قول به يا اعظم اسم دانستن شرط بنابراين,
خÇوي و قÇدسي انÇفاس آن نÇتيجة كÇه است او اخالق به تخلق و حق به اتصاف

/3êê-3ê3.1 ف, تصو اصطالحات شرح گوهرين, صادق سيد /2

است/2 الهي كمال مراتب حصول و مالÄك
طالحاÇاص مÇيكنند, پÇيدا آ گÇاهي آن از جزÄي يا و اعظم اسم بر كه  كساني
اسم اين بر آ گاهي بواسطه اعظم اسم صاحبان ميشوند/ ناميده اعظم اسم صاحب
و ميكنند پيدا احاطه حقير, و جليل جزÄي, و كلي از اعم مراتب و مقامات بهجميع
ر يسÇم سÇطح همه در همگان براي همه اين اما ميگردند, آنها ميان تميز به قادر
بÇاطن و ظÇاهر در كÇه ميداند جايز كسي براي را احاطهاي چنين قيصري نيست/
خÇاتم و الرسÇل خاتم جز كسي او نظر در شخصي چنين باشد/ اعظم اسم صاحب
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/ê3ì فصوص, شرح قيصري, /1

نيست/1 االوليا¾
جÇهان دو در نÇافذ حكÇم داراي بشÇناسد, را اعظم اسم كه را كسي عربي ابن

/9 الحاتمي¹, الحكم /2

االعظم, اهللا اسم كه است مروي (ع) صادق امام از نيز شيعي روايات در ميداند/2
مÇاجراي در و بود آ گاه آن حرف يك از تنها آصف و دارد, حرف سه و هفتاد
براي را تخت العين طرف¹ در و كرد, تكلم حرف بدين بلقيس تخت ساختن حاضر

/230.1 الكافي, /3

ساخت/3 حاضر سليمان
كرده ه توج بلقيس تخت ساختن حاضر چگونگي و داستان اين به نيز موالنا

ميگويد: و
شÇدن مÇجلس توزين تا آرم حاضر فÇن به را تختش كه عفريتي  گفت

/903 Ç ê ابيات چهارم, دفتر نيكلسون, معنوي, مثنوي /ê

دمش4 يك در تو پيش آرم حاضر اعÇظمش اسÇم به من آصف  گفت
ف تصر و تسخير قدرت اعظم اسم صاحب به اعظم اسم بر آ گاهي بنابراين
استقالل امور تسخير ا كوانو خلق در اعظم اسم صاحب اما ميبخشد, را ا كوان در
قدرت به متعلق ميكند, خلق اعظم اسم صاحب را آنچه تمام بايزيد ندارد/ خود از
گزارش چنين اين شطحيات شرح در را نكته اين روزبهان و ميشمارد قديم قادر

است:  كرده
حق اسم به كون اين همچون بيافريند, كون هزار كسي اعظم اسم به ا گر
قادر قدرت به متعلق جمله آن بود/ حق فاعل و قابل بهغير نه است, بوده

/1êì شطحيات, شرح شيرازي, بقلي روزبهان /ë

است/5 قديم
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اعظم اسم دياوحدت تعد

از خÇوبي بÇه كه است مسألهاي مختلف, اعتبارات به اعظم اسم تكثر و د تعد
اين باب سخندر فقره اين در ميشود/ فهم گذشت, اعظم اسم دربارة تا كنون آنچه
د تعدÇم اعظم اسما¾ به ميتوان حقيقي و وجودي مثال اعتبار يك به آيا كه است
عÇنوان به قونوي نميپذيرد? تكثر و است واحد اعظم اسم كه اين يا و شد قاÄل
هر به نسبت اعظم اسم كه است آن بر عربي ابن مكتب شارح مهمترين و نخستين
از موجود آن كه است حيثيتي كننده حكايت كه است اسمي از عبارت موجودي
غير يا و ملك جن, انسان, موجود آن كه اين از اعم است; مستند حق به آن جهت
چÇنانكه نÇيست, واحد اعظم اسم مردم, رأي برخالف وي: گفته به لذا باشد/ اينها
كÇه فرمود و شنيد افراد از Ç متعدد روايات بنابر Ç را گونا گوني الفاظ (ص) پيامبر

/72 , حديثا االربعين شرح /1

ميسازند/1 جاري زبان بر را اعظم اسم آنها
دربارة رأي نخستين به اعظم اسم دربارة را او رأي داشت, اظهار قونوي آنچه
العلي احصا¾ اسما¾ از اسمي اعظم اسم كه معنا بدين ميگرداند/ نزديك اعظم اسم

است/ ن تعي
شÇرح در كÇه مÇعانيالنÇصوص الي مÆلفمشرعالخÇصوص احمد بن علي
هÇر وي: گÇفته بÇه است/ داشÇته بيان خوبي به را مسأله اين است, قونوي نصوص

كند, توجه بدان چون و است او رب كه دارد اختصاص خاص اسمي به موجودي
اعÇظم اسم وي اعتقاد به اوست/ حق در اعظم اسم اسم, آن بنابراين, كند/ اجابت
از كÇامل) (انسÇانهاي كÇامالن كÇامالن/ جÇز بÇه است, مختلف اشخاص به نسبت
اجÇابت گونا گوني اسما¾ به ايشان خواسته و برخوردارند متعددي اسما¾ تجليات
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/12ë النصوص, معاني الي الخصوص مشرع /1

باشد/1 داشته اختصاص خاص اسمي اجابت اين به كه اين بدون ميشود,
نظر مورد متعال حق بر داللت حيث از احمد بن علي عبارات در اعظم اسم
اعÇظم اسÇم سÇخن, ديگÇر به ميكشد/ تصوير به را تأثيري اعظميت بلكه نيست,
اسÇم يك اÇلزوم مÆÇثره اسما¾ اعظم اين اما است, مÆثره اسما¾ اعظم بهاعتباري:
اجÇابت را شÇخص نداي كه اسمي هر دارد/ اشخاص تعداد به دي تعد ال او نيست/
بÇراي هÇمعرض دي عدÇت انياÇث است/ اعÇظم اسم وي براي است او رب و ميكند

دارد/ طريقت, اهل ميان در كامالن يعني واحد شخص
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الجÇاري¹ والمÇصطالحات الحكمي¹ (الكلمات الحاتمي¹ الحكم عربي, ابن - ë
الفكر, عالم محمود, حسن عبدالرحمن تعليق و مراجعه الصوفي¹), السن¹ علي

م/ 1987 . ق 1ê07 ل, او چاپ قاهره,
بيتا/ جلد, ê بيروت, دارصادر, عربي,الفتوحاتالمكي¹, ابن - ì



79 اسالمي عرفان در اعظم اسم پيرامون جستاري

دار المÇلكي¹, و المÇالكي¹ االسÇرار مÇعرف¹ في المكي¹ عربي,الفتوحات ابن - 7
ê) م 1998 . ق ه/ 1ê18 االولي, الطÇبع¹ لبÇنان, بيروت, العربي, التراث احيا¾

جلد)/
تÇعليق و مÇراجÇعه العÇلي¹, المÇحمدي¹ الحقيق¹ تنبيهاتعليعلو عربي, ابن - 8

بيتا/ قاهره, الفكر, عالم مكتب¹ محمود, حسن عبدالرحمن
حÇيدرآبÇاد العÇثماني¹, المÇعارف داÄر¸ جمعي¹ مطبع¹ كتاباالزل, عربي, ابن - 9

م/ 19ê8 . ق 13ì7 اول, چاپ دكن,
العثماني¹, داÄر¸المعارف جمعي¹ مطبعه المشاهد¸, في كتابالفنا¾ عربي, ابن - 10

ق/ 13ì1 دكن, آباد حيدر
آبÇاد حÇيدر العÇثماني¹, المعارف داÄر¸ جمعي¹ مطبع¹ اليا¾, كتاب عربي, ابن - 11
داراحÇيا¾ العÇربي, ابÇن ضميمهرساÄل م, 19ê8 ق. ه/ 13ì7 اول, چاپ دكن,

بيتا/ العربي, التراث
الحاتمي, الطاÄي عبداهللا بن احمد بن محمد بن علي بن الدين محيي عربي, ابن - 12
الفكر, عالم محمود, حسن عبدالرحمن تعليق و مراجعه اصطالحاتالصوفي¹,

بيتا/ قاهره,
فÆÇاد د حمÇم تÇحقيق سÇنن, القÇزويني, يزيد بن د محم ابوعبداهللا ماجه, ابن - 13

جلد/ دو م, 197ë . ق 139ë االسالمي, التراث داراحيا¾ عبدالباقي,
الحكم¹, في الكتابالمعتبر ملكا, بن علي ابن اهللا هب¹ ابوالبركات بغدادي, - 1ê
ق, ه/ 13ë7 االولي, الطÇبع¹ دكن, آباد حيدر العثماني¹, المعارف داÄر¸ جمعي¹

مجلد/ يك در جلد 3 ,1373 اصفهان, دانشگاه افست,
هنري فرانسوي مقدمه و تصحيح شرحشطحيات, روزبهان, شيرازي, بقلي - 1ë

ش/ 137ê سوم, چاپ طهوري, كتابخانه  كربين,
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الدين جالل د سي تصحيح تعليقو شرحفصوصالحكم, الدين, مÆيد الجندي, - 1ì
ش/ ه/ 13ì1 مشهد, دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه آشتياني,

واالواÄل, االÑواخر االنسانالكاملفيمعرف¹ ابراهيم, بن عبدالكريم الجيلي, - 17
العلمي¹, دارالكتب عويضه, بن محمد بن صالح عبدالرحمن ابو تعليق و تحقيق

م/ 1997 . ق ه/ 1ê18 ل, او چاپ بيروت,
ل, او چاپ بيروت, النشر, و لطباع¹ درندر¸ سعاد,المعجمالصوفي, الحكيم, - 18

م/ 1981 . ق 1ê01
قÇاسم شÇرح و ترجÇمه و تحقيق كتابالكلمات, منصور, بن حسين حالج - 19

ش/ 1379 ل, او چاپ يادآوران, نشر تهران, ميرآخوري,
الديÇن جÇالل د يÇس كوشش به مقدمهقيصري, بر اهللا,حواشي روح خميني, - 20
شرح ضميمه ,137ë ل, او چاپ فرهنگي, و علمي انتشارات شركت آشتياني,

قيصري/ فصوص

و مراجعه اهللاتعاليوالصفات, البيناتشرحاسما¾ لوامع فخرالدين, الرازي, - 21
االزهÇري¹, الكÇليات مكÇتب¹ مÇنشورات سعد, عبدالرÅوف طه تعليق و مقدمه

م/ 197ì . ق 139ì قاهره,
شركت هروي, مايل نجيب اهتمام به عال¾الدوله,مصنفاتفارسي, سمناني, - 22

ش/ 13ì9 ل, او چاپ فرهنگي, و علمي انتشارات
التÇوزيع, و للÇنشر مÇختار مÆسسه الفاظالصوفي¹, معجم حسن, الشرقاوي, - 23

م/ 1987 قاهره,
التÇراث داراحÇيا¾ علي,الكبريتاالحمر, بن احمد بن عبدالوهاب شعراني, - 2ê
و كتاباليواقيت ذيل در كتاب اين م/ 1997 . ق 1ê18 لبنان, بيروت, العربي,

است/ شده چاپ الجواهر
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انتشارات خواجوي, محمد تصحيح مصباحاالنس, حمزه, بن محمد فناري, - 2ë
قونوي/ مفتاحالغيب ضميمه به م, 137ê . ق 1ê1ì ل, او چاپ تهران, مولي,

حسن تعليق و تحقيق , شرحاالربعينحديثا صدرالدين, ابوالنعالي القونوي, - 2ì
ش/ 1372 قم, بيدار, انتشارات بيلماز,  كامل

جÇالل د يÇس كوشش به شرحفصوصالحكم, داوود, محمد رومي, قيصري - 27
ش/ ه/ 137ë ل, او چاپ فرهنگي, و علمي انتشارات شركت آشتياني, الدين

تÇحقيق و تÇقديم الصÇوفي¹, اصÇطالحات عبدالرزاق, الدين كمال كاشاني, - 28
ه/ 1397 االÑولي, الطÇبع¹ القÇاهره, العربي¹, دارالنهض¹ العبد, محمد عبداللطيف

م/ 1977 ق.
و مÇجموعهرسÇاÄل رسÇالهتشÇريفات, عÇبدالرزاق, الديÇن كÇمال كÇاشاني, - 29
ميرات نشر مركز تهران, زاده, هادي مجيد تعليق و تصحيح مقدمه, مصنفات,

/1379 ل, او چاپ مكتوب,
االلهÇام, فياشاراتاهل لطاÄفاالعالم عÇبدالرزاق, الدين كمال كاشاني, - 30
ش/ 1379 مكتوب, ميراث نشر مركز تهران, هاديزاده, مجيد تعليق تصحيحو
االسÇالمي¹, دارالكتب الكافي, يعقوب, بن د محم جعفر ابو الرازي, الكليني - 31

جلد 8 ش, ه/ 13ìë تهران,
ل, او چاپ زوار, انتشارات شرحاصطالحاتتصوف, صادق, د سي گوهرين, - 32

اول/ ج ش, 13ì7
االطهار االÄم¹ اخبار الجامع¹لدرر بحاراالنوار باقر, محمد مولي , مجلسي - 33

جلد/ 110 ق, ه/ 1ê0ê لبنان, - بيروت الوفا¾, سه سÆم الم, الس عليهم
تعليق و تصحيح شرحاالربعين, د, محم بن د محم سعيد القاضي القمي, مفيد - 3ê
االرشÇاد و الثÇقاف¹ لوزار¸ التÇابع¹ النشÇر و الطÇباع¹ مÆÇسس¹ حÇبيبي, نÇجفقلي
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ق/ 1ê2 . ش 1379 ل, او چاپ تهران, االسالمي,
ريÇنولد تÇصحيح بÇه مثنويمÇعنوي, د, محم بن د محم الدين جالل مولوي, - 3ë

/13ì3 كبير, امير انتشارات پورجوادي, نصراهللا همت به نيكلسون,
نوري),مستدركالوساÄلومستنبط (محدث حسين ميرزا الطبرسي, النوري - 3ì
جÇلد, 18 ق, 1ê08 ل, او چاپ قم, التراث, الحيا¾ البيت آل مÆسسه المساÄل,

/ë ,ê جلد
تعليق و مراجعه شرحاالسما¾الحسني, حسين, د سي آبادي, الدرود الهمداني - 37
م/ 1ê21 . ش 1379 ل, او چاپ قم, بيدار, انتشارات بيدارفر, محسن تحقيق و



معماريذا كرانه

معماري) فعل معمارو با (يادداشتيدرمناسباتعمليذ كر

بيدهندي مهندسمهردادقيومي

حيم الر حمن الر اهللا بسم

ا كرين لذل Õف ر ش Ôه Ôذ كر ن م يا

مÇعطوف آن غÇير و تÇاريخي از مÇاع معماري تحقيقات و مطالعات Áمعمو
كÇمتر مÇعمار شÇخص و معماري فعاليت به و بناست, يعني معماري, به محصول
روزي كÇه انسÇاني است, انسÇان باشد معمار كه آن از پيش معمار ميشود/ ه توج
كه همچنان و ميرود/ دنيا از سرانجام و ميكند سير دنيا اين در تي مد آمده, به دنيا
و كجا از كه ميپرسد خود از زندگي عادي امور در جزÄي مسيرهاي از يك هر در
مسÇير تكرارناپذيرترين و بزرگترين مورد در ميرود, كجا به و آمده چه براي
و مÇبدأ وقÇتي بÇپرسد/ خÇود از سÆÇاالتÇي چÇنين بايد اولي× طريق به خود هستي
آن با را معماري جمله از فعاليتي هر بايد آنگاه شناخت را خود مقصد و مأموريت
حÇيثيت تمامي نگوييم ا گر صورت اين در كند/ تعريف آن با متناسب و بسنجد
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در مÇنش ايÇن تأثÇير دستكÇم مÇيگيرد, قرار منش اين تأثير تحت معمارياش
اعمال پديدآورندة انسان است/ انكارناپذير او شخصيت و معماري عمل ماهيت
نگاه نحوة ميگذارد/ تأثير او بر ميآورد جا به كه عملي هر مقابل, در و است خود
نيت كه روست همين از (و ميكند دگرگون درون از را آنها ماهيت Öاعمال به انسان
تأثÇر و تأثÇير ايÇن كÇيفيت بÇه ه توج بنابراين شمردهاند)/ عمل خود از مهمتر را
چÇنين پÇي در نگÇارنده وسÇع حد در مقاله اين است/ معمار هر وظيفة ترين مهم
خÇود كÇه ميپرداخت كسي موضوعي چنين به ا گر كه پيداست است/ مقصودي
و مÇفيدتر و دقÇيقتر مÇقالهاي بÇود, زده گÇام مسير اين در و آزموده را آن Âعم
صالحان نهÔم; م Ôست ل و الحين الص ب ح Ôا مصداق به جانب اين اما ميآمد/ فراهم مÆثرتر
بÇدين بÇاب ايÇن افÇتتاح قÇصد به نيستم; ايشان از خود كه درحالي دارم دوست را
اينجا در معماري از سخن كه است الزم نكته اين توضيح است/ پرداخته موضوع
از مÇعمارانÇه, فÇعاليتهاي مÇجموعة بÇلكه نÇيست, مÇحدود مÇعماري طراحي به
در مÇا منظور بهعالوه, برميگيرد/ در را اجرا و , كل و جز¾ طراحي و برنامهريزي

نيست/ هم موضوع تاريخي بررسي اينجا
# # #

ميكنيم: آغاز ين جاللالد موالنا سخن با را  گفتار
در كه فرمود خداوندگار كردهام/ فراموش چيزي جا اين كه گفت يكي
را چيزها جملة ا گر نيست/ كردني فراموش آن كه است چيزي يك عالم
جاي به را جمله ا گر و نيست/ با ك نكني, فراموش را آن و كني فراموش
نكÇرده هÇيچ كÇني, فرامÇوش را آن و نكني فراموش و داري ياد و آري
و رفتي تو معين, كاري براي فرستاد ده به را تو پادشاهي كه همچنان باشي/
نگزاردي, بودي رفته آن براي كه را كار آن چون گزاردي/ ديگر كار صد

نگزاردي/ هيچ كه است چنان
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است/ آن مÇقصود و است, آمÇده كاري براي عالم اين در آدمي پس
كار آن ا گر كه گويي تو ا گر باشد//// نكرده هيچ پس نميگذارد, آن چون
ديگÇر كÇارهاي آن بÇراي را آدمÇي مÇيآيد, مÇن از كار چندين نميكنم,
در آن كه ÇÇ بيقيمتي هندي پوالد شمشير تو كه باشد همچنان نيافريدهاند/
<من كه كرده گنديده گوشت ساطور و باشي آورده ÇÇ يابند ملوك خزاين
يÇا مÇيآرم/> جاي به مصلحت چندين وي به نميدارم; معطل را تيغ اين
صÇد آن از هاي ذر به كه ميپزي شلغم آن در و آوردهاي را ين زر ديگ
<من كه كردهاي شكسته كدوي ميخ را وهر جÔم كارد يا آيد/ دست به ديگ
نميدارم> معطل را كارد اين و ميآويزم وي بر را كدو و ميكنم مصلحت
ÇÇ آهنين يا چوبين ميخ به كدو آن كار چون نباشد? خنده و افسوس جاي
را صدديناري كارد باشد عقل چه برميآيد, ÇÇ است پولي به آن قيمت  كه

قÇمشهاي, الهÇي حسÇين از شÇرح و مه قدÇم و تلخيص مولوي, محمد ين جاللالد مافيه, فيه گزيدة /1
/9 Ç 10 صص ,13ìì اسالمي, انقالب آموزش انتشارات سازمان تهران,

كردن?1 آن مشغول

است/ افتاده عالم اين حادثة دامگه در و شده جدا خود مألوف وطن از انسان
ميگذرد خا ك عالم اين از كه را مسيري بايد ملكوت, باغ آن به د مجد نيل براي
چگÇونه آن به نيل براي مدام ميل و وطن ياد بدون وطن به بازگشت اما كند/ طي
و ندارد, آن به رسيدن براي شوقي هيچ و برده ياد از را وطن كه آن است? ممكن
ممكن چگونه كرده, خوش دل <راه> به و انگاشته مقصد را موقت مسير اين بلكه
مقصود و مقصد داشتن بهياد بدون مسير اين در اقدامي هيچ برسد/ مقصد به است
يÇا يÇاد آن با نسبت در تنها قدمي هر و نيست, مفيد راه اين طي در بدان ه توج و
كÇه مÇقصودي گفت: ميتوان تعبير اين با پس ميكند/ پيدا معنا كه است <ذ كر>
و خور از عملي, هر و خدا>ست, <ذ كر فرستادهاند, عالم اين به آن پي در را انسان
انسان ا گر زيرا است, باشدباطل نداشته مناسبت ذ كر اين كهبا نماز, گرفتهتا خواب



ايران عرفان 8ì

فÇرصت و مÇيدارد, بÇاز طÇريق يÇط از بÇاري نكÇند, دور مقصد به نيل راه از را
سÇپردن براي كه اموري در نهادهاند او دراختيار راه اين طي براي كه را محدودي
جÇهاد مÇدام, نماز نماز, عنوان با آنچه ميسازد/ ضايع است غيرمفيد يا مضر راه
اين مختلف صورتهاي تعابيرو همه شنيدهايم, اينها مانند و خدا, راه سلوك ا كبر,
غÇفلت جÇز چيزي بيديني جوهر و ذ كر, جز چيزي دين جوهر بلكه و ذ كرند,
از جلوهاي و صورتي تنها ميشود جاري زبان بر كه ظاهري ذ كر بنابراين, نيست/
ولو مÇجاز, عÇملهاي همة در ميتواند كه است دروني گوهري Öذ كر است/ ذ كر
ميتواند سازد/ دگرگون را آنها ماهيت و كند حلول و نفوذ دنيوي, و ي ماد اعمال
قول به و او, ي ماد حاجات برآوردن و آدمي جسم محافظت كارش كه را معماري
طÇريق يÇط خدمت در و ببخشد الهي جوهرهاي است, آخور> بناي <علم موالنا
ديگران خدمت در Gظاهر ا گر معمارياي چنين درآورد/ محبوب وصال و الهي
انتهاي در كه او جسم خدمت در نه هم آن است, معمار خود خدمت در Hباطن است,
خدمت در بلكه ميرود, ميسپاردو خا ك به ميآوردو در به روح از دنيا اين سفر
و است ذ كÇر بÇا تÇوأم مÇعماري اين زيرا است, راه اين حقيقي مسافر كه او روح

محبوب/ طريق طي مددكار درنتيجه
از را داده خدا استعدادهاي رساندن فعليت به زيرا ميپردازد معماري به ذا كر
مÇيان در كه آموختهاند او به زيرا ميپردازد معماري به ميداند/ طريق طي لوازم
مرحله اين الزمة برآوردن را ايشان و خود حاجات ذ كر, عين در و, زيستن خلق
خÇلق با و كند داد و ستد خلق ميان در بازار ميان در كه د بو آن <مرد است/ راه از

شفيعي درضا محم از توضيح و انتخاب منور, بن محمد اسرارالتوحيد, گزيدة صوت: و حرف سوي آن /1
/119 ص ,1372 سخن, تهران,  كدكني,

نباشد/>1 غافل خداي از دل, به لحظه, يك و بياميزد
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جÇا بÇه است محبوب خواستة هرچه دارد, دل در را محبوب ياد مدام كه آن
خÇواسÇتة آوردن جÇا بÇه مÇيكند/ احتراز نميدارد دوست او آنچه از و ميآورد
راه از نÇميپسندد او را آنÇچه به پرداختن و ميشمارد او وصال الزمة را محبوب
معماري, كار در <تذكر>ي چنين ميداند/ درافتادن بيراهه به و رفتن بيرون وصال
كÇار ظÇاهر به آثار و لوازم اين از بعضي دارد/ آثاري و نشانهها هم و الزمهها هم
راجع امور ظاهر به كه را محبوب خواستههاي آن آن/ باطن به بعضي و برميگردد
و اوامÇر بÇه و ميدانÇد شريعت به ملتزم را خود ذا كر ناميدهاند/ <شريعت> است
زيÇردستان, و هÇمكاران و كÇارفرمايان بÇا معاشرت از امور, همة در الهي نواهي
مورد هر در و مينهد, گردن قانوني و شرعي حقوق اداي تا پيمانها, و معامالت

مÇقالة مÇحتاج ميكنند پيدا سروكار آنها با بيشتر معماران كه شريعت احكام از دسته آن بررسي /1
است/ مستقلي

ميدهد/1 مطابقت شريعت با را خود
شÇامل را گسÇتردهاي طيف معماري كار در الهي ذ كر باطني آثار و الزمهها

معماري تأثير و معماري كار در معمار ذ كر تأثير ديدگاه اين از موضوع اصيلترين آمد, كه چنان /2
مسÇتقلي مÇوضوع (بÇنا) معماري اثر در ذا كرانه معماري چنين تأثير است/ معمار نفس در ذا كرانه
تمثال <مسجد: نوايي, كامبيز نك: مقالهاي چنين نمونة مالحظة براي ميطلبد/ ديگر مجالي كه است

/ëê Ç ì7 صص ,1377 تابستان و بهار ,2ì ش ه, صف مجله كامل>, انسان

برميشماريم/2 اجمال به را آنها كه ميشود
اوست/ رضÇاي جلب مستلزم او وصال به ميل و محبوب ياد گفتيم, كه چنان
او رضÇاي برخالف كاري كه باشد خود مراقب خصال و افعال همة در بايد ذا كر
با همواره كه ميگويند نفس> <مراقبة خويش بر مداوم نظارت اين به ندهد/ انجام
به معماري كار در ذا كر مراقبة است/ همراه نفس>, <محاسبة يا خود, حسابرسي
با كه اموري و خود نفس در معماري منفي تأثيرات مراقب :Á او كه معناست اين
وجÇه نÇخستين بنابرايÇن باشد/ بازميدارد, حق ياد از را او و ندارد مناسبت ذ كر
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كه ميدانيم Âمث ذ كر/ مزاحم امور دخالت از ممانعت يعني دارد, سلبي جنبة مراقبه
سÇخت جÇمعي كار آفات مراقبه, فقدان درصورت و است جمعي كاري معماري
مستلزم معماري, سنخ از هم آن جمعي, كار كه اين جمله از ميكند/ تهديد را معمار
خÇودستايي, از است; زبان به مربوط گناهان به درافتادن مخاطرة و زبان  كاربرد
توجيه در مجلسآرايي و زبانبازي معامله, در غش درنتيجه و كار از بيجا تعريف
بهعالوه, سخنچيني/ و غيبت تا گرفته او كارشناسان و كارفرما با مجادله و طرح,
مÇمكن كÇار ايÇن در نباشد, خود مراقب ا گر و هست, نيز او درآمد ممر معماري
و مدح به آن افزايش يا درآمد تأمين براي و كند غفلت واقعي روزيرسان از است

و كسب از مرا و فرست, درود او آل و محمد بر <خدايا ميخوانيم: سجاديه صحيفة بيستم دعاي در /1
بÇراي تÇو بÇندگي و عÇبادت از تÇا ده, روزي بÇيحساب و كن بينياز رنج با آوردن دست به روزي
را ارجÇمنديام و / نÇÇروم/// كسب گÇÇرفتاريهاي بÇÇار زيÇÇر و بÇÇازنمانم, روزي آوردن بÇÇهدست
و عطا Öپست مردم از و بخواهم روزي روزيخوارانت از سبب بدان تا مگردان خوار تنگدستي به 
كÇه درحالي شوم, گرفتار نبخشيد كه آن نكوهش به و كرد عطايم كه آن ستايش به تا طلبم, بخشش
,1371 اسÇوه, تÇهران, اديه, جÇالس الكÇامله الصÇÇحيفه ايشÇان/> نÇه توست دست به نبخشيدن و بخشيدن

/90 Ç صص 1

نيز معماري نباشد, مراقبه ا گر گذشته اين از شود/1 دچار مال متوليان و صاحبان ذم
نÇاپسندي خÇويهاي تقويت يا ايجاد مستعد خود ذات در ديگري كار هر مانند

ناقص و پرا كنده و اندك علمهاي به اتكا و حد, از تجاوز و جسارت قبيل از است
امور, در تدبر تأملو از گريز عملزدگيو معماري, آموزش امروزي نوع از ناشي
واسÇطة بÇه نÇفس عÔجب عملگريزي, و آرمانزدگي و خيالپردازي Öمقابل در و
تبعات خاليق, اقبال و كار در موفقيت تبعات معمارانه, خالقيت در نفس حضور
آنÇها به پرداختن كه اينها, جز و دنيا, ادبار و اقبال از ناشي دنيوي رور Ôس و حزن
در خÇود نÇفس از ذا كر مرتبه, اين در صورت هر در ميكشاند/ درازا به را سخن

ميكند/ محافظت و مراقبت معماري ة بالقو آفات برابر
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هم ه بالقو منافع داراي ميتواند ه, بالقو خطرات اين عالوهبر معماري كار اما
تقويت و تذكر موجب نكشاند, غفلت به را او نهتنها كه آنچنان باشد, ذا كر براي
كÇار اتÇآف بÇرابÇر در نÇفس از مÇراقÇبت به فقط را او معمار ذ كر بشود/ هم ذ كر
ديگري, عاشق هر همچون كرده, خانه دلش در محبوب ياد كه كسي وانميدارد/
بتواند كه ميدهد دل كاري به مينگرد/ معشوق و عشق و ذ كر اين منظر از را عالم
چÇيزي چه و اويند, محبوب ساختة مخلوقات كند/ پيدا ذ كر براي محملي آن در
هÇمة بÇه ذا كÇر ايÇنرو از كند/ زنده را محبوب ياد ميتواند محبوب آثار از بهتر
حيوان و نبات و جماد از مخلوقات به او احترام و عشق ميورزد/ عشق مخلوقات
از را او محبوب, يادگار مثابة به طبيعت, عالم به احترام برميگيرد/ در را انسان تا
مÇيكند/ شÇايق خÇلق خدمت به را او انسانها به عشق و بازميدارد, آن تخريب
ذا كÇر داشت? روا بÇيحرمتي آثارش به و ورزيد عشق كسي به ميتوان چگونه
خÇير پÇي در هرچÇيز از بيش معماري در و ميسازد خود پيشة را خلق بر شفقت
رحÇمت و فÇيض رسÇاندن بÇراي ميداند واسطهاي را خود است/ خلق به رساندن
خÇلق به كه خيري ميزان به را خود معماري معماري/ طريق از مخلوقات به خالق
منفعت خود, تخيالت و ميل و خواسته جاي به كار در ميشمارد/ موفق ميرساند
در است معطر محبوب ذ كر چاشني به كه را خود خيال و ميجويد را بهرهبرداران
پرتويي درواقع او خالقيت و ابتكار ميدهد/ قرار او ارادتمندان و بندگان خدمت
و روشÇن استعدادش ة قو مانند را او ذهن پرتو, اين كه است محبوب خالقيت از
چÇه و مسÇتقيم بÇهرهبرداران چÇه ÇÇ بنا از بهرهبرداران انتفاع از او ميسازد/ ر منو
را او قÇدر كÇار ايÇن در چÇه مÇيشود, خÇرسند ÇÇ بشري جامعة و مسلمانان جامعة
ايÇن چÇه و نÇياورد, يÇا بياورد او براي ناني و نام كار اين نشناسند, چه و بشناسند

ديگران/ موفق تجارب تكرار با يا باشد همراه نوآوري با مقصود
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مÇعماري اثر ميكند: هم ديگري لطيفة ه متوج را او خاليق داشتن پاس اين
تعظيم به را او تناظر اين خدا>/ <مخلوق عالم و است, معمار> <مخلوق به تعبيري

ÔنÇ س Öح ا معناي ه متوج را او و واميدارد خود كار شمردن كوچك و خداوند خلقت

آفرينندگان/ بهترين :1ê آية مÆمنون, سورة /1

فÇوايÇد ن تضمÇم ÖودÇخ ÖعظيمÇت ايÇن ميسازد/ مستغرق معنا آن در كرده 1 ن âقي ال الÖخ×

ميسازد/ ذ كر از باالتري مرتبة مستعد را نفس Öذ كر هر زيرا /2

بÇه ه بÇتش در كÇوشش خشوع, و خضوع از گذشته كه اوست2 ذ كر براي بسياري
بÇه مÇيدارد دوست عÇاشق كه است اين نه مگر ÇÇ آنهاست زمرة در هم محبوب
او ÇÇ مÇيشمارد? او بÇه ب قرÇت بÇراي عÇاملي را كÇار ايÇن و جÇويد تشÇبه معشوق
ميكوشد و كند جلوه محبوب ساختههاي سواي چيزي دستش ساختة نميپسندد

وسÇط در مÇيتوانÇد كه دارد را امتياز اين قدسي هنر معظم بناي هر يا بزرگ مسجدي يا < كليسا /3
خط هنر لينگز, مارتين آيد/> چشم به مذموم و بيگانه موجودي چون كه آن بي گيرد قرار بكر طبيعت

/10 پانوشت ,1ê ص ,1377 گروس, تهران, بيدهندي, قيومي مهرداد ترجمة قرآني, تذهيب و

بنوازد/3 خلقت دستگاه همان در
مÇيرود/ دنيا از بنده و ميآيد دنيا به بنده رب/ نه ميداند عبد را خود ذا كر
و نÇانيت ا بÇا است دوست پÇاي بر سرنهادن شب و روز افتخارش كه را آن آخر
نگاه را معبود جانب و مينهد گردن عبوديت اين آداب به پس كار? چه سركشي
تالش كارش همة و ميشمارد محبوب و خود ميان حجاب تنها را <خود> ميدارد/
دارد خودي از نشان را چه هر و خودي رسوم پس است/ حجاب اين برگرفتن در,
زيرا است, بيزار نباشد خاليق نيازهاي از برآمده كه نوگرايياي از ميگويد/ ترك
ا گÇر نميداند/ ظلمت حجابهاي ستبرشدن و خودي رسوم سلك در جز را آن
نÇو طÇرحÇي و بشكÇافد سÇقف را فÇلك و اندازد افال ك گنبد در غلغله ميخواهد
يك از كه است <حال>ي اين است/ جانان آستان بر سرنهادن شوق از دراندازد
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نيست/ فروتني و عبوديت جز او <مقام> اما ميدهد, دست او به معشوق نگاه
محملي ازآن بتواند كه ميكند نگاه چنان دستمايةكار مادهو هر به ذا كر معمار
الهي رحمت ياد به آب ديدن با خداست ياد به مدام كه آن آيا بسازد/ ذ كر براي
ايشÇان از را گÇناهان چÇرك و غوطهورند آن در خاليق و است زالل كه نميافتد

از آ كÇنده Çالم, ليهالسÇع صÇادق جÇعفر امÇام به منسوب الحقيقه, مفتاح و الشريعه مصباح لطيف كتاب /1
ميخوانيم: كتاب دهم باب در جمله از است/ ذ كر منظر از امور همة در كردن نظر براي نمونههايي
ميروي; خدا رحمت سوي به گويي كه رو آب سوي به چنان آن كردي وضو و طهارت قصد <چون
چنان و است داده قرار خود خدمت آستان راهنماي و مناجات و قرب كليد را آب تعالي خداي زيرا
با ميكند/ راپا ك بدن ظاهري نجاسات كه است آب ميزدايد, را بندگان گناهان خداوند رحمت  كه
گÇوهرش اما ميكند ادا را هرچيز حق كه ميآميزد, چيزها با آب كه بياميز چنان تعالي خداي خلق
انديشه چيز/// همه با آن لطيف آميختن و بركت و وپا كي لطافت و آب صفاي در / نمييابد/// تغيير
كه زودا بردي كار به احترام با را آب چون پس است/ بسيار فايدههاي آنها از يك هر در كه چرا  كن,
طÇاهر تÇقوا بÇا را قلبت آب, با خود اعضاي طهارت وقت به بجوشد//// تو بر آن فوايد چشمههاي

/ê2 Ç ëصص الطهاره, في العاشر الباب ,13ì3 قلم, تهران, الحقيقه, مفتاح و الشريعه مصباح ساز/>

نÇيز او واپسÇين گÇاه شÇدن كه بشر, خلقت ماية ياد به را او خا ك آيا ميزدايد?1
و پنجره و ديوار و در چطور? نور و شيشه و سنگ و خشت نمياندازد? هست,
واقÇع ديگÇران و او ذ كر محمل ميتوانند چگونه بنا مكانهاي و فضاها و سقف

شوند?
دارد ياد به نميپندارد/ جاويدان عالم اين در خودرا است <ذا كر> چون ذا كر
تحت را او اطوار و افكار همة <مرگآ گاهي> اين رفت/ خواهد دنيا از روزي  كه
مÇخلوقي از حÇاجتي است قÇرار بÇنا سÇاختن كÇه ميدانÇد Âمث ميدهد/ قرار تأثير
يالمقدور حت كند/ پيدا تام بستگي او حيات به نبايد حاجت اين برآمدن و برآورد,
بر كمابيش كار و نپاشد هم از امور شيرازة مرگش با كه ميدهد سامان چنان را  كار
جÇاريه صÇدقة و صالحه باقية چون را بنا بهعالوه, يابد/ ادامه پيشين منوال همان
راه ايÇن از كÇه مÇنفعتي از است باقي بنا تا رفت, باقي سراي به وقتي كه مينگرد
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را خود بناي جمله از عالم, اين چيز همه چه ا گر گردد/ منتفع نيز او ميرسد به خلق

گÇفت: شد فارغ نفوذناپذير سد آن ساختن از ذوالقرنين جناب وقتي كه ميخوانيم كريم قرآن در /1
و كند, تكهتكه را آن رسد در [قيامت] او وعدة كه گاه آن پس است/ من خداي جانب از رحمتي <اين

/98 آية كهف, سورة است/> راست من خداي وعدة

همه كه ميداند كند/ شبيه باقي امور به را خود فاني اثر دارد دوست ميداند,1 فاني
باشد, داشته خدا به رو اثرش ميكوشد پس است, نابودشدني الهي وجه جز چيز
مستتر نظام به آن تشبه در چه و بنا, نفعرساني و كارآيي در چه خود, ات ني در چه

دارد/ خدا به رو الجرم كه هستي در
و پÇرا كÇندگي بÇا را او پس نÇيست, بÇيش يكي عالم اين در ذا كر < مذكور>
و يگÇانهطلبي رفÇته رفÇته يگÇانه, مÇحبوب آن بÇه ه توج دوام كار? چه آشفتگي
ساده پرا كنده نقش از را دل ورق هم ميكند/ متمكن او خاطر در را وحدتجويي

را/ خود معماري ورق هم و ميخواهد
از را آنچه خودو كه است اين ذا كرانه كارهاي اين همة گوهر ذ كرو جوهر اما
انÇجام محبوب رضاي براي جز را كاري هيچ و كند خالص يار براي ميزند سر او
باقي ديگري براي جايي كه ميكند پر آنچنان را ذا كر سينة فضاي Öدوست ندهد/
و ريا از نميكندو خاليق شنيدن و ديدن براي را معماري كار هيچ ذا كر نميگذارد/
خÇداونÇد نÇعمت و لطÇف را خود توفيقات همة منشأ بهعالوه, است/ بيزار معه Ôس
خود/ جانب از نه ميشمارد او فضل جانب از را خاليق اقبال و كار توفيق ميداندو
بÇيزار نÇباشد مÇقارن خÇودش نزد در خود خذالن با ا گر مردم, ميان در رفعت از

در مÇرا و فرست, درود او آل و محمد بر <خدايا بيستم: دعاي از قسمتي اديه, السج الكامله الصحيفه /2
عزت و بزرگي و نمايي; پست اندازه همان به خودم پيش مرا كه آن مگر مبر باال درجهاي مردم نزد

آوري/> پديد خودم نزد در باطني ذلتي برايم مقدار همان به كه آن جز نياور پديد برايم آشكاري

است/2
او ذ كر به كمر و كرد قيام خدا براي كه بيداري, و يقظه روز از سالك معمار
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او خود از ميشود, آغاز او خود از كه راهي گذاشت, طوالني راهي در پاي بست,
<از بهتدريج, را راه اين مراحل ميشود/ منتهي محبوب در او فناي به و ميگذارد,

ê23ì(بÇا بÇيت سوم, دفتر ,1378 روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق دكتر اهتمام به معنوي, مثنوي /1
اختالف)/  كمي

و مÇيپيمايد, الهÇي اسÇتاد مÇدد به خدا>1, مالقات تا پله پله . فنا تا تبتل مقامات
اين در گفتيم, چنانكه و مييابد/ استقرار او دل در خدا ذ كر بهروز روز و رفتهرفته
ميسنجد: غفلت ذ كرو معيارهاي با را خود ميكشدو حساب خود از پيوسته مسير
ميزاني و معياري كار اين براي است? بوده ذ كر جهت در معمارياش اعمال آيا
دهد حلول خود معماري افعال همة در را ذ كر باشد توانسته ا گر دارد: دراختيار هم
بايد باشد; شده ذا كرتر بايد الجرم متناسبكند, ذ كر با را اعمال اين باطن ظاهرو و
سخن او با حقيقت به و باشد او با دل به محبوب, با گفتن سخن وقت در دستكم
بدل كار اين در او توفيق مقدار سنجش براي ميزاني به نماز كه است چنين  گويد/
داشت, پي در را نماز در قلب بيشتر حضور Öاعمال اين ا گر كه چنان آن ميشود,

و ميشود; پذيرفته هم اعمال ساير شود, پذيرفته نماز ا گر ماسواها: دَّ Ôر دت Ôر ان و سواها, ما لب Ôق قÔبلت ان /2
ميشود(حديث)/ رد هم ديگر اعمال شود, رد ا گر

عزيز شرطي به را ديگر كار هر معماريو حال هر به فال/2 اال و است, بوده ذا كرانه
برد/ پيشتر گامي محبوب وصال راه در را او كه ميشمارد

# # #
اسÇتدعاي شÇيخ از مÇردمان رسÇيد/ طوس به بار يك [ابوسعيد] شيخ
مÇردم بÇنهادند/ تÇخت اسÇتاد خانقاه در بامداد كرد/ اجابت كردند/ مجلس
مردم و برخواندند قرآن مÔقريان آمد بيرون شيخ چون مينشست/ و ميآمد
گÇفت: و خÇاست پاي بر معرف نبود/ جاي هيچ چنانك درآمدند, بسيار
آيÇد/> فراتÇر گام يك هست كه جا آن از كسي هر كه بيامرزاد <خدايش
روي بÇه دست و اجÇمعين> آله و د حمÇم عÇلي اهللا <صÇلي گÇفت: شÇÇيخ
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او بگفتهاند, پيغامبران همة و گفت خواستيم ما <هرچه گفت: و فروآورد
تخت از و نگفت كلمهاي آييد/> فراتر قدم يك هستيد آنچ از كه بگفت

/119 ص منور, بن محمد اسرارالتوحيد, گزيدة صوت: و حرف سوي آن /1

را/1 مجلس كرد ختم اين بر و آمد فرود



كاظماصفهانيسعادتعليشاه د جنابحاجمحم

تهران, حقيقت, انتشارات اصفهاني, ار عبدالغف آقا نگارش سعادتيه, رساله از استفاده با مه مقد اين /1
شد/ نوشته , 8 Ç ì صص مه, مقد ,1372

مه1 مقد

حاج جناب جليل عارف رحلت سالگرد با است مصادف م محر دوم و بيست
1293 سÇال در العÇرفا" "طاووس به معروف اصفهاني سعادتعليشاه كاظم د محم
و داشت اشÇتغال تÇجارت بÇه جواني اوايل در و اصفهان متولد جناب آن قمري/
سلوك وادي به قدم مستعليشاه شيرواني زينالعابدين ميرزا حاج جناب خدمت
ايشÇان جÇانشين بÇا معظمله رحلت از پس و بود/ ايشان مالزم سفر چند در و نهاد
تي مد از پس و نموده عهد تجديد شيرازي رحمتعليشاه زينالعابدين حاج جناب
لقب با معظمله طرف از هجري 127ì سال در نفس با مجاهدت و اهللا الي سلوك

شد/ مأذون ايشان جانشيني به سعادتعليشاه" "درويش
جÇناب رحÇمتعليشاه, شيرازي زينالعابدين حاج جناب آنكه از پس ولي
ديÇني علوم به جناب آن چون كردند, منصوب جانشيني به Hكتب را سعادتعليشاه
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ظاهري فضل در را معنوي كمال كه بعضي نداشتند, كامل آشنايي خود زمان رايج
و رحÇمتعليشاه جناب حيات زمان در هم ورزيده, حسد ايشان بر ميپنداشتند,
از يكÇي كÇمك بÇا گÇروهي نÇمودند/ فراهÇم را مخالفت اسباب ايشان از پس هم
ايشÇان مÇع بÇراي فرماني دحسين, محم ميرزا آقا رحمتعليشاه, جناب فرزندان
و نوشتند بود, علما¾ از و شد رعليشاه منو به معروف Gبعد كه د محم آقا حاج جناب
كÇردند/ مÇعرفي جÇانشين عÇنوان بÇه نبود, عي مد ابتدا Gظاهر اينكه با را اليه Õمشار
تأليفات كثرت ظاهريو سواد و علم داشتن درويشي و طريقت امر در كه درحالي
حÇضرت جÇانشين چÇنانكه نÇيست; انيت قÇح مÇال ك فÇرهنگي فÇعاليتهاي يا
بÇزرگ عÇلماي از عÇرفاني, مقامات از جدا سلطانعليشاه, جناب سعادتعليشاه,
عÇرفان تÇاريخ در و نكÇرد وارد وي ارادت در خÇللي امÇر ايÇن و بود خود زمان
بÇه رعليشاه ظفÇم مرحÇوم ارادت ميخورد/ چشم به فراوان قبيل اين از نمونههاي
ايÇنكه بÇاالخره و است قبيل اين از شمس به موالنا ارادت مشتاقعليشاه, مرحوم
ناخوانÇده درس و امي مصطفي(ص) د محم انبيا خاتم مسلمان عارفان همه استاد

شد"/ س مدر صد مسألهآموز غمزه "به ولي بود
صريح سعادتعليشاه جناب اجازهنامه كه گفتند نيز مخالفين از ديگر بعضي
جÇانب از صÇحت و اعتبار اين به فرماني كسي و است چرا و بيچون و صحيح و
هدايت, و جانشيني امر در مال ك ايشان نظر به ولي ندارد; رحمتعليشاه جناب
ترتيب اين به و كردند/ نص مقابل در اجتهاد قول اين با و نيست اجازهنامه و نص
بÇاعث و آوردنÇد فÇراهÇم نعمتاللهيه رضويه علويه طريقت در را تفرقه اسباب
است, فÇقر السÇالسل ام كÇه نعمتاللÇهيه عليه سلسله اصل در انشعاباتي پيداشدن

 گرديدند/
قبيل از عواملي همچنين و اختالفات همين موجب به سعادتعليشاه جناب
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فقط لذا داشتند/ كمي مريدان و بودند منزوي Hغالب ظاهربينان, و نمايان عالم ايذا¾
آمÇدي و رفت و كÇرده ن عيÇم فÇقري اجÇتماع بÇراي را جمعه و دوشنبه روزهاي
در است مÇمكن نÇيست مÇريدان قلت يا كثرت به درويشي صحت ولي نداشتند;
اينها نباشد/ ديگر اوقاتي در و باشد فقر رونق دورة عواملي وجود بهسبب اوقاتي
آقا حاج ايشان عيان مد نفر دو تقدير هر به نيست/ راهنما انيت حق مال ك هيچكدام
و بودند ذ متنف دو هر باذوق, شاعر و نويسنده صفيعليشاه, و مشهور, فقيه د, محم

ميزدند/ اتهام ايشان به نوع هر به
در چÇنانكه بÇوده خÇود زمÇان شÇهير عÇارفان از جÇناب آن حÇال ايÇÇن بÇÇا

/20ê ص دهم, باب وله, معتمدالد ميرزا عبدالعلي تأليف ثار, Ðاال و المĤثر /1

از عÇبارات ايÇن بÇا درطراÄقالحقاÄق كÇتاب آن از نقل به سپس و المĤثر واالÐثار1
از كÇاظم د حمÇم مÇيرزا حاج نامش اصفهاني, العرفا <طاووس ميشود: ياد ايشان
زماني نعمتاللهيه سلسلة در بود/ طريقت طالبان مرشدين و عرفا معاريف جملة
مÇيرسيد/ وقÇوع به او اختيار و اعتبار به همه سرسپردگيها و دستگيريها دراز
Çفاق ات دارالخÇالفه در رحÇلتش است/ مÇنبسط ايÇران تمام در شخص اين شهرت

/ê02 Ç 3 صص ,3 ج محجوب, جعفر محمد تصحيح شيرازي, معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /2

ميان در العرفا¾" "طاووس لقب به ميبينيم مذكور جمالت در چنانكه و افتاده/>2

العÇرفا¾" طÇاووس و "طÇاووسيه لغت شÇرح ضÇمن المÇنجد عÇربي فÇرهنگ قديم چاپهاي در /3
اسمي, تشابه دليل به اينكه آن و كردهاند/ اصالح را آن جديد چاپهاي در كه است داده رخ اشتباهي
در است/ دانسته آن س سÆم را العرفا¾ طاووس مرحوم و كرده تلقي خوارج از فرقهاي را طاووسيه
چÇاپهاي در را اشتباه اين و شده اشتباه دچار المنجد مÆلف نيز العرفا" "طاووس لقب تسميه وجه
اين القاي موجب معاندي كه است احتمال اين مÆيد امر همين كه است داده ادامه نيز قديمي بعدي
بود العرفا¾ طاووس به (ملقب الجميله> للثياب لولعه العرفا¾ بطاووس <لقب مينويسد: وي باشد/ شده شبهه
همين شبيه فانه متأس است/ نهفته قدح جنبة عبارت اين در كه داشت) زيبا لباس به زيادي ميل چون
Ñ

ايشÇان مÇقارن و مÇعاصر مÆلفش كه درطراÄقالحقاÄق است/3 بوده مشهور عموم
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Ø

تكÇرار ديگÇري نحو به (32ì ص ,13ì8 تهران, مشكور, جواد اسالمي(محمد فرق فرهنگ در اشتباه
و لوÇغ عÇقيده و كÇرده مÇعرفي شيعه فرق از فرقهاي را "طاووسيه" نويسنده كه طريق اين به شده/
نشÇده ضÇبط جÇا هيچ در كه داده نسبت را نادرست اقوالي و شده قاÄل ايشان براي الوهيت دعوي
نÇمانده بÇاقي مكتوبي آثار ايشان از كه درحالي است/ ه منز آن از بزرگوار عارف آن ساحت و است
ايشان به است, شده ذ كر سلف عرفاني كتب در آنچه از غير مستقل اعتقاداتي بتوان Hمستقيم تا است
اعتقاداتي همان و كردهاند بيان حضرتش اخالف و اسالف كه است همان وي اعتقادات و داد نسبت
داÄر¸ آورده هم كتاب خود در چنانكه وي اصلي مرجع Gظاهر دارد/ اصيل عارف شيعه يك كه است
داÇÄر¸المÇعارف عÇربي تÇرجÇمه Hعمدت كه كتاب اين در است/ ë2 Ç ê7 صص ,1ë ج االسالميه, المعارف

است, شÇده چÇاپ هÇم آلمÇاني و فرانسÇه و انگليسي زبانهاي به كه ميباشد ل, او ويرايش اسالمي,
ميباشد كتاب اصل به عرب مترجمين ملحقات جزو كه ميباشد مندرج "الطاووسيه" نام به مدخلي
ذ كÇر صÇفيعليشاه بÇرادر را گÇنابادي نورعليشاه مرحوم اينكه مثل ÇÇ تاريخي اشتباهات از مملو و
چÇند در خÇودش مقاله اين مÆلف است/ ÇÇ شيطانپرستي انتساب مثل ÇÇ غلط انتسابات و ÇÇ ميكند
باب اين در ديگري تحقيق و است قزويني كيوان آثار اصليش مرجع كه ميكند اعتراف مقاله موضع
قبول مخالفتش همة با هم قزويني كيوان حتي ميكند نقل كه آرايي از بعضي حال اين با است/ نديده
يك به فقط كه است محقق يك براي بزرگي عيب اين اينكه گو است/ نكرده نقل جايي در و ندارد
داÄر¸المعارف مقاله اين مÆلف ولي كند استناد است, مطلق انكار و نفي مقام در كه كسي هم آن و مرجع
بÇا ÁوÇاص زبÇان عÇرب مÆÇلف Gظاهر گويد مقاله تعليقه در خود چنانكه زيرا است معذور ي تاحد
دجواد حمÇم دكÇتر مرحوم آنكه شگفت اما كرده/ مخالفت ايران در موجود مذاهب و شيعه مذهب
بÇزرگان ارادتÇمندان از مشكÇور ين عال¾الد آقا حاج مرحوم پدرش هم و بود محقق هم كه مشكور
مÇراجÇعه خÇويش دست كنار در موجود منابع به چگونه بود, سلطانعليشاهي نعمتاللهي سلسله

مينمايد/ اعتماد تاريخي غلط استنادات و افتراÄات همه اين با چندم دست كتابي به و نكرده

و لبÇاس خوش جواني در <چون مينويسد: لقب اين تسميه وجه در است, بوده
مÇرحÇوم داشته, آنها مرام و مقاصد انجام به قيام فقرا مجالس در و بود نيكوسيما

/ê03 ص الحقاÄق, طراÄق /1

فرمود>/1 مرحمت العرفا¾ طاووس لقب بهايشان ثاني دشاه محم غازي شاهنشاه
روزگار آن تاريخ كتابهاي اغلب در شهرت سن Ôح همين دليل به اينكه با اما
شÇده, نÇيز ايشان نام از ذ كري Öمناسبت به ف, تصو تاريخ به مربوط كتابهاي يا
است/ نشده نقل دربارهشان زيادي مطالب اجتماعي حضور عدم دليل به فانه متأس
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اصÇفهاني سÇعادتعليشاه مÇرحÇوم دربÇاره كÇه مطلبي مستندترين و لترين مفص
آقÇا نÇام بÇه همسرشان) (خواهرزاده ايشان منسوبين از يكي قلم به مانده برجاي
درويشÇي كه بيدخت) در قمري 1313 سال به (متوفي است اصفهاني ار عبدالغف
رساله اين است/ بوده خدمتشان در سالها و ايشان خالص ارادتمندان از و وارسته
از بخشي و نعمتاللهي سلسلة انشعابات شرح در مهاي مقد با همراه ÇÇ نامسعادتيه با
موضوعي مناسبت كه ثاني نورعليشاه جناب تأليف  كتابسلطانفلكسعادت
و عÇلم نÇابغة كتاب در ايشان از ديگري حال شرح است/ شده منتشر ÇÇ دارد نيز
شرح ضمن در رضاعليشاه, گنابادي تابنده سلطانحسين حاج جناب تأليف عرفان,

رسالهسعادتيه به مستند حال عين در كه است مندرج سلطانعليشاه جناب احوال
ميباشد/ نيز

سÇعادتعليشاه جناب احوال شرح در Âذي شمارهعرفانايران اين در آنچه

/39 Ç 29 صص ,13ë0 تهران, دوم, چاپ گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج عرفان, و علم نابغه /1

و مطالب برخي پاورقي, در ه البت و گرديده نقل نابغةعلموعرفان1 كتاب از ميآيد
است/ شده داده توضيح نابغةعلموعرفان ارجاعي موارد



سعادتعليشاهاصفهاني

زيÇرا بÇود; يÇن زينالد شيخ به معروف و كاظم د محم آقا حاج جناب آن نام

كÇتابخانه مÇحجوب, جعفر محمد تصحيح در), الص (ناÄب شيرازي معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /1
/221 ص سوم, جلد سنايي,

دو داراي است مÇذكور درطراÄق1 كه بهطوري و اصفهاني ين زينالد شيخ ش جد
ايشان ل او پسري رشته شدند: رشته دو او فرزندان و بوده طريقت و شريعت جنبه
رشÇته و بÇوده قÇاجاريه زمان اواÄل بزرگ علماي از كه ين زينالد شيخ د محم آقا
سÇلسلة اقÇطاب از كÇه حسÇينعليشاه دحسين حمÇم حÇاج مÇرحÇوم ل او دخÇÇتري
خÇود خÇالوي شا گردان بزرگترين و داشته باطن و ظاهر بين جمع و نعمتاللهيه

است/ رسيده اصفهاني نورعليشاه خدمت به سپس و بوده فقاهت در د آقامحم
در شده/ متولد اصفهان در و بوده طايفه اين از نيز كاظم د محم آقا حاج جناب
زيÇنالعÇابدين مÇيرزا حاج جناب خدمت داشت/ اشتغال تجارت به جواني اوايل
و مشغول ايشان خدمت به چندي و يافته فكر و ذ كر تلقين مستعليشاه شرواني
كÇه قÇمري سÇه و پÇنجاه و دويست و هÇزار سÇال در بÇود/ مالزم سفرها بعض در
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پرداختو جبروت عالم ساحت به گذشتو ناسوت عالم از مستعليشاه حضرت
ايشÇان نÇمود, خÇود جÇانشين را شيرازي رحمتعليشاه زينالعابدين حاج جناب
راه در ارادت و صÇدق بÇانهايت تها دÇم و نÇموده عهد تجديد آنجناب خدمت
در و شÇد ناÄل منظور كمال به پيموده را خطر و پرخوف راه اين و زد قدم سلوك
أنفاسيو ذ كر تلقين اجازه هجري يك هفتادو دويستو سالهزارو ال شو اواخر
تلقين اجازة Gد مجد بعد سال در و شد/ داده ايشان به اصفهان خطه طالبين به اوراد
و خالفت فرمان هجري شش و هفتاد و دويست و هزار سال و يافته حيات ذ كر
"درويش و شÇده صÇادر ايشÇان بÇراي رحÇمتعليشاه جÇناب طÇرف از جانشيني

يافت/ لقب سعادتعليشاه"

شد/ افزوده و نقل اينجا در (ë0 Ç 1 سعادتيه(صص رساله از آن حاشية فرمان و ل او فرمان متن /1

است:1 ذيل شرح به فرمان لين او متن

الرحيم حمن الر اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

آله و د محم خلقه خير علي الم والس لو¸ والص قين للمت والعاقب¹ العالمين رب الحمدهللا

عÇلية سÇلسلة از بÇالد از بÇلدي هÇر در چÇون بÇعد, اما ين/ يومالد الي اجمعين

شÇخصي و بسيارند نعمتاللهيه ه حق طريقه طالبين و هستند نعمتاللهيه
طريق اهل محر ك كه ه حق طريقة از باخبر و پرهيزكار و متقي و ديندار
برادر انتساب, محاسن و محامد عاليجناب و است/ الزم باشد, ليه ع سلسلة
اواخر تاريخ به لهذا داشت, عليه طريقة از استحضار كاظم د محم آقا م مكر
طÇريقة طÇالب هركس اصفهان در كه دادم قرار 1271 سنة م المكر ال شو
ايشÇان بÇه بÇيد Gيد عظام مشايخ از كه اورادي با را انفاس ذ كر باشد, ه حق
باشد, جمع اسبابش هرگاه را جمعه شبهاي و نمايند/ تعليم است, رسيده
معمول را سفره دعاي و كنند سبز نيازي است رسيده ايشان به كه نهجي به
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و بكنند طريقت امور در را ايشان اطاعت بايد عليه سلسلة فقراي و دارند/
مواظب حال هر در و ندهند, دست از را وفا و مهر و صفا و صدق طريقة
مÇحل دنÇيا بÇاشند/ نعمتاللÇهيه رضوية علوية طريقت و سه مقد شريعت

پÇروردگار ذات و فÇناست/ دسÇتخوش است زمÇين روي بÇر هرچه :2ì Ç 7 آيات رحمن, سورة /1
ميماند/ باقي كه توست ا كرام و جالست صاحب

1/ ام  كÖر× Öاال و ال×لجÖوالÔذ كب ر Ôه Öج و قي× Öب ي و ان ف× ا يÖه× ل ع Öن م لÔك است, مرور و عبور

اجازه قلمرو نمودن اضافه و ليه او فرمان تأ كيد براي نوشته همان حاشيه در و
فرمودهاند: مرقوم ايشان

كه هرجا ديگر جاي يا اصفهان در حق طالبين كه ميشود قلمي Gد مجد
بÇه اوراد و حيات ذ كر و انفاس ذ كر كه هستند مأذون برسد, هم به باشد
كنند, تعليم ايشان به طالبين استعداد قدر به است رسيده ايشان به كه نهجي
دارند/ معمول و ندهند دست از را نياز و جمعه شبهاي است ممكن تا و
صÇاحبان و عÇندالرسÇول و عÇنداهللا كه نفرمايند فراموش دعا از را فقير و

بود/ خواهند مأجور و مثاب واليت
1272 سنه ل, ربيعاالو شهر في
زينالعابدين عبده حضرت: آن مبارك مهر محل

شد/ افزوده قسمت اين به عرفان و علم نابغة 31 ص مقابل صفحه از فرمان اين /2

است:2 قرار بدين است, جانشيني فرمان كه ديگر نوشتة

الرحيم حمن الر اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

بيمنتها صلوات و درود و العطايا واهب حضرت ثناي و حمد از بعد
پرفتوح روح به تحيات و سالم و انبيا د سي و اصفيا پيشواي پا ك روان بر
او پيروان و هدي× ة مÄا و امجاد اوالد و اوصيا پيشواي و اوليا خاتم سرماية
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عÇلية فقراي پيراي سعادت رأي مكشوف بيضا, طريقت راهنمايان اعني
ايÇن چÇون كÇه ميدارد مرتضويه رضوية طريقت رهروان و نعمتاللهيه
مÇيرزا حÇاجي بÇه مÇعروف رحÇمتعلي درويش تÇخمير صÇداقت فÇÇقير
سلسلة سالكين از هريك كه دانسته اين در خود طريقت تكليف  كوچك,
نجاح راه طالبين هدايت قابل و سداد و صالح صفات به متصف كه را عليه
اسÇرار تبليغ به مأمور و اذ كار و اوراد تلقين در مأذون بايد يابد, رشاد و
سÇنة م رÇالمك ال وÇش شهر كه تاريخ اين در لهذا نمايد, عاليمقدار اولياي

تسابÇان عوارف ا كتساب معارف عاليجناب Gد مجد است هجري 127ì
ين زينالد شيخ به معروف كاظم د محم آقا القاب, مشايخ و مكارم و محامد

كÇاظم مÇحمد آقÇا جÇناب است, ضÇبط تÇاريخي كÇتابهاي در و شÇد گÇفته ÂبÇق كÇه همانطور /1
استفاده لذا و بود ين زينالد شيخ به معروف ين زينالد شيخ خويش جد واسطة به سعادتعليشاه
و فÇقر عالم در بهخصوص كه است ايشان جد ين زينالد شيخ مرحوم به مربوط ثراه" "طاب  كلمة
بيسابقه ادبيات و ديني عرف در بيان سبك چنين اين بود/ محترمي و مشهور شخصيت درويشي
دليلي را مطلب اين (ê11 عارفان(ص حضور تا صوفيان كوي از الهوية مجهول Gظاهر كتاب در اما نيست/
كÇه درحالي است/ كرده عنوان ديگري شخص ط توس آن نوشتن و مزبور فرمان بودن مخدوش بر
را سعادتعليشاه حضرت جانشيني كه نعمتاللهي ديگر رشته دو عيان مد حتي ÇÇ كس هيچ تا كنون
رحمتعليشاه جناب دستخط عين را آن و ندانسته مخدوش را فرمان اين هرگز ÇÇ نداشتند قبول
نداده راه خود به ترديدي هيچ آن نقل از پس نيز الحقاÄق مÆلفطراÄق ديد خواهيم چنانكه و ميدانند

است/

نفساني صفات رذاÄل از و آراسته حميده اوصاف حلية به كه ثراه1 طاب
و اوراد تلقين در مأذون و طالبين ارشاد به محكوم است, پيراسته پيراسته,
طريقت در را ايشان و نمودم راشدين اوليا¾ از مأثوره قالبيه و قلبيه اذ كار
لب و ابÇدي سÇعادت طÇالبان تÇا سÇاختم, مÇلقب سعادتعليشاه درويش
چشÇمهسار از و بهرهياب ايشان صحبت بركت از سرمدي زالل تشنگان
را اوليÇا ت هم بايد مشاراليه جناب گردند/ سيراب ايشان باطنيه فيوضات
مÇنكرين انÇذار و سÇالكين تÇربيت و طالبين ارشاد از و نموده پيشنهاد
از هÇم نÇعمتاللÇهيه عÇليه سÇلسلة فÇقراي و ننمايند, فروگذاشت دقيقهاي
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فقير مردود را ايشان مردود و ندارند معاف را خود ايشان انقياد و اطاعت
صادق فقراي كه متبر كه ليالي در و شمارند فقير مقبول را ايشان مقبول و
ننمايند فراموش دعا از را فقير و شوند, مشغول خدا ذ كر به نموده جمع را
و فقر قواعد استحكام و صفا و محبت لوازم ازدياد در پيوسته انشا¾اهللا و
¹عتاب Ôم احكام والتزم دي× Ôاله اتبع ن م لي ع الم والس /¹جاب اال لي و انه نمايند, كوشش فنا

ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق در Hعين قمري) 127ì و 1272 سالهاي خة مور (فرمان فرمانها اين متن /1
فÇقير مÇقبول را ايشÇان مÇقبول و فقير مردود را ايشان مردود <و عبارت اينكه جز شده; درج ,ê01
در را آنها نيز سعادتيه رساله مÆلف است/ شده حذف Gعمد يا Gسهو يا 127ì سال فرمان در شمارند>
عرفان, و علم نابغة در نيز دستخطها عين است/ كرده نقل Hعين (ë0 Ç ê (صص خويش رساله ابتداي

است/ شده گراور (30 Ç 1 سعادتيه(صص رساله مه مقد و (31 صفحه (مقابل

والثنا¾/1 ¹التحي آالف عليهم دي Ôاله اÄم¹ و صطفي× Ôالم

عÇلوم بÇا و نÇبود كاملي علمي اطالعات داراي ظاهر به جناب آن چون ولي
بر ميدانستند كاملتر را خود كه فقرا بعض نداشت, زيادي آشنايي زمان مرسومه
حÇاج رحÇمتعليشاه جناب عم براي فرماني نموده, اقداماتي و برده حسد ايشان
رحمتعليشاه آقاي خط كه كساني ولي نوشتند/ بوده ظاهر علماي از كه د آقامحم
مÇيرزا حاج بلكه ننوشتهاند ايشان خود را فرمان اين كه ميدانستند ميشناختند را
نيز د محم آقا حاج از Gبعد و بودند اختالف اين اصلي جين مرو از كه ÇÇ صفي حسن
در پيروانشان طرف از كه خود مراسالت بعض در ÇÇ نمودند عا اد خود و برگشته

/17 ص ,13ì7 تهران, مشفق, منصور كوشش به صفيعليشاه, ديوان /2

از پس را فÇرمان ايÇن كÇه نÇموده اشÇاره شده, چاپ صفي2 مهديوانغزليات مقد
از كه نبوده عي مد هم او خود و آوردند د آقامحم حاج براي رحمتعليشاه رحلت
بÇر دليÇل بÇهترين مÇنصف شÇخص بÇراي نامه اين و است گرفته خودشان دست

ميباشد/ سعادتعليشاه جناب صدق و انيت حق
فÇرمان مÇيگويند كÇه نÇيز رحÇمتعليشاه آقÇاي فÇرزند حسين محمد ميرزا
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سÇپرد/ جÇان باري فال كت وضع به كرد, اقرار خود خطاي به و كشيد صدماتي آنكه از پس وي /1
ايÇران عÇرفان در آذري دحسين حمÇم مÇرحÇوم از مÇنقول مÇطلبي در وي اسÇفبار اوضÇاع از شرحي
,3 ج الحقاÄق, طراÄق و ëê ص سعادتيه, رساله در است/ مندرج ,112 Ç ì صص ,(10 مقاالت (مجموعه

است/ شده اشاره موضوع اين به نيز 39ë ص

جناب و رسيد1 سعادتعليشاه خدمت و شده پشيمان Gبعد اوست, خط به نامبرده
عÇلت و وقÇايع ايÇن تÇمام ايشÇان ديگÇر فÇرزند Çدر بالصÄاÇن معصوم ميرزا حاج
مشايخ از كه ايزدگشسب اسداهللا شيخ آقا جناب جمله از جمعي براي را اختالفات

است/ نموده نقل ميباشند سلسله اين
اقÇوال رد و اخÇتالفات اين شرح وارد نميخواهيم جا اين در ما حال هر به
قارور¸ ل او هذا ليس چه: ميدانيم كافي را رحمتعليشاه فرمان تنها و شويم مخالفين
حق همواره كه باشد طوري ما كهحال ميخواهيم خدا از هميشه و االسالم/ في  كسرت

مقصد از ما انحراف موجب دنيويه اغراض و أعراض و باشيم طالب را حقيقت و
اتÇباع و ايشÇان جانشينان و د آقامحم حاج مرحوم پيروان با عينحال در و نشود
داريم را محبت كمال مذهبي وظيفه طبق ايشان اخالف و حسن ميرزا حاج مرحوم
ظاهري اختالف چون باشيم داشته مÆانست و ت مود يكديگر با همواره مايليم و
و مرام در اختالف ولي است مضر بسيار مسلمين جامعه براي اسالمي مذاهب بين

نيست/ صوري معاشرت و ت مود مخالف عقيده

كاظم محمد رحلتحاجميرزازينالعابدينوجانشينيحاجآقا

و دويست و هÇزار سال صفر هفدهم يكشنبه شب در رحمتعليشاه جناب
بÇدرود را پÇرمالل سÇراي و پيوسته ه الهي واسعه رحمت به هجري هشت و هفتاد

نمود/
قÇبر سÇنگ روي بÇر كÇه گفته اشعاري ايشان وفات تاريخ در شيرازي وقار
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است: اين آن آخر شعر و شده نوشته
يقين راه هادي آن جست انس بهبزم ره وقÇار او وفات تاريخ سال بهر  گفت
را آن هÇم بÇعضي نÇمود/ حساب تا دو و گرفت ممدوده بايد را آن الف ولي
و گفتهاند هجري هفت و هفتاد و دويست و هزار سال در را وفات و گرفته يكي
از نامهاي ليكن شده/ نوشته 1277 مصرع اين زير در هم قبر سنگ روي در حتي
اصفهان فقراي و داشته مرقوم سعادتعليشاه آقاي به كه است دردست آنجناب
و هÇزار جÇمادياالولي× ه رÇغ نÇامه اين تاريخ است/ نموده امر ايشان پيروي به را
اخÇتالف رحÇلت مÇاه و روز در چون و ميباشد هجري هفت و هفتاد و دويست
در آنجناب رحلت كه ميكند معلوم نامه اين است اختالف سال در فقط و نيست
ميشود معلوم نامه اين از نيز و است/ بوده هجري هشت هفتادو و دويست و هزار
مرقوم عبارت اين آنجا در چه بوده نيز ايشان حيات زمان در اختالفات زمزمة  كه
فقر مخالف كه فرستادهاند فقير جانب از نوشتجات بعضي <مسموعشد كه:  گرديده
زحمت را شما عندي من فقير بدانيد Áاجما بوده/ فقير رأي مباين اين و است بوده
كسÇي ا گÇر و نÇميشدم مزاحم نبوده بزرگان و مشايخ از مأمور تا و نداده امور به
Çالم ليهمالسÇع هÇدي× ه مÇÄا و رسول و خدا خالف فرستاده, فقير اسم به نوشتهاي

است/ شده گراور Hعين (30 ص (مقابل عرفان, و علم نابغة در رحمتعليشاه مرحوم خط به نامه اين /1
است: ذيل شرح به نامه كل ميباشد/ مندرج آن متن نيز (ë3 Ç ê سعادتيه(صص رساله ابتداي در

الرحيم حمن الر اهللا بسم
رجاÄي ثقتيو به و

جانب از نوشتجات بعض شد مسموع يرضي, و يحب لما وفقهاهللا مهربان, م مكر مخدوم
كه بدانيد Áاجما بوده/ فقير رأي مباين اين و است بوده فقر مخالف كه فرستادهاند فقير
مزاحم نبوده, بزرگان و مشايخ از مأمور تا و نداده امور به زحمت را شما عندي من فقير
هدي ة مÄا و رسول و خدا خالف فرستاده, فقير اسم به نوشته كسي ا گر و نميشدم

Ñ

آخر/ تا بوده>1
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Ø

را جمعه شبهاي و باشيد سامان آن فقر امور منظم مالزمان بايد و بوده/ الم عليهمالس
تساهل و تكاهل ا گر و بفرماييد, محظوظ و مسرور را فقير و باشيد طريقت امور در دخيل
و بود, خواهد و بوده خير به بحمداهللا شما نيت شد, خواهد فقير دلتنگي باعث بفرماييد
آن فقراي و ندارم/ اطالعي و نيست فقير رضاي و است خالف بفرستند فقير از نوشته ا گر
باشد, كاظم د محم آقا م مكر برادر صالح و صوابديد آنچه كه ميدهد زحمت را سامان
بود/ خواهد فقير رأي مخالف كه نروند بيرون ايشان صالح و صواب از و كنند اطاعت بايد
1277 سنة االولي جمادي ه غر في تحرير

ايÇن بÇهواسÇطة گرديد متمكن ارشاد مسند بر سعادتعليشاه جناب چون و
حÇاج چÇون و نÇمودند/ عÇهد تجديد ايشان با سابق فقراي از كمي ة عد اختالفات
صفي حسن ميرزا حاج چندي از پس و شدند جانشيني عي مد مقابل در د آقامحم
عيان مد بدگويي مورد كاظم د محم آقا حاج جناب و نمود عا اد دو هر قبال در نيز
زياد جناب آن آزار و اذيت در نيز نمايان ظاهر و علما¾ بهعالوه شد, واقع ارشاد
بÇراي را جÇمعه و دوشÇنبه فÇقط و بوده منزوي Hغالب ايشان اينرو از ميكوشيدند
سÇال شانزده به نزديك كه خود دعوت دورة ت مد در و بود نموده ن معي اجتماع
خود نداشت/ مجازي شيخ و ننموده تعيين دستگيري براي هم را كسي كشيد طول
مÇيكردند پÇيدا امÇت اسÇتحقاق و بوده طلب در Hحقيقت كه را كساني نيز آنجناب
از هÇريك ولي بوده كم خيلي زمان آن فقراي ة عد اينرو از مينمود/ دستگيري
آنها از هم كراماتي و بودند دوست محبت آتش از پر و عشق شوقو مه مجس آنان

ميكرد/ بروز
از پس هÇجري يك و هشÇتاد و دويست و هÇزار سÇال حدود در جناب آن
بهجالي مجبور اصفهان, در دشمنان آزار و اذيت واسطة به خراسان به مسافرت
هجري نه و هشتاد و دويست و هزار سال در و گزيد اقامت تهران در و شده وطن
ماه در و شده ف مشر به طي مدينه و معظمه مكه به اسالمبول و با كو و تفليس راه از
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و شد ف مشر كربال و نجف به جبل راه از هجري نود و دويست و هزار ل ربيعاالو
درضا محم حاج سفر آن در او همراهان از يكي نمود/ مراجعت تهران به آنجا از
خÇطيبباشي به معروف اصفهاني حسن د محم حاج ديگر و تهران سا كن يزدي

بوده/
بÇه مسÇافرتي هÇجري هشÇتاد و دويست و هÇزار سÇال حدود در جناب آن
بÇود د لطانمحمÇس الÇم حÇاج جناب از عبارت كه را مقصود صيد و نمود خراسان
خود آن از پس و قرارداد خود جانشين و نمود تكميل و تربيت و آورد بهدست
دانسته ادب خالف نيز ايشان ميكرد/ حواله گناباد به و مينمود دستگيري  كمتر

مينمود/ راهنمايي جناب آن بهحضور

رحلتجنابسعادتعليشاه

فÇقرا امÇر تÇعويق مÇوجب مÇا بÇودن فرمود: جناب آن كه شد سبب امر اين
پس نيز ظاهر برحسب ديگر طرف از و بربنديم/ عالم اين از رخت بايد و ميشود
دوم و بÇيست در آنكÇه تÇا بÇود تزايد به رو مزاج ضعف مكه سفر از مراجعت از
رسيد غيب عالم از كه را ارجعي خطاب هجري سه و نود و دويست و هزار م محر

گرديد/ نايل ابدي سعادت به و گفته لبيك
خÇالة از خÇود يÇادداشتهÇاي مÇجموعة در اصفهاني ار عبدالغف آقا مرحوم
آنجناب رحلت از قبل كه ميكند نقل بود سعادتعليشاه مرحوم عيال كه خويش
مÇبارك سر و گرفته خود دور سفيدي قطيفة ديدم رفتم/ ايشان مخصوص اتاق به
بÇلند سÇرمبارك نشستهاند/ چمباتمه وضع به زانو روي دودست و دودست روي
وحشت نگاه آن از كه فرمود نگاه من به سپس اتاق; آن به برويد فرمود: و  كرده
ديگÇر اتÇاق به رفتم و برگشتم و شدم مضطرب ترس از و داد روي من به زيادي
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ديدم ميكردم/ نگاه در از و داشت/ تشريف آنجا در حضرت آن كه اتاقي پهلوي
خود روي به را قطيفه و اهللا; باذن فرمود: مرتبه سه و نموده بلند دست روي از را سر
گريه صداي ماها از نا گاه ديديم را حالت اين چون خوابيدند/ قبله جانب به  كشيده

است/ نموده انتقال جاوداني سراي به حضرت آن كه فهميديم و شد بلند
پيدا كسالتي جنابش كه كرد نقل زمان آن فقراي بعض از نامبرده شخص نيز و
و بيرونآمده ر مقر برحسب دوشنبه جمعهيا يكروز شد حالشبهتر چون  كردو
كÇردند: عÇرض است? روز چه چله آخر روز پرسيد: داشتند/ حضور فقرا بيشتر
همه فقرا شد/ خواهيد آسوده همه انشا¾اهللا فرمود: م/ محر م دو و بيست جمعه روز
بÇود كÇرده سÆال كه جمعه روز همان و كرد وداع همه با سپس درآمدند/ به گريه

نمود/ رحلت
تÇهران بÇه اصفهان از كه كند نقل نمازي صادق د محم ميرزا مرحوم از نيز و
ايشان منزل در به چون و شدم وارد وفات روز همان و آمده جناب آن بهزيارت
ملتفت شنيدم/ اندرون از گريه صداي ولي آورد قلياني ايشان غالم سلمان رسيدم,
غسل منزل در را جنازه كه شدند جمع فقرا سپس نمودهاند/ رحلت ايشان كه شدم
بدن از را لباس گذاشته, آن روي تخت و كشيدند چادر را منزل حوض روي دهند/
گنابادي عبدالحسين ميرزا آقاي جناب جمله از فقرا از نفر چند و درآورده ايشان
چÇون من شدند/ غسل مشغول ديگر نفر چند و خطيبباشي حسن محمد حاج و
بÇاغچه دم سنگ به را سر و افتادم باغچه دم بياختيار افتاد, ايشان بدن به چشمم
طÇرف مÇنزل سÇمت آن از بÇين ايÇن در ميكردم; نگاه بهت حالت با داده تكيه
و شÇده وارد سÇلطانعليشاه د حمÇم سلطان الÇم حاج جناب كه ديدم خود روبروي

شدند/ تغسيل مشغول
منكر نميتوان و ميشود پيدا بيننده حال انقالب اثر بر امور قبيل اين ه البت
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نÇظر از و نÇبينند ديگÇران و بÇبيند نÇفر يك فÇقط است مÇمكن و شد حاالت اين
است/ صحيح نيز الروح علم و روانشناسي

عÇبدالعÇظيم حضرت زاويه در حمزه امامزاده صحن در را بزرگوار آن جسد
روشن صادق د محم مال و سپردند خا ك به بود, مريدان از كه سراجالملك حجرة

گفته: ايشان وفات تاريخ در
مÇيدان رحلتش سال كن جمع را سÇعادت و رحÇمت و عÇلي

جسد كه است آن ميشود روشن مرحوم كرامت بر حمل كه فاق ات سن Ôح از و
حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج جÇناب و علي) الÇم (حÇاج ثÇاني نÇورعليشاه جÇناب

در شÇمسي 1370 سال در بقعه كل Áاصو و سعادتيه بقعه مقابر ديگر با همراه شريف مقابر اين /1
رفت/ تاراج به آن نفايس و شد تخريب عبدالعظيم حضرت مزار توسعه جريان

شد/1 دفن شريف قبر همان پهلوي در بعدها نيز رحمتعليشاه
نÇوشته خÇود مÇجموعه در ار عبدالغف آقا مرحوم كه بهطوري جناب آن سن

/ê9 ص سعادتيه, /2

ضعف Hغالب جناب آن نوشتهاند ايشان آنچه مطابق و است2 بوده هفتاد به قريب
دو و شÇده غÇالب ايشان بر ضعفي و سستي حال مغرب نماز از پس ويژه داشت
شده بهتر قدري آنكه تا ميماليدند را ايشان پاهاي تي مد كه ميكشيد طول ساعت

/ì3 ص همان, /3

عشا¾ نماز مشغول آنگاه ميكشيد/3 قليان و ميفرمود ميل قهوه فنجان يك سپس
شش سÇاعت و مÇيفرمود مÇيل شÇام گÇذشته شب از سÇاعت چهار Hغالب و ميشد

در HابقÇس كه است ايراني ساعت كوك براساس شش يا چهار ساعت كه است الزم نكته اين ذ كر /ê
سÇاعت و بود غروب 12 ساعت آن براساس و بود رايج كوك فرنگي ساعت پيداشدن از قبل ايران

گذشته/ شب از ساعت چهار يعني كرده تصريح خود نويسنده چنانكه چهار

ميخوابيد/4
و داشته مراقبه حال Hغالب بيداري موقع در و شده بيدار هم صبح اذان از قبل
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دنياو فناي از Hميگفتوغالب خيليكم دنيوي سخن بخصوص ميگفت سخن  كمتر
ميخواند: بسيار را بيت اين و ميفرمود سخن سوياهللا ما از انقطاع لزوم

فÇروبند عÇالم هÇÇمه از چشÇÇم دگÇÇر بÇند او بÇر دل داري كÇه دلبÇر آن تو
ديدم/ قزويني واعظ كتاب در را شعر يك اين, از قبل سال چهل ميفرمود و

است: اين آن و نميكنم فراموش آمد خوشم بس از

/ì3 ص سعادتيه, /1

باش1 دگران نماي عيب خود نيكي وز بÇاش زبان بسته دگران عيب گفتن در

بعضكلماتآقايسعادتعليشاه

مرحÇوم روزي كه است آن مانده يادگار به كه جناب آن فرمايشات از يكي
مطابق ايشان از اقوال اختالف به فريدني صالح د محم مال يا تهراني غالمحسين مال
بÇود: فÇرموده نه? يا است ت حج عقل دليل آيا بود: پرسيده اصول علم اصطالح
ت حج است تو عقل ا گر و است ت حج است من عقل ا گر تو? عقل يا من عقل
خطرات و سلوك آداب به آ گاه و بينا چون كامله عقول كه است آن منظور نيست/
بگÇويند آنÇچه است, واقÇف شÇريعت احكÇام اسرار بر آنها عقل و ميباشند آن

نيستند/ دور نقص و خطا از ناقصه عقول ولي است صحيح
چيست علياللهيان و ما بين فرق بود: پرسيده ايشان از پيروان از يكي نيز و
مÇا كÇه: بود فرموده جواب ميدانيم? بشر مافوق را علي مقام نيز ما درصورتيكه
مÇا يعني است/ علي نيست خدا ميگويند: آنها و است خدا نيست علي ميگوييم:
ولي مÇيگوييم حق سراپانماي آينه را او و دانسته حق ذات در مطلق فاني را علي
نيست باالصاله علي به ما ه توج خري× Ôا بعبار¸ ميدانند; ات بالذ قاÄم را خودش آنها
بÇه ه وجÇت چنانكه دهيم/ قرار واسطه را او است, حق مظهر كه اين اعتبار به بلكه
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و دهÇيم قÇرار ي× مÇمس آÇÄينه بايد را آنها يعني باشد نحوه همين به بايد حق اسما¾
خالف باشد, اسم خود به Hذات ه توج ا گر چه است ي× مسم همان حقيقي اليه Õه متوج

Öن م و كفر قد ف ي× سم Ôالم دون االسم دب ع Öن م كه رسيده شريف حديث چنانكه است توحيد
اسم كه هر يعني وحد; قد ف عليه االسما¾ بايقاع ي× سم Ôالم بد ع Öن م و ك اشر فقد ي× والمسم االسم دب ع

بÇپرستد را ي مÇمس هÇم و اسم هم كه هر و است كافر كند پرستش ي مسم بدون را
د موح و يكتاپرست دهد قرار آن آينه را اسم و بپرستد را ي مسم كه هر و مشرك

است/
است: اين بود, فرموده د محم سلطان مال حاج آقاي به كه فرمايشات از ديگر
است آن مقصود است/> سلوك درجات از و سالك حال مراتب تفويض و <جبر
نÇرفته بين از او خودي و نشده فاني هنوز كه مراحل بعض در خدا راه سالك  كه
را او امÇور خداوند ميكند گمان كه ميشود طوري او حال و ميبيند مÆثر را خود
او در را چيز همه , حق عظمت شهود بهواسطه هم گاه و نموده تفويض بهخودش
پÇيدا او بÇراي جÇبر حÇال و ميداند مÆثر وجود مراحل تمام در را او و ديده فاني

/ì9 ص همان, /1

ميشود/1 ناميده جبر شود گفته حال آن غير در ا گر باهللا الا ¸ قو ال و حول ال كه ميشود
كه بود گفته جمله از و گرفته ايشان بر ايراداتي مجلسي در علما¾ از يكي نيز و
فÇرموده نيستيد/ قاÄل دارايي در اختياري كسي براي و ميدانيد مالاهللا را مال شما
مÇال ولي مواله, ل كان ه دي ي ف ما و Ôعبد ÖÇل ا كه ميدانم خدا مال را خودم مال من بلي بود:

/ì7 ص همان, /2

نميگويم/2 چنين اين را ديگران
دارد, مÇزاح جÇنبه كÇه را رباعي اين ايشان خدمت در دوستان از يكي نيز و

بود: خوانده
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است خوش سرشير و نان رسيد ظهر چون است خÇوش شير و چاÄي صباح وقت در

است خÇوش كÇفگير نÇاله شب نÇÇيمة در نÇيكوست نÇمسه چÇايي شود عصر چون

بودند: گفته را رباعي اين بالبداه¹ جواب در ايشان
است خوش سير نيم نان رسيد ظهر چون است خÇوش پÇير جÇلوة صÇباح وقت در

است خÇوش شÇبگير نÇالة شب نÇÇيمة در نÇيكوست اخÇوان ديدن شود عصر چون

عيم الن Ôاهل ميفرمايد: كه كرد سÆال را قدسي حديث اين معني ايشان از  كسي
مشغولند آن نعمتهاي به بهشت اهل يعني بي; تغلون Öش ي حيم الج Ôاهل و ه نعمات ب غلون ت Öش ي

اهل از منظور و دنيا نعمتهاي نعيم, از مراد فرمود: مشغولند/ من به دوزخ اهل و
جÇحيم, از مÇراد و روگÇردانÇند خدا از و مشغول دنيا نعمتهاي به كه ارند كف نعيم
دارند اشتغال او ياد و خدا به كه ميباشند مÆمنين جحيم اهل از و دنيا سختيهاي
و جحيم حكم مÆمن براي دنيا اين الكافر; Ô¹جن و المÆمن Ôجن س نيا الد حديث مطابق چه

همانجا/ /1

است/1 بهشت كافر براي و دارد را دوزخ
دكÇتر آقÇاي جمله از شده; نقل سعادتعليشاه جناب براي هم  كرامتهايي
معالجه را مريضي پيرمرد طبابت به شروع و جواني اوايل در من كه گفتند نور علي
حاج بهنام بود ما همسايگيهاي در و داشت عمر سال نود حدود در كه مينمودم
كه بهطوري كرده پيدا آشنايي او با ميكردم, عيادت او از كه تي مد در ابوالقاسم/
كÇه تÇاريخي مÇطالب و گÇذشته بÇه راجÇع او از و ميرفتم او ديدن براي نيز بعدها
حاج كه موقعي گفت: جلسات از يكي در جمله از مينمودم; سÆال دارد, بهخاطر
شبها چون و نمود منزل ما همسايگي در آمد, تهران به العرفا طاوس كاظم د محم
و مÇيرفتم گÇاهي همسايگي نظر از هم من ميرفتند ايشان مالقات براي هاي عد
پÇيدا عÇالقه ديدم, ايشان از كه معاشرت حسن و اخالق حسن و ديانت بهواسطه



ايران عرفان 11ê

ستوه به تهران مردم همة كه شد عجيبي خشكسالي زماني ميرفتم/ بيشتر و  كرده
بلند الهي درگاه به التجا و ل توس دست مردم و شد حكمفرما شديدي قطحي و آمده
نÇماز بÇراي واعÇظ يÇا جماعت امام نفر يك با دسته يك روز هر و بودند نموده
ليو دال من كار چون ميرفتم ايشان نزد كه شبها من و ميرفتند خارج به استسقا¾
كه ميپرسيدند من از شب هر ازينرو بود, بازار هم شهر اخبار مركز و بود بازار در
امÇام فÇالن امÇروز جÇمله از مÇيگفتم/ ايشÇان به من و چيست شهر تازه خبرهاي
ميگفتند: جواب در ايشان و رفتهاند خارج به باران نماز براي ه عد فالن با جماعت
نميآمد ميشدوباران هم همانطور Hفاقات و فرمايد! اجابت خداوند نميكنم  گمان
افÇزوده نÇمازكنندگان و بÇاران نÇماز تÇعداد بر و ميشد افزوده مردم نگراني بر و
دعاي براي ارامنه و مسيحيان امروز گفتم پرسيدند: من از كه شب يك ميگشت/
نزد كه بعد شب شود! واقع اجابت مورد نميكنم گمان فرمود: هم باز رفتند, باران
دعاي براي شهر يهوديان امروز گفتم: پرسيدند? شهر تازه اخبار از و رفتم ايشان
كÇند/ اجابت را آنها دعاي كه است خدا بر پس فرمود: ايشان رفتند/ بيرون باران
اظ علماووع ادو ادوعب زه از يك تا كنونهر چطور كه كرده ب تعج خود پيش من
چÇنين ايÇن يÇهوديان به راجع ولي داده جواب آنطور ايشان رفتهاند, مÆمنين يا
قدري صادقند/ ميدانند كافر را ايشان كه كساني شد معلوم گفتم خود با و ميگويند/
و شده شروع هم باراني مختصر و ابر هوا ديدم آمدم بيرون كه موقعي بودم/ نشسته
كه شد شديد بهطوري و ميكرد ت شد باران ميرفتم, منزل طرف به كه همانطور
ت شد باران هم آن دنباله بودو شده تر Âكام من لباسهاي رسيدم, منزل به وقتي تا
چگÇونه كÇه افÇزود مÇن ب تعج بر و گرديد عموم نگراني رفع كه بهطوري داشت
گÇرفته تÇصميم Âقب آنكه با و شد هم همانطور Hفاقات و گفتند/ را كالم آن ايشان
رفÇتم/ هÇم بÇعد شب آمد باران و شد صدق ايشان كالم چون نروم, ديگر كه بودم



11ë سعادتعليشاه اصفهاني كاظم محمد حاج جناب

و نموده ب تعج ما كالم از ديشب گويا گفتند: من به معموله تعارفات از پس ايشان
كÇه Çاظي وع و جماعت ه مÄا زيرا دارد/ علتي هم آن ولي بودي, شده هم ناراحت
بÇيايد بÇاران روز آن در ا گÇر كÇه بود ريا و تظاهر براي ميرفتند باران نماز براي
بÇاران حقيقي دعاي پس آمده باران اين آنها دعاي اثر بر كه دهند نشان بهمردم
چارة راه تا و است محض ي ماد يهودي ولي نفرستاد باران خداوند اينرو از نبود
دعاي پس نميشود, ملتجي خدا به نگردد مضطرب و درمانده و نشود مسدود او
از را ين مضطر دعوت هم خداوند و است درماندگي و اضطرار موقع در يهوديان

است/ شده ذ كر ëì ص سعادتيه, در ماجرا همين از خالصهاي /1

ميفرمايد/1 اجابت باشند مذهبي و دين هر
بيروني در شبي شد: مسموع قين موث و معتمدين بعضي از كه بهطوري نيز و
شمعها باد اثر بر Hفاقات رفته, منزل داخل به ايشان و بوده منعقد فقري جلسه ايشان
كبريت بدون خدا ياد و ه توج با بودند گفته يكديگر به فقرا بعض و شده خاموش
بÇين اين در بود)/ شده هم روشن ميگفتند كه بهطوري (و كنيم روشن را شمعها
نÇام شما چرا بود: فرموده نموده ر تغي و آمده بيرون منزل از سعادتعليشاه آقاي
است/ ساخته هم كبريت از چراغ شدن روشن نمودهايد/ كوچك را خدا ياد و خدا
از باالتر براي خدا ياد بكند/ جا از را كوه خدا ياد با كند همت ا گر ميتواند مÆمن

چيزهاست! اين
فرموده: نيز الرحم¹ عليه مولوي نمودهاند, بيان ايشان كه مضمون همين به

تÇوفيق دكÇتر اهÇتمام بÇه مÇعنوي, مÇثنوي شÇد; نقل ,39 Ç 29 صص عرفان, و علم نابغة از Hعين اينجا تا /2
/773 بيت پنجم, دفتر ,1378 روزنه, انتشارات سبحاني,

كÇاستن2 كÇلي است افÇزوني ظن خÇواسÇتن را خÇدا از غÇير خدا از
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محمدوجنابسعادتعليشاه سلطان مال مالقاتحاج  كيفيت

مÇالقات نÇحوه سÇعادتعليشاه مÇرحÇوم زندگي سوانح ابترين جذ از يكي
بÇهطور كÇه است (سÇلطانعليشاه) گنابادي د محم سلطان مال حاج مرحوم و ايشان

/ëê Ç ê0 صص عرفان, و علم نابغة /1

ميشود:1 نقل نابغةعلموعرفان كتاب از خالصه
عÇلوم و حكÇمت تحصيل به سبزوار در سالها د سلطانمحم مال حاج جناب
كردو كامل را خود زمان ظاهري علوم همه آنكه از پس ولي داشت اشتغال فلسفي
مÇضطرب بياندازه نيافت, آن در را عبوديت و معرفت جوهره و مقصود  گوهر
آقÇاي چÇنانكه بÇود/ مشÇغول زاري و گريه به و نداشت آرام شبها حتي و شده
شيخ كه كرد نقل تهران) در شمسي 1321 سال به (متوفي السلطان ثق مو حسينعلي
شبها و بود مدرسه نزديك سبزوار در من منزل گفت: سبزواري ابراهيم د محم
گÇريه اينقدر چرا كردم: عرض ايشان به روزي ميشنيدم, را ايشان گريه صداي
بر قدم و نموده عبداهللا(ص) بن د محم پيروي بايد انسان كه داد جواب ميكنيد?
كه موقعي همان در آنكه تا نكند/ عبادت Âاص يا كند عبادت گذاشته او قدم جاي
بÇلند بسÇيار كÇوه بر و سوار سفيد خري بر كه ديد خواب در شبي بود سبزوار در
قدمي چند ميرود/ باال نيست, هويدا آن اطراف در راهي يا ه در هيچ كه مستقيمي
ميافتدو زمين به مركوب را كبو ميلغزدو او پاي ميرود باال زحمت به االغ  كه
رنجو از پس شد/ تكرار مرتبه چند امر همين ميكندو رفتن باال به شروع د مجد باز
حكÇمت راه مÇيبيني سÇختي اين به كه راهي اين داد: آواز هاتفي زياد خستگي

است/
من كه كرد اظهار آمده هادي مال حاج نزد خلوت در خواب, اين ديدن از پس
سÇرگرم صÇورت هÇمين بÇه مرا شما و آمدهام شما نزد حقيقت و خدا طلب براي
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نيست/ من نزد ميخواهي تو آنچه بود: داده جواب حاجي مرحوم نمودهايد?!
شا گÇردان از ديگر نفر دو با روزي حكمت تحصيل از شدن دلسرد از پس
درصدد نيز آنها كه ÇÇ يزدي د محم آقا و اردكاني رضا د محم مال آخوند ÇÇ حاجي
را خود قلبي مكنون و نموده مذا كره بودند مربي به رسيدن و حق راه پيدا كردن

باباطاهر: گفته مطابق و اظهار
وانماييم غم كريم واهم سخن آيÇيم هÇم گÇرد سوتهدالن بيا

جÇلوة كÇه نÇيز حكمت از و نمودند اظهار را خود سوزطلب و رازدل يكديگر به
كردند/ اظهار دلسردي ننموده آشكار را مقصود

جسÇتجو و روم بÇيرون شهر از كه گرفتم تصميم من بود: گفته درضا محم مال
مÇيگيرم تصميم من بود: گفته د آقامحم نكنم/ مراجعت نيابم را مقصود تا و نمايم
جناب آيد/ سرم به حق جانب از صاحبم تا ببندم را در و نيامده بيرون حجره از  كه
طÇلب از دست و ميكنم تحقيق و جستجو من بود: فرموده د محم سلطان مال حاج

بگيرم/ آغوش در را منظور شاهد و برسم خود مقصود به تا برنميدارم
نموده سفر و رفته بيرون شهر از درضا محم مال آخوند است: مرقوم دررجوم

از و داشته بلند پايه نيز سلوك و عرفان مراتب در و بزرگ علماي از همداني ولياهللا مال آخوند /1
جÇذب حÇال غÇلبة بهواسÇطة ولي بوده ايشان مشايخ از و اصفهاني حسينعليشاه حضرت مريدان
را عبارت اين اصولالفصول از درطراÄق ميفرمود/ حواله مشايخ ديگر به و نميكرد دستگيري را  كسي
هشتاد از زياده رسيده هفت و هشتاد و دويست و هزار يك بر هجري سال كه <ا كنون ميكند: نقل

عرفان)/ و علم است(نابغة بوده هجري هشت و هشتاد و دويست و هزار در وفاتش دارد> عمر سال

تÇو آنÇچه بÇود فÇرموده ايشÇان و رسÇيده هÇمدانÇي1 اهللا ولي الÇم آخوند خدمت
اصفهان به آنجا از اصفهاني/ كاظم د آقامحم خدمت برو نيست من نزد ميخواهي
و يÇافته ذ كÇر تÇلقين ايشÇان از و شده مجذوب و ربوده ديدار نخستين در و آمد
نگÇاه يÇا گÇفتن سÇخن يا نشستن ياراي ايشان حضور در مجذوبوار مدتالعمر
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نداشت/  كردن
از و كرده اختيار گوشهنشيني ماه دو است: دررجوم كه بهطوري د آقامحم اما
آمده خراسان سمت به كه اصفهاني سعادتعليشاه آقاي آنكه تا نيامد بيرون اتاق
صÇحن در آن از پس و آوردنÇد تشÇريف مÇدرسه بÇه ب طال بازديد براي بودند,
و نشسÇته آنجا در رسيده د آقامحم حجرة در به تا نموده گردش به شروع مدرسه
روي از و باشد خداجو كه كسي بود: فرموده مضمون اين به كرده, سخن به شروع
رسانده مقصود به را او باالخره خداوند نهد, راه در قدم باصدق و يت جد و تحقيق

رهنمون خويش خاص راههاي به كنند, مجاهدت ما راه در كه را كساني :ì9 آية عنكبوت, سورة /1
ميشويم/

زحÇمت اسÇباب نÇبايد ولي ÇبÔلن×ا1; Ôس Öم Ôه نَّ ي د Öه نÇ ل ن×ا âفي وا Ôد اه ج× ن âذي الَّ و كه ميكند هدايت و
Gظاهر ليكن بيايند/ او سراغ به آنها كه داشت انتظار نشسته خانه در و شده بزرگان
بÇه او حجره جلوي در نشستن و نبوده آ گاه نفر سه آن مذا كرات از وجه هيچ به
شÇنيد را كÇالم اين چون بود خود حجرة در كه د آقامحم ولي بود/ تصادفي ظاهر
مالزمت و افتاد ايشان پاي و بهدست و دويد بيرون حجره از شده, منقلب حالش

شد/ ف مشر فقر به تا كرد اختيار را ايشان
اصطهباتاتي جمعه امام آقاي مشهد, به سعادتعليشاه آقاي مسافرت درباره
نقل چنين سعادتعليشاه آقاي خادم از نقل به د محم سلطان مال حاج جناب خود از
را دستورات و رفته ايشان منزل به شام و صبح فقط من سرد مواقع و زمستان نمود:
هÇوا و ميباريد برف كه صبح روز يك برميگشتم/ خود منزل به زود داده انجام
كÇاري تÇو بÇه ميخواهÇم فرمود: رسيدم/ خدمتشان معمول مطابق بود سرد خيلي
ه تÇالب بÇفرماييد كÇردم: عÇرض نÇمايم/ اظهار تا داد خواهي انجام ا گر كنم; رجوع
نمايم/ خراسان به مسافرتي كه شدهام مأمور خدا طرف از فرمود: ميكنم/ اطاعت



119 سعادتعليشاه اصفهاني كاظم محمد حاج جناب

كÇرايÇه به اري مك كدام و نميكند مسافرت كسي سرد هواي اين در كردم: عرض
وارد چون ميروي/ كاروانسرا فالن به فرمود: ميشود? حاضر كجاوه يا قاطر دادن
از چÇون مÇيزني/ صÇدا را فالنكس چندم حجره چپ دست در شدي  كاروانسرا
ب عجÇت حÇالت بÇا من كه گفت خادم ميكني/ كرايه قاطر او از آمد, بيرون حجره
بيرون حجره از او زدم/ صدا را مزبور شخص و رفته كاروانسرا بدان امر برحسب
قÇبول ل او او كÇنم/ كرايه قاطر خراسان مسافرت براي تو از ميخواهم گفتم: آمد/
برخالف و نما وفا خود عهد به گفتم: من شد/ پشيمان ديد را برف چون ولي  كرد
و كرده قبول فوري برنگردد خود قول از اينكه براي نيز او مكن/ رفتار مردانگي
حÇركت جمعي با عصر و كردم ا مهي را ايشان سفر وسايل و نموده كرايه قاطر من

فرمود/
خراسان به رو عجله با نفرموده زياد توقف راه بين در سفر اين در جناب آن
از اردكÇاني درضا محم مال كه روزي همان Hفاقات امام آقاي نقل مطابق و ميرفت
در و رسيده سبزوار نزديكي به جناب آن آمده, بيرون مقصود طلب براي سبزوار
از كه بختياري خوانين و فقرا¾ از جمعي با ايشان و شد سبزوار وارد مالزمين عداد

نمود/ منزل بوده تهران دروازه در كه مختار كاروانسراي در بودند كيشان ارادت
درويشÇي بÇود: گÇفته شا گÇردان به درس مجلس در هادي مال حاج بعد روز
شما دارد/ منزل مختار كاروانسراي در و آمده اصفهان از بزرگي شخص و عارف
و بÇوده تÇواضÇع و ادب درنهايت كه كنيد مواظبت ولي برويد ايشان ديدن براي
د حمÇم سلطان الÇم حÇاج جناب جمله از ب طال از نفر چند و بنماييد/ احترام حفظ
آقÇاي كÇه (بهطوري Hفاقات بودند/ رفته ايشان ديدن براي حاجي دستور برحسب
از يكي و شده مطرح حاجي درس در موضوعي قبل روز چند ميفرمود) نقل امام
در تÇا نÇموده مÇوكول بعد روز به را او جواب حاجي بود/ كرده اشكال شا گردان
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شخص همان مرتبه دو كرده, تقرير را جواب كه بعد روز نمايد/ مطالعه آن اطراف
اشكÇال Gد جدÇم سوم روز بود/ شده موكول بعد روز به جواب باز و كرده اشكالي

كند/ فكر باب آن در تا بود نموده موكول بعدها به را جواب حاجي و نموده
و شÇده سÇبزوار وارد سعادتعليشاه آقاي گذشت امر اين از كه روزي چند
كه ديده را بختياريها و محترمين از نفر چند و رفتند ايشان ديدن براي شا گردان
همان با نيز رضا د محم مال آخوند و ايستاده ايشان حضور خضوع و ادب بانهايت

بود/ ايستاده ايشان حضور حال
خÇوبست بÇودند: گÇفته هÇم بÇا دقÇيقه چÇند از پس و نشسÇته ادب با ب طال
سÆال اجازه سپس بپرسيم/ ايشان از دهد جواب نتوانست حاجي كه را موضوعي
بÇه ب الÇط نÇدارم/ علمي اطالعات و عربي سواد من بود: فرموده ايشان  گرفتند/
مالقات دربارة حاجي فرمايش از و زده تمسخرآميز لبخندي كرده نگاه يكديگر

بودند/ شده ب متعج ايشان
را كÇتاب عÇبارت شما معذلك فرمودند: ديدند, را ب طال لبخند چون ايشان
بÇودند: گÇفته تÇمسخرآمÇيز لبÇخند بÇا باز آنان بدانم/ چيزي هم من شايد بخوانيد
بيسواد شخص تقاضاي كه بوده اين خندهشان علت و درويش! آقاي بسيارخوب
باز داشتند همراه كه را كتابي سپس است/ خندهآور را علمي عربي عبارت خواندن
مÇطلب اين بود: فرموده و نموده مي تبس ايشان بودند/ خوانده را همانجا و  كرده
داده كافي جواب خود و ندادهاند? جواب حاجي كه شده چطور است; آسان بسيار
ب دÆم دوباره و شده خجل ايشان به نسبت بياحترامي وضع از آنان كه بهطوري
چÇون بÇود: فÇرموده ايشÇان كنند حركت خواستند كه هنگامي ولي بودند/ نشسته
كنم, حركت زود بايد هم طرفي از و نمايم بازديد شما از بايد و است واجب بازديد
بÇازديد براي را جا يك است خوب نمايم/ بازديد جدا گانه كدام هر از نميتوانم
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بÇه ايشÇان و شد ن معي بازديد براي موقعي و نموده قبول هم آنها كنيد/ ن معي همه
هÇنگام و نÇمودند ايشÇان بÇه نسÇبت احÇترام نهايت Hعموم ب طال و رفته مدرسه
كÇه بÇهطوري سفر همان در و شد/ واقع گفتيم Âقب كه د آقامحم قضية خداحافظي

بود/ كرده مالقات ايشان با هم حاجي جناب كرديم ذ كر پيش
نقل د محم سلطان مال حاج جناب خود امجد جد از صالحعليشاه آقاي جناب
ه مÔا طنب في Õسعيد Ôالسعيد حديث معني سعادتعليشاه آقاي با مالقات هنگام كه فرمود
سواد كه <من فرمود: جواب سعادتعليشاه آقاي پرسيدم/ را ه ام بطÖن في شقي قي والش

يÇعني باشد>/ الواليه بطن في مراد ميكنم گمان ولي ندارم علمي اطالعات و صوري
مادري سمت واليت مقام ه, االم هذه ابوا Õعلي و نا ا فرمود: پيغمبر(ص) كه همانطور
خوشبخت جهتواليت در كه هر پدريو سمت ت نبو مقام داردو افراد به نسبت
باشد بدبخت واليت جنبه در كه هر و است سعيد هم او عاقبت باشد سعادتمند و
حÇاج آقÇاي است/ شÇقي نشÇود ناÄل منظور كمال به و ننموده واليت قبول يعني
پسنديدم/ را آن و آمد خوشم خيلي بيان اين از من بود: فرموده د محم سلطان مال
خÇود رفÇيق نفر دو مانند تام حوصله و استعداد و قوي× ت قو بهواسطه ايشان ولي
دانسÇته ديگران از بهتر و پسنديده را ايشان سيرت و صفات لكن نشده مجذوب
را مساÄل جواب چون و بود گرفته ايشان از وردي كه است مرقوم دررجوم و بود
مراجÇعت انشا¾اهللا فرمود: جواب فرمايند/ توقف روز چند كه نمود استدعا شنيد

بود/ نشده آ گاه كسي ايشان مراجعت از ولي نمود خواهيم
هÇم ايشÇان مشÇهد, طرف به سبزوار از سعادتعليشاه آقاي حركت از پس
سبزوار در ظاهر صورت آنكه با و شده بيطاقت خود شمس فراق از مولويوار
آن دل در شوق و عشق آتش جناب آن حضور از شدن دور از پس بود نگرويده
حركت مشهد سوي به حاجي مرحوم اجازه با باالخره و شده شعلهور شيدا عاشق
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بهمقصود باالخره تا گرفته برزن كويو هر از را خود گمشده سراغ آنجا در  كردهو
نمود/ طلب اظهار و زده آنجناب دامن در دست و رسيد

فÇراق در كÇه د حمÇم سلطان مال حاج آقاي مادر طرف از موقع اين در Hفاقات
آقÇاي چون ببرند/ گناباد به را ايشان كه بودند فرستاده را كساني بود گريان فرزند
مادر چه هر برويدو گناباد به بايد Âفع فرمود: يافت, آ گهي قضيه از سعادتعليشاه

ديد/ خواهيم را همديگر Gبعد كنيد اطاعت  گفت
پس بود/ سپرده ديگري به را دل ولي نموده حركت گناباد به Gمجبور ايشان
كÇاظم د حمÇم آقÇا حÇاج جÇناب زيÇارت بÇراي اصÇفهان قÇصد بÇه سÇال همان در

نگفت/ ديگري به را خود مقصد ولي كرده حركت سعادتعليشاه
فرموده اصفهان در سعادتعليشاه جناب بود كرده حركت گناباد از كه موقعي
در مÇيرسد/ اينجا به ديگر روز چند و شده شعلهور خراسان از شوقي آتش بود:
Çالعي اط ظÇاهر به هم سعادتعليشاه جناب و شده وارد ايشان موعود روز همان
شخص اين گفتم كه آتش آن فرمود: ديده, را ايشان اينكه محض به ولي نداشتند
از من غرض بود: فرموده ديده, را ايشان سبزوار در كه هم روزي بدانيد/ همه است

شخص/ اين مگر نبود سفر اين
كÇه <مÇوقعي بÇود: فرموده كه كنند نقل د محم سلطان مال حاج جناب خود از
بÇودم خسÇته خÇيلي و آمده پياده Hمتوالي فرسخ هشت آنكه با شدم اصفهان وارد
خانه سراغ كس هر از شتافتم/ مقصود منزل سراغ به و نبودم خستگي رفع بهفكر
باالخره تا ميگفتند زنديق و كافر را ايشان و ميكردند مالمت مرا ميگرفتم ايشان
خود با و نزدم را در ولي ايستادم منزل در كردم/ پيدا را منزل داده نشاني نفر يك
آمد/ خواهند بيرون خودشان بزنم, در من چرا آ گاهند من حال از كه ايشان  گفتم
پاي و بهدست من و آمدند بيرون منزل از ايشان كه بود نشده تمام من خيال هنوز
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نمودم/> آغاز گريه افتاده ايشان
گريه با ايشان ميخواهي?> چه ما از گنابادي <آخوند بود: فرموده جناب آن
يكي در Âفع> بود: فرموده جناب آن و نموده تكرار را خود قلب مكنون زاري و
ن معي مخصوص وقت فقرا كارهاي و اجتماع براي ما چون و كنيد منزل مدارس از
دامÇن از دست ايشÇان بگوييد>/ را خود مقصود و بياييد موقع همان در  كردهايم
گرفته الزم دستور باالخره آنكه تا نمود زاري و گريه بيشتر و نكرده رها مطلوب

گرديد/ وارد سلوك رشتة در و يافت فكر و ذ كر تلقين و شد دستگيري

/73 Ç ì صص عرفان, و علم نابغة از اختصار به نقل /1

خالفتجنابسلطانعليشاه1

ه حليÇت و قÇلب ة تجلي و نفس تصفية به بزرگوار پير خدمت در تي مد چون و
فنا و قرب مقام به و پيمود را سلوك مراحل و مقامات و ورزيده اشتغال به كماالت
جنابش و نمود زنده اني حق بقا¾ به را لطيفه آن سعادتعليشاه جناب گرديد, ناÄل
لقب و كÇرد مأمÇور خÇدا بÇندگان تÇربيت و نÇفوس تكÇميل و خÇلق دعوت به را
امر گناباد مألوف وطن به مراجعت به را ايشان سپس و داد ايشان به "سلطانعلي"

فرمود/
عاليات عتبات قصد به سال چند از پس گناباد, به بازگشت از پس جناب آن
و تÇصفيه بÇه چندي رسيده سعادتعليشاه جناب خدمت مراجعت در و كرد سفر
خÇلعت بÇه سÇفر همان در و رسانيد هم به كامل سعة و ورزيده تمام اهتمام تجليه
خدمت در كه نيز ريابي عبدالحسين ميرزا مرحوم و شد سرافراز جانشيني و ارشاد
سÇعادتعليشاه جÇناب و شÇد تÇعيين معنوي داللت و معاضدت براي بود, ايشان

دادند/ مراجعت وطن به را ايشان
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جÇناب تÇعيين از پس شÇد, گÇفته كÇه هÇÇمانطور سÇÇعادتعليشاه, جÇÇناب
نÇيز ايشÇان مÇيداد/ گÇناباد بÇه حواله نموده, دستگيري كمتر خود سلطانعليشاه
سÇعادتعليشاه جناب لذا مينمود/ راهنمايي پير حضور به و دانسته ادب خالف
و كÇرده حÇجب رفÇع اراده ديÇده, قÇح راه طÇالبان امور تعويق مورث را امر اين
مÇن بايستي و شده خدا بندگان هدايت امر تأخير موجب من <بودن بود: فرموده

مÇضمون ايÇن بÇه نÇامهاي اطÇراف فÇقراي بÇه بÇزرگوار, پÇير رحلت از پس سلطانعليشاه جناب /1
ايÇن از رخت سببي به بدأ حكم به حضرت آن ولي بود نرسيده موعود اجل هنوز ا گرچه نگاشت:

دركشيد//// عالم

نمود/1 پرواز قدس عالم به شكسته, را طبيعت قفس انداخته, را بدن لباس و بروم>



شد/ سروده قمري 1ê23 سال حسيني عاشوراي مناسبت به /1

دشتكربال1

زاده ابوالحسنپروينÇپريشان

كÇبراسÇتي مÇحشر كÇن نÇظر اهللا رسÇÇول يÇÇا
عÇاشوراسÇتي ظÇهر و كÇربال دشت كÇÇه يÇÇا

سÇنان و تÇيغ و نÇيزه از گشت نÇÇيزار نÇÇينوا
مÇوالستي حÇق شÇير پÇور نÇيزار ايÇن شÇÇير

بال دشت درين جيحون جهان يك جاري هست

بÇاالستي سÇهي شÇÇهيدان خÇÇون از آبش و
بÇنشاندهانÇد كÇربال در شÇوريدگي صÇد نخل

كÇبراسÇتي زيÇÇنب آري جÇÇنبانش سÇÇلسله
آفÇتاب تÇيغ هÇمچو گÇرمي بÇه مÇيبارد تيغ

بÇاالستي نÇيزهاي و است مÇÇحشر  كÇÇافتاب
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است آÇÄينه در آÇÄينه و جÇلوه انÇÇدر جÇÇلوه
المأواسÇتي جÇنت او جÇلوة يك مÇيان زين

شÇهود و غÇيب از بÇينند جلوهها هم  كافران
السÇتي و سÇتي الا بÇنگري سÇو هÇر به چون

آيÇنه شÇÇد سÇÇينهها و سÇÇينهها شÇÇد آيÇÇنه
سÇÇيناستي سÇÇينة تÇÇجلي نÇÇور از روشÇÇÇن

وجود كوه را تو ياران كه چون مندك  گشت
مÇوساستي از و طÇوراسÇتي ز يادي دگر  كي

دهÇد وحÇدت پÇيمانة از خم خم اينجا ساقي
ايÇنجاستي هÇال وحÇدت ساحت آري آري

بس و است سيراب شمشير دم از اينجا تشنه
استي قÇس اجÇل و است آب شمشير هر موج

بود ديده سامان خويش با خلوتي چون دين شاه

صÇحراسÇتي انÇدرين يÇاور و يÇار بي الجرم
آنك از درينصحرا ا كبر از بوداصغركم  كي

كÇاستي چÇنانكه افÇزوني نÇيست درحقيقت
است تو دست اندر دو هر اماته و احيا كه اي

احÇياستي گÇر احياست تو خون از حق دين
نگÇار سامان و سر و برانداز سامان و سر اي

كÇجهاستي ايÇن راست تو كج زشمشير خود
شÇوريدگي و شيدايÇي همه و عشق همه اي

بÇرپاستي تÇو ز شÇيدايÇي و شÇور هÇر ابÇد تا
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تÇويي قدرگردان چون و تويي جنبان قضا چون

خÇواسÇتي بÇاليا آن و خÇواسÇتي مÇنايا ايÇن
عÇبا آل خÇÇامس اعÇÇلي عشÇÇق ظÇÇهور اي

ادنÇاستي و ا و است قوسين قاب مقامت  كه
است دوزخ را ما جان جنت تو قهر با كه اي

عÇلياستي جÇنت دوزخ تÇو مÇهر بÇا كÇه وي
اوفÇتد جان بر تو عشق زآتش گر شرر يك

مÇاستي شÇرار زآن گÇاهي جÇلوه سÇينا طÇور
را تÇو <پÇريشان> جÇانا جگر در نم قدر آن

راسÇتي تÇو غم در ريزد قطره يك تا نيست



اسالميدرايران سنتعقلي

حسيننصر دكترسيد

دكترمهديامينرضوي

سعيددهقان ترجمه:

مهمترجم مقد

1. The Islamic Intellectual Tradition In Islam

انگليسي زبان به است مقاالتي مجموعه  كتابسنتعقلياسالميدرايران1
را آنÇها رضÇوي امÇين مÇهدي دكÇتر آقÇاي كÇه نÇصر حسÇين د يÇس دكتر استاد از
اين كردهاند/ ترجمه انگليسي به فارسي از Hبعض و ويرايش و تدوين و جمعآوري

شد/ چاپ Curzon انتشارات جزو ميالدي 199ì سال در بار لين او  كتاب
كه شد آن بر نگارنده لذا و است كمنظير مهمو موضوع حيث از مذكور  كتاب
مÇهم اثÇر ايÇن ترجمة و رسيد پايان به Gاخير كار اين كند/ ترجمه فارسي به را آن

شد/ خواهد منتشر حقيقت انتشارات ط توس بهزودي ايشان تأييد به نصر دكتر
آقاي كه است مزبور كتاب مه مقد شده ذ كر شمارهعرفانايران اين در آنچه
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را آن نÇصر دكتر سابق شا گردان از و دانشگاه استاديار رضوي امين مهدي دكتر
در نصر دكتر مطروحه آراي از اجمالي بيان و كتاب اين معرفي براي و نوشتهاند

است/ اهميت واجد آن
د يÇس ط وسÇت سال چندين ت مد در شده, گردآوري مجلد اين در كه مقاالتي
در كه نوشتهها اين شدهاند/ نوشته ايران در اسالمي عقلي سنت دربارة نصر, حسين
شده گردآوري واحدي مجلد در بودند پرا كنده دي متعد ت مجال و مجموعهها بين
ايÇنجا در كÇه مÇقاالتي مÇيكند/ دسÇترستر قÇابل امÇع خوانÇنده براي را آنها  كه
از را ايران در فلسفي فعاليتهاي از عمدهاي مطالعة و تحقيق گرديده جمعآوري
و تحقيق به كه حياتي به براين, عالوه ميدهند/ قرار ما اختيار در شروعشان زمان
عÇقلي تاريخ از بهتري درك براي و ميدهند گواهي يافته, اختصاص علمي تتبع

ميباشند/ ضروري آن در ايراني فيلسوفان سهم و اسالم عمومي
عقالني سنت از جنبه هر با تقريبا خود علمي حيات طول در نصر حسين د سي
مدلل با نصر است/ داشته سروكار اسالمي, عالم در آن سهم و ايران در معنوي و
اراÄه را جهانبينياي ايران, در فلسفي موضوعات فوقالعادة دوام و ثبات ساختن
ميباشد/ ازلي و سرمدي ذات شناخت براي جستجو آن محوري نقطة كه ميدهد
از سÇفري به را او ايراني, فيلسوفان سهم تشخيص و درك براي نصر تالش
محيطي در ماتي مقد آموزش گذراندن از پس ميبرد/نصر گذشته و غرب تا ايران
و زمÇينشناسي و فÇيزيك در ابتدا را مطالعاتش او كه جايي آمد; غرب به سنتي,

جشن چهلمين در نصر حسين سيد آثار به: بنگريد نصر حسين سيد آثار و زندگي از بيشتر اطالع براي /1
رسالة يوتا, دانشگاه انتشارات ,(Salt Lake City) ليك سالت شهر چيتيك, ويليام تاليف تولدش,

ميباشد 1993 سال تا نصر آثار شامل كه اثر اين از جديدي شرح براي /1977 ,ì شماره موضوعي
Ñ

سة سÆÇم در فÇارغالتÇحصيلي بÇهدنبال نÇمود/1 دنبال فلسفه و علم تاريخ در سپس
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Ø

رضوي, امين مهدي و موريس زيالن تأليف تولدش, جشن شصتمين در نصر حسين سيد آثار به: كنيد نگاه
/199ê مالزي, علوم آ كادمي  كواالالمپور,

1. Massachusettes Institute of Technologhy.

2. Sophia Perennis.

به را وي جاويدان2, حكمت براي او اشتياق وهاروارد, ماساچوست1 تكنولوژي
دانشگÇاه در تدريس ضمن در تي, سن اساتيد از برخي نزد آنجا در و كشاند ايران
كاظم د محم مه عال او اساتيد جمله از كرد/ حكمت و فلسفه مطالعة به شروع تهران,
حسÇين د حمÇم د يÇس مه الÇع سÇپس و قزويني رفيعي دابوالحسن سي مه عال ار, عص
پÇرداخت/ تÇحصيل بÇه محضرش در سال بيست از بيش نصر كه بودند طباطباÄي
بر را نازدودني اثري تي سن فيلسوفان از ديگري شمار و افراد اين با نصر معاشرت
مانند غرب در تي سن حكماي آثار با او پيشين آشنايي نهاد/ او فلسفي جهتگيري

در و پرداخت رياضيات تحصيل به جواني در :(René Guénon) ,(188ì-19ë1)گنون رنه /3
يÇعني خÇود گÇمشدة چÇون و شÇد راغب آنها در تعمق و ديني و فلسفي مساÄل مطالعه به آن ضمن
مطالعه به و آورد روي آن معنويت و شرق به نيافت خود زمان غربي شرايع و مكاتب در را حقيقت
سÇال در سرانجام و گرويد اسالم به رفته رفته خود معنوي سير در گنون پرداخت/ عرفان و اسالم
و انسÇان هÇندو, آمÇوزههاي مÇطالعة بÇر مهاي قدÇم از: عÇبارتند او آثار شد/ مشرف مبين دين اين به 1912
آخرالزمان, عالÄم و كميت سيطرة شرق, و غرب باشد, وي كتاب بزرگترين شايد كه ودانتا با مطابق او صيرورت

(م)/ ÇÇ س/ مقد دانش جهاني زبان و بنيادين رمزهاي د متجد دنياي بحران

بÇه پÇا نÇژاد آلمÇاني خÇانوادهاي از وي :(Frithjof Schuon) , (19å7-1998)شوان فريتيوف /ê
در بÇود/ عÇالقهمند ديÇني هÇنر نÇيز و حكÇمت و بÇهعرفان جÇوانÇي اوان از گذاشت/ وجود عرصه
تÇعاليم بيان و مختلف اديان دربارة ا كثرا شوان كتب پرداخت/ سفر و سير به اسالمي سرزمينهاي
از: عبارتند آثار اين از برخي شدهاست/ ترجمه اروپايي زبانهاي تمامي به تقريبا او آثار است/ آنان
و قديم جهانهاي به نظري بشري, واقعيتهاي و معنوي ساحتهاي معرفت, طريق حكمت, مقامات اديان, متعالي وحدت

است: اروپايي زبانهاي به اسالم حقايق في معر جهت اثر بهترين كه اسالم دربارة او معروف  كتاب
ÇÇ(م)/ اسالم فهم

خ مور :(Ananda Kentish Coomaraswamy) ,(1877-19ê7)كوماراسوامي نتيش ك آناندا /ë
Ñ

انجاممطالعات براي اورا كمنظيري بهطور آ/ كوماراسوامي5 ف/شوان4و ر/ گنون,3
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Ø

عمر و آمد بهدنيا انگليسي مادري و هندي پدري از مركب خانوادهاي در كه قرن, اين بيهمتاي هنر
را زمينشناسي علم ابتدا در شد/ طي بود, برده ارث به را دو هر كه غرب و شرق نهاي تمد بين او
و شد هندو تمدن شيفتة آلمان و انگلستان در خود تحصيالت تكميل از پس بعدها لكن كرد دنبال
آشنايي زبان 12 از بيش به كوماراسوامي كرد/ شرق هنري و ديني ميراث حفظ وقف را خود زندگي
هÇنر بÇا غرب مردمان ساختن آشنا و غرب و شرق تمثيلي و ديني هنر تأويل و تفسير در و داشت
و چÇيني چÇه و هنرمندي رشتة در چه بعدي ان مورخ از بسياي بود/ مجاهد و پيشقدم شرق اصيل
عبارتند ديني و سنتي هنر زمينة در او آثار بودهاند/ همتا بي استاد اين شا گردان غربي حتي و اسالمي

از:
A. The Transformation of Nature in Art (Cambridge, 1934).

B. Why Exhibit Works of Art (London , 1947).

C. Figures of Speech or Figures of Thought (London, 1946).

زمين مشرق را كوماراسوامي دارد/ غيره و عاميانه فرهنگ و زمينشناسي زمينة در نيز ديگري آثار
شرقي هنر معنويت چهرة از نقاب بار لين او براي است توانسته كه يافته مفسري هند, مخصوصا و
سÇازد/ جÇلوه گÇر بارديگر فراموشي, قرن چند از پس را ديني و سنتي هنر واقعي معناي و بردارد

ÇÇ(م)/

كردهبود/ صالحيت اين واجد مابعدالطبيعه در تطبيقي
يافت عقالنياي محيط در را خود نصر ,19ë8 سال در ايران به بازگشت در
كه داني متجد تا ميشناختند كفر بعنوان را فلسفه كه فقها از برخي از را دامنهاي  كه
آراي بهويژه غربي, فلسفه مدافع و كرده قلمداد زوال به رو را سنتي فلسفه قدرت
در شدن درگير طريق از نه نصر برميگرفت/ در بودند, هايدگر و سارتر ماركس,
در سÇنت اين غناي دادن نشان با بلكه غربي فلسفه جين مرو با مستقيم  گفتگوي
جÇديد عصر انسان زبانيكه در تي سن فلسفي تعاليم دوبارة تنظيم و اسالمي فلسفه
نÇصر بÇراي ساخت/ فراهم چالشهايي چنين براي پاسخي كند, درك آنرا بتواند
منبع دو از را خود بنابراين و ميگيرد ناديده را عقالني شهود و وحي كه <فلسفهاي
ويرانگر تأثير جز چيزي كه باشد اميدوار نميتواند ميسازد, جدا متعالي معرفت
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1. S.H .Nasr , "The Teaching of Philosophy" in Philosophy, Literature and Fine

Arts, London, Hodder and Stoughton, 1982, p.5.

باشد/>1 داشته اسالمي جامعه در كننده متالشي و
جستجويي بعنوان بلكه عقالني صرف فعاليت يك عنوان به نه را فلسفه نصر

2. Eternal

مسكÇن يÇافتن براي انسان هر درون اشتياق از كه مينگرد اليزال2 خداوند براي
سÇاختن مÇتذكر فرآيند نصر, نزد فلسفهپردازي بنابراين ميشود/ ناشي اصلياش
يÇادآوري فÇراهÇمسازي, فÇلسفه وظيفه و ميباشد شده فراموش حقيقت از خود
فÇلسفه تعريف با نصر دكتر است/ خود نفوس حقيقت با ما دوباره نمودن وآشنا

3. Philosophical Perennis.

مÇا بÇه است, مÇربوط خÇرد"3 "جÇاويدان شÇناخت بÇه كه س مقد تي فعالي بهعنوان
بنابراين / ميباشد خدا او نظر به كه است حقيقتي كشف فلسفه هدف كه ميگويد
حكÇمت را آن نÇصر كÇه آنÇچه يا الهي حكمت جستجوي براي تالشي به فلسفه

الهي>; <حكمت يعني شود درك ريشهاش معناي در بايد واژه اين از نصر استفادة : theosophy /ê
مÇيباشد, تÃÇوسوفي" "جÇامعه به معروف و شده پيدا آمريكا و انگليس در كه جرياني به واژه اين

نيست/ مربوط
5. Intellect

تÇالش حرف نه و كلي5 عقل حقيقي فعاليت يعني ميشود تبديل مينامد, الهي4

6. Rational

استداللي/ ماهيت با جزÄي6 عقلي
را خÇدا ميتوانÇد آن با انسان كه ميبيند ابزاري را فلسفه نصر كه آنجايي از
كلمه دقيق معناي به كه ميكند پيشنهاد را فلسفهپردازي از نوعي انجام آورد, بهياد

7. Philosophical anthropology

نبايد فلسفي تحقيق كه ميگويد نصر شود/ ناميده فلسفي"7 شناسي "انسان ميتواند
ظÇهورات بررسي و تحقيق بايد بلكه شود آن استداللي جنبههاي به محدود تنها
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1. The Sacred

نÇوعي بÇه مÇعطوف خود اساسا بشري هستي بنابراين گردد/ شامل را س1 مقد امر

2. Hermeneutic

آن طريق از كه بپردازد معنوي تأويل2 نوعي به بايد انسان و است روحاني سفري

3. Remembrance

تفسير به نصر نظريه, اين پرتو در ميگيرد/ صورت خدا يادآوري و تذكر3 عمل
خÇواه مÇعماري, يÇا بÇاشد هÇنر خÇواه اسÇالمي, تفكر و حيات اشكال از بسياري
و قلب را آن او كه نبريم نامي ف تصو از ا گر ميپردازد, فلسفه, يا باشد موسيقي

ميداند/ اسالم روح
از غÇير چÇيزي او نÇظر بÇه كÇه است فÇلسفه از ي اصÇخ تفسير به معتقد نصر

4. Intellectual intuition

اساس بر زيستن و عقالني4 شهود عقل, تلفيق كه ميگويد او نميباشد/ "حكمت"
مÇيتوانÇد ميگيرد, دربر سنت بطن در را حكمت عملي جنبه كه فلسفي" "حيات

5. Ultimate Reality

با كه است فلسفي سنت آن نصر نزد حكمت شود/ غايي5 حقيقت به نيل منجربه
شناخته يكي هرمس با مسلمان قديمي مÆلفان نزد كه شد آغاز نبي ادريس تعاليم
و مÇصريان ايÇرانÇيان, ن مدÇت بÇهويژه مختلف نهاي تمد در سنت اين و ميشود
و سهروردي تعاليم با ايران, در سنت اين يافت/ انتقال بعدي نسلهاي به يونانيان
نÇوع ايÇن رسÇيد/ خود اوج به صدرا مال متعاليه حكمت در بعدها اشراقش مكتب
با تنها كه معرفتي تا است عقالني شهود بر مبتني حقيقي حكمت بهعنوان حكمت
و مينامد جاويدان حكمت را سنت اين نصر ميآيد/ دست به عقلگرايانه فلسفه
كÇرده تÇجربه را الهÇي" "حÇقيقت كه حكمايي ط توس حكمت اين كه است معتقد
فÇلسفة تÇلفيق سÇهرودي, اشراق مكتب مطابق است/ داشتهشده نگه زنده بودند,
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شهودي كلي عقل Intellectus كه حالي در است استداللي جزÄي عقل "Ratio" التين زبان در /1
بÇود/ خواهد نصر استاد آرا¾ فهم در بسياري انحراف موجب عقل معناي دو بين تمييز عدم است/

ÇÇÇ(م)/

شود, مي ناشي زاهدانه اعمال و دروني تزكية از كه عقالني1 شهود و عقلگرايانه
ميگردد/ غايي واقعيت معرفت منجربه

است ضÇروري مسألهاي عقلگرايÇانه فلسفة سهرودي, همانند نصر, نظر در
الزم شÇود/ هÇمراه عÇقالني شÇهود و بÇاطني و درونÇي تÇزكية با اينكه بر مشروط
نÇصر ط وسÇت بÇار ليÇن او بÇراي سÇهروردي رمزي حكايات كه است بهيادآوري
بÇهويژه ايÇرانÇي, عÇقالني سÇنت نÇصر براي بنابراين شدند/ في معر و  گردآوري
ميباشد خرد جاويدان از روشني نمونه بارنشست, به اسالمي دورة در كه آنگونه
كه فلسفي سنت اين گرديد/ فلسفي سنن غنيترين پربارترينو از يكي منجربه  كه
گواه دارد, حيات قاره شبه و پا كستان و هند در نيز و ايران در و زندهاست امروز
فÇلسفي عالÄق [تمامي] مافوق اصيل, و معتبر فلسفي سنت يك كه است زندهاي

ميگيرد/ قرار ميكنند, تغيير زمان گذشت با كه زمان به د مقي
كشاند/ غرب به را ايران, فلسفي تي سن حامي و مدافع نصر, سرنوشت, دست
انسÇان هÇم و مÇيكنند زندگي جديد دنياي در كه مسلماناني هم يعني او مخاطبان
"قÇرون به بيروحش و سرد نگاه با رنسانس از بعد ديني غير جامعة جديد دنياي
بÇر كردهانÇد/ تعيين حدودي تا را نصر علمي تحقيقات و مطالعات بافت وسطي",
اصلي هستة هستند, عالقمند مشخصي مباحث به كه دانشگاهي فيلسوفان خالف

2. Traditional world

از قبل دوره 2
تي سن عالم (Weltanschauung) جهانبيني في معر اوال نصر مطالعات

بهتحديدات اسالمي پاسخي كردن فراهم ثانيا و خصوصا اسالم و عموما رنسانس
عميق و مغز پر و د متعد موضوع, اين در او آثار است/ جديد جهان چالشهاي و
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ميباشند/

1. Metaphysician

2. Ontologist

است/ وجودشناس2 و بيعه1 مابعدالط متعاطي نصر دكتر چيز, هر از قبل و ال او

3. Being

ديگÇر جÇنبههاي تمامي از او تحليل و است عالقهمند وجود3 مسأله به متا مقد او
فÇيلسوف او مÇيپيوندد/ وقوع به وجود واقعيت از دركش و فهم پرتو در اسالم,
تي سن طبقهبندي از گرچه او, فلسفي شرقي آثار و نيست كلمه عقلگرايانه بهمعناي
شÇامل امÇا غÇيره) و شناسي معرفت منطق, مابعدالطبيعه, (يعني نميكنند پيروي
ه وجÇت شÇناسانهاي وجود بنياد به او چيز, هر از بيش بلكه هستند/ كلي ساختاري
باشد, كه چه هر را خود رسالة موضوع او است/ مبتني آن اساس بر اسالم كه ميكند
هÇر كÇه ميداند خوبي به او زيرا ميكند, شروع وجودي مباني از بحث با هميشه

4. Ontology

س" مقد "وجودشناسي از او تفسير دارد/ ي خاص شناسي4 وجود در ريشه تفكري
بÇزرگ اساتيد تعاليم از نصر دكتر است/ شاعرانه اغلب بحث, مورد اثر اساس بر
تÇا مÇيكند اسÇتفاده سبزواري تا صدرا مال و سهرودي سينا, ابن از اسالمي فلسفة
و حÇيات از جÇنبهاي هر شامل "وجود" اسالمي نظرية چگونه كه كند ثابت دقيقا
جانبه همه ماهيت داراي خدا, يعني غايي وجود نصر, نظر به است/ اسالمي تفكر
فيلسوف نهايتا علم, يا باشد هنر فيلسوف يك تحليل موضوع خواه است, جامع و

ميكند/ صحبت "او" درباره
فÇلسفة نوع آن به چرا كه كردهام سوال نصر از دمان متعد گفتگوهاي در من
اين به او نميشود? وارد پرداختهاند, آن به اساتيدش از برخي كه اي عقلگرايانه
بÇه اسÇالمي فلسفة ي سنت مابعدالطبيعة في معر من <قصد داد: پاسخ اينگونه سÆال



ايران عرفان 13ì

لحÇاظ از كÇه را آثاري اراÄه كار قين محق جديد نسل اميدوارم, است/ جديد دنياي
است/> نياز مورد بسيار حوزه اين در كه دهند ادامه دارند شرقي گرايش تحليلي

رويكردي اتخاذ در او عالقه عدم براي كه معتقدم من نصر جواب عليرغم
نيست معتقد نصر دارد/ وجود عميقتري دليل فلسفه, بنيادين مساÄل به عقلگرايانه
به پاسخ بلكه, شوند حل جزÄي عقل طريق از تنها بتوانند نهايتا وجودي مساÄل  كه
فلسفه روش حقيقت در ميگيرد/ قرار عقالني شهود و تعقل تفكر, تلفيق در آنها
فلسفه هميشگي و پايدار مساÄل به او پاسخهاي درك براي كليدي نصر, پردازي
نشانه اسالمي, فلسفي تفكر استمرار كه ميگويد ما به نصر خصوص, اين در است/
منبع همان كه است ساخته قادر را او اسالف نيز و او كه است جاودانهاي حقيقت

دهند/ شرح و كرده تجربه را وحي
راه نÇصر دكÇتر مسÇلمان, كشÇورهاي در فÇلسفه تعليم و آموزش به راجع اما
فلسفة چگونه اينكه از آ گاهي ضرورت بر تأ كيد با ميكند, اتخاذ را محتاطانهاي
شÇود/ مطالعه شوند, في معر فلسفي تفكر مكاتب ديگر اينكه از قبل بايد اسالمي
ديگر و باشد اصلي محور بايد اسالمي فلسفة فلسفه, تعليم <در ميگويد: نصر دكتر

/10 ص همانجا, /1

تÇعاليم از تÇنها نÇه او شÇوند/>1 داده آموزش آن با ارتباط در بايد فلسفه مكاتب
و اسكوتوس دنس بوناونتور, سنت مانند ميانه دورة يهودي و مسيحي فيلسوفان
آثÇار در كه آنگونه گرايشات اين ادامه از همچنين بلكه ميكند دفاع ميمون ابن
نÇيز شÇده منعكس ود/هارتمن ولفسون ح/آ/ ژيلسون, اتين مانند شخصيتهايي

ميكند/ حمايت
نشان كمتري اشتياق غربي جديد فلسفة تعليم و آموزش از دفاع درباره نصر
حيات روح با غربي عقالني تفكر ملحدانة غالبا و ديني غير ويژگي چرا كه ميدهد
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نصر ميباشد/ تناقص در است, حقيقت به نيل اصلياش ه توج كه اسالمي تفكر و
اسÇتمرار و تÇداوم بر مبتني كه معرفتي كه ميگويد تطبيقي فلسفة موضوع دربارة
وارد ميدهد, الگو تغيير يكبار دهه هرچند كه فلسفياي سنت با نميتواند است,
و سطحي مقايسه جز چيزي افتد, اتفاق ا گر مواجههاي, چنين نتيجه شود/  گفتگو
و خشك يÇابد, تÇغيير غÇربي فلسفه كانون اينكه محض به كه نميباشد عمق  كم

شد/ خواهد پژمرده
عÇلمي تحقيقات از كوچكي بخش شدهاند, جمعآوري اينجا در كه مقاالتي
حياتي به مقاالت اين ميدهند/ نشان چهاردهه مدت در را وي فوقالعادة و پربار
مÇيراث و موماÇع اسÇالمي تÇفكر و حيات تفسير و تحليل به كه ميدهند  گواهي
را نصر ديگر د متعد آثار مجلد, اين است/ يافته اختصاص خصوصا ايراني عقالني
ين مروج اسالميو فلسفة دربارة اروپايي زبانهاي ديگر به هم و فارسي به هم  كه

ميكند/ تكميل ميباشد, ايران در آن
كمك براي نصر حسين د سي ط توس اÄابتدا كه را مقاالتي بوده, الزم كه جايي
عÇقالني تسن د متعد جوانب با ارتباط در مجلد اين جامعيت و انسجام تقويت به

كردهام/ ترجمه است نوشتهشده فارسي به ايران, در اسالمي
###

كه زندهاي سنت بهعنوان ايران در فلسفه بررسي به حاضر, اثر بخش لين او
دارد/ اخÇتصاص شÇود, بÇازگردانÇده اسÇالم از قÇبل ايÇران بÇه ميتواند شروعش
تÇاريخي الت حوÇت نÇيز و اسÇالمي دورة ايران و اسالم از قبل ايران جهانشناسي
در فلسفي تهاي فعالي نهايتا ميشوند/ داده نشان اينجا در تفكر عقالني روشهاي
بررسي داشتهاند, طوالني ر س و ر س ايرانيان آن با كه وف تص جايگاه و جديد ايران

ميشود/
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پÇيشبرد در آنÇها سÇهم و ايÇران در اسÇالمي فلسفة سين سÆم م, دو بخش در
چÇون شÇخصيتهايي آراي و جÇايگاه ميگيرد/ قرار بحث مورد ايراني فرهنگ
براي عقالني تفكر بافت شكلگيري در آنها نقش نيز و بيروني و سينا ابن فارابي,

شدهاست/ داده نشان بعد, سال هزار
ششم قرن در اشراق مكتب س سÆم و استاد سهروردي, به Hتمام سوم بخش
در عÇطفي نÇقطة نشانگر نصر دكتر نظر طبق كه دارد اختصاص /م), 12) هجري
بÇا سÇهروردي چگونه كه ميشود داده نشان اينجا در بود/ ايران در فلسفه تاريخ
هرمسي, فيثاغوريان, فلسفههاي نيز و ارسطو و افالطون فلسفههاي دادن آشتي
جهتگيري اسالمي, عرفان مفهوم ظرف در باستان ايران حكمت و نوافالطوني
آثار در ميتوان آنرا اوج كه فلسفهاي بخشيد, ايران در فلسفه به تازهاي پختگي و

كرد/ مشاهده اصفهان مكتب و صدرا مال
در فÇلسفي عÇالÄق تÇجديد در نÇصر حيسن سيد عمدة مساهمههاي از يكي
افراد از برخي كه ميباشد او فارسي آثار بهويژه و سهروردي آثار في معر ايران,
در د تجدÇم ايرانيان همچنين است/ قرارداده تاثير تحت را فيلسوفان جوانتر نسل
و فرهنگ و اسالم ميان جدايي و اختالف آنان كه آنچه حل راه به سهروردي آثار
دست مÇيدانسÇتند, ايران امپراتوري شكوه و عظمت همان كه باستان ايران دين

يافتند/
بÇهعنوان مÇيتوانÇند كÇه دارد اختصاص ني معي شخصيتهاي به چهارم بخش
شÇيرازي, قÇطبالديÇن مÇانند آنها از برخي و شوند, طبقهبندي مستقل متفكرين
بين پلي همچنين آنها بودند/ نيز فيلسوف و دانشمند ام خي و فضلاهللا الدين رشيد
تا (1ë/م/) هجري 9 قرن از صفوي سلسلة فلسفي پربار دورة و سهروردي عصر

هستند/ (17/م/) هجري 11 قرن
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سروكاردارد ايراني فلسفي فعاليتهاي طاليي عصر با حاضر اثر پنجم بخش
گÇردآوري بÇخش ايÇن در كÇه مقاالتي است/ داشته ادامه سال دويست ت مد  كه
مÇعروف اصÇفهان> <مكتب به كه ايران در فلسفي جنبش پربارترين از شدهاند,
را ما فراوان, دقت با نصر دكتر ميدهند/ اراÄه تاريخي و فلسفي بررسي نوعي شد,
بزرگترين آثار در و شد شروع ميرداماد با كه فلسفي بينظير دورة اين تصوير با
مÇتعاليه حكÇمت مÇيسازد/ آشÇنا بارنشست, به صدرا مال يعني ايران الهي حكيم
تجديد سبزواري, هادي مال بهويژه قاجار عصر حكماي ط توس بارديگر صدرا مال

گرديد/ جديد دورة در اسالمي فيلسوفان الهام منبع و يافت حيات
اين در است/ حاضر اثر پاياني بخش موضوع جديد, ايران در اسالمي فلسفة
و ايران, در ì0 و ë0 دهه طي فلسفي فعاليتهاي دربارة نصر دكتر نظريات بخش
دنياي در ايراني عقالني تفكر جنبههاي برخي با تي سن اسالمي فلسفة متقابل تاثير

شدهاند/ اراÄه جديد,
اين ايران, در فلسفه سير و تاريخ از نصر دكتر ل مفص و دقيق بررسي بهدنبال
مÇيباشد ايران در فلسفه ذات و جوهر نصر نظر در آنچه دربارة ضميمهاي با اثر

1. Eternal Sophia.

ميرسد/ پايان به جاويدان,1 حكمت يعني
اشتياق آن جاويدان, خرد براي انسان آروزي و اشتياق كه ميگويد ما به نصر
نوا كه "ناÄي به را انسان ميگويد رومي ين جاللالد كه همانگونه كه است وجودي

روزنÇه, انÇتشارات سبحاني, توفيق دكتر اهتمام به معنوي, (مثنوي زتوست ما در نوا و ناÄيم چو ما /2
/(ì03 بيت ل, او دفتر ,1378

/(ì02 بيت ل, او دفتر ميزني(همان, زخمه تو و چنگيم چو ما /3

ميكند/ تبديل ميزني"3 زخمه تو كه "چنگي و است"2 تو ز ما از




