
است/ مندرج ايران عرفان شماره همين در كتاب اين از فصلي /1

سعادتنامه1

تابنده نورعلي حاج دكتر

د سلطانمحم مال حاج شهير عارف تأليف كتابسعادتنامه سوم چاپ Gاخير
قان محق و عرفان دوستان براي كه است گرديده منتشر ه قدسسر گنابادي بيدختي
حÇاج آقÇاي شادروان طرف از حق به كه وي است/ باارزشي كتاب موضوع اين
در عÇرفان و عÇلم "نابعه بهعنوان Ôه ام ق× م اهللا علي ا (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين
بÇزرگوار آن حÇال شÇرح در نÇام بÇههمين كÇتابي و شÇده بÇرده نام سيزدهم" قرن
1327 سÇال در و متولد گناباد بيدخت در قمري هجري 12ë1 سال در نوشتهاند,
ا كنون مدفن, اين كه گرديدند مدفون همانجا در و شهيد بيدخت در قمري هجري

است/ حضرت آن دوستان و عرفان عالقهمندان ميعادگاه و دل اهل مزار
نزد را منقول و معقول علوم سپس و گناباد در را ابتدايي تحصيالت جناب آن
حق جستجوي در خود تحصيل دوران تمام در و نمود طي دوران آن مسلم اساتيد

بÇه مÆÇكد او مÆÇيدانÇة جستجوي اين و بود واليت شاهراه به اتصال و حقيقت و
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نزد به را وي و گرديد الهي حكيم سبزواري هادي مال حاج مرحوم استادش توصيه
از پس و شÇد رهÇنمون اصÇفهاني سÇعادتعليشاه كاظم د محم حاج آقاي مرحوم
به خداوند كه قلبي سكينة و گرفت آرام دلش حضرت, آن به سرسپردن و تسليم

آمد/ بهدست است, فرموده وعده مÆمنين
الهي مكتب اين در و شد آغاز عرفان و فقر عالم در او سلوك تاريخ اين از
و پير طرف از كوتاهي ت مد از بعد ميرود>/ صدساله ره شبه <يك كه بود طفلي
بÇا سپس و كرد دريافت را گمگشتگان راهنمايي و دستگيري اجازة خود, مرشد
حضرت آن جانشيني به قمري هجري 129ê سال از بزرگوار مرشد فرمان و تعيين

يافت/ اشتغال خلق هدايت به
اين در تأليفاتي و بود رسيده اجتهاد درجة به منقول و معقول علوم در كه وي
كه كتابي لين او نداد/ ادامه را رشته آن ديگر فقر به ف تشر تاريخ از داشت, زمينه

كÇه كÇتابي اولين و كشيد طول سالها اثر اين تكميل ولي بود كرده شروع Âقب را بيانالسعاد¸ گرچه /1
است/ قمري 130ê سال در سعادتنامه گرديد انتشار آماده و  كامل

چÇون وي است/1 سÇعادتنامه نÇمود, تأليÇف خÇود مرشد خالفت دوران از بعد
شد عالقمند بود, زده قدم معقول و فقهي مطالعات وادي در سعادت بهجستجوي
است ميديده نقلي و عقلي علوم تحصيالت در Gبدو را سعادت خود كه همانطور
و ران تحيÇم به كشاند, ديگري بهوادي و گرفت را او دست الهي فيض كه وقتي تا
نÇام كÇه دهد نشان بود, رسيده بدان خود كه را واقعي سعادت طالب, سرگشتگان
مرشد و پير به دلبستگي و عالقه طرفي از ميباشد/ آن محتواي گوياي كتاب خود
ايÇن براي را نام اين بود, الم عليهمالس اثنيعشر اÄمه به ارادت سلسلة آخرين  كه
نام با ميكنم <عشقبازي مصداق اشتياق, و طلب حاالت بهدنباله كردو القا¾  كتاب

گرفت/ قرار او>
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كه باوجودي ايشان وعرفان, نابغةعلم كتاب در بزرگوار آن حال شرح بنابر
در ورود و فقر به ف تشر از بعد اما داشت نقلي عقليو علوم زمينه در تأليفاتي Âقب
ات جربيÇت جÇذب بÇه درواقÇع و نÇزد دست كتاب تأليف به ديگر طريقت عوالم
آمÇاده درونÇيش حÇال كه آنگاه و پرداخت/ حاالت اين ذخيره كردن و عرفاني
131ê سال تا كرد/ آغاز را خود معنوي وظيفه اين تأليفسعادتنامه با شد تأليف
تفسير (سعادتنامه, وي تأليفات نمود, تعيين را خود خليفة و جانشين كه قمري
تاريخ اين از ولي بود مزين مرشدش, و پير بهنام ومجمعالسعادات) بيانالسعاده

ايÇن داشÇتند/ مÇوضوعاتشان بÇهحسب گونا گوني نامهاي تأليفات, و كتب بهبعد
ايشان قمري, 131ê سال تا درواقع كه كرد تفسير و تعبير چنين ميتوان را مسأله
ادامÇه سابق نحو بههمان را ارادت و دانسته خود به مختوم را واليتي اجازه سلسله
و جÇانشين تÇعيين از بÇعد Çا ام ميديد, خود مرشد به وابسته را خود يعني ميداد,
داشت/ معطوف آينده به بيشتر را خود ه توج يابد ادامه بايد سلسله بهاينكه ه باتوج
مÇيكند, ه توج بهعقب همواره چند گامهايي برداشتن با كه سالكي و راهرو مانند
نÇميكند/ نÇظر گÇذشته بÇه ديگر مييابد, راه آينده به هاش توج كه لحظهاي از اما
يك كÇدام هر كه است افرادي از متشكل كه را ي صف آوريد درنظر مثال بهعنوان
را صف اتصال وسيله بدين هريك و است نهاده قبلي فرد دست در را خود دست
به دستش يك بهوسيله هش توج تمام ندارد, دنبالهاي كه آخر نفر ميدهند/ نشان
بعدي نفر وقتي ولي ميباشد/ آزاد ديگرش دست و است متصل خود از قبل فرد

ميشود/ شامل نيز را وارد تازه فكريش) ه توج) دستش شد, پيدا او براي
مÇرشدشان و پÇير بهنام را خود آثار كه بودهاند بزرگاني هم عرفان تاريخ در
ميدانست خويش حر الس باطل و حرز را تبريزي شمس نام مولوي كردهاند/ تنظيم
نÇام بÇه شÇمس تÇخلص بÇا اشÇعارش ديÇوان و كÇرد عÇجين خÇود نام با را او نام و
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كÇه عارفي و حكيم كرماني رعليشاه مظف مرحوم نيز و است معروف ديوانشمس

ديÇوان بهنام اشعارش ديوان بود, كمسواد) Gظاهر كه (مردي مشتاقعليشاه مريد
/ جمعين ا م ه Öي ل ع اهللا Ô¹ م Öح ر است; معروف مشتاق

خواننده دست است خواسته مÆلف پيداست نامش از كه چنان كتاب اين در
و است رسÇيده مÇقصود بÇه و كÇرده طÇي خÇود كه ببرد راهي همان از و بگيرد را

دهد/ نشان خواننده به است اخروي و دنيوي سعادت كه را مقصدي
ميفرمايد: كتاب مقدمه در مÆلف سعادتنامه, به كتاب نامگذاري جهت از
بÇه را نÇامه بÇيبضاعت ايÇن ديÇدم وقت سÇعد نÇاظر را خود طالع نحس چون <و

/ê و 3 صص دوم, چاپ سعادتنامه, /1

قÇديم هيأت در كه دانشي و اطالع بهلحاظ اينجا در مÆلف ناميدم>/1 سعادتنامه

عنايت از پس كه است كرده تشبيه بوده نحس كه ستارهاي به را خود است داشته
يافتهاست/ را ستاره,راهسعادت نظرآن ستارهايسعد(اشارهبهنامسعادتعليشاه)و

تفسير دوم چاپ بر تابنده سلطانحسين حاج آقاي شادروان كه مقدمهاي در
همان محترم مÆلف كار سبك و تفسير خصوصيات ذ كر در نوشتهاند بيانالسعاده

دادهاند تفصيل و شرح كردهاند, ذ كر وعرفان نابغهعلم كتاب در Âقب كه را مطالبي
آن تفسير اين خصايص از <يكي ميشود: نقل نابعه كتاب عبارت عين Âذي  كه
معني حيث از شده واقع يكديگر بهترتيب كه قرآني آيات بين آن مÆلف كه است

/198 ص دوم, چاپ عرفان, و علم نابغه /2

كÇتاب فÇصول در مÇطالب دادن ارتÇباط روش هÇمين داده///>/2 قÇرار ارتباط نيز
آن فÇصل هÇر درواقÇع و شÇده رعÇايت يكÇديگر با فصول ارتباط و سعادتنامه

و راهÇنمايي يÇعني است سعادتنامه تأليف لين او Âمث است, ارتباط در يكديگر با نيز مÆلف كتب /3
Ñ

سعادت/3 سوي به سلوك از است مرحلهاي
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Ø

و بÇدهد شرح ميخواهد را سعادت آن كه است السعاده بيان تأليف دومين سعادت, بهسوي تشويق
ميكند/ بيان مجموعه يك در را مختلف سعادتهاي انواع كه است السعادات مجمع آنها مين سو

شرايط كردهو ذ كر را بشري شخصيت و حيثيت Gبدو مÆلف كتاب, مة مقد در

/70 آيه سرا¾, ا سوره /1

نيت بدان درواقع كه برشمرده است, 1<م آد نâي ب ن×ا Öم < كرَّ اليق و مصداق كه را انساني
فصل در سپس دهد/ قرار خطاب مورد است نصيحت پذيرنده كه را بشري تا است

ابÇوريحان آمÇد/ او عÇيادت بÇه دانشÇمندي فÇقيه بÇود/ فÇوت) (مÇرض بيمار بيروني, ابوريحان /2
هستي احتضار حال در ا كنون تو گفت: و كرد نگاه او به بانه متعج فقيه پرسيد/ او از فقهي مسألهاي
يا است بهتر بميرم و بدانم را مسأله اين ا گر كه داد پاسخ ابوريحان ميكني? كه است سÆالي چه اين
كÇه بÇود نگÇذشته او رفÇتن از دقÇايقي هÇنوز آمÇد/ بيرون مسأله پاسخ از بعد فقيه بميرم//// ندانسته

شتافت/ باقي بهديار ابوريحان

بÇراي و بÇرشمرده را عÇلوم اقسÇام و داده2 شÇرح كامل بهطور را علم فضيلت ل او
است/ داشته بيان فوايدي Hاحيان و خواص هريك

و آخرت به است راجع كه را علومي و پرداخته كلي بهبررسي سوم فصل در
چÇهارم فÇصل در سÇپس و بÇرشمرده مÇيكند تسÇهيل را ديÇني سعادت به وصول
است طÇلب اين اشتداد كه را آن مقتضاي و داشته بيان را علوم اين طلب وجوب

است/ دانسته مالزم و متقارن را عمل و علم پنجم فصل در آنگاه ميگيرد/ نتيجه
سپس و كرده ه توج مطلب اين به است, باهللا علماي سينه در علوم اين چون و
ميان در هميشه علم اين عالم كه است آن الهي رحمت اقتضاي كه است داشته بيان
كنند; اخذ او از را علم عالم, اين به ل توس با بتوانند مردم كافة تا باشد موجود خلق
امام را شخصي چنين گردد/ اخذ اهلش از كه است سعادت موجب علمي آن زيرا
شÇده بÇيان دهÇم فصل در اوست شناختن نشان درواقع كه امام مناقب و نامند نيز
و سÇنت است, ابÇيطالب(ع) عÇليبن س مقد وجود امام اجالي فرد چون و است

است/ كتاب خاتمه بخش حضرت آن پيروان روش
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يا كودك دست گويي كه است كرده چنان كتاب اين در مÆلف طريق اين به
را او و ميكند طي را سعادت روشن مسير همراهش به و گرفته را بيخبري شخص

ميرساند/ سعادت اين به علي(ع) خانه در به




