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 گفتار پيش
بـا سـیزدهمین همـایش زمـان هـم توفیقش یاری نمودکهرا مهربان خداوند کران سپاس بی

و ادب فار  در اختیــاریپژوهـ حــافظیکمــین دفتـرو بیسـت،سـی در شــیراز انجمـن تـرویج زبــان
ی باشد.پژوه حافظی این دفتر خدمتی در گسترش عرصهان قرار گیرد؛ امید است پژوه حافظ

محـوری مـورد نظـر که هر سال مطـابق موضـوعهان این بودپژوه حافظیها یکی از خواسته
و های حافظ، شرح برای مثال: ترجمه( شناسی مرکز حافظ و اخـGق، حـافظ هـای حـافظ، حـافظ

و...) از فراخوانی منتشر شود که بتوانند مقاKت خود را در اختیار عGقه معنویت مندان قرار دهنـد
میستGش این عزیزان سپا و پوزش بـه دلیـل طلبیم که چاپ تمام آن مقاKت ارزشـمند گزاریم
 در گنجایش این صفحات اندک نیست. محدودیت این دفتر

Gلـی مـدیری آقای دکتر کـاووس حسـن ها پیش بر عهدهش برای انتشار این دفترها از سالت
و رسم چاپ چنین کتاب محترم مرکز حافظ و است که شناسی بوده آن بـه هایی است نـام مـدیر

د با وجود تGشلی حسن باشد اما دکتر و چـاپ مقـاKت سازی آمادهر گردآوری، های پیگیری که
اجتنـاب که کتاب به صورت رسمی به کوشش ایشان چاپ شود، پذیرش این امرزاهمواره دارند
و تمام دوستانی که در آماده کنند. می انـد سازی دفترهای گذشته با ایشان همکاری داشته بر بنده

و منش واKی ایشان قدردانی کنیم کوششفرض است که از  ی پرتـو ذات که شعشـعه، بزرگواری
 است. صفات به ما نوشاندهِی تجلباده از جام ایشان،

و دوسـتان یـک همهدر پایان از و مرکـز حـافظ رسـان دل کـه یـاریی نویسـندگان  شناسـی
م.گزار اند، بی اندازه سپاس بودهاین اثر سازی آماده

 امیر مهرابی
 ۱۳۹۷بهار
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 شعر حافظ شيرازي بازتاب ايران باستان در

 پور مطلق ابوالقاسم اسماعیل

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده
و اصطGحات خاص ایران باستان را بارها در غزل حافظ نام های خود به کار بـرده ها، ترکیبات

و نام و غیـره. بین، پیر مغان، جـام کیخسـرو، جـام هایی چون جام جهان است، ترکیبات جـم
و نـاما دربارهحافظ پژوهان باره و هـر یـک بنـا بـه فراخـوری این ترکیبات هـا سـخن رانـده
ــان آن ــرده دیدگاهش ــل ک و تحلی ــیر ــا را تفس ــد. ه ــده ان را نگارن ــاص ــات خ ــن ترکیب ای

می سازی اسطوره و معنابخشـی های حافظ و بر این باورم که حافظ با ابداع ترکیبـات نـو دانم
و بدیع به برخی از ترکیبات باستانی و شـاعری اسـطوره، دست به اسطورهتازه سـاز سازی زده

از است. بسیاری از شاعران پیش از او اسـطوره پـردازی کـرده  انـد. بـدین معنـی کـه برخـی
ب درونمایه و اساطیری را در شعر خود آوردههای چیـزی غیـر از سـازی اند. اما اسـطوره استانی

و حافظ برپای  های خود را ساخته است.ی اسطورههای باستان اسطورهیهاسطوره پردازی است
م میاصطGحاتی چون دیر مغ غان، و اسـاطیری مغانه، و غیـره بیشـتر نمـادین کـه انـد بچـه

و زرتشتی پرورده و آفرینشگر شاعراست تا اینکه مستقیما به زرتشت گری مربوطًی ذهن پویا
میی تاریخی باشند، هرچند ریشه  گردد. شان به حکمت مزدایی بر

.سازی حافظ، ایران باستان، اسطوره:های کلیدی واژه



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 14

ازیهگمان چکید شعر حافظ شیرازی بی روح ایرانی است. روح ایرانی در درازنای چند هـزاره
و نشیب و فرهنگی را پشت سر گذاشـته دوران باستان تا روزگار اسGمی فراز های شگرف تاریخی

و آبدیده شده است.
ن و پیکربه وشتاری از ایران باستان آثار و نثر بازمانده است، ولی شمار ایـن نوشـتارهایهنظم

و کم حجم اسـت. همـین  خ رد ُ در سنجش با آثاری که پس از اسGم به نوشتار درآمده است، بس
س غدی، خوارزمی، اندازه از نوشتار باستانی که به زبان ُ های اوستایی، پهلوی اشکانی، فارسی میانه،

و نوشته کافی است که بـه ژرفـای فرهنـگ ایـران زمـین پـی،مانوی تورفان بازمانده های سکایی
 ببریم.

و از شیراز نیز یازده بار یـاد شـده نام ایران هرچند در دیوان حافظ نیامده، اما از فارس سه بار
هشـتمیهآور نیسـت، چـون در سـد است. نبود نام ایران در دیوان خواجه حافظ چندان شـگفت 

و عصر حافظ در، ایران در قلمرو چندین فرمانروایی به سـر مـی هجری و هنـوز فرمـانروایی بـرده
گمـارده فرمانروایان بومی بـر نـواحی گونـاگون،دست ایلخانان مغول بوده است که از سوی خود

 راندند. بودند. در این سده، نزدیک به ده تن از ایلخانان فرمان می
و شیراز در دیوان حافظ و ایران بسنده است که روح میهن به هر رو، یاد فارس گرایـی دوستی

از«دهـد کـه شاعر را آشکارا ببینیم. از این گذشته، غور در ژرفای دیوان حـافظ نشـان مـی  پـس
از شاهنامه و حتـی قلمـرو روح ایران را نمی دیوان حافظهیچ اثر پارسی بیشتر نمایاند. نام ایـران

چه روح خواجه حـافظآن؛ زیرابازتاب چندانی نداردجغرافیایی آن در روزگاران گذشته در دیوان 
و زبان شکر شکن فارسی است را بی و تاریخ : ۱۳۸۸اسGمی ندوشن،(»طرف کرده است، فرهنگ
۲۷۸.(

از فارس یاد شده است، اما نمییهدر دیوان حافظ از آتشکد دانیم که خواجـه تـا چـه انـدازه
و باستانی آگاه بوده یا نقا فارس کهن ازط باستانی آن را دیـده اسـت. آیـا بـه سال راسـتی حـافظ

و بازمانده ویرانه و جمشـید یـاد های تخت ها جمشید دیـدن کـرده اسـت کـه ایـن همـه از جـم
می می  کند: کند؟ هرچند از تخت جمشید یاد

ز تخت خویشای حافظ ار مراد میسر شدی مدام جمشید نیز دور نماندی

و نقش برجسته ور، سنگ نگارهیا آیا آثار باستانی بیشاب و پرستشگاه آناهیتا را در کـازرون ها ها
ای دیده است؟ او در غزل و«یهچون سرایند«کند، ای نمین آثار دیرین اشارههای خود به جـوهر
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و خاک...» جان و نه بنا گذشته چون شبحی سرگردان در تـرددِدر زمان حافظ، روح ایران.است
و ایلخانی نوشته شدههایی بوده است. کتاب و جهانگشـا انـد، از نـوع که در عصر مغول ی جـوینی

و در ایـن نوشـته رشیدی حکایت از توجه زیاد به قهرمانخيجامع التوار از های باستانی دارنـد هـا
و بارها نقل شده است شاهنامهابیات  ).۲۷۹همان،(»بارها

رسـتم، افراسـیاب، سـیاوش، های حماسی ایران مانند جمشـید، فریـدون، حافظ از شخصیت
و کیخسرو یاد می می کیکاوس و این نشان با کند یهواسـط واسـطه یـا بـی، بهشاهنامهدهد که او

و مأنوس بوده است، یا از طریق تواریخ کهن با این شخصیت و داستان آشنا های حماسی آشـنا ها
 شده است.

کنـد، شـاعر کمـک مـی نگییکی از نکات تاریخی روزگار حافظ که به شناخت شخصیت فره
و عGقه او به شاه ابواسحاق اینجو بوده است، فرمانروایی که به دستور امیر مبارزالـدینی نزدیکی

و نوشته کشته شده بود. می دانیم که ابن بطوطه در زمان شاه شیخ ابواسحق اینجو در شیراز بوده
مدائن) بنا کنـد. لـذا فرمـان داد کاخ( شاه ابواسحاق تصمیم گرفته ایوانی نظیر ایوان کسری«که 

عشـقیه). همـین خـود نشـان دهنـد ۲۸۱ـ ۲۸۰همـان،(»بنا را بکنندیهکه مردم شیراز پای
و مؤانسـت خواجـه  و تمدن از میان رفته است و عظمت فرهنگ و شکوه ِ فرمانروا به ایران باستان

 دهد. حافظ با او همین عشق به ایران باستان را نشان می
ک آنبه طور می لی، میی چه در روح دیوان حافظ بازتاب و عظمـت یـک ابد، تواند شکوه، مجد

و معرفت گذشـته باشـد. هـر آن  و تکریم حکمت و تجلیل چـهِ فرهنگ دیرسال، قدرت بر بادرفته
و همین دورنمایهیهشاعر در زوال عمر آدمی سروده، بازتابند و فرهنگ های باستانی است. تاریخ

ر و زندگی انسان است که پیش از خواجِ شکوه از دست شـیراز،یهفته بهترین نمود گذرایی عمر
و خیام به بهترین شکل در اشعار خود بیان کرده  اند. فردوسی

و اصطGحات خاص ایران باستان را بارها حافظ نام های خود به کار بـرده در غزل ها، ترکیبات
و نام است؛ جـ بـین، پیـر هایی چون جام جهـان ترکیبات و غیـره. ام کیخسـرو، جـام مغـان، جـم
و نامیهان بارها دربارپژوه حافظ و هر یک بنا به فراخور دیدگاهشـان این ترکیبات ها سخن رانده

و تحلیل کرده آن  اند. ها را تفسیر
می سازی این ترکیبات خاص را اسطوره نگارنده و بر این بـاورم کـه حـافظ بـا های حافظ دانم

ن و معنابخشی ابداع ترکیبات و بدیع به برخی از ترکیبات باستانی، دست به اسـطورهِو سـازی تازه
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و شاعری اسطوره انـد. بـدین ساز است. بسیاری از شاعران پیش از او اسـطوره پـردازی کـرده زده
ب معنی که برخی از درونمایه آهای و اساطیری را در شعر خود سـازی اند. امـا اسـطوره وردهاستانی

و حافظ برپای چیزی غیر از را های باسـتانی اسـطوره اسطورهیهاسطوره پردازی است هـای خـود
و  ساخته است. این خGقیتی است که هر شاعری در روزگـار قـدیم از آن برخـوردار نبـوده اسـت

و برخــی دیگــر بــه، بیشــتر، شــاعران مــدرن ماننــد تــی. اس. الیــوت ا کتــاویو پــاز ُ عــزرا پاونــد،
دس سازی اسطوره اند. به گمان نگارنده، با توجه به نقد نـوین اسـطوره شـناختی،ت زدههای جدید

و جام جهان بین دیگر همان جام اساطیری کیخسرو یا جمشید نیست، بلکه ترکیبی تازه بـا معنـا
و آفرینشگر شاعراست.یهمفهوم نمادین نوینی است که پرورد  ذهن پویا

ژر هنگامی که حافظ از پیر مغان سخن می فای فرهنگ ایران، وجدان ناخودآگاه قـوم گوید، از
و از انسان کامل حرف می در ایرانی و زردشتی باشد کـه و خشور مزدایی و َ زند، نه اینکه لزوما مغ ً

و Kیه  اش قابل درک است. ساختی های ژرف هستی شناسی حافظ تنها در ژرفا
و در اصـ۹۶: ۱۳۶۸خرمشـاهی،( پیر مغان به راستی پیری اساطیری است ل مرشـد حـافظ)

می( است، پیر اوست و حافظ فقط در مقابل او سر فرود و خانقاهی) آورد ولی نه به معنای رسمی
و درگاه اوستو سخن او را می و مGزم خدمت ).۹۸همان،( نیوشد

مغ پس اصطGحاتی چون دیر مغان، می و اسـاطیری مغانه، و غیره بیشتر نمـادین انـد تـا بچه
زرً اینکه مستقیما به و شان بـه حکمـت تاریخیی گری مربوط باشند، هرچند ریشه تشتیزرتشت

 گردد: مزدایی بر می
 گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت-
 از آستان پیرمغان سر چرا کشیم-
شد- ِ سر ما خاک ره پیرمغان خواهد
ز ازل در گوش است حلقه- ی پیر مغانم
ز جهلم برهاند بنده- ی پیر مغانم که

 تر: آوازهیا از همه پر
حل معما میمشکل خویش بر پیرمغان بردم دوش کرد کو به تأیید نظر
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آ می بهتوان گفت که پیر مغان شخصیتی و و اساطیری است شخصیتی خیـالی«راستی رمانی
کهِ است که هرگز پای به عالم وجود ننهاده است. پیر مغان حافظ چکیده ای از تاریخ است، کسی

و دانستهشهاز میان انبوه اندی و باورها و رنگ سر بـره ها و بـه عنـوان ای بشری، از هر گونه آورده
و تجسم مردمی، حضور همیشگی خود را بـر جـای مـی روشنیهجوهر و دارد. نگری پیـر اسـت

پیر مغان اختـراع حـافظ نیسـت، ولـی مغ وابسته به ایران مزدایی است... برد... نسب به مغان می
چن هیچ  ب عدی به شخصیت او نبخشیده که کلید چارهکس پیش از او و معماها در دسـتشُ ین ها
و). پیرمغان ۲۸۴: ۱۳۸۸اسGمی ندوشن،(»باشد کامـل اسـت. از طریـق پیـر یک انسان آرمانی

ا و ایران بعد و هر چه به او پیوند یابد، اتصال میان ایران گذشته  تـوان یافـتز اسGم را مـی مغان
آم ). از این همان( میرو، و روح اسGم را در سراسر دیوان حافظ توان حس کـرد یختگی روح ایران

و آشکارا دریافت.
و مغـان در دیـوان حـافظ، اشـاره به بیان دیگر، می ای مسـتقیم بـه توان گفت که کاربرد مـغ

و هخامنشی به روایت هرودوت نیست، بلکه ترکیبی بازسـاختهیهمگو یا مغ در دوریهطایف ماد
القدس حافظ پیر مغان است که نفس مسـیحایی خـود را در شـاعر روح«ای از اوست:تهیا نوساخ

.)۴۰: ۱۳۵۷مسکوب،(»دمد می
و روشـنایی اسـت، بازگشـت«رویکرد حافظ به پیر مغان، و آتـش کـه نـامش همـزاد شـراب

و پـذیرای سـین  حـافظ کـه در بـه روی هـر جویـاییهِ روشنان پیشین است به قرآن با سخاوت
میحقیق و اسرارآمیز مغانه که راهی به راز خدا از تی گشوده بود. دانش دیرین بـرد، در او زنـدگی

).۴۴همان،(»سر گرفت
می» پیر مغان«اگر به ترکیب بینیم که خودش ترکیب ناسازی اسـت: پیـر بیشتر توجه کنیم،

و مغان که در فرهنگ و کمال معنوی است و ها بـه معنـی مجـوس، برابر انسان کامل نامسـلمان
و وابستگی تمثـل انسـان«اند که پیر مغان رو، گمان برده های زمینی است. از این غرقه در مادیات

و حیوان است که مثل من شعری حـافظ فقـط در جهـان  و ایستاده در برزخ میان فرشته ِ طبیعی
و مصداق خارجی ندارد... پیر مغان نه فرشته است، نه حیوان ، مظهر انسان زبان حافظ وجود دارد

و منفـی خـود، مظهـر ریاسـتیزی اسـتیهواقعی است که با آشکار کردن هر دو جنبـ »مثبـت
یا« به عبارت دیگر،«).۱۱: ۱۳۸۸پورنامداریان،( حـافظ در حـد کمـال، در ترکیـب»ِمن« انسان

و رسای  بـودن» پیر« به سببـ که خود در عین آسمانی بودن شودمیمتبلور» پیر مغان« رمزی
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ا»مغ« به سببـ همبودن، زمینی و ست. بنابراین، عالم شعر حافظ پیر مغان اسـتی آیینهچهره
ص رف نـدارد. ایـن عـالم نـه عـالم»ِپیر مغان«و مثل و مادی ِ ـ عالم شعر حافظ نیز وجود خارجی

و نـه عـالم ملکـوت، امـا در عـین حـال، هـم معقول است نه عالم محسوس، نه عالم ملک اسـت
و این دقیقا به معنی برزخی بـودن محسوس است  و هم جسمانی و هم معقول، هم روحانی است

).۷۱-۷۰همان،( عالم شعر حافظ است"
دریهدربار و اساطیر ایران باسـتان همـین بسـنده اسـت کـه بـه یکـی عناصر دیگر فرهنگ
یک های حافظ نگاهی دیگر بیافکنیم. نیمی از بیت ترین غزل پرآوازه بـه یکـی از های این غزل هر

 مفاهیم باستانی ایران اشاره دارد:
کـرد از مـا مـی جـام جـم ها دل طلـب سال

و مکـان گوهری کز بیرونسـت صـدف کـون
ــر ــر مغــانمشــکل خــویش ب ــرم دوش پی ب

به تو کی داد حکیم بین جام جهانگفتم این

ز بیگانه تمنا می کرد وآنچه خود داشت
کـرد شدگان لـب دریـا مـی طلب از گم

کـرد یید نظـر حـل معمـا مـی کو به تأ
کردمی گنبد میناگفت آن روز که این

در جامیهدربار و منیژه به جـام گیتـی شاهنامهجم باید گفت که فردوسی، در داستان بیژن
و سـرانجام، کیخسـرو او را در جـام شـود مـی جا که بیژن در چاه زندانی نما اشاره شده است. آن

می گیتی  کند. نما پیدا
که نما را به جمشید نسبت داده ایات دیگر نیز جام گیتیدر رو جـام«اند. البته تردیدی نیست

می»جم  نمـا جم کنایه از دل غیب جام«ب)دل عارف.؛در دیوان حافظ دو معنی دارد: الف) جام
م۵۶۵: ۱۳۶۸خرمشاهی،(»و رازگشای عارف است توان چنین برداشت کردی). به سخنی دیگر،

و عـارف بزرگـوار در جـام مـیانجهجام«که  و اقتران تـام دارد ِ بین اسرارنما با جام می اختGط
و آخرین را در آینهبیند صافی، راز دهر را معاینه می »کنـد قدح.... مشاهده مـییو حقایق اولین

و به واسط جامکه ). مگر نه این۱۸۹: ۱۳۴۴ضوی، مرت( آن نه تنهـایهجم دل صافی عارف است
مییههم و آدمیان را می اشیاء  توان شد: توان دید، بلکه مستحیل در عالم معنا

جم دل تو است به یقین دان که جام
ــدن ــان دی ــی جه ــا کن ــون تمن چ

و غــم، دل توســت مســتقر ســرور
ــدن ــوان دی ــیا در آن ت ــه اش جمل

 جـام بین، جهان جم در شعر خواجه حافظ به چندین ریخت آمده است: جام دانیم که جام می
و جام جام کیخسرو، جام گیتینما، جهان می عالمنما  کنیم: بین. اینک به شواهدی چند بسنده
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کحل بصر توانی کـردجـم آنگـه نظـر تـوانی کـردّ به سر جام- ُ که خاک میکده
ح سن تو کرد آگـاهمبیـنم داد جهـان پیر میخانه سـحر جـام- ُو اندر آن آینه از
از گوهر جام- کان جهانی دگـر اسـت جم
بینت کـو گفتم ای مسند جم جام جهان-
م نیـر دوسـت جام- ُ جهان نماست ضـمیر
و جـام کیخسـرو- خیال آب خضر بسـت

کهیهبرداشت دیگر دربار و»ما«حافظ میان«جام جم این است به عنوان بیگانه با جام جم،
جـ»دل«جام جم که همان  ر است که خود اام جـم و کنـد، تفـاوتز بیگانگـان طلـب مـیا دارد

ب عدی بودن انسان در جهانیهگذارد. این نتیج می حافظ که عقیـده بینی حافظ است...ُ همان دو
و دیگـران وجود انسان را معتبـر مـییهدارد تنها پیر مغان که هر دو جنب دانـد، بـر حـق اسـت

می برد ادعایشان کذب است مشکل خود را نزد پیر مغان می بیند کـه قـدح بـاده،و او را در حالی
و در آن به صد گونه تماشا می ب عـدی یعنی جام جم در دست اوست ُ کند. پیر مغان که مظهـر دو

ج و هم بیگانه با ب عد معنوی انسان ام جم به اعتبـارُ بودن انسان است هم جام جم است به اعتبار
).۱۴۵: ۱۳۸۸پورنامداریان،(»ُب عد مادی انسان

و شیده نیز یاد، از شخصیتشاهنامهیههای پرآوازظ افزون بر شخصیتحاف هایی چون پیران
 نامه است: کرده است. این یادکرد البته در ساقی

همان منزل است این جهان خراب
ــش ــکر کش ــران لش ــا رای پی کج
و قصرش به بـاد نه تنها شد ایوان

که دیـده اسـت ایـوان افراسـیاب
ت رک خنجر کشش؟ُ کجا شیده آن

که کس دخمه نیزش ندارد بر یاد

می در همین ساقی و باربد یاد نامه، به خسروانی سرود اشاره و از پرویز . بـه طـور شـودمیرود
ای بـا نام، ترکیب یا اصطGحی ویژه است که به گونـهیهنامه در بر دارند کلی، شانزده بیت ساقی

 خورد: فرهنگ ایران باستان پیوند می
ی به گلبانـگ رودُم غنی نوای

ز خود شاد کن روان بزرگان
و بزن خسروانی سرود بگوی
و از باربـد یـاد کـن ز پرویز

می شودمیحتی در غزلی از زال یاد و راهنما  گیرد:و پندی که رستم از او در کسوت پیر
ز راه مرو به عشوه تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟ای که سپهرت دهد



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 20

ویهکه در این بیت منظور سپهر خمید زال دسـتان کـه بـه معنـی نیرنـگ پیر فرتوت است
و پندی که برای چیرگی بر دشمن از زال مجرب دنیـایهرا دربار شاهنامهیهاست، اسطور ِ رستم

می دیده می بی( آورد گرفت، به ذهن ).۴۰تا: دشتی،
ِ کاسه سر جمشید در بیتی یادآور مضمون خیامی است:

و قبادیهز کاسح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبشقد و بهمن است  سر جمشید

می فشاندن جرعه  کند: بر خاک، همین معنی را القا
و حال اهل دل بشنو بیفشان جرعه و کیخسرو فراوان داستان داردای بر خاک  که از جمشید

و فریدون یاد :شودمیافزون بر جمشید، بارها از کیخسرو
و فریدون باشیجمشیهور خود از تخمی طلبی گوهر ذاتی بنماییتاج شاه  ید

در های حافظ با بهره سازی اسطوره و کیخسرو کامG خیامی است، دست کم ً مندی از کیکاوس
و قافی مییهابیات زیر، چنان که اگر به وزن  توانست کنار رباعیات خیام جای گیرد: رباعی بود،

و کمر کیخسروکاین عیار تکیه بر اختر شب دزد مکن  تاج کاوس ببرد

 یا
و کی کجا رفتند  که واقف است که چون رفت تخت جم بر بادکه آگهست که کاوس

باستانی سیاوشان ریشه ژرفی در فرهنـگ یا اشاره به خون سیاوش نشان از آن دارد که آیین
تایهایرانی، به ویژه در پهن ای پـیش در شـیراز بـر پـا سدهفارس دارد چونان که آیین سووشون

 شده است: می
 خون سیاووشش بادیهشرمی از مظلمشنود شاه ترکان سخن مدعیان می

و مظلـوم بـودن شخصـیت او،یهمنـدی از اسـطور البته در اینجا شاعر ضمن بهـره سـیاوش
مییهاستفاد و احیانا آن را به واقع نمادین مییهً کند  زند. تاریخی دیگری پیوند
و گاهانی زرتشت را به شکلی عمیق در ژرفبا و Kیـه ساخت زتاب خرد مزدایی هـای زیـرین ها

ً بـرد کـه شـاعر مسـتقیما زیـر تـأثیر معنایی دیوان خواجه حافظ باید دید. نگارنـده گمـان نمـی 
و آیین زرتشتی یا احیانا مهری، گنوسی یا مانوی قرار گرفته است، چنان ازً مزداپرستی که بعضـی

میپژوهندگ را ان را شاید به بیراهه برده باشد، اما در عوض توان در ژرفای روح حافظ، روح ایـران
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وجو کرد. از این منظر، مـن بـا شـاهرخ مسـکوب همداسـتانم کـه در بستری تلطیف شده جست
و ژرف بدین معنی دارد:  نگاهی سخته

و گاهاندر« و راستی و تاریکی دروغ با آرزویی سوزان زرتشت کشمکشی دایمی است میان روشنایی
و روشنی چشم دل. در آیین مانی هر بـذر نـوری بـرای رهیـدن از  برای دیدن حقیقت، برای درون بینی

و پیوستن به روشنی بی ـ مثل چشم ظلمت جسم بن غاری یهُ پایان، در تGشی استوار است. ایزد مهر در
ـ از صخره باشودمیای زاده نوری که از سنگ بجهد و بـه یـاری علـومیهمراحل هفتگان . مهریان ّ تشرف

و مهرابه های انجمنخفیه در میّ سری و اسرارآمیز را در خفا ایـزد پرستیدند. های تاریک، این ایزد روشن
داد. پرتـو سروش، پیک خوش خبر آسمان که همیشه همراه او بود، هر سـحرگاه دمیـدنش را مـژده مـی 

و ندا اندیشه و آن را روشـنی بخشـیده نسته در سراسـر دیـوان حـافظ هایی از این دست، دانسته دمیـده
)۴۴ـ۴۳: ۱۳۵۷مسکوب،(».است

ال سـت در قـرآن« بنـدد، از سویی، پیمانی که اهورامزدا با فروهرها می ََ شـبیه موضـوع میثـاق
و مختار می گذارد که جاودانه در عالم مینوی بمانند یـا بـه مجید است، اهورامزدا فروهرها را آزاد

میقا و فروهرها و در جهان با لشکر اهریمن بجنگند، پذیرنـد کـه بـه جهـان لب جسمانی درآیند
و با بدی بستیزند ).۳۷۱: ۱۳۸۸پورنامداریان،(»بیایند

 آتش است:های حافظ دیگر ایرانی در غزلیهدرونمای
 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماستدارند از آن به دیر مغانم عزیز می

و فروزان است بی گمان آتـش عشـق اسـت کـه این آت شی که همواره در دل حافظ زنده، بیدار
و از این روست که در دیر مغـان همیشـه عزیـز داشـته  آخشیجی مقدس در کیش زرتشتی است

. در اینجا نیز آتش، آتور یا آذر که در باور زرتشتی پسر هرمـزد اسـت، بـه آتـش عشـقی شود می
آتشودمیآرمانی بدل  ذهـنیههای شاعر اسـت کـه تراویـد سازیش نیز در شمار اسطوره. پس،

 آفرینشگر اوست. 
می ناخودآگاه در بیتیههای آشکار این تأثیرات ژرف را به گون یکی از نمونه بینـیم کـه هایی

و داس مـه نـو«آسمان را سبز نگاشته است:  بـر ایـن رواق زبرجـد«؛ یـا»مزرع سبز فلک دیـدم
زر نوشته خ مـاهنیه.که ناخودآگاه این اسطور..»اند به َ ایرانی را کـه آسـمان بـه روایتـی از فلـز(ُ

دریهو به روایتی پسـین از آبگینـ١گداخته) یا از سنگ آمـده: بنـدهش سـپید اسـت. از جملـه

 
 به معنای سنگ است. -asan- / asmanدر اوستا آسمان۱
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و خایـه دیسـه« و( نخست، آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار دور ز)ا( بـه شـکل تخـم مـرغ)
َخ ماهن که گوهر الماس در۴۰-۳۹: ۱۳۶۹دادگی،(»نر استُ آمـده: روایـت پهلـوی ). همچنـین

و او را گـوهر از آبگینـ« ). یـا در ۱۳۴همـان،(»سـپید اسـتیهنخست آسمان را از سر بیافرید
و کشتی هGل« مصراعی دیگر آمده: و«».دریای اخضر فلک اخضر به معنی سبز، کبـود، نیلگـون

و دری معآبی است ج۱۳۶۴معین،(»نی آسمان استای اخضر مجازا به ). یـا بـه روایتـی ۱،۱۷۲:
و برخی گویند از الماس. فردوسی هـم در اشـاره«دیگر:  آسمان از گوهر یاقوت ساخته شده است

 به همین باور کهن ایرانی سروده است: 

آز یاقوت سرخ است چرخ کبود و و دودنه از باد و نه از گرد »ب
)۴۴: ۱۳۸۶(نک. یاحقی،

مییهً های کامG عارفان ها یا بیتز سویی، برخی از غزلا بن حافظ را و مایـهُ توان سرشار از هـا
و مانوی دانست. از جمله در شاه بیت زیر: درونمایه  های ژرف گنوسی

و مکان بیرونست  کرد طلب از گمشدگان لب دریا میگوهری کز صدف کون

و صدف درونمایه بازتـاب» سـرود گنوسـی مرواریـد«است که در ای گنوسی گوهر یا مروارید
در» فخـریهجامـ«کـوب ایـن سـرود گنوسـی را بـا عنـوان یافته است. استاد عبدالحسین زرین

ــت ــوفیه پیوس ــراث ص ــت ارزش می ــن( آورده اس ــوب: زری در.١)۲۸۸-۲۸۴: ۱۳۶۹ک ــد مرواری
د اسطوره و روح است که در ظلمت اسـیر اسـت. در و رمز جان سـرود«اسـتان های گنوسی نماد
د شودمیپارتی رهسپار مصریهشاهزاد» مروارید و جامـآرتا مرواریدی را از دهان اژدهـا یهورد

نـک.(ِ نور فراپوشد. مروارید نماد نور یا روح در بند دنیای مادی است در پیکر اژدهایی سـهمناک
و جان ۳۴۷-۳۳۷: ۱۳۹۵اسماعیل پور مطلق،  و صـدف نمـاد ایـن ). در بیت باK، گوهر نماد روح

 اند. اند یا گم کرده جهان خاکی است که گمشدگان لب دریا آن را از یاد برده
و ماده را در تقابل هم قرار می و ظلمت را. دادهِ گنوسیان صدر مسیحیت روح و مانویان نور اند

و حافظ از یک نظر به وجود برزخی ایشان قایل است. به گمان ابن عربی، انسان برزخی میان نـو  ر
و حکمـت ظلمت است. پیش از او نیز نجم  الدین رازی به این مقـام برزخـی انسـان اشـاره کـرده

یهترجیح یکی از دو جنبـ«دوگانگی وجود را شرح داده است. البته حافظ در این نگرش عرفانی،

،ی کلکهماهنامی دیگری از سرود مروارید به دست داده است: نک. شادروان استاد شرف الدین خراسانی ترجمه۱
ص ۱۳۷۳، مرداد۵۴ش ی نوینی از این سرود گنوسـی انجـام داده اسـت.، همچنین نگارنده ترجمه۱۵۶-۱۶۵،

ص۱۳۹۵، تهران: هیرمند، ادبیات گنوسینک. استوارت هالروید، ،۳۳۷-۳۴۷(
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و پذیرد. اگر خدا انسان را چنین آفریده که میان فرشته وجود برزخی انسان را بر طرف دیگر نمی
و طبیعت برزخی او ایجاب می وجـود او اعتبـار داشـته باشـد،یهکند که هر دو جنبِ حیوان باشد

و نکوهش کرد...و انسان بایـد از جنبـ پس نمی ویهِ توان سر زدن گناه از او را عیب شمرد منفـی
و به جنب و فرشتگی خود بپردازند تا به درجیهحیوانی خود دور شود »دفرشتگان برسیهمثبت

).۸و۷: ۱۳۸۸پورنامداریان،(
و تن در مصراع »ِ غبار تـنم شودمیجانیهحجاب چهر«آن سوی برزخی انسان، یعنی ماده

تن«بازتاب یافته است. به عبارت دیگر، تن«یا» غبار  اند. نمادهایی گنوسی»ِ تخته بند
ا جای دیوان حافظ نشـان مـی وجود نمادهایی از این دست در جای شـعار خواجـه دهـد کـه

می اسطورهیهای اندیش گونه و ما را به این سـخن سـنجید ای را القا رنـه ولـک رهنمـونیهکند
که می »استعاره یا دیگـر صـنایع ادبـی اسـتیهای به واسط شعر نوعی اندیشیدن اسطوره«سازد

).۲۱۶: ۱۳۷۳ولک،(

 منابع
، تهـران: شـرکت سـهامیظماجرای پایان ناپـذیر حـاف)، ۱۳۸۸( اسGمی ندوشن، محمدعلی-

 انتشار.
در اسـتوارت،»ای بـر ادبیـات گنوسـی دیباچـه«)، ۱۳۹۵( عیل پـور مطلـق، ابوالقاسـم اسما-

 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، تهران: هیرمند.یه، ترجمادبیات گنوسیهالروید، 
و دویم)، ویراستیهپار( پژوهشی در اساطیر ایران)، ۱۳۷۵( بهار، مهرداد- تـایونکیهنخست

 مزداپور، تهران: آگاه.
و صورت شعر حافظیهگمشد)، ۱۳۸۸( پورنامداریان، تقی- ، تهـران: لب دریا: تأملی در معنی

 سخن.
، تصحیح قزوینـی، غنـی، تهـران: افسـت دیوان)، ۱۳۵۶( محمد الدین شمسحافظ شیرازی،-

 مروی.
، تهران: علمی فرهنگی.حافظ نامه)، ۱۳۶۸( خرمشاهی، بهاءالدین-
، ــــ- و زبان حافظ)، ۱۳۶۲(ـــــــــــ چذهن .۲، تهران: نشر نو،
، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.ُب ندهش)، ۱۳۶۹( دادگی، فرنبغ-
، تهران: بی نا.نقشی از حافظ)، ۱۳۳۶( دشتی، علی-
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، تهران: امیرکبیر.ارزش میراث صوفیه)، ۱۳۶۹( زرین کوب، عبدالحسین-
، تهران: ابن سینا.ای بر حافظ شناسیب حافظ: مقدمهدر مکت)، ۱۳۴۴( مرتضوی، منوچهر-
، تهران: خوارزمی.در کوی دوست) ۱۳۵۶( مسکوب، شاهرخ-
جفرهنگ معین)، ۱۳۶۴( معین، محمد- .، تهران: امیرکبیر۷چاپ،۱،
جتاریخ نقد جدید)، ۱۳۷۳( ولک، رنه-  سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.یه، ترجم۱،
و داسـتان)، ۱۳۸۶( یاحقی، محمدجعفر- ، تهـران: هـا در ادبیـات فارسـی واره فرهنگ اسـاطیر

 فرهنگ معاصر.
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 عطاي كثير؛ شرح بيتي از حافظ

 محمدرضا اکرمی
 استادیار دانشگاه آزاد اسGمی ایران، واحد فسا

 چکیده
و آن عطـای کثیـر«بیت » نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی/ که این متاع قلیل است

و در تصحیح و معنی شده اسـت. ایـن های دیوان حافظ به صورت شرح ها هایی متفاوت ضبط
و معنایی درست از بیت ارائه مقاله ضمن بررسی این تفاوت ها، در پی آن است تا شکلی سالم

می دهد. بررسی اند: یکـی دهد که شارحان دو موضوع را در شرح بیت در نظر نگرفته ها نشان
و آخـرت که معادل نعمـت» عطای کثیر«و» قلیلمتاع«بررسی دو ترکیب قرآنی  هـای دنیـا

و دیگر اینکه  ،»زیراکـه«معنـی ربـط تعلیلـی، بـه»که«را در ابتدای مصراع دوم،»که«است
ب معنی کرده دانسته است. نگارنده معتقـد اسـت در ایـن» بلکه«معنیه اند. شرحی نیز آن را

کلمـه یـا»که«از یا توضیحی است. این نوع پردِ ربط ) اسم(ِحرف پیرو»که«ِ بیت، حرف ربط 
می ترکیب پیش از خود را با جمله و تفسیری دهد تا دربارهی پس از خود پیوند ی آن توضیح
به»که«ارائه دهد. حافظ بارها این نوع آن را در کار برده است که با اشاره بـه تعـدادی از هـا
 یابد. متن مقاله، نظر فوق قوت می

 توضیحی، عطای کثیر، متاع قلیل.»که«حافظ، حرف ربط:یکلید های واژه
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 مقدمه
و بهانه مگیر/ هر آنچه ناصح مشفق بگویـدت« بیت شاهد در غزلی با مطلع  نصیحتی کنمت بشنو

 انـد. ازآنجـا به شرح آن پرداختـه دیوان حافظ قرار دارد که شارحان) ۲۲۴: ۱۳۷۷ حافظ،(» بپذیر
ش که تفاوت قرائت می رح آن اثرگذار است، نخست، قرائت های بیت، در  شوند: های مشهور بیان

و این بهای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی  که آن متاع قلیل است
)۱۵۲۳: ۱۳۷۴(سودی بسنوی،

و این بهای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو  که این متاع قلیل است
)۱۷۵۵: ۱۳۷۶(ختمی Kهوری،

به نعی و این بهای کثیر دوجویم هردو جهان پیش عاشقان  که آن متاع قلیل است
)۵۰۰: ۱۳۶۲(بدرالدین،

و آن عطای کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی  که این متاع قلیل است
و غنی،( و خرمشاهی، ۶۷۸: ۱۳۸۳؛ استعGمی، ۳۴۶: ۱۳۶۶رهبر،؛ خطیب۲۲۴: ۱۳۷۷قزوینی ؛ جاوید

۱۳۷۸:۳۳۱ (
و آن عطاْی حقیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی ْ که این متاْع قلیل است ْ

)۱۰۶۵: ۱۳۷۸(هروی،
و آن عطای حقیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو  که این متاع قلیل است

)۳۱۹: ۱۳۷۶؛ عیوضی، ۳۲۹: ۱۳۷۴؛ ابتهاج، ۵۱۸: ۱۳۶۲خانلری،(
جو نعیم هر دو جهان پیش عاشق و این بهای کثیر ان به دو  کــه آن متاع قلیل است

)۱۳۴۸: ۱۳۷۹(جGلیان،

میی بیت را در شرح در گام دوم، پیشینه  کنیم تا ضرورت این تحقیـق های گوناگون بررسی
آنو نیز تفاوت شرح و چرایی و ها آشکار شود. ها  مصراع دوم در متن سودی، بدرالـدین، جGلیـان
ً ها کـامGً متفـاوت اسـت. سـودی بیـت را چنـین ختمی Kهوری، با دیگر تصحیح با اندکی تغییر،

دو در نزد عاشقان ارزش نعمت هر دو جهان به اندازه« معنی کرده: ی یک جو است؛ زیـرا نعمـت
و ناچیز است. حتی یک جو، گران  بهـاتر از آن اسـت. مـراد دنیا پیش عشق، متاعی بسیار کوچک

م این است: عاشقان یک  سـودی بسـنوی،(» کنند حبت جانان را با نعمت دو جهان عوض نمی جو
۱۳۷۴ :۱۵۲۳.(
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با» متاع قلیل«سودی با» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را برابـر نهـاده» یک جـو«را
در در ادامهاست.  » متـاع قلیـل«گـاه هـیچ کریم قرآنی مقاله به این مطلب خواهیم پرداخت که

به» دو جهان«برای آخرت که در ترکیب  کار نرفته است. مستتر است،
حرف کاف که در صـدر مصـراع ثـانی واقـع اسـت،«گوید: ختمی Kهوری در شرح بیت می

می افاده دوی معنی بلکه و نظربازان بـه کند... نعیم هر دو جهان که تو خواهی، آن پیش عاشقان
ک  [در] بهـای آن و دو جو : ۱۳۷۶ختمـی Kهـوری،(»ثیـر جو، بلکه متاع هر دو جهان قلیل است

به»که«). او برخGف نظر شارحان دیگر که همگی ۱۷۵۸ و انـد، دانسته» زیراکه«معنی را تعلیلی
و با توجه به این نگرش به شرح بیـت پرداختـه اسـت.» بلکه«را آن متـاع«همچنـین، معنا کرده

با» قلیل با» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را جو«را بر دانسته اسـت. ایـن شـرح، بـا برا» دو
شرح سودی تفاوتی چشمگیر ندارد. ختمی Kهوری چنانچـه شـرح سـودی را در اختیـار داشـته، 

و خواسته آن را کامل ازبه»که«تر کند؛ زیرا متوجه نقص آن شده معنی بلکه در این معنایی کـه
از» بلکـه«ت کـه معنـی ای اسـ تعلیلی بهتر است، هرچند سیاق کGم به گونه»که«بیت شده، از 

به برنمی»که« و شارح آن را بر متن تحمیل کرده است. همچنین ی کارگیری دو ضمیر اشـاره آید
و مغایر با شیوه» این« ی حافظ است.ً در مصراع دوم، کامG اشتباه

می بدرالشروحمؤلف به دو جو، مقدار دو جو. آن متاع قلیـل اشـاره بـه«گوید: در شرح بیت
و این بهای کثیر اشاره به معشوق نعیم دو ). اولین اشـکال شـرح ۵۰۰: ۱۳۶۲بدرالدین،(»جهان

در»آن«در مصراع اول وجود ندارد کـه بتـوان ضـمیر» معشوق«ی بدرالدین این است که واژه را
گونه که در نقد شرح سودی بر ایـن بیـت گفتـه مصراع دوم به او نسبت داد. از سوی دیگر همان

و نیـز اگـر برای آخرت بـه» متاع قلیل«گاه هیچ کریم قرآنشد، در  را» عطـا«کـار نرفتـه اسـت
با» عطا«بدانیم، همراهی» معشوق« و آخرت«را در» بهشت از قرآنکه به آن هـم اشـاره شـده،

 دست خواهیم داد.
از نعمت« گونه شرح کرده است: هروی بیت را این و آخرت در نظر عاشـقان بـیش  های دنیا

ا و آن بخشـش نـاچیز یک جو و) ۱۰۶۵: ۱۳۷۸ هـروی،(» رزش ندارد؛ زیرا این کاK اندک اسـت
و آن عطای حقیـر نعـیم« گوید: همچنین می ً این متاع طبعًا اشاره به یک جو است که قلیل است
می،» کثیر« ساختن» حقیر« با ). ۱۰۶۶ همان:(» هر دو جهان  رسـد؛ً ظاهرًا بیت به سامان معنایی
و قیمت« را در معنی» متاع«ً اما اوKً شارح و در ثـانی،» بها  دانسته که مغایر با معنی لغـت اسـت
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و عطا« درصورت پذیرفتن این شرح، ارتباط با که پیش را چنان» متاع  از دسـت قرآن تر گفته شد،
و ابتهاج نیز همانند هـروی خـوانِش دهیم. می  انـد. را برگزیـده» عطـای حقیـر«ِ خانلری، عیوضی

 تـوان تنهـان سه تصحیح، شرحی از بیت یا چگونگی تصحیح در دست نیست، نمی ازآنجاکه در ای
و پاسـخی مشـابه داد.ِ به ِصرف ضبط مشابه، دKیل مصححان آن  ها را با هـروی هماننـد دانسـت

می هرحال، قسمت دوم پاسخ باK درباره به  کند.ی این سه تصحیح نیز صدق
می خطیب و وزنـی خوشی زندگانی دو جهانی«گوید: رهبر در نزد عاشقان به یـک جـو ارزد

و اندک اسـت، ولـی آن عطیـه یعنـی عشـق الهـی دهشـی  ندارد؛ چه این دو نعیم کاKیی ناچیز
و ارزنده است گران رهبر شبیه به سخن بدرالـدین ). شرح خطیب۳۴۷: ۱۳۶۶رهبر، خطیب(»قدر

 دانسته است.» عشق«رهبرو خطیب» معشوق«را» عطای کثیر«است؛ با این تفاوت که بدرالدین 
و بیت را مطابق با نسخه درس حافظاستعGمی در و غنـی ضـبط کـرده ی مصحح قزوینـی

می مصراع دوم را که جایگاه اختGف دو» این«در مصراع دوم«کند: هاست، چنین معنی نعیم هـر
و  و نعـیم هـر»ِعطای کثیر«عشق است که در نظر حافظ»آن«جهان است دو پروردگـار اسـت

به»که«). وی نوع ۶۷۹: ۱۳۸۳استعGمی،(»جهان در برابر آن ناچیز است را مشخص نکرده؛ اما
به نظر می و» زیراکه«معنی رسد آن را دانسته است. شرح استعGمی بر این بیت با شرح بدرالدین
و نکته خطیب ه باشـد. را در بر ندارد تا نیاز بـه توضـیح یـا پاسـخ داشـت ای تازه رهبر مشابه است
میجGلیان جوی نعمت در نظر عاشقان، همه«گوید: در معنی بیت و آخرت به بهای دو های دنیا

کم نمی ). ۱۳۵۰: ۱۳۷۹جGلیـان،(»بها، قیمت دو جو بیشتر اسـت ارزد؛ زیرا در برابر آن کاKهای
با» متاع قلیل«جGلیان نیز  جو«بر با را برا» بهای کثیر«و» نعیم هر دو جهان«را برابر نهاده» دو

دو«است کـه آن را هماننـد بدرالـدین بـه» جوی«است. تفاوت قرائت جGلیان با سودی تنها در 
هـایی کـه بـر شـرح تغییر داده است. با توجه به مشابهت این شرح با شرح سـودی، اشـکال» جو

.شودمیسودی وارد است، متوجه این شرح نیز 

 بحث اصلی
و برای ورود به مبحث اصلی  این مقال که شـرح بیـت سـوم غـزل اسـت، Kزم اسـت لحـن غـزل

به شخصیت  طور اجمالی بررسی شود. دو طیف واژگانی که سراسر غزل را فراگرفته، نشان های آن
و جهان و واعظانه که با واژگـان از تقابل دو اندیشه ،» نصـیحت« بینی در غزل است؛ یکی مذهبی

تم تداعی(» تمتع«،» ناصح مشفق« ،» گنـه«،» عطـای کثیـر«،» متاع قلیـل«،» نعیم« تع)، گر حج
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و،» حدیث توبه«و» توبه«،» کرم«،» رضا«،» قسمت ازلی«،» تقدیر«  فضای غزل را انباشته اسـت
،» رودی بسـاز«،» معاشـری خـوش«،» عاشـقان«،» روی جوانـان« دیگری، رندانه که بـا واژگـان

،» می دوساله«،»ی ساقی کرشمه«،»حقد«،» ساغر«،» نقش خال نگار«،»می«،» ساقی«،» قدح«
،» دل رمیـــده«،» ساله محبوب چارده«

 سراسر غزل را فراگرفته است. همچنین با توجه بـه تقابـل،» ساقیان کمان ابرو«و» بزمگه«
و واژگان مذهبی، به نظر می  رسد مخاطب غزل کسـی اسـت کـه مـدام دو اندیشه در فضای غزل

ب و او را و اینک خواجه در مقام پاسخ حافظ را نصیحت کرده و معشوق خوانده  گـوییه توبه از می
و جـاه دنیـوی١ برخاسته است  . این بیت تعریضی است به مخاطب که با تکیه بر مذهب، به مـال

و در بهشت نیز طمع بسته است. حافظ در پی تکرار این نظریه ی کهن عرفانی نیست کـه رسیده
بیا این سخن شایع اند؛ زیر عاشقان دو جهان را درباخته  دلیلـی خـاص، نیـاز بـه تر از آن است که

 تر است. خواجه با این بیـت، گوید، مهم تکرار داشته باشد. در این باره نیت مؤلف از سخنی که می
و بهشت دو ویژگی نصیحت از خواهی است، بـرای خواننـده آشـکار مـی گو را که دنیاداری و  کنـد

آ سویی، با بی و می خرت، نصیحتِ اعتنایِی به دنیا  کند تا دیگر به نصیحت حـافظ گو را خلع سGح
می نپردازد، چنان  گوید: که در بیتی دیگر

 با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما
)۲۹۰: ۱۳۷۷(حافظ،

و ورزی حافظ، سخن های همیشگی سخن یکی از شگرد  گفتن مطابق با واژگان، اصـطGحات
ِ بینِی مخاطِب درونی غزل است. در اینجا نیـز بایـد جهان  را بـا»ِ عطـاِی کثیـر«و»ِ متـاِع قلیـل«ِ

و ذهنیت مخاطب غزل که همان نصیحت  گوست، معنی کرد. با توجه بـه طیـف واژگـان مـذهبی
و واعظانه که در ابتدای این مبحث بیان شد، نصیحت  است، به همـین علـت قرآن گو اهل حدیث

از را به کار مـی» عطای کثیر«و» اع قلیلمت« حافظ در این بیت  اسـت. قـرآن بـرد کـه برگرفتـه
و نیز برای فهم سخن یک از شارحان محترم این غزل به این موضوع توجه نکرده ازآنجاکه هیچ  اند

در حافظ باید مفاهیم قرآنی این ترکیب  قـرآن ها دانسته شود، نخست، کاربردهای این دو ترکیب
. شودمی بررسی

: ۱۳۷۶(نک: ختمی Kهـوری، ختمی Kهوری ضمن دریافت این مطلب، مخاطب بیت را عماد فقیه دانسته است۱
۱۷۵۸.(
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و اندک، نعمت قرآندر» متاع«ی واژه  های دنیایی است که بدون صفت قلیل نیز معنای کم
و در مقابل و بیشتر است، به کار رفتـه اسـت: بهتر(» خیر«،» عطا«که» آخرت« را در خود دارد (

...» بِالح و فَرِحوا ِ  ِ َ نياة ِالد  ماالحيِ و ا  نياةُ الد  فيُ  اآلخرَةِ الّا متاعيا  ّ  ِ َ «)/بـا صـفت» متـاع دنیـا«)۲۶ رعـد 
 قُل متاع الدن «... نیز بارها همراه شده است:» قلیل«   قَليُ خَيَا و اآلخرَةُ َلٌ ُ َ   لمن ِاتَّقَيٌ َرٌ َّ ِ   ؛)۷۷ نسـاء/(.»..يٌ

..» الح تاعفَما م.    اةِ الدنيَ فيِ قَليا  اآلخرَةِ الّا َ ّ  ِ َ قل« ترکیب).۳۸ توبه/(ٌ»لٌي متاع درٌ»لٌي  قـرآن نیز دو بـار
قَل«. ته است به کار رف تاعم  َ  يهادالم بِئس و نَّمهم جأواهم لٌ ثُم   ِ   َّ      ُ قَل«و) ۱۹۷ آل عمران/(»ٌ تـاعم  َ  يـو لٌ ٌ

اَل ذابم علَه  َ    ).۱۱۷ نحل/(»ميَ

در» عطا«ی واژه و بهشـت اسـت: کار رفته که چهار بار آن درباره به قرآن پنج بار ی آخـرت
»ا الَّذاَم و َّ  َ يوا فَفدعس نَ َ     الجنَّةِ خالديَ  ِ َّ يف نَ غَيَ طـاءع ـكبر لّا ما شاءا االَرض و مواتالس تها مادام َ       ّ   َ     َرَيـ

جذُوذم  ُ «)/ع«؛)۱۰۸ هودس و من اَراد اآلخرَةَ و  َ َ   َ  عيس  لَها سعيَ مؤمنٌ فَأُولئك كانَ وه و  ها َ   ُ َ ٌ     شكُوراً،يم مه ً ُ  

طاءع من هؤُالء و هؤُالء دنُم كُلّاً    ُ   ُ   ُ ً ّ كَُ اُنظُر ربك محظُوراً، طاءع و ما كانَ كبَر ُ ُ ً ُ       َ    لـيع بعضَـهم فَضَّـلنا ف  َ  َّ َ ي

رُ تَفضاَكب و جاتررُ داَكب لَآلخرَةُ و بعضٍ َ ُ  َ     ُ  َ ُ َ  َ  ٍ و)۲۱-۱۹ِ ِاسـراء/(ً»الًي»تَّقلمل انَّ َّ   َّ يو اَعناباً، و نَ مفازاً، حدائقَ ً َ  َ   ً  َ

ال و كَأساً دهاقاً، اَتراباً، بًكَواع  ً َ  ً َ   ف سميَ عونَ َ سـاباًيح طاءع كبر من زاءذاباً، جال ك و لَغواً ً ها          ً   ً -۳۱ نبـأ/(»َ
۳۶.(

و نعمت» متاع قلیل« قرآن با توجه به آیات و آخرت است.» عطای کثیر« های دنیایی  بهشت
به»آن«و» این«ی نتیجه، طبیعی است که ضمایر اشاره در دو« در مصراع دوم، هر دو  نعیم هـر

در بازگ» جهان و آخرت را  را در ابتـدای مصـراع دوم،» کـه«ی شـارحان برگیرد. همه ردد تا دنیا
» بلکـه« معنـی اند، تنها ختمی Kهوری آن را بـه معنی کرده» زیراکه« معنی حرف ربط تعلیلی، به

 تـوان در معنی بیان علت باشد، دیگر نمی»که« اند، که اغلب شارحان گفته دانسته است. اگر چنان
ک« به» ثیر عطای  مربوط دانست؛ زیرا بـرخGف منطـق اسـت کـه حـافظ» نعیم هر دو جهان« را

و نعمت« بگوید:  های اخروی عطای کثیری است، پـیش عاشـقان ارزشـی به این دلیل که بهشت
 دو جـو)، عشـق یـا( را بـه جـوی» عطـای کثیـر« شاید به همین علت باشد که شارحان». ندارد

ا معشوق نسبت داده با اند؛ اما در  ای نیـز صـورت رود. عـده از بین مـی قرآن ین صورت، ارتباط آن
 اند تا منطق کGم حفظ شود که باز مغـایر سـخن کرده» عطای کثیر« را جایگزین» عطای حقیر«
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و درنتیجه، نقض غرض حافظ خواهد بود؛ زیرا بهشـت در قرآن و همچنین دیدگاه مخاطب حافظ
بیو نزد مخاطب حافظ، نه تنها حقیر قرآن و  نهایت است. نیست که جاودانه

در» بهـای کثیـر«، ۸۱۴ تـا ۸۱۳ی مـورخ چند ضبط ترکیب پایانی بیـت، در نسـخه هر و
و ضبط» عطای حقیر«، ۸۲۵و ۸۲۴، ۸۲۲ های مورخ نسخه ی را در نسـخه» عطای کثیـر« است
 رتی صـو» عطـای کثیـر« داریم که چند سالی متأخر است، نگارنده بـر آن اسـت کـه ۸۲۷ مورخ

و مرجع آن نیز مانند و اصیل است  اسـت؛ امـا آنچـه» نعیم هر دو جهـان«،»ِ متاِع قلیل« صحیح
و تغییر در نسخه به سبب اشتباه و سپس مصححان، شـده، ایـن وسیلهی اصلی، در آغاز ی کاتبان

ِ حـرف پیـرِو» کـه«و نه در معنی بلکه است؛ درایـن بیـت،١ نه تعلیلی»که« است که حرف ربط
ی پـس کلمه یا ترکیب پیش از خود را با جملـه»که« پرداز یا توضیحی است. این نوع اسمِ ربِط)(

و تفسـیری ارائـه دهـد. جملـه دهد تا دربـاره از خود پیوند می ازی آن توضـیح را» کـه«ی پـس
می واره فرشیدورد جمله  پـرداز یـاِ ربـِط) اسـم(ِ پیرِو). ۳۳۰: ۱۳۸۸ نک: فرشیدورد،( نامدی وصفی

و تفسیری تقسیمِ به پیرِو وصفی، مضاف توضیحی، در) ۳۴۱ نک: همان:( شودمی الیهی، بدلی  که
» کـه«ی . فرشیدورد برای نمونه شودمی ای برای توضیح کلمه یا ترکیبی آورده ها جمله همگی آن

 زند:ِ توضیحِی وصفی، بیتی از سعدی را مثال می
ب رود ای ساربان آهسته ران کارام جانم می دل وان دل که میا خود داشتم، با  رود ستانم

دل»دل« را صفت» با خود داشتم«ی واره در اینجا جمله»که« حرف ربط  کرده است؛ یعنـی، آن
می) ۳۳۸ نک: همان:(» همراه من  هـای توضـیحی وصـفی، واره از اقسام جملـه« افزاید:و در ادامه

می.ی معترضه است. واره جمله و فروش که ذکرش ..مثال: دی پیر  به خیر باد/ گفتـا شـراب نـوش
ز یاد و چشم بداندیش که برکنده باد/ عیب نماید هنـرش در نظـر( غم دل ببر  سـعدی).( حافظ)

و موصوف آن، در شعر فاصله واره ممکن است بین جمله در ای بیفتد: یکـی پادشـهی معترضه  زاده

به»که« اگر بر اساس نظر اغلب شارحان،۱ می» زیراکه« معنی را حرف ربط تعلیلی،  تـوانیم بدانیم، تنها در صورتی
که» عطای کثیر«و» متاع قلیل« و معنی تقریبًا درستی نیز از بیت استخراج کنیم ً را در معانی قرآنی داشته باشیم

 هـای هـر دو جهـان نـزد مـا نعمت« گونه که: بخوانیم، بدین» عطای کثیر« ویژه در ترکیب بیت را همراه با طنز، به
و دهشی کثیـر اسـت عاشقان به جوی نمی و آخرت نیز چنان عطا و کاKیی حقیر است  ارزد؛ زیرا دنیا بسیار اندک
آنِ که از سِر ما زیادی می و نه در پی و قانع» کند، پس نه در فکر این هستیم تا؛ اما این تعبیر، محکم  کننده نیست

و رسیدن به معنایی دیگر خودداری کنیم. از ادامه ی بحث
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و سر  حـافظ بارهـا ایـن نـوع ). ۳۳۹ همـان:(» سـعدی)( پنجه بود گنجه بود/ که دور از تو ناپاک
به»که«  شـدن مطلـب توضیحی، برای روشـن»که« هایی از کاربرد کار برده است. در زیر نمونه را

: شودمی آورده
 الف. بدون فاصله از کلمه یا ترکیب پیش:

ی توست توسنی چو فلک رام تازیانه که کار سوار شیرینشه تو خود چه لعبتی ای
)۱۰۸: ۱۳۷۷(حافظ،

ز که پرسم که نیســت مرا و شیـوه جلــوه کــه داریدلد دل ی کرم داردی نظر
)۱۵۲(همان:

صف که دهنان شاه شمشادقدان، خسـرو شیریــن  شکنان به مژگان شکند قلب همه

)۲۹۸(همان:
ب. با فاصله از کلمه یا ترکیب پیش:

بر گـاه کــه به هیچ نستانم نگیــن سلیمـان مــن آن  او دســت اهرمن باشد گـاه
)۱۷۴(همان:

 در او آه مــرا قــوت تأثیــر نبـود کــه چه جوهــر داردی حسن آینه رب این یا
)۲۰۰(همان:

و نسرین من است که تماشاگه کیست؟ی مقصود کعبه یارب این گل  مغیGن طریقش
)۱۱۷(همان:

و توضـیحی، در بیـت، درسـت، معنـیِ در هر دو معنِی تعل»که« باید توجه داشت که گاهی  یلـی
و ترجیح یکی بر دیگری امکان ندارد: می  دهد

و صGح از و پیمان  کشی شهره شدم روز الست بـه پیمانه که من مست مطلب طاعت
)۱۰۲(همان:

 با شکستگی ارزد به صدهزار درست که بخــر دل شکسته ای وین بکــن معاملــه
)۱۰۴(همان:

 ای چــون دیگ جوشان دارد سینــه که بــر حـــذر بــاش حافــظ گرمــیز دل
)۲۹۸(همان:
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و ابیاتی که ارائه شد، بیت مورد نظر ما، تنها با Kی توضـیحی» کـه« با توجه به توضیحات با
 را در معانی قرآنی ارائه کند. ترتیب نوشتاری بیت با توجه» عطای کثیر«و» متاع قلیل« تواند می

و آن عطـای کثیـر،« چنین خواهد بود:»هک« به این ِ نعیم هر دو جهان که این متاِع قلیـل اسـت
آن( هـای هـر دو جهـان کـه ایـن نعمت« یعنی:» پیش عاشقان به جوی و  دنیـا) کـاKیی انـدک

می( می». ارزد آخرت) دهشی بسیار است، در نزد عاشقان به جوی  تـوان بـه ایـن معنـی درنهایت
و١ از قلیل تـا کثیـر)(ی از اندک گرفته تا بسیار های دو جهان نعمت« رسید: ، نـزد عاشـقان ارزش

و گفتمان را در بیت دهم همین غزل نیـز مـی ». اعتباری ندارد تـوان مشـاهده نظیر همین منطق
و محبوب چارده«کرد:  و کبیـر می دوساله اگرچـه».ساله/ همین بس اسـت مـرا صـحبت صـغیر

و کبیر« می» از صغیر گرفته تا کبیر«ونشر نامرتب است؛لف» صغیر  دهد. نیز معنی

 گیری نتیجه
آن« در این مقاله، بیت و  نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جـوی/ کـه ایـن متـاع قلیـل اسـت

و شرح با ضبط» عطای کثیر و شـرح ها  های گوناگونش بررسی شد تا دKیل تفاوت در ضبط بیـت
و شرحی ضبط آن مشخص شود. پس از مقایسه  تـوجهی بـه ای گوناگون، آشکار شـد کـه بـیه ها

و اشتباه در تشخیص نوع و به تبـِع»که«ِ اشارات قرآنِی بیت ِ در مصراع دوم، سبب خطا در معنی
 آن، تفاوت در ضبط بیت شده است.

و عطای کثیر)، معتقد اسـت کـه شـکل( نگارنده با توجه به ترکیبات قرآنی بیت  متاع قلیل
و خرمشـاهی صحیح آن مطابق با دو نسخه، و دیگری تصحیح جاوید و غنی  یکی تصحیح قزوینی

 های فراوانی دارد که در زیـر بـه معنی همه چیز، در شعر شاعران کهن، نمونهبه،» از قلیل تا کثیر« مشابه ترکیب۱
 شود: چند مثال اشاره می

و بهـــا که بـــود تو را و کثیــر نیســـت با تــو کنون قلی زان جمـــال ل
)۱۹۹: ۱۳۶۵(ناصرخسرو،

و کبـار و قلیل غGم گشته جهان پیش تو صغار  نصیبــت آمده از مملکت کثیر
)۳۱۰: ۱۳۶۲(مسعود سعد،

و مستی به عالمی که در او و کثیـر من از خرابی  خبر نبودم از این عالم از قلیل
)۲۵۰: ۱۳۳۷(انوری،

ک و و نز قطمیر ثیــر نیســت پوشیـــده زو قلیـــل  نـــز نقیـــر ایــچ چیــز
)۶۱۰: ۱۳۶۸(سنایی،



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 34

و آن عطـای کثیـر«  اسـت.» نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی/ که این متاع قلیـل اسـت
و تغییر در نسخه ی اصلی شده، این است که بـرخGف نظـر شـارحان، در ایـن آنچه سبب اشتباه

ب»که« بیت، حرف ربط و نه در معنی  پـرداز یـاِ ربِط) اسم(ِ حرف پیرِو،»که« لکه است؛، نه تعلیلی
« شودمی توضیحی است. با پذیرش این تعبیر، ترتیب اجزای بیت چنین  نعیم هـر دو جهـان کـه:
و آن عطای کثیر، پیش عاشقان به جوی می» این متاع قلیل است  توان به ایـن معنـیو سرانجام،

و(ر های دو جهانی از اندک گرفته تا بسیا نعمت« رسید:  از قلیـل تـا کثیـر)، نـزد عاشـقان ارزش
». اعتباری ندارد
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و خدا«ي بررسي رابطه  وگوييو گفت سخنيهمدر ساحت» حافظ

 فرزاد بالو
 استادیار دانشگاه مازندران
فر مرجان نیک

و ادبیات فارسی  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان

 چکیده
و و کـGم، تعریـف یکی ازدستاوردهای ارزشمند میراث صوفیه در مقام مقایسه با فقه، فلسفه

و خـدا در نظـام فقهـی،ی انسان با خداست که آن را از رابطه بطهتلقی خاصی از را ی انسـان
و کGمــی متمــایز مــی و بــه رابطــه فلســفی و معشــوق، تبــدیل مــی ســازد وی عاشــق کنــد

و ناب صمیمی می وگوها در قالب رابطه ترین گفت ترین و تویی بازتاب ؛ امـا در ایـن یابـدی من
و شاعران کGسی ی ک، برخGف گفتمان غالب صوفیانه کـه در آن، رابطـه میان، برخی عارفان

و و تسلیم و خدا تا مرز اتحاد و تویی بنده میِ من من رابطه رود، رضا در برابر خداوند پیش ی
و خدا در قالب گستاخی، بی و تو کردن با خـدا تبلـور مـیو تویی بنده و من یابـد کـه پروایی

و پیوسـتگی در تلقـی فلسـفه وگـو در عـی گر اسـتقGل دو طـرف گفـت تداعی ین صـمیمت
گف سخنی هم و خـدا از رابطـه وگویی مارتین بوبر است. در غزلیات حافظ، رابطهو یی بنـده

و معشوق در تلقی متعارف عارفانه بسی فراتر می و حافظ با خداوند در مقام دوست عاشق رود
میشودمیوگو وارد گفت و استغنا گو؛ گاه کبر و گاه به های مختلف، با خداونـد، نظـامنهورزد

و فلسفه و تعریض وارد آفرینش تـر . این نوشتار، به تحلیل بیششودمیِی خلقت، از در طعن
و تویی در ساحت رابطه  پرداخته است. گویی در اشعار حافظوو گفت سخنیهمی من

من حافظ، خدا، بوبر، رابطه: های کلیدی واژه منـی  سخنیمهآنی،ـ تویی، رابطه
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 مقدمه.۱
ِ)، فیلسـوف آلمـانی، در مراحـل مختلـف زنـدگی Martin buber(ّ در سنت غربی، مارتین بـوبر

و تبیـینی رابطه فکری خود، در زمینه و بنده بسـیار اندیشـیده و فلسفــیی خدا هـای عرفـانی
و بـر اسـاس معرفـت  ی وّ ـ عمیقی در این خصوص مطرح نموده اسـت. در یـک نگـاه کل شناسـی

وی مارتین بوبر، اوج رابطه شناسی موجود در مبانی فکری نظریهتیهس ی آدمی با جهان، انسـان
I(توییـمنی خدا، رابطه and thou Communicationو تـویی در فراسـوی ) است. این رابطه ی من

می رابطه و تویی عرفانی قرار و گیرد. رابطهی من و ذاتـی ای که در آن، نسـبت وحـدت وجـودی
و بندهعرض میِی میان خدا و به جای آن، رابطهی موجود در نظام عرفانی، رنگ و تـویی بازد مـن

و انسان، جای در؛ رابطهشودمیگزین میان خدا و بنـده ای کـه بنیـاد آن، دوسـتی عمیـق اسـت
و فردیتـ رابطه با خدا و چرا کردن وارد گفتـ در عین استقGل و چون . در غالـب شـودمیوگو

و بنده، صـرفا در نسـبتی وحـدت وجـودین کGسیک عرفانی، رابطهمتو و تویی میان خدا ًی من
و اتحاد، خGصه( و دریا) ای از متون عرفانی یا متاثر از پـارادایم عرفـانی،؛ اما در پارهشودمیقطره

و بنده تا ساحتی فراعرفانی اوج می آن نسبت خدا آن گیرد. مطـابق کـه جا که بنده با خدا به جای
و دوسـتی بـا خـدا، در زمینـه  و رضا درآیـد، از سـر مـودت ِ با سنت مالوف عرفانی از در تسلیم یِ

می شناختی، غایت شناختی، معرفت موضوعات مختلف هستی و چرا و...، چون کند؛ بـرای شناختی
و تو کردن خرقانی با خدا از آن جمله است. در نوشتار حاضر، پرسـش اصـلی مـا ایـن  نمونه، من

ِ است که آیا غزلی ات حافظ نیز قابلیت بررسی رابطه ّ و خدا،(ی حافظّ در ساحتی فراعرفـانی، بنده)
 را داراست؟» وگوییو گفت سخنیهم«یعنی ساحت 

ی حاضـر یافـت نشـده اسـت؛ امـا های انجام شده، پژوهشی با عنوان مقاله با توجه به بررسی
کننـد؛ از آن جملـه اسـت: نوشـتار ارتبـاط پیـدا مـی ای از مقاKت به طور غیرمستقیم با این پاره

و عرفانی با تاکید بر آثار مولوی رابطه« و انسان در ادبیات خداشناسی که»ی خدا از لیG پژوهنده
یو آغـازگر گـریدكیـ بـهیکـینزدیبرا انسانو خدای جانبهدویوجو نویسنده در آن به جست

و متقابـل خـدا محبـت بـه اشـاره،یآدم خواستبرندخداوی اراده تقدم خداوند،یسواز رابطه
 بـا ارتبـاطیدر برقـراریانسـان شـفقت کـارکردو نقشنیهمچنو عشقیاله خاستگاهو انسان

و«ی پرداختـه اسـت؛ مقالـه،یالهـ قهرازتیمصونویالهشیبخشا دعا، اجابت خداوند، فلسـفه
از شرایط گفت و بوبر مولوی با نگاهی تطبیقی انداز چشموگو از همـان نویسـنده» به آراء باختین

ی بررسی قرار داده است؛ مقالـه موردهای بوبر وگو در تلقی موKنا را براساس جهان رابطه که گفت
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و خدا در میراث عرفانی ابوالحسن خرقـانی بـا الهـام از نظریـه تحلیل رابطه« ی مـارتینی انسان
و حبیب» بوبر که از فرزاد بالو و تحلیل تـازه الله عباسی ای در آن، با توجه به آرای بوبر، به تبیین

و خدا در روایتی از رابطه اند. در این پژوهش با روشی مقامات خرقانی پرداخته چهارگانه انسان
و با الهام از نظریه و تحلیلی و(ی بنـدهّی بوبر، به تحلیل غزلی ات حافظ در رابطه توصیفی حـافظ)

ایم تا وجوهی دیگر وگویی) پرداختهو گفت سخنیهم(و ساحت فراعرفانی خدا در ساحت عرفانی
و ظرفیت تأویلی این متن را آشکار سازیم. ِ از امکانات

و بنیاد فکری مارتین بوبر.۲  تأملی کوتاه در زندگی
ّـی یهـودی اسـت کـه تفک رات او بـرّ ـ ) یکی از متفک ران برجسـته ۱۸۷۸-۱۹۶۵( مارتین بوبر
ا و دیگران، تاثیر بسیار داشته اسـت. قلمرویی وسیع  دانیـل«ّز متکل مان، فیلسوفان، منتقدان ادبی

)Daniel(«،»و تـو I( مـن and you(«،»و انسـان مـدرن ،)» hasidism and modern( حسیدیسـم
و شـر«،»)between man and man(ی انسان با انسان رابطه« کسـوف«و») good and evil( خیـر

می از مهم)» Eclipse of God( خداوند ّ در سـن ۱۹۶۵آیند. بوبر در سوم ژوئن ترین آثار او به شمار
با ۸۷ ی مـن یا رابطه)encounter( طرح مفهوم مواجهه سالگی در اورشلیم درگذشت. مارتین بوبر،

را آید که از ثنویت تقابلو تو در پی آن بر می گرای حاکم بر سنت فلسفی غـرب کـه هـر غیـری
و رام سوژها همچون ابژه و پا بسته، مسخر و اسیری دست میی منفعل پنداشـت، گـامیی شناسا

 I- IT(آنـ نهـد. بـه تعبیـر دیگـر، ثنـویتی کـه در سـنت فلسـفی غـرب بـر اسـاس مـن فراتـر 

Communicationمن ) شکل گرفته بود، در تلقی بوبری به دوگانه یابـد. تـو تغییـر ماهیـت مـیـی
و آثار آغـازینش تـا واپسـین دوره یدهغالب پژوهشگران بر این عق ی حیـاتّ اند که بوبر از تأم Gت

یی تـامGت عرفـانی، مرحلـهی اندیشـگی را تجربـه کـرده اسـت: مرحلـه خود، سه دوره فکری
و مرحلهphilosophy of realization(ی تحقق بخشی فلسفه  وگـوییو گفت سخنیهمیی فلسفه)

)dialogical philosophy .( 
م و خدا در تفکر بوبر ظـاهری عرفانی، رابطه رحله در و تویی انسان ؛ امـا ایـن شـود مـیی من

و تو ای است که بعدها در کتاب رابطه غیر از آن رابطه ی؛ چرا که کانون رابطـه شودمی مطرح من
و خدا در این مرحله براساس عشقی استوار و حلـول خـداا انسان و اتحاد  ست که تا وحدت وجود

می در انس و طبیعت پیش در ان و تـألیف ّ رود. ایـن فصـل از زنـدگی بـوبر را کـه مصـروف تتّبـع
 ای کـه کننـد؛ دوره وی تعبیـر مـی»ّ تأّمGت عرفـانی«یی مذهب حسیدیسم شد، به دوره زمینه
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و همه یک و ابدّیت بود و ماورا گـّ سره غرق در معنا ّ رو اّتحـاد بـا خـدا خGصـهّی هّمت خود را در
ی گانـه، بـه اجمـال بـه تبیـین مراحـل ده ده مرحلـه بوبر در کتاب.)۱۵: ۲۰۰۲، بوبر( کرده بود

و زمـین، خـدمت، تعـالیم، و انسـان، عبـادت، آسـمان و شادمانگی عرفانی، یعنـی خـدا  پارسایی
ا و سرانجام رسـتگاری بـر و تواضع  هـای حسیدیسـم سـاس آمـوزه طریقت، عشق، خیروشر، غرور

 ).buber, 2002: 15-89ک:ر( پردازد می
می» بخشی تحقق«ی دوم زندگی بوبر به مرحله از مرحله و تـو«ی کنند. رابطه تعبیر ی» مـن

تو«ی از رابطه» بخشی تحقق«ی مربوط به مرحله و  متفاوت» عرفانی«یی مربوط به مرحله» من
و از جهتـی نیـز بـا تحقـق پیـدا مـی» کلیت زندگی«در» بخشی تحقق«ی است؛ زیرا رابطه  کنـد

تو«یه رابط و و تـو کـه در کتـاب» وگوییی گفت فلسفه«یی مربوط به مرحله» من  بیـان مـن
تو«ی نیز متفاوت است؛ زیرا رابطه شود می و  در قلمرو» بخشی تحقق«یی مربوط به مرحله» من

در،» ذهنیت« می» درون فرد« یعنی و دیگـری. رخ و نه بین انسان از دهد  از ایـن چـرخش بـوبر
و رویکـردی گوشه خلوت عارفانه  گیرنده از جامعه به زنـدگی روزمـره بـه فصـل دوم زنـدگی وی

و اشتیاق وصف اگزیستانسیالیستی یاد می ی ناپذیر وی بـرای بـر فـراز دوگانـه کنند. دیگر دغدغه
و مکان ایستادن، فروکش می و مسـوول زمان و حـّس تعّهـد و ابدیت با زندگی روزمـره ّ کند درّ  یت

م ی سوم فکری، تلقی مارتین بـوبر اما در دوره). ۱۵۳: ۱۳۸۸ کوفمن،( خوردی برابر همنوعان گره
و خدا دچار تحولی بنیادین از رابطه و سخنیهمیی فکری به دوره . از این دوره شودمیی انسان

از وگـویی از دورهی گفت؛ اگرچه اندیشه شودمی وگویی تعبیر گفت ی افGطـون در جایگـاه نـوعی
ب و فهم بـ ارتباط و تـو«ه شری مطرح بوده است. بوبر شکلی جدید از رابطـه را موسـوم در» مـن ،

و چنـین تفّکـری را وارد عرصـه»آنـمن« مقابل ویی گفـتّ مطرح کـرد  وگـوی فلسـفی نمـود.
و یا برقراری رابطه میان انسان وگو را شکلی از مواجهه گفت میی انسانی و از آن با عنـوان ها  داند

می» وجود اصیل«به طریقی برای رسیدن  برد. نام
ها زمـانی بـه طـور . انسانشودمیوگویی حاصلی گفت فقط در رابطه» بودن«از دیدگاه بوبر،

ترین وگویی با سایر افراد یا چیزها قرارگیرند؛ بنابراین، عالیی گفت کامل وجود دارند که در رابطه
و تو تحقق پیـدا مـی رابطهوگوی انسانی در قالبو در عین حال نادرترین شکل گفت کنـد.ی من

بی دو طرف رابطه، یک و و ارجمند و همتـا مـی دیگر را موجوداتی ارزشمند و بـه تمامیـت بیننـد
می فردیت یک و نمـود، فاصـله دیگر توجه و ماهیـت واقعـی کنند؛ جایی که بـین بـود ای نیسـت

و اعتماد آشکار می و احساس در کمال امنیت ای اندیشه و انسـان«ین رو، رابطهگردد؛ از » انسان
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و انسـان«ی هـایی کـه رابطـهی بوبر جایگاهی ویژه دارد. یکی از ویژگـی در اندیشه از» انسـان را
ی سـازد، ایـن اسـت کـه رابطـه متمـایز مـی» انسان با خدا«یو رابطه» انسان با جهان«ی رابطه

و انسان« و قابل بیان است. رابطه،»انسان و اد پیـدا مـی در قالب زبان انعقـ کGم«ای آشکار کنـد
و پاسخ جنب میهخطاب که یابد. اینی عینی و مفهوم گردد. ایـنمی»تو« جاست تواند گفته شود

ی انسانی بـا دیگـر : رابطهشودمیی آن بازِی اصلی است که دو در جانبی به گستره همان دروازه
و نزدیـک . بوبر رابطـه گشاید انسان رخ می رای عاشـقانه ی، اسـتعارهو صـمیمی مـردی بـا زنـی

می دل گونه که در خطاب انسانی با پاسخی صمیمانه پـاداش داند برای رابطه با خدا؛ همان نشینی
و کما، همه، در پاسخ خداوندشودمیداده  میی جهان همـان:(»گشایدل الهی در هیئت زبان رخ
می.)۱۵۳-۱۵۴ د از این رو بوبر تاکید و انسانکند تا آدمی و رابطه با جهان هایر نسبت، مواجهه

و رابطه من پیرامون، به نسبت، مواجهه تـویی بـا خداونـدـی مـن تویی ارتقا پیدا نکند، رابطـهـی
افزار خود قراردهد، خداونـد را نیـز کسی که بخواهد جهان یا انسان را دست«حاصل نخواهد شد: 

می به همین بـا ایـن ). ۱۵۸همـان:(»را در لغت به سـتایش بنشـینده خداک پندارد؛ گو این گونه
بهی ابدی»تو«کند که اگرچه حال، بوبر اشاره می »آن«بر حسب ذات خود، قابلیت تبدیل شدن
می»آن«) را به Eternal You(ی ابدی»تو«ً را ندارد، آدمی مکررا به کاهش .»چیـزی«دهد، یعنی

تبـدیل» چیـز«زیرا خداوند را بر حسب ذات خـود، بـه کند؛ البته در این کار، مغرضانه عمل نمی
می می و مکان، مستمرا خدا داشـته کند. انسان ً خواهد که خدا داشته باشد. او مایل است در زمان

می باشد. انسان نمی خواهد کـه ایـن تاکیـد را چـون خواهد به تاکید نامفهوم بیانی رضایت دهد؛
و کاربرد دوباره -۱۶۳ک: همـان:ر( .. در دسـترس ببینـد.و دوباره باشـد چیزی که قابل استفاده

۱۶۴(.
منِ ازین رو، در نظر بوبر، برای نمونه، اگر کسی با جهان از دِر رابطه  آن وارد شود، تمامیـتـی

و جهان را شاهد نخـواهیم بـود؛ چـونو مواجهه ً کسـانی کـه صـرفًا تجربـه«ی متقابل میان فرد
نم می ایی کنند، در امور دنیا مشارکت نه ورزند؛ زیرا تجربه در و و جهـان« شان است » بین ایشـان

آن جهان نیز مشارکتی در این تجربه ندارد. جهان اجازه می به که عGقه دهد تجربه شود، بدون  ای
و نه چیزی بر جهان واقـع این تجربه داشته باشد؛ زیرا جهان نه از خود مایه می . شـود مـی گذارد

منی تجربه، جهان به منزله منـ متعلق به کGم اساسی و کGم اساسی یمه تـو سرچشــ آن است
 که پیداست، بنیاد شـناخت بـر اسـاس رابطـه طور همان.)۵۴: ۱۳۸۰ بوبر،(»ی رابطه است نشئه

و مکانیسـم ایجـاد آن چگونـه باشـد، بـا شـناختی گیرد. بسته بـه ایـن شکل می  کـه نـوع رابطـه
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یک سلسله و مـنـ هـای مـن برآیند کلی، رابطه مراتبی مواجه هستیم. در  تـو، بیـانگر سـطوحـ آن
من مختلف شناخت است. رابطه میـی  کند؛ جـایی کـه در آن، انسـان بـه آن، جهان تجربه را بنا

و حیوان، در جایگاه ابژه و موجودات اعم از انسان می طبیعت آن هایی نگاه  ها را باید مورد کند که
د و استعمال قرار دهد. منر رابطه تجربه و موجـودات، واردـی  تو، آدمی در نسبتی برابر با جهـان

و گفت من شودمی وگو تعامل از« تو،ـ؛ بنابراین، شناخت در ارتباط  شناختی است به دسـت آمـده
و در یـک کلمـه، آشنایی مستقیم، شهود وجود حقیقی دیگری، ارتباط حضوری واقعی  بین افـراد

و تو در اندیشه چه این.) ۱۴۳: ۱۳۸۸ کوفمن،(» مواجهه ی مبتنی بـر یـک رابطـه«ی بوبر که من
 ای کـه ایـن متقابل است که بر هستی جامع دو موجود تاکید دارد؛ یک برخورد ملموس، به گونه

در دو موجود، یک یکمی دیگر را در تمامیت هستی خود و شرطی از  دیگـر؛ یابند؛ بدون هیچ قید
و ایده و تـو،یه نقشی ندارد. در مواجهه ها در این رابط حتی تخیل ً بـه جـای مفـاهیم صـرفًا من

و جهان ذهنی، بی طو نهایتی .)Kramer, 2003: 30(» کنـدًر کامGً واقعی تحقق پیدا مـی شمولی به
و تو بوبر برای تبیین انسان اصیل مورد نظر خود در کتاب(  پـردازد هـایی مـی به ترسیم اقلیم من

« شودمیته که در آن جهان رابطه برافراش یّ اّول: زندگی با طبیعت که در آن رابطـه بـه آسـتانه:
؛ سوم: زنـدگی بـا شودمی ها، جایی که زبان وارد رابطه خورد؛ دوم: زندگی با انسان زبان پیوند می

ّ حیثّیات روحانی در عین فقدان، به خلق زبان مؤّدی .) ۱۵۲: ۱۳۸۰ بوبر،(.» شودمیّ
با از میان این رابطه ی انسـان بـا ای دارد. پـس اگـر مواجهـهّ ها تشخص ویژه انسانها، زندگی
و نسبت عمیق انسان بر اساس رابطه و تویی انجام پذیرد، زمینه برای برقراری یک مواجهه ی من

و خدا در قالب رابطه که بوبر از آن به مواجهه شودمیفراهم منی انسان میـی کنـد. تویی تعبیر
ا«باری  میخطوط رابطه بر اثر ی جـا همـه رسند. منظور بوبر در ایـن ستمرار در توی ابدی به هم

کـه همه چیز در خداست؛ نه ایـن« خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلکه اعتقاد به این است که
-۴۷: ۱۳۸۵اسـمیت،(»خداوند ممکن است در هر چیزی باشـدکه هر چیزی خداست؛ بلکه این

۴۸(.
از تاکید می و خداوند، البتـه وحـدت عرفـانی نیسـت؛ کنیم که مراد بوبر  وحدت جهان، انسان

ً خداوند کامGً دیگری است؛ اما او در عین حال کامGً«ً بلکه صرفًا مشارکت است. در نظر او  بـا مـاً
 خداوند در عین حـال کـه حیثیتـی« به تعبیر دیگر،.)۵۵ همان:(»ً یکی است؛ کامGً حاضر است

 بنـابراین،.) ۱۲۷: ۱۳۸۰ بـوبر،(» است؛ یعنی حضور کامـل حیثیت جهان مستقل دارد، حیثیت او
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و خدا از تفسیر متعارف عرفانی از جهان، گامی فراتر مـی بوبر درباره  نهـد تـای نسبت میان جهان
و مطلق بپردازد. به تبیین تصویر دقیق  تری از توی سرمدی

و تویی در غزلیات حافظ بررسی انواع رابطه.۳  های من
ا که پیش چنان و انسـان اصـیل مـورد نظـر تر و تصور حیات واقعی ّ شاره شد، بوبر برای تبیین

و توخود در کتاب و ترسیم عمیقمن می تر اقلیم، به تصویر پـردازد کـه در آن انـواع رابطـه هایی
می انسانی، اعم از انسان با طبیعت، انسان با انسان و انسان با خدا، تبلور یابـد. در واقـع، های دیگر

و تـویی) بـا خداونـد، بـه طـور خـاص،( وگوییو گفت سخنیهمی ورد به رابطه شرط پیش مـن
ی حافظ در مواجهه بـا وگویی با نوع انسان است. در ادامه، بازتاب رابطهو گفت سخنیهمی رابطه

و تحلیل شده است: و در مواجهه با خدا، بررسی  انسان

و تویی حافظ با انسان رابطه.۳-۱  نی)نوع انسا(ی من
در شرط وصول بـه رابطـه ترین پیش جا که مارتین بوبر، مهم از آن و تـویی بـا خـدا را ی مـن

و تعدیل رابطه سایه و تویی انسان با انسـانو برقراری رابطه» انسان با انسان«یی تصحیح ی من
بر داند، ما نیز در ادامه، رابطه می  ایم رسی کردهّی انسان با انسان را از این حیث در غزلی ات حافظ،

 شناسیک شعر حافظ، به اجمال آشکار گردد: تا ابعاد انسان
و نرم.الف و مـدارا بـا مانیفست حافظ در مواجهه با نوع انسانی، در مهربانی با دوستان خـویی

و شودمیدشمنان خGصه  خ لق ح سن و آسایش دو جهان را در ُ . او با تأسی از آیات وحی، راحتی ُ ّ
 داند. مدارا با دشمن می

ّ بـا دوستـان مروت با دشمنـان مــداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
)۹۹: ۱۳۶۸(حافظ،

و از آن.ب و فرصت آدمی برای برخورداری از زنـدگی بسـیار گـذرا جا که در نظر حافظ، عمر
یکی انسان محدود است، او همه میّ ها را به نیکی در حق  خواند: دیگر فرا

و افسونده روزه مهرگردون افسانه است
ای صاحب کرامـت، شکـرانـه سـGمـت

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
ّ روزی تفق دی کـن درویـش بینـوا را

)۹۹(همان:
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و با لحنی آمرانه انسـان.ج و شـفقت بـه خلـق فـراً در بیت زیر، صراحتا هـا را بـه مهـرورزی
و نهال دشمنی، می » خبیثـهی شـجره«و»ّ طی بـهی شـجره«شاید معادل خواند. درخت دوستی

)۱۸۰۲: ۱۳۹۲حمیدیان،( باشند.
بهدر  شمـار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بیآردبار خت دوستی بنشان که کام دل

)۱۵۳: ۱۳۶۸(حافظ،
و سیره.د ازص)، همچـون دیگـر اندیشـه(ی رسول اکرم حافظ به پیروی از قرآن وران پـیش

و خوشا را به نرمه خود، انسان می خویی و پیـر رفتاری با دیگران دعوت کند. در شـریعت حـافظ
و مردم مغان، عیب و نجات ابدی آدمی در ترک این عمل ناشایست جویی آزاری، گناه واقعی است

می است؛ او اصالت را در کم می آزاری رسد حافظ، با تعریضی طنزگونه، شریعت خـود بیند. به نظر
میرا با شریعت  و بـر متشـر عان وقـت، مـید دیگران در تقابل : ۱۳۹۲ک: حمیـدیان،ر( تـازدّ انـد

.)۳۵۲: ۱۳۷۱ّو خر مشاهی، ۱۵۰۶و ۱۴۲۶
و ختم کن حافظ  آزاری است که رستگاری جاوید در کـمدلـش بــه نـالـه میازار

)۱۲۸: ۱۳۶۸(حافظ،
و هرچه خـواهی کن  نیست این گناهیکه در شریعت ما غیر ازمبـاش در پـی آزار

)۱۳۴(همان:
و ریاکـاری، پسـندیده.ـه و ناصواب در نظر حافظ بدگویی، نکوهش دیگران، گرایش به باطل

و تشـنیع نمـی«گویـد: نیست. حافظ می و بـه رسـوا کـردن آنـان مـا دیگـران را تفسـیق کنـیم
و خود را زاهد فرا نمی نیم تا بدین وسـیله مـاکّ نماییم یا ما کسی را رسوا یا مت هم نمی نمی کوشیم

)۳۵۰۰: ۱۳۹۲حمیدیان،(»را زاهد بخوانند.
و میـل به نـاحق نکنیـم و دلق خود ارزق نکنیم جامهما نگـوییم بـد ی کس سیه

)۲۹۹: ۱۳۶۸(حافظ،
و رفتار اسـت. بیت زیر نیز نمونه.و و صراط مستقیم در اخGق حـافظ« ای از مصادیق اعتدال

دادن واجبات که نماز، مصداقی از آن است، از بدی کـردن بـه دیگـران نیـز ضمن تأکید بر انجام 
و کارهای ناروا را روا جلوه نمی پرهیز می )۱۰۰۷: ۱۳۹۲حمیدیان،( دهد" کند

و به کس بد نکنیم  وان چه گویند روا نیست نگوییم رواستفرض ایزد بگزاریم
)۱۰۷: ۱۳۶۸(حافظ،

ک«است: یادآور این سخن بوبر افزار خـود قـرار دهـد،ه بخواهد جهان یا انسان را دستکسی
می خداوند را نیز به همین بـوبر،(»که خداوند را در لغت به سـتایش بنشـیند. پندارد؛ گو این گونه

۱۳۸۰ :۱۵۸.(
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و عنایـت خداونـد برآوردن نیاز ره.ز ؛ نیکـی بـه خلـق، شـود مـی روان وارسته، موجب رحمت
و و دفع و گرفتاریموجب آمرزش گناهان :شودمیها از دامان زندگی طرد بGها

و دفـع بـG بکنـدفروش حاجت رندان روا کنـد گر می  ایـزد گنـه ببخشـد
)۱۹۴: ۱۳۶۸(حافظ،

و عاشقانه در هستی نظـر مـی حافظ به بانگ بلند اعGم می.ح و بـر دارد که عاشق است کنـد
و زیبایی نمی این اساس، رهبیند. چیزی جز خوبی گذر، هرگونـه مGمتـی را نیـز بـه جـان در این

و رنجشی به دل نمی می : گیرد خرد
ی شهرم به عشق ورزیـدن منم که شهره

و خوش باشیم و مGمت کشیم وفا کنیم
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

ام بـه بـد دیـدن منـم کـه دیـده نیالـوده
ست رنجیدن که در طریقــت مــا کافری

و گفت عیـب پوشـیدن بخواست جام می
)۳۰۸(همان:

و خوش«در برآیندی کلی، و مال و به خاطر رسیدن به جاه از راحت رسانیدن به خلق نـامی،
یک خلق عیب یک( سو نگریستن جویی نکردن، و و شودمیسان زیستن که از آن ناشی=اخGص)

ک و قدر وقـت اخGص را نه تنها در امور عبادی که حتی در اموری ه در شرع ناپسند است ستودن
و... از جملـه های زیست را که ابوسـعید از آن بـه طعـم وقـت تعبیـر مـیو لحظه کنـد، دانسـتن

و شیوه حی جلوهی سلوک ابوسعید ابوالخیر است که همه تعلیمات افظ، های آن را در جهان شعر
و پیرمغان می هـا، تـداعی این دیدگاه حافظ به انسان.)۶۹: ۱۳۸۲پورنامداریان،(»بینیم از حافظ

بیی رابطه کننده و و تویی بوبر است که دیگری را موجودی ارزشمند و بـه همتا مـیی من بینـد
و فردیت دیگری  ّ تمامیت رهمی توجهّ که کند. در این در گذرست و احساس ّ ماهیت واقعی اندیشه

و اعتماد، آشکار می و در نتیجه، عـا کمال امنیت ی انسـانی در قالـب تـرین شـکل رابطـهلیگردد
می رابطه و تویی تحقق پیدا  کند.ی من

و خدا در غزلی ات حافظ . بازتاب رابطه۳-۲ ّی حافظ
و با الهام از رابطه ّ با تأمل در غزلی ات حافظ و تویی در دیدگاه بوبر، دو ساحت از ارتبـاطّ ی من

پی( میان انسان و و خدا، قابل بررسی ا حافظ)  ست:جست
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 . ارتباط حافظ با خدا در ساحت عرفانی۳-۲-۱
ً در غزلی ات حافظ، ابیاتی که صراحتا به اندیشه.الف اشـاره کننـد، انـدک» وحـدت وجـود«یّ
یو نیـز اندیشـهّـی آشکار به چنین تفک ری در عرفـان اسـGمی ای از ابیات، اشارهّ اما پاره«است، 

:ِاز آن جمله در بیت.)۳۷۳۸: ۱۳۹۲حمیدیان،(»دارند» ابن عربی«
و ساقـی همه اوست و مطـرب و گــل در ره بهـانــهندیـم  خیـال آب

)۳۲۸: ۱۳۶۸(حافظ،

های ظاهری، نشأت گرفتـه از یـک منبـع رغم تفاوت های عالم هستی را علیی پدیده او همه«که
و روح واحد حاکم بر عالم وجود، یعنـی  ّ ـ تفک ری، دانـد. برحسـب چنـین مـی» خداونـد« حقیقت

) ۳۷۳۸: ۱۳۹۲حمیدیان،(»ی حقیقت مطلق نیست. جهان، بیرون از دایره چیز این هیچ
گـاه جا جلـوه وجود دارند که بیانگر این ایده است که همه ابیات دیگری نیز در غزلیات حافظ

 اوست:

منــت خاک درت بر بصری نیست که نیستروشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

)۱۳۱: ۱۳۶۸(حافظ،
چه همه چه کس طالب یارند و چه جا خانه همهمست هشیار چهی عشق است کنشت مسجد

)۱۳۶(همان:
ای جلوه بر من الحـاج کـه ملک مفروش

تو
و من خـانه خانـه می  بینم خـدا مـی بینی

)۲۸۸(همان:
ذا دل سرگشتـهی ما جز به رخت ناظر نیست مردم دیده کر نیستی مـا غیـر تو را

)۱۲۹(همان:
و او به ما مشتاق بودسایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک ما به او محتاج بودیم

)۲۰۴(همان:

رخ«تمـام هسـتی را یـک نگاه حافظ به هستی چنان است کـه ای از ابیات، در پاره.ب فـروغ
ی حـق»داند که در جام افتاده است ساقی می ازّ ـ . حافظ بـرای نشـان دادن تجل ً یـا خـدا، مکـر را ّ

و... بهـره بـرده اسـت. واژه ،»عکـس روی در جـام«هایی چون عکس، پرتو، نقـش، فـروغ، شـعاع
وی عرفـانی، ایـنّ تعبیری شاعرانه از تجلی محبـوب در دل عاشـق اسـت. در اندیشـه همـه پرتـو
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کل بازتاب دل عاشـقِ خدا) در جام وجود یا سـاغر( های گوناگون، تنها از یک فروغ رخسار ساقی
و خطای عـارف در دریا است. به نظر می ّ رسد که حافظ در این ابیات، به تعدد تجل یات حق وّ فـت

.)۱۷۶۵-۱۷۶۹: ۱۳۹۲حمیدیان،(»کندّ درک نوع تجلی اشاره می
ی جــام افتـاد عکـس روی تـو چو در آینه

یک جلوه که در آینه کـرد حسن روی تو به
ک و نقش نگارین ه نموداین همه عکس می

صوفی از پـرتـو می در طمع خـام افتــاد
ی اوهــام افتــاد همـه نقش در آیینه این

رخ ساقی است کـه درجام افتـادُ یک فروغ
)۱۵۱: ۱۳۶۸(حافظ،

ج.
ز تجلی دم زد زد در ازل پرتــو حسنـت و آتش به همه عالم  عشــق پیـدا شد

غ ب ۱۵۲(همان: ،۱(

و تـداعی های عارفانه زترین غزلمطلع یکی از دKوی و تـوییی رابطـه کننـدهی حـافظ ی مـن
و خدا در ساحت عارفانه است. و«انسان و ایـن جهـان خـاکی نبـودیم ازل زمـانی اسـت کـه مـا

و انسان به خدای خود پاسخ داد کـه چـرا!  پروردگار از انسان هنوز نیافریده پرسید: الست بریکم؟
و به این ترتیب، درک اسرار حق بر دوش این آفرینش خاکی نهاده)۱۷۲اعراف/( پروردگارم تویی

و از نور جمال الهی که در ازل پرتو بر انسان تابید، عشـق بـه مبـدا پیـدا شـد۷۲احزاب/( شد و)
و آفریدهمحبتی از دو سوی، میان آفرینن .)۴۳۷: ۱۳۸۳استعGمی،(») پدید آمد۵۴مائده/( ده

و خدا . رابطه۳-۲-۲  وگوییو گفت سخنیهم در ساحتی حافظ
وی سوم حیات فکری خویش معتقد است که اگر مواجهه بوبر در مرحله ی انسان بـا طبیعـت

و انسان با انسان بر اساس رابطه و تویی انجام پذیرد، زمینـه بـرای برقـراری یـک مواجهـه ی من
در که بوبر از آن به مواجهه شودمینسبت عمیق، فراهم و خدا و تویی قالب رابطهی انسان ی من

»رسـند تمرار در تـوی ابـدی بـه هـم مـی خطـوط رابطـه بـر اثـر اسـ« کند؛ جایی کـه تعبیر می
کنـد، خـدای فیلسـوفان، خدایی که بوبر از آن به تـوی سـرمدی تعبیـر مـی.)۱۲۲: ۱۳۸۰بوبر،(

و عارفان نیست که از چیزی قابل استنباط باشد؛ بلکه بـی  وّ متکل مان، فقیهان و واسـطه مسـتقیم
و گفت در نزدیکی غیرقابل توصیف، هر لحظه می در تواند مورد خطاب وگو قرارگیرد. منظور بـوبر

که این همه چیز در خداست؛«جا همه خدایگی یا وحدت عرفانی نیست؛ بلکه اعتقاد به این است
، اسـمیت(»خداوند ممکن است در هـر چیـزی باشـدکه نه این که هر چیزی خداست؛ بلکه این

۱۳۸۵ :۴۷-۴۸(.
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توو تعریض آمیز های شیطنتّ حافظ نیز در برخی از غزلی ات خود با پرسش و و من های رندانه
به کردن می گفت های گستاخانه در مواجهه با خداوند و شـنود«نشیند. وگو بـا معشـوق در گفت
ا گویی با نوعی حاضرجوابی همراه بذله این جا است. گـاه و گـاه از »نـب عاشـقز جانـب معشـوق

و تو کردن این نوع گفت.)۷۸: ۱۳۷۴کوب، زرین( و من های حافظ بـا خداونـد، وگوهای صمیمانه
و خـدا باشـد، تـداعی گـر اسـتقGل دو طـرف بیش از آن ات حاد بنده و ّ که ناظر به وحدت عرفانی

و گفت و پیوستگی در تلقی بـوبری اسـت. امـا پـیش از ورود بـه مصـادیق ّ وگو در عین صمیمیت
ً هسـتند، ذکـر دو نکتـه ضـروری اسـت: اوK،ای گر چنین رابطـه شواهد شعری حافظ که حکایت

و رای ابیاتی که در آن ها معشوق، خدا در نظر گرفته شده است، به تناسب سـاختار غـزل حـافظ
پژوهان، استوار است. این مطلب را بدین سبب یادآور شدیم کـه معشـوق در غزلیـات غالب حافظ

یی مواجهـههًو.... را دارد؛ ثانیـا، نحـوی به معشوق زمینی، عرفـانی، اثیـری تفسیرحافظ قابلیت 
و یک طرف گفتحافظ در جایگاه یک ِ طرف دیگر گفت( با خداوند وگو، بنده وِ ِ وگو) از سـر طنـز
و تعریض است؛ و معشوق، خGف امری که در رابطه تکبر و شـود مـی آمد عادت محسوبی عاشق

و عرفانی، خود به روشنی گواست کـه میراث ادب غنای هـیچ عاشـق سـخن تلـخ بـه معشـوق«ی
و ضمن تاییدیّ خر مشاه» نگفت. نویسـد: بـاره مـی شورندگی حافظ، در اینو کشی گردن آزادگی

دلـ حافظ در برابر معشوق« رویـان بنـد، شـاهد شـیرین، مـه اعم از لولی، کولی، ساقی، یار، یـار
ره مجلس، خوب غی رویان و میـ3ره گذر و مناعت رفتار و اسـتغنا بـا با استغنا و ایـن مناعـت کنـد

و تر شاعری است که این محرومیت مطلق، قابل جمع نیست. کم گونه سر به سر معشـوق بگـذارد
و تکبر با معشوق حرف بزند. حال آن و خواری کشـیدن در برابـر با طنز و خفت که اظهار حقارت

ف معشوق، از سنت .)۵۵: ۱۳۶۱خرمشاهی،(»ارسی بوده استهای دیر پای شعر
ز شهر خواهم رفـت  برو که پای تو بست به خنده گفت که حافظز دست جور تو گفتم

)۱۱۲: ۱۳۶۸(حافظ،
و مرادم از این سیـل اشک می بــار گریم

وفا طبیب خواهم که پیش میرمت ای بی
تخـم محبـــت اسـت کـه در دل بکارمـت

ـه در انتــظارمـــت پــرس کــ بیمــار باز
)۱۴۱(همان:

ز پــی ور از طلــب بنشینــم، بـه کینه برخیزدها برانگیـزد فتنهاش اگـــر روم
)۱۷۹(همان:
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و چیـنش نظـام اما نکته این و تعریض مستقیم به خـدا، کاروبـار عـالم و تکبر جاست که طنز
و خطاب حافظ هستی آن هنگام رخ می عاشـق بـای، بـه مثابـه بـا خداونـد نماید که دیگر عتاب

و دل عاشـق، بـه مرتبـه  ی معشوق در تلقی متعارف عرفانی نیست؛ بلکه جایگاه معشوق در چشم
می»دوست«تری همچون عالی و چـرا کـردن تعالی و یابد. در چنین ساحتی است کـه چـون هـا

و تعریض و... طعن می ها بـ« یابد؛ چـرا کـه بنـابر روایـت مشـهور حافظ اعتبار ابدĤـقُطُ الْـتَس    ْ ُ ُ  َنَيَ

ِ الْأَحبابِ   َ و خدا»ْ و ترتیِب میان حافظ میِ، در نسبتی دوستانه، آداب  جاسـت خیزد. ایـن از میان بر
و وحدت وجـودییی مواجهه که نحوه و اتحادی بنده با خدا در تلقی عرفانی اش وحدت وجودی
و خـدا شـکل اند، براساس رابطه بازد. ابیاتی که در ادامه آمده رنگ می و تویی میان انسـان ی من

و در ساحت گرفته و تحلیل هستند:و گفت سخنیهم اند  وگویی در تلقی بوبری، قابل تفسیر
.الف

چهیا ویاستغناستن نیکان چه قادر حکمتستیارب و مجال آه ستین همه زخم نهان هست
)۱۳۰: ۱۳۶۸(حافظ،

ش کوه ِ در این بیت حافظ به نحوی بیمندانهِ می، و رودررو، از خداوند گGیه و صـفات پرده کند
و حکیم بیمیبودن را زیر سوال خداوندی چون: غنی، رب، قادر ل نیـازی، مسـوو برد که با وجود

و حکیمانـه بـر عـالم حکومـت کـردن، چـرا و پرورش بشر بودن، توانایی بر انجام هر کاری رشد
می این و تعب بر نوع انسان و همه رنج و مجـال یـک بارد را هـم نـدارد.»آه«آدمی حتی فرصـت

و«نویسد:ّ خر مشاهی در توضیح این بیت می و در عجبم کـه خداونـد چـه اسـتغنا، کبریـا حیران
را ای دارد که این حکمت بالغه و کسـی و جهـان هسـت و بـار انسـان و درد نهان در کار همه رنج

و اعتراض نیست؟ این فکر مطابق مشرب  اشعری حافظ یا بلکه اندکی اعتراض به مجال چون چرا
و فع ال مایشاء می ّ اصل مهم آن مکتب است که خداوند را قادر مطلق ازّ و چـرا و هـر چـون دانند

میسوی بندگان را  و ترک ادب شرعی .)۳۷۲: ۱۳۷۱ّ خر مشاهی،(»شمارند ناپسند
ب.

و هرچه خواهد گو بگو و هرکه خواهد گو بیا و ناز و دربا کبر ن بدین درگاه نیستحاجب
)۱۳۰: ۱۳۶۸(حافظ،

کند اگر درگاه الهی را درگاه دوست ببینیم، خواهیم دانسـت کـه حافظ در بیت باK تأکید می
ِ پندارنـد، متفـاوت اسـت. در چنـین کـه زاهـدان مـی ادب این درگاه با ادب دربار سGطین چنـان 
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و میان هیچ ن درگاهی همیشه به روی همه باز است یست؛ در چنین مکانی است کـه کس تفاوتی
آن بنده می می تواند، هر یک چه را که در درونش و همه و هـیچ گذرد، بر زبان آورد سـان هسـتند

و غروری را در آن راه نیست.   کبر
ج.

و خطای بنده گرش اعتبار نیست و رحمت پـروردگـار چیستسهو  معنی عفـو
)۱۲۷(همان:

توبه از گناه بـا«که وران پیش از خود، بر این باور استحافظ در این بیت همچون دیگر سخن
و خطـای  و آمرزش الهی، در حکم نفی رحمت حق است. اگر بخشـودنی بـودن سـهو ِ علم به عفو

بی بندگان، امری بی و شهرتی و رحمت خداوند بخشایش اعتبار گـر اصل است، در این صورت عفو
و شأنی نخواهد داشت؛ به عبارت  و خطـای معنا یا ارزش بنـده دیگر، باید قبـول کـرد کـه سـهو

و ارتکاب بنده به گناه«به تعبیر دیگر،.)۱۴۱۲-۱۴۱۰: ۱۳۹۲حمیدیان،(»بخشودنی است گناه
و ارزش است؛ چون صف و رحمـت خـدا را محقـق مـی هم در این جهان دارای قدر »کنـدت عفو

.)۶۳: ۱۳۸۲ پورنامداریان،(
د.

ن  آفرین بر نظر پاک خطا پوشـش بـادرفتپیر ما گفت خطا بر قلم صنع
)۱۴۸: ۱۳۶۸(حافظ،

سـروده شـده» نظام احسن در عالم«ی عقیده پرواضح است که این بیت در تناظر با اعتقاد به
بر است. آن و عرفـایمی چنان که از گفتمان غالب در تاریخ تفکر اسGمی آید، متکلمـان، فGسـفه

و باوری، در پـاره اسGمی به نظام احسن در چنینش نظ از ام هستی قایل هستند چنین عقیده ای
و بازتاب پیدا کرده است. از جملـه نظـامی در  و نویسندگان فارسی نیز نمود و آثار شاعران لیلـی

:مجنون
حرفی به غلط رها نکردی
ــدن ــالم آفری ــالم ع در ع

یک نکته درو خطا نکردی
به زین نتوان رقم کشیدن

)۲۴: ۱۳۸۹(نظامی،
: گلشن راز شیخ محمود شبستری در

و ابروست و خط و خال  که هر چیزی به جای خویش نیکوست جهان چون چشم
)۲۲: ۱۳۶۵(شبستری،
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و غالبا در صدد آن برآمـده نظران بسیاری اظهار نظر کردهی این بیت، صاحب اما درباره انـدً اند
و تعریض حافظ را به نظام آفر اما بـه هـرروی،؛١ینش، توجیه کنندکه به هر نحو ممکن، شیطنت

می یکی از بنیادهای اندیشه و این رباعی خیام را تداعی  کند:ی حافظ، تفکر خیامی او است
زدانی چونیبد دست فلکمبر گر
یساختمـــ چنان دگریفلکنو وز

انیـمزرا فلـكنیامنیبرداشتم
آســانیـدیرسدل کامبه کازاده

ش ۱۳۱۳(خیام، :۱۲۵(

ی تابـد. حـافظ بـا پـیش چشـم داشـتن پیشـینهمیِ خود بیت نیز البته چنین تفسیری را بر
و عدل الهی مسأله طن«ی شر میبا لحن و شیطنت و گذشـتًگوید: پیر ما اصوKز اهل مسـامحه

و چندان که باید، در این امر، یعنی وجود یا عدم خطا در آفرینش، ژرف یا بوده و کاوی نکرده بود
و مـی چنین کرده، خودش را به سادگی مـی اگر عل تـی در کـار نیسـت زد و »ّ گفـت هـیچ عیـب

).۴۶۵-۴۳۵: ۱۳۷۱ّ خر مشاهی،(
کنـد: گونه تلخیص مـی های خویش را این کوب بعد از شرح مستوفایی بر این بیت، گفته زرین

با« و جای انکار ندارد؛ اما جمع بـین آن بـا حکمـت و نقص در عالم مشهودست ی لغـه وجود شر
ازـ الهی شاید به تعبیر خواجـه، همـان معمـایی باشـد و و فسـانه کـه تحقـیقش فسـون اسـت

و اختGف مـی همین آن جاست که در حل مساله، نظرها پر از تضاد و چـه را عقـل حکـیم، نمایـد
دادبه نیز تاکید.)۳۳: ۱۳۷۰کرمانی، نیاز(»کند، ذوق سلیم در تایید آن شتابی ندارد تصدیق می

نن» پیر ما گفت...«ِ کند که اگر بیت می  گـریم، اعتراضـی کفرآمیـز خواهـد بـود را با منطـق شـعر
).۶۳همان:(

 کنـد؛ یعنـی که چنین تفسیری را تایید مـی شودمی حافظ ابیات دیگری یافت دیوان البته در
و جهانی دیگر. و لزوِم برساختن عالم ِ اذعان به خطا در عالم هستی

و کار جهان جمل ام تحقیق هــزار بــار من این نکته کرده استه هیچ در هیچ جهان
)۲۵۳: ۱۳۶۸(حافظ،

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک بـر هــم زنــم ار غیر مرادم گرد چــرخ
)۲۵۵(همان:

 عالمـی دیگــر بباید ساخت وز نو آدمیآید به دست آدمی در عالـــم خاکــی نمی
)۳۵۶(همان:

(رک: برای آگاهی از تفسیرهایی که به ویژه در دوره۱ ). ۱۳۷۰ نیاز کرمانی،ی معاصر از این بیت ارائه شده
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و می در ساغــر اندازیم بیا تا و طرحی نو در اندازیمگل برافشانیم  فلک را سقف بشکافیم
)۲۹۷(همان:

ز جنت به در کشیم رضوان به ما دهندی فردا اگــر نــه روضـه ز روضه، حور  غلمان
)۲۹۸(همان:

و چگونگی این جهان، قد آن شودمیر مشترک این ابیات محسوب اعتراض به امر خلقت  چـه؛
و البته ابیات فراوانی در غزلیات حافظ آن را تایید می  کنـد. حـافظ بـا وجـود اعتقـاد روشن است

: ۱۳۳۵ کسـروی،( کنـدیم با خداییهای دراز راسخ به قدرت الهی، به تعبیر کسروی، چنین زبان
۲۶ .(

در چنان «شودمییادآور مکتب حافظکه مرتضوی با ختهیآمایزیانکارآمدیعقا شواهدو آثار:
ناو وانیددر ابهام ویکم  آن، جـزو معـادو مبـدأوایـدنونشیآفـر مسـایلی اصول درباره ست
وی بارقهیگاه کدکنی بـا . شفیعی)۹۸: ۱۳۶۵،یمرتضو(»خوردیم چشمبهآندردیترد انکار

آ توجه به خصیصه و بینش دیالکتیکی او که در هر چیز، نقـیض رانی هنری ایهام در شعر حافظ
آن«نویسد: می بیند، می و می گاه مبتهج از نظام آفرینش است  بیند که: را نظام احسن

 همه نقش عجب در گردش پرگار داشت کاینافشان کنیم خیز تا بر کلک آن نقاش جان

ِو گاه معترض بر این نظام که:
 ـش بـادآفــرین بـــر نظـر پـاک خطـاپوشپیـر مــا گفـت خطا بر قلم صنع نرفت

را کدکنی شفیعی و پارادوکسی حافظ و اسـلوب نگـرش رویت شطحی ِ میراث تصوف خراسان
ب و ابوسعید ابوالخیرمیامثال بایزید که شایسته.)۴۳۴ک: همان:ر(»داند سطامی ی یادآوری است

و تویی بوبر، مطابق با نظریه مـهه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم / کـاین«ِ بیتی من
و تـویی«ی رابطـه در سـاحت.)۱۳۴: ۱۳۶۸حـافظ،(»نقش عجب در گردش پرگار داشت مـن

»پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفـرین بـر نظـر پـاک خطـا پوشـش بـاد«ِو بیت» عرفانی
و تویی«) در ساحت ۱۴۸همان:( گیـرد؛ بنـابراین، وجـود قرار مـی» وگوییو گفت سخنیهممن

و شواهد  شكچنین قراین و یهـا شـهیغالـب انددر کـه سـتینیزیـچ چـرا،و چونو انکارآمیز
.)۲۲۹: ۱۳۶۸ ندوشن،یاسGم( بگنجدیعرفان

 هـ.
و خرابی گنه ماست ولی  داری عاشقی گفت که تو بنده بر آن میگرچه رندی

)۳۴۲: ۱۳۶۸(حافظ،
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می«ی سخن رندانه«در بیت یادشده نیز حافظ بیک» داری تو بنده را بر آن گناهیه حاکی از
و خراباتی بودن است، به عاشـق کـه بـا دیوانـه فاصـله  ای نـدارد، انسان در ارتکاب به گناه رندی

و خود مستقیما نمی نسبت می ّ گونـه سـخن گفـتن بـا خـدا، حـاکی از صـمیمیت گوید. اینً دهد
و از عشق بر آنمی عاطفی شدید با خداست گ که ترک ادب نمی آید. او ضمن و ناه خود را بـه کند

ر گردن می و بادهگیرد، جمال معشوق میا دلیل رندی .)۳۸۴۵: ۱۳۹۲حمیدیان،(»داند نوشی
و.

و گو گناه منگناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ ستا تو در طریق ادب باش
)۱۲۲: ۱۳۶۸(حافظ،

ه، معتقد است با گریزی رندانه به نظر اشاعر«ن بیت که از یک غزل عرفانی اوست حافظ در ای
و اراده را که انسان از خود، اختیاری ندارد. او ضمن نفی اختیار ی انسـان در انجـام اعمـال، گنـاه

می ازلی می ادب شـرعی، توانـد کند که گناه را بر گردن بگیـرد. ایـن ادب مـیّ داند؛ اما ادب حکم
و عرفانی باشد .)۱۳۰۲-۱۳۰۱: ۱۳۹۲حمیدیان،(»اخGقی
میحافظ در چند جای و رحمت الهی اشاره در دیگر نیز به عفو و بر این بـاور اسـت کـه کند

:ی سیاه اعمال خود، باکی ندارد؛ چراکه به لطف الهی امیدوار است. در بیت روز قیامت از نامه
ی سـربستـه چــه دانــی خمــوش نکتهتـر از جــرم مـاسـت لطـف خــدا بیـش

)۲۴۴: ۱۳۶۸(حافظ،

می اف به گناهکار بودن خود، الطاف خداوند را از خطاهای خویش بیشنیز ضمن اعتر دانـد؛ تر
و عقـاب آن سـخن مـی  گوینـد، لطف او بر خشم پیشی دارد؛ بنابراین کسانی را کـه از رسـتاخیز

 کند. دعوت به سکوت می
.ز

و شب عربده با خلق خدا نتوان کردغیرتم کشت که محبوب جهـانی لیکن  روز
)۱۶۶(همان:

خوانـد. گوید؛ چراکه معشوق را محبـوب جهانیـان مـی حافظ در این بیت، از غیرت عاشق می
تو می ّ گوید من عاشق هم غیرت دارم؛ اما و(ِ معشوق) نباید از من انتظار داشته باشی که بـا عـالم

 رسد که معشوق شاعر در این بیت، همـان آفریـدگار جهانیـان باشـد آدم گGویز شوم. به نظر می
.)۵۶۱-۵۶۰: ۱۳۷۱ّو خر مشاهی، ۱۹۹۸-۱۹۹۷: ۱۳۹۲دیان، حمی(
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ح.
و نیاز و مستی و من و نماز و عجب ز میان زاهد  با که عنایت باشد تا تو را خود

)۱۸۰: ۱۳۶۸(حافظ،

و در برخی ابیات، از جمله بیت یادشده، حافظ با مخاطب ساختن خدا، او را از یک  سو با زاهد
و از دیگر سو و تقوا و صGح و مستی، در مواجهه با خودش می می  تحکمـی هـد. حـافظ بـاد قرار

و به طور تلویحی از خدا گوید چگونهمی مرموز به خدا  رغـم رفتـار خواهد کـه علـیمی عمل کند
 متعارفش جانب او را بگیرد. چنین است بیت: غیر

و تقــــوا و زاهـــدان و مـــی  تـــا یــــار ســـر کدام دارد مـــا
)۱۱۷(همان:

ط.
و لطف توان کرد صید اهل نظر و دام نگیرند مرغ دانا را به خلق  به بند

)۹۸(همان:

آن نمی به آسانی به دام معشوقِ حافظ، اهِل نظر است؛ از این رو  کـه اسـباب وصـل افتد؛ مگـر
و مهربانی درآید. و معشوق از دِر رفق ِ فراهم باشد

ی.
و زبان سوال نیســت  ارباب حاجتیم

 نماست ضمیر منیر دوست جام جهان
 اسـت؟ در حضـرت کریم تمنا چه حاجت

 جا چه حاجت است؟ اظهار احتیاج خود آن
)۱۱۲(همان:

و غرور کم کند. حضرت کریم در این حافظ از معشوق می جا اشاره به درگاه حـق خواهد از ناز
) ۱۵۷: ۱۳۸۳استعGمی،( دارد.

ک.
دلیزان شکر ار شکاستینوازم ایدان عشق گر نکتهتیبا حکایبشنو تو تین

)۱۴۳: ۱۳۶۸(حافظ،

دل حافظ در غزلی با مطلع از بیت یادشده، از جهتـی از معشـوق سـپاس دارد کـه و نوازسـت
و شاکی است؛ چـه ایـن سویی گله کـه معشـوق، حـق مهـرورزی عاشـق را ادا نکـرده اسـت. مند

شد که پیش طور همان در«تر اشاره و ارزش عشقحافظ را ورزی، ذلیل معشوق نیست هـای خـود
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می فراموش نمی و به معشوق نیز و از معشوق انتظـار توجـه داردگ کند : ۱۳۸۳اسـتعGمی،(»وید
و، حـافظ بـا لحنـی سـرزنش شـود مـی در ابیات این غزل دیـدهکه . چنان)۳۰۳ کننـده، از جـور
می بی و شکایت د توجهی معشوق گله ی غزل یادشـده درباره شده لب دریا گمر کند. پورنامداریان

که این پرسش را مطرح می بی«کند و و سرگردانی و حیرت گنـاهی آیا تصویری از آن عشق ازلی
و نـاگزیر بـودن انسـان از توسـل بـه  و محنت انسان در این جهـان و تقدیر آمیخته با درد انسان

)۶۸: ۱۳۸۲پورنامداریان،(»ت؟های انسان است، نیسی گرفتاری محبوبی که خود منشاء همه
و منـت هر خدمتـــیب کـه کـردمیمزد بود

دهــــد کـــسینمـیلب را آبـ رندان تشنـه
ا جـاچ کـانیدل مپـیدر زلف چون کمندش

م چشمت به و یپسندیغمزه ما را خون خورد
ـــرد ـــد بـ رویهرچنـ ـــم ــابمیآب از درت نت

بی تیعنایا رب مبــاد کس را مخــدوم
ایولیــیگو وKیشناسـان رفتند از تین

بیسرهــا بر بیبینیــده و تیجنایجرم
ــــتیز را حمایر جانـا روا نباشــد خون

تیرعایتر کاز مدعب خوشیجور از حب
)۱۴۳: ۱۳۶۸(حافظ،

 گیری نتیجه.۴
و معرفت هستی و زبان حـافظ، سـاحتی از رابطـه میـان خـدا شناسی و شناسی حاکم بر ذهن

می( بنده و معشوق در تلقی عرفانی، کGمـی، فلسـفی، زند که آن را از رابطه حافظ) رقم ی عاشق
و... متمایز می و رابطـه سازد. در غزلیات حافظ، مقام معشوق به دوست استحاله مـی فقهی ی یابـد

می تازه و خدا بر بنیاد دوسـتی عمیـقی تازه، رابطه گیرد. در این رابطه ای شکل وار اسـتی حافظ
مأ می میگردد؛ بر این اساس، سنت و عاشق نماد نیاز، رنگ ِ لوف معشوق مظهر ناز ِ ِ ِ درِ بازد. حـافظ

و مهر می و ورزد، به گونه عین حال که به خداوند باور دارد و طنـز ِ های مختلف بـا او از در طعـن
و تکبر در و به مناسبات حاکم بر رابطهمی تعریض و بندگان، بند آید ی فلسفه پروی خدا،هی خدا

و اعتراض لب می و...، به سوال می خلقت و چرا و چون آیـد کـه مـی کند. او در پی آن بـر گشاید
و آدم و طرحی نو از عالم بیفکند تا خطاهایی را که بر قلـم صـنع رفتـه،در فلک را سقف بشکافد

و بنده و بنده به سامان آرد دری پروری به خداوند بیاموزد. رابطه داری و خـدا و تـویی حـافظ من
و تویی در فلسفه این ساحت، با رابطه وگویی بوبر، پیوندی استوار پیـداو گفت سخنیهمیی من

و هم چنان می تو که در کتاب کند؛ چرا که هم در اشعار حافظ و بوبر آمده است، اتحاد عاشق من
و معشوق تبدیل  تـرینل از آن، صـمیمیِو فردیـت حاصـ شـود مـیو معشوق، به استقGل عاشق
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و چرا کردن گفت می وگوها را در قالب چون می های بنده با خدا رقم دهـد زند. این پژوهش نشان
ی اKهیاتی، در کنار خرقانی، بایزید بسطامی، قصاب آملـیی تجربه توان در عرصه حافظ را نیز می

و... متاثر از حمکت خسروانی دانست.
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 خيالي آيينه

و ابن عربي)(  شرح يك معنا بر بنياد آراي حافظ

 حسن بلخاری قهی
و مفاخر فرهنگی و رئیس انجمن آثار  استاد دانشگاه تهران

 چکیده
و حافظ دو تن از بلندمرتبگان بی و حکمت اسGمی هستند؛ ابن عربی ابـن عربـی بدیل عرفان

و حـافظ در  و رموز عرفانی و بیان غوامض و در شرح و شـورانگیز ایـن رمـوز شـرح شـاعرانه
رو برآن است نشان دهد میان ایـن دو در عـالم معنـی ارتبـاطی وجـود پیشی معانی. نوشته

و حافظ از مبانی عرفانی ابن و داشته عربی متأثر بوده است یا خیر. از جملـه معـانی مشـترک
و خیـال بـودن عـالم ناسـو مشابه در آرای این دو بزرگ، مسئله و وجـود عرضـیی خواب ت

و بررسی قرار می  گیرد. هستی است که مورد بحث

 ابن عربی، حافظ، خیال، عالم.:واژگان کلیدی
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و البته دیگر آثارش، عمیـق عربی الدین محیی و فتوحات تـرین معـانی در آثاری چون فصوص
و شارحانعرفانی را بی و مفس ران وّ ان نموده روشـنی ایـنش نیز تا آنجا که ممکن بوده در تبیـین

و گسترده اند به قسمی که بدون تردید مهم معانی کوشیده ترین تألیفـات عرفـانی در تمـدن ترین
و پیروان اوست اسGمی خاص ابن اما حافظ در این سو، شـگفت حکیمـی اسـت کـه هـیچ.عربی

و عمق، معانی عرفانی را در زبان فارسی، کس رده ارائـه نکـ همچون او به شیوایی، لطافت، زیبایی
دراست. بنابراین چنانک و عرفان اسGمی صدر گفتیم این دو، قلل دسته  اند. نیافتنی حکمت

و تتبعات ه.ق)( ۷۹۲کـه متوفـای سـال که میان حـافظ کند به روشنی اثبات نمی تحقیقات
بـهه.ق) وفات یافته است ارتباط معنایی وجود داشـته باشـد.( ۶۳۸و ابن عربی که در سال است

و در مـواردی مسـتوجب که ابن توجه به این معناویژه با  و نظریاتش به شـدت مـورد نقـد عربی
و حـافظ تکفیر بوده است. اما این بدان معنا نیست که نسبتی در عرصه معنا میان آرای ابن عربی

و هر که در این وادی پـای،معنا در عرفانیهنتوان یافت. عرص و شهود است عرصه وحدت جان
و پاینهاد در اظه و آشکارگی معنا چون دیگر عارفان می ار  گوید. نهادگان در این وادی سخن

**** 
و جامع در باب عالم خیال دارد. ابن و فتوحات بحثی تفصیلی  عربی در فصوص

و توسیع معانی، حصول درکـی جـامع از آرای و میل شدید شیخ اکبر به تأویل تفصیل وسیع
و مشکل می د وی را سخت و تـدقق نماید اما تـوان حاصـل نمـود کـه مـیر باب خیال بـا تأمـل

و تأمل قرار داده محیی است، مرتبه اول عالم هستی است الدین خیال را در سه مرتبه مورد بحث
در آن میگاه که صراحتا خ« آورد فتوحات مرتبه دوم عالمی است واسط میان عالم».اليالعالم كله

و عالم محسوسات یا حضرت پـنجم، بـه عبـارتی یعنی حضرت سوم از حضرات خمس( مجردات (
ای از مراتب قوای باطنی نفـس انسـان یـا عـالم صـغیر. بـهو مرتبه سوم مرتبه؛همان عالم مثال

و انسان را عالم صغیر می ی خواند خیال در مرتبـه عبارتی بنابر اصل تناظر که عالم را انسان کبیر
و نظیر آن در نفـس انسـان خیال منفصل)(م استشناختی مرتبه چهارم از سیر نزولی عال هستی
او مرتبه و شناخت  خیال متصل).( ای از مراتب ادراک

و حائل میان دو حقیقت یـا از دیدگاه ابن عربی خیال باKصاله یک مفهوم برزخی است، برزخ
و سـنجش نسـبت میـان دو عـالم درک خیـال ممکـن  دو عالم، Kجرم بدون درک این برزخییت

و از سـوی زبان سادهنیست. به  تر یک صورت خیالی از یک سو متأثر از یک تجربه ذهنـی اسـت
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و امکـان و عینیـت قـرار دارد دیگر مرتبط با یک واقعیت عینی. خیال در مرز میان ایـن ذهنیـت
 انفصال از این دو برای آن ممکن نیست.

و نیز نظیر آن در مراتب قوای بحث در باب حضرت چهارم از حضرات خمس یا خیال منفصل
و موضوع این سـخن نیسـت بلکـه سـخن در بـاب جملـه  باطنی نفس یعنی خیال متصل، محور

خ«مشهور ابن عربی در باب عالم یعنی  ـ العالم كلـه ً اسـت. اوK خیـال در ایـن فـراز بـه چـه»الي
ً معناست ثانیا خیالی بودن عالم چه معنایی دارد؟
پس بنابر قاعده شودمیاز دیدگاه ابن عربی عالم اگر خیال انگاشته میـان ای که عرض کردیم

و عدم مطلق. خدا  و بنـا بـه ایـن اعتبـارم»ِهست«دو حقیقت قرار دارد. وجود مطلق طلق اسـت
و» هست«چیز دیگر در عالم نیست که بتواند مصداق این هستی شود.پس هیچ فقط از آن اوست

و غیر او همه عدم مطلق است. اما می و اگـر موجـود نمـی دانیم که عالم از بـود جهی وجـود دارد
و این معنای  العالم كلـه«امکان صحبت در باب آن وجود نداشت. پس عالم هم هست هم نیست،

م بین خداسـت.»اليخ ّ است. نیست چون همچون حق هستی ذاتی ندارد هست چون بنـابراین«ُ
و هم معدوم. به عGوَ عالم نه موجود و نه معدوم یا هم موجوداست میاست دره َ دانـیم کـه عـالم
؛گرنـد ست چرا که آیات خدا در آن جلـوهاّ ست از یک وجه مبین خداا» خدا غیر«همان حال که

و تجلی خداست. بنابراین شیخ آن جا کـه عـالم را خیـال به عبارت دیگر عالم به یک معنی ظهور
و نیز این می واقعیت را در نظـر نامد نظرش به منزلت متضاد هر آن چیزی است که غیر خداست

که تصویر آیینه حقیقت شخصـی را نشـان طور هماندرست،دهدَ دارد که عال م، خدا را نشان می
می می ).۱۱۴: ۱۳۹۴چیتیک،(»نگرد دهد که به آیینه

و شگفتی در باب خیـال دارد ابـن از در فصوص نیز ابن عربی بحث مهم عربـی در فـص نهـم
فينور حكمةفص«الحکم با عنوان فصوص و خیـالِبه شرح تأویلی»هيوسفي كلمةيه و رؤیـا خواب

در می و تأویل آن قال« پردازد، خواب یوسف َإذ َ ْ لأبيِ ِوسف َ   هيإني أبت ِّا ِ   َرأيَ ايـ كوكب ر عش د أح ـت َ  َ َ َ ـ   َ ـ 

رأ و القمر َو الشمس  َ  َ ْ    َّ لي تهم   س اجديُ ِ می از رسول۴یوسف/(َ»نيGو نیز ک نا«الله:) لن اس ِ م اتوايَّ فإذا ُ ام َ ـ ِ َ 

 انتبه وا  َ و آدم است. از دیدگاه شیخ اکبر تفـاوت مبنای شرح بسیار بلند ابن١»ْ عربی از خداوند، عالم
 

مات وا انتبهوا«۱ فإذا ن یام ُ الن اس َ َ ْ ُ َ َ ِ َ ٌ ِ ِ (ع) نقـل این روایت در منابع شیعی هم از پیامبر اسGم».¡ و هم از امـام علـی (ص)
ج و نزهة النواظر، (رک ور ام بن أبی فراس، تنبیه الخواطر ص۱ّ شده است. و ۱۴۱۰، مکتبة الفقیـه، قـم، ۱۵۰، ق.
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َقالو«کGم یوسف در بیان تأويَ هذا أبت ِا ْ َ َ    رؤيَ ْل  قبيايُ من َ ْ رب جعلها قد ل   َ    َ ايُ ـحق «)/۱۰۰یوسـف(
ا( تن امر محسوس استکه حقیقی انگاش و پدر نزد یوسـف پـس ز یـافتن بر خاک افتادن برادران

ن«او) با کGم پیامبر که الن اس ِ مات وا انتبهوايَّ فإذا  ام  َ ْ ُ  َ ِ َ «ایـن)ص( در این اسـت کـه در لسـان پیـامبر
و اوهام است. ایـن روایـت  و خیال عربـی بـه کیفیـت عـالم را میسـر ورود ابـن،عالم، عالم خواب

حیات انسان، عالمی است که در اصل عـالم خـواب اسـت.ی الله عرصه سازد. بنا به قول رسولیم
و رؤیا نیز در عالم خیال واقع  . ایـن خیـالی بـودن، کـل عـالم را بـه شـودمیدر عین حال خواب

و ظل نور مطلقّ وجودی ظلی تبدیل می یعنی حضرت حـق اسـت. بنـابراین چنـد،ّ کند که سایه
به موضوع در فص می نهم یک هم پیوند و رؤیا که بستر رؤیت صور مجرد عـالم خورد. از سو خواب

و بنابراین کل ایـن عـالم  و از سوی دیگر نسبت این عالم با حق که نسبتی ظلی است ّ مثال است
و توهمی. و وجودش وجودی وهمی  نیز سراسر خیال است

آن«عربی در فص نهم در این باب چنین است: بیان صریح ابن ی کـه سـایه پس عالم به اعتبار
و یکتا؛ زیراحق است،یکتاست عـالم خوانـده،ولی بـه اعتبـار کثـرت صـورت،که حق یک است

و این همـان..شود می و وجود حقیقی ندارد و چون امر چنان است که گفتیم، عالم موهوم است ..
زا معنی خیال است. یعنی خیال تو چنان می و خـارج از حـق نماید که عالم امری است ید بر حق

و حال آن که در واقع چنان نیست. از.که به نفس خود قائم است ... نسبت حق بـه سـایه خاصـی
و صافی و صافی و بزرگ و بیننـده تر مانند نسبت نور است بـه شیشـه خرد ای کـه در میـان نـور

آن . نور به رنگ شیشه درمیشودمیحجاب  و حال طـورد ولـی ایـن که نور در واقع رنگ نـدار آید
می می و این از باب مثالی است که نسبت حقیقت تو را با پروردگارت روشن ابـن( ...».سـازد نماید

)۱۳۹۳عربی، 
**** 

یـک نـاظم یـا شـاعرً شیرازی که بدون هیچ تردیدی صـرفایهو اما حافظ، این عارف شورید
و متعالی و غزلیات شورانگیز ومی نشاناش نیست شـعاری جـامع بـر معـانیِا دهد وقوفی کامـل

 در غزل معروف: عرفانی دارد

ع)، محقـق، مصـحح، امینـی، (خصائص أمیـر المـؤمنین (ع) نیز شریف الرضی، محمد بن حسین، خصائص ا£ئمه
ص محمد هادی قد۱۱۲، ق).۱۴۰۶س رضوی، چاپ اول،، مشهد، آستان
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 جـام افتـادی عکس روی تـو چـو در آینـه
 حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
و نقش نگارین که نمود  این همه عکس می
ــد ــان همــه خاصــان ببری  غیــرت عشــق زب
ز مسجد بـه خرابـات نـه خـود افتـادم  من
 چه کند کـز پـی دوران نـرود چـون پرگـار
 در خــم زلــف تــو آویخــت دل از چــاه زنــخ
 آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینـی
 زیر شمشیر غمش رقص کنـان بایـد رفـت
 هر دمش با من سوخته لطفـی دگـر اسـت
ــی ــاز ول و نظرب ــد ــه حریفن ــوفیان جمل  ص

 می در طمـع خـام افتـادی عارف از خنده
 اوهـام افتـادی این همـه نقـش در آیینـه

 که در جـام افتـاد یک فروغ رخ ساقیست
 غمـش در دهـن عـام افتـادّ کز کجـا سـّر

ــاد ــام افت ــد ازل حاصــل فرج ــنم از عه  ای
ــره ــادی هــر کــه در دای ــام افت  گــردش ای

ــاد و در دام افت ــد ــرون آم ــاه ب ــز چ  آه ک
و لــب جــام افتــاد ــا رخ ســاقی  کــار مــا ب

ی او نیک سرانجام افتاد کان که شد کشته
 این گدا بین که چه شایسـته انعـام افتـاد
 زین میـان حـافظ دلسـوخته بـدنام افتـاد

)۱۵۰-۱۴۹: ۱۳۸۰(حافظ،

و و به ویژه در سه بیت اول این غزل، چنان همان قاعده ابن عربی را در ابیاتی دلکش به حـد
بیکشد که گوییمی رسم و البته که است. استاد و میدان است  رقیب این عرصه

غی تکرار سه باره واژه زل، به عGوه کارکرد جام در بیت سوم کـه همـان آیینه در دو بیت اول
و نظـر ابـن عربـی قـرار ابیات را به طرز حیـرت، کارکرد آیینه را دارد انگیـزی مشـابه بیـان رأی

 دهد. می
ب ومی سان نقشیهبر اساس این غزل حافظ تمامی موجودات عالم را در مـی بینـد خوانـد کـه

و اوهام ظاهر گشتهی آیینه و از خـود اند از آن رو که به دست نقاش ظاهر شده نقش اند؛ خیال اند
و ظهور ندارند، بر آیینه آن؛ زیرااند اوهام ظاهر شدهی هیچ استقGلی در وجود ا فـیه بستر ظهور

حـافظ دارد کـه خیـال در جایگـاهی را در ایـن بیـت اوهام همان حد ذاته عدم است. به عبارتی
کل«  ابن عربی.»ه خیالالعالم

**** 
را بدین و نظرباز خـود نمایانـد. نظربـازانی کـه بـه مـیِ صورت وحدت شهود عرفای پاک بین

 کنند. این معنـا حقیقتـی بلنـد را آشـکارمی گونه شهود هستی را این،کنندمی حقیقت عالم نظر
و شکار ایـن نظربازیشـان رویـت حقیقـت بـه می و نظرباز و عارفان جمله حریفند سازد: صوفیان
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آن همان صورتی و رویت، دلیل١رسدمی گونه که به نظر است که هست نه . اجماع عرفا در شهود
و قاطع این معناست. ّ بین

 منابع
 بهاالدین خرمشاهی، چاپ ششم، تهران: دوستان.ی ). ترجمه۱۳۸۶(،قرآن کریم-
 محمد خواجوی، تهران: مولی.یه، ترجمفصوص الحكم). ۱۳۹۳( ابن عربی،-

، تهران: مولی.تصحیح محمد خواجویمصباح األنس،).۱۳۷۴( ابن فناری،-

، به اهتمام مجتبی اراکی، قم: سیدالشهدا.يعوالى الآللق). ۱۴۰۳( ابن ابی جمهور،-

و نزهة النواظريتنبق). ۱۴۱۰( ابن ابی فراس، ورام،-  فقیه.ال، قم: مکتبةه الخواطر

و مسـئله اخـتG ). ۱۳۹۴( چیتیک، ویلیام.- قاسـمی، ترجمـهف ادیـان عوالم خیال: ابن عربی
 کاکایی، تهران: هرمس.

 علیشاه. به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی، حافظ دیوان غزلیات). ۱۳۸۰( حافظ،-
أم( الســـالمهميعلــ خصـــائص األئمــهق). ۱۴۰۶( ســید رضــی،- نيرالمـــؤمنيخصــائص

و تعلیق محمد هادی امینی، مشهد: آستان قدس رضوی.السالم)،هيعل  تحقیق

(رک۱ ص: مصباح ا£نسبه تعبیر رسول گرامی اسGم: اللهم ارنی اKشیا کما هی. ج عوالی ال¤لـی.و ۲۲۰، ص۴، ،
۱۳۲.(
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 منصور پایمرد
 رئیس انجمن دوستداران حافظ

 چکیده
ا ــی و اخGق ــدار حــافظ در یکــی از شــســت. وجهــی از شــعر حــافظ حکمــی عر اخــGق م

را، شودمیی تاریخی سرودهها ترین دوره اخGق بی ، به استناد تاریخ عصـر حـافظو این سخن
و نوشتهگ ، رسـاله اخـGق اKشـرافشً خصوصـا،ی طنزآمیـز عبیـدها واهی اشعار خود خواجه

و توصیه.ییمگو می بـا دو مشـکل اساسـی،لآن هـم غـز، اخGقی در شعریها اما بیان اصول
کاها توصیه روبرو است: اول اینکه و کلیشـهی اخGقی به دلیل ای ربرد بسیار، دستمالی شـده
و تبدیل به گزا و دومهراست و گاه مـرده شـده اسـت و موعظـه، خـواه هایی خنثی نصـیحت

و خواننده تلخناخو و هر کسیمی اه در مذاق شنونده . حافظ برای زنده از آن بیزار استنماید
و ارائه د شـو مـی به شگردی هنری متوسل، ها در قالب شعرشآنی کردن این اصول اخGقی

غرابـت«شـود. خواجـه بـا مـی خوانـده» نازداییآشـ«،ی روسـی هـا که به تعبیر فرمالیسـت
آن به این گزاره» بخشیدن نو های مستعمل اخGقی و چون کاKیی تـازه بـهمی ها را رنگ زند

افـزون بـر است که حـافظ» طنز«یکی از وجوه عمده آشنازدایی.داردمیاش خواننده عرضه
از بهره ج»هنرسازه«گیری و محفـلی امعـه های دیگر، از آن بـرای نشـان دادن و هـا ریـازده

و و دروغ و اخـGق باشـند، امـا خـود مظهـر سـالوس و معیار صـGح اشخاصی که باید میزان
بیی اخGقی سردهاو در مرحله دیگر برای زنده کردن گزارهکندمی استفاده، اند خGقیا بی و

آن، مصرف ـ هـا بـا ترفنـد، ها به گوش مخاطبو رساندن وی گونـاگون هنـری، بـه ن و کـردن
، هـا، هنـریو به قدری وجه هنری این گـزاره، پردازدمی هایشان غبار عادت از چهرهگرفتن بر

و زیبایند و یا شنونده با کوشش، دل فریب از مـی بسـیار که خواننده ی جاذبـه توانـد خـود را
بهها زیبایی آن و  پیام دست یابد. برباید

و عبید زاکانیط حافظ، اخGق، آشنازدایی،:ی کلیدیها واژه  نز
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و عبرت مهمی از شعر حافظ حکمت وجه و اخG آمیز و این وجه شـعرش، چنـان آموز کـه قی است
:ّ بیشتر متأثر از قرآن کریم است،خود گفته

١لطایف حکمی با نکات قرآنیز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

د : هایی چـون ان حافظ را تحت عنوانیواز این گذشته اگر بخواهیم فضایل اخGقی مطرح شده در
و تسامح و تساهل و پیمان، راست، مدارا  وار بودن به رحمت خداونـد، امید، گویی استواری بر عهد

و خـودبینی، نرنجیـدن و پرهیـز از امسـاک، دوری از عجـب و...،نرنجانـدنوبخشندگی قناعـت
توان ابیات متعددی را بـهمین، فهرست بلند باKیی به دست خواهد آمد که ذیل هر عنوابیاوریم

ش .اهد به دست دادعنوان
Gو حکمتقو شگفتا چنین غزلیاتی اخ بی مدار های تاریخی ترین دوران اخGق آموز در یکی از

حد.ما سروده شده است و سقوط اخGقی جامعـهّبرای آن که بتوانیم تا حدودی پی به فروپاشی
وها شتهنو بهتر است به سراغ، عصر حافظ ببریم ی عبید زاکـانی بـرویم کـه بـه مقتضـای سـبک

و طیبت و تعریض آمیزش، گاه طبیعت طنز و هزل،ی گزندهها با طنز ،ی دریـدههاو گاهی با هجو
و عریان اضمحGل اخGق را و اشراف جامعهًخصوصا، بی پرده  آشکاراش در میان طبقات فرادست

اوسـت. ایـن رسـاله در هفـت بـاب اخالق االشـرافی رساله، بهترین نمونه از این دست.کند می
و هر باب به یکی از ارکان : حکمـت، اخGقـی اختصـاص داده شـده اسـت مثـل مهم تدوین شده

دو. عدالت، سخاوت..، شجاعت، عفت و مذهب: بخش تقسیم شدهو هر موضوع به مذهب منسوخ
 ورد آن موضـوع گـزارش مختار؛ در ذیل مذهب منسوخ، عبید دیدگاه اخGقی گذشـتگان را در مـ 

و سپس تحت عنوان مذهب مختار، واژگونی آن ارزش می و انحطاط اخGقـیوها دهد، عمق فساد
و تعریض، به چشم خواننـدهمی را که در آن زندگیای جامعه .کشـاند مـیاش کند، با تازیانه طنز

سلف مطالعه افتـاده در سیر اکابر«آورد:می»مذهب منسوخ« ذیل،»عفت«عنوان مثال در باب به
و در حد آن فرمـوده بعه شمردهاست که در ازمنه ماضیه، عفت را یکی از خصایل ار عفـت، انـد اند

و، دامنی عبارت است از پاک و لفظ عفیف بر آن کس اطGق کردندی که چشم از دیـدن نـامحرم
و زبـان از گفتـار و دسـت از تصـرف در مـال دیگـران و نفـ گوش از شنیدن غیبت س از فـاحش

 اصـحابنا«: نویسـد مـیاش زمانـه» مـذهب مختـار«و در ادامـه در بـاب ...ناشایست بـاز داشـتی

جا ابیاتی که در این جستار از حافظ به عنوان شاهد آورده شده است از نسخه۱ ی تصحیح عGمه قزوینی است، هر
 ایم به آن تصریح شده است.ه بردههای دیگر بهر که از چاپ
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و عمر گران در این باب غلطی شنیع کردهفرمایند که قدما می و جهالت به سـر اند مایه به ضGلت
آ.برده. هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد ن ... پس هر کـس بایـد کـه

و آن چه به گوش خوش و آن چـه مصـالح چه به چشم خوش آید آن را ببیند، آید، آن را بشنود
و گواهی به دروغ ،آن بر زبـان  و دشنام فاحش و عشوه و بهتان و ایذا ِ را بدان منوط باشد از خبث

»خراب شـود، بـدان التفـات نبایـد کـردّ راند. اگر دیگری را بدان مضر تی باشد یا دیگری را خانه
).۱۳۵۳عبید زاکانی،(

را اگر و بیـانگر راه شـناخت مصـادیق ارزش«در یک تعریف کلی علم اخGق ی کسـب هـا هـا
و ترک رذایل اخGقیفض و جهانشاهی،(»ایل هم،)۱۳۷۳میرهادی بدانیم، بی شک دیوان حافظ

سمیو فضایل اخGقی دعوتها مخاطب را به بهترین شیوه به کسب ارزش و هم از دیگـر وی کند
از با در افتادن با زشت و سالوس و بر انداختن نقاب تزویر و رذیلت پیشگان، ، هـاآنی چهره کاران

رای حقیقیسیما و کندمی آشکار شان و از این طریق سعی دارد به عنـوان یـک مصـلح اخGقـی
.در حد وسع خویش بکوشد، اخGقیای اجتماعی در به وجود آوردن جامعه

نکنیم که قالبی که حافظ در آن به چنین اصGح اخGقی دست یازیده است غـزل اما فراموش
و آنچه که در و در تعریف غزل، انـد، چنـین رسـالتی را کـه مورد خصوصیات آن ذکر کـرده است

ای زیرا بسـیار مشـکل اسـت کـه شـما گـزاره؛متعهد نشده است،نهاده بر دوش این قالب حافظ
شـعری بخواهیـد بـه حیطـه، خنثی تبـدیل شـده اسـتای به گزارهکه از شدت تکرار اخGقی را

و و آن هم شعر عاشقانه، و جلببیبعد با چنین مصالح بکشانید رمقی بخواهید خواننده را جذب
شــاعر بــا گــزاره.کنیــد ی در مقولــهی اخGقــی دارد همــان مشــکلی اســت کــههــا مشــکلی کــه

ی اخGقی هر قدر هم که پیام مهمـی را در خـودها شود. توصیهمی بحثاش درباره» آشنازدایی«
و عادت کردن اذهان به این پیام، داشته باشد را از دست داده است ،کارایی خودها به سبب تکرار

.شودو شنیده نمی
گیری هر چـه به بهرهًهنری صرفا کنند، ارزش یک اثرمی در ضمن خGف آنچه گروهی تصور

ن بیشتر و حکمی و قرار نیست که شاعر بـه جـای شـعر رسـاله از اصول اخGقی اخGقـیی یست
را باید که بتواند در حد بضاعت هنریمی شاعر در وهله اول.بنویسد بـه هر چه بیشتر اش، کارش

باشـد کـه یکـی از مـوادو در ایـن راه اگـر قـرار، نزدیک کند،و آن هم شعر ناب، معیارهای شعر
کهااش وظیفه،، اخGق باشدنیزاش شعری آن بزدایدی عادت را از چهره غبارای به گونه ین است
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و دسـت،و چنان با ترفندهای هنری از آن آشنازدایی کند که بتوان آن را به عنوان کـاKیی تـازه
فضیلت«گویندمی اول به خواننده قالب کرد. اگر این سخن دانشمندان اهل بGغت را بپذیریم که

پیبه الفاکGم، معنی نیست، فضیلت کGم  »ش پا افتـاده اسـتظ ناظر است نه به مضمون، محتوا
به چه گفتنش نیست، بلکهها شویم که یک اثر هنری، ارزشش آن قدرمی ) متوجه۱۳۹۴محقق،(

باها این را گفتم تا متوجه این نکته باشیم که اگر توصیه.به چگونه گفتنش است و اصول اخGقی
ش و اگر و آرایـش تـازه، آن را چـون شـاهد اعرادوات هنری همراه نشود، نتواند با جادوی کلمات

و عروس جمیلـه  و روی بـاز نخواهـد خواننـده نـه تنهـا آن را بـا آغـوش بیارایـد،ای بکر ِ گشـاده
. به همین دلیل همـان گونـه اعتنا از کنارش خواهد گذشتبی، که به احتمال بسیار زیادپذیرفت،

درمی کدکنی شفیعی که و بـر گوید، اگر ما و هـر بیـت درخشـان و غوث کنـیم آثار بزرگان غور
که نظرمان را جلب کند وقتی به عمق ساختار آن برسـیم، خـواهیم دیـد کـه در اصـلای جسته

و حتی عامه مردم، گاه شنیدهای حرف تازه اما صـورتی کـه.ایم نیست، حرفی است که از دیگران
: ۱۳۹۱کـدکنی، شـفیعی(.آیـد مـی»غیر آشنا«و» غریب«هنرمند به آن بخشیده است به نظر ما 

۹۸(
و توصیه و اندرز و بـه کـامها از سوی دیگر پند ی اخGقـی معمـوK خوشـایند کسـی نیسـت

و خواننده تلخ و ناگواری سبب پرهیز مخامی شنونده گ سی و این ازَ آید و روی گردانیـدنش طـب
.شودمی آن

Kو توصیه سخنوران معمو و گزندگی نصیحت و پوسته اخGقیی تلخی شیرینیی را در لفافه
ومیی هنری پنهانهاو ترفندها از آرایه و آن را بـا اشـتیاق کنند تا به مذاق مخاطب خوش افتد

و شکیل رغبت پذیرا و حافظ این کار را به شیواترین .ترین شیوه انجام داده است شود.
تامی از آن بهره که حافظای شیوه بیی سردها گزارهبرد  را بازاریابی هنری کنـد تـا مصرفو

ی روسـی نـام هـا شناسی است که فرمالیسـت باشد، استفاده از ترفندی جمال جاذب برای خریدار
و صـورت«آشنازدایی: اند آشنازدایی بر آن نهاده و هـر سـتها هر نوع نوآوری در قلمـرو سـاخت

یکر» سازههنر«در صورتی نو درآوردن، یعنیراای کهنهی پدیده Gو فعال کردن. مث ا از نو زنده
و : همان(»از طریقی فعال کردن، تواند فعال باشد نمی تشبیه را که، به علت تکرار، دستمالی شده

و استادی.)۹۶ و، یکی از وجوه مهم آشنازدایی، طنز است که حافظ غالبا به زیبایی برای تلطیـف
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و اندرز دادن و بـر خورنـده اسـت، از آن بهـرهق مخاطب تلـخ در مذا یش، که اغلبها تاثیر انتقاد
.جوید می

تصـویر هنـری طنز«کدکنی از طنز به دست داده است بپذیریم که شفیعی اگر تعریفی را که
و ضدین استاجتم که) ۳۸۶: ۱۳۸۳کدکنی، شفیعی(»اع نقیضین را«و این قلمـرو طنـز حـافظ

همـان:(»دهـد مـی یاکـاران عصـر تشـکیلر بی هیچ استثنایی رفتار مذهبی، در سراسر دیوان او
درمی بهرهای نقد جامعه باید گفت که حافظ از حربه طنزش بیشتر برای)۳۱۱ گیرد، که اخGق،

و انتقـادای گندآبه و دورویی سقوط کرده اسـت. طنـز او ابـزاری اسـت بـرای افشـا و دروغ  از ریا
و سGمت باشند و میزان صGح صد، سردمدارانی که باید مظهر و خـود اما بـت در آسـتین دارنـد

 اند که دزدان بیابانی باید از دستشان فریاد بر دارند که: رهزنانی
١زند سیستانی به روز که ره میخدایا تو شبرو به آتش مسوز

)۱۶۱: ۱۳۶۳(سعدی،

و عریان است و گزنده و هـزل هر چه طنز عبید تند گرایـد، طنـز مـیو گاهی حتی به هجـو
و البته هنریپوشی حافظ، و عفیف است و ابیات حافظ را کـه ده تر. یک دو مورد از طنزهای عبید

 آشکار شود:ها مشابهت دارند، با هم مقایسه کنیم تا تفاوت از نظر مضمون
و شراب تنها مخورید، که و جهودان است طعام )۵۴: ۱۳۵۳عبید زاکانی،( این شیوه قاضیان
و شرب و قاضی انالیهودش احوال شیخ

گفتا نگفتنـی سـخن گرچـه محرمـی
کردم سـوال صـبحدم از پیـر میفـروش

می در و و پرده نگهدار بنوش کش زبان

آنمی دو یک توصیه اخGقی را بیان هر و و«کنند و دعـوت بـه بـذل پرهیز از تنهـا خـواری
ومی است، اما این مضمون پیش پا افتاده در زبان عبید به یک انتقاد اجتماعی» بخشش انجامـد،

واش که وجه انتقادی فظ به یک تابلو جاودانه هنری، که ضمن ایندر شعر حا را حفظ کرده است

 
 این بیت اشاره از حکایت کوتاه زیر گرفته شده است:۱

شنیدم که دزدی درآمد به دشت
ــگ ــیم دان ــال از او ن ــد بق بدزی

رو به آتـش مسـوز خدایا تو شب

به دروازه سیستان بر گذشـت
بــرآورد دزد ســیهکار بانــگ
که ره می زند سیستانی به روز
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و شد تش هم بیشتر گشته شی،ّ حتی نسبت به طنز عبید شمول ء هنری اما از سوی دیگر به یک
 توان سخن گفت.میاش زیبایییرهدرباها تبدیل شده است که ساعت
ا میچندان که حیات باقی )۵۳همان:( راث خوارگان خود را خوش داریدست از حساب

و همین اندرز اخGقی را از زبان حافظ بشنویم که پیامش آشکار : است
و نیخزانه داری میراث خوارگان کفر است و ساقی به فتوی دف به قول شاهد

دومی حافظ نصیحتش را در لخت اول بیت بسیار صریح بیان و در لخت م بیت است کـه کند،
آنی مایه آنمی قوی طنزش را به و بیـنش خـویش نسـبت بـه زنـدگی را نیـز در و نگرش  زند
و ساقی ابتدا مسئولیت این اندرزگویی، دوم دمد. حافظ در مصراع می انـدازدمی را به گردن شاهد

آن کند که چون دارای چند معنـی مختلـف اسـت بـهمی استفاده» قول«و برای این کار از لفظ 
 بخشد:می وجهی ایهامی

نی)ب.گفتار، گفته)الف و و غزل ) رباعی، ترانـه( معنایی موسیقیایی در تناسب با دف .قول
و آرا چناناصG)ج و قول شـافعی اسـت؛ حی فقهی به معنی مذهب که گویند: این قول ابوحنیفه

و مذهب آنان استیعنی  و این معنای اخیر است که بـا لغت نامه( رأی و بـر) فتـوا تناسـب دارد
را.افزایدمی طنز بیت و نی و مایه، حافظ سپس دف به جای مفتـی اند، خوشیی که مظهر طرب

و سخت ومی گیر عبوس ومی هستند که فتوا صادرهاآننشاند، از طریق این فتواسـت کـه کنند
و خوش و اغتنام فرصت کـه یکـی از بـن کنـد،می باشی دعوت حافظ، غیرمستقیم ما را به شادی

.ی اصلی اندیشگانی اوستها مایه
:ی مذهبی استها بیت زیر دقت کنید که باز هجوم به یکی از تابوی به

ز مال اوقاف است که میفقیه مدرسه دی مست بود فتوا داد  حرام ولی به

اناگر این توصیه را شما از زبـ» تصرف در مال وقف حرام است«پیام اخGقی آن این است که
و تفکر واکسی بشنوید چقدر به درنگ ا شود گفت تقریبمی دارد؟ از شدت تکراری بودنشمی تان

آن اصG شنیده نمی اما به سبب تکراری بودن، کنیممی نگاه گونه که به بسیاری از چیزها شد. هم
ر هـا تواند مدتمی اما در این صورت هنری که حافظ به آن بخشیده است.بینیمشان نمی ا بـه مـا

آ خویش مشغول کند. و پارادوکسی که در ِ سـندن نشسته است دست از جان هیچ زیباپطنز زیبا
می دارد؛ زیرا شعردوستی بر نمی و مست شـده اسـت اول که فقیه نباید و خوارگی کند، که کرده

او که داده است، دوم در مستی نباید فتوا دهد و«ز بین فتاویی که داده، بـر اسـاس سوم مسـتی
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کهو راست از کار در آمده تنها همین فتوایش درست» استیر مـ«است ز ال می حـرام ولـی بـه
.»اوقاف است

شود، وجه ایجابی است که در اینمی شعر حافظ مربوط مورد دیگری که به موضوع اخGق در
شاای خواهد توصیهمی طریق حافظ قصد انتقاد ندارد بلکه ید اخGقی را به مخاطب یادآور شود تا

:ا در این راه با دو مشکل روبروستبتواند او را به عمل وادارد، ام
درو چنـان، سـترده از اخـGق اسـت شود کـهای خواهد منادی اخGق در جامعهمی،اول کـه
و بـازگویی اخالق االشرافی رساله عبید دیدیم، معیارهـای اخGقـی در آن باژگونـه شـده اسـت

ت و اخGقی دست مایه و یا شنوندگان ایـن امـر را بـه پـای آن کGمی حکمی  مسخر شنونده است
با می و شیخان، دام گسترده تا نصایح، شکاری بـهی دانه گذارند که این گوینده نیز چون واعظان

!چنگ آورد
 وعظی دامیی نهاده است به هر حلقه کهمرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

و کلیشــه نصــایح ایــن، چنــان کــه پیشــتر گفتــه شــد، دوم وای گزارهــایی دســتمالی شــده
و حافظ باید بتواند با شگرد مصرف بی و بـا» غرابـت« هـاآنبـهای به گونـه، هنریی اند ببخشـد

و بدین وسیله با جادوی کلمات چنان مجـذوبمان دوباره زنده، شان زدایی از چهره عادت شان سازد
و ناخو و نه تکلف .کاممان را تلخ سازداش شایندیکند که ما نه متوجه کهنگی آن شویم

و سالی که هستیم، چنـد بـار مثالی بزنیم : هر کدام از ما از زمان کودکی تا کنون، در هر سن
که این پیام اخGقی را شنیده «ایم یا»دروغگویی بد است:  چقدر کنیدمی تصور».راست بگویید«،

و می و خشکی در شنونده یـا شـنوندگان مستعملیتوان امیدوار بود که این جمله با این صراحت
و رویگردانی شنونده از دروغگویی شودتأثیر و باعث تغییر رویه ی اما همـین توصـیه؟گذار باشد؟

: کندمی را ببینید حافظ به چه تابلو هنری شگفت انگیزی مبدلای اخGقی کلیشه
»به صدق کوش که خورشید زاید از نفست«

 هم بـه آن صـدمه»از دروغ سیه روی گشت صبح نخست«به نظرم حتی لخت دوم بیت که:
به، زند می و بی نقص است، تنهایی چون خودش اصـیتخی بـی بیت همـان جملـهو این.کامل

است که با شگرد هنری حافظ چنـان از آن آشـنازدایی شـده اسـت کـه» دروغ نگویید«ِتکراری 
.ایام خواهد ماندی جاودانه بر جریده
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وها در اندرزنامه،ق حافظ را ممکن است در کتب مذهبیی اخGها اغلب توصیه ،آثـار منظـوم
 حـس، شـنویم مـی حـافظو از زبان این وآن خوانده یا شنیده باشـیم، امـا وقتـی از زبـان، منثور
و فریفته خویش کنیم که پیام بیت آشناست اما می کنـد کـهمی زیبایی بیت چنان ما را مجذوب

.نهفته در بیت استم پیامرسیمی آخرین چیزی که به آن
: در این بیت تأمل کنید

می تو همچو باد بهاری گرهست کار جهان چو غنچه گرچه فرو بستگی  باش گشا

و آن را از ترفندهای هنری و به نثری سـاده تهی کنیماش اگر جان لطیف این بیت را بگیریم
و«: آن چه خواهد بود پیام اخGق، کنندمی نویسان کاری که اغلب شرح، نزولش دهیم گره از کـار

و بـاز تولیـد.همین» بار خلق گشودن و همین پیام اخGقی را حافظ در ابیات زیر نیـز، بازسـازی
و به صورتی:ای اما در هر کدام به گونه، کرده است

کن چوگل گر خرده- ها داد سودای زر اندوزی که قارون را غلطای داری خدایا صرف عشرت

ا- کل به صـدت عیـب مـتهم دارداکنــون چــو گــل دریــغ مــدارز بهــای مــیزر که عقل

ــاد- ــر بـ ــام داد بـ ــارون کایـ ــنج قـ ــوال گـ ١با غنچه بـاز گوییـد، تـا زر نهـان نـدارداحـ

یامی شما اگر برای اولین بار است که این ابیات را رامی شنوید، چقدرمی خوانید توانید خـود
ک و بـر آن درنـگ کنیـد؟ نید تا به وجه پیاماز جادوی کلمات آن رها نهفته در آن دسـت یابیـد

بهمی اغلب و ابیاتی شبیه یا را خواندههاآنتوان گفت که به تواتر ما این ابیات و خـوانیم مـی ایم
از.غالبـا در شـعر«توان گفت کـهمی یا نداریم؛ به همین جهت اما توجهی به پیام آن نداشته ..مـا

یـا روی دیگـر آن را کـه وظیفـه،راآن» پیام«به وجه جمال شناسیک کلمه، نسبتفرط اعجاب 
از به تعبیر، کنیم. حتی، گاهی در اوج شاهکارهای شعریمی رسانی دارد فراموش پیام الیوت، قبل

آنکمی این که شعر، فهمیده شود با ما رابطه بر قرار کـه بـه ند. شعر نـاب چنـین اسـت، قبـل از
م آنسحور زیبامعنی آن برسیم، و وجه جمال شناسیک : ۱۳۹۱کـدکنی، شـفیعی(»شـویممی یی

۶۱.(

در گـوش«اساس تصحیح خانلری آورده شده است. در نسخه قزوینی این مصراع چنین ضبط شـده: این بیت بر۱
 آمده است.»گل«،»دل«که معنای درستی ندارد. در تصحیح به سعی سایه جای» دل فرو خوان تا زر نهان ندارد
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، تصـحیح غGمحسـین یوسـفی، چـاپ سـوم، بوستان). ۱۳۶۴( الدین، سعدی شیرازی، مصلح-

.تهران: خوارزمی
.، تهران: اخترانزمینه اجتماعی شعر فارسی). ۱۳۸۳( شفیعی کدکنی، محمد رضا،-
-، .، چاپ سوم، تهران: سخنرستاخیز کلمات).۱۳۹۱( ـــــــــــــــ
و مقدمه عباس اقبالکلیات عبید زاکانی.)۱۳۵۳(،االدین نظام، عبید زاکانی- تهـران:، ،تصحیح

 اقبال.
و متنبی) سخنرانی با عنوان ۱۳۹۴( محقق، مهدی- ، یاد روز سعدی در شهر کتاب.سعدی
و نوجواناننامه کود فرهنگ.)۱۳۷۳( میرهادی، توران؛ ایرج جهانشاهی- ،کان اخـGق؛ خـوب،

و نشر فرهنـگ(۲جلد،چیست بد کدام است نامـه الف ) چاپ نخست، تهران: شرکت تهیه
و نوجوانان.  کودکان
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 سعید حمیدیان
 استاد دانشگاه عGمه طباطبایی تهران

 چکیده
میی پیش مقاله ق در غزل پارسی به ویژه از سنایی تـا کوشد نگاهی دیگرگون به زبان اخG رو

و و بهره بیان کند حافظ داشته باشد و مضامین مGمی هـا گیری از مسلک دلیل اختیار نمادها
آنو آیین و جلب مGمت در جامعه هایی که انتساب ّ ها به خود موجب تلقی منفی ای اسـGمیْ

و امثـال عقیدهشد، چه بوده است. پیش از سنایی، زبان اخGق، اندرز، می ی دینی یا مـذهبی
و در مجمـوع کمتـر این معانی، بیشتر خشک، صریح، یک ّ رویه، بیش از حد خطابی، تحک می

و زبـانی و بـه اخـGق رنـگ و هنری بود. سنایی به غزل حیاتی تـازه ْ برخوردار از روح شعری ْ
می بی و پویا به آیندگان از جملـه حـاف سابقه و چونان ارمغانی پایا درظ مـی بخشد سـپارد تـا

و رایـجّ تکاملش بکوشند. با کوشش سنایی منبع ذخ ار مضامین به مهـم  و تـرین تـرین طریـق
و عرفان طریقه و در تقابـل بـا(ی بیان اخGق، منش، روش سلوک، معرفت از نـوع عاشـقانه)

و اقشار دی فرق و تحقیر و متعب دانه یا دعوی، ریا، رعونت، خودپسندی، تخطئه َ زهد خشک ِ گرّ
 بدل شد.

.مضامین مGمی سنایی، زبان اخGق، حافظ،:های کلیدی واژه
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و فضـایل متعـدد( سنایی، نامی نیست که در گذار شعر پارسی به سوی غزل ّ گذشته از فنـون
و قضا را آنچه موضوع این مقـال اسـت نیـز در چهـارچوب قـدرت دیگرش) بتوان از آن گذشت،

و ابتکار او در همین  کنـد. البتـه وقتـی مـن از نبـوغ در مـوردمی زمینه معنی پیداشگرف ابداع
و یا چیزی چون غول چراغ جادو نیست بلکه سنایی نیـز سنایی سخن می ً گویم مطلقا متافیزیکی

را چون هر نابغه و به مدد شرایط موجـود نـوترین ترکیـب ْ ای، از مجموع دستاوردها تا عصر خود
به می ک آفریند. مطلبی که پیش از ورود به نم اینبحث حاضر باید عرض در که، ّ رغم تـوجهی کـه
و سال و شاعر بـزرگ از جوانـب مختلـف همچـون تصـحیح کتـب ّ های اخیر به این متفک ر، عارف

و آثار وی، سخنرانی رساKت او، تألیف کتاب و مقاKت در باب شخص و ها، همایش ها و تجزیـه هـا
ه تحلیل و و شعر و بـس نر این بزرگّ ها در ابواب مختلف شخصیت مـرد ذوفنـون، پیشـرو، نوجـو

و شایست  اوست پیدا نکرده است.یهاثرگذار نشان داده شده، هنوز به راستی شأنی را که بایسته
و در تقسـیمیهکه نوشـت( در عالم غزل پارسی و حاضـر محـدود بـه آن اسـت) بنـدی کلـی

را به ایشان اطGق کرد یعنی با نیـروی»پاشنده«توان نام اجمالی، دو شاعر را داریم که بیشتر می
به آفرینش و و در پهن گونه گری خود اند: یکی سـنایی، شعر پاشیدهیهای فوران مانند خلق کرده

سدیهً که به گمان این بنده نزدیک به پانصد غزل دارد، یعنی تقریبا به انداز هشـتمی،یهِ حافظ
چن که با توجه به زمان سنایی اعجاب و حـوش روزگـار او، که هیچانآور است یک از شاعران حول

و چه کیفیت غزل، با او قابل قیاس نیستند. ّ چه از نظر کمیت در باب تفصیل قضایا، نـک: بحـث(ّ
و ۱۳۶-۱،۱۳۵ شرح شـوق های این نگارنده در کتاب و بسـی۲۴ سـعدی در غـزل، .) دو دیگـر

بی، که بیش از همه، مضموغزلیات شمسبیشتر، موKنا در  و و معنی خلق کرد دریغ در فضـاین
و شعر افشاند. این در حالی است که دو غزل حافظ، بیشتر، از دیگـران اخـذ سرای برتر ما سعدی

آن کرده و پرداختـه لیکن و سـایش داده ْ ها را تا سرحد کمال صـیقل انـد، کـه بیشـتر بـه اینـانّ
می» تراشنده« ن( دهیم. نام و اند. لـیکن سرا نبوده ابغه هم داریم که غزلالبته سه سخنور واK مقام

ــ  ــه در عرص ــد: فردوســی، ک ــار خــود برخوردارن و تراشــندگی در ک یهاز دو ویژگــی پاشــندگی
در حماسه و نه کمالی بـیش از او؛ خاقـانی، کـه گرچـه ّ پردازی نه همالی برای او قابل تصور است

و بیست غزل نیز دارد اما غزل متّ حدود سیصد ن سرا به معنای و نظـامی، شـود مـی عارف خوانـده ؛
.های غنایی) منازع منظومه سلطان بی

ها خود به هیچ کار نیاید نظر کنم ولی دیدم اگر اینّ توانستم از برخی از این مقد مات صرف می
و تحلیل بیشـتر در بـاب غزلیـات  و تجزیه و پژوهش شاید بتواند عاملی برانگیزنده باشد برای کار
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ترین) قالب یا ژانـر شـعر کGسـیکو به قولی مهم( ترین رایجِو پیشگام راستینّ خلاقیهاین نابغ
و ابتکار بزرگ و در نهایت، شناخت بیشتر جایگاه هنر مـردی کـه در چنـان روزگـاری راه پارسی،

و روشن کرد، هرچند غزلیهرهروان آیند ِ های او را، همچون هر آغازگر دیگر،ّ این وادی را معین
و در شـمار کمـال از حیث تکام و زبانی نتوان در جایگاهی چندان بلنـد بخشـندگان بـهل شکلی

و  و حال ارزیابی کرد، اگرچه برای این رهـرو کوچـک طریـق شـعر و شور و عشق سخن اهل دل
و معتاد هموطنان مای و رسم معمول و مندی است که با خـوی گلهیهْ ادب، این راه گـری بـه نـام

و ادبیهت به آثاری از این یا آن چهربلند یا در نهاییهآواز یهجـا در حیطـ ایـن( بـزرگ شـعر
و کمالً غزل) غالبا از یاد می از برند که هرگونه بزرگی یـافتگی جـز بـر مبنـای فراینـدی طـوKنی

ت  خل اقی و و ممکـن نیسـت بلکـه حاصـل تـGش، تجربـه ر و تکاملی تدریجی مطلقا میس ّ ـ تحول ّ ّ ـ ً ّ
ر و حـق مسـلمیهاه بوده است. در زمینپیشینیان در درازنای این ّ غزل، به گمان من، سهم مهم

و تحقیق قرار گرفته. به ذکر یک نمونه بسنده می ترین کنم: در مهم سنایی کمتر در معرض توجه
کـه( یاد استاد دکتر ذبیح الله صـفاِو مشهورترین تاریخ ادبی این سرزمین، اثر به واقع بزرگ زنده

و ادب پارسـییهام) دربار محضرشان مفتخر بودهّ همواره به تلمذ در  سنایی از تأثیرات او بر شعر
و تـرین اشـاره کـه کوچـکآنو نوگرایی وی مطالبی فرموده آمده بی ای بـه مصـادیق ایـن تـأثیر

). ۵۶۶-۲۳،۵۶۵ تـاریخ ادبیـات در ایـران نک:( نوجویی، از جمله در خصوص غزل او، شده باشد.
های اخیر شـاید بیشـترین سـخن، زدن برای خود نشود) در سال بر دستاگر حمل( این کمترین

و مقاله را پیرامون غزلیات سنایی داشته باشد بر خود فرض دانسته که از پیشـوای؛ زیراسخنرانی
و به حرکـت درآورنـد راستین این و بـر روی ریلـییهگونه شعر، جااندازنده آن در راهـی همـوار

و حق کمتر شناخت و دفاع کند.یهِ استوار،  او در این مسیر یاد
میمیّ با این مقد مه تواند نگاهی دیگرگون به زبان اخGق در غـزل پردازیم به اصل مطلب، که

 پارسی نیز انگاشته شود. نخست به این بیت از یک غزل از شاعر غزنوی بنگریم:
و صومعه آمد نظام زهد و دین و میکده آمد نظام عشتسبیح و کفر قّزن ار

)۳۳۷ّ، طبع مدرس رضوی، دیوان(

ذوق مـا تکلیـف خـود را بـاِ مGمی قوی، که شـاعر خـوشیهکه بیتی است بس گویا، با صبغ
و  و تشرع با ترسیم خطی دقیق میان زهـد یـا مسـتوری ّ اهالی یا مد عیان زهد ّ عشـق یـا مسـتیّ

و جدلشـانایِ که چند نشانه یا نماد مهم هر یک از دو فرقه روشن کرده، ضمن این را کـه جنـگ
و تا این اواخر بود غزل، تا قرنیهآرای اصلی عرص معرکه و( ها بعد ًو حتی صورت معموK تکراری ّ
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گه مGل گاه شاهدیم) برشمرده، یعنـی آنچـه بـه آور این دست مضامین را در روزگار خودمان هم
و به گونه هـای غـزلی ینهدر بیشتر زبان اخGقیهای که ذکر خواهد شد، رکن عمد گمان بنده،

 پارسی بوده است.
توان گفت که غزل پارسی از همان وقت که خود را شناخت در طـرح در توضیح این معنی می

و  و بیان عاشقانه، نـاگزیر از انتخـابی قطعـی و حکمی نیز، درست مثل خود عشق مطالب اخGقی
و دیگـر قوا تعیین لـب مناسـب آن واگذاشـت. کننده شـده: صـراحت بیـان را بـه قصـیده، قطعـه
و تشبیب قصاید سپرد تا بتواند بیان درخور غـزل( های قالبی عشق قل ابی) را هم به تغزل ِ بخوانید: ّ ّ

و از یـک جهـت بایـد بـه شـاعری( و عرفان) را اختیار کند. البته در این میان و دل سخن عشق
 چون ظهیر فاریابی حق داد که:

و آن هم نی کـتـاعـضـبستز شعر، جنس غزل خوشترست تـی سـه بـ اختـ وان ادـنیـ ن، از آن،
)۵۸، طبع یزدگردی: دیوان(

و هرچند خود مدیحه و از متأخ ران، عرفی شیرازی، رودربایستی را کنار گذاشت سـراییّ بعدها
وِ گونه تکلیف را با این بیت گویا یکسره کرد، که قبلی کرد، بدین نیز می ً ها هم عمـG خـرج غـزل

 از هم سوا کرده بودند:قصیده را

 ات غزل است عشقی، وظیفهیهتو از قبیلقصیده، کار هوس پیشگان بود، عرفی
)۲۴، کلیات(

میً احتماK در انتقاد از آنان( او همچنین می که غزل را با مدح در هم  گوید: آمیختند)
گـو سخن از عشق، حرام اسـت بـر آن بیهـده

و غـــزل گفـــتن او ه مـــت ســـعدی ّ حب ذا ّ ـــ
ه چــو ده بیــت غــزل گفــت، مــدیح آغــازدکــ

ــی ــدوح نم ــه مم ــوق ب ز معش ـــه ــردازد ک پ
)۲۶۰- ۲۵۹(همان،

ِ در این قیاس، ممکن است ذهن خواننده به سمت حافظ برود که بیشترین بسامد را در غـزل
می مدح دانم که چنین آمیز دارد، اگرچه با توجه به تأثیرپذیری بسیار عرفی از خواجه قدری بعید

ا حصای این نگارنده، تعداد درشتی ِ را در حق وی روا دیده باشد، ضمن این که سعدی نیز، مطابق
و«نــک: ســعید حمیــدیان،( مــورد) دارد.۱۲در حــدود( کمــی غــزل آمیختــه بــه مــدح ّ ســنت

آن مدیحه ، دفتـر شناسـی سـعدییهمجلّـ».پردازی ضمن غزل، با اشاره بـه جایگـاه سـعدی در
ص۸۰چهارم، اردیبهشت ،۱۱۹-۱۲۲.(
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ّ سنایی به بعد، دیگر نه هیچ شاعری از قالب غزل توقع رسیدن بـه مـالیهدر هر حال، از دور
و نه از مدح ضمن غزل هم چندان چیـزی عایـد او مـی وو جاه داشت، و امـا بـرای اخـGق شـد.

و زمینهّحکمت به عنوان یکی از مهم  بایسـت فکـری های شعر یا نظم پارسی نیز مـی ترین معانی
و حرف حق تلخ است تلخ می رکیتر ترین حالت آن صریح کردند. اگر نصیحت و ترین آن اسـت.ُن

ب  ل و و شور، کمتر جایی برای صراحت بیـان ّ از همین روی است که در غزل، یعنی سخن عشق ُ ـ
وار، مثـل سـیف فرغـانی، های سـعدی یـا سـعدی کGم هست، مگر تا حدودی در شماری از غزل

و پرورد و عریـانی که صورتّ مکتب شیخ اجل . ضمن اینیهشاگرد های مختلف صراحت، سادگی
و شهید بلخی، فردوسی و اخGق قبG آزموده شده بود، از امثال ابوشکور و حکمت تـا(ً سخن، پند

می( ناصرخسروو حدود زیادی)  شناسیم). که کمتر کسی را به شعرستیزی او
می گونه مضامین، دیر یا زود به هر حال، این و افرادی خـاص یا ته و یا محدود به اقشار کشید

و آوازه می و محتـوای ای مـی شد که اگر هم در این زمینه کمابیش اسـم یافتنـد از جهـت معنـی
و کلا هنر شاعری. شاهد صادق مد عا هم غزل مکتب هندی بود که  و زبان و نه شکل ّ اخGقی بود، ًّ

پ و و شکل بیـان را دگرگـون این دست مضامین تنها زمانی مورد توجه سند قرار گرفت که سبک
و شـرایطی را کـه بـه  دریهّ دوم سـدیهویـژه از حـدود نیمـ کردند. به هـر روی، عوامـل پـنجم

ت تـأثیر داشـت کمتـر اهـلیهدادن فزایند سوق و معنوی ّ ـ شعر به سمت حکمت، اخGق، معرفت
ً پـنجم غالبـا بـه دو گـروهیهادبی هست که نشناسد. اما مشکل این بود که شاعران حـدود سـد

های انسانی یا طبیعـی بودنـد، یـا شدند: یا اهل سرودن شعر عاشقانه یا توصیف زیبایی تقسیم می
و اخGق.  سخن حق، ایمان، حکمت

 عطفیه نقط: ظهور سنایی
مییهاگر من سنایی را در عرص را( دانمّ غزل دارای موقعی تی خاص بلکه ممتاز چنـان کـه او

شدر  یاد شده یا بـهیهام) از این روست که اهل هر دو زمین خوانده»ِ خضر پی خجسته«وقشرح
و» ذوحیاتین«اصطGح  و اسـتدKل، علـم و در هر دو نیز کامG جدی. اگر از اصحاب عقـل ّ است، ً
وّ آن هم در روزگار چیرگی تفکر اشعری بر معتزلی) است به هیچ( حکمت روی چشـم بـر عشـق

و شور نبسته ت سـراغ داریـم؟) بـه( است. شوق ّ ـ کدام سخنور بزرگی را تا زمان او بـا ایـن جامعی
و کیفی غزل راستی، تنها او می و اعتGی کمی پارسی ایفـا کنـدّ توانست نقشی عظیم را در ارتقاء

کل یت شیو تر اینو بس. مهم و آن همانا پایهیهّ که سنایی ّ غزل بعد از خود را طر احی کرد، گذاریِ
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در ها بر خوان بـی ادگرایی یا سمبولیسمی است که غزل را تا قرنمکتب نم و دریـغ خـود نشـاند،
و مبارزه همین شیوه، هنگامه بـر پـا» مسـت«و» مستور«ای همه سویه را میان دو طیف ای گرم

شیراز شاهد هستیم. خواهیم دید که ایـنیهگفتگوی آن را در غزل خواج کرد، همان که اوج بی
و عرفانی اثـر گـذارد،یه، بیش از هر چیز بر شیودگرگونی شگرف بیان مضامین اخGقی، حکمی

و همان گونه که اشاره شـد صـورت چنان و تا پیدایی شعر نیمایی مشهود بود، که تا همین اواخر
و تقلیدی آن هنوز در این آن تکراری و .شودمیجا دیده جا

و دوران کـه سـنایی شـاعری اسـت شودمیچه رفت معلوم از آن چـون سـاز، هـم تقلیـدگریز
و در قرن حاضر نیما یوشیج و»عاریـت کـس نپذیرفتـه«کهْ فردوسی، خاقانی، نظامی، موKنا انـد

و ظرفیتهر و امکانات و ها یا بـه قـول امروزیـان پتانسـیل کدام با توجه به زمان خود هـای عصـر
و هم و بـا وار کردهبرحسب نوع یا ژانر ادبی خود راه را برای آیندگان کوفته اند. در مـورد سـنایی

های کمـال ام که غزل او در اندازهّو من نیز اد عا نکرده(ّ های مسلم او نباید از یاد برد وجود توانایی
و ناگفته پیداست که هر آغازگری، در هـر درجـه  و حتی در سطوح باKست، و شکلی ایّ محتوایی

و مهارت، نمی و خGقیت بهّ از نبوغ کار خویش نیـز باشـد.) بـه همـینیهکمال رسانندتواند هم
و تأثیرات آن بـر آینـدگان، نمـی  تـوان بـا غزلیـات جهت غزل سنایی را، با وجود تمامی امتیازها

و هشتم مقایسه کرد، چنانیهسد و که این نگارنده در جاهای دیگر بـه برخـی کاسـتی هفتم هـا
آن ناسختگی و از تکرار برای نمونه بنگرید به بحـث زیـر عنـوان( است. ها معذور های آن پرداخته

و:۳۵-۳۴، سعدی غزلدر» سنایی« ).۱،۱۴۷شرح شوق؛
و امثـال ایـن معـانی، بیشـتریهپیش از سنایی، زبان اخGق، اندرز، عقید دینـی یـا مـذهبی

و در مجموع کمتر برخوردار از روح شـعری خشک، صریح، یک ّ رویه، بیش از حد خطابی، تحک می
میو هنری ازیهتوان نمون بود، که ناصرخسرو را و خـالی، پـر اعGی آن دانست: نظمـی خشـک
و نبایدها، دشنامّ های تحک می، بکن مکن گزاره و باید و ها و تمس خرها خطاب به افـراد ّ ها، تحقیرها
و عقاید گوینده. گروه  های مخالف با افکار

و حضور غزل ح وجود و ای امی معنی مـی سرایی چون سنایی درست در حول یابـد.ّ وش چنین
و تند خود ذبح می و زبان تلخ و هنر را در پای ایدئولوژی و دیگری به غزل حیاتی یکی شعر ْ کند،

و زبانی بی و به اخGق رنگ میْ تازه می سابقه و پویا به آیندگان و چونان ارمغانی پایا سـپارد بخشد
:فردوسییهتا در تکاملش بکوشند. به فرمود
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و کین یکی  نگه کن که تا کیست با آفرینبزم جوید، یکی رزم
و سمبولیسم( در زمان نزدیک به بلوغ کار سنایی، هنوز عرفان و قـوام( محتوی) شکل) نضـج

و شکل، دست در دست همدیگر می بایست صورت گیـرد، نیافته بود. یک انقGب جامع از محتوی
و تعلیم، بـا وزن کدام بدون دیگری معنی یا حاصلی ندار چه هیچ ص رف، یعنی علم ِد چون محتوی ِ

ِو قافیه یعنی نظم محض یا همان ناصرخسرووار؛ شکل بدون محتـوی نیـز تنهـا عبـارت اسـت از
و چه خوب ویران. سنایی اینیهنقش ایوان در خان تر ایـن دو را بـا نبـوغ ها را چه خوب دریافت،

می شاعرانه توانست راه غزل پارسـی را یـک تنـه همـوار اش درآمیخت؛ در غیر این صورت چگونه
می سازد؟ اگر گمان می و۳۵-۲۲ بـه سـعدی در غـزل کنم دست کم نظـری کنید مبالغه شـرح،

می بیفگنید. در این»ِ ای خضر پی خجسته«، زیر عنوان شوق ت سـنایی، جا ّ ـ خواهم بگویم: بـا هم
و زبانی دیگرگون و صـبغ سـمبولیهرویکرد بـه شـیو( غزل پارسی با بیان یهیک) حتـی مفهـوم

اندازه مهم در اینجا گرایش شگرفبییهاش را الزامی کرد. نکت اخGق را نیز دگرگون یا دگرگونی
و مضامین مGمی در اکثریت قاطع غزل های اوست. هرچند این گـرایش،ّ سنایی به مفهوم مGمت

می پیشتر نیز گاه از گداری در اشعار غیر مدحی دیده ّ نظر کمیت یا بسامد با غزلیـات شد لیکن نه ّ
و مضامین در غـزل و نیز تنوع فراوان این معانی و نه کیفیت یا شدت ّ سنایی قابل سنجش است، ّ

وّ وی. به نظر نگارنده، این منبع ذخ ار مضامین با کوشش شاعر عارف ما بدل شـد بـه مهـم تـرین
و طریق رایج و(و عرفان بیان اخGق، منش، روش سلوک، معرفتیهترین طریق از نوع عاشـقانه)

و  رق ف و تحقیـر و متعب دانه یا دعوی، ریا، رعونت، خودپسـندی، تخطئـه َ در تقابل با زهد خشک ِ ـ ّ
و تعالیم فرق ا شکال آن متأثر از عقاید و و انواع مشـهوریهَ اقشار دیگر. اگرچه اصل مفهوم مGمت

می» مGمیّه«یهو شناخت وس بوده لیکن شـیوع آن در شـعر مـا،یهعت عرصتوان گفت از جهت
و آموزهیهویژه غزل، بسیار فراتر از حیط به و چنـانیههای عقیدتی فرق اصول کـه یاد شده رفته

گفتیم به زبان اصلی اخGق در غزل پارسی بدل شده است. البته این دو مقوله را با وجـود برخـی 
بـ شرح شـوقدر( جهات اشتراک نباید با هم یکسان شمرد. ای اب مGمـت، هـم از نظـر فرقـه در

و هم از دیدگاه تأثیر آن بر شعر به ویژه غزل پارسی. بـه ترتیـب، نـک: عقیدتی بحث کرده ،۱ام،
و ۲۴۷ ،۱۷۲-۱۷۵.(

که من همواره به دانشـجویان( مGمت در شعر پارسی خاصه غزلیهموضوع بسیار مهم دربار
بیّ کنم) این است که اگر کلیت مGمت یادآوری می عارفانهـ شمار آن را از غزل عاشقانهو مضامین
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می چیز از آن باقی نمیً برداریم تقریبا هیچ جز ماند، یا آنچه ا شـکم شیر بـی«ماند به و و دم »ِ یـال
و چگونه«نیست. در پاسخ به پرسش می» چرا و مـی به اختصار خـواری،ً گویم: ببینید: مثG بـاده

و عوالم دو  و روابط و سـماع سوی آن، وصف زیباییمستی، عشق و مطـرب های جسمانی، طـرب
و انتساب آشکار آن و الحاد و کفر و فجور ها به خـود، موسیقی، مقوKتی چون تمامی مظاهر فسق

و غیـره،  و عافیـت و سGمت و صGح و زاهد و مقامری، ستیز با زهد قل اشی، قمار ّ رندی، قلندری،
و تمسخر گرفتن بسیاری از عقا و شعایر بـا ارزش به طنز و متعـارف ید ِ هـای اخGقـی جـا افتـاده

و(ّ جامعه، اظهار اعتقاد به ادیانی چون مسیحی ت، زردشتی و.مغان)، .. خGصـه هـر آنچـه تجـاهر
آن تفوه و ها جملگی، مGمت جامعه به و نظامـات مسـتقر دینـی یـا مـذهبی ّ ای اسGمی یا نهادها

و کارگزارانشان را نسبت به و احـوال برمـی وابستگان و امـور انگیزنـد، ابرازکننـدگان ایـن معـانی
گیرند. پیداست هر یک از موارد مذکور، به تنهـایی بـرای خـود همگی در این چهارچوب قرار می

بی دارای پهنه و زیرمجموعه ای و اجزا ای چشـم بـر هایی فراوان است. حال، لحظـه اندازه گسترده
و در عالم پندار ببینیم  یک اگر تمامی اینهم بگذاریم یک ها و من جا باره از غزل بیرون بروند، آیا

آن ام؟ باری، این درست نگفته و مضامین، که خود تنها ملخ صـی اسـت از ّ گونه معانی چـه فرصـتْ
و عرفان را بـه ذکر آن و همه بر روی هم زبان اخGق و همه ویـژه ها به سبب تنگنای مقال نیست

و  می حتی در سدهدر غزل از سنایی تا حافظ  دهد. های بعد تشکیل
و اکنون که سخن بدین جا رسید بد نیست برداشتی، به زعم بنده نادرست را کـه از مضـامین

و ادب، حتی رده به کل ی، زبان یاد شده برای عموم اهل شعر ّ طور های باKتر آن در روزگار ما پدیـدّ
و قـدرت سرایا آمده یادآوری کنم: آنان، به دلیل شیفتگی به غزل و تحت تأثیر نفـوذ کـGم ن برتر

و بیان شاعرانه، مضامین، نمادها یا مصطلحات محبوب یا مردود آن را القای آنان، برآیند این زبان
و بد از نظر آنان انگاشته و آرمان نیک گونـه اند. البته شرایط عصر ما نیز ایـن عین واقع حال شعرا

و برداشته آن ها را هرچه بیشتر تشدید کرده ها دامن زده است. البته این نیز گفتنی اسـت کـه به
و نظرجداسا و واقعیت ِ های مثبت یا منفی شاعران در ایـن زمینـه، کـاری گاهزی دقیق مرز آرمان

و برتـران از و شاید هم ناممکن باشد، چون پیداست هیچ یک از فرزندان آدم، از جمله مـا دشوار
و در و با ایـن همـه قرنی اند، آن هم از فاصله ون کسی ندادهما را اجازت رسوخ به ژرفنای دل ها

و دگرگونی و زیر و ما. به راستی کـدام های شگرف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی رویی شرایط قدما
و عاشق یا مست می و مرز مطمئن را میان زاهد یا مستور تـوان قایـل شـد کـه مـا در بطـن خط

س یک و شرایط غریبی به این میچنین زمان راآندهیم ادگی به خود اجازه و ایـن ْ را مطلقا قـدح ً
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و شرط مدح کنیم؟ آیا خواج بی قت بزرگ، که خود خونینیهقید ال را میان دو طیف ترتیب ترین
 داده، با درک همین معضل نبوده که فرموده است:

و مست، هر دو چو از یک قبیله ت؟ که دهیم؟ اختیار چیسیه ما دل به عشو اند مستور
و غیر و عامی، سیاسی ً به گمانم برای امروزیان نیازی به تکرار نباشد که مثG غوغای روشنفکر

و امثال این و راستی هـایی بنـدی ها در این زمان، در آن روزگاران که چنـین گـروه سیاسی، چپی
و در جدال دو طیف مذکور جریان می و ادب و مضامین وجود نداشت بیشتر در سطح شعر  یافت،

بهًو تعابیر غالبا مGمی به مدد روشن می بینان یا اهل اندیشه، معرفت، عرفان، هنر، آمـد. ویژه شعر
و اینان به جای بهره و صGح، برای جدا کردن صف خود از آنان متوجه راه ّ گیری از زبان اهل زهد

و ترین گروه رسم بدنام و غیره، که برخی را برشمردم، شدند بـه قصـد لجـاج های اجتماعی، دینی
و کردار آن و رفتار و رسم و راه و مGمی، نام و رعونـت هـا را بـر خـود بسـتند تـا در برابـر غـرور

و خواه صورت، بـه صـفت فروتنـی، خاکسـاری، صـدق، جاه طلبی زاهدان، خود را، خواه به معنی
و جاه جهان، گشاده و اخGص، گریز از مال ً هـم غالبـاّ .. مت صف دارنـد هرچنـد خـود اینـان.رویی

و اما یک نکت کانونیهپرورد و مذهبی بودند. و مدارس دینی کـه در برابـر جالب توجه، اینیهها
و گزند و عرفانیهاین زبان تند و ایـنّ اخGقی شاعران، اعم از عارف صحف اشعار و ُ گرا، در متون ُ

Gو ک و متشر عان و شلتاق انداختن آنان بر ضد زاهدان ًهمه جوKن دادن ّ و مراکز دینـی، کانونّ ها
و بدون واکنش می بینیم. دلیل یـا دKیـل آن بـر مـن بـه درسـتیً طیف اخیر را معموK خاموش

و تنها حدس می روشن نیست  توان زد: هایی

آنمی» الغاوون«که شاعر را مصداق چاووش راه یکی این و انـد. گرفتهّ چنان جدی نمی دانسته
و بسی  ً مضافا قدما غالبا، میً ً معـانی انشـایی معمـوKیههـا از مقولـ دانستند این بهتر از امروزیان،

و عاطفه یا اندیش و فاقد ارزش کافی برای اسـتناد( شعرییهّ مخلوق تخیل متفاوت با نوع عادی)
و مبارزه و قدرت خلق شعر با زبان معارضه و مملـوْ است. نیز پاسداران زهد اغلب فاقد قریحه ّ جـو

میاز ظرافت، طع و طنز بوده یا به هر حال قلم را در کف دشمن و یا اساسـا دستشـان دیدهن ً اند،
و تپانچه را بر خود هموار کننـد تـا بـه داده به جایی بند نبوده. شاید هم ترجیح می لت َ اند عجالتا ً

گ رز و اکـریکیهُ موقع خود یهِ زخم اقتدار رسمی یا نهادی خود را بر تارکشان بکوبند یـا عملـه
ُ به خدمتشان بفرستند، والله اعلم.خویش را برای گوشمالی
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و مصـطلحاتیهنکت ِ بس مهم دیگر تفاوت آشـکار نگـاه امروزیـان بـا پیشـینیان بـه نمادهـا
و متأثر از آیین مGمتی است. در توضیح این معنی باید گفت: آنچه در شعر، به ویژه غزل، برگرفته

هـ از گروه دریهر حـال خـارج از حیطـً های معموK بدنام یا بـه و اخGقی ات متعـارف ّ ـ معتقـدات
می(ِ اسGمی آن روزگار اخذ شده بودیهجامع قل اش، مقامر، کافر مثل رند، خراباتی، ّ خواره، قلندر،

و غیره) عناصری دین، دیوانه، ترسا، مغ یا گبر یا آتش یا ملحد یا بی و فاجر، مجنون پرست، فاسق
و متناسب و( با یک زبـان عـاریتی، اسـتعاری، رمـزی یـا نمـادین است عاریت شده سـمبولیک)،

هم هیچ یـک چنان که هـیچ کدام را در عالم واقع نباید از دید مثبت نگریست، چه رسد به آرمانی،
و باورهـای گرایان در سده از شاعران، عارفان یا عرفان و زنـدگی های گذشـته نیـز در عـالم واقـع
و معمول در جامعه و اخGقبهای واقعی و ارزش آمـوزهیهگرا بـر پایـّ طور کلی دین باور هـای هـا

و اقشـار مـذکور روی خـوش نشـان نمـی اسGمی به هیچ داد مگـر در دنیـای شـعر یـک از افـراد
و عوالم ذوقـی( سمبولیک نمادین یا نمادگرا). از همین روی بود که پیشتر زبان اخGق را در شعر

ا» عاریتی« ّ ین قضیه نیز نباید راه تفریط پیمود یعنـی کـل ایـن گونـه اشـعار را خواندم. البته در
و فاقد هرگونـه دKلـت واقعـی در امـر بیـان و عاری از هرگونه اندیشه، پیام ّص رف لف اظی، بازیچه ِ
و و اعمال فریقین تصور کرد. سخن در این است که گرچه ایـن نمادهـا ّ تفاوت میان افکار، اخGق

و گروه ترین فرقه بودن از نازلیمصطلحات با وجود عاریت و ها ت ّ ـ ها، به سـرعت بـا کسـب محبوبی ِ
آنیهنیک در عرصیهِو جه و به دKیلی که جای بیان و صـبغ ها در این شعر، یهجا نیست جنبه

آن آرمانی یافتند تا آنجا کـه گـاهی شـاهد نمونـه ی آرمـانی از و تکـریمّ ـ هـایی از همـین تلق هـا
و غزل، آن هـم از جانـب مقامـات بـاKییهقع، یعنی فراتر از محدودجایگاهشان در عالم وا شعر

و عرفان، هستیم، که در این صورت بدیهی است که دیگر نمییهعرص و اخGق تـوان بـه حکمت
و تلقی آن اوليهِ های منفیّ معانی و اما از گـویم این را با صد تأکید مـی(ّ ها توسل یا استناد جست.

واییهکه) با هم ّن احوال، هرگز نپنداریم که مـثG حـافظ، کـه شـاهد بیشـترین حـد از تکـریم ً
آن آلیـزه ایده( ترین های یاد شده یا آرمانی تمجید او از گروه هـا در غـزل تـرین) توصـیفات وی از

میً هستیم، فرضا در جامعه در ای که از آن روزگار شیراز شناسیم، اگر هم بـر فـرض بسـیار بعیـد
و برزن شهر بـه ها معتقد یا عGقه اش به آن گروهو غیر شعریزندگی واقعی  مند بود، اگر در کوی
و یک رند، می و مقابـل انظـار خلـق .. برمی.خواره، قلندر، خراباتی، مغ یا زردشتی خـورد ناگهـان
و شاعری آغوش می و اعتبار حافظی و حاK نبوس کی ببوس، مگر از آبرو اش دست شسـته گشود
و اجدادی بیرون آمـده سختیهای با آن درجو یا جامعه و تعصب دینی به کلی از دین آبا ّ گیری ّ
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و ّ باشد، حال آن که اگر نگوییم همه، دست کم اکثریت مردم عصر ما، به خصـوص اهـل فرهنـگ
ً که چند دهه معلمی من در دانشگاه گواه همین است. قـبG کنند چنانْ ادب، به عکس این فکر می

و آغازگر راستین شعر سمبولیک پارسـی سـخن گفـتم. از معدود موار ِد خامی پیشرو غزل پارسی
و بـه رغـم سنایی، درست به دلیل تازگی تجارب در همین زمینـه، گـاهی دانسـته یـا نادانسـته،

و گروه از رود، چنـان های پیشگفته، گویی سر رشته از دستش به در مـی تجلیل از افراد Gکـه مـث ً
ا مغانـه» مغانـه«ْ آیین زردشت معروف بـه سویی مضامین مربوط به سـرایی را در شـعر بـهّ ـًو کل

می گونه می ای چشمگیر جا و رواج و مغـان بـدگویی نیـز اندازد بخشد ولی به نـدرت از زردشـت
و نیرنگ) مـی( کند: زردشت را اهل مخرقه می ّ، طبـع مـدرس رضـوی، دیـوان نـک:( خوانـد. مکر
صویهای حکیم سنایی غزن غزل؛۱۱س ۵۸۸ص ). مـواردی۳س ۴۴۹، تصحیح جGلی پنـدوی،

و متعلق به دور آنیهّ از این دست، اگرچه اندک شمار ت هـاّ ـ شروع دولت غزل است لـیکن اهمی
به درست در این است که بازمانده و مردم معمولی در شعر، و ای از عقاید معمولی مردم ویژه غزل،
و قضاوت واقعی و آیینشان نسبت به افرّ حاکی از تلقی ما سرایان خوش هایی است که غزل اد ِ ذوق

می آل بخشیده آرمانی یا ایدهیهها جنبِ با اغراض مGمی خود به آن توان پرسید: اگر زبان غزل اند.
تـوان آن را نفـی کـرد) کـه نمـی( ها یا سطوح بیان اخGق بـوده به هر حال در شمار یکی از سان

و عرف میمعلوم نیست برای غیر اهل شعر  پذیر یا سود رسان باشد؟ توانسته درک ان تا چه حد
و جنبـیهسخن دربار ِ مGمـی نیرومنـد آن در غـزل سـنایی، بـدون نقـلیهزبـان موصـوف

خروار است) ناتمام خواهـد بـود.یهکه در میان غزلیات او مشت نمون( کم تعدادی از ابیات دست
وم شـود کـه وقتـی او را پیشـوای راسـتین همین شمار اندک نیز بر شما معلـیهشاید با مشاهد

و هموارکنند غزل ص رف نبـوده اسـت. ها بعـد خوانـده این راه تا قرنیهسرایی ْ ابیـات(ِ ـ ام دعـوی
ّ، طبع مدرس رضوی است):دیوانبرگرفته از

را تا زمانی گم کنم این زهد رنگ ساقیا، می ده که جز می نشکند پرهیز را  آمیز

و مصلحان، مر را زاهدان  وین گروه Kابالی، جان عشق انگیـز را نزهت فـردوس

*** 

و خطـــاب ز پـــی وعـــظ علمـــا را
ــام ــدن کـ ــی رانـ ز پـ ــوفیان را صـ
و زه ــرای زه ز بــــ ــدان را زاهــــ

دم اســت ــه ب ب ــر تعص ــر از به َ جگ ــ  ّ
و شـکم اسـت قبله و شمع شان شاهد

دم اسـت»قل هـو اللـه احـد« و دام
*** 
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و شب از کوی کرامات کردروبر هر کسیآن که همی دعوی ز
*** 

 زان راه به جانم آتش اندر زدِ معشوق، مرا ره قلندر زد
*** 

حل اج انتظارداری روز حشرر تاج بوذر انتظا گرچو  دارِ تاجّ دار چون منصور
ِ مضمونی شبیه آن حافظ: گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند...)( ِ

*** 

وم و دردی خوار باش کمقماری پرستی پیشه گیر اندر خرابات و رند و مست قل اش و ّ زن
*** 

م غان است نهاده م هر خم که بر او ُ آن ُ ِالا به من مغ مسپارید، علی اللهُ ّ
*** 

زن اری و دوش بنهادمّ اK ای پیر زردشتی، به من بربند ز دست و سجاده  که من تسبیح
 پیر زردشتی: همان پیر مغان)(

میاین بیان غریب مGمی  یابیم: را در باب اعتراف به معاصی در کجا
قل اش خود کامم  که دستوری بود ابلیس را کردار من هر شبّ من آن رهبان خودنامم، من آن

و قطعیهدر زمین ِ نظر از معانی عرفانی ابیاتی از گون مضامین مGمی، زیر، آیا حتی از نظـریهِ
و زبان نیز  دهتفو صورت ظاهر ص رف بـه قلـم به این سخنان و آیا ِر کدام دیوان شعر سابقه دارد؟ ِ ـ

ر عب  انگیز نیست؟ُ آوردنشان
ن بی موقوف گشتیهاز تران  ها بر هم شکست جام تو قندیلیهوز مغانُ عشق تو نور

می»ُنبی«من( بـه فـتح نخسـت نیـز»َن بـی«دانم، به معنای قرآن، اگرچهّ به ضم اول را درست
.)آورد خللی در حکم پدید نمی

 چون که مسجد Kفگه شد، قبله را ویران کنیمِ ننگ این مسجدپرستان را در دیگر زنیم
و بهـره و مضـامین مGمـی و گیـری از مسـلک سرانجام، اگر بپرسند دلیل اختیـار نمادهـا هـا

آن آیین و جلـب مGمـت در جامعـه هایی که انتساب ی منفـی ّ ـ ها به خود موجـب تلق ای اسـGمیْ
ب می وده، شاید بتوان به اختصار گفت: از نظر محتوایی، چنین مضامینی تناسب کامـل بـا شد چه
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و اندیشه به اصول و و غایات عرفان ها و شـکوفایی( طور کلی اغراض همزاد غزل در اوان گسـترش
و شکلی نیز نظیر همین تناسب را میان آن و شـیو آن) داشته؛ از نظرگاه بیانی  نمـادگرایییههـا

مییه، که مبتکر راستین آن نیز خود سنایی در زمینسمبولیسم)( تـوان یافـت. غزل پارسی بود،
که: به نظر این نگارنده، سمبولیسمی که سنایی در قالب غزل، که خـودش پروراننـده، توضیح این

و گسترش بخشند ویهشکوفاکننده آن بود، پدیـد آورد چیـزی نبـود کـه تعـدادی نمـاد سـاده
ایهنخستین بهپیش از و دو بیتی یا مضامین عرفانی، با آن قابـل و، ویژه در قوالبی همچون رباعی

و سـامان که در جاهای دیگر گفته زیرا، چنان؛مقایسه باشد و کـامG ام، او دسـتگاهی وسـیع ً منـد
و جا انداخت، همان هدف و مضامین عارفانه در غزل به کار گرفت و سنجیده برای بیان معانی دار

و بیشی، همان که تا قرن ست که در غزل بزرگانی چـون ها بعد، نهایت با مختصری تغییر یا کمی
و حـافظ برقـرار اسـت. ایـن بنـده، گذشـته از بحـث  ل دربـارّ عط ار، موKنا، سعدی یهّ ـ هـای مفص

و تحلیلیهسمبولیسم یا نمادگرایی در غزل به عGق و تجزیه هایی در باب تمامی نمادهای حافظ
 بار به این شیوه صورت گرفته باشـد از جمله شعر خواجه که شاید برای نخستین مهم غزل پارسی

به۱شرح شوق( ص، به بعد) در پژوهشی دقیق پیرامون غزل سـنایی، تمـامی نمادهـای ۴۰۲ویژه
و با تقسیم -۱۳۵همـان:( ای برشمرده اسـتِ بندی مقوله قریب به پانصد غزل او را استخراج کرده

اس۱۴۸ ت عذرخواه او از جهت تنگی مجال این نوشتار باشد.). که امیدوار

 منابع
و توضیح پرویز ناتلدیوانحافظ شیرازی،- چ، به تصحیح .۱۳۶۲، تهران: خوارزمی،۲خانلری،
جتاریخ ادبیات ایرانالله صفا، ذبیح- چ۲، .۱۳۶۲، تهران: فردوسی،۵،
چسعدی در غزلسعید حمیدیان،- .۱۳۹۳، تهران: نیلوفر،۳،
، ـــــ- آن پردازی ضمن غزل با اشـارهّ سنت مدیحه«ــــــــــ ،»ای بـه جایگـاه سـعدی در

.۱۳۸۰، دفتر چهارم، اردیبهشت شناسی سعدیی نشریه
-، و تحلیل اشعار حافظ ـــــــــــــــ جشرح شوق، شرح چ۱، .۱۳۹۷، تهران: قطره،۶،
و اهتمام محمدتقی مدر دیوانسنایی، مجدود بن آدم،- سـینا،س رضوی، تهران: ابنّ، به سعی

۱۳۴۱.



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 88

-، ، به تصحیح یداللـه جGلـی پنـدری، تهـران، های حکیم سنایی غزنوی غزل ـــــــــــــــ
و فرهنگی، .۱۳۸۶شرکت انتشارات علمی

، به تصحیح امیرحسن یزدگردی، به اهتمـام اصـغر دادبـه، تهـران: دیوانّ ظهیرالد ین فاریابی،-
.۱۳۸۱قطره،

 تا.، به کوشش غGمحسین جواهری، تهران: محمدعلی علمی، بیاتکلیعرفی شیرازی،-
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ق باب غيرت ِم ستوران  ِ 

 شيرازي مالمتيهي مدخلي بر تاريخچه

و تاثير آن بر حافظ از قرن دوم تا چهارم هجري

 محمدرضا خالصی
و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس  عضو هیئت علمی

 چکیده
و مهمتریدلکش، ترین یکی از جذاب ترین فصول تصوف، مربـوط بـه مGمتیـه اسـت. بـدونن

و تحلیـل کـاملی از تـاریخ تصـوف رسـید. توجه به این فصـل نمـی شک بی ِ تـوان بـه تجربـه
دسِ مGمتیان، نمایندگان واکنش باطن د بودنـد، کـه عنصـرِ ¡ـ گرایانه در مقابل مق مت زه ِ §ـ مآبـان ُ ِ

Dominant باِو وجه غالبشان مبارزه بی ع جب، خودپسندی امان و کشمکش،ُ ریاکاری، چالش
و خاستگاه مGمتیه را محققان، نیشابور مـی مداوم با نفس بود. و برآننـد کـه ایـنِ اصل داننـد

شکل گرفته است. در این مقالـه سـعی بـر آن شـده تـا ایـن  ُ اندیشه در تقابل با مکتب بغداد
و بر اساس مستندات صوفیا ِ موضوع مورد تردید قرار گیرد و بـرِ ن نخستین، به چالش کشیده

 اساس آن به نتایج زیر دست یافته شود:
و سامان مGمتیه، اندیشه.۱ شکل ِ یافته باشد، بلکـه رد پـای، ای نیست که تنها در نیشابور

ا قصی نقاط تمدن اسGمی می ِ آن را در ِ عکسَ و باید آن را نوعی العمل طبیعی توان یافت
ِو دکانداری دیگر اهل تصـوف، سـخت بـه تنـگ آمـده دانست به صوفیانی که از تظاهر 

تصن ع، راه خGص می و و برای مقابله با این تظاهر ¨ بودند َ  جستند.َ
آن طریقه.۲ بر های باطنی در تمدن اسGمی، و شواهد م ستندات درمیُ گونه که از آید، تنها

و مکتـب مGمتیـه نمـی  ا چارچوب دو گروه مکتب بغـداد یـنِ گنجنـد بلکـه در سراسـر
و متکثری دارند.ها روش،هاشکل،ها نام، جغرافیای پهناور ِو آداب متعدد

و خرگوشی به عنوان اولین مطرح.۳ سل می ِ مGمتی تحـت عنـوانیهکنندگان اندیشَُ آنچه
و یا حتی پیش از ایشان در نقاط دیگر تمـدن اصول مGمتیه نام می ِ برند همزمان با آنان ِ

، اصـفهان، اشـبیلیه، در ری، مکه، شام، همدان، بلخ، اربل،دو فرهنگ اسGمی حضور دار
و بسیاری دیگر از نقاط جغرافیای اسGمی می راِ شیراز توان ردپای روشـن ایـن اندیشـه

و چالش دید که حتی گاه پررنگ ازی برانگیزتر از مGمتیه تر نیشابور اسـت. آنچـه عطـار
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درِ یکی از اضGع مثلث گسترش مGمت( دیدار حیری یه در نیشابور) با یوسف بن حسین
، یکی از شواهد این موضوع است.در ری آوردهاءیاKول تذکرة

العمـل طبیعـی بـه صـوفیان بر اساس جغرافیای پهناور آن روزگـار اسـGم، ایـن عکـس.۴
ع رف آن و و شهر بر اساس، آداب ِمت ظاهر، در هر منطقه ُ َ و البتـه اصـولُ شکل یافتـه جا،

ا و خرگوشی در رسالهاساسی آن همان  اند. های خود بدان اشاره کرده ست که سلمی
می.۵ ب رج اولیاء خوانده ِ شیراز از روزگاران پیشین ُ و در شـکلِ گیـری تصـوف اسـGمی شده

های نخستِو شواهد بسیاری بر کثرت صوفیان بزرگ در سده، نقش بسیار زیادی داشته
دی  و حضور آنـان در گـر منـاطق تمـدن آن روزگـار نیـز اسGمی در این شهر وجود دارد

و تـأثیر۱۲، غیرقابل انکار است. در حدود چهار قرن و تذکره در مورد زنـدگانی مشیخه
طور متوسط هر سی سال یـک تـذکره در ایـنِ صوفیان شیرازی نوشته شده است که به

و این نشان از رونق شهر نگاشته شده که اختصاص به نام م تصوفه این خطه داشته ُ آوران ِ
.تصوف اسGمی استیِو تأثیرگذاری صوفیان شیراز بر اندیشه

 تـا دوم قـرناز شـهر ایـن ای صوفیانِ مکاتب اندیشه ترین بزرگازیکی شیراز مGمتیه.۶
.است شیرازی حافظ زمان

هجـری چهـارم تـا دوم قرونطی شیرازی مGمتیه به بررسیتا شده سعی مقاله ایندر.۷
.شود پرداخته است نیشابوری مGمتیه اوج که از قضا

: است زیر های ویژگی دارای شده آوردهکه مستنداتی اساسبر شیراز مGمتیه.۸
.صوفیانیُم تکلفانهِظاهربه توجهیبی: الف
.خودنماییاز دوریو مردم توجهِجلب عدم:ب
.ریابا امانبی مبارزه:ج
.اخGصبر اصرار:د
.خویشِطلبِترکو دیگران حقوقِگزاردن:ه
.صوفیانِمعمول بی پیشگیاز دوریو شغل داشتن:و
.ستمکاران جفایبر صبر:ز
.خودستایی نفی:ح
ِلذتبا ناسازگاری:ط ّ .طاعتَ
.گرایی نفسو نفسبا مخالفت:ی
ِحسن:ک ِظنُ .خداوندبهَ
.مردم عذرِدیدنو خویشِتقصیرِدیدن:ل
. بخشندگی:م
ِحسن:ن .ادبُ
.شکلهرو صورتهربه نفاقاز ورید:س
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.بازارو کوچه مردمِلباس پوشیدنو»ِ لباس مخصوص صوفیان«مرقعهاز دوری:ع
.نااهGن نزد خدا اسرار کردن آشکاراز پرهیز:ف
.خلق های کاستیو عیوب کردن رها:ص
.خدابه توکلو امورِاسباب جستجویدرَتقG عدم:ق
.دیگرانیمتعظو خدمتاز دوری:ر

.مردمبه کمک:ش
.کGمِترک:ت
.مخلوقبه رجوعِترک:ث
.شطح:خ
.گرایی جمال:ذ
و

.مناقره:ض
از این اصول چنان که می ل می در رسـال۸۰بینید بیش س وهیـ المGمتیهُ ـَ % با اصـولی کـه

و همسان است.ب اKسراریتهذخرگوشی در  آورده متشابه
و گوشـه در این مقاله سعی شده بدین هـای عرفـانیِ ای از تـاریخ اندیشـه مهم پرداخته شود

 مکشوف گردد.،تمدن اسGمی که بدان توجه چندانی نشده است

 تصوف، مGمتیه، شیراز، مشایخ.:ی کلیدیها واژه
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1
و مهم دلکش، ترین یکی از جذاب ت صو ف، فصل مربوط به مGمتیـه ترین ف صول ِ ترین ¨ َ ِ اسـت، بـدونُ

و تحلیل کاملی از تاریخ تصوف رسید. نمی به این فصلتوجه شک بی ِ توان به تجزیه ِ
ِ مGمتیان، نمایندگان واکنش باطن د بودنـد.ِ متزه و مقدس مآب َ §ـ گرایانه به مقابل ظاهرگرایان َ ُ ¡ َ ُ ِ ِ

از Dominantُع نصر ّو وجه غالب این تفکر عبارت است ِ ِ ِ:
ع جب، خودپسند مبارزه بی ُا مان با ریاکاری، وَ و جنـگ مـداوم بـا ریـا و کشـمکش و چالش ِی ِ

ُت ظاهر. َ
و شعر حافظ، غیرقابل انکار اسـت، در ایـن مـورد رگه و زبان پ ررنگ مGمتی در ذهن ُی بسیار

و پژوهشگران، پیش از این ّم حق قان َ تحقیقات مست وفائی،ُ و به آن پرداختهِ  اند. کرده
ک: زرین( ر. به بعد/ مرتضوی. ۲۳۳: ۱۳۷۹کوب. زرین/۱۵۴: ۱۳۷۴کوب. برای اطGع بیشتر
هر وی.۷۵: ۱۳۶۸/ خرمشاهی. ۱۹۷: ۱۳۵۸به بعد/ رجایی. ۱۳۲: ۱۳۸۳ /َ / غنـی. ۱:۱۲۲: ۱۳۸۶َ
و ۱۵۷: ۱۳۸۶/ خالصی. ۳:۴۵۹۵: ۱۳۵۱/ همایون فرخ.۹۶: ۱۳۶۹/ بامداد.۸۲: ۱۳۳۱ به بعـد).

 مقاKت بسیاری که در این مورد نوشته شده است.

و پنجاصول.۱-۲ سل می نظریه گانه چهل ِ پرداز نامدار تصوف در قـرن چهـارمَُ ای که ابوعبدالرحمن ِ ِ
ِ در باب آیین مGمتیه نوشته است، به میِ ِ رسد هنوز هم برای شناخت این اندیشه، بیش از هـر نظر

 آید.میی دیگری به کار رساله
م قال برای آگاهی بیشتر از اندیشه ف شـرده های مGمتَ در این بخش از و ل مجم ِ یـان، َ ـ ْ آنُ ای از

 اصول را ارائه خواهیم داد:

و نه حکـایتی نویسد: این قوم را نه کتابی است، نه نوشتهَُسل می در ابتدای رساله می.الف-۱-۲ ای
خصا توان در سیرتِو آثار آنان را تنها می و آنِ ها و چگونگی ریاضت میِل نیکو  توان دانست. ها
أ لفاعلم رحمك اهللا و الحكاينه هيست للقوم كتب مصنفة و إنما ويتة مؤلفة و شـمائل اخـالق

)۸۶:ه۱۳۶۴َُسل می:( اضات.ير

و احوال را به سه طبقه تقسیم می.ب-۱-۲ ّسل می ارباب علوم و طبقَُ سوم را بـه مGمتیـهیهکند
می اختصاص می و در مورد ایشان  نویسد:ِ دهد
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مو اما طبقه ک رامت Gمتیه خوانند، خداوند درونی سوم که ایشان را َ شان را به ِ هـای گونـاگونَ
سر درون در معانی به جمع و به ات صال، زینت داده است و ِق رب ّ ِّ کـه اند. چنـدان الجمع پیوستهُ

و وصـل به هیچ ا نس و ق ربت و و چون به مراتب رفیع جمع نب رند، ا فتراق ره به ُ حالی از احوال، َ َ ِ ِ َ َ ِ َ
ح خ لق، مانع آید، پس تنها بـرون آنـان ق، از فرو افتادن پردهِ برآمدند، غیرت ِی ایشان به روی َ

ا فتراق م قام خ لق نمایاند یعنی که در ِ را بر ِ َ  اند.َ
و هم لقبوا بالمالمت و هم الذيوالطبعة الثالثة، زّية: بـواطنهم بـأنواع الكرامـات مـنين اهللا تعـالين

ف و تحققوا و الزلفة واالتصال فِّسريالقربة بحيمعاني السر عليثيالجمع ليهم سـبيكن االفتراق

ف و الوصـلة غـارالحقيالترتب السنيبحال من االحوال فلما تحققوا و االنس و القربة ة من الجمع

انيعل .االفتـراقيمعنـيفـيهـين للخلق فأظهر للخلق منهم ظواهرهم التيجلعهم مشكوفيهم
)۸۷همان:(
مGاو سپ و روش میِس به راه م رام ایـن قـوم را بـر اصـولی چنـد متی اشاره و پـس از آن، َ ـ کنـد

و برمی مشخص می  شمرد: نماید

و خودنمایی بـدان،ِو از اصول آنان.ج-۱-۲ یِ آراستن ظاهر را به هرگونه، عبادت تلق ش رک ََ §ـ هـا، ِ ـ
ا رتداد است. شود می ِو آراستن باطن به هر حالی از احوال

بشيتزو من اصولهم أنهم رأو ال فين ش ركا، التزيء من العبادات ً الظواهر بشي يفء من االحوالين

)۹۸همان:(ً الباطن ارتدادا.

و ترک طلب خویش از اصول آن.د-۱-۲ ِ گزاردن حقوق دیگران ِ .ستهاِ
و ترك اقتضاء الحقوق )۹۹همان:(و من اصولهم قضاء الحقوق

غ فل.ه-۱-۲ َاز جمله اصول ایشان آن است که وَ ا فعـال َ ت، آن چیزی اسـت کـه نظـر خلـق را بـه
میَا حوال ج لب ا مانی ببینند هر آنچه را که در همه حـالَ شان َ کند پس اگر از جانب حق، بر خود، ِ

می از ایشان سر می ع هده زند، تحقیر و هر آنچه را دارند در برابر آنچه بر وُ کنند اشان اسـت خـوار
 شمارند. کوچک می
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همن أصولهم أن الغ فيالتيفلة و لوعانياطلقت للخلق النظر و احوالهم هميً وا أمانا من الحق إلـيافعالهم

فيالستحقروا ما فيجميبدو منهم عليع األحوال واستصغروا مالهم )۱۰۰همان:( هم.يجنب ما

ا حوال چه روی به سـوی حـق.و-۱-۲ مت هم داشتن خویش است در جمیع َ از جمله اصول ایشان ِ ِ ّ ُ ِ
و چه روی داشته و نیـز باشند م عصـیت او و چـه در ت حـق باشـند و چه در طاع ِ گردان از حق؛ َ ِ َ ـ

و بی ن فس، . میلی بدان در همه حال استَ ناخشنودی از
ف ه الرضـايع األحوال، أقلبت أم ادبرت، طاعـت ام عصـيجميو من اصولهم اتهام النفس و قل ّـت

و الم اليعنها )۱۰۰همان:( ها بحاليل

لذت طاعت اسـتا.ز-۱-۲ ِز جمله اصول ایشان، ناسازگاری با ¡ َ س مومی؛ زیـراِ ذت ل ُ ـ کـه در ایـن ¡ َ ـ
ُک شنده هست.

)۱۰۵همان:(و من اصولهم مخالفه لذة الطاعات فإن لها سموم قاتلة.

می،ِ از اصول ایشانو.ح-۱-۲ م عرفت ظن به خداوند است که آن را غایت َح سن ِ َ َ ِ و سـوءظنُ دانند
ا ن فس.بر خود را َ صل معرفت ِ

غا.و من اصولهم و سوءالظن بـالنفس اصـل المعرفـة بهـاي... حسن الظن باهللا همـان:(.ة المعرفة
۱۰۸(

و نگاهـت بـدان،ِ از جمله اصول ایشان.ط-۱-۲ ز نـد سر و طاعتی که از تو َ این است که هر عمل َ
و نزد تو نیکو آید، باطل است.  افتد

و و طاعة علو من اصولهم أن كل عمل رؤيقعت و استحسنته مـن نفسـك فـدلك باطـل.يه  تك
)۱۱۰همان:(

ع ذر مردم برای آنچه در آنند.، از اصول ایشان این استو.ی-۱-۲ و دیدن ِ دیدن تقصیر خویش ُ ِ ِ ِ
رؤية تقصيو من اصولهم رو و فير انفسهم فية عذر الخلق )۱۱۰همان:(ه.يما هم

م عیت خدا به.ک-۱-۲ ِ نگه داشتن دل در ّ خ لـق بـهَ و نگه داشتن وقت خویش با م شاهدت َح سن ِ ُ ِ ُ
ِح سن ادب از اصول مGمتیه است. ُ
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و حفظ الوقت مع الخلق بحسن األدب )۱۱۰همان:(.و من اصولهم حفظ القلب مع اهللا بحسن المشاهدة

و بندگی دو چیز است روی نیاز آوردن بـه.ل-۱-۲ ع بودیت ¡و از اصول ایشان آن است که اساس ُ ِ ِ
و الگوگیری از پیامبر و جه َ درگاه خداوند به نیکوترین  ترین روی.ص) به نیک(ِ

شيو من اصولهم أن اصل العبود الية ويئان: حسن االفتقار و هذا من باطن االحـوال عز وجل َّ اهللا 

)۱۱۱همان:(ص).( حسن القدوة برسول اهللا

خ.م-۱-۲ ِو از جمله اصول ایشان آن است که دیدن کردار ِ و افتخار بدان از انـدکیِ ع جب و ِ ویش ُ
و سبکی طبع است.  عقل
و رعونةالطبعيو من اصولهم أن النظر ال و العجب به من قلة العقل )۱۱۱همان:(.العمل

ف قـر آشـکار.ن-۱-۲ سر و اگر َو از جمله اصول ایشان، آن است، که فقر، سر خداست نزد عارفان ِّ ِ ِ ِّ ِ
ا مناء بیرو کنند از دایره میُی ف قـرن َ شوند. فقیر در نظر ایشان تا آن هنگام فقیر است که احدی از
 او آگاه نباشد.

ر منهميه فقره منه فقد خرج عن حد االمناء والفقيِّو من اصولهم أن الفقر سر اهللا عنده فإذا اظهر عل

منير مالميعندهم فق اليعلم احد فقره إال )۱۱۳همان:(.هيكون افتقاره

ع رف است دیگرگون نمیو از.س-۱-۲ ُ جمله اصول ایشان است که پوشش را از آنچه ِ و بـرِ کننـد
خ لق هستند می  باشند.َ همان ظاهری که

علييو من اصولهم ترك تغ و الكون مع الخلق علير اللباس )۱۱۳همان:(.هيظاهر ما هم

و کاستی.ع-۱-۲ ع یوب و ُو از اصول ایشان، رها کردن ِ در های خلق اسـت تـا بـهِ ر س َ همـه روی َ ـ
ِع یوب خویش داشته باشند. ُ

عيً وب الناس شغال بمايو من اصولهم ترك االشتغال بع )۱۱۳همان:(.وب انفسهميلزمهم من

دهش خویش را ببیند.ف-۱-۲ و ع طا ِو از اصول ایشان آن است که دهنده، نباید چیزی از َ ؛ زیـراَ
و او تنها حق را به صـاحب دهد که خدای تعالی که در حقیقت او چیزی را می ِن زدش نهاده است َ

 رساند. حق می
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علييو من اصولهم أن المعط أاليجب شيريه ويعطيً ئا، ألنهيعطاءه وصل الحقـوقيماهللا عنده

)۱۱۴همان:( مستحقهايإل

م Gمتیه آن است که در نظر ایشان بنده.ص-۱-۲ َ از اصول ای معرفتش به پروردگـار کمتـر اسـتِ
گم دهش خداوندی را به سـویُ که و و طاعات او عطا برد کردار ِ ان َ َ ع طـای اش مـیَ َ کشـاند یعنـی

و برتری اوست حال آن که مقام معرفت بنـده درسـت نمـی گـردد تـا خدای تعالی در برابر فضل
و منت اوسـت بـی شودمیگاه که بداند هر آنچه از سوی خدا بر او وارد آن ف ضل ِ همه از روی ّ آنَ

 سزاوار آن باشد.، که بنده
و أن عطـاءهيو من اصولهم أن اقل العب و طاعته تسـتجلب عطـاوه َّد معرفة بربه عبد ظن أن فعله َّ

ال و شيتقابل فضله حتيصح للعبد عندهم ماييء من مقام المعرفة عليعلم أن كل ه من ربـهيرد

غيمن جم )۱۱۴همان:(ر استحقاق.يع الوجوه فضل

ِ که آدمی عیب برادران خود را نبیند.، آن استِ از اصول ایشان.ق-۱-۲
عيو من اصولهم أال [األنسان] اخيبصر )۱۱۴همان:(.هيب

و.ر-۱-۲ ت فـویض و ش قاوت اسـت تقلا در جستجوی اسباب امور، نشان َ از اصول ایشان است که َ َ ـ ِ ِ َّ َ ِ
ِق در الهی نشان سعادت.یهآرمیدن زیر سای ِ َ

و أن التفـوو من اصولهم أن كثرة الحركة و السـكون تحـت األقـدار مـنيمن عالمة الشقاوة ض

)۱۱۵همان:( عالمات السعادة.

و تعظـیم،ِ از اصول ایشان آن است ،که خوش ندارند کسی آهنگ آنان کند.ش-۱-۲ یـا خـدمت
 ایشان نماید.

أويو من اصولهم أنهم كرهوا أن أويخدموا )۱۱۵همان:(.قصدوايعظموا

د.ت-۱-۲ و در روز عصای دست ایشان است.مؤمن ِر شب چراغ برادران خود ِ
أنيالمؤمن و عصا لهم بالنهاريكون بالليجب )۱۱۶همان:(.ل سراجا
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ع ملـش کاسـته شـد.ث-۱-۲ و هر کـس کـه از ع ملش اندک شود ع لمش افزون گردد، َ هر کس َ ِ
ِع ملش افزون گردد.

قل علمه كثر عمل و من قل عمله َّ من كثر علمه َ َّ )۱۱۶همان:(.هَ

و آنخ:-۱-۲ چه به اشارات دقیق علوم مربوط است کمتـرِ از جمله اصول ایشان ترک کGم است
می، در آن  شوند. فرو

و قلة الخوض. و اإلشارات )۱۱۶همان:(و من اصولهم ترك الكالم من دقائق العلوم

ِ در تمامیت توکل تو، همین بس است که ببینده.ز-۱-۲ نبّ و روزیای جز او او دهنـده ینی ای جـز
و شاهدی برای عملت جز او ندانی.  نشناسی

غيحسبك من التوكل أال تر غيً ناظرا ال لرزقك جابعا و غيً ره ال لعملك شاهدا و همان:( ره.يً ره
۱۱۷(

و نشانه، از اصول ایشان.ض-۱-۲ ک رامات آنَ پنهان داشتن و ا سـتدراج ها را بـه دیـده هاست =(ِی
و دوری از راه حق دیدن است. فریب دادن ِ کسی را به سوی چیزی به تدریج)

إليو من اصولهم كتمان اآل و النظر و الكرامات بعيات ويها ل الحـقيالبعـد عـن سـبن االستدراج

)۱۱۷همان:(

و غیره است..ظ-۱-۲ و علم و مجلس ذکر س ماع ِو از جمله اصول ایشان: پرهیز از گریستن در َ
غو من اصولهم ترك و و العلم و الذكر )۱۱۷همان:(ر ذلك.يالبكاء عندالسماع

از،و از اصول ایشان.خ-۱-۲ و عـدم یـاری طلبیـدن ِ تـرک رجـوع بـه هـیچ مخلـوقی در نیازهـا
. هاست آن

)۱۱۸همان:(ن واالستغاثة بهم.ياحد من المخلوقيو من اصولهم ترك الرجوع ال

سل می بدان اساسی اشَُ ترین اصولی که میارها ن مایـهه ب و ایـن اصـول را وُ ـ کند و بنیادهـا هـا
می ریشه از های مGمتی : داند به طور خGصه عبارتند
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ا دای حقـوق دیگـران، رهـا ِ اخGص، ریاستیزی، نفی خودستایی، بخشندگی، تحمل بـر جـور، َ
و کاستی م نقصت کردن عیوب و َ های مردم، دقت در عیوب َ و پنهـانَ های خویش،خدمت به خلـق

و رفتارهای مGمتی است. از مهم، داشتن کرامات  ترین اصول
زم باشـد به قول ابوالعGء عفیفی: صفاتی که یک مGمتی واجب است بـه آن ملت و ف متص ِ هـا َ ـ ُْ َ ِ ـ َ ُ

ت رک آن را از و کارهایی که و اعمال ِ صفاتی است که مGمتی برخGف آن باید خود را نشان دهد َ ـ ِ
 ار مGمتی بیشتر سلبی است تا ثبوتی. اند یعنی رفت مGمتی خواسته

و انجام ندهد، بسیار بیشتر از کارهایی است که باید انجـام ت رک کند َو آنچه یک مGمتی باید
 دهد.

داننـدِی عفیفی: تعلیماتی که مGمتیه رعایتش را برای مریدان خود واجب مـی باز بنا به گفته
ن واهی است. َ بیشتر یک سلسله

عليأنينبغيياكثر من الصفات التي تصف بها المالمتيأالجبييفالصفات الت و األفعاليكون ها

)۱۲همان:( ام بهايطالب بالقييطالب بتركها أهم من تلك التييالت

و ّ عفیفی بر این باور است که: از مشخصات ممتازی که دKلت بر حقانیت مGمتیه دارد مبارزه َ
و پارسـایی اسـGم امان با هرگونه تعالیم ظاه ستیز بی و بازگشت به زهـد ِ ری تصوف پیشین است ِ

 اولیه.
فهيبل إن كانت ممتاز بها مذهب المالمت فية حقا مهم كل مظاهر التصوف السابقةيتعاليمحاربتهم

إليو محاولتهم الرجوع بالزهد االسالم )۳همان:( طة.يالبسيرته االوليسيو

ه جویری: مGمتی را شعار ن فاق است.،ُو یا به قول و ناب رزیدن َ راست رفتن : ۱۳۸۳هجـویری،(َ
می۳۸ و کار خ لق به او توجهی ننمایند.) َک ند که )۳۹همان:(ُ

آن تر این که اهل سGمت نباشد... پـس آنچـه روی همـهو از همه مهم و َی خلـق بـدان بـود
ه سGمت است؛ که اهل مGمت را پش ُت بدان بود تا هم تشـان خـGف ِ ّ ّو هم تشـانُـم وم باشـدَ

همم. َ خGف ِ )۴۰همان:(ِ
م ذاق بعضی خوش نمی ِ این اصول البته به ت یمیهر.ک:( آید.َ ).۳۵:۱۶۷: ۱۴۲۵،َ ابن

م تکلف و م تعهد و م لزم و قوانینی است که مGمتیه بدان ¡ اما هر چه هست اصول ُ ُ َ  اند.ُ
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ت ورقی در و ابیـات حـافظ توان به راحتی انطبـاق ایـن اصـول را بـا اشـمی دیوان حافظَ با ِ عار
 به بعد). ۱۵۷: ۱۳۸۶ر.ک: خالصی:( دانست.

و مآخذ.۱-۳  ذکر نشده است. اوليهنام مGمتیه در منابع
وتنها در کتاب.الـف-۱-۳ الب دء  ْ ر.ک: مطهـربن طـاهر( از مطهربن طـاهر مقدسـی اسـتخيالتارَ

 ) که نام مGمتی آمده است.۵:۱۴۸تا: مقدسی: بی
ب میاو صوفیه را ح سـنیّه، مGمتیّـه،ه چهار گروه تقسیم هو شـوقيهُ کنـد: و سـپس ـ معذوري

می انتقادهای شدیدی را به این گروه  کند. مقدسی بر این باور است که این چهار گروه: ها وارد
الةو جمل أن هم عليّ امرهم عقيحملون ال و الن هـميمذهب معلوم ويديـّ دة مفهومة نون بـالخواطر

ويالمخائ رأنتيل ).۵:۱۴۸همان:(.يرأياليقلون من

و عقیده ایشان به هیچ و خیـال مذهب معلوم هـا بـاور ای گرایش ندارند. چرا که بـه خاطرهـا
و از اندیشه می ای به اندیشه دارند  آورند. ای دیگر روی

ج مال و بـ پرستان یکـی مـیَ او مGمتیه را با حلولیان ا همـال و ا باحـه و هـر دو را اهـل ِ دانـد رِ
 شمرد. می

بيً قول بالحلول كما سمعت واحدا منهميفمنهم من مس كنه  زعم أن و مـنهم مـني ْن عوارض المرد 

الي و )۵:۱۴۸همان:(ن.يدعون الوم االئميقول باإلباحة واإلهمال

در ای از ایشان قائل به حلول دسته اند چنان که از یکی از ایشان شـنیدم کـه جایگـاه خـدا را
ْـامیهگون ا همـال دانسـت. دسـتهَر دان مـیَ و ا باحـه ِ ای از ایشـان از اهـل ِ و هـیچ از سـرزنشِ ِ انـد

 سرزنشگران، نگران نیستند.
می اشاره مقدسی به آیه  جویند: ای است که مGمتیه بدان استناد

في( ج اهد ون َ   ِسبي الي و َل الله   َّ الئيِ لومة خاف ون َ َ   َ َ ُ )۵۴: مائده()ٍمَ

میها در راهآن« و از سرزنش هیچ سرزنش خدا جهاد .»گری هراس ندارند کنند
حس نيه، میراث تصوفَ سارا سو یری در کتاب  ح سينيهرا  و سـپس توضـیح داده کـه خوانـده

).۱۵۳: ۱۳۸۴لویزن.( شدند. پیروان حسن بصری یا حسین بن منصور حGج بدین نام خوانده می
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و ها خوانـده نمـی یا حGج هرگز بدین نام این در صورتی است که پیروان حسن بصری شـدند
مق دسی خود در توضـیح ایـن در هیچ جا به چشم نمی شانی از این مطلبن و از سوی دیگر ْ خورد َ

ج مال فرقه آنَ ها به و آنان را بر ایـن بـاور گرایی در«:دانـد کـه مـی ها اشاره دارد جایگـاه خـدا را
میی گونه ْامر دان َ .»دانندَ

بيهمً واحدا من بی(ْن عوارض المرديِ زعم أن مسكنه )۵:۱۴۸تا: مقدسی.

صف دی.۲:۲۶:ه۱۳۳۷ر.ک: یافعی.( هجری است ۳۲۵ِ سال تولد ابوعبدالرحمن سلمی.ب-۱-۳ /َ َ
و ۲:۲۴۸:ه ۱۴۱۰/ ذهبی: ۳۵۲ش):( ۱۳۹۴/ جامی.۲:۶۰: ۱۳۸۳/ سبکی: ۲:۳۸۰:ه ۱۴۲۰ .(

و التارسال تألیف کتاب  ).۱:۳۹: ۱۳۷۴ر.ک: شفیعی کدکنی:( هجری است ۳۵۵خي الب دء

و از قضا هـر دو خراسـانی انـد، امـا بـا دو دیـدگاه زیست هر دو نویسنده به هم نزدیک است
م تباین از هم در مورد مGمتیه. و ُ متفاوت

م قد سی نیامده است. مالمتيهنام.ج-۱-۳ َ در مآخذ بیش از َ ِ
راه ۴۰۵متوفی( حاکم نیشابوریِنیشابور تاریخدر طور مثال به ِ :.) که نام عارفان مشـهور نیشـابور ِ

و از مGمتیان،ُب رده ذک رین،ِ عنوانی تحت مGمتی وجود ندارد م و وع اظ عب اد، زه اد، § تحت عنوان َ ُ ـ ّ ـ ُ ّ ـ ُ ّ ُ ِ
در یاد می می ۲۷۰۸که نیشابور تاریخکند. یعنی ب رده و غیرتصوف نام شـوندُ تن از مشایخ تصوف
م نازل: به نام بزرگان مGمتی نیشابور همچونو حتی  )، ۳۲۹: ۱۳۷۵حاکم نیشابوری.(ُ عبدالله بن

نج ید ع مرو بن َ ابو ُ ُ )، محفـوظ بـن محمـود ۳۲۸همان:()، محمدبن عبدالوهاب ثقفی۳۶۱همان:(َ
می۳۰۳همان:( نیشابوری آن ) که  کند. ها استفاده نمی رسد نیز از عنوان مGمتی برای

و مـذاهب کمتـر شـناخته شـده شودمیانگیز جاباین وقتی اع فرق َ که حاکم نیشابوری از ایِ
ه یاصمه و ارباب حدیث۲۷۹۸شماره: همان(َ چون و اهـل ۲۳۰۱شماره: همان() : همـان( کـGمِ)

می۱۰۴۳شماره می ) یاد و نام ِبر د، ولی در سراسر تاریخ نیشابور کوچکترین نشانه کند َ ای از عنوانَ
)۱۳۷۵ر.ک: حاکم نیشابوری.( شودمین مGمتی دیده

ا حسندر.د-۱-۳ م قدسيالتقاسَ م  وع اظ،ه ۳۸۰متوفی(يِ ّ ـ :) نیز نامی از مGمتیه نیست، او از زه اد، ُ ّ
¡و حتی کر امیه نام ازمیّ َبرد اما نامی ر.ک: مقدسـی:( شـود. نمـی دیدهميالتقاس احسندر مالمتيهَ

)ه۱۴۱۱
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از ترین قدیمی.ه-۱-۳ سل می می مالمتيهَُ منبعی که پیش از و التـار کند همان کتاب یاد  البدء ِخي

ل می بـا دیـد انتقـادی بـه آنـان س ُ ـَ مقدسی است که پیش از این بدان اشاره کردیم کـه بـرخGف
 نگریسته است.

سل می؛ نیز با نام مGمتیه چندان روبرو نمی.و-۱-۳ َُ حتی در منابع بعد از  شویم.ِ
فی داعی اKسGم در کتـاب سید مرتض  تبصرة الع وام  ۵۸۰کـه در سـال معرفة مقـاالت األنـاميْ

کنـد کـه ) صوفیه را به چهار فرقه تقسیم مـی۳: ۱۳۶۴ر.ک: حسنی رازی.( هجری نگاشته شده،
 عبارتند از:

و واصلیه. او که شیعی مذهب است یـازده صـفحه از کتـابش را عش اقیّه، نوریه ّ اتحادیه، ر.ک(ُ
آن۱۳۳-۱۲۲: همان و به شدت به فرق صوفیه اختصاص داده َ ) به شناخت و نقـد کـردهِ ها تاخته
 است.

ب رده است. از یازده صفحه ت شنیع بیش از همه بهره و حل اج از این نقد ُ مخصوصا َ ّ ی این کتـابً
ق دح او پرداختـه شـده م ختص حGج است کـه بـه ِ که به نقد صوفیان اختصاص دارد پنج صفحه َ ـ ِ َ ُ ِ

و نیم دیگر آن در رد صوفیه نگاشـته یعن ِی حدودا نیمی از این مقال به رد حGج اختصاص داشته ِ ً
 شده است.

لمی ۱۶۸ً بندی چهارگانه که حدودا در این تقسیم س ) نگاشـتهه ۴۱۲متـوفی(ُ ـَ سـال بعـد از
فرق صوفیه به چشم نمـی  َ شده نیز نامی از مGمتیه به عنوان یکی از ر( خـورد.ِ ازی.ر.ک: حسـنی

)۱۳۳-۱۲۲ش: ۱۳۶۴

ک تب.ز-۱-۳ ابـی نصـر سـراجّ الل مـع هـای بزرگ تصوف در قرن چهارم یعنی در کتابي اربعهُ در
 القلـوب قـوت)،ه ۱۴۱۴ر.ک: کGبـازی.( کGبـاذیّ الت عرف)،ه ۱۳۸۰ر.ک: سراج طوس،( طوسی
ّمکی وه ۱۴۲۲ر.ک: مکی.(َ ) جز یک بـار کـهه ۴۲۸ر.ک: دیلمی:( دیلمیعطف االلف المألوف)

می کGباذی و به نقد یاران ابوعثمـان حیـری مـی نامی از درویشان خراسان از آورد نشـیند. نـامی
و مGمتیان نداریم.  مGمتیه

میمی التعرفدر کGباذی.۱-ز-۱-۳ ق حط بی با مریدان ابوعثمان حیری َ نویسد که: ابوبکر  گوید:َ
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ق حط بی آمدند. ابوبکر ایشـان را گفـت: شـیخ شـما،ِ گروهی از درویشان خراسان به ترد اب ِ وبکر َ َ
[حیری]-گوید شما را چه می می. یعنی ابوعثمان ِ دهد کـه طاعـت بسـیار گفتند: ما را دستور
ر و خود را= کلمه تعجب(ا در آن، مقصر بینیم. گفت: ویحهکنیم از نمی ) چرا شما فرمایـد تـا

 در شما پدید آورد.و به دیدن آن طاعت گردیدآن اطاعت غایب 
عليً سمعت فارسا من الفقراء من اهل خراسان فقال لهم ابـوبكر: بـميبكر القحطبيابيقول: قدم

شي رويفقالوا:.اباعثمانيعنيخكم؟يأمركم ال تزام فية التقصـيـَ أمرنا بكثرة الطاعة مع هـا. فقـال:ير

أاليو )۱۱۷: ۱۴۱۳کGباذی،( ها.ية مبديبة عنها برؤيأمركم بالغيحه!

َم ست ملی بخاری در می شرح التعرفُ  نویسد: در توضیح این مطلب

راة المحضةيأمركم بالمجوسي: انما ها چنان است که ایشان را گفت در بعضی روایت . گفت: شما
م غان هر چـه بیننـد، همـه دو بیننـد.ُم غی محض می و معنی این سخن آن است که ُ فرماید.

ب و اهریمن. و نور، یزدان ق حط بـی ظلمت و آن خداسـت. پـس ابـوبکر َ از مؤمنان یکـی بیننـد َ
ِ چنین گوید که چون خویشتن را در آن مقصر بیند طاعت دیده باشد که تحت طاعت باید تـا

و طاعت خدا نیست چون چیزی دیدن با خدا چنـان گشـت کـه، غیر خدا، در او تقصیر باشد
ییهمانند و م غان که صانع دو دیدند: یکی حق گویـد کـی اهـریمن. پـس چنـین مـیُ اعتقاد

و توحید یکی دیدن است. َق حط بی که موحد را توحید باید َ

و اندیشـ کGباذیُّ التعرفدر کتاب.۲-ز-۱-۳ او سـخن بـهیهنیز با این که از ابوعثمـان حیـری
 میان رفته، اما باز نامی از مGمتیه نیست.

َق حط بی نیز اندیشه.۳-ز-۱-۳ مییَ آن مGمتیه را نقد و به شکلی و نگاه کند م غی گانهدوُ ها را به
 نماید. به هستی محکوم می

در.۴-ز-۱-۳ ) ۳۶۳: ۱۳۴۱ر.ک: انصاری.(هيطبقات الصوفاین داستان را خواجه عبدالله انصاری
 اند. ) نیز آورده۴۶-۴۵: ۱۳۶۴ر.ک: سلمی:(هيمالمتیو سلمی در رساله
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[سـلمی، علـی اما در اواخر قرن چهارم یع.ح-۱-۳ ل می س یهالقاعـده رسـالُ ـَ نی همزمان با زیست
ِ را در بیست سال پایانی قرن چهارم تألیف کرده است به این صورت که سـلمی در سـالهيالمالمت
و ابوسعد خرگوشی پنج سال قبل از او یعنی در ساله ۴۱۲ وفات یافته اسـت]ه ۴۰۷درگذشته

بوری است به نام ابوسعد خرگوشی به مGمتیه پرداخته اسـت. یک نفر دیگر که از قضا او نیز نیشا
کتـاب ابوسـعد خرگوشـی تحـت عنـوان انـد. هر دو کتاب در اواخر قرن چهارم به تحریر درآمـده 

فيتهذ ـ المالمتیهدر زمینه مGمتیـه بـا رسـال اصول التصوفيب األسرار ل می شـباهتهي هـایُ ـَس
درِ فراوانی دارد. اکثر قریب به اتفاق احا و اقوالی کـه در اسـت را مـیب االسـراريتهـذ دیث تـوان

و ساختمان تحریر نیز هر دو کتاب بـه هـمهيالمالمتیهرسال ِ سلمی مشاهده کرد. از لحاظ تدوین
و شباهت دارند، اما چه کسی از چه کسی ضـ مانندگی و تأثیرپذیرفتـه را بـه ِ رس قـاطع برگرفته

ک نمی و طریقـت اهـل خراسـان، توان گفت. هر دو بر این باورند ع راق تصوف است ِه طریقت اهل ِ
و بنیان گذاشته شده  اند. مGمتی است. هر دومعتقدند که مGمتیان در نیشابور شکل گرفته

 نویسد: خرگوشی می
و تلك طر و اوصاف اهلة طريقة اهل العراق فاما اهـل خراسـان، فـأنهميالتصوف قـةيسـلكون

)۲۴م: ۲۰۰۶خرگوشی.(ه.يالمالمت

می سلمی نیز در رساله  نویسد: اش
غ و اهللا منه عند و اظهار اسرار و المباهاة به ر اهله، قال سمعت منصوريو من اصولهم ترك الكالم

و مـا بـالكميقـول: قلـت ألبـييسـابوريقول: سمعت عبداهللا بن محمـد النيبن عبداهللا حفـص

)۱۱۲: ۱۴۰۵سلمی:( ون.يّ تكلم البغداديالتتكلمون كما 

ا و پرهیـز از آشـکارو م باهـات بـدان اسـت و ع لم ُز اصول مGمت، رها کردن سخن در دقایق ِ
می، کردن اسرار خداوندی نزد نااهGن گفت: از عبداللـه بـنو از منصور بن عبدالله شنیدم که
[حداد] را گفتم: چگونه است که شما همچـون محمد نیشابوری شنیدم که می گوید: ابوحفص

 ید؟یگو بغدادیان نمی
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ل دو طریقـه مـی، کند با توجه به این اصل که سلمی بدان اشاره می ِ تـوان تقاب وُ ـ ی بغـدادیان
و میان صوفیان که او آنـان را بغـدادیان مـی،؛ اما خرگوشی با صراحتخراسانیان را دانست دانـد

و تفاوتمی مGمتیان که خراسانیان آنها خواند از تمایزات  برد.می نامهای
ب.۱-ح-۱-۳ بيفمن الفرق و عليه ان اصول المالمتين الصوفينهم و اصول الصوفيه عليه مبنيالعلم يه

 الحال.

و اصول صوفیه مبتنی بر حال است.  اصول مGمتیان مبتنی بر عمل
عليهيوالمالمت.۲-ح-۱-۳ ويحثون فيالكسب ويه تحثـون علـيه والصـوفيرعبون تـرك الكسـب

في ه.يزهدون

میمGمتیان به م بادرت و کار َ کسب َ  ورزند در حالی که صوفیان بدان تمایلی ندارند.ُ
و إظهار المرقعات والصوفيهيوالمالمت.۳-ح-۱-۳ إليميهيكرهون اشهرة من اللباس  ذلك.يلون

و میصوفیان از راه لباس َم رقعه پوشیدن شناخته ¡ ؛ در حالی که مGمتیـه از ایـن کـار اکـراه شوندُ
 دارند.

عليهيوالمالمت.۴-ح-۱-۳ و التواجد و الصباح و السماع وجـد مـنييالوجـه الـذينكرون الرقص

.هيالصوف

و پای و فریاد کشـیدن صوفیان اهل سماع س ماع کوبی َ ـ انـد در حـالی کـه مGمتیـان در مجـالس ِ
می شرکت نمی و جد خودداری و اظهار و از پایکوبی َ کنند )۲۵: ۲۰۰۶خرگوشی.( نمایند.ِ

و اصـول، اما نکته مهم این است که هر دوی این بزرگواران.و-۱-۳ و روش ِ سخنان فراوانی از راه
می مGمتیه بیان می و یارانش و دیگر این کـهِ کنند که مربوط به قرون قبل از حمدون قصار باشد

 این افراد نیشابوری نیستند.
مGمتی است کـه از عبداللـه هایِ طور مثال احادیث فراوان در هر دو کتاب در مورد اندیشه به

ر.ک: خطیـب بغـدادی.()ه ۱۸۱متوفـای( بن مبارک مروزی بـرای اطـGع بیشـتر از زنـدگی او.
:۳۸: ۱۴۱۵/ ابـن عسـاکر. ۸:۳۷۹: ۱۴۰۳/ ذهبـی. ۴:۱۳۴: ۱۴۰۵جوزی. / ابن۱۰:۱۵۳: ۱۴۲۲
بی۳۸۷، ۴:۳۸۶: ۱۴۱۷/ ابن حجر عسقGنی. ۳۰۱ )۳۳۶-۵:۳۳۵تا: / ابن حجر عسقGنی.
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)/ ۱۰۷-۱۴:۳۶-۶۴ر.ک: سـلمی.(و اگر ایـن روایـات از عبداللـه بـن مبـارک درسـت باشـد
می۲۹-۲۴: ۲۰۰۶خرگوشی.  هـای مGمتـی را در یکصـد های اندیشـه توان در این دو کتاب رگه)

و معروف  ج ست حتی حدیث مشهور و در ری ِسال پیش از حمدون قصار ُ:
خياليهو الذيالمالمت ُظ هر ويْ فاليالً را شرا ًضمر ّ َ ُ  أنيْ و اعمالـهيعلـ، طلـع احـديجب .حالـه

)۲۴: ۲۰۰۶ر.ک: خرگوشی.(
و، یک صد سال پیش از حمدون قصـار بـه صـراحت از از عبدالله بن مبارک است، که او نـام

.تفکر مGمتی یاد کرده است

 ابوالعGء عفیفی از یک سو معتقد است:.۱-و-۱-۳
حياذا كان للمالمت الية من فيث هم فرقه من فرق التصوف بمعناه العام منزلة خ الفـرقيتاريجحد

فيو اذا كان التعالياالسالم و آدابهم اثر ظاهر فياة الروحيتطور الحيمهم العـالميبعض نواحية

و هو اثر تجاوز موطن المالمتيعلياإلسالم ره مـن بـالديـغيخراسان إلـيفية االصلياالقل

)۵: ۱۳۶۵سلمی:(ن.يالمسلم

فرق تصوف اسGمی به معنای عام آن در طـول تـاریخ فـرق اسـGمی مGمتیه بی ِ شک یکی از ِ َ ِ
و روحـی ناحیـه هـای دیگـر اسـGمیِ است. اثر تعالیم این فرقه را در سـطور حیـات معنـوی

و آداب این فرقه از موطن اصلی خـود خراسـان بـه دیگـر منـاطق نمی توان منکر شد. تعالیم
 یافته است. اسGمی راه

می اما از سوی دیگر :نویسد در مقدمه در جایی دیگر
و به صورت ناگهانی نمی و بوجود آمـده ظهور مGمتیه بدون سابقه تواند در نیشابور رشد کرده

 باشد.
بنيأن المالمت و بمعزل عن حركة التصوف العامه التيه لم تنشاء طفرة فـي سابور معظـميانتشـرت

)۲۹: ۱۳۶۴سلمی:(و الثالث.ين الثانيالقرنيفيمانحاء العالم االسال

و مغایرت نکته و آن ایـن اسـت کـه آیـا ای نامفهوم را به ذهـن متبـادر مـی این تناقض کنـد
و نشانی بدین  و بیش از آن در هیچ جا، نام و خراسان است و مولدش نیشابور ً مGمتیه واقعا منشأ
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ت و یا این که این و صورت وجود ندارد و در نیشابور نیز رشد شکل فکر در بGد دیگر اسGمی بوده
م قن عی بدین سؤال نمی ِو نمو نموده است ظاهرا عفیفی جواب ُ  دهد.ً

می، قلندریه در تاریخشفیعی کدکنی در کتاب.۲-و-۱-۳  نویسد: به وضوح
ِ همان یاران ابوحفص حـداد نیشـابوری بشناسـییهدر محدود، مGمتیان واقعی تاریخی را وِ م

و رسـم مGمـت و البتـه بـه راه مصادیق دیگری را در مناطق دیگر در ادوار دیگر یافته اسـت
 گونه. بدانیم یا مGمتی

و مGمـت او سپس می ِ افزاید: اما تصریح ابوسعد خرگوشـی کـه تصـوف راه اهـل عـراق اسـت
و مجموعیهشیو و مسلم مGمتی چه از چهرهآنیهِ اهل خراسان شناسـیم مـیّ های برجسته

و بیشتر نیشابوری می همه خراسانی : ۱۳۸۷شـفیعی کـدکنی،( بخشد. اند. این اندیشه را نیرو
۱۳۲(

 توان دریافت که: از سخنان استاد شفیعی کدکنی می
می.۱ و در نیشابور زندگی ّ مGمتیه واقعی همان یاران ابوحفص حد ادند  کنند.ِ
 اند نه مGمتی.، مGمتی گونهدیگران.۲
ِ ایشان به سخن خرگوشی است.ِ استناد.۳
 اند. های مGمتی همه خراسانیو نکته مهم در مطالب ایشان این است که چهره.۴

ق لت  در این مقال مفصل خواهیم پرداخت. های جدی دارد که بدانُ این سخنان به نظرم جای إن
و همزمان با یاران ابوحفص حداد اینی بیش از مGمتیه میِ نیشابور و گونه تفکر را تـوان دیـد

عجبِ اصول مهم مGمتی که خرگوشی یا سلمی بدان اشاره می ُ کنند از قبیل ریاستیزی، مبارزه با
و پنهان داشتن خوبی نمودن زشتیو خودپسندی، آشکار ها، مورد مGمت بودن مـردم، توکـل، ها

و فروهشتن نام و صبر بر جفاکاری اط تمـدن هـا کـه در اقصـی نقـ این اندیشهی .. در همه.جویی
. توان مGحظه کرد اسGمی وجود داشته است را می

و دکانـداری گری به نظر من عکس مGمتی ِ العمل طبیعی صوفیانی بوده اسـت کـه از تظـاهر
م ستدل خواهیم پرداخت.، دیگر اهل تصوف و ّ سخت به تنگ آمده بودندکه بدین موضوع مفصل ُ
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و متوفخاورشن Berthelsِ برت لس.ز-۱-۳ و ادبیـات تصـوفم در کتاب ۱۸۹۰ای اس روس  تصوف
 نویسد: می

ف ضیل عیاض تعلیمات مGمتیه برگرفته از اندیشه از()ه۱۰۵-۱۰۱متولد(ُ های برای اطGع بیشـتر
ک: سلمی.  ر.  است.)۷۶-۸۷: ۱۳۹۱/ عطار.۱۵: ۱۴۰۹/ قشیری.۲۲-۲۸: ۱۴۱۹زندگی او

گیری مGمتیـه در نیشـابور ایـن اندیشـه این سخن برتلس یعنی اینکه یکصد سال پیش از شکل
می وجود داشته است.برتلس  نویسد: در ادامه

یهتعلیمات مGمتیه است کـه در سـدیهشالودیهای دیگر تعلیمات او دربردارند به گونه«...
ف ضیل در نیشابور کامG شـکل گرفـت. فضـیل از ً سوم هجری، یعنی یکصد سال پس از مرگ ُ

ز و نیز از لحـاظ جهـان لحاظ شیوه ظاهر ِ گیـر ایـنِ بینـی بـا نخسـتین مبلغـین سـخت ندگی
و ابوالحفص الحداد تفاوتی نداشتِ تعلیمات مGمت : ۲۵۳۶برتلس،(.»آور چون حمدون القصار

۲۸۹-۲۹۰.(
می کند که: بعد برتلس عنوان می خراسـان تحـت تـأثیریهتوان پنداشت که مکتب صوفی آیا

ا ف ضیل بوده است؟ میُ نظریات ف ضیل در مکـه کـه تـا زمـانو ُ گوید: بیشتر دیدیم که نظریات
و ارتباط او را با زادگاهش برای همیشه گسست. مرگ در آن  جا زیست شکل گرفته است

ف ضیل جهان و به زادگاهش بازنگشته است این دلیـلُ اگر ً بینی خود را مستقG به وجود آورده
، نه کند.گمان چنـین اسـت کـه هـر سـالرخ توانسته به خراسان که نظریاتش نمی شودمین

ّ ـ بسیاری از مردم که همانند فضیل در جستجوی حق بودنـد بـه عـراق کـه مرکـز الهی ات آن
و نیز به شهرهای مقدس روی می ف ضـیل دیـدار توانسمی، آوردند. این زائران روزگار بود ُ تند با

و چنان میه از اخبار برمیک کنند حم وی نام اشخاص بسـیاری را کردند. یاقو آید با او دیدار َت َ
َبرد که احادیث فضیل را ذکر کرده می )۲۹۰: ۲۵۳۶برتلس،( اند.َ

و سلمی هر دو بر این باورند که طریق.ح-۱-۳ مGمتیه در نیشابور توسـط حمـدونیهخرگوشی
ّقص ار اه۲۷۱متوفی(َ و و آغاز شده است ساس روی آوردن حمـدون قصـار بـه ایـن ) شکل گرفته
ّ قه را سخنان نوح عی ار به او دانستهطری  اند.ِ

در هجويري می المحجوب كشفاین داستان را )۲۲۸: ۱۳۸۳ر.ک: هجویری،( کند. بیان

 نویسد: همین داستان را چنین میاياالولةتذكر عطار در
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می« ف توت معـروف... گفـتم یـا نـوح گفت روزی در جویبار حیره نیشابور عی اری بود به ّ رفتم. ُ ّ َ،
انمردی چیست؟ گفت: جوانمردی من یا تو؟ گفتم: هر دو. گفت: جوانمردی مـن آن اسـت جو

و از شـرم خلـق  مرقع پیش گیرم تا صوفی شوم م عاملت و مرقع درپوشم و ِ که قبا بیرون کنم ¡َ ُ ََ ُ ¡َ ُ
مرقع بیرون کنـی تـا تـو بـه و جوانمردی تو آن است که َ¡ در آن جامه از معصیت پرهیز کنم: ُ

و خل و آن تـو حفـظ خلق ِق به تو فریفته نگردند. پـس جـوانمردی مـن حفـظ شـریعت بـود
و این اصلی عظیم است ).۴۱۷: ۱۳۹۱عطار،(.»حقیقت بر اسرار

: ۱۳۶۴ر.ک: سـلمی،( سلمی آورده است.هيالمالمتیهرسالی این داستان را عفیفی در مقدمه
۴۲.(

می استاد زرین گـری مGمتـی هـای جـا شـاید اولـین رگـه نویسـد: از این کوب در ادامه داستان
رایهو به همین سبب بر این باورند که حمدون قصـار طریقـ حمدون قصار شکل گرفته مGمتـی

و گسترش داده است در .)۳۲۷: ۱۳۷۹کوب، زرین( نیشابور تعلیم
می-۱-ح-۱-۳ یک از آنچه گفته شد نیشـابوریهصد سال پیش از مGمتیـ توان نتیجه گرفت که
می های مGمتیهرگ ف ضیل عیاض دید. گری را و تعالیم جد در اندیشه ُ توان به ِ
ار.۲-ح-۱-۳ قص ّ ـ از سوی دیگر آنچه نوح عیار در پاسخ سؤال جـوانمردی چیسـت؟ حمـدون َ ِ)=

میی گذار مGمتیه پایه ؛ یعنی: نیشابور) م بنای رفتارهای مGمتی است و َ گوید دقیقا اصول ً
 رون کردن.الف) مرقع از تن بی

ب) به لباس مردم عادی گشتن.
ج) نفریفتن خلق.

 حفظ اسرار.)د
بهیهی اصلی اندیشها مایهُبن، این اصول می مGمتی  روند. شمار

و بـراهین دیگـر را نیـزـ3توان نتیجه گرفت پس بر این اساس می البته بعد از ایـن اسـتدKت
و چـه درونی قصـار اندیشـه اما تا اینجا، بیش از حمـدونـ3خواهم آورد...  ِ مGمتـی چـه بیـرون

 نیشابور وجود دارد.

و دوسـتان هم.ط-۱-۳ م صـاح بان ِ زمان با حمدون قص ار در نیشابور، مGمتی دیگـری داریـم کـه ِ ُ ّ
میبه، حمدون آن شمار و ْ ابوحفصرود ّحد اد است.َ ر.ک: سـلمی.(َ برای اطGع بیشتر از زندگی او
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متـوفی()۴۵۸: ۱۳۹۱/ عطار. ۲۱۴: ۱۴۰۹/ قشیری. ۲۲۶: ۱۳۷۵وری. / حاکم نیشاب۱۳۰: ۱۴۱۹
سل می در طبقاته۲۷۰یا ۲۶۷ نج یـدَُ ) که د خـود یعنـی اسـماعیل بـن ج َ الصـوفیه او را اسـتاد ُ ِ َ ـ ِ
 داند: می

نج ید قال ابوعثمان بن اسماعیل سـألت اسـتادی بـاحفص َ فقد رأیت بخط جدی اسماعیل بن ُ
)۱۰۳: ۱۴۱۹سلمی،(

ه  مGمتی در نیشابور است.ی دهندگان اندیشه زمان با حمدون قصار از گسترشماو نیز
ْ ابوحفصشاگرد.۱-ط-۱-۳ ّحد اد، ابوعثمان حیری استَ ر.ک:(َ برای اطـGع بیشـتر از زنـدگی او

: ۱۴۲۲/ خطیـب بغـدادی، ۱۸۳: ۴۱۹/ سلمی، ۱۶۶: ۱۳۸۳/ هجویری، ۴:۳۲۷: ۱۴۰۸َس معانی، 
راه۲۷۰متـوفی()۴۷۵: ۱۳۹۱/ عطـار، ۳۳۵: ۱۴۰۹/ قشیری،۹۴:۶۳: ۱۴۰۲/ ذهبی،۹:۹۹ ) او

و اندیشهیهدهند توان یکی از سه ضلع گسترش نیز می ی مGمتیه در نیشابور دانست. طریقه
و بایزید :ِ حکایت مشهور سعدی شیرازی در مورد طشت خاکستر

ِ شنیدم که وقتـی سـحرگاه عیـد
خبـر یکی، طشت خاکستری بـی

و مویهمی گفت، شولیده دستار
ن فس، من در خـور آتشـم َ که ای

ــد ــرون، بایزی ــد ب ــه آم ز گرماب
فرو ریختنـد از سـرایی بـه سـر

به رویِ کف دست شکرانه، ماKن
به خاکستری روی درهـم کشـم

)۲۳۹: ۱۳۵۳(سعدی،

)۳۹۸: ۱۴۰۹ر.ک: قشیری،(.دهدمی به ابوعثمان حیری نسبت را قشیری
و اگر به تاریخ وفاتشان مراجعـه کنـیم این سه تن منتشرکنند گان تفکر مGمتی در نیشابورند

/ ابـوحفض حـداده۲۷۱حمدون قصار متـوفی، خواهیم دید که زندگی هر سه نزدیک به هم بوده
و ابوعثمان حیری متوفیه ۲۷۰متوفی  بهه ۲۹۸/  هم است. است. تاریخ زیست هر سه نزدیک

2
د نکته تـوان پـذیرفت کـه مـیر اینجا اشارت داشـت ایـن اسـت کـه آیـا ای دیگری که باید بدان

ص( اKسرار که به نظر خرگوشی در تهذیب های باطنی در جهان اسGم چنان طریقه و سخن۲۴= (
سل می در رسال ص(هيالمالمتیهَُ تلویحی می۱۱۲= و مGمتی خوانده شدند ) تنها، به دو نام صوفی

ِو دیگر روش، طریقت نیشابوریان بوده است؟ مربوط به بغدادیان که نخستین روش
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و عرفانی در پهن و مGمتی یگانه جریان معنوی تمدن اسGمی بودنـد؟ آیـا جریانـاتیهآیا صوفی
و ریشه قدیمی و تر دارتر وجـود نداشـتند؟ آیـا هـر دوی ایـن تفکـرات نشـأت گرفتـه از تفکـرات
 اند؟ های ماقبل خود نبوده اندیشه

ل می از عنـوان صـوفی کGباذیارم کسانی چون تا قرن چه.۲-۱ س و حتی ابوعبدالرحمن ُ ـَ، سراج
و اصطGحاتی چون ۱۵۶: ۱۳۶۹کوب، زرین( کردند.ِ برای اهل معنا در ایران چندان استفاده نمی (

و جـوانمردان را بـرای اهـل معنـا بـه و حکیمـان کـارِ زاهدان، فقهان، عالمان، واعظان، خطیبـان
 بردند. می

 نویسد: می التصوف علم کتابیهشناختصاحب نا

با تحقیقات جدیـد اسـتاد( های باطنی دیگری نیز بودند که بعضی کرامی ... در ایران طریقه«
[محمـدخانی،یهدکتر شفیعی کدکنی دربار ّ منابع جدید کر امیه این مطلب قابل دفاع اسـت

و بعضی جوانمرد خوانده ۴۴۵: ۱۳۶۵ و بعضی حکیم ی شدند. ولـی همهـمی] بعضی مGمتی
و صـوفی نامیـده آن .»شـدند مـیِ ها از قرن چهارم بـه تـدریج در سـلک صـوفیان درآمدنـد

)۱۱: ۱۳۹۱ّ التصوف، علم(
نمط آخر کتاب حتی ابن ِ سینا در سه ِ َ و التنبَ از که به عارفـان مـی هاتياالشارات پـردازد نـامی

و صوفی نمی ک( برد. تصوف و الـنمط۴:ه ۱۹۱۳سـینا، ابن:ر. : الـنمط الثـامن، الـنمط التاسـع
و واژ و عابـد قـرار مـی عارف را در کنار دو واژهیهالعاشر) ، نمـط۲همـان: فصـل( دهـد.ی زاهد

 التاسع)
و اهـل و احـوال عرفـا و پنجم نیز پس از آن که شرح افکـار ِ برخی از نویسندگان قرن چهارم

انـد کسانی که بعدها به این عنوان شـهرت یافتـهیهاند از کلمه صوفی آن هم دربار معنا را نوشته
و حکیم ذکر کرده و آنان را با عناوین دیگری چون زاهد، عالم، عابد  اند. استفاده نکرده

س ِ از بزرگان تصـوف، بـانيلالغافهيتنب) در کتابه ۳۷۵متوفی( مرقندینصربن محمد الحنفی
 کند. نام زاهد یاد می

)۱۴: ۱۴۱۵حنفی سمرقندی،( شقیق بن ابراهیم الزاهدو روی عن.الف-۲-۱
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ق.ب-۲-۱ سـيكتم حسناته كمايل للبعض الحكماء. من المخلص؟ قال المخلص الذيو ويكتم ئاته

غايق اليل لبعضهم ما )۱۲همان:(.حب محمدة الناسية االخالص قال: ان

و مخلص می اس آنچه در این حدیث از اخGص ت.ً گوید اساسا مGمتی

ق.ج-۲-۱ لذيو )۱۲همان:( ...يالنون المصريل

بةيم بالفارسيقال الحك.د-۲-۱ به: به کودکی بازی، پیـری سسـتی. خـدا را کـیه جوانی مستی،
 = پرستی)( برستی
صبیعنی شـيَا تلعب مع الصبي: اذا كنت و إذا كنت و اذا كنت شابا غفلت باللهو ً فا،يً خا صـرت ضـعيً ان

اهللايفمت )۱۹همان:(.يتعال تعمل

)۱۶همان:(و قال ابوبکر الواسطی....ه-۲-۱

)۲۰همان:(...و قال حاتم ا£صم.و-۲-۱

)/ ابـراهیم۲۱همـان:( )/ شـقیق۲۰همان:(ُ )/ ابوسعید الخ دری۲۰همان:( سفیان ثوری.ز-۲-۱
).۲۸۴همان:( )/ فضیل بن عیاض۲۲همان:( ادهم

مG طور هماننویسنده میکه اص م، شـقیق حظه ث وری، حـاتم س فیان َ ـ کنید: ابراهیم ادهـم؛ َ ِ َ َ ـ ُ ـ
و تابعین یاد می ع یاض را در کنار صحابه فض یل َ بلخی، ِ َ آنُ و از تصوف و ها هیچ نامی نمیِ کند رد َب َ ـ

می گاه آن ح کماء قرار  دهد.ُ ها را کنار

نا،َبرد اما گاه از صوفی نام می.ح-۲-۱ میاما نه آنان که ما بدین : مانند، شناسیمم
)/ ابراهیم بن احمد بن محمـد بـن ۶۵۰همان:( ابومحمد عبدالخالق بن ابی مالک البلخی الصوفی

§ )/ صالح بن محمد بـن ابـوالفتح الصـوفی المقـری المـؤدب۲۱همان:( عبدالله السرخسی الصوفی
)۴۲۶همان:( الرازی

ف صاحب کتاب.ط-۲-۱ ِذ كر علماء سمرقنديَ الق ند )،بـرد ) هم صوفیانی را نام مـی ۱۳۸۷النسفی
مییهکه در پهن فی،ِ کنند. صاحب کتاب خراسان زندگی َ ـ عمر بن محمد بن احمـد النس متولـد(َ

میه۴۷۱  اند: کند که خراسانی ) از افرادی تحت عنوان صوفی یاد
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ن: همـا()، الضحاک بـن علـی بـن الحسـین الصـوفی ۲۵۵همان:( صالح بن هود الصوفی النسفی
)، ۲۸۲همـان:()، طاهر بن محمـد بـن محمـد ابوالحسـن الخشـنامی النسـفی الصـوفی ۲۷۱ص

)، عبـدالرحمن بـن محمـد الصـوفی ۳۶۲همان:( عبدالرحمن بن احمد بن الحسن الرازی الصوفی
)، ابـوحفص الصـوفی الصـندوقی ۳۳۸همـان:( ابوری الصوفی)، ابوبشر النیس۳۶۹همان:( لجرجانیا
).۴۷۸همان:(

آناین افراد ً پـس طبیعتـا، انـد، همگی خراسانیشودمییادهای که تحت عنوان نام صوفی از
و این مطلب با آنچه از خرگوشی گفتیم مغـایرتمی خراسانیان نیز ذیل نام صوفی شناخته شدند

 دارد.
و شفیق بلخی، اما نسفی ص( کسانی چون فضیل عیاض زه اد ۶۴۷همان: ّ ـ ) را در ذیل عنـوان ُ

 کند. ذکر می

را)۱۳۵۰واعظ بلخی،( فضایل بلخکتاب واعظ بلخی نیز در.ی-۲-۱ و ابـوبکر ور اق ّ حاتم اصـم
).۲۶۲، ۱۶۵، ۱۶۶: ۱۳۵۰واعظ بلخی،( کند تحت عنوان حکیم یاد می

اصم است َ شیخ نوزدهم حاتم اهللاَ و از جملهو رحمة و اهـل بلـخ اسـت و کبـراء و حکمـاء علمـاء
و  و حکیم بود...کنیت او ابوعبدالرحمن است و عالم ).۱۶۶-۱۶۵همان:( او زاهد

ّ ـ . در شـهر بلـخ در کـوی عی اض رحمـة اهللا شیخ چهلم ابوبکر محمد بن عمر الوراق الترمذی است ِ
و و دانـا ق و محق و حکـیم و امانت نشانه بود و تقوی و دیانت ورع و و حیا و در علم ّ ـ وطن داشت َ َ

َ§مدقق بود. )۲۶۲همان:(ُ

میبنابر.۲-۲ و آنچه گفته شد و مGمتی حتی در پهنه جغرافیـایی عـراق توان دانست که صوفی
س ده  ن آن روز اسـGم بـه شـمار هـای نخسـتین اسـGمی تمـدَ ـ خراسان نیز تنها جریانات معنوی

 اند. رفته نمی
م تجـانس قـرون اولیـه توان جنب البته باید در یاد، داشت که تصوف را نمی و ِ شی یک دست یُ

د هماسGمی  نقاط این تمدن به شمار آورد.یهر
و دیگر اندیشـه آنِ حتی برخی از مؤلفان صوفی نیز به جدایی میان صوفیان هـای معنـوی در

و اشارت داشتهز و بـه، مGمتیان، یعنی صوفیان را از حکیمان اند؛ مان تصریح کرده و زه اد ّ ـ فتیان
 اند. شکلی جدا ساخته
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دره۴۳۰متوفی( یم اصفهانیُ طور مثال ابونع به.الف-۲-۲ ـ حل) ـ االولةي ابوعبداللـه محمـدبن،اءي
ت رمذی نیز با عنوان حکیم یـاد فضل بلخی را حکیم مشرق می و از ابوبکر محمدبن عمر ور اق ِ نامد ِ ّ

 کند. می
و منهم الحکیم محمدبن عمر الو راق البلخی له الکتب فـی المعـامGت. ّ ابوبکر الور اق ّ ابـونعیم(َ

)۱۰:۲۳۵: ۱۴۰۹اصفهانی، 
میًمعامGت دقیقا های وراق بلخی را در ایـن زمینـه کتابُ دهدکه ابون عیم معنی تصوف عملی

بن می بر مصباح األنساری در کتاب مشهورفن حمزهداند. محمد ـ الغ مفتاحکه شرحی قونـویبي
 نویسد: است در این مورد می

.ات فعلم التصوف والسلوكيته بالمنجيو تحلة عن المهلكاتية بتخلير الباطن بالمعامالت القلبيتعب
)۶: ۱۳۷۴فناری،(
ت خلی( م عامGت قلبی به سبب َ دانش) آباد کردن درون با و آراسته کـردنیهُ مهل کات ِ جان از ِ ُ

و سلوک نام دارد. م نجی ات، علم تصوف ّ درون به ُ
ق سم میِ غزالی علم آخرت را به دو و علم«کند: تقسیم علم معاملـه بـه».همعامل علم مکاشفه

و ناپسـندیده.، نظر غزالی ِ احوال دل است نه علم دل. احـوال دل نیـز دو قسـم اسـت. پسـندیده ِ
و پسندیده مثل صبر، شکر، خوف، رجا، زهـد، تقـوی، قناعـت، سـخاوت، نیـک غزالـی،(...خـویی

)۷۶-۱:۷۴تا: بی
پ  کنـد: سندیده بیـان مـیِ که این همان مقامات عرفانی است که غزالی تحت عنوان احوال دل

ــاذی،( ر.ک: کGب ــانی ــات عرف ــرای اطــGع بیشــتر از مقام ــی،۹۳: ۱۴۰۳ب / ۱:۳۱۷: ۱۴۲۲/ مک
.)۴۹۶-۱:۴۶۵: ۱۳۶۹/ سلمی،۸۲-۸۱: ۲۰۰۶خرگوشی،

می،هيطبقات الصوفله انصاری در خواجه عبدال.ب-۲-۲ و بـه تفـاوتّ ابوبکرور اق را حکیم خوانـد
و حکیم می  ازد:پرد میان صوفی

ت ربیت وی آن و ِ نام وی محمدبن عمرالحکیم الترمذی باصل از ترمذ بوده جاست... وی را کتبُ
و زهد... وی حکـیم بـود عـارف، نـه صـوفی.  و ادب و معامGت است مشهور در انواع ریاضیات
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و و حکیم با سخن خویش است و گفت: عالم فرود از خویش است ِ صوفی چیزی دیگری است
و و محقق .)۲۶۱: ۱۳۴۱انصاری:( رای سخن خویش است.عارف

و یا:
و گوینـد نـام ّ بوبکر ور اق امام روزگار خود بود... حکیم اسحق بن محمد اسماعیل سـمرقندی
و وی را سـخن اسـت وی احمد بن اسماعیل از مشایخ است. صحبت کرده بود بـابوبکر وراق،

و معرفت زمان.  و آفات اعمال و عیب نفس  وی گفته: کـه از پـس مصـطفی نیکو در معامGت
ما( ای ام فقت وی بـر،ّص) پیغامبری روا بود در ش و و حکمت ِ آن بوبکر ور اق بودی از علم وی َ َ َ ـ ّ

)۲۶۳همان:( خلق.

و ) در پایـان کتـابه ۶۳۲شـهید:(ِ شـیخ اشـراق)( الـدین سـهروردی شهاب.ج-۲-۲ المشـارع

 الم طار حات بزرگان تصـوف را ۱:۵۰۰: ۱۳۷۲هروردی،س( در ذیل فی سلوک الحکماء المتألهین ( ِ
 خواند. حکیم می

 کند: او ابتدا حکیم را چنین تعریف می
وير بدنه كقمـيصييم المتأله هو الذيالجمله الحكيف الي لبسـه اخـريًص نجعلـه تـارة و عـدي،

ف لمياالنسان عليالحكماء ما لميالخميطلع و ما ويرة المقدسة ـ لبس فأن شاء عـرجيخلع يال

ف و إن شاء ظهر عليايالنور اما القدرة فأنها تحصل له بالنور الشارق و  صورة اراء َ انيٍ ّه. الم تـر

فيدة الحاميالحد و تستضية إذا اثرت تت شبه بالنار  ها النار َ و تخرق؟ فالنفس من جواهر القدس.يَ ء

)۵۰۳: ۱۳۷۲سهروردی،(
همچون پیراهنی برای اوست که زمانی آن خGصه این که، حکیم متأله کسی است که بدن او

و زمان دیگر به کار می ز مرهد. هیچ انسانی نمیگیر را کنار نهاد، ازیُ تواند در و ُح کمـا درآیـد
آ یاایشان دانسته شود مگر ِن که بر خمیر مقدس سلوک است و پوشش بـدن را گـاهی بـهبدِ

نهد اگر بخواهد به عالم نور عر و گاه کنار َ کار گیرد و یـا بـه هـر صـورتی اراده کنـد،َ وج کند.
و شعاعی که بر او می می درآید بینی که آهن گداختـه دهد آیا نمی تابد او را بدین کار توانایی

میِ در اثر نفوذ آتش شباهت به آتش پیدا می و همچون آتش روشنی می کند و .سوزاند بخشد
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کـه از عـالم نـور منفعـل شـود گـاهِ نفس انسان نیز که از جوهر قدسی تشکیل شده است آن
.شودمیچنین 

 های زیر است: حکیم متأله از دیدگاه شیخ اشراق دارای ویژگی
خ لع بدن دارد..۱-ج-۲-۲ ر.ک: سهروردی،(َ توانایی  ۴۰۰: ۱۲۶۶برای اطGع بیشتر از خلع بدن

: ۱۳۸۶/ مGصــدرا، ۲۱۸: ۱۳۶۰/ مGصــدرا، ۴۲۹: ۱۴۲۲/ مGصــدرا، ۱۰۸-۱۰۷: ۱۳۶۲/ نســفی،
می۹۲ و و به کناری بگذارد.) ِ تواند بدن را همانند پیراهنی از قامت خود بیرون آورده
مییهحکمت تنها به وسیل.۲-ج-۲-۲  پذیرد.ِ سلوک عارفانه انجام
می متألهحکیم.۳-ج-۲-۲ و اتحاد دست  یابد. به فنای صفات

م موKنا جGل میِ الدین مولوی از همین مثال شیخ اشراق در  جوید: ثنوی بهره
م ق و گـوئیش خم افتد ُ ـ چون در آن ُ
خ م، خود اناالحق گفتن است ُ آن منم
ِ رنگ آهـن، محـو رنـگ آتـش اسـت ِ
م م حتش ــش ــع آت ــگ طب ز رن ــد ــ ش  َ َ ُ
و ظـن آتشم من گر تو را شک است
تــو گــر شــد مشــتبه آتشــم مــن بــر

م م Kتل خ ــنم ــد م ــ از طــرب گوی  َُ ــ  ُ
ــت ــن اس اK آه ــش دارد ــگ آت ّ رن ِ ِ

م وش استیزآتشی و خامش َ Kفد
ــد او مــن آتشــم مــن آتشــم، گوی

ر مـن بـزن ب َ ـ آزمون کن دسـت را
دم بنـه َ روی خود بر روی من یک

)۱۳۴۶-۵۱. دفتر دوم: ۱۳۹۰(مولوی،

می آن ح کمای الهی نام ح کمـای الهـیُ گاه سهروردی از و جالب توجه این است کـه ایـن ُ برد
 اند: جملگی صوفی

و اما انوار السلو ف... إليياغوريره الفثيبة فخميهذه االزمنة القريك و منـهيإخميأخين وقعت م

شيسينزلت ال و ت ستر َ ار خميُ و اما فييرة الخسروانيعته فهين اليالسلوك، ويسينازلة ار بسطام

ال إليبيفتي من بعده و من بعدهم خر قـان...يسيضاء و َّ ار آمـل -۱:۵۰۲: ۱۳۷۲سـهروردی،(َ
۵۰۳(
ا از گونه، های نزدیکِ نوار سلوک در زماناما و سـپس ای از آن به فیثاغوریان اختصاص داشته

ت ستر( ایشان به برادرم اخمیم و از او به سی ار ُ = ذوالنون مصری) رسیده و(ّ ت ست ری) َ = ابوسهل ُ
و( سلوک خسروانیان به سیار بسطامیهپیروان او منتقل شده است. طریق = بایزید بسـطامی)
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ا و از او بـه پیـروانش بـه(ز او به جوانمرد بیضاءپس = حسین بن منصور حGج) انتقال یافتـه
و خرقان  = ابوالحسن خرقانی) رسیده است.( سیار آمل

و خرقـانی را از میـان ت سـتری، بایزیـد بسـطامی، حـGج ُ شیخ اشراق، ذوالنون مصری، سـهل
و عالمان به عنوان حکیم برمی میگزین فGسفه، اندیشمندان و نام  برد.د

و معهود بوده است. القاعده لفظ حکیم، برای طریقه پس علی  های باطنی در ایران مرسوم

و از پایه،هيطبقات الصوفَُسل می نیز در.۲-۳ گذاران ابوعثمان حیری که از بزرگان مGمتی نیشابور
می این طریقه در آن سامان است را پایه  داند. گذار تصوف در نیشابور

اليفو هو فيمشاوقته من أوحد طريسيخ و منـه انتشـر بن قـةيرته سـلمی،(.سـابوريالتصـوف
۱۴۱۹ :۱۷۰(

: شمردَُسل می همچنین بسیاری از بزرگان صوفیه را از جمله فتیان برمی
و المذكوريّو هو من جله المشامعروف کرخی:.الف-۲-۳ و قدمائهم و الفتـوةيخ همـان:(ن بالورع

۸۴(
و هو من مذکوری مشایخ خراسانا.ب-۲-۳ خضر ویه: َ حمد بن ْ )۱۰۳همان:( بالفتوةَ

من.ج-۲-۳ و هو ن خشبی: وّ جلهَ ابوتراب و المذکورین بالعلم )۱۴۶همان:(.الفتوة المشایخ خراسان

اجلة الفتشاه شجاع کرمانی:.د-۲-۳ ِو كان من َّ ِ و علماء هذه الطبقةيَ )۱۹۲همان:( ان

و فتیانهم.اب.ه-۲-۳ و هو من کبار مشایخ خراسان )۲۵۴ همان:( وعبدالله السجزی:
و کان اوحد فتیان خراسان..و-۲-۳ )۴۵۸همان:( ابوالحسن البوشنجی:

سل می از گروه فتیان برمی می  شمارد.َُ بینید که بسیاری از مشایخ خراسان را

می االسراربيتهذ خرگوشی در.۲-۴ و تأکید صـ تصریح وفیه را پـیش از ایـن در خراسـان کند که
 نامیدند: محزونین می

طريفاما أهل خراسان فإنهم و قد كانت المالمتيقة المالمتيسلكون فـيسـمون المحـزونيةيـة ين

)۲۴: ۲۰۰۶خرگوشی،( سالف الدهر.
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خ لدیهيطبقات الصوفسلمی در.۲-۵ ر.ک:()ه۳۲۸متوفی(ُ از قول جعفر برای اطGع از زندگی او
: ۱۳۴۱/ انصـاری، ۷:۲۲۷: ۱۴۲۲/ خطیـب بغـدادی، ۲۸۲تـا: / حمـوی، بـی ۴۳۳: ۱۴۱۹، سلمی
ز رکلی، ۴۹۵ ت نوخی، ۲:۱۲۸م: ۲۰۰۲ِ/ /َ۱۳۹۱ :۱:۱۵۸.(

 نویسد: در مورد ترمذی می
ويعند ديمائه و ثالثون علين الصوفيً وانا من دواويّنف ية. فقال فقلت له:عندك من كتب محمد

ف فقال:ً؟ئايشيِّ الت رمذ عد دته ُال ما  ۴۳۴: ۱۴۱۹سلمی،(ه.يالصوفي(

 شمارد.ُخ لدی، محمدعلی ترمذی را در شمار صوفیان برنمی

فوة ابن جوزی در کتاب.۲-۶ صفة الص ْ ُ ـ َ ـ حلضـمن انتقـاد از کتـاب ُ ابـون عیم اصـفهانیاءيـة االولي
 نویسد: می

ث وری، مالـک دینـار، محمـدبن افرادی چون سفیاـاءية االوليحلـدر کتابشـُ ابون عیمـ او ِن َ
ب رده نمـی شـدهُ ـ ادریس را در شمار صوفیان آورده در حالی که در آن زمـان نـامی از صـوفیه

 است.
ليان، مالك، الشافعيكبار السادات كسفياضافة التصوف ال و س عنـد هـوالء القـوم خبـر مـني،

)۱:۲۵: ۱۴۳۰جوزی، ابن( التصوف.

ت سـتری۴:۲۷ان:هم( ابن جوزی: رابعه.الف-۲-۶ َ )/ سهل  شـجاع کرمـانی )/ شـاه۴:۶۴همـان:(ُ
)/ ابـراهیم۴:۹۰همـان:( )/ یحیی بن معـاذ رازی۴:۷۸همان:(َ )/ شمشاد دینوری۴:۶۷همان:(

¡خو اص )/ ۴:۱۰۷همـان:( )/ بایزیـد بسـطامی ۴:۱۰۲همـان:( )/ ابوعثمان حیـری۴:۹۸همان:(َ
همـان:( )/ شقیق بلخـی ۴:۱۳۴همان:( عبدالله بن مبارک)/ ۴:۱۱۸همان:( ابوحفص نیشابوری

همـان:( )/ ابـوبکر وراق ۴:۱۶۳همان:( )/ احمد بن خضرویه۴:۱۶۱همان:( )/ حاتم اصم۴:۱۵۹
عب اد نـام ۴:۱۶۷همان:( )/ محمد بن علی الترمذی۴:۱۶۵ و ز هاد و بسیاری دیگر را ذیل نام ؛ ّـ) ُ ُ

 برد. می

راخطیب بغدادی نیز در.۲-۷ ج نید بغدادی و فرید عصره فی علم اKحوال والکGم علـیُ حالی که
می۸:۱۶۸: ۱۴۲۲خطیب بغدادی،( لسان الصوفیه َبرد)نام می از حاتم اصم بدینَ  کند: گونه یاد
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و التقلل َ¡ کان احد عرف بالز هد ¡ م.ّ و الحک و له کGم مدون فـی الز هـد َـو اشتهر بالورع والتقشف ِ ¨ ّ ¨ َ َ َ َ
)۹:۱۴۹: همان(

ثو ری را چنین معرفی س فیان ْ یا َ : کندمیُ
ًو كان إماما ائمة المسلم عل ما من اعالم الديَ و ًن َ بحياماميعلًن مجمعاي معيعن تزكيستعتيثية ة

و الز هد. و الورع ّ االتقان والحفظ والمعرفة والضبط  ):۱۴:۲۱۹همان(

 نویسد: در مورد ابوتراب نخشبی می
)۱۴:۲۶۶همان:(ّ شبی الز اهدابوتراب النخ

 نویسد:و یا در مورد معروف کرخی می
و الغر وف عن الـدنيكان احد المشتهر ويا.يُن بالزهد ّت بـرك بلقائـه العـارفون.يغشـاه الصـالحون َ

)۱۵:۲۶۳همان:(

:۵: ۱۰۴۲ذهبـی،( العلماء اKبرار معـدود فـی ثقـات التـابعینِ مالک دینار را اعلم، ذهبی نیز.۲-۸
م۳۶۲ می) میکند عرفی و واعظ  نامد.و احمد بن عاصم انطاکی را زاهد

)۱۱:۴۰۹همان:( واعظ دمشق ابوعبدالله احمد بن عاصم اKنطاکی الزاهد. القدوة،اKمام

: فضیل عیاض را
و رعا کثیر الحدیث. ً فاضG عابدا َ ً می۸:۴۲۴همان:(َ  کند. ) معرفی

 دانستند:یِ در شام اهل باطن را صوفی نم.۲-۹
)۴۶: ۱۳۸۰سراج طوسی،(.، فقراءةيسمون الصوفيو اهل الشام

 نامیدند. اهل شام صوفیه را فقراء می

وً که قبG اشاره کردیم در خراسان نیز عGوه بر اینکه بزرگان طریقت طور همان.۲-۱۰ های باطنی
ّر چـون کر امـی، فتـی هـای دیگـ گفتنـد بـه نـام عرفان را زاهد، واعظ، صوفی، مGمتی، حکیم می

می( و مطو عه نیز ّ فتیان)، سی اریان مرو َ و جالـب ایـن اسـت کـهّ از زمـان بـه وجودآمـدن نامیدند.
و تاریخچه زیستکدام، هیچ شاید همین موضـوع باشـد کـه.دانیم شان چیزی نمی خاستگاه آنان



ق باب غيرت ِم ستوران  ِ :119و تاثير آن بر حافظي شيراز از قرن دوم تا چهارم هجريي مالمتيه مدخلي بر تاريخچه 

د برخی گمان برده و و خراسـان، مبنـای عقGنـی  رسـتی نـدارد. اند تقسیم تصوف به مکتب بغداد
و دKور:( )۴۸-۲۳: ۱۳۹۰ر.ک: خیاطیان

ی بودنـد کـه صـوفی خوانـده که پیش از ایـن گفتـه شـد مشـایخ طور هماندر قرن سوم.۲-۱۱
میشدند. نمی ر.ک: راتکـه،( گفتند نه صوفی. مثل ابوبکر واسطی در ماوراءالنهر که به آنان حکیم

۱۳۷۴ :۶۰-۱۳۹(
)ه۲۸۵ّ متـوفی( ابـوبکر وراق ترمـذییه، دربـارهيت الصـوف طبقـا خواجه عبدالله انصـاری در

) ۲۶۲: ۱۳۴انصاری،( نویسد: حکیم بود عارف، نه صوفی، صوفی چیزی دیگری است. می
خ لدی گردآورنـد، سال پیش از خواجه عبدالله ۱۲۰گفتم که حدودً قبG نیز بـزرگیهُ جعفر

 رد.شماِ آثار صوفیه، ترمذی را در عداد صوفیان برنمی
را عـGوه بـر سـهروردی کـه شودمیگذاران تصوف محسوبو ذوالنون مصری که خود از پایه

 که مربوط به اوائل قرن چهارم است،الذهب مروجنیز در مسعودی، پیش از این به آن اشارت رفت
ِ نامد. این در حالی است که کارب رد لفظ صوفی برای مسعودی امـری عـادی اسـت. حکیم می ر.(ُ

.: ذیل صوف)۶ودی، مسع:ک
مـ االقتصادابن خفیف نیز در قرن چهارم در کتاب دهـد کـه مسـیریبـه شـاگردانش فرمـان

و همو در این کتـاب۱۱ب. سطر۷۷ابن خفیف،( گیرند. عرفانی حکیم را پی و،) کلمـات صـوفی
 همان)( برد. متصوف را در کنار لفظ حکیم به کار می

تمو این مسأله نشان می آندهد که در واژه حکیم،ً دن اسGمی مخصوصا در شرق جغرافیایی
و چهارم در مفهوم عارف متأله رواجی تام داشته است.  در قرون سوم

از اصطGح صـوفی اسـتفاده فضائل بلخی کتاب نویسنده،شدگونه که پیش از این اشاره همان
و سلیقه شخصی او است بلکـه عـدم رواج ایـ نمی و این نه ویژگی سبکی ن کلمـه بـه معنـی کند

 عارف در آن روزگار است.
رایهخرگوشی نویسند، حتی حاکم نیشابوری.۲-۱۲ چنینـکه هم عصر اوستـ3مشهور صوفیه

 کند: معرفی می
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و ارشادا ال و تواضعا و زهدا ً لم اجمع منه علما ً ً اليً و بأيالزهد زاده اهللا توفياهللا ويً قا واسعدنا امـه

:۳۰: ۱۴۰۵/ ذهبی، ۲۳۵: ۱۳۴۷)/ ابن عساکر، ۱:۴۷۷: ۱۴۲۲َ سن ونی:أ(.قد صارت مصنفاته
۹۶(

می۱:۴۷۷: ۱۴۲۳خطیب بغدادی،(ًو خطیب بغدادی هم او را ثقة ورعا صالحا.  نامد.)
تنها مربوط به او نیست به صـوفیان،ّ البته عنوان زاهد که ابوسعد خرگوشی بدان مت صف بوده

م،و عرفا آن قرن متـوفی( شده است مانند: ابوعبدالله بن دینار زاهد نیشابورییلقب زاهد اطGق
)/ ۳۴۵محمـدبن عبداللـه متـوفی( )/ ابـوعمر زاهـد ۳۴۲متوفی( )/ ابن داود زاهد نیشابوری۳۳۸

)/ حسـین ۴۰۱احمد بن موسی متوفی( )/ ابوبکر زاهد روشنایی۳۴۶متوفی( ابونصر ترمذی زاهد
)/ ابـوحفص عمـر ۴۲۶متـوفی( )/ ابوالفضل زاهد هروی۴۰۴ابن البغدادی زاهد متوفی( بن احمد

و ۴۴۸متوفی( بن احمد زاهد نیشابوری و خراسـان معنـی صـوفی و گویا این لقب در نیشـابور .(
 داده است. عارف می

می تا بدین جا که رسیدیم اشاره به چند نکته ضروری به.الف-۲-۱۲  رسد: نظر
ن خرگوشـیب االسـراريتهـذ نی است که در مورد ویسندگااس. جی. آربری در شمار نخستین

ً بر این باور است کـه ایـن کتـاب مسـتقیما بـه قلـم) Arberry.1938:345-9:ر.ک( تحقیق کرده
خرگوشی نیست بلکه به روایت شخصی اسـت کـه خـود آن را از ابوعبداللـه محمـدبن احمـدبن

 موسی شیرازی در مکه شنیده است.
؟کیستاین محمد بن موسی شیرازی

می تاریخ بغداد در  خوانیم که: در مورد محمدبن احمد بن موسی
و أقام بها مـدة«محمدبن احمد بن موسی ابوعبدالله الواعظ الشیرازی، ٌقدم بغداد    ي تكلم علـيـَ

و  الناس بلسان الوعظ  اليشي ويُر  الز هد ويُّ ل بس المرقعة َّ َ  ظهر عزوف الـن فس عـن طلـب الـدنيْ َّ اي

طرفافتتن الن ح سن َ اس به لما رأوا من  و كاني اليقتة ق خل ْ ـ حضر مجلس وعظه َ ع مـريُ و ّ حصـون 

خ رابا بالشون َ مس جدا ً فيزي و سكن َه فسكنه و كانيُ ُه جماعة من الف قراء فـيٌ ع لـو سـطح المسـجد ي

جوف الل وي قبل ما كانيل َ ذكر الناس ثم إنه َ ِ َ شديِّ وُ ظهـره مـن قبـليد كـانيٍ وصل به بعد امتناع
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ٌحصل ببغداد مال كث   نزي و و لبس الثر، ع المرق عة َ َ اب النيجرت له اقاص و َ اعمة الفاخرة و صـاري ص

و اصحاب، ثم اظهر اذ اليريله تجمع كبيد الغزو، فحشد الناس ع سـكر و اتباعه و صار معه ويـه ٌر

و كان َ نزل بظاهر البلد من اعاله.  فيَ َّضرب له بالط بل َ اليْ ـ اوتات و رحل ال َصل وات َ المو صـل ثـمي  

و بلغن اليٌ رجع جماعة من اتباعه أنه صار  َّ اليآذربينواحيَ و اجتمع  جان اي و ضـاهيه ع جم  ضا    ـ يً

عليَر تلك الناحيام حدت ببغداد عن و قد كان ة  و محمد بـنيبن محمد بن عمر القصار الرازيٌ ،

خزر الهم ذان عمر بن  َ َ  بيو اسماعي ِو احمد بن محمـد بـنيُن محمد بن احمد بن صاحب الك شانل

غي عمران بن الج ند و كتبت عند احاديو فـيسـيثي رهم و ذلـك ويره و الجمائـه  سـنة عشـر

بشيحدثت عليءيعنه بعض اصحابنا فيدل ث.يالحديصعفه

فـيآذربيمات بنواحيرازيأن ابابكر الشيالمعمر بن احمد الصوفيو حدثن و سـنيجان ة تسـع

و قال لنا ابوبكريثالث و اربعمائه ر ابوعبـداهللا محمـد بـني: مات النذيم السلماسيبن ابراهييحين

اهللاـيرازيالشياحمد بن موس فيبتبرـ رحمة ربيز و ثالثـعيشهر و اربـعياالخر سـنه تسـع ن

).۲۲۷-۲:۲۲۶: ۱۴۲۲ابن خطیب بغدادی،(.»مائة

اعین میبن خطیمطالب باK را که ابـن( اثر ابـن عسـاکر تاریخ دمشقتوان در کتابب گفته،
و کتاب۱۳۱-۵۱:۱۲۹: ۱۴۱۵اکر، عس ِالمنت ظم) َ ْ  -۱۵:۳۱۱: ۱۴۱۵ر.ک: ابن جـوزی،( ابن جوزیْ

گویـد ) در مورد محمد بن احمد بن موسی شیرازی دید از آنچه ابـن خطیـب بغـدادی مـی ۳۱۴
 توان پی برد که: می
بن.۱-الف-۲-۱۲ مذکر بوده.، احمد بن موسی شیرازیمحمد و § واعظ َ ُ
می.۲-الف-۲-۱۲ . کرده مردم را به زهد دعوت
می.۳-الف-۲-۱۲ و مرقع  پوشیده. صوفی بوده
می او در وعظش مردم را به دوری از دنیا.۴-الف-۲-۱۲  خوانده. فرا
می.۵-الف-۲-۱۲ تـاریخوخ بغـداد تـاری نشستند کـه صـاحبان کتـاب مردم زیادی پای وعظ او

َ المنت ظمو دمشق ْ   را به تعجب واداشته است.ْ
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می.۶-الف-۲-۱۲ س کنی مـی مسجد شونیزیه بغداد را که خراب بود تعمیر و در آن  گزینـد.ُ کند
)۱۵۰و۷۶: ۱۴۲۶ر.ک: ابن قفطی،(

ج نید کـه کرده باید دانست که بسیاری از صوفیان از مساجد عمومی استفاده می درُ اند چونان
میِ مسجد جامع بغداد سخن می ح صری در صحن جامع منصور وعظ یـا ابوعبداللـه، کردهُ رانده یا

 پرداخته است. بن خلنجی که در مسجد جامع بغداد به سخن می
ِ بر اساس سخن ابن خطیب مسجد شونیزیه در بغـداد توسـط محمـد بـن احمـد بـن موسـی

میشودمیشیرازی تعمیر ِ با او این مسجد، مسجد خاص صوفیان بود تـا از دانیم که همزمان . اما ِ
می، گاه فقیهان در امان باشندِ چالش گاه و سـخن شـدند، بـه وعـظ مـی در آنجا جمع پرداختنـد

م قـر می و و مدفن صوفیان در بغداد شهرت یافته و از آن پس این مسجد به صورت مسجد ّ راندند َ ِ ِ
 آنان گشته است.

و ابونصر سراج طوسیدانیم ابومحمد مرتعش باز می ) در آنجا ۳۸۷متوفی( در آنجا مقیم بوده
.)۷۹-۷۸: ۱۳۸۰ر.ک: کیانی،( حجره داشته است

و تذکر مردم مشغول بوده..۷-الف-۲-۱۲  در آن مسجد به وعظ
می.۸-الف-۲-۱۲  گردد. در بغداد ثروتمند
می.۹-الف-۲-۱۲ می مرقعه از تن بیرون و لباس فاخر میآ( پوشد کند توان این رفتار را نـوعی یا

 رفتار مGمتی گرفت؟!)
می شودمیو سپس قدرتمند.۱۰-الف-۲-۱۲  رود.و در تبریز به خاک
شمرد امـا او را در حـدیث با آن که روات احادیث او را برمی تاریخ بغدادصاحب.۱۱-الف-۲-۱۲

 شمرد. ضعیف می
. اند مآخذی که برشمردیم بیش از این به او نپرداخته

را مـی محمد بن احمد بن موسی شیرازیی خود دربارهیهاما آنچه آربری در مقال و او گویـد
 رسـد قابـل بحـث اسـت. با توجه به منابعی کـه ذکـر شـد بـه نظـر مـی، داردمی به ریاکار متهم

)Arberry.1938:345.(
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عج زندگی او پر و سیاست و قدرت و با وعظ و این سـه ماجراست ی، بـه انـدازه ین شده است
همکافی بحث برانگیز هستند و منافق دانسـت اینیه؛ اما با یـا، ها شاید نتوان او را فردی ریاکار
م تبادریِ حداقل از منابع سه گانه . شود نمیُ باK این موضوع به ذهن

می االسراربيتهذدر.۱۲-الف-۲-۱۲  خورد: این روایت به وضوح به چشم

 قـال اخبرنـا اال مـام الزاهـد ابوسـعد..ةبمكـيرازيالشيمحمدبن احمد بن موساخبرنا ابوعبداهللا

)۱۱: ۲۰۰۶خرگوشی،(
 مؤلف با لفظ اخبرنا از محمدبن احمد بن موسی الشیرازی یاد نموده است

 خطیب بغدادی نیز از او سماع حدیث کرده است..۱۳-الف-۲-۱۲

: نیشابور وجود داردی Gمتیهمپیش از این گفتیم که دو مأخذ در مورد.ب-۲-۱۲
 خرگوشی. االسراربيتهذ.۱

َُسل می.هيالمالمتیهرسال.۲

و خرگوشی شاید چند سال پیش از او متولد شـدهه۴۱۲و متوفایه۳۲۵سلمی متولد است
و البتـه تـاریخ دقیـق تـألیف ۴۰۷یا ۴۰۶و در سال  ِ وفات یافته است. همزمانی آنان روشن است

ا موجود نیست.ه آثار در کتاب
ِ خرگوشی که جزو ابواب بکر ایـن االسراربيتهذهً که قبG نیز گفته شد باب المGمتی طور همان

و ایـن شـباهت تـا بـههيالمالمتیهکتاب است با رسال سل می شباهت زیـادی دارد َُ ابوعبدالرحمن
والی کـه در تهـذیب توان آن را امری تصادفی انگاشت. اکثر قریب به اتفاق اقـ جایی است که نمی

سی آمده در رساله و ، اند اختمان نیز هر دو به هم شبیهَُسل می نیز نقل شده است. از لحاظ تدوین
شـعار، خواهد بگوید تحـت عنـوان اصـل مGمـت یـا اصـول مGمتیـه خرگوشی مطالبی را که می

و در هر مورد ِ مGمتیه یا احوال اهل مGمت بیان کرده ِ ان مGمتیـه نقـل سخنی از یکـی از بزرگـ،ِ
و سلمی نیز همین کار را کرده ب رده نموده ُـو مطالب خـود را تحـت عنـوان اصـول مGمتیـه نـام

 است...
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و صورت تدوین با بسیار به هم شبیه،ِ این دو اثر از نظر شکل و هر دو اثر  كشف المحجـوب اند
و این نشان می خ بـه آن کـار آسـانی دهد که یکی از دیگری استفاده کرده که البته پاسـ متفاوت

 نیست.
 سـلمی اسـت.هيالمالمتیهتر از رسال مرجع قدیم االسراربيتهذاما آربری بر این باور است که

)Arberry.1938:345.(

از االسراربيتهذو طاهری عراقی هم بر این باور است که: و پـیش از آثار قدیم صـوفیه اسـت
.)۱۶: ۱۳۷۷طاهری عراقی،( کتب سلمی نوشته شده است.

بی البته نتیجه پر کُ گیری این دو محقق هـای تـاب راه نیست. سلمی در نوشـتن آثـار خـود از
و اقتباس  سـلمیی کاری که در آن زمان معمول بوده است) عنوان رسـاله( کردهدیگران استفاده

و غلطات الصوفیه است که در چاپ عبدالفتاح احمد الفاوی محمـود آمـده اسـت.   اصول المGمتیه
).۱۳۶۳سلمی،( ) اما در چاپ عفیفی این فصل وجود ندارد.۱۴۰۵سلمی،(

این بخش بسیار شـبیه مطالـب اللمـع سـراج، در بخش غلطات الصوفیه بر اساس نظر آربری
و البته بدون ذکر مأخذ در اثـر است. او نتیجه می ِ گیرد که در واقع سلمی مطالب سراج را خGصه ِ

.)Arberry. 1938: 345(.خود نقل کرده است
ّ سـر اج اقتبـاس اللمـعه را از گونه که سلمی بخش دوم این اثر یعنی غلطات الصوفی پس همان

همکرده ازمی، بخش اول یعنی اصول المGمتیه را خرگوشـی اخـذ نمـودهب االسـراريتهذتوانـد
ِ چارچوب باب سوم، رسد که سلمی باشد. در واقع به نظر می ِ آ االسراربيتهذِ ن را گرفتـهو مطالب

بـنو مطالب دیگر از اقوال مشایخ دیگر که بیشتر آنان مGمتی نیستند مانند بایزید بسطامی، شاه
شجاع کرمانی، ابو عمرو دمشقی، یحیی بن معاذ رازی، ابوبکر واسطی که به مGمتیه نیشابور تعلق 

می، ندارند به آن اضافه کرده  از بر این اساس خرگوشـیب االسراريذتهتوان تصور کرد که سلمی
ب رده است. ُ بهره

نکته مهمی که باید به آن در اینجا اشاره کرد این است که خرگوشی برای استناد رفتار.ج-۲-۱۲
از مGمتیان به آیه می قرآنای  کند: اشاره
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ها الذَيأاي( َّ مني ْن آمن وا  ُ  ديَ عن منكم رتد ْ   ُ ْ   َ فسوفيْ نه   َ  أتي بقيْ َالله ِ  ٍومَّ وي بهم ح    ىي ـ عل ة أذل ه َـحب ون  ٍ  َّـ َ  َ ـ  

المؤمن  ْ  على الك افريْ أعزة ِن  َ ْ َ  ٍ َّ  َ فيَنيَ ج اهد ون َ   ِسبي الي و َل الله   َّ الئيِ لومة ـخاف ون َ َ   َ َ ُ كذٍمَ ل ل ـ ُفض ْ ـ هَ  الل  َّـ

ؤتي ْمنهيْ شاءي اللهوَ و اسعَّ  عل مي()۵۴،هالمائد(

که ایمان آوردهای گروهی که م رتد شود به زودی خدا قومی را َ اید، هر که از شما از دین خود ُ
و آن و بـه کـافران بسیار دوست دارد و نسبت بـه مؤمنـان فـروتن ها نیز خدا را دوست دارند

و مGمت احـدی بـاک ندارنـد. ایـن  و از نکوهش مقتدرند برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند
بیاست فضل خدا، به هر  و خدا را رحمت وسیع و داناست. که خواهد عطا کند  منتهاست

و قرآنِ استناد خرگوشی به این آیه قابل توجه است. در م حبت انسان بـه خـدا ّ این آیه به موضوع َ
دانستند خدا به انسان پرداخته است. بنابراین مGمتیه با توجه به این آیه خود را همان کسانی می

را، که خداوند و ایشان خدا ایشان رادوست دارد . وند
و فقط در نقل سخن حمدون قص ار،یهُس لمی در رسال.۱-ج-۲-۱۲ ّ ـ خود به این آیه اشاره نکرده

: کلمات لومه Kئم را آورده
و ترك طلب رضـاهميق المالمة قال: ترك التزيسألت حمدون القصار عن طر ن للخلق بكل حال

أاليف و و االفعال في نوع من األخالق عليأخذك هللا ، ۱۳۶۴سـلمی،(ك لومـة الئـم بحـاليما
۹۰(

و از حمدون دربارة طریق مGمت پرسیدند گفت: دوری از خودنمایی برای خلق در همه حـال
و اینکه در هیچ حـال از سـرزنش  و فعلی خ لق و خوشنودی ایشان در هرگونه ُ ترک جلب رضا

 کنندگان نهراسی. سرزنش
د.۲-ج-۲-۱۲ می المحجوب كشفدرة المالمر باب اما هجویری ُه جویری،( کند. همین آیه را نقل

۱۳۹۴ :۸۵(
و یحب ونه آغاز کرده است. العشاق سوانحاحمد غزالی نیز که فصل اول ّ را با یحب هم ّ

و یحب ونه ی حب هم َ قال الله تعالی: ّ ِ ُ )۳: ۱۳۵۹غزالی، احمد:(ُ
و بدین مGمتیهدربار۶و۴،۵های در فصل.۳-ج-۲-۱۲ ترتیب نوعی ارتباط میان سخن گفته

م حبت که در این آیه، بدان اشارت شده برقرار کرده است و ¡ مGمت َ:
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درک« و یک روی و یک روی در عاشق و مGمت سه روی دارد: یک روی در خلق مالش مGمت است
درِ معشوق. آن روی که در خلق دارد صمصام غیرت معشوق است تا به اغیار باز ننگ و آن روی کـه رد

و آن روی کـه در معشـوق دارد صمصـمام  ِ عاشق دارد صمصام غیرت وقت است تا به خـود واننگـرد ِ
و بسته و از بیرون هیچ چیزییِ غیرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد اش درنبایـد طمع نگردد

)۸و۷همان:(.»ُج ست
و مGمتیههجویری دربار.۴-ج-۲-۱۲ : نویسدمیارتباط دوستی

دل چیز خوشِو اندر حقیقت دوستی هیچ تر از مGمت نیست. از آن که مGمـت دوسـت را بـر
و اغیار را بر دل دوست خطـر  و دوست را جز بر سر کوی دوست گذر نباشد دوست اثر نباشد

 نباشد.
ل أن المالمة روضة العاشق ُ َ َ َّ نزهة المحبي و ن   ْ ُ و راحة المشـتاقيَ ُن   ويَ هجـویری،(َن.يديـ ور المرسـرَن

۱۳۹۳ :۹۲(
م حبت.۵-ج-۲-۱۲ و ¡ ابوسعید ابوالخیر نیز میان مGمت َ ومی ارتباط برقرار،ِ  گوید:می سازد

در .. آنگه دری از محبت بر وی بگشایند، تا در آن دوستی نیز یک چند خویشتن فرا نماید. و
و در آن منی مGمت آن دوستی منی سر از مردم بر دره زند ا برپذیرد. مGمتی این باشـد کـه

و از مGمت نه اندیشد، پنداشـتی در وی پدیـد آیـد دوستی خدا هرچش پیش آید باک ندارد
نمی که من و بنـه آسـاید( یـز بترایـد دوست دارم، در آن نیز یک چنـد بـرود از آن =برآیـد)

م)نیارامد( بریو بداند که خداوند او را دوست میدارد که او را تـا خداونـد را دوسـت دارد آن
و بداند  میدارد ) ۲۷۸-۱:۲۷۷: ۱۳۹۶محمد بن منور،(.کند که خداوند بازو فضل

عل ابوالحسن دیلمی نیز در کتاب.۶-ج-۲-۱۲ َعطف األلف الم ألوف      وفي ُ ـ الل ام المعط   ِ از ابـوحفصَّ
مییهّ حد اد اقوالی را دربار و جالـب تـر آن کـه ابـو عشق بیان و کنـد حفص را در ذیـل فGسـفه

: بردمی متکلمان نام
دلي قال ابوحفض الحد اد: العشق تولو.الف-۶-ج-۲-۱۲ و هو و عقد المناسمته يل علـيـد المسالمة،

و شاهد عل روح المحبة روح التجانس.ي )،۶۳: ۱۴۲۸دیلمی(

و دلیـل آرا، گوید: عشق ابوحفض حداد می و پیمان نزدیکی است مـش حاصـل از ایجاد آشتی
و گواه بر روح هم و محبت . جنس استِ عشق
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ن.ب-۶-ج-۲-۱۲ م شرق الطبير القري قال ابوحفص حد اد: العشق صاحبه  حة فـيُ و عبق الشمائل ُ عة ِ ي

)۲۹همان:( حركات حسه شواهد األبصار.

و در همـ صاحب عشق دارای قریحه و ظاهری خوشبو است و سرشتی درخشان یهای نورانی
می کات اعضایش نشانهحر و شواهد دیدنی را  توان دید. های عشق
ٍ سئل ابوحفص حد اد عن العشق فقال: ما أراد الله إعزاز عبـد ابـتGه بـه..ج-۶-ج-۲-۱۲ همـان:(ّ

۱۴۲(
ّ ای را عزت بخشد، به عشق مبـتGّ از ابوحفص حد اد از عشق پرسیدند گفت: چون خدا خواهد بنده

 سازد.
لطقو.د-۶-ج-۲-۱۲ [داء] فيسيف،ي ال ابوحفض الحد اد: العشق سيالبنير ران الشـراب، صـاحبهية

فيحة، مشرق الطبير القرين و ما اراد اهللا إعزاز عبـديعة، عبق الشمائل،  حركات حسه شواهد األبصار  

)۱۵۴همان:( ابتاله به.

و در سـاختمان بـدن همچـون شـراب [درد] لطیفـی اسـت ، روانّ ابوحفص حد اد گفت: عشق
 است.

و خوش عشق روشنیهدارند و درخشان سرشت و در حرکات او شواهدی از بینایی نژاد شکل
می است. چون خداوند بخواهد به بنده  آزماید. ای عزت بخشد او را به عشق

آن مشایخ مGمتی مجالسی هم داشته.۷-ج-۲-۱۲ راندنـد، سـلمیّ از محبت سخن مـی اند که در
انیه از مجلسی یاد کرده که ابوعلی ثقفی در آن، دربارهالصوفی در طبقات و احـوال محب ّ ـ محبـت

 سخن گفته است.
ّ سمعت ابابكر الر از حضرت مجلـس ابـ«ُ قول:يي  فـيلثقفـايعلـي و احـواليمـتكلم ة  ـ المحب

)۴۶۴: ۱۴۰۶سلمی:(».نيالمحب

اباز سخن روح االرواحدر الدین سمعانی شهاب.۸-ج-۲-۱۲ وعثمان حیری در باب محبت راندن
)۶۲۲: ۱۳۹۱سمعانی،( کند. یاد می

در.۹-ج-۲-۱۲ در االسراربيتهذخرگوشی نیز در جزءاKول بعد از باب فی ذکر مGمتیـه بـابی را
و شرایط آن بیان می )۴۸-۳۸: ۲۰۰۶خرگوشی،:ر.ک( کند. ذکر محبت
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ل مGمتیه بوده که متأسفانه این بخـش ترین اصو بر اساس آنچه گفته شد، عشق از مهم.د-۲-۱۲
سل می مورد توجه قرار نگرفته تا جایی که مـوریس سـیلیهدر رسال )Morriss. Seale(َُ مGمتیه
سلمی بر این باور اسـت کـهیِ بر اساس استناد به رساله The Ethies of Malmatiyaی در مقاله

 اند. محبت به خدا نگفتهیهمGمتیه سخنی دربار

و مGمتیه تفاوت قائل.الف-۲-۱۳ آن، شودمیسلمی با این که میان صوفیه ها را در طول هـم اما
کنـد.، ارباب علوم احوال را به سه دسـته تقسـیم مـیهيمالمتیهدهد. وی در مقدمه رسال قرار می

و علوم ظاهری مشغول دسته اول علمای شریعت انـد اند. دسته دوم صوفیهِ اند که به احکام شرعی
و به خـدا مشـغول شـده  و بـاKخره دسـته سـوم که از جمیع اشتغاKت دنیوی روی گردانده انـد

و معـانی مGمتیه و اتصال به حق آراسـته ا نس و ق رب ُ اند که باطن ایشان به انواع کرامات از قبیل ُ
سر ایشان متحقق گشته است. ّ غیبی در .)۸۷-۸۶: ۱۳۶۴سلمی،(َ

میسلمی، در اینجا، مGمتیه نيمسئله درجات الصـادقیهاما او در رسال داند. را برتر از صوفیه

و تبـاین امـاکن معتقد است که این اسم التصوفيف و( ها بر حسب اختGف مقامات یعنـی عـراق
و محبت هـر یـک مقـامی از مقامـات:که افزایدمیو، ها داده شده خراسان) به این طریقه مGمت

 اند. تصوف
هيّ ان هذه األسام عليالثالث و خلق من اخالقـهيسمات سـلمی،( اختالف المقامات التصوف

۱۴۱۴ :۳۷۹(
قائل شـده، اهل مGمتی برای طریقههيمالمتیهرسالی بنابراین وی امتیازی را که در مقدمه

هم بود را در اینجا نادیده می و میها طریقتیهگیرد  کند. را در تصوف جمع

ر.ب-۲-۱۳ و خراسـان به ذکر تفـاوت میـان طریقـهنيالعارف سلوكیهسالسلمی در هـای عـراق
خراسـانیان را در بـاب مقامـاتی چـونیهپرداخته است. در این اثر با وجود این که سلمی طریق

و تفرقه از هـم متفـاوت، توبه، خوف و بقا، تمکین، جمع رجا، صبر، رضا، توکل، حیا، مکاشفه، فنا
آورد. گویی طریقه خراسـانیان نیـز نـوعی مGمتی به میان نمییهاز طریقداند، ولیکن اسمی می

مییهتصوف است. در مقدم یکـی بـیش( کند همین اثر نیز وی اهل علم را به چهارطبقه تقسیم
و دو طبقـه اهـلهيالمالمتیهرسالیهاز تعدادی که در مقدم گفته بود) دو طبقـه اهـل ظاهرنـد
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ظ و فقهـا،: اهر که عبارتنـد باطن. دو طبقه اهل دو طبقـه اهـل بـاطن کـهو از اصـحاب حـدیث
و ارباب حقایق.: عبارتند  از اهل معامGت

و ارباب حقایق صوفیه از اهل معامGت زهادند اند. البته یک دسته دیگر هم هسـتند کـه برتـر
 اند. همه

و هـم اصـحاب االحاد و اثنـان:يـو اولوا العلم اربع طبقات: اثنان منهم اهل الطاهر و الفقهـاء ث

و اصحاب الحد و ارباب الحقائق و هم اهل المعامالت و حـافظوه،يارباب الباطن، ث نقلة االخبار

و صح و حمد سقيالمشتغلون بحفظه و بيحه و و الفقهاء هم العاملون بأحكامه ويمه و ناسـخه انـه

و اهل المعامالت هم السالكون مسلك الز  و مفص له و مجمله ّمنسوخه، و تصـح ويهـد ح االفعـال

ف و أرباب الحقائق هم المجر دون و المشيحقائق التوحيّ المجاهدات. إليد، غيالتفريرون ريـد من

و المع برون عن معانيالتجر و هم الذيد سم وا الصوفّياألحوال ن  ۳۹۴همان:(ة.ي(

و» اهل تمکین«خواند بلکه سلمی این گروه را مGمتیه نمی آن» اسـتقامت اهـل«در تصوف در
 خواند. می

عليو دالله مر و هم أهل التمكيد فيسلوكه فين و أهل االستقامة أليالتصوف و بهميهم النهايه. ة

ف  همان)( احوال السلوك.يالقدوة

ِ بنابراین، سلمی در دو اثر اخیـر خـود بـا وجـود ایـن کـه روش بغـدادیان را متمـایز از روش ِ
میداند اما مبنای خراسانیان می هم تصوف را توسعه و در،ها گروهیهبخشد من جمله مGمتیه را
 کند.می شمول آن ذکر

این بخش با اینکه طوKنی شد اما ناچار بودیم بـرای رسـیدن بـه منظورمـان از مسـتندات.۲-۱۴
 بیشتری استفاده کنیم. 

به می  دست آورد: توان از مباحث این بخش نتایج زیر را
و مآخذ اولیه ذکر نشده است.نام مG.الف-۲-۱۴  متیه در منابع
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و سـلمی هـم دو نیشابوری به نام.ب-۲-۱۴ زمـان بـا هـم بـه معرفـی مGمتیـه هـای خرگوشـی
می می ِ توان بر اساس مستندات حدس زد که سـلمی مطالـب خـویش را از خرگوشـی پردازند که

 اخذ کرده است.
و هم خرگوشی بـر ایـن باورنـد کـه.ج-۲-۱۴ ِ مGمتیـه در نیشـابور توسـطیهطریقـ هم سلمی

 حمدون قصار شکل گرفته است.
شدبر اساس مستند.د-۲-۱۴ های بـاطنی، دانستیم که طریقهات مفصلی که در این بخش آورده

و خراسان بالطبع، نام و بـه حکیمـان، جـوانمردان،و عرفانی در جهان اسGم های متعـدد داشـته
وصوفیان، واعظان، عارفان، عالما می.ن، زاهدان و در کتاب .. اطGق های مهم صوفیه حتی نام شده

 های فوق رقم خورده است. بزرگان مGمتی آن دیار تحت یکی از نام
آن که اندیشه بر اساس مستندات آورده شده دانستیم.ه-۲-۱۴ و طریق ها قبل سال، های مGمتی

ت که پس از این نیز به آن به تفصـیلّ از حمدون قص ار در شهرهای دیگر اسGمی شکل گرفته اس
 خواهیم پرداخت.

و جمال.و-۲-۱۴ سلمی نشان ازهيالمالمتیهگرایی بخش پررنگ مGمتیه است که در رسال عشق
 آن نیست.

و همه گروه سلمی در دیگر آثار خود از طریق مGمتیه نام نمی.ز-۲-۱۴ من برد جملـه مGمتـی ها
 دهد. را ذیل نام صوفی قرار می

3

می ابن عربی سال  کند: ها بعد مGمتیه را چنین تعریف
فيو أما رجال المطلع فهم الذ.۳-۱ فياالسماء االلهين لهم التصرف وية ستتر لون بها، منها ما شاء اهللا

ل لغيهذا ويس ويستتزلون بها كل ما هو تحت تصريرهم ف الرجال الثالثـة: رجـال الحـدود البـاطن

و هم اعظ و هم المالمالظاهر فيم الرجال ماية هذا و عليقوتهم شيظهر ابن عربی،(ء...يهم من ذلك
)۳:۱۹۲تا: بی

می« ت صرف در اسماء الهی ¡ اما مردانی مطلع آن کسانی هستند که دارای و بـدان اسـماءَ باشند
و فرود می آنو هرچه را که خدا خواسته باشد نازل ت صرف مخصوص و این ¡ آورند  زیـرا؛ هاستَ



ق باب غيرت ِم ستوران  ِ :131و تاثير آن بر حافظي شيراز از قرن دوم تا چهارم هجريي مالمتيه مدخلي بر تاريخچه 

سهها بدان میی گانهِ آنچه که تحت تصرف مردان و ظاهر است نازل و باطن آورنـد. اینـان حد
و تصرف در دای مردان بزرگ و مGمتی هستند دریهراند و از ایشـان و قوت ایشان اسـت نیرو
.»باره چیزی ظاهر نگردد این

و سوم)( عربی در باب الثالث والعشرون ابن.۳-۲ ، ذیل فی معرفة اKقطاب فتوحاتاز = باب بیست
و اسرار صونهم و محفـوظ( المصونین و شـناخت اقطـابی کـه مصـون و اسـرار = در معرفـت انـد

و همچنین ذیل عنوان المGمیة أو مقام القربة فی الوKیة و مقـام قربـت( حفاظتشان) = مGمتیان
 نویسد: در وKیت) می

ا ذكيتضميدك اهللا أن هذا البابيإعلم ر عباداهللا المسمن و هم الرجال الذين بالمالمي منيه حل وا ُّن 

فيالوال و هذاياقصية الا درجة النبوة، و ما فوقهم ّ درجاتها سمي في آيالواليمقام القربة و تهمية

ح ور  من القرآن ف مقص ور ات    ْ الخي و حورها نفوس رجاي)72رحمن:(ِاميْ نبه بنعوت نساء الجنة  لَ

إلياهللا الذ فين أقنطعهم و حسبهم فيام صون العزة االلهيخيه وصانهم ة)يخشـ(ا اللكـون،يزوايه

اليأن تمتد إل اليماـ واهللاـِ هم عن فتشغلهم. ليشغلهم نظر الخلق فيهم لكنه أنيس وسع الخلـق

علي فيقوموا بما لهذه الطائفة من الحق اليهم، لعلو منصبها فتقف العباد اليامر ه ابدا.فحبسيصلون

ف و المثابرة علـيخيظواهرهم و العبادات: من األعمال الظاهرة ويمات العادات الفـرائض منهـا

فاليالنوافل. فال  َ عر فون بخرق عادة، إليَ ة مـعيفيهم بالصالح الذيَّ عظ مون وال بشار َ عـرف العام  ـ

ال فياء، األبريكون منهم فساد. فهم األخفيكونهم فـياء، االمناء فـيَ العالم النامضـون  هم.يالنـاس
)۱۵۴-۳:۱۵۳همان:(

م شتمل بر بیان احوال بندگان الهی است که به نام مGمیـه ِ بدان که خدا یاریت کناد این باب ِ ِ َ ُ
متمکن نامیده می و آنان مردانی هستند که در باKترین درجات وKیت § شوند َ َ و مافوق آنـانُ اند

ا درجه ن بوت نیست. و آیه ایشان در قرآن شودمیین مقام در وKیت، مقام قربت نامیدهَ ای جز
ِ ) است این آیه اوصاف زنان بهشتی است کـه۷۲رحمان:( اند حوریانی است که در حجله نهان

در به آگاهی مردان الهی مـی و و حفظشـان کـرده رسـاند کـه بـه سـوی او انقطـاع پذیرفتـه
وـ های حفاظت غیرت الهی جمله ون در گوشه ک ْ کنـار عـالم َ ـ نهانشـان سـاخته کـه مبـاداـِ
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و مشغول دیده ن گرد َ ای به هوایشان شان سازد. سوگند به خدا که چنین نیست که نظـر مـردمِ
و سرگرم آن  به غیر حق) کند، ولی در توان مردم نیست.( ها را مشغول

آنکه این طایفه بدان علو، از حقیقت بر ّاند پایداری ورزند این به واسط ایـنیه، بلندی مرتبـُ
طایفه است. لذا بندگان در کاری که هیچ وقت بدان نخواهنـد رسـید خواهنـد ایسـتاد. آنـان 

و عبادات و نوافل پنهـانـ از اعمال ظاهریـ ظاهرشان در جمله عادات و مواظبت بر واجبات
و = کرامات) شناخته نمی( عادت رو به خرق شده است. از این و مورد تعظیم بزرگداشـت شوند

ن قرار نمی و شایستگی که در عرف عموم است اشاره و به سوی ایشان به صGح . شودمیگیرند
و فسادی مشاهده نشده است. بنابراین آنان نهان از با اینکه از ایشان تباهی هایی هسـتند کـه

و پاک م برا و نقض ّ هر عیب و در عالم امینُ زَ اند و در میان مـردم کـه میـان ایشـان نـدگی اند
 اند. کنند پنهان می

 افزاید: ابن عربی سپس در ادامه می
فيفمن منازل صونهم: اداء الفرا فيض اهـل ذلـكيكل بلد بـزيالجماعات والدخول مع الناس

ال  و فيالبلد ً وطن مكانا مكانا فيً و تختلف أماكنه فيالمسجد الذيالمسجد يه الجمعه حتـيتقام

عنيضي ْع في كل هم الناسغ مار الناسيه َّو إذا ويَ رقيريتكلمهم ّ الحق علي فـيـً با و إذايه كالمـه

و  جيسمع الكالم الناس سمع كذلك ِ قلل من مجالسة الناس أال مـن وياليرانـه، حتـيِّ  شـعر بـه

ويحاجة الصغيقضي و االرمة و اهله بهاير ال مزحيوياهللا تعاليرضيالعب اوالده ايو ال ّ ـ قـول

عر و إن ِحقا ف اليف لميغيموضع انتقل حيمـنيتمكن له االنتقال، استقضيره فإن و أل  عرفـه، َ ـ

فيعل حتيهم فييحوائج الناس و إن كان عنده مقام التحول  الصور، تحول كما كـاني رغبوا عنه،

فيللروحان بنيُ التشكل فاليصور قضيآدم، و لذلك كان َعرف أنه فلك ك له، مـابي و هذا ُّ البان

حيلم ال شهرته من و اليرد الحق إظهاره  شعر.يث

ـ ثم أن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عنداهللا ألنهم صانوا قلوبهم أن غي ـ دخلها ر اهللا او تتعلـق ي

فليبكون من األكوان سو حدياهللا ال و ويّس لهم جلوس إلا مع اهللا ّث إال مع اهللا فهم باهللا قائمون

إليف و و علـياهللا ناظرون و مـن اهللا آخـذون و عـن اهللا نـاطقون و منقلبـون اهللاياهللا راحلون

ا اال ال مشهور و و عند اهللا قاطنون فما لهم معروف سواه ّ متوكلون اه، صانوا نفوسهم عن نفوسـهمي
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ف أكلون الطعـاميب محجبون هم ضنانن الحق المستخلصونيابات الغيغيفال تعرفهم نفوسهم فهم

فيو  مشاالسيمشون فيواق، و أكل حجاب فهذه حالة هذه الطائفه المذكورة ٍستر ْ هذا البـاب.ي 
)۱۵۹-۳:۱۵۸: ۱۴۰۵عربی، ابن(

و وارد شدن میـان مـردم در هـر از منازل حفاظت ِ شان: ادای نمازهای واجب است به جماعت
د شهری به لباس اهل همان شهر زندگی می و و این که در مسجد جای خاصی ندارنـد ر کنند

مـردمیه، جاهایشان را مختلف کند تا در دیدشودمینماز جمعهیهمسجدی که در آن اقام
و چـون سـخن  و چون با ایشان سخن گوید در سخن گفتنش حق را مراقب ببینید گم شود.

و نیـاز کودکـان مردم را شنود آن ِ گونه شنود که باید. با مردم کم نشیند تا بدو آگاهی نیابنـد
و زن آنمحتاج و خویشان و با فرزندان گونـه کـه مـورد رضـای الهـی ان شوهر مرده را برآورد.

و بـه جـای دیگـر انتقـال  و اگر در جایی شناخته شد و جز حق نگوید م زاح کند و ُ است بازی
و اگر امکان انتقال نداشت از آن کس که وی را شناخته بخواهـد از معرفـی( یابد و اش نکنـد)

و اگـر دارای مقـام تحـول اصرار زیاد دربرآوردن  در حاجات مردم، مردم از او روی برگرداننـد.
او( که روحانیَ صور است تحول پیدا کند چنان فرشته) را مقام تشکل در صور آدمیان اسـت از

ن او شودمیدانسته [گویم] که این طایفه از آن جهت بدین مرتبـه در نـزد فرشته است سپس
دلخدا دس رات یافتند که و یا به موجودی از موجـودات از این هایشان  که غیر خدا وارد شود

و دلبستگی پیدا کندـ جز خداـ و،¨ تعلق حفظ نمودند. بنابراین آنان را جز همنشینی با خـدا
و سخن جز با خدا نمی و به سوی خـدا باشد پس آنان به خدا قائمِ حدیث و به خدا ناظرند اند

و با و از جان گرداندهزپویا میاند میب او سخن و از خدا و گویند و بر خدا توکـل دارنـد گیرند
و مشهودی جز او نیست خویش را از خودشان نزد خدا وطن گرفته اند بنابراین آنان را معروف

و شناسـد. آنـان در سـراپرده اند لذا نفوسشـان آنـان را نمـی پنهان داشته هـای غیـب ناپدیـد
و از نفا اند.هپوشید و آشکار نمـی یس آفرینشآنان خاصان خدا سـازد. اند آنان را برگزیده است
می غذا می و در بازارها گذر و خورند و خـوردن حجـاب و پوشـش کنند ولی گذر کردن بستر

 پوشش این حال این طایفه بود که در این باب آمد.

می طور به.۳-۳ در توان گفت ابن خGصه میگونه تعر، مGمتیه را اینةيالمك فتوحاتعربی  کند: یف

ت صرف در اسماء الهی.الف-۳-۳ ¨ دارای  اند.َ
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ن به شدت پنهان.ب-۳-۳ و چیزی از ایشان ظاهر .شودمیاند
م تمکن.ج-۳-۳ § در باKترین درجات وKیت َ  اند.ُ
آن.د-۳-۳ ن بوت نیست. ها درجه مافوق َ ای به جز
ق رب قرار دارند..ه-۳-۳ ُ در مقام ِ
غ.و-۳-۳ گ منام یرت الهیِ تحت پوشش  اند.ُ اند از این رو
 اند. از مورد توجه خلق قرارگرفتن گریزان.ز-۳-۳
ّ توانند آنان را تحمل کنند. مردم نمی.ح-۳-۳
می.ط-۳-۳ و واجبات را مانند افراد عادی انجام  دهند. عبادات
و کارهای خارق.ی-۳-۳  العاده نیستند. اهل کرامات
بز.ک-۳-۳ و  گیرند. رگداشت قرار نمیمورد تعظیم
و تبـاهی هـم.ل-۳-۳ و شایستگی معـروف نیسـتند، البتـه اهـل فسـاد ص Gح ِ در میان مردم به َ

 نیستند.
 اند.َ امین عالم.م-۳-۳
می.ن-۳-۳  کنند. با مردم، زندگی
می.س-۳-۳ و زی آنان همان در هر شهری زندگی  گونه است. کنند لباس
د ندارند.جای معینی در مساج.ع-۳-۳
می.ف-۳-۳ م رده را برآورده و زنان شوهر  کنند.ُ نیاز کودکان محتاج
 اند. اهل خانواده.ص-۳-۳
می.ق-۳-۳  دهند. اگر شناخته شوند جای خود را تغییر
می.ر-۳-۳  دهند.ّ به حاجات مردم بسیار اهمیت
 بینند. جز خدا را نمی.ش-۳-۳
می.ت-۳-۳ د.شون از خودشان نیز پنهان
 کس از حال درونی آنان خبر ندارند. هیچ.ث-۳-۳
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Gمیآیا آنچه ابن عربی در مورد م و دیار خود و خرگوشـی گوید،ِ متیان شهر سل می َُ با سخنان
 یکسان نیست؟

4

و بسیار گسترده، رسد که جغرافیای مGمتیه بر این اساس به نظر می و خراسان است تر از نیشابور
ای بود که بیشـتر العمل به صوفیه مGمتیه نوعی عکسکهـ گویممیز با تأکیدباـ به نظر نگارنده

و رسومات بودند. د لق و َ در بند نام ِ

ِ خاستگاه اصلی تصوف در اعتـراض گروهـی از مؤمنـان دلسـوخته بـود کـه شـاهد گـرایش.۴-۱ ِ
و آلودگی تزهّ مسلمانان به تجم ل، دنیاطلبی ـ هـای ناشـی از آن بودنـد آنـان بـه  ̈ َ ف رویَ تقش و ¨ـد َ َ

)۱۴۷: ۱۳۷۵ر.ک: نیکلسون،( آوردند. می
 نویسد:ِ ابن خلدون در توضیح تصوف می

عل... اليو اصلها العكوف و االنقطاع و اال عراض عن زخرف الـدنياهللا تعاليِ العبادة زي و نتهـا.يا

ف عليوالزهد فـيما تقبل و االنفراد عن الخلـق و جاه و مال  الخلـوة اللعبـادة.يه الجمهور من لذة
)۲:۲۲۵: ۱۴۲۵ابن خلدون،(

و جز توجه به خدای تعالی از همه بریدن و روی آوردن به عبادت است اصل آن متکلف شدن
ا عراض از هر چه عموم مردم بدان روی می وِو و دوری از خلـق و جاه و مال آورند مانند: لذت

ک نج خلوت برای عبادت است. ُ پناه بردن به
خ هـای کنـد. امـا دگرگـونی گیری تصـوف را بیـان مـی علل شکل، المقدمهلدون در سخن ابن

و اجتماعی آنان را دچار همان چیزی کرد که با آن مبارزه می  کردند. سیاسی
واه ۴۴۰متوفی( همین مطلب است که بوسعید ابوالخیر.الف-۴-۱ دارد تا از قـول محمـدمی ) را

ا ۲۷۵متوفی( بن علی قصاب ق طی اسـت.ه) که از س س ری ا قـران و از َ ستادان جنید َ ـ َ ـ ر.ک: ابـن(َ
: آن هم در قرن سوم بگوید، ) در مورد متصوفه۴:۱۰۴: ۱۴۲۲خطیب،

و بق و القال ذهب الحال ف صار قاال ثم  كان الت صوف حاال ُ ُ   َ َ  َ ً   :1: 1366محمدبن منـور،( ال.ياالحتيَ

261(
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آنگری در آغاز، حال بود پس از آن قال صوفی و حیله جـای شد. و قال از میان رفت گاه حال
 آن را گرفت.

و عارفان پاک دانسـتند وقتـی ایجاد تصـوف را پـاKیش درون مـییهنهادی که انگیز صوفیان
و ننگ می و ظاهرسازی، طبیعـی اسـت بینند که این گروه نیز درگیر نام و رسوم و اسیر خرقه اند

و عکس  دهند.العمل نشان که از آن بگسلند
میه۴۴۹متوفی( ابوالعGء معری.ب-۴-۱  گوید:)

نسبتهميصوف ة ما رضوا للصوف  َ    أن هم من طاعة صوفوايحت ٍ ادعوا َّ

)۲:۳۹۴: ۱۹۹۲ّ(معر ی،

نسب ایشان به پشمینه َ صوفیان خشنود نیستند که میَ کنند که ایشـان پوشی برسد. بلکه ادعا
و صافی شده .اند از اطاعت خدا پاک

میه ۴۸۱متوفی( خواجه عبدالله انصاری.ج-۴-۱  گوید: ) در این زمینه
کی وی سی سـال یـک: = خدای حجت او را به او بیاموزاد)( اKسGم گفت انار الله برهانه شیخ

بی،ِ سفر کرده بود تا دل خلق و راست کنم از  ها که کرده بودند. اندامی برصوفیان به قبول آرم
.)۳۴۱: ۱۲۴۱انصاری،(

دره ۴۶۲متوفی( قشیری.د-۴-۱  نویسد: میهيريقشيهرسال)

 = خدای شما را رحمـت کنـاد) کـه خداونـدان حقیقـت از ایـن طایفـه( پس بدانید یرحمکم الله
و اندر زمان( و اندر این معنی شـاعریهصوفیان) پیشتر برفتند ما از آن طایفه نماند مگر اثر ایشان

 گوید:
فيأما الخ َام كخ اا مهميّأن ها َو ن ساء الحير  ن سائهايغيَ ر 

 های ایشان ماننده است، لیکن قبیله نه آن قبیله است. به خیمه،ها خیمه
ف ترت پیدا آمد َ اندر طریقت م ندرس گشت،َ Kِ بلکه یک سره َ .)۱۰: ۱۳۴۵قشیری،(ُ

بهه ۵۰۵متوفی( غزالی.ه-۴-۱ ِ ) نیز نیت صوفیان زمان خود را میّ و جاه  داند: دست آوردن مال
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ک م خالطت بدین َ خادمان صوفیان َ رُ و و نند تا به سؤال کردن از عوام و کبـر را بشـکنند ت َ ـ عون
ویهبه نفق و به احتمال کردن از ایشان بدخویی از خویشـتن ببرنـد صوفیان بخل را بشکنند

و همت ایشان برکت حاصل  و دعا کّ به خدمت ایشان اگرچـه ار این بوده است. کنند، اول این
و جاه شده است. و بعضی را مال )۴۵۱: ۱۴۸۰غزالی،(ّ اکنون نیت دیگرگون شده

 همو گوید:
تـر صوفیه) که هرچند راه باریـک( اندر میان هیچ قوم چندان غرور نباشد که اندر میان ایشان

و غرور پیش افتد. شبهت و مقصود عزیزتر باشد، َ بود ْ )۳۰۵همان:(ُ

 نویسد: میهيالهدا مصباحّ عزالد ین کاشانی عارف قرن هشتم نیز در.و-۴-۱

م ترسم بود م بطل به فقرا، آن است که ظاهرش به رسوم فقر §و او مشبه ُ ِ و باطنش به حقیقـتُ
م رائیـه و ایـن طایفـه و قبـول خلـق م جرد اظهار دعوی بـود وصـیت و مرادش مط لع ُ آن غیر ِ ¡ ُ ¡ ُ

)۸۷: ۱۳۸۷کاشانی،( خوانند.
میه ۸۷۱متوفی( جامی  نویسد: ) در این مورد

و نمی مشایخ طعن می را زدند و قبول داشتن خلق ج ستن از بس زهـر غـرور،ُ پسندیدند قبول
 که در آن است.

م عجب کنند تا از حد خود درگذرد اگر الله تعالی نگـاهیهایشان مای و نفس رعنا را َ تو خورند ُ
عق به عظیم است ای و این َ ندارد )۲۷۰: ۱۳۸۶جامی،(ن قوم را.َ

م طور همان میکه و این مشت Gحظه از،ی خـروار اسـت نمونه، کنید نقـد صـوفیه بـه خـود،
و تا قرن ـ العمـل طبیعـی ها ادامه داشت. مGمتی نـوعی عکـس ابتدای ایجاد آن شکل گرفت

و باز طبیعی است که این عکسیهرفتاری به این کژراه در صوفیان بود کژ العمل هر کجا که
 نمایان شود.، راهه صوفیان شکل پیدا کند
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۵

و قبل از آن و با حمدون قص ار آغاز شد ّ محققان بر این باورند که مGمتیه در نیشابور شکل گرفته
و بعدها شکل افراطـی نشانی از آن را نمی و پس از چندی در همان دیار از میان رفت ج ست ُ توان

 قلندریه را به خود گرفت.
: ین سخن بر اساس مستندات زیر قابل پذیرش نیستا
گـری مشـهورند در اقصـی نقـاط بسیاری از کسانی که رفتار مGمتی داشتند یا بـه مGمتـی.۵-۱

و و پیش از حمدون قصار یا همزمان با او  بعد از او وجود دارند. تمدن اسGمی

که ۲۷۰متوفی( شاه شجاع کرمانی.۵-۲ رمـانی اسـت کـه بـرخGف دیگـرً ) احتماK اولین عارف
و قبا پوشیده است. کGه، پوش صوفیان پشمینه  به سر گذاشته
َوجد: خود گفته است . نا فی القباء ما طلبنا فی العباءَ

و رفتـار مGمتیـه(ُج ستیم در قبا یافتیم.می آنچه در عبا ر.ک:اوی جهت اطGع بیشتر از زنـدگی
/ قشـیری، ۱۹۲: ۱۴۱۹/ سـلمی: ۱۶۷: ۱۳۸۳هجویری،/۸۴: ۱۳۴۵/ قشیری،۸۴: ۱۳۹۴جامی،
/ ابن جوزی، ۶:۱۱۱: ۱۴۱۵/ ابن جوزی، ۳۷۷: ۱۳۹۱/ عطار: ۱۷۴: ۱۳۸۳/ هجویری،۶۰: ۱۳۴۵
۱۴۰۵ :۴:۶۲.(

و کردار او مGمتی است از گفته.الف-۵-۲ و رفتار  های اوست که: گفتار
ويالهل الفضل فضل ما لم ا روه فاذا اراده فال فضل لهم واليلوالالهل و ما لـمية روهـا فـاذاية

و فال وال )۱۶۷: ۱۳۸۳هجویری،(ة لهم.يراوها

و اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آنگاه که فضل خود بینن د چون بدیدند فضلشان نیز نماند
اهل وKیت را همچنین وKیت تا آن گـاه اسـت کـه وKیـت خـود نبیننـد کـه چـون بدیدنـد

 وKیتشان نماند.
ین کGم یادآور کGم شاگرد او ابوعثمان حیری است در پاسخ بـه کسـانی کـه از او پرسـیدندا

و او گفت: ایشان خود را نبینند.  جوانمردان چه کسی هستند؟
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شیخ اKسGم گفت که روزی شاه در مسجد زیرکان نشسته بود درویشی بر پای خواست.ب-۵-۲
و داد. شاه گفت دو من نان طلبید کس فرا نمی : کیست که پنجاه حج من بخـرد بـه دو مـن نـان

)۱۷۶: ۱۳۴۱انصاری،( بدین درویش دهد...

و رنج خلـق کشـیدن.،یِ گفت عGمت خوشخوی.ج-۵-۲ ِ رنج خود از خلق برداشتن است عطـار،(ِ
۱۳۹۱ :۳۲۷(

و گویند شاه شـجاع در مکـه چهـل حـج.د-۵-۲ شاه بن شجاع ابوالفوارس از متحققان یکی بود
و آن نان به سگی داد.پیا )۳۵: ۱۳۷۴روزبهان بقلی شیرازی،( ده به دو من نان بفروخت

ِ عش اق به عشق مرده درآمدنـد.ه-۵-۲ از آن بـود کـه چـون بـه وصـالی رسـیدند از خیـالی بـه،ّ
)۴۷۵: ۱۳۹۱عطار،( خداوندی دعوی کردند.

؛گـذارد دوگـانگی نمـیِ منظور شاه شجاع کرمانی از این سخن این است غیرت عشق جایی بـرای
و اگر جایی برای خودپرسـتی بـاقی بب رد ج نب معشوق یکسره از یاد َ باید عاشق، وجود خود را در ِ ِ َ

 صادق نخواهد بود.، بگذارد دیگر در عشق

و مهم مGمتی نیشابور ابوعثمان حیری از اضاع سه.و-۵-۲ و،ِ گانه از شـاگردان او محسـوب شـده
/ ۱۷۴: ۱۴۸۳/ هجـویری، ۲۳۳: ۱۳۴۱ر.ک: انصـاری،(.ور رفتـه اسـت همراه او از مرو به نیشـاب 

).۸۶: ۱۳۹۴/ جامی، ۴۵۷: ۱۳۹۱/ عطار،۵۳: ۱۳۴۵قشیری،

خضر.۵-۳ َاحمد بن َ )۹۵، ۴۰۶ر.ک: سلمی،( هجری است ۲۴۰ویه: او متوفیِ
: هجویری او را در شمار مGمتیان آورده است

و اند« و شرف وقت مخصوص بود و پسندیدبه علو حال ویهر زمانه خود مقتدای قوم خاص
)۱۴۹: ۱۳۸۳هجویری،(» عام بود طریقتش مGمتی بود...

ر.ک: هجـویری،( / جـامی،۴۴: ۱۳۴۵/ قشـیری، ۱۴۹: ۱۳۸۳برای آشنایی بیشتر بـا زنـدگی او:
)۳۸۹: ۱۳۸۷/ کاشانی، ۲۴۴: ۱۴۲۱/ ابن جوزی: ۴:۱۳۷: ۱۴۰۵/ ابن جوزی،۳۷: ۱۳۹۴

می صوفیان نمی§احمد در زی و در لباس لشکریان خود را : ۱۳۴۵قشـیری،:ر.ک( پوشـاند. گشت
)۳۸: ۱۳۹۴/ جامی، ۳۸۸: ۱۳۹۱/ عطار، ۴۵



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 140

و، هجری) ۲۴۵متوفی(ُ ابوت راب نخشبی:.۵-۴ او از مردم نخشب ماوراءالنهر بود واز مشایخ فتیان
و رفتـا( شد.می جوانمردان محسوب ر.ک: سـلمی: جهـت اطـGع بیشـتر از زنـدگی ر مGمتـی او

/ ابـن۴۸-۴۶: ۱۳۴۵/ قشـیری،۷۶: ۱۳۴۱/ انصـاری، ۴۳۶: ۱۳۴۵/ قشیری، ۱۳۶-۱۳۷: ۱۴۱۹
/۹۰: ۱۳۴۱/ انصـاری، ۱۵۱: ۱۳۸۳/ هجویری،۱۰:۴۵: ۱۴۰۹/ اصفهانی، ۴:۱۷۲: ۱۴۰۵جوزی، 
).۳۵۶: ۱۳۹۱عطار،

اصم:.۵-۵ ْ حاتم َ )۸:۸۲: ۱۴۰۹اصفهانی،:رک()ه ۲۳۷متوفی(َ
و زاد .)۲:۲۶: ۱۳۹۸ابن خلکان،:رک( بلخ استیهً عارفی است که رفتاری کامG مGمتی دارد

/ ابن جـوزی، ۹:۳۱۴: ۱۴۱۰/ ذهبی،۸۲: ۸:۴۰۹۰ر.ک: اصفهانی،( در مورد رفتارهای مGمتی او:
َ / ابن الملق ن، ۱۱:۲۵۴: ۱۴۱۵ ¨ُ۱۴۱۵ :۱۷۸(.

)ه ۲۴۵ی متوف( ابوعبید محمد بن حسان البری:.۵-۶
ی بـا، جهت آشـنای شودمیً نش کامG مشخص بر اساس آنچه در مآخذ آمده است مGمتی بود

/ جـامی، ۳۷۷: ۱۳۹۱/ عطـار،۶۰: ۱۲۴۵/ قشـیری، ۲۹۶: ۱۳۴۱ر.ک: انصاری،( رفتار مGمتی او.
۱۳۹۴ :۱۱۲(

اخـراج ) او را از بلـخ۳۷: ۱۳۸۰سراج طوسـی،( ) اهل بلخ استه ۳۱۹متوفی( محمد فضل.۵-۷
س کنی گزید. و او ناگزیر در سمرقند ُ کردند

فـيمحن الصوفيفيقال السلمنویسد: ذهبی در این مورد می يّه لما تكلم محمد بن الفضل ببلخ

و احوال االئمة عل، فهم القرآن ان ما ذاك بسـبب اعتقـاديانكر و و قالوا مبتدع. و البلخ مـذهبّه فقهاء

حتياهل الحد ال اخرج بتخيث فقال بيرجو ذهبـی،( االسـواق ففعلـوا بـه ذلـك.يفـيو تطوفوا
۱۴۰۲ :۱۴:۵۲۵(

و احـوالیهچون محمدبن فضل به بلخ دربـار: آورده کههيمحن الصوفسلمی در فهـم قـرآن
و گفتند وی بدعت و ایـن بـه سـبب ائمه سخن گفت، فقیهان بلخ بر او انکار آوردند گـذار اسـت.

ح و در بازارهـا نگردانیـد اعتقاد او بود که مذهب اهل دیث است. محمد گفت تا مرا اخراج مکنید
آن بیرون نمی  ها با او چنان کردند. روم.
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و جـامی نوشـته، شـود مـی ابوعثمان حیری از مریدان او محسـوب انـد کـه گـرایش قشـیری
و میلی که به او داشت را نسبت به هیچ یک از مشایخ دیگـر، ابوعثمان به محمد فضل عظیم بوده

و ۱۱۷: ۱۳۹۴/ جـامی،۸۰: ۱۴۰۹حیری،( اظهار نکرده است. ) جهـت اطـGع بیشـتر از زنـدگی
/ ۱۴:۵۲۵: ۱۴۰۲/ ذهبـی، ۳۰۵: ۱۲۴۱/ انصـاری، ۲۱۲: ۱۴۰۶ر.ک: سـلمی،( رفتار مGمتـی او 

).۴۸۰-۲:۴۷۹: ۱۴۲۳/ بیهقی، ۴:۲۸۴: ۱۴۰۵جوزی، / ابن۲۸۰: ۱۳۵۰واعظ بلخی،

و جباله ۳۰۳فی متو( یوسف بن حسین رازی.۵-۸ و همدان بود) سـلمی( ) او شیخ ری قهستان
فويخ الريشدر مورد او گوید:  فيالجبال فقيطريوقتة كان اوحد وية و ترك الصـنع إسقاط جاه

)۱۵۱: ۱۴۱۹سلمی،( استعمال االخالص.

فيلم گوید: همو می فيالمشايكن و اسقاط الجاهيتذليفقةيطريخ احد : ۱۴۰۲ ذهبـی،(.ل النفس
۱۴ :۲۴۸(

می او اندیشه می های مGمتی خود را آشکار و به شدت از ظاهرسازی خود را دور سـاخت. کرد
 مفصل آمده است.۱۴-۵داستان او را با ابوعثمان حیری در 

وح ده فی اسقاط التصنع. قشیری در مورد او می َ گوید: کان نسیج َ ¡ ْ  همان)(َ

جل اء.۵-۹ بن،َّ ابن اء ابوعبدالله احمد جل را مـی ) کـه در شـامه ۳۰۶متـوفی(َّ ـ یحیـی زیسـت. او
/ ۱۶۶: ۱۴۰۶/ ســلمی،۴۷۵: ۱۳۶۰عطــار،( انــد. راز ابوعثمــان حیــری در نیشــابور دانســتههمطــ
)۵:۲۱۴: ۱۴۲۳بغدادی، خطیب

و مطالبی نقل شده که با اندیشه : ۱۴۰۶ر.ک: سـلمی،( مGمتی نزدیک اسـت:ی از او سخنان
/ سـراج،۸۳: ۱۴۱۵ُ / ابـن الم لقـن، ۱:۸۰۶: ۱۴۱۵عساکر، / ابن۱۰:۳۱۵: ۱۴۰۹/ اصفهانی، ۱۶۷

).۹۵: ۱۴۰۳/ کGباذی، ۲۲۱-۱۸۰-۱۷۹-۱۷۴-۶۱-۵۳-۴۹-۴۸-۱:۲۶م: ۱۹۱۴

و از فتیـان ۱۱۴: ۱۳۹۴جـامی،( ابوعبدالله السجزی که همزمان با ابوحفص حداد اسـت.۵-۱۰ (
می شودمیشمرده ّم رقع ئمیِ پرسند: چرا به رسم صوفیان از او پوشی؟ گفـت: از نفـاق باشـد کـهُ

و زیر بار فتوت درنیایم. و جوانمردان بپوشم ّ لباس فتیان ِ ِ
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و تقصـیرّ پس گفتند: فتوت چیست؟ گفت: خلق را معذور داشتن در آنچه بر ایشـان مـی رود،
خل و کمال فتوت آن است که تو را و چه بدکار و شفقت بر همه خGیق چه نیکوکار قَ خود دیدن

 همان)( از حق مشغول نگرداند.
 های مGمتی بسیار نزدیک است. این گفتار به اندیشهیهکه هم

چ شتی..۵-۱۱ َ شیخ احمد
و تمـام ام قوی گوید: من هیچ کس ندیده خواجه عبدالله انصاری می ازِ تر در طریق مGمـت تـر

چ شتی. )۲۴۵همان:(َ احمد

ا.۵-۱۲ و مGمتیان بودابوالحسن علی بن احمد بن سهل: که )۸۰: ۱۳۴۵قشـیری،(ز جوانمردان
)ه۳۴۸متوفی(

) یـا محمـدبن فضـله ۲۵۳متوفی(و بسیاری دیگر مثل ابومحمد عبدالله بن محمد رازی.۵-۱۳
و یــا در بــین ترکمنــان محمــد معشــوق طوســیه۳۱۹متــوفی( بلخــی : ۱۳۹۴ر.ک: جــامی،()
ب ستی)/ کاک۲۷۰ر.ک: همان:( نیشابوریی )/میره۳۱۴ )/ ابوعبیداللـه ۳۲۳ر.ک: همان:(ُا ابوالقصر

و۱۱۴-۵۴:۱۱۲ر.ک:(ُ الب سری .(...
و چهارم در نقاط مختلـف تمـدن اسـGمی آن روز بـه مGمتیـهآنیهکه هم ها در قرن سوم

و گفتارهای مGمتی از خود به جای گذاشت و رفتارهای مGمتی  اند.همشهور بودند
که نکته مهم.۵-۱۴ :تر این

و بیش از آن بـه شودمینیشابور محسوبی گذاران مGمتیه زمان با ابوعثمان حیری که از پایه هم
 نیشابور بر شمردیم.یهمGمتیی گانه این موضوع اشاره کردیم واو را از اضGع سه

و مطرح مGمتـی اسـت نـاماءيتذكرةاالول عطار در  از یوسف بن حسین در ری که از مشایخ برتر
را می و داستان او با ابوعثمان حیری می این برد  کند: گونه بیان

غ ریمی، در نیشابور و دار) داشت در شـهر = وام(َ بازرگانی کنیزکی داشت به هزار دینار خریده
و در نیشـابور بـر کـس اعتمـاد  و مال خـود از وی بسـتاند دیگر، خواست که به تعجیل برود

و حال باز نمود. ابوعثمان گفـت: نداشت که کنیزک به وی بسپارد. پیش ابوعثمان حیری آمد
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د ه، کـه هـر( کنم. شفاعت قبول نمی ح رم خود، او را راه و گفت: در ِ = خواهشگری) بسیار کرد ِ َ
و بازرگـان برفـت. ابوعثمـان را بـی آن چه زودتر باز آیم والقصه قبول کرد اختیـار نظـری بـر

و عاشق او شد چنان که بی و پـیش طاقت کنیزک افتاد گشت. ندانست که چه کند، برخاست
باید رفت پـیش یوسـف شیخ خود ابوحفص حداد برفت. ابوحفص او را گفت که: تو به ری می

 بن حسین.
م قام یوسف بن حسین پرسید گفتنـد: آن ع راق کرد چون به ری رسید ع زم ِ ابوعثمان در حال ُ َ ِ َ

ص Gح می م باحی را چه کنی؟ تو از اهل َ زندیق ِ هـا، تو را صحبت او زیان دارد. از این نوعُن ماییُ
و بازگشت. چون بـه نیشـابور آمـد، ابـوحفص  بسیار بگفتند. ابوعثمان از رفتن پشیمان گشت
گفت: یوسف بن حسین را دیدی؟ گفت: نه. گفت: چرا؟ حال بازگفت که شـنیدم کـه مـردی 

و باز آمدم. ابوحفض گفت: بازگرد او را ببی و چنان است نرفتم ن.چنین
و خان و باز ری آمد و صد چندان دیگـر بگفتنـد. او گفـت: مـرایهابوعثمان بازگفت او پرسید

پیری دیـد نشسـته، پسـری، او رسیدیهتا نشان دادند. چون به در خان، مهمی است پیش او
و نور از روی او می و پیاله نهاده ص راحی ُا مرد صاحب جمال پیش او، ِ و سـGمَ ریخـت، درآمـد

ب  نشست.کرد
و چندان سخن بگفت که ابوعثمان متحیر شد.  شیخ یوسف در سخن آمد

و چنین مشاهده، این چه حال است که تو پس گفت: ای خواجه از برای خدا با چنین کلمات
ا مر د؟ و خ مر َ داری؟ َ َ

ام رد پسر من است ِ یوسف گفت: این َ می،َ ص راحی قرآنش و در این گلخن ای افتـاده بـودُ آموزم
پر آب کردم تا هر که خواهدبرداش و َ خورد که کوزه نداشتم.،ُ تم، پاک بشستم

چ نین می می؟کنیُ ابوعثمان گفت: از برای خدا چرا می تا مردم .گویند گویند آنچه
م عت مدی به خانه مـن نفرسـتد.،کس کنم تا هیچ یوسف گفت: از برای آن می ت رک به َ کنیزک ُ ُ

و دانست که هر که به صGح مشـهورتر اسـت در ابوعثمان چون این بشنید در پای شی خ افتاد
)۳۳۷: ۱۳۸۶عطار،( کار او رگی از مGمت است.

 توان دست یافت:می، از بازخوانی داستان عطار به چند موضوع
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گـذاران گذار مGمتی در نیشابور، ابوعثمان حیری یکی دیگر از بنیان ابوحفص حداد پایه.۵-۱۴-۱
می این اندیشه در نیشابور وِ را به ری نزد یک مGمتی دیگر فرستد که آن مGمتی سـمت شـیخی

و از قضا آن پیر از مGمتیان نیشابور، مGمتی  تر است! پیری دارد بر ابوعثمان
می.۵-۱۴-۲ م باحی و س داد مشهورُ در ری یوسف بن حسین را زندیق و ص Gح و اساسا به َ خوانند َ ً

 نیست.
زی.۵-۱۴-۳ ّحتی مردم ری از و لباس ابوعثمانِ داننـد کـه ممکـنِ او را اهل صـGح مـی،ِو رفتار

م صاح بت با یوسف بن حسین او را گمراه کند. ِ است َ ُ
حد اد پس از بازگشت ناکام ابوعثمان از وی برای دیدن دوبار.۵-۱۴-۴ ِ اصرار ابوحفص ِ ّ َ یوسـفیهِ

 بن حسین.
آن اولین منظره-۵-۱۴-۵ ً شود یک صـحنه کـامG مGمتـیمی روبرو ای که ابوعثمان در مقابل با

ام رد! و خ مر َ است َ َ
می.۵-۱۴-۶  کند.ّ اطGعات یوسف، ابوعثمان را متحیر
کنـد!ِ ابوعثمان حیری به عنوان پیر مGمتی نیشابور نصیحتی غیر مGمتی به یوسف مـی.۵-۱۴-۷

 خواهد که ظاهرش را با کلماتش یکسان سازد.و از او می
ای.۵-۱۴-۸ ا مـرد پسـر اوسـت کـه قـرآن مـی او از وَن رفتارش یک تعریف مGمتـی دارد: آمـوزد

ُص راحی مملو از آب است.
گویـد: چـرا چنـین اسـت او مـی سؤال دوم ابوعثمان حیری بـاز سـخنی غیـر مGمتـی.۵-۱۴-۹

میکنی می می؟ تا مردم  گویند. گویند آنچه
کا.۵-۱۴-۱۰ و ً مG مGمتی است:ِ پاسخ یوسف بن حسین، زیرکانه، هوشمندانه

م عتمد به خان از برای آن می ت رک به َ کنم تا هیچ کس کنیزک َ ُ  من نفرستد.یهُ
می،و سخن آخر.۵-۱۴-۱۱ از ابوعثمان گوید: هر کـه بـه صـGح مشـهورتر اسـت در کـار او رگـی

 مGمت است.
می.۵-۱۴-۱۲ بن با این تفاصیل که برشمرده شد به نظر و کردار یوسف حسین که در رسد رفتار

هم ری زندگی می و تر اسـت گری در نیشابور، از آنان مGمتی گذاران مGمتی زمان است با پایه کند
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و شـیخی او و پیـری و کردار مGمتی مورد وثوق ابوحفص حـداد اسـت ِو از سوی دیگر این رفتار
 توان از نظر دور داشت. نسبت به ابوعثمان حیری را نمی

ا.۵-۱۵ میخواجه عبدالله و پیـراناوَب رد به نام ابومنصورک نصاری از شیخی نام کGه که از مشـایخ
و خواجه می ِ گوید که او از مشایخ مGمتی آن جاست. سرخس است
ِ کGه بوده به سرخس، از مشایخ اهل مGمـت بـوده ... که شیخ بومنصور کاو : ۱۳۴۱انصـاری،(.ِ

)۱۵۹-۱۵۸: ۱۳۹۴/ جامی، ۳۲۵
میجامی در مور ِ کGه به سرخس، از مشایخ اهل مGمـت بـوده، یسد: شیخ ابومنصور کاونود او

= زمینی در داخل شـهر کـه( وقتی فارغ بود که یاران وی به سفر شده بودند. وی در حایطی شد
[چاه] فرا کندن گرفت بـه آب رسـاند،  و در آن زراعت کنند) از آن اطراف آن دیوار کشیده باشند

و پهلوی [می چون تمام شد، برآمد و باز آن در چاه پیشـینه مـی آن دیگری آن کند] کـرد. چـون
و مزدورنه تمام شد، چاه دیگر کندن گرفت. یکی وی را گفت: دیوانه مینه ای کنـی؟ ای، این چرا

، ۱۵۸: ۱۳۹۴جـامی،( بیش از آن که مرا در شغلی افکند.، افکنم گفت: نفس خود را در شغلی می
۱۵۹(

۵-۱۶.Gمیهجویری از یک م هم متی در ماوراءالنهر سخن : صحبت شده است گوید که با او
م نبسط شـدم انـدر صـحبت،« ِ ... وقتی مرا با یکی از مGمتیان ماوراءالنهر صحبت افتاد. چون َ ُ

ِ ای اخی، مرادت اندر این افعال شوریده! چه چیز است؟ گفت: سپری کردن خلق انـدر«گفتم:
و تو و مکانت آن نیابی کـه خGیـق را انـدر خـود خود. گفتم: این خلق بسیارند و روزگار عمر

هجـویری،( سپری کنی، همی خود را اندر خلق سپری کن تا از این همه مشغولی؛ بـاز رهـی. 
۱۳۹۳ :۹۲(

ا.۵-۱۷ َمع جم السفر ) در کتابه ۵۷۶متوفی(َِ لسلفیاحمد بن محمد   نویسد: شیخ احمد سنگ می
و با ابوسع و مـن او را آتش عمر دراز کرد و ساکن اصفهان شد و اخوان او دیدار داشت ید ابوالخیر

و سخن او را طامات شنیدم، وی از مشایخی بود که در شیو مGمت مشارالیه بـود،یهدیدار کردم
و ایشـان بـه زیـارت او  و نهـی حرمتـی تمـام داشـت و در اصفهان درگذشت. نزد خداوندان امـر

میآمدند. از او بسیاری کراما می و دیگرانی را نیز دیدم که او را به زندقه محکوم کنند...ت شنیدم
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و رسم مGمتی را پیشه کند بعد می در، نویسد: هر که راه و نکوهش نکوهشـگران ِ از سخنان مردم
 امان نخواهد بود.

و تفسیره حجر الزناد... ابياباسعيرأاحمد المعروف به سنگ آتش و نظراءه بخراسـايالخيد بن نر

و قد رأ فيثم سكن اصبهان و سمعت كالمه و كان ممنيته الي الطامات فيشار ويـطريه ق المالمـة

خ لقا ً سمعت َ و آخري طرينيذكرونه بالكرمات و من سلك اليرمونه بالزندقه اليقه و سلم مـن كـالم

توف  و بإصفهان ّذم ذام ... ُ  و النهي : ۱۴۱۴َِ السل فی،( زورنه.يويو كانت له حرمة تامة عند ارباب األمر
۲۱(

سل فی در مورد شیخ سنگ آتش می میَِ از آن چه  توان برداشت کرد: نویسد چنین
و بدین شیوه معروف است. مشهور به مGمتی،سنگ آتش.۵-۱۷-۱  گری است
و ایـن نشـان مـی، اما سـنگ آتـش.۵-۱۷-۲ و کرامـات اسـت و شـطح دهـد کـه اهـل طامـات

 خاص خود را داشته است.یهای شیوه در هر منطقهالقاعد گری علی مGمتی
و طبیعی است کـه ایـن شـیو.۵-۱۷-۳ ) دیگـران تـاب = مGمتیگـری(راهبه زندقه مشهور است

 آوردند. نمی
و نکـوهش.۵-۱۷-۴ و روش مGمتـی سـخنان ِو سخن آخر سلفی شاهد این مطلب است که: راه

و هر کس بدین راه گا  ها در امان نخواهد بود.م گذارد از این نکوهشمردمان را در پی دارد

سل فی در همان کتاباح.۵-۱۸ َم عجم السفرَِ مد بن محمد  متی دیگری در همدان نام میGَبرد: از م َ

ألنيّ قول: المتفرس اعليبهمذانيالمالمتي سمعت ابا عبداهللا الجن درجـة مـن صـاحب الفراسـة

فيريصاحب الفراسة  اينفسه و ال الجملة و معنـيغيريّ لمتفرس أنير اهللا قـال: َّ هـذا الكـالم

ف فياهللا أعلي المحب ه.يرتبة من المحبوب

و كان أهل بلدهيدعيهذا كانّيالجن فيباألستاذ عليبالغون ـ الثناء و ي ع رفـت لـهيه  قولـون مـا 

و كان رأس المدع  خرمة قط فيّ بيًن مشهورا طريها و لم تكن سـلك طـرقيو قته إال محمودةينهم

)۶۷همان:(ه.يً الشرع فعال بخالف المالمت
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تّ شنیدم اباعبدالله جنی مGمتی در همدان گفته است: متفرس درجه ف راس َ ـ ای برتر از صاحب ِ ِ
و معاینه غیب است. [ف راست در اصطGح اهل عرفان مکاشفه یقین ِ دارد ِ

اليه معايقيمكاشفة و بی(ب.ينة الغين )۱۳۹تا: جرجانی،

 الف راسة عند اهل الس لوك اطالع ال و معايقيمكاشفة قنة السين و علير القلبيل الف راسة إطالع اهللا

و ذلك نور قلب المؤمن الذيطلع القلب الغيو  فـيوب بنور إطالع اهللا هيـعليحقـه النبـيقـال

و السالم فيالمؤمن( الصلوة و رس بحر الجواهر الف راسة بالكسرينظر بنور اهللا)... َ َّـ لغة اسم من التف

و هو الفهم لالمر بطريعني غيِ الذكاء َت هان وی،(ر محسوس.يق ) ۱۲۶۵م: ۱۹۹۶َ

و گفتـهیهِف راست نزد اهل سلوک مکاشف سر است و اطGع از ّ یقین ف راسـت اطـGع حـقِ ِ انـد
و این همان نور قلبی است که و اطGع دل است بر قلب به نور اطGع خداوند.  پیـامبر است بر دل

)/ ۱۹۲، ۳:۱۹۱: ۱۴۲۳۰ر.ک: خطیـب بغـدادی،(ص) درباره آن فرمود: المؤمن ینظر بنور اللـه(
)۴:۹۴:ه۱۴۰۹اصفهانی، 

و آن ف راست اسمی است برگرفته شده از تفرس یعنی زیرکی، ّو در بحرالجواهر ناگاه رسـیدن،ِ
و گفته ظـ فهم است به امر غیرمحسوس ف راست استدKل از امور وِ اند اهر اسـت بـر امـور مخفـی

 پنهانی. 
ف راست فی الجمله خویشتن را می متف رس جز خدا را نمـیِ چرا که صاحب و § بیند َ بینـد گفـت:ُ

ِ دارد جایگاه برتر از کسی دارد کـه معنی این کGم آن است که آن کس که در راه خدا دوست می
].شودمیدر راه خدا دوست داشته

د،ّ جنی به نام استاد میشهرت و مردم همدان در ستایش او مبالغه می کردهِ اشته انـد گفتـهو
و شـیو( بایست. رأس المدعین چندان به کمال بود که او را هیچ درنمی اویهِ = سر ارباب دعـوی)

.ِ بر طریق شرع سلوک داشت، ای پسندیده نبود در عمل شیوه
سل فی می  توان چنین نتیجه گرفت که:َِ از سخنان

.شودمیّ بوعبدالله جنی در همدان از مشایخ مGمتیه محسوبا.۵-۱۸-۱
مت فرس سخنی کامG مGمتی است..۵-۱۸-۲ و ف راست ً سخن او در مورد § َ ُ َ ِ
 مردم همدان به او اعتقاد تام داشتند..۵-۱۸-۳
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سر حلقه.۵-۱۸-۴  ارباب دعوی! است.یَ او
 او به شرع مقید است..۵-۱۸-۵

Gمی مـی متیدر صورتی که وقتی به مGبینـیم پـردازیم مـیِ گری در مناطق مختلف تمدن اس
آن بسیاری از آنان دستورات شرعی را به صورت کامل انجام می و به آن مقید بودند کهّ داده چنان

ا ندلس گفته بود.یهعربی دربار ابن، پیش از این َ مGمتیان اشبیلیه در
مG این مسأله، این موضوع را تقویت می ِ گری در منـاطق مختلـف تمـدن اسـGمی، متیبخشد که ِ ِ

و بوی بومی خود را می  گرفته است. رنگ

خ اال ربليتار) در ۶۳۷متوفی(ُ الم ستوفی ابن.۵-۱۹ متی در شام میGنویسد: در مورد ابوزید م 

ز ش(يالصوفيد الخراسانيابو كبيالقرن السادس) غريخ مشهور ت صـر فاتير الشـأن احـوال و ّ بـة َ

سيمج طربة و قبره بالشام.يلك و مات بها ق الماللة مع ركوب السالمة اقام بالشام

ال اليو كان و اال من الدورة ّ أكل علي و لهم ليه الجاميّ برح معه الق والون المستحنسون ِّر وح بهـميـة

نيخ ابوزين كان الشييقلوب اصحابه قال بعض اإلربل و عنده قوال ّد نازال بمشهد الكف يشـد علـيً

علالدف و منه اصحابه الحاالت، فدخل و تبد  هم احمد الق النسيَ والش بابة ربليَ هميفأنكر علـي اإل

ف إليه بقلبه فترك الشيما هم و امر بضربه فض رب هميشكو علـيليهلك فمضيأن كاديُخ السماع

س رفتكيال فين فلقي الحاجب هم؟ فقـال: نعـم:يق فقال: لعلك أنكـرت السـماع علـيبعض الطريه

فيكرته بقلبأن فيديالمشهد. فقال: أن ابازيّ ألنه كان فيرقص و الاتيبيالحرم و جسريلمقدس

إلياحد  لميديو كان ابوزه.يعترض طريقول: من اليق المالمتيسلك اصحابه هم سـوءيأمن علـية

)۲۶۵-۱:۲۶۴: ۱۹۸۰ابن مستوفی،( الظن.

ِ ابوزید صوفی در قرن ششم می  زیست.ِ
ب تصر فاتی شگفتیصوفی مشهور و و احوالی غریب ¨ا شأنی بزرگ بود َ آور داشت. با این که اهـلَ

و در شام می و هم در آنجا درگذشت. سGمت بود اما راه مGمت پیشه کرده بود  زیست
و او وظیفـه جز از راه دریوزه نمی و زیبا در خدمت او بودند قو اKن خوش آواز و پیوسته ّ خورد َ

ل گفـت:یهتا از این راه مای پرداخت ایشان را می ا رب َـت رویج قلوب اصحاب او باشند یکی از اهـالی ِ َ
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دف( این شیخ ابوزید در مشهد کف و الی بـا ق و و زیارتگاهی در اربل) فرود آمده بود ّ = گورستان ،َ ـ
میّ نزد وی قو الی می و یارانش را به حال و شیخ ابوزید ا کرد ار بلی بر قGن سی َ آورد ناگاه احد ِ ِ یشانَ

و دسـتور داد  و در دل کار ایشان را انکار کرد؛ شیخ در آن هنگـام سـماع را تـرک کـرد وارد شد
ق Gنسی را سخت زدند. َ احمد

سر فتکین رفت تا از دست ایشان شکایت کند ِ احمد نزد حاجب َ در راه او را دید. حاجب بـه،ِ
ِ او گفت: شاید تو در دل خویش سماع ایشان را انکار کرده سـماع،ِ گفت: آری، در دل خـویش ای؟ِ
 ایشان را انکار کردم از آن روی که در آن زیارتگاه بودند.

و بیت می حاجب سرفتکین به او گفت: شیخ ابوزید در حرم کعبه و هـیچ المقدس کـس رقصد
 جرأت او را ندارد که به او اعتراض کند.

اوگ المستوفی سپس از رفتارهای مGمتی دیگـر ابوزیـد سـخن مـی ابن و سـپس از قـول ویـد
 نویسد: می

K یأمن علیهم سوء الظن )۱:۲۶۴همان:( من لم یسلک اصحاب المGمتیه
)۱:۲۶۵همان::رک( رفتار او با محمود بن زنگی از دیگر رفتارهای مGمتی اوست.

و زیست ابازید مطالب زیر را می  توان استنتاج نمود: از رفتار
تصر فاتی شگفتابا زید دارای احوا.۵-۱۹-۱ و ّل غریب َ  آور بود.َ
 او از مشایخ مGمتی شام است..۵-۱۹-۲
و اصحابش بودند.ّ پیوسته قو اKن خوش.۵-۱۹-۳ و زیبا در خدمت او  آواز
و خوش.۵-۱۹-۴ مییهآواز را مای او استفاده از قواKن زیبا  دانست.ِ ترویج قلوب اصحابش
س ماع بود آن هم بدین شکل.۵-۱۹-۵ !َ اهل
َ های اربل انجام شد! سماع او در زیارتگاه.۵-۱۹-۶
و بیت.۵-۱۹-۷ می او حتی در کعبه و کسی به او اعتراض نمی المقدس هم، سماع  کرد. کرد
می.۵-۱۹-۸ و کGمش  توان به تمامت مشاهده کرد. اصول مGمتی را در رفتار

شه ۶۳۸متوفی( عربی ابن.۵-۲۰ و ستایش و تمجید کنـد گرفی که از مGمتیه مـی ) پس از مدح
ا ندلس نام می َُ که قبG به آن اشاره شد از بزرگان مGمتیه َ َبرد:ً َ
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 ابوالسعود:.۵-۲۰-۱
ت میز . بل کان من اکبرهم. ْو کان £بی السعود فی هوKء الرجال ّ )۳:۱۹۲: ۱۴۰۵ابن عربی،(ُ

و از بزرگمGمتیه=( ابوسعود در میان ایشان  = مGمتیه) بود.( ان این طایفه) امتیاز خاص داشت
 نویسد: بعد می

ر کبان در شهر اشبیله،§ الرکبان المدب رون فی اشبیلیه ُ مدب ران از  اند.ّ
ر، كـاني، الضـريالصـنهاجييحيه من بالد اندلس. منهم ابويليت من هؤالء الطبقة جماعة بإشبيلق

إليديّ سكن بمسجد الزبيل كثيصحبته و دفن بجبل عال ٍ أن مات  اح بالشرق...ّير الريٍ

أ فيً ضا صالح البربريو منهم َو ابوعبداهللا الشر ُّو ابوالحجاج الشبربليَ َ  نيَف أما صالح فساح اربعـيُ

و لزم بإشب إليليسنة َة مسجد الرط ند علياربعيُّ ـ التجرين سنة، ـ ي عليد بالحالـة الت فـيكـان يهـا

و أما عبداهللا الشرفيس بقي احته ا سرج له سـراجايً حوا من خمسنيفكان صاحب خطوة ًن سنة ما َ

رأيبيف و اما ابوالحج اج الش بربليته ت عجائب ُ قري ش بربل بشـرق اشـبيةيمن  قال لها: ُ ه فكـانيليُ

ويعليمشيفمن و عاشـرته معاشـرة مـودة و ما من واحد من هوالء إال و تعاشر االرواح الماء

ف و محبة منهم اشيامتزاج فاينا وقد ذكرناهم مع فـيخنا  الدرة الفاخرة عند ذكرنا من انتفعت بـه ي

و هم مـن أكـابر االوليطر ـ اء المالميـق اآلخرة فكان هؤالء االربعة من اهل هذا المقام ل ي جع ـة. 

و التفصيهم علم التدبيديبا هجير و ل فلهم االسم المد بر المفصل َ   دبر األمريُرهمي َ  َ ُ اآلي ُفصل  هميَ  ات

ا االالعرائس  هل الم نص ات فهم  غي و آيات المعتادة بيُّر المعتادة فالعالم كله منذهم نات والعامـةيات

اآليل اليالتيه(ر المعتادة فتلكيغيهيات عندهم اال التيست اهللايتعظي) تنبههم :۳همـان:(.م
۲۷۹-۲۸۱(

آنمGـ از کشـور انـدلسـ گروهی در شهر اشبیلیهـ مGمتیانـ از این طبقه قـات کـردم از
ز بیدی ساکن بود بـا او تـا زمـان فـوتش صـحبت  م نهاجی نابینا بود که در مسجد ِ جمله ابویحیی ُ ِ

و در کوه بلندی که بر آن بسیار باد می  وزید در شرق دفن شده است. داشتم
شبرب لی می و ابوالح جاج یوسف شر فی و ابوعبدلله َ از آن جمله نیز صالح بربر ُ ُ ِ َ  باشد.َ
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ر طنـد بـه صـورت اما صال و چهل سال در شهر اشبیلیه در مسجد َح چهل سال سیاحت کرد
و در حالتی که در سیاحتش بود مGزم شد. و تنهایی ِ تجرد

و حدود پنجاه سال چراغی در خانـه او اما عبدالله شرفی صاحب قدم بود اش روشـن نکـرد. از
و شگفتی شبرب عجایب َهایی مشاهده کردم. اما ابوالحج اج ُ ُ ب ربل در شـرق لی از دهکدهّ ش َ ای به نام ُ ُ ـ

و از کسانی بود که بر روی آب راه مـی و دوسـتی اشبیلیه بود و بـا ارواح قدسـی معاشـرت رفـت
 داشت. 

ت داشـتند کـه و آنان نیز بـه مـن محب مودت داشتم و و دوستی ّ ـ با هر یک از اینان معاشرت ّ َ َ
آن درة الفاخرة آن را با ذکر مشایخ خود در کتابشرح ِ کس که در راه آخـرت بـدان در مقام بیان

 بیان داشتیم. شودمیمند کتاب بهره
و از بزرگان اولیای مGمتیه می و، باشـند این چهار تن از صاحبان این مقام بودند علـم تـدبیر

و هجیرشـان  و المفصل اسـت § تفصیل در دست ایشان قرار داده شده است. لذا آنان را اسم الم دبر §
ا میتدبیر می مور و تفصیل آیات و زیبایان صاحبان منصات کند ای( دهد، اینان عروسان = کرسی

و تخت که عروس بر آن می می نشیند)  باشند. نشینان
و غیر معتاد و غیر حاضر) مـی( بنابراین آنان آیات معتاد و حاضر ِ باشـند. تمـام عـالم نـزد آن َ

و نشانه ولّ آیات بی نات و روشن است و غیـر های آشکار ی نزد عموم مردم آیـات جـز آیـات معتـاد
و هشدار می و بزرگداشت الهی آگاهی و آن چیزی است که آنان را به تنظیم  دهد. حاضر نیست

در از سخن ابن  توان چنین برداشت کرد: میهيفتوحات المكعربی

پر رونق در منطقهعربی در زمان ابن، مGمتیه.۵-۲۰-۲ فرق بسیار ُ از َ .شودمیوب او محسیِ
می ابن.۵-۲۰-۳ آن عربی از چهار تن از این مGمتیان یاد و کند که خود و بـا شـگفتی ها را دیـده

و احترام از آن  کند.می ها یاد اعجاب
 اند. اشبیلیه در مساجد معتکفی اغلب مGمتیه.۵-۲۰-۴
و تنهایی عGقمند.۵-۲۰-۵  ند. به تجرید
ج اهل کرامت.۵-۲۰-۶ و آن را  سازند.ز بر اهلش ظاهر نمیاند
و تفصیل.۵-۲۰-۷  اند. دارای علم تدبیر
 اند. گمنام، از شدت غیرت الهی.۵-۲۰-۸
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و غیر حاضر خداوند.۵-۲۰-۹  ند. آنان آیات حاضر

 توان نتیجه گرفت: بر اساس آنچه در این بخش آوردیم می.۵-۲۱
همی بیش از مGمتیه.۵-۲۱-۱ و سه نیشابور و بعـد از آن،ی گانه مGمتیه زمان با اضGع نیشـابور

ِ مGمتیه، در اقصی نقاط تمدن اسGمی حضوری پر رنگ داشتند. ِ
و در سراسـر بسیار گسترده، جغرافیای مGمتیه.۵-۲۱-۲ و خراسـان آن روز بـوده تـر از نیشـابور

 ممالک اسGمی حضوری فعال داشتند.
ا العمل به صوفیه نوعی عکس، مGمتیه.۵-۲۱-۳ و ای و ننـگ و نـام و قـال ِ ست کـه در بنـد قیـل

 اند. رسوم
و رسوم آن شـکل مـی این عکس.۵-۲۱-۴ و شهری بر اساس آداب یابـد امـاِ العمل در هر منطقه

ِ اصول اساسی مGمتیه را با خود دارد.
و پراکنده است..۵-۲۱-۵ و تاریخ مGمتیه گسترده  جغرافیا

22 
بس مGمتیه شیراز نیز از زمان و های و مGمتیان این خطه در ترویج این تفکر یار قدیم رواج داشته

 اند. شیوه کوشیده
و منبع جریان باطنی اسGم یا همان تصوف البته به معنی عام بوده است:.۲۲-۱-۱ ِ شیراز معدن ِ

س معانی می ۵۶۳متوفی(َ عبدالکریم  نویسد:ه) در ذیل شیراز
و التصوفيخرج منها جماعة كث )۳:۴۹۱: ۱۴۰۸سمعانی،(.رة من اهل العلم

 نویسد: زرکوب شیرازی از قول شیخ محمدبن یزید عروس، صوفی قرن دوم شیراز می.۲۲-۱-۲
و عرفای بیت( در عهد او و طلـبّ = محمدبن یزید عروس) جمعی از زه اد ِ المقدس به شیراز آمدند

و ائمه شیراز می ّمتصو فه َ َ ش( کردند.ُ )۱۴۹: ۱۴۹۰یرازی، زرکوب
بقلـی شـیخ روزبهـانی شـیخ صـدرالدین) نـوه( روزبهان ثانی الدین ابراهیم فرزند شرف.۲۲-۱-۳

 نویسد:می تحفة اهل العرفانشیرازی در کتاب 
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و مسافران عرب بدین امید متوجه ب رج اولیاست و مشهور است میان خGئق که فارس ُ معروف
مییهاین خط آنگردند تا زیار مبارک آن ها که گذشتهت اولیاء کنند چه و چه ها که در قیـد اند
 اند. حیات

و اولیاء که به خط در فارس بودهیهاما مشایخ اند تعداد آن نتوان کرد. اما آنچه این ضـعیف را
و حوالی آن دویست شـیخ صـاحب کرامـات مسـطور  و اولیاء شیراز کتب مطالعه افتاده از مشایخ

)۲۳: ۱۳۸۰روزبهان،( دید.
شد اإلزارُج نید شیرازی در.۲۲-۱-۴  نویسد: میَ

ه و موطن االتقيبرج األولي... اذا و موطياء مدياء فيء أقدام الشهداء، ا سست بناؤها األسالميُ نة

ف و و معابد األصفيّ لم تتدنس قط بعبادة األصنام و مساكن السـادة األخيها مشاهد العلماء ـ اء و ي ار

كباياماكن القادة األخ علير، لها فضل و علماؤيكثير ور من البالد عب ادها من افضـل العلمـاء و  ها

)۲: ۱۳۲۸جنید شیرازی،( العب اد.

و و مقـام عزیـزان و محل و جای پرهیزگاران است و مکان شهود است ... شیراز برج اولیاست
و شهری است که در مسلمانی بنا کرده بت پیران است و هرگز به سبب ی پلید نشـده پرست اند

و عبادت و عالمان و مقصد و برگزیـدگان اسـت. است و مسکن بزرگـان گاه پاکان گشته است
و  و عب اد آن بـر بیشـترین علمـاء و علماء شیراز ّ بدان که شیراز را بر دیگر شهرها فضلی است

)۳۰: ۱۳۶۲عیسی بن جنید،( فضGی دیگر افضلی است.
و كم من اول..۲۲-۱-۵ ال اء تحت القبي.. قياب و قد شيعرفهم االرب األرباب فـيل لن نجلو يً راز ابدا

ح و اربعيّ كل و اربعة لين عن اربعمائة و )۳: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(ن.ياحلف الموازين

و بسیاری در شیب زمین را،ِ بسیاری از اولیاء در روی زمین اند شناسد بـه نمی که کس ایشان
قب و تعالی که تحت ِ غیر حق سبحانه ِ وِ K یعرفهم غیری ق بابی ِ اب او مستورند که اولیائی تحت ِ

و زمانی خالی می و چهـار ولـی کـه باشد نمی گویند شیراز در هیچ ساعت و چهل ؛ از چهارصد
و اجناس و سخن مترجمی بیشتر داند و اگر گوش باز کنی م کتـاب را بشـنوی نیـک سنجند

و چهار ولی در شیراز استدریاب و چهل )۳۳: ۱۳۶۴، عیسی بن جنید(.؛ که چهارصد
 گوید:ِ شیخ اجل سعدی شیرازی نیز در ستایش شیراز می.۲۲-۱-۶
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و ولی بیش باشد اندر وی  که کعبه بر سر ایشان همی کند پرواز هزار پیر
)۷۳۱: ۱۳۸۵(سعدی،

در سلف سعی بلیغ نمودهی ائمه.۲۲-۱-۷ و اسامی دویست شیخ صـاحب مکاشـفه از شـیراز... اند
و کتب اخبار مدون گردانیدهط و طبقـه بقات مشایخ ص رود در قرنـی و اگر تفح ازّ ـ اند ای زیـادت

)۱۲۷: ۱۳۹۰زرکوب شیرازی،( این مقدار در ضبط توان آورد.
و عجم، روی سوی این خاک پاک شیراز نهاده.۲۲-۱-۸ و متوجـه ایـن همیشه مسافران عرب انـد

شان به حصول موصول شود. اگرچـه مشـایخ پارس مأمول اند تا به برکت اولیاء طرف با شرف بوده
و کتـاب پارس بسیار بوده / از روح الجنـان ۱۶۰: ۱۳۴۷نامـه، روزبهـان( انـد. هـا در آن سـاخته اند

 بن عبداللطیف) الدین شمس
ت عـدد از آنچه آمد می و در زمینـه و پرتأثیرانـد پر تعداد ¨ توان دانست که مشایخ تصوف شیراز َ ُ ِ ِ

و از اقصی نقاط تمدن اسGمی برای دیدار ایشان بـه سراسر تمدن اسGمی زبان مشایخ در زد بوده
می شیراز می و از ایشان بهره  گرفتند. آمدند

و یکی از شواهدی که به کثرت صوفیان بـزرگ در سـده.۲۲-۲ هـای نخسـت اسـGمی در شـیراز
م شیخه [= یـک کند تذکره فارس دKلت می شناسـی اصـطGح حـدیثَ هایی است که تحت عنوان
مش یخه اسـت. میب اللغةيتهذ است ازهری در و َ گوید جمع شیخ: شیوخ، اشیاخ ْ : ۱۳۸۴ازهـری،(َ

۷:۱۹۶(
ا سـتماع حـدیث مـی نامـه برخی از حافظان حدیث زندگی درِ ای از شـیوخی کـه از آنـان کردنـد

می کتاب کـرد. اگـر هـا فـرق مـی نامـه تنظـیم زنـدگییهآوردند نام کتاب بنا بر شیو هایی جمع
می نامه زندگی و اگـر نظـم طبقـاتی مـی ها را ترتیب الفبایی م عجم دادنـد مشـیخهُ دادند کتاب را

و زندگی بزرگان متصوفه تحـت عنـوان مشـیخه می نامیدند. این روش در تصوف هم شکل گرفت
 سامان یافت]

 از قرن چهارم تا ششم نگاشته شده بودند.

می ابنیهای دارد که دیلمی در سیر خفیف مشیخه ابن.۲۲-۲-۲  کند. خفیف به آن اشاره
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.خهيالمشـو کتـاب المنفـردات، کتاب اللوامع، کتاب االقتصادو از مختصرات: کتاب.الف-۲۲-۲-۲
)۲۱۳-۲۱۲: ۱۴۶۴دیلمی،(

كث....ب-۲۲-۲-۲ ـ االغنين علـيرة منها كتاب شرف الفقراء المتحققيو له مصنفات ـ ي وياء المنفق ...ن

)۴۳: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(خ.يالمشايكتاب اسام

در.ج-۲۲-۲-۲ از کتاب اسامی المشایخ شیخ کبیر به عنـوان منبـع یـاد االنس نفحاتجامی نیز
/۴۸: ۱۳۸۶ر.ک: جامی،( کند می :۷۱ُ : ذیل نـام ابـوم زاحم شـیرازی/۵۸ذیل نام حارث محاسبی

 ذیل نام ابوحمزه بغدادی)
عطف األلف المألوفدیلمی در کتاب ابوالحسن.د-۲۲-۲-۲ برد که بـه کتابی از شیخ کبیر نام می

ب رده است به احتمال زیاد می و دیلمی از آن بسیار بهره راُ خط او بوده شـیخی مشـیخه تـوان آن
 کبیر دانست.

فو ابيكتاب للشيوجدت خفيخ ـ عبداهللا محمد بن علـفي ـ رحمـة اهللا دیلمـی،(و بخطـهـهي
۲۰۰۵ :۲۴۴-۲۴۵ (

و به خط خودش دیدم کـهـ رحمة الله علیهـ عبدالله محمد بن خفیف ابی در کتابی از شیخ
 نوشته است.

 ابوالحسن دیلمی را نیز باید از این نمونه دانست:ی مشیخه.۲۲-۲-۳
در.الف-۲۲-۲-۳ می شداالزارجنید شیرازی و آن را یکی از مهم از آن نام ترین منـابع خـود برد
 اند.د می

ديقال الش ْمشيفيلميخ ابوالحسن ۲۸: ۱۳۲۸جنید شیرازی،( خة.ي(

می در ذیل زندگی شیخ کبیر ابن.ب-۲۲-۲-۳  نویسد: خفیف
و مزرع الصوفيو هو خاتم الصوف دية من الخلف قال الشية ْـمشيفـيلميخ ابوالحسن همـان:(َخ ته.ي

۳۸(
ايو اللش.ج-۲۲-۲-۳ سويلميبوالحسن الدخ [ابـنيرة الشـيسـية مشـتمل علـختيالمشـيكتاب خ

فيخف و كلماتهيه حكايف] فقط ذكر و كراماته )۴۵همان:(.اته
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رأيمشيفيلميو قال الد.د-۲۲-۲-۳ فيخته ما ال حضريسفريت )۱۰۴همان:( ...يو

، ۱۰۴ر.ک:( بـرد. دیلمـی بهـره مـیی مشـیخهاز شداالزارِ های مختلف او در بخش.ه-۲۲-۲-۳
۱۰۵ ،۱۳۲ ،۱۳۸ ،۱۷۷(
از شیرازنامه.ز-۲۲-۲-۳ ابوالحسن دیلمی به عنـوان منبـع اسـتفاده کـردهی مشیخهزرکوب نیز

)۱۵: ۱۳۹۰ر.ک: زرکوب شیرازی،( است.

 ابوشجاع مقاریضی. مشیخه.۲۲-۳
مییهزرکوب شیرازی دربار.۲۲-۳-۱  نویسد: او

چ و از تصانیف او امروز م ست حضر بود. َ در فنون علوم َ و متـداولُ ند پاره کتـاب معتبـر مشـهور
 است:

در مشیخهِ از جمله کتاب و مشایخ است، و ائمه م شح ون به ذکر فضائل و مو شح ُ مقاریضی که َ َ َ
ت رج مان معارف قوم است. و اکنون ِ سه طبقه جمع فرموده ُ )۱۵۴: ۱۳۹۰زرکوب شیرازی،(َ

لميكهف االول.۲۲-۳-۲ نظياء سند االوتاد فيكن له اير و التحقيلتوحفن و لـه مشـيد ـ خة عاليق... ة ي

)۱۰۱: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(.خ فارس ثالث طبقاتيها من مشايف

و تحقیق بی و در توحید م هتر اوتاد بود و و مشیخهِ پناهگاه اولیاء بی نظیر... نظیر در سه طبقـه ای
 از مشایخ شیراز نوشته است.

) ۶۶۴متـوفی( ین حسین بن محمد بن سلماناز فقیه صائن الد تاریخ مشایخ فارسکتاب.۲۲-۴
درتر مهمکه یکی از از شـودمیمحسوب شداالزارین منابع جنید شیرازی و هـر جـا در کتـابش

 الـدین حسـین اسـت. قزوینی مـرادش همـین صـائنی قال الفقیه استفاده کرده بنا به نظر عGمه
)۴: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(

چه.۲۲-۴-۱ مورد توجـه قـرار شداالزاردر تاریخ مشایخ فارسکتاب، اندازهبرای اینکه بدانید تا
به( گرفته است. ، ۲۳۸، ۲۱۸، ۱۷۹، ۱۷۶، ۱۵۷، ۵۸،۶۹،۱۳۱، صـفحات: شـداالزار رجوع کنید

۲۴۴ ،۲۷۴ ،۲۹۵ ،۳۱۵ ،۳۳۱ ،۳۵۷ ،۳۷۶ ،۳۸۷ ،۳۹۳ ،۳۹۴ ،۳۹۵ ،۳۹۸ ،۳۲۹ ،۴۰۰ ،۴۰۲ ،
۴۰۳ ،۴۰۵ ،۴۰۸ ،۴۱۶ ،۴۱۹ ،۴۲۲ ،۴۴۶(.
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می.۲۲-۴-۲ يخ فارس كتبها علـيخ مشايو له مصنفات منها تار...نویسد: جنید شیرازی در مورد او

)۱۷۷: ۱۳۲۸جنید شیرای،(.يضيو المقاريمليقة الديطر

 مشیخه امام الدین محمد بن محمد بیضاوی..۲۲-۵
یهاررغم شهرت فراوان فرزندش درب او پدر قاضی عبدالله بیضاوی صاحب انوار التتزیل است، علی

و قاضی  القضات شیراز بود. او اطGع کافی در دست نیست. او فقیه
و مقروآت خود یاد کرده است الدین مشیخه امام زرکوب شیرازی،( ای داشته که در آن از استادان

۱۳۹۰ :۲۸۵(
مییهجنید شیرازی دربار  نویسد: او

ف... شيو له كتاب ذكر عليه و مقر واته )۲۹۴: ۱۳۲۸ی، جنید شیراز(هميّ وخه

) کـه مـورد اسـتفادهه۴۵۰متـوفی(ّ از حافظ ابوعبدالله قص ار شـیرازی طبقات اهل شیراز.۲۲-۶
 بسیاری از مورخان بعد از او قرار گرفته است.

و اذکره..۲۲-۶-۱ ذهبی،(ًو أننی علیه کثیرا» فی طبقات اهل شیراز«ابوعبدالله القصارـًایضاـ ..
۱۴۰۲ :۱۷:۲۱۰(

می.۲۲-۶-۲ ّصف دی نیز از تاریخ شیراز از قص ار نام َ َصف دی،( بردَ َ۱۴۲۰ :۱:۴۸(
می.۲۲-۶-۳ فو طی نیز در مجمع اداب، از طبقات اهل شیراز قص ار نام ّ ابن ِ َ  برد.ُ

و قال: حدثنا... قو طی،(ّ ذکر الشیخ ابوعبدالله القص ار فی طبقات اهل شیراز َ ابن ُ۱۴۱۵ :۳:۳۱۸(
در.۲۲-۶-۴ می أالنسابَس معانی  نویسد: در این مورد

هيشيهذه النسبة إل و كثيراز و دارالملك بها، خرج منها جماعة رة من اهل العلـميقصبة فارس

و صنف تار يرازيز بـن احمـد بـن عبـدالرحمن الشـيخها ابوعبداهللا محمدبن عبدالعزيَّو التصوف

و انتخبت منها ببلخي القص ار كثيرويالحافظ رويجماعة )۳:۴۹۱: ۱۴۰۸َس معانی،( منه...يرة

و تصوف از آن انـد. تـاریخش را ابوعبداللـه محمـدبن شیراز) برخاسته(جا بسیاری از اهل علم
و مـن منتخبـی از ایـن  ّ عبدالعزیز بن احمد بن عبدالرحمن شیرازی قص ار حافظ نوشته اسـت
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انی از محدثان روایت حـدیث فراویهکتاب را در تاریخ بلخ فراهم آوردم. ابوعبدالله قصار از عد
 دارد.

 نیز کتاب قصار، تحت عنوان تاریخ شیراز ضبط شده است. الظنون كشفدر.۲۲-۶-۵

بی( Kبی عبدالقصار تاریخ شیراز )۱:۲۹۶تا: حاجی خلیفه،

)۴۸۵متوفی( از هبة الله شیرازی تاریخ شیراز.۲۲-۷
را تـاریخ شـیراز پـنجم اسـت او کتـاب هبة الله بن عبدالوارث حافظ شیرازی محدث بزرگ قرن

ا ستناد قرار گرفته است. نوشته که و ِ مورد توجه
ذ ابن الدمیاطی در کتاب.۲۲-۷-۱  الم ستفاد من نویسد: در این مورد میخ بغداديل تاري 

هبة الله بن عبدالوارث بن علی بن احمد بن ابراهیم بن جعفر بن بـوری، ابوالقاسـم الحـافظ. مـن
كيشاهل  ف ان والسماراز ً الرحلة جو اال  فـيَ و مبالغا و االجتهـاد...يً آفاق و الطلـب و خـرج وجمـع

)۴۱۸-۴۱۷: ۱۴۰۶ابن الدمیاطی،( صنف تاریخ شیراز.
او االنساب در ف دی،( را گـردآوری کـرده اسـت. تاریخ شیرازنیز سمعانی گوید: که َص :۱: ۱۴۲۰َ ـ
۴۸(

ش شیرازنامه.۲۲-۸ )ه۷۸۹متوفی( یرازیاحمد بن ابوالخیر زرکوب

شد اإلزار.۲۲-۹ ّحط األوزاءيفَ عن زو ار المزار .ه۷۹۱متوفی( اثر ابوالقاسم جنید شیرازی(

شد اإلزارترجمه فارسی.۲۲-۱۰  نوشته معین بن جنیـد شـیرازی. هزار مزاری تحت عنوان تذکرهَ
)ه ۸۰۰متوفی(

و بررسی معمولی می.۲۲-۱۱ د با یک دقت ساده و تـذکره در مـورد۱۰انست کـه توان مشـیخه
: صوفیان فارس به شرح زیر نوشته شده است

 هجری) ۳۷۱( ابن خفیف مشیخیه.الف-۲۲-۱۱
 هجری) ۴۲۰( ابوالحسن دیلمی مشیخیه.ب-۲۲-۱۱
 هجری) ۴۵۰(ِ طبقات اهل شیراز.ج-۲۲-۱۱
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 هجری) ۴۸۵( الله شیرازی هبةِتاریخ شیراز.د-۲۲-۱۱

 هجری) ۵۰۹( ابو شجاع مقاریضیخهمشی.ه-۲۲-۱۱
 هجری) ۶۶۴( تاریخ مشایخ فارس.و-۲۲-۱۱
 هجری) ۶۷۳( الدین عمر بیضاوی امام مشیخیه.ز-۲۲-۱۱
 هجری) ۷۸۹( زرکوب شیرازیی شیرازنامه.ح-۲۲-۱۱
 هجری) ۷۹۱(َش داإلزار.ط-۲۲-۱۱

 هجری) ۸۰۰( مزار هزار.ی-۲۲-۱۱
و، در حدود چهار قرن و ده مشیخه تذکره در مورد بزرگان صوفیه شیراز نگاشـته شـده اسـت

روزبهـان،( شـرح شـطحیات روزبهان بقلـی شـیرازی یعنـی،ِ اگر به این تعداد دو اثر عارف بزرگ
و ۱۳۷۴ بب منطق) اياالسرار [متوفیه۱۳۹۴روزبهان،( السراران ۱۲] را نیـز اضـافه کنـیمه ۶۰۶)

و اص یافته است. فاصـله زمـانی نگاشـتن ایـن مشـیخه اثر در این چهار قرن بدین مهم اختص هـا
به تذکره می۳۰طور متوسط ها و این نشان  دهد که: سال است

 انگیز است.ِ رونق تصوف در شیراز در طی قرن سوم تا هشتم هجری شگفت.ك-۲۲-۱۱
و سرشناس در این خطه بوده است.ل-۲۲-۱۱ .ِ این رونق همراه با حضور مشایخ تأثیرگذار
و گستردهتر مهمو از همه.م-۲۲-۱۱ و نمود بسیار وسیع شیراز در فضای بـاطنییِ نشان نقش

. تمدن اسGمی در این قرون را دارد

23 
 های مGمتی در مشایخ فارس: بررسی اندیشه

: توان چنین برشمرد مشایخ فارس را می.۲۳-۱
 حبیب عجمی:.۲۳-۱-۱
 های صوفیانه مذکور است. او فارسی است. نام او در اغلب تذکره.الف-۲۳-۱-۱

س معانی در می االنسابَ عبدالکریم  گوید: درباره او
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و الجيبفتح العيالعجم و كسر المين المهملة إليم و من لسـانهيم، هذه النسبة و بالد فارس العجم

إلية وهو بالفارسير العربيغ و المشهور باالنتسـاب ذهبـی،/۲:۱۸۹: ۱۴۰۳ر.ک: المـزی،(ه.يـة
).۱:۴۵۷تا: بی

) ۱۶۲-۴:۱۶۱: ۱۴۰۸سمعانی،(ِ او اهل فارس است
 العجمی اصله من فارس...

G۶:۱۸۲: ۱۴۱۵ابن الملقن،(ًابومسلم الفارسی اص(
 نامد: ابن جوزی او را ابومحمد الفارسی می

)۶۶۷-۶۶۵: ۱۴۳۳ابن جوزی،( ابومحمد الفارسی
میابن ملقن از او به نام حبیب الفار  کند: سی یاد
)۶:۱۵۴: ۱۴۱۵ابن الملقن،(...ًقال شهدنا حبیبا الفارسی یوما

 نویسد: سمعانی در مورد او می
ًو كان عابدا فاضال ورعا تق ً فيا من المجابيً فـين الدعوة و العبـادةياالوقـات احبـاره التقشـف

فيمشهورة تعن )۱۶۲، ۴:۱۶۱: ۱۴۰۸سمعانی،( ذكرها.يعن اإلغراق

می ۱۱۹و در سالا )۶:۱۸۶ر.ک: ابن الملقن،( کند. هجری وفات پیدا
و مأئة.  مات سنة تسع عشره

می.ب-۲۳-۱-۱ های عربی هم بـه فارسـی سـخن دانیم حتی در محیط حبیب عجمی تا آنجا که
و عربی می : دانسته است نمی گفته

 نویسد: هجویری می
و بر عربیت جاری نگشته بود. )۱۳۵: ۱۳۸۳هجویری،(..ّ زبانش عجمی بود

َ ابون عیم در  نویسد: در این مورد میاية االوليحلُ

دقيقال: كان حب ليقا من اكثر الناس بكاء. فبكـيب ابومحمد كثيذات ـ لـة بكـاء ً را فقالـت عمـره ي

حبيية. لم تبكيبالفارس عيب بالفارسيا محمد؟ قال بها و طريـاريفانينية ً قـا لـميد أن أسـلك

)۶:۱۵۴: ۱۴۰۹فهانی،اص( اسلكه قبل.



ق باب غيرت ِم ستوران  ِ :161و تاثير آن بر حافظي شيراز از قرن دوم تا چهارم هجريي مالمتيه مدخلي بر تاريخچه 

 شـب یـک. کردنـد مـی گریـه بسـارکه بود کسانی جملهازو داشت نازک دلی عجمی حبیب
: داد پاسـخ فارسـی بـه حبیـب گریـی؟می چرا: گفتاوبه فارسیبه عمره. کرد بسیاریهگری

.ام نرفتهًقبGکه بروم راهیبه خواهممیمنکهکن رهایم
حب.ج-۲۳-۱-۱ اليقال: شهدنا ما یا اباً وما فجاءته امرأة فقالت:يفارسا .را محمد نان نیست

حبيفقال لها: لم لك من الع و كذا فقام اليال؟ فقالت كذا الصـالةيً وضوئه فتوضا ثم جاء الـيب

و سكون فلما فرغ قاليفصل بيا رب ان الناسيبخضوع ظن هم و ذلـك حـق سـترك.يّ حسنون

بيعل رفيفال تخلف ظنهم حصثم ايره فإذا خمسيع ـ اهـا.ثم قـال:يًن درهما طارحة فأعطاها ا ي

حيً هماوا كتم ما رأ )۶:۱۵۳همان:(.ياتيت

و به او گفت: ای ابامحمد، نان نیست مـا را. حبیـب حبیب فارسی را روزی دیدیم که زنی آمد
 اید؟ گفت: فGن تعداد. او را گفت: چند سر عائله

و وضو گرفت، سپ و آرامش نماز گزارد.پس حبیب برخاست و با خضوع س به نماز ایستاد
و این به دلیل آن است چون از نماز فارغ شد، گفت: پروردگارا، مردم به من حسن ظن دارند،

می که تو معایب مرا از چشم ّ داری. پس حسن ظنی که ایشان نسـبت بـه مـن ها پوشیده نگاه
مبر. سپس حصیر خـود را بـاK زد، َ دارند از میان ، انـدو دیـد پنجـاه درهـم در آنجـا گذاشـتهَ

و به آن زن داد.  برداشت
 حکیم ترمذی از قول حبیب به فارسی نقل کرده است:.د-۲۳-۱-۱

حبيحدثنا عبدالرح حبيانيب الفاريم عن ـ ره:يتفس( قول:يرحمة اهللا، إذا كانيب العجمي... عن ا ي

لي رب. فرحت حت  كدت اموت من الفرح، مثلك وي  انا عبدك)ً ربا

تؤ خدایا، عجب است ممکن از شادی بمیرم )۳۲: ۱۴۱۳ترمذی،(.اخذنیگفت مرا جو

چنین اسـت:، ای که او خود ارائه داده عربییِ گوید البته بر اساس ترجمهِ صحیح آنچه ترمذی می
 خدایا عجب است ممکن است از شادی بمیرم که مرا چون تو خدایی است.

ف لما تفر.ه-۲۳-۱-۱ فَ و قال:يق الناس... قام فعلق المصحف  یا خدا حبیب رسوا مباش. عنقه
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حبي ال تسود وجه حتيقول الييب اللهم عافه و ه كان الوجـع. فوجـديرجليأيفيدرينصرف

فيالرجل العاف )۶:۱۵۲: ۱۴۰۹اصفهانی،(.يال ادر:رجلك كان الوجع قالياية فسألناه

و گفـت: ... چون مردم از مجلس بیرون رفت و قرآن را به گـردن آویخـت ند... حبیب برخاست
در ای که حتـی ندانـد کـه ایـن درد خدایا، حبیب را روسیاه مکن. خدایا او را شفا ده به گونه

و چون از او پرسـیدند کـه کـدام پـای تـو درد کدام پای او بوده است. پس آن مرد شفا یافت
 دانم. کرد؟ گفت: نمی می

ا.و-۲۳-۱-۱ میعطار در  نویسد: ین مورد
و قـرآن ِ هر گاه در پیش او قرآن خواندندی. سخت بگریستی به زاری. بدو گفتند: تـو عجمـی

می عربی نمی گوید این گریه از چیست؟ گفت: زبـانم عجمـی اسـت، امـا دلـم عربـی دانی که چه
)۱۲۲: ۱۴۹۱عطار،( است.
/ نبهـانی، ۲۳۷-۲۲۴: ۱۴۳۱کـائی،ر.ک: الGل( از او کرامات زیادی نقل شده اسـت.الف-۲۳-۱-۲

۱۳۲۲ :۱۷-۲۰(
 او گفته است: المزی در مورد.ب-۲۳-۱-۲

و استجابة الدعاين الموصوفياحد الزهاد المشهور و الكرامات و الورع : ۱۴۰۵المـزی،(ن بالزهد
و به استجابت دعا معروف.۵:۳۸۹ ز هاد مشهور است و عب اد ُ ) او از ّ ُ
ع سقG.ج-۲۳-۱-۲ َ ابن حجر میَ  گوید:ِ نی در مورد حبیب فارسی

بی( حبیب بن محمد العجمی، ثقه عابد )۲۲۰تا: عسقGنی،
می.د-۲۳-۱-۲  نویسد: ذهبی

و احوالو كان مجاب الدعوة )۱۴۴-۶:۱۴۳: ۱۴۰۲ذهبی،(و توتر عندكرامات

ی مGمتی حبیب عجمی.ها رفتار.۲۳-۲
 نویسد: میاءيتذكرة االول عطار در.۲۳-۲-۱

[متوفی(ر وقتی نماز شام حسند و قامـت نمـاز شـامیه] به در صومعه۱۱۰بصری) او بگذشـت
= چون به زبـان عربـی آشـنایی( الحمد را الهمد، حسن درآمد. حبیب، گفته بود، در نماز ایستاده

 خواند. گفت: نماز در پی او درست نیست. نداشت) می
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/ شـربینی،۲:۶۵: ۱۴۱۴ر.ک: نـووی، شـود مـی قرأئت صحیح نماز از واجبـات نمـاز محسـوب(
بی۱:۱۵۷: ۱۹۵۸ )۴۸۲: ۱۴۱۳/ شافعی صغیر، ۲:۴۲۵: ۱۳۱۶/ خطاب،۲:۳۷تا: / شروانی،

و خود بانگ نماز بگذارد چون شب درآمد بخفت .بدو اقتدا نکرد
و تعالی به خواب دید گفت: ای بار خدای  رضای تو در چه چیز است؟ گفت: یا حسن، حق تبارک

اگر تو نمـاز کـردی: رضای من دریافته بودی، قدرش ندانستی! گفت: بار خدایا آن چه بود؟ گفت
و این نماز بهتر از جمله نماز عمر تـو خواسـت بـود.  ِپس حبیب، رضای ما دریافته بودی عطـار،(َ

۱۳۹۱ :۵۹(
ِ بصری) به جایی خواست رفت بر لب دجله آمـد بـا خـود چیـزی( نقل است که حسن.۲۳-۲-۲
 اندیشید که حبیب در رسید. می

 گفت: یا امام! به چه ایستاده؟
 آید. گفت: به جای خواهم رفت کشتی دیر می

و حسد مردمان از دل بیـرون کـن َ حبیب گفت: یا استاد! تو را چه بود من علم از تو آموختم. َ َ
ب و کارها از خدای بین، آنگاه پای و بG را غنیمت دان نه.دنیا را بر دل سرد کن ِر آب

و حسن بی و برفت  هوش شد. حبیب پای بر آب نهاد
چون با خود آمد گفتند: ای امام مسلمانان تو را چه بود؟ گفت: حبیب شاگرد من این ساعت

و من فرو مانم، چه توانم کرد؟  بر فت و و پای بر آب نهاد م Gمت کرده َ مرا ِ َ
 پس حسن گفت: ای حبیب این به چه یافتی؟

میگفت: بدان و تو کاغذ سیاه. که من دل سفید  کنم
ی نفع نـی م ل و ع غیـری ی نف و مرا نیست. علمی منفعت است ُ حسن گفت: علم من، دیگران را َ َ َ ـ َ ُ َ ـ َ َ َ ْ َ

)۵۵همان:(

 بصری) بر حبیب آمد به زیارت.( نقل است روزی حسن.۲۳-۲-۳
و پاره  ای نمک پیش حسن نهاد. حسن خوردن گرفت.ِ حبیب، دو قرص جوین

و نمک بدو داد، حسن هم چنان بماندس . ائلی به در آمد حبیب آن دو قرص
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به بودی ای اگر پاره گفت: ای حبیب تو مرد شایسته که نـان از پـیش مهمـان،ِ ای علم داشتی
و پاره و همه به سائل دادی، پاره به سائل بایست داد  ای به مهمان. برگرفتی

 حبیب هیچ نگفت.
برآمد ساعتی بود غGمی می و سر نهاده بود و پانصدیهَو خوانی بر و نان پاکیزه و حلوا بریان

 درهم سیم در پیش پای حبیب نهاده بود.
و خوان پیش حسـن نهـاد چـون حسـن پـاره ای بریـان بخـوردِ حبیب سیم به درویشان داد

ه بـودی بـا علـم اگر تو، پاره، حبیب گفت: ای استاد! تو نیک مردی ب قـینیِ ـ ای یقین داشتی
)۵۴-۵۳همان:( باید.

و ستایش حبیب عجمی گوید:.۲۳-۲-۴ م دح ِ عطار در َ
ق بّه ُ آن ولی بی غیرت... آن خلوتی ِّ )۵۱همان:(ِ نشان، آن فقیر عدمی. نشین

و أنا اضمن....۲۳-۲-۵ و استقرض ً قال: جاء رجل إلی ابی محمد فشکی الیه دینا علیه فقال: اذهب
ه سخت جربرايكانيفقال: ان اصـفهانی،( مـن وزنهـا فوزنهـا راجحـةيعنـيلكيسخت اذهب
۱۴۰۹ :۶:۱۵۰(

مردی نزد حبیب آمده از بدهکاری خود شکایت کرد. حبیب گفت: برو قرض کن من ضـمانت
 کنم. می

و پانصد درهم قرض کرد، آن که پول را قرض داده بود، پـولش را خواسـت، بدهکار هم رفت
و دعا کرد  و به مقروض گفت برو مسجد آنچه دیدی بردار آن هم رفـت حبیب به مسجد رفت

و به حبیب گفت. و پیش از پانصد درهم یافت
ِ ها از آن توست معنی جملـه حبیب به فارسی گفت: آن که آن را سخت چرب ساخت، برو آن

 تر وزن کرد. این است که هر کس که آن را وزن کرد چرب
در ابن ِمثل فارسی حبیب صفةالصفوهجوزی َ  را حذف کرده است:َ

ف فينذهب فإذا تزيالمسجد صرة عليها خمس مائة درهم فذهب فوجدها خمس مائة فرجـعيد

تزيه فقاليال فهيا ابامحمد تلك الدراهم ابـن( لك مـن وزنهـا، وزنهـا راجحـة.يد. فقال اذهب
)۶۶۵: ۱۴۳۳جوزی، 
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ق.۲۳-۲-۶ و التريل لحبيو و التجالس الناس ال تضحك ًاك ابدا إال محزونا ب، ما بالك ابن ملقن،(ً
۱۴۱۵ :۱۸۵(

و پوستینی که دایم آن پوشیدی. وقتی به طهـارت خانه، در بصره.۲۳-۲-۷ ای داشت بر چهار سو
و پوستین بر چهار سو بنهاد.  رفت

جا بگذاشـت. نبایـد کـه حسن بصری آنجا رسید. آن پوستین را دید. گفت: حبیب عجمی آن
بب رد. آنجا بایس َ کسی  ای؟ ای امام مسلمانان چرا ایستاده: تاد تا حبیب بیامد گفتِ

و به اعتمـاد کـه رهـا بب رند ِ گفت: ای حبیب ندانی که پوستین بر چهار سو نباید گذاشت که َ ِ
 کردی؟

)۵۳: ۱۳۹۱عطار،( گفت: به اعتماد آن که تو را اینجا باز داشته است تا نگه داری.
ت.۲۳-۲-۸ و روز الحجهيذ= روز هشتم از ماه(َ رویهَنقل است که حبیب را روز ) بـه بصـره دیدنـد

 عرفه به عرفات.
[و جملـه را] بـه و حبیـب طعـام بسـیار بخریـد بـه نسـیه، وقتی در بصره قحطی عظیم بـود

و کیسه و در زیر بالین نهاد. چون به تقاضا آمدندی، کیسـه بیـرون درویشان داد. ای بردوخت
و وام بگزا پر درهم )۵۳همان:( ردی.ُ آوردی،

 توان چنین نتیجه گرفت: از آنچه گفته شد در مورد حبیب عجمی می.۲۳-۲-۹
ِ ). از تبـار۱۸: ۱۳۵۸ر.ک: نـوربخش،،ه۱۵۶یـا ۱۴۱-۱۱۹متوفی( حبیب عجمی.الف-۲۳-۲-۹

و گفتارش،ها اما درا ندیشه شودمینخستین صوفیان محسوب ،ی تفکـرات هـا توان رگـهمی رفتار
و رفتار اندیشه ی مGمتی را جست.ها ها

و حسـن بصـری آوردیـم شاید بر اساس داستان.ب-۲۳-۲-۹ هایی که در باK از حبیـب عجمـی
گـریو حبیب عجمی نماینده نوعی مGمتیِ تصوف رسمییهبتوان گفت که حسن بصری نمایند

.شودمیمحسوب 
و کنایات حبیب عجمی به حسن بصری از تعریض.ج-۲۳-۲-۹ یـا«،»یا اسـتاد«ِکه گاه با نام ها
می»المسلمین یا امام«،»امام  نباید به آسانی گذشت.،دگیر، شکل
می.د-۲۳-۲-۹ و دنیا را بـر حبیب عجمی به حسن بصری حسد مردمان از دل بیرون کن َ گوید: َ

و کارها را از خدا بین، آن و بG را غنیمت دان نه... دل سرد کن ِ گاه پای بر آب
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می.ه-۲۳-۲-۹ می حبیب عجمی به حسن بصری و تو کاغذ سیاه. گوید: من دل سفید  کنم
 الدین در مثنوی است: این سخن موKنا جGل[یادآور

ــی ــوفی مــ ــق صــ ــت در دور افــ گشــ
ُ = چهارپا) داشت در آخر ببست( یک بهیمه

ــویش ــاران خ ــا ی ــت ب ــب گش ــس مرات ِ پ
و حـــرف نیســـت دفتـــر صـــوفی ســـواد

ق ــار ــمند آثــــــ ِ زاد دانشــــــ ــمِ لــــــ

قنقتا شبی در خانقه ُی شد = میهمان، مسافر)(ُ
ص فّه ــدر ــه صـ ــ او بـ ُ ـ ــت،ِ ــاران نشسـ ــا یـ بـ

ِ دفتــــری باشــــد حضــــور یــــار بــــیش
ــت ــرف نیسـ ــون بـ ــپید همچـ ــز دل اسـ جـ

دم؟ِ زاد صـــــوفی چیســـــت ق َ آثـــــار ِ ـــــ ِ
)۱۶۰-۲:۱۵۶: ۱۳۸۵(مولوی،

) اصـول۳۸و۳۵-۳۳-۳۱-۲۵-۲۱-۱۳-۱( این سخنان حبیب عجمی یـادآور اصـول.و-۲۳-۲-۹
ـ المالمتیهمGمتیه رسال ل می اسـت.یهي / ۱۱۵/ ۱۱۳/ ۱۱۲/ ۹۸/۱۰۷: ۱۳۶۴ر.ک: سـلمی،(ُ ـَس

۱۱۶ /۱۱۷.(
و پاره.ز-۲۳-۲-۹ و دو قرص جوین و آن را تمامـا بـه داستان حبیب ً ای نمک پیش حسـن نهـاد

و حسن او را نصیحت کرد که اگر پاره ت سائل داد به بودی... ا آخر داستان.ِ ای علم هم داشتی
-۲۰-۱۷-۲(ِ اصـول:َُسل می قابـل تطبیـق اسـتی رسالهی این داستان نیز با اصول مGمتیه

ــلمی،۴۵و۲۱-۲۳-۲۶-۳۱-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۴۱-۴۴ ر.ک: س ــین : ۱۳۶۴و هــم چن
۹۹ /۱۱۰ /۱۱۱ /۱۱۲ /۱۱۳ /۱۱۴ /۱۱۵ /۱۱۶ /۱۱۷ /۱۱۸ /۱۱۹(
عج.ح-۲۳-۲-۹ میِ عطار در مدح حبیب  کند:ِ می از سه خصلت مGمتی برای او یاد
قبه.۱-ح-۲۳-۲-۹ ¨ ولی َغ یرتیُ

در پیش از این در مورد صفت از زبان ابن عربی َ این سخن راندیم ایـن سـخنهيالمك فتوحاتَ
: اشاره دارد به حدیث قدسی

K یعرفهم غیری. ق بایی ت حت ُ اولیائی ُ ِ : ۱۳۶۲نی، / سـمعا۷۶: ۱۳۵۸ر.ک: محمود بن عثمان،(َ
۳۶۱(

و اسـتناد آورده و در توضیح گمنامی مGمتیـان بـه استشـهاد ً که اساسا حدیثی مGمتی است
مییههای اندیشو یکی از دستمایه شود می  گردد. مGمتی محسوب

: در مورد آن شرح مستوفایی آمده است االسرار كشفدر
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غي: الحق تعاليقال النهرجور فيّ ستر و ستريبه فالياولخلقة بـهيغيشرف علـياء فاعن عباده

عليإال خواص اول ال شرف و اال الصدياوليا له علي ائه عزيالغيقون من عباده فاالشراف ويـب ًز

)۵:۴۳۴: ۱۳۸۲میبدی،(ّ اء اعز منه.ياالولياالشراف عل

/۴: ۱۳۲۸/ جنیـد شـیرازی،۸: ۱۳۸۲ر.ک: بهاءالـدین ولـد،( برای توضیح بیشتر این حدیث
)۳۶-۳۵: ۱۳۶۴عیسی بن جنید شیرازی،

بی خلوت.۲-ح-۲۳-۲-۹ . شودمی محسوب،ِ نشان. بی نشانی از خصوصیات بارز مGمتیه نشین
عد می..۳-ح-۲۳-۲-۹ َ فقیر َ

م نقبت حبیب عجمی می و ِ این صفاتی که عطار در مدح َ َ همَ  خـوان اسـت. گوید با اصول مGمتیان
ا۸۷/۸۸: ۱۳۶۴ر.ک: سلمی،( و )۲۳:۱۱۳صل/

در.داستان جاءرجل الی ابن محمد فشکی الیـه.ط-۲۳-۲-۹ ـ االولةيـحل.. کـه ابـونعیم آوردهاءي
سل می قابـل تطبیـق اسـتی رساله۳۴و بدان اشارت رفت با اصل،است ِ مGمتیه ر.ک: سـلمی،(َُ

۱۳۶۴ :۱۱۶(.
م های اندیشهن پرداخته شد از ویژگیکه پیش از این بدا طور همانعشق.ی-۲۳-۲-۹ Gمتـیی

و کGم حبیب عجمی که ترمذی آن را نقل می  کند نشانی از عشق دارد. است
هِ حدود هفتاد سال پیش از سخنان رابعـه، قابل توجه است که این سخن ـعد وي  )ه۱۸۴متـوفی(

 گفته شده است.
در ) کـه ایـن موضـوع۲۴: ۱۴۳۷ر.ک: خرگوشـی.( حزن از اصول مGمتیه است.ک-۲۳-۲-۹ را

 بینیم که بدان اشارت رفت. زندگی حبیب عجمی می

[فارسی].۲۳-۳ ُ ابوح لمان
ِ از لحاظ تاریخ جمال.۲۳-۳-۱ و نظریِ گذار ایـنُ ابوح لمان را پایه، زیباشناسی در صوفیهیهپرستی

 شناسد. نوع اندیشه می
ب) در کتاب ۴۲۹متوفی( عبدالقادر بغدادی ْ الفرق َن الفرقيَ نویسد: می 
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إلف و اظهـر بدعتـهيح لمان الدمشقيابيهم المنسوبون و منشـوه حلـب و كان اصله مـن فـارس

و كان كفره من وجهيبدمشق فنسب لذلك إل فـين احدهما: أنـهيها اشـخاصيقـول بجلـول اإللـه

و كان مع اصحابه إذا رأوا صورة حسنه سجدو لها  فيالحسنه. حل َّ وهمون أن اإلله قد بغـدادی،( ها.ي
)۲۲۸ا:ت بی
ب(ها آن حل و در ح لمان دمشقی هستند که او اساسـا فارسـی اسـت م نسوب به ابی ََ ـ حلولیه) ً ُ َ

و کفر وی از دو روی است یکی این کـه قائـل می ب دعت خود را در دمشق آشکار ساخت و ِ زیست َ ِ
و یارانش هرگاه روی نیکویی می و او می به حلول خدا در اشخاص زیبا بود و کردنـد دیدند سجده

 پنداشتند که خدا در او حلول کرده است. می
 گوید: بغدادی سپس می

فيّ انه كان ) ۲۲۸همان:(.االشخاص الحسنهيقول بجلول اإلله

 او بر این باور بود که خداوند در زیبارویان حلول کرده است.
ح لمانیه و ُ بغدادی، ابوح لمان می(ُ  داند: = پیروان او) را به دو جهت کافر

فيّ انه احدهما: و كان مـع الصـحابه إذا رأوا صـورة حسـنةيقول بجلول اإلله االشخاص الحسنه

فيسجدوا لها  حل َّ وهمون أن اإلله قد نيّ ها والوجه الثاني م و دعـواه أن  ـ من كفره: قوله باإلباحـة

و اسـتباح كـل مـايعتقده هو زال عنه الخطر والتحـرييالوصف الذيعرف اإلله عل ويم ُّ سـتلذه  َ

)۲۲۸همان:(.هيشتهي

و یـارانش و او ِ کفر وی از دو روی است یکی این که قائل به حلول خدای در اشخاص زیبا بود
می هر گاه روی نکویی می می دیدند سجده و پنداشتند که خـدا در او حلـول کـرده اسـت. کردند

و می ا باحه بود بـ گفت که هر که خدای را بـدانِ دیگر این که قائل به اور دارد بشناسـد گونـه کـه
و روا چیزی بر و آنچه را کـه بخواهـد بـر وی گـوارا و از هیچ کار بازداشته نشود وی حرام نیست

 باشد.
عبدالقاهر بغدادی مدعی است که برخی از ایشان را دیده که بر روا بـودن حلـول خداونـد در

: کنندمیَ کالب دها، استدKل به این آیه
سو ف إذا  فيَ نفخت و ته ْ َ َ  من روحيُ ْه َفق عوا له ساجدي )۲۹حجر،(نيَ
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و در آن از روح« َ خویش بدمم همه بر او سجده کنیدپس چون آن را معتدل بیارایم َ«
عليةيت بعض هوالء الحلمانيرأ في ستدل للمالئكـةياالجساد بقول اهللا تعاليجواز حلول اإلله

سويف ف إذا فيَ آدم: و نفخت سايه من روحيته )۲۲۸همان:(.نيجدفقعوا له

می: افزایدمی او سپس میو استدKل و گفتند خـدای بـه فرشـتگان از آن روی فرمـود کردند
وی در زیبـاترین تناسـب آفریـده شـده؛ زیـرا آدم را سجده کنند که خود در او حلول کرده بـود 

لقد(چنانکه خود فرموده:  َ فَ خلقنا الإنس ان َ  ْ ِ ْ َ ْ َ تقويَ ِأحسن ْ َ ِ   )۴التین/()ٍميَ

ا« »نسان را نیکوترین صورت بیافریدیمکه ما

فيو كان هيّ زعم أن اإل له إنما أمر المالئكة بالسجود آلدم ألنه كان قد حل ه ألن حل و إنما ّ ـ آدم  َّـ

ف و لهذاياحسن تقويخلقه لقديم قول َ فَ خلقنا الإنس ان َ  ْ ِ ْ َ ْ َ تقويَ ِأحسن ْ َ ِ   )۲۲۸همان:(ٍ.ميَ

می آنچه.۲۳-۳-۲ آنُ عبدالقاهر بغدادی از ابوح لمان ً گوینـد کـامG چه مشایخ صوفیه مـی نویسد با
: متفاوت است

َسر اج طوسی در اللمع.الف-۲۳-۳-۲ ¨ ّ می،َ  آورد به شرح زیر:ُ داستانی از ابوح لمان
ليببغداديبن الرضا العلوييحيو سمعت و كتب و قال: سمع ابوح لمانيهذه الحكايقول ة بخطه

ويً رجاليالصوف ابري:يناديطوف ّا سعتر غشيَ و ُفس قط َ  و قال.هيعليَ فلما افاق سئل عن ذلك

تريسمعة  اسع َ قول   ّبري )۳۶۲: ۱۳۸۰سراج طوسی،(.يِ

و پس از آن با خط خویش حکایت را بـرایم ِ از یحیی بن رضا علوی در بغداد شنیدم که گفت
میُ نوشت که از ابوح لمان صوفی شنیدم مر و مـی دی صوفی عه بـه مـن چرخید س َ خوانـد ای َ ـ

و بی هوش شد چـون بـه هـوش آمـدُ نیکی کن. ابوح لمان با شنیدن این جمله بر زمین افتاد
 گوید: بر من آسان گیر تا نیکی مرا ببینی. معنایش را از او پرسیدند گفت: شنیدم کسی می

 نویسد: سپس سراج در ادامه می
فيخ الذيفكذلك قال المشا علين و اهل الفهم بهذه القصة أن السماع حسـبيالعلماء بهذا الشأن

فيما  ُقر حي تريالقلوب من و حضوره اال و وقته حيث شغله أديأن صوت الصائت يابياليث

ح و شغله.يح لمان سمعه من  همان)(ث وقتة
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می اندیشمندانی، شیخ گفت مشایخ ف فهمیده اند که سماع را چنین و اهل هـم از ایـن قصـهِ اند
دل چنین می و ظرفیت ِ فهمند که سماع وابسته به توان  هاست.ّ

در.ب-۲۳-۳-۲ : آورد همین مطلب را میهيريقشي رسالهابوالقاسم قشیری نیز

برييناديً طوفاي قال: سمع ابوح لمان الدمشق عليفسقط مغشيّا سعتر ه فلما أفاق سـئل فقـاليًا

بريحسبته تر ّقول إسع ِ َ َ ۴۴۳: ۱۳۹۲قشیری،(.ي(

ّ گفت: شنیدم که ابوح لمان دمشقی آوای طو افی شنید که می ازُ و [بیفتـاد] بری س عتر ّ گفت یا َ َ
پنداشـتم کـه: هوش بشد. چون بازهوش آمد گفتند: چه سبب بود که از هوش بشدی؟ گفت

تر بری می اسع ّ گوید: َ َ ْ )۶۱۴: ۱۳۴۵قشیری،(ِ
در.ج-۲۳-۳-۲ و پنجمرفَّ التعکGباذی هم  نویسد:می» فی السماع«در باب هفتاد

فيو كان لزم ساريقول كنت فوطة الموصليسمعت فارسا ن سنة قلنا له همنايجامع بغداد اربعية

ط أن:ب ندعوه لك؟ قالي قو ال اويستقطعنيانا اجل من فـيشـخص .قـول أنـا روم كلـهينفـد
)۱۲۶: ۱۴۱۳کGباذی،(

[به نظر می فاِ فارس و ابوح لمان یکی هستندرسد ُرس َم ست ملی بخـاری شرح التعرفدر:رکِ ُ،
ــت ــده اس ــر ش ــدادی ذک ــارس بغ / ۱۶۸۶/ ۱۶۶۷/ ۱۲۸۶/ ۱۲۵۶/ ۱۲۰۰/ ۸۱۱/ ۱۵۶: ۱۳۶۳:ِ ف

] ۳۸۲: ۱۳۸۳هجویری،:و ۱۸۱۳/ ۱۷۹۱/ ۱۷۵۱/ ۱۷۵۰/ ۱۷۳۷/ ۱۷۱۸
و او را مGزم ساریه بود روایت می اد چهـل در جامع بغـدِ کند که من نزد فوطه الموصلی بودم

را:؛ به او گفتمسال ّ که این جا قو الی خوش آواز آمده است اگر اجازه دهی بگوییم بیاید تا تـو
ّ سماع کند؟ گفت: من بزرگتر از آنم که قو الی در من راه یابد.

در.د-۲۳-۳-۲ میی درباره المحجوب كشفهجویری َ نویسد:ُ ابوح لمان

ت م طرود که ض Gلت خود با خود یار دارنـدَ ... از آن دو گروه و ایشان را به َ ولا بدین طایفه کنند ّ
ک تـب مشـایخ از و از وی روایات آرد به خGف آن که در ح لمان دمشقی کنند ت ولا به ابی ِ یکی ُ ُ ّ َ

م سطور است. َ وی
ِو اهل این قصه، مر آن پیر را، از ارباب دل دارند.
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ا متزاج و ح لول م Gح ده، وی را به ِ اما آن ُ ِ و دیـدهَ ام انـدر کتـابِو نسـخ ارواح منسـوب کننـد.
و خـدای  و علمای اصول را نیز از وی صورتی بسته است ّ مقد می که اندر وی طعن کرده است

)۳۸۳: ۱۳۸۳هجویری،(ّ عز وجل بهتر داند از وی.
مییهِ از سخنان مشایخ صوفیه که دربار.ه-۲۳-۳-۲ بهُ ابوح لمان آوردیم دسـت توان نتایج زیر را

 آورد:
در.۱-ه-۲۳-۳-۲ ِ داستان ابوح لمان را در ذیلّ الل معسراج »باب فی وصف المشایخ فی السـماع«ُ

می=( ( می در وصف سماع مشایخ و ابوح لمان را از مشایخ صوفیه  داند.ُ آورد
می.۲-ه-۲۳-۳-۲ ُ سراج، ابوح لمان را ابوح لمان صوفی  داند.ُ
وی،ُ، ابوح لمانِ در داستان سراج.۳-ه-۲۳-۳-۲ دلـی بـا او را صاحب، شیخی صاحب دل است که

 داند.ّ ظرفیت می
می.۴-ه-۲۳-۳-۲ می قشیری نیز همین داستان را و نام ابوح لمان را به همان شکل یاد  کند.ُ آورد
میآنچه کGباذ.۵-ه-۲۳-۳-۲ ُ گوید اگر فارس را همان ابوح لمان بدانیم او را از مشـایخ بـزرگی ِ

 شمرد.میَبر صوفیه
هم.۶-ه-۲۳-۳-۲ می، هجویری  کند که عبارتند از: چند موضوع مهم را مطرح
می( از آن دو گروه مطرود.الف ده گروه را نـاجی، کند هجویری متصوفه را به دوازده گروه تقسیم

و منظورش از آن دو گروه مطرود، این دو گـروه گمراهنـد) کـه تـوKو دو گروه را گمراه می  داند
ا بـه ابـی تول ض Gلت خود با خود یار دارند یکی و ایشان را به َّ ـ بدین طایفه کنند َ ُح لمـان دمشـقیَ

و از وی روایت آرند.  است
ت در ایـن بخـش سـخن و دودلی در عنوان این مطلب هست، هجویری با قاطعی ّ ـ نوعی شک

منتس نمی و بر این باور است که یکی از این دو گروه مطرود خود را َگوید َ ْ میُ کنندُب به ابوح لمان
میو از او روایت می منتسب به ابوح لمان م طرود خود را و معتقد است که این گروه ُ آرند َ َ ْ ُ دانند نـهَ

ُ این که ابوح لمان بر این اندیشه است.
می.ب ک تب مشایخ از وی مسطور است. بعد ِ گوید: به خGف آن که در ُ

و جـدای از ایـن موضـوعاتِ او بر این باور است مشایخ صوفیه از ابو ُح لمان تصویری پاکدامن
آناندهارائه داد میو او را  پندارد. کند نمی چنان که بغدادی معرفی
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می.هجویری از لفظ آن پیر.ج و .. استفاده ُ کند این بـدان معناسـت کـه او ابوح لمـان را از پیـران
میِمشایخ  داند. صوفیه

می.د ِنویسد: ابوح لمان از ارباب سپس  دل است.ُ
و قشیری از او آورده  اند بسیار نزدیک است.ِ این بخش سخن هجویری به آنچه سراج

می( سخن از کلمهیههجویری در ادام.ه گونـه کـه در بخـش اول کند کـه همـان اما...) استفاده
 دهد که او این سخنان را باور ندارد. گفته شد نشان می

می.و م Gحدهو در ادامه ِ نویسد: آن میَ و نسخ ارواح منسوب و یا امتزاج  کنند. وی را به حلول
م Gحده َ این سخن بدان معناست که تصویر ابوح لمان آن نیست که ُ ِ به زعم هجویری ) از او ارائه(ِ

می می و خود را بدو منسوب  کنند. دهند
می.ز م قد می او را مورد طعن قرار دادهو بعد ّ گوید در کتاب  اند.ُ
ج.ح میو با این و خدای بزرگ بهتر داند اندر وی. مله دودلی خود را به اتمام  رساند که...
می.ط و کGبـاذ به نظر ِ ی، ابوح لمـان را از مشـایخ بـزرگ صـوفیه رسد هجویری، سراج، قشـیری ُ
و اسرار برمی می و او را صاحب دل  شمارند. دانند

که پس بر این اساس می : توان دانست
ً ابوح لمان که اساسا فا و مورد توجه، رسی استُ ِ بزرگـان ایـن قـوم از مشایخ بزرگ صوفیه بوده

 قرار داشته است.
بپس بر این اساس آنچه عبدالقاهر بغدادی در کتاب َن الفرقيَ الف رق آورد مخدوش به نظـر می 

 رسد که پس از این به آن خواهیم پرداخت. می

فـيالتبصـ عد از بغدادی اسفراینی در کتـابب.۲۳-۳-۳ ِ بـه ابوح لمـان بـا همـان دیـدگاهنيلـداير ُ
در، پردازد عبدالقاهر بغدادی می : کندمی را چنین معرفیاو الفرقة العاشرةاو

فيمنهم الحلول و هم فرق ظهرت عيه عليالتوحيدولة االسالم كان غرضهم افساد نيالمسـلميد

غ الة الروافض الذ فيُ ممن حملتهم ما ذكرناهم من حكين ادعوا حلول االله نـاه عـنهمياالئمة كما
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و حدث بعدهم اقوام من الحلول و الرزامية كالمقنعيمن قبل و البركوكيه بماوراءالنهر و الحلمانيه ةية

و التذافرة.يو الحالج )۱۳۱: ۱۴۰۳اسفراینی،(ة

ح لمانیه می میُ اسفراینی در نوبت سوم به و  نویسد: رسد
و كان اصله من فارس ولكن أظهر بدعتـهيلمان الدمشققال له ابوحيه: أتباع رجليو اما الحلمان

و كانيف فيدمشق ـ قول: كل شخص حسن فروح اإلله حـال و قومـه إذا رؤا صـورة حسـنة ي ه،

و كان  عليفال تكليقول: ان كل من كان اعتقاده مثل اعتقاديسجدوا لها كليف و ه فهـويشـتهيه

)۱۳۲همان:( حالل له.

 قاهر بغدادی یکی است.سخن اسفراینی با سخن عبدال

سـومیِ ) یک متکلم اشعری متعصب است کـه از طبقـه ۴۲۹متوفی( عبدالقاهر بغدادی.۲۳-۳-۴
.شودمیِ شاگردان ابوالحسن اشعری محسوب 

با او در کتاب لف رق ُ بيَ و ن الفرق  َ  منهميان الفرقة الناجيَ ة ْ  ، گونه که از اسـم کتـاب پیداسـت همان؛َ
و نوعی بدعت در شیویهشِ در پی اثبات اندی و محکوم کردن دیگران است ِ تبیـین آراءیهخویش

و کـامG متعصـبانه بـه کGمی در کتاب او به چشم می رض ورزانـه غ و آن این است کـه او ً خورد َ َ ـ
 پردازد.ِ تحلیل عقاید دیگران می

و کمـال مـ و تأویل هر آنچه بتوان در مورد مخالفان گفت را نوعی فضیلت بـرای، دانـدیانکار
ج ست. اثبات این منظور می و جاحظ استناد ُ توان به سخنان او درباره واصل بن عطاء، نظ ام ّ

و گـروه آن عبدالقاهر، گاه اسامی افراد و غیـر ِ هـا را نیـز از طریـق توسـل بـه صـنایع لفظـی ِ
و استهزاء قرار می ت ایـن اصـل نیز اثبا، او از این همهیههدف عمد، دهد دستاویزی برای تحقیر

و دانایان امت اسGمی در هم  اند.ِ علوم، تنها از میان پیروان اشعری برخاستهیهِ است که امامان
و خطـابی، تنهـا بـرای زشـت جلـوه جد لی م ناقشات َ او در این کتاب مملو از َ ِ ُ ِ دادن شخصـیتِ

و ستیزه، رقیب ع نادآمیز و از تکفیـر مخال جویانـه خـودداری نمـیِ از هر سخن و مـتهمِ کنـد فـان
ِ ساختن آنان به خروج از دین پروایی ندارد.

برای این که مطلب باK را مستند ارائه کرده باشیم به سخن امام فخـر رازی در ایـن.۲۳-۳-۴-۱
جست زمینه می .ُ توان استشهاد
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می العاشرهیهدر رسال، مناظراتاو در کتاب  نویسد: چنین

اهللايدخل مسعود آييعل، رحمة غاً وما و كان ة الفرح والسرور فسألته عن سبب ذلك الفرحيخر

ك تبا نف ً والسرور فقال: وجدت  تها فحصل هذا الفرح لهذا السبب.يً سا فاشتريُ

إليفقلت: ما تلك الكتب؟ فذكر كث و النحلآن ذكر كتابيرا منها  الملل َ َ يالشهرستان.

إيفيفقلت: نعم انه كتاب حك غه مذاهب اهل العالم بزعمه ّلا أنه عليـّ ه نقـل المـذاهبيـر معتمـد

بة من الكتابياالسالم َن الفرقيَ بالف رق ابيمن تصان و هـذا االسـتاذيمنصور البغداديف االستاذ

اليالمخـالفيد التعصب علـيكان شد و [الصـحينقـل مـذهبهم علـيكـادين إنيالوجـه ح] ثـم

فـه من ذلك الكتاينقل مذاهب الفرق االسالميفيالشهرستان نقـليب، فلهذا السبب وقع الخلل

 هذه المذاهب.

يبصوان الحكمة، والشهرسـتانيهو الكتاب المسميات احوال الفالسفة فالكتاب الوافيو اما حكا

ش قلينقل اديً ئا و أما هـو مـنيللجاحظ نعم. الذ ان العربيادان العرب فمنقوله من كتابيال منه

و النحلخواص كتاب  ففقويشهرستان الملل رتبهـا الحسـن بـن محمـديالفصول األربعة التيله

و نقلها الشهرستانيالصباح بالفارس َالية فيالعربي و تظلم فخـر رازی،( انات تلك الفصول.يهذيه
)۴۰-۳۹تا: بی

نحلبه نقد کتـابم ناظراتامام فخر رازی در مسئله دهم کتاب و م لل  شهرسـتانی بـه شـرح
 پردازد: زیر می

مس« بـه او گفـتم سـبب، عودی که خدایش بیامرزاد، بر من درآمد بـا شـادمانی بسـیار روزی
 ات چیست؟ شادمانی

و خریده گفت: کتاب  ام. های نفیسی پیدا کرده
ب رد تا به کتاب گفتم: آن کتاب چیست؟ کتاب نحلُ هایی را نام و م لل  .شهرستانی رسید 

باگفتم: آری او مذاهب اسGمی را از کتابی به نام رقيَ لف رق َن الف ِ از تصـانیف اسـتاد ابومنصـور ـ
و مذاهب ایشان را چنـان و این استاد بر مخالفان خود سخت تعصب داشته ِ بغدادی نقل کرده
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فرق اسGمی را از آن کتاب گرفته اسـت و شهرستانی نیز مذاهب َ که بایستی نقل نکرده است ِ
خ، از این جهت در نقل این مذاهب َمطالب او خالی از .»َلل نیستِ

م ستوفی در کتـاب اما داستان احوال فGسفه به ِ طور  صوان الح كمةُ  = اثـر ابوسـلیمان منطقـی(ُ
ر.ک:  و شهرستانی انـدکی از مطالـب آن را در ۱۹۷۴، الحكمة صوانسجستانی ِ، تهران) بحث شده

 کتاب خود آورده است.
. جاحظ استربان العيادن عرب آنچه را که نوشته از کتاباما راجع به ادیا

نحلچیزی که از مختصات و ملل  َ ای است کـه حسـن بـن شهرستانی است فصول چهارگانه
و شهرستانی آن را به عربی نقل کرده است.  محمد صباح به فارسی نوشته

و کتابش مطالب زیر را استنتاج کرد: از سخنان فخر رازی می  توان در مورد عبدالقاهر بغدادی
نحلب کتا.الف-۲۳-۳-۴ و ملل  َ می برگرفته از کتابGبِ شهرستانی در بخش مذاهب اس ـ الف رق  َني

ِالفرق َ .بغدادی است 

می.ب-۲۳-۳-۴ و بر مخالفانش سخت  گرفته است. بغدادی متعصب بوده
آن.ج-۲۳-۳-۴ بی مذاهب مخالفان را و طرف است به وجهّ چنان که شایسته یک نویسنده بح اث

ت.صحیح نقل نکرده اس
ب چون مطالب شهرستانی در این بخش برگرفته از کتـاب.د-۲۳-۳-۴ ـ الف رق  ُ رقيَ ـ َن الف بغـدادیِ ـ

و قابل اعتماد نمی و تعصب نیست خلل و ََ است پس طبیعتا خالی از سستی  باشد.ً

کهُ مأخذ دیگر ما در مورد ابوح لمان همان.۲۳-۳-۵ بـیش از ایـن بـدان اشـاره شـد کتـاب گونه
فيالتبص  اثر اسفراینی است.نيدالير

می.۲۳-۳-۵-۱ و عناوین کتاب توان دریافت که این کتاب تحت تـأثیر با نگاهی گذرا به فهرست
ب َن الفرقيَ الف رق .و با آن تفاوت چندانی ندارد  بغدادی است

و در این کتاب بیش از حد معمـول.۲۳-۳-۵-۲ و داماد عبدالقاهر بغدادی است اسفراینی شاگرد
 ثیر او قرار دارد.تحت تأ

)۱۸:۴۰۱: ۱۴۰۲ر.ک: ذهبی،( صاهر اKستاذ ابامنصور البغدادی
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و ولـد منهـا النسـليمنصـور البغـداديو كان له اتصال مصاهرة االستاذ اب [عبـدالقاهر] االمـام

غ و من )۱۲۱: ۱۳۸۴فارسی،( رها.يالمبارك

لملـک دارد کـه حـامی جـدی فقـها اسفراینی ارتباط بسیار نزدیکی با خواجه نظـام.۲۳-۳-۵-۳
و کGم اشعری است و اصول / سـبکی،۲۲-۱۰:۲۰: ۱۴۰۷اثیـر،ر.ک در این زمینـه: ابـن( شافعی

: ۱۳۵۷/ هندوشـاه نخجـوانی، ۱۱۸: ۱۹۲۱/ راوندی: ۱:۱۵۴: ۱۳۹۸خلکان، / ابن۴:۳۰۹: ۱۳۸۳
۲۷۶(

و کـGم اشـعری متعصـب: نویسـند الملـک مـی در مورد نظام ر.ک:( بـود در مـذهب شـافعی
و بـر دیگـر۴۰: ۱۳۷۵طباطبایی، و همه مساعی خود را گذاشت تا مذهب شافعی را اشاعه دهد (

می مذاهب سخت و حتی مدارس نظامیه گیری ر.ک: کسایی،( کرد جهت اطGع از مدرس نظامیه:
ر.ک: بـدیل:( ) را نیز به همین منظور تأسیس کرد.۱۳۵۸ / ۵:۴۲۸، ۱۳۷۸جهت اطـGع بیشـتر

)۲۲۵: ۱۳۶۷وی، مین
در جا بود که به قول ابنو قدرت او تا بدان  الذهباتَش در عماد کله النظام الملـک:َ ُ¨ فصار اKمر ُ

و الصید اK التخت ُو لیس السلطان ُ ّ )۳:۳۷۴: ۱۴۰۶عماد، ابن(.ِ

و خود خواجه نیز در این مورد سروده است:
ليبعد الثمان س قوةين

ـ والعصا بكفّيكانن يّ 

قد ذهبت شره الصبوة

 ولكن بال نبوةيموس

(همان)

 اسفراینی با او ارتباط بسیار نزدیکی داشته است.
)۲۷: ۱۳۴۷عساکر، ابن( .. ارتبطه نظام الملک بطوس..شاهفور بن طاهر بن محمد اKسفراینی

دربر اساس آنچه گفت.۲۳-۳-۶ درو اسـفران الفـرقيالفرق بـه شد مطالب عبدالقاهر بغدادی ینی
فيالتبص کسـانی کـهیهُ ابوح لمان قابل استناد نیسـت هرچنـد کـه بعـدها همـیهدربارنيالدير

و بنویسند از این دو منبع بهره گرفتند اما بـر اسـاس  ُ خواستند در مورد ابوح لمان سخنی بگویند
کـهروُ شواهدی که برشمردیم سخنان این دو تن در مورد ابوح لمان قابـل پـذیرش نیسـت از آن
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و جدل در آن مشهود است به نظر می ِ رسد سخن مشـایخ صـوفیه در مـورد او قابـل نوعی ستیزه ِ
 اعتمادتر است.

ُ ممکن است این سؤال برای خواننده پیش بیاید که چرا ابوح لمان در این سلسـله جـای.۲۳-۳-۷
ً نخست اینکه ابوح لمان اساسا فارسی است.، گرفته است ُ
. وش تصویر شده استاو مخدیهکه چهر دوم این

و جمالو سوم این و در عرفـان مکتـب که مبحث عشق ً گرایی در تفکر مGمتی شیراز خصوصا
و گاه همین مطلب مو گرایان این مکتـب بـه جب شده که جمالً شیراز عموما جایگاهی ویژه دارد

. گری منسوب شوند حلولی

. حسین بن منصور حGج.۲۳-۴
و آثار سخ و مالزیـایی نماینـدندر تاریخ اسGم راسـتینیهسرایان تازی ایرانـی، ترکـی، هنـدی

و عشق است. س کریه )۱۷: ۱۳۹۰ماسینیون،(ُ تصوف
ِ اثـری ژرف در حیـات علمـی، شـناخت خـدایهِ نویسد: غریو حGج دربـار گولدزیهر می.۲۳-۴-۱

)۱۶: ۲۰۱۲سرور،( اسGمی به جای گذاشت.یهجامع
دو همو می همگوید: حGج و به نحوی کـه تـا امـروز، اسGمییهشئون جامعیهر تأثیر نهاد

و تأثیرگذار است. )۱۶همان:( نیز باقی
 نویسد: عبدالوهاب غرام می.۲۳-۴-۲

نف حـات او را و و منزلتی همانند مسیح برای مسیحیان دارد. کلمات ِ حGج نزد صوفیان مقام َ َ،
و د ثار قرار داده و ش عار ِ برای خود م ظهـری بـرای صـوفیان با ذکر نـام او ترانـهِ و او را ِ هـا سـاخته َ

میُس کریه به  آورند. شمار
ويح عند النصاريه... كالمسيفكان عند الصوف و انشـادوا بـذكره د ثـارا و ش عارا ًو اتحذوا كلماتة  ً 

)۱۹همان:(.اهللايفيالفانيجلوه للصوف
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 نویسد: نیکلسون در این مورد می.۲۳-۴-۳
و زنـدگی او از نقطـه ای بسیار گران حGج در تاریخ تصوف اسGمی لحظهِحضور هـای بهاسـت

و بالیدگی در تفکـرات روحـی  و انباشتگی و تمام نمودهای پرورش تحول در راستای تصوف است
میو همه ریشه پر توان برای این میراث اسGمی جهانی به حGج باز و ِ های نیرومند  گردد.ُ

و آن را بـه صـورت، تصوفیهاندیشیهبه محدودحGج کسی است که ِ شکلی خاص بخشید
)۵۴همان:( آوردِ بزرگترین قدرت عقیدتی که تاریخ بشریت با آن آشنایی دارد در

: نویسد دی بور در مورد حGح می.۲۳-۴-۴
و روح خود می و ذوق و متکلمان بـا عقـل تـGش حGج با شعف خواهد آنچه را که فیلسوفان

و دریابند او با عشق به این جایگاهکن می و بدان دسـت ند بدان برسند و ایـن عشـقی برسد یـازد
)۶۴همان:(ِ توانند بار آن را بر دوش بکشند. است که کلمات نمی

 سرور بر این عقیده است که:.۲۳-۴-۵
)۱۳۹همان:(ية الحالج هو حبه االلهيمفتاح شخص

و هویت حGج ِ کلید شخصیت  است. عشق الهی،ِ
 ماسینیون بر این باور است که:.۲۳-۴-۶

و گویاترین مثال برای عشق الهـی در و کاملی است که استوارترین حGج آن شخصیت ممتاز
)۱۴۳همان:(ِ تمام تاریخ تصوف اسGمی است.

 گوید:می نیکلسون نیز چنین.۲۳-۴-۷
تص، بی شک به وسیله حGج و دگرگونی در تاریخ ت حرک ¨ بزرگترین اوَ و وف اسGمی پدید آمد

ت صـرف کـرد.  ¨ اولین مبتکر در استعمال اصطGحات صوفیه است که کران تا کران دنیای تصوف را َ ِ
و همه کسانی که پـس او کسی است که از عشق الهی فلسفه و طریقی بامحتوا بنا گذاشت ای رسا

و به پیروی از او پرداخته )۱۴۲همان:( اند. از او به میدان آمدند از تافتة او بافته
فّ عبدالکریم حس ان در کتاب.۲۳-۴-۸  نویسد: میيالشعر العربيالتصوف

ف... مايالحب االلهيترك الحالج بيو و منثوريً تصل به ثروة ضخمة من ) 143همان:(ن منظوم

و و ادبیات از خود به جای گذاشت حGج در مورد عشق الهی ثروتی عظیم در نظم .نثر
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)Gنوع بیشتر در مورد ویژگیجهت اط یسنده در کنگره حـافظ تحـت های حGج به سخنرانی
س و رابعه در سالیمعنوان ) ۱۳۹۴ولوژی عشق در اندیشه حGج  مراجعه فرمایید.

و در روستای طور در شمال شهر بیضای فارس به دنیا آمـده اسـت.، حGج.۲۳-۴-۹ ِ فارسی است
ر.ک: خطیب بغدادی،( جوزی، / ابن۲:۲۷۵: ۱۴۰۸/ سمعانی، ۸:۶۸۹: ۱۴۲۲ جهت اطGع بیشتر

)۱۵۳: ۱۳۹۴/ جامی، ۶:۱۴۰: ۱۴۱۵
و در اینجا نیازی به بازگویی آن نیست جهت آشنایی.۲۳-۴-۱۰ زندگی حGج بسیار مشهورا ست

 توانید به مراجع زیر مراجعه کنید: بیشتر با زندگی او می
/ ۶:۱۴۰: ۱۴۱۵جـوزی، / ابـن ۲:۲۷۵: ۱۴۰۸ / سمعانی،۸:۶۸۹: ۱۴۲۲ر.ک: خطیب بغدادی،(

:۱تـا: / ذهبی، بـی ۲:۳۱۳: ۱۴۲۳/ ابن حجر عسقGنی، ۲۰۷: ۱۴۱۹/ سلمی، ۱۵۳: ۱۳۹۴جامی،
ــن۵۴۸ ــدیم، / اب ــافعی، ۱۹۱-۱۹۰: ۱۴۰۳ن ــن۲:۲۵۳: ۱۳۳۷/ ی ــر، / اب ــن ۸:۱۲۶: ۱۴۰۷اثی / اب

: ۱۳۹۳/ هجـویری، ۲:۱۸۹: ۱۳۹۸خلکـان، / ابن۱:۷۶: ۱۴۲۴مسکویه، / ابن۲۳۴تا: الطقطقا، بی
/ شـرف، ۲۰۰۴/ ماسـینیون،۲۳: ۲۰۰۲/ عبـاس، ۱۹۹۷/ ساعی بغـدادی، ۱۳۹۰/ ماسینیون،۲۲۹

/ ۱۳۷۷کـوب، / زریـن۱۹-۱۵: ۲۰۰۷/ شـیبی، ۱۹۹۸/ سـح، ۱۹۶۴/ بدوی، ۱۹۹۵، سقاف،۱۹۷۰
).۵۲۱-۵۰۹: ۱۳۸۶، یاران/ عطار، ۱۳۸۹/ میرآخوری، ۱۳۸۹/ میرآخوری، ۲۰۱۲سرور،

و حتی جهـان فکـرییهگذار عشق الهی در اندیش که پایه عGوه بر این، حGج.۲۳-۴-۱۱ صوفیان
شد–اسGمی است  در این زمینه تحولی ژرف نیز به میراث گذاشتـ که به آن پیش از این اشاره

ِ تصوف را به شکل بزرگترین قدرت عقیدتی جاری جهـان درآورد: تا جایی که به قول نیکلسون و.ِ
شدهمانگ ِی فکـری مGمتـی هـا تـرین آیـتم یکـی از مهـم، عشق الهـی، ونه که پیش از این گفته ِ

و دیگر سرزمین و نقـش حـGج در ایـن زمینـه بسـیارها مGمتیان شیراز ی تمدن اسGمی اسـت
. پررنگ وتاثیرگذار است
و اندیشه و گفتار او رگه در افکار می ها و پررنگی را هده کـرد کـه توان مشـا های مGمتی بسیار

 کنیم: در زیر به آن اشاره می
فيمن عرف الحق.۲۳-۴-۱۱-۱ كيالتوحيقة و ) ۲۲۷: ۲۰۰۲حGج،(.فيد سقط عند لم

می، هر کس توحید را به حقیقت شناخت و کیف در او از میان  رود. لم
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و.۲۳-۴-۱۱-۲ و باطنه عبرة، فمن عرف اإلشاره حل له اسـتماع العبـرة إالفقـد السماع ظاهرة فتنة

و تعرض البلياستدع و اعطيالفتنة ب اللذه فكانيزمامه الداعية ـ ممن قتل نفسه ) ۲۲۵همـان:(.دهي
و باطنش عبرت.  درباره سماع از حGج سؤال شد. پاسخ داد: ظاهرش فتنه است

= عبرت) بر دلش حل شد، وگرنه فتنه او را فرا گیـرد(ِا ستماع پند، پس آن که اشارت دانست
لذت دهدو بGیا  و اگر زمامش را به دست ¡ به او رسد. مثـل آن باشـد کـه خـود را بـه دسـت،َ

ک شته باشد. ُ خویش
شيأن النفس أحبث من سبع.۲۳-۴-۱۱-۳ )۲۵۲همان:( طانا.ين

 نفس پلیدتر از هفتاد شیطان است.
 همان)( هی نفسک إن لم تشغلها شغلتک.-۲۳-۴-۱۱-۴

 مبادا او تو را اسیر نماید.= اسیر کن)( نفس خود را مشغول کن
أغيا-۴-۱۱-۵- ۲۳ ل،يمنيعن اهللا فإنه احتظفنيثونيها الناس أطّيعليردنيسيو ـ وال ق مراعـاة تلـك ي

و الو و أخاف الهجران فأكون غائبا محروما ً الحضرة ويغيل لمنيً همـان:( هجر بعد الوصل.يب بعد الحضور
۲۵۳ (

اوای مردم مرا از دست خدا برهانید و به خویشتن! من ام برنمی مرا از خود بازستانده و گرداند
و از سـویی نیـز از هجرانـی کـه موجـب  م راعات آداب حضور درگاه او را نـدارم ِ از سویی توان ِ ِ ُ ِ

و محرومیت من از درگاه او شود، می ِ غیبت و وصـلّ هراسم وای بر کسی کـه پـس از حضـور
و هجران شود.  گرفتار غیبت

هومن.۲۳-۴-۱۱-۶ و غيذكر اهللا اليشاهد )۲۶۲همان:(.زداد منه اال بعدايره

و در آن حالت دیگری را هم مشاهده کند آن ذکـر موجـب دوری از ِ کسی که ذکر خدا بگوید ِ
 شود.می او
ح با حبا.يلو قطعتن.۲۳-۴-۱۱-۷ ً بالبالء إربا إربا ما ازددت أال ً  ً )۲۵۳همان:(ً

 د، عشق من زیادت گردد.اگر با بG مرا قطعه قطعه کنن
فليمن اراد الحر.۲۳-۴-۱۱-۸ )۲۴۰همان:(ةيصل العبوديه

 خواهد بگو عبودیت را پیوسته گرداند. هر کس آزادی می
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بصيالعبد مقامات العبوديأذا استوف.۲۳-۴-۱۱-۹ فيًر حرا من تعب العبودية كلها، ـ ترسم بالعبودية، ة ي

و ذلك مقام االنب ال كلفة و و الصديبالء عناء  همان)(.نيقياء

ت عب عبودیت آزاد گردد، بندگی به جـای مـی ِ هر که به مقامات بندگی رسد به تمامی از َ آوردِ
و صدیقان است. بی و این مقام انبیاء ت کلف و ِ رنج ¨ َ

 همان)( والعارف Kیری من نفسه حتی یعتذر من التقصیر.۲۳-۴-۱۱-۱۰
ماختايالير الصادق الذيالفق.۲۳-۴-۱۱-۱۱ علير بصحة الرضا )۲۳۹همان:(ه من االسباب.يرد

صحت رضایش درباره ِ فقیر صادق کسی است که با ¡ ، شـود مـی هـا بـر او وارد آنچه از سـببیِ
 اختیاری ندارد.

غّيكل قلب تخل.۲۳-۴-۱۱-۱۲ اهللايعن فيالغيفيرير و )۲۳۸همان:( السر مضمونهيب مكنونه

)۲۳۸همان:(.دعوة العلم جهل.۲۳-۴-۱۱-۱۳

 ادعای دانش کردن، نادانی است.
عل.۲۳-۴-۱۱-۱۴ أنيحرام سويقلب العارف )۲۳۷همان:( مواله.يحب

 که کسی را جز خدا دوست بدارد.، حرام است بر قلب عارف
إل.۲۳-۴-۱۱-۱۵ اليالعارف نظرتان: نظرة و نظرة إلينفسه و اذا انظر إلـيربه إذا نظر ينفسه افتقر

 همان)( افتخر.ربه

و نگـاهی بـه پروردگـارش. اگـر بـه نفسـش عارف را دو گونه نگاه است نگاهی بـه نفـس اش
و اگر به خدایش نگریست پیروز شود.  نگریست بیچاره گردد

أن.۲۳-۴-۱۱-۱۶ و اآلخرهيً كون فارغا من الدنيعالمة العارف  همان)(.ا

و آخرت فارغ است.، نشان عارف  آن است که از دنیا
)۲۶۰همان:( إعجابک حجابک..۲۳-۴-۱۱-۱۷

 ات حجاب توست. خودبینی
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إلييدون بكفريشهيالخلق.۲۳-۴-۱۱-۱۸ مايقتليسعون و بكل بيو هم بذلك معذورون يفعلون

 همان)( مأجورون.

می مردم به کفر من شهادت می ک شتنم و به و مأجورند.، کوشندُ دهند  آنها در کار خود معذور
و قد وصلتيطوتخ.۲۳-۴-۱۱-۱۹ و سلم اآلخـرة ألربابهـاياضرب بالدن،ن همـان:(.ا وجه عشاقها

۲۳۶(
و آن را بـرای دوسـتدارانش و پس از آن رسیدی ! از دنیا قدم برگیـر طریق خدا دو قدم است

و آخرت را به صاحبانش بسپار.  بگذار
ب.۲۳-۴-۱۱-۲۰ و بالء ساعة قط.يّ واهللا ما فر قت )۲۳۵همان:(ن نعمة

و بGیی که از سوی او آمده است تفاوت نگذاشتم. الله ! لحظهو  ای میان نعمت
فيإن الذاكر.۲۳-۴-۱۱-۲۱ )۲۳۲همان:(.ن لذكرهم سواهيذكرهم اكثر غفلة من الناسين

و إن سكت.۲۳-۴-۱۱-۲۲ )۲۳۲همان:(.الذكر طرد الغفلة، فإذا ارتفعت الغفلة فأنت ذاكر

م.۲۳-۴-۱۱-۲۳ حالمتوكل رزقه الين بغيت اليعلم و علير حساب ـ كون ـ ي همـان:(.سـواليه، ف
۲۲۷(

و از روزی خواستن بی . نیاز متوکل رزقش به غیر حساب است
فيل.۲۳-۴-۱۱-۲۴ ليالتدبيّس الهالك الا و فير )۲۲۳همان:(.صيالتفويس النجاة اال

.و نجات نیست مگر در سپردن کارها به خدا، هGک نیست مگر در تدبیر
)۲۲۲همان:( اذا دام البالء بالعبد ألفه..۲۳-۴-۱۱-۲۵

 به آن الفت گیرد.، ای ادامه یابد هر گاه بG بر بنده
ب.۲۳-۴-۱۱-۲۶ اإليمن فرق و ) ۲۴۳همان:(.مان فقد كفرين الكفر

و ایمان تفاوت نهد  کافر است.، کسی که میان کفر
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و من وصفه ما عرفه.۲۳-۴-۱۱-۲۷ )۲۴۶همان:(.من عرفه ما وصفه

و ساکت کسی که خدا را شناخت او را وصف نمی می شودمیکند کنـدو کسی که او را وصف
 گوید او را نشناخته است.و در مورد او سخن می

إليهو الراح.۲۳-۴-۱۱-۲۸ فاليباول قصده حتياهللا، )۲۴۵همان:(.صلييعرج

و تـا بـه وی نرسـد بـه هـیچ مقصد خود را اللیهمرید آن است که از ابتدا نشان چیـزه سـازد
و به هیچ کس نپردازد.  نیارامد

 همان)( أثره بذلک علی اهلها، الخارج عن اسباب الدارین، المرید.۲۳-۴-۱۱-۲۹
و علل را ویـژ، مرید و علل دو جهان است، آن اسباب و آخـرتیهبیرون از اسباب اهـل دنیـا
 دهد.می قرار

حجب عـن رؤ من الحظ األعما.۲۳-۴-۱۱-۳۰ و من الحظ المعمول له ح جب عن المعمول له، ِل  ةيـ

)۲۴۵همان:( االعمال.

و هدف عمل، کسی که به اعمال بنگرد و کسـی کـه بـه ابهام مـییهدر پرد، از مطلوب افتـد
و هدف عمل بنگرد، از دیدن اعمال در پرده میی مطلوب  افتد. غفلت

ا.۲۳-۴-۱۱-۳۱ ح جب عن )۲۴۵همان:( لجمال. من الحظ األعمال

می، کسی که به اعمال بنگرد از دیدار  گردد. محجوب
عل.۲۳-۴-۱۱-۳۲ ربيأنا )۲۵۱همان:(.يمذهب

ِ من بر مذهب پروردگارم هستم.
)۲۵۲همان:(.قبور األسرار، صدور األحرار.۲۳-۴-۱۱-۳۳

ِ آرامستان اسرار است.،ِ قلب آزادگان
إليمن أفش.۲۳-۴-۱۱-۳۴ أنيسر الحق و أراد عليالخلق عليحفظ ذلك الوقت ا نـزل .ه الـبالءيـُه

)۲۵۴همان:(
سر حق به مردم کند § کسی که افشای  بGهای بسیار بر او نازل گردد.،ِ
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)۲۲۸همان:(ة.ين عن األحديد حجاب الموحديالتوح.۲۳-۴-۱۱-۳۵

¡ حجاب موحدین از احدیت است.، توحید ِ
تع.۲۳-۴-۱۱-۳۶ عليميلمن تكلم بعلم عن و السهويجوز )۲۴۱همان:(.ه الغلط

و سهو جایز باشد.یهکسی که با دانش دربار  تعلیم سخن گوید بر او غلط
بني.۲۳-۴-۱۱-۳۷ علي: إن بعض الناسيا و بعضهمّيشهدون ليبالكفر ـ بالواليشهدون و الـذ ي نية

علي إليشهدون إلي بالكفر احب لينية ألن الذيقرون بالوالينياهللا من الذيو منيبالواليشهدون ة

ب و الذيحسن ظهنم عليني، لديبالكفريشهدون لديً شهدون تعصبا و من تعصب إلي نهم اهللاينه أحب

)۲۵۱همان:(.ممن احسن الظن بأحد

!ای فر می زندم ک فر من گواهی و برخی به وKیت من. آنان که به کفـرُ برخی از مردم به دهند
ن و خدا دوست داشتنیمن گواهی دهند ترنـد از کسـانی هسـتند کـه بـه وKیـت مـن زد من

ح سـن ظـن آنـان مـی اند. چون گواهی کسانی که به وKیت من گواهی معترف ِ دهنـد از روی ُ
و آنان که به کفر من گـواهی مـی دهنـد از روی تعصـب آنـان نسـبت بـه نسبت به من است

کس دینشان است ح سـن ظـنو کسی که در دین خود تعصب ورزد از ُی که نسبت به دیگری
 تر است. داشتنی داشته باشد دوست

خف.۲۳-۴-۱۱-۳۸ و بدا معناه.يما )۲۵۲همان:( ظاهره

لم-۲۳-۴-۱۱-۳۹ و و لم تبعها بالحقائق قريمن تكلم بالدقائق و العوائق فهو ـ ترك العالئق ب مـن ي

)۲۳۶همان:( طان.يالش

ال.۲۳-۴-۱۱-۴۰ قرً سا كانيالكل تلبيريمن )۲۳۹همان:(.ًبايالمكر منه

درً این چهل سخن حGج دقیقا با اصول مGمتیه ـ المالمتی رسالهای که سلمی ، آورده اسـتهي
 همسانی دارد.

هيريقشـي رسالهنکته مهم دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که قشیری در.۲۳-۴-۱۲

در اشاره می ل می از ایـن آثـارِ کند که آثار حGج بـه صـورت مخفیانـه س و ل می بـوده س ُ ـَ اختیـار ُ ـَ ِ
: کرده است نگهداری می
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ب ابيدينيقال االستاذ اإلمام ابوالقاسم: كنت يخ ابـيث الشـيحـديً ومـا فجـرييعلـياالستاذ

فيعبداهللا السلم الي...ثم قال ا مض في ذلك المجلس: و هو قاعد عليبيه و وجه الكتبيت كتبه

فريمجلدة حمراء مرتبة صغ شـيها اشعار الحسية ال تقل و وين بن منصور فاحمل تلك المجلدة ً ئا

و كان دفتيجئن عل بها فيهاجره فدخلت و إذا هو بحيبيه و المجلدة موضوعة ث ذكر،يت كتبه

فيفلما قعدت أخذ الش رأيالحديخ ابو عبدالرحمن وياالسـتاذ ابـوعليت مـا امرنـيـث... فلما

ل جرقايالوجه الذيعليوصف و ابيلسان الشيعليل عبدالرحمن ما كـان قـد ذكـره بـهيخ

كيتح و قلت: بيرت فيف افعل و قلت: ان االستاذينفسيّ نهما ثم فكرت و قلت الوجه اال الصدق

ليابا عل ليوصف و قال إل:يهذه المجلدة غيإحملها ـ من ذاير أن تسـتأذن الشـ ي و انـا هـو خ

ل و فأيفيمكننيسيأخافك في. فـاخرج مشرسـا مـن كـالم الحسـيش تأمرنيمخالفه. و هيـن

فيالصف له سماه كتابيتصن إل نقض الدهوريهور إنيو قال: إحمل هذا و قل له: أطالع تلـكيه

اليالمجلدة، فأنقل منها اب )۳۰۵: ۳۰۴: ۱۳۹۲قشیری،( فخرجت.يمصنفاتيً اتا

دق اق بودم. سخن از شیخ ابوعبدالرح  من سلمی به میان آمد.َّ روزی پیش استاد ابوعلی
و نزد شیخ َم درسی ابوعبدالرحمن بـرو، وی در کتابخانـه استاد ابوعلی به من گفت: برخیز َ ـ

و سرخ رنگ نهاده، که اشـعار حسـین بـن منصـور، ها کتابی نشسته، بر روی کتاب ِ چهارگوش
بی( و نزد ما بیاور. حGج) است  آنکه چیزی به او بگویی آن کتاب را بردار

ب و آن کتاب نیز همچنـان کـه وی مرا در کتابخانه،ر شیخ عبدالرحمن وارد شدممن ب رد ُ اش
 قرار داشت.،ّ استاد ابوعلی دق اق گفته بود، آن جا

و گفـتم راهـی جـز راسـت چون نشستم ابوعبدالرحمن به سخن آمد... من با خود اندیشیدم
ک: گفتن نیست. پس خطاب به وی گفتم و استاد ابوعلی توصیف ایـن تـاب را بـر مـن کـرده،

و مخالفـت او نمـیی گفته این کتاب را بدون اجازه تـوانم کـرد. حـال چـه شیخ نزد ما بیـاور
 فرمایی؟

ِ ای از سخنان حسین منصـور بیـرون آورد کـه در بـین شیخ ابوعبدالرحمن چند جزوه
ابـوعلی مرا گفت: این کتـاب را نـزد»الصیهور فی نقص الدهور«ای بود به نام ها نوشته آن
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و بگو من این کتاب را می ببر َ دقاق هـایم خوانم تـا بیتـی چنـد از اشـعار آن را در نوشـتهِ
و از خان  وی بیرون آمدم.یهبیاورم برخاستم

 توان دریافت که: از سخنان ابوالقاسم قشیری می
سل می بوده است.، آثار حGج.۲۳-۴-۱۲-۱ َُ در نیشابور در اختیار عبدالرحمن ِ
ومیِ این موضوع وقتی بیشتر مورد توجه قرار.۲۳-۴-۱۲-۲ و ادیـب ّ گیرد که ابوعلی دق اق عـارف

و نیز صوفی نامدار قرن چهارم که عطار در مورد او می : گویدّ مفسر
و حقیقت« و سلطان طریقت و شیخ عهد )۵۶۱: ۱۳۹۱ر.ک: عطار،(».امام وقت بود

ِ دن کتـاب اشـعار ابوالقاسم قشیری را بـه ربـوکه شودمیمجبور، برای دستیابی به آثار حGج ِ
. سلمی سوق دهدی حGج به کتابخانه

می.۲۳-۴-۱۲-۳ ؛ زیـرا آثار مختلف حGج را در اختیار داشته، دهد که سلمی از سوی دیگر نشان
و جزوه میی چند جزوه از آن را بیرون کشیده  دهد. الصیهور را به قشیری

علیه حGج تدابیر سختی پس از شهادتش شـکل گرفتـه،یریادمان باشد که از سوی حامد وز
و از میان بردن هم م دهش او ِ بود. شهادت َ ُ ب ردن اندیشـهیهِ و سـعی در از میـان ِ تألیفاتش هـایُ ـ

و کGمی او از ابتدایی می عرفانی، فقهی  رود. ترین کارهای حامد به شمار
و۲۳۱: ۱۳۹۲: هجـویری،ر.ک( کار به آنجا کشید که تمام آثار او نایـافتنی شـد. روزبهـان،()

۱۳۷۴ :۱۴۶(
می، پرده حتی هر کس خود را بی ِ خواند در معرض خطر مرگ قـرار مـی شاگرد حGج  گرفـتِ

)۳۲۳: ۱۳۹۰ر.ک: ماسینیون،(
و قاطع از جامعـه اسـGمی اخـراج و حGجیان بعدی را به صورت علنی شاگردان او را کشتند

و به آن غلاة کردند ِ ها زمر وليهحلُّ و در م رتد محسوب مـی فرقهیهُ گفتند َ هایی آوردند که وُ شـدند
می آن و نهی شدند یعنی خوردن گوشت حیواناتی که ذبح و ازدواج بـاِ ها محکوم به تحریم کننـد

می دختران آنان حرام بود از آن و اگر توبه نمی ها جزیه می گرفتند آن کردند و اموال ِک شتند راُ هـا
م آنیمصادره و فرزندان و زنان می کردند )۳۲۴ر.ک: همان:( گرفتند. ها را به بردگی

سل می قرار داشته است.، در چنین شرایطی َُ آثار حGج در اختیار ِ
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وّ سلمی حتی به ابوعلی دق اق نیز در این زمینه بدان شکل که باید.۲۳-۴-۱۲-۴ اعتمـاد نداشـته
ا با کرده  است.ِ از دادن مجموعه اشعار حGج بدو

در.۲۳-۴-۱۲-۵ س لمی از بسیاری از مطالب حـGج کـه در اختیـارش قـرار داشـته ِم حتمل است ُ َ َ ُ
و مبانی اصول مGمتیه بهره برده است. ِ نوشتن اصول ِ

می۸۶: ۱۳۹۳ر.ک: هجویری،( المالمةهجویری در باب-۲۳-۴-۱۳  نویسد: ) چنین

و مر مGم گروهی از مشایخ، طریق مGمت سپرده ّت را اندر خلوص محبت تأثیری عظیم اسـت اند،
 همان)(.و مشربی تمام

و با دو نفر از درویشان سفری در پـیش هجویری که از یک سو به اندیشه های حGج آشناست
و به دیدار ابن ر ملـه [= شـهری در فلسـطین در شـمال شـرقی بیـت گرفته درَ العG در المقـدس،

محیههای اولیه به منزل قرن و آنِر باط و بسـیاری از صـالحان در ِل اقامت مرزبانان مسلمان بـود
ه شام بن عبدالملک اموی بنـا شـدهیه) خلیفه۱۲۵متوفی:(ِ سکونت داشتند. این شهر به دست

ر.ک: حدودالعالم، ستوده:(.است / حموی، ۲۳۱: ۱۴۱۱/ مقدسی، ۱۷۳: ۱۳۶۲برای اطGع بیشتر
 )] رفت.۳:۶۹: ۱۳۹۷

ا و مناجاتاو در این سفر و ۵۰۸: ۱۳۹۳ر.ک: هجویری،( های حGج را درخواست کرد شعار (
و نواحی آن، به ارزیـابی سـخنان او پرداخـت. ِ پس از خواندن پنجاه پاره تصانیف حGج، در بغداد ِ

)۲۳۱همان:(
مصن فات وی اسـت، بجـز تحقیـق«نویسد:می المحجوب كشفهجویری در ِ اندر کتب وی که ¡ َ ُ

)۳۸۲ان:هم(»نیست...
و به گفته هجویری همچنین می ) ۲۳۲همان:( خودیِ گوید کتابی در شرح کGم حGج نوشته

صحت حال حGج را ثابت کند. در آن و ع لو کGم حج ج، و ِ جا کوشیده تا با دKیل ِ ¡ ِ § ُ َ ُ
می از سوی دیگر )۹۱-۹۰ر.ک:( کند.ِ هجویری در همان بخش مGمت از حGج یاد

 نویسد:و می
و مر بGها و چون کسی قصدا به ترک سGمت خود بگوید ً مGمت دست به داشتن سGمت بود
و طلب مآل را، تا ج Gل ت برا کند مر امید کشف و راحت، جمله و از مألوفات َ را میان اندر بندد ّ َ
و طـبعش، الفـت خـود از ایشـان بگس لد، هرچنـد از ایشـان َ ـ به رد خلق از خلق نومید گردد ِ §
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َ تر بود. پس آن چه روی بر خلق بدان بودَر بود به حق پیوستهت گسسته -و آن سـGمت اسـت-َ
م. انـدر هم و هم تشان خـGف ه موم باشد َـمر اهل مGمت را پشت بدان بو د، تا همشان خGف ِ ّ ُ َ َ

از=[اوصاف خود، خود وحدانی باشد چنان که احمد بن فاتک و خادم حـGج، بخشـی شاگرد
ر.ک: اصـفهانی،( اوستاخبار حGج از قول  / انصـاری، ۱۰:۳۵۸: ۱۴۰۹جهت اطـGع بیشـتر،

.])۱۵۵: ۱۳۹۴/ جــامی، ۱۳۴-۱۲۹: ۱۳۸۹/ ماســینیون،۴۷: ۱۳۷۴/ روزبهــان، ۳۸۲: ۱۳۴۱
: روایت کرد از حسین منصور که او را پرسیدند

 یکن الصوفی؟
ّ قال: وحدانی الذ ات

[قشیری این روایت را چنین آورده است:
عن الصوفی؟ُ سمعت الح س ئل و قد ِ سین بن منصور ُ

K یقبل احدا. و احد ی قبله K ً فقال: وحدانی الذ ات ُ َ ٌ َ َ َُ َ ّ ّ ¨
واحدانی الذات اسـت، نـه او گفت:، صوفی پرسیدندیهشنیدم از حسین بن منصور دربار

می کسی او را می و نه او کسی را پذیرد. این سخن که قشیری از قول حـGج آورده پذیرید
)۴۱۶: ۱۴۰۹قشیری،(ی مGمتی بیشتر نزدیک استها ست به اندیشها

س معانی نیز پس از نقل الف قیر وحدانی شهاب ّالدین ُ َ می.َ  آورد: .. بدون اشاره به نام گوینده،
ا و نه کس را با او شمار. ر فقـر در طریقـت آدم درویش تنها رواست، نه او را با کس کار س § ین ِ ـ

زلتگشت، آن وقت که آشکار پ شـت آدمیه= خطا، لغزش) مGئک(َ¡ به حکم ُ ملکوت دست به
ا زعاج می : ۱۳۹۸ر.ک: سمعانی،( = طرد کردن، بیرون کردن) کنند.(ِ نهادند چنان که کسی را

۳۵۹(
و ذکر سخن حGج در انتهای آن، نوعی پیوستگی ذهنـی طرح این مقدمه در چیستی مGمت

ا و و روز حGج است اوهجویری از حال هجـویری) معتقـد بـه مGمتـی( ین نشان از این دارد که
و راه مGمت را در پیش گرفت.  بودن حGج است از آن سو که او ترک سGمت کرد

ُ ابوم زاحم شیرازی.۲۳-۱۴
َصف دی او را چنین معرفی می  کند:َ
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شـياحمد بن منصور بن مهران، ابومزاحم الصـوفيابومزاحم الصوف يسـميراز كـاني، مـن اهـل

و كان من اهل االدب ذكره ابوالعباس احمد بن محمـد بـن زكريالحك خيتـاريفـياء النسـويـم

و كان احد الشطاحيالصوف و كان الشيه و تجر، هابونهيوخين و فتوه و فقـريو كان صاحب حلق د

و استعمال الحقايو كان الغالب عل ويه ترك التصنع و حفظ عنه احاديحفظ الحديق ث مـذاكرةيث

جرو دخل و بيبيبغداد و )۸:۱۲۲: ۱۴۲۰صفوی،(...نقارين الشبلينه

 کند:ُ صفدی ابوم زاحم را چنین ترسیم می
و صـوفی او را حکیم مـی.الف-۲۳-۱۴ و بـیش از ایـن در ایـن مقـال بـه تفـاوت حکـیم خوانـد

 ایم. پرداخته
ِ اهل ادب است..ب-۲۳-۱۴
و.ج-۲۳-۱۴ و شطح یکی از گـری مGمتیـان شـیراز های مGمتـی یژگیاز شطاحین مشهور است

 است که بدان خواهیم پرداخت.
م هابت او واهمه داشتند..و-۲۳-۱۴ ِ شیوخ از َ َ
ّ اهل فتوت است..ه-۲۳-۱۴
و فقر است..و-۲۳-۱۴  اهل تجرید
و تصنع دور است..ز-۲۳-۱۴  از ظاهرسازی
می.ح-۲۳-۱۴ و شبلی نقاری رخ و بین او ن قار است .دهدِ اهل
نقار: نوعی اختGف عقیده میان صوفیان است که حتی بعضـی از نویسـندگان قـدیم.ط-۲۳-۱۴

و مناقره میان صوفیان اختصاص داده انـد. صوفیه فصل یا بابی از کتاب خود را به چگونگی مناقره
 فصلی را به ذکر آداب مناقره اختصاصهيجوامع آداب الصوفمی از این میان است که در کتابَُسل 

)۱:۳۸۱: ۱۳۶۹پورجوادی،( داده است.
ادب ) در کتاب۴۱۸متوفی( ور اصفهانیابومنص فَ فصلی را تحت ان حقائق التصوفيبي الم لوك

و مناظراتهم بدین موضوع اختصاص داده است. )۵۴-۵۳: ۱۹۹۱راتکه،( عنوان مناقرة الصوفیه
 کند: او مناقره صوفیان را چنین تعریف می
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جريصوفو اما مناقرة ال و مناظراتهم فتكون عند و اسـتنباط المعـانيه و طلـب الحقـائق يان العلم

ف و مقامـاتيبعضهم من بعض و الوسـاوس و اللحظات و الهواجس و اإلشارات علوم الخطرات

و احوال المقرب َّ اهل الصفاء َ بي و الفرق و المراديدين المرين و المطلوبين والطالبين فـين يمعـانين

ص(.اهل التصوف )۵۳همان:

و استنباط معانی می و دانستن حقایق ِ او نقار میان صوفیان را جریانی برای علم خواهی دانـد.ِ
:و بر این باور است که
أن هم اد عوا معنيو أصل مناقرة الصوف ة لطيشريّ و حكما  فا فخص وا به.يً فا  همان)(ً

و حکمتی لطیف استی اصل مناقره که به ایشـان اختصـاص صوفیان دعوت به معنی شریف
و اگر اختGفی هم وجود دارد در آن معنی واحد تأثیری نمی  گذارد. دارد.

ف طريالسيثم اختلفوا و لكل واحد منهم و القصه و حال.يّر ق

 زیرا او معتقد است مانند بسیاری از صوفیان که:
ُ ألن الطرق ال ّ اهللا عز وجل اكثر من نجوم السماء.يُ

خها راه . اند بیش، داوند از ستارگان آسمانی به سوی
ف عليّر مختلفون ثم الحقيالسيفهم  همان)( ...واحديمعنيجعلهم

می، بعد از این و نامه سخنی نقـار صـوفیان بـه ابوسـعیدیهای که به وی دربـار گوید از جنید
: ) نوشته است۲۸۶متوفی(ّ خر از

حك إلي عن الجنيو قد ويأن الفقراء بـوركّد الخرازيسعيّد أنه كتب فـيتنـافرون يقـع الـبعض

)۵۴همان:( البعض.

 نویسد:ّ اما خر از در جواب جنید می
.صوفیان برای دین است واشکالی نداردیهمناقر

عليه ابوسعيفكتب ال و اما مناقرة الفقراء بعضهم  همان)(.ن فال بأسيبعض ألجل الديد:

ج بعد هم معتقد است که این مناقره میها  گیرد: هت حفظ حق شکل
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عليفهذه احوال مناقرة الصوف و احوالهم فيذلك تجرية  همان)(.حفظ الحقيّألن هم

آورد امـا معتقـد اسـت کـه ابـوبکر کتـانی بـهمی خواجه عبدالله انصاری نیز همین مطلب را
ّ ابوسعید خر از نامه نوشته است.

، تا تو از این در برفتی، در میان صـوفیان ابوبکر کتانی نامه نبشت به بوسعید خراز به مصر، که
و الفت برخاست. ن قار پدید آمده و َ عداوت

انصـاری،( که آن رشک حق است بر ایشان تا بـا یکـدیگر مؤانسـت نـدارد.: وی جواب نوشت
۱۲۴۱ :۳۱۴(

می، سخن خراز این است که خداوند وِ از غیرت خود خواهد صوفیان به یکدیگر تکیـه نکننـد
 متکی باشند. فقط به او

 ورزد:می بر آن تأکید ادب الملوكت که ابومنصور اصفهانی در کتاب همان سخنی اس

غ ّ رة الحق تلحقهم لئلاي... ثم إليّ )۵۴: ۱۹۹۱راتکه،( بعض.يركن بعضهم

مییهاین نقار در حقیقت نتیج  خواهد صوفیان به یکدیگر تکیه نکنند. غیرت حق است که
و ابومزاحمروزبهان بقلی شیرازی کـه بـدان پـس از ایـن خـواهمـِ هم بعد از نقل نقار شبلی

میـ پرداخت  داند: علت این نقار را غیرت حق
و اولیا. سر غیرت بروی آن جوانمرد فرو کرده اسـت، تـا § قال جانا این غیرت حق است بر انبیا

و به یکدیگر عاشق نشوند. اگر در یکدیگر افتند بـه وسـیلت حـق از معشـوق ازل یکدیگر نبینند
[اعراف: بازمانند از این می۱۹۸جا گفت عروس آن = تو می بینی که  بینند]. نگرند ولی نمی ها در تو

ّ انا غیور والسعد غیور والله أغیر منا
و سعد و خداوند غیورتر از هر دوی ماست( من غیورم جهـت(.سعد بن عباده) نیز غیور است

).۱:۲۵۸: ۱۳۷۹/ نراقی، ۱۴۱: ۱۳۸۳طبری،:ر.ک، اطGع بیشتر از این حدیث
 اند. که ایشان از علل مقدس؛ زیراّ ایشان تعزز به کبریاء حق است نه به صفات انسانییهُم ناقر

)۲۵۷: ۱۲۷۴روزبهان،(
مز ین ّ خواجه عبدالله انصاری از قول ابوالحسن می۳۲۸متوفی(ُ  کند که: ) نقل

)۵۳: ۱۳۴۱انصاری،(َ نبود آن روز به خیر نداردروزی که در میان صوفیان نقار
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رو یم َ ابومنصور اصفهانی البته این سخن را از زبان می۳۰۳متوفی(ُ  کند: ) نقل
)۵۴: ۱۹۹۱راتکه،(ر ما تناقروا.يما زالت هذه الطائفة بخ

رو یم بیان می َ قشیری نیز این سخن را از قول  کند:ُ
)۴۷۳: ۱۳۴۵قشیری،( ... چون صلح گردید خیر نبود در ایشان

و گفتگو که گاه به مشاجره هم می در این نقار ِ کشید از محورهای مهم مکتب عرفـانی شـیراز
 آید. مقابل مکتب بغداد به شمار می

می ابن.ی-۲۳-۱۴  نویسد:ُ خفیف در مورد ابوم زاحم
ت و سبب و کت اب دیوان بود، عم ال ِ شیخ گفت: ابوم زاحم احمد بن منصور از جملة ّ ّ ُ ِ وبت آن بـوذُ َ

ق فـایی و بفرمـود تـا او را ر شـد م تغی َ کی سلطان او را به عملی نصب کرد، بعد از آن بـر وی ّ ـ ُ
ق فا کی بر من زدند چشم بازیهُ بزدند. ابوم زاحم این حرکت به بهان و گفت: از بسیاری َ ساخت

و به گوشه نمی و به درج بینم. ترک عمل کرد  عالی رسید.یهای بنشست
مییک روز کی براذر ابو مزاحم شکایت هر چه در خانه بود ابومزاحم بـه خـرج صـوفیان: کرد

کرد بر من گفتم کی: هر گاه کی ابومزاحم با ما نان خوردی نیمه نان برگرفتـی کـی کنیـزک 
)۱۶۰: ۱۳۶۳دیلمی،( براذرم گرسنه است.

مییهابن خفیف درج  ستاید. عالی وی را در تصوف
میروزبهان بق.ک-۲۳-۱۴  نویسد: لی شیرازی

تحيو اكثر الشطاح و فين تاهوا ويو ذوالنـون المصـريد البسـطاميـزيهذا البحر مـنهم ابويروا

و محمد الجريو الجنين النوريو ابوالحسيوالشبلين الرازيوسف بن الحسي ويريـد و سـمنون

ويالحس خفو ابوعبداهللايرازيو ابومزاحم الشيبن معاذ الرازييحين بن منصور فيـ محمـد بـن

و ابوبكر الطمستانيحجة اهللا عل و هشام بن عبدان و ابوالحسيخلقه ن بـن هنـديو جعفر الحذاء

رضيالقرش )۲۶: ۱۹۷۱روزبهان،(.نياهللا عنهم اجمعيو امثالهم

ز مر ُ روزبهان نام ابومزاحم را در مییهِ  آورد.ّ شط احین بزرگ
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ف رات.ل-۲۳-۱۴ ز َ کجاست آه(َ آت= و بلند) ابـوم زاحم شـیرازی، کجاسـت رنـگ تلـوین های ُ شین
حذ اء ّ جعفر زحل،َ ز هره،ُ ای رنگ خرد،ُ ای شرم َ ای حرف افشاندن حسـین منصـور کجاست خون،ِ
)۱۸۵: ۱۳۶۰روزبهان،( در اناالحق.

 شبلی بنشست. گفت شیخ مسئله دارم.یهُ ابوم زاحم شیرازی به بغداد رفت. در حلق.م-۲۳-۱۴
ب  گردانید. گفت: این گران کیست؟ شبلی روی

ای پرسید. دیگـر بـار شـبلی مکـرر کـرد کـه: ایـن گـران ساعتی فرو گذاشت دیگر بار مسئله
 کیست؟ 

= خدای یاری دهاد) الشیخ! در ایـن سـؤال مـرا هـیچ فایـده( ابومزاحم سیوم نوبت که ایدالله
ند، خـواهم کـه تـو را بـا تـوک نیست. اما مرا یقین شد که سی سال است تا ابلیس با تو بازی می

 نمایم. 
و خلقی انبوه شبلی تند شد گفت این را بردارید. هرچند جهد نمودند او را نتوانستند جنبانید

و برنتوانستند داشت.  جمع شدند
ع وانـان،ُ شبلی از مجلس برخاست! ابوم زاحم گفت: ایدالله الشیخ، سلطان ِ ظالم، = نگهبانـان)(َ

می او ظالم، ابلیس بر شیخ )۲۵۶همان:( کند...و مریدان بازی
آن شبلی علی.ن-۲۳-۱۵ می القاعده ت راجم و درشتخ وی بودهَ چنان که اصحاب ُ نویسند، درشتگوی

. است
و چهـارم.۱-ن-۲۳-۱۵ و مفسر قرن سوم بـرای اطـGع از زنـدگی او؛( شبلی، ابن یزدانیار صوفی

ــاذی،  ــلمی،۲۷-۲۶: ۱۴۰۴ر.ک: کGب ا۴۰۶: ۱۴۰۶/ س ــاری،/ ا رم وی ۳۲۹: ۱۳۴۱نص ــاو ــ ) را گ  َ ُ ِ
می می و وقتی کسی از آن ناحیه می خواند ا رم وی چه خبـر؟: پرسید آمد از او َ از گاو ُ ر.ک: سـراج(ِ

)۵۵۸: ۱۹۱۴طوسی،
ا رم وی است.« َ ...و از جمله کسانی که شبلی بر وی انکار نموده ُ«

ر دهد کـه شـبلی نمـی این نشان می ر.ک:(ا پنهـان دارد.ِ توانسـته احسـاس خصـومت خـود
)۲:۴۶۹: ۱۳۳۹علیشاه، معصوم

 ) هم نقار داشته است.۴۰۰متوفی(ّ شبلی با ابوالحسن علی بن مثنی-۲-ن-۲۳-۱۵
می االنستنفحاجامی در  کند: از قول ابوسعید ابوالخیر نقل
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و شکوه و او پیری با فضل بـودّ من جوان بودم به استراباد به نزدیک ابوالحسن مثنی درآمدم،
و میان ایشان نقارها رفته بود. )۳۲۳: ۱۳۹۴ر.ک: جامی،(و با شبلی صحبت کرده بود

از حتی بوسعید می و گفـت چـرا نخسـت گوید از او خواستم تا از شبلی بگوید او طفره رفـت
ص) نگویی که بگوی؟( رسول

گ فتم: ایها الشیخ درویش مرا گفت: از پیر ابوالحسن بپرس تا ما را از شبلی حدیثی بگوید. من
و سـلم) نگـویی کـه( ما را از شبلی حدیثی بگوی گفت: چرا نخسـت از رسـول  ّ صـلی اللـه علیـه

 همان)(...بگوی؟
طم ستانی اسـت کـه.۳-ن-۲۳-۱۵ َ از دیگر کسانی که با شبلی نقار داشتند صوفی فارسی ابوبکر َ

و شیخ ابوالعباس باو ردی، خواجه میَ بدان بعد از این خواهیم پرداخت گویـد ایـن عبدالله انصاری
 دو شیخ بر این باور بودند که:

.»ای از توحید ندانست شبلی صاحب حال بود ذره«
 کند:و خود سخن این دو شیخ را تأیید می

می، چنان است که ایشان گفتند که شبلی توحید آن انصـاری،(ّل مانـه گوینـد نـه متکّ مدعی انه
).۴۳۷و ۳۰۱: ۱۳۴۱

می االنس نفحاتدر همین مطلب را جامی و  نویسد:َ ذیل نام ابوالعباس باو ردی آورده است

و شبلی را دیده بود ط مستانی نیز به نشـابور، وی بزرگ بوده و شیخ ابوبکر َ وی به نشابور بوده
و شبلی را دیده، هر دو گفته .»ای از توحید نداشته شبلی صاحب حال بود، ذره«اند که: بود

می شیخ اKسGم گفت: چنان گوید نـه است که ایشان گفتند. شبلی در توحید مدعیانه سخن
§م تمک نانه. َ )۱۴۷: ۱۳۹۴جامی،(ُ

ِ نیز در احوال ابوالعباس باوردی آمده است:قيالحقا طرائق در

و طمستانی است ) شبلی صاحب حال بود ذره از توحیـد( اند .. هر دو گفته. = منظور باوردی
هر وی انصار و شیخ َ نداشته :۲: ۱۳۳۹علیشـاه، معصوم( اند.ی گفته چنان است که ایشان گفتهَ

۴۶۹(
در دهد که علی این حکایات همه نشان می و بـه کسـی القاعده شـبلی شخصـی مغـرور بـوده

ِ داده که سخنی بگوید یا رفتاری خGف میل او انجام دهد. مجلس خود اجازه نمی
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 نویسد: روزبهان در مورد ابومزاحم شیرازی می.س-۲۳-۱۵
و فاضل، کله ه یمان عالم و س کر و صاحب َ دار عارفان ُ و شـبلی منـاقره،ِ ابومزاحم شیرازی، با جنید

و شطح، جمله مشایخی از او ترسیدندی. صـاحب حـدیثی  کرده بود چون سخن گفتی در معرفت
و در معامGت راسخ. و جوانمردی بر او غالب )۴۳: ۱۳۶۰روزبهان،( سخت بزرگوار بود. سخا

مییهاز آنچه روزبهان دربار می او  توان دانست: نویسد
و فاضل است..۱-س-۲۳-۱۵  ابومزاحم عالم
س کر مشهور است..۲-س-۲۳-۱۵ ُ به
و شبلی است..۳-س-۲۳-۱۵  اهل مناقره با بزرگان تصوف بغداد چون جنید
می.۴-س-۲۳-۱۵ و بزرگـی چون در معرفت سخن و توانـایی ت م هاب َ ـ گفت، مشایخ از اش سـاکتَ
 شدند. می
و جوانمردان است..۵-س-۲۳-۱۵  از فتیان
 در معامGت راسخ است..۶-س-۲۳-۱۵

 نویسد:می األنس نفحاتد او در جامی نیز در مور.ح-۲۳-۱۵

و چـون سـخن گفتـی در معرفـت و شبلی منـاقره کـرده وی بزرگی بود از مشایخ فارس با جنید
)۵۸: ۱۳۹۴جامی،( بزرگوار بودمشایخ از او بترسیدندی صاحب حدیثی سخت 

 نویسد: همو می.ف-۲۳-۱۵
و اصحاب وی را چند درم فتوح رسیده بود. گفتند این خGها پاک کنـیم. ابـوحفص ابوحفص

ب رد. و آنچه فتوح است درویشان را به کار ُ گفت: این ما کردیم هم ما را پاک باید کرد.
و ابـوحفص و جامـه به آن مشغول بودند که شخصی در رسید را گفـت کـه: خـود را بشـوی

درپوش که شیخ ابومزاحم از فارس در رسـید. گفـت: اگـر ایـن آن ابـومزاحم اسـت کـه مـن 
 شاید که مرا چنین بیند.می، شناسم می
در فی و و جامه به سـر بیـرون افکنـد الحال ابومزاحم در رسید. چون آن حال بدید سGم کرد

)۵۸همان:( کار ایستاد.
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و بـه ابـوم حرز این حکایت را نخست دیلمی از زبـان ابـن خفیـف نقـل مـی.۱-ف-۲۳-۱۵ ُ کنـد
 دهد: شیرازی نسبت می

مب رز آن پر از نجاست بـوذ. جماعـت مریـدان و َ شیخ گفت: ابوحفص نیسابوری سرایی داشت َ
و خواستند کی به کناسی دهند تا پاک کنند.  درمی چند جمع کردند

و  دیگری پاک کند؟ نه مروت باشد.ابوحفص گفت: مبرز ما پر کردیم
و به دست خود مبرز پاک می و پس سبویی شکسته برگرفت کرد، مریدان نیز موافقت کردند

و مبرز پاک می ذوالنون مصـری کردند در این حال ابومحرز صاحب هر کس سبویی برگرفتند
ه بوذ.به زیارت ابوحفص آمذ

راز به قصد تو آمذه است. اکنون این بـه مـا جماعت مریدان به ابوحفض گفتند: ابومحرز از شی
و به جوی آن، رها کن و جامه درپـوش؛ ابـوحفص گفـت: اگـر ابـومحرز و خوذ را بشوی روی

و اگر نه چنـان است کی من صفت او شنیذه و لباس که مرا ببیند باکی نیست ام به هر صفت
و آخرت ببین ام من نمی است کی من شنیذه م.خواهم کی او را در دنیا

و موافقـت کـرد، و مریدان وی بذان حال دیذ جامه برکند و چون ابوحفص با ابومحرز درآمذ
و خود )۱۴۸-۱۴۷: ۱۴۶۳دیلمی،( بشستند یکدیگر را سGم کردند.، چون فارغ شدند

در.۲-ف-۲۳-۱۵ خواجـه عبداللـه انصـاری همـین داسـتان را بـه ابـومزاحمهيطبقات الصـوف اما
ت:شیرازی نسبت داده اس

ِو سید از مشایخ پارس... شیخ اKسGم گفـت: کـی وی بـه اKسGم گفت: بومزاحم پیر بود شیخ
 زیارت اباحفص آمد...

 جوید: اما نکته این است که خواجه عبدالله انصاری در آخر داستان از سخنی مGمتی بهره می
.قال ابوعمرو بن نجید: من کرمت علیه نفسه، هانت علیه دینه

فيالصوفيالحسن البوشنجو قال ابو في: من ذل و من عز فـينفسه رفع اهللا قدره ينفسه اذله اهللا

و قال ابراهياع بشين عباده غيم بن داود القصار: من تعزز فيء  عزه.ير اهللا فقد ذل

ش انيو قال عليخ االسالم: ما اعزاهللا عبد بعز اعز له من .ذل نفسهيذله
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 هـا رفتـه بـوذ. آیذ کی الله تعالی به جـان او مزبلـه کار، کار کسی ... بوبکر زقاق گوید: که این
)۱۰۰۱-۱۰۰: ۱۳۴۱انصاری،(

می از این داستان که در منابع گوناگون ذکر شده این  توان فهمید که: گونه
و بـه قـول خواجـه عبداللـه.۳-ف-۲۳-۱۵ ِ ابوم زاحم شیرازی در نیشابور خراسـان مشـهور بـوده ُ

می انصاری سید از مشایخ  آمده است. به حساب
این حکایت نشان از آن دارد که ابوحفص به روحیات مGمتی ابـومزاحم آشناسـت.۴-ف-۲۳-۱۵
می آن  گوید: جا که

می اگر این آن ابومزاحم است که من می  شاید که مرا چنین ببیند. شناسم
و ظاهرسازی نیست.  این سخن یعنی آن که او اهل تصنع

میآنچه خواج.۵-ف-۲۳-۱۵ توانـد آورد مـیه عبدالله انصاری در تتمه داستان با روایات مGمتی
و اندیشه پیش می  رفته است. کمک کند که ابومزاحم بر این روش

طم ستانی.۲۳-۱۶ َ ابوبکر َ:
می او را بسیار بزرگ میهيالصوف طبقاتَُسل می در.۲۳-۱۶-۱ و در موردش  نویسد: دارد

و اعالهميو هو من اجل المشا الخ و وقته، اليشـاركه احـد مـن المشـايً حاال، منفرد بحاله و خ

و كان ابوبكر الشبليداني غيبجله، صحب ابراهييه، و و كان مشايره من مشايم الدباغ خيخ الفرس

نيوقته و مات بها بعد سنة اربعيحترمونه ورد و ثالثمائه.يسابور )۴۷۱: ۱۴۰۶سلمی،(ن

سل می می  نتیجه گرفت که:توان چنینَُ از سخنان
می.الف-۲۳-۱۶-۱ و باKترین مشایخ صوفیه به حساب  آید. او از واKترین
و وقت در میان مشایخ منحصر به فرد است.ب-۲۳-۱۶-۱ و مقام . در حال
ر.ک: هجویری،( و مقام وقت در تصوف: /۵۷: ۱۳۹۲/ قشـیری، ۲۲۵: ۱۳۸۳برای آشنایی با حال

-۱۹۹: ۱۳۴۷ّ ـ / عب ادی، ۴۷۱تـا: / سهروردی، بـی۴۱: ۱۳۸۰، / سراج طوسی۸۶: ۱۴۱۳کGباذی،
)۲۹۶: ۱۳۶۹/ سمعانی،۲۰۰
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می( کدام از مشایخ زمانش هیچ.ج-۲۳-۱۶-۱ زیسته کـه مملـو یادمان باشد که او در قرن چهارم
ِ از مشایخ بزرگ تصوف است) همانند او نیستند. ِ

می.د-۲۳-۱۶-۱  داشته. شبلی او را بزرگ
ِ در دامان مشایخ فارس تربیت شده است.او.ه-۲۳-۱۶-۱ ِ
می.و-۲۳-۱۶-۱ و عزت به او  نگریستند. پیران صوفیه با دید احترام
می.ز-۲۳-۱۶-۱ ر.ک: روزبهان،( رود. بعد از شیراز به نیشابور )۴۳: ۱۳۶۰برای اطGع بیشتر

 نویسد: در موردش میاية االوليحلابونعیم اصفهانی در.۲۳-۱۶-۲

و االصـاغر.يالعالم الربانيوبكر الطمستانو منهم اب و نبـه بـه االعـالم و األكابر ، صحب األعالم

)۱۰:۳۸۲: ۱۴۰۹اصفهانی،(
ا کـابر و و صـحبت بزرگـان طم ستانی عالم ربانی اسـت ِ ابوبکر اصفهانی بر این باور است که َ َ َ)=

مت نبه می و بزرگ از او و کوچک § بزرگان) را دریافته َ  شدند.ُ

ِ شیخ به طمستان منسوب است وتمستان یا طمستان از شـهرهای کوچـک فسـا بـوده.۲۳-۱۶-۳
 است.
 در حدود العالم آمده است:.الف-۲۳-۱۶-۳

و دارابگرنـد. تمستان، بستگان، ازبرا، دارکـان، مزیرکـان، سـنان شـهرک  هـایی از میـان پسـا
)۱۳۴: ۱۳۶۲ستوده،(

میَم قدسی در احسن.ب-۲۳-۱۶-۳ د:نویس التقاسیم
و كانيالقديدارابجرد بها كان المصرف جلينزلها الملوك الكثيم طيرة المعـاون بـهيلـه الخصـائص

و من مدنها طمستانيالهوا قصبتها عل )۴۲۲، ۱۴۱۱مقدسی،(...اسعها

ر ستاق به معنی روستا] داربجرد، ابن خردادبه.ج-۲۳-۱۶-۳ ر ساتیق [= جمع ُ طمستان را یکی از َ
خر( داند. می )۴۶: ۱۸۸۹دادبه، ابن

ال...گوید:و بعد می اليمديثم )۵۳-۵۲همـان:(.طمستان اربعه فراسخينة فسا اربعة فراسخ ثم
 فاصله آن با فسا چهار فرسخ است.
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 دانشوران نیز آمده است:ی در نامه.د-۲۳-۱۶-۳
م همله و سکون سین و میم م همله ََط مستان بکسر طاء ُ ََ ُ ن = حروف(َ دارنـد را مهملـه هایی که نقطه

و فتح تاء  و یاء نسبت امثناةگویند) و نون ب لـدان فـارس، فوقانیه ُ منسوب به طمستان است کـه از
ر وات: است. یاقوت حموی گوید و جمـاعتی از م عرب دهستان است ُ طمستان ّ = جمـع راوی) بـه(ُ

بی( اند آنجا منسوب .)۳:۱۴۳تا: نامه دانشوران،
ع.ه-۲۳-۱۶-۳ ملقن در جیب اشتباه ¡و غریبی را ابن  در این مورد کرده است:اءيطبقات االولَُ

بني، صحب ابراهيابوبكر الطمستان و مات و حاال و فقه علما و كان اوحد سابور بعد سنةيم الدباغ

و ثالثمائهياربع إل،ن ال اعلم نسبتة اليالطمستان و لعله الطبس نسبة قريّ ماذا ية من قـريطبس

)۳۵۴-۳۵۳: ۱۴۱۵ابن ملقن،( مازندران !.

بی( هجری است ۸۰۴ابن ملقن با این که متوفی بی۱۹۸-۱۹۷تا:ر.ک: ابن فهد، تا: / سخاوی،
و قرن۲:۲۱۶: ۱۳۸۹/ ابن حجر عسقGنی، ۲:۱۰۰ اوها)  هجـری) ۴۱۲متوفای(َُسلمی، پیش از

 کند!می چگونه چنین اشتباهی، طمستانی را فارسی خوانده

میروز.۲۳-۱۶-۴  نویسد: بهان در مورد او
صبيو منهم بحر الحقا و و عبهرالمعارف يح العشاق ابوبكر التمستانيق

آ هيكان صاحب و س كر و و اسرار و كرامات ات و اهل القصة أشهر مـنيمان. شأنه عند المشاي خ

.)۳۱: ۱۳۹۳روزبهان،(ث.يو اسندالحديالشمس، رو

و کرا میروزبهان، طمستانی را صاحب آیات می مات س کر و او را اهل  شناسد.ُ داند

از(َ ذیل شیخ ابوالعباس باو ردیهيطبقات الصوفخواجه عبدالله انصاری نیز در.۲۳-۱۶-۵ که بیش
می این آوردیم) از او سخن می و شیخ ابوالعباس را به شبلی بیان و تعریض او انصاری،( کند. گوید

۱۳۴۱ :۳۰۱(
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میروزبهان در شرح شطحی.۲۳-۱۶-۶ می ات نیز از او یاد و  نویسد: کند
محبت بدو غالب بـود و س کر و کرامات بود، اسرار ¡ شیخ العشاق، ابوبکر طمستانی، صاحب آیات َ َ ُ

و شطح چنان بود که در پارس کس قوت شنیدن او نداشت. بعد می گوید: شـیوخّو در عبادت
و هم آنج روزبهـان،(ا بـه حـق پیوسـت. وقت صواب چنان دیدند که او به خراسان رود، برفت

۱۳۶۰ :۴۳(
 سخن روزبهان درباره طمستانی این است که:

 او شیخ عاشقان است..الف-۲۳-۱۶-۶
م حبت بر او غالب است..ب-۲۳-۱۶-۶ و س کر ¡ اسرار در َ ُ
 چنان در شطح پرقدرت است که کسی در فارس یارای شنیدن آن را ندارد..ج-۲۳-۱۶-۶
میپس به نیش.د-۲۳-۱۶-۶ و در آن جا گوشه ابور به اجبار می رود و انزوا پیشه  کند. نشینی

میی در نامه دانشوران در ادامه.۲۳-۱۶-۷  خوانیم که: این مطلب
آمیز او سبب شد که مشایخ فارس از بیم آن که مبادا به او آسیبی رسد، صـGحِ سخنان شطح

و ظاهرا این مهاجرت  در اواخر عمر او صورت گرفته استً چنان دیدند که وی به خراسان رود
و در ایـن  و سـپس بـه نیشـابور رفتـه ِ وی در این سفر اجباری مدت کوتاهی در اصفهان بوده ِ

و روزگار را به انزوا گذرانده است. شهر گوشه :۳تـا:، بـی دانشـورانی نامه( گیری اختیار کرده
۱۴۲(

طم، عطار.۲۳-۱۶-۸ َ شخصیت ابوبکر صِ گیرد اشتباه میاءيتذكرة االولیدKنی در ستانی را با ابوبکر
و احوال او را به ابوبکر صیدKنی نسبت می ) ۶۲۸: ۱۳۸۶عطار،( دهد.و اقوال

دراین اشتباه.۲۳-۱۶-۹ : ۱۳۸۶جـامی،( دهد.می ادامه االنس نفحات عطار را متأسفانه جامی نیز
۱۸۴(

در معصوم.۲۳-۱۶-۱۰ به طرائق الحقائقعلیشاه نیز و تمام مطالـب باز ِ همین راه اشتباه رفته است
بی معصوم( طمستانی را به صیدKنی نسبت داده است. )۴۱۷تا: علیشاه،

و معصوم دانشورانیهناماما در.۲۳-۱۶-۱۱ و جامی  علیشاه تصحیح شده اسـت. این اشتباه عطار
)۱۴۲تا:، بیدانشورانی نامه:ر.ک(
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و رفتارها.۲۳-۱۶-۱۲ میاز او سخنان توان بـه مـواردی مGمتی بسیاری نقل شده که از آن میان
: زیر اشاره کرد

فيما الحق.الف-۲۳-۱۶-۱۲ )۱۰:۳۸۲: ۱۴۰۹اصفهانی،( موت النفس.يقة اال

ن  مگر در مرگ نفس. شودمیحقیقتی یافت
و با خلق اندک.ب-۲۳-۱۶-۱۲ )۶۲۸: ۱۳۹۱عطار،(.مجالست خدا بسیار کن
)۶۲۹همان:(ِ زندگانی نیست مگر در مرگ نفس..ج-۲۳-۱۶-۱۲
و میان حق جز این انفاس معدوده نیست..د-۲۳-۱۶-۱۲ )۲۵۹: ۱۳۶۰روزبهان،(ِ میان من
ن فـس بزرگتـرین حجـابی اسـت.ه-۲۳-۱۶-۱۲ و [اسـت] ن فس َ نعمت بزرگترین، بیرون آمدن از َ ِ

و خدای. )۸۱: ۱۴۰۹قشیری،(ِ میان تو
میروزبها.و-۲۳-۱۶-۱۲  نویسد:ن بقلی شیرازی

خ مر می و به طنابیرَ چون جماعتی از دزدان دید که = جمع طنبـور) مشـغول بودنـد،( خورند
و آن و آن سماع بشنید. برفت )۳۵۸: ۱۴۶۰روزبهان،( جا بنشست

)۸۱: ۱۴۰۹قشیری،( هر گاه دل را همتی بود اندر وقت وی را عقوبت کنند..ز-۲۳-۱۶-۱۲
اليطرال.خ-۲۳-۱۶-۱۲ )۴۷۲: ۱۴۱۹سلمی،( بعدد الخلقياهللا تعاليق

 راه به سوی خدا به عدد مردمان است.
كث.ط-۲۳-۱۶-۱۲ قليجالسوا اهللا و جالسوا الناس )۴۷۲همان:(ًاليً را

و با مردم بسیار اندک.  با خداوند بسیار همنشین باش
منيخ.ی-۲۳-۱۶-۱۲ فيأن الخيريرالناس ويغير اليره اليسبعلم أن كثيل غياهللا لير السـبيـر.

عليالذ لكيهو فيتقصيرييه. علير نفسه  همان)(ه.يما هو

و چنان بایـد بهترین خلق آن قوم و دانند که راه خدا بسیار است اند که خیر را در غیر ببینند
و بدان پردازد. ِ که تقصیر نفس خود را داند

عليالعاقل.ک-۲۳-۱۶-۱۲ ويتكلم )۴۷۴همان:( دع ما فضل عنه.يقدر الحاجة

و هر چه افزون است، دست از آن بدارد.  عاقل آن است که سخن به قدر حاجت گوید
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فيما الح.ل-۲۳-۱۶-۱۲ ايّ اة إلا حيالموت النفس فيما الا ّ اة القلب ۴۷۱همان:(.إماته النفسي(

و حیات دل در مرگ نفس نهفته است.  زندگانی نیست مگر در مرگ نفس
و انمايال.م-۲۳-۱۶-۱۲ فيمكن الخروج من النفس بالنفس و ذلكيالنفس باهللا تعاليمكن الخروج

)۴۷۲-۴۷۱همان:( بصحة اإلرادة اهللا عزوجل.

ممکن نیست از نفس بیرون آمدن مگر به نفس ولیکن امکان از نفس بیـرون آمـدن شـما بـا
و آن راست نشود مگر به درستی ارادت به خداوند.  خداست

بيالنعمة العظم.ن-۲۳-۱۶-۱۲ )۴۷۲همان:(.نكيالخروج من النفس والنفس اعظم حجاب

و خـدا همانـا؛ زیرانعمتی بزرگتر از نفس بیرون آمدن نیست که بزرگترین حجـاب میـان تـو
 نفس است.

و جمله خلق دشمن من..ص-۲۳-۱۶-۱۲ )۶۲۸: ۱۳۸۶عطار،( من چه کنم

ط.۲۳-۱۶-۱۳ اومی مستانی بیانقشیری داستانی را از و گمنـام بـودن ِ کند که بر مGمتی بـودن
: تأکید دارد

فيدالنيسمعت ابابكر الص أنقريقبر ابوبكر الطمستانيًو كان رجال صالحا قال: كنت اصلح اللوح

فيف كثيمقبرة الحيه اسمه و كانيرة ويرا لميقلع ذلك اللوح و غيسرق ويقطع من ره من القبـور

م ّ وما عن ذلك فقال: إن ذلـك الشـيالدقاقينه، فسألت االستاذ اباعلكنت أتعجب خ آثرالخفـاءيً

تريالدنيف و انت فيد أن تشهر قبره باللوح الذيا و إن الحـقيتصلحه إاليأبيـ–سـبحانه–ه.

و قبره آثر هو سترنفسه )۳۲۳: ۱۴۰۹قشیری،(.اخفاء

وقتی لوح سر گور ابـوبکر طمسـتانی:فتگ، از ابوبکر صیدKنی شنیدم که مردی بود به صGح
آن نیکو می و نام او را می کردم بر جا و هر باری از سر گورش َکن دم و مـیمیَ از کننـد و ُب ردنـد

و هیچ گور دیگر نمی و من متعجب مانده بودم به استاد ابوعلی دقاق این حـال را گفـتم ُب ردند
میاز آن پرسیدم. گفت: این پیر گمنامی اندر دنیا اخ و تو خواهی کـه وی را بـه تیار کرده بود

حق، لوح و او خواهد مگر آن که گـور او پنهـان باشـد همچنـان تعالی نمی مشهور گردانی کـه
 خواست که در میان مردمان پوشیده باشد.
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: ۱۳۸۶ر.ک: عطـار،( کنـد. بیان مـیاءياالولتذكرةدر،ِو این حکایت قشیری را عطار.۲۳-۱۶-۱۴
۶۲۹ (

سل می در مقدمه، ایتاین حک َُ یادآور کGم  گوید: است که میهيمالمتیهرسالیِ

و هم الذ و هم الذين لقبوا بالمالمتيوالطبقة الثالثة، زيه: بـواطنهم بـأنواع الكرامـاتين اهللا تعالين

ف و تحققوا و االتصال فيمن القربة والزلفه  سر السر بحيمعانيِّ ـ الجمـع، كـن لالفتـراقيث لـم ي

سبيعل فيهم ويالرتـب السـنيل بحال من االحوال فلما تحققوا و االنـس و القربـة ة مـن الجمـع

أنيالوصلة، غار الحق عل )۸۷: ۱۳۶۴سلمی،(ن للخلق...يجعلهم مكشوفيهم

و، هایشان را به کرامـت قـرب اما طبقه سوم که ایشان را مGمتیه خوانند، خداوند درون زلفـه
ب و اند چندان که دیگر بـه الجمع در پیوستهِّه سر درون در معانی جمعاتصال زینت داده است

و وصـل  و انـس و قربـت و چون به مراتب رفیع جمع هیچ حالی از احوال، ره به افتراق نبرند
 بیشتر ایشان به روی خلق مانع آمد.یهاز فروافتادن پردـ تعالیـ برآمدند غیرت حق 

َبرد که رفتارهای مGمتی از صوفیی دیگر در فارس نام میخيالبدء والتارمقدسی در کتاب.۲۳-۱۷ َ
 نویسد: دارد، او می
ف اليبالد سابور من حدود فارسيرجل ويجتمع خـالفون عـوام النـاسيً ذهبون مـذهبايـه قوم

ا و لزمنه ً فقصدته متص فحا ماعنده ًو المستر سل لما عنـده معتابهـا متجـاهال وكـانيً اما كالمضفي ً

إلرجيالرجل اليشيع و معرفة مذاهب القدماء بيء من علم اللغة ق بنـاحيأن أنس ـوث ثـميتي

دقيأبد و عليمكتوم امره و إذا هو قيهذا المذهب الذيّق سره و ـ ذكرته مع طـول تهجـد و ي ام

ص و اليشيً ومايّ ام اذكرمما حفظته عنه أنه كانيكثرة صالة و هو الذير فـيه بالدالئل فقال يتـراه

فينيع بيعيو أراه ً:تاي نك ثم انشد

 حج ته الع عي فٍنيون عن كل و هو اني وحيها ِس كل دي

ابيعن بعض مشايو حدثن ستيد البسطاميزييخه عن .ن سـنة فـاذا أنـا هـويّ أنه قال طلبت اهللا
بی( )۹۱-۹۰تا: مقدسی،
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و مـذهبی در بGد سابور از حدود فارس، مردی را دیدم کـه قـومی نـزد وی گـرد مـی آمدنـد
و من به قصد تحقیق در کار او نزد وی شـدم. چنـد داشتند که خGف مذهب عوام الناس بود.

و  و خویش را پـالوده اسـت روزی نزد وی مGزم بودم همچون کسی که آنچه داشته رها کرده
و معرفـت مـذاهب پیشـینه  و نادانی از خویش نشان دادم. این مرد را به علم زبان گـان ابلهی

و از جانـب مـن اطمینـان یافـت. سـپس آن کـار رجوعی بود. تا آن گاه که با من انس گرفت.
و از راز نهفته خود پرده برگرفت دیـدم کـه او بـر همـین مـذهبی، پنهانی خویش آشکار کرد

و روزه، از چیزهـایی حلولی است) با آنکه شب زنده( است که یاد کردم دار بود پیوسته در نماز
خ میکه از او به و، کرد با دKیـل اطر سپردم یکی این بود که روزی به این اشاره پـس گفـت:

و سپس بیتی برخواند:  و من آن را در چشم تو  هم اوست که تو آن را در چشم من بینی
و او در آن میان انیس تنهایی است. ها او را از دیدار هر چشم پنهان کرده چشم  اند

از ابویزید بسطامی روایت کرد که ابویزید گفـت شصـتو آن مرد مرا از بعضی مشایخ خویش
)۲:۳۲۹: ۱۳۷۴مقدسی،( سال به جستجوی خدا بودم پس بدانستم که من خود اویم.

 توان برداشت کرد چنین است: آنچه از سخنان مقدسی می
ِ مذهبی خGف مذهب عوام داشته است.، شیخ فارسی.۲۳-۱۷-۱
میکن مقدسی با او ناراستی می.۲۳-۱۷-۲ و نقش بازی ک نه عقیدهد  اش دست یابد.ُ کند تا به
و زبان پیشینیان آشنا بـوده مقدسی، شیخ مذکور را مردی دانشمند می.۲۳-۱۷-۳ ِ یابد که به علم

 است.
می شیخ پیوسته در عبادت بوده، شب زنده.۲۳-۱۷-۴ و روزه سـپری داری و روزها را به نماز کرده
 نموده است. می
و ابویزید بسطامی است. های او شبیه اندیشهشهاندی.۲۳-۱۷-۵  های حGج
و التـارِ دانیم کتـاب می.۲۳-۱۷-۶ ر.ک: مقدسـی،( هجـری نوشـته شـده. ۳۵۵در سـالخيالبدء

و شهادت حGج در سال۱:۳۴: ۱۳۷۴ از۴۶ً پس طبیعتا، هجری رخ داده است ۳۰۹ِ) سال پـس
ه، جامعه اسGمی،ِ آن قتل فجیع و جمههنوز درگیر آن و افکـار حـGج ِ های سـنگین بـر اندیشـه

ر.ک: ماسـینیون،( حGجیان هست. آن۱۵: ۱۳۹۰برای دانستن بهتر آن زمـان [بـرای دانسـتن (
 مراجعه فرمایید.]۳-۱۲-۴-۲۳شرائط به بخش حGج همین مقاله مطلب
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:۱۳۲۶:۳ر.ک: کردعلـی،( هرچند که معتقدند که مقدسی به اعتـزال تمایـل داشـت.۲۳-۱۷-۷
) Tarif Khalidi:1946:2/۵۵-۵۴: ۱۳۷۴/ مقدسی، ۱۹۰۸

های دیندارانه در مقابـل آراء ملحدانـه کند که به دفاع از اندیشه اما او در کتاب خود تGش می
و خود معتقد است کـه خواننـده را مجهـز بـه صـیانت از اعتقـادش مـی  ر.ک:( کنـد.َ بپردازد

و حتی بر این باو۳:۱۷تا: مقدسی، بی فسـادیههـا مایـر است کـه: خوانـدن برخـی کتـاب)
دل شود می میو و دین ها را از میان می، برد ) ۴:۱۰۳همان:( کند. را ویران

 که: شودمیو در پایان فصل نخست هم یادآور
ف ً ... فهده مقامات قد مناها نظرا للناظر لدي ن صحا لمـن احتـاط و ً كتابنا و تحـرز مـن تمويُ هيـّ نـه

و وساوس الخلعاء الذيس المنخرقيو تلبنيالملحد و خطرات المج ان ن أفسد الفـراغ فكـرهم.ين

)۱:۵۴همان:(
ِ آن مقدمات را برای خواننده به صورت نصیحتی آورده تا مردم در کار دیـن خـویش احتیـاط

و وسوسه مج ان مخ رق ه، و از اهل تمویه، ملحدان، تلبیس، اهل ّ کنند ُ ِ َ َ  های خلق بپرهیزند.ِ

در صوفیان را از این جرگـه مـی، رسد این است که مقدسی آنچه به نظر می.۲۳-۱۷-۸ شـمارد. او
 نویسد: مورد صوفیان می

و المالمتيه منهم الحسنيو ذكر فرق الصوف و المعذورية الشوقيه اليه و جملة امرهم أنهم حملـونية

عقيعل ال و و المخائيديدة مفهومه ألنهميمذهب معلوم وينون بالخواطر رأيل يالـينتقلون من

)۵:۱۴۸همان:(.يرأ

و معذوریـه از ایشـان در ذکر فرقه ح سنیه، مGمتیه، شوقیه و بـر روی هـمُ های صوفیان؛ اننـد
و عقیده مفهومی گرایش ندارند چرا که ایشان متدین به خاطرها  ّ ایشان به هیچ مذهب معلوم

و از اندیشه ر ای به اندیشهو خیال هستند میای دیگر  آورند. وی
و داوری او در مورد صوفیان، اندیش مییهاین سخن مقدسی  کند. او را بر این گروه نمایان

 گوید:می، بعد از این سخن
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بيً قول بالحلول كما سمعت واحدا منهميمن و مـنهم مـنيزعم أن مسكنه قـوليُن عوارض المرد

ال و و االهمال )۱۴۸همان:(ن.يدعون للوم الالئميباالباحة

یهاند که از یکی از ایشان شنیدم که جایگـاه خـدا را در گونـ ای از ایشان قائل به حلول دسته
َامر دان می ْ ا همال دانست دستهَ و ا باحه ِ ای از ایشان اهل راِ و هیچ سرزنش سرزنشگران آنـان ِ اند
 کند. نگران نمی

ق دح حGج می و ط عن ِ پس از این مقدمه، مقدسی به َ  پردازد:َ
ع فين ارسطاطالو وج دت صورة مصورة ٌس  في و فييبعض المواضع ـ ده كتاب مكتوب ه كنـت ي

ال أرو و  فأما عرفت الباريً اشرب شرابا روي و عز و لبعض المتصـوفه مـذهبيجل ت بالشرب

بعيقر كثينه ألن منهميب من هذا بل هو و ج دا س خر وا له و اذا راؤ صورة حسنة ً قول بالحلول  ّ ـ َ ريـَ

و أنشدونيل الهند من اه مايابن عبداهللا للحسيفعلون هذا علين بن منصور المعروف بالحالج يدل

 هذا القول:

ــ ــر ي ــا سرس ــي يدق حت

ــا تجل ــاهرا باطن ــو ظ  ّ ً يَ

ٌك جهـليـاليإن أعتذر

غي ا جملة الكل لست يريّ

حيعليحفي يو هم كل

يء بكــل شــيلكــل شــ

سك عيو عظم يو فرط

ــذار ــا عت ــيفم يإذا إل

علو و المنة بإلهام التوحيكم اهللا و تسهينا من الفضل ايل التعريد و خميف يرة تطمـئن إلـينفس

أ و )۹۲-۲:۹۱همان:( سمح بقبولها.يعقليمثل هذه المذاهب

ای بـود دریافت که در دست آن نوشته، اند در جایی، صورتی تصویر شدهو از ارسطو نقل کرده
راو در آن مکتوبی که بیش از این  و چـون خـدای شـرابی نوشـیدم کـه سـیرابی از آن نداشـتم

و بعضی از صوفیان را مذهب نزدیـک بـه ایـن عقیـده اسـت شناختم بی آنکه بنوشم سیراب شدم
در بلکه عین این عقیده است چرا که بعضی از ایشان قائل به حلول و چون صورتی زیبا بیننـد اند

اه برابر آن به سجده می و بسیاری از میافتند  کنند.ل هند این کار را
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آنو از ابن عبدالله شنیدم که شعری از حسین بن منصور معروف بـه حـGج را مـی و خوانـد
 شعر گواهی است بر این سخن:

و هم هر زنده  ای به دوریَ ای نهان نهان که از فرط لطافت از
ّ هر چیز از هر چیز تجلی داری ای آشکار پنهان که بر
و شک استپوزش من از تو، نادان و درماندگی ی

 ای همه تو، تو جز من نیستی، پس پوزش خواهی من از خویش چه خواهد بود؟
و شناختی که آسـان گردانیـد کـدامّ چه منت هاست خدای را بر ما به توحیدی که الهام کرد

آن نفس صاحب تمییز به مذاهبی از این دسـت اطمینـان مـی  ر دی پـذیرای خ و کـدام َ کنـد ِ ـ
 گردد. می

ن.۲۳-۱۷-۹ و این های زیباست وشته تنها پرستش صورتِ تصویر مقدسی از حلول، بر اساس آنچه
 به کلی اشتباه است:، تصویر از حGج

می.۲۳-۱۷-۹-۱  گوید: عطار در این مورد
و بعضی گویند تولی به اتحاد داشت، اما هر که بوی توحید ّ بعضی گویند از اصحاب حلول بود

و هر کـه ایـن سـخن گویـد سـرش از به وی رسیده باشد هرگز ات حاد نتواند افتاد ّ او را خیال
و شرح این طولی دارد که این کتاب جای آن نیست اما جماعتی بوده از توحید خبر ندارد انـد

ات حاد که خود را حGجی گفته و چه در غلط ّ زنادقه در بغداد چه در خیال حلول و نسـبتِ انـد
و سخن او فهم ناکر بدو کرده و سوختن به تقلید محض فخر کردهاند اند چنـان ده بدان گشتن

که دو تن را در بلخ همین واقعه افتاد که حسین را، اما تقلید در این واقعه شرط نیست. اینجا 
ات حاد. )۱۳۶-۱۳۵: ۱۴۹۱عطار،(ّ نه حلول کار دارد نه

: ای قابل تأملی دارد سپهساKر نیز نکته.۲۳-۱۷-۹-۲
ش ات حاد یکی و این مقام عالیّ معنی آن دن است و غرض از یکـی شـدن نـه تر از توحید است

و در ایـن عطـار  ً است که جمعی قاصر نظران توهم حلول کنند تعالی الله عـن ذلـک علـوا کبیـرا ً
 فرماید رضی الله عنه:

هم،َ اینجا حلول کفر بود این وحدتی است لیک به تکرار آمدهاتحاد
)۶۰: ۱۳۸۵(سپهساKر،
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و وحدت به دلیل شباهتمت های زیادی که گاه با هم داشتند أسفانه سه اصطGح حلول، اتحاد
و با یکدیگر تداخل معنایی پیـدا کـرده،و البته تمایزات فراوانی که از مدنظر دور داشته شده  انـد

ِ این امر موجب گشته که سخن حGج آنچنان که باید مورد بررسی ناقدان او قرار نگیرد.
و هم بقیه عرفا این مقام را عین.۲۳-۱۷-۹-۳ می هم حGج  گفتند. الجمع

الجمع آن است که انوار صفات را در لباس افعال بینی همچنـانو روزبهان بر این باور بود که عین
ّع) نور تجلی را در کوه دید.( که موسی )۱۷۹: ۲۰۰۵روزبهان،(ِ

ا کاشانی معتقد است که عـین.۲۳-۱۷-۹-۴ سـت کـه در آن حـق حجـاب خلـق الجمـع مقـامی
حق می و مساوی است با استهGک تام در از جمع، گردد و اشـتغال بـه شـهود الهـی اسـت فـارغ

)۲۲۲: ۱۳۷۹کاشانی،( ماسوی الله.
ويالجمع تاره جمع فيطلق فياهللا بالكليراد به إستهالك مرية كما عرفت ذلك : ۱۴۲۶کاشـانی،(.َّما
۳۲۴(
ف،الجمع الجمعراديتارة رؤيحق و الفـرق ـ خلق كما ان الجمع حق بال خلـق .ة خلـق بالحـق ي

)۴۲۴: ۱۴۲۶کاشانی،(
سوًضاياراد بالجمعيو )۴۲۳: ۱۴۲۶کاشانی،( اهللا عزوجلياالشتغال بشهود اهللا عما

اليشيانهم ) ۳۲۲: ۱۴۲۶کاشانی،( حق بالخلق.يرون بالجمع

۲۳-۱۷-۹-۵.Gح و من جمله ج معتقدند که شناخت خداوند از طریق عقل، یادمان باشد که عرفا
 تنها موجب سرگردانی است.

فمن رامه بالعقل مسترشدا لهويرةيحياسرحه

)۱۶۶: ۱۴۲۴(حGج،

و سرگردان می خرد او را گمراه َ آنکه به کمک عقل به شناخت خداوند برآید،  نماید.ِ
ط آن و شـهود بـه دسـت ها معتقدند که معرفت، یک تجربه درونی اسـت کـه از ریـق کشـف

 آید. می
ين قلبـيبعيت ربيرأ

حتيإليّاشار سر يك

فقلت من انت قال انت

عنيفن و دمت انتّيت

)۵۲(همان:
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با چشم دلم خدای خویش را دیدم. از او پرسیدم تو کیستی؟ گفت: تو هستم. خداوندا درونـم
و تو ماندگ  ار شدی.چنان مرا به تو رهنمون ساخت که من فانی شدم

نمط چهارم ابن ِ سینا نیز در َ ال کنـد کـه به همین مطلب اشـاره مـی اشاراتَ ـ : وال اشـارة اال ي ه

)۶۵: ۱۴۱۳سینا، ابن(يح العرفان العقليبصر

و مقصود شیخ الرئیس شهود عرفانی است. جز به عرفان عقلی نمی  توان به خدا اشاره کرد
می ابن و هو العلم عربی اK( گوید: :۱: ۱۴۰۵عربـی، ابـن( سرار) الذی فوق طـور العقـل = علوم

که۱۴ و بر این باور است و خداونـد برتـر از درک عقـل:) ِ نیروی خرد توان درک خداوند را ندارد
 است.

و درک قلبی خداوند را مطرح می می حGج نیز به این پوشیدگی اشاره دارد و  گوید: کند
عين كنت بالغإ ًمحت جباينيب عن َ فيلب فالق و النائاإلبعايرعاك يّد

)۳۶: ۱۴۲۳(حGج،

ا میی گر در پردهخداوندا  پاید. غیب از دیدگان من پنهانی، قلب من از دور تو را
می ابن K یعطیـه الفکـر... ان العلـم عربی در این مورد و تبیین لک أن العلم الصحیح گوید:

ا و هو نور وٍ الصحیح إنما یقذفه الله فی قلب العالم لهی یختص الله به من یشـاء حـق عبـاده...
K کشف له، Kعلم له )۳:۳۳۵: ۱۴۰۵عربی، ابن( من

می شناخت درست از راه تفکر به دست نمی ریزد، شناخت آید بلکه خداوند آن را بر قلب عالم
می نوری الهی است که خداوند آن را بر قلب هر بنده و آن کـه از کشـف ای که خود بخواهد ریزد

 بهره است شناختی ندارد.یب
و تزکیه مییًو این کشف طبیعتا با پاKیش  گیرد: نفس شکل

حجب العوائد غطتيإلًاضة ذاهبايو هذبت نفس بالر  كشف ما  

)۶: ۱۴۱۰فارض،(ابن

 های در پرده کشف گردد. از طریق ریاضت به تهذیب نفسم پرداختم تا پوشیده
ا همـه،ِ عرفای اسGمی بـه خصـوص در تفکـر حـGجی ندیشهشاید به همین دلیل بود که در

و در نهایت یکی ادیان به خدا منتهی می  بودند.و تنها در شعائر با هم متفاوت، گشتندمی شدند
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فيهو الذ جميً فكرة أن األديالتصوف اإلسالميوضع عا تؤديان  اهللا فقط تختلف شعائرها.يإليً
)۴:۴۸۲: ۱۹۶۰ضیف،(

و همه را بدان دسترسی است:چون این را ِه به تعداد مردمان جهان گشوده است
ف ان جد محققياالديتفكرت

د  فال تط لبن للمـرء هيُ ّ ـ نـا فأن ً

ــلي ــه اص ــدهيطالب ر عن ــ عب  

ايفألف ً ـ تها اصال له شـعب جم

و أنماي صد عن االصل الوثي ّق

فهمايفيو المعانيجمع المعان

)۱۲۸: ۱۴۲۳(حGج،

ادیان محققانه اندیشیدم. همه را از یک ریشه یافتم. برای آدمی دیـن خاصـییهمهیهدربار
و ریشـه  و قطعـا هـر کسـی پیـرو اصـل ای اسـت کـهً را مجوی که وی را از اصل محکم باز دارد

می بزرگواری و مفاهیمی عالیه را برایش بیان  کند. ها
هـی این اندیشه یعنی شناخت خداوند به وسیله ّر انسـان مهـذ بی فـراهم اسـت قلب که برای
و عرفای پس از او به نتیجه استغراق برسند یعنی به این نتیجه برسند کـهی کمک کرده تا حGج

و روحی می و شهود قلبی او با کشف و مظهر تجلی ذات و منبع اصلی نزدیک شد ّ توان بدان مبدأ ِ ِ
. گشت
و دستیابی آن می ها تحقق و دوس بدین را در دوستی م نیتدیدند ّ تی را محو َ و فنـای تمـامِ ها

 دانستند. می
 به قول حGج:

س قم وضنا اناييإن كتاب ي عن فرط

)۱۵۵(همان:

 ای من، از روی شدت بیماری عشق است.گویم این که می
 فارض: یا به قول ابن

ال تجتلًايما لم تكن فانيفلم تهون يك صورتيفيو لم تفن ما

)۳۳: ۱۴۱۰(ابن فارض،
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و تا صورت من در تو جلـوه گـر نشـود، ایـن فنـا تا در حق فانی نشوی عاشق من نخواهی شد
 پدید نخواهد آمد.

میمی این عشق چنان شعله  کرد: کشید که عارف خود را فراموش
ي قد وسم الحب منه قلب

يشهود ذاتيو غاب عن

ايبم وسميَسم والشوق

يت اسمينسيالقرب حت

)۱۴۲۴:۱۳۰(حGج،

بیِحق بر قلبم داغ ق رب، چنان از خود و به خاطر ُ گدازان شوق وی را نهاده است ام خود گشتهِ
 ام. که نامم را از یاد برده

می، این رفتار را موKنا جGل الدین  نامد: استغراق
َپرد چنان که مگسی باK می میمی،َ و سرش و همه اجزایش مـی جنبد در جنبد جنبـد. چـون

غرق شد. همه اجزایش یکسان شد. هیچ حرکت نکند. استغراق آن باشـد کـه او در میـان انگبین 
و حرکت نماند. غرق آب باشد؛ هر فعلی را کـه از او برآیـد،  و فعل نماند و او را جهت نماند نباشد

و پایی می می آن فعل او نباشد. اگر هنوز دست زنـد کـه آن غـرق زند، او را غرق نگویند یا بانگی
)۱۴۰-۱۳۹: ۱۳۹۰مولوی،( این را استغراق نگویند.شدم 

؛ وجودی مستقل برای خود نمی، حGج روِ مستغرق است در دریای ذات حق بـا شناسد از این
را،»ی«و یا متکلم»ت«و ضمیر متصل فاعلی» انا«کلماتی از قبیل ضمیر منفصل  اصل وحـدت

 کند. مطرح می
انـايو مـن اهـويانا من اهو

ــاذا ابصــــر ــرتهيتنفــ ابصــ

نحن روحان حللنـا بـدنا

ــرتنا ــرته ابصـ و اذا ابصـ

)۱۳۴: ۱۴۲۳(حGج،

و آنکـه دوسـتش دارم مـن اسـت، مـا دو روح در یـک بـدن من همانم که دوستش مـی دارم
می هستیم. هرگاه من را بنگری وی را می و هرگاه به وی بنگری هر دوی ما را  بینی. بینی

در از همین روست که ابن  نویسد: در مورد حGج میهيالمك فتوحات عربی
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زليكما حك فيعن بهيخا انها افتصدت فوقع الدم فـيوسـفياالرض فأنكتب مواضـعيوسـف

حيكث حكيفيان ذكر اسمه مجريث سقط الدم الجريرة و هكذا عن الحـالج لمـايعروقها كلها

ف حيقطعت اطرافه انكتب بدمه بیعربی ابن(.ث وقعياالرض اهللا اهللا )۲:۳۳۷تا:،

= حجامت) کرد. چون خونش به زمین ریخت، یوسف یوسف نوشته( زلیخا فصد، حکایت شده
نام یوسف همچون خون در عروق وی جریان داشت همچنین گفته شده است هنگـامی؛ زیراشد

می که اندام می های حGج بریده و خونش به زمین می شد  شد. ریخت الله الله نوشته
Gاو،جِ درباور ح و همه خیر در جهان مـن جملـه ّ ذات حق در جهان تجلی دارد مظهـر ایـن،ِ
و وحدت  اند.ّ تجلی

و حب یکی هستند خود می و محب  گوید: زیرا محبوب
ــتنايا ــن قص ــائل ع ــا الس ْ ه

روحهيو روحيروحه روح

ب ــرق ــم تف ــا ل ــو تران ــايل نن

ت بـدنايروحيمن رأ ّـن حل

)۱۳۴: ۱۴۲۳(حGج،

میای کسی که می از ماجرای ما او کردی بین مـا فرقـی نمـی پرسی اگر دقت گذاشـتی. روح
و روح من روح اوست چه کسی دو روح را در یک بدن دیده است؟  روح من
: شودمی البته این مطلب در فلسفه اسGمی هم زمان با حGج نیز به شکلی مطرح

: گویدمی در همین مورد الفاضلهنةيآراء اهل المدفارابی در کتاب

و ذلك عل مايالعاشق منه هو المعشوق فيخالف و الجمالينا فإن المعشوق منا هو الفضيوجد له

ل و الفضيو ليلكن للعاشق قوه أخر،لهيس العاشق منا هو الجمال سيست للمعشـوق فلـيفتلك

بعيمنا هو المعشوق بع وينه فأما هو فإن العاشق منه و المحـب هـو المحبـوب هـو نـه المعشـوق

غ و المعشوق االول أحبه لميالمحبوب االول )۴۴: ۲۰۱۲، فارابی(.حبهيره او

و محب همان محبوب است، عاشق همان معشوق است،ِ در علت اول .خواهنده همان خواهان
و زیبـایی اسـت.بابیممی این بر خGف آنی است که ما در خود امـا، چه محبوب در مـا فضـیلت

و زیبا و محبـوب نیسـت، یی نیستعاشق همان فضیلت .بلکه عاشق درون ما توان دیگری اسـت
؛ چنان که برای علت اولی سودای درون همسان متعلـق ون ما همان معشوق نیستپس عاشق در
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و عاشق همان معشوق است و نخستین متعلـق عشـق اسـت، بنابراین.عشق چـه، او معشوق اول
و چه نباشدی کسی عاشق یا سودا زده . او باشد

که نیز میرسائل اخوان الصفارد : خوانیم

) ۳:۲۵۸: ۱۴۱۲، اخوان الصفا(.االتحاديان العشق هو شده الشوق ال

و اتحاد است، عشق .ِ اشتیاق بیش از حد به وحدت
در تشریح الالم المعطوفيعطف االلف المالوف علابوالحسن دیلمی نیز در کتاب، شارح حGج

: نویسدمی همین نکته
ا هيلميفهو ان اهللا تعال، ما اصل المحبهو و فيً زل موصوفا بالمحبه و كـان مـا لـميصفه قائمه به

الي و هكذا احب نفسه بنفسه لنفسـهيً زل ناظرا نفسه بنفسه لنفسه كما انه واجد نفسه بنفسه لنفسه

ف شيو كان و المحبه و المحبوب فيما هناك المحب ال انقسام ً ئا واحدا عـ،هايً ـ االحدنيالنـه و ي ه

فيل شياالحديس شيه و )۷۴: ۱۴۲۸. دیلمی(.ءيء

او، اصل عشق به این صورت است که خداوند و عشـق بـرای همیشه موصوف به عشـق اسـت
 خداوند پیوسته در ازل به خـودش بـرای خـودش بـه وسـیله خـودش نگـاه، معنی پایداری است

یی که خودش را برای خودش به وسیله کرد چنان می را.افتخودش بـه همـین ترتیـب خـودش
و محبت یـک چیـز، خودش دوست داشتی برای خودش به وسیله و محبوب و در آن جا محب

و در احدیت دوئی وجود ندارد؛ بود که هیچ جدائی از هم نداشت ّ زیرا عین احدیت بود ّ ِ.
درو  کند:ِ شطح حGج را چنین تفسیر میهيه مافيفهمین موضوع است که مولوی

می« پندارند که دعوی بزرگی است اناالعبد گفتن دعوی بـزرگ آخر، این اناالحق گفتن، مردم
می؛ زیرااست. اناالحق، عظیم تواضع است می این که کنـد:ِ گوید من عبد خدایم، دو هستی اثبات

و یکی خدا را، اما آن که اناالحق می و بـه بـاد داد یکی خود را ، مولـوی(».گوید، خود را عدم کرد
۱۳۹۰ :۲۱(

 گوید: در جای دیگر می
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و خـود را نیسـت چنان که منصور را چون دوستی حق به نهایـت رسـید، دشـ من خـود شـد
و گردانید و ایـن بـه غایـت تواضـع اسـت و بس ؛ گفت: اناالحق؛ یعنی من تو گشتم، حق ماند

و بس. )۵۲۱همان:( نهایت بندگی است. یعنی او است
م  گوید:یاو در جای دیگر به تعریض

ع نهم معماران عـالم خشـکی بوذنـد امـا ر ضی الله و امامان دیگر و امام مطلبی ُ امام ابوحنیفه َ َ ّ
و سب احان عم ان معانی هـر کـه متابعـت و منصور مرغان آبی بوذند و ابایزید و ذوالنون ِ جنید ِ ّ ِ ّ ِ

می کند از حیله ایشان می بِ های نفس مکار، خGص و بگو به دریای قدرت ره افGکـی،( رذ.یابذ
۱۳۶۲ :۲۲۰(

 شاید حافظ در سرودن این بیت به این نکته توجه داشته است:
Gاز شافعی نپرسند امثال این مسائلج بر سر دار این نکته خوش سرایدح 

)۳۰۲: ۱۳۷۸(حافظ،

در ابن می،هيفتوحات المكعربی کر شطح مشهور حGج را از آن گروه س ُ ـ شـمارد کـه در حـال ِ
و البته این شطاحان نیک کرده تفوهبدان :و رستگارند بخت اند

و اناهللا الاله اال انا فاعبدون كاب ويزيي... فقالوا اناهللا و ثبوتـه د ممن نقل عنه مثل هذا مع صـحوه

فـيالميف عمله بأن الحق هو الظاهر بافعاله و منها من ادعـت ذلـك حـال سـكريان الممكنات

بی ابن( كالحالج فقال قول سكران )۱۱۸-۳:۱۱۷تا: عربی،

دانند حتـی حلول نمی، سخن حGج را مشایخ بزرگ صوفیه،ً پس اساسا بر اساس آنچه آوردیم
س ریج و شـیخ مشـهور شـافعی بغـداد کـه او را ۳۰۶متـوفی(ُ کسی چون ابن ِ ) فقیـه سرشـناس

و استوارترین فقیه مذهب شافعی زمـان خـود دانسـته عالم )۷۶: ۱۹۹۷ر.ک: قرطبـی،( انـد.ِ ترین
و او را از اتهـام عقیـده و سخت سـتوده حلـول دور دانسـتهی حGج را مردی حافظ قرآن دانسته

 است.
و بـر هـم زد. ادلـهیهِ این فقیه با نفوذ شافعی که اولین محاکم ی حGج را از اعتبـار انـداخت

و م حاکم شرعی، صGحیت ندارند در مورد شوریدگی صوفیانه ِ محکمش این بود که ِ الهامات غیبیَ
 آنان وارد بحث شوند.
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و بـاطنی کـاری( و الهام غیبی از دسترس قاضیان که با امور روحی ر.ک: شوریدگی صوفیانه
و Mason;1995:16ر.ک:( ندارند به دور است. )۷۰: ۱۳۴۸ماسنینون،()

س ریج با سخن ابن درُ این سخن ابن و التنبسینا : نزدیک است هاتياالشارات

و درجاتيفان العار فين مقامات و هم غياتهم الدنيحيخصون بها فـيا دون و هـم يرهم فكانهم

إليجالب و تجر دوا عنها ّب من ابدانهم قد نض وها خفيّ و لهـم امـور ـ عالم القدس ـ ي و امـورية ف هم

منيظاهرة عنهم  ويستنكرها منينكرها و عليستكبر و نحن نقصها : 1383نا،يس ابن(ك.يعرفها

3:362(

و و درجاتی است خـاص، کـه مخصـوص ایشـان اسـت بدان که عارفانی را در زندگی مقامات
و روی بـه عـالم دیگران بدان دسترسی ندارند آن و از آن بیـرون آمـده ِ ها پیـراهن تـن را دریـده

و ایشان را گاه قدسی آورده و گاه ظاهر، اند هر که بـه انکار،آنـان را بنگـرد، کارهایی است پوشیده
ح میمنکر و هر که آنان را بشناسد سخت عظیم  دارد. الشان خواهد بود

و شاید عدم ارائهی این اندیشه ِ کـGم او در یـکی حGج متأسفانه به دلیل عدم درک مناسب
و فلسفی ِ = عرفان فلسفی) اتهام حلول به خود گرفت.( قالب علمی ِ

و جنسـی سخن حGج این است که وجود، عین وحدت است ولی این وحدت عددی و نـوعی
و همـان حقیقـتِ بلکه وحدت حقیقی است، پس وجود، یک حقیقـت، .. نیست.و بیشـتر نیسـت

و درجات مختلف در جهان و ظهور پیدا مـی،ِ واحد فرد یگانه است که در مراتب کنـد. لـذاّ تجلی
و، اند به این مناسبت که نور تشبیه کرده، وجود را به نور  یک حقیقت است که بـه حسـب شـدت

و درجات مختلف می،ِ ضعف در مراتب ظـاهر اسـت یعنـی بـرای،ًذاتا،ً ضمنا خود.کند ظهور پیدا
و در عین این که ذاتا ظاهر است ظاهر کنند ایهً ظاهرشدن خود نیاز به واسطه ندارد سـت. اشیاء

می، نوریهاشیاء به واسطی همه، یعنی نیاز به گونه نیز وجود برای تحقق خود یابند. همین ظهور
و در عین حال تحقق دهند؛ زیراچیزی ندارد ایهً ذاتا متحقق است و ماهیات نیز سـت. موجودات

که پس همه موجودات به یک وجود باز می و تنها یک وجود است و از خود وجودی ندارند گردند
و هر کدام یکی تجلی از تجل یات بی و ساری است ّ در هستی جاری  انتهای او هستند.ّ

می ابن  کند: عربی این موضوع را چنین بیان
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َفلم لميَ الا الحق  بق َ َّ  ّ  ُبق كائنيَ

ب رهان الع ُب ذا جاء   يِ ان فما أدنيِ

ثم بأئن و ما مو صول ُفما ثم  َ ٌ   

بع عينــيِ ا ال ــ  ّه إذا عــاي ن ــ ُنيَ 

)۹۴-۹۳: ۱۳۷۹عربی،(ابن

َ چیزی باقی نماند. بودی جز او باقی نماند، پس جز حق . پس در آن جـا نـه دو چیـز بـه هـمَ
و من به دو چشم خـویش  و این به برهان عیان ثابت است. و نه دو چیز جدا از هم. ِ پیوسته است، ِ

 بینم.ِ نگرم، جز عین دو چیزی نمی که می
 گوید:و یا در فص اسماعیلیه می

رب ت و ان د عب ت فأن   ْ ــ   ــ    َْ ــ َ

د عب ت ان و رب انت و  ـ  َْ ـ    ْ َ 

ْلمن  فَ له ديـَ عب ت أن ه  ـ  َْ ـ

ف له َلمن ْ  عهديَ الخ طاب   ِ  ْ

)۹۲(همان:

و تو ربی، برای کسی که او را در او بنده پس تو بنده و تو بنده ای و تو ربی، ای، برای کسی ای.
 الست] عهدی است.[ِ که او را در خطاب 

و خلق می  گوید: ابن عربی در مورد ارتباط خالق
تنظر إل ْفال ُ ْ َ قايُ ِّ لح  ـ

تنظر إل ال َو ْ ُ ْ ِالخلقيَ ْ َ

تعر و قيَ ن الخل ع ِه ْ ـ َ  ـ

ِّالحقيو تكسوه سو ْ

)۹۳(همان:

و آن را در لباس جـز حـق و نگاه مکن در خلق، و او را از خلق عاری بدانی نگاه مکن در حق،
 ببینی.
در ابن می فصوص الحكمعربی در فص ادریسیه  کند: باز به همین موضوع اشاره

ف اعتب روا َـــف ه ِ الحق بهـــذا الوج َ  َ ـــ   ـــ ُّ 

ْمن بصـيـ ذل تخ م ل ت قل در مـا ْ ُ ْ ـ َ  َ ـ  ْ ـ ُ ِ رتهي ُ َ

إن الع ف رق ف و ع ــجم  َّ ِ ــ َ ِّ ــ ــ َ  دةي ن واح ــ  َ

ل َو ف ادك رواي ه ب ذاك الوج خل قـا س  َ ـ   ـ  ِ ـ ً ْ َ 

ل ــو  َ سيدريــ ر ي بص ه ل ن م ا ال ُه ــ    ــ  َ ْ ــ  ــ  ّ

ه ــو  ــَ الكثي ــ ي ت بق ا ل ُره ــ َ  ذريَ ت ال و َ ــ َ 

)۷۸:(همان
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و بدانپس پند بگی، گونه حق همان خلق است بدین ؛ پس به یـاد گونه حق جز خلق است رید.
و آن که چشم بصیرت ندارد ایـن راه را ِ داشته باشید. هر که این را دریابد بصیرتش زبونی نگیرد.

 نیابد. در
[عـین] کثیـر اسـت و باز همـان [در هر حال] واحد است و تفریق کن که عین نـه جمع کن

می چیزی باقی می و نه فرو  هلد. گذارد
ِ عربی کامG شبیه کGم حGج است اما ابن این سخنان ابن وً عربی این تفکر را در قالـب علمـی

و قبـ نمیًدهد، که طبیعتا فلسفی ارائه می ول ایـن گونـه بایست تأثیر گذر زمـان را نیـز در ارائـه
،ِ ها بعد از قتل فجیـع حـGج سخنان هم حتی قرناما باید بدانیم که همین گرفت. سخنان نادیده

و برآشفتگی خشک اندیشان موجب در هـاو ابن عربی نیز از این شماتت شودمیخشم و انکارهـا
عربـی را تخطئـهً عGءالدوله سمنانی در این مورد شدیدا ابـن حتی در میان صوفیان!، امان نیست

می می و از او بیزاری )۴۸۹: ۱۴۹۴ر.ک: جامی،( جوید. کند
) ۲۹۳: ۱۴۱/ منـاوی: ۲:۷۰۶: ۱۳۶۲/ بیهقـی، ۱۶۹تـا:ر.ک: اصفهانی، بـی( پس آنچه حلول

پر ماجرای تصوف برانگیز، مناقشه اند از جمله موضوعات بحث گفته و ازُ آور اسGمی است. بسـیاری
و مورد عتاب صوفیان از و مجـاز،ِخ طاب،ِ جمله حGج بدین شکل از میان رفتند َش ماتت ات قـرارَ ـ

و منسـوب شـدند.  فرق صوفیه نیز بدین مسأله، محکـوم و بسیاری از َ گرفتند ر.ک: شهرسـتانی،(ِ
/۱:۲۰: ۱۹۹۷/ ملطـــی، ۲۵۱-۲۳۵تـــا: / بغـــدادی، بـــی۷۴-۷۲: ۱۴۰۲/ رازی، ۱:۱۷۳: ۱۴۰۴

).۱۲۳: ۱۴۰۳اسفراینی،
نف طور هماناما جد از خود ر.ک:( کننـد.ی مـیِ که تاکنون گفته شد صوفیان این نسبت را به
).۳۲۰-۳۱۹: ۱۳۸۲/ شبستری، ۳۶۵۵-۱:۳۶۵۳: ۱۳۸۵مولوی،

که پیش از ایـن( مقدسی نیز از این جرگه بیرون نیست او با آوردن شعری از حGج.۲۳-۱۷-۹-۶
)۱۶۹: ۱۴۲۳ر.ک: حGج،( داند. به آن اشارت شد) او را حلولی می

براز این ابیات که مقدسی به عنوان شاهد آورده اس ِ اتهام حلولی بودن بـر ایـن نکتـهت عGوه
و حGجیانمی نیز اذعان را جمال، کند که حGج و هنگـامی کـه زیبارویـان پرسـت نیـز هسـتند

آن می می بینند بر و معتقد است این ابیـات( کنند ها سجده که پیش از این به آن اشارت کردیم)
میبه دارآویختی را زمانی حGج سروده که به او مژده بی( دهند. نش را )۳:۱۷تا:ر.ک: مقدسی،
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او شودمیاز داوری مقدسی معلوم.۲۳-۱۷-۹-۷ و گروه منسـوب بـه که او از لحاظ ذهنی حGج
و صوفیان را عموما این ً خصوصا می = جمال( گونهً و طبیعتا پرستانه) آنًنگرند هـا نظـر مـوافقی به

 ندارد.

تفحص.۲۳-۱۷-۹-۸ و تتبع ¨ اما َ َ ¨ َ ، کنـد مـی در زندگی حGج این موضوعی را کـه مقدسـی مطـرحَ
هـای بیضـاء فـارس راه موسی ابن ابوذر بیضاوی گوید: پشت سر حGج در کوچه نماید: نمی تأیید
و سای می و چشمش به زنی زیبـا افتـاد.یهرفتم کسی از پشت بام بر او افتاد. حGج سر بلند کرد

و گفت:  بی روزی مصیبت«روی به من کرد ».پروایی را بر من خواهی دید این
و می گریستم. چشم حGج از بـاKی روزی که حGج را به دار آویختند من در میان مردم بودم

و گفت:  آن«دار بر من افتاد و بر حرام نظـر افکنـد همچنـان کـه ای موسی، کسی که سر برآورد
چ» شودمیچنین در میان مردم برکشیده روز دیدی، این میرآخـوری،( دار اشاره کـرد.یهوبو به

۱۳۹۰ :۹۴(
ابيعن موس فـيقال: كنت امشيضاويذر البيبن ضـاء فوقـع ظـليسـكك البيخلف الحالج

عليشخص من بعض السطوح عل ويامرأة حسناء فالتفت إلـيه، فرفع الحالج رأسه، فوقع بصره

عليقال: ستر َّوبال هذا حي ن.يو لو بعد

ب وم صلبهيفلما كان علين القوم أبكيكنت َّ، فوقع بصره ـ من رأس الخشبة فقال:ي مـنيا موسـ ي

إليرفع رأسه كما رأ و اشرف اليت عليما و اشـار إلـيّ حل له اشرف  الخشـبهيالخلـق هكـذا

)69: 1967،يساع(

 روی زیبارویان به سجده افتد.روب، تواندمی کند چگونهمی کسی که تا این حد رعایت

24 
می( این حلولیاناز میان از = آنچنان که مخالفان آنان گفتند) شیخ ابوعبدالله خفیف نام یکی

َبردمی،کندمی ها را به عنوان ابوالغریب اصفهانی که در شیراز زندگی آن َ.
َنف حات األنسجامی او را در : کندمی این گونه معرفیَ
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و کرامات، در عشق به عین جمـع ،( رسـیده بـود. از محققان بود، صاحب آیات : ۱۳۹۴جـامی
۱۰۹(
می روزبهان شیرازی درباره عین[ ِ الجمع آن است که انوار صفات را در لباس نویسد: عین الجمع ِ

ّع) نور تجلی را در کوه دید که حق فرمود:( چنان که موسیَا زل ببینی، هم ِ
للجبلو( ربه تجلى ِفلما   ْ     َّ  َ  َ )۱۴۳اعراف،()َ

ّ که پروردگارش بر کوه تجلی کرد)= اما هنگامی(
ْأن(و نیز از درخت فرمود که: إنيَ م وسى ِّا ِ  رب الع المي أنا الله َ  ْ    َّ َ )۳۰ قصص،()َنيَ

 = ای موسی منم خداوند جهانیان)(
ّ عارف گفت: عین الجمع حقیقت اتح اد است. ِ

 نگری که چگونه به پیامبرش فرمود: آیا گفتار خدای بزرگ را نمی
رمما( تيْإذ رمِ تيوَّلكن الله رمىَّ ()،۱۷انفعال(

)۱۶۱-۱۶۰: ۲۰۰۵روزبهان،( = این تو نبودی که تیر انداختی. بگو خدا انداخت)(
فيهو أن تر الجبـليفـيه السالم نور التجلـيعليموسيريلباس األفعال، كمايانوار الصفات

فلما(قال: َ َّتجلىَ  ربهَ  لِلجبل   ا143اعراف،()ْ و أن(ً ضا قال:ي) ْمن الشجرة َ ِ َ  َّ َ إني م وسى ِّـا ِ  هي ا الل أن ََ ـ َّـ

رب الع الم َ  ْ  و قال النب30قصص،()َني رأيعلي) ربيه الس الم: و قال بعضـهم:يفيت احسن صورة

رأيشيما نظرت إل و فيء إال ه.يت اهللا

ع تريحقن الجمعيقال العارف قدس اهللا روحه: عليف قال لنبيكيقوله تعاليقة اإلتحاد، أال هيـه

رمماو(السالم تيْإذ رمِ تيوَّلكن الله رمىَّ ()،۱۷انفعال(

م زاح کردی . شیخ ابوعبدالله خفیف او را دوست او را حلولی خواندند و با او .ُ داشتنی

و گفـت: از بهـر وقتی در شیراز از زندگانی خود نومید گشت. یاران خو د را پیش خود خوانـد
 بگوی.، خدای مرا به تنها یک حاجت است، روا خواهید کرد؟ گفتند: آری

)۱۰۹: ۱۳۹۴جامی،( گفت: چون مرا اینجا مرگ آید، مرا در گورستان گبران دفن کنید.
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و درخواسـت او کـه در قبرسـتان رفتار ابولغرایب آن چنان که جامی آورده است مGمتی است
 آید.می بران دفن شود نوعی رفتار مGمتی به حسابگ

25 
 ابن زیزی:

می ابن زیزی را ابوخفیف این.۲۵-۱  کند: چنین معرفی
می با ابن قو ال این بیت و ّ زیزی در سماعی حاضر شدم  خواند:َ

لو اسندت إل َ   ِح جرهايَ لم و  عاش إليَ ْنقل َ ِالقبريْ َ

نای را در کنار = اگر او مرده( و به خاک سپرده )شودمیخود گیرد زندگی را بازیابد
آن گوید: که این بیت قصیده در سیرت شیخ کبیر می و ا عشی َ ای است از آن  جا چنین است کی:َ

و لم اليعاش )۱۰۵: ۱۳۶۳دیلمی،( قابرينقل

 بیتی اعشی است:۶۰ی [ البته این شعر در قصیده
قتلة أطالل ها من ُ شاقك َ َ َ َ ْ   َ

ُفر إلَ م هراس ٍ كن  مارديِ ِ

غ ــا ل ه َ دار َ ــ آي ــاير ات ه

ط قــالو تر الــ ِب الش   ــ ِ حــاجريِ َّ

ذ ة ــاع منفوح ُ قق ــ  ِــائري ِ الح 

ر ز اخ وبه ص ث مل ل ِك ــ      ــ  ّ ــ   ُّ ــ  ُ

 بیت مذکور در این قصیده چنین آمده است:
نحر ها م یتا إلی أسندت ِلو ْ َ ً َ ْ َ َ ْ َ ْ ق ابرَ الی ینقل لم و ِعاش ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ[

)۱۰۸-۱۰۴: ۱۹۲۷عشی:(ا

و زیزی خوش شد. دست وقت ابن و سـینه خـود را بـاK کـرد ها را از پس پشت بر زمین نهاد
می، چشم خود در آسمان و از، شنوند. ناگـاه خـون گفت: بگوی والله که غیر من کس نمی دوخت

وی رگ آنهای گردن م ) کرده= رگ زدن( جا فصد بگشاد که پنداشتی از و همچنان بـود تـایاند
و خون بی و خرقه هوش بیفتاد وی را بگرفتند -۱۰۴: ۱۳۶۳دیلمی،( ای بر آن بستند. ها بشستند

)۱۳۴: ۱۳۹۳/ جامی، ۱۰۵
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ا عشی َو اگر بدانیم که و عشـرب(َ ق یس بن جندل) شـاعری Kابـالی و طلبـَ میمون بن ی بـوده
ِ توان تصویر روشن تری را از مجلسمی گساری، هماره سرگرم باده و ابن خفیـفِ ، سماع ابن زیزی

ر.ک: ضیف،(.تصور کرد )۳:۳۴۶: ۱۹۶۰برای اطGع بیشتر:
آن در مورد او گفته اصـفهانی،:ر.ک( گـاه کـه مسـت باشـد. اند: او شاعرترین مردمـان اسـت

۱۴۲۹ :۹:۷۵(
ص) شـراب را تحـریم کـرده از مGقـات آن حضـرت( پیـامبر، او هنگامی که از قریشـیان شـنید

و گفت: برمی منصرف ته جامم بنوشم.یهگردم تا باقیماند شد ِ شراب را در )۹۳همان:(َ
ال اوه ارجع  قال:  بقيَ ٍص بابة قد  لي  الم هراس فأشربها.يفيت

لذیذترین چیز دنیا نزد تو چیست؟ گفت: شراب صافی که ساقی آن را بـا: وقتی از او پرسیدند
. آب باران از ابر صبحگاهی درآمیزد

عي[ما اطبيسئل عن ذلك األعشو ة مـن صـوبية. تمزجهـا سـاقيا؟]: صهباء صـافيش الدنيب

)۲:۱۷۸: ۱۴۱۸جاحظ،(ة.يغاد

 از شعرهای مشهور اوست:
عل شربت و كاس   ِ َ ٍ ٍلذةي َّ أ خرَ ُو ت داوي من ها بهايَ ْت  

)۲:۱۲: ۲۰۱۰َ(ا عشی،

و سپس جام( ی دگر نوشیدم که عGج آن جـام اول = ای بسا جام می که از بهر لذت نوشیدم
 کنم)

و مست در حلقه Kا بالی ُ استفاده از اشعار این شاعر های صوفیان شـیراز نشـان از نـوعی رفتـارِ
 مGمتی است. 

و رفتار ابن ، زیزی سخنان
او( و رفتـار مGمتـی / سـلمی، ۱:۱۷۰: ۱۴۰۹ر.ک: قشـیری،: جهت اطGع بیشتر از زنـدگی

)۵:۸۰: ۱۴۰۵جوزی، / ابن۱۰:۳۲۵: ۱۴۰۹ی، / اصفهان۲۸۴: ۱۴۱۹
[خو اص] ّ با ابراهیم
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او( / ۱:۱۷۵: ۲۰۷/ انصـاری، ۲۸۷-۲۸۴: ۱۴۱۹ر.ک: سـلمی،: جهت اطGع بیشتر از زنـدگی
/ کحالـه،۱۲: ۱۴۰۳/ کGبـاذی،۱۰-۶:۷: ۱۴۲۳/ خطیب بغـدادی، ۱۸۸-۱:۱۸۴: ۱۹۹۹مناوی،

بی / ابن۱:۴تا: بی .)۳:۱۳۲تا: تغری،
ً کامG مGمتی است.

 گوید:ّ ابن زیزی به ابراهیم خو اص می
و آمدم.  گفت کی: چند گویی کی به توکل رفتم با دیه

ز می[ابن  خواندند. یزی در توکل بسیار مشهور بود تا جایی که او را رئیس المتوکلین
) ۱:۱۷۶: ۱۴۲۶شعرانی،(و هو من اجل من سلک طریق التوکل

می از او ایناياالولتذكرةعطار نیز در  کند: گونه یاد

و اخGص. )۵۲۳: ۱۴۹۱عطار،( آن صدیق توکل
 همان)( داند. عطار او را رئیس المتوکلین می

می ابن  کند: ملقن نیز همین مطلب را بیان
و تدقیق فی التوکل و سیاحات )]۱۷: ۱۴۱۵ابن الملقن،( وله ریاضات

¡م رقع کی تو پوشیدیهکی این جام توُ ِه ای به نیابت کنـد. به زبان حال) از مردم سـؤال مـی(َ
و برفت. ابن و کـوز(َم یزری، زیزی ابراهیم به خشم برخاست و ردائـی یه= دستار، جامـه) سـفید

ب و بقادسیه بر فت و از پی ابراهیم َ آبگینه برگرفت و ایـنهِ ب رکن ع م رق و گفـت: ایـن َ وی رسـید َ ـ ُ ¡ـ
زریهجام و اینَ سفید َرکوه پوش و این(َ خ رد) رها کن م شک =ُ و هـمُ اکنـون، عـزم گونه برگیـر
دهبادی کن کی توکل خوذ طعام به تو .دُه

و برفت چون باز گردیذ. ابن ابراهیم در آن حال به راه آنز بوذ و یـزی بـه اسـتقبال وی رفـت
¡م رقع میُ و به ابراهیم گفت: این ساعت هر چه بب رد رک وه با خود ُو آن ِ َ ازخوَ و ابراهیم د رپوش َ اهی

و گفت: های وی جمله ریخته بوذه بود موی= رنج) کی کشید(ُم قاسات و روی به این زیزی کرد ؛
بک شتی. ک ناذ کی مرا ُ خدای تمامی تو را مکافات ِ )۱۰۶-۱۰۵: ۱۳۶۳دیلمی،(ُ

ن قاری میان ابن االنس نفحاتجامی همین داستان را در و آن را و خواصزِ آورده داند.میّ یزی
و ابنِ میان ابراهی خو اص ّم ن قاری واقع شد.زَ )۱۳۴: ۱۳۹۳جامی،(ِ یزی
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 توان دریافت که: از این داستان می
ن قار است ابن.الف-۲۵-۱ ِ زیزی اهل ن قارند)(ِ ِو بیش از این گفتیم مGمتیان شیراز اهل
م ناقره یعنی،ّ ترین موضوعی که ابراهیم خو اص به آن مشهور بوده در مهم.ب-۲۵-۱ ُ توکل با او به

 خیزد. برمی
می.ج-۲۵-۱ ِ به ابراهیم خو اص یک رفتار مGمتی پیشنهاد و آن تغییر لباس صوفیانه اوسـتّ دهد

و پوشیدن لباس تاجران.
و نقد اندیشه توکل به صـورت عملـی بـه ابـراهیم( پوشیدن این لباس.د-۲۵-۱ ِ = لباس تاجران)
. دهدمیهً اص تصویری کامG مGمتی ارائّخو
ِ یزی با ابوطالب مکی:ز تار مGمتی ابنرف.۲۵-۲
 خفیف چنین به تصویر کشید:ِ توان از میان سخنان ابن ابوطالب مکی را می.الف-۲۵-۲

و هم شیخ ابوعبدالله =( خفیف) گفت که: اول مجلس که ابوطالب در شیراز داشت پـGس( ...
می پشمینه ک رسی پوشیند) پوشیده ستبر که درویشان و بر و عصایی در دست گرفته، آمد ُ بود

و من پهلوی او بودم، به مردم می و گفت: نمی نشست می نگریست روم دانم چه گویم، گناهکار
ب رخاست. وی را قبـولی  و فریاد گریه از مجلس و مردم را بگریانید و بگریست َ میان گناهکاران

ق دم َ عظیم پدید آمد که خاک ِ های وی به نیت شفاِ گرفتنـد. بعـد از آن سـببیی بیماران مـی¡
جا واقع شد که هیچ ا لتفات نکرد از آن ِ = شیراز) به اصفهان رفـت. مـن بـه علـی(ِ کس به وی

و دربـار و مقام وی کـردم وی بـوعلی سـهل درنیامـد وییهسهل چیزی نوشتم شرح محل
ا عراض آن(ِ سخنان گفت، علی سهل از وی و از به کوهسـتان عـراقجا = روی گرداندن) کرد،

و به همدان درآمد. ) ۲۵۵: ۱۳۹۳/جامی، ۱۶۹-۱۶۸: ۱۳۶۳ دیلمی،( رفت
 کند: نکته دیگری را نیز عبدالله خفیف از شیخ ابوطالب نقل می.ب-۲۵-۲

ج نید ج نید آمد. ُ شیخ ابوعبدالله گفت که شیخ ابوطالب گفت کی جوانی از خراسان به زیارت ُ
ر کو و َعصا و آن شب اصحاب را اجتماعی بود.وی به خانهیهَ و در ببست ُب رد

و بامداد پیش من آرید، چون شب بب رند ِ جنید گفت: وی را با خود َ طعام خوردند بـه طریـق،ِ
ط یبت و َم زاح َ و قمـار اسـت کـه حلقـ(ُ یه= بازی، شوخی) انگشری باختن [= یک نوع بـازی

و به حرکت دست کم، انگشتری را پشت دست گذاشته ِک دست دیگربدون کـم بـه سـرکم،ِ
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ب ردهمی انگشتری داخل انگشتیهرساندند پس اگر حلق انگشتان می و اگـر بـرُ ـ شـد بـازیگر
. افتاد باخته بودمی زمین

می افروز به دست آن بتان مجلس  باخت تا روز سپهر انگشتری
)]۱۳۵: ۱۹۶۰(نظامی،

ن. وی را ک ُـو اشارت به آن جوان کردند که موافقت ت عییـرَ و ایشـان را  = سـرزنش،(َ بـا خـود
بکنم. و سرت از تن و اگر نه برخیزم و گفت: خاموش باش َ مGمت) کرد. شبلی بدوی نگاه کرد َ ِ

بر فت روز دیگر، این حکایت با جنید گفتند، برخاست و و هیچ نگفت َ آن جوان خاموش گشت ِ
رک وه را باز جوید و َو به خانه رفت تا عصا  نیافت.؛َ

می بیرون و با اصحاب گفت: چند نوبت که شما را وصیت کنم که چون غریبی بـه اینجـاّ آمد
و رکوه از خانه برداشته است بی م دارید. سوگند به خدا که عصا ویَ آید. وی را خوار آن که من به

)۲۵۶: ۱۳۹۲جامی،( دهم رفته است.
ک است.و این با رفتارهای دیگر شبلی که بیش از این آوردیم بسیار نزدی

و ابن زیزی در اخGص سـخنی چنـ.ج-۲۵-۲ و شیخ گفت کی میان ابوطالب خزرج بر فـت َد ِ
ویز ابوطالب گفت کی: ابن و هـر گـه کـی جـواب سـؤال ِ یزی برآن بود کی شب پیش من باشد

و من فهم نمی و تو است ِ کـردم کـه مـراد وی از ایـن سـخن بگفتمی گفتی کی: امشب میان من
ن صـیب ابن چیست؟ چون برخاستم و ِ زیزی گفت کی: چون طعام حاضر شوند انتظار مـن مکنیـد َ

و نصیب وی بنهـادیم پـاره س قایه من بنهید، ما طعام بخوردیم و بیامـذ در بر فـت َ ـ ای از شـب َ ِ)=
و طهارتخانه) رفت. ما پنداشتیم که طهارت می و خود به خGف ظن ما بوذ، کی دفی داشت ِ سازذ

می(م گرفتکرد چون شب آرا پنهان می و و مـردم همسـای آن دف) بیرون آورد وی جمـعیهزد
و او خود شیخ م زاحی نکند، و گفت: مگر ابوطالب شما چنین و ادب از وی آموزیم(ُ شذنذ ما)ست

میو این سخن می م زاح و و گفت: توبه کردی کی هرگز نـامُ گفت ِ کرد. روز دیگر روی به من کرد
نب ری. َ اخGص َ

ا م فارقتچون این سخن ََز او بشنیدم مح لتـی دیگـر اقامـت(ُ ¡ = جدائی) از او واجب دیـدم بـه َ
)۱۰۷-۱۰۶: ۱۳۶۳دیلمی،( ساختم.

: ۱۳۹۳ر.ک: جامی،( با کمی اختGف آورده است. االنس نفحاتجامی نیز همین داستان را در
۱۳۴-۱۳۵(
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در زیزی را با اندیشه این رفتار ابن.الف-ج-۲۵-۲ ـ المالمتاصـول های مGمتـی سـلمی مقایسـههي
: کنید
و سمعت عبدالرحمن بن محمد.۱-الف-ج-۲۵-۲ اط عن المالمة فقـاليقول: سألت عبداهللا الخيقال

بي و مالمة الغيِّ فرق وين مالمته لنفسه فيتغير له فير عنده الحال والوقت بعد  ذلك فهو  رعونة الطبعي

)۹۲: ۱۳۶۴سلمی،( بلغ درجة القوم.يو لم 

میا = شاید همان ابوبشـر عبداللـه( گفت: از عبدالله خیاطز عبدالرحمن بن محمد شنیدم که
 او گفته:یه) سمعانی درباره ۳۸۸متوفی( بن محمد بن احمد بن محمویه زاهد نیشابوری باشد

)۲۱۴: ۱۴۰۸سمعانی،(م القدر مجاب الدعوةيانه كان عظ

و مستجاب ا او مردی گرانقدر  ست.)الدعوه بوده
و نفسـش مـی ِ کنـد بـا سـرزنش در باب مGمت پرسیدم گفت: هر که میان سرزنشی که خود

و به مGمت خلق، خلق نهد َ فرق و وقت بر او متغیر گردد،َ و خودبزرگ، حال بینـی هنوز در گزافه
و بر مرتب  این قوم نرسیده است.یهاست

فيو....۲- الـف-ج-۲- ۲۵ و لهايدعون ما للنفس وياله راحة غايه سـكون، ـ جتهـدون ـ ي ية جهـدهم ف

و نظر الخلق ال بعياسقاط الجاه وين التعظيهم عليركبون مـن ظـاهر األمـور مـايم ـ المـون سـلمی،(.هي
۱۳۶۴ :۹۸(

و آرامش وی بدان است. فرو می و به غایـتو هر آنچه را که آسایش نفس در آن است گذارند
از می و تعظیم خلق را و در چنان ظـاهری خـویش را بـه خلـق کوشند تا هوای جاه خود برکنند
 انگیزد. نمایانند که نکوهش مردم را در حق ایشان برمی می
ف.۳-الف-ج-۲۵-۲ عم قول.يالتوكل ما سمعت ابن عبداهللايو من اصولهم قول:ييالبسطاميسمعت

تريديزياباسمعت  غيقول: حسبك من التوكل أال ال لعملـكيـغً ره. وال لرزقك جالبـايً ناظرا و ره،

غ )۱۱۷همان:( ره.يً شاهدا
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ازو از اصول ایشان در باب توکل چیزی است که از ابن عبداللـه شـنیدم کـه مـی عمـی گفـت:
می بسطامی شنیدم که می ایّ گوید: در تمامیت توکل تو همین بس است که بیننـده گفت: ابایزید

و بر روزی عم دهنده ات، روزی جز او و برای اوای جز او . نبینی لت شاهدی جز

26 
 ابوالعباس احمد بن یحیی شیرازی:

 داند. ابن خفیف او را نخستین استاد خود می.۲۶-۱
)۱۳۹: ۱۳۶۳دیلمی،( شیخ گوید کی اول شیخی کی یافتم احمد بن یحیی بود.

 ابوالعباس اهل سماع بود:.۲۶-۲
می ابن  نویسد: خفیف

و و جماعت یک شب مرا ب او اجتماعی بوذ و آتـش رافروختـه بوذنـد مشایخ سماع کرده بوذند
و و حالتی برسیذ.احمدبن یحیی را )۱۲۹همان:( جدی

در، شیخ گفت: کی جماعت مریدان و احمد بن یحیی ّصفهسماعی بساختند و ابـوبکر نشست
ّصفهبن زید در  و غ نا آمـذ احمـد یحیـی برخاسـت قو ال در ِ نشست هر یکی با مریذان خوذ چون ّ َ

)۱۳۰همان:(...ن خوذ گردیذیان باشد پیرامکه عادت صوفنچنا
و طرب بود:.۲۶-۳  اهل وجد

و جدان بسیار دیدم. اما صاحب حالتی چون وی هرگز ندیذم اهل وجد ِ شیخ گفت: من صاحب َ ِ
 همان)(و طرب بود.

 نویسد: روزبهان می
و جـد ندیـده( شیخ ِ مسـت درگـاه بـود. ام...َ ابوعبدالله خفیف) گفته که من چنان شخصـی در

)۷۰: ۱۳۷۴روزبهان،(
)۷۰: ۱۳۷۴/ روزبهان: ۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱: ۱۳۶۳ر.ک: دیلمی،( صاحب کرامت بود.۲۶-۴
 اهل عبادت بود..۲۶-۵

و تا وقت صبح نمـاز گـزِ شیخ گفت احمد یحیی در صحن جامع ، دیلمـی( اردی.اقامت داشت
۱۳۶۳ :۱۳۱(
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)۱۳۸: ۱۳۲۸شیرازی، جنید(و کان یبیت فی صحن المسجد الجامع.
می لباس صوفیان نمی.۲۶-۶ و از لباس بازرگانان استفاده  کرد. پوشید

حضر جام و سفر َ شیخ گفت: عادت احمد آن بوذی که در َ َ و زی بازرگـانییهَ § سفیذ پوشـیدی
)۱۳۲: ۱۳۶۳دیلمی،( داشتی.

27 
 ابوعمرو عبدالرحیم اصطخری

ّو زی جوانان داشت: پوشید ابوعمرو لباس صوفیان نمی.۲۷-۱
و از شیخ سؤال کردند کـی: و پیوسته به صید رفتی § شیخ گفت: عبدالرحیم زی جوانان داشت

ت سـلی، عبدالرحیم چرا این زی اختیار کرده بوذ و بـدین § گفت: او گران بار بـوذ = از انـدوه رهـا(َ
)۱۵۳همان:(ُج ست. شدن) می

 نویسد: جنید شیرازی در مورد او می.۲۷-۲
س رو،د قومهيكان و صحب و الشام و العراق سافر الحجاز لقي و و اشكاله سـهل بـن عبـداهللايً ما

طريلميقال الد،يالتستر و اظهار الشطاره،ي: كان ه شـاطريرازية الشـيلبس األكسيقه شطح ه كان  َّـ

الي و سئل الشيالصيذهب و كانت عنده حمائم و معه الكالب ّيتسلير عن احواله فقاليخ الكبيد

ل و عزم عليبتلك الحمائم عن ثقل به، قال حيالصيلة غيد فرصده احد ريـن خرج فقفا اثره مـن

و انتصب قائمايان و لبس مدرعه كانت معه ً علم به قال فلما توسط الجبال اطلق الكالب  ذكراهللايـ

فيّ عز وجل سمعت جل حتية ال حجر وال ذو روح الا ذكـرايظننت مابقيالجبل هللا بـذكرهّ شجرو

)۵۱-۵۰: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(
َم هتر رو یـم(ِ و صـحبت و شـام کـرده و مسافرت حجـاز و سرور) قوم خود بوده است َ = بزرگ ُ

ت ست ری را دیده است. و سهل بن عبدالله َ یافته است ُ
می ابوالحسن دیلمی می و شطح ظاهر شط اح بود ّ گوید: وی و صورت وی چنان مـیَ نمـود کرد

میکه شاطری است  میو کGب و جامه گرفت، به صید می رفت و کبوترخانـه های شیرازی پوشید
.پراند داشت، اما نمی
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آنو احوال وی از شیخ کبیر پرسیدند فرمـود: بـه ایـن کبوترهـا تسـکین خـاطر مـی کنـد از
شب چیزهای سنگین که دارد. می در گویند شبی از و صـیدی ها به عزم صیدکردن بیـرون رفـت

آ و بـه ذکـر برابر وی و خـود بایسـتاد و کGب از عقب صـید بدوانیـد ِ مد پس اثر آن صید بگرفت
و حق تعالی مشغول شد که ناگاه از میان کوه آوازی شنید چون نگاه کرد دیـد کـه هـیچ سـنگی

الا که با وی ذکر می و جانبی نبود )۹۳-۹۲: ۱۳۶۴عیسی بن جنید شیرازی،( کردند.ِّ درختی

و این بیسـت هـزار عبدا: شیخ گفت.۲۷-۳ لرحیم اصطخری را از میراث بیست هزار درهم برسید
ذمه ا براء § درهم به دست مردم بوذ. ده هزار ِ ِ ِ و ده هـزار درهـم(ِ = رهـایی از بـدهی) ایشـان بکـرد

و در توبره می=کیسه(ای بستند م شت م شت و و یک شب بر بام برفت ُ بزرگ) کرد افشاند تا آنگـهُ
 روزی دیگر مردم همسایه گفتند کی دوشین درهم باریـذه اسـت. عبـدالرحمن کی همه بیفشاند. 

َتوب ره آنُ و نیم درهم از خو بیفشاند و بـاقلی بیفتاد به مریدان گفت: دل ش دارید کـی وجـه نـان
دی ! به نیم درهم شـادمانی مـیر گفتند: مگر این مرد دیوانه است؛ مریدان با یکدیگرسیذ و کنـد

)۱۵۱: ۱۳۶۳دیلمی،( ده هزار درهم ریخت.
و اظهار شطارت بـود.می االنس نفحاتجامی در.۲۷-۴ : ۱۳۹۴جـامی،( نویسد: طریقت وی ستر

درو سپس داستان)۲۴۶ و عبادتی که جنیـد شـیرازی را شـداإلزار پنهانی بیرون رفتن او آورده
 همان)( کند. ذکر می

می تنها نکته و در ترجمه ای که جامی از آن سخن درعی گوید و البتـه یسی بن جنید نیست
در اعـه.این است که: شودمیدیده شداإلزارمتن جنید در  ّ .. سگان را بگذاشت یه= نـوعی جامـ(ُ

و به ذکر خدای و بر پای بیستاد و پوشیده درـ تعالیـ مشایخ) با خود داشت مشغول شد. آوازی
ه و و حجر نیست یچ جانـدار نیسـت، مگـر کـه بـهّ کوه برآمد که مرا تصور آن شد که هیچ شجر

 همان)( گویند. موافقت وی ذکر می
 نویسد: خواجه عبدالله انصاری در مورد اصطخری می.۲۷-۵

 رود؟ فرا شیخ بوعبدلله خفیف گفتند: کی چرا عبدالرحیم اصطخری با سگبانان به دشت می
ِ بار وجود کی بروست دم زند.، گفت: تا از آن

و خوشی در طلب است، دریافـت خـوش نیسـت، دریافـت: گویدمی انصاری در ادامه که لذت
َصدمت است کی تو را فرو می َ )۱۲۸: ۱۳۴۱انصاری،( شکند.َ
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 میبدی نیز به این موضوع اشاره شده است:ِاالسرار كشفدر.۲۷-۶

و قبـا شـود مـی که عبدالرحیم اصطخری چرا با سگبانان به دشت: ابوعبدالله خفیف را گفتند
 بندد؟ می

میگف و سبک،ِ خواهد که از بار وجودت: یتخفف من ثقل ما علیه، ز نـد ر ب د مـی و َ تـر گـردد َ ـ َ
: یقرب منه قول القائل

ف كأنمايار ذكر ها لأنس َّد َ َ َ ْ  ْ ُ َ ل ُتمثل َّ  ِّ بكل مكانيليليَ

و مـن خیـره فـرو گوید: بهانه می ای جویم که تو را فراموش کنم تو در یاد آیی بهانـه بگریـزد
)۱:۶۱۵: ۱۳۶۱میبدی،( انم.م

، ر.ک: کثیرعزه ع ذری است. عزه از شعرای مشهور کث یر ُ[شعر از ¡ َ ¡ ُ۱۳۹۱ :۵۱۷([

عليخ الكبيقال الش.۲۷-۷ رحـم ذاك: قـال.م فقلت مـاتيم قال ما خبر عبدالرحيروير لما دخلت

و اقواما بجبل اللكام ما رأ ال اقويً الرجل لقد صحبة )۵۲: ۱۳۲۸د شیرازی، جنی( منه.يت اصبروا

می این سخن را این االنس نفحاتجامی در  نویسد: گونه

رو یـم درآمـدم، َ شیخ ابوعبدالله خفیف گوید که: چون بر مـرا از حـال عبـدالرحیم اصـطخریُ
 ال کرد.سؤ

با گفتم: در همین سال ک ناد درُ ها از دنیا برفت. گفت: خدای بروی رحمت بسی از ایـن قـوم
غ ل کام در )۲۴۶: ۱۳۹۴جامی،( یر آن صحبت داشتم. از وی صابرتری ندیدم.َ کوه

خفیف به بغداد باشد باید عبدالرحیم اصـطخری قبـل اگر این سؤال مربوط به سفر نخست ابن
 هجری از دنیا رفته باشد. ۳۲۸از سال 

گونه کـه پـیش از ایـن بـدان اشـاره کـردیم در مـورد عبـدالرحیم اصـطخری جامی همان.۲۷-۸
د:نویس می

ش طارت است. و اظهار َ طریقت او ستر )۲۴۶همان:(ِ
و شطارت از واژه شد ستر ، های کلیدی مGمتی است که بیش از این در مورد ستر سخن گفته

 اما شطارت:
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و شاطری با توجه به معنای این واژه در زبان تازی.الف-۲۷-۸ ر.ک: خلیل بـن( در مورد شطارت
ق لق شـندی، ۱:۵۰۷: ۱۴۱۹/ زمخشـری، ۱:۲۲۳: ۱۹۸۷/ انباری، ۴:۴۳۱: ۱۴۲۴احمد، /َ َ۱۳۴۰ :

می۱:۲۴۸  دهد.ً ) معنائی کامG مGمتی
نکته دیگر که بدان باید در همین جا اشاره کرد این است که معصوم علیشـاه شـیرازی.ب-۲۷-۸
و علیقيالحقا طرائقدر  عده القا در مورد کلمه شطاری بر این باور است که یک کلمه مGمتی است

می بر مGمتی می گری ادعا و به اصطخری نیز استشهاد  جوید: کند
اند که شطاری آن است که به ظاهر لباس شاطر را بپوشند چنـان کـه ... اما آنچه بعضی گفته

ا ظهـار، نفحاتدر احوال عبدالرحیم اصطخری صاحب  و ِ نقل نموده اسـت کـه طریقـت وی سـتر
می شطارت بود جامه و سگان داشت کـه بـه شـکار مـی پوش های شاطرانه و کبـوتران نیـز ید ُـب رد

و مخصوص لباس شـطاریه ایـن می و انحصار به طیفوریه ندارند و این طریق مGمتی است داشت،
و تحقیق همان است که صاحب   فرموده: بحرالمعارفنیست

طريطر و ثالثها اليق السائريق الشطار و الطائرين طرياهللا و هو من اهـل محبـةق الشطارين باهللا

ف )۲۲۱-۲۲۰: ۱۳۳۹علیشاه شیرازی، معصوم( جادة المحبة...ياهللا

و از بـار معنـای مGمتـی آن همـان.ج-۲۷-۸ گونـه کـه برای این که معنی شطار را بهتر بـدانیم
می معصوم عبدالصـمد همـدانی رجـوع بحرالمعـارف بگذارید بـه، گوید آگاه شویم علیشاه شیرازی

و ببینیم او  میکنیم : گوید در این مورد چه
و با نیروی الهی پرواز می کنندو روش سوم: روش کسانی است که به سوی خداوند رهسپارند

و در جاد و دوستی خدا بوده محبت ¡و آن روش شطار است که از اهل َ و انـد¡ محبت گام نهـادهیهَ
و تازه آن را شروع کرده شمار کسانی که در ابتدای این راه و بـه مقـام وصـل رسـیدها اند از ند انـد

و ایـن  و این روش مورد انتخاب ماسـت ِ شمار کسانی که در نهایت آن دو راه دیگرند بیشتر است ِ
و تفصیل آن در مرتب [از حکمت عملـی] بـه خواسـتیهروش مبنی بر موت اختیاری است سوم

و طریقهیهخدا خواهد آمد پس طریق ، زاهـدان در تهـذیب زاهـدان دیگـری عاشقان دیگر است
و اورادشـان و نخواهند که از اعمـال و ترقی درجات مشغول شوند و اعمال و تربیت احوال اخGق

و تعمیـر بـاطن کوشـند.  :۱: ۱۳۸۷همـدانی،( چیزی ترک شود اما عاشقان آن در خرابی ظـاهر
۱۶۶ ،۱۶۷(
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 نویسد: در فصل پانزدهم، همدانی می
بهترین طریق الی الله است بـدان کـه ایـن طریقـه حاصـل ای عزیزم چون دانستی طریقه شطار

و اشار شودمین و آگاهی.ِ مرشد کامل راهیهمگر به ذکر الهی ).۱:۱۷۱همان:( رفته
و طریق برتر می و معتقد است که این پس عبدالصمد همدانی این طریقه را طریق عشاق داند

و تعمیر باطن می و همان طریق در خرابی ظاهر و گونه که معصوم کوشد علیشـاه گفتـه اسـت راه
 روشی مGمتی است.

که نکته.۲۷-۹ و در اینجا باید بدان اشاره کرد این است : ای که بسیار مهم است
ناءياالول طبقاتدر.الف-۲۷-۹ ملق ا سـناد خرقـه،َُ ¡ـ ابن ازِ سلسـله ا سـناد ِ ای نقـل شـده کـه ایـن

ی است. این سلسله سند خرقه از ابراهیم ادهـم شـروع فخرالدین عبدالله بن احمد الحبری الفارس
نخش بی می َ به شقیق بلخی، ابوتراب ْ و سپس به صـوفیان فـارس یعنـی ابـوعمرو اصـطخری،َ رسد

حذ اء، ابن ّ جعفر اک ار، ابواسحاق کازرونی، نصر بن خلیفه بیضاوی. اسـحاقَ ّ خفیف، ابومحمد حسین َ
ح بری و فخرالدین . رسدمیِ فارسی

¡م لقن از قول ابن الصابونی است که ابن نکته این الـدین ابوالفضـل = علی القاعـده بایـد کمـال[ُ
و راویـان عبدالرزاق معروف به ابن صـابونی یـا ابـن  و طی باشـد از مورخـان َ الف حـدیث در دورانُ ـ

ف مجمعایلخانیان صاحب  میَتری که در زمره معجم االلقابياآلداب ِ اجم بزرگ قرار  گیرد.ِ

زك مجمعاد در دیباچه تصحیح تلخیص مصطفی جو و و محمـود سـلمان بـههياآلداب الدیلمی
ر.ک: جـواد،( اند. تفصیل به شرح زندگی او پرداخته -۱:۹: ۱۹۶۳جهت اطGع بیشتر از زندگی او

])۵۰-۲۹: ۲۰۱۴/ سلمان،۶۱-۹: ۲۰۱۳/ دیلمی، ۴۰

که او تحـت عنـوان امـام از آن نویسد: که به همراه پدرش، فخرالدین الحبری الفارسی او می
می یاد می آن کند دیدار داشته، حبری و ابـن صـابونی؟اند ها خرقه را از چه کسی گرفته پرسد که

ح مویّـه می و صدرالدین در هبـةاهللا الـدین ایـن سـخن بـا یادداشـت غیـاث[.َ گوید از سهروردی
 کند نیز همسان است: که خبری را از جد خود نقل مینيديمرادالمر

عزين احمد بن الصدر السعيالد االمام كماليذكر القاض نيالـد نال من االمام الفاضل كمـالينيزالديد

و رحمةيمديقاضيع المراغمحمد الجام عل نة سراء ـ اهللا ـ ي و اخبرنـيمشـيه ف و بجميخته ـ بهـا ع ي
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اييعبد الرزاق بن احمد بن محمـد بـن احمـد الصـابونياتة العراق الكماليروا يلفـوط عـرف بـابن

فيباجازته العامة الت و سبعمائه.يكتبها ])۳۶: ۱۳۸۹ابن حمویه،( شهور سنه سبع عشره

مییهبعد حبری خرق می خود را برتر و سپس بیان اویهکنـد کـه سلسـل شمارد ِا سـناد خرقـه
 چگونه است.
¡ملقن چنین است: سخن ابن َُ

و لما دخلت مصر صحبة والديقال ابن الصابون ز قصدتي: بنياره االمام فخرالديمعه ن ابن عبداهللا

االيفيفسألنيو اكرمنيّو التبرك به، فق ربنيالفارسيم بن احمد الحبريابراه ام ممن لسـتيبعض

و كان بحضور والد و الديالخرقه؟ و هما السهروردين المذكوريلبستها من الشخّيانيفذكره له ين

حمويو صدرالد ن خي منيو عنها أعلياعليرقنه فقال له: نسبة و تكون كأنـك قـديو إذا البستها

و نسبت عنهيلق فيفإنن،ت حده و هو ويخيشـ:ً درجه واحده فالتمست ذلك منه تبركـا قـاليأنا

شيم بن احمد الفارسياالمام ابواسحاق ابراهيوالد خليخ الشيعن ، عـنيضـاويفـة البيوخ نصر بن

ابيعن الشيالكازروناريم بن شهرياسحاق بن ابراهياب ن بـن األكـار، عـن ابـنيمحمـد الحسـيخ

ابيخف ابيعمرو األصطخريف، عن شقيتراب النخشي، عن يم ادهـم، عـن ابـيق، عن ابـراهيعن

اويد الراعيزيبنيعمران موس عليس القرنيعن و ن ابن(ص).(يعن النبيعن عمر ¡ـملق َُ،1415 :

428(

تايايههم ا سناد خرقه ِ نشان از تاریخ تصـوف، این سلسله نامه، فارسی هستند وتراب نخشبیابن
و تأثیر صوفیان فارس در جریان تصوف اسGمی دارد. و از سوی دیگر نفوذ  فارس از سویی

 ۶۶۸فـوطی در سـال دیگر که باید در اینجا باز به آن اشاره داشـت ایـن اسـت کـه ابـنیهنکت
می۴:۴۵۱: ۱۹۶۲فوطی، ابن( هجری در شیراز بوده و آن چنان که مصطفی جواد نویسـد از شـیخ)

)۲۲-۱:۲۱همان:( روایت است.ی اجل سعدی شیرازی دارای اجازه
فدر کتاب.ب-۲۷-۹ الخطیب در معرفی سلسله مشایخ متصـل بـه از ابنِ اخبار غرناطهياإلحاطة

ا سـناد از کند که در آن نیز نام مشایخ فارس ذکر شده جنید روایتی را ذکر می ِ است این سلسـله
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و پـس از آن بـه ابـراهیم ادهـم،( امام علی و از طریق اویس قرنی به موسی بن زید راعی ع) آغاز
[که هر دو شیرازی و جعفر حذا میّ شقیق بلخی، ابوعمرو اصطخری ج نید و سپس به  رسد.ُ اند]

: ۱۴۲۰،ر.ک: حسـنی(.شودمیِ صوفیان هند نیز نام اصطخری دیدهیج: در سلسله نامه-۲۷-۹
۱۴۶(
ا سناد خرقـهی شیراز نامهدر.د-۲۷-۹ شـیخ( ابوعبداللـه خفیـفیِ زرکوب نیز باز با این سلسله

 خوریم: کبیر) برمی
اوی خرقه، اند که شیخ اکثر اصحاب شیخ کبیر بر آن و( تصوف از دست ذ اء شـیرازی) پوشـید ّح َ ـ

حذ اء، او از شـیخ ابـوعمرو چنین، شیخ کبیر ترتیب خرقهیهدر طرق شجر ّ است او از شیخ جعفر َ
و او از شیخ و او از داود طـائی اصطخری و او از ابراهیم ادهم و او از شیخ شقیق بلخی ابوتراب نخشبی

و او از علـی  و او از اویـس قرنـی و او از موسی راعـی و از حضـرت مصـطفی(و او از حبیب عجمی ع)
)۱۳۹- ۱۳۸: ۱۳۹۰زرکوب شیرازی،( خود را اخذ کرده است.یص) خرقه(

بر تحفة العرفانروزبهان ثانی نیز در.ه-۲۷-۹ ا سناد را چنین  شمرد:میِ این سلسله

و او از خطیب ابـوبکر سراج الدین محمود خلیفه او از ابوالقاسم محمود بن احمد بن عبدالکریم
ا  و او و او از ابواسحاق ابـراهیم بـن شـهریار الکـازرونی و او از محمـدبن بن محمد ز حسـین اکـار

و او از و او از ابوعمرو اصطخری و او از جعفر حذا او ابوتراب نخشبیّ خفیف و و او از شـقیق بلخـی
و و او از عمر بن خطـاب و او از اویس قرنی و او از موسی راعی و او از حبیب عجمی از داود طایی

و او از محمد رسول الله او از علی بن ابی روزبهـان،( خود را اخذ کرده اسـت.ی خرقهص)( طالب
۱۳۸۰ :۳۱(

 توان چنین نتیجه گرفت: از آنچه در مورد ابوعمرو اصطخری گفتیم می.۲۷-۱۰
 او شطاح است..الف-۲۷-۱۰
و به جای آن لباس شیرا لباس صوفیان نمی.ب-۲۷-۱۰ میزپوشد  پوشد یا لباس شطاری.ی
اس.ج-۲۷-۱۰ ت.شطاری نوعی رفتار مGمتی
 پراند. کبوترخانه دارد، هرچند کبوتر نمی.د-۲۷-۱۰
می.ه-۲۷-۱۰  کند. رود هرچند صید نمی به صید
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و پنهان از دید عبادت.و-۲۷-۱۰ و بیرون از شهر مییههای خویش را پنهانی  دهد. مردم انجام
و همه دارایی.ز-۲۷-۱۰ می اهل ایثار است  بخشد. اش را
م.ح-۲۷-۱۰ آنرفتارهای و Gمتی او، گونه کـه شـیخ کبیـر، خواجـه عبداللـه انصـاری، میبـدی

 نویسند برای مردم ایجاد پرسش کرده است. دیگران می
ا سناد خرقه.ط-۲۷-۱۰ میِ سلسله او های صوفیان بزرگ ایران به او و ایـن نشـان از شـأن رسـد

 دارد.

28 
حذ اء ّ جعفر َ

 نویسد:می نفحات االنسدر جامی.۲۸-۱

صحب الجنابومحمتهيكن د   في و من و ذكرييو كان الشبل طبقةيد  قول بفضله.يمناقبه

ب ندار بن الحسین  آورند که گفته است:میُو از
حذ اء ندیـده مردی تمام حال ّ تر از جعفر و وی نزدیـک مـن برتـر از شـبلی اسـت.َ جـامی،(ِ ام

۱۳۹۴ :۲۴۳(
مشداالزاردر.۲۸-۲  نویسد:ی، جنید شیرازی در مورد او

ب ندار بن الحسيو رو رأي عن و كان عندين انه قال ما .يفوق الشبليًت رجال اتم حاال من جعفر

)۲۲۶: ۱۳۲۸جنید شیرازی،(
م حتضر.۲۸-۳ ب ندار گفته است که وی َ هم َ ُ در(ُ م شرف به مـوت) بـود. شخصـی بـر وی درآمـد =ِ ُ

 ان ظاهرهـای خـود بیاراسـتند. های این طایفـه خـراب شـد. ایشـ لباس صوفیان وی گفت: باطن
)۲۴۳: ۱۳۹۴جامی،(

و كان الرجل متحليو قال بندار دخل رجل عل و اظهـاريجعفر الحذاء عند موته ًا بلبـاس الصـوف

فقيالزهد فنظر ال و قال من هذا فزيه جنیـد شـیرازی،(.ظـواهرهم نواّيل فالن فقال: خربت بواطنهم
۱۳۲۸ :۳۲۵(
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گ.۲۸-۴ حص اص مرا گفت: برو ببـین کـه جعفـر شیخ ابوعبدالله خفیف ¡ فته است که روزی مؤمل َ
ّ جذ اء را در چه حال است؟

و گرداگرد وی بالش ب ساطی نشسته و جامهَ بر وی درآمدم دیدم که بر ری ها نهاده ب َ ـ شیرازی در
و(ایو طاقیه و سـرایی در غایـت خـوبی، سـGم کـردم = نوعی کGه بلند مخروطی شکل) بر سر

و ادوات طـبخ بنشستم،  و من وی را پرسیدم هنوز نشسته بودم که حمـال درآمـد وی مرا پرسید
ام، بیـرونّ درآورد برخاستم که به درآیم. گفت: بنشین تا بهم چیزی خوریم.گفتم: نیت روزه کرده

)۱۴۲-۱۴۱: ۱۳۶۳دیلمی،( آمدم.
) ۲۴۴: ۱۳۹۴جامی،( آورده است. االنس نفحاتهمین حکایت را جامی در

 خوانیم که:می شداإلزاردر.۲۸-۵

ويكني و كان مـنيخ فارس، صحب الجنيقال له نهر الفتوة من كبار مشايابا محمد و من طبقته د

ق فيّل أنه كانيّ المعرفة بمحل و كان الشبليّ حذو الن عال وييمسجد باغ نو قول بفضلهيذكر مناقبه

مايرو جعيشياليْ حملنيّ عنه أنه قال الا ّ راز  فر الحذ اء فهـو اسـتاذ األول  َ ّ جنیـد شـیرازی(.اءيـ ،

1328 :225-226(

و می او کنیت او ابومحمد است و نهرالفتـوة گویند و از مشـایخ کبـار شـیراز بـود ِ نـام نهادنـد
ا سـتیناس و به حضور آن کسان کـه عهـد او بودنـد = انـس گـرفتن)(ِ صحبت جنید دریافته بود

و از آن چ حاصل کرده و مـی ها در طبقه و مقامی بـود گوینـد کـه ند بودند او را در معرفت محلی
می، شیخ جعفر حذاء در مسجد باغ نو او نعلین و فضـیلت ت م نقب و و شبلی ایستاده بـود ِ ساخت َ ـ َ َ

و نقل کرد می ذاء که هیچ: که شبلی گفتاندهگفت ح ّ چیز مرا به شیراز نیاورد مگر دوستی جعفر َ ـ
)۲۷۵-۲۷۴: ۱۳۶۴بن جنید، عیسی( که او استاد اولیاست.

 زرکوب شیرازی آمده است:یهشیرازنامدر.۲۸-۶
و مشایخ در طریق سلسله خرق ع ظمای ائمه [= خـدا-¡ قدس الله سـره-شیخ کبیریهُ بدان که

حذ اء می ّ روان او را پاک گرداند] به ابوجعفر )۱۳۸: ۱۳۹۰زرکوب شیرازی،( رسد.َ
شطی قطب خرقهیهشجر ّ اح فارس ابومحمد روزبهـان بـه ابـی محمـد جعفـر حـذاّالواصلین ِ

و شیخ، جد بزرگوار این ضعیفیهگردد همچنین خرق منتهی می اKسGم عزالدین مودود زرکـوب
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م فتی وقت معینیهخرق و پیشوای اهل طریقت، ُ امام جهت اطGع بیشتر از زندگی( الدین کتکیِ
)۵۷: ۱۳۲۸/ جنید شیرازی، ۳:۱۲۳: ۱۴۱۵َف وطی،َ/ ابن ۲:۳۲۱: ۱۳۸۶ر.ک: فصیح خوافی، او

 رسد بدین وجه که ذکر خواهد رفت:ّ هم از این طریق مذکور به جعفر الحذ اء می
ابيلبس الش و كـذلك الشـينصر البقليخ العارف روزبهان خان المـذكوران عـنيخرقه التصوف

و هو لبس من الخطين محمود الخليالدخ سراجيالش ابيفة و هـو لـبس مـن القاسـميب محمـود

ابيالخط و هو لبس من الخطيب ابيالقاسم محمود ابيب [من] الشيبكر بن و هو لبس خيالقاسم

و هو لبسيخ الحسيو هو لبس من الشيار الكازرونيم بن شهريالسحق ابراهيالمرشد اب ن االكار

خفير قطب االوليخ الكبيمن الش منياء ابو عبداهللا محمد بن و هو لبس ابيالشف محمد جعفـريخ

و هو صحب ابا عمرو االصطخر و هو صـحب داود الطـائيو هو صحب الشقيالحذاء و هـويق

و هو صحب موسيصحب ابراه اويد الراعيزيبنيم بن ادهم و هـويس القرنـيـو هـو صـحب

اميرالمؤمنيصحب ام و عليرالمؤمنين عمر بن الخطاب ابين و همـايطالب رضـيبن اهللا عنهمـا

اهللاصح )۱۳۹-۱۳۸: ۱۳۹۰زرکوب شیرازی،(ص).( با رسول

و همانِا سناد خرقة ابنی که گفته شد سلسله طور همان گونه که پیش از ایـن خفیف از یک سو
ا سناد سلسله مییِ گفته شد و شـأن واKی جنید نیز به جعفر حذاء شیرازی و این نشان از قدر رسد

. او در تصوف دارد
میروزبهان شی.۲۸-۷  کند: رازی در شرح شطحیات او را چنین معرفی

و علم را سنا و شهر وفا ابومحمد جعفـر الحـذاء معاصـر شـبلی( بحر بها و شاه صفا = روشنی)
ِ انـد در احکـام معرفـت عارفـان شـمردهیهبود، استاد شیخ ابی عبدالله خفیف بـود او را از جملـ 

و کواشف، گران و کرامـات. شـنیده مایه بود. زبان اسرار در معارف ام کـه در مسـجد صاحب آیات
مییهمحل و شش علم بر او )۷۰: ۱۳۷۴روزبهان،( خواندند. باغ نو، نعل دوختی

حذاء همو می ت لوین جعفر ّ گوید: کجاست رنگ َ )۱۸۵: ۱۳۷۴روزبهان،(َ
 نویسد:می شرح شطحیاتروزبهان در جای دیگر

و شاه و کر توحید ) ۲۵۱همان:(ی تجرید جعفر حذاء پرسیدمباز هواَ گوید که از طبر
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می االسرار منطقروزبهان در )۱۹: ۱۳۹۳ر.ک: روزبهان،( آورد. باز همین مطالب را

 نویسد: میهيريقشيهرسالقشیری در.۲۸-۸

و چون مرا خاطر افتادی ابومحمد جعفر الحذاء گوید که شاگردی ابوعمرو اصطخری می کردم
و و از آنبه اصطخر آمدمی و بسیار خاطر بودی تا سرم درآمدیی بپرسیدمی ّ جا نشدمی چون به ِ

)۶۵۹: ۱۳۴۵قشیری،( جواب باز دادی.، وی از اصطخر
 نویسد:می شیرازنامهزرکوب در.۲۸-۹

و همچنین شیخ عبدالرحمن سلمی در کتاب آورده که شـیخ کبیـر ابوعبداللـه بـن طبقات...
ّ شأن شیخ جعفر حذ اء: خفیف از مشایخ عراق نقل فرموده در
 عجائب التص وف ثلثه: اشارات الشبل  و حكايُ  ات جعفر الحذ اء رحمهم اهللا.يو نكت المرتعش  ّ

و حکایات جعفـر حـذاء: های تصوف سه تاست = شگفتی( و سخنان نغز مرتعش ّ اشارات شبلی
)۱۳۷: ۱۳۹۳زرکوب شیرازی،( خداوند ایشان را رحمت کناد.)

ا[البته در  سلمی ذیل نام ابومحمد المرتعش این سخن چنین آمده است:هيلصوفطبقات

 قال ابوعبدالله الرازی کان مشایخ العراق یقولون:
فيعجا و حكايالتصوف ثالث: اشارات الشبليب بغداد .يات جعفـر الخلـديـو نكت المرتعش

)]۳۴۹: ۱۴۰۶سلمی،(
مییهاز مطالبی که دربار.۲۸-۱۰ ن مطالب زیر را استنتاج کرد:توا جعفر حذاء آوردیم
در.الف-۲۸-۱۰ می االنس نفحاتاز سخنانی که جامی که از جعفر حذاء آورده است توان دانست

 او منتقد جدی ظاهرسازی صوفیان زمان خود بوده است.
می او لباس صوفیان نمی.ب-۲۸-۱۰ و لباس شیرازی به تن  کرده است. پوشیده
 صوفیان را ندارد. زندگی او زی ظاهر.ج-۲۸-۱۰
می از نام.د-۲۸-۱۰ و بزرگان فتیان به شمار  رود. آوران
 از بزرگان مشایخ صوفیه است..ه-۲۸-۱۰
می.و-۲۸-۱۰  خواند. شبلی او را استاد اKولیاء
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و مقامی خاص داشته..ز-۲۸-۱۰  او در معرفت محل
می.ح-۲۸-۱۰ و به شغلی مشغول در مسجد باغ نو نعلین  بوده است. دوخته
م نقبت او را به زبان آورده، بزرگان تصوف.ط-۲۸-۱۰ و  اند.َ مدح
ا سناد خرقه ابن.ی-۲۸-۱۰ میِ سلسله و جنید به او باز  گردد. خفیف
هم.ک-۲۸-۱۰ می او  کرده. زمان با دوخت نعلین، شش علم را تدریس
سه.ل-۲۸-۱۰  شمردند. گانه تصوف برمی او را از عجائب

29 
 بن الحسین شیرازیُب ندار
 نویسد: در موردش میهيريقشيهرسالقشیری در-۲۹-۱

و حال او بزرگ. )۸۱: ۱۳۴۵قشیری،( به اصول عالم بود
)۱۰:۳۸۴: ۱۴۰۹اصفهانی،( دستی قوی داشت.، گوید: در علم اصول ابونعیم می

و فی الحقائق مقربا همو می و کان یعلم اKصول مهذبا ًنویسد:  همان)( المولد .. شیرازی.ً
مییهدربارهيطبقات الصوفسلمی در.۲۹-۲  نویسد: او

شين بن محمد بن المهلب ابوالحسي... قال بندار بن الحس و كان عالماين من اهل ً راز سكن ار جان 

ف و كان الشبليعلم الحقيباالصول اللسان المشهور وييقة  قدمه.يكرمه

ب ويو خفنيبنه فيمحمد بن عليف مفاوضات خفيمسائل رد فيمحمد بن االيف ويمسـألة مـان

حيغ خفيرها، علين رد محمدبن عليل المشـايـخ فصوب بنـدار اقاويل المشاياقاويف و رد ويـخ ه

 هم.يمارد عل

ويفـيقـول تـوفيسمعت عبدالواحد بن محمـديقال ابوعبدالرحمن السلم بغـداد سـنة ثـالث

و غسله ابوز رعة الطبيخمس و ثالثمائه )۴۶۸-۴۶۷: ۱۴۰۶سلمی،(.يرن

می این که شبلی او را اکرام می و مقدم ابـن( عساکر در تبیین کذب المفتری داشت را ابن کرد
و جامی در نفحات۱۷۲: ۱۴۱۵عساکر،   اند.ه) نیز بیان کرد۲۳۱: ۱۳۹۴جامی،( اKنس)
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و ابنو این  کـذب المفتـری عسـاکر در تبیـین خفیـف منـاقراتی بـوده را نیـز ابـن که میان او
ــن( ــیرازی در ۱۷۹: ۱۴۱۵عســاکر، اب ــد ش و جنی ــداإلزار) ــیرازی،( ش ــد ش و ۲۴۹: ۱۳۲۸جنی (

 اند. ) آورده۲۴۱: ۱۳۹۴جامی،( االنس نفحاتهمچنین جامی در

می ابن.۲۹-۳  نویسد: عساکر در مورد او
ويزيكان من اهل الفضل المتمين الصوفيبندار بن الحس اتيـه حكاعنـيحكين بالمعرفة والعلم

)۱۸۰-۱۷۹: ۱۴۱۵ابن عساکر،( رة.يكث

 نویسد:می االنس نفحاتجامی در.۲۹-۴

و به ار جان ر(ّ ... از اهل شیراز است :۲: ۱۴۱۱، مقدسـی:ک.ّ بـرای اطـGع بیشـتر از ار جـان
ــوی ۲۳۰ ــطخری ۱:۱۴۳: ۱۳۹۷، / حم ــه/۶۹–۶۸: ۱۳۴۰، / اص ــن خردادب )۴۶: ۱۸۸۹، اب

) ۲۳۰: ۱۳۹۴، جامی(.کرده استمی زندگی
می مناقب االبرارصاحب.۲۹-۵ و ابن یزدانیار م فاو ضات بین بندار َ در مورد  نویسد:ُ

و ابن یزدانیار ب ندار ر.ک: کGبـاذی،(ُ بین : ۱۴۰۶/ سـلمی،۲۱-۲۶: ۱۴۰۳برای اطGع بیشـتر
م فاو ضاتی صورت گرفتـه اسـت. ۱۸۷: ۱۳۹۳/ جامی، ۴۵۲: ۱۲۴۱/ انصاری، ۴۰۲ َ ) هم مـیس،خ(ُ

۲۰۰۶ :۱:۸۳۳.(
می اللمعسراج طوسی در.۲۹-۶ ب نداربن حسین استناد  جوید:ُ در مورد سماع به سخنان

ب ندار بن الحس لمي قال فـييب من اآلدميّالط حب السماعين رحمة اهللا كل من ّ سـتهحاين فلنقص

فيّ ألن كل تمتع، ُّت متع به االنسان و ان كانت من المباحات اال السيَ ّ ماع فإنه إذا خلص مـنّه تكلف

ال تحتاج ال طريٌ المقاصد الفاسدة إباحة و كل من سمع السماع مـن بـة والتلـذذيق الطيـّ التكلف

و استحسان الصوت فل عليبالنغمه ًس ذلك محر ما لميّ فـيً هم وال محظورا إن ذلـكيكن قصدهم

و ترك الحدود إن شاءاهللا تعال و اللهو و المخالفة ) ۲۷۳: ۱۳۸۰سراج،(.يالفساد

اوُب ندار بن حسین گفت: هر یک از آدمیان که آوای خوش را نمی ً پسندد، حتمـا در احسـاس
ّ انـد حتـی چیزهـای مبـاح در آن تکل فـی از آن بازداشته، نقصی است چون هر لذتی که آدمی

راِ هست مگر سماع که اگر مفاسد فاسد در آن راه نیابد هیچ و هر که سماع ّ گونه تکل فی ندارد.
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ت لذذ بشنود شیوه به و برای و آهنگی خوش ¨ ای درست و ممنوع نیست اگـر،َ سماع بر او حرام
و ترک حدود نباشد. و لهو و مخالفت شرع  قصد در شنیدن فساد

ب ندار بن الحسگوید: سپس می عليو عن منين از قال السماع ويثلثه اوجه فمنهم سمع بـالطبع

منيمنهم من  و منهم )۲۷۸همان:(ع بالحق.سميسمع بالحال

سه از بنداربن حسین آورده و اند که گفت سماع گونه باشد: شنیدن بالطبع، شـنیدن بـا حـال
)۶۰۷: ۱۳۴۵ر.ک: قشیری،( شنیدن با حق.

ب ندار در سماع استفاده کرده است. ابوحامد غزالی هم از اندیشه - ۴۷۵: ۱۳۸۰ر.ک: غزالی،(ُ های
۴۸۰.(
و معتقد است که هـر حـرفُب ندار بن حسین، کل.۲۹-۷ مه صوفی را به شکل نمادین تفسیر کرده

: آن دارای سه معناست
و صفای صوفی.:ص)( و صبر  دKلت بر صدق
و بر ورود بر وفای صوفی.:و)(  دKلت بر ودود
می:ف)( و فنای صوفی و فقد  کند. دKلت بر فقر

و الواو حروفه ثالثه، كل حرف لثالث معان: فالصيو قال: الصوف و صفائه و صبره اد داللة صدقه

و فنائـه  و فقـده و وفائه والفـاء داللـة فقـره و وروده / ۱۰:۳۸۵: ۱۴۰۹اصـفهانی،(.داللة، وده
)۱:۸۳۲: ۲۰۰۶۰خمیس:

هجری در گذشته باشد باید بدین موضوع معترف شویم کـه ۳۵۳ بنداربن حسین اگر در سال
و تعریـف او از حـروف باطنی حـروف اهمیـت مـی او از نخستین صوفیانی است که به وجوه داده

. صوفی دال بر همین موضوع است
ِ های نخستین تاریخ تصوف حروف بـرای صـوفیه نقـش اساسـی یادمان باشد که از همان سده

). سـهل بـن عبداللـه ۲۴۲متـوفی( ) تا ذوالنـون مصـریه ۲۰۰متوفی( داشته از معروف کرخی
و از همـه ۲۹۷متـوفی( حـروف نگاشـته بـود، جنیـدی درباره ) که کتابی۲۸۳متوفی(ُت ستری (

بـرای( خود در این زمینه راهی تازه را بـاز کـرد.نيطواس) که با کتاب ۳۰۹مقتول( حGجتر مهم
ر.ک: به شیبی،  و حمدان، ۱۶۹-۲:۱۶۸: ۱۹۸۲اطGع بیشتر /۱۴۱۰:۵۲(
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می درسده البته  ) حمویـه ۶۳۲متـوفی( روردی) سـه ۵۰۵قـرن( توان بـه غزالـی های بعد هم
و از همه مهم ۶۵۰متوفی( ب رد. ۶۳۸متوفی( تر محیی الدین عربی) بـرای(ُ ـ ) در این زمینـه نـام

ر.ک: شیبی،  )۷۵-۵۵: ۱۴۱۰/ حمدان، ۳:۱۷۱: ۱۹۸۲اطGع بیشتر
 توان از عGقمندان بدین موضوع دانست. بندار بن حسین را نیز از همین مختصر می

ب.۲۹-۸ ع ذری:ُب ندار و عشق ُن حسین
بنيو قال رئ فيمجنون فقيعامر يوجعلنـيل له: ما فعل اهللا بك؟ فقـال غفرلـيالمنام بعد موته،

ً حجة عل ۱:۸۳۳: ۲۰۰۶خمیس،(.نيالمحبي(

خدای با تو چه کـرد؟: گفتند،ُب ندار بن الحسین گوید: که مجنون بنی عامر را به خواب دیدند
و حجتی بر عاشقان کرد. گفت: خدای مرا بیامرزید

: کندمی سخن دیگری از بندار بن حسین نقلهيطبقات الصوفسلمی در.۲۹-۹

ب ندار، و سمعت فيقول: الصوفي فـ-الجملهيف-ةيالوحدانية منفقون الوصـوليً قوال، متفرقـون

و كل واحديها معانيال و منازلة ة عليً ميه، من حاله، الذيستحق اسم ما ظهر وصـوف، بعـد هو به

ف و احواليالواحدانياتفاقهم ٍة قوال ... فيً و قد تجتمع االحوال كلها ويكثر تعدادها. يسميواحد

)462: 1406،يسلم(ِع.يه من الجميبما عل

و سخنی یگانهیهدر اندیشه بندار اهل تصوف دربار آن وحدانیت حق نظر و تفـاوت هـاِ دارند
ب ندار بر این باور است که هر یک از صوفیه مستحق اسمی از اختGف در راه وصول به واحد است .ُ

آن اسماء حق آن اند که بر و احوال از ها ظاهر شده و از راه صـفتی ها موصوف بـه آن اسـم اسـت
 یابد.ّ صفات حق که بر او متجلی شده به حق راه می

وً عربی البته به شکل کامG گسـتر توان در آثار ابن رد پای این سخن را می ع یافـت و موس  ¡ـ ده
و ظـاهر شاید بتوان گفت که بندار از نخستین کسانی است که با موضـوع قـراردادن اسـماء اللـه

آن شدن این اسماء به افراد به تفاوت دیدگاه می های عربی این بحث را بر همـه رسد هرچند ابن ها
و معارف شمول داده است.  علوم

د:نویسمی الحكم فصوصً مثG قیصری در شرح
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بهيستدعيةيكل واحد من االقسام االسمائ و هـو االعيً مظهرا ـ ظهر احكامهـا : ۱۳۷۰قیصـری،( ان.ي
۱۵(

 گوید:و یا در جای دیگر می
و الربوبياقتضب بحسب مراتب االلوهيذاته تعال و تجمعهـا النعـوتية ة صفات متعددة متقابلـة...

و الجالليالجمال مايه و ما تعلق باللطف فهو الجيه إذ كل همـان:( تعلق بـالقهر فهـو الجـالل.يمال
۱۳(
ر.ک: ابـن( / ۱:۱۰۴: ۱۴۰۵عربـی، / ابـن ۱۰۲: ۱۳۹۱عربـی، برای اطGع بیشتر در این مورد،
بی ابن )۷۱: ۱۳۷۴/ فناری: ۶۶۹-۶۱۰تا: عربی،
 توان چنین مورد توجه قرار داد: سخنان بندار را از میان کنتب صوفیه می.۲۹-۱۰
ل.الف-۲۹-۱۰ دع ها لما لكهايالتخاصم لنفسك فإنها  ست لك سـلمی،(د.يـريَّ فعـل بهـا كـل مـاي

۱۴۰۶ :۴۶۸(
و از او دسـت بـردار تـا آن کـه مالـک او، او را با نفست خصومت کن که در اختیار تو نیست

 تحت کنترل قرار دهد.
لميان الصوف.ب-۲۹-۱۰ و بر اه، َّ من اختاره اهللا لنفسه فصافاه، عن نفسه اي رده وَيليُ ت كلف و تع مل ّ َ ٍ  َ

)۴۶۸همان:(.يزنة عوفيعليصوف

و بـا او دوسـتی مـی از صوفی آن است که خداوند او را برای خود برگزیده اسـت و او را کنـد
و رعونت باز نمی نفسش بیزار می و ظاهرسازی و به تکلف  گرداند.َ نماید

)۴۶۸همان:(.لما تأملياترك ما تهو.ج-۲۹-۱۰

بی آنچه نفست تو را به آن می  تأمل آن را ترک کن. خواند
لم.د-۲۹-۱۰ فيمن ً ترك الكل رسما َّ اليُ حقيجنب الحق، َّ حصل له الكل و هـو الحـق عزوجـل.يُ ً قـة

)۴۷۰همان:(
آن حقایق دست نمیی نگوید به همهِ کسی که همه چیز را با هم در کنار خداوند ترک و یابد

 خداوند متعال نیست.حقیقت چیزی جز 
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اهللا.ه-۲۹-۱۰ و بها نصح االعتبـار جعـل و موارد الزوائد من الجبار و هو محل االنوار  القلب مصغة

ف(ًرا . فقال:يالقلب ام إن َّ لكذيِ َلذكرى ْ  ْلمنَ  َكان لهَ قلبَ ْ )۱:۴۹۲: ۲۰۰۲اثیر، ابن()38ق:()َ

راِ قلب آن تکه گوشتی است که محل انوار حق است. اگر جز از خداوند خالی شود خداوند قلـب
و فرموده: به درستی که در این معنا تذکری است بـرای هـر کـس کـه قلـب  پادشاه قرار داده است

 داشته باشد.
ب ندار شاید از نخستین سخنان صوفیه محسوب که قلـب را محـل معرفـت شودمیُ این سخن

ل می و و قلب را سری از اسرار الهی می طیفهّ داند. او ای از لطایف او در، داند. البته بعـد از قشـیری
و قلـب را محـل معرفـت)۱۹۵: ۱۳۴۵ر.ک: قشـیری،(ً این مورد سخن نسـبتا مسـتوفائی دارد. 

و سر شهود.۱۷۶همان:( داند. می ) ۳۲۰همان:(ّ)
)۲۱۹: ۱۳۸۳هجویری،( به این موضوع پرداخته است. المحجوب كشفو یا هجویری در

عربی در این زمینه گوی سبقت را از همه ربوده است. او معتقد است کـه قلـب حقیقـتنو اب
و باطنی به شکلی رعیت او محسوب می و تمام قوای ظاهری  شوند.ِ انسان است

هيالقلب مسئول عن رع و و الباطنة.يجميتة بی ابن(ع قواه الظاهرة )۱:۵۷۳تا: عربی،

غ یب در انسان می  داند.َو قلب را موضع
: به تعبیر جندی

و دل عبـارت اسـت از و تدلی حق اسـت، و مقام تنزل و عرش استوای الهی ّ قلب محل تجلی
و حقایق هیکل جسمانی. و خواص  احدیت جمع خواص روح انسانی.

جميهيفه بيع احديأة و مـن الحقـاية االنسـانيـق الروحين الحقـاية ويالجسـمانيق والقـويه ة

و لطائفها )۱۲۶: ۱۳۶۲جندی،(.خصائصها

ر.ک: جـامی،( / جنـدی، ۱۰۷: ۱۳۵۳/ عراقـی، ۱۸۳: ۱۳۸۳برای اطGع بیشتر در این زمینه
بی / ابن۶۱-۵۸: ۱۹۹۷عربی، / ابن۱۲۶: ۱۳۶۲ -۲۹۰-۲۸۹: ۱۳۶۸/ آملـی، ۳:۳۰۵تـا: عربی،
.)۱۵۸-۱۵۷: ۱۹۹۷/ جیلی، ۵۱۵

ب ندار از نخستین صوفیانی است که به این مقوله میُ در هر صورت  کند. اشاره
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می از مطالبی که تاکنون در مورد بندار بن الحسین آورده.۲۹-۱۱ توان نتایج زیر را بـه دسـت ایم
: آورد
و مورد احترام همه بزرگان متصوفه..الف-۲۹-۱۱  او از بزرگان تصوف است
و محدثی بزرگ است..ب-۲۹-۱۱  عالم اصولی
می.ج-۲۹-۱۱ و مقدم  ته.داش شبلی او را بزرگ
 خفیف است. استاد ابن.د-۲۹-۱۱
و ابن یزدانیار مفاوضاتی دارد..ه-۲۹-۱۱ و با ابن خفیف م ناقره است ُ اهل
و دیگر بزرگان صوفیه.و-۲۹-۱۱ و ابوحامد غزالی سخنان او در سماع مورد استناد سراج طوسی

.شودمیواقع 
 به عشق مجازی معتقد است..ز-۲۹-۱۱
ن.ح-۲۹-۱۱  خستین صوفیانی است که به تفسیر نمادین حروف پرداخته است.او از
و ظاهرشـدن ایـن.ط-۲۹-۱۱ و از نخستین صوفیانی است که بر این باور است که اسـماء الهـی

می اسماء در افراد سبب تغییر حال آن و تفاوت ها می گردد دانـدِ های افراد را در ظهور اسماء الهی
میی فکری ابنها ترین آیتم که بعدها از مهم  گیرد. عربی قرار

می.ی-۲۹-۱۱  داند. او از نخستین صوفیانی است که قلب را محل معرفت الهی
و تصنع از تکلف.ک-۲۹-۱۱ می ها و دعاوی صوفیان اظهار انزجار  کند. ها
 معتقد است راه رسیدن به خداوند کنار گذاشتن همه چیز است جز او..ل-۲۹-۱۱

30 
ه شام  بن عبدان شیرازیِ ابو محمد

ه شام بن عبدان هر گه کـه نمـاز مـی.۳۰-۱ گـذارد در عـالمِ شیخ ابوعبدالله بن خفیف گفت: که
می ملکوت غرق می و اوصاف بشریت از او فانی میّ شد و شد و در محراب آمد و گشت کـرد. یهـود

ه شام در نماز می می، ایستادِ نصرانی چون )۱۴۴: ۱۳۶۳دیلمی،( کردند. تماشای وی
اهللاشیخ گفت.۳۰-۲ می رحمة و شیر از آن و بدان قناعـت علیه که هشام گوسفندی داشت خورد
و آن گوسفند در مزرعه شخصی رفت، مـی می ه شام در خواب شد ازِ کرد یک شب چریـد. هشـام
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و گوسفند خود را دید که زرع می(ِخواب درآمد و پیش = کاشته) دیگری خورد گوسفند برگرفت
ح رام گشت.ِ صاحب زرع  و بر من و گفت: زرع تو خورده است و به وی داد َب رده )۱۴۴همان:(ُ

رج باز شیخ ابوعبدالله بن خفیف روایت می.۳۰-۳ تف ه شام با جماعتی از یاران، به طریـق ¨ کند که َ ـ َ ِ
و بـه مـذاکره و مأکولی که داشتند بخوردنـد علمـی مشـغولی به آسیاب محمد بن اللیث رفتند

ا و جمله بدان متفق شـدند کـه محمـد بـن اللیـث شدند که: ین آب که بدین آسیاب آورده است
و بدان آب،  و آنچه خورده بود قی باز کرد آورده است، هشام چون این بشنید انگشت در گلو کرد

و یک و دهان آب کشید.به باره دهن نشست )۱۴۵همان:( شهر رفت
ک.۳۰-۴ ز بور مطالعه ه شام پیوسته َ شیخ گوید: و یک سـالِ و حیرتی درآمد، د هشتی و او را َ ردی

)۱۴۶همان:( نماز نکرد.
و بیـرون بردنـد..۳۰-۵ ر.ک: همـان:( در سیرت ابن خفیف هست که او را با پای از مسـجد کشـیدند

۱۴۷(
مییهدرباراتيشطحروزبهان شیرازی در شرح.۳۰-۶  نویسد: او

د و اوِه شام بن عبدان الشیرازی غریب الحال بود و حالت از دنیا برفت تا به حـدی کـه و جد َر
و ی بـود کـهُش رب باز ماند نماز نتوانست کرد؛ زیرا اکل ّ ـ در شهود غیب غایب بود. در ورع به محل

و دهـانش بسـتی تـا در ب ردی برگردن نهـادی و آن گوسفند به صحرا ُ جز شیر گوسفند نخوردی
و گیاه از زمین کس نخورد. )۷۱: ۱۳۷۴، روزبهان( زمین کس نشود

و کارهای ابوهشام همان می رفتار و گونه که مطالعه کنید مGمتی است در محراب نماز به آمد
حق گونه شد مشغول است، به شکل وسواس می ای از و صـاحبان الناس دوری کنـد. از سـتمکاران

و زبور مـی قدرت می و تسامح مذهبی دارد از گریزد، تساهل مسـجد خوانـد، مـردم او را بـا پـای
می می و به بیرون و کشند ....برند

31 
 شیخ مؤمن شیرازی:

دب اس گفت: که نیت حج کردم به شیراز رسیدم به مسـجدی ِ شیخ اKسGم گفت که اسماعیل ّ ّ
می( درآمدم، شیخ مؤمن را دیدم نشسته، درزی و بنشسـتم. مـرد = خیاطی) کرد سGم کـردم
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گ ّ گفت: چه نیت داری؟ گفتم: نیت حج دارم. وّ فـت: مـادر داری؟ گفـتم: دارم. گفـت: بـازگرد
 پیش مادر شو.
 آمد. مرا خوش نمی
و پای برهنه، پیچی؟ من پنجاه گفت: چه می رابی، حج کردم سر برهنه و همراه، همـه تـو زاد

)۳۲۹: ۱۳۹۴جامی،( من ده.ِ دادم تو شادی دل مادر فرا

32 
 شیخ ابوبکر قصری:

و اهل غیـب را دیـدی. شـیخ ابوعبداللـه خفیـف گوید: به شیراز نشستی دیلمی می بزرگ بود
رفتیم. قومی دیـدیم بـر گوید که روزی شیخ ابوبکر قصری مرا گفت: خیز تا به صحرا رویم می

ن رد می َ بام بازار و با ایشان دست در بازیِ و با ایشان بنشست و باختند. شیخ ابوبکر برفت کـرد
ک، از خجالت میآب از من برفت که این چیست میه و کند که مردمان بینند، آخر فرود آمـد

)۲۴۹: ۱۳۶۳دیلمی،( رفتیم.
)۲۰۲-۲۰۱: ۱۳۹۴ر.ک: جامی،( همین مطلب را آورده است. االنس نفحاتجامی نیز در

 گیری نتیجه
نویسد: اگر برای شیوخ سلمی میهيالمالمتی رسالهابوالعGء عفیفی در مقدمه ارزشمند خود بر

 بندی زیر را خواهیم داشت: ای را ترسیم کنیم طبقه بندی ویژه یم طبقهمGمتیه بخواه
، ماننـد ابـوحفص شـودمیهجری یعنی از قرن چهارم شروع ۳۰۰رجال طبقه اول که از سال

و ابوعثمان حیری که مشهورترین رجال مGمتیه این طبقه  اند.ِ حداد، حمدون قصار
ش فيوخ المالمتيو إذا صنفنا و ابوعثمان الحطبقات كانيه و حمدون القصار أشهريريابوحفص

)۴۴: ۱۳۶۴سلمی،()يهجر 300سنةيحواليتنتهيرجال الطبقه األول

و و در ایـن زمـان در این مقاله طوKنی سعی شده است که مGمتیه فارس پیش از این تـاریخ
و تحلیل قرار گیرد یعنی آنچـه در ایـن مقالـه  مـورد بررسـی قـرار حوالی این زمان، مورد تجزیه

و به بعد از آن پرداخته نشده. کـه  گرفته است مGمتیه فارس از قرن دوم تا چهارم در شیراز است
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می مقال از این هم طوKنی می تر ّ البته با مختص ات بومی خود که پـیش( دانیم این تفکر شد وگرنه
ان بقلـی شـیرازی در کتـاب از این به آن اشاره شد) در شیراز تفکر غالبی است تا جایی که روزبه

تـرین هجری یعنی اوائل قرن هفتم است) که یکی از برجسته ۶۰۲روزبهان متوفی( االسرار كشف
و زندگییهآثار در حوز و خود نوشت او محسوب بیان شهودی معارف الهی  شودمینامه شهودی

 نویسد: می
ف شيشيلي زمان الصبيو كان و كان س كرانايخ ً خا عارفا  ً شً و كان ًا مجهـوليً خا مالمتي كل وقت

)۱۳۰-۱۲۹: ۱۳۹۳روزبهان،( الشكل.

و ناشـناخته در و وی پیری مGمتی س کر و هماره در حال ُ روزگار نوجوانی مرا پیری بود عارف
و گوید که شبی در بیابان بود. او سپس از یکی از مکاشفات خود سخن می های غیب بیانانی دیدم

 آن پیر نشسته بر صحرا مشاهده کردم.§ تعالی را برزی حق
ليقرأ فيت رأيالغيصحاريلة و رأسيخ علـيئـة ذلـك الشـيهيعليت الحق تعاليب صحراء

 همان)(ً الصحرا جالسا.

و حافظ شیرازی دید. توان در اندیشهمی این تفکر را به وضوح  های سعدی شیرازی
و بـا توان مGمتیه در شیراز را بر اساس مستندات بیان می شده در ایـن مقـال بـه شـرح زیـر

می اوصافی که در ذیل بدان  کنم شناخت. ها اشاره
و شیراز با مختصات خاص بومی خود شـکل.الف این اندیشه از حدود قرن دوم در صوفیان فارس
 گیرد. می
و طوKنی است. اندیشهب: و حافظ برگرفته از این مکتب قدیمی  های مGمتی سعدی
و کرداج: و گفتار این مGمتیان علیرفتار  گونه است. القاعده اینر

 صوفیانه.ی توجهی به ظاهر متکلفانهبی.۱-ج
و دوری از خودنمایی..۲-ج  عدم جلب توجه مردم
 مبارزه با ریا..۳-ج
و ترک طلب حقوق خویش..۴-ج  گزاردن حقوق دیگران
 اصرار بر اخGص..۵-ج
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و دوری از بیکاری.۶-ج  معمول صوفیان.های داشتن شغل
و جفاکاران..۷-ج  صبر بر جفای ستمکاران
 نفی خودستایی..۸-ج
 ناسازگاری با لذت طاعت..۹-ج
و نفس.۱۰-ج  گرایی. مخالفت جدی با نفس
 ظن به خداوند. حسن.۱۱-ج
ع ذر مردم..۱۲-ج و دیدن ُ دیدن تقصیر خود
 بخشندگی..۱۳-ج
 حسن ادب..۱۴-ج
صو.۱۵-ج و به هر شکل.دوری از نفاق به هر  رت
و کارهای پسندیده خود..۱۶-ج  عدم عجب در دیدن عبادات
و بازار..۱۷-ج و پوشیدن لباس مردم کوچه و لباس صوفیان مر قعه َ دوری از ُ
 پرهیز از آشکار کردن اسرار خدا نزد نااهGن..۱۸-ج
و کاستی.۱۹-ج  های خلق. رها کردن عیوب
ام.۲۰-ج و توکل به خداوند.ِ عدم تقG در جستجوی اسباب  ور
و تعظیم دیگران..۲۱-ج  دوری از خدمت
 کمک به مردم..۲۲-ج
 ترک کGم..۲۳-ج
 ترک رجوع به مخلوق..۲۴-ج
 گشاده داشتن دست مردم نادار در دارایی خویش..۲۵-ج
 شطح..۲۶-ج
 گرایی. جمال.۲۷-ج
 عشق..۲۸-ج
 مناقره..۲۹-ج
 ترک سGمت..۳۰-ج
 شه فتیان.نزدیکی به اندی.۳۱-ج
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با می ـ المالمتی ای که سـلمی در رسـاله اصول مGمتیهبینید که این اصول بـرای مGمتیـانهي
و این نشان مـی نیشابور بیان می دهـد کـه ایـن کند یکی است تنها در بعضی موارد متفاوت است

و بعـ  و همزمان با آن و شیراز بیش از آن تاریخ که در نیشابور شکل بگیرد د از آن تفکر در فارس
می یکی از آیتم و باطنی در این خطه محسوب  شده است. های مهم سلوک عارفانه

 منابع
فآملی، سید حیدر.- نصيالمقدمات ش. ۱۳۶۷.توس، تهران: النصوص كتاب
م.۱۹۹۵. رامتان النشر التوزیع.ريالحالج اوصوف الضمابکار، شقاف.-
فاثیر، ابن- اء عبـد القاضـی. دارالکتـب العلمیّـه، بیـروت: بتحقیق: ابی الفـد.خيالتاريالكامل

.ه۱۴۰۷
من مناقب األخ، ـــــــــــــــ- ْ المختار  و علق علیه: مأمون الصاغرجی. مرکز زایداري . حققه

و التاریخ،  م.۲۰۰۲للتراث
 تا. . وزارة الثقانة وا£شارد القومی، قاهره: بیالنجوم الزاهرةابن تغری،-
ت یمیة،- و ترتیب: عبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـکيومجموع فتاَ ابن . جمع

.ه۱۴۲۵فهد لطباعة، مکه: 
صفة الص فوةابن جوزی،-  ُ  :و علق علیه: محمد فاخوری، دارالمعرفة، بیروت .ه۱۴۰۵. حققه
ُصفة، ـــــــــــــــ-  الص فوة  :ه۱۴۳۰. تحقیق احمد بن علی، دارالحدیث، قاهره.
ف، ـــــــــــــــ- َ الم تنظم و االمميتاري و تحقیق: محمد عبـدالقادر عطـا،خ الملوك . دراسة

.ه۱۴۱۵مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت: 
.ه۱۴۲۱، دارالفکور، بیروت:سيس ابليتلب، ـــــــــــــــ-
 تا.، دارالکتاب ا®سGمی، قاهره: بیبيب التهذيتهذابن حجر عسقGنی،-
ُش عیب ا£رنـؤوط، موسسـه-ّ، تألیف بشارعو اد معروفبيب التهذير تقريتحر، ـــــــــــــــ-

.ه۱۳۱۷الرساله، بیروت:
و وضـحه: ابوا£شـبال صـغیر احمـد سـاغفبيب التهـذيتعر، ـــــــــــــــ- ، علـق علیـه

 تا. الباکستانی. دارالعاصمة: بی
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¡ عبدالفتاح ابوغ ده. مکتبت المطبوعـات اKسـGمیه،، اعتنی به:زانيلسان الم، ـــــــــــــــ-
.ه۱۴۲۳بیروت:

 إبناء الغ مر بأبناء الع مر، ــــــــــــــــ- ، تحقیـق: حسـن حـبش، مجلـس اKعلـی للشـؤونُ
.ه۱۳۸۹اKسGمیه، قاهره:

ـ مرادالمرالدین هبة الله،¡ ابن حم ویه، غیاث- . تصـحیح: سـیدعلی اصـغر میربـاقری فـرد.نيدي
ش.۱۳۸۹دانشگاه مک گیل، تهران:ـ مطالعات اسGمی دانشگاه تهران مؤسسه

مديتارخطیب بغدادی، احمد بن علی، ابن- دارالغـرب.ّ . حققه: بشار عو اد معـروف نة السالميخ
.ه۱۴۲۲اKسGمی. بیروت: 

و قدم لـه: یوسـف علـینيلسان الدابن الخطیب،- و ضبط . ا®حاطة فی اخبار غرناطه. شرحه
د .ه۱۴۲۴ارالکتب العلمیّه، بیروت: طویل.

و الممالكابن خردادبه- م.۱۸۸۹. لیدن،، المسالك
.ه۱۴۲۵. حقق نصوصه: عبدالله محمد الدرویش، دارالبلخی، دمشق:المقدمهابن خلدون،-
خل کان،- َوفَّ ابن اتيه۱۳۹۸. حققه: احسان عباس، دارصادر. بیروت:انياألع.
َ المست قاد من ابن الدمیاطی،- حققه: محمـد مولـود خلـف، مؤسسـة الرسـالة،خ بغداديل تاريذ .

.ه۱۴۰۶بیروت: 
و التنبسینا، ابن- . مـع شـرح نصـیرالدین الطوسـی، بتحقیـق سـلیمان دینـا.اتيـهياالشارات

.ه۱۴۱۳النعمان، بیروت:ی مؤسسه
و التنب، ـــــــــــــــ- ، قـم: . مع شرح نصـیرالدین الطوسـی، نشـر البGغـةاتيهياالشارات

.ش۱۳۸۳
.ه۱۴۱۰ّ الدین، دارالکتب العلمی ة، بیروت: . شرح محمد مهدی شمسدیوانابن فارض،-
ف وطی،- فُ ابن و ارشـاد معجم االلقابيمجمع اآلداب . بتحقیق محمد الکاظم، وزارت فرهنـگ

.ه۱۴۱۵اسGمی، تهران: 
فـيتلخ، ـــــــــــــــ- ةی جـواد، وزار . حققـه: مصـطف معجـم االلقـابيص مجمع اآلداب

و ارشاد القومی، دمشق: .۱۹۶۲الثقافة
 تا. دارصادر، بیروت: بیة.يالمك الفتوحاتعربی، ابن-
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.ه۱۴۰۵بتحقیق: عثمان یحیی، المکتبة العربیة، قاهره:ة.يالمك الفتوحات، ـــــــــــــــ-
و صححه: احمـد شـمسةيالمك الفتوحات، ـــــــــــــــ- کتـب العلمیـه، الـدین، دارال . ضبطه

.ه۱۴۲۰بیروت: 
ش.۱۳۹۱، ترجمه: محمد خواجوی، مولی، تهران:ع قلة المستوفز، ـــــــــــــــ-
 تا.، باسم الربانی، مکتبة عالم الفکر، بیيالقسم االله، ـــــــــــــــ-
ش. ۱۳۷۵فصوص الحکم، ابوالعGء عفیفی، الزهرا، تهران:، ـــــــــــــــ-
م.۱۹۹۷، محمود محمد الغراب. دارصادر، بیروت: كتاب الجاللة،ـــــــــــــــ-
مديتارابن عساکر،- و تحقیق: محبنة دمشقيخ الـدین ابـی سـعید عمـر بـن غرامـة، . دراسه

.ه۱۴۱۵دارالفکر، بیروت: 
ن كذب الم فترييتب، ـــــــــــــــ- ه۱۳۴۷. مطبعة التوفیق، شام:ي.
كذييتب، ـــــــــــــــ- ب الم فترن و علق علیه. محمـد زاهـد الکـوثری، المکتبـةي . قدم له

م.۲۰۱۰اKزهریه للتراث. قاهره: 
َّشذ رات الذ هبابن عماد،- َ و علق علیه: محمود اKرناؤوط، دار ابن.َ کثیر، دمشق: بیـروت، حققه

.ه۱۴۰۶
ا ربليتارابن المستوفی،- خ ق و علق علیه: سامی بن السید خمـاس الص ار، دارالرشـید،َ ـَ . حققه

م.۱۹۸۰بغداد: 
َ ابن الملقن،- .ه۱۴۱۵َ . تحقیق: نورالدین شریب ه، مکتبة الخانجی، قاهره:اءيطبقات االولُ¡
ن للتـرات اKسـGمی، لنـدن: . علق علیه: ایمن فؤاد سید، مؤسسـة الفرقـا الفهرستابن ندیم،-

.ه۱۴۳۰
ة العربیـة للطباعـه. حققة: عبدالسGم هاروب اللغة.يتهذازهری، محمدبن احمد،- ّ ـ ن، دارالقومی

.ه۱۳۸۴
فيَ الت بصّ اسفراینی، ابی المظفر،- . تحقیق: کمال یوسف الحوت، عالم الکتـب، بیـروت:نيالدير

.ه۱۴۰۳
فيَ الت بص، ـــــــــــــــ- . تحقیـق: محمـد زاهـد بـن الحسـن الکـوثری. المکتبـةنيالدير

 تا. اKزهریة للثراث، قاهره: بی
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َا سن وی، عبد- ُ ـ . تصـحیح: کمـال یوسـف الح وت، دارالکتـب العلمیـة،ةيطبقات الشـافع الرحیم،َ
.ه۱۴۲۲بیروت:

و الممالكاصطخری، ابواسحاق ابراهیم- و نشر، المسالك . به اهتمام: ایرج افشار. بنگاه ترجمه
ش. ۱۳۴۰کتاب. تهران: 

.ه۱۴۲۹. تحقیق: احسان عباس، دارصادر، بیروت:ياالغاناصفهانی، ابی الفرج،-
م.۱۹۹۴. دارحیاء التراث العربی، بیروت:ياالغان، ـــــــــــــــ-
ه. ۱۳۷۱. دارالکتب المصریة: قاهره:ياالغان، ـــــــــــــــ-
فاصفهانی، راغب،-  مکتبة نزار مصطفی الباز.ب القرآن.يغريالمفردات
و طبقات األصفية االوليحلاصفهانی، ابونعیم،- .ه۱۴۰۹میّه، بیروت: . دارالکتب العلاءياء
َا عشی،- و التـراث، دوحـه: دیوانَ و الفنـون . تحقیق: محمد ابراهیم محمد الرضوانی، دارالثقافة

م.۲۰۱۰
ش. ۱۳۶۲. تصحیح: تحسین یازیجی، دنیای کتاب، تهران:نيمناقب العارفافGکی، احمد،-
فانباری، محمد بن القاسم،- صالح الضامن. بغـداد: . تحقیق: حاتمكلمات الناسيمعانيالزاهر

م.۱۹۸۷
و تحشـیه: عبـدالحی حبیبـی،هيطبقات الصوفانصاری، خواجه عبدالله،- و تعلیق ، به تصحیح

ش.۱۳۴۱
و صـححه: عبـدالوارث محمـدعلی،هيج االفكـار القدسـينتاانصاری، زکریابن محمد،- . ضـبط

م.۲۰۰۷دارالکتب العلمیة، بیروت: 
ش.۱۳۶۹ات خواجه، پاژنگ، تهران: . الهامشناسی حافظبامداد، محمدعلی،-
فيشخصبدوی، عبدالرحمن،- م.۱۹۶۴. دار النهضة العربیة، قاهره: االسالميات قلقة
و ادبیـات تصـوف برتلس، یوگنی ادوارد ویچ،- . ترجمـه: سـیروس ایـزدی، امیرکبیـر، تصوف

.۲۵۳۶تهران: 
ببغدادی، عبدالقاهر،- َن الفرقيَ الف رق و تحقیق: محمـد عثمـ ان الخشـت، مکتبـة ابـن . دراسة

 تا. سینا، قاهره: بی
از آمدن سلجوقیان تا فروپاشـی دولـت ایلخانیـان)،( تاریخ ایران کیمبریجبویل، جان اندرو،-

ش.۱۳۷۸ترجمه: حسن انوشه، امیرکبیر، تهران: 
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الزمـان فروزانفـر، طهـوری، تهـران: . مصـحح: بـدیع معارفبهاءالدین ولد، محمد بن حسین،-
ش.۱۳۸۲

ش. ۱۳۶۶زاده، تهران: . هادی عالمتاج المصادراحمد بن علی، بیهقی،-
. حققه: عبدالعلی عبدالحمیـد حامـد، مکتبـة الرشـد مانيالجامع لشعب اال، ـــــــــــــــ-

.ه۱۴۲۳ناشرون، ریاض: 
ش. ۱۳۶۹. مرکز نشر دانشگاهی، تهران: مجموعه آثار ابو عبدالله سلمیپورجوادی، نصرالله،-
و تعلیق: احمد عبدالرحیم السایح. الدارالمصـریة ادب النفسبن علی، ترمذی، محمد- . تحقیق

.ه۱۴۱۳، قاهره: اللبنائیة
و اخبار المذاكرةتنوخی، محسن بن علی،- ن شوار الم حاضرة   عب ود الشالجی، دارصادر،َ ّ . تحقیق: َ

م. ۱۹۹۵بیروت:
و العلومتهانوی، محمدعلی.- وكشاف اصطالحات الفنون مراجعه: رفیق العجم، مکتبـة . تقدیم

م.۱۹۹۶لبنان ناشرون، بیروت: 
َّ ان والتبي، البجاحظ- و شرح: عبدالسGم محمد هارون. دارالجیل، بیروت:نيُ .ه۱۴۱۸. تحقیق
ش. ۱۳۹۴تصحیح: محمود عابدی، سخن، تهران: نفحات االنس.جامی، عبدالرحمن،-
بی. تصحیح: یان ریشار، اساحيلوا، ـــــــــــــــ-  تا. طیر، مصر:
و لوامع العشـقيلوا، ـــــــــــــــ- . محمـد عGءالـدین منصـور، المجلـس اKعلـیح الحق

م. ۲۰۰۳للثقافة، الجزیره: 
. تحقیق: هادی رستگار، مقـدم گـوهری، بوسـتان کتـاب، قـم: اشعة اللمعات، ـــــــــــــ-

ش.۱۳۸۲
و لوا ــــــــــــ،- ر، انتشـارات فرهنـگ ایـران زمـین، تهـران: . با مقدمه ایرج افشـاحيلوامع

ش. ۱۳۶۰
و دراسـة: محمـد صـدیق فـات.يالتعرمیرسـید شـریف)،( جرجانی، علی بن محمد- تحقیـق

 تا. المنشاوی، دارالفضیلة، قاهره: بی
و تحفة الفتـوح جندی، نورالـدین،- . تصـحیح: نجیـب مایـل هـروی، مـولی، تهـران: نفخة الروح

ش.۱۳۶۲



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 254

فاسم، جنید شیرازی، ابوالق- زو ار المزار.يشد اإلزار  حظ االوزار عن :و تحشـیه بـه تصـحیح
و عباس اقبال، چاپخانه مجلس، تهران:  ش. ۱۳۲۸محمد قزوینی

فجیلی، عبدالکریم،- و االوائـل.ياالنسان الكامل حقـق نصوصـه. صـGح بـن معرفة االواخـر
م.۱۹۹۷محمد بن عویضه. دارالکتب العلمیّه. بیروت: 

 تا. . داراحیاء التراث العربی، بیروت: بیالظنون كشفه، مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیف-
ش. ۱۳۸۷. سلیم نیساری، سخن، تهران: دیوانحافظ،-
فحسنی، عبدالحی بن فخرالدین،- و(.خ الهند مـن األعـالميتارياإلعالم بمن نزهـة الخـواطر

و النواظر). دار ابن حزم، بیروت:  .ه۱۴۲۰بهجة المسامع
)،( رازی، سید مرتضی حسنی- ف داعی اKسGم . بـه تصـحیح معرفه مقاالت االناميتبصره العوام

ش. ۱۳۶۴عباس اقبال آشتیانی، اساطیر، تهران: 
خليمواهب الحلحطاب، محمد بن محمد،- . دارالکتـب العلمیـة، بیـروت:ليـل لشرح مختصـر

.ه۱۴۱۶
عاالعمال الكاملةحGج، حسین بن منصور،- م. ۲۰۰۲باس، مکتبة اKسکندریة. . قاسم محمد
و تحقیق: هاشم عثمان، مؤسسه اKعلمی، بیروت: دیوان، ـــــــــــــــ- .ه ۱۴۲۳. شرح
و اقطابهحمدان، عبدالحمید،- .ه ۱۴۱۰. قاهره: علم الحروف
َحم وی، یاقوت-  تا. . تحقیق: محمد امین خانجی، مکتبة سعادة، قاهره: بی، معجم الب لدانَ
.ه ۱۳۹۷. دارصادر، بیروت: معجم الب لدان، ـــــــــــــــ-
م. ۱۹۹۳. تحقیق: احسان عباس، دارالعرب اKسGمی، بیروت: معجم االدباء، ـــــــــــــــ-
.ه ۱۴۱۵. تحقیق: السید العربی، مکتبة اKیمان، قاهره:نيه الغافليتنبحنفی السمرقندی،-
و مستوریخالصی، محمدرضا،- ش. ۱۳۸۶. نوید، شیراز.نقشی از مستی
. اعتنـی بـه: سـید محمـدعلی،ب االسـراريتهـذ خرگوشی، ابوسعد عبـدالملک بـن محمـد،-

م. ۲۰۰۶دارالکتب العلمیه، بیروت: 
ش. ۱۳۶۸. پرواز، تهران: چارده روایتخرمشاهی، بهاءالدین،-
و تحقیق: عبدالحمید هنـداوی، دارالکتـب العلنيالعخلیل بن احمد فراهیدی،- میـة، . ترتیب

.ه ۱۴۲۴بیروت: 
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مديتارخطیب بغدادی،- و علـق علیـه: بشـار عـو اد معـروف، نه السالم.يخ و ضبط نصه ّ حققه
.ه ۱۴۲۳دارالغرب اKسGمی،

و محاسن األخخمیس، حسین بن نصر،- . تحقیق: محمد ادیب الجاور، مرکـزاريمناقب االبرار
و التاریخ، ابوظبی:  م. ۲۰۰۶زاید للتراث

ق- و تشکیکی در تقسیمدرت الله. خیاطیان، و عرفـان بغـداد بنـدی معـروف مکاتـب تصـوف
سخراسان ش۲. تاریخ فلسفه. ش. ۱،۱۳۹۰،

م. ۲۰۱۴. وزارة الثقاقة، عمان: مورخايُ ابن الفوطيالمورخ البغداددیلمی، زکیه حسن ابراهیم،-
ـ دیلمی، علی بن محمد،-  عطف أاللف المألوف عل  حسـن محمـود . بتحقیـق الـالم المعطـوفي :

جرزیف نورمنـت بـل، دارالکتـاب المصـری، دارالکتـاب اللبنـانی، قـاهره،- عبداللطیف الشافعی
.ه ۱۴۲۸بیروت: 

الدین یحیـی . ترجمه: رکنسیرت شیخ کبیر ابوعبدالله بن خفیف شیرازی، ـــــــــــــــ-
 ۱۳۶۳ران: بن جنید شیرازی، تصحیح: آنماری شیمل به کوشش: توفیق سبحانی، بابک، تهـ 

ش.
ت دم ری، دارالکتـاب العربـی،خ االسالميتارذهبی، محمد بن احمد،- ُ . تحقیق: عمر عبدالسGم َ ـ

.ه ۱۴۱۰بیروت:
فيم، ـــــــــــــــ- . تحقیق: علی محمـد البجـاوی، دارالمعرفـة، نقد الرجاليزان االعتدال

 تا. بیروت: بی
عُر اعالم الن بالءيس، ـــــــــــــــ- لی تحقیق الکتـاب: شـعیب ا£رنـوؤط، مؤسسـة . اشرف

.ه ۱۴۰۲الرسالة، بیروت: 
ف، ـــــــــــــــ-  العبر غبري خ بر من َ . حققه: محد السعید بـن بسـیونی زغلـول، دارالکتـبَ

.ه ۱۴۰۵العلمیه، بیروت: 
براتکه، بیراند،- انتس از ابومنصور اصفهانی)، دارالنشر فـر(ق التصوفيان حقايادب الملوك من

م. ۱۹۹۱شتاینر. بیروت: 
و المشركياعتقاد المسلمرازی، فخرالدین،- .ه ۱۴۰۲. دارالکتب العلمیه، بیروت:نين
. تحقیـق: فـتح اللـه خلیـف، بالد ماوراءالنهريفين الرازيمناظرات فخرالد، ـــــــــــــــ-

 تا. دارالمشرق، بیروت: بی
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آراوندی، محمد بن علی،- و ايراحة الصدور م.۱۹۲۱. تصحیح: محمد اقبال، بریل، لسرورة
ش. ۱۳۵۸، علمی، تهران: فرهنگ اشعار حافظرجایی، احمد علی،-
و مقدمـه: هنـری کـربن، انجمـن ایـران شرح شطحیات.روزبهان بقلی شیرازی،- به تصحیح

ش. ۱۳۷۴شناسی فرانسه در تهران، طهوری، تهران: 
زهـره-اصغر میربـاقری فـرد . تصحیح: سید علیاران االنويمنطق االسرار بب، ـــــــــــــــ-

ش. ۱۳۹۳نجفی، سخن، تهران: 
ش. ۱۳۹۳ترجمه: محمد خواجوی، مولی، تهران: االسرار. كشف، ـــــــــــــــ-
ف، ـــــــــــــــ- و علـی علیهـا: عاصـم ابـراهیم مكاشفة بعث االرواحيالمصباح . ضـبطها

م. ۱۹۷۱الکیالی، دارالکتب العلمیة، بیروت: 
و علـق علیـه: عاصـم ابـراهیم الکیـالی، مشرب االرواح، ـــــــــــــــ- و صـححه ، ضـبط

م. ۲۰۰۵دارالکتب العلمیّه، بیروت:
. به سعی: جواد نـوربخش، یلـدا قلـم، تهـران: تحفة اهل العرفانالدین ابراهیم، روزبهان، شرف-

ش. ۱۳۸۰
ف، ـــــــــــــــ- شيسيروح الجنان روزبهان نامه)، به کوشش: محمـدتقی( هانخ روزبيرة

ش. ۱۳۴۷پژوه، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران: دانش
کل ی، خیرالدین،- َزر ِ م. ۲۰۰۲دارالعلم للمGئین، بیروت: االعالم.ِ
و توضیح: اکبر نحوی، دانشـنامه فـارس، شـیراز: شیرازنامهزرکوب شیرازی،-  ۱۳۹۰. تصحیح

ش.
تاساس البالغةزمخشری،- ود، ، دارالکتـب العلمیـة، بیـروت:̈ ـ صحیح: محمد باسـل عیـون الس

ه۱۴۱۹
ش. ۱۳۷۴. سخن، تهران: از کوچه رندانکوب، عبدالحسین، زرین-
ش. ۱۳۷۹. امیرکبیر، تهران: جستجو در تصوف اسGمی، ـــــــــــــــ-
ش. ۱۳۶۹. امیرکبیر، تهران: ارزش میراث صوفیه، ـــــــــــــــ-
ش. ۱۳۷۷. سخن، تهران: شعله طور، ـــــــــــــــ-
و علق علیه: موفـق فـوزی الجبـر، اخبار الحالجساعی بغدادی، علی بن انجب،- . حقق اصوله

م. ۱۹۹۷دارالطلیعة الجریده، دمشق: 
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عبـدالفتاح محمـدحلو،-. تحقیق: محمـود محمـد الطنـاجیية الكبريطبقات الشافعسبکی،-
.ه ۱۳۸۳داراحیاء الکتب العربی، بیروت: 

ش. ۱۳۸۵. تصحیح: محمدافشین وفایی، سخن، تهران: سپهساKرنامهسپهساKر، فریدون،-
و الستوده، منوچهر،- ش. ۱۳۶۳. طهوری، تهران: المغربيحدود العالم من المشرق
و ثالث رسائلسجستانی، ابوسلیمان،- و قـدم لـه: عبـدالرحمن بـدوی، صوان الحكمة . حققه

م ۱۹۷۴.ران.تهرانانتشارات بنیاد فرهنگ ای
م. ۱۹۹۸. دارصادر، بیروت:ة للحالجيرة الشعبيالسالسح، رضوان،-
 تا. دارالجیل، بیروت: بی، الضوء الالمع الهل القرن التاسع.سخاوی، محمدبن عبدالرحمن-
عبدالباقی سرور، دارالکتب الحدیثـة-. حققه: عبدالحلیم محموداللمعسراج طوسی، ابی نصر،-

الـبمصر .ه ۱۳۸۰قاهره، بغداد:ـ مثنی ببغدادمکتبة
م. ۱۹۱۴. به کوشش: رینولد نیکلسون، لیدن: اللمع، ـــــــــــــــ-
م. ۲۰۱۲. هنداوی، قاهره:يد التصوف االسالميالحالج شهسرور، طه عبدالباقی،-
ش. ۱۳۵۲. شرح: محمد خزائلی، جاویدان، تهران: بوستانسعدی،-
ش. ۱۳۸۵تصحیح: محمدعلی فروغی، هرمس، تهران:به کلیات.، ـــــــــــــــ-
. تحقیـق: عبداللـه عمـر البـارودی، دار الفکـر، بیـروت: معجم الس فر§َ السل فی، احمدبن محمد،-

ه ۱۴۱۴
و الصوفيالمالمتسلمی، ابوعبدالرحمن،- و اهل الفتـوةيه . ابـوالعGء عفیفـی، داراحیـاء الکتـبه

.ه۱۳۶۴العربی، قاهره: 
و غلطات الصوفياصول المالمت، ـــــــــــــــ- و علق علیـه: عبـدالفتاحهيه و حققه . قدم له

.ه۱۴۰۵احمد الفاوی محمود، کلیة دارالعلوم، جامعة القاهره، قاهره: 
ف، ـــــــــــــــ- و الزهديتسعة كتب و علق علیها: سلیمان ابراهیم اصول التصوف . حققها

و التوزیع و النشر .ه۱۴۱۴و اKعGن، آتش، للطباعة
و علق علیـه: مصـطفی عبـدالقادر عطـا، دارالکتـبهيطبقات الصوف، ـــــــــــــــ- . حققه

.ه۱۴۱۹العلمیّه، بیروت: 
.ه۱۴۰۶َ . بتحقیق: نورالدین شریب ه، مکتبة الخانجی، قاهره:هيطبقات الصوف، ـــــــــــــــ-
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و تعلیق: عبدالله عمر األنسابسمعانی،- .ه۱۴۰۸البارودی، دارالجنان، بیروت: . تقدم
فالدین ابوالقاسم، سمعانی، شهاب- بـه تصـحیح: شرح اسـماء الملـك الفتـاح.يروح االرواح

ش. ۱۳۶۸نجیب مایل هری، انتشارات علمی فرهنگی، تهران: 
و الجلوةسمنانی، عGءالدوله،- . تصـحیح: نجیـب مایـل هـروی، انتشـارات العروة الهل الخلوة

ف و ش. ۱۳۶۲رهنگی، تهران: علمی
َّمصنن فات فارس، ـــــــــــــــ-  و فرهنگـی،ي . تصحیح: نجیب مایل هروی، انتشارات علمی

ش. ۱۳۶۹تهران: 
شالدین سهروردی، شهاب- مصن فات َّ، مجموعه  ک ربن،خ اشراقي و مقدمـه: هـانری ُ ـ . به تصحیح

و تحقیقات فرهنگی، تهران: ش. ۱۳۷۲مؤسسه مطالعات
. تصحیح: سـید جعفـر سـجادی، دانشـگاه تهـران، تهـران: حكمة االشراق، ـــــــــــــــ-

ش. ۱۳۶۶
و المطارحات، ـــــــــــــــ- پـور، حـق اشـرف عـالی-. تصحیح: مقصود محمدیالمشارع

ش. ۱۳۸۵یاوران، تهران: 
محمـود بـن-. بتحقیـق: عبـدالحلیم محمـود عـوارف المعـارف سهروردی، عمر بن محمد،-

بی الشریف،  تا. دارالمعارف، قاهره:
الينهاشافعی صغیر، محمد بن ابی العباس،- . داراحیاء التراث العربی، شرح المنهاجية المحتاج

.ه۱۴۱۳بیروت: 
و شرح گلشن رازشبستری، محمود،- .۱۳۸۲. به اهتمام: کاظم دزفولیان، طGیه، تهران: متن
اليمعنشربینی، محمدبن احمـد،- اليالمحتاج . داراحیـاء التـراث العربـی، فاظ المنهـاج معرفة

م.۱۹۸۵بیروت: 
اسـکندریه،، . مؤسسة الثقافة الجامعیـة االسالميفي، الحالج التأثر الروحشرف، محمدجGل-

م.۱۹۷۰
و ضـبط: احمـد عبـدالرحیم السـایح، مکتبـةيالطبقات الكبرشعرانی، عبدالوهاب،- . تحقیـق

.ه۱۴۲۶الثقاقه الدینیه، قاهره: 
و النحلی، عبدالکریم، شهرستان- .ه۱۴۰۴. دارالمعرفة، بیروت: الملل
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دشیبی، کامل مصطفی،- م. ۲۰۰۷. منشورات الجمل، بغداد: وان الحالجيشرح
ب، ـــــــــــــــ- م. ۱۹۸۲. داراKندلس، بیروت:عين التصوف والتشيالصلة
ش. ۱۳۵۷. دانشگاه آزاد ایران، تهران: تکوین زبان فارسیصادقی، علی اشرف،-
َصف دی،- و اعتناء: احمد اKرناؤوطاتي بالوفيالوافَ ترکی مصـطفی، داراحیـاء التـراث-. تحقیق

.ه۱۴۲۰العربی، بیروت: 
م. ۱۹۶۰. المصر العباسی الثانی، دارالمعارف، قاهره:يخ االدب العربيتارضیف، شوقی.-
ش ابوسـعد خرگوشـی نیشـابوری طاهری عراقی، احمـد،- ، مرکـز نشـر۱۵، دوره۳. معـارف،

.۱۳۷۷دانشگاهی، تهران:
ش. ۱۳۷۵. طرح نو، تهران: الملک خواجه نظامطباطبایی، جواد،-
. ۱۳۸۲. تصحیح: اکبر صفدری قزوینی، مرتضوی، تهران: کامل بهاییطبری، عمادالدین،-
فيالنصفّ عب ادی، منصور بن اردشیر،- [صوفية به تصحیح: غGمحسـین نامه].ياحوال المتصوفه

ش. ۱۳۴۷فی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران: یوس
اللهـی، تهـران: . به سـعی: جـواد نـوربخش، خانقـاه نعمـت لمعاتعراقی، فخرالدین ابراهیم،-

ش.۱۳۵۳
و تصـحیح: محمـد اسـتعGمی، زو ار، تهـران:اءيتذكرة االولعطار، فریدالدین،-  ۱۳۹۱ّ . بررسی

ش.
و تحقیق:التصوف علم- محمـد مـوری،-نصـرالله پورجـوادی، نویسنده ناشناخته، به تصحیح

و فلسفه ایران، دانشگاه آزاد برلین، آسمان، تهران:  ش. ۱۳۹۱مؤسسه حکمت
و تحشـیه: نـورانی وصـال، کتابخانـه تذکره هزار مزارعیسی بن جنید شیرازی،- . به تصحیح

ش. ۱۳۶۴احمدی، شیراز: 
.ه۱۴۲۳. دارالکتب العلمیّه، بیروت: حGجعیون السود، محمد باسل،-
. تصحیح: نصرالله پورجـوادی، انتشـارات بنیـاد فرهنـگ ایـران، سوانح العشاقغزالی، احمد،-

ش. ۱۳۵۹تهران: 
و مطبعة کریاطه فوتراسـماراع،نياء علوم الدياحغزالی، ابوحامد محمد،- . بدوی طبانه، مکتبة

 تا. بی
 تا. . دارالشعب، قاهره: بینياء علوم الدياح، ـــــــــــــــ-
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و کیمیای سعادت، ـــــــــــــــ- . تصحیح: حسین خدیو جـم. شـرکت انتشـارات علمـی
ش. ۱۳۸۰فرهنگی. تهران: 

ش. ۱۳۳۱.یغما، تهران: بحثی در تصوفغنی، قاسم،-
نياق لتــاريالمختصــر مــن كتــاب الســفارســی، ابوالحســن،- . تحقیــق: محمــدکاظم ســابوريخ

ش. ۱۳۸۴المحمودی، مرکز نشر میراث مکتوب، تهران: 
ش. ۱۳۸۶. تصحیح: محسن ناجی نصرآبادی، اساطیر، تهران: مجمل فصیحیفصیح خوافی،-
و قـدم لـه: محمـد خواجـوی، مـولی، تهـران: مصباح االنسفناری، محمد بن حمزه،- . صححه

ش.۱۳۷۴
. محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، دارالمعـارف، قـاهره:يخ الطبـريتـار قرطبی، غریب بن سعد، صلة-

م.۱۹۹۷
محمـود بـن الشـریف،-. تحقیـق: عبـدالحلیم محمـودةيريالرسالة القشـ قاسـم، قشیری، ابوال-

.ه۱۴۰۹دارالشعب، قاهره: 
و تعلیق: سـیدعلی اصـغر میربـاقریةيريالرسالة القش، ـــــــــــــــ- زهـره-فـرد . تصحیح

و عرفانی، تهران:  ش. ۱۳۹۲نجفی، سخن، قطب علمی تحقیق در متون حکمی
و استدراکات: بدیعةيريرسالة القشال، ـــــــــــــــ- الزمان فروزانفر، بنگاه ترجمـه . تصحیح

ش. ۱۳۴۵و نشر کتاب، تهران: 
َقلق شندی، ابی العباس احمد،- .ه۱۳۴۰. دارالکتب المصریه، قاهره:يصبح األعشََ
. سـید جمـال آشـتیانی، شـرح مقدمـه قیصـری بـر فصـوص الحکـم قیصری، محمد داوود،-

ش. ۱۴۷۰امیرکبیر، تهران: 
زاده، میـراث مکتـوب، تهـران: . تصـحیح: مجیـد هـادی لطـائف االعـالم کاشانی، عبدالرزاق،-

ش.۱۳۷۹
. تحقیق: احمد عبـدالرحیم السـایح، مکتبـة الثقافـة الدینیـه، لطائف االعالم، ـــــــــــــــ-

ش. ۱۴۲۶قاهره: 
برزگـر خـالقی، محمدرضا-. تصحیح: عفت کرباسیةيمصباح الهداکاشانی، عزالدین محمود،-

ش. ۱۳۸۷زوار، تهران: 
ش. ۱۳۹۴الدین همایی، سخن، تهران: . تصحیح: جGلةيمصباح الهدا، ـــــــــــــــ-
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ع زّه،- َکث یر ¡ و شرحه: احسان عباس، دارالثقافة، بیروت: دیوانُ .ه۱۴۹۱. جمعه
 تا.، دارالحیاء التراث العربی، بیروت: بینيمعجم المؤلفکحاله، عمررضا،-
و اجتمـاعی آن کسایی، نورالله،- و تـأثیرات علمـی . دانشـگاه تهـران، تهـران: مدارس نظامیه

ش.۱۳۵۸
و، التعرف لمـذهب اهـل التصـوف کGباذی، محمدبن اسحاق- و خـرج آیاتـه و علـی ، ضـبطه

.ه۱۴۰۳، دارالکتب العلمیه، بیروت: الدین شمساحادیثه: احمد
. ارثر جـون اربـری، مکتبـة الخـانجی، قـاهره: صوفالتعرف لمذهب اهل الت، ـــــــــــــــ-

.ه۱۳۵۲
.۱۳۸۰. طهوری، تهران: تاریخ خانقاه در ایرانکیانی، محسن،-
و علق علیه: ابویعقوب نشأت بـن الکمـال المصـری،اءيكرامات االولKکایی، هبة الله.- . حققه

.ه۱۴۳۱المکتبة اKسGمیة، قاهره: 
ش.۱۳۸۴مه: مجدالدین کیوانی، مرکز، تهران: . ترج، میراث تصوفلویزن، لئونارد-
 ۱۳۹۰. ترجمه: سید ضـیاءالدین دهشـیری، جـامی، تهـران: مصائب حGجماسینیون، لوئی،-

ش.
. ترجمه: عبدالغفور روان فرهادی، بنیاد فرهنگ قوس زندگی منصور حGج، ـــــــــــــــ-

ش. ۱۳۶۲ایران، تهران: 
. ترجمـه: الحسـین حـGج، شـرکة قـدمس،يف االسالمد التصويحالج شه، ـــــــــــــــ-

م. ۲۰۰۴
ش. ۱۳۸۹. ترجمه: امید حGج، نماد، تهران: اخبار حGجپارل کراوس،، ـــــــــــــــ-
و تعلیق: محمدرضا شفیعی کـدکنی، آگـاه،دياسرار التوحمحمد بن منور،- و تصحیح . مقدمه

ش. ۱۳۶۶تهران: 
هـای شـعر کوب). مقاله تجربه نامه دکتر زرین جشن(.درخت معرفتاصغر، محمدخانی، علی-

ش. ۱۳۷۶محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران:: عرفانی در زبان پارسی، اثر
فيفردوس المرشدمحمود بن عثمان،- . به کوش ایـرج افشـار، انجمـن آثـارةياسرار الصمدية

ش. ۱۳۵۸ملی، تهران: 
ش. ۱۳۸۳. ستوده، تبریز، مکتب حافظمرتضوی، منوچهر،-
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فيتهذمزی، جمال الدین ابی الحجاج یوسف،- و ضبط نصـه: اسماء الرجاليب الكمال . حققه
.ه۱۴۰۶بشار عواد معروف، مؤسسه الرسالة، بیروت: 

، بـه تصـحیح: محمـد شرح التعرف لمـذهب التصـوف مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد،-
ش. ۱۳۶۳روشن، اساطیر، تهران:

ش. ۱۳۳۹تحقیق: عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران: گزیده. تاریخمستوفی، حمدالله،-
َم سکو یه، احمد بن محمد،- َ . تحقیق: سید کسروی حسـن، دارالکتـب العلمیّـه، تجارب االممِ

.ه۱۴۲۴بیروت: 
و التارمقدسی، مطهر بن طاهر،-  تا. . مکتبة الثقافة الدینیه. بیخيالبدء
و تاریخ، ـــــــــــــــ- و تعلیقات: محمدرضا شـفیعی کـدکنی، . مقدآفرینش و ترجمه مه

ش. ۱۳۷۴آگه، تهران: 
.ه۱۴۱۱. مکتبة مدبولی، قاهره:مياحسن التقاسمقدسی، محمد بن احمد،-
و قدم لها: شاکر لعیبی. المؤسسة العربیة للدراسـاتمياحسن التقاس، ـــــــــــــــ- . حررها

م. ۲۰۰۳و النشر، بیروت: 
و مراجعه: حسین انصار، الهئیة المصـریة العامـة للکتـاب،اتياللزوم، معری، ابوالعGء- . اشراف

م. ۱۹۹۲بیروت: 
. تصحیح: محمدجعفر محجـوب، کتابخانـه سـنایی،قيطرائق الحقاشاه شیرازی، معصوم علی-

ش. ۱۳۳۹تهران: 
و قـدم لـه: محمـود ابـراهیم محمـد الرضـوانی، مکتبـه قوت القلوبمکی، ابوطالب،- . حققـه

.ه۱۴۲۲تراث، قاهره: دارال
و صححه: باسل عیون السود. دارالکتب العلمیة، بیروت: قوت القلوب، ـــــــــــــــ- . ضبط

.ه۱۴۱۷
.ه۱۴۲۲. مؤسسة التاریخ العربی، بیروت:ةيرية االثيشرح الهدامGصدرا،-
و تصحیح: سید جمالةيالشواهد الربوب، ـــــــــــــــ- مرکـز نشـر الدین آشـتیانی، . تعلیق

ش. ۱۳۶۰دانشگاهی، تهران: 
ش. ۱۳۶۶. جواد مصلح، سروش، تهران:ةيالشواهد الربوب، ـــــــــــــــ-
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ونيقاط النائميا، ـــــــــــــــ- و تصحیح، محسـن مؤیـدی، مؤسسـه مطالعـات . با مقدمه
ش. ۱۳۸۲تحقیقات فرهنگی، تهران: 

و الرديالتنبملطی، محمد بن احمد،- اه م. K۱۹۹۷زهریة للتراث، قاهره: . مکتبة
علي، التوقمناوی، محمد بن عبدالرؤوف- . تصحیح: محمـد رضـوان دایـه،فيمهمات التعاريف

.ه۱۴۱۰دمشق: 
الكواكب الدر، ـــــــــــــــ- ه۱۴۱۷. تحقیق: محمد ادیب الجادر. دارصادر، بیروت:هي.
 ولـد، نیکلسـون، افکـار، تهـران: . تصـحیح: رین مثنـوی معنـوی مولوی، جGل الدین محمـد،-

ش.۱۳۸۵
ش.۱۳۸۵الزمان فروزانفر، معین، تهران: . تصحیح: بدیعفیه مافیه، ـــــــــــــــ-
ش. ۱۳۸۹. شفیعی، تهران: تراژدی حGجمیرآخوری، قاسم،-
ش. ۱۳۸۹. یاران، تهران: مجموعه آثار حGج، ـــــــــــــــ-
تنقد حالمینوی، مجتبی،- ش. ۱۳۶۷هران: . خوارزمی،
 تا، چاپ سنگی.، بینامه دانشوران-
و مراجعه: عطـوه عـوض. مرکـزاءيجامع كرامات االولالنبهانی، یوسف بن اسماعیل،- . تحقیق

.ه۱۳۲۲اهل سنة برکات رضا، هند: 
ش. ۱۳۷۹. اسماعیلیان، قم: جامع السعاداتنراقی، محمد مهدی،-
ش. ۱۳۶۲ماریزان موله، طهوری، تهران: . تصحیح: االنسان الكاملنسفی، عزیز الدین،-
فنسفی، عمر بن محمد بن احمد،- . تحقیق: یوسف الهادی، میـراث ذكر علماء سمرقنديالقند

ش. ۱۳۷۸مکتوب، تهران: 
و شیریننظامی گنجوی،- . له والکساندرویچ خه تاقورف. فرهنگستان علـوم جمهـوری خسرو

م. ۱۹۶۰آذربایجان، باکو: 
ش. ۱۳۵۸اللهی، تهران:، خانقاه نعمتان طریقتپیرنوربخش، جواد،-
فيالتبنووی، محیی بن شرف،- .ه۱۴۱۴. دارابن خرم، بیروت: آداب حملة القرآنيان
. مترجم: محمـد بـن حسـین خلیفـه نیشـابوری، تصـحیح: تاریخ نیشابورنیشابوری، حاکم،-

ش. ۱۳۷۵محمدرضا شفیعی کدکنی، آگه، تهران: 
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و سـیر تصـوفپنیکلسون، رینولد آلن،- . ترجمـه: محمـدباقر معـین، تـوس، تهـران: یدایش
ش.۱۳۷۵

، ترجمه: عبداللـه محمـد بـن محمـد بـن حسـین فضائل بلخواعظ بلخی، عبدالله بن عمر،-
ش. ۱۳۵۰حسینی بلخی، به تصحیح: عبدالحی حبیبی، بنیاد فرهنگ ایران. تهران:

ع كشف المحجـوب هجویری، علی بن عثمـان،- ابـدی، سـروش، تهـران: . بـه تصـحیح: محمـود
ش.۱۳۸۲

ش. ۱۳۸۶. نشر نو، تهران: های حافظ شرح غزلهروی، حسینعلی،-
ش. ۱۳۵۱. اساطیر، تهران: حافظ خراباتیالدین، همایون فرخ، رکن-
و ترجمـه: حسـین اسـتاد ولـی، حکمـت: تهـران: بحرالمعارف.همدانی، عبدالصمد،- تحقیق

ش.۱۳۸۷
تصـحیح: عبـاس اقبـال آشـتیانی، طهـوری، تهـران: . بـه تجارب السلفهندوشاه نخجوانی،-

ش.۱۳۵۷
.ه۱۳۳۷یافعی، عبدالله بن اسعد، مرآة الجنان. حیدرآباد،-

- Tarif Khalidi. Mutazi lite His Torigra Phy: Maqdisis Kitab al- Bad wa- al- 
Tarikh. Journal of Near Eastern Stadues. Vol. 35-No. 1. Jan 1976. 

- Arberry. A. J. Khargushis Manual of Sufism, BSOAS, Vol. xlx 1938. 
- ـــــــــــــــــــ  , Did Sulami Plagiarize Sarraj. JRAS.1937. 

- 248.Mason. Herbert. London. Carzon Press. 1995 
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و بررسي ترجمه  اشعار حافظ در بنگالدشي نقد

 محمد ابوالکGم سرکار
و اد و رئیس بخش زبان  بیات فارسی دانشگاه داکا بنگGدشاستاد

 چکیده
و ادبیات فارسی اسـت بـه طـوری کـه زبـان فارسـی بنگGدش بستری بسیار کهن برای زبان

نیتقر و و دولتی در این ۱۸۳۷-۱۲۰۴(میً با شش قرن رام) به عنوان زبان رسمی جیسرزمین
و شعردوسـت، ادبروایان این سرزمین در دوران مختلفّ بود. در این مدت طوKنی فرمان پرور

و بوده و ادبیات بنگG بسیار تأثیر گذاشته است و ادبیات فارسی بر زبان اند. به خاطر این زبان
. به همین سبب آثار فراوانـی از زبـان اند مردم بنگGدش گام به گام با متون فارسی آشنا شده

اعران ایـران زمـین از فارسی به زبان بنگG ترجمه شده است. در بنگGدش اشعار بزرگـان شـ 
و بخصوص اشعار فردوسی، خیام، عطار، سعدی بسیار  زمان قدیم مورد توجه قرار داشته است

و شاعر بلندآوازه ا ترجمه شده است. عارف الدین محمد حافظ شـیرازی ران، خواجه شمسیی
و ادب فارسی است کـه در سـرزمین بـنگGدش مـورد توجـه قـرار  یکی دیگر از بزرگان شعر

و این کـار تـا امـروز هـم ادامـه گر فته است، بسیار اشعار وی به زبان بنگG ترجمه شده است
و بررسـی ترجمـه  در دارد. هدف نگارنده در این مقالـه ایـن اسـت کـه نقـد ی اشـعار حـافظ

.ی حافظ در این سرزمین بهتر نشان داده شود کند تا چهرهیسرزمین بنگGدش را بررس

فا:های کلیدی واژه و بررسی ترجمهزبان .ی اشعار حافظ رسی، بنگGدش، ایران، نقد
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 مقدمه
مـیحدیساق و Kله گل و رودیث سرو

ان هنـدیـّشکر شکن شوند همـه طوط
غ اث دینیحافظ زشوق مجلس سلطان

مـن بحث با ثGثهیو غس اله ّـی رودیَ
مین قند پارسیز رودیکه به بنگاله

رودیغافل مشو که کار تو از ناله مـ
)۱۹۲۰:۱۶۹(حافظ شیرازی،

غ و ادبیات فارسی به زمان حکومت رسـد کـهیمـ١ن اعظـم شـاهیالـداثیاوج گسترش زبان
و شاعر بلندآوازه ا داستان دعوت وی از عارف غیی و پاسخ وی به ن اعظم شـاهیّالداثیران، حافظ
و حافظ نام خود را برای هم ایی تار شه در حافظهیمعروف است دانیـن جاویسـرزمنیخی مردم

غ۵۶۱: ۲۰۱۲سرکار،( کرد. حن اعظم شاهیالداثی) دوره و فرهنـگ درخشـانیاز نیتـرث تمدن
و دوره این سرزمین بود. خواجه شمس الدین محمد حافظ شـیرازی یکـی دیگـر از بزرگـان شـعر

ادب فارسی است که در سرزمین بنگGدش مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، تـا آنجـا کـه محققـان 
و آثار وی در بنگGدش پایان نگGدشی دربارهب ی پژوهشی، کتاب منسـوب بـه نامه، مقالهی حافظ

و بسیار اشعار وی به زبان بنگG ترجمه هم کرده حافظ نوشته توجه این اسـت قابلی اند. نکته اند
و بررسـی ترجمـه  ی اشـعار حـافظ در سـرزمین بـنگGدش که نویسنده در این مقاله فقط به نقد

ّ الد ین محمد حافظ شیرازی به دسـت مترجمـان مختلـف بـه اشعار خواجه شمس.رداخته استپ ّ
صورت گوناگون در بنگGدش ترجمه شده است. در این مقاله به بررسـی آثـار مربـوط بـه حـافظ

و ترجمـه شیرازی، اعم از کتاب و... پرداختـه های ترجمه اشعار، مقاKت هـای مربـوط بـه حـافظ
 خواهد شد.

ی آثار فارسی در بنگGدشی ترجمهه پیشین
و پژوهشگران می م محققان ویGدی زبان ادبیدانند که از قرن چهاردهم ات فارسـی بـر زبـان

بسیات بنگG تأثیادب و آثار مهمی از شاعران مشهور فارسی به زبان بـنگGیرات اری گذاشته است.
صغ ترجمه آغاز می مییر اولیشود. شاه محمد توان به عنوان مترجم فارسی ذکـرن کسی است که

 
میّ الد ین اعظم شاه، شخصی ادب غیاث۱ و اشعار فارسی و با حافظ شیر دوست بود همسرود او ازی و بـا عصـر بـود

) و در زمان وی و ۱۴۰۹-۱۳۸۹مکاتباتی داشت؛ م.) پایتخت بنگاله سونارگاون بـه عنـوان مرکـز ادیبـان، شـاعران
و ادبیـات فارسـی در بنگالـه معر فـی شـده نویسندگان نامور شمرده می ّ شده است. این دوره با نام عهد زر ین زبان ّ

(سرکار، )۳۶: ۱۳۹۴است.
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غ کرد وی در دوره از خـایوسـف وزلیم) کتـاب ۱۴۰۹-۱۳۸۹(ن اعظـم شـاهیالداثیی سلطان را
گری کـه از زبـانیدیها ) در آن زمان کتاب۶۳۸: ۱۳۸۷خان( فارسی به زبان بنگG ترجمه کرد.

س فارسی به زبان بنگG درآورده شده است نظیر: بفیداستان و ،اسـکندرنامه، الجمـالعیدالملوک
پ ص ۲۰۰محبوب العـالم( مشهوراست تحفهوکریهفت آن.)۴۴م: ل قـرن یـ عنـی در اوایبعـد از

م بـه زبـان بـنگGی حاتم طایی قصهو رت الفقهيح،ی حسنه بانو قصه، گل بکاولیGدییهفدهم
ص۱۳۸۶خان( ترجمه شده است. ب۸۵م: و بعدی) ولی آثار فارسی که در قرن از آن به زبـان ستم

س و تاریبنگG ترجمه شده است، اکثرشان در موضوعات مذهبی، ، سرکار( خی است.یاسی، عرفانی
ا۱۳۹۲ اتیـی ادبی ترجمه امروز هم ادامه دارد تا از موضوعات مزبور تـا بـه ترجمـهن سلسلهی)

 معاصر فارسی هم رسیده است.

ی متن اشعار حافظ ترجمه
ّ الد ین محمد حافظ شیرازی به دست مترجمان مختلـف بـهسدر بنگGدش اشعار خواجه شم ّ

و بررسـی قـرار صورت گوناگون ترجمه شده است که در این مقاله برخی از آن ترجمه مورد نقـد
 گیرد. می

 دیوان حافظ
 این ترجمه به عنوان چند غزل حافظ را به زبان بنگG ترجمه کرده که١دکتر محمد شهیدالله

م. از پروبهینسـیل Kیبـری در ۱۹۳۸بار به صورت کتاب در سال نخستینن دیوان حافظ شونچایا
و متن بنگـالی در دو صـفحه رو بـه ّ داکا به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب با متن فارسی

ی رنیساس در داکا بـه چـاپم چاپخانه۱۹۵۹روی هم قرار داده شده؛ ولی چاپ دوم آن در سال
و در چاپ دوم به قول مترجم به سبب هزینه بدون متند زکیمحمو رسیده. ناشر این کتاب الله،

ی دکتر محمد شـهیدالله قبـل از ترجمـه : مکهوبندو) ۱۹۵۹شهید الله،( فارسی چاپ شده است.
و مانعی دربارهّ اشعار در آغاز کتاب مقد مه وی جامع و ابعـاد گونـاگون وی بیـان نمـوده ی حافظ

ی جالـب ایـن کـه دکتـر اعظم شاه از حافظ اشاره کرده است. نکتـهّ الدین ویژه به دعوت غیاثهب
و نام های جالبی هم گذاشـته اسـت ماننـد: محمد شهیدالله غزلیاتی را به نظم بنگG ترجمه کرده

 
(دکتر محمد۱ و محقق زبان شناس بنگGدش است. وی اسـتاد گـروه ۱۹۶۹-۱۸۸۵شهید الله م.) دانشمند بزرگ

و آشنایی کامل داشت۱۸ً زبان بنگG دانشگاه داکا بود. شهید الله تقریبا بر .تا زبان تسلط
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و دوزخ، درویش، شب عید، شراب، دوسـت، خوب ساقی، صورت، پیاله، رنگ جوانی، وصل، بهشت
ورهآرزو، برقع، دیدار، مستان، عشق، چه ....ی ساقی، شب عید، تازه تازه، امروز تمام

غزل حافظ در این کتاب مزبور با عنوان جالبی که ترجمه کرده، دکتر محمد شهیدالله شصت
و ادبی نزدیک به متن اصلی است. نمونه ی اشعار حـافظ از دکتـر محمـدی ترجمه از لحاظ زبانی

 شهیدالله از این قرار است:

و ناولهاالساقی اK یا ایها ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ادر کاسا
দাও �গা সাকী! পান-িপয়ালা, ঘুের িফের মাতাল দেল,

�থেম ��ম আসান �ভে�  পʼ�ড়িছ আজ িক মুশিকেল! 
پ فیداو گو ساقی! پان  ره ماتال دله،یاK، گوره

 سی آج کی مشکله!یم اسان بهیبهی پاریپروتهومی پر
)۳: ۱۹۵۹شهیدالله،(

 رباعیات حافظ
 رباعیات حافظرباعی از حافظ شیرازی را با عنوان۷۳ّ شاعر ملی بنگGدش١قاضی نذراKسGم

ون بار در روزنامهیی مذکور نخست به زبان بنگG ترجمه کرده است. شایان ذکر است که ترجمه ها
ن حافظ نخستین بـاری قاضی نذراKسGم از دیوا به چاپ رسیده است. ترجمه٢یهفتگیها مجلّه

ایم. با عنوان رباع۱۹۳۷در سال ن کتـابیات حافظ به صورت کتاب به چاپ رسیده است. سپس
ــنگG در ســال و ۱۹۷۶م، ۱۹۷۵م، ۱۹۷۰م، ۱۹۶۷م، ۱۹۶۶هــای از طــرف آکــادمی ب م ۱۹۸۴م،

ی قاضی نذراKسGم در نـزد خواننـدگان بـنگGدش ) ترجمه۳۸: ۱۳۹۴سرکار،(ً مجددا چاپ شد.
 یث ادبی خیلی ارزش دارد.بح

و قاضی نذراKسGم شاعر ملی بنگGدش است. وی در شعر خویش از واژگان فارسی بهره بسـیاری جسـته۱ اسـت
و شاعران دیگر فارسی زبان بوده است. او شـاعر، نویسـنده، روزنامـه نگـار، خواننـده،  تحت تأثیر حافظ، عمر خیام

و بازیگر عصر خود بود. او عGوه بر زبـان نویس، مقاله سرا، نمایشنامه نوازنده، داستان و نویس، هنرپیشه Gهـای بـنگ
ه انگلیسی، با زبان و سنسکریت آشنایی کافی داشت، بـه همـین دلیـل در اشـعار او های عربی، فارسی، اردو، ندی

(سـرکار  و دیگر شاعران فارسی زبان نیز کامG مشهود اسـت -۱۵: ۱۳۹۱ً تاثیرات عمیق مولوی، حافظ، عمر خیام
۱۶(

و مجلّهی ادبیات مسلمان بنگالی، مجلّهی مسلم بهارت، مجلّه مانند مجله۲ و غیره.ی پروبرتک ی کلول
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ی مطالعات حافظ پژوهـی در عصـر حاضـر در بـنگGدش در مقاله١ی عبدالقادر سرکار بحواله
 نویسد که: می

پسـرش بـه نـامیح داده است که در آغاز جـوانینذر اKسGم توضیی کتاب، قاضّ در مقدمه«
مریکه کودک» بلبل« ویچهار ساله بود، تریبر بالیض شد. ات حـافظیـی رباع جمهن پسرش

پایی رباع که ترجمهیرا شروع کرد. وقت دریان رسـ یـ ات حـافظ بـه د در همـان روز پسـرش
و ادبی امتیاز خاصی دارد. در ایـن ترجمـه، گذشت. ترجمه ی قاضی نذراKسGم از لحاظ زبانی

و معنی اصلی غزل حافظ کامG مشهود است. شایان گفتن اسـت کـه ایـن ترجمـه بـه ً مفهوم
: ۱۳۹۴سرکار،(.»تر استقبال شده است ها در بنگGدش بیش ان بنگG نسبت به سایر ترجمهزب

۳۸(
به شایان یادآوری است که نذراKسGم قالب های غزل حافظ را برای شعر خود برگزیده است.

و روان در بنگGدشی اشعار حافظ از قاضی نذراKسGم ترجمه خاطر این ترجمه ی سودی، ساده
ی غزل حافظ وی این است:ی ترجمه شود. نمونهمی محسوب

ــا را ــد م ــر نیام ــو در نظ ــش ت ــز نق ج
در عهدت خواب ارچه خوش آمد همه را

ــا را ــد م ــذر نیام ــو رهگ ــوی ت ــز ک ج
را حقـــا کـــه بچشـــم در نیامـــد مـــا

�তামার ছি� র ধ#ােন, ি�য়, দৃ%& আমার পলক-হারা 
�তামার ঘের যাওয়ার �য-পথ, পা চেলনা �স পথ ছাড়া। 
হায়, দুিনয়ায় স� ার �চােখ, িন,া নােম িদ� # সুেখ 
আমার �চােখই �নই িক �গা ঘুম, দ. হল নয়ন-তারা।। 

پریتومار سوب  و، دریشتی امار پالوک هارایر دهینی
 تومار گوره جاوآر زی پاته؛ پا چولینا شی پاته سارا

نیهای؛ دن دیای شوبار چوکهی،  بو شوکهییدرا نامه
ن امار چوکهیی نیی کی  تارا.-انیگو گوم، داگدهو هالو

)۱۹: ۱۹۹۳عبدالقادر،(

 مشهورترین نذراKسGم شناس بنگGدش است.۱
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 رباعیات حافظ
محمد حافظ شیرازی را به زبان بـنگG درآورده الدین شمسعزیزالحکیم چند رباعی از خواجه

بـه چـاپم. از ایسترن بک سنتر در داکا ۱۹۵۶در سال رباعیات حافظ است. این ترجمه با عنوان
)۲۷۳: ۲۰۱۵ سرکار،( است. رسیده 

ی غزلیات حافظ) دستهگل( حافظر غزل گوچچو
حـافظر غـزل محمد حـافظ شـیرازی را بـا عنـوان الدین شمسعبدالحافظ چند غزل خواجه

م از آکادمی بنگG بـه ۱۹۸۴و در سالی غزلیات حافظ) به زبان بنگG درآورده دستهگل( گوچچو
محمد حـافظ شـیرازی را ترجمـه الدین شمسچاپ رسانیده است. وی صد غزل از دیوان خواجه

و ی زندگی حافظ، شـعرّ در آغاز این کتاب به عنوان مقد مه مشتمل بر شانزده صفحه درباره کرده
و ترجمه و سبک وی : مقدمـه) ۱۹۸۴عبـدالحافظ،(ی خودش نیز بیـان نمـوده اسـت.و شاعری

عبی قابل توجه این صفحه است. نکته ۱۱۶کتاب مزبور مشتمل بر  دالحافظ، غزل حافظ را به که
است. مترجم در وقت ترجمه وزن، قافیه ومصرع غزل حافظ را رعایت صورت منظوم ترجمه کرده

و در ترجمه هم این چیزها سرجا موجود است. به همین سبب به رسـد کـه ایـن نظـر مـی نموده
و مانعی است. نمونه و ادبی جامع ای ترجمه ترجمه از لحاظ زبانی ز این قرار است:ی عبدالحافظ

و ناولها اK یا ایها ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل الساقی ادر کاسا

হায় � ধুয়া! দাও �পয়ালা ঢােলা শরা�  মধু0রা 
সহজ িছেলা পথ%ট ��েমর �দখিছ এখন কাটঁা-ভরা। 

پ  اK دالو شراب مدهوخرایهای بدووا! داو
س پریشوهوز دیمیلو پاتهتی ایر  بهاراـکاتا کهونیکهسی

)۱۷: ۱۹۸۴عبدالحافظ،(



و بررسي ترجمه  271ي اشعار حافظ در بنگالدش نقد

 دیوان حافظ
حسیقاض محمـد حـافظ الـدین شـمس غـزل خواجـه ۲۴۰ دیوان حـافظ به عنوان١نیاکرم

م از ۱۹۶۱: فهرست) ایـن کتـاب در سـال ۱۹۶۱قاضی،( شیرازی را به زبان بنگG درآورده است.
آزاد جهـان اسـت. ایـن ترجمـه آزاد پروکاشونی، حسینی داKن، داکا به چاپ رسیده است. ناشـر

در آغاز ترجمـهیی اشعار حافظ این است که مطلع هر غزل به زبان فارس خصوصیت این ترجمه
م می ایّ آورد که مشخص ن ترجمه از کدام غزل حافظ است. بر بنای اطGعـاتی کـه اختیـاریکند

را ماست، وی اولین مرتبه در بنگGدش پاره ی بـه زبـان در ترجمـه ای کوتاه از مطلع غزل حـافظ
ی ایـنن ایـن اسـت کـه مقدمـهیاکـرم حسـیی قاض دیگر ترجمهیها بنگG آورده است. ویژگی

ویتری کتاب مشهور ترجمه و ادبیات بنگG نویسندهن شاعر بـG.نوشته استنیّم الدیجسی زبان
و محبوبیت ترجمه تردید این نشانه  است.ی اشعار حافظ از اکرم حسینی مقبولیت

دیها ان ترجمهیم در اکـرم حسـینیی قاضـ وان حـافظ بـه زبـان بـنگG، ترجمـهیگوناگون
می ترجمه اکرم حسین ازایـن قـراری اشعار حافظ از قاضیی ترجمه شود. نمونهی مهم محسوب
 است: 

 آب روی خوبی از چاه زنخدان شمای فروغ ماه حسن از روی رخشان شماا

পূণ 6 চােদ �দয় �র �শাভা উজল কমল ত� ,

8প �স লােভ চমক ন�  িচ� ুক-�টােল চপল ত� । 
�তামার িদদার লােভর আশায় পরাণ এেলা �ঠােঁটর আগায়,

হে�  িক � ার?িফরে�  আ� ার? �দহ িনে� শ �ক� ল ত� । 
 پورنو چادی دیره شوبها اوجل کامول تابو

 چاماک نابو چیبوک توله چاپال تابو روپ شی Kبه
و تهوتیر اغایتومار دیدار Kبهیر آشای پران ایل

 هابی کی بار؟ فیربی آبار؟ دیهو نیبیش کیبول تابو
)۲: ۱۹۶۱قاضی،(

۱) و ادبیـات ۱۹۶۲-۱۸۹۶قاضی اکرم حسین م) یکی از مشهورترین نویسندگان بنگGدش بود وی عGقه به وزبان
 فارسی هم داشت.
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 دیوان حافظ
و موضـوع( به عنوان ایرانیر کبی١ّ محمد منصورالد ین شاعر ایرانی) به زبان بنگG کتابی نوشته

فارسی با دیـوان شـمس تبریـزی،٢شاعر۲۷است. در بخش اول آن را به دو بخش تقسیم کرده
و تاریخ ادبیات پارسی بیان شده است. در بخش دوم این کتابا و فارسـی٣شاعر۱۸یجی براوون

محمد حافظ شیرازی را به زبان بـنگG الدین شمسغزل خواجه۷۸ دیوان حافظبا آخرین عنوان
ّـی غزلی ات حـافظ،ّ ) منصورالد ین قبـل از ترجمـه ۵۶۵-۴۵۰: ۱۹۷۸منصورالدین،( درآورده است.

یی مختصـری بیـان نمـوده اسـت. خصوصـیت ترجمـهّی به زبان بنگG، مقدمهی ترجمه درباره
دویغزلیات حافظ از منصورالدین این است که به دو زبان و مـتن بنگـالی در عنـی مـتن فارسـی

و ادبـی نزدیـک بـه مـتن صفحه رو به روی یک دیگر ذکر شده است. این ترجمه از لحـاظ زبـانی
ی اشعار حافظ از منصورالدین حسب ذیل است:هی ترجم اصلی است. نمونه

و من خراب کجا  بین تفاوت ره از کجاست تا به کجاب صGح کار کجا
!কাথায় সুকাজ আর আিম ম: �কাথায় 
�দখ রা;ার দুর< �কাথা হইেত �কাথায় যাইেতেছ। 

 ار امی ماندو کوتهای؟ کوتهای شوکاج
 یتیسیدیکهو راستار دوراتتو کوتها هایتی کوتهای جا

)۴۵۳: ۱۹۸۷منصورالدین،(

و آثارّ منصورالد ین در سرزمین بنگGدش اولین کسی است که نخست درباره محمد۱ شاعران فارسی۴۵ی زندگی
(شاعر ایرانی) به زبان بـنگG کتـابی نوشـته زبان به و ۱۹۶۸و در سـالهای عنوان ایرانیر کبی م. توسـط ۱۹۷۸م.

و مثنوی نیـز بـه زبـان اکادمی بنگG در داکا به چاپ رسیده است. وی، عGوه بر این، از زبان فارسی غزل، رباعی
 بنگG ترجمه کرده است.

وسعید ابوالخیر، منوچهری، ناصر خسرو، عمر خیـام، انـوری، کمـال رودکی، دقیقی، عنصری، فرخی، فردوسی، اب۲
اسماعیل، فرید الدین عطار، عراقی، شیخ سعدی، موKنا جGل الدین رومی، نظامی، امیر خسرو، سلمان سـاوجی، 

و فغـانی. ( منصـور الـدین،  : ۱۹۷۸شمس الدین حافظ، جامی، فیضی، عرفی، مرزا صایب، طالـب آملـی، نظیـری
 فهرست)

بابا فغانی، اسدی طوسی، ابن یمین، ابو طالب کلیم، عبید زاکانی، امـامی، اوحدالـدین، ظهیـر فاریـابی، اوحـدی۳
و  مراغی، خاقانی، خواجوی کرمانی، کمال خجندی، مغربی، کاتیی، قاسم انوار، شاه نعمت الله، مجدالـدین همگـر

(همان)  حکیم سنایی
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 حافظ شیرازی بلبل ایران)( ایرانر بلبل حافظ شیرازی
حافظ شیرازی بلبل ایران)( ایرانر بلبل حافظ شیرازیکتابی به عنوان١محمد عیسی شاهدی

و تربیت اسـGمی در سـال  م بـه چـاپ ۱۹۹۰نوشته است. این کتاب توسط فرهنگستان پژوهش
و مشتمل بر الـدین محمـد شـیرازی بـا زیـر عنـاوینی خواجه شمسی درباره صفحه۷۶رسیده

و دل آسـمان، در زمـین شـیراز، در مقبـره  ی سـعدی، گوناگون مطرح شده است: بـه راه شـیراز
و باباکوهی، درگاه باباکوهی، گلباغیچه جست ی بلبلـی، حـافظ در ادبیـات وجوی باباکوهی، حافظ

و خواجه حافظ، یک و غیره. بنگG، تیمور لنگ : فهرسـت). ۱۹۹۰شاهدی،( نگاه به زندگی حافظ
ی غزل یک، سـه حافظ یعنی از دیوان حافظ شیرازی شماره٢شاهدی در پایان این کتاب سه غزل 

و چهل ا به زبان بنگG ترجمه کرده است. ویژگی ترجمـهو دویست دویـی شـاهدی ن اسـت کـه
و متن بنگـالی در دو صـفحه رو بـه روی هـم عنی متن فارسی با تلفظ به زبان بنگGیزبانه است؛

و ادبی بسیار نزدیک به متن اصلی اسـت. قرار داده شده است. این ترجمه ی منثور از لحاظ زبانی
ی منثور اشعار حافظ از عیسی شاهدی حسب ذیل است:ی ترجمه نمونه

و بخار اگرآن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را رابه خال هندویش بخشم سمرقند ا

িশরােজর �সই ��িমক যিদ আমার =দয় জয় কের �নয়,

তাʼহেল তার কােলা িতেলর ি� িনমেয় � ুখারা ও সমরক: ি� িলেয় �দ� । 
شیراجیر شی پریمیک جودی امار ریدای جی کاری نیی، تاهولی تار کالو تیلیـر بینیمـایی

و سمرقند بیلیدیبو  بخارا
)۷۰: ۱۹۹۰شاهد،(

و اد۱ و دکتری از گروه فارسی محمدعیسی شاهدی، فوق لیسانس زبان بیات فارسی در دانشگاه داکا تحصیل کرده
ک. ام. سیف اKسGم خان به پایان رسانیده است. عنوان پایان نامه یو اردو، دانشگاه داکا تحت راهنمایی دکتر
م او تجلی عرفان در اشعار امام خمینی است. شاهدی، مترجم مشهور سخنرانیهای بنگGدش است وی دیوان اما

و بین الملی خمینی را نیز به زبان بنگG درآورده است. مقاKت تحقیقی وعلمی زیادی از وی در مجله های ملی
 منتشر شده است.

ـ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل۲ ها اK ایها الساقی ادر کاسا وناولها
ـ به خال هندویش بخشم سمرق رااگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را و بخارا  ند

و Kله می و گل ـ وین بحث با ثGثه ساقی حدیث سرو می رود غس اله ّی )۶۵۰۷۳: ۱۹۹۰رود ( شاهدی،َ
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 دیوان حافظ
ی غزلیـات فارسـی) کتـابی نوشـته مجموعـه( فارسی غزل شانکلنّق با عنوانّ سید احمد الح

عل امه رومی سوسایتی چاتگام در سـال و نویسـنده، ۲۰۰۳ّ است. این کتاب از م. بـه چـاپ رسـیده
دیـوان بخـش اول.: فهرسـت) ۲۰۰۳ّ سـید،( موضوع کتاب را در پنج بخش تقسـیم کـرده اسـت

ش سـوم شـیخ سـعدی، بخـس چهـارم عبـدالرحمن شمس تبریزی، بخش دوم دیوان حافظ، بخ
و بخش پنجم امیر خسرو است. بخش های اشعار شـاعران مـذکور را بـه های مزبور برگزیده جامی

و درباره  چهاری مختصری آنان بیان نموده است. در این کتابی زندگی نامه زبان بنگG در آورده
یی ترجمـهن ترجمـه شـده اسـت. نمونـه از دیوان حافظ به زبان بنگG با تلفظ همین زبـا١غزل

 اشعار حافظ از سید احمدالحق از این قرار است:
و ناولها اK یا ایها ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل الساقی ادر کاسا

�হ সাকী সুরার িপয়ালা চািরিদেক পিরে� শন কর এ� ং আমােক দাও।েকননা 
��ম �থেম সহজ মেন হেলও এখন মুি?েল পেড় �গলাম। 

 پوریبیشون کارو ایبونگ اماکی داو. چاریدیکی شورار پیاK هی ساقی!

 یو ایکهان مشکله پوریگیلمکینونا پریم پروتهومی شوهاج مانی هال
)۳۶: ۲۰۰۳سید،(

 شعر عشق بهتر حافظ)( حافظر شریشتهو پریمیر کوبیتا
شـعر عشـق بهتـر حافظ)کتـابی( بیتاحافظر شریشتهو پریمیر کوبا عنوان سید مظهر الپرویز

از جونـاکی پروکاشـنی در داکـا در قطـعم. منظور حسین ۲۰۰۳نوشته است، این کتاب در سال 
ی در بـارهیاّ ) متـرجم در ایـن کتـاب جیبـی مقد مـه۲: ۲۰۰۳مظهر،( جیبی انتشار کرده است.

و غزلیات وی مطرح کرده است. سید مظهر الپرویز و در این کتـاب، شـع حافظ ر حـافظ را سـاده
 روان به زبان بنگG ترجمه کرده است.

ـ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل۱ و ناولها ها اK ایها الساقی ادر کاسا
ری احزان شود روزی گلستان غم مخو کلبه-یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

ما-دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما  چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر
(سید،-زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست )۴۳-۳۴: ۲۰۰۳هرچه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست
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ی دیوان حافظ) ترجمه( دیوان حافظ ترجمه
و بیششایکر دیوانشمس العالم سعید کتابی به عنوان و دیوان حیرت( حافظ انگیز) بـه حافظ

 بـهم. از ایـدرن پبلیکیشـن ۲۰۱۲ّ زبان بنگG نوشته است. سید ذاکر حسین این کتاب را در سال 
) شمس العالم سعید کتاب مزبـور را بـه دو بخـش تقسـیم۴: ۲۰۱۲سعید،( چاپ رسانیده است.

و بخـش دوم ایـن کتـاب بـا عنـوان دیـوان باغچه(ّ کرده: بخش اول را حافیظر باغیچه ی حافظ)
موضـوعی دیوان حافظ) نامیده است. در بخـش اول بـا عنـاوین گونـاگون ترجمه( حافظ ترجمه

.رح کرده استبخش اول را مط
شـمس العـالمی دیوان حافظ) ترجمه( در بخش دوم این کتاب با عنوان دیوان حافظ ترجمه

و یک غزل حافظ به زبان بنگG درآورده است. سعی مترجم در این ترجمـه  ی اشـعار سعید پنجاه
و بو ویژگـی ژه با غزلیات او آشنا شـوند.یحافظ این است که خوانندگان بنگGدشی با اشعار حافظ

ی این کتاب این است که قبل از آغاز ترجمه در کنار هر غزل، مطلع متن اصـلی غـزل بـا ترجمه
ی قابل توجه این این راهنمای اصل غزل حافظ است. نکته تلفظ زبان بنگG هم نوشته شده است.

ی نـه شد، بهتر بود. نمو است که اگر به جای تلفظ بنگG مطلع اصلی غزل به زبان فارسی درج می
ی اشعار حافظ از شمس العالم سعید زیر است: ترجمه

و ناولها اK یا ایها ها مشکل نمود اول ولی افتاد که عشق آسان الساقی ادر کاسا

এেসা  সািক �দির �কন হােত িদেত �পয়ালা, এখন �ফল 
হাসেত হাসেত �য ��ম এল কাদঁেত কাদঁেত জী� ন �গল।। 

پ  یاله، ایکهون فیلوایشو ساقی دیری کینو هاتی دیتی
 هاشتی هاشتی جی پریم ایلو کادتی کادتی جیبون گیلو

)۱۳۳: ۲۰۱۲سعید،(

 حافظر کوبیتا
را الدین شمسغزل خواجه۵۷ حافظر کوبیتابا عنوان الحقّ سید شمس محمد حافظ شیرازی

و روان به زبان بنگG ترجمه کرده است. احمد الر شـید چـودهری، در سـا  م. ۲۰۱۴لّ با زبان ساده
ّ این ترجمه به صورت کتاب از شودو شار در داکـا بـه چـاپ رسـانیده اسـت. سـید شـمس ّ الحـقً

و ترجمه درباره و مانعی قبل از آغاز ترجمهّی وی مقدمهی غزل ی غزل حافظ بـا عنـوانی جامع
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و در ایــن مقدمــه دربــاره( شــوبینای نبیــدون و ســفر عــرض صــمیمانه) نوشــته اســت ی حــافظ
ّ الحـق، در ایـنّ ) سید شمس۱۳-۹: ۲۰۱۴سید،( نات تاگور به ایران نیز اشاره نموده است.رابیندرا

ی انگلیسی دیوان حافظ به زبان بـنگG در آورده اسـت.ی اشعار حافظ را از ترجمه کتاب برگزیده
و فصـیح از غزلیـاتی سید شمس الحق ترجمهی توجه این است که ترجمه نکته ی بسیار بلیـغ

ح میحافظ در ی سید شمس الحـق حسـبی ترجمه شود. نمونه ال حاضر در بنگGدش محسوب
 ذیل است:

ی احزان شود روزی گلستان غم مخور کلبه یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
�কনান �থেক আসে�  িফের-�কােরা না �শাক ইউসুেফর,

িন@েAেশর মাB কʼিদন! �চােখর পািন �ফেলা না �ফর।  
�কঁেদা না আর। কাদঁে�  �কন? দুঃখ �শােকর খরােতই,

�গালাপকঁুিড় উঠে�  ফুেট সুগD তার ছড়ােতই। 
 کورونا شوکه یوسفیرـ اشبی فیری کنان تهیکی

 نیرودیدیشیر ماترو کادین! چوکهیر پانی فیلونا ار
ً کیدونا ار. کادبی کینو؟ دوک هو شوخیر خاراتی

 گGپکوری اتبی فوتی شوگاندو تار سوراتی
)۱۵: ۲۰۱۴سید،(

دیـوان حـافظ را ترجمـه پـرKپم. فضل رحمن با عنوان ۱۹۱۴ها، در سال غیر از این ترجمه
ّ کرد. ناشر این کتاب منشی محمد الهی بخش سرکار است. این کتاب از کالی پـور، راجشـاهی در 

آب ) شـیخ عبدالسـلیم کتـابی بـه عنـوان ۲۷۳: ۲۰۱۵سرکار،( صفحه به چاپ رسیده است. ۶۰
اس حیات و در این کتاب چند غزل حافظ را به زبان بـنگG در آورده اسـت. نوشته ام سـلمی،(ت
۱۳۷۶ :۳۷۵(

 های مربوط به حافظ شیرازیی اشعار حافظ در کتاب ترجمه
هـای محمـد حـافظ شـیرازی در بـنگGدش بـه صـورت الـدین شمسی اشعار خواجه ترجمه

 مربوط به حافظ شیرازی است. های آن نوشتن کتاب گوناگون انجام شده است. یکی از صورت
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به زبان بنگG کتابی نوشته است. فارس)یها نابغه( پرششو یروتیبهامحمد برکت الله با عنوان
و آثار موضوع این کتاب درباره تنیی احوال ا١ازده و دانشمندان رانی است. نویسـندهیاز شاعران

و آثار خواجه ۲۲۸-۲۰۹در این کتاب از صفحه  محمـد حـافظ شـیرازی الـدینسشـم به احوال
) برای روشن کردن موضـوع مزبـور بسـیاری از ۲۲۸-۲۰۹: ۱۹۸۹برکت الله،( مطرح کرده است.

ی برکـت اللـه ازایـن قـراری ترجمـه اشعار حافظ با تلفظ به زبان بنگG ترجمه نموده است. نمونه
 است:

سم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را رابه خال هندویش بخشم و بخارا  رقند

িদল যিদ �মার �দয় িফিরেয় �স তE িক6 �সাওয়ার মনেচারা,
ি�য়ার �মাহন চাদঁ কেপােল 
এক%ট কােলা িতেলর তের- 
�দই ি� িলেয় সমরখ: ও রFখচা এই �� াখারা 

 دل جودی مور دی فیریی شی ترکی سوارمانچورا

 پییار موهون چادکوپوله
 یکتی کالو تیلیر تاری

و راتن  وخاچا بخارادی بیلیی سمرخند
)۱۹: ۱۹۶۴برکت الله،(

اتیًتیفارسی شاه سری هریندرو چندروپال با عنوان ی دربـاره ات پارسـی)یـخ ادبیتار( هاشیر
و آثار شاعران فارسی کتابی نوشته است. این کتاب در سالیخ ادبیتار و بررسی زندگی ات فارسی

ایی سری جگد از چاپخانهم. ۱۹۵۴ بـا ۱۳۲-۱۲۲ین کتاب از صفحهش به چاپ رسیده است. در
و آثار حافظ شیرازی بیان شده است. ذکر ترجمه پال،(ی چند اشعار حافظ به زبان بنگG زندگی

۱۹۵۴ :۱۲۲-۱۳۲(
را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را و بخارا  به خال هندویش بخشم سمرقند

ّ ـ ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، شیخ سعدی، ناصر خسرو، نظامی عروضـی سـمرقندی، فریدالـد ین عط ار،۱ موKنـاّ
و خواجه شمسّ الد ین رومی، ابوعلی ابن جGل و عبدالرحمن جامی الدین محمد حافظ شـیرازی. سینا، امام غزالی

 فهرست). ۲۰۹: ۱۹۸۹(برکت الله،
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যিদ িশরােজর �সই তূকG যু� তী আমােদর মনেক Hহন কের,

তে�  তাহার �সই কােলা িতেলর জন# সমরখ: এ� ং �� াখারাও ি� লাইয়া িদেত 
�;Eত আিছ।  
جودی شیرازیر شی ترکی جوبوتی امادیر مانکه گروهان کوری، تابی تاهار شی کالو تیلیـر 

 جاننو سمرخند ایبونگ بخاراو بیGیا دیتی پروستوت آسی.
کتابی به زبان بنگG نوشته ات فارسی)یی ادببررس(ر کلکرمیًتیفارسی شاه عبدالستار با عنوان

و چاپ دوم آن در سال ۱۹۷۹ّ است. چاپ اول این کتاب در سال  ی اسGمیّم. از مؤسسه۱۹۸۷م.
دریخ ادبیی تار بنگGدش در داکا انجام شده است که درباره ات فارسی مطرح شده است. نویسنده

و۶۴تا۶۱ی این کتاب از صفحه د حـافظ آثـار خواجـه شـمس به زندگی مختصـر ّ ـ الـد ین محم ّ
و در این بخش، همچنین ابیاتی از غزلیات حافظ را بـه زبـان بـنگG ترجمـه شیرازی بیان نموده

ی اشعار حافظ از عبدالستار:ی ترجمه ) نمونه۶۱: ۱۹۸۷عبد الستار،( کرده است.

میی حافظ قدم دریغ مدار از جنازه به که گرچه غرق گناه است شترود به

হািফেজর লাশ �দেখ িপিছও না �তামরা ভাই সে�  

পােপ-পেI ডE ে�  �থেক হািফজ �� েহে; িকKE রে� । 
 پیچیونا تومرا بهای شوبی حافظیر Kش دیکهی 

 پانکی دوبی تهیکی حافظ بهشت کینتو روبی-پاپی
)۶۲: ۱۹۸۷عبدالستار،(

حا دکتر عبدالصبور خان، کتابی با عنوان و حافظ)(فظرابیندرانات ایبونگ کتـابی رابیندرونات
م. آن را از مرداننو در ۲۰۱۱به زبان بنگG نوشته است. ناشر این کتاب شونجای مجومدار در سال 

: جلد کتاب) عبدالصبور در این کتاب برای روشن کردن ۲۰۱۱خان،(.داکا به چاپ رسانیده است
 ده است.موضوع کتاب بسیاری از اشعار حافظ به زبان بنگG ترجمه کر

নইেকা আিম হানািফ, নইেকা আিম শােফয়ী 
নইেকা আিম হাLলী মাজহা� ী,
মােলকী মাজহা� ীও নইেকা আিম,

তে�  ��েমর মাজহা� ী। 
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 کو امی حنفی، نیکو شافعیین
 نیکو امی حنبلی مذهبی

 مالکی مذهبیوو نیکو امی تابی
 پریمیر مذهبی

)۳۸-۳۷: ۲۰۱۱خان،(

و بسط دربارهبا دیوان حافظ مشتاق احمد با عنوان محمد حـافظ الدین شمسی خواجه شرح
را صفحه ۴۱۶شیرازی کتابی به زبان بنگG نوشته است. مشتمل بر  دری این کتاب ریـاض خـان

: جلـد کتـاب) ۲۰۱۴مشـتاق،(م. از رودK پروکاشونی در داکا به چاپ رسانیده است.۲۰۱۴سال 
و تشریح مربوط  به موضوع حـافظ بسـیار اشـعار حـافظ را بـا نویسنده در این کتاب برای توضیح

و روان به زبان بنگG درآوده است. نمونه ترجمه ی اشعار حافظ از مشتاق احمد:ی ترجمهی ساده
را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را و بخارا  به خال هندویش بخشم سمرقند

িসরােজর িচMকাড়া তE িক6 �মেয় �ফরত যিদ �দয় িদল �� চারা 
তে�  তার গােলর লাল িতেলর লািগ িদই সমরখ: আর �� াখারা।  

ً شیرازیر چیت وکارا ترکی مییی فیروت جودی دیی دل بیچارا 
)۳۶۶: ۲۰۱۴مشتاق احمد،( توبی تار گالیر Kل تیلیر Kغی دیی سمرخند ار بخارا

شهید آیت الله مرتضـی مطهـری اسـت. ایـن کتـابی عرفانی حافظ فلسفهی کتاب نویسنده
ی عرفانی حـافظ) فلسفه(ً حافظر اد اتیک درشنمحمد عبدالقدوس پادشاه، با عنوان مهم به دست 

م. ۲۰۱۴الدین خان در سـالّ محمد فرید به زبان بنگG ترجمه شده است. این کتاب با ویراستاری
مطهـری،( از طرف رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسGمی ایران در داکا به چاپ رسیده اسـت.

۲۰۱۴ :۴Gترجمه شده است. ) در این کتاب هم بسیاری از ابیات اشعار حافظ به زبان بنگ 
و بنگG شاهیتی تار پروبهاب با عنوان و تـأث( کبی حافظ )ات بـنگGیـر او در ادبیشاعر حـافظ

م. نور عالم در سرزمین بنگGدش نوشته است.۲۰۰۶به زبان بنگG در سال١ی نامه پایان

و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا در مقطع پیش دکتری استاد نامه با راهنمای این پایان۱ کلثوم ابوالبشر درگروه زبان
و تـأثیر حـافظ بـر ادبیـات نامه با عناوین گوناگون دربارهت. نویسنده در این پایاندفاع شده اس ی حافظ شیرازی

(نور عالم،  : فهرست)۲۰۰۶زبان بنگG بحث کرده است.
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ی اشعار حافظ به زبان بنگG بـا ذکـر اشـعار شـاعران امه نیز بسیار ابیات ترجمهن در این پایان
 بنگG زبانان نیز مطرح شده است.

محمـد حـافظ الـدین شـمس های مزبور نویسندگان موضوعاتی که مربوط به خواجه در کتاب
ز شیرازی نوشته است در آن برای روشن کردن موضوع بسیاری از ترجمه بـانی اشعار حافظ بـه

و ادبی است.ی مزبور ترجمه بنگG مطرح شده است. اکثر ترجمه ی آزاد

ی اشعار حافظ در مقاKت پژوهشی مربوط به حافظ شیرازی ترجمه
د حـافظ شـیرازی در سـرزمین بـنگGدش چنـد مقالـهی خواجه شمس درباره ّ ـ الد ین محم یّ

و بنگG نوشته شده است. نویسندگان مقا له برای روشـن کـردن موضـوع پژوهشی به زبان فارسی
اشعار مذکور را برای خواننـدگان بنگGدشـی بـه زبـان اند.همقاله بسیاری از اشعار حافظ ذکر کرد

 عبارتند از:ها اند. برخی از این مقاله درآورده بنگG نیز
و روپوک پریمیر شروپ شاندان وجوی صورت عشق حقیقـی جست( حافظیر کوبیتای پروکرتو

ا در طـارق ضـیاءی مقاله ) نویسندهشعار حافظو مجازی در ّ الـر حمن سـراجی اسـت. ایـن مقالـه
و پروگاتی، شـماره مجله م. گوبینـدو دیـب ۲۰۰۴دسـامبرـ، ژوئـن۲۱، سـال۲و۱یی درشون

) ۱۳۸-۱۲۱: ۲۰۰۴سـراجی،(ٌ درشون گابیشونا کیندرو، داکا بیشو بید اKی به چاپ رسیده اسـت.
و تار و نبوغ شعری وی)( کبو پروتیبهاکبی حافظ شیرازی ی مقالـه شـمیم نویسندهشاعر حافظ

م. ۳۱،۲۰۰۳یّ بخش او ل، شـماره١ی مطالعات دانشگاه راجشاهی خان است. این مقاله در مجلّه
محمد نورالهـدی بـا عنـوان)۲۶۹-۲۵۹: ۲۰۰۳شمیم خان،( به زبان بنگG به چاپ رسیده است.

ی پژوهشی نوشته است. ایـن مقالـه مقالهی شعر حافظ شاعر) فلسفه( کبی حافظ ایر کبو درشون
ی علـوم انسـانی،م. دانشـکده ۲۰۰۵-۱۰،۲۰۰۴یی پژوهشی) شماره مجله( در گویشنا پوتریکا

)۱۰۰-۹۱: ۲۰۰۵-۲۰۰۴نورالهدی،( دانشگاه راجشاهی، بنگGدش به چاپ رسیده است.
مها کبـی«به چاپ رسیده است مانند:٢لیترنیوزیههای مزبور چند مقاله در مجل غیر از مقاله

کهـاتین کـاببو وانوبـادیا حافظ که گابهیر بهاببی وانودابون کریسیلین بوالی تار پـوکهی حـافظر 

 
1 Rajshahi University Studies (official journal of The Univresity of Rajshahi) 

و ادبیات فارسی در سراسر نی فرهنگی سفارت جمهوری اسGمی رایز۲ و گسترش زبان ایران در داکا برای پیشرفت
می بنگGدش، مجلّه (خبرنامه) هر دو ماه یک بار منتشر و کند. در این خبرنامه درباره ای را به نام نیوز لیتر ی زبان

فا ادبیات فارسی، اوضاع سیاسی ایران، خGصه ازی اخبار تازه از کشورهای مختلـف، آمـوزش زبـان رسـی، ترجمـه
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ً قاضی نذراKسGم حافظ را عمیقـا احسـاس کـرده بـود، بـه همـین سـبب(»شهمبهاب هوایسیلو
و روپـوک پریمیـر حـافظیر کوبیتـ«ترجمه اشعار حافظ برای او ممکـن شـده بـود)، ای پروکرتـو

و مجازی در اشعار حافظ)،(»پرجالوچانا شـاعر(»مهاکبی حـافظ شـیرازی«بررسی عشق حقیقی
ی حـافظ، شـاعر ایرانـی)، نامـه زنـدگی(»ایرانی کبـی حـافظر جیبـونی«بزرگ حافظ شیرازی)، 

ّ سـید علـی ارزیـابی رهبـر،(»مهاکبی حافظ شانمپورکی رهبر سید علـی خامنـه ایـر مولGیـان«
و(»ایرانیدیر کبی سیلین حافظـ بنگالی«ی حافظ)، دربارهیا خامنه حافظ بـرای مـردم بنگـالی

ی پژوهشـی مزبـور)؛ همچنین نویسـندگان مقالـه۵۳-۵۱: ۱۳۹۴سرکار،( ایرانی شاعر پیرو بود)
محمد حافظ شیرازی نوشته اسـت در آن نیـز بـرای الدین شمسموضوعاتی که مربوط به خواجه

ی اشعار حافظ به زبـان بـنگG بیـان نمـوده اسـت. اکثـر خوانندگان بنگGدشی بسیاری از ترجمه
و ادبی است.ی مزبور ترجمه ترجمه ی آزاد

و دانشمندان بنگGدش درباره ی اشعار حافظی ترجمه نظر مترجمان
و بنگG در بنگGدش اسـت. وی در بـاره١عبدالصبور خان یهی ترجمـ مترجم مشهور فارسی

می اشعار حافظ از دیدگاه ادبی، در مصاحبه با نویسنده  دهد:ی مقاله به قول زیر نظر

می« اللـه، محمـد مانند دکتر محمـد شـهیدالله، محمـد برکـت بینیم که مترجمان مختلف ما
و غـزل  و عبدالحافظ از آثار حافظ ماننـد ربـاعی منصورالدین، قاضی نذراKسGم، اکرم حسین

و بعضی هم کـه مثـل قاضـی نذراKسـGم، وی ترجمه کرده و اردو اند. بعضی از زبان انگلیسی
و عبدالحافظ، از متن اصلی، یعنی از زبان فارسی ترجمه کرده اند. این هـم محمد منصورالدین

 
و معاصـر فارسـی ایـران مطـرح و نویسـندگان کGسـیک و آثار ادبی شـاعران متون فارسی به زبان بنگG، زندگی

 شود. می
و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگGدش است. وی مـدرک۱ و رئیس اسبق گروه زبان دکتر عبدالصبور خان استاد

و ادبیات فار و فوق لیسانس در زبان و در سال لیسانس م. در دانشگاه داکا ۲۰۰۰سی از دانشگاه داکا به دست آورد
و اردو، دانشگاه داکا تحت راهنمایی دکتر کلثوم ابوالبشـر استخدام شد. وی دکتری زبان فارسی را از گروه فارسی

چیتریتو جیبونی او ادونیک فارسی سوتوگلپو بیشایبیشیشتو، شیلپوروپ، به پایان رسانیده است. عنوان پایان نامه
و زندگی). پایـان نامـه  و هویت هنری بازتاب جامعه (داستان کوتاه فارسی نو، مشخصات موضوعات ویو سماج ی

های فارسی را بـه زبـانم به توسط اکادمی بنگG در داکا به چاپ رسیده است. وی بسیاری از کتاب۲۰۰۹در سال
و مقاKت تحقیقی وعلمی گوری پورخان رمان ایستگاه بنگG درآورده است.  از همایون احمد به زبان بنگG درآورده
(سرکار، زیادی از وی در مجله و بین الملی منتشر شده است. )۱۴: ۲۰۰۶های ملی
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و محمد برکت اللـه، وزن نکته ی مهمی است که بعضی مترجمان مانند دکتر محمد شهیدالله
و ی تشریحی است. ولی قاضـی اند، که این ترجمهی آزاد کرده ترجمهو قافیه را رعایت نکرده،

و قافیه را رعایت کـرده و ایشان هم وزن و عبدالحافظ از زبان فارسی ترجمه کرده نذراKسGم
بو به متن اصلی نزدیک مانده و نظر من از ترجمهه اند. ی اشـعار حـافظ از قاضـی نذراKسـGم
میعبدالحافظ به زبان بنگG آثا ً توانم بگویم که ایـن اشـعار کـامGر جدیدی به وجود آماده که

و پیام حافظ در ترجمه ی ایشان هیچ گونه بنگG است نه ترجمه از متن فارسی، اگرچه مفهوم
.»پیدا نکرده است تغییراتی

و ادبیات فارسـی در دانشـگاه داکاسـت١دکتر طارق ضیاءالرحمن سراجی استاد ارجمند زبان
می سال درباره که هفده و بیشتر اشعار حافظ را که به زبان بـنگG ترجمـهی حافظ تدریس کرده

دری اشعار حافظ از دیدگاه تجربـهی ترجمه شده، مطالعه کرده است. سراجی درباره ی تدریسـی
می مصاحبه با نویسنده  گوید:ی مقاله

ا اشعار حافظ به زبان« ست. ادبای مشهور ما بعضی های مختلف به زبان بنگG هم ترجمه شده
ی خود گفته اسـت رابیندرانات تاگور در نوشته اند.هاز اشعار حافظ را به زبان ادبی ترجمه کرد

می« و خجالـت شعر مثل عروس است که وقتی از یک حریم به حریم دیگر کـش رود منفعـل
می» شود می انـدهمـه کـرد توانیم بگویم که ادبای ما کـه اشـعار حـافظ را ترج از این جهت ما

ب و براساس طرز گفتار  طور کامل صورت نگرفته است. ولیکن قاضی نذراKسGم، شـاعره دقیق
و رباعیات حافظ را اینگونه ترجمه کرده که قابلیت بیشتر دارد. چـون ملی ما بسیار از غزلیات

و قافیه ایشان بر تر ای که حافظ شیرازی از آن پیروی کرد، ترجمـه نمـود. بیشـ اساس عروض
ی اما قاضی نذراKسGم بیشتر به ترجمـه اند،هی لفظی را انجام داد مترجمان بنگGدش ترجمه

.»معنوی پرداخت

و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بـنگGدش اسـت.۱ و استادگروه زبان دکتر طارق ضیاءالرحمن سراجی رئیس اسبق
و فوق لیسا و در سـال وی مدرک لیسانس و ادبیات فارسی از دانشگاه داکا دریافت کـرد. م. در ۲۰۰۰نس در زبان

و اردو، در دانشگاه داکا زیر نظر دکتـر و ادبیات فارسی از گروه فارسی دانشگاه داکا استخدام شد. وی دکتری زبان
و عنوان پایان نامه اش ام سلمی به پایان رسانیده و انسانیت در وی عار اقبال است. پایان نامهی او تفکرات اسGمی ی

م. توسط رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسGمی ایران، بنگGدش به چاپ رسیده اسـت. مقـاKت ۲۰۱۳در سال
(سرکار، تحقیقی وعلمی زیادی از وی در مجله و بین الملی منتشر شده است. )۱۴: ۲۰۰۶های ملی
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 گیری نتیجه
و الدین شمسی کتاب از اشعار خواجهی حاضر، سیزده ترجمه در مقاله محمد حافظ شیرازی

و نه مقاله وی پژوهشی به زبان بنگG گردآور شش کتاب مربوط به وی و معرفی گردیده اسـت. ی
و مترجمان بنگG زبانان نیز بررسی شده است. در نهایـت،ی ترجمه سپس درباره Gی به زبان بنگ

محمد حافظ شیرازی به صـورت الدین شمسی اشعار خواجه توان گفت که ترجمه به صراحت می
و این امر در نهایت سبب تقو و تحکیم روابـط گوناگون در سرزمین بنگGدش انجام شده است یت

ب و ادبی مییفرهنگی و بنگGدش درن کشور ایران ـ شـود. درآوردن اشـعار حـافظ نگGدش ایـن ب
از الدین شمسهایی است که خواجه نمونه بهترین  محمد حافظ شیرازی در نزد مـردم بـنگGدش

میً خواص تا مردم عامه چهره شـده، هـای یاد رسـد کـه بـا ترجمـه ای شناخته شده است. به نظر
و اجتماعی مردم سرزمین بنگGدش بسـیار تـأثیر  حافظ شیرازی بر حیات معنوی، فرهنگی، ادبی

و صاحبی ترجمه گذاشته است. در پایان بحث درباره نظران ایـرانی اشعار حافظ، به دانشمندان
و انجـام شـدهی کنم که ترجمهو بنگGدش توصیه می اشعار حافظ، که چندین قرن پـیش آغـاز

و ادبیــات فارســی در دانشــگاه اســ و ت، بــرای دانشــجویان زبــان و خواننــدگان هــای بــنگGدش
مندان به حافظ شیرازی این کار ادامه دهند تا سعی مترجمانی کـه در تـGش آن بودنـد تـا عGقه

و فهمانیدن اشعار حافظ را برای عGقه روز رونـق پیـدا کنـد.همندان او آسان شـود، روزبـ فهمیدن
و در آینـده نیـزد استیام و ادبیات فارسی در سرزمین بـنگGدش حفـظ شـود آثار بزرگان زبان

ا بیتعداد و به زودی این آرزو به مقصد برسد.ین آثار  شتر شود

 منابع
،»المللـی اسـتادان زبـان فارسـی گزارش نخستین مجمع بـین«، ره آورد). ۱۳۷۶( ام سلمی،-

ت« و و ارشـاد اسـGمی دبیـر تهـران:» صحیح متون فارسی در بنگـال ترجمه وزارت فرهنـگ
.ی انجمن بین المللی استادان زبان فارسی خانه

.آکادمی بنگGی ایران) داکا:ها نابغه(،پارششو پروتیبهام.) ۱۹۶۴( برکت الله، محمد،-
اتیتیفارسـی شـاهم.) ۱۹۵۴( پال، شری هریندرو چنـدرو،- ات پارسـی)یـخ ادبیتـار( هـاشیر

ج چاپخانه کلکته: ش.یگدی سری
اتیًتیفارسی شاه(،تاریخ ادبیات پارسی). ۲۰۰۷( تمیم داری، احمد،- هاش) سراجی، طـارقیر

و شاهدی، عیسی، داکا .انتشارات بین المللی الهدی:ضیاء الرحمن
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و بررسی آثار ادبی فارسی معاصر بـه زبـان بنگـالی«.)۱۳۸۷(،خان، محمد عبدالصبور- ،»نقد
 دی ماه.۲۶و۲۵، تهرانن المللی استادان زبان فارسییبن مجمعیی مقاKت ششم مجموعه

-، و حافظ) مرداننو، داکا( رابیندرونات ایبونگ حافظم). ۲۰۱۱( ـــــــــــــــ .رابیندرونات
-، ی مجلـه،»ی متون فارسـی در ادبیـات بنگـالی جایگاه ترجمه«م). ۲۰۰۸(ـــــــــــــــ

و اردو دانشگاه داکا وفارسی .گاه داکاادبیات فارسی دانش، گروه زبان
-، «۱۳۷۶(ـــــــــــــــ ، سـال دوازدهـم،ی پارسـی نامـه،»ر فارسی بر زبان بنگـالییتاث)

و تابستان. شماره و دوم، بهار ی اول
و تحل«سرکار، ابوالکGم، محمد،- و ادبیبررسی اتیـل سهم حکمرانان ترک در گسترش زبـان

و ترکیـه المل همایش بـین،»فارسی در بنگال و ادبـی ایـران ، دانشـگاه لـی پیونـدهای زبـانی
.م۲۰۱۲مه۱۷-۱۵استانبول، ترکیه،

-، اخ روند ترجمـه آثـار داسـتانی فارسـی بـه زبـان بنگـالی در دوره«ـــــــــــــــ »ریـی
و ادب مجموعه مقاKت هشتمین همایش بین)، ۲۰۰۱-۲۰۱۲( المللـی انجمـن تـرویج زبـان

.، دانشگاه زنجان، ایران۱۳۹۲یور ماه شهر۱۵-۱۳ فارسی ایران
-، «۱۳۹۴(ـــــــــــــــ بخـش-هـا، مجموعه مقاله»ویژه نامه همایش بین المللی حافظ)

و اجتماعی دانشگاه آزاد اسGمی، تهران، ایران.  اول، معاونت فرهنگی
-، :م. داکـا ۲۰۰۵-۱۹۷۱ی ادبیـات فارسـی در بـنگGدش ترجمـهم). ۲۰۱۵(ـــــــــــــــ

 انجمن مطالعات آسیایی بنگGدش.
و روپوک پریمیر شـروپ«م). ۲۰۰۴( سراجی، طارق ضیاء الرحمن،- حافظیر کوبیتای پروکرتو

و مجازی در اشعار حـافظ) مجلـه جست(،»شاندان وی وجوی تصویر عشق حقیقی درشـون
ونم. گوبینـدو دیـب درشـ ۲۰۰۴دسامبر-، ژون۲۱ی سال شماره۲و۱ی، شمارهپروگاتی

.۱۳۸-۱۲۱ٌ گابیشونا کیندرو، داکا بیشو بید اKی، صص
ی غزل فارسی)، چاتگـام، عGمـه مجموعه( فارسی غزل شنکلنم). ۲۰۰۳( سید، احمد الحق،-

.رومی سوسایتی
.شودهوشور داکا:، حافظر کوبیتام). ۲۰۱۴( سید، شمس الحق،-
و بیشایکر دیوانم). ۲۰۱۲( سعید، شمس العالم،- و دیو( حافظ  ان حیـرت انگیـز) داکـا: حافظ

.ایدرن پبلیکیشن
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 حـافظ شـیرازی بلبـل ایـران)، داکـا:( ایرانر بلبل حافظ شیرازیم). ۱۹۹۰( شاهدی، عیسی،-
و تربیت اسGمی .فرهنگستان پژوهش

و تار کبو پروتیبها«م). ۲۰۰۳( شمیم خان،- و نابغه(»کبی حافظ شیرازی ی شعر شاعر حافظ
ری او) مجله صص۳۱ی، بخش اول، شمارهاجشاهیمطالعات دانشگاه ،۲۵۹-۲۶۹.

.پروبهینسیل Kیبری، داکا:دیوان حافظ شونچاین). ۱۹۳۸( دالله، محمد،یشه-
-، پرینیر، داکا:دیوان حافظ.)۱۹۵۹(ـــــــــــــــ .نترسیسانس
بنیـاد اسـGمی بررسی ادبیات فارسـی)، داکـا:(،فارسی شاهیتر کلکرمم). ۱۹۷۸( عبدالستار،-

Gدشبنگ.
.اکادمی بنگG، داکا:حافظر غزل گهوچهوم). ۱۹۸۴( عبد الحافظ،-
.اکادمی بنگG، داکا:۳، جلدی آثار نذراKسGم مجموعهم). ۱۹۹۳( عبدالقادر،-
.آزاد پروکاشونی:، داکادیوان حافظم). ۱۹۶۱( قاضی، اکرم حسین،-
.رودK پروکاشونی، داکا:دیوان حافظم). ۲۰۱۴( مشتاق احمد،-
ی عرفانی حافظ) فلسفه(ٌ حافظر اد اتیک درشنم). ۲۰۱۴( ی، مرتضی،مطهر-

.نی فرهنگی سفارت جمهوری اسGمی ایران در داکا رایز مه بادشاه، محمد عبدالقدوس، داکا:ترج
شـعر بهتـر عشـق حـافظ) بادشـاه،( حافظر شریشتهو پریمیر کوبیتام). ۲۰۰۳( مظهرالپرویز،-

و خان، فریدالدین محمد عبدالق .جوناکی پروکاشونی محمد، داکا:دوس
.اکادمی بنگG شاعر ایران زمین)، داکا:(:ایرانیر کبیم). ۱۹۷۸( منصورالدین،-
ی شـعر شـاعر حـافظ) فلسـفه(»کبی حافظ ایر کبو درشـون«م). ۲۰۰۵-۲۰۰۴( نورالهدی،-

 گاه راجشاهی، بنگGدش، صـصی علوم انسانی، دانش، دانشکده۱۰ی، شمارهگویشنا پوتریکا
۹۱-۱۰۰.

و بنگG شـاهیتی تـار پروبهـابم). ۲۰۰۶( نور عالم،- و تـأث( کبی حافظ دریشـاعر حـافظ ر او
و ادبیات فارسـی، علـوم انسـانی، دانشـگاه( ات بنگG)یادب پیش دکتری) کلثوم ابوالبشر، زبان

 داکا.
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 خدایی الهام خواست
و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری  زبان

و منتشـر شـده ۹۹۱۵۲، در این سال ۱۳۹۶نشر سالیهاساس کارنام بر عنوان کتاب چـاپ
و از این میـان، عنوان از آن به موضوع ۱۴۸۷۸است که  بـه موضـوع عنـوان کتـاب ۱۱۲ادبیات

 حافظ اختصاص دارد.
سـ مربوط به حافظ شده های منتشر تعداد کتاب عنـوان۷۴ال قبـل، در این سال نسـبت بـه

و قابل توجه این است کـه در سـالیهکمتر بوده است؛ اما نکت هـای، تعـداد دیـوان ۱۳۹۶مهم
و گزید های خوشنویسی های چاپی، دیوان اعم از دیوان( شده چاپ )هـا نامـهو فـال دیـوانیهشده

و حتی در مقایسه با بیست سال اخیر، کاهش چشمگیری رک(١اسـت داشته نسبت به سال قبل
یههـای تـألیفی دربـار ست که کتـاب این در حالی، شماره یک تا بیست). دفترهای حافظ پژوهی

یهحافظ نه تنها کاهش نداشته؛ بلکه یک سیر صعودی با شیب مGیـم را ادامـه داده اسـت. نکتـ
له هاست که یک سیر نزولی را در پیش گرفته است که البته این مسـأ دیگر تعداد شمارگان کتاب

و ربط چندانی به موضوع حافظ ندارد.   تابعی از شرایط عمومی بازار نشر است
 هـایی بـا، کتـاب ۱۳۹۶ حافظ در سـالیهشده دربار های چاپ اساس آمار موجود از میان کتاب بر
و زندگی حافظ«موضوع را،نسـخه ۳۲۰۳۰و شـمارگان عنوان۴۱با» اندیشه، شعر بیشـترین تعـداد

و بعد از آن خود اختصاص به ،نسـخه ۱۹۱۵۰ عنوان با شـمارگان۱۶در» های چاپی دیوان«داده است
 قرار دارد.
عنـوان بـا۱۲در»ها شرح«نسخه، ۱۹۹۷۰ با شمارگان عنوان۱۳در»ها نامه فال«چنین هم

شـرح«نسـخه، ۷۲۰۰نعنـوان بـا شـمارگا۱۰در» حافظ ودیگـران«نسخه، ۱۰۱۰۰ شمارگان
 عنـوان بـا شـمارگان۴در» هـا فرهنگ«نسخه، ۶۳۰۰ عنوان با شمارگان۸رد» بخشی از دیوان

» دیوانیهگزید«نسخه، ۶۵۰۰ عنوان با شمارگان۳در» های خوشنویسی دیوان«نسخه، ۲۰۰۰

.یک تا بیستیهپژوهی، شمار رجوع کنید به دفترهای حافظ۱
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 ۱۰۰۰ نـوان بـا شـمارگانع۱در»تضمین اشعار حـافظ«نسخه، ۱۷۰۰ عنوان با شمارگان۲ در
و نوجوان«نسخه، در» بخشی از دیوانیهترجم«نسخه، ۲۰۰۰ ان با شمارگانعنو۱در» کودک

های منتشر شده بـا موضـوع حـافظ های بعدی کتاب در جایگاهنسخه، ۵۰۰ عنوان با شمارگان۱
و فهرست کتاب این مقاله جدول دادهیهقرار دارد که در ادام می ها آید؛ اما قبل های منتشر شده

و   شایسته است؛از آن توجه به چند نکته ضروری
و خانیهآمار کتابخان.۱ و فهرست کتابیهملی ها متفاوت است؛ اما ایـن کتاب در مورد تعداد

 فهرست بر اساس ترکیب اطGعات هر دو پایگاه تنظیم شده است.
و بنـابراین ها بر اسـاس داده شناسی کتاب اطGعات کتاب.۲ هـای موجـود تنظـیم شـده اسـت

 ان کتاب به دلیل عدم دسترسی به اطGعات مورد نیاز است.هایی در موارد هر عنو کاستی
 یی که در اطGعات آن، نوبت چاپ ذکر نشده، چاپ اول است.ها کتاب.۳

شمارگان تعداد عنوان موضوعی ردیف
۲۲۷۳۰ ۳۰ و زندگی حافظ چاپ نخست)(اندیشه، شعر ۱
۹۳۰۰ ۱۱ و زندگی حافظ چاپ مجدد)(اندیشه، شعر ۲
۱۲۷۵۰ ۱۰ چاپ نخست)(چاپیدیوان ۳
۶۴۰۰ ۶ چاپ مجدد)(دیوان چاپی ۴
۲۵۰۰ ۳ چاپ نخست)(نامهفال ۵
۱۷۴۷۰ ۱۰ چاپ مجدد)(نامهفال ۶
۳۱۰۰ ۵ چاپ نخست)(کامل دیوانشرح ۷
۷۰۰۰ ۷ چاپ مجدد)(کامل دیوانشرح ۸
۶۲۰۰ ۹ و دیگران چاپ نخست)(حافظ ۹
۱۰۰۰ ۱ و دیگران چاپ مجدد)(حافظ ۱۰
۶۳۰۰ ۸ د چاپ نخست)(یوانشرح بخشی از ۱۱
۲۰۰۰ ۴ چاپ نخست)(هافرهنگ ۱۲
۱۵۰۰ ۲ چاپ نخست)(دیوان خوشنویسی ۱۳
۵۰۰۰ ۱ )مجددچاپ(یسیخوشنووانید ۱۴
۱۷۰۰ ۲ چاپ نخست)(دیوانیهگزید ۱۵
۱۰۰۰ ۱ چاپ نخست)(تضمین اشعار حافظ ۱۶
۲۰۰۰ ۱ و نوجوان چاپ نخست)(کودک ۱۷
۵۰۰ ۱ چاپ نخست)(ی از دیوانبخشیهترجم ۱۸

۱۰۷۹۵۰ ۱۱۲ جمع کل
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و زندگی حافظ  چاپ نخست)( اندیشه، شعر
 ۲۰۰،)زیشـوم(یریـوز،صـفحه ۴۰۸،فـرزان پـژواکس،یآرتام،زیپروی، رجب، شهر حافظ آرمان

 نسخه.
دنیادبـیهاهیتا آرایقیاز موس  السـادات فاطمـهوهیـرق، محمـدزاده خـان، شـعر حـافظیایـ در

گی،نحسی  نسخه. ۵۰۰،وایتهران:

 نسخه. ۵۰۰فحه،ص ۶۵۷، افسر انتشارات: اصفهانی، اله کوشش زهرا نعمتبه،سرار حافظا

، صـفحه ۳۰۸،سـخن تهـران،ی،غGمعلـ، حـدادعادل، حافظیهار: هشت مقاله دربیوحشیآهو
 نسخه. ۱۱۰۰،)نگوریگال(یرقع

 نسخه. ۱۱۰۰، تهران: نشر سخن، محمدرضای، کدکنیعیشف،حافظیه: درباریهستیایمیکنیا

و اخGق: همراه با مقدم و بخـشتمیهبا حافظ تا کهکشان عرفان ی، صـاعد، تـازهیهـا اشاگه راز
 نسخه. ۵۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۳۰۴ نخل دانش،،میعبدالعظ

هویگریباز  تهـران،ی،الهـام مهرابـ راسـتار:یو،فرهنگیی، رجا، حافظی: سرنمونیرانیاتیدر باغ
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۲۸۲ی،ن
،یهمـدان: دانشـگاه آزاد اسـGم ی، مهـد،انیشـعبان،در شعر حافظیعناصر معمارریثأتیبررس

 نسخه. ۵۰۰، واحد همدان

دییمعنالیتحل وخدابخش اسدالله سندگانینو،حافظ وانیافعال در تهـران:،نیحسـ الهه شاهی
 نسخه. ۱۰۰۰،اریانتشارات استاد شهر

 نسخه. ۱۰۰،)زیشوم(یریوز، صفحه ۱۴۸،آرمان دانش،سانازی، ازار،حافظاتیدر غزلبیترغ
،)زیشـوم(یرقعـ،صـفحه ۱۲۰ی، خرد، هستشیستاوصالح یی، رزایم، شعر حافظیشناس جامعه

 نسخه. ۲۰۰
و اخت شنیالد از منظر شمساریجبر ویآموزشـیهسسـؤم،حسنی، احمد،یرازیمحمد حافظ
خمیپژوهش  نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۲۳۴،ره)(ینیامام

و منثـور سـعدیشناسـ جرمیها : بازتاب آموزهیمیتعلاتیدر ادبیشناس جرم ،یدر آثـار منظـوم
و موKنا  نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۱۴۰،انیصالح،Gیلیی، بازا،حافظ

و اندرزها حافظ رسول عبرت  نسخه. ۳۰۰، دانش گستریتهران: آوای،عل محمد، پورنیحس،ها
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ش ،صـفحه ۱۲۲ی،فرهنگـیهـا دفتر پـژوهشی،عیرفمیمر راستار:یو،فرح، ازکارین،یرازیحافظ
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یرقع

و صوف نی،مهدی، عماد،یخواجه نسبت به صوفاتیاب رامونیپی: کندوکاویحافظ ۸۴،کانیراه
 نسخه. ۲۰۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه

و قرآن ح راسـتار:یوی،مرتض، غامفرضر، حافظ ی،نیحسـ الحـق دحجتیسـو منفـردیدریـ اصـغر
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۲۶۴،دستان

بیپژوهش حافظ امبه،ستمیدفتر یقطب علم،یشناس[به سفارش] مرکز حافظ،یمهرابریکوشش
و ادب،یفارسیو ادبیفرهنگیها پژوهش شـیفارسـاتیـ بخش زبـان : رازیشـ،رازیدانشـگاه

 نسخه. ۱۰۰۰،دیرخش

و شخص دیداستانیهاتیداستان شـهرکرد: آفتـاب،Gیسـه ی، آبـاد نجـفیعیشف،حافظ وانیدر
 نسخه. ۵۰۰، غرب

ن،زیکامب، شادلو،درد عشق  نسخه. ۱۰۰۰ی،ظرتهران: انتشارات

، مجـدمنیمحمدحسـو الله فرجدیس،یموسو،در اشعار حافظثیو احاداتیآریثتأدولت قرآن:
 نسخه. ۱۰۰۰،میتهران: زع

گلستان): نشـر(انیرام،محمدی،میحک،یمGسانافرعوظفاحنوماریپییاهشهوژپ:قشاعدنر
 نسخه. ۱۰۰۰، سانیک

، تهران: سـخنوران، مقدم زاده موسی طاهرهو انوشیک، وندرانیب،و حافظییدر شعر سنایزیاستیر
 نسخه. ۱۰۰۰

و ادب یریـوز،صـفحه ۳۱۲، زوار،محمدرضـای،زیـ عز،حـافظاتیمتن پنهان غزل،یعرباتیزبان
 نسخه. ۳۳۰،)زیشوم(

ایآتش نهفته: پژوهشنیز یدالونـد،پنهان شعر حافظیها هامیدر دیاز سـعیادداشـتیبـا اسـر،
 نسخه. ۵۰۰ی، تهران: نشر علم،انیدیمح

غیفرهنگیهیسرما دیرکGمـیو ارتباطـات مسـعودو رضـایعلی، قبـاد،اشـعار حـافظ وانیـ در
 نسخه. ۲۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۱۱۲،دانشازینی،ناظمهیآس راستار:یوی،مهرجرد زارع
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و ترک از واژهیدر کاربرد برخیو شکلییبر تحول معنایآستان حافظ: نظربریسر یهـابیـ هـا
آن وانید و کاربرد ،صـفحه ۱۵۶،زیبـون،صـمد،ایـننیفـرز،یفارسنیها در زبان امروز حافظ
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز

دیتحوKت روحریس  ۵۰۰آکوچکیـان، سـیدعلی،ی، اصـفهان دعلیس ان،یآکوچک،وانیحافظ در
 نسخه.

 مبتکـران،ی،زدیـ عـزت اللـهحیذبویعلی، گردفرامرزیسلطان،و طنز حافظیعشق، عرفان، مست
 نسخه. ۱۲۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۳۵۲

م( نشر فضا،محمدمنصوری، فGمک،حافظیفضا  ۳۷۶،فضـا)یوفرهنگـیعلمـیهسسؤوابسته به
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یخشت،صفحه

 چاپ مجدد)( حافظیه زندگی، شعر واندیش
، چاپ سخنتهران،،نیعبدالحس، کوبنیزر،ظحافیهشیو اندیزندگیهرندان: درباریهاز کوچ

 نسخه. ۱۵۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۲۸۲ ویکم، بیست
یهسسـؤم تهـران،،نیعبدالحس، کوبنیزر، حافظیهشیو اندیزندگیهرندان: درباریهاز کوچ

 نسخه.. ۱۵۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۲۹۶، چاپ هفدهم،ریرکبیام انتشارات
یرقعـ،صـفحه ۲۸۰، چـاپ چهـاردهم، نشـر قطـره تهـران،،رجیـا، زادپزشک،پنددهیحافظ ناشن

 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(
،صـفحه ۱۴۴، چـاپ دوم،انیـل،دجعفریسـی،دیحم،حافظیهحافظ نوپرداز: هفت گفتار دربار

 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یرقع
یرقعـ،صـفحه ۳۸۶، چاپ دهم،نشر قطره تهران،،نیالد بهاءی، خرمشاه،ماستیهحافظ،حافظ
 نسخه. ۲۰۰،)زیشوم(
یرقعـ،صـفحه ۳۸۶، چاپ نهم،نشر قطره تهران،،نیالد بهاءی، خرمشاه،ماستیهحافظ،حافظ
 نسخه. ۲۰۰،)زیشوم(

رایرسمیشناس در چالش با حافظیآمد عادت: مقاKت در خGف تهـران:، محمـود ی، درگـاه،جیو
 نسخه. ۱۰۰۰، چاپ دوم،ریکو



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 294

، چـاپ نشر قطره تهران،ی،مهری، باقر،عصر حافظعیوقابریانداز چشم:نیروح العاشقیهنام ده
 نسخه. ۱۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۱۱۰ دوم،

ش و مز:یسیبازنو،)نامهیزندگ( : حافظرازیشاعر راز ی،احمد بروجـرد راستار:یوی،نانیمحمدکاظم
پی،محمدرضا لواسان رگر:یتصو  ۵۰۰،)زیشـوم(یریوز،صفحه ۲۲۴، چاپ هشتم،شیداینشر

 نسخه.
 ۱۰۰۰،)زیشـوم(یرقعـ،صـفحه ۱۶۲ وهفـتم،، چاپ سـی صدرای،مرتضی، مطهر، عرفان حافظ

 نسخه.
و رند ،صـفحه ۴۱۶، چاپ چهاردهم،نشر مرکز تهران،،وشیداری، آشور، در شعر حافظیعرفان

 نسخه. ۶۰۰،)نگوریگال(یرقع

 چاپ نخست)( دیوان چاپی
،)نگوریگـال(یرقع،صفحه ۸۵۶،نسختهران:،نیحسی،ا قمشهیاله، روز در صحبت حافظ ۳۶۵

 نسخه. ۱۶۵۰
،صـفحه ۴۱۶،عدالتامیپتهران:،محمدرضا هنرور مذهب:ی،نیمحمد قزو مصحح:،حافظ وانید

 نسخه. ۵۰۰۰،)نگوریگال(یبیج
به وانید  امـام قـم:ی،قاسم غنـی،نیمحمد قزو:مصحح،یو وزن عروضیعرفانریهمراه تعب حافظ

 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۴۹۹،ع)( عصر
غن مصحح:،دیوان حافظ ، سـلفون)(یبـیج،صـفحه ۵۲۸،مهـریهانیآشی،نیمحمد قزوی، قاسم

 نسخه. ۵۰۰
غن مصحح:،حافظ وانید ، سـلفون)(یریـوز،صـفحه ۵۲۸،مهریهانیآشی،نیمحمد قزوی، قاسم

 نسخه. ۵۰۰
غن مصحح:،حافظ وانید ، سـلفون)(یبـیج،صفحه ۵۳۲،کتابیدمآکای،نیمحمد قزوی، قاسم

 نسخه. ۵۰۰
غن مصحح:،حافظ وانید  ۵۰۰،)نگوریگـال(یبـیج،صـفحه ۵۴۸،صـمدی،نیمحمد قزوی، قاسم

 نسخه.
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غن مصحح:،حافظ وانید  ۵۰۰، سـلفون)(یبـیج،صـفحه ۵۲۸ی،مصطفی،نیمحمد قزوی، قاسم
 نسخه.

غن مصحح:،حافظ وانید  ۵۰۰، سـلفون)(یبـیج،صـفحه ۵۳۲،گریاریی،نیمحمد قزوی، قاسم
. نسخه

ی،برهـان دمحمدیس مقدمه:ی،محمد فتح:اهتمام به،حافظ وانیدنیتر کامل؛بیالغ لسانیمایس
 نسخه. ۱۰۰۰،،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۷۸۴،نشیآفر

 چاپ مجدد)( دیوان چاپی
یرقعـ،صـفحه ۸۵۶،، چاپ دومسخنتهران:،نیحسی،ا قمشهیاله،روز در صحبت حافظ ۳۶۵
 نسخه. ۱۶۵۰،)نگوریگال(
یرقعـ،صـفحه ۸۵۶، چاپ سوم،سخنتهران:،نیحسی،ا قمشهیاله، روز در صحبت حافظ ۳۶۵
 نسخه. ۱۶۵۰،)نگوریگال(

 ۴۱۶، چـاپ دوم، عـدالتامیـپ،محمدرضـا هنـرور مذهب:ی،نیمحمد قزو مصحح:،حافظ وانید
 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه

غنی،نیمحمد قزو مصحح:،حافظ وانید یریـوز، صـفحه ۴۸۴، چـاپ دوم، اسـماءالزهرای،قاسم
 نسخه. ۵۰۰، سلفون)(

غنیهبر اساس نسخ حافظ وانید ،افشـار تـرایم اهتمـام: بـه،ینیو عGمه محمد قزویدکتر قاسم
غن مصحح: خه.نسـ ۱۱۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۵۴۶، چاپ سوم،معاصریصدای،قاسم

 
غن مصحح:،حافظ وانید یبـیج،صـفحه ۵۲۸، چـاپ دوم، مهریهانیآشی،نیمحمد قزوی، قاسم

 نسخه. ۵۰۰، سلفون)(

 چاپ نخست)( نامه فال
ابیمعن،حافظ وانید و اصطGحات و تنظـ فالریو تفساتیو شرح لغات و غزلمینامـه ،اتیـ اوزان

 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،حهصف ۲۳۴،زهرهتهران:،نیالد نظامی، کوتنائینور
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ابیمعن،حافظ وانید و اصطGحات و تنظـ فالریو تفساتیو شرح لغات و غزلمینامـه ،اتیـ اوزان
 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۱۰۲۴،زهرهتهران:،نیالد نظامی، کوتنائینور

 نسخه. ۵۰۰سلفون)،( جیبی صفحه، ۴۸۴اسماءالزهرا، نامه، فال

 چاپ مجدد)( نامه فال
ی،و دکتـر قاسـم غنـینـیمحمـد قزویهبر اساس نسخ»متن کامل«حافظ همراه با فال وانید

غنی،نیمحمد قزو مصحح: ،)نگوریگـال(یریـوز،صفحه ۵۱۲، چاپ چهاردهم،هیطGی،قاسم
 نسخه. ۱۰۰۰

قینـیمحمـد قزویهبر اساس نسخ»متن کامل«حافظ همراه با فال وانید ی، اسـم غنـو دکتـر
غنی،نیمحمد قزو مصحح: ،)نگوریگـال(یبـیج،صـفحه ۵۱۲ ی، چـاپ هفـتم، موریتی،قاسم
 نسخه. ۲۰۰۰

کـاظم مقدمـه:،یو دکتـر قاسـم غنـینیمحمد قزویهبر اساس نسخ حافظ همراه با فال وانید
 نسخه. ۱۷۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۵۱۲، چاپ پنجم،هیطG،انیدزفول

شنیالد خواجه شمس وانید رو به انضمام فالیرازیمحمد حافظ دکتـر قاسـمیهنسـخینامه از
ی، رضـا معصـوم مقدمـه:،ریـام، مقـدم،گرید وانیدنیبا چندقیو تطبینیو عGمه قزویغن

 نسخه. ۵۰۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۵۶۸ی،گل چاپ پانزدهم،
هد وانید و جامع تفیهیکامل ،و عرفـان نامـهیاز زنـدگیخوانـدنیال همراه با مقدمهأحافظ با

،صـفحه ۷۳۲،میآسـ ی، چاپ هجـدهم، عطارGیش راستار:یوی،کرمانیعباس عطار اهتمام: به
 نسخه. ۷۷۰،)نگوریگال(یریوز

و فال وانید شیهنام کامل ،علـماریـمع ی، چاپ دوازدهم،خانیمسعود مهد مقدمه:،یرازیحافظ
 نسخه. ۵۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۵۳۲

و فال وانید شیهنام کامل ،علـماریـمع ی، چـاپ هشـتم، خـانیمسعود مهد مقدمه:،یرازیحافظ
 نسخه. ۵۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۵۲۶

سـنیزر چاپ هفتم،ی،روزیفیمهد مترجم:ی، کوتنائینورنیالد نظام:رح، شافال حافظ ،نیمیو
 نسخه. ۲۰۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۱۲۰
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ونیـزر، چـاپ هشـتم،انیمحمـود فرشـچ نقـاش:ی،کوتنـائینـورنیالد نظام شارح:، حافظ فال
 نسخه. ۲۰۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۱۲۰،نیمیس

ونیـزر، چـاپ ششـم،انیمحمـود فرشـچ نقـاش:ی،کوتنـائینـورنیالد:نظامشارح،فال حافظ
 نسخه. ۲۰۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۱۰۸،نیمیس

 چاپ نخست)(ان شرح کامل دیو
یریـوز،صـفحه ۹۶۰ی،طـوب ارمغانی،نیعابدلیراح:اهتمامبه، حافظیخلوت انس: شرح عرفان

 نسخه. ۱۰۰۰، سلفون)(
و تعب،اشعار، وزن شعرری، تعبیعرفانریحافظ: همراه با شرح لغات، تفس وانید ویعرفـانریـ شرح

 سخه.ن ۱۰۰۰، تهران: عارف کامل،کاظم، مطلق،یاوزان عروض

شـ محمـدنیالد خواجه شمس وانیدیقیشرح تحق ،)یخـانلرحیبـر اسـاس تصـح(یرازیحـافظ
ومطالعـاتیپژوهشـگاه علـوم انسـانی،نیحسیکاوسهیمرض راستار:یو،منصوریی، رستگارفسا

 نسخه. ۵۰۰،)نگوریگال(یریوز، صفحه ۸۳۸ی،فرهنگ
غنیهبر اساس نسخ حافظ وانیدیشرح عرفان  درضایس:اهتمامبهی،نیو محمد قزویدکتر قاسم

 نسخه. ۵۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۱۲۲۸،موKناشهیاند،موحدانیباقر
اباتیغزل ،صـفحه ۷۲۰،دیـمدی،خـدادادیمصـطف:اهتمـامبه،هاو واژهاتیحافظ با شرح روان

 نسخه. ۱۰۰،)نگوریگال(یریوز

 چاپ مجدد)( شرح کامل دیوان
دتیحافظ به روااتی: غزلیحافظ معنو ، چـاپ دوم، اطGعـات تهـران،،میکری،ضیف،ینانیدکتر
 نسخه. ۱۰۵۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۶۴۸

ابیدیکلمینامه: شرح الفاظ، اعGم، مفاه حافظ  تهـران،،نیالد بهاءی، خرمشاه، دشوار حافظاتیو
 نسخه. ۲۰۰۰ی، چاپ شانزدهم، وفرهنگیشارات علمشرکت انت

واتیـابیخـوان ها، همراه بـا مقدمـه، تلفـظ واژگـان دشـوار، درسـت شاخ نبات حافظ: شرح غزل
ــالق، فرهنــگ اصــطGحات ــم،زوار،محمدرضــای، برزگرخ ــوز،صــفحه ۱۱۴۶، چــاپ نه یری

 نسخه. ۵۵۰،)نگوریگال(
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 تهـران،،عصـمت سـتارزاده مترجم:ی،سینفدیسع مقدمه:،محمدی، سود،بر حافظیرح سودش
 نسخه ۱۰۰۰چاپ دوم،،انتشارات نگاهیهسسؤم

و تحل  ۴۰۰، چـاپ ششـم، نشر قطـره تهران،،دیسع،انیدیحم، اشعار حافظلیشرح شوق: شرح
 نسخه.
غنیهبر اساس نسخ حافظ وانیدیشرح عرفان  درضایس:اهتمامبه،ینیو محمد قزویدکتر قاسم

 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۶۱۴ چاپ ششم،،کومه، موحدانیباقر
غنیهبر اساس نسخ حافظ وانیدیشرح عرفان  درضایس:اهتمامبه،ینیو محمد قزویدکتر قاسم

غن مصحح:،موحدانیباقر یریـوز، چـاپ چهـارم، آثـار قلـمی،نـیمحمد قزو مصحح:ی،قاسم
 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(

و دیگران ) چاپ نخست( حافظ
ی،بـوعلیو پژوهشـیانتشارات آموزش ی، مریم،محمدی،حافظ از مرصادالعباد نجم رازیریاثرپذ

 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۱۳۸
و نقاش ۵۲،شـهر پـدرام،پـدرام، زادهمیحکـ،تیـ رنـه ماگریهـایاستراحت حافظ: اشعار حافظ

 نسخه. ۱۰۰،)زیشوم(یخشت،صفحه
براتیو ادبیدئولوژیا و فـروغ ام،یخ،یحافظ، مولویهاشهیاندیقیتطبیرس: ی،انیـ اکبر، شـاملو

 نسخه. ۵۵۰،)زیشوم( کوچکیرحل،صفحه ۲۶۴،دیمروار،محمدهاشم
فقیقـیتطبیبررس شـیکرمـانهیـ شـعر عمـاد یمصـطفو ی، اکـرمار، یـیرازیو خواجـه حـافظ

 نسخه. ۱۰۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۱۷۴،وایگ،نژادیسلطان
و دانتهحاف نو،دیمجی، اسد،ظ  نسخه. ۱۱۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۴۸۴،نیرسانش

و شوق حس،یحافظ  نسخه. ۵۵۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۱۳۶،نحل،نیطه
دزیانگ طربیهنام سوگ ، طـوسمیحکـیها هنگام: حکمتهبینوشدارو؛حافظ وانیشاهنامه در

و اند،نیریش، قلمکارپور  نسخه. ۵۰۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۱۸۰،شهیآوردگاه هنر
سع،دیسعی،ا ثقه،و حافظیدر اشعار مولویارتباطمیمفاه  نسخه. ۷۰۰ی،ا ثقهدیهمدان:
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هادی و یرقعـ،صـفحه ۲۱۶،نقد فرهنـگ،محمدجوادی، اصفهانانیصاف،دگریو خاطره نزد حافظ
 نسخه. ۷۰۰،)زیشوم(

و دیگران  چاپ مجدد)( حافظ
و دارید د گوته» هجرت«شرق در غرب ب وانی: و ترجمه،ینافرهنگیگوته از نگاه محمـود:انتخاب

دیدانشـگاه شـهیو فرهنگـیتهران: شرکت انتشارات علم.یآذرمه سنجر:راستاریوی،حداد
 نسخه. ۱۰۰۰چاپ دوم،،یبهشت

 چاپ نخست)( شرح بخشی از دیوان
و شوق عرفان عGمـهیهبـر اسـاس نسـخ حافظیها از غزلیا در پارهیپرواز با حافظ: شرح شور

غنینیقزو . نسخه ۱۰۰۰ی، تهران: جام، جمالی، زارعی،و قاسم
ه.نسخ ۵۰۰، قلمریاکس بابل:، شاپور، نوچهریم،از حافظیچند غزل عرفانریتفس

ش دل۴۰نشیگز،سخن: حافظ به زبان سادهنیریحافظ هـا، تمام واژهیبا معن( حافظیربا غزل
بیمعن  مقدمـه:،آزاد معلـمونیحسـ، معلـم،هـر غـزل)یهکوتاه دربارحیو توضهاتیتمام
 نسخه. ۱۰۵۰،)نگوریگال(یریوز،فحهص ۴۸۸، چاپ دوم،اطGعاتی، خرمشاهنیالد بهاء

شـاتیبر سه غزل از غزلیعرفانیدلنواز: شرحیهحیرا رضـا:شـارح، ره)(یرازیخواجـه حـافظ
 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(یریوز،صفحه ۴۲۲،بخت رضا خوش،بخت خوش

و غزلیشــرح برخــ ــلغــات ــداتی ــالغ لســان وانی ــتقر،یرازیشــ خواجــه حــافظبی  وکتابــت:ری
، سـبGننی: نگـلیـ اردبی، جـوادمGلیخل:و ترجمهنیتدو یی،طباطبایقاض حمدحسندمیس

 نسخه. ۵۰۰

د ی،عیفاطمـه شـفی:و بررسلیتحل،و دو غزل همرا با شرحصدکیحافظ: وانیشرح نولکشور بر
 نسخه. ۱۰۰۰، تهران: سخنوران

گزی: وجودشناسـ زدگانیدل، رند صبوحیصفا و تفسـ اشـعیهدیـ حـافظ ،زیکـامب، شـادلو،ریار
 نسخه. ۷۰۰ی، تهران: انتشارات نظر

، دار جربـزهمیعبـدالکر اهتمام:به،محمدحسن، فروزانفر، چند از حافظیاتیعشق: شرح غزلقیطر
 نسخه. ۵۵۰،)زیشوم(یرقع،صفحه ۱۲۶، چاپ دوم،ریاساط
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 اپ نخست)چ(ها فرهنگ
و(، آخونـدزاده، حیـدر شناسـی حافظیهنام دانش حمیمـتخلص بـه آرمـان آزاده)، د یـ راسـتاران:

 نسخه. ۵۰۰..[و دیگران]، تهران: سبزان،.عروجی
شه، شهفرهنگ غزلیات دیوان خواجه حافظ شیرازی  صفحه، وزیری ۳۷۲وری، وری، احمد، احمد

 نسخه. ۳۰۰شومیز)،(
از( دیوان حـافظیهی ویژفرهنگ موضوعی ادب پارس موضـوع از دیـوان ۲۰۰۰اسـتخراج بـیش

و دکتـر غنـی....)، فاضـلی،یهبر اساس نسخ( همراه متن کامل اشعار حافظ حافظ) به قزوینی
 نسخه. ۷۰۰: نشر مهاجر، قادر، تهران

 نسخه. ۵۰۰، : شرکت سهامی انتشارتهرانی، محمدمهدی، تهران، صادقیفرهنگ واژگان

 چاپ نخست)( دیوان خوشنویسی
،ارانیـ رانیـا،نیکاوه اخـو خطاط:، اقبالدیفرش مصحح:،راتیحافظ همراه با تعباتیغزل وانید

 نسخه. ۵۰۰،)نگوریگال(یرحل،صفحه ۵۰۰
کر خطاط:،لاقبادیفرش مصحح:، حافظاتیغزل وانید یریوز،صفحه ۶۰۸،ارانی رانیای،میداود

 نسخه. ۱۰۰۰،)نگوریگال(

 چاپ مجدد)( دیوان خوشنویسی
و دکتـرینـیمصحح شادروانان عGمه محمد قزویهنسخ شده بر اساسیسیخوشنو حافظ وانید

غنق مصحح:ی،مهاجران الله دعطاءیس مقدمه:، نامه فالریانضمام تفسبهیقاسم غن ی، چاپ اسم
سنیزر نهم،  نسخه. ۵۰۰۰،)نگوریگال(یبیج،صفحه ۶۰۸،نیمیو

 چاپ نخست)( دیوان حافظیه گزید
پ، کوشش ابوالفضل خداپرستبه،حافظیهپندنام  نسخه. ۷۰۰، وستهیتهران:

بنیگلچ،حافظاتیابنیترنیریش ، اکبـر ی، امان،...اتیابیبند دسته،یصورت کامG کاربردهاشعار
 نسخه. ۱۰۰۰،شهیاندیتهران: هنرسرا
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 چاپ نخست)( بخشی از دیوانیه ترجم
ب ایرانیرایغ آموزانیفارسیبرا( وپنج غزل از حافظستیسخن آشنا: ی، شـهباز،نوآموز)انیرانیو

 نسخه. ۵۰۰،)زیشوم(یریوز،صفحه ۳۴۴،روزنه،رجیا

 چاپ نخست)( اشعار حافظ تضمین
سروده: احمد مدرس زاده، تبریز: انتشـارات، تضمین اشعار حافظ)( الغیب ای بر آستان لسان بوسه

 ۱۰۰۰در انتشارات فروغی هم چـاپ شـده اسـت)، ۱۳۸۲این کتاب در سال( دانشگاه تبریز
 نسخه.

و  چاپ مجدد)( نوجوان کودک
شیدارید ،)زیشوم(یرقع،صفحه۶۴ چهارم،چاپ،ابوالقاسمی، آبادضیف،یرازیشگفت با حافظ

 نسخه. ۲۰۰۰


