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 نامه مفاخر راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی حکمت

 
 شوند: نامه ذیل تهیه شده باشند، برای داوری و انتشار پذیرش می ه طبق شیوههایی ک مقاله

 های علمی نشر نیافته و یا تحت بررسی نباشد؛ در نشریات دیگر و یا در کنفرانس  مقاله

حاصل تحقیق علمی با نوآوری به زبانی ساده و روان و با رعایت قواعد نگارش ادبیی    مقاله

 تألیف شده باشد؛

گفتار، طیر  مسیأله، پیشیینه     ، پیش مقاله به ترتیب زیر باشد: چکیده مقاله، کلید واژهساختار 

 گیری، اضافات، کتابنامه؛ های تحقیق، بحث نظری، نتیجه تحقیق، روش تحقیق، داده

مستندات و مراجع مقاله نخست با منابع دست اول و مستندات در کتابنامه یعنیی پاییان مقالیه    

 نوشته شود: به ترتیب زیر الفبایی

نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(، عنوان مقاله یا کتیا،، چیا ، مصیحج، جلید، محیل نشیر:       

 ناشر.

خانوادگی، سال انتشار  های متن مقاله همه درون متنی، یعنی در داخل پرانتز، با قید نام ارجاع

لیب  (؛ از ارجیاع بیه م ا  51، ص 1362کیو،،   و صفحه، ماننید الگیوی مقابیل باشید: )زریین     

 های معتبر خودداری شود؛ اینترنتی غیر از سایت

بیییرای سیییایت مجلیییه    Wordو  PDFهیییا تاییییو شیییده و بیییه صیییورت فاییییل       مقالیییه

(nashriatanjoman@yahoo.com) به نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال شود؛ 

با مشخصیات زییر باشید، عکیس و ضیما م در پاییان        A4صفحه  22 صفحات مقاله حداکثر

 بیاید:« ضما م»تحت عنوان  مقاله

، عنیوان نویسینده مقالیه: فونیت     16، عنوان مقاله: فونت میترا سییاه  13 )متن: فونت زر نازک

، زییر مجموعیه   11، سیوتیتر: فونیت زر سییاه    13، تیتیر اصیلی: فونیت زر سییاه     12میترا سیاه 

، 13نیازک  ، عربی متن: فونیت بیدر   11، پانویس: فونت زر نازک 11سوتیتر: فونت زر سیاه 

 (؛9، التین پانویس: فونت نازک 11التین متن: فونت نازک 
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نتیایج  . شیود و فصیلنامه در وییرایش م الیب آزاد اسیت      مقاالت دریافتی عیودت داده نمیی  

ت تأییید داوری و تقاضیای نویسینده    گیرد و در صیور  داوری در اختیار نویسندگان قرار می

 گردد؛ گواهی پذیرش مقاله نیز صادر می

 حتوای مقاالت به عهده نویسنده آن است.یت م الب و ممسئول

 



 

 

 

 فهرست مطالب
 

 7 ......................................................................................................................نینو اتیاخالق و اجل خیش

 دکتر محمد بقایی ماکان
 

 52 ................یناصر اخالق کتاب یمبنا بر یطوس نیالد رینص خواجه نزد استیس اخالق

 دکتر نجفقلی حبیبی
 

 93 .....................(مجنون و یلیل ـ نیریش و خسرو) ینظام آثار در یاخالق نیمضام یبررس

 فهیمه سازمند

 

 16 ................................................................................. پارسا محمد خواجه هیمحبوب رساله حیتصح

 استاد منوچهر صدوقی سها، دکتر مهدی مومنی
 

 93 ......... (یمحسن اخالق و یمحتشم اخالق قیتطب)یمحسن تا یمحتشم از اخالق و حاکمان

 دکتر یداله قائم پناه

 

 607 ..................................................................................................................................... ریم ضِیف رسالة

 میرمحمد تقی میر، دکتر سید حسن رضوی ادیب
 

 646 ........................................... یعمل اخالق و یمعنو سلوک یراهنما کتاب: االشراف اوصاف

 دکتر بهمن نزهت

 

 627 ..................................................................................................................... چکیده مقاالت انگلیسی

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شیخ اجل و اخالقیات نوین
 

 ماکاندکتر محمد بقایی 

 

 چکیده
بیه سیبب   عتاً از میان همه نویسندگان و شاعرانی که آثارشان جنبه تعلیمی و آموزشی دارد و طبی

گیرند، کسی به میزان سعدی نامبردار نیست، چنیدان   اندرزگونه بودنشان در دایره اخالقیات قرار می

آمییز   را چشیمه فییان نصیایج حکمیت     بوسیتان را کتیابی مبتنیی بیر حکمیت عملیی و       گلسیتان که 

یلی حتیی  از قدیم تا به امروز در مقاطع مختلیف تحصی   گلستاناند. این دو کتا،، به خصوص  دانسته

 شوند. ها به عنوان آثار ممتاز ادبی و اخالقی تعلیم داده شده و می در مکتب خانه

باشیند؛ ولیی برخیی از آنهیا کیه       هیای ارزشیمند میی    این آثیار اگرچیه دارای انیدرزها و آمیوزه    

شیود آنهیا را بیر     تعدادشان هم کم نیست، چنان نیستندکه با روزگار نوسازگار باشند. از ایین رو میی  

رفیق بر »معیارهای نوین اخالقی و تربیتی در بوته نقد قرار داد؛ زیرا به قول شیخ اجل گرچه:  اساس

آید به گفته ارس و ذکیر حقیقیت    ولی وقتی پای نقدی منصفانه به میان می« همه چیزی مقدم است؛

 آید. بر تعلقات قلبی فا ق می

و حکمت عملیی،   گلستانخالقی، های ا و ارزش بوستانهای اخالقی،  و ارزش گلستان کلیدواژه:

  سعدی و تقدیرگرایی، زن از نگاه سعدی، شیخ اجل و اخالقیات نوین.

                                                             

 (makanbaghai@yahoo.com) مدرس زبان و ادبیات فارسی.  و شناس ادبی و فلسفی، مترجم، اقبالپژوهنده  .*

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:
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 شیخ اجل و اخالقیات نوین

ها و اصولی که با سبک زندگی و شیوه تفکر فرد و جامعه  اخالق عبارت است از ارزش

هیا و   آگیاهی  بینی آدمیان بیر اسیاس   جا که زندگی و جهان همراه و من بق است؛ ولی از آن

اندازهای نوین مدام در تغییر و تحول است بر اصول و رویکردهیای اخالقیی    شرایط و چشم

هیای   گذارد. بنابراین اخالق از زمرۀ امیور اعتبیاری و نسیبی اسیت. بسییاری از ارزش      اثر می

نمیود، امیروز بیر اثیر تحیوالت زمانیه ناپسیند         هیای دور پسیندیده میی    اخالقی که در گذشته

مصیلحان و   وهیای شیاعران و اندیشیمندان     . از ایین رو بسییاری از عقایید و آمیوزه    نمایید  می

نویسندگان و اندرزگویان پیشین در این زمانه جیای تأمیل دارد کیه پیرداختن بیه همیه آنهیا        

تیوان اشیارتی داشیت بیه منظومیو معیرو         بیرون از حد این مقاله است؛ ولی برای مثال میی 

از وجوه انسان اخالقی را اعتقاد به جبری بودن زندگی محمود شبستری که یکی  گلشن راز

 سازد به پیامبر اسالم: داند و این دیدگاه را منتسب می می
 است غیرجبر مذهب که را کس آن هر

 اسییت گبییر ماننیید کییو فرمییود نبییی
 

ولی انسان فرهیخته امروزی به رغم ارزشیی کیه بیرای ایین اثیر ادبیی اندیشیمندانه قاییل         

ایمان در میان جبر و قدر است. از این رو عقیدۀ مذکور در « نبی»ه به عقیده داند ک است، می

تواند درخور اعتنا باشد، به خصوص این  کوشد، نمی جهانی که آدمی در تسخیر کا نات می

که انتسا، این دیدگاه به پیروان مزدیسنا اهانت و تهمتی بزرگ اسیت؛ زییرا در همیه آثیار     

آ ین مدام بر مختار بودن انسان تأکید، و جبریت و تقیدیر نفیی   مکتو، به جای مانده از این 

های اخالقی شیخ محمود دوری گزییدن آدمیی    شود. عالوه بر این، یکی دیگر از آموزه می

ای که نقاشی وجود داشته باشد، فرشتگان کیه نمیاد    است. به عقیده وی در خانه« تصویر»از 

مَلَک خواهی سی  از  »گوید:  بب است که مییابند. به این س قداستند، در آنجا حضور نمی

 گوید: در جای دیگری از همین مثنوی می« خود دور انداز.
 صیییورت هسیییت چیییون ای خانیییه درون

  
 ضیییییرورت وی انیییییدر نایییییید فرشیییییته

   
 گوید: سنایی نیز بر اساس همین دیدگاه اخالقی است که می
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 نکنییییی تییییا فرشییییته درآییییید کییییی

  
 دیییوار از صییورت و دور در ز سیی 

   
بایست آثیار   بود، می بنابراین اگر قرار بر پذیرش این آموزه اخالقی روزگاران پیشین می

الملیک را در پلییدی همیاییه سی       میکالنژ، رامبراند، بهیزاد، داوینییی، بیوتییلی و کمیال    

هایی از این دسیت کیه در    را هم نادیده گرفت. دیدگاه« حقوق حیوانات»دانست و موضوع 

گیرند در آثار منظوم و منثور گذشتگان اعم از ایرانیی   م و تربیت جای میزمینه اخالق، تعلی

، شیاهنامه و غیرایرانی قابل ردیابی است، چندان که حتیی در آثیار معتبیر و م رحیی ماننید:      

، اخالق محسینی ، ویس ورامین، اخالق ناصری، نامه قابوس، کیمیای سعادت، مثنوی معنوی

ن میواردی یافیت کیه شیاید در زمیان خیود میورد پسیند         تیوا  و امثال اینها میی  اخالق جاللی

 آیند. اند؛ ولی امروزه دیگر به کار نمی بوده

از میان همه نویسیندگان و گوینیدگانی کیه آثارشیان جنبیه تعلیمیی و آموزشیی دارد و        

گیرند، کسی به میزان سیعدی   طبیعتاً به سبب اندرزگونه بودنشان در دایره اخالقیات قرار می

را  بوسیتان انید و   را کتابی مبتنی بر حکمت عملیی دانسیته   گلستانت، چندان که نامبردار نیس

اسیاس نیسیت؛    آمیز. گرچه این تعابیر درباره آثار شیخ اجل بی چشمه فیان نصایج حکمت

هیای وی را   ولی در قیاس با معیارهای نوین اخالقی جای تأمل دارد. بسییاری کسیان آمیوزه   

اند، حال  الگوهایی برای رفتارهای فردی و اجتماعی دانسته مورد ستایش قرار داده و آنها را

هایش که در زمان وی امری مرسوم و رایج بوده، نه  ای از دیدگاه آن که تعداد قابل مالحظه

های نوین در تغایرند. از جمله این کیه او آدمییان    آیند؛ بلکه با دیدگاه تنها دیگر به کار نمی

دانید و   میی « آدم را اعضیای یکیدیگر   بنی»رد و به رغم آن که نگ گرایانه می را با نگاهی فرقه

کند؛ ولی کسیانی را کیه    های منسجم تشبیه می جامعه را همانند هگل به یک شخص با اندام

و ایین   آورد آدم نمی دارای عقایدی متفاوت از وی هستند و البد حنفی نیستند، در شمار بنی

 گلستاندهد. بر این اساس است که در مقدمه  می دسته از مخلوقات را در تقابل با خالق قرار

 گوید: می
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 غییییییب خزانیییییه از کیییییه کریمیییییی ای
 

 خیییییور داری وظیفیییییه ترسیییییا و گبیییییر
 

 محیییییروم کنیییییی کجیییییا را دوسیییییتان
  

 داری نظیییر ایییین دشیییمن بیییا کیییه تیییو

   
 کند:  آور است، در موارد دیگر نیز م ر  می او همین اندیشه را که امروزه خنده

 اسیییت پیییاک نیییه ینصیییران چیییاه آ، گیییر

  
 اسییت بییاک چییه شییویی مییی مییرده جهییود

   
کنید کیه طعیم تلیخ آن      زبیانی بییان میی    در غزلی همین عقیدۀ منسوخ را چنان با شییرین 

 شود: فراموش می
 نکنیید کییافر کییه جییور آن مکیین نازنینییا

  
 نیسیت  اسیالمم  در بهیره  بکنم، جهودی ور

   
 خیال   و درآینید  به جنگم به شهر همه گو

  
 نیست عامم از خبر خاصم، خلوت در که من

   
ای کیه   حکایت نهم باز هم با تأکید بر جدا بافتگی تافتیه اندیشیه   گلستاندر با، چهارم 

 گوید: سونگر دارد، می های انسان یک نشان از ویژگی

در عقد بیع سرایی متردّد بیودم، جهیودی گفیت: آخیر مین از کدخیدایان ایین محل یم؛         »

هست از من پرس. بخر که هیچ عیبی ندارد. گفتم: بجز آن که تو وصف این خانه چنان که 

شیخ اجل در پایان این حکاییت آرزوی میرگ کسیی را دارد کیه ماننید وی      « همسایه منی.

 اندیشد: نمی
 اسییت همسییایه تییو چییون کییه ای را خانییه

  
 ارزد عییییییییار بییییییید سییییییییم درم ده

   
 بیییییییود باییییییید  امیییییییدوار  لکیییییین 

  
 ارزد هیییزار تیییو میییرگ از پیییس کیییه

   
 گوید: در بیتی دیگر می
 بزنییید زر مییییخ بیییه سییییمین آسیییتانو اگیییر

  
 شید  خواهید  شیریف  یهیودی  کیه  مبر گمان
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هیم نگیاهی بهتیر از    « نصیارا »و « گبر»اش نسبت به  سعدی بر اساس الگوی اخالقی زمانه

کنید و ایین پادشیاه را کیه      حکیایتی از انوشییروان ذکیر میی     صیاحبیه این ندارد. او در رساله 

اپرست بیوده تیا بیدانجا کیه مزدکییان را از سیر تعصیب دینیی قلیع و قمیع نمیود، کیافر             یکت

خواند. این بدان معناست کیه از نگیاه وی همیو نیاکیانش در پییش از حملیو تازییان کیه          می

نوشیروان عیادل  »اند:  اندیشه یگانگی خداوند اول بار در میان آنان شکل گرفت، ملحد بوده

دیدند در جایگاهی خوش و خرم، پرسیدندش که: این مقیام بیه    را که به کفر مُرد به خوا،

بیه عقییدۀ سیعدی اگیر     « گناهان را نییازردم.  چه یافتی؟ گفت: بر مجرمان شفقت نبردم و بی

شود حکم بر قصاص قبل از جناییت کیرد. او در هشیتمین حکاییت      شرایط اقتضاء کند، می

نشان بدگمان شدند و احساس نمودند دهد که اگر به زیردستا به حکمرانان اندرز می گلستان

هیچ سببی به محبس  که ممکن است گزندی ببینند، قصاص قبل از جنایت کنند و آنان را بی

قیول  »بیفکنند. شیخ اجل ایین انیدرز عیاری از اخیالق را ماننید بسییاری از نصیایج دیگیر از         

وم اسیت ایین حکمیا    نماید و نه معلی  را معلوم می« حکماء»دارد؛ ولی نه این  بیان می« حکماء

کیانند که به رغم پندهایی چنین نامنصفانه و شداد و غیال،، بیاز هیم از منظیر او حکییم بیه       

 آیند. شمار می

هیای نیوین کیامالً     های اخالقی سعدی در با، تعلیم و تربییت بیا روش   برخی از دیدگاه

را بیدون   تربیت صحیجگلستان منافات دارد، برای مثال در چهارمین حکایت از اولین فصل 

پرتو نیکان نگییرد، هیر کیه بنییادش بید      »گوید:  داند و می حاصل می زمینه ارثی م لو،، بی

تر و بیخ تبار ایشان برآوردن؛  نسل فساد اینان منق ع کردن اولی»کند که:  و توصیه می« است

« که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بیه نگاه داشتن کار خردمنیدان نیسیت.  

 افزاید: در تأیید این نظر می و سیس
 بیییارد زنیییدگی آ، اگیییر ابیییر

  
 نخییوری بییر بییید شییاخ از هرگییز

   
المتکلمین آن قدر شیرین و استوار و دالیلیش تحیت تیأثیر حیالوت بییانش       کالم افصج

کنیید و مجیال تعمیق و تییدقیق را از وی    نمایید کیه خواننییده را مسیحور میی     چنیان قیوی مییی  
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گوید کیه: قییاس احیوال     خود ی یا بهتر بگوییم ی به شیخ اجل نمی  ستاند. بنابراین کسی به  می

الفارق است. این ایرادی است که  انسان با دیگر موجودات اعم از نبات و جماد و حیوان مع

شان در شیناخت عینیی و    شناسی غر، نیز به سبب تأکید بیش از اندازه به روانکاوی و روان

 روش تجربی وارد است.

دهنید،   شناسانی که شخصیت بشری را با تجربیات طبیعی م ابقت میی  روانکاوان و روان

تر از آن است که با قانون علیت حل و فصیل   غافلند از این که شخصیت انسان بسیار پیییده

پنیدارد، تیابع اصیل علییت نیسیت؛ بلکیه        شود. اصول اخالقی نیز به خال  آنیه سعدی میی 

ای دارد. بنابراین در قیاس شخصیت آدمیی بیا    بستگی به شرایط و احوال آدمیان در هر زمانه

بندی بیه   هیچ تناسبی وجود ندارد. سقراط که در تاریخ بشر نماد ارج نهادن و پای« شاخ بید»

چیه او آن   انگیز خفتیه اسیت. چنیان     قانون است، معتقد بود که در وجودش جنایتکاری هول

ار نیز همیین اندیشیه را بیه بییانی     شد. ع  نمود، دیگر سقراط حکیم نمی جنایتکار را بیدار می

 م ر  نموده است: شیخ صنعاندیگر در 
 هسییت خییوک صیید کسییی هییر نهییاد در

  
 بسیییت؟ زن یییار ییییا کشیییت بایییید خیییوک

 

تناسبی از این دست که بیشتر احساسی است تا من قی، نیه تنهیا در سیعدی     های بی قیاس

شیود. بیه خیال  نظیر      یده میبلکه در دیگر شاعران از جمله در سنایی و موالنا هم فراوان د

توان ارا ه داد که آدمیان بد طینت و خاطی بیر اثیر    اخالقی و تربیتی سعدی شواهد بسیار می

های مهذ ،، تحول یافتیه و گیام در طرییق انسیانیت      تربیت و یا مجالست و معاشرت با انسان

رسو و سنایی  نهادند، از آن جمله حر بن ریاحی، نظیری نیشابوری، فُضَیل، اگوستین قدیس،

حاصل بودند؛ ولیی بیا از مییان برداشیتن خیوک درونشیان از        بی« شاخ بید»که به واقع مانند 

های انسانی شدند. بارزترین شیاهد را در ایین خصیوص بیاز هیم از قیول        ترین چهره شاخص

 توان ذکر کرد که فرمود: خداوندگار ملک سخن می
 چنیید روزی کهییف اصییحا، سیی 

  
 شییید ممیییرد و گرفیییت نیکیییان پیییی
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او در حکایت مذکور تلویحیًا تأکیید دارد بیر ایین دییدگاه میردود کیه حقیقیت معلیول          

تواند برتر از علت آن باشد، یعنی امکان بروز چیزی کامل از درون ناقص وجود نیدارد   نمی

 گوید: که این به لحا، عقلی پذیرفتنی نیست. بنابراین وقتی می
 اسیت  بید  بنییادش  که هر نگیرد نیکان پرتو

 

 است گنبد بر گردکان چون را نااهل تربیت
 

پذیر آدمی میورد   با شخصیت اصال « گردکان بر گنبد»الگویی پذیرفتنی نیست و تشبیه 

هیایی   قبول تعلیم و تربیت نوین نیست که معتقد به تهذیب نفس انسانی تا حد پرورش چهره

 محتشم است.

 گلسیتان م از بیا، هفیتم   شگفت این که سعدی در برخی موارد از جمله حکاییت هشیت  

گویید هیر انسیانی بیر اسیاس اعمیالش ارزییابی         کند و می تأثیرات موروثی را کامالً نفی می

 تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست:»شود:  می
 بوسییییند مییییی کییییه را کعبییییه جامییییه

 

 شیییید نییییامی پیلییییه کییییرم از نییییه او
 

 چنیییید روزی نشسییییت عزیییییزی بییییا
 

 «شییید گرامیییی او چیییو هیییم جَیییرم ال
 

نشییند   میی « مدتی با گُل»کند که چون  می« گِلی ناچیز»نیز صحبت از  گلستاندر دیباچه 

 کند. در او اثر می« کمال همنشین»

این دوگانگی در خصوص یک موضوع اعم از اخالقی، تاریخی، اجتماعی و تربیتی در 

ی اسیت کیه از   بسیار آشکار اسیت. مثیال بیارز ایین دعیوی تعیاریف متضیاد        گلستانکتا، 

خوانید و در جیای    میی « عیادل »دهد. ییک جیا او را    انوشیروان در حکایات مختلف ارا ه می

کنید.   ستاید و در جای دیگر نکوهش می های اخالقی او را می جا ویژگی یک« ظالم.»دیگر 

که همه  شود و شگفت این این توصیفات متضاد از یک شخصیت در شش حکایت ذکر می

از بیا، اول ی کیه ذکیر خواهید شید ی         31یا در حکاییت  ک با، است. موارد متناقض در ی

باشیند، خیال  ر ی او سیخنی    « معاتبت ایمن»که از  کند اطرافیان سل ان برای آن توصیه می



 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     04

 

کند و از  ای کامالً مغایر را م ر  می نگویند؛ ولی درست در دو حکایت پیش از آن توصیه

از »ولیی  « شیب بیه خیدمت سیل ان مشیغول،     روز و »بیه وزییری کیه    « ذوالنون مصیری »قول 

دهد که فقط باید از خیدا ترسیید، در ایین صیورت      است، تلویحاً اندرز می« عقوبتش ترسان

 تواند از سل ان فرشته بسازد: است که وزیر می
 بترسییییییییدی خییییییدا  از وزیییییییر  ور

  
 بیییودی ملیییک ملِیییک، چنیییان هیییم

   
نییاز بیه تعمیق و     گلسیتان  هیای م یر  در   غرن این که به کار بسیتن برخیی از دییدگاه   

احتیاط دارد. مثال دیگر این که در ایین کتیا، تعرییف متفیاوتی از اسیکندر مقیدونی ارا یه        

اش حداقل در ملک داراسیت. در   شود که مغایر شواهد تاریخی و خلق و خوی وحشیانه می

اسکند رومی را گفتند دیار مشیرق و مغیر، بیه چیه     »گوید:  آخرین حکایت از با، اول می

فتی؟ گفت هر مملکت را گیرفتم، رعییتش را نییازردم و نیام پادشیاهان جیز بیه نیکیویی         گر

این تعریف تا آنجا که تاریخ گواه اسیت، بیشیتر بیا مینش کیوروش تناسیب دارد تیا        « نبردم.

اسکندر گجستک. تجزیه و تحلیل م البی از این دست به بحثی بیش از این نیاز دارد؛ ولیی  

 گلسیتان هیای م یر  در    د بر این دعوی که برخی از دییدگاه تواند شاهدی باش کم می دست

شییود و از قییدیم در مقییاطع مختلییف آموزشییی از  کییه کتییابی اخالقییی و تربیتییی دانسییته مییی

شود، جای چون و چرا دارد که ییا   شد و می ها تعلیم داده می ها گرفته تا دانشگاه خانه مکتب

وین سیازگار نیسیت. ایین کیه در غزلیی      های کنونی تناسبی ندارد ییا بیا میدنیت نی     با واقعیت

ای کیه آراسیتگی    دیگیر در زمانیه  « نه همین لباس زیباست نشان آدمییت »گوید:  پندآمیز می

گیدایان ژولییده فاصیله     غریب نشانو مدنیت است و هر انسان امروزی بر آن است تا از هیأت 

هییچ تیوجیهی   بگیرد و دارای سر و وضعی مناسب شرایط اجتماعی دنیای امیروز باشید، بیا    

نشییند. از اییرج کیه بگیذریم مرحیوم بهیار آن        منشانه آن هم به دل نمی حتی از نوع درویش

گروه از مردمِ کشورش را که در قرن بیستم با سر و وضعی نتراشیده و نخراشیده مفتخیر بیه   

تشیویق  « اطلیس و دیبیا  »های فاخر حتیی از جینس    داشتن قبای ژنده بودند، به پوشیدن لباس

 کند: می
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 اشیک  ریزیید  میی  ژنیده  لبیاس  ایین  بیا  کیی  به تا

  
 کنیید  دیبیا  و اطلیس  از لبیاس  غییرت  جیویی  با

   
نیه تنهیا    گلسیتان شیخ اجل به عنوان واعظ اخالق در حکایت بیست و یکم از بیا، اول  

شییمارد؛ بلکییه خواننییده را تشییویق بییه انتقییام و کشییتن    چییو، بییر تییابوت مییرده را روا مییی 

کیه ایین    اسیت، حیال آن  « روزگار دستشان را بسیته »ه به تعبیر او کند ک برگشتگانی می بخت

آدم بیه هییچ    آمیز سعدی و نگاه مهرآمیز وی بیه بنیی   توصیه عاری از اخالق با روحیو تسامج

 خوانی ندارد. روی هم

گوید: مردی سیاهی سنگی بر سر درویشیی زد و چیون دروییش     در حکایت مذکور می

تا زمانی کیه مَلِیک را بیر    »داشت، آن سن  را نگاه داشت به سبب موقعیت او مجال انتقام ن

سییاهی  « آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد. درویش اندر آمد و سن  در سرش کوفت.

، 1از جاهت اندیشه همی کیردم »گوید:  درویش می« چندین روزگار کجا بودی؟»پرسد:  می

 «اکنون که در چاهت دیدم، فرصت غنیمت دانستم.

گیردد،   چه از این منظیر کیه هییچ دری همیشیه بیر ییک پاشینه نمیی        حکایت مذکور گر

ای اخالقی است و تیأثیری مثبیت دارد؛ ولیی در واقیع بیر اصیل ناپسیند انتقیام تأکیید           آموزه

ورزد، به خصوص که در پایان حکایت، بهترین شییوۀ انتقیام را از افیراد خیاطی در ایین       می

 بیند که: می
 روزگییییار ببنییییدد دسییییتش تییییا بییییاش

  
 بیییرآر مغیییزش دوسیییتان کیییام هبییی پیییس

   
از اینها گذشیته، سیعدی در برخیی میوارد طرفیدار فیرد محیوری اسیت و خردمنیدی و          

برد و مصلحت جامعه را در برابیر قیدرت حکمیران     ستاید از یاد می فرزانگی را که بسیار می

گوید،  می گلستانگیرد. از جمله در سی و یکمین حکایت از اولین با،  خودر ی نادیده می

                                                             
 )در اینجا(: هراسیدن. ؛. اندیشه کردن1
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بزرگمهر حکیم نظر انوشیروان را در یکی از مسایل مهم مملکت بر عقیدۀ حاکمیان ارحیج   

 شمرد تا اگر بعدها مشکلی پیش آمد، مورد بازخواست پادشاه قرار نگیرد:

وزرای نوشیروان در مهمّی از مصالج مملکت اندیشه همی کردند و هر یکیی از ایشیان   »

تیدبیری اندیشیه کیرد. بزرجمهیر را ر ی مَلِیک      چنین  دگرگونه ر ی همی زدند، و مَلِک هم

اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند: ر ی ملک را چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکییم؟  

اسیت کیه    1گفت: به موجب آن که انجیام کارهیا معلیوم نیسیت و ر ی همگیان در مشییت      

به علت  تر است تا اگر خال  صوا، آید صوا، آید یا خ ا. پس موافقت ر ی ملک اولی

 ایمن باشم: 2متابعت از معاتبت
 جسییییییییتن ر ی سییییییییل ان ر ی خییییییییال 

 

 شسییییتن دسییییت باشیییید خییییویش خییییون بییییه
 

 اییین اسییت شییب گوییید را روز خییود اگییر
 

 3«پیییییروین و میییییاه آنیییییک گفیییییتن ببایییییید
 

گمیان   ای به عنوان الگویی اخالقیی پیذیرفتنی بیود، بیی     رسد اگر چنین توصیه به نظر می

ر روییارویی بیا حاکمیان خودکامیه در جامعیه اییران چهیره        انگیزی د های ستایش شخصیت

مستعصیم  »گمان بر اثر چنین دیدگاهی است که سعدی به قول خودش برای  نمودند. بی نمی

تیرین   طلبی شهره بود، با ل یف بارگی و عشرت آخرین خلیفه عباسی که به زن« امیرالمومنین

فت عباسییان کیه عیالوه بیر امیوال      او و خال« زوال ملک»چنین برای  احساس و الفا،، و هم

 سوزاند: کردند، دل می شان را هم مصادره می های فرهنگی ایرانیان، آثار و اندیشه
 زمیین  بیر  بگریید  خیون  گیر  بیود  حق را آسمان

 

 امیرالمییییومنین مستعصییییم ملییییک زوال بییییر
 

 

                                                             

 . مشیت: خواست خدا.1

 معاتبت: سرزنش کردن. .2

3.A.R. Anderson   میالدی به انگلیسی برگرداند، در پانویس این بیت متذکر  1861را در  گلستانکه

 «پذیرد. هیچ آدم واقعی چنین نظری را نمی» ه:شود ک می
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 ز خیاک  سیر  بیرآری  میی  قیامت گر! محمد ای

 

 بییین خلییق میییان در قیامییت وییین بییرآور سییر
 

 آ، بیه  شستن بود حاصل بی و ست بیهوده ریهگ
 

 1 و اسب را داغ از سُرین دل، از حسرت را آدمی
 نشیب در سر نهد گر پس این از است خونا، دجله

 

 عجییین خییون در کنیید را 2ب حییاء نخلسییتان خییاک
 

 نهییاد وی بییر دل و کییرد نشییاید دنیییا بییر تکیییه
 

 کیین  بیه  گیه  بیرادر،  ای اسیت  مهیر  بیه  گاهی کاسمان
 

 آسیاست سن  دو گویی زمین بر گردان چرخ
 

 3طحیییین میییردم دل شیییب، و روز دو هیییر مییییان در
 

آزرده خاطر است؛ ولی در همه آثیار فیاخرش از زوال   « زوال ملک مستعصم»سعدی از 

تیرین   سیراید، کوچیک   می  ملک دارا به دست اعقا، کسانی که برای زوال خالفتشان نوحه

نشیینی و سییر و    ای ندارد و خوش والً با مفهوم وطن نیز میانهکند. شیخ اجل اص ای نمی اشاره

دهد. از این روست که نه تنهیا نگیاه نقادانیه     سفر را به ماندن در وطن محنت زده ترجیج می

آبیاد وطینش رفیت،     هیایی کیه از سیوی عباسییان بیر محنیت       هیا و سیتم   عدالتی خود را به بی

یز کیه در زمیان وی بیه اوج خیود رسیید،      دوزد؛ بلکه در خصوص ایلغار ترکان مغول ن نمی

 دارد: آورد و شگفت این که درست در همین ایام اظهار می سخنی به میان نمی
 بییود خییوش وقییت را مییا کییه مییدت اییین در

 

 بیییود شیییش و پنجیییاه و ششصییید هجیییرت ز

   
حال آن که دقیقاً در همان دوره به تدبیر خواجه نصیر توسیی، دانشیمند بیزرگ ایرانیی،     

جات مردم کشورش به خدمت هوالکو در آمد، بساط خالفت عباسی و زندگانی که برای ن

 4خلیفه مورد ستایش سعدی برچیده شد.

                                                             
 ل؛ قسمت باالی ران.فسرین: ک .1
 نخلستانی نزدیک مکه که گاه مراد  شهر مکه هم به کار برده شده. ب حاء: .2
 طحین: آرد. .3
 ق( بیست سال زودتر از سعدی درگذشت. 672) 653. خواجه نصیر در یازدهم تیر 4
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 1«انگییز  آمیز بیه از راسیت فتنیه    دروغ مصحلت»از این گذشته، سعدی تأکید دارد بر این که 

 شناسیی و تعلییم و تربییت نیوین جیای      است؛ ولی چنین نظری اکنون از منظر اخالق، جامعه

اندیشند  چه را که می چون و چرا دارد؛ زیرا هر انسانی ذاتاً خودنگر است و اغلب آدمیان آن

 پندارند. یا به آن باور دارند، درست می

تواند سخن احتماالً نادرسیت خیود را بیر اسیاس معیارهیای قابیل        از این رو هر کسی می

همیه  »دارد کیه گفیت:    آمیز بداند. سعدی هم خود به این نکته اذعان قبول خویش مصلحت

وگوی دو  تمثیل زیبای او از گفت« کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.

تن که یکی یهود و دیگری مسلمان است، شاهدی است بر ایین کیه بیه قیول نظیامی: کیس       

 نگوید که دوغ من ترش است:
 کردنیید مییی نییزاع مسییلمان و یهییود یکییی

 

 ایشییانم حییدیث از گرفیت  خنییده کییه چنیان 
 

 مین  قبالیه  ایین  گیر : مسیلمان  گفیت  طیره به
 

 مییییرانم جهیییود خیییدایا نیسیییت، درسیییت
 

 سیوگند  خیورم  میی  تیورات  به: گفت یهود
 

 مسییلمانم تییو چییو هییم کیینم، خییال  وگییر
 

 گییردد منعییدم عقییل زمییین بسیییط از گییر
 

 2نیادانم  کیه  کس هیچ نبرد گمان خود به
 

نوان الگویی اخالقی سیبب اشیاعه دروغ   تردیدی نیست که پیروی از چنان اندرزی به ع

 گوید: فشارد و می شود. در جای دیگر هم باز بر این نظر پای می در میان خلق می
 کنیید خییوش دلییت حییالی کییه دروغییی

 

 3کنییید مشیییوش کیییت راسیییتی از بیییه
 

                                                             
 .گلستاننخستین حکایت  .1

 ، با، هشتم.گلستان. 2

 مواعظ. .3
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کنید. در ایین    از با، یکم نیز دروغگویی را با تسامج توجیه می 32چنین در حکایت  هم

خوانید کیه    ای هیم میی   دهد و قصیده جلوه می« علوی»را نزد پادشاهی حکایت شیادی خود 

شود، نه تنها نصرانی اسیت، بلکیه آن قصییده از انیوری اسیت. پادشیاه فرمیان         بعد معلوم می

دهیید شیییاد را گوشییمالی دهنیید و از محضییرش بیییرون بیندازنیید؛ ولییی مییرد دغلبییاز بییا    مییی

دیگر بگویم، اگر راست نباشد به هیر   ای خداوند روی زمین! سخنی»گوید:  زبانی می چر،

گیرد و  ای غریب می چینی، نتیجه شیخ اجل پس از این مقدمه« عقوبت که فرمایی، سزاوارم.

دروغ گفتن و ریاکاری را برای آدمیان جهاندیده و سرد و گرم چشییده،  « بسیار»آن این که 

 شمارد: مجاز می
 آورد پیییییییش ماسیییییت  گییییییرت غریبیییییی 

  
 دوغ چمیییه یییک و اسییت آ، پیمانییه دو

   
 میییییرنج شییییینیدی، لغیییییوی بنیییییده از گیییییر

  
 دروغ گویییییییید بسییییییییار جهاندییییییییده

   
تنها از این پاسخ نادرسیت کیه جیوازی بیرای دغلکیاری اسیت،        شگفت اینکه سل ان نه

کنید و پاداشیش    تیرین سیخن تأییید میی     عنیوان راسیت   شود، بلکه حر  او را بیه  شادمان می

 دهد. می

شود. شگفت ایین کیه    های دوگانه بسیار دیده می فظ، اندیشهدر آثار سعدی نیز مانند حا

 شود: او در جایی دیگر به کلی منکر دیدگاه مذکور می
 بیییایی بنیید در و گییویی سییخن راسییت گییر

 

 1رهییایی بنید  از دهید  دروغیت  کیه  زان بیه 
 

 بیه  کیه  گرایشیی  دلییل  بیه  نهیم  تیا  پنجم های سده عارفان و شاعران اکثر مانند اجل شیخ

 آدمی زندگی بر «تقدیر دست» تأثیر از آثارش در و است مذهب جبری دارد، ریاشع تفکر

 :کند می یاد بسیار

 

                                                             
 ، با، هشتم.گلستان. 1
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 نکوسییییت یییییا بیییید حییییال، صییییورت گییییرت

  
 اوسییییییت تقییییییدیر دسییییییت نگارنییییییدۀ

   
 :دیگر بیتی در

 دوزی آسیییییمان بیییییه را زمیییییین گیییییر

  
 روزی از زیییییییییییییاده ندهنییییییییییییدت

   
 :دیگر جای در
 بییییدوز مهرویییییان دیییییدار از دیییییده گفتییییی کییییه ای

  
 را تقیییدیر جیییز کیییرد، دانیییم چیییاره گیییویی چیییه هیییر

   
 اراده بیه  نیه  کیه  داند می جبری امری هم را آدمیان خو، افعال موارد بسیاری در سعدی

 :اوست تقدیر دست به بلکه شخص،
 نکوسییییت فعلییییم کییییه خییییود از اندیشییییی چییییه

  
 اوسیییییت تقیییییدیر کیییییه کییییین در نگیییییه آن از

   
 :دیگر بیتی در

 خلییییق سیییر  بیییر  و نبیییود  عبیییادت  و نبیییود  گنیییه 

  
 میییردود آن و اسیییت مقبیییل ایییین کیییه بیییود نوشیییته

   
 درسیت  راه انتخیا،  و جهد و جد نقش ،بوستان هشتم با، حکایت آخرین پایان در او

 :است تضاد در نوین مدنی های دیدگاه با کامالً که شمارد می مردود را
 راسییییت راه بییییر پوینییییده مییییرد ای پییییس

  
 تراسیییی خداونیییید منییییت، نیسییییت را تییییو

   
 :گوید می( 24 حکایت اول، با،) گلستان در

 دوسیییییت و دشیییییمن خیییییال  خیییییدا دان از

  
 اوسییییییت تصییییییر  در دو هییییییر دل کییییییه

   
 گییییییذرد همییییییی کمییییییان از تیییییییر گرچیییییه 

  
 خییییییییرد اهییییییییل بینیییییییید کمانییییییییدار از

   
 و سیلب  بشر زندگی از اختیار اگر که است این دیدگاهی چنین برابر در اساسی پرسش

شیود و معتقید شیویم کیه بیه قیول حیافظ:         تقدیرگرایانیه  اسیتنباطی  «محفو، لو » مفهوم از
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 چنین اگر. داشت نخواهد معنایی عقا،، و ثوا، گاه آن «حضور ما کردند، قسمت ازلی بی»

 :که گوید می راست خیام پس نیست، که باشد
 راننیییید میییین چییییو بییییی قضییییا قلییییم میییین بییییر

  
 داننییید میییی چیییرا ز مییین بیییدش و نییییک پیییس

   
 و تیییو مییین بیییی دی چیییو زامیییرو و مییین بیییی دی

  
 خواننییییید داور بیییییه حجیییییتم چیییییه بیییییه فییییردا 

   
 از وقتیی  نیدارد؛ البتیه   زنیان  بیه  مساعدی نگاه خویش روزگار فضای تأثیر تحت سعدی

 ایین  هیم  دلییلش  و داند می «سیمین لعبتان بنده» را خود نگرد، می آنان از برخی به دل، منظر

 کنید،  میی  ارزیابی سنتی لحا، به را آنان وقتی ولی «روست از نه آدمی دل کاخر: »که است

 عنیوان:  ذییل  بوسیتان  هفیتم  بیا،  در. نیسیت  زنیان  شیأن  مناسب موارد برخی در دیدگاهش

 :گوید می «ایشان فساد و صال  ذکر و زنان پرورش اندر گفتار»
 تیین دو زان سییخن یییک اییین آمیید نغییز چییه

  
 زن دسیییییت از سرگشیییییته بودنییییید کیییییه

   
 ادمبییییی بییییید زن را کیییییس: گفیییییت یکیییییی

  
 مبیییاد  خیییود جهیییان در زن: گفیییت دگیییر

   
 بهییییار نییییو هییییر دوسییییت ای کیییین نییییو زن

  
 کییییار  بییییه  نیاییییید  پییییاری  تقییییویم  کییییه

   
 :گوید می غزلی در

 برخیزنییید مییین کیییردن جفیییا بیییه گیییر زن و میییرد

  
 زنیییم کیییه مَیییردم نیییه تیییو، وفیییای ز بگیییردم گیییر

   
 .«رهزن طمع، با عابد و است زن مروت، بی مردِ: »گوید می گلستان هشتم با، در

 

 حرف آخر

 از توان می مشخصاً که است این از بیشتر بسیار اخالق حوزه در سعدی نقدپذیری موارد

 بابیت  ایین  از. بیرد  نیام  غیرطبیعیی  معاشیقات  از توصییفاتش  و گلسیتان  پنجم بخش هزلیات،
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 پاسخ بی پیوسته منتقدان اعتبار و ایرادات استواری دلیل به که اند گرفته او بر بسیار های خرده

شناخت  توان نمی شده یاد های نکته با تنها را واقعی سعدی که است این حقیقت ولی مانده؛

 میورد  مجمیوع  در بایید  را بزرگیی  چهیرۀ  هیر  کیه  داشیت  دور نظیر  از نبایید  زیرا ؛سنجیدو 

 .«نیسیت  تیر  دامین  بیی  کیس  هییچ » او: خود قول به وگرنه داد، قرار توجه و بررسی ارزیابی،

 بییان  الفیا،  زیبیاترین  بیا  و افتیاده  معیرو   سعدی عملی حکمت عنوان به چه نآ از بسیاری

 نیسیت  غاشییه  و درّاعیه  صراحی، ساتگین، مانند باستان عهد مصنوعات به شباهت بی داشته،

 و آینید  نمیی  کیار  بیه  امیروزه  ولیی  انگیزنید؛  سیتایش  و نشیینند  میی  دل و چشیم  بیه  گرچه که

 عنیوان  به که روست همین از. کرد ارزیابی شان زمانه نگرفت نظر در با باید فقط را ارزششان

 منتقیدان  از بسییاری . است م ر  جهان در که ایران در تنها نه شاعران ترین شاخص از یکی

 اندیشمند و نویسنده امرسون مثال برای. اند ستوده مختلف های صورت به را او ادبی معرو 

 در.« دنیاسیت  میردم  همیه  دل حر  سعدی سخن: »است گفته آمریکا نوزدهم قرن معرو 

 اش درباره فراوان های کتا، شود، می درک بیشتر طبیعی طور به بیانش حالوت که نیز ایران

 جیر ت  بیه . گرفتیه  قیرار  تحلییل  و تجزییه  میورد  مختلیف  هیای  جنبه از آثارش و شده نوشته

 تاریخ طول در زبانی فارسی هیچ کلی طور به یا ای، نویسنده و شاعر هیچ که گفت توان می

 فصاحت زبان» او: خود قول به که چندان نگفته، سخن سعدی زیبایی و شیوایی به زبان، این

 را آن بیار  دویسیت  بیه  نزدییک  و بیوده  واقیف  نکتیه  این به نیز خود او.« آید عاجز بیانش از

 هیای  دییدگاه  و هیا  اندیشه نقد بنابراین.« مسلم را سعدی است ملکی سخن» که: شده یادآور

 آسیمان  در کوچیک  ای لکه اگر. نیست او واقعی منزلت نفی بزرگی شخصیت هر نندما وی

 .است روشن و تابنده بسیار که روست آن از نماید، می بزرگ شعرش آبی
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  ت نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبناي کتاباخالق سیاس

  اخالق ناصري

  

  *دکتر نجفقلی حبیبی

  

  چکیده

 اخـالق  کتـاب  مبنـاي  بـر  طوسی نصیرالدین خواجه نظر از موضوع چند اختصار به مقاله این در

 :است شده بررسی مینوي استاد مرحوم تصحیح ناصري

یکـی از طریـق    :رده اسـت صـورت تصـویر کـ    خواجه تشـکیل جامعـه بـزرگ بشـري را بـه دو     

از مسجد محله تا مسجد الحرام در مکه و مسجد النبـی در   ،اجتماعات مسلمانان با حضور در مسجد

مدینه و دیگري اجتماعات عموم مردم از خانه و خانواده تا روستا و شهر و کشور و جامعـه جهـانی   

  ؛ملل شکل گرفته است که امروزه به عنوان سازمان

مت جامعه است که خواجه با طرح خیـرات عامـه و شـرور عامـه مطـرح      موضوع دوم بحث سال

کـه مـورد    جامعه فاضله و جاهله؛ داند ترین وظیفه حاکمان را گسترش خیرات عامه می مهمو  کرده

محقـق   وظیفـه حکمرانـان  و  به نوعی با خیـرات و شـرور عامـه مـرتبط اسـت      ،بحث واقع شده است

ه له دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است یکی نحـوه بـ  در جامعه فاض ساختن خیرات عامه است.

هـاي مفسـد از درون جامعـه     کار گیري مدیران و دیگري مراقبت از ظهور و روییـده شـدن جریـان   

  نامد. فاضله که خواجه آنها را نوابت می

  خواجه نصیر طوسی. معۀ فاضله،حکومت جا ،سیاست ،اخالق ناصري کلیدواژه:

  

                                                             

 (najafgholihabibi@gmail.com). عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران. *

  12/05/98 تاریخ پذیرش:      15/04/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 ، در با، خواجه نصیر الدین طوسی:مقدمه خارج از بحث اصلی این نوشته

یکی از کارهای بزرگ خواجه برای ما ایرانییان کوششیی اسیت کیه او بیرای تیرویج و       

، اخالقیی  ،عرفیانی  ،توسعه و تقویت زبان فارسی انجام داده است. اغلب منیابع علیوم عقلیی   

لیف کیرده ییا برگردانیده و شیر  داده اسیت. در واقیع       ه را بیه فارسیی تیأ   ریاضیات و هندس

خصوص در حوزه علوم از خدمات بزرگ خواجه طوسیی بیه زبیان     هگسترش زبان فارسی ب

به نظر می آید در این مورد اصالً حق خواجه ادا نشیده اسیت. یکیی از آثیار      فارسی است و

سیت. ایین کتیا، در بیا، اخیالق و      ااخیالق ناصیری   گرانبهای او بیه زبیان فارسیی کتیا،     

 های معرفتی و عملی  آن است.  حوزه

 اخیالق ناصیری  مبنیای کتیا،    در این نوشته در حد مقدور به موضوع اخالق سیاست بر

 شده است.  پرداخته

گو کیرده  و بحث و گفت« جامعه»در با، موضوعات مختلف  اخالق ناصریخواجه در 

گیری جامعه است و خواجه  سازماندهی و شکل است، یکی از مباحث آن، مربوط به امکان

 برای تحقق آن دو فرن و روش را م ر  و تبیین کرده است:

ترین واحد یعنی ییک خیانواده در ییک     یکی، تصویر تحقق جامعه است که از کوچک

متجلیی   ،صورت جامعه جهانی که امروزه سیازمان ملیل نیام دارد    هترین آن ب روستا تا بزرگ

اجتمیاع منزلیی بُیوَد،     ،اجتماع نخستین که مییان اشیخاص باشید   » :گوید شود. خواجه می می

واجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد، و بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعید از آن اجتمیاع   

هیر   امم کبار، و بعد از آن اجتماع اهل عالم؛ چنان که هیر شخصیی جیزوی بیود از منیزل و     

ی جزوی بود از مدینه و هر مدینه جزوی بود از امّیت،  هر محل ت از محله و ،منزلی جزوی بود
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( در طیر  دیگیری در میورد    256، ص 1373)طوسیی،   «.و هر امتی جزوی بود از اهل عالم

تیه،  مسجدی هست که اهل محله در طیول هف  ،ای در اسالم در هر محله» :گوید مسلمانان می

پاییان هفتیه روز جمعیه همیه      خواننید. و در  شوند و نماز میی  هر روز پنج بار در آن جمع می

کنند و سالی دو بار در عید ف ر و  مردم شهر در مسجد جامع شهر در نماز جمعه شرکت می

در نمازهیای   ،شیود  عید قربان همه مردم شهر و مردم اطرا  شهر، چون در مسجد جیا نمیی  

مسیجد  کنند و در همه عمر مسلمانان متمک ن باید در مکیه در   عید در بیرون شهر اجتماع می

جمیع   ،باشید « مقام صاحب شریعت»الحرام و نیز در حرم نبوی در مدینه به تعبیر خواجه که 

به این ترتیب خواجه دو طر  اجتماع جهانی را یکی خیاص  ( 264 ی 265همان، ص ) شوند.

ن م ر  کرده است و جالب است که این موضوع را در مبحث آمسلمانان و دیگری اعم از 

آن دانسته است که بنای جامعه بر محبت است که  ت و آن را نشانوم ر  کرده اس« حبتم»

شاید برای این است که  ،شود و این اجتماعات که در شرع مقرر شده است موجب انس می

محقق شیود. پیس خواجیه بیرای حضیور افیراد        ،آن انس طبیعی که در ف رت آدمیان است

کند کیه از   در مسجد حرکت میمی از مسیر حضور انسانی در جمع، هم از طریق طر  اسال

شود تا به مسیجد الحیرام در مکیه و مسیجد نبیوی در مدینیه، امکیان         مسجد محله شروع می

یابد و هم از طرییق عیادی اعضیای خیانواده و سیاکنان روسیتا و شیهر و کشیور و          تحقق می

 کشورها که امروزه به صورت قاره آسییا و اروپیا و آفریقیا ... و در نهاییت در سیازمان ملیل      

با توجه به تصویرهای پیش گفته، خواجه تعلق اجتماعات را بیه یکیدیگر    محقق شده است.

مثل منزل و مدینیه کیه    ،یکی آن که اجتماعی جزء اجتماعی باشد :کند سه نوع توصیف می

 ؛مثیل امیت و مدینیه    ،دوم آن اجتماعی که شامل اجتماعی باشد ؛منزل جز ی از مدینه است

مثل قریه و مدینیه کیه اهیل قیری خیدمت       ،معین اجتماعی بود سیم آن که جماعتی خادم و

، پس افرادی کیه  مدینه کنند. به نظر خواجه چون چنین است که همه در خدمت یکدیگرند

چیون ایین قبییل افیراد از      ؛اند بهره ، از فضیلت بیلیف بیرون باشند و به تنهای عمل کننداز تأ

برند. خواجه برای بییان   نافع جامعه بهره میاز ماند و از طر  دیگر  یک طر  دور از جامعه
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یکی کسانی که به بهانه زهد دور از جامعیه زنیدگی    :زند این موضوع به چند گروه مثال می

هییچ کیاری   « توکیل »کیه بیا عنیوان    ها و غارهیا و دیگیر جمیاعتی     در صومعه مثالً ،دنکن می

 ،سیوم بیه تعبییر خواجیه    برند و گیروه   و خدمات جامعه بهره می کنند و فقط از زحمات نمی

روند. خواجه هیر سیه    کنند و دایم از اینجا به آنجا می سیاحان هستند که هیچ جا اقامت نمی

خورنید و کیاری بیرای خلیق      کند کیه نیان خلیق میی     این گروهها را فاقد فضیلت معرفی می

 کنند. نمی

د و اگر جامعه در واقع مثل یک فرد است که باید سالم باشد تا زندگی خو، داشته باش

میرد. خواجه طوسیی بیرای حفیظ و سیالمت      ای از زندگی نخواهد برد و می بیمار باشد بهره

میا هیم خییرات عامیه     » :گویید  می ،جامعه به موضوع خیرات و شرور عامه توجه کرده است

داریم و هم شرور عامه. خیرات عامه چیزهایی هستند که برای همه مردم مفید و الزم اسیت  

ری هستند که برای همه مردم زیانبار و خ رناک است و همه بایید از آنهیا   و شرور عامه امو

هیایی کیه همیه میردم بایید از آنهیا        خیرات عامه یعنی خوبی (311)همان، ص  .«پرهیز کنند

امنیت، آرامش، مودت به یکدیگر، عدالت، عفا  و وفا و امثال  :برخوردار باشند عبارتند از

اشند و بقای جامعه به اینها بستگی دارد که اگر دچار آسییب  اینها که باید در جامعه حاکم ب

کید بر این نکته اسیت کیه همیه میردم     أت« خیرات عامّه»بیند و تعبیر  جامعه آسیب می ،شوند

یعنی امنیت برای همه، آرامش برای همه، عدالت برای همه، نه  ؛باید از آنها برخوردار باشند

ای از ایین مواهیب و خییرات     باشند کیه اگیر فقیط عیده    مند  های از آنها بهر این که فقط عده

باید برای همه  ،پاشد. اگر آرامش هست ماند و از هم می جامعه پایدار نمی ،برخوردار باشند

ای در امنییت و آرامیش    شیود ییک عیده    باید برای همه باشد؛ نمیی  ،باشد، اگر امنیت هست

 بسیاری در اض را، و ناامنی. ۀباشند و عد

ترس، اض را، و  :ه برای همه افراد جامعه بد و خ رناک است عبارتند ازشرور عامه ک 

یعنی دلهیره کیه ممکین اسیت میردم از       ؛البته مشخص است که اض را، غیر از ترس است

چیزی نگران باشند، تنازع یعنی که مردم با هم به نزاع برخیزند، جور، ستم، حرص، عنیف،  

سیخرگی و غیبیت. همیه اینهیا را ایشیان نیام       فریب کاری و کاله سر هم گذاشتن، خیانت، م
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هم دهد که مردم در هر دو حال یعنی هم در خیرات و  برد. خواجه به این نکته توجه می می

 :انید  کنند و از اینجا اسیت کیه گفتیه    می کنند و به آنان اقتدا در شرور به بزرگانشان نگاه می

 این نکته مهمی است.  و« الناس علی دین ملوکهم»

خواجه طوسی این خیرات و شرور مربوط به تمام بشر است و جامعه بشری همیه  به نظر 

این بدان معنیی اسیت کیه اگیر در جیایی       باید از خیرات برخوردار و از شرور دور باشند. و

هیا و   با عوامل گوناگونیان از قبییل درگییری    ،رایج است و مردم در رنج هستند ،شرور عامه

پیس وظیفیه نیکیان و     ،شیود  به جوامع دیگر نیز منتقل میی ها  ها این رنج ها و مهاجرت جن 

ایین بییان خواجیه     .خردمندان عالم آن است که برای آسایش همیه جوامیع بشیری بکوشیند    

 ای دیگر م ر  شده است: گونه ههمان است که در بیان سعدی ب
 یکرنییییییدپ یییییییک یآدم اعضییییییا یبنیییییی

  
 گوهرنییییید ییییییکز  ینشکیییییه در آفیییییر 

   
 گیییییاردرد آورد روز هبییییی یچیییییو عضیییییو

  
 دگیییییییر عضیییییییوها را نمانییییییید قیییییییرار  

   
 )گلستان، با، اول در سیرت پادشاهان(

این است که جوامیع بشیری بیه لحیا،      ،شود موضوع دیگری که در همین جا م ر  می

افعیال ارادی   1،«مُدُن»وجود خیرات عامه و یا شرور عامه چند قسمند. در تقسیمات جامعه یا 

هیایی هسیتند کیه افعیال ارادی آنیان       ین معنی که جامعیه به ا ،افراد جامعه مبنای تقسیم است

هیایی هسیتند کیه     و جامعیه « جامعه فاضیله »یا « جامعه خو،»ها را  چنین جامعه ،خو، است

نامند که تقسیمات مفصلی دارد و اینجا  می« جامعه جاهله»آنها را  ،افعال ارادی آنان بد است

 فرصت پرداختن به آنها نیست.

ای اسیت   نظر خواجه این است که جامعه ،یا جامعه خو،« ینه فاضلهمد»اجماالً در با، 

کننید کیه    که همت افرادش برای کسیب خییرات اسیت. همیه میردم آن جامعیه تیالش میی        

                                                             
  بلکه به معنای جامعه است. ؛مدن، جمع مدینه به معنای شهر نیست. 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     11

 

هیا دور بدارنید؛ پیس، بیه ازالیت شیرور و        شان را از بدی دست آورند و جامعه هها را ب خوبی

 ورزند. اقتنای خیرات اهتمام می

شود که در این نوشته به یکیی دو م لیب    اضله نکاتی را متذکر میخواجه برای جامعه ف

نظرشیان در دو چییز    ،م: ایین مردمیی کیه عضیو جامعیه فاضیله هسیتند       یکنی  از آنها اشاره می

یعنی هم اندیشه همه خیو، اسیت    ؛یکی در آراء و دیگری در افعال ،مشترک و متفق است

است. منظور او از آراء خیو،،   و هم کارهای همه خو، است و این مشخصه جامعه فاضله

دیدگاه همه اعضای جامعه فاضله در مبد  و معاد است که همه به این دو باور دارند. به نظیر  

شناسیند و همیه کوشیش     خواجه افراد این جامعه همه بر ییک وجیه کارهیای خیو، را میی     

ا و یعنی از طریق تهذیب نفیس هیم نفسشیان ر    ،کنند که از طریق تهذیب و تسدید عقلی می

 هم عقلشان را استوار کنند تا بتوانند به این کماالت برسند. 

 

 ارکان مدینه فاضله

 به نظر خواجه ارکان مدینه فاضله پنج صنفند:

ایشان اهل فضایلند و حکمای کامل باشیند و   ،اول جماعتی که به تدبیر مدینه موسومند»

 ؛ز باشندخوانند که به قوت عقل و آرای صا به ممتا« افاضل»ایشان را 

رسانند. عموم اهل مدینیه   دوم جماعتی که عوام و فروتران را به مراتب کمال اضافی می

خواننید و علیوم   « ذوِی األلسینه »ایشان را  ،کنند دعوت می ،چه معتقد طایفه اول بود را به آن

 ؛کالم و فقه و خ ابت و بالغت و شعر و کتابت صناعت ایشان بود

در اخیذ و اع یاء    دارنید و  را در میان اهل مدینه نگاه می سیم جماعتی که قوانین عدالت

کنند و علیوم حسیا، و اسیتیفا و هندسیه و طیب و نجیوم صیناعت         تقدیر واجب رعایت می

 ؛خوانند« مقدّران»ایشان را  ایشان بود و

ی که به حفظ حریم و حمایت اهل مدینه موسوم باشند و اربا، مدن غییر  تچهارم جماع

منع کنند و در مقابلت و محافظت شرایط شجاعت و حمیت مرعی دارنید  فاضله را از ایشان 

 ؛)یعنی سیاهیان(
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چیه از وجیوه معیامالت و     ،پنجم جماعتی که اقوات و ارزاق این اصینا  ترتییب دهنید   

، ص 1373)طوسیی،   .«خواننید « مالییان »صناعات و چه از وجوه خراج و غیر آن و ایشان را 

285) 

 

 نکارگیری مدیرا هب ۀدر نحو

نکیات   ،کیار بگییرد   هخواجه درباره این که ر یس حکومت چگونه کارگزاران را باید بی 

 :مهمی را م ر  کرده است

یعنی اگیر   ؛یک نکته این است که یک شخص را به صناعات مختلف مشغول نگرداند»

دستش به هیچ کدام از آن کارهیا نخواهید رسیید. در علیت      ،چند کار را به یک نفر بسیری

 فرماید از جهات سه چیز: که چرا نباید چنین کرد، میاین دستور 

طبایع را خواص بود و نه هر طبیعتی به هر عمل مشغول توانید بیود: هیر طبیعتیی ییک      . 1

کند؛ اما اگر یک کار کیه در   همه را ضایع می ،اگر چند کار به او بسیری ،خصوصیتی دارد

 ؛دهد به او بسیاری آن را خو، انجام می ،تخصص اوست

صاحب آن صناعت به تدقیق نظر و ترقی همت حاصل آید به روزگاران. یعنی طول . 2

ولیت بیه  ئمس ده وقتی مثالً ،کشیده تا این شخص در این رشته متخصص و بزرگ شده است

 ؛دهد شود و هیچ کدام را درست انجام نمی ذهنش پریشان می ،او بسیاری

یعنی  ؛ا فوت آن وقت، فایت شودفرماید بعضی صناعات را وقتی بود که ب خواجه می .3

از بین می رود و ممکن است دو کار در ییک   ،اگر از وقتش گذشت ،هر کاری وقتی دارد

بیه یکیی   » :به قول خواجه ،وقت باید انجام شود و اگر آن دو کار را به یک شخص بسیاریم

بگمیاریم  باید که او را بیه کیاری    ،و ممکن است یک نفر سه کار بداند« از دیگری باز ماند

تیر اسیت و بیه ایین طرییق کارهیا خیو، پییش          تر است و آن کار مهیم  که در آن متخصص

  (288)همان، ص  «.خیرات در تزاید آید و شرور در تناقص» :رود و به فرموده خواجه می
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 ضرورت حفظ جامعه فاضله از خطرات احتمالی 

سیت کیه فیرن کنییم     این ا ،بحثی که در کنار این موضوع الزم است به آن توجه کنیم

شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو، بمانید. بیه نظیر     آیا می .یک جامعه فاضله داریم

شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو، بمانید   خواجه طوسی در یک جامعه فاضله نمی

یی از درون همان جامعه پدید آیند که آن را بر هیم  ها و ممکن است اتفاقاتی بیفتد و جریان

ای از درون  اند و پس از مدتی عده وجود آمده ههای خوبی در دنیا ب د و فاسد کنند. نظامبزنن

رویند و آن را  هایی می اند. از درون یک جامعه خو، جریان همان جامعه، آن را فاسد کرده

نامیده است که از ریشه  (299همان، ص ) «نوابت»ها را  خواجه آن جریان .پوسانند از درون می

آیند نه ایین کیه از    رویند و باال می مشتق است و یعنی از درون خود جامعه فاضله می« نبات»

بیرون وارد شوند. به نظر او پنج گروه خ ر ناک ممکن اسیت از ایین جامعیه فاضیله بییرون      

هیایی کیه بیرای حاکمییت فضییلت       بیاید. توجه خواجه به این موضوع برای همیه حکومیت  

 این گروهها عبارتند از:  بسیار مهم است. ،کوشند میشوند و برای تحقق آن  تشکیل می

یعنی کسانی که خودشان را به ظیواهر قواعید حکومیت     .یعنی ریا کاران ،یکم، مُرائیان

 ؛کننید  راسیته میی  آی تقوا و فضیلت میورد قبیول آن جامعیه    ها خو، یا جامعه فاضله و نشانه

مند شوند. خواجه  نافع جامعه بهرهفقط در پی آن هستند که از م ،ولکن در واقع چنان نیستند

امیا نیه بیرای     ؛دهد که افعال نیکان و فضالی جامعه فاضله از ایشیان صیادر شیود    میتوضیج 

رییا کیاری   فضیلت و سعادت، بلکه برای رسیدن به اغران دیگر جز سعادت. این افیراد بیا   

ود خیویش را  را کسب کنند و سیی ها دهند تا موقعیت مینشان   خودشان را در جامعه نیک،

  ببرند؛

، یعنیی تحرییف کننیدگان. ایین گیروه عقایید پیاک و اخیالق نیکیو را          دویم، مُحرِّفان

کنند تا مردم بیه تیدریج، از آنهیا فهیم دیگیری       میدیگری معنی  کنند و به گونو میتحریف 

شیود و   میی به تدریج اصل و گیوهر حقیقیت گیم     ،پیدا کنند. وقتی تحریف صورت گرفت

خواهنید زمینیه    میی انید به گوهر حقیقت دسترسیی پییدا کنیید. ایین گیروه      تو میدیگر شما ن

خروج از مدینه فاضله و امکان رسیدن به اغران پست خیود را کیه مغیایر بیا سینت جامعیه       
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شیود،   میکوشند تا به هر طریقی که  میاینان  .فراهم کنند تا به اهدافشان برسند ،فاضله است

ته مغایر بیا  بیشان که الها کنند تا امکان رسیدن به خواسته ی فکری جامعه فاضله را تباهها پایه

فراهم کننید. خواجیه    ،ساختار و اهدا  جامعه فاضله و من بق با یکی از جوامع جاهله است

ی ایشیان اسیت،   ها کند که چون قوانین جامعه فاضله مانع رسیدن آنان به خواسته میتصریج 

عمل جامعه فاضله را با هوای نفس خیود ت بییق    به نوعی از تفسیر، حقایق حاکم بر اعتقاد و

 ؛دهند تا به م لو، خود برسند می

توضییج آن کیه چیون بیه مُلیک و       .کننید  میاینان کسانی هستند که بغی  سوم، باغیان،

ایشان را از  ،ستند، به فعلی از افعال ر یس که موافق طبع عوام نباشدیحاکمیت فضال راضی ن

علیه )بیه کاری که در جن  صفین در عصر خالفت امام علی ش .آورند میاطاعت او بیرون 

ای هست و حاکم خوبی هیم دارد، ایین گیروه بیاغی      افتاد. فرن کنید جامعه فاضله (السالم

کنند به کارهای آن حاکم خیو،   میشروع  .خواهند چیز دیگری به دست بیاورند میچون 

پریشان کنند تا بتوانند ایشیان را از   کوشند ذهن و فکر مردم را نسبت به او میایراد گرفتن و 

 ؛دور خارج کنند و به هد  خودشان برسند

هیم هسیت. مارقیان جمیاعتی      نهج البالغیه این اص الحی است که در چهارم، مارقان، 

سبب سوء فهم خود، چون بر اغیران فضیال    هاما ب ؛هستند که قصد تحریف قوانین را ندارند

کننید و   درست حاکم فاضل را بر معانی دیگر حمل میهای  رفتارها و تصمیم ،واقف نباشند

 ؛شوند. عمل خوارج در تاریخ اسالم نمونه روشن عمل این گروه است از حق منحر  می
دهد که ایشان جماعتی هستند که تصورشان کامیل   میخواجه توضیج پنجم، مغالطان، 

 ؛معتر  نیسیتند ولکن برای طلب کرامت به جهل خودشان  ؛نیست و به حقایق واقف نیستند

کوشند ذهین میردم    می ها بافند و با آن بافته میدانیم. چیزهایی سرهم  میگویند ما ن مییعنی ن

 گویند. می ،هایی که به حق ماند امّا به دروغ سخن ،دانند میولی در واقع ن ؛را خرا، کنند

 شک در صدر اسالم در جریان حکومت امام علی بن ابی طالب که بی حاشیه نویسنده:

همه این پنج جریان حضور فعال یافتنید تیا سیر انجیام      ،مظهر و نمونه کامل مدینه فاضله بود
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را به شهادت رساندند و فرصت  (علیه السالم)و جانشین او حسن بن علی  (علیه السالم)علی 

حاکمیت را به حسین بن علی نیز ندادند و او را قبل از این کیه موفیق بیه تشیکیل حکومیت      

 هی به شهادت رساندند. 61ای در عاشور ،شود

فکری جمعی است و در واقیع هیر    هم ،گیری و بقای یک حکومت یکی از ارکان شکل

مبادی : »گوید میشود. خواجه طوسی  میمنجر به فرو پاشی  ،گونه استبداد ر ی و تک روی

ی جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یکیدیگر بیه جیای اعضیای     ها ها از اتفاق ر ی دولت

خص باشند، پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت حق باشد و ال ا دولت باطل. و سبب یک ش

آن بُیوَد کیه هیر شخصیی را قیوتی محیدود باشید و چیون          ،آن که مبادی دول اتفاق اسیت 

المحالیه، پیس    ،های ایشان  ضعا  قوت هیر شخصیی بیود    قوت ،اشخاص بسیار جمع آیند

وی در  (313)همیان، ص   .«یک شخص شوندمانند  ،چون اشخاص در تأل ف و اتحاد باشند

بیود و اعتبیار     میاگر سیرت ایشان را نظا ،چون جماعتی غالب شوند» :گوید میبیان دیگری 

زودی متالشیی شیود، چیه اخیتال  دواعیی و       هدولت ایشان مدتی بماند وال ا ب ،عدالتی کنند

 ()همان .«چه مقتضی اتحاد بود، مستدعی انحالل باشد  هوا، با عدم آن

اند و شرایط اتفاق رعاییت   های ثابت بوده ها مادام که اصحا، آن با عزیمت اکثر دولت

اند، در تزاید بوده است و سبب وقو  و انح اط آن، رغبت قوم در مقتنیات ماننید   کرده می

اموال و کرامات بوده، چیه قیّوت و صیولت اقتضیای اسیتکثار ایین دو جینس کنید و چیون          

ول بدان رغبت نمایند و از مخال ت، سیرت ایشان بیه دیگیران   ضعفای عق ،مالبس آن شوند

عیشی مشیغول شیوند و    جویی و خوش سرایت کند تا سیرت اول بگذارند و به ترف ه و نعمت

فرامیوش کننید و    ،اوزار حر، و دفع بنهند و ملکاتی که در مقاومت اکتسا، کیرده باشیند  

در اثنای ایین حیال خصیمی قیاهر      ها به راحت و آسایش و عُ لت میل کنند. پس اگر همّت

واال خود کثرت اموال و کرامات ایشان  ،سان بودآاستیصال جماعت بر او  ،قصد ایشان کند

چنیان   را بر تکبّر و تجبّر وادارد تا تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کننید؛ و هیم  

ردد، در انح اط به مغلو، گ ،که در مبد  دولت هر که به مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد

سیخن   خالصیو  (313 یی  314همیان، ص  .)مقاومت و منازعت هر که بر خیزنید مغلیو، گردنید   
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کیومتی را تشیکیل   ح ،ای هم فکر  که در حکم یک نفرند خواجه طوسی این است که عده

امیا چنیان هماهنی  هسیتند کیه گیویی ییک         ؛گیرنید  هر کسی کاری به عهده می .دهند می

تا در اعمال  ،شوند میزودی صاحب قدرت و ثروت  هزین عدالت بشخصند و با رعایت موا

امیا   ؛یابید  میی حکومتشان رو به پیش و ثروت و قدرتشان فزونی  ،این روش ثابت قدم باشند

مندی از آنها برای خود مشغول شیود و   چون هر کدام به جمع کردن ثروت و قدرت و بهره

شوند و صفات و رفتار ایام مقاومیت را  به خوشگذرانی و بهرمندی از ثروت و مقام سرگرم 

هر دشمنی که به آنان حمله کند  ،سایش و خوشگذرانی سرگرم گردندآفراموش کنند و به 

خودشیان بیرای    ،آورد و اگیر هییچ دشیمنی بیر آنهیا نتیازد       میی به زودی آنان را از پیای در  

ان چنیان  افتند و در نتیجیه حکومیت و قدرتشی    میتصاحب ثروت و مکنت بیشتر به جان هم 

شوند. شاید  میشود که قدرت مقابله با هیچ دشمنی را نخواهند داشت و مغلو،  میضعیف 

داستان غم انگیز سقوط مسلمان در اندلس )اسیانیای امیروز( نمونیه بسییار روشینی باشید بیر       

 استدالل بسیار محکم و روشن خواجه طوسی.

ییا بیه اصی ال  خیودش      های ناشایست در با، حکومت (اهلل علیه حمة  ر)خواجه طوسی 

هیای مفصیلی کیرده اسیت و بیه لحیا،        بحیث « مدینه فاسقه»و « مدینه ضال ه»، «مدینه جاهله»

« مدینه احیرار »های جاهله با عنوان  محدودیت این نوشته به بخشی از یکی از اقسام حکومت

 م:یپرداز میبه اختصار ( 296ی  298همان، ص ) ،«مدینه جماعت»یا 

های ایین نیوع حکومیت ایین اسیت کیه در آنجیا         ی از خصوصیتفرماید یک میخواجه 

و آزادی وجود دارد که هر شخصی در آن مُخل ی باشد که هیر چیه خواهید کنید.     « حریّت»

اما درون این جامعه فاسید، آزادی خیلیی مهیم     ؛ای است که در کل فاسد است یعنی جامعه

. خواجه در مورد این جامعه بکنند ،ا آزادند که هر کاری دلشان بخواهدجاست. مردم در آن

عیین عبیارت خواجیه     .توضیحات بسیار سودمندی داده است ،که آزادی در آن وجود دارد

چیه   در حریت هر شخصی در آن م لیق و مُخلیی باشید بیا نفیس خیود، تیا آن       »چنین است: 

خواهد کند. اهل این مدینه متساوی باشند و یکی را بر دیگری مزید فضلی تصور نکنند. در 
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مدینه بسییار هِمَیم مختلیف اسیت. اهیل ایین مدینیه طواییف )گیروه گیروه( شیوند. )در             این

ها( بعضی متشابه و بعضیی متبیاین، بعضیی شیریف و بعضیی خسییس. هیر         روزگار ما حز،

کنند(  میای را ر یسی بود و جمهور به رؤسا غالب باشند )مردمند که رؤسا را انتخا،  هفطای

هیای جدیید چنیین اسییت(     واهنید )در اغلیب جمهییوری  چیه رؤسیا را آن بایید کییه ایشیان خ    

ترین کس شخصی باشد که در حریت جماعت بکوشد و از اعیداء نگیه دارد و بیر     محبو،

گوید  می (علیه الرحمه)شهوات خویش به قدر ضرورت اکتفا کند. جالب است که خواجه 

قیدر ضیرورت    هب کند، ثانیاً بر شهوات میای اوالً مردم را از دشمن حفظ  حاکم چنین جامعه

. به نظر خواجه جملگی اغران جاهلیت در این مدینیه بیر تمیام تیرین وجهیی      دکن میاکتفا 

حاصل توان کرد. هر کس مُقام آنجا دوست آرد، چیه هیر کیس بیه هیوی و غیرن خیود        

خواهد رسید و از این جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند، همه بیایند. در این مدینیه  

م فرقی نبود. چون روزگار برآید یعنی اگر این حکومت مدتی ادامیه پییدا   میان غریب و مقی

)یعنی هر کیه هیر    1افاضل و حکما و شعرا و خ با و هر صنفی از اصنا  کامالن بسیار ،کند

 ،رسد میدر علم به مقام باال  ،خواهد میتواند به دست بیاورد: آن که علم  می ،خواهد میچه 

اجزای مدینه فاضله  ،خواهد( که اگر ایشان را التقاط کنند می چنین آن که ثروت یا فساد هم

یعنیی  « التقیاط » ،یعنی نیکان و خوبان آن قدر زیادند که اگر آنان را جمیع کنییم   ؛توانند بود

خودشان به یک کشور فضال یا جامعیه فضیال    ،شان بکنند بیینندشان یک جا، یک جا جمع

بیدترین   ،)یعنیی آنهیا هیم اگیر جمیع شیوند      چنیین اهیل شیر و نقصیان      هم شوند و میتبدیل 

 کشان تشکیل خواهند داد(. کشورها را از دزدها و قاچاقییان و آدم

                                                             

ولی حضور قابل قبول آزادی را باید در بغداد دوره خالفت  ،نام لو، ودر تاریخ اسالم نمونه این جامع. 1

جز مخالفان سیاسی مثل اهل بیت علیهم السالم رشد  هها ب جا همه گونه آدممون دید که در آنأهارون و م

همین سبب رشد علم  حتی شیادان از آزادی برخوردار بودند و .؛علما، دانشمندان، ادبا، شعرا و.. .کردند می

 مثال زد. ،شود شد. نمونه دیگر آن را در روزگار ما تا حدودی کشور آمریکا را می
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 بررسی مضامین اخالقی در آثار نظامی 

 (لیلی و مجنون ـ خسرو و شیرین)
 *فهیمه سازمند

 

 چکیده
 را اجتماعی و سیاسی اخالقی های آموزه عرصو عاشقانه، مضامین بر عالوه غنایی ادبیات حوزۀ

 لمسای تبیین و تشریج به غنایی شعر اثنای در ظرافت و هنرمندی با مینظا گیرد. می در بر نیز

باور عمیق او به دین و  پردازد. می اندرز و پند مضامین و حکمی مذهبی، های اندیشه و اخالقی

منظور شاعر  :های اخالقی نیز در تار و پود کالمش تنیده است. نکتو قابل تأمل این است که ارزش

ر زیبای هستی نیست؛ بلکه شناخت چیزهایی است که آدمی را از رسیدن به چشم پوشیدن از مظاه

 آثار ژر  و دقیق بررسی با اما ؛است غنایی و تغزلی او شاعری چند دارد. هر کمال حقیقی باز می

 توان می وی هنرمندانو و ارزش با های سخن در را تربیت و تعلیم رو  و خردورزانه سیمای وی،

 اد، تلفیق و اخالقی های آموزه و ها مایه درون دادن نشان برای است ششیکو پژوهش این یافت.

 تبیین برای گنجوی نظامی مجنون و لیلیو  شیرین و خسرو منظومو دو در غنایی اد، با تعلیمی

  نماید. تشریج را او رفتاری سالیق و بینی جهان دارد سعی چنین هم و وی آثار هنری اعتبار و ارزش

 اخالقی. های آموزه نظامی، غنایی، ادبیات تعلیمی، اتادبی :کلیدواژه

                                                             

 (yasamins88@yahoo.com) تری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه.دانشجوی دک .*

 12/15/98تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:

mailto:yasamins88@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه  

  پیی  بیزرگ  شیاعر  این روحیات و خلقیات شخصیتی، ابعاد ۀدربار نظامی آثار بررسی با

 و سینت  اهل پیرو او است. اسالمی موازین و اصول به بند پای و مسلمان شاعری که بریم می

 مقیام  و کند می اثبات )ع( علی حضرت به بیاتیا در را خود ارادت اما ؛است مذهب شافعی

 و بیاطن  صفای و حیا و حُجب با را خود اخالقی و تعلیمی های اندیشه نظامی ستاید. می را او

   کند. می بیان نرم زبانی

 و نشیین  گوشه و پیشه زهد اسالمی اصول به تقوا، با است مردی نخست ووهل در نظامی»

 اجتمیاعی  اوضیاع  بیه  توجه با زیرا ؛وی است نخستین تمعتقدا از حاصل ،خود نشینی گوشه

 .«نیاالیید  زمانیه  اهیل  فساد به را خویشتن تا است نداشته نشینی گوشه جز ای چاره وی، عصر

 ( 381، ص 1371 )ثروت،

از بیه کیار بیردن الفیا،      ،بند بوده است وی به دلیل گرایشات اخالقی که بدان بسیار پای

رخی از شاعران گاه بیه تلیویج و زمیانی بیه تصیریج م یر        عاطفی و احساسی که در آثار ب

 کند. اجتنا، می ،شود می

 میی  از دوری و لعیب  و لهیو  مجیالس  از اجتنیا،  اخالقیی وی  بیارز  های ویژگی از یکی

 خیواری و  بساط بیاده  نظامی حکیم ورود با ارسالن قزل مجلسی، در چه چنان است. گُساری 

  ند.چی می بر او احترام به را لعب و لهو

 لفظ یک وی دیوان تمام در است. نظیر بی شعرا تمامی میان در اخالق و پاکی در نظامی

 .نشید  جاری زبانش بر هجو بیت گاه هیچ شود. نمی پیدا ناپسند و زشت سخن یک و رکیک

 مضامین نو و و معانی ابداع خاص، ترکیبات ایجاد و مناسب کلمات و الفا، انتخا، در وی

 های داستان دیگر از تر موفق هر حیث از که شیرین و خسرو داستان در است. سرآمد دلیسند
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 نظیر  شیعر  و زنیدگی  بیا،  در پیردازد.  میی  کهین  هیای  قصه نظم به شاعر» :است نظامی بزمی

 شیمرده  نییز  تفیریج  و لیذت  ومایی  و دانید  نمیی  تعلیم ووسیل شعر را دیگرگویی ،دارد دیگری

 (1991، ص1372 ،کو، )زرین است.

ه میدد ذوق و صیفای اندیشیه و جیذابیت سیخنان از لحیا، فیرم و مضیمون،         پیر گنجه ب

سیازد. خیط سییر کلیی      کند و جاودانه می باورهای دینی و اخالقی خود را به روانی بیان می

اعتقیادی   ، بیر دگرگیونی و بیی   شود اش ناشی می عارفانهی های او که از تفکر زاهدانه   اندیشه

کنید.   راب ه انسان با خداوند در هر شرای ی اشیاره میی   جهان و در نهایت فنای آن تکیه و به

پیشگی و داشیتن تواضیع و فروتنیی و     فکری نظامی خدمت به خلق، تأکید بر قناعت ودغدغ

کنید   داری دعوت میی  دامنی و خویشتن او همگان را به عفت و پاک .تکیه بر رازداری است

 بیا  یخوانید. و  سیتیزی فیرا میی    لمقدرت و ثروت مردم را به ظ وو به دلیل عدم توزیع عادالن

 اد، و بخشیده تری بیش اعتبار و ارزش خود غنایی شعر به اخالقی های آموزه از گیری بهره

  است. مزین کرده تعلیمی اد، با را غنایی

 

 اخالق عریفت

 ها انسان زندگی های شیوه به معنای خوی، طبع، سجیه و عادت و جمع خلق است اخالق

و کیفیتی برای نفس آدمی اسیت کیه رفتارهیایی متناسیب بیا آن از       است مختلف جوامع در

 ۀدربیار  ناصیری  اخالق خود ارزشمند کتا، در وسیط نصیرالدین زند. خواجه انسان سر می

 به احتیاج از او بی فعلی صدور سهولت مقتضی را نفس بود ای ملکه خلق،» گوید: می اخالق

 چییه آن نفسییانی از کیفیییات کییه اسییت شییده روشیین نظییری حکمییت در و رؤیتییی و فکییری

 ملکیه  پیس  گوینید.  ملکیه  را آن ،بیود  ب یءالزوال چه آن و خوانند حال را ،الزوال بود سریع

 (111 ، ص1369 ی،طوس) .«است خلق ماهیت این و نفسانی کیفیات از بود کیفیتی

 اما ؛است متفاوت اخالقی ارزش ای جامعه هر در و نبایدهاست و بایدها مجموعه اخالق

 در اخالقیی  اصیول  از بعضیی  و دارد فراوانی اهمیت اخالقی اصول به بندی پای آنها همه در

  است. مشترک جوامع بین
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   ادبیات و اخالق ۀرابط

تأثیرگیذار   مخاطیب  روی بیر  کیه  دارد خود در خاصی های زیبایی ،هنری و ادبی اثر هر

 اخالقیی  بُعد و تعلیمی ادبیات ،نویسندگان و شعرا ادبی آثار هنری عنصرهای از یکی است.

 اخیالق  و هنیر  وقلی  اوج در غییره  و نامیه  قیابوس  ،االسیرار  مخیزن  ،بوسیتان  مانند آثاری است.

 هستند.

 تعلیمیی  ادبیات .است درآمیخته فارسی آثار با اخالقی های اندیشه و تعلیمی موضوعات

پرورش رو  بختی انسان تأثیرگذار باشد و باعث  کوشد تا به بهبود منش اخالقی بر نیک می

 و متعالی شدن انسان گردد. 

 کارانه، محافظه گاهی و تحرک کم اما ؛دارد وجود اخالقی موازین ادبی آثار بعضی در

 و من یق  و عقیل  که به افالطون دارد. وجود متفاوتی های دیدگاه ادبیات، و اخالق مورد در

 ایجیاد  آشیو،  دممیر  ذهین  که شعرا در معتقد است دارد، اعتقاد اجتماعی تربیت و آموزش

 را تیراژدی  نیوع  شیعر،  در اخالق تأثیر در ارس و و دهند می پرورش را آنها امیال و کنند می

 وتزکیی  موجیب  نهایت در و شده انسان در شفقت و ترس باعث زیرا ؛داند می نوع ترین عالی

 نقید  غییره  و اجتمیاعی  شناسیی،  روان نقیدهای تیاریخی،   سایر کنار در امروزه شود. می نفس

  خورد. می چشم به نیز القیاخ

 

 (لیلی و مجنون، خسرو و شیریناخالق در آثار نظامی )

 انسان واالی مقام و آفرینش جهان مندی هد  از سخن ،مجنون و لیلی ومنظوم آغاز در

  آورد: می میان به
 اسییییییت نبییییییرد در کییییییه مییییییا دیباچییییییو

  
 اسیییت خیییورد و خیییوا، و هیییوا بهیییر نیییز

   
 یبتییییییان ار بییییییه خییییییورش و خییییییوا، از

  
 بییییییابی خیییییر و گیییییاو همیییییه در کیییییاین

   
 سرشییییییتند هییییییا طبییییییع کییییییه مایییییییه زان

  
 نوشییییییییییتند دگیییییییییر  ورقیییییییییی  را میییییییییا 

   
 (88، ص 1393)نظامی، 
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 فاصیله  و کنید  میی  اشیاره  ،اسیت  ایمیان  اهیل  که صفت پرهیزگاری به منظومه، همین در

  داند: می اخالقی امنیت عدم با معادل را آن از گرفتن
 سیییتا گزنییید ییییک دفیییع نیییه پرهییییز

  
 اسییییت سییییودمند رنییییج و راحییییت در

   
 یابنییییییید  ثبیییییییات  او از راحیییییییت  در

  
 یابنییییییید نجیییییییات بیییییییدو رنییییییج  وز

   
 (88)همان، ص 

 در معناست. بی غرور ۀواژ عشق والیت در زیرا خودخواهی: و غرور از جستن دوری

 سراید: می چنین غرور مذمت در شیرین و خسرو داستان
 اسیییت  غیییرور شیییاهی از سیییر در هنیییوزت

  
 اسیییت دور عشیییق از غیییرور کیییاین یغیییادر

   
 اسییییت بییییاز عشییییق کییییو کسییییی آرد نییییاز 

  
 اسیییت نییییاز بیییی نییییازان بیییی از عشیییق کیییه

   
 سیییییییرفرازی  بیییییییا  عاشیییییییقی  نسیییییییازد

  
 بییییییازی عشییییییق برنتابیییییید بییییییازی کییییییه

   
 (171، ص 1391)نظامی، 

  کند: می اشاره چنین مجنون و لیلی در غرور و در نکوهش
 باشیییید غییییرور خییییودت بییییه کییییی تییییا

  
 باشیییییید دور بییییییرگ ز تییییییو رگمیییییی

   
 (211، ص 1393)نظامی، 

 برخیوردار  اعتبیار  و ارزش از هسیتی  جهان در ای آفریده و موجود هر که است معتقد و

 دارد: جایگاهی خداوندی درگاه در و است
 سییییت ارضییییی مشییییام در کییییه ذره هییییر

  
 سیییت عرضیییی و طیییول خیییویش بیییر را او

   
 (211)همان، ص 
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 نکته این به کند دور د،خو وجود خویشتن از را خودخواهی و کبر و غرور انسان اگر و

 نیست: کسی و آید نمی حسا، به او وجود هستی جهان در که رسید خواهد
 هسیییت هیییم بیییه اسیییت درازی و پهییین ایییین

  
 پسییییییییت قییییییییوارۀ اییییییییین قالییییییییب در

   
 پسیییییییتی حییییییید ز برگیییییییذری چیییییییون

  
 هسییییتی کییییه بییییری گمییییان نییییه خییییود در

   
  (21)همان، ص 

 

 لقخ به خدمت

ارس و حیات انسانی بر بنیاد روابط اجتماعی و ارتباط آدمیان با یکدیگر  وطبق گفت

بنابراین آدمی با عزلت گزیدن و دوری از خلق هرگز به کمال شایسته خویش  ؛استوار است
های شاعران و نویسندگان و اندیشمندان  ای در نوشته نخواهد رسید و چنین الگوی پسندیده

گرایی اجتماعی که راهی است برای دستیابی  ظامی به اصل اخالقی همخورد. ن به چشم می

توانی دستگیر دیگران و مانند  دارد که اگر می پردازد و اذعان می به کماالت انسانی می

داند  او احسان و دهش را در حق دیگران حصار امنی بر جان انسان می .آسمان بخشنده باش
ر هنگام بال و سختی کارساز و راهگشاست و انسان و معتقد است که نیکی کردن به مردم د

سازد و گوشزد  عاقل با این روش برای روزهای پرخ ر زندگی راه را بر خود هموار می

گاه در خونا، رنج و  هیچ ،کند که اگر تو هم اهل نیکی کردن به دیگران باشی می
 های دنیا گرفتار نخواهی شد:  مصیبت

 کیییرد او کیییه کنیییی آن گیییر نییییز تیییو

  
 خییییییورد نبییییییادت جهییییییان خونیییییا، 

   
 (191، ص انمه)

 تییییییوانی اگییییییر کییییییش همییییییه بییییییار

  
 رهیییییانی کیییییش بیییییار ز چیییییه بهتیییییر

   
 کییییییین پیییییییادگی  و بییییییده  مرکییییییب 

  
 کییییین گشیییییادگی رو و خیییییور سییییییلی

   
 (113 ، صانم)ه
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 به انسان ،شتابد نمی نوعانش هم یاری به که را آشکار کسی بیانی با شیرین و خسرودر 

  آورد. نمی حسا،

 

 افتادگی و فروتنی تواضع ستایش رد

 همیشه متواضع های انسان ،است افتادگی و تواضع صفت و پسندیده بارز صفات از یکی

 احکام در .اند رسیده سربلندی و عزت به فروتنی همین با و اند بوده محبو، خلق میان در

 صفت ینا است. شده مردم میان در افتادگی و تواضع به فراوان سفارش نیز دین و شرع

های نظامی وجه  های واالی انسانی است که در منظومه ارزش از یکی نیز پسندیده اخالقی

 .لیلی و مجنونو  خسرو و شیرینبارزی دارد. به خصوص در 

پردازد که  راه زندگی می پیچ و شکنبه تبیین پر لیلی و مجنونشاعر گنجه در منظومه 

افکندن سیر خودبینی و  ،ل به رستگاریدست روزگار چون تیغی قوی و بر نده است و نی

 عُجب و روی آوردن به تواضع و فروتنی است:
 بیییییفکن پییییر اسییییت  شییییکن پییییر ره

  
 بیییییفکن سیییییر قییییوی، اسییییت تییییی 

   
 سییییواری اییییین از بیفییییت بییییار یییییک

  
 رسیییییییییتگاری راه ییییییییییابی تیییییییییا

   
 (انمه)

  نگه داشتن اندازه و حد و بودن قانع و خرسندی به دادن پند

 و شوند نمی خلق محتاج گاه هیچ قانع های انسان ندارد. پایان که ستا گنجی قناعت

 شاکر و قانعند.  ،است کرده اع ا آنها به خداوند که چه آن به همیشه

 و گفتار پانزده در که است پیشگی قناعت ارزش گویای نیز سعدی بوستان با، ششم از

 کسی مال به طمع چشم و ندکن بسنده خویش های داشته به که آموزد می آدمیان به حکایت

  باشند. نداشته
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تا جایی که در طبع و سرشت آدمی نهادینه  ،داند نظامی خرسندی و قناعت را الزم می

شان  و به آن چیزی که روزی ه که خداوند ع ا کرده قانع باشندچ ها به آن گردد و انسان

 است: فایده بسنده کنند که تالش بسیار برای ازدیاد روزی بی ،قرار داده
 دربنییییید طبیییییع بیییییه را خرسیییییندی

  
 خرسییند  هسییت چییه بییدان بییاش مییی

   
 شییییییتابند خییییییود رزق درجسییییییتن

  
 یابنیییید کییییه قییییدر آن بییییه سییییازند

   
 (112)همان، ص 

که اگر روزی لقمه »کند:  نداشتن قناعت و خرسندی را چنین بیان می ،ای طنز و به گونه

 «:رسد سمان میصدای فریاد و اعتران آنان به آ ،کمتری دریافت کنند
 اش نوالییییه یکییییی شییییود فییییوت گییییر

  
 اش نالییییه و نفیییییر رسیییید چییییرخ بییییر

   
 (112)همان، ص 

 سراید: می گونه این دیگران کار و رزق به اندازی دست از پرهیز بهجای  دیگر در و
 خییییویش خاصییییو نصیییییب بییییه نییییه دل

  
 مینیییییییدیش  کیییییییس  رزق خایییییییییدن 

   
(112)همان، ص   

ندیده و مقبول جامعه بشری است و افراط و تفریط در روی از صفات پس اعتدال و میانه

گرایی و پرهیز از افراط و تفریط  ساز است. نظامی به اعتدال امور مذموم و مشکل وهم

گیرد؛ اما زیاد بودن  اگر چه چراغ از روغن روشنایی می ،او معتقد است .کند توصیه می

که در زندگی جایگاه و حد شود  شود و نیز متذکر می روغن باعث خاموش شدن چراغ می

های زیبا این  خود را بدان و پای از گلیم خویش بیرون مگذار. وی با بیان تمثیل ۀو انداز

چنان  هم ،کند که به قدر شغل و درآمد خود ال  بزن تر بیان می صفت اخالقی را روشن

 :یستدوز ناش چون زر که بوریا با  توان زندگی
 گیییییرد  نییییور روغیییین  ز چییییه ار چییییراغ

  
 بمییییییرد روغییییین از کیییییه باشییییید بسیییییا
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 جیییییای خیییییود دوران از بیییییاالتر مجیییییو

  
 پییییای خویشییییتن گلیییییم از بیییییش مکییییش

   
 (187 ، ص 1391)نظامی، 

شاعر متواضع گنجه ادعای خود را در بارز کردن صفت اخالقی خرسندی و 

یاند که نما ای می رساند و با فروتنی خود را چون ق ره پیشگی با بیت زیر به اثبات می قناعت

 توان از او به دریایی از نکات اخالقی رسید: می
 بییییردوز دیییییده را طمییییع خرسییییندی بییییه

  
 آمییییوز در دریییییایی ق یییره،  میییین چیییون  ز

   
 (194 )همان، ص

های قانع چون سیری محکم در برابر  وی اعتقاد دارد که خرسندی برای انسان

ای که در  چنان که پرنده هم .بختی نیست نامالیمات زندگی است و عدم رعایت آن جز تیره

 خسرو ومنظوم به هالکت خواهد رسید. در ،خود را نداند ۀاگر حد و انداز ،اوج پرواز است
 داند: بختی می سعادت و نیکو را مای قناعت کتا،، نظم وسابق پایان در شیرین و

 دسییییت در نیسییییت وجییییوهی دنیییییا از گییییر

  
 هسیییییت کیییییان بیییییاد، سیییییعادت را قناعیییییت

   
 (15)همان، ص 

 

 ستیزی ظلم

های انسانی است که در  اخالق گرایش به ارزش ۀاز جمله موارد پذیرفته شده در حوز

بودن به عنوان « رحیم»و « رحمان»رو  های دینی الگویی برای آدمیان است و از این آموزه

که ظلم ستیزی که حاصل آن  یکی از واالترین عناصر اخالقی دانسته شده است. نتیجه این

خسرو و  ۀعدالت در میان مردم است از جمله موضوعات مورد تأکید سرایند رواج محبت و
شاعری انسان دوست که همواره دیگران را به مبارزه علیه ظلم و ستم  .است شیرین

با  ،کند در زمانی که پادشاه در حکم سایه خداست و بر مردم خدایی می او .خواند فرامی
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ایستد و به دیگران  ابل خسان و ناکسان میستیزش در مق جسارت و جر ت با اشعار ظلم

زیرا  ؛کند که به هر ظلمی راضی نشوند و در برابر ستم آنان سکوت نکنند چنین توصیه می

شود و آنان را به  ها می سبب خواری و ذلت انسان ،که خاموش ماندن در برابر جفای ظالمان

 کشاند: زبونی و پستی می
 باشییییی چییییه خسییییان طلییییب پییییایین

  
 باشیییی چیییه ناکسیییان شخیییو دسیییت

   
 قفییییایی هییییر بییییه نهییییی چییییه گییییردن

  
 جفیییایی هیییر بیییه شیییوی چیییه راضیییی

   
 آرد درونییییییییی خلییییییییل خییییییییواری

  
 آرد زبیییییییییونی کشیییییییییی بییییییییییداد

   
 (111)همان، ص 

 اعمال بازتاب

 آنها به ها انسان اعمال ونتیج که است آفریده ای گونه به را هستی جهان متعال خداوند

نظامی تأکید دارد که فرد و اجتماعی که اصل  شر. اعمال چه و خیر اعمال چه ،گردد می باز

طبیعتاً نه  ،دهند اعمال خود اهمیت نمی وبه نتیج ،گیرند اخالقی بازتا، اعمال را نادیده می

 موالنا شود. حضرت گیر آنها می بلکه مشکالتی هم دامن ؛تنها رو به پیشرفت نخواهد رفت

 فرماید: می با، این در
 نیییدا میییا فعیییل و اسیییت کیییوه جهیییان ایییین

  
 صیییییییدا را نیییییییداها ایییییییین آیییییییید بیییییییاز

   
 (71، ص 1393)موالنا، 

 اسیییت  روزگیییار  کیییه  شیییکن  عهییید  ایییین 

  
 اسیییییت کیییییار تخیییییم برزگیییییران چیییییون

   
 آغیییییاز بیییییه را تخیییییم سیییییه دو کیییییارد

  
 بیییییاز بیییییدرود رسیییییید، کشیییییته چیییییون

   
 (219، ص 1393)نظامی، 
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سزایی در  ها تأثیر به د انسانوی بر این اصل اخالقی اعتقاد دارد که اعمال نیک و ب

 زندگی و نحوه مرگ آنها دارد: 
 هوشیییییییار دانایییییییان گفتنیییییید چنییییییین

  
 پدیییدار آییید مییرگ بییه بیید و نیییک کییه

   
 (181، ص 1391)نظامی، 

که جهان هستی مانند کوهی است  گوید می «را مجنون پدر وداع کردن در» :در بخش

د و تأکید دارد که پاداش اعمال خیر و شر گرد چه در آن صدا کنی به تو باز می که هر آن

بلکه به دست روزگار و دنیاست و اگر خواستار سالمتی و عافیت در  ،ها نه به دست انسان

منتظر  ،در حق دیگران بدی روا مدار و اگر شرارتی از تو به دیگران رسید ،زندگی هستی

 مکافات آن باش:
 اسییییت نییییوایی در کییییه بییییدی و نیییییک هییییر

  
 اسیییییییت صیییییییدایی مشعیییییییال گنبییییییید در

   
 (183، ص 1393)نظامی، 

 بینییییی پییییرواز را ظلییییم کییییاین مکیییین

  
 بییییازبینی گیتییییی ز نییییی، میییین از گییییر

   
 (312)همان، ص 

 آفییییات ز ایمیییین مبییییاش کییییردی بیییید چییییو

  
 مکافیییییات را طبیعیییییت شییییید واجیییییب کیییییه

   
 ( 463)همان، ص 

 

 اغیار پیش راز نکردن بازگو و رازداری به دعوت

 ،مدار گنجه به آن توجه خاصی داشته است القی که شاعر اخالقاخ ۀهای ویژ از فضیلت

سزایی  ها نقش به بختی انسان رازداری است که این صفت اخالقی در توفیق یافتن به نیک

گوید. آیا هر  گوید و با که می کند که آدمی باید مراقب باشد که چه می دارد و توصیه می

را دارد. حقایق، برای افرادی که دل و  های اسرارآمیز ما کسی شایستگی شنیدن گفته
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باید ناگفته بماند و سفارش  ،جانشان را زنگار هوای نفس و نادانی و لجاجت گرفته است

ترین افراد و  ترین و محرم کند که اسرار درونی خود را نه تنها به اغیار، بلکه با نزدیک می

دارد که انسانی که راز و سر  اخالقی تأکید  ودوستان خود در میان نگذارید و بر این نکت

اسرار او باشد.  وصندوقی ،تواند دیگران می وچگونه سین ،تواند پنهان دارد خویش را نمی

حفظ اسرار از مواردی  .شناس اجتماعی به این نتیجه رسیده است نظامی در مقام یک روان

ایجاد  سالمتی روان و اجتماعی جامعه در گرو حفظ آن است و راز داری باعثکه است 

 گردد: اعتماد و اطمینان می
 اغیییییییییار پیییییییییش در نییییییییاگفتنی مگییییییییو

  
 ییییییار تیییییرین محیییییرم بیییییا اغییییییار، بیییییا نیییییه

   
 خییییویش از داری پنهییییان کییییه نتییییوان وگییییر

  
 مینییییییدیش یعنییییییی بییییییدان، خییییییاطر مییییییده

   
 بیییییاز گفتییییینش نتیییییوان چیییییه آن مینیییییدیش

  
 راز نییییییییاگفتنی بییییییییه نندیشیییییییییده کییییییییه

   
 (288)همان، ص 

 

 یهست جهان نکوهش در

 در چیز است. هیچ عبث و بیهوده کاری آن به بستن دل و ناپایدار و گذرا هستی جهان
 چون عاقبت و گذراند می دنیا این را در صباحی چند انسانی هر نیست. مانا جهان این

 فانی جهان این دل به که هستند هایی انسان بخت تیره و احمق کند. می اقامت رحل مسافری

 اشاره هستی جهان بودن فانی و ارزش بی به متعدد آیات در کریم قرآن ببندند. گذرا و

 (.26، )الرحمن / «فان علیها کل من» کند: می

 داشته عمیقی بازتا، و انعکاس پارسی شعرای و ادیبان های نوشته و اشعار در مقوله این

 تهنیرداخ دون دنیای این به نبستن دل و ناپایدار جهان نکوهش به که است کسی تر کم و

 بر را آرزوهایش و آمال .کند نمی جهان زیور و زر و دنیا اسیر را خود عاقل انسان باشد.
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 با دیوی چون را هستی جهان نظامی کند. نمی بنا سیل مسیل ای در خانه و سازد حبا، نمی

 داند: می فرشته زیبایی و فریبنده ظاهر
 صییییورت فرشییییته جهییییان سییییت دیییییوی

  
 ضیییییییرورت تیییییییو هیییییییالک بنییییییید در

   
 نییییی ل کهییییین آسییییییا خیییییر چیییییون ای

  
 رنیییییی  کهربییییییا روی ونیییییی کهتییییییا،

   
 گیییییردان خیییییراس ایییییین از کییییین دوری

  
 میییییردان خیییییالص از شییییید دور او کیییییه

   
 منشییییییییین ریییییییییز سیییییییییل خانییییییییو در

  
 منشیییییین  خییییییز  سییییییل،  آمییییید  سییییییل 

   
 نوگییییرد تییییو بییییر نشکسییییت پییییل تییییا

  
 بیییییرون جمییییازه جهییییان بییییه پییییل زییییین

   
 سییییت غبییییاری او کییییه مییییییچ خییییاک در

  
 سییییت شییییراری او کییییه مسییییاز عطبیییی بییییا

   
 نمانییییید جهیییییان بیییییر تیییییو بیییییه مییییییدا

  
 نمانییییییییید آن کیییییییییه میرسیییییییییت را آن

   
 (231)همان، ص 

 اگر که کند. می اشاره هستی جهان بودن رو دو نیز به غدّار و شیرین و خسرو ومنظوم در

هشدار  خود به سیس و خواهیم می غمگین و خرا، را او هم ،نخواهد آباد را ما دنیا

 بسیار: زبون و پست خواران علف همان به را ارزش بی جهان که د،ده می
 کییییردن؟ بیییییداد اییییین از چنیییید جهانییییا

  
 کیییردن؟ شیییاد را خیییود و غمگیییین میییرا

   
 نخیییییواهم شیییییادت میییییرا داری غمیییییین

  
 نخیییییواهم آبیییییادت خیییییواهی خیییییرابم

   
 فروشییییی جییییو نمییییای گنییییدم آن تییییو

  
 پوشییییی پوسیییییده جییییو گنییییدم، در کییییه
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 تییو از زردم جییو ونچیی و گییوژ گنییدم چییو

  
 تیییو از دمرخُییی گنیییدم، نیییاخورده جیییوی

   
 طرفییییدار شییییو مسیییییحا چییییون نظییییامی

  
 خیییوار علیییف مشیییتی بیییر بگیییذار جهیییان

   
 (111، ص 1391)نظامی، 

 اسییییت تنییییدخیز خنگییییی سییییبز بییییر فلییییک

  
 اسیییییت گرییییییز جیییییای را عقیییییل راهییییش  ز

   
 (165)همان، ص 

 زنهیییار  تنییید شییید  ابلقیییی روز و شیییب

  
 مسیییییار خییییویش عنییییان ابلییییق بییییدین

   
 (259)همان، ص 

 اسیییت منییییر بیییدر اگیییر خیییاک عیییروس

  
 اسییت پیییر کییه امییرش کیین بییاد دسییت بییه

   
 (261)همان، ص 

 دورنگییییی جییییز کییییاری نیسییییت را جهییییان

  
 زنگیییییی گیییییاه نمایییییید، میییییی رو گهیییییی

   
 داد دهییییید  را آن ایییییین،  بییییییداد  از گیییییه 

  
 شییییاد کنیییید را اییییین آن، تیمییییار از گییییه

   
 (268)همان، ص 

 بییییود بسیییی  تیییو  چیییون  و مییین  چیییون  را جهیییان 

  
 بیییییود کسیییییی بیییییا ار  مقییییییم میییییا بیییییا بیییییود

   
 (328)همان، ص 

 نییییاکس سییییرد کییییاین جهییییان بییییر دل منییییه

  
 کییییییس بییییییا کییییییرد نخواهیییییید وفییییییاداری

   
 (424)همان، ص 
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 داری خویشتن و دامنی پاک و عفت اهمیت

 ،عفت ،حیا ، شرم،اخالقی که نظامی به آن پرداخته است وهای برجست از ویژگی

های اخالقی  . شاعر سنتاستگر  داری است که در آثار او جلوه دامنی و خویشتن پاک

کند. او پیوسته لگام قلم را در دست دارد و برای  رایج زمان خود را تلویحاً گوشزد می

 گشاید. در گاه لب به سخنان غیر اخالقی نمی بر عفت و حیا هیچ ،اثبات ادعای خویش

 عفت، اهمیت «را شیرین بانو مهین دادن سوگند و اندرز» بخش در شیرین و خسرو ومنظوم

 چون سرنوشتی ،نکند رعایت کسی اگر و کند می گوشزد را داری خویشتن و دامنی پاک

 اوست: انتظار در «ویس»
 اسیییت سیییوار بیییین تیییو ابلقیییی بیییر جهیییان

  
 اسیییت شیییمار در هیییم او از خیییوردن لگییید

   
 (121، ص 1391)نظامی، 

 و ها خواهش برابر در است؛ اما خسرو عاشق ، شیرینو و شیرینخسر ودر منظوم

 داند: می حالل ازدواج و نکا  را او به رسیدن راه تنها و کند می داری خویشتن او اصرارهای
 سییییرفرازی وقییییت کییییه دانییییی خییییود تییییو

  
 بیییییازی  عشیییییق از اسیییییت  بیییییه زناشیییییویی

   
 جمییییالش عشییییق از گییییریم خییییون گییییر کییییه

  
 حاللیییییش جفیییییت مگیییییر شییییید نخیییییواهم

   
 (121)همان، ص 

ترین ارزش اخالقی که  اصولی به ها دوران وهم در را زنان زیرکی، و هنرمندی نظامی با

، شکر خسرو و شیرین ودر منظوم خواند. فرا می ،است دامنی پاک و داری همان خویشتن

 در اسیر ساختن از را خود زرنگی و ترفند با که است دامنی پاک عفیف و دختر اصفهانی

 فرستد: می شاهو خان خلوت به را خود کنیزکان از یکی و رهاند می خسرو هوس و هوا دام
 بیییییود او بیییییاالی هیییییم کیییییه را کنییییییزی

  
 بییییود او همتییییای چییییابکی و حسیییین بییییه
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 خیییییییویش  زییییییییور  و زر پوشیییییییید درو

  
 خیییویش سیییر شیییب آن گرفیییت و فرسیییتاد

   
 رانیییید  دل کییییام شییییب  آن و پیییییید درو

  
 وانیییدخ غلیییط افسیییونی بیییر مصیییروعی بیییه

   
 (281)همان، ص 

آگاه باشید که زن مانند گل  که دهد می پند را او و کند می سفارش به شیرین بانو مهین

 وقتی که است شرابی چون و کنند می پرپر و هدرای است که او را بو ک بو و شکننده خوش

 ریزند: می زمین به ساغر از ،چشند می را او
 گرفتنییید  تیییر  و نغیییز کیییه  را گیییل  بسیییا

  
 گرفتنییییید بیییییر بیییییو چیییییون یفکندنیییییدب

   
 کشیییییدند سییییاغر در کییییه بییییاده بسییییا

  
 چشییییدند چیییون ریختنیییدش جرعیییه بیییه

   
 (121)همان، ص 

خوار  شکارگر و جسور و حالل ،ها چون باز شکاری کند که انسان سفارش می یو

 خوار:  مردارخوار و حرام ،خوار نه چون کرکسان الشه ،باشند
 شییییکاری  بییییازان چییییون  خییییور حاللییییی

  
 خییییواری مییییردار کرکسییییان چییییون مکیییین

   
 (342)همان، ص 

 که زمانی خسرو نیز نیست. زنان خاص داری خویشتن و حیا ،حُجب نظامی های در داستان

 نظامی: تعبیر به که زیبایی دختر آن ،شوید می را خود اندام که بیند می چشمه در شیرین را
 نشسیییییته  گیییییل  چیییییون  نیلگیییییون آ، در

  
 بسییییییته نییییییا  تییییییا نیلگییییییون پرنییییییدی

   
 داد میییی  تیییا،  بیییرفین  کیییوه  چیییون  تییینش

  
 داد مییییییی برفییییییا، را شییییییاه حسییییییرت ز

   
 ( 343)همان، ص 
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 داری خویشتن حُجب و با اما ؛بود هفتادا آ، دهانش زیبایی ماه چنین دیدن با خسرو و

 درون کشیدۀ شعله آتش ،کند نمی شکار، ضعیف و زبون وطعم صیدافکن که شیری مانند

 دیگر سوی به و گرداند برمی شیرین را از نگاهش جوانمردی، با و ندک می مهار را خود

 اندازد: می
 مهتیییییییا، تابنیییییییده آن بیییییییر خسیییییییرو دل

  
 سییییییما، بیییییه آمییییییزد در زر چیییییون چنیییییان

   
 هیییییوش در فرهنییییی  کیییییاورد صیییییبری بییییه 

  
 جییییییوش را جوشیییییینده آتییییییش آن نشییییییاند

   
 کیییییرد اد، را آمییییید خیییییوش جیییییوانمردی

  
 کیییییرد طلیییییب جیییییایی دگیییییر نظرگیییییاهش

   
 (82)همان، ص 

 های خواسته برابر در خود دامنی پاک و عفت حفظ بر عالوه شیرین، منظومه، این در

 بند پای خود اخالقی بارز صفت این حفظ به چنان نیز هم عمر پایان در ،خسرو آلود هوس

 خسرو، فرزند شیرویه، که زمانی دهد. می ترجیج حیایی بی و عفتی بی بر را مرگ و است

گستاخی او  وو اجازه به ادام زند می دست رد او وخواست به شیرین شود. می یرینش وبست دل

 دهد: نمی
 ببایسیییییییییت را شییییییییییرین شییییییییییرویه دل

  
 نشایسیییییت گفیییییتن کسیییییی بیییییا ولییییییکن

   
 بیییاش خیییوش کیییه فرسیییتادش کیییس نهیییانی

  
 بییییاش بییییارکش غییییم درییییین هفتییییه یکییییی

   
 نیوشییییید را هییییا سییییخن اییییین شیییییرین چییییو

  
 بجوشیییید میییی چیییون شییید تنییید سیییرکه چیییو

   
 (419)همان، ص
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 اخالقی فضیلت این به چابکی و ظرافت نیز با مجنون و لیلی داستان نظامی در

 حاضر اما شود؛ می متحمل که هایی مشقت و عشق لیلی بار غم کشیدن با مجنون، پردازد. می

 نیست. با لیلی مشروع غیر یا مخفیانه ارتباط برقراری به

 

 نتیجه

 در اما ؛شود می بازگو تعلیمی و عرفانی و حکمی اشعار در القیاخ مفاهیم بیان هرچند

 نظامی شود. می بیان نشینی دل شیرینی و ظرافت با اخالقی های آموزه نظامی غنایی اشعار

 تباهی و فساد که است دلسوز پدری و اخالق مربی و اجتماعی مصلج او ،نیست شاعر فقط

 بیداری او اشعار دهد. می هشدار مردم به خواه انآرم زاهدی عنوان به و بیند می جامعه در را

 و بیند می جامعه حاکمان و مردم گیر گریبان را اجتماعی های بیماری که چرا .هاست انسان

  رساند. می زمانه گوش به را خود وجدان صدای غنایی و اخالقی تلفیق با

سخن  جا که از خود به صراحت های خود، چه آن جای گنج حکیم گنجه، در جای

زهد و پارسایی را  ،جوید جا که داستان خویش را در حدیث دیگران می گوید و چه آن می

ای از  آید و جامه نهد. در دیگر اشعارش نیز به فراخور حال به میدان می در مقام واال می

پوشاند و مخاطب  مذهبی و اخالقی را بر کلمات می ،عارفانه ،مفاهیم و تعبیرات زاهدانه

های مذهبی او ریشه در زهد اسالمی دارد و پرتو اسالم در  دهد. اندیشه رز میخود را اند

شود که او گاهی فردی  او باعث می وزاهدان وتمامی آثار او به روشنی قابل دیدن است. روحی

 قرار است.  گو و یا عاشقی بی گیر و گاهی حکیمی سخن متدین، زمانی آموزگاری سخت

 قرار بشریت به خدمت در را شعرش یو .اوست نیدرو ایمان از او برخاسته شعر

 هد  انسانی های آرمان به رسیدن و اخالقی فضایل کردن بازگو و انسان تعالی و دهد می

محدود به زمان و مکان  ،های نظامی که در اشعارش تبلور یافته است اوست. اندیشه واالی

ها و  که این اندیشه ،اردای جهانی د خاص و یا قومیت و گروه خاصی نیست. بلکه اندیشه

او رسالت خدایی خویش را در اشعارش به پایان  .هاست اشتراک همه ملت وباورها نق 

 ،فضا ل اخالقی و هدایت بشریت نباشد ورساند. در این باور است که شعری که بر پای می
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ارزش هنری ندارد و  ،بلکه برای برآوردن آمال و آرزوهای دنیوی و کسب منفعت باشد

 دار خواهد کرد.  و آبروی شاعر را نیز لکه عزت

 و تلخ است گفتن زیرا پند ندارد؛ اندرز و پند قصد که کند می بیان داستانش آغاز در او

 و اخالقی مضامین تمام هنرنمایی و زیرکی با اما ؛بیردازد گویی داستان به که خواهد می

 خلق تعلیمی غنایی اثری و دکن می عنوان داستان خالل در ،داشته نظر در که را تعلیمی

 و معنویات از دریایی  آن در ب ن ؛ ولیاست عاشقانه ای داستان، منظومه ظاهر کند. می

 حفظ را خویش ومنظوم غنایی حالت که این برای یو است. نهفته تربیت و تعلیم و اخالق

 خ ا، تصور نه به را تعالیم این تمامی ،نماید اثبات را خود عدم پندگویی ادعای و کند

 گوید می در به» مثالً و کند. می م ر  شخص سوم صورت به گاهی که شخص دوم یا و

 های شخصیت زبان از گاه و داستان الی البه در است. نظامی هنر مصداق «بشنود دیوار که

 غرق خواننده که چنان هم و آورد می میان به ل افت و ظرافت را به های تعلیمی نکته منظومه

 و پند و اخالقی تعالیم ناخودآگاه است، حوادث و وقایع کردن دنبال و ستاندا شیرینی در

 شکر اندر شکر» :موالنا حضرت قول به و خواند. می و بیند می را نظامی شیرین اندرزهای

 موفق گونه این ،پرداخت صر  می تعلیمی اثری خلق به تصمیم نظامی اگر شاید .«است

 و است گنجانده غنایی اد، در خود هنر با را تربیتی و اخالقی های نکته همه آن که نبود.

  است. نهاده جای به خود از را انگیزی شگفت چنین اثر این

 جا هر و خورد می چشم به کم خیلی اخالقی، غیر های نکته ؛شیرین و خسرو داستان در

 خواننده بر یاخالق بی مبادا این تا دهد می هشدار آن دنبال به نظامی ،افتد می اتفاقی چنین که

 با و گیرد می او کشتن به تصمیم فرهاد، دادن فریب با خسرو که جا آن مثالً بگذارد. تأثیر

 دهد می هشدار واقعه این بیان از پس بالفاصله نظامی ،شود او می  مرگ  باعث و حیله نیرن 

 صفت این و شد کشته شیرویه دست به نیز خود ،شد فرهاد مرگ باعث اگر خسرو که

 ونتیج و شد خواهی کشته بکشی، اگر که آموزد می خواننده به و کند می نفی را خالقیغیرا

 گردد. می باز ها آن به ،ها انسان اعمال
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جای اشعارش، به تقریر معانی مورد نظر خود، همت  شاعر بزرگ گنجه، در جای

یلی و لو  خسرو و شیرینهای پر شکوه  های اندیشه او، در فراز منظومه گمارد و بال می
آید. و به مدد هنر او در نظم سخن، جادویی ماندگار را پدید  ، به پرواز در میمجنون

 آورد. می
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 تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا
 

 *منوچهر صدوقی سهااستاد 

 **مهدی مومنیدکتر 

 

 چکیده
  قرن  از اواسطهایی با حجم کم و گاه زیادی است که نگارش آنها  رسالههای صوفیانه  دستینه
 مشایخ  کهبود   معارفی  ها حاوی رواج یافت. این رساله های صوفیه در میان طریقتبعد   به  چهارم
در میان  .و در دسترس داشته باشند آنها را بدانند  و مریدانشان  خواستند شاگردان می صوفیه 

 گرفت.ها به خود  های نقشبندیان رویکرد و اهمیتی متفاوت از سایر دستینه دستینه های صوفیان، دستینه

ا از سوی مشایخ این در طریقت نقشبندی سبب شد ت «لوت در انجمنسفر در وطن و خ»دو اصل 
های بسیاری برای صوفیان سالک نوشته شده و در اختیار آنان قرار گیرد. چرا که  طریقت دستینه

فرصت سفرهای متعدد و حضور در  ،ها ند صوفیان گذشته و یا دیگر طریقتصوفیان نقشبندی، مان
یکی از این کردند.  سنت پرسه باید در دیار خود طی طریق می نزد مشایخ را نداشتند و با ترک

تالیف خواجه محمد پارسا است که تاکنون تصحیج و منتشر  «رساله محبوبیه»های کوتاه،  دستینه
که  ن، هلند و تفلیس شناسایی شده استهای ایرا نسخه در کتابخانه 5نگردیده است. از این رساله 

های ایران دست یافته و در پژوهش حاضر اقدام به  در کتابخانه نسخه موجود 3مصححین تنها به 
 اند. قدر کرده تصحیج و انتشار این اثر گران

 .محبوبیه، طریقت خواجگان، نقشبندیه، مشایخ طریقت، حقیقت ذکر :واژهکلید

                                                             

 .پژوه عرفانفیلسو  و پژوهشگر، . *

 Momeni135@yahoo.com).(dr. دکترای تصو  و عرفان اسالمی**. 

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

قرن از آغاز جریان تصو  در تمدن اسالمی و اختالط آن با سایر  9پس از گذشت 

یی چون: ها ی فراوان و گوناگونی در میان صوفیان رواج یافت، سنتها ها، سنت فرهن 

گیری صوفیان از متن جامعه، عدم  باعث گوشه ها پرسه، سماع، عزلت. بسیاری از این سنت

چنین عدم تشکیل خانواده برای برخی از آنان شده بود؛ به  ثبات در زندگی، فقر مفرط و هم

ی چون دریوزگی مدام، عدم پایبندی به شریعت و یا شاهدبازی ای که اتهامات بسیار گونه

 شد. به آنان نسبت داده می

بر همین اساس در قرون مختلف اسالمی، مشایخ بزرگ صوفیه سعی در بنا نهادن 

ی نوینی در سلوک صوفیان، رفع انحرافات برخی از آنان از سلوک اسالمی و توجه ها شیوه

 .دادن آنها به سنن نبوی داشتند

از این میان، دو تن از مشایخ صوفیه در بخارا، در قرن پنجم و ششم هجری قمری سبک 

زندگی صوفیان را اصال  کرده و طریقت جدیدی را بنا نهادند. خواجه یوسف همدانی، 

هجری قمری و نیز خلیفه چهارم وی خواجه عبدالخالق غُجدوانی، متوفای  535متوفای 

مورد  چرای سنت، جلوگیری از هجرت بیو چون  ت بیهجری قمری؛ بر مبنای رعای 575

از وطن، پرهیز از خلوت بیش از حد، جلوگیری از دچار شدن در قید و بند سالسل و 

و بازگشت به سلوک حقیقی، طریقت جدیدی به نام طریقت خواجگان را بنا  ها کرسی نامه

 نهادند.

کامل از فرا ض نقل است که خواجه یوسف همدانی حقیقت تصو  را در تبعیت 

 41، ص 1، ج 1356)کاشفی،  دانست. مذهبی و اجتنا، از هرگونه هوا و بدعت و تقلید می
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بر مبنای گفتار او خلیفه چهارم وی، یعنی خواجه عبدالخالق غجدوانی،  مقدمو مصحِ ج(

 اصل را در طریقت صوفیانه مدون نمود که عبارت بودند از: هشت

. 6. یاد کرد؛ 5 ؛خلوت در انجمن .4؛ سفر در وطن .3. نظر بر قدم؛ 2. هوش در دم؛ 1

 متن اصلی( 38. )همان، ص یاد داشت .8. نگاه داشت؛ 7بازگشت؛ 

بعد از خواجه یوسف و خواجه عبدالخالق، یکی از خلفای وی به نام خواجه بهاءالدین 

هجری قمری، سه اصل: وقو  زمانی، وقو  عددی و وقو   791نقشبند بخاری، متوفای 

بی را بر این اصول افزود و تغییرات مختصری در روش طریقت خواجگان ایجاد کرد. از قل

 سیس شد.ا طریقت دیگری به نام نقشبندیه تأاین اقدامات و عقاید وی در بخار

هرچند خود وی و خلفای او، نام نقشبندیه را برای طریقت خود انتخا، نکردند و این 

هاست که این سلسله به  اما سال ن مشهور بود؛ا به همان نام خواجگاه طریقت تا سال

 نقشبندیه شهرت یافته است.

ترین تحولی را که نقشبندیه در سیر تصو  در عالم اسالم ایجاد کرد،  شاید بتوان مهم

حضور در میان مردم و جامعه در عین سالک بودن دانست، به طوری که اکثر مشایخ 

در میان خلق  مشاغل مشخصی بودند و تبعاً طریقت خواجگان و نقشبندیان نخستین، دارای

 1کردند. زیستند و طی طریق عرفان می و با خلق می

)کاشفی،  کرد، کارى امرار وجه معاش مى خواجه محمود انجیر فغنوى از گلکه  چه آن

)جامی،   خواجه على رامتینى به صنعت بافندگى اشتغال داشت، (59، ص 1، ج 1356

و  (75، ص 1، ج 1356)کاشفی،  ، کرد گرى مى الل کوزهسید امیر ک( 434م، ص 1858

 ؛«گذرانیده فروخت و از آن معاش مى آورده و مى از صحرا نمک مى»امیر شاه   فرزندش

                                                             

باید به این نکته توجه داشت که خود بهاءالدین به سنت پرسه برای درک مشایخ صوفیان و عارفان  .1

سمرقند، جوى مولیان، ریورتون)نام محلی در کرد، چه آنکه سفرهایی از وی به  اش بسیار عمل می زمانه

ان، مرو، طوس، مشهد رضوى، تایباد)یکی از روستاهای بخارا(، نَسَف)یا نَخشب از سرحدات بخارا(، سمن

باخزر(، کرمینه)از روستاهای بخارا(، قشالق خواجه مبارک)در نخشب واقع شده(، قرشى)شهری نزدیک 

 ذکر شده است.  نخشب(، کوفین)یکی از محالت بخارا(، کش)یا شهرِ سبز، شهری است نزدیک نخشب(
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الدین  اند. پدر سعد الدین )و شاید خاندانش( پیشه نقشبندى داشته خود بهاء (84)همان، ص 

 . رفت کاشغرى بازرگان بود و به سفرهاى تجارى مى

به  ،بود و در باطن با حق ه عبارت دیگر صوفى نقشبندى باید به ظاهر همراه خلق میب

پیمود.  کرد و در باطن راه سلوک می کارگى پرهیز می آمیخت و از بی ظاهر با مردم در می

 عبد الخالق غجدوانى در این خصوص گفته است: 

د و درِ یارى را گشاى و درِ خلوت را دربند و درِ خدمت را گشاى و درِ شیخى را بر بن»

 (54، ص 1354. )پارسا، «را گشاى  درِ عزلت را بر بند و درِ صحبت

 الدین خواجه نقشبند پرسیده شد: چنین از خواجه بهاء هم

باشد. پس گفتند  باشد؟ فرمودند که نمى در طریقه شما ذکرِ جَهر و خلوت و سماع مى»

انجمن، به ظاهر با خلق هستند و به  که بناى طریقت شما بر چیست؟ فرمودند: خلوت در

 (441م، ص 1858. )جامی، «باطن با حق

 و نیز از همو نقل شده که گفته است:

در شهرت آفت. خیریت در و  ما صحبت است و در خلوت شهرت است طریقه»

 (442. )همان، ص «و جمعیت در صحبت؛ به شرط نفى بودن در یکدیگر جمعیت است

های معتدل تصو  در میان  شبندیه به عنوان یکی از سلسلهاین تعالیم سبب شد که نق

 مسلمانان شهرت یابد.

التزام و پایبندی  ،توان بیان داشت دیگری که در خصوص طریقت نقشبندیه می نکتو

آنان به شریعت است. به این صورت که بسیاری از دانشمندان و فقهای قرون مختلف به 

در سلک این طریقت درآمدند. از میان آنها دلیل جدا ندیدن این طریقت از شریعت، 

الصواعق  ، فقیه شافعی مشهور قرن ده هجری و صاحب کتا،«ابن هجر هیتمی»توان به  می

مالحسین کاشفی صاحب کتا، ، و یا قةفی الردّ علی اهل البدع و الزند قةالمحر

 اشاره کرد. الشهدا روضه

چنین گرویدن برخی از  ریعت و هماین رویه نسبی اعتدال در سلوک، پایبند بودن به ش

علما به آنها، سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی نقشبندیه به یکی از قدرتمندترین و تعیین 
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النهر خصوصاً در من قه خراسان و ماوراء صوفیه در جهان اسالمهای  سلسلهترین  کننده

اجتماعی  های آن نقش مهمی در مناسبات مبدل گردد، به طوری که این طریقت و خلیفه

کرد و حتی برخی از مشایخ نقشبندیه در سلک امرای درباری درآمده و  آن زمان ایفا می

 های بسیاری برای خود رقم زدند. ثروت

مساعدت و یاری  مدد ایشان قوت گیرد و این قوت بیآنها معتقد بودند باید شریعت به 

؛ ند، میسر نیستشاهان و فرمانروایان که مظهر قدرت و جالل و عظمت خداوند هست

 8در قرون میانی تاریخ اسالم )یعنی قرن لذا  مقدمو مصحِ ج( 36، ص 1، ج 1356)کاشفی، 

هجری قمری( در بیشتر حوادث و ماجراهاى خراسان و ماوراءالن هر، حتی در اغلب  11تا 

، 1354)پارسا،  ها از نقشبندیان ایفای نقشى دیده شده است. ها و مصالحه ها، آشو، جن 

 مقدمو مصحِ ج( 13ی  21ص 

وران و دهقانان و مشهور  بدین ترتیب پس از گذشت مدتی این طریقه دیگر خاص پیشه

در زمان  به طریقت خواجگان نبود. بسیارى از قدرتمندان و روحانیان متنفذ خصوصاً

 ثیری در تعیین مناسبات جامعه آنأتیموریان در زمره نقشبندیان درآمده بودند تا بتوانند ت

 وز داشته باشند.ر

نویسی در میان  رواج دستینه ،نکته پایانی که در این مقدمه کوتاه باید به آن توجه داشت

 ی اول این سلسله است.ها در دوره مشایخ نقشبندیه خصوصاً

  هایی با حجم کم و گاه زیادی بوده است، حاوی کتا،ی صوفیانه ها دانیم که دستینه می

و در دسترس  آنها را بدانند  و مریدانشان  خواستند شاگردان یم صوفیه  مشایخ  که  معارفی

ه شد می  تصو  م ر   علمی  لیمسا  و هم  اعتقادی  لیمسا  ها هم کتا،  . در اینداشته باشند

  . است

  به  چهارم  قرن  از اواسط ها توان گفت نگارش این رساله می ها با توجه به اولین دستینه

 های نخستین صوفیه که اکثراً ترین دستینه اج یافت. برخی از مهمدر میان متصوفه روبعد 

  )متوفی مکی  ابوطالب هنوشت  القلو، قوتاند از:  عبارت ،دارای حجم قابل توجهی بودند
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 378)متوفی  طوسی  ابونصر سر اج  هنوشت  التصو   فی  الل مع  (؛ کتا،هجری قمری 386

 381)متوفای  ابوبکر کالباذی  هنوشت  التصو   لاه  لمذهب  التعر   ؛ کتا، هجری قمری(

هجری  416  )متوفی  نیشابوری  ابوسعد خرگوشی  هنوشت االسرار  تهذیب؛ و  هجری قمری(

 المعار  جهان اسالم، مقاله تصو ( ۀبرای اطالع بیشتر ر. ک: به دایر) (.قمری

وفیه به خود گرفت. ی صها های نقشبندیان رویکردی متفاوت از سایر دستینه اما دستینه

در طریقت نقشبندی سبب شد تا از سوی  «سفر در وطن و خلوت در انجمن»دو اصل 

ی بسیاری برای صوفیان سالک نوشته شده و در اختیار آنان قرار ها مشایخ نقشبندیه دستینه

فرصت  ،ها گیرد. چرا که صوفیان نقشبندی، دیگر مانند صوفیان قدیم و یا دیگر طریقت

 عدد و حضور در نزد مشایخ را نداشتند. سفرهای مت

هاست.  کوتاه بودن اکثر این دستینه ،کند های نقشبندیه جلب توجه می چه در دستینه آن

توانست دستینه را در هر زمان و هر  دلیل این امر آن بود که صوفی نقشبندی باید می ظاهراً

از  رات آن عمل نماید.مکان به همراه خود داشته باشد و با آن انس گرفته و به دستو

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  های کوتاه نقشبندیه می های دستینه نمونه

 ؛خواجه یوسف همدانی الحیات تبةر

 ؛عبدالخالق غجدوانی وصایاییا  رساله نصایج

 ؛خواجه بهاء الدین نقشبند اوراد الصغیر

  1؛خواجه عبید اهلل احرار سبب وصول علیّهیا  رساله والدیه

 ؛خواجه محمد پارسا رساله خواطر نفسانی، رساله عقاید و رساله قدسیه

شیخ شاه یوسف قادری نقشبندی  الوجود ۀفیض الحق الودود ببیان عقا د الخلق فی وحد

  ؛نیلوری

 .هجری قمری( 1133)متوفای   احمد بن ابراهیم بن عالن نقشبندى ثيةشر  الحکم الغو

                                                             

در یک مجموعه صحافی شده و در کتابخانه مجلس شورای ملی  وبیهرساله محباین رساله در ده ورق با  .1

 عار  نوشاهی با دو رساله دیگر از خواجه عبید اهلل آن را در هرات چا  کرده است. موجود است و ظاهراً
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لیف خواجه أت رساله محبوبیهسیار کاربردی و زیبا، ی کوتاه و بها یکی از این دستینه

 محمد پارسا است.

هرچند اکثر کتبی که از خواجه محمد پارسا به چا  رسیده شر  مفصلی از زندگانی و 

ی به جا ها مناسبت نیست که ما نیز پیش از بیان ویژگی نسخه اما بی ؛اند آثار او ارا ه کرده

 اه به زندگی و آثار خواجه محمد پارسا داشته باشیم.، نظری کوترساله محبوبیهمانده از 

 

 مد پارساطری بر احوال و آثار خواجه محس

خواجه محمد پارسا، پس از معرو  به  البخارى الحافظى محمود بن محمّد محمّدبن

ترین مشایخ نقشبندی  الدین نقشبند و یکی از مهم الدین ع ار، دومین خلیفه خواجه بهاء عالء

 است.

هجری قمری در بخارا متولد شد و در زمان  749محمد پارسا حدود سال خواجه 

الدین برای وی  لقب پارسا را خود بهاء الدین نقشبند از اصحا، نزدیک او بود. ظاهراً بهاء

الدین به مکه، خواجه محمد پارسا با جمعى  برگزیده است. در دومین سفر خواجه بهاء

 (97، ص 1، ج 1356)کاشفی،  بود. الدین دیگر از نقشبندیان همراه بهاء

هجری قمری ی یعنی همان سال که در بیست و چهارم  822خواجه پارسا در محرم سال 

ذیحجه آن در مدینه بدرود حیات گفت ی در بین راه سفر حج، در شهر جام، با عبدالرحمان 

 جامی و پدرش مالقات داشته است:

الل ه الحرام و زیارت نَبِیّه ی   ه، به نیّت طوا  بیتو چون در محرم سنه اثنتین و عشرین و ثمانما»

و الساّلم ی از بخارا بیرون آمدند و از راه نسف به صغانیان و ترمذ و بلخ و هرات، به  علیه الصاّل

قصد دریافت مزارات متبر که روان شدند، همه جا سادات و مشایخ و علما، مقدم شریف ایشان را 

آید که چون از والیت جام  اعزاز تمام تلق ى نمودند. به خاطر مى مغتنم شمردند و به اکرام و

االخرى بوده  نماید که در اواخر جمادى االولى یا اوایل جمادى گذشتند و به قیاس چنان مى مى

از سال مذکور پدر این فقیر با جمعى کثیر از نیازمندان و مخلصان به قصد زیارت ایشان  ،باشد

عمر من پنج سال تمام نشده بود. یکى از متعل قان را گفت که مرا بر دوش  بیرون آمده بودند و هنوز
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یک سر نبات کرمانى گرفته پیش محف و محفو  به انوار ایشان داشت. ایشان التفات نمودند و 

در چشم من است   منوّر ایشان  طلعت  و امروز از آن شصت سال است، هنوز صفاى عنایت فرمودند

 (451م، ص 1858)جامی،  «.یشان در دل منو لذ ت دیدار مبارک ا

ارادت بسیار زیاد او به  ،مهمی که در خصوص خواجه محمد پارسا باید ذکر کرد نکتو

فصل الخ ا، لوصل االحبا، فى است. چه آنکه کتا،  علیهم صلوات اهللا مه اثنی عشر شیعه
قندوزی  است. ظاهراً هللعلیهم صلوات ااو، سراسر شر  مناقب و فضا ل ا مه اثنا عشر المحاضرات

 مورد استناد قرار داده است.  ینابیع المودهألیف حنفی همین کتا، را در ت

ترین م البی که به طور مفصل و مستند مورد بحث قرار  عمده الخ ا، فصلدر کتا، 

گرفته و شواهد و توضیحات بسیاری از کتب معتبر برای تبیین آن آورده شده است، به دو 

 ست: م لب مربوط ا

 شود؛  البیت که از تفسیر آیه ت هیر شروع می اهل .1

  .حدیث غدیر خم .2

خواجه در هر دو موضوع ورود تام داشته و عین جریان و اقوال گوناگون را روایت 

کفه ترجیج مدعا در فصل الخ ا، به سمت خاصه  ،توان گفت کرده است، در نهایت می

 (112ی  121، ص 1378)مسگرنژاد،  است.

خواجه پارسا تألیفات بسیاری به جای مانده که نسخه خ ى اغلب آنها در از 

 های جهان موجود و برخی از آنان نیز به چا  رسیده است. کتابخانه

خورد استناد بسیار زیاد او به اقوال خواجگان سلف و  چه در این آثار به چشم می آن
ست. چرا که در دوران حیات او یعنی ا علیهم صلوات اهللبزرگان صوفیه، صحابه و ا مه اثنی عشر

های بسیار متعصبی در تفتیش عقاید و تکفیر  هجری قمری در عالم اسالم جریان 9و  8قرن 
نسبت به صوفیه به راه افتاده بود و کسانی مثل او که حی ه علم و دانش  افراد، خصوصاً

های  ها و تعصب ریانکردند ج به دور بودند، سعی می ها بسیار فراگیری داشته و از تندروی
 موجود را با استناد به آرای گذشتگان، که مورد قبول اکثر اهل علم بود، تعدیل کنند. 

 ترین آثار وی عبارتند از: برخی از مهم

 ؛تفسیر ثمانیه، این کتا، تفسیر هشت سوره از قرآن است
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 182الکتا،، نسخه خ ی آن در کتابخانه ملى ملک به شماره تحةترجمه و تفسیر فا

 1؛موجود است
 ؛االربعون حدیثا
 ؛ مناسک الحج
 ؛ رمز االق ا،

 2؛در حدیث لستةالفصول ا

 3؛تحقیقات، به فارسى در تصو 
 ؛ مسأله خلق االفعال

4؛رساله در تحقیق زمان و مکان

 5؛سخن راست در تصو 
 6؛رساله کشفیه

7؛السالکین، در مقامات بهاء الدین نقشبند ۀانیس ال البین و عد

                                                             

ها،  شناسی ، در منابع سرگذشت خواجه پارسا و کتا،قدسیهالزم به ذکر است به جز در مقدمه کتا،  .1

 خورد. ساله به چشم نمینامى از این ر

هایى از این کتا، در کتابخانه شهید  نسخه ،به گواهی آقای احمدی طاهری عراقی مصحج رساله قدسیه .2

 .)مقدمه مصحج( 73؛ قدسیه، ص  على و قاهره و رامیور موجود است

 مشهد رضوى.و یکى در کتابخانه  يةیکى در دار الکتب المصر .دو نسخه از این رساله موجود استهمو: . 3

ورق؛ قدسیه، ص  6مجامیع تصو ( در  717است )به شماره  يةیى از آن در دار الکتب المصر نسخههمو:  .4

 .)مقدمه مصحج( 74

 هایی از فصل الخ ا، هستند. این دو رساله بخش ظاهراً. 5

 وطات تر از آن جزء مخ موجود است و نسخه کهن 182اى از آن در کتابخانه ملک به شماره  نسخه .6

 .)مقدمه مصحج( 74محفو، در کتابخانه دانشگاه پنجا،؛ قدسیه، ص  ،محمود شیرانى است

 تألیف قاسم بن محمد شهر صفایى ،انیس ال البیننام ه ب موجود است در آثار نقشبندیه کتا، دیگرى .7

 .است تصو  و آدا، سلوک نقشبندى آن )مشهور به کاتب( و موضوع
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یگری که به خواجه محمد پارسا منسو، است و به نام او نیز چا  شده، کتا، اثر د

برخی از مشایخ نقشبندی امروزه  عربی است. ظاهراً الدین ابن محی شر  فصوص الحکم

 الحکم شر  فصوصمل در کتا، کنند. نکتو قابل تأ خود تعلیم می همین کتا، را به مریدان

ای از اهل تحقیق معتقدند این اثر از آن  ست که عدهاین ا ،و انتسا، وی به خواجه پارسا

سیدعلی همدانی است با  الفصوص حلخواجه محمدپارسا نبوده و این اثر همان کتا، 

چهارده  نجیب مایل هروی، ص ترجموعربی،  ر.ک: به نقش الفصوص ابن)؛ تغیراتی اندک

مترجم( ومقدمتا بیست و یک 

که در فهرست آثار منسو، به خواجه محمدپارسا  این رساله اثری است ،رساله محبوبیه

 ایم. ثبت شده و ما در مجال حاضر به تصحیج آن پرداخته

 

 رساله محبوبیهنسخ موجود از 

ی مختصر ها ای کوتاه و دلنشین از نکات عرفانی، دستورالعمل وعهممج رساله محبوبیه

ت رو  خواجه سلوک و اندرزهایی برای تهذیب نفس است. از س ر س ر کتا،، ل اف

شود و گویا بهار وجودی او در این س ور با ل افتی تام به رشته  محمد پارسا استشمام می

تحریر در آمده است. در این کتا، نیز بارها سخن از احادیث نبوی و سخن خواجگان 

تر شدن کالم، خواجه از ع ار نیشابوری، ابوبکر ورا ق و  سلف به میان آمده و برای دلنشین

نظیر او به اشعار  رومی اشعاری را به فراخور متن ذکر کرده، که نشان از احاطه بیموالی 

 عرفانی دارد.

صفحه، با ذکر  8رساله با حدیثی نبوی که از ابن مسعود نقل گردیده آغاز شده و بعد از 

 پذیرد. پایان می مثنوی معنویاشعاری از دفتر دوم 

هنوز به  ی جهان رصد شده که ظاهراًها انهنسخه تاکنون در کتابخ 5از رساله محبوبیه، 

 اند. زیور طبع آراسته نشده
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های ایران دسترسی داشت  نسخه موجود در کتابخانه 3نسخه، مصححین تنها به  5از این 

کتابخانه بنیاد خاورشناسی فرهنگستان و به دو نسخه دیگر که در کتابخانه لیدن هلند و 

 دسترسی میسر نشد. ،تفلیس

نسخه مورد دسترس مصححین؛ در تصحیج این  3شناختی  س، اطالعات کتا،بر این اسا

 کتا، عبارتند از:

 :نسخه اول )نسخه اصلی(

تاریخ ؛ 2/11331المی به شماره ثبت )فعلی( مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اس

خواجه « والدیه»متن رساله در یک مجموعه همراه با آثار ؛ کتابت: قرن دهم هجری قمری

مولوی از دیوان شمس، اشعاری از جامی، مقاالت جامی و مثنوی « رباعیات»یداهلل احرار، عب

 صفحه است. 88حسین حسینی صحافی شده و کل رساله 

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نستعلیق با دو قلم

 ؛تز ینات جلد: تیماج بنفش

 33و  21و  1تمامی صفحات مجدول زرین؛ اشعار دو ستونی؛ در ص تز ینات صفحات: 

  .عهب و مرصّسرلو  مذ 

 توضیحات: 

برخی از صفحات حواشی نویسی شده، برخی از این حواشی اصال  متن نسخه و برخی 

 21متعلق به صاحبان قبلی نسخه است. رساله محبوبیه در صفحه  دیگر، اضافه اشعاری ظاهراً

 مجموعه قرار دارد. 28تا 

 مورد استناد واقع شده است. این رساله به عنوان نسخه اصلی در تصحیج نسخه

 نسخه دوم )نام اختصاری در تصحیح: مج دو(:

تاریخ ؛ 7/11231مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت )فعلی(: 

اثر دیگر  21متن رساله در یک مجموعه همراه است با ؛ هجری قمری 11کتابت: قرن 

 شامل: 
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 ةعد انیس ال البین وعبدالرحمن جامی،  اعیاتشر  ربعین القضات همدانی،  تمهیدات
خواجه عبید  حورا یهیعقو، بن عثمان چرخی،  انسیهصال  ابن مبارک بخاری،  السالکین

الدین محمد  جالل ارشادال البینای از سعدالدین محمد کاشغری،  اهلل احرار، رساله

شاه قاسم انوار،  ورا یهحخواجه احمد غزالی، عینیه نامه عبدالرحمن جامی،  ، نیتَهانیسَری

 خواجه عبدالخالق غجدوانی و... . رساله صاحبیه

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نسخ و نستعلیق با چند قلم

 ؛ای تز ینات جلد: تیماج قهوه

شنگر ، در زیر کلمات بسیاری با شنگر  خط  ها تز ینات صفحات: عناوین و نشانه

 دول زرین است.مج ها چنین بسیاری از صفحه کشیده شده است. هم

 توضیحات:

رسد تمام اثر در یک قرن نگارش نشده باشد و به دلیل حجم زیاد یعنی  به نظر می

کتا، در  بسیار متفاوت است. ظاهراً ها ی نگارش رسالهها سال صفحه احتماالً 511حدود 

ی از بوده است. در انتهای نسخه، خاتم صاحب اولیه یا یک «باقر ترقی»ابتدا از آنِ کتابخانه 

صاحبان اولیه محو گردیده است. حواشی موجود در صفحات با خط اصلی کتابت متفاوت 

است، نشان از اصال  متن توسط فرد یا افرادی پس از نگارش دارد. رساله محبوبیه در 

 مجموعه قرار دارد. 158تا  151صفحه 

 :سوم )نام اختصاری در تصحیح: دت( نسخه

تاریخ کتابت: قرن ؛ 5861تهران به شماره ثبت)فعلی(:  مربوط است به کتابخانه دانشگاه

رساله دیگر صحافی گردیده است  11متن رساله در یک مجموعه با ؛ دهم هجری قمری

 که عبارتند از:

 کیمیای سعادتای در اخالق و تصو  برگرفته از  عبدالرحمن جامی، رسالهاربعین 

اهلل احرار سمرقندی، رساله عرفانی در  خواجه عبیدکلیات و  حورا یه، رساله والدیهغزالی، 
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، بن برهان الدین مشهور به محمد قاضی محمداز  آدا، سل نتطرق اولیاء )بدون مولف(، 

 لف(.ؤدر بیان ایمان و اسالم و عقاید )بدون ماالسالم  ةزبدنامه و اشعار عبدالرحمن جامی، 

 مشخصات اثر:

 ؛نوع خط: نستعلیق با یک قلم

 ؛ای ج قهوهتز ینات جلد: تیما

 11شنگر ، ق ع مجموعه جیبی اندازه  ها تز ینات صفحات: کاغذ ترمه، عنوان و نشانه

 .سانتی متر 17در 

 توضیحات:

برخی از صفحات جمالت در اثر رطوبت و یا آ،، افتادگی پیدا کرده، در حاشیه، 

ه چه در انتهای نسخ اصال  اغالط با همان خط کتابت صورت گرفته است. بر اساس آن

نسخه از آنِ مدرسه تیمور لن  بوده و رساله  مرقوم شده )با خ ی به جز خط کتابت( ظاهراً

 .261تا  249محبوبیه آخرین رساله این نسخه است، یعنی از صفحه 

این سه نسخه با یکدیگر مقابله و تصحیج گردید. اختالفات نسخ با عال م اختصاری 

ارجاعات و نکاتی که به ذهن مصححین چنین  ثبت شد. هم ها ذکر شده و در پاورقی

 1اضافه شد. ها در پاورقی «م» رسید با نشان اختصاری می

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ها و به  که ترجمه و تصحیج رساله محبوبیه به زبان انگلیسی، به همراه تصویر نسخهالزم به یاد آوری است  .1
 زودی از سوی انتشارات ندای کاد  منتشر خواهد شد.
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 :رساله محبوبیهتصحیح 
 1]بسم اهلل الرحمن الرحیم[

ابن مسعود رضی اهلل عنه قَالَ جَاءَ رَجلٌ إلى  2للمتقین روی قبةالعالمین و العا الحمدهلل رب

قَوماً وَ لَمّا   أحَبَّ  رَجُل  فی  تَرَى  يَا رَسُولَ اللَّهِ كَیفَ 4قَالَ 3وَ سَلَّم، رَسُولِ اللّه صلّى اللَّهُ عَلَیهِ

 9و8اَخرَجَهُ البُخَاریِ 7رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّم: اَلمَرَء مَعَ مَن أَحَبَّهُ 6بِهِم فَقَالَ 5يلحِق

 12ز انفاس قدسیه مشایخ طریقت استا 11آخر صحیحه صریحه 11روایات وَ فِی الحَديِثِ

                                                             
ولی در دو نسخه دیگر موجود است، لذا در  ؛قید نشده« بسم اهلل الرحمن الرحیم»م: در نسخه اصلی  .1

 را آوردیم.« بسم اهلل الرحمن الرحیم»تصحیج 

 شوند. شروع می« رُوِی»بعد از بسم اهلل دو نسخه دیگر از  .2
برای جدا کردن جمالت از شکلی شبیه به دایره با شنگر   م: در متن اصلی، بعد از برخی عبارات، ظاهراً .3

 استفاده شده، به جای آن در تصحیج متن از ویرگول استفاده کردیم.

 ندارند.« قال»دو نسخه دیگر؛  .4

  .« یلحقال»دت: . 5

 .«قال»دت:  .6

 «.احبَّ». دت: 7

 .«و مسلم رحمهما اهلل»و در دت: « و مسلم»مج دو: . 8

: )ترجمه( از عبد اهلل بن مسعود 6169،   39(، ص بَابُ عاَلَمَةِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَل) 8م: صحیج بخاری، ج. 9

فت: اى پیامبر خدا! درباره کسى که مردمى مردى نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمد و گروایت شده است: 

انسان، همراه کسى است که »گویى؟ پیامبر خدا فرمود:  امّا به آنان نییوسته است، چه مى؛ را دوست دارد

 .«دوستش مى دارد

 .«روات» دت:. 11

 .«صریحه»در دو نسخه دیگر: . 11

 ندارد.« است» :در دت .12
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بدین بسنده نباید کرد که  2،نه گفتار زبان ،ارواحهم کار دیدار دل دارد 1قدس اهلل تعالی

 :های ازلی را حکم ،شدم، مسلمانی گردن نهادن بود 3گو ی مسلمان

 اخت   ار خَاِلقُنَ   ا م   ایاَجمَ   عُ ف ری   اَلخَ

  
4سَ  واا الرَّ  رَّ وَ الرّ  وُ ِ   ارَیَ  اِختِ یوَ ف  

 

   
  6؛یال    نن  ع    ن اله    و  یو نه    5

  
 ینرهیییی ینفییییس را از و یتییییا نکشیییی 7

   
 کییییه تیییین بکییییار دهیییید  دیییییمییییرد با8

  
9درد را مییییییییردوار بییییییییار دهیییییییید  

 

   
 چیییه سیییود بیییود   یخرقیییه کوتیییه کنییی 

  
  

 جامیییییه کبیییییود بیییییود  یزهییییید کییییی

   
 یقییییدم از خییییود بییییرون نییییه ار مییییرد 

  
  

 یکییییییرد یتییییییا چگونییییییه مقربیییییی  
   

 یو هیییییییوا طلبییییییی دییییییییقربتیییییییت با
  

 12یطلبیییی 11تییییا چییییه یییییارهیب 11نییییتیا

   

                                                             
 ندارد.« تعالی» :در دت .1
 .«دیدار نه گفتار زبان کار»مج دو: . 2
 .«مسلمانم»مج دو: .3
چیزی است که خالق ما اختیار کرده است و در  م: شعر منسو، است به ابوبکر ورا ق: )ترجمه( خیر آن. 4

 غیر شر و شوم)نامبارک( نهفته است.
 .«قال اهلل تعالی و نهی النفس...»مج دو:  .5
 هوی باز داشته.؛ )ترجمه( و نفس)خویش( را از 41م: نازعات؛  .6
 .«مصرع تا نکشی...»مج دو:  .7
 م: در نسخه دت قبل از هر بیتی کال کلمه )بیت( ذکر نشده است. .8
 م: در نسخه اصلی این مصرع در حاشیه نگاشته شده است. .9
 .مج دو: آه بییاره .11
 ها یا چه چیزها است. م: چها، منظور چه .11
 .تحریمه القلممثنوی م: شعر منسو، است به حکیم سنایی در  .12
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 افکییییین 1شیییییربت صیییییدق را لجیییییام  

  
 بشییییییکن اییییییینوشییییییکن توبییییییه و ر

   
 یرو دیییییییتییییییرا نما قییییییتیتییییییا حق

  
 یهیییییو و ز یهیییییا وارهانییییید تیییییرا ز

   
رسول صلی اهلل علیه و  4نزدیک 3صحابی رضی اهلل عنه 2اهلل حمةردر صحیج مسلم است 

ه ن زنم و بآاصل باشد و دست در  7کهدر مسلمانی  6و گفت مرا سخنی گوی 5سلم آمد
 11قل آمنت باهلل، ثم استقم، 11رسول صلی اهلل علیه و سلم فرمود، 9دیگر حاجت نیاید. 8سخن

استقامت  14باش و پای استوار دار 13راست 12بگوی گرویدم بخدای عزوجل باز بر این سخن
صو  اند ت گفته 17دو نگو ی، 16گفتی نیز 15راست باشیدن آن بود که چون یکیو استقامت 

  18دو چیز است:

                                                             
 .«بجام»مج دو: .1
 اضافه دارد.« که»نداشته و « اهلل حمةر»دو: مج .2
 «.رضی عنه»ندارد؛ دت: « رضی اهلل عنه »مج دو:  .3
 .«به نزدیک».دت: 4
 .«بیامد». مج دو: 5
 .«بگوی که». مج دو: 6
 ندارد.« که». مج دو: 7
 .«بسخنی»دت:  .8
 آمده است.« حاجت نباشد»موجود نیست؛ در دت:« نیایدسخن دیگر حاجت »در مج دو:  .9
 .«فرمودند»دت: .11
: عن سفیان بن عبداهلل الثَّقَفیِّ؛ قَالَ، قُلتُ: یَا 62،   65م: صحیج مسلم، الجزء االول )کتا، االیمان(، ص . 11

 «.قُل آمَنتُ بِاهللِ فَاستقِم»  لَ:رَسُولَ اهللِ قُل لِی فِی االِسلَامِ قَوالً، لَا اَساَلُ عَنهُ اَحَداً بَعدَکَ. قَا
 .«و بر این سخن»مج دو:  .12
 .«راسخ». مج دو: 13
 .«و از استقامت و...»مج دو:  .14
 آمده است.« یکی گو ی»در دو نسخه دیگر:  .15
 ندارد.« نیز»مج دو:  .16

 «.اند که گفتهنگویی »در دو نسخه دیگر:  .17
 اشیه نگارش شده است.در ح« دوچیز است»م: در نسخه اصلی جمله  .18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11                                                               خواجه محمد پارسا رساله محبوبیهتصحیح 

 

چه بینی و گو ی از حضرت  آن هوس، 1یکسو نگریستن و یکسان زیستن، اهلل بس و ما سِواه

 بیت: که هرگز نمیرد، 2هستی بین و گوی که هرگز نیست نشود و دوستی با او دار
 ردتییییره گ یدوسیییت نییییا یهرچیییه پییی 

  
3ردتیییییکییییه ناگییییه گ یمانیبییییس پشیییی

 

   
 دلییت شیید مبییتال  5بییه شییوق حییق  4چییون

  
6بیییود بیییر تیییو روا   یمیییرگ هرگیییز کییی  

 

   
باید دل تو  9و 8الذکر نسیان ماسواه حقیقةبر دل مگذران،  7چون خدا گفتی حدیث خلق

اهل دنیا صیدشدگان ]ابلیسند به کمند شهوت و اهل  11تو دایم اندوهگین کار دین باشد.
 حق اند سبحانه بکمند اندوه. 12صیدشدگان[ 11اهلل

 بیت: 16،بالها 15مر بنده را از همه 14سبحانه از حق 13اندوه دین حصاریست

                                                             
 .«ماسوای وی»دت:  .1

 .«گیر»دت:  .2
 .185ع ار نیشابوری، ص  من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .3
 .«گر». در مج دو و دت : 4
 .«او»در مج دو و دت:  .5

 .«رگز روامرگ بر تو کی شود ه»مج دو:  .6

 .«غیر». دت: 7
 است.م: )ترجمه(: حقیقت ذکر)خدا( فراموشی غیر خد. 8
 نیامده است.« واو»در دت؛  .9
 .«بود و»در مج دو و دت:  .11
 .«اهل دین اهلل»مج دو:  .11
م: این جمله از نسخه اصلی افتاده و چون در دونسخه دیگر نگاشته شده و مفهوم جمالت نیز با هم  .12
 خوانی داشتند، در نسخه اصلی اضافه گردید. هم
 .«حصار است»مج دو:  .13
 ندارد.« انهحق سبح»دت:  .14

 ندارد.« همه»دت:  .15
 در مج دو در حاشیه نگاشته شده است.« اندوه دین... تا بالها»م: جمله  .16
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1تیییییر انیییییدوه تیییییو از دو کیییییون خیییییوش  
 

  
2سییییتیمییییا ن کییییز یگییییر در همییییه عمییییر 

 

   
اند شرک را منزل طر، است و ایمانرا منزل  مشایخ ماوراء النهر قدس اهلل ارواحهم گفته

 :بیت 4،نیستی و فنا دارند 3حزن است همه اهل دنیا روی
 قهرنامییییییه کردگیییییییار  اییییییییهسییییییت دن 

  
 5ارییییاخت یچیییون قهیییر کیییرد   نیقهیییر بییی 

   
7دگییییر 6یفرهنگیییی چیمییییردن هیییی  ریییییغ

 

  
8گیییییر لیییییهیح یبیییییا خیییییدا ا ردییییییدر نگ

 

   
 کییییه هییییر کییییو زاد مییییرد  یدانیییییتییییو نم

  
 شیید بییه خییاک و هرچییه بییودش بییاد بییرد     

   
 انییییییید بردنیییییییت آورده یهیییییییم بیییییییرا

  
 11و 9انیییید مردنییییت پییییرورده  یهییییم بییییرا 

   
 

 و رفق با خلق. 11لت است صدق با حقراه به حق سبحانه و تعالی در دو خص
 نزدیکتر و 14اما هیچ راه 13؛راهی است بحق سبحانه 12بعدد هر ذرّه از موجودات

 

                                                             
 م: این مصرع شبیه بیتی از غزلیات جنا، ع ار است که در نسخ مشهور چنین ضبط شده: .1
 هرکه گوید نیست دانی کافر است  تر است  ای اندوه تو از هر دو عالم خوش ذره
 ر دو نسخه دیگر این مصرع موجود نیست.د .2
 .«روی به»مج دو:  .3
 .«روی به نیستی دارند و فنا»دت:  .4
 .، دفتر ششممثنوی معنویم:  .5
 .«فرهن ِ»مج دو:  .6
 .«غیر مردن نیست فرهنگی دگر»دت:  .7
 .؛ دفتر ششممثنوی معنویم:  .8
 .195ع ار نیشابوری، ص  من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .9
 .«بعدد هر ذره»رع در نسخه دت افتادگی دارد تا م: از انتهای این مص .11
 .«صدق با حق سبحانه و تعالی»در دو نسخه دیگر:  .11
 ندارد.« از موجودات»دت:  .12
 .«سبحانه و تعالی»مج دو:  .13
 .«راهی»دت:  .14
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  2.ن نیست که راحتی بدل مسلمانی رسانیآاز  1بهتر

 3نِ،قالَ النَّبی صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّم، اِدخَال السُّرور فی قلبِ المومن خَیرٌ مِن عِبَادَۀِ الثَّقَلَی
 7.برای کار بستن 6اند گزیده 5سبحانه 4چهار سخن از چهار کتا، حق

، و از مَن صَمَتَ نَجَاو از زبور  10،اعتزلَ سَلِّمَ مَنْو از انجیل   9شَبَعْ  قَنَعَ  مَنْ 8از توریت
لَم  13ينَ اِذا اَكَلُواشرار اُمتّی اَلَّذِ 12و در حديث ست 11، وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهقرآن 

 15.لَم يَستَغْنُوا 14يَربَعوا وَ اِذَا جُمَعوا

                                                             
 .ندارد« بهتر»دت:  .1
 .«برسانی»  ؛ دت:«رسد». مج دو: 2
من از عبادت جن و انس برتر است. این حدیث در دو نسخه دیگر موجود ؤشاد کردن دل م م: )ترجمه(: .3

المفاتیج شر   ۀمرقانیست؛ متن حدیث در کتب روایی متقدم بر این اثر یافت نشد، اما در کتب متاخر مانند 
لمفاتیج ا ۀمرقا) ق( آورده شده است1114)متوفی علی بن سل ان محمد القاری، تالیف المصابیج ۀمشکا

إِنَّ   رَسُولُ اللَّهِ صقال (، در منابع روایی شیعه نیز حدیثی با مضمون: 221، ص 9، جالمصابیج ۀشر  مشکا
 .شود ( دیده می189، ص 2)الکافی، ج  السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِین  أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِدْخَالُ

 .«خداوند»م: در دو نسخه دیگر:  .4
 ندارد.« سبحانه»مج دو:  .5
 .«اند برگزیده»دت:  .6
های خود به مریدان ذکر  م: برخی دیگر از مشایخ تصو  نیز این چهار جمله را در دستورات و یا دستینه. 7

تهذیب االسرار ، و ابوسعد خرگوشی در 376، ص اسرار التوحیداند، مانند شیخ ابوسعید ابوالخیر در  کرده
 .)با اندکی تغییر( 492، ص التصو  فی اصول

 ، تورات است.«توریه»و « توریت»؛ م: منظور از «توریه»در مج دو:  .8
 ؛ م: )ترجمه( هر کس که قناعت کند، سیر شود.«شَبَعَ»در دت:  .9
 .ماند سالم دورى گزیند،)از خلق(  سهر ک؛ م: )ترجمه( «سَلِمَ»دت:  .11
 . او براى وى بس است ،دا اعتماد کندکس بر خ، )ترجمه( هر 3م: طالق؛  .11
 .«که»مج دو:  .12
 .«اذ اکلوا». دت: 13
 .«اذ اجتمعوا». دت: 14
قال رسول اللّه م: حدیث منسو، به نبی مکرم اسالم است، ابوسعید ابالخیر آن را چنین نقل کرده است:  .15

 من اُمّتی ضعناؤها، و لجنة، وأكثر أهل امِن اُمّتی فقراؤها لجنةإنّ أوّل مَن يقرع أبواب ا صلى اهلل علیه و آله:
ومَن األقماع؟ قال صلى اهلل علیه و آله: الذين إذا  ، شرارُ اُمّتی مَن تُساقُ إلى النار األقماع . قیل: يا رسول اللّه

 .382، ص اسرار التوحید؛ أكلوا لم يربعوا، إذا جمعوا لم يستغنوا
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مذموم  2از خدای تعالی مشغول کند بر تو شوم است و صحبت با آن 1هرچه ترا
  ه نهیک 6آید هران نفس می 5رین هزار نفس از تو بیروزی چندی 4در شبان 3است
 .ردکه فرشته از آن بینی گی 8چون مرداری بود 7یدآبر بحق

و عرش و کرسی نیست، بنده  11و زمین نیست 9حجا، میان بنده و خدای تعالی آسمان

 12.حجا، ویست 11است و منی بنده

چون بنده آن  14نیستی بهشتست 13هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو

بدو جهان بیاسود و  18و آسوده گشت ]و[ 17آزاد 16از خواست 15خواهد که او خواهد

 براحت افتاد.

                                                             
 ندارد.« تو را»دت:  .1
 .«با او»در دو نسخه دیگر:  .2
 ندارد.« است»مج دو:  .3
 می باشد.« روزی شبانه»در دو نسخه دیگر:  .4
 .«بیرون». مج دو: 5
 .«نفسی»دت:  .6

 .«هر آن نفس که بغفلت برآید»دت:  .7

 .«باشد»دت:  .8

 .«آسمان نیست»دت:  .9

 ندارد.« نیست». مج دو: 11

 .«ی نیست پنداشت و منی حجا، وی استعرش و کرس»دت:  .11

 در حاشیه نگارش شده است.« حجا، وی است»مج دو:  .12

 ندارد.« تو». دو نسخه دیگر، 13

 .«بهشت است»دو نسخه دیگر:  .14

اما در حاشیه خ وط در زیر  ؛آمده« چون بنده آن خواست که او خواست»م: در مج دو؛ در متن نسخه  .15

چون بنده آن خواهد که او »نگارش شده است؛ در دت آمده: « خواهد»اصال  شده و « خواست»هر دو 

 .«خواست

 ندارد.« خواست»دت:  .16

 .«آزاده». مج دو: 17

 لذا در تصحیج واو را آوردیم. ؛ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« واو»م: در نسخه اصلی  .18
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 .ه اوست و تو هییکس نه ]ای[هم

فریاد  ،ولیکن اگر سر مو ی خال  طبع تو کنند 1ام گویی که من هییکس نه اکنون می

 2.براری

 5کس نه ]ای[ و بدانی که هیچ 4آنکه دانش تا بدانی که هیچ نمیدانی 3باید اول کار می

کسی نتوان دوخت و  چنین آسان نتوان دانست و این بتلقین راست نیاید و بسُوزَنْ بر اما این

 تا بکه ارزانی دارد و این ذوق کرا چشاند. 7کسی نتوان بست این ع ای ایزدست سبحانه 6برشته

ها از نفس  و همه وحشت 8کنند اند که کارها پیش از وقت طلب می خلق از آن در رنج

 :بیت، اگر او را نکشی او تو را بکشد 9توست
 امیییییییا دروغ دتیبسیییییییتا یگیییییییر کسییییییی 

  
11فییییروع ردیییییگ ینفییییس میییی  نیییییاز دروغ ا

 

   
 سیییی  بییییه شییییود نیییییآنکییییه ا یرو سییییتین

  
12فربییییه شییییود نیچنیییی نیییییا 11یکییییز دروغیییی

 

   
                                                             

 آمده است.« نیم». در دو نسخه دیگر: 1

 .«برداری»مج دو:  .2

 .«باید»مج دو:  .3

 در دت نیامده است.« دانی که هیچ نمیدانیتا ب»جمله: . 4

 .«نیستی»مج دو:  .5

 قید شده است.« بر»؛ «برشته»م: در دو نسخه دیگر به جای  .6

 .«سبحانه و تعالی»مج دو:  .7

 .«ها پیش از وقت می طلبند همه وحشت»در دو نسخه دیگر آمده:  .8

 .«از نفس است»دت:  .9

 آمده احتماالً« فروغ»ده، با توجه به این که در هر دو نسخه دیگر نگارش ش« فروع»م: در نسخه اصلی  .11

؛ در دت این مصرع در حاشیه نسخه «از دروغ این نفسِ س  گیرد فروغ»باشد؛ مج دو: « فروغ»منظور 

  .نگارش شده است

 .«کز دروغ»دت:  .11

 .159ع ار نیشابوری، ص من ق ال یرم: شعر منسو، است به  .12
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 4رفع برای 3اند غفلتی بر ایشان گماشته 2ایشانرا ]و[ 1اند ابتالی پنداشتی بر خلق نهاده

 .غفلت

اند تا  اختیار کرده 5مشایخ طریقت قدس اهلل ارواحهم ذکر ال اله اال اهلل را از جمله اذکار

 6.سالک دلرا از خواطر

تکرار کند و در طر  نفی  8صیانت کند و بحضور قلب کلمه ال اله اال اهلل را 7فاسد
 11جمیع محدثات را بنظر عدم و فنا م العه کند و در طر  اثبات وجود معبودی 9]وجود[،

ت مشاهده نماید و بواس ه تکرار این کلمه صور 13بنظر قدم و بقا 12جل ذکره 11بحق را

توحید در دل قرار گیرد و آلهه طبیعت و تعلقات بشریت و ما سوی اهلل بکلی نفی شود و 

  .دوام مراقبه میسر گردد
 بر 17احدیت باشد و رقم نیستی و فنا 16بدل ناظر جنا، 15که 14و دوام مراقبه اینست

 

                                                             
 در حاشیه نگارش شده است.« ابتال». در مج دو کلمه 1
 لذا در تصحیج واو را آوردیم. ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« واو». م: در نسخه اصلی 2
 .«بر ایشان گماشته برای»دت:  .3
 آمده است.« دفع»در دو نسخه دیگر:  .4
 در حاشیه ذکر شده است.« از جمله اذکار»در مج دو واژه  .5
 .«خاطر: »مج دو .6
 .«فاسده»دت:  .7
 .«ال اله اال اهلل تکرار کند»دت:  .8
را « نفی وجود»لذا در تصحیج  ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« وجود»م: در نسخه اصلی  .9

 آوردیم.
 .«معبود»دت:  .11
 ندارد.« را»مج دو:  .11
 .«جله و عال»در دت: « جل و عال»در مج دو:  .12
 در حاشیه نگارش شده است.« قدم و بقا»ج دو، م: در م .13
 .«آن است»در دو نسخه دیگر:  .14
 .«که دایم»در دو نسخه دیگر:  .15
 در حاشیه نگارش شده است.« جنا،». م: در مج دو واژه 16
 .«نیستی و فنا و نسیان». دت: 17
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 3ددوام محاسبه میسر نشو نفس و بی 2مخالفت جمیع مخلوقات کشد و دوام مراقبه بی 1ناصیه

دیدن و کار از سر  6و تقصیر و نقصان 5تهی شدن است 4و دوام محاسبه هر لحظه از خود

خود بودن که موجب شکر است یا موجب عذر و از ریا و عُجب  7گرفتن و واقف زبان
 :بیت. پرهیز کردن
 اسیییییت  8نیو عُجیییییب کیییییوه آتشییییی   اییییییر

  
9اسییییت  نییییی کییییه کییییوه دوزخ ا   یدانییییینم

 

   
 میییییروز دوسیییییت ا  یدار ا ]بیییییرو دل جمیییییع  

  
11 در تییییف و سییییوز[ یکییییه تییییا فییییردا نمییییان

 

   
11ییبهیییییر دم تییییییازه جییییییا  دیییییییگیییییرت با 

 

  
 یحیییییییق زمیییییییان ادییییییییفیییییییرو مگیییییییذار 

   
 ینیییییور افیییییتیتیییییوان  یچیییییو هیییییر دم مییییی

  
 12یدر حضیییییییور یچییییییرا دا یییییییم نباشیییییی  

   
 

                                                             
 ندارد.« ناصیه»دت: . 1
 م: در نسخه اصلی این واژه افتادگی دارد. .2

 .«میسر نیست»دت:  .3

 در حاشیه ذکر شده است.« هر لحظه از خود». م: در نسخه مج دو 4

 .«هر لحظه از خود تهی شدن است بکلی»؛ دت: «لحظه از خود بکلی تهی شدن استهر »مج دو:  .5

 .«و تقصیر و نسیان خود دیدن»دت:  .6

 ثبت شده است.« زبان»به جای « زمان». م: در دو نسخه دیگر 7

نوشته شده است. در « آهنین»ذکر شده و در حاشیه اصال  شده و « آتشین»ج دو: در متن نسخه : در مم .8

 آمده است.« آهنین»دت نیز 

 .85ع ار نیشابوری، ص اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .9

 لذا در تصحیج آورده شد. ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛م: این بیت در نسخه اصلی ذکر نشده .11

 .«تازه جانی»مج دو:  .11

 .196ع ار نیشابوری، ص  اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .12
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1حییییییق تییییییرا همییییییراه باشیییییید یحضییییییور
 

  
2درگییییییییاه باشیییییییید  سییییییییتهیدلییییییییت شا

 

   
 تیییییو یحاصیییییل کنییییی یسیییییتگیشا 3گیییییر آن

  
 تیییییو یجهیییییان منیییییزل کنییییی  آن 4همانجیییییا

   
جهدی بکن تا خود را در دل دوستان  ،اند ارواحهم گفته 5مشایخ طریقت قدس اهلل تعالی

را در دل  8باری دوستی دوستان حق سبحانه 7،و اگر میسر نگردد 6خدای تعالی جای سازی

 11وار خانه چون در دل جای یابد فر اش 11که دوستی دوستان حق عز و عال 9خود جای ساز

  .هوا پاک گرداند تا سل ان محبت حقیقی 12را ]از[دل

 و اگر خود را در دل دوستان حق عز و 15یابد نزول فرماید 14منزل پاک 13چون

 

                                                             

 .«حضوری چون تو را همراه باشد»گونه آمده است:  دو نسخه دیگر اینم: در  .1

 .94ع ار نیشابوری، ص  اسرار نامهم: شعر منسو، است به  .2

 .«گر این»دت:  .3

 .«هم اینجا». در دو نسخه دیگر: 4

 ندارد.« تعالی»نسخه دیگر  . دو5

 آمده است.« جای کنی»در دو نسخه دیگر:  .6

 آمده است.« میسر نگردد»در دو نسخه دیگر:  .7

 .«دوستی دوستان حق را»؛ دت: «دوستی دوستان خدای را»مج دو:  .8

 .«جای سازی»مج دو:  .9

 .«حق جل و عال»؛ دت: «خدای عز و جل»مج دو:  .11

 .«را فر اش وار دل»دت:  .11

 را آوردیم.« از»لذا در تصحیج  ،ولی در دو نسخه دیگر موجود است ؛قید نشده« از»م: در نسخه اصلی  .12

 ندارد.« چون»مج دو:  .13

 ندارد.« پاک»مج دو:  .14

 .«چون منزل پاک یابد بر دل فرماید»دت:  .15
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 5جل تیدوس 4ریر نظیت اثید و شصیسیص 3ه[ روزییانیازی ]شبیای سیج 2ذره ]ای[ 1عال

 :بیت دو جهانت ساخته گردد. 6ذکره آنجا میرسد تو را آنجا بیند کار

 شیییناس بیییان 7یرا نیییو  کشیییت  یولییی هیییر

  
8شیییناس خلیییق را طوفیییان  نییییصیییحبت ا

 

   
 الهییییام و جییییوا،  ابییییدیآنکییییه از حییییق  

  
 صییییوا، نیبییییود عیییی  دیییییهرچییییه فرما

   
9بییییییود بنییییییده خییییییدا زدانییییییی هیسییییییا

 

  
11عییییالم و زنییییده خییییدا   نیییییمییییرده ا

 

   
 گمیییییان یزودتیییییر بییییی رییییییدامییییین او گ

  
 12و 11از فتنییییه آخییییر زمییییان  یتییییا رهیییی

   
 

                                                             

 .«حق جله و عال»؛ دت: «خدای عز و جل و عال»مج دو:  .1

« ای ذره»توان آن را با الفا، امروزی  ای قرار داده شده است که می همزه« ذره»ها  ی رویم: در نسخه اصل .2

 خواند.

لذا در  ،آورده شده است« روزی شبانه»ولی در دو نسخه دیگر  ؛قید شده« روزی»م: در نسخه اصلی فقط  .3
 آوردیم.« روزی شبانه»تصحیج نیز 

 .«اثرِ نظرِ»مده است: بدین شکل معر، آ« اثر نظر»م: در مج دو؛  .4
 .«جله». دت: 5
 ندارد.« کار»مج دو:  .6
 .«نو  و کشتی بان»دت:  .7
 .، دفتر ششممثنوی معنویم:  .8
 .«بنده خدای»مج دو:  .9
 .«زنده خدای». مج دو: 11
 .«تا رهی از دامن آخر زمان»مج دو:  .11
 ، دفتر اول.مثنوی معنویم:  .12
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1از کیییزا   کنیمییی  شییییقصییید هیییر درو 
 

  
 طییوا   کنیبجیید میی   یابییی چییون نشییان  

   
 نبیییود نیچیییون تیییرا آن چشیییم بیییاطن بییی   

  
2پنیییدار انیییدر هیییر وجیییود    یگییینج مییی 

 

   
تمت الرسالة المسمی بالمحبوبیه من انراء سلطانه العلماء قطب المحققین علم الهدی 

 4و 3خواجه محمد پارسا قدس اهلل سرا العزيز.

                                                             
 .«یش میگرد از کزا گرد هر درو». در دو نسخه دیگر: 1
 .، دفتر دوممثنوی معنویم:  .2
قال اهلل تعالی و ما »از سوره حشر ذکر شده است:  7م: در نسخه مج دو بعد از پایان مصرع آخر آیه  .3

 .«آتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا
معنای خاصی نداشته و جزو  اًآمده است که ظاهر« والسّالم و االکرام»م: در پایان نسخه اصلی دو کلمه  .4

لحضرت ق ب  لف المحبوبیه المو ل تمت الرسا»نسخه نمی باشد؛ در دت بعد از پایان مصرع آخر آمده است: 
نامه کوتاهی برای وقف  ، وقف؛ بعد از پایان این نسخه«االولیاء خواجه محمد پارسا قدس اهلل سره العزیز
 .رساله به مدرسه تیمور لن  ذکر گردیده است



 

  

  

  

  منابع

 .کریم قرآن -
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 حاکمان و اخالق از محتشمی تا محسنی

 (اخالق محسنیو  اخالق محتشمی تطبیق)
 

 *پناه قائمیداله دکتر 
 

 چکیده

عصری با  ب همم است که به سبخواجه نصیرالدین طوسی از اندیشمندان بزرگ جهان اسال
. این موضوع نحو شایسته مورد کاوش قرار نگرفتانح اط، مغفول ماند و قدر و منزلت او به  ۀدور

یا  رایآ اخالق عالمدر مورد فانی کشمیری به مراتب با شدت و حدت بیشتری نمود دارد. کتا، 
ت و اغلب اساتید های بسیار معدود انتشار یافته اس فانی کشمیری در نسخهمالمحسن  اخالق محسنیِ
فانی  یحسناخالق منامی  نظران از وجود این کتا، اطالعی ندارند. گمنامی و بی و صاحب

ن صورت پذیرد. آکشمیری، سبب گردیده است تا تحقیقات و م العات بسیار اندکی پیرامون 
 ماللیف أت حسنیاخالق م و یمحتشماخالق  ررسی و مقایسه ت بیقی محتوایهد  از این م العه ب
های این  ای صورت پذیرفته است. یافته . این تحقیق به روش کتابخانهاستمحسن فانی کشمیری 
مضامین و مفاهیم اخالقی مشابه و بر محور دو کتا، یاد شده،  دهد که در هر تحقیق نشان می
احادیث و  و کریمن آقریات الهی در آ ه بروعالگرفته است. در هر دو کتا، سامان مشترکی 
اشارات مستقیم و غیرمستقیم به  یامبر اسالم )ص(پویژه از  هاسالمی از معصومین بروایات 
در نیز نیز منابع مشترک مورد استفاده قرار گرفته شده است.  وهای افالطون و ارس و شده  دیدگاه

های بیش از  جمله ستایش از. هم فراوان استوجوه افتراقی  ،عین وجوه شباهت بین این دو کتا،
 اند و شأنی برای مدحی چنان نداشته ها که میز فانی کشمیری از برخی شخصیتآ و اغراناندازه 

کمتر مشاهده شده است. عالوه بر آید و یا حداقل  به چشم نمی یمحتشماخالق این موضوع در 
نکه کتا، فانی کشمیری آحال  ؛از روایی و روانی بیشتری برخوردار بوده یمحتشماخالق این متن 
 است.دشوارتر ادبی و به نسبت  دارای متنی

 .، م العات ت بیقیاخالق ناصری، محسنیاخالق ، یمحتشماخالق  : کلید واژه

                                                             

 ((Yadollah_ghaempanah@yahoo.comدکترای ادیان و مذاهب فقهی. . *

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 15نصیرالدین طوسی در تاریخ   طوسی مشهور به خواجه  محمدبن حسن جهرودی

ق نصیر  ی.ه 672در سال  وهجری قمری در طوس والدت یافته  598جمادی االول سال 

های تاراج رفته را  وسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتا،الدین ط

 672ذی الحجه سال  18اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ  ؛آوری و به مراغه بازگرداند جمع

  .در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفتق  ی.ه

نجوم و  ،در علوم ریاضیاو به تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و از دوران جوانی 

حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معرو  زمان خود گردید. طوسی یکی از 

 .های تاریخ اسالمی است ترین و با نفوذترین چهره سرشناس

علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و من ق و حکمت را نزد خالویش  ،خواجه

نیشابور به اتمام رسانید و در آنجا به بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت. تحصیالتش را در 

 .تعنوان دانشمندی برجسته شهرت یاف

در مقابل پیشروی مغوالن به یکی از ق  ی.ه 611صیرالدین زمانی پیش از سال واجه نخ

های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد. این کار به وی امکان داد که  قلعه

ی، فلسفی و ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش برخی از آثار مهم اخالقی، من ق

 .را به رشته تحریر درآورد اخالق ناصری

 از گذشته اما در 1181 در که است هندوستان نامی شاعران از کشمیری فانی محسن مال

 سعیداستاد  گفتو به فانی نیست. اشعار دست در اعتماد و استناد قابل خبری فانی تولد تاریخ

  دارد. ناتورالیسم و ر الیسم نبوج بیشتر نفیسی
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 محسو، کشمیر در خود عصر شاعران و نویسندگان ترین برجسته از یکی فانی امروزه

 به نوزدهم قرن در مذاهب دبستان معروفش اثر که داد رخ زمانی از فانی شهرت ،شود می

 طر  از مذاهب دبستان نگارش از پس که است نقل چنین هم .افتاد جونز ویلیام سر دست

 (؟). شد نادم خود کردۀ از و کرده توبه بعداً اما ؛شد خوانده مرتد ،وقت علمای

 و روزگار پاکیزه و جاه صاحب و متبحر و فاضل مردی را او لودی خان میرشیرعلی

 ج( ص ،فانی دیوان مقدمه.) کند می معرفی گفتار خوش و خو خوش

 مسافرت بلخ به بعداً و هند طنقا سایر به کشمیر در متداول علوم تحصیل از پس فانی

 مدتی از بعد. ساخت خود ممدو  مد  در قصایدی دوره آن در و درآمد آنجا در و نمود

 در روزی چند. شد آشنا شکوه دارا شاهزاده با و بازگشت هند به و کرد ترک را خلب

 مراد نسل ا زمان این در و نبود یار او با بخت لکن ؛داشت را القضات قاضی مقام آباد اهلل

 فانی دیوان از ای نسخه به یازی دست با محمدخان، نذر اموال ضبط و بلخ فتج از پس بخش

 منصب از را او و شده خاطر رنجیده وی از سروده، ای قصیده او مد  در فانی که فهمید

 در که این تا .شد مشغول تدریس به صرفاً کشمیر در فانی پس این از .ساخت معزول رسمی

  رگذشت.د والیت همان

 اخالق ناصرىخواجه نصیرالدین طوسى عالم بزرگ قرن هفتم هجرى عالوه بر کتا، 

براى  اخالق محتشمىکتا، دیگرى در اخالق به نام  ،که بر پایو فلسفو اخالق ارس و است

خواجه ناصرالدین عبدالرحیم بن ابى منصور محتشم قهستان تألیف کرده است که از نوع 

 ،کند مىم لب که در آن گاهى از حکماى یونان نقل  است و با آنکتب پند و امثال شرقى 

 .فاقد جنبو فلسفى و تحلیل روحى فضا ل و رذا ل است

تحقیقات و اخالق ناصری پیرامون تحقیق  عالمدر آن است که  نگارندۀ این س ور بر

از خواجو طوسی و  اخالق محتشمیاما پیرامون  ؛های متعددی انجام شده است پژوهش

تحقیقات معدود و محدودی  رییممحسن کشاثر مال یاخالق محسنیا  راآق عالم اخال

طوری که توان گفت  هب ؛اند لذا کتب مذکور کمتر مورد توجه قرار گرفتهصورت گرفته و 
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رفی از مع راقمانگیزه  از این روی. ندا آوری ناشناخته باقی مانده به طرز شگفت ها این کتا،

 ست.ات استفادۀ بهتر و بیشتر از این نوشتارها جه، ها این کتا، و ت بیق

جنبو اخالق ناصرى سبک شیعى باطنى نوشته شده و درست مانند ه ب اخالق محتشمى

چربد و براى وعظ و دعوت و پند و اندرز و  ولى جنبو عملى آن مى ؛فلسفى و اخالقى دارد

و پندگویان از چنین جا است که اندرزگران  هاصال  اعمال و اقوال ساخته شده و بسیار ب

بهره برگیرند  ،کتابى که از خامو دانشمندى ارجمند و خردمندى شیعى امامى تراویده است

  .کار برند هو م الب آن را در فن خویش ب

آید خواجه ناصرالدین عبدالرحیم بن ابى منصور محتشم  از مقدمو این کتا، برمى

ولى ازدحام اشغال مملکت او را از  ؛دخواسته خود تألیف کن مىق  ی.ه 655قهستانى متوفى 

ناچار به خواجو طوسى دستور داده که امالى او را با سخنان اهل  ،داشته می این منظور باز

که خواجه  چنان ،دعوت بیامیزد و سیس از نظر او بگذراند تا از سواد به بیان گرفته شود

در  و مهمات رعیت،و گزاردن مصالج  سبب ازدحام اشغال مملکت هب» :طوسی قید کرده

ترین  کمه ب و چون روزى چند برین بگذشت بر لفظ بزرگوار، افتاد اتمام آن خیر تعویق مى

ترین مستفیدان محمد ال وسى،که در اوقات فرصت تقاضاى پرداختن این  بندگان و مخلص

 در هر فنى از این ابوا،، ایم، چه با خط خود نوشته اشارتى رفت که آن کردى، مجموعه مى

کنى از  چه استماع مى اى از آن و شمه باید گرفت قت تو را با خط خود مىم بر این سیاه

و  تا چون تمام شود اى را با آن اضافت کرده، شمّه بینى، و در کتب اهل دعوت مى امالء ما

 .اگر مصلحت بینیم فرما یم،که از سواد با بیان گیرند نظر ما بر آن بگذرد،

اما از روى  ؛شناخت است اعت و اهلیت این عبودیت نمىبندۀ کمینه اگرچه خود را 

و بر لفظ  رفت ی که در وقت مجارات مىیاه و از نکت  اوعت و انقیاد امتثال مثال نمودم

استفادت  و یا در دیگر اوقات هم از این منبع حکمت و معدن رافت، گذشت بزرگوار مى

  .در آن با، ثبت کرد دانست، چه الیق هر با، مى آن کرده،

و در آن فن سخنى کمتر  و اگر فنى بود که اسم آن در فهرست مثبت فرموده بودند

مزید گردانید، تا  ،اند که اهل دعوت التقاط کرده اى چند از کتب، کلمهه آن را ب رفته،
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و خللى که افتاده  نظر رضا و عین ارتضا منظور گردده انشاءالل ه که ب مناسبت محفو، باشد.

 .«و الل ه اعلم بالصوا، رت مستور گردد.ذیل مغفه ب ،باشد

 

 اخالق محتشمیهای  شاخصه

خواجه  اخالق ناصرىکتابى است که از لحا، موضوع در ردیف  اخالق محتشمى

صفحه و  494داراى  رود. شمار مىه اى ب است و از نظر سبک ترجمو متقدمان نمونو ارزنده

ست که نخست ا  این کتا، چنانلیف أشیوۀ ت هاى مختلف اخالق است. با، در موضوع 41

آفات حرص و طمع و اعران از دنیا و اقبال بر آخرت  دربارۀ هر موضوع اخالقى از قبیل:

 نبوى ویژه احادیث هب دیثاحا رجآورد و سیس به د هایى از قرآن مى و جز اینها آیه

 .کند نقل می «ۀاز کالم حکماء و دعا» گاه پردازد و آن مى

ا، متنى است که بسیارى از نکات نادر تاریخ فلسفه و ملل و از رهگذر دیگر این کت

مانند  ،نیستما نحل اسالمى در آن آمده و عبارات بسیارى از کتبى که اکنون در دست 

ابى حیان توحیدى و کتب فلسفى داعیان و خردمندان باطنى در آن دیده  لف الزکتا، 

 .شود می

عربى و براى کسانى که در عربیت کار هم بسیار روان و برابر با عبارات  فارسى آن

 .استبسى سودمند  ،پردازند فن ترجمت مىه کنند و ب می

در این کتا، اشعار عربى فراوانى شاهد آورده شده و مصحج گویندۀ برخى از آنها را 

برخى دیگر از گویندگان را دیباچه بر این کتا، اقرار دارد که نگارنده  تعیین کرده است.

کند و  براى تکمیل فایده و تتمیم عایده از آن ابیات و گویندگان آن یاد مىا و لذ شناسد. مى

 ،نصیرالدین طوسی) آمده است اخالق محتشمىین اشعار در رسا ل پیوست ا برخى از

 (2ص  ،1339

خواجه در این کتا، در هر بابى نخست آیات قرآنى و بعد احادیثى  ،که بیان شد چنان

کند  اسماعیلى و حکماى یونان نقل مى ۀشیعى و بعد سخنانى از دعااز پیغمبر اسالم و امامان 
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این کتا،  سلیس و روان و فصیج است. ها غالباً ترجمه آورد. و بعد ترجمو فارسى آن را مى

ها است اهل علم با تحقیقات  پژوه از محققان معاصر که سال سودمند را محمدتقى دانش

با زحمت فراوان از روى  ،ى دارندیفى آشناکتب فلس شناسى و مخصوصاً ایشان در کتا،

یگانه نسخو متعلق به دکتر اصغر مهدوى تصحیج کرده و با مقدمو بسیار سودمندى دربارۀ 

 .با سه رسالو دیگر از او به چا  رسانده استهمراه خواجه نصیرالدین طوسى 

ینها در بوذرجمهر و انوشروان و حکیم فرس و مانند ا هاى: ها و گفته ی خالصه نقل ر

هاى مردم ایران باستان که  ین کتا، از اندیشها دهد که در هاى گوناگون نشان مى صفحه

هاى  نیز گفته ،و دیگران در فرهن  تازى در آمده است توسط دادبه پارسى)ابن مقفع(

هاى سقراط و افالطون و ارس و و دیوجانس و  از یاد کردن گفته گوناگونى نقل شده است.

هاى فیلسوفان  ین است که عقیدها ورث و فیلسو  روم و جز اینها حاکى ازاسکندر و فیثاغ

یونان و فیلسوفان و حکیمان اسالم از قبیل بو على سینا و جز آن نیز دربارۀ اخالق نقل شده 

 .است

هاى برگزیده و صحیج را دربارۀ اخالق  ی هیچ تعصبى همو ر ه کوشیده است بىخواج

 قرآن کریمخواه  ،ر عصر او در دسترس دانشمندان بوده استهایى که د نظرى از کلیه منبع

هاى ایرانیان باستان  هاى صوفیان و زاهدان و خواه اندیشه هاى نبوى و خواه عقیده و حدیث

عقیدۀ برخى  ه(که ب436) هاى اخوان صفاء ویژه از گفته هو فیلسوفان هند و یونان گردآورده ب

هاى داعیان این  هاى آنان بوده است و هم عقیده بر نظریههاى اسماعیلیان نیز مبتنى  از اندیشه

هاى  توان گفت رقم چهل که در فهرست با، میهاى بسیارى گردآورده است و  فرقه گفته

به  )البا، االربعون(ا عنوان آخرین با، کتا، را ب چرا که وی ،خوریم کتا، بدان برمى

 .یان و اخوان صفاء بوده استهاى اسماعیل زیر تأثیر اندیشه ،رساند نیز پایان مى

دعوات » و «سجالت موالى» ین در صفحو نخست خواجه به تصریج ازا گذشته از

کند و در  یاد مى «عموم رفیقان» و «ایشان ۀنکت رجال و دعا» و «موالینا لذکرهم السالم

که  چنان ،آورد هاى داعیان و دیگر بزرگان فرقو اسماعیلیان را مى ها گفته بسیارى از صفحه

الل ه   حممستنصر در سجلى به شیخ عبد الملک بن ع اش ر موالنا» آورده: 59در صفحو 
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عاریا من کل « در ترجمۀ: 207و در صفحۀ  ...»فرماید  نوشته بود و مستجیان دعوت را مى

ها عارى  او از همۀ نقصان گوید در صفت شیخ عبدالملک عطاش فرموده است که: »نقیصۀ

از هیچ عار نبود از  جز نقصان درویشى که بر درویش و توانگر دین و یقین، هب ،است

: زیرا عبارت عربى چنین است ،هایى افتاده باشد ولى گویا از عبارت ترجمه کلمه »درویشى

التى لیس على صاحبها مع الغناء فى دینه و یقینه من  عاریا من کل نقیصۀ دون االعسار،«

نقصان به جز  ،ها عارى است او از همۀ نقصان که گویا ترجمۀ اصلى چنین بوده است: »عار

، همان( .درویشى هیچ عار نبود درویشى که بر خداوند آن با توانگرى در دین و یقین،

  )49 ص

یادنامۀ « به نقل از (ص سیزده) پژوه در دیباچه که آقاى دانش چنانعالوه بر این 

داد و  طوسى به جنبۀ انسانى بیشتر اهمیت مى« اند: یادآورى کرده 108ص  »نصیر خواجه

 ،و مزة آزادى فیلسوفانه را چشیده و با همه گونه دانشمندان از اسماعیلى اندیش بود آزاد

گذاشت و چندان تعصب مذهبى  شیعى و سنى نشست و خاست داشت و به آنها احترام مى

هاى دوم در معرفت نبوت و  ویژه در باب ین در سراسر کتاب و بهو با همۀ ا »داشت روا نمى

ال و تبرا اعتقاد خویش را به تشیع نشان داده است و امامت و باب سوم در حب و بغض و تو

هاى داعیان و حکیمان و فیلسوفان دلیل بر مشرب  نظرى و عدم تعصب او در نقل گفته بى

 .نظر و پیروى از روش علمى در تألیف کتاب است حکیمانه و وسعت

  

 ابواب کتاب

وجه خواجه به نظر چهل باب بودن این کتاب نشان از ت و باب است 40این کتاب داراي 

هاي مختلف دینی و اخالقی نوشته شده و پند و اندرز، سخنان  در موضوعکه  باطنیان دارد

 :خورد حکیمانه، امثال و تمثیالت فراوان به چشم می

  ؛سهـ  یک ؛سرآغاز

 ؛سى و دوـ  پنج ؛دیباچه
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 ؛1-494 ؛اخالق محتشمى

 ؛ 6-15الخالق  فةفى الدين و معر ؛الباب االول

 ؛16-25و خلو الزمان عنه مة و االما ۀفى معرفة النبوّ ؛الباب الثانى

 ؛26-33فى الحب و البغض و التولى و التبرى  ؛الباب الثالث

 ؛34-41فى االتحاد و االتناق و التوقى من الكبر و النناق  ؛الباب الرابع

 ؛42-53فى سبیل اللّه فى الجهاد و بذل النن   ؛الباب الخام 

 ؛54-64فى العقل و العلم و شرفهما  ؛الباب السادس

 ؛65-74 لحةعلى االعمال الصا ظبةو الموا ۀو العباد عةفى الطا ؛الباب السابع

 ؛75-82فى الدعاء و الصدقة و فوائدهما  ؛الباب الثامن

 ؛83-96اللّه تعالى  خریةفى التقوى و الزهد و  ؛الباب التاسع

 ؛97-106فى الركر و الصبر  ؛لعاشرالباب ا

 ؛107-116فى الرضا و التسلیم  ؛الباب الحادى عرر

 ؛117-125فى التوكل و االنقطاع الى اللّه  ؛الباب الثانى عرر

 ؛126-134فى فعل الخیر و التوقى عن الرر  ؛الباب الثالث عرر

 ؛135-142فى االجتناب من البغى و الظلم  ؛الباب الرابع عرر

 ؛143-159الدنیا  مةفى مذ ؛لخام  عررالباب ا

 ؛160-175فى االعراض عن الدنیا و االقبال على اآلخرۀ  ؛الباب السادس عرر

 ؛176-187فى معايب جمع المال  ؛الباب السابع عرر

 ؛188-199فى آفات الحرص و الطمع  ؛الباب الثامن عرر

 ؛200-210فى فضل النقر على الغنى  ؛الباب التاسع عرر

 ؛211-217 نةو االحتراز من الخیا نةفى حنظ االما ؛لعررونالباب ا

 ؛218-228فى صدق الحديث و التحرز من الكذب  ؛الباب الحادى و العررون

 ؛229-237فى فوائد الصمت و حنظ اللسان  ؛الباب الثانى و العررون

 ؛238-247هنوات اللسان  ۀفى مضر ؛الباب الثالث و العررون
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  248-260فى حسن الخلق و مكار  االخالق  ؛الباب الرابع و العررون

 ؛261-273فى الحلم و العنو و كظم الغیظ  ؛الباب الخام  و العررون

 ؛274-284 ۀفى آفات الحسد و الحقد و العداو ؛الباب السادس و العررون

 ؛285-296فى الحث على التواضع و خنض الجناح  ؛الباب السابع و العررون

 ؛297-307فى ذ  التكبر و التجبر و االفتخار  ؛الباب الثامن و العررون

 ؛308-318فى فضائل السخاء و الكر  و االيثار  ؛الباب التاسع و العررون

 ؛319-329فى رذائل البخل و الرح و االمساك  ؛الباب الثالثون

 ؛330-340و ثبات القد   ۀو النجد عةفى الرجا ؛الباب الحادى و الثالثون

 ؛341-351و قمع الرهوات  لعنةفى ا ؛نالباب الثانى و الثالثو

 ؛352-363 قةو الصدا لخلةفى ا ؛الباب الثالث و الثالثون

 ؛364-370العلماء و االخیار  لسةفى مجا ؛الباب الرابع و الثالثون

 ؛371-380االشرار و الجهال  لسةفى االجتناب عن مجا ؛الباب الخام  و الثالثون

 ؛381-392السادات و صنات اهل الخیر فى خصال  ؛الباب السادس و الثالثون

 ؛393-403 لتعبیةفى الراى و ا ؛الباب السابع و الثالثون

 ؛404-413و ذكر الخیر  ۀفى طلب السعاد ؛الباب الثامن و الثالثون

 ؛414-438فى االمثال و الرواهد و االداب و المواعظ  ؛الباب التاسع و الثالثون

 ؛439-494ادر و النكت و النصايح فى الحكايات و النو ؛الباب االربعون

 

  اخالق محسنیهای  شاخصه
های اخالقی حکمای  ، مانند اغلب کتا،اخالق محسنی یا اخالق عالم آرا کتا،

در سه بخش تهذیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن  اخالق محتشمیاز جمله مسلمان، 

خواجه نصیر اثر  صریاخالق نا در نگارش این کتا، متأثر از ،یفاننگاشته شده است. 

در این کتا،  کشمیری ای که است. نظریو اخالقی محقق دوانی االشراق لوامع و طوسی
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گرایی اخالقی، از نوع ارس ویی آن، مبتنی بر نظریه اعتدال یا حدّ  کند، فضیلت طر  می

 .وسط طالیی است

ل در جهان را یکی از نقاط ع ف در سیر ت ور نظریو اعتدا کشمیری توان بنابراین، می

اسالم دانست که نکات جدید و قابل توجهی را در این نظریه وارد کرده است که پیش از 

. ارا ه تصویر جدید از 1او، کسی به آنها اشاره نکرده بود. این نکات جدید عبارتند از: 

. دوازده دانستن 2تضاد میان نق ه حد وسط و دو طر  ضد آن یعنی افراط و تفریط؛ 

. پرهیز از خلط 3ذایل و نقد قول مشهور که آن را هشت عدد دانسته است؛ اجناس عالی ر

معنای افالطونی و ارس ویی عدالت و ارا ه تعریف جدیدی از آن و رذایل مقابلش )ظلم و 

 الدین دوانی جالل و خواجه طوسی: چنین انتقادهایی به حکمای پیشین مانند انظالم(. وی هم

ع بین فضایل اصلی چهارگانه و فضایل فرعی داشت و در مورد ایجاد راب ه جنس و نو

فهرست آنها از اجناس عالی فضایل و انواع مندرج تحت آنها را خالی از اشکال 

 .دانست نمی

اغلب حکمای اسالمی، در آغاز بخش اول کتا، خویش، که  دنانهم فانی کشمیری

ازد. وی قوای نفس پرد مربوط به تهذیب اخالق است، به بیان قوای نفس و فضایل آن می

غضبی، که مبد  اخالق  ۀکند: قو افالطونی، سه قوه بیان می بندی اساس تقسیم انسانی را بر

شهوی،  ۀسباع و منشأ عداوت و نزاع است و آن را نفس سبعی و نفس لوامه نیز گویند. قو

چه مالیم نفس است و آن را نفس بهیمی یا اماره  که موجب صفات بهایم و حاکم به آن

ناطقه، که سبب ادراک کلیات و تمییز اقسام معقوالت است و آن را نفس  ۀویند. قوگ

ناطقه از آن جهت که مبد  توجه نفس به ادراک معقوالت و  ۀملکی یا م مئنه گویند. قو

شود و از آن جهت که واس و تمییز  منشأ تأثر او از مبادی عالی است، عقل نظری گفته می

به عقل عملی مشهور است.  و یله تأثیر در صدور این افعال استمنافع و مفاسد اعمال و وس

ناطقه، در حقیقت، تعداد قوای نفس، چهار است  ۀبنابراین، با مالحظه این دو جهت از قو

 (13 -14، ص 1361)فانی کشمیری، 
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بر خال  حکمای دیگر، که حواس ظاهری و باطنی را جزء قوای نفس  کشمیری

 :کند عاقله در ادراک بیان میۀ قو دانستند، آنها را آالت می

بعضی تعلق به ظاهر دارد و بعضی به باطن. آالت ظاهری پنج  ،و آالت دو قسم است

است: باصره، سامعه، شامه، المسه و ذا قه و آالت باطنی نیز پنج حس مشترک، حافظه و 

ر و ضبط متخیله متفکره و واهمه و قوت عاقله به نیروی این آالت به نظام چهار بن دیوا

 ،چهار حد مملکت بدن اشتغال دارد و از این آالت، هر یکی را به کاری که مناسب اوست

 (14)همان، ص  .گمارد می

خواجه نصیر  کند که متعلق به بندی دیگری از قوای نفس را بیان می وی در ادامه، تقسیم

شود که  برای نفس انسان، ابتدا دو قوه تحریک و ادراک قا ل می خواجه. است طوسی

شود و قوه ادراک  غضبی تقسیم میو هریک دو قوه دارند؛ قوه تحریک به دو قوه شهوی 

 (72-73ق، ص 1413)طوسی،  .به دو قوه نظری و عملی

عصران کرده است.  و هم انینیشیبرابر پ یی، اظهار نظرهاق محسنیخالادر  یمحسن فان

در مبحث  کمیدر فصل سوم از فن وی  .شود یمبسنده ه ذکر چند نمونه از آنها ب ینجاا رد

علم را در انواع حکمت  االشراق لوامعو  یاخالق ناصردر  :سدینو یانواع متعلق به حکمت م

هرگاه سخاوت و حلم در اقسام تابع و متبوع  دیافزا یالزمه م حاتیپس از توض و اند شمرده

 ی. فاندینما یب ممناس زی، اندراج علم در متعلقات حکمت که تابع علم است ندیخود در آ

اربع، محدود به هشت  لیرا، در برابر فضا لیاضداد رذا یو دوان سیطو نکهیبا توجه به ا

افزود، که  دیبا گرید لتیچهار رذ لتیهشت رذ نیداشته که بر ا ظهاراند، ا دانسته لتیرذ

 یهاند و گا اوردهیرا ن لتیچهار رذ نی، الیاضداد فضا انیبدر  یو مدقق دوان سیمحقق طو

و در  دهیسنج گریکدیشده با  انیب یرا که در ارتباط با م لب یو دوان یدو کتا، طوس ونوشت

محبت  لتی، فصل دوم در فضومیدر فن س که چنان  ،داشته است انیخاتمه نظر خود را ب

داده  جیرا ترج یکرده است و نظر دوان یبررس سارس اطالی گفته ۀآن دو را در بار اتینظر
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 وبر گفت .«رسد... یاما به خاطر فاتر م» :است. سیس نظر خود را با عبارت دهیتر د و مناسب

 .آورد یم سیارس اطال انبی گزارش در دو آن

مانند  ،شود یم افتیهم  یبینواقص و معا محسنیاخالق با وجود جوانب مثبت در 

که در خور  یو مد  کسان شیاساس و ستا یسست و ب یو آرا فیضع ثیاستفاده از احاد

 .اند و مد  نبوده شیگونه ستا آن

 

 مطالب کتاب فهرست

 آلکاتل مقدمه

 :االخالق و آن مشتمل است بر سه با، بیتهذ انی: در باول فن

 :و در او چند فصل است و متعلقات آن لیفضا انبی در ،اول با،

 ؛اند اربعه لیفضا یکه مباد یانسان یقوا انیو ب یروحان لیدر حصر فضا ،فصل اول

  ؛حسن خل قتیو حق لتیفض انیاربع و ب لیدر رسوم فضا ،دوم فصل

 ؛اجناس اربعه نیمتعلقات ا انیدر ب ،سوم فصل

 ؛لیو شر  اجناس رذا لیاضداد فضا انیدر ب ،چهارم فصل

 ؛و شبه آن لیفضا انیفرق م انیدر ب ،پنجم فصل

 .لتیفض نیشرافت عدالت و شر  اقسام و احوال ا انیدر ب ،فصل ششم

 ؛لیو اجتنا، از رذا لیاکتسا، فضا تیبر ترد ،با، دوم

 ؛لیو اجتنا، از رذا لیاکتسا، فضا تیبتردر بیان  ،فصل اول

 .یکمال روحان یو ابقا یدر حفظ صحت نفس انسان ،دوم فصل

 :در چهار فصل روحانی علل وو مدافع یامران نفسانو در معالج ،سوم با،

 ؛یمعالجات آن بر وجه کل قیت و طرانواع امران و اسبا، و عالما انیدر ب ،اول فصل

 ؛گردد یمنشعب م یو قوت عمل یکه به قوت نظر زیامران قوت تم انیدر ب ،دوم فصل

 ؛امران قوت دفع انیدر ب ،سوم فصل

 .امران قوت جذ، انیدر ب ،چهارم فصل
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فن مشتمل است بر دو  نیخوانند و ا زین یمنزل که آن را حکمت منزل ریدر تدب دوم: فن

از  یبعض ریبه منزل و معرفت ارکان آن با، دوم، در تدب اجیا، اول، در سبب احتبا، : ب

 :با، مشتمل است بر چند فصل نیاحکام آن و ا انیآرمان و ب نیا

 ؛اموال و اقوام و حفظ آن ریاول، در تدب فصل

 ؛ازواج ریازواج و تخ ریدوم، در تدب فصل

 ؛احفاد تیاوالد و ترب استیسوم، در س فصل

 ؛نیحقوق والد تیارم، در رعاچه فصل

 .و خدم دیعب استیپنجم، در س فصل

 :مدن، در دو با، استی: در سومیس فن

اصنا   انیمحبت و ب لتیبه تمدن و شر  احوال و اقسام آن و فض اجیاول در سبب احت با،

 :اجتماعات در سه فصل

 ؛به تمدن اجی، در سبب احتاول فصل

 ؛محبت لتی، در فضدوم فصل

 .در اقسام اجتماعاتسوم،  فصل

ملک و آدا، ملوک و معاشرت اصنا  مردم با پادشاه و موانست افراد  ریبا، دوم در تدب

 :آدم سه فصل یبن

 ؛ملک و آدا، ملوک استی، در ساول فصل

 ؛معاشرت مردم با اصنا  مردم تیفیفصل دوم، در ک

 .صداقت و رسوم معاشرت با اصدقا لتیفض انیسوم، در ب فصل

 .یچند حتینص : در خاتمه

 

 اخالق محسنیبا  اخالق محتشمیتطبیق 

 .اند شده میتقد حاکمان وقتهر دو به  یمحسناخالق و  یمحتشم اخالق
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 ییخودنما شیکم و ب نیو اقوام بزرگان و متقدم اتیو روا اتیهر دو کتا، نقل آ در

 .کند یم

تفاوت  نیبا ا ،دان سود جسته میها جهت انتقال مفاه هر دو کتا، از اشعار و سروده در

کم است و اشعار  اریبس تیکم ثیاز شعر شاعران است و از ح یاخالق محتشمکه اشعار 

 .است اریبس ،اریبس تیکم ثیلف کتا، است و از حؤاغلب از م یاخالق محسن

تنها م لبی که محققان در بارۀ زمان تألیف  ،ستیمعلوم ن تشمیاخالق محنگارش  خیتار

تألیف شده و  یاخالق ناصراین است که کتا، مذکور پیش از  ،اند این کتا، ذکر کرده

اخالق اما ( 23ص  ،2ج، 1339، طوسیاند ) علت این ادعا را سادگی عبارات آن دانسته

اخالق در  یو اقوال عرب اتیو روا اتیآ .به نگارش در آمده است (یه 1175در ) یمحسن
که در را  یتوان گفت کسان یه مک یطور هب .همراه است فارسی وبا ترجم کامالً یمحتشم

به ترجمه  باغل یاخالق محسندر  یول ؛است دیمف اریبس ،هستند میفن مشغول به تعل نیا

 در فقط و بوده آزاد وترجم ،نشده و آن مقدار هم که ترجمه شده یتوجه یمتون عرب

 .رساندن مفهوم صورت گرفته است راستای

 نیهست به هم یاریواژگان التفات بسبه  یاخالق محتشمبر خال   یاخالق محسن در

نمونه را در  .به فرهنگنامه مفصل واژگان شده است هیکتا، گاه شب نیتوان گفت ا یسبب م

 : است نوشته 36 وصفح

مقدمات متدارکه در  تیبر حد واجب و ترب ادهیاست ز ی: استعمال قوت فکرسفاهت

  .که در طر  افراط واقع است است یلتیرذ نیو ا ندیگو زین یزیاثبات م الب و آن را گر

در اکتسا،  یقوت نظر لیاست، عبارت است از تع  طیفرت: که در طر  بالهت و

 .ارادت، نه به حسب خلقت یمعقوالت از رو لیآن در تحص ریمجهوالت و تقص

 دینبا یامر لیندارد و در تحص عی: آن است که نفس در هنگام غضب صبر را مرتهور و

  .در طر  افراط استصفت  نیکرد، قدم گذارد و ا

بترسد و  ،دیترس دینبا که یزیاست، آن است که شخص از چ طیفرتکه در جانب  :نبج و

 .بلرزد شیبه گمان ضرر بر خو لهیها ریدر مواقع غ
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 لیما یجهان نیو مستلذات ا ینفسان اتی: عبارت از آن است که نفس اماره به مشتهشره

 گردد. الخ  لیقا «دمزی من هل» وشود و به مقول

اما  ؛اند و توجه داشته لیهم تما یبه مباحث عرفان یعنی ؛دارند عرفانی وهر دو کتا، جنب

 .تر است پررن  یسناخالق محس ور در  نیبه نظر نگارنده ا لیتوجه و تما نیا

گردآورنده  ،لف نظرات خود باشدؤکه م از آن شیب یاخالق محتشمدر نگارش  خواجه

در نگارش  یاما فان ؛است« ۀدعا»و اقوال حکما و  اتیو روا اتیگر آ نینظرات و تدو

 ،و اقوال حکما باشد ثیو احاد اتیگر آ نیکه گردآورنده و تدو از آن شیب یاخالق محسن

 و اقوالکه از م الع یموجب شده خوانندگان امر نیا .خود هست یلف نظرات شخصؤم

 .داشته باشند محسنی اخالق و العبه م یشتریب اقیاشت ،کنند یم یو احساس خستگ زانندگری

  .است یاخالق محسنتر از  پررن  یاخالق محتشم مذهبی ودر عون جنب
 ،بودهمد نظر  ،مدن ریمنزل و تدب ریاخالق، تدب بیگانه تهذ هدر هر دو کتا، اصول س

. چه اینکه در این کتا، عالوه است یاخالق محتشماز  شتریب یاخالق محسنمنابع در  تنوع

نام ه حکما و فالسفه از جمله آثار ابن سینا و غزالی و خواجه نصیر از آثار شعرای ب بر آثار

 است. فارسی زبان چون ابو سعید ابوالخیر، سعدی، حافظ، نشانی دهلوی و... بهرمند شده
 

 نتیجه

 گونه نیرا ا یاخالق محسنو  یاخالق محتشم یها ها و شباهت در مجموع تفاوت
 :توان خالصه کرد یم

 ها وتتفا

 و کرده عمل اقوال ۀو گردآورند یبه عنوان راو فاًصر یاخالق محتشمدر  خواجه

و  ثیاحاد ،اتیچه را که از آ شده است و آن بندی دسته و مرتب کامالً کتا، م الب

ارا ه نظر  ایبه نقد و شر   نکهیبدون ا ،کند یم انیب یسخنان بزرگان راجع به هر موضوع

بعد از نقل  ینظرات خود به طور من ق دیضمن اظهار نظر و ق ی،فان اما ؛کند رها می بیردازد

 شیو نقد آنها هم کم و ب جیو اقوال حکما و عرفا به توض ثیو احاد اتیو درج آ
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اظهار  یبرا لیاز منقوالت اغلب به عنوان شاهد مثال و دل فانی، گریبه عبارت د .پردازد یم

امر موجب شده نثر دو  نیبیردازد و ا یخالقا یکردارها فیتا به تعر ردیگ ینظر بهره م

است و  یخ اب ،یاخالق محتشمکه نثر  یطوره ب ،باشد دیگرمتفاوت از هم اریبسهم کتا، 

 ینثر ،یاخالق محسننثر  یول ؛روان و ساده صورت گرفته است اریآن بس یعرب یها ترجمه

  .دندار یتوجه چندان عربی متون ودشوار است و به ترجم یو تا حدود یپژوهش ،یادب

چه  ،ستندیچندان م ابق هم ن یمحسنو  یاخالق محتشم ی هم،ساختار ماتینظر تقس از

خاتمه  کیمتشکل از سه فن و  یاخالق محسنچهل با، دارد و اما  یاخالق محتشمکه  نیا

به  یاخالق محتشمدر  .شود یم میاست که هر فن به فراخور بحث به چند با، و فصل تقس

به تمدن و  اجیاجتماعات و احوال مدن و علت احت ملک، اقسامُ استیآدا، مملوک، س

توجه شده که  یلیبه مسا شترینشده و ب یکه شاهان را سزاست توجه چنان منزل آن ریتدب

به امور مذکور  یاخالق محسناما در  ؛دارد انهیحال عموم است و لحن پند و اندرزگو دیمف

 .است یادب وی و علم یتوجه تام شده و لحن آن پژوهش

 ها شباهت

اقوال حکما  ث،یو احاد اتیهر دو کتا، به فراخور موضوعات از امثال و اشعار، و آ در

عربی  ،از آنها استفاده شده اخالق محتشمی. اگر چه اشعار که در اند و بزرگان بهره گرفته

رودۀ راه یافته فارسی است و اغلب س اخالق محسنیواجه نیست و اشعار که در خاست و از 

  فانی است.

 .اند توجه داشته یاخالق لیو رذا لیهر دو کتا، به فضافرجام سخن اینکه 
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، دو های محسن فانی کشمیری در نظریو اعتدال نوآوری(، 1392. )حسین ،اترک -
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مقایسو دو کتا، اخالق ، (1391. )الرسول سید محمدرضا ابن ؛قربان خانی، مرضیه -
 .199 – 244تابستان ص  6، فصلنامه اخالق، سال دوم شمارناصری و اخالق محتشمی

 .ای نور ، مرکز تحقیقات رایانهشناخت آثار خواجه نصیرالدین طوسی کتا، -
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 *تقی میر میر محمّد

 **وی ادیبدکتر سیّد مسعود حسن رض

 

 هچکید

سیرایانِ   تیرین غیزل   ( از برجسیته 1811 -1722ق/ 1225- 1135میر محمّدتقی متخل ص به مییر ) 

ای بیه   ( رسیاله 1749-1748ق/ 1162اردو برای فرزندش، میر فیض علی متخل ص به فییض)زادروز:  

شیامل پینج   تألیف کرد تا فرزندش با انشانویسیی آشینا شیود. ایین رسیاله       فیض میرفارسی با عنوان: 

. بیرای نخسیتین بیار نسیخو خ  یی ایین       است هایِ میرتقی میر از صوفیان و درویشان حکایت از دیده

( تصییحیج نمییود. بییرای اسییتفادۀ 1975-1893رسییاله را دکتییر سیییّد مسییعود حسیین رضییوی ادیییب )

 شود.  خوانندگان ایرانی متن این رسالو فارسی همراه با مقدّمه در اینجا تقدیم می

 هایِ فارسی، سیّد مسعود حسن رضوی ادیب. میر محمّدتقی میر، فیض میر، حکایت کلیدواژه:

                                                             

 ق(1225- 1135)پدیدآور:  .*

 .نامه، نمایه مقدّمه، تصحیج، واژه .**

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 0مقدمه

ترین و  ( از برجسته1811 -1722ق/ 1225- 1135میر محمّد تقی متخل ص به میر )

معرو  است. میر « خدای سخن»سرایِ کالسیکِ اردو است که به  مشهورترین شاعرانِ غزل

فیضِ . 1لیف به نثرِ فارسی دارد: أارسی هم سروده است و سه تتقی میر شعرهای کمی به ف

  3.«ذکر میر» 2؛«الشعرا تذکرۀ نکات». 2شود(؛  ای که در اینجا معر فی می )رساله« میر

                                                             

خجسته: دکتری زبان و ادبیات اردو، دانشگاه سِند، حیدرآباد،  . تهیه و تنظیم مقدمه از دکتر لیال عبدی1

 (lailaabdikhojaste@gmail.com)پاکستان. 

تذکرۀ شاعران. شر  حال شاعران به فارسی و نمونو  -(1752ق/ 1165لیف:)سال تأ« الشعرا تذکرۀ نکات. »2

الر حمان خان  . این تذکره چا  شده است. به تصحیج: نوا، صدر یار جن  حبیبشعرشان به اردو

؛ به تصحیج: مولوی عبدالحق، 1922آباد، دکن،هندوستان،  شروانی، چا  اول: انجمن ترقی اردو، اورن 

؛ چا  دومِ تصحیجِ مولوی عبدالحق از: 1935هندوستان،  آباد، دکن، چا  اول: انجمن ترقی اردو، اورن 

؛ به تصحیج: دکتر محمود الهی، اُت رپَرَدیش اردو آکادمی، لَکنو، 1979جمن ترقی اردو)پاکستان(، کراچی، ان

این تذکره به زبان اردو هم ترجمه و به چا  رسیده است: مترجم: اِم.کِی.فاطمی، لکنو،   -1972هندوستان، 

 .1994هندوستان،  ؛ مترجم: حمیده خاتون، جِی.کِی.آفست پرنترس، دهلی،1968هندوستان، 

نامو خودنوشتِ میر تقی میر است. این اثر چا  شده است. به  لیف نامشخ ص(. زندگی، )سالِ تأ«ذکر میر. » 3

، «ذکر میر»؛ 1928هندوستان،  آباد، دکن، تصحیج: مولوی عبدالحق. چا  اول: انجمن ترقی اردو، اورن 

. این 2111نو، هندوستان،  روغ اردو زبان، دهلیبه تصحیج: دکتر شریف حسین قاسمی، قومی کونسل برای ف

از: دکتر نثار احمد فاروقی، « میر کی آ  بیتی»اثر به زبان اردو هم ترجمه و چا  شده است. با عنوانِ: 

ترجمو اردو از:  .؛ با همین عنوان  و همراهِ متن فارسی، ویرایش شد1957مکتبو برهان، دهلی، هندوستان، 

به انگلیسی « ذکر میر»چنین  . هم1996نو، هندوستان،  ی، انجمن ترقی اردو )هند(، دهلیدکتر نثار احمد فاروق

 هم ترجمه شده است:

mailto:lailaabdikhojaste@gmail.com
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میر تقی میر رسالو کوتاهی به فارسی برایِ فرزندِ ارشدش، میر فیض علی متخل ص به 

رزندش به م العو انشا و ترسّل زیرا ف ؛( نوشت1749-1748ق/ 1162فیض)زادروز: 

را برایِ رساله « فیض میر»( با توجّه به نامِ او، عنوان 193: 2112)ثاقب،  .مند بوده است عالقه

ست که ا انتخا، کرد. این رساله شاملِ پنج حکایت دربارۀ درویشان، پیران و کراماتِ آنها

نامِ میر فیض علی در این » هایش. نه شنیده ،هایِ خود میر تقی میر است بر مبنایِ دیده

شاعر « فیض»دانیم که  قدر می نویسان این هایِ تذکره ها آمده است و با توجّه به نوشته تذکره

 (8 ص 1964)رضوی ادیب، .«زیسته است بوده است و در لَکنو می

 «دیوان جهان»؛ 1لیف: میرزا کاظم مردان علی خان مبتال(أق، ت1194) گلشن سخن

 ؛ 2ینی نرا ن جهان(ق، تالیف: ب1227)

ق، 1251) خار گلشن بی؛ 3لیف: غالم همدانی مصحفی(أق، ت1236« )تذکرۀ هندی»

 لیف: سعادت خان أق، ت1262) خوش معرکو زیبا؛ 4لیف: نوّا، محمّد مص فی خان(أت

 

                                                                                                                                               
Zikr-i-Mir; The Autobiography of the Eighteenth Century Mughual Poet:Mir Muhammad 

Taqi Mir, Translated, Annotated and Introduced: C.M.Naim, Oxford University Press, New 

Dehli,  India, (First edition: 1999; Second edition:2002; Third edition: 2010). 

. در 1965، به تصحیج: مسعود حسن رضوی ادیب، انجمن ترقی اردو، عَلیگَر، هندوستان، گلشنِ سخن. 1

 این تذکره، شر  حال شاعران به فارسی و نمونو شعرشان به اردو است. 

الدین احمد، ناشر مشخص نیست،  پَتنا، هندوستان. در این تذکره، شر   ، به تصحیج: کلیماندیوان جه. 2

 حال شاعران به فارسی و نمونو شعرشان به اردو است.

؛ 1933آباد، دکن، هندوستان،  ، به تصحیج: مولوی عبدالحق، انجمن ترقی اردو، اورن تذکرۀ هندی. 3

. در این تذکره، شر  حال شاعران به فارسی و 1985لَکنو، هندوستان، چنین: اُت رپَرَدیش اردو آکادمی،  هم

 نمونو شعرشان به اردو است.

ق از م بع دهلی اردو اخبار، به کوشش مولوی محمّد باقر منتشر 1253، برای نخستین بار در خار گلشن بی. 4

مترجم: محمّد  .شدپس از آن بارها منتشر شده است. این تذکره به زبان اردو هم ترجمه  و دگردی

. در این 1962هایِ آموزشیِ سراسرِ پاکستان، کراچی، پاکستان،  الحق فاروقی، آکادمی پژوهش احسان

 تذکره، شر  حال شاعران به اردو و نمونو شعرشان هم به اردو است.
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 .2لیف: عبدالغفور نسّاخ(أق، ت1281) سخن شعرا 1؛ناصر(

شعلو (، فدا علی عیش در تذکرۀ 1889 -1834نویسان عبدالغفور نسّاخ ) در بین تذکره
و  4سراپا سخنق( در تذکرۀ 1288سیّد محسن علی موسوی )درگذشت حدود:  3،جواله

اند.  اشاره کرده فیض میربه رسالو  5تذکرۀ آ، حیات( در 1911-1831محمد حسین آزاد )

 دانیم که قدر می مشخ ص نیست. همین« فیض میر»لیف أ( تاریخ ت194، ص 2112 )ثاقب،

-1771ق/ 1184اش به کَمبیر رسید و تا  به همراه خانواده 1761ق/ 1174میر تقی میر در »

، ص همان«. )در آنجا سکونت داشت و ممکن است در این مدّت آن را نگاشته است 1771

نویسد:  می 6الدین ثاقب دکتر شها،« فیض میر»( دربارۀ شعرهایِ به کار رفته در این 197

                                                             

صحیج: به ت ؛1968الشان بُک دِپو، پَتنا، هندوستان،  به تصحیج: ع ا کاکوی، عظیم ،خوش معرکو زیبا. 1

. در این تذکره، شر  حال شاعران به فارسی و 1971مشفق خواجه، مجلس ترقی اد،، الهور، پاکستان، 

 نمونو شعرشان به اردو است.

چنین چا  عکسی از  ق از م بع منشی نَوَل کِشور در شهرِ لَکنو منتشر شد؛ هم1291در  ،سخن شعرا. 2

. در این تذکره، شر  حال شاعران به اردو و نمونو 1982اُت رپَرَدیش اردو آکادمی، لَکنو، هندوستان، 

 شعرشان هم به اردو است.

ق در م بع منشی 1285نامگذاری کرده بود. این تذکره در  مجموعو واسوختشاعر ابتدا  ،شعلو جواله. 3

 هندوستان منتشر شد. نَوَل کِشور در شهرلَکنو،

این تذکره شعرهایی دربارۀ اعضای بدن از سر تا . در 1852ق/ 1269تاریخ تکمیل: ،تذکرۀ سراپا سخن. 4

در م بع نَوَل  1861ق/ 1277پا، از شاعرانِ اردو زبان انتخا، شده است. این تذکره برای نخستین بار در 

ای از  ق؛ دکتر سید سلیمان حسین خالصه1315ق؛ 1292هایِ دیگر:  کِشور در شهر لَکنو منتشر شد. چا 

ای نیز به کوشش اقتدا حسن چا   ؛ خالصه1967ا، بُک دِپو، لَکنو، هندوستان، آن را منتشر کرده است: نای

 .1971شده است: اظهار سَنز، الهور، پاکستان،

ق از وکتوریا پریس در 1297مان سال در هق. برای نخستین بار در 1297لیف: أتاریخ ت ،آ، حیات. 5

منتشر شده است. در این تذکره، شر   الهور به کوشش سیّد رجب علی شاه منتشر شد. پس از آن بارها

 حال شاعران به اردو و نمونو شعرشان هم به اردو است.

حان ممتازِ صحّو از م« دانشگاه اسالمی عَلیگَر»( از استادان اردو 1957الدّین ثاقب )زادروز:  . دکتر شها،6

بهترین تصحیحاتِ وی لیفِ غالم مصحفی همدانی( یکی از أ)تذکرۀ فارسی ت عقد ثریاهندوستان هستند. 

 از همین دانشگاه منتشر شده است.  2112است که با تعلیقات مبسوط در 
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خان[، غزلیات سنایی، غزلیات صا ب، غزلیات نظیری،  الدین علی من دیوان آرزو]سراج»

دیوان غنی کاشمیری، دیوان حافظ، غزلیات بیدل، غزلیات جالل اسیر و مثنوی مولوی را 

هایِ  ها را پیدا نکردم. فکر کردم که شاید این بیت کدام از این بیت امّا هیچ ؛ورق زدم

کدام از میر  متوجه شدم که هیچ ولی ؛و نمودمجو فارسی از خود میر تقی میر باشد و جست

 (225)همان، ص «. تقی میر نیستند

کند.  گویا در حکایت آخر )پنجم( میر تقی میر بخشی از سرگذشتِ خود را بیان می

( 1739ق/ 1152آباد )دهلی( رفت. بار دوم ) جهان اکبرآباد )آگرا( به شاه وی ازدوبار از»

 -اش داییِ برادرِ ناتنی -( 1756ق/ 1169)درگذشت:  خان آرزو نزدِ سراج الدین علی

. اگر این داستان درست باشد که در این مدت میر نزدِ میان سعید خان هم 1سکونت کرد

بوده است و محمّد حسین کلیم به وساطتِ او در دستگاهِ برادر نوا، اسحاق خان مشغول 

اشد. چون در همین تاریخ ب 1751ق/ 1163به کار شد، در آن صورت این واقعه باید در 

 (198، ص همان«. )نوا، اسحاق خان به شهادت رسید

ای نایا،  مجموعه ،شناسان برجستو هندوستان از نسخه 2دکتر مسعود حسن رضوی ادیب

رسالو فیضِ »و « دیوانِ فارسیِ میر»، «ذکرِ میر»از تألیفات میر تقی میر را یافتند که در آن: 
                                                             

معتقد است که میر تقی میر از محضرِ خان آرزو فیض برده  رشید از استادان لغت در هندوستان. دکتر عبدال1

ر تقی میر واژگان و زیرا در شعرهایِ می ؛ثیر خان آرزو استتأ گوییِ میر تا حد زیادی تحت رسیاست و فا

( 1734ق/ 1147خان آرزو،  لیف: علی)تأ چراغ هدایتهایی فارسی به کاررفته است که فقط در  ترکیب

فرهن ِ کالمِ میر در پرتوِ چراغِ یافت. دکتر عبدالرشید کتابی به اردو نوشته است با عنوانِ:  توان آنها را می
 . 2118، دل ی کتا، گَر، دهلی، چا  اول، هدایت

شناس، مصحج، نق اد و ادیبِ مشهور  ( نسخه1975-1893. دکتر سیّد مسعود حسن رضوی ادیب )2

هندوستان. وی مدیر گروه و استاد فارسی دانشگاه لَکنو در هندوستان بود. کتابخانو نفیسی داشت که دارایِ 

یادی آورده بود. هایِ ز به ایران و عراق سفر کرده و با خود کتا، 1933هایِ نادری بود. وی در  کتا،

سرایان برجستو  یهثاز مر 1874 -1813شناسی)میر بَبَر علی انیس  انیس ،شناسی تخصّصِ وی لکنوشناسی، مرثیه

های فارسی و عربی  المثل )شر  و کاربردِ ضر، فرهن ِ امثالاردو(، بود. یکی از آثارش در زمینو فارسی: 

 (1928در زبانِ اردو، چا  اول، 
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( و برای نخستین بار این رساله را تصحیج 6، ص 1964دیب، هم شامل بود. )رضوی ا« میر

و معر فی کرد. بنا به تحقیقاتِ مرحوم رضوی ادیب، دو نسخه خ  ی از آن وجود دارد: 

و نسخو دیگری که  خانو شخصیِ ایشان بودخورده و بسیار بدخط که در کتاب ای کرم نسخه»

عدم همکاری این مالکِ نسخه، مرحوم امّا به دلیل ؛ در اختیار شخصی در شهر رامیور بود

، همان«. )رضوی ادیب نتوانست به این نسخه دست یابد و آن را با نسخو خود مقایسه کند

 (22، ص1964
به تصحیجِ مرحوم رضوی ادیب، برای نخستین بار از کتا، گهر، شهر لکنو  فیض میر

 1964دِپو، شهر لَکنودر   نامه از نسیم بُک منتشر شد. سیس بار دوم به همراه واژه 1929در 

ها، مقدّمه، سیس ترجمو اردو پنج  دوباره به چا  رسید. ابتدا نمایو اشخاص و مکان

حکایت، متنِ فارسیِ پنج حکایت، فرهن  از فارسی به اردو آمده است. دکتر شریف 

قومی کونسل برای »دوباره تصحیج کرد که از  این رساله را 2111در سال  1حسین قاسمی

 نو منتشر شد. ، دهلی«زبان اردوفروغ 

 

 فیض میرمتن رسالۀ 

بعدِ حمد و ثنایِ قادر سخنی که به یک حر ، جریدۀ عالم را از قلمِ رَدِ عدم به صفحو 

و اوّل بسم اهلل سر به  2هستی جلوه داد و تحیّاتِ زاکیاتِ اُمّیی که آشنا به حر ِ منفصل نبود

ر محمّد تقی متخلص به میر که درین ایّام، فیض گوید فقیرِ حقیر می به جهانِ معنی نهاد، می

لذا حکایاتِ خمسو متضمّنِ فوا دِ بسیار را خواندنِ ترسّل پیدا کرده بود؛  ذوقِ ،علی پسرِ من

نامِ نسخه فیضِ میر گذاشتم. هر که این  ،به اندک فرصت نگاشتم و مراعاتِ اسمِ او نموده

 نج و سختی نماند. غالب که در ر ،حکایاتِ خمسه را به دل بخواند

 

                                                             

ش بزرگداشتی برای 1395ارسی در هندوستان. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران در . استاد مشهور ف1

 ایشان برگزار نمود که به صورت کتابی چا  شده است. 

 (82، صفرهن  فیض میرشناس نبود. ) . آشنا به حر  منفصل نبود: حر 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 001                                                                                                       فیضِ میررسالۀ 

 

 0حکایت 

نام مستغرقِ شوق صبج و شام، حاالتش بر السنو مذکور به  1روزی با درویشی شاه ساها

شیرِ آهوخانه مشهور برخوردم. التفاتِ بسیاری کرد و گفت: ای جوان در چه خیالی که این 

باشی. با آن  باید که به خود نظری داشته ،حالی اگر به آن سراپا ناز سری داری همه پریشان

ای دارد که او را از تو فرق نتوان کرد. این نیست که پیدا نیست، یا  همه تنز ه و تقدّس، عالقه

الن هار در حجا،  این جا هست و آن جا نیست. هر چند از کمالِ ظهورِ حُسنِ آفتا،ِ نصف

ان بیندیش و پرتوِ آن آفتا، است. زمان زم ای که بی امّا کدام ذرّه از ذاتِ عالم دیده ؛است

 :به خود فرو رو. مقصود تویی، به کامِ جان واصل شو!
 مهجیورت  کیرده  توهّم جویی می چه خود از جُدا

  
 صورت همین صورت دگر معنی، همین معنی اگر

   
داد که ای خشک دهانانِ  آمد و آواز می شامگه مشکیزه بر دوش گرفته به بازار می

خوش باشد. هر  ،ما کسی لب تَر کردنی منظور داردساحلِ دریایِ کم آ،ِ هستی! اگر از ش

اد. د آمدند، کسی را شربتِ شکر خام و کسی را پُر از شیرِ جام می ر او گرد میگاه مردمان ب

 . قدم پیش می نهاد. 2کرد ریاکاری نبود، آ، در شیر نمی

 3یکی پاسی از شب گذشته رویِ سخن به سویِ من کرد که ای عزیز! اگر نانِ جوانِ

این پیرِ ضعیف سیر خورد. چون برخاستم، گفت: کجا؟ گفتم: موافقِ اشاره  ،ست دهدد

. من 4دهم گویم و جان می امّا تا گمان نخواهی بُرد که نان می ؛شوم. گفتا: برو کاربند می

                                                             

ها و  ت که چنین نصیحتالدین ثاقب این اس نامو این درویش مشخ ص نیست. نظر دکتر شها، . زندگی1

هایِ اردو و فارسیِ میر تقی میر هم بیان شده  شود، در دیوان مضامینی که اینجا از زبان شاه ساها بیان می

 (211، ص 2112است. )ثاقب، 

 (82، صفرهن  فیض میرداد. ) کرد: فریب نمی . آ، در شیر نمی2

 . نان جوان: نان تازه. )همان(3

 )همان( .کند دهم: به شدّت فقر اشاره می گویم و جان می . نان می4
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. گفتم: استغفراهلل! این چه 2زنم کنم. نانِ گربه را به تیر نمی نمی 1شیرم، شکم را نانِ سِماط

و نان به خون تَر  4، نان پختن است3. آ، بر دستِ چون تو درویشی ریختنمعنی دارد

 . 6. این جا، نان به روغن اُفتادن5شدن

که غلط واغلط  7دیدم که مردمان همه در خوابند. مگر کهنه واهی ،دمی به خانه آمدم

من داد. چون  نانی پخته به ،بسیار 11، بعدِ رکیدن9ِ. التجا به او بردم. آن مرده شو برده8کرد می

عففی کرده  11م، گفت که: این نان قابلِ خوردِ آدمی نیست.  بر این ماده سگیدپیشِ فقیر بر

. زود از این جا بردار و پیشِ سگان بینداز! غرن که او هرگز نخورد و مرا این معنی 12است

 از هوش بُرد.

انی دمِ آبی از برد. پارۀ ن عجوزِ روغن فروشی معتقد داشت. اکثر چر، زبانی به کار می

خورده  خورد. یکی بر فقیر حالتی بود. پند از بند جُدا، سر معل ق در هوا. آن سال اش می خانه

به سر وقتِ او افتاد و از مشاهدۀ این حالت فریاد برآورد که: ای اهلِ محل ه کسی میان 

یِ خود شد. درویش از شور و غوغا از آن حالت به حالِ اصل را کُشت. هنگامه برپا 13ساها

                                                             

 (83)همان، ص .. سماط: سُفره1

 )همان( .زنم: حریص نیستم . نان گربه را به تیر نمی2

 )همان( .خدمت کردن ،مراد ؛. آ، بر دست چون تو درویش ریختن: دستِ درویش را شستن3

 )همان( .. نان پختن: مقصد حاصل شدن4

 )همان( .ای نبردن فایده ماندن، . نان به خون تَر شدن: محروم5

 )همان( .. نان به روغن افتادن: به مقصود رسیدن6

 )همان( .ای پیر . کهنه داهی: خادمه7

 )همان( .شد کرد: پهلو به پهلو می . غلط واغلط می8

 )همان( .. مُرده شو بُرده: نفرین هنگام شدّت نارضایتی و عصبانیت9

 )همان( .. رکیدن: غُر زدن11

 )همان( .س : کنایه از خادمو پیر . ماده11

 )همان( .کرد کرد: پارس می عفف می .12

 رود. )یادداشت از عبدی خجسته( در زبان اردو کلمو خ ا، محترمانه که برای آقایان به کار می« میان. »13
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هر دو دست بر زمین زدن و نفرین کردن آغاز نهاد که از هر که این راز بر رویِ روز  ،آمده

، خودش به 3، امشب پسرِ او را خون بگیرد2و منِ مجرو  را بخیه بر چهره رفت 1افتاد

خواری بمیرد. ناگهان آتش درافتاد. رسمِ باش و بود برافتد. از من آثار نماند. اینجا دیار 

ها سیاه. ازین سر  . مردمان تباه. خان6شود. مار به عصا راه رود 5. آبادی غیرتِ وادی4دنمان

. در این میان 7ها افسانه. محل ه را آ، برد. اینجا قو نَیَرد تا به آن سر ویرانه. این با هم نشستن

کرده به ل ف با من سر  8روز به آخر رسید. دست و دهن به آ، کشید. قصدِ نمازِ دیگر

که: ای عزیز! امروز پیش از شام بُرو! موجبِ تشویشِ فقیر مشو! محل ه محل  نزولِ  9کرد

حادثات به نظر می آید. قریب است که عافیت بار بندند و بال رو نماید. حاصل که مرا دل 

 و در فکرِ نماز افتاد.  11داد

شمشیرها  12، قریب دو صد دزد به سرهنگیِ تمام11چون شب پردۀ ظالم فروهشت

باالیِ بامِ عجوز برآمدند. پسرِ خون  ،ده درآمدند و دو سه کس کمندها انداختهکشی

                                                             

 (83، صفرهن  فیض میر) .. از هر که این راز بر روی روز افتاد: از هر کس این راز بر همگان فاش شود1

 )همان( .بخیه بر چهره رفت: راز آشکار شد 2

 )همان( .. پسر او را خون بگیرد: پسرش را بکُشند3

 )همان( .. اینجا دیار نماند: اینجا کسی نخواهد ماند4

 (84)همان، ص  .. غیرت وادی: کامالً ویران5

 )همان(. پیماید . مار به عصا راه رود: راهِ دشواری را می6

 )همان(. سوت و کور است ،مراد؛ زند ای پَر نمی یچ پرنده. اینجا قو نیرد: ه7

 )همان(. . نماز دیگر: نماز عصر8

 )همان( .. با من سر کرد: به من گفت9

 )همان( .. مرا دل داد: مرا تسل ی داد11

 )همان( .شب فرا رسید ،مراد ؛. پردۀ ظالم فرو هشت: تاریکی پرده انداخت11

 )همان( .د. به سرهنگیِ تمام: با سرکشی زیا12
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به خاک و  3گیری کرده و به یک ضربتِ تی  آ، 2او خود را بر رویِ آنها کشید 1ای گرفته

را آتش دادند و به خاطرِ جمع دستِ غارت گشادند.  ها خان ،خون غل ید.  مشعل افروخته

روسیه  7بود. شب گردِ 6کَل مَکَل 5به تمامی کشید. تا دلِ شب ندید. کار 4کسی رویِ غربا

کسان را از فرطی  ،ها را بار کرده بودند رو ننمود. وقتی که هنگامه فرو شد یعنی دزدان خان

. هنوز جای باش مقر ر نشده بود که ابرِ سیاهی 8هراس، محل ه را خالی گذاشته به در زدند

باریدن گرفت. بنایی نماند که به آ، نرسید. متاعی و دریا دریا  9سفیده شده پهن گشت

امّا از  ؛برایِ  نجات دست و پا می زدند 11. مردمان مانندِ آ،ِ بازان11نیافتند که آ، ندید

  :شدتِ بارش هر لحظه نومیدتر می شدند

 نمییییود مییییی هییییا تییییری بییییس از تییییر ابییییرِ

  
 بیییود خشییک  جیییانش خییو   از یکیییی هییر 

   
اکثرِ آبادی را  ،صحرا صحرا آ، از دشت رو به شهر آوردهپاسی بر این نرفته باشد که 

ها  ها نشستند. دیوار . خان12بُرد و به مژگان بهم زدن، عماراتِ آن محل ه بر هم خورد

بام نشانی نیافتم. از بناها آثاری ندیدم.  و از در ،شکستند. چون آ، را از زمین فرو برد

                                                             

 )همان( .. خون گرفته: اجل گرفته1

 )همان( .رو کرد ه. خود را بر روی آنها کشید: خود را با آنها روب2

 )همان( .. تی  آبگیری کرده: شمشیر تیز کرده3

 )همان( .. غُربا: جمع غریب یعنی غریبه4

 )همان(. . دلِ شب: نیمو شب5

 )همان( .. کَل مَکَل: هیاهو6

 )همان( .راهزن. شبگرد: دزد، 7

 )همان( .. بدر زدند: فرار کردند8

 )همان(. . سفید شده پهن گشت: نمودار شد و پخش شد9

 )همان( .. متاعی نیافتند که آ، ندید: چیزی پیدا نکردند که خرا، نشده باشد11

 )همان( .باز: شناگر . آ،11

 )همان( .. محل ه بر هم خورد: محل ه تباه شد12
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ک برابر ساخت. کفِ دست میدانی بود که تالطمِ امواج و تصادمی هوا، مکانات را به خا

رفت. عبرت دست به هم داد که این  می ،کرد حایلِ نشیب و فراز تا چشم کار می نگاهی بی

 قسم معمورۀ دق از دل بر در عرصو یک هفته صحرایِ لق و دق شد. 
فروش  حیرانِ کار، راهِ تکیو فقیر پیش گرفتم. در اثنایی راه نگاهم بر آن پیرزنِ روغن

انداخت.  پیشِ کس و ناکس رو می ،افتاد که بسانی سرنشینانِ پامال ذل ت و خواری افتاده

بود، چه واقع  2. پسرت جوانِ چربی1گفتم: حر ِ دیروزه است که دست در روغن داشتی

. چه کردی 3گرفتی شد که دفعتاً به چنین بال مبتال شدی؟ تو خود سرِ دستی به هر کس می
؟ دمِ سرد برآورد و گفت که: ای عزیز! چه گویم! تفصیل 4ر پا شدیکه به جزایِ آن انگشت

. اگر با او 6ساخت. آسمان رویِ مرا بر خاک انداخت 5ل ف ندارد. نفرینِ فقیرِ خدا گیرم

کشیدم. به سزایِ کرده رسیدم. اکنون  ها بگو که ناکشیدن ،برخوری از این خاک افتاده
. رحم 7دعایی کن که جهانِ آ، و گِل را دعا بگویمعذرِ مرا بیذیر! از خاکِ مذل ت برگیر! 

آر که چارۀ کار از مرگ بجویم. زندگانی، مرگ است و مُردن زیست. یعنی طاقتِ ستم 

 رسانم.  به او می ،کند کشیدن نیست. گفتم:  دل جمع کن! اگر وقت مساعدت می
سید. از شاه راه کرده چون بادِ تند ر 9کفیه پهن 8یک تیر پرتا، رفته باشم که تیر ماری

به تکیه آمدم. دیدم که فقیر جامو ببری به بَِر دارد بر پوستِ شیر  11کناره کردم و باال باال

                                                             

 (85)همان، ص  .بردی در عیش و عشرت به سر می. دست در روغن داشتی: 1

 )همان( .. جوان چر،: جوان هیکلی و درشت2

 )همان( .کرد گرفتی: هر کسی را کمک می . سر و دستی به هر کس می3

 )همان( .مایه . انگشتر پا: چیز حقیر و بی4

 )همان(. . خداگیرم ساخت: گرفتار غضب الهی یا بالیِ آسمانی شدم5

 )همان( .آبرو کرد ر خاک انداخت: مرا بی. روی مرا ب6

 )همان( .. جهان را دعا گویم: از دنیا بروم مراد مردن7

 )همان( .زند . تیر مار: نوعی مار سمّی که فوری نیش می8

 )همان( .. کفیه پهن کرده: مار حالت تهاجمی به خود گرفته است9

 )همان( .. باال باال: از راه اصلی جدا شده11
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. هر 1ناکش، چنان در من اثر کرد که پایم از پیش به در رفت نشسته است. هیئتِ هیبت

از  گردید. پرسید که: ، میدید که بیننده را زهرۀ آ فشان به وضعی می طر  از چشمِ آتش
رسی؟ التماس کردم که برایِ سیر خرابو تازه رفته بودم و با آن زالِ ضعیفه نیز  کجا می

. ماری رفته است. کارِ او خواهد 2مالقات نمودم. روی درهم کشید و گفت: گوِ دیگر مزن

 ساخت. 

پس از ساعتی خبر رسید که عجوزِ روغن فروش را مار گزید. چون من حیرانِ این 

امشب همان  3؟ای به رن ِ نقشِ دیوار سخن نراندم. گفت: چه به خود رفتهواقعه ماندم و 

مار، این روسیاه را نیز خواهد گزید. حیران گر شدم و گفتم: این چه حالت است؟ گفتا: 

 ،افتد خشک و تر هر چه درو می ،افروزد ای دمی که غضبِ فقیر آتش می مگر نشنیده

 ر درهم. دو سه حر  بشنو! یادگیر و برو!سوزد. فرصتِ عمرِ من کم و حالِ بسیا می

گفت که: ای عزیز! دنیا کاروان گاهِ دل کشی است. از این جا به جز حسرت هم راه 

نمی رود. حیف اوقاتی آن عزیز که زود آگاه نمی شود! شیرانه بزی و به کارِ گور بیرداز! 

زیستی و زمان  5یبانهضایع مساز! افالطون با آن کمالِ غر ،است 4وقت که چون آهو گرمِ رم

شود؟ گفتا: ای نافهم! کسی  ردی پرسید که سببِ گریه ظاهر نمیزمان زار گریستی. شاگ

  :چرا نگرید! ،در پیش داشته باشد 6ای که چون مرگ استحاله
 پرسییییی مییییی چییییه آیییییم مییییی خنییییده

  
 میییییییرا زارِ هیییییییای گرییییییییه سیییییییببِ

   

                                                             

 )همان( .یش بدر رفت: دستیاچه شدم. پایم از پ1

 (86)همان، ص  .خود نگو هایِ بی . گو دیگر مزن: دیگر حر 2

 ای: چرا حیرانی؟ )همان(  . چه به خود فرو رفته3

 )همان( .رود . گرم رم: کسی که با سرعت می4

 )همان( .ها . غریبانه: مانندِ غریبه5

 )همان( .. استحاله:تغییرِ حال6
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پیش دارد و سری با  ای در هاست آیینه بدان که آن سرمایو جان که مقصودی دل

هفتم روی،  محوِ سراپایِ خود. اگر بر آسمان . گرمِ تماشایِ خود است و1خویش

دارد و سازِ وحدتش  ها رنگیِ او رن  پرواست. در خاک شوی همان گرمِ استغفار. بی بی

. در پردۀ 2گوید که گُل به جمالش دهد از رن ِ آتش، گُل می ها. شفق یاد می آهن 

گفته باش. به  آید. حر ِ مرگ می نماید. از شش جهت آوازِ او می میکثرت نواسازی 

رفته باش! تا از رفتنِ خود غافل نشوی و به لعبِ طفالنه ما ل نگردی! برو شام  گورستان می

است و راه پُر گِل. مرا تشویشِ رفتنی در دل. امّید که صبج بر جنازۀ من بیایی. حقِ صحبتِ 

تکرار نیافتم. نومید برخاسته آمدم. از فرطِ غم هیچ نخورم.  دیرین فراموش ننمایی! مجالِ

 به سر بردم.  3شب در تَلواسه

سرِ خود  5از کنارۀ داربستِ سبزِ فلک، که چندین هزار مارِ مویزک 4هنوز خیط االسود

شوری برخاست که شیرِ آهوخانه را مار گزید و  ،فرو نهشته بود ،را از آن نمایان دارند

 دل از جا رفت. طاقت از پا رفت. اسب از خانو آشنای طلبیدم. هالک گردید. 

. اشک ریزان شریکِ نماز 6عنانی دل از دست داده رسیدم. غمِ جانگزا بود. گداز گشتم

این بیت را سرودند.  شدند. دو خواننده نمایان شدند. 7کشان کدخدایان گشتم. جنازه

 تر نمودند:  طاقت بی

                                                             

 )همان( .ارد: به فکر خویش است. سری با خویش د1

 )همان( .. گل به جمالش: کلمو تحسین و خوشحالی2

 )همان( .. تلواسه: نگرانی، اض را،3

 )همان( .سیاهی شب ،مراد ؛االسود: نخ سیاه . خیط4

بیرون  ،کند و فقط سرش را که مانندِ مویز است . مارمویزک: نوعی مار که خود را در خاک پنهان می5

زند. در اینجا مراد ستارگان  قتی جانوری به طمعو مویز به او نزدیک می شود، او را نیش میآورد، و می

 )همان( .آسمان

 )همان( . . گداز گشتم: غمگین شدم6

 )همان( .. کدخدایان: افراد معز ز7
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 تمبتُیییییر سیییییرِ بیییییه تیییییا بییییییا نعشیییییم رهِ هیییییم

  
1دگییر گییامی سییه دو یییک بییود، غنیمییت تییو بییا

 

   
گریان گریان مردۀ او را بردند و به خرابو تازه به خاک سیردند. چه نویسم که از مرگِ 

. 4سینو من تفت ها چه حالت. ماه 3ارقمِ روزگار 2فقیر چه قدر مالمت کشیدم و از مارگیریِ

 ها از خاطر نرفت.  سال

 1حکایت

درویشی داغی سودا بر  5،ست از اکبرآباداای  ابو ممتاز گنج که محل هشنیدم که در خر

و از بس وحشت چون  7گرد می کند 6سر، مویی ژولیده تا کمر، از دور چون تیرِ خاکی

گردد. مشتاق شده اندازِ دیدنش  آید و گاه پنهان می گاه به چشم می 8.شکار دور گردد

دم که چون گرد ه به بازار محل و مذکور افتاده بود. دی. اتفاقاً همه روز راهِ او از ویران9کردم

نمایند.  سن  باران می ،پایش قرار داده و سر رسد و بازاریان دیوانو بی باد وحشت آماده می

مبادا که آسیبی به ما برسد و این محل ه پاک  11.گوید که چو،ِ شما در آ، است او می

 بسوزد!

                                                             

 (218، ص 1378، آتشکدۀ آذر. این شعر از غیاثای حلوایی است. )1

 (87، صهن  فیض میرفر) .گری . مارگیری: مک اری، حیله2

 )همان( .. ارقمِ روزگار: مار دو رن ِ روزگار3

 )همان( .. تفتن: سوختن4

پایتخت بود.  (1615-1542الدین اکبر شاه ) در هندوستان که در زمان جالل« آگرا»نام قدیم « اکبرآباد. »5

 )یادداشت عبدی خجسته(

، فرهن  فیض میر) .پرتا، بُردِ زیادی دارد. تیر خاکی: تیر که پیکانِ آن از استخوان است و هنگام 6

 (87ص

 )همان( .شود کند: نمودار می . گرد می7

 )همان( .کند . دور کرد: کسی که دور می8

 )همان( .. انداز دیدنش کردم: قصد دیدنش کردم9

. چو، شما در آ، است: شما مجازات خواهید شد. نوعی از مجازات به این گونه بوده است که 11

 کردند تا موقع زدن، نشکند. )همان( چو، را در آ، خیس می هایِ ترکه
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از هوا در انبارِ پنبه  1ید. پرکالو آتشیبحث به طول کشید، سنگی به دوشش رس نچو

. به یک دم هنگامو آتش چنان گرمی 2افتاد. شعلو برخاسته پهن شد و سر به بازار نهاد

پذیرفت که دست و دلِ بازاریان سرد شد. یعنی آن قدر آ، که این آتش را فرونشاند، به 

 هم نرسید. 

الن در فکرِ خویش افتاد. سن  و چو، و خشت و غل ه همه خاکستر گردید. خُرد و ک

 . 3فقیر در این فرصت قدم گشاد

. هر دو 4به اندک زمانی بر لبِ دریا آمد و نشست. دریا طُرفه دریایی به جویِ خود بست

دویده آمده بودم. پیش  5پا در آ، درآویخت. دریایی به دریا برآمیخت. من که پا به پا

اهلل و  نام شدم به جراتِ تمام. گفتا: احسن رفتم و رویِ خود نمودم. دید و نیرسید. متفحّصِ

گفتم: چه پیش آمد که این جا رسیدی؟ گفتا: همین  6.لقب رام. گفتم: وطن؟ گفتا: دَکَن

 تر بگو! ها که دیدی. گفتم: دست و دهنِ گردآلود بشو و با من اندکی واضج آوارگی

ود، شور در سر که: ای عزیز! جوانی ب 7چون سماجتِ من نظر کرد، ناچار حر  سرکرد

به نظر  8داشتم. شبی از خانه پا بیرون گذاشتم. قلندری جگر کبابی در بازار کمر سیخ کرده

سیمینِ خود را که بر پنجو او از ات فاقات شکستی رسیده بود، به دُکانِ  9درآمد. شیرِ قال،ِ

                                                             

 )همان( .هایِ آتش . پرکالو آتش: جرقه1

 )همان( .. سر به بازار نهاد: به طر  بازار رفت2

 )همان( .. قدم گشاد: رفت3

. دریا به جویِ خود بستن: جلوی حرکتی را گرفتن )همان( دری طرفه و دریایی به جوی خود بست: دریا 4

 گردِ عجیب را گرفت یعنی درویش بر ساحلِ دریا ایستاد. )همان( ویِ این درویشِ جهانجل

 )همان( .. پا به پا: پیاده5

 گویند.  سرزمین جنو،ِ هندوستان را می« دَکَن. »6

 )همان( .گو را آغاز کرد و . حر  سر کرد: گفت7

 )همان( .. کمر سیخ کرده: کمر راست کرده8

 )همان( .کاسو قلندران که به شکل شیر است. شیر قل ا،: زنجیرِ 9
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ین گرداند و به حسرتِ تمام ا کنانید. سُبحه در دشت داشت. مت صل می زرگر درست می

. 2. بسیار به دلم خورد1«سُبحُان مَن لَیسَ لِلخَلقِ إلِی مَعرفتهَ سَبیل»تسبیج را می خواند که: 

دست در گریبان زده از شهر برآمدم و چون غبارِ سراسیمه به دامنِ کوهی درآمدم. چندی 

غذا برگِ تر کردم. به همین به  4.. دندان بر جگر افشردم3در آن سنگالخ سخت خوردم

حر  نگفتن گرفتم. ترکِ خفتن  6.روز و شب زار نالیدم. روی بر خاک مالیدم 5.مسرکرد

 . 7وار گشتم. یعنی بسیار گشتم. سر را بر هر سن  زدم. صد مُرده فریاد شدم گرفتم. دیوانه

 8بر تخته سنگی نشسته بر سبیلِ ته پا جیکی بعد از نمازِ صبج این روسیاه جملگی قب

ای، در راهِ خدا خود گم،  پیشو سرتا پا اندیشه خورد. ناگاه سیاحت برگِ درختانی سبز را می

بر سر، از جانبِ دستِ راست پیدا شده گفت  9ریشش جو وگندم، چیکن در بر، چترِ طاوس

جوا، ندادم. بر تختو سن  جا  12رویی . از تنک11کنند تنها ته بندی نمی 11داران که ته

د و فرمود که: ای عزیز! مگر دل دادۀ آن یارِ ای آسو گشادم. دو سه برگ تناول نمود. لحظه

پریشان اختالطی که جایِ او در هر دل پیداست. وارفتو آن قیامت خرامی که سراسر برایِ 

دارد که از طرزِ رفتارش چمن  خویش است و پیشِ خود بر پا آن سرمایو ناز رنگین رفتنی

                                                             

 )همان(. . پاک و منز ه است خدایی که برای شناختش راهی برای خلق نیست1

 (88)همان، ص  .. بسیار به دلم خورد: خیلی به من اثر کرد2

 )همان( .. سخت خوردم: خیلی رنج بردم3

 )همان(. ها را تحمّل کردم . دندان بر جگر افشردم: رنج4

 )همان( .همین سر به سر کردم: همین طور گذراندم. به 5

 )همان( .و ناتوانی نمودم ز. روی بر خاک مالیدم: بسیار اظهار عج6

 )همان( .. صد مَرده فریاد شدم: بسیاری از مردم به حالتِ زار من افسوس خوردند7

 )همان( .. تهِ پا: به طور صبحانه8

 )همان( .. چترِ طاوس: پرهای طاوس9

 )همان(. ران: افراد باوقاردا . ته11

 )همان( .خورند نند: به تنهایی چیزی]مختصری[ نمیک بندی نمی . تنها ته11

 )همان( .رویی: شرمندگی . تنک12
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باد رود، پروا  نِ بلندش جهانی بربارد. استغنایش به حدّیست که اگر از بادِ دام چمن جان می

یارِما آن دارد » !2:دهد محیطِ اعظم را کی رو می 1،دهد ندارد. در جایی که به خس پهلو می

 . «و این نیز هم

زده نباید شد که نومیدی را دوست  دل ،هایِ شکر نیش به سببِ تلخیِ ناکامی از لب

گذارد.  بستِ چنین عاشق قدم نمی نی دارد. آن پرکالو آتش یعنی تجل یِ جلوۀ من در نمی

ای؟ که عالم همه یار  نومیدی از برایِ چه؟ مقصود هم کنار است. دل تن  چرا نشسته

برخاستم هم راه شدم. آگاهی بود. « است. برخیز و سیاحت کن! خوش باش و فراغت کن!

 آگاه شدم. 

مشغول به  4صبج تکیو فقیری را منزل نمودیم و درمیانِ هر دو 3روی در نوا ِ گوالیار

دو سه  ،صاحبِ آن مکان بود 5رکعتِ منفردۀ وتر بودیم.  ناگاه طوطیِ قفسی که زبان دادۀ

بار سبحان اهلل به حُزنِ تمام گفت. غیرتِ عشق در من حالتی نگذاشت. هوش از سرم دستِ 

آمد. گفت: چه بود؟ گفتم: ذکر  ام زد. طاقتِ رفته باز ل ف برداشت. سیّا  آ، بر چهره

. غیرتِ عشق از جایم برد. گفتا آن محبو، را نیز به عاشق 6ردنِ طوطی بر دماغم خوردک

گزیند.  دوری می 7بیند با این به دل نزدیکی همین معاملت است. اگر او را مشغول به غیر می

 شود.  بلکه تا کشتن هم راه می ،رود. نی نی فتنه به ایمایِ او بر سرش می

                                                             

 )همان(. کند کمک می دهد: . پهلو می1

 )همان( .کند دهد: توجّه می . رو می2

 بدی خجسته(امروزه شهری در قسمت مرکزی هندوستان است. )یادداشت ع« گَوالیار. »3

 (88، صفرهن  فیض میر) .. هر دو صبج: صبج کاذ، و صادق4

 )همان( .. زبان داده: آموزش داده شده5

 )همان( .. بر دَماغم خورد: دلم را شکست6

 )همان( .. به این به دل نزدیکی: با این که این قدر نزدیکی7
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هایِ  . روزی معتقدی گفت که شب1آمد گاهی به در نمی درویشی از کلبو تاریکِ خود

خالی از کیفیّت  2شود. اگر چشم آ، داده آید ماه در سوادِ این شهر مهتا، خو، می

رفت. هنوز چشم وانکرده  4خاک نینداخته او را بر 3نیست. آن مستِ شرا،ِ معرفت، تکلیفِ

کس تویی؟ گفت: بلی! گفتا بود که تُرکی خنجر کشیده در دست رسید و پرسید که فالن 

خورجین پُر از زر گرفته گریخته است. دعای کن  ،گویند. غالمِ من می ۀالدعوترا مستجا، 

باخبر بود. دانست که  5ستیزم و خونت می ریزم. درویش از تهِ کار که پیدا شود. ورنه می

خود نشستنِ  یادِ چهرۀ مهتابیِ و بی 6آن همه ناز و عتا، را که هر دم از خود حسا، دارد

من در مهتا، خوش نیامد. بسیار متنبّه شد و به آن تُرک گفت که: پیشتر از صبجِ صادق بر 

شااهلل به مُراد خواهی رسید.  لبِ دریا برد. سفینو که اوّل به آ، اندازند. برو سوار شو! ان

تُرک رفت و هم چنین کرد. غالم را مع زر در همان کشتی یافت. درویش از آن باز 

 نیامد. تُرک  مالقات کرد تا آن مرگِ طبیعیش رسید و وفات کرد. بر

پس  7،سیّا  پیش آمد و گفت که: من قل اش با این افتادگی ،هرگاه قصدی بیشتر کردم

امّا از این  را یافتم. حیف است که از دست دهم؛از خرابیِ بسیار چون تو دولتی را از صح

گاهِ پیرِ من آن جاست. اگر برایِ چند  اری. قدمایست مشهور به ب قصبه 8جاده پانزده کروه

. او به آن 9روز دل دهی، رفته چراغ افروزم و سعادتی دارین اندوزم. گفتم خدا هم راه

طر  حرکت کرد و من در خرابو گردِ این شهر آمده ساکن شدم. مدّتِ دو ماه به تنهایی 

                                                             

 )همان( .آید آید: بیرون نمی . به در نمی1

 )همان( .ید: اگر باعث رونق و روشنی چشم شوند. اگر چشم آ، داده آ2

 )همان( .. تکلیف: پیشنهاد3

 )همان( .. بر خاک نینداخته: رد نکرده است4

 (89)همان، ص  .. تهِ کار: حقیقت امر5

 )همان(. داند . از خود حسا، دارد: قدر و رتبو خود را می6

 )همان( .. افتادگی: ذل ت7

 )همان( .. کروه: کوس8

 )همان( .راه: خداحافظ. خدا هم9
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اینجا تشنو خون شدند. لنگر  1ألنعَامبه سر بُردم. امروز از وحشت رو به شهر آوردم. عَوَام کَا

ام.  منتظرِ اشارۀ آن طر  نشسته 3به دریا رسیدم. اکنون دل به دریا افگنده 2از کف داده

 مشغولِ نماز گردید.  4،چون شام خندید

دمِ صبج باز به خدمتِ او رسیدم. دیدم که به همان طور نشسته است. طعام با خود 

ه خورد و دست برد. گفتم طشت و آفتابه حاضر است و داشتم. پیشش گذاشتم. دو سه لقم

مگر گفتو موالنا کاتبی به  5.غالم موجود. گفتا من درویشم. مرا در بندِ اینها نباید بود

 ای:  کاغذی ندیده
 کتابییییه بییییر خ  یسییییت الجییییوردی قصییییرِ در

  
 خرابیییه در گیینج  از حاصییل  چییه  زران بییی  کییای 

   
 شسییییت دسییییت جملییییه از باییییید کییییار پایییییانِ

  
 آفتابیییییه مهیییییر در داری طشیییییت میییییاه گیییییر

   
. گفتم: ردایِ نو به 6ام. گفت: من با خاک سری دارم گفتم: بوریایی برایِ فرش آورده

گذارم. گفتم: کاسه برایِ آ، خوردن  ام. گفت: این بار را بر دوش نمی هم رسانده

دارم. گفت: دل ام. گفتم: قدرِ قلیلی برایِ خرج با خود  ام. گفت: کاسه بر سرشکسته خریده

ام. گفتم: چیزی از این قبول شود. گفت: می خواهی که فقیر ملول شود؟ دیگر  به این نبسته

 دم نزدم.  یعنی ساکت شدم. 

                                                             

 )همان( .هستند . عوام مانند چهارپایان1

 )همان( .. لنگر از کف داده: مض ر، و دستیاچه2

 )همان( .. دل به دریا افگنده: آمادۀ خ رات شدن3

 )همان(. شب شد ،مراد ؛. شام خندید: شب خندید4

 )همان( .. در بند اینها نباید بود: نباید به اینها فکر کرد5

 )همان( .خاک سری دارم: با خاک الفتی دارم . با6
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سبوچو گِلی  2سازان ، شوخ و شن ، از قبیلو چیت1در آن زمان زنی جمیله چهره رن 

به بهانو آ، صبج و  ای آراسته، چون سروِ نوخاسته، بر دوش، آفتِ صبر و هوش، با چهره

نمود. عالمی دیوانو او بود. به سرِ  آمد و خوبیِ خود می شام هم راه ازدحام بر لبِ دریا می

گفت که: ای ره زنِ دین و  5.با فقیر چهره شد 4پشتِ چشم نازک کنان 3،زنان زلف حر 

درید،  گفته باش! به مجر د شنیدن لباس می« ام رام»دل! این همه خود را گُم کردن! برو 

گویان دویدن گرفت. آخر دلِ « رام»خاکِ لبِ آ، بر رو مالید. مویِ سر پیییدن گرفت. 

 کار جنون شد. چند روز هیچ نخورد. به همان حال، جان سیرد.  6همگی خون شد. ده مرده

. گفتم: این چه رو نمود؟ گفت: مقدّر چنین 7چون این خبر رسید، پشت دست گزید

ای که درویشی را آزار شد، چون  مقدّر گریز نیست. نشنیده ت. ازبود. هیچ جرمِ فقیر نیس

سخت بسیار شد. یعنی بیماری رو به تزاید آورد. طبیب در پرهیز مبالغه از حد برد. گفت 

از مقدّر یا از غیرمقدّر. غیرمقدّر به من نخواهد رسید. از مقدّر دست باز  8که: ای زیاده سر

 نخواهم کشید. 

به یک  9یده شد. روزی از یکی شنیده شد که آن قلندر دو سه دنگیدو سه روز دیگر د

 . 11ا گل بان  بر قدم زدیدم زد و از سرِ در

 

                                                             

 )همان( .ای به رن  گلِ سرخ . چهرۀ رن : چهره1

 )همان( .بافند سازان: کسانی که پارچو می . چیت2

 )همان( .اعتنا پروا، بی . به سر زلف حر  زمان: بی3

 )همان( .. پشت چشم نازک کنان: با ناز و غرور4

 )همان( .رو شد . با فقیر چهره شد: با فقیر روبه5

 )همان( .. دَه مرد: مراد خیلی زیاد6

 )همان( .. پشت دست گزید: بسیار افسوس خورد7

 )همان( .داند . زیاده سر: کسی که حد خودش را نمی8

 )همان( .. دن : نعرۀ قلندرانه9

 )همان( .. گلبان  بر قدم زد: به سرعت رفت11
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 1حکایت 

دلیلِ راهِ عرفان، میانِ شاهِ بُرهان، دست از دنیا برداشته، قدم به راهِ فنا گذاشته، آواره به 

هرگاه  2،ا معنی در یک پیرهنبرهنه تن، ب 1منزل رسیده، به گلیمِ سیه سردرکشیده، سفید گو

زدی. روزی در سوادی شهر به نظر درآمد. دیدم چیزی  سن  به سن  می ،به شهر آمدی

به غایت بر اق. در مقدارِ قریب نیم آثار به دست در سایو درختی نشسته هر  3.کُروی الشکل

بینی؟  ی. آخر پرسیدنی کردم که: چه م4بیند. گمان بردم که سیمِ شاخ داریست  دَمَش می

که از دست  5ست. دمیاسیم هم عجب چیزی  ۀگفتا به قولِ مرتضی علی علیه الصلو

پروای نداری؟ این سیمِ  6؟شود. گفتم تو فقیر سیم آوری رود، نفعی این برداشته می می

به کار  8را به من بده! گفت: ای خام! دستِ دل بر این منه! سیمِ روپوش 7دست افشار

. گفتم: ترا چه کار؟ گفت: بیا و بردار! چون 9باید ختن سیمِ خام میآید.  برایِ نان پ نمی

پیش رفتم از دست گذاشت و گلیمِ سیاهِ خود را برداشت. دست به گلیمش زدم که: 

را دریا،! باری دلم نشکست. خندید و بنشست. پس از  11مشتا،! دمی این سیاه گلیم

خردمندان و ای دنبالو گردِ نمدِ  11جویی و مزا  گویی گفتم که: ای پیش دامنِ کردنت دل

اهلل گفتم. گفتم  موییت مشکین کمندان! امروز گردآورد از کجا آمده بودی؟ گفت: من
                                                             

 )همان( .کند . سفیدگو: کسی که رُک صحبت می1

 (91)همان، ص  .در یک پیرهن: یعنی کامالً نزدیک شدن. 2

 )همان( .الشکل: مانند کُره . کُروی3

 )همان( .دار: نقرۀ خالص . سیم شاخ4

 )همان( .. دمی: کمی دیر5

 )همان( .آوری: تو فقیرِ ثروتمند هستی . تو فقیر سیم6

 )همان( .رۀ خالصای که با فشار دادنِ دست، فرو رود. یعنی نق فشار: نقره . سیم دست7

 )همان( .یعنی نقرۀ ناخالص ،ای که چهره پوشانده باشد . سیم روپوش: نقره8

 )همان( .باید: برای رسیدن به مقصود نقرۀ خالص الزم است . برای نان پختن سیم خام می9

 )همان( .بخت . سیه گلیم: سیاه11

 )همان( .. پیش دامن: خادم11
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بری؟ گفت:  کجا خواهی رفت؟ گفت: الی اهلل! گفتم: به چه سرمایه در صحرا به سر می

ه از دور پیدا تواند شد؟ گفتم: هر گا سروپا غیراهلل که می سرمایو دنیا و آخرتِ چون منِ بی

 ،روی؟ این چه انداز است؟ گفتا: سن  به سن  زدن سن  به سن  زنان می ،شوی می

ها  کنایه از خرا، کردن است. بدان که آبادیِ بیرونی شهر ویرانه خواهد شد و این صحبت

 افسانه. آن چه گفته بود قریب رو نمود. 

ود قامت کشیده، درویشِ تن، معاصرِ او که فقیری ب روزی شاهِ مدن، قلندرِ برهنه

قلندرانه به سر  1ک ابدالچدرویشان دیده، مردی صاحبِ حال و باکمال، همرهِ دو سه کو

بردی. جز نانِ جوین نخوردی. شبِ آدینه در تکیو او که مت صلِ مدار دروازه داشت سیم 

غیرِ خاست.  رفت. صبجِ آن به گدایی برمی ی سیرِ چراغان میهراه کردند. خلقی ب می 2بندی

 خواست. بده! بده! بر زبان راندی. این بیتِ استاد برخواندی:  از کسی نمی 3فلوسی
 نبیییییود آسیییییان دسیییییت بیییییه زر آوردنِ

  
 شییییری فلوسیییی، هیییر رویِ بیییه خوابییییده

   
 4آمد و پیشِ رایقی ،گویند یکی به نخاس که در هندوستان جایِ فروختنِ اسبان را می

به خاطر گذشت که مرا با این فقیر سابقه معرفتی نیست و  نشست. ات فاقاً من نیز نشسته بودم.

دانم که صاحب کمالی  6،. اگر خود به خود خداگویی سرکند5دهنِ صحبت هم ندارم

! شده سرکرد که: ای عزیز 7ای بر این نرفته بود که بر آن خ ره مشر   مقررّیست. لحظه

گریست و غریب خود  فتنه جویند. او عجیب گویند من و تو همه می می کسی را که اهلل

زند، ادنی و اعلی را وجود  گُلِ تر بر خاک می ،کند سر یست. به جایِ که پروا می

                                                             

 )همان( .. کوچک ابدال: مُرید کم سنِ ابدال1

 )همان( .خورند هایِ آهنی آویزان کردن که در وزش باد تکان می هایِ روشن را با سیم بندی: شمع . سیم2

 جمع فَلَس. )همان( : فلوس. غیر فُلوسی3

 )همان( .. رایق: آ، جاری و صا 4

 )همان( .شایستوحر  زدن نیستم . دهن صحبت هم ندارم:5

 )همان( .را شروع کند . خداگویی سر کند: صحبت دربارۀ خدا6

 )همان( .. مشر : م لع7
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چه دلبران که هالک  ،سالی افتاد گذارد. مورِ ضعیف پاس دارد. وقتی در مصر خشک نمی

التجا به ذوالن ون  1،نشدند. چه کسان که خاک نگشتند. چون اهلِ شهر سخت خوردند

او ولیِ وقت بود. توجّه به باطن نمود. ظاهر شد که درین صحرا مادّه خوکی بیّه بردند. 

ها  نماید. یعنی در صورتِ بارش، این بیّه آید رو به آسمان می آورده است. چون ابر می

برگمارد، ابرِ دریا باری برخیزد و  ها شوند. اگر ر یس اینجا همّت بر حفظِ آن تلف می

شتافتند از آن بالیِ صعب نجات یافتند. هیچ  2ه برایِ پاس آنهاصحرا صحرا ببارد. هر گا

آبی بر بادِ  هایِ خوک، خوبان تلف شوند و آدمی روشان از بی معقول است که برایِ بیّه

 فنا روند. 

. در 4اندازد رویِ سیل به خاک می 3خس از تَری ،پردازد ها می پروایی در جایی که بی

، به شهرِ هرات که صد هزار جاندار بودند، 5رستخیز نداشتقتل عامِ چنگیز که پای کم از 

به قتل رسیدند. مگر سه کس که به گورهایِ کهنه خزیدند. یکی واعظِ مسجدِ جامع و دو 

سرکرد که امروز تنزیه است.  ،واعظ برآمد و بر منبر نشسته ،کس دیگر. چون فوج رفت

آن هر دو نیز به مسجد درآمدند. واعظ با دلِ جمع توان گفت. از شنیدنِ آوازِ آشنایش 

دماغ شد و گفت که: باز کثرت شد و تشبیه به میان آمد. در همان حال، غارتیان در  بی

 تن را به خاک و خون کشیدند. سه رسیدند و آن هر 

الدین کبری رسید. دامنِ قمیص به  دمی که این بال سر به آسمان کشید و به شیخ نجم

قصدِ جهاد از خانقاه برآمد و در میدان استاد. ناگاه تُرک سن  در دست به  ،میان برزده

اش زده گفت که بگیر و  بر لو ِ سینه 6رو به شوخ چشمی تمام رسید و نیزۀ خ  ی بیو خوش

                                                             

 )همان( .رنج زیاد بردند . سخت خوردند:1

 )همان( .. برای پاسِ آنها: برای حفاظت از آنها2

 )همان( .. تری: درشتی، سختی3

 )همان( .دهد اندازد: سیال، را حقیر نشان می . روی سیل به خاک می4

 ( 91)همان، ص  .ز قیامت نبودا پای کم از رستاخیز نداشت: کمتر. 5

 )همان( ..  نیزۀ خ  ی: نیزۀ عمود و راست6
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سخن زد که ای جوانِ سادۀ کین آماده، کُالهِ  ،بمیر. شیخ آن نیزه را به دو دست گرفته

دار در دست، نیم هشیار نیم مست، می دانی که  تُرکی بر سر، کمرِ زرّین در کمر، سِنانِ آ،

 :شناسد. بلی من ترا می شناسم مرا نمی 1از تُرکستان می آیم. این
 شناسیییییمت میییییی  جفیییییا بیییییاغِ نوبهیییییارِ ای

  
 شناسییییمت مییییی  قبییییا، رنیییی ِ هییییزار داری

   
او خندید و نیزه را به زور از سینه اش برآورد. شیخ همان دم بر خاکِ هالک بیفتاد و 

 د.بمُر

غرن که خدا طُرفو خود آراست، غریب دل برِ خود نماست، گردِ راهش قیامت انگیز، 

طرزِ خواهش بالها ریزد، کارِ و هیچ به فهم در نیاید، دانشِ اعترا  به عجز می نماید، 

حیرانِ کار خردمند، در عجب دق ت پسند، او سرگرمِ کار، فکر در آزار، آگاه ناگاه، دلیلِ 

 فهم این جا همه وهم. گمراه، ادراک و 

سخن اینجا بود که قریبِ هفت هشت آثارِ شیرینیِ در گلیمِ سیاهِ خود بسته، شاه بُرهان 

پیدا شد. قلندر آواز داد. او قدم تیز گشاد. این هویی کشید، او گرم دوید. دنگی زده گفت 

خت. تمامِ پنهان سا ،که مگر در گلیمت؟ بیّگانند. او انداخت و خود را گورستان رسانیده

اهلِ محله،  روز گلیم و شیرینی در راه افتاده ماند. سگان هم نخوردند. آخر به گفتِ

برداشته بُردند. روزِ دیگر که بُرهان را دیدند، حقیقتِ حال پُرسیدند. گفت که او  2کن اسان

شاه و من گدا. چه نسبت میان من داد. به خیر گذشت که از زبانش این قسم برآمد. اگر 

دوی؟ این دیوانه  شکنی؟ چه می فت که مثلِ س  کجا می روی؟ استخوان چه میگ می

دوید. از گلیم و شیرینی دست افشاندم. خدا خدا  گردید و در خرابه به هر سو می س  می

 آدمی ماندم. ،کرده

                                                             

 . ضمیر اشاره به شاه مدن است. )یادداشت عبدی خجسته( 1

 (91، صفرهن  فیض میر) .کشد . کن اس: کسی که جارو می2
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به دستِ  1روزی بر سرِ بازار، جزوِ بیاضی در دست نشسته بودم که آن دیوانه تمام اجزا

اند؟  فت که در این سفینه چیزی از حالِ نفوسِ انسانی بعدِ مفارقت بدن هم نوشتهمن افتاد. گ

من  ،گفتم که در این نسخه رباعیات است و ابیاتِ متفر قه. گفتا که اگر گوش بیندازی

بگویم. گفتم ل ف کن. گفت بدان که لذ تِ دریافتنِ چیزی مال م است و اَلمِ دریافتنِ 

لذ ت و الم است به حسبِ آن قوت. چنان  2ها مُدرکاتِ زا از قوتچیزی منافیِ آن. بر قوتی 

که لذ تِ باصره در دیدنِ محبو، و لذ ت سامعه در سمعِ آوازِ خو،. چندان که مدرکِ 

تر. دگر از اضداد است، رنج و اَلم زیاد است. چون هیچ مدرک،  تر، لذ ت قوی عظیم

چ  لذ تی لذیذتر از معرفتِ او نباشد تر از ذات و صفاتِ واجب الوجب نیست. پس هی شریف

روند، یعنی از فنایِ آن باطل می شوند. قوتِ عقلی که  هایِ جسمانی با ابدان می و قوت

ماند. ادارکِ نفس، متعل ق به بدن  قاصر و  با نفسِ ناطقه باقی می ،لذ ت و اَلم را می داند

یا نقصان دارد یا  ،ز دو حالمجر د در مشاهدۀ جمالِ او ناظر. بشنو که نفس ناگزیر است ا

یا علوم است یا اعمال است. علمی در دال لِ قدرتش  ،کمال. کمال را نیز دو حال است

نظر، عملی مجر د گشتنِ نفسِ بشر. این که گفتم از قبیلِ مقاالت است. نفوس را بعدِ ابدان 

 حاالت است:
 آیییید پییییش دگیییر راهِ برسیییی، منیییزل بیییه چیییون

  
 شییید کوتیییاه سیییخن و مُیییردی کیییه مینیییدار ایییین

   
ست. بر سرِ است از لذ ت و اَلم بر کران ا اگر ساده و پاک چون نفوسِ اطفال و ابلهان

یعنی جاذبو بدنش نمی گزارد و به معشوقِ اعلی ربط  ساده و ناپاکِ جهان، جهان خاک.

ندارد. شادان پاک و کامل که لذ تِ وصالش حاصل. کاملِ ناپاک چندی در اَلم یعنی با 

. این جا شوق آن جا هم. حجا، میانِ معشوق و او حایل گردد. پس از دیری چون آن غم

لوث زایل گردد، کریمِ دوریِ او نسیندد. با جواهر و عقول درپیوندد. ناکامل و ناپاک 

                                                             

 )همان( .. آن دیوانو تمام اجزا: کامالً دیوانه1

 مان()ه. شوند . مُدرکات: چیزهایی که درک می2
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ناک. واجب است که این جوهر ِ علوی را به درجو عقول رسانی تا بعدِ انق اع  همیشه اَلم

 تصر فش در اَلم نمانی. 

روان شد و به گورستان سوادِ شهر که در آن  1،هشام نزدیک بود نردبانی در راه انداخت

ا، از جوشِ دیوانگی چرخ زنان تنهان گشت. شنیدم که همان شب در مه ،کرد به سر می

رختِ  2می گشت. قضا را پایش به سن ِ مزاری آمد و شکست و پیش از شکستنِ شب

 . «إنّا لِلّه وَ إنّا اِلَیهِ رَاجِعُون»فنون. هستی  بربست. دیوانو عجبی بود ذو

 4حکایت 

اسدِ دیوانه، ساکنِ ویرانه، سالکِ مجذو،، درویشِ خو،، رندی بوریاپوش، چون بحر 

گیرِ شکسته بود در اشجارِ سر به هم آورده  در جوش، بر تاال،ِ فیروزخان که مشهور به آ،

 ،آنجا رفته 4در آفتا،ِ گرم 3نِ باغاتیتکیه به کمالِ پاکیزگی و صفا داشت. اکثرِ رندا

همین ایشان بودند. روزی شنیدم که در  ،آسودند و پیشخدمتانِ آن دل از دنیا برداشته می

سرگرمِ پاکوبی. رفتم و دیدم  ،است و یاران در مسجدی که ساخته بود 5تکیو او بوریاکوبی

الحال، نیم زبانِ تمام کمال.  یوارستو مستغن 6،در میانِ همه نشسته، زن  و زنجیر بر کمربسته

گذاشت. شهری  برایِ  ِ او کس نمی7امّا دامنِ پهلو دار ؛اگر چه در ظاهر جامه برتن نداشت

امّا پاسِ خاطر  ؛او مشهور 8او سر به صحرا، او در کلبو احزانِ خود تنها. پشت به کوه بودنِ

شستگان دند. دست از دنیا، طعام آورگاهی منظور. چنان چه مرا دید و پرسید. چون شام شد

 با هم خوردند. 

                                                             

 )همان(. . نردبانی در راه انداخته: با دل حر  زدن تا راه به آسانی گذرد1

 )همان(. . شکستن شب: شب رو به اتمام رفتن2

 (92)همان، ص  .. رندان باغاتی: افراد آزادمنش3

 )همان( .. آفتا، گرم: آفتا، تند4

 )همان( .. بوریاکوبی:جشن ساختن عمارت جدید5

 )همان( .بندند بسته: فقیران آزاد که زنجیر و زنگوله به کمر می . زن  و زنجیر بر کمر6

 )همان( .مند شوند . دامن پهلودار: دامن وسیع که همه از آنها بهره7

 )همان( .. پشت به کوه بودن: دل قوی داشتن8
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در بر، زنجیرِ قلندرانه بر سر، تایِ خوان  1جوگیی نات نام تایِ پیراهن ،بعدِ خوردنِ طعام

گویی پرداخت که آن همه بر کفِ دست، پیشِ فقیر آمد و نشست. درویش چنان به مزا  

در  2ور حشرِ اجسادنوس ساخت. وقتی که سخن از هر با، بر زبان آمد، مذکوحشت را مأ

را خدمت  3لِ معاد گشته بود و فقیرانِ نام پهن شدهیمیان آمد. جوگی که بسیار بر مسا

امّا عودِ نفس به همان بدن  یلِ بسیار است؛کرد که در اثباتِ بعث و حشر دال سر ،نمود می

یِ دشوار است. مثلت و مثالً آدمی مُرد و خاکش همه خورد و پس از روزگارِ طویل، اجزا

ه حشر اراضی به نبات مستحیل. نهایت غذایِ حیوان شد و حیوان غذایِ انسان. اگر همّت ب

آرند. مع هذا نفوسِ مفارقه را غایت نیست و ابدان و مادّه را برگمارند به کدام صورت باز

نفوس از مواد البت ه بیشتر آیند. گفت که  ،نهایت. اگر حشر کنند و به قسمتِ مواد گرایند

امّا این قدر می دانم که حقیقتِ جانِ آدم قدیم است به ذاتِ خویشتن و  ؛مهیچ دان

. گمان مبر که معنیِ مرگ، نیستیِ جانِ عزیز 4گویِ قالب در اینجا بر قالب زدنو گفت

است. این انق اع تصر  ِ او، از قالبِ ناچیز است. معنیِ بعث و حشر نه آن باشد که جان را 

ی بیش نیست، از بدل آن چه زیان است. ردّ و بدل با سوار قالب همان باشد. قالب مرکب

گویند و زنخ  می 5تر هات ،کنند است، سوار خود همان است. کسانی که قالبِ اوّلِ شرط می

 بر خوردِ نخست بود، رخصت خواستیم. من و جوگی با هم برخاستیم.  6.زنند می

همان جوگی، گرمِ صحبت است  افتاد. دیدم که با 7روزی ات فاقِ دیدنِ آن هشیار سرباز

شود و دلِ  ام که دیدنش به این نظر میسّر نمی گوید که ای عزیز! دل را به دلبری داده و می

                                                             

 )همان( .. تا: عدد )همان(؛ تای پیراهن: یک عدد پیراهن1

 ان()هم .. حشرِ اجساد: محشور شدن مُردگان2

 )همان( .. نام پهن شده: مشهور شدن3

 )همان( .. بر قالب زدن: بیهوده سخن گفتن4

 )همان(. . تُرهّات: سخنان باطل5

 )همان( .گویند زنند: پوچ و بیهوده می . زنخ می6

 ) همان(. . سرباز: کسی که سرش باز است7



 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     014

 

رود. هر فرد از افرادِ انسانیش خدایِ من  هر دم به صد جا می ،قرار از بدگمانیِ بسیار بی

خصوصیّت است. دهد. حیرانم که آن چه  سروپا نشانِ او در خود می گوید. هر بی می

ام و به این خرابی در خرابه  دانم که این چه معیّت است. من که دل بر هالکِ خود نهاده نمی

الجمله آگاهی داری بر خود مییچ.  ابم. اگر فیی ام، روز و شب در تابم، هیچ در نمی افتاده

 ، اینجا دیگر هیچ:شوق شوق است
 گوییییید مییییی  شییییوق چییییه آن کُیییینم مییییی 

  
 بییییییییود یییییییییدنبا بمییییییییا متعییییییییر ن

   
عاشق به منزلِ وصال است. هر قدر در و قصور، همان  ،اگر شوق در حدّ کمال است

گرداند. کمالِ انسان  رساند، عاشق را معشوق می شوقِ کامل به کامِ دل می قدر راه دور.

خوشا حال و رازِ تهِ کار  ،معرفت است و کمالِ معرفت، حیرت. اگر حیرانِ کماالتِ اویی

گویند. این جا دامن به میان برزده باید  وبال. بشنو! دنیا را جهانِ گزاران می گویی عینِ می

 روند. فکرِ زاد باید نمود: له مییعنی این منزل نیست، راه است. قافله قاف 1.بود
 رمذبگییییی دنییییییا ز گیییییویی کیییییی بیییییه تیییییا

  
 گفییییت راه در سییییخن باییییید جییییرس چییییون

   
در وطن. گفتا  نه ،صر در سفر استکرد. شخصی گفت که ق فقیری همیشه قصرِ نماز می

 شوم: روم و چون آ، باریک زمان تلف می ان از مرتبو خود میهر نفس و هر
 اسیییت کوتیییه عمیییر سیییفر، نمیییازِ چیییون کیییه جیییایی

  
 کسییییی کنیییید، اقامییییت فکییییرِ کییییه بُییییوَد جییییا بییییی

   
به او گفتم که ای درویش! این جگر ریش از روزی  ،یکی بعدِ نمازِ شام به جراتِ تمام

، یعنی هیچ به فهمیدِ من 2بهشت، دوزخِ روحانی را شنیده است، خار خاری داردکه 

کنی. گفت که ای جوان! بهشت و دوزخ که قالب  3آید. اگر بیان نمایی احسانِ بهشت نمی

در آن شریک است، متعار  است. حاصلِ یکی حور و قصور و انهار و اشجار، حاصلِ 

                                                             

 ()همان .باید برای رفتن آماده شد . دامن بر میان بر زده باید بود:1

 (93)همان، ص  .نگران است . خار خاری دارد:2

 )همان( .. احسان بهشت: احسان زیاد3
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ا بهشت و دوزخِ روحانی یعنی لذ ت و اَلمِ جانی، حاصل امّ ؛و نار و مار 1دیگری زهر و زق وم

آن دریافت معقوالت و مشاهدۀ آن ماهِ تمام، حاصلِ این شرم و خجالت و سوختگی و 

گویند نفس را بعد موت لذ تِ عظیمی است که لب به وصفِ او نتوان  آالم. حکما می

همین دو حال است. نفوسِ است که شر ِ آن نتوان داد. اشارت به  2کشاد، یا اَلمِ الیمی

گفت که ای  ،کامله را لذ تِ دوام، ناقصه را رنج و اَلمِ مدام. یکی بر من التفاتِ بسیار کرده

یابم که سرِ درویشی داری. بیا ازین خیال درگذر. گامِ اوّلینِ فقیری  جوان! از اندازِ تو درمی

ردن. این را جگری ست. یعنی پیشتر از مرگِ طبیعی، جان سیادر هالکِ خودکوشیدن 

بُردن و خود را به چشم نیاوردن.  سره باید. گامِ دومین خود را ندیدن. یعنی با گذشت ب می

زیرا هر نفس کار با دل  ؛آید. ق عِ  این دو قدم راه، مشکل است این، از دستِ کسی نمی

 است.

من  بر واقعو 3ام که مشعر ای دیده روزی نشسته بودم که گفت ای جوان! دوش واقعه

کند. غالب که حنایِ  کِشد و شکایتِ جدایی می بینم که مرا پیرِ من در بغل می است. می

سال سالمت دارد. خوا، خیال  گفتم خدا تُرا صد 4.عشرتِ زندگانی بر سرِ ناخن رسید

است دل بر آن نباید نهاد. در همان هفته گوشزد شد که به سرسام مبتال گشت. و ازین 

 مردِ خوشی بود، خداش بیامرزاد.  جهانِ گذران درگذشت.

 0حکایتِ 
باد آواره ساخت، رختِ خود به باخت و مرا از اکبرآ هرگاه روزگارِ ناسازگار بد

آبادِ دهلی کشیدم. اینجا به خدمتِ شریفِ میان سعید خان رسید. او مردی بود  جهان شاه
ان اختالط، یش، چسجوش، سراپاهو پسند، گرم ، باال بلند، دق ت5تن دست و دل کامل، همه

                                                             

 )همان( .درختی در دوزخ بسیار تلخ . زق وم:1

 )همان(. . الم الیم: درد شدید2

 )همان(. . مُشعِر: ظاهر کننده3

 )همان( .. حنایِ عشرت زندگانی بر سر ناخن رسید: عیش زندگانی به پایان رسید4

 )همان( .بسیار دست و دل باز همه تن دست و دل:. 5
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، دست از دهش باز نداشتی، مدار بر توک ل گذاشتی، 1الن هار ال لیل، صا م دست در کار، قا م
. 3مالید سرِ زخمش می ،دید جانی می . هرجا خسته2دلِ نامِ خدا هچشمِ تمام حیا، گرسن سیر

 ِ نمودی. رو از دنیا برتافته، عار 4گوش بر صدایِ گدا بودی، گوش داریِ عاجزان
قراریافته، قلندرِ موث ردم، گفت و قدم همرهِ هم، چادر بر دوش، با یک سترپوش، پا 

 کفش، سر عریان، گاهی خندان، گاهی گریان. بی
نشست. عزیزان بس که پاسِ او  رفت و پایین می هایِ شیخانِ شهر می اگر در مجلس

هم رسانیدی. در  بط به، ر6شد. با سبزانِِ نوخط صدر می 5کردند، رفته رفته صفِ نِعال می
بود. شاه  8نمود. یک بزرگِ کوچک و بازار چشم چرانیدی. پاسِ خاطرِ هرکس می 7بَرزن

التفات. طرزِ خاصیش دادنِ نان، دشمن و دوست هر  و وزیر جویایِ مالقات، او بسیار کم
ی نهادند. یک خویش می دادند و من ت بر می 9دو مهمان. بختِ بلندی داشت. امیرانِ زرلکی

 را که آ، 11چهل هزار روپیه از وزیر گرفت و حونِ شکستو قدمِ شریف

 

                                                             
 دار بود. )همان( روزه ،دار و روزها زنده  . شب1
 )همان( .. گرسنه دلِ نامِ خدا: مشتاقِ ذکر خدا2
 )همان( .داد مالید: او را تسل ی می . سر زخمش می3
 )همان( .داریِ عاجزان: طر ِ توجّهِ عاجزان . گوش4
 )همان(. یعنی صفِ آخر ؛آورند را درمی . صفِ نعال: جایی که کفش5
 )همان( .. سبزان نوخط: پسران نوجوانی که سبیلِ آن درآمده باشد6
 )همان( .. برزن: کوچه7
 (94)همان، ص  .. بزرگ کوچک: نوجوانِ خدارسیده8
 )همان( .. زرلکی: یک صد هزار روپیه9
دربارۀ  آثارالصنادید( در کتا، 1898-1817نویسد که سرسیّد احمد خان ) الدین ثاقب می دکتر شها،. 11
این درگاهی بسیار مشهور و در حقیقت مقبرۀ شاهزاده فتج خان بن »توضیج داده است: « قدم شریف»

م درگذشت و جسدش اینجا آورده شد. فیروزشاه اطرا  این 1374ق/ 776فیروزشاه است. این شاهزاده در 
را  چهاردیواری هم یک حون بسیار بزرگ  با )دینی( ساخت. اط مسجد و مدرسه مقبره را خانه،

رخ داده بود که روی سن ،  (ص)ای از پیامبر اکرم  ست. معجزههساخت که هنوز هم  هایِ مرمر سن 
ای از این سن   ها )قصیدۀ همزیه( است. مشهور است که تک ه بود و در بیشتر کتا، (ص)نقشِ قدمِ پیامبر 

و او آن را برای تبر ک در سن  قبر پسرش گذاشته بود. از این این در دورۀ فیروز شاه به دست آمده بود 
شویند و آ، آن را  کنند، نقش قدم را می مقبره به نام قدم شریف معرو  شده است. حون را پر از آ، می
آیند و  االول جمعیّت زیادی به اینجا می مردم به عنوان تبر ک با خود می برند. هر سال دوازده ربیع

 (221، ص 2112)ثاقب، «. پردازند به سماع میها  درویش
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 السّبیل قسمت.  ، مرمّت کرد و زرِ بقیّه بر فقرا و غُربا و ابن1انداخت می

. هر روز بعدِ نمازِ صبج به گورستان 2چون عمر به پنجاه رسید، پای به دامن کشید

ه روان شدم. دیدم که بر سرِ هر گور آمد. یکی دنبالش گرفت رفت و قریبِ نیم روز می می

رود. ناگاه آوازِ پایِ من به گوشش رسید. رو پس کرده به  کند و پیش می نظر به عبرت می

آید. چنان خو  بر من غالب  ، مرا خوش نمی3خشونت گفت که اختالطِ زیاده بر آشنایی

چیزی به چادرِ خود بینم که  ، می4آمد که دیگر طاقتِ برداشتنِ پا نماند. وقتی که عین شد

ای؟ گفت قدری شیرینی برایِ عجوزِ  آرد. پیش رفتم و پرسیدم که چه آورده بسته می

کامیِ تمام چون سرنشینان به خاک افتاده بِده بِده که درین محل ه به تلخ 5پای شکسته

بر سرِ  پیرزنی را، اند بیا که او را بخوانم. رفتم و به همان حالی که گفته بود کند، فرستاده می

راه معاینه کردم. برابرِ رویِ او رفته گفت که برخیز و شیرینی بخور. آن ضعیفه از مدّتِ 

الحال سر از خاک برداشت.  نامِ شیرینی نشنیده بود تا به خوردن چه رسد. مض ر، ،مدید

درویش همه را پیشِ رویش گذاشت. او شکمِ سیر خورد و بخفت. این رو به من آورد و 

 «.به دل رسان که همین منزل است و بس راحت»بگفت: 

زد. ناگاه ریزۀ استخوان  روزی سگی در بازار از فرطِ جوع بر استخوانِ خشک دندان می

شدّتِ گرسنگی  6،به جایِ دندانش خلید و خون برآمد. چون چاشنی در بُنِ دندان افتاد

خاییدن گرفت.  فریبش داد. یعنی س  گمان بُرد که این خون از استخوان آید، به دندان

درویش این حالتِ اض رای دیده مض ر، شد. مخن ثی در آن حال، از دکانِ نان به نان و 

امّا تا امروز  ؛ایم محل ه ست که من و تو هم ا رفت. دید و به او گفت دیری شوربا گرفته می

                                                             

 (94، صفرهن  فیض میر) .از آنجا آ، جاری بود انداخت: . که آ، می1

 )همان( .نشین شد . پای به دامن کشید: گوشه2

 تعارفی بودن. )همان( . اختالط زیاده بر آشنایی: فراتر از آشنایی، بی3

 )همان( .. عین شد: روشنایی شد4

 )همان( .جبورپا: م . شکسته5

 )همان( .مزه کرد . چاشنی در بُن دندان افتاد:6
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من  حد بر ای. اگر دست ازین نان و شوربا برداری، منتهایِ بی رواییِ من نکرده حاجت

ذاری. او از حالش خبر بود. گفت بالگردانت شوم. جان که در دنیا بسیار عزیز است، اگر گ

کردم، نان و شوربا چه چیز است. حاصل که ازو گرفته پیشِ س   خواستی مضایقه نمی می

طاقت همگی خورد. آری کسانی که راهی به دل دارند، دلِ س  را نیز  بُرد و آن س ِ بی

 به دست آرند. 

روزگاری  شکایت کرد که از بی ،تخل ص 1قدر محمد حسین کلیم در گرامییکی برا

ای  ای یا به کسی اشاره . گاهی مراعات گونه2دامنانم جامه بر تن ندارم. آخر من هم از پیش

لیکن مرا اختیار کجاست. این دستِ  ؛جاست هب ؛گفتا شکوۀ مراعات 3.که زنده خود بمانم

موقو بر وقت بود. رفت و  ،گویی ویی به کسی نمیگ من، آستینِ دگرست و این که می

همان شب به خوا، دید که درویش با مرزا محمّد علی برادرِ خُرد اسحاق خان شهید برایِ 

نوکریِ من گفت و او قبول نمود. پس از دو سه روز، نوکرِ چهل یا پنجاه روپیو او شده آمد 

 ار ندارد. الحمدهلل که کامیا، شدی. اعتب 4و آن معامله را بیان نمود. گفتا اضغاثِ احالم

امّا ربطِ درستی به شعر و شاعری داشت. یکی دمِ صبج  ؛بود با آن که محوِ یادِ الهی می

. 5شود گفت که خفقان به شدّت دارم، واشدی نمی ،مرا خواست. چون حاضر شدم

 :آمدشعرهایِ عاشقانه بخوان که زار بگریم. اتفاقاً این شعر از زبانِ من بر
 نیییامش مییین شیییکیبِ نیییو دلِ پییییشِ بیییه بیییرم

  
 طلبییییید میییییی بهانیییییه تیییییییدن بیییییرایِ از کیییییه

   

                                                             

سروده  به اردو و فارسی شعر می ،آید که محمد حسین متخل ص به کلیم ها برمی هایِ تذکره از نوشته. »1

لیف کرده بود. أاست. یک دیوان و چند مثنوی از او مانده است. چندین رساله دربارۀ عرون و قافیه ت

، ص 1964)رضوی ادیب، «. ابن عربی را به زبان اردو ترجمه کرده بود فصوص الحکمه بود. پیش مردی سیاه

14) 

 (94، صفرهن  فیض میر) .دامنان: خادمان، ارادتمندان . پیش2

 )همان(.اگر زنده بمانم . زنده خود بمانم:3

 )همان( .هایِ پریشان . اضغاث احالم: خوا،4

 )همان( .ردای ندا شود: هیچ فایده . واشدی نمی5
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اندرونِ خانه بردند. از آن  ،دست بر دل نهاد و غش کرد. مردمان به دو دستش برداشته

باز بیرون نیامد. دو سه روز حالِ عجبی داشت،گاهی غش و گاهی افاقت. آخر درگذشت. 

 رحمت گرداناد.  خدای کریمش بیامرزاد و غریقِ بحرِِ

ست که ا نَحمَدهُ و نَشکرهُ که رساله مسمّی به فیض میر تمام شد. امید از یارانِ زمان آن

اگر جای عیب و خ ا مالحظه نمایند، نظر بر وقتِ تن  و فرصتِ کمِ من، نموده زبان را 

 دشوار نیم.این کارِ  1بندِ امّا به ره ؛انِ معانی را در پیمشایند. چه شد که آهوگبه طعن ن

                                                             
 . بره بند: ماهر. )همان(1



 

 

 

 

 منابع

، تصحیج: میر هاشم آتشکدۀ آذرش(، 1378علی بی . ) آذر بیگدلی، ل ف -

 محدّث، جلد دوم، تهران: مؤسسو انتشارات امیرکبیر.

، مجل ه مباحث، بررسی فیضِ میر(، 2112الدین. )ژوییه تا دسامبر  ثاقب، شها، -

 پاکستان: الهور. 

چا  دوم(، نسیم بُک دِپو، ) فیض میر(، 1964رضوی ادیب، سیّد مسعود حسن. ) -

 لکنو.: هندوستان

 



 

 

 

 

 

 

 کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخالق عملیاالشراف:  اوصاف
 

 *بهمن نزهتدکتر 
 

 چکیده
کوشد  های عرفانی خود می با طر  دیدگاه االشرا  اوصا نصیر طوسی در کتا،  خواجه

فانی ارا و دهد. وی با این شیوۀ تعلیمی خود نه شیوۀ نوینی را در تعلیم مباحث دقیق و ظریف عر

بلکه در انسجام  ؛درآورد ای قشر خاص به سلیقه های ذوقی و تنها عرفان را از انحصار برداشت

ست، نقش مهمی را ایفا کرد. های عرفانی نیز که مبتنی بر قواعد عقلی و دقایق نظری ا اندیشه

کالم  خصوص در فقه و هر حوزۀ علوم اسالمی بنصیر از اندیشمندان برجسته و متنفذ د خواجه

 قرآنهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسالمی، با تفسیر آیات  وی با موشکافی اسالمی است.

کوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری، اخالقی و عاطفی  کریم و ارا و اسناد معتبر می

ی شخصیت عرفانی اولیا بیردازد. هد  این نوشته شناس به رفتارشناسی و روان ،عرفا را تشریج نموده

هایی از آن است  های این نوع اثر معرفتی و برجسته ساختن جنبه م العه و بررسی محتوا و ویژگی

تواند مورد توجه  که در عرصو م العات مکتب عرفان اسالمی و نحوۀ رشد و گسترش آن می

 شود. واقع

 می، سلوک معنوی، منازل سلوک، مقامات معنوی.خواجه نصیر طوسی، عرفان اسال کلیدواژه:

                                                             

 (b.nozhat@urmia.ac.ir) ارومیه. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشیار  *.

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:

mailto:ارومیه.b.nozhat@urmia.ac.ir


 

 

 

 

 

 مقدمه
ترین راهی باشد به مقصد، آن کس را که به طریق مستقیم  چون راه راست نزدیک»

 (31، ص 3131طوسی، ) .«سلوک کند امیدوارترین کس به وصول به مقصد باشد

های  بر اساس آموزهاز دیدگاه عرفا، عارف با فراگیری و عمل به تعالیم عرفانی که 
« مقامات و احوال»در سامانة منظمی تحت عنوان  ،( استشریعت) تعالیم دین مبین اسالم

که از آن در ادبیات عرفانی تحت  گردد به تمامیتی نایل میدر آن « تحقیق»با  )طریقت( و

شریعت و » اصول بنیادین عرفانیکنند. بنابراین عارف حقیقی  یاد می« حقیقت»عنوان 
تزکیة نفس  ه طرف کمال و معنویت ورا با هم و یک جا برای سیر ب« حقیقت طریقت و

خواند. از این روی  چه را غیر از این اصول باشد، باطل می و آن داند ضروری می الزم و
کند تا انسان به  عرفان فضایل اخالقی و مقامات معنوی خاصی را برای انسان فراهم می

ستگی وصول به شای ،واسطة آنها ریشة صفات رذیله و نفسانی را در وجود خود نابود کرده
حقیقت را داشته باشد. در حقیقت چنین تفكری مستلزم منقطع شدن از همة اشكال تفكر 

 توجهی به  امور زودگذر و فانی این جهانی است. غیرواقعی و بی

ای  در فرهنگ و ادب اسالمی خطبة متقین یا خطبة هَمّام حضرت علی )ع( نخستین بیانیه
اف پرهیزگاران به صورت تعلیمی و مؤثر تشریح شده است که در آن اخالق مؤمنان و اوص

و بعدها در اخالق عملی و سلوک معنوی سرمشق و الگوی اهل حكمت و معرفت قرار 
فصیح و کالم فخیم خود اخالق و رفتار فردی و بیان گرفته است. حضرت علی )ع( با 

 ست: سلوک اجتماعی مؤمنان را به طرز بسیار ملموس به مخاطبان تشرح نموده ا
پوشاکشان اقتصادی و رفتارشان  ، گفتارشان صواب :هاست پرهیزگاران را در این دنیا فضیلت»

پوشند و گوش بر دانستن با  می  چشم ،از هر چه خدا بر آنها حرام کرده با فروتنی آمیخته است.
مدت  اگر ، برند می  سره اند که گویی در آسودگی ب گرفتهچنان به بال خو اند.آن منفعت نهاده

عمری نبود که خدا برایشان مقرر داشته، به سبب شوقی که به ثواب و بیمی که از عذاب دارند، 
تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ  .گرفت هایشان قرار نمی هایشان در بدن چشم برهم زدنی جان
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بینند و غرق  می  نماید. با بهشت چنانند که گویی آن را می  و جز او در دیدگانشان خرد

کنند و به عذاب آن  می  باشند و با دوزخ چنانند که گویی آن را مشاهده می  های آن متنع
هاشان الغر، نیاز آنها اندک،  امان، بدن هایشان اندوهگین، همگان از آسیبشان در گرفتارند، دل

را  قرآنو جزء جزء  اند هنگام شب برای عبادت برپای . ..شان به عفت آراسته است. و نفوس
هنگام تالوت خود را اندوهگین ساخته و داروی درد  به کنند، می   با تأنی و تدبر تالوت آرام و

 بدان طمع بندند، ،ای رسند که در آن بشارتی باشد جویند. چون به آیه می  خویش را از آن
ای رسند  کشد و چون به آیه می  شان به شوق دیدار پر چنان که گویی در برابر آنهاست و روح

و پندارند که اکنون بانگ شیون و فریاد   سپارند می  گوش دل بدان ،بیم عذاب باشد که در آن
و  ، نیكوکاران ، بردباران ، عالمان ، اما به هنگام روز ؛..دوزخ در گوششان پیچیده است.

ای در آنان  چون بیننده شان را چنان تیر تراشیده الغر کرده، ند. بیم از حق، جسمپرهیزگاران
شک در عقلشان خللی است، در  بی یحال آن که بیمار نیستند و گوی .رد که بیمارندپندا ،نگرد

و  . از اعمال اندک خویش ناخوشنودندبزرگ آنان را به خود مشغول داشتهحالی که امری 
دارند و از اعمال خود  می  طاعت بسیار در نظرشان اندک نماید، اینان پیوسته خود را متهم

من » :شود و گوید که می  از آن تمجید بیمناک ،را به پاکی بستایند شان بیمناکند. چون یكی
  ام چه درباره ترم و پروردگارم از من به من داناتر؛ پروردگارا، مرا به آن خود به خویشتن آگاه

و گناهان مرا که از آن  ،بگردان ،پندارند می  چه مؤاخذت مكن، مرا بهتر از آن ،گویند می
 (224-226، ص 3131، هج البالغهن) .بیامرز ،خبرند بی

نظیری  مشی و الگوی بی ، خطاین سخنان گهربار امام علی )ع( بعدها برای اهل معرفت
  گردد و عرفا اوصاف عارفان محقق را با تأسی به سخنان آن حضرت می  در اخالق عملی

دارند:  می  نسنجند و اخالق و اوصاف اولیای الهی را در تطبیق با گفتارهای امام چنین بیا می
فقر، کرامتِ آنها؛ طاعتِ خدا، زیبایی و آراستگیِ آنها و دوستیِ خداوند زینت آنهاست، »

آنان نیازمند خدایند و خدا نگهبان آنهاست؛ تجارتشان با خدا و افتخارشان تنها بدوست؛ 
شان به اوست؛ گرسنگی طعام و زهد سرمایة آنهاست؛ سخاوتِ نفس، حرمت  توکل و انس

ر نیكو، صحبت آنهاست؛ شكر زینت و ذکر، همت ایشان است و رضا راحتی و و رفتا
غیرت آنهاست. )در شب می اندیشند  ،خصلت آنهاست؛ شب، تفكر و روز خوی و ،خوف
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)سلمی،  1.«و در روز غیوراند(. آنها اولیای خدایند و هیچ حزنی و خوفی برای آنها نیست

 ( 316-317 ، ص1، ج 2111

های خود در ملکوت در پروازند و انواع فواید و  اولیاء با دل»گوید:  ابو سعید خراز می

شوند، پس آنها از فضوالت  آورند و از چشمو معرفت سیرا، می حکمت را به دست می

و از خود و نفس خود تا زمان  گیرند و با مولی و پروردگارشان انس می گریزند دنیا می

این اوصا  و حاالت معنوی ( 317)همان، ص  2.«لک الموت، گریزانندمرگ و آمدن م

دهندۀ یک دگردیسی بنیادین روحی است که عار  سالک این دگردیسی  ، نشانعرفا

آورد. تجربو هر مقامی در این سلوک  روحانی را در طی مراحل و مقاماتی به دست می

وهیت و را قدم به قدم به عالم الروحانی، حکمت و فضیلتی را برای او در پی دارد که، او 

کند. از این روی مقامات و منازل سلوک برای عار   تر می حقیقت نزدیک و نزدیک

 جهت وصول به سرچشمو معرفت و حقیقت اهمیت شایانی دارد. 

نصیر طوسی از زمرۀ کتب عرفانی است که در با،  خواجه االشرا  اوصا رسالو 

و به نوعی به تبیین اخالق عملی اهل معرفت پرداخته  مقامات و منازل سلوک تألیف یافته

به عنوان منبع مهم و درجو اول  اوصا  االشرا لیکن در این میان اهمیت و افادت  ؛است

خصوص مقامات و مدارج سلوک با رویکرد عقلی و  هدر تجزیه و تحلیل آراء عرفانی ب

کند. ساختار و  می  حلعلمی محرز و مسلم است و ابهامات منازل سلوک را تا حدودی 

                                                             

جالوتهم، و حب اهلل حیلتهم؟. ]حِلیَتهِم[ )و در جای ديگ ر   اهلل عةاالولیا اَن يكون النقر كرامتهم و طا صنة .1

( و اِلی اهلل حاجتهم و اهلل حافظهم، و مع اهلل تجارتهم و به افتخارهم و علیه توكلهم و به انسهم، 67ص  ،لذَّتهِم

و  النن  ح رمتهم،  ۀالوجه حلیتهم و سخاو قةو الجوع طعامهم و الزهد ثمارهم، و حسن الخلق لباسهم، و طا

حسن المعاشرصحبتهم، و الركر زينتهم، و الذكر همتهم و الرضا راحتهم، و الخوف سجیتهم، و اللیل فك رتهم،  

  و النهار غیرتهم، اولئك اولیاءِ اهلل الخوف علیهم و الهم يحزنون.

2 و حكم ة ئ د و  االولیاءِ فی الدنیا يطیرون بقلوبهم فی الملكوت، يرتادونِ الوان النوا» :قال ابو سعید الخراز ،

فهم ينرّون من فضول الدنیا، و يأنسون بالمولی و يستوحرون من ننوسهم الی وقت  المعرفة،يرربون من عین 

  .«رسول الرّحیل ۀموافا
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 های عرفانیاین اثر هم به لحا، روش تألیف و هم به سبب تعلیم و ترویج اندیشه یمحتوا

 نوع خود اهمیت خاصی دارد.  در میان آثار هم

 

 شناسی کتب عرفانی در شرح مقامات سلوک روش

لف تا اوایل قرن هفتم برخی رسایل و کتب عرفانی جهت تعلیم و ترویج با اشکال مخت

تألیف یافتند و به صورت آثاری معتبر و مشهور درآمدند. متون بنیادین عرفان و تصو  

ها از یک سو آراء  اسالمی در قرن سوم و چهارم هجری به زبان عربی نوشته شد. این نوشته

کنند و از سوی دیگر جزییات زندگی و احوال اولیاء  منعکس میو اقوال اولیاء را در خود 

 قوت القلو، ؛(378ابو نصر سراج ) اللمع ؛ (243حارث محاسبی ) هند. الرعاد را ارایه می

؛ (384کالبادی ) التعر  لمذهب اهل التصو  ؛(381ابو طالب مکی ) المحبو، ملةفی معا

( از 431ابو نعیم اصفهانی ) طبقات االصفیایو  االولیاء حلیة( و 412سلمی) طبقات الصوفیه

 (216-218، ص 1392)نزهت،  .آیند مار میکتب مهم و مرجع عرفانی به ش

های پنجم و ششم شاهد چهار کتا، اصلی عرفان به زبان فارسی هستیم که یکی  در قرن

از آنها در اصل به زبان فارسی تألیف یافته است و سه دیگر ترجمه و امالء و شر  متون 

  به ( نخستین کتا، تصو464هجویری ) کشف المحجو،عربی به زبان فارسی است. 

 طبقات الصوفیه( و 465)فوت  ابوالقاسم قشیری ترجمو رسالو قشیریوزبان فارسی است، 

( از دیگر 434مستملی بخاری )فوت  التعر  شر  کتا،( و 481خواجه عبد اهلل انصاری )

 کتب مشهور عرفانی به زبان فارسی است.

قریباً من بق با ها سعی شده تصویری از عرفان و تصو  ارایه گردد که ت در این کتا،

اصول و موازین شرع اسالم باشد و حقیقت آن را بیان دارد. مصنفان این آثار خود را 

به اختصار و اجمال  ،اند درگیر مباحثات کالمی و فلسفی نکرده و اگر هم به بحثی پرداخته

بوده است. آنان بر حسب اهدا  و شیوۀ تألیف خود و متناسب با موضوع به ذکر اخبار، 

اند و برای اثبات ارزش و اهمیت  ات، حکایات و گفتارهای مشایخ متقدم پرداختهروای
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های رایج  های عرفانی و تبیین زهد و پارسایی و فضایل معنوی اولیاء به م الب کتا، اندیشه

 )همان( .اند روزگار خود و نقل سخنان پیشینیان بسنده نموده

گانی شخصی و عرفانی اولیاء بر در این کتب گاهی اطالعات مربوط به احوال و زند

حسب ترتیب زمانی و به صورت طبقات متوالی ذکر شده و مؤلف جهت تأیید صحت 

 حلیةسلمی و  فیةالصو طبقاتکند، مثل  گفتارهای خود سلسلو اِسناد موثقی را ذکر می

کر ابو نعیم، و گاهی مؤلف به دلیل اختصار، سلسلو اسناد را حذ  کرده و تنها به ذ االولیای

خواجه عبداهلل  فیةالصو طبقاتاخبار و روایات و حکایات بسنده نموده است، مثل کتا، 

و  رسالو قشیریهابونصر سراج،  اللمعحارث محاسبی،  يةالرعا برخی نیز نظیر 2.انصاری

اند و تلفیقی از روایات و  صد تعلیم و ترویج تدوین شدههجویری به ق کشف المحجو،

مفاهیم اعتقادی هستند. به طور یف اص الحات خاص عرفانی و های مشایخ و تعار گفتار

اقوال و حکایات مرسوم شکل  روایات، ،ها بر مبنای نقل قول اخبار کلی شالودۀ این کتا،

اند و  گرفته و مؤلفان آنها بخشی کتا، را به شر  مقامات یا منازل سلوک اختصاص داده

 هایشان نمود یافته است. اثنای نوشته های ذوقی مؤلفان نیز در گاهی تجار، و برداشت

منازل سلوک و تعدد آنها به  هایی که در مورد مقامات و ترین گزارش اما از کهن

 ای از ابو عبدالرحمن سلمی توان به رساله صورت مستقل و تخصصی انجام گرفته است، می

جاتی را که اشاره کرد. در این رساله مقامات یا در 1درجات المریدین( به نام 412)فوت 

عار  سالک باید آنها را طی کند، در چهل و چهار مدخل یا مرتبه آمده و مؤلف در شر  

مراحل سلوک به اختصار اکتفا کرده است. از دیگر  تبیین معنی و مفهوم مقامات و و

الخیر است که در  ابوسعید ابی مقامات االربعینهایی که در این با، شده رسالو  گزارش

ر  و توضیج ذکر کرده است. عالوه بر ابو سعید، خواجه عبداهلل انصاری نیز چهل مقام با ش

را در مورد مقامات سلوک،  صد میدان)به عربی( و  ل السا رینازمنهای  دو اثر خود به نام

طی این مقامات معنوی،  ،چنان که گفته شد تقریباً به شیوۀ سلمی تدوین کرده است. هم

                                                             
 .477مجموعو آثار سلمی ص .ک: ؛ تصحیج و تحقیق: احمد طاهری عراقی؛ ردرجات المریدین. 1
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رساند و آن را  جهان مادی به بیداری روحانی و معنوی میرو  خداجوی انسان را در این 

گرداند، حقیقتی که همو اسبا، و علل این جهانی در  به مقامِ متعالیِ تحقق توحید نایل می

 (141 -142، ص 1391)نزهت،  .کند برابر عظمتِ ذاتِ کبریایی او ناچیز و فانی جلوه می

 

 مقامات سلوک از منظر اهل حکمت

های عرفان اسالمی است. در این دوره  ی دوره کمال و پختگی اندیشهقرن هفتم هجر

 ،های گوناگون و ژر  عرفانی و دیدگاه حکمت اسالمی با ارا مشایخ بزرگ عرفان و

نوعی از مکاتب فکری بشری را تحت عنوان مکتب عرفان اسالمی در جهان م ر  کردند 

 های برجسته این مکتب است، ز چهرهعربی که یکی ا الدین ابن که به عنوان نمونه به محی

های  گیری و اشاعو این مکتب فکری دیدگاه رسد در شکل می  به نظر توان اشاره کرد. می 

های حکمی  که در این میان آراء و اندیشه چنان ؛تأثیر نبوده است معرفتی اهل حکمت بی

ای عرفانی نقش ه الدین سهروردی در تبیین من قی و عقلی داده ابوعلی سینا و شیخ شها،

های بارز روش اهل حکمت، انضباط خاص و  بنیادین داشته است. از ویژگی عمده و

انسجام من قی گفتارهای آنها در اثبات باورهای عرفانی است. در با، نحوۀ برخورد اهل 

توان به سه منبع مهم اشاره کرد  می  طور کلی های عرفانی در قرن هفتم به حکمت با اندیشه

علی سینا، مجموعو آثار شیخ )نمط هشتم و نهم( ابو تنبیهات اشارات ود از: که عبارتن

 خواجه نصیر طوسی. االشرا  اوصا کتا،  الدین یحیی سهروری و شها،

این آثار در طی قرون پنجم و هفتم در ایامی که عرفان اسالمی در اکنا  جهان اسم و 

العات شایان توجهی را در با، آمدند. آثار یاد شده اط، به نگارش دررسمی یافته بود

های خود از افعال و اقوال، کرامات و  دهند. این منابع در گزارش می  حقیقت عرفان به دست

کنند و برای شناخت وضع  می  ل معرفتی و حکمی را در راب ه با عرفان بیانیدیگر مسا

 ل سیاسی آن اعصار منابع مهمی هستند.یعرفان آن روزگاران و مسا

به عنوان منبع بسیار مهم و درجو  اوصا  االشرا ین میان اهمیت و افادت لیکن در ا

محرز و مسلم است و مراحل منظم و روشمند سلوک عرفانی و اخالقی را برای طالبان  ،اول
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ها  به سبب این که دیدگاه االشرا   اوصات قکند. در حقی می  تا حدودی حل را این علم

امی را در خود حفظ کرده است، از لحا، های سلوک یک حکیم بزرگ و ن و روش

 های عرفانی حا ز اهمیت است.  شناسی دیدگاه روش

اخالقی در شیوۀ  ی شناسی یکی از انواع برجستو ادبی از لحا، نوع االشرا  اوصا 

سلوک مقامات عرفانی است که در وضع آشفتو  عصر ایلخانیان به کمال رسیده است و از 

لمداد شود. تواند ق می  سندی معتبر ،اخالقی ی هنمای عرفانیاین روی به عنوان کتا، را

فارسی هم به لحا، روش کار و هم به سبب تشریج و تعالیم  محتوا و سبک این رسالو

مقامات عرفانی که با زبان و بیان خاصی روایت شده، وضع شاخصی دارد. خواجه نصیر از 

کالم اسالمی  خصوص در فقه و هاندیشمندان برجسته و متنفذ در حوزۀ علوم اسالمی ب

 قرآنهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسالمی، با تفسیر آیات  وی با موشکافی است.
کوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری، اخالقی و  می  کریم و ارا و اسناد معتبر

 یردازد.های عرفانی ب شناسی شخصیت به رفتارشناسی و روان ،عاطفی عرفا را تشریج نموده

 

  االشراف اوصافساختار و محتوای کتاب 

اگر چه از حیث حجم بسیار موجز و اندک است لیکن از حیث  االشرا  اوصا کتا، 

های واالی  دارد و خواجه نصیر کوشیده است اندیشه یم الب بسیار ژرفی و عمیق ،محتوا

تشریج  بیین ونظر خاصی ت مات سلوک را به صورت معقول و دقتمراحل و مقا عرفانی و

الدین محمد ابن جوینی او را بر نوشتن  گوید که بهاء می  کند. خواجه در مقدمه این رساله

 (7، ص 1373 )طوسی، مناقب تحریض و تشویق کرده است.

وی در آغاز  ،بنابر اذعان خواجه در این رساله به عنوان یک طر  و الگوی کلی گویا

را به عنوان استشهاد هر مقام  قرآن کریماز آیات   ای  هر مرحله یا مقام عرفانی نخست آیه

 کند. می  دقایق هر مقامی را به تفصیل و با جز یات بیشتر تشریج آورده، سیس حقایق و

مرحله از مراحل عرفان عملی را به  31 ،خواجه در این رساله به طور کلی در شش با،

 بدایت در اول، با، شود: یم  تفصیل طر  کرده است. ساختار رساله این موارد را شامل
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 شش در دوم، با، اخالص(؛ انابه، صدق، نیت، ثبات، )ایمان، فصل شش در و حرکت

 تفکر، )خلوت، فصل شش در سوم با، تقوی(؛ محاسبه، ریاضت فقر، زهد، )توبه، فصل

 معرفت، محبت، شوق، )ارادت، شش فصل در با، چهارم شکر(؛ و صبر رجا، خو ،

 وحدت(. اتحاد، توحید، تسلیم، رضا، فصل )توکل، شش جم، درپن با، سکون(؛ یقین،

فنا اختصاص داده و سعی کرده این اص ال  بنیادین عرفانی را  خواجه با، ششم را به مقام

 محسوس برای مخاطبان تبیین نماید.  به صورت مفهوم و

 های عملی بیشتر مربوط است به جنبه االشرا  اوصا رسد  می  از این روی به نظر

عرفان اسالمی است. بعضی از این مقامات ابعاد روحانی و معنوی عار  حقیقی را به طور 

کند که در محافل عرفانی دارای جنبه تعلیمی بوده و بیرون از  می  گسترده در جامعه بازگو

 این محافل در میان مردم راهنمای آنان بوده و هنوز هم هست.

 بدایت راه عرفان از دید خواجه:

 ،انسانو طرز تفکر زندگی بینی، نوع  در جهان که باور قلبی است امر معنوی و ایمان،

گذاری بر اعمال و افکار انسان است. خواجه نیز بر  کند و مالک ارزش می  بنیادین ایفا نقش

زیرا بدون ایمان راستین و  ؛کند می  بدایت راه عرفان را ایمان معرفی ،اساس چنین باوری

 نماید: می  کاه همراه است، دشوار های جان لوک که با سختیعمل صالج طی مراحل س

خاص باور داشیتن و در عیر  اهیل تحقییق تیصدیقی  ایمان در لغت تصدیق باشد؛ یعنی»

)علیییه چه علیم ق عیی بیه آن حاصیل اسیت و پیغمبیر  باشد و آن تصدیق بود به آن

قادر، عالم، یستلزم معرفییت پروردگییار الییسالم( فرمییوده اسییت و معرفییت پیغمبییر می

 قییرآناسییت و حی، مدرک، سمیع، بصیر، مرید و متکلم اسیت، پیغمبیران را فرسیتاده 

و احکیام فیرایض و بییه محمیید مییص فی )صییلی ااهلل علیییه و آلییه و سییلم( فرسییتاده 

بیان فرموده  ،اجماع باشدآن سینن و حیالل و حیرام بیر وجهیی کیه همیه امیت را بیر 

زیادت و نقصان نباشد. چه اگر  است. پس ایمان مشتمل بر این امور باشد و این قدر قابل

باشد، آن زیادت کمال ایمان بود و ایمان نباشد و اگر زییادت از ایین ،کمتر از این باشد

نیی و کردنیی باشید، چه دانیستنی و گفت آنو  بیاور داشیتن آن باشیدمقارن ایمان و نیشان 
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احتیراز کنید و ایین  ،احتیراز فرمییوده باشیندچیه از آن  بدانید و بگویید و بکنید و آن

قابل زیادت و نقصان بود و الزم تصدیق مذکور باشد جملیه از بیا، عمیل صیالج باشید و 

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ : »اند در همه مواضع عمل صالج فرمودهو از این جهت ذکر ایمیان بیا 

 (12، ص1373 )طوسی، «.وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

داند که اهل  می  خواجه نصیر ضمن تعریف و توضیج ایمان، ایمان را دارای مراتبی

بایست بدان ملتزم باشد: ایمان زبانی، ایمان تقلیدی، ایمان به غیب، ایمان یقینی.  می  معرفت

و آن منتهای مراتب ایمان است و سالک به واس و آن به ترین ایمان است  ایمان یقینی عالی

 گردد: می  سلوک در مسیر عبودیت و بندگی بر وی ممکن ،و قلب رسیدهننیأسکون و طم

يَا أَيُّهَا » باید دانست ایمان دارای مراتبی است که کمترین حد آن، ایمان به زبان است.»

عبارت از آن است. و امر « وَالْكِتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

 «تُؤْمِنُواْ ولَاكِن قُولُواْ أَسلَمنَا ولَما ي دخُلِ الْايم انُ فی قُلُوبِكُم ملَ ءامنَّا قُل قَالَتِ الْأَعرَاب»

چه  آناشاره به همان است. و باالی آن ایمان تقلید است و آن تصدیق جازم باشد به 

هر آینه آن  ،تصدیق باید کرد و اما زوالش ممکن بود چون تصدیق جازم حاصل شود

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا » تصدیق مستلزم عمل صالج باشد

و آن مقارن بصارتی باشد  «غَیْبِيُؤْمِنُونَ بِالْ»و از آن بهتر ایمان به غیب است که  «وَجَاهَدُوا

در باطن مقتضی ثبوت تصدیق ایمانی کأنه من وراء حجا، و از این جهت مقرون به غیب 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا » تر ایمان آنهایی که در حق ایشان فرموده است باشد و از این کامل

أُولَئِكَ هُمُ »تا آنجا که  «لِیَتْ عَلَیْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًاذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُ

و این مرتبه ایمان به کمال است و متصل باشد با این ایمان یقینی که شر   «الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

چه در سلوک کمتر از آن  مراتب ایمان باشد و آن یآن بعد از این گفته آید و آن منتها

 .«مان به تقلید است و ایمان به غیب چه ایمان به زبان تنها به حقیقت ایمان نباشد...ای ،نشاید

     (.12-13)طوسی، ص 
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 تثبیت حال عارف:

خواجه ثبات در عزم را برای رسیدن به م لو، حقیقی یکی از ارکان اصلی سلوک 

به  ،دم نباشدکند و بر آن است که اگر عار  در اعتقاد خویش راسخ و ثابت ق می  معرفی

 م لو، وکمال حقیقی نخواهد رسید: 

 به مشروط کمال طلب که نفس طمأنینو نشود، مقارن ایمان با تا که است حالتی ثبات»

 نتواند کمال طالب، باشد متزلزل خویش معتقد در کس هر چه .نگردد میسر ،آن است

 این تا وست ه کمالی و کاملی آنکه به است جزم حصول از عبارت ثبات ایمان و بود

 حاصل تا عزم در ثبات و کمال طلب عزم و نبندد صورت طلب کمال ،نباشد جزم

و  نباشد عزم خود را متحیر بل باشد، ثبات بی عزم و صاحب نباشد ممکن سلوک نشود،

 اگر و نگردد واقع او از سلوک و سیر و حرکت نشود، معین جهت یک متوجه عازم تا

 علت و نباشد، ثمر و فایده را آن که باشد، حاصل بی ترددی و اض رابی حرکتی کند

 شدن ملکه و اصابت لذت وجدان و خویش معتقد حقیقت به باطن باشد بصیرت ثبات

 از صالحه اعمال صدور سبب، این به و نیذیرد زوال وجهی که بر را باطن حالت آن

 (15، ص همان) .«باشد ضروری و دایم ثبات آن اصحا،

 لوک معنوی: جایگاه آن در س نیت و

برای تبیین مباحث  قرآن کریمخود از آیات  چنان که گفته شد خواجه در رسالو

های خواجه  عرفانی و اخالقی بهره فراوان جسته است. عنصر کلیدی دیگر در گزارش

عنصر نیّت در حاالت خاص عرفانی است. در رسالو خواجه روحانیت، زهد و پارسایی 

آلی از این عنصر ترسیم شده است. در این اثر عنصر  دهبرجستگی خاصی دارد و تصویر ای

نیت به صورتی به تصویر کشیده شده است که آن را رکن رکین رفتار و اعمال انسانی 

 سازد.  می  نمایان

 مماتىِ محیاى و و نُسكِى و صلَاتىِ إِنَّ قُلْ» :قرآن کریمخواجه با استشهاد به این آیو 

 من مرگ و و زندگانی من قربانی و سجود و من بگو نماز (162ام/ )انع «الْعالَمِین بر لِلَّهِ
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اهمیت آن را در سیر و  به تعریف نیت پرداخته و .همه جهانیان خداوند راست، خدا همه

  دارد: می  معنوي و اخالق عملی بیان سلوك

 چه کاري نداند تا اول چه عمل؛ و علم میان است واسطه و است قصد معنی به نیت«

 و سیر. نشود حاصل وي از رکا آن نکند، قصد تا و نکند کار آن کردن قصد کرد،

 مقصد، و چون کند معینی مقصد قصد باید سلوك و سیر در و است، قصد سلوك

 حق به قربت بر طلب باشد مشتمل که باید نیت پس مطلق، کامل از باشد کمال حصول

 ؛است جان مثابهی به نیت از چه تنها نیت باشد چنین چون و مطلق کامل اوست که تعالی

 عمل و است جان به تن زندگی که یعنی باشد بهتر تنها عمل» عمله من خیرٌ المؤمن نیۀ«

 باشد، قربت طلب به مقرون نیت مقارن که و خیري تن مثابه به عمل و» بالنّیات األعمالُ«

  )16-17، ص همان( .»کمال باشد حصول مقتضی آینه هر

مطالعۀ زندگی  چنین از هایی از فحواي مطالب خواجه و هم بر اساس چنین دیدگاه

 ،توان به این نکته رسید که خواجه نیز همواره سعی نموده است می  وياجتماعی  فردي و

خود را جهت رسید به کمال حقیقی به این اصل حقیقی متخلق نماید. در حقیقت خواجه  

در برابر حق  ،با پایبندي کامل به اصول شریعت به صورت شیخی که هوادار دین الهی است

 دفاع ولیت عمیقی دارد و از عدالت و رفتارهاي درست اجتماعی شدیداًئساس مسو خلق اح

در  ،رفتارها و اعمال شخصی او که مطابق با اصول شریعت شیوة معرفتی او است .کند می 

  ثر بوده است.ؤمسایل سیاسی روزگار خود نیز م

ندین نکته بیانگر چ ،است االشراف اوصافهاي بسیاري که در  ها و نمونه این نمونه

نخست این که عارف در جامعه به مثابه رهبر معنوي جامعه است و باید از مسلمانان  :است

حمایت کند و به پند و اندرز شاهان و حکمرانان بپردازد. دیگر این که مانع از ظلم و تجاوز 

یادآور شود. و  ،و تعدي شاهان شود و نقش حقیقی شاهان را که مسئول بودن آنان است

حکیمی چون خواجه نصیر الزم و  آخر این که دخالت در امور مملکتی براي عارف ونکته 

ص  ،1389 ؛ نیز رضوي،744، ص 2ج  ،1368 همدانی، .ك:بایسته است. (در این باب ر
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تی در خواجه در امور سیاسی و مملکوجه به چنین نکاتی است که دخالت ( با ت115 -114

 شود.  می  قرن هفتم تأیید

گونه خواجه نصیر با شیوۀ خاص خود دیگر مراحل سلوک معنوی را برای  بدین

کند و در اثنای مباحث خود سعی دارد که مفهوم ذهنی هر مقام  می مخاطب بازگو و تبیین

و ، در طی مباحث من قی به طور ملموس قرآن کریمیا منزل معنوی را با استناد به آیات 

 محسوس ترسیم کند.

اما آخرین مقامی که خواجه فصل پایانی رساله را به آن اختصاص داده است، موضوع 

که آخرین مرحله از مراحل سلوک معنوی است، از موضوعات مهم « فنا»است. مقولو « فنا»

اما دشوار و پیییدۀ عرفانی نیز هست. عار  سالک بعد از تفکر و تدبر در خود و عالم 

ربو سیر آفاقی و انفسی با غرق گشتن در حقیقتی غایی و م لق، وجودی مجازی هستی و تج

ماند م لو، یا  می  چه رود و آن می  یا من سالک با فنای کامل در هستی واحد م لق از بین

 این است. سالک حقیقی در« هیچ هیچ»همان واحد م لق است و وجود سالک در این میان 

کند که ع ار شر  و وصف  می  را تجربه« حق»نوع سفر در مرحله از سیر مقامات سفری از 

 (155، ص 1391)نزهت، : داند می  «ورای حد تقریر»آن را 
 عجییییییب یآفییییییاق ا اتیییییییسییییییالک از آ

  
 انفیییییس روز و شیییییب   اتییییییرفیییییت بیییییا آ 

   
 دیییییید شیز پییییس وز پیییی   یاریگرچییییه بسیییی  

  
 دییییییید شیهییییییر دو عییییییالم در درون خییییییو

   
 افیییتی شیهیییر دو عیییالم عکیییس جیییان خیییو   

  
 افییییتی شیوز دو عییییالم جییییان خییییود را بیییی  

   
 شییییید ننیییییدهیچیییییون بسیییییر جیییییان خیییییود ب 

  
 زنییییییدۀ گشییییییت و خییییییدا را بنییییییده شیییییید

   
 سیییییتیاکنیییییون اسیییییاس بندگ نییییییبعییییید از

  
 سییییتیدر زندگ یهییییر نفییییس صیییید زنییییدگ  
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 و زبیییییییر رییییییییسیییییییالک سرگشیییییییته را ز 

  
 سیییییفر ینیتیییییا بیییییه حیییییق بودسیییییت چنییییید

   
 دشیییییآ شیدر حییییق سییییفر پیییی  نیییییبعیییید از

  
 دشیییییآ شیاز پیییی شیبیییی میهییییر چییییه گییییو 

   
 چییییون سییییفر آنسییییت کییییار آنسییییت و بییییس

  
 و دارو کییییار و بییییار آنسییییت و بییییس    ریییییگ

   
 جییییا دم زنییییم نیییییزان سییییفر گییییر بییییا تییییو ا

  
 بییییر هییییم زنییییم  یشییییک یهییییر دو عییییالم بیییی 

   
 (446، ص 1386)ع ار، 

را که به گفتو « فنا»کوشد تا مقولو مهم و پیییده  می  خواجه نیز در فصل پایانی کتا،

 قرآن کریمنفیش به اندازۀ اثباتش مشکل و دور از ذهن است، با استناد به آیات خود 

 کند: می  مفهوم و محسوس نماید و موضوع را چنین به مخاطب القا

در وحدت، سالک و سلوک، سیر و مقصد،  «كل شیء هالك اال وجهه» قال اهلل تعالی:»

اثبات این سخن و بیان هم طلب و طالب و م لو، نباشد، کل شیء هالک اال وجهه، و 

 ،کثرت است  نباشد و نفی این سخن و بیان هم نباشد، و اثبات و نفی متقابالنند و دو ی مبد

و نفی اثبات و اثبات نفی هم  نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد آنجا نفی و اثبات نباشد و

ایشان از عدم بود:   چنان که مبد هم ،خلق با فنا باشد معادو این را فنا خوانند، که  نباشد.

كل من علیها فان و يبقی وجه »و معنی فنا را حدی با کثرت است: « كما بدءكم تعودون»

، فنا به این معنی هم نباشد، هرچه در ن ق آید و هرچه در وهم «ربك ذو الجالل و االكرا 

 ،1373 )طوسی،«. الیه يرجع االمر كله»جمله منتفی گردد،  ،آید و هرچه عقل بدان رسد

 (81ص 

 

 نتیجه

  لیکن ؛است با حجم اندک و ایجاز کامل ای  هر چند رساله االشرا  اوصا رسالو 

اخالق  تواند منبع سودمند و درجه اول در شناخت و بررسی تحول عرفان اسالمی و می

http://wikifeqh.ir/معاد
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و گسترش یافته است. خواجه نصیر در این  عملی که توسط خواجه به زبان فارسی بیان شده

کند که بر قشر وسیعی  می  های متعالی ترسیم به عنوان نمونه را اهل معرفت رساله عار  و

های عرفانی و معنوی خود را  العاده دارد و دیدگاه از جامعه و افراد گوناگون آن نفوذ فوق

به اندک م الب و شواهدی که از  کند. با توجه می  به نحو مقتضی و شایسته بر آنان اعمال

در این مقاله معرون افتاد، میراث معنوی و فکری خواجه را که  االشرا  اوصا و رسال

ها و  توان دید. ق عه می  های عملی عرفان اسالمی است، ای غنی از حکمت و آموزه گنجینه

های عمیق  یشهتعالیم و اند ، تا حدودی حی وکه در این مقاله ذکر شد ای  م الب برگزیده

توان چنین استنباط کرد  می  دهد. از مجموعه گفتارهای خواجه می  عرفانی خواجه را نشان

های معنوی عرفان در جامعه آن روزگار از مقبولیت خاصی برخوردار  که اعمال و آموزه

منسجم به  بوده است و خواجه نیز سعی داشته که این میراث معنوی را به صورت معقول و

 خود تبیین نماید. مخاطبان
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Awsaf Al Ashraf (The Attributes of the Noble)': Instruction for 

spiritual wayfaring (Soluk) and practical ethics 

 

Dr. Bahman Nozhat
*
 

Abstract 

In Awsaf Al Ashraf',  Khajeh Nasir al-Din Tusi presents a new 

approach in teaching subtle mystical themes by developing his 

mystical views. By his teaching approach, he has liberated mysticism 

from the impressions and preferences of specific groups and has 

played an important role in cohering and consolidating of mystical 

thoughts, which are based on the rational and theoretical rules. 

Khajeh Nasir is a prominent and influential thinker in the field of 

Islamic sciences , especially in Islamic jurisprudence and theology. 

Khajeh Nasir scrutinizes the epistemological discourses of Islamic 

mysticism, interprets the Qur'anic verses and refers to reliable 

documents to explain the intellectual, moral and emotional 

development of mystics and to analyze the psychology and behaviors 

of mystics. The purpose of this paper is to review and evaluate the 

content and features of this noetic work and to highlight those 

aspects of the work which should be considered in studying the 

Islamic Sufism and its growth and development.  

Keyword: Khajeh Nasir Tusi, Islamic Sufism, Spiritual Wayfaring, 

Steps of Spiritual Wayfaring, Spiritual Magham. 
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Feiz Mir treatise  

 

Mir Mohammad Taqi Mir
*
 

Dr. Seyed Massoud Hassan Razavi Adib
** 

 

Abstract 
Mir Mohammad Taqi Mir, known as Mir,  (1135-1225 AH/1722-

1810) was one of the greatest Urdu lyric poets who wrote a treatise in 

Persian, entitled Feiz Mir, for his son, Mir Feiz Ali (known as Feiz 

( Date of birth   6611 AH/ 1748-1749) to make his son familiar with 

writing.  This treatise consists of five narratives by Mir Taqi Mir, 

according to his experiences with Sufis and dervishes. For the first 

time the manuscript of this treatise was corrected by Dr. Seyed 

Massoud Hassan Razavi Adib (1893-1975). This paper presents the 

Persian treatise with an introduction for the Iranian readers. 

Keyword: Mir Mohammad Taqi Mir, Mir Feiz, Persian Narratives, 

Seyed Massoud Hassan Razavi Adib. 
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Rulers and Ethics: from Mohtashami to Mohseni 

Comparison of Akhlaghe (ethics) Mohtashami and Akhlaghe 

Mohseni 

 

Dr. Yadollah Ghaempanah
* 

 

Abstract 
Khajeh Nasir al-Din Tusi is one of the great thinkers of the Islamic 

world who has been neglected because of contemporaneity with 

the period of decline, and his dignity has not been investigated as he 

deserve. Fani Keshmiri was also neglected to a greater extent .  

Akhlaghe Mohseni by Molla Mohsen Fani Keshmiri has been 

published in very few versions and experts are not aware of the 

existence of this book. Because of negligence of Akhlaghe Mohseni, 

few researches have been done on the book.  The aim of this study 

was to evaluate and compare the content of Akhlaghe Mohtashami and 

Akhlaghe Mohseni by Molla Mohsen Fani Keshmiri.  This is a library-

based research.  The findings of this study indicates that the two books 

mentioned above, have been written based on similar ethical themes 

and concepts.  Both books include verses of the Holy Quran, Hadith 

and Islamic Ravayat of the Fourteen Infallibles in particular  Prophet 

Muhammad (PBUH), and direct and indirect references to the 

views of Plato and Aristotle. In addition to the similarities between the 

two books, there are also many differences between them, such as 

exaggerated praises of some characters by Fani Keshmiri- the 

characters that did not deserve such praises, but Akhlaghe Mohtashami 

does not include such exaggerated description or includes few 

examples. Furthermore, the text of Akhlaghe Mohtashami is more 

fluent and narrative, while Keshmiri book has been written in a more 

difficult and literary text.  

Keyword: Akhlaghe Mohtashami , Akhlaghe Mohseni ,  Akhlaghe Naseri, 

comparative studies. 
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Correction of Mahboubiyeh treatise by Khajeh Mohammad Parsa 

 

Master Manouchehr Sadoghi Soha
*
 

Dr. Mehdi Momeni
**

 

 

Abstract 

Mystical Dastineh are treatises in low and sometimes in large 

volume that have been written from the mid forth - century onwards 

amongst the Sufi Tarighat (a journey of the seekers stepping away 

from the covering of the self to approach its inward reality). These 

treatises contained the teachings that Sufi Sheikhs wanted theirs 

students and disciples to know and access them. Among the Sufi's 

Dastineh, Naqshbandiyah’s Dastineh were different from other 

Dastineh in terms of approach and importance.  

Because of the two principles of travel in home and solitude in the 

community  in Naqshbandi Tarighat, Sheikh of this Tarighat  wrote 

many Dastineh for Sufi sālik (sālik is a follower of Sufism). Because 

Naqshbandi Sufi, unlike the previous Sufis or the other Tarighats, did 

not have the opportunities to travel and meet the Sheikhs and they had 

to follow Tarighat without leaving their homes. One of the short 

Dastineh is Mahbubiyeh treatise, which has been written by Khajeh 

Mohammad Parsa and has not been edited and published so far   . Five 

copies of the treatise are kept in the Library of Iran, the Netherlands, 

India and Tbilisi. The correctors have accessed the three copies 

available in libraries of Iran and in the present study they have 

corrected and published this valuable work. 

Keyword: Mahbubiyeh, Tarighat of Khajehs, Naqshbandiyeh, 

Sheikhs of Tarighat, the truth of  Dhikr. 
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Investigating ethical themes in Nezami’s works 

(Khosrow and Shirin   , Layla and Majnun) 

 

Fahimeh Sazmand
*
 

 

Abstract 
The field of lyrical literature, in addition to the themes of love, 

includes moral, political and social teachings. Nizami Ganjavi 

describes and explains ethical issues, religious and legal 

ideas and advice topics with artistry and elegance of the lyrical poetry . 

His deep beliefs in religion and ethical values can be seen in his 

words .The noteworthy point is that poet does not emphasize on 

ignoring the beautiful aspects of the world, but he intends to identify 

the issues that prevent humanity from reaching the true 

perfection. Although he is a lyrical poet, an exact and detailed 

investigation of his works indicates the intellectual, educational and 

training aspects of his valuable and artistic ideas. 

This research explains the value and artistic authenticity of 

Nizami's works and describes his ideology and behavioral manners  by 

analyzing the themes and ethical teachings and the combination of 

didactic and lyrical literature in Khosrow and Shirin and Layla 

and Majnun. 

Keyword: Didactic literature  , lyrical literature, Nizami, Ethical 

teachings. 
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The Ethics of Politics in view of Khajeh Nasir al-Din Tusi Based 

on the Book of Akhlaq-i Naseri 

 

Dr. Najafgholi Habibi
*
 

 

Abstract 
This paper examines some issues according to the viewpoints of 

Khajeh Nasir al-Din Tusi based on the Book of Akhlaq-i Naseri, the 

version edited by Master Minavi: 

Khajeh has portrayed the formation of the large human community 

in two ways : 1) through Muslim communities attending mosque, from 

local mosque to al-Haram mosque in Mecca and al-Nabi mosque in 

Medina, and 2) other public gatherings from home and family to 

village, city, country and the international community which is formed 

as the United Nations Organization today.  

The second issue is community health which has been discussed by 

description of public goods and public evils, and the most 

important task of the public authorities is to expand public goods. The 

ignorant society and the cultured society are related to public goods 

and public evil, and it is the duty of the rulers to realize public goods. 

Two issues are considered in the cultured society: use of managers 

and monitoring the emergence and growth of corrupt movements 

within the cultured society, called Navabat by Khajeh 

Keyword: Akhlaq-i Naseri, Politics, Cultured society governance , Khajeh 

Nasir Tusi. 
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Sheikh Ajal and modern ethics 

 

Dr. Mohammad Baqaei Makan
*
 

 

Abstract 

Of all the writers and poets whose works are categorized in ethical 

group because of having aspects of education and training no one is as 

well-known as Saadi.  His Golestan is based on practical wisdom and 

his Boustan is characterized by intellectual advices. These two books, 

especially Golestan, were taught as literary and moral works at 

different levels of education,-even in schools- from ancient times to 

the present day.  

There are many works that include valuable advices and teachings, 

but they are not compatible with the modern world and we can 

criticize them based on the new moral and educational standards. 

Because according to Sheikh Ajal,  " Comrade precedes over 

everything ", but when it comes to fair criticism, in words of Aristotle, 

truth is more important than heart belongings.   

Keyword: Golestan and ethical values, Boustan and ethical values, 

Golestan and practical wisdom, Saadi and fatalism, Women from the 

view point of Saadi, Sheikh Ajal and new ethics. 
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