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 پیرامون عرفان در عرفان  رامون ی پ  در
 ی منزو  نقیعلی دکتر

 258 – 254 ۀ ، برگ 1348 وری، شهر25 ۀکاوه، شمار  ۀ مجل

 )دربارۀ عرفان(  نقد مقالۀ حسین یزدانیان
شماره   در  را  یزدانیان  حسین  آقای  گرامی  دوست  مقالۀ  میهن   22چون  روح  از  سرشار  را  آن  خواندم،  و  کاوه  پرستی 

زیستم در من زنده ساخت،  دوستی و عالقه به زبان شیرین فارسی یافتم و خاطرات مدتی از ایام جوانی را که با ایشان می مردم

 دارم:  نک تقدیم میچون به برخی نکات برخورده یادداشت کردم و ای

ترسم نهم؛ لیکن بسیار می دانم، و به این شهید راه عقیدت احترام فراوان میمن کسروی یادش بخیر را مردی بزرگ می 

اندک، مانند پیروان دیگر پیمبران، او را از مرزهای انسانی باالتر برند و این را گناهی نابخشودنی و اهانتی  مبادا پیروان او اندک 

های فکری کسروی به ملت ایران نیستم و جنبش را که در میان  شمرم. من هیچ گاه منکر خدمت به دانش آن مرد می نسبت  

 گری موافق نیستم. گری و صوفی برم؛ لیکن با عقاید او دربارۀ شیعی از یاد نمی ، جوانان به وجود آورد

 گیرد؟ حمله به تشیع از کجا سرچشمه می
  ملل و نحل عتزله، اسماعیلیه و باالخره شیعه بر پایۀ افکار ایرانی نهاده شده است، در کتب  این که ریشه افکار عدلیه، م

قدیم نیز طرح شده و مورد بحث بوده است؛ لیکن در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و اوایل بیستم بود که از طرف خاورشناسان به طور  

های قاهره و دمشق رسید، پس مردانی  به دانشگاه   واضح شرح و بسط داده شد، سپس دامنۀ این تحقیقات به شرق کشید و

 و . . . منتشر گردید.   ظهر االسالم ، ضحی االسالم، فجر االسالمچون احمد امین یافت شدند و سلسله کتبی چون 

 ها دو مسأله است: پایۀ تحقیقات مؤلفین مانند آن کتاب 

 تاریخی است.   این که تشیع یک فکر ایرانی است و این در حدودی یک حقیقت نخست:
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آالیش بوده و این افکار جدیدالورود این که مذهب ُسنیان صدر اول اسالم و به گفته خودشان سلف صالح پاکیزه و بی   دوم: عرفان  رامون ی پ  در

ای  ایرانی در سدۀ سوم آن راآلوده است؛ و یا برخالف اصول علمی تکامل به عقب رانده است و چون افکار مؤلفین مزبور آمیخته

بود؛ لذا مسألۀ غیر علمی دوم را با  که تازه در میان آنان منتشر شده بود، با تعصبات مذهبی سنی میاز تعصبات ملی عربی  

 مسألۀ تاریخی اول درهم کرده به صورت یک مسأله طرح کردند. 

ها خرافات تشبیه و تجسیم را به شیعه نسبت  کسروی یادش به خیر تحت تأثیر همین افکار قرار گرفت و به پیروی از مصری 

ها در سدۀ دوم و سوم هجری  گردد: چون عرب داد. در حالی که با اندکی دقت در تاریخ تطور افکار اسالمی عکس آن روشن می 

اندک با افکار فلسفی و عرفانی ایرانی و یونانی آشنا گشتند، معتقدات قدیمی و بدوی ایشان هم،  میالدی( اندک   9و    8)قرن  

 های گوناگون شروع به پیدایش کرد.  ذهب چون تجسیم و تشبیه متزلزل گردید و م

گروه نخستین  از  پاک اسماعیلیان  برای  که  بودند  از  ها  که  تشبیه  و  تجسیم  خرافات  دورکردن  و  مردم  معتقدات  نمودن 

تهام  نشینان بود، دست به تأویل و تفسیر متون و اخبار و احادیث زدند و همین رفتار ایشان را مورد تکفیر و امعتقدات اولیه بادیه 

ترین ُسنیان و پیروان  باشد و دشمنان ایشان هم قدیم الحاد و زندیقی قرار داد. کتب آنان نخستین کتب فلسفی در اسالم می

نشینی گزیدند،  های ُسنی از بسیاری عقاید تند و مترقی اسماعیلی عقب سلف صالح بودند. شیعیان اگر چه در اثر فشار دولت 

عیلی خود گردیدند. اینان مذهب عامیانۀ ُسنی را از صورت بدوی به صورت یک مذهب  ولی کمابیش جانشین اسالف اسما

های مخفی، مانند  مانند به تشکیل جمعیت روحی و متافیزیک که قابلیت دوام بیشتر داشت، در آوردند و با از خود گذشتگی بی 

رساله اخوان    52زمان را استوار ساختند. غیر از  های افکار علمی آن  های خالی از نام مؤلف پایه»اخوان الصفا« و نشر رساله 

چندین رسالۀ علمی و فلسفی دیگر نیز تاکنون به دست آمده که دانشمندان خالی از خودخواهی و به نام مستعار در آن   الصفا 

 اند که خود بحثی جالب دارد و از حوصلۀ این مقاله بیرون است. زمان منتشر ساخته

 دربارۀ عرفان و تصوف 

بینی و  یکی از اشتباهات که سخت باید از آن دوری جست درهم آمیختن فکر با تاریخ فکر است. داشتن یک نوع جهان 

 های گوناگون اشتباه کرد.  بینیدفاع از آن و ترویج آن را نباید با بررسی افکار و جهان 
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ی بر یک مجموعه از افکار است که دارای جنبه عرفان  رامون ی پ  در
ّ
باشند.  های مثبت و منفی هر دو می اشتباه دیگر، صادرکردن حکمی کل

بخش فرض شود و صادر کردن حکم علیه مجموعۀ فکری  بررسی افکار سودمند است، هر چند خود آن افکار صددرصد زیان 

شرط درستی است که میان صوفیان    1سازد؛ بنابراین، پیش از تمیزدادن نیک آن از بد، جامعه را از نقاط مثبت آن محروم می 

 .  2افتند، باید جدایی گذاشت دارانی که امروز به راه می دوست ضد فناتیزم در تاریخ با دکان نسان ضمیر اصافی 

 های تصوف امروزیدکان
نیز نمی دربارۀ سازمان  امروزی  این سازمان های صوفیانۀ  برای شناسایی  پارچه صادر کرد.  باید  توان محکومیت یک  ها 

ها، ِگرد  ها را مطالعه نمود. فعالیت عمده این سازمان عوامل به وجود آورنده آن   های آنان را بررسی کرد، سپس نخست فعالیت 

ها  ها دو جنبه دارد؛ زیرا که افرادی که به این انجمن کردن مردم است به زیر پرچم یک آرمان روحی و اخالقی و این فعالیت آن 

 یابند؛ گرایش می 

اف3یا بیش از گرایش ایشان به این انجمن   - ها برای  اند و در حقیقت این انجمن تر بوده تر و گمراه کاری خرافی ، دارای 

 تر؛ ایشان در حکم ُپلی است برای گذر از مراحل پست و رسیدن به مراحل عالی 

افکار مترقی  - یا کسانی هستند که  ناکامی تر داشته و  اثر  در  ولی  و شکست اند،  پناه  ها  و  آورده  روی  این سازمان  به  ها 

 ها بود.این صورت باید در صدد رفع آن ناکامی   اند و درجسته 

برند و در ها استفاده می ها هستند که از وجود آن هایی، نیز روشن است، همان اما عوامل به وجود آورنده چنین سازمان 

مورد سوء  باشد و ما نباید فقط  ها به صورت یک سالح روانی است و بسته به نظر استفاده کننده از آن میحقیقت این سازمان 

ی منکر هر  استفاده را به نظر آوریم، چون گمان نمی 
ّ
کنم کسی مخالف ُحسن استفاده از آن به نفع مردم باشد و هرگاه به کل

با دکان  نزاع  و  به جای معارضه  نیز  باشیم،  آن  نقطۀ مثبت در  آلت  گونه  نادانسته  و  از سوءنیت هستند  غالبا خالی  داران که 

 
 متن مقاله: + از.  1
 متن مقاله: شناخت. 2
 متن مقاله: گروش.  3
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نتیجه  ها بیل پدیدآورندۀ آن مبارزه شود، چه با وجود آن عوامل و علل، هرگونه مبارزه با معلوالت آن اند، بایستی با عوامشده  عرفان  رامون ی پ  در

 است. 

 مفاخر ملی 
 هیچ ایرانی نمی 

ً
دوست بود؛ لیکن ایشان  تواند با افتخارات ملی خود مخالف باشد. کسروی یادش بخیر مردی ایران مسلما

 برخی شخصیات تاریخ مخالف بودند.  با افتخارآمیزبودن برخی حوادث تاریخی و 

را وسیله سرشکستگی تشخیص   و گروهی دگر همان  افتخارآمیز؛  را  تاریخی  از موضوعات  برخی  ممکن است گروهی، 

گیرد و طرف دیگر  گیرد که یکی از دو طرف تنها نقاط مثبت موضوع را در نظر می دهند. این اختالف از آن جا سرچشمه می 

شمرد،  بیند، چنان که خود کسروی که عطار و مولوی و خیام و سعدی و حافظ را از مفاخر ملی ما نمی می تنها نقاط منفی آن را  

بودن این بزرگان را در روزگار خودشان انکار نماید؛ بلکه نارضایتی او و پیروانش از  العادهتواند نبوغ فکری و هنری و فوق نمی 

خواهد مولوی قرن سیزدهم شود؛ یا شاگردانش را حافظ قرن چهاردهم این است که چرا در نیمۀ دوم قرن بیستم کسی می 

خواهند چند قرن به عقب بازگردانند، این مورد نارضایتی هر ایرانی روشنفکر است؛ لیکن در  بسازد، یعنی چرا جوانان ما را می

ن ادب و هنر از افتخارات ملی ما هستند  راه ابراز این نارضایتی و چگونگی مبارزه اختالف سلیقه وجود دارد. به نظر من آن بزرگا

باشد که ایشان نیز به نوبه  ها می ها و انوشیروان و حتی با در نظر گرفتن نقاط منفی آنان نیز نام آنان افتخارآمیزتر از نام کورش 

 خویش از مفاخر ملی هستند. 

، که هر دو به دست وحشیان مغول شهید  انددر شگفتم که چگونه دوست عزیز ما نام دو تن از مفاخر ملی ما را یاد کرده 

کنند،  های وی را یاد می های خوارزم شاه را که دست کمی از مغوالن نداشته، فراموش کرده، تنها قهرمانی اند، اما سفاکی گشته

ضامین  درخشند و برخی مهای درخشان در تاریخ ادب ما می چون ستارههایی که هم و در مقابل آثار گرانبهای عطار و منظومه

 کنند.گیرند و نقاط ضعف او را بزرگ می ها هنوز نو است، نادیده میآن 
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 مؤسس عرفان  عرفان  رامون ی پ  در
 این که آقای یزدانیان بنیان 

ً
آید، چه ما آن اند با اصول علمی درست در نمی گذاری برای تصوف و عرفان قایل شده اصوال

اند، بپذیریم، انتساب این مسلک به شخص پلوتینوس؛ یا به گفته مسلمانان قدیم  ها را که ایشان به عرفان نسبت داده بد آموزی 

ها  خدایی، فکری است هندواروپایی که با انواع گوناگون میان آن ملتفکر وحدت وجود و همه افلوطین، پذیرفته نیست؛ زیرا که  

توان آن را در مقابل نظریۀ سامی قرار داد که در کتب مقدسه منعکس است و خدا را خارج از جهان  رواج داشته است، می 

و از بسیاری جهات به انسان مانند است، او بر  داند. برطبق نظریه سامی خداوند خالق جهان، مانند پادشاهی با شکوه  می

کند. خداوند اوامر خود را به وسیلۀ اشخاص که از میان عرش نشسته، جهان را خلق کرده و طبق نظر شخص خویش اداره می 

ارادۀ    رساند. در رسیدن به مقام نبوت، هیچ شرطی، جزشوند، به مردم می کند و رسول؛ یا پیغمبر نامیده می مردم انتخاب می 

از انبیاء نادان و ُکندفهم نیز    توراتسواد را بدین کار گمارد. در  تواند حتی شخص جاهل و بیخدا مدخلیت ندارد. خدا می 

 شود.  یادشده است؛ لیکن در فکر هندواروپایی به جای دوئیت خالق و مخلق، ثنویت روح و ماده دیده می 

ول این ثنویت است و مرکب از دو جزء روان )جزء الهوتی( و ماده خدا روح جهان است انسان، مانند دیگر اجزای مشم

باشد. طبق این نظریه هر چند انسان به وسیلۀ ریاضت جنبۀ مادی خویش بکاهد و به وسیلۀ تعلیم بر جنبۀ )جزء ناسوتی( می

ماند. این  ت چیزی در او نمی رود که جز خدائی روانی خویش بیفزاید از شّر دور و به خیر مطلق نزدیک شده و تا آن جا پیش می 

 ها در میان بودائیان هند دیده شده است. فکر بیش از حالج و افلوطین به قرن 

 آیا عرفان، اسالم را ویران کرده است؟ 
تر عرفانی و فلسفی ایرانی  کم با افکار عالیها در سدۀ هفتم به ایران یورش بردند و پس از سه قرن کم دانیم که عرب می

ها که در سدۀ سیزدهم حمله کرده و مسلط شدند، در همان قرن؛ یا سدۀ پس از آن در برابر فلسفه و  اما مغول   آشنا گشتند، 

پذیری ناشی از خواص هر یک از دو قوم عرب و مغول است و  تمدن ایرانی سرتسلیم فرود آوردند. این اختالف در سرعت تمدن 

 تر از قرن هفتم بوده است. فلسفه محکم  های علم ونیز نتیجه آن است که در قرن سیزدهم پایه 
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اما این که دوست عزیز ما فتوحات عرب را که توأم با حوادثی چون اسیرکردن سیصد هزار دختر باکره اسپانیایی و دادن  عرفان  رامون ی پ  در

ازی  فر شکنی بوده است، گردن ها در هند به نام بت ها در ایران و موزه خمس آن )شصت هزار( به خلیفه و نیز سوزانیدن کتابخانه 

کننده بدانند و به ناحق به گردن عرفان و فلسفه بگذارند به نظر من  ها را به حق ویران های ایران به دست مغول عام بنامند و قتل

اند. این معتقدات و سوابق ذهنی  ناشی از سوابق ذهنی ایشان است، اما ایشان آن را )بخشی که برابر حقایق است( نام داده

دارد و  شاه( به دست یک مهاجم وامینهد و ما را به جداکردن میان دو شهید )عطار و خوارزم فرق میاست که میان دو مهاجم  

کشته شدند،    ،کشاند و اگر نه در حملۀ مغول همان طور که برخی شاهان مقاومت کردندحتی ما را ترجیح مفضول بر فاضل می

 برخی تسلیم شدند و برخی به جالی وطن ناگزیر گردیدند.  

پوشی و دریوزگی  مغز، چون خرقه هایی بی قیقت با آمدن مغول عرفان و فلسفه پایمال گردید، جهل و زبونی، صورت در ح

دادن عرفان و فلسفه به حمله مغول، یک آشفتگی در فهم حوادث تاریخی است،  آالیشی را گرفت. نسبت جای سادگی و بی 

روحانیون نجف خودمان   ما در برخی  را  آشفتگی  این  این همشهریان من کسانی که  میمانند  یابیم، هنوز هستند در میان 

 اند. تاکنون هم با مشروطه مخالف مانده 

ها نابود ترین مراحل تکامل فکر در شرق بوده و اگر به دست مغول های یازدهم تا سیزدهم عالی عرفان و تصوف در سده 

آیندۀ درخشانی را برای شرق نوید می  از نوعی طغیان فکری علیه معتقدات  داد. عرفان در آنشده بود،  ن دوران عبارت بود 

های موهوم، عرفاء در آن دوره غالبا  روح قدوسیت های بی ای بود، برای درهم شکستن چهار چوب خشک و موهوم و وسیله

ل مردم  شناسی، از موقعیت خود و جه دربدر، زندانی و بر سردار بودند و اگر طبقۀ حاکم در برخی موارد طبق اصول جامعه 

ها  ای نیست. ایشان از تمام نهضت اند، مسأله تازهانداختههایی به راه می نما را خریده، دکان ای صوفی کرد و عده استفاده می 

دینان و اسماعیلیان های انقالبی و مسلحانه هم چون مزدکیان پیش از اسالم، خرم اند، حتی نهضت همین سوء استفاده را کرده 

هایی آلت دست و مورد استفادۀ طبقۀ حاکم وقت قرار گرفتند. مقاومت عرفاء، مقاومت  ابیش در دوران پس از اسالم نیز کم

 شد.  ها تمام میفکری و غیر مسلحانه بود؛ لیکن به هر حال مقاومت بود. اسلحۀ ایشان قلم بود؛ لیکن گاهی به بهای جان آن 

گران و  ره در بیشتر آثارش شهادت خود را به دست ستم ضمیر و شهید راه عقیدت، همواالقضات، این صوفی صافیعین

 کند.  بینی میجالدان پیش 
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خواهی که نویسم! چه نویسم؟ شاید که نویسم نماز چنین کن! و روزه تذکره می   نویسد:او خطاب به یک وزیر چنین می عرفان  رامون ی پ  در

   1چنان دار! تا ُعجبت به خود زیادت گردد؟

این همه جهان که تو به اقطاع بدهی اگر آن را مالکی معّین بود که غصب است   نویسد:میو در مورد مسائل اقتصادی  

 . )همان نامه(. 3و هم تو از ایشان غصب کرده باشی  2اند و اگر نه، مصرف آن، همۀ درویشان 

 نادرستی اساس عرفان
 وحدت وجود بسیار پرت است.   اند:دوست عزیز ما مرقوم داشته

 جهان به خود نتواند بود، پس خدایی دارد که از این جهان بیرون است.   گوییم:می   به دلیل این که ما

 
ا
ها شما را تکفیر نکنیم، چون طبق اخبار و احادیث، خدا در همه جا هست و شما حق  : برادر! مواظب باشید ما نجفیاول

 ندارید او را از این دنیا اخراج کنید؛ 

 
ا
اند و متدینین  رین فالسفۀ ایدآلیست نیز اعتقاد به خدای خارج از جهان را کنار گذارده : از شوخی گذشته، امروز بزرگت ثانیا

ها  ها و ماتریالیست اند. مسألۀ متفق علیه میان ایدآلیست امروز همه نصوص کتب مقدسه را در این باب تفسیر و تأویل کرده 

 دادید.   باشد. خوب بود در این مورد توضیح بیشتری می می

 های جهانز خوشیکندن ادل
 اند.  های عرفان خوانده ایشان این موضوع را یکی از بد آموزی 

 
 . 251، بند 2، منزوی، جالقضاتعینهای نامه ؛  PY 89ـ    I 77ـ  K  51ـ   N  62ـ   M 44 ها نسخ خطی:نامه  1

   ینوا.ب یش:درو 2
 ۀهمّین، آن را نه عین غصب است؟ و آن را که مالکی معّین نیست، مصرف آن،  ُبود مع  ی اگر آن را مالک  یهمه جهان که تو به اقطاع بده  ینا  3

 (.250، بند  2، منزوی، جالقضاتهای عیننامه ی )غصب کرده باش  درویشهم از  اند،یشاندرو
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: عرفان  رامون ی پ  در
ا
ها را از دسترس آنان دور کرده بودند، پس باید به فکر  ها نتیجۀ آن است که خوشی شدن به دوری از خوشی راضی   اول

 ایجاد خوشبختی برای مردم باشیم و برای رفع موانع آن بکوشیم؛ 

:
ا
هایی  اکنون مجموعه اند، کلمات ایشان همواره مرموز بوده است. هم همواره زیر فشار و تحت تعقیب بوده   چون عرفاء   ثانیا

دهد و ما  های ادبی ما را اشغال کرده است و بابی وسیع از تاریخ ادبیات ما را تشکیل می از اشعار و ادبیات دو پهلو، گنجینه

 اید:  ستفاده کنیم، مثاًل در همین شعر که شما یاد کردهها به نفع؛ و یا به ضرر مردم اتوانیم از آن می

 1اهل تمیز خانه نسازند بر ُپلی    دنیا ُپلی است رهگذر مرد آخرت  

باشد؛ بلکه آخرت یک مرحلۀ علمی  کلمۀ آخرت در اصطالح اسماعیلیه و صوفیان به معنی دنیای پس از دنیای ما نمی 

و آن هنگامی است که حجب مادی از پیش روی او برداشته شود. برخی از صوفیان    رسداست که انسان در همین دنیا به آن می 

این معنی مرموز بیان کردند و مورد حملۀ متأخرین، چون شما واقع شدند و برخی به صراحت گفتند و به سر دار رفتند، مانند  

 2لط است . . . گوید: جملۀ مذاهب خلق، منازل خدا دان! در منزل مقام کردن غالقضات که می عین

 های دیگر عرفان و تصوفزبان
ها یاد شده و به عرفاء نسبت داده شده است که همگی نتیجۀ بدی وضع  ها و بد اندیشی زیر عنوان باال مشتی از بد آموزی

عام فالسفه و عرفاء برای آن  زندگی اقتصادی مردم است و هیچ یک را عرفان به میان مردم ده نبرده است؛ بلکه به عکس قتل 

الله حروفی و دختر شاعرش و  سوزی فضل ها، جنیدها به دست عباسیان، زنده تل حالج بوده است که عرفان به ده راه نیابد. ق

ق، دار زدن صدر ترکه در اصفهان 840ق و کشتار صوفیان هرات به دست شاهرخ در سال 796داماد او به دست تیمورلنگ در 

ق به  1002ن و پسیخانیان در سال  های فلسفی نقطویاعام فالسفۀ قزوین و پراکندن مکتببه دست همو در سال بعد، قتل

 
 ی لبر پُ  یرند خانه نگ یزتم اهل --- بر گذر راه آخرت ی استلپُ  یادن، مواعظ و غزلیات: 60، غزل بوستان سعدی 1
 .P 92ـ   K 31ـ  I 80ـ   N 7ـ  M  37 :القضاتهای عینه نامهای خطی نسخه 2
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، همه برای دور نگاه داشتن مردم از علم و عرفان بوده است و  1اند ها را یاد کردهدست شاه کبیر! صفوی که دوست و دشمن آن  عرفان  رامون ی پ  در

 های سیاهی از تاریخ جالدان کشور ما را به وجود آورده است. برگ 

 عرفان و ماتریالیزم 
 گری کافی نیست.  تصوف و عرفان برای مبارزه با مادی فرمایند:  در آخرین عنوان مقاله می 

های  دهد، در همۀ ادوار تاریخ، تیزی شمشیر عرفان و تصوف ضّد چارچوب تا آن جا که اطالعات ناقص این ناچیز قد می 

کرده باشد و   خشک موهومات بوده است و هیچ یک از ایشان را سراغ نداریم برای مبارزه با مادیت؛ یا الحاد؛ یا زندیقی قد علم 

اند، حال اگر به قول شما در عصر طالیی ما کسانی چنین تصوری را در سر  حتی هیچ پای ادعای چنین مقامی را نداشته

ها بنمایند، ولی آن به عرفان  شناسید، چنین استفادهها که شما میپرورانند، مطلب دیگری است و شاید بتوانند از آن دکان می

 ربطی ندارد. 

اید مایۀ مباهات و روسفیدی ما ایرانیان است،  زاده نقل کره ادبیات صوفیانۀ ما همان طور که از دانشمند بزرگوار آقای جمال 

    2چون سراسر حمله به ریا و سالوسی علما ظاهربین 
ً
و محتسبان زورگو تأویل معتقدات خشک ظاهری به امور معنوی، نسبتا

 کردند.  ار صفات مضحکی است که فقیهان ُسنی برای خدا یاد می تر و حتی انکتر و معقول قابل قبول 

تیمیه قدمی برداشته باشد؛ و  سراغ نداریم که برای اثبات خدایی، چون خدای فقیهان ُسنی، مثل ابن  3ما هیچ عارفی را 

ارهای چند سر دوزخ، قلمی  ها(؛ یا مچون معاد جسمانی، حور و قلیه و کدو )به قول آن یا برای اثبات معتقدات بعد از خدا، هم 

 
آورده و    یعباس   ی عالم آراشاه در    یمنش  م( 1468  –   1405ق /  1043  –  968یک ترکمان فراهی اصفهانی )را اسکندر ب  یع فجا  یناز ا  یاشمه  1

قدر  کتاب گران  ینفرار کرده و ا  یاده خراش است و پجان   ۀ آن حادث  یانکه خود از فرار  یلسوفیف  ی محسن فان  یفلأت،  دبستان مذاهبکتاب  در    یاشمه

 شده است. یاد ،را در هند نوشته
 بین. - متن مقاله:  2
 ف. متن مقاله: عار  3
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باشد  عرفان  رامون ی پ  در نهاده  کاغذ  کوشش 1بر  تمام  عکس  به  بلکه  است.  ؛  بوده  اصطالحات  این  تفسیر  تاریخ،  ادوار  در  ایشان    اضحویه های 

 صدر ترکه، همگی گواه بر این معنی است.   توحید سهروردی و   حکمت اشراق خواجه و    آغاز و انجامسینا و  ابن 

یافت، آیا بازهم شرق ما در داد و پیشرفت فکر هم چنان ادامه میی جالدان ما رخ نمی هیچ معلوم نیست که اگر کشتارها

 ماند یا نه؟طی مدارج عالی تمدن از اروپا عقب می 

 رویم به سوی همان سرنوشت و افق روشن،  ها گذشته، ما هم میپذیرم که گذشته اما من گفتۀ شما را می 

ن و  انداخت؛ لیکن متوقف کشتار ُجنید و حالج و حروفیان هرات  به عقب  را  تاریخ  قطویان قزوین و پسیخانیان گیالن، 

 نساخت.  

  

 
 متن مقاله: باشند.  1
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 نامه کتاب عرفان  رامون ی پ  در

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 . 1949ق(، تحقیق سلیمان دنیا، قاهره،  428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن االضحویة في المعاد

و انجام تهران،  ۶7۲  -   597) ، خواجه نصیرالدین طوسی محمد فرزند محمد فرزند حسن،  آغاز  خ؛ تصحیح 1335ق(، 

 خ. 1374زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ چهارم، حسن حسن 

م(، چاپ سنگی، تهران،  1468  –   1405ق /  1043  –   968، اسکندر بیک ترکمان فراهی اصفهانی ) تاریخ عالم آرای عباسی

 خ. 1377ل رضوانی، تهران، خ؛ تصحیح محمداسماعی 1334خ؛ تصحیح ایرج افشار، تهران، 1313

، نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشارات بنیاد ترجمۀ رسالۀ اضحویه 

 خ. 1350فرهنگ ایران، 

  –  1433/    930  –  836الدین علی فرزند محمد ترکه اصفهانی ) ، صائن قواعد التمهید ،  التمهید في شرح قواعد التوحید

ای و محمود قمی، تهران،  ق؛ دیگر همراه با حواشی محمدرضا قمشه 1315م(، به کوشش احمد شیرازی، چاپ سنگی،  1524

 خ. 1360الدین آشتیانی، خ؛ تصحیح جالل 1355

ْشراق ِ
ْ

َمُة اال
ْ
ق( معروف به ، تصحیح هانری کوربن، انستیتوی  578  – 549الدین یحیی ُسهِرَوردی) اشراق شهاب   ، شیخ ِحک

 خ. 1355م؛ ترجمه جعفر سجادی، تهران، 1970خ /  1349ایران و فرانسه، تهران، 

عرفان،  پیرامون  کاوهمنزوی،    نقیعلی   در  ردیف  مجلۀ  شمارۀ  شهریور  25،  هفتم،  سال  یکم  1348،  جمادی   ،1389  ،

 . 258 –  254، برگۀ  1969آگوست 

تاریخ عالم آرای عباسی م(، به کوشش  1468  –  1405ق /  1043  –  968اصفهانی ) ، اسکندر بیک ترکمان فراهی  ذیل 

 خ. 1317احمد سهیلی خوانساری، تهران، 

(، دارالکتب العربی، بیروت؛  1954  -   1886، نشأة العلوم في العصر العباسي األّول، احمد امین مصری ) ضحی االسالم 

 خ.  1335؛ برگردان عباس خلیلی، کتابخانۀ مجلس، 2003دیگر: مکتبة األسرة، قاهره،  
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م؛ برگردان عباس خلیلی، کتابخانۀ  1949(، دارالکتب العربی، بیروت،  1954  -   1886، احمد امین مصری ) ظهر االسالم عرفان  رامون ی پ  در

 خ. 1335مجلس، 

م؛ برگردان عباس خلیلی، کتابخانۀ  1949(، دارالکتب العربی، بیروت،  1954  -  1886، احمد امین مصری ) فجر االسالم

 خ.  1335مجلس، 

در  ،  258  –   254، برگۀ  1969، آگوست  1389، جمادی یکم  1348، سال هفتم، شهریور  25دیف  ، شمارۀ ر مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی ، پیرامون عرفان

خ  1349، تصحیح هانری کربن، انستیتوی ایران و فرانسه، تهران، در  مجموعۀ دوم مصنفات شیخ اشراق در حکمت الهی 

 خ. 1355بن، انستیتوی ایران و فرانسه، تهران،  خ؛ مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کر 197۰ /
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