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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان یهایويژگ یو برخ سلسلهیصوفیان ب ايشان 
 ی منزو نقیعلی  دکتر

 88 -   77 ۀ، برگ1973، مارس  1393االول   عي ، رب1352نوروز  ک،ی  ۀشمار  ازدهم ی، س 45 فی رد ۀ شمار   خ،ي کاوه، مون ۀمجل

 مقدمه 

 ف وصت
 بوده است.   یگونه خداشناس تشرع و تصوف دو 1که پيش از این گذشت  چنان 

و در طریقت، این واسطه در ميان نبود. اصل    رفت گمی  دیگر )پيغمبر( با خدا ارتباط  یانسان ۀواسط  ، انسان بهدر شریعت

  تر ی بدای   ییعن   تری وجود دارد و هر چه دین قشر  یان اد  ۀانسان از انسان که به غلط به تعليميان منسوب شده است در هم  یپيرو

 ه  تا ب  ود شمی کاسته    هاباشد، از شأن واسطه  تر نزدیک   تصوفهر چه به    بيشتر و پایدارتر هستند و   هاباشد این واسطه 
 
نيست    یکل

 شوند. 

 ی مرادو مريد   بندیسلسله
سالک    ی له پيروأبه مس  ( 2یا علم کثرت   ؛ تعبد  ۀ رحلاز تصوف )م  ایه مرحل  ی از صوفيان نيز برا  ی که بسيار  بينيم ی م  ی از طرف

 .  انده از پير، اهميت بسيار داد

 
،  36، مونيخ، شمارۀ مجلۀ کاوهخ(، 1389 – 1302منزوی ) نقیعلی ،اشراق هندوايرانی و نبوت اسراييلی:  . نک218 برگۀ ،36 ، شمارۀکاوه 1

 . 224  – 218های  ، برگه1971، اوت  1391الثانی ، جمادی 1350، مرداد 9سال 

 علم کثرت و علم وحدت، زیر عنوان منطق اشراق در همين مقاله خواهد آمد.  2
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

   .1دین ندارد  ،هرکس شيخ ندارد :ويدگ می  یم( در جاي 1131 ق / 525 ۀشت )ک ی همدان القضات عين

   .2یبه که خدا پرست   یپرست پير

   .3ایشان )صوفيان( جز خدا پير ندارند  گويد: ر گيد ی جاي ر و د

ن  و در ای   بدان اشارت رفت  219  ، 36  کاوهاو است که در    ی ایرانو هند  ۀ از نظری  ی ناش  القضاتعين دوم    ۀپيدا است که گفت 

 از پير( را بيابيم.   ی)پيرو ی نخستين و ۀگفت  ی تاریخ ی هاریشهباید   جا

 ساسانيان   یجاهل برجا  خلفای
اصل اطاعت از شيخ قبيله نزد اعراب، بعد از تشکيل دستگاه خالفت به صورت اطاعت مطلق از خليفه در آمد، با این   

چون خلفا    ،نشين بادیهبر اعراب کوچ کنند نه    تان حکومتسن بر مردم ایران و عراق و شام و ارم  خواستندی تفاوت که اینان م

 ب
ً
 قرار گرفتند.   یصاحبان افکار گنوستيک ایران ۀنخستين، مورد حمل ۀ از همان سد 4و جاهل بودند  سوادی عموما

م  کردن گنوسيزمال به لجن   یو از طرف  5محمد را علم کردند   سوادیی ب  مسألۀ خود    سوادی ی توجيه ب  یبرا   ی خلفا از طرف

  بندیو ب   یخلفا، گدای  خواندند، ی م  « ساسان   ت طریق»  ی ایران  یهاپرداختند. فقر صوفيانه را که گنوستيک   یساسان   پادشاهان 

  یمنجم  خواندند،ی م  «علم ساسان »و عرفان صوفيانه را که ایرانيان   ( ناميدندی)انحراف جنس   یباز و بچه   گریی و اباح   یو بار

 ناميدند.    یو رمال

 
 .475  ،1ج ،القضاتی عينهانامه و ؛  15 بند ت،القضانعي، تمهيدات 1
 .رودی دشنام به شمار م پيری بتا به امروز نيز   و  87  ،2ج ،القضاتعين یهانامه  2
 .33. بندتمهيدات 3
شعبان خ،  1351چهار، مهرماه    ۀ، شمار 10، سال  43 یفرد  ۀشمار   يخ،، مونکاوه  ۀمجل  ، ، علينقی منزویمدينۀ فاضلۀ فارابی  . 320  ، 43 ،کاوه  4

 .330 – 320 ۀ، برگ1372، سپتامبر 1392

   . IX: ص 41 -42کاوه  5
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

به این تبليغات    گری، ی مجوس  تهامجستن از ا ی دور  ی نهاده شده بود، برا  ی گنوسيزم ایران  ن بر اس افکارشامعتزليان که اس 

با هر گونه آثار    ی م( وزیر فخرالدوله به دشمن 995  /   ق 385  د:. تا آن جا که صاحب عباد ) زدندی خلفا و اهل حدیث دامن م

 . 1رفت گمیخود خورده بر شاعران  و صوفيانه  ی از استعمال کلمات فلسف یاو حت .  کردی ایرانيت تظاهر م

  ی، بسراید و تصوف، منجم   گنوسيزم   ییعن   ه«،ي ساسان»به نام    یرای   ایه را وادار کرد تا قصيد  جیاو دلقک خود، ابودلف خزر 

همه را در    یو آوارگ  یکالش  ،گیه خوار یزدن، مجلق   ی،بازبچه   ی،دجال   ی،گدای  گری،ی شيع  گری،ی قرمط  ی،طب، داروساز

به تقليد شاهان    ی عباس  ۀالله خليفمطيع  یو حت   دهد ر  ک ردیف قرای پيرو چنين    ی دعو  ساسانی را  تصوف و عرفان داشت، 

همين زمينه ساخت    یاز مقامات خویش را رو   چهل و نهم   ۀم( مقام1122  ق / 516  د:)   ی سپس حریر،  شمرد  ی طریقت ساسان

   شرح نمود. م( آن را1213 / ق 610د: )  یزسپس مطر  ،ناميد  « ساسانيه»و 

 ه  از ساسانيان، ب  هاتهمت   دفع این گونه   ی دروان دهخدا براشا
 
برهان  را در    ی تبریز  ۀگردید و گفت   ی تصوف ساسان  منکر   ی کل

  ۀانکار نموده آن را ساخت   ،2سيس شده است أبه دست درویشان ت  یتجرد و تصوف است و دولت ساسان   یکه ساسان به معن   قاطع

   .3ند ذر کيوان خواآا  ۀ تير و فرقساد

 جزو مقامات  یحریر  و نهم چهل    ۀو مقام  آورده است الدهر ةيتيمدر    یرا ثعالب   ی خزرج  فابودل ۀدقصي 
ً
چاپ   یو   نيز مکررا

با همه فحش     یل تاریخئمسا  ی برخ  ندار دمی و ناسزاها که در بر  هاشده است. این دو سند 
 

از    یو بسيار  کنندی م  را نيز حل

 .  انده داشت  گاه ن  ما ی ا براآن دوره ر   یفارس یورمصطلحات پيشه 

رسوخ داشت    ی ایران  ۀاتصال پادشاه به عقل فعال چنان در اذهان تود  ی و به قول فاراب  یبودن پادشاهان ساسانعارف   مسألۀ

 و با تشریفات به سلک تصوف  خود را مجبور یافتند که ر   یعباس  یاز همين خلفا  یخم( بر 13  /هـ  7)   ۀکه باالخره در سد
ً
سما

 سازد.   یگنوسيزم را خنث  یرژیم  ضد   ی وسيله محتو ین تا بد 4مایند ن  تن رقه بر در آیند و خ
 

 .یدر شرح حال متنب  ،یثعالب، الدهر ةيتيم 1
 کلمه ساسان.   ،برهان قاطع 2
 ساسان. ۀواژ  ،دهخدا  ۀناملغت 3
   .94. مقدمه و صةنوار الساطعاأل 4
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 ی در نزد غالت و در نظر فاراب پيروی
 : ل بودندئقا 1فرمانروا دو شرط   یبرا ، یساسان ۀم( طبق عقاید دور 9  /هـ 2)  ۀنومسلمان درسد  یهاگنوستيک  

 ؛ یبودن تعليم و تربيت کافاول، دارا   -

فر   - بودن  دارا  ایایزد  ۀدوم  آن لبت .  دومين  شرط ه  طبقات  یفاميل  یها  گنوستيک   یول  ،است  یو  چون  حال  هر    یهابه 

  شتندگمی   ی واقع  ی رمانروا ایشان را غاصب تشخيص داده به دنبال ف   ، افتندیی شرط را در خلفا نم  دو مسلمان هيچ یک از این  

 .  نمودند ی تعبير م  «مرد /  رجل» او با کنایت  ۀ و از او یا نمایند

 . 2دین ندارد  ،هرکس مرد ندارد :فتندگ مینخست   ۀسد ان در انيکيس

و پس از آن که   3باشد ی گونه تکليف م  ُمسِقِط هر   ی یابد، دستور و   در هر کس مرد را    :فتندگ میدوم    ۀ و منصوريان در سد 

  « ی نورمحمد»و    «ی الهنور »را به    «یایزد  ۀفر »   ۀالفت برخورد کردند، نظریدر مقابل دستگاه خ  شم های بن با قيام    هانوستيکگ

 : یگفتند: جانشين محمد بایست  ،تعبير کرده

-  :
ً
 ؛ مانند خود او عارف باشد اوال

-  :
ً
 د:)   یتأليف کلين   ي کافال از کتاب    «ة الحج» از امامان شيعه در باب    ی یهاپس حدیث   ،4د اشخاندان خود او ب  زا  ثانيا

مون آمده است که چون فيض  ه دین مضم( ب957  / ق  346  د:)   ی تأليف مسعود  مروج الذهب   ۀدر مقدم  م( و 940ق /  329

با    5یعلبن  حسين    ی و داستان زناشوی  رددگمی  در خاندان محمد پشت به پشت منتقل  یاله  نيست، نور   یقطع شدن  یاله

 در یک خاندان ساخته شد.  یشم و ها ی آوردن دو خون ساسانبه جریان  ینيز برا   یدختر یزدگرد ساسان

 
 ( یاد شدند. 323-  322: 43،  کاوهاین دو شرط در  1
 . 147ص    1ج  ،لملل و نح ی،انشهرست 2
 .179 ،همين کتاب 3
 ن مقاله: بود. مت 4
 متن مقاله: حسين علی. 5
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

از امام پيشوا در نزد   ی کافر مرده است. این قانون پيرو  ، خویش ناشناخته بميرد  امام زمان هرکس که    :فتندگ می شيعيان  

 شهرت داشت.   «اصل تعليم » به   یشيعيان هفت امام

نادان  دانا را بر  ی،و این پيرو  پرسدی از دانایش م انددمی را ن   یهرکس چيز   :گفت  ، ريخته  یلب فلسف اآن را به ق یفاراب

فاضله که شاه نام دارد، و او از طریق    ۀيس مدین ئبه ر   رسدی تا م  کند،یم  ی خود از داناتر پيرو  ۀوبن   دانا به و این    بخشد ی م  سروری

   .1کند ی نم  یس پيروکشف و شهود با عقل فعال ارتباط دارد و به همين سبب او از هيچ ک

   .2ت ه اس کرد يرتعب به نبوت پادشاهان ایران    آن اشارت نموده و از  ی ایران  ۀن نظرینيز به ای  ی شهرستان

  یفاضله الزم شمرده و او را شاه، نب   ۀيس مدین ئفرمانروا و ر   ی الت شيعه را براو ُغ   ی ساسان  یو طبقات  یدو شرط طبيع  ی فاراب

  ی و یونان  یخود را زیر سرپوش عرب   رانیشاه خواسته است که افکار ای  یبه جا   ملک  ۀلمبا به کار بردن ک  3و فيلسوف خوانده است 

 .4ام توضيح داده   ،43، ش لۀ کاوهدر مج  ای ه تا انداز را   ی فاراب یکارپنهان سازد. سبب این پنهان   ،دوقت بوکم حا  ۀکه فلسف

 و تقليد  سنيان 
ب  چنان  ب  ی راکه گذشت، خلفا  ب  سوادی ی توجيه  تث   محمد  سوادی ی خویش  و عرفان ساسانب را  نموده  مال را لجن   ی يت 

 کردند.  

 
 .  49 - 46 برگۀچ حيدرآباد.  ، فارابی،ةالسياسات المدين 1
 .240  ،1ج شهرستانی، ،ملل و نحل 2
 . 323 – 322  ، برگۀ43  ، شمارۀ ردیفکاوهمجلۀ 3
 . 328، برگۀ همان جا 4
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

به    کردند ی مآمدها صادر  پيش   یده است، ناچار احکام را برا طع ش مد قرگ محبا م  ی و وح  ی فيض اله  :فتندگ می چون  

را    هاگذشت: این حدیث   آبگار  ۀقانون نام  ۀقالکه در م  یو به طور   ادنددمی نام حدیث پشت به پشت به شخص پيغمبر نسبت  

 .  1معين ساختند  ی هایسلسله¬بند هاآن  ی جمع و تنظيم کرده و برا  یهادر مجموعه 

ها، در از تناقضات فراوان ميان آن   ی جلوگير  ی. برا دندشمی خوانده    « محدث »  کردندی را نقل م  هایث که این حد  یکسان 

جنبل شهرت دارند.  ابن   ی،حنيفه، مالک، شافعمنحصر ساختندکه به ابو  را به چهار امام  هاث سوم، حق اظهار نظر در حدی  ۀسد

  ی و شاگردان مصر  ی و فقط از روزگار سيد جمال اسدآباد  بود ی مام مهار اآن چاز    ییک  ی ملزم به پيرو  ی ن قرن حاضر هر فرد ُس   تا

 گرفته است.   جامان ی یهااز قيد تقليد کوشش   یرهای ی او، برا

او را مانند برخ  ؛دبو  ی و همدان  ی ال، شيعسيدجم  کشانيد و    یمآبی ن معاصران خودمان به ُس   ی ليکن فکر اتحاد اسالم، 

  ها گردید. تا آن جا که تاکنون چندین کس به نوشتن رساله  یخودش منته  یایرانمليت    انکار  یحت و    گریی ن باالخره کارش به ُس 

 اند.  مجبور شده   دیگر یک  ضد  مليت او،  ۀ در بار 

ب برا سي   :توان گفتشايد  پرد  ید  ُس   ۀنفوذ در  اعراب،  یک   گریی ن آهنين تعصب خشک  توانست  تا  از    یبه خود بست، 

را بسته بود، از هم بدرد. حال، چه    ین اعراب ُس   ی دست و پا  ها ان را که قرن ان از انس تقليد انس   گری، ی ن پایدارترین اصول ُس 

توانستند از این نقطه ضعف   یزبانان اسعدآباد کابل باشد؟ اگر کسان ی ا از دری  ؛اسدآباد همدان   ی هافرق دارد که او از فارس 

 ير فارس بخوانند.  غ تند او رااما نتوانس ، بخوانند ی سيد استفاده نموده او را غير ایران

خویش را باز    یجا  ب، سيس و گسترش تمدن اسالم به نام عرأ آموزگار هم زبان خود در تهزار    هاسيدجمال در ميان ده 

 رده است. ک

 
،  1351آذرماه    پنجم،   ۀسال دهم، شمار   ، 44 یفرد   ۀشمار ، مونيخ،  اوهک ۀمجل  ی، منزو  نقیعلی  ،يرانین کيفر اترين قانو کهنآبگار،    ۀ نامقانون  1

 . 446 –  440 یها، برگه 1972، نوامبر 1392شوال 
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

  یهاو کتابچه   اندهرفت گمی نيان خورده  انحصار حق اجتهاد و ممنوعيت مردم از اظهارنظر، بر ُس   مسألۀ همواره به    شيعيان 

   یراف نمود که آزادباید اعت   ی ول  ،1اند ه تاریخ حصر اجتهاد نگاشت   ۀ ر در با  مستقل
ً
پيدا    ی نظر  ۀجنب   اجتهاد نزد شيعيان نيز اخيرا

 کرده است و غال
ً
 . ودشمی کشيده  یداربه دکان   ارک  عمالً  و با

 نزد دوازده اماميان  تقليد
بودن مردم در زمان غایب   ۀهم  غيبت  یهاده در کتاب م بنا بر مقررات یاد ش873  /   ق260پس از مرگ امام یازدهم به سال  

  ، اند دمیاز آن کس که    انددمی را ن  یيز هرکس چ»  یفاراب  ۀمانند نظری  ،دارند   یل شرعئامام، حق اجتهاد و اظهار نظر در مسا 

 .  «پرسد یم

  /  ق460  د:)   یس و طو  م( 991  /   ق381  د:ليف صدوق ) أمعروفند ت  ةالغيب کتاب    یکه به عرب  هانامه غيبتین این  ترمعروف

به شرط آن که نسخه    ی،درک مراحل تکامل مذهب شيع  یها برا آن   یو بررس   باشندی م( م1022  /   ق413  د:م( و مفيد ) 1068

 شده باشد، بسيار سودمند است.  قبل از صفویه نوشته 

 با غایب  « ینور محمد» و  «ی ایزد  ۀر ف»  مسألۀچون  ی بار
 

ایشان   یرا ب  یمذهب  نهاگی شده است، دیگر مرکز ب شدن امام حل

 مفهوم نداشت.  

با ایجاد مقام    یمقتدر و قاهر عباس  البته تا  م(  938  /  ق 326  د:)   یحسين بن روح نوبخت   ی برا  «باب خاص »کوشيدند 

پس حالج    ،دست آورده بودند، زیر نظر داشته باشند ه  توانند ایشان را که نفوذ زیاد برد یک مرکز جمع کنند تا بشيعيان را به گِ 

  د:)   یليکن سمر  ؛شتندکُ   ادند،دمیتن در ن   یبودن نوبخت   «باب خاص » و به    ده ر بسته شدن باب فيض بومنکرا    2ی لمغان و ش

 مردم باز نمود.  ۀ همو دوباره باب اجتهاد را بر  کرد ی شانه از تحميالت خليفه خال ی،نوبخت  م( جانشين 941 /  ق329

 
 . ةالعام ةصاحب الذریع ةمکتب  ،نجف در  یخط ۀنسخ ،یليف آقابزرگ تهرانأت ،االجتهاد تاريخ حصر يتوضيح الرشاد ف 1
ک  2 این جریان  شگفت است  احوال حالج،  در  ماسنيون  به   ه  را 

 
ب  ی کل تفکيک  به  و  ننموده، ميان    دليلی نادیده گرفته،  اکتفا  از تصوف  تشيع 

ليفات أم( این فيلسوف و صاحب ت934  /  ق 322  ۀ)کشت  یانداخته است. شلمغان  یشهيد راه عقيدت گنوسيزم نيز جدای  یو حالج دو صوف  یشلمغان

  است. ن حالج دانستهرا شریک خو 



 

 

 

 ی مرکزی یا ب ؛ یچند مرکز ی مرید مرادو  ی بندسلسله
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

کشف »و    «ی ایزد  ۀفر » الت دو شرط  ساسانيان و ُغ   ی هات ن اده از ُس م( کوشيدند تا با استف16  /   ق10)   ۀنيز در سد  صوفيان 

داشته باشند و با دادن   «ی نورمحمد» ان شيعه رسانيدند تا پس نسب خود را به امام  ،را در خاندان خویش جمع کنند «و شهود 

 . دند ل شئکشف و شهود )گنوسيزم( قا  ، مقام یپادشاه ساسان مثل ی و ی برا  یبه شاه صفو « گر ز ب ی صوف»لقب 

 مرکزی یيا ب  ؛یکز مر  چند
و، نتوانست  به ا  «و مرشد بزرگ   یصوف »در عهد صفویان و دادن لقب    «شاه   ی شهود براکشف و  »  یشدن رسم ساسانزنده 

آزاد برا  ی حق  نظر  اظهار  و  شيع   ی اجتهاد  مردم  از  را  نگاه    یهمه  دور  قدرتمندان  تسلط مطلق  از  را  ایشان  اندازه  تا  مذهب 

از این مجتهدان    ی شاهان قاجار خود را مجبور به کسب اجازه از یک  خی بر   یو حت   ی صفو  ن اکه خود شاهتا آن جا    اشت، دمی

 .  یافتندیم

به منظور ایجاد مرکزیت    یی هاالبته از یک قرن پيش از مشروطيت کوشش  ؛اشتوران استبداد ادامه داین رسم تا پایان د

کارها به دست یک شخص که   یافتیم  ومر قبول عم شد و اگر برده کا  به « اعلم بودن مرجع تقليد» واحد، زیر عنوان لزوم شرط 

به صورت یک ماده    هااین کشاکش   ۀوطيت، سایدین از دولت در مشر   یپس از تفکيک نسب   ، ولیردیدگمی جمع    ،اعلم است

 قوانين مجلس داده شده است.  ی تویک اعلم( حق و  یکه به پنج تن مجتهد )به جا   در آمد ی از قانون اساس

م( که در 1942  /   ق 1362  د:)   ی از سيد ابوالحسن اصفهان الرافدين  ي وحکه صاحب کتاب   ی هنگام  ست: توجه ا  لباج 

   کوشيد؟ ی شيعه نم یدادن به رهبرمرکزیت  ی يد: چرا براپرس ، نجف مرجع تقليد بود

 آن  ی،وفو پيروان ص  ی نهفته است!! به هرحال، مقام مجتهدان شيع  یما در پراکندگ  ینيرو  ر پاسخ گفت:د  یاين اصفهان

حذف شده  از آن    « ینورمحمد »و   «یایزد  ۀ فر »زیرا که شرط    ؛نبود ی است ارث  یمعمول   یگونه که در خالفت و امامت و پادشاه 

 به دور بود.   ، ودشمی دیده  که در دربار پاپ ی مذهب  ی بود و به همين نسبت از اریستوکراس



 

 

 

 سلسلهی صوفيان ب یبند گسل ی و مرید مراد ی بندسلسله
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 سلسلهیصوفيان ب  یگسل  بند
و به صورت    ذشتگمی   «پرسش ساده هر نادان از دانا»که از حد    یگامانسان هن   انسان از  یچنان که دیدیم پيرو  ليکن

شد. صوفيان  ی ممبدل    ی حفظ رژیم اجتماع  ی برا  ایهو به وسيل  رفتگمی به خود    ی سياس  ۀجنب   آمد،ی در م  ی دکان مرید و مراد

 .  اند هرفت گمی آن را به مسخره    ام کردهيستم قي ن سای  ضد  همواره    «یاویس   صوفيان »  یجام  ۀیا به گفت   ؛سلسلهی ضمير و ب  یصاف

 
ً
  . باشدی دار منمایان ریاکار و دکان ی صوفچون خيام و حافظ همين حمله به    سلسلهی از مشخصات صوفيان ب  ییک  اصوال

 .1پير از تن برانداخت  ۀ چنان که حالج پس از بازگشت از حج خرق

 . را پذیرفته است  « ددین ندار  ، هرکس پير ندارد»اصل   :عوام ۀ ربار د  القضاتعين و

   .2ایشان جز خدا پير ندارند  :ويدگ می بزرگان طريقت    ۀدر بار  و

   رسد؟ی شما به کجا م  ۀسلسل :رسيدنداز خواجه بهاءالدين پ

. چنان پيوستندی م  ایه لسل. صوفيان دانشمند و با شخصيت کمتر خود را به سرسدی نم  یبه جای  یاز سلسله، کس  د:فرمو 

از برر  ب  ی سکه    ار و معاصران و ط و ع  5ی الزمان گيلو عين   4ی الدین بغدادو مجد   3الدین کبراء )کوبره( چون نجم   ی زرگاناحوال 

به تصوف    یایشان پس از تکميل علوم ظاهر  یو همگ  انده شود، بيشتر آنان اطباء و مهندسان بودی م  شاگردان ایشان، آشکار

و سبب گرایش آنان به این    دعلم وحدت پرداختن   لم کثرت بهاز تکميل عگرایيده بودند و به اصطالح خودشان پس    ن و عرفا

 حاکم در آن عصر بوده است.   ین خشک مذهب ُس  ز قشریات پوچ و تعصبات ا  رمسلک همانا فرا

 
حالج    یبود، و این بند گسل  گرییثير مسيحأتحت ت  گری،یصوف  یسفانه ماسنيون با همه ادعاأ. مت24برگۀ    ،حالج.  یماسنيون. قوس زندگ  1

 شکن شمرده است. ضعف این بت ۀرا نقط
  .33، بند تمهيداتالقضات. عين 2
 . 10، برگه ر الساطعةاألنوا. نک: تاو بوده اس  یبره است که لقب جوانکبراء معرب کوه 3
 ادک خوارزم.منسوب به یغد 4
 .126  - 125األنوار الساطعة، برگه  5
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

نداشتند. نام این   ی سلسله پيرو امبه ن  ی مرید هيچ قطب نبوده و از هيچ دکان سلسله، ی غالب ایشان مانند دیگر صوفيان ب

تابلوهای هم   از مرگشان   ن، تنها پس بزرگا طور  ه قرار گرفته است. به  بند، مورد استفادنمایان سلسله ی دکان صوف  ی برا   ی چون 

   یو پيروان او برا   ی مثال، جام
 
و    ، کبراویه چسبانيدند  ۀف بسيار سلسله ساختند و او را با چند من سریشم به سلسلعطار با تکل

 به شمار آرند.   ی حيدر  ۀیا دادند تا مگر او را از سلسل  ؛شتنددا  سوبعطار من را به  حيدرنامه  ۀحيدریان نيز منظوم

 .1کردن این ادعاها اختصاص داده است طلبا  یرا برا یفر صفحات فروزان 

و ظاهریان    یکه از ترس مزاحمت محتسبان و تکفير فقيهان سن   انده از صوفيان بزرگ نيز مجبور شد  ینيست که برخ   شک

این ضعف را نيز به  عطار    یراشدین به چسبانند ول   ییک سلسله به خلفا ۀرا به وسيلخود    يروان سلف،و اهل حدیث و پ  ی قشر

 بنامد.  سلسلهی ب  ییعن   »یاویس»او را  شد مجبور  ی جا که جام  راه نداده است. تا آن  خود

ایشان را   تاوضع کرده،  این نام را   اندهصوفيان بندگسل که به هيچ مرشد و قطب تن نداد  یبرا  »نفحات االنس»در    جامی

که پيغمبر را ندیده و غایبانه مرید او    2است   ی نسبت به اویس قرن  »یاویس » دست کم پس از مرگ به بند سلسله بکشد. زیرا که  

   .3بوده است 

 به فلسفه حمله 
  . فلسفه استنسبت به    یبدبين   مسألۀ  ود،شمی دیده    سلسله¬ی انگيز که در صوفيان ببه ظاهر شگفت   یهااز پدیده   یکی

،  «دل »،  «جان »،  «معرفت »  یهاز واژه و در برابر آن ا   انده ، حمله کرد«نفس »،  «عقل»،  «فلسفه »  ی هاایشان در همه جا به واژه 

پایه و اساس اختالف ميان تصوف با مذاهب    انيم،دمی که    ی. در صورت کنندمی دفاع    هنددمی که صفت عشق را به آن نسبت  

 .  باشدی تقليد م  ون به نقل شدن صوفيا همانا در تسليم ن

 
 . 33 -  17 ۀفر، برگ، فروران[يشابورینمحمد عطار  یدالدینفر يخآثار ش  يلشرح احوال و نقد و تحل] نقد و تحليل آثار عطار  1
 .شودی دیده م  619 ،38، شکاوه 2
 . مقدمه: فصل القول في اصناف الوالیة ی،، عبدالرحمان جام نفحات األنس 3
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 که معنيش چنين است:  1ی القضات در شعرعين

 نه مسلم نه مجوس و یهود و ترسایند        رایند  کشان بخود یقادسيه گروه  در

 را در برابر مذاهب و واالتر از آن قرار داده است.   تصوف

   .2کردن غلط بود مر منزل مقادادان! و دمنازل راه خ   ، مذاهب خلق ۀجمل :ويدگ می  یديگر   یچنين در جاهم 

 گويد: ی حافظ شيراز 

 3ره افسانه زدند  ، دیدند حقيقتچون ن      هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه   جنگ

 دو پرسش به ميان آيد:  اينک

 کدام است؟   ،نندکمی قرار گرفته و صوفيان بدان حمله  «معرفت »که در برابر  « فلسفه» آن   -1

 چيستند؟  ،نندکمی دفاع  هااز آن  « عقل»و « نفس » در برابر که   «جان »و  «دل »  -2

در نظر آورد. همان    ، سه قرن اول تسلط عرب رخ داده استه در  را ک   ی باید حوادث تاریخ ،پاسخ به نخستين پرسش  برای 

فت،  به غالف ر   ی م( شمشير عرب اندک 7  / هـ  1)   ۀ ( پس از آن که در پایان سد42و    223  ، 36  ۀر ام، ش طور که بيشتر گفتيم )کاوه

يک و به اصطالح  وست گن   ۀ( و حران و نصيبين در کردستان، تدریس فلسفن و سورا )ميان بابل و تيسفو  شاپور ی رس جندره مدادوبا

 را از سرگرفت.   ی، خر اشراقأمت 

زنده   هاشکنجه بگيرد  یخلفا  ی های سوزو  را  افکار  آن  انتشار  جلو  نتوانست  مبارزه   ،عرب  به  شده  ناچار  خلفا  پس 

 یونان تشویق کردند.   ۀاز فالسف  یآثار برخ  ۀترجمان را به ترجمتند. مبرخاس  آن  با  ی ئولوژیکایده 

 
 بوده است که گوید:  یمعر یتحت تأثير ابوالعال ضات در آن شعرالقشاید عين 1

مدیترانه است.   یشرق  ۀسوریه به کران  ی از بندرها  یالالذقية ضجة ما بين احمد و المسيح هذا بناقوس یدق  و ذا بمأذنة یصيح / الذقيه یک  في

 نند. کیم  یچشمهمرقابت و چشم  یکدیگرکه با    خوردی ـما به چشم م  ۀبيروت امروز   ينمگفتن در هزدن و مسلمانان با اذانمسيحيان با ناقوس  یاد فر
 . 262 ، 2ج ،هانامهالقضات. عين 2
  –  1313)  پژوهش و گزینش منصور مهرنگ(،  م1390  –  1315/    ق 792  -   727)فرزند بهاءالدین شيرازی  الدین محمد  شمس،  ظفديوان حا  3

 .383 -  382رگۀ ب خ،1394دستان،  انتشارات ، 184غزل شمارۀ  ، (خ1398



 

 

 

 ی اشراق و مشائ یشانس روان  ی و مرید مراد ی بندسلسله
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

  ۀکه فلسف ی ایرانو معروف گردید و افکار هند « فلسفه »به نام    فت ر می مشاء که تحت حمایت دولت پيش  ۀاز این پس، فلسف

 .  دشمی چند مدت از ترس دولت به نام تازه خوانده   مخالفان رژیم بود، هر

 »،  «لوُغ »نام    بهو گاه    «طریقه ساسان »و    « ن ساساعلم  »م  به نا   یگاه
 
شناخته   «یرگی طباع»،  «دهریت»،  »زندقت »،  «رد  ق

و    بدان داده شد  «عرفان »،  « معرفت»،  « اشراق»،  « فتصو»   یهاگوناگون نام   یهای پوشو لفاف   هاو پس از جرج و تعدیل   دشمی

   .1ارد دمی گو فت گ «نيان حکمت یونا»در برابر  «روحانيان  ۀ فلسف»از    یعطار گاه

  ی م( از طرف سهرورد12  /هـ  6)   ۀتنها در سد   «اشراق  ۀفلسف»کن  سينا به کار برد و لي   یرا اگر چه بوعل  «ی مشرق  ۀفلسف»  ۀواژ

فل یک  مستقل  گرفت  ۀسفعنوان  قرار  فلسف   یهنگام  ، اینبر بنا  ؛مشخص  طرفداران  به    ۀکه    نند، کمیحمله    «فلسفه»اشراق 

در    یحاکم و آلت   نشاندن معتقدات خشک ی کرس  بر  یبرا   ایهاست که وسيل  اء شساز مچوب چار   ۀسفمقصودشان حمله به فل

ظاهر فقيهان  جدل   ی دست  دجاالن  و  متکلمان  ایده و  و  روشن   یدولت   یهائولگ باز  آن  با  که  تکفير  بود  و  محکوم  را  فکران 

  منطق  ۀ است. عطار در خاتم ده شمی ده قرار دا « کفر » ۀ واژ یرو به رو  « فلسفه» ۀ که واژ  ودشمی بسيار دیده  ،رواین . از ردندکمی

   گوید: طيرال

 2«فلسفت » ی دارم ز فا تردوست        «معرفت »حقه جا ب  این« کفر»  کاف

که  ی که این کفر را بر مذهب  خورد،ی که متهم به کفر بوده است، سوگند م ی ایراندر این شعر به معرفت و اشراق هندو  عطار

 . هددمی  ترجيح ، شاء پوشيدهم ۀفلسف یردا

 ی ئشااشراق و م شانسیروان

اشراق    شناسیروان   ۀبه مقایس  یچيست؟ باید اندک   « دل و جان »ها  آن   و ضد    « نفس و عقل»که    ش دومپاسخ به پرس   ی برا

 پرداخت:   ،شاء و اشراق است از م یسينا که ترکيب و ابن  یفاراب  شناسیروان عطار با 

 
 .  5و  2 یهاداستان  ،پسين گفتار  ، عطار،طيرال  منطق 1
 ، عطار، پسين گفتار، داستان دوم.منطق الطير 2
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

یک  ز یک ا  ایه ، خيال، عقل، دل، جان، اینک تطبيق ساد: حس  ندکی متب  درجه مر روان را به پنج    ،نامهمصيبتدر    عطار

 سينا:و ابن  یفاراب  شناسیروان ها با مقابلشان در آن 

 حس  

( آن را به  ی)اشراقيان مانو  هاليکن گنوستيک  ؛جدول(   11  -   7سينا است )سطر  و ابن   یفاراب  ی گانه برونهمان حواس پنج 

 .1نمودند ی بخش م ی ظلمان پنج حس  

 . دمر شمی تفرقه )تميز ميان چيزها از یکدیگر(   أحس را منش عطار، 

 خيال

 .  خواندی م «وصال »  أآن را منش عطار 

را    ی روان  ۀگان  حواس پنج  یو اتصال به عقل فعال دانسته، جمع و تفریق کارها  «نبوت »   أباطن و منش  آن را حس    یفاراب

 آنان شمرده است.   ۀوظيف

برونرا مان   یحواس درون  سيناابن  تا )سطر    یند  له )خيال( )سطر  خي   تِ را مُ   هاآن از    یجدول( دانسته و یک  16  -  12پنج 

 جدول( ناميده است. 14

 عقل 

 : آن را نفس ناطقه خوانده و به دو بخش سيناابن و  یفاراب

 «؛ یعقل نظر» -

   . اندهتقسيم کرد   «ی عقل علم»و  -

 جدول(.  6  -  1)سطر   انده، بالمستفاد دانست ل، بالفعبالملکه ی، : هيوالئۀرا در چهار درج ینظر عقل 

 
 .30، 2ج  ،م1954 ،چ مصر ، اشعری،مقاالت االسالميين 1
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 دل

روح )نفس(   یتن را جا  یحقيقت انسان دانسته و دیگر جا یقلب )دل( را جا  م( 859 ق /245 د:) یکاشان یراوند ابن 

   .1قرار داده است 

 .  2صدق و کذب قضایا شمرده است  ۀدل را تعيين کنند ( ق525ک: )  القضات عين

  توانم یا مو م  جان، جان در حالت تغيير خوانده است   م و جس  ۀجان، واسط   ی ماد، مظهر  و کثرت  عطار دل را جامع وحدت 

 تطبيق نمایيم.    ،اند ه یاد کرد سيناابن و  ی( که فاراب 19  -  17آن را با قوت حرکت )جنبش: کش و فشار( )سطر 

 . مردشمی عشق و عمل  أو عطار آن را منش اند ه فعل و عواطف خواند أ ایشان این را منش

 
 .26 ،2ج  ،م1954 ،چ مصر ،یاشعر، مقاالت االسالميين 1
 . 12بند ، چ تهران ،القضاتعين. تمهيدات 2
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 يناس؛ و ابن 4 ۀبرگ  ية، المدن ياساتدر کتاب الس یاز نظر فاراب  يکهر    يفۀ( و وظیول درجات روان )نفوس ارضدج 

 در کتاب شفا و اشارات 

 
؛ و  4، برگۀ السياسات المدنيةو وظيفۀ هر يک از نظر فارابی در کتاب   ( نفوس ارضیدول درجات روان )ج 

 اشارات و   فا شسينا در کتاب ابن 
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

نا(  1 1 عنفس    ترین ی الطقه: 

 خردمند  یهاتکامل جسم 
← 

   عقل عملی  الف:  ←

     

  یۀ )پا   ی نظر  عقل :  ب  ←  2

 (يناسنبوت نزد ابن 
← 

 به وسيلۀ فکر  يوالئی عقل ه ←

3  ←   

 
 عقل بملکه  ←
←   

 به وسيلۀ حدس 

  عقل بفعل ← ←  4

  ← عقل بمستفاد  ←  5

     

حواس  1  ← ← احساس  الف(   ←  6  .

 ← برونی 

 بينایی ف(  ال ←

 ب( شنوایی  ← ←   7

 ج( بویایی  ← ←   8

حيوانی (  2 9 ،  نفس 

جسم ترین  عالی های  تکامل 

 ← حساس 

 د( چشایی  ← ← 
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 1( بساوایی ه  ← ←   10

حس     ← ←   11 الف( 

 مشترک

حواس  2←   12  .

 ←  یدرون

ره  ←  ب( حس  مصو 

، پایۀ  لهج( ُمتَِخی    ← ←   13

 نبوت نزد فارابی 

 همه وا د(  ← ←   14

 ( ذاکره ه  ← ←   15

     

) ب(    ←  16 فشار و  جنبش 

 ←  ( کشش

 الف: شهوت  ← ←

 ب: غضب  ← ←   17

 ج: فعل  ← ←   18

19     

گ3 20 نفس    ترین ی عال  ياهی ( 

 ←   یندهرو  یهاتکامل جسم 

 الف: خورش  ← ← ←

 ب: رویش  ← ← ←  21

 ج: زایش  ← ← ←  22

 
 اله: بسائی. متن مق 1
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 جان

همانند مراتب عقول   ،ندکمی آن یاد    ی که برا  ی تخوانده، و درجا  نهایت ی شيد باس خور و انعک  آن را مظهر توحيد   عطار 

 . ودشمیدیده ن  ،است   ینفوس ارض  ۀ. در جدول ما که ویژ اندهیاد کرد  سيناابن و    یکه فاراب  باشدیم  ی نئوافالطون  یگانه سماوده

 که:   ودشمیديده   پس

سينا آن را: جوهر مجرد ابن   و   د،شمی   گانه خوانده ده   ی هایا عقل  «؛عقل »  به نام   سيناابن و    یفاراب   ۀآن چه در فلسف  - 1

السياسات  در    ی ( و وظيفه هر یک از نظر فارابیجدول درجات روان )نفوس ارض  ۀ مستقل از جسم تعریف کرده است، در فلسف

عاليه هستند    یعقول از مبادچون    است.   هدشمی خوانده    « جانان »یا    «؛ جان » اشراق    تا اشار و    شفادر    سيناابن و    4. صةالمدين 

 ندارند.   ی جای  ی در جدول نفوس ارض

جدول( در مقابل دو  6  -   1بوده )سطر   یشناخته شده و از نفوس ارض  «نفس ناطقه» شاء به نام  م  ۀآن چه در آن فلسف -2

و    شده است ی شناخته م  «اددر ز ماعقل  »یا    «؛عقل»اشراق به نام   ۀنسان است، در فلسفا ۀقرار دارد، ویژ   ی و نبات  ینفس حيوان

 . انستند دمین  یتعيين صدق و کذب قضایا کاف ی براحرکت و پراتيک(    ی دل )نيرو همکاری ی ن را بآ

احساس، دو آن را با    سيناابن جدول( و    19  -   17یا جنبش، خوانده است )سطر    ؛ فشار و کشش  ۀآن را قو   ی آن چه فاراب  - 3

جان و به قول    یاست که به قول عطار مظهر ماد  هدشمی خوانده    «دل »  راقاش  ۀسفشمرده است، در فل   ی حيواننفس    ۀوظيف

 حقيقت انسان است.    یراوند ابن 

 . مردندشمیپراتيک   أو آن را منش ادنددمی جنبش نسبت   ۀو بغض و هر فعل را به قو حب يان عواطف  ئشام

با این تفاوت    انستند،دمی پراتيک    الخرهو با  ل عشق، طلب، عم  أاده آن را منشد  نسبت   «دل » ا به  اشراقيان همين وظایف ر 

 بير کنند. تع  «نفس»  ۀ شاء وجود ندارد، نسبت دهند و از آن به واژم ۀقوت حرکت را به رقيب دل، که در فلسف

 سه قسم:و به  د شمیتعریف  «جوهر مجرد متعلق به جسم »شاء به  م ۀدر فلسف «نفس »  -4

 ؛ یسانان  -

 ؛ یحيوان  -
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

  «نفس» اشراق    ۀاما در فلسف  ، قوت جنبش بوده است  أجدول( منش  19  -   7)سطر    ی انس حيوو نف   د ردیگمی بخش    ی نبات  -

ناستوده و   یو کارها  دشمی منسوب   «دل »به   سندیدهو عواطف پ   نيک  یکه کارها  یجنبش بوده، به طور   أ هر دو منش  «دل »و  

 ست. ده شده اعواطف ناپسند به نفس نسبت دا

  ۀ و تقسيم وظایف قو  «نفس »و    «دل »دو قلو بودن    ،1ود شمیها دیده  یت هنوز در آن نو ث  ۀ اندآثار صوفيان و شيعه که ته م   در

  ۀ است، بغض و کين شيو  « دل »: عشق و محبت کار  مثالً   ،گير است چشم   کشش و فشار( ميان آن دو، کامالً   ی محرک )نيرو

 .  باشد ی م « نفس»

 نيست.    یدن صالح ش گاه ا هيچ  « نفس» و  ود،ر می گاه خطا ن و هيچ استصوم  مع «دل »

  ،رواین باشد. از   ی بر وجود او مستوف  « دل »خویش را کشته، و تنها    « نفس »که    فتندگمی   ی به کس  «دل صاحب »یا    ؛«معصوم »

ثنو  اخالق  علم  برا   یدر  کُ اسير   یهميشه  و  نقشه  کردن  نفس  برا  شندکِ می شتن  آن هدایت   ی نه  نفس  ا زیر   ؛کردن  روان    ،که 

دو راه ندارد. بنا بر نظر ثنویان مسلمان شده، هر  ست و خطا ب ا  یروان ایزد   ،ل که د  چنان   ،است و قابل هدایت نه  یاهریمن 

عرب    یایران   یم( شاعر صوف 826  /  ق211د:. ابوالعتاهيه اسماعيل بن کيسان ) باشدی هر دو م  « نفس» و    « دل »  ی انسان دارا

  فهرست ندیم در  و ابن   نحل   ملل و در    یریم شهرستان و نيز عبدالک  3( 859  /   ق 245  د:)   ی و راوند  2«ثال الماذات  »  ۀشده، در قصيد 

 .  اندهبه این دو دوران مکرر تصریح کرد

گفتار   از  دوم  داستان  در  و  هشتم  گفتار  در  یکم عطار  و  دارد  طيرال   منطق   بيست  صراحت  بدان  برا  ؛نيز  اینان    یليکن 

و شاید    تبدیل کردند   « نفس» و    «دل »  ۀ جداگان  ۀ دوکلم  را به   « روان تبهکار»و    « نيکوکار  وان ر »  ی کردن رنگ ثنویت نام دو قلوپنهان 

 
 . 111 ، 42 ش ،کاوهنک:  1
 .465  - 444 م، برگۀ1965 ،دمشق  ،فيصل یصحيح شکرت ،م(826ق /  211ابوالعتاهيه اسماعيل بن کيسان )د: ،لعتاهبهاديوان ابو  2
 . 26 ،2ج ،مقاالت االسالمييننک: است.  نهادهی او قلب را مقابل روح م  3
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

زیرا که در آن جا   ؛کهف استفاده کرده باشند  ۀسور   28و در انتخاب این کلمه از آیت    ترجمه کرده  « قلب»  ۀرا از کلم  « دل »  ۀواژ

 .1اند ه با هم قرار داده شد  « هوا»و   « قلب»

انسان   :فتگ می م(  272-  -   216)  نی ما پنج   نفس  حواس  نورانگاهمان  حس  پنج  انسان  در  است،  حس    ی نه  پنج  و 

پس پيغمبران را    انست، دمی جدول( نيز دو قلو    14پيغمبر است )سطر    أ متخيله را منش  ی نيرو  یو چون مان   2وجود دارد   یظلمان

 دو گروه تقسيم کرد:  

 ؛ شده بودند یآریای  یمگ که ه ی مانو  حي چون زردشت، مس  ،فرستادگان یزدان   -1

   .3پيش از هلنيزم  اسرائيلی بن   یانبيا  یموس  و چون ابراهيم   ،یمن پيغمبران اهری   -2

 شاء اشراق و متد م متد
. هيچ کس  دندشمی اشراق وارد  ۀدن علوم کالسيک به فلسف کر تنها پس از تکميل  سلسله،یچنان که گفته شد صوفيان ب 

 گام نهد.  « علم وحدت» ۀبه مرحل  توانستی من  «علم کثرت »پيش از گذرانيدن 

 اختصاص داده است.   ی تصوف را به آموزش و پرورش اشراق ی سوم و چهارم و پنجم از هفت واد  یسه واد عطار

 ارسطو.   ی از دیدگاه منطق صور  یشاء، یعن با متد م باشد یکالسيک م  است که شامل تمام علوم «علم کثرت »سوم   یواد

  یو از نظر اهميت   اندهاددمی قرار    ی اشراق مورد بررس  که در آن، همان علوم را از نو با متد  باشدی م  «علم وحدت»جم  پن   یواد

نام داده   «استغنا یواد»نهاده، و آن را  را در ميان آن دو  یچهارمين واد اده،دمی بودن این دو منطق و دیدگاه  که عطار به جدا

 
اِة و   و   :28سورۀ کهف، آیت ، قرآن 1 د  غ 

ْ
ُهْم ِبال ب   ْدُعون  ر  ِذین  ی 

  
ع  ال ك  م  ْفس  ُه ۖ و   اْصِبْر ن  ْجه    ُیِریُدون  و 

ِ
ِشي ع 

ْ
ا ۖ   ال ْني  اِة الُد  ي  ح 

ْ
ة  ال ْنُهْم ُتِریُد ِزین  اك  ع  ْين  ْعُد ع   ت 

 
ال

 ُتِطْع  و  
 

ا َو ال
َ
َبُه َعْن ِذْکِرن

ْ
ل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
َبَع َهَواُه  َمْن أ

 َ
  و   ات

 
ان  أ ُرًطاک 

ُ
خود  یبه محبت آنان که صبح و شام خدا يباییرا با کمال شک یشخو  يشهو هم /  ْمُرُه ف

و هرگز از آن که ما دل او را   ی،باش   یلما  يادن  هایینتاز آنان بگردد از آن رو که به ز  یدگانتوادار کن، و مبادا د  طلبندیاو را م  یو رضا  خوانندیرا م

 .پرداخته متابعت مکن یو به تبهکار هنفس خود شد یهوا  پيروو  یماخود غافل کرده  یاداز 
 . 30، 2ج ،یاشعر، االت االسالميينمق 2
 . 170 -  169 برگۀ ،یعبدالجبار معتزل ة،ل النبو ئتثبيت دالو  ؛181و   160 برگۀ ، بغدادی،ول الديناص  3
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

  ها خوانده   ۀ و هم  ردکمی   خود شک  یهاو یقين   هاشنيده   ۀدر هم  یرو بایست ست و در آن جا ره آزمایش ا  ۀمرحل  ی است، این واد

 ها را از نادرست جدا کند.  تا به توان با کمک منطق جدید شهود و عرفان، از نو، درست آن  نهاد،ی و معتقدات خویش کنار م

   .1را از سربگذراند آن   تواندی م یتن یک که از هر صدهزار  باشدی این آزمایش چنان سخت م :ويدگ می عطار 

 . 2شک نرسد   ۀبه مرحل ی یک ، زاران سالکاز ه :ويدگ می القضات عين

 ها بوده است.  یا منطق آن   ؛در متد « علم وحدت»و  « تعلم کثر »ميان  فرق

  توان یوحدت را مشاء بر آن استوار است، پس متد علم  م  ۀفلسف  ۀاست که پای  ی ارسطوی  ی متد علم کثرت همان منطق صور

 اشراق ناميد.    یندا ج منطق و

 د:  نزدیک نمو خواننده زیر به ذهن   ۀو متد را باچند جملشاید بتوان فرق ميان این د

از دیدگاه اشراق،    یدر صورت   يرد،گمی قرار    ی مورد بررس  هاشاء، وجود اختالف ماهيت از دیدگاه م   ی،علوم طبيع  در که 

آن  تعبير دیگر: منطق م   ، دوشمی  ی ها بررسوجوه اشتراک  و  گردنیم است،  که سبب اختالف و کثرت    « ماهيت»به    شاء به   .

 نظر دارد.    ،باشدی که مظهر وحدت همه چيز م «وجود »منطق اشراق به 

  ۀ و یا به فرق ميان هندس  ؛یو منطق دیالکتيک هگل  یبه فرق ميان منطق صور  توان ی شاء و متد اشراق را مميان متد م  فرق

 تشبيه کرد.    یفضای  ۀسو هند ی اقليدس

و نقاط ضعف آن    نماید ی بلکه آن را تکميل م  ؛ندکمی ن  ی را نف  یصور گاه منطق    که دیالکتيک، هيچ   ندکمی د  ييأ انگلس ت

   .3هد دمی  ن را نشا

 .4به دیالکتيک را بيآموزد  ی نسبت قواعد منطق صور : افزايدیگيدروف بر آن م

 
 . 41، عطار، گفتارمنطق الطير 1
 . 93،  2ج القضات،ينع یهانامه  2
 . 28، 8،  7 ۀیموت، چ دمشق، برگ ی،عينات  ی، گيدروف، برگردان به عربنطق الشکلي والمنطق الديالکتيکيالم 3
 . 17  - 16 ، برگۀجاهمان  4
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

طور،    گيرد، همان را ب  یابتدای  یاض قواعد ری  یجا  ،تواند ی متغير نم  یهادر کميت   یگونه که قواعد ریاضيات عال  همان 

   .1ودشمی ن  نيازی ب  یه از منطق صور گا طق دیالکتيک هيچمن 

ب  اء اشي   ی منطق صور با حواس  آن طور که  قرار    یبه طور   وند، شمی احساس    سالح ی را  اما   ،هددمی ساکن مورد حکم 

   .2بيندی ها را متحرک مپس آن  ندکمی ها توجه دیالکتيک به مضمون و باطن آن 

   .3دارد و پراتيک بيشتر  یعلم ۀدارد و دیالکتيک جنب  یظرن  ۀبيشتر جنب   یق صورها آن که منطین فرق ميان آن ترمهم 

طور تفکر انسان از    حرکت است، همين   ی هامخصوص از حالت   ی هم چنان که سکون حالت   :ويدگ می باالخره پلخانف  

 . 4باشد ی متفکر  یمخصوص از حاالت دیالکتيک  ی حالت  ی، ق صور طدیدگاه من 

نموده نقاط ضعف آن   تربلکه احکام آن را دقيق   ؛را باطل نکرده  یاقليدس  ۀهندس  یفضای  ۀس که هند  انيم دمی چنين    هم 

 را نشان داده است. 

کند، نقاط    ی را نف  ی که منطق صور  آن ی امروز، ب  ی مانند دیالکتيک در سطح علم  ، نسبت به روزگار خود  ی اشراق  منطق

نشان   را  آن  معن   ادهدمی ضعف  این  بوسعيد   یاست.  اعتراضات  چهارگان  بوالخير  در  اشکال  صور  ۀبر  هویدا    کامالً   ی منطق 

دیالکتيکيان امروز شباهت کامل دارد. قابل توجه    یبه انتقادها   شاء م  یاز انتقادات اشراقيان بر منطق صور  ی. برخرددگمی

 است:   مردهشمی م( 1048  / ق 440 د:م( خود را پيرو بوسعيد ) 13 / هـ 7)  ۀاست که عطار در سد

 5یابم ی کاین زمان هم  یدولت        انم دمی  دم بوسعيد  از

 
 . 18  - 17 برگۀ . ،اج همان 1
 . 24 برگۀ ،جا همان 2
 . 26  - 25 برگۀ ،جا همان 3
 . چاپ روس ،265 ، 17ج  ،پلخانف ۀمجموعبه نقل از  31 برگۀ ،جا همان 4
فروزان  25  برگۀ  ،مجلس  ۀنسخ  ،يوان عطارد  5 از  و   ،فر)نقل  تحل ]  ليل عطارتح  نقد  و  نقد  و  احوال  ش   يلشرح  محمد عطار    یدالدینفر  يخآثار 

 ، دیوان اشعار و قصائد عطار.20؛ گنجور، قصيدۀ (32 برگۀ ،[يشابورین
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

ر  که حوض پُ   ی. در برابر کسان دندز میبازان  بر پوز منطق سفسطه  ی اشراق، لگام یپراتيک  یمنطق وجدان   ۀبه وسيل  عارفان 

ار، بهتر  در آن روزگ   ادند،دمی حاکم قرار    یراف و خ  پا ی اثبات معتقدات پوچ و ب  ۀرا به وسيل  ی صورجلوه داده و منطق    یآب را خال

 .  د شمی یافت ن  ایهچار   ین داجاز توسل به منطق و 

به طور مجرد و دور از واقعيات    ی، ل را در چهارچوب منطق خشک صورئشاء مسا م  ۀگيریم که چگونه فلسفباگر در نظر  

ناخته  صدق و کذب قضایا ش  ۀ و پراتيک و تعيين کنند  مل ع  أ که منش  «دل »سبب اهتمام صوفيان را به    نمود، ی مل  ح  ی زندگ

مقصودشان این است که عقل مجرد،    نند،کمی کرد. پس آن جا که اشراقيان به عقل مادرزاد حمله    اهيم است، درک خو  ده شمی

   از پراتيک، قابل استفاده نيست.  یدور از واقع، خال

 .  بيند¬یو دل م انددمیعقل  :فتندگ می به تعبير ديگر 

را نيز در   ی که اشراقيان نفس حيوان  رتیدر صو  ادند،دمی اطقه نسبت  يان ادراک را تنها به نفس نئشام  گفت:  توانیم

 . ادند دمی ادراک شرکت 

 شطحيات 

 است.   ی اندازشطح  سلسلهیصوفيان ب  یهای دیگر از ویژگ

پر مغز که به    ی یهادگان جمله تحریک اعصاب شنون  ی برا  یصوفيان گاه  :یبهان بغلو روز   یوسسراج ط  ۀبنا به گفت

   .1آوردند ی بود بر زبان م یو اصول شرع ظاهر مخالف قواعد 

خویش    ین و مخالف رژیم ُس   حاد    یایران و افکار هند  ی صوفيان گاه  این  اشارت کردم:  مجلۀ کاوهطور که من در    اما همان

و چند    دندشمی ویل سخنان استاد  أبور به تفسير و تدان مکتب ایشان مجپس شاگر   ،نمودندیآشکار م  ییا مست   ؛جذبه  را، در اثر

 .  2جا یاد کردم   کنندگان را در آن تن از این تفسير 

 
 .56برگۀ  ،م 1966 ،چ تهران ،یروز بهان بغل، شرح شطحيات و ؛ 453 برگۀ ،م1960چ  ،یسراج طوس  ،سراج اللمع 1
 . 11 ۀ، برگ42کاوه، ش مجلۀ  2
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

، نه تنها نتوانستند آن  نداهدادانجام  با نصوص مقدس    هاکردن این شطح طابق م  یان برا دکه این شاگر   ی اما با همه کوشش

بر    یند و برای اند تا نصوص مقدس را نيز بر طبق افکار عرفانی تفسير نما؛ بلکه به عکس گاهی کوشيده افکار را پنهان کنند

و با کمک    پرداختند  ،شکار است آ آن    یایران و هند  ۀکه اندیش  ی یهاو روایت   هاها به نقل حدیث نشانيدن این گونه تفسير   ی کرس

دستگاه محتسبان جاهل    ۀآیند  یبلکه جلو فشارها  ؛ادنددمی را از تکفير نجات    ی نه تنها پيران صوف  هااین تفسيرها و آن حدیث 

ن نصوص بود از دست  یناد به ظاهر کلمات ا ایشان را که است   ۀاسلحو    رفتندگمی   ی تا حد    صفت را نيزی جوقلو فقيهان س  یدولت 

 آوردند. می ایشان بيرون 

نيز   « غلط»و    « شطح»  ی هاموارد واژه   ی عرب ادامه داشت و در برخ  یدوران حکومت خلفا   ۀدر هم  یافکار قشر   تحميل

مگر بتوانند با تعبيرات آورند تا ها را به دیوانگان در صاحب آن  ، آن افکار  یرو یپوش پرده  ی راو ب نشاند،ی ظاهریان را فرو نم ۀکين 

  یکه همه ناش  ی و ظلم اله  یجبر مذهب   مسألۀ آفرینش و روابط انسان و خدا و    ۀ را دربار   عامه  یبين جهان   ی، گویطنزآميز و بذله 

لسان که مردم از    ۀو لقلق  یقشر  یکارها  یجرا و از ا   يرندخره گبه باد مس  ،بودینيان ماست و مذهب حاکم ُس   یاز توحيدعدد

 سرباز زنند.    ،ها بودندآن   یجبور به اجراطرف دولت م

،  ةالصفو  ةصفم( در  1200  ق /597  د:)   ی جوزناميده و ابن   «غلطات»م( این بيانات صوفيان را  1021  ق /412  د:)   سلمی

   است. چنين صوفيان را مجذوبان ناميده

  ی برا   یعبادات ظاهر   یگوید: اجرا   ی و در جای  1خوانده   ،کليف از ایشان ساقط است که ت   ین را مستان االقضات ایشعين

   .2الدم واجب است  ةعصم

 . 3عذاب ندارد ، قدر آگاه شد  به سر    یچون کس و باز گويد: 

   ؟4د تکليف نيست، پس نماز و روزه چه کن   ،بود و آن که را عقل نيستدیدند که عقلشان بر یبا چشم دل چيز   یا
 

   .34، بند  18  ۀ، برگ1القضات، جعين یهانامه  1
 . 23، 2ج ،مان جاه 2
 .  XI، 42ر  قدر: نک: کاوه، شتفسير س  یبرا 3
 . 340،  2، جالقضاتعين یهانامه  4
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 خوانده گوید:  یو دیوانگ  یتاخاختصاص داده، آن را گس   یرا به شطاح  خویش  طيرال  منطق  سی و دومار  عطار نيز گفت

 1ز تو بتوان شنيد یهر چه تو گوی  --- آید پدید    یتو را دیوانگ   چون 

 .2تابع حکم شرع نتوانند بود  ،دالن یمجذوبان و ب  چنين گويد: هم

تب ت به دس  ی، همين تظاهر به دیوانگ   «ل، البهالي ةالساساني   ة اصحاب الطریق»که ایشان را    اددمی  خلفا اجازه   ی ليغاتگاه 

 ساسانيه که در آغاز مقال یاد شد در حق ایشان بسرایند.  ۀمانند قصيده و مقال ییهانامه بخوانند و فحش 

 و تقيه پوشیپرده
این    ی،بين است و ليکن در اثر واقع   ها یشان همين ا  ۀ صوفيان از این گونه شطحيات بسيار دارند و در حقيقيت آثار ارزند

را در البال   ی یا فقيه سن   ؛ که کمتر محتسب  اندهردکمی عاميانه پنهان    ی پرندهاو  چرند    ، یخراف  یهاپوشش   ی افکار خویش 

هزار    پنجون  عطار شامل پيرام   طيرال  منطق  ۀها دست دهد. به طور مثال منظوماز آن   ی بردارمآب را فرصت پردهی غزنو   یدولت 

بيت که به صورت نمایشنامه سروده است    350در    آن را تنها   ی ایرانو فکر وحدت وجود هند  ی،بندبيت است و من استخوان 

  ی است که برا   ی سروده و عذرهای  بندیکردن این استخوان پنهان   ی است که برا  ی یهاام و دیگر اشعار آن پوشش بيرون آورده 

 نظومه ترس خویش را صریحا آشکار کرده:  مایان تراشيده است. در پ  یقيهان سن ف

 شرح خط برجان نهم  ورد هم آن      دهم؟  کيم آن را که شرح آن  من

 : هددمی که در عين حال دم خروس نشان  یبه طور  ند،کمیدیگر تهدید را انکار   ی در جا و

 3تقليد نيست  ودر می دیده  این ز      سخن حقا که از تهدید نيست   این 

*** 

 
 هاآن یاو آمدند و گفتگو  يشپ ییجو به چاره  یرش که در قحطو ده براد یوسف یتحکاعذرآوردن مرغان،  منطق الطير عطار نيشابوری، 1
 .27و 22، عطار مقالت نامهمصيبت 2
 .يلو التمث یة الحکا يف ، آغاز کتاب ، عطار،نامهيبتمص 3
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 لۀ کاوهجسخن سردبير م
 القضات همدانیهای عيننامه 

ل در  و دکتر عفيف ع   دکتر علينقی منزوی  تنظيم و ترتيب: برگه از منزوی به    13برگه + مقدمه    480سيران، بيروت، جلد او 

 م منتشر گردیده است. 1972ۀ منزوی به سال + مقدمبرگه   488م و جلد دوم در 1969سال 

 ژوزف بيروت دارد. سفه از دانشگاه سنلعلينقی منزوی ایرانی است و دکترای ف

 بان فارسی از تهران دارد. عفيف عسيران لبنانی است و دکترای ادبيات ز

 دربارۀ این کتاب در آینده به تفصيل شرحی خواهيم نگاشت. 

 ( کاوه)
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ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 ه مانکتاب

 هلاقم و باتک ۀ يامن
 خ. 1381ان کتاب، قم، ق(، پژوهش مجتبی زارعی، بوست428 – 370سينا، حسين )، ابوعلی ابناإلشارات و التنبيهات

الدين )اصول  تميمی  بغدادی  طاهر  فرزند  عبدالقاهر  البغدادیة،  التبصرة  ترکيه،  429،  استانبول  چاپ  دارالکتب 1356ق(،  دوم  چاپ  ق، 

 ق.1401العلمية، بيروت، 

الکتب العربی،  ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علينقی منزوی، دار طبقات اعالم الشيعة  ، ائة السابعةاألنوار الساطعة في الم

 م. 1972بيروت، لبنان،  
 خ.  1355ق(، به کوشش دکتر معين، چ تهران،  1062، محمدحسين تبریزی فرزند خلف )برهان قاطع

 . ( م1221 –  1146/  ق 618 -  540نيشابوری )   عطارفریدالدین ابوحامد محمد نامه، بلبل

 .( م1221  – 1146 /  ق618 -  540نيشابوری )   عطارفریدالدین ابوحامد محمد سرنامه،  بی 

 . ( م1221 –  1146/   ق 618 -   540نيشابوری )  عطار فریدالدین ابوحامد محمد پندنامه، 
النبوة دالئل  )تثبيت  المعتزلی  أبوالحسين  اسدآبادی،  همدانی  عبدالجبار  فرزند  أحمد  فرزند  عبدالجبار  قاضی   ،324  -  415  /   –  936ق 

 ق. 1427م(، دارالمصطفی، قاهره، مصر، 1024
 خ. 1341تهران،  يران، عس يفق(، عف525عبدالله فرزند محمد )د:   ی،همدان القضاتين ع ،يداتتمه

  یخط   ۀنسخ  ،( خ1348  –  1255، محمدمحسن فرزند علی ) ی، تأليف آقابزرگ تهران يخ حصر االجتهادتوضيح الرشاد في تار

 ق. 1401، قم، ؛ تحقيق محمدعلی انصاری شوشتری، مطبعة الخيامدر نجف، مکتبة صاحب الذریعة العامة

بهاءالد   ین الد ، شمس حافظ فرزند  /  792  -  727)   يرازی ش  ین محمد  گز1390  –   1315ق  و  پژوهش  منصور    ینش م(، 

 . 383  -  382  ۀخ، برگ1394، انتشارات دستان، 184 ۀ خ(، غزل شمار 1398 –  1313مهرنگ ) 

م ينحس فرزند ن محمد  ا عبدالرحمابوحقایق التفسير 
 
 . م( 1021  ق / 412 د:)  سلمی يشابوری ن  یُسل

 . خ 1385، نشر مرکز، تهران  يوانی، ک  ینترجمه مجدالد  ،ميسن يوهربرت دبل، حالج 

 .( م1221 –  1146/  ق618 -  540نيشابوری )  عطار فریدالدین ابوحامد محمد  ، حيدرنامه



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

28 

ب برخ   سلسلهیصوفيان    ی های ويژگ   یو 

 ايشان 

 ق؛ 1305خرایج و جرایح، راوندی، 

 .( م1221  – 1146/  ق618 -  540نيشابوری )   عطارفریدالدین ابوحامد محمد خسرونامه،  
   .م1969، طبری، چاپ نجف،  دالئل االمامة

 . م1965فيصل، دمشق،   یم(، تصحيح شکر 826ق /  211، ابوالعتاهيه اسماعيل بن کيسان )د:لعتاهبهاديوان ابو

لِهل )سد  ی،ابودلف خزرج  ، دلف رحالة القرن العاشرالرسالة الثانية ألبي  پژوهش پترس بولغاکوف و   (،ه 4  ۀمسعر فرزند ُمه 

 ، قاهره. عالم الکتبانتشارات خالدوف، ترجمه محمد منير مرسی، انس 

 .ق( 413 -  336)  ی بغداد یعکبر يدمحمد فرزند محمد فرزند نعمان مفرسائل في الغيبة، 

، تهران  ی، انتشارات جام يری، دهش ياءالدینترجمه ض  ،( 1882ـ م 1962)  ينيون ماس یی لو  ، سخن اناالحق و عرفان حالج

 خ. 1374

لِهل  ی،ابودلف خزرج ،سفرن امه ابودل ف در اي ران ) سال 341ق(    ،ينورسکیم یميروالد يقاتو تحق  يقاتتعل ، مسعر فرزند ُمه 

 ٬ 1354خ. ، تهران، زوار، انتشارات  ییترجمه ابوالفضل طباطبا

،  و مکتبة الهالل   دار   انتشارات  د؛ دیگر: چ حيدرآبا  ، ( ق339د:  )   ی فاراب  محمد فرزند محمد ابونصر    ، السياسات المدينة

 خ. 1376شاهی، انتشارات سروش، م؛ دیگر شرح و ترجمۀ حسن ملک 1996ت،  بيرو

  فرفروزان   الزمان ای، بدیع یه ُبشرو  ين محمدحس،  يشابوری محمد عطار ن  يدالدين فر   يخ آثار ش  يلشرح احوال و نقد و تحل

 خ. 1389انتشارات زوار، تهران،   ؛ دیگر: 1340  –  1339تهران،   ،خ( 1349 –  1283) 
ات، روزبهان   خ. 1344نصر روزبهان بقلی، به تصحيح و مقدمه فرانسوی از هنری ُکربين، تهران، ابیابنشرح شطحي 
فرزند علی حریری، شارح  شرح مقامات حريری ابوالقاسم  ) ابوالمظفر  ،  ، ( ق 610  –  538ناصر فرزند عبدالسيد مطرزی 

 ق 1273خان، قلیگی، کارخانۀ اللهاصغر فرزند عبدالجبار اصفهانی، چاپ سن لی رونویسگر ع
 ق.1406، پژوهش ابراهيم مدکور، قم، کتابخانه مرعشی، (ق 428  – 370ابوعلی سينا ) ، طبيعات، شيخ ریيسشفاء
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  -   510حنبلی )   بکریتيمی  قرشی  علی    فرزندمحمد    فرزندعلی    فرزند ن  االدین عبدالرحمابوالفرج جمال ،  ةالصفو  ةصف

؛ تحقيق ابراهيم محمد رمضان، دارالکتب العلمية، بيروت،  م2000ق /  1421الحدیث، قاهره،  دار   (،م1200  –  1116  /   ق597

 . ق 1423

  ۀ شمار   یازدهم ، س  45  یفرد  ۀشمار   يخ، ، مونکاوه  ۀمجل  ی،منزو  ينقیعل  ،يشانا  هایيژگیو  یرخ و ب   سلسلهی ب  صوفيان

 . 88-77 ۀ، برگ1973، مارس 1393االول    يع، رب1352نوروز   یک، 

  ۀ شمار   یازدهم ، س  45  یفرد  ۀشمار   يخ، ، مونکاوه  ۀمجل  ی،منزو  ينقیعل  ،يشانا  هایيژگیو  یرخ و ب   سلسلهی ب  صوفيان

 . 88-77 ۀ، برگ1973، مارس 1393االول    يع، رب1352نوروز   یک، 
ةالغ   ؛ ترجمۀ ق 1397  ان،تهر   ر صدوق،شن  اکبر غفاری،يح علیتصح  ،(ق 360د:  )  یُنعمان  يمابراه  فرزندعبدالله محمد  بو، ا(ق 342تأليف:  )  يب 

 . خ1363، تهران، فهری زنجانی و محمدجواد غفاری 

ةالغ    . ق 1398ق(، مقدمۀ حاج آقابزرگ تهرانی، چاپ دوم، 460ی )د: شيخ طوس ، يب 

 ق. 1310چاپ نعمانی، ، الغيبة

 . م( 1022ق /  413مفيد )د: ال للشيخ الغيبه

،  4/ 4900:  یابیشماره باز  طیخ نسخۀ    ،م( 991ق /  381)د:    بابویهابوجعفر محمد فرزند علی، ابن   صدوق   شيخالغيبة  

,  ين, وابسته به جامعه مدرسیمؤسسه نشر اسالم،  ی اکبر غفار  یعل؛ تصحيح  IR10-37798مدرک کتابخانه مجلس:    شماره 

 قم.
 .م 1968طاووس، چاپ نجف، ، ابنفرج المهموم في تاريخ علم النجوم

ة يع  ُق الِشِّ وب  ِفر  م؛ برگردان محمدجواد مشکور، 1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4ختی )سدۀ ، ابومحمد حسن فرزند موسی ن 

   خ.1325تهران، 

د اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بين الفرق و بيان فرقة الناجية منهم ق(، تصحيح محمد بدر، قاهره، 429، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محم 

1910  / محمد    ق؛1328م  دیگر: تصحيح  قاهره،  الکچاپ  بيروت،  1948وثری،  داراآلفاق  مشکور،  1977م؛  محمدجواد  برگردان  خ؛  1330م؛ 

 ق. 1408م / 1987دارالجيل، بيروت، لبنان، 
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ق( برگردان رضا تجدد، 385ـ    297ندیم ) ، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنفوز العلومیا    فهرستالندیم، دارالمعرفة، بيروت؛  ابن  فهرست

 خ. 1366بگلو، اميرکبير، تهران، هانبه کوشش مهين ج
  ۀ، سال دهم، شمار 44  یف رد  ۀکاوه، مونيخ، شمار   ۀ مجل  ی،منزو  نقیعلی   یرانی، ترین قانون کيفر ا آبگار، کهن  ۀنامقانون 

 . 446 –  440 یها ، برگه1972، نوامبر  1392، شوال  1351پنجم، آذرماه 

 قرآن 

 ساسانيه  ۀقصيده و مقال

لِهل   فرزند مسعر  ، جیدلف خزر ابو ، يهساسان هي ئرا  ۀقصيد  . جهانگرد، ادیب و سراینده ، ( ه 4سدۀ ) ُمه 
یعقوب : اصول کافی شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاوی روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر محمد فرزند  الکافي

 ق.1379، دار الکتب االسالميه،  اکبر غفاریق(، پژوهش علی 329االسالم کلينی رازی )د: فرزند اسحاق ثقه

 ۀ خ(، مجل1389  –   1302)   یمنزو  نقیعلی   ی، و نبوت اسرایيل  ی . نک: اشراق هندوایران218  ۀ، برگ36  ۀ کاوه، شمار   ۀلجم

 . 224  – 218 یها، برگه 1971، اوت 1391 الثانیی ، جماد1350، مرداد 9، سال 36 ۀ شمار  يخ، کاوه، مون

 (، ق413  -   336) عکبری بغدادی  مفيد    نعمان فرزند    محمد فرزند محمد   ، يدمفال يخللش  يبةکتاب الفصول العشرة في الغ

 . بدارالکت الله فرزند علی راوندی کاشانی، رونویسی فضل 

 (. خ1334د: اکبر ) علی دهخدا،  ۀناملغت 

  ر:دیگ  م؛1914  يدن،چاپ ل  يکلسون،ن  ینولد آلن ر  يح تصح  ی،طوس عبدالله فرزند علی  سراج    ابونصر   ، ،  التصوف  ي اللمع ف

،  یدار الکتب العلم،  يالتصوف االسالم  يختار  ياللمع فکامل مصطفی الهنداوی تحت عنوان    يحضبط و تصح  ؛م1960چ  

 خ. 1382ترجمه به پارسی مهدی محبتی، تهران،    انتشارات جهان، تهران.  ؛ق1431  يروت،ب

 تهران.   ی،تشارات جامان يری، دهش ياءالدینض، سخن اناالحق و عرفان حالج، ترجمه 1374 یی،لو ينيون،ماس
اشراق هندوايرانی ،  224  –  218های  ، برگه1971، اوت  1391الثانی  ، جمادی 1350، مونيخ، سال نهم، سال نهم، مرداد  36شمارۀ    مجلۀ کاوه،

 ، علينقی منزوی.و نبوت اسراييلی
 –  440های  ، برگه1972، نوامبر  1392  ، شوال1351، آذرماه  44پنجم، شمارۀ ردیف  ، مونيخ، سال دهم، شمارۀ  44مجلۀ کاوه، شمارۀ  

 منزوی.  نقیعلیترین قانون کيفر ایرانی، دکتر نامۀ آبگار، کهن، قانون446
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مقالۀ  ،  I – XIV، برگۀ  1972، اوت  1392الثانی  ، جمادی 1351(، مردادماه  42و    41، مونيخ، سال دهم، شماره دوم و سوم )ردیف  مجلۀ کاوه

 ينقی منزوی. ، علدر ادبيات فارسیقضا و قدر 

، مدینۀ فاضلۀ 330  –  320، برگۀ  1372، سپتامبر  1392شعبان    خ،1351، شمارۀ چهار، مهرماه  10، سال  43، مونيخ، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 فارابی، علينقی منزوی.

 ۀ، برگ1973، مارس  1393االول    يع، رب1352  ینفرورد   یک،  ۀشمار   یازدهم،، سال  45  یفرد  ۀ شمار   يخ،ون، مکاوه  مجلۀ

 .یمنزو ينقیعل  ،يشانا  هایيژگی و ی رخو ب  سلسلهی ب  يانصوف، 88 –  77

 ۀ، برگ1973، مارس  1393االول    يع، رب1352  ینفرورد   یک،  ۀشمار   یازدهم،، سال  45  یفرد  ۀ شمار   يخ،ون، مکاوه  مجلۀ

 .یمنزو ينقیعل  ،يشانا  هایيژگی و ی رخو ب  سلسلهی ب  يانصوف، 88 –  77
آذرماه  9سال    ،38، مونيخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه برگۀ  1391، شوال  1971، دسامبر  1350،  ،  اشراق در سدۀ هفتم ميالدی،  626  -618، 

  خ(.1389 – 1302منزوی ) نقیعلی

 ، چاپ روس. پلخانف ۀمجموع

خ،  1351چهار، مهرماه    ۀ، شمار 10، سال  43  یفرد  ۀشمار   يخ،کاوه، مون  ۀمجل  ی،منزو  ينقیعل  ی،فاراب  ۀفاضل  ینۀمد

 . 330 –  320 ۀ، برگ1372امبر ، سپت 1392شعبان 
شار پال. چاپ پاریس، افست تهران؛ چاپ داراالندلس م(، تحقيق  957ق /  346حسين مسعودی )د:  فرزند   علیمروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م.1966للطباعة و النشر، بيروت، چاپ دهم 

  يری،دهش  ین ياءالدترجمه ض  (،1882ـ م1962)   ينيون ماس  ییلو،  اسالم  يد شه  ی ، صوف حالج  يبت مص،  مصائب حالج

 خ. 1384تهران،  ی، انتشارات جام

ابراه  یدالدین فر  نامه،يبتمص فرزند  محمد  ن  يم ابوحامد  تصح618  –  540)   يشابوریعطار  شف  يحم(،    يعیمحمدرضا 

 خ. 1394انتشارات سخن، تهران،  ی،کدکن 

   ی ها که به عربنامهترين اين غيبت عروفم
علی فرزند اسماعيل اشعری، تصحيح هلموت ریتر، دارالنشر فرازنس شتاینر، چاپ ویسبادن آلمان،  صلين،  ين و اختالف الم يمقاالت االسالم

 ق.1400
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 یس. پار   یمل ۀکتابخان، ق 616رخ  ؤ م ۀنسخ ،ق( 516  – 446از مردم بصره )  یعل  فرزندقاسم   ،يریمقامات حر

  81با    يوزیم م  یتيشبر   ۀ کتابخان  ،ق654  مؤرخ  ۀق(، نسخ516  –  446از مردم بصره )   یعل  فرزندقاسم    ،يری مقامات حر 

 . شودی م یدارنگاه  یر تصو 
ل ل و الِنح 

 
م؛ چاپ دیگر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بيروت، 1945ق(، چاپ مصر، 548 – 479رستانی )، محمد فرزند عبدالکریم شهالِمل

  خ؛ دیگری پژوهش گيالنی.1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم، 1972لبنان، 
 خ. 1374تهران،  ی، انتشارات جام ، وان فرهادی(، ترجمه 1882ـ م1962)  ينيون ماس یی لو ندگی حالج،منحنی ز 

 . یموت، چ دمشق ی،عينات یالمنطق الشکلي والمنطق الدیالکتيکي، گيدروف، برگردان به عرب

ار نيشابوری ) منطق الطير، مقامات الطيور،   م(،  1221  –   1146  ق / 618  –  540فریدالدین ابوحامد محمد عطار، شيخ عط 

 خن. تصحيح محمدرضا شفيعی کدکنی، انتشارات س
 خ. 1377م، سپس تهران، انتشارات اساطير، 1972وم، عفيف عسيران، بيروت، ، علينقی منزوی، جلد د همدانی القضاتهای عيننامه 

 خ. 1377، علينقی منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطير، همدانی القضاتهای عيننامه 
 خ. 1377م، سپس تهران، انتشارات اساطير، 1969، علينقی منزوی، جلد یکم، عفيف عسيران، بيروت، همدانی القضاتهای عيننامه 

القدس حضرات  من  األنس  عنفحات  نورالدین  احمد  بدالرحمان  ،  دیگر:  ،  (ق 898  –  817)  جامیفرزند  هند؛  کلکته،  کتابفروشی چاپ 

 خ. 1336محمودی، تهران، 
   .ق 1363، بيروت، بع الکشافحمدعلی حومانی، مطا ، موحي الرافدين

نيشابوری  عبدالملک  ابومنصور    ، الدهر  يتيمة اسماعيل  فرزند  ) ثعالب فرزند محمد  /  429  -  350ی   م(، 1038  –   961ق 

 م1934 /  ق1352قاهره، تصحيح محمد اسماعيل صاوی، 
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