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  نـوشــته :  دکـتر نـورعـلـی دوسـت                   

  

    : زندگینامه مختصر 

  خورشیدی ۱۲۸۷در سال سید زمان الدین عدیم شغنانی فرزند سید شاحسین 
تاجیکستان در یک خانواده روحانی که سلسله نسبش  ریوجمه در قلمرو بدخشان در دیهه خوف روشان

دختر رسول خدا رضوان هللا و تعالی هللا و جهه و بی بی فاطمه  را محفوظ داشته و تا حضرت علی کرم

خاندان به نسبت شرف  است ، این تولد یافته، حضر ت محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم میرسانند 

علم ، فضل و تقوائی  که داشته اند پیوسطه رهبری روحانیت و امور مذهبی  مردم را  نسب روحانی ،

، عهده دار بوده اند و خود و فرزندان مردم را به فراگیری علم ودانش ترغیب نموده آموزش میداده اند 

و اند بوده مند  عموم پسر و دختر این خاندان از علوم متداوله مخصوصن علوم دینی بهره تبصور

درمیان مردم بوده اند و شان از جمله شخصیت های با تقوا و اهل علم و فضل  تاکنون همه ی نسل های

دینی  مردم را در اموراند و همواره  بوده مورد  تکریمسرزمین شان در هرکجائی که زندگی مینمایند 

اند ، دوران جوانی سید زمان الدین عدیم  گردیده رهبری و آموزش داده از احترام خاصی برخوردار

بوده که به دوره حاکمیت کمونیسم جنگی تحت در روسیه  ۱۹۱۷به دوره پیروزی انقالب اکتبر مصادف 

رت عموم با این نظام با برنامه هائی که روی دست داشت بصوسر میخورد ،  رهبری جوزف استالین

روحانیت عالیرتبه نظام برکنار شده ، مخالف مامورین و افسران  جامعه  ،و صاحب اقتدار طبقات بلند 

که اکثریت شان در تبانی با دول سرمایداری جهانی در سراسر کشور ومخالفین آیدیالوژی خود  دینی

نموده مردم را به و قیام شوراها بطور مسلحانه بر ضد نظام جدید و برنامه های انقالبی آن ایستادگی 

پیر شاه حسین و در مجموع  اما  قاطعانه برخورد مینمود ،، برکناری آن ترغیب و تحریک مینمودند 

اسماعیلی در مربوطات بدخشان تاجیکستان امروزی با نظام و حاکمیت شورا ها مخالفتی مردم با عقاید 

سرایت کرده بود ،  نیز در هیچ نوع تحرکات مسلحانه چنانچه تا مناطق همجوار شاننداشتند و همچنان 

 جنگ های پارتیزانیو دوام ز اناشی از آغ لی فضا و شرایط بحرانی سیاسیوند ، ه بوداشتراک ننمود

نشین در سراسر قلمرو شوروی مخصوصن جمهوری های مسلمان  ضد دولتی اغلب تحت عنوان دین

 رهبران دینی و طبقات سابق بلند جامعه ون ،روحانی دولتی ،ی امنیتی اآسیای میانه سبب شدند تا ارگانه

داشته  ی و زندگی روزمره شان بیشتر کنترولفعالیت های امور دینبر   را بیشتر تحت نظارت گرفته

در سال با مجموع خانواده خود نموده  و خطر نا امنیاحساس  پیر شاه حسین تاباشند و این امر سبب شد 

به شغنان بدخشان افغانستان مهاجرت نماید ، این مهاجرت با ترک دیار و کاشانه ، خورشیدی  ۱۳۱۰
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حکومت  به بار آورد .  خاندان  رنج های فراوانی را به اینتوأم با قدر و منزلت اجتماعی ، آباد و آسوده 

رنج های بیکرانی را به زندگی شان ، ننموده مهاجرائیکه کمکی به این خانواده هافغانستان وقت نه تن

ولی صرفن  آن مورد دیگری را میطلبد .پیرامون بحث  دارد و یالمناک طوالنی  افزوده است که داستان

سید شاحسین به شغنان و قرار گرفتن او با فرزندانش این نکته را قابل بیان میدارم که مهاجرت پیر 

مخصوصن سید زمان الدین و سید سلطان سعید در کنار مردم شغنان و دیگر مناطق اسماعیلیه نشین 

مذهب اسماعیله به حیث طریقه اسالمی که دران وقت به اساس فتوای حقانیت بدخشان در دفاع و ثبوت 

مبنی غیر اسالمی بودن این مذهب را وقت  مومند وزیر داخله خانیکعده متعصبین که ذهنیت محمد گل 

، عبدالحی و شخص دیگری امیرمحمد های بنام  بلغین متعصببا اعزام م مخدوش و تحریک نموده ، 

ق در مناطتصمیم به تغیر مذهب بطور اجبار  و باشنده  میدان وردک بودهو نام برده نشده که از

ز کار این ااتخاذ مینمایند ، جریان آغ حنفی اهل جماعت سنتهب به مذ اسماعیلیه نشین بدخشان

تحقیر و بدگوئی غیر اخالقی و غیر علمی همراه بوده  که با توهین ،متعصبین و برخورد شان با مردم 

در محافل  د که غالبن تا کنون زبان زد مردم انگیز و غالبن خنده آور زیادی دار همچون داستانهای غم

رساله سرشک ندامت در  و تحریر این جریان به فرصت دیگری نیاز دارد اما و تنظیمبذله گوئی اند 

فعایت این مبلغین و چگونگی دفاع از حقانیت این مذهب مختصرجریان که در مقدمه آن از عدیم اثر

زجر و شکنجه و زندان و نظارت که قریب یکسال درین گزارش از مزید بران ،  است  توضیحاتی داده 

این خاندان  با ید گفت که  ،نموده است  یاد آوریه اند تحمل نمودو را صرف درین مورد در بر گرفته 

مذهب شان تا از حیثیت ، آبرو ، عزت مردم این سرزمین ودر واقعیت همچون فرشته نجات در دفاع 

از دین مبین اسالم مانند دیگر مذاهب اسالمی ای ه حیث فرقه نموده حقانیت آنرا ب پای جان ایستادگی

نهائی مجلس بویژه در مرکز ولسوالی شغنان و  مباحثات ، و مناظرهای علمی با مبلغین مؤظفطی 

توأم با احساس انسانی  ابتکار بهدر برابر قضات ، علما و سردمداران حکومت آنزمان  مناظره علمی 

، خردمند  محبوب خان کندهاری که عدیم ازین مرد به حیث انسان با عاطفه به نام التقرر حکمران جدید 

فیض آباد والیت بدخشان در شهر ۱۳۱۹در سال و عادل یاد مینماید و زمینه ساز این مجلس نیز بوده  

                              .                                                            پیروز مندانه به اتمام رسانیدند 

                                                                                                                                  

کنون از صفحه هستی بکلی محو شد نامم  .        ) اگر الطاف ربانی نبودی رحم محبوبی    

 

  ( ۹۰عـدیـم : در دل غبار بدخشان ص                                                                      
     

متعصبین رهانیدند که خاطره و ره های ظلمانی و مردم اسماعیلیه را از عذاب روحی و شنکنجه د    

بینظیر سید زمان الدین عدیم و برادر ارشدش سید سلطان  های فداکاری نو حقیقتافتخار آن به این خاندان 

مردم این سرزمین جاویدانه  در میانشان پیر سید شاه حسین  بزرگوار پدر و دستور به حمایتسعید 

رحمت غفران  پرودگار کسی  و رضا  ، مظلوم این مناطقخوشنودی مردم  مزد آن را جز است ، البته 

به کرده نمیتواند ، باید گفت که پیامد های این کار نیز رنج ها و مصیبت های دیگری را مخصوصن  ادا

که بازهم بحث درد آور دیگری دارد که نمیشود همه آنها را درین  سید زمان الدین به ارمغان آورد 

به  و حصرو قدر دانی بی حد  با اظهار افسوسو درینجا  نوشته منحصر به عنوان خودش بیان نمود 

           .به خوبی زندگی اش را به تصویر کشیده است به زبان خود ذکر پارچه شعری اکتفا مینمایم که 

، شکست ناپذیر ،  ، پر غرورسرانجام این مرد بزرگوار با جسم نحیف ولی روحی بی نهایت بزرگ  

سال  ۹۶خورشیدی با طی نمودن  ۱۳۷۸سرطان شب پنجشنبه سال  ۳۱و با عظمت به تأریخ  بی باک 

در دیهه و خوش منظری  تربت او در باالی تپه ای بلندبه ابدیت پیوست . زندگی را پدرود گفته ، بهار 
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در  منظره زیبای این قریه با تصویر عدیم که نمای او در بدخشان افغانستان  ورجوند ویر شغنان

و خزانه  هواداران  یزان ،وآم با آثار ذیقمتش برای عزکه ت دارد  قرار  ، جا گرفتهاین نوشته سرصفحه 

                     .               خاطره آفرین است جاودانه همچون میراث ارزشمند  فرهنگ این سرزمین

نتوانست سد راه رشد شخصیت رنج و عذاب زندگی ونا مالیمات دشوار روزگار قابل ذکر است که  

ممتاز عصر  و شعرای عر صه دین اسالم م به حق از جمله دانشمندان ــدیــشود ، ع م ـدیـمعنوی ع

.ری از جایگاه ویژه برخوردار است ، روح بزرگش شاد باد هنگ بشفر در آسمانده  وبخود   

  

گار و افسرده باشمـه اندازه افـچ       م  ـچه انداز ه دلریش و آزرده باش  

مقدار خون جگر خورده باشمچه     فت    ـی صــودان وحشــور حســجز  

د و من مرده باشمنسر خاکم آی    بدین حال و اندیشه ام آنکه روزی      

ـرده باشمحد بـاکدان لـوی خـس      ن ـــم و آرزوی وطـــــر غــــدل پ  

دمـودم عـردد وجـم که گـدیمـع  

 به یک توده خاک گسترده باشم

 

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

  

تم    جدا از دوستان و همدم و یار و دیار هستم ــنار هســـر کــت بــام راحـــن از ایــار است و مـــهـب   

 چمن خوش گل خوش وبلبل خوش و زاغ وزغن هم خوش   بگوای طالع واژون چرامن سوگوار هستم

الم چون الله بر دل داغدار هستممن از درد و خوش  سرو ریحانوش باغ و بهارو وطن خوش سبزه خ  

من اندرکنج غم با قلب پرخون اشکبار هستم  احضار مجلس خوشی خوش وخوش ساققدح خوش باده   

وارهستم حلقهربزم طرب بیرون این د  من از خوش شمع خوش پروانه خوش شمع وشبستان خوشسحر  

من اینجا مستمند وسینه ریش و دلفگار هستم  خاک ودرخت و کوه وصحرا خوشهوا خوش آب خوش   

پارهستمــرادی رهســامــأس راه نــوی یــو   بکــران تـــگ وابــخ زــک ودــلواب آــت خــز ای بخـــبج  

ه و بی اختیار هستمـف رفتـبر از کـان صعن    تـدود اســــد مســــر امید    رو آرم هــانب کـــر جــــهـب  

گذار هستم ـر رهـر از هــقدیـجه تــیر پنــاس    تم ــدر دس هـایــرمـــس ه یکـــو ن ه امدادــو ن ه اوالدــن  

عار هستم ـجنون شـاده ومـوشی  به صحرای جنون افتـده نه هــانـرم مــکـه فـم نــوالـده احــوریــازان ش  

تظار هستمـل را انـک اجـدم پیـشت دم بــزوح   ی ـانــــریشــــرداب پــــــگـرم بــمـتی عـــاده کشــتــــف  

دالت من فرار هستمـون عـانــع قــالف وضـــیرت را  خــاب بصــــر اربــم رــــح روشنتــود از صبــب  

متر از گرد غبار هستمـوادث کـوب حـد کـگـــرد  لــــما بـــه یغــد بـــزان آمـــاد خــمر را بــــار عــــبه  

ار هستمـا روز مشکل سر دچــبخ ـلــم تـاتـــحی ا ام  ــــــــه آســــردون دانــرخ گــــیاب چــر آســزیـــــب  

یز یا بر روی دار هستم ـغ تـر تیـم زیـاشـه بـک   دارم  ـــــت پنـادســتـــوار افـــیوه دشــــن شـــرا ایـــــم  

هستماز وطن همچون غریب و خوار و زار ه کین داری   چرا دورـر دون پرور بگوبا ما چـدهـا ایــبی  

 

هر چند نومیدم ازین طوفان وحشتناک مـدیـع                                    

تمــید وار هســر امـدی مگـداونـاف خـه الطـب                                    

 

   ۲۱۷ –  ۲۱۶صص    عـدیـم : اشک حسرت جلد اول                                 

  

   ٭٭٭٭٭                                                           
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                                    ـــسفـی                                                   ـعـقـــــایــد دیـــنی و فـلــ  

یسیـد زمان الـدین عـدیم شغـنان   
 

مورد نظر بهتر است پیرامون اصطالحات عقاید که جمع عقیده و فلسفه به مباحث عنوان پیش از ورود 

                                                                                                  مروری داشته باشیم .

 گرفته شده کهعقد از واژه عربیست و در مسایل امور دینی کار برد محوری دارد ، که اصطالح عقیده 

  در نتیجه در خور توجه کهدر زبان فارسی معادل گره زدن است یعنی گره خوردن افکار به مسئله ای 

گره ایکه با اقرار بالسان و تصدیق بالقب بسته میشود و دیگر شکی  د ،به  ایمان مبدل میشو یقین کامل ،

قرآن مجید برای مسلمانان بوضوح بیان موضوع ایمان در . ایمان است دران نمیتواند وجود داشته باشد 

ِ َوَماَلئَِکتِِه  قوله تعالی : :شده است چنانچه  ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْیِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُکلٌّ آَمَن بِاَّللَّ آَمَن الرَّ

ُق بَْیَن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعنَ                ( َربَّنَا َوإِلَْیَک اْلَمِصیرُ ا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََک َوُکتُبِِه َوُرُسلِِه ََل نُفَرِّ

              (۲۸۵آیه ـ  )سوره بقر                                                                                      

است و تمام مسلمانان به هللا و رسول هللا به کتابی که به سوی او نازل شده ایمان آورده ) ترجمه :  

فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند )ومی گویند( ما در میان هیچ یک از پیمبران هللا 

: ما شنیدیم و پیروی نموده ایم پروردگار ما بخشش تو را خواهانیم و  فرق قائل نیستیم واز قبل گفته اند

(    محل بازگشت به سوی تو است  

: خطاب میشود درین زمینه چنین بیان داشته است مـدیـعد زمان الدین عدیم شغنانی که ازین ببعد تنها سی  

  

     بود است دانستم      االعال به امر حضرت رب         تم      ـــمد و ثنا بود است دانسـانم باعث حـزب 

    ات آن محو فنا بوداست دانستم    در ذاین   که             مثال شمع خورشید است نورعقل ذات حق   

     ست دانستم     وداــا بـقــمان ملک بـــراز آسـف                جسم برون رفتن ازین عالم به هنگام فنای

تمـض امید لقا بوداست دانسـت محـاعــزط               رـرادعارف وسالک ازین سیروسلوک آخم         

ـتموده است دانســـلیگاه ذات کـــبریا بــتج                ـوالئی ر اجسام هیدید نورانی ان خورشنـچ  

 

 

  ۵۸سرشک ندامت ص  عدیم :                                                                     

  

 ، میدهدمعنای حکمت را ، که فیلوس به معنی دوست داشتن و سوفیا ی ، از دو کلمه و اما فلسفه   

کلی اساسی ترین و  موضوع بحث آنرا ح از زبان یونانی ریشه یافته ،و این اصطالبوجود آمده است 

اهستی و تقدم و تأخر شان ، وحدت جهان ، عالم هستی ، رابطه تفکر یا شعور یمسائل مربوط ترین 

مینماید . فلسفه بطور کلی  و غیره احتوا ، و در مجموع  شناخت جهان قوانین تکامل جهانخصوصیات 

بر پایه موضع گیری های شناختش از جهان مخصوصن در مورد قدامت شعور بر ماده و یا ماده بر 

شعور را در آفرینش بر ماده مقدم میداند بنام شعور دو شیوه تفکر را به میان آورده است ، فلسفه ی ایکه 

میداند ماتریالیسم یاد میشود ، که هرکدام در شناخت  فلسفه آیدیالیسم و فلسفه ایکه ماده را بر شعور مقدم

فلسفه مانند همه ی بخش های هستی دیدگاه های خود را دارند و در مکان خود شان قابل بحث میباشند  ، 

مختلف از وسعت تحقیقاتی علوم ، در گذشته های دور که  معرفتی دارای تأریخ مخصوص به خود است

 تا حدودی به علوم مختلفه دسترسی داشته قریب که به اکثریتشمند آنزمان الزم برخوردار نبودند هر دان

بمرورزمان فیلسوف میگفتند اما  و بدینترتیب غالبن اینگونه دانشمندان راسؤاالت جواب ارائیه مینمود 
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رودوت ــه ومـلـرار معـ. قاکنون چنین امری محال است ، در اثر وسعت بی انتهای شعبات مختلف علوم 

نخستین کسی  نگار جهان باستان  ین تاریخگتـربزراهل یونان باستان پیش از میالد(   ۴۸۵ -۴۲۵ )   

فلسفه بعد از  نتایج بررسی های مؤرخین نشان میدهند که فیلسوف را بکار برده است ، که اصطالحبوده 

یونان باستان با ئی ظهور و بعد در دوره باستان در نگرش به پدیده های گوناگون در سطح بسیار ابتدا

قوام یافت و  ینتفکرمنظیر سقراط ، افالطون و ارسطو و نسل های بعدی این شهیری  فیلسوفان ظهور

د که ـعی معاصر به این نظر انـمندان علوم طبیـدانش بر حوزه های دینی اسالم نیز اثر عمیق گذاشت  ، 

سطوئی از حمایت دینی برخوردار و ) سیاه ترین دوران زندگی انسان زمانی بود که فلسفه و فزیک ار

وسطی گزاره های علمی ، زمانی معتبر بودند که با ن وغایت فلسفه ی علوم طبیعی قلمداد شد . در قر

بیهوده ، آزمون گزاره های جدید علمی ، گزاره های پذیرفته شده ی قبلی سازگار میبودند ، پس 

وتنها سازگاری آنها با گزاره های قبلی کفایت میکرد . عالوه بران بانیان گزاره های  ندشمرده میشد

(  ۱۶۰۰ـ ۱۵۴۸ ) جوردانو برونوروبرو میشدند ، آتش زدن برونو شدید ناسازگار با مجازات 

  دانشمند و مخترع ( ۱۶۴۲ – ۱۵۶۴ ) گالیلهو محاکمه   ایتالیایی شناس کیهان و فیلسوف ، کشیش

دلیل بود . بنا برین نتیجه آزمایشهای گالیله بیش و پیش ازانکه یک تالش  همینسرشناس ایتالیائی 

  (  د .نظام فکری و حکومتی بر اندیشه انسان بو برای سرنگونی یکشد ، یک حرکت انقالبی علمی با

                                                                                                                               

سیمنار فزیک دانشگاه پیام نور تهرانمتن سخنرانی دانشمند فزیک استاد حسین جوادی در   

 

در کلیت  این علوم با وسعت بیکران علوم امروز هرکدام از علوم دارای فلسفه مخصوص به خود اند و

،  علوم همه ی قوانین  کلی هستی پیوند میخورند ،  خود برای معرفی جهان به فلسفه شناخت 

پاسخگو مخصوصن علوم طبیعی آنچه مسایلی که متعلق به حوزه های تحقیقات واقعی آنها میشود 

در معرفی  و پیوند جمعی آنهامیشوند ولی تحقیق و ابراز نظر پیرامون پیامد های این تحقیقات و ارتباط 

  هستی و حوزه های اخالقی به حوزه فلسفه تعلق میگیرد . عام و کلی قوانین

ظهورو و گسترش افکار فلسفی در مجامع علمی اسالمی توجه اکثریت دانشمندان وقت اسالمی را به 

متعصبین با مباحث فلسفی و منطق مخالفت نموده آنرا به زیان دین از خود جلب نمود ولی تعدادی 

یر میگرفتند به تکفرا دانشمندان این عرصه اهل کالم اسالمی درگیر شده دانستند و در مواردی حتا با می

آیات قران مجید ، احادیث و روایات  سالمی مسایل فلسفی را با اوفیلسوفان اما عده ای از دانشمندان  ،

مردم را به تعقل ، منطق و تفکر تشویق مینمودند وبه مسایل توحید و صفات ، اسالمی درهم آمیخته 

نگاه مینمودند . مخصوصن فالسفه یونان باستان خداوندی و خالق ومخلوق از دید فلسفه ماورالطبیعه 

 ۸۰۰ـ  ۸۷۹، ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی  میالدی ۹۵۰ – ۸۷۸ابونصر محمد بن محمد فارابی 

ابوجعفر ،  ه ش  ۴۱۶ـ  ۳۵۹ ی بلخیابوعلی حسین بن عبدهللا بن سینا مشهور به ابن سینا،  میالدی

محمد بن احمد ه ،  ۶۷۲  – ۵۹۷نصیرالدین توسی محمد بن محمد بن حسن توسی مشهور به خواجه 

ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث ، شیرازي  الدین موید  ، میالدی ۱۱۹۸ – ۱۱۲۶بن رشد اندلسی 

عبدالعزیز بن محمد نََسفی معروف به  ، ه ق  ۴۸۱ – ۳۹۴قبادیانی بلخی معروف به ناصر خسرو 

   ۱۰۴۵ – ۹۸۰صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مال صدرا  عزیزالدین نسفی ،

نزاري  ،ابوحاتم رازي  معروف به  احمد بن حمدان، ید الدین كرماني حم ، ابویعقوب سجستاني 

ده ها فیلسوف و دانشمند دیگر از جمله نام آوران افکار فلسفی در جهان اسالم بودند که و  قهستاني 

در دایره مذاهب و طریقه های  قابل ذکر است که  . ر را بر تعبد و تعصب ترجیح میدادندتعقل و تفک

اسالم در دین و فلسفه منطق  شیعیان اسماعیلی به جایگاه عقل ،  گوناگون اسالمی مذهب شیعه بویژه

بر آفریدگار پیوند آن با  آفرینش عالم وو معرفت بنیادی عقاید شانرا پیرامون اهمیت زیادی قایل اند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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در هماهنگ ساخته یونان سفه از قرآن سرچشمه میگیرد با فالبطور عمده که  مبنای عقاید اسالمی 

بغداد شهردر که عباسی  خلفای ، در دوره خالفت ، ند فتمنطق فلسفی بهره میگیر توضیح و تحلیل آن از

های وسیعی از سرزمین  در مصر بر بخشنیز خلفای فاطمی  خالفت داشتند ، پایتخت عراق موجوده  

شروع با  همچنان، فاطمیان را تشکیل  نموده   خالفتآنزمان  شمال افریقا وخاور میانه  های اسالمی

های اسالمی  در سرزمین خلفای فاطمی وبسط وگسترش اندیشه های اسماعیلی  دعوت بیعت به

 آنوقت و راسانکه شامل سرزمین های پهناور ختحت حاکمیت سلجوقیان  مخصوصن سرزمین های

قسمت هائی ازین  ایران امروزه مناطق کوهستانی  یس قلعه های مستحکم درتأسبا  ایران موجوده بود 

در تصرف  جوقیان وابسته به خلفای  بغداد از تسلط حاکمیت سلبه رهبری حسن صباح سرزمین را 

علم و تأویالت قران مجید ، بر پایه که عمدتن اسماعیلی را  اه وروش ، طریقهر وعقاید خویش دراورده 

مینمودند که برای مسلمانان و ترویج تبلیغ  مردم تشریح ،در میان استوار بود اسالمی منطق فلسفه 

های  زمینه و تداوم آن جریان از اهمیت بیشتر برخوردار شده ، مخصوصن دانشمندان و اهل علم

منطق  متعصبین ومخالفین فلسفه ، ه را برصحن بخشیدهوافزایش مباحثات و مشاجرات علمی را سرعت 

پایه  ،  تر مساعد ساختهاوضاع را برای نفوذ اسماعیلیان بیش ، تنگ ساخته ، فلسفی  و برهان های علمی

های حاکمیت خالفت عباسیان و مخصوصن حاکمان سلجوقی را که با آنهم مردم از استبداد شان به ستوه 

ناگزیر شد تا خواجه نظام الملک وزیر اعظم دربار سلجوقی بود ، سرانجام آمده بودند متزلزل ساخته 

براه انداخته  نظامیه برای دفع تأثیرات اندیشه های عقلی و فلسفیعنوان مدارس دینی متعددی را تحت 

بنیاد ،  شده اسماعیلیان و جلو گیری از نفوذ روز افزون شان در میان علما و دانشمندان و مردم عامه

و مشهور ( ، ه ق  ۵۰۵ –  ۴۵۰)   الم ــجت السـب به حـلقـمد الغزالی شافعی مـد بن محـامـو حد نه

برای دفع رو به رشد نفوذ اندیشه های خلفای بغداد بود پیشتازکه از جمله دانشمندان به امام غزالی را 

سر و عرفانی چندان ی فبا افکار فلس خود زندگانی ، غزالی درین دوره ازد بدار تشویق و مؤظففلسفی 

نام تهافت الفالسفه پرداخت و دران بیست مسئله  به تألیف اثری به سازش نداشت و در نخستین اقدامش 

مسئله قدیم بودن جهان ، پیرامون ،  ،  ابـن سیـــنا نظریات فلسفی فلسفی را مورد نقد قرار داده از جمله 

درگذشت این فیلسوف سال  ۶۰و مسئله معاد جسمانی را بعد از  ئله علم خدای متعال به جزئیات مس

 این فتوا زمینه ساز مبارزه بی امانو بدینترتیب  دفتوای تکفیربه او  دا،  رد نقد قرار داده مو،  شهیر دنیا

مطالعه آثار  در میان عوام الناس و مال های متعصب شده باعث آن شد تابر ضد اندیشه های  فلسفی 

محمد بن ، با آنکه  در محافل علمی و مذهبی مردود و قدغن نمایندحث روی این مسایل را فلسفی و ب

نام  کتابی را به فیلسوف نام آور اسالمی   ( ۱۱۹۸ـ  ۱۱۲۶)  رشد ابنمشهور به  احمد بن رشد اندلسی

دستوری و تبلیغات رد نمود ولی از بنیاد استدالالت امام غزالی را یف نموده ، لتأ تهافت التهافت

خلفای  یاثر گزار امام غزالی با پشتیبانو مخالفت متعصبین و فتوای کورکورانه مال امامان در مساجد 

سایه افگنده زمینه  آنزمان  فیلسوفان این اثر و استدالالت  عباسی در جامعه اسالم بر منطق و استدال

بر ضد استدالالت عقلی و اسالمی  ومجالس مساجددر منابرتبلیغات  مالهای متعصب   بیش از حدساز 

محروم  و اسالمی از معارف انسانی با اهمیت بخشین از تا مردممنجر به آن شد  ه شد  منطق فلسفه

عکس العمل سید ناصر خسرو بلخی را نیز ، نی به علم و فلسفه ـچنانچه  این بد بی ساخته شوند ،

ما ـلـاندن این ع) و به علت کافر خوینویسد : در مقدمه کتاب جامع الحکمتین ماست چنانچه برانگیخته 

دانند و جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و  ما ( مر کسانی را که علم آفرینشبان ) به نام عـلــلق

زمین ما که سرل ـگوینده گان این علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد ، خاصه بر اه

  راسان است و دیار مشرق (ـخ
                                                                                                                                 

به اهتمام دکتر محمد معین و هنری کربین .  ۱۵ص  جامع الحکمتینناصر خسرو :   
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با آنکه دوران آخر زندگانی امام غزالی با سیر و سلوک تغیرات عرفانی گره خورده و بدور از   

تعصب به دنیای دیگری گرویده بود که بحث روی آن درین مبحث نمیگنجد اما پیامد های منفی گذشته 

اثر نمانده اند ، متأسفانه همچنان درینمورد بی در جهان اسالم آن در مخالفت با منطق و استدالت فلسفی 

علم و  دیده میشود حتا درعصر حاضر نیز با گذشت قرنها و با وجود این همه پیشرفت و ترقیچنانچه  .

کشور از  یدر جهان هنوز هم پای منطق ، استدالل و حتا قانون و حقوق اولیه بشری در بسیار دانش

و این امر توآم با  نمیباشد . بوده و اکثرن پذیرفتنی های جهان اسالم بخصوص افغانستان لنگ لنگان

در عمل  لیبا عناوین گوناگون به نام اسالمی وتی که از جانب گروه های تروریست و آدم کش جنایا

در بسیاری از قلمرو های کشور های اسالمی بر مردم مسلمان و دیگر نقاط  انهقصی القلب انه وجنایتکار

عامه دنیا اسالم در سطح جهانی مخصوصن در افکار دنیا ، تحمیل میشوند به موقف و اعتبار دین مبین 

.خدشه دار ساخته است  بی اندازه از پشت پرده این جریانها بیخبر اند  که  

در ارسی و شاعر چیره دست زبان پعالم دین  ،ی اش همچون روحانی انعدیم  در طول کمال زندگاما 

مانند  و تشویق مردم اعم از زن و مرد در فرا گیری علم و معرفت  راه ترویج علم ، حکمت و فلسفه

) بهشت اندر حد قوه علم است از بهر آنکه دانا که در دیدگاه  این بزرگوار مرشدش حکیم ناصر خسرو 

   آن کند که خوشنودی خدا و رسول اندر آن باشد ( 

۴۱خسرو : وجه دین  ـ  گفتار هفتم ص  ناصر                                                       

     

تالش زیاد بعمل آورده و جامعه را به فراگیری علم و حکمت تشویق و از علم در برابر جهل و تعصب  

                                             . دفاع نموده است

از آنها را درین جا قابل  توضیح شده است که دو نمونه این مضمون در بیان اشعار عدیم به کررات 

 تذکر میدانیم :

قدر این جوهر نداند غیر شخص جوهری               علم اندر جوهر عقل است و نفس ناطقه . .     

ر کمالش یاوری ــلم را بهــودی عــر نبـــگ     عقل با این کاملی در جسم ماندی نا تمام                

ری ـریق رهبـوداند طـست کـم کیـز معلــج            یرت بنور معرفتــــوادی ح الم ـــاز ظ         

ا کند صنعت گری ـیرد تــهام گــورت الـص            قام عقل کلـصور از مل جزوی در تـعق         

  ... وحی ما اوحاست لیکن خاصه ی پیغمبری   لم از فکر بشر شد آشکار         ـه گونه عـونــگ       

                                                                            

  ۲۱۵ص   اشک حسرت عدیم :                                                                         

  ویا در جای دیگر میفرماید :      

  

یدانشـا افـالک مـبود از سطح آب و خـاک ت          اگر ازعقل کل یاری رسد مرعقل جزویرا...  

  ا افالک میدانش ـت  بود از سطح آب و خاک    در اثبات شرافت دعوی فضل و کمال اینجا         

ود آهنـگ طیرانش ـب بــرون از مـرکــز عالم         میاست و نشـان قوه ای علـ کمـــال عقل این   

خ باشد عـزم جـوالنـش ــاوج کــره ای مـریـب         گـاه خودیپا فــرا تر از فضــا خــواهد مقــام    

... فـــرا گــیر آشیــان خــود فراز بام حیوانش          ای باز پیش آهنگ در پرواز باز آئی تو هم    

  

۲۱۲اشک حسرت ص  عدیم :                                                                                  

  

٭٭٭٭٭                                                        
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ودـرف هیچ شی از علم مقدم نبود                هیــچ میــراث به از عـلم به عالم نبــــدر ش       

ـــود ـمــــکرم نبــــی زادهً بیــــعلم ـآدمــ  ـود              لم نبــه جز علم مسـوی فضل بــدع       

ودـــعـلم را نرخ گران قیمتش ارزان نب     علم گنجیست که در مخزن شاهان نبود                 

 

      ۱۴۶ص  ۱شک حسرت ج اعدیم :                                                                    

            

اهل بیت پیامبر آخرالزمان از امامان  را بعد از پیامبران وو عرفا  فالسفه  حکما ،، علما ، همچنان عدیم 

ی سطح دانش ابرای ارتق شانرا علمی و فلسفی خواندن آثارو قابل قدر دانسته ، را معلمین واقعی انسانها 

فرامین و قرآن مجید  ه گار در تطابقت به احادیث نبوی ،،  درک حقیقت و معرفت به آفرینش و آفرید 

موضوعات و مسایل علمی ،  ،، عدیم به پیروی از مرشدش ناصر خسرو توصیه مینماید زمان   امام

نموده است ، اشعارش  ادبی ، فلسفی ، دینی و عرفانی را درهم آمیخته بینش مخصوص به خود را ایجاد

درد و رنج خود و ارسی افزوده و در توضیح هنر و شاهکاری های طبیعت ، به غنا مندی ادبیات زبان پ

ستایش علم اعم از پند و اندرز های حکیمانه  توأم با فضایل اخالقی ، مردم ، عدالت خواهی و انصاف ، 

علوم دینی و تجربوی و فرا گیری آنها نصایح جدی و سودمند ی را ارائیه و این اشعار که بر محتویات 

زبان  از جمله شاهکار های ادبیات معاصربحق  فلسفه دینی و غالبن به شیوهً عرفانی سروده شده اند 

میباشند. سرزمین ما  پارسی   

  

ق ـکای عشـر متـون بشــود ک  ــد وجـاشــشق          بـدای عـد صـن آیـوش مـــفی بگـاتــاز ه  

ق ـور ضیای عشــسن پرتو نـنده حــرخش          نـــرای تـــمت سـکر ظلـوده پیــن نمــروش  

عشق ای ـجسمی قب هن مشاعرـوشد ازیــپ         ترکیب جسم چون ز هیوال و صورت است    

ق ـــالی عشـتــود ابـــرام بـــاق را مــعش     تی     ــیقــا حقــــود یـــــاز بـــجـالم مـــــا عــی  

هان مبتالی عشق ـوریده ای که شد  بجـش          تی ـتی و نیسـه هســت از همــه گشــگانــبی  

ای عشق ـا و بقـق فنـریـاز طد ـواقـف شـ           هادــدم نـقت قـوی حقیــجاز ســون از مــچ  

ه زای عشق ـمی او شعلررق گـگردد ز ب         د  ـدیـــود پـت شـوز محبـــه ســاز داغ دل ک  

ای عشق ـربـوی رخ دلـرنگ و باد ـر یـب          قان ـــاشــش عـــویـتند دل خــاخـد و بـازنـب  

شق ـالی عـــقه دام بــلــر حــیــد اســاشـب          م ـدیــعود ـمت امکان خـدر هـرکس به قـه  

  

  ۱۰۱ اشک حسرت جلد اول ص  عدیم :                                                   

  

٭٭٭٭٭                                                   

  

ن آموز ـلم و هنر خدمت خاک وطـاز ع         وز   ــخن آمــق سـریــوز طــفل نو آمــای ط  

عرفت و درس و فن آموز ـجا ادب و مـآن        عارف    ـــــتان مـــــوی ادبســــتاب بســـــبش  

            اهد شیرین سخن آموزـازان ش این نکته      ا      ـــهی پــربنــگ نــق وطــدرسه عشـــدر م

کن آموز ـوهـو از کـوار تـوه دشـاین شی           هاست کاین راه نه سهل است درو رنج کشی  

ن آموز ـن ز خود آموزی و گفتن زمـرفت    ـر       ــن راه روانتـــرقیسـت دریــی که تــراهـ  

   زن آموزــن راهـدن ایـرد رانـر خــاز پی      جهل است چنان رهزن علم است چو رهبر     

وز ــن آمـرمـن اهـلوبی ایـهوری و مغـمق         ش  ــالــروی کمــه نیـــل و بــقـره عـاهــقبا   
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۲۰۵ـ  ۲۰۴ اشک حسرت جلد اول صصعدیم :                                                    

  

به اهمیت علم در حیات انسانی و تمیز حق از ناحق وهمچنان نیز قابل بیان است که در قرآن مجید  

اکتفا مینمائیم ، نخست در فضیلت از آنها  نمونه  ذکر دوتأویالت آیات قرآنکریم آیاتی وجود دارند که به 

:   چنین میخوانیم، علم   

    

الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذی أُْنِزَل إِلَْیَک ِمْن َربَِّک ُهَو اْلَحقُّ َویَْهِدی إِلَى ِصَراِط اْلَعِزیِز َویََرى  قوله تعالی : 

.  اْلَحِمیدِ   

  ۶سوره مبارکه سبا ، آیه                                                                                      

                              

،  دانند که آنچه از جانب پروردگارت برتو نازل شدهاند، میو کسانی که از دانش بهره یافته تـرجـمه : 

                                                       . حق است وهادی راه خداوند، عزیز وحمید می باشد

 ۱۱آیه سوره المجادله است چنانچه درشده ارجحیت داده ودانشمندان نیز ن مجید به علما در قرآ نانهمچ 

. ، چنین آمده است  

     

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َو الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ  قوله تعالی :      .  یَْرفَِع هللاَّ

                                             ۱۱ آیه    :   المجادلة  :   المجادلة                                            

تر  تردیدي نیست كه مقام علما نزد خداوند، همچون سایر مردم نیست و هرچه انسان عالمتــرجــمه : 

.  باشد، مقام و منزلت او نزد او بیشتر است  

 

که در اکثریت مضامین اشعارش لسفه اعتقادات دینی  و درک از اهمیت حکمت و فعدیم نیز برمبنای 

به نقش تعلیم دهنده گان و  آفرنیننده گان علم و دانش بشری اهمیت بسیاری قایل است ودر  تبین یافته ،

: ازجمله چنین بیان داشته است اشعارخود ازیشان ستایش نموده است ،  چنانچه   

 

    کیوانش  برجیسو  مهم از مهر ودان را ترـف        شـزت شانـدر و عـدر است و قـلم قابل قـمع  

شــیاکانــن  أریخ ـتادان و تــما اســو اسـنــش        شــتب دانـدر مکــرد است انــیز شاگــم نـمعل  

ادشـیــبن اد ـهــی بنـر همـکی اول یکی آخـی         م راـعلر نام مــی که مـارابـود و فــطو بـارس  

وانشـدیار ـتر و آثــده دفــانـد مـاویـسان جـچ   پیشینیان خود     ای وه ـن ای پسر در شیـر کـنظ  

  عرفانشلم وکنون هم روشنی بخشد چراغ ع    ی تیره مدفون استی به خاکغزنگرچه درسنائی 

ایمانشردد جان و خواند هر که اورا تازه گـب       دــوی باشـولــنوی مــرآن مثــرح قـراسر شـس  

شـتانـیم زان نیسـر نسـچه دل گـر غنــب  وزد       یعت راـاغ طبــد بـــیدهــت مـافـوای نی لطــن  

شـوی ریحانــد بـنمایــطر میـــدل مع  اغــدم       دـارف بوی جان آیـعلزارـگه ازـکدـویـبا گـص  

تابانشبود خورشید وهرآتش چون سپهروخور       اریـدهلل انصــبـخ اسالم است عـــق شیــقـمح  

اعوانشرو انصار وـم آنجا پیــامی هـود جـــب        هاـیالیـــازک خـدان روشن دماغیها و آن نـــب  

م خاقانشـر اقلیــم بهـویـر گـزاوار است اگــس       م می ارزدـت اقلیـبه هفت اورنگش ـکتاب هف  

غار یمگانشده اندرری تابنــوهـون گــود چـــب       روــبدین سان فیلسوف شرق یعنی ناصر خس  

وان و اخوانشـردمندان کتاب خـزدیک خــبه ن       وت رمانیـیاقان است و ازدخشـل بـه از لعـب  

شـانـونـدر خاک یـون و قـالطــم افـته خـشکس       لی را بینـوعـوم فلسفی مر بـــیروی علـه نـب  

مرجانشکه خواهد یافت مروارید فرورفت هر       ن مردان نام آورـو ایـاور چـن دریای پهنـدری  
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شـگانـنروی نهـش را و نیــست ژرفـوان دانـت       لم هر کس آگهی یابدول و عرض بحر عـزط  

    شـساب نیک مردانـن حـکر مـاشد زفـرون بـب      کشوراطراف اینکشورو ه درهرسخن کوته ک

شـایانـچ پـدارد هیـردد نـان گـیـرح و بـر شـاگ        شـشعر گنجای ن یکـجملگی نبود دریشمار  

  

این شعر دیم  ـع لم ازـبنام روز تجلیل مع                                   

غنانشـطریق ارمغان تقدیم شد از ملک ش                                  

 

  ۲۱۴ـ  ۲۱۳اشک حسرت  صص  عدیم :                                                             

         

همچنان به فضیلت علم اهمیت بسیار میدهد و در اثر ماندگارش ) اشک حسرت ( اشعار زیادی  مـدیــع 

پیرامون اهمیت علم در معرفت انسان نسبت به او و عالم هستی و همچنان مقام عالِم و معلم با محتویات 

یکی  نمونه  طورباست که  ترغیب نمودهمردم را به فراگیری علم تشویق و ،  ومضامین عالی سروده

   م :ذکر میدانـ درینجا قابل را پارچه های شعر این بزرگواراز

  

شار علم ــنه جگر زابـد و تشـانـلب خشک م      ــلم        ـار عـــویبـب جــست راه لــرکس بجــه  

علم خجسته سوی چشمه سارر پی خض افت             چونــه راه یـر کـود هـاودانه شــیراب جــس  

ار علم ــهـاض بــتاست ریــن شـــن ازیــمـای  ــورد           زان خــزار لطمه زباد خــر گل هــــه  

ه زار علم ـــود اللـــر بـــارغ زداغ دهــــــف    ر          ــای دهـفـــود از جــــه داغ دار بــر اللـه  

تصار علم ـت اخـه اســار بـتصــلم اقـــاز ع  ت            ـعرفــم ابـــت اربـل حکمـــزد اهـــدر ن  

ار علم ــردگـــت کـرفــــعـر مــــت ســـدانس رف            ــن عـرار مــعارف هرانکه گشت زاس  

گار علم ـبا نــهره زیــد چــــه دیــمی کـــچش  یر عالم صورت نگشت باز           ـــر روی غــــب  

ار علم ــوزگـــن آمــت و دامــذار دســـگـــم      راست       ـــوان تـا تــدر تــان پــذیر جــدم پــپن  

قل است یار علم ـه عــل کـقــنای عــو آشــش        بیگانه شو زجهل که جهل است خصم عقل        

ار علم ــوز گــــن آمــــودامت ـذار دســگــم      رون        ـوی بـزوادی حسرت شرــواهی اگــخ  

ار علم ــروردگـــدرت پــــال قـمــــی کــدان  ــات             نـــکــاد ممـــجــنش ایــریــــــاز راه آف  

  عدیمدانسته باش مرجع آمال خود                                    

قرار علمـتو دارالاه ــرار گــباشد ق                                     

 

   ۲۱۱ـ   ۲۱۰اشک حسرت صص  عدیم :                                                   

     

 اسماعیلیان متکی به قرآن مجید ،احادیث نبوی فرامین وارشادات امام زمانو اعتقادات عدیم ایمان   

متکی بیشتر بر تأویالت قرآن که ه است ی، عقاید ونظریات دینی و فلسفی او که همان عقاید اسماعیلاست 

چنانچه میخوانیم :یافته است  انعکاسدر بخش اعظم دیوانش میباشد ،   

 

ائی ـز ثنـزد بجـان را نســجهه  ــانــه یگــک     بریائی      ــفات کــم به صــویــد گــمــخست حــز ن  

ائی ــــراتب نهــمـرت بــکـچ فــهی دـرسیــن ــال دم زد          جــوان مــتـش نــجمالــالل و الـــز ج  

اشد بطریق مصطفائی ـته بــر آنکه رفـگـم    نزل        ـمـد کسی بـرســر نــگـای دیــقه هــریــزط  

  دائیــخ یـجلـــدا زتـویــتش هــاللـــه جـــک    ـــم        ایــت قـهور اوســه ظـــا بـریـــری اال ثــزث

ودش انتهائی ـغرض اینکه یافت هستی بوج    چشم معرفت بین        ـو بـدل تـورش ایـه ظهور نـب  
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ی ـنس که تو مهر انبیائـریــتم آفــو خــه تــب             اـر پـات بـا همه کاینـاهـوست شــل تــه طفیــب  

بهائی ـهر گرانـی گـر معنـحـه ژرف بـه بـک             زوی نتوان شدن شناورــقل جــه عــدی بـــاح  

شائی ـید در کـلـوکـد چـرایــل بـهـددی چــع  مد           ـــم احــیان میــد زمـــجـرف ابـــحساب حـب  

دا یکی جدائیـن دو جـیز روشــل است نــمث         ابت نشود یکی به جز یک    ــل ثـقــیل عــدلـــب  

ر فضائی ـه یکی دگـکی را بـر یـود اگــدو ش      ب بـــه شمــردن مکـــرر     طلــل مـــمای حـــبن  

روان گدائیـه خسـم همـویــگـر بــدرش اگــب         زصفات اندک است این صفتی شهنشهی دین     

...  

ننهی بکوی دیگر   عدیماقدمی برون                                        

که بجز در رسالت نه رجا نه التجائی                                       

  

        ۳۱اشک حسرت ص  عدیم :                                                                   

  

مسلمان ،  ه ق (  ۲۸۱ه ق ـ  ۳۹۴)  مانند مرشدش حکیم ناصر خسرو قبادیان حجت خراسان  مـدیـع 

و سرشار از موضوعات سلوب باطنی ا برقرآنی  بر مبنای تأویالتشیعه اسماعیلی بوده عقایدش را 

اسالمی و تمایل به اندیشه های عرفانی عرفای ( نیو افالطونی ) حکمتی با مشرب فلسفه مشائی 

هان بینی عدیم رکن  اساسی ج،  عقاید دینی اش به هم پیوند داده و بیان میدارد درآمیخته با تأکید اکید بر

عقاید اسماعیلی منشا میگیرد ، توجه به شناخت و معرفت هستی ، انسان و ذات باری سبحانه که از 

که درین زمینه بامعرفت ظاهر پدیده های مادی و معنوی همچون عقاید عرفانی تالش  وتعالی است 

این تعالی مینماید ، هستی و چگونگی شناخت ومعرفت ذات باری سبحانه و یفهم حقیقت باطن کشف ودر

دین صیت بزرگوار حضرت موالنا جالل المخصوصن شخ عرفای اسالم شیوه در دنیای معرفت عرفانی

 محمد بلخی آب و تاب بیشتری یافته است چنانچه میفرمایند :

  

   رى استـزیر ظاهر باطنى بس قاه          رى استــدان كه ظاهـحرف قرآن را ب  

مـردها جمله گــردد خـــه درو گـــك          ومــــن ســـى بطــیكن ــاطــر آن بـــزی    

   یر و بى ندیدــى نظــداى بــز خـــج          دـــدیــى خود كس نـارم از ن بــن چــبط  

                          خاص را و عام را مطعم در اوست           رآن كه به معنى هفت توستـچو قــهم  

      یر قالــر نبینند غـــرآن گـــه زقـــك          الل ــحاب ضــود زاصـجب نبــع نــای  

     

دفتر سوم مثنوی معنوی                         موَلنا جالل الدین محمد بلخی :                                   

                                                                

همچنان حکیم ناصر خسرو در اثر گرانبهایش وجه دین که دران بسیاری از اصول و قواعد اسالمی به 

: ) و دیگر آنکه کتابها و شریعت  تأویل گرفته شده شده است در قسمتی از گفتار دهم چنین میفرماید

روح خوار چون دو جسد است و معنی و تأویل مران جسد ها را چون دو روح است و همچنانکه جسد بی

السالم   علیه بی تأویل و معنی مقداری نیست نزدیک خدای ، چنانکه رسولشریعت را هم  باشد و کتاب 

لیستدل بخلقه علی دینه و بدینه علی ان هللا اسس دینه علی امثال خلقه  : قاله رسول هللا :گفت 

گفت خدای بنیاد نهادیم دین خویش را بر مانندآفرینش خویش تا از آفرینش او دلیل   . ترجمه :  وحدانیته 

 دلیل گیرند بر یگانگی او ،  چون در آفرینش جهان پیداست که باطن چیزها او  بر دین او و بدین گیرند

و یداری ظاهر هر چیزی به باطن اوست الزم آید که سخن خدایتعالی ااز ظاهر چیز ها شریفتر است و پ

                                                                .شریعت رسول بباطن کتاب و شریعت شریفتر است 
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             ۶۶وجه دین ص   : ناصرخسرو

                                                                                                                             

       روشنی مسایل و هدایت  برای مثال گونه ت مثال موجود اند کهرهمچنان در قرآن مجید آیاتی بصو

                                                                       :مسلمانان نازل شده اند بطور مثال آیه مبارکه  

   .  و تلك األمثال نضربها للناس و ما یعقلها إَلّ العالمون قوله تعالی :   

                                      ۴۳سوره عنکبوت آیه                                                         

و     می زنیم و جز دانایان آن را درك نمی كنند اینها مثالهایی است كه ما برای مردممه :  ـرجــت

  :چنین ارشاد شده است دیگرهمچنان در در سوره 

   

ناَل ق دَ َوَ قوله تعلی :   ب  ر  اَفيَلِلنَّاسََِض  آنََِهذ  لَ َُکل ََِمنَ َال قُر  ث  لَُّهمَ َم  َََل ع  ُرون  کَّ ذ  ت    .ي 
                                                                                                                  

عبرت آنان آگاه شوند و از ، باشد که  َمَثلى براى مردم آورده ایمازهر ین قرآناوهمانا درمهَ:َـرجــت
   .  گیرند

انسان به وابسته به دانش و تعقل انسان است و اینکه معرفتی مسایل امثال و مسلم است که درک همه  

تحلیل و تفسیر نموده  چه پیمانه  به شناخت آفریده گار و آفرینش پی برده و آنرا بطور علمی و منطقی

الزم میدانم  برای نمونه  ازجمله ی تأویالت حکیم ناصر  ، وابسته به فهم و شناخت آن میباشد میتواند 

ادای  این بنای  ی مسلمانی است و چگونگی ترتیب ،هایکی از بناکه فریضه حج  ه ی رخسرو  در با

این ات تأویلی تا باشد برمبنای توضیحدر محتوی قصیده ئی بیان نموده است مثال بیاوریم که  مسلمانی

در نظریات تحلیلی و تأویلی  و ، که یکی ار پنج بنای مسلمانیست حقیقت ادای این فریضه را   ،حکیم 

:  دریابیم  شرح داده شده است ،بدرستی این فرزانه   

  

حاجیان آمدند با تعظیم                                                     

  

یم ــدای رحـمت خـر از رحـشاک     م        ـیــا تعظـد بـدنــان آمــاجیــــــح                    

  م ـــیـذاب الــه از دوزخ و عـرست       از      ـالی حجـنت و بـجسته از مح                  

یم ـعـــره از تنـمـــک عـــیـزده لب     ات        ــرفـــکه از عـده سوی مـــآم                    

لیمـــانه ، ســبازگشته به سوی خ      ام       ـمـره تــیافته حج و ، کرده عم                    

د گلیم ـــــرون زحــردم بــای کـپ            ال ـتقبــــه اسـی بـدم ساعتـن شـم                    

ریم ــزیز و کـدوستی مخلص و ع             ودــله بـافــان قـرا در میــر مــم                    

زین سفر کردن به رنج و به بیم؟         تی    ــبگو که چون رس گفتم اورا   

دیم ــدامت است نـم را نــکرتــــف              دـاویـــــــده ام جـو بازمانــا زتـت                    

لیم ـون تو کس نیست اندرین اقـچ     ج         ــردی حـدانکه کــاد گشتم بـش                    

م ـریـــزرگوار حـــرمت آن بــح       ته ای       ــه داشــچگونا ـو تـگ ازــب                    

ریم ؟ــردی اندران تحـه نیت کـچ        چون همی خواستی گرفت احرام                         

دیم ؟ـــادون کردگار قـه مـر چـــه     ودی        ـمله بر خود حرام کرده بـج                    

لم و از سری تعظیمـری عـاز س             یکــمش زدی لبـتــی گفـفت نــگ                    

یم ؟ــــــلـــانکه داد کــباز دادی چن              وابـیدی ندای حق و جـی شنــم                    

م ـدیــــــتی تقـافـــادی و یــتــــایس       ات      ـرفـگفت نی گفتمش چو در ع                    
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م ؟ـیـــید نســرفت رســعـــو از مـبه ت         شـویـکر خـدی و منـق شــارف حــع  

مـیــــتـر و یـیــی یسـد از پـنـفـوســگ          تیـو می کشــش چـتمــفـی گـت نـفــگ  

مـیـــــوم لئـــس شـفـان نـربـــل قـتــق          ردیــــدی اول و کـــود دیــرب خـــق  

مـــف و رقیـل کهـرم همچو اهـدر ح         یـتـیرفــــــو مــمش چـتـفـی گـفت نـگ  

یمـحـذاب جـــت و عــرقــم فـــوز غ          ودیــــود بــس خـــر نفــن از شــمـای  

مــیــو رجـــه دیــتی بـداخـــی انــمـه          مارــو سنگ جــتمش چــفت نی گفـگ  

م ؟ـیــــهای ذمــلـعـادات و فـــه عــمــه         سرــــرون یکـــی بـتــداخـود انــاز خ  

مـیــــــراهــــام ابـقــــر مـــلع بــطً ـــم          وـــتی تــو گشـمش چــی گفتـفت نـــگ  

مـیــق تسلــیی خویش را به حـویشــخ  ین        ـــتقاد و یقـدق و اعــردی از صــک  

یمـــو ظلـه چــر ولــه هـدی بــکه دوی          وافــــت طــه وقـمش بـفت نی گفتـگ  

مـیـرد عرش عظــه گــردی بـــادکــی          تانــــــــکـالئـــه مــــواف همــــاز ط  

قسیمــر تـــروه بـــا سوی مــفــاز ص           عیــردی ســو کــگفت نی گفتمش چ  

یم ؟ـــیم و نعــارغ از جحـت فــد دلـــش           نـیـونــود کـــای خــاندر صف دیــدی  

مـــبه بر دل ریـعــده از هجر کــانـــم           ازـی بـتــشو گــتمش چــفت نی گفــگ  

م ؟ــیـــه رمـه گشتـون کــنانی کنــهمچ     ود را       ـــر خـــور مــکردی آنجا به گ  

یمــــح و سقــته ام صحیــدانســن نــم           وــفتی تـــر چه گــاب هــازین بگفت   

مـیـــــــو مقــحـام مــقـــدی در مــــنش           جــردی حـــس نکـــگفتم ای دوست پ  

یمـــــده به ســریـــه خــادیـــنت بــمح           ازــده بـــده آمـــکه دیــه ای مـــتـــرف  

یمــردمت تعلــن که کـین کـــن چنـــای           نـگر تو خواهی که حج کنی پس ازی  

 

   ۳۸ـ  ۳۷گزیده اشعار ناصر خسرو  انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار صص                            

                  

که معلوم میشود  داده شده شرحدرین قصیده  که از توضیح و تفهیم واقعی  ادای این فریضهچنانیکه 

نبوده بلکه با  کسب نام و شهرت فریضه صرف به رفتن و آمدن و تقلید کورکورانه ظاهری ادای این

کاملن تغیر از بنیاد زندگی معنوی انسان  چطوریکه آداب آن درین قصیده بیان شد  ادای درست آن

بمنظور دگرگونی رندگی ص (  او )دا ) ج ( ورسول ـخورده به راه صرات المستقیم که خواست خ

. باز میگردد ، است معنوی انسان  

 مبارکه های آیه از نمونه چند بطور از جمله بعمل آمده که  زیادی در قرآن مجید  در باب تأویل اشارتی

  : به مطالعه خوانندگان عزیز تقدیم مینمائیم برگزیده را 

 

ا الَِّذیَن في أَنَزَل َعلَْیَك  ُهَو الَِّذيَ قوله تعالی :  ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ اْلِكتَاَب ِمْنهُ آیَاٌت مُّ

اِسُخوَن فِي هُ إَِلَّ هللّاُ َوالرَّ قُلُوبِِهْم َزْیٌغ فَیَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِغاء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاء تَأِْویلِِه َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَ 

ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما یَذَّكَُّر إَِلَّ أُْولُوْا األْلبَابِ     ۷.  سوره عمران آیه  اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ
 =)  اى از آن آیات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره ( قرآن =) وست كسى كه این كتاب ا تــرجـمه : 

اما كسانى كه  ( پذیرند كه تاویل) دیگر متشابهاتند  ( اى پاره) است آنها اساس كتابند و  ( صریح و روشن

از متشابه آن پیروى  ( به دلخواه خود) جویى و طلب تاویل آن  در دلهایشان انحراف است براى فتنه

گویند ما بدان  ىم ( آنان كه) داند  داران در دانش كسى نمى  كنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه مى

از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر (  چه محكم و چه متشابه) ایمان آوردیم همه 

.   شود نمى  
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همچنان آیات متبرکه دیگر :   

و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل اَلحادیث و یتم نعمته علیک و علی ال یعقوب  قوله تعالی :  

                ۶سوره یوسف آیه  .  کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحق ان ربک علیم حکیم 
می دهد و  احادیث را به تو تعلیمتأویل  اینگونه پروردگارت تو را بر می گزیند وتـــرجــمه :         

بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل  نعمت خود را بر تو وبر خاندان یعقوب کامل می کند همچنانکه آن را

                                                                        .حکیم است ه بود، همانا پروردگارتودانا وکرد

                                      ۶ـ   یوسف .سوره األحادیث یعلّمك من تأویل  :آیه مبارکه همچنان    

                            .                                    بیاموزد  اخوابه تعبیر ) تأویل ( و علم :   مهــرجــت

                   ۲۱ ـ   یوسف سوره .  و لنعلّمه من تأویل األحادیثقوله تعالی  :  :  آیه مبارکه  و هاکذا

    ( به او بیاموزیم(   تأویل ) خواب تعبیر و از علم   : مهــرجــت 

       ۷۸ آیه ـ كهف . سوره سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا  :  قوله تعالی آیه مبارکه : وهمچنان

  م میده تعبیر ) تأویل ( آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو    : مهـرجــت 

  

    القرآن الکریم بنیاد نشر قرآن چاپ تهران       

    
      یدئؤـوان المـدی آثار ناصر خسرو و  در از دیدگاه دانشمندان اسماعیلی چنانچه این اصطالح لـأویـت 

 دومعنی ش مقصد متنبه اصل که هر چیزی چنین توضیح شده که در مجموع (   قاموس المحیط)   

به اذن پروردگار و حقیقی را خداوند ، علم تأویل به عقیده اسماعیلیان صالحیت وتأویل گفته میشود 

علم پیامبراند دارا اهل بیت او که میراث داران واقعی  از امامانرسول خدا حضرت محمد ) ص ( و 

ندارند . چنانچه دیده میشود  کلمه تأویل  را  این کارانجام صالحیت  به جز ایشان وکسی دیگری  میباشند

فارسی هم متداوال است اغلب  زبان  در این اصطالح با وجودیکه در بسیاری از ترجمه ها و تفاسیر  

 .استفاده نمودیم   استتأویل  که  ترجمه  از عین این کلمه درینجا ما درو  به تعبیر ترجمه شده است 

بیان داشته است :پیرامون اهمیت تأویل چنین یل چنانچه حکیم ناصر خسرو در قصیده ذ  

  

لؤلؤ  الال  رـــت و پـر با  قیمـــوهـر گـــپ    دای است       ــخ دریـای سخن هـا سـخن خـوب         

اـــردم دانـــو لؤلوست سوی مــأویل چـــت         زیلــا به مثل صورت تنــور است چو دریـش        

اـر لب دریــوی بغواص طلب کن ، چه د            ؤـــؤلــوهر و لــه گـــاست همــدریدر بن ــان        

یا  ــدهً  دنـــؤ  دارنــؤلــرو لـهــدین  گـــچن           هاده ستــه نـــهر چـــوراب زبــدر بن شــان        

ا ده و تنزیل به غوغاــه  دانـــأویل بــــت            فتــنع ورا گــدین صــــبر ، که بـپپیم بهراز        

  

گزیده اشعار ناصر خسرو با انتخاب دکتر جعفر شعار ۸۵: دیبای سخن ص  ۱۶قصیده               

  

دین اکثر عقاید ، احکام و اعمال شرعی  گفتار  ۵۱وجه دین اثر گرانبهای ناصرخسرو طی در کتاب 

 اسالم به تأویل گرفته شده که مطالعه آن بازتاب دهنده حقیقت شریعت اسالم میباشد . 

تا جائیکه شرایط و محیط تعصب و  در تمام اشعار خودناصر خسرو مرشدش   نیز همچون م ـدیـع

که بیان نموده است بر پایه تأویل عقایدش را در لفافه اشعارش ، به وی امکان داده دورانش قان آور ـفـخ

:درین جا ذکر میکنیم در متن شعر اینچنین به تأویل گرفته است که ، بطور نمونه کلیمه اخالص را   

 

بر استـــش پیمــامــی آرد و نــغام وحـــپی             ور است ـهان زو منـر دو جـی که هـور نبـن  
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نور استــان سخــرع زبــل شــفـتاح قـــمف           ت   ـــث اوسـدیــــحهللا  ه اَلـال َل الـــقن ــــم  

یمی خرد ور استــدست حکــام آن بــجــان            است  ـهان کشــــدش جـکه کلیـوتیــاز دعــآغ  

است بر ـه الملک اکـریک لــَلش ی کهـــیعن           گی    ــگانــواه یــــت گـهادتیســن یک شـــــای  

ط محور استـیمه خاــرد و زوج قــز فـــج             ی اوست  ــات نفـــنی اثبـدو مععد از یکی ـب  

ون شفع و وتر باقیش حرف مکرر است ـــچ          ام     ــده تمـروف آمــح هــسر ـیمه بــکل لاص  

استفهم بر سرناس این سه حرف گرت ـبش           ود    ــب  اـهو َلمو  الفخن ــن ســیاد ایــــــبن  

مر استـمضار ـن چــشمار دریــرار بیــاس            د   ــــام شــراتب تمـــم هارـــچ هـس عدـا بـــم  

وئی که مصدر است ـاب تو گــتر حســدر دف               ف ـال و آتــمو  راتــعشا ــت ادــاحی ــیعن  

هر استــربع مشــــث مـر زثلـــر یک دگــب             صل  ـفت است متــع هـار مقطــوط چــربــم  

رف مکرر استـیمه به حــن کلـــار ایــــگفت            ها   ــــافت انتـی دوو  دهر ــرف بــوع حـمجم  

گر استـست پنج درین راز دی هاهم هر دو          نج شد     ـــرف مرکب دو پــرف بسیط و حــح  

نور استـیم سخـــند حکــا پســته هــن نکــای            شش نصفش اشارتی  نصفش شش است و در  

در استـــــمق ریهمــــسنه ـــــقصات ـــــزآی           اهدین    ـــالن و شـــد دلیـــس انـــاق و انفـــآف  

تـر اســـک رهبــنیکم ـالنفسین ـــوقنـــللم               ق  ـــالم حــص کــبه ن مـدیــعرا ــس تــــنف  

 

   ۲۹ـ  ۲۸اشک حسرت جلد اول صص   عدیم :                                            

 

فلسفی اش دینی و از اشعار سید زمان الدین عدیم شغنانی را پیرامون عقاید دیگر ی ئاهقبل ازینکه نمونه 

در عین حال  که های عقاید فلسفی اسماعیلی  بینش  روی نمائیم مناسب خواهد بود بطور خلص  معرفی

و اندیشه های عدیم  ،آثار سید ناصر خسروازاست با استفاده  گار و آفرینش پیرامون آفریدهعقاید عدیم  

: تا  جریان مطالعه اشعار عدیم درین رابطه فهما تر شوند بیاندازیمنظرمختصری در قالب شعر   

و   بقارستگاری ، ساب میشود اسماعیلیان کالسیک ح ا یدقبه عقیده ناصر خسرو که در عین حال ع

باری ذات خت شناومعرفت به حقیقت توحید خود وصلت نفس مردم به سوی حق در شناخت توحید است 

بیهوده و بیکار گذاشته به معنای  است ) تعطیلبه دور و پاکیزه از تشبیهات و تعطیالت   سبحانه و تعالی

 و این ذاتیگانگی باری سبحانه و تعالی را نهایت نیست ، به اندیشه این بینش  (واژه نامه دهخدا  ـ  شده

 ، است ، به تفکر ایشانبدوراز صفات  در خور مخلوق و  از شمار بیرون یگانه  و کمال مطلق بوده ،

میگویند که :  این  ایشان  ، پدید آورنده ً همهً علت هاست و عالم روحانی و جسمانی خالق ، پروردگار 

و دانائی علت   توانائی ، حقیقت  گفته شود : ت باری سبحانه وتعالی نیست که هر گاه در خور معرفی ذا

چیزیکه مرو را علت باشد وی معلول باشد  دلیل می آورند که : و بدین منظور   .او باشد ذات یگانگی 

سبحانه و تعالی را و هو همهً علت هاست .  ذات باری سبحانه و تعالی معلول نیست بلکه پدید آورنده

برتر نیز از هستی و نیستی  وبوده از علت و معلول بودن بیگانه که  و به فردانیت خود  نهایت نیست

.  است   

                                                                                                                                  

   ۷ناصر خسرو : روشنائی نامه  ص                                                       

   

فلسفی توضیح  خویش زادالمسافرین از دیدگاهدر اثر دیگر حکیم ناصر خسرو درین موردهمچنان  

قدرت است به ) بدانچه گفتند خدایتعالی عالم نه به علم است و قادر نه  :میفرماید  روشن تری داده که 

و حی نه به حیات است و سمیع و بصیر است بل به ذات او ـ آنست که گوئیم : اتفاق است عقال را 

، بل قیام او بموصوف است ، و موصوف بذات خویش برانکه هر صفت را به ذات خویش قیام نیست 
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حتجاج بی شبهت روا نباشد که خدایتعالی به صفتی موصوف باشد ، که آن صفت قایم است . پس بدین ا

خود هویت باشد و نه نیز آن صفت بدان قایم بود و اگر صفت او جز هویت او باشد صفت مر او را جز 

هویت او باشد ، صفت مر او را عرض باشد ، و هویت او ) پروردگار ( محل اعراض نیست . پس او 

    گفتن البته .را صفتی نشاید 
  ( ۶۴ناصر خسرو : جامع الحکمتین ص                     

  

: هرچه هستی یافته است  که خالصه می آید  حکیم ناصر خسرو بدین باب  توحید درپس بطورمختصر 

باری سبحانه و تعالی به هستی آورنده وی است نه از نیستی  ) روحانی و جسمانی ( از لطیف و کثیف

کلمه فلسفه گفته میشود که : درین همچنان و  که وجود او به هویت خویش از هستی و نیستی بر تراست 

) بباش (      نــک که  یک سخن میدانند  رامه کل ست و آن هاهمه ی علت  علت باری سبحانه و تعالی

ماننده گی و نماینده  که او ) آن اثر ( را با مؤثر ، پیوستگی ،وآن اثر بود از ایزد سبحانهً وتعالی است 

مین کلمه را سخن دانیم که کس گوید و ما دانیم که هرگز آن هما  شاید و از بهر نزدیک گردانیدن  وگی ن

بدین  نشود ، ) باری سبحانه و تعالی ( سخن بدان سخنگوی نه ماند و به هیچ روی و هرگز همچون او

شرح که سخن اثری از صاحب کالم بوده و هرگز همچون صاحب سخن نمیتواند شود . و به سلسله 

به  . ه استپس گوئیم علت اول کلمه است و معلول او عقل کل است که ازو هستی یافت شرح میدهد : 

و این  هاز نیست به هست آوردبدون میانجی را  عقل کلو تعالی  سبحانه  اساس این اندیشه ، ذات باری

ی آفریده ها از لطیف و کثیف ) معنوی و مادی  وهمهعلت همه ی علت هاست وعقل کلی علت نخستین 

علت  وعقل کل خود معلول : که  بدین شرح  عقل کل پدید آورنده آنهاست ،، د نآی میکه زیر شمار( 

علت نخست را از هیچ این و ذات باری سبحانه    ، همه علت هاست علت ،  علتبوده و همچنان نخستین 

در  در دیدگاه این اندیشه  همچنان  ، ه استو علت اورا اندرو پیوسطه کرد) ابداع نمود ( به هست آورد 

ذات باری سبحانه  در یگانگی ی عالم روحانی و جسمانیی هستی ها همهشدن  هست نمودن و یا نیست

هستی و نیستی برتر است و هویت خویش از و وجود او به ، نقصانی حاصل نمیشود  و تعالی افزونی و

بدانی که هر چه هستی دارد نیستی مرو را ضد است و هر چه مرورا هست نباشد نیست نیز نشاید گفتن 

که هر چه  همچنان عقیده دارند که :و  و آنچه مرو را ضد باشد نه خدای باشد ، که هر دو ضد یکدیگرند

و مران را مضافون الیه خوانند و آنچه مرو را باچیزی دیگر بتوان گفتن و بی چیزی دیگر نتوان گفتن 

یرد مگر از راه مجاز و ضرورت باری سبحانه و تعالی اضافت بر نگ و مخلوق باشد مضافون الیه باشد

کلی که عقل است ، ازانکه نفس ، چنانچه بگوئیم جهان و جهان آفرین این هر دو زیر معلول نخستین اند 

مخلوق اوست ، و ، که تقدیر کننده عالم جسمانی است فرود از عقل است و نفس خالق عالم است و عالم 

نفس به ی  اگر عالم را با نفس در خوردی نبودی عالم از نفس صفت نتوانستی پذیرفتن ، پس در خورد

عالم از نفس یف است و همچنان گوهرنفس گوهر لطکه عالم گوهر کثیف است و  مثل گوهر است

هر کننده گوهر است ، لذا هیچ وصورت پذیرفته است و باری سبحانه و تعالی از گوهر برتر است و گ

  .سخن اندر توحید راه مجاز و ضرورت و تنگی گذرگاه  چیز را اضافت نیست بدو مگر از

( ۸ـ  ۷ـ  ۶ناصر خسرو  روشنائی نامه صص                                                                   

 

 وتوضیح فلسفی چنین نابی با نیز به و این تحلیل و توضیح در اثر دیگر ناصر خسرو  ) زادالمسافرین ( 

مبدع حق جوهر نیست بلکه مجوهرالجواهر است و دلیل بر درستی این قول آن است   است که : شرح 

نه و تعالی که او مخصوص نفس و جسم است اندر جسم نیست و آنچه فعل او اندر که فعل باری سبحا

از اعراض و نه حرکت و نه صورت جسم نباشد مرو را حرکت نباشد و آنچه مرو را عرضی نباشد 
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  کزو بدان فعل آید ، او جوهر نباشد ، پس باری سبحانه و تعالی جوهر نیست بل مجوهرالجواهر است
.             

  ۳۵۳ناصر خسرو : زادالمسافرین  ص                                                     

  
و چون کسی از علم توحید حق   و بدوام این بحث درین اثر چنین نتیجه گیری به عمل آورده است که : 

مرآنرا منکر شوند و منکر نپندارند و اگر گوید  سخن گوید و صفات نفسانی و جسمانی را ازو نفی کند

خدای به صفت عقل است دانا و به صفت نفس است جنباننده و صورتگر اجسام بدان بگروند و دل بدان 

 .خوش دارند و این چیزی نباشد مگر مر مخلوقات و مبدعات را با خدای انبازی دادن و این شرک باشد 

ه خود به قرآن مجید متوصل شده از قول خداوند دلیل  آورده ناصر خسرو برای اثبات عقید  و حکیم

                                     و این گروه همی خواهد خدای تعالی بدین قول که همیگوید :  میگوید که : 

 قوله تعالی :

ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِن یُْشَرْك بِِه  ِ اْلَعلِيِّ اْلَكبِیرِ َذلُِكم بِأَنَّهُ إَِذا ُدِعَي هللاَّ   .                        تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم َّلِلَّ

  ۱۲آیه  سورة غافر                                                                         

کافر  ) به آنها گویند ( این عذاب برای آن است که شما چون خدا به یکتائی یاد میشد به او ترجمه :

پس اینک حکم ) عفو و عقوبت ( شما با خدای  ایمان می آوردید میشدید و اگر بر او شریک میگرفتند

   (متعال بزرگوار است  

                    رین قول به جدا کردن مخصص از مختص و هلل الحمد  .دو این خواستیم که بیان کنیم ان 

                                                                                                                                  

   ۳۵۴ناصر خسرو : زادالمسافرین ص                                                              

        

عقل  برین است که : این فلسفه عقیده ذات باری سبحانه و تعالی در تفسیر دانستن عقل از ابداع همچنان 

آن   از تصور چگونگی ابداع عاجز است  اینکه  صنع الهی اعنی ابداع آن است که عقل را اثبات 

اضطراریست و لیکن از تصور کردن چگونگی آن عاجز است ، وضع نفس آن است که عقل بر تصور 

که باری سبحانه و تعالی هست کننده عقل ، نفس ، ن مطلع است و مثال آن چنان است که عقل داند آ

تواند تصور کردن که چیزی نه از چیزی چگونه شاید یهیوال ، و صورت است نه از چیزی و لیکن نم

  یعنی به فهم چگونگی ابداع خود به اراده ذات باری سبحانه و تعالی عاجز است .کردن . 

   ۳۱۲ـ  ۳۱۱ناصر خسرو : زادالمسافرین ، صص                                                           

 

را ان بر خداوند صاف باَل تر از صفات قبول شده انسوجود دارند که دَللت بر او یدر قرآن مجید آیات

  مینمایند ، بطور مثال این آیه مبارکه : 

 

ا َكبِیر  ا  .  سورة اَلسراه آیه ۴۳  ا یَقُولُوَن ُعلُو ّ    قوله تعالی : سُ ْبَحانَهُ َوتََعالَٰى َعمَّ

گویند بسى واالتر است منزه است و از آنچه مى  پاك و او      تــرجــمه :  

                                                                                                                                  

اشاره نموده  ات دیوانش به کرات به این موضوعدر و   پی برده ات این موضوعهمه ی به کنه م ـدیـع

:  میخوانیم درین چند مصراع است که از جمله   

 

ان ثنای تراـدانم و گویم بج انهــــرا       یگای تـــبریـــفت ذات کـمنا صــیـــمه  

مقام مرتبه ای عرش استوای ترا     رد  ـبشر هیچ درک نتوان ک به عقل و فهم  

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D17%26aya%3D43&ei=c06cVe7fO8bn-QHm_q7oAw&usg=AFQjCNEjuScIoJ0QKvQa7buQLSEqVT8tuA
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قای تراـجمال شعشعه ای دولتی ل  دن    ــیز کی توان دیـصر نـسن بـزروی ح  

م حرم سرای تراـافت راه حریـنی  دا     ــیای خــرخیل انبـرت سـوای حضـــس  

             م بقای ترا....و دید عال ا زخود شدـفن   زقاف و از قوسین      گذشته بود ز قرب و 

 

                    ۴۶اشک حسرت جلد اول ص  عدیم : 

  

پس میشود ( وجود دارند که  ، در قرآن مجید آیاتی در شرح آفرینش با کلمه های کن فیکون ) باش

به خوانش  مجید با قرآناین مضمون پیوند تعدادی ازین آیه های متبرکه را درینجا بمنظور توضیح 

     میگیریم :

ا فَإِنََّما یَقُوُل لَهُ ُكن فَیَُكوُن قوله تعالی :                                         ۴۷ آیه آل عمران  .إَِذا قََضى أَْمر 

   .  هنگامیکه اراده کرد کاری پس همانا میگوید برای او باش پس میشودو تــرجـمه :
قوله تعالی : إِنََّما قَْولُنَا لَِشْیٍء إَِذا أََرْدنَاهُ أَن نَّقُوَل لَهُ ُكن فَیَُكونُ  .  سوره  نحلَََآيه۴۰َََََََََََََ 

تـرجـمهَ:َ جز این نیست فرمان ما آنگاه که ما آنرا اراده کنیم که ما بگوئیم برای او موجود شو پس آن 
    همچنان آیه مبارکه :  میشود .

قوله تعالی : إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیئ ا أَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن  سوره یس آیهَ ۸۲                           
 بخواهد چیزی را که او بگوید برای او باش پس در دم میباشد . جز این نیست فرمان او آنگاه تــرجـمه :

  و هاکذا آیه مبارکه :
                                                  ۷۳ آیه ،  انعامسوره  .َویَْوَم یَقُوُل ُكن فَیَُكوُن قوله تعالی : 

  .  روزی که میگوید باش پس میباشد و تــرجـمه :

    

، چاپ تهران جدولی قرآن به زبان فارسی ، ترجمه دکتر عبدهللا خاموش هرویترجمه    

 

به وفور ارائیه شده است ، چنانچه میخوانیم : نیز دانشمندان و عرفای اسالمیاین نظریه در عقاید   

  

طرفت العین           زکاف و نون برون آورد کونین  توانائی که در یک              

ـدم زدـلم زد           هـزاران نقش بر لـوح عـدرتش دم بر قـچو قاف ق              

 

شیخ محمود شبستری گلشن راز                                      

: دیدگاه عدیم را درین زمینه به خوانش میگیریم  همچنان  

 

نخست نام محمد قلم به جریان داد  ) مراد از عقل کل (        رمان داد    ــامه فـوشتن به خـه نـه کـیگان  

ده را به دوران داد ـروزنـهر فـهر و مـسپ        ت     ـبسـم نات باهــایـله ای کـظام سلســـن  

دای سبحان داد ـود را خـعت خــان صنـنش        ومکان نمود ایجاد   ه کونزکاف ونون هم  

اران داد ـوهسـه کـه معادن بــونــزار گـــه         تاره و خورشید   ــاه و سـزعکس تابش م  

یان دادـدف در زآب نسـن صاف صـبه بط         د   ـرواریـحر مـد زبـرویـبزه بـاک سـزخ  

ش میانجی درخت مرجان دادـنع خویـز ص       ر     ــدر بحـات انــاد ونبـس جمـیان جنــم  

ان دادــل در بدخشــلعـــدن دن به عـــدر ع        ید    ــختن بخش ن مشک باـعقیق را به یم  

    یات و نطق خرد را به شخص انسان داد ـح        الک    ـاک تا افـر کن ز خـات نظـکاین به 

  خدای هر دو جهان در حیات ایشان داد ...          حدوث قصه پر کیف و حیرت انگیزی   
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  ۳۴ اشک حسرت جلد اول ص عدیم :                                 

 

ناصر نظریات وعقاید فلسفی  حکیم مه که مبدا آفرینش است با استفاده از یدر شرح کلث و بدوام این بح

پس گوئیم که کلیمه یکی  است ومر اورا به   : وده استفرمم که چنین یمیپردازحجت خراسان خسرو 

و هر چه عدد است همه زیر یک است . از بهر آنکه چون یکی را بوهم برگیری تازی وحدت خوانند 

قل همه ی عدد ها برخیزد و اگر همه ی عدد ها را بر گیری یکی بر نخیزد ، پس همه ی هستی زیر ع

ست ، از بهر آنکه جدائی چیزی را جز ناپذیر اجدا از هم هستی  است ، او نخستین هستی است واین

مردم نجوید و مردم جدائی چیز ها را همی دانند که از عقل مر ایشان را اثر است که بقوت آن اثر چیز 

عقل کل به ذات خویش به نظر ایشان همچنان طوریکه در پیش هم تذکر یافت  ها را همی باز جویند .

با درک از معلولیت خویش برای ادای شکر  ئیرووئی آرمیده واز ر کامل و بی نیاز است و این ذات از

گذاری به ذات باری سبحانهً و تعالی در جنبش است ، این جنبش نه مکانی و نه اندر زمان و نه برای 

، در اثر جنبش این شکرگذاری به باری سبحانهً و اسماهو وتعالی نفس کل طلب حاجتی صورت میگیرد 

و این پیدایش نفس کلی   است قل کلی یکی گشتهقوت کلمه باری سبحانهً تعالی با ع ازو پدیدار گشته و به

از عقل کل در یکدفعه  و بی زمان بوده است ، واین نفس کلی بر روئی بنا به آنکه در حد قوت تمام بود 

ه است بدین با عقل کل نا مانند بود که  ه نا تمام آمد لفع حدبا عقل کلی هم مانند بود و بر روئی که اندر

بود  ، و نفس کلی صرف در حد قوت تمامقوت تمام و کمال است در حد  فعل وحد که عقل کل به شرح 

جنبش او ایشان فرموده اند که مر قوت نفس را هم جنبش و هم آرام  ، و  .است ولی در حد فعل نا تمام 

، و  کوشیده است امی و کمالی خویشتن در حد فعل تمکردن  لحاص با پیدایش خود درکه  هبدان آمد

بی نیاز است و فایده خویش  ل حد قوت پیوسطه است وبه دلیل کما آرامی او بدان است که به عقل کلی

                                                                            .ازو همی یابد 

واجب لذا ، را بی میانجی ابداع نموده است عقل کل  سبحانه و تعالی به عقیده ایشان ذات باری همچنان 

از  ، بوجو آورنده اوستبه میانجی کلمه باری سبحانهً و تعالی که عقل کل همچون نفس کل ه نه باشد ک

عقیده ایشان نفس کل در عالم آفرینش مرتبه دوم به   .باشد  ) عقل کل ( همچون اوهر لحاظ کامل بوده و 

تکمیل نموده حد فعل دررا به کمک عقل کل  به مرتبه آن یعنی د است و برای آنکه در حد فعل خورا دار

در دوام  ،بیافریند چیزی تا همچون خویشتن به یک دفعه برساند در جنبش و کوشش افتاد  منزلت آن به

و چون عالم بجنبید  یافتترکیب جنبش ن ازیصورت عالم  آنگاه  وپدید آمد  هیو َل جنبش کوشش و این 

حاصل گردید و عالم خود مکان گشت و جنبش در مسیر زمان و مکان قرار گرفته و از جنبش او زمان 

آنچه توانائی که در نفس کلی بوده است اندر هیوال بنهاد ولیکن  به یکدفعه از لحاظ فعل به کمال نه آمد ، 

 ، اساسان ،) پیغمبران  نفس های را نظیرنفس های بزرگواری عالم را از هیوال ترکیب نمود وآنگاه 

 درین عالمرا ( و عاقل انسانهای کامل همه ی نفس های و خالصه مستجبان ، حجتان ، داعیان ، امامان 

خود را در حد فعل ، نفس های کامل انسانی  و پرورش بوجود آوردنبا و خواست با ایجاد این عالم  نهاد

، چنانچه عقل  ستبه یکدفعه برایش میسر شدنی نبوده این کار و اتکمیل نموده بدرجه عقل کلی برساند 

به عقیده ایشان زایش و بدین ترتیب ،  ه بودپدید آورد ه یکدفعه او را بدون زمان ب کلی  را میسر بوده و

عالم پیوسطه بوده و هیچگاه نه ایستد و با پیدایش نفس های دانا و بزرگوار نقصان خویش را که کمال 

خود نیل بدان که  رسد ،یعنی به درجه عقل کلی بر طرف سازد ، و به مقصد اولی خود  ل اوستعف

در دراز مدت ی این جریانات  همه فلسفه  لن بدان اشاره شد از دیدگاه اینچنانچه قب  بهشت برین است ،

 و بی مکان بی زمان به یکدفعه ،کل عقل  لهمچون فعو  در محدوده زمانی صورت میگیردو 

که به   فهم و آالیش و پروش انسان به علم و معرفت وعقل و درک  بواسطه بوده است . همچناننمیسر
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برای ارتقای توان فعلی نفس کلی عمل چنانچه تذکر دادیم جوهر عقل است علم ،  ،عقیده ناصرخسرو 

  .به کمال فعل برسد در حد فعل نیز تا مینمایند 

        ۱۵ـ  ۱۴ناصر خسرو : روشنائی نامه صص                                                       

در عالم جسمانی و روحانی روی اهمیت علم و فراگیری آن   عدیم با درک اهمیت این موضوع پیوسطه 

تراوش افکارش مبین سخن ماست :تأکید نموده بود که قطعه شعر   

 

روری ـسر مکش از درس مکتب تا یابی س        ری   ــال وروز بهتــر اقبــی اگــاهوــسر خــای پ  

اج و تخت خاقانی و ملک قیصری ــه زتــب     لم      ــاج است عـــــر الترد آدم د  ـر فـر هــر ســـــب  

روری ــرف پاعــم والتـوزد اصـو آمـا تـب     ار     ـــان روزگـز زبــــاری کــــوزگـرم آن آمــــخ  

ه حکم جامعیت مظهری ـش را بــرینــافــک        ش    ـــویـه واالی خــایـی پـم دانــــول علـــاز اص  

ظ بر اسرار معنی پی بری ـا از لفـوانده تـخ     ات     ــــائنــتاب کــام کـــــاز و انجـــــــخه آغــــنس  

ری ـا ثـا تـریـاشد از ثـه بـتی آنچـله هســجم       نات    ـــــکـع ممـــار جمـــــه آثــاچــــتر و دیبدفـــ  

فق از نور شمع خاوریـصبح صادق در ش       چنان    ــبع انسان همــیرد طـلم گـــنی از عــــروش  

ند هم گوهرینزان گوهر میکـر دو در میـه         وچکی  ــا این کــقرص خور با این بزرگی ذره ب  

نماید همسری ــم میـحر اعظــره اش با بــقط        ره بار   ـــردد بدریا قطــرمت گــحاب مکــر ســگ  

.... ن دریا نداند کس به فکر سرسریـژرف ای          م  ــن یــن قطره قطره باشد عیـاشد عیـــر بــبح    

...عمق عالم با همه پهناوریطول وعرض و       دوگامی بیش نیست     مت جزنزد عقل و علم و حک  

      

   ۲۰۸ـ  ۲۰۷عدیم :  اشک حسرت جلد اول صص                                                      

 

ورده و رادفلسفی مسایل عقیدتی را در قالب بیانات عدیم در پوشش کالم اشعارش بارها همچنان  

است که بطور نمونه بخشی ازین قطعه شعرش را انتخاب نموده ایم : توضیح نموده  

 

علم عقل است خاص ترزسخن درجوار      علم  چون در تن است نفس سخنگوی یار  

ود رستگار علم ـل رسته شـهـد جـاز قی      ن است   ـن روشـراهیـقل بـجا بحکم عـاین  

ویش تو ای شاهکار علم ـکشتی عمر خ       رق  ـفلت مساز غـر بیسوادی و غـدر بح  

ید وار علم ـل و امـایـله مـده جمــردیـگ        وشه ذکور و اناث بین  ـر کنار و گـاز ه  

ار علم ـو از روزگــیوم روز تـومن فـی       ال   ــــتـل اعـــری و میـــهتـد بـــدارد امی  

جاست کار علم ند که ایـار بنـش بکـدان       رت آرزوست   ـگر بر مدار جرم قمر سی  

پار علم ــوی رهسـغفلت فرو گذار و ش       روان راه  ــر رهـم مثال دگــو هـی تـیعن  

دار علم ـــــم ردوـــات بـــائنـــذرات ک        د ـل که یکسر بگردش انـقـبنگر بچشم ع  

و هم چو ذره شوی بیقرار علم ـد تـایـب        است  حکمت چونور لمـعه خورشید انور  

ار علم ـر دار بـش و بـذار پای دانــبگ    فل نکـته دان      ـدر بـوستان معـرفت ای ط  

چه باغ بهار علم ـوی غنـگ و بـاز رن        ـیم معـطر شـود وطـن  ــهـمچــون دم نس  

این است در خق تو دعای منی عدیم                                  

نا کامی ات مباد و شوی کامگار علم                                  

 

    ۲۰۹ـ  ۲۰۸ص صسرشک ندامت  عـدیـم :                                                          
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كه همه آنها  آمده است  ذکر به عمل بار ۴۹در قرآن مجید نیز  عقل ازبدین سلسله قابل بیان است که   

 چنانچه در، ارائیه شده اند حالت فعلى با توضیح درک حقیقت  یشیدن ، فهم بهتر و بیشتر در بیانبه اند

؟  كنند بندند یا تعقُّل نمى شان را به كار نمى آیا عقل ، ا ف الی ْعقِلون   :  آمده اند چنین  ، کریم قرآنجا جای 

ى فكر استفاده كرده، هم مفهوم و  ، با آیاتى كه از ماده كنید نمى؛ آیا تعقل    ا ف الت عقلون     : فرماید یا مى

و همچنان   كنید ؛ آیا فكر نمى  ا ف الت ت ف كَّرون  كنند:  باشند و همان درخواست را مطرح مى هم معنا مى

لعلكم  ، ، افلم تكونوا تعقلون افالتعقلون،  ، لقوم یتفكرون ، لعلكم تتفكرون لعلهم یتفكرونتعابیری چون : 

آمده تكرار به  ها چندین بارهمچون ازینكه هر یك  ، ، افالیعقلون ، لقوم یعقلون تعقلون، ان كنتم  تعقلون  

هدایاتی اند که از لحاظ تفکر اسالمی در دایره دین برای تربیه و پرورش نفس های انسانی در مجموع  

ابوعلی تا  ابو نصر محمد بن محمد فارابی  و همچنان فیلسوفان اسالمی ازنازل شده اند ،  دبدین مقص

معتقد بودند که   دیگران وه ق (   ۴۲۷ ـ  ۳۷۰)ابو علی ابن سینا حسین بن عبدهللا بن سینا، مشهور به 

، بر عالوه دانشمندانی دیگری از جهان اسالم  گذاردمیآن تأثیر  یدر حیات نفس و جاودانگ یقواي عقل

ر ــصــمد عنــن احــن بــم حســـاســـقــوالــاب کالم   از نمونه   که بطور  نیز برین منوال معتقد بوده اند

یادآور میشویم :                               شاعر نام آور زبان پارسی  ه ، ق ( ۴۳۱ـ  ۳۵۰)      خی ــلـب

                                                                   

ود از ازلــکه نمى ـاول فیض  

زلــــم یــرفت لــى مع نهـــآیی  

لـل کــدا عقــادر اول زخـص  

رسلـــک الـفل تلـه محــادشـپ  

 نور هدى ختم رسل مصطفى

اــهاج صفا و وفــــادى منــه  

 

  شرح فصوص الحکم، جامى        
 

گیریم که چنین میفرماید :عدیم را نیز در مورد به مطالعه بعقیده جای دارد که  و همچنان  

  

ایـاید جــکان نمـکان در مـالم        وان زد رأی   ــجا تــجا کـل اینـقـع  

رش نماـکه دل صاف اوست ع    ــارف بـــاهللا       ــویـدای عــز ســجـ  

ا ــردون پــراز گــر فـهد بـمی ن        اه   ــاک راه این درگــهـرکه شد خ  

    ایـپقف بی ستون برـاین سردک            نونو  کافون زحرف ـذات بیچ

قانه درایــلقه عاشـن حــدریـان            ردـارت کـقل این اشــق با عـعش  

رای ـه ســالن نغمــیون بلبـــــش      د      ــان آیــوش جــشن به گـا زگلــت  

وایـکر خـیان شــوطـمه طــنغ   نوی          ــــد میشـــر زهنـگــار دیـــب  

... مله ممکنات جلوه ای اوستـج          ست    هونور احمد چون از تجلی   

 

۳۸اشک حسرت جلد اول ص    عدیم :                                             

 

در فرزندان همچون نطفه به اراده نفس کلی به تأئید عقل کلی  عالم مادیدر دیگاه این فلسفه تمام هستی 

و  ایجاد شده) نفس کلی و عقل کلی ( عالم روحانی که حد سوم بعد دو حد لطیف ٭  هیوَلدر حد قوت 

نی ازانها نفس نامیه و آن رست یکینیز دارای سه مرتبه اند که  پدید می آیند هیوال آنچه اندر ین عالم در 
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نفس حسی است که شامل حیوانات بی سخن  دومیدرختان میشوند و  اند که شامل گیاهان وهای عالم 

نفس سخنگوی است و آن مردم است  سومید  و نخوار و گوشتخوار و بحری و بری میشوهاعم از گیا 

نگوی دارای نفس سخدرانست که برعالوه آنکه مردم برتری گویند و از عقل اثر پذیر اند ، میکه سخن 

بهره مند اند ، بدین معنا که همچون نفس نبات روینده اند چون نباتی و نفس حسی نیز نفس  از هر دو اند 

بزرگ میشوند و همچون نفس حیوان خورنده اند چون طعام و نوشابه مینوشند و مزید بران دارای نفس 

ده است اتمام و کمال رسیبه خود در آفرینش و چون تمامی نفس ها به مردم تمام شد عالم نیز ، ناطقه اند 

مر اصل خویش را به پذیرفتن علم از پیغمبران که ایشان  فعل ، پس واجب آید که نفس مردم بعد ازکمال

ازکالبد خویش   هدو با پذیرفتن توحید مانند نفس شاندرین عالم به منزلت نفس کل باشند به حد فعل رسند 

 به عقیده این اندیشه ، و به ثواب رسند آمده است بدو باز گردد ازآنجائیکهیعنی به عالم علوی  وه دجدا ش

به قدر توان نفس کلی به نظر این فلسفه هر سه نوع این نفس ها از   محال است که دو باره باز گردد .

این اثر پذیری توان باز  پذیرد و بامیاز عقل اثر  نفس مردمی  صرف ، اما درین میانخود اثر میپذیرند 

از عقل اثر پذیر  اند ، صل خویش را می یابد و چون نفس های نباتی و حیوانی غیر سخنگویگشت به ا

اندر کالبد مردم پیدا  که اثر نفس کلیبدین معنا که  نیستند ، ایشانرا بازگشت به عالم علوی نمیباشد ، 

معرفت ، حید آموختن و دانستن به  اصل ذاتی خود و  توبا و بوده  از عقل کلی تأثیر پذیر میشود ،

خود که نفس کلی است هم مانند شده ، همچون نفس از  به اصل ذاتیو با این حصول ، نماید میحاصل 

به ثواب  پیوسطه نفس کلی به عقل کل  مانندگردد و میو مانند اوگشته به نفس کلی باز عقل خورش یافته 

  رسد که خود بهشت برین است .میجاویدانی 

  ۱۷ناصر خسرو : روشنائی نامه ص                                                                    

  

چنانچه این قول در گفتار پنجم کتاب وجه دین اثر بیزوال ناصر خسرو با بیان دیگر چنین توضیح  شده  

عالم از اثر او پدید همی آید عقل کل بهشت به حقیقت است که همه  نعمت ها و راحت ها اندر است :  

و هر که دانا تر است او به عقل نزدیکتر است ، او در بهشت است ، چنانکه رسول مصطفا صلی هللا 

علیه و آله و سلم از همه خلق به عقل نزدیکتر بود ، نه بینی که خدای تعالی مرو را فرمود که 

م در بهشت است هیچ شکی نیست مسلمانرا ، مردمانرا علم بیاموزد ، و اندر آنکه  پیغمبر علیه السال

  . پس درست شد که بهشت به حقیقت عقل است

                                                                                                                                  

اثر ناصر خسرو بلخی ۳۴جه دین ص گفتار پنجم و                                       

  

در خصوص بازگشت نفس جزوی و جسد جزوی هرکدام به اصل خویش چنین توضیحی در  

باز گردد و  زادالمسافرین داده شده است که : و گوئیم چون نفس جزوی از جسد جدا شود به نفس کلی

گردد و گوئیم میازو بدین جسم کلی که عالم است باز  باز گشتن جسد جزوی مردم پس از جدا شدن نفس

 که نفس کلی عالم زنده است بذات خویش چنانچه خدای تعالی همی فرماید : 

   ۶۴العنکبوت  آیه سوره  .اُن ۚ لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن َوإِنَّ الدَّاَر اْْلِخَرةَ لَِهَي اْلَحیَوَ قوله تعالی :

زندگی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است )که حیات جاویدان و نعمتش بی رنج و مه : ــرجــت 

( . زوال است   

زندگی بذات خویش بر درستی این دعوی گواه است دونو عالم جسمی ب    

  

۴۴۹ناصر خسرو : زادالمسافرین ص                                        
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و همچنان آیات دیگری نیز در قرآن مجید وجود دارند که دَللت بر حیات جاویدان در عالم رو حانی 

:را درینجا ذکر مینمائیم  های مبارکیآیه  بطور مثال که  مینمایند   

   ۶۴العنکبوت  آیه .   َوإِنَّ الدَّاَر اْْلِخَرةَ لَِهَي اْلَحیََواُن ۚ لَْو َكانُوا یَْعلَُمونَ قوله تعالی :   

.زندگی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است  که حیات جاویدان و نعمتش بی رنج و زوال است    

   ۱۵۶.  سوره بقره آیه  انا َّلل و انا الیه راجعونقوله تعالی :  

   .  مهمه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیتــرجـمه :  

 وهاکذا آیه مبارکه دیگر :  

ِ إِلَه ا آَخَر ََل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِك إَِلَّ َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْیهِ قوله تعالی :       . تُْرَجُعونَ  َوََل تَْدُع َمَع هللاَّ

       ۸۸قصص آیه سوره                                                                                                

و با خدا معبودى دیگر مخوان خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابودشونده است تــرجــمه : 

                                                        . شوید فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى

                                                                          همچنین آیه مبارکه دیگر :                    

۲۶ . ارحمان آیه کلُّ َمْن َعلیها فَان َو یبقَی َوْجهُ َربَّک ذوالجالِل واَلکرامقوله تعالی :      

 

هرچه روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای با عظمت و جالل باقی میماند . مه : ـرجــت  

از درون طبیعت از که سرشت نخستین آن جسم مردم ، از دید این فلسفه فهمیده میشود  بدین ترتیب 

خاک بوجود آمده و با نفس که عامل حیات است به حیث موجود زنده در عرضه گیتی عرض اندام 

     :آمده است    چنانچه در قرآن کریمنموده به فعالیت آغاز نموده است ، 

  

ن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَنتُم بََشٌر تَنتَِشُرونَ قوله تعالی :    ۲۰:   سوره روم آیه .  َوِمْن آیَاتِِه أَْن َخلَقَُكم مِّ

بیافرید تا انسان شدید و به هر سو پراگنده واز نشانهای قدرت اوست که شما را از خاک  ترجمه :  

  گشتید .

  آیه مبارک دیگر ، و همچنان در  

ِ َكَمثَِل آَدَم ۖ َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَیَُكونُ نَّ ا قوله تعالی :ِ                           . َمثََل ِعیَسٰى ِعنَد هللاَّ

    ۵۹آیه :   سوره آل عمران                                                                  

ل عیسی در نزد خدا چون مثل آدم است که اورا از خاک بیافرید و به او گفت : موجود ث  م  : تــرجــمه  

   شو پس موجود شد .  

به خاک سپرده چنانچه پس  استآفریده شده  از خاک درین دیدگاه جسد انسان مطابق آیات قرآنی که 

تجزیه و به تدریج  که در نهایتست سپرده میشود ودر حقیقت به جسم کلی که مبدا آفرینشش ا،  دوش

ساختمان ، داده  و به اثبات رسانیده است چنانچه علم حیات شناسی توضیح میشود و مزید بران نابود 

جسم انسان  سلولی انسان از بدو پیدایش دستخوش تغیر و تبدیل بوده تا اوج پیری حد اعظم  سلول های

از غالبن شان رشد و تکامل راحل بعد طی مشده  ی رشد و تکامل دچار دگرگونی ها در حال زندگی 

 مفلوک ،از رشد و تکامل طبیعی باز مانده ، جسم انسان چنانچه همه میدانند ، و سرانجام  بین میروند

در داخل بعد ازمرگ  در هر دوره از زندگی که وفات مینماید ،متباقی جسم و  ضعیف و نحیف میگردد 

 الشخورحشرات و دیگر موجودات ،  حمله بکتری ها قبر و یا هرگونه محلی که قرار داشته باشد مورد

نه چندان طوالنی نظر به شرایط آب و هوای محیط  یدر اندک زمان بدن قرار گرفته ی وخارجی داخل

برای  ، باقی نمیماند ازجسم آدمی  به جز اسکلیت که آنهم در دراز مدت نابود میشود آثاریماحولش 

در سرشت ذاتی نفس وجود این و در حقیقت  و قدرتی نداردحرکتی در واقعیت جسم بدون نفس آنکه 

ازان  استفاده  شوآرزو های مقاصدتأمین برای   همچون وسیلهو زنده نگهداشته که جسم را  بوده جسم 
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خود پاسخگوی کردار خودش بوده بائیستی  مسئول اعمال خود بوده نفس در حقیقت لذا   است ، نموده

  باشد .

 

انــس و زاغـرکـد کـوردنـخـزو ب          دـرگ دریـت گـدشه ـی را بـردکــم  

انــاهـن چــت در بــر رفــــآن دگ          هسارـــــه کبنـت در ـکی رفـن یـای  

ادانـــردم نــش مــر ریــز بـیــــت           این چنین کس به حشر زنده شود  

    
 

 حکیم ناصر خسرو نیز بهشت  به حقیقت عقل و و دوزخ  به حقیقت نادانی تشبیهه شده اشعاربسیار در 

از بهشت و دوزخ با تأویالتی منطبق به این نظریات که بهشت نفس انسان کامل  و دوزخ نفس انسان 

به پاس را این بزرگوار طوالنی بخش هائی از قصیده بطور نمونه که توضیح گردیده جاهل است  

حضور شما  رگزیدم وبم بی نهایت زیبای آن و کالبرای توضیح منطقی این مسئله مضمون  ارزشمندی

  خواننده عزیز تقدیم مینمایم :

 

ر است ــوهــت گـان جانـدر کـش انـدان       تن به جان زنده ست و جان زنده به علم    

گر استـکو بنــکه نیـآن زانـکه نـفــتاد  ـــو        کـگر نــــن بنــاز کــم دل را بــشــچ  

است ایدرـسرکـن است یکـیهرچه هست ا     رون   ــنبد بــچ ازین گــست چیزی هیـنی  

ر است ــــــتــو ابــــو دی  دادار  زدــــای    ــد       ـار نیک وبـردگـــد کــویـــت گـو ان  

ر استـو زشتی و ش گوان جنـار دیــر         کیکوئی و خیـلح و نـزدان صـــار یــک  

اغ و ناژ و عرعر استــوی آب و بــک           جـلـم فــر هفتــر ســد بــویــت گـو ان  

ور استــاه انــه مــوئی کــــکی گـریـیز          هـــد نـنـانــی روــوبـزاران خــد هــص  

کر است ـال و منـمحخن زی او ـن سـای         وانکه اورا نیست همت خورد و خواب   

ادر است ـن چــرون زیـــزدانی بـــراز ی  د        ــمانــادر بــن چــر ایـزی ا ـرت مـکـف  

بر استـــار اکــــردگــــول کــــول قــــق     ار     ــه کـد بــایـن نـن و آن دریــول ایــق  

ود از بر استـرا خ ن توـط مـول و خــق  ین        ــطش ببـــنو و خــــزد بشـــول ایــق  

تر استــردم دفــص مـخــط او را شـــخ     ان     ـم زبــالــز عــت جــول اورا نیســـق  

خاطر است وش وهوش وعقل وـم وگـچش       ا    ــای مــن هــر تــتــــر دفــط او بــخ  

        تر استـوم اخــهش و شــو بی انــنش              دـــب         وید ثواب   ـزد سیم و زر جـه زایـرکــه

ا محال است ار زر استــشت آنجــدر به    د      ـریــان خـاید مــزی ببــر همی چیــگ  

بر استــوده همــگ ســا سنــه زر بــورن    ز      ــزیــزر ع جا ــاست اینــاز مــاز نی  

استورنــه زشـت وخشک و زرد والغر       وب   ــوست خــاز تــار از نیــروی دین  

ر است ـود کافـل خـست ، بـتی نیـهشــاو ب     شر    ــد روز حـاشـنه بـتی تشــر بهشــگ  

ر چه سرد و خوش بود نا در خور است ـگ       یل   ـــسلسب  نه ، اوراــــد تشــاشــورنب  

است   وش را منکرــراب آب خـــسیرد ـــم      وش ب ود  ـگی نا خـی تشنـوش بـــآب خ  

اندر است  ردوسـود به فـنون خـصر اکـقی      ود   ــن بــه زریـــانــت ار خــهشــدر ب  

ر استـبــمـغــه پیــانــــدر خــــه انـلـــمـج        ها را کلید  ــلــز و مثــرم  هــمـن هــای  

یدر است ــدر ح  را  هــبارک خانــن مــای       د    ـویـه در ز راه در شــانــه خــر بــگ  

یک چشم ( شم راست در دین اعور است ) اعوراو به چ     ت    ـأویل رفـزیل بی تــر تنــه بــر کــه  

اکستر استـسر خــو ای پــی بــک بــمش      وی او   ـنی بــفظ و معــاشد لــک بــمش  
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ازجمله ، ابیات فوق را بطور نمونه برگزیدیم و مطالعه کامل آنرا بیت است و ما  ۴۲این قصیده شامل  

 به خواننده عزیز به منبع این اثر و یا کلیات اشعار ناصر خسرو دعوت مینمایم .

 

تحت عنوان جهان در جنب فکرتهای ما  ۳۰ناصر خسرو :  بخش هائی از قصیده      

  ۱۳۸ـ  ۱۳۷ر شعار صص گزیده اشعار ناصر خسرو   انتخاب و شرح دکتر جعف    

  

و هیوال   خداوند علم و صنعت است ان صورت های مجرد ،چنانچه قبلن گفته بودیم نفس مکدرین فلسفه 

فعل پذیر که توضیح این مسایل را در کتاب زادالمسافرین اثر بیزوال  صنعت پذیر و جسم جوهریست

 ناصر خسرو چنین میخوانیم :

هیوال صورت های نخستین را که طول و عرض و عمق است از نفس گرفته است و جسم جوهریست 

فعل پذیر و محسوس و نفس جوهریست فاعل و معقول و جسم مرکب است از هیوال و صورت و چون 

نفس معدن صورتهاست ، پیدا شد که مر هیوال را این صورت های نخستین که جسمیت جسم بدان است 

ت که صورتی آراسته است از بهر پدید آوردن صورت های دیگر اندر صنعت عالم و نفس داده اس

که نفس کلی جوهریست لطیف ، بسیط  موالید او به تقدیر باری سبحانه و تعالی و همچنان توضیح میدهد 

و جسم کلی جوهریست منفعل ، کثیف و مرکب ، به نظر ایشان جوهر فاعل متکثر است به و فاعل 

آن جوهر فاعل نیز متکثر است به تکثری  دد بران نه افتد و آن جوهر فاعل به تکثر اجزایکثرتی که ع

که زیر عدد است ، به مثال اندر دانه گندم دو جوهر است یکی لطیف که او فاعل است و دیگری کثیف 

ار لطیف است اندر جوهر جسم هزاران بجوهر ابداعی که اندر گندم است و که او منفعل است ، پس آن 

همچون آن دانه بکند که اندر یکی ازانها همان جوهر باشد که اندر نخستین گندم بود و با ارائیه این دلیل 

بیان مینماید که : پس آنگاه گوئیم اندر بیان این قول که اندر عالم جسم که مصنوع کلیست از مردم 

و به دوام این استدالل ل هاست شریفتر چیزی پدید نیامده است ، الجرم فعل های او تمام تر از همه فع

منطق آنکه در عالم آفرینش موجودی نزدیکتر جز مردم به صانع عالم نیست درین اثر بیان میدارد که : 

دلیل برانکه مردم نزدیکترین چیزیست به صانع عالم آنست که صنعت های او بر مقتضای عقل است و 

ر صنعت صانع عالم پیداست و چون شرف آثار حکمت اندر صنعت های او پیداست ، همچنانکه اند

صنع به حکمت است و حکمت اثر عقل است و صنع مر نفس راست و حکمت مر عقل را ، این حال 

دلیل است برانکه عقل از نفس برتر است و شرف نفس به عقل است و چون از فاعالن که یاد کردیم 

ح ومنطق مردم در عالم آفرینش اشرف . و با این شر  هیچ فاعلی از عقل بهره نیافته است مگر مردم

  المخلوقات اند و بهتر از مردم چنانچه بیان گردید موجودی در عالم آفریده نشده است .

 

۱۸۲،  ۱۷۶،  ۱۷۵،  ۷۲،  ۷۱ناصر خسرو : زادالمسافرین صص                                   

  

تجلی  را در آفرینش ستوده و این مقام پیوسطه مقام انسان راو عارفان اسالمی  ا، شعردانشمندان 

  امیــمان جــرحـبدارالــا عــوَلنــمچنانچه در بیان نظریات  دصورت جالل و کمال خداوندی پنداشته ان

ملقب به خاتم  ه ش ( ۸۷۱ـ  ۷۹۳    نورالّدین عبد الّرحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی ) )

:این نظریه بصورت واضح بیان شده است  قمری ( ۹و عارف سده  ادیب، دان موسیقی، شاعرالشعرا   

 

لی ــرد جــکـه نـــو آئینــون تــچ         ون ولی  ــ  له کـــنه جمـــد آئیــــآم       

الـالل واالفضـجـذوالورت ـــص        مال  ـــــــه کــوجـدرو بـمود انــبن       

ور ـهـکرد در گل بذات خویش ظ        تور  ــهان درو مســـل جــود کـــب       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B9%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B7%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
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اب ـیقه را دریــن دقــن آب ایــعی       آب در گل گل است و گل در آب         

            ونیـــــی و ک  ـهـــــات الــــلمـــک       ٭ونی  ـــی لـون بـــلـت در وی بــثب    

نـن است ایـی ایـب فـر الریـــس           قین ـیز علم یــوج خــان او مـــج      

   ع ــامـــخه جــل نســـر کــهـــمظ           ع  ــواقــی الـمی اوست فـه مسـک    

د ـرسـفات او نــل در صـقل کــع           د  ــرســذات او نــی بـچ ذاتـیـــه      

دــین اول شــــطه عــن نقـریــآخ            د ــکمل شــره مــن دایــوی ایــب      

 

            

    فرهنگ واژگان فارسی به فارسی(    رنگارنگیا رنگ برنگ )  لون بلون٭  ـ   

      

  

 

٭٭٭٭٭                                       

 

 

لق حق درو المع ـش خـورتــص       ع  ــامـــرزخ جـــست بــی چیـــآدم  

روتـبـایق جــر حقــــصل بــمت       وت  ــکــایق ملـــر دقــل بـمـتـــمش  

رق ــش در محیط وحدت غـاطنـب        ظاهرش خشک لب به ساحل فرق  

دا ـــیـه ذات او پــــد بــاشــبـه نـک         دا ـیک صفت نیست کز صفات خ  

ونشـممل است مضــــخه مجــنس       ش  ـصفات بی چونق در ـــذات ح  

  

دفتر هفت اورنگ موَلنا عبدالرحمان جامی                                  

  

ََ َل [ )] هیوَل٭    ـ  ۱        .  مقابل صورت . ماده ، . مایه  اصطالح فلسفه ( عنصر ( ) معرب ، اِ  هَ

این لفظ یونانی است و به معنی اصل و ماده و در اصطالح فلسفه آن جوهری است درجسم که آنچه بر 

جسم عارض میشود از آن اتصال و انفصال می پذیرد و آن محل است برای صورت جسمی و صورت 

نوعی .)تعریفات سید جرجانی (. هیولی به نزد حکماء چیزی است که صورتها را به طور مطلق می 

یرد بدون تخصیص به صورتی معین و آن را ماده نیز گویند چنانکه در بحرالجواهربدان اشاره رفته پذ

است و در کشف اللغات گوید: هیولی چیزی است که صورت اسماء در آن ظاهر گردد و صوفیه آن 

  رااعیان ثابته گویند و متکلمان حقایق اشیاء و حکماء ماهیات اشیاء.

الفنون ( از کشاف اصطالحات )                                                                              

  

   تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر            

یرـیوَلی خمــبذا نان بی هــح              

 

           در فارسی به   -۲.  مادة اولی ، اصل هر چیز -۱( مأخوذ از یونانی .   اِ   ( ] ع  [ ) هَ ] ) ـ   ۲

   (   ثهـیم الجـ، عظ ول ـغ (  اـع ) - ۳   .  کلـهی ،   ورت ـمعنای ص

  

لغت نامه دهخدا                                                                                         
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 و اندیشه های آن اخالصمندانه منحیث مرشدش حکیم ناصر خسرو بلخی که به حقیقت افکارم ـدیــع

با کالم شعر و انسان  علم ات ومنزلتصف پیرامون آفرینش عالم ودربا عین مضمون ایمان کامل داشت 

: چنین  بیان میدارد   

 

لم استـیا عــــات اولـرامـان کشف کــنش     یا علم است   ــرار انبــجز اســات معــثب  

لم استـدا عــــورات ابتــهـات ظـــیـلـجـت       مرا به نص حدیث این سخن شده ثابت   

لم استـها عـتـز انــقت آن نیــمال خلــــک       مه یافت ـره ای کاینات خاتـه سیر دایـچ  

تلم اسـبریا عــذات ک رفتــمع اتـفــص       له در سیر اند ـوم جمـوهـطه مـدور نقـب  

لم استــبیا عـرخیل انـزد حضرت ســزن      ید   ــر اکـیز امـومه نـرحـت مـرای امــب  

لم استـورشید رهنما عـمه خــثال چشــم        مت  ــیقت ز وادی ظلـراه حقـاهـــه شـب  

لم استـرا کند جدا عرانچه فضل بشرــه         ن است که در امتیاز موجودات ـرهـمب  

              لم استـحقیقت است که آن نور جانفزا ع       یا ست   ـق اشـقایـورحـه مظهر نـی کـدل

علم استنجا گره کشاـالصه که ایسخن خ        ها  ــده ای دلــقـادست عـتـالتی که فــجه  

  علم استـنام ارواح آشــالـــه عــر بــگـم     گانه     ـیر بیــر است غـالم امــسد زعــج 

ال علم است                   ـر مــش بـکی بیـوه ای ملـزق         ما ـــــلم االســوز عـرمـعنی مـوال مـس   

  ه خاص خدا بود از خدا علم است رانچـه    ال را     ــــــالی اعــجا مـــداد راه درینــن  

   را علم است    ـاجـن مـیز دریـــــر تمــگــم         د ـنس انـوع یک جـعلم دو نـلم و متـمع  

ایند در فضا علم است ــر نمـرانچه سیــه         ی ـجهاز و راکت و سیاره ماه مصنوع    

        باید گفت مــدیــعسخن به روز معلم                             

نشان جوهر جام جهان نما علم است                               

 

    ۶۴ـ  ۶۳م : اشک حسرت جلد اول صص  ـدیــع                                                  

 

  

چنین اظهار عقیده مینماید : عقل و نفس و تن آدمی  پیرامون  م ـدیــعهمچنان   

 

این قدر هست نفس یک دو ترنگ است اینجا       گ است اینجا   ـه تنــفس سینـیر قــدل اس  

گ است اینجاـقه تنــــن حلــد تــا بنــپ ،ســـنف        ویش است ولی  ـیه عالم خـاز داع قلـع  

اجز و لنگ است اینجا ـا عـشه مـدیــای انـــپ         روح از عالم امر است و به تن پیوسته    

نه و جنگ است اینجا ـقال فتـن سبب ای عـزی      ر به میان   ـده مابین دو جوهـالف آمــاخت  

گ است اینجاـسن قشنـفته ای حــا شیـده هـدی         چونکه حسن بشری غایت صورتها شد   

عقل ازین واقعه مغموم و به تنگ است اینجا       ان    ـوم نهـرده موهـحسن معنی شده در پ  

و دنگ است اینجا ... نــزد اربـاب خـرد احـمق   هـــرکـه را میــل صالحیت آنجــا نبـود         

 

۶۱عدیم  :  اشک حسرت جلد اول ص                                                     

 



 

نورعلی دوستدکتور                                                     29                                       شغنان سیمایاداره نشرات 

    

عالم  ازو خالی نیست و  یموع عالم را در بر دارد و هیج جانفس کلی مج، به نظر این اندیشه  همچنان 

 همچنان را اشغال نمی نماید و جائی و یا مکانیاز جسم و صورت برخوردار نبوده و چون لطیف است 

.  برخاسته است و زایش خود را ازو پذیرفته است  دارای هستی مادی نمیباشد ولیکن همه ی عالم ازو

 : خسرو نیز چنین شرح داده شده است که ثر ناصریان منطق فلسفی درزادالمسافرین ااین موضوع با بو

و  مکان صورت ذات خویش زنده است  حرکت مطلق مرو راست و آن جوهر به جوهریست که نفس 

و  هاست و دانش پذیر است و پس از فنای شخص با انحالل او به ذات خویش قایم است و خداوند علم

  .است و جسم نیست ، آنگاه هرکه خواهد مر این جوهر را نفس گوید و خواهد نام دیگر نهدش  صنعت 

به جسم پیوسطه است درگفتار بیست و یکم این اثر چنین بیان شده است:  سونه نفل اینکه چگدلی همچنان

مجانست داده است اندر  سرا با نف نخست موجودی موجوینده را جسم است که ایزد تعالی مرو 

جوهریت تا مر یکدیگر را نفی نکنند به سبب این مجانست پس ازانکه به صفت از یکدیگر جدا اند 

اندر  است و نفس جوهری فاعل است تا بدان مشاکلت که با یکدیگر دارندبدانچه جسم جوهری منفعل 

بیامیزند و بدان مخالفت که میان ایشان است اندر صفت ، یک چیز نشوند و چون جوهریت با یکدیگر 

مر جسم را بحواس  (وشناختن  )و وجود نفس  غرض از آمیختن ایشان حاصل آید از یکدیگر جدا شوند

او را بر شناختن ذات خویش و دیگر چیز های نامحسوس تا چون مر خویشتن را و ظاهر دلیل است مر 

دیگر معقوالت )عقل کل و ذات باری سبحانه و تعالی ( را بشناسد آفر یدگار این دو جوهر را کز اویکی 

                  رسول مصطفی صلی هللا علیه و آله گفت : که چنانعلیه بشناسد  دلیل است و دیگر مدلول

.  نفس شناس ترین شما خداشناس ترین شما استیعنی : .  بنفسه، أعرفكم بربّهأعرفكم  قاله رسول هللا : 

ی را سبحانه و آنچه او علت پس بدین شرح ظاهر کردیم که وجود جسم علت شناختن نفس است مر بار  

  اند به مدلول نرسد .مر دلیل را ندشناختن خدای باشد مر اورا شناختن واجب است و هر که 

                                                                                                                                  

  ۲۸۷ـ  ۲۸۶ـ  ۵۸ناصر خسرو : زادالمسافرین ص                                         
 

هیوال همچون نطفه بوده ،  نفسانینانچه قبلن نیز اشاره نمودیم به نظر این فلسفه در آفرینش عالم وچ 

جمله آفریده ها مانند نطفه فرزندی در حد قوت او موجود اند و چنانچه این عالم سوم است بعد از دو حد 

نفس کلی  به تأئیدعقل لطیف ) عقل کل و نفس کل ( حد سوم گفته میشود و هر چه در او بوجود آید از 

نخست نفس نامیه پدید آمده است که  کلی بوده و این آفریده ها نیز مرتبه سوم حساب میشود . یعنی اینکه 

و است  مربوط به نباتات ارتباط دارد و بعد ازان نفس حسیه پدید آمده است که به ستوران یا حیوانات

مردم قوت نفسانی در که توأم دو نفس نامیه نباتی و حسیه حیوانی بعدن نفس ناطقه یا سخنگوی پدید آمده 

م از لچون همه عا :  و با مثالی به اثبات این موضوع  پرداخته میگوید و ناصر خسر، جمع آمده اند 

نفس کلی مران زایش را  نفس کلی خالی نیست و ازو برخاسته است هرکجا از طبایع او زایشی پدید  آید 

ون مردم از اول چون نباتی اگر از جنبش نفس نباتی باشد و چ ر گردد و آن نباتی گرددبپذیرد و جانو

بودند در رحم مادر که زیادت همی پذیرفت بی آنکه او را اندرین قصدی بود بر  مثال نبات که بزرگ 

و گشت که جز خوردن  همی شود به پیدایش ، آنگاه چون از مادر بزاد و بدین عالم آمد برمثال حیوان

ه اسپرغم ، وان که هر چه یابد بخورد چه کاه چخفتن ندانست و هر چه بیافت بدهان اندر نهاد چون حی

که سوی او همه یکی است همچنان که کودکی خورد بدین مثال باشد جز چیزی که بخورد نجوید و هر 

در وی اثر کند و تیکه نفس ناطقه قچه که در دست او نهند خورد و یا اندر وقت بدهان اندر نهد ، تا و

ی پدید آمده است و باز ازان پس سخن گفتن گرفت و نام چیز ها را بیاموخت و ما ئازان پس سخنگو

دانستیم که به حقیقت اندر آفرینش عالم نخست نفس نامیه پدید آمده است که نبات راست و باز نفس حسی 

ان مردم راست که بر نبات و حیو و آن پدید آمده است که ستوران راست و باز سخنگوی پدید آمده است
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و نیز این عالم چیزی بهتر و  ندم جمع شددجاقول ) در بر ( گشته است و هر سه قوت اندر مر

ار ترین آفریده های شریفترین و بزرگو ممردشریفترازو بیرون نیاورد . و با این دالیل گفته میتوانیم که 

  .هستی یافته اند   به عالم آفرینش باری سبحانه و تعالی ذات به تأئید عقل کلی و به اراده که عالم اند

 

روشنائی نامه  ۱۹،  ۱۸،   ۱۷صص   محتوی ناصر خسرو :  فشرده                                        

    

چنا نچه خود پروردگار یاد شده است  پروردگار آفرینش آدم منحیث قدرت کامله از در قرآن کریم نیز

                            ۱۴.  سوره المؤمنون آیه فتبارک هللا احسن الخالقین    قوله تعالی : میفرماید ،

  ر قدرت بهترین آفریننده .ترجمه : آفرین ب

بنیاد نشر قرآن ـ تهران ـ نوروز خان بازار کاشفی                                                          

      

گی های برتری انسان در آیات قرآنی ، احادیث ، روایات و نظریات دانشمندان   دیگر ویژهدالیل       

، فرمان خداوند بر مالئکان شده دمیده  که درو خداوند  مخصوصن برخورداری انسان از روحاسالمی 

و غیره است که در سجده نمودن به او ، گذرانیدن نماز بر میت انسان ، خلیفه خدا بر روی زمین 

  چنانچه خدایتعالی میفرماید ،بزرگواری انسان را در عالم آفرینش تأئید مینمایند ، 

                                                                                                                                 

     ۳۰،  آیه  البقره سوره   ة  ... إِنّي جاِعٌل فِي ا َلَرِض َخلیفَـةِ الئَكـاِذ قاَل َربَُّك لِلمَ  قوله تعالی :

                                                                                                                           

، کمال آفرینش و  آفرینم یم ین خلیفه ا: من در زمی و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: تــرجــمه 

الزمان حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم  لعزم مخصوصن پیغمبر آخرواوجود پیغمبران اول

  و غیره از جمله فضیلت هائیست که مردم را اشرف المخلوقات در روی زمین میدانند . 

و نحوه و انسان همچون اشرف المخلوقات  پیرامون آفرینش دید  زو طر نظراظهار  باید گفت که  

دانشمندان اسالمی ، اشعار وآثار نثری در سلسله تکامل و عروج این خلقت از مرحله پائین به باال ، 

سید زمان الدین همچنان موَلنا جالل الدین محمد بلخی و   جهان عارفان مخصوصن عارف نام آور

بطور مداوم به وفور  انعکاس یافته اند :   عدیم شغنانی  

 

   میوان سرزدــه حــردم بــا مــــوز نم        امی شدمـــردم و نـــادی مـمــــاز ج

  

  ردن کم شدمـرسم کی ز مـه تـس چــپ        ی و آدم شدمــیوانـــــردم از حــــــم

  

  رــال وپــالئک بــــرآرم از مــــا بـــت        شرــــیرم از بـــــگر بمــله دیــــمحـ

  

   ههــــــک اال وجــالــــی هـــــل شـــک         وــستن زجـدم جـایـم بـک هــوز مل

  

د آن شومــایـــم نـــدر وهـــه انــــچـآن          ومـان شـربـک قـگر از ملـار دیــب  

  

... عونـــه راجــــا الیـــــه انــدم کـــویــگ          نونـعدم چون ارغ س عدم گردمپ  
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        جلد سوم مثنوی معنوی موَلنا جالل الدین محمد بلخی :                           
 

  همچنان این مضمون را در شعر عدیم چنین می یابیم :

  

تمــشـم گد  ،  ی زـــی آدمـنــــعــم             تم  ــــم گشـسم ضــه جـودم بـــروح ب  

شتمـم گــات ،رـــهــظـشر مـــدر ب             بشر است  ـان بوالــن از زبـخـن سـای  

م گشتمـچو یتا ازان موج و کف                ش زدـنـــریــــای آفــــوش دریـــــج  

م گشتمـر و بـرداز زیــه پــمـغــن             نی   ـــن معــر دریـرغ سحـچو مـمـه  

تمـشــتشم گــت محـاسـت مــلقـخ              ی  ــائــــلت غــــصود عـــل مقـــاص  

ترم گشتمـر دو محــن هـریـا بــت               تی ماست ـان هســالم نشـــز دو عــک  

شتمـدم گـک قـیش یــک پـلـاز م                م ــامـــده نــلق زان شـــرف الخـــاش  

دم گشتمـحــور صبــارغ از نـــف            د    ـچـــرو پیـــــی فـمت ولـام ظلـــــش  

تمـم گشـم ظلـــور و هـــمدم نـــه               سم ـــاب جـحج یوتـه در کســزانک  

م گشتمـاط و غــاط نشـــم بســـه              گفت  نشین وـشت همـن گـه تـان بـج  

تمـم گشش و کـه در بحر بیـرقـغ               دــیا شــــدنب ــار حــرفتــــن گــــت  

شتمـــلم گــن راز یک قـدور ازی            ویند    ـــا گـــان نمــهـام جــه جــدل ک  

شتمــم گــام و جـوی جـاپـکـدر ت            وس   ـــوا و هـــلت و هـی غفـاز ره  

استـود مـــدم وجــاز ع مــدیــعس ــپ  

تمـــدم گشــــوده و عـــن بــت ایـــلــع  

 

  ۱۰۶ـ  ۱۰۵م : اشک حسرت جلد اول صص ـدیـع                                              

  

 

 ٭  ٭  ٭  ٭  ٭

 

ایــن خــلقت مقـصود پـر آثارچـه  دانی   انـــسان صـفــت جــامـع کــونیــن االهـــیست        

ایـن مخزن مکـنون گـهر بــارچـه دانی  هــم بـرزخ جـامـع شـدو هـم غـایـت مقــصود         

مـحـرومـی این رهــزن غـدارچـه دانی   ابلــیس دریــن واقــــعه مـــــردود ابـــد شـــد         

دار چـه دانی ای تـــوده  بیــدار و خـبـر  از کــیف و کــمی معــنی فـی االرض خلـیفه          

فـــرمـان خـالفـت تــو سزاوارچـه دانی   گــفتا مــلک از خــویـش و خــدا گــفت ز آدم          

زین واقعه خود انـدک وبسیار چـه دانی   ای مــرغ سـخنـگوی کنـون قـطع سـخن کـن          

ــرغــان گــرفــتار چـه دانیاز  قـصه م  ای بلــــبل آزاده وش انـــــدر قـــفس تنــــگ           

چـه دانیال دل زار آســـــوده  دال حـــــ  صـاحب دل دانـــا به همــین نکـته نکو گفت            

ه دانیـچو اسرارـرتــپ  رد ـنــــور  خـ     ای دل صـــفت عـــــالــم اســـرار چـــه دانـی        

ه دانیـچرار ـلوه اســـطه دل جـــــاز نق          ن قلب چه چیز است درو سر خفی چیست ـوی  

ـه دانی تار چــمخ د ــمــاح  خنــر ســس         بدی  ـــــک عـــلبـی قـــعت فـــعنی وســــال یس  

ه دانیـدار چـدیـر پـسفرـر و سـیـی ســب          ن ـر کـفــیر و ســشری ســـود بـــوج ــردر س  

ه دانیـهوار چـشـرـوهـدف گـود زصـنب        ی   ــیق است گـرت فــن غـواصحر عمــن بــای  
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…  

ی ـانـعـم مـلـز عــه جـه بـکا ـدیمـع شدارـــه                              

ه دانیـــار چـعــت اشـحـخن صــد ســونـــپی                              

 

۳۲اشک  حسرت جلد اول ص   عــدیـم  :                                                         

 

نفس کلی به ود دارد بیان شد که غرض ت گذشته که درین طرز دید فلسفی وجو استدال با توضیحات

تا از بوده است  ی از آفرینش این عالم ظهورمردمذات باری سبحانه و تعالتأئید عقل کلی و با اراده 

پس مقتضای آفرینش دین و ، فعل را به کمال رسانیده به کمال رستگاری برسد  الیه حدطریق نفوس ع

به یک ترتیب بنا نهاده است چنانچه قبلن نیز بیان گردید سه نوع مولود از نبات و حیوان و مردم عالم را 

از آفرینش ترتیب و  بنیاد عالم دین نیز بر پایه این سه مرتبهدر دیدگاه این اندیشه درین عالم بوجود آمدند 

و بر مبنای تأثیر متقابل عالم علوی بر عالم سفلی  ) عالم روحانی بر عالم جسمانی ( سازماندهی و 

                                                          چنانچه حکیم ناصر خسرو بیان میدارد : رهبری میشوند 

   

پس واجب آید کز مردم شخصی از اشخاص به فضیلتی از فضایل الهی مخصوص شود که بدان  

فضیلت آن شخص از دیگر اشخاص مردم برتر آید بمنزلت و بر ایشان ساالر شود و به میانجی او دیگر 

اشخاص ازان فضیلت الهی که بدو رسیده باشد بهره یابد ... پس گوئیم که آن اشخاص کز اشخاص مردم 

باشد مر خلق را و آن ازین عالم سخنگوی که مردم است بمنزلت  امــامه فضیلت الهی اختصاص یابد ب

نبات باشد از عالم بزرگ جسمی و آن فضیلت مرو را روحی باشد و الهی و تأئیدی که دیگر مردمان 

که این کس و هر چند  ازان روح بی نصیب مانند و این مرد بر مثال درختی باشد که بار او حکمت باشد

  بزمین باشد تأئید آسمانی بدو پیوسطه باشد چنانچه خدایتعالی همیفرماید :

 

ُ َمثاَل  َكلَِمة  طَیِّبَة  َكَشَجَرٍة طَیِّبٍَة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها فِي ال قوله تعالی :   َماِء تُْؤتِي أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب هللاَّ سَّ

ُ اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم یَتََذكَُّروَن ُكلَّ ِحیٍن بِإِ أُُكلََها ۲۵ –۲۴سورة إبراهیم اْلیة:﴾ ْذِن َربَِّها َویَْضِرُب هللاَّ  

 

ای رسول ندیدی که چگونه خدا کلمه پاکیزه را بدرخت زیبائی مثل زده که اصل ساقه آن مه : ـرجــت

( و آن درخت ) زیبا ( به اذن خدا همه  ۲۴برقرار باشد و شاخه آن به آسمان رفعت و سعادت بر شود )

اوقات میوه های ماکول و خوش دهد ) مثل جان پاک با دانش و معرفت و افکار و کردار نیکو در 

فعت دایم برای خود و دیگران بدان درخت زیبای پر ثمر ماند ( خدا اینگونه مثلها را واضح برای من

القرآن بنیاد نشر قرآن تهران (   ۲۵ )تذکر مردم می آورد .   

پس خردمند آنست مرین آیت را تأمل کند و مرین سخن را به حق بشنود و تدبیر تبصره ناصر خسرو : 

اسد و از میوه او بخورد که هر که از مردم بدین درخت پیوسطه شود ازان کند تا مرین درخت را بشن

چنانکه هر جزوی که از طبایع بدرخت ظاهر که آن روح نماست پیوسطه شود از هم. روح بهره یابد 

و گوئیم که بها و جمال این درخت که اندر عالم نوع مردم پدید آید نفسانی باشد نه روح نما بهره یابد 

جسمانی . ... وپس ازان واجب آید که شخص دیگر نیز به فضیلتی مخصوص شود از فضایل الهی بر 

تر ازان فضیلت که آن شخص نخستین بدان مخصوص شده باشد که او از عالم نوع مردم بمنزلت نبات 

زندگی که الم جسم ، و آن فضیلت مراورا از تأئید الهی نیز روحی باشد که اوبدان زنده باشد باشد از ع

همچنانکه هر چه از طبایع به نبات .....را باشد که گفتیم او به منزلت نبات باشد دیگر آن نه مر اشخاص 
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ت مراورا اقرار غمبری بیامد نخسبود که هر پیغمبری کز پس پی سبب ازان پیوسطه نشود بحیوانی نرسد

) به پیغمبر پیشین اقرار نمود ) چنانچه پیغمبر اسالم حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم به  فرمود

نگاه مرو را بپذیرفت . و آاقرار فرموده است (....و به کتاب ها و صحف های شان پیغمبران اولوالعزم 

... باشد . یـوصازین شخص که بر تر از شخص نخستین است  منظور  

دیگر باشد از مردم که به فضیلتی مخصوص شود از  و همچنان واجب آید بگواهی آفرینش که شخص

سوم از جملگی عالم مردم بمنزلت  فضایل الهی بر تر ازین دو فضیلت که پیش ازین گفتیم و این شخص

اشد از از جملگی عالم مردم به منزلت مردم بمردم باشد از عالم نوع مردم ، چنانکه مردم سیّم است 

عالم جسم و این شخص به منزلت مردم باشد از عالم نوع مردم چنانچه مردم نوع سیّم است از موالید 

بحقیقت باشد از بهر آنکه ناطق باشد از عالم ناطق که آن  ر (ـمبـق ) پیغـاطـنعالم جسم ، پس شخص 

بر عالم جسم پادشاه  نوع مردم است و او بر عالم سخنگوئی پادشاه شود به شخص خویش چنانچه مردم

شده است بنوع خویش و مرین یک تن را اندر جملگی مردم منزلت خدای باشد به حق و گفته او گفته 

... و آن فضیلت الهی خدای باشد و کرده او کرده خدای باشد و آفرینش بر درستی این دعوی گواه است 

گی و نام آن روح روح االمین است که  بدین سیّم شخص رسد نیز روحی باشد شریفتر ازان ارواح بجمل

خداوند است و خلق مرو را به شرف آن خطاب نموده و او امین که خداوند اورا برین دو عالم امین  

  :روح گردن داده است ... چنانچه خدای تعالی میفرماید 

                                                                                                                                  

ُسوَل فَقَْد أَطَاعَ  قوله تعالی :     ْن یُِطِع الرَّ                                             . ۸۰هللّا . سوره نسأ آیه  مَّ

   هرکه رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده . مه :ـرجـت    

  

۴۷۵ الی  ۴۶۹اصر خسرو : زادالمسافرین صص  حکیم ن    

  

توضیح دادند که  هترتیب ناصرخسرو آفرینش عالم جسمانی را بر بنیاد آفرینش دین مثال آوردو بدین

فضایل امام ، وصی و ناطق ) پیغمبر ( روحی و الهی بوده ، اطاعت و بهره برداری از گفتار و کردار 

میشود .درین عالم شان مایه رستگاری نفس مردم   

از طریق  ندر صفات پیامبر اسالم و اهل بیت آن حضرت و توضیح اینکه راه رستگاری صرفعـدیـم 

اهل بیت آن میسر است اشعار زیادی  امام زمان از  دی و اطاعت از رسول وپیروی به احکام خداون

   خوانش میگیریم به نمونه که یکی ازانجمله را بطور سروده است

: 

ار من ــادگـو یـت بحضرت تـن منقبـای       ن ــار مـــاغ بهـــشن بـیب گلـندلـای ع    

ار من ـنبود جز این طریق دگر فکر ک        نم ــدا کـول خــدان رسـانـت خــن نعــم  

شاخسار من وعنـدلیب بهرـچف ـواص        دی  ـــمـب احـت الریـالــشن رســدر گل  

منالی تبـارـی عـول امـر از رســیـغ         بفرق کیست٭دانی که فخر تاج لعمرک  

ار منــش نگـداناضل ــوم دار فـهــمف     ٭   تـیــای اذرمــمــایـیت بـارمــات مــآی  

ار منـردگــله کـامـل کـعـبت به فـنس       بیا   ـل انـرخیـرت ســعل حضـناس فــبش  

جوار من ـهمن کسی که بودـر علم دید      دانسته کیست تا که رسد تحت این سخن    

توار منـین اسـق یقـطریـنـدیـتم بــهس        ٭عون ـایـوز یبـت رمـم اســثاق اعظــمی  

ار من ـد تـن بنـشر نگسلد ایـا روز حـت       جر شدیم    ـعت تحت الشـان بیــا واثقــم  

خار من ــتـا افـدرس بـــناس ای مـــبش   ٭چیست هست اطیعوالرسولطاعت چه چیز  

بار منـــل ادب اعتــاهـــند بــت کـابــث      دی     ــت محمـزد و نعــای ایــد ثنــمـح  

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwizhYLW4pDHAhXCNj4KHTBuAXI&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D573&ei=LGTBVbM_wu34AbDchZAH&usg=AFQjCNE0wHn1SQTKFOQn_Bg29O0dVR9Rmw&bvm=bv.99261572,d.cWw


 

نورعلی دوستدکتور                                                     34                                       شغنان سیمایاداره نشرات 

    

دار منـعر و ادب اقتـل شـاز روی فض       رای   ـخن سـب سـزد ادیــند نــد بلدرـگ  

ران رهگذار من ــج نظــیل کــود سبــنب       تقیم    ـرد راه مسـقل و خـورعــدم بنـدی  

اطق چابک سوار من ـت نـذشــازان گــت      ا د می     ــدان مــمیت ـالغـیشه بــدر ب  

ر نثار منـعدن گوهـهره نیست مـر مـخ      ل      ـل فضـاهدکان ـاده بـنه د سخنــنق  

گه حمد و گاه نعت و گهی منقبت عدیم                           

میل من است و شغل من وروزگار من                         

 

  ۳۱عدیم : اشک حسرت جلد اول ص                                      

 

  

  !که ذیلن ارائیه میشوند بوده است ای آیه های متبرکه  درین شعر بیانمـراد عـدیـم  

 

نِیَن ِمْنهُ فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولَـِكنَّ هللّاَ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَـِكنَّ هللّاَ َرَمى َولِیُْبلَِي اْلُمْؤمِ ـ  قوله تعالی : ٭

    ۱۷اَلنفال آیه  سوره.    َعلِیمٌ  باَلء َحَسنا  إِنَّ هللّاَ َسِمیعٌ 

) ای مومنان ( نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ) ای رسول ( چون تو تیر افگندی نه تو  :مه ــرجــت

بلکه خدا افگند ) و شکست کافران را خدا برای این خواست ( که مومنان را به پیش آمد خوشی بیازماید 

    که خدای شنوای دعای خلق و دانا ) بمصالح امور عالم ( است . 

 

ِ فَْوَق أَْیِدیِهْم فََمن نََّكَث فَإِنََّما یَنُكُث عَ اِ   وله تعالی :ــق ٭ َ یَُد هللاَّ لَى نَْفِسِه نَّ الَِّذیَن یُبَایُِعونََك إِنََّما یُبَایِعُوَن هللاَّ

ا ا َعِظیم  َ فََسیُْؤتِیِه أَْجر    ۱۰ سوره الفتح  ، آیه  .  َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْیهُ هللاَّ

ای رسول مؤمنانیکه ) در حدیبیه ( با تو بیعت کردند به حقیقت با خدا بیعت کردند ) چون تو   :مه ـرجــت

خلیفه خدائی و همان دست تو ( دست خداست باالی دست آنها پس ازان هرکه نقض بیعت کند بر زیان و 

دا به او هالک خویش به حقیقت اقدام کرده و هرکه به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به زودی خ 

پاداش بزرگ عطا خواهد کرد ) بیعت این آیه مشهور به بیعت شجره و رضوان است هزار و چهار صد 

  که در راه دین وفا داری کنند ( جان خود بیعت کردندپای مرد با پیغمبر در حدیبیه زیر درختی تا 

    

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوْا أَِطیُعوْا هللّاَ قوله تعالی :  ٭ َوأَِطیعُوْا الرَّ

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلّلِ َواْلیَْوِم اْلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویال   وهُ إِلَى هللّاِ َوالرَّ                          . فَُردُّ

       ۵۹ آیه ، النساء سوره                                                                                              

          

ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران ) از طرف خدا و رسول ( را اطاعت کنید  مه : ــرجــت 

رسول باز گردید اگر به خدا و روز قیامت  نزاع کشد بحکم خدا و و گفتگو در چیزی کارتان به و چون

ایمان دارید این کار ) رجوع بحکم خدا و رسول ( برای شما از هر چیز تصور کنید بهتر و خوش 

 عاقبت تر خواهد بود .

 

( قمری عارف و بزرگترین شاعرمثنوی سرای  ۵۴۵ – ۴۷۳ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی ) 

به را قصایدی سروده که نمونه هائی ازانها  مضمون ینبدهمچنین زبان پارسی در سده ششم هجری 

:  م قابل ذکر میدائ در ارتباط به این موضوع  پاس ارزش معنوی و ظرافت کالم  
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شـاله تشریفـرک کـمـعـاز ل   

  .    فشــیـبای تکلــذر قـانــم فــق 

سنائی                                        

  

  ٭٭٭٭٭                                             

                                                                                                                                  

       ۲آیه   المدثر:  سوره(  ق ْم ف أ نِذرـ قوله تعالی )  : سنائیمنظور      

ترجمه : برخیز وبه اندرز و پند خلق را خدا ترس گردان .                     

    

٭٭٭٭٭                                              

 

استدرـبا فترضی دل تباه ک   

.         سنائی  راستــمرک دل گناه کـعـبا ل  

  

۵آیه   الضحىسوره  ـ فَتَْرَضى َولََسْوَف یُْعِطیَك َربُّكَ    منظور سنائی :  

: وپروردگار تو بزودی به چندان عطا کند که تو راضی شوی ) در دنیا فتح و نصرت و در  ترجمه   

 آخرت مقام شفاعت به تو بخشد ( 

 

  از لعمرک کاله تشریفش

  . قم فانذر قبای تکلیفش

                                                                                                                                  

٭٭٭٭٭                                

عراجـدای در مـخ اده ـرنهـب   

.       سنائی برسزد سرش از لعمرک تاج  

                                       

٭٭٭٭٭                                       

  

سنائی مقصود همین لعمرک است       او خدای را سوگند به سر  

   

تأکید مینماید که این در عقاید اسماعیلی شناختن امام و معرفت به ذات و مقام او امر واجبی بوده  

 شناخت بائیستی عقالنی ، ایمانی و عقیدتی باشد و این شناخت نباید بصورت تقلیدی و کورکورانه

این مسئله در توضیحات فلسفی حکیم ناصر خسرو حجت خراسان به صورت پذیرد چنانچه شرح  

 درستی بیان شده و جای دارد به خاطر مزید معلومات خواننده عزیز آنرا تقدیم نمایم : 

و از نفس کل اثر یافته است و دانستیم که این عالم از صنعت لم است ا... و چونکه مردم که نهایت ع

و خداوند حق علیه السالم این شرح به ما رسید عقل مرو را بپذیرفت  نفس است به تأئید عقل و چون از

حق است و عقل های جزوی آن است که  امامبدانست که چنین است از بهر آنکه عقل کلی درین عالم 

نزدیکی مؤمنان ) به امام ( است و چون از عقل کلی اثر یابد عقل جزوی مرانرا بپذیرد و اگر از عقل 
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و چون جزو ها راستی پذیرفته باشند از کل خویش چنانچه خدایتعالی  عقل مرانرا نه پذیردکل اثر نه یابد 

  همیگوید : 

 ۸۲. سوره نسأ آیه  لوجدوا فیه اختالفا كثیراكان من عند غیر هللا أفال یتدبرون القرآن ولو وله تعالی :ـق

  

( و اگر از آیا در قرآن از روی فکر و تأمل نمینگرند ) تا برانان ثایت شود که وحی خداست  ترجمه :

    جانب غیر خدا بود درآن ) از جهت لفظ و معنی ( بسیار اختالف می یافتند .   

 

از نظر ناصر خسرو چنان است که : قرآن همه امثال است به ظاهر و عقل مران را تأویل این آیه   

نپذیرد و خالف افتد اگر معنایش از نزدیک امام حق نباشد ، بدین معنا که معنای حقیقی قرآن و تأویل آن 

صر چنانچه درین باره قبلن نیز اشاره نمودیم در صالحیت علم امام حقیقی زمان است . و به عقیده نا

خسرو ازین لحاظ : ایزد تعالی تقدیر کرد فرستادن یک تن از مردم تا مرو از آفرینش عالم مر خلق را 

نماید و خلق را سوی راه راست خواند و آنکس اندر عالم به محل عقل کل باشد و اندر عالم علوی ناطق 

و میانجی شد میان دو عالم  نفس کل به علم بتوانست پذیرفتنعلیه السالم بود ) پیغمبر ( که جملگی قوت 

تا از عالم لطیف پذیرفت به دل روشن خویش و به عالم کثیف رسانید به زبان فصیح چنانچه خدای تعالی 

   میفرماید :

وُح اأْلَمیُن * َعلى ٭ إنّه لَتَنزیٌل َربِّ الَعالَِمینَ و  َعَربِیٍّ  قَْلبَِک لِتَُکوَن ِمَن اْلُمْنِذریَن * بِلِسانٍ   نََزَل بِِه الرُّ

۱۹۵ ـ  ۱۹۴ـ  ۱۹۳ـ  ۱۹۲ـ آیه های   سوره الشعرأ  . ُمبینٍ   

و این قرآن به حقیقت از جانب خدا نازل شده ، جبرئیل روح االمین ) فرشته بزرگ خدا (   ه :ـرجمـت 

نازل گردانید ، و آنرا بر قلب تو فرود آورد تا به حکمت و اندرز های آن خلق را متذکر ساخته از عقاب 

                                                  خدا بترسانی .                                                              

نکه در دل رسول خدا فرود آمده پس قرآن به همه علوم محیط بوده برای آعلم در عقاید مسلمانان   

د چنانچه خطاب مینماین ناطق  را  یان پیغمبر خدااعیلالکماالت است ، در عقاید اسم رسول هللا جامع

میفرماید : پس ناطق اندر  در خصوص دانش و معرفت پیغمبر که ناطق عالم است حکیم ناصرخسرو

حدی جسمانی نبود و آموختن او از عالم اعالم جسمانی غایت همه غایت ها بًود اندر علم و ازو برتر 

 ، چنانکه ما میشنویم ،) گوش جسمانی که همه دارند ( نفس روشن خویش نه بگوش کثیف  علوی بود به

ه قوت خود را بی زمان  از عقل کل نفس کل که پدید آورنده هستی هاست و هم به عقیده ایشان همچنان 

 رسول خداوند نیز آن ه است و همچنین در زمان به عالم جسمانی بیرون آوردبه تفصیل  پذیرفته  و 

به یک تن که سزاوار آن ودیعت را که از عالم علوی برای روشنی نفس خویش پذیرفت  وقوت و نیر

تا مسائل و رمز های پوشیده  را شرح و تفصیل دهد ، و به قول حکیم ناصرخسرو آن یک تن  سپرد  بود

ه خدایتعالی به خلق شرح دهد . چنانچ خویشروزگار را به او بود تا او آفرینش عوالم  ( یـوص)  ساسا

 میفرماید :

ْلنَاهُ تَْنِزیال  َوقُْرآنا  فََرْقنَاهُ لِتَْقَرأَهُ َعلَی النَّاِس َعلَی مُ قوله تعالی :     ۱۰۶آیه  ـ سراءَلا. سوره  ْکٍث َونَزَّ

                                                                                                                            

ی را جزجز بر تو فرستادیم که تو نیز بر امت به تدریج قرائت کنی ) و با صبر و تأنی به وقرآنترجمه : 

تنزیالت بزرگ ما ) و مشتمل بر حقایق و علوم بیشمار ( است از هدایت خلق پردازی ( این قرآن کتابی 

.                                                                                                                                 

     ۴۷۱ناصر خسرو : زادالمسافرین ص                                                                          

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
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شرح و تفسیر قرآن و بیان حقیقت آفر یدگار و آفرینش برای مردم  تا دار قیامت به عقیده اسماعیلیان 

بعهده اهل بیت رسول در وجود امامان برحق ازین خاندان در هر عصر و زمان دوامدار میباشد ، و 

خدای تعالی میفرماید :از جمله اسناد مینمایند که قرآن کریم مبارکه آیه های ایشان به آیه   

 

                                         ۷، آیه الرعد  سوره.  سوره  إِنََّما أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ قَْوٍم َهادٍ قوله تعالی : 

                 

. اى و براى هر قومى رهبرى است تو فقط هشداردهنده (اى پیامبر )مه :ـتـرج   

بعد از هر پیغمبری رهبری بوده است و این رهبران به از ترجمه آیه مبارکه بر می آید که چنانچه  

اند که وظایف رهنمائی مردم را در  و امامان از اهل بیت رسول عقیده شیعیان رهبران امور معنوی

بر مبنای این اندیشه چون این امامان از اهل بیت مطابقت به گفتار خداوند و رسوالن او بعهده دارند و 

میباشند .مردم رهبران حقیقی  ند به یقینرسول ا  

از  ل رانگهداری نفس های اهل بیت رسو خداوند شیعیان به آیاتی از قرآن مجید استناد مینمایند که 

آمده است : ین آیه مبارکه واجب دانسته است چنانچه درن اوعده داده و محبت به ایش آلودگی و ناپاکی   

  

ا قــوله تعالی :   الَِحاِت قُل َلَّ أَْسأَلُُکْم َعلَْیِه أَْجر  ُ ِعبَاَدهُ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر هللاَّ  إَِلَّ َذلَِک الَِّذی یُبَشِّ

َ َغفُورٌ لَهُ فِیهَ َمن یَْقتَِرْف َحَسنَة  نَِّزدْ وَ َودَّةَ فِی اْلقُْربَى اْلمَ  ۲۳آیه الشورى :۴۲.سورهَشُکورٌ ا ُحْسن ا إِنَّ هللاَّ  

 

ار شدند بشارت آنرا ابد ( همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکو ک) بهشت  این تـرجمـه :

بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مؤدت و محبت مرا  ، به امت (ی رسول ما داده است ) ا

در حق خویشاوندان منظور دارید ) و دوستدار آل محمد باشید که این اجر هم بر نفع امت و برای هدایت 

یافتن آنهاست  ( و هر که کار نیکوانجام دهد ما بر نیکوئیش بیفزائیم که خدا بسیار آمرزنده ) گناهان ( و 

   ه شکر بندگان است (پذیرند

آلودگی در آیه دیگری از قرآن مجید که به آیه تطهیر مشهور است خداوند فرموده است که :  همچنان

پاک و پاکیزه  ایشان را زداید ومیرسول که منظور اهل بیت آن میباشد  خاندان  را ازروحی و نفسی 

   چنانچه میفرماید : گرداند می

اَلةَ  َج اْلَجاِهلِیَِّة اأْلُولَى َوأَقِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ َ قوله تعالی : َوقَْرَن فِی بُیُوتُِکنَّ َوََل تَبَرَّ َکاةَ َوأَِطْعَن هللاَّ َوآتِیَن الزَّ

ْجَس  ُ لِیُْذِهَب َعنُکُم الرِّ ا أَْهَل اْلبَْیِت َویُطَهَِّرُکْم تَطْ َوَرُسولَهُ إِنََّما یُِریُد هللاَّ        ۳۳األحزاب آیه : سوره . ِهیر 

) و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید ( و و آرام گیرید  در خانه های تان بنشینید تـرجـمه :

مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود آرائی مکنید و نماز به پا دارید و زکوات مال به فقیران بدهید و 

هر آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد ٭خدا چنین میخواهد که رجساز امر خدا و رسول اطاعت کنید ،

و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند . شیعیان استدالل میکنند که این آیه مخصوص پیغمبر و علی 

و فاطمه و حسن و حسین علیهم هاست و هرگاه به زنان پیغمبر تعلق میداشت از ضمیر مؤنث استفاده 

  میشد . 

القرآن بنیاد نشر قرآن تهران                                                                                          

 

فرهنگ فارسی معین  گناه .  -۲پلیدی .   -۱  ( اِ. [ ) .ع   ( ] رِ   ):  رجس ٭    

 

از ابن عباس روایت اعم از اهل سنت و شیعه به نقل  بسیاری از راویان بزرگ اسالمروایات در 

، این خویشاوندان تو که واجب  : ای پیامبر خداپرسیدند اصحاب  هاند که زمانی که این آیه نازل شد کرده
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رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرموده است که :   حضرت بر ما گردیده اند کیانند ؟ موّدت و دوستی  

                                           . اند ، فاطمه و دو پسر آنها یعنی حسن و حسین یعل اینها اهل بیتم 

     ۳۰۷ـ  ص   ۲ ج   الغدیر                                                                         
مزید بران برمبنای آیه های مبارکه رهبران دنیای اسالم هر کدام  در محبت به اهل بیت رسول خدا 

معروف به امام شافع ن بن شافع  ابوعبدهللا، محمد بن ادریس بن عثماابراز نظر نموده اند که از جمله 

ل بیت چنین بیان در مورد دوستداری و احترام به اهرهبر یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت جماعت 

  داشته است :

ِ ُحبُُّکْم  ِ فِی القُرآِن أَنَزلَهُ      یا أَهَل بَْیِت َرُسوِل هللاَّ    فَْرٌض ِمَن هللاَّ

َمْن لَم یَُصلِّ َعلَیُکم َل َصلوةَ لَهُ     یِم القَدِرانَُّکْم ــفاُکْم ِمْن َعظِ ـکَ   

خداوند در قرآنش واجب شده است. در عظمت ای اهل بیت رسول خدا محبت شما از سوی تـرجـمه  :  

  قدر و منزلت شما همین بس که هرکس در نماز بر شما صلوات نفرستد نماز نخوانده است

   ۷ص  ۷جلد  : شرح المواهب زرقانی                                                                  

 

که این اهل بیت را  هللا اهل بیت رسولو صفات ممتاز  ذات، فضل و کمال معنوی به مطهریت   دیمــع

) رض ( مرتضی علی کرم هللا وجهه ، بی بی فاطمه زهرا دخت رسوهللا ، امام حسن ت در وجود حضر

زاده این خاندان میدید و از دل وجان با کمال صداقت و ، درامامان  و به سلسله ) رض ( و امام حسین 

تی که بطور مخمس در قالب شعر ـبـقـداشت که نمونه این ارادت در منایمانداری به اهل بیت ارادت 

با وجودیکه درین نوشته  راالبته این مخمس بسیار طویل بوده امکان درج آنبیان نموده متجلی میگردد 

م و خواننده نخستین آنرا برگزیدی دانستم  لیکن برای بیان مطلب قسمت هازاید بسیار ارزشمند بود ، 

خواندن مکمل آن در  سرشک ندامت اثر مختلط منثور و منظوم عدیم دعوت مینمایم ! عزیز را به  

 

 صـفت پنـجـتن
 

ـرب قاب تا قـوسینم وی از قـه تحت حکب             ونین  ـنو صفات پس از ذات خالق کــش  

طینـالسبع ــسن مـــوالحــی بـت نبـی بنــنب             رد به اسمای خمس در دارین  ـظهور ک  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

المـالک عنصری عـم و افـرض ز انجــغ              قلم   غرض زتحت ثری تا سمأ ولوح و  

ظمـود اعـطرت اسمی که او بـرض زفـغ               جده آدم   ـوا و سـقت حـلــرض زخـــغ  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

روتـــازل جبـــع منــــدایـــات بـــونـکــم               وت    ــالم الهــعهورات ـلیات ظـــتج  

اسوتــز نـرکــد بمــن آمــج تــور پنــهــظ               یا زملک تا ملکوت   ــله اشـام جمــیـق  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

ر مقصودــوهـج گـن پنـود همیــز وجــــبج                  نشان زعالم و آدم چنان که هیچ نبود  

ودـشان بــناخت ایــده آدم شـجــراد ســـــم                به سجود  خست سرنهاد خیل مالئک ن  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

لـیــماعــت ز آل اسـدر والیـــست بـیــیک                 دان خلیل  ـانـوت زخـیکیست صدر نب  

یلـل جمادت یکیست اصـنسل سی تیکیس               ان خلیل    ـبطین دود مـعبه سـیکیست ک  

فاطمه حسن و حسین محمد است وعلی  
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یکیست حضرت معبود صاحب الحرمین               ٭٭د ثقلین ـصود سیــله مقـــیست قبـیک  

حرینــمع البـجـواج مــام نبشــرای جــب                  خ جامع میانجی طرفین یکیست برز  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

مـالـه عـالصـهر خــیست ذات مطـــیک                       رت آدم ــده اوالد حضـیست زبـیک  

کی خجسته قـدمیکی ستوده صفات و ی                    رار پرده اعظم   ـرم اسـیست محـیک  

.....  حسین محمد است و علی فاطمه حسن و  

نــارم مـسرمـش و طاکارـگار خــاهـگن                  اگرچه عاصی مخذول٭ خاکسارم من   

نــتوارم مـاد اســد ارشـایـقــن عـــریـب                 ن  ـم د وارمــشان امیـت ایـمـرحـولی ب  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

برـمــد پیغـخ بعـأریـــرت تـجــــهزدور             هزار و سه صدو چهل سال بود سه دگر    

هرـل شفقت لطف کرام پنج گــه فضـــب               سررـان بـدم دوستـیده رسانـن قصــکه ای  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین

مـان مقیم شغنانـدخشـاک بــط خــــزخ              ن مسلمانم     ـصر به دیـن مقـدیـان الـزم  

مـمانـدان والیت که اصل ایــانـه خـــب                 م   ـدانـن طرز وجــقه آئیـریــین طـــچن  

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسین  ......

     

 شده اند ،انشا ومحتوی ون مبا این مضمجموع شامل یکصدو پنجاه بیت است وهمه  این مخمس که در

.شما خواننده عزیز میتوانید مجموعه کامل آنرا در سرشک ندامت اثر عدیم مطالعه فرمائید   

 

عدیم : سرشک ندامت ص                            

 

  
           اسم ( خوار کرده شده زبون گردیده : از آن مخذوَلن هر که پدید آمد ناچیز شد . جمع : مخاذیل: )  مخذول ٭   

) فرهنگ واژه گان فارسی به فارسی (                                                                                              

 

جنَوَانس,َآدمیَوَپری)َصَ(:َ)َاسمَتثنی.َثقلَ(َآدمیَوَپریَآدميانَوَپريانَانسَوَجنَثقلينَ.َياَسيدَثقالنَ.َرسولَاکرمََثقالن،َثقلينَ٭٭َ  َ  

َََفرهنگَواژگانَفارسیَبهَفارسیَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

دنیا ) عالم کثیف ( بر بنیاد عالم  یاجسمانی الم قبلن بیان نمودیم از دیدگاه بینش اسماعیلیان بنای عچنانچه 

عالم روحانی یا عالم لطیف استوار است و این عالم کثیف یا جسمانی ازان عالم روحانی فیض برده به 

نفس  ه دنین عالم فراورمیگوید : ا حکیم سید ناصرخسرو اقتضای آن ترکیب یافته و عمل میکند چنانچه

) به قوت ناطق علیه السالم  کل است به تأئید عقل کل و همچنان عالم دین فراز آورنده اساس است

پیغمبر( ، همچنانکه از جملگی حدود آن عالم لطیف نخست عقل کل است که هر چه هست اندر عالم 

جد ، فتح و خیال است که اصل از عقل کل نفس کل و فرود ازو علوی به جز عقل فرود ازوست و فرود 

ین است که آنچه در عالم سفلی پدید آمده است فی رهای عالم علوی اند . حکیم ناصر خسرو را عقیده ب

الجمله صنعت نفس کلی به تأئید عقل کلی بوده از عالم علوی فیض میبرند ، ایشان میفرماید که : برابر 

است که غایت نهایت مردم است و مر نفس های مردم را به منزله آسمان است  که هیچ  ناطق ، عقل کلی

است که خداوند تآویل و یاری خدای شرح شریعت  اساس ، نفس کلچیز بدو نرسد و فرود ازو برابر 

فتح است و برابر  امام ، دـجاست همچنانکه خداوند ترکیب عالم سفلی نفس کل است ، و فرود ازو برابر 
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علوی اند عالم سفلی برابر پنج حد در عالم است ، این پنج حد  حجت ، خیالاست و برابر باب امام  ،

  . اخذت من الخمس و اعطیت الی الخمس قاله رسول هللا : حدیث پیغمبر است که میفرماید :چنانچه 

        

آن گفتند که تأئید از  بهر از این سخن را رسول خدا .حد و سپردم به پنج حد پذیرفتم از پنج مه : ــرجــت  

د تا علم حقایق به فرمان خداوندان داور خویش و ناطق تأئید ان و این پنج حد خداوندان  حجت فرونگذرد

زمان خویش به خلق همی رسانند تا عالم دین بر پای باشد ، همچنان که این پنج حد علوی تأئید از کلمه 

  .باری سبحانه و تعالی به عالم سفلی رسانند تا عالم سفلی بر پای باشد 

  ۲۷ـ  ۲۵ناصرخسرو : روشنائی نامه  صص                                                                   

که در سلسله مراتب دین در عالم سفلی از ناطق تا حجت به تأئید میشود  استنباطزین جمله این مفهوم ا

راه تعلیم فیضیاب میشوند .مراتب ازجمله ،ازان سلسله مراتب ببعد د وخداوندان عالم علوی عمل مینماین  

                                                                                  یم ناصر خسرو میفرماید : چنانچه حک

پس آنچه ما گفتیم َلزم آید که آنعالم که این عالم فعل اوست مانند است بر روئی برینعالم و چون درین  

عالم از علم شریفتر چیزی نبود گفتیم که آنعالم هم دانش پذیر است و هم دانش دهنده و چون درین 

و دیگر چیز نیست ، عالم نفس دانش پذیر بود و عقل دانش دهنده بود گفتیم آن عالم عقل است و نفس 

د .از بهر آنکه اندر عالم جز همین دو چیز نبوَ ) چیزی دیگر نمیباشد (   
  

   ۲۸ناصر خسرو : وجه دین گفتار جهارم ص                                            

 

انها نفس های جزوی روحانی انسدیدگاه اسماعیلیان همچنانیکه نفس جسمانی انسان نیازمند غذاست در  

  : چنانچه ناصرخسرو مینویسد نیز نیازمند غذای روحانی میباشند 

پس ایزد تعالی از چهار حد شریف غذای نفس مردم را پدید آورد دو ازو لطیف بودند و آن نفس و عقل   

کلی اثر است و دو ازان  لت ازان نفس و عقن نفس و عقل جزوی که اندر مردم اسکلی است که ای

ناطق است و اساس که ایشان مردمان بودند بکالبد و فرشتگان مقرب بودند به عقل و آن مرکب است 

 و نفس تا به علم شریف مردم را از درجه دیوی بدرجه فرشتگی رسانند .
 

۴۶ناصر خسرو : وجه دین گفتار هشتم ص                                            

  

بوده مردم را در معرفت به  ٭ دارای علم لدنی پیغمبرانچنانچه قبلن بیان شد در دیدگاه این اندیشه    

 کامل ازتعداد اسرار آفرینش ، شناخت ذات باری سبحانه و تعالی و براه راست هدایت مینمایند ،

اما تذکر رفته است اسمای تعدادی از پیغمبران دران  از پیغمبران در قرآن مجید ذکر به عمل نیامده ولی

آن مجید ذکر ردر قچنانچه در قرآن مجید ذکر است تعداد پیغمبران بیش ازین بوده اند که نام های شان 

چه خدایتعالی میفرماید :شده است چنان  

 

.  َعلَیكَ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسال  ِمْن قَْبلَِك ِمْنُهْم َمْن قََصْصنَا َعلَیَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصصْ       

۷۸سوره غافر ـ آیه                                                                              

  

ما پیش از تو رسوالنی فرستادیم ، سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی  تـرجـمه :

   را برای تو بازگو نکرده ایم .
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ین مطلب نیز اشاره شده است که خداوند برای هر امتی رسولی فرستاده و همچنان در قرآن مجید به ا

 است چنانچه میفرماید : 

ٍة َرُسوَل     ۳۶.  سوره نحل : آیه  َولَقَْد بََعْثنَا فِی ُكلِّ أُمَّ

                                                      . هر امتی رسولی برانگیختیم همانا ما در میان  ترجمه : 
 

و دعوت  دین مستقل ، کتاب آسمانی  ،تعدادی را که دارای شریعت  پیغمبران همه اما در اسالم از جمله

به نام پیغمبران اولوالعزم میشناسند که تعداد شان در میان مذاهب دیگر پنج پیغمبر حساب  دجهانشمول ان

ح ، حضرت ابراهیم ، حضرت موسی ، حضرت عیسی و حضرت محمد ( ولی شده ) حضرت نو

اسماعیلیان تعداد پیغمبران اولوالعزم را با افزودن حضرت آدم  علیه السالم  شش پیغمبر مطابق شش 

با این ناصر خسرو چنانچه ، سر ، پائین ، پیش ، عقب ، راست و چپ ( دانسته اند باالی جهت انسان ) 

جهت بود ...  چون جسد مردم را که که کار کن بود ششو چنین ابراز عقیده مینماید :دلیل درینمورد 

ایزد تعالی شش رسول کارفرما ی بفرستاد سوی ایشان چنانکه بمثل آدم علیه السالم از سوی سر مردم 

 آمد و  نوح علیه السالم از سوی چپ مردم آمد و ابراهیم علیه السالم از سوی عقب مردم آمد و موسی

علیه السالم از سوی پائین مردم آمد برابر آدم علی السالم و عیسی علیه السالم از سوی دست راست 

مردم آمد برابر نوح علیه السالم و محمد علیه السالم از سوی پیش آمد برابر ابراهیم علیه اسالم و چون 

در زمان خود کار  از شش جانب جسم مردم اندر آمدند و هر یکی مردم رااین شش رسول کار فرمای 

، الزم دو مزد از کار فرمای بستانن که روزی بدیشان دهند ....  فرمودند و بر مزد آن کار وعده کردند

آید ازین پس کسی بیاید بفرمان خدایتعالی که مزد این کارکنانرا بر اندازه کار هرکسی بدو دهد و آن قایم 

که خداوند شمار است که مرین کار های کرده را یعت است بلخداوند شرنه امت است علیه السالم که قی

عقل بیاید ، ) جمع قضایا ( یت مزد شان بدهد ، و این کس واجب است بقضّ شمار بکند و با کار کنان 

را به جسد جهتی نمانده است که ازان  ار فرمائی بیاید از بهر آنکه مردم همچنانکه ممکن نیست که نیز ک

 جهت کارفرمائی نیامده است .

 

۴۸ناصر خسرو : وجه دین گفتار هشتم ص                                                       

 

  

      ) صفت ( منسوب به لدن فطری جبلی . یا علم لدنی . دانشی که شخص بدون رنج تعلم و بالهام الهی دریابد : لدنی 

                                                             تعلیمم کن اگر ترا دسترس است .       دل گفت مرا علم لدنی هوس است 

                       ۶۴هآی سوره کهف  علمناه من لدنا علما . و ،  قوله تعالی : سوره کهف  ( توضیح ماخوذ از ) خیام لغ

        .  و آموختیم او را از نزد خود دانشی  ترجمه : 

 

فرهنگ واژگان فارسی به فارسی                                                           

 

ومفسرین تأویلگران  و وصییان ایشان   داولولعزم عامل شریعت خدای اناز دیدگاه اسماعیلیان پیامبران 

رحلت نمودند ان خود در دورارکان شریعت میباشند و چنانکه این هر دو مراتب دینی واقعی  و بر حق 

میشود ، و این امامان چنانچه گفتیم در زمان به عهده امام  هامسؤلیت رهبری دینی و تفسیر و تأویل آن

ر عصری مردم را رهنمائی نموده به هعلوی اند و نظر به شرایط و زمان مراتب تأئیدی از عالم موقف 

که تجلیگاه روز رستاخیزاسماعیلیان به این آیه استناد میکنند که در راه صراط المستقیم هدایت مینمایند ، 

 معنوی این عالم است هرگروهی با امام خود ظاهر میشود چنانچه خدایتعالی میفرماید :
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        ۷۱آیه اسراء :سوره  .. یَْوَم نَْدُعو کلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهم قــوله تعــالی : 

  

. خوانیم شان می  گروهی را با امامروزی که هر  تـرجـمه :   

 

قابل دقت است که در آیات قرآنی وقتی که کلمه امام بکار برده شده در پهلوی آن از کلمه هدایت نیز 

یطور نمونه چناچه دوآیه مبارکه را، استفاده شده است واین میرساند که امام برای هدایت بوده است 

مثال می آوریم : دربنجا   

  

ة  یَْهُدونَ وَ ، ۷۲ . سوره انبیا ،آیه َجَعْلنَا َصالِِحینَوُکاّل   :قـوله تعالی  ۷۳آیه ،انبیاء سوره . َجَعْلنَاُهْم أَئِمَّ  

   

و ما گردانیدیم آنانرا امامان هدایت مینمایند به فرمان ما .، کاران  و همه را ما گردانیدیم نیکوترجمه :   

 

  وایشانرا امامان ) پیشوایان ( کردیم که به فرمان ما راه نمایند .یعنی وهمه را از شایستگان قرار دادیم 

 

 همچنان در آیه مبارکه دیگر : 

ا َصبَُروا َوکانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ  ة  یَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ   ۲۴آیه سجده :  .  سوره  َو َجَعْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

 

امامان ) پیشوایان ( آنان رهنمائی میکردند به فرمان ما آنگاه که صبر از ایشان  و ما گردانیدیمتـرجـمه : 

 کردند و آنان بودند به آیات ما یقین میکردند .

 

:  و آنگاه که شکیبائی نمودند و آیات ما را بی گمان باور داشتند ازآنان امامان ) باتوضیح دیگر 

 پیشوایانی ( قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند .

 

ترجمه دکتر عبدهللا خ اموش هروی ترجمه جدولی قرآن به زبان فارسی .    

سازمان دارالقرآن الکریم مشهد ایران   

 

از زمان ئی تفسیر و تأویل دین در هر برهه ، رهنمائی  اسماعیلیان با استناد به آیات قرآنی معتقد اند که  

میباشد و ایشان شش پیغمبر را  سبحانه و تعالیصییان و امامان به اراده ذات باری بدوش پیغمبران ، و

چنانچه میدانند برابر شش روز دین وایشان را ما بعد خود اند  انو امام یان که هرکدام دارای وصی

   پس گوئیم که :    ناصرخسرو میفرماید :

  السالم .  وصی حضرت  آدم موالنا شیش بود علیه اسالم و امام قایم ملک شولیم علیهـ   

 امت  جانبه  ،کتاب  تاجی       

 ملک یزداق علیه السالم   موالنا سام بود علیه السالم و امام   وصی حضرت نوح   ـ 

                  براهمه:  کتاب  اصغر ستوده  ، امت      

 و امام  ملک السالم علیه السالم وصی حضرت ابراهیم موالنا اسماعیل بود علیه السالم  ـ 

 گبر  :کتاب  صحف   ،  امت     

 ـ  وصی حضرت موسی موالنا هارون بود علیه السالم و امام  خضر علیه السالم  

 یهود   :کتاب  تورات  ، امت      



 

نورعلی دوستدکتور                                                     43                                       شغنان سیمایاداره نشرات 

    

   و امام  معد علیه اسالم علیه السالم   دشمعون بو موالنا   وصی حضرت عیسی  ـ  

   نصارا :امت   ،کتاب   انجیل       

  وصی حضرت محمد   موالنا علی علیه السالم   و امامان از حضرت علی علیه السالم ـ  

امام اسماعیلیان جهان .چهل نهمین موالنا  شاکریم الحسینی   اضر ـتا امام عصر ح      

مسلمان  : کتاب  فرقان ) قرآن (  امت        

                  

     ۵۰سرو : وجه دین گفتار هشتم ص ناصر خ                                  

         

ذکر به نام پیغمبران و وصییان شان  از صرف، با آنکه در وجه دین اثر تأویلی احکام دین ناصرخسرو  

، کتابهای پیغمبران و اسمای امت های مان نام اماعمل آمده بود و برای آنکه این معرفی تکمیل شود 

در با خواند این بخش به آن عالوه نمودم تا خوانندعزیز  اخذ نمودهرشک ندامت اثر عدیم شانرا از س

 یک نگاه ازین همه مراتب برخوردار شود .

۱۲۴ص   سرشک ندامت :  عــدیـم                                      

 

 چنانچه قبلن بیان داشتیم  موضوع امامت در مذهب شیعیان مسئله بسیار با اهمیت بوده شیعیان امامت

دارای فضایل و کماالت را ادامه انجام رسالت در میان امت اسالمی میدانند و اطاعت از امام را که   

پیغمبر خدا ی ازقولدیثاحو به امعنوی ، علمی و اخالق ناب محمدیست حکم شرعی حساب میکنند    

 کهاستناد مینمایند نموده  بیاننیز تأئید و از دانشمندان اهل سنت آنرا  که  یکیحضرت محمد مصطفی  

 گفته است :                                                                                                                  

ه . ق.( معروف به ۸۵۲-۷۷۳الدین احمد بن علی بن محمد الکنانّی العسقالنی ) ابوالفضل شهاب  

سقالنی ِکنانی مصری، از علمای بزرگ  اِبن  ر ع  ج  محمد صلیحضرت  ازبه نقل  شافعی فقهو  حدیثح   

: بیان میدارد که آنحضرت فرموده است  هللا علیه و سلم    

دوی آن ها با هم تمسک جویید هرگز قرآن و عترت من در میان شما امانت من هستند که اگر به هر   

گمراه نخواهید شد.    

بزرگ اسالم به دوام شرح موضوع پرداخته حدیث دیگری را از قول رسولهمچنان این شخصیت   

آورده میگوید : مون قرآن و عترت اپیرخدا حضرت محمد صلی هللا علیه و آله وسلم    

   . عنهما فتهلکوا و َلتعلموهم فانهم اعلم منکم  فالتقدمو هما فتهلکوا و َلتقّصرواقاله رسول هللا :    

بر قرآن و عترت من پیشی نگیرید و از خدمت به آن ها کوتاهی ننمایید که نابود خواهید یعنی  تــرجـمه :

. آن گاه ابن حجر اظهار نظر  زیرا که آن ها داناتر از شما می باشند شد و به عترت من تعلیم ندهید

نموده که این حدیث شریف داللت دارد بر این که عترت و اهل بیت آن حضرت در مراتب علمی و 

   وظایف دینی حق تقدم بر دیگران دارند.

صواعق باب وصیّة النبی ۱۳۵ ص  : ابن حجر                                                           

 

َمثَُل أهِل بَیتي َمثَُل َسفینَِة نُوٍح؛ َمن َرِكبَها نَجا و  :  و حدیث مبارک فوق الذکر  احادیث  ویاتبا حفظ محت

                                                                                            . تََخلَّف َعنها َغِرقَ َمن 

( نجات می یابد و  ،هرکس بر آن سوار شود)چنگ بزند به مثل کشتی نوح است ، اهل بیت: مه ــرجــت

                                                   .           هالک می شود غرق و ، تخلف کند  هرکس از آن

میفرماید :ابراز عقیده نموده در مثنوی معنوی خویش نیز حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی   

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
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توح ـد فـد یابـدر زنـت انـه دسـر کــه         وح  ـتی نــون کشــت چـل بیــا و اهـــم  

ن بر فن و بر کام خویش ـه  کم کـتکی           ش ــویــام خــری ایــمبـسل از پیغــمگ  

اال میفراشت ـه بـود را بـسد خــوز ح           ت ـگ داشــد ننـمــل از محـوجهـآن اب  

ل شد ــا اهــسد نــل از حــسا اهــای ب          ل شد ـهـوجـود و بــش بـامـکم نـوالحـب  

رو ــته پیشـنشس  مــو ه  انــهـم نــــه           و ـــمهدی و هادی وی است ای راه ج  

او  ل ــدیــقن از  م ـــــک  او  یــول  آن          ل او ـبرئیـرد جـور است و خـه نـاز چ  

بقــن تـدیــور دان چنــای نــرده هـــپ   زانکه هـفتـصد پـرده دارد نـور حـق            

ام ـــمـقام            صف صفند این پرده ها شان تا اماز پســی هــر پـرده قــومـی را   

 

محمد بلخی :   مثنوی معنوی   جالل الدین                             

  

حضرت با نام والقاب  مبنا با اخالص تمام منقبت های زیادی در وصف امام زمانبرین عــدیـم 

 ازانجمله را درینجا به خوانش شما خواننده عزیزنورموالنا  شاه كریم الحسینی سروده است که یکی 

 برگزیده ام :

   

است زوهم و گمان ما ررا تـدحت فـم         ا   ــم  انـزم  امــام  تـــوق  دایـــتــقــای م  

شان ماـت نـیاه والـسل شـل نـاز اص          می  ـــاطــــدس اوالد فـــــان اقــــــای دود م  

ان ما ــرزمــر آخـــمبــیــر پـتــآن دخ         أ    ـنسـه و آن سید الـانــگـی ی رــــوهــــآن گ  

ماان ـیـاین نکته برتراست زشرح و ب           ن مصطفی ــطیادر سبـست مـومه ایــصـمع  

دان مارار ــش اســل دانـزد اهـــدر ن           ابت است ــر ثـیـطهــه تــه آیــب  شـیتــدســق  

ان ماـهـدای جـش خـویـتاب خـدر کـان          تود ــا ســامی آل عبــه نــا بـــه هــامــن نــای  

یان ماـبق وــدن نطـود رسیــر بـاصـق         یع   ـایه رفـن پـدیـن است بــوع روشــوضــم  

اـان مـــان و نهــیـت عــتاب انـــای آف         کار  ــو آشــت ز روی تـت اسـامـــور امــــن  

و فشان ماـو پرتـتورـهست از حسین ن         سینی است  ـریم الحــو کــهرت تــاب شــــالق  

ن مااستـــــاـف بـلــاط مختــقـدر نـــان           راد ـــــه مـایــود مـــه بــی کـــن والدتـــجش  

ان ماـر فشــوهـــنه گــالم سیـــدری ک          ر شکوه  ـشن پــن جـقدم ایــار مـــازد نثــــس  

دان ماـن خانـع ایــاطــوت قــق ثبــالح          ابت است ـث ٭لت االرضـخوــص حدیث لــن  

ین و زمان ماـور اوست زمـهـر ظــبه         ین نیست ساعتی  ــام زمــالی از امــون خــچ  

یان ماـــرش آشــول امی عــول رســق          ت مبرهن است   ــامــور امــــای نــقـدر بــان  

بان ماـ ـاسـک پــدس ملـــان قـــآن آست          نان  ــؤمــود مــصــعبه مقـــم کـریــد حــاشـب  

حان ماـذ شود امتـه اخـد کـزدیک شــن          تش   ــفاعـید شــــرش امــــه روز عـــدارم ب  

مان ماـــره آســـت دایــفـد هــاشــا بــت           ن  ـــز زمیـرکــروی مــکل کــت شــا هســت  

روج روح و روان ماــه مــایــرمـــس           هور اوست  ــور ظــترت نـاک عـزان نسل پ  

ادب ترجمان مالم وـیض عــد زفـاشــب           ام اوست ــری که نفس سخنگوی نــاین جوه  

  اودان ماــه جــزمــرور زمــد سـاشــب            اودان ــار جـعــــــه و اشـــاودانـــــار جــــآث

  دیمـع د فنای من ایـبت زبعـنقـن مـای                                  

باقیست تا که خاک خورد استخوان ما                                     

 

  ۵۱م : سرشک ندامت ص ـدیــع                                                   
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ه لَساَخْت بِأْهلِها. ه رسول هللا :قالَ : مبارک  منظور عدیم از حدیث٭    لَْوَخلَِت اَْلْرض طَْرفَهَ َعْین ِمْن ُحجَّ

  در خود فرو مى برد. فرمود: چنانچه زمین لحظه اى خالى از حّجت خداوند باشد، اهل خود را

 

۲۱ج ، ۱۹۸: ص  علل الّشرایع                                                                         

  

وقف متوضیح و بیان شده اند که بر پایه آنها  ی ئیحدودات دینکالسیک  در جهانبینی طریقه اسماعیلیان

احترام و رعایت دساتیر حدود باالئی برای حدود پائینی امر دود دین معین بوده و موقعیت هر حدی از ح

ضمون ومحتوای با مالبته این حدودات با ساختار تشکیالتی حاضره زمان  جدی و واجبی میباشد .

این جود این تفاوت ها سلسله ، اما با ود نحدودات گذشته از لحاظ ظاهری و شکلی متفاوت میباش

که برای موقف و مقام امامت و جانشینان بال فصل آن مورد  درحدودات از لحاظ معنوی مخصوصن 

برای مدت زمان  که به فرمان امامجماعتخانه ها درمراسم عبادتی طریقه و انجام  رهبری امورمذهبی 

، از اعتبار و احترام مقام معنوی امامت بطور بال استثنا همچنان محفوظ مانده معینی عز تقرر می یابند 

کالسیک که بیشتر از ارزش معنوی برخوردا بودند ، این حدودات   است .خوردار کما فی السابق بر

ت ـت ، حجـات ، حجـداعـی الـر ، داعـلم صادق ، ماذون اکبـر ، معـاذون اصغـمستجب ، م :  شامل

و درعالم روحانی د نمیشو  در عالم جسمانی ام ، اساس ) وصی (  و ناطق ) پیغمبر ( ـظم ، امــاع

چناچه در گذشته یاد نمودیم شامل ذات باری سبحاه و تعالی و نخستین ابداع حق تعالی که عقل کل 

که میباشد و بعد به اراده ذات باری سبحانه آفرینش نفس کل و جد ، فتح و خیال در عالم روحانی است 

هر یک از حدودات پائینی به و فرمانبرداری  و اطاعت  حدود هرکدامو معرفت به مقام و دانستن 

چنانچه ناصر خسرو میفرماید  ، امر واجبی میباشده بیان شد ، طوریکدر عالم جسمانی حدودات باَلئی 

:  

وچون مومن شناخته باشد حدود خدای را عزو جل مر خدای را نا سزا نگوید و ماننده نکندش به 

  د تعالی همیگوید : به فضل او شناسد چنانچه ایز آفریده گان او و هر حدی را

  

ا َحَسن ا إِلٰی أََجٍل ُمَسّم ی َویُؤِت ُکلَّ ذی فَضٍل قوله تعالی :   َوأَِن استَغفِروا َربَُّکم ثُمَّ توبوا إِلَیِه یَُمتِّعُکم َمتاع 

                                                               .  فَضلَهُ ۖ َوإِن تََولَّوا فَإِنّی أَخاُف َعلَیُکم َعذاَب یَوٍم َکبیرٍ 

۳ سوره مبارکه هود آیه                                                                 

و اینکه از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس بسوی او بازگردید تا شما را تا مّدت  تـرجـمه : 

مند سازد و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار   دگی این جهان،( به خوبی بهرهمعیّنی، )از مواهب زن

! فضیلتش ببخشد! و اگر )از این فرمان( روی گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم  

یعنی که آمرزش خواهید و توبه کنید از پروردگار خویش تا به هنگامیکه نامزد کرده شده باشد یعنی که 

به سوی علم حقیقت راه نماید اندرین عالم چون به خداوند زمان خویش که پروردگار نفس های  شما را

بر اندازه حق او بدهید واگر ازو رو  لشماست به علم اقرار کنید آنگاه گفت هر خداوندی را فض

نی بگردانید من بر شما بفرستم از عذاب روز بزرگ ، پس مومن را باید که هر حدی را از حدود جسما

و راه   و روحانی بر اندازه او بشناسد و حد فرو تر را برتر نداند و برتر را فرو تر تا عدل کرده باشد

راست رفته باشد و هر که چیزی فرو تر را بر تر دارد ازان گروه باشد که خدایتعالی مر ایشان را همی 

 گوید از حد بگذشتن ، چناچه میفرماید :  
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َ لَقَْد َكفَ  قوله تعالی  : َ ُهَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم َوقَاَل اْلَمِسیُح یَا بَنِي إِْسَرائِیَل اْعبُُدوا هللاَّ  َر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ

ُ َعلَْیِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِ  َم هللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ .              الِِمیَن ِمْن أَْنَصارٍ لظَّ َربِّي َوَربَُّكْم إِنَّهُ ُ َمْن یُْشِرْك بِاَّللَّ

                                                                                                                                  

۷۲آیه    ئدة الماسوره                                                                                

  

کافر گشتند در صورتیکه مسیح خود  نـقـقـآنانکه قایل به خدائی مسیح پسر مریم شدند مح مه :ــرجــت  

شرک آورد خدا بهشت او به بنی اسرائیل گفت خدائی راکه آفریننده من و شماست بپرستید که هرکس با 

عالم را ) مشرکان و کافران را ( هیچ دوزخ باشد و ستمگاران  را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش

  کس از قهر خدا یاری نخواهد کرد .

همیگوید که کافر شدند آن کسانیکه گفتند که خدای خود عیسی پسر مریم است و عیسی گفت : ای پسران 

با خدا انباز آرد خدا بهشت را بر او اسرائیل بپرستید خدای را که پروردگار من است و آن شما و هر که 

 و بر ستمگاران یار نیست . این آیت در شأن آن کسانی الیق م کرده است و جای او آتش دوزخ استحرا

لیه السالم خدای بود و از پیغمبر ما محمد مصطفی صلی هللا و آله به است که گفتند امیرالمؤمنین علی ع

، حضرت اند  غالیانها خدا نزدیک تر است و نیز گفتند که امیرالمؤمنین علی علیه السالم خدای بود و آن

رسول خدا دهان به گوش من نهاد ومرا از علم هزار باب امیرالمؤمنین علی علیه اسالم فرمودند : 

. و چون علی علیه السالم اقرار کرده باشد که رسول بیاموخت و کشاده شد مرا از هر بابی هزار باب 

گوار تر بر علی علیه السالم دروغ گفته و کسی گوید که او از رسول فاضلتر بود و بزرآموزگار من بود 

باشد و هر که بر وصی دور خویش دروغ گوید او کافر باشد ، پس این آیت که یاد کرده گواهی همی 

 دهد که در شأن غالیان فرود آمده است . 

۲۰ص منثور ، ناصر خسرو : روشنائی نامه                                                            

 

با رعایت مراتب آفرینش قصیده ای  سروده که نشان میدهد هر حدی از مراتب اعتقادی اش را عــدیـم : 

و در حد رفعت ، مقام  معنویت و منزلت آن مورد ستایش  به آن احترام گذاشته شناخته  ، در مقامش 

است . چنانچه میخوانیم :قرار داده   

 

بر قسم ــمـیـور پــهـور ظــــه نـــب          م ــــر قسـبــــد اکــداونــــذات خــــب   

داور قسم  ی ــــده وحـــنــانـــــرس      ین   ـهام روح االمــه الــی و بــه وحــب  

رر قسم ـــکـرادر مــورم ای بــــخ       زول  ـــاب نـتـــول و کـــن رســدیــــب  

ر قسمـار دفتـر چـل هــزیـــنـه تــب       لم  ـوح و قـرسی و لـرش و به کـبه ع  

قسم ر ـوثــاقی کـــه ســام و بـــجــب        شت ـاغ بهـلمان و بـوران و غــه حـب  

سم ــدور قــــر مـهـــــدور سپــــــب       رمان اوست ـه ارضی که ساکن به فـب  

ر قسمـظهـــل مـدر کــه آن مصـــب       ات ـــاینــــک ده ـــزب  دـــه بــه آدم کـب  

رخ اخضر قسم  ـــــچ یـدی الـرسی        ضای اوــد بیــم یــو ه  یــوســه مــب  

رت آور قسم ــــیـجز حــدان معــــب       ا ـون اژدهـوده چــفش بــدر ک صاــع  

ر قسم ـوهـگون گــک گلــدان اشــب       زان او ــیت احــم بــقوب و هــه یعــب  

نور قسم ــو شمس مــودی چــه بــک        فی ــــوســـنده یــشــی درخـروئـــه ب  

ر قسم ـر و در بــحــار در بــدو سی      م  ـه الیاس غواص هــر و بــه خضــب  

ادر قسمــاک مـــت پــدسیــــقه ـــب         اک زادــم پــریــــه مــومــه معصــب  

رور قسم ــــپ  ادر روحـــه آن مـــب        ن روحنا وصف اوست ــم و  ناــخـن  
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در قسم ـقـــکم مــر حـدیــــقـت  هـــب      سوی  ــــــاک دم عیـــاس پــفـــه انـــب  

ی داور قسم ــــودی حـبــــعــه مــــب     ی  ـرده حـاز اومـجــن اعـــد از یمــش  

پر قسم  ـیر و شهــرا و شهپـــه زهــب      یر البشر ــخ ابـحــاصه ــه آل و بــب  

ر قسم ـــهــطــان مــــه آن دود مــــب        دان ــانــرو خــیـم ای پـتــن خــخـس  

ان این هفت کشور قسم ــاصــه خـــب        اک ــزدان پــید یــوحــیم تـلــه تعــب  

ر قسمــرا تـــای فــه هــایــــدان پــب        ن روان ــان روشـویــرار جــه اسـب  

حشر قسم ـه مــساب و بــه روز حــب       ردان دین ـان مــزینــت گـزلــه عــب  

ر قسم ـطـــظــیران مـــاس ــه حـــالب        ریب ـه آه غـم و بــیـتـک یــه اشــب  

انــامهی ــد الــواهــو خــاز ت مــدیــع                          

ان  ــــــر زمــــــات آخــــانی ز آفـــــام                          

  

 

 ن !ـیـامــرجـــن فـخـس

 
، انسانی با مهر ، دانشمند ظریف  دارای طبیعت خواننده گان عزیز بخصوص عزیزانیکه با شخصیت

پوره ، آشنا هستند  شغنانیم ــدیــمرحوم سید زمان الدین ع، شاعر چیره دست و عارف مشرب ملکوتی 

و منابع عمده تأریخ و عقاید آثار ، ت عقایدش مقصد آمادگی کامل در دفاع از حقانی عدیم بهکه میدانند 

بسیاری از شخصیت های بزرگ اسالم از مفسرین مشهور و آثار علمی تفاسیر قرآن اسالمی را شامل 

، عارف نام  شیخ محمود شبستریرالدین طوسی ، بلخی ، آثار خواجه نصیمحمد مانند موالنا جالل الدین 

رسایل اخوان الصفا ، آثار موالنا عبدالرحمان جامی ، کلیات بیدل ، حافظ ،  آور اسالم محی الدین عربی

همه آثار علمی و فلسفی حکیم ناصر خسرو را وصن قریب که صاسالمی  و مخ هشیرازی ،  و مسایل فق

سخنرانی مینمود  در اوج احساسات طوری ا مناظره ها و تبلیغات در حافظه خود جا داده بود و در بس

که گوئی فصلی از باب آثار ارزشمند ناصر خسرو را از روی کتاب قرائت مینماید و بعد ها متوجه 

نبوده ، در هر سطح از دانشی که بوده محو گفتار سحر افزای  میشد که شنونده با ادبیات کالسیک آشنا

که معلوم شود  ، برای خواننده عزیز، این سخن را به خاطری بیان نمودم تا  استاو شده کالم و بیان 

که عقاید دینی و فلسفی حکیم ناصر خسرو  زمان الدین عدیم شغنانی یعنی عینعقاید دینی و فلسفی سید 

ازانرو برای توضیح عقاید ، میباشد است ، پیر واقعی او و جمله اسماعیلیان ، در حقیقت به حیث حجت 

نجانیدن تمام گکه درین قالب ومعلوم است دینی و فلسفی عدیم که غالبن در قالب اشعار سروده شده اند 

جزئیات اندیشه های فلسفی ممکن نمیباشد بهتر دانستم که برای روشن شدن موضوع برای خواننده گان 

در دعوت اسماعیلیان دوران خالفت  عزیز از آثار حکیمانه حکیم ناصرخسرو حجت خراسان زمین

چنانچه ، استفاده نمایم  لیان است در کنار آثار عدیمی اسماعیکه در عین حال عقاید دینی و فلسففاطمیان 

خواننده عزیز متوجه شده باشند اسماعیلیان کوشیده اند تا عقاید و اندیشه های دینی شانرا بر پایه عقل و 

به خورد مردم نهند ، با آنکه مردم در گذشته ساخته و آراسته فلسفه منطق و برهان وروش راه با خرد 

ای منطقی وسیله شد که هرگونه فشار ، زجر و ه تأثیر این اندیشه لیاز سواد کافی بهره مند نبودند و

و جرم بدعت که درعین حال و پیروی ازان از داشتن مذهب اسماعیلیه ، شکنجه ، توهین و تحقیر را 

نموده به عقاید شان وفادار استفاده تقیه از شیوه حمل نموده اخالصمندانه در شرایط اختناق تشناخته میشد 

عالقه مندان د شد تا نگیزه ای خواهو پایبند باقی بمانند و این متن باوجودیکه کامل نیست بلکه ا

از چه منطقی سیراب بوده است  عقاید دینی و فلسفی گذشته گان شان جوانان عزیز بدانند کهمخصوصن 

، البته جهان شناختی و معرفت ذاتی انسان عصر امروز را نمیتوان با اعصار بسیار گذشته مقایسه نمود 
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ئی  ماده  ، پژوهشهای علمی و تحقیقات کیهانی و فرا ، زیرا انسان امروزی با امکانات علمی و تخنیکی 

یار دارد دنیای آفرینش را از دیدگاه متفاوتی مینگرد ولی در اختانجام داده و منابع و معلوماتیکه که 

در معرفت ذاتی و اتکا بدان قبول جایگاه عقل و منطق چیزی که از ارزشمندی واالئی برخوردار است 

برای آن تالش نموده و و خردمندانه و آفرینش است که به حق گذشته گان ما صادقانه ، آفریدگار انسان 

 راه خرد ورزی را برای نسل موجود انسانی کشوده اند .                                   و قربانی داده اند ، 

 آوردن انقالب در فرهنگ هرجامعه که دین نیز شامل آنست تأثیرات فوقنشان داده است که تجربه 

جزای برای جایگزینی هریک از اباید گفت که العاده مخرب به ساختار اجتماعی جامعه بار می آورد ، 

برای تحقق و عملی مینماید ایجاب  ،آماده بودن جامعه به پذیرش آن شرط اساسی بوده ، فرهنگ جامعه 

ساخته شود و این امر بدون شرایط و پذیرش جامعه مهیا ابتدا برنامه متمدن فرهنگی گونه هر ساختن 

و رشد عادالنه تولید ،  ، ایجاد مناسباتتقابل با فرهنگ گذشته از راه مدرنیزه ساختن اقتصاد جامعه 

 ی بر پایه عدالت اجتماعی ئبا طرح ریزی و عملی ساختن برنامه هاسطح زندگی مادی و معنوی مردم 

مخصوصن مسایلی ایمانی و کان افرهنگ نیاهمیت تأثیرنادیده گرفتن تدریج میسرشده میتواند ،  به

نی شان تأثیر بسزا و بر امور زندگاکه در تار پود احساسات مردم طی قرون متمادی حک شده   عقیدتی 

بطور  رج ومرج و نا فرمانی سوق میدهد ،خالی فرهنگی بار آورده جامعه را به بی نظمی و ه دارند ،

جمعیت بزرگ انسانی درآنها زندگی مینماید ، در بسا قرأ و قصبات افغانستان که تا کنون  چنانچه نمونه 

این موجودیت بخش های گوناگون فرهنگ ی قضائی اند ، فاقد ادارات حکومتی ، پولیس و ارگانها و

اجتماعی درین مجتمعات عقب مانده انسانی در باعث انتظام  دست بدست هم دادهاست که تأریخی نیاکان 

 . چنانچه دیده میشود ،د نطق میشوامن مردممالی ، آبرو ، عزت و ناموس خصوص حفظ امنیت جانی ، 

بدون که  جامعهاز ی در همچو مناطقست ، مردم ا اجتماعی واجباتاخالقیات و که عامل دین تأثیر 

به حیات عادی خود ادامه  موجودیت ساختار های حاکمیت سیاسی دولتی ) ارگانهای امنیتی و قضائی (

 نمایند و حقوق اجتماعی ، انسانی ،اعتقادات شان به هم احترام نفوذ در پرتو سبب شده تا مردم و میدهد 

غم همدیگر  درد و شادی ،به انسانی وجدانی همدیگر را تفکیک نموده با کمک های مهربانانه متقابل و 

در طول تأریخ شکل که نظر به نیازجوامع انسانی این اصل اهمیت با ارج گذاشتن به شوند . شریک 

جای گرفته  قل شانعو در تار و پود احساسات و تها شده اناجتماعی انسمعنوی وشامل زندگی گرفته و 

مردم را در دفاع از خود به هر نوع قربانی آماده کرده است نبائستی ، به اعتقادات شان بدل شده 

برای گذار به درجه بهتر و  پیش از همه ضرور استبدین دلیل ، سرسری و بی مهابانه برخورد شود 

بی عادالنه تحوالت م زمینه های الززدائی و عقب ماندگی و خرافات محبمنظور عالیتر فرهنگ متمدن 

و تمام جهات جانبی  مترقیمعارف  تطبیق وتغیر بنیادی زندگی مردم ، بمنظوراقتصادی سرو صادای 

 تربیه نسل جوان  را برای آموزش و پروش سالم زمینه اقدامات عملی نموده رشد و انکشاف جامعه 

آزادی  تمدن ، حقوق مدنی ، ایجاد زمینه های عدالت اجتماعی ، ترقی ، بسوی ،را  نموده جامعهتأمین 

هرگونه مقابله و بازی توجه داشت که ید با ، سوق داده شود ، و آرامش صلح  ،های فردی و اجتماعی 

انکشافی شده ، مانع تحقق برنامه های متمدن و کاربا احساسات مردم پیامد های زیانباری را بار آورده 

در عمل شریر و  لیدر قالب سازمانهای به نام اسالمی وکه سانیت نفوذ دشمنان صلح و انساز زمینه 

سالهاست چنانچه این گروه های وحشی و تروریست ، ،  میگردد، اند انی که آله دست استعمارگران شیط

شان شیطانی برنامه های ،  مردم مظلوم و ناآگاه از حساس بهره برداری نموده ازین فکتوراساسی و که 

 روشنفکران با مخصوصنایجاب مینماید تا همه ، را تباه میسازند شانرا و جامعه  را فریب داده زندگی 

انرا از آتش جهنم شو جهان هن و میبیرون آورده  مردم خود را از دام فریب دشمنان شان ، احساس 

 .رهنمون سازند  و عدالت اجتماعی به شاهراه صلح و ترقی  داده نجات 
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تبارز میدهد بدرستی را  مـدیـعبا شعری که طبیعت زالل عاطفی و اجتماعی را ختم کالم  فرجامین در 

  م ـدیـعاین مضمون حسن اختتام میدهم و آرزو دارم ذره ای از بحر وجود معرفت شخصیت نوشته به 

به خواننده عزیز جیحون پرطالطم بوده و خواهد بود همیشه که برای همه شغنانیان و شخص خودم 

مضون ن یو تقصیری را درا کمبودی ی کهی دین نموده باشم ، هر خواننده عزیزاادده ، معرفی کر

آدرس الکترونی ام که در زیر صفحات مضمون  طریق ازمرا مالحظه فرمودند بزرگواری نموده 

 دنیائی از منداری ام قبول بفرماید . و منت گذاشته ، در جریان قرار داده نوشته شده است 

 

 گ است ـه اورنـــر چـود بشــگاه وجـبه تخت        گ است  ـرنـزعالم غیب ومقام بیروان 

 ر رنگ استــر یکی بهــرو هـه دگـونــگـب        دن  ـــان ملک بـدش میـع بضـار طبـچه

 طه های نیرنگ است ـش نقــِردلـی به سـول         ان  ـد الف دوستی بزبـرانکه زنـازان ه

 رد لیک مایل جنگ استـالف خـب خـضـغ       لح  ـهنمای طالب صبود ررد همیشه ــخ

 گ استـعش تأسف آهنــوطی طبـوای طـــن          روـده بینوا زانـانـس مـد نفـفس به قیــن

 نگ استبـه ـو نشـاکـــریــتی تــون مســـجن         نم ـآنچه میبیهردم ـمـهدل وـکجاست هم

 گ استـر از سنــویتــانه قــل زمــان اهـزب       ا   ــشه دل مــد شیـــونـــستن پیـی شکــپ

 خالف نیست که بیش از هزار فرسنگ است        ادی ــوادی شـا بــا تــزل مــرب منــزق

 م لنگ است ــوتــای قــا پـــر فنــقــرط فـــزف        ا  ـزم اغنیا آنجــود بـــه بـفلی کـه محــب

 ر زنگ استـه پــانــدوث زمــادحــرد بــزگ         رآت قلب اهل کمال ـدرد که مغ و ـدری

 و غنچه دلتنگ استـیزی دوران چــی تمـزب         زان ـم درین گلشن همیشه خـدیـازان ع

 مه چنگ استــیز نغــای دل انگــه هــرانـــت       اری   ـاره دلتنگی اش به ناچـالج چـــع

 یای سعادت زعقل و فرهنگ استــو کیمــچ         دی  ــو پنـرا نکـر مــنکوتاه فرد ـدو ش

 جز از حق بحق حق ننگ استـدگی بــکه بن         م   ـــیخواهــدگی نمـدا بنــندگان خـه بـب

 زد اهل خرد هیچ و احمق و دنگ استـه نـب          هرانکه سفله و سالوس موزه پاک بود 

 

 ۱۷۴ـ  ۱۷۳عدیم : اشک حسرت جلد اول صص                                                  

 

  

  

ـورعـــلی دوسـتـنـ  

ــــهــر َلوال ـشـــــــ  

 ایـالـت کبک کـانـادا

  ۲۰۱۵ـ  ۰۸ـ  ۱۱

 

 مـــــؤخـــــــــذات :

 

مـــدیـــع                ک حـــــسرتـاش  

مـــدیـــع                سـرشک نـدامـت  

سروـر خـاصـن                نـزادالمسافــــری  

سروـر خـاصـن                 کمتینـجامع الح  

سروـر خـاصـن                 ـه دیـــنـوجــــــ  
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منثور         نـاصـر خـسرو روشــنائی نامـه  

نـاصـر خـسرو                گـــــزیـده اشعار   

رانــهـرآن تــر قـشـن                 القــــــرآن بنیاد  

 ترجمه جدولی قرآن بزبان فارسی ترجمه دکتر غبدهللا خاموش هروی تهران 

  

                                                        موَلنا جالل الدین بلخی         وی   ـولـنوی مــنوی معــثم

موَلنا عبدالرحمان جامی            گـت اورنـــفـر هـــــتــدف  

موَلنا عبدالرحمان جامی    حکم         ص الـوــرح فصـــش  

   محمود شبستری     شن راز                       ـــلــــگ

سایت الکترونیک        واژه گان فارسی به فارسی    

  ن ـیـــــمع                 ی ــارســگ فــرهنـــف

دا ــــخـده                          ه ــامــت نــغـل  

  

 


