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نـوشــته  :دکـتر نـورعـلـی دوسـت
زندگینامه مختصر :
سید زمان الدین عدیم شغنانی فرزند سید شاحسین در سال  ۱۲۸۷خورشیدی
در دیهه خوف روشان بدخشان در قلمرو جمهوری تاجیکستان در یک خانواده روحانی که سلسله نسبش
را محفوظ داشته و تا حضرت علی کرم هللا و جهه و بی بی فاطمه رضوان هللا و تعالی دختر رسول خدا
حضر ت محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم میرسانند  ،تولد یافته است  ،این خاندان به نسبت شرف
نسب روحانی  ،علم  ،فضل و تقوائی که داشته اند پیوسطه رهبری روحانیت و امور مذهبی مردم را
عهده دار بوده اند و خود و فرزندان مردم را به فراگیری علم ودانش ترغیب نموده آموزش میداده اند ،
بصورت عموم پسر و دختر این خاندان از علوم متداوله مخصوصن علوم دینی بهره مند بوده اند و
تاکنون همه ی نسل های شان از جمله شخصیت های با تقوا و اهل علم و فضل بوده اند و درمیان مردم
سرزمین شان در هرکجائی که زندگی مینمایند مورد تکریم بوده اند و همواره مردم را در امور دینی
رهبری و آموزش داده از احترام خاصی برخوردار گردیده اند  ،دوران جوانی سید زمان الدین عدیم
مصادف به دوره پیروزی انقالب اکتبر  ۱۹۱۷در روسیه بوده که به دوره حاکمیت کمونیسم جنگی تحت
رهبری جوزف استالین سر میخورد  ،این نظام با برنامه هائی که روی دست داشت بصورت عموم با
طبقات بلند و صاحب اقتدار جامعه  ،مامورین و افسران مخالف عالیرتبه نظام برکنار شده  ،روحانیت
دینی ومخالفین آیدیالوژی خود که اکثریت شان در تبانی با دول سرمایداری جهانی در سراسر کشور
شوراها بطور مسلحانه بر ضد نظام جدید و برنامه های انقالبی آن ایستادگی و قیام نموده مردم را به
برکناری آن ترغیب و تحریک مینمودند  ،قاطعانه برخورد مینمود  ،اما پیر شاه حسین و در مجموع
مردم با عقاید اسماعیلی در مربوطات بدخشان تاجیکستان امروزی با نظام و حاکمیت شورا ها مخالفتی
نداشتند و همچنان در هیچ نوع تحرکات مسلحانه چنانچه تا مناطق همجوار شان نیز سرایت کرده بود ،
اشتراک ننموده بودند  ،ولی فضا و شرایط بحرانی سیاسی ناشی از آغاز و دوام جنگ های پارتیزانی
ضد دولتی اغلب تحت عنوان دین در سراسر قلمرو شوروی مخصوصن جمهوری های مسلمان نشین
آسیای میانه سبب شدند تا ارگانهای امنیتی دولتی  ،روحانیون  ،رهبران دینی و طبقات سابق بلند جامعه
را بیشتر تحت نظارت گرفته بر فعالیت های امور دینی و زندگی روزمره شان بیشتر کنترول داشته
باشند و این امر سبب شد تا پیر شاه حسین احساس نا امنی و خطر نموده با مجموع خانواده خود در سال
 ۱۳۱۰خورشیدی به شغنان بدخشان افغانستان مهاجرت نماید  ،این مهاجرت با ترک دیار و کاشانه ،
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آباد و آسوده توأم با قدر و منزلت اجتماعی  ،رنج های فراوانی را به این خاندان به بار آورد  .حکومت
افغانستان وقت نه تنهائیکه کمکی به این خانواده مهاجرننموده  ،رنج های بیکرانی را به زندگی شان
افزوده است که داستان طوالنی المناکی دارد و بحث پیرامون آن مورد دیگری را میطلبد  .ولی صرفن
این نکته را قابل بیان میدارم که مهاجرت پیر سید شاحسین به شغنان و قرار گرفتن او با فرزندانش
مخصوصن سید زمان الدین و سید سلطان سعید در کنار مردم شغنان و دیگر مناطق اسماعیلیه نشین
بدخشان در دفاع و ثبوت حقانیت مذهب اسماعیله به حیث طریقه اسالمی که دران وقت به اساس فتوای
یکعده متعصبین که ذهنیت محمد گل خان مومند وزیر داخله وقت را مبنی غیر اسالمی بودن این مذهب
 ،مخدوش و تحریک نموده با اعزام مبلغین متعصب بنام های امیرمحمد  ،عبدالحی و شخص دیگری
که ازو نام برده نشده و باشنده میدان وردک بوده بطور اجبار تصمیم به تغیر مذهب در مناطق
اسماعیلیه نشین بدخشان به مذهب حنفی اهل جماعت سنت اتخاذ مینمایند  ،جریان آغاز کار این
متعصبین و برخورد شان با مردم که با توهین  ،تحقیر و بدگوئی غیر اخالقی و غیر علمی همراه بوده
همچون داستانهای غم انگیز و غالبن خنده آور زیادی دارد که غالبن تا کنون زبان زد مردم در محافل
بذله گوئی اند و تنظیم و تحریر این جریان به فرصت دیگری نیاز دارد اما در رساله سرشک ندامت
اثرعدیم که در مقدمه آن از جریان مختصرفعایت این مبلغین و چگونگی دفاع از حقانیت این مذهب
توضیحاتی داده است  ،مزید بران درین گزارش از زجر و شکنجه و زندان و نظارت که قریب یکسال
را صرف درین مورد در بر گرفته و تحمل نموده اند یاد آوری نموده است  ،با ید گفت که این خاندان
در واقعیت همچون فرشته نجات در دفاع از حیثیت  ،آبرو  ،عزت مردم این سرزمین ومذهب شان تا
پای جان ایستادگی نموده حقانیت آنرا به حیث فرقه ای از دین مبین اسالم مانند دیگر مذاهب اسالمی
طی مباحثات  ،و مناظرهای علمی با مبلغین مؤظف در مرکز ولسوالی شغنان و بویژه مجلس نهائی
مناظره علمی در برابر قضات  ،علما و سردمداران حکومت آنزمان به ابتکار توأم با احساس انسانی
حکمران جدید التقرر به نام محبوب خان کندهاری که عدیم ازین مرد به حیث انسان با عاطفه  ،خردمند
و عادل یاد مینماید و زمینه ساز این مجلس نیز بوده در سال  ۱۳۱۹در شهرفیض آباد والیت بدخشان
پیروز مندانه به اتمام رسانیدند .
( اگر الطاف ربانی نبودی رحم محبوبی

کنون از صفحه هستی بکلی محو شد نامم .
عـدیـم  :در دل غبار بدخشان ص ) ۹۰

و مردم اسماعیلیه را از عذاب روحی و شنکنجه دره های ظلمانی متعصبین رهانیدند که خاطره و
افتخار آن به این خاندان و حقیقتن فداکاریهای بینظیر سید زمان الدین عدیم و برادر ارشدش سید سلطان
سعید به حمایت و دستور پدر بزرگوار شان پیر سید شاه حسین در میان مردم این سرزمین جاویدانه
است  ،البته مزد آن را جز خوشنودی مردم مظلوم این مناطق  ،رضا و رحمت غفران پرودگار کسی
ادا کرده نمیتواند  ،باید گفت که پیامد های این کار نیز رنج ها و مصیبت های دیگری را مخصوصن به
سید زمان الدین به ارمغان آورد که بازهم بحث درد آور دیگری دارد که نمیشود همه آنها را درین
نوشته منحصر به عنوان خودش بیان نمود و درینجا با اظهار افسوس و قدر دانی بی حد و حصر به
ذکر پارچه شعری اکتفا مینمایم که به زبان خود به خوبی زندگی اش را به تصویر کشیده است .
سرانجام این مرد بزرگوار با جسم نحیف ولی روحی بی نهایت بزرگ  ،پر غرور  ،شکست ناپذیر ،
بی باک و با عظمت به تأریخ  ۳۱سرطان شب پنجشنبه سال  ۱۳۷۸خورشیدی با طی نمودن  ۹۶سال
بهار  ،زندگی را پدرود گفته به ابدیت پیوست  .تربت او در باالی تپه ای بلند و خوش منظری در دیهه
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ورجوند ویر شغنان بدخشان افغانستان که نمای او در منظره زیبای این قریه با تصویر عدیم در
سرصفحه این نوشته جا گرفته  ،قرار دارد که توآم با آثار ذیقمتش برای عزیزان  ،هواداران و خزانه
فرهنگ این سرزمین همچون میراث ارزشمند جاودانه خاطره آفرین است .
قابل ذکر است که رنج و عذاب زندگی ونا مالیمات دشوار روزگار نتوانست سد راه رشد شخصیت
معنوی عـدیـم شود  ،عــدیــم به حق از جمله دانشمندان عر صه دین اسالم و شعرای ممتاز عصر
خود بوده در آسمان فرهنگ بشری از جایگاه ویژه برخوردار است  ،روح بزرگش شاد باد .
چـه اندازه افـگار و افسرده باشم
چه انداز ه دلریش و آزرده باشـم
چه مقدار خون جگر خورده باشم
زجــور حســودان وحشــی صـفت
سر خاکم آیند و من مرده باشم
بدین حال و اندیشه ام آنکه روزی
سـوی خـاکدان لـحد بـرده باشم
دل پــــر غـــــم و آرزوی وطـــن
عـدیمـم که گـردد وجـودم عـدم
به یک توده خاک گسترده باشم
٭٭٭٭٭
بـهـــار است و مــن از ایـــام راحــت بــر کـــنار هســتم جدا از دوستان و همدم و یار و دیار هستم
چمن خوش گل خوش وبلبل خوش و زاغ وزغن هم خوش بگوای طالع واژون چرامن سوگوار هستم
وطن خوش سبزه خوش باغ و بهارو سرو ریحان خوش من از درد والم چون الله بر دل داغدار هستم
قدح خوش باده خوش ساقی خوش واحضار مجلس خوش من اندرکنج غم با قلب پرخون اشکبار هستم
سحرخوش شمع خوش پروانه خوش شمع وشبستان خوش من ازبزم طرب بیرون این درحلقه وارهستم
هوا خوش آب خوش خاک ودرخت و کوه وصحرا خوش من اینجا مستمند وسینه ریش و دلفگار هستم
بجـــز ای بخــت خــواب آلــود کــز خــواب گـــران تــو بکــوی یــأس راه نــامــرادی رهســپارهستم
بـهــــر جـــانب کــه رو آرم در امیــــد مســــدود اسـت عنـان صبر از کـف رفتـه و بی اختیار هستم
نــه اوالد و نــه امداد و نـــه یک ســـرمــایـه در دســتم اســیر پنــجه تـقدیــر از هـر رهـگذار هستم
ازان شــوریــده احـوالــم نـه فـکــرم مـانــده نه هـوشی به صحرای جنون افتـاده ومـجنون شـعار هستم
فــــتــاده کشـــتی عـمــرم بـگــــــرداب پــــریشــــانـی زوحــشت دم بـدم پیـک اجـل را انـتظار هستم
بــود از صبــح روشنتــــر مــر اربــــاب بصــیرت را خـــالف وضــع قــانـون عـدالت من فرار هستم
بهــــار عــــمر را بــاد خـــزان آمـــد بــه یغـــما بــــرد لـــگـد کـوب حـوادث کـمتر از گرد غبار هستم
بـــــزیــر آســیاب چــــرخ گــردون دانــــه آســــــــا ام حیـــاتـم تــلـخ بــا روز مشکل سر دچـار هستم
مـــــرا ایـــن شــــیوه دشـــوار افـــتــادسـت پنـــــدارم کـه بـاشـم زیـر تیـغ تـیز یا بر روی دار هستم
بیــا ایـدهـر دون پرور بگوبا ما چـه کین داری چرا دور از وطن همچون غریب و خوار و زارهستم
عـدیـم هر چند نومیدم ازین طوفان وحشتناک
بـه الطـاف خـداونـدی مگـر امــید وار هســتم
عـدیـم  :اشک حسرت جلد اول صص ۲۱۷ – ۲۱۶
٭٭٭٭٭
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عـقـــــایــد دیـــنی و فـلــــــسفـی
سیـد زمان الـدین عـدیم شغـنانی
پیش از ورود به مباحث عنوان مورد نظر بهتر است پیرامون اصطالحات عقاید که جمع عقیده و فلسفه
مروری داشته باشیم .
اصطالح عقیده که در مسایل امور دینی کار برد محوری دارد  ،واژه عربیست و از عقد گرفته شده که
در زبان فارسی معادل گره زدن است یعنی گره خوردن افکار به مسئله ای در خور توجه که در نتیجه
یقین کامل  ،به ایمان مبدل میشود  ،گره ایکه با اقرار بالسان و تصدیق بالقب بسته میشود و دیگر شکی
دران نمیتواند وجود داشته باشد ایمان است  .موضوع ایمان در قرآن مجید برای مسلمانان بوضوح بیان
سو ُل بِ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْی ِه ِمنْ َربِّ ِه َوا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ُک ٌّل آ َمنَ بِ َّ
اَّللِ َو َم َالئِ َکتِ ِه
شده است چنانچه  :قوله تعالی  :آ َمنَ ال َّر ُ
صی ُر)
سلِ ِه ََل نُفَ ِّر ُ
ق بَیْنَ أَ َح ٍد ِمنْ ُر ُ
َو ُکتُبِ ِه َو ُر ُ
ک َربَّنَا َوإِلَ ْی َ
س ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْف َرانَ َ
سلِ ِه َوقَالُوا َ
ک ا ْل َم ِ
(سوره بقر ـ آیه )۲۸۵
ترجمه  ( :رسول هللا به کتابی که به سوی او نازل شده ایمان آورده است و تمام مسلمانان به هللا و
فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند (ومی گویند) ما در میان هیچ یک از پیمبران هللا
فرق قائل نیستیم واز قبل گفته اند  :ما شنیدیم و پیروی نموده ایم پروردگار ما بخشش تو را خواهانیم و
محل بازگشت به سوی تو است )
سید زمان الدین عدیم شغنانی که ازین ببعد تنها عـدیـم خطاب میشود درین زمینه چنین بیان داشته است :
زبـانم باعث حـمد و ثنا بود است دانســـتم
مثال شمع خورشید است نورعقل ذات حق
به هنگام فنای جسم برون رفتن ازین عالم
مرادعارف وسالک ازین سیروسلوک آخـر
چـنان خورشید نورانی در اجسام هیـوالئی

به امر حضرت رب االعال بود است دانستم
که این در ذات آن محو فنا بوداست دانستم
فـراز آســـمان ملک بــقـا بــوداست دانستم
زطــاعـت محـض امید لقا بوداست دانسـتم
تجــلیگاه ذات کـــبریا بـــوده است دانسـتم
عدیم  :سرشک ندامت ص ۵۸

و اما فلسفه از دو کلمه ی  ،فیلوس به معنی دوست داشتن و سوفیا  ،که معنای حکمت را میدهد ،
بوجود آمده است و این اصطالح از زبان یونانی ریشه یافته  ،موضوع بحث آنرا اساسی ترین و کلی
ترین مسائل مربوط عالم هستی  ،رابطه تفکر یا شعور یاهستی و تقدم و تأخر شان  ،وحدت جهان ،
خصوصیات قوانین تکامل جهان  ،و در مجموع شناخت جهان و غیره احتوا مینماید  .فلسفه بطور کلی
بر پایه موضع گیری های شناختش از جهان مخصوصن در مورد قدامت شعور بر ماده و یا ماده بر
شعور دو شیوه تفکر را به میان آورده است  ،فلسفه ی ایکه شعور را در آفرینش بر ماده مقدم میداند بنام
فلسفه آیدیالیسم و فلسفه ایکه ماده را بر شعور مقدم میداند ماتریالیسم یاد میشود  ،که هرکدام در شناخت
هستی دیدگاه های خود را دارند و در مکان خود شان قابل بحث میباشند  ،فلسفه مانند همه ی بخش های
معرفتی دارای تأریخ مخصوص به خود است  ،در گذشته های دور که علوم مختلف از وسعت تحقیقاتی
الزم برخوردار نبودند هر دانشمند آنزمان تا حدودی به علوم مختلفه دسترسی داشته قریب که به اکثریت
سؤاالت جواب ارائیه مینمود و بدینترتیب غالبن اینگونه دانشمندان را فیلسوف میگفتند اما بمرورزمان
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در اثر وسعت بی انتهای شعبات مختلف علوم  ،اکنون چنین امری محال است  .قـرار معـلـوم هــرودوت
(  ۴۸۵ -۴۲۵پیش از میالد) اهل یونان باستان بزرگتـرین تاریخ نگار جهان باستان نخستین کسی
بوده که اصطالح فیلسوف را بکار برده است  ،نتایج بررسی های مؤرخین نشان میدهند که فلسفه بعد از
دوره باستان در نگرش به پدیده های گوناگون در سطح بسیار ابتدائی ظهور و بعد در یونان باستان با
ظهور فیلسوفان شهیری نظیر سقراط  ،افالطون و ارسطو و نسل های بعدی این متفکرین قوام یافت و
بر حوزه های دینی اسالم نیز اثر عمیق گذاشت  ،دانشـمندان علوم طبیـعی معاصر به این نظر انـد که
( سیاه ترین دوران زندگی انسان زمانی بود که فلسفه و فزیک ارسطوئی از حمایت دینی برخوردار و
غایت فلسفه ی علوم طبیعی قلمداد شد  .در قرون وسطی گزاره های علمی  ،زمانی معتبر بودند که با
گزاره های پذیرفته شده ی قبلی سازگار میبودند  ،پس  ،آزمون گزاره های جدید علمی  ،بیهوده
شمرده میشدند وتنها سازگاری آنها با گزاره های قبلی کفایت میکرد  .عالوه بران بانیان گزاره های
ناسازگار با مجازات شدید روبرو میشدند  ،آتش زدن برونو جوردانو برونو ( ۱۵۴۸ـ ) ۱۶۰۰
کشیش  ،فیلسوف و کیهانشناس ایتالیایی و محاکمه گالیله (  ) ۱۶۴۲ – ۱۵۶۴دانشمند و مخترع
سرشناس ایتالیائی همین دلیل بود  .بنا برین نتیجه آزمایشهای گالیله بیش و پیش ازانکه یک تالش
علمی باشد  ،یک حرکت انقالبی برای سرنگونی یک نظام فکری و حکومتی بر اندیشه انسان بود ) .
متن سخنرانی دانشمند فزیک استاد حسین جوادی در سیمنار فزیک دانشگاه پیام نور تهران
با وسعت بیکران علوم امروز هرکدام از علوم دارای فلسفه مخصوص به خود اند واین علوم در کلیت
خود برای معرفی جهان به فلسفه شناخت قوانین کلی هستی پیوند میخورند  ،همه ی علوم ،
مخصوصن علوم طبیعی آنچه مسایلی که متعلق به حوزه های تحقیقات واقعی آنها میشود پاسخگو
میشوند ولی تحقیق و ابراز نظر پیرامون پیامد های این تحقیقات و ارتباط و پیوند جمعی آنها در معرفی
قوانین عام و کلی هستی و حوزه های اخالقی به حوزه فلسفه تعلق میگیرد .
ظهورو و گسترش افکار فلسفی در مجامع علمی اسالمی توجه اکثریت دانشمندان وقت اسالمی را به
خود جلب نمود ولی تعدادی از متعصبین با مباحث فلسفی و منطق مخالفت نموده آنرا به زیان دین
میدانستند و در مواردی حتا با اهل کالم اسالمی درگیر شده دانشمندان این عرصه را به تکفیر میگرفتند
 ،اما عده ای از دانشمندان وفیلسوفان اسالمی مسایل فلسفی را با آیات قران مجید  ،احادیث و روایات
اسالمی درهم آمیخته  ،مردم را به تعقل  ،منطق و تفکر تشویق مینمودند وبه مسایل توحید و صفات
خداوندی و خالق ومخلوق از دید فلسفه ماورالطبیعه مخصوصن فالسفه یونان باستان نگاه مینمودند .
ابونصر محمد بن محمد فارابی  ۹۵۰ – ۸۷۸میالدی  ،ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی  ۸۷۹ـ ۸۰۰
میالدی  ،ابوعلی حسین بن عبدهللا بن سینا مشهور به ابن سینای بلخی  ۳۵۹ـ  ۴۱۶ه ش  ،ابوجعفر
محمد بن محمد بن حسن توسی مشهور به خواجه نصیرالدین توسی  ۶۷۲ – ۵۹۷ه  ،محمد بن احمد
بن رشد اندلسی  ۱۱۹۸ – ۱۱۲۶میالدی  ،موید الدین شیرازي  ،ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث
سفی معروف به
قبادیانی بلخی معروف به ناصر خسرو  ۴۸۱ – ۳۹۴ه ق  ،عبدالعزیز بن محمد نَ َ
عزیزالدین نسفی  ،صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مال صدرا ۱۰۴۵ – ۹۸۰
ابویعقوب سجستاني  ،حمید الدین كرماني  ،احمد بن حمدان معروف به ابوحاتم رازي  ،نزاري
قهستاني و ده ها فیلسوف و دانشمند دیگر از جمله نام آوران افکار فلسفی در جهان اسالم بودند که
تعقل و تفکر را بر تعبد و تعصب ترجیح میدادند  .قابل ذکر است که در دایره مذاهب و طریقه های
گوناگون اسالمی مذهب شیعه بویژه شیعیان اسماعیلی به جایگاه عقل  ،منطق و فلسفه در دین اسالم
اهمیت زیادی قایل اند و معرفت بنیادی عقاید شانرا پیرامون آفرینش عالم و پیوند آن با آفریدگار بر
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مبنای عقاید اسالمی که بطور عمده از قرآن سرچشمه میگیرد با فالسفه یونان هماهنگ ساخته در
توضیح و تحلیل آن از منطق فلسفی بهره میگیرفتند  ،در دوره خالفت  ،خلفای عباسی که در شهربغداد
پایتخت عراق موجوده خالفت داشتند  ،خلفای فاطمی نیز در مصر بر بخش های وسیعی از سرزمین
های اسالمی شمال افریقا وخاور میانه آنزمان خالفت فاطمیان را تشکیل نموده  ،همچنان با شروع
دعوت بیعت به خلفای فاطمی وبسط وگسترش اندیشه های اسماعیلی در سرزمین های اسالمی
مخصوصن سرزمین های تحت حاکمیت سلجوقیان که شامل سرزمین های پهناور خراسان آنوقت و
ایران موجوده بود با تأسیس قلعه های مستحکم در مناطق کوهستانی ایران امروزه قسمت هائی ازین
سرزمین را به رهبری حسن صباح از تسلط حاکمیت سلجوقیان وابسته به خلفای بغداد در تصرف
خویش دراورده عقاید و راه وروش  ،طریقه اسماعیلی را که عمدتن بر پایه تأویالت قران مجید  ،علم و
منطق فلسفه اسالمی استوار بود در میان مردم تشریح  ،تبلیغ و ترویج مینمودند که برای مسلمانان
مخصوصن دانشمندان و اهل علم از اهمیت بیشتر برخوردار شده  ،جریان و تداوم آن زمینه های
مباحثات و مشاجرات علمی را سرعت وافزایش بخشیده صحنه را بر متعصبین ومخالفین فلسفه  ،منطق
و برهان های علمی  ،فلسفی تنگ ساخته  ،اوضاع را برای نفوذ اسماعیلیان بیشتر مساعد ساخته  ،پایه
های حاکمیت خالفت عباسیان و مخصوصن حاکمان سلجوقی را که با آنهم مردم از استبداد شان به ستوه
آمده بودند متزلزل ساخته بود  ،سرانجام خواجه نظام الملک وزیر اعظم دربار سلجوقی ناگزیر شد تا
مدارس دینی متعددی را تحت عنوان نظامیه برای دفع تأثیرات اندیشه های عقلی و فلسفی براه انداخته
شده اسماعیلیان و جلو گیری از نفوذ روز افزون شان در میان علما و دانشمندان و مردم عامه  ،بنیاد
نهد و حـامـد بن محـمد الغزالی شافعی مـلقـب به حـجت الســالم ( ، ۵۰۵ – ۴۵۰ه ق ) و مشهور
به امام غزالی را که از جمله دانشمندان پیشتازخلفای بغداد بود برای دفع رو به رشد نفوذ اندیشه های
فلسفی تشویق و مؤظف بدارد  ،غزالی درین دوره از زندگانی خود با افکار فلسفی و عرفانی چندان سر
سازش نداشت و در نخستین اقدامش به تألیف اثری به نام تهافت الفالسفه پرداخت و دران بیست مسئله
فلسفی را مورد نقد قرار داده از جمله نظریات فلسفی ابـن سیـــنا  ،پیرامون  ،مسئله قدیم بودن جهان ،
مسئله علم خدای متعال به جزئیات و مسئله معاد جسمانی را بعد از  ۶۰سال درگذشت این فیلسوف
شهیر دنیا  ،مورد نقد قرار داده  ،فتوای تکفیربه او داد و بدینترتیب این فتوا زمینه ساز مبارزه بی امان
بر ضد اندیشه های فلسفی در میان عوام الناس و مال های متعصب شده باعث آن شد تا مطالعه آثار
فلسفی و بحث روی این مسایل را در محافل علمی و مذهبی مردود و قدغن نمایند  ،با آنکه محمد بن
احمد بن رشد اندلسی مشهور به ابن رشد (  ۱۱۲۶ـ  ) ۱۱۹۸فیلسوف نام آور اسالمی کتابی را به نام
تهافت التهافت تألیف نموده  ،استدالالت امام غزالی را از بنیاد رد نمود ولی تبلیغات دستوری و
کورکورانه مال امامان در مساجد و مخالفت متعصبین و فتوای اثر گزار امام غزالی با پشتیبانی خلفای
عباسی در جامعه اسالم بر منطق و استدال این اثر و استدالالت فیلسوفان آنزمان سایه افگنده زمینه
ساز بیش از حد تبلیغات مالهای متعصب در منابرمساجد ومجالس اسالمی بر ضد استدالالت عقلی و
منطق فلسفه شده منجر به آن شد تا مردم ازین بخش با اهمیت از معارف انسانی و اسالمی محروم
ساخته شوند  ،چنانچه این بد بیـنی به علم و فلسفه  ،عکس العمل سید ناصر خسرو بلخی را نیز
برانگیخته است چنانچه در مقدمه کتاب جامع الحکمتین مینویسد  ( :و به علت کافر خواندن این عـلـما
لقــبان ( به نام عـلما ) مر کسانی را که علم آفرینش دانند و جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و
گوینده گان این علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد  ،خاصه بر اهـل سرزمین ما که
خـراسان است و دیار مشرق )
ناصر خسرو  :جامع الحکمتین ص  ۱۵به اهتمام دکتر محمد معین و هنری کربین .
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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
آن در مخالفت با منطق و استدالت فلسفی در جهان اسالم  ،متأسفانه همچنان درینمورد بی اثر نمانده اند
 .چنانچه دیده میشود حتا درعصر حاضر نیز با گذشت قرنها و با وجود این همه پیشرفت و ترقی علم و
دانش در جهان هنوز هم پای منطق  ،استدالل و حتا قانون و حقوق اولیه بشری در بسیاری از کشور
های جهان اسالم بخصوص افغانستان لنگ لنگان بوده و اکثرن پذیرفتنی نمیباشد  .و این امر توآم با
جنایاتی که از جانب گروه های تروریست و آدم کش با عناوین گوناگون به نام اسالمی ولی در عمل
جنایتکارانه و قصی القلبانه در بسیاری از قلمرو های کشور های اسالمی بر مردم مسلمان و دیگر نقاط
دنیا  ،تحمیل میشوند به موقف و اعتبار دین مبین اسالم در سطح جهانی مخصوصن در افکار عامه دنیا
که از پشت پرده این جریانها بیخبر اند بی اندازه خدشه دار ساخته است .
اما عدیم در طول کمال زندگانی اش همچون روحانی  ،عالم دین و شاعر چیره دست زبان پارسی در
راه ترویج علم  ،حکمت و فلسفه و تشویق مردم اعم از زن و مرد در فرا گیری علم و معرفت مانند
مرشدش حکیم ناصر خسرو که در دیدگاه این بزرگوار ( بهشت اندر حد قوه علم است از بهر آنکه دانا
آن کند که خوشنودی خدا و رسول اندر آن باشد )
ناصر خسرو  :وجه دین ـ گفتار هفتم ص ۴۱
تالش زیاد بعمل آورده و جامعه را به فراگیری علم و حکمت تشویق و از علم در برابر جهل و تعصب
دفاع نموده است .
این مضمون در بیان اشعار عدیم به کررات توضیح شده است که دو نمونه از آنها را درین جا قابل
تذکر میدانیم :
قدر این جوهر نداند غیر شخص جوهری
 . .علم اندر جوهر عقل است و نفس ناطقه
گـــر نبــودی عــلم را بهــر کمالش یاوری
عقل با این کاملی در جسم ماندی نا تمام
جــز معلـم کیـست کـوداند طـریق رهبـری
از ظـــالم وادی حــــیرت بنور معرفت
صـورت الــهام گــیرد تـا کند صنعت گری
عقـل جزوی در تصور از مـقام عقل کل
وحی ما اوحاست لیکن خاصه ی پیغمبری ...
گــونـه گونه عـلم از فکر بشر شد آشکار
عدیم  :اشک حسرت ص ۲۱۵
ویا در جای دیگر میفرماید :
بود از سطح آب و خـاک تـا افـالک مـیدانش
بود از سطح آب و خاک تـا افالک میدانش
بــرون از مـرکــز عالم بـود آهنـگ طیرانش
بــاوج کــره ای مـریـخ باشد عـزم جـوالنـش
فـــرا گــیر آشیــان خــود فراز بام حیوانش ...

...اگر ازعقل کل یاری رسد مرعقل جزویرا
در اثبات شرافت دعوی فضل و کمال اینجا
کمـــال عقل این است و نشـان قوه ای علـمی
فــرا تر از فضــا خــواهد مقــام پایگـاه خود
تو هم ای باز پیش آهنگ در پرواز باز آئی

عدیم  :اشک حسرت ص ۲۱۲
٭٭٭٭٭
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هیــچ میــراث به از عـلم به عالم نبــود
آدمــــی زادهً بیــــعلم مــــکرم نبـــــــود
عـلم را نرخ گران قیمتش ارزان نبـــود

در شـــرف هیچ شی از علم مقدم نبود
دعــوی فضل بـه جز علم مســلم نبـود
علم گنجیست که در مخزن شاهان نبود

عدیم  :اشک حسرت ج  ۱ص ۱۴۶
همچنان عدیم  ،علما  ،حکما  ،فالسفه و عرفا را بعد از پیامبران و امامان از اهل بیت پیامبر آخرالزمان
را معلمین واقعی انسانها و قابل قدر دانسته  ،خواندن آثارعلمی و فلسفی شانرا برای ارتقای سطح دانش
 ،درک حقیقت و معرفت به آفرینش و آفریده گار در تطابقت به احادیث نبوی  ،قرآن مجید و فرامین
امام زمان توصیه مینماید  ،عدیم به پیروی از مرشدش ناصر خسرو ،موضوعات و مسایل علمی ،
ادبی  ،فلسفی  ،دینی و عرفانی را درهم آمیخته بینش مخصوص به خود را ایجاد نموده است  ،اشعارش
به غنا مندی ادبیات زبان پارسی افزوده و در توضیح هنر و شاهکاری های طبیعت  ،درد و رنج خود و
مردم  ،عدالت خواهی و انصاف  ،پند و اندرز های حکیمانه توأم با فضایل اخالقی  ،ستایش علم اعم از
علوم دینی و تجربوی و فرا گیری آنها نصایح جدی و سودمند ی را ارائیه و این اشعار که بر محتویات
فلسفه دینی و غالبن به شیوهً عرفانی سروده شده اند بحق از جمله شاهکار های ادبیات معاصر زبان
پارسی سرزمین ما میباشند.
از هــاتـفی بگـــوش مـن آیـد صـدای عـشق
روشــن نمــوده پیـکر ظلـمت ســـرای تـــن
ترکیب جسم چون ز هیوال و صورت است
یــا عـــــالم مـجـــاز بـــــود یــــا حقــیقــتی
بیــگانــه گشــت از همــه هسـتی و نیسـتی
چــون از مــجاز ســوی حقیـقت قـدم نــهاد
از داغ دل کــه ســـوز محبـت شـود پـــدیـد
بـازنـد و بـاخــتند دل خـویـــش عــاشـــقان
هـرکس به قـدر هـمت امکان خـود عــدیـم

بــاشـد وجــود کــون بشـر متـکای عشـق
رخشــنده حـسن پرتو نــور ضیای عشـق
پــوشد ازیـن مشاعره جسمی قبـای عشق
عشــاق را مـــرام بـــود ابــتـالی عشـــق
شـوریده ای که شد بجـهان مبتالی عشق
واقـف شــد از طـریـق فنـا و بقـای عشق
گردد ز بـرق گرمی او شعلـه زای عشق
بـر یـاد رنگ و بـوی رخ دلـربـای عشق
بـاشــد اســیــر حــلــقه دام بـــالی عـشق

عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۱۰۱
٭٭٭٭٭
ای طــفل نو آمــوز طــریـق ســخن آمــوز
بشـــــتاب بســــوی ادبســـــتان مـــــعارف
در مـــدرسه عشــق وطــن گــربنــهی پـــا
کاین راه نه سهل است درو رنج کشیهاست
راهـــی که تــرقیسـت دریــن راه روانتــــر
جهل است چنان رهزن علم است چو رهبر
با قــاهـره عـقــل و بـــه نیــروی کمــالــش

اداره نشرات سیمای شغنان

از عـلم و هنر خدمت خاک وطـن آموز
آنـجا ادب و مـعرفت و درس و فن آموز
این نکته ازان شـاهد شیرین سخن آموز
این شیـوه دشـوار تـو از کـوهـکن آموز
رفتـن ز خود آموزی و گفتن زمـن آموز
از پیــر خـرد رانـدن ایـن راهــزن آموز
مقـهوری و مغـلوبی ایـن اهـرمـن آمــوز
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عدیم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۲۰۴ـ ۲۰۵
قابل بیان است که در قرآن مجید نیز به اهمیت علم در حیات انسانی و تمیز حق از ناحق وهمچنان
تأویالت آیات قرآنکریم آیاتی وجود دارند که به ذکر دو نمونه از آنها اکتفا مینمائیم  ،نخست در فضیلت
علم  ،چنین میخوانیم :
اط ا ْل َع ِزی ِز
ک ه َُو ا ْل َح ُّ
ک ِمنْ َربِّ َ
قوله تعالی َ :ویَ َرى الَّ ِذینَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم الَّ ِذی أُ ْن ِز َل إِلَ ْی َ
ص َر ِ
ق َویَ ْه ِدی إِلَى ِ
ا ْل َح ِمی ِد .
سوره مبارکه سبا  ،آیه ۶
تـرجـمه  :و کسانی که از دانش بهره یافتهاند ،میدانند که آنچه از جانب پروردگارت برتو نازل شده ،
حق است وهادی راه خداوند ،عزیز وحمید می باشد .
همچنان در قرآن مجید به علما ودانشمندان نیز ارجحیت داده شده است چنانچه درسوره المجادله آیه ۱۱
 ،چنین آمده است .
قوله تعالی  :یَ ْرفَ ِع َّ
ت.
هللاُ الَّ ِذینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو الَّ ِذینَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم د ََرجا ٍ
المجادلة  :المجادلة  :آیه ۱۱
تــرجــمه :تردیدي نیست كه مقام علما نزد خداوند ،همچون سایر مردم نیست و هرچه انسان عالمتر
باشد ،مقام و منزلت او نزد او بیشتر است .
عدیم نیز برمبنای اعتقادات دینی و درک از اهمیت حکمت و فلسفه که در اکثریت مضامین اشعارش
تبین یافته  ،به نقش تعلیم دهنده گان و آفرنیننده گان علم و دانش بشری اهمیت بسیاری قایل است ودر
اشعارخود ازیشان ستایش نموده است  ،چنانچه ازجمله چنین بیان داشته است :
فـرا تر دانم از مهر ومه و برجیس کیوانش
معـلم قابل قـدر است و قـدر و عـزت شانـش
شــنـو اســما اســتادان و تـأریخ نــیاکانــش
معلـم نــیز شاگــرد است انــدر مکـتب دانــش
یـکی اول یکی آخـر همـی بنــهـاد بنــیـادش
ارسـطو بــود و فـارابـی که مــر نام معلـم را
چـسان جـاویـد مـانــده دفــتر و آثـار دیـوانش
نظـر کـن ای پسر در شیـوه ای پیشینیان خود
سنائی گرچه درغزنی به خاکی تیره مدفون است کنون هم روشنی بخشد چراغ علم وعرفانش
بـخواند هر که اورا تازه گردد جان و ایمانش
سـراسر شـرح قــرآن مثــنوی مــولـوی باشــد
وزد بــر غنـچه دل گـر نسـیم زان نیسـتانـش
نــوای نی لطـافـت مــیدهـــد بــاغ طبـیعت را
دمــاغ دل معـــطر میــنمایـد بــوی ریحانـش
صـبا گـویـدکـه ازگـلزارعـارف بوی جان آیـد
هرآتش چون سپهروخوربود خورشید وتابانش
محـقــق شیـــخ اسالم است عـبــدهلل انصـاری
بـــود جـامی هــم آنجا پیـرو انصار واعوانش
بـــدان روشن دماغیها و آن نـازک خـــیالیـها
ســزاوار است اگـر گـویـم بهــر اقلیـم خاقانش
کتاب هفـت اورنگش به هفـت اقلیـم می ارزد
بـــود چــون گـوهــری تابنده اندرغار یمگانش
بدین سان فیلسوف شرق یعنی ناصر خســرو
به نــزدیک خـردمندان کتاب خـوان و اخوانش
بـه از لعـل بـدخشان است و ازیاقـوت رمانی
شکسـته خـم افــالطـون و قـدر خاک یـونـانـش
بـه نـیروی علـــوم فلسفی مر بـوعـلی را بین
فرورفت هرکه خواهد یافت مروارید مرجانش
دریـن دریای پهنـاور چـو ایـن مردان نام آور
اداره نشرات سیمای شغنان
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زطـول و عرض بحر علم هر کس آگهی یابد
سخن کوته که درهرکشورو اطراف اینکشور
شمارجملگی نبود دریـن یک شعر گنجایـش

تـوان دانـست ژرفــش را و نیـروی نهـنگانـش
بـرون بـاشد زفـکر مـن حـساب نیک مردانـش
اگـر شـرح و بـیـان گـردد نـدارد هیـچ پـایانـش

بنام روز تجلیل معـلم از عـدیم این شعر
طریق ارمغان تقدیم شد از ملک شـغنانش
عدیم  :اشک حسرت صص  ۲۱۳ـ ۲۱۴
عــدیـم همچنان به فضیلت علم اهمیت بسیار میدهد و در اثر ماندگارش ( اشک حسرت ) اشعار زیادی
پیرامون اهمیت علم در معرفت انسان نسبت به او و عالم هستی و همچنان مقام عالِم و معلم با محتویات
ومضامین عالی سروده  ،مردم را به فراگیری علم تشویق و ترغیب نموده است که بطور نمونه یکی
ازپارچه های شعر این بزرگوار را درینجا قابل ذکر میدانـم :
لب خشک مـانـد و تشـنه جگر زابــشار علم
هــرکس بجــست راه لــب جـویبـــار عـــلم
چون خضر پی خجسته سوی چشمه سارعلم
ســیراب جــاودانه شـود هـر کـه راه یــافت
ایـمــن ازیـــن شــتاست ریــاض بـهــار علم
هــــر گل هــزار لطمه زباد خــزان خــورد
فــــــارغ زداغ دهـــر بـــود اللـــه زار علم
هـر اللــه داغ دار بــــود از جـــفـای دهــر
از عـــلم اقــتصـار بــه اسـت اخـتصار علم
در نـــزد اهـــل حکمـت اربـــاب مــعرفـت
دانســـت ســــر مـعــــرفـت کـــردگــار علم
عارف هرانکه گشت زاســرار مـن عــرف
چشـــمی کــه دیــــد چــهره زیــبا نـگار علم
بــــر روی غـــیر عالم صورت نگشت باز
مـــگـــذار دســت و دامــن آمـــوزگــار علم
پنــدم پــذیر جــان پــدر تــا تـوان تـــراست
شــو آشــنای عــقـل کــه عـقل است یار علم
بیگانه شو زجهل که جهل است خصم عقل
مــگــذار دسـت ودامــــن آمــــوز گــار علم
خــواهی اگــرزوادی حسرت شـوی بـرون
دانــی کــــمـال قــــدرت پـــروردگــار علم
از راه آفــــــریــنش ایــجـــاد ممــکـــنــات
دانسته باش مرجع آمال خود عدیم
باشد قــرار گــاه تو دارالـقرار علم
عدیم  :اشک حسرت صص  ۲۱۰ـ ۲۱۱
ایمان و اعتقادات عدیم متکی به قرآن مجید ،احادیث نبوی فرامین وارشادات امام زمان اسماعیلیان
است  ،عقاید ونظریات دینی و فلسفی او که همان عقاید اسماعیلیه است که بیشتر بر تأویالت قرآن متکی
میباشد  ،در بخش اعظم دیوانش انعکاس یافته است چنانچه میخوانیم :
ز نــخست حــمــد گــویــم به صــفات کــبریائی
ز جـــالل و الــجمالــش نـتــوان مــجــال دم زد
زطــریــقه هــای دیـگــر نــرسـد کسی بـمـنزل
زثــری اال ثـــریـا بـــه ظــهور اوسـت قــایـــم
بـه ظهور نـورش ایـدل تـو بـچشم معرفت بین
اداره نشرات سیمای شغنان

کــه یگــانــه جهــان را نسـزد بجـز ثنـائی
نــرسیـد هیــچ فـکــرت بـمــراتب نهــــائی
مـگـر آنکه رفــته بـاشد بطریق مصطفائی
کـــه جـــاللــتش هــویـدا زتـــجلـی خــدائی
غرض اینکه یافت هستی بوجـودش انتهائی
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بــه تــو خــتم آفــریـنس که تو مهر انبیائـی
کـه بـه ژرف بـحـر معنـی گـهر گرانـبهائی
عــددی چـهـل بــرایـد چـوکـلـید در کـشائی
مثــل است نــیز روشـن دو جـدا یکی جدائی
دو شــود اگـر یـکی را بـه یکی دگـر فضائی
بــدرش اگــر بـگــویـم همـه خسـروان گدائی

بــه طفیــل تــوست شـاهـا همه کاینـات بـر پـا
احـــدی بــه عــقل جــزوی نتوان شدن شناور
بـحساب حـــرف ابـجـــد زمــیان میــم احـــمد
بـــدلــیل عــقـل ثــابت نشود یکی به جز یک
بنـــمای حـــل مــطلب بـــه شمــردن مکـــرر
زصفات اندک است این صفتی شهنشهی دین
...
قدمی برون عدیما ننهی بکوی دیگر
که بجز در رسالت نه رجا نه التجائی

عدیم  :اشک حسرت ص ۳۱
عـدیـم مانند مرشدش حکیم ناصر خسرو قبادیان حجت خراسان (  ۳۹۴ه ق ـ  ۲۸۱ه ق )  ،مسلمان
شیعه اسماعیلی بوده عقایدش را بر مبنای تأویالت قرآنی بر اسلوب باطنی و سرشار از موضوعات
حکمتی با مشرب فلسفه مشائی ( نیو افالطونی ) و تمایل به اندیشه های عرفانی عرفای اسالمی
درآمیخته با تأکید اکید بر عقاید دینی اش به هم پیوند داده و بیان میدارد  ،رکن اساسی جهان بینی عدیم
که از عقاید اسماعیلی منشا میگیرد  ،توجه به شناخت و معرفت هستی  ،انسان و ذات باری سبحانه
وتعالی است که درین زمینه بامعرفت ظاهر پدیده های مادی و معنوی همچون عقاید عرفانی تالش
درکشف و فهم حقیقت باطنی هستی و چگونگی شناخت ومعرفت ذات باری سبحانه وتعالی مینماید  ،این
شیوه در دنیای معرفت عرفانی عرفای اسالم مخصوصن شخصیت بزرگوار حضرت موالنا جالل الدین
محمد بلخی آب و تاب بیشتری یافته است چنانچه میفرمایند :
حرف قرآن را بـدان كه ظاهــرى است
زیـــر آن بــاطــن یكــى بطـــن ســــوم
بطــن چــارم از نبـى خود كس نــدیـــد
همــچو قـرآن كه به معنى هفت توست
ایــن عــجب نبـود زاصــحاب ضــالل

زیر ظاهر باطنى بس قاهـرى است
كـــه درو گـــردد خــردها جمله گـم
جـــز خــداى بــى نظــیر و بى ندید
خاص را و عام را مطعم در اوست
كـــه زقـــرآن گـــر نبینند غــیر قال

موَلنا جالل الدین محمد بلخی  :دفتر سوم مثنوی معنوی
همچنان حکیم ناصر خسرو در اثر گرانبهایش وجه دین که دران بسیاری از اصول و قواعد اسالمی به
تأویل گرفته شده شده است در قسمتی از گفتار دهم چنین میفرماید  ( :و دیگر آنکه کتابها و شریعت
چون دو جسد است و معنی و تأویل مران جسد ها را چون دو روح است و همچنانکه جسد بیروح خوار
باشد و کتاب شریعت را هم بی تأویل و معنی مقداری نیست نزدیک خدای  ،چنانکه رسول علیه السالم
گفت  :قاله رسول هللا  :ان هللا اسس دینه علی امثال خلقه لیستدل بخلقه علی دینه و بدینه علی
وحدانیته  .ترجمه  :گفت خدای بنیاد نهادیم دین خویش را بر مانندآفرینش خویش تا از آفرینش او دلیل
گیرند بر دین او و بدین او دلیل گیرند بر یگانگی او  ،چون در آفرینش جهان پیداست که باطن چیزها
از ظاهر چیز ها شریفتر است و پایداری ظاهر هر چیزی به باطن اوست الزم آید که سخن خدایتعالی و
شریعت رسول بباطن کتاب و شریعت شریفتر است .
اداره نشرات سیمای شغنان
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ناصرخسرو  :وجه دین ص ۶۶
همچنان در قرآن مجید آیاتی بصورت مثال موجود اند که مثال گونه برای روشنی مسایل و هدایت
مسلمانان نازل شده اند بطور مثال آیه مبارکه :
قوله تعالی  :و تلك األمثال نضربها للناس و ما یعقلها إَلّ العالمون .
سوره عنکبوت آیه ۴۳
تــرجـمه  :اینها مثالهایی است كه ما برای مردم می زنیم و جز دانایان آن را درك نمی كنند و
همچنان در در سوره دیگرچنین ارشاد شده است :
آنَمِنََ ُکلََمثلََلعلَّ ُهمََيتذ َّک ُرونََ.
اسَفيَهذاَالقُر َِ
قوله تعلی  :وََلقدََضربناَلِل َّن َِ
تــرجـمهََ:وهمانا دراین قرآن ازهر َم َثلى براى مردم آورده ایم  ،باشد که از آنان آگاه شوند وعبرت
گیرند .
مسلم است که درک همه امثال و مسایل معرفتی وابسته به دانش و تعقل انسان است و اینکه انسان به
چه پیمانه به شناخت آفریده گار و آفرینش پی برده و آنرا بطور علمی و منطقی تحلیل و تفسیر نموده
میتواند وابسته به فهم و شناخت آن میباشد  ،الزم میدانم برای نمونه ازجمله ی تأویالت حکیم ناصر
خسرو در باره ی فریضه حج که یکی از بناهای مسلمانی است و چگونگی ترتیب  ،ادای این بنای
مسلمانی که در محتوی قصیده ئی بیان نموده است مثال بیاوریم تا باشد برمبنای توضیحات تأویلی این
حکیم  ،حقیقت ادای این فریضه را که یکی ار پنج بنای مسلمانیست  ،و در نظریات تحلیلی و تأویلی
این فرزانه بدرستی شرح داده شده است  ،دریابیم :
حاجیان آمدند با تعظیم
حــــــاجیــان آمــدنـد بـا تعظــیـم
جسته از محـنت و بـالی حجـاز
آمـــده سوی مـکه از عـــرفــات
یافته حج و  ،کرده عمــره تـمـام
مـن شـدم ساعتـی بـه اســــتقبـال
مــر مــرا در میـان قــافـله بــود
گفتم اورا بگو که چون رســتی
تـا زتــو بازمانـده ام جـــــــاویـد
شـاد گشتم بــدانکه کـردی حــج
بــاز گـو تـا چگونــه داشــته ای
چون همی خواستی گرفت احرام
جـمله بر خود حرام کرده بـودی
گــفت نـی گفــتـمش زدی لبــیک
مــی شنـیدی ندای حق و جـواب
گفت نی گفتمش چو در عـرفـات
اداره نشرات سیمای شغنان

شاکـر از رحـمت خـدای رحــیم
رستـه از دوزخ و عــذاب الـیـــم
زده لبـیـــک عـــمـره از تنـــعـیم
بازگشته به سوی خــانه  ،ســـلیم
پـای کــردم بــرون زحـــــد گلیم
دوستی مخلص و عـزیز و کــریم
زین سفر کردن به رنج و به بیم؟
فــــکرتــم را نـدامت است نــدیم
چـون تو کس نیست اندرین اقـلیم
حــرمت آن بـــزرگوار حـــریـم
چـه نیت کـردی اندران تحــریم ؟
هـــر چـه مـادون کردگار قـــدیم ؟
از سـری عـلم و از سری تعظیم
باز دادی چنــانکه داد کـــلــــــیم ؟
ایســــتــادی و یـــافـتی تقــــــدیـم
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عــارف حــق شـدی و منـکر خـویـش
گــفـت نـی گـفــتمـش چــو می کشـتی
قـــرب خــود دیـــدی اول و کــــردی
گـفت نـی گـفـتـمش چــو مــــــیرفـتـی
ایـمــن از شــر نفـــس خــود بــــودی
گـفت نی گفــتمش چــو سنگ جــمار
از خــود انـداخــتـی بـــرون یکــــسر
گـــفت نـی گفتــمش چـو گشــتی تـــو
کــردی از صــدق و اعـتقاد و یقـــین
گـفت نی گفتـمش بـه وقــت طــــواف
از طــــواف همــــه مـــالئـکــــــــتان
گفت نی گفتمش چــو کــردی ســعی
دیــدی اندر صفــای خـــود کــونـیـن
گــفت نی گفــتمش چــو گشــتـی بـاز
کردی آنجا به گــور مـــر خـــود را
گفت ازین بــاب هــر چه گـــفتی تــو
گفتم ای دوست پـــس نکـــردی حــج
رفـــتـــه ای مــکه دیـــده آمـــده بــاز
گر تو خواهی که حج کنی پس ازیـن

به تـو از مـــعــرفت رســید نســـیـم ؟
گــوسـفـنـد از پـی یســیـر و یـتــــیـم
قــتـل قـــربـان نـفـس شـــوم لئـــــیـم
در حـرم همچو اهـل کهـف و رقیـــم
وز غـــم فــرقــت و عـــذاب جـحـیم
هـمــی انـــداخـتی بــه دیـــو رجــیــم
هــمــه عـــادات و فـعـلــهای ذمــــیـم ؟
مـــطًــلع بـــر مــــقـام ابــــراهــــــیـم
خــویشـیی خویش را به حــق تسلــیـم
که دویــدی بـه هــر ولــه چـو ظلـــیم
یــادکـــردی بــه گــرد عرش عظـیـم
از صــفــا سوی مـــروه بـــر تــقسیم
شـــد دلــت فـارغ از جحــیم و نعـــیم ؟
مـــانــده از هجر کــعـبه بر دل ریـــم
همچــنانی کنــون کـه گشتـه رمـــیــم ؟
مــن نــدانســته ام صحیــح و سقــــیم
نشــــدی در مـــقــام مـحــو مقـــــــیـم
محــنت بـــادیــه خـــریــده به ســـــیم
ایـــن چنـــین کـن که کــردمت تعلــیم

گزیده اشعار ناصر خسرو انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار صص  ۳۷ـ ۳۸
چنانیکه از توضیح و تفهیم واقعی ادای این فریضه که درین قصیده شرح داده شده معلوم میشود که
ادای این فریضه صرف به رفتن و آمدن و تقلید کورکورانه ظاهری کسب نام و شهرت نبوده بلکه با
ادای درست آن چطوریکه آداب آن درین قصیده بیان شد زندگی معنوی انسان از بنیاد کاملن تغیر
خورده به راه صرات المستقیم که خواست خـدا ( ج ) ورسول او ( ص ) بمنظور دگرگونی رندگی
معنوی انسان است  ،باز میگردد .
در قرآن مجید در باب تأویل اشارتی زیادی بعمل آمده که از جمله بطور چند نمونه از آیه های مبارکه
را برگزیده به مطالعه خوانندگان عزیز تقدیم مینمائیم :
ب َوأُ َخ ُر ُمتَشَابِ َهاتٌ فَأ َ َّما الَّ ِذینَ في
ي أَنزَ َل َعلَ ْیكَ ا ْل ِكت َ
قوله تعالی  :ه َُو الَّ ِذ َ
َاب ِم ْنهُ آیَاتٌ ُّم ْح َك َماتٌ هُنَّ أُ ُّم ا ْل ِكتَا ِ
ْ
ْ
قُلُوبِ ِه ْم َز ْی ٌغ فَیَتَّبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِ َغاء ا ْلفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِ َغاء تَأ ِویلِ ِه َو َما یَ ْعلَ ُم تَأ ِویلَهُ إَِلَّ ّ
اس ُخونَ فِي
هللاُ َوال َّر ِ
ب  .سوره عمران آیه ۷
ا ْل ِع ْل ِم یَقُولُونَ آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِّمنْ ِعن ِد َربِّنَا َو َما یَ َّذ َّك ُر إَِلَّ أُ ْولُو ْا األ ْلبَا ِ
تــرجـمه  :اوست كسى كه این كتاب ( = قرآن ) را بر تو فرو فرستاد پارهاى از آن آیات محكم ( =
صریح و روشن ) است آنها اساس كتابند و ( پارهاى ) دیگر متشابهاتند ( كه تاویلپذیرند ) اما كسانى كه
در دلهایشان انحراف است براى فتنهجویى و طلب تاویل آن ( به دلخواه خود ) از متشابه آن پیروى
مىكنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش كسى نمىداند ( آنان كه ) مىگویند ما بدان
ایمان آوردیم همه ( چه محكم و چه متشابه ) از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر
نمىشود .
اداره نشرات سیمای شغنان
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همچنان آیات متبرکه دیگر :
قوله تعالی  :و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل اَلحادیث و یتم نعمته علیک و علی ال یعقوب
کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحق ان ربک علیم حکیم  .سوره یوسف آیه ۶
تـــرجــمه  :اینگونه پروردگارت تو را بر می گزیند و تأویل احادیث را به تو تعلیم می دهد و
نعمت خود را بر تو وبر خاندان یعقوب کامل می کند همچنانکه آن را بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل
کرده بود ،همانا پروردگارتودانا وحکیم است .
همچنان آیه مبارکه  :یعلّمك من تأویل األحادیث .سوره یوسف ـ ۶
تــرجــمه  :و علم تعبیر ( تأویل ) خوابها بیاموزد .
و هاکذا آیه مبارکه  :قوله تعالی  :و لنعلّمه من تأویل األحادیث  .سوره یوسف ـ ۲۱
تــرجــمه  :و از علم تعبیر خواب ( تأویل ) به او بیاموزیم )
وهمچنان آیه مبارکه  :قوله تعالی  :سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا  .سوره كهف ـ آیه ۷۸
تــرجـمه  :آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو تعبیر ( تأویل ) میدهم
القرآن الکریم بنیاد نشر قرآن چاپ تهران
تـأویـل از دیدگاه دانشمندان اسماعیلی چنانچه این اصطالح در آثار ناصر خسرو و دیـوان المـؤئید
( قاموس المحیط ) در مجموع چنین توضیح شده که هر چیزی که به اصل مقصد متن معنی شود
تأویل گفته میشود وبه عقیده اسماعیلیان صالحیت علم تأویل حقیقی را خداوند  ،و به اذن پروردگار
رسول خدا حضرت محمد ( ص ) و امامان از اهل بیت او که میراث داران واقعی علم پیامبراند دارا
میباشند وکسی دیگری به جز ایشان صالحیت انجام این کار را ندارند  .چنانچه دیده میشود کلمه تأویل
در بسیاری از ترجمه ها و تفاسیر با وجودیکه این اصطالح در زبان فارسی هم متداوال است اغلب
به تعبیر ترجمه شده است و درینجا ما در ترجمه از عین این کلمه که تأویل است استفاده نمودیم .
چنانچه حکیم ناصر خسرو در قصیده ذیل پیرامون اهمیت تأویل چنین بیان داشته است :
دریـای سخن هـا سـخن خـوب خــدای است
شـور است چو دریــا به مثل صورت تنــزیل
انــدر بن دریــاست همـــه گــوهر و لــؤلـــؤ
انــدر بن شــوراب زبـــهر چـــه نــهاده ست
ازبهر پپیمـبر  ،که بــــدین صــنع ورا گــفت

پـــر گـوهـــر با قیمـت و پـــر لؤلؤ الال
تـــأویل چــو لؤلوست سوی مـــردم دانـــا
غواص طلب کن  ،چه دوی بــر لب دریـا
چنـــدین گــهـرو لــؤلــؤ دارنـــدهً دنــیا
تــــأویل بـــه دانــا ده و تنزیل به غوغا

قصیده  : ۱۶دیبای سخن ص  ۸۵گزیده اشعار ناصر خسرو با انتخاب دکتر جعفر شعار
در کتاب وجه دین اثر گرانبهای ناصرخسرو طی  ۵۱گفتار اکثر عقاید  ،احکام و اعمال شرعی دین
اسالم به تأویل گرفته شده که مطالعه آن بازتاب دهنده حقیقت شریعت اسالم میباشد .
عـدیـم نیز همچون مرشدش ناصر خسرو در تمام اشعار خود تا جائیکه شرایط و محیط تعصب و
خـفـقان آور دورانش به وی امکان داده  ،عقایدش را در لفافه اشعارش بر پایه تأویل بیان نموده است که
بطور نمونه کلیمه اخالص را  ،که در متن شعر اینچنین به تأویل گرفته است درین جا ذکر میکنیم :
نـور نبـی که هـر دو جـهان زو منـور است
اداره نشرات سیمای شغنان
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مفـــتاح قـفــل شــرع زبــان سخــنور است
انــجــام آن بــدست حکــیمی خرد ور است
یعنـــی که َلشــریک لـه الملک اکـبر است
جـــز فــرد و زوج قــایمه خـط محور است
چـــون شفع و وتر باقیش حرف مکرر است
بشـناس این سه حرف گرت فهم بر سراست
اســرار بیــشمار دریــن چـار مضـمر است
در دفــتر حســاب تو گـوئی که مصدر است
بـــر یک دگــر زثلـث مــــربع مشــهر است
گفتــــار ایـــن کلــیمه به حـرف مکرر است
هم هر دو ها ست پنج درین راز دیـگر است
ایــن نکــته هــا پســند حکـــیم سخـنور است
زآیـــــات قصـــــه سنــــریهم مقـــــدر است
للمـــوقنـــین النفسـکم نیــک رهبـــر اسـت

مــــن قـــال َل الـه اَل هللا حــــدیـث اوســـت
آغــاز دعــوتیـکه کلیـدش جــــهان کشـاست
ایـــــن یک شــهادتیسـت گــــواه یــگانــگی
بـعد از یکی دو معـنی اثبـــات نفــی اوست
اصل کلــیمه بـر ســه حــروف آمـده تمــام
بنــــــیاد ایــن ســخن الف و َلم وهـا بــود
مـــا بـعد سـه چـــهار مـــراتب تمــام شــــد
یعنــی احــاد تــا عشــرات و مــآت و الـف
مــربــوط چــار مقطـع هــفت است متـصل
مجمـوع حــرف بــر ده و دو یـافت انتــــها
حــرف بسیط و حــرف مرکب دو پـــنج شد
نصفش شش است و درشش نصفش اشارتی
آفـــاق و انفـــس انـــد دلیـــالن و شـــاهدین
نفــــس تــرا عــدیـم به نــص کــالم حـــق

عدیم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۲۸ـ ۲۹
قبل ازینکه نمونه هائی دیگر از اشعار سید زمان الدین عدیم شغنانی را پیرامون عقاید دینی و فلسفی اش
معرفی نمائیم مناسب خواهد بود بطور خلص روی بینش های عقاید فلسفی اسماعیلی که در عین حال
عقاید عدیم پیرامون آفریده گار و آفرینش است با استفاده ازآثار سید ناصر خسرو ،و اندیشه های عدیم
در قالب شعر نظرمختصری بیاندازیم تا جریان مطالعه اشعار عدیم درین رابطه فهما تر شوند :
به عقیده ناصر خسرو که در عین حال عقا ید اسماعیلیان کالسیک حساب میشود رستگاری  ،بقا و
وصلت نفس مردم به سوی حق در شناخت توحید است ومعرفت به حقیقت توحید خود شناخت ذات باری
سبحانه و تعالی به دور و پاکیزه از تشبیهات و تعطیالت است ( تعطیل به معنای بیهوده و بیکار گذاشته
شده ـ واژه نامه دهخدا ) به اندیشه این بینش یگانگی باری سبحانه و تعالی را نهایت نیست  ،و این ذات
 ،یگانه و کمال مطلق بوده از شمار بیرون و از صفات در خور مخلوق بدوراست  ،به تفکر ایشان ،
پروردگار  ،خالق عالم روحانی و جسمانی و پدید آورنده ً همهً علت هاست  ،ایشان میگویند که  :این
در خور معرفی ذات باری سبحانه وتعالی نیست که هر گاه گفته شود  :توانائی  ،حقیقت و دانائی علت
یگانگی ذات او باشد  .و بدین منظور دلیل می آورند که  :چیزیکه مرو را علت باشد وی معلول باشد
ذات باری سبحانه و تعالی معلول نیست بلکه پدید آورنده همهً علت هاست  .و هو سبحانه و تعالی را
نهایت نیست و به فردانیت خود که از علت و معلول بودن بیگانه بوده و از هستی و نیستی نیز برتر
است .
ناصر خسرو  :روشنائی نامه ص ۷
همچنان حکیم ناصر خسرو درین مورد در اثر دیگرخویش زادالمسافرین از دیدگاه فلسفی توضیح
روشن تری داده که میفرماید  ( :بدانچه گفتند خدایتعالی عالم نه به علم است و قادر نه به قدرت است
و حی نه به حیات است و سمیع و بصیر است بل به ذات او ـ آنست که گوئیم  :اتفاق است عقال را
برانکه هر صفت را به ذات خویش قیام نیست  ،بل قیام او بموصوف است  ،و موصوف بذات خویش
اداره نشرات سیمای شغنان
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قایم است  .پس بدین احتجاج بی شبهت روا نباشد که خدایتعالی به صفتی موصوف باشد  ،که آن صفت
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
را صفتی نشاید گفتن البته .
ناصر خسرو  :جامع الحکمتین ص ) ۶۴
پس بطورمختصر درباب توحید حکیم ناصر خسرو بدین خالصه می آید که  :هرچه هستی یافته است
از لطیف و کثیف ( روحانی و جسمانی ) باری سبحانه و تعالی به هستی آورنده وی است نه از نیستی
که وجود او به هویت خویش از هستی و نیستی بر تراست و همچنان درین فلسفه گفته میشود که  :کلمه
باری سبحانه و تعالی علت همه ی علت هاست و آن کلمه را یک سخن میدانند که کــن ( بباش )
است وآن اثر بود از ایزد سبحانهً وتعالی که او ( آن اثر ) را با مؤثر  ،پیوستگی  ،ماننده گی و نماینده
گی نشاید و از بهر نزدیک گردانیدن و ما همین کلمه را سخن دانیم که کس گوید و ما دانیم که هرگز آن
سخن بدان سخنگوی نه ماند و به هیچ روی و هرگز همچون او ( باری سبحانه و تعالی ) نشود  ،بدین
شرح که سخن اثری از صاحب کالم بوده و هرگز همچون صاحب سخن نمیتواند شود  .و به سلسله
شرح میدهد  :پس گوئیم علت اول کلمه است و معلول او عقل کل است که ازو هستی یافته است  .به
اساس این اندیشه  ،ذات باری سبحانه و تعالی عقل کل را بدون میانجی از نیست به هست آورده و این
عقل کلی علت نخستین وعلت همه ی علت هاست وهمه ی آفریده ها از لطیف و کثیف ( معنوی و مادی
) که زیر شمارمی آیند  ،عقل کل پدید آورنده آنهاست  ،بدین شرح که  :عقل کل خود معلول و علت
نخستین بوده و همچنان علت  ،علت همه علت هاست  ،و ذات باری سبحانه این علت نخست را از هیچ
به هست آورد ( ابداع نمود ) و علت اورا اندرو پیوسطه کرده است  ،همچنان در دیدگاه این اندیشه در
هست نمودن و یا نیست شدن همه ی هستی های عالم روحانی و جسمانی در یگانگی ذات باری سبحانه
و تعالی افزونی و نقصانی حاصل نمیشود  ،و وجود او به هویت خویش از هستی و نیستی برتر است و
بدانی که هر چه هستی دارد نیستی مرو را ضد است و هر چه مرورا هست نباشد نیست نیز نشاید گفتن
که هر دو ضد یکدیگرند و آنچه مرو را ضد باشد نه خدای باشد  ،و همچنان عقیده دارند که  :که هر چه
مرو را باچیزی دیگر بتوان گفتن و بی چیزی دیگر نتوان گفتن و مران را مضافون الیه خوانند و آنچه
مضافون الیه باشد مخلوق باشد و باری سبحانه و تعالی اضافت بر نگیرد مگر از راه مجاز و ضرورت
 ،چنانچه بگوئیم جهان و جهان آفرین این هر دو زیر معلول نخستین اند که عقل است  ،ازانکه نفس کلی
که تقدیر کننده عالم جسمانی است فرود از عقل است و نفس خالق عالم است و عالم  ،مخلوق اوست  ،و
اگر عالم را با نفس در خوردی نبودی عالم از نفس صفت نتوانستی پذیرفتن  ،پس در خوردی نفس به
مثل گوهر است که عالم گوهر کثیف است و نفس گوهر لطیف است و همچنان گوهرعالم از نفس
صورت پذیرفته است و باری سبحانه و تعالی از گوهر برتر است و گوهر کننده گوهر است  ،لذا هیچ
چیز را اضافت نیست بدو مگر از راه مجاز و ضرورت و تنگی گذرگاه سخن اندر توحید .
ناصر خسرو روشنائی نامه صص  ۶ـ  ۷ـ )۸
و این تحلیل و توضیح در اثر دیگر ناصر خسرو ( زادالمسافرین ) نیز به با بیان وتوضیح فلسفی چنین
شرح است که  :مبدع حق جوهر نیست بلکه مجوهرالجواهر است و دلیل بر درستی این قول آن است
که فعل باری سبحانه و تعالی که او مخصوص نفس و جسم است اندر جسم نیست و آنچه فعل او اندر
جسم نباشد مرو را حرکت نباشد و آنچه مرو را عرضی نباشد از اعراض و نه حرکت و نه صورت
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کزو بدان فعل آید  ،او جوهر نباشد  ،پس باری سبحانه و تعالی جوهر نیست بل مجوهرالجواهر است
.
ناصر خسرو  :زادالمسافرین ص ۳۵۳
و بدوام این بحث درین اثر چنین نتیجه گیری به عمل آورده است که  :و چون کسی از علم توحید حق
سخن گوید و صفات نفسانی و جسمانی را ازو نفی کند مرآنرا منکر شوند و منکر نپندارند و اگر گوید
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 .
و حکیم ناصر خسرو برای اثبات عقیده خود به قرآن مجید متوصل شده از قول خداوند دلیل آورده
میگوید که  :و این گروه همی خواهد خدای تعالی بدین قول که همیگوید :
قوله تعالی :
َذلِ ُكم بِأَنَّهُ إِ َذا ُد ِع َي َّ
هللاُ َو ْح َدهُ َكفَ ْرتُ ْم َوإِن یُش َْركْ بِ ِه ت ُْؤ ِمنُوا فَا ْل ُح ْك ُم ِ ََّّللِ ا ْل َعلِ ِّي ا ْل َكبِی ِر .
سورة غافر آیه ۱۲
ترجمه  ( :به آنها گویند ) این عذاب برای آن است که شما چون خدا به یکتائی یاد میشد به او کافر
میشدید و اگر بر او شریک میگرفتند ایمان می آوردید پس اینک حکم ( عفو و عقوبت ) شما با خدای
متعال بزرگوار است )
و این خواستیم که بیان کنیم اندرین قول به جدا کردن مخصص از مختص و هلل الحمد .
ناصر خسرو  :زادالمسافرین ص ۳۵۴
همچنان در تفسیر دانستن عقل از ابداع ذات باری سبحانه و تعالی عقیده این فلسفه برین است که  :عقل
از تصور چگونگی ابداع عاجز است اینکه صنع الهی اعنی ابداع آن است که عقل را اثبات آن
اضطراریست و لیکن از تصور کردن چگونگی آن عاجز است  ،وضع نفس آن است که عقل بر تصور
آن مطلع است و مثال آن چنان است که عقل داند که باری سبحانه و تعالی هست کننده عقل  ،نفس ،
هیوال  ،و صورت است نه از چیزی و لیکن نمیتواند تصور کردن که چیزی نه از چیزی چگونه شاید
کردن  .یعنی به فهم چگونگی ابداع خود به اراده ذات باری سبحانه و تعالی عاجز است .
ناصر خسرو  :زادالمسافرین  ،صص  ۳۱۱ـ ۳۱۲
در قرآن مجید آیاتی وجود دارند که دَللت بر اوصاف باَل تر از صفات قبول شده انسان بر خداوند را
مینمایند  ،بطور مثال این آیه مبارکه :
س ْب َحانَهُ َوتَ َعالَ ٰى َع َّما یَقُولُونَ ُعلُ ّوا َكبِیرا  .سورة اَلسراه آیه ۴۳
قوله تعالی ُ :
تــرجــمه  :او پاك و منزه است و از آنچه مىگویند بسى واالتر است
عـدیـم به کنه همه ی این موضوعات پی برده و در دیوانش به کرات به این موضوعات اشاره نموده
است که از جمله درین چند مصراع میخوانیم :
مهـــیــمنا صـفت ذات کـــبریـــای تــــرا
به عقل و فهم بشر هیچ درک نتوان کـرد
اداره نشرات سیمای شغنان
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زروی حـسن بـصر نـیز کی توان دیــدن
ســـوای حضـرت سـرخیل انبــیای خــدا
گذشته بود ز قرب و زقاف و از قوسین

جمال شعشعه ای دولتی لـقای ترا
نیـافت راه حریـم حرم سرای ترا
فنـا زخود شد و دید عالم بقای ترا....

عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۴۶
در قرآن مجید آیاتی در شرح آفرینش با کلمه های کن فیکون ( باش  ،پس میشود ) وجود دارند که
تعدادی ازین آیه های متبرکه را درینجا بمنظور توضیح پیوند این مضمون با قرآن مجید به خوانش
میگیریم :
ضى أَ ْمرا فَإِنَّ َما یَقُو ُل لَهُ ُكن فَیَ ُكونُ  .آل عمران آیه ۴۷
قوله تعالی  :إِ َذا قَ َ
تــرجـمه  :وهنگامیکه اراده کرد کاری پس همانا میگوید برای او باش پس میشود .
قوله تعالی  :إِنَّ َما قَ ْولُنَا لِش َْی ٍء إِ َذا أَ َر ْدنَاهُ أَن نَّقُو َل لَهُ ُكن فَیَ ُكونُ  .سوره نحلَََآيهَََََََََََََ۴۰
تـرجـمهَ َ:جز این نیست فرمان ما آنگاه که ما آنرا اراده کنیم که ما بگوئیم برای او موجود شو پس آن
میشود  .همچنان آیه مبارکه :
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ش ْیئا أنْ یَقو َل لهُ كنْ فیَكونُ سوره یس آیهَ ۸۲
قوله تعالی  :إِنَّ َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرا َد َ
تــرجـمه  :جز این نیست فرمان او آنگاه بخواهد چیزی را که او بگوید برای او باش پس در دم میباشد .
و هاکذا آیه مبارکه :
َ
ُ
ُ
ُ
قوله تعالی َ :ویَ ْو َم یَقو ُل كن فیَكونُ  .سوره انعام  ،آیه ۷۳
تــرجـمه  :و روزی که میگوید باش پس میباشد .
ترجمه جدولی قرآن به زبان فارسی  ،ترجمه دکتر عبدهللا خاموش هروی  ،چاپ تهران
این نظریه در عقاید دانشمندان و عرفای اسالمی نیز به وفور ارائیه شده است  ،چنانچه میخوانیم :
توانائی که در یک طرفت العین
چو قاف قـدرتش دم بر قـلم زد

زکاف و نون برون آورد کونین
هـزاران نقش بر لـوح عــدم زد

شیخ محمود شبستری گلشن راز
همچنان دیدگاه عدیم را درین زمینه به خوانش میگیریم :
یگانـه کـه نـوشتن به خـامه فــرمان داد
نـــظام سلسـله ای کـایــنات باهـم بسـت
زکاف ونون همه کون ومکان نمود ایجاد
زعکس تابش مـاه و ســتاره و خورشید
زخـاک سـبزه بـرویـد زبـحر مـرواریـد
مــیان جنـس جمـاد ونبــات انـدر بحــر
عقیق را به یمـن مشک با ختن بخشــید
به کاینـات نظـر کن ز خـاک تا افـالک
حدوث قصه پر کیف و حیرت انگیزی
اداره نشرات سیمای شغنان

نخست نام محمد قلم به جریان داد ( مراد از عقل کل )
سپـهر و مـهر فـروزنـده را به دوران داد
نشـان صنــعت خـود را خـدای سبحان داد
هـــزار گــونــه معادن بـه کـوهسـاران داد
به بطـن صاف صـدف در زآب نسـیان داد
ز صـنع خویـش میانجی درخت مرجان داد
در عـــدن به عـــدن لعــل در بدخشــان داد
حـیات و نطق خرد را به شخص انسان داد
خدای هر دو جهان در حیات ایشان داد ...
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عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۳۴
و بدوام این بحث در شرح کلیمه که مبدا آفرینش است با استفاده از نظریات وعقاید فلسفی حکیم ناصر
خسرو حجت خراسان میپردازیم که چنین فرموده است  :پس گوئیم که کلیمه یکی است ومر اورا به
تازی وحدت خوانند و هر چه عدد است همه زیر یک است  .از بهر آنکه چون یکی را بوهم برگیری
همه ی عدد ها برخیزد و اگر همه ی عدد ها را بر گیری یکی بر نخیزد  ،پس همه ی هستی زیر عقل
است  ،او نخستین هستی است واین هستی از هم جدا ناپذیر است  ،از بهر آنکه جدائی چیزی را جز
مردم نجوید و مردم جدائی چیز ها را همی دانند که از عقل مر ایشان را اثر است که بقوت آن اثر چیز
ها را همی باز جویند  .همچنان طوریکه در پیش هم تذکر یافت به نظر ایشان عقل کل به ذات خویش
کامل و بی نیاز است و این ذات از روئی آرمیده واز روئی با درک از معلولیت خویش برای ادای شکر
گذاری به ذات باری سبحانهً و تعالی در جنبش است  ،این جنبش نه مکانی و نه اندر زمان و نه برای
طلب حاجتی صورت میگیرد  ،در اثر جنبش این شکرگذاری به باری سبحانهً و اسماهو وتعالی نفس کل
ازو پدیدار گشته و به قوت کلمه باری سبحانهً تعالی با عقل کلی یکی گشته است و این پیدایش نفس کلی
از عقل کل در یکدفعه و بی زمان بوده است  ،واین نفس کلی بر روئی بنا به آنکه در حد قوت تمام بود
با عقل کلی هم مانند بود و بر روئی که اندرحد فعل نا تمام آمده که با عقل کل نا مانند بوده است بدین
شرح که عقل کل به حد فعل و در حد قوت تمام و کمال است  ،و نفس کلی صرف در حد قوت تمام بود
ولی در حد فعل نا تمام است  .ایشان فرموده اند که مر قوت نفس را هم جنبش و هم آرام  ،و جنبش او
بدان آمده که با پیدایش خود در حاصل کردن تمامی و کمالی خویشتن در حد فعل کوشیده است  ،و
آرامی او بدان است که به عقل کلی به دلیل کمال حد قوت پیوسطه است و بی نیاز است و فایده خویش
ازو همی یابد .
همچنان به عقیده ایشان ذات باری سبحانه و تعالی عقل کل را بی میانجی ابداع نموده است  ،لذا واجب
نه باشد که نفس کل همچون عقل کل که به میانجی کلمه باری سبحانهً و تعالی بوجو آورنده اوست  ،از
هر لحاظ کامل بوده و همچون او ( عقل کل ) باشد  .به عقیده ایشان نفس کل در عالم آفرینش مرتبه دوم
را داراست و برای آنکه در حد فعل خود را به کمک عقل کل به مرتبه آن یعنی درحد فعل تکمیل نموده
به منزلت آن برساند در جنبش و کوشش افتاد تا همچون خویشتن به یک دفعه چیزی بیافریند  ،در دوام
این کوشش و جنبش هیو َل پدید آمد و آنگاه صورت عالم ازین جنبش ترکیب یافت و چون عالم بجنبید
از جنبش او زمان حاصل گردید و عالم خود مکان گشت و جنبش در مسیر زمان و مکان قرار گرفته و
آنچه توانائی که در نفس کلی بوده است اندر هیوال بنهاد ولیکن به یکدفعه از لحاظ فعل به کمال نه آمد ،
آنگاه عالم را از هیوال ترکیب نمود ونفس های بزرگواری را نظیر نفس های ( پیغمبران  ،اساسان ،
امامان  ،حجتان  ،داعیان  ،مستجبان و خالصه نفس های همه ی انسانهای کامل و عاقل ) را درین عالم
نهاد و خواست با ایجاد این عالم با بوجود آوردن و پرورش نفس های کامل انسانی  ،خود را در حد فعل
تکمیل نموده بدرجه عقل کلی برساند و این کار به یکدفعه برایش میسر شدنی نبوده است  ،چنانچه عقل
کلی را میسر بوده و او را بدون زمان به یکدفعه پدید آورده بود  ،و بدین ترتیب به عقیده ایشان زایش
عالم پیوسطه بوده و هیچگاه نه ایستد و با پیدایش نفس های دانا و بزرگوار نقصان خویش را که کمال
فعل اوست بر طرف سازد  ،و به مقصد اولی خود یعنی به درجه عقل کلی رسد  ،که نیل بدان خود
بهشت برین است  ،چنانچه قبلن بدان اشاره شد از دیدگاه این فلسفه همه ی این جریانات در دراز مدت
و در محدوده زمانی صورت میگیرد و همچون فعل عقل کل به یکدفعه  ،بی زمان و بی مکان
میسرنبوده است  .همچنان بواسطه عقل و درک و فهم و آالیش و پروش انسان به علم و معرفت که به
اداره نشرات سیمای شغنان
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عقیده ناصرخسرو  ،علم  ،جوهر عقل است چنانچه تذکر دادیم برای ارتقای توان فعلی نفس کلی عمل
مینمایند تا در حد فعل نیز به کمال فعل برسد .
ناصر خسرو  :روشنائی نامه صص  ۱۴ـ ۱۵
عدیم با درک اهمیت این موضوع پیوسطه روی اهمیت علم و فراگیری آن در عالم جسمانی و روحانی
تأکید نموده بود که قطعه شعر تراوش افکارش مبین سخن ماست :
سر مکش از درس مکتب تا یابی سـروری
بــه زتــاج و تخت خاقانی و ملک قیصری
بـا تـو آمـوزد اصـوالت مــعارف پــروری
کــافــرینــش را بـه حکم جامعیت مظهری
خـوانده تـا از لفـظ بر اسرار معنی پی بری
جمــله هسـتی آنچـه بـاشد از ثـریـا تـا ثـری
صبح صادق در شـفق از نور شمع خاوری
هـر دو در میـزان گوهر میکنند هم گوهری
قطــره اش با بــحر اعظـم میــنماید همسری
ژرف ایـن دریا نداند کس به فکر سرسری ....
طول وعرض وعمق عالم با همه پهناوری...

ای پــسر خــواهــی اگــر اقبــال وروز بهتــری
بـــــر ســر هـر فـرد آدم در التـــــاج است عــلم
خــــرم آن آمـوزگــــاری کــــز زبـان روزگـــار
از اصـــول علــــم دانـی پـایــه واالی خـویـــش
نســــخه آغـــــــاز و انجـــــام کــتاب کــائنــــات
دفـــتر و دیبــــاچــه آثـــــار جمـــع ممـکـــــنات
روشــــنی از عـــلم گـیرد طــبع انسان همــچنان
قرص خور با این بزرگی ذره بــا این کــوچکی
گــر ســحاب مکــرمت گــردد بدریا قطـــره بار
بحــر بـــاشد عیـن قطره قطره باشد عیــن یــم
نزد عقل و علم و حکمت جزدوگامی بیش نیست

عدیم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۲۰۷ـ ۲۰۸
همچنان عدیم در پوشش کالم اشعارش بارها مسایل عقیدتی را در قالب بیانات فلسفی دراورده و
توضیح نموده است که بطور نمونه بخشی ازین قطعه شعرش را انتخاب نموده ایم :
عقل است خاص ترزسخن درجوارعلم
چون در تن است نفس سخنگوی یارعلم
از قیـد جـهـل رسته شـود رستگار علم
اینـجا بحکم عـقل بـراهیـن روشـن است
کشتی عمر خـویش تو ای شاهکار علم
در بحـر بیسوادی و غـفلت مساز غـرق
گـردیــده جمـله مـایـل و امـید وار علم
از هـر کنار و گـوشه ذکور و اناث بین
یـومن فـیوم روز تــو از روزگـار علم
دارد امیـــد بـهتـــری و میـــل اعـتــــال
دانـش بکـار بنـد که اینجاست کار علم
گر بر مدار جرم قمر سیـرت آرزوست
غفلت فرو گذار و شـوی رهســپار علم
یعنـی تـو هــم مثال دگـر رهــروان راه
ذرات کـــائنـــات بـــدور مـــــدار علم
بنگر بچشم عـقـل که یکسر بگردش انـد
بـایـد تـو هم چو ذره شوی بیقرار علم
حکمت چونور لمـعه خورشید انوراست
بگــذار پای دانـش و بـر دار بـار علم
در بـوستان معـرفت ای طـفل نکـته دان
از رنـگ و بـوی غنـچه باغ بهار علم
هـمچــون دم نســـیم معـطر شـود وطـن
این است در خق تو دعای منی عدیم
نا کامی ات مباد و شوی کامگار علم
عـدیـم  :سرشک ندامت صص  ۲۰۸ـ ۲۰۹

اداره نشرات سیمای شغنان
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بدین سلسله قابل بیان است که ازعقل در قرآن مجید نیز  ۴۹بار ذکر به عمل آمده است كه همه آنها
به اندیشیدن  ،فهم بهتر و بیشتر در بیان درک حقیقت با توضیح حالت فعلى ارائیه شده اند  ،چنانچه در
جا جای قرآن کریم  ،چنین آمده اند  :افالی ْعقِلون  ،آیا عقل شان را به كار نمىبندند یا تعقُّل نمىكنند ؟
یا مىفرماید  :افالتعقلون ؛ آیا تعقل نمىكنید  ،با آیاتى كه از مادهى فكر استفاده كرده ،هم مفهوم و
هم معنا مىباشند و همان درخواست را مطرح مىكنند :افالتتف َّكرون ؛ آیا فكر نمىكنید و همچنان
تعابیری چون  :لعلهم یتفكرون  ،لعلكم تتفكرون  ،لقوم یتفكرون  ،افالتعقلون  ،افلم تكونوا تعقلون  ،لعلكم
تعقلون  ،ان كنتم تعقلون  ،لقوم یعقلون  ،افالیعقلون  ،كه هر یك همچون ازینها چندین بار به تكرارآمده
در مجموع هدایاتی اند که از لحاظ تفکر اسالمی در دایره دین برای تربیه و پرورش نفس های انسانی
بدین مقصد نازل شده اند  ،و همچنان فیلسوفان اسالمی از ابو نصر محمد بن محمد فارابی تا ابوعلی
حسین بن عبدهللا بن سینا ،مشهور به ابو علی ابن سینا ( ۳۷۰ـ  ۴۲۷ه ق ) و دیگران معتقد بودند که
قواي عقلی در حیات نفس و جاودانگی آن تأثیر میگذارد  ،بر عالوه دانشمندانی دیگری از جهان اسالم
نیز برین منوال معتقد بوده اند که بطور نمونه از کالم ابــوالــقـــاســـم حســن بــن احــمد عنــصــر
بـلــخی (  ۳۵۰ـ  ۴۳۱ه  ،ق ) شاعر نام آور زبان پارسی یادآور میشویم :
اول فیضـى که نمــود از ازل
آییـــنهى معــرفت لــم یــــزل
صـادر اول زخــدا عقــل کـل
پـادشــه محـفل تلـک الـــرسل
نور هدى ختم رسل مصطفى
هــادى منــــهاج صفا و وفــا
شرح فصوص الحکم ،جامى
و همچنان جای دارد که عقیده عدیم را نیز در مورد به مطالعه بگیریم که چنین میفرماید :
عـقـل اینـجا کــجا تــوان زد رأی
جــــز ســویـدای عـــارف بـــاهللا
هـرکه شد خــاک راه این درگــاه
ذات بیچـون زحرف کاف و نون
عشـق با عــقل این اشـارت کـرد
تــا زگلـشن به گــوش جــان آیــد
بـــار دیــگـر زهنـــد میشــــنوی
نور احمد چون از تجلی هوست

المـکان در مـکان نمــاید جـای
که دل صاف اوست عـرش نما
می نـهد بـر فــراز گــردون پــا
کرداین سـقف بی ستون برپـای
انـدریــن حـلقه عاشــقانه درای
شـــــیون بلبــالن نغمــه سـرای
نغــمه طـوطــیان شـکر خـوای
جـمله ممکنات جلوه ای اوست ...
عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۳۸

در دیگاه این فلسفه تمام هستی عالم مادی به اراده نفس کلی به تأئید عقل کلی همچون نطفه فرزندان در
حد قوت درهیوَل ٭ که حد سوم بعد دو حد لطیف عالم روحانی ( نفس کلی و عقل کلی ) ایجاد شده و
آنچه اندر ین عالم در هیوال پدید می آیند نیز دارای سه مرتبه اند که یکی ازانها نفس نامیه و آن رستنی
اداره نشرات سیمای شغنان
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های عالم اند که شامل گیاهان و درختان میشوند و دومی نفس حسی است که شامل حیوانات بی سخن
اعم از گیا هخوار و گوشتخوار و بحری و بری میشوند و سومی نفس سخنگوی است و آن مردم است
که سخن میگویند و از عقل اثر پذیر اند  ،برتری مردم درانست که برعالوه آنکه دارای نفس سخنگوی
اند از هر دو نفس نباتی و نفس حسی نیز بهره مند اند  ،بدین معنا که همچون نفس نبات روینده اند چون
بزرگ میشوند و همچون نفس حیوان خورنده اند چون طعام و نوشابه مینوشند و مزید بران دارای نفس
ناطقه اند  ،و چون تمامی نفس ها به مردم تمام شد عالم نیز در آفرینش خود به اتمام و کمال رسیده است
 ،پس واجب آید که نفس مردم بعد ازکمال فعل مر اصل خویش را به پذیرفتن علم از پیغمبران که ایشان
اندرین عالم به منزلت نفس کل باشند به حد فعل رسند و با پذیرفتن توحید مانند نفس شده ازکالبد خویش
جدا شده و به عالم علوی یعنی ازآنجائیکه آمده است بدو باز گردد و به ثواب رسند به عقیده این اندیشه ،
محال است که دو باره باز گردد  .به نظر این فلسفه هر سه نوع این نفس ها از نفس کلی به قدر توان
خود اثر میپذیرند  ،اما درین میان صرف نفس مردمی از عقل اثر میپذیرد و با این اثر پذیری توان باز
گشت به اصل خویش را می یابد و چون نفس های نباتی و حیوانی غیر سخنگوی اند  ،از عقل اثر پذیر
نیستند  ،ایشانرا بازگشت به عالم علوی نمیباشد  ،بدین معنا که اثر نفس کلی که اندر کالبد مردم پیدا
میشود  ،از عقل کلی تأثیر پذیر بوده و با آموختن و دانستن به اصل ذاتی خود و توحید  ،معرفت
حاصل مینماید و با این حصول  ،به اصل ذاتی خود که نفس کلی است هم مانند شده  ،همچون نفس از
عقل خورش یافته و مانند اوگشته به نفس کلی باز میگردد و مانند نفس کلی به عقل کل پیوسطه به ثواب
جاویدانی میرسد که خود بهشت برین است .
ناصر خسرو  :روشنائی نامه ص ۱۷
چنانچه این قول در گفتار پنجم کتاب وجه دین اثر بیزوال ناصر خسرو با بیان دیگر چنین توضیح شده
است  :عقل کل بهشت به حقیقت است که همه نعمت ها و راحت ها اندر عالم از اثر او پدید همی آید
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
مردمانرا علم بیاموزد  ،و اندر آنکه پیغمبر علیه السالم در بهشت است هیچ شکی نیست مسلمانرا ،
پس درست شد که بهشت به حقیقت عقل است .
گفتار پنجم وجه دین ص  ۳۴اثر ناصر خسرو بلخی
در خصوص بازگشت نفس جزوی و جسد جزوی هرکدام به اصل خویش چنین توضیحی در
زادالمسافرین داده شده است که  :و گوئیم چون نفس جزوی از جسد جدا شود به نفس کلی باز گردد و
باز گشتن جسد جزوی مردم پس از جدا شدن نفس ازو بدین جسم کلی که عالم است باز میگردد و گوئیم
که نفس کلی عالم زنده است بذات خویش چنانچه خدای تعالی همی فرماید :
َّار ْاْل ِخ َرةَ لَ ِه َي ا ْل َحیَ َوانُ ۚ لَ ْو َكانُوا یَ ْعلَ ُمونَ  .سوره العنکبوت آیه ۶۴
قوله تعالی َ :وإِنَّ الد َ
تــرجــمه  :زندگی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است (که حیات جاویدان و نعمتش بی رنج و
زوال است ) .
و عالم جسمی بدون زندگی بذات خویش بر درستی این دعوی گواه است
ناصر خسرو  :زادالمسافرین ص ۴۴۹
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و همچنان آیات دیگری نیز در قرآن مجید وجود دارند که دَللت بر حیات جاویدان در عالم رو حانی
مینمایند که بطور مثال آیه های مبارکی را درینجا ذکر مینمائیم :
َّار ْاْل ِخ َرةَ لَ ِه َي ا ْل َحیَ َوانُ ۚ لَ ْو َكانُوا یَ ْعلَ ُمونَ  .العنکبوت آیه ۶۴
قوله تعالی َ :وإِنَّ الد َ
زندگی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است که حیات جاویدان و نعمتش بی رنج و زوال است .
قوله تعالی  :انا َّلل و انا الیه راجعون  .سوره بقره آیه ۱۵۶
تــرجـمه  :همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم .
وهاکذا آیه مبارکه دیگر :
قوله تعالی َ :و ََل تَ ْد ُع َم َع َّ
هللاِ إِلَها َ
َي ٍء هَالِ ٌك إِ ََّل َو ْج َههُ لَهُ ا ْل ُح ْك ُم َوإِلَ ْی ِه ت ُْر َج ُعونَ .
آخ َر ََل إِلَهَ إِ ََّل ه َُو ُك ُّل ش ْ
سوره قصص آیه ۸۸
تــرجــمه  :و با خدا معبودى دیگر مخوان خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابودشونده است
فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مىشوید .
همچنین آیه مبارکه دیگر :
َ
َ
ذوالجالل واَلکرام  .ارحمان آیه ۲۶
قوله تعالی  :ک ُّل َمنْ عَلیها فان َو یبقی َو ْجهُ َربَّک
ِ
تــرجـمه  :هرچه روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای با عظمت و جالل باقی میماند .
بدین ترتیب از دید این فلسفه فهمیده میشود  ،جسم مردم که سرشت نخستین آن از درون طبیعت از
خاک بوجود آمده و با نفس که عامل حیات است به حیث موجود زنده در عرضه گیتی عرض اندام
نموده به فعالیت آغاز نموده است  ،چنانچه در قرآن کریم آمده است :
ش ُرونَ  : .سوره روم آیه ۲۰
ب ثُ َّم إِ َذا أَنتُم بَ َ
ش ٌر تَنتَ ِ
قوله تعالی َ :و ِمنْ آیَاتِ ِه أَنْ َخلَقَ ُكم ِّمن ت َُرا ٍ
ترجمه  :واز نشانهای قدرت اوست که شما را از خاک بیافرید تا انسان شدید و به هر سو پراگنده
گشتید .
و همچنان در آیه مبارک دیگر ،
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ب ث َّم قا َل لهُ ُكن فیَ ُكونُ .
قوله تعالی  ِ:انَّ َمثَ َل ِعی َ
س ٰى ِعن َد هللاِ َك َمث ِل آ َد َم ۖ َخلقَهُ ِمن ت َُرا ٍ
سوره آل عمران  :آیه۵۹
تــرجــمه  :مثل عیسی در نزد خدا چون مثل آدم است که اورا از خاک بیافرید و به او گفت  :موجود
شو پس موجود شد .
درین دیدگاه جسد انسان مطابق آیات قرآنی که از خاک آفریده شده است چنانچه پس به خاک سپرده
شود  ،در حقیقت به جسم کلی که مبدا آفرینشش اوست سپرده میشود که در نهایت به تدریج تجزیه و
نابود میشود و مزید بران چنانچه علم حیات شناسی توضیح داده و به اثبات رسانیده است  ،ساختمان
سلولی انسان از بدو پیدایش دستخوش تغیر و تبدیل بوده تا اوج پیری حد اعظم سلول های جسم انسان
در حال زندگی دچار دگرگونی های رشد و تکامل شده بعد طی مراحل رشد و تکامل شان غالبن از
بین میروند و سرانجام چنانچه همه میدانند  ،جسم انسان از رشد و تکامل طبیعی باز مانده  ،مفلوک ،
ضعیف و نحیف میگردد و متباقی جسم در هر دوره از زندگی که وفات مینماید  ،بعد ازمرگ در داخل
قبر و یا هرگونه محلی که قرار داشته باشد مورد حمله بکتری ها  ،حشرات و دیگر موجودات الشخور
داخلی وخارجی بدن قرار گرفته در اندک زمانی نه چندان طوالنی نظر به شرایط آب و هوای محیط
ماحولش به جز اسکلیت که آنهم در دراز مدت نابود میشود آثاری ازجسم آدمی باقی نمیماند  ،برای
آنکه جسم بدون نفس در واقعیت حرکتی و قدرتی ندارد و در حقیقت این وجود نفس در سرشت ذاتی
جسم بوده که جسم را زنده نگهداشته وهمچون وسیله برای تأمین مقاصد وآرزو هایش ازان استفاده
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نموده است  ،لذا در حقیقت نفس مسئول اعمال خود بوده بائیستی خود پاسخگوی کردار خودش بوده
باشد .
مــردکـی را بـه دشـت گـرگ دریـد
ایـن یـکی رفـت در بنـه کـــــهسار
این چنین کس به حشر زنده شود

زو بـخـوردنـد کـرکـس و زاغــان
آن دگــــر رفــت در بــن چـاهــان
تــــیـز بــر ریــش مــردم نـــادان

در بسیار اشعار حکیم ناصر خسرو نیز بهشت به حقیقت عقل و و دوزخ به حقیقت نادانی تشبیهه شده
از بهشت و دوزخ با تأویالتی منطبق به این نظریات که بهشت نفس انسان کامل و دوزخ نفس انسان
جاهل است توضیح گردیده که بطور نمونه بخش هائی از قصیده طوالنی این بزرگوار را به پاس
ارزشمندی مضمون برای توضیح منطقی این مسئله و کالم بی نهایت زیبای آن برگزیدم و حضور شما
خواننده عزیز تقدیم مینمایم :
تن به جان زنده ست و جان زنده به علم
چــشــم دل را بــاز کــن بنــــگر نـکـــو
نیـست چیزی هیــچ ازین گــنبد بــرون
و انـت گـــویــد کـــردگـار نیک وبـــد
کــار یـــزدان صـلح و نـیکوئی و خیـر
و انـت گــویــد بــر ســر هفتــم فـلـک
صــد هــزاران خـوبــرو یــانـنـد نـــیز
وانکه اورا نیست همت خورد و خواب
فـکـرت مـا زیـر ایــن چــادر بــمانــد
قــول ایــن و آن دریـن نـایــد بـه کــار
قــول ایـــزد بشــــنو و خـــطش ببــین
قـــول اورا نیســت جــز عــالــم زبـان
خــط او بــر دفــــتــر تــن هــای مــا
هــرکـه زایـزد سیم و زر جـوید ثواب
گــر همی چیــزی ببــاید مـان خــریـد
از نیــاز مــاست اینــجا زر عــزیــز
روی دینــار از نیــاز تــوست خــوب
گــر بهشــتی تشـنه بـاشـد روز حــشر
ورنبــاشــد تشــــنه  ،اورا سلسبـــیل
آب خـــوش بـی تشنـگی نا خـوش بود
در بــهشــت ار خــانـــه زریــن بــود
ایــن هـمــه رمــز و مثــلــها را کلید
گــر بــه خــانــه در ز راه در شـویـد
هــر کــه بــر تنــزیل بی تـأویل رفـت
مشــک بــاشد لــفظ و معــنی بـوی او
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دانـش انـدر کـان جانـت گــوهــر است
زانـکه نـفــتاد آنـکه نیــکو بنـگر است
هرچه هست ایـن است یکـسرکـایدراست
ایــــزد دادار و دیــــو ابــتــــــر است
کـار دیـوان جنگ و زشتی و شـر است
جــوی آب و بــاغ و ناژ و عرعر است
هـریـکی گــــوئی کــه مــاه انــور است
ایـن سـخن زی او محـال و منـکر است
راز یـــزدانی بـــرون زیــن چـادر است
قــــول قــــول کــــردگــــار اکـــبر است
قــول و خـط مـن تو را خـود از بر است
خـــط او را شــخـص مــردم دفــتر است
چشـم وگـوش وهوش وعقل وخاطر است
بـــد نشــان و بیــهش و شــوم اخـتر است
در بهــشت آنجــا محال است ار زر است
ورنــه زر بــا سنــگ ســوده همــبر است
ورنــه زشـت وخشک و زرد والغراست
او بــهشـتی نیـست  ،بـل خـود کافـر است
گـر چه سرد و خوش بود نا در خور است
مـــرد سیـــراب آب خــوش را منکر است
قیـصر اکـنون خـود به فـردوس اندر است
جـمـــلـه انــــدر خــــانــه پیــغـمــبـر است
ایــن مــبارک خانــه را در حــیدر است
او به چشم راست در دین اعور است ( اعور یک چشم )
مشــک بــی بــو ای پــسر خـاکستر است
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این قصیده شامل  ۴۲بیت است و ما ازجمله  ،ابیات فوق را بطور نمونه برگزیدیم و مطالعه کامل آنرا
به خواننده عزیز به منبع این اثر و یا کلیات اشعار ناصر خسرو دعوت مینمایم .
ناصر خسرو  :بخش هائی از قصیده  ۳۰تحت عنوان جهان در جنب فکرتهای ما
گزیده اشعار ناصر خسرو انتخاب و شرح دکتر جعفر شعار صص  ۱۳۷ـ ۱۳۸
درین فلسفه چنانچه قبلن گفته بودیم نفس مکان صورت های مجرد  ،خداوند علم و صنعت است و هیوال
صنعت پذیر و جسم جوهریست فعل پذیر که توضیح این مسایل را در کتاب زادالمسافرین اثر بیزوال
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
نفس داده است که صورتی آراسته است از بهر پدید آوردن صورت های دیگر اندر صنعت عالم و
موالید او به تقدیر باری سبحانه و تعالی و همچنان توضیح میدهد که نفس کلی جوهریست لطیف  ،بسیط
و فاعل و جسم کلی جوهریست منفعل  ،کثیف و مرکب  ،به نظر ایشان جوهر فاعل متکثر است به
کثرتی که عدد بران نه افتد و آن جوهر فاعل به تکثر اجزای آن جوهر فاعل نیز متکثر است به تکثری
که زیر عدد است  ،به مثال اندر دانه گندم دو جوهر است یکی لطیف که او فاعل است و دیگری کثیف
که او منفعل است  ،پس آن جوهر ابداعی که اندر گندم است و لطیف است اندر جوهر جسم هزاران بار
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
شریفتر چیزی پدید نیامده است  ،الجرم فعل های او تمام تر از همه فعل هاست و به دوام این استدالل
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
آثار حکمت اندر صنعت های او پیداست  ،همچنانکه اندر صنعت صانع عالم پیداست و چون شرف
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
هیچ فاعلی از عقل بهره نیافته است مگر مردم  .و با این شرح ومنطق مردم در عالم آفرینش اشرف
المخلوقات اند و بهتر از مردم چنانچه بیان گردید موجودی در عالم آفریده نشده است .
ناصر خسرو  :زادالمسافرین صص ۱۸۲ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۷۲ ، ۷۱
دانشمندان  ،شعرا و عارفان اسالمی پیوسطه مقام انسان را در آفرینش ستوده و این مقام را تجلی
صورت جالل و کمال خداوندی پنداشته اند چنانچه در بیان نظریات مــوَلنــا عــبدارالـرحــمان جــامی
( نورالدّین عبد ال ّرحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی (  ۷۹۳ـ  ۸۷۱ه ش ) ملقب به خاتم
الشعرا شاعر ،موسیقیدان ،ادیب و عارف سده  ۹قمری ) این نظریه بصورت واضح بیان شده است :
آمــــد آئیـــنه جمـــله کــون ولی
بنــمود انـدرو بـوجــه کـــــــمال
بـــود کــل جـــهان درو مســتور
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آب در گل گل است و گل در آب
ثبــت در وی بـلـــون بـی لـــونی ٭
جـــان او مــوج خــیز علم یـقین
کـه مسـمی اوست فـی الــواقــع
هـــیـچ ذاتـی بــذات او نــرســد
بــوی ایــن دایــره مــکمل شــد

عیــن آب ایــن دقــیقه را دریـاب
کـــلمــــات الـــــهـی و کـــــونی
ســـر الریـب فـی ایـن است ایـن
مظـــهــر کـــل نســخه جـــامــع
عــقل کـل در صــفات او نـرسـد
آخــریـن نقــطه عــــین اول شــد

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

٭٭٭٭٭
آدمـــی چیــست بـــرزخ جـــامــع
مشـــتـمـل بــر دقـــایق ملــکــوت
ظاهرش خشک لب به ساحل فرق
یک صفت نیست کز صفات خـدا
ذات حـــق در صفات بی چونـش

صــورتـش خـلق حق درو المع
متــصل بــــر حقــایق جـبـروت
بـاطنـش در محیط وحدت غــرق
کـه نـبــاشــد بــــه ذات او پـیـــدا
نســخه مجــــمل است مضـمونش

دفتر هفت اورنگ موَلنا عبدالرحمان جامی
 ۱ـ ٭ [ هیوَلهَََ َل ] ( معرب  ،اِ ) ( اصطالح فلسفه ) عنصر  .مایه  .ماده  ،مقابل صورت .
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
پذیرد بدون تخصیص به صورتی معین و آن را ماده نیز گویند چنانکه در بحرالجواهربدان اشاره رفته
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.
( از کشاف اصطالحات الفنون )
تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر
حــبذا نان بی هــیوَلی خمـیر
 ۲ـ [ ( هَ ) [ ع ] ( ِا ) مأخوذ از یونانی  -۱ .مادة اولی  ،اصل هر چیز  -۲ .در فارسی به
معنای صـورت  ،هیـکل  ( - ۳ .عـا ) غـول  ،عظـیم الجـثه )
لغت نامه دهخدا
اداره نشرات سیمای شغنان
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عــدیـم منحیث مرشدش حکیم ناصر خسرو بلخی که به حقیقت افکار و اندیشه های آن اخالصمندانه
ایمان کامل داشت با عین مضمون درپیرامون آفرینش عالم و صفات ومنزلت علم و انسان با کالم شعر
چنین بیان میدارد :
نشــان کشف کـرامـات اولــــیا عـلم است
ثبــات معــجز اســرار انبــیا علم است
تـجـلـیـــات ظـهــورات ابتــــدا عـلم است
مرا به نص حدیث این سخن شده ثابت
کــــمال خلــقت آن نیــز انـتـها عـلم است
چـه سیر دایـره ای کاینات خاتـمه یافت
صــفـات معــرفت ذات کــبریا عـلم است
بـدور نقـطه مـوهـوم جمـله در سیر اند
زنــزد حضرت سـرخیل انـبیا عــلم است
بــرای امـت مـرحـومه نـیز امـر اکــید
مــثال چشــمه خـورشید رهنما عـلم است
بـه شـــاهـراه حقـیقت ز وادی ظلــمت
هــرانچه فضل بشررا کند جدا عـلم است
مبـرهـن است که در امتیاز موجودات
حقیقت است که آن نور جانفزا عـلم است
دلـی کـه مظهر نـورحـقایـق اشـیا ست
سخن خالصه که ایـنجا گره کشاعلم است
جهــالتی که فـتـادست عـقــده ای دلــها
مـگــر بــه عـــالــم ارواح آشـناعلم است
جــسد زعــالم امـر است غــیر بیـگانه
زقـوه ای ملـکی بیـش بــر مـال علم است
سـوال مـعنی مـرمـوز عــلم االســـــما
هـرانچه خاص خدا بود از خدا علم است
نــداد راه درینـــجا مــالی اعــــــال را
مــگــر تمـــــیز دریـن مـاجـرا علم است
معـلم و متـعلم دو نـوع یک جـنس انـد
هــرانچه سیـر نمــایند در فضا علم است
جهاز و راکت و سیاره ماه مصنوعـی
سخن به روز معلم عــدیــم باید گفت
نشان جوهر جام جهان نما علم است
عــدیـم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۶۳ـ ۶۴
همچنان عــدیـم پیرامون عقل و نفس و تن آدمی چنین اظهار عقیده مینماید :
دل اســیر قـفس سینــه تنـگ است اینجا
عـقل از داعـیه عالم خـویش است ولی
روح از عالم امر است و به تن پیوسته
اختــالف آمـده مابین دو جوهـر به میان
چونکه حسن بشری غایت صورتها شد
حسن معنی شده در پـرده موهـوم نهـان
هـــرکـه را میــل صالحیت آنجــا نبـود

این قدر هست نفس یک دو ترنگ است اینجا
نفـــس ،پــا بنــد تــن حلــــقه تنـگ است اینجا
پـــای انــدیـشه مـا عـاجز و لنگ است اینجا
زیـن سبب ای عـقال فتـنه و جنگ است اینجا
دیـده هـا شیــفته ای حـسن قشنـگ است اینجا
عقل ازین واقعه مغموم و به تنگ است اینجا
نــزد اربـاب خـرد احـمق و دنگ است اینجا ...
عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۶۱
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همچنان به نظر این اندیشه  ،نفس کلی مجموع عالم را در بر دارد و هیج جای عالم ازو خالی نیست و
چون لطیف است و از جسم و صورت برخوردار نبوده جائی و یا مکانی را اشغال نمی نماید و همچنان
دارای هستی مادی نمیباشد ولیکن همه ی عالم ازو برخاسته است و زایش خود را ازو پذیرفته است .
واین موضوع با بیان منطق فلسفی درزادالمسافرین اثر ناصرخسرو نیز چنین شرح داده شده است که :
نفس جوهریست که حرکت مطلق مرو راست و آن جوهر به ذات خویش زنده است و مکان صورت
هاست و دانش پذیر است و پس از فنای شخص با انحالل او به ذات خویش قایم است و خداوند علم و
صنعت است و جسم نیست  ،آنگاه هرکه خواهد مر این جوهر را نفس گوید و خواهد نام دیگر نهدش .
همچنان دلیل اینکه چگونه نفس به جسم پیوسطه است درگفتار بیست و یکم این اثر چنین بیان شده است:
نخست موجودی موجوینده را جسم است که ایزد تعالی مرو را با نفس مجانست داده است اندر
جوهریت تا مر یکدیگر را نفی نکنند به سبب این مجانست پس ازانکه به صفت از یکدیگر جدا اند
بدانچه جسم جوهری منفعل است و نفس جوهری فاعل است تا بدان مشاکلت که با یکدیگر دارند اندر
جوهریت با یکدیگر بیامیزند و بدان مخالفت که میان ایشان است اندر صفت  ،یک چیز نشوند و چون
غرض از آمیختن ایشان حاصل آید از یکدیگر جدا شوند و وجود نفس ( وشناختن ) مر جسم را بحواس
ظاهر دلیل است مر او را بر شناختن ذات خویش و دیگر چیز های نامحسوس تا چون مر خویشتن را و
دیگر معقوالت (عقل کل و ذات باری سبحانه و تعالی ) را بشناسد آفر یدگار این دو جوهر را کز اویکی
دلیل است و دیگر مدلول علیه بشناسد چنانکه رسول مصطفی صلی هللا علیه و آله گفت :
قاله رسول هللا  :أعرفكم بنفسه ،أعرفكم بربّه  .یعنی  :نفس شناس ترین شما خداشناس ترین شما است .
پس بدین شرح ظاهر کردیم که وجود جسم علت شناختن نفس است مر باری را سبحانه و آنچه او علت
شناختن خدای باشد مر اورا شناختن واجب است و هر که مر دلیل را نداند به مدلول نرسد .
ناصر خسرو  :زادالمسافرین ص  ۵۸ـ  ۲۸۶ـ ۲۸۷
وچنانچه قبلن نیز اشاره نمودیم به نظر این فلسفه در آفرینش عالم نفسانی  ،هیوال همچون نطفه بوده
جمله آفریده ها مانند نطفه فرزندی در حد قوت او موجود اند و چنانچه این عالم سوم است بعد از دو حد
لطیف ( عقل کل و نفس کل ) حد سوم گفته میشود و هر چه در او بوجود آید از نفس کلی به تأئیدعقل
کلی بوده و این آفریده ها نیز مرتبه سوم حساب میشود  .یعنی اینکه نخست نفس نامیه پدید آمده است که
به نباتات ارتباط دارد و بعد ازان نفس حسیه پدید آمده است که به ستوران یا حیوانات مربوط است و
بعدن نفس ناطقه یا سخنگوی پدید آمده که توأم دو نفس نامیه نباتی و حسیه حیوانی در قوت نفسانی مردم
جمع آمده اند  ،و ناصر خسرو با مثالی به اثبات این موضوع پرداخته میگوید  :چون همه عالم از
نفس کلی خالی نیست و ازو برخاسته است هرکجا از طبایع او زایشی پدید آید نفس کلی مران زایش را
بپذیرد و جانور گردد و آن نباتی گردد اگر از جنبش نفس نباتی باشد و چون مردم از اول چون نباتی
بودند در رحم مادر که زیادت همی پذیرفت بی آنکه او را اندرین قصدی بود بر مثال نبات که بزرگ
همی شود به پیدایش  ،آنگاه چون از مادر بزاد و بدین عالم آمد برمثال حیوان گشت که جز خوردن و
خفتن ندانست و هر چه بیافت بدهان اندر نهاد چون حیوان که هر چه یابد بخورد چه کاه چه اسپرغم ،
که سوی او همه یکی است همچنان که کودکی خورد بدین مثال باشد جز چیزی که بخورد نجوید و هر
چه که در دست او نهند خورد و یا اندر وقت بدهان اندر نهد  ،تا وقتیکه نفس ناطقه در وی اثر کند و
ازان پس سخنگوئی پدید آمده است و باز ازان پس سخن گفتن گرفت و نام چیز ها را بیاموخت و ما
دانستیم که به حقیقت اندر آفرینش عالم نخست نفس نامیه پدید آمده است که نبات راست و باز نفس حسی
پدید آمده است که ستوران راست و باز سخنگوی پدید آمده است و آن مردم راست که بر نبات و حیوان
اداره نشرات سیمای شغنان
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جاقول ( در بر ) گشته است و هر سه قوت اندر مردم جمع شدند و نیز این عالم چیزی بهتر و
شریفترازو بیرون نیاورد  .و با این دالیل گفته میتوانیم که مردم شریفترین و بزرگوار ترین آفریده های
عالم اند که به تأئید عقل کلی و به اراده ذات باری سبحانه و تعالی به عالم آفرینش هستی یافته اند .
ناصر خسرو  :فشرده محتوی صص  ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷روشنائی نامه
در قرآن کریم نیزاز آفرینش آدم منحیث قدرت کامله پروردگار یاد شده است چنا نچه خود پروردگار
میفرماید  ،قوله تعالی  :فتبارک هللا احسن الخالقین  .سوره المؤمنون آیه ۱۴
ترجمه  :آفرین بر قدرت بهترین آفریننده .
بنیاد نشر قرآن ـ تهران ـ نوروز خان بازار کاشفی
دالیل دیگر ویژه گی های برتری انسان در آیات قرآنی  ،احادیث  ،روایات و نظریات دانشمندان
اسالمی مخصوصن برخورداری انسان از روح خداوند که درو دمیده شده  ،فرمان خداوند بر مالئکان
در سجده نمودن به او  ،گذرانیدن نماز بر میت انسان  ،خلیفه خدا بر روی زمین و غیره است که
بزرگواری انسان را در عالم آفرینش تأئید مینمایند  ،چنانچه خدایتعالی میفرماید ،
ض َخلیفَـة  ...سوره البقره  ،آیه ۳۰
قوله تعالی  :اِذ قا َل َربُّكَ لِل َمالئ َكـةِ إِنّي جا ِع ٌل فِي ا َلَر ِ
تــرجــمه  :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت  :من در زمین خلیفه ای می آفرینم  ،کمال آفرینش و
وجود پیغمبران اولوالعزم مخصوصن پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم
و غیره از جمله فضیلت هائیست که مردم را اشرف المخلوقات در روی زمین میدانند .
باید گفت که اظهار نظر و طرز دید پیرامون آفرینش و انسان همچون اشرف المخلوقات و نحوه
سلسله تکامل و عروج این خلقت از مرحله پائین به باال  ،در آثار نثری واشعار دانشمندان اسالمی ،
عارفان مخصوصن عارف نام آور جهان موَلنا جالل الدین محمد بلخی و همچنان سید زمان الدین
عدیم شغنانی بطور مداوم به وفور انعکاس یافته اند :
ـــامی شدم
از جــــمـادی مـــردم و ن 

وز نمــــا مــردم بــه حــیوان سرزدم

مــــــردم از حـــــیوانــی و آدم شدم

پــس چـه تـرسم کی ز مـردن کم شدم

حـمــــله دیــگر بمـــــیرم از بــــشر

تـــا بــــرآرم از مــــالئک بــال وپــر

وز ملــک هـم بـایـدم جـستن زجــو

کـــل شـــــی هــــالــک اال وجــــــهه

بــار دیـگر از ملـک قـربـان شـوم

آنـچــــه انـــدر وهـــم نـــایــد آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغـنون

گــویـــدم کــه انـــــا الیــــه راجـــعون ...

اداره نشرات سیمای شغنان
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موَلنا جالل الدین محمد بلخی  :جلد سوم مثنوی معنوی
همچنان این مضمون را در شعر عدیم چنین می یابیم :
مــعــــنـی آدمـــی ز  ،دم گـشــتم
روح بـــودم بـه جــسم ضـم گشــــتم
در بـــشر مـظــهـــر ،اتــم گـشتم
ایـن سـخـن از زبــان بوالـبشر است
تا ازان موج و کف چو یـم گشتم
جـــــوش دریــــای آفــــریـــنـش زد
نــغـمــه پــرداز زیـر و بـم گشتم
هـمـچو مـرغ سحـر دریــن معـــنی
خـلقــت مـاسـت محــتشم گــشـتم
اصـــل مقـــصود عــــلت غــــائــی
تــا بـریـن هــر دو محـترم گشتم
کــز دو عـــالم نشــان هسـتی ماست
از مـلـک پــیش یـک قـدم گـشتم
اشـــرف الخـــلق زان شــده نـــامــم
فـــارغ از نــور صبــحـدم گشتم
شـــــام ظلـمت ولـی فـــــرو پیـــچـد
هـــمدم نـــور و هـــم ظلـم گشـتم
زانکــه در کسـوتی حجـاب جـــسم
هـــم بســـاط نشــاط و غـم گشتم
جـان بـه تـن گـشت همـنشین وگفت
غـرقـه در بحر بیـش و کم گشـتم
تــــن گــــرفتــار حــب دنــــیا شــد
دور ازیـن راز یک قــلم گـــشتم
دل کــه جــام جـهــان نمـــا گـــویند
در تـکـاپـوی جـام و جــم گــشتم
از رهـی غفـلت و هـــوا و هـــوس
پــس عــدیــم از عــدم وجـــود مـاست
عــلـــت ایــن بـــوده و عــــدم گشـــتم
عـدیـم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۱۰۵ـ ۱۰۶
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
انـــسان صـفــت جــامـع کــونیــن االهـــیست
هــم بـرزخ جـامـع شـدو هـم غـایـت مقــصود
ابلــیس دریــن واقــــعه مـــــردود ابـــد شـــد
از کــیف و کــمی معــنی فـی االرض خلـیفه
گــفتا مــلک از خــویـش و خــدا گــفت ز آدم
ای مــرغ سـخنـگوی کنـون قـطع سـخن کـن
ای بلــــبل آزاده وش انـــــدر قـــفس تنــــگ
صـاحب دل دانـــا به همــین نکـته نکو گفت
ای دل صـــفت عـــــالــم اســـرار چـــه دانـی
ویـن قلب چه چیز است درو سر خفی چیست
ال یســــعنی وســـعت فـــی قـلبـــک عـــــبدی
در ســر وجـــود بـــشری ســیر و ســفـر کـن
ایــن بــحر عمــیق است گـرت فــن غـواصی
اداره نشرات سیمای شغنان

ایــن خــلقت مقـصود پـر آثارچـه دانی
ایـن مخزن مکـنون گـهر بــارچـه دانی
مـحـرومـی این رهــزن غـدارچـه دانی
ای تـــوده بیــدار و خـبـر دار چـه دانی
فـــرمـان خـالفـت تــو سزاوارچـه دانی
زین واقعه خود انـدک وبسیار چـه دانی
از قـصه مــرغــان گــرفــتار چـه دانی
آســـــوده دال حـــــال دل زار چـه دانی
نــــور خــرد پــرتـو اسرارچـه دانی
ــــطه دل جـــلوه اسـرار چـه دانی
از نقـ 
ســر ســخن احــمــد مخــتار چـه دانی
بــی سـیـر و سـفرسـر پـدیـدار چـه دانی
نبـود زصـدف گـوهــرشـهوار چـه دانی
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…
هـــشدار عـدیمـا کـه بـه جــز عـلـم مـعـانـی
پیـــونــد ســخن صـحـت اشــعـار چـــه دانی
عــدیـم  :اشک حسرت جلد اول ص ۳۲
با توضیحات و استدالت گذشته که درین طرز دید فلسفی وجود دارد بیان شد که غرض نفس کلی به
تأئید عقل کلی و با اراده ذات باری سبحانه و تعالی از آفرینش این عالم ظهورمردم بوده است تا از
طریق نفوس عالیه حد فعل را به کمال رسانیده به کمال رستگاری برسد  ،پس مقتضای آفرینش دین و
عالم را به یک ترتیب بنا نهاده است چنانچه قبلن نیز بیان گردید سه نوع مولود از نبات و حیوان و مردم
درین عالم بوجود آمدند در دیدگاه این اندیشه بنیاد عالم دین نیز بر پایه این سه مرتبه از آفرینش ترتیب و
و بر مبنای تأثیر متقابل عالم علوی بر عالم سفلی ( عالم روحانی بر عالم جسمانی ) سازماندهی و
رهبری میشوند چنانچه حکیم ناصر خسرو بیان میدارد :
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
به فضیلت الهی اختصاص یابد امــام باشد مر خلق را و آن ازین عالم سخنگوی که مردم است بمنزلت
نبات باشد از عالم بزرگ جسمی و آن فضیلت مرو را روحی باشد و الهی و تأئیدی که دیگر مردمان
ازان روح بی نصیب مانند و این مرد بر مثال درختی باشد که بار او حکمت باشد و هر چند که این کس
بزمین باشد تأئید آسمانی بدو پیوسطه باشد چنانچه خدایتعالی همیفرماید :
ب َّ
س َما ِء ت ُْؤتِي
هللاُ َمثَال َكلِ َمة طَیِّبَة َكش ََج َر ٍة طَیِّبَ ٍة أَ ْ
صلُ َها ثَابِتٌ َوفَ ْر ُع َها فِي ال َّ
ض َر َ
قوله تعالی  :أَلَ ْم ت ََر َكیْفَ َ
ب َّ
س لَ َعلَّ ُه ْم یَتَ َذ َّك ُرونَ ﴾ سورة إبراهیم اْلیة۲۵ –۲۴:
ین بِإ ِ ْذ ِن َربِّ َها َویَ ْ
ض ِر ُ
هللاُ ْاألَ ْمثَا َل لِلنَّا ِ
أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
تــرجـمه  :ای رسول ندیدی که چگونه خدا کلمه پاکیزه را بدرخت زیبائی مثل زده که اصل ساقه آن
برقرار باشد و شاخه آن به آسمان رفعت و سعادت بر شود ( ) ۲۴و آن درخت ( زیبا ) به اذن خدا همه
اوقات میوه های ماکول و خوش دهد ( مثل جان پاک با دانش و معرفت و افکار و کردار نیکو در
منفعت دایم برای خود و دیگران بدان درخت زیبای پر ثمر ماند ) خدا اینگونه مثلها را واضح برای
تذکر مردم می آورد  )۲۵ ( .القرآن بنیاد نشر قرآن تهران
تبصره ناصر خسرو  :پس خردمند آنست مرین آیت را تأمل کند و مرین سخن را به حق بشنود و تدبیر
کند تا مرین درخت را بشناسد و از میوه او بخورد که هر که از مردم بدین درخت پیوسطه شود ازان
روح بهره یابد  .همچنانکه هر جزوی که از طبایع بدرخت ظاهر که آن روح نماست پیوسطه شود از
روح نما بهره یابد و گوئیم که بها و جمال این درخت که اندر عالم نوع مردم پدید آید نفسانی باشد نه
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
باشد از عالم جسم  ،و آن فضیلت مراورا از تأئید الهی نیز روحی باشد که اوبدان زنده باشد زندگی که
آن نه مر اشخاص دیگر را باشد که گفتیم او به منزلت نبات باشد .....همچنانکه هر چه از طبایع به نبات
اداره نشرات سیمای شغنان
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پیوسطه نشود بحیوانی نرسد ازان سبب بود که هر پیغمبری کز پس پیغمبری بیامد نخست مراورا اقرار
فرمود ( به پیغمبر پیشین اقرار نمود ( چنانچه پیغمبر اسالم حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم به
پیغمبران اولوالعزم و به کتاب ها و صحف های شان اقرار فرموده است )....آنگاه مرو را بپذیرفت  .و
منظور ازین شخص که بر تر از شخص نخستین است وصـی باشد ... .
و همچنان واجب آید بگواهی آفرینش که شخص دیگر باشد از مردم که به فضیلتی مخصوص شود از
فضایل الهی بر تر ازین دو فضیلت که پیش ازین گفتیم و این شخص سوم از جملگی عالم مردم بمنزلت
مردم باشد از عالم نوع مردم  ،چنانکه مردم سیّم است از جملگی عالم مردم به منزلت مردم باشد از
عالم جسم و این شخص به منزلت مردم باشد از عالم نوع مردم چنانچه مردم نوع سیّم است از موالید
عالم جسم  ،پس شخص نـاطـق ( پیغـمبـر ) بحقیقت باشد از بهر آنکه ناطق باشد از عالم ناطق که آن
نوع مردم است و او بر عالم سخنگوئی پادشاه شود به شخص خویش چنانچه مردم بر عالم جسم پادشاه
شده است بنوع خویش و مرین یک تن را اندر جملگی مردم منزلت خدای باشد به حق و گفته او گفته
خدای باشد و کرده او کرده خدای باشد و آفرینش بر درستی این دعوی گواه است  ...و آن فضیلت الهی
که بدین سیّم شخص رسد نیز روحی باشد شریفتر ازان ارواح بجملگی و نام آن روح روح االمین است
که خداوند اورا برین دو عالم امین خطاب نموده و او امین خداوند است و خلق مرو را به شرف آن
روح گردن داده است  ...چنانچه خدای تعالی میفرماید :
سو َل فَقَ ْد أَطَا َع ّ
هللا  .سوره نسأ آیه . ۸۰
قوله تعالی َّ :منْ یُ ِط ِع ال َّر ُ
تـرجـمه  :هرکه رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده .
حکیم ناصر خسرو  :زادالمسافرین صص  ۴۶۹الی ۴۷۵
و بدینترتیب ناصرخسرو آفرینش عالم جسمانی را بر بنیاد آفرینش دین مثال آورده توضیح دادند که
فضایل امام  ،وصی و ناطق ( پیغمبر ) روحی و الهی بوده  ،اطاعت و بهره برداری از گفتار و کردار
شان مایه رستگاری نفس مردم درین عالم میشود .
عـدیـم در صفات پیامبر اسالم و اهل بیت آن حضرت و توضیح اینکه راه رستگاری صرفن از طریق
پیروی به احکام خداوندی و اطاعت از رسول و امام زمان از اهل بیت آن میسر است اشعار زیادی
سروده است که یکی ازانجمله را بطور نمونه به خوانش میگیریم
:
ایـن منقبـت بحضرت تـو یـادگــار من
ای عـندلـیب گلـشن بـــاغ بهـــار مــن
نبود جز این طریق دگر فکر کـار من
مــن نعــت خـانـدان رســول خـدا کــنم
واصـف چـوعنـدلیب بهرشاخسار من
در گلــشن رســالـت الریـب احـمـــدی
غـیــر از رسـول امـی عـالی تبـارمن
دانی که فخر تاج لعمرک٭بفرق کیست
آیــات مــارمـیت بـایــمــای اذرمــیـت ٭ مفــهـوم دار فــاضل دانـش نگــار من
نسـبت به فـعـل کـامـله کــردگـار من
بشــناس فـعل حضــرت سـرخیـل انـبیا
در علم دیـن کسی که بودهمـجوار من
دانسته کیست تا که رسد تحت این سخن
هســتم بـدیـنـطریـق یقـین اسـتوار من
میــثاق اعظــم اسـت رمـوز یبـایـعون ٭
تـا روز حـشر نگسلد ایـن بنـد تـار من
مــا واثقــان بیـعت تحت الشـجر شدیم
طاعت چه چیزهست اطیعوالرسول چیست٭ بشـــناس ای مـــدرس بـا افـتــخار من
ثــابـت کــند بـــاهــل ادب اعتـــبار من
حـمــد ثنــای ایــزد و نعـت محمــدی
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از روی فضـل شـعر و ادب اقتـدار من
گـردد بلــند نــزد ادیـب سـخن سـرای
نبــود سبــیل کــج نظــران رهگذار من
دیـدم بنــورعـقل و خـرد راه مسـتقیم
تــازان گــذشـت نـاطق چابک سوار من
در بــیشه بـالغـت میــدان مــا د می
خـر مـهره نیست مـعدن گوهـر نثار من
نقــد سخن نهـاده بـدکان اهـل فضـل
گه حمد و گاه نعت و گهی منقبت عدیم
میل من است و شغل من وروزگار من
عدیم  :اشک حسرت جلد اول ص ۳۱
مـراد عـدیـم درین شعر بیان آیه های متبرکه ای بوده است که ذیلن ارائیه میشوند !
هللاَ قَتَلَ ُه ْم َو َما َر َمیْتَ إِ ْذ َر َمیْتَ َولَـ ِكنَّ ّ
٭ قوله تعالی  :ـ فَلَ ْم تَ ْقتُلُوهُ ْم َولَـ ِكنَّ ّ
هللاَ َر َمى َولِیُ ْبلِ َي ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ ِم ْنهُ
سنا إِنَّ ّ
س ِمی ٌع َعلِی ٌم  .سوره اَلنفال آیه ۱۷
هللاَ َ
بَالء َح َ
تــرجــمه  ( :ای مومنان ) نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ( ای رسول ) چون تو تیر افگندی نه تو
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 .
هللاَ یَ ُد َّ
٭ قــوله تعالی  :اِنَّ الَّ ِذینَ یُبَایِ ُعونَكَ إِنَّ َما یُبَایِعُونَ َّ
ث فَإِن َّ َما یَن ُك ُ
ق أَ ْی ِدی ِه ْم فَ َمن نَّ َك َ
س ِه
هللاِ فَ ْو َ
ث َعلَى نَ ْف ِ
َو َمنْ أَ ْوفَى بِ َما عَا َه َد َعلَ ْیهُ َّ
سیُ ْؤتِی ِه أَ ْجرا ع َِظیما  .سوره الفتح  ،آیه ۱۰
هللاَ فَ َ
تــرجـمه  :ای رسول مؤمنانیکه ( در حدیبیه ) با تو بیعت کردند به حقیقت با خدا بیعت کردند ( چون تو
خلیفه خدائی و همان دست تو ) دست خداست باالی دست آنها پس ازان هرکه نقض بیعت کند بر زیان و
هالک خویش به حقیقت اقدام کرده و هرکه به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به زودی خدا به او
پاداش بزرگ عطا خواهد کرد ( بیعت این آیه مشهور به بیعت شجره و رضوان است هزار و چهار صد
مرد با پیغمبر در حدیبیه زیر درختی تا پای جان خود بیعت کردند که در راه دین وفا داری کنند )
٭ قوله تعالی  :یَا أَیُّ َها الَّ ِذینَ آ َمنُو ْا أَ ِطی ُعو ْا ّ
َي ٍء
هللاَ َوأَ ِطیعُو ْا ال َّر ُ
سو َل َوأُ ْولِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَازَ ْعتُ ْم فِي ش ْ
ول إِن ُكنتُ ْم ت ُْؤ ِمنُونَ بِ ّ
فَ ُردُّوهُ إِلَى ّ
سنُ تَأْ ِویال .
هللاِ َوال َّر ُ
اْلخ ِر َذلِكَ َخ ْی ٌر َوأَ ْح َ
اَّللِ َوا ْلیَ ْو ِم ِ
س ِ
سوره النساء  ،آیه ۵۹
تــرجــمه  :ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران ( از طرف خدا و رسول ) را اطاعت کنید
و چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و رسول باز گردید اگر به خدا و روز قیامت
ایمان دارید این کار ( رجوع بحکم خدا و رسول ) برای شما از هر چیز تصور کنید بهتر و خوش
عاقبت تر خواهد بود .
ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی (  ) ۵۴۵ – ۴۷۳قمری عارف و بزرگترین شاعرمثنوی سرای
زبان پارسی در سده ششم هجری همچنین بدین مضمون قصایدی سروده که نمونه هائی ازانها را به
پاس ارزش معنوی و ظرافت کالم در ارتباط به این موضوع قابل ذکر میدائم :
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از لـعـمـرک کـاله تشریفـش
قــم فــانـذر قــبای تکلـیــفش .
سنائی
٭٭٭٭٭
منظورسنائی  :ـ قوله تعالی ( ق ْم فأن ِذر ) سوره  :المدثر آیه ۲
ترجمه  :برخیز وبه اندرز و پند خلق را خدا ترس گردان .
٭٭٭٭٭
با فترضی دل تباه کـرداست
با لـعـمرک دل گناه کــراست .

سنائی

ضى ـ سوره الضحى آیه ۵
س ْوفَ یُ ْع ِطیكَ َربُّ َك فَت َْر َ
منظور سنائی َ :ولَ َ
ترجمه  :وپروردگار تو بزودی به چندان عطا کند که تو راضی شوی ( در دنیا فتح و نصرت و در
آخرت مقام شفاعت به تو بخشد )
از لعمرک کاله تشریفش
 .قم فانذر قبای تکلیفش
٭٭٭٭٭
بـرنهـاده خـدای در مـعراج
برسزد سرش از لعمرک تاج .

سنائی

٭٭٭٭٭
به سر او خدای را سوگند

سنائی مقصود همین لعمرک است

در عقاید اسماعیلی شناختن امام و معرفت به ذات و مقام او امر واجبی بوده تأکید مینماید که این
شناخت بائیستی عقالنی  ،ایمانی و عقیدتی باشد و این شناخت نباید بصورت تقلیدی و کورکورانه
صورت پذیرد چنانچه شرح این مسئله در توضیحات فلسفی حکیم ناصر خسرو حجت خراسان به
درستی بیان شده و جای دارد به خاطر مزید معلومات خواننده عزیز آنرا تقدیم نمایم :
 ...و چونکه مردم که نهایت عالم است و از نفس کل اثر یافته است و دانستیم که این عالم از صنعت
نفس است به تأئید عقل و چون از خداوند حق علیه السالم این شرح به ما رسید عقل مرو را بپذیرفت و
بدانست که چنین است از بهر آنکه عقل کلی درین عالم امام حق است و عقل های جزوی آن است که
نزدیکی مؤمنان ( به امام ) است و چون از عقل کلی اثر یابد عقل جزوی مرانرا بپذیرد و اگر از عقل

اداره نشرات سیمای شغنان

35

دکتور نورعلی دوست

کل اثر نه یابد عقل مرانرا نه پذیرد و چون جزو ها راستی پذیرفته باشند از کل خویش چنانچه خدایتعالی
همیگوید :
قـوله تعالی  :أفال یتدبرون القرآن ولوكان من عند غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا كثیرا  .سوره نسأ آیه ۸۲
ترجمه  :آیا در قرآن از روی فکر و تأمل نمینگرند ( تا برانان ثایت شود که وحی خداست ) و اگر از
جانب غیر خدا بود درآن ( از جهت لفظ و معنی ) بسیار اختالف می یافتند .
تأویل این آیه از نظر ناصر خسرو چنان است که  :قرآن همه امثال است به ظاهر و عقل مران را
نپذیرد و خالف افتد اگر معنایش از نزدیک امام حق نباشد  ،بدین معنا که معنای حقیقی قرآن و تأویل آن
چنانچه درین باره قبلن نیز اشاره نمودیم در صالحیت علم امام حقیقی زمان است  .و به عقیده ناصر
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
علیه السالم بود ( پیغمبر ) که جملگی قوت نفس کل به علم بتوانست پذیرفتن و میانجی شد میان دو عالم
تا از عالم لطیف پذیرفت به دل روشن خویش و به عالم کثیف رسانید به زبان فصیح چنانچه خدای تعالی
میفرماید :
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
زَ
سان ع ََربِ ٍّی
ب ال َعال ِمینَ ٭ ن َل بِ ِه ُّ
وإنّه لَتَنزی ٌل َر ِّ
الر ُ
وح األمینُ * عَلى قلبِ َ
ک لِتَکونَ ِمنَ ال ُمن ِذرینَ * بِلِ ٍ
بین  .سوره الشعرأ ـ آیه های  ۱۹۲ـ  ۱۹۳ـ  ۱۹۴ـ ۱۹۵
ُم ٍ
تـرجمـه  :و این قرآن به حقیقت از جانب خدا نازل شده  ،جبرئیل روح االمین ( فرشته بزرگ خدا )
نازل گردانید  ،و آنرا بر قلب تو فرود آورد تا به حکمت و اندرز های آن خلق را متذکر ساخته از عقاب
خدا بترسانی .
در عقاید مسلمانان علم قرآن به همه علوم محیط بوده برای آنکه در دل رسول خدا فرود آمده پس
رسول هللا جامع الکماالت است  ،در عقاید اسماعیلیان پیغمبر خدا را ناطق خطاب مینمایند چنانچه
حکیم ناصرخسرو در خصوص دانش و معرفت پیغمبر که ناطق عالم است میفرماید  :پس ناطق اندر
عالم جسمانی غایت همه غایت ها بًود اندر علم و ازو برتر احدی جسمانی نبود و آموختن او از عالم
علوی بود به نفس روشن خویش نه بگوش کثیف ( گوش جسمانی که همه دارند )  ،چنانکه ما میشنویم ،
به عقیده ایشان همچنان نفس کل که پدید آورنده هستی هاست و همه قوت خود را بی زمان از عقل کل
به تفصیل پذیرفته و در زمان به عالم جسمانی بیرون آورده است و همچنین رسول خداوند نیز آن
قوت و نیرو را که از عالم علوی برای روشنی نفس خویش پذیرفت به یک تن که سزاوار آن ودیعت
بود سپرد تا مسائل و رمز های پوشیده را شرح و تفصیل دهد  ،و به قول حکیم ناصرخسرو آن یک تن
اساس ( وصـی ) او بود تا او آفرینش عوالم را به روزگارخویش به خلق شرح دهد  .چنانچه خدایتعالی
میفرماید :
َ
ْ
َ
ُ
ث َونَ َّز ْلنَاهُ تَ ْن ِزیال  .سوره اَلسراء ـ آیه ۱۰۶
س َعلَی ُم ْک ٍ
قوله تعالی َ :وق ْرآنا ف َرقنَاهُ لِتَ ْق َرأهُ َعلَی النَّا ِ
ترجمه  :وقرآنی را جزجز بر تو فرستادیم که تو نیز بر امت به تدریج قرائت کنی ( و با صبر و تأنی به
هدایت خلق پردازی ) این قرآن کتابی از تنزیالت بزرگ ما ( و مشتمل بر حقایق و علوم بیشمار ) است
.
ناصر خسرو  :زادالمسافرین ص ۴۷۱
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به عقیده اسماعیلیان شرح و تفسیر قرآن و بیان حقیقت آفر یدگار و آفرینش برای مردم تا دار قیامت
بعهده اهل بیت رسول در وجود امامان برحق ازین خاندان در هر عصر و زمان دوامدار میباشد  ،و
ایشان به آیه آیه های مبارکه قرآن کریم اسناد مینمایند که از جمله خدای تعالی میفرماید :
قوله تعالی  :إِنَّ َما أَنتَ ُمن ِذ ٌر َولِ ُك ِّل قَ ْو ٍم هَا ٍد  .سوره سوره الرعد  ،آیه ۷
تـرجـمه  (:اى پیامبر) تو فقط هشداردهندهاى و براى هر قومى رهبرى است .
چنانچه از ترجمه آیه مبارکه بر می آید که بعد از هر پیغمبری رهبری بوده است و این رهبران به
عقیده شیعیان رهبران امور معنوی و امامان از اهل بیت رسول اند که وظایف رهنمائی مردم را در
مطابقت به گفتار خداوند و رسوالن او بعهده دارند و بر مبنای این اندیشه چون این امامان از اهل بیت
رسول اند به یقین رهبران حقیقی مردم میباشند .
شیعیان به آیاتی از قرآن مجید استناد مینمایند که خداوند نگهداری نفس های اهل بیت رسول را از
آلودگی و ناپاکی وعده داده و محبت به ایشان واجب دانسته است چنانچه درین آیه مبارکه آمده است :
ش ُر َّ
سأَلُ ُک ْم َعلَ ْی ِه أَ ْجرا إِ ََّل
ک الَّ ِذی یُبَ ِّ
ت قُل ََّل أَ ْ
هللاُ ِعبَا َدهُ الَّ ِذینَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال َّ
قــوله تعالی َ :ذلِ َ
صالِ َحا ِ
سنا إِنَّ َّ
ش ُکو ٌر.سوره:۴۲الشورى آیه ۲۳
هللاَ َغفُو ٌر َ
سنَة ن َّ ِز ْدلَهُ فِی َها ُح ْ
ا ْل َم َو َّدةَ فِی ا ْلقُ ْربَى َو َمن یَ ْقتَ ِرفْ َح َ
تـرجمـه  :این ( بهشت ابد ) همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکو کار شدند بشارت آنرا
داده است ( ای رسول ما  ،به امت ) بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مؤدت و محبت مرا
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
پذیرنده شکر بندگان است )
همچنان در آیه دیگری از قرآن مجید که به آیه تطهیر مشهور است خداوند فرموده است که  :آلودگی
روحی و نفسی را از خاندان رسول که منظور اهل بیت آن میباشد میزداید و ایشان را پاک و پاکیزه
میگرداند چنانچه میفرماید :
ُ
َ
ْ
ص َالةَ َوآتِینَ ال َّز َکاةَ َوأَ ِطعْنَ هللاََّ
َ
قوله تعالی َ :وقَ ْرنَ فِی بُیُوتِ ُکنَّ َو ََل تَبَ َّر ْجنَ تَبَ ُّر َج ال َجا ِهلِیَّ ِة ْاألولى َوأقِ ْمنَ ال َّ
سولَهُ إِن َّ َما یُ ِری ُد َّ
ت َویُطَ ِّه َر ُک ْم تَ ْط ِهیرا  .سوره  :األحزاب آیه ۳۳
ب عَن ُک ُم ِّ
َو َر ُ
الر ْج َ
هللاُ لِیُ ْذ ِه َ
س أَ ْه َل ا ْلبَ ْی ِ
تـرجـمه  :در خانه های تان بنشینید و آرام گیرید ( و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید ) و
مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود آرائی مکنید و نماز به پا دارید و زکوات مال به فقیران بدهید و
از امر خدا و رسول اطاعت کنید ،خدا چنین میخواهد که رجس٭هر آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد
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
٭ رجس ِ ( :ر ) [ ع  ( ] .اِ -۱ ) .پلیدی  -۲ .گناه  .فرهنگ فارسی معین
در روایات بسیاری از راویان بزرگ اسالم اعم از اهل سنت و شیعه به نقل از ابن عباس روایت
کردهاند که زمانی که این آیه نازل شده اصحاب پرسیدند  :ای پیامبر خدا  ،این خویشاوندان تو که واجب
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مو ّدت و دوستی بر ما گردیده اند کیانند ؟ حضرت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرموده است که :
اینها اهل بیتم علی  ،فاطمه و دو پسر آنها یعنی حسن و حسین اند.
الغدیر ج  ۲ـ ص ۳۰۷
مزید بران برمبنای آیه های مبارکه رهبران دنیای اسالم هر کدام در محبت به اهل بیت رسول خدا
ابراز نظر نموده اند که از جمله ابوعبدهللا ،محمد بن ادریس بن عثمان بن شافع معروف به امام شافع
رهبر یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت جماعت در مورد دوستداری و احترام به اهل بیت چنین بیان
داشته است :
ض ِمنَ َّ
ول َّ
هللاِ ُح ُّب ُک ْم فَ ْر ٌ
رآن أَنزَ لَهُ
ت َر ُ
یا أَه َل بَ ْی ِ
س ِ
هللاِ فِی القُ ِ
َکـفا ُک ْم ِمنْ ع َِظــیِم القَد ِرانَّ ُک ْم
صلوةَ لَهُ
ص ِّل َعلَی ُکم َل َ
َمنْ لَم یُ َ
تـرجـمه  :ای اهل بیت رسول خدا محبت شما از سوی خداوند در قرآنش واجب شده است .در عظمت
قدر و منزلت شما همین بس که هرکس در نماز بر شما صلوات نفرستد نماز نخوانده است
شرح المواهب زرقانی  :جلد  ۷ص ۷
عــدیم به مطهریت  ،فضل و کمال معنوی ذات و صفات ممتاز اهل بیت رسول هللا که این اهل بیت را
در وجود حضرت مرتضی علی کرم هللا وجهه  ،بی بی فاطمه زهرا دخت رسوهللا  ،امام حسن ( رض )
و امام حسین ( رض ) و به سلسله درامامان  ،زاده این خاندان میدید و از دل وجان با کمال صداقت و
ایمانداری به اهل بیت ارادت داشت که نمونه این ارادت در منـقـبـتی که بطور مخمس در قالب شعر
بیان نموده متجلی میگردد البته این مخمس بسیار طویل بوده امکان درج آنرا درین نوشته با وجودیکه
بسیار ارزشمند بود  ،زاید دانستم لیکن برای بیان مطلب قسمت های نخستین آنرا برگزیدم و خواننده
عزیز را به خواندن مکمل آن در سرشک ندامت اثر مختلط منثور و منظوم عدیم دعوت مینمایم !

صـفت پنـجـتن
به تحت حکـم وی از قـرب قاب تا قـوسین
شــنو صفات پس از ذات خالق کـونین
نبــی بنـت نبـی بــوالحـــسن مــع السبـطین
ظهور کـرد به اسمای خمس در دارین
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
غــرض ز انجـم و افـالک عنصری عـالم
غرض زتحت ثری تا سمأ ولوح وقلم
غـرض زفـطرت اسمی که او بـود اعـظم
غـــرض زخــلـقت حـوا و سـجده آدم
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
مــکـونـــات بـــدایــــع منـــازل جبـــروت
تجـــلیات ظـهورات عــالم الهــوت
ظــهــور پنــج تــن آمــد بمــرکـز نــاسوت
قـیــام جمـله اشــیا زملک تا ملکوت
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
بجــــز وجــود همیـن پنـج گـوهــر مقصود
نشان زعالم و آدم چنان که هیچ نبود
مـــــراد ســجـده آدم شــناخت ایــشان بـود
نهاد خیل مالئک نخست سربه سجود
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
یکــیـست بـــدر والیـت ز آل اســماعــیـل
یکیست صدر نبـوت زخـانـدان خلیل
یکیست نسل سیادت یکیست اصـل جمـیل
یکیست کـعبه سـبطین دود مـان خلیل
محمد است وعلی فاطمه حسن و حسین
اداره نشرات سیمای شغنان

38

دکتور نورعلی دوست

یکیست حضرت معبود صاحب الحرمین
یکـیست قبـــله مقــصود سیـد ثقلین ٭٭
بــرای جــنبش امــواج مـجـمع البــحرین
یکیست برزخ جامع میانجی طرفین
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
یکـــیست ذات مطــهر خـالصـه عـالـم
یکـیست زبـده اوالد حضــرت آدم
یکی ستوده صفات و یکی خجسته قـدم
یکـیست محـرم اسـرار پرده اعظم
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین .....
گنـاهــگار خـطاکار و شـرمسـارم مــن
اگرچه عاصی مخذول٭ خاکسارم من
بـریـــن عــقـایـد ارشــاد اسـتوارم مــن
ولی بـرحـمـت ایـشان امیــد وارم مـن
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
زدورهــــجـرت تـــأریـخ بعـد پیغــمـبر
هزار و سه صدو چهل سال بود سه دگر
بـــه فضــل شفقت لطف کرام پنج گـهر
که ایــن قصـیده رسانـدم دوستـان بـرسر
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین
زخــــط خــاک بـدخشـان مقیم شغنانـم
زمـان الـدیـن مقـصر به دیـن مسلمانم
بـــه خـانــدان والیت که اصل ایـمانـم
چنـــین طــریـقه آئیــن طرز وجـدانـم
محمد است و علی فاطمه حسن و حسین ......
این مخمس که در مجموع شامل یکصدو پنجاه بیت است وهمه با این مضمون ومحتوی انشا شده اند ،
شما خواننده عزیز میتوانید مجموعه کامل آنرا در سرشک ندامت اثر عدیم مطالعه فرمائید .
عدیم  :سرشک ندامت ص
٭ مخذول  ( :اسم ) خوار کرده شده زبون گردیده  :از آن مخذوَلن هر که پدید آمد ناچیز شد  .جمع  :مخاذیل
( فرهنگ واژه گان فارسی به فارسی )
٭٭َثقلينََ،ثقالنَ َ(َ:اسمَتثنیَ.ثقلَ)َآدمیَوَپریَآدميانَوَپريانَانسَوَجنَثقلينََ.ياَسيدَثقالنََ.رسولَاکرمَ(َصَ)جنَوَانسَ,آدمیَوَپری َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََفرهنگَواژگانَفارسیَبهَفارسیَََ

چنانچه قبلن بیان نمودیم از دیدگاه بینش اسماعیلیان بنای عالم جسمانی یا دنیا ( عالم کثیف ) بر بنیاد عالم
عالم روحانی یا عالم لطیف استوار است و این عالم کثیف یا جسمانی ازان عالم روحانی فیض برده به
اقتضای آن ترکیب یافته و عمل میکند چنانچه حکیم سید ناصرخسرو میگوید  :این عالم فراورنده نفس
کل است به تأئید عقل کل و همچنان عالم دین فراز آورنده اساس است به قوت ناطق علیه السالم (
پیغمبر)  ،همچنانکه از جملگی حدود آن عالم لطیف نخست عقل کل است که هر چه هست اندر عالم
علوی به جز عقل فرود ازوست و فرود از عقل کل نفس کل و فرود ازو جد  ،فتح و خیال است که اصل
های عالم علوی اند  .حکیم ناصر خسرو را عقیده برین است که آنچه در عالم سفلی پدید آمده است فی
الجمله صنعت نفس کلی به تأئید عقل کلی بوده از عالم علوی فیض میبرند  ،ایشان میفرماید که  :برابر
عقل کلی  ،ناطق است که غایت نهایت مردم است و مر نفس های مردم را به منزله آسمان است که هیچ
چیز بدو نرسد و فرود ازو برابر نفس کل  ،اساس است که خداوند تآویل و یاری خدای شرح شریعت
است همچنانکه خداوند ترکیب عالم سفلی نفس کل است  ،و فرود ازو برابر جـد  ،امام است و برابر فتح
اداره نشرات سیمای شغنان
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 ،باب امام است و برابر خیال  ،حجت است  ،این پنج حد در عالم سفلی برابر پنج حد عالم علوی اند
چنانچه حدیث پیغمبر است که میفرماید  :قاله رسول هللا  :اخذت من الخمس و اعطیت الی الخمس .
تــرجــمه  :پذیرفتم از پنج حد و سپردم به پنج حد  .این سخن را رسول خدا از بهر آن گفتند که تأئید از
حجت فرونگذرد و این پنج حد خداوندان تأئید اند تا علم حقایق به فرمان خداوندان داور خویش و ناطق
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 .
ناصرخسرو  :روشنائی نامه صص  ۲۵ـ ۲۷
ازین جمله این مفهوم استنباط میشود که در سلسله مراتب دین در عالم سفلی از ناطق تا حجت به تأئید
خداوندان عالم علوی عمل مینمایند وازان سلسله مراتب ببعد ،جمله مراتب ازراه تعلیم فیضیاب میشوند .
چنانچه حکیم ناصر خسرو میفرماید :
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
عالم نفس دانش پذیر بود و عقل دانش دهنده بود گفتیم آن عالم عقل است و نفس  ،و دیگر چیز نیست
نبود .
( چیزی دیگر نمیباشد ) از بهر آنکه اندر عالم جز همین دو چیز َ
ناصر خسرو  :وجه دین گفتار جهارم ص ۲۸
در دیدگاه اسماعیلیان همچنانیکه نفس جسمانی انسان نیازمند غذاست نفس های جزوی روحانی انسانها
نیز نیازمند غذای روحانی میباشند چنانچه ناصرخسرو مینویسد :
پس ایزد تعالی از چهار حد شریف غذای نفس مردم را پدید آورد دو ازو لطیف بودند و آن نفس و عقل
کلی است که این نفس و عقل جزوی که اندر مردم است ازان نفس و عقل کلی اثر است و دو ازان
مرکب است و آن ناطق است و اساس که ایشان مردمان بودند بکالبد و فرشتگان مقرب بودند به عقل
و نفس تا به علم شریف مردم را از درجه دیوی بدرجه فرشتگی رسانند .
ناصر خسرو  :وجه دین گفتار هشتم ص ۴۶
چنانچه قبلن بیان شد در دیدگاه این اندیشه پیغمبران دارای علم لدنی ٭ بوده مردم را در معرفت به
اسرار آفرینش  ،شناخت ذات باری سبحانه و تعالی و براه راست هدایت مینمایند  ،ازتعداد کامل
پیغمبران در قرآن مجید ذکر به عمل نیامده ولی از اسمای تعدادی از پیغمبران دران تذکر رفته است اما
چنانچه در قرآن مجید ذکر است تعداد پیغمبران بیش ازین بوده اند که نام های شان در قرآن مجید ذکر
شده است چنانچه خدایتعالی میفرماید :
ص َعلَیكَ .
ص ْ
ص ْ
صنَا َعلَیكَ َو ِم ْن ُه ْم َمنْ لَ ْم نَ ْق ُ
س ْلنَا ُر ُ
سال ِمنْ قَ ْبلِكَ ِم ْن ُه ْم َمنْ قَ َ
َولَقَ ْد أَ ْر َ
سوره غافر ـ آیه ۷۸
تـرجـمه  :ما پیش از تو رسوالنی فرستادیم  ،سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی
را برای تو بازگو نکرده ایم .
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و همچنان در قرآن مجید به این مطلب نیز اشاره شده است که خداوند برای هر امتی رسولی فرستاده
است چنانچه میفرماید :
سوَل  .سوره نحل  :آیه ۳۶
َولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِی ُك ِّل أُ َّم ٍة َر ُ
ترجمه  :همانا ما در میان هر امتی رسولی برانگیختیم .
اما در اسالم از جمله همه پیغمبران تعدادی را که دارای شریعت  ،کتاب آسمانی  ،دین مستقل و دعوت
جهانشمول اند به نام پیغمبران اولوالعزم میشناسند که تعداد شان در میان مذاهب دیگر پنج پیغمبر حساب
شده ( حضرت نوح  ،حضرت ابراهیم  ،حضرت موسی  ،حضرت عیسی و حضرت محمد ) ولی
اسماعیلیان تعداد پیغمبران اولوالعزم را با افزودن حضرت آدم علیه السالم شش پیغمبر مطابق شش
جهت انسان ( باالی سر  ،پائین  ،پیش  ،عقب  ،راست و چپ ) دانسته اند  ،چنانچه ناصر خسرو با این
دلیل درینمورد چنین ابراز عقیده مینماید  :وچون جسد مردم را که که کار کن بود شش جهت بود ...
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
این شش رسول کار فرمای از شش جانب جسم مردم اندر آمدند و هر یکی مردم را در زمان خود کار
فرمودند و بر مزد آن کار وعده کردند که روزی بدیشان دهند  ....و مزد از کار فرمای بستانند ،الزم
آید ازین پس کسی بیاید بفرمان خدایتعالی که مزد این کارکنانرا بر اندازه کار هرکسی بدو دهد و آن قایم
قیامت است علیه السالم که نه خداوند شریعت است بلکه خداوند شمار است که مرین کار های کرده را
شمار بکند و با کار کنان مزد شان بدهد  ،و این کس واجب است بق ّ
ضیت ( جمع قضایا ) عقل بیاید ،
همچنانکه ممکن نیست که نیز کار فرمائی بیاید از بهر آنکه مردم را به جسد جهتی نمانده است که ازان
جهت کارفرمائی نیامده است .
ناصر خسرو  :وجه دین گفتار هشتم ص ۴۸

لدنی ( صفت ) منسوب به لدن فطری جبلی  .یا علم لدنی  .دانشی که شخص بدون رنج تعلم و بالهام الهی دریابد :
تعلیمم کن اگر ترا دسترس است .
دل گفت مرا علم لدنی هوس است
( خیام لغ ) توضیح ماخوذ از سوره کهف  ،قوله تعالی  :وعلمناه من لدنا علما  .سوره کهف آیه۶۴
ترجمه  :و آموختیم او را از نزد خود دانشی .
فرهنگ واژگان فارسی به فارسی
از دیدگاه اسماعیلیان پیامبران اولولعزم عامل شریعت خدای اند و وصییان ایشان تأویلگران ومفسرین
واقعی و بر حق ارکان شریعت میباشند و چنانکه این هر دو مراتب دینی در دوران خود رحلت نمودند
مسؤلیت رهبری دینی و تفسیر و تأویل آنها به عهده امام زمان میشود  ،و این امامان چنانچه گفتیم در
موقف مراتب تأئیدی از عالم علوی اند و نظر به شرایط و زمان هر عصری مردم را رهنمائی نموده به
راه صراط المستقیم هدایت مینمایند  ،اسماعیلیان به این آیه استناد میکنند که در روز رستاخیزکه تجلیگاه
معنوی این عالم است هرگروهی با امام خود ظاهر میشود چنانچه خدایتعالی میفرماید :
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س بِإ ِ َما ِم ِهم  . .سوره اسراء :آیه ۷۱
قــوله تعــالی  :یَ ْو َم نَ ْدعُو ک َّل أُنَا ٍ
تـرجـمه  :روزی که هر گروهی را با امام شان میخوانیم .
قابل دقت است که در آیات قرآنی وقتی که کلمه امام بکار برده شده در پهلوی آن از کلمه هدایت نیز
استفاده شده است واین میرساند که امام برای هدایت بوده است  ،چناچه دوآیه مبارکه رایطور نمونه
دربنجا مثال می آوریم :
صالِ ِحین  .سوره انبیا ،آیه َ ،۷۲و َج َع ْلنَا ُه ْم أَئِ َّمة یَ ْهدُونَ  .سوره انبیاء  ،آیه۷۳
قـوله تعالی َ :و ُک ّال َج َع ْلنَا َ
ترجمه  :و همه را ما گردانیدیم نیکو کاران  ،و ما گردانیدیم آنانرا امامان هدایت مینمایند به فرمان ما .
یعنی وهمه را از شایستگان قرار دادیم وایشانرا امامان ( پیشوایان ) کردیم که به فرمان ما راه نمایند .
همچنان در آیه مبارکه دیگر :
َ
ُ
ُ
َ
َ
صبَ ُروا َوکانوا بِآیَاتِنا یُوقِنونَ  .سوره سجده  :آیه ۲۴
َو َج َع ْلنَا ِم ْن ُه ْم أَئِ َّمة یَ ْهدُونَ بِأ َ ْم ِرنا ل َّما َ
تـرجـمه  :و ما گردانیدیم از ایشان امامان ( پیشوایان ) آنان رهنمائی میکردند به فرمان ما آنگاه که صبر
کردند و آنان بودند به آیات ما یقین میکردند .
باتوضیح دیگر  :و آنگاه که شکیبائی نمودند و آیات ما را بی گمان باور داشتند ازآنان امامان (
پیشوایانی ) قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند .
ترجمه جدولی قرآن به زبان فارسی  .ترجمه دکتر عبدهللا خ اموش هروی
سازمان دارالقرآن الکریم مشهد ایران
اسماعیلیان با استناد به آیات قرآنی معتقد اند که رهنمائی  ،تفسیر و تأویل دین در هر برهه ئی از زمان
بدوش پیغمبران  ،وصییان و امامان به اراده ذات باری سبحانه و تعالی میباشد و ایشان شش پیغمبر را
که هرکدام دارای وصییان و امامان ما بعد خود اند وایشان را برابر شش روز دین میدانند چنانچه
ناصرخسرو میفرماید  :پس گوئیم که :
ـ وصی حضرت آدم موالنا شیش بود علیه اسالم و امام قایم ملک شولیم علیه السالم .
کتاب تاجی  ،امت جانبه
ـ وصی حضرت نوح موالنا سام بود علیه السالم و امام ملک یزداق علیه السالم
کتاب اصغر ستوده  ،امت  :براهمه
ـ وصی حضرت ابراهیم موالنا اسماعیل بود علیه السالم و امام ملک السالم علیه السالم
کتاب صحف  ،امت  :گبر
ـ وصی حضرت موسی موالنا هارون بود علیه السالم و امام خضر علیه السالم
کتاب تورات  ،امت  :یهود
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ـ وصی حضرت عیسی موالنا شمعون بود علیه السالم و امام معد علیه اسالم
کتاب انجیل  ،امت  :نصارا
ـ وصی حضرت محمد موالنا علی علیه السالم و امامان از حضرت علی علیه السالم
تا امام عصر حـاضر موالنا شاکریم الحسینی چهل نهمین امام اسماعیلیان جهان .
کتاب فرقان ( قرآن ) امت  :مسلمان
ناصر خسرو  :وجه دین گفتار هشتم ص ۵۰
با آنکه در وجه دین اثر تأویلی احکام دین ناصرخسرو  ،صرف از نام پیغمبران و وصییان شان ذکر به
عمل آمده بود و برای آنکه این معرفی تکمیل شود نام امامان  ،کتابهای پیغمبران و اسمای امت های
شانرا از سرشک ندامت اثر عدیم اخذ نموده به آن عالوه نمودم تا خوانندعزیز با خواند این بخش در
یک نگاه ازین همه مراتب برخوردار شود .
عــدیـم  :سرشک ندامت ص ۱۲۴
چنانچه قبلن بیان داشتیم موضوع امامت در مذهب شیعیان مسئله بسیار با اهمیت بوده شیعیان امامت
را ادامه انجام رسالت در میان امت اسالمی میدانند و اطاعت از امام را که دارای فضایل و کماالت
معنوی  ،علمی و اخالق ناب محمدیست حکم شرعی حساب میکنند و به احادیثی ازقول پیغمبر خدا
حضرت محمد مصطفی که یکی از دانشمندان اهل سنت آنرا نیز تأئید و بیان نموده استناد مینمایند که
گفته است :
ابوالفضل شهابالدین احمد بن علی بن محمد الکنان ّی العسقالنی ( ۸۵۲-۷۷۳ه .ق ).معروف به
اِبنحجر عسقالنی ِکنانی مصری ،از علمای بزرگ حدیث و فقه شافعی به نقل از حضرت محمد صلی
هللا علیه و سلم بیان میدارد که آنحضرت فرموده است :
قرآن و عترت من در میان شما امانت من هستند که اگر به هر دوی آن ها با هم تمسک جویید هرگز
گمراه نخواهید شد.
همچنان این شخصیت بزرگ اسالم به دوام شرح موضوع پرداخته حدیث دیگری را از قول رسول
خدا حضرت محمد صلی هللا علیه و آله وسلم پیرامون قرآن و عترت آورده میگوید :
صروا عنهما فتهلکوا و َلتعلموهم فانهم اعلم منکم .
قاله رسول هللا  :فالتقدمو هما فتهلکوا و َلتق ّ
تــرجـمه  :یعنی بر قرآن و عترت من پیشی نگیرید و از خدمت به آن ها کوتاهی ننمایید که نابود خواهید
شد و به عترت من تعلیم ندهید زیرا که آن ها داناتر از شما می باشند  .آن گاه ابن حجر اظهار نظر
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.
ابن حجر  :ص  ۱۳۵صواعق باب وصیّة النبی
وح؛ َمن َر ِكبَها نَجا و
أهل بَیتي َمثَ ُل َ
با حفظ محتویات احادیث فوق الذکر و حدیث مبارک َ :مثَ ُل ِ
سفینَ ِة نُ ٍ
ق.
َمن ت ََخلّفَ عَنها َغ ِر َ
تــرجــمه  :اهل بیت  ،به مثل کشتی نوح است ،هرکس بر آن سوار شود(چنگ بزند ) نجات می یابد و
هرکس از آن تخلف کند  ،غرق و هالک می شود .
حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی نیز در مثنوی معنوی خویش ابراز عقیده نموده میفرماید :
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مـــا و اهــل بیـت چــون کشــتی نـوح
مگــسل از پیغـمبــری ایــام خــویــش
آن ابـوجهـل از محــمـد ننــگ داشـت
بـوالحـکم نـامـش بــود و بـوجـهـل شد
مهدی و هادی وی است ای راه جـــو
از چـه نـور است و خـرد جـبرئیـل او
زانکه هـفتـصد پـرده دارد نـور حـق
از پســی هــر پـرده قــومـی را مـقام

هــر کـه دسـت انـدر زنـد یابـد فـتوح
تکیـه کم کـن بر فن و بر کام خویش
وز حــسد خـود را بـه بـاال میفراشت
ای بــسا اهــل از حــسد نــا اهــل شد
هــــم نـهــان و هــم نشسـته پیشــرو
آن ولــی او کـــــم از قنــدیــل او
پـــرده هــای نــور دان چنــدیـن تــبق
صف صفند این پرده ها شان تا امـــام

جالل الدین محمد بلخی  :مثنوی معنوی
عــدیـم برین مبنا با اخالص تمام منقبت های زیادی در وصف امام زمان با نام والقاب حضرت
نورموالنا شاه كریم الحسینی سروده است که یکی ازانجمله را درینجا به خوانش شما خواننده عزیز
برگزیده ام :
مـدحت فـرا تراست زوهم و گمان ما
ای مــقــتـــدای وقـــت امــام زمـان مــا
از اصـل نـسل شـاه والیـت نـشان ما
ای دود مــــــان اقـــــدس اوالد فــــاطـــمی
آن دخــتـر پــیــمبـــر آخــرزمــان ما
آن گــــوهــــری یـگــانـه و آن سید الـنسـأ
این نکته برتراست زشرح و بـیـان ما
معـصــومه ایـست مـادر سبـطیـن مصطفی
در نـــزد اهـل دانــش اســرار دان ما
قــدســیتـش بــه آیــه تــطهـیـر ثــابت است
انـدر کـتاب خـویـش خـدای جـهـان ما
ایــن نــامــه هـــا بــه نــامی آل عبــا ســتود
قـاصـر بــود رسیـدن نطــق وبـیان ما
مــوضــوع روشــن است بـدیـن پـایه رفـیع
ای آفـــتاب انــت عـیــان و نهـــان مـا
نــــور امـــامـت اسـت ز روی تــو آشــکار
هست از حسین نـورتـو پرتـو فشان ما
القــــاب شــهرت تــو کــریم الحـسینی است
انـــدر نـقــاط مختــلـف بـاستـــــان ما
جشـــن والدتـــی کــه بـــود مــایـه مـــــراد
دری کـــالم سیــنه گـــوهــر فشـان ما
ســــازد نثـــار مــقدم ایـن جــشن پـر شکوه
الحــق ثبــوت قــاطــع ایـن خانـدان ما
نــص حدیث لــوخـلت االرض٭ ثـابت است
بهــر ظـهـور اوست زمـین و زمان ما
چــون خــالی از امــام زمــین نیست ساعتی
قــول رســول امی عــرش آشـــیان ما
انــدر بـقــای نــــور امــامــت مبرهن است
آن آستـــان قـــدس ملــک پـاسـ ـبان ما
بـاشــد حــریـم کـــعبه مقــصــود مــؤمــنان
نــزدیک شـد کـه اخـذ شود امتـحان ما
دارم بـــه روز عــــرش امــــید شـفاعــتش
تــا بــاشــد هـفــت دایـــره آســـمان ما
تــا هســت شــکل کــروی مــرکـز زمیـــن
ســـرمــایــه مــروج روح و روان ما
زان نسل پـاک عـترت نــور ظــهور اوست
بــاشـد زفــیض عـلم وادب ترجمان ما
این جوهــری که نفس سخنگوی نــام اوست
بــاشـد ســرور زمــزمــه جــاودان ما
آثــــار جـــــاودانـــه و اشــــــعـار جــاودان
ایـن مـنقـبت زبعـد فنای من ای عـدیم
باقیست تا که خاک خورد استخوان ما
عــدیـم  :سرشک ندامت ص ۵۱
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ت ا َْل ْرض َ
ط ْرفَهَ َع ْین ِمنْ ُح َّجه لَ َ
ساختْ بِأ ْهلِها.
٭ منظور عدیم از حدیث مبارک  :قالَه رسول هللا  :لَ ْو َخلَ ِ
حجت خداوند باشد ،اهل خود را در خود فرو مى برد.
فرمود :چنانچه زمین لحظه اى خالى از ّ
علل الشّرایع  :ص  ،۱۹۸ج ۲۱
در جهانبینی طریقه اسماعیلیان کالسیک حدودات دینی ئی توضیح و بیان شده اند که بر پایه آنها موقف
و موقعیت هر حدی از حدود دین معین بوده احترام و رعایت دساتیر حدود باالئی برای حدود پائینی امر
جدی و واجبی میباشد  .البته این حدودات با ساختار تشکیالتی حاضره زمان با مضمون ومحتوای
حدودات گذشته از لحاظ ظاهری و شکلی متفاوت میباشند  ،اما با وجود این تفاوت ها سلسله این
حدودات از لحاظ معنوی مخصوصن در مورد موقف و مقام امامت و جانشینان بال فصل آن که برای
رهبری امورمذهبی طریقه و انجام مراسم عبادتی درجماعتخانه ها که به فرمان امام زمان برای مدت
معینی عز تقرر می یابند همچنان محفوظ مانده  ،از اعتبار و احترام مقام معنوی امامت بطور بال استثنا
کما فی السابق برخوردار است  .این حدودات کالسیک که بیشتر از ارزش معنوی برخوردا بودند ،
شامل  :مستجب  ،مـاذون اصغـر  ،معـلم صادق  ،ماذون اکبـر  ،داعـی الـداعـات  ،حجـت  ،حجـت
اعــظم  ،امـام  ،اساس ( وصی ) و ناطق ( پیغمبر ) در عالم جسمانی میشوند و درعالم روحانی
چناچه در گذشته یاد نمودیم شامل ذات باری سبحاه و تعالی و نخستین ابداع حق تعالی که عقل کل
میباشد و بعد به اراده ذات باری سبحانه آفرینش نفس کل و جد  ،فتح و خیال در عالم روحانی است که
دانستن و معرفت به مقام و حدود هرکدام و اطاعت و فرمانبرداری هر یک از حدودات پائینی به
حدودات باَلئی در عالم جسمانی طوریکه بیان شد  ،امر واجبی میباشد  ،چنانچه ناصر خسرو میفرماید
:
وچون مومن شناخته باشد حدود خدای را عزو جل مر خدای را نا سزا نگوید و ماننده نکندش به
آفریده گان او و هر حدی را به فضل او شناسد چنانچه ایزد تعالی همیگوید :
ضل
سنا إِ ٰ
لی أَ َج ٍل ُم َ
قوله تعالی َ :وأَ ِن استَغفِروا َربَّ ُکم ثُ َّم توبوا إِلَی ِه یُ َمتِّع ُکم َمتاعا َح َ
س ّمی َویُؤ ِ
ت ُک َّل ذی فَ ٍ
وم َکبی ٍر .
فَضلَهُ ۖ َوإِن ت ََولَّوا فَإِنّی أَخافُ َعلَی ُکم ع َ
َذاب یَ ٍ
سوره مبارکه هود آیه ۳
تـرجـمه  :و اینکه از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس بسوی او بازگردید تا شما را تا م ّدت
معیّنی( ،از مواهب زندگی این جهان )،به خوبی بهره مند سازد و به هر صاحب فضیلتی ،به مقدار
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
شما را به سوی علم حقیقت راه نماید اندرین عالم چون به خداوند زمان خویش که پروردگار نفس های
شماست به علم اقرار کنید آنگاه گفت هر خداوندی را فضل بر اندازه حق او بدهید واگر ازو رو
بگردانید من بر شما بفرستم از عذاب روز بزرگ  ،پس مومن را باید که هر حدی را از حدود جسمانی
و روحانی بر اندازه او بشناسد و حد فرو تر را برتر نداند و برتر را فرو تر تا عدل کرده باشد و راه
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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س َرائِی َل ا ْعبُدُوا َّ
قوله تعالی  :لَقَ ْد َكفَ َر الَّ ِذینَ قَالُوا إِنَّ َّ
یح یَا بَنِي إِ ْ
س ُ
س ُ
یح ابْنُ َم ْریَ َم َوقَا َل ا ْل َم ِ
هللاَ ه َُو ا ْل َم ِ
هللاَ
ْ
اَّللِ فَقَ ْد َح َّر َم َّ
ش ِركْ بِ َّ
صا ٍر .
َربِّي َو َربَّ ُك ْم إِنَّهُ ُ َمنْ یُ ْ
هللاُ َعلَ ْی ِه ا ْل َجنَّةَ َو َمأ َواهُ النَّا ُر َو َما لِلظَّالِ ِمینَ ِمنْ أَ ْن َ
سوره الما ئدة آیه ۷۲
تــرجــمه  :آنانکه قایل به خدائی مسیح پسر مریم شدند محـقـقـن کافر گشتند در صورتیکه مسیح خود
به بنی اسرائیل گفت خدائی راکه آفریننده من و شماست بپرستید که هرکس با او شرک آورد خدا بهشت
را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد و ستمگاران عالم را ( مشرکان و کافران را ) هیچ
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
اسرائیل بپرستید خدای را که پروردگار من است و آن شما و هر که با خدا انباز آرد خدا بهشت را بر او
حرام کرده است و جای او آتش دوزخ است و بر ستمگاران یار نیست  .این آیت در شأن آن کسانی الیق
است که گفتند امیرالمؤمنین علی علیه السالم خدای بود و از پیغمبر ما محمد مصطفی صلی هللا و آله به
خدا نزدیک تر است و نیز گفتند که امیرالمؤمنین علی علیه السالم خدای بود و آنها غالیان اند  ،حضرت
امیرالمؤمنین علی علیه اسالم فرمودند  :رسول خدا دهان به گوش من نهاد ومرا از علم هزار باب
بیاموخت و کشاده شد مرا از هر بابی هزار باب  .و چون علی علیه السالم اقرار کرده باشد که رسول
آموزگار من بود و کسی گوید که او از رسول فاضلتر بود و بزرگوار تر بر علی علیه السالم دروغ گفته
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 .
ناصر خسرو  :روشنائی نامه منثور  ،ص ۲۰
عــدیـم  :با رعایت مراتب آفرینش قصیده ای سروده که نشان میدهد هر حدی از مراتب اعتقادی اش را
در مقامش شناخته  ،به آن احترام گذاشته و در حد رفعت  ،مقام معنویت و منزلت آن مورد ستایش
قرار داده است  .چنانچه میخوانیم :
بــــذات خــــداونــد اکــــبـر قســــم
بــه وحــی و بــه الــهام روح االمـین
بــــدیــن رســـول و کـــتـاب نـــزول
به عـرش و به کـرسی و لـوح و قـلم
بـه حــوران و غـلمان و بـاغ بهـشت
بـه ارضی که ساکن به فـرمان اوست
بـه آدم کــه بـــد زبـــده کــــاینـــات
بــه مــوســی و هــم یــد بیــضای او
عــصا در کــفش بــوده چـون اژدهـا
بــه یعــقوب و هــم بــیت احــزان او
بـــه روئـی درخــشــنده یـــوســــفی
بــه خضــر و بــه الیاس غواص هـم
بــه معصــومــه مــــریــم پــاک زاد
نـخــنا و مــن روحنا وصف اوست
اداره نشرات سیمای شغنان

بـــه نــــور ظـهــور پـیـمــبر قسم
رســـــانــنـــده وحــــی داور قسم
خــــورم ای بــرادر مـکـــرر قسم
بــه تـنـــزیــل هـر چـار دفتـر قسم
بــجـــام و بــه ســـاقی کــوثـر قسم
بــــــدور سپـــــهـر مــــدور قــسم
بـــه آن مصــدر کـل مـــظهـر قسم
رسیـدی الـی چـــــرخ اخضر قسم
بــــدان معــجز حـیــــرت آور قسم
بــدان اشــک گلــگون گـوهـر قسم
کــه بــودی چــو شمس مــنور قسم
دو سیــار در بــحــر و در بـر قسم
بـــه قــــدسیــت پـــاک مــادر قسم
بـــه آن مـــادر روح پــــرور قسم
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بـــه تـقــــدیـر حــکم مـــقـدر قسم
بـــه انـــفــاس پـــاک دم عیــــــسوی
بــــه مــعــــبـودی حــــی داور قسم
شــد از یمـــن اعــجـاز اومـرده حـی
بــه زهـــرا و شهپــیر و شهـپر قسم
بــه آل و بــه اصــحـاب خــیر البشر
بــــه آن دود مــــان مــطــهـــر قسم
سـخــن خــتـم ای پـیــرو خــانــدان
بـــه خــاصــان این هفت کشور قسم
بــه تعــلـیم تــوحــید یــزدان پــاک
بــدان پــــایــه هــای فـــرا تــر قسم
بـه اســرار جــویـان روشــن روان
بــه روز حــساب و بــه مـحشر قسم
بــه عــزلـت گــزینــان مـردان دین
بــه حـــال اســـیران مــظـــطـر قسم
بــه اشــک یـتـیــم و بـه آه غـریب
عــدیــم از تــو خــواهــد الــهی امــان
امـــــانی ز آفــــات آخــــــر زمــــــان

سـخـن فـــرجــامـیـن !
خواننده گان عزیز بخصوص عزیزانیکه با شخصیت دارای طبیعت ظریف  ،انسانی با مهر  ،دانشمند
ملکوتی و عارف مشرب  ،شاعر چیره دست مرحوم سید زمان الدین عــدیــم شغنانی آشنا هستند  ،پوره
میدانند که عدیم به مقصد آمادگی کامل در دفاع از حقانیت عقایدش  ،آثار و منابع عمده تأریخ و عقاید
اسالمی را شامل تفاسیر قرآن از مفسرین مشهور و آثار علمی بسیاری از شخصیت های بزرگ اسالم
مانند موالنا جالل الدین محمد بلخی  ،آثار خواجه نصیرالدین طوسی  ،شیخ محمود شبستری  ،عارف نام
آور اسالم محی الدین عربی  ،رسایل اخوان الصفا  ،آثار موالنا عبدالرحمان جامی  ،کلیات بیدل  ،حافظ
شیرازی  ،و مسایل فقه اسالمی و مخصوصن قریب که همه آثار علمی و فلسفی حکیم ناصر خسرو را
در حافظه خود جا داده بود و در بسا مناظره ها و تبلیغات در اوج احساسات طوری سخنرانی مینمود
که گوئی فصلی از باب آثار ارزشمند ناصر خسرو را از روی کتاب قرائت مینماید و بعد ها متوجه
میشد که شنونده با ادبیات کالسیک آشنا نبوده  ،در هر سطح از دانشی که بوده محو گفتار سحر افزای
کالم و بیان او شده است  ،این سخن را به خاطری بیان نمودم تا برای خواننده عزیز  ،معلوم شود که
عقاید دینی و فلسفی سید زمان الدین عدیم شغنانی یعنی عین عقاید دینی و فلسفی حکیم ناصر خسرو که
در حقیقت به حیث حجت  ،پیر واقعی او و جمله اسماعیلیان است  ،میباشد  ،ازانرو برای توضیح عقاید
دینی و فلسفی عدیم که غالبن در قالب اشعار سروده شده اند ومعلوم است که درین قالب گنجانیدن تمام
جزئیات اندیشه های فلسفی ممکن نمیباشد بهتر دانستم که برای روشن شدن موضوع برای خواننده گان
عزیز از آثار حکیمانه حکیم ناصرخسرو حجت خراسان زمین در دعوت اسماعیلیان دوران خالفت
فاطمیان که در عین حال عقاید دینی و فلسفی اسماعیلیان است در کنار آثار عدیم استفاده نمایم  ،چنانچه
خواننده عزیز متوجه شده باشند اسماعیلیان کوشیده اند تا عقاید و اندیشه های دینی شانرا بر پایه عقل و
خرد با راه وروش منطق و برهان فلسفه آراسته ساخته و به خورد مردم نهند  ،با آنکه مردم در گذشته
از سواد کافی بهره مند نبودند ولی تأثیر این اندیشه های منطقی وسیله شد که هرگونه فشار  ،زجر و
شکنجه  ،توهین و تحقیر را  ،از داشتن مذهب اسماعیلیه و پیروی ازان که درعین حال بدعت و جرم
شناخته میشد تحمل نموده اخالصمندانه در شرایط اختناق از شیوه تقیه استفاده نموده به عقاید شان وفادار
و پایبند باقی بمانند و این متن باوجودیکه کامل نیست بلکه انگیزه ای خواهد شد تا عالقه مندان
مخصوصن جوانان عزیز بدانند که عقاید دینی و فلسفی گذشته گان شان از چه منطقی سیراب بوده است
 ،البته جهان شناختی و معرفت ذاتی انسان عصر امروز را نمیتوان با اعصار بسیار گذشته مقایسه نمود
اداره نشرات سیمای شغنان
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 ،زیرا انسان امروزی با امکانات علمی و تخنیکی  ،پژوهشهای علمی و تحقیقات کیهانی و فرا ماده ئی
که انجام داده و منابع و معلوماتیکه در اختیار دارد دنیای آفرینش را از دیدگاه متفاوتی مینگرد ولی
چیزی که از ارزشمندی واالئی برخوردار است قبول جایگاه عقل و منطق و اتکا بدان در معرفت ذاتی
انسان  ،آفریدگار و آفرینش است که به حق گذشته گان ما صادقانه و خردمندانه برای آن تالش نموده و
قربانی داده اند  ،و راه خرد ورزی را برای نسل موجود انسانی کشوده اند .
تجربه نشان داده است که آوردن انقالب در فرهنگ هرجامعه که دین نیز شامل آنست تأثیرات فوق
العاده مخرب به ساختار اجتماعی جامعه بار می آورد  ،باید گفت که برای جایگزینی هریک از اجزای
فرهنگ جامعه  ،آماده بودن جامعه به پذیرش آن شرط اساسی بوده  ،ایجاب مینماید برای تحقق و عملی
ساختن هر گونه برنامه متمدن فرهنگی ابتدا شرایط و پذیرش جامعه مهیا ساخته شود و این امر بدون
تقابل با فرهنگ گذشته از راه مدرنیزه ساختن اقتصاد جامعه  ،ایجاد مناسبات عادالنه تولید  ،و رشد
سطح زندگی مادی و معنوی مردم با طرح ریزی و عملی ساختن برنامه هائی بر پایه عدالت اجتماعی
به تدریج میسرشده میتواند  ،نادیده گرفتن اهمیت تأثیرفرهنگ نیاکان مخصوصن مسایلی ایمانی و
عقیدتی که در تار پود احساسات مردم طی قرون متمادی حک شده و بر امور زندگانی شان تأثیر بسزا
دارند  ،خالی فرهنگی بار آورده جامعه را به بی نظمی و هرج ومرج و نا فرمانی سوق میدهد  ،بطور
نمونه چنانچه تا کنون در بسا قرأ و قصبات افغانستان که جمعیت بزرگ انسانی درآنها زندگی مینماید ،
و فاقد ادارات حکومتی  ،پولیس و ارگانهای قضائی اند  ،این موجودیت بخش های گوناگون فرهنگ
تأریخی نیاکان است که دست بدست هم داده باعث انتظام اجتماعی درین مجتمعات عقب مانده انسانی در
خصوص حفظ امنیت جانی  ،مالی  ،آبرو  ،عزت و ناموس مردم مناطق میشوند  .چنانچه دیده میشود ،
تأثیر دین که عامل اخالقیات و واجبات اجتماعی مردم است  ،در همچو مناطقی از جامعه که بدون
موجودیت ساختار های حاکمیت سیاسی دولتی ( ارگانهای امنیتی و قضائی ) به حیات عادی خود ادامه
میدهد و سبب شده تا مردم در پرتو نفوذ اعتقادات شان به هم احترام نمایند و حقوق اجتماعی  ،انسانی ،
و وجدانی همدیگر را تفکیک نموده با کمک های مهربانانه متقابل انسانی به شادی  ،درد و غم همدیگر
شریک شوند  .با ارج گذاشتن به اهمیت این اصل که نظر به نیازجوامع انسانی در طول تأریخ شکل
گرفته و شامل زندگی معنوی واجتماعی انسانها شده و در تار و پود احساسات و تعقل شان جای گرفته
به اعتقادات شان بدل شده  ،مردم را در دفاع از خود به هر نوع قربانی آماده کرده است نبائستی
سرسری و بی مهابانه برخورد شود  ،بدین دلیل پیش از همه ضرور است برای گذار به درجه بهتر و
عالیتر فرهنگ متمدن بمنظور محو عقب ماندگی و خرافات زدائی زمینه های الزم تحوالت عادالنه بی
سرو صادای اقتصادی بمنظورتغیر بنیادی زندگی مردم  ،و تطبیق معارف مترقی و تمام جهات جانبی
رشد و انکشاف جامعه اقدامات عملی نموده زمینه آموزش و پروش سالم را برای تربیه نسل جوان
تأمین نموده جامعه را بسوی  ،عدالت اجتماعی  ،ترقی  ،تمدن  ،حقوق مدنی  ،ایجاد زمینه های آزادی
های فردی و اجتماعی  ،صلح و آرامش  ،سوق داده شود  ،با ید توجه داشت که هرگونه مقابله و بازی
با احساسات مردم پیامد های زیانباری را بار آورده مانع تحقق برنامه های متمدن و کارانکشافی شده ،
زمینه ساز نفوذ دشمنان صلح و انسانیت که در قالب سازمانهای به نام اسالمی ولی در عمل شریر و
شیطانی که آله دست استعمارگران اند  ،میگردد  ،چنانچه این گروه های وحشی و تروریست  ،سالهاست
که ازین فکتوراساسی و حساس بهره برداری نموده  ،مردم مظلوم و ناآگاه از برنامه های شیطانی شان
را فریب داده زندگی و جامعه شانرا را تباه میسازند  ،ایجاب مینماید تا همه مخصوصن روشنفکران با
احساس  ،مردم خود را از دام فریب دشمنان شان بیرون آورده و میهن و جهان شانرا از آتش جهنم
نجات داده به شاهراه صلح و ترقی و عدالت اجتماعی رهنمون سازند .
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در فرجامین ختم کالم را با شعری که طبیعت زالل عاطفی و اجتماعی عـدیـم را بدرستی تبارز میدهد
به نوشته این مضمون حسن اختتام میدهم و آرزو دارم ذره ای از بحر وجود معرفت شخصیت عـدیـم
که برای همه شغنانیان و شخص خودم همیشه جیحون پرطالطم بوده و خواهد بود به خواننده عزیز
معرفی کرده  ،ادای دین نموده باشم  ،هر خواننده عزیزی که کمبودی و تقصیری را دراین مضون
مالحظه فرمودند بزرگواری نموده مرا از طریق آدرس الکترونی ام که در زیر صفحات مضمون
نوشته شده است در جریان قرار داده و منت گذاشته  ،دنیائی از منداری ام قبول بفرماید .
به تختـگاه وجــود بشـر چـــه اورنـگ است
بـگــونـه دگـرو هــر یکی بهــر رنگ است
ولـی به سـ ِردلــش نقـطه های نیرنگ است
غـضـب خـالف خـرد لیک مایل جنگ است
نـــوای طـوطی طبــعش تأسف آهنـگ است
جنـــون مســتی تــریـــاکـو نشـه بـنگ است
زبـان اهــل زمــانه قــویتــر از سنـگ است
خالف نیست که بیش از هزار فرسنگ است
زفـــرط فــقــر فنـــا پــای قــوتــم لنگ است
زگــرد بــادحــدوث زمــانــه پـر زنگ است
زبـی تمــیزی دوران چـو غنچه دلتنگ است
تـــرانــه هــای دل انگــیز نغــمه چنگ است
چــو کیمــیای سعادت زعقل و فرهنگ است
که بنــدگی بـجز از حق بحق حق ننگ است
بـه نـزد اهل خرد هیچ و احمق و دنگ است

روان زعالم غیب ومقام بیـرنـگ است
چهـار طبـع بضـدش میـان ملک بـــدن
ازان هـرانکه زنـد الف دوستی بزبـان
خــرد همیشه بود رهنمای طالب صـلح
نــفس به قیـد نفـس مـانـده بینوا زانـرو
کجاست همـدل وهـمـدم هرآنچه میبیـنم
پــی شکـستن پیـــونـــد شیــشه دل مــا
زقــرب منــزل مــا تــا بـوادی شــادی
بــه محـفلی کـه بـــود بــزم اغنیا آنجـا
دریـغ و درد که مـرآت قلب اهل کمال
ازان عـدیـم درین گلشن همیشه خـزان
عـــالج چـاره دلتنگی اش به ناچـاری
دو شـاه فرد نکوتــر مـرا نکـو پنــدی
بـه بـندگان خــدا بنـدگی نمــیخواهـــم
هرانکه سفله و سالوس موزه پاک بود

عدیم  :اشک حسرت جلد اول صص  ۱۷۳ـ ۱۷۴

نـــورعـــلی دوسـت
شــــــــــــهــر َلوال
ایـالـت کبک کـانـادا
 ۱۱ـ  ۰۸ـ ۲۰۱۵
مـــــؤخـــــــــذات :
اشـک حـــــسرت
سـرشک نـدامـت
زادالمسافــــریـن
جامع الحـکمتین
وجــــــــه دیـــن
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عـــدیـــم
عـــدیـــم
نـاصـر خـسرو
نـاصـر خـسرو
نـاصـر خـسرو
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نـاصـر خـسرو
روشــنائی نامـه منثور
نـاصـر خـسرو
گـــــزیـده اشعار
نـشـر قــرآن تـهــران
القــــــرآن بنیاد
ترجمه جدولی قرآن بزبان فارسی ترجمه دکتر غبدهللا خاموش هروی تهران
مــثنوی معــنوی مـولـوی
دفــتـــــر هـفـــت اورنـگ
شـــرح فصــوص الـحکم
گــــلـــشن راز
واژه گان فارسی به فارسی
فـــرهنــگ فــارســی
لـغــت نــامــه
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موَلنا جالل الدین بلخی
موَلنا عبدالرحمان جامی
موَلنا عبدالرحمان جامی
محمود شبستری
سایت الکترونیک
معـــــیـن
دهـخــــدا
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