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 مقدمه

از دیرباز و از همان نخستین روزهای یورش مغوالن و مهاجرت و ن در جنوب چین ایالت یون نَ

خور جمیعت در ن نیزهم اکنو ست.محل زندگی مسلمانان بوده ا جابجایی مسلمانانی به این منطقه،

نویسنده این کنند. های آن زندگی میویژه در برخی از شهرستانمسلمان در این ایالت به از توجهی

خورشیدی  1390نوشتار در راستای سفرهای پژوهشی خود به مناطق مسلمان نشین چین در مرداد 

راهی  ز مساجد مرکز استان،دید ابازاز پس به این ایالت داشته و همزمان با ماه مبارک رمضان سفری 

یکی از « ه جیا یینگنَ»روستای  .شد« 2ینگ هَتُ»و پس از آن منطقه « 1یو شی»های شهرستان

های زیادی دارد. کوتاه اینکه نام این روستا برگرفته از نظر تاریخی نیز گفتهو منطقه روستاهای بزرگ 

مغوالن در منطقه  مسلمان دستگاه تانداراست که اس پسر ارشد سید اجل بخارایی« الدیننصر»از نام 

نخستین حرف از نصرالدین و « نَ». ه استو باعث و بانی رونق و شکوفایی منطقه در زمان خود بود

هد این روستا در دبه معنای سنگر یا پادگان است که نشان می« یینگ»به معنای خاندان و « جیا»

 بوده است. تحت فرماندهی ایشان آن منطقه سنگرگاه

ری مسلمانان منطقه در جهت ساخت یک مسجد بسیار بزرگ به گذادلیل سرمایه نیز به امروزهروستا 

صد دانش پژوه پسر و  چند .استپایگاهی مهم شده  علوم اسالمی، آموزش جدید مرکزهمراه یک 

خوندی و بینند که البته برخی راه آآموزش علوم اسالمی و زبان عربی میدختر در این مدرسه 

                                                      
1 - 玉溪 
2 - 通海 
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زبان عربی  ترجمه مربوط به گیرند و جمع زیادی از آنها جذب بازارگیری علوم اسالمی را پیش میفرا

یعنی فرهنگ اسالمی آمیخته به فرهنگ چینی اند؛ « قدیم»مسلمانان منطقه هم از مذهب شوند.می

یعنی « جدید»ذهب و برآمده از فرهنگ اسالم ایرانی که از دیرباز در چین رایج بوده، و هم از م

دلیل تبعید شدن در یکصد سال اخیر. در کنار آنها اما به برآمده از عربستانسلفی های اسالمی اندیشه

طریقت به جنوب چین در اواخر سده هجدهم،  1سرسلسله طریقت جهریه« ما مینگ شین»فرزند 

 .2از پیروان قابل توجهی برخوردار استجهریه نیز در این منطقه 

کاهی رنگ با  ،کاغذ زمینه باشند.می بلنداپهنا و دو متر  شصت سانتیمتر قریبیت در اندازه تابلوها

کم و بیش بیست و پنج سی خط، هر خط از تابلوها هر کدام  ای است وحاشیه کاغذهای سبز پسته

در  .باشندمیقاب چوبی و شیشه یک تکه  اند. تابلوها داراینوشته شدهبه خط شکسته نستعلیق واژه، 

بین  کاغذها را خراب کرده است و در گوشه و کنار خوردگی و ازها، آب و یا رطوبت ز قسمتبرخی ا

جستجو با این حال نویسنده تالش کرده تا با کمک  .اندتر کردهرفتگی دارند که خواندن آن را سخت

 پیدا نماید. -ن بوده تا آنجا که ممک –یخته و یا ناخوانا را های راژهو های عرفانیسالهرو  در منابع

آن باشد در تابلو  زمانای که نمایانگر مشخص نیست و هیچ تاریخ یا نشانه متنتاریخ نوشته شدن 

سده بیستم میالدی نوشته اواخر سده نوزدهم یا اوایل  رسد که متن دریوجود ندارند، اما به نظر م

 شده باشد.

                                                      
 یکی از چهار طریقت تصوف در چین. - 1
 1397هران، اطالع بیشتر از تاریخ اسالم و فرقه های مسلمان در چین نکـ : امام، سید جالل، تاریخ اسالم در چین، انتشارات دانشگاه امام صادق ع، تبرای  - 2
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و یک رساله  برگرفتهره و یا پاراگرافی را رفانی، پانویسنده تابلوها تالش کرده است تا از میان متون ع

رسد که اند، و به نظر میتر بودهپرمحتوا هها از نظر نویسندعرفانی نو بسازد، و چه بسا این گزینش

نام منبع را « در...»هر بخش با واژه  پایانای از خود نویسنده باشد. نویسنده در کمتر جمله و یا کلمه

آورده نشده و تنها به بخشی از نام کتاب یا  برخی منابع نام کامل ینجاست کهل امشکآورده است، اما 

اند، های ناشناخته عرفانی بودهها و رسالهمنبع بسنده کرده است. از آنجا که برخی از این منابع، کتاب

، پس از ذکر منبع آن یا خوشنویس متن نویسندهبراین عالوه  است. دشوارای بازشناسی آن تا اندازه

 تواند خواننده را به اشتباه بیندازد.نگذاشته و زین روی می متی به نشانه پایانالع قطه یان

ای پیوسته است و ادامه ناتمام متن تابلوی گونهبه تابلو متن شش تابلو از این هشتنکته دیگر اینکه 

خود را ه ستکه آن دو نیز متن پیو –قبلی در تابلوی بعدی نوشته شده است. اما دو تابلوی باقی مانده 

از شش تابلوی دیگر جداست و مشخص نیست که این دو نخستین هستند و یا آن شش.  –دارند 

 البته این امکان نیز وجود دارد که تابلوهای دیگری نیز بوده و در گذر زمان خراب و یا گم شده باشند.

نیست به ن ذهها خوش یمن است و دور از گرچه باید توجه داشته باشیم که عدد هشت نزد چینی

 همین دلیل در هشت تابلو به انجام رسیده باشد.

توان به برخی از خورد که میهای امالیی و دستوری به چشم مینایکسانی یا غلط شمارکم مواردی 

 :آنها چنین اشاره کرد

 (بگوید) بکوید : نوشته شده« ک»صورت به متن سراسر در« گ»حرف  -

 )کارهای من را( کارهاء من را :نوشته شده« ء»ون و یا بد« ء»صورت اضافه به« ی» -
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 م(می آی)میایم :کمتر جدا و بیشتر پیوسته با فعل است« می» -

 (به امر خدا) بامر خدا :کمتر جدا و بیشتر پیوسته است« ب» -

 (از من مگیرید)  مگیریتاز من  :فارسی رایج آسیای میانه ای -

 ی(اضنار)  بی خشنود: واژگان ساختگی -

نویسنده یک  از این است کهروشنی  این نمونهالبته ، هی اآلخرفِ و گمراهٌفهُ :زبانی اه اشتب -

های پسین تر، در چاپ ،اند با عربی آمیختهکه فارسی  هایمتن چنانکه مسلمان چینی است.

وجود از زبان عربی نمونه های فراوانی سلمانان چین در میان کتاب م و انداعراب گذاری شده

 دارد.

زیاد در متن تابلو م یا همان علیه السالم  ع یا، واست صلی اهلل علیه و سلممختصر شده  صلعم یا -

 خورد. به چشم می

دوم  .است یک متن عرفانی فارسیاینکه نخست :اندتابلوها از چند جهت دارای اهمیتعالوه براین 

 .ستا باقین شده و تاکنون نیز ر مسجدی آویزادیوابه  در جنوب چیندورافتاده در روستایی اینکه 

دوره تلخی از ای که ویژه در منطقهههای آن بو ویرانیچین  انقالب فرهنگی اینکه ازسوم 

یک  توسط اینکه این متن چهارم. جان سالم به در برده است ویرانی آثار فرهنگی را تجربه کرده،

  .اشدور توجه بدرخ او به خط و ادب فارسی مهم وو تسلط  نوشته شده است غیر فارسی زبان

و قاب گرفتن و آویختن در  فارسی با خط درشت اهتمام به نوشتن یک متن طوالنیاینکه  مپنج

از اهمیت زبان پارسی در فرهنگ مسلمانان چین  -تا همیشه پیش روی چشم باشد  - مسجد

 حکایت دارد.
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نگی انقالب فرهن پس از آویختن آ هنگام بازترتیب تابلوها به احتمال زیاد در بازسازی مسجد و یا به

ا این نوشتار تالش کرده است ت و راوی اند و نگارندهو پس و پیش آویخته شده استبه هم ریخته

 حتی المقدور متناسب با محتوای آنها مرتب نماید. را ترتیب تابلوها

ی خود در شهرهای مسلمان نشین گرد نکته پایانی اینکه، چون نویسنده این نوشتار در مسیر مسجد

ی موبایلی ساده از تابلوها عکس گرفته و ا توقف داشت، با گوشجنوب چین، تنها دو روز در این روست

از کل ها متن را به روی کاغذ آورده که واژگانی انگشت شمار پس از پایان سفر، با استفاده از عکس

 شده است. آن جایگزین« ؟»ه است و نشانه متن ناخوانا ماند

 نخستتابلوی 

رضی اهلل عنه  ه استدرسیبکر صدیق ابا 1بدل صلعم رسولتلقین بدر ابتداء  ذکر ایمان که بدان

باز این ابابکر و  ما صبّ اهلل فی صدری شیئاً إلّا وصبّه فی صدرکه مصطفی صلعم فرمود همچنان

رضی اهلل عنه باز این تلقین ذکر  ه استلمان فارسی رسیددولت سعادت بی انتها بس کبری و خلعت

تا  اندکردهسب سعادت میایشان خالیق ک جنابتی تا مدرسیده است رضی اهلل عنه  جعفر صادقبدل 

ست که ا منقول 2در ارشاد بایزید بسطامی قدس اهلل روحهبعد از ایشان به سلطان العارفین شیخ آخر 

داشته روزها شبها زنده می، نیز بوددر زمانهای پیشین در شیراز دانشمندی بوده زاهد و عابد و خطیب 

رود و ید و بر زمینی میآن میوان او بیربیند که نوری از دهعه میشبی در واق می گذرانیدهبروزه 

                                                      
 به دل - 1
نسخه از کتابهایی که بر روی جلد آنها نام دروان ایرج افشار از نسخ خطی مساجد پکن و البته چند است. شا به رغم جستجو، روشن نیست منظور از ارشاد کدام کتاب - 2
 بوده گزارش کرده است.« ارشاد»
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رود بخالف آیت قوله تعالی الیه یصعد الکلم ر باشد که عمل من بر زمین میسِ چه متحیر شده که

بایستی مرفوع شدی درین حیرت روزی دیگر رفت پیش شیخ از مشایخ الطیب و العمل الصالح یرفعه 

جای نمی آرید هاین جهت است تا ارادت ب از 1فتندگرضه کرد حضرت شیخ آنزمان واقعه خود را ع

اند که آن شب در واقعه دیده ندحضرت شیخ ارادت آورده برند همین زمان بآسمان نمیه عمل شما ب

باید سلسله این یه مکرد و رفت تا عرش آنجا ک شقنوری از دهان ایشان برآمده و هفت آسمان را 

سوی زمین هر که دست درین هباال ب ست آویخته از جانبا ثابه ریسمانیمه ب اندطایفه را گفته

 هر دلی ح رفتستقادت الی السماء نو من تمسک بحبل منهاش بجانب باال که کشیدندرا ریسمان زد 

 2در ریاض المذکرینسکندر زمانی  هر چندتو در خرابات پیر مرو بیکو رهاند ترا از این طوفان  بیجان

م  عو قال النبی  الاله اال اهلل امعنی قولوولوا قوال سدیدا ایها الذین آمنو اتقواهلل و ق تعالی یا قال اهلل

که ذکر تقلیدی دیگر است و ذکر تحقیقی دیگر است آنچه از راه  ایهاالناس قولوا ال اله اال اهلل بدان

 دهپرور که تخم ناچنانتحرک نیابد همباشد چنانکه هر ید ذکر تقلیدی آدر سمع صورت دره افواه ب

والیت در زمین مستعد دل بتصرف تلقین صاحب کهنروید و ذکر تحقیقی آن داننارسیده که در زمین

او است که او هم تخم ذکر بتلقین والیت تلقین کند ثمره شجره والیت رید افتد و ذکر که صاحبم

و د تا آن تخم برسته است ب مدد همت شیخ پرورش دااصاحب والیتان گرفته است و در زمین دل ب

س در کمال پورد اذکرکم پدید آ 3از شکوف ذکر ثمرهو  هوالیت رسید هکمقام شجر ه تدریج بهب

                                                      
نی در خواندن ده و آسانوشته شده است، با این حال به منظور پیشگیری از اشتباه خوانن« ک»به کاربرده نشده و بجای ان حرف « گ»گفته آمد که در سراسر متن حرف  - 1

 نوشته شده است مگر موارد اندک برای نشان دادن فضای متن.« چ»و « گ»، «ژ»، « پ»ی یا با حروف فارسی متن، در این نوشتار واژگان به صورت اصل
 باشد.«  ن السمرقندیلغفار کالبن عبدا نیسعدالد »و به قلم « نیموعظه للمتق کونیل نیباشاره العارف نیالمذکر اضیر»به نظر نام کامل کتاب  - 2
 شکوفه - 3
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 باشد و زمین والیت ردهروپاندازد چون تخم ذکر مقام شیخی تخمی در زمین دل مرید می پختگی

تاب اخالق و آب همت مدد طریقت پاک کرده و از آف ناگیاه طبیعت بدبود از  ارادت کردهشیار  دل

گفت ال اله اال اهلل ینبت االیمان فی القلب  1م عقی زود بروید که خواجه شیخ یابد سبزه ایمان حقی

تربیت شجره عرفان شود  و کرده 2احسان غرسباشد که تا  تزایدبروز در الماء البقله و روز کما ینبت 

پیوسته  ن سه روز در آن کوشد تارد و دریروزه دا شیخ سه روز مرید بوصیتکه و شرط تلقین آنست 

اختالط کم گوید و سعی کند می ذکرباشد و مدام ذکر گوید و اگرچه آمد و شاد کند با خود  ضوو بر

 3داردذکر بیدار ه یار نخورد و شبها بیشتر بسوقت افطار طعام به کند و سخن بر قدر ضرورت گوید و ب

 خواستی آمدتدا هر کس که در دین به نیت غسل چنانکه ابفرمان شیخ غسل کند و ه بعد از سه روز ب

ت غسل اسالم قین کلمه یافتی اینجا نیز بر آن سنم تل از خواجه ع 4هاسالم کردی آنک اول غسل

ب ریختن پاک کردم تو ادست من بود بهبگوید خداوندا تن را ب حقیقی کند و در وقت آب فرو کردن

شیخ  خدمته سل تمام کرد بعد از نماز خفتن بغ اک کن و چوننظر عنایت په دل را که بامر توست ب

زانو بنشیند دست بر  ید و شیخ او را روی بقبله نشاند شیخ پشت بقلبه باز دهد در خدمت شیخ بدوآ

یکدیگر نهد و دل حاضر کند و شیخ شرط بلند بگوید و مرید دل راز جمله چیزها باز ستاند و در مقابله 

تمام چون  تولند و قبتمام مراقب شود تا شیخ یکبار بگوید الاله اال اهلل بآواز دل شیخ دارد به نیاز 

که بر آهنگ شیخ آغاز کند ال اله اال اهلل بلند و بقوت بگوید شیخ دیگر باره تمام گفت مرید همچنان

                                                      
 ندارد.« که خواجه عـ م گفت»در منبع عبارت  - 1
 در منبع:  تا غرس اغصان گردد. - 2
 در منبع: زنده دارد - 3
 آنگه - 4
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ید بگوید و مرید باز گوید سیوم بارم بگوید و مرید بازگوید پس شیخ دعاء قبول و اجابت بگوید و مر

ترتیب تخم مشغول هقبله مربع نشیند بآمین کند چون تمام شود برخیزد و بخلوت خانه در رود روی ب

آن در  حکر مشغول شود چنانکه شرذاهلل تعالی شود چنانکه شرح آن در فصل شرایط خلوت بیاید انشاء

عنی چیزها مشکل د یکننو اما اولیاء اهلل که سنگ  1در مرصادفصل شرایط خلوت بیاید انشاءاهلل تعالی 

سطه میدانند که کرامات اولیاءاهلل من جذبات یعنی کنند و غیب را بی واو سخت را ایشان حل می

رشاد پیر پیر کامل زند و با بخشدا دست به دامنتوفیق ولیاءاهلل جذبه حق تعالی است هرکرا کرامات ا

ایط صوفیان باصفا چنانکه ترتیب رشه االاهلل دل خود را از کدورات عالیق صاف کند بالاله بجاروب

خود گفته است در کتاب مناقب و رساله کلیه و در تصانیف  را حضرت مخدوم اعظم قدس اهلل آن

کتاب معتبر بیان شرایط خواند کلمه طیبه را آورده است پس طالب این رشحات و نفحات درین چهار

و بدان عمل کند به صدیق دل البته  2دآر خلیفه وی در نظر مطالعه در اشارات پیر و یاکتاب را چهار

دفتر دل وی بدرآید و حال عجیبه و اسرار غریبه و علم لدنی منکشف کرده علم غیب و اسرار الهی از 

استمسک  پیر بی ایمان است که قوله تعالی فقداما بامداد پیر کامل نه بامداد علم خواند زیرا که بی

ست از آسمان ا که دست درست پیر همچون زنجیریتی درسهبالعروه الوثقی النفصام لها یعنی ب

راه راست که صراط المستقیم ه را به آسمان یعنی ب د آن زنجیر را میکشد ویآویخته هر که دست زن

 ز عذاب ابدی )پایان تابلو(است و ا

 تابلوی دوم

                                                      
 کتاب مرصاد العباد، نوشته نجم الدین رازی. فصل سیزدهم؛ در بیان احتیاج مرید به تلقین ذکر از شیخ - 1
 ددر آور - 2
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و گمراه فی من ال مرشد له فی الدنیا فهم  عکه قال النبی  شدر صحراء قیامت گمراه نماند شبرهاند

صاحب دولتی دارد حال  هر که رسدیم ؟شود پختهمیوه کی  شاخ و برگت گر نباشد کی رسد رهخاآل

خوانی ر تو ک 1یاد گیر از حسینی این نصیحت ه آزاد گیریک بند حکمتی دامن یابدیش از خدای خو

حق در قرب وانگهی  شود کزین آزادالی مرشد ع کتاب در قیامت خواهی گفتن تو جواب پارهسیصد 

وه چه  مثال؟ دیک ری شدکو دل زدریا مرو پیر باید راه را تنها مرو از سر عمیا در این  2دلشاد شود

که دست انابت بر دامن پیر کامل نزنی اگر هزار کتاب با تفسیرها  اما بدان نیکدانم تو گویم که نمی

در شرح  و خوار 3یچهر دب نفردا قیامت شرم سابخوانی هیچ گشایش و برکت از آن علم نیابی و 

تفع حیث لم ین قنو الع فادا منک بالخیل باللجم فی القح الخیل باللجم ای رجمارد ب و قوله کما تقویم

معنی مثال و مایصدر به و اللجم جمع لجام الکتب و کتاب و فی هذالبیت اشاره  اول فالواعظا الشیب 

فیکون الهالک فیه فالشیخ العارف شخص امرا الن النفس ربما ت شیخ عارفلسلوک ال یتم اال بالی ا

ای درویش چون بصحبت درویشان رسی باید که حاضر و مستمع  4دشرح قصایکالطبیب الماهر در 

زی از تو ال نکنند جواب نگویی و اگر چیؤباشی و سخن کم کردن و سخنی که از تو نپرسند و س

اب دانی جواب مختصر شرم نداری و اگر جوبگویی که ندانم و  که زود بایدال کنند و جواب ندانی ؤس

                                                      
این بیت را « در بیان سماع»عالم الحسینی شاعر فارسی گوی سده هفتم و هشتم هجری است. حسینی در شعر ها این یک بیت برگرفته از کتاب کنز الرموز، حسین بن تن - 1

 آورده است. سایر ابیات روشن نیست از کجا برگرفته شده است.
 درست می نماید.« شو»به نظر  - 2
 بد چهره ای . 3
قمری( به صورت  891قمری( است که توسط شمس الدین محمد تبادکانی )درگذشته  697درگذشته از شرف الدین محمد بوصیری )« قصیده برده» نظور همان قصاید م - 4
یی نوشته شده که نویسنده ه شرح هادر آمده است و نزد اهل تصوف چین به ویژه جهریه جایگاه بلندی دارد و هر روز خوانده می شود. بر این قصید« ابیات فارسی مخمس»

 ام حاشیه ابراهیم باجوری بر قصیده برره آورده است.تابلو از یکی از شرح ها، بن
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ال نکنی و در بند بحث و مجادله ؤطریق امتحان سه ز درویشان ببافایده بگویی و دراز نکنی و ا

نباشی و در میان درویشان تکبر نکنی و در نشستن باال نه طلبی بلکه باال ایثار کنی و چون اصحاب 

بیگانه نباشد باید که در خدمت تکلف سی در میان غیر اصحاب که حاضر باشند و خلوت باشند یعنی ب

و  1تکلف از ادبی استباید کردن که بییی که در چند موضع تکلف نمینکنی و در ادب مبالغت ننما

اند رسته یمنو صورت  3صحبت عزیزانی که از رعونت  2صددر مق محبت و مودت استعالمت 

ر دامن برگزیدگان حضرت او رسد دست دکیمیای سعادت است دست کسی بسرادقات عزت او نمی

 6ان نر گیرمشیر 5یب ی سگت بوسمانفروشم و گر پیابم بگوهر هاش اگر خاک درت  4می زنیت

در  7نتوانی ز خود بریدن در پهلوی پهلوان ما باش گرفقوله تعالی اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین 

نادی فینادی  انامر جبرئیل  ااذا احب عبدروی عن رسول اهلل صلعم انه قال ان اهلل تعالی  8حیات

بدان  االرضیوضع له القبول فیفاقبلوه و النا فاحبوه و رضی عنه م ان اهلل تعالی احب ف جبرئیل ع

گان این امت دو فریق اند یکی فریق آنانند که نخست  برگزیدهکه عز و وجل ای رونده راه خدای 

نام هاء ایشان بسیار است مرید و  ل ایشان دلیل باشد ونام هاء ایشان از فعمکلف بود آنگاه عطا و 

منیب و طالب و راغب و ذاهب الی بد و زاهد و شاکر و صابر و متقی و مصلح و مجاهد و عابد و متع

                                                      
 در متن منبع یعنی کتاب مقصد اقصی: بی تکلفی آزادی است. - 1
 .20عزیر الدین نسفی )سده هفتم هجری( ، صفحه « مقصد اقصی»برگرفته از کتاب   - 2
 خودپسندی - 3
 می زنید - 4
 پِیِ ؛  -  5
 حسام الدین خویی گرفته شده است.« ائل و فرید الفضائلقواعد الرس»این بیت شاید از کتاب  - 6
 دنیبه خود بر ینتوان ره: عطار است  417غزل  - 7
 باشد.« حیات»اما به نظر می رسد  نام منبع در تابلو خوردگی دارد - 8
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اهلل و مهاجر و ذاکر و امثال اینها و قسم دیگر آنانند که اول عطا بود آنگاه تکلف و در نام هاء ایشان 

 ی و متخذ و مهدیهاء این طایفه نیز بسیار است مراد و مجذوب و مجتب و نام نباشد عمل اگرهیچ از 

اینها و محمد بن علی الترمذی فریق اول را اولیاء حق اهلل نام کرده است و فریق  و مغلوب و امثال

نند اند و اهل طریقتست. فریق اول را اهل مجاهدت خوادوم را اولیاء اهلل با آنکه هر دو فریق اولیاء اهلل

و مرتع الصالین سیار است در اند دلیل بقسمت که کرده برینو فریق دوم را اهل عطا خوانند در قرآن 

م الشیخ فی قومه  لت شیخ و شرایط آن قال النبی عسلوک بیست و دوم در بیان فضی 1زاد السالکین

 شیخ امت خوددانش چنان است که نبی در کالنبی فی امته ترجمه یعنی فرمود پیغمبر شیخ در مری

اء حق وحی پنهان باشد انبیاء نواب و خلفو شیخ را  د انبیاء را وحی آشکار بودباشموصوف بصفت انبیاء 

واسطه هرا حق تعالی ب امت انبیا م نایب و خلیفه حضرت رسول ع اصل و کامل و اند شیختعالی بوده

 م کند. شیخ آن نباشد که مویواسطه ارواح حضرت محمد تعلیهو شیخ را ب هعلوم تعلیم کرد منبری

اصل و  و عبادت کند شیخ آنست که عارف و وسفید باشد و جبه و دستار مشایخات پوشیده طاعات 

عابد و زاهد باشد و او اذن مرید گرفتن از شیخ خود در حین حیات باشد و شیخ او را کرسی بکرسی از 

اصل  خ خود مرید کند اگرچه عارف ورسول اذن رسیده باشد اگر کسی زاهد و عابد باشد و باذن شی

را از  اصل کامل باشد اما او زاهد و عارف ور کسی اگبفضل الهی هدایت نجات کرده  نبود هر دو را

ملفوظ بندگی شیخ در  منها اهلله ب نعوذشیخی اذن نبود مرید گیرد هر دو در ضاللت باشند 

ف بمیرد و در عذاب گرفتار در گناه صر م که اگر مریدی در عمراهنوشته دید کسوریمالدین ناحسام

                                                      
 ششم هجرى تألیف شده است. ۀکه در سد ستا ابو منصور اوزجندى ازنانوشته مانده است. این کتاب « ح»حرف مرتع الصالحین و زاد السالکین که  - 1
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نه  قبول افتد که خالصی یافت و اگر اگردعا خواهد او بهر خالص حال مطلع بوده  گردد پیر او بر ان

هم نیفتاد خالصی او بدرگاه حضرت مجیب الدعوات التجا کند اگر التجاء ایشان قبول  بهر پیران پیر

ذاب تعالی قبول کند و او را از ع او دعا کند حقم برای خالصی  هم برین منوال حضرت رسول ع

هدایت کننده  ممد ومشکل  را پیر نیست در وقتهر که پس ت اینس ؟خالصی دهد فایده اذن مرید

)پایان  را نباشدنیست چنانچه حدیث من لم یکن له شیخ فشیخه ابلیس درین ناطقست یعنی کسی 

 تابلو دوم(

 سوم تابلوی

ست از تهجی مرکب بباید دانست که الف اول حرف 1ترغیب السلوک رداو شیطانست پیر پس پیر 

االمین خوانند القدس خوانند و میان را روح اهلل خوانند و آخرین را روحنقطه اول روحاست از سه نقطه 

روح اهلل را نفس واحده خوانند  خوانند وجده وانفس را القدس و این سه نقطه را مظاهرست ظاهر روح

 ۀبورا ن هذاند و نفس واخصفت دو  هداجو و هذنفس واخخوانند االمین را نفس واجده روحظاهر  و

را والیت خوانند و نفس واجد را الهیت خوانند از سبب آنکه الهیت را ظاهر است  دهحخوانند و نفس وا

اء اولی اند وواضعان صور الهی خر و الظاهر و الباطن انبیاءو اآلفرماید هو االول چنانکه می یو باطن

آن ابتداء نبوت بود و هر ند و اکه آدم را صلوات اهلل علیه تعلم اسماء کردهکاشفان معانی اند همچنان

وقت مصطفی صلعم در محمد مصطفی صلعم وضع صور الهی تمام ه در ترقی بود تا ب روز شریعت

جوامع الکالم و  یتاوتاالخالق و دیگر فرمود فرماید بعثت التمم مکارمشد چنانکه مصطفی صلعم می

                                                      
 محمد مصطفی خان بهادر است؟« ترغیب السالک»آیا این ترغیب السلوک منظور  - 1
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را عالم غیب  هه و هر شهاددشهامراد از وضع صور الهی آن است که عالم دوست عالم غیب عالم 

آرد و باطنی است که این صورت بدان قایم است و نبی آن است که حقایق را از باطن به ظاهر می

چیزی آنست علی  رکند و معنی هکند و ولی آنست که کشف آن معانی می هم معنی را ظاهرش پیدا

هجی را تاین حروف که اصلیت در کلمات وضع صور الهی است و هر یکی از  الخصوص حروف نهج

ه رسد و از خط باصل در حروف نقطه و از نقطه بخطی می ظاهریست و باطنی که ظاهرش از باطن و

شود یرسد و حقیقت جسم نقطه است پس کلمه از نقطه پیدا مرسد و از سطح بجسم میسطح می

اشارت است  که یدآو از الف به باء میاست بآلهیت و مرکب است از سه نقطه  اشارتکه الف همچنان

آید که اشارت است بعقل کل که مرتبه لهیت است و از باء به تاء میا بیان که مرتبه منفوخبروح 

نا به نقطه  زست و الهیت ااآید که اشارت است به نفس که صور تبیان الهیت است و از تاء به ناء می

م نقطه اشارت است م و آن سه نقطه الف اشارت است بسمع و بصر و عل تا اشارت است بادم ع

بآلهیت و نقطه بصر اشارت است به نبوت و نقطه سمع اشارت است به والیت که ظاهر و باطن 

آدم االسماء علم  م چنانکه فرمود و سماء و آدم را بود ع لهیت را سه تجلی است تجلی باالهیت اند ا

 ق عظیم و تجلی است بارا بود چنانکه فرمود و انک لعلی خلم  مصطفی عخالق مر  کلها و تجلی با

م تمام شد و کشف معالی باید که بر شخصی معین  ولی وضع صور الهی بر مصطفی ع بخاتمفعال 

ت است که ویرا حقیق چیزی حقیقت آن چیز تمام شود تا ظاهر را باطنی پیدا کند و مراد از باطن هر

به کلمات و کلمات متناهی  نباشد لغو بود و لغو کاری حکیم نبود و معلوم است که کالم متناهی است

لهیت نبود بلکه نیست خلقی انقطه و هرچی که متناهی بود ه حروف و حروف متناهی است به است ب
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هیچ ه نقطه و نقطه به د بوشاست و معلوم است که کالم و کلمات متناهی می هباشد از آنکه منطق

ای لم الهی در نقطهمتناهی نشود زیرا که باال نقطه چیزی دیکر نیست پس معلوم شد که حقیقت ع

صورت الف اند و هیچ حرف نیست که الف در وی هکه از آن الف است و تمامی بیست و نه حرف ب

و هر  یاء الف ملفوظ استدر با الف ملفوظ است و در  مدرج نیست بر خالف حروفات دیگر چنانکه

ر آنکه بن قیاس و این معنی که اشارت است حرفی که فراز کبری الف در وی مدرج است بری

که هیچ حرفی از الف خالی نیست از سبب آنکه این بیست و نه حرف مراتب الف اند و همچنان

باطن خود که مهم است و معنی از  مسمی بیست و نه حرف خالی نیست از مرکب اند و اسم تمامیه

ه م است و باید که همچنین باشد تا هر ظاهری را باطنی اثبات کرده باشد مصطفی صلعم فرمودمه

لکل کلمه ظهر و بطن و ظاهر کلمه جسم است و باطن او جان است که از آن معنی است و جماعتی 

وب اند بظلمت ذاته اند که نه از باطن خبر دارند و نه از ظاهر خبردارند و ایشان اهل کفراند که محج

و جماعی اند که از بنور اخالق  دارند و از باطن نه ایشان اهل بینا اند و جماعتی اند که از ظاهر خبر

و جماعتی اند که هم از ظاهر خبر  1عقل محانین اندباطن خبر دارند و از ظاهر خبر ندارند و ایشان 

حقیقت نبوت بر مصطفی تمام شد و کالم اهلل را دارند و هم از باطن و ایشان از انبیاء و اولیاء اند و 

رقان خوانند نبی را ظاهر است و باطنی باطنش را ف ظاهریست و باطنی که ظاهرش را قرآن خوانند و

م که رسالت است و عقل و اخالق و باطنش احمد که طرف نبوت ست و روح  که ظاهرش محمد ع

باطنش را طریقتی هرش را شریعتی است و م ظاهرست و باطنی ظا که نبی را عو معانی همچنان

                                                      
 مجانین اند - 1
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مالت و عبادات و امعو باطنش شرع نبوت شرع رسالت همچون  رسال استشرع است و ظاهرش 

ت اما سب قوم و وقپذیرد بحمی خیرات شرع نبوت چون معانی و حقایق و اخالق و شرع رسالت نسخ

قهاء اند یعنی علماء و مجتهدان زیرا که از حقیقت است و مبین شرع رسالت ف پذیردشرع نبوت نمی

و سفلیان علویان طرف  لهیت را در دو طرف است علویاناعلی و والیت باطن نبوت و  رضوان اهلل

که نفس مرتبه دوم ذات است و وجه است و سفلیان طرف ذات و روح مرتبه اول وجه است همچنان

ذات است که جنه حجاب وجه  حجابوالیت و جحیم ه که از روح برسد همچنانیاز نفس بنبوت م

 تات و کریم و رحیم حق تعالی طرف صفاکه ظلمت طرف ذاست و نور طرف وجه است همچنان

که جباری و قهاری حق تعالی طرف ذات و روح الهی کون صفات حق است در روح است همچنان

رف و اذن ط الهی است اذن که در نفس مرتبه است از مراتبمرتبه است از مراتب امر الهی همچنان

او را  او اشارت است بدو وجود از آنکه حرف و که امر طرف والیت است حرف ونبوت است همچنان

 یکی ملفوظ و یکی مکتوب )پایان تابلو(دو روست 

 تابلوی چهارم            

 او ملفوظ است که باطن دوست در وی و و که ظاهر است چنانکه الفاو مکتوب  الف ملفوظ و و

اند که فرمودههمچناناال حق را عز و جل ست راه نیبدان را ت است که خلق است و آن والیپنهان 

حق  بنور شناختبهر که اولیاء را  عبارت از سبب آنکه از ویال یعرفهم غیری  ایی تحت قباییاولی

مشرکان بسیار دالیل و است از سبب آنکه  نهان باشد که در باطن آنکس شناخت هتعالی شناخت

ل قهر حقیقی بودند و عکه ایشان ف از این حقایق حقیقی و هر زمان منکرتر شدندمعجزه نبوی دیدند 
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ه هرست و نور طرف لطف است و مشرکان بفظلمت طرف حقیقی بود و محمد رسول اهلل محل لطف 

اند و پرواز ایشان بر هوا ظلمت بود مثل خفاش باوجود آنکه ایشان چشم و سبب جهل محجوب بوده

تعالی در شان ایشان فرمود صم بکم عمی فهم الیعقلون پس معلوم شد که گوش ظاهر داشته حق 

و بصر حقیقی دیگر است که  عمکه بدان س ء این سمع و بصر صورتیوراسمع و بصر دیگر است ما

شنود و ببیند بر خالف چشم و گوش ظاهر هر کرا سمع و بصر حقیقی حاصل شد از نبوت و والیت 

از اولیاء مقدم بود و درجه باشد حکایت اویس قرنی  2قطهندر سه  1ودالهی خبردار شد بر حسب جان خ

گردیده است گفت که وی  یس واو پبا کرد  را وصیت او بدان جای بود که رسول صعلم یاران

تواند که پیری دارد وی بر او سخت است و نمی 3گندهبوحدانیت خدای عزوجل و برسول من اما مادر 

ز آنکه من از دنیا رفتم اپس برادرهایت را  شما هر دوعمر و یا علی  به زیارت من آید و لیکن با

تا مرا بدعا یاد دارد یاران در تعجب بازماندند و  4تیویو از من سالم بوی رسانید و بگ دیبعرفات را ببین

ه گفتند یا رسول اهلل وی چگونه بنده است که ترا بدعا یاد دارد گفت خدای عزوجل را خبر داد که ب

چنان  5گوسفندان به شفاعت او از آتش آزاد کنم این اویس را وقتعدد موی ه از امتان تو ب ت کهقیام

ت و قصد آن گرسنه شد برخاس 6عظیمگذشته که هیچ طعام نیافت ه ی بافتاد که سه شبانه روز بر و

                                                      
 د. شده باش نوشته سعد الدین حمویه گرفته« المصباح فی التصوف»به نظر این بخش از کتاب  - 1
یا همان اسرار النقطه، نوشته امیر سید علی همدانی عارف سده هشتم باشد که رساله ای « سر نقطه»ه باشد و در اصل شاید خوشنویس در نوشتن این واژه اشتباهی کرد - 2

 پیرامون حروف و نقطه است. 
 به معنای پیرزن  - 3
 بگوید - 4
 شاید اینجا منظور بخت باشد. - 5
 لیخی - 6
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د که از بر راه افکند گفت باش زر دیده 2درستی خورد چون بیرون آمد 1یاهکرد که بکوه رود و باشد ک

دید که از سر کوه فرو پای کوه رسید گوسفندی ه د روی بگردانید و برفت چون بکسی افتاده بو

ن گرفته است که بر اویس رسید باستاد اویس اندیشید که مگر این نان از در دها 3کرم ددوید و کرمی

س روی سخن آورد گفت یا اویویس  کسی ربوده باشد روی بگردانید حق عزوجل از گوسفند با

تن از این آفریده خدای بگیر اویس گوید نان گرفتم و وی ناپدید شد و هیچ شویمگردان روزی خ

آن نداری که بکعبه شوی اگر برک الجمعه حج المساکین  4لواعظیندر فردوس اندیدم که کجا رفت 

 صفت ار ؟ حاجیانتا ماکنی  نما را آها مسجد شوی بدورکعت نمازه آهنگ عرض نیاز کنی باید که ب

روزگار شما گردانیم اهل تحقیق را اختالف است تا از این دو حج  5حال تو گردانیم و کعبه و طایفانرا

درویشان فاضلتر  اتفاق جمله بدان آمد که حج هارضه بکر فیها االخبار المتعکدام فاضلتر است و یذ

الذین آمنو اذا  که یا ایها است زیرا که آنجا خوانند ابراهیم خلیل بود اینجا خواننده خداوند عزوجل

ای دل پاره و ای ز خان و مان آواره و موعظه درویش بیچاره و ای مستمندنودی للصلوه یوم الجمعه 

ان را نعمت فراموش نکنی اگر توانگرروزگار تو نظاره هان تا شکر است این  ت دربرنظر عه ب خلق

سوره یس  شبلی رهیک روز شیخ  ایتکحخواند ذکر میه د ترا خداوند خلیل بخوانخلیل به حج می

میخاند بدینجا رسید که ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون نعره زد و بیهوش شد چون بهوش 

                                                      
 یاهگ - 1
 سکه تمام طال - 2
 است.« رمگرده گ»در تذکره االولیاء  - 3
شهر پکن یافت شده و گزارش آن در نشریه نسخه های خطی « دونگ شی»مشخص نیست. نسخه ای از این کتاب  در مسجد « فردوس الواعظین»نویسنده کتاب  - 4
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 طواف آن را روزی تو کنیم - 5
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 1ن کرد و گفت الهی در دنیا شغل و در آخره هم شغل پس هنگام فراغ کهاد روی سوی آسمباز آم

خواهد بود می ون توتا برزخ گل گ تبیاهد بود خواهد بود و عاشقان را با مشعوق خود خلوت کی خو

کی که و م همه شد بکمی خواهد بود عمرمن اگرت میل ه خواهد بود بامیتو  عشاقهمه  خون

مدتها بنورک و ان ادخلتنی حگفت ان اذخلتنی النار اجات میشیخ بایزید بسطامی در مناخواهد بود 

کنم تا دوزخ بر  ر عرفان جمال تو پیدازخم کنی یک ذره از نو الجنه اخرقتها بنارک گفت اگر در دو

تو رها کنم تا بهشت بر  2آتش کد هیزمبهشتم داری یک  فردوس شود و اگر در شکل ربدوزخیان 

که مستقر اهل  خواهی و با بهشتگفتند یا ابایزید دوزخ نمی ن بر مثال دوزخ و سجین شودبهشتیا

عقبی وصل او خواهم دوزخیان  او درخواهی گفت در دنیا عشق سازی پس چه میسعادت است نمی

نازید که ما را از آتش دوزخ آتش مهر او تمام بهشت میه ب 4را کو انیسوزید و بهشتبدوزخ می 3را کو

م این مذهب خویش تش بزنم بسوزآبیت  5ل او تمام استو از نعمت بهشت ما را از لذت وص است

ست و نه خویش مقصود تویی نه دین ر دلان دنه جای مذهب در پیش تاکی دارم رازهبنهم ب تعشق

یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور حکایت  6مجمع اللطایف و البساتینکیش در 

ساخت پایش بلغزید رامات مشهور به جامع دمشق در آمد و بر کنار برکه کالسه طهارت همیبود و ک

                                                      
 کِی - 1
 گویا به معنی رنج - 2
 گو ؛ بگو - 3
 گو ؛ بگو - 4

 وجود ندارد.« از نعمت بهشت ما را از لذت وصل او تمام است »در نسخه در دسترس، جمله  - 5

ه از حکایت محمد طوسی ، سده ششم هجری قمری است. این بخش برگرفت احمد بن نوشته خواجه تاج الدین« الستین الجامع للطائف البساتین»نام درست کتاب  - 6
 نوزدهم قصه یوسف ع می باشد.
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افت چون از نماز بپرداختند یکی از اصحاب و به حوض در افتاد و به مشقت از آن جایگه خالص ی

گفت مرا مشکلی هست اگر اجازت پرسیدنست گفت آن چیست گفت یاد دارم که شیخ بروی دریای 

قدمش تر نشد امروز چه حالت بود که در این قامتی آب از هالک چیزی نماند. شیخ  فت ومغرب بر

 لی مَعَ اهللِ عالم گفت سیدکه فت نشنیده بسیار سر بر آورد و گ رفت و پس از تأملاندرین فکرت فرو

 (پایان تابلو)

 تابلوی پنجم            

ی الدوام وقتی چنین که فرمود به و نگفت عل وَقتٌ ال یَسَعنی فیه مَلَکٌ مقربٌ و ال نَبیٌ مُرسَل

لّی وَ االبرار بَیْن التج هجبرئیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفصه و زینب در ساختی مشاهد

 1کنیبازار خویش و آتش ما تیز می کنینمایی و پرهیز میدیدار مید فرد رباینماید و میستتار میاالِ

مُحرَقاً وَ  یتَران لِذاکَ بِرَشَّةٍ یطفیُناراً ثُمَّ  ؤجِّجُی یَلْحَقُنی شَأنٌ اَضلُّ طَریقاًفَ یلهسمَنْ اَهوی بِغَیْر و شاهد

بیامد نزدیک خواجه ابویزید  سحرمردمان ی کسی از آید که یکییت محکا 3در گلستان 2قاًیغَر

ام یکی ام و مهمان ساختهخوجه فرزند خود را سنت کردهبسطامی قدس اهلل روحه العزیز او را گفت یا 

خانه من فرستند تا قدم او در خانه ما آید آن شادی بر ما ه ب بنشسته انداز این درویشان که پیش تو 

بدید که سه روز بود  اثر گرسنگیر آن درویشان در نگریست در روی یکی ه ابویزید دتمام گردد خواج

آن درویش  بخور یفت برخیزد و آن مسلمان را کرامتی کن و نان واو را گ چیزی نخورده بودنا

                                                      
 غزلیات سعدی 623بیتی از غزل  - 1
 ادامه شعر پیشین سعدی است که با فاصله آورده است. دو بنداین  - 2
 برگرفته از کتاب گلستان سعدی، باب دوم در اخالق درویشان. - 3
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د و مردمان خانه آن مرد رفت او را در خانه خوانی سخت نیکو نهاده بوه فرمان شیخ به برخواست ب

درویش را در صدر بنشانده و خود میان در بست و کوزه آب سرد  همرهان پیش گاهبسیار نشانده در 

ها بسیاری کرد این درویش ابتدا کرد و لقمه برداشته تا ا و خدمتهداشت و پیش او ایستاد و لطف

بخورد در خانه  مه نانلق 2تا چون توءرفت که در همه عمر در این آرزو بودم  1فمضیبخورد بر زبان 

این سخن بشنید لقمه همانجا بنهاد و  ون درویشکه ده هزار درم چ ترعزیزو  3بر من دوسترمن از 

پس او دوان آمد رنجه دل گشته پیش شیخ بنشست او را گفت خواجه مرا نخورده برفت میزبان 

 نقض کرد آن دعوت مافرمودی تا کرامتی کند تمام نکرده لقمه برداشت و نهاد و نخورده برفت و 

همت نداشت  4زیرا چهست گفت چرا چنان کردی گفت ا هت که او آن از بهر کاری کردشیخ دانس

وی شادی همی آید و کرده و مرا از  تمام دیدم مرا بسیار خدمت ی گفت نیازیگفت چه دیدی از و

 آمد فرود درم هزار بدهبهشت بود بهتر است از هشت خواستم که در سر او را چیزی می کردمدعا می

 دید خواب در و باید خواب بایزید شیخ حکایت 5حقایق در نخورم آن از او نان ندارد همت که دانستم

 رسیدم بلند درجه من تا گفت او و است ترشادمان شد بیدار چون کرد سجده براد از ماه و آفتاب که

آن مدح ه ویرا ب باز الناس من خیر انا گفت و کرد سجده او بر ماه و آفتاب و شد دوست مرا تعالی ایزد

خود و عجیب ایزد تعالی ختم بود و کرامت از وی گیرد پس بایزید دانا که این سخن خطا بگوید و 

                                                      
 حبخانهصا - 1
 تا چون تویی - 2
 دوست تر - 3
 زیرا که  - 4
 ن نسخ خطی دیده شده در مساجد پکن توسط شادروان ایرج افشار کتاب حقایق نیز یاد شده است. در میا - 5
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را تضرع و زاری گریان شد و او پشیمن تر  بسیار گناه اقرار و استغفار خواند و توبه کرد خدای پیشمان

ر تو توبه کنی توبه ترا قبول ارد خواب ندارد ای بایزید اگاست بعد از چند روز گذشت بایزید خوراک ند

بد شاد و تعالی قابل است چون بایزید الهام یای خدا ند مگر شیخ حسن بصری گواه باشد پسنکن

یک وقت به نزد حسن بصری و  از این خواهد رفتن بکرامه 1ید در بیشدیگر روز رفت بود و اگر بایز

تا منتظر بود باز  2ستادی با ی رسیددر حسن بصرد چون بایزید به یچهار روز به مدرسه رساکنون در 

بایزید آمد و شاگرد این  بگو ای خلیفه استاد رایک شاگرد بیرون آمد و بایزید ویرا سالم گوید و گفت

سخن شنید و نزدیکی استاد این سخن را گفت و شیخ حسن بصری خشم بود و گفت چرا دروغ گویی 

ای عزیز بدان که استاد من بیرون آمد و گفت شانی وی پیش آید و شاگرد بازه ناگر بایزید آمد ک

بنزدیک شیخ بایزید با گناه آمد  یای خلیفه استاد را بگواند پس بایزید گریان شد و گفتچنین گفته

را جواب بگوید حسن بصری شنید و گفت خدای تعالی فرمود خوار شدگان را  ره پس شاگرد استاد بابا

دب در آمد ا با حرمت پس حسن بصری ویرا استقبال کرد و بایزید بای یا بایزید او بگو او را درخوا دار

پرسید ای دوست تو بچه کار آمدی بایزید قصه چون به پیش شیخ رسید بتواضع سالم گوید و شیخ 

بول اگر تو توبه کردی خدای تعالی ق صلف استی از بهر اهرا عاصی بود را بگفت و شیخ گفت تو خدا

را قبول کرد و اگر نه قبول نکند پس بایزید از تگواهی کرد که ایزد تعالی ا تر یک حیوان درنکند مگر 

 میان در و دید غوره یک و رسید جای بیک ندید پسانی رفت تا جمله جای طلب کند و یک حیو

 و یستنگر بایزید و بود افتاده موی و است سرخ چشم دو و است پیر سگ آن و بود سگ یکغوره 

                                                      
 پیش - 1
 بایستاد - 2
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 قدرته ب پس و نشود واجب گواهی مرا در ناپاک سگ و سگ این گرم حیوان نیست دیگر گفت

 کار پنج من که است ناپاک من گویی تو آدمبنی ای گوید سخن و گشاد را دهان سگ عزوجل خدای

 توانگر من خواجه اگر آنکه اول گفت سگ و بگو نوع پنج کدام گفت بایزید و نان پاک آدمیان بهتر

 کرد غالم یا اسیر آدمی اگر و نرود جدا را خانه و امنبوده شکایت ؟با است شاکر را خدای از من است

 بود مفلس خواجه اگر و است خدمت با و حرمت با و مطیع را خواجه از وی بود توانگر خواجه چون

 ستمن زیر در ننا مرا تا آدمی از بهتر من کار باین نبود شادی و ادب بی و نبود مطیع را خواجه وی

 ندهد اگر و است من بس بر و 1مخور داد اندک چیز مرا و خورد را نیک عامط من خواجه اگر آنکه دوم

 کار این که بود 3خشنود بی را او ندهد ویرا تا بخوردرا  2آش لذه هخواج را آدمیان اگر کنم صبر من

 امر یک طعام و خورد طعام من هخواج اگر آنکه سوم 4زیر منست در آدمیان بر آدمیان است از به من

 نعمت جمله را بندگان تعالی ایزد که دارم نگاه را او دزد از تا نخسبم شب یک 5سپاسدهد از ویرا 

 (لوتاب )پایان دهد

     

 تابلوی ششم  

                                                      
 می خورم - 1
 لذیذ - 2
 ناراضی - 3
 پایین تر از من است - 4
 برای سپاس از وی - 5
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آدمیان زیر  هستمآدمیان  سبیدن که من به ازچشب به غفلت  1عبر رد و را ناسپاس خدایاز ا ایشان ت

اگر ندهد من صبر کنم و  و ن از خواجه شاد شدمتا م دهد امناگر خواجه من مرا نکه آچهارم  منست

بغفلت  لی ویرا نعمت فراخ دهدرا ایزد تعان چون آدمیا هراسانم؟ خواجهتا من از  امشکایت نبرده

ه از کار من بچون حال تنگ است دشوار است شکایت کنند و خدایرا نستایند این  و شکر نکنندخورند 

و آدمیان خانه غوره است و سرای من بوده نکه جای من این پنجم آ که آدمیان در زیر منستآدمیان 

و آدمیان در زیر ین کار من به از آدمیان تنگ را که ا کویفراموش کنند  فراخ یافتند پس و نتواند

به از بایزید  و بایزید این سخن را شنید و سبحان اهلل بخواند پس گوید آری این چنین سگ منست

ی در مرا گواه نزدیک شیخ حسن بصریبرو  گ تو از برای خدا باشیسای گناه است و بایزید گفت

رفته بودند چون نزد شیخ رسیدند شیخ  پسو سگ گفت من با تو بروم  2کردی تا من توبه کرد

توبه بایزید را گواهی کردی و گفت پس شیخ حسن بصری از برای بایزید  ای سگ تو بیامدگفت

 امت ویرا دهد و نور الوجه هست وتوبه قبول کند در حال که  راوید و از ایزد تعالی از زدست بخواند و 

جدا شود و در یک  وداعن بصری را سالم گوید پس بایزید شاد شد و شکر اهلل بسیار است و شیخ حس

در  اعت رسیدن استدر یک س روز واکرامتاه مسافت چهار اه واتوبتاهبجوا ع صومعه رسیدساعت به 

جالله و کرم جل 4قداسبرئیل و فرشتگان صلوات اهلل علیهم دیگر انواع و چون مهتر ج 3قصه عجایب

بارگاه صمدیه مشاهده و معاینه  در حضرت الوهیت در اوقربت م و این بساط  در بارگاه رسول ع

                                                      
 سراسر شب - 1
 یچکدام را به کار نگرفته.پیداست که نویسنده نه نثر گذشته و نثر امروز فارسی هین جمله ا - 2
 کتاب ناشناخته است و گویا در آن قصه های عجیب گردآوری شده و نویسنده داستان را از آن برگرفته است. - 3
 واژه ناخواناست - 4
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در اشهد ان محمد عبده و رسوله و  شهد ان ال اله اال اهللندا بگفتند که ا اند در غایت تعجب اینکرده

 حضرت حق ؟شناسی خویش عبادت است و علم مرد را خویشتننفس ه و علم ب 1مینمهمات المسل

ربه و علم مر آدم را بود صلوات اهلل  فرف نفسه فقد عرم من ع شناسی عین توحید است و قال ع

اسجدوا الدم و خلیفه روی زمین  ؟ مالئک گردانید قوله تعالی و اذ قلنا للمالئکهعلیه تا خدای عزوجل

و این همه ببرکات علم االرض خلیفه و برای انبیاء گردانیدش نی جاعل فیآوله تعالی گردانیدش ق

 رد و چون در عمل آمد باعمل آآن برکات علم او را در  را 2سمعهیاد  ر زاز بص زدکرا علم آمو بود و هر

قال النبی  باشدو مدهوش  دباد که بترسخالص کشید مخلص شد بر وی  شدش و چون باکخالص 

هم هالکون اال  ملون و العاملون کللم و العالم کلهم هالکون االالعاالناس کلهم هالکون اال العام  ع

دعای رغبت است و دعای جهت  مخلصون علی خطر عظیم و دعا بر سه نوع استالمخلصون و ال

هاء دست گشاده دارد و برابر سینه دارد و است و دعای خفیه است. اما آنچ رغبت است باید که کف

خواهد و چشم در آسمان ندارد که ها از یکدیگر جدا شود و ایمان خود را شفیع دارد و حاجت میستد

 کسی را شبیه نبایدبود که تانگریست او را منع کرد بنابراین سمان میآی را دید که در م یک پیغامبر ع

مشت کرده گیرد و خفیه است باید که دست را  3نجااز زمان و  منزه است از مکان وخدای تعالی که 

                                                      
متعددی از آن نزد مسلمانان  نان چین است که نویسنده آن مشخص نیست و نسخه های خطیان مسلمامهمات المسلمین یکی از کتاب های شناخته شده و رایج می - 1

است. در میان نسخ خطی، چین وجود دارد. محتوای کتاب فقه حنفی است و در مقدمه آورده است که مسائل مشهوره ایمان، و فرائض حج و زکات و فرائض روزه آورده شده 
خوانده شده که در عالم خواب از سوی « ابولیث فقیه»در مقدمه نویسنده آن می شود که محتوای آن مسائل اعتقادی و اخالقی است و  م خواندهکتاب دیگری نیز به این نا

 پیامبر اسالم مامور به نوشتن این کتاب شده است. به رغم جستجو در متون نسخ خطی کتابها، این جمله یافت نشد.
 دانشیعنی روش های فراگیری « از بصر از یاد از سمع »گوید خواهد ب چنین می نماید نویسنده می - 2
 آنچ ، آنچه - 3
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ک ئلرهبت است چنانکه اللهم انا نساو آنچه  1دهمی خوان تکند در سر حاجتست را انگشتان سبحه را

 ن النار کفها دست فرو رویه دارد ومِ کَبِ عوذُدارد و چون که نَ بر زانودست را  3یاکفه 2ویدالجنه بک

و نزد عرفا اولی االمر مشایخ اند  4دایهدر فارسی ه است امت منهجامام صلوه خواجه ها دراین روایت

 قطعهی ایشان الزم است نمایند و سالک را فرمانبرداراهل سلوک می تربیت و پیران طریقت که بر

هر که خواهد که بسر منزل روی به راه آوردن  ودش به کید نهر که سر بر خط فرمان دلیلی نه

گویند محبت خدا با بنده ارادت توفیق و می اهل شریعت 6کردن 5راه نمایانپیروی  د بایدمقصود رس

و محبت بنده با خدا ارادت حساب در آخرت هدایت اوست در دنیا و عطای حسن ثواب و کرامت بی

حضرت ه نده آنست که او را بطاعت اوست و اجتناب از معصیت او و نزد اهل طریقت محبت خدا با ب

آنکه برای او دل از غیر او خالص گرداند ارباب  و نزدیک گرداند و محبّت بنده با حق تربیت وخود 

وصاف قدیم پس تجلی کرد اچون  بیت حقیقت برانند که محبت حق قدیم ست و محبت بنده حادث

الجالل از سرادق احتشام یحبهم هرگاه که صدمات سطوات محبت ذو 7لیمکبسوزد وصف محدث را 

بهبوب نفحات عنایت یحبونه، رسیده آن فانی محب را در بوته اضمحالل اندازد دیگر باره  وجود فانی

فی ابقاء الالهوتیه و محبه اللّه للعبد شده را بوصف بقا متصف سازد فان محبه العبد للّه فناء الناسوتیه 

                                                      
 ـهـ اضافه است. - 1
 بگوید - 2
 کفهای دست - 3
ل المتن بدایه دایه حامه»است. کتاب به فارسی برگردانده شده و نام آن  593نوشته برهان الدین مرغینانی ، درگذشته به سال « الهدایه شرح بدایه المبتدی»منظور کتاب  - 4

 خوانده است و نزد خوانندگان به این نام شناخته می شود.« هدایه فارسی»دمه کتاب آن را با نام است که در مق« ، مع ترجمه و شرح فارسی
 راهنمایان - 5
 سوره نساء است. 59این دو سطر و شعر، برگرفته از تفسیر حسینی ذیل تفسیر آیه  - 6
 پس بسوزد وصف حادث را گلیم.« ثمحد»است و نه « حادث»تر سوم مثنوی، با کمی تفاوت که ست در دفبیت از مولوی ا - 7
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د که لقای ایشان موجب و در عین المعانی آورده که اولیاء جماعتی ان 1ابقاء الالهوتیه فی فناء الناسوتیه

و در بحر الحقایق آورده که مراد از اولیاء اللّه آنانند که اعدای نفوس خود باشند یاد کردن خدای باشد 

 اند و برهان حقیقت ظاهر ایشان باکند که عنوان شریعتلیا برین وجه میو در کشف االسرار صفت او

استه مثنوی رخش ز میدان ازل تاخته گوی نوار فقر پیر حکام شرع آراسته است و باطن ایشان با

 (پایان تابلو)2 گان ابد باختهبچو

 هفتم تابلوی             

العالم و  فان االنسان الکامل روح ودعها فیهو أ ینسان الکامل أسماءه الحسنو إنّما علّم اللَّه سبحانه اال

ون من القوی الروحانیه و ر البدن و المتصرف فیه مما یکالعالم جسد کما سبق و ان الروح مدب

نها بمنزلة آیعنی  لالنسان الکامل ذکور من القوی االسماء االلهیهالجسمانیه و کذلک ارسل ذلک الم

ا ان الروح یدبر البدن منصرف فیه بالقوی کذلک االنسان الروحانیه و الجسمانیه له فکم ویتلک الق

حقیقه حقیقه من حقائق ذات  کل أنّاعلم لهیه واسطه االسماء االهالکامل یدبر العالم و ینصرف فیه ب

ها بین حقیقه ما من حقائق بحر الوجوب و بین امل و نشأته برزخ من حیث أحدیه جمعنسان الکاال

بحر اإلمکان هی عرشها، و تلک الحقیقه الوجوبیه مستویه علیها. فلمّا  یه لها من حقائق حقیقه مظهر

لکمالیه، و هر الکمالی اإلنسانی، تلقّاه بحقیقته األحدیه الجمعیه االمظ یعل یالکمالی الجمع یورد التجلّ

 یمنها عل ینسان الکامل. ثمّ فاض نور التجلّفی کل حقیقه من حقائق ذات اال یسرّ هذا التجلّ یسر

                                                      
 سوره مائده 54، ذیل تفسیر آیه کاشفیمال حسین برگرفته از کتاب تفسیر حسینی  - 1
ت. از تفسیر حسینی )مواهب علیه( ذیل تفسیر سوره یونس اسبرگرفته در پایان تابلوی ششم منبعی ذکر نشده است. با پژوهش در میان منابع روشن شد که این پاره نیز   - 2

بی خبریم. هر چه هست، متن تابلوی هفتم  با این حساب، آیا نویسنده فراموش کرده منبع را بیاورد، یا اینکه ادامه آن در تابلویی دیگر نوشته شده و تابلو از میان رفته است، ما
 خواهیم پرداخت. امه بدانادامه متن تابلوی ششم نیست؛ در اد
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حقائق العالم إلّا بعد  یعل الرحمان یا یناسبها من العالم. فما وصلت اآلالء و النعماء الوارده بالتجلّم

نسان الکامل. یه اال ل تعیّنه فی مظهرقب ینسان الکامل بمزید صبغه لم تکن فی التجلّنه فی االتعیّ

الوجه األنسب  یرعایه رعایاه عل الخلیفه یها رعایا له، و هو خلیفه علیها. و عل فحقائق العوالم و أعیان

دل انسان کامل که حق سبحانه و تعالی در آینه  بعض یاأللیق؛ و فیه یتفاضل الخالئف بعضهم عل

گردد و به وصول جلیات از آینه دل او بر عالم فایض میکند و عکس انوار تخلیفه اوست تجلی می

کند از حق، تجلیات ذاتیه و اسمتداد میعالم باقی است  ماند و تا این کامل، درآن فیض باقی می

اهر و محل استوای اوست. واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات، مظرحمت رحمانیه و رحیمیه به

ماند؛ مادام که این انسان کامل در وی هست، جلیات محفوظ میپس عالم بدین استمداد و فیضان ت

اید؛ مگر به حکم او و هیچ چیز از ظاهر به باطن پس هیچ معنایی از معانی از باطن به ظاهر بیرون نی

و هو البرزخ بین البحرین و  ریت نداندچه این کامل، در حال غلبه بشدر نیاید؛ مگر به حکم او؛ اگر

جهان  مثنویمین و الیه اال؟ بقوله سبحانه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبقیان المعاجز بین العال

ال اگر گویند بیش از تحقق و تعین این ؤای هر چه هستی تویی سندانم چهرا بلندی و پستی تویی 

ی هیچ ظلمی و نقصی در دمآبود و از عدم تعین این صورت  مثابت و قائ افالکآدمی عالم و دوران 

بود  و حکماً معنیه بنبود اما پیدا الم و دوران افالک نبود پس او قطب نباشد جواب گویم هر چند ع

بر ظهور حقیقت بود و کمال پیدا یجاد عالم پیدا میمقصد از ا جیت ان امر ز؟ناحکم ه چون بزیراک 

عنصری کماهی جز این صورت  جمعن؟آن حقیقت  ال موقوف بود و مظهرجماال و تفصیجمعیت ذات ا
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ها و ماتحتها هر یک د ان و مافوقرنماید از افالک و عناصر و موا؟ میهر چه 1انسانی بود زیراک

اند و لهذا از حمل امانت فطرت این یقی و اسمی ازین حضرت جمعیت بیش نبودهمظهر صفتی حق

ین قطب الموحدین شیخ محی الحق و الد 2در نقد النصوص اکردندکمال جمعیت و پیدایی همه اب

حال ایشان مبسوط  حو در کتب متفرقه از تصانیف خود شر 3سره از دفتر فتوحات مکیالعربی قدس

هایی است تا عمل کننده آن بر بصیرت باشد این است ه ذکر آن سبب اینفرموده است مختصری ک

ر مکه معظمه شرف اهلل ساکن است و ابدان اوتاد و نقبا و د 4که قطب االقطاب که غوث از ویست

را  بحر و بر متفرقند بقدره اهلل تعالی بوالیتی که ایشانجهت مصالح عالم در ه نجبا و رجال غیب که ب

وقت صبح در کعبه معظمه اقتداء فریضه صبح کنند و در خدمت ه ض کنند و ببخشیده است طی ار

زمین را بقدم مبارک مشرف گردانند و جمیع  ه شوند و جهات جهاناطراف عالم متوجقطب االقطاب 

اند و در ر روز در جهتی معین باشند و نظر در جمیع جهات گمارند و فیض و را هشت قسمت کرده

خاصه کسی که استمداد از ایشان طلب کند بر طریقت این دایره چون عارف  مدد باهل عالم رسانند و

؟ صلوات بر رسولاز اوراد بعد از  تند هر بامداد بعد از صبح نماز و فارغبداند که ایشان هر کدام جه

ت معلوم آورد و بگوید این سالم بسم اهلل الرحمن الرحیم السالم علیکم یا رجال هروی سوی آن ج

، یا قطب یا غوث اغیثونی بغوثة و انظرونی به ، یا اوتاد، یا ابدال، یا نجبایا رقبا ارواح المقدسیا الغیب 

یسروا مرادی عند الناس فی الظاهر  و حصلو مرادی و مقصودی و حوائجی و هو ارحمونی برحم هنظر

                                                      
 زیراکه - 1

 .89نوشته عبدالرحمن جامی. صفحه « دالنصوصنق»برگرفته از کتاب  - 2
 بر خالف رویه، نویسنده در اینجا ابتدای پاره متن نام منبع آن را می آورد که همانا رساله معرفت رجال الغیب ابن عربی است. - 3
 از وی است - 4
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بر چیزی  که کسی تکیهبجانب ایشان کند همچنان بحرمة محمد صلی اهلل علیه و آله آنگاه پشت

هاء و کار 1آورد که استعانت و استظهار من بشماست. نظر از من باز مگیریتکند و در خاطر چنان می

تعالی آن مهم او را برآورد و آن کار برو میسر  مهم که داشته باشد برود حقمرا روان کنید آنگاه بهر 

کسی که با دشمن در محاربه د و از ایشان بهمه نوع مدد رسد بوی انشاءاهلل تعالی هر گاه نگردان

 ()پایان تابلو

 ی هشتمتابلو

بارواح مقدسه آورد تا دشمن را پشت دام جهت اند آید باید که معلوم کند که ارواح مقدسه در کمی

باشد البته ح مقدس ابارو پشت دشمن ظفر یابد و اگر نصف یا سهرواح باشد البته بر دشمن روی با

مالحظه کند که تیر بروی ارواح مقدس نیندازد خواه در جنگ و خواه در دشمن را ظفر باشد و باید که 

شت رود باید که از ان موضع که قصد رفتن کند پسالطین می غیره دیگر چون بنزد اکابر وشکار و 

ه در و در دعوی ب 2ستنباء کند و روانه شود که البته منصور حاصل شودسوی ارواح مقدسه آورد و اهب

واح سوی ارهپشت بع مهمات مشکله چون متوجه شود و چنان کند که خانه قاضی رفتن و جمی

عالی و و غیره بامراهلل ت شودجمیع مرادات و مقصودات حاصل مینماید البته  آورد و استناد مقدسه

المجرد عن االراده السافرین  المریدینحساب ابجد ه شود بمعلوم می مقام معلوم ایشان دیگر جهات

 ما الحال الک هو السایر بحاله علی االطل و المقامات ال بعلمه و وت السفی المعقوال بفکره سافره

القطب هو  القطبیه هرجالخارجون من الدیر قصد و اختیار االفراد هم االولیاء یحصل فی القلب من غ

                                                      
 مگیرید - 1
 لبته واژگانی با هم فرق دارند.از رساله معرفت رجال الغیب نوشته ابن عربی است که ا برگرفته تا اینجا، - 2
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ن اربعه رجال سالکین فی اربعه اماکن واالوتاد عباره عالذی صار مدار االرض و السماء  والغوث و ه

 احد فی ناحیه الجنوبوالشمال و  ناحیهاحد فی و والمغرب  احد فیوو هم ساکن فی المشرق واحد مف

لثمایه و النقباء ث ان ارادوخری آ صورتههم ب انهم یتبدلون صورت ء سبعه و سبعون بذلکالدبو ال

 ؟االمامان یقال لهما الوزیران ابنهم قائم للحق و شدید الخلق رجل و النجباء اربعون رجل یحملون

 ن یظهرونلملک و المالینه هم الذیا االول حافظ الملکوت و الثانی و و یسارهن القطب مییعلی تغان 

امامه عن النبی عن ؟ الظنون و قامعو جامع الفنون رجه افعال قبیحه لتنفر الخلق منهم و انهم اعلی د

ها و ن شجر واحدا فانا اصلو علیا مصلی اهلل قال ان اهلل تعالی خلق االنبیاء من اشجار شتی و خلقنی 

غصن من اغصانها نجا و من ق بفمن تعل ؟ اوراقهاشیعتهمو الحسن و الحسین ثمارها  علی فرعها و

عبداهلل بین الصفا و المروه الف عام ثم الف عالم حتی یصیر البالی ثم لم  ان عبدازاغ عنها هوی و لو

قوله تعالی قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده یدرک محبتنا الکبه اهلل علی منخریه فی النار ثم تال 

 ل عنفه الکامله التی ال یشوبها شیء من المخالفه و میو لعل المراد ان الخال 1تبصیرفی القربی در 

تکون ثلثین سنه و بعدها قد تکون و قد ال تکون ثم االجماع علی ان نصب االمام واجب و  المتابعه

دلیل سمعی و او عقلی و المذهب انه یجب علی ه او علی الخلق بانما الخالف فی انه یجب علی اهلل

علوا اهم والن االمه قد جلم یعرف امام زمانه فمات میته جاهلیه الخلق سمعا لقوله من مات و 

و کذا بعد موت  2نصب االمام حتی قدموه علی الدفن و التجهیز و التکفین م اه النبی عالمهمات بعد وف

                                                      
دیگر متون عرفانی یافت نام منبع خوانا نیست. تالش زیادی برای یافتن منبع از طریق جستجوی متن انجام شد که بی نتیجه ماند. گرچه محتوای آن با کمی تغییر در  - 11

 می شود.

 تجهیز و تکفین ندارد گاننبع، واژمدر  - 2
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فرموده است  مصلعرسول  2نانکچ 1در عقایدالشرعیه یتوقف علیه ا من الواجبات کل امام و الن کثیر

اللواحده قیل یا رسول اهلل ی ثالث و سبعین فرقه اثنان و سبعون فرقه فی النار و استفترق امتی عل

ی معنی این حدیث آنست که خواجه شمع شریعت صلعم الذین هم علی ما انا علیه و اصحابمنهم قال 

ه بود که امت من هفتاد و سه کروه شوند هفتاد و دو کروه در آتش باشند مگر یک گروه که فرموده ک

سیدند که یا رسول اهلل آن کدام هل نجات باشند صحابه کرام رضوان اهلل علیهم اجمعین پراز ا

و که متابعت شریعت روهی بودند که از آتش دوزخ خالصی یابند رسول صلعم فرمود که آن گروه گ

سلوک کنند که من و یاران من برانند از بدعت و هوا بدین روش ی کنند و انزندگ تنساشتی نگاه د

ایشان همه صدق بوده و افعال ایشان اقوال  اندسلوک ایشان در شریعت و طریقت بوده باشند ودور 

ت همه خسارت و همه حق و صفا و وفا باشند و هر چه جز این راه است ببدعت و مخالف سلوک اس

معنی باین مهتر عالم صلعم چنین بود این عزیزان پاک روش متابعان خود  است چون اشاره هالک

بطالن و از تقلید و و از طریق فتنه  مخالفت فرموند از بدعتشریعت را می و جاده تنسن داشتنگاه 

د و دارنپاک است که نه رنگ تمثیل  آفاق ع آنانیصدیقان از این جموش این رو داشتند  گاهمقلدان ن

و  در اعتقاد اهل سنت و جماعت و ازین روشت دارد و معرفهدایت  محض نوربلکه نه بوی تشبیه 

این روش از ابابکر صدیق رضی اهلل عنه قرنا  حق کههن است و راه رونده گان باروش محققان و عارف

اه واجب منان و رونده گان این رؤما رسیده است و تا قیامت باقی خواهد بود بر جمیع مه بعد قرن ب

                                                      
گرفته شده است. نک: تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح العقاید النسفیه، با تحقیق سقا احمد حجازی، ناشر: مکتبه الکلیات « رح عقاید النسفیهش»این چند سطر از کتاب  - 1

 .96میالدی، صفحه  1987االزهریه، قاهره، 
 چنانکه - 2
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د و از نن راه کنعزیزان حق دارند و سلوک بریکه تابع این برگزیدگان بوده و صحبت  است تا قیامت

راست و طریق صواب این است و هر که باین روش عمل کند مجالست این نیکان دور نباشند که راه 

یابد اما سلوک این یاء بدعت رهایی  و برین راه تمسک کند از ظلمات روزگار ایمن گردد و از امواج در

ظاهر است که در جمیع  قسم سلوک بر دو قسم است کهرضوان اهلل علیهم اجمعین  اراه مشایخ ه

اند و از نواهی ت و بغایت وسع و امکان در محافظت اوامر کوشیدهشرع را نگاه داشته اس وداحول حد

اند و زبان و ر شرع نگاه داشتهجوارح را د اند و اعضااند و هواء نفس را مخالفت کردهاجتناب نموده

تصفیه دل در  که پاکی باطن در آنست که اما آن قسم اینست کار در اند که اصلحلق را پاک داشته

ت ازین راند که طهارت باطن عباکوشیدهاند و در محو صفات ذمیمه نفسانی میبغایت سعی کرده

 ()پایان تابلو. اندسعی بلیغ کرده و در ذکرمعنیست 
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