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معاشالسّالکین 
مقدمهوتصحیحانتقادی 
سیّدمحمّدنوربخش 

جمشیدجاللیشیجانی* 
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چکیده 

سیّدمحمّد نوربخش ،از عرفای سدۀ نهم هجری در دورۀ تیموری است .وی از
شاگردان میرسیّد شریف جرجانی و عالم بزرر شزی،ی ،ابزه فهزد وزی و در
طریقت مرید خواجه اسحاق ختالنی اسزت .از جموزه شزاگردان م،زرو وی
شمسالدیه محمّد الهیجی صا ب مفاتیح االعجاز فی شرح گوشه راز اسزت.
نوربخش و پیروان وی در رواج تشیّع و زمینهسزازی ههزور صزفویه در ایزران
نقش مهمّی را ایفا نمودند .از وی آثار مت،ددی برجای مانده است .یکی از ایه
آثار ،رساله م،اش السّالکیه است که بزر اسزاچ اهزار نسزخی ختزی ،توسز
نگارنده تصحیح انتقادی و تنقیح شده است .ایه رساله در برابر پرسش یز از
مریدان نوربخش دربارۀ الل و رام و اگونگی تفاوت گفته عومزای اسزالم
در ایه زمینه ،شکل گرفته است .او س،ی کزرده اسزت بزه شزیوهای اخالقزی و
عرفانی ،با بیان آیات قرآن و ا ادیث نبوی ،و ذکر اقوال و اش،ار و کایات از
عرفایی همچون سیّدعوی همدانی ،خواجه اسحاق ختالنی ،مولوی و ،...مسزالی
شرعی الل و رام را به شکوی زیبا و هنرمندانه به تصویر بکشد .تأکید عمده
در ایزه رسززاله ،بززر اصززل هزاهر شززری،ت مصززتفویریع و بززاطه شززری،ت
مرتضویرعع جمع میان هاهر و بزاطه و شزری،ت و طریقزت و فقزه و عرفزان
است.
واژگانکلیدی :م،اش السّزالکیه ،سزیّدمحمّد نزوربخش ،نسزخههزای ختزی،
تصحیح انتقادی ،فقه ،عرفان.
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* استادیار گروه ادیان و عرفان ،وا د یادگار امام خمینیررهع شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
رایانامهjalalishey@gmail.com :
تاریخ پذیرش1396/2/12 :
تاریخ دریافت1395/10/23 :
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تحلیلیدربابپیوندفقهوعرفانوجلوۀآندرمعاشالسّالکین
اهل عرفان ،خود را فقیهِ باطه میدانند .ارتباط میان فقه و عرفان یکی از مسائل مهمی اسزت
که سابقهای طوالنی در تاریخ عووم اسالمی دارد .جسزتجوی تزاریخی پیرامزون ایزه مسزأله
کاری است بسیار دشوار .نشان دادن اینکه از اه تاریخی و به دست اه کسزانی مسزأله یزا
مسائوی از فقه وارد میدان تأویل عرفانی شدهاست ،باید با ا تیاط صورت گیرد .ت،امل فقه و
عرفان به عنوان دو عوم و جستوجو در کیفیّت تأثیر متقابل هزر یز بزر دیگزری یکزی از
موضوعات جدّی مغفولٌ عنه در جام،ه عومی کشور است .در زبان فارسی ،فقه صزوفیانه بزا
تألیف کتاب روضةالفریقین ابوالرجاء ااای شکل گرفته اسزت 1.مؤلزف پزس از هزر بحزث
فقهی میکوشد که با نگاهی عرفانی ،مسأله را به باطه و رمرهای مرتب بزا ا زوال سزالکان
طریقت پیوند دهد و در آن سوی هاهر شری،ت ،قایقی از ا وال عارفزان را نشزان دهزد.
امام محمد غرالی نیر در ا یاءال،ووم کوشیده است که به نوعی میزان فقزه و تصزو رابتزه
برقرار کند 3.از کتاب خالصةالحقایق محمود به ا مد فاریزابی رمتزوفی607ع نیزر بزه عنزوان
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کتابی که از منظر تأویل عرفانی به ابواب فقه نظر می کند ،یاد کردهاند 4.برخی بر ایه باورنزد
که فقه و عرفان در عرض یکدیگر پدید آمزده و جام،زه اهزل سزنت را در دو راه بزه خزود
مشغول ساختند؛ اول فضای کامالً فقهی و قانونی و مناسکی که همه اهاراوب عموی دیه
را با دستورهای فقهی و قانونی م،یه میکرد؛ دوم فضای م،رفتی و اشزراقی و درون گرایزی
که دستورات و قوانیه خویش را ،هم عرض آداب فقهی و بیتوجه به آن وضع مزیکزرد و
راه عرفانی و سووکی فرد مسومان را عمل به ایه قوانیه و آداب توقی میکزرد .دنیزای اهزل
سنت ،با ایه دو گرایش منظم شد و راهی دو سویه گرفزت .همزیه دیزه ورزی دوگانزه را
میتوان آغاز شکا میان فقه و عرفان نامید 5.ا یای عوم دیزه توسز عارفزان ،م،مزوال در
دورههایی صورت گرفته که مسومانانی اهل هاهر آن را منحصر و به فقه و عوم کزالم تقویزل
دادهاند 6.از نظر غرالی ،فقه در عصر اوّل اسالم ،دانسته آخرت و شناخته آفتهای نفوچ و
آنچه اعمال را تباه میکند اطالق میشد نه فرعهای طالق و ل،ان و ...و مرجع آن قوزب بزود
انانکه در قرآن میفرماید« :لَهُم قووبٌ الیَفقَهونَ بِها» 7نوربخش نیزر در رسزالی اضزر ،بزه
جنبی کشفی برخی از امور الل و رام برای خوای اشاره دارد.
بررسی نسبت میان عرفان و فقه به لحاظ ماهوی در ت،ریف ،غایت و رویکرد ما نسزبت
به هری از ایه دو دانش و نیر نگاه ما به اصل دیه موثر است .البته باید گفت کزه از نقتزه
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نظر عومی تفاوتهای فراوانی بیه ایه دو به لحاظ موضوع ،محمول ،مسائل و روش وجزود
دارد و هر ی از ایه دو عوم با هم متفاوتاند و هیچ نقته مشترکی به لحاظ عومی بزا هزم
ندارند .تفاوتها در طول هم هستند نه در عرض هم ،ایه طور نیست که اگزر منبزع عزار
قیقزت یز تم زل و یز
شهود شد ایه قیقت ،تجسّم اخالقی و فقهی پیدا نکند ،یز
تجسّد داریم ،اینها گراه با هم مختوف هستند اما در باطه در طول هم هسزتند و پزایینی در
باالیی مصدّق و مهیمه است .عرفان به اخالق و اخزالق بزه فقزه هیمنزه دارد .کسزانی کزه
شناختی نسبت به ایه مسیر طولی نداشته باشزند اینهزا را مختوزف و ا یانزاً در عزرض هزم
میبینند و تفاوتهای طولی را تفاوت عرضی توقی میکنند و تصور مزیکننزد اینهزا بزا هزم
اختال دارند 8.بنابرایه قرار دادن فقه در برابر عرفان ،توجیه منتقزی نزدارد .فقزه و عرفزان،
هرگر در عرض یکدیگر نیستند تا بزه عنزوان دو نگزاه رقیزب شزناخته شزوند ،و یزا لزوازم
9
اجتماعی و سیاسی مختوفی به آنها نسبت داده شود.
فقه میتواند مّ،د و ممدّ عرفان باشد و عرفان میتواند از فقه تغذیه کرده ،مدد بگیزرد و
آن را نردبان عروج و اوجگیری خود قرار دهد .پس تبایه ذاتی میان ایهدو نیست .زیرا فقزه
در پی س،ادت ،کمال و رستگاری آدمی است و عرفان نیر به دنبال کمال انسان است .نسبت
بیه شری،ت ،طریقت و قیقت م ل نسبت بیه فقزه و اخزالق و عرفزان اسزت ،فقزه بزرای
شری،ت ،اخالق برای طریقت و عرفان برای قیقت است و نه تنها هیچ کدام دیگری را رد
نمیکند بوکه عرفان نسبت به اخالق و اخالق نسبت به فقه مصدّق و مهزیمه اسزت .همزان
طور که اخالق سقف فقه است ،عرفان نیر سقف اخالق بوده و ایه سه تأمیه کننده جهزات
وجودی انسان است ی،نی انسان دارای جهات سهگانه است ،بدن ،نفس و عقل یا قوب ،کزه
هر ی از ایه جهات سهگانه با یکی از عووم یاد شده تغذیه میکنند .فقه ناهر بزه ا کزام و
عمل انسان مکوف اسزت و زالل و زرام و همچنزیه صزحّت و فسزاد عمزل انسزانی را
میسنجد که ناهر به جسم و بدن انسانی است ،دانش اخالق ناهر به ی یزتهزای نفسزانی
است که مر وه میانی وجود انسان را تأمیه میکند و عرفان ،ناهر به قیقت و قوب انسزانی
است .تم یل دیگر ایهاست که فقه ،هاهر است و عرفان ،باطه .به همان نسبتی که هیچ گزاه
هاهر ههور نمیکند مگر اینکه باطه او را همراهی کند و هرگر باطه آشکار نمیشزود مگزر
از طریق هاهر 10.در رهیافت عرفانی به فقه میتوان دایرۀ تزأثیر ایزه ا کزام را افزرایش داد.
ی،نی بر اب،اد اخالقی و م،نوی و مقامات عرفانی که بر اساچ آنها شخصی میزل بزه جزرایم
ندارد و از انجام آن اعمال منرجر است ،تأکید میشود11.به عنوان نمونه اگر شرک را منحصر
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در بتپرستی بدانیم تأکید بسیار قرآن بر مسأله لروم پرهیر از شرک ،امروزه اندان مصزداقی
نخواهد داشت اما مراتب درونیتر اصتالح شرک ی،نزی ریزا و سُزم،ه بزه ویز ه در اعمزال
عبادی و در مر وه باالتر اعتماد و امید بسته بر غیر خدا در همی اعمال و رفتزار ،و مراتزب
عالیتر و باالتر از آن دیدن غیر خدا در عالم هستی ،شرک بهشمار میآید .در ایه ال است
که سر تأکید قرآن بر لروم پرهیر از شرک بیشتر نمایانده میشود.
بنابرایه ،نگرش عرفانی به ا کام فقهی و آیات مربوط به آن در قرآن میتواند به مسزأله
فظ ایمان و الترام به ا کام فقهی در زمان ما کم شایانی کند .به نظر میرسد سزیّدمحمّد
نوربخش نیر در رسالی اضر تالش کرده است تا با بیان همسنخی و قرابت فقه و عرفزان و
ذکر شاهد م الهای قرآنی ،روایی ،عرفانی و فقهی ،پیوند میان فقه و عرفزان را مزورد تأکیزد
قرار داده و الترام عارفان مسومان را به شری،ت اسالم و رویکرد آنان را به ایه مقولزه تبیزیه
نماید.

آثارسیّدمحمّدنوربخش 
از سیّدمحمّد نوربخش رسائل و مکتوبات و غرلیاتی به جای مانده است که بخشزی از آنهزا
تاکنون منتشر نشده است .شماری از ایه آثار عبارتند از :غرلیات رمحمزد شزفیع ،مولزوی،
«تصحیح غرلیات سید محمد نوربخش» ،اورینتل کالج مگریه ،ضمیمه ،شماره  ،1صص -1
28ع ،مکتوبات رآغابرر طهرانی ،الذری،ه ،ج  ،16صزص 174 – 173ع ،االعتقادیزه رمحمزد
شفیع ،همان  ،ی 101ع ،سلسلة االولیاء رن  :دانش پز وه ،محمزد تقزی« ،سلسللة االولیلاء»
جشه نامه هانری کربه ،زیر نظر سید سیه نصر ،صص 61-1ع ،رسالی نوریه نسخی ختزی
شماره  ،935/8کتابخانی آیتاهلل مرعشیع ،قیامزت انفزس و آفزاقی 12رنسزخه ختزی شزماره
 ،1201کتابخانه مجوس شورای اسالمیع ،رسالی م،راجیّزه13رنسزخه ختزی  ،3497کتابخانزه
مرکری دانشگاه تهرانع ،انساننامه رنسخه ختی شماره  ،935/11کتابخانه آیت اهلل مرعشزیع،
رسالةالهدی رنسخه ختی  ،5367کتابخانی فاتح استانبولع و...

معرفیاثر 14
م،اش السّالکیه رسالهای است که در برابر پرسش شیخ اجی عوی 15دربارۀ الل و زرام
و اگونگی تفاوت گفتی عومای اسالم در ایه زمینه ،شکل گرفته اسزت .نزوربخش در ایزه
رساله س،ی کرده است به شیوهای اخالقی و عرفانی ،با بیان آیات قرآن و ا ادیث نبزوی ،و
ذکر اقوال و اش،ار و کایات از عرفزایی همچزون سزیّد عوزی همزدانی ،خواجزه اسزحاق
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خُتالنی ،موالنا و دیگران ،مسالی شرعی زالل و زرام را بزه شزکوی زیبزا و هنرمندانزه بزه
تصویر بکشد .وی در ایه رساله ،اصل هاهر شری،ت مصتفوی و باطه شزری،ت مرتضزوی
را جمع میان هاهر و باطه و شری،ت و طریقت میداند که اگر غیر از ایه باشزد پیزروی از
هوای نفس و خروج از د اعتدال است .از موضوعات دیگر ایه رساله طرق رهایی از ریزا
و سُم،ه و رسیدن به مقام کمال اخالی اولیا است.

معرفینسخهها 
 .1نسخی ختی شمارۀ  3702کتابخانه اسزتانبول ،دارای  4ورق بیسزت و پزنج سزتری،
نست،ویق ،بدون نام کاتب ،در 1003ق ،.در قستنتنیه .در تصزحیح ،ایزه اثزر بزا زر رمزر
«الف» مشخص شده است.
 .2نسخی ختی شمارۀ  10216/6مجوس ،دارای  7ورق 15سزتری 22×13سزانتی متزر،
نست،ویق شکسته ،کاتب عوی اکبزر و آقزا محمزد ابزراهیم1277-1276،ق ،.جوزد تیمزاج .در
تصحیح ،ایه اثر با ر رمر«ب» مشخص شده است.
 .3نسخی شمارۀ  7410/25کتابخانی مرعشی ،دارای 5ورق هفزده سزتری 14×24سزانتی
متری ،نست،ویق ،کاتب محمد باقر سنی1043 ،ق ،.اصفهان .عناویه و نشزانیهزا شزنگر ،
جود تیماج قهوهای .در تصحیح ،ایه اثر با ر رمر«ج» مشخص شده است.
 .4نسخی شمارۀ 1159/7ط مجوس ،دارای  7ورق  15ستری ،نست،ویق ،بدون نام کاتب،
1064ق .در تصحیح ،ایه اثر با ر رمر «د» مشخص شده است.
الزم به ذکر است که عالوه بر نسخههای م،رفی شده ،نسخهای از م،زاش السّزالکیه در
موزه ساالرجنگ یدر آباد به شمارۀ  ،3418موجود است .همچنیه مؤلف روضزات الجنزان
و جنات الجنان ،کایتی از ایه رساله را با ذکر نام رساله و نوربخش ،در کتاب خزود آورده
است.

شیوۀتصحیح 
در تصحیح رسالی اضر ،نسخی «الف» را به دلیل اصحّ و اقدم بودن ،اصل قزرار داده امزا در
ب،ضی جاها از کومات نسخههای دیگر برای تصحیح مته به جای نسخی اصل استفاده شزده
است.
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تصویرصفحهآغازرسالۀمعاشالسالکیننسخه3702کتابخانهاستانبول 
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 .1شفی،ی کدکنی ،محمدرضا ،زبان ش،ر در نرد صوفیه ،ی167-166
 .2همان170 ،
 .3پازوکی ،شهرام و نصیری ،محمد « ،فقه و عرفان ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات اال کزام»،
پ وهشنامه عرفان24 ،
 .4ن  .شفی،ی کدکنی ،همان174-172 ،
 .5اعوانی ،غالمرضا« ،عصر صفوی و همسویی م،رفتی فقه و عرفان» ،پگاه وزه ،شماره.316
 .6همو« ،ا یاء عوومالدیه غرالی و ضرورت ا یاء آن در زمان ما» ،جاویدان خرد ،ی38
 .7غرالی ،محمد ،ا یاء عووم الدیه ،ی84؛ مالصدرا و فیض کاشانی نیر به ایه متالب اشاره کردهاند.
ن  :رسالی سه اصل ،ی 74؛ المحجّة البیضاء ،ج ،1ی.82
 .8جوادی ،مرتضی«،گفتگو» ،ماهنامه مهرنامه ،شماره.13
 .9پارسانیا ،مید ،عرفان و سیاست ،ی.25
 .10جوادی ،همان جا؛ نیر ن  .پازوکی و نصیری ،همان ،ی27؛ قرایی ،مرتضزی« ،نگزاهی بزه پزیش-
فرضهای انسانشناختی فقه و عرفان» ،پ وهشنامه عرفان ،شماره ،1ی 83-82و 89و 93
 .11تابنده ،نورعوی«،عرفان و فقه :تنظیم یا تصحیح قوانیه» ،عرفان ایران ،شماره 35و ،36ی7
 .12ایه رساله به همراه رساله «اقسام دل» توس نگارنده تصحیح انتقادی شده است .ن بزه :جاللزی،
جمشید« ،دو رساله از سیّدمحمّد نوربخش» ،عرفان ایران ،شماره  ،1393 ،37صص207-189
 . 13ایه رسزاله توسز نگارنزده تصزحیح انتقزادی شزده اسزت :نز بزهJamshid Jalali Sheyjani, :
"Muḥammad Nūrbakhsh’s Risāla-yi Mi‘rājiya: Critical Edition", Ishraq, No.5,2014, pp306-331

 .14برای ذکر ایه نسخه ن به :منروی ،ا مد ،فهرست مشترک نسخههای فارسی پاکستان ،تهزران ،ج
 ،3صص 1943-1942؛ همو ،فهرستوار کتابهای فارسی ،ج  ،8ی 904؛ نفیسی ،س،ید ،تاریخ نظم و
ن ر در ایران ،ج 318 ،1؛ سینی اشکوری ،سید ا مد ،فهرسزت نسزخههزای ختزی کتابخانزه آیزتاهلل
مرعشی نجفی ،ج  ،19ی 225؛ اجی خویفه ،کشفالظنون ،بیروت ،بیتا ،مجود دوم ،ی 1725
 .15ا تماالً « اجی عوی تبریری» از مریدان نوربخش است که در اثر دیگر وی ،رسالی الهدی نزام وی
آمده است .ن به :نوربخش ،رسالة الهدی ،نسخه افندی98 ،ر.
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معاشالسّالکین 1

َ
َ ُ
مدلله َعلی نعمائه َو ّ
القلبیاه َ
االطوار ّ
االنوار
عاد
م
صااِ
الصلوة َعلی ُم َح ّم ِد َو ِآله و خلفائهّ 2.اما َبعد
ألح
ِ
ِ
ّ 4
َ
َ
ّ
5
3
َ
َ
الغیبیه س ّیار الملکوتّ ،
ّ
ظهار َجلیاات الاّات و الصافات
طیار الجبروت ،قدوة
ِ
ِ
أربااِ َالمقاماات ،م ِ
العارف ُ
المکاشف الولی شیخ ِاجی َعلی ،أدام الله فناء ِفی الله َو َبقاء ِباللاه 6،پرسید 7که در زالل و
رام؛ اون اقاویل عومای اسالم و زعوم خوای و عوام متفاوت است .طایفهای که سووک
طریقی کمّل مرشدان 8ش،ار ایشان است اگونه م،اش کنند که از رام اجتناب نماینزد و بزه
ریا و سُم،ه مبتال نشوند.
9
بدان ای سزال راه و مقزرب درگزاه ،وفقز اهلل لوسّزووک عوزی صزراط المسزتقیم و
التریق 10القویم ،که 11مذاهب صوحا و اتقیا و مشزارب اولیزا و اصزفیا بزه سزب امکنزه و
ازمنه 12و اقتضای اوقات و 13ا وال و رعایت دّ اعتدال در ایه م،نی متنوع 14است .امّزا در
17
جمیع 15ا وال بنای کار ایه طایفه بر دو اصل است :یکی هزاهر شزری،ت 16مصزتفوی و
دوم باطه طریقت 18مرتضوی که کشزف و الهزام و اشزارات م،نزوی عبزارت از آن اسزت.
بنابرایه م،نی هر که به غیر فتوی و قول فقهای اسالم و به غیر اشزارت م،نزوی و کشزف و
الهام 19عمل میکند هوای نفس است که وی را از دّ اعتدال باز میدارد و به رعونزت 20و
خودنمایی میکشد .ای سال راه ،آنچه در کتب فقه مذکور و مستور است عوام و خوای
َ ُ ُ
الحالل َب ّی ٌن و َ
اسالمیان را دستور است « َ
ینهما شبهات» 21زدیث صزحیح اسزت
الحر ُام ّبی ٌن و ما ب
الل را الل و رام را رام و شبهات را شبهات دانسته ،طریقی اولیا و عوما 22است .امزا
الل را رام داشته ،رسم اهل ریاست و رام را الل داشته آییه مبا یان و اشقیاسزت
و شبهات را عویال،میا 23رام 24یا الل پنداشته 25شیوۀ جهّال 26است .هر کدام را 27بجای
خود باید داشت .طریق اعتدال و آییه اهزل 28کمزال آن اسزت کزه هزر ازه جمیزع عومزاء
مذاهب 29اسالم 30الل داشتهاند 31الل داند و آنچه 32رام داشزتهانزد 33زرام دانزد 34و
آنچه 35در رمت و ویّت 36مختوفٌ فیه است شبهه دانزد و بزی 37ضزرورت ط،زام شزبهه
نخورد .امّا انان که 38از رام اجتناب 39مینماید در شبهه آن مقدار مبالغه ننمایزد تزا ریزا و
ت،صّب الزم نیاید 40.ای سال راه آن که جهّال میگوینزد مزال امزرا 41و موزوک و سزهاهیان
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متوقاً رام است از 42فرط ریا و خودنمایی میگویند .نظر اهل ق بر زالل اسزت مالز
هر که باشد و اجتناب نمودن از رام واجب است منصر هر که باشد 43و اجتناب نمودن
44
از رام واجب است متصر هر که باشد.
46
مست شراب الیرالی 45،بایرید خوخالی ،کودکی را دید که طَبَزق وزوا داشزت مسزتی
رسید و اوبی بر آن کودک زد و سه پاره ووا استد و به وی 47داد .وی 48خواست که ووا
به صا ب 49رد کند از عالم عووی سه نوبت 50ندا 51شنید کزه بخزور 52بنزابر اشزارت الهزی
خورد 53و تفحّص نمود که ایه ووا اه ووا 54بود کودک گفت پدرم فرستاده است که بزه
مسجد برم و به فقرا صر کنم شما 55ق خود خوردید .نوبتی 56دیگزر یکزی 57از زاهزدان
اسمی وی را به مهمانی برد و ط،امی آورد اون خواست که 58نانی بشکند 59از مزالء اعوزی
ندا آمد که ط،ام ایه خبیث دزد که بیست مه گندم یتیمی دزدیده است 60مخور دسزت بزاز
کشید و پرسید به عینه انیه بود .از ایه جا م،ووم شد 61که ویّت و رمزت بزه اشزخای
ت،وق ندارد 62انان که زعم جهّال است .تمییر الل از 63رام هاهراً به فقزه و زدیث 64و
ُّ َّ َ ّ ُ
طیبات ماا َأِا َّ ُ
الَ َح ِّرموا ّ
اللاه
کالم و باطناً به کشف و شهود و الهام باید نمود «یا أیها الّین آمنوا
ِ
66
َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
الیح ُّ ُ
الم ْع َتدین» 65دلیل صریح است برآن کزه مزردم جهزود صزفت و
لکم و الَعتدوا ِا الله ِ
اهل ریا زالل 67را زرام مزیدانسزتهانزد 68و ایزه رعونزت نفزس را کمزال ورع و تقزوی
میپنداشتهاند 69.سالکان 70باید که نظر بر سخه عوام ندارند و ماسوی اهلل را م،زدوم صزر
پندارند تا از مهوکی ریا و سم،ه توانند رهید 71و به کمال اخزالی ،کزه مقزام خزای کمّزل
اولیاست ،توانند رسید 72.قال رسول اهلل ،صوی اهلل ت،الی عویه و سزوم و آلزهِ« 73:لها ّ
یااء
الر ِ
ِ
ُ َ
َ
َ
ایس فای ّالنِاار قاومٌ
َ َ
َ َ َ ُ
ٌ
ٌ
الله أنتن ِمن الجیفاه و ل ِ
جوههم نور و البهاء و ال ِفی ِر ِزقهم برکه و هم ِعند ِ
لیس علی و ِ
ِ
ّ َ ً
ّابا من أه ّ
الریاء» 74اون مجمعٌ عویه است که در جحیم 75،مشزرک و کزافر و هزالم و
اشد ع ِ
ِ
فاجر باشند 76و عذاب 77هیچ ی  78از ایشان اشدّ و اقوی از اهل ریا نباشد .از ریا اجتنزاب
نمودن ،بیشتر از جمیع صفات ذمیمه و اعمال سزیّهه 79بزر مزذمّت 80اهزل همّزت ،واجزب و
الزم 81باشد 82.ریا شرکی است پنهانی ،ریا ماری است سمّانی ،ریا رفی متصزن،ان 83اسزت.
ریا دکان شیتان است .طایفهای از اکابر اولیا ذراً مه الریاء ،طریق مالمت ،اختیار کزردهانزد
85
مانند شیخ یوسف به 84سیه رازی و غیره ،قَدّچ اهلل ت،الی أسرارهم.
نوبتی در نیشابور 86تاجری کنیرکی جمیوه داشته است 87جهت عفت و صالح به خانزی
شیخ ابو ع مان یری 88فرستاده 89نظر وی بیاختیار بر آن جمیوه افتزاده 90و 91ت،وزق خزاطر
شده 92،اون 93پریشانی 94خاطر 95هاهر شد 96به عرض شیخ خود ابو فص زدّاد ،قزدّچ
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اهلل ت،الی 97سره 98،رسانید .وی فرموده که برو به ری و 99یوسف به سیه را دریزاب .ابزو
101
ع مان 100به ری رفت و منرل یوسزف طوزب نمزود .از هزر کزه پرسزید همزه مالمزت و
نصیحت 102کردند که انیه صالحی 103با انان فاسقی 104زندیقی اه کار دارد وی را ندیده
شرمنده 105به طر نیشابور مراج،ت نمود و صورت ال گفت .باز شیخ فرمود 106کزه بزه
صحبت یوسف باید رفت اون ااره نبود به 107ری رفزت و بزه 108مالمزت خوزق ،التفزات
ننمود و 109پرسیده پرسیده به محوهای رسید که خرابات 110بود در پیش آن کزوی خرابزات،
113
خانی 111وی را یافت .درآمد و سالم 112گفت یوسف برخواست و ابوع مان را دریافت و
ت،ظیم و تکریم نمود و درِ م،زار و قزایق 114بگشزود و بیزان زاالت عالیزه و مقامزات
119
رفی،ه 115فرمود و 116در آن ال ،پسری صا ب جمال ،پزیش وی نشسزته 117و 118قرابزه
نهاده بود .اون یوسف از مقامات عزالی ،خبزر داد ابزو ع مزان پرسزید کزه بزا وجزود ایزه
کماالت 120ایه اه ال 121است؟ یوسف گفت :هالمی در ایزه مموکزت پیزدا شزد و ایزه
محوه را خرابات ساخت 122و ایه خانی میراثی مه است که نشستهام و ایزه پسزر 123صزوبی
مه است و ایه قرابه ،آبخواره 124است .ابوع مان دید آب بود گفت دانسزتم کزه 125در ایزه
صحبت ،نامشروع نیست اما 126ارا خود را در مقام تهمت میدارید؟ فرمود :از بهر آن 127تزا
مردمان مرا زاهد و متدیّه و امیه ندانند و کنیزرک بزه مزه نسزهارند و مزرا ت،وزق 128نشزود.
اون 129ابوع مان ایه سخه که بیان ال وی بزود شزنود در خزاک افتزاد و 130بگریسزت و
131
دانست که خودنمایی ،پسندیده نیست و اگونه باید زیست .و مقصزود از فرسزتادن وی
به ری آن بود که د اعتدال بداند و خود را از خوق برهاند و زاهدی نفروشد و در خمزول
کوشد.
َ
َ
َ
ُ 133
ّ
132
ُ
انان که ضرت والیت ،سالم اهلل عویه ،میفرماید« :کن ِعند اللاه خیار الناا و ِعناد
َ
ً
َ
ّالنفس ش ُّر ّالنا و ِعند ّالنا ناسا ِم َن ّالنا » 134اکابر اولیا در ستر ا وال کوشیدهانزد و عبزادات
ناهر را 135از نظر خوق 136پوشیدهاند .اما متصن،ان مرایی ،همیشه در خودنمایی و خوشآمزد
عوام ،دیه خود را بر باد 137دادهاند و آن را زهد و ورع ،نام نهادهاند .یکی از مرائیزان زمزان،
باغی داشت .میراث درختان آن باغ را فرمود برکندن 138و نهزال 139از نزو نشزانیدن 140ی،نزی
نهال آن باغ م،ووم نیست 141که از کجا آورده باشند 142شاید که رام باشد .با وجود آن کزه
پدران آن 143مرائی که باغ ساخته بودند 144رئیس و کریر و سهاهی 145نبودهاند و هاهر شزرع،
مرئی میداشتهاند 146و 147انیه امری که ریای صر و اسزرا محزض اسزت .دربزارۀ آن
بتال 148،سبب زیادتی اعتقاد جهّال اهل ضالل 149،گشت.
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اکنون ببیه که 150اولیا 151،اعمال و ا وال 152اگونه پوشیدهاند و اهل ریزا در توبزیس و
َ
ُ
شیتنت اه مقدار کوشیدهاند « َف َ
أعت ِبروا یا ا ِولی االبصار»ِ 154.153بدان ای سال راه کزه اولیزاءاهلل
دو طایفهاند :محبّان و محبوبان .باز محبوبان دو طایفهاند :ب،ضی ذوعقل و ب،ضزی مسزووب-
ال،قل 155.آنها که مسووبال،قلاند 156مه یثالشرع ،مکوف نیستند .به هزاهر ایشزان نگزاه
ََ
158
157
َ
َ
ایهم» 159.امزا آنهزا کزه
نباید کرد و اقتدا بدیشان نشاید کرد «و الیقتاد ِب ِهام و الینکار عل ِ
ذوعقلاند اقتدا را شایستهاند اگراه در ت،شق 160،آن مقدار مبالغه کزه محبّزان داشزته باشزند
ًَ
ّ َ
یرارذ ذنا » 161دربزاره ایشزان اسزت.
ایشان را پروای آن نباشد .دیث «اذا َأِ ّ الله َعبدا لام
ضرت رسالت ،صوی اهلل ت،الی 162عویه و آله 163،از محبوبان است .و از ایزه جاسزت کزه
ّ ََ َ َ َ ً ُ ً َ ْ َ َ َ
اک ُ
اللاه
ضرت ق ت،الی شأنه 164آن ضرت را به تشریف « ِانا فتحنا لک فتحاا مبیناا ِلیغ ِفار ل
َ ْ َ َ َّ
َ َ َّ
ماَقد َم ِمن ذن ِبک َو ماَاأخ َر 166»165مشر گردانید و با وجود انیه بشارتی ،آن ضزرت خزود
را 167از قید عبودیت نرهانید تا مقتدایی 168عالمیان را شاید.
بنابرایه م،نی ،مرشد باید 169که در 170ریاضت و مجاهزدت و طاعزت و عبزادت ماننزد
طالبان مقتدی و سالکان مبتدی باشزد محبزاً کزان او محبوبزاً ،تزا 171برکزات اوقزات وی بزه
مسترشدان 172برسد 173و نتایج و آثار وی ،بیبرکت و منقتع نگردد .ضرت رسالت ،صزوی
ّ َ
اهلل ت،الی 174عویه و آله 175،با وجود کم ترخزانی« 176اناا ف َتحناا»177در عبزادت و ریاضزت،
َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َّ َ ْ
ْ
اندان مبالغه نمود که تشریف «طه ما ان َزلنا َعل ْیک القرآ ِل َتشقی ِاال َّ ِکرذ ِل َم ْن َیخشای» 178مشزر
گشت 179.ریاضات و مجاهدات عالی همّتانه کشیدن ،سیرت مرشدان صا ب برکت اسزت.
هر که صا ب برکت و عالی همّت است باید که در مجاهدات 180،طریقی محبان 181مسووک
دارد اگراه در 182مشاهدات 183،مقام محبوبزان داشزته باشزد تزا برکزات مجاهزدات وی در
سوسوه و اصحاب 184وی ،م مر 185االت سنیّه 186و 187منتج 188مقامات عویّزه گزردد .انزان
که ضرت 189سیادت مآبی قتب االقتابی ،عوی ال زانی امیزر سزیّدعوی همزدانی قزدچ اهلل
ت،الی سره 190میفرماید که هر ریاضت که جمیع مشایخ کشیدهاند ایه فقیر کشید 191اگرازه
نتایج ب،ضی به ههور آمد و ب،ضی به ههور 192نیامد ،امید است که در تبع ،به اخالی 193به
ههور آید .همان ضزرت مزیفرمایزد کزه نزوبتی 194ضزرت رسزالت 195را 196،صزوی اهلل
ت،الی 197عویه و آله ،دیدم 198و در آن وقت 199،فیضی عظزیم از آن ضزرت بزر ایزه فقیزر
میرسید 200،التماچ نمودم که یا رسول اهلل از ایه فیض باید که به اصزحاب ایزه فقیزر هزم
ّ
203
برسد ،فرمود« 201:نعم و َمن اَ َبعک» .اکنون از برکت مجاهدات ضرت سیادت 202و وعزدۀ
ضرت رسالت 204،به اندک مدت ،مبتدیان ایه سوسوه 205را ترقیاتی 206میشود که منتهیزان
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سالسل 207دیگر را ،در عمر دراز نمیشود.
ای سال راه ،بدان که مقربان درگاه 208،در کمزال اخزالی و تزرک ریزا ،سز،ی بسزیار
211
مینمایند و طایفی 209زاهدان در لقمه ،اهتمام تمام 210دارنزد انزان کزه سزوتان ال،زارفیه
212
َ
َ
ّ ُ ّ
العاار ِف ِه ّم ِتاه
بایرید بستامی ،قزدّچ اهلل ت،زالی سزره ،مزیفرمایزد« :الزاهاد ِهم ِتاه مایأکلاه و ِ
216
َ
مایأمله» 213.ب،ضی دیگر از مقربان 214،جمیزع امزور خزود 215بزه ضزرت زق ،مفزوّض
218
گردانیدهاند 217و ضرت ق ،ایشان را محفزوظ مزیدارد .بنزابرایه م،نزی ،شزیخ شزقیق
بوخی ،قدّچ اهلل ت،الی سره 219میفرماید« :کل ما اصبت 220و ألبس ما وَجزدت و ارض بمزا
قضَی اهللِ عَوی » 221.اون در مقام تفویض و توکلاند ،ضرت قادر مختار ،خوزق ایشزان را
َْ
ًَ َ َ
َ ُ َ
222
هو ا ْر َِ ُم ال ّر ِاِمین».
الله خ ْی ٌر ِافظا و
از هراه نه الیق است ،نگاه میدارد «ف
نوبتی ،ضرت مرشد قانی خواجه اسحاق خُتَالنی ،قدّچ اهلل ت،الی سره 223،به بزازار
228
دهوی 224نرول فرمود ،هر 225کس از مریدان و غیرهم 226هر نوع فواکه 227آوردند ،هرفزی
نردی تر بود ،از آن جا 229انگوری برداشت و به لب رسانید هنوز در دهان ننهاده ،زنبزوری
بر لب آن ضرت ،زخم زد آن انگور 230بر همان هر نهاد و 231پرسیدند 232که ایه انگزور
اه کسی آورده بود 233گفتند 234تمغاای 235از بازار ،بزیبهزا گرفتزه ،آورده 236بزود 237.او را
نصیحت کردند 238که انیه ایری پیش ایه طایفه نباید آورد و 239از ایه صورت به کزرات،
واقع شد که همه 240دلیل محفوهی 241آن ضرت بود از رام و شبهه و از هراه الیق ایزه
طایفه نباشد .بنابرایه م،نزی ضزرت مرشزدِ مرشزدان 242شزیخ نورالزدیه 243عبزدالر مه،
قدّچاهلل ت،الی سره 244،که در اسفرایه مولزود و در بغزداد مزدفون اسزت ،در آن زیه کزه
246
اسباب م،اش نداشتند 245،هراه مووک و امرا بر سبیل ،تحفه میفرستادند قبول مزینمزود
ّ
و ایه م،نی 247،سنت است 248اون 249ضرت رسالت 250،صلی الله َعالی علیه و آله و صاحبه
ّ
و سلم 251،هدیی پادشاه بشه ،قبول فرمودند 252و امامالمجتهدیه شزاف،ی ،رِما اللاه ت،زالی
عویه 253،تحفی خویفه بغداد ،قبول نمود 254و به هر که الیق دید تصدّق فرمود 255.ایزه طایفزه
باید که تحفه 256و هدایا که از مووک و امزرا برسزد قبزول نماینزد و بزه هرکزه 257صزالح و
صواب 258دانند ،صر نمایند 259تا ریا الزم نیاید و مسکینی 260،بیاساید.
ای سال راه ،اون دانستی که الل و رام از بهزر عزوام 261بزه فقزه و زدیث 262و
کالم ،محرز است و از بهر خوای ،به کشف و الهام مقرر است ،اگر زاهدی به سبب تنهایی
و بیمرشدی 263یا وسوسه شزیتان 264یزا خزوشآمزد مردمزان ،از زالل اجتنزاب نمایزد و
گوید 265که آن فتوی است و ایه تقوی است ،بدان که صزراط مسزتقیم را گذاشزته اسزت و
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خوشآمد 266نفس 267را ،ورع پنداشته اسزت 268و بزه سزبب آن افزراط ،بنزدگان خزدا 269را
َ َ َ ُ ِّ
271
سرگردان ساخته است 270و دیه خود را درباخته اسزتَ « .مان الشایخ لاه فشایخه الشای ا »
َ َ
َ
273
محقق میدان و از لوح دل «ال ِافراط َو ال َفریط ِفی ِاالسالم» 272،پیوسته میخوان و مخالفزت
نفس که مخالفت عوام در آن داخل است ،بر خود فرض عیه شناچ 274و به عوزم الیقزیه و
عیه الیقیه ،کار که نه به هه و قیاچ .ضرت آدم 275اولیا ،عوی مرتضی ،سالم اهلل ت،الی و
یاء ٌ
الر ُ
سیرِّ 277
سالم رسول اهلل 276میفرماید که « َی َ
شرک» 278و در 279نصّ کالم اهلل ،صریح است
َ َ
ک ل َمن َی ُ
ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َّ 281 280
شااء» 282کزه مشزرک283،مغفزور
در آیت «ا الله الی ِغفر ا یشرک ِب ِه و ی ِغفر ما دو ِذل ِ
نگردد.
زینهار زینهار ،از ریا خزود را 284نگزه دار و در اجتنزاب نمزودن از زرام 285،بزه هزاهر
شری،ت و قول عومای 286اسالم راضی باش مگر آن که 287از عالم 288م،نی اشارتی برسد که
فالن ط،ام رام است .هر انزد 289بزه هزاهر 290رمزت آن ط،زام 291م،وزوم نباشزد از آن
293
اجتناب ،نرد سالکان و ارباب طریقت ،فرض باشزد امّزا کسزی کزه بزر او 292رمزت آن
ط،ام 294،منکشف نگردد یا از زبان مکاشفی نشنود بر آن کس از 295م ل آن 296ط،ام ،اجتناب
298
اجتناب واجب نباشد و آن کزس ازون رکزت آن 297ط،زام م،وزوم نزدارد و آن ط،زام
ُ َْ ً ّ
َ ِّ ُ
اللاه نفساا ِاال ُو ْس َاعها» 300ای سزال راه،
میخورد شاید گفته که رام میخورد« 299ال ُیکلاف
کم فقرا دیگرست و کم اغنیا دیگر؛ ای بسا ط،ام که بر اغنیا ،زرام و بزر فقزرا ،زالل
باشد مانند صدقات و زکات و غیرها 301.نرد صوحا و عوما 302،فتوی بزر آن اسزت کزه اگزر
مالی ،مخووط از الل و رام به وارثی منتقل شود و ردّ مظزالم و تمییزر نتزوان کزرد 303آن
305
مال 304به فقرا باید داد اگر همچنان که بر آن وارث ،رام است بر فقرا نیر رام بزودی و
به فقرا اعتای 306آن جایر نبودی .از ایهجا م،ووم شد که ویّزت و رمزت از امزور نسزبی
است و آن مضایقه که با اغنیاست با فقرا نیست.
َ ُ َ
َ ُ ُّ
ُ
308
یکی از فواید تجرید و فقر 307صوری ایه است «ِ ّ الدنیا رأ ک خ ِیئه و َرک الادنیا
ُّ
َرأ ک ِعبادذ» 309دیث صحیح است .از محبّت دنیا ری و بخل متولد 310میشود ،بوکزه
جمیع صفات ذمیمه به واسته یا بی واسته از محبت دنیا تولد مینماید .بنابرایه م،نی ،ترک
دنیا ،مهو صفات ذمیمه 311و منتج ترکیی نفس و تصفیی قوب و 312ضور و سزرور خزاطر
است ،وقتی که سال  ،تارک دنیا باشد و در تجرید هاهر 313و تفرید باطه ،اجتهزاد نمایزد و
در جمع درهم و دینار نکوشد به ضرت عوام الغیوب ،امید مزیدارم 314و 315اعتمزاد 316بزر
ُّ
َ
ً 319
فرمودۀ ضرت رسالت 317،صوی اهلل ت،الی عویه و آله و صزحبه« 318،لاو کاناا الادنیا دماا
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ّ َ ً
َ ً ُ َ 320
یأک ُ
المؤمن ِمنها اال ِالال 322»321که هراه نوشد الل نوشزد و هزر ازه پوشزد
عبی ا لم
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
323
َ
َ َ
ِّ
ِّ
َ ِّ
باات»
بیثاات و ال یباات ِلل یباین و ال یباو لل ی ِ
الل پوشد« .الخبیثات ِللخبیثین و الخبیثو ِللخ ِ
ً ُ َ َ َ
َّ
325
324
لله َم ِلکا َیسوق االه ِالی االه » 326دیث صحیح رسول
نص صریح کالم اهلل استِ « .ا ِ
رسول اهلل است .اون سال متوجه ق باشد و تفویض امزور بزه زق کزرده 327،مرتکزب
331
رام شرعی شود 328ضرت ق ،وق 329وی را از رام نگاه میدارد 330.م نوی:
کزی خزورد مزرد خزدا الزا زالل

گر همه عالم بزود خزون ،مزال مزال

332

333

انان که به کرات و مزرات ،تجربزه نمزودهایزم .نزوبتی ،م،انزدی دو گوسزفند ،یکزی
340
کشته 334و یکزی مزرده 335،بریزان سزاخت 336و 337بزه خزدمت 338سزوتان 339ابزوسز،ید
ابیالخیر 341فرستاد 342تا بیازماید کزه وی 343زرام را از زالل مزیشناسزد مزیشناسزد یزا
نمیشناسد و 344از رام ،اجتناب مینماید یا نمینماید ،در راه ،هالمی رسید 345و ی بریان
را ربود 346و آن ،گوسفند مرده بود 347.بریان پاک 348،به صحبت وی 349آوردند 350و دانستند
که ضرت ق ،ایه طایفه را از هراه 351الیزق 352زال ایشزان نیسزت ،محفزوظ مزیدارد
بنابرایه اعتماد که ایه طایفه بر ضرت ،ق متوق دارند و در همه ا وال ،همه امور خزود
را به ضرت هویّت میسهارند و بارها آزمودهاند ،وثزوق کوزی نمزودهانزد 353کزه ضزرت
کیم عویم ،دوستان خود را از هر اه نه الیق دوستان باشزد ،محفزوظ مزیدارد 354.موالنزا
جالل الدیه رومی 355،قدّچ اهلل ت،الی سره ال،ریر 356،که از افراد اولیاست 357میفرماید:
گر به خدا رسیدهای خون پدر الل دان
[

ورنه رام باشدت شزیر زالل مزادری

358

از ارباب ریاضت ب،ضی هر اه میخورند ،در الت مخمصه میخورند 359تزا هزر ازه
خورند ،الل خورده باشند و ارباب جهالت از ط،ام خوردن فوق الشِبَع ،باک ندارنزد و در
آن یه هر اه خورند ،رام خورده باشند .سال  ،باید که طریقه اعتدال در جمیزع ا زوال
مرعی دارد و 360از فوق الکفایه در م،اش ،اجتناب نمایزد و بزه موجزب اشزارت «وَ ثِیابَز َ
َ
فَتَهِّر» 361دامه همّت به جیفی دنیا نیاالید 362و از مشارکت کالب 363به موافقت قائل «َرکاا
ُ
ُّ َ َ َ
ُّ
364
االخارذ َِار ُام َعلای
االخارذ و ِ
رکائها» عار دارد ،بوکه به کم «الدنیا ِرام علی اه ِ ِ
الدنیا لخسه ش ِ
َ
ً
َ
ُّ
اه الدنیا و ُهما [معا] َِراما َعلی اه الله» 365جیفی دنیا را به کالب ،و مائده عقبی را به ذبزاب،
ِ
ِ
باز 366گذارد و در مجوس شهود که 367مقام محمود ،غیزر آن نتوانزد بزود ،مسزتغرق جمزال
بیزوال گشته ،از جمیع رسوم و عادات بشری به کوی منسوخ گردد 368تا بزه نزور والیزت و
قوت کرامت ،شراب در دست وی ،شربت شود 369.آن گزاه از زرام ،تمزام خزالی یافتزه
باشد .ضرت اهلل ت،الی سالکان راه و طالبان لقاء 370اهلل را 371از لقمی رام و ریا 372و سم،ی
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عوام ،محفوظ داراد .به رمت کمّل اولیائه مه االقتاب و االوتاد.

نوشتها


پی

373



 .1آغاز نسخی الف« :بسم اهلل الر مه الر یم رساله م،اش السّالکیه از مصنفات ضرت والیزت پنزاه
امامت و دستگاه قدوه اوالد رسول اهلل امیر سیّدمحمّد نوربخش سزالم اهلل عویزه؛ آغزاز نسزخی ب و ج:
«بسم اهلل الر مه الر یم؛ آغاز نسخی د :رساله م،اش السّالکیه از تألیفات امام ال،الم امیر سزیّد محمّزد
نوربخش قدچ سره»
 .2ب ،ج ،د - :و خوفائه
 . 3د - :سیّار الموکوت طیار الجبروت قدوه ارباب المقامات
 . 6ج - :و بقاء باهلل
 +. 5و
 . 4ب - :مظهر تجویات
 . 9الف،ب :المسووک
 . 8د - :مرشدان
 .7ب :پرسیدند
 . 12ب :ازمنه و امکنه
 . 11ب - :که
 . 10ب :التریقه
 . 15د + :و
 . 14ب :مشروع
 . 13ب - :و
 . 18ب + :ضرت
 . 17ب ،د - :و
 . 16ب + :جناب
 . 20ج :بر رعونت
 . 19ب - :و کشف و الهام
 .21با اختال  :محدث نوری ،مستدرک الوسایل ،ج ،17ی322؛ ا سائی ،عوالی الاللزی ،ج ،1ی89؛
ورام ابه ابی فراچ ،مجموعه ورام ،ج ،2ی33
 . 24ب ،ج + :داشته
 + . 23یا
 .22ج - :عوما
 . 27ج - :را
 . 26الف :جهال؛ ب :جهل
 . 25ب - :یا الل پنداشته
 . 30ب - :اسالم
 . 29ج+ :اهل؛ د -:مذاهب
 . 28ب- :اهل
 . 33ج :دانستهاند
 . 32ب+ :را که
 . 31ج :دانستهاند
 . 36ب :وت
 . 35ب :هر ایر
 . 34ج- :داند
 . 39ب - :از رام اجتناب
 . 38ب :انانچه
 . 37ج :با
 . 42ب - :از
 . 41ب - :امراء
 . 40ب :آید
 . 43ب ،د + :باشد
 .44ب - :اجتناب نمودن ...هر که باشد؛ د + :باشد ویت و رمت به اشخای ت،وق ندارد
 . 45ب + :شیخ
 .46از مریدان نوربخش که نزام وی دوبزار در رسلالة الهلدی بصزورت ابویریزد الخوخزالی و الحسزیه
الخوخالی آمده است .ن کنید :نوربخش ،رسالة الهدی ،نسخه ختی  89b ،3702و 100a
 . 49ب + :ووا
 . 48ب :شیخ
 .47ب :به شیخ
 . 52ب + :ووا را
 . 51ب :ندایی
 . 50ب - :سه نوبت
 . 55ب - :شما
 . 54ب :از کجا
 .53ب :بخورد
 . 58ب + :بخورد و
 . 57ب - :یکی
. 56ب :نوبت
 . 60ب - :است
 .59ب + :از عالم باال
 . 61در نسخه "د" از ایه قسمت افتادگی پایان یافته است
 . 64ب :تکرار «به فقه و دیث»
 . 62ج :نسبت به اشخای دارد  . 63ب :و
 . 67ب - :ریا الل
 . 66ب - :برآن که
 . 65سوره مائده ،آیه 87
 . 69ج :پنداشتهاند؛ ب- :و ایه رعونت ...میپنداشتهاند
 . 68ب :میداشتند
 . 71ج :رست
 . 70ب+ :را
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 .72ب - :و به کمال اخالی که مقام خای کمّل اولیاست توانند رسید
 .73ب :رسول اهلل؛ ج ،د :رسول اهلل صوی اهلل عویه و آله
 . 76ب ،د :باشد
. 75ب - :جحیم
 .74مأخذ نقل یافت نشد
 . 79ب + :است
. 78ج :یکی
 . 77ب - :عذاب
 . 82ب + :که
 . 81ب - :و الزم
 . 80ب :ذمّه
 . 84ج - :به
 .83الف :متصنفان
 .85ب - :قدچ اهلل ت،الی اسرارهم؛ د :قدچ اهلل اسرارهم؛ ج :قدچ اهلل اسراره
. 88ب - :یری
 . 87ب :داشت
 .86ب + :بود
 . 91ب - :و
 . 90ب ،ج :افتاد
 . 89ب + :که
 .94د :ت،وق
 . 93د :و
 . 92ج :شد
 . 97ب ،د ،ج - :ت،الی
 . 96الف ،ب ،د:شده
 . 95ب :خواطر
 . 100ب + :نرد
 . 98ب - :قدچ اهلل ت،الی سره  . 99ب - :و
 . 101د - :و
 .102ب - :نصیحت [مؤلف روضات الجنان "فضیحت" آورده است؛ ن .به :افظ سزیه کربالئزی،
همان ،ج ،1ی ]210
 . 105ب - :شرمنده
 . 104ب - :فاسقی
 .103ب :صالح
 . 106ب :صورت ال را به شیخ خود گفت باز شیخ در جواب فرمود
 . 109ب ،ج - :و
 . 108الف - :به
 .107ب :ااره ندید نرد به
 . 111ب - :در پیش آن کوی خرابات خانه
 . 110ب + :خانه
 . 114ج :قایق و م،ار
 . 113ب - :دریافت و
 . 112ب :سالمش
 . 117ب + :بود
 . 116ب - :و
 . 115ب :رفیع
 . 120ب ،ج ،د :کمال
 . 119شیشه شراب
 . 118ب - :و
 . 123ب ،د + :فرزند
 . 122ب :ساخته
 . 121ج :الت
 . 126ب - :اما
 . 124ب + :مه؛ د :آبخواره ای  . 125ب - :که
 . 129الف - :اون
 . 128د + :خاطر
 . 127ب+ :که
 . 132ب :شاه اولیا؛ ج+ :پناه
 . 131ب :نرد
 . 130ب - :و
 . 135ب - :را
 . 134مأخذ نقل یافت نشد
 . 133ب + :که
 . 138برکندند
 . 137ب :بباد
 . 136ب - :خوق
 . 141ب :نبود
 . 140ب :نشاندند
 . 139ب + :آن
 . 144الف ،د :بودهاند؛ ب :بود
 . 143ب - :آن
 . 142ب :آوردهاند
 . 147الف ،ب - :و
 . 146ب ،ج :میداشتند
 . 145الف ،د :اسهاهی
 . 149الف ،د :جهال؛ ب :یا
 .148ج :باطل
 . 151ب + :اهلل
 . 150ب+ :تفاوت ره از کجاست تا به کجا
 . 154سوره شر ،آیه 2
 . 153ب ،ج ،د :االلباب
 . 152ب :ا وال و اعمال
 . 156ج - :آنها که مسووبال،قلاند
 . 155ج + :اند
 . 158ب :بریشان
 . 157ب :واقع
 .159همدانی ،میرسید عوی« ،رساله فتوتیه» ،ضمیمه فتوت نامه ،تاریخ ،آییه ،آداب و رسزوم ،تزالیف و
تصحیح و تحشیه محمد ریاض ،ی171
 .160ج :تقشف
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 .161ن به :بقوی شیرازی ،ابومحمد روزبهان ،المکنون فی حقائق الکلم النبویة ،تصحیح عوی صزدرایی
خویی ،میراث دیث شی،ه ،دفتر دوم ،ی329
 . 163ب + :وسوم
 .162ب ،ج ،د- :ت،الی
َ
 . 165ب + :و ُی ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه َعلیک
. 164ب :سبحانهُ و ت،الی؛ ج :سبحانه
 . 168ب :مقتدای
 . 167ج - :را
 . 166سوره فتح ،آیه  1و 2
 . 171ب :و تا
 . 170ب + :بندهگی
 . 169ب - :باید
 . 174ب ،ج ،د - :ت،الی
 . 173ب - :برسد
 . 172ب :به مرشد
 . 175ب +:و سوم
 .176منصبی بود در عهد سالطیه ترک که صا ب آن منصب را تقصیرات م،ا بود مگزر م،زدود یزا
مخصوی.ن به :آنندراج ،ذیل واژه
 . 179الف :گشته
 . 178سوره طه ،آیه  1تا 3
 .177سوره فتح ،آیه 1
 . 182ب- :در
 . 181ب + :را
 . 180ب + :عالی
 . 185د - :م مر
 . 184ب - :و اصحاب
 . 183ب :مجاهدات
 . 188ج - :منتج
 . 187ب - :و
 . 186د - :سنیه
 . 190ب - :قدچ اهلل ت،الی سره؛ ج :قدّچ سره؛ د :قدچ اهلل سره
 . 189ب - :ضرت
 . 193ب :طبع اخالی
 . 192ب - :به ههور
 .191ب :کشیده
 . 196ج- :را
 . 195ب :رسول
 . 194ب + :دیدم
 . 197ب - :صوی اهلل ت،الی عویه و آله؛ ج ،د :صوی اهلل عویه و آله
 . 200ب :رسید
 . 199ب - :وقت
 . 198ب.- :دیدم
 . 203ب :وعدههای
 . 201ب :فرمودند؛ ج ،د+ :که  . 202ب + :مآب
 . 206ب :ترقیات
 . 205ب + :عویه
 . 204ب+ :پناه
 . 209ب- :طایفه
 . 208ب + :الهی
 . 207ب :سوسوه
 . 211ب + :سوتان
 . 210ب :تام
 . 213مأخذ نقل یافت نشد.
 . 212ب :نور اهلل مرقده؛ ج :قدچ سره؛ د :قدچ اهلل سره
 . 216ب :مت،رض
 . 215ب ،ج + :را
 . 214ب + :درگاه
 . 218ب - :شقیق
 . 217ب :گردانیدند
 .219ب - :قدچ اهلل ت،الی سره؛ ج :قدچ سره؛ د :قدچ اهلل سره  . 220ب :اصبحتَ
 . 222سوره یوسف ،آیه64
 . 221مأخذ نقل یافت نشد.
 .223ب - :قدچ اهلل ت،الی سره؛ ج :قدچ سره؛ د :قدچ اهلل سره  .224الف،ب،د :دلی
 . 227ب :فواکه از هر نوع
 . 226ب - :و غیرهم
 . 225ب :همه
 . 230ب + :را
 . 229ب + :خوشه
 . 228ب + :که
 . 233الف ،ب ،د- :بود
 . 232الف :پرسید
 . 231ب - :و
 . 234الف ،د- :گفتند؛ ب :عرض کردند
 . 235تغما نام نوعی از مالیات است که در زمان سربداران بر پیشهوران و زمیهداران و سایر رفزههزا
بسته می شد و ماموریه گرفته ایه مالیاتها را تغماای میگفتند.
 . 238الف :کرد
 . 237ب ،ج - :بود
 .236ب - :آورده
 . 241ب :محفوظ بودن
 . 240ج - :همه
 . 239ب - :و
 . 243ج - :نور الدیه
 . 242ب - :مرشد مرشدان
 . 244ب - :قدچ اهلل ت،الی سره؛ ج :قدچ سره؛ د :قدچ اهلل سره
 . 247ب ،ج - :م،نی
 . 246ب :میکردند
 . 245ب :نداشتند
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 . 249ج :که
 . 248ب - :و ایه م،نی سنت است
 . 251ب :صو ی اهلل عویه و آله وسوم؛ د ،ج :صل اهلل عویه و آله
 . 250ب + :پناه
 . 253ب ،ج ،د - :و امام المحتمدیه شاف،ی رِم الله َعالی علیه
 . 252الف :فرمود؛ د :نمود
 .254ب ،ج - :تحفه خویفه بغداد قبول نمود
 . 255ب - :و به هر که الیق دید تصدق فرمود
 . 257ب :بوکه
 . 256ج ،د :تحف
 . 258ج - :و صواب؛ د :صواب و صالح
 . 261ب - :از بهر عوام
 . 260ب :مسکیه
 . 259الف :فرمایند
 . 264ب :شیتانی
 . 263ب + :و
 . 262ج - :و دیث
 . 267د - :نفس
 . 266ب :آمدن
 . 265ب - :و گوید
 . 270ب - :است
 . 269ب :خدای
. 268ب - :است
َ َ َ
َ
ُ
 .271ایه عبارت را غرالی به ایه مضمون آورده است«:من لیس له ِشیخ فالشی ا شیخه» ن به :الغرالزی،
ابو امد ،مجموعه رسائل االمام الغرالی ،ی 493و نیر ن  :فروزانفر ،ا ادیث م نوی ،ی30
 . 274ب :میدان
 . 273د :مخالف
 .272مأخذ نقل یافت نشد.
 . 275ب - :آدم
 . 276ب :عویه السالم و سوم رسول اهلل؛ ج :عویه السّوم؛ د :علیه سالم الله و سالم رسول الله
 . 277ب - :یسیر
ّ
ٌ
َ « .278واعلموا أ َیسیر الریاء شرک» بدانیاد کاه انادک ریاا شارک اساا .نهزج البالغزه ،ختبزه 86؛ مجوسزی،
بحاراالنوار ،ج ،74ی 291؛ دیومی ،سه أبی الحسه ،اعالم الدیه ،ی 346؛ رانی ،تحف ال،قزول،
ی 149؛ تمیمی آمدی ،غررالحکم و درر الکوم ،ی311
 . 281ب ،ج :آیه
 . 280ج + :ایه
 .279ب :از
 . 283الف :شرک
 . 282سوره نساء ،آیات  48و 116
 . 285ب :در اجتناب از رام نمودن
 .284ب ،ج :خود را از ریا
 . 288ب + :باال
 . 287ب- :آن که
 . 286ب + :اهل
 . 291ج - :ط،ام
 . 290ب + :شری،ت
 . 289ب + :که
 . 294ب - :ط،ام
 . 293الف - :آن
 . 292ج :نرد
 . 297ب - :آن
 . 296د - :آن؛ ب :نان و
 . 295ب -:از
 . 300سوره بقره؛ آیه 286
 . 299ب :است
 . 298ب + :را
 . 303ج :کردن
 . 302ب :عوما و صوحا
 . 301ب :غیره
 . 306الف :اعتاء
 . 305الف ،ج ،د - :و
 . 304ب + :را
 . 308ب + :که
 . 307ج - :فقر
 .309با اختال  :کوینی ،اصول کافی ،ج ،2ی 315و 316؛ شیخ ر عاموی ،وسائل الشی،ه ،ج ،16ی8
و9؛ محدث نوری ،همان1408 ،ق ،.ج ،12ی 38و  ،39ج ،12ی 40و 41؛ مجوسی ،همان ،ج ،51ی
 ،258ج ،67ی 239
 . 311ب - :به واسته یا بی ...صفات ذمیمه
 .310ج - :متولد
 . 314ب :می دارد
 . 313ب - :هاهر
 . 312ب - :و
 . 317ب + :پناه
 . 316ج :اعتمادم
 . 315الف ،د - :و
 .318ب - :صوی اهلل ت،الی عویه و آله و صحبه؛ ج ،د :صل اهلل عویه و آله؛ ب + :میکه که
 . 321ب :الل
 . 320الف :عستاً
 .319الف - :دما
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 .322ایه عبارت در ا یاءال،ووم به ایه صورت آمده است« قال سهل [به عبداهلل تستری] :لو کانا الدنیا
دما عبی ا لکا قوت المؤمن منها ِالال« ن به :غرالی ،ا یاءال،ووم ،ج ،8ی .165ترجمه :اگر دنیزا خزون
تازه باشد ،قوت مؤمه از آن الل بود.
 . 325ج - :اهلل
 . 324ب - :صریح
 .323سوره نور ،آیه 26
 . 326ایه دیث در توضیحات انتهانامه بهاالدیه سوتان ولد به ایه صورت آمزده اسزت «ا للاه ملکاا
یسوق الجنس الی الجنس» :ن  :خرانه دارلو ،محمدعوی ،ت،ویقات ،صص349
 . 329ج - :وق
 . 328الف + :و
 .327ج + :باشد
 . 331الف ،ج ،د - :م نوی
 . 330ب :دارد
 . 333ج - :م،اندی
 . 332مولوی ،م نوی م،نوی3423 /2 ،
 . 336ب :نمود؛ ج :ساخته
 . 335ب :غیر مذبوح
 . 334ب :مذبوح
 . 339ج :شیخ
 . 338الف ،ج ،د :صحبت
 . 337ج - :و
 . 342ج + :قدچ سره
 . 341د+ :قدچ اهلل سره
 . 340د + :به
 . 345ب :رسیده
 . 343ب :که وی را بیازماید که  . 344ب - :و
 . 348ب + :را
. 347ج ،د + :و
 . 346ب :بربود؛ ج :برد
 . 350ج - :آوردند؛ ب :درآوردند
 . 349د - :وی
 . 353ب :نموده
 . 352ج + :و
 .351ب :ایر که
 . 355ج - :رومی
 . 354ج + :و
 .356ج :قدچ سره؛ د :قدچ اهلل سره
 . 357ب - :موالنا جالل الدیه ...اولیاست؛ ج - :که از افراد اولیاست
 . 358ایه بیت از سید عوی همدانی است که در خالصه المناقب ،مصرع دوم آن به ایه صزورت آمزده
است« :ورنه رام خوردهای شیر سفید مادری» ن به :بدخشزی ،نورالزدیه ج،فزر ،خالصزه المناقزب،
ی42
 . 360ب - :و
 .359ج - :در الت مخمصه میخورند
 . 363ب :کالم
 . 362ب :نیالوده
 . 361سوره مدثر ،آیه 4
 .364ایه مضمون بدیه صورت «َرکنا الدنیا لسرعه فنائها و کثرذ عنائها و خسه شرکائها» در مکاتیزب فارسزی
غرالی به نام فضائل االنام مه رسائل حجة االسالم ی 51آمده است .نیر ن به :الهیجی ،شمسالزدیه
محمد ،مفاتیح االعجاز فی شرح گوشه راز ،ی561
 . 366ب :باید
 .365ا سائی ،همان ،ج ،4ی119
 . 369ب :گردد
 . 368ب + :و
 . 367ب + :در
 . 372ب - :و ریا
 . 371ب - :را
 .370ب :بقاء
 .373پایان نسخی الف« :تم فی الیوم مه صفر المظفر سنه 1003؛ بَ « :و َصلی ُ
الله َعلی َسیدنا ُمحمد و الاه
َ َ
َ َ
َ
َ
الکام الغوث االعظم شمس ملک االرشاد
االمجاد»؛ ج «:قد فرغ ِمن َرقیم ِ
الرساله المسماذ ِبمعاش ِ
السالکین ِ
هّذ ِ
و السیادذ سید محمد النوربخش االربعا  14شهر جماد االولی قب طلوع الشمس بلدذ اصافها ِفظهاا اللاه مان
ِوادث اما العبد الراجی الی رِمه ربه سنه ثلث و اربعین و الف من الهجارذ»؛ د« :اهارشزنبه  14شزهر ربیزع
ال انی .»1064
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منابع 
-

قرآن کریم

نهج البالغه  ،ترجمه سید ج،فر شهیدی ،انتشارات عومی فرهنگی ،تهران1371 ،ش.
آغا برر طهرانی ،الذری،ه الی تصانیف الشی،ه ،داراالضواء ،بیروت1391 ،ق.
ا سایی ،ابه ابی جمهور ،عوالی الآللی ،سید الشهداء ،قم1405،ق.
اعوانی ،غالمرضا«،1390،عصر صفوی و همسویی م،رفتی فقه و عرفان» ،پگاه وزه ،شماره.316
بدخشی ،نورالدیه ج،فر ،خالصه المناقب ،تصحیح دکتزر سزیده اشزر هفزر ،مرکزر تحقیقزات
فارسی ایران و پاکستان ،اسالم آباد1374،ش1995/م.
بقوی شیرازی ،ابومحمد روزبهان ،المکنون فی قائق الکوم النبویه ،تصحیح عوی صدرایی خویی،
میراث دیث شی،ه ،مرکر تحقیقات دارالحدیث ،قم.1378 ،
پارسانیا ،مید ،عرفان و سیاست ،بوستان کتاب ،قم1386 ،ش.
پازوکی ،شهرام« ،1384 ،ا یاء عوومالدیه غرالی و ضرورت ا یزاء آن در زمزان مزا» ،جاویزدان
خرد ،دوره ،6شماره.4
پازوکی ،شهرام و نصیری ،محمد1391،ش« ،فقه و عرفان ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات
اال کام» ،پ وهشنامه عرفان ،شماره.6
تابنده ،نورعوی1389 ،ش«،عرفان و فقه :تنظیم یا تصحیح قوانیه» ،عرفان ایران ،شماره 35و.36
تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکوم ،دفتر تبویغات ،قم1366 ،ش.
اجی خویفه ،مصتفی به عبداهلل ،کشف الظنون ،بیروت ،بیتا.
سینی اشکوری ،سید ا مد ،فهرست نسخه های ختی کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ،قم.1371 ،
رانی ،سه به ش،به ،تحفال،قول ،جام،ه مدرسیه ،قم1404 ،ق.
جاللی ،جمشید1393 ،ش« ،دو رساله از سید محمد نوربخش» ،عرفان ایران ،شماره .37
جوادی آموی ،مرتضی1390،ش« ،.گفتگو» ،مهرنامه ،سال دوم ،شماره.13
ریاض ،محمد ،فتوتنامه ،تاریخ ،آییه ،آداب و رسوم بزه انضزمام رسزاله فتوتیزه میرسزید عوزی
همدانی ،به اهتمام عبدالکریم جربره دار ،اساطیر ،تهران1382 ،ش.
شفی،ی کدکنی ،محمدرضا ،زبان ش،ر در ن ر صوفیه ،سخه ،تهران.1392 ،
کوینی ،محمدبه ی،قوب ،الکافی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران1365 ،ش.
دانش پ وه ،محمد تقی ،تصحیح «سلسل االولیاء نوربخش قهستانی» جشه نامه هانری کربه ،زیزر
نظر سید سیه نصر ،دانشگاه م گیل با همکاری مؤسسه متال،ات اسالمی ،تهران.2536 ،
دیومی ،سه أبی الحسه ،اعالم الدیه ،ارشاد القووب ،مؤسسه آل البیت ،قم1408،ق.
صدقیانوو ،ج،فر ،تحقیق در ا وال و آثار سید محمد نوربخش اویسی قهستانی ،بی جزا ،بزی نزا،
1351ش.
عاموی ،شیخ ر ،وسائل الشی،ه ،آل البیت ،قم1409 ،ق.
غرالی ،ابو امد ،ا یاء عووم الدیه ،دارالکتاب ال،ربی ،بیروت ،لبنان ،بی تا.
همو ،مجموعه رسائل االمام الغرالی ،دارالفکر ،بیروت1416 ،ق.
فروزانفر ،بدیع الرمان ،ا ادیث م نوی ،امیرکبیر ،تهران1361 ،ش.
فیض کاشانی ،المحجة البیضاء فی تهذیب االحیلاء ،تصزحیح عوزی اکبزر غفزاری ،دفتزر انتشزارات
اسالمی ،قم ،بیتا.
قرایی ،مرتضی1388 ،ش« ،نگاهی به پیشفرضهای انسزانشزناختی فقزه و عرفزان» ،پ وهشزنامه
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عرفان ،شماره.1
الهیجی ،شمس الدیه محمد ،مفاتیح اإلعجاز فی شرح گوشزه راز ،مقدمزه ،تصزحیح و ت،ویقزات
محمد برزگر خالقی و عفت کرباسی ،زوّار ،تهران1374 ،ش.
محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،آل البیت ،قم1408 ،ق.
مجوسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،مؤسسه الوفاء ،بیروت ،لبنان1404 ،ق.
محمد شفیع ،مولوی1925 ،م « ،تصحیح غرلیات سید محمزد نزوربخش» ،اورینتزل کزالج مگزریه،
ضمیمه ،شماره.1
مکاتیب فارسی غرالی رفضائل االنام مه رسائل جه االسالمع ،به تصحیح و اهتمام عباچ اقبزال،
کتابقروشی ابهسینا ،تهران.1333،
صدرالدیه شیرازی ،محمد به ابراهیم ،رسزالی سزه اصزل ،مقدمزه و تصزحیح محمزد خواجزوی،
انتشارات مولی ،تهران1376 ،ش.
منروی ،ا مد ،1363 ،فهرست مشترک نسخه های فارسی پاکستان ،تهران ،مرکر تحقیقات فارسی
ایران و پاکستان.
همو ،فهرستوار کتابهای فارسی ،انجمه آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.1376 ،
مولوی ،جالل الدیه محمد ،م نوی م،نوی ،تصحیح رینولد اله نیکوسون ،پیمان ،تهران.1385 ،
نفیسی ،س،ید ،تاریخ نظم و ن ر در ایران و در زبان فارسی تا پایزان قزرن دهزم هجزری ،فروغزی،
تهران.1344 ،
ورام به ابی فراچ ،تنبیه الخواطر رمجموعه ورامع ،مکتبه الفقیه ،قم ،بی تا.

نسخههایخطی 
-

نوربخش ،سیّد محمّد ،رساله الهدی ،نسخی ختی شمارۀ  ،3702کتابخانه اس،د افندی.
همو ،رسالی م،اش السالکیه ،نسخه ختی شماره  ،3702کتابخانی استانبول.
همان ،نسخی ختی شمارۀ ،10216/6کتابخانی مجوس شورای اسالمی.
همان ،نسخی ختی شمارۀ1159/7ط ،کتابخانی مجوس شورای اسالمی.
همان ،نسخی ختی شمارۀ  ،7410/25کتابخانی آیت اهلل مرعشی نجفی.
همو ،رسالینوریه ،نسخی ختی شمارۀ  ،935/8کتابخانی آیت اهلل مرعشی
همو ،قیامت انفس و آفاقی ،نسخه ختی شمارۀ  ،1201کتابخانی مجوس شورای اسالمی.
همو ،رسالی م،راجیه،نسخی ختی  ،3497کتابخانی مرکری دانشگاه تهران.
همو ،انسان نامه ،نسخی ختی شمارۀ  ،935/11کتابخانی آیت اهلل مرعشی.
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