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 پیشگفتار
 

 مصاحبت مردان خدا
 متون عرفانی یادنامه محبان خداست که خداوند خود در شأن ایشان فرمود:

مردانی هستند که هیچ سود و سودا و بیع و شرایی ایشان را از یاد خدا و برپاي داشتن نماز و 
ز هیبـت  که دلها و دیدگان اروزي از  کند و ایشان بیم و هراس دارندات غافل نمیکاداي ز

  .)37 آیه نور،سوره اند (آن حیران و پریشان
گونه مردان و زنان به اوصاف جمیـل  و در گوشه و کنار قرآن هر جا به مناسبتی صحبت این

 و دلپسند در میان آمده است که:
 روند،ایشان بر روي زمین به غرور و خودپسندي راه نمی 
 گذرند،می بلکه بر مردمان سهل و سبک و با اغماض و کرامت 
 ی کرد گویند درود خداوند بر شما باد،بو اگر جاهلی با ایشان عتاب و خطا 
 دارند،دارد و ایشان خدا را دوست میخدا ایشان را دوست می 
 و از هر که یاد کنند به خوبی و نیکویی باشد،  
 چشمداشت، و قرض نیکو دهند نیازمندان را بی 

سبت به مردمان دارند آنها را به هـر چـه معـروف و    و از شفقت و مهربانی که در دل ن
 دارند.می برحذرخوانند و از هر چه ناموزون و ناهنجار است پسندیده است فرا می

 :هاي عرفانی ادب پارسی جستجو کردتوان در حماسهشان را میو شعارهاي کلی
ــ  ــوییم ب ــا نگ ــ و دم ــیم می ــاحق نکن ــه ن  ل ب

 
 مو دلـق خـود ازرق نکنـی    هجامه کس سـی  

 رقـــم مغلطـــه بـــر دفتـــر دانـــش نکشـــیم  
 

ــرّ  ــا  س ــق ب ــیم  ح ــق نکن ــعبده ملح  ورق ش
 عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 

 
 کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم 

 حافظ ار خصم خطا گفـت نگیـریم بـر او    
 

 گفت جدل با سخن حق نکنـیم  به حقور  
 حافظ 

1 



ــخن   ــاغ ســــ ــروپیراي بــــ ــنم ســــ  مــــ
 

 نبته چــون ســرو بــه خــدمت کمــر بســ    
ــک   وار دور از فســــــوس همــــــه فلــــ

 
 بـــــوس همـــــهســـــرآمد ولـــــی پـــــاي 

 نظامی 
ت از مردانی چون آلبـرت شـوایتزر و   پیامهاسها و گونه حماسهو ادبیات جهان آکنده از این

و خداونـد ورود   اندیتتینگل که هر یک مایه سربلندي تمامی بشرانی چون فلورانس ناينز
محب و صادق را با ورود به بهشت مقارن کرده است کـه فرمـود:    گونه بندگانبه جرگه این

از آنکه مصاحبت مـردان  . )30و  29 آیات فجر،سوره ( »ادخلی فی عبادي و ادخلی جنتیف«
 و خدا به حقیقت مصاحبت خداست

 نشـــینی بـــا خـــداهـــر کـــه خواهـــد هـــم
 

ــو  ــا  گــــ ــور اولیــــ ــیند در حضــــ  نشــــ
 موالنا 

هاي مهم ادب سنتی نمایهدرواز ي عشق خواند را صال نتوان آکه میدعوت به این مصاحبت 
تـا در جـوانی و    تواننـد آویـزه گـوش کننـد    ترین گوهري است که مردمان میپارسی و گران

 و درویشی به طور یکسان ایشان را شکوه و شوکت و حشمت بخشد.و شاهی پیري 
ر و لعل ار چه گران دارد گوشگوشوار د 

 
 بشــنو دور خـوبی گـذران اســت نصـیحت    

 حافظ 
 :(ص) حکایت کرده که مموالنا در مثنوي حدیثی از پیامبر اکر

 

 کـــاي علـــی  گفـــت پیغمبـــر علـــی را  
 

ــوان   ــی، پهلــــ ــیرِ حقّــــ ــی شــــ  پردلــــ
ــم اعتم   ــن هـ ــیري مکـ ــر شـ ــلیـــک بـ  دیـ

 
ــد    ــلِ امیــــ ــایۀ نخــــ ــدرآ در ســــ  انــــ

ــاقلی   ــایۀ آن عــــــ ــدرآ در ســــــ  انــــــ
 

 کـــــش ندانــــــد بــــــرد از ره نــــــاقلی  
ــات را     ــۀ طاعـــ ــی از جملـــ ــا علـــ  هیـــ

 
 برگـــــزین تـــــو ســـــایۀ خـــــاصِ الـــــه 

 هــــر کســــی در طــــاعتی بگریختنــــد    
 

 خویشــــــتن را مخْلَصــــــی انگیختنــــــد 
 تــــو بــــرو در ســــایۀ عاقــــل گریــــز     

 
ــان   ــمنِ پنهــ ــی زان دشــ ــا رهــ ــتیزتــ  ْســ

 از همـــــه طاعـــــات اینـــــت بهترســـــت 
 

ــر هــر آن ســابق کــه هســت    ــابی ب ــبق ی س 
 چـــون گرفتـــی پیـــر، هـــین تســـلیم شـــو  

 
ــم    ــر حکـ ــو موســـی زیـ ــر روهمچـ  خضـ

العین همه عارفان و سالکان راه بوده و به هـزار بیـان در سـخن ایشـان     ةرق پیوسته این حدیث 

2 



ن کتاب مختصر در متون عرفانی نیز خود بسط و تفصیلی از اییافته است و و اهتزاز انعکاس 
 :وي استنبهمین حدیث مضمون 

ــو   ــر بـ ــاره و مرمـ ــنگ خـ ــو سـ ــر تـ  يگـ
 
 
 

ــه صــاحبدل رســی گــوهر شــو     يچــون ب
 یــــک زمــــانی صــــحبتی بــــا اولیــــا     

 
ــر  ــاله ط  بهتـ ــد سـ ــی از صـ ــت بـ ــااعـ  ریـ

 مثنوي 
ــی      ــائی رس ــه ج ــه ب ــی ک ــر آن ــو ب ــر ت  گ

 
 
 

 ی رســـی رســـته ز ظلمـــت بـــه صـــفای    
 پاکــــــدلی را بــــــه مقابــــــل گــــــراي 

 
 زدايتـــــا شـــــودت ز آینـــــه ظلمـــــت 

ــود     ــل شــ ــر مقابــ ــا مهــ ــو بــ ــاه چــ  مــ
 

 وارهــــد از ظلمــــت و کامــــل شــــود    
 وحشی بافقی 

 ادلکه از یک چاکري عیسی چنان معروف شد ی  زندگی خواهی پیوند اگر میبه صاحب دولتی 
 سنایی

 نظامی
نیز که به همت فرشتگان فناوري امکان دسترسی بـه فرهیختگـان یگانـه جهـان از      در جهان امروز

تـوان ایـن   ا و مقاالت ایشان بر همگان میسر شده اسـت، مـی  هطریق مصاحبه و سخنرانی و یا کتاب
نصیحت را چراغ راه کرد و به جاي سرگردانی و پریشـانی بـه جمعیـت صـاحبدالن و دانشـوران      

   خوانند.اصول جاویدان خرد فرا می فاق مردمان را بهست که همه باالتجهان پیو

 امیرخسرو
هاي عرفـانی  ) جان اندیشهSophia Prennis ان التینبجاویدان خرد یا حکمت خالده (و به ز

 ، وتوان آن را مخرج مشترك همه مکاتب الهی شـمرد و تصـوف اسـالمی   می جهان است و
مندي از دیـن و حکمـت و اخـالق    عرفان اسالمی نیز که به کمال بهره ،تردر معناي گسترده

ــر    ــت گزیــ ــدم ز ریاضــ ــه ندیــ  چونکــ
 

 پـــذیرگشـــتم از آن خواجـــه ریاضـــت   
ــ  ــرد  ۀخواجــ ــرا تــــازه کــ  دل عهــــد مــ

 
 آوازه کــــــردنــــــام نظــــــامی فلــــــک 

ــی    ــن بـ ــو مـ ــت چـ ــالم گشـ ــی را غـ  ادبـ
 

ــرد رام  آن ادب  ــرا کـــــ ــوز مـــــ  آمـــــ
 

ــار  ــواهی از روزگــ ــی خــ ــر آسایشــ  گــ
 

ــمار    ــت شـــ ــران غنیمـــ ــال عزیـــ  وصـــ
ــه     ــتان روي نـــ ــت دوســـ ــه جمعیـــ  بـــ

 
 پراکنــــدگان را بــــه یــــک ســــوي نــــه 
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در قـرآن نیـز آیـت زیـر را      کند، بر مبناي همـین مخـرج مشـترك اسـتوار اسـت.     دعوت می
 فرماید:خالده دانست که خداوند می ترین بیان جامع از این حکمتتوان کوتاهمی

 پرستهر مسلمان و یهود و ترسا و ستاره
 که از روي حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد

 و کارهاي نیکو و پسندیده کند
 البته از خدا پاداش نیک خواهد یافت

 ) بیمناك و اندوهگین نخواهد بود.یگاه (در دنیا و عقبو هیچ
 )62آیه ، سوره بقره(

 مضمون این آیه چند بار در قرآن تکرار شده و بنا به حدیثی پیامبر اکرم (ص) فرموده است:
 کرد.اگر همین یک آیه بر من نازل شده بود براي هدایت خلق کفایت می

هـاي باسـتانی در عهـد مـأمون خلیفـه عباسـی توسـط        از نوشته خرد جاویداندر ایران کتاب 
عربی ترجمه شد و چنان مـأمون را مجـذوب کـرد کـه      سیبویه از پهلوي به حسن بن سهل و

 دنباله این کتاب کجاست؟ گفت:
دنیـاي  کتـاب معـروف    کـه  )Aldous Huxleyی (لسـ کآلـدس ها  نویسنده انگلیسی در قرن بیستم

 perennial( جاویـدان خـرد  یـا   فلسـفه جاویـد  همچنین کتابی با عنـوان   را نوشته است، قشنگ نو

philosophy( تـرین  ادب و فرهنـگ، آن را ضـروري   نظـران صـاحب ه بسـیاري از  ک تألیف کرده
نـد و  اهخصوص دینی و اخالقی در دنیاي معاصر شـمرد ه اب براي رفع مشکالت اجتماعی و بکت

اي از متون عرفانی است کـه تعلیمـات کلـی عارفـان جهـان را در      این کتاب به حقیقت مجموعه
فته از آثار صوفیان و عارفان اسـالمی اسـت.   کند و بخش زیادي از آن برگرطول تاریخ طرح می
بزرگ در کنار سـخنان   و دیگر صوفیان» بایزید«و » ابوسعید«هایی از سخنان در این کتاب گزیده

حی و دیگر منادیان معنویـت  یو قدیسان مس» کنفسیوس« ،»هسالئوت« ،»اکهارت« ،»نتوماس تراهر«
ا با محتواي واحد نشـان آن اسـت کـه راه    هدر سراسر جهان گرد آمده است و همین تنوع گزیده

یا تصوف و عنوانهـاي دیگـر   » جاویدان خرد«سعادت بشر روي در وحدت دارد و اگر نام آن را 
کند. براي آشنایی بیشـتر بـا اصـول    ق نمیفرنهند باکی نیست و این اسمها سالکان راه توحید را مت

اي لی و مقدمـه سـ کلدس هاآ یداولسفه جفکتاب  ازتوانند مند میدانشجویان عالقهجاویدان خرد 
 .مند شوندبهره) نوشته است بهاگاوادگیتا( گیتاکه هاکسلی بر کتاب 
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 اصل و منشأ عرفان اسالمی
انـد اغلـب بـدین    هاي عرفـان فارسـی برخاسـته   محققانی که در قرن اخیر به معرفی سرچشمه

نـس و آشـنایی بـا عـالم     شخصی و منزلت اسبب که از مرتبه تاریخ و حکایت به مقام تجربه 
گـو  پارسـی  ننـد کـه عارفـا   ااند، بیشتر ساحت صـورت را پـاس داشـته و گفتـه    معانی نرسیده

هــاي خــود را از فیثاغورســیان و نوافالطونیــان و هنــدوان و مصــریان و مهرپرســتان و اندیشــه
ــایان و  ــی    مترس ــالمی و پارس ــگ اس ــگ فرهن ــه و آن را آب و رن ــان گرفت ــر ایش ــان و غی غ

ر متـون  هاي بسیار از تأثیر هر یـک از ایـن مکاتـب را د   توان نشانهند و به راستی میابخشیده
عرفـان هماننـد    جوهر اند کهآنکه محققان از این نکته غافل بوده نظم و نثر پارسی یافت؛ االّ

هنر و اخالق از نهاد بشر برخاسته و از خاور و باختر و قـوم و قبیلـه و تـازي و پارسـی بـرون      
انگیـز هسـتی   انـد کـه از مشـاهده کلـک خیـال     طبعـانی بـوده  سته در جهان لطیـف است و پیو

 اند که:دریافته
ــت ــت  لعبـ ــرده هسـ ــن پـ ــس ایـ ــازي پـ  بـ

 
ــت     ــه بس ــت ک ــه لعب ــن هم ــر او ای ــه ب  ورن

 نظامی 
اند که صنع عالم را صانعی است بلکه در طلب و چون فیلسوفان بدین مرتبه نیز قناعت نکرده

هراس در بیابان اند و گستاخ و بیران و آشنایان کوي او نشان گرفتهآوصانع برآمده و از پیام
همچنـان  » ترانـی لن«یافته و با هزار  عشق قدم نهاده و خار و خاره این وادي را پرنیان و حریر

دیده بر دیدار دوخته تا پس از چندین شکیبایی شبی چـون حـافظ چـراغ دیـده در محـراب      
ت از پرده سشهاسیدار که حل همه مشکالت و پاسخ جمله پراند و بدین دابروي یار افروخته

آنکـه در   تقلید و گفتار بیرون جسته و هرچه گویند از مشاهده و تجربه عالم درون است، االّ
مقام دعوت غافالن و هدایت رهروان از امثال و حکایتها و اقوال حکما و قدیسان پیشین مدد 

همه مکاتب عرفانی در مبادي عشـق و معرفـت   اند و روشن است که به سبب اشتراك گرفته
بینـیم  بخش سخن پیشـروان آکنـده اسـت. و مـی    الهی، سخن ایشان نیز از عطر و رایحه روح

ترین تجلی فطرت انسانی است با همـه ادیـان و مـذاهب و معـارف     قرآن نیز که خود متعالی
دار شده باشـد  اي جز وحی الهی برخورآنکه از سرچشمهپیشین در اصول هماهنگ است بی

اي از و اگر مقصود از آب و رنگ اسالمی یا نگرش نوافالطونی و بینش مغان حضـور پـاره  
اي از این منـابع اسـت آن نیـز دلیـل بـر اتخـاذ و اقتبـاس        لغات و عبارات یا تمثیالت اسطوره
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اندیشه وحدت وجود کـه در سـخن عارفـان و حکیمـان      ،هاي کلی نیست؛ براي مثالاندیشه
باسـتان و   ایـران مکتب نوافالطـونی و حکمـاي فهلـوي در     گها حضور دارد خاصهمه فرهن

امثال آن نیست و ایمان به اینکه جهان را آفریدگاري دانا و تواناست و ایمان به جوهریـت و  
جاودانگی روح و اصالت و اعتبار فضـیلتهاي اخالقـی چـون راسـتی و درسـتی و عـدالت و       

ی بر زشتی همه امور فطـري  یدانایی بر نادانی و زیباانصاف و گذشت و جوانمردي و برتري 
ها نیز حضـور داشـته   است و هر کجا جامعه انسانی به رشد و کمالی رسیده است این اندیشه

ف وتوان گفت که اینها همگی میراث فرهنگی جهانی است و از جمله جـان تصـ  است و می
در همه مکاتب عرفانی جهان عشق الهی است که آن نیز به تعبیر موالنا در دل همـۀ آدمیـان   

تا میـوه   آنکه عشق چون هر گیاه دیگري نیاز به پرورش دارد؛ از دانه است االّ پنهان و کامن
دوستی، که بـه سـوي نامتنـاهی در اتسـاع اسـت.      و از نقطه خودخواهی تا دایره جهانگیر نوع

 د.ناندیشدرباره جهان ماده نیز امروز چنین می کهچنان
عشق کامل آن دایره عظیم نامتناهی است که هر ذره عالم مرکز اوست و محـیط آن را تنهـا   

 ورزدصوفی در این دایره به جمیـع کائنـات مهـر مـی    ». اهللا من ورائهم محیط«داند که  خداي
با هر کس و هر چیز بر حسب ظرفیت آنکه رفتار او  کس بغض و عداوتی ندارد االو با هیچ

توانـد از کـار او   تواند به او برساند یـا چـه عبرتـی مـی    آن است که: چه رحمت و برکتی می
کوشد تا علت حضـور او را در جرگـه هسـتی دریابـد و ایـن راه      برگیرد؛ و هر چه بیشتر می

یر کند و بفهمـد  تواند چون خداوند همه چیز را تفسرسیدن به علم است و با این دریافت می
 و ببخشد.

در زبان فرانسه عبارت کوتاه و زیبایی هست که بـر زبـان یکـی از عارفـان آن دیـار رفتـه و       
 :المثل شده استضرب

Tout comprendre, c'est tout pardonner 
 .»بخشیوقتی همه چیز را دانستی همه کس را می«یعنی  

از ایـن دریافـت    »عـالم از اوسـت  عاشقم بر همـه عـالم کـه همـه     : «و سخن سعدي که گفت
کند. این عشق نه بخشی از وجود ما بلکه حقیقت هستی ماسـت و اگـر   جهانگیر حکایت می

ما عاشقانیم. اال آنکه دایـره   :رواست که جملگی بگویند ؟شما چه کسانید :از آدمیان پرسند
 شود.مل نمیعشق بیشتر آدمیان هنوز از نقطه مرکز زیاد دور نشده و جز خود ایشان را شا
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 پیدایش پارسی دري
زبان پارسی دري در خراسان بزرگ به تدریج از زبان رایج پهلوي یا پارسی میانه در دوران 

هاي گویش فارسـی غالـب آمـد و زبـان دربـار شـد و       ساسانی شکل گرفت و بر دیگر لهجه
ن در زمان است که به معنی پایتخت و دربار آمده است و این زبا» در«کلمه دري منسوب به 

تازش اعراب بر ایران زبان رسمی کشور بود و پس از دو سه قرن سـکوت یـا مبـارزه پشـت     
اندك اندك این زبان در فرهنگ مکتوب پارسی ظاهر شد  ،پرده براي حفظ گویش پارسی

هاي شعر و نثر ادب پارسی بـر آن اسـتوار گردیـد و بـا ظهـور شـاعران و نویسـندگان        و پایه
و ماندگاري یافت که کمتر زبـانی در تـاریخ از آن برخـوردار اسـت.      بزرگ چنان پایداري

ها و ترکیبات عربی بسیار به خصـوص از قـرآن و حـدیث و کـالم     البته شک نیست که واژه
کـه مـا   زبان در آن راه یافت، اما ساختار کلی آن برقـرار مانـد چنـان   قدیسان و شاعران عرب

فهمـیم و زبـان خـود    توح رازي را به راحتی مـی ابوالف تفسیرامروز شعر رودکی سمرقندي و 
دانیم. و اگر در ادب پارسی مکرر اشاره به زبـان دري شـده اسـت مقصـود همـان زبـانی       می

 اند:ان سخن گفتهداست که سعدي و موالنا و حافظ ب
ــاه    ــود آگ ــی ب ــافظ کس ــش ح ــعر دلک  ز ش

 
 که لطف طبـع و سـخن گفـتن دري دانـد     

یعقوب لیث صفاري است که چون شـاعري  دیون آن سخن حفظ این زبان در بعد سیاسی م 
 عتاب گفت:  او را به زبان عربی مدح کرد با

و آنگاه مدیون شاعران بزرگ نخسـتین چـون   ». یابم چرا باید گفتنچیزي که من اندر نمی«
رودکی که پدر شعر پارسی لقب گرفته و گویند صد هزار بیت شـعر پارسـی گفتـه اسـت و     

 شها و رنجهاي سی سالۀ فردوسی مدیونیم که گفت:بیش از همه به تال
ــی    ــال سـ ــن سـ ــردم در ایـ ــج بـ ــی رنـ  بسـ

 
 عجــــم زنــــده کــــردم بــــدین پارســــی 

 سخن که گفت:و نیز به نظامی جادو 
ــه د ــتادي  انگـــ ــدین اوســـ ــه چنـــ  رم بـــ

 
ــان بــــادي     ــن طوفــ ــی را در ایــ  چراغــ

ن افتخار دارند و به سنایی و عطار و موالنا و سعدي و حافظ که هر یک سهمی ارزنده در ای 
زات یک زبان گیري از امتیاکه زبان پارسی نه تنها محو زبان عرب نشد بلکه این زبان با بهره

اروپایی خود را در کنار زبانهاي زنده جهان نهاد و آثار شـگفتی بـدین   نژاد، زبان هندوسامی

7 



اي زبان شکل گرفت که هزاران تن از اصحاب ذوق را در سراسـر جهـان برانگیخـت تـا بـر     
 بر خود واجب شمرند.آشنایی با زبان پارسی دري را  ،خواندن آن آثار یگانه

 
 اشتقاق کلمه صوفی

عرضه شده است و ما و پریشان سخنان پراکنده هات فراوان و گاه یتوجدر اشتقاق این کلمه 
 آن دو یکی بـه  از .تر یافتیمنزدیکواقعیت از میان همۀ اقوال دو قول را به کمال و تناسب و 

داننـد و بـدین   را از صوف بـه معنـی پشـم مشـتق مـی     این کلمه گردد که ظاهر صوفی بازمی
اند و به همـان نسـبت کـه شـمار     گفته پوشمناسبت صوفیان را اعم از صادق و مدعی پشمینه

پوش در طعن و طنـز بـیش از لحـن    کاربرد کلمه پشمینه ،مدعیان از محققان بیشتر بوده است
 .ایش و تحسین استتس
 پوش تندخو از عشق نشنیده اسـت بـو  شمینهپ
 

 اش رمزي بگو، تا ترك هشیاري کنـد از مستی 
 حافظ 

ــمینه ب ــه پشـــ ــه بـــ ــان ز راهدرَآن کـــ  شـــ
 

 شـــــــم ندارنـــــــد مگـــــــر در کـــــــالهپ 
 خواجوي کرمانی 

 ق و ریا خرمن دین خواهد سوختزرآتش 
 

ــرو    ــداز و ب ــه پشــمینه بین ــن خرق  حــافظ ای
 حافظ 

ــاي زرافشــان   چــو بگــذري سرمســت در قب
 

 پـوش کـن  یک بوسه نـذر حـافظ پشـمینه    
 حافظ 

 پــــوشش همــــی کــــرد پشــــمینهتپرســــ
 

 ز غــارش یکــی نغمــه آمــد بــه گــوش      
ــوش    ــد هـــ ــی ندارنـــ ــی و بیشـــ  ز پیشـــ

 
 پــوشخــورش نــان کشــگین و پشــمینه    

 فردوسی 
دو بیت اخیر از فردوسی، افزون بر اشاره بر احوال ظاهر صوفی از لباس و طعـام بـه بـاطن او    

اشاره دارد که ایشان از حرص مال و جاه برکنارند. اما اشتقاق دیگر کلمه صوفی کـه بـه    نیز
وت به معنی پـاکی و یکرنگـی   فگردد این است که کلمه صوفی از صفا و صباطن او باز می

گرفته شده است و در گوشه و کنار ادبیات فارسی نیز بر درستی این اشـتقاق گـواهی بسـیار    
 شـفافیت صاف ایشان به صفت صفا و تشتر در مقام ستایش صوفیان و اهست و این اشتقاق بی
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به کار رفته است و شراب صوفی را هنگامی پاك و پـالوده شـمارند کـه از صـافی ریاضـت      
 خودبینی گذشته باشد: ترك نفس و

 کــه اي صــوفی شــراب آنگــه شــود صــاف 
 

 کــــــه در شیشــــــه بمانــــــد اربعینــــــی 
ست و خوردن آن ا ه گیاهی به نام صوفانه که نوعی ترهاما اقوال دیگر مانند انتساب صوفی ب 

نشانه فقر است، یا به کلمه سوفیا که در زبان یونانی به معنی دانش و حکمت آمده است، یـا  
از کلمه صف بدین نگاه که صوفیان در صف اول صاحبدالن قـرار دارنـد و نیـز انتسـاب بـه      

ی مسکن داشـتند و اهـل زهـد و    نوایاصحاب صفه که در زمان پیامبر اکرم (ص) در صفه و ا
واند در فهم ماهیـت تصـوف سـودمند افتـد امـا      تهر یک توجیهی دارند که می پرهیز بودند،

 چندان معقول و منطقی نیست و در ادب پارسی نیز تأییدي بر آنها نشده است.
 

 شیوه نگرش به حکایتها
شـده اسـت تـا در کنـار     ادیـان و عرفـان تـدوین     کتاب حاضر هرچند براي دانشجویان رشته

اي نیز از کاربرد آن نظریات در زندگی بیابند، اما در عین حال تجربه ،درسهاي نظري عرفان
از نگاه نگارنده این دفتر صالئی اسـت کـه همـه مشـتاقان حکمـت و معرفـت و جوینـدگان        

خواند تا به شـراب طهـور عشـق و اکسـیر     سعادت و رستگاري را به مجلس روحانیان فرا می
بایی و حماسه قهرمانی مست و سرخوش شوند و بر شادي خویش و دیگران بیفزایند و از زی

 محنتها بکاهند.
ــت.      ــتند پنداش ــق و مس ــهاي محقّ ــت و گزارش ــاریخ انگاش ــد ت ــون را نبای ــن مت ــاي ای  حکایته
بلکه اینها تمثیالتی است براي عبرت گـرفتن و تهـذیب نفـس و تشـویق و ترغیـب در کسـب       

اي داروهـا را همـین   که پارهگردان شمرد. چنانتوان آنها را حکایتهاي حالمیو اخالقی فضایل 
اند، االّ آنکه داروها کم و بـیش عـوارض نـامطلوب    گردان دادهیعنی حال Psychodelicعنوان 

انـد کـه افـزون بـر شـفاي بسـیاري بیماریهـا،        زیـان بـی  جانبی دارند اما این حکایات درمانگرانِ
کننـد و آن نیـز   هاي عرفانی در ادب اصیل پارسی از نظم و نثر آشنا مییشهخوانندگان را با اند

خود موهبتی فرهنگی و اجتماعی و مایه سالمت و انبسـاط جسـم و جـان اسـت. بـه هـر حـال،        
درمــانی و درمــانی و کــالمدرمــانی و قصــهامــروز کــه انــواع درمانهــاي جدیــد چــون موســیقی

جهان رواج یافته و بسیاري از آنها مورد تأیید جامعه  درمانی و به طور کلی هنردرمانی درنقش
 هـاي تـأمین سـالمت   توان در شـمار ارزشـمندترین شـیوه   ها را میتپزشکی نیز هست این حکای
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روح و روان دانست و البته ما در انتخـاب خـود تکیـه بـر ایـن وجـه از برکـات متـون عرفـانی          
هاي گوناگون متون نظم و نثر پارسی بـا  نمونهایم بلکه آنها را براي آشنایی دانشجویان با نکرده
 آیند.حاصل می خود هاي عرفانی انتخاب کردیم و آن برکات به تبعاندیشه

و اگر مدرسان این دفتـر خواهنـد کـه بـراي درك و فهـم لطـایف کتـاب و افـزایش         
زیر اشتیاق و اشتغال دانشجویان مشقی و تمرینی به دانشجویان دهند نگارنده تمرینات نمونه 

 بیند:را به طور کلی مناسب می
د مضـمون کلـی قطعـه را    . متن فوق را در یک سوم حجم آن خالصه کنید و به زبـان خـو  1

 توضیح دهید.
آن در هاي کلیدي هر قطعه را مانند زهد، توبه، عشق، احسان، وقـت، وجـد و امثـال    . واژه2

 زبان خود تعریف کنید. یک سطر (حدود بیست کلمه) به
االمکـان بـا پرهیـز از    قطعه را (خواه نظم باشد یـا نثـر) بـه زبـان رایـج امـروز حتـی        . تمامی3

 هاي متن اصلی در حجمی به قدر حجم قطعه گزیده به نثر بازنویسی کنید.واژه
. مقاالت کوتاهی درباره موضوعات کلیدي کتاب چـون عشـق، سـماع، سـیر و سـلوك و      4

کـه اگـر   انـد بنویسـید. چنـان   ران کتاب گفتـه امثال آن با توجه به آنچه نویسندگان و شاع
پرسند نظر این کتاب درباره سماع یا عشق به صورت یا ضرورت داشتن پیـر در طریقـت   

 و امثال آن چیست، آن مقاله کوتاه پاسخگوي درستی باشد.
اینها تنها پیشنهاد اسـت و هـر شـیوه دیگـر کـه مدرسـان ایـن کتـاب بـراي پیشـرفت           

 تواند سودمند باشد. نیز میدانشجویان مناسب دانند 
در معلّـم   خـانم دکتـر   فکریهـاي در پایان سپاس صمیمانه خـود را از همکـاري و هـم   

دارم و سپاسـی دیگـر نیـز بـر همکـاران      گیري و تدوین نهایی مطالب کتاب ابـراز مـی  شکل
 آهنگی به طبع رساندند.ویرایش و تولید که حاصل کار را با طرح و تنظیم خوش

انب ویرایش و تنظیم نهایی و تکمیل و تصحیح توضیحات و پیشگفتار همچنین در ج
 سپاس خاص دارم. نیکپوریانمینا اکبري و مریم  ها دکتر سمیرا رحیمیان،از خانم

 
 و درود بر یادآوران زیبایی و دانایی و نیکویی باد

 ايحسین الهی قمشه
 1394دیماه 
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