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به نام حضرت دوست
In the name of the Holy One

آنچه در مدرسه عمریست که آموختمی
به یکی عشوه ساقی همه بفروختمی
در دبستان ازل روز نخست از استاد
به جز از درس غم عشق نیاموختمی
)حکیم سبزواری(اسرار
In life’s school what I’ve spent a lifetime learning,
I sold it all at once on the cupbearer’s coquetry
In Time Immemorial at Eternity’s Elementary
I have learnt this lesson that: only Love exists!

نیکی پیر مغان بین که چه ما بدمستان
هرچه کردیم به چشم کَرَمَش زیبا بود

 در واقع ادامه کتاب "میراث عرفان،نوشتهای که از نظر خوانندگان میگذرد
 تعبیر اصطالحات، تفسیر، عرفان، که در بر دارنده تصوف، ایرانی" است
 امید است صاحب نظران به دیده.عرفانی و شرح حال چندی از عرفا میباشد
.اغماض بنگرند
. که مشوق من بود تقدیم میکنم، اصغر فوالدی،این کتاب را به روح برادرم
Drunken Lover’s reflect on the goodness of the Magian Master
For all that we do, due to his munificence, appears immaculate

This book is the anticipated sequel to The Mystical Persian
Legacy, that includes topics like Mysticism, Sufism,
Interpretations of Mystical Expressions and Biographies of several
mystics & sages. Wishing that you visionaries look at this with a
bit of forbearance.
This book is dedicated to my dear brother, whose Beloved Soul
encourages me to prosper.
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مقدمه
به نام خداوند جان و خرد
به عنایت نظری کن که من دلشده را
نرود بیمدد لطف تو کاری از پیش

حمد و سپاس بیرون از حد قیاس بر خدای که خالق و آفریننده زمین و
آسمان است و ساحت توحیدش را حد و غایت ،نارواست .درود بر
محمد(ص) ،بهترین پیامبر آدمیان و ختم رسل بر وی باد و خانواده وی .و
اما بعد ،چه بسیار از بزرگان هنر و اندیشه این سرزمین که در روزگار خود بر
دلها و خردها فرمانروایی میکردند و آثار آنان در جهان پارسیگویان در
اقصاء نقاط دست به دست میگشت .افسوس! صد افسوس که یادگارهای
آنان به تند باد حوادث رفته و غبار فراموشی به آنها نشسته و چه سخنان
پرمغز و پندآموزی نگاشتهاند .چون سخن تاریخنویس نامدارمان ابوالفضل
بیهقی که گفته است« :هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد و آخر هیچ
حکایت از نکتهای که به کار آید ،خالی نیست» .مجموعه نوشتاری که پیش
روی شماست ،پژوهشی است مختصر و ناچیز پیرامون وحدت ،دین ،عرفان و
تفسیر بیان اصطالحات رمز و رازگونه عرفانی ،شرح حال چند تن از عرفا و
گفتاری درباره جبر و اختیار.
گفتن ،جان کندن است
شنیدن ،جان پروردن

شمس تبریزی
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ای کرم زمین،با کدامین پا
میروی تا آسمان هفتمین

. ... از کاستیهای فراوان به دور نیست بر من ببخشید،گرچه نوشته حقیر
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامت بریم

 هر نویسندهای که امروز کتابی بنویسد و یا مطلبی را:عماد اصفهانی میگوید
 فردا که آن کتاب و نوشته خود را مورد دقت قرار،به رشته تحریر درآورد
 اگر این عبارت: با خود میگوید،دهد و بار دیگر در آن امعان نظر نماید
تغییر پیدا کند بهتر است و اگر فالن کلمه اضافه شود نیکوتر میباشد و اگر
 جمله سلیستر میشود و اگر فالن لفظ از جمله،این عبارت مقدم شود
 این بهترین درس عبرت است که بشر هیچگاه.  کالم زیباتر است،حذف شود
،دستخوش خودپسندی نشود و بداند که به هر مرتبهای از هنر و دانش برسد
باز به نهایت کمال نرسیده است و همیشه باید در مقام رفع نقص و اکمال
.مراتب نفس باشد
Introduction
In the name of God our Soul of Wisdom
Pay some attention to my unworthy old soul,
For I wouldn’t be anywhere without your love.

Infinite Praise & Glory to the Creator of the Earth and Universe,
whose vicinity of unity is limitless. Peace be upon Holy Prophet
Muhammad (S.A.) the seal of the monotheistic prophets. And
after him so very many of our great artists and philosophers have
ruled our schools of thought passing all over from lips to ears and
hand to hand. It’s a shame that we have forgotten their names and
great statements they made that gained them fame. Since our
renowned historian Abolfazl Beyhaghi said; “Nothing is more
valuable than reading, and the virtue of any story is in its moral.”
In the following pages is a brief research about unity, religion,

9 مقدمه
mysticism, interpretation of secret “mystical” expressions,
biographies about some mystics and a description about predestination and free-will.
“Speaking is peeling the Spirit, Listening is feeding it!” Shams Tabrizi
With which legs, O earthworm ,dost thou fly to the seventh heaven.
You’ve shamed us with your impure woolen cloak
Yet through this gracious art we claim your bounty!

Emad Isfahani stated: Every author that writes a book or publishes
an article, after carefully reviewing their final product, think to
themselves: By adding/subtracting this or that word, phrase and
sentence could have better expressed my train of thought. The
moral of the story teaches us that as we continue to evolve and
resolve personal, familial, financial issues we have room to
improve and develop into our Higher Complete Selves.

در بیان دین و عرفان
از آن جایی که میدانیم هدف ادیان ،مذاهب و فرقهها این است که زندگی
ظاهری و باطنی بشر را متحول کنند و شخصیت فرد با دینداری دگرگون
میشود و محدود به تکامل فردی نیست ،در جامعه نیز تاثیر مطلوبی دارد.
باالخص چنان چه نگاهی عارفانه به دین شود .دین در نهایت ،صلح و سلم به
جهان عرضه میکند ،واژه اسالم نیز داللت بر همین معنا دارد .پیام دین
متعالی متوجه عامه مردم است ،چنین دینی احترام به نوع بشر را تشویق
میکند و تسامح را تعلیم میدهد و برای همه مذاهب احترام قائل است.
پروفسور وایتهد میگوید« :دین دستگاهی است از حقایق کلی ،که اگر با
اخالص پذیرفته شود و به درستی در ذهن بنشیند شخصیت انسان را به
صورتی موثر دگرگون میکند و جهان را به سوی صلح و آرامش و پیشرفت
میبرد» .از طرفی میدانیم روح انسانی از روح الهی نشاط گرفته است .انسان
خلیفه خدا بر روی زمین است و از اشرف مخلوقات به حساب آمده است.
هگل ،فیلسوف آلمانی به فلسفههای مختلف قائل نیست و همه تفکرات را در
نهایت ،یکی میداند .سهروردی نیز به وحدتاندیشهها معتقد است .میگوید
پیامبران فروغ الهی هستند و بازتاب خود را دارند.
هستی مطلق تویی دیگر خیالی بیش نیست
زآنکهاندر نشئه تو ،جمله اشیاء یکی است

جامی
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عرفا معتقدند قلب جایگاه پروردگار و آینهای است که چنان چه صیقل داده
شود و تصفیه گردد نور الهی در آن منعکس میشود .مولوی و اقبال الهوری،
عشق الهی را بسیار مهمتر از عبادت خشک و خالی و قراردادی میدانند .آن
چه جهت حق مهم است نیات است و روح دین ،نه همین صورت ظاهری.
باید این را متذکر شویم که هیچ کتاب و سخنی از اقبال نمیتوان یافت که
سخن از اهمیت و جایگاه قلب نگفته باشد .قلب را جای گرانمایه میخواند
که منزلتاش هم پایه عرش است.
دل به دست آور که حج اکبر است
از هزاران کعبه ،یک دل خوشتر است
کعبه بنیاد خلیل آذر است
دل گذرگاه خلیل اکبر است

چنان چه با دقت به حکایت موسی و شبان توجه کنیم ،مصداق مطالب فوق
است:
دید موسی یک شبانی را به راه
کاو همی گفتای خدا ،ای اله
تو کجایی تا شوم من چاکرت
چارقت دوزم ،کنم شانه سرت
گفت موسیهای! خیره سر شدی
خود مسلمان ناشده ،کافر شدی
گفت ای موسی دهانم دوختی
وز پشیمانی ،تو جانم سوختی
وحی آمد سوی موسی از خدا
بنده ما را ز ما کردی جدا

وحی از جانب رب جلیل ،به موسی آمد« :هان! بدان هرکسی را راه و روشی
داده ایم».
هرکسی را سیرتی بنهادهایم
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هرکسی را اصطالحی دادهایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او شهد و در حق تو سم

همان گونه که در اول این حکایت آمده است ،خداوند به موسی میفرماید:
تو برای وصل کردن آمدی
نی برای فصل کردن آمدی

در داستان موسی و شبان رابطه انسان را با خدا از نظر عقل مورد بررسی
قرار داده است .بنابر این ،حس و حال شبان را که در قالب سخنان
محبتآمیز اظهار میداشت مورد نکوهش قرار میدهد و موسی مورد ایراد
خدا قرار میگیرد .قابل توجه است در چندین سوره قرآن کریم در مورد
وحدت ذکر شده مانند "اعتصموا بحبل اهلل" و برای رسیدن به حقیقت و
وحدت به قول موالنا :چشم دیگر باید گشود .سهراب سپهری میگوید:
چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید.
رسیدن به این مهم ،عاشقشدن و سوختن است و اختالفها در گفتار است،
حقیقت در فهمیدن .میدانیم منازعات ،برخاسته از تکثر ،اختالف مذاهب و
ادیان است .این منازعات گاهی با مساله اختالف زبانها ارتباط دارد .چرا که
اقوام مختلف با زبانهای مختلف سخن میگویند .الجرم ،امر واحدی را با
اسامی مختلف میشناسند .یکی خدا را "حق" مینامد و دیگری "اهلل" .چه
بسیار سوء تفاهم و نزاعها که ریشه در همین مساله پیش پا افتاده دارد.
گویاترین بیان این معنی ،حکایت "چهار مسافر غریب" است که موالنا در
دفتر دوم مثنوی آورده است .یکی عرب ،دیگری ترک ،سومی رومی و
دیگری فارس .نیک مردی یک درم پول به ایشان داد که چیزی بخرند و با
هم بخورند .عرب ،عنب میخواست ،ترک اُزوم ،رومی استافیل و فارس میل
به انگور داشت .کشمکش در میان ایشان درگرفته بود ،در حالی که هر چهار
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نفر یک چیز میخواستند ،با چهار اسم مختلف . ...اگر قدمی فراتر سوی بازار
میرفتند درمییافتند که نزاع بر سر هیچ و پوچ است و آرام میگرفتند.
اختالف خلق از نام اوفتاد
چون به معنی رفت،آرام اوفتاد
تفرقه در روح حیوانی بوَد
نفس واحد ،روح انسانی بوَد

امید است در اثر جدیت دلسوزان حقیقت و وحدت ندای یگانگی حاصل و
کثرت ،نفاق از میان برخیزد ...ان شاءاهلل .چون اسالم به مذاهب (فرقهها)
متعددی تفکیک شده ،معموالً پیروان هر فرقهای ،طریق خود را از همه برتر
میدانند .گرچه ،در تمام این گروهها حقیقت وجود دارد و هر گروهی در
تعالیم مذاهب و آیین خود مبالغه میکند ،در حالی که روح دین ،احترام به
انسان است« .راه راست به سوی حق یکی است و پیروان ادیان و مذاهب به
رغم اختالفات ظاهری که دارند همه سالکان یک راهاند».
حکمت حق در قضا و در قدر
کرد ما را عاشقان یک دگر

چنین دانستیم که حال مطالبی درباره وحدت ادیان نوشته شده است،
سخنی هم در مورد وحدت وجود گفته شود.
وحدت وجود به روایت عطار

اندیشههای اساسی ابن عربی در دو اصل وحدت وجود و والیت تلخیص
میشود .مساله وحدت وجود در فص اول ،و مساله والیت را در فص دوم از
فصوص (ابن عربی) آورده و هر دو این مسائل پیش از ابن عربی در میان
عرفا سابقه داشته است .نزدیکترین و پختهترین بیان را درباره وحدت وجود
پیش از ابن عربی ،در سخنان عطار داریم و این غزل وی معروف است:
ای روی درکشیده به بازار آمده
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خلقی بدین طلسم گرفتار آمده
غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است
که آن جا نهاندک است و نه بسیار آمده
عکسی ز زیر پرده وحدت علم زده
در صد هزار پرده پدیدار آمده

مثنویهای عطار در بیان همین مساله وحدت وجود است ،وی همچنین در
مقدمه منطقالطیر میگوید:
در نگر که این عالم و آن عالم اوست
نیست غیر او و گر هست ،آن هم اوست
جمله یک ذات است اما متصف
جمله یک حرف و عبارت مختلف
مرد میباید که باشد شه شناس
گر ببیند شاه را در صد لباس

منطقالطیر داستان سی مرغ است که در طلب سیمرغ به قاف میروند و
آخر سر در پایان سفر که حاجب بارگاه عزت پرده را باال میزند و آفتاب
قرب بر مرغان میتابد آن سی مرغ ،سیمرغ را در خود و خود را در سیمرغ
میبیند.
هم ز عکس روی سیمرغ جهان
چهره سیمرغ دیدند آن زمان
چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بیشک این سیمرغ آن سی مرغ بود

در مصیبت نامه عطار ،سالک پس از آن چهل منزل سلوک را طی میکند از
مراحل بیشماری میگذرد و عالم حس ،خیال ،عقل و دل را پشت سر
میگذارد تا به منزل جان میرسد ،و آن جاست که میشنود:
روح گفتای سالک شوریده جان
گرچه گردیدی بسی گرد جهان
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صد جهان گشتی تو در سودای من
تا رسیدی بر لب دریای من
آن چه تو گم کردهای ،گر کردهای
هست آن در تو ،تو خود را پردهای
سالک القصه چو دریای جان
غوطه خورد و گشت ناپروای جان
جانش چندان کز پس و از پیش دید
هر دو عالم ظل ذات خویش دید

بیان عطار چاشنی عشق و سوز دارد ،اما بیان ابن عربی چنان نیست و سرد و
خشک است .ابن عربی مجمالً میگوید ما یک وجود مطلق داریم که تقید
نمیپذیرد و آن واجبالوجود است ،و یک عدم مطلق داریم (وجود مطلق و
عدم مطلق) .هر دو الیزال هستند ،وجود مطلق پذیرای عدم نیست و عدم
مطلق هم پذیرای وجود نیست ،اما در فاصله میان وجود محض و عدم
محض چیزی داریم به نام امکان که هم پذیرای عدم است و هم پذیرای
وجود .عالم ،سایه وجود محض است و سایه از صاحب سایه تبعیت میکند.
اگر سایه ازلی و ابدی است ،صاحب سایه نیز چنان است ،اما وجود محض
همچنان که پذیرای عدم نیست ،پذیرای تعدد هم نیست .پس تعدد و
تکثری که در عالم ممکنات میبینیم کجاست؟ میگوید :تعدد و تکثر امری
اعتباری است که در مقام نسبت و اضافه پیدا میشود .فرض میکنیم حسن،
نسبت به همسر خود ،شوهر و نسبت به فرزند خود ،پدر است .حسن ،یک
نفر بیش نیست و نسبتهایی که او را متعدد مینماید امری اعتباری است.
آن وجود الیزالی هم که ما حق میدانیم ،به لحاظ ذات یکی بیش نیست .به
اعتبار نسبتها و اضافهها اسماء مختلف و متکثر پیدا میکند .همان حق
واحد را گاهی به اسم رحیم ،گاهی قهار و ...مینامیم و اعیان ممکنات مظاهر
اسماء و صفات حقاند .روایت عزیز نسفی ،در وحدت وجود ،روایتی است
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 همان است که شیخ عزیز نسفی در زبدة.روشنتر و سادهتر از وحدت وجود
، که وجود یکی بیش نیست: اهل وحدت میگویند.الحقایق خود آورده است
 وجود دیگری، به غیر وجود خدا.و آن وجود خدای تعالی و تقدس است
 باطن.نیست و امکان ندارد که باشد و این یک وجود ظاهری و باطنی دارد
 یک نور است و این نور است که جان عالم است و عالم ماالمال،این وجود
 اراده و قدرت، علم، حیات. نوری است نامحدود و نامتناهی.این نور است
. طبیعت و فعل اشیاء نیز از همین نور است، خاصیت.اشیاء از این نور است
تمام موجودات جمله به یک بار از این نور ظاهر میشوند و در خاتمه
ای درویش! وجود یکی بیش نیست و این نور است که سر از دریچه:میگوید
 خود میدهد و خود اقرار، خود میشنود، خود میگوید.بیرون کرده است
: صفی علی شاه در این باره میگوید.میکند
 کثرت عیان،تجلی کرده شد،وحدت ذاتش
باز پیدا زین کثیر آن واحد یکتاستی
The Expression of Religion & Mysticism
From what we know the goal of all religions, wisdoms,
philosophies inspire inner and outer change. The individual
personality transforms as it connects to the collective conscious.
Seen in a mystical context, religion offers peace and well-being.
Islam, is the same, it’s name means “peaceful agreement.” The
message of transcendental religions that get noticed by the public
are known to respect all beings while encouraging to teach
tolerance and respect for other beliefs or faiths. Professor
Whitehead said: “Religion is a complete system of relative
personal truth, which if received with positive intentions can
productively alter our personalities to create World Peace and
Prosperity.” We also know that the human soul gains its vitality
from the Godly Soul. Human is the Chief of God being of all
creatures on the planet the most consciously intelligent. Hegel, a
German philosopher doesn’t believe in different philosophies for
he believes their root and truth is one. Sohrevardi also believes in
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the unity of thought saying that Prophets have displayed the
luminosity of their Creator by reflecting unconditional love.
No doubt remains that thou art Absolute Existence
As soul’s get lost in your trance for the whole’s always greater
Jami

Mystics believe the heart to be the sacred, mirror-like dwelling
abode of the Lord, which if by truly loving we purify and reflect
Divine Light. Rumi and Eqbal, know Divine Love to be more
important than just going through the motion devotion for it needs
affection to establish connection through attention focused on our
intention. The heart is the dimension of abundance whose
destination is the heights of heaven.
Seek to win hearts, see if you are both a friend and slave to become the Qibla
healing a heart is far better than traveling to a thousand Ka’aba’s,
Once you come to this roof from your home base
The heart is the passage of our great friend

Paying attention to Moses and the shepherd, the above verse is
exemplified:
Prophet Moses saw a shepherd on the path saying O God
Where art thou that I may serve you sew clothes and comb your hair
Moses exclaimed, Hey! Have you become wayward
Not becoming a Jew ,definitely you’ve become a sinner
He replied Moses you’ve sealed my lips from regret burning my soul
A revelation came to Moses: “Don’t disconnect beings from God!”

Part of the revelation also said:
“Everyone has their own way to pray.”
Everyone has a different type of character and language
Concerning his rights I’m proud and with you I’m ashamed
He’s privileged with nectar while you are misfortuned with poison

Just as mentioned in the beginning of this story, the Creator tells
Moses:
You have come to unite beings not divide them!

In this story of Moses and the shepherd, the relationship of human
with God is discussed from the rational standpoint. Therefore, the
intimate, engaged state of the shepherd was accepted by God and
the overly judgmental state of Prophet Moses was rejected by
God.
It is worth noting that several Sura’s of the Koran are about unity
“Aetasamu bihabl Allah” literally means hold on to God. And to
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arrive at the truth of unity Rumi says: “Look with your other eye.”
And the late Iranian poet Sohrab Sepheri says: “We have to wash
our eyes to see life from other perspectives.”
And reaching the essence means burning in love. For the
differences are in our expression, the truth is in their
comprehension.
We know the conflict and difference that exists is because of the
plurality of religions. Sometimes these conflicts arise because of
difference in language. As different relatives speak different
languages. In vain, a single unit is known by different names. One
calls God “The Absolute Truth” another “Allah”. So very much
misunderstanding and discord lie at the root of such a trivial issue.
The most expressive form with this meaning can be found in
Rumi’s “Four Foreign Passengers” in volume two of the
Mathnawi.
An Arab, A Turk, A Roman and a Persian. A good man gave them
a dirham to buy something to eat together. The Arab in Arabic
said I want anab, the Turk in Turkish said I want uzum, the
Roman in Latin said I want istafil, the Persian in Farsi said I want
angur. All of them wanted grapes yet the discrepancy was in the
difference of their expression, whereas, the thing desired was the
same in essence. If they all would have went to the marketplace
there wouldn’t have been any conflict.
Go over the name and look at the attributes
To guide your traits back to the essence
The difference was in the carnal soul
The united self is the humane soul

There is hope that the compassionate’s dedication to truth
influences the message to connect and unite. God Willing
Since Islam has been divided into a religion of (sects), usually
followers of one sect believe their path to be better. Although, in
all these groups there’s truth in religious learning, whose
principles are often exaggerated. While the soul of religion pays
utmost respect to human beings. “The straight path towards truth is
one and disciples, though different on the surface, all are followers
of one.”
The wisdom of God in the righteous
Made us Lovers of each other
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We know now that such a text was written about unity of
religions. Also here is a passage about Unity of Existence:
Unity of Existence according to Attar

The substantial ideas of Ibn Arabi regarding two principles of
Unity of Existence and saintship are summarized. The question of
Unity of Existence in the first phase and saintship in the second
phase (regarding Ibn Arabi) and both these topics existed before
him amongst mystics. The closest, most mature speech about
Unity of Existence before Ibn Arabi, were in the speeches and
poems of Attar.
It was your job to express yourself
He has gone astray and asked for denial
Because it’s not in two of you, there’s no work
Do not be afraid of you before you
On the world itself sold on your own
Your appearance is love and beloved
A scent to the soul of anyone who has come to this story
Both of these are estimated to be one hundred thousand

Attar’s Mathnawi’s about Unity of Existence begins The
Conference of the Birds:
Seeing this and that world as Him
Nothing exists other than Him
All are defined from one essence
Saying the same words with different expressions
Man has to recognize the Heavenly King
The Beloved Lover clothed in all Beings

Attar’s Logic of Air tells the tale of the thirty birds that seek the
Si-morgh (Albatross or Phoenix) on Mount Qaf and their trip
ended gloriously with the sun shining graciously on them. The
thirty birds saw the Si-morgh (Albatross or Phoenix) within them
and vice versa.
Also seeing the reflection of the Si-morgh’s image
At that moment they saw the Si-morgh appearance
Since the thirty birds had quickly looked to see
Without a doubt, that one had become those thirty

In the Tragedy Letter of Attar, a seeker after searching forty
lodgings passes Angels Gabriel & Michael, Prophets Moses,
Jesus, Mohammad and leaves the sensory, imaginary, rational,
emotional world to reach the home of Soul.
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Soul said O seeker with frenzied spirit
Although you’ve traveled around the world
You’ve been seeking my heart from these hundred worlds
Until you have arrived at the lip of my sea
What you have lost, if you feel incomplete
Is within you, for you are a veil
The seeker of the story like existence’s sea
Gets plunged and seeking uncautiously for Soul
His Soul seeing so much from before and after
Seeing both worlds as a shadow of His Essence

The expression of Attar has the spicy flavor of love that we can
savor, although Ibn Arabi’s does not being cold and dry. Ibn Arabi
briefly says we have an Absolute Being that doesn’t accept
admitting that is fundamental existence. We also have an Absolute
Non-Being (Absolute Being & Absolute Non-Being). Both are
Eternal, Absolute Being rejects Non-Being and Absolute NonBeing rejects Being, although between extreme being and extreme
non-being there is possibility that accepts both non-being and
being .Possibility is purgatorial between being and non-being and
that is what we call the “world.” The world, in a sense, is
imaginary. We can renounce it yet simultaneously it is vital to our
very existence. The world is a shadow of sheer being and the
shadow depends on its owner. If the shadow is Eternal so is its
owner, although sheer being as it rejects non-being it also rejects
multiplicity or plurality.
Therefore, where are the plurality and multiplicity that we witness
in the world? Plurality and Multiplicity is a credit that in the
function of ratio and addition are found. Take for instance, Hasan,
in relation to his wife is a husband, and in relation to his son is a
father. Hasan is not more than one person but he is credited with
different relations. That Eternal Being that we know as Truth, in
essence is not more than One. With respect to the different
relations, various names that same Unit of Truth can be called
Compassionate, Righteous and the lords of possible manifestations
of Divine names and characteristics.
The story of Dear Nasefi, regarding Unity of Existence, is a story
clearer and simpler than the topic implies. It is what dear Sheikh
Nasefi, in his book Motto of Truth, says the unified type see
existence as one and that is our Holy Creator. Other than God’s
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existence, there’s no other existence present and no possibility of
physically or spiritually existing. The core of this existence is
infinite light and this light is the soul of the world and this world is
filled with this infinite light. Life, Science, Will, Power over
things comes from this light. The properties of nature and
functions of things are also from this Eternal Light. All creatures
in existence are created from this Holy Light:
O Dervish! Existence is One Light spread out into creation. It
speaks, hears, gives and acknowledges. About this Safi Ali Shah
has said:
Unity’s essence became manifest, multiplicity visible
Again find in the many the indivisible and invisible

عرفان
عرفان ،ناظر به نوعی شناخت است که ریشه در اعماق جان بشر دارد .بر
خالف اهل استدالل و برهان ،در دریافت حقیقت بر اشراق و دریافتهای
باطنی و درونی اعتماد دارد ،زیرا معرفت در عرفان ،کشف است و شهود .و
این یگانه نیل به حقیقت است .در این جا عارف از سطح اشیاء میگذرد و به
عالم اطالق و تجرد قدم میگذارد و از درون به بارگاه هستی مینگرد.
مبداء عرفان ،نیاز درون است .عرفان ،معرفت معروف است .معروف ،حضرت
باری است ،پس عارف اول ،حضرت حق است .این را باید دانست ،عرفان و
تصوف در جریان فکری و در تاریخاندیشه اسالمی ،مانند هر جریان دیگر،
درست و نادرست فراوان دارد .عرفان به یک معنی با همه علوم و فنون
سازش دارد و همچنین ،دین و مذهبی خاص نیست که در مقابل ادیان و
مذاهب دیگر ،مذهبی تازه و مستقل محسوب شود ،بلکه عرفان به معنی عام،
با همه مذاهب و فرق سازش دارد .این که بعضی خیال میکنند عارف و
صوفی و عرفان و تصوف یکی است ،آن هم اشتباه است .درست است که
کمکم لفظ عارف و صوفی را به یک معنی گرفتهاند .از طرفی ،تصوف هم
یکی از شعب و جلوههای عرفان محسوب میشود و تصوف یک نحله و
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.طریقه سیر و سلوک عملی است که از منبع عرفان سرچشمه گرفته است
اما عرفان یک مفهوم عامتری دارد که شامل تصوف و سایر نحلهها نیز
.میشود
Mysticism
Mysticism, is observed to be a kind of knowledge rooted at the
depth of human’s soul. Contrary to the rational and logical, the
comprehension of truth depends on illumination and internal
discernment, therefore, insight, in mysticism, means discovering.
And this attainment of oneness is truth. Here a mystic, traverses
the material world to get to the realm of incorporeal use and
witnesses existence from within. The source requirement of
mysticism is to aspire within. Mysticism, is a famous cognition, it
is Holy Time, so a Mystic is first His Holiness. We should know
this, Mysticism and Sufism in the context of Islamic history and
philosophy like any other schools had positive and negative
outcomes. Mysticism, in a sense, agrees with all of science
technology for it isn’t a specific religion to contend with the
existing religions. Rather, mysticism extends all religions
messages being the varying soul of religions. Some think a mystic,
sufi or that Mysticism and Sufism are the same, however, they are
mistaken. True over time people have associated the two as
meaning the same thing. From a perspective, Sufism is one branch
and practical way for refining our self in Islamic Mysticism.

تعریف تصوف
 در، «هفتصد پیران طریقت:از ابوسعید ابوالخیر نقل میکنند که گفت
 معنا، عبارت مختلف، اما.» اول همان گفت که آخر،طریقت سخن گفتهاند
 «گفتههای مشایخ و: سهروردی مینویسد." 'التصوف ترک التکلف.یکی
 معانی به، الفاظ اگر چه مختلف.ماهیت تصوف از هزاران افسون است
 تصوف یک نوع روش زندگی است همراه با عشق و محبت.»یکدیگر نزدیک
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به خدا و شناخت حقیقت که ارکان اصلی آن را تشکیل میدهند .بنابراین ،از
جهتی با مذهب و از سویی ،با هدف فلسفه ارتباط دارد .بحث ما در این جا،
بحث عرفان و تصوف اسالمی است .عرفا خدا را عاشقانه عبادت میکنند و
متشرعه خدا را عابدانه عبادت میکنند .در این جا این نکته را باید گفت:
طریقت ،نزد سالکان عبارت است از احوال حقیقت .زیرا طریقت سر شریعت
است و حقیقت سر طریقت .طریقت بیشریعت ،وسوسهای بیش نیست و
حقیقت بیطریقت ،الحاد و کفر است .تعریقی از شیخ احمد جامی نامقی در
این باره چنین میگوید« :اصل مذهب تصوف از این جا گرفتهاند ،اعراض
کردن از دنیا و با خلق ،خصومت ناکردن و بر توکل زیستن».
در اصل ،صوفیان بر این طریق بودند .گفتیم متشرع به عبادات ظاهری و
اعمال جوارح اهمیت میدهند ،اصل تصوف عالوه به انجام فرائض ،صفای دل
و محبت و خدمت به خلق را هم منظور میدارد .این تعبیر عبادت ،گویا
ظاهراً در قرن سوم میالدی از طریق فلوطین رواج یافته است و فکر وحدت
وجود از این جا گفته شد .ایناندیشه و فکر در تصوف اسالمی رکنی به
حساب آمد .در حقیقت فلسفه و تصوف که ظاهراً روش مختلفی دارند ،در
این نقطه به هم میرسند .میدانیم که رسیدن و وصول به حقیقت در تصوف
اهمیت دارد و فلسفه نیز در پی شناخت اشیا است .ولی عرفا و فالسفه در
مفهوم حقیقت و رسیدن به آن اختالف شدیدی دارند .صوفیه منکر فلسفه و
فالسفه بوده و آن را مطرود و سرگردان میدانند و میگویند:
پای استداللیان چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود

فلسفه همه چون و چرایی است و تکیه بر عقل دارد که از دایره محسوسات
تجاوز نمیکند ،ولی عرفان و تصوف ،عشق و حال را بدون چون و چرا
میپذیرند .در ادیان هم رسیدن به حقیقت اهمیتی خاص دارد و وسیله
رسیدن به آن را عبادت و رعایت اوامر و نواهی و پرهیزکاری میداند .با کمی
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دقت متوجه خواهید شد که هدف فلسفه و تصوف و دین در این مورد هر
سه یکی است ،منتها طرز تعبیر و راه و روشها مختلف است .دین عبادت
خدا ،اجرای اوامر و تعالیم پیامبر(ص) را سبب وصول به حقیقت و سعادت
ابدی میداند .اهل تصوف عالوه بر عبادت خدا و اجرای اوامر و تعالیم پیامبر،
عقیده دارند باید آیینه دل را صیقل داد تا حقایق کشف شود .در این جا
گفتن دو نکته ضروری است :نخست ،تمجید و حسناتی که برشمردیم
مربوط به صوفیان صافی نهاد ،مومن به معنی واقعی ،خردمند و پاکدل است
که وجودشان نادر است .نه صوفیان قلندر کوچه و بازار و دریوزه گرد که
خود را صوفی واقعی قلمداد میکنند! که صوفی واقعی همواره از ایشان
دوری میکند.
بیان اشعار مولوی مصداق مطلب فوق است:
هر دو گون زنبور خوردند از محل
لیک شد زآن نیش و زین عسل
هر دو نی خوردند از یک آبخور
این یکی خالی و آن دیگر شکر
پس بسی ابلیس آدم روی است
پس به هر دستی نشاید داد دست

از ابو سعید ابوالخیر:
شیخ را گفتند فالن کس به روی آب میرود ،گفت :سهل است .بزغی و
صعوهای بر روی آب میروند .گفتند :کسی به هوا میپرد .گفت :مگسی نیز
به هوا میپرد .گفتند :فالن کس ،در یک لحظه از شهری به شهری میرود.
گفت :شیطان نیز در یک نفس ،از مشرق به مغرب میرود .گفت :این مسائل
بس قیمتی نیست ،مرد آن است که در میان خلق نشیند و داد و ستد کند و
یک لحظه از خدای خود غافل نباشد .خالصه ،تصوف به معنی عام نوعی
تزهد و ریاضت است که از ورع و پرهیزگاری منبعث میشود .در این معنی،
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 صوفی آن، نتیجه این که.تمام ملل و ادیان کم و بیش وجود داشته است
.بود که از خود فانی شود و به حق باقی
About Sufism
Abu Saeed Abol Kheir is reported to has said what 700 Ascended
Masters have claimed the first has said what the last has exclaimed
for the truth of their meaning is the same. Sohrevardi writes the
expressions of the Sheikhs and the essence of Sufism are
legendary .Even though the words may differ they are very similar
in meaning. Sufism is an all loving life style to actualize the truth
and build upon its foundation. Therefore, it is connected both to
religion and philosophy. Our focus is Mysticism and Islamic
Sufism. Mystics lovingly worship The Creator and serve His
creatures showing their pure love. Note that, mysticism to seekers
is a barometer for truth. Therefore, mysticism is religion’s purpose
and truth is mysticism’s purpose. Mysticism without religion is
nothing more than a temptation and truth without mysticism is
deviation and blasphemy. Explained by Sheikh Ahmad Jami
Nameghi: “The origin of Islamic Sufism was renouncing the world
having no hostility towards beings and living with faith.” These
were the how the original Sufi’s lived. We said that they divided
their time with Divine worship through prayers of faith and proper
codes of conduct. Aside from doing trivial/menial labor or jobs
they continually sought union with the Beloved by purifying their
heart’s mirror. It is believed that in the 3rd century A.D. the Unity
of Existence idea had been brought forth by Plotinus. This thought
was considered one of the pillars in Islamic Mysticism. In reality;
philosophy and Sufism that on the surface have different
approaches, are similar in this respect. We know; in Sufism
reaching connection to truth is essential and philosophy strives for
knowledge. But mystics and philosophers, regarding the meaning
of truth and the means of reaching it, differ a lot from one another.
Sufis disregard philosophy and philosophers knowing them to be
wandering outcasts saying:
The foundation built on Reason is wooden
Without feeling is the leg that’s wooden
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Philosophy is based on questioning and reasoning refraining to
travel outside of its parameters, whereas mysticism and Sufism,
are followers of unconditional love and affection. In religions
reaching
the
Truth
is
the
focal
point
of
all
devotion/acceptance/desperation/abstinence/repentance/penance.
Regarding this aspect with close attention you will recognize the
destination of philosophy religion and Sufism are one, though their
interpretations and directions are different. Religion is an
expression of God through commandments and teachings of his
messengers, the Holy Prophets, for us to get connected to eternal
happiness. Sufis, including worshipping God and following the
teachings of the Prophet, believe we must polish out heart’s mirror
to reflect the truth. The main praiseworthy qualities in Sufis are
pure-hearted, truth believing, wise knower they are rare souls to
see, indeed.
Rumi’s following poem confirms this statement:
Both bees ate from the place
One that stings the other creates honey
Both straws drank the same water
One became empty the other full of sugar
Since there are many devilish people
Therefore, we shouldn’t trust everyone

From Abu Saeed Abol Kheir:
They told the Sheikh so and so floats on water, he said: It’s simple
a little boy and boat float on water. They said: A person jumps to
the sky. He said: A fly flies. To which they replied: A certain
person, simultaneously is in two places. The Sheikh answered:
Satan in a single breath goes from the east to the west…continuing
to say that these are trivial affairs, a man is one who lives in the
karmic cycle of give and take never forgetting The Creator.
To conclude, Sufism basically is a kind of asceticism and austerity
caused by devout abstinence. In this sense, all peoples and
religions exist; the Sufi’s are the ones who become selfless or nonexistent to self and exist as the Truth.
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تاریخ پیدایش تصوف
درباره این اصطالح و تاریخ پیدایش آن ،در اسالم دانشمندان و اهل نظر
بحثها و بررسیهای گوناگون کردهاند .ظهور این اصطالح را با شواهدی که
د ر دست داریم مربوط به اواخر سده اول یا نیمه سده دوم هجری میدانند.
جمعی از مورخان و بزرگان صوفیه را عقیده بر این است که کلمه صوفی و
تصوف در نیمه سده دوم هجری پیدا شده است و اولین شخصی که رسم ًا به
لقب صوفی گفته شد ،ابوهاشم صوفی است.
The origin of Sufism
About the term ‘Sufism’ and its history, Islamic scholars and
commentators have extensively researched. The term first emerged
late in the first or in the middle of the second century hejira. A
group of historians and great Sufi’s believe the word ‘Sufi’ and
‘Sufism’ was discovered in the second century hejira and the first
person to be granted with the title was Abu Hashem Sufi.

در بیان طریقت
شیخ محمود شبستری از عرفا و شعرای قرن هشتم هجری در گلشن راز
چنین میگوید:
شریعت پوست ،مغز آمد حقیقت
میان این دو آن باشد طریقت
تبه گردد سراسر مغز بادام
گرش از پوست بخراشی ،برکنی پوست

شریعت را پوست و حقیقت را مغز و طریقت ،حد فاصل این دو دانستهاند.
شریعت را شعار خویش ساز
طریقت را دثار خویش ساز
حقیقت خود مقام ذات او دان
شده جامه میان کفر و ایمان
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گویند شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت دستور دارو را به
.کار بردن و پرهیز کردن و حقیقت صحت یافتن است
Mystical Expression
Sheikh Mahmud Shabestari, an 8th century hejira mystic and poet
in Golshan’s Secret says:
Religion is the skin, Truth its essence
Between the two exists Mysticism
Seeking the almond kernel,
Grasp the skin and then peel!

Religion is akin to the skin whereas Truth is the kernel itself and
Mysticism is the limit between these two.
Make Religion your slogan
Take Mysticism as what you’ve chosen
Know Your Truth to be the Residence of His Essence
The clothes then blend between blasphemy and credence

Saying Religion is to be learned like the science of medicine and
Mysticism applied like the prescription with abstinence and Truth
is in gaining authenticity .

عارف
 راز نهانی دانست،عارف از پرتو می
گوهر هرکس از این لعل توانی دانست

 عارف حقیقی در.عارف کسی است که از هستی خود محو و فانی شده باشد
. انسان کامل است و بسیار نادر،واقع
عارفان که جام حق نوشیدهاند
رازها دانسته و پوشیدهاند

 چنانکه، عرفان به معنی شناختن است،عارف از مصدر عرفان مشتق است
 ابوتراب نخشبی.به معنی شناسایی حق در قرآن کریم به کار رفته شده است
.» «عارف کسی است که چیزی او را مکدر نگرداند:گوید

 30میراث عرفان ايرانی

بعضی گویند عارف کسی که مراتب تزکیه و تصفیه نفس را طی کرده و
اسرار حقیقت را یافته است .احمد خضرویه گوید« :صبر ،توشه درماندگان
است و رضا ،درجه عارفان» .سری سقطی گوید« :عارف آفتاب صفت است
که بر همه عالم بتابد .زمین شکل است ،بار همه موجودات بکشد .آب نهاد
است که زندگانی دلها همه بدو بود .آتش رنگ است که عالم بدو روشن».
به چشم دل به خدا مینگرد ،خدای را ذاکر بود .از این که اصطالح عارف و
عرفان از چه وقت معمول شده ،قدر مسلم این است که در قرن سوم هجری
این اصطالح معمول بوده و در کلمات جنید بغدادی (نهاوندی) -وفات سال
 290هجری -دیده شده است.
دل عارف شناسای وجود است
وجود مطلق او ،در شهود است

اولین کسی که عرفان را به معنی مصطلح داخل حکمت کرد ابوعلی سینا در
کتاب اشارات عنوان کرده است .گویند :پیش از اسالم ،در بعضی از اقوام و
ملل دیگر سابقه داشته است .صاحب "بستان المذاهب" گوید :صوفی و
عارف در ایران باستان به معنی "ویژه درون و یگانه بین" است .از جمله
جلوههای عرفان پیش از اسالم ،به عقیده استاد جالل همایی مکتب فالسفه
خسروانی و مذاق و مشرب فهلوی نام داشت .شیخ اشراق در "مطارحات و"...
که در قرن ششم میزیسته ،پیرو این طریقه شمرده شده است و آن روش را
که در قرن شش بعد از اسالم هیچ ظهوری نداشت ،آشکار ساخت .باید
دانست که تصوف ،یک نحله و طریقه سیر و سلوک عملی است که از منبع
عرفان سرچشمه گرفته است و عرفان یک مفهوم عامتری است که شامل
تصوف و سایر نحلهها نیز میشود و به عبارت دیگر نسبت مابین تصوف و
عرفان به قول منطقیها ،عموم و خصوص من وجه است یعنی شخص ممکن
است عارف باشد ولی صوفی نباشد ،چنان که ممکن است شخص به ظاهر
داخل طریقه تصوف باشد اما از عرفان بهرهای نبرده باشد .گاهی دیدهایم
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کلمه عارف را در معنی فاضلتر و عالیتر از کلمه درویش و صوفی به کار
 یعنی به سطح خواندهها و. فالن کس طبیب عارفی است: میگویند.بردهاند
نوشتهها قناعت نکرده یا فالن کس عارف سخندانی است؛ یعنی فقط به
.تقلید سطحی قانع نشده است و دقایق سخن و سخندانی را فرا گرفته است
 خواجه مظفر نوغانی به شیخ ابوسعید:در کتاب اسرار التوحید مینویسد
، به کمال. عارف گویم،گفت که صوفی نگویمت و درویشت هم نگویم بلکه
.شیخ ابوسعید آن بود که او گفت
A Mystic
A mystic from His beam knows the Eternal secret
For everyone’s gem can be revealed by it

A mystic is one who has become selflessly absorbed and effaced
in existence. A mystic, being quite a rare phenomenon, is a
complete person.
Mystics who have sipped the chalice of truth
Know and reveal sacred secrets

A mystic is derived from the root of mysticism, mysticism means
recognition or knowing the Truth as referred to in the Koran. Abu
Torab Nakshbi said:“A mystic is a person who has found the
unbounded source within and therefore never is affected by the
outer circumstance.” Some believe that a mystic is one who
reaches Eternal Truth by continually polishing and refining his
soul through self-mortification, renunciation, etc. Ahmad
Khizraviye said: “Patience is the provision of the hopeless and
acceptance is the proportion of the mystics.” Sri Saqati said: “A
mystic resembles the Sun who shines on all of creation. The earth
is the form that carries all creatures burdens. Water is the
substance linked to the lifeline of our heart. Fire is the color that
enlightens existence.” Witness and remember The Creator with
your spiritual eye. The words ‘mystic’ and ‘mysticism’ became
common by the third century hejira found in the works of Junaid
Baghdadi (Nahavandi) who died 290 hejira.
The mystics heart recognizes existence
His absolute existence is a witness
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The first person to code mysticism in a doctrine was Abu Ali Sina
in “Esharat.” They say before Islam it was prevalent with other
peoples and kinfolk. Mohammad Hassan Fani said: A Mystic and
Sufi in traditional Persia meant being inwardly monotheistic.
Before the appearance of Islamic Sufism, in Professor Homayi’s
opinion, mysticism was called Oriental Fahlavi and Khosravani
Philosophy. In “Al-Mashra and Murtari” the Sheikh of
Illumination who lived in the sixth century followed this tradition
and revived this wisdom, which after the sixth century following
the appearance was forgotten. We should know Sufism is a
doctrine whose theory has to be practiced. It has been derived
from mysticism whose meaning is more general inclusive of
Sufism and other branches of mysticism. Meaning one can be a
mystic, but not specifically a Sufi. Just like a person, on the
surface, can be involved in Sufism yet not know a thing about
Mysticism. Sometimes we have seen the term ‘mystic’ used to
mean better or greater than the term ‘dervish’ or ‘sufi’. Saying: He
is a mystical doctor. Meaning; he was going to use the present
condition as a medium to transcend. In Abu Saeed Abol Kheir’s
Unity’s Mystery (Asrar al Tohid) Khajeh Mozafar Noghani told
Sheikh Abu Saeed “I won’t call you a Dervish neither a Sufi,
rather I’ll call you a Mystic.” And that was perfectly fit for him.

صوفی
در مورد این کلمه و پیدایش آن در اسالم دانشمندان بحثها و بررسیهای
 ابونصر سراج در باره وجه تسمیه گروه به صوفی بحثهای.گوناگون کردهاند
 زاهدان را به زهد نسبت، فقها را به فقه: از جمله مینویسد.جالبی دارد
. نمیتوان نسبت داد، ولی صوفی را به یک حال و صفت،میدهند
 صفا دادن و صیقل دادن آیینه، تصفیه است؛ یعنی صاف کردن،کار صوفیه
 هجویری در این.دل است که خود واقف بر همه علوم باطنی و ذهنی است
 گوید مردمان اندر.باب آورده که تقریب ًا ترجمه عبارت ابوالقاسم قشیری است
 گروهی گفتهاند،تحقیق این اسم بسیار سخن گفتهاند و کتب نوشتهاند
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صوفی از آن جهت صوفی نامیده میشود که جامه صوف دارد .گروهی
گفتهاند که این اسم از صفا مشتق است اما بر مقتضی لغت از این معانی
بعید است.
گروهی بدان صوفی خواندند ،که دوستی و عالقه به اصحاب صفه کنند.
عدهای گفتهاند بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشند .جمعی دیگر،
صوفی را از صوفیانه ،که گیاه خرد و ناچیزی است مشتق دانستند .استاد
جالل همایی در مقدمه "مصباح الهدایه" پس از ذکر عقیده ابوریحان بیرونی
به تعریض چنین مینویسد :پارهای از معاصران این عقیده را شاخ و برگ
داده و لفظ تصوف را با تئوسوفی و سوفسطایی مربوط کرده و سخن
ابوریحان را نادیده گرفته و آن را به عنوان کشفی نوظهور جلوه داده و حتی
بعضی معتقدند که صوفی و متصوفه و مشتقات آن همه جا باید با "س"
نوشته شود .از این که بعضی معتقدند که کلمه صوفی از صفه گرفته شده
است ،نادرست است .زیرا منسوب به صفه ،صفی میشود ،ولی در این جا باید
گفت ،با توجه به حال اهل صفه و نشانه احوال صوفیان اولیه که به رعایت
اصول و فروع و احکام و سنن اسالم پایبند بوده چنین صالح میدیدند که
همه چیز را به قرآن و احادیث مربوط سازند .تردیدی نیست اگر چه وجه
اشتقاق صوفی از نظر لفظی از صفه درست نیست ،اما از نظر معنی نخستین
صوفیان مسلمان به اعمال صفه که عبارت است از فقرا ،زهاد و عباد صدر
اسالم از قبیل ابوذر غفاری ،سلمان فارسی ،عمار ،بالل ،حذیقه و ابوسعید
خدری خوابگاه آنا ن در مسجد پیغمبر اکرم بوده و همه برادروار با هم در
صلح و صفا زندگی میکردند.گویا حدود  400نفر بودند .حافظ ابونعیم در
"حلیه االولیا" درباره اصحاب صفه مینویسد که مردمی بودند که جز جبه
پشمینه نداشتند .از بسیاری از بزرگان نقل شده که گفتهاند ما در موقع نماز
جامه خشن و پشمینه میپوشیم و در سورهای از قرآن نیز بدین معنی آمده
است :یا ایها المزمل ،قم اللیل اال قلیال.
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مرحوم دکتر غنی درباره این که پشمینه پوشی شعار زهاد و مرتاضین قرن
 پس از ذکر اقوال مختلفی درباره وجه اشتقاق و،اول اسالمی بوده است
 «حاصل این که نزدیکترین قولها به عقل و منطق و:صوفی مینویسد
موازین لغت این است که صوفی کلمهای است عربی و مشتق از لغت صوف؛
.»یعنی پشم است
در عشق تو چون خطبه به نام دل ماست
گویی که همه جهان به کام دل ماست
A Sufi
About this word and its origin in Islam scholars have done much
research. Abu Nasr Seraj has interesting discussions about how
the group formed the denomination into Sufis. He writes:
jurisprudences in relation to jurisprudence; ascetics to asceticism
but Sufis have an incomparable state and quality of their own. The
work of a Sufi is to refine themselves of any impurities or
immaturity to become a more Lovingly Conscious Presence.
Hojviri along these lines said something translated by Abol
Ghasem Ghoshiri. He said people researching the term ‘Sufi’ have
said many things and written many books. A certain group
believes that wearing wool garments means being a Sufi. Another
group said that this name is derived from purity & serenity
although its unlikely to be the appropriate word for its meaning.
They called a group Sufis who were companions of the Safavids.
Some people call the people who are first in line Sufis. Another
group, derives Sufi from being mystical, they are simple
vegetarians. Professor Jalal Homayi in the introduction of Guiding
Light (Mesbah al Hedayeh) after expanding upon the opinion of
Abu Rayhan Biruni writes part of the contemporaries have
decorated this thought with flowery speech combining Sufism to
theosophy and sophistry, disregarding Abu Rayhan altogether,
considering it a newfound discovery. The late doctor Ghani
regarding the wearing of wool garments was a custom of 1st
century Ascetics, after mentioning different sayings about
derivations, he wrote about Sufis. The most sensible, logical
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conclusion based on all the evidence is that the word ‘Sufi’ was
originally Arabic, meaning wool.
In your Love since the speech is in our heart’s flavor
You say the whole world works out in our heart’s favor

تفسیر مفسران از عرفان
در سپیده دم طلوع اسالم صحابه پیامبر اکرم (ص) در دشواریهای فهم
قرآن همواره گوش جان به بیان رسول اکرم میسپردند و او مشفقانه پرده از
حقایق الهی برمیگرفت .سخن حکیمانه پل نوپا ،پژوهشگر لبنانی االصیل،
در این باره چنین است« :در اسالم همه چیز از قرآن آغاز میشود و همه
چیز بدان بازمیگردد .در غیر این صورت کفر است یا بدعت».
آری! آبشخور همه معارف اسالمی و تفسیرگر همه تجارب عرفانی چیزی جز
قرآن و پس از آن حدیث نبوی نیست .البته تاثیر دیگر عناصر که متعلق بر
اندیشه بشری است و اینها همه تجلیات خداوندی است و نباید از یاد برد.
با قبول این مقدمه این نکته را بپذیریم که روش تفسیر عرفانی از تالقی
تجربه عرفانی فرد تا وحی الهی پدید آمده است و این دو در حقیقت چندان
از یکدیگر بیگانه نیستند ،زیرا عارف مسلمان در تجارب عرفانی از خود عین ًا
همان چیز را ادراک و مشاهده میکند که پیش از آن قرآن بر او نمایانده
است .اما به هر حال شیوه تفسیر عرفانی همچون دیگر پدیدههای فکری و
فرهنگی از علوم سر بر نیاورده است ،بلکه در جریان ظهور و حیات خود از
دیگر پدیدهها تاثیر پذیرفته است یا بر آنها تاثیر گذاشته است و از طرفی
مراوده ،ارتباط فکری ،دینی و فرهنگی در جامعه اسالمی بوده است و
طبیعی است که ارتباط فکری با میراث تمدنهای بزرگ چون روم و یونان
باستان و دو دین یهود و مسحیت که همه از اندیشههای عرفانی تهی نبودند
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و نیز فرقههای گنوسی ،مانوی و هرمسی و ...میتوانست عاملی بر تثبیت و
گسترش و آمیختگی ذوق عرفانی مسلمانان باشد .به ویژه اگر با نیکلسون
هم سخن باشیم که  -آیههای قرآن را سرچشمه عرفان و تصوف اسالمی
میداند و بر گفته استیس خرده نگیریم  -انسان را فطرتاً دارای گرایش به
عرفان میداند ،بیاندازه به سخن قبلی به دیده قبول خواهیم نگریست.
تفسیر عرفانی منسوب به امام صادق (وفات  148هجری):
اولین اثر مکتوب است که می تواند جریان رشد و تطور مشرب عرفانی در
تفسیر را به ما آشکار کند .با این که این اثر جز احادیثی چند درباره آیات
عرفانی قرآن نیست ،ولی از آثار کهن و کالسیک این موضوع به شمار میرود
و برای بررسی تاریخی و ترسیم روند تحول این شیوه ارزش واالیی دارد که
عرفان شناس نامدار فرانسوی "لویی ماسینیون" این تفسیر را به سبک
انتقادی و تحقیقی به جامع محققان عرضه کرد و او بر آن است که ورود این
تفسیر به محافل و حلقههای صوفی در سده سوم صورت گرفت و سبب
غنای واژگان فنی عرفان گردید و در حقیقت این اثر زمینه مطالعه چگونگی
صورتبندی زبان عرفان را فراهم ساخت .بنابراین ،در قرآن و حدیث نقطه
عزیمت همه عارفان مسلمان در تفسیر قرآن بوده است که آشنایی مسلمانان
با دیگر فلسفهها و نحلهها جان تازهای به این مشرب بخشیده و به عنوان
نمونه کافی است اندکی با فلسفه ماوراءالطبیعه فلوتین و قرآن مانوس بود تا
دریابیم که کتاب نامدار عرفان مثنوی معنوی چقدر هم از آیات قرآن و هم
آرای فلوتین تاثیر پذیرفته است .این که مثنوی جاللالدین شدیداً رنگ و
صبغه نوافالطونی دارد و کمتر صفحهای از این اثر جاودانه را میتوان یافت
که در آن تفسیر و تلمیح به آیه یا حدیثی نرفته باشد.
در هر صورت در قرن دوم هجری تفسیر و تاویل صوفیانه ،عارفانه ،آیات
قرآنی و آثار کالسیک عرفانی نیز راه یافته و عرفای بعدی سعی کردهاند آثار
خویش را به ضرب تاویل و آیات قرآنی منطبق کنند تا از دست معاندان
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متعصب در امان باشند و هم اندیشه عمومی را اقناع کنند .هنگامی که،
صورت ساده زبان عرفانی نخستین مراحل رشد خود را میپیمود با مطالعه
این اثر شگفت انگیز و مقایسه آن با تفاسیر بعدی روشن میشود که تقریب ًا
هسته آغازین تمام اصطالحات و اندیشه صوفیانه که بعد ًا در تفسیر آیات
قرآن مطرح شده در همین تفسیر (تفسیر امام جعفر صادق) نهفته است.
نخستین عارفی که عطار در تذکرهاالولیا نام برده ،شرح و احوال امام جعفر
صادق است .باید متذکر شد امام صادق صرف نظر از مقام دینی و امامت و
علمی مرتبه بس واالیی در شکلگیری زبان عرفانی داشت .هجویری در
کتاب کشف المحجوب از سخنان آن بزرگوار ذکر کرده است .تفسیری که
منسوب به حضرت است در اصل از طریق ابن عطاء اسکندرانی روایت شده
است .ابن عطا ،در تفسیر خود از تفسیر امام نام برده و بعد از او عبدالرحمان
سلمی در "حقایق التفسیر" از آن ذکر کرده است .این تفسیر بدون تردید
یکی از اصلیترین و قدیمیترین منابع و متون مربوط به تصوف است .با
مطالعه این اثر ارزنده تمام اصطالحات و اندیشههای عارفانه که بعداً در
تفسیر آیات قرآن مجید مطرح شده ،در همین تفسیر نهفته است .در تفسیر
عرفانی دیدیم که کلمه میتواند وجوه گوناگونی داشته باشد و در عالم
تفسیر عرفانی نظریه وجوه امام صادق و مقاتل سلیمان آغاز میشود و سپس
ترمذی در قرن سوم آن را به صورت یک نظریه مدون میکند .برای توضیح
واژه که در چند معنی به کار میرود اشاره میکنیم .برای مثال ،با استفاده و
استناد به آیات مختلفی در قرآن کریم ،نشان میدهد که نور میتواند به
ال در این آیه« :یرون ان یطفوا نور اهلل
معانی مختلفی به کار رفته باشد .مث ً
بافواهم» ،میخواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند .در این جا نور به
معنی دین آمده است و در آیه «یجعل لکم نورا تمشون به» ،برای شما نوری
پدید آورده .این جا نور به معنی ایمان و به معنی روشنایی ماه است و در
این آیه«:نزل الیکم نورا مبینا» ،نور در این آیه به معنی قرآن است و آیاتی
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 وجوه مختلف لفظ نور را، نویسنده کشف االسرار.بسیار درباره آن آمده است
.جمعآوری کرده و در کتابی مدون شده است
Commentators Interpret Mysticism
At dawn the time of the rise of Islam, the companions of the Holy
Prophet (S.A.) having the difficulty of understanding the Koran
listened intently to the sayings of the Prophet, who would kindly
ask God’s compassion, to push aside the veils in order to explain
the Truth. The wise speech of Lebanese researcher Paul Noupat:
“In Islam everything refers or is related to the Koran otherwise it
is considered blasphemy or heresy.” Yes! The sum of all Islamic
knowledge and interpreters of all mystical tradition is none other
than the Prophetic anecdotes of the Holy Koran. Also another
ingredient in the mix like an X factor is human thought which is
also a kind of Divine manifestation. Believing this pretext, we
accept that the possibility of mystical interpretation is within the
context of mystical inspiration and experience and these two are
related. Therefore, an Islamic Sufi in his/her mystical experience
will observe what the Koran has described for the method of
mystical interpretations from the perspective of the scientific
approach hasn’t changed. In the occurrence of its appearance with
other religious/cultural phenomenon there isn’t a doubt it has been
influenced by other religions like Judaism and Christianity,
civilizations such as ancient Rome and Greece, also philosophies
such as Manichaen and Hermetic could’ve been reasons for the
spread of Islamic Mysticism. Especially if we can be on the same
page as Nicholson, who believes the Koran to be the source of
Islamic Sufism and Mysticism knowing man to be intrinsically
motivated towards mysticism.
Mystical Interpretation Attributed to Imam Sadegh:(died 148 hejira)

The first written effect that can show the flow of growth and
evolution of mysticism in interpretation. Although, this impression
was nothing more than a few anecdotes from mystical verses of
the Koran, but it was classic and ancient material to research from
a historical and evolutionary perspective. Louis Massignon, the
famous French scholar of Islam, presented this interpretation as a
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critical research to the society of researchers. The interpretation
for this reason entered Sufi circles in the 3rd century causing the
richness of technical mystical words to spread, in truth, forming
the foundation for mysticism. Islamic mystics refered to
interpretations of the Koran and the supernatural philosophy of
Plotinus until the arrival of Rumi’s Mathnawi Manavi, an
extremely Neoplatonic interpretation of the Holy Books, Prophets,
Mystics, etc. Anyways in the second century hejira, the Sufi or
Mystical interpretation and paraphrases of the Koran’s verses and
classical mystical works were also standard. Latter day mystics
tried to paraphrase their works in music with verses of the Koran
to be safe from the dogmatic and follow the common train of
thought. While, researching and comparing it becomes evident that
most Sufi ideology and terminology, later relevant in the verses of
the Koran, were interpretations of Imam Jafar Sadegh. The first
mystic that Attar mentions in Biographies of the Saints is Imam
Jafar Sadegh. We must remember that Imam Sadegh not only had
a high religious responsibility but he was very pivotal in shaping
Islam’s mystical language. Hojviri, a Sufi saint, has a quote from
the great Imam in his book “Finding the Hidden.” The
interpretation attributed to His Holiness was originally narrated by
Ibn Ata Eskandarani, who in his interpretation mentioned Imam
Sadegh’s interpretation. Afterwards, Abdul Rahman Salmi noted it
in “The Tale of Truth.” This interpretation without a doubt is one
of the oldest and most original sources related to Sufism. Studying
this valuable piece of work all of the mystical ideology and
terminology raised in the Koran was accessible in Imam Sadegh’s
interpretation.

تفسیر و تعبیر اصطالحات عرفانی
از آن جایی که عرفا و صوفیان نیاز داشتند آن چه در درون تجربه کردهاند با
افراد خود در میان بگذارند ،چون تجربه فراتر از الفاظ بود ،مجبور بودند به
صورت اصطالح بیان کنند و از آن جایی که صوفیه حد و رسم برنمیتابد،
کار دل و سخن ،عشق و حال است ،نه قال! با آن که هدف همه بزرگان این
طریق یکسان بوده ،ولی هرکس از سر حال و در حدود فهم خویش و گاه به
مقتضای درک شنونده اصطالحی را بیان و تفسیر کرده است .با این ترتیب
معلوم است که شرح اصطالحات بدان سان که جامع نظر و نماینده عقیده
همه بزرگان تصوف باشد ،ممکن نیست.
اصطالح به چه معناست؟

در عرف اهل فنون و علوم آن چه اصطالح خوانده میشود ،عبارت است از
تعابیر خاصی که برای افاده و معنای خاص وضع شده به کار رفته است.
قشیری درباره اصطالحات صوفیان چنین میگوید« :صوفیه از سر زهد و
حال عبارتی به زبان آورده و یا عرفا و مشایخ پند و اندرزی به مریدان گفته و
در اثر تکرار و استعمال به تدریج جنبه اصطالح یافته است» .شعرایی
صوفیمشرب همچون :حافظ ،مولوی ،سنایی و شبستری و عرفایی همچون:
بسطامی ،خرقانی و حالج با استفاده از کنایه و مجاز تعبیراتی آوردهاند و به
صورت رمز درآمده است که احتیاج به تعبیر و تفسیر دارد .شارحینی
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 قشیری و سلمی از معاصران دکتر، فضیل عیاض، ذوالنون مصری:همچون
 دکتر مریم، معصوم علیشاه، دکتر احمدعلی رجایی،سید جعفر سجادی
 همایی و دکتر شاهرودی به تعبیر و تفسیر اصطالحات، فروزانفر،مشرف
.پرداختهاند
Interpretation of Mystical Expressions
Mystics and Sufis needed to share their inner experiences with
their people since spiritual experiences transcend verbal
expressions, they had to use mystical terms. Because Sufis are on
the path of unconditional love they are infinite and eternal beings
who were seeking to express the limitless in their speech.
Eventhough all Sufis on the path had the same intention but each
of them based on their level of intelligence, consciousness and
understanding of their audience applied their terminology.
However, it’s obvious it would not be possible to have a
description of these terms without the collective perspective of
Sufi representatives who contributed.
What is the meaning of an expression?

Standard for technical purposes what is referred to as an
expression is known to be a specific interpretation of its meaning.
Ghoshiri about Sufi expressions said the following: “Sufis and
Mystics from their selflessly enraptured state use expressions and
relate messages to their disciples which later take on the form of
expressions.” Persian Sufi poets like Rumi, Hafez, Sanai,
Shabestari and Mystics like Bastami, Kharaqani, Hallaj using
metaphors gave explainations in mysterious ways that needed to
be interpreted. Commentators such as Dhul Nun al Misri, AlFudayl ibn Iyad, Ghoshiri, Salmi and from the Comtemporaries
Dr. Seyed Jafar Sajadi, Dr. Ahmad Ali Rajaie, Immaculate Ali
Shah, Dr. Maryam Mosharraf, Dr. Furuzanfar, Homayi, and Dr.
Shahroudi.
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ابدال
اصطالحاتی است مر ابدال را
که نباشد زو خبر اقوال را

 کسی که مبدل شده در.)ابدال به معنی بدل و عوض کردن است (جمع بدل
 تزکیه و عاری، تهذیب، ریاضت، استاد، تربیت پیر،واقع در اثر عنایت حق
 صاحب. ملکوتی و باقی گردیده باشد،شدن از قیود و رفع حجاب ظلمت
 زمین را هفت اقلیم است و هر یک از آن:نفحات در مقام بیان ابدال گوید
 در کتاب انسان کامل.هفت اقلیم را یک تن از بندگان خدا محافظت میکند
از عزیز نسفی نقل شده که ابدال از اولیا و در نهایت خفا هستند و کسی را از
.حال آنها خبر نیست
از کمال حال ایشان بی خبر باشد ملک
وز سکوت نطق ایشان بی اثر باشد فلک

«بدالء کسانی هستند که به واسطه عاری شدن از قیود مادی: قیصری گوید
و رفع حجاب ظلمت ماده میتوانند به اشکال و صور مختلف نمودار شوند و
.»آنان واصل به حقاند و جزء روحانیون محض شدهاند
A Saint
There are conditions to become a Saint
That they don’t disclose to the public

Means a privilege to change (or a collection of allowance). A
person who transformed due to Divine Favor being guided by a
Spiritual Master, self-mortified, refined and freed from constraints
or veils of darkness, they’re unified with the Heavenly Kingdom.
Sheikh Mohammad Nahavandi in the form of an expression of
truth said the world is divided into seven continents and every
continent protects one of Gods chosen servants. In the book
Complete Being by Aziz Nasafi, it is stated that saints are
unknown to their parents and society, at large.
Angels have no hint of his integrity
And his quietude deactivates the empyrean

 46میراث عرفان ايرانی
Gheysari said: “Saints are those who freed from material
constraints rend veils of its darkness to help solve the problem of
greed by themselves being generous examples of God’s humble
”servants that unites their heart’s and souls to other saints.

اختیار
اختیار از نظر لغت ،برگزیدن و پسندیدن در کار و امری آزاد و تسلط داشتن
است .اختیار به معنی حق و قدرت و انجام امور مطابق دلخواه است.
اما برای صوفی که در برابر حق برای خود بودی و وجودی قائل نیست،
اختیار مفهومی ندارد و اختیار او آن است که واجبالوجود اختیار کرده باشد.
حافظ میگوید:
بارها گفتهام و بار دگر میگویم
که من دلشده این ره نه به خود میپویم
در پس آینه طوطی صفتم داشتهاند
آن چه استاد ازل گفت بگو میگویم

و باید یادآور شد در مساله جبر و اختیار که از مسائلی است که قرنها فکر
بشر را به خود مشغول داشته و هنوز آن طور که باید و شاید حل نشده
است.
هجویری در باب اختیار چنین مینویسد« :به اختیار آن خواهند که اختیار
کند مر اختیار حق را بر اختیار خود» .یعنی بدان چه مرا حق تعالی آن چه
را اختیار کرده است از خیر و شر پسندیده کار باشد.
Free-Will
The word means having the right to choose and accept an action
freely with no moral imperative. Although for a Sufi who has
become non-existent to all except the Higher Power, free-will for
him means doing the necessary actions for being.
The great Hafez states:
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I have said many times and I will say it again
That I’m on this road not by my own volition
I admit being behind the parrots mirror
Repeating words told by our Master Creator

And we should be reminded that the topic of pre-destination and
free-will has occupied mankind’s mind for quite some time and
still has not been completely solved. About Free-Will, Hojviri
wrote: “Those who support free-will bestow free-will for the
greater good.”

اخالص
 دوستی و عبادت کردن بیریا است، پاک کردن دل:اخالص
 از اسرار حق در دل. سرّ است، اخالص:در اسرار التوحید ابو سعید آمده است
 اخالص این است که بنده در.و جان بنده که نظر پاک او بدان سر است
طاعات خود فقط خدا را در نظر گیرد و از طاعات خود آن خواهد که به حق
.نزدیک شود نه به دیگری! و نه جلب مدح در نتیجه محبت مخلوق به خدا
، کبر، تصفیه عمل از تمام شوائب مانند خود پسندی:خلوص عبارت است از
 «اخالص تکمیل نشود مگر به: ذوالنون گوید.نخوت و لذتهای نفسانی
.»صدق در صبر بر آن و صدق تمام نگردد مگر به اخالص
:سعدی گوید
عبادت به اخالص نیت نکوست
پوست،وگرنه چه آید ز بی مغز
Loyalty/Fidelity
Loyalty: purifying the heart, companionship and selfless devotion.
In Abu Saeed’s Secrets of Union it is written that loyalty is a
divine mystery in the heart and souls of those worthy. Loyalty
means that when we speak we only seek to see and hear the
Creator, not necessarily to other creatures. Working for a cause
not for applause! Purity is seen in all aspects of an action: Selfpraise, Greatness, Arrogance and sensual pleasures.
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Dhul-nun says: “Loyalty wouldn’t be complete if it were not for
”honesty and honesty wouldn’t be complete without loyalty.
The great Sa’adi states:
Prayers are answered the purer our intent
What good comes from a nut without a kernel

ادب
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشهند

ادب عبارت است از :تهذیب و تحسین در اقوال و افعال.
یکی از بزرگان ،ادب را نخستین پایه و علت تقرب به خدا میداند.
ابن عربی ادب را برابر حکمت میداند ،چنان که در فتوحات المکیه
مینویسد" :ادب هو الحکمه" ،از طرفی ادب در لغت به معنی اندازه نگه
داشتن و شناختن رسم و آیین هر کاری است .هجویری درباره ادب چنین
آورده است« :بدان که زینت و زیب همه امور دنیایی و دینی ،متعلق به ادب
است».
ابوعلی دقاق گفت« :بنده به طاعت خویش به بهشت میرود و به رعایت ادب
در طاعتش به خدا میپیوندد» .ادب تهذیب ظاهر و باطن است .پایه تمام
محاسن اخالقی و سبب سعادت ابدی است.
حسن ادب در ظاهر ،مالک حسن ادب در باطن است.
ابوالعباس عطا گوید«:کسی که خود را به آداب پاس دارد خداوند او را به نور
معرفت روشن کند».
Courtesy
Don’t step into a tavern,
But with respect and courtesy

Courtesy consists of improvement and admiration in speech and
deeds. One of the great saints, knows courtesy to be the first pillar
and reasonable approach to the Lord.
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Ibn Arabi in his Meccan Revelations wrote: “Courtesy is parallel
to Wisdom.” From another perspective, courtesy literally means
the amount of attention/consideration given to the customs of any
action.
About courtesy, Hojviri wrote: “Know that beautiful appearance
of all worldly and religious affairs depend on courtesy.”
Abu Ali Daghagh said: “From the words I have been saying I will
be in Heaven and from displaying courteous speech I will become
united with Beloved God.”
Courtesy is inner and outer self-improvement being the foundation
for all merits of behavior and eternal paradise. The virtue of
behavior on the surface is the proof of courtesy within you.
Abol Abbass Ata said: “People who escort themselves to being
courteous, the Creator enlightens and gives them insight.”

آب آتش افروز
فیوضات الهی که دلهای عارفان را ملتهب و خواهان وصول به معبود
.حقیقی میکند
Fire Water
Divine virtues that inspire the heart of mystics to unite with their
true origin.

آب حیات
چشمهای است در ظلمات که هر که از آن نو شد حیات جاوید یابد و در
. کنایه از چشمه عشق و محبت است،اصطالح سالکان
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
Water of Life
Is the source of Love and Affection within the darkness that
bestows Eternal Life to all seekers who have gotten a sip.
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Last night, before dawn, they saved me from misery
Enlightening my dark night with the Water of Life

آب عنایت
.رحمت متواتر الهی است
 «صفا و یکرنگی و تجلیات:خواجه عبداهلل انصاری درباره آب خرابات گوید
.»رحمانی که کدورت باطن و ظاهر را میزداید
خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد
 آتش خمخانه بسوخت،خانه عقل مرا

شهابالدین سهروردی چشمه زندگانی و آب حیات را رمزی از وصول به
.معرفت حقیقی دانسته است
Holy Water
The Most High’s consistent compassion. Stated Master Khawja
Abullah Ansari: “Serene, sincere merciful manifestations that
wash inner and outer tarnishes.”
My ascetic cloak that the Holy Water robbed
My state of wisdom the tavern’s fumes burned

Shahab’eddin Sohrevardi knew the Source and Water of Life to be
the secret connection to True Insight.

اباحه
کسانی که خود را مقید به قیود و وظایف شریعت نمیدانند و گویند تقید و
.احکام شریعت از وظایف عوام است
Permissiveness
People who don’t think they have to abide by religious law and
legislation believing it is for the common folk.
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احرام
 در اصطالح عبارت از این است که زائران خانه خدا از محل،در حرم شدن
 قصد و نیت انجام فرائض حج کنند و لباس،معینی که میقات باشد
.مخصوص بر تن کنند و بسیاری از مباحات خارج از حرم بر آنها حرام شود
 چنانچه شاه نعمت اهلل ولی،اما عارفان از احرام تعبیرات خاصی کردهاند
 بعد از تجرید صفات نفسانیه و، «احرام ظاهریه معلوم است اما باطنیه:گوید
جدا شدن از صفات شیطانی و پاک کردن باطن از صفات رذایل و اخالق
.» غضبه و شهوانیه است،ذمیمه و تطهیر دل از نعوت
:حافظ گوید
احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست
در سعی چه کوشیم چو از کعبه صفا رفت
Sanctuary
Entering the shrine, means the visitors of the House of God at the
agreed place and time, intend to enact the pilgrimage to Mecca
wearing special garments and other resources subject out of the
shrine becoming unlawful. Although mystics have a special
interpretation of the sanctuary, as Shah Nimatullah Vali stated: “A
sanctuary has a conspicuous appearance, but only after we purify
our soul to disassociate with repulsive carnal characteristics and
obnoxious angry behavior its essence becomes apparent.”
The great Hafez states:
Ka’aba isn’t here, why sing about its holy presence?
Why pursue, only to lose Ka’aba’s sanctity in the pursuit!

انا الحق
 سخن صوفی شوریده مشهور"حسین ابن منصور حالح " است کهTانا الحق
.به فتوای علمای قشری کشته شد
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انا الحق کشف اسرار است مطلق
به جز حق کیست تا گوید انا الحق

منصور حالج که "انا الحق" میگفت؛ یعنی من خدا هستم ،این برداشت
اشتباه بود! او انا الحق به این اعتبار میگفت که «من در ذات حق محو
شدم» و در همه کائنات بودی و وجودی جز برای خدا قائل نبود .گفته
منصور نه تنها با توحید منافات ندارد ،بلکه حقیقت و مغز دین است و
همچنین با حقیقت ،مغز دین اسالم ،تعلیمات و اعمال پیشوایان موافق و
مطابق است .حق تعالی مطلوب واقعی اهل توحید است و قبول این که
هستی حقیقی از آن خداست ،بقیه موجودات پرتویی از ذات او هستند و این
"توحید علمی" است و نخستین مرتبهای که یکتا پرستان در آن مشترکاند.
اما ،وصول به مرحله توحید عیانی مستلزم آن است که کسی سالک راه حق
باشد و از ویژگیهای جسم حیوانی برهد و جز خدا را از دل خویش بیرون
کند و در صفحه وجود ،نقش کثرت و دوگانگی نبیند .وجود مجازی خود را
در ذات حق محو و فنا داند .این سیر و سفر معنوی از خلق به حق است که
بقای بعد از فنا یا صحو بعد از محو میرسد .زبانش زبان حق است و انا الحق
گفتنش از سر بی خودی و سرمستی است و در این حالت او غیر از حق
موجودی نمیبیند ،همانند درختی است که موسی "انّی انا اهلل" شنید.
گفت فرعون و انا الحق ،گشت پست
گفت حالجی انا الحق و بِرَست

استاد محقق سید جاللالدین آشتیانی حق مطلب را در این زمینه بدین
گونه ادا کرده است« :وجود حقیقی ،حق تعالی است و در مظاهر ممکنات
وجود حق است که منعکس شده است .هیچ موجودی غیر حق ،وجود واقعی
ندارد» .تنها حال صحو اهل معنا این سرّ حقیقی را فاش نمینماید .باید
افشاء کننده این سرّ عظیم از مقام سُکر و بیخودی ناشی از باده تجلی ذات،
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 در،تنزل ننموده باشد تا کسانی که بین مراتب و مقامات فرق نمیگذارند
.ضاللت نیفتند و یا کسانی ندانسته اهل توحید را متهم به زندقه ننماید
رموز سّر اناالحق چه داند آن غافل
که منجذب نشد از جذبهای سبحانی

این را باید گفت که علت مخالفت قشریون با حالج این بود که وی در بیان
.وحدت وجود راه افراط میپیمود
آن اناالحق نیست از غیر خدا
" خود کیست تا گوید "انا،غیر حق
I, Am One with God
‘I, am One with God’ was the saying of the frenzied and famous
Sufi Mystic “Husayn ibn Mansur al-Hallaj” who was convicted
and killed by the orthodox.
I am the Truth means unearthing Secrets Absolute!
Who else has the right to proclaim I am the Truth?

The statement of Hallaj’s “I am the Truth” meaning “I am God”
was misinterpreted. He meant that his presence was completely
dissolved or absorbed in the Divine Essence existing only for the
Universal Creator. His statement did not contradict monotheism
rather it was its essence as well as Islam’s, being in theory and
practice what those believing were seeking. The Most High, our
true Beloved, seeks Unity and acknowledging that existence is a
reflection or extension of that Essence becomes Monotheism in
action where practitioners learn the art of co-operation. Although
reaching the state/stage of Monotheism requires one to be a
disciple of truth and relinquish his carnal desires by continuously
seeking Unity with the One that is in All. Annihilating and
Absorbing his/her temporal existence in the Eternal Essence. This
is the seeker’s journey to our Creator where after our absorption
comes the awareness that within the temporal exists the Eternal.
His golden tongue speaks the song of existence for he has become
selfless the words expressed are for your interest within them there
is a silence.
The pharaoh’s “I am the Truth” was rejected,
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Hallaj stated “I, am…God” and was accepted.

Professor/Scholar “Master Jalal-alDin Ashtiyani” stated the crux
of the matter: “Our real existence is true divinity reflected within
the possible manifestations in creation. None other than the
Creator really exists.

استغناء
در لغت به معنی بی نیازی خواستن ،بی نیاز شدن ،بی نیازی و توانگری
است.
ساقی به بی نیازی رندان که مِی بده
تا نشنوی ز صوت مغنی" ،هو الغنی"

استغناء از نظر عرفا ،بی نیازی ذات حق را گویند.
استغنای الهی را به باد تشبیه کردهاند .چنان که جوینی ،صاحب جهانگشا،
در واقعه خوارزم پس از آن که از جانب مغوالن نسبت به قرآن ،مسجد
جامع ،ائمه ،سادات ،مشایخ و علما بیاحترامیها میرود ،چنین مینویسد :در
این حالت ،جاللالدین علی ابن حسن راوندی که مقتدای سادات و مشایخ
ماوراءالنهر و در زهد و ورع نادر روزگار بود ،روی به امام عالم (رکنالدین
امامزاده) که از افاضل علمای عالم بود ،گفت :موالنا! چه حالت است این که
میبینم .به بیداری است یا به خواب؟ گفت :خاموش باش! باد بینیازی
خداوند است که میوزد .سامان سخن گفتن نیست.
به هوش باش که هنگام باد استغناء
هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند

نکته این که ،استغناء بینیازی حق است از نمودها و کردار بندگان و اگر در
مورد عارفان کامل به کار برند ،مراد بینیازی از غیر حق است.
Self-Sufficiency
Means “decreasing need or becoming free of wants increases our
”ability and freedom.
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The cupbearer that doesn’t need to give to selfless wayfarers
To hear the musical performer exclaim, “He is Abundant!”

Being self-sufficient, from a mystical point of view, means the
selflessly free essence of the Creator. Divine self-sufficience is
comparable to the wind. Joveni, the author of Jahanshah, in the
sense that the writer was present in the course of the historical
events that took place during the Moghul and Tatar time periods,
wrote: In this state, “Jalal-al Din Ali ibn Hasan Ravandi” who was
given the right and blessing by the great sheikhs and was a devout
ascetic sought out the presence of the Imam of the Time (Rokn-al
Din ImamZadeh) amongst the wise scholars of that time, and said:
“Our Master what a great state you have attained, am I awake or
dreaming?” The Imam responded: “Silence! God is as selfless as
the breeze, now is not the time for speech.”
Be aware of the self-sufficient breeze
A thousand harvests don’t obey half a barley

The point is that the self-sufficient is the Deity’s being needless of
human forms and formalities, if applied to complete mystics
means desiring only Divine presence.

اکسیر
 آمیزنده و، جوهری است فرضی که گدازنده،بنا به نقل و فرهنگ نفیسی
 یعنی جیوه را نقره و مس، ماهیت جسم را تغییر میدهد،کامل کننده است
 مولوی اشارتی به خاصیت اکسیر دارد که با تربیت پیر.را طال میکند
 چه قلب ماهیت. نظر مرشد کامل را اکسیر گویند، در تصوف.همسنگ است
 انسان کامل و آب جاودانی، اکسیر. یعنی وجود ناقابل را کامل میسازد،کند
.را گویند
گدایی درِ میخانه طرفه اکسیری است
زر توانی کرد،گر این عمل بکنی خاک
Elixir
Quoted from exquisite culture it is assumed to be a dissolvent
blend of jewels that completes ones essence meaning transforms
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ones mercury to copper, silver and gold. Rumi refers to the
significance of an elixir that transmutes its properties through
love’s training. Sufi’s believe both the complete person and
eternal water to be elixirs that return hearts toward existence’s
essence and makes it perfectly whole.
A beggar at the tavern fell in love with that Elixir
Surely if Beloved God created soil, He can also make gold

اعتکاف
 گوشه نشستن و گوشهنشینی برای،در لغت به معنی «در جایی ماندن
 اعتکاف ماندن در مسجد جامع با رعایت شرایط معین اعتکاف.عبادت» است
 ثواب آن مطابق زیارت خانه خدا.و یکی از اعمال حسنه به شمار میرود
 قطع عالیق دنیوی و اختیار طریق حقیقت و سیر، مراد از اعتکاف.است
.المطلوب است که ذات حق باشد
تا معتکف راه خرابات نگردی
 نشود نفس تو آزاد،از بند عالیق
تا بنده رندان خرابات نگردی
در راه حقیقت نشوی قبله احرار
Solitude
Meaning to be withdrawn from society while being of service.
Remaining in church adherent to religious law and practice is also
considered a good act of ’etekaf’ or seclusion. The reward for that
is comparable to being in the House of God, its purpose curbing
enthusiasm for worldly desires and becoming one with God’s Will
for the Truly Essential.
‘Til you don’t travel solitude’s ruins
From the chord of desire, soul won’t be freed
Until you become wayfarers of the ruin
Upon the path of truth, you won’t get free
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اخیار
برگزیدگان از جمله  356مردان غیباند و آنها را "ابرار" نیز خوانند .جامی
گوید «:اهل حل و عقد از عرفا و متصوفه اولیاء اهلل را اخیار گویند».
The Chosen Ones
Are the elite 356 unseen men “Serving Ancestral Protectors.” Jami
stated: “Those Integrated Mystics/Sufis being Guardians of the
”Earth are the Chosen Ones.

الهام
به معنی القا و ورود غیبی قلب به طریق فیض و بدون اکتساب فکر و
استفاضه است .در لغت ،به معنی اعالم مطلق است.
Revelation/Inspiration
Means the induction of the occult to the heart by means of grace
without effort or support. The term means the announcement of
the absolute.

بار امانت
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال به نام منِ دیوانه زدند

مراد از امانت :تکلیف ،عهد و پیمان الهی است که از روز الست بسته شده
ت بربکم" ،این اصطالح ماخوذ از قرآن مجید است.
است .فرمود" :الس ُ
«و انا عرضنا االمانهِِِ علی السموات و االرض» .برخی کلمه امانت را والیت
دانستهاند .متشرعین قرآن و صاله ،و عرفای صاحبدل آن را "عشق" تفسیر
کردهاند  .امانت الهی در جاهای پاک و قلوب تابناک است و عشق است که
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 امانت را معرفت،" نجمالدین رازی در "مرصاد العباد.خاص آدمی است
.میداند که انسان آن را عاشقانه به دوش جان میکشد
The Divine Entrusted to Human
The sky can’t conceal the Divine load
That lot of work was designed for us

The significance of to safekeep: Divine promise to accept their
duty agreed by sons of Adam. Some have taken the word
“safeguard” to mean ‘guardianship’. Koran Canonists, Sacred
Heart Mystics interpreted it as “love”. The Divine Trust is
Immaculately Radiant known as unconditional love specially in
mankind. Sheikh Najm-al Din Razi knows Trust to be the Wisdom
that man’s soul lovingly carries.

انس
، انس از نظر عرفا. عادت و آرامش معنی شده است، خو گرفتن:انس در لغت
 انس یعنی سخن گفتن جانهای عارفان با.از شاد بودن دل به دوست است
 انس آن است که به ذکر حق خو گر شوی و از.محبوب در مجالس قرب
 انس عبارت از این است که به: برخی گفتهاند.رویت جز حق رویگردان باشی
 خو گیری و غیر حق را نبینی و با دوست چنان انس افتد که غیر،اذکار انس
.دوست را فراموش کنی
Intimacy
Means becoming familiar, relying on peaceful states of being.
Intimacy, to mystics, means being joyous remembering the friend.
Intimacy means mystics souls speaking with the Beloved in Holy
parties. Intimacy is that which becomes familiar through
remembrance leading to solely God. Some believe intimacy is
caused by repeating mantras (zhikr) seeing, hearing only the holy
friend God.
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الفت
به معنی همدلی و انس دلها با یکدیگر و معتاد شدن است .انس گرفتن در
شعر و غزلیات حافظ بیشتر به معنی عشق و محبت به کار رفته است.
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمانانداخت
Dependency
Means intimate compassion with each other and dependence.
Attachment in the poems of Hafez more signifies and symbolizes
love and affection.
The two worlds are colored with Love’s Light
And the design of Love’s plan has no Time

اوتاد (به معنی میخها)
اوتاد به معنی پیشوایان و بزرگان طریقت است که در پارسایی و خداپرستی
بسیار ثابت قدم هستند ،چهار نفری که در چهار جهت دنیا هستند و به
منزله چهار رکن عالماند .گویند به واسطه این چهار نفر است که خداوند
جهان را محفوظ میدارد .عراقی ،اوتاد را بر حسب اقالیم که هفت است،
میداند.
هفت فرزند تو که اوتادند
هر یکی غوث هفت کشور باد
قطبشان صدر صفه ملکوت
که مقامش ز عرش برتر باد
)Stakes(pointed sticks/signposts
Poles are referred to the great pontiffs and mystics, who in devout
worship, are the extremely reliable Four Horseman/Global
Guardians stationed at the four corners of the world. They are also
known as the planetary protectors.
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Fakhr al-Din Ibrahim Iraqi, Persian Sufi master, poet and writer,
believes every continent ,all seven, always has a present Living
Master.
For the Seven Saints are our children
Each One alleviates their continent
Their Guide is described as Heaven
Higher than the Sky being their position

بیداری
در تعریف تصوف گفته شد که پیر هرات آن را امری موکول به عنایات الهی
. یک حالت انقالبی پیدا میکند،میداند و کسی که مشمول این عنایت شود
در این وقت است که از خواب غفلت بیدار میشود و درمییابد که در
 در حالت. وجود دارد و در طلب کمال کوشش میکند،وجودش نقصها
 ابراهیم ادهم و فضیل عیاض پیدا شده و، چون بُشر حافی،بزرگان صوفیه
چون به نقص خود پی بردند درصدد رفع آن برآمده و راه کمال را پیمودند و
 پیر هرات از این انقالب.به تصفیه باطن پرداختند تا به منزل مقصود رسیدند
 به،درونی یا بیداری وجدان که آدمی را به پیمودن راه کمال وا میدارد
."بیداری" تعبیر کرده است
Wakefulness/Mindfulness
In the Sufi tradition it is known that the Master of Heart, Khwaja
Abdullah Ansari, knew this to be an imperative related directly to
the blessings bestowed by the Lord and those subject to it become
revolutionaries. At this time that we awake from our negligence
and recognize our weakness, we seek to become complete beings.
Beings who found that great state were Sufi saints such as Bishr
al-Hafi, Al-Fozail ibn Iyaz, Ibrahim ibn Adham, who willingly
walked the road less traveled of spiritual purification. The path
“awakens” or makes us more “mindfull” and conscious of the
conscience that leads to unification with the Eternally Beloved.
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پرهیز از غرور
غرور عبارت است از صفتی که دارنده آن از خود ،راضی است و گمان
میکند که واقعاً حق نیکی و نیکوکاری را ادا کرده است .از آن رو ،به اعمال
نیک خود میبالد و برای خویشتن و نسبت به دیگران ،مزیتی قائل میشود.
البته عمل نیک نتیجهای نیکو دارد و ضایع شدنی نیست ،ولی در برابر
وظیفهای که به انسان در جهان زندگی محول شده و در مقابل نعمتهای
بیشماری که در اختیارش گذاشته شده است ،اعمال وی هر قدر هم از
نیکی سرشار باشد ،درخور بزرگ شمردن نیست .از سخنان پیر هرات درباره
غرور« :چشم به خود مدار که هر آفت به مردم رسیده از چشم خود رسیده.
الهی! همه از تو ترسند ،عبداهلل از خود ،زیرا از تو همه نیکی آید و از عبداهلل
همه ،بدی .الهی! مگو که چه آوردهای ،که درویشانیم .مپرس که چه کردهای!
که رسوایانیم».
Abstaining from Ego
Ego is a selfish quality, full of pride believing itself to be justified
at all times only prone to righteousness. On one side, it brags and
boasts of its good deeds believing itself to be superior than others.
Although good deeds sown do reap good benefits, though, in
comparison to the countless blessings we’ve been given those
actions don’t compare. The Master of Heart, Khwaja Abdullah
Ansari said about ego: “Stop looking through the eyes of ego for
all the troubles and problems of man have began from that vision
of division. O Lord! All fear you, I fear myself; since through you
only good comes and from me only bad, O Lord! Don’t say what
have you brought, for we are dervishes. Don’t ask what have you
”done! For we are all scandals.

پیر و مرشد
کسی که در رفع نقایص روحی خود بر میآید و در راه کمال قدم میگذارد و
از خود به سوی حق سفر میکند.
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 سالک یا مراد راه نامیده میشود و از نور روحانی او به،در اصطالح صوفیان
 مرشد و دلیل، چنین رهبری را پیر. تعبیر میکنند،سلوک یا طریقت
 توسل به دامن، سالک بعد از توبه و پیش از هر چیز و هر کاری.می خوانند
مرشدی زده و به او دست ارادت میدهد و اطاعت و پیروی او را به جان و
 زیاد به کار رفته است و معانی، عهدهدار میشود پیر در ادبیات عرفانی،دل
 پیر میخانه و، پیر خانقاه، پیر دِیر: مانند.گوناگون از آن بیان شده است
 پیر خرابات و،گاهی به معنی مرشد و قطب است و گاهی به نام پیر مغان
، به پیر جمالالدین اردستانی، طایفهای از صوفیان.پیر سالخورده را گویند
. پیر خرابات گویند،که صاحب تصانیف بسیار بوده
هر کاو به خرابات نشد بی دین است
زیرا که خرابات اصول دین است

 یعنی دست همت از جمیع رسوم و عادات رها،گرفتن دامن پیر خرابات
کردن
شده فارغ ز زهد و خشک و طامات
گرفته دامن پیر خرابات
The Spiritual Master
A person on the path of self-improvement towards self-perfection
and spiritual completion or Oneness with Beloved God before
leaving the physical form performing rituals, rites in practice to
connect and direct other souls back home to the Sacred Heart of
Unconditional Love and Infinite Light. Such a person is called a
spiritual leader, guru, master, or teacher. A disciple, seeker,
student, follower after penitence ,before any and everything ,asks
for the Guide’s advice/counsel on the soul’s worldly matters. They
are also called: the Master of the Monastery, Master of the
Convent, Master of the Tavern, and sometimes the Spiritual
Guide. Other times as the Master of the Magi, Master of the Ruins,
and the Wise Old Master. There was a Sufi tribe, led by Fazlullah
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Jamali Ardestani who was a famous Iranian poet, mystic and
writer of the 9th century.
All who haven’t become selfless aren’t alive, truly
For through surrender is the true way to victory

Asking for guidance from Godly Men, one feels free from all
habits and customs.

پیر کنعان
...به معنی عاشق و شیدا
شنیدهام سخن خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت
Jacob the Master of Cana’an
The meaning is Love and Ecstasy…
I heard the delightful speech of Prophet Jacob
Saying indescribable is separation from a Beloved

پیر مغان
...به معنی رهبر کامل روحانی
بنده پیر مغانم که ز جهلم بربود
 عین رعایت باشد،پیر ما هر چه کند
The Master of the Magi
Means the complete spiritual master…
Being the disciple of a spiritual master rids me of all ignorance
For all that our Master does is exactly enact obedience

پیر میخانه
...به معنی مرشد و راهنما
در خرابات مغان نور خدا میبینم
این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم
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، اما در اصطالح صوفیان.پیر در لغت به معنی سپید موی و سالخورده است
. بیمدد آن به حق واصل نمیشود،به معنی پیشوا و رهبری است که سالک
 به جز طایفه اویسیان که، شیخ و مراد و قطب دارند،همه فرقههای صوفیان
 خود را، «چون اویس قرنی در هجر نبوت پرورش یافته:به نقل از شیخ عطار
 در اشعار حافظ ترکیبات مختلفی از پیر به کار رفته.»محتاج به پیر نمیداند
 پیر مِی فروش و پیر خرابات، جز آن.است که بیش از همه "پیر مغان" است
 شیوه مالمتیه و به اسلوب،که غالب این ترکیبات چنان که گذشت
.اصطالحات قلندری است
Master of the Tavern
Meaning Sheikh or Spiritual Guru and Guide…
In the Magi Tavern I see the Light of Eternity, shine
Surprised here to now see such a light shining?

The term ‘elder’ means one who is physically older meaning
usually has white hair. Although in Sufi terminology, it comes out
to be a spiritual leader/teacher of seekers/believer who through
His/Her presence gets blessed and connected to Source’s Essence.
All Sufi sects, cults or factions have Sheikhs, Masters and
disciples except the Uwais tribe. As Attar stated: “Because Uwais
became enlightened without a physical master therefore that’s not
a requisite.” In Hafez’s poetry Master is frequently used, though
Master of the Tavern is primary.

مالمتیه
سنگ و گل را کند از یُمن نظر لعل و عقیق
هر که قدر نفس باد یمانی دانست

 پیشوای این.فرقهای از صوفیهاند که قبل از قرن پنجم هجری نام گرفتهاند
گروه ابوصالح حمدوبن احمد ابن عماره القصار است که به مذهب ثوری و در
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طریقت مرید ابوتراب نخشبی و علی نصرآبادی بود .گاهی این گروه را به
لقب پیشوایان "قصار" خواندهاند.
صوفیان مالمتی عقیده داشتند که قبول و توجه خلق ،سالک را از حقیقت
بازمیدارد و مغرور را به جلب خاطر مردم مشغول میسازد.
در نتیجه از توجه به حق و عنایات او محروم میمانند .پس طریق آن است
که جز به اخالص و محبت خدا به چیزی نیاندیشند.
به خوش آمدن و بد آمدن مردمان ،پشت پا بزنند و به خاطر سالمت باطن،
تن به مالمت خلق دهند .با تحمل تحقیر و استخفافی که به او روا میدارند،
غرور نفس را بشکند .خالصه این که جای توجه به خرقه ،سجاده و سبحه به
تهذیب نفس و صفای درون بپردازند .سهروردی در تعریف مالمتی آورده
است« :اخالص و صدق ،پایه عقیده و رفتار کسی است که این شیوه را برای
وصول به حق برگزیده است و هم او محبوب حق تعالی است که در حدیث
قدسی در معنی اخالص آمده است» .بعضی را عقیده بر این است که حافظ
جزء مالمتیه و قلندریه بوده است .خدا داند!
حافظ مسجد و کنِشت ،هر دو را خانه عشق میخواند و میداند هوشیار و
مست در طلب یارند:
همه کس طالب یارند ،چه هوشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است ،چه مسجد ،چه کُنِشت

آستان پیر مغان را "مامن وفا" و وجود او را " کانون عشق و صفا" میداند.
در این که مرشد ،کسی پیر مغان باشد یا پیر دیگری ،تفاوتی و اشکالی
نمیبیند.
غرض ز مسجد و میخانهام ،وصال شماست
جز این خیال ندارم ،خدا گواه من است
حافظ!جناب پیر مغان مامن وفاست
درس حدیث عشق بر او خوان وزو شنو
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اشعاری که آورده شده نمونه کوچکی از تعبیرات حافظ و شیوه قلندرانه
.مالمتی است که نمودار گرایش او به آرای این فرقه نیز میتواند باشد
غالب اشعار عمیق حافظ بدین شیوه سروده شده است و اگر کسی بخواهد
 حق ًا باید قسمت اعظم دیوان حافظ را به شهادت،تمام شواهد را ذکر کند
.طلبد
Malamatiyya
Name of a Sufi Doctrine active in the eighth century A.D. The
founders of this group are Hamdoun Qasar who was free of
religion and a disciple of Abu Torab Nakhshbi and Ali Nasr Abadi
in mysticism. Sometimes, a radical faction of this group was
referred to as the “Qalandars.” The Malamatiyya Sufi’s believed
that peoples attention or acceptance makes seekers arrogant
distracting them from the truth and denies its blessings. Therefore,
they chose to only focus on the loving devotion of The Creator.
Disregarding their appearance they would tolerate others criticism
to lose the prideful ego. Anyways, what needs to be considered is
that the cloak, prayer rug and rosary were used in self-purification,
humility and tranquility.
Sohrevardi in explaining about the Malamatiyyan’s said: “Honesty
& Loyalty is the basis of thoughts and actions of people using this
method to connect to the Truth and no doubt they are the Lord’s
devout. Some believe Hafez, the mystic tongue, was part of the
Qalandar sect of the Malamatiyya, though only God truly knows!
Hafez believed both mosque and church to be the home of love
knowing that the conscious and drunk are in pursuit of the
Beloved.
All are in pursuit of the Beloved, both the conscious and drunk
Everywhere is the House of Love, whether church or mosque

The court of the Master of the Magi or the Mother of Fidelity was
known as the center of Love and Purity. There is no matter for the
spiritual master to acknowledge another as the Magian Master, etc.
The purpose of the mosque and tavern is for your gathering
I have no other desire than this for God is my witness
Hafez! The Magian Master is the Mother of Devotion
Really listen to Him Teach Love’s anecdote
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This poem is a small sample of Hafez’s poetic style resembling the
Qalandar sect of the Malamatiyya Sufi Order that could be an
example proving his affiliation with this group. Most of Hafez’s
profound poetry has been written in this manner and if one wants
to see all the relevant evidence, surely they would have to
read The Divan of Hafez.

توحید
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
میخواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته توحید بشنوی

توحید عالیترین مقامات عرفان ،آخرین منزل و مقام طریقت است .توحید،
یکی گفتن و یکی کردن است و دارای چهار مرتبه است.
 -1توحید ایمانی :توحیدی است که حد کفر و اسالم شمرده میشود و
کسی که بدان معترف باشد ،از شرک جلی نجات مییابد و تصدیق و
یگانگی خدا دارد.
 -2توحید علمی :توحیدی است که سالک را به جایی میبرد که موثر
حقیقی و وجود مطلق به جز ذات حق "سبحانه تعالی" را نداند و همه آثار
جهان را از جمال حق شمرد.
 -3توحید حالی :در واقع فنا در توحید است .این توحیدی است که نور آن
بدان گونه بر دل سالک میتابد و او را از ظلمات بسیاری از اوصاف بشریت
میرهاند تا جایی که در نظر شهود او جز ذات واحد ،نیابد.
 -4توحید الهی :این توحید بدان معنی است که حق سبحانه تعالی در
ازلاالزال به خودیِ خود ،و نه به توحید دیگری ،وابسته باشد.
این درجه از توحید همیشه به صفت وحدانیت و یگانگی موصوف بوده است
که از شائبه و نقصان منزه است .این توحید از راه ذوق ،حال و کشف ممکن
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. عارف خود را نمیبیند و در دیدار حق فانی میشود،تواند بود؛ در این حال
. یکی شناسد و بس،همه را یکی بیند
 توحید آن. «توحید آن است که او را در میان جان داری:سخنان پیر هرات
.»است که از غیر او بیگانه باشی
Unity/Oneness/Monotheism
The nightingale on the Cyprus branch fills the dawn full with songs
About the spiritual hierarchy like the flower symbolized fire to Moses
In order that our communion will listen to the Tree’s call for union

The greatest and last state or rank in mysticism is Unity
Consciousness. With this awareness we speak and act for Oneness.
Monotheism has four stages.
1-Unity of Faith; The unity lying between blasphemies limits and
Islam, whose representative is free from polytheism becoming
authentic being one with God.
2-Unity of Practice; The unity that takes the seeker to knowing
that Glorious Excellence responsible for the Absolute Existence of
our Divine Essence.
3-Unity of State; In actuality, becoming selfless or non-existent is
part of unity. Means the unity that enlightens the seekers heart
from many of man’s peculiarities rooted in darkness so that he/she
only witnesses that Unit’s Essence.
4-Unity with God; It refers to our Unity with the Divine before
Time and Space depending only upon its own state and no other
kind of Unity.
This degree of Unity always includes Oneness. This Oneness is
attained through a passionate state of discovery within which the
mystic becomes selfless or non-existent only witnessing The
Beloved Self seeing, hearing and knowing All as only One. The
term Trust means relying on and confiding in .Khawja Abdullah
Ansari said: “Oneness is what you possess within your Soul. You

تفسیر و تعبیر اصطالحات عرفانی 69
are united with all that is familiar.” Not the place of the heart’s
language nor the space to perform work through form. Lord may
the Delight of the Light you’ve given always be turned on for the
Favourful Blessings to continue.

توکل
توکل ،تکیه بر خدا کردن و واگذاردن همه چیز به اوست و در اصطالح
صوفیان عبارت است از واگذاردن امور به خداوند ،تکیه کردن بر او و آرام
گرفتن دل با او در همه حال .در قرآن کریم ،آیاتی درباره توکل آمده که
صوفیه بدان استناد میجوید از جمله آنها این آیات است:
و علی اهللِ فتوکل اِن کنتُم مومنین
ب المتوکلین
انَ اهلل یح ُّ
و بسیاری دیگر...
مستعلی ،شارح "التعریف" گوید« :هرکه را ایمان درست است ،توکل را به
ایمان مقید کرده است» .اصل توکل کار خویش به حق سپردن است؛
چنانچه توکل ،کار خویش به کسی سپردن است .سوای آیاتی که به آنها
اشاره شد در قرآن مجید آیات دیگری وجود دارد که مفهوم و فضیلت توکل
از آنها استنباط میشود و آیاتی هم که بر توحید داللت میکند آنچنان که
ذکر شد ،توکل ،حاصل توحید است و بر آن تکیه دارد .نشانه توکل ،لزو ِم
قطع نظر از اغیار و توکل بر خدای واحد است.
گفت پیغمبر به آواز بلند
با توکل زانوی اشتر ببند
گر توکل میکنی در کار کن
کِشت کن ،پس تکیه بر جبار کن

شیخ ابوسعید ابولخیر گوید« :توکل ،بدون کوشش طمع بیجا و کار ضعفا
میداند .حقیقت ایمان حفظ توکل باشد .خداوند عزوجل گوید توکل آن
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 بیرون آیی از حول قوت خویش؛ یعنی همواره باید که او را باشی و،است
 «تقوا و یقین دو کفه: حمدون قصار گوید.»پناه بردن به او تا بی نیاز گردی
.» کاهش و افزایش دریافته شود.ترازو است و توکل به منزله زبانه ترازو است
توکل از دیدگاه مخالفان
پارهای از مشایخ و صو فیان را از توکل که بر معنای تنبلی و بیکارگی باشد
 محکوم کردن. رد توکل نیست،بر حذر داشتهاند که حقیقت سخنان آنان
 آن را،بیخیالی و بیبند و باری است که برخی برای آسایش نفس خود
.توکل نام مینهند
 کوشش برای رسیدن به هدفهای مشروع و،توکل در معنی درست خود
. در عین تکیه بر عنایت حق است،دقت در کار
: حافظ گوید
 کافریست،تکیه بر تقوا و دانش در طریقت
 توکل بایدش،راهرو گر صد هنر دارد
Trust
Trust, is leaning and leaving all to the Creator such as a Sufi
abandons his affairs to the Creator, relying on The Creator, in all
states, for heart’s ease and peace of mind .In the Holy Koran, there
is a verse regarding Trust that Sufi’s cite:
“I trust in Allah’s rest! O faithful of faith ,Allah’s pleased with
believers”.
Mastali said :“Whosoever believeth is True for Trust is bound to
faith.”
The principle of trust is to give your work over to God’s Will ;by
that trust, you must make another person responsible for your
work. Besides there is another referenced verse of the Holy Koran
with the meaning and virtue of trust and another that implies unity,
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trust is the result of unity and relies on that. Its sign is to cut ties
with strangers and trust in the One God.
The prophet sang out loud !Tether the camel, then trust.
Have faith in your field of work ,Sow and then lean on the Lord.

Sheikh Abu Saeed Abol Khair said: “Trust, without effort is
displaced greed and knows it to be the work of the weak. True
faith lies in retaining trust. The Almighty Creator said that trust is
that which takes you out of your comfort zone; meaning
continuously being and becoming dependent to be independent.”
Hamdoun Qasar said: “Humility and Certitude are like two
balances upon the scale of Trust. More or less of it, will be
noticeable.” Some Sufi Sheikhs were vigilant regarding the
meaning of Trust to resemble laziness or idleness. For they
condemned being careless, indifferent or out of touch that some
tend toward for the relief of their responsibility. Trust truly means
to strive towards rightful goals and being attentive while
dependent on Divine beneficience. Hafez stated:
Reliance on virtue and knowledge in mysticism is disbelief
If a disciple have a hundred talents, trust must be one of these

تسلیم
 هر چه را که به خود، سالک هر چه را که دارد. سپردن است،معنی تسلیم
نسبت کرده و از هر چه که به هر جهت به او مربوط میشود همه را به
 تسلیم مرتبه اش.خدای بسپارد و باید دانست میان تسلیم و توکل فرق است
 ولی، سالک کاری را به خداوند واگذار میکند، در توکل.باالتر از توکل است
 کلیه امور متعلق به خود، اما در تسلیم.خود را صاحب و اصل کار میداند
 به عبارتی می شود گفت برای.دانسته و کل آن را به خداوند واگذار میکند
.روزی زمینی تالش نیاز است و برای روزی آسمانی تسلیم نیاز داریم
Surrender
The meaning of surrender is letting go. All the seeker has or
associates and identifies with he gives up to God. We should note
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that between surrender and trust there is a difference. It takes more
to surrender than to trust. In trust, the disciple expects God’s
support but knows himself to be responsible towards his work.
Although in surrender, he gives over all his affairs to the Lord .In
a sense we can conclude that for our Earthly allowance we need to
make efforts and for our Spiritual sustenance we must surrender.

توبه
حدیث توبه در این بزمگَه مگو حافظ
که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر

آدمی بعد از آن که بیداری را در خود احساس کرد و به نقص خود پی برد
در صدد اصالح نقیصه خود بر میآید و این کار وقتی تحقق مییابد که از
گناه و هرکاری که از نگاه شرع و عقل ،زشت و ناپسند و نارواست ،کناره
جویی می کند .باید تصمیم بگیرد که بار دیگر پیرامون گناه نگردد .در این
هنگام او تائب خواهد بود و عمل وی را توبه مینامند .توبه ،بازگشت به خدا
است.
در اصطالح صوفیان ،بیداری روح از بیخبری و غفلت است که مبدا تحول و
سرمنشاء تغییر راه زندگانی طالب است .توبه یعنی توجه به خطای گذشته
و بازگشت از آن با عالقه به تدارک و جبران خطا در آینده.
حضرت امام جعفر صادق گوید :قال اهلل تعالی " :التائبون العابدون".
«عبادت به جز توبه نیست که حق تعالی توبه را مقدم گردانید».
رسول علیهالسالم گفت« :هر که توبه کند ،پیش از آن که آفتاب از جانب
مشرق درآید ،توبه وی پذیرفته است» .و گفت« :من هر روز هفتاد بار توبه
کنم و استغفار».
جای دیگر گفتهاند « :توبه از گناه آن است که هرگز به سرِ آن نشوی و در
فکر آن نباشی«.بدان که اصل توبه ،پشیمانی است و نتیجه آن ،ارادتی است

تفسیر و تعبیر اصطالحات عرفانی 73

که پدید آید اما ارادتی که از این پشیمانی خیزد ،به سه چیز تعلق دارد :اندر
حال ،ماضی و مستقبل .حال :آن که معصیتها را ترک گوید و هر چه بر وی
فرض است بدان مشغول شود .اما مستقبل ،آن که عزم کند تا آخر عمر بر
این صبر کند و با حق تعالی ظاهر و باطن ،عهدی محکم ببندد که هرگز به
م عصیت نزدیک نشود .اما در گذشته (ماضی) آن است که گذشته را جبران
کند و توجه بر این کند تا چه کوتاهی از حقوق حق تعالی و بندگان کرده و
در صدد جبران آن برآید .نجمالدین رازی گوید« :اول مقامی برای مرید ،ذکر
است و بعد توبه است» .از ذوالنون مصری درباره توبه سوال کردند .گفت:
«توبه عوام از گناهان است و توبه خواص از غفلت» .داستان پیر چنگی در
مثنوی معنوی گویاترین مطلبی در مورد توبه است .گویند پیری در آخر عمر
در عین بینوایی و درماندگی از همه جا و همه کس ناامید شده بود .راهی
گورستان شد تا برای خدا ،چنگی بنوازد .همان دم ُعمر در خواب میبیند که
هفتصد دینار برای بنده خاص ما به گورستان ببر برای پیر چنگی .پیر از
شنیدن بخشایش و عنایت حق به رقت درمییابد و به زاری میپردازد و
چنگ را در هم میشکند و با گریه و زاری توبه آغاز میکند.
پس عُمَر گفتش که این زاریِ تو
هست هم آثار هوشیاریِ تو
Repentance
’In this gathering don’t mention the word ‘repentance
!Otherwise ,the cupbearers shoot with their bow-shaped brows

People when they begin to awaken, witness their weaknesses and
take steps to abstain from those faults and unacceptable behavior.
They have to make a choice to not become a victim of repeating
the same mistakes. In this case he/she recognizes and repents for
the unwanted behavior. Penance is returning to God or the Infinite
Eternal Source. In the expression of the Sufis,
mindfulness/consciousness/awareness of our Soul is the source of
evolution and growth toward solutions. Penitence is attention to
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previous mistakes, not only for the sake of not repeating them, but
for learning the lesson of that experience to improve our future
condition.
Hazrate Imam Jafar Sadegh stated:“Devotion is none other than
repentance for the Lord holds repentance first and foremost.”
The Holy Prophet stated:“Anyone who repents before the sunrises
in the East, that persons repentance will be accepted.” And went
on to say,“I repent seventy times a day and ask forgiveness from
the Creator.”
Somewhere else it was said: “Repenting from being loveless
means to never disregard its secret.” Know that the basis of
penance is regret and its result is devotion with three specific
characteristics or qualities: They are the past, the present and the
future. Being in Now, Here involves parting with the trivially
unnecessary and partaking in our responsibilities. Although the
future revolves around decisions made that shape our destinies the
way we intend it to be. Although with respect to the past we strive
to compensate for our lack of attention in the direction of
unconditional affection towards our men and woman.
Najm-al Din Razi said: “First a disciple absorbes himself by
mantra repeating, Then he loses his selfish pride in repentance.”
They asked the great Dhul-Nun al Misri about repentance: “He
said the laymen repent from sin (loveless acts) and the noble
repent due to negligence.”
The tale of the Master harp player in Rumi’s Mathnawi is the most
eloquent regarding repentance. They say that harper experienced
nothing but helpless misery to the extent of being hopeless. He
went to the cemetery seeking the Creator of creatures, in order to
play the lyre for Existence’s King. In his sleep, he dreams that
Caliph Omar was sent to bring him 700 dinars. Out of excitement
of hearing God’s favor and forgiveness he dances, laments and
breaks his lyre only to repent.
Omar told him that the cause of his moaning
Also reflected the effect of his consciousness
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تخلیه
به معنی خالی کردن و فارغ شدن است ولی در اصطالح عارفان عبارت است
از اعراض و مشغول شدن به کارهایی که بنده را از خداوند دور گرداند که
 هر گاه بنده دست از دنیا خالی کند و.این کارها به امور دنیوی مربوط است
ارادت عقبی از دل او قطع گرداند و متابعت هوا از سر خالی کند و از صحبت
. خود را تخلیه کرده است،خلق دوری نماید و دل از اندیشه ایشان بپردازد
 در مقام، «تخلیه عبارت از سقوط اراده و اختیار عبد:ابوالقاسم قشیری گوید
 و در واقع پاک کردن نفس است از کلیه رذایل و.»اعتماد و توکل به حق
.قیود مادی
Purgation
Means emptying and becoming free of or without something.
However, mystically its an expression used to denote leaving all
deeds, usually worldly matters, that distance the seeker (lover)
from the Sought (Beloved). Whenever there are no lingering
desires remaining and we’ve consciously decided not to partake in
the spiteful gossip/backbite it is called purgation. Abol Ghasem
Ghoshiri said: “Purgation means the willing renounciation of
desire, trusting and believing in the Higher Power.” And in reality
purifying/refining our Self from all material vices and constraints.

تحلیه
یکی از مراتب علمی است که عبارت است از متلبس شدن عبد به لباس
. اعمال و افعال در کسب محامد و فضائل برود،صدیقین و صلحا که اقوال
Analysis
This is one theoretical stage worn by the friendly, peaceful Divine
worshippers whose speech and deeds strive towards virtuous
accomplishments.
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تجلی
در ازل پرتو حُسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

تجلی در لغت به معنی جلوه کردن و آشکار شدن است .در اصطالح صوفیه
عبارت از جلوههای حق است بر دل صوفی .صدرالدین قونوی تجلی را به
معنی کلیتر به کار میبرد و آن را مبدا آفرینش میداند .از طرفی باید
دانست که حق سبحانهُ از خلق محجوب نیست و خلق از حق محجوب است.
حجاب بر دو گونه است :یکی حجاب ظاهر است بر چشم و دیگر حجاب
باطن است بر قلب .حجاب ظاهر در دنیا برنخیزد و در قیامت برخیزد ،چون
حق تعالی خواهد که بنده او را ببیند پس حجاب از پیش چشم بنده بردارد
تا بنده به حق ناظر گردد .در دنیا نیز چون خواهد که دل بنده او را ببیند از
پیش دل او بردارد تا بنده به دل به حق ناظر گردد .در عرفان نظری و
حکمت اشراقی و ذوقی ،خلقت جهان عبارت است از تجلی حق که همه چیز
را آفرید .در تجلیات نیز مانند حکمت بحثی که قائل به ترتیب در نظام
خلقت است ،نظم خاصی برقرار است و انواع و اقسامی دارد :تجلی جمالی
و...گفتهاند تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد کار به سامان
نرسد .آوردهاند که قومی از قبیله مجنون بعد از مشاهده آثار حرکت فراق و
شدت اشتیاق بر چهره احوال مجنون ،روزی به شفاعت به سوی قبیله لیال
رفتند .گفتند چه شود اگر لحظهای دیده مجنون به مشاهده جمال لیال منور
گردد؟ قوم لیلی گفتند اینقدر مانعی نیست ،لیکن مجنون خود طاقت دیدار
لیال ندارد .عاقبت او را حاضر کردند ،گوشه خرگاه لیلی برداشتند .نظرش بر
عطف دامن لیال افتاد ،همان بود و افتادن و بیخود شدن .خواجه عبداهلل
گوید« :تجلی برقی است که چون تابان گردد ،عاشق از تابش وی ناتوان
گردد .تجلی به ناگاه آید ولی بر دل آگاه آید و هرکه را خبر ،بیش ،تجلی را
در وی بیش».
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بر شهود خود وجودش را چو جلوه میدهد
خویشتن را بر جمال خویش مفتون میکند
ظاهر و باطن به هم بنمودهاندر پیش خلق
نام ایشان ظاهرا لیال و مجنون میکند

. سخن به سامان نرسد،هرچه در مورد تجلی گوییم
Manifestation
From Eternity the Light of your attraction has emanated
Love was witnessed from which the world was lit in flames

The word manifestation means to appear. To a Sufi, it is an
expression for the features/qualities of Our Beloved Creator,
witnessed within the heart of a Sufi. Sadr-al Din Qunavi, Sheikh
Kabir Isfah, refers to the term ‘manifestation’ more generally as
the source of Creation. On the one hand, we should realize that the
Deity isn’t a separate entity from its Beings. While on the other
hand, the Deity is the involuntary part within Beings. There are
two kinds of veils: One is of the outer body, visible by the
physical eye and the second, the inner self is seen with the heart or
spiritual third eye. The outward veil remains with us in the
physical/material world until the Resurrection, the Beloved
Creator takes off the covers as He desires his Beings (Lovers) to
be able to witness Him. Also in the world since he desires man’s
heart to witness Him, from man’s heart he removes all other than
Himself. In theoretical mysticism and the mythical wisdom of
Illumination, the world’s creation is an expression of The
Creator’s Manifestation. In its manifestation also like rhetorical
wisdom that holds in order the system of creation, there is a
specific pattern with all kinds of variety: There exists a
manifestation where until the witness does not completely
dissolve/merge into the witnessed no real transformation has
happened.
In self-discovery since His existence appeared
Your self, like a candle held to the Sun, disappears
Existence and Essence become one in relation to Creation
The Creator assigned them the names of Leyli and Majnun
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جلوه
ک عارف ساطع شود و او را واله و
ِ انوار الهی را جلوه گویند که بر دل سال
 جهان و آدم همه جلوات انوار حق تعالی است و همه اشعه و.شیدا کند
.پرتویی از نور وجودند که در مرتبه تفصیل به طور مختلف نمودار شدهاند
رویت ز پی جلوه گری آینه ساخت
آن آینه را نام نهاد آدم و حوا
Display
Divine Illumination is called the display witnessed in the heart of
a mystic that uplifts and ascends him. Man and the world are all
effects of Divine Illumination where all rays and vibrations are of
Existence’s Light that in detailed description is diagrammed in
different ways.
Your Soul has built a mirror from its appearance
That mirror’s first name was Adam and Eve

جام
جام به معنی کاسه و ظرفی است که در آن آشامیدنی نوشند و در اصطالح
.دل عارف سالک است که ماالمال از معرفت است
.عارف کامل از جام باده الهی نوشد و سرمست از توحید شود
بیار جام که جانم ز آرزومندی
ز خویش نیز برآمد چه جای صبر و قرار

***
از آن شراب که گر جرعهای از او بچکد
 گلزار،ز خاک شوره بروید همان زمان
The Goblet
A reference to the mystical seekers heart that is filled with insight.
The complete mystic drinks the Holy Grail becoming drunk off
His/Her Maker’s Unity.
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Bring the goblet, for my soul longs union with thee
What place is here to meet with patience…
For if a drop from that wine spills over
Barren ground will turn into a rose garden

جام الهی
.به تجلیات قدس الهی گویند که عارف کامل را مجذوب و سرمست نماید
نقشاش نه خیالی است که در خواب توان دید
یا ماه هاللی است که در آب توان دید
هر دیده که او مست شد از جام الهی
در شیخ عیان بیند و در شاب توان دید
Holy Grail
The Divine manifestation is a mystic who is a living example of
The Creator’s Love.
His role is not what can be imagined in dreams
Or the full moon’s reflection seen in the water
All those intoxicated were from the Holy Grail
Witnessed in both the Bishop and Sheikh

جام جهان نما
.قلب عارف کامل و باطن مرد حق را گویند
The World Reflecting Cup
Alludes to the heart and inner self of the complete mystical
woman/man of truth.

جام گیتی نما
. جهان مشاهده میشود،جامی که در آن
جام گیتی نماست این دل ما
 این دل ما،خلوت کبریاست
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شهابالدین سهروردی گوید« :جام گیتی نما کیخسرو را بُوَد ،هرچه خواستی
در آن جا مطالعت کردی و بر کائنات مطلع شدی و بر مغیبات ،واقف
میشدی».
The Cosmic Chalice
The cup where all the world can be seen.
Truly our sacred heart is the cosmic cup
It’s a private community this heart of ours

Shahab al-Din Sohrevardi stated: “The cosmic chalice was the
symbol of Kai Khosrow, whatever you desire can be witnessed
becoming a conscious benefactor of the universal equilibrim.

جام مِی
دل شیخ و مرادی که پر از باده معرفت و محل تجلیات انوار حق است.
The Wine Cup
Signifies the heart of the Sheikh and the intention full of insight
and the manifestation stage of divine illumination.

جذبه
گدایی گردد از یک جذبه شاهی
به یک لحظه دهد کوهی به کاهی
هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
گر نه ،معشوقش بود جویای او

آن چه از طرف حق است ،نامش جذبه است و آن چه از طرف بنده است،
میل ،اراده ،محبت و عشق است .توجه بنده هر چند زیاد شود نامش دیگر
می گردد تا به جایی رسد که سالک به یکبار ترک همه چیز کند و روی به
خدا آ رد؛ یعنی از همه چیز بگذرد و یک قبله شود و هر چه جز حق است،
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 جذبه تقرب بنده بی رنج و سعی در، در تعریف دیگر.همه را فراموش کند
 عبارت دیگر.طی منازل به سوی حق به مقتضای عنایت خداوند است
 عنایت ازلیت و مهیا ساختن آن چه.نزدیک گردانیدن حق است مر بنده را
. بدون کوششی از ناحیه بنده باشد.در طی منا زل بنده بدان نیازمند است
. راه انبیا و اولیاست،طریقه جذبه
Attraction
A beggar becomes a king from an attraction
Instantly, their mountainous load to a grain of sand lightens
No narcissist ever strives toward Unity Consciousness
Or else the Beloved would have sought his/her Presence

Our supernatural instinct is centered on attraction, while our
natural instinct is based on desire, will, affection and love. As man
evolves his attention expands to the extent where all that is
reflected is The Creator’s Essence, therefore he becomes the
endless prayer. In another sense, the approach of effortless
attraction towards the House of God is appropriately granted by
God the Almighty. The Lord’s Eternal Favour and supplying all
that is needed to get to the Sacred Heart becomes an involuntary
action. This path is trodden by Prophets, Saints and Mystics.

جمال
شهاب الدین سهروردی رساله در باب عشق و جمال و کمال دارد که قهرمان
 بدان که از جمله.آن "یوسف" است اما داستان جنبههای رمزی دارد
 «اِن تعالی: در خبر آوردهاند. یکی جمال است و دیگری کمال،نامهای حُسن
 طالب،جمیل و یحبُ الجمال» هر چه موجودند از روحانی و جسمانی
 پس چون. هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. کمالاند
. همه طالب حُسناند و مطلوب همه است،نیکاندیشه کنی
 تو و این عالم چو ماه،یوسفِ حُسنی
وین رسن امر است از امرِ اله

 میراث عرفان ايرانی82
یوسفا آمد رسن در زن تو دست
از رسن غافل مشو بیگَه شده است
Beauty
Shahab-al Din Sohrevardi has a treatise about Love, Beauty and
Completion whose champion was “Joseph” although the story is in
code. Know that being Beautiful can also mean being Graceful as
well as Being Complete, mystically, the terms are interchangeable.
All beings from spiritual to physical seek completion or returning
to their Eternal Source. There’s no one who isn’t attracted to
beauty. If we think positive, All seek being complete and the
Sought, therefore, can be found in All.

جمع
در اصطالح عارفان و صوفیان عبارت است از رفع مباینت و اسقاط اضافات و
. که مشهود حق تعالی است،افراد
Company
In mystical and Sufi expression it means dropping unnecessary
things and incompatible people, for which is evident of God.

تفرقه
 « حقیقت جمع نشان اتحاد است و اتحاد نشان وداد:خواجه عبداهلل گوید
 آن، هر نوری که در شمع است. تفرقه نشان دوگانگی و بیگانگی است.است
 در موم بیآتش انوار نیست و آتش بیموم در مجلس به کار.آثار جمع است
 حقیقت است و آن، ورای این جمعیت. جمعیت طریقت است، این.نیست
.»ی بشریت
ِ نیست
در مقام روشن شد چو شمع
آنچه مخفی بوداندر جمعِ جمع
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! هرگاه خدایت را بینی در جمعی،هرگاه خود بینی در تفرقهای
. بلکه فانی هستی،اگر به غیر استوار باشی بی جمع و تفرقهای
Division/Schism
Reference to existence’s proof of worship and loyalty for the
distinction between the Creator and his creatures. Therefore total
non-divison is exactly like heterodoxy and division without
company serves no practical purpose whatsoever. The plurality
that’s divided identifies with its archetype. Khwaja Abdullah
Ansari said:“Our collective truth is unity and that is being truly
rich. Division is duality and alienation, for any light that shines
from a candle is an effect of what is reflected by the mass. The
wax isn’t without the rays of fire in the assembly. The assembly
functions to guide us to our Eternal Truth through non-existence
and being selfless.”
In position you became clear like a candle
That which was hidden from the masses

With our individual consciousness we are drops with the collective
consciousness we become the Ocean. If you are unstable and
divisive you are mortal.

چهار تکبیر
.کنایه از ترک دنیا و ما سوی اهلل است
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
 یکسره بر هر چه که هست،چهار تکبیر زدم
The 4 Glorifications
Symbolizes renouncing the material world except God.
As soon as I made my ablutions from the well of Love
Once and for all I gave the 4 glorifications to All that was
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چاه کنعان
کنایه از جهان تاریک و ظلمانی است.
Canaan’s Well
A reference to the dark and obscure dimension or realm.

چله نشینی
یکی از رسوم اهل سیر و سلوک است که با رعایت آداب خاصی چهل روز به
ریاضت میپردازند .این چله نشینی شرایطی دارد که عبارت است از:
 اجازه شیخ هرهفته یا ده روز ،شیخ به خلوت سالک رود و او را به مالقات خود مسرورکند تا تحمل مجاهدت نماید.
 انتخاب زمان و مکان نیز مورد نظر است و خلوتخانه باید از خلق دورباشد.
 همواره وضو دارد و دو رکعت نماز شکر کند. در همه چهل روز ،روزه دارد و به قوت اندک بسنده کند. کم سخن گوید. بیش از دو دانگ از شب نخوابد. فقط به خاطر رحمانی بپردازد و اگر مشکلی پیش آید از پیر کمک خواهد. همواره در ذکر "ال اله اال اهلل" باشد.Seclusion
One of the customs of the wayfaring seekers who by practicing
specific rituals, techniques, regimens self-mortifies oneself. This
seclusion has certain rules like:
-The permission of a Sheikh.
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-Every week to ten days, the Sheikh visits the disciple for a
joyful meeting until he/she is able to tolerate the endeavor.
-Choosing a time and place that is far from civilization are also to
be taken into consideration.
-To maintain ablutions and two sets of prayers.

-Physically fasting during those forty days and eating less food
than usual.
-Speaking minimally, silence is preferable (vipassana).

-To only sleep two intervals of the night.
-To only strive towards the charitable and in case of a problem to
get help from a Master.
-Always remembering the mantra “Allah is the One and only
One!”.

حال
مراد از حال ،نزدیک صوفیان ،واردی است غیبی! که از عالم عِلوی ،گاه به
گاه به دل سالک فرود آید و در آمد و شد ،بُوَد تا آن گاه که او را به کمندِ
جذبه الهی از مقام ادنی و اعلی کشد .مراد از مقام مرتبهای است از مراتب
سلوک که در تحت قدم سالک آید و محل استقامت او شود و زوال نپذیرد.
احوال ،امری الهی است و کسبی نیست .اما مقامات کسبیاند ،احوال ،میراث
اعمالاند.
جنید گوید« :احوال مانند بروقاند و همواره در ترقی از حالی به حال دیگر
متبدلاند و اگر باقی مانند ،حدیثِ نفساند ،نه احوال».
پیر طریقت گفت« :آدمی را سه حالت است که با وی بدان مشغول است .یا
طاعت است که او را از آن سودمندی است ،یا غفلت است که آن را زیان
کاری است ،یا معصیت است که او را پشیمانی است .و بدان پندِ نیکوتر از
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قرآن چیست؟ ناصح مهربانتر از موال کیست؟ سرمایه فراختر از ایمان
»چیست؟
:مولوی گوید
 نی موقوف حال، احوال است،میر
بنده این ماه باشد ماه و سال
چون بگوید حال را فرمان کند
چون بخواهد جسمها را جان کند
State of Being/Condition
The meaning of the Sufi state of being enters from the
unseen/invisible! The Most High from the celestial spheres
appears from time to time in the heart of seekers that grants them
official authority keeps them attracted and attached to the right
path. The purpose of rank/status is a stage of evolution that seekers
on the way have to endure without end. State, is a Divine
Command given not received. Although official positions are
inherited or earned. Our state is truly the legacy of our actions.
Junaid Baghdadi said: “Our state is like the current that progresses
from one state to the next, if it persists, becomes the story of the
Self not a state/condition.” The spiritual master said: “A person
has three states: either he benefits from being obedient, or from
neglect the result he/she suffers, or from guilt one can feel pained
by regret. For what’s better than a saying from the Koran? Who is
a better counselor than our Master? And what’s a more broad
investment than faith?” Rumi stated:
Death is the crystallized condition of life’s sacred state
This month’s being, becoming over months and years
Since it explains our state it governs us
Longing to turn our bodies into souls

حجاب
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ! از میان برخیز
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حجاب از نظر لغت ،به روبند ،پرده و چادر گویند .حجاب در اصطالح صوفیه
به هر چیزی که انسان را از حق بازدارد و هر چیز که مانع دیدار حق شود،
میگویند .بخارایی مینویسد« :حجاب چهار است :دنیا ،نفس ،خلق و
شیطان .دنیا حجاب عقبی است .هر که با دنیا به یار آمد عقبی را بگذارد.
نفس حجاب حق است .هرکه به هوای نفس رود خدای بگذارد .خلق حجاب
طاعت است .هر که بر پای خلق مشغول گردد طاعت را بگذارد .شیطان
حجاب دین است .هرکه موافقت شیطان کند دین بگذارد».
Veil
Between Lover and Beloved there’s no impediment
Hafiz, do not become your own veil! Rise from within

Veil can mean a curtain ,chador or scarf. To Sufi’s it means
anything preventing/hindering humans from their very own Truth.
Bukharaei stated that there are four veils: the planet ,the self, life
and the devil. The world is the rear veil. Anyone who is engaged
tends to leave the world behind. The self is the veil of Truth, for
only to the selfless does the Truth become known. Creation is the
veil for obedience and any that busy themselves for others do
abide. The devil is the veil of the righteous and religious.
Everyone who renounced the evil and sin of lovelessness prevails
over this veil.

حقیقت
این اصطالح در فلسفه و عرفان و نزد اهل ذوق معانی متعددی دارد .در این
جا فقط معانی و اطالقات عرفانی آن ذکر میشود .هجویری گوید« :حقیقت
عبارت از آن است که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فنای عالم حکم
آن متساوی باشد .چون معرفت خدا و صحت معامالت ،خود به خلوص نیت
است .شریعت عبارت است از آن چه نسخ و تبدیل بر آن روا باشد ،چون
احکام و اوامر شریعت بیوجود حقیقت محال بوَد و اقامت حقیقت بیحفظ
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 شریعت از مکاسب. جسد، محال! زیرا حقیقت روح است و شریعت،شریعت
 حق راستی و،ل چیزی
ِ  حقیقت به معنی اص.»است و حقیقت از مواهب
.درستی را گویند
Truth
In the mystical philosophy of the people of taste this expression
has various meanings. Here we will only refer to the mystical
meaning. Hojviri said: “Truth is an expression, with no extinction
or expiration date, from the date of original man to the
Armageddon whose judgment is fair. Since Divine insight and
validity of transactions are with the purest of intentions. Tradition
means customs that have been passed down from generations and
repeated although without the existence of truth they wouldn’t
have continued! Therefore truth is the soul and tradition is the
corpse. Tradition are from trades and truth is from blessings.”
The truth means someone or somethings right and true essential
existence.

خرقه
در لغت لباس و جامهای که از تکه پارچههای گوناگون دوخته شده باشد که
 وصله و، خرقه در اصل به معنی پارچه.آن را جبه و عبای درویشان گویند
 تابعین و اویس قرن جامه وصلهدار، زهاد،پینه است و چون عدهای از صحابه
 مشایخ صوفیان نیز به متابعت ایشان جامه بیتکلف و وصلهدار،میپوشیدند
 نقل است چون پیغمبر(ص) را وفات نزدیک شد گفتند یا.میپوشیدند
 "به اویس قرن" پس اویس:رسولاهلل مرقع تو به که دهیم؟ گفت
"ایشان (علی و عُمر) مرقع بدو."مرقع رسول به من دهید تا دعا کنم:گفت
"! "دعا کن:دادند و گفتند
از استاد فروزانفر که گفت خرقه جامهای بوده است آستیندار و پیش بسته
.که از سر میپوشیدند و از سر به در میآوردند و شعار صوفیان بوده است
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به علت این که از پارههای مختلف و رنگارنگ درست میشد به آن "مرقع"
نیز گفتهاند .خرقه در حقیقت لباس رسمی صوفیان است که پس از امتحان،
احراز قابلیت و اهلیت از طرف پیر و مرشد به او پوشانیده میشود.
شرایط پوشاندن خرقه
در تورات آیاتی موجود است که نشان میدهد پوشاندن جامه مقدس از
بزرگی به بزرگی و کاهنی به کاهنی ،سابقه مذهبی دارد .مرشدی که خرقه
میپوشاند باید واجد شرایطی باشد .هجویری در این باب گوید« :آن پوشنده
که مرید را مرقعه پوشد باید از جمله فراز و نشیب طریقت گذشته باشد.
ذوق احوال چشیده و قهر و جالل و لطف و جمال ،دیده و باید که بر حال
مرید خود آگاه و مشرف باشد».
حاتم اصم گوید« :هرکه در این طریق در میآید که میباید چهار موت بر
خود گیرد .یک ،موت ابیض ،که آن گرسنگی است .دو ،موت اسود که آن
صبر کردن بر ایذای مردم است و سه ،موت احمر و آن مخالفت با نفس
است .چهار ،موت اخضر که آن پارهها بر هم دوختن است و پوشیدن».
پوشش رنگ خرقه مشایخ ،خرقه سفید بر تن کند و خرقه سایر صوفیان به
رنگ کبود ،حد مشترک سیاهی و سفیدی و آن نشانه آن است که سالک
گرفتار ظلمت محض و تیره درونی نیست.
خرقه دریدن
در تصوف بحث بسیار جالب و مفصلی دارد .مشتاقان میتوانند به
کتاب"فرهنگ اشعار حافظ بخارایی" در صفحه  225رجوع کنند.
ای صوفیان! عشق بدرید خرقه ها
صد جامه ضرب کرد ،گل از لذت صبا
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 اصحاب گفتند ای پیر.نقل است که جنید جامه به رسم علما پوشیدی
 مرقع درپوشی؟ گفت اگر بدانمی،طریقت چه باشد اگر برای خاطر اصحاب
 لکن هر، از آهن و آتش لباس سازمی و درپوشمی،که به مرقع کار برآمدی
 انما االعتبار، «لیس االعتبار بالخرقه:ساعت در باطن ما ندا میکنند
.»بالحرقه
، هر که در این کسوت تحمل بیمرادی نکند،خرقه درویشان جامه رضا است
!مدعی است و خرقه بر وی حرام
خرقه پوشیِ من از غایت دینداری نیست
پردهای بر سر صد عیب نهان میپوشم
Cloak
Means clothes woven together with different pieces of fabric that
they also call a dervish toga. Originally, cloak meant pinned
together clothes that since the companions, ascetics, followers of
the period’s Uwaysi would wear patched up clothes, Sufi Sheikhs
in compliance would also wear informal garment. It is noted that
as the Prophet (May God Sanctify His Soul) was approaching
death the faithful asked to whom should we give your robe? He
replied: “To the Uwaysi of the Time.” And in response Uways
said: “Give me the Prophet’s cloak so that I can pray.” (Both Ali
&Omar) gave him the cloak and said: “Pray!” Master Furuzanfar
professed a cloak is a long-sleeved buttonless, zipperless robe that
became the Sufi’s slogan. Since it was made from various colored
fabrics it was also referred to as “patchwork.” Traditionally,
cloaks are the official clothes of Sufi’s that upon examination,
authentication, demonstration and qualification would be granted
to them.
Conditions of wearing a Cloak

There is evidence in the Torat the passing on of holy cloaks of
elderly priests to priests was quite commonplace. The spiritual
guide/guru who wears religious garb has to be based on specific
conditions. Regarding this Hojviri said: “What the spiritual seeker
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wears has to be beyond the peaks and valleys of the mystical path.
Has to have experienced good taste, wrath ,glory and grace to be
able to relate to his followers states. Hatam said: “Anyone who
takes up this path must make 4 agreements. First is the white
agreement meaning fasting. Second is the black agreement which
means patience for other’s acceptance. Third is the red agreement
or the struggle with one’s carnal soul. Fourth is the green
agreement and that means uniting/tying loose ends together.” The
Sheikhs would wear white and the rest of the Sufi’s would wear
black. Black and White being the common ground signifying that
the seeker is not preoccupied with mere inner darkness.
Rending the Cloak/Veil

There’s a lengthy and interesting debate in mysticism. Those
enthusiastic can refer to Hafez Poetry Culture by Bukharaei pg.
225.
O Sufi’s! Love has rended your cloaks
Striking garments as flowers in the wind are blown

It is reported that Junaid wore apparel in the custom of scholars.
The companions of the cave requested from their spiritual leaders,
can we do away with the robes?“If I knew that I was making
clothes, I’d have made a coat out of iron (clothing) but the truth is
that doesn’t validate the knowledge of clothing comes from the
fire of ones heart to be valid, in other words, nothing is done from
the cloak (clothing), alone, the fire of the heart is necessary.” The
dervish cloak is the attire of contentment anyone who isn’t tolerant
of the immortal within this garb is a pretender and doesn’t even
deserve to wear it.
My robe wearing is not from our religions limit
Yet I’m veiling hundreds of hidden limitations

خرابات
مقام اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
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شبستری گوید:
خراباتی شدن ،از خود رهایی است
خودی کفر است اگر خود پارسایی است

درباره این واژه و ریشه آن سخن بسیار گفته شده است ،اما اجما ًال میتوان
گفت که چون مِی فروشی و میگساری در شرع اسالم از جمله محرمات
است ،می فروشان و سبوکشان در خارج از شهرها در ویرانهها و خرابههای
متروک به این کار مشغول بودند .بدان سبب بر میخانهها نام خرابات نهادند
و گاهی هم به نام قمارخانه بوده است .اما ضمن غزلیات سنایی که از خرابات
به خوبی یاد کرده و در عین آن که از وصف مختصات آن محل میخانه
بودنش برمیآید ،آن جا را قلندروار ،خلوتکده یار و محل دیدار میخواند.
از جمله میگوید:
ای خوشا کویِ خرابات که پیوسته در او
مر مرا دوست همی وعده دیدار دهد

***
در دل آن را که روشنایی نیست
در خراباتش آشنایی نیست

مستعلی ،خرابات را به معنی میخانه در مفهوم حقیقی کلمه به کار برده
است.
عالمه قزوینی ضمن ذکر چند معنی دیگر ،معنی حقیقی آن را جمع خرابه
دانسته است .در عربی هم کلمهای به صورت جمع ،به نام مواخر است که به
معنی میخانه ،نهانگاه و نظیر خرابات است.
مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است
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هجویری خرابات را برای صوفیان و صومعه نشینان چون کلیسا برای
 کنایه از، «خرابات جمع خراب آباد: گفته است.مسلمانان وانمود کرده است
.»دنیا است که آن را میکده و میخانه نیز گویند
Tavern/Winery
Our main place is within the tavern
God bless the One for creating the inner mansion

Shabestari stated:
Deserting the body, in a sense, is becoming selfless
There self-seeking is blasphemy where piety is the Self

About the root of this term there has been much mentioned
although we can concisely say that wine-selling and wine drinking
were prohibited in Islam the taverns and pubs likely were likely on
the towns outskirts and ruinous areas. Therefore, the taverns were
also called “the ruins” and sometimes even gambling casinos.
Sanai’ in his poetry notes the ruins as being similar to the tavern or
a fortress-like place of visit for sweethearts.
O, fine is the ruinous mountain that continues
And likes to supply me with nice views
In the heart that which is not clear
In the tavern its not near and dear

Mastali, has likened the term ‘ruin’ to mean a tavern in the true
essence of the word .And Allameh Ghazvini while referring to
other meanings, knew it simply as ‘the ruins’. In Arabic, it means
pub, hideout, and slum.
Today the Ka’aba becomes the tavern
The judge contests while the Imam bartends

Hojviri likened the ruins to the mosque for Sufis and church for
Nuns stating:“The word means the World is a Wilderness that is
likened to a Winery.”

خانقاه
.» «خانقاه معرب خانگاه؛ یعنی محل خوردن است:مرحوم جالل همایی گوید
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بعضی نیز آن را از خانه به معنی منزل گرفتهاند .اساس بنای خانقاه برای
درویشان غریب بیمسکن خاصه فقرای صوفی هر شهری که وارد میشدند و
جای خواب و خوراکی نداشتند ،ماوا بود .مصرف عمده موقوفات ،صرف
همین اطعام فقرا و درویشان میشد .از جمله مقررات خانقاه آن بود که
صوفیان یا کسانی که قصد خانقاه دارند ،پیش از فرا رسیدن شب ،خود را به
خانقاه رسانند و دو رکعت نماز گزارند و با همه حاضران مصافحه نمایند و
اگر بیش از سه روز قصد ماندن دارند خدمتی را به عهده گیرند و از طرفی
ساکنان خانقاه باید روی خوش مقدم تازه واردان را گرامی دارند .دکتر غنی
در این باره میگوید« :زندگی در صوامع و خانقاه نیز تا اندازهای تقلید از
مسیحیان و راهبین است» .در کتب تراجم عرفا آمده است« :اول خانقاهی
که برای صوفیان بنا شده ،به دستور یکی از امرای مسیحی بوده است».
جامی میگوید« :اولین خانقاهی که ساخته شده ،در رمله شام بوده است».
ابن تیمیه میگوید« :اول کسی که دِیر کوچکی جهت صوفیه ساخت،
عبدالواحد زید بود که در بصره ساخت».
آداب خانقاه
از شیخ ابوسعید ابوالخیر در این باره چنین آمده است که شیخ حسن مودب
را گفت :برخیز دوات و کاغذ بیاور ،تا از رسوم عادات خانقاهیان فصلی بگویم.
چون بیاورد ،گفت :بنویس! و بدان که اندر عادت و رسوم خانقاهیان  10چیز
است:
 -1آنان که جامه پاک دارند.
 -2در مسجد با بقعهای به غیر از خیر نشینند.
 -3که به اول وقت ،نمازها به جماعت کنند.
 -4آنان که به شب نماز بسیار کنند.
 -5سحرگاه ،استغفار و طلب مغفرت نمایند و بسیار دعا کنند.
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. قرآن بخوانند، در بامدادان چندان که توانند-6
. به ورد و ذکری مشغول باشند، میان نماز شام و خفتن-7
. نیازمندان و هرکه به ایشان پیوست را پذیرا باشد و رنج ایشان بپذیرند-8
. بی موافقت یکدیگر چیزی نخورند-9
. غایب نگردند، آنان که بی دستوری یکدیگر-10
،همان طور که در باره حافظ نوشتهایم که عالقه به مالمتیه و قلندریه داشت
:در این اشعار تا حدودی خواسته او پیداست
 خانقایِ من است،منم که گوشه میخانه
 ورد صبحگاه من است،دعای پیر مغان
ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقهها بشوییم از عُجب خانقاهی
Monastery
The late Jalal Homayi stated: “That the monastery is where we
eat.” Some have believed it word for word to denote one’s home.
The main function of a monastery was as a residence for spiritual
wayfarers (Sufis, Dervishes), who needed food to eat and a place
to sleep. The major consumption of endowments were spent just
for this purpose. There were conditions for the sojourners who
intended to stay at the monastery. They had to arrive before dusk,
pray, have an attitude of gratitude, and if they intended to stay for
longer than three days, accept one of the monasteries duties. Dr.
Ghani regarding this matter said “Monastic Life and Monasteries
were an imitation of Christians and their friars.” It was revealed in
The Biography of Mystics “The first monastery that was built for
Sufi’s was under the supervision of a Christian prince.” Jami
stated, “The first monastery to be built was in Ramla, The Levant.”
Ibn Taymiyyah said: “The first person to build a cloister for Sufis
was Abdul Vahed Zayd in Basra.”
Monastery Etiquette
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Polite Sheikh Hassan noted what Sheikh Abu Saeed Abol Kheir
stated: “Pick up pens and papers to write down the 10 customs for
visiting monasteries.”
1-Those who are of chaste raiment
2-In the mosque to only sit by the righteous tombs
3-That are first to induce states of group prayer
4-Those who also pray at night
5-In the morning praying frequently doing penance and seeking
forgiveness
6-In the morning, as much as possible, to read the Holy Koran
7-Between the Night Prayer and sleeping, to repeat a mantra
8-Accept people’s pain to be able to help the needy
9-Without the permission of each other not to eat/drink anything
10-That without the consent of each other to not be absent for any
reason
Just like we wrote that Hafiz was passionate about the Melamedi
and Qalandar orders in this poem it becomes evident:
Hafez in the bar’s corner is where is my hermitage
The Magian Master’s prayer is my morning mantra
Bartender please bring me your Flowing Life Water
So I can be free of the cloaks that spoke what a monastery!

زاویه
درباره معانی لغوی زاویه و اصطالحات عرفانی آن مطالب فراوانی در
.لغتنامهها و فرهنگنامهها ذکر شده است
.گوشه و کرانه خانقاه است، کنج:زاویه در لغت
 خلوتخانه و یا جایی برای نشستن، حجره کوچک،زاویه به معنای غرفه
.شیخ یا قطب است
Hermitage
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About the mystical meaning of this term there has been many
articles written in dictionaries and encyclopedias. It means a side
or corner of a monastery. Also means a booth, small chamber,
vacation room, or the place Sheikhs and Spiritual Masters sit.

رباط
در مورد رباط چنین نوشته شده است که رباط عالوه بر معنای کاروانسرا،
موضعی برای سکونت صوفیه صالح است و مانند خانقاه و دیگر جایی که فقرا
و طالب و در آن منزل کنند .محل طعام فقرا و پذیرایی واردین بوده است.
ابن بطوطه سیاح معروف در مورد زوایای مصر گفته است که زوایای
بیشماری در آن جا وجود داشته که آنها را خوانق (جمع خانقاه) میگفتند
و تشکیالتی را که ابن بطوطه توصیف کرده است به هیچ وجه شباهتی به
خانقاه ندارد ،بلکه زاویه به معنای خاص خود است .مقریزی گفته است:
« تاسیس زاویه و رباط اصلی است در سنت حضرت رسول(ص) ،زیرا که وی
قسمتی از مسجد خود را جهت فقرا و صحابه خویش که خانمانی نداشتند،
اختصاص داده است .به همین مناسبت ایشان را اصحاب صفه میگفتند».
خیمه انس مزن بر درِ این کهنه رباط
که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است

لنگر چیست؟
جایی را گویند که در آن جا همه روزه طعام به فقرا دهند .بابا طاهر گوید:
مو آن رندُم که نامم بی قلندر
نه خون دارُم ،نه مون دارُم نه لنگر

دویره به معنای خانه کوچکی که در کنار خانقاهها ساخته میشد و در آن جا
اقامتگاه صوفیان بوده است .دِیر محل و جایگاه راهبان و راهبههاست .در
اصطالح عارفان و صوفیان عبادتگاه دِیر مغان کنایه از مجالس عارفان و
اولیاست.
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Ligature/Juncture
This has been written to mean a caravanserai, the local residence
of righteous Sufi’s, similar to monasteries, convents etc. Became
the place where the dervishes nourished themselves. Ibn Battuta,
the famous Moroccan scholar and traveler, said he saw
uncountable hermitages in Egypt that in no way resembled Iran’s
monasteries. Al-Maqrizi, the famous Egyptian historian, said:
“The construction of hermitages, junctures, ligatures and
caravanserai’s were the custom of Holy Prophet Mohammad
(Peace Be Upon Him), for he donated a part of his mosque to the
needy and companions without a residence. Therefore, the Prophet
was also known as an Owner.
Don’t be too attached to the tent of this world’s juncture
For it is based on the Timeless and Foundationless

What’s the Cornerstone?
Is called the place where dervishes are nourished.
Baba Taher stated:
I am that sly, wise Bohemian
Without relatives nor place that I call a residence

A shack that was built beside the monasteries where the Sufi’s
resided. The convent/cloister was the place where the
anchorets/anchorites dwelled. In mystical terminology the holy
shrine of the Magi signified the assembly of Mystics and Saints.

زهد
 بعضی.زهد در لغت روگرداندن و کنارهگیری از دنیا و یکی از مقامات است
ی بدان است و از طرفی
ِ گویند زهد ترک نعمت دنیا و آخرت و بیرغبت
زهدی که به معنی کناره گیری از خلق و اشتغال اعمال ظاهری و همراه با
رعونت و بدون حال و عشق باشد از نظر عرفا و صوفیه نشانه ظاهر پرستی و
 «زهد ربطی به غذا و: سفیان ثوری میگوید.بیخبری از حقیقت میداند
.» حقیقت زهد دست از دنیا کوتاه کردن و ختم آرزوهاست.لباس ندارد

99 تفسیر و تعبیر اصطالحات عرفانی

 «زهد ترک هر چیزی است که تو را از خدای تعالی:ابوسلیمان دارانی گوید
 «هرگاه از خواهش نفست کناره گرفتی از دنیا نیز: عارفی گوید.»دور کند
 ابن.» «الزهد ترک حظوظ النفس: سری سقطی گوید.»توانی کناره گرفتن
 «زهد ترک: آن جا که میگوید.تیمیه کالم جامعی درباره زهد و ورع دارد
چیزی است که در آخرت سود ندارد و ورع ترک چیزی است که از آن بیم
.»زیان در آخرت نیست
حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
ما را خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد
مِیِ صوفی افکن کجا میفروشند
که در تابم از دست زهد ریایی
Asceticism
Is an expression referring to the spiritual state of renunciation and
seclusion from the material world. Some think ascetics aren’t
attracted by the allure of this world, while remaining detached and
dispassionate about the other world or afterlife. While those who
on the surface have renounced or withdrawn yet deep down are
driven by desire or lack love’s fire are not on the Beloved’s path
of Truth according to Sufi’s. Sufyan al-Thawri, an Islamic scholar
and jurist, said: “Asceticism has no relation to food or clothes for
the truth of asceticism consists of renunciation of desires.” Abu
Suliman Darani, a 2nd century BC Sufi, stated: “Asceticism is
leaving anything that takes you away from your Creator.” A
mystic noted, “Anytime you can part from the commands of your
carnal soul is when you can part with the demands of the material
world.” Sirri al-Saqti ,early Muslim Sufi saint of Baghdad, student
of Maruf Karkhi, and spiritual master of Junaid, said: “Asceticism
is the renunciation of the fortunes of the Soul.” Ibn Taymiyyah, a
controversial medieval Sunni Muslim theologian, juriconsult,
logician, and reformer, had a comprehensive statement about
asceticism and sanctity. Saying Asceticism is the abandonment of
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things which don’t increase our Presence’s Consciousness and
Sanctity is abandoning that which our Presence’s Conscious has
no fear of loss.
Hafiz don’t reprimand bohemians for in Eternity
God has made us free of asceticism and insincerity
Tell me where they are selling that Sufi Wine
For I’m swayed by the hypocrisy of asceticism

ذکر
ذکر ،یعنی توجه به محبوب و غفلت از ماسوا .در بداعت کار به تکرار اسم آن
حضرت و اقرار به وحدانیتش و در نهایت آن به شهود وجود بر وجودش در
مظاهر ممکنات .فاضلترین عبارات و الفاظ جهت ذکر کلمه طیبه "ال اله اال
اهلل" است .پیری گفتL :ذکر دوست بهره مشتاقان است ،روشنایی دیده و
دوستِ جان و آیین جهان است ،یک طرفه العین انس با دوست ،خوشتر از
ک جاویدان است» .ذکر در کلمات
جان است .یک نفس در صحبت دوست مُل ِ
عارفان به معانی یادکردن ،مواظبت بر عمل ،حفظ و طاعت ،نماز و بیان،
قرآن و حلم و شکر است .ذکر قلب آن است که خدا را به دل یاد شود،
چندان که فراموش نشود تا به یاد کردن حاجت نباشد.
آداب ذکر صوفیان :

مراحل سلوک آداب در اذکار و اوراد ،مراسم خاصی دارد که باید با رعایت
شرایط و صواب دیدِ پیر ،شیخ و مرشد به آن بپردازد.
 -1تجدید طهارت کند.
 -2نماز شکر گزارد.
 -3رو به قبله نشیند و ذکر آغاز کند.
بعضیها گفتند در ذکر گرفتن باید چهارزانو بنشینند .عدهای را عقیده بر این
است که باید دوزانو بنشینند .در وقت ذکر چشم بر هم نهند و فقط به یاد
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 به خصوص اذکار "ال اله، اگر ذکر در اول باشد به آواز بلند گوید.خدا باشند
.اال اهلل" اختیار کند
Mantra
Means paying full attention to our Beloved Creator freeing
ourselves from all else. Initially we repeat Holy names of Divine
Beings acknowledging their Unity realizing that intuition exists on
the manifestation of possibilities. The most redundantly repeated
mantra in Islam is “There is no god, but God!” A wise man said:
“If the companions mantra is the enthusiasts interest, the sight of
their eyes and mate of the soul being the worldly ritual; a moment
with an intimate friend becomes even better than that Soul. For
each breath is spent on loving conversation about the deathless.”
Mantra (zhikr) mystically means remembrance and vigilance,
maintenance or compliance, prayers of praise. It’s purpose is to
make truth seekers more aware of our Creator, both in heart and
mind to the extent its no longer mandatory.
The custom of Sufi Mantras:

There is a code and conduct or a special process of receiving a
mantra such as the blessings of a Spiritual Master, Religious
Sheikh, etc.
1-Renewal of one’s purity
2-Pray counting our blessings
3-Sit facing prayer direction repeating chosen mantra
Some believe that while repeating our mantra we must sit lotus
style cross-legged on the floor with eyes closed only in
contemplation of our Eternal Creator. In a group meditation
sometimes they may repeat “There is no god ,but God!” three
times then begin.

رند
 همت خواه،بر سر تربت ما گر گذری
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که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 از تعاریف دیگر این واژه.رند از نظر لغوی عبارت است از زرنگی و زیرکی
 اما در تصوف کسی را گویند که.میشود به "بیقید و الابالی" اشاره کرد
باطنش از ظاهرش بهتر باشد؛ در اصطالح معمولی رها شده و محو حقیقت
.باشد سرافراز عالم و آدم شود
گر به میخانه روم بار دگر
به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر
Sly/Wise One
When you pass our territory strive to arrive
Where you’ll find the worldwide shrine of the wise

The term refers to a rogue, or one who is clever or cunning.
Although in mysticism it refers to a person whose inner self is
better than their outward appearance; also means a freespirited,care-free being absorbed in the truth proud to be part of
existence.
If I ever enter the tavern’s ruin again
Serving the wise’ll be my continuous aim

رطل
. در ادب عرفانی کنایه از جام محبت الهی است. واحد وزن را گویند،رطل
رطل گران ده صبوح زآن که رسیده است صبح
تا سر شب بشکند تیغ کشیده است صبح
The Cup of Holy Love/Divine Favor
It is a unit/measure of weight and currency, the pound. In mystical
etiquette it refers to the Cup of Divine Favor.
Cupbearer grant me release of my inhibitions
For to our BeLoved I’m an eternal worshipper

رضا
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 مقام رضا نهایت.رضا دوام خشنودی دل بدان چه خدا بر بنده خواهد
. خشنودی است و آن ثمره محبت است، رضا.مقامات سالکان است
 زاهد. راضی را تمنا نباشد. «رضا فاضلتر از زهد است:فضیل عیاض گوید
.» غبار و نفاق نباشد، رضا اندر دلی است که اندرو.»صاحب تمنا بوَد
من و مقام رضا بعد از این شکر رقیب
که دل به درد تو خو کرد و ترکِ درمان کرد
 رضای دوست طلب،فراق وصل چه باشد
که حیف باشد از او غیر او تمنایی

 «رضا و صبر دو چیزند (دو چهرهاند)؛ چون به عمل:شفیق بلخی میگوید
 زیرا، رضا بهتر از زهد است.» آغازش صبر است و پایانش رضا،دست یازیدی
زاهد هنوز در راه است که راضی به مقصود رسیده و به حق واصل گشته
. رضا سرور و خوش دلی نسبت به وقوع آن چه مقرر شده است.است
Contentment
Contentment is the heart’s lasting satisfaction with what the
Creator’s Will. The stage of contentment is one of the greatest
states a seeker can attain. Satisfaction is being happy that is
usually the result of affection. Al-Fudayl ibn Iyad said: “The
content are wiser than the ascetic, the satisfied are empty of
desires while the ascetics are full of desires.” The content have a
heart free of discord and disunion.
Me and my content state prays even for my enemies
That my heart got used to your pain and quit its remedy
For what’s Union’s separation ,satisfaction seeking the friend
For it would be unjust from other than the Creator to request it

Shaqiq al-Balkhi, an early Sufi saint of the Khorasan school who
emphasized reliance upon God, stated: “Patience and Contentment
are two facets ,since in practice it increases, it starts with patience
and results in being satisfied.” Content is better than asceticism,
for the ascetic is still on the path towards the presence of the
Beloved that the satisfied has reached. For being truly content
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means having a happy
situation/circumstance.

joyful

state

from

the

present

دل
 در اصطالح. است،دل در لغت عضو درون که مبدا دوَران خون میباشد
 به معنی.معانی مختلفی دارد از جمله نفس ناطقه و محل تفصیل معانی
 جام گیتی نمایی که حقایق. است،مخزن االسرار حق که همان قلب باشد
. دل است،اوصاف ربانی و دقایق الطاف یزدانی در وی مشاهده توان کردن
شاهبازی که گاهی در کنگره عرش نشیند و گاهی در دامن فرش آشیان
 عندلیبی که گاه به سر شاخ طوبی قرار گیرد و گاه بر روضه. دل است،سازد
.رضا
 دل ما،ای مخزن اسرار الهی
 دل ما،سرمایه مُلکِ پادشاهی
 با تو چه گویم دل چیست،قصه چه کنم
از ماه گرفته تا به ماهی دل ما

دل خلوت خانه محبت خداست که هرگاه از آلودگیهای طبیعت پاک و
. به جلوت محبوب گردد، انوار الهی در آن تجلی شود و متجلی،منزه شود
ما خانه دل جای تمنا تو کردیم
در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم
The Heart
Literally means an organ of the body with four chambers that
pumps blood to veins and arteries responsible for its circulation.
As a mystical term it can signify the storage of Divine
mysteries.The cosmic chalice that makes apparent holy truths and
divine blessings is none other than our heart. Like a white hawk
that sometimes sits atop the firmament at others makes nests. The
heart is the albatross that at times sits on the tuba branch and
others resides in the shrine of contentment.
O !warehouse of Divine mysteries, our heart
The capital of our Kingly estate, our heart
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?What should I tell you about the heart’s existence
!We’re Stardust Particles in the Sea of Existence

The pure, clear heart is the home of God’s Love free of nature’s
pollution where divine illumination is made manifest to reflect the
Beloved God.
We placed the treasure in the chest by means of your request,
In the heart, its light appeared lovely by your countenance

رجاء و خوف
رجاء در لغت امیدوار شدن و امیدواری است ،در اصطالح تعلق قلب است به
حصول امری در آینده که بدان آرزومند است .رجاء ،یعنی سرور و شادی
دلها به واسطه امید به کرم و سخای آن چه بدان آرزومند است .بدان که
اهل رجاء دو طایفهاند ،طالبان لذت و حظ .طالبان حق به لقای او عین
رجای حقیقی و واقعی است .هر که را رجای او نیل به دنیا یا آخرت بدون
عالقه به لقای محبوب نباشد ،آرزویی کوتاه و خالف رجاء واقعی و حقیقی
باشد .کسی که دیدار خدا را دوست دارد خدا نیز دیدار او را دوست دارد .در
خبر است که "مَن احبَ لقاء اهلل ،احب اهلل لقاهُ" ولی خوف یعنی بیم.
دمشقی گوید« :خائف ،کسی است که از نفس خود زیادتر از دشمن که
شیطان است ،بترسد»( .بیم و امید) دو بال پرنده است چون با یکدیگر
همسو شوند پرواز به خوبی صورت گیرد .رجاء را بر سه مرتبه تقسیم
کردهاند:
 -1رجایی که باعث کوشش در سیر و سلوک که موجب تلذذ بنده است که
امید به عفو دارد و همین رجاء و امید تقربی است که باعث لذت عبید از
عبادت میشود.
 -2رجاء و ارباب ریاضت که لذات نفسانی را ترک کنند و به احکام شریعت
پایبند باشند به تزکیه و تصفیه نفس رسند و به حق تقرب جویند.
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 زیرا در این مقام، این رجاء پس از وصل نیز بماند، لقای حق است، رجاء-3
 زیادت و همواره خواستار لقاء و شهود و جمیع تجلیات نامتناهی،طالب
.است
Hope and Despair
Hope expresses our heart’s wish or desire which we look forward
to receiving. It means the heart’s content due to the magnificence
and municence its expecting. There are 2 tribes of the hopeful:
Those who seek pleasure and joy. The truth seekers under that
visage are really the true hopeful. Anyone who hopes to attain this
or the next world without affection for our Beloved Creator is not
a true hopeful. Beings who like seeing the Presence of Beloved
God, Beloved God also likes witnessing their presence. But
despair implies fear. Sheikh Rabwa stated: “Those in despair fear
their carnal soul more than Satan.” Hope and Despair are two
wings of a bird, flapping harmony, the result produces flight. Hope
is divided into 3 groups:
1-Hope that causes one to strive on the spiritual path resulting in
joy with the probability of being forgiven that gives their devotion
more pleasure.
2-Hope that the Master of Austerity that causes devotee to be free
of his carnal soul by sacrifice and compromise with religious
customs to purify and refine his spirit to become sacred.
3-Hope in manifesting our Maker after we get
established/connected it is permanent, therefore in this state the
seeker always reaches the superabundance of possible infinite
manifestation.

دُرد کشان
 دُرد کشان، مینوشیدند،به کسانی که آن چه در ظرف شراب ته نشین شده
. گاه به معنی صوفیانِ یکرنگ و گاهی به مالمتیان گویند.گفته میشود
ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند
 ایمان را،در سرِکارِ خرابات کنند
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The Dreg-Drinkers
Are the people who drink wine to its very dregs. Spiritually this
term applies to the integrated Sufis, the Melamedi and could apply
to Rishi’s, Indian seers.
I fear this nation who scorn the dreg-drinkers (recyclers)
For it is they, who in the end, ruin their Faith (in our revival)

دریای نور
ن
ِ  «باط: عزالدین کاشی گوید. وجود را دریای نور میدانند،عارفان جهان
 ای درویش! به این نور میباید رسید و این نور را میباید. نور است،وجود
دید و از این نور در عالم نگاه میباید کرد تا از شرک خالص شود و از کثرت
 غرق یا وصل، ای درویش! عالمت این که کسی در این دریای نور.برخیزد
شده باشد این است که با خلق دنیا به صلح باشد و با همه به نظر شفقت و
.»محبت نگرد و از مدد و معاونت از هیچ کس دریغ ندارد
The Sea of Light
The world’s mystics know existence to be a Sea of Light .Shaykh
Izz al-Din Kashi, one of the great scholars, mystics and poets of
the 8th century BC, stated at the depth of our being exists light. O
dervish! You have to achieve the witness within to see it and
believe it to alter your world view freeing you of the deceit caused
by duplicity. O dervish! The sign that defines whether one is
drowning rather the drop has joined this Sea of Light is if he/she is
in peace shows kindness and affection towards the world’s
creatures and always offers assistance.

سماع
 تقوا را،چه نسبت است به رندی و صالح
 نغمه رباب کجا،سماع و وعظ کجا
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سماع نزد صوفیان از وسایل تلطیف ذوق و تهذیب باطن است .بدین جهت
در شمار رسوم بسیار مهم خانقاه بوده و آداب دقیق داشته است و مشایخ
بدان اهتمام میورزیدند .سماعِ سخنِ موزون و آواز خوش را مباح
می دانستند .ابوحامد غزالی که خود از فقهای بزرگ شافعی بود در این باره
به تفصیل بحث کرده است و گفته است که آواز خوش نِعَم الهی است ،خواه
از حنجره مرغان ،خواه از حنجره انسان و خواه از آالت صناعی خارج شود ،از
روی نصّ و قیاس ،وجهی برای حرمت آن متصور نیست ،مگر در مواردی که
منجر به فساد گردد .در آن صورت روا نخواهد بود و آن امری است عارضی
که مرتبط به آواز نیست .به هر صورت سماع قرآن و آواز خوش و اشعاری که
طبع و ذوق را به سوی خدا ،اخالق نیک و اعمال برّ بکشاند ،ممدوح و
مستحسن است .عزالدین کاشی مینویسد « :هرکه از آواز خوش ،لذت نیابد
آن است که دلش مُرده است یا سمع باطنش تباه گشته است» .نقل است
که« :سماع شنیدن نغمه خوش به منظور صفای دل و توجه به حق است».
یار ما چون گیرد آهنگ سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند

نقل است که در شرح حال ابوبکر شبلی نوشتهاند که یکبار چند شبانه روز
در زیر درختی رقص میکرد و میگفت" :هو ،هو" ،گفتند این چه حالت
است ،گفت این فاخته بر این درخت میگوید":کوکو" من نیز موافقت
میگویم" :هوهو" .و نزدیک بدین مضمون و شاید مقتبس از آن حکایت
لطیف سعدی در گلستان باشد که در پایین ذکر میشود« :یاد دارم که شبی
در کاروانی ،همه شب رفته بودم .سحر در کنار بیشهای خفته ،شوریدهای که
در آن سفر همراه ما بود ،نعرهای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام
نیافت ...چون روز شد ،گفتماش :این چه حالت است؟ گفت :بلبالن را دیدم
به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از
بیشه! اندیشه کردم ،مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت ،خفته.
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گفتم این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح خوان و من خاموش

سلطان ولد ،فرزند موالنا مینویسد «:پدرم قدس العزیز از زمان بلوغ همواره
سه روز روزه داشتی ،شب همه شب در نماز بودی بر سیرت مصطفی(ص) تا
آن زمان که شمس تبریزی به وی رسید ،پیش از آن هرگز سماع شروع
نکرده بود ،شمس را دید ،عاشق و مرید او شد ،او فرمودی آن را غنیمت
داشتی جان و دل مرید او گشتی ،اشارات و امرش کرد که در سماع آ که آن
چه می طلبی در سماع زیاده خواهد شدن و سماع بر خلق ،از آن حرام شد
که به هوی و هوس مشغولاند و چون سماع کنند ،آن حالت مذموم و مکروه
زیاده میشود .لیک آنها که عاشق و طالب حقاند ،چون سماع حالشان را
افزون میکند و بر این قوم روا بود ،پس امتثال او کرد و در سماع آمد ،حال
خود را چنان دید که شیخ بعد از آن باقی عمر مالزم سماع بود و آن را
طریق آیین ساخته بود» .و سماع او در بازار زرکوبان مشهور بود...امام محمد
غزالی و سهروردی همه جا از سماع جانبداری کردند و از غنا مذمت نمودند.
نظر احمد غزالی را در سماع گفتیم ،و امام محمد غزالی چنین عقیده دارد:
«سماع حرام محض است برای بیشت ر جوانان ،و کسانی که شهوت دنیا به
آنان چیره شده باشد .سماع مکروه است برای کسی که آن چه میشنود ،بر
صورت مخلوق تطبیق نمیکند ،ولی بدین کار عادت کرده و به طریق لهو
بدان مشغول است .سماع مباح است بر کسانی که جز از لذت بردن از صدای
خوش و از این کار بهرهای برنمیگیرد .سماع مستحب است برای کسانی که
محبت خدای تعالی بر او چیره شده است و سماع او را جز به صفات
پسندیده تحریک نمیکند» .استاد فقید فروزانفر در تعلیقات معارفهای ولد
ضمن شرح و بیان سخن سلطان العلماء ،بهاءالدین پدر مولوی که گفت:
«سماع ،یعنی مسموع ناموزون ،باطل است و موزون ،حق است" (سَماع به
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 شنوایی و نیز به معنی آواز و سرود است که،فتح سین) به معنی شنیدن
.انسان را به وجد آورد
Sema (Ecstatic Whirling Dance0
The relation between the mischievous and righteous is humility
That’s where there’s the musician, songs and Sema sermons

Sema, to Sufi’s ,is a stylized virtu vehicle for polishing inner
virtues. For this reason it has been a very pivotal custom in
monasteries and has a specific code led under the guidance of
Sheikhs. Sema is known accordingly as poetic singing.
Abu Hamed Ghazali, who was one of the great Sha’afi
jurisprudence of his time, explained in detail that poetic singing is
the Divine Song, whether it comes from vocal cords of birds,
humans or instruments ;for and from eloquence the trust is to be
sanctified unless in times of corruption. In such case it is not
permissible and that’s an accidental situation that doesn’t concern
music. In any case, the Quran’s Sema and Celestial Music and
Poetry that leads us towards our Creator promoting good behavior
and actions are praiseworthy and recommended. Shaykh Izz alDin Kashi wrote: “Anyone who doesn’t enjoy good music either is
heartbroken or deaf.” It’s noted to better hear the Celestial Sema
we must set pure intention of heart and mind and start to find our
attention span increasing on the Divine.”
Our mate since becoming a Semazen
Saints took that fans hand to Heaven

It has been reported in Abu Bakr Shebli’s biography that once a
few days and nights he slept under a tree dancing and repeating:
“Hu, Hu.” They asked him the reason for such behavior, he replied
that which lives in the tree says to me: “Ku Ku” I in agreement
answer “Hu Hu.”
And near this theme which might be derived from that tale is
Sa’adi’s in his Golestan: “I remember I spent a whole night in a
caravanserai. In the morning, the one beside me woke up in the
woods frenzied that he had accompanied us, yelled and ran
towards the forest. Since the day came I told her: What was that all
about? She said: I saw nightingales chirping on the branches and
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the partridges from the mountains with toads in the water as my
adventure! I meditated/contemplated with humanity symbolized
on my prayer beads yet I was negligently asleep.
I said that this isn’t the condition for being humane
Bird’s pray eating fodder fed to them on the food chain

Sultan Valad, Mowlana Rumi’s son wrote: “My dear saintly father
from the time of puberty every three days you’ve been fasting
every night you’ve been praying to Holy Prophet Mohammad’s
soul in order to meet your guide, Shams Tabrizi, before which you
didn’t start this ecstatic dance, Sema, who exclaimed all the
blessings and favors you seek will increase to benefit creation
with Sema. Shams also did mention that the selfish who perform
the Sema ritual, their greed will only increase. Therefore, Rumi
seeing the truth-loving seekers states become stimulated and
elevated by Sema, the practice was acceptable and suggested to
them, which became a signature trademark mainstay of the
Mevlevi Order. It was very popular in the marketplace of
goldsmith’s…Sema is prohibited for people who are not able to
harmonize all they hear in existence the governor is used to this
business and in the form of play is busy at work. Sema is
allowable to persons who the Love of God reigns victorious and
Sema directs them to only attractive, accepted qualities .Professor
Badi-ul-Zaman Foruzanfar while explaining an expression of the
King of Scholar’s Baha-alDin, Rumi’s father, said: “Sema; means
all that is audible but not harmonic is invalid only the harmony is
holy.” Sema means the sense of hearing also singing, chanting that
creates rapture.

سالک
 اگر پیر مغان گوید،به می سجاده رنگین کن
 ز راه و رسم منزلها،که سالک بیخبر نبوَد

 در اصطالح صوفیه به آن.سالک به معنی رفتارکننده و طی کننده راه است
درویشی گفته میشود که از خود به جانب حق گام بردارد و طالب تقرب
.پیشگاه اهلل باشد
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سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست
که به جایی نرسد گر به ضاللت برود

سالک ابتدا طالب است و طلب آغاز سیر به سوی کمال و مبدا نجات و
جاذب عنایت حق است ،که اظهار درد ،سبب توجه طبیب میشود.
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق ،لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

ابنعربی میگوید«:سالک کسی است که علم او به درجه عینالیقین رسیده
باشد» .از طرفی الهیجی ،شارح گلشن راز ،درباره سالک و مسافر گوید:
«سالک کسی را مینامند که او به طریق سلوک و روش به مرتبه و مقامی
برسد که از اصل و حقیقت خود آگاه و باخبر شود و بداند که او همین نقش
و صورت که مینماید نبوده است و اصل و حقیقت او مرتبه جامعه الوهیت
است ،که در مراتب تنزل ،متلبس بدین لباس گشته است» .در مقدمه
"نفحات" آمده است که صوفی که در راه طلب حقیقت،گام برمیدارد و خود
را سالک نامیده ،ابتدا به شناختن خود و در راه رسیدن مقصود ،همت
میگمارد.
مولوی گوید:
سالک راه را محرم شدم
ساکنان قدس را همدم شدم

سالک ،سیر کننده به سوی خدا که مادام در مسیر است ،باید با نیت خالص
و صفای قلب و تهذیب و تفکر در باطن و تحقق به مقام ذکر ،توشه راه
سالک میباشد .در خاتمه ،سالک به طریق تصفیه از مراتب کثرت و از سیر
رجوعی درگذشته و به تجلی احدیت در بحر وحدت فانی و مستغرق شده
باشد.
Disciple/Devotee/Seeker/Sojourner/Wayfarer
The Magian Master says visualize a prayer with the Wine
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In order for the wayfarer to be aware of the Divine signs

The mystical seeker means the one who walks the spiritual path.
In Sufi terminology a disciple is a dervish who travels lightly,
righteously seeking Unity with the Almighty.
The seeker is guided by light to the Friend
Not arriving ,unless becoming transparent

The devotee is first a seeker, who, then begins seeking to become
a complete personification of a liberated being finding solace in
Mother Nature’s embrace.
The love doctor is Christ-like and friendly;
Since He doesn’t see any sickness to remedy.

Ibn Arabi stated: “A seeker is a person whose knowledge has
reached the degree of certainty.” From the commentator of
Golshan Raz, Lahiji about seekers and travelers said:“A seeker is a
person who by methods/techniques attains a spiritual rank to reach
the truth and become self-aware enough to realize this image and
visage is the Divine Society, who are just wearing the same
clothes.”
In the introduction of “Inspiration/Revelation” it has been revealed
that a devoted Sufi seeking the truth, at first, attains selfknowledge, then, strives to arrive toward the goal of the Beloved.
Mowlana Rumi said:
The mystic seeks what is truly righteous
And becomes companions with sacred residents

A seeker, is a sojourner continuously on the holy path, who has to
have pure intentions and sensations to purify/refine
mental/emotional impressions by mantra repetition. Finally, the
wayfarer by purification from multiplicity/duplicity returns to the
manifestation of singularity amongst unity becomes non-existent
or selfless.

سلوک
. سلوک عبارت از "رفتن" است،بدان که به نزد اهل تصوف
 به افعال نیک و از هستی، و از اخالق و افعال بد،از اقوال بد به اقوال نیک
 دید عارف آن باشد که از هستی خود بمیرد و به.خود به هستی خدا برسد
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هستی خدا زنده شود .اگرچه سالک را هرگز هستی نبوَد ،اما میپنداشت:
مگر هست؟
Discipline/Devotion/Searching/Seeking/Wayfaring
Know that close to mystics, searching is an expression for
‘traveling’ the spiritual path. Clear signs are exchanging loveless
thoughts, language and actions for the more favourable, benefit
that’s positively productive for lovers to become one with
Beloved. The mystic’s perspective is becoming selfless/nonexistent to be one with existence, although the existence of a
?seeker is a myth: isn’t it

ساقی
در ادبیات عرفانی ،بر معانی متعدد اطالق میشود و گاه کنایه از فیاض
مطلق است و گاه بر ساقی کوثر گفته میشود .به استعاره از آن ،مرشد کامل
نیز اراده کردهاند.
بیا ساقی آن مِی که حال آورد
کرامت فزاید ،کمال آورد
بیا ساقی آن آباندیشه سوز
که گر شیر نوشد ،شود بیشه سوز

ساقی در لغت به مفهوم آب دهنده ،کسی که آب یا شراب به دیگری
میدهد ،است .جمع ساقی.
بیا ساقی این نکته بشنو ز نی
که یک جرعه می ،به از دیهیم و کِی
ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
در ده قدح که موسم و ناموس و نام رفت
Bartender/Chef/DJ/Provider/Sustainer
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In mystical literature it has different meanings sometimes alluding
to absolute blessing and at others The Heavenly Producer a.k.a
The complete master.
Chef serve up some of your finest dishes
Fulfilling completion giving itself magnanimously
Bartender grant me with that evanescing fluid
If it begins to sip the milk, it’ll burn the bush!

Also refers to the tapster, butler or cupbearer.
Come my Sustainer hear the plaint of the selfless
A sip of Love’s potion is far better than any title
Nature’s nurturer nourishes us in order to break our fasts
Fulfilling our capacity, eclipsing season’s honorable name

ساغر
، دل عارف است که انوار شمس در آن مشاهده شود و بدان خمخانه،ساغر
. سکر و شوق را نیز از ساغر اراده کردهاند.میخانه و میکده نیز گویند
:شاه نعمتاهلل ولی گوید
گر نه مِی ساغر است و ساغر می
در حقیقت بگو که ساغر چیست

Wine Cup/Glass/Goblet/Chalice
The wine cup/glass can be likened to the mystic’s heart where the
sun’s radiation can be witnessed also referred to as the winery,
wine cellar and wine shop. The drunken enraptured state also
comes from this term. Shah Neymatullah Vali said:
If the cup isn’t the wine nor wine the cup
Then tell me truthfully Hu’s body is the real Cup?

سبو
 که از منبع،منبع فیضان نور حقیقت را گویند و کنایه از جام وحدت است
.فیض مطلق هر کس را سهمی دادند
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Mug/Jug
They call the source of the true light’s emanation also a reference
to the Cup of Unity; that from the Source of Absolute Blessing
everyone is granted a portion.

سجاده رنگین
سجاده رنگین کردن گاه کنایه از ارتکاب گناه و گاه رمزی از تواتر فیوضات
.حق است
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبوَد ز راه و رسم منزل ها
Colorful Prayer Mat
Sometimes refers to committing sins while at other times points to
the mysterious blessings of the Cosmic Play.
If the Magian Master says visualize a prayer with the Wine
In order for the wayfarer to be aware of the Divine signs

سرالحقیقة
.به معنای افشاء ناکردن حقیقت حق است
The Sacred Secret
Means not being able to reveal/disclose Eternal Truth. As Lao Tzu
precisely said:“The Tao that can be told is not the Eternal Tao.”

اصحاب سکینه
 طایفهای را گویند در همه،سکینه در لغت به معنی آرامش و در عرفان
 چون همیشه و در همه حال،احوال به یک حال و در آرامش به سر میبرند
.به ذکر و شکر مشغولاند
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Companions of Solace/Quietude
Solace means calmness and comforting, for in mysticism there is a
tribe, who have continuously strived to arrive at this state as they
are constantly in remembrance of praising God the Greatest.

شریعت
شریعت مرحله اول عرفان و به معنی پیروی از اوامر حق و اجتناب از نواهی
و رعایت آن است .سالکی که میخواهد قدم در وادی طریقت بگذارد باید
آداب شریعت را محترم بشمارد و توشه اصلی سفر را از مقام شریعت تهیه
کند .جنید که سیدالطایفه و پیشوای چندین فرقه از صوفیه است ،میگوید:
« این راه کسی باید که کتاب خدای بر دست راست گرفته باشد و سنت
مصطفی (ص) بر دست چپ ،در روشنایی این دو شمع میرود ،تا هم در
مغاک شبهت نیفتند و هم نه در ظلمت بدعت!» پیر هرات میگوید:
«شریعت کشتی و حقیقت ،دریاست .از دریا گذشتن بیکشتی ،خطاست.
شریعت ،راه و حقیقت ،منزل است .شریعت کلید است و حقیقت قفل سدید
و گشودن این قفل ،ممکن نیست اال به کلید» .به طور کلی ،از بررسی در
آثار پیر هرات برمیآید که سخنان وی به جز آن چه در موضوعات عرفانی
است یا امر معروف است ،یا نهی از منکر .و این باالترین و آخرین حد
وظیفهشناسی است ،که از یک شخص متشرع میتوان انتظار داشت.
Religion
Religion is the first stage of mysticism meaning following and
devoting oneself to the rules and regulations of truth to become
free. The seeker who wants to take steps on the mystical path
should carefully consider abiding religious law and
traditions/customs as the main route being the most traveled.
Junaid Baghdadi “Sayyid al-Taifa and leader of several Sufi
orders” said: “We need to be followers of Godly Men with Holy
Books in their right hand and the Mohammedan tradition on their
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left arm burning at both ends of the candle to not fall into the
abyss of darkness or uncertainty. Khawjah Abullah Ansari said:
“Religion is a ship and Truth is a sea. Passing the sea without a
ship is impossible. Religion, is the way and truth is the destination.
Religion is the key and truth its lock and unlocking it is not
possible without its key.” Overall, from studying the words and
works of Saintly Mystic Abdullah Ansari his sayings, other than
his mystical expressions; either regard good deeds or forbid evil
deeds. This is the highest rank and status we can come to expect
from one well-versed in law.

سکر
در لغت یعنی مستی ،ولی در نظر صوفیان و اهل طریقت عبارت است از رفع
تمیز میان احکام ظاهر و باطن که سبب اختالف نور عقل در اشعه نور ذات
است (محو شدن نور عقل و شعور در مقابل ذات).
ای ساقی از آن می که دل و دین من است
بی خویشم کن که مستی آیین من است
من مست توام از جرعه و جام آزادم
من مرغ توام از دانه و دام آزادم

سکریان چند طایفهاند:
 -1از شراب غفلت مستاند.
 -2از شراب خم و خمر مستاند.
 -3از حب دنیا مستاند.
 -4از رعونت(خودبینی) ،که مایه خودخواهی است ،مستاند.
اما سکر در اصطالح اهل تصوف آن است که سررشته تمیز از دست تصرف و
اختیارش مسلوب گردد و مغلوب خال سلطنت او شود و به افشای اسرار
ربوبیت ،که مکنون خزانه غیرتاند ،رعایت نکند .چون زبان انبساط دراز کند،
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، منصور.صوفیان این حال را "وجد و قوت غلبه حال" خوانند و سکر گویند
. از عرفای سکر و جنید از عرفای صحو می باشد... بایزید و،ابوالحسن
Order The Drunken
The term means intoxication, yet to the mystically inclined it
means a clear distinction between appearance and substance
caused by the difference in the light of reason and the essential
particles of light. (Absorption of Intelligence and Reason’s Light
opposed to the Essence.)
O Bartender from the Wine that is thine heart and soul
Make me selfless for drunkeness is my religion
I am drunk off the Beloved free of the wine and goblet
I am your bird freed of the need for seed or net

The Drunken are of 4 Orders:
1-Drunk from the Wine of Inadvertence
2-Drunk off the alcoholic Wine
3-Drunk from the World’s Love
4-Drunk off Narcissism-the source of selfishness
Although the expression “Drunken” to the spiritual means to get
free of things possessing him to become free so he can defeat his
previous self as revenge claiming reign while revealing the secrets
of lordship which doesn’t comply with the treasury. Since these
sayings extend language, Sufi’s call these “ecstatic states that
totally enrapture” Drunken. Mansour, Abol Hasan, Bayazid were
all of the Drunken order while Junaid was of the Sober/Conscious
Order.

صحو
، جوانب کار،طرفداران صحو کسانی را گویند که متوجه وجود خود و خویش
 خدایبین، "خود را دیدن" است و خودبین، صحو.کردار و رفتار خود است
 خود را واصل حضور میدانند و هوشیاران در، مستان راه حق.نتواند بود
 سکر از سر غلبت نور حقیقت بر قوت عقل است و بصیرت.غیبت و مستورند
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 سالمت به مالمت و سکون به حرکت بدل.دل! تا هر دو به وی مغلوب گردند
 از، از کمال رزانت است و اثبات عقل که ادراک میباشد، اما صحو.می شود
 نشان سکر در حرکت حسین منصور پدیدار و صحو و افاقت در.نیات میآید
 اما در افاقت. جنید میداشت، که آن چه معنی بود، ظاهر بود،حرکت جنید
بود و اجازت نمی داد که اصحاب سکر چون عشق به گوش اغیار برسد و سکر
 این،بر حَسَب شراب است و صحو بر حسب کمال! با توجه به آن چه گذشت
 تا.نتیجه حاصل می شود که صحو مذهب متشرعین و زاهدان صوفی است
 نه طریقه،آنان که خواستهاند ظاهر و باطن شریعت و طریقت را رعایت کنند
. شوق و حال مستیاند، شور،سوختگان و سکریان و پاکبازان! که سراپا ذوق
 ماسوی اهلل،چه آن روی دل با خدا دارند و از سرزنش مدعیان نمیاندیشند
،ل مصلحتبین
ِ  رسوم و فرامین عق، بیاعتبار به قیود،را نابود میانگارند
،خطرات را به چیزی نمیگیرند ولی مستانه نقاب از رخسار شاهد غیب
:برمیکشند و میسرایند
صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
وین نقش زرق را خط بطالن به سر کشیم
The Conscious or Sober
Followers of this order are those who are self-aware of their
behaviors actions and its karma. Consciousness or Sobriety means
“witnessing” and those who are too self-conscious can’t reach
God’s all-encompassing consciousness. Those drunk on True
Love’s path, know themselves to be tools of manifestation and
conscious not to gossip for they’re occult. Consciousness or
Sobriety comes from the True Light seen within your secret heart
from the strength of Reason! Until both are overcome by you.
Your health is blamed and inactivity is substituted for movement.
Although Consciousness is from a heavy slowness and the
assertion of reason that can be felt comes from our intention. The
demonstration of Sober Consciousness in Mansour Hallaj’s
conspicuously passionate action in contrast to Junaid’s, was on the
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surface while Junaid had the real substance. Although in
passionate displays of affection for the Beloved one is rendered
selflessly helpless, or unconscious, as they say love blinds
especially one drunk off its wine! Paying attention to what has
been stated, we can conclude that Consciousness or Sobriety is the
religion of theologians and ascetic Sufi’s. For they aspire to abide
by the surface and substance of religion and mysticism, not tread
the path of the maturely devoted drunken ones, who are all
enthusiasm, intelligence, and yearning.
Come Sufi rend the hypocritical cloak
Let’s cross out this controversial role

شطح
 چنانکه اگر آب بسیار بخواهد از جویی،شطح در لغت به معنی حرکت است
 به عربی "شطح الماء" گویند و این، با فشار بگذرد و از آن سرریز کند،تنگ
 سخنانی از سر بیخبری در این، مرید در غلیان وجد، حال.چنین راست
 «شطح عبارت از: در فتوحات مکیه این گونه تعریف شده.حالت میگوید
کلمهای است که بوی خودپسندی و ادعا از آن استشمام شود و یا کردارها و
گفتارهای مجذوبانه را شطحیات هم مینامند که غیر صوفی به عنوان
، عبارتی که از نظر غیر اهل.دشمنی آنها را ترهات و خرافات مینامند
،غریب است و درک آن مشکل مینماید که گاه باشد ظاهر آن کلمات
 در حالیکه باطن آن،ناپسندیده و خالف ادب یا حتی شریعت به نظر آید
گفتار درست بوده است و گوینده با نیت پاک و صاف بیان کرده است تا
بیگانه از سر او آگاه نگردد نظیر "اناالحق" منصور و یا "سبحانی مااعظ َم
 از تجلی ذاتی حق در سالک است که به کلی ذات او را محو،شانی" بایزید
.نموده است
Eschatology
Means movement, if a large sum of water wants to pass a tight
brook/creek it tends to overflow which in Arabic means “water’s
surface.” The state of the disciple/student’s excited ecstasy, tell
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the words of those without news. It was stated in Ibn Arabi’s
Meccan Revelations: Eschatology is an expression that exudes
arrogance and grandeur of a possessed Sufi or Mystic, whose
enemies would claim a superstitious blasphemer. Those who
haven’t experienced or can’t understand the meaning of these
expressions disregard them as inappropriate appearing as antireligious behavior, although deep-down the intent was spoken
pure and innocently, so they’ll not remain in the dark about its
secret such as Hallaj’s “I am the Truth” or Bastami’s “There’s no
God other than me, then devote yourself to me!” comes from the
Lord’s essential manifestation who (HU) has completely
occupied/absorbed beings essence.

شیخ
. مراد و قطب نامیده میشود،پیشوای بزرگ قوم و پیر به نزد عارفان مرشد
. حقیقت و طریقت کامل شده است،در شریعت
:مولوی گوید
کاین دعای شیخ نِی چون هر دعاست
 گفت خداست،فانی است و گفتِ او
Sheikh
The great religious leader of truth who mystics call spiritual
master for they are complete .Mowlana Rumi stated:
For the prayers of the Sheikhs are not just mere words
As they’ve become selfless beings ,their sayings are Godly

شراب
شراب به غلبه عشق گویند و این مخصوص کامالن است که در نهایت
 محبت و جذبه حق، شراب به طور مطلق کنایه از سکر. اخصّ است،سلوک
. ذوق و سکر را به شراب تشبیه کردهاند،است و عشق
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شراب و شمع و ذوق و نور عرفان
ببین شاهد که از کس نیست پنهان
Wine
Expresses self-mastery of love and this specially takes place while
in selfless devotion. Wine means an absolute reference to the
drunken state, affection for and attraction to the truth or all loving
passionate drunkenness are also associated with the wine.
Wine, Candle, Passion and the Light of Mysticism
Start seeing that Witness who hasn’t been hidden

شراب عشق
. شراب عشق گویند،شور و غلیانِ عشق به حق را
شراب عشق جویانتر شرابی است
 این جاودانی،کآن یک دم بوَد

«وقتی در خمار شراب عشق بودم در خلوتخانه "انا جلیس من:بایزید گوید
. بسی چشیدم،ذکرنی" و از آن بستاخی بار بال بسی کشیدم و جرعه محبت
»گفتم الهی جوی تو روان و این تشنگی تا کی؟
The Wine of Love
Referred to as the passionate excitement of Love for Truth.
More and more are seeking the Wine of Love
For wine from grapes is ephemeral, while Light is Eternal

Bayazid stated: “When I was in the vintner of Love’s Wine I was
alone “being the companion of the one who remembers me” and
had a great time sipping from Love’s Cup. Saying God how grand
is your Soul and how long is our thirst?”

شراب معرفت
.» نور یقذف اهلل فی قلب من یشاء،«العلم:همان معرفت را گویند که فرمود
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یکی را شراب معرفت از خمخانه رجاء داده و بر سر کوی شوق و امید وصل
.اشارت فرموده است
ساقی به نور باده بر افروز جام را
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شربِ مدامِ ما
The Wine of Wisdom
The wisdom that exudes:“Light’s flag reflects God in the heart of
whomever He wills.” Giving one the Wine of Wisdom hinting
from the house of hope on the mountain of longing.
Cupbearer pour the Wine of Light into Life’s Cup
Musician sing the song for all of us to get along
Since in our glass we saw the image of our darling
Those without news; this joy is forever lasting!

شراب طهور
.عاشق پاک را گویند
کجا شراب طهور است و کجا شراب انگور
 مردار، آب حیات است وان دگر،طهور
Wine of Purification
Is identified as a pure lover.
Where’s the Wine of Purification next to the grapes
Purification is the Water of Life and the other inanimate

شرح صدر
شرح صدر استعداد دریافت معارف و حقایق نزد عارفان و صفت عارف کامل
 «نشان: انصاری گوید.است که انوار معرفت الهی در دل وی تابش کرده باشد
: آن است که بنده را سه نور به سه وقت در دل او پیدا شود،شرح صدر
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 نور عقل در بدایت-1
 نور علم در وساطت-2
 نور عرفان در نهایت-3
 بعضی شهود،آنگاه به مجموع این انوار مشکلهای او حل شود و غیبها
 به نور وساطت زیان خود شناسد و با، غیب خود نداند، به نور بدایت.گردد
 از خدا برهد و به نور بدایت از شرک.نور نهایت نابودی خود را دریابد
 از خود نیز، به نور وساطت به خالف رسد و به نور هدایت.رهانیده شود
.»برهد
Broadmindedness
Broadmindedness is the capacity to be truly educated by mystics
and the qualities of a complete mystic, whom the light of Divine
Wisdom shines in his/her heart. Khawja Abdullah Ansari stated:
“The sign of broadmindedness is the revelation of three lights at
three times in a person’s heart:
1-The primal light of reason
2-The intermediary light of science
3-The ultimate mystical light.
Then with these light’s ones problems will be solved and some of
the potential or hidden will become actual and revealed. Reason’s
primal light isn’t cognizant of the hidden; for to sciences
intermediary light it is at a disadvantage and to the ultimate
mystical light it becomes obliterated. Taken away from God and
saved by the shrine’s light. From the light of mediation is at odds,
and takes way to his own guidance.”

شاهد
 حق را به اعتبار ظهور شاهد گویند و. گواه و مشاهده کننده را گویند،حاضر
 معشوق است و گاه چیزی را گویند که در دل انسان،گاه مراد از شاهد
.حاضر است و آدمی همواره به یاد اوست
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ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان
آمد دگر به جلوه و آغاز ناز کرد

:شیخ محمود میگوید
شراب و شمع و شاهد را چه معنی است
خراباتی شدن آخر چه دعوی است
شراب و شمع و شاهد عین معنی است
که در هر صورتی او را تجلی است

:در جای دیگر گویند
 در اصطالح صوفیه به معنی خوب.مشاهده به معنی بیننده و گواه است
.مطلق و خوب رو به کار رفته است و به این تعبیر که او شاهد صنع خداست
Witness
Called the presence, observing life’s moments. The truth is
credited to the witness and sometimes referred as the Beloved and
sometimes something or someone present in a person’s heart that
they are mindful of.
Come cupbearer for the beautiful witness of Sufi’s
Has arrived and appeared as a distinguished cutie

Sheikh Mahmoud has said:
What is the meaning of wine, candle and witness
What is the allegation of ending up in a tavern
That’s the true meaning of wine, candle and witness
That every creature its Creator must manifest

In another place he states:
The witness means the seer and observer. In Sufi terminology it
means ultimate goodness and positivity witnessing God’s reality.

شهود
.شهود در اصطالح "رویت حق به حق" است که خاصه حضرت وجود بوَد
.شهود مفصل در مجمل به مفهوم "رویت کثرت در ذات احدیت" است
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Intuition/Instinct
The expression means beholding the truth for the truth that
remains the property of his Holiness. Our evolved intuition
involving our instinct, in brief, means to “see Multiplicity in the
essence of Unity.”

شوق
 شوق بر.شوق به معنی از جای برخاستن دل به دیدار محبوب رفتن است
 «محبت! زیرا: پرسیدهاند که شوق برتر است یا محبت؟ گفت.قدر محبت بوَد
 آتش بوَد که از جگر به در، برخی گفتهاند شوق.»که شوق از محبت خیزد
، «از سری سقطی شنیدم گفت شوق: جنید گوید. از فرقت ظاهر شود،آید
 از هر چه او را از شوق،برترین مقام عارف بوَد و چون متحقق گردد اندر او
 هیچ کس. «همه خلقان را مقام شوق هست: نصرآبادی گوید.» نتواند،بازدارد
 حالی برسد که او را نه اثر،را مقام اشتیاق نیست و هر که اندر اشتیاق شد
.» نه قرار،ماند
Passion/Enthusiasm
Means a longing of heart’s to unite with the Beloved. Passion is of
the same magnitude as Affection. They asked is passion more
important or affection? He said: “Affection! For passion comes
from affection.” Some have said passion is a fire that rises from
our liver appearing through our heads. Reportedly from Junaid:
“I’ve heard Almaghsi Al-Sakati said, passion is the highest quality
a mystic can possess and since it propels him to further advance so
anything that gets in the way of his passion is a distraction.”
Mohammad Taher Nasrabadi, one of the most famous
denominators of the history of Persian literature, stated: “All
creatures are passionate, there’s no one that isn’t. For anyone who
became enthusiastic become so absorbed and selfless their
existence becomes non-existence.”
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صفا
صفا عبارت است از پاکی در برابر کدورت .در اصطالح ،یعنی پاکی طبع از
زنگار کدورت و دوری از زشتیها و مذمومات .صفا از صفات انسان است و آن
را اصل و فرعی است .اصل آن ،انقطاع دل از اغیار است و فرع آن ،خلوت
است از دنیای غدار .عبدالرزاق کاشی گوید« :صفا را سه درجه است .اول
صفای علم ،که موجب تهذیب نفسِ سالک طریق است؛ یعنی علم شریعت
که در همه مقامات سیر و سلوک است و مقدم بر هر چیزی میباشد ،سبب
مودب شدن بنده به آداب رسول میشود و از آلودگیهای ظاهری پاک شده
تا مهیای تهذیب درون سالک سلوک ،مقامات معنوی و اسفار روحانی شود،
زیرا باالترین ریاضتها برای جویندگان راه حق ،تقید قیود شریعت است.
درجه دوم ،صفای حال است؛ یعنی مرتبه عیان از علم به عین و از قال به
حال رفتن است .در این درجه دل سالک به واسطه واردات غیبی و تجلیات
به انوار معارف متجلی شود و صفای حال یابد .این مقام ،مقام مطالعه جمال
حق است .درجه سوم ،صفای اتصال است که از مبادی فناست؛ یعنی داخل
شدن و نفوذ کردن (اندراج) .به حظ لذت عبودیت در حق ربوبیت است .در
این مرتبه همه اوصاف و افعال بنده در پرتو اوصاف و افعال حق ،فانی و
مضمحل میگردد.
Purity/Candor
Means purity as opposed to being tarnished. Term refers to candor
in the face of impurity far from ugly despicable traits. Pure candor
is a main quality of a humane being. Its quintessence, it separates
the heart from strangers and the consequence is solitude from the
)treacherous outside world. Abdul Razzaq Kashani (Ghashani
stated: “Purity has three degrees. First purity of worldly and
religious knowledge, that includes refining one’s soul and ego
from all that does not serve the whole. Second purity and candor
of our presence and moment, rather showing what we know from
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theory to practice. The disciple’s heart is the scene where the
unconscious becomes clear as daylight studying God’s grace. The
third degree, is the purity of connection that’s established from
selflessness or inner inclusion (epenthesis). It’s the joy of
dependence upon the Godhead. In this state all actions become
effortless.

صبر
صبر از نظر معنی ،تحمل و شکیبایی و بردباری است .صبر از نظر عرفان،
ترک شکایت از سختی بال نزد غیر خدا است .صابر کسی است که خود را با
بال قرین کند و از آمدن بال باک نداشته باشد .ابوطالب مکی صبر را از
مقامات یقینی میداند و از قول علی ابن ابی طالب میگوید که فرمود:
«اسالم ،بر چهار ستون استوار شده است که عبارتند از :یقین ،جهاد ،عدل و
صبر» .عطا از ابن عباس روایت میکند« :چون رسول خدا بر انصار وارد شد،
گفت آیا شما از مومنین هستید؟ همه خاموش ماندند ،مگر ُعمَر .جواب داد:
آری ای فرستاده خدا! پیغمبر گفت :عالمت ایمان شما چیست؟ گفتند :در
آسودگی شکر میکنیم .در بال صبر و به قضا رضایت دادیم».
صابران از جمله عالم برترند
صابران از اوج گردون بگذرند

سهل گوید « :صبر عبارت از انتظار کشیدن برای فرج و گشایش از ناحیه حق
تعالی است».
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا ،صبر و ثباتم دادند

صبر بر چهار قسم است :اول ،صبر بر مشقت و طاعت .دوم ،صبر بر بال و الم.
سوم ،شکیبایی در فقر و فاقه و چهارم ،تحمل آزار و جفا از خلق.
از رسول پرسیدند که ایمان چیست؟ فرمودند« :صبر! و هر که را صبر نیست،
ایمان نیست».
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Patience
Patience is defined as tolerance, fortitude and forebearance.
Mystically, patience means not complaining about life’s hardships
or a state of complaisance with it. Patients are people who
correlate themselves with calamity and don’t fear it. Abu Talib alMakki, a hadith scholar Sha’afi jurist and a Sufi Mystic, knows
patience as a station of certainty and restates Imam/Caliph Ali’s
saying that: “Islam is built on four foundations: Certainty, SelfImprovement, Fairness, Patience.” The gift from Abd Allah ibn
Abbas revealed that “As God’s Holy Prophet met his audience he
asked, are you among the faithful? All were silently listening
except Omar, who replied: “Yes, O messenger of The Lord! The
Prophet said: What is the sign of your faith? At times of ease we
give praise of thanks. In times of calamity we wait for it to pass
and with the judgment we have accepted.”
The patient are higher than the scholars
For the patient have passed the sierra

Sahl al-Tustari, Persian Muslim scholar and early classical Sufi
mystic, said: “Patience refers to anticipation/expectation for relief
and help from The Most High.”
Pythian has delivered a message from the government
Without regret they granted me with stability and patience

Patience has four parts. First, patience through hardship and
obeyance. Second, tolerance through calamity and pain. Third,
forebearance through poverty and need. Fourth, tolerance through
keeping up our mood and spirits. They asked the Holy Prophet
what’s faith? He responded: “Patience! And anyone who lacks
patience does not have true faith.”

غیب و حضور
 حضور عکس آن.غیب در لغت به معنی ناپدیدی و نبودن در جایی است
 غایب بودن دل از غیر خداست و،است و در اصطالح صوفیان مراد از غیب
 سهروردی تحت عنوان غیبت و شهود چنین.حضور در پیشگاه حق است
 حضور است که زمانی به وصف مراقبه و گاهی به صفت، «شهود:آورده است
 حاضر است، پس مادام که بنده به شهود و رعایت وصف شود.مشاهده است
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و هنگامی که حال مشاهده و مراقبه پایان پذیرد از دایره حضور خارج
 غیبت از،میشود و عنوان غیبت بر او اطالق میگردد و گاهی مراد از غیبت
 «ای: پیر طریقت گفت.»اشیاء است که سبب حضور در پیشگاه حق میشود
 وی را حاضر، به غیب از خود، دمی را نزدیک باش،جوانمرد! به دوری از خود
 نه از. پنهان، نه از قاصدان دور است و نه از طالبان،ُل جالله
َّ  وی ج.باش
.»!مریدان غایب
محو کن نقش خود از روی ورق
تا بخوانی آیت اثبات حق

:شاه نعمتاهلل ولی گوید
آیت غیب و شهادت را بخوان
وحدت و کثرت از آن هر دو بخوان
Absence & Presence
Absence implies not being physically being present. Then
conspicuously Presence is its opposite. In Sufi terminology,
absence means emptying lover’s heart from all except the Beloved
and being completely present for that One. Sohrevardi, under the
heading of absence and witnessing, proclaimed: “Witnessing is
presence in a meditative/contemplative state or observation. So as
one continually enters the witness position, they become more
willing to exit that space within the meditative/contemplative state
to be freed from absent-mindedness as a result become more
mindful.” The spiritual guide stated: “O chivalrous one! While
traveling far out remain near within yourself so that which is out
of sight will come to mind at the right time!”
Renounce Self-Will from the Hand of Fate
To reveal the The Divine Verse as you play

Shah Neymat’ullah Vali:
Witnesses recite the Holy Ghost’s song
Unifying our source to our surface, both

غیرت
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حمیت و تعصب در چیزی نزد سالکان را غیرت گویند .مراد از غیرت ،حمیت
است بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر ،یا تعلق غیر از محبوب.
Honor
Zeal and partiality concerning disciples/seekers is called Honor.
The purpose of honor is the zeal or fervor to be separated from
seeking all associations other than the Beloved or solely being
identified with the Beloved.

فنا
ی خود،
اگر بقا خواهی در فناست واگر باقی میخواهی ،خداست .فنا از خود ِ
رستن است و وفای عهد دوست ،میان بستن است .بقا به حق پیوستن است.
تعریف دیگر فنا آن است که از همه چیزها غایب گردی ،چنان که فنای
موسی(ع) ،زمانی که خدای تعالی در کوه تجلی کرد ،موسی بیهوش بیفتاد،
از این حال ،بنده فانی گردد .از اوصاف خویش چنان که از هیچ چیز خبر
ندارد .فنا در لغت به معنی نابودی و بقا به معنی پایندگی است و به اصطالح
اهل تصوف ،فنا عبارت است از این که انسان وجود و بندگی خویش را در
برابر حق ،نیست انگارد و تمایالت و تمنیات خویش را به چیزی به حساب
نیاورد .همه جهان و جهانیان را در مقابل حق موجود نپندارد و بقا ،نتیجه
همین فنا است که پایندگی در محضر حق میباشد .مرحوم دکترغنی معانی
مختلف فنا را طبقهبندی کرده است و مینویسد: :اصطالح فنا بر اطوار و
وجوه ،به معانی مختلفی اطالق میشود .اهمّ آنها عبارت است« :از تغییر
حال روحی از راه خاموش کردن جمیع هوسها ،میلها ،ارادهها و تعینات
شخصی» .موالنا در دفتر اول مثنوی:
هر که را هست از هوسها ،جانِ پاک
زود بیند حضرت و ایوانِ پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود
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هرکجا رو کرد ،وجه اهلل بود
هر که را باشد ز سینه فتح باب
او ز هر ذره ببیند آفتاب

از طرفی بیخبری ذهن از تمام موجودات ،مدرکات حسی ،اعمال ،افکار و
احساسات ،حتی از هستی خود به واسطه جمع شدن همه قوای نفسی در
خدا ،یعنی غرق شدن در مشاهده صفات الوهیت را فنا گویند .این را باید
دانست که هیچ کس نمیتواند به مقام کامل اخالق برسد ،یعنی احدی قادر
نیست که به کلی از خود رها شود و همه تعینات شخصی را محو کند .با
وجود این ،به واسطه افاضه پرتویی از جمال الهی ،به قلب عارف تغییر بزرگی
در او حاصل میشود .در حالی که مقام فنا عبارت از محو کامل است که به
آن ،مقام "فناءُالفنا" میگویند و مقام کامل اشراق است و مقام بعد از
فناءُالفنا ،مقام بقای به حق است که عبارت است از مشاهده ذات الهی.
عزالدین کاشی در باب فنا و بقا چنین مینویسد« :فنا عبارت است از نهایت
سیر الی اهلل و بقا عبارت است از بدایت سیر فی اهلل .چه سیر الی اهلل وقتی
منتهی شود که بادیه وجود را به قدم صدق یکبارگی قطع کند و سیر فی اهلل
آن گاه محقق شود که بنده بعد از فنای مطلق وجود و ذاتی مطهر از لوث
حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالم انصاف به اوصاف الهی تخلق به اخالق
ربانی ترقی میکند».
Selfless Non-Existence
If you want existence, it’s through non-existence and if you want
the existent that is our BeLoved Creator. Non-existence, itself
means being selfless, yet the fulfillment of a friend’s covenant
also requires that selfless quality. To exist means to become one
with the existent. Another explanation of non-existence is that
becoming so absent/empty from things, desires, dogmas,
& ego/pride, like Moses (God’s Peace & Sanctity be upon Him
His Followers) when The Creator appeared to Him on Mount Sinai
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in the form of an earthquake, that he fell to the ground
unconscious and became selflessly non-existent. Of its own
properties being negligent. The term non-existence implies
annihilation and existence refers to preservation and in mystical
Sufi expression means lovers become selfless and non-existent to
the Solely Existent Creator or BeLoved. The late great Dr. Ghani
says there are varying degrees and definitions of non-existence or
selflessness and wrote: Non-existence/Selflessness having
different stages and phases also has different definitions. The most
important of them being a transmutation in one’s spiritual state by
relinquishing inclinations, tendencies, volition along with personal
preferences. In the first volume of Rumi’s Mathnawi:
Anyone who has become free from desire
Will soon meet the Beloved and get Higher
Since Prophet Mohammad has become Liberated
Wherever he looked, was the face of God’s faith
Anyone who begins to witness purity of heart
Sees every particle from the Sun does start

The unconscious or unidentified state of the mind from existence,
stimulus of sensation, dispensation, thoughts and feelings—even
from one’s own being leaving one empty, longing to be filled with
the Essential Elixir of God that overflow the more one’s absorbed
in Divine Attributes and Qualities is known as Selfless NonExistence. We should also note that no one can attain the perfect
state of behavior, meaning to become so completely selfless to
nullify all personality traits/characteristics. With that in mind, by
the Divine illumination that shines on the heart of the Mystic/Saint
a great transformation takes place. While being Selfless Nonexistent includes being totally absorbed a.k.a “Mystical
Annihilation” the complete state of illumination/enlightenment,
that leads to Eternal Life and/or Infinite Existence, being a witness
of all the Holy essence’s reflections as perfection. Non-Existence
is the result of our journey to Allah and our Existence is the
product for Allah’s way. Whether the path to Allah was lead by
existence’s incidents inciting instincts of belief or faith for us to
live as the disciple (lover) of our BeLoved Master, in whom we
place our Trust.
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فقر و غنا
ما گدای در فقریم و فلک ،بنده ماست
خاکدان ،آینه اختر تابنده ماست

فقر در لغت به معنی احتیاج و تنگدستی است ،در اصطالح صوفیان،
نیازمندی به خدا و بینیازی از غیر اوست .فقیر ،درویشی را گویند که سالکِ
طریقِ کمال است .مرحوم غنی میگوید« :فقرا بر سه طبقهاند ،اول آنهایی
که مالک چیزی نیستند و از احدی ،نه به ظاهر و نه به باطن چیزی
نمی طلبند و از احدی انتظار چیزی ندارند ،اگر چیزی به آنها داده شود،
نمی گیرند و این ،مقام مقربین است .سهل ابن علی ابن سهل اصفهانی درباره
این طبقه فقرا گوید« :حرام است که اصحاب ما را ،فقرا بنامند ،زیرا آنها
غنیترین خلق خدایند .دوم ،مالک چیزی نیستند ،از احدی سوال نمیکنند
و اگر چیزی به آنها داده شود ،رد و حبس نکنند .این مقام صدیقین است.
سوم آن که مالک چیزی نیستند و هرگاه محتاج شوند به بعضی از برادران
طریقت که بدانند به طلب آنها مسرور میشوند ،مراجعه کنند و این مقام
صادقان است» .شیخ عطار فقر را آخرین وادی سلوک محسوب میدارد و
هفتمین وادی ،فقر است و فنا.
بعد از این وادی فقر است و فنا
کی بوَد اینجا سخن گفتن روا

در تفسیر گلشن راز ،در اصطالح صوفیه ،فقر عبارت است از فنای فی اهلل
شدن و اتحاد قطره به دریاست .غنا ،فقط برای خدا قابل اطالق است پس جز
او ،همه فقیراناند و نیازمند .چنان که او در قرآن فرماید« :یا ایها الناس! انتم
هلل هو غنی الحمید».
الفقراء الی اهلل و ا ُ
Poverty & Abundance
Us ,spiritual beggars ,inherit this Earth
Heaven’s light gets reflected in our world
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Poverty implies necessity, yet for Sufi’s it means being dependent
and relying only on The Creator to get their needs met. A spiritual
beggar, dervish, is one who searches for completion. The late great
Ghani stated: “The spiritual beggars are of three kinds: The first
type are the devotees who don’t own anything, don’t expect
nothing from no one and don’t accept anything from anyone. Ali
Bin Sahal from Isfahan, Islamic mystic and scholar, regarding
devotees stated: “It is forbidden to call our companions poor; for
they are the richest created beings.” The second kind are the
devoted who don’t own anything, request nothing from nobody
but if something is offered won’t deny it. The third are the devout
who also don’t own anything but if necessary they’ll seek out their
trusted spiritual brothers/sisters to help sustain their
physical/material needs. Sheikh Attar has called spiritual poverty
the seventh valley or last rung on the spiritual ladder towards
Selfless Non-Existence.
After this valley the derwish becomes selfless
Nada’s soundless voice is silently listening

Golshan Raz’s interpretation, in spiritual expression, signifies
“mystical annihilation” and the union of the drop with ocean.
Abundance, is a term reserved only for our Higher Power and
Creator, as we are all beings with our own specific needs. The
Holy Quran states: “People, it is you who are in need of Allah. He
is the truly affluent and praised.”

قرب و بعد
. عکس قرب است،قرب در لغت به معنی نزدیک بودن و بعد
 زیرا که طاعت موجب تقرب مطیع، عبارت از طاعت است،بعضی گویند قرب
 نزدیکی دل به خداوند است از راه، قرب، نزد صوفیان.به مطاع میشود
 در تعریف دیگر گویند قرب.صفای آن و اختصاص یافتناش به محبت حق
 از میانبرداری و حائلی که میان محب و،آن است که هر چه پیش آید
. برطرف کنی،محبوب است
از حجاب نفس ظلمانی برآی
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تا شوی شایسته قرب خدای

قرب و بعد ،نزدیکی دل به خدا یا دوری آن است .سری سقطی گوید« :قرب
بنده ،طاعت است» .یعنی هر که خدا را مطیعتر ،به خدا نزدیکتر!
در مقابل بعد ،معصیت باشد ،هر که عاصیتر ،بعیدتر ...از بهر آن که بعد بنده
از حق ،اهانت حق است .او (خدا) را نه بعد مسافت ،پس هر که عاصیتر،
مُهانتر و بعیدتر ،اما جواب اهل حقیقت این است که طاعت ،قرب است و
معصیت ،بعد.
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست
میبینمت عیان ،دعا میفرستمت

بعضی گویند قرب عبارت از انقطاع از ماسوی اهلل است که بر دو قسم است:
یکی قرب نوافل که زوال صفات بشریت و ظهور صفات الوهیت بر بشر است
و دیگری قرب فرائض که فنای عبد است .به طور کلی از تمام تمنیات
دنیوی و حتی از نفس خود خبری نداشته باشد ،مگر وجود حق!
مرحوم دکتر غنی در بیان درجات اهل قرب چنین آورده است:
«اهل قرب را سه حالت است:
 -1متقاربون به خدا ،به انواع طاعت ،برای آن که میدانند خدا عالم است و
نزدیک و قادر بر آنهاست.
 -2حال متحققین در قرب که به هرچه نگاه میکنند خدا را نزدیک به آن
چیز میبینند تا خود را!
 -3حال بزرگان و اهل نهایت است! که باید از مرحله مبتدیان بگذرند و به
طوری فانی شوند که قرب خود را نبینند و بنده از بیخودی نداند که در
حال قرب است».
Nearness/Farness
The word proximity refers to nearness and being distant, of course,
its opposite. Some believe the level of our closeness can measure
our obedience because obeyance causes intimacy, in effect. For
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Sufi’s, being intimate means closeness of their heart by the degree
of its purity to the most Sacred BeLoved Creator. Another
definition means that in any event, between tapping and typing the
Lover exists in the Beloved and vice versa.
Come out from your selfish veil of darkness
In order to become worthy of the Lord’s closeness

Nearness or Farness signifies one’s distance in relation to our
Holy Creator. Sirri al-Saqti stated: “My intimacy is the result of
my obeyance.” Meaning those who are more submissive are
closest to the Lord! Equivalent to being far away is to sin, the
more rebellious ones are more unbecoming because of their lack
of presence, insulting the Most Intelligent Consciousness.
Closeness to God isn’t measured by distance so the rebellious are
more saavy and unlikely. Although the answer of truth seekers,
obeyance garners intimacy and lack of love in separation.
On Love’s path we transcend distance
Proper vision senses to send good vibrations

Some have said that proximity means separation from all the
profane. They are of two kinds: Trivial Proximity which leads to
the demise of human qualities and the appearance of Holy
qualities. Next is Proximity of Statutes leading to Eternal
Selflessness. Completely being free of all worldly concerns even
his/her own selfishness. The late great Dr. Ghani said there are
three states of closeness:
1-Convergents to God, to the kinds of obedience because they
know God is Omnipotent, Omniscient, etc.
2-The researchers view about closeness includes everything they
observe as The Beloved Creator, almost forgetting about their own
self.
3-The state of the greats pursuing the Utmost High, who surpassed
the beginners level to become selfless enough not to see their own
intimacy while seeing other beings as part of themselves becoming
closer.

قلندر
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گر مرید راه عشقی ،فکر بدنامی نکن
شیخ صنعان خرقه رهن ،خانه خمار داشت
وقت شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنّار داشت

به طوری که ضمن بحث پیر و همچنین در مبحث صوفیان گفته شد ،حافظ
به مالمتیان گرایش دارد و از قلندران آزادمنش که از هرچه رنگ تعلق
پذیرند ،آزادند و با مهر و عالقه یاد میکنند.
قلندر کیست؟

قلندر در اصطالح کسی را گویند که خود را از هر دو جهان آزاد کرده باشد و
بنای کار او ،بر تخریب عادات بوَد .قلندریه به فرقهای از صوفیه مالمتی نیز
گویند که بر خالف سایر مالمتیه که مقید به کتمان اسرار و عادات بودهاند ،و
از عبادت بیش از فرائض کاری انجام نمیدادند به جز به صفای دل خود ،به
هیچ کس و هیچ چیز نمیاندیشیدند و از مختصات این فرقه ،تراشیدن موی
سر و صورت ،حتی ابرو بوده است.
هیچ کار من ندارم بعد از این با خلق عالم
میتراشم ریش و ابرو را ،قلندر میشوم

در جای دیگر گویند :قلندر کسی است که به نظر خلق ،بی بند و بار بوده و
سعی در تخریب عادات و رسوم دارد و حال ایشان جز فراغ خاطر نباشد.
پیر اینان را نام ،سید جمالالدین ساوجی (مجرد) است .سید جمالالدین
ساوجی مدتی در مصر مفتی بود ،چنان که هر مشکلی جهت مردم پیش
میآمد فوراً بدون رجوع به کتاب پاسخ میداد که مصریان او را "کتابخانه
روان" می گفتند .در آخر او را جذبه و حالتی پیدا شد ،ریش ،سبیل و ابرو
تراشیده و به دمیاط مصر رفت و در آن جا بیهوش و بیحال افتاد .در همان
جا فوت کرد و مقبره او آن جاست .قلندران آن جا میباشند و هنگامه بر پا
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، ظاهراً قلندریه لباس مخصوص میپوشیدند به همین مناسبت.میکنند
.گاهی جولقی خوانده میشدند
Qalandar Group
If you are love’s student, disregard infamy
Sheikh Sana’an pledged a discipline housing alkies
The sweet fortune of Qalandar’s, who reached the Beloved
Repeating the rosary beads mantra wearing a chastity belt

As our Master has mentioned and Sufi’s research verified, Hafez
was a Melamedi Dervish and was a free-spirited Qalandar, who
disidentified with all the worldly materials remembered with
reverence for his love of the light.
Who is a Qalandar?
A Qalandar is one who has become free of both worlds for their
life revolves around getting free of habits/addictions only having
preferences. The Qalandar’s are a Melamedi Sufi order of
dervishes who believe in concealing the secret codes of behavior
and don’t excessively practice worship other than for the sake of
their own heart and soul. They’re mainly focused on the essence,
and the characteristics of members include shaving facial hair
including: head, mustache and even, oddly enough, their
eyebrows!
I no longer have any affiliation to the world of creation
Shaving my entire head, face, eyebrows: I’m a Qalandar!

Another place it is noted that a Vagabond/Bohemian is one to
whom creation is without affiliations and worldly ties and tries to
disassociate with the routines of customs and their state is none
other than solitary. The founder of this sect/order is none other
than Sheikh Jamal al-Din Saviji, an Iranian Mystic from Saveh
who traveled to Damascus studying Islamic jurisprudence. There
he developed a reputation as “the psyche’s library” for being able
to answer/solve people’s problems without referring to any book.
At the end then he went to Damia, Egypt where he attained such
an enamored state that he shaved his beard and eyebrows, it was
there that he perished and is buried. The Qalandars reside there
creating an uproar, on the surface they wear special clothes for this
purpose like woolen scarves and sometimes walk barefoot.
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کرامت
کرامت ،کارهای خارق عادت است که از انبیا و اولیا سر میزند .مرحوم جالل
همایی گوید « :در کتب صوفیه ،سخن از کرامات و اشراف بر ضمیر و امثال
این گونه امور غریبه فراوان دیده میشود .گروهی از مردم گمان میکنند که
صدور کرامت و خرق عادت از بشر محال است .این گونه سخن و نوشتهها
راه حمل بر"یاوه سرایی و ژاژخایی" میکنند و حال آن که اگر به معانی و
اصول این امور آشنا شویم و افراط و تفریط را کنار گذاریم ،میبینیم که
صدور پارهای از کرامات و خرق عادات که از آن به کشف و شهود و اشراف بر
ضمیر و امثال آن عبارت یاد میشود ،از حدود امور طبیعی خارج است ،تا
حدی امکان صدور امور و احوال غریبه از بشر باور توان کرد .اما به این شرط
که از سر حد و امکان عقلی خارج نشود .صوفیان میگویند که خدای
برآوردن خواهشهای بندگان صادق خویش را ،خود بر عهده گرفته است و
وعده داده است به استناد این آیه« :و قال ربکم ادعونی استجب لکم» .ضمناً
بین معجزات انبیاء و کرامات اولیاء فرق بسیار است .از جمله این که ،انبیاء
مامورند معجزه خود را آشکار کنند و اگر نکنند ،خالف کردهاند ،در حالیکه
اولیا اگر کرامات را برای افزایش مقام ،آشکار کنند خالف کردهاند .چه آنان
مامور به کتمان کراماتاند .به طوری که مالحظه میشود ،مساله کرامات در
قرون اولیه ساده بوده و انجام دادن امور خارقالعاده به اقطاب و مشایخ بزرگ
نسبت داده میشده است .در حالی که خود ایشان منکر آن میشدند ولی
اندکاندک با گسترش تصوف ،افراد نایاب نیز در این حلقه راه یافته و به
حیلهگری پرداختهاند .برای فریفتن عوام ،اجرای هر غیرممکن را از ناحیه پیر
ممکن وانمود کردند و از طرفی عامه که از منطق و استدالل ،کمتر
بهرهمندند به آسانی پذیرای این موهوماتاند و عالوه بر قبول هر ادعایی در
نقل کرامات مشایخ راستین شاخ و برگ بسیار بر آنها افزودهاند .گاهی
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 ناقالن آن را ثبت و،کاهی را به کوهی و قطرهای را به دریایی وصل نمودهاند
.ضبط کردهاند که موجب شگفت انگیزتر شدن آن را فراهم آورده است
Benevolence
Refers to the supernatural acts of favor performed by Prophets and
Saints. The late great Jalal-Homaie stated: “In the book of Sufi’s,
benevolence and nobility were in the people’s mind the likes had
seen strange affairs. A group of people don’t believe benevolence
to be a human trait. They claim it to be “ranting & raving”, but if
we look at the true purpose and function of this Amazing Grace
and its Glory, minus the useless exaggeration, we will understand
the way it helps Self-Actualized/Realized beings, in accord with
Natural Law, live the dance of abundance and reap the benefit of
good karma. The Sufis have said that the Creator is responsible for
granting the requests of his faithful beings as revealed in Verse of
the Holy Koran:“Your Lord has said: “Call on Me and I will
answer you.” Also we must mention that between the miracles
performed by Prophets and the acts of benevolence done by Saints
there is a big difference. The most noteworthy being that Prophets
had to reveal their miracles and if they didn’t they were to be
accused of falsehood. Whereas, if the Saint or Mystic showed his
wizardry for worldly gain they would be at fault, so they had to
conceal their munificence. During the early centuries, benevolence
was a light topic accredited to Spiritual Masters and Religious
Sheikhs. While they denied it, but with the growth of Sufism
unworthy people gained entry into this elite group and started to
deceive others. To allure people, they would assign their Spiritual
Master with the improbable task of miracle-worker, fooling the
common folk, devoid of logic and reason, to join their sect/cult by
exaggerating and blowing things out of proportion.

کشف و حجاب
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کشف در لغت به معنی آشکار کردن ،پرده برداشتن و ...است .در اصطالح
صوفیه آشکار شدن و به نظر رسیدن چیزهایی است که بر فهم پوشیده و در
پرده غیب نهان است .حجاب عبارت است از موانعی که دیده بنده از جمال
حضرت دوست ،پوشیده و محجوب است و حقایق مجرد و عقول مقدسه،
حجاب نورانی است .حقایق مادی ،حجب ظلمانی بین سالک و حقاند؛ در
واقع ،کشف ،پیوند دل با حقایق پوشیده و بیان آنهاست؛ از طرفی حصول
کشف از طریق حس شامه است که از آن به "تنسم به نفحات الهی" تعبیر
شده است .رسول خدا (ص) به حدیث معروفی در این باره اشاره کرده است:
«اِنَ اهلل فی ایام دهرکم نفحات اال متعرضوا لها» .برای فراغت از جسمانیات و
توجه به امور روحانی ،پارهای از تعلیمات شرعی که برای استجابت دعوات
وارد شده ،از قبیل ختم قرآن شریف به دفعات و اذکار نیز مربوط به همین
معناست.
کشف را به سه وجه بیان شده:
 -1کشف خواطر ،آن است که آن چه به خاطر و سیر سالک افتد ،جستوجو
کند و آن چه حق است ،بگیرد و آن چه باطل است طرد کند .ممکن است
آن چه در سر گذرد ،الهام نباشد؛ شاید وساوس شیطانی باشد.
 -2کشف عیانی ،یعنی از تفکر رفتن به سیر و سلوک .سالکان عارف موحد
سیر کشفی عیانی میخواهند؛ نه استداللی!
 -3کشف مجرد ،عبارت از این است که شخصی به خواب بیند که در فالن
جای دفینهای در این وصف ،پنهان است و چون بازجویند ،آن صفت هم بر
آن نشانه بوَد که دیده بود .این قسم را کشف مجرد گویند.
Discovery and Coverings
Revealing/Discovering means unveiling or making apparent. In
Sufi terminology, it refers to revelations and epiphanies.
Coverings or veils are defined as the barriers between seekers and
the indivisible light of absolute truth. Material necessities are like
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dark veils between the seeker (Lover) and the sought (BeLoved).
In fact, discovering is like the heart’s alignment with the covered
truth and its expression; in a sense what we discover from our
sense of smell is required to inhale the Divine scents. The Holy
Prophet Mohammad has stated in a famous anecdote: “In our lives
divine joy will be sacrificed at the cost of waking up and
becoming free of our self-made prisons.” To know no-body just
become solely soul, some of these exercises, methods and
techniques are also mentioned in The Holy Koran.
Discovery is of three types:
1-Discovering inner thoughts; implies self-analyzing one’s
thoughts to understand cause from effect more live and direct.
2-Discovering the evident; means going from thought directly to
experience. Universally, mystics seek to find that which is
practical.
3-Discovering the All-One; refers to a person finding the treasure
in the chest, the more they invested in its sense the more interest
they’ll get.

معرفت
 اصل معرفت از.در لغت شناختن چیزی و شناسایی علم و دانش است
: پیر طریقت معرفت را دو گونه میداند. شناخت خداوند است،دیدگاه عارفان
، سمعی است و معرفت خاص، معرفت عام:معرفت عام و معرفت خاص
.عیانی! معرفت عام از عین وجود است و معرفت خاص محض موجود است
 معرفت خداست و گاه از این، منظور از معرفت ربوبیت:معرفت ربوبیت
 معرفت شهودی در مقابل معرفت. حکمت الهی خواسته میشود،اصطالح
 مراد از معرفت شهودی همان برهان صدیقان است که از،استداللی است
.شهود ناصب آیات و موجد آن ها بر ذات خود از موجد به موجود پی میبرند
 معرفت عیانی و حالت معرفتی است که در آن حالت تمام،معرفت کشفی
شکوک و شبهات از پیش سالک حق بین برخیزد و در بحر ابد یا بحر ازل
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درآمیزد .احمد خضرویه میگوید« :حقیقت معرفت دوست داشتن خداست و
فاضلترین چیزی که به بنده داده ،معرفت است ولی معرفت بیمحبت،
قدری ندارد» .حالج گوید« :چون بنده به مقام معرفت رسد ،غیب بر او وحی
فرستد و سر او را گنگ گرداند تا هیچ خاطر نیابد او را ،مگر خاطر حق».
معرفت ،نور رحمت الهی است که به قلب سالک مستعد میتابد و جمیع
تعینات و قوای او را در اشعه نورانی محو و مضمحل ساخته و از کار باز دارد.
چنین است که جنید گفت" :من عرف اهلل کل لسانه" ارزش هرکس به
معرفت بوَد و هرکه را معرفت نبوَد ،بی قیمت است .معرفت حالتی است که
زبان و قلم از تقریر و تعبیر کیفیت آن عاجزند ،ذوق این باده کسی نچشیده
باشد ،نمیداند .برای رسیدن به معرفت ،علم و دانش باید! که همت در راه
تهذیب و تزکیه قلب به کار رود ،چون منبع معرفت ،پاکی قلب است.
معرفتی که صوفی در پی آن است ،از راه اشراق ،کشف ،وحی و الهام است.
زبان حال صوفی این است که به قلب خود ،ناظر باش ،زیرا ملکوت آسمان
در خود توست .حدیث معروف "من عرف نفس ُه فقد عرف ربهُ" شاید موید
همین موضوع است.
معرفت سه درجه دارد::
درجه اول ،اثبات وحدانیت واحد قهار.
درجه دوم ،بریده کردن دل از ماسوی اهلل.
درجه سوم ،آن که هیچ کس را به عبارت کردن آن ره نیست.
Wisdom/Understanding
The term refers to knowing and recognizing something
scientifically. The basis of this knowledge or wisdom is becoming
Conscious of ourself and our Creator. The Spiritual Master knows
it to be of two kinds: The recognition of the normal people, which
comes from sound, and of the supernormal, this comes from sight.
The common understanding comes right from our existence,
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whereas the extraordinary insight is derived from the pure essence.
God Consciousness is also known as Divine Wisdom. The
discovering cognizance is visual that casts aside all shadows and
doubts of the truth seeker to be in the presence of Eternity or
Infinity .Hallaj stated: “Ever since attaining self-knowledge, I
receive messages from the Invisible Unseen whose mystery’s are
concealed until the Indivisible Being reveals them.” Wisdom is the
light of God’s blessing absorbing Loving Will that shines in
seekers heart’s the Eternal source of Infinity .Junaid elaborates:
“Whoever is God Conscious will also naturally become more
meditative/contemplative.” The value and worth of a person is in
the amount of their wisdom. Wisdom is a state that can’t be
explained, it’s a quality that is its own evidence, and has to be
experienced to be understood. It requires knowledge to pursue the
process of our inner purification since wisdom’s source is purity of
heart. The wisdom Sufi’s seek is through illumination, invention,
intuition, inspiration. Present Sufi’s recommend that we listen to
our heart for the empyrean also exists within us. Sa’adi’s famous
anecdote: “Those who know themselves also know their Creator”
is further proof/
There are three degrees of wisdom:
1-Evidence of the units in unity.
2-Emptying the heart of All that’s not our intimate BeLoved
Creator.
3-Experiencing the Ineffable, Unexpressable.

محبت و عشق
سخن عشق نه آن است که آید به زبان
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنید

 دوست داشتن خدای،محبت در لغت به معنی دوستی و در اصطالح عرفان
 صوفی محبت را چراغی میداند که تاریکی را به روشنایی بدل.تعالی است
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میدارد ،عاملی که دلها را نرم و زندگانی را گرم میکند .دشمنیها را به
دوستی و کینهها را به شفقت ،بیماری را به صحت ،قهر را به رحمت و گلخن
را به گلشن مبدل میسازد.
از محبت تلخها شیرین شود
از محیت مسها زرین شود

از آن جا که محبت در صفای دل صوفی وجود دارد ،جلب عنایات حق و
کسب محبت خداوند بسیار مهم است .از طرفی در قوام امور حیاتی ،ایجاد
محیط دوستی ،روشن و با صفای زندگانی شیرین بشری نیز حائز اهمیت
است .آن جا که محبت است تیرگی ،نفاق و اختالف راه ندارد و فریب و
دروغ نیست .از این رو است که طریق اهل تصوف ،طریق صلح کامل است و
در نظر صوفی همگان عزیز و محترم هستند.
موالنا گوید:
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

محبت ،دوستی و مهرورزی نزد عارفان نهایت غلیان محبت در اشتیاق لقای
محبوب است .بدان که بنای جمله احوال عالیه بر محبت است ،همچنان که
بنای جمیع مقامات شریفه بر توبه است .درباره عشق ،مرحوم دکتر غنی
چنین میگوید« :عشق غریزه الهی و الهام آسمانی است که به مدد آن،
انسان می تواند خود را بشناسد و به سرنوشت خود واقف شود» .عشق راز
آفرینش ،چاشنی حیات ،خمیر مایه تصوف و سرمنشا کارهای خطیر عالم به
شمار می آید و اساس شور ،شوق و وجد نهایت حال عارف است .عشق از
نظرگاه دین به این مفهوم وسیع و عالی که مبدا آن تزکیه و تهذیب نفس و
منتهای آن وصول به کمال و فنا در ذات حق است .عشقی که باالتر از کفر و
ایمان و هدفش خیر مطلق و پر کردن جهان از نور ،صفا ،خدمت و گذشت
است ،مفهومی است که صوفیه به عالم اسالم تقدیم داشته است .فرق است
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 آب کوثر و شراب طهور میخواهد و کسی که،بین آن که از خدا حور
 گویا عبارتی از امام جعفر صادق است که.بیاعتنا به عالم هستی است
 ابونصر.» نه مذموم است و نه محمود. جنون الهی است، « عشق:میفرماید
 آتشی است در دل و سینه عاشقان مشتعل گردد و هر، «عشق:سراج گوید
 ای عزیز این حدیث را.»چه مادون اهلل است همه را بسوزاند و خاکستر کند
ت
َ  "مَن عَشِقَ وَ عَفَّ ُثمَّ کَ َتمَ فماتَ ما:گوش دار که مصطفی (ص) گفت
، هر که عاشق شود و آن گاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد،"شَهیدا
 عنایت حق است و حسابش از مذاهب، مولوی عقیده دارد عشق.شهید باشد
. عشق را دام حق میداند، ابوسعید.جداست
عشق معراجی است سوی بامِ سلطان جمال
از رخ عاشق فرو خوان قصه معراج را
در دل عاشق کجا یابی غم هر دو جهان
پیش مکی قدر کِی باشد امیر حاج را
Love & Affection
Love’s tongue speaks the Universal Language
Bring the wine-freeing mind of time and space

Affection means friendship and mystically, it symbolizes the
seekers love affair with the sought BeLoved. The Sufi understands
affection to be a light that dispels darkness, the factor that warms
hearts and keeps one occupied. Turning enemies into friends,
hostility into hospitality, pain into pleasure, wrath into mercy, etc.
From where the purity of heart exists in a Sufi, Divine blessing
and affection is essential. On the other hand, the foundation of
vital affairs creating a safe, friendly atmosphere is of utmost
importance. Where there is the light of love there remains no
darkness of hatred, lies and deceit. This is why the
mystically/spiritually inclined are the peace-making saints of the
world.
Rumi stated:
Participate to be more appreciated
Be aware not to take life for granted
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Affection, friendship and devotion towards complete mystics
outpouring with passionate love for the BeLoved. Know that all
great things, places and people are based on love, as the
cornerstone of all the honorable is repentance .Regarding love, the
late great Dr. Ghani stated:“Love is a Divine inclination and a
Heavenly revelation that man can Self-Realize and co-create his
fate.” Love is creation’s secret the spice of life and mystical dough
that has fed our appetite to experiment and experience new things
based on intelligence, passion and complete joy of a perfect
mystic. Religion’s perspective ,widely views love as life’s
greatness that, at first, purifies our soul and, in the end, completely
unites our Presence with the Divine Essence. The love that is
beyond infidelity and faith knowing absolute goodness fills the
world with more light ,tranquility, service and sacrifice are the gift
every Sufi presents to Islam. There is obviously a difference
between those who ask the Lord for houri, heavenly elixir,
purifying wine and those who are without desire. There is a
statement by Imam Jafar Sadegh: “Love is a holy madness, that’s
neither despicable nor praiseworthy.” Abu-Nasr Seraj Tusi, a 4th
century Sufi jurisprudent, said: “Love is a fire, lit in the heart’s of
Lovers burns and turns everything to ash other than the BeLoved.”
O dear hear Holy Prophet Mohammad’s anecdote: “Anyone who
is in Love, keeping it hidden, and dies for their Love becomes a
Martyr.” Rumi believes Love is a Divine Favor distinct from
religion. Abu Saeed Abol Kheir knows love to be the net of truth.
Love’s an Ascension towards the graceful king’s crown
On the Lover’s face is revealed the tale of Ascension
In the Lover’s heart there’s no room for remorse
Those on the holy pilgrimage await their Prince

مرید
مرید پیر مغانم ز من مرنجای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

.مرید در لغت به معنی صاحب ارادت است
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نزد صوفیه به کسی اطالق می شود که برای وصول به حق ،به یکی از اولیاء
که قطب زمان و پیر وقت باشد ،ارادت ورزد .مرید صادق ،مسلم بداند که
وجود پیر نزدیک او ،یادگار و یادآوری از خدا و رسول است و عوضی است
که اگر در زمان پیامبر اکرم میبود بدو تکیه میداشت .چه شان مرید در
حضور پیر چون کسی است که بر ساحل دریا نشسته و منتظر روزی است
که بدو رسد ،پس باید آگاه ،شنوا و منتظر آن روزی باشد که از راه سخن پیر
بدو رسد .نجم الدین رازی گوید« :مرید صادق و ارادتمند آن است که قدم
در طلب نهاده و به کمند جذبات عنایت دل ،از خواستههای دنیوی و لذایذ
آن صرفنظر کرده و متوجه حضرت دوست گردد» .دینوری گفته است:
ادب مرید چهار چیز است.
 -1مشایخ را پیوسته حرمت کند.
 -2خدمت برادران به جان کند.
 -3ا ز اسباب دنیوی دست بشوید.
 -4آداب شرع را رعایت کند.
گویند سودمندترین چیز برای مریدان ،همنشینی با صالحان و اقتدا به آنان
است .ابوسعید ابوالخیر داشتن ده صفت برای مرید را الزم میداند تا مریدی
شایسته شود:
 -1باید زیرک باشد تا اشارت پیر بداند.
 -2فرمانبر پیر بود از جان و دل.
 -3تیز گوش بود تا سخن پیر دریابد.
 -4روشن دل بود تا بزرگی پیر ببیند.
 -5راستگو باشد تا هر چه خبر دهد راست بود.
 -6درست عهد بود تا هر چه گوید وفا کند.
 -7آزاد مرد بود تا از آنچه دارد بتواند بگذرد.
 -8رازدار بود تا راز پیر نگاه تواند داشت.
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. پند پذیر باشد تا نصیحت پیر فرا پذیرد-9
. عیار بود تا جان عزیز در این فدا تواند کرد-10
مرید باید بدین اخالق آراسته باشد تا راه بر وی آسان بود و مقصود پیر در
.طریقت از وی حاصل آید
Apprentice/Believer/Follower/Disciple/Student
I’m the Mogan Master’s disciple, don’t be mad Sheikh
For what you’ve always promised ,He is delivering it

Disciple/Student refers to one who has free-will, Sufi’s express
them as people longing to unite with their true source by means of
the generations present Integrated Ascended Master. The honest
student knows its necessary to have the presence of a Master near
as a constant clear reminder of the Divine Attributes and Essence.
The dignity of the disciple in the presence of the Ascended Master
is similar to a person on the seashore wating to get into the Sea.
He/She must be consciously cognizant while eagerly anticipating
what the Ascended Master. Najm al-Din Razi (‘Daya’ meaning
“wetnurse”), a 13th century Persian Sufi from Khwarezmia, stated:
“A devoted disciple is one who, while seeking, has renounced his
heart’s desires for the Most High or Higher Power.” Ibn Qutibah
Dinouri, Iranian historian, stated that the apprentice must have
four traits.
1-They must continually respect the Great Sheikhs
2-They must serve in their communities
3-They must be free of material attachments
4-They must act in accordance with the law
They say what can speed up disciples evolution is being in the
presence of the righteous and modeling their attitude, behavior
from them.

مشکوه
ظرف بلورین را گویند که در آن چراغ میافروختند و نور از آن به هر سو
: در قرآن کریم آمده است.منعکس میشد که فضای زیادی را روشن میکرد
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"اهلل نور السماوات واالرض ،مثل نورهُ کمشکوة فیها مصباح".

و نیز گفتهاند که مراد از مشکوه ،نفس است در مرتبه بالملکه و یا عقل
مستفاد.
این چراغ خلد از این مشکوه مظلم کن کنار
تو شوی نور علی نور که لم یمسسهُ نار
The Light of Science
They called a crystal glass that shines a very bright light reflecting
to all angles and sides. In the Holy Koran it is stated:
“God, the light of the heavens and the earth. Like the light ,He is as a lamp in
”which there is a bright light.

And they have also said the purpose of science’s light is to reach
the angelic soul or to attain reasonable wisdom.
Don’t miss out on the Light of Science
For it is the Light of Ali, that’s a big deal

محو
من محو خدایم خدا آنِ من است
هر سوش مجویید که در جانِ من است

محو در لغت به معنی پاک کردن و نابود ساختن نوشته از لوح است و نزد
عارفان؛ یعنی محو اوصاف عادت است همانطوری که اثبات اقامه احکام،
عادت است و بر سه طریق میباشد:
 -1محو ذلت از ظواهر
 -2محو غفلت از ضمایر
 -3محو علت از سرائر
محو عبارت است از ثابت کردن اوصاف قلوب و بازگشت به اصل خویش.
به وصل خویش راجع گشت اشیاء
همه یک چند شد پنهان و پیدا
راه عشق او که اکسیر بالست
محو در محو و فنا اندر فناست
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 حقاند و به اصل خویش،تعریف دیگر از محو؛ یعنی تمام موجودات در ذات
: به گفته مولوی.بازمیگردند
هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش
Absorption/Engagement
I am so aborbed in the Creator that he has become my presence
From every direction you look, you’ll see He is my Essence

Absorption/Engagement means cleaning, clearing the writing from
the Scriptures; mystically, it refers to the peculiarities of habits as
proof that decisions repeated become habits and are of three types:
1-Being absorbed in work ,disregarding appearance
2-Being so absorbed ,so as to neglect conscience
3-Being so absorbed with the reason not the meaning
Absorption/Engagement expresses the verification
descriptions of the heart and returning to our original source.

and

Allah’s excellency from beginning to end
All but the one being not found was hidden…
The way of God’s Love is the Elixir of Disaster
Absorbed in Engagement, we become selflessly Non-existent

Another definition of self-effacement is that all the beings with a
self are Divine and destined to return to their origin. According to
Rumi:
Anyone who has been far from his source
Longs to one day, again, return home

مراقبه
. محافظت قلب از کارهای پست است،مراقبه نزد اهل سلوک
بعضی گویند مراقبه این است که بدانی خدا بر همه چیز قادر است و عدهای
 خوف، بعضی گفتند مراقبت عام. عبادت است،بر آ نند که حقیقت مراقبت
: عبدالرزاق گوید. عالمت مراقبت ایثار است. امید است،است و مراقبت خاص
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 مراقبه از افعال قلبی و.» دوام مالحظه مقصود است،«مراقبت نزد عارفان
:دارای سه مرحله است
. ناچیز است، مراقبت مرید سیر الی اهلل به این که بنده در برابر عظمت او-1
 مرحله توجه خداوند به بنده؛ یعنی بنده صالحیت این را داشته باشد که-2
 این مستلزم دوام حضور قلب،خداوند او را محل عنایت و نظر خود قرار دهد
.و فانی دانستن خود در حق است
 این. یعنی مراقبت در ترک مراقبت است، مرحله خالصی از ربقه مراقبت-3
 در این.مقام آن گاه حاصل میشود که مرید به درجه شهود رسیده باشد
 در این مرتبه بنده از شهود. از سیر الی اهلل حاصل شود، کمال مطلوب،حالت
 حتی از قید و رسم، از همه رسوم برود،خود به در آید و تنها حق را بیند
.مراقبت
Meditation/Contemplation/Concentration/Mindfulness
Meditation/Contemplation to truth seekers means protecting their
sacred heart from all impurities. Some say the purpose of
meditation is to realize The Creator’s all-encompassing ability
while others believe the truth of meditation being none other than
service. Some feel the meditation of the commonfolk is out of fear
and the meditation of the chosen ones from hope, and the
verification of its effect evidently enough to help seekers on life’s
quest. Abdul Razzaq said: “Meditation/Contemplation for mystics
is the durability considering the purpose.”
Meditation/Contemplation is an act of the heart containing three
stages:
1-Meditation/Contemplation of the meditator on the total universe
and how minimal or trivial our existence really appears in
comparison to its vastness.
2-The stage of The Creator’s favor/blessing on the meditator,
meaning the meditator becomes non-existent to self and reaches
Oneness.
3-The stage of freedom from assuming the outer form or position
of meditation, for the seeds of the practice have been planted with
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our intentions niyat (and watered with our remembrance) zhikrmantra receiving the light of loving affection to bring its stillness
to motion giving its life.

مسجد
 بعضی گویند مسجد، مظهر تجلی حق است،مسجد در اصطالح صوفیان
. مرشد و دل عارف کامل مومن است،آستانه پیر
مسجدی کاواندرون اولیاست
 آنجا خداست،سجده گاه جمله است
Mosque
As a Sufi expression, means the location or best representation of
God’s manifestation, some have said it to be the Master’s
residence or within the complete Mystic’s heart.
The mosque that is within the heart of Saints
Where God is ,our prostration become our sayings

مولویه
فرقهای از صوفیه منسوب به موالنا جاللالدین میباشد که شرایط ورود به
.این فرقه بسیار دشوار است
Mevlevi Order
A group of Dervishes or Sufi Mystics founded by Mowlana
Jalalledin, who have very strict guidelines and requirements for
acceptance.

مجاهده
در اصطالح یعنی واداشتن نفس به تحمل دشواریها و مخالفت با هوی نفس
 اصل مجاهده انفصال و.تا به مقامات معنوی نایل شود و راه حق را بپیماید
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محروم کردن نفس از مالوفات خود است که آدمی را از حق دور کند و به
.بهرههای نفسانی نزدیک گرداند
عاشقان جان و دل فدا کردند
ذکر او روز و شب خدا کردند
Battle/Struggle
Meaning to gain confidence by tolerating difficulties and
differences with the carnal desires until we reach a distinguishable
spiritual state and travel the true path. The main battle is to detach
and deprive oneself from habits and addictions that keep us away
from our Self or Godly Soul.
Lovers have devoted their hearts and souls for God’s cause
Without end they praise the Creator all their nights and days

مجذوب
به معنی جذب شده است و در اصطالح کسی است که خدا او را جهت خود
 چنین کسی بی جهد و رنج به. پاک کرده است،برگزیده و به آب قدس
.مقامات و مراتب عالی رسد
Absorbed/Engaged
Meaning attracted and someone who God has chosen to serve his
Holy Water thereby purifying and rectifying them. Such a one
through personal struggles/battles attains a great state or rank
sharing their benefit with others.

مغ و مغان
پیشوایان دین زرتشت را گویند که اصالً اینان از طایفه ماد بودند و مقام
 در ادب عرفانی نیز پیر می فروشی را گویند از آن.روحانیت مختص آنان بود
رو که در قدیم شراب ناب را از دکاکین و خانه مجوسان میتوانستند تهیه
.کنند
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:مراد از پیر می فروش
 قطب و مرشد است،عارف کامل
نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان
هرچه کردیم به چشم کَرَمش زیبا بود
Magi & Mogans
The Zoroastrian religious leaders, who were of the Median tribe .
In mystical tradition, the vintner was a person who could get fine
wine from stores and Magi Houses. The purpose of the vintner:
The complete mystic, is a Guide and Master
See the goodness of the Magi Master
For us unconscious drunks he knows the Answer

می و میخانه
: مولوی در اینباره گوید،می به غلبه عشق گویند
زآن می خورم که روح پیمانه اوست
زآن مست شوم که عقل دیوانه اوست

 ذوق و عوارف الهی بسیار، باطن عارف کامل است که در آن شوق،میخانه
.باشد؛ به معنی عالم الهوت نیز آمده است
Wine and Tavern
Wine is called the prayer place of Love, as Mowlana Rumi states:
I drank the wine whose soul is Love’s cup
I became drunk from that reason crazed by God

The tavern is the soul of a complete mystic, who in that state of
passion, interest and Divine Mystics are many who have been
existing in the spiritual world.

مقام
.مقام عبارت است از اقامت و مکان
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از نظر عرفا عبارت است از منزلت و مرتبتی که بنده به واسطه آداب خاص و
تحمل سختی و مشقت بدان نایل گردد .مقامات سیر و سلوک بسیار است
چون مقام صابران و صادقین ،که باالترین آن ها مقام توبه است .در واصالن،
مقام انس باالترین مقامات است.
بدان از آن چه مقام از جمله اعمال بوَد و حال از جمله افضال .مقام از جمله
مکاسب و حال از جمله مواهب است .صاحب مقام به مجاهدت خود قائم
است.
ره میخانه و مسجد کدامست
که هر دو بر من مسکین حرام است
نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کاین خمار خام است
Degree/Rank/Status/Stage/Phase
Expresses a position or station. To mystics it represents
stages/phases wayfarers must pass with strict discipline, tolerance
and austerity. The stages along the spiritual journey are many, and
reaching the phase of the truthful and patient is known as the
highest. Among the Realized, the rank/degree of intimate company
is the highest. Know that our degree/rank comes from the sum our
actions and state comes from the sum of our graciousness. Our
rank is the total sum of our gains and our state of being comes
from blessings received. The owner of status through endeavor
loses themselves.

مقام شفاعت
مقام بزرگی است که فرمان آمد از طرف خداوند :ای محمد! مقام شفاعت،
مقام محمود است ،تو را مسلم است که در روز قیامت شفاعت امت کنی اما
راهش این است که به شب خیزی و نماز کنی ،اگر خشنودی ما میخواهی
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 رسالت می گذاری و به شب بیدار باشی و نماز کنی چنانچه مقام،به روز
 رابعه عدویه را میباید که همه شب بیدار بودی و پاس.محمود میخواهی
 مقامی باال یافت و از عرفای،دل داشتی تا صبح صادق بدمیدی و در عرفان
.بزرگ به شمار میآید
The Stage of Intercession
It is a great degree that was granted by Divine decree: O
Mohammad! The stage of intercession, is the phase of Mahmoud,
and you certainly on the Day of Resurrection will intercede your
nation although the way is to stay awake and lovingly pray if you
want us beings to be happy during the day. Rabia Basri aka Umm
al-Khair, Arabic Sufi poet in the second century AD, spent her
nights devotedly in mystical contemplation on the Godhead till the
daybreak. From this she attained a great mystical state and was
known as Islam’s first female Sufi mystical poet.

معراج
معراج باال رفتن و صعود کردن است و در اصطالح عروج پیامبر اکرم است
«سبحان اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی: که در قرآن فرموده است
"."اصعد: "اهبطوا" مصطفی را گفتند: آدم را گفتند.»المسجد االقصی
شوریده به محراب فنا سر به برافکند
سرمست به معراج مناجات برآمد
Levitation
Means upward motion or movement, also refers to the Holy
Prophets Ascension :transcending time/space/duality expressed in
the Holy Koran: Solemn, the God who one night moved his
servant from the Masjid al-Haram to the Aqsa Mosque, which was
blessed around it. The called humans the beings who landed and
Holy Prophet Mohammad Mustafa, “The Ascended.”
Frenzied to the sanctuary of non-existence
So drunk and highly chanting for ascension
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عروج
: عزیز الدین نسفی گوید. صعود جسمانی و روحانی را گویند،باال رفتن
.«اهل طریقت سه چیز را به غایت اعتبار کنند
 جذبه-1
 سلوک-2
عروج-3
 مقام برای عروج انسان10  نسفی.»هر که این دارد شیخ و پیشوا است
.برشمرده است که در هر مرحله از آن جذبه و سلوک مورد نظر بوده است
 مرگ، که اولیا را پیش از مرگ طبیعی: اهل تصوف گوید،درباره عروج
دیگری است از جهت این که ایشان به موت ارادی پیش از موت طبیعی
 ایشان پیش از،میمیرند و آن چه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید
. احوال بعد از مرگ ایشان را مشاهده گردد.آن خواهند دید
Ascension
Means climbing physically going up/traveling on higher spiritual
planes. Aziz ad-Din Nasafi stated:“Those on the spiritual path are
viewed according to three qualities. 1-Interest 2-Conduct 3Ascension” Anyone who has these characteristics is a Master of
Self. Nasafi has listed ten degrees/stages/phases of Human
Ascension that all of which included Interest and Conduct.
Regarding Ascension, Sufi’s have mentioned: That Saints become
selfless or non-existent meaning they die to their carnal soul that
leads them away from the Beloved, before they are forced to give
up the ghost. They experience things in this world that mortals
experience after going through the portal of the otherworld.

نماز
 اعراض از، روی آوردن به سوی حق، مالزمت در حضور،توجه باطن به حق
 «بدان: غزالی گوید. دوام مک اشفه با حق و مقام راز و نیاز است،ماسوی اهلل
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که نماز ستون دین است و پیشرو عبادتهاست .ظاهر نماز ،کالبد است .وی
را حقیقتی سری است که آن روحِ نماز است .اصل و روح آن خشوع و آن
حضور دل است».
Prayer
Means setting pure intention, giving full attention and the
attendance of our presence to our Universal Creator, individually
or collectively. Al-Ghazali, a Persian theologian, jurist,
philosopher and mystic, stated: “Know that prayer is the pillar of
religion and the harbringer of service. The surface of prayer is our
body, whose truth is the secret substantial soul of prayer.
Quintessentially its soul being humility and that is the presence
”of our heart.

نفس
در تعریف نفس گفتهاند جوهر مجردی است که در ذات نیاز به ماده ندارد
ولی در فعل نیاز به ماده دارد .گروهی گفتهاند نفس ،زندان روح است و دنیا
زندان نفس است! ابوسلیمان سجستانی گوید« :نفس خائن مانع عروج است.
بهترین اعمال مخالفت با نفس است» .نفس اماره ،لوامه و مطمئنه جمله
اسامی اوست و بر حسب مراتب مختلف در هر مرتبهای به سبب وصفی
اسمی دیگر یافته است.
نفس اماره :که پایه و اساساش بر بنای نفاق ،ریا ،عجب ،حسد و ...قرار دارد،
همواره در پی رفتار و کردارهای غیراخالقی است.
نفس لوامه :همچنان که از نامش پیداست ،سرزنش کننده صفات ضمیمه
اماره میباشد.
نفس مطمئنه :چنان چه نفس ،به اعتبار آن که متجلی به فضائل و خالی از
ر ذایل شود و با مقتضیات شهوات ،معارضه کند ،از حرکت منازعت با دل
طمانینه یابد ،در تحت جریان احکام رام گردد و کراهیتاش به کلی به رضا
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 در قرآن شریف نیز در مورد نفس. نفس مطمئنه نامیده میشود،مبدل شود
 «یا ایتها النفس المطمئنه! ارجعی الی ربک راضیة و:مطمئنه میگوید
.»مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی فی جنتی
Id, Ego, Super-ego
They say characteristic of this is a vital force, which, essentialy is
free of matter yet in actuality works through it. A group believe
these are prisoners of our Soul and the world is in the prison of Id,
Ego, Super-ego! Abu Sulayman Sijistani, aka al-Mantiqi was the
leading Persian humanistic philosopher in Baghdad of his era,
stated:“Feeding the unfaithful self impedes our ascension, it’s
better to be against infidels.”
Carnal Self: Is the basis for all hatred, enmity, jealousy and always
influences us to misbehave.
Condemning Self: As its name suggests it blames and accompanies
the carnal self.
Certitude of Self: When the self becomes purified/refined empty of
vices by passing its lust conflicts and passion controversies, it will
be governed under manageable laws and its path will be content.
There is a saying in the Holy Koran about Certitude of Self:
“Return to thy Lord, while He pleases you, and only He truly
pleases you. So come among My servants and enter My Paradise.”

نور
.نور بنیاد عرفان و حکمت مشرق زمین است
در قرآن مجید بارها به نور اشاره شده است و حق تعالی را نور حقیقی و
. عارفان به نور اهمیت بسیار دادهاند، به همین سبب.مطلق دانستهاند
 «این نور است که از چندین دریچه سر بیرون کرده:عزیزالدین نسفی گوید
 خود اقرار، خود میگیرد، خود میدهد، خود میشنود، خود میگوید.است
 سالک چون به این نور رسد، ای درویش.میکند و خود انکار میکند
 هرگز خود را نبیند که تا خود را، اول آن است که نفس،عالمت ها باشد
 پس مشرک است و چون، در کثرت باقی است و با کثرت میبیند،میبیند
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 از جهت آن که، وصال و فراق هم نماند، اتحاد، حلول، نماند شرک،سالک
 فراق و وصال میان دو چیز است و چون سالک به این نور،حلول و اتحاد
 خدای ماند و بس! فنا در راه توحید در این، هیچ از اینها نماند،سوخته شد
.»مقام است
 اسمی از.» «نور بحکم اهلل نور السماوات و االرض:در گلشن راز آمده است
 از. در صورتهای جسمانی و نورانی است،اسماء اهلل و تجلی او به اسم ظاهر
 نور، نور اطاعت، نور شهود، نور حقیقت ذات، نور تجلی،ترکیبات نور اقدس
.قدس و نور معرفت پیدا میشود
The Light
Light is Eastern mysticism’s main pillar and foundation. In the
Holy Koran numerous occasions signaled to the true absolute light
as God the Almighty. For this reason mystics have given very
significant value to the Light. Azizeddin Nesafi, a prominent
seventh century Persian mystic, stated: “This is the Light that has
come out of various channels. It talks, it hears, it gives, it takes, it
admits and it denies. O derwish, as the seeker reaches the light
there are signs: First its required that one doesn’t see himself as an
ego or separate soul for that causes multiplicity/duplicity and seen
from those lens is polytheism as we transcend that stage we pass
both reincarnation and incorporation becoming selflessly nonexistent to unite with the Absolute Divine Light.” Gulshan-i-Raz
expounded: “Allah is the Almighty Light like Lightning!” The
names of Allah and His manifestations are in terms of outward
appearance, both physically and celestially. Composed of Holy
Light, Divine Light, The Light of our Essence, Intuitive Light, The
Light of Wisdom and The Light of Obedience.

وادی ایمن
 از جمله تصفیه دل که،وادی ایمن را عارفان به معانی مختلف به کار بردهاند
 همچنین آن، وادی ایمن گفتهاند، عالم علوی را نیز.پذیرای تجلی الهی باشد
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را کنایه از وحدت مطلق دانستهاند؛ یعنی جایی که جز ندای "اناهلل و انا الیه
راجعون" است و غیر را در آن جا راه نیست.
چنان بیخود شدند از خود کهاندر وادی وحدت
یکی مست انا الحق گشت ،دگر غرق سبحانی
The Safety Net
Has various meanings but to mystics it signifies purity of heart
and mind to reflect God the Most High. The erudite have referred
to it as being Absolute Unity there the only message that is
granted acceptance being “We come from Allah and to Him we
”shall return.
We became so selflessly non-existent in Absolute Unity
”A drunk said “I am the truth!” another “I’m the Deity

ورع
ورع به معنای پارسایی ،پرهیزگاری و در اصطالح ترقی نفس از وقوع در
مناهی است .شبلی گوید :ورع به سه نوع است.
 -1ورع به زبان که ترک سکوت از آن چه بی معنی است.
 -2دوری کردن از مشکوکات و محرمات.
 -3ورع به قلب ،ترک کاری پست و اخالقی بد است.
ابراهیم خواص گوید :ورع ،دلیل خوف است و خوف ،دلیل معرفت و دلیل
قربت.
مقام ورع مقامی شریف و اهل آن بر سه طبقهاند:
 -1ورع در احتراز از شبهات
 -2ورع خودداری از اباحات
 -3ورع تصفیه دل و حفظ زبان
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Righteousness
Refers to piety, renunciation, and in a sense resembles the progress
of the soul due to occurrence of manifestations. Shebli said:
“Righteousness is of three types.
1-Righteousness of speech which means speaking feelings into
meaning.
2-Avoiding the suspicious and the forbidden.
3-The righteous at heart, quit bad habits and behavior.
Abu Sahag Baghdadi, Iranian Sufi, said: “Righteousness is a result
of inhibition, and inhibition is a result of wisdom and wisdom is a
result of intimate connection. Righteousness is a noble rank that
has three degrees:
1-Righteousness in avoiding doubts.
2-Righteousness in abstaining from obscurities/uncertainties.
3-Righteousness in purification/refinement of heart and tongue.

وجد
 در اصطالح تصوف حالت. اندوهگین و شیفتگی است،یکی از معانی وجد
، برای مبتدیان، «وجد: عزالدین کاشی گوید. ذوق و شوق است،شوریدگی
 «ای عزیز! اهل سلوک را: عارفی گوید.» نقصان است،کمال و برای منتهیان
 وجد سرّی است میان طالب و مطلوب و، در واقع. وجد باشد،در بدو سلوک
 واردی است که از حق.چیزی است بدونِ جهد و تکلف در قلب وارد شود
.» چون حزن یا فرح از هیات خود بگرداند،تعالی آید و باطن را وصفی غالب
 نامهای. یافت روح است، «وجد:شیخ روزبهان در معنی وجد مینویسد
 وجد نور آفتاب قدس است که در،مجهول است از حق به جانب دوستان
. بیگانه کند، اوقات طالبان را تا از خودی. خوب کند،مطلع انس برآید و حال
 چون بدوند در صاعقه،چون بنشیند در انساند و برخیزند در قرباند
 «به خدای که: گفت. از ابوالحسن نوری درباره وجد سوال کردند.»توحیدند
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 «وجد سرّی است در: ذوالنون گوید.»زبان قاصر است از وصف حقیقت او
 خواجه عبداهلل انصاری وجد را بهانه برافروخته شدن آتش محبت.»دل
. تواجد و وجد صفت حال است. صفت جان است، «وجد:میداند و میگوید
 وجد.» اما بهانه وجدی برافروزد،آتش محبت جان عاشق را میسوزاند
.دگرگونی دل در سماع و شوریدگی و شیفتگی است
مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
 درهای "های و هوی" بست،براهل وجد و حال
Ecstasy/Elation/Euphoria/Bliss/Mirth
Surprisingly one of its meanings is anguish and fascination.
Mystically, it means bewilderment, determination and enthusiasm.
Sheikh Izz al-Din Mahmoud bin Ali Kashani, Sufi mystic poet,
philosopher and scientist of his time, stated: “For beginners
ecstasy is completion and for the traveled it is in depletion. A
mystic said: “O dear! Seekers are seeking beatitude. Really bliss is
a secret between seeker (lover) and sought (Beloved) and is
effortlessly unpretentious in our soul. Enters from the Beloved into
our hearts and attributes our substance to our surface as it turns
away sorrow or joy from its staff.” Sheikh Roozbehan Baqli, a
mystic lover, wrote about ecstasy: “Elation is what the Soul finds,
like an unknown letter from God to the faithful. Euphoria is like
the holy Sunlight helping us stay fondly informed that improves
our state of being as seekers become selfless. When we sit we’re
amiable and standing in the vicinity we run like a united
thunderbolt. They asked Abol Hassan Amidi Nouri about
beatitude. He replied:“Ask the Creator who is the tongue of infants
to describe its truth.” Dhul-Nun al-Misri, an early Egyptian
Muslim mystic ascetic of Nubian origin, stated: “Ecstasy is the
heart’s mystery.” Khwaja Abdullah Ansari, Pir-I Herat famous
11th century Persian Sufi, knows elation to be an excuse to blaze
love’s fire, stating: “Ecstasy is our Soul, the presence of ecstasy is
our state, that the fire of affection creates more passionate states of
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love that turn into ecstasy.” Mirth is the metamorphosis of our
heart in ecstatic bewildered absorbed dance.
The Divine Musician transformed the moment to such a degree
That the Semazens became so enraptured in the Divine decree

هفت شهر عشق
هفت مرحله سلوک و هفت وادی پرخطر که سالک باید سپری کند تا به
 توکل و، صبر، فقر، زهد، ورع، توبه:وصال محبوب برسد که عبارت است از
.رضا
The 7 States/Stages of Love
The seven states/stages and dangerous valleys on the spiritual
quest put one through the test of experiences to show self-mastery
of love and become one with the Beloved. The states or stages are:
Repentance, Devotion, Asceticism, Lack, Patience, Trust and
Contentment.

هو
.کنایه از غیب مطلق و یکی از اسماء ذات است
Hu
Implies the invisible indivisible and is one of the names of our
Absolute Essence.

هاتف
هاتف در اصطالح داعی و منادی حق است که در دل سالک متجلی میشود
.و او را توفیق سلوک عنایت کند
Pythian
Is an expression for inspiration and harbinger of truth inherent in
the hearts of seekers becoming increasingly prominent in those
who give it more of their attention.
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جبر و اختیار
از مسائلی است که قرن ها فکر بشر را به خود مشغول داشته است و هنوز که
باید ،حل نشده است .آنان که پیرو جبر هستند استدالل میکنند که انسان
در بود و وجود ،از خود اختیاری ندارد و هیچ کس هرگز به میل خویش پای
به جهان ننهاده و نمینهد .همچنین رفتن انسان از این جهان ،به میل او
نیست و در این آمد و شد مجبور است .بنا بر این ،در حیاتی که آغاز و انجام
آن جبر است ،اختیار جایی نخواهد داشت و به عبارت دیگر ،بین دو جبر،
اختیار معقول نیست .از طرفی دیگر ،ساختمان جسمی و مشخصات روحی
افراد که به موضوع ارث ،نژاد ،محیط و مسائلی از این قبیل بستگی دارد،
اوضاع و احوالی به وجود میآورد که اراده انسان مطلق ًا نمیتواند در آنها
دخالتی داشته باشد .عالوه بر این ،در امور تکوینی چون نظم سلسله اعصاب
و عکسالعملهای غریزی نیز ،بشر کوچکترین دخل و تصرفی ندارد؛ یعنی
محکوم حکم آفریننده است .پیروان اختیار ،استدالل میکنند که اگر انسان
در زندگی ،مرگ و اعمال غریزی از خود اختیاری ندارد ،دلیل بر این نیست
که در هیچ کاری اختیار نداشته باشد .اصوالً اختیار نسبت به اعمال ارادی
بشر قابل اطالق است و آن چه از تحت اراده ما خارج باشد ،قابل طرح و
بحث نیست .اما از امر و بین االمرین و جوابهایی که پیغمبر اکرم و ائمه در
باره جبر و اختیار دادند ،محسوس است که جوابها ،اوالً ،به اعتبار مسائل و
حالت گوینده ،و ثانیا ،به اعتبار استعداد پرسنده بستگی دارد .مراد این است
به هماناندازه که از وجود ،بهرهمند هستیم از صفات خداوند هم مانند
اختیار ،علم و اراده در ما وجود دارد ولی محدود است .یعنی مانند خدا
اختیار مطلق ندارد و مانند چوب خشک هم مجبور نیست .استاد جالل
همایی بحث جامعی در باب جبر و اختیار دارد که برای مزید اطالع نقل
میشود .مساله جبر و اختیار و فرض امر بین امرین ،به عقیده استاد ،مطلبی
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ساده است  ،اما به حدی اوهام و الفاظ گوناگون پیرامون این بحث را گرفته
که اصل مطلب فراموش شده و از میان رفته است ،تا جایی که جمعی از
علما آن را از مسائل الینحل شمردهاند .حال آن که اگر معنی جبر ،اختیار،
روح اشعریان جبری و معتزلیان تفویضی را درست دریافته باشیم و شان
نزول حضرت صادق(ع) را بدانیم ،معنی امر و بین االمرین به خوبی واضح و
آشکار میشود .معنی لغوی تفویض ،اختیار دادن و واگذار کردن کاری به
کسی است .به این معنی که بشر در افعال ارادی خود اختیار تام دارد و
هرکاری مخلوق قدرت و اراده اوست .پس بحث جبر و اختیار مخصوص است
به افعال ارادی بشر! اما امور تکوینی مانند کوتاهی و بلندی قامت شخص و
همچنین حرکات و افعال غیر ارادی از قبیل :حرکت نبض ،حرکت دست
مرتعش و حرکت پلک چشم در موقع احساس خطر از اختیار بشر خارج
است و مخصوص اراده و مشیت الهی است .پس این گونه امور از محل بحث
خارج است .اما فرض امر بین االمرین :در مقابل عقیده جبر و تفویض محض،
این عقیده حد متوسط مابین دو عقیده است .مقصود این است که اعمال و
افعال ارادی انسان ،نه جبر محض است که اشعری میگوید ،و نه تفویض
محض که معتزله معتقد است .برخی از معتزله گویند مجموع دو قدرت؛
یعنی قدرت بشر و قدرت خداوند سبب تام وجود فعل میشود و شاید گفتار
پیغمبر(ص)« :القدریه مجوس هذه االمة» به عقیده این گروه باشد که به
مانند ثنویه(دو تایی) برای این گونه افعال ،دو مبدأ قائلند.
شیخ محمود شبستری در گلشن راز به همین حدیث نظر دارد و میگوید:
هر آن کس را که مذهب غیر جبر است
نبی فرمود که او مانند گبر است
معتزله و اشعری این حدیث را در رد یکدیگر به کار میبرند .با این مقدمه
خوب معلوم میشود که مقصود از امر بیناالمرین و حدیثی که در باال شرح
داده شد در مقابل جبر محض و اختیار محض قرار دارد.
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مرحوم حاج مالهادی سبزواری(فیلسوف معروف) در منظومه میگوید:
«الفعل ،فعلاهلل و هو فعلنا».
جبر و اختیار از دیدگاه غزالی:
امام محمد غزالی که یکی از ارکان ،متفکران و رجال بزرگ تاریخ و یکی از
نوابغ ،مغزهای متفکر بشر و از جمله عالیترین پیشوایان مصلح بزرگ
اجتماعی است در باره جبر و اختیار میگوید :ابن مقفع بزرگترین دانشمند
ایرانی(قرن دوم هجری) نام اصلی وی روزبه و نام پدرش دادوبه بود .وی از
مردم جور فیروزآباد بود که در قرن دوم هجری فلسفه و منطق را وارد
معارف اسالمی کرد و فرقهای به نام معتزله پیدا کرد .موسس و رییس این
طایفه ابوحذیقه ،یکی از ایرانیان مقیم بصره بود .عمر ابن عبید که او هم
یکی از ایرانیان موالی بود با ابوحذیقه هم دست شدند و هر دو از درس
حسن بصری کناره گرفتند .از این رو به اعتزال معروف شدند و نخستین
کسی که لفظ معتزلی را در مورد این طایفه به کار برد ،فتاده ابن دعامه بود
که مردی نابینا بود اما در فن تاریخ و انساب استاد بود.
طریقی که ابوحذیقه و پیروانش به وجود آوردند ،به دست بعضی از علمای
بزرگ هم چون ابوهذیل و نظام بصری و دیگران قدرت یافت و سر و صورت
علمی به خود گرفت که آن را فرقه معتزله یا قدریه میخوانند.
اما معتزله از این نام به خصوص که در باره این حدیث"القدریه مجوس هذه
االمه" دوری میکردند.
قدریه افعال بندگان را در اختیار محض میدانستند و میگفتند انسان در
اراده و فعل آزاد است .از این جهت آنها را قدریه میگفتند و معتقد به
قدرت و توانایی انسان در اعمال و افعال بودند.
جبریه:
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رییس این طایفه (جهم ابن صفوان) ،از مردم خراسان بود و نزد حارث ابن
سریج منسب بزرگی داشت .حارث در خراسان علیه بنیامیه خروج کرد و
کشته شد.
جبریه میگفتند که بندگان در اعمال و افعال خود مجبور صرفاند .میان
این دو طایفه مخالفت شدید به وجود آمد و دیری نپایید که جای خود را به
دو فرقه اشعری و معتزله دادند.
طایفه اشاعره از تعلیمات جهمیه مایه گرفت و در اواخر قرن سوم و یا اوایل
قرن چهارم ،فرقهای به نام اشعری ظهور کرد .عمده اختالفات آنان بدین قرار
است؛ معتزله گوید افعال خیر از خدای باشد و بر اوست که هر چه شایستهتر
و سزاوارتر ،رعایت بندگان کند .جبریه گوید بد و نیک کارها ،همه آفریده
خداوند است .بنده را به هیچ وجه اختیاری نیست .معتزله گوید ایمان سه
رکن دارد :اعتقاد به قلب و جان ،گفتار به زبان و عمل به ارکان .اشعری گوید
رکن اصلی ایمان ،عقیده قلبی گفتار و کردار از فروع است .کسی که این را از
طریق دل بگرود ،مومن است ،هر چند عمل و گفتارش با حقیقت توام نباشد.
معتزله قائل است به حسن و قبح عقلی! میگوید :حسن و قبح ذاتی اشیاء
است .عقل ،خود بدون معاونت و کمک شرع میتواند حسن و قبح چیزها را
درک کند .اشعری منکر حسن و قبح عقلی است .معتزله گوید خدا را هیچ
گاه به چشم نتوان دید .اشعری گوید خداوند در روز رستاخیز به عیان دیده
میشود .معتزله گوید کسی که مرتکب گناهان کبیره میشود ،نه مومن است
و نه کافر ،بلکه فاسق است .معتزله خلود در نار را معتقد است و اشعری منکر
است! معتزله امامت را به نص یقین داند ،اشعری به امت!
از طرفی ،معتزله به چند طایفه ،از نظر عقاید ،مختلف تقسیم شدند و در
زمان عباسیان مدارسی مقابل هم برای طوایف معتزله ساخته بودند که با هم
به بحث بپردازند.
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Pre-Destination & Free-Will
This is a mysterious topic that has occupied the mind’s of people
for centuries and has still not been solved. Those who are
believers in Pre-destination, Pre-determination (Determinism or
Fatalism) argue that man, for his creation, existence and death,
doesn’t have a choice but is forced. Therefore, when he doesn’t
decide when he enters or exits this world, how can he have freewill? On another note, man’s condition of conception, genetic
composition, heredity, inheritance and race are also predetermined. Believers of Free-Will state that if we can’t change
our natural instincts or death, we still have control over voluntary
actions. Although the affirmation of al-Amrine, in between
Determinism and Free-Will, the answers offered by the Holy
Prophet and the Imams and Caliphs, first considered the conditions
as well as the speaker’s state and secondly, depended on the
speaker’s credibility or capacity. Therefore, as much as we benefit
from Existence, we benefit from limited Divine Attributes such as
Will, Science and Discipline. Meaning like our Universal Creator
it doesn’t have complete Free-Will and like a dry stick isn’t
compelled. Master Jalal Homayaie had a social discussion on the
topic, he said these become easier to understand in context, that
those aware beyond conditioning have Free-Will, while the world
of the unaware and conditioned is determined. As we become
familiar with the meaning of Pre-Destiny and the Ash’arite school,
Free-Will of the Maturidi (Maturidiyyah) and the descent of Imam
Jafar Sadegh we will better understand the middle path between
being Pre-Determined and having complete Free-Will. The term
submission means renounciation of our will, choice and decision
to another. It also implies that man is responsible, with his willpower, for all that he does. So this topic’s variable factor is WillPower, that plays a key role in how much we have Free-Will or are
Pre-Destined! Although genetic traits like a person’s shape and
stature or involuntary movements such as: our pulse and heartbeat,
blinking, sneezing, coughing, itching or flight reflexes all are
commanded by our Creator. So these are all excluded from our
debate. Although the purpose of the in-between, Al-Amrine, in
contrast to complete submission and being Pre-Destined, states
that human’s voluntary actions are neither completely Pre-
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Determined as the Ash’arites say nor done with complete FreeWill according to the Maturidi. As the Holy Prophet Mohammad
stated: “The Maturidiyyah are the Magi of this nation, if they are
sick don’t deny them treatment.” The Maturidi were firm believers
in personal abilities affecting the outcome of our actions.
Ash’arism was an early theological Sunni sect founded by Abu-alHasan al-Ashari. They rejected cause and effect reasoning
believing both good (life) and bad (death) can come from God.
The Maturidi’s state faith has three pillars: belief in heart and soul,
speech and acting accordingly. The Ash’arites counter saying the
main pillar is faith, that our thoughts, words and actions are like
branches. Those who embrace this with their heart are the faithful,
not making people responsible for their speech or actions.
Whereas, the Maturidi believe in the beauty and ugliness of man’s
reason and that being beautiful or ugly is the natural essence of
things. Reason without being guided can discover or understand
that. With this the Ash’arites disagree saying our Creator is
invisible now but will be seen at the Resurrection. The Maturidi
claim that a person who has committed a major offense, is neither
faithful nor an infidel, but a devotee yet they believe in hell-bound
beings and the Ash’arites don’t. The Maturidi’s have faith in the
Imams, the Ash’ari’s believe in the people!

توحید
 دیگر خیالی بیش نیست،هستی مطلق تویی
زآن که اندر نشئه تو جمله اشیاء یکی است

 دعوت به،دعوت به وحدت اصوالً دعوت عرفان همانند قرآن مجید و ادیان
 دارای امواج متعدد و، در پی آن است که آفرینشِ سراپا کثرت.وحدت است
 چنانچه جان همه تالشها و.متنوع هستی را به وحدت تبدیل کند
کوششهای بشری در راستای همین معقوله است که چندگانگیها و دوییها
 امید است در اثر تالش محققان و مردان حق به این.را به وحدت مبدل کند
.وحدت دست یابد و جهانی را از کثرت به وحدت برساند
Union
You’re Absolute Existence, there remains no illusion
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All of the elements in the Universe are within you

Call for Unity Generally, mysticism is similar to religion in that it
seeks to reconcile and bring together people of different
nationalities, cultures, backgrounds with spiritual beliefs which
turn into faith from experiments and experience tested over time.

شرح حال عرفا
ابوعبدالرحمن سلّمی (مولف حقایق السیر)
سلمی نویسنده بزرگ نیشابوری در سال  330هجری در خانواده عالم زاهد
که اصول تصوف در آن حرمت بسیار داشت ،به دنیا آمد .پدر و پدربزرگش،
هر دو از بزرگان نیشابور بودند و از پیروان تصوف به شمار میرفتند .پدر
بزرگ سلمی از ثروتمندان بود و ثروت خود را وقف درویشان و زاهدان کرد.
حکایتی از فتوت و بزرگی این بزرگوار نقل است که بی نظیر است و آنچنان
است که در مجلس ابوعثمان حیری که از مالمتیان بزرگ نیشابور بود ،از
مردم کمک خواست اما کسی حاضر به کمک او نشد پس از شدت ناراحتی
در حضور جمع گریست .پدربزرگ سلمی به نام ابوعمرو دو هزار درهم نزد او
برد ،وی را شاد کرد .چون به مجلس نشست ،گفت :ای مردم! ابو عمرو آن
مهم را کفایت کرد .ابو عمرو برخاست و گفت" :آن مال دارایی مادرم بود و او
بدین کار راضی نبود .آن را بازگردان تا به صاحبش بدهیم ".ابو عثمان کیسه
بدو داد و او رفت و مردم متفرق شدند .چون شب عید شد ابو عمرو نزد
عثمان شد و گفت " :آیا ممکن است این مال را به آن مهم صرف کنی ،بی
آن که کسی جز ما از آن با خبر شود؟" سلمی از کودکی عالقه زیادی به
جمع آوری کتاب داشت و کتابخانه بزرگی فراهم آورده بود ،شهرت او بیشتر
به تالیفات اوست .هجویری ،سلمی را نقال طریقت و کالم مشایخ ،مینامد.
گویند ابوالخیر از او خرقه گرفته است و سعی او بر این است که تصوف،
بدعت نیست ،بلکه ریشه در قرآن ،حدیث ،نحوه زندگی پیغمبر (ص) و
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 دارد و میکوشد عقاید و رفتار عملی صوفیه را، به خصوص اهل صفه،صحابه
 سلمی آثار زیادی داشته است. مستند و موجه کند،از طریق ذکر احادیث
که تعدادی به چاپ رسیده و بعضی هنوز به صورت نسخههای خطی باقی
.مانده است و تعدادی نیز از بین رفته است
Memoirs of Some Mystic
Abu ʿAbd-Al-Rahman Solami
Abu ʿAbd-Al-Rahman Solami, (Author of Ḥaqāʾeq al-tafsīr, an
important compilation of Sufi Koran exegesis, has only been
edited in part)(325-412/937-1021), Sufi, traditionist, and
hagiographer. His name Solamī derives from the Arab tribe of
Solaym (Samʿānī, Ansāb [Leiden], fols. 303b-304a) through his
maternal grandfather (Solamī, Ṭabaqāt al-ṣūfīya [Cairo], p. 454).
The above derivation has to be maintained against the one offered
by R. Hartmann, who would rather derive it from sollam(“klimax,
scala perfectionis”). Hartmann also implies the possibility of
Solamī being the Arabian name given in adoption to a Persian
family, as often happened in Iran There is but scanty information
about the life of Solamī. In 325/937, Solamī was born in Nīšāpūr
to a pious family of Sufis and ascetics. He was the eldest son, and
his father distributed all that he possessed among the poor at the
birth of his son. Both his father and mother are reported to have
been Sufis. His maternal grandfather, Ebn Noǰayd, was regarded
as one of the eminent Malāmatī shaikhs of his time. Solamī
received his training initially from his parents, but after his
father’s death Ebn Noǰayd brought him up. As Ebn Noǰayd did not
have a son, Solamī inherited from him not only material wealth
(the Solamī family in Nīšāpūr was wealthy and famous) but also
his knowledge and scholarship. Basically it was the training he
had from his parents and his grandfather that initiated Solamī into
Sufism. He traveled widely to Iraq, Hamadān, Ray, Marv, Ḥeǰāz,
and other places, and met with scholars and Sufis. During the
latter part of his life Solamī built a small Sufi hospice (ḵānaqāh)
which became renowned in and around Nīšāpūr. His library
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contained many works on Sufism and tradition. Solamī died on 3
Šaʿbān 412/12 November 1021, and was buried in his ḵānaqāh.
Solamī was a follower of the Shafeʿite school. Solamī trained a
number of scholars in Sufism, history, and Hadith. Among his
students were the eminent Sufi Abu’l-Qāsem Qošayrī (d.
465/1072), who quotes Solamī very frequently in his Resāla.
Solamī was a prolific writer. According to his biographers, he has
about 100 works to his credit, most of which are lost.

ابوسعید ابوالخیر
موقعیت جغرافیایی "میهنه" در خراسان ،نام چند موضع است .از آن جمله
دهی است در تربت حیدریه که گویند قبری در آن جا به نام ابوسعید است،
و لیکن قطعی است که مولد ،مسکن و مدفن شیخ ابوسعید ابوالخیر معروف،
قصبه دیگری بوده است به نام "میهنه" از توابع خاوران یا خابران ،میان
ابیورد و سرخس .در کتاب اسرارالتوحید که ماخذ مهم احوال شیخ ابوسعید
است  ،دلیل این معنی را بسیار توان یافت و این بیت منسوب به شیخ که
میفرماید:
سرتاسر دشت خاوران ،خاری نیست
کش با من و روزگار من کاری نیست
از نوشته استاد جاللالدین همایی ،شیخ ابوسعید (قدس سره العزیز)،
همان طوری که ذکر شد ،در میهنه از توابع خاوران ظهور کرده است و
بسیاری از اوقات عمر خود را در نیشابور به سر برده است .صاحب مقامات
عالیه علم و عمل و دارای کرامات و خوارق عادات بوده است و ظهور او در
عالم تصوف ،جنبشی عظیم به وجود آورده است .آوازه شهرتش در همه
ممالک اسالمی پیچید و جمع کثیری از مردم زمانه از در ارادت بدو گرویده
و از این رهگذر ،غوغایی بر پا شده است ،تا جایی که در اثر سعایت دشمنان
و قشریون ،محضری بر حکم قتل او نوشته و به توقیع سلطان وقت (محمود
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غزنوی) نیز رسیده بود .اما قوت روح و تاثیر خارقالعاده روحانی شیخ قدس
سرهُ نگذارده است که مقصود دشمنان انجام پذیرد .ابن حزم از علمای
بزرگ فقه ،حدیث ،تاریخ ،منطق و کالم است ،در قرطبه از بالد اندلس بود و
صاحب کتاب "الملل و النحل" است .مولف کتاب ،خود معاصر شیخ بوده
است و او بهترین و قدیمیترین اطالع تاریخی را درباره شیخ به ما میدهد.
نوشته ابن حزم که مخالف مسلک شیخ بوده است برای تتبعات تاریخی ما
اساسی بس ،استوار است؛ چه اوالً ،هویت تاریخی شیخ به هیچ وجه محل
شک و تردید باقی نمیگذارد ،ثانیاً ،عصر شیخ را که معاصر ابن حزم بوده،
معین میکند .ثالثاً ،این مطلب به دست میآید که آوازه شهرت شیخ در
زمان خودش از خراسان به اندلس رسیده است .مورخ مذکور ،شمهای از
احوال او را به طوری که شنیده یاد کرده و معلوم میشود که در زمان شیخ
هم در اطراف او گفتوگوهایی بوده و هرکه از او چیزی نقل کرده است و
اعمال و رفتار او را از نظر تعجب مینگریستند .بعد از کتاب "الملل و
النحل" ،قدیمیترین و معتبرترین که در ترجمه احوال شیخ آمده است،
کتاب "کشف المحجوب" هجویری است .کتاب مذکور در حالی که مربوط
به وقایع و ترجمه احوال تاریخی شیخ باشد ،به هیچ وجه قابل انکار نیست،
چنانکه گوید :ابو سعید فضلالدین میهنی ،سلطان طریقت بود ،شانی عظیم
اندر درجا ت اشراف بر اسرار داشت .ابتدای حال وی به طلب ،از میهنه به
سرخس رفت و تحصیل ظاهری را نزد ابومحمد ابوعبداهلل الحضری،
ابوالقاسم بشیر یاسین و ابوبکر قفال مروزی آموخت .شیخ از مرو به سرخس
رفت به خدمت مفتی بزرگ ،امام ابوعلی زاهربن احمد پیوست .شیخ در آن
اثنا که به درس می رفت ،روزی شیخ لقمان سرخسی که وی را از عقالی
مجانین میخواندند ،سخنی شنید که یک سره به خانقای پیر ابوالفضل
شتافت .پیر ابوالفضل از مشایخ صوفیه سرخس بود و طالبان را به وادی سیر
و سلوک رهبری میکرد .شیخ ما از پیر ابوالفضل کرامتها دید و حقایق
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شنید که واله و حیران شد .روز دیگر بامداد که به درس تفسیر آمد ،اول
درس این آیه بود« :قل اهلل ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون» .شیخ ،چون سابقه
ذهنی از پیر ابوالفضل داشت به محض شنیدن این آیه حالتی عجیب بدو
دست داد .به میهنه آمد مشغول عبادت و ریاضت سخت شد .به جایی رسید
که شبان و روزان گاهی چندین شبانه روز ،در میان کوه و صحرا و بیابان بود
و هرگاه دچار مشکلی میشد به سرخس نزد پیر ابوالفضل میشد و به
دستور او به میهنه برمیگشت و مشغول ریاضت میشد .پیر ابوالفضل به
اصطالح صوفیانه ،پیر صحبت شیخ بود اما پیر خرقه او و ارشادش ،شیخ
عبداهلل سلمی بوده است که به اشاره پیر ابوالفضل به نزد او رفت و خرقه از
دست او پوشید ،مدت هفت سال به ریاضات و عبادات مشغول بود تا زمانی
که پیر ابوالفضل ،زنده بود شیخ نزد او میشد و حل مشکالت میکرد .و بعد
از پیر ابوالفضل ،مدتی در میهنه بود ،بعد به قصد دیدار ابوالعباس قصاب
آملی رفت ،از سرخس به باورد و نسا رفت .هر کجا رسیدی به زیارت تربت
مشایخ رفتی ،بعد از مدتی وارد آمل شد و از دست وی نیز ،خرقه پوشید.
همان طوری که ذکر شد ،پس از تحصیالت علوم ظاهری در تصوف به سیر و
سلوک پرداخت .نسب ارادتش به شیخ ابوالفضل حسن سرخسی،
ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری و شیخ ابوالعباس آملی میپیوسته است.
شیخ در مسائل دینی پیرو مذهب شافعی و در مسلک عرفانی ،نسبش به
امیرالمومنین علی (ع) پیوسته است و نسبت به خاندان رسول اکرم ارادتی
خاص داشته است.
سفرهای شیخ ابوسعید:

او بیشتر اهل سفر در خویش بوده است .سفر در خویش کردن را از لوازم
حیات معنوی و تصوف و عرفان میداند .همانطوری که گفتیم در ایام
جوانی برای تکمیل علم نزد خضری به مرو رفت .به تحصیل علوم پرداخت،
سپس به دیدن ابوبکر قفال مروزی -استاد فقه  -روانه سرخس شد و نزد
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ابوعلی زاهر احمد شد .سفری به نسا کرد .تابستانها در نیشابور و زمستانها
در میهنه میگذارنید .سفر به قائن و هرات کرد ،به توس رفت و طی سفری
به طبرستان به دیدن ابوالعباس شد و از او خرقه گرفت .به استرآباد برای
دیدن ابوالحسن علی ابن مثنی رفت و در راه تربت بایزید را زیارت کرد .به
مغان نیز رفته است.
چهار قرن از تصوف و عرفان ایرانی که دوران زرین این پدیده روحانی و
فرهنگی؛ یعنی دوران زهد ،عشق و مالمت وجود داشته است ،در رفتار و
گفتار ابوالسعید ابوالخیر گلچین شده است.
از طرفی اکر بخواهیم رفتار و گفتار شگفت انگیز حالج و سلطان العارفین،
بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و دیگر عرفاً را نادیده بگیریم ،میخواهیم
بگوییم با آنکه در میان چهرههای تاریخ تصوف اسالمی یک نمونه استثنایی
به شمار میرود ،در حالی که در همان روزگار حیاتش مورد هجوم متعصبان
مذهبی بوده است ولی آوازه او در همان عصر حیاتش تا اسپانیا رسیده است
و ابن حزم در مورد او ،مطالبی بیهوده و غرض آلود گفته است.
آثار ابوسعید :بوسعید در فرهنگ ایران شبیه سقراط در فرهنگ یونان بوده
است ،با این همه نام و سخن که از اوست ،هیچ تالیف ،تصنیف و دیوانی از او
وجود ندارد.
در این جا سخن بر سر چند رساله منسوب به اوست؛ از جمله قدیمیترین
آثاری که به او نسبت دادهاند نامههایی است که بین او و ابن سینا رد و بدل
شده است ،حتی در اصالت نامههای موجود کمتر میتوان شک کرد.
گذشته از این نامهها ،عین القضات همدانی در کتاب "تمهیدات" خویش از
کتاب "المصابیح" ابوسعید یاد کرده است.
مقامات اربعین یا چهل مقاله ،رساله کوچکی است که در بعضی نسخهها به
ابوسعید نسبت داده شده است ،صحت این انتساب در یکی از مجالت به نام
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بوسعید چاپ شده است .این مقامات به کوشش آقای دکتر محمد دامادی در
مجله معارف اسالمی آماده است.
از کتاب "اسرار التوحید" به کوشش دکتر کدکنی ،نام او ابوسعید ابوالخیر و
سال تولد او  ،روز یکشنبه اول ماه محرم سال  357بوده است .پس از هزار
ماه ،یعنی پس از هشتاد و سه سال و چهار ماه ،روز پنج شنبه چهاردهم
چهار صد و چهل ،از دنیا رفته است .ابوسعید دوبار ازدواج کرد ،نخستین آن،
مادر ابوطاهر بود که بزرگترین پسر شیخ بود .زن دیگر او ،زنی بود که در
سفر بسطام و خرقان همراه او بوده و مادر خواجه مظفر است .همسران او از
اهالی میهنه بودهاند .بوسعید دو دختر و پنج پسر داشت ،غالب آنها در زمان
او فرزند داشتند .ابوسعید عارفی است که هر کجا یاد او رود ،همه دلها را
وقت خوش شود و تصوف و عرفان ایرانی چنان آمیخته که نام حافظ و خیام
با شعر پارسی ،و نام فردوسی با ایران.
نخستین دیدارهای بوسعید و خرقانی در خانقاه ابوالعباس ،قصاب آملی ،در
آمل طبرستان بوده است.
جزییات دیدارها که در روزگار جوانی این دو تن اتفاق افتاده است دانسته
نیست ،جز نقل یک پرسش خرقانی ،داستانی از ابوالعباس و آخرین دیدار
ایشان در واپسین سالهای عمر خرقانی بوده است 420( .هجری)
آنچه میتوان گفت در لحظه دیدار این دو تن سیطره روحی و جاذبه معنوی
بیشتر از آن خرقانی بوده است و در مدت سفر ،بوسعید سخنی بر لب
نیاورده است .سراپا گوش بود.
فقط میگویند رباعیاتی چند داشته که نوعی جنبه قدسی داشته است.
گویند وقتی یکی از دوستانش به نام بوصالح را رنجی پدید آمد ،بوسعید
رباعی زیر را بر کاغذی نوشت و فرستاد ،چون بر بازو بست ،رنج برطرف شد.
خود را به نظاره نگارم صف زد
رضوان به عجب بماند و کف بر کف زد
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یکی خال سیه بر آن رخان مطرف زد
ابدال ز بیم چنگ بر مصحف زد
Abu Said Abul Kheir
Born December 7th 967 in Meyhaneh, Khorasan and died in
Nishapur on January 12th 1049. His father was an herbalist and
physician with an interest in Sufism. Sheikh Abu Sa’eed, was a
famous Persian Sufi and poet who contributed extensively to the
evolution of Sufi tradition. He insists that his teachings and Sufism
as a whole are the true meaning of Islam. He based his teachings
on the mystic interpretation of the Holy Quran’s verses and
hadiths. Nevertheless, his interpretations were considered an ocean
of knowledge in exegesis of the Holy Quran. His mysticism is a
typical example of Khorasani Sufism. He extracted the essence of
past Sufi teachings and expressed them in a simpler yet deeper
way without the use of philosophy. The majority of what is known
from his life comes from the book Asrar al-Towhid (The
Mysteries of Unification) written by one of his grandsons, 130
years after his death. During his life his fame spread throughout
the Islamic world, even to Spain. He was the first Sufi writer to
widely use ordinary love poems as a way to express mysticism,
and has played a major role in the foundation of Persian Sufi
poetry.

)نجمالدین دایه (رازی
 از ادوار مهم و در عین حال پر آشوب،اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم
 مرزهای اسالم و آخرین کرانه، در آن ایام.تاریخ ایران و ملل اسالمی است
 عربستان و ایالت، تمام شمال آفریقا، آسیای صغیر، قفقاز، دربند،دریای خزر
.جنوبی در نصرف مسلمانان بود
 اما کشمکشهای،این سرزمین پهناور به ظاهر در زیر پرچم مجتمع بودند
 امنیت و آسایش را از مردم، سالطین و سلسلههای مختلف،سیاسی بین امرا
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گرفته بود و از اواخر قرن پنجم ،تاخت و تاز صلیبیان به مرزهای غرب
ممالک اسالمی درهای فتنه ،بال و آشوب را به سوی مسلمانان گشود.
در قرن بعد بالیی صعبتر فراز آمد و آتشی سوزاندهتر فرو بارید و آن فتنه
کفار تتار(مغول) بود ،که سرزمین ایران را غرق آشوب و فتنه و پریشانی کرد.
سوختند و خراب کردند و رفتند.
شیخ نجمالدین رازی پرورده آن روزگار و بالکشیده آن دوران رنج و ادبار
است .در ذکر کشتارهای مغول مینویسد از یک شهر ری که مولد و منشا
این ضعیف میباشد ،بیش از پانصد هزار آدمی ،به قتل رسید و یا اسیر شد.
لقب دایه:

تقریب ًا کلیه تذکره نویسان نوشتهاند که نجمالدین لقب داشته است و این
لقب در مرصاد العباد ذکر نشده است ،اما مولف در ابتدای منازعات السائرین،
در اواخر عمر حدود سی ساله که از تالیف مرصادالعباد گذشته بود ،خود را
"المعروف به دایه" معرفی میکند.
از ما تو هر آنچه دیدهای ،سایه ماست
بیرون ز دو کن سرمایه ماست
بی مایه ما نگار ما  ،مایه ماست
ما دایه دیگران و او مایه ماست
مولد و منشاء او شهر ری است .عالوه بر این که همه تذکره نویسان که در
این باره اتفاق نظر دارند و نوشتههای خود او موید آن است ،چنان که در
یک رباعی میگوید:
رازی بودم کنون همه راز شدم
نجمالدین در سال  572در ری متولد شد و از آنجایی که ری را محل تولد
خود نام میبرد ،برمیآید که روزگار کودکی و دانش اندوزی او در ری
گذشته است.
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ری در اواخر قرن ششم دچار فتنه و آشوب شد ،از طرفی آتش فتنه و
تعصب میان پیروان سه مذهب شیعه ،حنفی و شافعی در گرفته بود.
همین آشفتکی و بی سر و سامانی و از طرفی شوق تحقیق و طلب که در
نجم الدین بود ،موجب ترک یار و دیار گردید و در سال  600هجری در
مصر بوده است و در همین سال ،به زیارت خانه خدا رفته است.
همه تذکره نویسان متفقالقولاند که نجمالدین رازی ،از اصحاب نجمالدین
کبری بوده است و تربیت وی در نزد پیر مجدالدین بوده و چون آن دو
بزرگوار در خوارزم مقام داشتند ،تردیدی نیست که سالهایی از عمر
نجمالدین در آن شهر سپری شده است و با هجوم مغول در این سال،
بزرگانی چون شمس قیس مولف "المعجم" خوارزم را ترک گفت.
یاقوت حمری و عوفی در همان سال و یا سال بعد راهی هندوستان شدند.
چنان که خود رازی می گوید« :او از گریزندگان آخرین است در سال 617
 ».بعد از سه سال با جمعی از درویشان به شهر قیصریه رسیدند و در آنجا
عزلت اختیار کرد .فرصت و فراغت را غنیمت شمرد و نخستین تحریر او
"مرصاد العباد" است ،که به خواهش عزیزان و مریدان ،از سواد به بیضا
رسانید.
مدتی هم در ارزنجان بود ،سپس راهی بغداد شد و بنا به روایتی سفری به
تبریز نمود .دوباره به بغداد بازگشت و در همان جا سر در نقاب خاک کشید.
وفات و آرامگاه نجم الدین:

تاریخ وفات را جامی و سغدی در سال  654میدانند .منابع دیگر نیز همین
تاریخ را وفات او نوشتهاند و تنها مجمل فصیحی تاریخ فوت او را در سال
 641میداند.
جامی در باره مزار او میگوید« :در شونیز بغداد است که بیرون مقبره سری
سقطی است .قبر جنید را نیز آنجا می دانند .اهلل اعلم».
تا اواخر قرن نهم ،آرامگاه شیخ را به طور مشکوکی در بغداد نشان میدادند.
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ابوالقاسم قشیری
استاد امام عبدالکریم بن هوازن ،در تاریخ تصوف و عرفان اسالم و ایران
معروفتر از آن است که نیاز به یادآوری داشته باشد .اجما ًال میتوان گفت
که در قرن پنجم که عارفانی از نوع ابوالحسن ،ابوسعید و انصاری هروی در
آن میزیستند ،قشیری به لحاظ احاطه بر علوم و معارف از تفسیر ،حدیث،
کالم ،علم تصوف و مقامات سلوک در صدر مولفین قرار دارد و "رساله
قشیریه" او اگر مهمترین متن موجود در تصوف نباشد ،بیگمان در رده
مهمترین متون عرفانی به زبان عربی است.
قشیری در سال  386هجری قمری در ناحیه استوا (قوچان کنونی) متولد
شده است .زیناالسالم لقبی است که بر حسب معمول آن زمان به مناسبت
مقام علمی و دینی که احراز کرده بود ،بر وی اطالق کردند.
این گونه القاب مضاف بر اسالم از اواخر قرن چهارم معمول بوده است.
قشیری نسبتی است به قشیر ابن کعب ،مادرش نیز دختر سلمی بوده ،از این
رو از سوی پدر ،قشیری و از سوی مادر ،سلمی است.
وی تحصیالت مقدماتی را چنان که سُ ُبکی از گفته عبدالغافر نوه دختری
قشیری نقل میکند« :مقدمات ادب عرب را نزد شخصی به نام ابوالقاسم
الیمانی که به آن خاندان پیوستگی و ارتباط داشت ،فرا گرفت .و جهت
آموختن علم حساب ،از اینکه مستوفی واردی شود و امالک خود را از ظلم و
اجحاف دیوانیان مصون بدارد ،به شهر نیشابور رفت ،که مرکز علم ،عرفان و
وفور علما و مراکز علمی – دینی بود و از لحاظ کسب تجارت سرآمد

شهرهای مهم منطقه بود ،و به آن "ایرانشهر" میگفتند.
مساحت نیشابور از هر سو یک فرسنگ بود و گفتهاند چهل و چهار محله
داشته ،مانند :محله حیره که خود وسعت شهر بزرگی داشته است و اکثر
مردم آن شافعی بودند.

 186میراث عرفان ايرانی

زمانی که ابوالقاسم جهت آموختن علم حساب به نیشابور آمد ،اتفاقاً در
مجلس ابوعلی دقاق حاضر شد و نزد نوقانی و طوسی ،علم فقه در مذهب
شافعی خوانده است و علم حدیث و علوم دیگر را نزد دانشمندان آن زمان در
نیشابور فرا گرفت .قشیری در حلقه صوفیان ابوعلی دقاق درآمد.
این پسر آرد فروش ،شیفتگان و دلباختگان بسیار داشت و مریدان صادق و
جانبازان راه حقیقت ،پروانهوار به شمع وجودش میگشتند .در شعلههای
انفاس سوزان او پر و بال می سوختند و فرو می ریختند .از آن میان،
ابوالقاسم قشیری بود و او به همگی همت ،تسلیم ابوعلی دقاق بود.
پیوستگی و تعلق باطنی میان این مرید و مراد ،سرانجام به اتصال و قرابت
سببی کشید .ابوعلی دقاق ،دختر خود -ام البنین فاطمه دقاق -را که خود از
دانشمندان روزگار بود ،به قشیری تزویج کرد .در ضمن محل دفن دقاق در
مدرسه قشیریه است.
پس از آن ابوالقاسم قشیری و محمد ابن یحیی را در همان مدرسه دفن
کردند.
سفر قشیری:

قشیری عالوه بر مسافرت در شهرهای خراسان ،دو سفر به بغداد و یک سفر
به مکه داشته است .وی از نظر علمی از علمای نامور زمان خود بود و در
تفسیر قرآن ،خاصه به مذاق صوفیه و به روش ابوعبدالرحمان سلمی در
کتاب حقایق دستی قوی داشت.
فقه را نیکو میدانست ،به زبان عربی شعر میگفت و دبیری پر مایه و واعظی
زبانآور بود .از اسرار شریعت و رموز طریقت به خوبی آگاه بود.
درباره شرع ،بیشک اعتقادش این بود که ترک آنها روا نیست و سالک
هرگز به درجهای نمیرسد که عبادات و معامالت را ترک کند .شرط ورود به
حلقه صوفیان ،نخست توبه ،رد مظالم ،خشنود کردن خصمان ،خروج از دنیا
و امور دنیاست به تمام همت.
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پس از این شیخ میتواند به مرید ذکری تلقین کند و سالک باید بکوشد که
ذکر زبان تبدیل به ذکر قلب کند و عاقبت منتهی به غیبت از ذاکر ذکر شود
تا به درجه فنا در مذکور برسد.
شرط دیگر اطاعت و تسلیم است .مرید باید هر چه شیخ وی را گوید بدون
چون و چرا بپذیرد.
وفات قشیری:

به اتفاق همه مورخان ،صبح روز یکشنبه شانزدهم ربیع االخر سال 465
یعنی حدود هشتاد و نه سال و یک ماه عمر ،جهان را بدرود گفت .پس از
مرگ ،او را در مدرسه ابوعلی دقاق دفن کردند .والدتش در سال  376بوده
است .دالیل اقامت قشیری در نیشابور و مداومت بر تعلیم و کشش و انجذاب
درونی وی ،به شخصیت روحانی و سخنان پرشور و حال انگیز ابو علی دقاق
بازمیگردد .در هند گروهی از پیروان قشیری وجود داشته و دارد.
خواجه عبداهلل انصاری
ابواسماعیل عبداهلل ،پسر ابومنصور محمد انصاری معروف به خواجه عبداهلل
انصاری هروی ،شامگاه روز جمعه دوم شعبان  396هجری قمری در کهندز
هرات از مادری که از مردم بلخ بود والدت یافت .نسبتاش به ابو ایوب
خالدبن یزید انصاری  -متوفی در سال  52هجری قمری -که از صحابه
حضرت رسول بود .ابو ایوب همانی است که پیامبر(ص) ،هنگام هجرت از
مکه به مدینه در خانه او فرود آمد و لقب انصاری از او یافت .ابن ایوب از
اجداد انصاری میباشد .در سال  417هجری قمری در  21سالگی به نیشابور
که در آن زمان مرکز علم ،دین و عرفان بود ،رفت .یحیی ابن عیار شیبانی
که از مردم شیراز بود ،به هرات آمد و کوشید تا شیوه اهل طریق (عرفان) را
به خواجه عبداهلل انصاری بیاموزد و آن را به شریعت مصطفوی نزدیک کند.
در سال  523هجری قمری به سوی بیتاهلل (مکه) رفت و مدتی در بغداد
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ماند و در نزد بزرگان علم عرفان تلمذ کرد .در بازگشت از سفر خانه خدا ،به
دیدار "ابوالحسن خرقانی"  -عارف بزرگ و معروف ایرانی – رفت .مدفن و
خانقاه خرقانی در خرقان شاهرود است و این مصاحبت خواجه با ابوالحسن،
سخت در وی اثر کرد و امیال معرفت را در نهادش شکوفا کرد .پس از طی
مراحل و فراگرفتن علم ،عرفان و گردآوری احادیث به زادگاه خود بازگشت و
در هرات سکونت گزید .در تربیت مریدان همت گماشت و مدتی بعد به علت
اختالف عقاید دینی از طرف خواجه نظام الملک ،نفی بلد (تبعید) شد .در
شهر هرات مریدان بسیاری داشت که از بالد دور به خدمتاش میآمدند .به
"شیخ االسالم" شهرت یافت و در سال  481هجری قمری در  80سالگی
دیده از جهان فرو بست و در گذرگاه هرات مدفون شد که زیارتگاه عرفا ،اهل
دل و عامه میباشد.
کتابهای بسیاری نوشته است ،از جمله :مختصر آداب صوفیه ،فی المناجات،
که در مناجات نثری شیوا و زنده دارد ،الهی نامه ،طبقات الصوفیه و چندین
کتاب و رساله ی دیگر.
رضا قلیخان هدایت که ادیب  ،مورخ و شاعر بوده است در ریاضالعارفین
این گونه نگاشته است« :انصاری از کبار مشایخ و علمای راسخ بوده است».
به خدمت شیخ ابوالحسن خرقانی ،اخالص و ارادت داشت و خود در مقاالت
گوید:
عبداهلل مردی بود بیابانی ،میرفت به طلب آب زندگانی ،ناگاه رسید به
ابوالحسن خرقانی ،دید چشمه آب زندگانی ،چنان خورد که از خود گشت
فانی ،که نه عبداهلل ماند و نه شیخ ابوالحسن خرقانی.
Khwaja Abdullah Ansari
Hazrat Shaikh Abu Ismail Abdullah al-Heravi al-Ansari aka
Khwaja Abdullah Ansari of Herat (1006-1088) Known as Pir-iHerat, The Sage of Herat, was born in the Kohandez, the old
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citadel of Herat on the 4th of May 1006. He was a direct
descendant of Abu Ayyub al-Ansari, a companion of Holy Prophet
Mohammad, being the ninth in line from him. His father was a
shopkeeper. He was a famous 11th century Persian Sufi, called the
“Sheikh of Islam”, who lived in Herat, Afghanistan (then
Khorasan.) Abdullah was the disciple of Shaikh Abul Hassan
Kharaqani, in whom he had faith. As he has said: “Abdullah was a
hidden treasure, and its key was in the hands of Abul Hassan
Kharaqani.” One of the regions outstanding figures he was a
commentator of the Quran, traditionist, polemicist and spiritual
master known for his oratory and poetic talents in both Arabic and
Persian. He practiced the Hanbali figh, one of the four Sunni
schools of law/jurisprudence. His shrine, built during the Timurid
Dynasty, is a popular pilgrimage site. His most famous work is
“Munajat Nameh” (literally “Litanies with God”) After his death,
many of his sayings that had been transmitted by his students
along with others were included in the “Kashf al-Asrar” (The
Unveiling of Secrets.) This is among the earliest of complete
Quran Sufi interpretations that has been published in ten volumes.

شیخ شبلی
 از دهات اسروشنه ماورا النهر بوده است و وفات او،اصل ابوبکر شبلی از شبله
 سال بوده87  عمرش. واقع شد334 به بعضی روایات در بغداد به سال

. وی در مقبره خیزران دفن شده است.است
Sheikh Shebli
Abu Bakr Dolaf ibn Jahdar (Jafar ibn Yunos) al- Shebli, of
Khorasan by origin but born in Baghdad or Samarra, son of a court
official and himself promoted in the imperial service, as Governor
of Demavend was summoned to Baghdad to be invested where he
experienced conversion. Joining the circle of al-Junaid, he became
a leading figure in the stormy history of al-Hallaj, notorious for his
eccentric behavior which led to his committal to an asylum. He
died in 334 (846) at the age of 87.
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هجویری
ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری غزنوی از مشایخ صوفیه متوفی در سال
 465بود که توسط شیخ ابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن  -صاحب رساله
قشیریه -وارد رشته طریقت شد .از طریق دیگر نیز میتوان او را به شیخ
ابوالقاسم گورکانی ،از اقطاب سلسله معروفیه منتسب دانست.
هجویری از مشاهیر و معارف عالم اسالم است که پس از ورود در طریقت

برای تبدیل دین اسالم به هندوستان سفر کرد.
او دارای کتابهای بسیاری است .از جمله کتاب کشف المحجوب که از
اولین و قدیمیترین کتابهای بر جای مانده به زبان پارسی است که درباره
تصوف است و بسیار مهم است.
هجویری در سال  465در الهور درگذشت و در همان جا دفن شد .گویند

مقبرهاش دارای بارگاه مجلل و گنبد زیبایی است.
Hojviri
Abu al-Hasan 'Ali Ebn Othmān al-Jollābi al-Hojviri al-Ghaznavi
died in the lunar year of 465 in Lahore, his decorated tomb is also
there. He was a Sufi saint, initiated into Sufism by Sheikh Abu alGhasem Abdul Karim Ebn Havazan, the possessor of the Ghoshiri
Treatise. Who was also known as Sheikh Abu al-Ghasem
Ghurkani, renowned as one of the elders or leaders of the
Marufiye Order. Hojviri is a renowned Islamic saint and mystic,
who after being initiated on the spiritual path traveled to India in
to convert to Islam. He is the author of several books, most
notably Discovery of the Invisible one of the oldest Farsi books
about Sufi mysticism.

شاه نعمت اهلل ولی
سید نورالدین نعمتاهلل بن محمد بن کمالالدین یحیی کوه بنانی کرمانی
ف
معروف به سید نورالدین شاه نعمتاهلل ولی ماهانی کرمانی ،شاعر و عار ِ

شرح حال عرفا 191

ایرانی بود .شاه نعمت اهلل از اقطاب و عرفای سده هفتم و هشتم هجری است
که طریقتی جدید در تصوف ایجاد کرد و پیروان سایر طریقتها را نیز تحت
تأثیر خود قرار داد .او از جمله شعرای تصوف ایران و قطب دراویش
نعمتاللهی است .او در طریقه تصوف مؤسس سلسله مشهور نعمتاللهی
است و در راه طریقت و سیر و سلوک مقامی بلند داشته است .شاه نعمتاهلل
ولی به سال  ۷۳۱هجری قمری متولد شد .او فرزن ِد میر عبداهلل ولی از
بزرگان عرب بوده است .نسبتِ او با  19نسل از طریق جعفر صادق ،نسب به
محمد میرسد .والدت او را برخی در شهر حلب عنوان کردهاند و عدهای از
مورخان نیز وی را متولد کوهبنان در کرمان میدانند .از نوادگان او در حال
حاضر با نام شاه نعمتاللهی یاد میشود.
وی در سال  ۸۳۲در ماهان کرمان درگذشت و شمسالدین ابراهیم بمی ،پدر
سید طاهرالدین بمی ،عارف نامیِ همعصر شاه نعمتاهلل ،از بم آمد و بر پیکر
شاه ولی نماز خواند .مدت زندگانی شاه نعمتاهلل ولی  ۱۰۴سال ذکر شده
ی خود را بیان داشته است.
است و خود او تا  ۹۷سالگ ِ
Shah Nimatullah Vali
A 14th century Sufi Master and poet born in Aleppo, Syria. He
was revered by Sunni’s a saint and also as the founder of the
Nimatullahi Sufi order. He traced his own descent from the
seventh Imam Musa al-Kadhim, in both poetry and epistle. He
traveled widely through the Muslim world, learning the
philosophies of many masters, but not finding one to be devoted
to, he studied the writings of Ibn Arabi. Nimatullah met Abdollah
Yafe’I Qadri in Mecca and became his disciple for seven years. He
temporarily resided near Samarkand, along the great Central Asian
Silk Road, there he met Tamerlane but left in order to avoid
conflict settling in Kerman, Iran. His holy shrine is in nearby
Mahan. By the time he died, his fame had spread throughout
Persia and India.
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صفی علیشاه
نام آن بزرگوار میرزا حسن ابن محمد باقر اصفهانی است و در سوم شعبان
 1251در اصفهان تولد یافت .پدرش شغل تجارت داشته است و از اصفهان
به یزد مسافرت کردند و در آن جا مسکن گزیدند .صفی علیشاه در آن زمان،
خردسال بوده و  20سال در یزد توقف داشت .بعدها از طرف هندوستان به
حجاز رفت .خود او گوید اغلب مشایخ را مالقات کرد و در هندوستان به
تالیف "زبده االسرار" پرداخته است .از راه عتبات عالیات به شیراز و یزد
مسافرت کرد و سپس راهی تهران شد و باقی مانده عمر را در تهران مقیم
بود .بیشتر اوقات را مصروف به تحریر نموده و "رساله عرفان الحق"،
"بحرالحقایق" و "میزان المعرفه" در تهران نوشته است .بعد از آن مشغول
نظم ت فسیر قرآن بود و به قول ایشان که هم اشتغال است ،هم طاعت و هم
تشویق مردم فارسی زبان است به خواندن و فهمیدن کالم اهلل مجید ،شاید
اجر فقیر عنداهلل ضایع نگردد .صفی علیشاه در روز چهارشنبه  ۲۴ذی الحجه
سال  ۱۳۱۶هجری قمری ،و در سن  ۶۵سالگی ،در خانقاه خویش که در
سال های پایانی عمرش ،به صورت منزل شخصی او درآمده بود ،درگذشت و
در همان خانقاه به خاک سپرده شد.
Safi Ali
Hajj Mirza Hasan Isfahani, a member of the Safi family, known as
Safi Ali , is undoubtedly one of the greatest mystics of the late
thirteenth and early fourteenth century AH. He describes his life in
the preface of the poetic commentary of the Qur'an: "Muscat alRasa (and the birthplace) is poor in Isfahan , I was born on the
third of the Sha'ban of 1251 (AH). My father was a businessman,
he went from Isfahan to Yazd and settled there. The poor at that
time were young, I stopped in Yazd for twenty years, and then I
went to Hejaz after India. I met most of the elders of Iran, India,
and Rome, I became privileged in some ways, and obtained the
rules of poverty and conduct that are exclusively devoted to the
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service and acceptance of devotion, to the connection of the
dynasty, which is described extensively and does not fit into this
brief, and in India has been awarded the title of "Zebedat al-Asrar
" of the Order, which is based on the secrets of martyrdom (Sayyid
al-Shohada Ibn Al- Islam) and adaptation to Allah. I resigned to
the decision of the Saeed Aqdas Razavi through the Holy Prophet
to Shiraz and Yazd, and I came to Tehran... and for more than
twenty years I have been living in al-Khalafah and I am at ease...
Most of my time is written. I wrote the treatise of Erfan al-Haq
and Bahr al-Haghayegh and the amount of al-Ma'rfr in these
years. In the near two years I am engaged in the Qur'anic
interpretation order, which is employment, adherence, and
encouragement of the Persian language people to read and
understand the words of Allah Majid; perhaps the poor revenues of
Allah will not be forgotten and lead people for centuries and
centuries. Succeeding pure intention and destroying the nature of
God I seek. I've written what I needed to interpret." Safi was
fascinated by a number of lords and courtiers, including Sultan
Mohammad Mizza, the daughter of Fath Ali Shah, Mirza Zaser
Allah Khan Secretar al-Mulk, and Zahir al-Dawlah, who was the
minister, due to the vast knowledge of mysticism and spiritual
perfection as well as the expressive expression of the warmth and
passion, at the end of the Naseri period. The ceremony and
bridegroom was Nasseraddinshah. During his years in Tehran,
Safi, in addition to his students' education, works on discipline and
prose. Safi died on 24 December 1316. His graveyard is in the
monastery where the land was donated by Prince Sultan
Mohammadiazza in 1294. Today, this monastery is near the
Baharestan Square, next to Safi Ali Shah Avenue.

ابن عربی
 هجری قمری به دنیا560  به سال- ) اندلس(اسپانیا- ابن عربی در مرسیه
.آمد
 مزار وی در دامنه کوه. هجری در دمشق میباشد638 متوفی در سال
 آن جناب از. در مغرب دمشق است-  معروف به صالحیه- قاسیون
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بزرگ ترین عرفای زمان خود بود و در بیان مطالب عرفانی توانایی کامل
داشت .از این رو ،کلمات او همه فهم نبود .او را تکفیر کردند .اگر در برخی از
نوشتههای وی دقت شود ،تشیع او آشکار است .اما چون مجبور به تقیه بود
و در محیطی سکونت داشت که سالها تحت تسلط بنیامیه و مرکز خالفت
آنها بوده و مردم نسبت به آنها احترام داشتند ،وی را نیز اهل سنت
میپنداشتند و مورد احترام قرار میدادند .از طرفی بیشتر علمای شیعه ،او را
از محبان اهل بیت میدانند ،چنانچه شیخ جلیل بهاءالدین عاملی ،فهد حلی
و مرحوم فیض کاشی بر تشیع او قائلاند .ابن عربی درباره وحدت وجود
بحثی مفصل و جامع در "فصوص الحکم" دارد که آقایان موحد آن را
برگردان کردهاند.گویا پایه گذار عرفان نطری است.
Ibn Arabi
Born in Murcia, Spain on July 26, 1165 died in Damascus on
November 16, 1240. An Arab Sunni scholar, Sufi mystic poet and
philosopher known simply as Sheikh al-Akbar, “The greatest
master” and Muhiyiddin ibn Arabi was also as a genuine saint. He
laid the foundation for theoretical mysticism, especially with his
innovative idea of “Unity of Existence”. His father was from the
Tayy tribe and claimed descent from the legendary Arabian poet
Hatim al-Tai. His mother came from a noble Berber tribe with
strong ties to northern Africa. Ibn Arabi undertook Hajj and lived
there for three years, there he started to write his Meccan
Revelations. From there he traveled throughout Syria, Palestine,
Iraq and Anatolia. Later traveled to Jerusalem, Mecca, Egypt and
Syria

.
شیخ عبداهلل داستانی (معروف به شیخ المشایخ)
از دهات روستای نزدیک بسطام در تاریخ  347قمری تولد یافته است.

ابوعبداهلل از اقران ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر بوده است.
یکی از عرفا گوید« :در آن وقت که ما به آمل بودیم ،یک روز پیش شیخ
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 گفتند ای شیخ! ما را با یکدیگر سخن.ابوالعباس نشسته و دو تن وارد شدند
 یکی گوید اندوه ازل و ابد تمامتر و دیگری میگوید شادی ازل و ابد.رفته
 اکنون شیخ چه گوید؟ گفتند الحمدهلل که منزلگاه پسر قصاب نه.تمامتر
اندوه است و نه شادی! اندوه و شادی صفت توست و هرچه صفت توست
 گفتند ای شیخ! این دو کس.محدث است و محدث را به قدیم راه نیست
 داستانی در.»که بودند؟ گفت یکی ابوالحسن و دیگری عبداهلل داستانی بود
. وفات یافت و دفن شد،417 بسطام در سال
Shaykh Abdullah
Abdullah Fa'izi al-Daghestani (December 14, 1891 – September
30, 1973), commonly known as Shaykh Abdullah, was a
Dagestani shaykh of the Naqshbandi-Haqqani Sufi order. He was
born in the Caucasian region of Dagestan, then part of the Russian
Empire, in 1891.[1][2] Both his father and elder brother were
medical doctors, the latter being a surgeon in the Imperial Russian
Army. Shaykh Abdullah was raised and trained by his maternal
uncle, Shaykh Sharafuddin Daghestani (1875–1936). In 1910,
after merely six months of marriage, Shaykh Sharafuddin ordered
Abdullah into sacred seclusion (khalwat) for five years. This
practice included severe austerities that were intended to raise his
spiritual rank. When Abdullah returned to secular life the Ottoman
Empire was embroiled in the First World War. Along with many
young men of his village, Abdullah entered military service and
took part in the Battle of Gallipoli. During a firefight he was
severely wounded by enemy fire. In 1921, Abdullah was
instructed by Shaykh Sharafuddin to enter another five years
seclusion. He completed this and was then granted a license, or
ijazah, permission to be a master, or shaykh, in the Naqshbandi
order. Because of anti-Sufi regulations in the new Turkish
Republic, Shaykh Abdullah began to contemplate leaving the
country. After the death of Shaykh Sharafuddin in 1936, a
delegation came to Reşadiye from King Farouk to pay their
condolences, as he had many followers in Egypt. One of Shaykh
Abdullah's daughters married a member of the delegation. Shaykh
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Abdullah and the family then moved to Egypt, though they would
remain there for only half a year as the marriage soon ended in
divorce. Following his daughter's divorce, Shaykh Abdullah and
his family then moved to Syria where he would remain for the rest
of his life. He resided for a time in Aleppo, moved to Homs and
then finally to Damascus near the tomb of saint Sa’d ad-Din
Jibawi. There, he established the first tekke for his branch of the
Naqshbandi order. In 1943, he moved to a house on Jabal Qasioun
mountain. The house was bought by his first Syrian murid and
later one of his deputies in the Sufi order, Shaykh Husayn Ifrini.
This house is now the site of his burial shrine and its adjoining
mosque. Shaykh Abdullah died on September 30, 1973, in Beirut,
Lebanon. His grave and burial shrine is in Damascus, Syria, at the
site of his former home and mosque on Jabal Qasioun mountain.

عطار نیشابوری
عطار به حق از شاگردان بزرگ متصوفه و از مردان نامآور تاریخ ادبیات ایران
است .کالم ساده و گیرنده او که با عشق و اشتیاق سوزان همراه است،
همواره سالکان حقیقت را چون تازیانه شوق به جانب مقصود راهبری کرده
است .وی برای بیان مقاصد عالیه عرفانی خود ،بهترین راه را که آوردن کالم
بیپیرایه روان و خالی از هر آرایش و پیرایش است ،انتخاب کرده است ،و
مهارت و قدرت کم نظیر او در زبان و شعر به وی این توفیق را بخشیده
است .شاید به همین سبب است که موالنا جالل الدین ،عطار را قدوه عشاق
میدانست .او را به منزله روح و سنایی را چون چشم او معرفی کرد و گفت:
«عطار روح بود و سنایی دو چشم او ،ما از پی سنایی و عطار آمدهایم».
عطار کدکنی نیشابوری ،شاعر و عارف نامآور ایران در قرن ششم و آغاز و به
قول  537قرن هفتم بود .کنیه او را ابوطالب نوشتهاند .دولتشاه میگوید:
عطار در شادیاخ نیشابور به دنیا آمده است ،بنابراین ،خواه عطار در شادیاخ و
یا در کدکن ،که هر دو از توابع نیشابور بودند ،والدت یافته باشد ،وی را
منسوب به نیشابور میدانند .از ابتدای کار او اطالعی در دست نیست ،جز آن
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، بعد از وفات پدر. عطاری عظیم القدر بود، در شادیاخ،که نوشتهاند پدر وی
 گویا عطار تا مدتی از دوره.کار او را دنبال کرد و دکانی آراسته داشت
 که الزمه آن داشتن-  شغل دارو فروشی خود را،تحقیق در مقامات عرفانی
. حفظ کرده و در داروخانه سرگرم طبابت بود- اطالعات از طب نیز بوده
:خود در خسرو نامه میگوید
به من گفت ای به معنی عالم افروز چنین مشغول طب گشتی شب و روز
–  او را شاگرد، هدایت.ولی معلوم نیست که او طب را از چه کسی آموخت
معروف به خوارزمی که از کبار مشایخ تصوف بود – مجدالدین بغدادی
 با توجه به. حکیم خاصه سلطان محمد خوارزمی بود، بغدادی.میدانست
 در زمان پزشکی و داروگری،ب حال او
ِ  معلوم میشود که انقال،اشاره شاعر
 از طرفی روایت میکنند در پیری.دست داده است که خود داستانی دارد
 با پسر-پدر مولوی- ) هنگامی که بهاءالدین ابن محمد (سلطان العلما،شیخ
 شیخ نسخهای از.خود رهسپار عراق بود در نیشابور به خدمت شیخ رسید
. داد، کودکی خردسال بود،اسرارنامه خود را به جاللالدین که در آن هنگام
Attar
Abū Ḥamīd bin Abū Bakr Ibrāhīm (c. 1145 – c. 1221; Persian:
better known by his pen-names Farīd ud-Dīn and ʿAṭṭār , Attar
means pharmacist), was an Iranian poet, theoretician of Sufism,
and hagiographer from Nishapur who had an immense and lasting
influence on Persian poetry and Sufism. Information about Attar's
life is rare and scarce. He is mentioned by only two of his
contemporaries, `Awfi and Tusi. However, all sources confirm
that he was from Nishapur, a major city of medieval Khorasan
(now located in the northeast of Iran), and according to `Awfi, he
was a poet of the Seljuq period. According to Reinert: It seems
that he was not well known as a poet in his own lifetime, except at
his home town, and his greatness as a mystic, a poet, and a master
of narrative was not discovered until the 15th century. At the same
time, the mystic Persian poet Rumi has mentioned: "Attar was the
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spirit, Sanai his eyes twain, And in time thereafter, Came we in
their train" and mentions in another poem: "Attar has traversed the
seven cities of Love, We are still at the corner of one street."
`Attar was probably the son of a prosperous chemist, receiving an
excellent education in various fields. While his works say little
else about his life, they tell us that he practiced the profession of
pharmacy and personally attended to a very large number of
customers. The people he helped in the pharmacy used to confide
their troubles in `Attar and this affected him deeply. Eventually, he
abandoned his pharmacy store and traveled widely to Baghdad,
Basra, Kufa, Mecca, Medina, Damascus, Khwarizm, Turkistan,
and India, meeting with Sufi Shaykhs - and returned promoting
Sufi ideas. `Attar's initiation into Sufi practices is subject to much
speculation. Of all the famous Sufi Shaykhs supposed to have
been his teachers, only one - Majd ud-Din Baghdadi a disciple of
Najmuddin Kubra- comes within the bounds of possibility. The
only certainty in this regard is `Attar's own statement that he once
met him. In any case it can be taken for granted that from
childhood onward `Attar, encouraged by his father, was interested
in the Sufis and their sayings and way of life, and regarded their
saints as his spiritual guides. At the age of 78, Attar died a violent
death in the massacre which the Mongols inflicted on Nishapur in
April 1221. Today, his mausoleum is located in Nishapur. It was
built by Ali-Shir Nava'i in the 16th century and later on underwent
a total renovation during Reza Shah the great in 1940.

سنایی
از شعرا و عر فای بزرگ قرن پنج بود که ابتدا مدح سلطان غزنوی میگفت و
 خدمت.سپس بر اثر حادثهای متنبه گردید و ترک مالزمت سلطان کرد
 غالبا منزوی بود.خواجه یوسف همدانی توبه کرد و در رشته سلوک وارد شد
 مذهب او تشیع بود و حتی کمتر مایل به تقیه.و با کسی معاشرت نداشت
. ضمنا مزار او در غزنین است و دارای روحانیت خاصی است.بود
Sanai
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Hakim Abul-Majd Majdūd ibn Ādam Sanā'ī Ghaznavi (Persian:)
was a Persian poet who lived in Ghazni between the 11th century
and the 12th century in what is now Afghanistan. He died between
1131 and 1141. Sanai was a Sunni Muslim. He was connected
with the court of the Ghaznavid Bahram-shah who ruled 1117 –
1157. He wrote an enormous quantity of mystical verse, of which
The Walled Garden of Truth or The Hadiqat al Haqiqa is his
master work and the first Persian mystical epic of Sufism.
Dedicated to Bahram Shah, the work expresses the poet's ideas on
God, love, philosophy and reason. For close to 900 years The
Walled Garden of Truth has been consistently read as a classic and
employed as a Sufi textbook. According to Major T. Stephenson:
"Sanai’s fame has always rested on his Hadiqa; it is the best
known and in the East by far the most esteemed of his works; it is
in virtue of this work that he forms one of the great trio of Sufi
teachers — Sanai, Attar, Jalaluddin Rumi." Sanai taught that lust,
greed and emotional excitement stood between humankind and
divine knowledge, which was the only true reality (Haqq). Love
(Ishq) and a social conscience are for him the foundation of
religion; mankind is asleep, living in a desolate world. To Sanai
common religion was only habit and ritual. Sanai's poetry had a
tremendous influence upon Persian literature. He is considered the
first poet to use the qasidah (ode), ghazal (lyric), and the masnavi
(rhymed couplet) to express the philosophical, mystical and ethical
ideas of Sufism.
Rumi acknowledged Sanai and Attar as his two great inspirations,
saying, "Attar is the soul and Sanai its two eyes, I came after Sanai
and Attar." The Walled Garden of Truth was also a model for
Nizami's Makhzan al-Asrar (Treasury of Secrets).

شیخ محمود شبستری
 با وجود.شیخ محمود شبستری از عرفا و شعرای قرن هشتم هجری است
 سال. اطالعات زیادی در دست نیست،شهرت این عارف بزرگ از زندگی وی
 به. هجری میدانند و گویند در شبستر به دنیا آمده است687 تولد او را
 امروزه مقبره آن بزرگوار در. در همان جا از دنیا رفته است730 قولی سال
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 شیخ پس از.آن ناحیه معروف و مشهور است و زیارتگاه اهل سلوک است
کسب دانش در تبریز به مسافرت رفت و آن طوری که خود او در "سعادت
 از علما و مشایخ.» شام و حجاز را دیده است، «شهرهای مصر:نامه" میگوید
 شیخ محمود سفری به کرمان.این سرزمینها کسب دانش توحید کرده است
 در آن شهر اوالد و احفادی از او به وجود،کرد و در آن جا تاهل اختیار نمود
آمد که جمعی از ایشان ارباب قلم و اهل کمال بودند و به عنوان خواجگان
 شیخ محمود پسری به نام عبداهلل داشت که جوانی فاضل و.شهرت یافتند
کامل در هر علمی به خصوص در فنون ریاضی مهارت داشت و کتابی به نام
، شبستری شیخ خود را امینالدین دانسته."مثنوی شمع و پروانه" دارد
 عاقبت شیخ محمود به تبریز.بعضیها استاد او را بهاءالدین تبریزی دانستند
. سالگی وفات یافت و در شبستر مدفون شد37  در720  در سال،بازگشت
Sheikh Mahmud Shabestari
Sa'dddin Mahmudbn Aminaldin Abdolkarimbn Yahya Shabestari
(known as Sheikh Mahmud Shabestari ) is one of the mystics and
poets of the eighth century AD. According to the material
contained in the book of the book of Al-Jananan Volume 2, he was
a contemporary of Sheikh Baba Abi Shabestari (d. 740) and died
in the same year, so the age of Sheikh Mohammad Shabestari at
the time of death should be 52 or 53. He is one of the celebrities
of the mystics of Iran, and most of his reputation is due to his
famous work, Gulshan Raz. Years of his birth are various,
including 687 AH. The birthplace of this mystic mystic is located
near the Tabriz city of Shabestar. In the early days of its life,
Tabriz witnessed the rise and overthrow of the Mongols , which
caused itself to be a kind of intellectual chaos. He went to Kerman
in the middle of his life and married there, and the result of this
marriage was a boy. In the minutes of the wisdom of theoretical
mysticism he was surrounded by the conquests of Makiyah and
Fusaws al-Hikmah Sheikh Muhiddin Ibn al-Arabi

محمد غزالی

شرح حال عرفا 201

شهر طوس مانند نیشابور ،مرو و هرات یکی از کرسیهای مهم خراسان بود
که به دو بخش یا دو ناحیه بزرگ تقسیم میشد .یکی طابران و دیگری
نوغان طوس! امام محمد غزالی مانند حکیم فردوسی از مردم طابران بود که
در همانجا در سال  450هجری قمری مصادف با اواخر عهد سلطنت طغرل
سلجوقی متولد شد و نیز در همان طابران در سال  550هجری قمری وفات
یافت و در همان سرزمین به خاک سپرده شد .پدرش مردی متدین ،مقدس،
متورع ،اهل زهد و صالح بود .با شغل نخ ریسی که حرفه خانوادگی او بود،
گذران میکرد و نسبت غزالی که اصل صحیح آن به تشدید "ز" است مبتنی
بر همان پیشه ریسندگی خانوادگی است .پدرش زمانی که درگذشت ،محمد
و احمد را که در آن تاریخ صغیر بودند ،به یکی از دوستان خود به نام
رادکانی ،که از صوفیان صالح زمان خود بود ،سپرد و سفارش کرد که ایشان
را به درس و مکتب بگذارد و در تعلیم و تربیت آنها تا حد امکان تعهد
داشته باشد .او نیز چندان که برای او ممکن و میسر بود ،در تعلیم و تربیت
آنان کوشید تا خط و سواد در مسائل دینی و مقررات فنون ادبی و مذهبی را
به خوبی فرابگیرند .چون از مقدمات تحصیل گذشتند ،آماده پیشرفت
بیشتری شدند ،پس رادکانی به آنها سفارش کرد که به یکی از مدارس
طلبگی بروند ،درس بخوانند و از شهریه مدرسه جهت گذران زندگی استفاده
نمایند .غزالی از طوس به جرجان رفت و نزد ابونصر اسماعیل جرجانی،
تحصیل کرد .بعد از چندی به طوس بازگشت و مدت سه سال با کمال
جدیت به تحصیل حدیث ،فقه و ...پرداخت .سپس راهی نیشابور شد و در
حوزه درس ابوالمعالی جوینی به تحصیل پرداخت .چندان مورد توجه و
تحسین استاد قرار گرفت که وی به داشتن چنین شاگردی به خود میبالید.
غزالی تا سال وفات امامالحرمین در نیشابور بود و در آن تاریخ  28سال
داشت .در علوم و فنون متداوله آن زمان به حدی رسید که شهرتش در بالد
خراسان به گوش دانشمندان طوس رسید و بعد از مدتی از طرف خواجه
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نظامالملک به استادی و ریاست نظامیه بغداد منسوب شد و در دستگاه
سلجوقیان عزت و حرمت شایستهای یافت و مورد احترام خلفای عباسی بود.
بین دوره تحصیل نیشابور تا تدریس نظامیه بغداد ،هفت سال فاصله بود .در
این زمان به سیر و سیاحت پرداخت و لحظهای از تحقیق ،کتابت و فرا
گرفتن علوم آرام نداشت و هنوز چهار سال از ریاست مدرسه نظامیه بغداد
نگذشته بود که ناگاه پشت پا بر همه عالیق ،اسباب ،عزت و اقتدار دنیوی زد.
گویا برادر خود را به نام احمد غزالی به جای خود گذاشت و به بهانه سفر
حج قلندروار از بغداد بیرون رفت .از آن تاریخ به بعد در اثر زهد و ریاضت
متمادی به تهذیب اخالق ،تحلیه و تخلیه روحانی پرداخت و انسانی کامل و
عارفی تمام عیار از کار در آمد ،که با غزالی گذشته تفاوت داشت .این نوع
تحول و دگرگونی در واقع یک نوع جدل و کشمکش اندیشه و افکار ،تناقض
بدو بخشید و بر سر دو راهی قرار گرفت .از طرفی انتخاب جاه ،مقام ،مال و
منال دنیوی و تقرب سالطین را بپذیرد و یا یکباره از همه آنها بگذرد و
قلندروار به در به دری و راه زهد ،فالح ،صالح و نجاه اخروی بپردازد .خالصه
این که غزالی به همه اسباب ،مقامات و تعلقات دنیوی که برای او فراهم
آمده بود ،پشت پا زد و آن را به کودکان عراق واگذاشت و خود همچنان در
عالم تجرد ،درویشی و وارستگی از بغداد به سفر ریاضت  10ساله پرداخت.
Imam Muhammad Al-Ghazali
;Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī (/ɡæˈzɑːli/
Arabic: c. 1058 – 19 December 1111), shortened as Al-Ghazali in
Arabic or Ghazali in Persian and known as Algazelus or Algazel
to the Western medieval world, was a Persian theologian, jurist,
philosopher, and mystic. Al-Ghazali has been referred to by some
historians as the single most influential Muslim after the prophet
Muhammad. Within Islamic civilization he is considered to be a
Mujaddid or renewer of the faith, who, according to tradition,
appears once every century to restore the faith of the community.
His works were so highly acclaimed by his contemporaries that al-
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Ghazali was awarded the honorific title "Proof of Islam" (Hujjat
al-Islam). Others have cited his opposition to certain strands of
Islamic philosophy as a detriment to Islamic scientific progress,
although he argued for the separation of philosophy and science.
Besides his work that successfully changed the course of Islamic
philosophy—the early Islamic Neoplatonism that developed on the
grounds of Hellenistic philosophy, for example, was so
successfully criticised by al-Ghazali that it never recovered—he
also brought the orthodox Islam of his time in close contact with
Sufism. It became increasingly possible for individuals to combine
orthodox theology (kalam) and Sufism, while adherents of both
camps developed a sense of mutual appreciation that made
sweeping condemnation of one by the other increasingly
problematic. The traditional date of al-Ghazali's birth, as given by
Ibn al-Jawzi, is 450 AH (March 1058 – February 1059 CE), but
modern scholars have raised doubts about the accuracy of Ibn alJawzi's information, and have posited a date of 448 AH (1056–
1057 CE), on the basis of certain statements in al-Ghazali's
correspondence and autobiography. He was born in Tabaran, a
town in the district of Tus, which lies within the Khorasan
Province of Iran. A posthumous tradition—the authenticity of
which has been questioned in recent scholarship—tells that his
father died in poverty and left the young al-Ghazali and his brother
Ahmad to the care of a Sufi. Al-Ghazali's contemporary and first
biographer, 'Abd al-Ghafir al-Farisi, records merely that alGhazali began to receive instruction in fiqh (Islamic
jurisprudence) from Ahmad al-Radhakani, a local teacher. He later
studied under al-Juwayni, the distinguished jurist and theologian
and "the most outstanding Muslim scholar of his time" in
Nishapur, perhaps after a period of study in Gurgan. After alJuwayni's death in 1085, al-Ghazali departed from Nishapur and
joined the court of Nizam al-Mulk, the powerful vizier of the
Seljuq sultans, which was likely centered in Isfahan. After
bestowing upon him the titles of "Brilliance of the Religion" and
"Eminence among the Religious Leaders", Nizam al-Mulk
advanced al-Ghazali in July 1091 to the "most prestigious and
most challenging" professoriate at the time, in the Nizamiyya
madrasa in Baghdad. He underwent a spiritual crisis in 1095, and
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consequently abandoned his career and left Baghdad on the pretext
of going on pilgrimage to Mecca. Making arrangements for his
family, he disposed of his wealth and adopted an ascetic lifestyle.
According to biographer, Duncan B. Macdonald, the purpose of
abstaining from scholastic work was to confront the spiritual
experience and more ordinary understanding of "the Word and the
Traditions". After some time in Damascus and Jerusalem, with a
visit to Medina and Mecca in 1096, he returned to Tus to spend the
next several years in 'uzla (seclusion). This seclusion consisted in
abstaining from teaching at state-sponsored institutions, though he
continued to publish, to receive visitors, and to teach in the zawiya
(private madrasa) and khanqah (Sufi monastery) that he had
built.Fakhr al-Mulk, grand vizier to Ahmad Sanjar, pressed alGhazali to return to the Nizamiyya in Nishapur; al-Ghazali
reluctantly capitulated in 1106, fearing (rightly) that he and his
teachings would meet with resistance and controversy.
He later returned to Tus, and declined an invitation in 1110 from
the grand vizier of Muhammad I to return to Baghdad. He died on
19 December 1111. According to 'Abd al-Ghafir al-Farisi he had
several daughters, but no sons.

جامی
 از بزرگان سلسله نقشبندیه و،عبدالرحمن جامی از عرفای قرن نهم هجری
 گویند مذهب شیعه داشته است.مرید خواجه مجدالدین کاشغری بوده است
 اهل هرات.در حالی که قاضی نورالدین شوشتری او را شیعه ندانسته است
.بود
Jāmī
Nur ad-Dīn Abd ar-Rahmān Jāmī (Persian: ), also known as
Mawlanā Nūr al-Dīn 'Abd al-Rahmān or Abd-Al-Rahmān Nur-AlDin Muhammad Dashti, or simply as Jami or Djāmī and in Turkey
as Molla Cami (7 November 1414 – 9 November 1492), was a
Persian poet who is known for his achievements as a prolific
scholar and writer of mystical Sufi literature. He was primarily a
prominent poet-theologian of the school of Ibn Arabi and a
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Khwājagānī Sũfī, recognized for his eloquence and for his analysis
of the metaphysics of mercy. His most famous poetic works are
Haft Awrang, Tuhfat al-Ahrar, Layla wa -Majnun, Fatihat alShabab, Lawa'ih, Al-Durrah al-Fakhirah. Jami was born in Jam,
(modern Ghor Province, Afghanistan) in Khorasan. Previously his
father Nizām al-Dīn Ahmad b. Shams al-Dīn Muhammad had
come from Dasht, a small town in the district of Isfahan. A few
years after his birth, his family migrated to Herat, where he was
able to study Peripateticism, mathematics, Persian literature,
natural sciences, Arabic language, logic, rhetoric and Islamic
philosophy at the Nizamiyyah University. His father, also a Sufi,
became his first teacher and mentor. While in Herat, Jami held an
important position at the Timurid court, involved in the era's
politics, economics, philosophy and religious life. Because his
father was from Dasht, Jami's early pen name was Dashti, but
later, he chose to use Jami because of two reasons he later
mentioned in a poem:
My birthplace is Jam, and my pen Has drunk from (knowledge of)
Sheikh-ul-Islam (Ahmad) Jam Hence in the books of poetry
My pen name is Jami for these two reasons.

)شیخ احمد جام(ژنده پیل
 معروف به شیخ، احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی،شیخاالسالم
 هجری قمری) معروف به ابونصر۵۳۶  درگذشته- ۴۴۰ احمد جام (زاده
.احمد ژَندهپیل یا به طور خالصه «ژَندهپیل» از عارفان دوره سلجوقی بود
 زادگاه وی.وی از عارفان و صوفیان نامدار قرن ششم هجری قمری است
.نامق از دیار ترشیز یا کاشمر فعلی بوده و مدفن وی در تربت جام میباشد
. سال ذکر کردهاند۹۶  سال و بعضی۹۵ طول عمر وی را بیشتر مراجع

، مفتاح النجات، انس التائبین، رساله سمرقندیه:آثار او عبارت است از
، سراج السائرین، کنوز الحکمه،روضهالمذنبین و جنه المشتاقین
.بحارالحقیقه
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Sheikh Ahmad-i Jam
Ahmad Ibn Abolhasan Jāmi-e Nāmaghi-e Torshizi (Persian:) (born
Namagh (now Kashmar), Persia, 1048 - died Torbat-e Jam, 1141)
better known as Sheikh Ahhmad-e Jami or Sheikh Ahmad-i Jami
or Sheikh Ahmad-e jam or Sheikh-e Jam or simply Ahmad-e Jam
was a Persian Sufi, Sufi writer, mystic and poet. His mazar (tomb)
is located in Torbat-e Jam He was born in 1048 (441 A.H.) in
Namagh (now Kashmar) near Torshiz in Khorasan, and counted
Jarir Ibn Abdullah, a companion (Sahaba) of Mohammad as one of
his ancestors. His parents made their living by farming. Ahmad
was tall of stature, strong and courageous; this and a reputation for
gruffness led to sources referring to him as "the Colossal
Elephant" (Zhandeh Pil). Medieval accounts describe him as
having red hair, a wine-colored beard and dark-blue eyes. Until the
age of twenty-two (circa 1070 CE / 463 AH), Ahmad would attend
drinking parties with a circle of profligate friends. Ahmad
experienced a conversion to the religious life one night after
witnessing the miraculous transformation of wine into grape juice.
After this Ahmad withdrew from his circle of friends. He took up
the life of a hermit and lived in seclusion for eighteen years, on the
mountain of Nâmaq until about 1082 (475 A.H.), and then on the
mountain of Bizd for the next six years until circa 1088 (481
A.H.). [The Colossal Elephant, Stories 9, 10 and 13]. At the age of
forty he returned to society to guide the people and make winedrinkers and sinners to repent. The earliest source about him, The
Spiritual Feats of Sadid al-Din Muhammad al-Ghaznavi, gives
him the honorific title "Shaykh al-Islam." According to Ghaznavi's
Spiritual Feats, Ahmad-e Jâm was not at first appreciated by the
people, but after several miraculous healings, his reputation spread
and he attracted some followers. Ahmad settled down in Ma'dâbâd and began training disciples and composing books and
propagating his ideas. He also built a Friday mosque and a
khâneqâh, or Sufi lodge. From his home in Ma'd-âbâd, he made
many trips throughout Khorasan, including visits to the major
cities of Herât, Nayshabur, and Marv, and to Bâkharz and Bastâm.
He evidently won many converts from the villages outlying Jâm.
Shaykh Ahmad's activity therefore stretched across a territory that
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triangulates the modern borders of eastern Iran, northern
Afghanistan and southern Turkmenistan.

موالنا فیض کاشی
فیض از اجله فقها و اکابر مذهب تشیع در دوران صفویه است .مال محسن در
کاشان متولد شد و از اکابر علمای امامیه قرن یازده است .پس از پایان
مقدمات ،علوم و دانشهای زمان خویش ،به شیراز رفت و به حلقه شاگردان
عالمه عالیقدر ،مالصدرا پیوست .فیض در تمام علوم دینی به ویژه تفسیر،
حدیث ،فقه ،کالم ،عرفان ،فلسفه و ادبیات عرب مهارت داشت که اگر در
تمامی دوران سلطنت صفویه بینظیر نباشد ،مسلماً کم نظیر خواهد بود و
مورد حسادت خیلیها قرار گرفت.
افکار فیض را میتوان در چند موضوع خالصه کرد .با اصولیان از درِ مخالفت
درآمد ،تا حدی نیز مورد حمله برخی از علما و فقها که او را اخباری صرف
میدانستند ،قرار گرفت و مورد حمله برخی از علما و فقها من جمله احمد
احسایی قرار گرفت .بر اثر پیروی از عقاید مالصدرا و تاثیر فلسفه اشراق
فیض به عرفان و مقامات تصوف ،توجه خاص مبذول داشته ولی در عین
حال از رعایت اصول دین و اجرای فرامین مذهبی غافل نبود .در همه احوال
به توصیه زهد و تقوا ،دل کندن از دنیا و پرداختن به اموری که موجب
رستگاری در سرای باقی بود ،توجه داشت .در واقع فیض را از جمله زهاد و
پرهیزگاران بی رنگ و ریا میدانند .وفات فیض به سال  1090هجری قمری
در کاشان بود و در همان جا مدفون است .مقبره او"کرامت" نام دارد.
فیض کاشانی نگرشی مذهبی داشت و از شعر برای بیان مقاصد مذهب تشیع
سود جست .دوبیتی زیر از اوست:
از نور نبی واقف این راه شدیم
وز مهر علی عارف این راه شدیم
چون پیروی نبی و آلش کردیم
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ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم
همچنین فیض کاشانی گرایشی عرفانی داشته و شعرهایی با این نگرش از او
به جای مانده است:
یاران میم ز بهر خدا در سبو کنید
آلوده غمم به میم شستوشو کنید
جام می لبالب از آن دستم آرزوست
بهر خدا شفاعت من نزد او کنید
چو مست میشوید ز شرب مدام دوست
مستی بنده هم به دعا آرزو کنید
ابریق میدهید مرا تا وضو کنم
در سجدهام به جانب میخانه رو کنید
بیمار چون شوم ببریدم به میکده
از بهر صحتم به خم می فرو کنید
از خویش چون روم به میم باز آورید
آیم به خویش ،باز میم در گلو کنید
وقت رحیل سوی من آرید ساغری
رنگم چو زرد شد به میم سرخ رو کنید
تابوت من ز تاک و کفن هم ز برگ تاک
در میکده به باده مرا شستوشو کنید
تا زندهام نمیروم از میکده برون
بعد از وفات نیز بدان سوم رو کنید
در خاکدان من بگذارید یک دو خم
دفنم چو میکنید میم در گلو کنید
از مرقدم به میکدهها جویها کنید
از هر خم و سبوی رهی هم به جو کنید
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دردی کشان ز هم چو بپاشد وجود من
در گردن شما که ز خاکم سبو کنید
ناید به غیر ریزه خم یا سبو به دست
هر چند خاکدان مرا جستوجو کنید
بی بادگان چو مستیتان آرزو شود
آیید و خاک مقبره فیض بو کنید
Mullah Mohammad Hassan Feiz Kashani
Mullah Mohammad Hassan Feyz Kashani (born in 1007 in
Kashan, died 1090 AH in Kashan ) (1067-1957), Hakim, Mu'add
and Arif of the Safavid period and one of the greatest Shiite
scholars. His name was Mohammad Hassan, famous for Mullah
Mohsen and his grace. Mullah Mohammad Hassan was the great
groom of Mulla Sadra in Shiraz. In jurisprudence , principles,
philosophy, and theology, the hadith and the interpretation of the
Qur'an , and the powerful poetry and literature, and in all of these
and other disciplines, he has memorable works of his own. Of
course, at the end of his life, he has regretted what has been used
other than the Qur'an and the words of Ahlulbīt (AS), and has
introduced it on the mustache of practice and quoting the truth.
Feyz Kashani was born in Kashan. His family was mostly
Kashan's scholars and scholars, especially his grandfather, King
Mahmud, his father, King Mortazah, and his brothers, Molly
Muhammad, famous for Nour Al-Din and Molly Abdul Ghafour
and their sons Mohammad Hadi ibn Nour al-Din and Muhammad
Momen Abdul Ghafour and his son, Faiz Molly Mohammad, They
had a high religious authority who had written a compilation and
composition. Feyz lived in Qom, but when he heard Sayyid Majid
Critical entered Shiraz, he went to grace to get married in the city
with the famous daughter of Mulla Sadra and took the title of
grace from him. The death of grace occurred in the year 1090 AH
and his burial place is located in Kashan in a mausoleum called
Keramat or Keramat.
Holy fellows put rhyme flows in a pot
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Sanctify my sorrows sipping your cup
Sacred Host’s propose toasts to only God
Salvation is in the heart’s we’ve touched
On our friend’s wine being love drunk
Wish my drunkenness will give us hope
For my ablution, a little liquor pour
Praying I turn towards the pub
When I feel ill, take me to the club
The truly just drown me in their cup
Make me conscious from being distraught
Becoming conscious give me a draught
On my departing with my spirit fill your cup
Turning pale feed my soul with your love
Plant grapevines in my coffin for me to wake up
With that wine in that tavern wash me up
Until I’m alive I will not leave the tavern
When I die I will reach your heaven
In my grave place a barrel of wine
Burying me fill my mouth with wine
For my grave and tavern to be a grapevine
For all barrels and kegs to be united
All the dreg drinkers will be dispersed
Enlightening roads on the earth’s surface
Finding loads of pots and furnaces
Hoping those who pay respect will stay blessed
And become so love drunk from the Beloved
So those who come to my resting place profit

نجمالدین کبری
 معروف به نجمالدین کبری،ابو عبداهلل احمد ابن محمد ابن عبداهلل خیوفی
 هجری در قائله618  هجری در خوارزم به دنیا آمد و در سال520 در سال
 جنازهاش را در. نجمالدین موسس طریقه کبرویه است.مغول کشته شد
 از نجمالدین.جرجانیه خوارزم در اندرون خانقاهش به خاک سپردند
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میبایست آثار فراوانی بر جای میماند ،مت اسفانه آن آثار بر اثر هجوم مغول
از میان رفته است و جز یکی دو رساله باقی نمانده است.
شیخ عبداهلل داستانی
از دهات روستای نزدیک بسطام در تاریخ  347قمری تولد یافته است.
ابوعبداهلل از نزدیکان ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر بوده است.
یکی از عرفا گوید :در آن وقت که ما به آمل بودیم ،یک روز پیش شیخ
ابوالعباس نشسته و دو تن وارد شدند .گفتند ای شیخ! ما را با یکدیگر سخن
رفته .یکی گوید اندوه ازل و ابد تمامتر و دیگری میگوید شادی ازل و ابد
تمامتر .اکنون شیخ چه گوید؟
گفتند الحمداهلل که منزلگاه پسر قصاب نه اندوه است و نه شادی!
اندوه و شادی صفت توست و هر چه صفت توست محدث است و محدث را
به قدیم راه نیست.
گفتند ای شیخ! این دو کس که بودند؟ گفت یکی ابوالحسن و دیگری
عبداهلل داستانی بود.
داستانی در بسطام در سال  417درگذشت.

شیخ عالءالدوله سمنانی
رکنالدین ابوالمکارم احمد ابن محمد بیابانکی از شاعران معروف سدههای
هفت و هشت هجری است .در سال  659در سمنان زاده شد .خانواده او
همگی از بزرگان بودند .عمویش وزارت داشت و پدرش در زمان ارغونخان،
حاکم بغداد بود و سراسر عراق تحت فرمان او بود .شیخ عالءالدوله در سال
 736هجری در صوفی آباد درگذشت و مقبره او نیز در همانجاست.
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وی در تصوف از شاخه کبرویه بود و با عبدالرزاق کاشانی معاصر بوده است و
با او در وحدت وجود گفتوگوهایی داشته است .عالءالدوله تالیفات
بیشماری دارد ،مانند :چهل مقاله ،قواعدالعقاید ،المفتاح ،آدابالخلوء و...
احمد غزالی
احمد غزالی طوسی برادر کوچک امام محمد غزالی ،از فقها ،دانشمندان،
زاهدان و مشایخ معروف زمان خود بود .در تصوف واعظی او به دیگر
جنبه هایش برتری داشت و به عناوین زاهد ،صوفی و واعظ شهرت داشت .از
آغاز جوانی به زهد ،انزوا و صحبت مایل بود .از همان وقت به خدمت مشایخ
میرسید و سال ها از سیر و سیاحت و خدمت فقرا و صوفیه دور نبود ،تا در
وادی سلوک مقامی بلند یافت .خود از بزرگان مشایخ و راهنمایان سلسله
شد و گروه بسیاری را دستگیری و به داللت او داخل طریقت شدند.
کمتر از اهل تصوف و سالسل صوفیه دیدهایم که جز اقطاب و مفاصل عمده
سلسله از نام وی خالی باشد.
سخنانش بی اندازه شیرین ،جذاب ،گرم و گیرا بود .همواره گروهی بیشمار
در مجلس وعظش حاظر میشدند ،هم چنان که او بر سر منبر تقریر میکرد.
ساعد ابن فارس در بغداد هشتاد و سه مجلس از مواعظ ابواحمد را نگاشته
است و کتابی در دو جلد فراهم ساخت و به نظر وی رسانید .در وعظ زبانی
شیوا و جذاب داشت و با نهایت شجاعت در حضور خلیفه و سالطین مطلب
خود را بیان میکرد.
ابواحمد کتاب "احیاءالعلوم" برادرش را تدریس میکرد و کتاب "سوانح" را
در تصوف به زبان فارسی نوشته است .شیخ طریقت و پیشوای او ابوبکر نساج
است .از تربیت شدگان احمد غزالی ،عینالقضات همدانی است که در سال
 535به طور فجیعی شهید شد .وفات احمد غزالی را ابن خلکان ،سبکی و
یافعی به سال  520میدانند .وی در یکی از مساجد قزوین دفن شده است.
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صاحب روضات این دو بیت را به نام ابواحمد نوشته است:
یستردنی است آن چه بنگاشتهای
افکندنی است آن چه برداشتهایم
سودا بوده است آن چه پنداشتهایم
دردا به هرزه عمر بگذاشتهایم
معروف کرخی
شیخ محفوظ معروف ابن فیروزان علیالمشهور از اصحاب موسی ابن رضا (ع)
بوده است .بنا به روایتی در سال  200هجری وفات یافت .معروف اصالت ًا
ایرانی است .پس از حضرت امام موسی کاظم (ع) ،فرزند ارشد آن بزرگوار -
حضرت رضا -جانشین آن حضرت شد و جز شجره ملکوتیه الهیه گردید.
مشایخ مجاز آن بسیار بودند و معروف ،دربان ظاهری و باطنی آن حضرت
بود .عمده سالسل متاخر صوفیه به این شیخ جلیلالقدر منسوباند .معروف،
به دست حضرت رضا تربیت شد و دو یا سه سال ،قبل از شهادت آن حضرت
در بغداد از دنیا رفت که در همان جا مدفون گردید .جانشینان معروف،
سری سقطی و جنید بودند که ارادت به ائمه معصومین زمان خود ،چون
حضرت جواد االئمه ،حضرت هادی ،حسن عسگری و موالنا حجت قائم(ع)
داشتند .همه ایشان به افتخار پیروی و انتساب به ائمه زمان خود ،ارادت
داشتند.
)Abu Mu'afuz (Famous Karkhi
Abu Mu'afuz, famous for bin Firuz Kuhi, is famous for the famous
Karkhi of the elders of the early centuries of Islam, which most
Shiite Sufi dynasties claim to be assigned to him. Nemat Allahyah
and Zhaibayh consider him the first pole and thigh. The famous
Karkhi, known to the Sufis, was the guardian of Ali ibn Musa
Reza, who found him grace and taught the position and position of
Sheikh al-Mashayekhi, and he was allowed to follow the method
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of Razavi, Alawi and Mostafaviyah, which included praying,
cultivating and purifying the soul to the Truth-Seekers, Sadegh alAjeid and followers of the Imams. What has been recorded is that
their parents were nasrandi Exterior education and esoteric
education, security jobs, the cause of death and death are among
the most commonly mentioned texts It is said that the guardian of
Ali ibn Musa al-Reza was in Khorasan and in the wake of the
crowd his ribs were broken and killed. He is located in the
western part of Baghdad , in the Karkh area, and has a magnificent
shrine. Shiite and Sunni shared prayers on the threshold. This is
the point where he was the guardian of Ali ibn Musa al-Reza (in
Madinah or Khorasan or elsewhere), and moreover, if he was
killed outside Baghdad (since Ali ibn Musa al-Reza never traveled
to Baghdad) And interestingly, the famous Karkhi has never left
Baghdad) As it was transferred to Baghdad in the second century
and was buried there, it doubles doubts about the facts of his life.

)حکیم سبزواری (اسرار
 گنجینه، عارف و فیلسوف نامدار، ادیب یگانه، فقیه و متکلم،حکیم فرزانه
 استاد حکمت اشراق حاج مالهادی سبزواری بود که در کلیه،علوم الهی
. فیلسوف است و مدرس، در واقع.مسائل و پدیدههای عالم محقق بود
اصطالح دانی به آیین است و حق هم همین است؛ کسی که در طول پر بار
 در واقع. نقد و بررسی پرداخته است،عمر خویش در جهت تحقیق
 گویند.دانشمندی بینظیر و نویسندهای بلیغ باید در شمار آورد! نه مقلد
 چشم بر هم نهاد مگر این که به تحقیق و عبادت،کمتر شبی تا صبح
 دمساز با ساکنان، این انسان الهی را همراز فرشتگان. مشغول بود،معشوق
 حکیم به. هم مرغ شبآویز و هم پیاله مستان سحرخیز دانستند،مالء اعلی
زخارف دنیایی اعتنایی نداشت و از شاگردان وی هم کسی را نیافته که
 نقل. بفروشند،سعادت دو جهان را به تعظیم عوام الناس و یا به زخارف دنیا
: فرمودند،است در محل درس که به مبحث طبیعیات مشغول به تدریس بود
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«چون آخر عمر است ،میل دارم خدا را مالقات کنم ،گفتوگو و بحث در
ذات و صفات وی و نام پروردگار بر زبانم باشد .فرزندان من! مبحث الهیات را
مفتوح نمایید» .از این عبارت معلوم است که حکیم روزهای آخر عمر از
نزدیک ب ودن فوت خود آگاه بود .به همین دلیل از بحث درس طبیعیات
اجتناب کرد و به گفتوگو در بحث الهیات پرداخت .تولد این مرد بزرگ
علم ،حکمت و فلسفه را در سال  1212هجری میدانند و محل تولد سبزوار
بود .وی در سال (1298در  78سالگی) چشم از جهان فرو بست .وی در
زمان رحلت به ذکر"هو هو" مشغول بود .بر حسب وصیت بر جسدش نماز
گزاردند و در خارج دروازه نیشابور ،بر سر راه زوار رضوی (ع) ،در مُلک و
زمین شخصی آن جناب دفن کردند .مستوفی الممالک صدر اعظم ،تکیه و
بقعهای بر روی آرامگاه حکیم بنا کرد .پدر اسرار به نام حاج محمد مهدی،
مادرش زینت الحاجیه و همه اجداد وی فیلسوف و از اعیان و مردمی
پرهیزگار بودند .پدر مالهادی در برگشت از سفر حج در شیراز دیده از جهان
فرو بست .حکیم در آن زمان حدود هفت سال داشت و تا  10سالگی در
سبزوار اقامت گزید و به خواندن صرف و نحو و دروس ابتدایی مشغول بود.
استاد او ،پسر عمویش ،حاج مال حسین سبزواری بود .از  10سالگی به بعد،
برای فراگرفتن علوم فوق به مشهد سفر کرد .حاج مال هادی در حالیکه به
قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد ،ولی در اصفهان به دلیل فراگرفتن حکمت
اشراق رحل اقامت افکند که در این زمان  21تا  22سال داشت .اسراری در
رساله خود مینویسد« :پس از پایان تحصیالت ،از مشهد به سبزوار آمد و
عیال اختیار کرد .پس از دو سال برای تکمیل تحصیالت و عشق به حکمت
اشراق ،زن ،فرزند و اموال خود را به مرحوم عم خود ،سپرد و تنها به اصفهان
رفت .هشت سال در اصفهان برای فرا گرفتن فقه خدمت حاج ابراهیم
کلباسی مقیم بود .د ر درس محمد علی نجفی نیز حضور مییافت زیرا از
جوانی که در مشهد بود ،عالقه و شوق به حکمت اشراق داشت» .گویند
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روزی از درب مسجدی رد میشد ،جمعی از طلبهها را دید که با احترام
اطراف استادی ژنده پوش ،اما با وقار و سکینه نشستهاند .او هم به حلقه
درس ملحق شد .چون استاد شروع کرد به تدریس در مساله توحید از علم
کالم ،حسن تقریر و آداب مجاهدهاش ،با شاگردان و طلبه تازه وارد آن طور
بود که حاجی سه روز متوالی در درس حاضر میشود که باالخره تکلیف
شرعی خود میبیند که ذخیره سفر حج را صرف لوازم تحصیل و فلسفه
حکمت اشراق کند .این استاد مال اسماعیل درب کوشکی اصفهانی
(واحدالعین) بود .پس از دو ،سه سال که خدمت استاد تلمذ کرد ،در درس
حکیم متاله آخوند نوری ،درس حکمت آموخت .مجدداً به مشهد سفر کرد و
به تدریس معقول و منقول پرداخت .سپس برای آماده کردن ساز و برگ
حج ،راهی سبزوار شد .مدت حج او دو تا سه سال طول کشید .مقدمات این
سفر در سال  1247آغاز شد .در زمان حرکت ،به علت فوت فتحعلیشاه
قاجار راهها ناامن شده بود .به دلیل عدم امکان مسافرت در کرمان توقف
کرد .همسر اول او که مادر مالمحمد ،فرزند بزرگ سبزواری ،بود و از قریه
ایزی سبزوار اختیار کرده بود ،در سفر حج به رحمت خدا رفت و اسرار در
کرمان چون مشهد و اصفهان ،در مدرسهای بار سفر میگشاید که محل
تدریس علوم اسالمی و به "معصومیه" معروف بود .حاجی مالهادی در عوض
سکنی در مدرسه معصومیه ،در امور تنظیف مدرسه همکاری میکرد و به
علت تجرد و عدم اهمیت به شئون ظاهری ،با دختر مالمحمد عارف (خادم
مدرسه) ،موسوم به بیبی کوچک ازدواج میکند .در این مدت با کسی رفت
و آمد نداشت و در نتیجه تا مدتها در این شهر ناشناخته ماند .و در سال
 498هجری قمری به سوی وطن خود ،توس ،راهی شد و در آنجا بنا،
صومعه و خانقاهی ساخت و اجل مهلتش نداد .در سال  505هجری قمری
از دنیا رفت و در همان جا دفن شد .جای دفن او با حکیم فردوسی نزدیک
است و مردم ندانسته آن را زندان هارون میگویند.
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 گاهی در خلوت.سبزواری در شاعری قریحه مواج و طبعی فروزنده داشت
.الهی و خلسات ربّانی به سرودن اشعار میپرداخت
شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست
منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست
 سینه ما صد چاک است،نه همین از غم او
داغ او الله صفت بر جگری نیست که نیست
موسیای نیست که دعوی انا الحق شنود
ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست
»گوش اسرار شنو نیست وگرنه «اسرار
برش از علم معنی خبری نیست که نیست
Hadi Sabzavari
Hadi Sabzavari (1212-1212 AH) is an Islamic scholar and famous
philosopher and poet and jurisprudent. Mullah Hadi was a man of
poetry and mystical and verbal chanting, and in his poem
"Secrets." He was born in 1212 AH in 1797, in the city of
Sabzevar. His father, Haj Mirza Mehdi Sabzevari, was an Islamic
scientist. Hadi went to Mashhad after completing the course after
completing his studies. After that, he traveled to Isfahan to study
mysticism and philosophy and attended lecturing sessions such as:
Mullah Hussein Sabzevari, Allameh Mohammad Ibrahim Kalbasi ,
Aqa Sheikh Mohammad Taghi Razi , Mullah Ali Mazandarani
Noori Esfahani and Mullah Esmaeel Koshkini. Mullah Hadi
returned to Mashhad in 1242 and taught five years at Haj Hassan
School. He lost his father at age ten. Mullah Hadi Sabzavari died
on the eve of the twenty-fifth day of the year of 1289 Lunar in the
age of 77 years. His tomb building is located on the southern side
of the Sabzevar Workers' Square.
In 1836 returned to his hometown of Sabzvar, where he
established a center for the study of Islamic philosophy and gnosis
known as the School of Pilgrims. Scholars and students began to
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flock from all over Persia, Iraq, Turkey, India and even Tibet. He
passed away in Tous, a city close to Mashhad in1872.
Your revolutionary love isn’t in the minds of men
Your beautiful countenance is beyond comparison
Longing for the Beloved we’ve become disheartened
That fiery passion of tulips can never be spoken
It wasn’t Moses who claimed that he was chosen
No, know this whisper can never ever be cloned
The sacred secret is the seeker is what he’s seeking:
!To this, cutting edge science can’t give any meaning
گفتار را با چند بیت از مثنوی خاتمه میدهیم:
این همه گفتیم ،لیک اندر بسیج
بی عنایات خدا هیچیم ،هیچ
ای خدای قادر و بیچند و چون
واقفی از حال بیرون و درون
قطره دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش

شریعت نزد سالکان عبارت است از احوال حقیقت ،زیرا طریقت سرّ شریعت
است و حقیقت سرّ طریقت .طریقت بیشریعت ،وسوسهای بیش نیست و
حقیقت بی طریقت ،الحاد و کفر است .شریعت بیان توحید و احکام است.
طریقت راهی است که از شریعت خیزد.
شریعت پوست ،مغز آمد حقیقت
میان این و آن ،باشد طریقت
شریعت کشتی و حقیقت دریاست
از دریا گذشتن بیکشتی خطاست
روز اول که به استاد نهادند مرا
دیگران را خرد آموخت ،مرا مجنون کرد
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 کمال مساعدت را مبذول،ضمنا از نشر اتاق آبی که در چاپ این کتاب
. سپاسگزارم،داشتهاند
 در خاتمه. نهایت تشکر را دارم،در پایان از همکاری همسرم خانم فوالدی
:باید بگویم
چه بگویم که نم از یم نتوان وصف کند
دُرّه را ذره نداند چه بها و ثمن است
We will end with a note and quote from Rumi:
We said so much but between being ready
Without our Creator’s Favor, we’re nothing
The Almighty God is surely all knowing
Of our inward and outward being
Us drops of knowledge you have blessed
To your Conscious Sea of Intelligence connect

“Allah is well-known and honestly Allah loves Allah the
Beneficent and Most Compassionate.”
Religion to seekers is an expression of the true state, since
mysticism is the mystery of religion therefore truth is the secret of
mysticism.
Religion is the surface, Truth is its substance
Being between this and that is Mysticism
Religion is like our boat in relation to the Sea of Truth
By sailing Religion's ship we float on the Sea of Truth
Others have become wise ever since meeting our Beloved Master,
While I have attained the state of a Drunken Lover.

I also would like to thank Blue Room Publications for printing this
book and for being completely supportive. And I would like to
express my sincere gratitude to my wife, Mrs. Fouladi, for
assisting us in the process.
For as unfathomable is the sea without its moisture
Also the pearl doesn’t know its true value and virtue
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