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خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره یدر زمینه حقوق بشر،علوم انسانی و علوم اجتماعی

دراویش خبری  پایگاه  نور«  »مجذوبان  سایت  به  متعلق  الکترونیک  نشریه  این  حقوق   تمامی 
گنابادی می باشد. کپی برداری از تمامی و یا بخشی از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است

۲۰
سال اول / مهرماه 1391

یازدهم ذی القعده سالروز میالد حضرت امام رضا )ع(، امام بزرگواری که وقایع 
تربیت شاگردانی خاص و جاری شدن  به  پرثمرشان منجر  زندگی  گوناگون 
سلسله اجازه های طریقتی از حضرتشان گردید  به این وسیله کلید ورود به 

قلعه امن الاله اال له را به شیعیان و یارانشان عنایت کردند.
هشتم مهر ماه نیز روز بزرگداشت موالنا جالل الدین محمد بلخی عارفی که 
او نیز راه والیت را پویید. کسی که در سیر معنوی موالنا، همراه با او سلوک 
کند از عمق کالمش که همانا فرمایشات امامان و قرآن است آگاه می گردد، 

و گرنه به قول شیخ بهایی )علیه الرحمه( مثنوی موالنا همانند قرآن ، هادی 
برخی و برخی را مضّل خواهد بود.

در این شماره ی خبرنامه ی مجذوبان نور  نیز حول این موضوعات مطالبی 
را گرد آورده و از جمله به علت وجه تسمیه سلسله نعمت اللهی گنابادی به 
رضویه  و همچنین نکاتی چند در مورد موالنا پرداخته شده که امیدواریم مورد 

توجه مخاطبین گرامی قرار گیرد.
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در طریقت و رشته و سلسله اولیاء
از یادنامه ی صالح تألیف حضرت آقای حاج شیخ 
محمد حسن بیچاره گنابادی »صالحعلیشاه«

سعادت  با  والدت  مناسبت  به  اشعاری 
حضرت امام رضا)ع(

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 
صبح  مجلس   / )ع(  رضا  امام  میالد   -
جمعه ، ۷/ ۷/ 1391

طایفــه بیچـاره

موالنا جالل الدین محمد بلخی خراسانی 
او  در مدح  او و بعضی اشعار  - تشیـع 
حضرت مولی )ع( 
به قلم  حاج سلطانحسین تابنده گنابادي 

موالنا، شاعر عارف یا عارف شاعر؟
در گفتگو با دکتر شهرام پازوکي

واهلل که من از شعر بیزارم...
مقاله ای در رابطه موالنا و شعر

 به قلم علیرضا روشن

وجه تسمیه سلسله نعمت اللهی گنابادی به 
رضویه

»مصاحبه با رسانه های بیگانه«
 جرمی که در قانونی نیست !!!

• مراسم سالگرد شهادت درویش وحید بنانی در 
سروستان برگزار شد

در  گنابادی  دراویش  از  دیگر  یکی  محکومیت   •
دادگاه انقالب تهران به ۵ سال حبس

به دراویش گنابادی ساکن کوار همچنان  فشار   •
ادامه دارد؛ اقدام به بازداشت یک درویش گنابادی
به  دانشجو  مصطفی  و  مرادی  حمیدرضا  اعزام   •

بیمارستان
• برگزاری مراسم میالد امام رضا )ع( و بزرگداشت 

حضرت موالنا توسط دراویش زندانی بند 3۵۰
بند  زندانی  دراویش  از  پور  کرم  افشین  انتقال   •

3۵۰ اوین به بیمارستان
کسری  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  برگزاری   •

نوری در شعبه 3 دادگاه انقالب شیراز
بند های  در  شیراز  زندانی  دراویش  جداسازی   •

مختلف زندان عادل آباد
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... بعد از حضرت امام موسی کاظم، علیهالسالم، و امامت  امام علی بن موسی 
دوره  این  در   )حضرت  بود  مکه  در  هارون  که  بار  یک  علیهالسالم،  الرضا، 
کمتر بیرون می آمدند، کسی را راه نمی دادند، بیعت و تجدید بیعت خیلی  
کم بود، یعنی عنوانی نداشت و مردم هم نمی دانستند به کجا رجوع کنند.( 
دید که  جوان سیاه و بلند باالیی، به چه شکل، چه جور آمد. هارون خودش 
رفته بود طواف کند، هرچه گردش کرد و هرچه کرد نه راهش دادند براي 
استالم مجرد و  نه،توانست آن را ببوسد )چون مستحب است که به برابر حجر 
االسود رسیدند  استالم کنند، دست بکشند، البته اگر بتوانند ببوسند و دست 
بکشند.( در آخر دید که  این جوان آمد و یک سره رفت. مثل اینکه جلویش 
چندین نفر فراش و تقریبًا مستخدم باشند که مردم را عقب و جلو دنبال کنند 
که او برود. او می رفت و آنجا  استالم میکرد و می بوسید و باز دوره می 

یا  کیست؟   این  که  کرد  تعجب  هارون  گردید. 
بعد  است که  این  به هرحال  تجاهل می کرد، 
که نشست، پرسید این کیست؟ در  آنجاست که 
شاعر اشعاری می گوید. اشعاری که بعداً   اسباب 
حرف و سخن هم شد. بله، چون خیلی تعریف 
کرده بود و هارون خوشش نیامد باطنًا،  حبسش 
قضیه ی  و  است   ]۱[ ِدْعبِل  این  شاعر  کردند. 
به  راجع  هم  علیهماالسالم،  الحسین،  بن  علی 
َفَرزدق ]2[ تقریبًا  همینطور است. یکی از وزراء 
این هم   که  دیگری گفت  یا  برامکه  از  هارون 
بدهید  اجازه  آورده،  سرها  توی  سری  کمکم 
این را هم به پدرش برسانیم. هارون  غضبناک 
شد و گفت: شما همیشه، هامان ما می شوید، 
هامان ما شمایید و شما نمی گذارید ما به راه 
راست باشیم و ما را دوست نیستید. همین کاری 
که نسبت به  پدرش کردم پشیمانم و پشیمانی 
موسی  امام  شهادت  )یعنی  ندارد  سود  دیگر 
کاظم،علیهالسالم،.( بنابراین، پس از رحلت آن 
علیهالسالم،  کاظم،  موسی  امام  یعنی  بزرگوار 
امام  به  رسید  نوبت  ایشان،  مسمومیت  یعنی  
رضا، علیهالسالم. حضرت بیرون نیامد و، بعضی 
تا  ایشان  زیارت  به  رفتند  گاهی می  گاه  مردم 
اینکه کمکم شیعه جستجو کردند  تا موالیشان 
را پیدا کنند که کیست؟ با عالئمی که بود و می 

است.  علیهالسالم،  موسی،  بن  علی  جانشین حضرت،  که   فهمیدند  دانستند، 
پس دور حضرت جمع شدند  تا اینکه مأمون حضرت را به خراسان خواست و 
ایشان را ولیعهد کرد.  این است که ما هم در واقع ابتدا بعد از هر نمازی، براي 
التجاء و توسل، اول زیارت می کنیم )آنطوری که  اظهار قدردانی، تشّبث،  
معمول ما شده است می گویند  این مال صفویه است که یاد مردم داده اند، 
آنوقت به خودشان چسبانده اند، بله، قانون دنیا همین است.( زیارت پیغمبر که 
در خود نماز هست، در خود نماز است  که سالم می کنیم: »الّسالم علیک ایها 
الّنبی  و رحمته اهلل و برکاته«. البته پیغمبر هم هر جا  باشد، هر مسلمانی که 
سالم کند بر پیغمبر، پیغمبر هم می شنود جواب هم می گوید،  اما کسی می 
خواهد که جواب گفتن او را بشنود واال او جواب می گوید. بعد از سالم پیغمبر، 
سالم بر عبادهلل الصالحین است که آن هم جزء نماز است و علی)ع( هم جزء  
آیه »صالحین« می فرماید که علی)ع( و جبرئیل و همه  آنهاست، چون در 
ی بندگان  مقّرب خدایند ]3[. علی )ع( و فرزندانش که جزء آنهایند. آن وقت 

برای حسین )ع( سالم می کنیم براي اینکه بعد از پیغمبر، صلی هلل علیه و 
آله، اتفاقاتی که  افتاد، آنچه شد، که تاریْخ خیلی مفصل است 

... بعد از رحلت امام موسی کاظم، علیهالسالم بعضی تصور کردند که شرْع 
باطنی ندارد و محض ظاهر است و بعضی خیال کردند  که باطن و طریقت 
یا آن که فرمودند  که در  اینکه متزلزل می شود؛ یعنی،  یا  بین می رود  از 
هر زمان باید نماینده ی خدایی باشد، او دیگر نیست و امامت در امام موسی  
کاظم، علیهالسالم، آخر شد و تمام ش د ک ه آن ها می گفتند: ام ام موسی ک اظم،  
علیهالسالم، امام هفتم و آخر است. و آسمان، هفت و زمین، هفت و هفته، 
شدند؛  واقفی  بعضی  شد.  تمام  هفت  در  هم  امامت  اینکه  تا  است.  هفت َّ  
ط رف.  آن  ن ه  ای نطرف  ن ه  گفتند:  ایستادند،  و  کردند  توقف  هفت   در  یعنی، 
بعضی از مش ایخ  حضرت هم به خیاالتی افتادند و به خودشان دعوت کردند. 
بعضی منتظر ب ودند  ببینند کار خدا چه می شود. 
ب ن  َعلَم کرد، علی  قد  باز مردی که  بههرحال 
موسی،  علیهالسالم، بود، علی سّوم، که حضرت 

امام رضا، علیهالسالم، است. 
ابتداء،  و  کرد  دعوت  را  حضرت  آن  مأمون 
تکلیف واگذاری خالفت نمود،  قبول نفرمود بعداً 
باز هم  نمود  آن حضرت  به والیتعهدی   اصرار 
نپذیرفت. مأمون  با تهدید آن حضرت را به قبول 
والیتعهدی وادار نمود و حضرت شرط کردند که  
دخ الت  نصب حک ام  و  و عزل  امور سیاسی  در 
نک نند و او ق بول ک رد. خ وب  می دانست که این 
می  هم  ظاهر  صورت  بهحسب  نمیشود.  کار 
دانست و می گفت.  ولی گاهی بیشتر اولیاء، زود 
به زود هر مطلبی را نمیگویند. هر که بخواهد، 
چیزي  که باید بفهمد در ضمن مطالب دیگر، در 
ضمن فرمایشات دیگرشان ممکن است  چیزي 
شد  خواهد  اینکار  بفرمایند  اینکه  نه  بفهمد، 
یا نخواهد شد، چنین چ یزي  خیلی کم معمول 

است.
تشریف  خراسان  به  که حضرت  قضیه  این   در 
قضایایی  شد،  بغداد   در  دیگري  قضایای  برد، 
مردم  که  هجومی   آن  از  شد،  نیشابور  در  که 
کردند. واقعًا  تمام مسلمین  حاضر که این قضیه 
را شنیدند، بیاختیار خوشحالی می کردند. مدتها 
بود که آرزو  داشتند که خلیفه ی پنجم )حاال از آن جهت معنویت هم نه، خلیفه 
ی پ نجم ظ اهر از  خلفای راشدین، که علی را چهارم می گفتند، چون حسن، 
علیهالسالم، استعفا داد و آن حضرت را خلیفه ی پنجم نمی گفتند.( پیدا شود 

و چهار خلیفه، نظیری پیدا کنند. 
رض ا  ک ه  پیغمبر  خبر  بودند،  شنیده  هم  اخبار  در  کردند،  می  خیال  اینطور 
رو  ازین  داشتند  اهل سنت  را  عقیده  این  و  بودند  منتظر  کرد.  ظ هور  خواهد 
شد  معین  بزرگوار  آن  که  وقتی  و  بودند.  خوشحال  موضوع  ازین   هم  آنها 
بله، مأمون مجلس عقد خیلی  پیدا کردند.  بیشتر  عالقه  به ولیعهدي، خیلی 
از رجال مملکت،  تا بیشتر یا کمتر، اعم  مفصلی چید که نوشتهاند چهارصد  
رجال درباری، دولتی، در مجلس بودند و  هدایای مفصلی به حاضرین داد و 
بعضی می گویند: در همان مجلس، اول ب یعت  گرفت از دوستانش برای علی 
بن موسی، علیهالسالم، بهعنوان ولیعهدی با والیت  عهد. اول کسی که بیعت 
کرد، پسرش عباس بود که او را گفت، بیعت کند، پسر او  آمد و خدمت حضرت 

در طریقت و رشته و سلسله اولیاء
از یادنامه ی صالح تألیف حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره گنابادی »صالحعلیشاه«
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بیعت کرد. مردم دیگر هم آمدند بیعت کردند. بهطوری که  می نویسند: یک 
نفر صوفی جوان آمد خدمت حضرت بیعت کرد، بعد خندیدند.  مأمون جهت 
خنده را پرسید؟ فرمودند: همه آمدند بهدست کشیدن و به فسخ بیعت،  بیعت 
کردند، دست دادند و این به عقد بیعت. عرض کرد: فسخ البیعه بعد عقد البیعه 
چیست؟ فرمودند: از ابهام )انگشت شصت( به ِخْنِصر ]4[ و از ِخْنِصر به ابهام.  
و مأمون باز هم نفهمید، چ ون ای ن ع بارت ف همیدنش خیلی مشک ل است ک ه  
نفهمید،  او  اسباب شهادت، مقدمهاش همین جا شد.  از  می گویند که یکی 
خلیفه که  سالها بیعت گرفته، نفهمید که بیعت چیست؟ فسخ الب یعه چ یست؟ 
ع قد الب یعه  چیست؟ آمدند بیعت کردند، از آن طرف هم یک دختر در همان 
مجلس عقد کرد  براي حضرت که   اُّم حبیبه بود. یک دختر دیگری هم براي 
حضرت جواد عقد کرد  به نام اُّم الفضل و حتی بعضی می گویند: در همان 
مجلس، دختر را ب ه ف رزند آن  حضرت، محمد که امام محمد تقی )امام جواد(، 
علیهالسالم، است، داد. از اینجاست  که جمعی می گویند: سن حضرت بیشتر 
بود واال برای بُچهای که ه نوز ک وچک است، عقد نمی شود کرد. بله، دخترها 

را داد و برای آنها عقد کرد. 
یکی از پیروان حضرت که از مدینه در خدمت آن بزرگوار آمده بود، دم در  
ایستاده بود و بیاندازه خوشحال بود، مثل اینکه می خواست تقریبًا  از خوشحالی  
سکته کند. حضرت اشاره کرد و فرمودند: بیا. آمد، دم گوشش چیزی فرمودند 
که  بعد یک مرتبه حالش منقلب شد و از او که پرسیدند و یا ای نکه خ ودش 
ندارد،  آخر  کار  این  که  نکن  خوشحالی  که  فرمودند  گفت:  بههرحال،  گ فت  
تقریبًا  نیم  و  سال  یک  و  فرمودند  بالصراحه  اینطور  مقصود،  نیست.   شدنی 
 بیشتر طول نکشید.  در این یک سال و نیم، حضرت به موجب قرارداد یکی را 
والی نکردند، یکی را  حاکم نکردند، یکی را عزل نکردند، نصب نکردند و شرط 
را مجبوراً  می خواستند  نماز عیدی  بلکه یک  نکنند.  بودند که دخالت   کرده 
انجام دهند چون مأمون اصرار  کرد که حضرت بروند بخوانند و حضرت راضی 
نمی شدند، آخر به التماس راضی  کرد و آن هم نشد. بله، حضرت رفتند، وقتی 
که می خواستند شروع ک نند، خ ود  مأمون آمد گفت که پسر عمو، زحمت شما 
بود، راضی نبودیم من خودم آمدم نماز  بخوانم، و یا اینکه دیگری را فرستاد 
که نماز بخواند، که آن هم نشد. این قضایا بود  و کار مهمی صورت ظاهر 
نشد. ولی کاری که شد این بود که اختالف بین افراد    شیعه که بعضی امامت 
حضرت را منکر بودند، مرتفع ش د و آن هایی ک ه ت صور  می کردند که طریقت 
از بین رفت و می رود و ی ا ام امت ب ه موسی ب ن ج عفر،  علیهماالسالم، ختم شد 
و جانشینی ندارد، م علوم ش د ک ه ص حیح ن یست و ه مه    فهمیدند که موسی بن 
جعفر، علیهماالسالم، جانشینی دارد و جانشین هم علی بن  موسی است. و به 
عمل هم کرامات و بروزاتی که از آن بزرگوار شد، کارهایی که  کرد معلوم شد 
که آن که الیق است و آن که در مقام پیغمبر نشسته است، علی بن  موسی، 
علیهماالسالم، است. این است که آن ب زرگوار ه م ب ه قبول والی تعهدی،  قدرت 
ظاهر پیدا کرد و حقایق را بیان فرمود و طریقت را هم احیاء ک رد. ح اال  بعضی 
می گویند: طریقت را احیاء کرد یعنی، از هم جدا شد؛ نه، این اشتباهی است 
که می کنند. شریعت و طریقت اواًل  دو تا نیست، بله، دو تا نیست، باطن است 
و  ظاهر، لفظ است و معنی. بله، دو وجهه است. مثل اینکه بگوییم: چراغ و 
روشنایی  چراغ. این که دو تا نیست. بله یکی است منتهی بهعنوان، این طور 
است و هر دو  جنبه )شریعت و طریقت( در ائمه ی هدی، علیهمالسالم، جمع 
بود و آنها صاحب هر  دو بودند. ولی جمعی به اشتباه تصور کرده اند که بعضی 
دراویش نسبت اجازه را  می رسانند تا معروف کرخی، نه ائمه پس از حضرت 
رضا، ع لیهالس الم، و حتی  نوشتهاند که دراویش، معروف کرخی را جانشین امام 
رضا، علیهالسالم، می دان ند  درصورتی که اشتباه کرده اند. معروف کرخی در 
زمان خوِد حضرت به واسطه ی فشار  و ازدحام مردم در ب غداد ک ه ه جوم می 
آوردند ب راي زی ارت ح ضرت، ب راي  دستبوسی حضرت، او خودش را سپر کرده 
بود که به حضرت آسیبی نرسد. ب ه  استخوان سینهاش فشار آمد و تقریبًا  فرو 
رفت، بعد مریض شد. حضرت فرمودند:  تو بمان، خوب که شدی بیا، خودت 
مزارش  رفت که  دنیا  از  بغداد  در   و  نشد  رفع  ولی مرضش  برسان.  ما  به  را 

هست. و تعجب اینجاست ک ه بعضی او را سّنی می دانند، از جایی که باید 
بعض اشتباهات واضح باشد، دلیلش با خ ودش ب اشد.  معروف کرخی که معین 
است خدمت حضرت آمد، خادم حضرت بود و همهجا در  خدمت بود و حضرت 
فرمودند: بمان و بعداً  بیا. همین معروف را ما می خواستیم  در آن سفر اول به 
زیارت قبرش برویم، می گفتند: اینجا نروید. براي چه؟! براي  اینکه اینجا 
اهل تسّنن می روند. خوب، مگر سّنی که رفت مال او می شود؟! بله، با  اینکه 
می دانیم کیست و چیست. االن هم شیعه کمتر می روند ولی از پیشتر، بهتر  

شده است؛ ولی باز هم کمتر به زیارتش می روند. 
ای نها   ک ه  ب ود  گ فته  م نبر  در  ک ه  شنیدیم  حتی  و  گفته  یکی  که  دیدیم  باز  یا 
ب ه  جهت،  این  به  و  بود  کوچک  علیهالسالم،  تقی،  محمد  امام  گویند:  می 
م عروف  واگذار ک رده ب ود. ولی م عروف را ک ه گ فتیم پ یش از رح لت ح ضرت رض ا،  
علیهالسالم، از دنیا رفته است. در تاریخ تول د حضرت ام ام م حمد ت قی )ع( ه م 
اختالف است و آنچه را که االن گفتیم و بعض ک تب ن وشتهان د در مجلسی ک ه  
حضرت را ولیعهد قرار دادند، مأمون یک دختر به حضرت داد و دختر دیگرش 
را  داد به امام محمد تقی، علیهالسالم. دختر را که به بچه ی کوچک هفت 
هشت س اله  نمی دهند، خوب البته نسبتًا  کوچک بود که یک عده می گویند: 
نه سال  ایمانی است  باشد، سال  بزرگی رسیده  از  قوِل هشت  ساله  اگر هم 
سّنی، نه سال تولد ظاهری و  اگر هم سال ظاهری باشد نزد م ا ه یچ اشک الی 
ن دارد، چ ون ام ر آن ب زرگوار  فوق العاده است، چنانکه علی، علیهالسالم، قبل از 
پ انزده سالگی اس الم آورد و  پیغمبر پذیرفت یا درباره ی عیسی، علیهالسالم، 
ِ آتَانَِي الِْکَتاَب ]5[ یا حضرت  در قرآن است که در گهواره فرمود:  إِنِّي َعْبُد اهللَّ
یوسف، علیهالسالم، در هشت سالگی ن بوت  یافت و حضرت جواد هم در هشت 
سالگی به مقام امامت رسید و حضرت هادی  نیز کوچک بود و حضرت حجت، 

عجلاهلل فرجه، نیز در پنج سالگی به مقام امامت  رسید. 
و  کنند  می  اشتباهی  یک  کنند،  می  بعضی  اشتباهاتی  اینجور  حال  هر  در 
بعد روی  آن، بنا به ایراد گرفتن یا بدگفتن یا امثال اینها می کنند و نسبت 
رض ا،  ح ضرت  از  ب عد  ائمه  امامت  منکر  دراویش  از  دسته  ای ن   که  دهند  می 
که  است  این  است.  تهمت  و  دروغ  این  که  درصورتی  هس تند   ع لیهالس الم، 
معروف  و  یافت  انتشار  علیهالسالم، طریقت  رضا،  از حضرت   بزرگوار،  آن  از 
اجازه داشت  او  از جانب  بزرگوار بود و  از اول تربیت شده ی دست آن   هم 
و او خواهر زاده ی خودش َسرّي سقطی را  تربیت کرد و الیق هم بود که 
به مقامی  رسید که مقام معروف را بعد از او، ام ام  وقت حضرت جواد دادند 
به سري سقطی و سري سقطی هم جزء پیروان امام بود، خدمت امام بود و 
از جانب آنها اجازه داشت. ولی حاال بعضیها خیال کرده اند که  اینها عقیده 
نه،بلکه  باهلل!  العیاذ  نبوده،  امام  علیهالسالم،  امام محمدتقی،  اینکه  به  دارند 
اینها می گویند: هرکسی که شیعه است قائل به این است که هیچ دوره اي 
بدون  امام نمی شود. این هم که امام دوازدهم را هم که می گوییم و قائلیم 
به همین جهت  است، چون مّدعی ندارد و دیگري ادعا نکرده. این است که 
امام دوازدهم غائب  است. واال تا آنجا هیچ گفتگویی و حرف نبوده و نیست. 
ولی خوب، می گویند!  بله چه بگویند آخر! باید نسبتی بدهند و چیزی بگویند 
و برای بهانه ی مخالفت و  دشمنی، دروغی جعل کنند؛ درصورتی که دراویش 
شیعه افتخار می کنند که دوازده  امامی  و پیرو حضرت حجت بن الحسن امام 

غائب، عجلاهلل فرجه، می باشند.

]۱[( ِدْعِب ُخزاعی : از شعرای مشهور عرب )۱48-246 هـ.ق( و مداح اهل بیت که در مدح 
امام رضا )ع( قصیده ای غّراء سروده و به جهت آن از امام ِصله گرفت.

]2[( از شعرای مشهور عرب )38-۱۱0 هـ.ق( که نسبت به اهل بیت ارادتی تام داشت و 
داستان برخورد او در کعبه با هشام بن عبدالملک و مدیحی که به همان مناسبت درباره ی 

امام چهارم )ع( سروده، از قصاید معروف است.
بَْعَد َذلَِک َظِهي : خدا یاور  َوالَْماَلئَِکُة  الُْمْؤِمنِیَن  َ ُهَو َمْواَلُه َوِجْبِریُل َوَصالُِح  َفإِنَّ اهللَّ  ... )]3[
اوست و نیز جبرئیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاور او خواهند بود )تحریم/4(

]4[( انگشت کوچک
]5[( همانا من بنده ی خدا هستم که به من کتاب داده است. )مریم/30(

در طریقت و رشته و سلسله اولیاء
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اشعاری به مناسبت والدت با سعادت حضرت امام رضا)ع(

عالم ربانی شیخ بزرگوار حاج عزیز اهلل محّقق مدّرس نجفی»مظفر علی«
دوش مرا این سروش، ز غیب آمد به گــوش  /  که خـیز ای  بیخبر چــرا نشـستی خمــوش
بــرو به بــاغ و ببیــن صـبا شده گلفـروش  /  گرفتــه ابر بهــار سبــوی مــی را به دوش
نهــاده الله به کف قدح به جوش و خـروش  /  رسیــده بر نه فلک صــالی  نوش ای نوش
نشستـه گـل بر سـریر  به ســایه داریــوش  /  بـرابرش عنـدلیـب سـتاده با سبــزه پــوش

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

ز شهـر ذی قعد  شـد چــو یــازده بر کنــار  /  خـدا بـه موسـی نمـود جمــال خـود آشـکار
به یکصد و هشت و چهل ز هجرت اندر شمار  /  ز نجـــمه شــد آشــکار جــالل پروردگــار
به عرش بالید  فرش که بعـد از ایـن افتخــار  /  مرا است چون نـور حـق گرفـته بر مــن قرار
به عــالم قدســیان مــرغـان بر شــاخـسار  /  به کــف گرفتــه همــه گـهر ز بــهر نثــار

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

نهـاد از غیـب چون قــدم به بزم شهــــود  /  بداد تا از رخـش به مـــا ســوی اهلل وجــود
ز چهره ی  ماه خود چو پــرده یک سـو نمود  /  بــرای تنظیم حــق نهــاده سـر بر سجــود
بذکـر و تسبیـح لـب چـو غنچه ی گل گشود  /  نمــود تقـدیس رب چــنانکه شایــسته بـود
خـــدای بــر جبــــرئیل بــداد اذن فــرود   /  کــه با مــالک کنـنده بــه درگـــه او ورود

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

مــه سپهر هـــدی گــل ریـاض جنـــان  /  خــور سمــاء وفــا شـــه ملــوک جهـان
مــدبر شش جهــت مدیر هفــت آسمــان  /  کلید هشــتم بهشــت قــوام نه آشیـــان
به سّر  ایــزد امیــن به خلــق یزدان امـان  /  امــان بــرای زمیــن امــین برای زمــان
شهــی که بر درگهش ملـک بود پاسبــان  /  ستاده اندر درش به روز و شــب قدســیان

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

مدیــنه رشــک  بهشـت شد از گل روی او  /  عبیر و عنبر سرشــت خـرم شد از بــوی او
هــالل شــد ناپــدید  ز شــرم ابــروی او  /  سهــیل یــک سو پرید ز خـــال هندوی او
جهــان ز غمها برست  ز خوی دلجــوی او  /  چو مرغ شد پای بســت به تار گیســوی او
تمــام جــن و ملــک نظاره بر ســـوی او  /  ستــاده  پیغمبـــــران مــدام بر کــوی او

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

سزد که بر نه فلک بنازد این خاک طــوس  /  به بام هفت آسمـــــان زنند از فخر کوس
از آنکه در آن غروب نموده شمس الشموس  /  ستاره مصطفی )ص( رضا انیس نفــــوس
شهی که بر درگهش کنند شاهان جلــوس  /  که بر ترابش نهند به عمر یکبار بـــــوس
به تخت عرش عال ملک به شکل خـروس /  به فوق هفتم سماء فرشتگان ملـــــــوس

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(

ولی دریغ و فسوس که خصـم شوم دغـا  /  نمــود آن  شــاه را شهــید زهــر جفــا
غریب و مهجور و دور ز خویش و از اقـربا  /  بداد جان بی معین چو خسرو کــــــربال
گریست بر غربتش ملیک و عرش و سماء  /  نالیـــد بر تربتــش  پرندگان هـــــــوا
»محّقــق« بینوا نالد به صبــح و مســاء  /  چــو عاشقـان حسین)ع( و زائران رضا)ع(

چنین  سرایند خـوش به نغمـه ی دلگشـا
ّصـل علی ابوالحسن علّی موسی الرضا)ع(
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فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه
میالد امام رضا )ع(                                                                                      مجلس صبح جمعه ، ۷/ ۷/ 1391  

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِْسِم اهللَّ
ان شاهلل با همت خودمان، لطف الهی و توجه این بزرگان، واقعا شایسته ی این صفت رضویه نعمت اللهی که می گوییم، باشیم. نعمت اللهی هم که می گویند، 
نعمت اهلل از آن کسانی بود که در همین مسیر لیاقت پیدا کرده بود که خادم حضرت رضا )ع( تلقی بشود. آن حضرت بعد از یک دوران فشار و سختی که پیدا 
شده بود، متولد شد و یک مدت کوتاهی در زمان حضرت بود که شیعیان، فقرا توانستند یک نفس آسایشی بکشند. امام موسی کاظم )ع( که همه می دانید 
یک دوران انچنان تحت فشار و اختناق قرار گرفتند که آن حضرت را مدتی زندان کردند و حتی بسیاری از مورخین می گویند رحلت حضرت در زندان بود. 
روی فرمایش ابراهیم )ع( و دعایی که کرد که خدا فرمود ما این موهبت و مقام را در عقب تو قرار دادیم، یعنی تمام پیغمبران و اولیای الهی از نسل حضرت 
ابراهیم هستند به همین جهت هم در رسم قدیمی که در اعراب بود که پسر ارشد هر خانواده به عنوان رئیس بعدی خانواده تلقی می شد. این انتصاب حضرت 

رضا به عنوان جانشین امام موسی کاظم مورد توجه همگان بود. 
وقتی که حضرت امام موسی کاظم از مدینه الزامًا به بغداد تشریف آوردند، به این معنی که خوِد خلیفه ایشان را مجبور کرده بود از آن زمان تقریبًا تشیع و 
تصوف مخفیانه تلقی می شد و روی همین نظر که اینها فکر می کردند که فرزندی برای امام نباشد حضرت امام موسی کاظم را مدتی در زندان نگه داشتند 
و بعد هم دستور داد که جنازه ی حضرت یک مدتی نگه داشته شود که همه بیایند. البته شیعیان هم از همه ی جای دنیا بر این تصمیم ایرادی نداشتند و 
بلکه خوشحال بودند که حداقل بر توفیق اینکه بر جنازه ی حضرت نماز بخوانند را دارند. حتی خیلی ها توفیق اینکه به ایشان اقتدا کنند و نماز جماعت با 
حضرت بخوانند را نداشتند و حداقل این توفیق را داشته باشند. آنچه که در همان اول حضرت امام موسی کاظم به فرزندشان علی بن موسی )که به قول ما 
امام رضا باشد( دستور فرموده بودند و خانواده را به حضرت سپرده بودند. البته این سفارش برای یک تاییدی بود، مشهور است که حضرت رضا رختخوابشان 
را دم درب منزل می گذاشتند، به این معنی که برای خودشان استقاللی در این جریان قائل نبودند و فرمانی که امام موسی کاظم داده بودند می خواستند که 
جلوه اش هم همانطور باشد یعنی  میفرمودند من بر حسب دستور امام خادم خانواده هستم ولی همان شبی که امام موسی کاظم در زندان  )یا خارج از زندان( 
رحلت فرمودند در همان شب، صبح حضرت رضا فرمودند از این به بعد من امام هستم یعنی در واقع همان فرشته ای که امر الهی را حامل است و  خدمت 
حضرت موسی بن جعفر می برد همان فرشته خدمت حضرت رضا آمد گفت از این تاریخ ایشان رحلت کردند. از ان تاریخ حضرت جزء راس خانواده به حساب 
آمده و رختخواب جداگانه ای در داخل منزل داشتند که این هم توجه حضرت را به این مقام می رساند و هم آن روشن بینی که هر امامی دارد، از ائمه قبلی 

داشتند. که جریان را می دانید.
در همین جریان هارون الرشید ُمرد. بر حسب وصیتی که کرده بود که امین فرزند بزرگترش خلیفه باشد برای خودش جانشین تعیین نکند و مأمون فرزند 



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیستم / مهرماه 1391

۷

کوچکترش بعد از امین خلیفه باشد، مأمون هم به احترام فرمان پدرش به رسم حکومت خالفت امین را قبول کرد و با کمال احترامی به خالفت با امین تجدید 
بیعت کرد و از طرف برادرش امین و طبق وصیت پدر مأمور مرو شد. مرو پایتخت خراسان قدیم تلقی می شد، بعد چون امین  از این وصیت تخلف کرد یعنی 
چون نمی خواست مأمون خلیفه بشود برای خودش خلیفه تعیین کرد، مأمون به استناد اینکه تو وصیت پدر را رعایت نکردی بنابراین  به آنجا لشکر کشید و 

در آن جنگ برادرش کشته شد.
مأمون هم که جوانی بود که بیشتر در خدمت پدرش بود خیلی هم مرد باهوشی بود چون میدانید مادرش ایرانی )از مملوکان بیت المال( بود. مأمون چندین 
بار دیده بود که پدرش چقدر به حضرت موسی بن جعفر )ع( احترام می گذارد. هیچکس حق نداشت از در کاخ سواره بیاید، باید پیاده می شدند و بعد وارد 
کاخ می شدند، خلیفه هم باال می نشست و دیگران دستش را می بوسیدند و می آمدند. فقط حضرت موسی بن جعفر با سوار تا دم ساختمان می آمدند و از 
آنجا پیاده می شدند و خوِد خلیفه هم تا همان جا به استقبال ایشان می آمد )خلیفه به استقبال هیچکس نمی رفت( بعد چه بسا برای جلب محبت حضرت و 
بنی هاشم و چه بسا برای اینکه نشان بدهند حضرت هم کامال تسلیم من هستند، می گفت بنی عم )پسر عمو(. در سالم علیک و احوال پرسی ایشان را پسر 
عمو صدا می کرد، خیلی هم اظهار ارادت و محبت می کرد، یک بار آن چیزی که باید به وزراء به همه می داد مثال به همه ده هزار دینار می داد به حضرت 
پانصد دینار یا یک مبلغ کمتری داد. مأمون در مورد احترامی که پدرش به حضرت می کرد، بارها از پدر پرسید که ایشان کیست که این اندازه او را احترام 
می کنید و به او پسر عمو هم می گویی؟! گفت کسی است که خالفت حق اوست، مال اوست ولی ما از پدرمان گرفته ایم، این سخنان در ذهن مأمون ماند 
حتی مشهور است که یکبار گفت که پس اگر مال اوست چرا خالفت به او نمی دهی؟! هارون گفت که پسر، اگر تو هم این حرف را از روی جدیت بگویی، 

تو را هم از بین می برم »حب شی ء یعمی و یصم«.
 یا بارها می دید که حضرت اگر گاهی به قول خودشان پیش پسر عمو می آمدند، )پسر عمو صدا می کرند، امیر المؤمنین نمی گفتند( پهلوی خلیفه می نشستند 
یعنی ان محلی که برای خلیفه گذاشته بودند، خلیفه خودش را حاشیه می برد که سمت دیگرش باز باشد که حضرت آنجا بنشینند. و از این احتراماتی که دیده 

بود ظاهراً به نظر می رسد که مأمون ارادت اولیه ای خدمت حضرت داشت.
بعد که یک دو تا شورش شد به علت اینکه حاکم شهری گزارشات درست و کاملی نداد. مأمون از حضرت پرسید باعِث این شورش ها کیست؟! حضرت 
فرمودند که به واسطه ی وجود دو نفر است، یکی من و یکی آن حاکم. در اینجا معلوم می شود مأمون به حضرت اعتقادی داشت منتها این اعتقاد آن اندازه 
نبود  و دلش نمی خواست که به آن اعتقاد عمل کند،  اعتقاد را فدای میل کرد ولی از فرمایش حضرت فهمید برای اینکه حکومت دستش بماند حضرت، نباید 
باشند. البته آدم می بیند و در قرآن مقایسه می کند وقتی که از شرح زندگی حضرت یعقوب و فرزندش حضرت یوسف ذکری می شود، وقتی دیگْر فرزندان 
حضرت یعقوب آمدند و به ایشان گفتند چرا اجازه نمی دهی ما یوسف را به گشت و گذار ببریم؟! یعقوب فرمود که نه، می ترسم شما توجه نکنید و گرگ او 
را بخورد، درست حضرت یادشان دادند گناه که کردید اینطور بگویید. بعد هم دیدیم که فرزندان برگشتند همینطور گفتند که پدر ما رفتیم گرگ آمد و یوسف 

را خورد. به قول سعدی که می گوید:
گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

اینجا همان تصویر مجسم شد، باالخره خودتان می دانید که چه شد. 
یک دوران کوتاهی بود که نسبتًا آسایش بود ولی هم حضرت فرموده بودند ما در این سیاست و حکومت غلطی که شما دارید دخالت نمی کنیم، کارهای 
حکومتی اصال به من نگویید ولی حضرت ظاهرا ولیعهد بود و آنچه خلیفه می گوید باید انجام بدهد. ولی خب حضرت دخالتی نکرد. اما به هر جهت شاید 
هم مأمون از حضرت قولی گرفته بود که شما زیاد تبلیغ تشیع نکنید. حضرت خودشان هم مجال نداشتند چون به هر جهت دخالت صریح و مبارزه با ظلم 
و ستِم خلفا تمی کردند. بیشتر حضرت توسط نمایندگانشان کارها را انجام می دادند، وکالئی تعیین کردند که آن وکالء از طرِف حضرت بیعت می گرفتند، 
دستوراتی می دادند و امثال اینها. و آنها هم زیاد در اجتماع حاضر نمی شدند که شناخته بشوند. چون بعد از حضرت دیگر آن آزادِی کوچکی که بود برطرف 

شد. و حکومت بسیار با خشونت رفتار کرد به این جهت بعداً هم همینجور وکالء ائمه اینکار می کردند که می دانید.
حضرت صاحب الزمان، امام دوازدهم به همین شکل نوابی داشتند که تعیین کرده بودند، نواب که تعیین فرمودند با عبارتی که مرقوم فرمودند و همه ی فقها 
نوشتند آنها حِق اخِذ بیعت معنوی نداشتند. این است که بیعت معنوی از زمان حضرت رضا )ع( توسط وکالء ایشان و بعداً به همین شکل انجام می شد. به 
این جهت سلسله ی عرفا، اقطاب به امام رضا می رسد، نه اینکه بعد از آنها را قبول ندارد، خوِد شاه نعمت اهلل که به قولی سردسته اقطاب است، کاله دوازده 
ترک ایجاد کرد. بسیاری کارهایی کرد که فهمیده بشود که ما دوازده امامی هستیم و اینکه حضرت امام رضا )ع( مانند سایر ائمه، وکالت و نمایندگی دادند. 
این است که سلسله بنام رضویه نامیده شد به هر جهت حضرت در امروز متولد شدند بعد از سن مشخصی به امامت رسیدند. اما گر چه به نظر می رسد که 
مامون ظاهراً در اینکه حضرت را به عنوان خالفت آورد، شاید در این کارش ذره ای خلوص نیت بوده است. ولی این نیتش خراب است به دلیل اینکه حضرت 
را مجبور کرد )حضرت نمی خوایتند قبول کنند( بعد هم در آن آخر خودش وقتی حضرت تشریف داشتند، هر روز باید به مجلس مأمون تشریف می آوردند 
آن روز که بودند یک انگوری آوردند، مأمون جلوی حضرت گذاشت گفت حتما بخورید، شاید حضرت هم توجه داشتند، به هر جهت حضرت وقتی قدری از 
انگور خوردند توجه کردند که این انگور مسموم بوده است، مأمون گفت کجا میروی پسر عمو؟! حضرت پاسخ داد همان جایی که من را فرستادی! که خوِد 
این عبارت اگر صحیح باشد باالترین دلیل بر متوجه شدن حضرت است. این است که مأمون در آخر کار آن حب جاه و حکومت چربید و مختصر حسن نیتی 
هم که داشت از بین برد. ولی نام حضرت علی االبد زنده است،  نمی میرد، نخواهد مرد و دشمنان او همه خواهند مرد. انشاهلل خداوند به ما توفیق بدهد که 

جزء این بندگان قرار گیریم.

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه - میالد امام رضا )ع( / مجلس صبح جمعه ، ۷/ ۷/ 1391



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیستم / مهرماه 1391

۸

جناب حاج مال سلطانمحمد از طایفه بیچاره یکی از 
تسمیه  وجه   . باشد  می  است  گناباد  مشهور  طوایف 

بدین نام ، آن است که این کلمه از زبان حضرت علی 
این  بزرگان  از  نفر  دو  به  نسبت  )ع(  الرضا  موسی  بن 

طایفه صادر شده و افتخارا باقی مانده است.

در  که  رجوم «  کتاب »  در   ، نورعلیشاه  علی  جناب حاج مال 
ذکر  اینطور  نوشته  سلطانمحمد  مال  حاج  جناب  خود  پدر  حاالت 

زمان  در  و  رسند  می  خزاعه  قبیله  به  طایفه  این  که  اند  کرده 
والیت عهدی حضرت رضا )ع( سه نفر از این طایفه موسوم به 
امیر محمد و امیر احمد و پسر عموی خود امیر سلطانقلی که 
همه از اوالد امیر سلیمان خزاعی بودند دست توسل به دامان 
آن حضرت زده و آن حضرت امیر محمد و امیر احمد را خطاب 
به بیچاره و منسوب به سرکار خود فرموده اند و این اسم پس 

از آن حضرت نیز افتخارا باقی ماند.

می  دادگستـری  قضات  و  دانشمندان  از  که  گنابادی  محسـن  آقای 
حضرت رضا )ع( به والیت عهدی منصوب شدند ، امیر احمد باشد در این باب از یکی از معمرین این طایفه اینطور نقل می کردند که چون 

و امیر محمد که از شیعیان بودند حضور آنجناب از حاکم محل شکایت نموده و عریضه ای تظلم کرده و تقاضا کرده بودند امر بفرمایند رعایت حال آن بیچارگان 
را بنمایند . آن حضرت نیز در حاشیه همان کاغذ به حکومت محل مرقوم داشته بودند که رعایت حال این بیچارگان را بنمایند.

به هر حال در اینکه این نام از طرف حضرت رضا )ع( به این طایفه داده شده خالفی نیست ، به همین جهت اکنون نیز نام فامیلی بسیاری از فرزندان حاج 
قاسمعلی در گناباد ، بیچاره است و بدان افتخار دارند.

امیر سلیمان که در باال نام برده شده از طایفه خزاعه و پس از شهادت حضرت سید الشهدا )ع( با طایفه بنی اسد برای دفن شهدا در کربال حاضر شده و حضرت 
علی بن الحسین )ع( فرموده بود : روزگاری خواهد رسید که از مردم چوپان بگی و سایر عوارض مطالبه کنند لهذا اوالد امیر سلیمان و طایفه او را با طایفه بنی 
اسد از چوپان بگی و سایر عوارض معاف کردیم . در زمان حضرت رضا )ع( نیز که امیر سلطانقلی و پسرعموهایش خدمت حضرتش رسیدند مورد لطف واقع 

شدند و پس از آن حضرت هم از عوارض معاف بودند. 

در زمان صفویه طبق امر و فرمان حضرت سجاد و حضرت رضا )ع( فرمانی مبنی بر معاف بودن این طایفه از دادن مالیات و عوارض صادر شد و بعدا نیز از 
طرف شاه سلیمان ثانی که خواهرزاده شاه سلطانحسین بود و چند ماهی در مشهد سلطنت کرد فرمانی مجدد صادر شد و آن فرمان نزد یک نفر از این طایفه 

موسوم به آقا اسماعیل که در زیبد گناباد مسکن داشته است ، بود و اخیرا نگارنده آن را از ورثه آن مرحوم گرفته و اکنون در دست است.

به مضمون همان فرمان ، در زمان قاجاریه از مالیات سرشماری معاف بوده اند و هر ساله از خراسان کسی برای رسیدگی به این امر درباره بیچارگان آن سامان 
مامور می شده و تا سال وبای معروف که آن حدود که سال ۱286 قمری بوده این ترتیب معمول و از آن پس بر اثر گرفتاری ها و پریشانی ها این موضوع از 
بین رفته و فرمانی از ناصرالدین شاه گرفته نشده و بعضی که اقداماتی کرده بودند موثر نشده بود . مرحوم مال سلطانمحمد هم اصال در این مرحله وارد نشده 
و اقدامی نکرده بودند و آقای مال محمد صدرالعلما ، جد مادری نگارنده ، از جناب حاج مال سلطانمحمد نقل کنند که علت از بین رفتن ترتیب سابق و معاف 
بودن از مالیات ، آن بوده که مال سلطانمحمد پدر مال حیدر محمد خواب دیده بود بار سنگینی را به دوش گرفته و کسی در خواب گفته بود که بار مردم است 
که به دوش شماست از خواب که بیدار شده تعبیر کرده بود به اینکه شاید مالیاتی که از آنها باید گرفته شود چون از دادن آن معافند بر مالیات دیگران اضافه 

می کنند و چون از حاکم پرسیده بود معلوم شده همانطور است از این رو خواهش کرده بود که مالیات آنها را از خودشان بگیرند و بر دیگران تحمیل نکنند.
در » رجوم « است که شنیده شد طایفه بیچاره قاین در آن زمان که سال ۱3۱5 قمری بوده معاف بوده اند و بیچاره بغدادک هم فرمان معافیت از ناصرالدین 
شاه گرفته بودند . طایفه بیچاره در بسیاری از والیات ایران و عربستان هستند ولی قسمت عمده در خراسان می باشند. ]قسمت عمده طایفه بیچاره در نیشابور 

و قاین و بیرجند و گناباد می باشند[

منبع :نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم / تألیف حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه .-- تهران : حقیقت ، ۱384 / خالصه شده ، با اندکی تغییرات 
لفظی

طایفــه بیچـاره
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به قلم 
حاج سلطانحسین تابنده گنابادي 

حضرت رضا علیشاه
زین  ربانی،  معارف  عارف  و  ایمانی  حقایق  عالم 
العرافاء و قّرة عین الفقراء الحاج سلطانحسین تابنده 
لُّب  و  االقطاب  قطب  خلیفه  و  فرزند  علیشاه،  رضا 
حسن  محمد  شیخ  الحاج  الُمؤتَمن  ُمولینا  االلباب 
الحکماء  نتیجه سلطان  و  ثراه  صالحعلیشاه طاب 
مرحوم  الموّحدین  العرفاء  برهان  و  المتألهین 

سلطانعلیشاه نّوراهلل ثراه می باشند.

موالنا جالل الدین
 محمد بلخی خراسانی 

تشیـع او و بعضی اشعار او
 در مدح حضرت مولی )ع(

ایخدا از فضل تو حاجت روا       با تو یاد هیچکس نبود روا
اي خداي پاک بی انباز و دیار      دستگیر و جرم ما را واگذار

                                                                                     مثنوي

نمیدانم چگونه احساسات قلبی و عواطف روحی و درونی خود را نسبت بمقام 
موقع  از  که  مولوي  به  معروف  خراسانی  بلخی  محمد  الدین  جالل  موالنا 
آشنائی با کتاب مثنوي و دیوان شمس، یعنی از اوائل مراهقت در من ایجاد 
شده و روز بروز در شدت و تزاید است بوسیله قلم وصف نمایم، چه بیان از 

وصف عواطف روحی عاجز و قلم از شرح آنها ناتوانست.
چون قلم در وصف آنحالت رسید     هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

در  که  تابناک  گوهر  آن  پاک  آرامگاه  زیارت  توفیق  که  هنگامی  مخصوصًا 
ذیحجه الحرام ) ۱382 ( پس از تشرف ثانوي حج براي من دست داد چنان 
روحانیت و ابهت و جالل معنوي آنجا که بر اثر اضافه تشریفیه بآن عاشق 
پاک نهاد و عارف صافی اعتقاد پیدا شده ؛ در من اثر کرد که دامن از دست 
رفت و بیخودانه محو عظمت و روحانیت موالنا گردیدم و لذت و خاطره نیک 

آنموقع براي من فراموش نشدنی است آري باید همینطور باشد زیرا:
مدفن عشق جهانست آنجا          صد جهان شور نهان است آنجا

عاشقی برد بعالم فن او             مدفن عشق بود مدفن او

است درخشان که هر کس جز خفاش  فروغی  و  تابان  است  آفتابی  مولوي 
صفتان بی بصیرت که دشمن آفتابند بعظمت و نورفشانی او معترف میباشند 
و میخواهند از اشعه کمال او بهره مند گردند و از خرمن فیض او توشه اي 

بردارند.
مولوي مانند شعله هاي سوزانی که همه چیز را در خود فانی و نابود و تبدیل 
بخاکستر میکند، او نیز با گفتار آتشین خود هر سالک راه را از خویش بیخود و 
فانی نموده محو در حقیقت مطلقه میگرداند .موالنا، از افتخارات خاک خراسان 
و زادگاه او بخل است ؛ جدش شیخ حسین بن احمد از افاضل روزگار و عالمه 
زمان خود بوده و پدرش محمد بهاء الدین نیز که به بهاء الدین ولد معروف 
بوده در مراتب علم و دانش و فضل و کمال، و قدس و تقوي کم نظیر بوده و 

در طریق سلوک نیز قدم گذاشته و از بزرگان طریقت بود.

تولد موالنا
در ششم ربیع االول 604 در بلخ، و وفاتش در پنجم جمادي الثانیه 672 در 
شهر قونیه اتفاق افتاد ودر آنجا مدفون گردید و مزار فیض آثارش مورد توجه 
خراسانی  مولوي  است،  عام  فیضی  و  روحانیتی خاص  داراي  و  وعام  خاص 
است که می سزد همه خراسان بوجود او افتخار کند . خود در دیوان غزلیات 

پرشور خود گوید:
از خراسانم کشیدي تا بر یونانیان    تا برآمیزم بدیشان تا کنم خوش مذهبی

و نیز گوید :
خراسان و عراق آمد مقامم           ولی چون شمس در غوغاي روحم

 
هر چند چنین نابغه اختصاص بیک جا یا بیک جامعه ندارد بلکه مربوط بعالم 
شریعت و جهان انسانیت است ولی چون در بلخ که جزء خراسان بوده متولد 
گردیده مزید اختصاصی بخراسان دارد و چون آرامگاه او در ترکیه و شهر قونیه 
قرار گرفته ازینرو آن شهر نیز میتواند برخود ببالد که چنین جسد پاکی را در 

آغوش خود جاي داده است .
بر زمینی که نشان کف پاي تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود 
زبان اصلی او فارسی بود، کتابهایش که عمومًا بزبان فارسی میباشد بهترین 
دلیل آن است و اگر بزبان دیگري هم در آن بین چیزي گفته مختصر است و 

باز درین باب در دیوان غزلیاتش گفته :
اي ترک ما هروي که هر بامداد نو   در حجره ام درآئی و گوئی که گل مدو
اي ترک ماهرو من اگر ترک نیستم    دانم همین قدر که بترکی است آب،سو

و هر چند حقیقت عرفان و تصوف با حقیقت والیت پیغمبر)ص( و اهل بیت 
پاک او متحد و یکی است و مافوق ظاهر تشیع و تسنن است ولی مولوي 
حقیقت تشیع را دارا بود و هر چند بظاهر مذهب حنفی داشت ولی در حقیقت 
متعصب در تشیع بود زیرا اساس تشیع اعتقاد بوصایت امیرالمؤمنین علی بن 
بحضرتش  را  خود  ارادت  سلسله  تصوف  بزرگان  همه  که  است  ابیطالب)ع( 
رسانند و از او بحضرت رسول)ص( میرسانند ولی نامی از سه نفر دیگر از خلفاء 
در سلسله طریقت نیست و آنها را فقط پیشوایان شریعت و خلیفه ظاهر میدانند 
نه امام طریقت و وصی معنوي و داراي مراتب روحی، که آنرا بامیرالمومنین 
علی)ع( منحصر میدانند، باضافه خود مولوي بدان تصریح نموده و در میگوید 

» من کنت مواله فهذا علی مواله « ذکر حدیث
کیست موال آنکه آزادت کند    بند رقیت زپایت بر کند

چون بآزادي نبوت هادیست    مؤمنان را زانبیاء آزادي است

و دربارة ائمه اربعه مذاهب اربع در مثنوي گوید:
آنطرف که عشق میافزود درد           بوحنیفه شافعی درسی نکرد

و در دیوان غزلیات گوید :
عشق جز دولت و عنایت نیست        مالک از سرعشق بی خبر است
عشق را بوحنیفه شرح نیست           جز گشاد دل و هدایت نیست
شافعی را در او روایت نیست           حنبلی را در او درایت نیست

از موالنا چند اثر نفیس بیادگار مانده که نماینده روح زنده و قلب پاک و مراتب 
عالیه روحی او می باشد و دوستداران حقیقت را بسوي خود جذب میکند و هر 
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یک از آنها گنجینه اي از علم و معرفت و دریاي مواجی از حقایق و معارف 
است. مثنوي او بزرگتر اثر نظمی عرفانی و حاوي جمیع دستورات اجتماعی 
و اخالقی و مراتب سلوک الی اهلل است و تا کنون کتابی باین عظمت تالیف 
نشده و کمتر صاحب ذوقی است که آنرا ندیده باشد و بدان عالقه مند نباشد 
شیخ بهاء الدین عاملی عالم و عارف و نابغه بزرگ زمان و دوره صفویه راجع 

بآن می گوید:
من نمیگویم که آن عالی جناب      هست پیغمبر ولی دارد کتاب
مثنوي او چه قرآن مدل            هادي بعضی و بعض را مذل

برین کتاب تا کنون شرحهاي بسیاري نوشته شده و بچندین زبان نیز ترجمه 
شده است، دیوان غزلیات او که بنام محبوب و مرشد خود شمس الدین محمد 
بن علی بن ملک داد تبریزي سروده و در مواقع وجد وذوق و حال و هنگام 
سماع از قلب پر از شور و جذب او بر زبانش تراوش نموده وبدیوان شمس 
معروف است داراي شور و جذبه عجیبی است که خواننده با ذوق و حال رامات 

و مبهوت و گیج و حیران میکند.
این دیوان بسبک غزلیات شعراي دیگر نیست بلکه مظهر احساسات یکروح 
پرآشوب و جان پرهیجانی است که بهیچوجه قرار و آرام نداشته و بی اختیار 
با  را  نفیس  دواثر  این  بخواهیم  است.اگر  بوده  مترنم  عاشقانه  هاي  بنغمه 
یکدیگر مقایسه نمائیم باید بگوئیم مثنوي مانند باران بهاري است که بر کوه 
و دشت و بیابان میبارد و همه جا را سرسبز و خرم و شاداب گرداند ولی دیوان 

غزلیات او همچون تند باد و طوفان سوزان شدیدي است که همه
گیاهان سرسبز و خرم را خشک نموده با خود ببرد و در دریا محو و نابود نماید.
مثنوي حاالت و مراتب و روحیات را نشان میدهد و بجامعه و افراد مخصوصًا 
بکلی  او  دیوان  و  تربیت میکند  را  آنها  و  راه دستور سلوک میدهد  بسالکین 
میکند،  احدیت غرق  دریاي  در  و  گردانیده  زائل  را  موهوم  و هستی  تعنیات 
مثنوي دریاي ژرفی است که انواع گوهرها را در آن میتوان یافت و همه چیز 
از قرآن و حدیث و عرفان و اصول عقاید و حکمت و اخالق و تاریخ و غیر 
از  آنها در آن یافت میشود، ولی دیوان او انعکاس یکروح پرهیجان و لبریز 
شور و جذبه و شوق و غوغاي یک دریاي متالطم طوفانی است که نظري جز 
بمعشوق و محبوب خود ندارد و هر چه میگوید توجهش باو است و آداب دانی 

و عبارت پردازي در او نیست.
موسیا آداب دانان دیگرند            سوخته جان و روانان دیگرند

 
در مثنوي موازین شعري و آداب نظم و قافیه بیشتر رعایت شده ولی در دیوان 
شمس اصال نظري بلفظ نبوده وتراکم معنی و بسیاري حقایق مجالی براي 

توجه نداشت و بیخبر از خویش بوده است خودش گوید :
قافیه اندیشم و دلدار من                گویدم مندیش جز دیدار من

و در جاي دیگر گوید :
چو بیدرا باشم بود هوشم او                چو خوابم رباید بخواب اندر او
چو جویمن براي غزل قافیه                   بخاطر بود قافیه گستر او

بیخبر  خود  از  که  و سماع  وجد  هنگامی  مولوي  که  است  معروف  اینطور  و 
میشد و توجهی بظاهر نداشت دور ستونی میچرخید و مطابق آهنگ نوازندگان 
بموجب الهامات روحی و رشحات حالی اشعار و غزلیاتی میسرود و مقید بحفظ 
آداب شعري و رعایت قوافی در آنحال نبود بی اختیار همان جوش درونی و 
التهابات روحی و مراتب معنوي را بصورت لفظ آورده از دل بر زبان جاري م 
ینمود بطوریکه گاهی در یک غزل چندین مرتبه خطابات تغییر میکند . مثال 
یک بیت آن اشاره بسوزدرونی خود و بیت دیگر خطاب بمحبوب و شعر دیگر 
باز خطاب به مرید و دیگري باز نفس خود را مخاطب قرار داده و باز بعد از آن 

بمطلب دیگري میرود. مثال در این غزل که میگوید :
با من صنما دل یکدله کن  گر سر ننهم آنگه گله کن

مجنون شده ام از بهر خدا     زان زلف مرا یک سلسله کن
سی پاره بکف در چله شدي      سی پاره منم ترک چله کن

مجهول مرو با غول مرو            زنهار سفر با قافله کن
ایمطرب دل زان نغمه خوش       این مغز مرا پر و لوله کن
اي موسی جان چوپان شده اي    بر طور برآ، ترک گله کن
نعلین هوي بیرون کن رو           در دشت طوي پا آبله کن

تا آخر، که شعر اول و دوم خطاب بمعشوق، و سوم و چهارم خطاب بسالک راه 
و پنجم خطاب بدلیل راه و ششم خطاب بنفس و هفتم خطاب بخود یا بمرید 

است، در صورتیکه در ظاهر هیچ قرینه برین خطابات نیست.
ولی در عین حال بسیاري از غزلیات او از لحاظ شعري بقدري عالی است که 

با اشعار و غزلیات بهترین شعراي عارف برابري میکند مثال گوید :
اگر نه روي دل اندر برابرت دارم    نماز را بحساب نماز نشمارم

مراد من زنماز آن بود که پنهانی   حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
وگر نه آن چه نمازي بود که من با تو    مدام روي بمحراب و دل بیازارم

و نیز می گوید :
همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم        حرام دانم با دیگران سخن گفتن

و نیز می گوید :
سیمرغ کوه قاف پریدن گرفت باز    مرغ دلم ز سینه رمیدن گرفت باز

مرغی که تا کنون زپی دانه مست بود   در سوخت دانه را و پریدن گرفت باز
همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم      حدیث تو چو بیاید سخن دراز کنم

و امثال این اشعار بقدري زیاد است که ذکر آنها خود تالیف مفصل جداگانه 
الزم دارم، من بقدري مفتون و مجذوب این دو اثر بزرگ میباشم که هر گاه 
در آن باب سخن میگویم یا بقلم و کاغذ میاورم چنان بی اختیار میشوم و عنان 
از کف رها میشود که میل ندارم بزودي از آن وادي دور شوم و دست بکشم و 
از نام آنها و ذکر حقائق مندرجه در آنها لذت میبرم، ولی در اینجا چه توان کرد 
که پیش ازین گنجایش این مقاله نیست .خیلی تعجب دارم از کسانیکه خفاش 
صفت یا نظر بدبینی و عناد به دیوان شمس و مثنوي مینگرند و خودش در 

مثنوي درباره آنها میگوید :
پس عدو جان صراف است قلب     دشمن درویش کبود غیرکلب
دشمن این حرف ایندم در نظر      شد ممثل سرنگون اندر سقر

است که مجموعه تقریرات و بیانات و » فیه مافیه « دیگر از آثار مولوي کتاب 
نصایح او در مجالس میباشد و فرزندش بهاء الدین معروف بسلطان ولد آنها 
را بصورت کتابی درآورده است و خیلی شیوا و شیرین و داراي مطالب بسیار 
نغز و معانی بلند و مانند مثنوي دریائی پر از در و گوهر است و هر چه بیشتر 

بخوانند و دقت کنند از آن بیشترلذت میبرند.
دیگر مجالس سبعه که مجموعه اي از مواعظ موالنا در منبر است و در هفت 
و  بسیار عالی  داراي دستورات  و  پرشور  و  بسیار موثر  و  نموده  بیان  مجلس 
حقائق بسیار و معارف بیشمار و نکات خیلی جالب است .دیگر مکاتیب موالنا 
که در سال ۱335 در طهران بچاپ رسیده و داراي مطالب بسیار نغز و عالی 

است.
 

بطور خالصه آنچه در وصف و مدیحه و منقبت موالنا و شرح آثار او ذکر شود 
باز هم کم گفته و کم نوشته شده است ؛ لذا این موضوع را بهمین جا ختم 

موالنا جالل الدین  محمد بلخی خراسانی - تشیع او و بعضی اشعار او در مدح حضرت مولی )ع(



میکنیم. من سالها بود که آرزوي زیارت قبر موالنا ؛ بلکه بیتوته واعتکاف در 
آن مکان محترم و متبرک را داشته و درسر میپروراندم تا آنکه در ماه ذیحجه 
گذشته ) ۱382 ( که پس از تشرف بعتبات عالیات و زیارت اماکن متبرکه و 
قبر حضرت زینب )ع( در سوریه ؛ از بیروت بمدینه متبرکه مشرف و از آنجا 
براي اعمال حج بمکه تشرف حاصل نموده ؛ و براي دومین بار توفیق انجام 
حج یافتم در مراجعت براي زیارت قبر آن عارف جلیل بترکیه رفته و از شهر 
سیدنصراله  دکتر  حاج  و  مصداقی  خان  حسینعلی  حاج  آقایان  با  اسالمبول 

حجازي و میرزا ابراهیم خان خواجوي بشهر قونیه آرامگاه آن عارف جلیل
رفته و خدا را شکر میکنم که این توفیق نصیب من گردید و در آن بارگاه با 
عظمت بطوري ابهت و جالل و روحانیت صاحب آن که از در و دیوان آن 
نمایان بود در ما اثر نمود و بوي گل چنانم مست کرد که دامن از دست برفت 
و قدري منقلب بودم که بهیچوجه دل نمیکندم و پا را یاراي بیرون آمدن و 
خالف میل دل نمودن نبود؛ آقاي دکتر حجازي یکی از همسفران که صوتی 
جذاب وآوازي نیکو دارند پس از زیارت و خواندن فاتحه و نماز تحیت و سیر 
مثنوي  دلنواز  اشعار  بشنیدن  را  ما  مدتی   . آنجا  و عظمت  در جالل  معنوي 
مشغول داشته و حالی دست داده بود که اصال میل نداشتیم ترک آنجا نمائیم. 
ولی متأسفانه چون جنبه موزه را پیدا کرده شبها باز نیست جز شبهاي جمعه 
که براي عشاق آن بارگاه مفتوح است و در روز هم ساعات معینی براي زیارت 

معین شده از
با  ناچار  لذا  نمائیم  بیتوته  شبی  چند  نتوانستیم  و  نرسیده  خود  بآرزوي  اینرو 
رئیس موزه آنجا که کمال محبت و پذیرائی را نسبت بما نمود با اظهار تشکر 

از محبتهاي ایشان وداع نموده خارج شدیم .
 

در مدح مولی الموالی علی)ع(
 

تا صورت پیوند جهان بود علی بود
شاهی که وصی بود و ولی بود علی بود
مسجود مال یک که شد آدم زعلی شد

هم آدم وهم شیث وهم ایوب وهم ادریس
هم موسی وهم عیسی وهم خضروهم الیاس

آن شیردالور که زبهر طمع نفس
آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
آن عارف سجاد که خاک درش از قدر

آن شاه سرافراز که اندر ره اسالم
آن قلعه گشائی که در قلعه خیبر

چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
سلطان سخا و کرم و جود علی بود
آدم چویکی قبله و مسجود علی بود

هم یوسف وهم یونس وهم هودعلی بود
هم صالح پیغمبر و داود علی بود

در خوان جهان پنجه نیالود علی بود
کردش صفت عصمت و بستود علی بود

از کنگره عرش بر افزود علی بود
تا کار نشد راست نیاسود علی بود

برکند بیک حمله و بگشود علی بود
از روي یقین در همه موجود علی بود
این کفر نباشد سخن کفر نه اینست
سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان

تا هست علی باشد و تا بود علی بود
شمس الحق تبریز که بنمود علی بود

یک رباعی
رومی نشد از سرعلی کس آگاه    زیرا که نشد کس آگه از سراله
یک ممکن و اینهمه صفات واجب        ال حول والقوه اال باهلل
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موالنا، شاعر عارف
یا عارف شاعر؟

در گفتگو با دكتر شهرام پازوكي



از  ایران  فرهنگی  مفاخر  همه  که  روزگاری  در 
سوی کشورهای همسایه مصادره می شوند و هیچ 
از  بیش  موالنا  شود،  نمی  بلند  اعتراضی  صدای 
همه بزرگان ادب فارسی مظلوم مانده است چرا که 
فرهنگي  برجسته  های  شخصیت  مصادره  جریان 
ایران با مصادره عارف و شاعر بزرگ ایراني سده 
در  دیگر  امروز  و  شد  شروع  جدی  طور  به  هفتم 
را عارف رومی می شناسند نه  جهان همه موالنا 

عارفی ایرانی.

از طرف دیگر خالق دیوان کبیر و قرآن عجم در 
اندازه ای غریب و مظلوم مانده  کشور خودش به 
است که نه تنها با هجمه مخالفان روبروست بلکه 
سنگ  از  بزرگداشتش  روز  در  آنهم  زادگاهش  در 
هم  فرهنگی  متولیان  از  خیزد  برمی  صدایی  اگر 
این  به  آید. گویا متولیان فرهنگی  بر می  صدایی 
نتیجه رسیده اند که موالنا دیگر چهره ای رومی 
به حساب می آید و حاال که ایران در این معرکه 
قافیه را باخته است، بهتر آنست که سکوت و مدارا 
پیشه کنند و در هزینه های فرهنگی بیشتر قناعت 

ورزند.
شاعر  این  بزرگداشت  روز  در  شبستان  خبرگزاری 
شهرام  دکتر  با  ای  مصاحبه  ایران  نامی  عارف  و 
حاصل  زیر  متن  که  است  داده  ترتیب  پازوکی 
گفتگوی صمیمی یک ساعته با این استاد فلسفه 

در موسسه حکمت و فلسفه می باشد:
 

جریان  به  گفتگو  این  ابتدای  در  پازوکی  دکتر 
مصادره بزرگان فرهنگی ایران از سوی کشورهای 
پیشینه  و  علل  باره  در  و  کند  می  اشاره  مسلمان 

جریان اخیر می گوید:

با  همگام  اخیر  قرن  دو  در  مسلمان  کشورهای 
جریانات ناسیونالیستی که بعد ازسقوط امپراطوری 
عثمانی و تضعیف سنت قاجار در ایران پیدا شد و 
استعمارگرایی  به  نسبت  واکنشی  بعضی جهات  از 
اروپا بود، به دنبال احراز هویت هستند. به خصوص 
اسالمي  مهم  کشورهای  شوروی،  انحالل  از  بعد 
برای  ای  گذشته  و  سابقه  تا  شدند  این  دنبال  به 
یک  خودشان  قومیت  به  تا  کنند  پیدا  خودشان 
نوع هویت ببخشند و بگویند ما چنین گذشته ای 

داشتیم.
وی می افزاید: امروز تقریبا یک معارضه و دعوای 
وجود  کشورها  این  میان  آمیز  کینه  گاه  و  پنهانی 
مراسم  مسلمان  متفکران  برای  کدام  هر  و  دارد 
بزرگداشت می گیرند تا نشان بدهند که این فرد 
بخشی از هویت فرهنگی آنها بوده است. در دو دهه 
اخیر این رقابت آنقدر باال گرفته که گاهی اوقات 
تصنعی شده است. من همین االن یک گزارشی 
الدین  نجم  »شیخ  برای  که  ای  کنگره  از  دارم 

سه  از  پس  آنها  گرفتند.  ترکمنستان  در  کبری« 
چهار سال دوباره بزرگداشت گرفتند. خب ترکمن 
نجم  شیخ  مقبره  هستند؟،  چیزی  چه  دنبال  ها 
الدین کبری در ترکمنستان است ولی هیچ معلوم 
نیست ترکمن بودن این شخصیت به چه معناست. 
به همین ترتیب بروید جلو در تاجیکستان به فاصله 
می  بزرگداشت  غزالی  محمد  امام  برای  ماه  یک 
گیرند. یک مراسم را سازمان استراتژیک وابسته به 
ریاست جمهوری می گیرد و دیگری را هم آکادمی 
مقبره  و  مسکن  مولد،  حالیکه  در  علوم  و  فلسفه 
غزالی در ایران است. غزالی هم که کتاب هایش را 
به فارسی و عربی نوشته و بخش اعظم زندگی اش 
ایران نسبت  بوده است ولی چرا در  ایران  هم در 
به برگزاری مراسم بزرگداشت برای وی با این که 
شده  اعالم  غزالی  سال  امسال  یونسکو  جانب  از 

وزارت خانه متبوع طفره می رود.
پازوکی در ادامه خاطر نشان می کند: سال گذشته 
در ترکیه سه مراسم تقریبا پشت سر هم درباره سه 
متفکر مسلمان، صدرالدین قونوی، ابن عربی و ابن 
سینا برگزار شد. قونوی ساکن قونیه بود و مدفنش 
هم همانجاست ولی آثارش را به فارسی و عربی 
کارهایش  همه  که  هم  عربی  ابن  است.  نوشته 
به زبان عربی است و در سوریه دفن شده است. 
بودند.  ایرانی  هم  عربی  ابن  شارحان  بیشترین 
آنها  است. پس  روشن  تکلیفش  ابن سینا هم که 
رقابت  همین جوری  که  چیزی هستند  چه  دنبال 
عقب  ایران  متأسفانه  رقابت  این  در  و  کنند؟  می 
است.  هویت  احراز  برای  کارها  این  همه  است. 
کشورهای  خصوص  به  عربی  کشورهای  امروز 
ندارند،  فرهنگی  هویت  که  فارس  خلیج  حاشیه 
اینجا بحث،  بیشتر این امر را دنبال می کنند. در 
بحث جغرافیایی نیست، بحث فرهنگی است. نجم 
الدین کبری، موالنا، غزالی و... همه بخشی از یک 
سنت فرهنگی، ایرانی اسالمی هستند. نه ایران به 
معنای جغرافیایی و سیاسی بلکه ایرانی به معنای 
داشتن ارکان فرهنگی خاص و مشخص است که 
با  زیادی  حد  تا  ایرانی  اسالم  بگوییم  توانیم  می 
تفاوت  است،  عربی  کشورهای  در  که  اسالمی 
دارد. این تلقی است که ایرانیان از اسالم داشتند 
و مظاهر این تلقی در موالنا و نجم الدین کبری 

جلوه می کند،
در  موالنا  که  مشکلی  دو  به  پازوکی سپس  دکتر 
موالنا  کند:  می  تصریح  و  پردازد  می  دارد  ایران 
پیش از آنکه یک شاعر و ادیب باشد یک عارف و 
حکیم و شیخ صوفی است. مشکلی که ما معموال 
ایرانی  فرهنگی  سنت  در  که  بزرگان  این  درباره 
اسالمی هستند که یک سنت کامال معنوی است 
هستیم.  مضیقه  دچار  طرف  دو  از  که  است  این 
و  ظاهریون  برخی  مخالفت  به  مشکل  اولین 
بحبوبه  در  درست  گردد.  برمی  موالنا  با  قشریون 

برگزاری کنگره موالنا چند نفر از علمای ما رأسا 
کردند.  تخطئه  را  ارشاد  وزارت  و  گرفتند  موضع 
بعدها برخی اساتید خارجی به ما گفتند: »شما چه 
کار می کنید؟« تا آنکه حداد عادل، رییس مجلس 
وقت به ترکیه سفر کرد و آنجا یکی از خبرنگاران 
دکتر حداد را سوال پیچ کرد و گفت«شما باالخره 
سر  آخر  آنکه  تا  چیست؟«  موالنا  درباره  نظرتان 
ایران نظرات درباره  ایشان مجبور شد بگوید« در 

موالنا مختلف است«.
وی می افزاید: درست در بحبوبه برگزاری کنگره 
موضع  که  قم  علمای  از  نفر  دو  ایران  در  موالنا 
گرفتند، متوجه نبودند که چقدر به کنگره ما لطمه 
رهبری،  مقام  خود  هم،  اخیرا  خورد.  پنهانی  های 
آیت اهلل خامنه ای در جمع شعرا به این مضمون 
گفتند که من و آقای مطهری هم عقیده بودیم که 
موالنا اصول اصول اصول دین است. این جمله را 
خود موالنا در مقدمه دفتر اول مثنوی درباره کتاب 
مثنوی به کار می برد و به گمان من اشاره به سه 
مقام شریعت، طریقت و حقیقت دارد. از یک طرف 
است  دین  اصل  اصل  اصل  موالنا  که  گویند  می 
اسالم  دین  از  موالنا  گویند  می  دیگر  از طرف  و 
طرف  از  اظهارات  این  دو  هر  و  داشت  انحراف 
حالی  در  شود.  می  گفته  شیعه  علمای  و  بزرگان 
موالنا  گویند  می  و  دارند  نظر  اتفاق  وهابیون  که 
مطرود است. ولی فعاالن شیعه از یک موضوع دو 
نظر کامال مخالف هم دارند، خیلی فرق است بین 
اینکه موالنا  اصل اصل اصل دین بودن موالنا و 

اصال مسلمان صحیح االعتقاد نیست.
مشکل  گوید:  می  دیگر  مشکل  باره  در  پازوکی 
استادان  یعنی  است.  ادبیات  مشکل  موالنا  دیگر 
ادبیات طوری موالنا را تفسیر می کنند که گویی 
موالنا صرفا یک ادیب است، یعنی کسی است که 
در شعر و ادب سرآمد است. بله ! موالنا شاعر است 
و به یک معنا ادیب هم هست ولی شعر و ادبیات 
موالنا تابع عرفانش است. خودش که بارها بیزاری 
می جوید از شعر. بارها می گوید من کجا و شعر 
کجا، بنابراین موالنا در ایران از دو طرف مشکل 
بیشترین  و  کنند  می  ردش  ظاهر  اهل  یکی  دارد 
نیست  شیعه  گویند  می  آورند  می  که  ای  بهانه 
مسلمانان  موالنا  بگویند،  اینکه  از  دارند  واهمه  یا 
دیگر  طرف  از  و  نیست  شیعه  گویند  می  نیست، 
استادان ادبیات موالنا را محدود می کنند به ادبیات 
در نهایت نتیجه این می شود که راه ورود به افکار 
موالنا مسدود می شود یعنی یک نفر که اهل نظر 
از  بخشی  اصوال  شود.  می  حیران  است،  تفکر  و 
سنت عرفانی ایرانی اسالمی ما به زبان شعر بیان 
نیست  امروزی  ادیب  معنای  به  شاعر  است.  شده 
حاال آنکه موالنا را مثل سنایی و عطار تفسیر ادبی 
می کنیم. اشکالی ندارد، جا دارد تفسیر ادبی بشود. 
چون آثار اینها را بردارید چیز زیادی نمی ماند تا 
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به  محدود  را  اینها  نباید  ولی  کنند  تدریس  آنها 
ادبیات کرد.

 
موالنا  برخی  گفتید  شما  دکتر!  آقای   *
ذیل  در  عرفانش  که  دانند  می  ادیب  را 
حالیکه  در  شود  می  شناخته  اشعارش 
به  را  موالنا  شیرازي  حمیدي  مثل  برخی 
شاعر  شعری  های  قالب  شکسن  خاطر 

نمی دانند؟
ایشان  ولی  هستند  استاد  شیرازی  حمیدی  آقای 
درستی  قضاوت  موالنا  عرفان  درباره  توانند  نمی 
اگرچه جمله شان جمله خوبی است  باشند  داشته 
ولی از آثارشان برنمی آید که متوجه عرفان موالنا 
شده باشند من نمی خواهم وارد تعارض آرای این 

افراد شوم.
از نظر من عرفان موالنا در سطح عالی است، »نی 
نامه« مثنوی در ادبیات و شعر فارسی شاید رقیب 
موالناست.  عرفان  تابع  موالنا  شعر  باشد.  نداشته 
نمی  من  و  موالناست  سر  پشت  تبریزی  شمس 
دانم مقام شمس در عرفان باالتر است یا موالنا، 
ولی شمس تبریزی شاعر نبوده، پس شاعر بودن 
بودن  شاعر  ولی  موالنا،  برای  است  صفتی  یک 
موالنا تابع عرفان اوست. جنگ بین ادبا بر اساس 
مقدمات ادبی است، یعنی می خواهند شعر موالنا 
در ذیل عرفانش شناخته  بسنجند ولی شعرش  را 
می شود. عرفان در اصل مقام سکوت است، یعنی 
عارف به جایی می رسد که سکوت می کند. مگر 
اینکه به لحاظ معنوی مجبور باشد سخنی بگوید. 
وقتی سخن می گوید، ممکن است سخنش به نثر، 
مالک  ولی  باشد  تذکره  یا  و  قصار  کلمات  شعر، 
عرفانشان چیز دیگری است. اما شاعر بودن یک 
صفت دیگر است. نمی شود در شعر موالنا تردید 
کرد. ولی این ادعا که ما عرفان موالنا را در ذیل 

شعرش می شناسیم، مسئله عجیب غریبی است.
 

* به نظر شما مخالفت های ظاهریون با 
موالنا به دلیل رواداري و تساهل و تسامح 

موالنا در برداشت از دین نیست؟
مخالفت آنان غالبا با خود عرفان است نه شخص 
موالنا، عرفان است که وسعت نظر دارد. در بحث 
گفتگوی ادیان، من وقتی می خواهم در گفتگوی 
بین ادیان شرکت کنم، وقتی می خواهم شاهدی 
بحث  مسیحی  یک  با  بشود  که  »مطلبی  بیاورم 
بیاورم، چون  از فقه که نمی توانم شاهدی  کرد« 
نمی  هم  کالم  از  نیست  گفتگو  مقام  اصال  فقه 
توانم بیاورم برای اینکه بیشترین بحث ها و اولین 
است  کالمی  مباحث  ها  مسیحی  با  ما  اختالفات 
ولی می روم سراغ آثار عرفا و سراغ مثنوی موالنا. 
چرا؟ برای اینکه درعرفان به خاطر وسعت نظرش، 
باب گفتگو با ادیان دیگر باز است. ادیان در مقام 

عرفان فقط می توانند با هم گفتگو کنند. در مقام 
جای  دیگر  دین  با  دینی  هیچ  کالمی  و  فقهی 

گفتگو ندارد. 
»دارا شکوه« مسلمان است و خیلی هم متعصب 
است او آثار هندوها را می خواند، چند کتاب دارد 
که جز اولین آثار در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی 
مقدس  آثار  وی  البحرین«.  »مجمع  مثل  است، 
ترجمه  فارسی  به  را  »اوپانیشادها«  مثل  هندوها، 
کرد. ولی زمانی که آثار او را می خوانید، می بینید 
از طریق عرفان اسالمی باب گفتگو را با هندوها 
هندو  آیین  با  اسالم  ظاهر  صورت  کند.  می  باز 
خیلی تفاوت دارد. آنها بیش از دو هزار خدا دارند 
که با توحید اسالمی که »یکی هست و نیست جز 
او« خیلی تفاوت دارد، ولی وقتی می خواهد گفتگو 
کند از طریق عرفان وارد می شود. این تسامح و 
تساهل مختص موالنا نیست. اساسا این وسعت و 
عمق نظر در خود عرفان است. »فصوص الحکم« 
دارد که هر کدام  بخوانید! 27 فص  را  ابن عربی 
آنها صحبت  با  جوری  عربی  ابن  انبیاست.  درباره 
می کند که گویی با این نبی تاریخی کاری ندارد 
و با حقیقت انبیا کار دارد. وقتی با حقیقت انبیا کار 
کنید  تطبیق  با همدیگر  را  اینها  توانید  دارید، می 
ولی به محض اینکه کالم یهودی و یا مسیحی را 
بیاورید وسط با کالم اسالمی جور در نمی آید. این 
وسعت نظر مختص موالنا نیست، منتها در مثنوی 
موالنا این وسعت نظر را به خوبی می بینید. البته 
در  موالنا  گرفت،  نظر  در  باید  را  دیگر  نکته  یک 
قونیه ساکن بوده، قونیه از قدیم محل تجمع ادیان 
بوده  مسیحیت  اولیه  مراکز  جز  ترکیه  است.  بوده 
استانبول،  شد  بعدها  که  پولیس«  »کنستانتین  و 
زمانی پایتخت اولین حکومت مسیحیان بود، چون 
موالنا با مسیحی ها بیشتر در ارتباط بوده وسعت 
نظر در مثنوی موالنا بیشتر مطرح شده است. این 
وسعت نظر از یک طرف در نگرش موالناست و از 

طرف دیگر در برخورد با مردم است. 
این  کنیم  این وسط می  در  دیگر که  اشتباه  یک 
است که متوجه نیستیم با همه وسعت نظر داشتن، 
آید و خیلی  بودنش کوتاه نمی  از مسلمان  موالنا 
که  است  این  ما  است. مشکل  متشرعی  مسلمان 
معنای  به  بودن  متشرع  مسلمان  کنیم  می  خیال 
قشریت و خشک نظری است. می شود مسلمان 
داشت.  تساهل  و  نظر  وسعت  ولی  بود  متشرعی 
علی  حضرت  وصف  در  مثنوی  اول  دفتر  انتهای 
است. موالنا به عنوان یک الگوی مسلمان متشرع 
با وسعت نظر این صفت را از آن حضرت علی می 
داند. آنجایی که موالنا تسامح و تساهل امام علی 
را در برابر کسی که بر او خدو می اندازد به تصویر 
داستان  با  کنید  مقایسه  را  داستان  این  می کشد. 
»پیر جنگی« که در باره عمر سروده است. در آن 
او  به  بیند، که خداوند  داستان عمر در خواب می 

کمک  شخص  یک  به  برود  که  دهد  می  دستور 
کند ولی عمر هردو بار میرود، می بیند آن شخص 
مطرب است و می گوید مطرب که بنده خدا نیست، 

پس من اشتباه کرده ام.

* ولی خیلی ها به دلیل اینکه این داستان 
انها مخالفت  با  ها مستند تاریخی ندارد، 

می کنند؟
این اشتباه دیگری است که اهل تاریخ می کنند. 
نویس  تاریخ  نیست،  عرفانی  متون  تاریخی  متون 
تهیه  دقیق  را  حوادث  وقوع  مکان  و  زمان  باید 
مثال  است،  تذکره  مثنوی،  داستان های  ولی  کند 
»تذکره االولیا« عطار زمان و مکان ندارد و زمان 
و مکان را می شکند. با شخصیت ها آنچنان کار 
دارد که این شخصیت ها گویی حیات آفاقی ندارند. 
او با حیات انفسی و حقیقت معنوی آنها کار دارد. 
کسانی که ایراد می گیرند و می گویند »بایزید« 
که معاصر امام صادق نبوده. آنها توجه ندارند که 
امام صادق  معاصر  که  دارد  کار  بایزیدی  با  عطار 
است. مورخ می تواند ایراد بگیرد. ولی عارف می 
بنابراین  تاریخ.  نه  نویسم  می  تذکره  من  گوید 

موالنا مورخ نیست.
 

هگل  های  اندیشه  ما  کشور  در  غالبا   *
را با موالنا مقایسه می کنند و می گویند 
اندیشه موالنا حرکت مجموعه جهان  در 
با  نگره  این  و  است  تکامل  سوی  به 
دیالکتیکی که در متن فلسفه هگلي وجود 
آیا  اعتقاد شما  به  است.  تناسب  در  دارد 
اصال می توانیم موالنا را با هگل مقایسه 

کنیم؟
بین ایده آلیسم آلمانی و فلسفه رمانتیسیسم آلمان 
به  فکری  توجهات  اولین  هست،  پیوندی  یک 
از همان موقع شروع  مشرق و شرق شناسی هم 
موقع  همان  از  آلمان  در  شناسی  شرق  شود.  می 
و  هند  عرفان  به  کال  هگل  خود  شود.  می  آغاز 
اسم  هم  جا  چند  و  دارد  توجه  اسالمی  تصوف 
موالنا را می برد.«لسینگ«، »گوته« و »هامان« 
جز فیلسوف های رمانتیک ها آلمانی هستند که به 
شرق توجه دارند. بعد می رویم جلوتر، ایده آلیست 
های آلمانی مثل »شوپنهاور« که متاثر از بودایی 
ها بود. ماجرا این است که تفکر رمانتیکی از بعضی 
جهات شبیه به عرفان است. رمانتیسیسم در واقع 
به  دکارتی،  راسیونالیسم  مقابل  در  است  نهضتی 
عبارت دیگر یک جور مقابله است با راسیونالسیت 
همین  به  اروپایی.  عقل  اصالت  فلسفه  یعنی  ها. 
و  شعر  اهل  همه  رمانتیک  های  فیلسوف  دلیل 
شود  می  گوته عالقمند  چرا  هستند.  هنری  تفکر 
به حافظ؟ چرا لسینگ به عرفای مسلمان توجه می 
کند و حتی از »بشر حافی« هم اسم می برد منتها 
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رفته  شوپنهاور  چرا  پابرهنه؟  عارف  عنوان  تحت 
سراغ بودا؟ اینها توجهی است به عرفان که در ایده 
آلیسم آلمانی هم به دلیل پیوندش با فلسفه های 
رمانتیک آلمانی پیدا می شود. تفکر خود هگل اجزا 
ها  بعد  که  دانید  می  و  دارد  قوی  خیلی  عرفانی 
هگلی ها دو طیف شدند هگلی های چپ که به 
راست  های  هگلی  و  شود  می  منجر  مارکسیسم 
از  کنند.  می  عرفانی  تفسیر  را  هگل  تفکرات  که 
اینها نتیجه می گیریم که یک سنت عرفانی قوی 
در آلمان وجود دارد که نمونه اش »یاکوب بومه« 
به  با بحث هایی که راجع  است. نوع تفکر هگل 
وجود می کند مثل وجود البشرط مقسمی، وجود 
البشرط قسمی و ... یکی از اجزایش عرفان است. 
در عرفان مسیحی  و شما  نیست  بی سابقه  یعنی 
ببینید. این توجه هگل به  کامال می توانید آن را 
فلسفه مسیحی و فلسفه رمانتیک باعث می شود 
که یک فیسوف مدرنی را ببینید که از یک جهت 
اهل عرفان است و از جهت دیگر به شعر و هنر 
توجه دارد. پس می شود او را با موالنا قیاس کرد. 
اما در مورد دیالکتیک، دیالکتیک به معنای دقیق 
بعد  و  کند  می  تعریف  افالطون  که  آنگونه  لفظ 
افلوطین تعریف می کند و بعد در عرفان مسیحی 
می آید، منشاش همانی است که به هگل هم می 
رسد. منتها هگل از آن تفسیر مدرن می کند. در 
بینید،  می  جا  همه  در  شما  را  این  عرفانی  سنت 
تقابل بین »یین«و »یانگ« در بین چینی ها، تضاد 
ابلیس  در خود عرفان اسالمی، نور احمدی و نور 
اینها سنت مشترک  احمد غزالی،  در عرفان شیخ 
از  موالنا  دلیل  این  به  است.  ادیان  همه  عرفانی 
بعضی جهات قابل قیاس با هگل است ولی هگل 
مدرن  فیلسوف  موالنا  و  است،  مدرن  فیلسوف 
نیست. نفوذ این مدرنیته در تفکر هگل به نحوی 
است که راه را برای مارکس هم باز می کند ولی 
یعنی  باز کند.  تواند  برای مارکس نمی  راه  موالنا 
ولی  مارکس هم هست  میوه های هگل  از  یکی 
این  باشد.  داشته  تواند  نمی  مارکسی  میوه  موالنا 
است که می توانید موالنا را از این حیث بررسی 
کنید. ولی موالنا فیلسوف مدرن نیست. مدرنیته در 
اجزا تفکر موالنا نمی تواند وجود داشته باشد. ولی 
در هگل چرا، بلکه او خاتم فیلسوفان مدرن است و 
از طرف دیگر میوه هگل مارکس است ولی موالنا 

چنین میوه ای ندارد.
 

* هگل از موالنا هم تاثیر گرفته است؟ 
از موالنا نه ولی از عرفای مسیحی و نوافالطونی 

ها قطعا، حودش هم به این تاثیر اشاره مي کند.
نظر  مد  که  »ابرانسان«ی  دکتر!  آقاي   *
»انسان  با  تناسبی  هیچ  آیا  هست،  نیچه 
هست،  آن  دنبال  به  موالنا  که  کامل«ی 

دارد؟

 هیچ ارتباطی با هم ندارند.
 

افکار  بین  عقل  نقد  در  تناسبی  گاها   *
قرن  در  موالنا  بینیم.  می  نیچه  و  موالنا 
هفتم عقل انسان را در رسیدن به حقیقت 
ناتوان می داند و این مطلب را به خوبی 
در تمثیل فیل به تصویر می کشد و نیچه 
هم در قرن 19 مدرنیته غرب را به نقد می 
کشد؟ آیا همین نشان دهنده تناسب بین 

افکار این دو نیست؟
نیچه با مقدماتی این سخن را بیان می کند که این 
در  نیچه  ندارد.  معنی  اصال  موالنا  برای  مقدمات 
انتهای یک سنت فکری و فلسفی در غرب است 
که به نیهیلیسم می رسد. نقد نیچه از نیهیلیست 
به  نیهیلیسم  ما  همسوست.  مدرنیته  از  نقدش  با 
معنایی که نیچه می گوید در موالنا نداریم، ما یک 
جور توجه به عدم در عرفان داریم که در موالنا هم 

هست. او می گوید:
پس عدم گردم عدم چون ارغنون 

گویدم کانا الیه راجعون
 

این عدم و فنا در آثار موالنا، فنایی است که عارف 
در عالیترین مقامات سلوک به آن می رسد. نیست 
انگاری که نیچه می گوید نیست انگاشتن ارزش 
مختلف  چیز  دو  کامال  اینها  است.  حقیقت  و  ها 
به  را  ما  نباید  ظاهری  های  شباهت  این  هستند. 
اشتباه بیاندازد. این از اشتباهات خطرناکی است که 
خیال کنیم تصوری که ما از عدم در عرفان داریم 
همانی است که در آثار فیلسوفانی مثل نیچه وجود 
این  هاست.  درتطبیق  خطرات  از  یکی  این  دارد. 
خطر به شناخت صحیح نداشتن از فلسفه مدرن و 

عرفان برمی گردد.
 

حاال  باشید  موافق  اگر  دکتر  آقای   *
بپردازیم به تفاوت عرفان موالنا با عرفان 
دو  این  از  آنکه  با  موالنا  عطار.  و  سنایی 
ولی  پذیرد  می  تاثیر  ایرانی  بزرگ  عارف 
عنوان  با  عشق  از  آنها  تفسیر  مقابل  در 
ادراک جمال، عشق همراه با درد و رنج و 

جدایی را مطرح می کند؟

این قیاس ها در عرفان معانی خودش را دارد. اوال 
باز این مساله را روشن کنم که عدم اظهار عشق به 
معنای عاشق نبودن نیست. یعنی اگر در سنایی این 
طور شور عاشقانه موالنا را نمی بینید این به این 
عرفانی  منظر  از  نیست.  عاشق  او  که  نیست  معنا 
عارفان  مکتوب  آثار  اساس  بر  توانید  نمی  شما 
قضاوت کنید. عشق هم مراتب دارد و مثل وجود 
می ماند، شیخ احمد غزالی »سوانح العشاق« را که 
االن  ما  است.  قایل  را  مراتبی  برای عشق  نوشته 

در فلسفه می گوییم نور مراتب تشکیکی دارد نور 
شمع هم نور است و نوز خورشید هم نور است ولی 
یکی  است.  فرق  گردون«  ماه  تا  من  ماه  »میان 
مسلما  است.  نور شمع  یکی  و  است  خورشید  نور 
از  و  است  موالناست  عاشقی  اوج  غرلیات شمس 
عاشق  و عطار  سنایی  به  نسبت  موالنا  این حیث 

تراست.
 

در خود سنت عرفانی تقسیماتی وجود داردکه می 
موالنا  مجذوب«،  سالک  سالک،  گویند«مجذوب 
قبل از اینکه شمس را ببیند، سالک مجذوب است، 
وقتی شمس را می بیند مجذوب سالک می شود. 
تفاوت بین این دو مرحله در زندگی موالنا کامال 
مشهود است، ولی عطار و سنایی چنین تحولی را 
نداشتند. برخی خیال می کنند موالنا بعد از دیدار 
موالنا،  حالیکه  در  شد  عارفان  سنت  وارد  شمس 
و  بودند  عرفانی  سنت  در  اش  خانواده  و  پدرش 
که  موالنایی  این  منتها  بود.  خودش شیخ صوفی 
شمس را دیدار کرد، مجذوب سالک شد و عشقش 
غلبه کلی یافت و حاصلش دیوان شمس شد. اگر 
مثنوی و غزلیات شمس را نگاه کنید همین را می 
بینید حااللت مواجید و شور و عشقی که در غزلیات 
نیست.  مقایسه  قابل  مثنوی  با  دارد  وجود  شمس 
از عرفای بزرگ معاصر مثالی زده و گفته :  یکی 
»مثنوی نم نم بارانی است که می آید و می خورد 
روی سر آدم و به انسان لذت و طروات می بخشد 
در حالیکه دیوان شمس سیل خروشانی است که 
همه چیز را با خودش می برد. از این حیث موالنا را 
با سنایی و عطار می توانیم مقایسه کنیم و بیبینیم 
موالنا عاشقانه تر و پرشورتر صحبت می کند. البته 
در دیوان عطار هم اشعاری هست که حاکی از این 

شور عاشقانه باشد. 

شود.  مي  مطرح  دیگري  سوال  اینجا   *
به نظر شما آیا عرفان اسالمی در ادبیات 
ایرانی که با سنایی شروع شد و به عطار 
رسید با درگذشت موالنا به پایان خودش 
رسید؟ چون پس از اینها ادبیات عرفانی 

بی فروغ شد؟
یکی از نتایج اشتباه تفسیر ادبی کردن آثار عرفانی 
همین است که ما خیال می کنیم که چون بعد از 
مثنوی دیگر اثری مثل آن پیدا نشد، عرفان متوقف 
شد و دیگر کسی نیست. نه! طریق عرفان، تفکر، 
سلوک و معرفت عرفانی سر جای خودش هست. 
این آثار ادبی عرفانی است که در آن حد پیدا نشده. 
چرا اینطور فکر می کنید؟ بروید سراغ بقیه هنرها! 
مگر  شد؟.  احیا  دوباره  ما  گذشته  معماری  مگر 
بروید  اهلل دیگری ساخته شد؟  مسجد شیخ لطف 
هنرهای  همه  نقاشی.  مثل  دیگر  هنرهای  سراغ 
اسالمی کامال مطابق با عرفان بود و برخاسته از 
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عرفان بود. از موسیقی بگیرید تا معماری و شعر، 
تردیدی در این موضوع نیست ولی توقف یا پیدا 
نشدن آثار درجه یک عرفانی دلیل بر این نیست 
که آن تفکری که پشتش بوده دیگر نیست. دلیلش 
این است که دیگر آن تفکر مجال و ظهور کامل 
پیدا نمی کندو ارتباطش را با هنر از دست می دهد 
به عبارت دیگر مثل موالنا عارف بلکه بزرگ تر از 
موالنا هم داریم ولی مثل مثنوی دیگر نداریم. یک 
چیزی را باید در نظر بگیرید آثار هنری بزرگ که 
انبوه ندارد در مورد آثار هنري مسیحی هم  تولید 
همین را می توانید بگویید و راجع به همه هنرهای 

دیگر می توانید بگویید. 
از طرف دیگر در دوره صفوی در فلسفه کسانی مثل 
مالصدرا و میرداماد را داشتیم بعد از مالصدرا دیگر 
شارحان مالصدرا هستند، مالهادی سبزوراری هم 
سلوک  و  سنت  و  تفکر  بود.  صدرا  فلسفه  شارح 
دیگر  آنها  شبیه  هنری  آثار  نشده  متوقف  عرفانی 

پیدا نشده است.
 

موالنا  و  عربی  ابن  درباره  دکتر  آقای   *
مطالب زیادی گفته شده و مي شود ولی 
آنها با آنکه هم دوره و معاصر یکدیگر هم 
بودند، هیچ گاه دیداری بین شان صورت 
نگرفت حتی هیچ کدام اشاره ای نسبت 
به هم نداشتند آیا این مسئله به اختالف 

دیدگاه آنها بر نمي گردد؟
شمس  دیوان  در  است.  بسیار  سخن  باره  این  در 
بیتی است که مفسران می گویند موالنا درباره ابن 

عربی گفته :
اندر جبل صالح کانی است زگوهر
 زان گوهر ما غرقه دریای دمشقیم

 
جبل صالح مدفن ابن عربی در دمشق است، اوال 
در این موضوع که این دو همدیگر را دیده باشند 
بحث بسیار است. ولی موالنا با صدرالدین قونوی 
هم دوره و هم محل بود، قونوی فرزند خوانده ابن 
و  بود  صمیمی  خیلی  قونوی  با  موالنا  بود  عربی 
حتی می گویند وی در بیت دوم این شعر مشهور 

مثنوی :
پای استدلیان چوبین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود
غیر آن قطب زمان دیده ور

کز ثباتش کوه گردد خیره سر
 

به قونوی اشاره می کند. نکته دوم این است که 
این  اما  کند  می  واحد  حقیقت  از  سخن  عرفان 
سخن گفتن از حقیقت واحد به انحا مختلف است. 
در تذکره االولیا، عطار می گوید: »عرفا برخی بر 
طریق محبت باشند، برخی بر طریق معرفت باشند 
و برخی بر طریق معاملت باشند و برخی هر سه« 

تفاوت  این  را ذکر می کند.  راه متفاوت  وی چند 
ازعارفان  برخی  است.  عرفانی  های  طریقه  میان 
و  عشق  اهل  دیگر  برخی  و  هستند  معرفت  اهل 
برخی اهل ادب اما هیچ کدام از آنها دیگری را نفی 
نمی کند. مالصدرا و سهروردی ایراد می گیرند بر 
ابن سینا و می گویند مثال در فالن جا اشتباه کرده 
جلو  برویم  اگر  را  گرفتنها  ایراد  این  دامنه  است. 
بعد  دارند  برهم  را  ایراد  بیشترین  فقها  بینیم  می 
متکلمان و بعد فالسفه و بعد عرفا. وقتی در عرفان 
بایزید  سلوک  و  سبک  بینید،  می  کنید  می  نگاه 
متفاوت  کامال  بغدادی  جنید  به  نسبت  بسطامی 
است ولی می بینید این از آن ایراد نمی گیرد. چرا؟ 
برای اینکه می گوید این سبک و مشرب اوست، 
اگر تفاوت در بینش باشد، آن وقت مشکل است 

ولی تفاوت در مشرب سلوکی است.

ابن  سلوکی  مشرب  با  مولوی  سلوکی  مشرب 
عربی تفاوت دارد یعنی ابن عربی مثل یک عارف 
فیلسوف است که سنت های فکری قبل از خودش 
آنها  به  ای  موالنا عالقه  که  چیزهایی  خوانده،  را 
ندارد. همین است که نوع سبک سلوک ابن عربی 
تردید  بی  مشرب  تفاوت  دارد.  تفاوت  موالنا  با 
هست اما این تفاوت مشرب چندان در خود سنت 

عرفانی اهمیتی ندارد.

به این نکته توجه کنید که بیشتر شارحان مثنوی 
ابن عربی شرح  افکار  اساس  بر  را  مثنوی  موالنا، 
کردند با اینکه تفاوت مشربی دارند. در نهایت در 
سیستماتیزه  را  عرفان  جور  یک  عربی  ابن  واقع 
اش می کند. این به مذاق همه عرفا خوش نمی 
آید. مراتب خمس، مراتب وجود و... برخی مسائل 
دیگر درآثار ابن عربی وجود دارد اما این به معنای 
این نیست که موالنا در نتیجه گیری با ابن عربی 
با  است  تشریح ممکن  و  تفسیر  در  است.  مخالف 
ماند، نمی  نباشد، مثل وحدت وجود می  هم جور 
شود عارفی وجود داشته باشد ولی معتقد به وحدت 
بیش  چیز  یکی  یعنی  وجود  وحدت  نباشد.  وجود 
بینیم  باز می  اما  است  آن وجود خداوند  و  نیست 
با وحدت وجود مخالفت می کنند.  از عرفا  برخی 
کنند  است که مخالفت می  تشریح  نحوه  در  آنها 
عالءالدوله  شیخ  مثال  وجود.  وحدت  اصل  در  نه 
کتابی  با وحدت وجود.  کند  مخالفت می  سمنانی 
داریم به نام »لمعات« که فخرالدین عراقی شاگرد 
صدرالدین قونوی نوشته است. در اول کتاب لمعات 
عراقی می گوید من این کتاب را به سنت »سوانح« 
غزالی نوشتم، یعنی به همان نوع عرفان عاشاقانه 
ترین  برجسته  از  احمد غزالی یکی  غزالی. مکتب 
مکاتب عشق است. قونوی وقتی این کتاب را می 
بیند، می گوید این کتاب شرح »فصوص الحکم« 
را بخوانید می  لمعات  اگر کتاب  است. در حالیکه 

قونوی  چه  برای  است.  عاشقانه  کتاب  یک  بینید 
این  بگویم که  زند؟ می خواهم  را می  این حرف 
احساس  قونوی  و  موالنا  سبک  میان  که  بعدی 
است،  آثارشان هم همینطور  در  واقعا  و  کنید  می 
به  ربطی  اصال  قونوی  کتاب »فکوک«  و  مثنوی 
هم ندارند. این کتاب عارفانه و فیلسوفانه حکیمانه 
عاشقانه،  عرفان  کتاب  مثنوی  حالیکه  در  است، 
می  اوجش  به  وقتی  ولی  است  تعلیمی  و  حکمی 

روید می بینید آنها از هم دور نمی شوند. 

* با آنکه ابن عربی در برداشت از قرآن 
او  مثل  جا  همه  و  موالناست  از  جسورتر 
در  ولی  دارد  نمي  نگه  را  حرمت  جانب 
شود  می  مخالفت  بیشتر  موالنا  با  ایران 
این  دلیل  شما  اعتقاد  به  عربی  ابن  با  تا 
همه مخالفت با موالنا و سنت عرفاني او 

چیست؟
ابن عربی هست که  برخی »نباید گفتنی« ها در 
عرفان  با  که  آنهایی  ولی  نباشد  موالنا  در  شاید 
مخالف هستند زیاد تفاوتی بین این دو نمی بینند 
می  اینکه  اما  میرانند.  چوب  یک  با  را  دو  هر  و 
بینید موالنا را صراحتا رد می کنند ولی ابن عربی 
را نمی کنند این امر بیشتر به خاطر شخص امام 
ابن  آثار  تدریس  اهل  ایشان  چون  است،  خمینی 
عربی بود. ما االن در حوزه کسانی را داریم که ابن 
عربی تدریس می کنند یا می کردند. این است که 
کسی جرات مخالفت زیاد با ابن عربی را ندارد از 
طرف دیگر ابن عربی حوزوی می شود ولی موالنا 
حوزوی نمی شود و خانقاهی می ماند این است که 
با موالنا امکان برخورد بیشتر است تا با ابن عربی. 
البته از یاد نبرید که ایرانی ها بیشترین شرح را بر 
فصوص الحکم نوشتند در حالیکه غالب ایرانی ها 
ایرانیان  واقع عموم  در  مثنوی هستند  اهل  بیشتر 
بیشتر  ها  ولی حوزوی  مولوی هستند  اهل  بیشتر 
ایرانیان  حال  هر  به  ولی  هستند  عربی  ابن  اهل 
بیشترین سهم را هم در شرح مثنوی و هم در شرح 

فصوص الحکم داشتند
 

* مطلب فوق به نقل از خبرگزاری شبستان آورده 
شده است.
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واهلل كه من از
شعر بیزارم...
مقاله ای در رابطه موالنا و شعر

به قلم علیرضا روشن
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کاش رنگی که از جوهر کلمات این نوشته به پرز 
کاغذ روح مخاطب نشت می کند با رنگ حرفهای 
بعضا صد من صناری همرنگ نباشد که این روز ها 
اهل  اینکه  جنس  از  می پراکنند.  مولوی  درباره 

کجاست و وطنش کجاست.
گریپ،  انگلیسی  می گوید،  عنب  عرب  را  انگور 
شراب  خمری  را  انگور  همین  انگور.  فارسی 
می کند، شاعر شعر. انگور را یکی می خورد، یکی 
می خشکاند به مویز می گرداند تا بماند. انگور اما 

انگور است.

منتشر شده در روزنامه جام جم



بر رز می روید. قوت ریشه اش از خاک است و قوت 
دین خورشید  این خاک،  از خورشید. پس  خاکش 
برگردن دارد، وگرنه، چگونه است که در قطب، مویز 
ناممکن است و انگور نروید؟ ایران مولوی ایران این 
خاک نیست، ایران آن خورشید است که بر توبره ای 
از این خاک بی قوت تابید، شد منبع نور! ایران بایزید 

است آن ایران نه ایران جالدان غزنین.
ایران بوالحسن است، نه ایران تاتاران! انگور دیاری 
و  دارد.  خورشید  قوت  او  خاک  که  است،  مرغوب 
این   همان سخن است در فیه مافیه که می فرماید: 
تا  می زنیم  ما  را  مثال  این  نیست.  مثال  »غرض 
سخن را بر شما محسوس گرداند.« اما حرف من: 
حرف من این است که ادبیات ایران پهلو زیاد دارد. 
همانی نیست که در وهله اول به چشم می خورد. 
او  اندرون  که  مات می ماند  به خمره ای  تنگی،  به 
یا آب،  ببینی در آن می کرده اند،  تا  و  پنهان است 
بنوشی. حرف  آن  از  یا  این ظرف بشکنی  می باید 
اینجاست که تو می خواهی مست شراب شوی اما 

تحمل تلخی نمی کنی.
پس در آن آب می کنی که از زهرش بکاهد. این 
معجون ناهمگون آب و می را، تنها درد جمجمه در 

پی است و نه مستی، نه هوشیاری.
همچنان که خماری ادبیات این روزگار. این خماری 
از آب این ادبیات است که در خم از شراب آکنده آن 
عرفان کردند. حال این معجون را یکی نوشد بگوید 
آب بود اما تلخ، یکی دیگر بنوشد گوید شراب بود 
اما شیرین! شیخ بسطام می گفت: اگر مردی دیدید 
نشیند،  زانو  چهار  هوا  در  که  یافته  کرامت  چندان 
بدان فریفته مگردید تا بنگرید و هم در بیابید که 
امر و نهی الهی چگونه برد، حدود چگونه نگه دارد 

و در ادای شریعت، چندی تالش کند!
این به آن مرد مثنوی بماند که سوراخ دعا گم کرده 
بود، ریحان بهشت در مستراح می طلبید، گند مدفوع 
عایدش می شد. ساده بگویم: »میراث عرفانی« که 
جناب کدکنی آن را سرلوحه چندین اثر خود کرده اند 
عیان  مرا  منظور  که  ست  گویایی  بسیار  ترکیب 

می کند. عرفان به می می ماند، ادبیات به ظرف.
موالنا نقل می کند: »مجنون را گفتند از لیلی خوب 

ترانند، بر تو بیاریم.
آن  عاشق  من  است،  قدح  بر  نظر  را  شما  گفت: 

شرابم که از او می نوشم.
بر من کدو بشکسته ای پیش آر در او شراب. در قدح 

مرصع سرکه کنید، چه حاصل؟«
بعضی که از قضا بسیارند این عرفان را با آن ادب 
تخلیط می کنند، عارف را ادیب می نامند و در شرح 
آثار عارفان، تنها جنبه های ادبی را در نظر می گیرند. 
فرض مثال، مولوی را شاعر می گویند حال آنکه او 
در فیه مافیه به صراحت عیان می دارد: »واهلل که 

من از شعر بیزارم«.
تقریر می کند: »این یاران که به نزد من می آیند، 
از بیم آنکه ملول نشوند، شعری می گویم تا با آن 
مشغول شوند وگرنه من از کجا شعر از کجا! واهلل 
که من از شعر بیزارم و پیش من از این ب تر چیزی 
می گوید:  ناخوشایندی  این  وصف  در  و  نیست« 
و  است  کرده  در شکمبه  دست  یکی  »همچنانک 
آن را می شوراند« اما دلیل تحمل این تلخی را نیز 

اشتهای  چون  مه مان.  اشتهای  »برای  می گوید: 
مه مان به شکمبه است مرا الزم شد ]تا دست در 

شکمبه کنم او را بشورانم شعر گویم[«.
ادامه می دهد: »آخر آدمی بنگرد که خلق را در فالن 
شهر چه کاال می باید و چه کاال را خریدارند ]تا[ آن 
باشد.«  متاع ها  دون تر  چه  اگر  فروشد،  آن  و  خرد 
تاکید  گوناگونی  به  مافیه  فیه  جای  به  جا  مولوی 
کرده است که او را از شعر منظور شعر نیست، چرا 
که »شعر مقصود نیست، فرع مقصود است«. او شعر 
را انکار نمی کند، نیز همه چیزش نمی شمارد. شعر 
را صورت حقیقت می داند. می گوید: »این صورت ها 

صورت آن عمل است و آن عمل، جان!«
جایی از فیه مافیه، در شرح صورت، که او را گاهی 
گاهی  و  پوست  گاهی  مثل،  گاهی  می نامد،  مثال 
گفت و سخن، و گاهی فرع، می گوید: گندم سالی 

به نرخ زر است، سالی به نرخ خاک.
صورت گندم   همان است. پس قدر و قیمت صورت 
باال تر  این سخن  از  آمد. سطوری  به عشق  گندم 
گفته بود: »صورت، فرع عشق آمد، که بی عشق این 
صورت را قدر نبود. فرع آن باشد که بی اصل نتواند 
بودن؛ پس، اهلل را صورت نگویند، چون صورت فرع 
باشد.« نیز در همین تقریرات است که به صورت 
صحه می گذارد: »دانه قیسی را اگر مغزش را تنها 
در خاک بکاری چیزی نروید، چون با پوست به هم 
در  نیز  صورت  که  »دانستم  پس:  بروید«  بکاری، 

کار است«.
با این همه، او را از صورت، محض صورت منظور 
نیست. فرع و صورت در نزد مولوی نشانه حضور 
آن یگانه است: »معنی را به صورت اتصالی هست. 
تا هر دو به هم نباشند فایده ندهد.« یا: »فرع آن 
باشد که بی اصل نتواند بودن«. او به صورت و به 
سخن   همان نظری را دارد که راه گم کرده ای، به 
سوسوی فانوسی. کورسوی فانوس در شب تاریک، 
نشانه حضور دستی ست، نشانه وجود انسان است. 
راه گم کرده را در شب تاریک، سوسوی قطره مانند 
چراغ در لیقه ظلمت، عالمت حضور است. مولوی 
صورت و فرع را بایسته می داند: »اینک می گویی 
صورت فرع معنی ست، و صورت رعیت است و دل 

پادشاه! آخر این اسمای اضافیات است.
چون می گویی که این فرع آن است؟! تا فرع نباشد 
نام اصلیت کی بر او نشیند؟ پس او اصل از این فرع 

شد. اگر فرع نبودی او را خود نام نبودی.
و چون رب گفتی ناچار مربوبی باید و چون حاکم 
گفتی، محکومی«. آنچه مشخص است، اینکه شعر 
با  همه  مثال،  و  مجاز  و  مثل  و سخن،  و صورت 
به یکی  این عارف  آیت اند.  را  هم، یکسر، مولوی 
عطار می ماند. می داند مخاطب او کیست و به قدر 
ظرف مخاطب، با او می گوید. اما از چه؟ از   همان 
که مشتری او را طالب است؛ شعر! او شعر را دون تر 
که  بنگرد  آدمی  »آخر  می گوید:  می نامد.  متاع ها 
خلق را در فالن شهر چه کاال می باید و چه کاال را 
خریدارند ]تا[ آن خرد و آن فروشد، اگر چه دون تر 
متاع ها باشد«. این یعنی شعر را برای مشتریان شعر 
این  است.  بی حد  شکر  »کان  که:  است  می گفته 
مقدار که در کاغذ پاره می بینی، به قدر سیمی ست 
نیست.  تو  کاغذ  در  کان شکر  آورده ای.  پیش  که 

به قدر سیم و خواستن تو به تو داده اند.« مولوی، 
تا بیداران مجلسش غم مخورند، خواب رفته گان 
مجلس را به بیداران نشان می داده و می گفت: به 
این بماند که در شب تاریک، به دشتی راه گم کرده 
باشی. از خوف کوچک ترین صدا ها نیاسایی و قرار 
نگیری اال تا بانگ خروسان بشنوی و صدای سگان 
را. چگونه است که در آن صحرای سکوت نیاسایی 
از صدای سگان و خروسان  ده آشوب  این  در  اما 
آرام گیری؟ اینان که در مجلس ما خواب می روند 
به  سخنش  موالنا  می خوابند!  که  است  آرامش  از 
رهگذری  به  مخاطب  و  می ماند  بازار  سوی  چهار 
در میانه این بازار. او در گذر،   همان را می بوید که 
عطرش برای او گیرا تر. چگونه ریح ریحان خشک 
را تشخیص تواند داد، در جنب گرماگرم بوی چرم 
داغ کفاشخانه؟ کی تواند تمیز دادن عطر عنبر را 
در جوار بخار سرگین چهارپایان ارابه به گرده بازار؟ 
عطار  دکان  به  رفتن  مشک،  بوی  شمیدن  شرط 
است، و چشیدن حالوت عسل، نزدیکی به حجره 

عسل فروش.
نیازی می رود. کودک در پی  از  بازار هر کسی  به 
تنقالت و بامیه، زن به آرزوی زر در سر، پیرهن پاره 
به جستجوی پیر پاره دوز. حال از این بازار، ادبیات 
آن مال التجاره شد به نسل ما رسید. فرع مقصود بر 

ما اصل شد و شاعر شدیم.
ادبیات از پهلوی عرفان زاییده شد، راهش جدا شد، 
ناخلفی کرد و چیزی شد که دیگر گویای چیزی 
ناحق  و  حق  به  پاش های  و  ریخت  مگر  نیست 
اجتماعی و خصوصی، بی در نظر گرفتن سهم فردی 

در گندکاری های عمومی.
یا دست باال چیزی که نامش را می گذارند احساسات 
عشقی بشری که تجربه نشان داده، مادامی جذاب 
را  کاری  ادبیات،  شود.  تمام  هجران  به  که  است 
نکرد  کرد،  می توانست  عرفان  با  پیوستگی  در  که 
و در میانه بیابان گنگ و مبهم عاقبت اندیشی، از 
و  شد  جدا  می رفت،  خدا  خانه  به  رو  که  قافله ای 
سرگردان شد. آخر می آبروی جام است، نی زینت 
او، نی شیشه! تار ادبیات در پود عرفان شد فرشی 

که نامش »میراث عرفانی«.
چه  بود.  ناممکن  او  نقل  ادبیات  با  و  شعر  به  جز 
اما  نمی دانند،  ادبیات  که  امروز  مولوی های  بسا 
الدین هایی  حسام  برضمیر  و  لوح  بر  کالمشان 
نوشته، سینه سینه، خانه به خانه نقل می شود. اینان 
را لوح مکتوبی نیست تا خارانی خرد همچو من، در 
این صحرای خشک، تنها به مدد کلمات و جراید، 
ادعای گیاه بودن کنند. برزویه طبیب نوشته است: 
»غرض کشاورز از پراکندن بذر، دانه باشد که او را 
قوت است، اما علف، که مدد ستوران است، به تبع 

این دانه حاصل آید«.
من گمان می کنم علف این ادبیات بود و ماند و دانه 
آن عرفان بود و تاراج شد. قحطی از نبود دانه است، 
نه از کمبود کاه! این زمین، من فکر می کنم، باید 
خیش بخورد از نو دانه در او کاشته شود. حرف این 
است که بین آن خورشید و این خاک ابر جهالت 
با  بماند!  بی قوت  ما همچنان  تا خاک  پرده کشید 
این همه در قطب نیز انگور مرغوب ممکن است 

اگر آن خورشید خاک او را مدد شود!
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وجه تسمیه این سلسله به رضویه دو امر است: یکی آنکه در میان ائّمه پس از 
حضرت سیدالّشهدا )ع( که مطالب و مراتب را عماًل بیان فرمود، هیچ کدام به 
اندازه حضرت رضا )ع( احکام طریقت و عرفان را بیان نفرمودند و همان طور 
که ظواهر احکام مذهب اثنی عشری از حضرت صادق )ع( بیشتر از دیگران 
بروز کرد به طوری که این مذهب به نام آن حضرت )مذهب جعفری( معروف 
نیز در زمان  آنها  انتشار  د مذهب گردید، ظهور حقایل و  و آن حضرت مجدِّ
حضرت رضا )ع( بیشتر از دیگران بود؛ زیرا چون آن حضرت سمت والیت 
عهدی مأمون را داشت مراسم تقیه را کمتر مجری می فرمود ولی سایر ائّمه 

به واسطه مقتضیات زمان بیشتر تقیه می کردند.

تربیت  اجازه  تعیین فرمودند که  المشایخ  )ع(، شیخ  آنکه حضرت رضا  دیگر 
ساّلک و اجازه دادن به مستعّدین داشت و او شیخ معروف کرخی بود ولی 
قبل از آن حضرت ائّمه این طور کسی را تعیین نفرمودند. به عبارت اُخری 
همان طور که در زمان حضرت صادق )ع( سلسله روایت جاری شد، در زمان 
حضرت رضا )ع( سلسله درایت و طریقت جاری گردید؛ ولی این امر مستلزم 
جعفری  مذهب  به  تشیع  شدن  نامیده  که  طور  همان  نیست  بعد  ائّمه  انکار 
مستلزم انکار ائّمه بعد نیست و اینکه بعض غرض ورزان، این سلسله را مّتهم 
کنند که هشت امامی هستند، به دلیل آنکه سلسله بزرگان خود را به معروف 
کرخی و از او به حضرت رضا )ع( می رسانند، باطل است؛ زیرا جنید و سری 
و معروف از ائّمه زمان خود اجازه داشتند. نهایت امر آنکه تربیت و سلوک آنان 
توّسط مشایخ بوده است و مخصوصًا در جاللت قدر معروف و جنید بین علمای 
شیعه نیز اختالفی نیست و در کتب رجال، معروف را دربان حضرت رضا )ع( و 
صاحب مقام و منزلت می دانند و جنید را نیز مورد لطف حضرت عسکری )ع( 

و از خواص آن حضرت ذکر می کنند؛ چنانکه در کتاب تنقیح المقال مامقانی 
مفصاًل مذکور گردیده است.

نشده، چون شاید  برده  نامی  او  از  رجال  در کتب  درباره سری هم هر چند 
روایتی از او نقل نشده است، ولی در رجال مامقانی در ذکر احمد بن محّمد 
السری ذکر می کنند: »قیل و هو من االسماء المتعارفه بین العرب مسّمی به 
اسامی متعارف  از  السری بن مغلس]۱[« )گفته شده که آن  السقطی  الّزاهد 
بین عرب است. زاهد سقطی سری بن مغلس به آن نامیده شده است.( که 
ضمنًا تمجید از سری را می رساند و آن سری که لعن او از صادق علیه الّسالم 
درک خدمت حضرت  زیرا سری سقطی  است؛  از سری سقطی  غیر  رسیده 
صادق )ع( ننموده و رحلت آن حضرت در سال ۱48، در صورتی که وفات 
سری در سال 25۱ یا 253 یا 257 که اقاّل ۱03 سال پس از رحلت حضرت 

صادق )ع( بوده است.
و چون در میان اقطاب این سلسله شاه سید نورالّدین نعمت اهلل از دیگران 
معروفتر وصیت عظمت آن جناب در تمام ممالک اسالمی پیچیده و حقایق 
تصّوف به واسطه آن جناب همه جا منتشر شده و پیروانش خیلی زیاد بودند 
و از طرفی تمام سالسل فقر به جناب او ختم و منتهی شده و مقتدای بیشتر 
سالسل گردید، از این رو این سلسله به نام جنابش معروف و به سلسله علویه 

رضویه نعمت اللّهیه موسوم گردیده است.
]۱[ ( گفته شده که آن از اسامي متعارفبین عرب است زاهد سقطي سرّي بن 

مغلس به آن نامیده شده است.

منبع:)نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، حاج سلطانحسین تابنده گنابادی، 
چاپ سوم، انتشارات حقیقت، تهران، ۱384، صص 84 – 86(

وجه تسمیه سلسله نعمت اللهی گنابادی به رضویه
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اصل ۹ قانون اساسی کشورمان ایران که اجرای آن بر تمامی شهروندان و همچنین حاکمیت الزامیست به حق آزادی که آزادی بیان نیز زیرمجموعه ای از 
آن است اشاره دارد، همچنین اعالمیه ی جهانی  حقوق بشر و کنوانسیو ن های بین المللی که دولت ایران نیز به آن ملحق گردیده ، جملگی آگاهی  و اطالع 
رسانی را حق شهروندان تلقی  می  نمایند، مقامات سیاسی ایران نیز در سخنرانی ها نیز چنان سخن می رانند که گویی آزادی بیان در ایران بیداد می کند، 
همه این ها را که کنار خط قرمزهایی سفت و سختی که متوجه رسانه های داخلی است می گذاریم که آنها را حتی از بردن نام بسیاری های از طیف های 
سیاسی و عقیدتی هم عاجز می کند چه برسد به انتشار اخبار آنها، همین جاست که اولین عالمت سوال و تناقض در ذهن شکل می گیرد، و این تناقض در 
قانون ادامه پیدا می کند تا وقتی که مصاحبه شهروندان با رسانه های خارجی نیز جرم انگاشته می شود در حالی که هیچ استناد قانوی مبنی بر ممنوعیت 

آن در قوانین رسمی منتشر شده یافت نمی شود،
چند سالی است که در زمره اتهامات بسیاری از وکال و روزنامه نگاران اتهام مصاحبه با رسانه های بیگانه نیز درج شده است، اتهامی که صرف نظر از اینکه 

و  مصاحبه  طول  در  شود  گفت و گو چه مطلبی غیر قانونی و نادرستی مطرح شده، نفس مصاحبه را جرم می انگارد.بررسی 
جرم و مستندات قانونی آن تنها به اطالعیه وزارت اطالعات بر می خوریم قطعا هیچگونه با دقیق تر شدن در ابعاد این 

نمی  آن  به  قانونی  دهد، زیرا جرم بنا به ماده 2 قانون مجازات اسالمی به این صورت تعریف می شود که “جرم جنبه 
که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد” و از آنجا که وزارت اطالعات نه مرجع هر فعل و ترک فعلیست 

و  است  گذاری  نه مسئول اجرای آن، تنها می توان به عنوان نوعی سفارش و پیشنهاد به این اطالعیه قانون 
نگاه کرد.

قوه  ریاست  قضایه نیز در در دیدارش با اعضای هیات مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز تنها به حتی 
که  جمله  این  » مصاحبه وکال با رسانه های بیگانه موجب وهن جامعه وکالست« بسنده می کند، گرچه گفتن 
های زیادی را به ذهن متبادر می کند، که چرا صرفا مصاحبه می تواند سبب توهین به نظام این جمله خود سوال 

منظور همان  ایا  تلخی است که بیان حقیقت همراه خود دارد؟ و یا چون بازتاب دهنده جو بسته خبری داخل شود، 
ایشان زشت می آید؟ اما به هر حال این جمله توصیفی مجرمانه از مصاحبه و گفت و گو با است ، به نظر 

رسانه های بیگانه جلوه نمی دهد،

این  بر  قانونی  استناد  اینکه  با  که  است  این  امر  واقعیت  متاسفانه  اما 
ممنوعیت وجود ندارد ، انگشت این اتهام بسیاری از فعاالن سیاسی و 
حقوقی مانند روزنامه نگاران و وکال را در دادگاه های انقالب نشانه می 
رود و به مجازات محکوم می کند. پر واضح است که  این بی قانونی 
آشکار انجام می شود ، تا بسیاری از بی قانونی های دیگری که در 
طی پرونده های حقوقی و سیاسی رخ می دهد مسکوت باقی بماند. 

دراویش از جمله اقشاری هستند که هیچ یک از رسانه های داخلی 
حق انتشار هیچ گونه خبری در مورد آنها را ندارند، از طرفی پایگاه 
خبری مستقلی که سعی در انعکاس اخبار مورد عالقه این جمعیت و 
مردم عرفان دوست را دارد نیز از طرف حاکمیت برتابیده نمی شود 
و عالوه بر فیلترینگ مکرر سایت، اعضا و مدیران آن نیز بیش از 
یک سال است که در بازداشت به سر می برند ، کسری نوری یکی 
از دراویشی است که تنها به علت اینکه وضع اسفناک و غیر انسانی 
زندان را در یکی از رسانه های خارجی توصیف کرده بود بازداشت 
های  پرونده  حقوقی  پیگیری  مراحل  تمام  در  همچنین  یا  و  شد 
دراویش و زندانیان عقیدتی این نکته به خانواده های این زندانیان 
القا می شود که در صورت مصاحبه احکام سنگین تری متوجه آنها 
خواهد شد، پیداست که این برخورد ها نشان دهنده این است که 
این است: نه  نقد و نکوهشی  انتظار حاکمیت در مقابل هر گونه 
رسانه های داخلی نه رسانه مستقل و نه رسانه های خارجی، هیچ 

صدایی نباید شنیده شود!!!
باشد، هیچ  راه حل ساده داشته  تنها یک  این خواسته شاید  اما   

ظلمی صورت نگیرد تا فریادی نیز برخواسته نشود.

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
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»مصاحبه با رسانه های بیگانه«
 جرمی كه در قانونی نیست !!!
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در  بنانی  وحید  درویش  شهادت  سالگرد  مراسم 
سروستان برگزار شد

محکومیت یکی دیگر از دراویش گنابادی در دادگاه 
انقالب تهران به ۵ سال حبس

فشار به دراویش گنابادی ساكن كوار همچنان ادامه دارد؛ اقدام به بازداشت یک درویش گنابادی

هو
۱2۱

مراسم سالگرد درگذشت شهید وحید بنانی پنچشنبه مورخ ۱6/06/۹۱ از ساعت 
ابوالفضل)ع( واقع در شهرستان سروستان -  الی ۱8 در مسجد حضرت   ۱6
محله حسن آباد با حضور پر شمار فقرای سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی و 

خانواده شهید درویش وحید بنانی برگزار شد.
این مراسم با حضور گسترده دراویش گنابادی از شهر های شیراز، سروستان، 
کوار و سایر استان ها »اصفهان،کرمان،کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و...« 
برگزار گردید و پس از مراسم نیز دراویش به همراه خانواده ی شهید، بر سر 

مزار شهید درویش گنابادی حضور یافتند.

شهید وحید بنانی در تاریخ ۱5 شهریوماه ۹0 پس از گذشت سه روز تحمل 
بیمارستان  در  امنیتی  نیروهای  گلوله  اصابت  از  ناشی  جراحات  و  خونریزی 

نمازی شیراز به مقام رفیع شهادت نائل آمد .

نصرت طبسی یکی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در دادگاه انقالب 
تهران به شش ماه حبس تعزیری و 4 سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم 

شد.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ نصرت طبسی در شعبه 26 دادگاه انقالب 
تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به شش ماه حبس تعزیری و 4 سال و شش 
ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد 
بر هم زدن امنیت ملی )ماده 6۱0 قانون مجازات اسالمی( برای این درویش 

گنابادی صادر شده است.

نصرت طبسی به همراه بیش از ۱5 تن دیگر از دراویش گنابادی و وکال و 
پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور سال گذشته در شهر تهران بازداشت و 
نزدیک به ۱ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد 

بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ صبح روز بیستم شهریورماه، 8 مامور لباس شخصی مسلح به سالح گرم بدون 
ارائه حکم قضایی و قانونی با حمله به منزل »آقای مهدی قنبری« با ایجاد رعب و وحشت و توهین و فحاشی به 
خانواده ی وی قصد بازداشت این درویش گنابادی را داشتند که به علت حضور نداشتن ایشان موفق به دستگیری 

این درویش گنابادی نشدند.
ساعاتی پس از حمله وحشیانه نیروهای لباس شخصی به منزل این درویش گنابادی، خانواده وی به کالنتری شهر 
کوار مراجعه و علت این برخوردها و فشارها و حمله های ناگهانی به منازل دراویش رو جویا شدند که مامورین نیروی 

انتظامی اظهار بی اطالعی کردن و به اعالم کردند که این موراد مستقیما زیر نظر اداره اطالعات می باشد.
از تعقیب اعضای خانواده و تماس های مشکوک تلفنی در  الزم به ذکر است که خانواده ی این درویش گنابادی 
روزهای قبل از حمله به منزلشان به سایت مجذوبان نور گفته اند که در طی چندین ماه گذشته گزارشات دیگری از 
سایر دراویش گنابادی ساکن کوار در مورد تعقیب اعضای خانواده و تماس های مشکوک و تهدید آمیز تلفنی برای 

دراویش این منطقه گزارش شده است.
پس از حمالت نیروهای لباس شخصی و بسیجی در شهریور سال گذشته به دراویش گنابادی ساکن کوار، فشار به دراویش این منطقه همچنان ادامه دارد 

که در طول این مدت ده ها تن از دراویش ساکن کوار بازداشت و منازل آنان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیستم / مهرماه 1391

22

 www.Majzooban.org - اخبار دراویش گنابادی

اعزام حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو به بیمارستان

بزرگداشت  و  )ع(  رضا  امام  میالد  مراسم  برگزاری 
حضرت موالنا توسط دراویش زندانی بند 3۵۰

بند 3۵۰  از دراویش زندانی  پور  انتقال افشین كرم 
اوین به بیمارستان

مراسم میالد امام رضا )علیه الّسالم( و بزرگداشت روز موالنا روز جمعه مورخ 
7 مهرماه در زندان اوین تهران توسط دراویش زندانی این زندان  برگزار شد.

دارویش  خبری  پایگاه  مدیران  و  وکال  نور،  مجذوبان  خبرنگار  گزارش  به 
گنابادی زندانی در بند 350 اوین، عصر روز جمعه 7 مهرماه ۱3۹۱ مراسمی را 
در این بند به مناسبت میالد امام رضا )علیه الّسالم( و بزرگداشت روز موالنا 
به همراه تعدادی از زندانیان این بند برگزار کردند. در این مراسم آقای حمید 
مرادی از دراویش گنابادی و مدیر سایت مجذوبان نور در مورد والیت، عرفان 

و تصوف برای شرکت کنندگان در این مراسم صحبت کردند.
یادآور می شود که قبال نیز مراسم یادبود سایر اقطاب سلسله گنابادی و مراسم 

روز درویش نیز در بند 350 توسط این دراویش برگزار شده است.

افشین  نور،  مجذوبان  خبرنگار  گزارش  به 
کرم پور، وکیل زندانی دراویش در بند 350 
اوین تهران، صبح روز چهارشنبه مورخ 2۹ 
تهران  طالقانی  بیمارستان  به  شهریورماه 
اعزام شکستگی مچ  این  منتقل شد. علت 
پور  کرم  آقای  است.  بوده  وی  چپ  پای 
بیش از ده ماه است که دچار این شکستگی 
اما عدم درمان  اوین شده است،  زندان  در 
نامناسب  به موقع و رسیدگی های پزشکی 
باعث شد که نه تنها درمان به طور کامل 

صورت نگیرد بلکه همچنان با گذشت ده ماه پای وی قادر به حرکت عادی 
داشته  اذعان  معاینه  از  معالج وی پس  است. پزشک  با درد همراه  و  نیست 
است که باید زودتر برای عمل جراحی پای این درویش عقیدتی اقدام می شده 
و احتمال پارگی تاندون های مچ پا وجود دارد و انجام جلسات فیزوتراپی را 

الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ آقای حمید مرادی که بیش از یک سال است که در زندان اوین تهران 
محبوس و از ناراحتی قلبی و گرفتگی مفرط عروق رنج می برند، صبح روز  8 مهرماه به بیمارستان منتقل شد اما 
به دلیل عدم هماهنگی بدون اینکه تحت هیچ معاینه پزشکی و درمانی قرار گیرد پس از چند ساعت به زندان 

بازگردانده شد.
الزم به ذکر است که این سومین بار است که اعزام این درویش و زندانی عقیدتی به دلیل عدم هماهنگی از زندان 
بدون هیچ معاینه پزشکی و اقدامات درمانی صورت می گیرد، در حالی که این درویش از گرفتگی باالی 70 درصد 
عروق پا رنج می برد و شدت گرفتن آن نیز حتی راه رفتن را نیز برای وی دشوار و نیازمند استفاده از عصا کرده است 
همچنان روند درمان او با موانع همراه می شود، این درویش در مورد روند درمانش می گوید: این اعزام ها تنها جنبه 
سمبلیک دارد و اگر این وضع ادامه پیدا کند با اعتراض به وضع موجود، حاضر به هیچگونه اقدام درمانی نخواهم 

شد، این درحالی است که خانواده و پزشکان معالج او از وضیعت وی ابراز نگرانی کردند.
همچنین آقای مصطفی دانشجو نیز روز گذشته طی یک اعزام اورژانسی به بیمارستان منتقل شد، این اعزام که 
ناشی از تشدید بیماری تنفسی و آسم این درویش بود انجام شد، او که قریب به دو سال است که در زندان های 
ساری و اوین تهران محبوس است بار ها برای بیماری تنفسی راهی بیمارستان شده ولی بیماری وی شدت بیشتری 

نیز به خود گرفته است به طوری که پزشک بیمارستان بعد از معاینات اولیه فورا دستور بستری وی را صادر کرد.
• رضا انتصاری به دلیل عدم توجه مسئولین زندان و ممانعت از انجام فیزیوتراپی های تجویز شده توسط پزشک 
دچار کج شدگی انگشت دست شده  است و پیگیری های خانواده ی این درویش گنابادی برای درمان عمل دوباره 

دست این زندانی عقیدتی به جایی نرسیده است.
• صالح مرادی یکی دیگر از دراویش گنابادی که بیش از یک سال است در زندان به سر می برد نیز دچار درد کلیه و دردهای عصبی در ناحیه شانه و گردن 
شده است که به گفته ی خانواده ی این درویش گنابادی به دلیل فشارهای وارد شده به این درویش گنابادی در طول مدت بازجویی در اداره  اطالعات شیراز 

و همچنین کمبود امکانات رفاهی و پزشکی کافی در زندان عادل آباد شیراز دچار این عارضه شده است.
• کسری نوری نیز که بیش از 6 ماه است در زندان عادل آباد شیراز در حبس می باشد به دلیل وضیعت ناگوار بهداشتی زندان به بیماری تنفسی مبتال شده که 
پیگیری های الزم جهت اعزام این درویش گنابادی برای معالجه  بصورت کامل زیر نظر پزشک متخصص تا کنون بی نتیجه مانده و فقط یکبار این درویش 

زندانی جهت معاینه سرپایی به بیمارستان شهید مظفری شیراز منتقل شده است.
• محمدعلی شمشیرزن از دراویش شهرستان کوار که در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و روانه زندان عادل آباد شیراز شد از لحاظ جسمی وضعیت بسیار 
وخیمی دارد. این درویش گنابادی دچار عفونت شدید ریه شده و پیگیری خانواده ی این زندانی عقیدتی برای انتقال وی به بیمارستان تا کنون بی نتیجه مانده 

است.
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برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات كسری نوری در شعبه 3 دادگاه انقالب شیراز

جداسازی دراویش زندانی شیراز در بند های مختلف زندان عادل آباد

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقای کسری نوری از دراویش بازداشت شده در شیراز که بیش از هفت ماه را در 
زندان عادل آباد شیراز سپری می کند صبح روز دوشنبه سوم مهرماه برای رسیدگی به اتهامات وارده به این درویش 
گنابادی به شعبه 3 دادگاه انقالب شیراز منتقل شد. اتهامات این درویش و زندانی عقیدتی عضویت در گروهک 
انحرافی مجذوبان، مصاحبه با رسانه های بیگانه، توهین به رهبری، اقدام علیه نظام و افشای اسرار ملی عنوان 
شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات این درویش گنابادی که با قضاوت قاضی رشیدی و با حضور 
وکیل وی »آقای فریبرز یدللهی« انجام شد، به علت طوالنی شدن روند دادرسی به جلسه دیگری موکول گردید.

گفتی است که با انتقال آقای کسری نوری به دادگاه انقالب عده ایی از دارویش گنابادی نیز برای اعالم همبستگی 
با این درویش زندانی در مقابل ساختمان دادگاه انقالب شیراز حضور پیدا کردند.

الزم به ذکر است که تاریخ قبلی رسیدگی به پرونده این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۹ شهریور ماه بود که به دلیل عدم حضور قاضی این جلسه به تعویق افتاد. 
این در حالی است که این درویش بیش از هفت ماه را در بازداشت موقت در بند جرایم سنگین مانند قتل و قاچاق مواد مخدر در زندان عادل آباد سپری می کند.

در ادامه این گزارش امده است که نحوه انتقال این درویش و زندانی عقیدتی با پا بند و دستبند بوده است در حالی که بر طبق آیین نامه سازمان زندان ها 
استفاده از دسبند و پابند برای زندانیان سیاسی و عقیدتی غیرقانونی است. این اقدام در حالی تکرار می شود که در جلسه ای که خانواده زندانیان دراویش زندانی 
در زندان عادل آباد با مدیر کل زندان های شیراز داشتند، خانواده دراویش به این گونه اقدامات غیرقانونی اعتراض کرده و »آقای احمدی« مدیر کل زندان نیز 

قول پیگیری و اصالح این برخورد ها را داده بود ولی همچنان در مورد این درویش رعایت نشد.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور، آقایان صالح مرادی سروستانی، محمدعلی شمشیرزن و کسری 
نوری از دراویش زندانی شیراز به بندهای جداگانه ای در زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.

طبق این گزارش قرار بود این سه زندانی عقیدتی به بند سبز زندان عادل آباد منتقل شوند، اما 
رئیس حراست زندان از انتقال آقای کسری نوری به بند سبز ممانعت می کنند که علت این ممانعت 
اعمال نفوذ روحانی بند بوده است که چندی پیش نیز آقای کسری نوری را به دلیل نماز خواندن 
به صورت فرادا مورد توهین و برخورد فیزیکی قرار داده و وی را برای مدتی از مالقات نیز محروم 
می کند و حال، این روحانی مجددا با شرور خواندن این زندانی عقیدتی از انتقال وی به بند سبز 

نیز جلوگیری کرده است.
همچین تنها یک روز بعد از انتقال آقای صالح مرادی و محمدعلی شمشیرزن به بند سبز، آقای 
صالح مرادی نیز به بند دیگری موسوم به بند پاک منتقل می شود. علت این انتقال محدودیت هایی 

بود که به ظاهر و رفتار این درویش تحمیل شده بود و آقای مرادی نیز حاضر به قبول این محدودیت ها نشده و به بند پاک که اوضاع نامساعدی نیز دارد 
منتقل شد.

چندی پیش خانواده های دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز از وضیعت وخیم بهداشتی و رفاهی زندانیان به مدیر کل زندان مرکزی شیراز آقای موسی 
احمدی اعتراض کرده و به عدم رعایت آیین نامه های مربوط به تفکیک بر اساس جرم و یا تفکیک متهمین از محکومان را در مورد این زندانیان عقیدتی 
تذکر دادند، این مقام مسئول با اینکه قول پیگیری و بهتر کردن شرایط را به خانواده های این زندانیان داد. پس از اینکه مراحل انتقال این سه درویش به بند 
سبز که شرایط بهتری نسبت سایر بندها دارد توسط خانواده های این زندانی ها انجام شد، نه تنها این انتقال صورت نگرفت بلکه این سه درویش به بندهای 

جداگانه ای نیز فرستاده شدند !
دراویش زندان عادل آباد در بندهای جرایم سنگین همچون قتل و قاچاق مواد مخدر محبوسند که از شرایط بهداشتی و رفاهی به شدت ضعیفی برخودار است 

و همچنان نیز پیگری های خود و خانواده های این دراویش بی نتیجه مانده است.


