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S 
  ی قونو  نی صدرالد   یبه مقام معنو  یها به کار برده است کامالً نشان از اعتقاد ونامه   نیکه خواجه در ا  یریتعاب

معصوم    ریغ  یمقام ممکن برا  نیتری عال  و  د یستایانسان کامل م  کیها در حد  نامه   نیرا در ا  یدارد. خواجه و
 . دهد ی نسبت م یرا به و

  ی و مقتد  نیالواجد  نیقدوة السالک قة،یبرهان الطر قة،ی: لسان الحق د یگویم ن یدر خطاب به صدر الد  یو
 ترجمان الرحمن، افضل و أکمل جهان   ن،ی االرض یملک الحکماء و العلماء ف ن،یالمحقق  نیالواصل

 

 فهرست 

 یقونو  نی به صدر الد  یطوس نی رالد یخواجه نص یهانامه  -۱↓ •

o ↓۱.۱- عرفاء   و عرفان  به خواجه اعتقاد: دّوم  نکتة 

o ↓۱.۲- وجود  وحدت به خواجه اعتقاد: سّوم  نکتة 

o ↓۱.۳- ن یو صدرالد  نیالد ییمح  عیّ تش: چهارم  نکتة 

o ↓۱.۴- از ناآگاهان  یسخن برخ یبررس: پنجم نکتة 

 س ی پانو  -۲↓ •

 

 یقونو  نیبه صدر الد یطوس نیرالدیخواجه نص یهانامه 

 :  تذّکر

است و عارفان   شدهیم  ریبه تصوف تعب یاز عرفان اسالم یخیاز متون تار  یاریاز قرن دوازدهم در بس  شیپ
  د ی. بامیکنی اصطالح استفاده م نیاز ا ی گاه یخی بحث تار  نیدر ا ز ی. ما ناند خوانده ی م یرا صوف نیراست

 ندارد.  ریقرن اخ ند از فرق منحرف در چ ی با تصوف باطل برخ یارتباط چی تصّوف ه نیدانست که ا
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   مقّدمه

  ی  عارف و صوفرسماً   ای  یهمگ   ازدهمی در قرون هفتم تا    عیدرخشان جهان تش  یهاچهره   میاهمواره گفته   چنانکه
  عه یها عالم بزرگ شچهره  نیاز ا یکی. اند کرده ینم یعیتصّوف ش یهاان ی با جر یمخالفت چیه ایاند و بوده 

 است.  یقّدس سّره القدوس یطوس نی الد  ریمرحوم خواجه نص

با  یاز و عهی مخصوص داشته است و تا چند قرن بزرگان ش یگاهیجا یعیعالمان ش انیدر م یطوس خواجه
  ی شاگرد یکه مدت ی. عالمه حل کردند یم ادی ن«یو المتأخر  نیالمتقدم »افضل ای ن«یالمتأخر»افضل ریتعب

سرآمد   ز ین یدر علوم نقل هبلک ،ینه فقط در علوم عقل یکه و  د یفرمای م نینموده است چن یخواجه را درجوان
 اهل عصر خود بود.  

 است:   نیعالمه چن  عبارت

و األحکام   ةیالعلوم الحکم  یف  رهیو له مصنفات کث  ة،یو النقل  ةیالعلوم العقل  یأفضل أهل عصره ف  خیهذا الش  کان
 األخالق نور اهلل مضجعه،   یو کان أشرف من شاهدناه ف  ة،یعلى مذهب اإلمام  ةیالشرع

همچون صاحب امل اآلمل    یو لذا برخ  ستیما مشهور ن  انیدر م  یزیخواجه چ  یو فقه  یاز کتب نقل  متأسفانه
 [ ۱متخصص بوده است.] اتیفقط در عقل یاند وپنداشته 

ها مدار درس و  را رقم زد که تا مدت  ی عیش یاثر کالم نیاالعتقاد مهمتر  د یبا نوشتن کتاب تجر  یطوس خواجه 
را به   عیرواج تش یهانه یخود در امر وزارت زم ریو تدب تیابود و با در یو سنّ  عهی ش هیعلم یهابحث در حوزه 

 فراهم کرد.   یخوب

به عرفان    یگذاشت و اعتقاد و  یبعد   یهابر دوره   یفراوان  ریتأث  نیالد   ریخواجه نص  یفکر  یهاش یرو گرا  نیا  از
  یعیعالمان ش  انیم  در  عرفان  هفتم  قرن  از  پس  که  شد   سبب  –  ثمیم  نیابن طاووس و کمال الد   د یس  کنار  در  –

 .  ابد یب ریچشمگ  یرواج

  شات یگرا  نی[ ا۲]شمارند یم  یارباب تراجم معروف است و او را رسمًا صوف  انیخواجه در م  یعرفان  یهاش ی گرا
به عارفان بزرگ   یو یهاآثار، نامه  نیا ن  یاز بهنر یکیکرد.  یبررس یمانده از و ی از طرق آثار برجا توانی را م

ها به کار رفته است. ما  است که در آن نامه  یریو تعاب یلیج نیالد  ن یو ع یقونو نیالد عصر خود چون صدر 
و معروف به   یعرب نیالد ییمح نی)جانش یقونو نیالد به صدر  یو یهانامه  نی به ارائه عبارات آغاز نجایدر ا
 ن یالد یی مح  قةیو طر  یقونو  نیالد به صدر   یدهندة ارادت فراوان خواجة طوسنکه نشا   میپردازی ( مریکب  خیش
  ن یبا نام المراسالت ب یها در کتابنامه  نی. امینمائی بر نکات موجود در آن م یمرورو سپس  باشد ی م یعرب

کودرون   قیبا تحق  ةیّ از مجموعة النشرات اإلسالم ۴۳به عنوان جلد  یالطوس نیرالد یو نص یالقونو نیصدرالد 
  ن یرالد یدر احوال و آثار خواجه نص ز یاز آن ن یاست و قسمتهائ دهیبه طبع رس روت یه.ق در ب۱۴۱۶شوبرت در 

 است.  دهینقل گرد  یمدرس رضو یمحمدتق  فیتأل یطوس
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  ی انتساب آن از جهت فن تراجم و کتابشناس  یاند ولکرده   د یها به خواجه تردنامه   نیدر صحت انتساب ا  یبرخ
را   سنده یکه عصر هر دو نو ی از کسان ی ها مربوط به قرن هشتم بوده و برخنامه  نی ا یمسّلم است و نسخ خط

ها اشاره  نامه  ن یاز ارباب تراجم به ا یاه ها گزارش کرده اند و عد نامه  نیاز ا هیمیتاند همچون ابن درک کرده 
 [ ۳] اند؛ نموده 

 [ ۴اول] نامة

  ن یصدرالد   ینظرات علم  ینوشته شده است و خواجه در آن از برخ  یقونو  نینامه در پاسخ به نامة صدرالد   نیا
 .  ورزدیانتقاد م

 کتاٌب ما أراه مشابها  ی»أتان

 کتاب اهلل من سائر الکتب  ریلغ

 من إمام نورَّ اهلل قلبه  یأت

ه الُحُجب  یمرفوعًا َلدَ  ریَّ ص و  سرِّ

  ن،یمجد االسالم و المسلم ن،یاالمم، و کاشف الظلم، صدر الملة و الد  یموالنا، إمام معظم، هاد یعال خطاب 
ملک الحکماء و العلماء    ن،یالمحقق   ن یالواصل  یو مقتد   ن یالواجد   نیقدوة السالک  قة،یبرهان الطر  قة،یلسان الحق 

و حرس َوبَلُه و َطلَّه ـ ، بخادم  دعاء و ناشر   ظلهترجمان الرحمن، افضل و أکمل جهان ـ أدام اهلل  ن،ی االرض یف
 (: یو بر سر و چشم نهاد و گفت )رباع د یبوس د یرس  یعاشق، محمد الطوس د  یصادق و مستف د  یثناء مر 

 دلم   افتینامة تو ُملک  جهان   از

 دلم   افتیلفظ  تو عمر  جاودان   در

 مرده بُدم، چو نامه بر خوانده شد  دل

 دلم   افتیهزار جان  یهر حرف از

 الیهمال استماع کرده بود و بمشاهده خ یفضائل و آوازة مناقب  آن ذات ب تیچند که در ما تقّدم ص هر
  ل ی گشته و روزگار در ن زمند ایمشتاق شده، و بوصول بخدمت او ن رینظ یمبارک و مطالعة شمائل آن وجود  ب

گشاده گرداند، و  ستفادتکه به کتابت راه  ا گماشتی همت بر آن م کرد،یآن مامول مساعدت مبذول نم
نمود، به   یرو یق یگشت، و مطلوب حق  داری. ناگاه بخت  خفته بد یبمراسلت به آن حضرت  بزرگوار توّسل جو

. و چون در همه فضائل بر همگنان متقدم د یرا مشرَّف گردان  ه چاریب  نیافزا و مفاوضة دلگشا اخطاب  جان   رادیا
منت و شاکر    ن  یمحروم را ره د  یمر  نیهم تقدم فرمود، و ا ین معنیاند ـ دراست، ـ »والفضل للمتقدم« گفته 

را بر بندگان    لیآن ظل ظل  یتعال  یبر لب زد. خدا  یکمال آب  نبوعیو جان  تشنة شوق  او را بُزالل     د،ینعمت گردان
 بحق  حقه.   ندهیاهل کمال تابنده و پا  انیدر م یگسترده داراد. و آن پرتو  نور  تجل شی خو
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 بود.«   رینظیب  شی در باب خو کی که هر  دند یرسان سیآن جناب بزگوار دو کتاب نف  از

 دّوم  نامة

 . باشد ی م  یسؤاالت و یاز برخ یهائو ارائه جواب  نیدر پاسخ نامة صدر الد  ز ینامه ن نیا

  میاهلل الرحمن الرح  »بسم

  دهیو أ م،یالصراط المستق  یو مرشدًا لهم إل م،یالقو ق ی الطر یللخلق إل اً یکل زمان هاد ینصب ف یالذ الحمدهلل
 نایّ الکشف و النظر، و صار مب یالعلم و العمل و بلغ مقاصد أهل الکمال بقوت یلتیفض نیجمع ب یحت دهییبتأ

مقاصد أهل السعادات،    یأقص  یواصالً إل  رات، یالخ  لسالکًا سب   قة،یأسرار أهل الحق   ی إل  راً یو مش  عةی ألحکام الشر
  ه ی اهلل عل یصل قة،یأشرف الطر یإل یالداع قةیالخل ریمحمد خ  یالمجتب بهیو حب یالمصطف  هیّ العالم لنب ینائبًا ف
َم اإلماَم األعظم قطب األول یا هذا المولزمانن ی آله و أصحابه و أتباعه، کما َنَصَب ف ی و عل   قة یو خل اءیالمعظَّ
محمد بن إسحاق ـ أدام   نیمجد األسالم و المسلم  نیللخلق، صدَر الملة و الد   یالحق، الهاد  یإل  یالداع  اء،یاألنب
و ُمنزل  راتیالخ ضیو أخراه و ُمنقَلبه و مثواه إنه مف  اهیدن یإنعامه ف هی و أنجح مرامه و أسبغ عل امهیاهلل أ

 الدعوات.   بیالبرکات و ُمج

أحوج خلق اهلل   یإل ه،یمطالبهم لد  عاً یأهُل العلم و الذوق جم جد ی  یالذ ،یبعد: فقد وصل من جنابه العال و
متضمنًا للطائف    ةیلرباناألسرار ا یإل ةیکتاٌب جامٌع لإلرشارات الروحان یمحمد بن محمد الطوس ه،یسبحانه إل

کم . فاستفاد منه بقدر استعداده و جعله  ةیالخطرات الذوق و ةیبی الغ یالمعان یمرشدًا إل ة، یو الُنَکت العلم ةیالح 
مما   ه یو وصل إل هیما وقف عل راد یإ یمعاده و امتثل أمَره النافذ و مرسوَمه المطاع ف یف هیإل حتاجی ُعّدًة لما 

رًا عن أداء حقه  ،ینبغیو إن کان قاصرًا فهمه عن إدراک ما  ستطاع،یحلَّها ال  یالمسائل الت یف لیق   ی علمقصِّ
  یعل  عَرضیُ بنظره الصائب، و    تشّرفیل  ف،یو جنابه المن  ف، یبابه الشر  ی. و بعث ما سنح له إلینبغی  یالوجه الذ

و اإلصدار و   رادی الثاقب. فإن وقع موقع االرتضاء استسعد بذلک خادُم الدعاء ، و إال فعذُره مستغن عن اإل هی رأ
   «باالعتذار. تدارکیممکن أن   ریقصور فهمه غ

 ها نامه  نیا نکات

 است؟   هیتق  ری تعاب نیا ایاول: آ نکتة

عارفان را   ریاز تعاب یاریاند و بسبوده  عهیاز عارفان بزرگ ش یاریبس کنند ی است که اهل عرفان ادعا م مشهور
عبارات از  نیبه امثال ا یوقت ز یعرفان ن نی. مخالفکنند یم هیکه مناسب با مذاق اهل تسنن است حمل بر تق 

 است.  هیاز تق یناش  ری تعاب نی که ا ند ینمایو ادعا م کنند ی مقابله به مثل م  ایگو رسند ی م یخواجة طوس

را از هر کس و در هرجا بتوان   یکه هر عبارت ستین نیدارد و چن یشرائط و قرائن خیدر تار  ةیتق  نکهیاز ا غافل
است که در مقاالت    یبر اصول   یمبن  ند یگوی اند و آنچه مننموده  یادعئ  نیچن ز ینمود. اهل عرفان ن  هیحمل برتق 

 . میابه آن پرداخته  یعیعرفان ش  خیدر قسمت تار هیتق 
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 هیتق   یاز و  ینبوده که کس  یمنصب  یوجه دارا  جیدر زمان خود به ه  یقونو  نیرالد دانست صد   د یهر حال با   در
 ازین  ز یمذاهب ن  نیب  بی و تقر  انیانس و الفت با سن  جادی کند و ا  انیب  یجمالت  نی نموده و بخواهد از خوف چن

بوده و   ی مناصب اجتماع ی دارا خودکه  یگفتن ندارد؛ آن هم از خواجه طوس بی همه غلو و کلمات عج ن یبه ا
 . است  نمودهیم  عیتظاهر به تش یبه راحت

  اسة یالر یدر آن از خواجه با »ول نیخواجه نوشته شده است و لذا صدرالد  است یها در زمان ر نامه  نیا
 (  ۱۳۰ت، . )رک: المراسالکند ی م  ادی  ن«یالدسالم والمسلم ریباالستحقاق، ظه

 دّوم: اعتقاد خواجه به عرفان و عرفاء  نکتة

دارد.   نیصدرالد  یبه مقام معنو ی ها به کار برده است کامالً نشان از اعتقاد ونامه  نیکه خواجه در ا یریتعاب
معصوم را به   ریغ یمقام ممکن برا  نیتریو عال د یستای انسان کامل م کیها در حد نامه  نیرا در ا ی خواجه و

 . دهد ی نسبت م یو

آن عصر متداول بوده است و خواجه   یهاینگاردر نامه  ریبلند و مبالغه در تعاب ار یکردن از القاب بس استفاده
  ن یا یدارد. ول یبلند  ر ی تعاب ینیجو نیالد در آغاز اوصاف األشراف در مدح شمس  ای  یخود به کاتب یهادر نامه 

ها  نامه  یکه در البال یو نوع احترامات ستین سهیقابل مقا یقونو نیفته دربارة صدرالد به کار ر ریبا تعاب ریتعاب
 است.   نیبه صدرالد  یاز ارادت و یتکرار شده حاک ز ین

 : د یگو یم  نیدر خطاب به صدر الد  یو

ملک الحکماء و العلماء    ن،یالمحقق   ن یالواصل  یو مقتد   ن یالواجد   نیقدوة السالک  قة،یبرهان الطر  قة،یالحق   لسان 
 ترجمان الرحمن، افضل و أکمل جهان   ن،یاالرض یف

 : د یگو یم و

مقاصد أهل   یأقص یواصالً إل  رات،یسالکًا سبل الخ قة،یأسرار أهل الحق  یإل راً یو مش عة یألحکام الشر  نایّ مب
   قةیالخل ریمحمد خ ی المجتب بهیو حب یالمصطف هیّ العالم لنب یالسعادات، نائبًا ف

 : د یگو یم و

َم اإلماَم األعظم قطب األول یزماننا هذا المول یف َنَصَب    ی الحق، الهاد یإل یالداع  اء،یاألنب قةیو خل اءیالمعظَّ
 محمد بن إسحاق   نیمجد األسالم و المسلم  نیللخلق، صدَر الملة و الد 

 :  د یگوی در خالل نامه م و

من نفسه القناعة بالدرجات المذکورة، بل ارتقى   جد ی ال – ظّله دام  –بأّن المولى  قنّ یالدعاء ]خواجه[ مت خادم 
 إلى درجة ال درجة فوقها. 



 
 
 

7 
  

منصوب نموده   ایو اول ایبندگان و خالفت از انب تیهدا یرا برا یکه خداوند و داند یم یرا از کسان یو یعنی
که او بدان مشّرف شده   یاباالتر از درجه  یااست و درجه  دهیدت رسدرجة کماالت اهل سعا تیاست و به نها

 . ستین

اهل عرفان اعتقاد    قةی طر  تیو به حقان  د یسر حد بستا  نیرا تا ا   یعرب  نیالد   ییمح  فةیخل  یممکن است کس  ایآ
      یصوف یدر وصف خواجه گفته که و اضیآنچه صاحب ر  دهد ی نشان م یبه خوب ریتعاب نینداشته باشد. ا

رسمًا قدم در   یو  میکن  ضکه اگر فر  کند ی است حق و روشن م  ی)= عارف در اصطالح امروزه( بوده است، سخن
و اهل عرفان   یعرفان ی مسلمًا به مبان ینبوده باشد ول یو سلوک و عرفان ننهاده و اهل عرفان عمل ریس یواد

 کامالً اعتقاد داشته است.  

 م: اعتقاد خواجه به وحدت وجود سوّ  نکتة

انسان کامل   نکهیا انیسخن گفته است و در ب پردهی ها از اعتقاد خود به وحدت وجود بنامه  نیدر ا خواجه
 : د یفرما یباشد، م تواند ینم ز ین یداشته باشد بلکه راض یدر مقابل خداوند خواست د ینبا

الشرکة    یو ذلک دعو  اره؛ یعنه، و له مجال تصّرف َتَرکه باخت  یّ أّن له وجودًا مقابالً لوجود المرض  یّدعی  یالراضفإنّ 
من هذه الدرجات و وصل    یأو معه متصّرف. فإن ارتق   کی له شر  کونیاهلل عن أن    یالوجود و التصّرف، تعال  یف
بل   م،یالرضا و التسل ی إل لتفتی… ال الوحدة المطلقة  لهو منزل أه یمقام الفناء المحض و محو األثر الذ یإل

منعوتًا بنعوت الجالل. وهناک    ریصی  یله ذات حتّ   کونیاتصافه بالکمال أو    مکنَ ی  یله ثبوت حتّ   کونیممَّ هو أن  
 [ ۵] یالرجع  هیو إل یاهلل المنته یالوصول و الواصل، فإّن إل نعدم ی السلوک و السالک و  نقطعی

مغتنم   اریاند بسبا وحدت وجود مخالف بوده  عه یبزرگان ش پندارند ی که م یکسان ی عبارات برا ن یدر ا تأّمل
 است. 

 ن یو صدرالد  نیالد یی مح عیّ چهارم: تش نکتة

 : رایدارد؛ ز  یقونو نی و صدرالد  یعرب نیالد یی در شناخت مح ز ین یاد یز اریها ارزش بسنامه  نیا

بر حدس صرف نبوده است و افراد  یمبن یقونو نی و صدرالد  نیالد ییکه اطالعات خواجه از مح میدانیم - ۱
اند و بزرگان منتقل نموده  ن یرا به ا یو عن حٍس گزارشات دهیدر آن زمان به محضر هر دو بزرگ رس یمتعدد
 ز یهر دو طرف ن  یاه. در آغاز نامه شوند ی شاگرد مشترک هر دو محسوب م  یرازیش   نیالد چون قطب   ز ین  یبرخ

 اند. آشنا بوده  میاست از قد  دهیرسی که م یگزارشات و اخبار قیاز طر  یگریاشاره شده که با د

تسنن مقدم است؛  یبر مدع عیتش یمذهب مدع انیبزرگان فن تراجم را اعتقاد بر آن است که در باب ب - ۲
در اهل   هیتق  یول شودی آشکار نم ی است که بر هر کس یامر عیممکن است و تش عهیدر ش ه یچون احتمال تق 
 باشد یمقدم م عیتش بهنزاع شد قول  یو تسنن کس عیاصل اگر درباره تش نیو بنا برا  ست؛ یتسنن ممکن ن

[۶ ] 
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  ی و  عیبر تش لیبه طول عمر دعا نمود دل یکس یبرا یعیاز عالمان ش یکیاگر  نیاز محقق  یبه نظر جمع - ۳
مبنا به گمان نگارنده محل تأّمل است   نیاند. گرچه اشمرده   عیقاطعه بر تش  نیآن را از براه  یبلکه برخ  باشد یم
: أدام اهلل ظله و حرس َوبَلُه و َطلَّه و  مودفر  نیصدرالد  یبرا یکه خواجه در دعا م ید یدر عبارات گذشته د  یول

  ی لیعبارت دل  ن یمشهور ا  ی[. و بنا بر مبان۷]  د ینمایده ماستفا  ی دربارة و  امهیااهللادام   ریاز تعب  ز یدر خالل کتاب ن
 خواهد بود.   نیالد ییو به تبع جناب مح نی صدرالد  خیش عیقاطع بر تش

  ی نموده که جز برا  انیب نیصدرالد  خیش یرا برا یعبارات فضائل نیخواجه در ا می بگذر ز یمبنا ن نیاگر از ا بلکه
 دربة.   یذ یعل یخفی کما ال ست؛ یقابل تحقق ن  عهیخواص از ش

 از ناآگاهان یسخن برخ  یپنجم: بررس نکتة

 عرض کرده بودم:   یع یعرفان ش  خیتار انیدر ب یسخنران  کی  یدر البال نگارنده

که خواجه در مورد صدر   یریتعاب د،یرا نگاه کن یقونو نیبه صدرالد  نیالد  ریخواجه نص یاگر نامه ها  »شما
است که   ی ریمخلص است بلکه تعاب عه یش کی مختص به  ی ریت، نه فقط تعاببه کار برده اس یقونو  نیالد 

 عارف کامل است.«    کی مختص 

پر   ی(، در نقد یالنیحسن م حی)شستند یانصاف ملتزم ن تیگونه مباحث به رعا  نی از افراد ناآگاه که در ا یبرخ
 اند: سخن نوشته  نیدربارة ا یصداقتی از جسارت و ب

  یکه دشمنان او را با لقب کلب نام م یاز کماالت مرحوم خواجه قدس اهلل سره است که در زمان نیا »البته
را  راتیتعب نیاما اگر شما ا  د یفرما یم ادی راتیتعب نیبا ا شانیبا کمال متانت و وقار و ادب از ا شانیبرند ا

و امثال او مانند   یقونو رایز د یدانهم ب یناصب یاو را سن د یال بد با د یبدان یمخاطبان و د یعقا د یینشانه تأ 
در کتاب المراجعات با   نیشرف الد  د یهم بودند! مرحوم س یو ناصب یگذاران عرفان و تصوف سن انیبن گرید

چندان برابر آن چه   رینظ  یب ی محترمانه و با القاب ار یاست بس یکه عالم سن یبشر م یسل خیمخاطب خود ش
استفاده    راتیتعب  نیکرده است البد شما از ا  ادیآمده است    یمنحرف و  مخاطبانکه در کالم خواجه نسبت به  

 [ ۸بوده اند!«] یهم سن ن یشرف الد  د یکه س د یکن یم

  رایاست؛ ز ی علم  ریکالم کامالً غ  نیا شودی مباحث گذشته روشن م از

 نیاند و ابوده  یناصب – باهلل  نعود –و بلکه  یسنّ  یقونو نیکه صدرالد  فرض نموده شی شاپیپ سندهینو اوالً 
بحث   حیآن باشد و هرگز نخواهد توانست. روش صح یدر مواقف آخرت پاسخگو د یبا ی است که و یافترائ

 یبه او تهمت نصب ینفسان اءببرد، نه آنکه بر اساس اهو یپ یو عیاست که انسان از کالم خواجه به تش نیا
 بودن زده و از استدالل فرار کند. 

را دربارة   یریتعاب نیچن یاجتماع گاهیبا آن جا یممکن است و ایآ ست؛ یکلمات خواجه محض تعارف ن اً یثان
استفادة   تیاجازه روا  کی ساده در  ی دعا کی به کار برد؟ بزرگان فن تراجم از  یتا چه رسد به ناصب  ی سنّ  کی
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  ن ی تع شیاثبات عقائد از پ نبالعرفان که همواره به د  نیبوده است و مخالف عهی ه شخص شک کنند یم یقطع
 !! کنند ی خواجه م  یبلند خواجه را حمل بر بزرگوار ریهمة تعاب باشند ی شده م

قدوة   قة،یبرهان الطر قة،یچون لسان الحق  یریتعاب نیشرف الد  د یکتاب المراجعات مرحوم س یدر کجا ثالثاً 
سالکًا   قة،یأسرار أهل الحق   یإل  راً یو مش  عةیألحکام الشر  نایّ مب  نیالمحقق   نیالواصل  یو مقتد   نیالواجد   نیالسالک

محمد    یالمجتب  بهیو حب  یالمصطف  هیّ العالم لنب  یمقاصد أهل السعادات، نائبًا ف  یأقص   یواصالً إل  رات،یسبل الخ
دگر    یها امرنامه   نیاست و عبارات خواجه در ا  یرفات متداول امرتع  یاند؟ آرو امثال آن را آورده   قةیالخل  ریخ

 عبور کند.  یاز کنار آن به راحت تواند ینم یانسان منصف چی که ه

  عرفان  مخالفان گرچه  – یخیاز جهت تار  یبودن و ی هر حال در عارف مسلک بودن خواجه وحدت وجود به
گرفت إن   میخواه یبحث پ نیا یبعد  یهاشواهد آن را در حلقه  گریو د ستیتأّمل ن  یجا چیه – نپسندند 
 شاء اهلل.  

 

 س یپانو

   ۲۹۹، ص ۲. امل اآلمل، ج ۱

   ۷۷و۷۶و آثاره، ص اتهیح  ؛ یالطوس ن یالد  ری؛ و الخواجا نص۲۹۴امل اآلمل، ص  قةی. رک: تعل۲

، ۱التراث، ج؛ فهرس ۳۱۳و ۳۱۲، ص ۲۱ج عة،ی ؛ الذر۲۹۸و ۲۹۷امل اآلمل، ص  قةی. رک: تعل۳
؛  ۳۶۰-۳۵۲و آثاره، ص  اتهیح  ؛ یالطوس نیالد  ری؛ الخواجا نص۲۰۴، ص۱ج  عة،یالشان یأع؛مستدرکات ۶۶۳ ص

   ۹المراسالت، ص

به نامة اول    ریو تعب  ینامة دو بخش   کی  ایاند  نوشته   نیکه خواجه دو نامه به صدرالد   ستیمشّخص ن  قاً ی. دق۴
 و نامة دّوم با مسامحه است. 

   ۹۲و۹۱. المراسالت، ص ۵

  ی أتیاست: فقلنا: إن هذا الوجه ال  نیچن ی؛ عبارات محدث نور۳۸۳، ص۲. رک: خاتمة مستدرک الوسائل، ج۶
  الجرح بالمذهب إذا کان بناء مذهب الحق على السّر و الخفاء، و الباطل على اإلذاعة و اإلفشاء، کما هو  یف

  نعکس یالزمان، فإن الوجه المذکور  سالف یغالب األعصار، خصوصا ف یف ةیّ و العام ةیکذلک بالنسبة إلى اإلمام
القضاء  یمن األفعال و األقوال المطابقة لمذهبهم، و تولّ  ةیإخبار بأمر أو أمور وجود  ةیفإن األخبار بالعام نئذیح 

على خالف ذلک، و أن ما صدر منه    دلّ یالباطن    یقول ف  هو عدم صدور فعل أو  ،ی. و أمر عدم رهایمن قبلهم و غ
عن صدور قول أو فعل عنه   خبری تهیّ المخبر بإمام یو المزک انة،یال اعتقادا و د بای أو تحب ةیّ تق الظاهر صدر  یف
  ی ف  ایّ الظاهر عام یف ایمن عالم أنه کان إمام  نقلیو لذا لم   خالفه،یعلى اعتقاده الحق و إنکاره ما    دلیالسّر  یف

 بعض کتبه.   یاهلل( ف حمهو صّرح به العالمة )ر ر،ی الباطن و االعتقاد، و أّما العکس فکث



 
 
 

10 
  

   ۱۰۲، ص۵؛ و تکملة أمل اآلمل، ج۳۷۸و۳۷۷، ص۲: خاتمة مستدرک الوسائل، جرک

   ۱۲۲و ۹۶. المراسالت، ص۷

 .  عهیش  یعلما  هیعل  یگر یبه اتهام صوف ی، مقالة پاسخ ۵. سمات، ش۸

 


