
  يدر پرتو چراغ دهل  ١٨٩

  در پرتو چراغ دهلي
  )معرفي نسخه خطي مکتوبات چراغ دهلوي(

  ♦اطهر يمصطفسيد  دکتر
ز يش و نيخو ياهللا هر کدام متناسب با مسلک عرفان يق اليطر مرشدانعارفان نامدار و 

آنان   به را خطاب ييها ييدستورات و راهنما شان، ت شاگردانيمطابق با استعداد و ظرف
  .اند معروف يا اخالقيو  يعرفان يها العملدستور  به کردند که مي صادر

شود که دستورالعمل مزبور در  مي دو چندان ين موضوع وقتيت اياهم انين ميدر ا
نام » يمکتوبات چراغ دهلو«. رديقرار گ يآن مورد بررس يو بر مبنا يقالب نسخه خط

 يهلد ياز عارف نام يست و چهار نامه عرفانياست که ب يار ارزشمنديبس ينسخه خط
ن يداده است؛ اگرچه در ا يرا در خود جا يچراغ دهل نصيرالدينحضرت خواجه 

  .اد شده استي ينام چراغ دهلو به از او ينسخه خط
 نامه مختصري از اين عارف واصل و سپس نسخه خطي مزبور اين مقاله ابتدا زندگي

  .دهد يم ق قراريف و تدقين مخطوط را مورد تعريات ايو پس از آن محتو يرا معرف

  يرامون چراغ دهليپ
است که در  ياوده يزديف يبن عبداللط ييحيخ محمود بن يشهرت ش يچراغ دهل

د يس يپدر بزرگ و. د شده استده متولّپرادش و منطقه اواالت اتريدر ا ه ٦٧٥سال 
ا يدن به ن شهريدر هم ييحيد ين الهور آمده و پدر او سيسرزم به ف از خراسانيعبداللط

                                                   
 .اردوي موالنا آزاد، حيدرآباد، هند ملّي ، دانشگاهيفارسزبان يار گروه استاد ♦



  ١٩٠  قند پارسي

 يم شروانير نظر موالنا عبدالکريز يل علوم شرعيهمراه با تحص يز کودکا يو. ١آمد
 ي، قاضين هانسويخ فخرالدي، شيالنين محمد گيافتخارالد. ٢افتي يپرورش معنو

ن ياز جمله برجسته تر ياوده ييحيمحمد بن  الدين خ شمسيو ش يکاشان الدين ييمح
 ٤٠و در  ٤ار نموديتجرد اخت يسالگ ٢٥در  يچراغ دهل. ٣هستند ياستادان چراغ دهل

ه در يا رحمت اهللا علياول الدين دان حضرت نظاميرفته و در شمار مر يدهل  به يسالگ
خ محمود واجد علوم ظاهر و باطن يسبب آنکه ش به اياول الدين اران حضرت نظامي. آمد

  .٥اعطا کردند» يگنج معان«لقب  يو به شده بود،
ش ين خويفه اعظم و جانشيعنوان خل  به را يا، چراغ دهلياول الدين حضرت نظام

 ينقش برجسته ا يو. ٦اعطا نمود يو به ش راين خويده، خرقه، عصا، کاسه و نعليبرگز
سال  ٣٢ن پس از يرالديخواجه نص. ٧فا نموديه ايقت چشتيت و حفظ طريدر تقو

 .قمري در دهلي چشم از جهان فروبست ٧٥٧اوليا، در سال  الدين جانشيني حضرت نظام
  .ستمشهور ا ينام چراغ دهل به ن عارف بزرگيمحل دفن ا

  ينسخه خط يمعرف
است که در  يه عنوانيرحمه اهللا عل يچراغ دهلو نصيرالدينمکتوبات حضرت خواجه 

. س نوشته شده استينو صورت مخطوط و دست  به ن کتابيصفحه ماقبل نخست ا
از  يگرچه نه نام. است ق نوشته شدهينستعل يبايصفحه و با خط ز ١٣٤کتاب مزبور در 

 يها رنگ و جنس برگ. ان آمده استيم به از سال نگارش کتاب يو نه نشان کاتب
ن و عبارات مهم با رنگ يعناو. اه و قرمز استيو رنگ خطوطش س ياعل يکتاب، کاه

  .اند آن برجسته شده يقرمز بر باال يات با خطيات و روايقرمز مشخص شده و آ
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  يدر پرتو چراغ دهل  ١٩١

با بسم اهللا الرحمن . فه استيست و چهار صحيل بر بمشتم يمکتوبات چراغ دهل
ارانش شروع شده و جمله آخر کتاب يامبر و خاندان و يم و حمد خدا و درود بر پيالرح

  .“ن شخص را بوالعجب احوال بوديو ا”: ن استيا
 يعرفان يها ها و رهنمون از نامه يا ن کتاب مجموعهيهمان طور که اشاره شد ا

نام   به شياز شاگردان و معاصران خو يکي  به خطاب يهلاست که حضرت چراغ د
  .ر در آورده استيرشته تحر به نيرالديخواجه خ

 يها درآباد و در بخش کتابينتل حياور يمزبور در کتابخانه نسخ خط ينسخه خط
  .شود مي يفن تصوف حفظ و نگهدار ١٧٥٤با شماره  يو فارس ياردو، عرب

  ها فهيرامون صحيپ
و  يعرفان يها هيست و چهار نامه مشتمل بر توصيقاً بين کتاب، دقيدر ا موجود يها نامه
 عبارات و عبادات يز کشف اسرار و رموز برخيات و نيات و روايآ ير برخيتفس
  :ر استيشرح ز  به

  صحيفه اول
کند که هنگام  يد ميکان تيرالديخواجه خ  به شيخو ةن نوشتين در اوليرالديخواجه نص

  .ديکسان نمايند و دل و زبان يو طهارت بوده، خلوت گزمطالعه نامه با وضو 
دانسته که بر  يه حق تعالياز ناح يتياهللا را هدا يفه آغاز سلوک الين صحيدر ا يو

آورد و  مي يآخرت رو به ا کنده ويسالک در آغاز راه دل از دن. ديآ مي دل سالک فرود
  .دينما ير، جزم ميبا توبه و ندامت، عزم بر س

د و حضور يگو مي ر و سلوک سخنين نامه از لزوم استاد در سيغ در اخواجه چرا
  :ديگو ميه کرده يب حاذق تشبيطب به او را
 فتراک سعادت خدمت او بربندد و دست طلب در دامن  به چاره نبود که خود را”

 .“آگاهاند به او را ينفسان يطان و مکرهايد شيدولت او محکم کند تا از مکا
طان را برشمرده که شناخت و يد شياز مکا يا نامه مجموعهدر ادامه  يو يبار

  .١“الشيخ يف قومه کالنيب يف امته” :فرمايد مي .آيد ميشناسايي آنها تنها از عهده پير و مراد بر

                                                   
  .باشد يعني شيخ در ميان قوم خويش مانند پيامبر در ميان امتش مي  .١



  ١٩٢  قند پارسي

  صحيفه دوم
عنوان مثال دفع   به را همراه با روش تقابل با آنها برشمرده است؛ يا ده گانه ١عقبات

 ين دانسته که سالک خود را تحت نظر حضرت باريا هب و گناهان را يعقبه معاص
استناد کرده که  “ان مل تکن تراه انه يراک”ف يث شريحد  به ن بارهيدر ا. بداند يتعال

 ت رايخدا”: ديفرما مي ه و آله و سلمياهللا عل يامبر اکرم صليث پين حديمطابق ا
  .“نديب مي ، او تو راينيب ينمو اگر تو او را  ينيب مي ا او رايعبادت کن که گو يا گونه  به

شهوت شکم و فرج، با روزه و  يعنيدفع عقبه دوم؛  يده حضرت چراغ دهليبه عق
  .شود مي سريم ير الهيم در برابر تقديتسل  به و دفع عقبه اندوه يو تشنگ يگرسنگ

 وي حديث  به واجبات را خطري در راه سالک برشمرده و  به در تبيين عقبه سوم، اکتفا
  :ه و آله و سلم فرمودياهللا عل يامبر صليکند که مطابق آن پ مي ياد آوريل را قرب نواف

شود که من دوستش  مي کيمن آنچنان نزد به بنده من با اعمال مستحب،”
شنود؛  مي ن صورت من گوشش خواهم شد که با اويخواهم داشت و در ا

زند  يمند؛ زبانش خواهم شد که با او حرف يب يچشمش خواهم شد که با او م
ستاند؛ اگر مرا بخواند اجابت کنم و اگر از من  مي و دستش خواهم شد که با او

  .٢“او خواهم داد  به بخواهد
ل يند ترک مال و جاه آدم را ذليگو مي که يد در جواب کسانيگو مي در عقبه چهارم

اعزاز خانواده و  يعنيششم؛ ن عقبه يهمچن ٣“الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني ِهللا و”کند بگو  يم
قُل ”: ديفرما مي سوره احزاب دفع کن که ۲۹و  ۲۸ه يآ به نفقه آنان را يزحمت برا

وإِن جميالً  لِّأزواجِك إِن كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً
رِدت ننَ اَهللاكُنتو ولَهسرةَ فَإِنَّ اَهللا ورالْآخ اريماًالدظراً عأَج نكُنم اتِسنحلْمل ديا يعني “ أَع 

 د تا مهرتان را داده وييايد بيا نتش را اراده کردهيا و زيهمسرانت بگو اگر دن  به امبريپ
د يا گر را اراده کردهيد يشما را رها کنم و اگر خدا و رسولش و سرا يو خوب يکين  به

                                                   
  .هاي دشوار عقبات جمع عقبه به معناي راه  .١
  .٣٥٢ص  ،٢ ، جکافيکليني، يعقوب، ال  .٢
  .٨ه يمنافقون، آسوره   .٣
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  .ا نموده استيبزرگ مه يکان شما اجرين يخداوند برا
عدم  به ديد آن را مقيفرما مي ن فرمان پدر و مادر را عقبه هفتم دانسته ويهمچن

خ و يراه، از ش يمشقت و سخت يعنينکه در عقبه هشتم؛ يچه ا. خداوند نما به شرک
دفع  ١“ليس يف الوجود اال اهللا” به ت خلق رااستاد رهنمون طلب و در عقبه نهم اعتقادا

الميلکون النفسهم ضراً و ال نفعاً و الميلکون موتا و ال حياتاً و ال ”کن و بدان که آنان 
  دن؟يچه تواند رسان يگريد به ن استيکه خود چن يکس ٢“نشوراً

د يپس با. ستيز رد و قبول طاعات معلوم نيو ن يد عاقبت کسيگو مي در عقبه دهم
  .رديخ بهره گين امور را درک کند و از شيا ياز خدا بخواهد تا مفهوم واقع

  صحيفه سوم تا ششم
ان اهللا الينظر ”است که  يقو يت در اعمال، اصلين ياعتقاد چراغ دهل  به .ت استيدر ن

ظاهر و اعمال   به خدا يعني “ايل صورکم و ال ايل اعمالکم و لکن ينظر ايل قلوبکم و نياتکم
  .نگرد مي ات شمايقلوب و ن  به نگرد بلکه يشما نم

و دل از اخالص  ييزبان گو  به ت آن نبود که کهين”: ديگو يت ميف نياو در توص
ت يآنگاه مراتب ن يچراغ دهل. “ييد جد و جهد نمايه باطن بايبود؛ بلکه در تصف يعار
درو  بهشت ابرار آن است که”: ديفرما مي تيز درجات آن را بر شمرده و در نهايو ن

الفيها حور و گر است؛ ياما بهشت عشاق، د. گر بوديد يها حور و قصور و نعمت
  .“القصور و ال لنب و ال عسل

  صحيفه هفتم
عمل دانسته، عامل  يبرا يعلم اختصاص داده آن را رکن اصل يقيح مفهوم حقيتوض  به
  .داند مي طان و نفسيعلم را سخره ش يب

 “العلم علمان علم االبدان و علم االديان”ف يث شريحد به پس از اشاره يچراغ دهل
علم ابدان ! ز منيعز :ديفرما يان ميق بر مفهوم علم ابدان و علم اديار دقيبس يدر شرح

                                                   
  .در هستي، جز خداوند هيچ کس و هيچ چيز وجود ندارد: يعني  .١
  .آنان مالک ضرر و منفعت خويش و نيز مالک مرگ و حيات و زندگي پس از مرگ نيستند: يعني  .٢



  ١٩٤  قند پارسي

 ن همهيو ا. نماز و روزه و زکات و حج و کلمه شهادت و جز آن يعنيعلم ظاهر است؛ 
رد و آن علم سر قلب باطن تعلق دا به ان علم دل است کهيظاهر تعلق دارد و علم اد  به

که  ينجا دانيا “اخلالص الدين اال هللا”کرده است  ينيعلم د  به ياست و عبارت از و
  .“نجا حاصل نشوديب علم جز ايب است که عجايعج يست و آن علميچ

  صحيفه هشتم تا سيزدهم
  .ط و ارکان آن استيدر باره نماز، شرا

ط نماز را يماز استناد و سپس شرااز قرآن بر وجوب ن ياتيآ به در ابتدا يچراغ دهل
 يت، طهارت بدن و لباس و مکان، ستر عورت، رويکند که عبارت است از ن مي انيب
ره االحرام تا قاعده يقبله داشتن و جز آن که در فقه آمده است و ارکان نماز از تکب  به
  .باشد مي رهياخ

و و مکان طهارت ظاهر که شامل غسل و وض:طهارت دو نوع است يبه اعتقاد و
نوع است طهارت خاص که  ز خود دويباشد و طهارت باطن ن مي زيز و لباس تميتم

ع يو وساوس و جم ١عبارت است از طهارت حواس از ممنوعات و دل از هواجس
  .اهللا يو طهارت خاصِ خاص  که عبارت است از طهارت دل از ماسو. مهياخالق ذم

ز يو ن ٢“اعبد ربک کانک تراه”: انندم ياتيروا  به با استناد نصيرالدينخ يحضرت ش
باشد و گرنه  يقيد با طهارت حقينماز با: ديگو مي “اال حبضور القلب ةکامل ةال صال”

  .»اهللا يطهارت دل از کل ما سو«: يعنيست؛ يدرست ن
هر چه تمامتر در  ييبايز  به ن بس کهيهمدهلوي خ چراغ يش يق عرفانيهم دقاز ف

از  ياريبس: نکهيح ايتوض. رهيت غياذا نس يعني: ديفرما مي “ا نِسيتواذْكُر ربك إِذَ”شرح 
اد خدا ي به يرا فراموش کرد يزيچ ين است که وقتياند منظور ا نجا گفتهين در ايمفسر

 ين است که وقتيند منظور ايگو مي يطان است و برخيکار ش يرا فراموشيباش؛ ز
اد خدا ي  به يهمراه ساز» ان شاء اهللا« ش را با عبارتينده خوياقدامات آ يفراموش کرد

                                                   
  .آرزوهاي نفساني  .١
  .بيني خدايت را به گونه اي عبادت کن که گويا او را مي: يعني  .٢
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اد خدا ي  به در هنگام گناه يعنيت؛ ياذا عص: يت، ايند اذا نسيگو مي يو برخ.  فتيب
 يچراغ دهل نصيرالدينخ يجمله ش هم و ازيشامخ رحمت اهللا عل ياما عرفا. ١باش
تنها در  ياد الهيقت ذکر و يحق يعني. اذا نسيت غريه: اي،  اذْكُر ربك إِذَا نِسيت: نديفرما مي

  .ير خداست بالمره فارغ گردياد غيسور و ممکن است که از هر آنچه يم يصورت
، »رب العاملني« يقت معنايشود که حق مي اثبات ياهللا در نماز در صورت يماسو ينف

اعتقاد   به .درک شود» اياک نعبد و اياک نستعني«، و »الدين مالک يوم«، »الرمحن الرحيم«
دن و چنان گزاردن، يقت نماز است و بدان رسيقت، حقينماز اهل حق”چراغ خ يش

والَّذين «سر گرداند يم يد کرد تا مگر حق تعاليبا مي تمام دارد و لکن کوشش يصعوبت
ر حق يغ د دل ازيگفت، با يمه خواستير تحريچون تکب. ٢»جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا

  .“دي، آنگاه اهللا اکبر درست آيندان يرا مستحق بزرگ يق کسپاک باشد و جز ح
 کند و مي مينماز عوام، خواص و خواصِ خواص تقس  به ن عارف واصل، نماز رايا
رد و در جامه و مکان و يت کند مسواک بزند وضو بگينماز عوام آن است که ن: ديگو مي

بر سر وضو واقف و در اط کند و نماز خواص آن چنان بود که آن قوم يتوجه قلب احت
نماز حاضر و در قرائت متدبر و در افعال متفکر باشد و نماز خواصِ خواص آن است 

شان جز حق نبود و در باطن مبارک يت ايشه از ملوثات پاک بود ونيشان هميکه ظاهر ا
  .شان جز حق نگردد و در مشاهده حق مستغرق باشنديا

تنهي عنِ الْفَحشاء ”اگر صاله : ديوگ مي فه دوازدهميصحدر  فه دوازدهميصحدر 
و ”کند  يد از فحشا دوريدر همه نماز با يعنير ير تا قاعده اخياست، از تکب “والْمنكَرِ

  .“غفلت از حق افحش و انکر است
: داند مي زيحضور قلب در نماز را در سه چ به دنيرس يها راه زدهميفه سيصحدر 
ر حق من کل يو مخالفت حواس ظاهر و باطن با غع امور ين، صدق در جميقيتوکل بال
ه و آله ياهللا عل يرسول خدا صل: کند که مي ف استناديث شرين حديا  به آنگاه. الوجوه

د انگار نه او ما يرس مي م اما چون وقت نمازيگفت مي گفت و ما با او سخن مي با ما سخن

                                                   
  .تفاسيرالميزان، التبيان، جوامع الجامع و الصافي در ذيل همين آيه شريفه: رک  .١
  .آنان که در راه ما تالش کنند، ما به آن ها راهمان را نشان خواهيم داد: يعني  .٢



  ١٩٦  قند پارسي

تا ذکر و ذاکر در ”: ديفرما مي اقم الصاله لذکريان يبا ب يو. شناسد و نه ما او را مي را
  .“مذکور محو نشود واهللا هنوز ناقص بود

  صحيفه چهاردم
 …له بخل استيمقصود از زکات، ازالت رذ”: ديفرما مي د وينما مي انيراز زکات را ب

و رأس  “ةحب الدنيا راس کل خطيئ” :ا کفر است و کذالک قاليز من محبت دنيعز
 ، اضافت مالو آتوهم من مال اهللا الذي آتيکمد يافرم مي !جوانمردا …ا الکفريالخطا

  .“ينيان بيکه خود را در م يستيتو ک. کند مي خود  به

  صحيفه پانزدهم و شانزدهم
 يکه عارفان و از جمله حضرت چراغ دهل يثين حديتر معروف. قت صوم استيدر حق

 را» ياجز«اگر . باشد مي “الصوم يل و انا اجزي به”ت يکنند، روا مي روزه ذکر يبرا
روزه ”ن است که يت ايروا يم معنايغه معلوم بخوانيص به يعنيفتح همزه و کسر ز   به

ضم همزه و فتح ز  به را» ياجز«اگر  يول. “از من است و من پاداش آن را خواهم داد
روزه از من ”: ن استيت ايروا ين صورت معنايم در ايغه مجهول بخوانيص به يعني

  .“ام هاست و من خود پاداش روز
ک روز روزه يداند که  مي ن سبک روزه گرفتن را آنين عارف بزرگ بهتريا يبار

را در حکمت است بر هر چه ي؛ ز)يروزه مهتر داوود(د ييک روز افطار نمايد و يريبگ
 يبود لکن از و يعت در آن عادت کرده اگرچه بر ضد طبع بشريکه مالزمت کند طب

  .تر باشد اهده کمن بود رنج مجيمتاثر نگردد و چون چن
روزه عوام . روزه عوام، خواص و خواص خواص: روزه سه قسم است ياز نظر و

روزه خواص عالوه بر امساک، حواس و . دن و جماع استيامساک از خوردن و آشام
ت يروا  به ن بارهيدر ا. عت و مکروهات محافظت کنديع ممنوعات شريجوارح را از جم

: مخس يفطرون الصيام”: ديفرما مي کند که مي و سلم استناده و آله ياهللا عل ياکرم صل ينب
و روزه خواص خواص روزه قلب . “الکذب و الغيبه و النميمه و املکاذبه و النظر بالشهوه

  .ر خداستياز هرچه غ يدور يعني “االمساک عن ما سوي اهللا”است که عبارت است از 



  يدر پرتو چراغ دهل  ١٩٧

  صحيفه هفدهم
دارد که حج در نزد  مي انين بيچن هفدهم فهيصححضرت خواجه چراغ انواع حج را در 

ن است که چون فرد آزاد و عاقل و بالغ را استطاعت باشد و موانع نباشد، حج يعوام ا
  .“و هللا علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال”: بر او فرض است

منکم من يريد ”: ت مقارن و خالص از انواع شوائب باشديحج خواص آن است که ن
د و فراق و تحمل مشقات و محن و انواع يدر حج تجر. “و منکم من يريد االخره الدنيا

و  ياض نفس است و آوارگيعز اسمه  و ارت يمصنوعات بار يز تماشايبالها و ن
  .از خانمان يشانيپر

روند اما مقصودشان جز  مي حج به ظاهر  به حج خواص خواص آن است که اگرچه
د يگو مي .ستيش نيب يو کلوخ يز من کعبه و عرفات سنگيعز”. م امر خدا نبوديتعظ

اهللا تواند بود  ين بود، فقد وقع اجره عليآنگه که چن. تيالب ياهللا نه مهاجرا ال يمهاجرا ال
  .“ت بوديت رب البيو حاصل مقصود از ب

  صحيفه هيجدهم
ده يئات است و اخالق حميمه اصول خطياخالق ذم. مه و ناپسند استيدر اخالق ذم

مه پاک يواجب است که خود را از خش و خاشاک اخالق ذم. صول حسنات استا
  .گرداند تا مخزن اخالق محموده گردد

: شمرد مي ن بريمه را چنيق اخالق ذميد بر مطلب فوق مصاديخ چراغ ضمن تاکيش
، ٢انت، طول امليا، خي، نفاق، ر١، حسد، حقدياويامور دن به شهوت، غضب، فرح

شان اصل تمام ياز نظر ا …عجب، حرص، مکر، تملق، کذب وبت، تکبر، يغفلت، غ
ا، يدن يکثرت طعام و کثرت کالم، غضب، حسد، دوست: ز استياخالق ناپسند ده چ

  .ا و غروريحب جاه، حب مال و بخل، کبر، عجب، ر

                                                   
  .کينه  .١
  .آرزوهاي طوالني  .٢
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  صحيفه نوزدهم
ک عبارت يق اخالق نيمصاد نصيرالديناز نظر . ده استيدر اخالق محموده و پسند

ا، ظرافت ي، ح١، حسن انبساطي، حلم، تواضع، عفت، قناعت، زهد، ورع، تقوعلم: است
  .و لطافت، شجاعت، عفو، شهامت، شفقت، کرم، صبر و وقار

توبه، خوف، زهد، صبر، شکر، : داند مي ز ده تايده را نيشه و اصول اخالق حمير
مرگ  ينعي؛ املوت جسر يوصل احلبيب ايل احلبيب”. اخالص، توکل، محبت، رضا و مرگ

 .“رساند مي دوست به است که دوست را يپل

  صحيفه بيستم
ز دست رد بر يد که آن عزيبا: ديگو مي دهد و مي هيرا ارا ييها هيتوص ستميفه بيصح در
کوشش نکند و فردا  ييايدن ٢ل حطاميدر تحص. رون آردياز دامن حرص ب يا زند و پايدن

تا تن در توبه غم نگدازد و ”: يآر. کوشش دست ندهد به يزيرا چيرا غم نخورد؛ ز
محبوب در بوستان کعبه  يم عنبرسايهرگز نس …ندازديجان خود را در کوره محبت ن

  .“نرسد ٣حيبهم و حيبونهمشام  به وصال
  خود نيـايي دانـم   اينجا که منم تو و  آنجا کـه تـويي مـن آمـدن نتـوانم     

  صحيفه بيست و يکم
 است و “ ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَالَّذين قَالُوا ربنا اُهللا”در شرح 

ا دشمن خداست و محبت او کفر است و آخرت دون حق است يبدان که دن: ديفرما مي
کافر و مشرک هر دو در بند خوف و زندان حزن موقوف . ل بدو شکر استيو م

ز يکه از خود ن يحد  به رياز غ يه انقطاعيالقطع ال يا: “تبتلْ إِلَيه تبتيالً”. خواهند بود
رون يرد و از عالم خود بيش از مردن بميپ “موتوا قبل ان متوتوا”حکم   به .يمنقطع بشو

                                                   
  خوش رويي  .١
  .از کم يا زياد اموال ريز و فاقد ارزش را گويند يا مطلق امور دنيوي اعم  .٢
عارفان واصل را عقيده بر اين است که تقدم يحبهم بر يحبونه بيانگر اين حقيقت است که اول   .٣

  .گردد شود سپس انسان عاشق خداوند مي خداوند عاشق انسان مي



  يدر پرتو چراغ دهل  ١٩٩

  .من گردديآنگاه از خوف و حزن ا. چه باشد “يبقَي وجه ربك”رود تا معلوم شود 
ــرادر  ــر اي بــ ــامرده بميــ   گـر جـان دي  بـه  تا زنـده شـوي    نــ

  صحيفه بيست و دوم
را  يا يق عرفانينکات دق ست و دوميفه بيصحدر  ين چراغ دهليرالديخ نصيحضرت ش

العلم ”: ه و آله و سلم فرمودياهللا عل يامبر صليز من پيعز: کند و از جمله آنکه مي انيب
ن يشب دوشنبه شانزدهم شعبان سر ا! جوانمردا “علمان علم االبدان و علم االديان

بدان که مراد از علم ابدان فقه است . غ ندارميمنکشف شده است  و من از تو در ثيحد
 هللا”ان علم قلب است يجوارح تعقل دارد چنانچه نماز و روزه و جز آن و علم اد به که

اهللا  يامبر صليپ. ن خالص جز علم قلب و معاملت باطن نتواند بوديد “اخلالص الدين 
برادر  ١“باهللا ةاملکنون التعلمه اال اهل املعرف ةمن العلم کهيئان ”: ه و آله و سلم فرموديعل

إِنما يخشي اللَّه من عباده ”ن گونه يبد “وتوا الْعلْم درجاتاُلَّذين او ”اول علم حاصل کن 
  . خاشئ نبود مگر عالم و عالم نبود مگر خاشئ يعنيبدان انما کلمه حصر است  “الْعلَماء

د را يسوره توح ير عرفانين تفاسيباترياز ز يکيفه ين صحيدر ادامه ا يغ دهلچرا
  .ستيسور نين مختصر ممکن و ميدهد که شرح آن در ا مي هيارا

  صحيفه بيست و سوم
: است؛ از جمله يعبارات عرفان يشرح برخ يکتاب گران سنگ مکتوبات چراغ دهلو

ن عبارات با مذهب ينکه ايدر رد ا يو. “ال فاعل اال اهللا”و  “ليس يف الوجود اال اهللا”
 “٢اذا ذکر القدر فامسکوا”ز من يعز: ديفرما مي دارد سخن گفته و بعد يون همخوانيجبر

نکه هر که خدا را ياستناد ا  به يو. يکه عالم عقول بر هم زدم يان کردمينجا بيو اال ا
نسبت داده و گفته  خدا به ش رايفاعل، فعل خو: ديگو مي کند مي ند خود را فراموشيبب

. کنند مي تو اضافت به نه فعل تويان است هرآيتو در م يتا توئ “ال فاعل سوي اهللا”: است

                                                   
  .نوعي از علم مانند هيات رمزآلود و نهاني است که جز عارفان باهللا بدان راه نيابند  .١
  .قدر به ميان مي آيد، خاموش باشوقتي سخن از   .٢



  ٢٠٠  قند پارسي

 داند و مي ١“وما رميت إِذْ رميت ولَكن اَهللا رمي”فه يه شريش را آين سخن خويمستند ا
م يو محدث را با قد يرا با موجود يمعدوم”را يست؛ زينجا حلول و اتحاد نيا: ديگو مي

  “چه محل و کدام نسبت؟

  صحيفه بيست و چهارم
ن يا. است ٢“ليس يف جبيت سوي اهللا”، “سبحاين ما اعظم شأين”ر ينظ يدر شرح عبارات
 شرم يز من مرا هر بار از حق تعاليعز”: ديگو مي يستودن ير در تواضعيعارف کم نظ

جوانمردا . دانم ينم ين جز اسمن کلمات اهل معرفت است و من االيرا ايز …د؛ يآ مي
. ندارد و از معرفت خود چگونه توان گفت يند اعتباريش از معرفت گويکه پ يسخن

ن جا نرسد زورق هر يا. و از چه و چه خبر توان کرد ٣“من عرف ربه کَلّ لسانه”
  . مرا گستاخ کرده است ٤“کنت کرتا خمفيا فاحببت ان اعرف”ث ياما حد …ييسودا

  ورنـه مــن بيچـاره کجــا و لـب تــو     اي مرا بر لـب خـود   هگستاخ تو کرد
  .سميابم بنويق بيبدان قدر که توف ٥“ما السائلَ فَلَا تنهراَو”کند بر حکم  مي و اجازت

عوامِ عوام، عوام، خواص و خواصِ : کند مي ميآنگاه عارفان را چهار دسته تقس
فه اکثر ين طاياعتبار ندارد و ا يزيپش يديمان تقليدند و ايعوامِ عوام اهل تقل. خواص

عوام دانشمندان ظاهر . ظاهر ندارند ين قوم جز مسلمانيشتر ايو ب  اند در خلل و زلل
. کثرت روند  به مقصود کنند و از وحدت  به ن نظريشان از راه استدالل و براهيدانند که ا

را از قلم  ٦نمثال خط مسودا. شان بر فعل و صفت و موصوف افتدين جهت نظر اياز ا
نظر کنند پس در دست، پس قدرت، پس ارادت، پس در  ٧تصور کنند پس در انامل

                                                   
  .سازد اندازي، بلکه خداوند تير را روانه مي اندازي تو نيستي که تير مي که تو تير مي يهنگام  .١
پاک و منزهم چقدر جايگاه رفيعي دارم و : گويد اين عبارات منسوب به بايزيد بسطامي است که مي  .٢

  .در لباس من جز خدا کسي نيست: نيز مي گويد
  .هر کس خدا را بشناسد، زبانش کوتاه شود  .٣
  .من گنج پنهاني بودم هستي را آفريدم تا شناخته شوم: فرمايد  طبق اين حديث قدسي خداوند م  .٤
  .گدا را از در خويش مران  .٥
  .سياه کنندگان صفحه؛ کنايه از نويسنده يا قلم است  .٦
  سر انگشتان  .٧
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ليس يف الوجود اال اهللا و صفاته و ”: نديضرورت گو به نينچنيا. ديد، پس در ذات مريمر
ر ذات است و نظر در ين ذات و فعل، غيعت، صفت عيک اهل شريز من نزديعز. “افعاله

  .ن، کفر استيع
نا يشان بيده دل اياند و د قتيآنان ائمه طر. م از عارفان، خواص هستندگروه سو

 نسبت  به نباشند و يمغائب روشن و صاف به يو بخار يسبب غبار به بود، لکن
فه اول اندک باشند و نظر از فعل بردارند و در وجود جز صفت و موصوف، يطا  به

الزم و ملزوم دانند و ق ماده و صورت، يصفت و ذات را بر طر يعنيتصور نکنند؛ 
ر نبود، يک علما، صفت اگرچه غيبرادر نزد يا. “ليس يف الوجود اال اهللا و صفاته”: نديگو
قت نظر يچون در حق. ن نبود، نظر در او شرک بوديتواند بود و چون ع يز نمين نيع
مگر آنکه  “وما يؤمن اکثرهم باهللا اال و هم مشرکون”کافر است و دوم مشرک؛  يکي، يکن
  .ن عبور کننديقيدست صدق و  به پر آفات ياين درياز

 شانياند و نظر ا قتين قوم اهل حقيا. گروه چهارم از عارفان خواص خواص است
فتد و هرچه جز يشان جز بر ذات نيت صفا و چشم ايرتشان در غاينا و بصيت بيغا  به

ليس ”ان جز شيشان محو شده و خود را گم کرده باشند و بر زبان ايحق است از نظر ا
  .نرود “يف الوجود اال اهللا

نجا عنان قلم رها کرده و از يدر ا يخ چراغ دهلويحضرت ش يکاشف اسرار معنو
 جوانمردا “ونَولَئك الْمقَرب ُا السابِقُونَ السابِقُونَ ”: ديفرما مي دارد و ميقت قرب پرده بريحق
چه  ١“قريب الشئ يأخذ حکمه”که  يو چه معلوم کن يد درجه قرب، تو چه دانيفرما مي

قريب الشئ يأخذ «دم تا از يشور يم”: ديگو مي يو “ها بر هم زنم نجا علميواهللا ا! باشد
دم که انگشت مبارک در دهان يخ را حاضر ديرون دهم، خدمت شيب يا کلمه “حکمه

  .“کند مي منع: گفتم. ک گرفته بودين
: نظر چون در فعل کرد، فرمودجوانمردا شرح مقامات سلوک از رسول بشنو اول 

پس نقصان وقت تصور کرد . التجا کرد يفعل  به ياز فعل يعني “اعوذ بعفوک من عقابک”

                                                   
  .ستاند همنشين هر چيز حکم همان را مي  .١



  ٢٠٢  قند پارسي

از  يعني ١“اعوذ برضاک من سخطک”: صفت افتاد و گفت  به فرمود، نظر ينجا ترقيو از ا
کرد و نظر بر  يپس ترق. ز کمال نقص دانستيآن را ن. پناه خواست يوصف به يوصف
پس . ختيذات گر به از ذات. نجا همه منقطع شديا “٢اعوذ بک منک”: افتاد، فرمودذات 

انت کما ”: گفت. پس در ذات محو شد “٣ال احصي ثناء عليک”: گفت. شد ينجا فانيا
  .“٤اثنيت علي نفسک

ــر    گفتم کـه پيمبـري تـو يـا پيـر      ــي ز راه برگي ــه دوي ــا ک   گفت
 شود که مي نجا مشخصيا در ياز مرتبت معرفت حضرت چراغ دهل يا شمه

من عرف نفسه فقد «رون داده است که ياز آن سر ب يغا رسول چگونه رمزيدر”: ديفرما مي
من رآين «: ه و آله و سلم در حق خود فرمودياهللا عل يز من رسول اهللا صليعز» ٥عرف ربه

و گر است يت ديرا چه الوهيد؛ زيفرما مي ن مقام فقد عرف ربهيدر ا ٦“فقد رأي اهللا
روح  يعنيچه فرموده است و نفس  يبوالعجب است و چه دان ينجا سريا. ت دگريربوب
واهللا . ديآ مي ت چه مناسبت است تا از معرفت آن معرفت رب حاصليرا با ربوب يقيحق

رت تو يسبب قصور باصره بص به »فقد عرف ربه«ز يسم و نين بنويش از ايرود ب يقلم نم
واهللا در » من رآين فقد رأي احلق«: ديفرما مي اهل کمال نجا بريفرموده است و اال در ا

طاقت آن  يکس …سم، ياز صد نو يکين کلمات چندان اسرار است که اگر يتحت ا
نه جذبه من جذبات الرحمن او يچون مرد تخلقوا باخالق اهللا کامل گشت هر آ …ندارد

سبحاين ما اعظم «نه يهر آ …» حكْماً وعلْماًولَما بلَغَ أَشده واستوي آتيناه «را بر گرفت 
  .ن مقام بوده استيدر ا يبدان» انا احلق«و » لوائي اعظم من لواء حممد«و » شأين

 انيهرچه تمام ب ييبايز به ن صفحه کتاب تفاوت مجذوب و مجنون رايدر آخر
 اومجنون آن باشد که دماغ . گريگر است و مجذوب ديجوانمردا مجنون د”: کند مي

                                                   
  .برم از خشم تو به رضايتت پناه مي  .١
  .برم از ذات تو به ذات تو پناه مي  .٢
  .توانم حمد و ثنايت گويم من نمي  .٣
  .اي تو آنچناني که خود را ستوده  .٤
  .هر که نفس خود را بشناسد، خدايش را شناخته است  .٥
  .هر کس مرا ببيند، خدا را ديده است  .٦



  يدر پرتو چراغ دهل  ٢٠٣

دفع کنند  يعالج به ده گردد و چون آن رايو عقل او پوش …سبب اخالط سوخته  به
 يسخن يد از ويسخن آن هرگز مرتبط نبود که نادر و شا. عقل خود بازگردد  به باز
او کم شده  يرون افتد که موافق مطلوب سامع بود که آن از آنجاست که حواس بشريب

 يو و پريآن د يد که از ابقايز شايافته بود و نيا صف ينه روحانيز آئيبرآن مقدار ن. است
مجذوب مطلق و دگر  يکي: اما مجذوب دو نوع است. مسلط استاو باشد که بر 
هر  يو ول يرا چه نبيصاحب دعوت؛ ز يبود با دل يد، نبيمجذوب مق. ديمجذوب مق
 ١عمورت مياند، تا مقام دعوت و هدا ديت مقياز بشر يد بعضيق به اند لکن دو مجذوب
ه و آله ياهللا عل يچنانچه رسول اهللا صل. ا و اهل آن چه کار بوديدن به شان رايماند و اال ا

 ين نهاديک ام المؤمنينه يتا دست مبارک بر س يو صحبه و سلم چون جذبه غلبه کرد
  .معروف است ٣»حبب ايل من دنياکم ثالث«ث يو حد ٢»کلميين يا محرياء«: يو فرمود

بر قهر و جبر بود تا روز وفات او  ين معنيل است که ايث دلين حديجوانمردا هم
غا چه يدر “من بشرين خبروج الفقر بشرته بدخول اجلنه”: نمود تا گفت مي سخت يعذاب

  .کرد مي مرگ را آرزو
 ن ماند، باطن اويمجان به ظاهر او. صاحب سکر است ياما مجذوب مطلق، دل

  .“عجب احوال بودن شخص را بوالينور علم منور باشد و ا  به
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