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 .12-11،:18ص:

:.349،:ص:1379،:تهر=ن،:حقرقت،:(مجهوعه:مق<الت):عرف<جر<ت:(. )
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کشهرر،:هذره;<ی:دلح;ذیر:=یر=ج;ی::ۀ=جد؛:سّرد:جرز:به:وسرل:ج<مرده ههر=ه<جش:در:

:=ز:جه;ت:دحذ;ی:و:دجر;<وی: ک;رد،:و :دو=م:«:=ی;ر=ن:ص;غرر»ر=:معّرف;ی: آفرح;د:و:جق;ش 
گرد=جرد : .«خود:ر=:ثجت:

*::::*:
ض;;هن:تحلر;;ل:ت;;<رحخی:بی<ح;;د،:(:فص;;ل:حک;;ن)ک;;ه:در:ج;;<ی:خ;;ود::چذ<ن

گ;;ر:در:دور و::4ه<ی::مخک<م;;ل:س;;ده(:فزود=لرس;;ن)«:د=ری:زم;;رن»:ۀمررس;;ّردعلی:=
:ت<زش:ترک<ن:و:مغوالن):5 که:حک;رن:و:فرلس;وفی::به:دجر<:می(:پیش:=ز آمد؛:بس<:

:زم;;<ن:و:م;;وطن::دحگ;;ر:=حذک;;ه:=و:می.:ش;;د:ص;;<حب:مکت;;ب:می تو=جس;;ت:ه;;ن:در
:ب<:ج;<ه:و:ج;الل:/:خود،:به:عذو=ن:حک:=مررز=ده: :زجدگی  فرزجد:حکهر=ن:شهر،:=ز

:ب<ش;;د؛:(:ه;<ی:س;;<بق:هه;;د=ن«عال>=لدول;;ه»ههچ;;ون:)مرّف;ه: ل;;رکن:ب;;<:برخ;ورد=ر
ش;;دجش،:تش;;<بهی:ب;;<:د=س;;خ<ن:«:مردم;;ی»ع;;دول:=ز:مو=ض;;ع:طجق;;<تی:و:جظ;;ر:ب;;ه:

ک;;ه:ح;;ک:ص;;وفی:«:=ب;;ر=هرن:=ده;;ن» ک;;رده،:ح;;<:ب;;دو:تش;;ّجه:جه;;وده؛:چذ;;د=ن: پی;;د=:

                                                                            
 .ش،:مقّدمه،:ص:=لف:;:ب:1374آب<د،::،:=سالمخالصة=لهذ<قب:(. )
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:رفخ;;ذش:ب;;ه:خر=س;;<ن:هذگ;;<م:حکوم;;ت:ب«:=جقالب;;ی» :آم;;ده:=س;;ت؛:هذ;;وز رش;;ه<ر
:آجج<:مسأله«:سربد=ر=ن» :.رسد:بر=جگرز:و:ق<بل:تحقرق:به:جظر:می:=ی:تأّمل:در

=وس;;;;ت،:=گرچ;;;;ه:ب;;;;ر:=ث;;;;ر:«:س;;;;ر<هحوش»دحگ;;;;ر،:جس;;;;جت:جعل;;;;ی::ۀجکت;;;;
:آن:ح;<د:جهی:جوشخه کس;ی:=ز ::ه<ی:=حذج<ج;ب:دحگ;ر: کذ;د؛:ول;ی:مح;ی:=حذک;ه:ب;<ز
:=حذج;;<:ه;;ن:«:س;;<د=ت»بعض;;ی: هه;;د=ن:ج<د=جس;;خه:ب;;ر:هه;;<ن:پذد=رج;;د،:پ;;س:در

کر;;;د:م;;;ی :م;;;ورد:علوح;;;<ن::تأ گ;;;ر:=ی;;;ن:جس;;;جت:در ک;;;ه:= س;;;ر<هحوش:«:حس;;;ذی»رود:
ک;;;ه:ص;;;وفر<ن:ص;;ّحت:د=ش;;;خه،:چذ;;;رن: ::ک;;;ه:ش;;;<خه)«:جوربخش;;ره»جه<ح;;د: =ی:=ز

:ر=:ب;;;;ه:عه;;;;د:ح;;;<:س;;;;هو:ب;;;<:خو=ج;;;;ه:عل;;;;ی:(:مررس;;;;ّردعلی:=س;;;ت«:ههد=جر;;;ه» =و
کرده کّل;ی:جع;ل:و:=ش;خج<ه:=س;ت:سر<هحوش:صفوی:=حذهه<جی: که:به: =ی;ن:.:=جد:
:=ی;ن:زحس;خذ<م که:در کر=م;<ت:و:خ;و=رق:«ش;<ه:هه;د=ن»:ۀر=:هن:بیفز=حن: :جق;ل: ،:=ز

:م;;و:-ع;;<د=ت: گفخ;;ه:میررد:و:جس;;جت:ب;;ه:ع<ک;;ه:معه;;وال:در حکس;;ره::-آح;;د::ف;;<ن:
:چذ;<ن:=ق;و=لی:ب<ش;د،:ح;<: گفخ<ورده;<:ب;ه:ح;ذش  خودد=ری:شده:=ست؛:خو=ه:در:

که:=ز:مخون:به:جقل:می :.آحد:در:=خخص<ر:مط<لب:
*:

::شود:جگ<ری:مررسّردعلی:به:سه:دسخه:تقسرن:می:ب<ری،:مذ<بع:زحست
  *(.<ر=نمرحد=ن،:مالزم<ن:ح<:ههروزگ)ه<ی:مخقّدم<ن::جوشخه(.:1
:(.14ت<::9ه<ی::جوحس<ن:و:جوحسذدگ<ن:سده:تذکره)ه<ی:مخأّخر=ن::جوشخه(.:2
:م<:زحست)ه<ی:مع<صر=ن::جوشخه(.:3 :(.جگ<ر=ن:و:جوحسذدگ<ن:ههروزگ<ر

ه<ی:مع<ص;;;ر=ن:مجخذ;;ی:ب;;;ر:هه;;;<ن:دو:دس;;خه:مذ;;;<بع:پیش;;;رن،:ب;;;ه::=لجخ;;ه:جوش;;;خه
:::-:جغر=ف;;;ی،:رج;;;<لی:-=طالع;;;<ت:ت;;;<رحخی::ۀ=ض;;;<ف =س;;;خدر=ک<ت:مق<م;;;<ت،:و
:.پژوهی:=ست:عرف<ن
فرج;;;<مرن:به;;;ر:=ی;;;ن::ه<:و:هه<حش:ح<دج<م;;;ه: ک;;;ه:در =ف;;;زوده:«:درآم;;;د»ه;;;<،:
گز=رش:برگز=ری:ح<دبوده<:ح<:س<لگرده<ی:س;ردعلی::می و:(:ش;<ه:هه;د=ن)شود،:

:.قرن:=خرر:=ست:=و:طّی:جرن:ۀدرب<ر(:ه<:ح<دج<مه)مجهوعه:خط<ب<ت:و:مق<الت:
:

                                                                            
:ت;;;<:س;;;د)«:مق<م;;;<ت»ه<::ص;;;وفر<جه،:=ی;;;ن:جوش;;;خه(:=جف;;;ر=دی)جوحس;;;ی::در:س;;;ّذت:تذکره:(.*) ،:9:ۀظ;;;<هر=ا

گرفخه«:مذ<قب»و:(:پیل،:و:جز=حذه<:َژجده«:مق<م<ت»سعرد،:ح<::شر :=بی«:مق<م<ت»ههچون:  .=جد:ج<م:
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::ه<ی:مخقّدم<ن:جوشخه:.(1)
وی;;;;;ژه،:و:=لجخ;;;;;ه::ۀ،:دو:زحس;;;;;خذ<م«س;;;;;ردعلی»روزگ;;;;;<ر=ن::ه<ی:هن:جوش;;;;;خه=ز:
در:دس;;;ت::-ک;;;ه:توس;;;ن:دو:ت;;;ن:=ز:مرح;;;د=جش:ب;;;ر=ی:وی:جوش;;;خه:آم;;;ده::-ص;;;وفر<جه:
::=ست

-748)جور=ل;;;دین:جعف;;;ر:بدخش;;;ی:::،:ت;;;ألرفخالص;;;ة=لهذ<قب:.(=ل;;;ف
ک;;ه:ب;;ه:تص;;;رحر::>=دگ;;<هش:روس;;خ<ق:ب;;<ز=ر: ;;رب:بدخش;;<نز<(:ق.-;ه;;:797

:س<ل: :قرح1371/;ه:773خودش:=ز :ُق;ر=ی:ج<حر;:ۀم:در ::ۀعلرش;<ه:=ز خ;خالن،:در
:تقّرب:ح<فخه،:=کهل:ُخَلف<:«:سّرد»سلک:مرحد=ن: درآمده،:جزد:مرشد:خود:بسر<ر

:رأس:ش<گرد=ن:ش<ه:ههد=ن:بوده:=ست :در ج<مه:ر=:ح;ک:س;<ل::وی:=ین:زجدگی.:و
در:خ<جق;;;<ه:=عظ;;;;ن:(:787ص;;;فر:س;;;<ل::-مح;;;رم:)«:س;;;ّرد»پ;;;س:=ز:درگذش;;;ت:

:.ب:و:=وص<ش:وی:تألرف:جهوده:=ست،:=جدر:مذ<ق«خخالن»
کت<ب،:حدود:ده:جسخ :=ین: /:برلرن::ۀکت<بخ<ج.:(1::خّطی:وجود:د=رد:ۀ=ز

،:(د=جشگ<ه:ته;ر=ن:3145فرلن:):1264ش:/:ب<دلر<ن::ۀکت<بخ<ج.:(2،:(8):6ش:
:3389ف;;;رلن:):991;;;;:م;;;وّرخ:(:24/2312):2391ش:/:ت<ش;;;کذد::ۀکت<بخ<ج;;;.:3

::ۀکت<بخ<ج.:4،:(د=جشگ<ه:تهر=ن د=جشگ<ه::3857فرلن:)د=جشگ<ه:پذج<ب:الهور
،:(د=جش;گ<ه:ته;ر=ن:3268ف;رلن:):866ش:/ر=مح;ور«:رض<»:ۀکت<بخ<ج.:5،:(تهر=ن
.:8=س;خ<ججول،::ۀکت<بخ<ج;.:7،:(917مورخ:)مجلس:شور=ی:تهر=ن::ۀکت<بخ<ج.:6

: ...:گذج:بخش:پ<کسخ<ن،::ۀکت<بخ<ج.:9بر=ت:بلخسخ<ن،::ۀکت<بخ<ج
خ;<جن:دکت;ر:س;ّرده::ۀتص;حرر:و:تحش;ربدخش;ی،:ب;<:«:خالصة=لهذ<قب»

مرک;;ز:تحقرق;;<ت:»=ش:ب;;وده،:توس;;ن::دکت;;ری:ۀک;;ه:رس;;<ل(:بخ;;<ری)=ش;;رش:ظف;;ر:
/:ش::1374آب<د،::=س;;الم)طج;;ع:و:جش;;ر:ح<فخ;;ه:=س;;ت:«:ف<رس;;ی:=ی;;ر=ن:و:پ<کس;;خ<ن

کت;;;;<ب:ع;;;;الوه:ب;;;;ر:ش;;;;ر :=ح;;;;و=ل:مررس;;;;ّردعلی:(.:1995 موض;;;;وع:و:مط<ل;;;;ب:
ی:و:=ح<دح;;ث:جج;;وی:هه;;د=جی،:ش;;<مل:مس;;<خل:ع<رف<ج;;ه:مس;;خذد:ب;;ه:آح;;<ت:قرآج;;

:آث<ر:مخص;ّوف<ن:پیش;رن:م<جذ;د.:=ست خو=ج;ه:«:=لس;<خرین:مذ<زل»::ههچذرن،:=ز
                                                                            

،:84،:ص:2،:ج:(پ;ژوه:د=جش)کت<بخ<ج;ة:مرک;زی:د=جش;گ<ه:ته;ر=ن::ه<ی:فهرست:مرکروفرلن::رش:(. )
118:،119:/:.Brockelmann, SII, 311:/Storey, I, 2, p.946.:/ه<ی:خط;ی:ف<رس;ی:فهرس;ت:جس;خه:
:که:-،:ص:حر(=شرش:ظفر)،:مقدمه:خالصه؛:4/:؛:=ذک<خی:1139،:ص:2،:ج:(مذزوی)
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«:ۀرس;;;<ل»س;;;هروردی،:«:ع;;;و=رش» ز=ل;;;ی،:«:=حر;;;<>:عل;;;وم»عج;;;د=هلل:=جص;;;<ری،:
«:ف;;;و=خر:=لجه;;;<ل»=لعرب;;;ی،::=بن«:=لفخوح;;;<ت»و:«:=لحکن:فص;;;وص»قش;;;رری،:

:ج<صرخس;;رو،:عّط;;<ر،:خو=ج;;و،:س;;عدی:ججن :=ش;;ع<ر کج;;ری؛:=ز :=ل;;دین: ،:مول;;وی،:و
:جوش;;;;خه =الذو=ق،::مش;;;;<رب::ه<ی:خ;;;;ود:س;;;;ّردعلی،:م<جذ;;;;د:دحگ;;;;ر=ن؛:و:ه;;;;ن:=ز

:مذ<ج;;<ت،:ذخرر:ۀو=رد=ت،:رس;;<ل:ۀ=لفص;;وص،:رس;;<ل:حّل: =لهل;;وک،:و:جز=حذه;;<::هݚ
:ق;رن:.:گفخ<ورد:جهوده:=ست که<بیش:=وض<ع:و:=حو=ل:=جخه<عی:در کت<ب: =ین:

ب;ه:مخص;ّوف<ن:کذد،:=ز:جهله:=حذکه:حکهر=ج;<ن::هشخن:هجری:ر=:جرز:ب<زت<ب:می
:=حش;;;;<ن::=عخق;;;;<د:و:جظ;;;;ر:=حخ;;;;ر=م:د=ش;;;;خه :پ;;;;ی:آز=ر گ;;;;<هی:ه;;;;ن:در =جد؛:هرچذ;;;;د:

=ج;;;د،:=م;;;<:مق;;;<م:روح;;;<جی:و:وق;;;<ر:معذ;;;وی:آجه;;;<:م;;;<جع:س;;;خخگرری:بیش;;;خر::برآمده
کت<ب:رس;;;<له.:ش;;;ده:=س;;;ت:می ک;;;ه:بع;;;ده<:در:موض;;;وع:تص;;;وش:و::ه<:ح;;;<: ه;;;<یی:

:ب<ب: :مط<لب:=ین:=ثر:به:ویژه:در :=ز «:حه<ن:و:والح;ت=»عرف<ن:جوشخه:آمده،:بعض<ا
کت;;;;;<ب::=ج;;;;;د؛:ول;;;;;ی:مهن:به;;;;;ره:ح<فخه : کربالخ;;;;;ی:در ک;;;;;ه:ح;;;;;<فظ: ت;;;;;ر:=ز:هه;;;;;ه:آن:

:«:=لجذ<ن:روض<ت» به:«:خالصة=لهذ<قب»خود،:شر :=حو=ل:مررسّردعلی:ر=:=ز
کرده:=ست :.دّقت:=سخرع<ب:

:مذقجهح<:«:مسخور=ت»:.(ب =ز:(:بدخش;<جی)حر;در:بدخش;ی:::ۀ،:جوشخ=لجو=هر:ݚ
و:مرح;دش:س;ّرد:محّه;د:(:ق.;ه;:872م:)آب;<دی:طوس;ی::برزشپیرو=ن:سّرد:عج;د=هلل:

کر=م;;;<ت(:ق.;ه;;;:869م:)ج;;;وربخش: ک;;;ه::در:مذقج;;;ت:و: مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی،:
ک;;;;رده،:«:خالص;;;;ة=لهذ<قب»مط<ل;;;;ب:بس;;;;ر<ری:=ز: جعف;;;;ر:بدخش;;;;ی:=قخج;;;;<س:

.:=ی:هن:به:رو=حت:=ز:=صح<ب:و:مرح;د=ن:س;ّردعلی:=ف;زوده:=س;ت:چرزه<ی:ت<زه
کت<بخ<ج;;;:،:حک;;;ی«مس;;;خور=ت»ه<ی:خّط;;;ی::جس;;;خه =حذ;;;دح<:)=:دی;;;و=ن:هذ;;;د::ۀدر:
مرک;;;;زی::ۀکت<بخ<ج;;;;(:3266:ۀف;;;;رلن:ش;;;;ه<ر):2486:ۀش;;;;ه<ر/:لذ;;;;دن:(:آف;;;;رس

کت<بخ<ج; : :ۀف;رلن:ش;ه<ر:-(:2/224ش:)مّل;ی:=ی;ر=ن::ۀد=جشگ<ه:ته;ر=ن؛:دوم;ی:در
: ...:.مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن،:و::ۀکت<بخ<ج(:1891)

ک;ه:ش;<درو=ن:=س;خ<د:د=جش گف;ت: =حه;د،:=لدین::پ;ژوه:و:دکت;ر:ش;هس:ب<حد:
کرده کت;;<ب::ح;;<د: ک;;ه: :خالص;;ه»هه;;ر=ه:ب;;<:«:مس;;خور=ت»=ج;;د: :«:=لهذ<قب:ݚ ه;;ر:دو:در

گوح;;;د ح;;< : ::مطج;;ع:جولکش;;ور:هذ;;د:چ;;;<پ:ش;;ده:=س;;ت؛:ول;;ی:دکت;;;ر:محّه;;د:ر
                                                                            

ج:(. )  .ب،:لج:،:ص(رش:ظفر=ش)،:مقدمه:...:خالصه.:/:5،:ص:(=ذک<خی...:):مروّ
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:=ی;ن:م;ورد:ب;ه:دس;ت:جر;<ورد،:تذه;<: ح;<د:=طالع;ی:در =حذج<جب:ب<:وجود:مس;<عی:ز
ک;;;;;ه:آق;;;;;<ی:محه;;;;;د:رمض;;;;;<ن:ض;;;;;ر<>:ر=:ج<س;;;;;رگود=یی::می د=جش;;;;;جوی:)د=ج;;;;;د:

:س;<ل:)«:مس;خور=ت»:ۀب<:تص;حرر:رس;<ل(:یپ<کسخ<ج =ز:د=جش;گ<ه:(:ش:1354در
: .دکتری:ج<خل:شده:=ست:ۀتهر=ن:به:=خذ:درج

:
: 

                                                                            
 . :27و::26رح< ،:.:/:48،:ص:2ه<،::فرلن:فهرست:(. )
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::ه<ی:مخأّخر=ن:جوشخه:(.2):
،:چذ<جک;;ه:=ز:مذخ;;ذ:آجه;;<:14ت;;<::9ه<ی::جوحس;;<ن:و:جوحس;;ذدگ<ن:س;;ده:تذکره

حس;;;;ت:برمی :ز =ز:هه;;;;<ن:دو::،جگ<ری:مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی،:عه;;;;دت<ا::آح;;;;د،:در
:=ین:قر=ر:=ست:گفخه:بهره:برده:کت<ب:پیش ::=جد؛:و:مههخرین:آجه<:=ز
،:چ;<پ:ته;ر=ن،:(ق.;ه:898-817)عجد=لرحه<ن:ج<می::=الجس:جفح<ت

،:تهر=ن،:خر<م،:ج:(941-888)خو=جدمرر:):=لسرر:حجرب،:(447ص:):1337
-62ص:):1324ج;;;و=یی،:ته;;;ر=ن،::=لس;;;رر:حجرب:رج;;;<ل;;;;:و:(.:3-542ص:):3
کربالخ;;ی::=لجذ<ن:روض;;<ت(.:63 ص:):2،:ج:1349،:ته;;ر=ن،:(18:ۀس;;د)ح;;<فظ:
،:(1819ش;;;;هرد:)ق<ض;;;;ی:ج;;;;ور=هلل:شوش;;;;خری::=لهؤمذرن:مج;;;;<لس(.:258-274

:=لعش;;;;;<ق:مج<لس(.:143-138ص:):2ق،:ج:.;ه;;;;;:1374ته;;;;;ر=ن،:=س;;;;;المره،:
ص:):2ر=زی،:ج::=قل;;;;رن:هف;;;;ت(.:136-134ص:)م::1897گورک;;;;<جی،:هذ;;;;د،:

:ت;ذکر (.:98-87ص:)ق::1358عج;د=لحی:دکذ;ی،::=لذو=ظر:ةجزه،:(539-548
:خزحذه(.:148ص:):1961،:ق;<دری:هذ;د:عله;<ی ص:):2،:اله;;وری،:ج:=الص;فر<:ݚ
(.:275ص:):4ق،:ج::1481مر;;;;رز=:=فذ;;;;دی،:ق;;;;ن،::=لعله;;;;<:رح< (.:293-299

ح;;;;;<  (.:251گ:)و=ل;;;;;ه::=لش;;;;;عر=>:رح< (.:282ص:)ش;;;;;ررو=جی::=لس;;;;;ر<حه:ر
ح;;;;;;;;< (.:146::گ):=ب;;;;;;;;ر=هرن:ص;;;;;;;;حف (.:178ص:)ه;;;;;;;;د=حت::=لع;;;;;;;;<رفرن:ر
:ةسلس;ل(.:1262،:2/1833و::882،:1/281ج:)ح;<جی:خلرف;ه::=لظذون:کشف
ق;;رن:):=لش;;رعه:=ع;;الم:طجق;;<ت.:( حت;;<ر:-)ررکش;;هو=قع;;<ت::.<>:د=ر=ش;;کوهر;=الول

(.:1/348ج)=لفص;;;;ح<>:ه;;;;د=حت::مجهع(.:151-158ص:)طهر=ج;;;;ی:(:هش;;;;خن
:صحرفه ج<ح;ب:)،:معص;وم:علرش;<ه:=لحق;<یق:طر=یق(.:خّطی:مجل;س):=الولر<>:ݚ
:3ش،:ج::1384،:ق;;;ن،:(ق.;ه;;;:1218-1172)وزی:ج;;;ز:=لجّذ;;;ه:رح< (.:=لص;;;در

ج::؛:=ذک;;<خی282-4/281،:م;;ؤلفرن::مش;;<ر...:]و:(:681-678ص:) -5/م;;روّ
:.[679،:ص:3،:ج:=لجّذه:رح< حو=شی:::؛:علی:رفرعی6

: 
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::ه<ی:مع<صر=ن:جوشخه:(.3)
جگ<ر=ن:و:جوحسذدگ<ن:ههروزگ<ر:م<،:هه<ن:مذ<بع:ح;<د::زحست:ۀمذخذ:عهد

-=طالع;;;;;<ت:ت;;;;;<رحخی:ۀش;;;;;ده:در:دو:قس;;;;;هت:پیش;;;;;رن:=س;;;;;ت،:ب;;;;;ه:=ض;;;;;<ف
ترین:آجه<،::=شوجگ<ری،:و:=سخدر=ک<ت:عرف<جی:دحگر؛:مهن-جغر=فر<یی،:رج<لی
:=ین:قر=ر:=ست ::=ز

:(.1897):=لعربیه:=لهطجوع<تعجن:م-
:(.498ص:):2،:شر :محهدعلی:تجریزی،:ج:=الدب:رحح<جة-
:ۀمجل;;;;(:در)عل;;;;ی:محه;;;;دآز=د:هه;;;;د=جی:(:ۀمق<ل;;;;):هه;;;;د=ن:مش;;;;<هرر;;;;;:

:ب;ه:=ش;ر=ش:556-552و::448-433:ص،:(ش1315):17،:س;<ل:«=رمغ<ن» ؛:و
کت;;;<ب: : ،:ته;;;ر=ن،:وز=رت:فرهذ;;;گ،:«آم;;;وز=ن:مق;;;<الت:د=جش»هه;;;و،:مطلج;;;ی:در

:.149،:ص:1314
ش;;;ر :=ح;;;و=ل:):کش;;;هرر:ت;;;<:هه;;;د=ن:=ز(:ۀمق<ل;;;)=ص;;;غر:حکه;;;ت،::;;;;:علی
،:و:343-337،:ص:8،:ش:(1338):4،:س;;;;<ل:«حغه;;;;<»:ۀ،:مجل;;;;(س;;;;ّردعلی

 Les Voyages d’un mystique Persan de Hamadan::فر=جسوی:ههو،:به:عذو=ن:ۀمق<ل
au Kashmir, Journal Asiatique, No. 246 (1952), pp. 53-66.:

:ههو:به:عذو=ن: گفخ<ر : کت;<ب:«:خ<جق;<ه:س;ّردعلی:هه;د=جی»و :پ<رس;ی:جق;ش»در:
در:ههرن:-(69-67ص:):1337سرذ<،::،:تهر=ن،:=بن2،:چ<پ:«هذد:=حج<ر:بر

:=و،:=ز:جهل;;ه :آث;<ر :ب;;ه:مر=ج;ع:=ح;;و=ل:و کت;;<ب:«:کش;;هرر:ت;<رح »::گفخ;<ر =عظه;ی،:
:)دکتر:صوفی:«:(Kashir):کشرر» :«:=کجری:آیین»،:و:(1949الهور =بو=لفض;ل،:و:در
«:ل;;;و=حر»:ۀجر;;;ز:ب;;;ه:مذ<س;;;جت:=تح;;;<ش:رس;;;<ل(:172-178ص:)«:ج;;;<می:کت;;;<ب»

کرده:=ست :.ج<می:=ش<ره:
کت;;;;;<ب);;;;;;:ص;;;;;<دق:وح;;;;;دت: : :ۀ،:ته;;;;;ر=ن،:د=ی;;;;;رهه;;;;;د=ن:ر=هذه;;;;;<ی(:در
:جر;;ز:(:22بزرگ;;<ن:هه;;د=ن،:ص:::3بخ;;ش:):1331جغر=فر;;<یی:س;;خ<د:=رت;;ش،: و

،:ههچذ;;رن:محه;;دتقی:(9815،:ص:1بخ;;ش:)«:گذج;;د:علوح;;<ن»تح;;ت:عذ;;و=ن:
کت;<ب:«:علوح;<ن:گذجد»مصطفوی،:تحت:عذو=ن: :1332،:ته;ر=ن،:هگهخ<ج;هدر:

:=و:«:=ص;غر:حکه;ت:علی»:ۀح;<د:ش;د:ۀ،:هر:دو:به:جقل:=ز:مق<ل;(168-161ص:) =ز
کرده :.=جد:ح<د:
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ک;;وک: ک;;رم: :ح;;ک:مق<ل;;);;;:ج;;رال: :::ۀدر -«=م;;روز:=ی;;ر=ن»=جگلرس;;ی،:مذ;;درج:در
 Shah Hamadan and The Seeress of Kashmir (in) the:(:چ<پ:دهلی:جو،:به:عذو=ن

Senate, Vol. 2, No.5 (Sep.-Oct.1956), PP.5-6.:
:آث;<ر:)=هلل:علی:=س;خخری::;:دکتر:=حس<ن :«:مررس;ّردعلی»ش;ر :=ح;و=ل:و در

:(.311-282ص:)ش::1338،:تهر=ن،:معرفت،:تصوش:=صول(:کت<ب
کت;<ب«:مررس;ّردعلی»شر :ح;<ل:);:دکتر:مهدی:درخش<ن: :و:بزرگ;<ن(:در:

:(.98-83ص:):1341،:تهر=ن،:1ههد=ن،:ج::سر=ح<ن:سخن
،:ته;;;ر=ن،:4،:ج:عرب;;;ی:و:ف<رس;;;ی:پیچ;;;<:کت;;;ب:م;;;ؤلفرن::;;;;:خ<جج<ب;;;<:مش;;;<ر

:(.282-281ص:):1342
- Johann Karl Teufel: Eine Lebens beschreibung des Scheichs, Ali 
Hamadani (gestorben 1358). Die Xulasat ul  Manaqib des Maulana Nur ud din 

Ga’far-I Badaxsi, Leiden, 1962. 
:=و:دردر:مو=ض;ع:مخع;دد:);:شر :آق<:ب;زرگ:تهر=ج;ی: (:ب;ه:مذ<س;جت:ذک;ر:آث;<ر

حعه :(.بیست:و:=جد:مجّلد):=لشرعه:تص<جرف:=لی:=لذر
،:س;;;رحذگر،:=جخش;;;<ر=ت:ج;;;<مو:و:ش;;;<ه:هه;;;د=ن::;;;;:محه;;;د:مقج;;;ول:مفخ;;;ی

:.:م:1989کشهرر،:
- Storey, Persian Littertur, I (p.946). 
- Brockelmann, C. GAL, II (221), SB, II (311). 
- Ency. Islam, ed. I, V.5 (ar. M.Stern). 
- Gerd Hari Ticko: Mysticism in Kashmir (in the 14th and 15th centuries) 
Muslim world, 33,(1963), pp. 226. 

:ۀ،:ترجه;;;(ب;;;ه:روس;;;ی)برگ;;;ل:.=.ی;;;و:ۀ،:ترجه;;;ف<رس;;;ی:=دبی;;;<ت::;;;;:=س;;;خوری
کش<ورز،:تحریر:=حه;د:مذ;زوی،::ف<رسی:ححری:آرین کرحن: پور،:سرروس:=یزدی،:

:.289-286ص::،1362تهر=ن،:
ج::;;;;;;:=ذک;;;;;<خی،:پروی;;;;;ز :=ی;;;;;ر=ن:ص;;;;;غرر):=س;;;;;الم:م;;;;;روّ :آث;;;;;<ر:-(در =ح;;;;;و=ل:و

ههد=جر;;;ه،:هه;;;د=ن،:د=جش;;;گ<ه::ۀمررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی،:ب;;;ه:=جض;;;ه<م:رس;;;<ل
:.1378سرذ<،::بوعلی
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:و:=شع<ر:مررسّردعلی:ههد=جی:و:=حو=ل::رح< ،:محهد:- ب;<:ش;ش:):آث<ر
:1364:آب<د،:مرک;;ز:تحقرق;;<ت:ف<رس;;ی:=ی;;ر=ن:و:پ<کس;;خ<ن،:،:=س;;الم(رس;;<له:=ز:وی

:.م1985/ش.;ه
ب;;ه:تحری;;ر:<(:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:ۀدرب;<ر):رو=ح;;<ت::س;لط<جز=ده،:م;;<هر:خوج;;ه-

:(.149-137ص)1994کن،:دوشذجه،:عرف<ن،:ح،:جلد:آث<رمذخخب:در::.>رحلیرس
=دبی;<ت::ۀد=جش;کد:ۀجش;رحتحلرل:آث<ر:مررس;ّردعلی،:::محهود::=جو=ری،:-
:...:.،:تجریز

،:(ب;;ه:روس;;ی):مررس;;ّردعلی:عرف;;<جی:حکه;;ت::;;;:م;;<هر:خوج;;ه:س;;لط<جف
:.1993دوشذجه،:
ک<ظهی:مشهدی:موالج<:سرد: الم- :...:.،:ههد=جی:حر<ت::حسن:
:.1972:،:الهور،ههد=جی:سّردعلی:=مررکجرر::سرده:=شرش:ظفربخ<ری:-
:هه;;;;;د=ن:ش;;;;;<ه::(دکت;;;;;ر:س;;;;;رد:حس;;;;;رن:ش;;;;;<ه:هه;;;;;د=جی)آ <حس;;;;;رن::;;;;;;

ح;;;;< :خ;;;;<ن،:(مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی) ،:ترجه;;;;ه:و:تعلر;;;;ق:دکت;;;;ر:محّه;;;;د:ر
:.1995/:ش1374آب<د،:مرکز:تحقرق<ت:ف<رسی:=یر=ن:و:پ<کسخ<ن،::=سالم

،:(=مررکجررش;;;;<ه:هه;;;;;د=ن):کش;;;;هرر:محس;;;;ن::;;;;;:عجد=لحهر;;;;د:=عظه;;;;ی
گهرپوس;;;;ت،::=س;;;الم :ۀم<هذ<م;;;;-(ص233):2884آب<د،:ل;;;;وک:ورث;;;;ه،:=ش;;;;<عت:

:=ردو :(.159ص:.:)2885فروری:/::=خج<ر
:آث;;<ر:مررس;;ّردعلی::ش;;هه(:ۀمق<ل;;);;;: :=ح;;و=ل:و :د=ج;;ش:ۀفص;;لذ<م(:در)=ی:=ز

:.1386ت<بسخ<ن:/89،:ش:(آب<د:=سالم)
.ب;;;ه:ش;;;ر :ح;;;<د::ط<بع;;;<ن:آث;;;<ر:مررس;;;ّردعلی:در:مقدم;;;ه: :=و ه<ی:خ;;;ود:=ز
:.=جد:کرده

.: :برخی:=ز :=و«:ه<ی:جس :خطی:فهرست»در گردحده:=ست:جرز:=ز :.ح<د:
.: :برخ;;;ی:=ز ،:=ز:جهل;;;ه:ت;;;ألرف:«ف<رس;;ی:=دبی;;;<ت:ت;;<رح »ههچذ;;رن:در

:ت;;;ألرف:دکت;;;ر:ذب;;;یر(:278-269ص:)هرم;;;<ن:=ت;;;ه: ص:):3=هلل:ص;;;ف<،:جل;;;د::و
1296-1297.):
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.:ک<م;;ل:مص;;طفی:=لش;;رجی:«:تش;;ّرع:و:تص;;ّوش»تألرف;;<ت:دحگ;;ری:م<جذ;;د
:ب;;یگن:چ;;;ودهری»:ۀج<م;;:و:پ<ح<ن(:315-312ص:) عرف;;;<جی::آث;;;<ر:ۀدرب;;<ر«:مهخ;;;<ز

:پ<کسخ<ن: :.و:جز:=حذه<(:که:چ<پ:جشده)ف<رسی:در
:

::
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:هه<حش:ح<دج<مه)*(.: ::ه<:ه<:و
مررسّردعلی:هه;د=جی،:ب;ه:مذ<س;جت:ششص;د::ۀجخسخرن:هه<حش:درب<ر

«:مظّفرآب;;<د»م:در::1987/ش:1366و:بیس;ت:و:دوم;;رن:س;<لگرد:وی،:ب;;ه:س;<ل:
:آن:هه;;<حش::ۀمجهوع;;.:کش;;هرر:برگ;;ز=ر:ش;;د خط<ب;;<ت:و:مق;;<الت:=ر=خ;;ه:ش;;ده:در

::طجع:و:جشر:ح<فت(:ه<):تحت:=ین:عذو=ن(:آجه<:به:=جگلرسی:=ست:ۀکه:هه)
:1987گفخ<ره;;;<ی:هه;;;<حش:س;;;<ل:):ش;;;<ه:هه;;;د=ن(:=جگلرس;;;ی):ۀح<دج<م;;;
م;;;;رن:س;;;;<لگرد:=مررکجر;;;;ر:س;;;;ردعلی:622ب;;;;ه:مذ<س;;;;جت:(:کش;;;;هرر)مظّفرآب;;;;<د:
خ<ن،::ر:محه;;;درح< وی;;;ر=حش:دکت;;;ر:آ <حس;;;رن:هه;;;د=جی:و:دکت;;;:،:(هه;;;د=جی

کشهررشذ<سی،: :.ش1367/م1988مظّفرآب<د،:بذر<د:
:
.:کشهرر:و:پ<کسخ<ن :(26-1ص:)مقدم<ت:و:خط<ب<ت:رؤس<ی:جههور:

،:(دکتر:=حهدحس;ن:د=ج;ی)ه<ی:ش<ه:ههد=ن:در:آسر<ی:مر<جه::فع<لرت-
:.33-27ص:

دکت;;;ر:=حه;;;د:);;;;:ت;;;أثرر:ص;;;وفر<ن:مس;;;له<ن:در:مح;;;رن:=جخه;;;<عی:بذگ;;;<ل:
:.41-34،:ص:(کرحن

ق<ره::=س;;المی:ش;;جه:ۀفرهذگ;;ی:آس;;ر<ی:مر<ج;;ه:در:ج<مع;;-ت;;أثرر:سر<س;;ی;;;:
:.47-42،:ص:(دکتر:محهد:=جورخ<ن)

:.53-48،:ص:(مرر.یو.آ)حر<ت،:رس<لت:و:مس<عی:ش<ه:ههد=ن:-
:.66-54،:ص:(دکتر:علررض<:جقوی)سر<سی:سردعلی:ههد=جی::ۀفلسف-
:.75-67،:ص:(مرر:عجد=لعزیز)سر<سی:سّردعلی:ههد=جی::ۀفلسف-
،:ص:(دکت;;;ر:آ <حس;;;رن:هه;;;د=جی)خالق;;;ی:س;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:=:ۀفلس;;;ف-
76-87.:

،:ص:(عزم;;ی.دکت;;ر:م::ۀترجه;;(:)ورجرذ;;<.ل.و)م;;ز=ر:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی::-
88-91.:

:.184-92،:ص:(خ<ن:دکتر:محهد:رح< )ش<ه:ههد=ن::ۀج<م:فخوت:ۀ=جدحش:-
پ<:- :=رو :.189-185،:ص:(محهدع<صن)=دبی<ت:ش<ه:ههد=ن:در
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:.127-118،:ص:(شر :محهد:=قج<ل)سّردعلی:ههد=جی:;:ب<زجگری:و:برآورد:
کشهرر:- :.129-128،:ص:(سعرد.م.پروفسور:س)ش<ه:ههد=ن:و:
:.159-138،:ص:(حسذر<ن.م.:فد=)شخصرت:پوح<ی:سّردعلی:ههد=جی::-

کش;;;;;هرر:س;;;;ده ه<ی:مر<ج;;;;;ه::;;;;;:ت;;;;;أثرر:حض;;;;رت:س;;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی:در:
:.166-168،:ص:(عجد=الحد)

هه;;;;د=جی:در:حر;;;;<ت:دحذ;;;;ی،:فرهذگ;;;;ی،:;;;;;:ت;;;;أثرر:تع;;;;<لرن:مررس;;;;ّردعلی:
کشهرر:و:جو=حی:پیر=م;ون: ج;ذیر:)=جخه<عی،:=قخص<دی:و:سر<سی:مردم:ج<مو:و:

:.177-167،:ص:(=حهد
جف;;;;;وذ:تع;;;;;<لرن:س;;;;;ّردعلی:هه;;;;;د=جی:ب;;;;;ر:حر;;;;;<ت:دحذ;;;;;ی،:فرهذگ;;;;;ی،::-

کشهرر:و:دحگ;ر:ج;و=حی: :سر<سی:مردم: ق<ض;ی:محه;د:)=جخه<عی،:=قخص<دی:و
:.188-178،:ص:(خ<ن:=کرم

-:: دورجه;;;;<یی:=ز:س;;;;رد:عل;;;;ی:::کش;;;;هرر:ط;;;;ّی:ق;;;;رن:=ول:=س;;;;الم=س;;;;الم:در
:.192-189،:ص:(بلوچ.آ.دکتر:ن)ههد=جی:

کش;;;هرر:ب;;;<:=رج;;;<ع:مخص;;;وص:ب;;;ه:زج;;;دگی:و:خ;;;دم<ت:ش;;;<ه: ;;;;:=س;;;الم:در:
:.288-193،:ص:(سرد=ر:سعرد:محهدخ<ن)ههد=ن:
:ت;أثرر:آن:در:جذ;جش:ج;وین::- کشهرر:و:جذوب:آس;ر<:و : حر<ی:=سالمی:در  =
:.211-289،:ص:(گلز=ر:=حهد)آز=دی:

:=ث;;ر=ت:آن:ب;;ر:حف<ظ;;ت:و:توس;;ع دی;;ن::ۀ;;;:مذج;;ع:و:فض;;رلت:ص;;وفرگری:و
کرل;;رس)=س;;الم،:ب;;<:=رج;;<ع:خ;;<ص:ب;;ه:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی: ،:ص:(یوس;;ف:

212-238.:
**:

کت;;<ب: :پ;;ی:چ;;<پ:و:جش;;;ر: ج:=س;;;الم»در :=ی;;ر=ن:ص;;غرر)«:م;;روّ ت;;;ألرف:(:در
:ۀ؛:مؤّسس;;;;;(1378)هه;;;;;د=ن:-س;;;;;رذ<:=حذج<ج;;;;;ب،:=ز:ط;;;;;رش:د=جش;;;;;گ<ه:بوعلی

:ت کش;;ور:مط<لع;;<ت:و ح<س;;ت:ش;;<درو=ن:دکت;;ر:محه;;ود:)حقرق;;<ت:فرهذگ;;ی: ب;;ه:ر
کذگ;;;;;ر»پیش;;;;;ذه<د:(:بروج;;;;;ردی ح;;;;;<دبود:ع;;;;;<رش:رّب;;;;;<جی:=مررکجر;;;;;ر::ۀبرگ;;;;;ز=ری:

د=ده:شد؛:سحس:وز=رت:فرهذگ:و:آموزش:ع<لی:=ب;الح:«:مررسّردعلی:ههد=جی
ک;;رد : کذگ;;ره:ر=:ص;;<در هر;;أت:عله;;ی،:ت;;<رح :برگ;;ز=ری:.:=عض;;<ی:هر;;أت:عله;;ی:
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س;;رذ<:هه;;د=ن:تعر;;ین:و::در:د=جش;;گ<ه:بوعلی:1378م;;رد=د::16ت;;<::14هه;;<حش:ر=:
کش;وره<ی:)فهرست:=س<می:مدعو=ن:ر=::ۀ=عالم:جهود،:و:تهر =ز:شهره<ی:=یر=ن،:

کشهرر:و:=فغ<جسخ<ن،:عر=ق:و:ت<جرکس;خ<ن،:آله;<ن::ۀشجه:ق<رّ: هذد:و:پ<کسخ<ن،:
::ۀب;;;ه:عه;;;د(:و:فر=جس;;;ه ک;;;رد؛:ههچذ;;;رن:فهرس;;;ت:مط<ل;;;ب:و =حذج<ج;;;ب:مح;;;ّول:

ح<س;;;;;ت::،:حّخ;;;;;ی:س;;;;;خنه<ی:=حش;;;;;<ن:موض;;;;;وع<ت:خط<ب;;;;;ه ر=جی:=فخت;;;;;<حی:ر
:(:ک;;ه:محرم<ج;;ه:م<ج;;د)جهه;;وری:ر=:جر;;ز:=ی;;ن:بذ;;ده:جوش;;ت: ول;;ی:ب;;ر:=ث;;ر:مخ<لف;;ت 

:ج;زد:=م;<م::ۀروح<جی:جه<حذد:ۀگرر=ج:پی :=لق;<ی:ش;جهه:در آن:وق;ت:در:د=جش;گ<ه،:و
:ب;;;;<:ته;;;;<م:زحه;;;;<ت:و:مس;;;;<عی:و::ۀجهع;;;; آن:وق;;;;ت:هه;;;;د=ن،:هه;;;;<حش:مزب;;;;ور

:به:فرج<م:جرسرد،:برگز=ر:جشد:و: گردحد«:ن:لن:حکنأک»تد=رک<ت:موفور :.تلّقی:
:.:

:ۀودرس;;;;(: زلر;;;;<ت)«:چه;;;;ل:=س;;;;ر=ر»آ ;;;;<زین:دفخ;;;;ر::ۀب;;;;ر:طج;;;;ق:ص;;;;فح
کوش;;;ش:دکت;;;;ر:محّهدحس;;;;رن:«:ج<م;;;;ه:ههد=جی»مررس;;;ّردعلی،:ب;;;;<:عذ;;;و=ن: ب;;;;ه:

جه<جی:بزرگد=شت:حضرت::ۀکذگر(م1993/ش1371آب<د،::=سالم)تسجرحی:
ش;;;;;<ه:»و:«:عل;;;;;ی:ث;;;;;<جی»و:«:=مررکجر;;;;;ر»مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;;د=جی،:مع;;;;;روش:ب;;;;;ه:

م;;ّدت:عه;;ر:)م;;رن:س;;<ل:وف;;<ت:627م;;رن:س;;<ل:والدت،:و:699(:ر ):«هه;;د=ن
:.;س;;<ل:ه;;;:72 کذگ;;;ر(:ت<جرکس;;;خ<ن«:ک;;;والب»ق،:آر=مگ;;;<ه:در ::ۀ=ی;;;ن: جه;;;<جی:=ز

کش;; :آز=د: هرر:ب;ه:م;ّدت:س;;ه:روز:ط;رش:حکوم;ت:جهه;;وری:=س;المی:پ<کس;خ<ن:و
:شهره<ی ::آب<د،:م<جسهره،:مظفّرآب<د:و:=سالم:مری،:=یجت::در آب<د:پ<کسخ<ن:برگز=ر

:و:ش<عر:و:ع;< :آن:حدود:پ<جصد:تن:د=جشهذد:و:=دحب:و:سخذور :در ش:رگردحد؛:و
:=ی;;;;ر=ن:و:پ<کس;;;;خ<ن:ش;;;;رکت:د=ش;;;;خذد: رج;;;;ب::14ت;;;;<::11)=ز:سرت<س;;;;ر:جه;;;;<ن:و

:(.م1993ژ=جوحه::7ت<::5/:ق.;ه:1371م<ه::دی:17ت<::15/ق.;ه1413
**:

رو=جش;;<د:دکت;;;ر:س;;;ّرد:آ <حس;;رن:هه;;;د=جی،:رخ;;;رس:=ججه;;;ن::ۀبذ;;<:ب;;;ه:ج<م;;;
-آب<د:=س;;;الم«:ش;;;<ه:هه;;;د=ن»رخ;;;رس:بذر;;;<د:/:=لهلل;;;ی:س;;;<د=ت:هه;;;د=جی::بین

:ب;;;;;;ه:(:م6/5/1993=:ش:16/2/1372م;;;;;;وّرخ:)ر=ولحذ;;;;;;دی: ب;;;;;;ه:ف<رس;;;;;;ی،:و
گ;;;;ز=رش:دکت;;;;ر:محهدحس;;;;رن:(:1993:م;;;;ی:5م;;;;وّرخ:)=جگلرس;;;;ی: مذض;;;;ن:ب;;;;ه:
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کوشش:=ججهن:ش<ه:ههد=ن:و:ههک<ری:مرکز:تحقرق;<ت:ف<رس;ی:::تسجرحی ب<:
کش;ور،: گردهه<یی:=ز:رج<ل:علن:و:=دب:و:سر<س;ت:آن: :پ<کسخ<ن،:حک: =یر=ن:و

کت;<ب: :معّرف;ی: ج:=س;الم»به:مذ<سجت:روجه<یی:و :(:ت;ألرف:=حذج<ج;ب)«:م;روّ روز
(:نی=:دی:ه;;<لی)آب<د::در:هخ;;ل:=س;الم(:38/4/93):1372م<ه::حک;ن:=ردیجهش;ت

کردج;د؛:و:برپ<:شد،: :آن:جلسه:دوحست:تن:=ز:فحول:=ک<بر:آن:دح<ر:شرکت: که:در
:ۀش:س;;;;وخخه:و:پخخ;;;;ر=ز:جهل;;;;ه:آق;;;;<ی:مررعج;;;;د=لعزیز:د=جش;;;;هذد:ب;;;;زرگ:و:ع;;;;<

:م;;;د :ش;;;<ه:هه;;;د=ن:-=ی: ;;;ّر=:ب;;;<:مخّه;;;س:=ردو:کش;;;هرری،:قص;;;رده ف<رس;;;ی:در
:ب;;ر:=ی;;ن:(:=ل;; ...:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:/:هس;;ت:ب;;<جی:مس;;له<جی:)خو=ج;;د: و

گ کر;;د:بلر;;ل: ک;;ه:مؤّل;;ف:جکت;;ه:تأ م;;ردم:»کت;;<ب:خ;;ود:ر=:ب;;ه:(:پروی;;ز:=ذک;;<خی)ردح;;د:
ک;رده:=س;ت«:=یر=ن:ص;غرر/:کشهرر::ۀکشرد:سخن پ;س:=ز:آن،:س;خذر=ج<ن:.:=ه;د=:
:ح;;<:ف<رس;;ی:و:=جگلرس;;ی،:ض;;هن::در:خط<ب;;ه(:ت;;ن:15)دحگ;;ر: ه<ی:خ;;ود:ب;;ه:=ردو

:بذ;;<م: :سر<س;;خهد=ر :مؤّل;;ف:آن:جر;;ز:تق;;دیر:جهودج;;د؛:خصوص;;<ا کت;;<ب:=ز تعرح;;ف:
:وزیر:= مط<ل;ب:(:وزیر:مهلکت:حکومت:پ<کسخ<ن)حهد:جوگوزجی:آق<ی:سرد=ر
گ;ز=رش:مفّص;ل:=ی;ن:.:سر<ست:عرف<جی:ش;<ه:هه;د=ن:بی;<ن:جه;ود:ۀج<لجی:درب<ر

:در:م<هذ<م;; چ;;<پ:ش;;ده:(:ش;;هرد=ری:هه;;د=ن)«:هگهخ<ج;;ه»:ۀگردهه;;<یی:عرذ;;<ا
:(.15-11،:ص:1372،:خرد=دم<ه:38،:ش:3س<ل:)=ست:

.:
س;;;;ّردعلی:)«:رکجر;;;رس;;;;<لگره:مر:688»(:م:1994):1373در:ش;;;هریورم<ه:

:ت<جرکس;خ<ن،:ه;ن:در:ش;;هر:(:هه;د=جی کش;ور،:و:ه;;ن:«:دوش;ذجه»در پ<حخخ;ت:آن:
:شهر: مذخخ;ب:مق;<الت:و:.:خخالن:مز=رگ<ه:ش;<ه:هه;د=ن:برگ;ز=ر:ش;د«:کوالب»در

«:ههد=جّر;;;ه:ۀرس;;;<ل»=ز:جهل;;;ه:(:رحلیرب;;;<:تحری;;;ر:س;;;)رس;;;<الت:م;;;دعو=ن:=یر=ج;;;ی:
:ج<م(:=حذج<جب:ۀویر=سخ)سّردعلی: ب;ه:(:1374ش;هریور:/:4ش:)«:=رمغ;<ن»:ۀدر

:(:رحلیرب;;;;ه:خ;;;;ّن:س;;;;)طج;;;;ع:رس;;;;رد؛:=م;;;;<:مق;;;;<الت:فض;;;;الی:ت<جرکس;;;;خ<ن: در
لنب;;;ه:عذ;;;و=ن:«:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:ۀج<م:جش;;;ن» ک;;;<دمی:ع  :آ ه;;;<ی::=خج;;;<ر

س;;;;<ل:/:1،:ش:(شذ<س;;;;ی:فلس;;;فه:و:حقوق:ۀسلس;;;;ل):جهه;;;وری:ت<جرکس;;;;خ<ن
:=ین:قر=ر:چ<پ:شد«:م<:هر:خوجه:سلط<جف»،:ب<:ویر=حش:1994 ::=ز
:
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:
:.:(.3ص:...:)ز=ده::سلط<ن.:م::علی:ههد=جی:ۀج<م:جشن/:مقّدمه:

ب;;;;ه:]م;;;;<هر:خو=ج;;;;ه:س;;;;لط<جف:::;;;;;:ش;;;;ر :ح;;;;<ل:مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی
:(.18-4ص:[...:)روسی

:ت;;;;;<رح :=فک;;;;;<ر:سر<س;;;;;ی:=س;;;;;المی ش;;;;;ررز=د:::;;;;;:جق;;;;;ش:مررس;;;;;ّردعلی:در
:(.15-11ص...:)حف::عجد=هلل

:جظ;;;ر:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی ص:...:)حف::محّه;;;د:خو=ج;;;ه.آ::;;;:فخ;;;ّوت:=ز
16-19.):

...:مررز=ح;;;ف:.آ::;;;;:عق<ح;;;د:تربیخ;;;ی:و:رو=جشذ<س;;;ی:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی
:(.25-28ص:)

:جظ;ر:مررس;ّردعلی:هه;د=جی:;;;; ...:ص;;فروش:.س::مفه;وم:ص;جر:و:تحّه;;ل:=ز
:(.33-26ص:)

:(: ز=لی):سع<دت:کرهر<ی:;;;; :ذخررهز=د:ر=ه  ص:...:)شه<لوش:.آ::=لهلوک:ݚ
34-37.):

ب;;;ه:]ُرس;;;خهوش:.ن:: ز=ل;;;ی:و:مررس;;;ّردعلی:ۀس;;;ذجی:مر;;;<ن:فلس;;;ف:;;;;:هن
:(.42-38ص:[...:)روسی
-43ص:...:)جظ;;;روش:.:;:ه;;;::=فک;;;<ر:سر<س;;;ی:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:-
46.):

::ۀ;;;:عقر;;د :ذخررهتربیخ;;ی:مررس;;ّردعلی:در عج;;د=لرحه<جوش:.:ک::=لهل;;وک:ݚ
:(.58-47ص:...:)

قرب;;<جوش:.;:ه;;::والح;;ت:س;لطذت:ۀمحّه;د: ّز=ل;;ی:و:عل;ی:هه;;د=جی:درب;<ر:-
:(.56-51ص:...:)

:ذخررهصفت:ش;<ه:ع;<دل:در:- ...:ح;<تن:=س;<ز=ده:::مررس;ّردعلی:=لهل;وک:ݚ
:(.61-57ص:)

:دح;;;د ::مررس;;;ّردعلی:ۀ;;;;:سر<س;;;ت:ُملک;;;د=ری:و:مس;;;زولرت:حکوم;;;ت:=ز
: :(.65-62ص:...:)شرحف:جّج<ر
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:(.69-66ص:...:)مخخ<روش:.آ::ه<ی:مربو :به:ت<رح :خخالن:جقل:رو=حت-
.:2،:ق<ع;;;ده:ده.:1...:)مررس;;;ّردعلی:ش;;;<ه:هه;;;د=ن:::رس;;;<الت:عرف<جّر;;;ه:-
: .:6:مذ<مّر;;;;;ه:رس;;;;<لة.:5:=لهش;;;;;<ح :آد=ب.:4:جفس;;;;ّره:رس;;;;;<لة.:3:مش;;;;کل:ح;;;;لّ

:(.84-78ص:(:...:)صوفره:=صطالح<ت
:آجه<:ۀخالص)- :(.85-84ص:(:...:)تکر=ر

کش;;هرر ص:...:)ع<ص;;هی:/:ع<ص;;هوش:.:م::;;;:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:و:
86-91.):

*:
ت:دحگر:هن:در:مطجوع<ت:ت<جرکسخ<ن:به:هه;<ن:مذ<س;جت:چ;<پ:مق<ال

ح<:ۀمجلّ:::شد،:=ز:جهله ::م:1994س<ل:/:2:ۀ،:شه<ردر
:(6-4ص:...:)سلط<جوش:.:م::آن:ههد=ن:مولد:و:خخالن:وطن:-
:(.9-8ص:...:)مررسّردعلی:::معرفت:جفس-
:(.13-18ص:...:)سلط<جوش:.:م::=مررکجرر:ۀه<:درب<ر:جقل:و:رو=حت:-
:(.16-14ص:...:)حف::=حهد:ج<ن:خو=جه::=ز:جظر:مررسّردعلی::فخّوت:-
:(.19-16ص:...:)مظفر:عزیزی:::=مررج<ن:ۀت<رح :س<خخه<ن:مقجر-
کج;;<:ب;;ود:- :=مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:در: ص:...:) <ل;;ب: <خ;;ب:(::؟)م;;ز=ر
19-22.):

کوالب:در:عصر:ش<جزده::- :(.25-22ص:(:...:)م16:ۀسد)=:شهر:
:

:پ;;ی:چ;;<پ: ک;;والب:در:»=ی:ر=ج;;ع:ب;;ه::مق<ل;;هآجگ;;<ه،:در ب;;ر=در:ش;;هر:ش;;دن:
:روزج<م;;«جهه;;وری:ت<جرکس;;خ<ن:ب;;<:هه;;د=ن:در:جهه;;وری:=س;;المی:=ی;;ر=ن :ۀ،:در

ک;;والب» =ی:ب;;ین:ش;;ور=ی:جه<حذ;;دگ<ن::ج<م;;ه:مو=فقت(:1374ش;;هریورم<ه:)«:جوح;;د:
خلق;;ی:والح;;ت:خ;;خالن:ب;;<:=س;;خ<جد=ری:هه;;د=ن،:س;;ر=جج<م:=ی;;ن:=م;;ر:ت;;<:ح;;دودی:

س;;;;<ل:بع;;;د:ه;;;;ن:ب;;;;<:س;;;فر:رخ;;;;رس:جهه;;;;ور:دو:-ص;;;ورت:تحّق;;;;ق:ح<ف;;;ت،:حک;;;;ی
کوالب»ت<جرکسخ<ن:به:ههد=ن: :=ین:شهر:ج<مگذ=ری:شد«:ُبلو=ر: :.در

**:
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ش:ر=:س;;;;;;;;<ل:بزرگد=ش;;;;;;;;ت:1394/:م:2815س;;;;;;;<ل:«:یوجس;;;;;;;;کو»چ;;;;;;;ون:
کش;وره<ی:ش;جه(:ش<ه:ههد=ن)مررسّردعلی: ق<ره:و::=عالم:جهوده،:قر=ر:=ست:در:

:=یر=ن،:جشذو=ره:و:هه<حش هر;أت:عله;ی::ح;ک.:ه<یی:برپ<:ش;ود:ت<جرکسخ<ن:و
ک;;;ه:ب;;;ه: ب;;;دین:مذ<س;;;جت:در:هه;;;د=ن:ب;;;ه:زع<م;;;ت:=س;;;خ<جد=ری:تعر;;;ین:ش;;;ده،:

کت;<ب: ش;<ه:»ر=:ب;<:عذ;و=ن:(:قجل;ی)«:...:م;روج»=حذج<جب:تکلر;ف:جه;وده:=س;ت:
:تکهرل:جه<یی:جه;<حن،:ت;<:د=جش;گ<ه:«:...:ههد=ن هه;د=ن:«:جور:پی;<م»ب<زتألرف:و

کذد :.آن:ر=:در:موعد:مقّرر:طجع:و:جشر:
:



 

:



 

:
:
:
:

:فصل:حکن
ݔ ى ݧ  ر ݫ ݫ ݫ امۀ تݦ  س ݭݭݫ  ن 

:
:

:عصر:میرسّیدعلی.:1
:زایش:و:زادگاه.:2
:خاندان:و:تبار.:3
:بالش:و:پرورش.:4
:استادان:طریقت.:5
:فارسا :جهانگردی:و:.:6
:معاصران:و:معاشران.:7

:مذهب:و:مسلک.:8
:مصائب:و:ابتالئات.:9
:کشمیراز:همدان:تا:.:11

:وفات:و:یادبود.:11
:فرزندان:و:بستگان.:12

:



 



 

:
::عصر:مررسّردعلی:(.1

:ت;;<رح :م;;ردم:=ی;;ر=ن:ۀدور=ن:س;;لط زمرن::مغ;;ول،:حک;;ی:=ز:دش;;و=رترین:=دو=ر
:جف;وس:زکّر;ه:مع;دوم،:ب;الد:و:قص;ج<ت:وی;ر=ن،:و:.:بود :آن:دور=ن،:صده<:ه;ز=ر در

«:خ;<ن: <ز=ن»=ع;خالی:م;وقخی:=قخص;<دی:زم;<ن:.:تر:شد:قرود:سخهرو=یی:سخت
:عهر=ن:و:آب<دی:چذد:شهر(:ق.::;ه694-783): وض;ع:-ک;ه:مق;ّر:=حلخ<ج;<ن:ب;ود-و

:ر=:تغریر:جهی:ۀفقر:و:ف<ق:عهومی:و گرچ;ه:مهلک;ت:.:د=د:کشور ک;<رو=جی: تج;<رت:
:و:جزدح;;ک:مرب;;و :می کش;;وره<ی:دور س;;<خت،:تذه;;<::=حلخ<ج;;<ن:ر=:ب;;<:بس;;ر<ری:=ز:

جدح;;;د::ۀک;;;رد،:=م;;;<:موج;;;ب:=ش;;;<ع:ه<ی:هر;;;أت:ح<که;;;ه:ر=:رف;;;ع:می:جر<زمذ;;;دی
:=ی;;;ر=ن:جهی :ج;;;وین:در :=قخص;;;<د:.:ش;;;د:فرهذگ;;;ی:و:=فک;;;<ر ک;;;ه:هذ;;;وز ب<ح;;;د:=ف;;;زود:

کش;;ور:عرص;;;زمر:=ی;;ر=ن ک;;ه: :بالح;;<ی:هج;;وم:مغ;;;والن:خ;;الص:جش;;ده:ب;;;ود،: :ۀن:=ز
ک;ه:مذ;<فع:س;ر=ن::ترهوره<ی:=مرر::ه<:و:ت<ر=جگری:ت<زش کس;ی: گردح;د،: گورک;<جی:

ک;;رد،:و:جهض;;ت :ج;;و:=حر;<>: :َ=عر;;<ن:عش;;<یر:آس;ر<ی:مر<ج;;ه:ر=:=ز ه<ی::کوچذ;دگ<ن:و
:.مردمی:ر=:فروجش<جد

:ههد=ن،:طّی:سد س;<لی::،694=ز:)هشخن::ۀت<رح :سر<سی:عر=ق:عجن:و
ک;;ه:ت;;<زش:دوم:ح;;<:پذج795=حلخ;;<ن:ش;;د،:ت;;<:«: ;;<ز=ن»ک;;ه: :«:تره;;ور»:ۀس;;<ل:،: آ ;;<ز

:=س;;;ت:=ش;;;<رت(:گردح;;;د :=ی;;;ن:ق;;;ر=ر :=ز :ُ=م;;;ر=ی:س;;;ه:سلس;;;ل::و=ر ::ۀ=ف;;;ر=د:و پی;;;<پی 
: :جر;;ز:تذ;;ی:چذ;;د:=ز:خ<ج;;د=ن:مظّف;;ری،:ب;;ه:ط;;ور =حلخ;;<جی،:چوپ;;<جی،:=حلک;;<جی،:و

کردجد :=ین:=ح<لت:فرم<جرو=یی: گری;.:ههزم<ن:در ز،:تقّه;ر:و:تس;ّلن،:ب;<ز=ر:جذ;گ:و:
گ;رم:و:پرروج;ق:ب;ود فخ;رت:پذج;;<ه::ۀدر:دور.:تص;ّرش:و:تهّل;ک:هه;و=ره:مر;<ن:آج;;<ن:

:عر=ق:عجن،:(:ق.;:ه:787-737حدود:)س<له: س<ل:جخسخرن:آن:ر=:دو::28در
کوچ;;;ک:::حکه;;;رو=ی:چوپ;;;<جی و:مل;;;ک:=ش;;;رش:(:744-738)ش;;;ر :حس;;;ن:

کرده(:744-758) ::ب;;ه:خ;;ود:مش;;;غول: =ی:بع;;د:ر=:دو:حکه;;;رو:ۀس;;;<ل:38=ج;;د،:و
ح;;س:::جالی;ری و:-(784-776)و:س;;لط<ن:حس;;رن:(:776-757)س;;لط<ن:ُ=و

:(.788-776)«:ع<دل:آق<»=ین:حکی:به:توّسن:
د=ری،:به:طور:مشّخ :و=بسخه:به::حک:حکومت:زمرن«:چوپ<جی»دولت:

کوچذ;;ده:و:و=پس;;گر=ی:مغ;;ولی،:فرهذگ قط;;<ع:د=ری:ج;;<مخهرکز: س;;خرز:و::جرح;;<ن:= 
:آن:.:تکش;ی:وحش;ر<جه:=س;:بهره:ۀپیشه:ب<:ش;رو: <رت مل;ک:»جه;ود:و:جه;<د:ب;<رز
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:ر=:=ز:س;;ر<ه«:=ش;;رش گذش;;خه،:=و ک;;ه:موّرخ;;<ن: ه;;<ی::ترین:چهره:چوپ;;<جی:=س;;ت،:
کرده :فرهذگ;;ی:و:=دب;;ی:آن:دوره،:س;;;هل:.:=ج;;د:ق;;رون:وس;;ط<یی:توص;;رف: :آث;;<ر =ز
:و:ش;;روه =ح;;<م:=و:=طالع;;ی:(:م;;دجی)ه<ی:دی;;و=جی:و:=د=ری::=س;;ت،:حخ;;ی:=ز:ط;;رز

:وجود:جد=شخه :مدل:=حذکه:=صالا حن،:و :«:خ<ج;ه:َدْولی»=ست،:مگر:حک::جد=ر ک;ه:در
:)بر=ه:=ج;د=خت:«:بع:رشردیَر:» :ص;ورت:دحگ;ری:=ز (:=س;ت«:خ<ج;ه:دولت»ظ;<هر=ا

:.ججوده:=ست(:؟)!«:عدل:=جوشررو=جی»:ۀکه:آن:هن:جز:حک:جه<حش:مسخر
:ح;;ک:جذ;;گ:.;:ه;;:762ک;;ه:در:س;;<ل:«:جالی;;ری»=م;;<:حکوم;;ت: ق،:پ;;س:=ز

::و:ع;;ر=ق:ع;;رب(:;;;:ش;;ه<ل: رب;;ی:=ی;;ر=ن)خ;;<جگی،:ع;;ر=ق:عج;;ن: و:آذرب<حج;;<ن:و
:و=ق;;ع:دجج<ل;; :=ر=ض;;ی:دول;;ت:ُه::ۀ=رمذس;;خ<ن:ر=:مخّح;;د:س;;<خت،:در کوخر;;<ن:در ال

پیوس;خه:«:زجج;<ن»و:«:س;لط<جره»=ز:عر=ق:عجن،:تذه;<:دو:ش;هر:.:محدودتری:بود
:تح;;ت:تص;;ّرش:جالیرح;;<ن:ب;;ود،:و:بقر;; ک;;ف:=خخر<رش;;<ن::ۀدر : گ;;<هی:=ز ش;;هره<:

مخهرک;ز:و:د=ری::=ین:دولت،:ت<:حدود:مق;ّدری،:ب;ه:جرح;<ن:زم;رن.:شد:خ<رج:می
:آوردن:ش;;;;<عر=ن:و:یرو.:ش:د=ش;;;;تحگ;;;;ر=(:ن:و:فرهذگهذ;;;;درشهرجش;;;;)آرمذ;;;;ده:

:بغ;;د=د: ک;;ه:ی;;ز:=ز:ش;;و=هد:=ی;;و:تجرع<رف;;<ن:ب;;ه:مق;;ّر:آج;;<ن:در ن:مدع<س;;ت،:هرچذ;;د:
ه;;<ی:پی;;<پی::فرم<ن.:ج;;ود:د=ش;;تو:ن:در:حکوم;;ت:آج;;<نرد:دهق<ج;;<ن:ب;;ه:زم;;ر;;تق

ک;;ردن:روس;;خ<خر<ن:و:برگش;;ت:د=دن:آج;;<ن:ب;;ه:م;;وطن:قجلی ::ب;;ر=ی:پی;;د=: ش;;<ن،:در
کت;;;<ب: : ک;;;ه:در س;;;ذدی:.:ش;;;ود:گ;;رد:آم;;;ده:دح;;;ده:می«:دس;;;خور=لک<تب»=س;;ذ<دی:

که:ب<زگش;ت:رعّر;ت:ف;ر=ری:والح;ت:هه;د=ن:ر=:ح;<د:می دلر;ل:=ر=خ;ه:.:کذ;د:هست:
:=ی;;;ن:=س;;;ذ<د،:س;;;ذگرذی:م<لر<ت:ۀش;;;د ::ف;;;ر=ر،:در ه;;;<ی: ررق;;;<جوجی:::َ=خ<ذیه;;;<:و

:آن:ه;;ن:ش;;کل:=س<س;;ی:«:مز=رع;;ه».:مق<م;;<ت:=س;;ت :پ;;س:=ز ک;;ه:پ;;یش:=ز:مغ;;ول:و
:=ین:دوره:جرز:وجه: <لب:=ست :.=سخ ه<ر:روسخ<خر<ن:=یر=ن:بود،:در

ک;;;;ه:=ز:ش;;;;هره<ی:ق;;;;زوین،: :=ی;;;;ن:دوره: عو=ح;;;;د:دی;;;;و=جی:ع;;;;ر=ق:عج;;;;ن:در
:ج;<یین: ک<ش<ن،:جطذز،:=صفه<ن،:ی;زد،:=برق;وه:و تش;کرل:سلط<جره،:ههد=ن،:قن،:

حذ;;ی:=د=ره:می ::358.888ش;;د،::ش;;ده:ب;;ود،:و:توس;;ن:خو=ج;;ه:بدر=ل;;دین:قزو دحذ;;<ر
:بر=بر،: که:در توم<ن:مقّرری،:مخ<رج:آن:=ح<ل;ت::128و:«:=طالقره»توم<ن::228بوده:

::ۀب;;;ه:س;;;جب:توس;;;ع.:ش;;;د:می کش;;;وری:و:دی;;;و=جی:جالیرح;;;<ن،:مهلک;;;ت:=ز =م;;;ور:
:.دش:لح<ظ:م<لی:توسن:رخرس:دیو=ن:=سخرف<:و:ج<حب:=و:=د=ره:می
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ح;;د=ده<ی:سر<س;;ی -هه;;د=ن»جظ;;<می،:ب;;ه:ط;;ور:عه;;ده،:ح;;ول:مح;;ور:-رو
:=ین:رو،:وجود:ح;ک:ج;<د.:جرح<ن:د=شخه:=ست«:تجریز-سلط<جره مو=ص;التی::ۀ=ز

ک;ه:ح;دود:مخص;رف<ت:.:مر<ن:=ین:مر=کز:ض;روری:ب;وده:=س;ت ههچذ;رن،:آجگ;<ه:
:جهله:در:ههد=ن،:ب;ه:ج;<م:آج;<ن:س;ّکه:ض;رب:ش;ده: جالیرح<ن:وسعت:ح<فخه،:=ز

که:سّکه (:784-776)ه<ی:مربو :به:عهد:سلط<ن:حس;رن:جالی;ری::=ست،:
:چذد:سّک: «:برحخ<جر;<:ۀم;وز»ض;رب:هه;د=ن:در:(:813-784)سلط<ن:=حه;د::ۀو

ک;ه:.:تهس ههرن:=مر:جرز،:خود:دلرل:وجود:ضّر=بخ<جه:در:ههد=ن:بوده:=ست،:
:.بسر<ر:طوالجی:د=رد:ۀ=لجخه:پیشرذ

.:
:=و=خ;ر:دور :=حو=ل:سر<سی:در =حلخ<ج;<ن،:هه<ج;<:تقوح;ت::ۀب<ری،:=وض<ع:و

:ر=:تص;<حب:جه;وده،: کش;ور ک;ه:مههخ;رین:ج;و=حی: موقع:=عر<ن:چ<درجشرن:ب;ود،:
ک;رده:بودج;د؛:هه;رن:جش<جدگ<ن:خود:ر=:در:مق<م<ت:مه:دست کش;وری:مس;خقر: ن:

ک;;;ه:ه;;;دش:آن:رف;;;ع:-خ;;;<ن:=م;;;ر:ب;;;ه:زودی:مذج;;;ر:ب;;;ه:لغ;;;و:ته;;;<م:=ق;;;د=م<ت: <ز=ن
:م;;;رگ:.:گش;;;ت-ه;;;<ی:چ<درجش;;;رن:ب;;;ود:خودک;;;<مگی:م;;;أمور=ن:و:فزود=ل بع;;;د:=ز
ک;ه:سلس;ل :ب;ه:=جحط;< :رف;ت،::ۀسلط<ن:=بوسعرد:ه;ن: =حلخ<ج;<ن:ب;ه:س;رعت:رو

:خ<جد=ن:چذگر:مق<م:=حلخ<جی:در:مر<ن:حک:عده:=ز:ش<هز=دگ<ن:بی ی:و:زلر<قت 
گرفخ;;;;ه،:زمرذ;;;;ه:ر=:ب;;;;ر=ی: : کش;;;;هکش:ق;;;;ر=ر ُ=م;;;;ر=ی:مخخ<ص;;;;ن،:موض;;;;وع:ج;;;;ز=ع:و:

:.فر=هن:س<خت«:=مررترهور»=سخرالی:
:=ی;ن:دوره،:پیش;ه :قر;;<م::در ور=ن:و:فقر;;ر=ن:ش;هری:ب;ه:=تف;;<ق:روس;خ<یی<ن:در
ه;;;<:ش;;;رکت:د=ش;;;خذد،:و:بردگ;;;<ن:ف;;;ر=ری:جر;;;ز:ب;;;ه:=حش;;;<ن::علر;;;ه:حکوم;;;ت:مغول

ک;ه:ب;ه::جق<ت:تحت:رهجری:فزود=ل=ین:ط.:پیوسخذد:می کوچک:=یر=جری،: ه<ی:
ه;<:خص;ومت::=جد=زی:بزرگ<ن:چ<درجشرن:به:=ر=ضی:آج;<ن:ب;<:مغول:سجب:دست

:جق<طی:م<جذد:خر=س<ن:و:م<زج;در=ن،:ب;ه::می :در ورزحدجد،:به:مج<رزه:پرد=خخذد؛:و
ه;;;<،:هه<ج;;;<::مههخ;;;رین:=ی;;;ن:قر<م.:ه;;;<ی:جدح;;;د:دس;;;ت:ح<فخذ;;;د:تأس;;;رس:دولت

:ج;;;وع::قر<م حه»ه;;;<یی:=ز :زم;;;<ن:.:بودج;;;د«:ص;;;وفره»و:«:س;;;ربد=ر ک;;;ه:در گف;;;ت: ب<ح;;;د:
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ک;<هش:ح<فخ;ه،:مس;<و=ت:=جخه;<عی::سربد=ر=ن:م<لر<ت:پیش;ه وری:و:روس;خ<یی:
گذشخه:رع<حت:می : .شود:به:مر=تب:بیش:=ز:

::

                                                                            
:دور=ن:ب<سخ<ن:(. )  .به:بعد:412،:ص:2،:ج:ت<رح :=یر=ن:=ز
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:ز=دگ<ه(.:2 ::ز=حش:و
(:ق.;ه;786-714)=لدین:حسرذی:هه;د=جی::سّردعلی:بن:سّرد:شه<ب

«:عل;ی/عالخ;ی»،:م;خخّل :ب;ه:«ث;<جی:عل;ی»،:مخلّق;ب:ب;ه:«=مررکجر;ر»ملّقب:به:
رج;;ب:س;;<ل::12،:در:«مررس;;ّردعلی»:و:مش;;خهر:ب;;ه:«:ش;;<ه:هه;;د=ن»مع;;روش:ب;;ه:

-783)م،:زم<ن:سلطذت:محّه;د:خد=بذ;ده:=ولج;<حخو:1314=کتجر::22/ق714
هش;;خهرن:پ<دش;;<ه:=ز:س;;الطرن:مغ;;ولی:=حلخ;;<جی:در:هه;;د=ن:ز=ده:-(ق.;:ه;;:716
:آن:وق;;;ت،:جه<ل: .ش;;;د ح;;;<کن:س;;;<بق:)َ=فرم::ق;;;وش:=ل;;;دین:آق:ح;;;<کن:ش;;;هر:در

:.بوده:=ست(:تریپولی
:توجره:لقب ک;ه:=م;<رت:پ;درش:در:هه;د=ن،:س;جب::در ه<ی:مزبور،:ش;<حد:

:به: شده:ب<شد؛:ل;رکن:معه;وال:س;<د=ت:ر=:ه;ن:مح;ی:=حخ;ر=م:«:=مرر»تلقرب:=و
=و:برحس;ب:رو=ح;ت:«:عل;ی:ث;<جی»=ج;د؛:ول;ی:لق;ب::گفخه«:مر;رز=»و:«:=مر;ر»و:«:مر;ر»

حجشی،:بذ<:بر:مق;<م:ش;<م :معذ;وی:(:عردح<:=بوس)خو=بذه<شدگی:شر :سعرد:
=و:ه;ن:=ز:ط;;رش:مرح;د=جش:چذ;;رن:ج<مر;ده:ش;;د،:چذ<جک;ه:ش;;ر :حعق;وب:ص;;رفی:

کرده ::کشهرری:در:بعضی:=ز:=شع<رش:ح<د:
:

 اش ّوچَ علـی داًـص ربنـاًی   »
 چَى بِ علی ًسبتص آهد توـام 

 

 اش «ثــاًی  علــین»زاى لقــآ آهــد  
 ًام بِ بِ حَسَآ ّن بِ ًَسَآ ّن ّن

:(.=ل )......:
ݨݨݨّ:دکتر ݧ که:لق;ب::خ<ن:می:رح< :ݧ کش;هرر،:«:ش;<ه:هه;د=ن»=فز=حد: :=بخ;د=:در: =و

:س<یر:جق< :شجه:ق<رّ: کرده،:=کذ;ون:ه;ن::ۀسحس:در هذد:و:پ<کسخ<ن:شهرت:پید=:
:آن:س;;<م<ن:ب;;ه:=ی;;ن:لق;;ب:معروش ت;;ر:=س;;ت:ت;;<:ب;;ه:ج;;<م:ح;;<:=لق;;<ب:دحگ;;رش؛:و::در

:در:ش;جه کشوره<ی:=سالمی:خصوص;<ا که:در:س<یر: پ<کس;خ<ن::ۀق<ر:د=جسخه:=ست:
«:ۀص;;وفر»گوحذ;;د،:حخ;;ی::می«:ش;;<ه»و:هذ;;د،:س;;ّرده<:ر=:بذ;;<:ب;;ر:=حخ;;ر=م:خ;;<ّص:

گ;;<هی:=حخر= : ررس;;ّرد:ر=:ه;;ن: :م;;ورد:عل;;ی:هه;;د=جی:.:ج<مذ;;د:می«:ش;;<ه»م;;<ا =م;;<:در
ملّق;ب:ش;ده:و:«:ش;<ه»ب;وده،:ب;ه:«:س;ّرد»توجر;ه:=ّول:ق;رین:ص;و=ب:=س;ت،:چ;ون:
                                                                            

:.Bowering/862, Brockelmann, SII, 311؛:13/:=ذک<خی:(. )
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س;حس:در:ج;<ی:دحگ;ر:: .هن:لقب:ح<فخه:=س;ت«:ش<ه:ههد=ن»جظر:به:ز=دگ<هش:
:.جرز:به:سجب:=ین:=مر:=ش<ره:خو=هد:رفت

::

                                                                            
:آث<ر::رح< :(. )  .5-3،:ص:...:=حو=ل:و
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:تج<ر(.:3 ::خ<جد=ن:و
::ۀبذ<:بر:زججرر ک;رده مررسّردعلی«:علوی»تج<ر ک;ه:بدخش;ی:ه;ن:جق;ل: :، :،

:=ز:دیرب;;;;<-هس;;;;خذد«:حس;;;;رذی»خ<ج;;;;د=ن:وی:=ز:س;;;;<د=ت: ک;;;;<ن:=و ::زبس;;;;<:جر< در
:چذ<ن کرده:بودج;د؛:و گفخ;ه:ههد=ن:توّطن: :جر;ز:::ک;ه:خ;ود: «:علوح;ه»=ز:س;وی:م;<در

که:.: بوده:=ست :لق;ب:=و:ب<ش;د،:«:=لدین:شه<ب»پدرش: :ح<فخ;ه،:ظ;<هر=ا =شخه<ر
گردح;ده«:حس;ن»مخ;;أّخر::ج;<مش:در:مر=ج;ع =لدین:حس;ن:ب;;ن::س;ّرد:ش;;ه<ب::ح;;<د:

که:د=جس;خه:جرس;ت:جس;جت: محّهد:حسرذی:ههد=جی :،«: =و:=ز:چ;ه:: «مس;عودی 
:بوده:=ست گوح;د::=م<:=سن:م<درش،:چذ<ن.: رو ف<طه;ه:(:س;ّرده)که:دکتر:رح< :
: :دو:خ;و=هر:د=ش;خه(:؟)بوده،:سه:بر=در گوح;<:«:م;<ه:خر=س;<جی»حک;ی:-و و:دحگ;ری:

:. =جد:ج<م:د=شخه-«آفخ<ب:پذه<جی»
گوج;;;ه:د=س;;;خ<ن:د=خ;;;ی آمرز:ب;;;<زگویی:ش;;;ده::ی:=لخج<س;;;ی:ح;;;<:=ش;;;خج<ه:=ش:ب;;;ه:

گوح;د ک;ه:ب;ه:لق;ب:»::=ست،:چه:آجکه:خ;ود: :«عال>=ل;دین»س;ّرد:م;ر=:خ;<لی:ب;ود:
;;َغر:س;;ن:م;;ر=: :ب;;ه:ُحس;;ن:تربی;;ت:=و:در:ص  :=ولر;;<>:=هلل:ب;;ود،:و :=ز :=و :ق;;رآنگفخذ;;دی،:و

گش;;ت : «محف;;وظ: ح;;< ،:و :؛:آجگ;;<ه:دکت;;ر:محّه;;د:ر دکت;;ر:س;;ّرده:=ش;;رش:ظف;;ر،:و
=ل;;دین::برخ;ی:دحگ;ر،:=ی;ن:س;;ّرد:عال>=ل;دین:د=خ;ی:مررس;;ّردعلی:ر=:ب;<:ش;ر :رکن

-659)«:س;;;;هذ<جی»=حه;;;;دبن:محّه;;;;د:بی<ب;;;;<جکی:«:عال>=لدول;;;;ه»=بو=لهک;;;;<رم:
کرده(:ق.;:ه;;736 ک;;;ه:: .=ج;;د:=حذهه;;<جی: :رف;;ع:=ی;;ن:=ش;;خج<ه،:ض;;روری:=س;;ت: در

حن:ۀر=:درب;;;<ر«:س;;;ّرد»س;;;خن::ۀجخس;;;ت:دجج<ل;;; :و=ل;;;د:»::پ;;;درش:بی;;;<ور :=م;;;ور و:در

                                                                            
گرالجی):=الجس<ب:سر=ج:(. ) :.251،:ص:2،:ج:(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت./:159،:ص:(کر<:
 .284،:ص:(=سخخری):=صول:تصّوش./:12-11،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .12،:ص:(بدخشی):خالصة=لهذ<قب:(. )

 .88،:ص:2،:ج:(دکذی):جزهة=لخو=طر./:588،:ص:5،:ج:(ح<جی:خلرفه):=لظذون:کشف:(. )

 .274،:ص:4،:ج:(زرکلی):=العالم./:725،:ص:1،:ج:(پ<ش<:=سه<عرل):=لع<رفرن:هدحة:(. )

 .5/:رح< ./:263،:ص:186،:ش:(دهخد=):ج<مه:لغت:(. )

:آث<ر:(. )  .75و::11،:7،:ص:=حو=ل:و

 .14-13،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

؛:139،:ص:2،:ج:(شوش;;;خری):=لهؤمذرن:مج;;;<لس؛:14-13 :/:خالص;;;ه؛:22و::21،:11/رح;;;< :(. )
 .289،:ص:تصّوش:=صول
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ک;;ه:=و:ح;;<کن:ب;;ود:در:هه;;د=ن،:و:ملخف;;ت:ب;;ه::=لخف;;<ت:جهی ک;;ردم،:ب;;د=ن:س;;جب:
: .«سالطرن:و:=عو=ن

ک;;;ه:پ;;;در:وی:=مررس;;;ّرد:ش;;;ه<ب =لدین:حس;;;ن:ب;;;ن:س;;;ّرد::درس;;;ت:=س;;;ت:
:بزرگ;;<ن:ش;;هر:و: ب;;وده؛:ول;;ی::«ملخف;;ت:ب;;ه:س;;الطرن:و:=ع;;و=ن»محه;;د:هه;;د=جی،:=ز

: گ;ر:.:ه;د=ن:تردح;د:د=رددر:ه«:سّرد»بودن:پدر:«:ح<کن»=ین:جوحسذده:در =:، جه<حخ;<ا
:ب<ب:تشّجه:صوفر<جه:به: :چذرن:موضوعی:=ز :یو:و:=مد;<ل«:=بر=هرن:=ده;ن»=ظه<ر

:آجچه:به:و=قعرت:جزدحکتر:می ک;ه:ش;<حد:پ;در:وی::جج<شد،:ظ<هر=ا جه<حد:آن:=ست:
،:جظرر:هه<ن:رح<س;ت:دیرحذ;ه:س;<ل:خ<ج;د=ن:«ح<کن»ههد=ن:بوده،:جه:«:رخرس»

=ص;;غر:حکه;;ت:حک;;ی:=ز:محّقق;;<ن::جظ;;ر:ر=:علی=ی;;ن:: .که;;ن:علوح;;<ن:در:هه;;د=ن
=ز:=ف;;ر=د:،:عل;;ی:هه;;د=جید:مررس;;رّ:»::و:آث;;<ر:وی:چذ;;رن:=ب;;ر=ز:جه;;وده«:س;;رد»=ح;;و=ل:
:(ع)=لع<ب;دین::ف<ص;له،:ب;ه:حض;رت:=م;<م:زین:16خ<جد=ن:علوح<ن:ب;وده،:ب;ه::ۀبرگزحد
: «.رسرده:می

ک;ه:علوح;<ن:هه;د=ن :=خ;ّ ::-لرکن:ب<حد:ح<دآور:شد: ک;ه:رح<س;ت:-ب;ه:ط;ور
: س;;<د=ت:»،:در:آن:خ<ج;;د=ن:م;;وروثی:ب;;وده:=س;;ت،:=ز:7:ۀت;;<:س;;د:4:ۀس;;دش;;هر،:=ز
:ۀ=ز:س;;;الل«:س;;;ّرد»ک;;;ه:گذش;;;ت،:خ<ج;;;د=ن::ح;;;<ل:آجک;;;ه،:چذ<ن.:=ج;;;د:بوده«:حس;;;ذی
:ۀب;وده:=س;ت؛:مگ;ر:آجک;ه،:ق<خ;ل:ب;ه:=جخق;<ل:رح<س;ت:=ز:آن:ش;;<خ«:حس;رذی»س;<د=ت:

ک;ه:(:ه;;728-628)درست:ح;ک:ق;رن::ۀعلوی:به:=ین:حکی:ش<خه،:در:ف<صل ش;وحن،:
:مدرکی:=ز:=ین:ب<بت:در:دست:جرست :.=لجخه:=سخجع<دی:جد=رد،:=م<:عج<لخ<ا

:خ<ل::دحگر:آن :ح<دکرد  :جوحسذدگ<ن:ق;دحن:(:د=یی)=که:در که:=ز سّردعلی،:
:=ز:مع<ص;;;;;ر=ن:جر;;;;;ز،:چذ<ن(:ق1819)ق<ض;;;;;ی:ج;;;;;ور=هلل:شوش;;;;;خری: ک;;;;;ه:پیش;;;;;خر::و

:لق;;;ب: رخ:«:عال>=لدول;;;ه»ب;;;ه:«:>=ل;;;دینعال»گذش;;;ت،:=ش;;;خج<ه:و:تص;;;حرفی:در
:ح;;ک:رش;;خه:فرض;;ر<ت:خو=ه;;د:ش;;د،:چذ<ن ک;;ه:ت;;<::جه;;وده؛:=گ;;ر:ت;;ذّکر:ج;;دهرن،:م;;وهن 

ک;;ه:ب;;<:و=قعّرت ه;;<ی:ت;;<رحخی:=رتج;;<طی:ج;;د=رد؛:و:آن،::ح;;دودی:ه;;ن:ش;;ده:=س;;ت،:

                                                                            
 .14/خالصه:(. )

کت;;<ب:«:خ<ج;;د=ن:علوح;;<ن:هه;;د=ن»:ۀرس;;<ل::رش:(. ) گهذ;;<م=ز:=ی;;ن:جوحس;;ذده:در: -159ص:):فرم<جرو=ح;;<ن:
237.) 

 .165،:ص:(مصطفوی):هگهخ<جه(/:1338م<ه::آب<ن)،:8،:ش:4،:س<ل:«حغه<»:ۀمجل::رش:(. )
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:جره;;«:عال>=لدول;;ه»:=حذک;;ه :ۀلق;;ب:دولخ;;ی:و:م;;وروثی:رخرس;;<ن:عل;;وی:هه;;د=ن،:=ز
ب;;ه:ف;;ر :.:ب;;وده:=س;;ت(:ق:628: )ت;;<:ت;;<زش:مغ;;ول:(:ق:458 :)پ;;ذجن::ۀس;;د

: گ;ر:«:س;ّرد»:=جخق<ل:رح<ست:به:خ<ج;د=ن:حس;رذی  :=ی;ن:رس;ن:دیرحذ;ه،:= و:=س;خهر=ر
کس;ی:=ز:بس;خگ<ن: :ب<ش;د: :=وس;ت:«:س;ّرد»قر=ر ملّق;ب:ب;ه:عال>=لدول;ه:ش;ود،:پ;در

:«:ح;;<کن»ک;;ه:م;;ّدعی:=س;;ت: ک;;ه:=ز «:=ولر;;<>»ح;;<:رخ;;رس:هه;;د=ن:ب;;وده،:ج;;ه:خ;;<ل:=و:
:.زم<ن:بوده:=ست
:ب;;د=:بدین =ل;;دین::گوج;;ه:جس;;جخی:ب;;<:ش;;ر :رکن:حت:=م;;ر:هر س;;<ن،:وی:در

ک;;ه:برخ;;ی:(:ق.;:ه;;:736-659)س;;هذ<جی:بی<ب;;<جکی:«:عال>=لدول;;ه» ب;;ه:ط;;وری:
:ب;;ر:=ث;;ر:هه;;<ن:=لخج;;<س:و:.:=جد،:جد=ش;;خه:=س;;ت:پذد=ش;;خه ح;;< ،:ظ;;<هر=ا محّه;;د:ر

،:«عال>=لدول;;;ه»ب;;;ه:(:د=خ;;;ی:س;;;ّردعلی)«:عال>=ل;;;دین»تص;;;حرف:لق;;;ب:س;;;ّرد:
گفخ;ه:=س;ت :ۀه: ;زل:وی:ب;ه:ج;<م:خ;<ل:=و:عال>=لدول;ُج;»::پذد=ری:چذرن:ح<فخ;ه:و:

ک;;;رده:=س;;;ت :چذ;;;رن::ح;;;<ل:آن.: «س;;;هذ<جی،:=جخس;;;<ب:=ش;;;خج<هی:پی;;;د=: ک;;;ه:=ّوالا
:ب;;ر=ی: :مذ;;<بع:ح;;<د:جش;;ده،:ث<جر;;<ا::در:هر «:س;;ّرد»جس;;جت:خوحش;;<وجدی:=ز :ح;;ک:=ز

:«خ;;;<ل» ::یس;;;هذ<ج:ۀب;;;وده،:و:عال>=لدول;;;:یو:هه;;;د=ج«س;;;ّرد»س;;;ّرد:=ص;;;الا مطلق;;;<ا
:هه:«درس» :در -129رش;ردی،:ص::=لخو=رح :ج<مع::=ز:جهله)مذ<بع::ۀججوده،:و

-کربالخ;;;ی:=لجذ<ن:روض;;<ت/:125،:ص:3خو=ج;;;دمرر،:ج::=لس;;رر:حجرب/:138
کرده«:ش;;ر »=و:ر=:(:مو=ض;ع:مخع;;ّدد،:و:جز=حذه;;< ب;;<ری،:ص;;و=ب:هه;;<ن:.:=ج;;د:ح;;<د:

و:ح;;;<فظ:(:س;;;ّرد:ۀخلرف;;;)ک;;;ه:جعف;;;ر:بدخش;;;ی::=س;;;ت،:چذ<ن«:عال>=ل;;;دین»
گفت:کربالخی:آورده که: :=و:مر»::=جد،: =:خ;<لی:ب;ود:ملّق;ب:ب;ه:س;ّرد:عال>=ل;دین،:و
:=ولر<>:=هلل:بود : .«=ز

حن،:عج;<رت: :رّد:آن:بپ;رد=ز :=ی;ن:به;ر:ب;ه:جق;د:و ک;ه:ب<ح;د:ه;ن:در موضوع:دحگر:
:=جخس;;;<ب:وی:ب;;;ه:خ<ج;;;د=ن: :ۀآذرب<حج;;;<ن،:ح;;;<:ب;;;ه:طرحق;;;«:س;;;ر<هحوش»=س;;;ت:=ز

گرفخ;ه؛:و:آن،:=ین«:ههد=جّر;ه»:ۀکه:ه;ن:=ز:سلس;ل«:جوربخشره» :ک;ه:دقرق;<ا::جش;أت:
عذ;;و=ن::ۀمعل;;وم:جرس;;ت:=ز:چ;;ه:ت;;<رحخی،:ول;;ی:طج;;ق:م;;د=رک:موج;;ود:در:ص;;فح

                                                                            
( .)::  .11رح< ،:ص:./:677،:ص:48مشهد،:ش::=دبی<ت:ۀد=جشکد:ۀمجلّ

 .13/خالصه؛:2/251،:روض<ت؛:16/=ذک<خی:(. )
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: :آث;;<ر ::،:اله;;ور،:لکهذ;;وک;;ه:در:ش;;رر=ز،:-«س;;ّردعلی»برخ;;ی:=ز بهجز;;ی،:و:س;;حس:در
،:31،:22،:16،:9::فهرست:آث<ر،:ش/:ک<رج<مه::رش)تهر=ن:هن:به:چ<پ:رسرده:

:ت;;;ذکره-(،:و:ج;;;ز:=حذه;;;<75،:66،:58،:35،:34 :برخ;;;ی:=ز =جعک;;;<س:ه<:جر;;;ز::و:در
مجخذ;;ی:ب;;ر:رو=ح;;ت:م;;ردم:-؛:ههچذ;;رن:در:بعض;;ی:=ز:مق;;<الت:جوحس;;ذدگ<ن ح<فخ;;ه

گوح;<:)«:گذجد:علوح<ن»:ۀههد=ن:درب<ر :تر=ج;(:ب;وده«:خ<ج;ه:چّله»که: :»:ۀو گذج;د:س;جز 
:ر=:ملّق;;ب:ب;ه: ک;;ه:ج;;<ظر:ب;ر:آن:=س;;ت«:س;ر<پوش د=جس;;خه؛:فل;;ذ=:«:س;;ر<هحوش»،:=و

(:آذرب<حج;<ن«:سر<هحوش»=ز:خ<جد=ن:)=ی:=و:ر=:ب<:خو=جه:علی:سر<هحوش::عّده
:هن:صوفی:بوده:و:=شع<ری:ب;<:تخّل; ::مشخجه:س<خخه :=و که:=تف<ق<ا «:عل;ی»=جد،:
:.د=شخه:=ست

س;;;;;;;;لط<ن:=لع;;;;;;;;<رفرن:و:»::=ّم;;;;;;;;<:خو=ج;;;;;;;;ه:عل;;;;;;;;ی:س;;;;;;;;ر<هحوش:هه<ج;;;;;;;;<
ظ<م::لهش<ح  ==لس<لکرن،:زبد:بره<ن فرزج;د:«:علی:خو=ج;ه»،:سلط<ن:صفوی=لع 

ک;;ه:م;;ّدت:س;;ی:و:(:هَج;;ّد:س;;الطرن:ص;;فوح)ش;;ر :ص;;در=لدین:موس;;ی:=ردبیل;;ی:
: :پ;;در :ب;;ه::ۀدر:س;;ج<د(:ق.;:ه;;:793=ز:)هش;;ت:س;;<ل:بع;;د:=ز =رش;;<د:م;;خهّکن،:و

رحل;;;ت:فرم;;;ود؛:م;;;دفن::838:ۀش;;;ذجه:ه;;;ژدهن:ش;;;هر:رج;;;ب:س;;;ذ:ت;;;<رح :روز:سه
:آجج;;;<:ب;;;ه: :ُق;;;دس:خلر;;;ل:=س;;;ت،:و:در ::س;;;ّردعلی:عج;;;نش;;;رحفش:در مش;;;هور

گفخ;;ه:(:ص;;فوی)سر<هحوش;;ی،:خ;;ود:خو=ج;;ه:عل;;ی::ۀدر:وج;;ه:تس;;هر:.«...=س;;ت
که:م =حن؛::پوش;رده(:ع)معص;ومرن::ۀبه:جه;ت:ع;ز=ی:=خّه;«:لج<س:سر<ه»<:=ست:

: :و :بسر<ر :هن:=شع<ر :آجه;<:حکس;ره:«:دی;و=ن»=و ک;ه:در ک;رده:«:عل;ی»د=رد،: تخّل; :
فقرد:شر :آق;<:ب;زرگ:تهر=ج;ی:جر;ز،:مخوّج;ه:=ی;ن:=لخج;<س:ش;ده؛:و::ۀعاّلم: .=ست

ک;ه:خ<ج;د=ن:س;ر<هحوش:ت;<:=م;روز:در: کردن:مطلب،:=ف;زوده:=س;ت: ضهن:روشن:
:آذر :«:س;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی»ب<حج;;;<ن:مع;;;;روش:هس;;;;خذد،:و:=و: ر;;;;ر:=ز ص;;;;وفی:در

:: .«=ست(:در:خخالن)ق:.;:ه:786گذشخه:به:س<ل:
:

                                                                            
:عربی:(. ) کتب:چ<پی:ف<رسی:و  .281،:ص:4ج:(:خ<جج<ب<مش<ر):مؤلفرن:

کت<ب:«:خ<جد=ن:علوح<ن:ههد=ن»گفخ<ر:::رش:(. ) گهذ<مدر:  ...(.ص:):فرم<جرو=ح<ن:

 .58و::47،:45ق،:ص :.ه;::1343،:برلرن،:=یر=جشهر،:(ز=هدی:ۀپیرز=د):=لذسب:صفوحه:سلسلة:(. )

حعه:(. )  .17/؛:=ذک<خی765و::759،:ص:3،:ق:9،:ج:=لذر
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ک;ه:د=س;خ<ن:س;<خخگی:علوی «:س;ر<هحوش»ه;<ی::=حذج<جب:ب<حد:بیفز=حن:
که:مّدعی:موقوف<ت: :جه<ح;ت:ب;ه:«:عل;وی»ههد=ن،: آن:ش;هر:ب;وده:ح;<:هس;خذد،:در

ک;ه:ح;ک::میههرن:سلط<ن:خو=جه:علی:س;ر<هحوش:ص;فوی: پیوج;دد،:چذ;د=ن:
:جعل:و:جسب:ۀملغه :=ین:خص;وص:ب;ه:ر=ه:=جد=خخذ;د: ریجی:=ز ب;ه:: .س<زی:در

ک;;رده«:خ<ج;;د=ن:علوح;;<ن:هه;;د=ن»:ۀک;;ه:در:رس;;<ل:ع;;الوه،:چذ<ن =حن،:تلّق;;ب::ح;;<د:
گفخ;«حسذی»=ی:=ز:س<د=ت::فقن:مخخّ :به:ش<خه«:سر<هحوش» :ۀ،:حعذی:ب;ه:

:)=مر;ر:مدحذ;ه:(:ع)<م:حس;ن:بن:زحدبن:=م;:تج<رد=ج<ن،:فرزجد=ن:=بومحّهد:حسن در
ک;;ه:(:ه;;;168:ۀگذش;;خ ک;;ه:ب;;ه:س;;ّذت:»=س;;ت: کس;;ی:=س;;ت:=ز:علوح;;<ن: جخس;;خرن:

ک;;ه:س;ّردعلی:هه;د=جی:=ز:س;;<د=ت::،:ح;<ل:آن «پوش;رد:س;;ر<هعج<س;ر<ن:لج;<س:
:جر;;ز:چذ;;رن:جس;;جخی:=ز:«:حس;;رذی» حس;;خذ<مگی:ههعص;;ر:=و :مذ;;<بع:ز =س;;ت،:و:در

:.بر=ی:وی:ح<د:جگردحده:=ست
: :=ز که،:=حخه<الا :ب;ه:سجب:دحگری: ت;و=ن::می«:س;ر<هحوش»ب;ر=ی:تلقر;ب:=و

ک;رد،:هه<ج;<:حک;ی:=ز:وج;;وه:مشخّص; :«:جوربخش;ره»:ۀسلس;ل:ۀبی;<ن: ک;;ه:=ز =س;ت،:
ک;;ه:دکت;;ر::س;;ّردعلی:هه;;د=جی:مذش;;عب:ش;;ده:=س;;ت؛:چذ<ن«:ههد=جر;;ة»:ۀطرحق;;

گوح;;د ج;;وربخش،:سر<هحوش;;ی:ب;;ود،:چ;;ون::ۀ=ز:مهّر;;ز=ت:طرحق;;»::ک<م;;ل:=لش;;رجی:
:و:زج;;دگی: رجر;;;<ن:ش;;هرد ::ش;;;ود،:ه:می=ی;;ن:رج;;;گ،:جه;;<د:ج;;;ور و:جوربخش;;;ر<ن:ر=:=ز

ک;ه:س;حید:می :پی;رو=ن:ج;وربخش،:=ی;ن:.:ک;رد:پوش;ردجد،:ج;د=:می:حروفر;<ن: بع;د=ا
:ر=:ب;ه:عه<م; ک;ه:مج;ّدل:ب;ه:ش;ع<ر:جهض;ت:ش;د:و:م<ح;;:ۀش;ع<ر کردج;د: :ۀس;ر<ه:ب;دل:

گردحد م;ردم::ۀت;أثرر:=ی;ن:ش;ع<ر:در:ع<ّم;.:=فز=حش:هرج<ن:مردم:در:پیوسخن:بد=ن:
که:دولت:وقت، کرد:جوربخش::چذد=ن:بود: ک<رُبرد:آن:مذع: : : .«ر=:=ز

:ج;;;وربخش::ب;;;ه:جظ;;;ر:م;;;<، :آث;;;<ر:س;;;ّردعلی:ب;;;<:آث;;;<ر :برخ;;;ی:=ز ک;;;ه:در :آجج;;;<: =ز
:=حذک;;ه:(:ک<رج<م;;ه:ۀمقدم;;::رش)=خخالط;;ی:ش;;ده:(:س;;ر<هحوش) «:جوربخش;;ره»و

ب;;ه:وی;;ژه:=جخس;;<ب:::=س;;ت،«:س;;ّردعلی»:ۀذهجّر;;::ۀطرحق;;:ۀخ;;ود:حک;;ی:=ز:دو:ش;;<خ

                                                                            
 .272-268،:ص:1388،:م<دسخ<ن،:(=ذک<خی):ج<مه:ههد=ن::رش:(. )

 .182،:ص:بحر=الجس<ب./:48،:ص:(=بن:َعَذجه):=لط<لب: عهد:(. )

:تصّوش:(. )  .315،:ترجهة:علررض<:ذک<وتی،:ص:تشّرع:و
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ک;;;;;ه::،:چذ<ن«س;;;;;ّرد»در:عذ;;;;;و=ن:آث;;;;;<ر:مطج;;;;;وع:(:سر<هحوش;;;;;ی)چذ;;;;;رن:لق;;;;;ب:
:.مزبور،:جرز،:مسخجعد:جرست:ۀز=ز:سوی:پیرو=ن:آن:طرحقه:بذ<:بر:مهرّ::گذشت،

*:
ک;ه:ض;هن:آن:درج;«:سّرد»ب<ری،: ک;رده،: :پ;در:خ;ود:ح;<د: :ۀحک:ب;<ر:دحگ;ر:=ز

گوحد:،:ت<:حّدی:د=جسخه:می« الم<ن»تهّکن:م<لی:=و،:حعذی:د=شخن: ::شود؛:
گ;<ه:چذ;د:س;و=ری::وقخی:در:س;فر:ب;ودم:و:م;ی» رس;ردجد:و:مالق;<ت:رفخن،:ج<

ح;;;ش:جه;;;<د:و: :آن:س;;;و=ر=ن:ف;;;رود:آم;;;د:و:س;;;ر:ب;;;ر:ق;;;دم:=ی;;;ن:درو جهودج;;;د،:و:حک;;;ی:=ز
:=و:سو.:بگرحست کهآپس،:=ز کردم: گفت::ل: کرسخی؟: من:ف;الن: ;الم:ُت;رکن:::تو:

که:پ;درت:حض;رت:=مر;ر:ش;ه<ب:ۀبذد =لدین:م;ر=:ب;ه:ف;الن:=مر;ر:بخش;رده::شه<،:
که:ب<حد :آورده:و:=لخه<س:جهود: ک;ردن:بود؛:و:دوحست:دحذ<ر چ;ون:=لح;< :.:قجول:

ک;ه:م<ج;ده: :به;ر:فق;ر=: :ر=:دع;وتی:س;<خخه:ش;د:=ز کرد،:قجول:شد؛:صد:دحذ;<ر : بسر<ر
کردم : .«(=ل ...:)شده:بودجد:=ز:تعب:ر=ه،:و:من:جرز:=ز:آن:دعوت:تذ<ول:

::

                                                                            
 .268،:ص:2،:=لجذ<ن:روض<ت./:215،:ص:(بدخشی):خالصة=لهذ<قب:(. )
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:پرورش:(.4 ::ب<لش:و
:ج;;<مجرد:چذ;;رن:برمی :تربی;;ت:وی،:هه;;<ن:د=ی;;ی  :=م;;ر:تعل;;رن:و ک;;ه:در :ۀآح;;د:

گوحد.:ر،:مؤّثر:بوده:=ستوی،:بیش:=ز:هر:کس:دحگ و:م;ر=:خ;<لی:ب;ود:»::خود:وی:
:=ولر<>=هلل:بود :=ز :=و ;َغر::ۀبه:و=سط.:ملّقب:به:سّرد:عال>=لدین،:و تربی;ت:=و:در:ص 

گش;ت ;د:خ;ود:=لخف;<ت:جهی...سّن،:م;ر=:ق;رآن:محف;وظ: :و=ل  :=م;ور ؛:...جه;ودم:،:در
گر;رم:خ<ل:من:حک:ع<لن:مخّقی:ر=:مح<فظت:می .: «...جهود:ت<:من:=ز:وی:ف<حده:

:مخّق;;;ی»=س;;;ن:=ی;;;ن: :=ی;;;ن:مرحل;;;ه،:س;;;ّرده:=ش;;;رش:ظف;;;ر:«:ع;;;<لن  :)ر=،:در ویر=س;;;خ<ر
:ر=:ب;;ه:=ش;;خج<ه:(:«خالص;;ة=لهذ<قب» ک;;ه:خ;;<ل:=و «:ۀعال>=لدول;;»و:برخ;;ی:دحگ;;ر،:

کرده :::=جد،:سهذ<جی:ح<د: چون:ش;ر :=خ;ی:=بو=لجرک;<ت:عل;ی:دوس;خی:س;هذ<جی:=ز
در:-بع;;;د:ۀل;;;رکن:در:مرحل;;;: =جد؛:=ص;;;ح<ب:وی:ب;;;وده،:هه;;;رن:=خ;;;ی:د=جس;;;خه

که :.=سخ<دش:=خی:علی:دوسخی:بوده:=ست-سهذ<ن:=ست:
گهذ<م،: :هر:ح<ل،:آن:پیر: و:«: رج;ت»و:«:ذک;ر»=ز:قجرل:-ج<دی:تصّوشَم:در

:آموخت؛:چذ<ن«:رؤحت» گوحد:ر=:بدو چون:در:سّن:دو=زده:رس;ردم،:و:»::که:خود:
ک;ه:در:خل;وت:خ<ج;ه:م;ی کردم،:دح;دم: :ح<لت:آن:=سخ<د:مّخقی:جظر: ::در رود،:و:در

:رو= :سر: که.:جذج<جد:میصج< :و :=و:پرسردم: =ین:چه:ح<ل:=ست؟:ج;و=ب:::=ز
که که.:گوحن:ذکر:می:::د=د: :پرسردم: گفخن،:ب;ه:=ی;ن:ط;ور:س;ر:جذج<جر;دن:::ب<ز ذکر:

ک;;;ه گف;;;ت: ک;;;ه:ش;;;ر :::=حخر;;;<ج:هس;;;ت؟:در:ج;;;و=ب: آری،:=ی;;;ن:ذک;;;ری:=س;;;ت:
:=س;;خ<د:=لخه;;<س:.:چذ;;رن:تعل;;رن:د=ده:=س;;ت:محه;;ود:مزدق;;<جی:م;;ر=:=ین پ;;س،:=ز

که ک;ه:در:ذک;ر:ب;<:.:تعلرن:بده:مر=:=ین:ذکر::جهودم: : =ج<بت:جه;ود،:بع;د:=ز:س;ه:روز
: .«(=ل ...:)=و:مو=فقت:جهودم،:مر=: رجخی:به:حصول:موصول:گشت

گر;;;;ری:مس;;;<لک:و:طر=ی;;;;ق:تص;;;;ّوش،: ج;;;ّو: ل;;;;رظ:ص;;;وفی:پیش;;;;گی:و:فر=
ک;س:ب;ه:قص;د:و: رض;ی،:و:ه;ر:قش;ر:و: :آن:روزگ;<ر،:ح;<ل:ه;ر: :در ههگ<ن:ر=:تقریج<ا

:::=ی،«:سلس;له»سر<س;ی،:مّخص;ل:ب;ه:-=جخه<عی:ۀطجق گزیر:=ث;ر=ت:خ;ود:ر=:در ج;<
:پ;;;رورش:وی:ب;;;ر:ج;;;<ی::و:س;;;هت«:س;;;ّرد»تک;;وین:شخص;;;رت: :ب;;<لش:و دهی:در

                                                                            
 .251،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت./:42،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

:(.ص<بری:ۀمقّدم):18،:ص:=لسجعرن./:42پیشرن،:ه<مش:ص::(. )
 .43،:صخالصه(.:( 



 شاهِ هَمَدان                                                                   36

 

 

:دور:حک<حخی،.:جه<ده:=ست ک;ه:ب;<:هه;:ۀهن:=ز :ۀکودکی:وی،:در:دس;ت:=س;ت،:
:ت;;<رح :=جخه;;<عی :آن،:=ز:رهگ;;ذر :جر;;ز:ت;;<رح :-مج<لغ;;<ت:آش;;ک<ر:در سر<س;;ی،:و

گوحد.:تصّوش:ب<:=رزش:=ست ::بدخشی:
ک;;;هحض;;;رت:س;;;ر<د» -ق;;;ّدس-ه;;;ز=ر:و:چه<رص;;;د:ول;;;ی:ر=::ت:فرمودج;;;د:
ح<فخ;ه ;َغر:س;ّن،:.:=م:در :ح;ک:مجل;س،:در:ص  :=ی;ن:=ولر;<>:ر=:در =م;<:چه<رص;د:ت;ن:=ز
ح<فخ;;;ه :م;;;<:ر=:د=عر;;;:در ک;;;ه:پ<دش;;;<ه:دح;;;<ر :ۀ=م؛:و:س;;;جب:=جخه;;;<ع:=حش;;;<ن،:آن:ب;;;ود:

:ب;;;<:وزر=ی:جر;;;ک:رأی: ک;;;<بر:ع;;;ر=ق:و:خر=س;;;<ن:پی;;;د=:آم;;;د،:و س;;;ع<دت:مالق;;;<ت:=
کرد گف.:مشورت: کهوزر=>: سججی:طلب:=ک<بر:دین:مص;لحت:جج<ش;د:و::بی::خذد:

:=ته;<م:آن:بذ;<: صورتی:جد=رد،:بلکه:مدرسه:و:خ<جق<هی:بذ<:ب<حد:فرم;ود،:و:بع;د:=ز
:=ی;;;ن:س;;;خن:خ;;;وش:آم;;;د،:بذ;;;<ی:آن:.:=لخه;;;<س:=جخه;;;<ع:جه;;;ودن پ<دش;;;<ه:ر=:=ز

کرد ع;ر=ق:(:یفق;ر=:-)عله<:و:مش;<ح :چون:آن:بذ<:به:=ته<م:رسرد،.:عه<رت:=مر:
:خر=س<ن:ر=:ط :بر=و ::و=لدم.:=جالس:یلب:جهود،:=ز و:خ;<لن:جر;ز:ح<ض;ر:آمدج;د،:و

ک;;<بر:م;;ر=:ب;;<:خ;;ود:ح<ض;;ر:آوردج;;د:ه;;ن:در:آن:مجهع (:مح;;ّق:)پ;;س:چه<رص;;د:.:=ال
:ب;ر:دس;ت: :بس;ر<ر محّقق:بر:دست:ر=ست:پ<دش<ه:جشسخذد،:و:عله;<ی:ج;<مجرد=ر

دس;ت:م;ن:بگرف;ت،:و:(:=لدین:=مر;ر:ش;ه<ب)چة:پ<دش;<ه:بذشس;خذد؛:و:و=ل;دم:
:ب;ر=ی:م;ن:.:ه;ودف<تحه:=لخه;<س:ج جهر;ع:س;<د=ت:و:عله;<>:و:فق;ر=ی:مجل;س:=ز
:.:ف<تحه:بخو=جدجد :فق;ر=ی:مجل;س:=ز ک;ه:ه;ر:ح;ک:=ز ک;رد: پس:دحگرب<ره:=لخه<س:

:ر=ه:تجّرک:سه<ع:جه<ح;د::بر=ی:=ین:فرزجد:حدحدی:جقل:فرم<حذد، الج;رم،:=ول:.:ت<:=ز
س;هذ<جی:ب;;ر:م;ن:ح;دحث:خو=ج;;د،:و:آخ;ر:خو=ج;;ه::ۀش;ر :عال>=لدول;;(:حض;رت)

پس:چه<رصد:حدحث:ب<:سع<د=ت:فو=تر:به;ن:ب;ه:م;ن:.:جرش<بوری=لدین::قطب
ک<بر:رسرد:در:آن:مجهع : .«=ال

ک;;;ه:والدت: :آجج;;;<: :ب;;;ه:هذگ;;;<م::ق:می.;:ه;;;:714س;;;<ل:«:س;;;ّرد»=ز ب<ش;;;د،:و
که:پ;درش:«:...در:صغر:سّن:»برگز=ری:آن:مجلس: بگرف;ت:و:(:=و)دس;ت:»بوده،:
:جظر::12ت<::7تو=ن:=و:ر=::جهوده،:می«:ف<تحه:=لخه<س فل;ذ=:ت;<رح ::؛گرف;تس<له:در

:زم;;;;<ن::725-728ه<ی::برگ;;;ز=ری:چذ;;;رن:مجلس;;;;ی،:مح;;;دود:ب;;;ه:س;;;;<ل ه;;;;:در

                                                                            
 .252-251،:2،:=لجذ<ن:روض<ت./:51-58،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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؛: ش;;;;;ود:می(:ق.;:ه;;;;;736-716)س;;;;;لطذت:=بوس;;;;;عرد:به<درخ;;;;;<ن:=حلخ;;;;;<جی:
:رس;;;<ل:چذ<ن گفخ;;;ه:(:;;;;:=س;;;ذ<د)«:=ور=د:فخحر;;;ه»:ۀک;;;ه:خ;;;ود:مررس;;;ّردعلی:ه;;;ن:در
ک;;ه:س;لط<ن:محّه;د:خد=بذ;;ده:»::=س;ت ک;<بر:خر=س;<ن:و:ع;;ر=ق:ر=:...:در:محل;ی: =

:آن:مجل;;س:ح<ض;;ر:ب;;ود-ع-جه;;ع:س;;<خخه:ب;;ود،:خو=ج;;ه:خض;;ر ؛:ول;;ی:«جر;;ز:در
گوح;;د ح;;< : :ع;;<لن:روح;;<جی:روی:د=ده:=س;;ت::محّه;;د:ر ک;;ه: «=ی;;ن:مالق;;<ت:در :،

:جظ;;<یر:=ین:چذ;;رن:جرس;;ت، خو:حمحّهد:=ولج;;<:گوج;;ه:مج;;<لس:در:عه;;د:س;;لط<ن:=ز
حن(:ق.;ه783-716) گف;ت:.:جرز:=طالع:د=ر =م<:در:ب<ب:مح;ل:برگ;ز=ری:آن:ب<ح;د:

:شه گذجد:س;لط<جره،:جزدح;ک:زجج;<ن،:ب;ه:س;<ل:)«:سلط<جره»ر:که:در =ته<م:بذ<ی:
: .مقّر:پ<دش<ه:بوده:=ست(:ق.;ه:784

:وجود::به:عالوه، (:ح;<ل:و:م;د=رس:ص;وفره:مک<ن:حّل:و:تر)ه<:«خ<جق<ه»=ز
: :بی;;رون:آن؛:=ز ح;;ن،:چ;;ه:در:خ;;ود:ش;;هر:و:چ;;ه:در :ت;;<رحخی:د=ر وفی:ب;;زرگ:خو=ج;;ه:یوس;;ف:ب;;ن:ز=دگ;;<ه:ص;;-«ب;;وزحذجرد»جهل;;ه،:خ<جق;;<هی:در:در:هه;;د=ن،:=ط;;الع 

خ;<ن:س;<خخه:ش;د،:و:« ;<ز=ن»که:به:فرم<ن:(:ق.;:ه:535-441)=یوب:ههد=جی:
:مرب;;و :ب;;ه:دور=ن:بل;;وح:و:.:و:ج;;ز:=حذه;;<: «هه;;د=ن»خ<جق;<ه: ک;;ه،:ظ;;<هر=ا خج;;ر:ذی;ل:
:=ی;;ن::می«:س;;ّرد»برج;;<یی: :=جج;;ذ=ب:وی:ب;;د=ن:طرحق;;ت،:ه;;ن:در ش;;ود،:ح;;<کی:=ز
::ب<لش:و:پرورش:وی:=ست:ۀدور

:ههد=ن:» :ب;ه:=ته;<م:جرس;رده::خ<جق<هی:بود:در: <حت:وسعت،:در =م<:هذوز
ی:و:خشت:م<لر;دمی:ت;<:جزدح;ک:ص;جر،:و:جه;<ز:هبود،:چون:شب:درآمدی:برفخ

:=ح;<م:.:گز=ردم:صجر:به:جه<عت:می بعد:=ز:سه:م<ه:به:=ته<م:رس<جدم،:و:فق;ر=:در
که:فصل:شخ<ست:در:آن:خ<جق<ه:جهع:شدجد : .«=ربعرن:

::

                                                                            
 .22-21/=ذک<خی:(. )

:آث<ر:(. )  .18،:ص:...=حو=ل:و

 .318-314و:389،:ص:(=قج<ل):ت<رح :مغول::رش:(. )

 .885و::888،:ص:(=ذک<خی):ت<رحخی:م<ترک<ن:(. )

 (.=سخ<د=ن:طرحقت):5بهر:::پیشرن؛:جرز،:رش:(. )
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::=سخ<د=ن:طرحقت:.(5
:به;;ر: :(:4)پیش;;رن:در ک;;ه:آموزگ;;<ر گردح;;د: :پ;;رورش،:ح;;<د: :«:س;;ّرد»ب;;<لش:و در

:سّرد:عال>=لدین:ص;وفی،:ر=هذه;<ی:طرحق;ت:وی:جر;ز:ب;وده: ُخردس<لی،:د=خی:=و
:آن:د=س;خ<ن:برگ;ز=ری: :در ک;رده:=س;ت:«:مجه;ع»=ست؛:و ک;ه:=ّدع;<: بزرگ;<ن:دی;ن،:

:چه<رصد:ول;ی» :و کس;<جی:چ;ون:ش;ر :عال>=لدول;«:هز=ر ح<فخ;ه،:ب;ه:دح;د=ر: :ۀر=:در
گذش;خ)ی:سهذ<ج گذش;خ)=ل;دین:ححر;ی:جرش;<بوری::و:قطب(:ه;;:736:ۀدر: :ۀدر:
گش;;;خه،:و:دع;;<ی:آج;;;<ن:ر=:در:ح;;ّق:خ;;;ود:ش;;ذرده،:و:(:ه;;;:748 چه<رص;;;د:»ج<خ;;ل:

:ح;;ک::هن: .آج;;<ن:ب;;دو:رس;;رده:=س;;ت«:ۀح;;دحث،:ب;;<:س;;ع<دت:ف<تح;; چذ;;رن،:=ز
:ب;;ر=ی:تعل;;رن:-گهذ;;<م«:ع;;<لن:مخّق;;ی» :=ز گرفخ;;ه:«:س;;ّرد»ک;;ه:خ;;<ل:=و ب;;ه:خ;;دمت:

گردحده،-بوده و:«:ذک;ر»=ز:قجرل:-مج<دی:تصّوش::=ش،:که:در:دو=زده:س<لگی:ح<د:
: .ر=:بدو:آموخخه:=ست«:رؤحت»و:«: رجت»

کرده ک;;;ه:دحگ;;;ر:جوحس;;;ذدگ<ن:ه;;;ن:ح;;;<د: :ب;;;ه:ط;;;وری: =ج;;;د،::=ز:هه;;;رن:فق;;;ره،:و
که:وی:=ز:هه<ن:جوب<وگی:روی:به:صوفرگری:آورده،:و:حکر=ست:به:جزد::برمی آحد:

:تربی;ت:ب;ه:ج;ز:=و،:=.:شر :محه;ود:مزدق;<جی:رفخ;ه:=س;ت «:دوس;خی:=خ;ی:علی»ز
گوح;;;د.:جر;;;ز:برخ;;;ورد=ر:ش;;;ده:=س;;;ت کربالخ;;;ی: -=گرچ;;;ه:حض;;;رت:مر;;;ر»::ح;;;<فظ:

:=ولر;;;<>:رس;;;رده-ق;;;ّدس ::ب;;;ه:خ;;;دمت:بس;;;ر<ری:=ز :تربی;;;ت:ح<فخ;;;ه،:ف<ّم;;;<:=ز =جد:و
:تربیت:بیش;خر:ح<فخه پ;س:م;<:جر;ز:ب;ه:ذک;ر:=جه;<لی:: .«=ج;د:خدمت:=ین:دو:بزرگو=ر

گفت:چذ<ن :تن:خو=هرن:پرد=خت،:=م<:پیشخر:ب<حد: :ۀخرق;:ۀکه:=ز:سلس;ل:=ین:دو
ح;;ه» ک;;ه:«:کجرو ک;;رده:خو=ه;;د:ش;;د،: :ح;;<د: خ;;ود:ر=:ش;;ر :محه;;ود:«:س;;ّرد:و:س;;ذد»=و

مذ<س;جت::=و:بی«:فخ;ّوت»:ۀمزدق<جی:ب<زگفخه:=ست؛:=حذج<:جرز:=ش<رتی:ب;ه:سلس;ل
که:هه<ج<:=ز:ججن ک;ردی:=لدین:محهد::جرست،: =دک<جی:خرقه:سخ<جده،:پس:ح;<د:
:.ب<شد:گذر=:جرز:=ز:وی:ب<حسخه:می

=بو=لهع<لی:(:؟)=لدین::جظ<م/=لدین:شرش::شر :محهود:مزدق<جی:(.حکن
گذش;;;خ:-698:ۀز=د)محه;;;ودبن:عج;;;د=هلل:مزدق;;;<جی:ر=زی: ک;;;ه:(:ق.;:ه;;;761:ۀدر:

                                                                            
 .51-58،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .42هه<ن،:ص::(. )

 .274،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )
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:تلّف;;;ظ:محّل;;;ی]«:مزدق;;;<ن»جس;;;جت:وی:ب;;;ه: ش;;;هرکی:در:س;;;ر:ر=ه:[:«مزلق;;;<ن»::در
گفخههد=ن:ب م;ردم:»(::ق.;ه;:748س;<ل:)حه;د=هلل:مس;خوفی::ۀه:س<وه:=ست،:به:

:ش<فعی:مذهب پ;<ره::13ک;ه:ُق;رب:-=جد،:حقوق:دیو=جی:آن:و:والحخش:آجج<:سّذی 
گفخ; «حک:توم<ن:ب<شد-دحه:=ست :ب;ه: :»(::ق.;ه;:626م:)ی:وح;<قوت:حه;:ۀ؛:و در

؛:و:آن:ش;هر:مذزلگ;<هی:ب;ود: «رب< :مزدق<ن،:ص;وفر<ن:مس;کن:و:م;أوی:د=ش;خذد
ک : :=یر=ن:عجور:میدر که:=ز :ش<هر=ه:بزرگی: ،:و:«مزدک;<ن»=ین:ج<م:مع;ّرب:.: کرد:ذ<ر

:ج<م: :ۀک;ه:آح;<:تس;هر:ب<سخ<جی:=ست؛:=م;<:=ین«:مزدک:ب<مد=د=ن»به:س<دگی:ح<دآور 
:پی;;رو=ن: :آجج;;<:مرب;;و :می«:م;;زدک»آن:ب;ه:جح;;وی:ب;;<:حض;;ور ش;;ود،:ب;;ه:ه;;ر :رو::در

گ;ر:چ;ه:مس;خوفی:در:هه;رن:س;ده،:=ز:وج;ود:چذ;<ن ::محّقق:جرس;ت؛:= پیرو=ج;ی:در
:آجج;<:ب;<:.:گوح;د:س;خن:می«:عر=ق:عجن» ب;ه:ه;ر:ح;<ل،:وج;ود:رب;< :ص;وفر<ن:در

:.ب<شد:ت<رحخی،:خود:=ز:موضوع<ت:ق<بل:مط<لعه:می:ۀچذرن:شجه
:پ;ی: که:سّردعلی:به:خدمت:=سخ<د:مزدق<جی:رسرده،:در جخسخرن:ب<ری:

خ<ج-«ع<لن:مّخقی»هه<ن:تعلرن:ذکر: :َسر  ب;وده:س;<لگی::12به:وی،:در:-=و:ۀمعّلن 
گوحد ::=ست؛:

ک;ه:م;ر=:ب;ه:ص;حجت:» :آمدم،:=ز:=سخ<د:=لخه<س:جه;ودم: : رجت:ب<ز چون:=ز
=ج<ب;ت:جه;ود؛:و:چ;ون:ب;ه:ص;حجت:ش;رحف:ش;ر :.:شر :محهود:مزدق;<جی:َب;رد

ک;;ه گش;;خن،:و:روزی:چذ;;د:ص;;حجت:د=ش;;خن،:فرم;;ود: گ;;ر:ب;;ر=ی:::مش;;رش: ح;;<:س;;ّرد:=
ک;;ه::=ی،:م;;ن:در:خ;دمت:ت;و:=ز:س;ر:ق;دم:س;<زم:مخ;دومّرت:ب;ه:=ی;ن:خ<جق;<ه:آم;ده

:ب;;;ر=ی:خ;;;<دم:ب;;;ودن: گ;;;ر:=ز =: مج;;;<د=:مرح;;;د=ن:در:خ;;;دمخک<ری:تقص;;;رر:جه<حذ;;;د؛:و
:ب<حد:جه;<د:ت;<:ب;ه:مقص;ود::آمده کّذ<س:ر=:پیش:پ<ی:=و کفش:=ین: الم:سر<ه: =ی،:

که:رسن:طلب،:ترک:هسخی:=س;ت چ;ون:جه;ت:خ;دمت:رفخ;ه:ب;ودم،:.:برسی،:
:ب;;ه:حض;;رت: ک;;ردم:و :=ق;;د=م:جه;;ودم:و:خ;;دمت:قج;;ول: ب;;ه:ص;;ورت:=دب،:قر;;<م:و

ک;;ردم،:و:م;;الزم:خ<جق;;<ه:دینش;;ر :ب :ت;;<:ح;;ک:س;;<ل:ذک;;ر::پذ;;<ه:می:یع;;ت: ب;;ودم،:و
:=لخه;;;<س:.:ح;;;<فخن:گفخن:و:حض;;;ور:جهی:م;;;ی ت;;;<:روزی:ب;;;ه:جزدح;;;ک:ش;;;ر :آم;;;دم:و

                                                                            
 .66،:طجع:لسخرجج،:ص:جزهة=لقلوب:(. )

 .528،:ص:4،:طجع:ووسخذفلد،:ج:=لجلد=ن:معجن:(. )

 .229،:ص:ه<ی:خالفت:شرقی:سرزمرنجغر=فر<ی:ت<رحخی::(. )
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:آجج<: حد،:ت<:وی:در کّذ<س:در:خلوت:من:درآر کّذ<سی:فرم<یید،:و: که:مر=: جهودم:
گردد که.:به:ذکر:مشغول: :خ<جق<ه:پ<ک:می::شر :فرمود: :ت;و:س<زد:کّذ<س،:َمْجرز  ،:و

:ت;;<::جف;;س:خ;;ود:ر=:پ;;<ک:جهی ت;;و=جی:س;;<خخن؟:ب;;رو:در:خل;;وت،:و:هّه;;ت:بلذ;;د:د=ر
:مر=دت:برآحد ک<مل;.:ک<رت:برآحد:و :ب;ه:م;دد:هّه;ت: ش;ر :در:خل;وت:رف;خن:و::ۀب<ز

:بع;د:آن،: :=ز کرد؛:و به:ذکر:مشغول:شدم؛:=جدک:=جدک،:حضور،:پید=:شدن:آ <ز:
س:ش;;ر :پ;;.:ک;;ه:ط<ق;;ت:ش;;ذردن:ذک;;ر:جه<ج;;د:در:حض;;ور:مس;;خغرق:ش;;دم،:چذ<ن

ک;;ه :و:جزدحک;;ی:::فرم;;ود: ک;;ه:خ;;وش:«س;;ّرد»کس;;ی:در:حض;;ور ،:ذک;;ر:بلذ;;د:جگوح;;د:
:زججر;ر:د=ش;خذد،.:=ج;ذه<ب:رو :=س;ت و:طع;<م:ب;;ه:آر=م:::و:م;ّدت:س;ه:م;;<ه:م;ر=:در

گ :ب<:=ین:ههه:تربیت،:در:وقت:س;ه<ع:در:ص;حن:رد=دجد،:ت<:وجودم:آر=م: فت؛:و
:بود،::در:هفخه،:دو:ب<ر:سه<ع:می.:کردم:خ<جق<ه:به:َسر:رق :می و:شش:س;<ل:در

ک;;ه:هرگ;;ز:ب;;ر:زب;;<ن،:س;;خن:دجر;;<:جرف;;ت،:و:در:دل:ح;;;<د:آن: خل;;وت:خ<ج;;ه:ب;;ودم،:
:وظرف :چون:=ز ل:آمدی،:بیل:زدن:فرمودجدی:در:صصج< :فر= ت:ح<:ۀجر<مد؛:و

: .« رر:=ّح<م:=ربعرن
:=ی;;ن:فق;;ره،:برمی ک;;ه:ش;;ر :محه;;ود:مزدق;;<جی:در:هه;;د=ن:مخ;;وّطن::=ز آح;;د:

در:ص;;;حجت:ش;;;ر :بس;;;ی:»::=س;;;ت:ک;;;رده:ب;;;وده،:و:خ<جق;;;<ه:آن:ش;;;هر:ر=:=د=ره:می
کس;ی:جظ;ر:می ک;ه:در:ه;ر: کردج;د،:=و:ر=:ص;ف<>:عظ;;رن::ص;<حجدالن:پدح;د:آمدج;د،:

:برخی:سفره<ی:خود:ههر=ه:ب<:شر :محه;ود:.:«آمد:ح<صل:می مررسّردعلی:=ز
که:=و:مجّرد:می گفخه:=ست: :هن: کرده،:و :دجر<:ب;<::بودجد،:ح<د: و:ههچذ<ن:مجّرد:=ز

(:ق.;ه;):766مزدق;<جی:ر=:بعض;ی::ت<رح :وف;<ت:ش;ر :محه;ود: .«آخرت:رفخذد
ک;رده(:بر=س<س:مذ<بع:خ;ود)که:سلط<ن:=لقر=خی::=جد،:=م<:چذ<ن:جوشخه پ;س:::ح;<د:
:آن کذذ;د،:خ;ود:در:هه;د=ن::که:شر :محه;ود:حض;رت:مر;ر:ر=:ب;ه:س;فر:=م;ر:می:=ز

و:س;;;ّن:(:ق.;ه;;;:761ب;;;ه:س;;;<ل:)پیوج;;;دد::ب;;;وده:ت;;;<:ب;;;ه:ج;;;و=ر:رحه;;;ت:=ی;;;زدی:می
ک<م;;;;:63مج;;;;<رکش: =ّول،:ش;;;;ر :ش;;;;رزی:هلل:::د=ش;;;;خه:لب;;;;وده؛:و:دحگ;;;;ر:مرح;;;;د=ن:

:دحگر،:=خی:خلرف ک;ه::ۀدرگزحذی؛:و ک;دودری،: ههد=جی؛:و:دحگر،:ش;ر :=ب;وبکر:

                                                                            
 .275،:2،:روض<ت./:48-43،:ص:(بدخشی):خالصة=لهذ<قب:(. )

 .214و::56هه<ن،:ص::(. )
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:بوده :آن:بزرگ;و=ر،:در::حف;;وشم:م;ز=ر.:=ج;;د:ه;ر:ح;ک:س;;رآمد:روزگ;<ر :هه;;د=نب;ه:=ج;;و=ر
:ُحخجّرک :و : .«=ست،:ُیز=ر

ک;ه :ت<رحخی:سهذ<ن:آم;ده:=س;ت: :ذکر:آث<ر :ب;ه:عذ;و=ن:::لرکن:در آر=مگ;<ه:=و
گ;ویی::چذ<ن)آب<د:سهذ<ن:و=قع:=ست::=کذون:در:مؤمن:هن«:محهوددروحش:» که:

:=و::ۀو:ججش;;خ(:وی:=ز:هه;;د=ن:ب;;ه:س;;هذ<ن:جق;;ل:مک;;<ن:جه;;وده؟ روی:س;;ذگ:م;;ز=ر
::چذرن:=ست

ک<مل،:مرق;د:مج;<رک:حض;;رت:قطب» =لع;<رش:=لو=ص;;ل،::=القط;<ب،:ش;;ر :
ج;;دههرن:رک;;ن:ر=ل;;دین:محه;;ود:مزدق;;<جی،:ه:ع;;<لن:رب;;<جی،:جذ;;<ب:ش;;ر :جظ<م

ّحه:...:رضوّحه::ۀذهجرّ::ۀعلرّ::ۀسلسل ،:خلرفه:و:ج<جشرن:حضرت:ش;ر :...کجرو
:؛«...سهذ<جی:ۀعال>=لدول

:ب<:=ین :بذ<ی:آن:هر :و گوجه:ت<رحخی:ح<د:جگردحده،:ولی:ب;<:توّج;ه:ب;ه::که:در
:شر ،:و:شرو تو=ن:آن:ر=:بذ<خی:=ز:قرن:هش;خن::معه<ری:=ثر،:می:ۀزم<ن:درگذشت 

::ب;;<:ویژگی :مورّخ;;<ن: .آورده;;<ی:آث;;<ر:دور=ن:=حلخ;;<جی:ب;;ه:ش;;ه<ر ک;;ه:ب;;ه:-حک;;ی:=ز
:=عخه<د:جکرده:گز=رش ک;ه-=جد:ه<ی:=و گفخه:=س;ت: ک<بلی: ش;ر :::به:ج<م:عجد=هلل:
،:و:692والدت:=و:در:س;;;<ل:«:یمحه;;;ودبن:محّه;;;د:مزدق;;;<ج(:ک;;;ذ=)=ل;;;دین::ججن

::ۀ=لدین:عال>=لدول:مرحد:شر :رکن :7سهذ<جی:ب;وده،:عه;رش:هش;خ<د:س;<ل،:در
:=عه;<ل:=س;فر=ین:م;دفون:رحلت:جه;وده،:و:در:حص;<:778رمض<ن:س<ل: ری:=ز
ک;<بلی:: .گشخه:=ست که:=ین: گفت: ش;ر :محه;ود:مزدق;<جی:(:پ;رد=ز: لن)ب<حد:

:یحک;ی:دحگ;ر:=ز:مش;<ح :س;ّردعل-یج=لدین:محهد:=دک;<:ر=:حکسره:ب<:شر :ججن
کرده:=ست :ق<طی: گرفخه:و :)تر:آجکه:محّهدک<ظن:تجری;زی::عجب.:عوضی: =س;ر=ر

:م;;;ز=ر:ش;;;ر :محه;;;ود:مزدق;;;<جی:=س;;;خ<د:مر(:علرش;;;<ه رس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:ر=:در
کرده،:و:ت<رح :وف<ت:=و:ر=:هن:سد«:تجریز» : .د=جسخه:=ست!(:؟)دهن::ۀح<د:

:
                                                                            

 .39=ذک<خی،:./:282،:حو=شی،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .44،:ص:1،:ج:تشّرع:د=خر =لهع<رش:(. )

 .186و::178،:ص:1392،:تهر=ن،:تذکر =لخو=رح :(. )

 .122-121،:ص:1387،:تهر=ن،:(در:مز=ر=ت:تجریز):مذظر=الولر<>:(. )
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=ل;;;;;;دین:=بو=لجرک;;;;;;<ت:َ=خ;;;;;;;ی::ش;;;;;;ر :تقی::دوس;;;;;;خی:َ=خ;;;;;;ی:علی:(.دوم
س;;;هذ<جی::ۀوی:=ز:=ص;;ح<ب:عال>=لدول;;(.:ه;;;:8:ۀس;;د)دوس;;خی:س;;هذ<جی::علی
:ج<جشرن:=و:بوده:=س;ت(:ق.;ه:659-736) در:ح;ّق:=و:ش;ر :عال>=لدول;ه:ر=:.:و
:محّجت:بی» ک;ه:روزی:آس;خ<ج:جه<حت:فهن:می:=لخف<ت:و خل;وت::ۀشود،:چذد=ن:
ک;هآخ<دم:س;و.:د=د(:بوسه)=ر=:تقجرل:«:=خی» ک;رد: :=ی;ن:تو=ض;ع:س;ّری:::ل: آح;<:در

که:م<:ر=:محرم:بگرد=جی ک;ه.:ب<شد؟:=لخه<س:آن:=ست: ::::شر :جو=ب:د=د: ّ عل;ی 
که:صد:ه;ز=ر:ش;ر :و =س;خ<د:ر=:ش;ر :و::دوسخی:م<:ر=:مرحدی:و:ش<گردی:=ست،:

ک;;ه:حض;;رت:قط;;ب:...=س;;خ<د:=س;;ت: =ل;;دین::;;;:خو=ج;;ه:قطب)؛:مع;;روش:=س;;ت:
در:ه;ر:س;<لی:ح;ک:ب;<ر:(:ق.;ه;:748=بو=لفضل:ححری:ج<می:جرش<بوری،:مخ;وفی:

ح<رت:=خی:علی ::به:ز ک;ه:ش;ر :عال>=لدول;ه:ر=:در دوسخی:آم;دی،:و:وق;ت:ب;ودی:
: .«آن:صحجت:=ج<زت:ججودی

:(:م;;ذکور)<بوری:جرش;;«:قط;;ب»ش;;ر :عال>=لدول;;ه:سف<رش;;ی:ب;;ه: جوش;;خه،:=ز
مّدت:سی:س<ل:شد:ت<:=ین:بیچ<ره:به:خ;دمت:ط;اّلب:مش;غول:»::جهله:=حذکه

ک;;ه: ک;;ه: ه;;ی:=ز:دل:م;;ن:ب;;رد=رد،:و:م;;ر=:ب;;ر:=و:=عخه;;<دی:ب<ش;;د: =س;;ت،:دروحش;;ی:
کرد: -ر=:ح;ّق:«:عل;ی»ت<:فرزجد:عزی;زم:...:،:جر<فخن:...ط<لب:ر=:سرگرد=ن:جخو=هد:

:»ک;;ه:-«=خ;;ی:عل;;ی»ر :ب;;ر=ی:ش;;:ۀص;;ورت:=ج;;<ز.:فرس;;خ<د-س;;جح<جه:و:تع;;<لی در
ک;رده:ب;;وده:=س;ت:714رمض;<ن: : (:288ص:)«:روض;;<ت»در:-ه;;;،:عزل;ت:=خخر;;<ر

:آن: ر=:ب;<:موقوف;<ت:و:ح;ّق:«:س;هذ<ن:ۀشرخی:خ<جق;<ه:روض;»مذدرج:=ست،:و:در
کرده: : ک;ه::هن(.:ه;:718صفر:)تصّرش:آجه<:بدو:مقّرر چذرن،:بی;<ن:د=ش;خه:=س;ت:

ک;;;ه:در:ص;;;حجت،:تربی;;;ت:ته;;;<م» :ل;;;ذ=:«:ح<فخ;;;ه:م;;;ّدت:بیس;;;ت:س;;;<ل:=س;;;ت: و
:ح;ّق:=و:جگ<ش;خه:=س;ت«:ۀکله<ت:قدسر» =خ;ی:عل;ی:در:س;فر:ح;ّج:.:خ;ود:ر=:در

:جهل وی:ت<:آخر:عهر،:مج;ّرد:ب;ود،:.:ههر=ه<ن:=و:بوده:=ست:ۀعال>=لدوله:جرز،:=ز
: :=ّح;<م:حر;<ت:=حش;<ن،:حض;رت:»و :دجر<:به:آخرت:رفت؛:و:در ههچذ<ن:مجّرد:=ز

:=ز:مش;;ّرش:ش;;ده-ق;;ّدس-=مر;;ر:س;;ّردعلی:هه;;د=جی خ;;دمت:=حش;;<ن:جر;;ز::=جد،:و
ک<فی:و=فی:ح<فخه:تربیت : .«=جد:ه<ی:

                                                                            
 .59-57،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .292و::281،:278،:276،:11/:2،:(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت:(. )
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که:مررسّردعلی،:دس;ت:=م<:چذرن:برمی :ب;ه::21-28کن:ت;<::آحد: س;<لگی،:و
در:خ;دمت:(:ق.;ه;:736ب;ه:س;<ل:)س;هذ<جی::ۀ=حخه<ل:قوی:ت<:مرگ:عال>=لدول

بوده،:و:حدود:هه;رن:س;<ل:ب;ه:-رخرس:خ<جق<ه:ههد=ن-شر :محهود:مزدق<جی
رس;;رده:-رخ;;رس:خ<جق;;<ه:س;;هذ<ن-«دوس;;خی:ی=خ;;ی:عل»خ;;دمت:=س;;خ<د:دحگ;;ر:

ر=:«:دوسخی:=خی:علی»=ست؛:فلذ=:=حذکه:بعضی:=ز:محّقق<ن:ت<رح :درگذشت:
:وف;;;;<ت:- =جد:برجوش;;;;خه«:م1333/ق734»ب;;;;ه:س;;;;<ل: حعذ;;;;ی:دو:س;;;;<ل:قج;;;;ل:=ز
کرده:ۀعال>=لدول;;;; :=ش;;;;خج<ه: :توّج;;;;ه:جذهوده:س;;;;هذ<جی،:حقرذ;;;;<ا =ج;;;;د،:=خ;;;;ی::=ج;;;;د:و

ش;<حد:.:)<جی:رحل;ت:جک;رده:=س;تس;هذ:ۀدوسخی:هرگز:پیش:=ز:عال>=لدول:علی
:(.؟734بوده،:جه::743س<ل:«:=خی»وف<ت:

:خ<جق;<ه:س;هذ<ن:ر=، خ;ود:مررس;ّردعلی:چذ;رن:::ب<ری،:شر=حن:خدمت:در
:م;ّدت:ص;حجت:ش;رحف:=خ;ی:علی»::به:وصف:آورده:=س;ت چون::دوس;خی،:در

:وظرف ک;<ری:ب;ودی:ۀ=ز گ;ر: ک;ه:در:آن:مص;لحت:-صج< ،:فر=ح:ح<ص;ل:آم;دی،:=
ک;;ه:وی:=ش;خغ<ل:می:ب;;ه-دحذ;ی:ح;;<:دجر;وی:ب;;ودی :فرم;ودی: :=اّل دروحش;;<ن،:::ب;;ود؛:و

کش;;;ردجدی::س;;;ذگ :ف<ح;;;ده)ه<:ر=:=ز:موض;;;عی:ب;;;ه:موض;;;عی: =ی:ب;;;ر:آن::ک;;;ه:ظ;;;<هر=ا
گسخ<خی:جهودم:و:سو(.:مخرّتب:ججود کهآروزی: کردم: :جقل:=ین:س;ذگ::ل: ه<::در

ح;;ش:ر=:چذ;;<ن:تعظ;;رن: ف<ح;ده:چرس;;ت؟:حض;;رت:ش;;ر :ب;;<:وج;ود:آجک;;ه:=ی;;ن:درو
که:مگر:حضرت:شر :می جه;وده::تعظرن:می-قّدس:سّره-عال>=لدوله:ر=:جهود،:

:=ی;;ن:س;;و :ب;;ر:آب<ش;;د،:در: ر;;رت:ش;;د:=ز :پ;;<ی:مج;;<رک:بی;;رون:آورد:و کف;;ش:=ز ل؛:و:
گ;;ویی: گوش;;ت:بذشس;;ت؛:و:ح<لر;;<: کف;;ش:در: ک;;ه:جع;;ل: قف;;<ی:م;;ن:چذ;;<ن:زد،:

گ;;وش:م;;ن:می : کف;;ش:در : :آن:آو=ز ک;;ه.:رس;د:خوش;ی  :آن:فرم;;ود: آن،::ۀف<ح;;د::بع;;د:=ز
:زمر :جفوس:در کّف<ر که: :...=هل:=سالم:درآحذد::ۀ=ین:=ست:

ک;ه:ج;ز:ط<ق;ت:ح;;ک::و:خ;دمت:=خ;ی:علی» دوس;خی:چذ;<ن:ص;;<فی:ب;وده،:
کردی،:و:خدمخش:بح;ر: :آخر:=ثج<ت:=ز:حک:ذکر: رجت: که:در ذکر:جد=شخه،:زیر=:

:=س;;;;ر=ر:د=حن :ب;;;;ر:حض;;;;رت:=خ;;;;ی:».:=لجس;;;;ن:م;;;;ّو=ج:ب;;;;وده،:و:در و:ص;;;;فت:=حد;;;;<ر
مج;<رک:دوسخی: <لب:بودی،:هر:س<ل:هز=ر:جوی:پ<لرز:بکشخی:به:دس;ت::علی

                                                                            
(1).:Bowering (in) IRANICA, I/ 8,P. 862;  >12/رح . 
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به:دست:خود:ب;ه::ههرشه:آن:پ<لرز:خوب:آمدی،:و:چون:خربزه:رسردی،.:خود
گوح;;د.:«.م;;ردم:د=دی ک;;ه:حض;;رت:=مررس;;ّردعلی:»::بدخش;;ی: بع;;د:=ز:دو:س;;<ل:
=ج;د،:و:فو=ح;;د:عظ;رن:=ز:مالزم;;ت:آن::بوده«:=خ;;ی»در:مالزم;ت:-ق;;ّدس-هه;د=جی

:به:وی:رسرده،:فرموده ک;ه:بزرگو=ر :ب;ه:ص;حجت!:ح;<:س;ّرد::=جد: ب;ر=درم::ش;ه<:ر=:ب;<ز
:.شر :محهود:مزدق<جی:ب<حد:رفخن

ک;;;;ه::روزی:چذ;;;;د:توّق;;;;ف:می» :وق;;;;ت:معخ;;;;<د،: =فخ;;;;د،:حض;;;;رت:=خ;;;;ی:در
دروحش;;<ن:=ز:حض;;رت:مر;;ر:.:آحذ;;د:چ<ش;;ت:ب;;وده:ب<ش;;د،:=ز:خل;;وت:بی;;رون:جهی

ک;;ه:ش;;ه<:ر=:ب;;ه:خل;;وت:=خ;;ی:درمی:=لخه;;<س:می ب<ح;;د:آم;;دن:=لخه;;<س::جه<حذ;;د،:
ک;;;ه::آحذ;;;د،:می:چ;;;ون:درمی::=ج<ب;;;ت:جه;;;وده،.:=س;;;ت حض;;;رت:=خ;;;ی:ب;;;ه:بیذذ;;;د:

ج<ج;;ب:=ثج;;<ت،:س;;ر:ب;;ر:ز=ج;;وی:مج;;<رک:جه;;<ده،:ودحع;;ت:ج;;<ن:ب;;ه:ق;;<بی:=رو= :
حض;رت:مر;ر:=س;خرج<ع:.:=جد:سحرده،:هو=ی:فض;<ی:ملک;وت:ر=:مس;کن:س;<خخه

:ر=:ب;;ه:دروحش;;<ن::گوح;<ن:=ز:خل;;وت:بی;رون:می :=ی;;ن:خج;ر:ج<جس;;وز:دلگ;د=ز آحذ;;د،:و
رن:مخلص;;;<ن،:طری;;;ق:تقرح;;;ب:ب;;;ه:ج;;;<ی:آورده،:ب;;;ه:تجهر;;;ز:و:تکف;;;.:گوحذ;;;د:می

بع;;د:=ز:س;;ه:روز،:.:گردج;;د:س;;هذ<ن:م;;دفون:می«:آب<د:ص;;وفی»مش;غولی:جه;;وده،:در:
:ب;;;ه:خ;;;دمت:ش;;;ر :محه;;;ود: در:)حض;;;رت:مر;;;ر،:عزی;;;ز=ن:ر=:ب;;;درود:جه;;;وده،:ب;;;<ز

: .«گردجد:مشّرش:می(:ههد=ن
محّه;;د::=ل;;ّدین:=بو=لهر;;<من:محّهدبن:ججن::ش;;ر :محّه;;د:=ذک;;<جی:(.س;;وم
مررس;ّردعلی،:«:فخ;وت»:=س;خ<د(:ق.;ه778-695)=ذک<جی:=سفر=حذی:/:=دک<جی

:=ص;;;;ح<ب: :=ز :ج;;;;زد:=و:«:ص;;;حو»ک;;;ه:=ز:عله;;;;<ی:مح;;;ّدا:و ب;;;;وده؛:س;;;ّردعلی:در
گرفخ;ه:=س;ت:ۀحدحث:خو=جده،:و:=ج<ز =ل;دین:=ز:=ص;ح<ب::ش;ر :ججن.:رو=ح;ت:

::سهذ<جی،:و:شهس:ۀعال>=لدول =لدین:محّهدبن:جه<ل:خر=س<جی:بوده؛:پ;س:=ز
:=عه;;<ل:=س;;فر=ین:م;;دفو(:ق.;ه;;:778ب;;ه:س;;<ل:)م;;رگ: : .ن:ش;;ددر:حص;;<ری:=ز

گوح;;;د:فخ;;;ّوت:ر=:=ز:دس;;;ت:=و:س;;;خ<جده،:چذ<ن:ۀمررس;;;ردعلی،:خرق;;; ::ک;;;ه:خ;;;ود:
:َم;;ْن:علر;;ه:ف;;ی:طرحق;;» :ُق;دوتی:و:عه;;<دی،:و :=م;;<می:و ;;ن:َح;;د:ش;;رخی:و :ةلجس;ُخه:م 

...:=لهحّققرن::=لع<رفرن،:س;;;;لط<ن: =لهح;;;;ّدثرن،:ُق;;;;دو:=م<ُم:::=عخه;;;;<دی: =لفخ;;;;ّو:
                                                                            

 .277-276،:ص:2،:روض<ت./:62و::57،:49:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .586حو=شی:سلط<ن:=لقر=خی،:ص:،:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )



 45                                                                                  نامه زیست

 

 

هلل:=لهس;;;;;لهرن:=:مّخ;;;;;ع-محّه;;;;;د:=الذک;;;;;<جی:=ل;;;;;دین:=بو=لهر;;;;;<من:محّهدبن:ججن
: .«...بجرک<ت:َ=جف<سه:=لشرحفه:

ه;;ن:ب;;ه:حک;;ن:(:ق:754 :)مخأه;;ل:ش;;دن:س;;ّردعلی:در:چه;;ل:س;;<لگی:
:جرز:بش<رت:توّل;د:فرزج;دش: =لدین:=ذک<جی:بوده:شر :ججن (:مررس;ّردمحّهد)،:و

گفخ;;ه:=س;;ت:ر=:=و:د=ده؛:چذ<ن =ز:حض;;رت:س;;ر<دت:ش;;ذوده:»::ک;;ه:بدخش;;ی:ب;;<ز:
ک;;;;ه:فرم;;;;ود ک;;;;ه:خ;;;;د::آم;;;;د: :و=قع;;;;ه:دح;;;;دم: ،:...مت:ش;;;;ر :محّه;;;;د:=ذک;;;;<جی:در

:ر=:حضرت:حق که:=ین:ب<ز :بر=ی:ت;و:...:تع<لی::ب<زسفردی:به:من:د=د،:و:فرمود: =ز
گف;ت.:هدحه:فرسخ<ده:=ست :ر=:چ;ه:س;<زم؟: :ت;<:::گفخن:=ین:ب<ز در:خ<جق;<ه:بگ;ذ=ر

ک;ردم: :ور=ی:ش;ر :جظ;ر: ک;ه:...بج<ش;د؛:و:چ;ون:=ز =ی;ن:و=قع;ه:=ش;<رت:...:،:دح;دم:
:فرزجدی: : .«...ب<شد:به:ظهور

:شر : ک;ه:در:«:مسجد:ش;<ه:هه;د=ن»دکتر:محّهد:رح< :در گوح;د: کش;هرر:
گرفخ;;ه،:و: ک;;ه:=ز:ش;;ر :محّه;;د:=ذک;;<جی: :آن:مس;;جد،:َعَل;;ن:عل;;ی:هه;;د=جی: ج;;و=ر

:=هخز=ز:می :آن:ر=:ب<:خود:به:حرمرن:مّکه:برده:بود،:ت<:مّدته<:در بوده:و::چذدین:ب<ر
ح<رت:آن:می :و:جزدحک:بر=ی:ز :جق< :دور =ل;دین::قطب=ج;د؛:س;لط<ن::آمده:مردم:=ز

کرده:=ست:ۀهن:به:آجج<:آمده،:و:جسجت:به:َعَلن:و:ُصّف: : .سّرد:=د=ی:=حخر=م:
:

ک;;;ه:تح;;ت:عذ;;و=ن: :»ب;;ه:ج;;ز:=ی;;;ن:س;;ه:ت;;ن: س;;;ّردعلی:«:=س;;;خ<د=ن:طرحق;;ت 
گردح;;د،: ::هه;;د=جی:ح;;<د: :ُعرف;;<ی:دحگ;;ر:جر;;ز:دح;;د=ر وی:ط;;ّی:س;;فره<حش:ب;;<:ش;;روخ:و

گوح;;;د:جه;;;وده؛:چذ<ن ک;;;<بر:=ولر;;;<>»::ک;;;ه:خ;;;ود: =: ق;;;ّدس:=هلل:-س;;;ی:و:س;;;ه:ول;;;ی:=ز
:ق;;دحن-=س;;ر=رهن :دح;;<ر:طل;;ب:ح;;ق ّ رش;;<د:ُ َرب;;<ی  :=ج;;<زت-ج;;ّل:جالل;;ه-م;;ر=:ب;;ه:= 

:: «...کردجد،:ولرکن:ب<:وجود:آن:=ج<ز=ت،:ملخفت:آن:=ش;خغ<ل:جج;ودم ک;ه:م;<:در
کرد-(7)بهر: :.مع<صر=ن،:=س<می:=حش<ن:ر=:ح<د:خو=هرن:
::

                                                                            
 .191و::37،:ص:1382،:تصحرر:محّهد:رح< ،:تهر=ن،:(سردعلی):ج<مه:فخوت:(. )

 . :288 :و::56،:ص:(بدخشی):خالصة=لهذ<قب:(. )

 .288-287هه<ن،:ص::(. )

 .64،:ص:...:آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .52،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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:َ=سف<ر:.(6 ::جه<جگردی:و
ک;;;ه:-«مرح;;;د=ن:مق;;;رن»::=ج;;;د:خ<جق;;;<هی:ب;;;ر:دو:قس;;;ن:بوده:ۀمرح;;;د=ن:ص;;;وفر

::ک;;;ه:می-«مرح;;;د=ن:مس;;;<فر»=جد،:و::ههرش;;;ه:در:خ<جق;;;<ه:=ق<م;;;ت:د=ش;;;خه آمدج;;;د:و
:دور=ن:مرحدی:وی،:چذد=ن:به:ط;ول:.:رفخذد:می =ق<مت:خ<جق<هی:سّردعلی:در

:=ی;ن:دور=ن،:ب;<ز:ه;ن: :ت;<زه:در :آن،:ب<ح;د:.:ب;وده:=س;ت::«مس;<فر»جکشرده،:و پ;س:=ز
:و پذیرفخ;ه::ش;ده،:و:ب;ه:هه;رن:س;جب،:مرح;د:جهی«:صوفی:س;ّر< »=قع،:گفت:که،:در

ح;د:ربد=ن:سجب:که:من:به:َ=سف<ر:=ش;خغ<ل:د=ش;خن،:و:چ;ون:م»::خود:=و:گوحد.:=ست
: .«ب<حست:جشسخن:و:=رش<د:کردن:شد،:می:قجول:کرده:می
:دور که:به:برخ;ی:=ز:ش;هره<ی::کودکی:ت<:عهد:جو=جی::ۀ=ز حن: =ش:=طالع:د=ر

:جهل;ه، :=ز :به;ر::عر=ق:عجن،:و ک;ه:در ک;رده:ش;د(:4)چذ;<ن: ::=ی;ن:زحس;خذ<مه:ح;<د:
:د=ی;ی :و ک;<بر:ب;ه::ههر=ه:ب<:پدر س;فر:«:س;لط<جره»=ش:ب;ر=ی:حض;ور:در:آن:مجه;ع:=

:جر;;;ز:ب;;ه:برخ;;;ی:=ز:ش;;;هره<:و:(:ق.;ه;;;:725-728ه<ی::ب;;;ین:س;;<ل)ک;;رده:=س;;;ت: و
ورک;;<ن،:لذک;;<ن،:برک;;<ن::آوج،:درگزین،»::ه<ی:والح;;ت:هه;;د=ن،:م<جذ;;د:دهس;;خ<ن

:جز:=حذه<،:ب-(؟) کردسخ<ن:و:لرسخ<ن:جرز:رفخه:=ست:ه:والحتو :آن:.:ه<ی: پ;س:=ز
: :س<ل:)س<لگی::23-22در به:س;هذ<ن:رفخ;ه،:و:م;ّدت:(:ه;:به:بعد:736حعذی:=ز

دو:س;;<ل:در:س;;لک:طرحق;;ت:ش;;ر :=خ;;;ی:عل;;ی:دوس;;خی:در:خ<جق;;<ه:آن:ش;;;هر،:
:وف;;<ت:ش;;ر :دوب;;<ره:ب;;ه:هه;;د=ن::ش;;<گردی:و:=ق<م;;ت:جه;;وده،:ت;;<:آن ک;;ه:پ;;س:=ز

: .ب<زگشخه:=ست
: ج;;;;<ره:هذک;;;;ر:َ=س;;;;ف<ر»جور=ل;;;;دین:بدخش;;;;ی:در ک;;;;ه:حض;;;;رت:«:بَ<مرک  گوح;;;;د:

ک;;ه:چ;;ون:=ز:ص;;حجت:=خ;;ی: :ب;;ه:ص;;حجت:(:دوس;;خی:علی)س;;ر<دت:فرم;;ود: ب;;<ز
آم;;دم،:خ;;دمت:ش;;ر :م;;ر=:ب;;ه:س;;فر:=ش;;<رت:فرم;;ود؛:و:(:محه;;ود:مزدق;;<جی)ش;;ر :

ک;;ه:خ;دمت:=خ;;ی::ۀ=ی;ن:=ش;;<رت:جخرج; وقخ;;ی:(:دوس;خی:علی)آن:و=قع;;ه:ب<ش;د،:
ک;;ه :م;;یح;;<:س;;ّرد:دحگه;;<::فرم;;ود: :ه;;ر::ی:بس;;ر<ر :ت;;و:=ز ک;;ه:در:ج;;وش:=س;;ت،:و بیذن:

کفلر;;زی: گف;;خن:می(:چهچ;;ه/:کفچ;;ه:)=:دحگ;;ی: ب<ش;;د؟::چگوج;;ه:می::ب;;رد=ری؛:
:=ولر;<>:::گف;ت ک;;ه:ص;ورت:=سخف<ض;ه:=س;;ت:=ز ؛:فالج;;رم:...مج;<رک:ب<ش;;د،:زی;ر=:

                                                                            
 .52،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .48،:ص:(=ذک<خی...:):مروج:(. )
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کفلرزه;<::مر=:ب;ه:س;فر:=ش;<رت:فرم;ود،:ت;<:=ز:آن:دحگ(:محهود)خدمت:شر : ه;<:
:ب< :=طر=ش:دجر<:ب<ش;ذد،:=رش;<د:جه;<حن،:زی;ر=::برد=رم؛:و:آح<د:ُطاّلب  که:در ف<ق:ر=: و 

:=ق<م;;ت:=ی;;ن:ج;;وع:=سخف<ض;;ه:و:=ف<ض;;ه:مرّس;;ر:جگ;;ردد: :...ک;;ه:در :=ز ؛:پ;;س،:س;;ه:ب;;<ر
کردم :.:مشرق:ت<:به:مغرب:سفر: :ب;ّر:و:بح;ر:دح;ده:ش;د،:و:ه;ر:ب;<ر بسی:عج<ح;ب:در

ک;;ه:ب;;ه:ش;;هری:و:والحخ;;ی:رس;;ردم،:رس;;ن:و:ع;;<دت:=ه;;ل:آن:موض;;ع:طری;;ق:دحگ;;ر:
: .«...دحدم:

:آو=زه:د=شخه،:=ین :ۀس;ه:جوب;ت:معه;ور»که::جه<جگردی:سّردعلی:=ز:دیرب<ز
گرفخه:ع<لن:ر=:سرر:فرموده کوالبه:ق;ر=ر: ؛:«=ج;د:=جد،:به:آخر:در:خخالن:و:بدخش<ن:و:

:رس<له :در که:=ی:آورده:و :ۀ،:به:رو=حخی:هف;ت:جوب;ت:معه;ور...حضرت:مرر:»::=جد:
گردحده ک;ّرت،:و:ع;<لن:ر=: :ب;ه:رو=ح;ت:َ=ش;;هر:س;ه: ::=ج;د،:و ه;ز=ر:و:چه<رص;د:و:س;;ی:و

ح<فخه :=ولر;;;;;<ی:خ;;;;;د=:ر=:در ک;;;;;س:=ز : :: .«=ج;;;;;د:چه;;;;;<ر ح;;;;;ش:ش;;;;;رر=زی:جر;;;;;ز:در درو
کرده«:ج<مه:کرسی» ::ح<د:
:مظه;;;;;;ر:=ج;;;;;;و=ر:ح;;;;;;ّق:س;;;;;;ّردعلی»

:=س;;;;ت:=و:=ور=دفخحر;;;;هص;;;;<حب:
:ص<حب:فضل:و:عل;وم:و:معرف;ت

:

:در:هه;;د=ن:د=ش;;ت:م;;وطن:آن:ول;;ی:
ک;ّرت:معه;وره:ر=:دح;ده:=س;ت:=و :س;ه:

: ص;فت«:=ل;دین:جظ<م»بود:خورشردی:
:

گفخه:=ست ::ههچذرن،:سّرد:محّهد:خ<وری:
:هه;;;;;;;;د=ن» :مررس;;;;;;;;ّردعلی:َش;;;;;;;;ه 

:

ک;;;;;;;رد:جک;;;;;;;و: :س;;;;;;;رر:=قل;;;;;;;رن:َس;;;;;;;جعه:
:

: .«(=ل ...:)
: 

                                                                            
 .244-243،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .254،:ص:2؛:ج:189،:ص:1،:ج:(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .289،:ص:(=سخخری):تصّوش:=صول:(. )

 .588،:حو=شی،:ص:2،:روض<ت:(. )
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::آمده:=ست:=الولر<>ةصحرف:در::جرز،
که:=و:سّرد:=س;ت» :دگر:شر :شرخن:

:جه<ن:ر=:سر=سر:س;ه :ب<ر:بگشت:=و
:جهوده:=س;ت:پذج;<ه:س;<ل:=خخر;<ر

:

:=س;;;ت=لهول;;;د::عل;;;ی:ج;;;<م:و:=لوجدی:
:بدح;;;;د:=ولر;;;;<>:چه<رص;;;;د،:ب;;;;<:ه;;;;ز=ر
: «تج;;<فی:ز:مض;;;جع،:زه;;ی:مردک;;;<ر

:

:=ین:سرر:و:س;فره<، ب;ه:دس;خور:ش;ر :::ت;ر:=ش;<ره:رف;ت،:ک;ه:پیش:چذ<ن::آ <ز
ک;;;;ه:.:مزدق;;;;<جی:ب;;;;وده:=س;;;;ت کر;;;;د:=س;;;;ت: :م<ی;;;;ل:ب;;;;ه:تأ =م;;;;<:ر=ق;;;;ن:=ی;;;;ن:س;;;;طور

:عر=ق:عجن،:پ;س:=ز:درگذش;ت:س;لط<ن:-ه<ی:سر<سی:دگرگوجی =جخه<عی:در
:)=بوس;;عرد:به<درخ;;;<ن: :ۀحکوم;;;ت:تهرک;;;ز:و:ته;;;ّدن:ح<فخ;;;:ۀو:تجزح;;;(:ه;;;;:736در

:آن: گو=ر عص;;;;;ر:::1به;;;;;ر:::رش)=حلخ<ج;;;;;<ن:جخس;;;;;خرن،:و:پی<م;;;;;ده<ی:قه;;;;;ری:ج;;;;;<
:ج<بس;;;<م<جی:و:آش;;;فخگی:وض;;;ع:و:موقعر;;;ت:(:مررس;;;ّردعلی :در «:ُ=مر=خ;;;ی»ظ;;;<هر=ا

ح<س;;ت ت;;أثرر:جج;;وده،:ب;;ل:جقش;;ی:عه;;ده::بی«:س;;ّرد»مذب::خ<ج;;د=ن:س;;ر<دت:و:ر
:=ی;ن:دگرگوجیش;ر :مزدق;<جی:ه;ن:.:د=شخه:=س;ت ه;<:ر=:فههر;ده،:و:م<ج;دن::قطع;<ا

:ح;<:بی :هه;د=ن،:ح;<:مص;لحت:جدح;ده:و ف<ح;ده:د=جس;خه::ش<گرد:مسخعّد:خود:ر=:در
:ب;ر=ی:=و:در:حک;ن:ج;وعی:=عخ;.:=ست ک;ه:ت;رک:هه;د=ن:=ز :زبه:هر:ح<ل،:بس;<: =ل:=ز

که::فخذه:بوده،:هن:بد=ن کوچرد«:=بر=هرن:=دهن»گوجه: :.=ز:خر=س<ن:
ه<:و:ت<رح :آجه<،:و:ج<م:بسر<ری::سرر:مس<فرتخّن:::آجچه:د=جسخه:جرست،

گذش;;خه:=س;;ت:=ز:ش;;هره<:و:ج<ی :آجه;;<: :=ز ک;;ه:وی:دح;;ده:و =سخقص;;<ی:م;;<،:.:ه;;<:
:به:ذکر:ج<م:برخی:شهره<::،ذحالا: :=ین:ب<ب،:مقصور به:سجب:فقد=ن:=ثری:ویژه:در

گردح;ده:=س;ت که:در:مذ<بع:دس;خرس:ح;<د: :والح<تی:=ست: م;<:«:ص;وفی»ب;<ری،:.:و
ک;;ه:تذه;;<:ح;;<:ب;;<:جهع;;ی،ب;;ه:ر=ه:=فخ;;<ده:=س;;ت؛: ب;;ه:-=ز:جهل;;ه:خوحش;;<وجد=ن:=ی;;ن:

کرده که:برخی:ح<د: :م;<:بی;رون:=س;ت-=ج;د:طوری: گفخ;<ر : :=ز ح;دس:=ی;ن:.:عج<لخ;<ا
:حک;ی:=ز:=س;;ف<ر،: ک;;ه:خوحش;<ن:وی:بع;;ده<،:و:ش;<حد:در:ب<زگش;;ت  جوحس;ذده:آن:=س;ت:

س;;فره<ی:جخس;;خرن:.:=جد:=ج;;د،:و:ح;;<:در:آجج;;<:ب;;دو:پیوس;;خه:هه;ر=ه:وی:ب;;ه:خ;;خالن:رفخه
:.دو=ر،:و:ب<ز:بذ<:بر:حدس:و:گه<ن،:=ز:سفر:حّج:آ <ز:گردحده:=ستوی،:مجرّ:

                                                                            
 .83،:ص:1،:ج:(درخش<ن...:):و:بزرگ<ن:(. )
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ک;ّر=ت:ب;ه:ح;ّج:رفخ;ه» ک;ه: ک;ه::حضرت:سر<دت:فرمود: کرفرخ;ی: =م،:ب;ه:ه;ر:
:ب;رده:=س;ت :=ز:ججن: .«قض;<:و:ق;در :=حذه;<،:ب;ه:=س;فر=ین:رفخ;ه:و =ل;;دین::گذش;;خه:=ز

گوح;;<:(.:5به;;ر:::رش)ح;;دحث:ش;;ذرده:=س;;ت:(:ه;;;:778-695)محه;;د:=ذک;;<جی:
گوحذ;;د:ب;;<ری:م;;الزم:ب;;<:(:=لرض;;<)وس:و:مش;;هدپیش;;خر:ب;;ه:ط;; ک;;ه: ک;;رده،: ه;;ن:س;;فر:

گفخ;ه:=س;ت =سخ<دش:شر :محهود:مزدق;<جی:ر=زی:ب;وده وقخ;ی:»::؛:خ;ود:س;ّرد:
ک;;ه:ب;;<:دروحش;;<ن:روزه:بودج;;د،:و:«:...در:س;;فر:ب;;ودم:ب;;ه:خ;;دمت:ش;;ر :محه;;ود:

گفخ;;ه:=س;;ت«:آب:=فط;;<ر»د=س;;خ<ن: چذ;;رن،:ب;;ه::هن: .ش;;ر :ر=:ب;;ه:تفص;;رل:ب;;<ز:
کرده،:=ز گرفخ<ر:زحه<ت:(:ور=رود)=آجج<:به:م<ور=>=لذهر::هر=ت:سفر: کوچرده،:و:

:آجج<:هن:رفخه:=ست که:=ز : .فر=و=ن:شده،:
:(ه;;:752م:)=لدین:ححری: وری:خر=س<جی::بر=ی:دحدن:شر :جظ<م«:تجریز»به:

:محلّ: :در کرده،:و ح:ۀوحجوح:ۀسفر: :ز=و م:)=لدین:َ=خالط;ی::م;ز=ر:س;ر=ج:ۀآن:شهر:در
«:روم»آجگ;;;<ه،:ب;;;ه:: .ه:س;;;ر:ب;;;رده:=س;;;تب;;;<:س;;;ّرد:حس;;;رن:=خالط;;;ی:ب;;;(:ه;;;;:725
ک;;ه::رفخه،(:آج;;<طولی/بی;;ز=جس) زمس;;خ<ن:در:مس;;جدی:=ق<م;;ت:جه;;وده؛:و:چذ;;<ن:

گر=ج;ی:برد=ش;خه:و:ح; :آب:ر=:شکس;خه،:::گوحد :بر=ی: سل،:س;ذگ: :آجج<:=ز ت;<:»در
:ه;;;;ر:ش;;;;ب:آن:س;;;;ذگ:ر=:می :ح;;;; :ر=:می:چه;;;;ل:روز شکس;;;;خن:و: س;;;;ل::ب;;;;ردم:و

:در:س;;و: .«آوردم:م;;ی ک;;رده:و:ظ;;<هر=ا ح;;<: =حل:=قر;;<جوس:هذ;;د:ب;;ه:مقص;;د:س;;فر:در
گوحد :س<جحه:شده:=ست،: گرفخ<ر کشخی:جشسخه:ب;ودم:ب;<:»::سر=جدحب: وقخی:در:

کش;;خی:بشکس;;ت:و:م;;ن:ب;;ر:تخخ;;ه:پ;;<ره گ;;<ه: ک ر;;ر،:ج< =ی:م<ج;;دم،:چذ;;د::جهع;;ی:
ح<:برفخن،:چون:جج<ت:ح;<فخن،:س;ه:م;<ه:ب<حس;ت:رف;خن:ت;<:ب;ه:آب;<د=جی: :در روزی:در

ک;;ه:آجج;;<:طع;;<م:و:ش;;ر=ب:ب<ش;;د :=ی;;ن:د=: .«رس;;ذد،: س;;خ<ن:و:جظ;;<یر:آن،:خ;;<لی:=ز
::گز=فه:جرست،:ولی:چ;ه:ب;<ک :ب;<ب:=ظه;<ر «:کر=م;<ت»،:جق;ل:آن:ب;ر=ی:مرح;د=ن،:=ز

                                                                            
 .262،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .29رح< ،:./:14،:ص:(آ <حسرن):ههد=ن:ش<ه:(. )

 .214ص:::،خالصة=لهذ<قب:(. )

 .388،:ص:(=سخخری):تصّوش:=صول:(. )

 .494و::188،:ص:1،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .213،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .254هه<ن،:ص::(. )
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ح;;<رت:«:ق;;دمگ<ه:آدم»رس;;رده،:و:(:س;;رالن)=ب;;ه:س;;ر=جدحب:)!(.:ک;;ه:هس;;ت: ر=:ز
گوحد ::کرده،:
::به:سر=جدحب:م;ی» :مر;<ن:آب:و:دیوچ;ه:ب<حس;ت:رف;خن،:و رفخن،:س;ه:روز:در

:هر:=جدک:مس<فخی:پ<ی:ر=:به: :پ;<ی:دور:در چوب:ب<حسخی:تر=شردن:و:دیوچه:ر=:=ز
:بر=ی:شب:بودن،:ُسهچه<: :=ز ه<یی::=جد:در:ج<ی:کذده(:زیرزمرن)==جد=خخن،:و

-=لس;;;الم:علره-ک;;;ه:=ج;;;دک:خش;;;کی:ب<ش;;;د؛:و:چ;;;ون:ب;;;ه:ق;;;دمگ<ه:ش;;;رحف:آدم
:ُقّل; ک;;ه:=ز :آه;;ن:دح;دم: :=ز .:ع<لر;;ه:آوحخخ;ه:=س;;ت:ۀص;خر:ۀرس;ردم،:زججر;ری:در=ز

ک;;ه:ب;ه:=ی;ن:زججر;ر:آهذ;;رن:ب;<البر:می گف;;ت:پ;س:=ز:دلر;ل:پرس;ردم: ::ب<ح;د:آم;دن؟:
:ب<الی:آن:ص;خره:.:آری گرفخن:و:برآمدم:و:سه:روز :آن:زججرر:ر=: پس:دست:زدم:و
جشس;;خه:و:ج;;<ی:آن:م<ج;;ده؛:::در:س;;ذگ-=لس;;الم:علره-ق;;دم:مج;;<رک:آدم.:ب;;ودم

:=حذج;;<:برحده :ب;;ه:دح;;:ج;;<ی:ح;;ک:ق;;دم:ر=:=ز ح;;<رت:=ج;;د؛:و <ر:دحگ;;ر:ب;;رده،:آن:ر=:جر;;ز:ز
ک;;ه:در:آن:ص;;خره:ف;;رو:رفخ;;ه::ک;;رده ک;;ف:پ;;<ی:=وس;;ت،: =م؛:و:=ی;;ن:ق;;دمگ<ه:آدم:جش;;<ن:

ک;;;ه:=ز:بهش;;;ت:ب;;;ه:دجر;;;<:هج;;;و :جه;;;وده،:=ز:ح;;;ّو=:ج;;;د=:گش;;;خه: =س;;;ت،:در:آن:وق;;;ت:
: .«=ست

حک;;ی:ه;;ن:(:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی)مش;;<هد=ت:ص;;وفی:س;;ّر< ::ۀ=ز:جهل
گرچ;;;;ه:ظ;;;;<هر=ا:«:ز= س;;;;ر=ن»د=س;;;;خ<ن: ک;;;;ه: :توّه::=س;;;;ت،: ه;;;;<ت:ُق;;;;دم<خی:و:ج;;;;زو
ک;ه:جق;ل:آن:(:Mirabilia)«:عج<حب:=لهخلوق<ت»حک<ح<ت: :آح;د،:ش;<حد: به:شه<ر

::گوحد:ف<حده:جج<شد؛:می:شذ<سی:بدوی:بی:=ز:حرث:قوم
گ;;<ه:م;;اّل :ر=:=ض;;طر=بی:پدح;;د:آم;;د» کش;;خی:ب;;ودم،:ج< :وقخ;;ی:دحگ;;ر:در: .:در

که:ح<لی:می :=ین:مذزلی: که:در که:ح<ل:چرست؟:جو=ب:د=د: ن،:رسر:پرسردم:
:=ی;ن:ج;<ی: :ز=ح:=س;ت،:و:مس;کن:=حش;<ن:در :َس;ر  :=حش;<ن:مد;ل  که:َس;ر  قومی:=ست:

کش;;;خی:=ز:مالق;;;<ت:=حش;;;<ن:جج;;;<ت:جر<فخ;;;ه:=س;;;ت ح<س;;;ت،:و:ه;;;ر : پ;;;س:.:در
:و:ح;<فظ:=س;ت :ح;<ور که:خد=ی:تع<لی:م<:ر=:معرن:و گفخن؛:مخرس: .:کشخرج<ن:ر=:

ک ر;ر ک;رد،:و:آن:جه;ع: :ج;ذره<: ک;ه:در:-کشخرج<ن:س;ر:ب;ر:ق;دم:=ی;ن:دروح;ش:جه;<د:و
کردج;;د؛:ح;;<ل:آجک;;ه:ز=ح-کش;;خی:بودج;;د :ج;;ذره<: :تعزح;;ت:ش;;دجد:و س;;ر=ن:بی;;رون::در
:آن:مذزل::جر<مدجد، کشخی:=ز : :.:«س;المت:بگذش;ت-که:خ;وش:ب;ود-و آجگ;<ه،:در

                                                                            
 .268-259هه<ن،:ص::(. )
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:=ی;;ن:حک<ح;;ت،:د=س;;خ<ن:و=قعی ک;;ردن::پ;;ی  :پی;;د=: توّس;;ن:«:آب:ش;;ررین»ت;;ری:=ز
: :سّرد:در:س;فره<،:مرت<ض;<جه: .ب<زگفخه:=ست«:درح<ی:شور:تک»ماّل :مجّرب:در

:ب;;ه:دفع;;<ت،:بی:رجج :ب;;رده،:و ه<::طع;;<م:و:لج;;<س:م<ج;;ده،:و:فرس;;ذگ:ه;;<ی:بس;;ر<ر
کرده :::گرسذه:و:تشذه:طّی:طریق:

:ب<دح;;ه:ب;;ه:توّک;;ل:جه;;<دم:ب;;ه:مو=فق;;ت:ح<جر;;<ن،:و:بیس;;ت:و:» وقخ;;ی:ق;;دم:در
:بی ک;ه:جف;س:ه;ر :مرل;ی:ب;ه:خ;وردن:و:آش;<مردن::هشت:روز :ج;<ن:ب;رفخن،: آب:و

:=ی;;ن:م;;دت:م;;ذکور،.:جد=ش;;ت :=ز:ج;;ذس:مر;;ل:ب;;ه:=::بع;;د:=ز :ُش;;رب:ش;;د،:و ک;;ل:و
ک;ه:ب;<: :و:درهن:جرز:به:هر :چر;ز:ر=هج;ر:جج;ودم،: :=ز:دحذ<ر کول:هر :چرز:ججود،:و مأ

:جَ: :ب;;ه::ک<س;;ه:پ;;<ره.:ف;;س:ر=:س;;رر:س;;<زمآن:طع;;<می:بگر;;رم:و =ی:ب;;ه:دس;;ت:آوردم:و
گ;;<ه:ب;;ه:خره;;.:چذ;;د:خره;;ه:ب;;رفخن ک;;ه:=لخه;;<س:ههر=ه;;ی:و::ۀج< عزی;;زی:رس;;ردم:

آن:.:الج;;رم:جف;;س:ش;;رمذده:ش;;د.:رع<ح;;ت:جه;;وده:ب;;ود،:و:آن:ر=:قج;;ول:جک;;رده:ب;;ودم
گوش;;;ه =ی:رف;;;خن:و:مر=ق;;;ب:ش;;;دم:و: رج;;;ت::ک<س;;;ه:پ;;;<ره:ر=:ب;;;ر:زم;;;رن:زدم،:و:در:

:آن:.:ُجسخن :آمدم،:ق<فله:رفخه:بود(:ح<ل)چون:=ز ب<لضروره:در:عقب:ق<فله:.:ب<ز
ک;ه:ب;<:آن،:آب:=ز:چ;<ه:بی;;رون:آرمرف;خن،:ب;ه:چ;<هی:رس;ردم،:و:چ .:ر;;زی:جد=ش;خن:

کردم،:چه،:چ<ه: خود:ر=:در:چ<ه:=جد=خخن:و:آب:خوردم،:و:زم<جی:در:چ<ه:توّقف:
:بیرون:آمدن:به:آس<جی:مهکن:ججود ک;ه:شخص;ی:ب;ر:س;ر:.:بلذد:بود:و ج<گ<ه:دحدم:

:ب;;ه: :ح;;ک:سردس;;خ<ر :=ز:س;;ر:خ;;ود:برد=ش;;ت،:و :تجّس;;ن:جه;;ود،:و:دس;;خ<ر چ;;<ه:آم;;د:و
گذ= ک;ه:=ز:.:شتطرش:من:فرو: گرفخه:=ز:چ<ه:برآمدم،:و:چ;ون:خو=س;خن: من:آن:ر=:

کرسخی؟:=و:ج<پدحد:ش;د که:تو: :ب;ه:ق<فل;ه:رس;ردم.:وی:بپرسن: =ه;ل:.:م;ن:ب;رفخن:و
: که:چگوجه:=ز:ش;ّر:=ع;ر=ب:ب;ه:س;المت:م<ج;دی؟:چ;ون:در ق<فله،:تعّجب:جهودجد:

:ق<فله:جد=:می :مر;<ن::مر<ن:ق<فله:معروش:شدم،:بیشخر:وقت:=ز رفخن،:و:شب:در
:َ=ع;;ر=ب:ه:جهیق<فل;; گ;;ویین:چ;;ه:ج;;<ی:]: .«ب;;ودم،:=گرچ;;ه:ش;;ّدت:خ;;وش:ب;;ود:=ز

:![ههه:ج<:ههر=ه:بوده:=ست:«خضر»خوش:=گر:
:

                                                                            
 .255-254ص::هه<ن،::(. )

 .269،:ص:2ج::،:روض<ت./:263-62هه<ن،:ص::(. )



 شاهِ هَمَدان                                                                   52

 

 

ک;ه:دجج<ل;:می ک;ه:«:جر;زه»س;فره<ی:آن:س;ّرد::ۀخو=هرن: هه;د=جی:ر=:ت;<:آجج;<:
:=مک;;<ن:ج;;د=رد)مهک;;ن:ب<ش;;د: ب;;ه:ط;;;ور:س;;ذو=تی:ح;;<:حس;;ب:ترتر;;;ب:(:ک;;ه:=ص;;;الا

:دس;ت:=ی;ن:ص;وفیبذوحس;رن؛:ول;ی:(:chronologic)ت<رحخی: ک;ه:)ه<ی:َهَحروت;ی::=ز
:ترتر;ب::به:تذگ:آمده(:«َچرس:و:بذگی»گوحذد::=مروزه:می :=حذه<:ت<رح :و =حن؛:=والا

ک;;;;ه:فر=زم<جی:ش;;;;ود،:مّدعی:زم;;;;<جی:سرش;;;;<ن:جهی :و:!(:؟)=ج;;;;د::=ج;;;;د: :=خج;;;;<ر ث<جر;;;;<ا
:ت;;;;;;وّهن:جوحسی«:مق<م;;;;;;<ت»ه;;;;;;<:و::گز=رش آمرز،::ش;;;;;;<ن:جص;;;;;;ف:بیش;;;;;;خر:دروح:و

:تطویل:بال :«:=الولر<>: ت;ذکر»-م;دالا:-حّخ;ی:=ز.:=ست:خالتط<م<خولر<یی:و عّط;<ر
آح;د،:ت;;<:چ;;ه::درس;;ت:و=قع;ی:ب;;ه:دس;;ت:جهی«:ت;;<رح »و:«:س;ذه»جرش;<بوری،:ح;;ک:

:حردر:بدخشی:هذح<ن ه;ن:.:گوی:و:پرت:و:پال:جوحس:رسد:به:جعفر:بدخشی:و
گ;رج:و: : :بیچ<ره:ر=:آجقدر :دکتر:محّهد:رح< :خ<ن:پ<کسخ<جی  :مجرور  کرده=حذه<:مرحوم  :تذ<قی=ج;;:گه;;ر=ه: ک;;ه:دچ;;<ر :ب;;<ب:س;;ذو=ت:َ=دو=ر:حر;;<ت:و::گویی:د،: ه;;<:در

:آن: ک;ه:«:سّردجرزه»َ=سف<ر کرده:=س;ت: :=ز:جهله:=عخر=ش: و:جز:=حذه<:شده،:ج<چ<ر
:ب<زگشت:=ز:مس<فرت:ۀزجدگ<جی:بیست:س<ل» ه;;:ب;ر::772ه<:ت<:س<ل::سّرد:بعد:=ز

:(.31ص:)«:م<:روشن:جرست
:

=ز:س;هذ<ن:(:ب;ودهس;<له::25-24ک;ه:):738ب<ری،:سّردعلی:حدود:س<ل:
:ر=:=م;ر:ب;ه:س;فر:جه;وده -به:ههد=ن:ب<زگشخه،:=سخ<دش:شر :محهود:مزدق<جی:=و

ک;رده:ش;د؛:و:در:چهل ب;ه:توص;ره:«:754»حعذ;ی:-س;<لگی:که:بعضی:پیشخر:ح;<د:
ک;رده:=س;ت،:(:ه;;:778م:)ح<:حکن:ش;ر :محّه;د:=ذک;<جی:=س;فر=حذی: ::=زدو=ج: در
گوح;.:کج<؟:و:ب<:دخخر:چه:کسی؟:معلوم:جرست ح;< : در:هه;د=ن:»::دمحهد:ر

ک;;رد گوح;;د: .«=زدو=ج: ک;;رد»::آ <حس;;رن:هه;;د=جی: : .«ب;;<:دخخ;;ر:س;;ّردی:=زدو=ج:
گوح;;د: حذ;;گ:جر;;ز: :»ب<ور ک;;رده،:و:در:هه;;د=ن:مس;;خقّر:1353/ه;;;::754در م:ت;;زوحج:

: .«شده،:و:به:خ<جق<ه:مزدق<جی:درآمده:=ست
ح;;< :ح;;ک:دور«:=ق<م;;ت:در:هه;;د=ن»ه;;ن:در:فص;;ل: ک;;ه:ر بیس;;ت:::ۀ=س;;ت:

:زج;;;;دگی:وی:ر=:پ;;;;س :ب<زگش;;;;ت:=ز:س;;;;فره<:ت;;;;<:س;;;;<ل::س;;;;<له:=ز ج<روش;;;;ن::772=ز
                                                                            

 .3،:ص:آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .15،:ص:ههد=ن:ش<ه:(. )
(3).:IRANICA, I/8, P.862. 
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:=ی;;ن:دور:می ک;;ه:در گوح;;د: :ت;;<رح :=ی;;ر=ن،:=و:مش;;غول:::ۀد=ج;;د؛:پ;;س: ه;;رج:و:م;;رج:=ز
:ز=دگ;;<ه:خ;;ود: ک<ره;;<ی:عله;;ی:و:=دب;;ی:و:=رش;;<د:و:تجلر;;ل:حق;;<یق:دی;;ن:ب;;وده،:در
:آجج;;<:ب;;ه:عج;;<دت:و:رح<ض;;ت،:وع;;ظ:و: ک;;رده،:و:در مس;;جد:و:خ<جق;;<ه:ب;;زرگ:بذ;;<:

ح «:گذج;;د:علوح;;<ن»<ه،:ش;;رحی:و=ف;;ی:در:خص;;وص:آجگ;;.:پرد=خخ;;ه:=س;;ت:ست;;در
کعج;ه:د=ش;خه،:ه;ن: ک;ه:َحَس;ب:ب<وره;<ی:م;ردم:آن:ش;هر:ر=ه;ی:ب;ه: ههد=ن:د=ده،:

بذ;<بر=ین،:جظ;ر:ب;ه:.:مررس;ّردعلی:ب;وده:=س;ت:ۀخ<ج;«چّل;ه»آجج<:خلوت:خ<جه:ح<:
گوح<:بیشخر:آث<رش:ر=:هن:در:ههد=ن:جوشخه:=ست:ۀجه<جگردی:پیوسخ :.=و،:

گوح;;;د:-(ک;;;والب)ه:خ;;;خالن:س;;;حس،:در:چگ;;;وجگی:مه;;;<جرت:وی:ب;;; ک;;;ه:
که:=ز:مذ<بع:برمی:می-ت<رح :دقرق:آن:جرز:روشن:جرست آحد:=و:جس;جت:ب;ه::=فز=حد:

کش;;هرر::ۀخ;;خالن:عالق;;:ۀخّط; :جر<زه;;<ی:تجلر;;ل:در: و=ف;;ر:د=ش;;خه؛:در:ض;هن:ه;;ن:=ز
:ب;<:آجج;<:=رتج;< :ح<فخ;ه؛:چ;ه:=حذک;ه:در:س;<ل: :قجالا ::768 <فل:ججوده:و ه;;:دو:جف;ر:=ز

=ل;دین::ه;<ی:مررس;ّرد:حس;رن:س;هذ<جی:و:مررس;ّرد:ت<ج:بزرگ<ن:ههد=ن:ر=:ب;ه:ج;<م
کش;;هرر:هس;;خذد-س;;هذ<جی =وض;;<ع:و:=ح;;و=ل:آن::ۀب;;ر=ی:مط<لع;;-ک;;ه:م;;دفون:در:

کرده:بود : .خّطه:رو=جه:
:بزرگ;;<ن:«:س;;هذ<جی»ک;;ه:آن:دو:س;;ّرد::م;;<:جس;;جت:ب;;ه:ت;;<رح :م;;ذکور،:و:=ین =ز

ح;ن ک;ه::چذ<ن:بعر;د:جرس;ت،:::ک;ه:ه;ر :دحگ;ر:آن.:ههد=ن:بوده:ب<ش;ذد،:تردح;د:د=ر
ک;;رده :بیس;;ت:س;;<له:ۀ=حن،:آن:دور:پیش;;خر:ح;;<د: ک;;ه:تقریج;;<ا ح;;< :=ز:-=ی: ب;;ه:ق;;ول:ر

=طالع;;;ی:در:دس;;;;ت:-(؟768-748ح;;;;دود:)-حر;;;<ت:س;;;رد:عل;;;;ی:هه;;;د=جی
:ه;;ن:در:هه;;د=ن:و:ه;;ن:ب;;<ز:در:س;;رر:و:س;;فر:ب;;وده،:بس;;<:ب;;ه:مر;;<ن: جرس;;ت،:و:ظ;;<هر=ا

:ب;ه:«:سربد=ر=ن» کن:بعد=ا :آجج<:بسر:برده،:ال که:حک:چذد:در خر=س<ن:رفخه:ب<شد:
=ز:=ی;ن:ب<ب;ت:س;خذی:جر=ج;ده،:و:(:ح<بی:تره;ور:لذ;گ:هذگ;<م:ق;درت)دالیل:سر<س;ی:

ب;ه:جظ;ر:م;<،:س;ره<ی:سر<س;ی:مرم;وز:ص;وفی:س;ّر< :: .خجری:ضجن:جگردحده:=ست
:.=ش:مسخور:م<جده:=ست:ه<ی:ظ<هری:در:تج<وحف:فع<لّرت(:ش<ه:ههد=ن)

:

                                                                            
 .34و::32-31،:ص:آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .51،:ص:=سالم:مروج:(. )
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گذش;;ت،:س;;<ل:=جخق;;<ل:مررس;;ّردعلی:ب;;ه:ج<حر;;ت:خ;;خالن::چذ<ن :)ک;;ه: در
:د=جس;خه:جرس;ت؛:ول;ی:(:ت<جرکسخ<ن :عّلت:=جخخ<ب:آجج<:بر=ی:=ق<مت:دقرق;<ا و
ک;ه:پ;س:=ز:رحل;;ت:=س;خ<دش:ش;ر :محه;ود:مزدق;<جی::ح;دس:م;ی رخ;;رس:)زجرن:

و:س;ّرد:ب<حس;خی:(:ق.;ه;)«:766»ح;<:ب;ه:رو=حخ;ی:«:761»به:س;<ل:(:خ<جق<ه:ههد=ن
:=و=یل:ده :زجدگی:خود:بوده:ب<شد:ۀدر ک;ه:.:پذج<ه:=ز در:هر:ح;<ل،:چذ;رن:جه<ح;د:
گذر=ج;;;ده:ب<ش;;;د،:چذ<ن:زم;;;<جی:ه;;;ن :بل;;; :و:بدخش;;;<ن:و:بخ;;;<ر=: ک;;;<بر:و:»ک;;;ه::در =

:ب;;;ه:ش;;;رش:=ر=دت:=حش;;;<ن:مش;;;ّرش:ش;;;دجد آجگ;;;<ه،:حس;;;ب:: .«=ش;;;ر=ش:آن:دح;;;<ر
کوح;;ف: کوال :(:ش;;ذ<س:ش;;وروی:شرق)تحقر;;ق:پروفس;;ور: س;;ّردعلی:هه;;د=جی:در

:ب;;ر=ی:خ<جق;;<ه:و:مدرس;;ه:ۀخّط;; ک;;ه:در:-=ی:خ;;خالن:ده;;ی:خرح;;ده،:عو=ح;;د:آن:ر=:=ز
ک;;رد ه;;ود؛:در:هه;;<ن:ده،:ج;<یی:جر;;ز:ب;;ر=ی:م;;ز=ر:خ;;ود:مج;;ّزی:و:وق;;ف:ج-آجج;<:بذ;;<:
ک;رده،:خ;خالن:ر=:م;رهن:دوم:.:معّرن:س<خت پس:=و:دحگر:=ز:ههد=ن:ت;رک:وط;ن:
: .خود:قر=ر:د=د

:آن:ج<حرت:ب<:آجه<:آشذ<یی:ح<فخ;ه،:ب;ر:حس;ب: که:سّرد:در :=قو=می: =مکذه:و
که:جذ;<ب:س;ر<دت:فرم;ود:رو=حت:قو=م :ۀدر:خّط;::=لدین:بدخشی:چذرن:=ست:

:=ه;ل:ح;ّق:ب;وده)=مر;ر:به;ر=م:«:کولک:دشت» ک;ه:(دوس;خد=ر ،:وقخ;ی:دحگ;ر:فرم;ود:
=جد،::ص;<دق(:مر=د:خر=س;<ن:ب;زرگ:و:والح;ت:خ;و=رزم:=س;ت)«:م<ور=>=لذهر»مردم:

کوهس;;;خ<ن: ن:و:جر<زمذ;;;د:ب<ش;;;ذد،:م;;;ردم:رب;;;ه: <ح;;;ت:مس;;;ک«:بدخش;;;<ن»م;;;ردم:
:بل;; )«:ط<لق;;<ن» پهلو=جذ;;د؛:و:«:َ=حس;;ذر<ن»=ج;;د،:س;;ر=ی::مخل (:ب;;ین:م;;رو:رود:و

ک;ه: :جذ<ب:سر<دت:پرسرد:در:مر<ن:مردم:خ;خالن:مش;هور:=س;ت: دحگر:وقخی:=ز
:)«:علرش<ه» :آجج;<:ف;رود:آم;د«قرح;ه»مذس;وب:ب;ه:=و ک;ه:س;ّرد:در -=هلل:رحه;ه-(=ی:

ح<فخ;ه:ب<ش;د،: ک;ه:در ح<فخه:بود:ح<:جی؟:جو=ب:فرم;ود: حضرت:خو=جه:خضر:ر=:در
که: ::ر=:حّق:«:علرش<هر<ن»زیر=: دی;ن:تع<لی:سع<دتی:و:برکتی:بخشرده:=س;ت:در

:=م<کن،:ص;<دق<ن: که:در:=طر=ش:خخالن:و: رر:آن:=ز :دجر<؛:وقخی:دحگر:پرسردم: و

                                                                            
 .2/244،:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .36،:ص:(رح< ...:):آث<ر:و:=حو=ل:(. )
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ک;;ه:ب;;ه:ش;;ه<:محّج;;ت:عظ;;رن:د=رج;;د،:=م;;<:ب;;ه:ص;;حجت:ش;;ه<:آم;;دن::می ب<ش;;ذد:
: .«...م<جعی::ۀتو=جذد:به:و=سط:جهی

گفخ;;ه:=س;;ت::چذ<ن گذش;;ت،:س;;ّرد: ،:ح;;<جی:«ک;;ّر=ت:ب;;ه:ح;;ّج:رفخ;;ه»ک;;ه:
که:جذ<ب:سر<دت: کرده: : .ب;ه:ح;ج:رفخ;ه:=س;ت«:زده:ب<ردو=»علی:قزوحذی:جقل:

ک;ه:می ح<رت:جر<فخ;ه،:=ی;ن:=س;ت: گوح<:توفرق:ز که: :آن:دفع<ت: ::گوح;د:=م<:حکی:=ز
:قرح» ::ۀچون:=ز علرش<ه:والحت:خخالن:به:جّرت:حّج:بی;رون:آم;دم،:و:آجچ;ه:ب;ود:=ز

:.:رس;ردم«:ی;زد»ک;ردم:ت;<:ب;ه::خرجی:بر:مس;خحق<ن:ص;رش:می ک;ه:در خالص;ه:آن:
:ف;;رود:آم;;ده،:زج;;ی:د(:مس;;جدی)مذزل;;ی: :جق;;ره:ج;;ذری:ب;;ه:ج;;زد:=و و=زده:ه;;ز=ر:دحذ;;<ر
گرد:آورده:بوده:=ست،:=م<::می که:به:جّرت:حّج: آجه<:ر=:ب;ه:فق;ر=::ۀهه«:سرد»آورد،:

:ی;زد:ب;وده-(ه;827-738)=هلل:ولی:ةآجگ<ه،:ش<ه:جعه: .کذد:تقسرن:می -که:در
:تق<ض<:می:به:وی:پی<م:می ک;ه:=حش;<ن::ۀپ<ت<ب»کذد::دهد:و خود:ر=:=رس;<ل:جه<حذ;د:
کذذد:سر:پی :خو :...:.سحس:روی:به:عر=ق:آورده:=ست:: .«(=ل ...:)حش:

:=حذج<:سز=ست:به:مطلجی:ج<ل;ب:=ش;<ره:رود،:=ین ک;ه:ر=ه:ع;ر=ق::لرکن:در
: :=ز :یزد:معهوالا :=ین:سفر:ب;وده:=س;ت،::،گذشخه؛:و:به:جظر:م<:می«:شرر=ز»=ز هن:در

گز=رش:حکی:=ز:ههسفر=ن:ج<م;د=رش:س;ّرد:محّه;د:=ش;رش:جه;<جگرر: که:َحَسب:
:لط;<حف»در:دفخ;ر:(:ه;;:888م:)رد:=ب;ن:س;ّرد:محّه;د:=ب;ر=هرن:س;هذ<جی:جه<جگ/:

مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:و:خ;;ودش:(:2/318ت;;ذکر :ص;;وفر<ی:بذگ;;<ل،:)«:=ش;;رفی
:ب;;;ه:دح;;;د=ر: ک;;;ه:: .=ج;;;د:رفخ;;;ه،:مهه;;;<ن:=و:بوده«:خو=ج;;;ه:ح;;;<فظ»در:ش;;;رر=ز بس;;;<:
ک<رج<م;ه:و:ه;ن:در:بخ;ش:)«:ح<فظ:مر=د=ت»:ۀمررسّردعلی:رس<ل :به;ر: ک;ه:ه;ن:در

گ;;ل:و:الل;;ه:»در:ش;;ر :مطل;;ع:(:=ح;;ن:ه<:آورده:رس;;<لهگزح;;ده: س;;<قی:ح;;دحث:س;;رو:و:
:«:رود: ّس;<له:م;ی:ۀب<:ثالث;:حثوین:ب/:رود::می :ب;<:خو=ج;ه:در :آن:دح;د=ر ر=:پ;س:=ز

:جوشخه:ب<شد :.شرر=ز

                                                                            
 .291-298،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .265و262هه<ن،:ص::(. )

 .29رح< ،:./:264-263هه<ن،:ص::(. )

 .46،:...:مروج؛:2/246،:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .178و::86،:28،:9،:ص:(رح< ...:):آث<ر:و:=حو=ل:(. )
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:=ی;ن:س;فر:روی:ب;ه: :وقف;»آورد،:ول;ی:چ;ون::م;ی«:بغ;د=د»ب<ری،:سّرد:در :ۀدر
:بغ;;د«:آن:س;;<ل،:مص;;لحت:جج;;ود:رف;;خن:ب;;ه:مّک;;ه گذش;;خه،:روی:ب;;ه:الج;;رم:=ز =د:

:بغ;د=د،:س;ه:ُ=ش;خر:ر=:آب:و::می.:آورده:=س;ت«:ش;<م» :وق;ت:خ;روج:=ز ک;ه:در گوح;د:
:برفخه:=س;ت :ُ=شخر:ر=:=ز:حو=حج:دحگر:و :دو :س<خخه،:و ک;<رو=ن::مردپ;س:م;.:ج<ن:ب<ر

ک;;;ه:س;;;ّرد:چر;;;زی:=ج;;;دک:می:تعّج;;;ب:می ::ۀخ;;;ورد،:=م;;;<:توش;;;:جهودج;;;د،: بس;;;ر<ر
:به:آب<د=ج:گررد،:ح<ل:آن:می :دک<رو=ن:پس:=ز:چذ;.:رسذد:ی:میکه:در:چه<رده:روز

ک;;ه:ط;;ّی:م;;ّدت:بیر=ه;;ه:رف;;خن:توشه ک;;رده،: گ;;ن: :ر=ه:ر=: ش;;ود،::ه<ش;;<ن:ته;;<م:می:روز
:=ز:هه;;;<ن:توش;;; :آجج;;;<:جر;;;ز:.:برگرفخذ;;;د:ت;;;<:ب;;;ه:ش;;;<م:رس;;;ردجد:«س;;;ّرد»:ۀج<چ;;;<ر در

گزیر:س;ّرد:=ز:هه;;<ن:درم:::تذگدس;خی:ب;;ود، ه;<:ب;;ر=ی:محخ<ج;;<ن:هزحذ;;ه:(دحذ;;<ر)ج;;<
:وقف.:کرد:می :ب;ه:خّط;:دحگر:ۀسر=جج<م:در :ب;<ز گ;ز=رده:و :ۀمخوّجه:مّکه:شده،:حج:
: .خخالن:آمده:=ست:ۀمج<رک

:(طوطی:علرش;<ه:=بن)«:=خی:ح<جی»شر :::گوحد:جور=لدین:بدخشی:می
:ج<حرت:قجچ<ق: که:در ک;رده:(:شه<ل:شرقی:خ;زر)خخالجی: عه;<رت:جدح;د:بذ;<:

:آن:مذ;;زل:=ق<م;;;ت: ب;;ود،:جذ;;<ب:س;;ر<دت:ب;;<:وی:برف;;ت:و:س;;ه:م;;<ه:زمس;;خ<ن:در
ح;د ک;ه:جذ;;<ب:س;ر<دت:روی:ب;;ه::م;ن:در.:ورز :«:مش;رق»خ;;و=ب:دح;ده:ب;;ودم: جه;;<ز
ک;;ه::می م;;<:ر=:جّر;;ت:س;;فر:بدخش;;<ن:و:»گ;;ز=رد،:چ;;ون:تعجر;;ر:آن:پرس;;ردم،:فرم;;ود:

ک;ه:(.:;;:حعذ;ی:ترکس;خ<ن:ش;رقی:و:ش;ه<ل:چ;رن)«:ملک:خخ<س;ت پ;س:در:ش;جی:
:=ی;;ن:س;;فر:ب;;ه: ک;;ه:چ;;ون:=ز ک;;رد؛:و:فرم;;ود: : ک;;ردم،:س;;فر:بدخش;;<ن:=خخر;;<ر بیع;;ت:

ف :آح;;ن،:ب;;ه:=  ک;;وه:.:عله;;ی:=ش;;خغ<ل:جه;;<حن:ۀ<ض;;خ;;خالن:ب;;<ز :»آجگ;;<ه:=ز:د=م;;ن: ت;;وز
ک;ه:دع;<ی:س;رفی:بخ;و=جن،:(:بل; )::«قر <ن جذ;<ب:س;ر<دت،:م;ر=:پی;<م:فرس;خ<د:

:.که:در:خو=جدن:آن:خ<صّرت:بسر<ر:=ست
:ب:هن :حه;;<جی»خو=ج;;دن:دع;;<ی::ۀخش;;<ن:درب;;<ردچذ;;رن:در س;;ف<رش:«:ح;;رز

ک;;;ه:=ز: :م;;;رز:خر=س;;;;<ن:و:هذدوس;;;;خ<ن)«:=ج;;;;درآب»جه;;;وده،:س;;;;حس: (:ش;;;;هری:در
«:ُپ;ل:بذ;دک»ق<ضی:حس;ن:جزدح;ک::ۀب<زگشت:جهود،:بیه<ری:د=شت:و:در:خ<ج

:س;فر:مل;ک: ::ۀمج<رک;:ۀب;ه:خط;(:ترکس;خ<ن)«:خخ;<»فرود:آمده؛:چ;ون:=ز خ;خالن:ب;<ز
ک;;وچ:رفخ;;ه:ب;;ود،:پ;;س:آفخ;;<ب:(:بدخش;;<ن)«:روس;;خ<»آم;;د،:=ی;;ن:فقر;;ر:ب;;ه:والح;;ت:

                                                                            
 .264،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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:مشرق:سع<دت:آن:والحت:طلوع:جهود =ین:س;فر:س;ّردعلی: .جذ<ب:سر<دت:=ز
که:برخ;ی:)بوده:ب<شد:(:ق.;ه):773/774ترکسخ<ن:چرن:ب<حسخی:در:س<ل:به:
:لذ;گ:خر=س;<ن:ر=:تس;خرر::گفخه ک;ه:تره;ور :بل ،:آجگ;<ه: :ترس:ج<ن:خود:در =جد:=ز

کش;هرر:ه;ن:ب;;د=ن:ج<حر;ت:د=ش;;خه:=س;ت:(:ک;رده:ب;ود گوح;;<:س;فر:دحگ;;ری:=ز: ت;;<:)و:
حخون :بهر:(:مق<م:ز :.ههرن:فصل:ح<د:خو=هد:شد:18که:در

ب;;ه:(:«س;;ره<ی:سر<س;;ی:ش;;<ه:هه;;د=ن»به;;ر:)ی:خ;;ود:ک;;ه:در:ج;;<:=م;;<:چذ<ن
کش;هرر: در:)تفصرل:بی<ح;د،:س;فر:ت;<رحخی:مررس;ّردعلی:هه;د=جی:=ز:خ;خالن:ب;ه:

گورک;<جی:رخ:د=ده:=س;ت(:1372/ه;774س<ل: :مالق;<ت:ب;<:=مر;ر:تره;ور: .:پس:=ز
: که:به:رو=حخ;ی:س;رد:=ز کشهرر:بوده:=ست: : :«:بذگ;<ل»هن:در :جه;وده،:در جر;ز:دح;د=ر

:ۀبذگ;;<لی:خرق;;:ۀمذر;;ری:به;;<ری:ص;;وفی:برجس;;خ:آجج;;<:=ز:دس;;ت:ش;;ر :ححر;;ی
کش;هرر:ب;ه:(:س;فر:آخ;رت)آخ;رین:مس;<فرت:س;ّرد:: .دروحشی:س;خ<جده:=س;ت =ز:

:.جه<حد:ر=ه:رحلت:می:ۀکه:در:مر<ج(:ق.;ه:786به:س<ل:)خخالن:بوده:
:

::بدین ح<ض;;;;ت:و :ر س;;;;<ن،:آن:س;;;;ّرد:هه;;;;د=جی،:=وق;;;;<ت:عه;;;;ر:ش;;;;رحف:در
:=ی;;ن:رو:[2/271الخ;;ی،:کرب]مج<ه;ده:و:س;;رر:و:س;;فر:و:قط;ع:مذ;;<زل:بس;;ر:ب;رده: ،:=ز

:ر=:=ز:س;;ّر<ح<ن:ب;;زرگ:ع;;<لن:=س;;الم:د=جس;;ت،:ه;;دش:جه;;<یی:می =ش:ه;;ن::ت;;و=ن:=و
:تجلرل:و:ر=هذه;<یی:خل;ق:ب;وده:=س;ت: ح;< ]وعظ:و گوح;د[.:27/ر س;ه:»::خ;ود:

کردحن،:ب :مشرق:ت<:به:مغرب:سفر: :=ز :بّر:دحده:ش;د،:سب<ر که:در:بحر:و ی:عج<حب:
:ب;;ه:ش;;هری:ح;;<:والحخ;;ی:رس;;ردم،:ع;;<د= ت:=ه;;ل:آن:موض;;ع:طری;;ق:دحگ;;ر:و:ه;;ر:ب;;<ر

:ترترب:=جج<م:=ین:مس<فرت.:«دحدم گفخ;ه:=س;ت:در =ول:ش;هر::ۀدر:دفع;»::ه<:هن:
ب;ه:.:ب;وده:=س;ت«:س;وم:خ<ج;ه:ب;ه:خ<ج;ه:ۀدوم:قرحه:ب;ه:قرح;ه،:و:دفع;:ۀدفع::به:شهر،

:مق;رون:ب;<:خط;ر:و:ص;عوبت کّلی،:س;فره<ی:=و : ه<:ب;وده؛::ه<،:رج;ج:و:مش;قت:طور
کذ;د،:ب;ل:ش;خ :=و:ر=::ه<:=عخذ;<:جهی:ولی:هّهت:بلذ;دش:ب;د=ن:آالم:و:س;خخی

ک<مل:روح<جی:بخشرده:=ست: :[.27/رح< ]=عخال:و:صف<ی:
:

                                                                            
 .211و::285-283،:193هه<ن،:ص ::(. )

(2).:Bowering (in) IRANICA, I/8, P.862. 
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حه،:=ج;;<تولی،:::ش;;<مل-=ی;;ن:ص;;وفی:س;;ّر< ،:دجر;;<ی:=س;;الم:ر= حج;;<ز،:س;;ور
ص;;وفی:ر=::1488/گردحده،::;;...:هذ;د:و::ۀق<ر:ع;ر=ق،:=ی;ر=ن،:خ;و=رزم،:ور=رود،:ش;جه

:جه;وده،:و:=ج<زه ح;;ل:و:[.:Bowering, 862]ه;;<:ح<فخ;ه:=س;;ت::دح;د=ر آجگ;<ه:خ;;ود:ب;<:در
ک;;رده:=س;;ت(:ههد=جر;ه:ۀدر:رس;;<ل)=فس;وس: :آن:هه;;ه:مج<ه;دت:چذ;;رن:ح;<د: ::=ز

:ت;رّدد:و:مالق;<ت:عه;ر» ک;ه:در حل:عه;ر:عزی;ز:ر=: :ب;ر:و:و::در ک;رده:ش;د،:و ح;د:ص;رش: ز
:=قص;<ی:=م;<کن:و::شدت کج;<:شخص;ی:ر=:در :ب;ر=ری،:ه;ر: :و:جج;<ل:و ه<ی:بح;<ر

که;;ر:عزحه;;ت:بس;;خه،:قط;;ع:مر= کردج;;د،: ک;;رده،:چ;;ون:ب;;الد:وص;;ف: ح;;ل:و:مذ;;<زل:
:»مالق<ت:شد،: ک;ه:تش;ذه:آن:ر=:آب:(::آح;ه...:)َکس;ر=ب  :بی<ب;<جی: چ;ون:س;ر=بی:در

کت;<ب،:تأس;ف[.:158/=ذک;<خی]«:پذ;د=رد :ب;;دین::م;<:ه;ن:خ;;ود:در:چ;<پ:=ول: ب<ر
::=حن:جخرجه:رسرده

:=حذج<،:جکته» حل:در ک;ه:=ز:ذک;ر:آن،:خ;ودد=ری::=جگرز:به:جظر:می:=ی:در رسد:
کرد؛:و:آن،:=ین ک<ش:::که:جخو=ن: :68-58ه;<ی:«س;رر:و:س;فر»=ز:آن:ههه::سّرد=ی:

ک<رآم;;د:ت;;<رحخی:س;;<له،:مخخص;;ری:ح<دد=ش;;ت فرهذگ;;ی:=ز:-=جخه;;<عی-ه<ی:
ک;;ه:دح;;ده،:ب;;ر=ی:آحذ;;دگ<ن:ف;;ر=هن:می ک;;ه:رفخ;;ه:و:مردم;;<جی: =ی;;ن:.:ک;;رد:ش;;هره<یی:

که:=ز:آن:س;وی:دجر;<ی:آن:زم;<ن(:ه;779-783)طذجی::بطوطه:=بن =ز:-=ست،:
:=قص<ی: و:بی<ح;د،:ب;ه:ج;<ی:ههروزگ;<ر:-ب<حد:ر=ه:بیفخد-رحق<=ف«:مغرب»=عه<ق:و
:=یر=ن:ت<:هذد:و:م;<چرن:و:ج;ز:=حذه;<:ر=،:ت;<:«سّرد:ههد=جی»=ش::=یر=جی:صوفی ،:=ز
ک;;ه:می کذ;;د،:چذ<ن:تو=ج;;د،:و:مج;;<ل:می:آجج;<: ک;;ه::ح<ب;;د،:ص;<دق<جه:م;;ردم:جگ;;<ری:

:ت;;;<رح ::ۀس;;;ر<حخذ<م» :=ز:جه;;;ت:بی;;;<ن:=وض;;;<ع:و:=ح;;;و=ل:ته;;;ّدن:و:فرهذ;;;گ:و =و
که:وی : .«در:طی:سفره<ی:خوحش:دحده:=ست،:=ههّرت:ته<م:د=رد:بالدی:

:
: 

                                                                            
 .47،:ص:...:مروج./:17،:ص:1،:ج:(مص<حب):ف<رسی:د=خر =لهع<رش:(. )
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:مع<شر=ن:.(7 ::مع<صر=ن:و
گ;;;روه:=جخه;;;<عی«س;;;ّرد»ههروزگ;;;<ر=ن: : :ه;;;ر:طجق;;;ه:و سر<س;;;ی،:خ;;;و=ه:-،:=ز

ک;ه: که:دحده:و:به:جحوی:ب<:آج<ن:برخورد:و:پیوج;د:د=ش;خه،:و:خ;و=ه:آج;<ن: کس<جی:ر=:
:ههعصر=ن:وی:بشه<رجد،:بسر<رجد :تذه<:=ز حکی:به:سجب:وج;ود:زیر=،:.:جدحده:و

ک;;;ز::ه;;;<:و:=م<رت:حکومت :جر;;;ز:تع;;;ّدد:مر= :آن:س;;;ده،:و ه;;;<ی:مخع;;;ّدد:و:مخف;;;ّرق:در
فرهذگ;;;;;ی:و:تکّ ;;;;;ر:ش;;;;;روخ:و:تص;;;;;ّوش:خ<جق;;;;;<هی؛:و:دوم،:ب;;;;;ه:دلر;;;;;ل:-دحذ;;;;;ی

: :و:مک;;ّرر :پرش;;ه<ر :َ=س;;ف<ر :=ز:ش;;ه<ل:ب;;ه::س;;ّردجه;;<جگردی:و =ز: ;;رب:ب;;ه:ش;;رق:و
:=مر=>،:عله<>:و:عرف<:ر=:می کس<ن:بسر<ری:=عّن:=ز کرد:جذوب،: :.تو=ن:ح<د:

گفخ;;<ر،:م;;<:تذه;;<:ب;;ه:ذک;;ر:ههروزگ;;<ر=ن:ج<م;;د=ر، :=ی;;ن:بخ;;ش:=ز: ب;;ه:::ل;;رکن:در
:(:ه;;:786-713)«:س;ّرد»ت<رحخی:زم;<ن:حر;<ت:-لح<ظ:درک:سر<سی مجه;الا

ه<ی:فرم;;<جرو=ی:آن:دوره،:خ;;و=هرن::ی:سلس;;له«=م;;ر=»و:«:مل;;وک»ب;;ه:ج;;<مجرد=ری:
:جکرده،.:پرد=خت کرده،:و:بعض<ا که:مالق<ت: :شروخی: مجخذی:بر:مذ<بع::آجگ<ه:=ز

کرد که:ه;ن:.:زحسخذ<مگی:وی:ح<د:خو=هرن: سحس:ج<م:مرحد=ن:و:ههر=ه<ن:=و:ر=،:
:.=جد،:برخو=هرن:جگ<شت:و:بس:در:مذ<بع:دسخرس:ح<د:شده

:
::ملوک:و:=مر=:(.=لف)

: :«:=حلخ;<جی»ه<ی::،:به:طور:عهده،:سلس;له(هشخن:;;;)سده::آندر و:پ;س:=ز
:«:چوپ<جی»آن: کردسخ<ن:و:عر=ق:عجن،:(:جالیری)«:=حلک<جی»و :آذرب<حج<ن،: در
کرم;;<ن)در:جذ;;وب:=ی;;ر=ن:«:مظف;;ری» ک;;رت»و:«:س;;ربد=ری»،:(ف;;<رس:و: :«:آل: در

در:خر=س;;<ن:ق;;دحن:و:م;;<ور=>=لذهر:(:طغ;;<ترهوری)«:ُجغخ;;<یی»خر=س;;<ن:=ی;;ر=ن،:
گورک;;;;<ن،:مل;;;;وک:-(رودف;;;;ر=/ور=رود:)= : بل;;;; :و:)«:ب<مر;;;;<ن»س;;;;حس:=مر;;;;ر:تره;;;;ور

کرده«:سو=تی»،:و:(بدخش<ن کشهرر،:فرم<جرو=یی: :.=جد:در:
ک;;;ه:والدت:-(ه;;;;:716-783)و:خ=ولج;;;<ح:ۀس;;;لط<ن:محه;;;د:خد=بذ;;;د(.:1

:.سّردعلی:در:عهد:=و:بوده:=ست
ک;;ه:حک;;ن:-(ه;;;736-717)=بوس;;عرد:به<درخ;;<ن:(.:2 آخ;;رین:س;;لط<جی:

:ته;;<م:مخص;;رف<ت:دول;; ک;;ویی)ت:=حلخ;;<جی:وی:در برگ;;ز=ری:.:ج;;<ری:ب;;ود(:هوال
که: =جد،::و:پدر:و:خ<ل:وی:هن:در:آن:حضور:د=شخه«:سّرد»مجهع:بزرگ<ن:دین،:
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: :(:ه;;;;:725-728ه<ی::ح;;;دود:س;;;<ل)در:عه;;;د:=و .:ب;;;وده:=س;;;ت«:س;;;لط<جره»در
فرزج;;;;;د:خو=ج;;;;;ه:-(ه;;;;;;:736:ۀکش;;;;;خ)=ل;;;;;دین:هه;;;;;د=جی:وزی;;;;;ر::خو=ج;;;;;ه: ر<ا

گ;ر=حش:ب;ه::رشرد=لدین:ههد=جی:وزیر،:هن:در:س<ل:مرگ آن:س;لط<ن،:ب;ه:دلر;ل:
:.به:قخل:آمد::فزود=لرسن:مخهرکز:و:مخهدن:=یر=جی،

ت<ز:مرد=ن::حکه«:=بوسعرد»که:در:عهد:-(ه;:728-694)=مرر:چوپ<ن:(.:3
ک;;الن:فزود=ل:ۀک<ر:سر<س;;ت:و:هه;;ه : :=ز پیش;;ه::ه;;<ی: <رت:حکوم;;ت:=حلخ;;<جی:و

: .بود،:و:در:ههد=ن:=مالک:و:مسخغالت:د=شت
ک;ه:=قط;<ع:=س;خغالل:هه;د=ن:ر=:د=ش;خه،:و:زم;<جی:در:-=مرر:=حسن:قخلل(.:4

:پسرش:=مررز=ده ک;ه:ب;ه:-مل;ک:=حس;ن:قخل;ل:آی::خر=س<ن:بوده،:و =فس;ری:ش;ج<ع:
:(.ه;:743)دست:ملک:=شرش:چوپ<جی:بقخل:آمد:

مع;روش:ب;ه:ش;ر :حس;ن:ب;زرگ،:(:ه;;:757-741)شر :حسن:=حلک;<جی:(.:5
=ده:و:د=م;<د:خ;و=هرز-=لدین:زکرح;<:خو=جه:شهس.:=ست:«جالیری»:ۀمؤسس:سلسل
:.،:وز=رت:=و:ر=:ح<فت738در:س<ل::=لدین:رشردی،:خو=جه: ر<ا

:754-737)حکه;ر=ن:خر=س;<ن:-(علی:=مرر:ش;ر )طغ<ترهورخ<ن:(.:6
:=ز:مغول(:ه; کرده،:و :به:عر=ق:عجن:لشکرکشی: ه;<ی:مخخص; :قخ;ل::که:مکرر

:ویر=جی:بوده:=ست : <رت:و :=و:پس;رش:.:و :798-761)«:لقه;<ن:پ<دش;<ه»پ;س:=ز
گرگ<ن:د=شخه:=ست:،:عذو=ن(ه; :.سلطذت:

مع;;;روش:ب;;;ه:ش;;;ر :حس;;;ن:(:ه;;;;:744-716)ش;;;ر :حس;;;ن:چوپ;;;<جی:(.:7
کوچذد:ۀکوچک،:جه<حذد :.مغولی:بوده:=ست:ۀپیش: <رت:ۀجرح<ن:فزود=لرسن:

ب;;;;ر=در:هه;;;<ن:ش;;;ر :حس;;;;ن:-(ه;;;;:758-744)=مررمل;;;ک:=ش;;;رش:(.:8
:بی;;د=د:و:قخ;;ل:و: ;;<رت:ته;;<م:پرد=خ;;ت ک;;ه:س;;رزده:س;;<ل:ب;;ه:ظل;;ن:و .:چوپ;;<جی،:

:برخ;ی:=ز:=عض;<ی:خ;<جو=د«:س;رد»مه<جرت: :جخ;<حج:حکوم;ت::=و،:بی:ۀو ت;أثرر:=ز
:.وی:ججوده:=ست

 .ص<حب:شرر=ز-(ه;:758:ۀکشخ)=مررشر :=بو=سح<ق:=حذجو:(.:9

                                                                            
در:(:ه;;;;:723;;;;:س;;;<ل:«:ج<زخ;;;<توجی»=س;;;ج<ب:)«:جگ;;<هی:ب;;;ه:ت;;;<رح :ع;;;ر=ق:عج;;;ن:و:هه;;;د=ن»::رش:(. )

 .819،:815-814،:ص:(=ذک<خی):ت<رحخی:م<ترک<ن
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:.فرم<جرو=ی:لرسخ<ن-(ه;:884-758)ر:=لدین:لُ:ملک:عزّ:(.:18
ح;;;س:=حلک;;<جی:س;;لط<ن:معزّ:(.:11 ،:پ<دش;;;<هی:(ه;;;;:776-757)=ل;;;دین:=و

::هذردوست:و:=دب :.بوده:=ستپرور
:ۀ،:جر;;;;;ز:=ز:سلس;;;;;ل(ه;;;;;;:784-776)س;;;;;لط<ن:حس;;;;;رن:=حلک;;;;;<جی:(.:12
:.جالیری
آل:»:ۀمؤس;;;;س:سلس;;;;ل-(768-723)=مر;;;;ر:مج<رز=ل;;;;دین:مظف;;;;ری:(.:13
:.ف<رس«:مظفر

:ب;;;ه:ع;;;ر=ق:و:-(ه;;;:786-768)ش;;<ه:ش;;;ج<ع:مظف;;;ری:(.:14 ک;;;ه:چذ;;;د:ب;;<ر
کرده :.آذرب<حج<ن:لشکرکشی:

:.ص<حب:یزد-(795-744)ش<ه:ححری:مظفری:(.:15
ک;;;;;ه:چذ;;;;;د:س;;;;;<لی:ح;;;;;<کن:-(795-745)مذص;;;;;ور:مظف;;;;;ری::ش<ه(.:16

: :.بوده:=ست«:ری»=صفه<ن،:ههد=ن:و
:.ح<کن:ههد=ن-(ه;:776-765)...=مرر:شر :علی:=حذ<ق:(.:17
ح;;;;;<کن:ری:و:ع;;;;;ر=ق:-(788-774)=لدین:ع;;;;;<دل:آق;;;;;<::ش;;;;;ج<ع(.:18

:.و:ص<حب:=خخر<ر:مه<لک:جالیری(:سلط<جره)
:.«ری»ری،:ح<کن:گرگ<ن:و:=مرر:ولی،:=ز:حکهر=ج<ن:سرگرد=ن:طغ<ترهو.:(19

**:
:ت<رح :=ی;ر=ن:قج;ل:=ز:ص;فوحه،:=عخج;<ری:خ;<ص:د=رج;د، و:آن:::سربد=ر=ن:در

قر<م:=حش<ن:=ست:به:مخ<لف;ت:ب;<:=ه;ل:تس;ّذن:ب;ه:عذ;و=ن:عله;د=ری:=ز:م;ذهب:
ک;;<ر:خ;;ود:ر=:ب;;ه:ش;;کل: ک;;رش،: :آد=ب:و:=حک;;<م:=ی;;ن: :=جخش;;<ر ش;;رعه،:و:س;;عی:در

:=ی;ن:جه;<ت:می:دعوت:فرقه ک;ه:=ز کردجد: :مرحد:و:مر=دی:آ <ز: ت;و=ن:=حش;<ن::=ی:و
=م;ر=ی:.:=لدین:=ردبیلی:و:فرزجد=ن:=و:د=جست:صفیر=:پیشقدم<ن:مرحد=ن:شر :

که:=ز:قدحن:مردم:آن:به:تش;ّرع:=ش;خه<ر:د=ش;خذد:مرک;ز: :ر=: =ین:سلسله:شهر:سجزو=ر
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ک;;ه:ب;;ه:ح;;ّب:آل:عل;;ی: ح;;ش:و:مر=د=ج;;ی: :ب;;<:در=و :(:ع)خ;;ود:ق;;ر=ر:د=دج;;د،:و مش;;هور
کردجد:ۀبودجد،:ر=بط : .=ر=دت:برقر=ر:

ک;;ه:=ز:حر;;<ت:س;;ردعلی:هه;;د=جی:س;;<له:28:ۀبعر;;د:جرس;;ت:آن:دور -=ی:
:در:سرر:و:سفر:ب;وده،:-(768-748حدود:) =طالعی:در:دست:جرست،:و:ظ<هر=ا

:ب;;ه: :آجج;;<:بس;;ر:ب;;رده،:لک;;ن:بع;;د=ا ب;;ه:مر;;<ن:س;;ربد=ر=ن:خر=س;;<ن:رفخ;;ه:ب<ش;;د،:و:در
:=ین:ب<بت:سخذی:جر=ج;ده،:(:ح<بی:ترهور:لذگ:هذگ<م:قدرت)دالیل:سر<سی: =ز

:.و:خجری:ضجن:جگردحده:=ست
کّر=ب;ی:(.:28 س;ربد=ری،:و:ب;ر=درش:خو=ج;ه:(:ه;;:759-753)خو=جه:ححری:
بن::=هلل:،:و:مر;رز=:لط;;ف(761-768)،:و:پهل;و=ن:حر;;در:قص;<ب:(768-759)ظهر;ر:

:(.766-762)،:و:پهلو=ن:حسن:د=مغ<جی:(762-761)خو=جه:مسعود:
ش;;;;ر :»ک;;;;ه:-(ه;;;;;:788-776)=ل;;;;دین:عل;;;;ی:م ح;;;;د::خو=ج;;;;ه:ججن(.:21
:.ر=:بر=ی:=و:جوشخه:=ست«:=لدمشقره:ة=للهع»کت<ب:(:ه;:786)«:شهرد

:.در:هر=ت«:آل:کرت»=ز:ملوک:(:791-772)=لدین:پیرعلی:: ر<ا(.:22
*:

::م<ور=>=لذهر«:جغخ<یی<ن»ه<،:ح<::خ<ن
:ب;;ن:عج;;د=هلل:(768-749)جوح;;<ن:قل;;ی:(.:23 ،:(768:ۀم;;رد)،:ش;;<ه:تره;;ور

: :(ه;;;:771ت;;<:)توقل;;ق:تره;;ور :)،:=لر;;<س:خو=ج;;ه:ب;;ن:توقل;;ق:تره;;ور ،:و:(؟:-761=ز
:...«:قهر=لدین»

:لذ;;گ» :مر;;<ن:-ه;;;:771-وح;;دت:جغخ<یی;;<ن:ب;;<:ق;;درت:ح;;<فخن:تره;;ور =ز
:م;;;<ور=>=لذهر:ب;;;ه:دس;;;ت:ش;;;رج<جر<ن: :آج;;;<ن:در -985)رف;;;ت،:و:س;;;ر=جج<م:قله;;;رو

: «.=فخ<د(:1887
گورک<ن:(.:24 : که:جخست:ب<:سرکوبی:=مر=ی:(ه;:887-771)=مرر:ترهور :،

:ح<فت :جفوذ:سرد:علی:ههد=جی:.:م<ور=>=لذهر:و:خو=رزم:=قخد=ر وی،:=ز:جهله،:=ز
ک;ه:خ;خالن:ر=: ک;رد:و:خو=س;ت: :ب;<:وی:مالق;<ت: :بیهذ<ک:ش;د،:ج<چ;<ر :آن:دح<ر در

                                                                            
،:جوش;;;خة:خر=س;;;<ن:س;;;ربد=ر=ن:جهض;;;ت::؛:و:جر;;;ز،:رش681،:ص:(=قج;;;<ل):=ی;;;ر=ن:مفص;;;ل:ت;;;<رح :(. )

کش<ورز:،:پخروشفسکی کرحن:  .ترجهة:

 .55،:ص:=سالمی:ه<ی:سلسله:(. )
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کذد کش;هرر:روم:و:=ه;رم;أمو»آجکه::ۀهن:به:به<ج«:سرد».:ترک: ک;ه:ب;ه: ل:آن:دح;<ر:م:
کذن کوچرد:«ر=:به:=سالم:داللت: :آجج<: :(.ه;:774س<ل:)،:=ز

25:.): که:به:=ته<م:ههدس;خی:(:ه;:773:ۀکشخ)کرخسرو پ<دش<ه:خخالن،:
:بقخل:آمد(حسرن:صوفی)=:ب<:خو=رزمش<ه: :=مرر:ترهور :.،:به:دسخور
:=مررز=دگ;;;;<ن:ج<حر;;;;ت:بل;;;; :و:بدخش;;;;<ن(.:26 ک;;;;ه:-مر;;;;رز=ده:مررک;;;;<،:=ز

:ج<مه=حو=لش:د=جسخه:جرست،:م :.ه<ی:سرد:علی:خ<طب:برخی:=ز
خ<ن،:فرم;;<جرو=ی:ج<حر;;ت::س;;لط<ن:محه;;د:به;;ر=م:ش;;<ه:ب;;ن:س;;لط<ن(.:27

که:به:سرد:علی:=ر=دت:د=شخه،:و: :بدخش<ن،: بذ;<:ب;ه:درخو=س;ت:«:سرد»بل :و
:.:ر=:ب;;;ر=ی:وی:جگ<ش;;;ت«:و=رد=ت»:ۀوی،:رس;;<ل ههچذ;;رن،:مخ<ط;;;ب:برخ;;;ی:=ز

ک;;ه::ه<ی:=وس;;ت،:=ز:جهل;;ه:ج<م;;ه:ج<م;;ه ش;;هرت:ح<فخ;;ه:=س;;ت::«بهر=مش;;<هره»=ی:
:(.مکتوب<ت:69و:ش::17ک<رج<مه:ش:::رش)

جزدحک;;ی:م;;رز:=فغ<جس;;خ<ن:و:)::«کوج;;<ر»:ۀش;;<ه،:ح;;<کن:ج<حر;;:س;;لط<ن:طغ<ن:(.28
ه<ی::پ<دش;;;<ه<ن:کش;;;هرر،:مخ<ط;;;ب:برخ;;;ی:=ز:ج<م;;;ه:ۀ=لحه<ح;;;:تحت-(پ<کس;;;خ<ن
:.سردعلی
مخص;ل:ب;ه:(:پکهل;ی)پ;<خلی::ۀح;<کن:ج<حر;-=لدین:سلط<ن: ر<ا(.:29

کش;;;هرر)«:کوج;;<ر» :تو=ب;;ع: :ج<م;;;ه(=ز ک;;ه:ب;;;ه::،:مخ<ط;;ب:برخ;;ی:=ز ه<ی:س;;ّردعلی،:
ک<فرس;;خ<ن: کذ;;وجی)=:تحرح;;ک:وی:عله;;;<ی: =ی::آش;;;وب:و:هذگ<م;;;ه(:جورس;;;خ<ن:

کردجد::«سرد»علره: که:=ز:روش:=و:ج<خرسذد:بوده،:ط;ی:چذ;د:ج<م;ه:«:سرد».:برپ<:
:=ز:م کرده،:و :.ذ<فق<ن:برحذر:د=شخه:=ستوی:ر=:سرزجش:و:داللت:به:=صال :

پ;;<خلی:و:ج<جش;;رن::ۀ=لدین:خضرش;;<ه،:ح;;<کن:ج<حر;;:مل;;ک:ش;;رش(.:38
که::سلط<ن: ر<ا :س<لهرگ:خ;ود،«:سرد»=لدین:مذکور،: ب;ه:هذگ;<م:آخ;رین:::در

:ب;ود: :آن:ج<حره،:مرهه;<ن:=و کشهرر:به:ترکسخ<ن،:در :786ذحقع;د :)مس<فرت:=ز:
:به:خو=ست:وی:سلسله(ه; ح;:ۀخرق»:ۀج<م:،:و کجرو خ;ود:ر=:ب;ر=ی:وی:«:ۀدروحش;ی:

ک;ه:ب;ه: .:ش;هرت:ح<فخ;ه:=س;;ت(:...کت<بذ<م;ه،:ش:::رش)«:ج<مه:وص;;رت»جوش;ت،:
:.هه<ن:س<ل:درگذشت:ۀآجگ<ه،:در:هه<ن:ج<:بیه<ر:شد:و:در:ذححّج:
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ک;;;;ه:(ه;;;;;:751-747)=لدین:مررط;;;;<هر:س;;;;و=تی::س;;;;لط<ن:ش;;;;هس(.:31 :،
کوشش:=و:روی:به:=سالم:آوردجد کشهرر:به: :.جخسخرن:ب<ر:مردم:

:(.ه;:755-749)عال>=لدین:سلط<ن:(.:32
:(.ه;:775-755)=لدین::سلط<ن:شه<ب(.:33
(:ه;;;;;:788-772)=ل;;;;دین:ب;;;;ن:ط;;;;<هر:ش;;;;<ههرری::س;;;;لط<ن:قطب(.:34

کش;;;هرر:در:-(796-788)«:هذ;;;د=ل؟» ک;;;ه:هذگ;;;<م:ورود:س;;;رد:ب;;;ه: کش;;;هرری،:
:=و:=خذ:معرفت:جهود:و:چ;ون::781 کرد:و:مرحد:وی:شد،:=ز :وی:=سخقج<ل: ه;:،:=ز
:ر=ه:بی» ::ک;;<م:=س;;الم:جه;;ع:بینخج;;ری:ب;;ه:=ح:=ز =الخخ;;رن:جه;;وده:ب;;ود،:ب;;ه:دس;;خور
گف;ت«:سرد» ،:خ;ود:ر=:ب;ه:لج;<س:=س;المی:بی<ر=س;ت،:و:س;رد:=ز:«حکی:ر=:ط;الق:

ک;;;ه:ههرش;;;ه:ب;;;ر:ت;;;<ج: ک;;;اله:فق;;;ر:خ;;;وحش:ر=:ب;;;ه:وی:د=د،: ر=ه:محج;;;ت:و:ش;;;فقت:
:926-888)«:ف;;خر:ش;;<ه»=ی;;ن:س;;ذت:ت;;<:آخ;;ر:س;;لطذت:.:گذ=ش;;ت:خ;;وحش:می

:ب;<قی:م<ج;د(:ه; :فرزج;د=ن:=و ر=:ب;ر=ی:=و:«:قدوس;ره»ح;<:«:عقج;<ت»:ۀّرد:رس;<لس;.:«در
:ج<مه :: .«ه<ی:=وست:جگ<شخه:=ست،:و:جرز،:مخ<طب:برخی:=ز

کش;;هرر-=ز:دو و:(:768-715)ش;;رر::عال>=ل;;دین:علی::س;;ه:پ<دش;;<ه:دحگ;;ر:
ش;;;کن::و:س;;;لط<ن:=س;;;کذدر:بت(:ه;;;;788-768)=لدین:شرر=ش;;;<مک::ش;;;ه<ب

کرد:*(796-816) :.جرز:ب<حد:ح<د:
:

::شروخ:و:عله<>:(.ب
که:خود: گردحد: ک;ه:«:سّرد»پیشخر:ح<د: کرده:=ست: ه;ز=ر:و:چه<رص;د:»=دع<:

ح<فخه...:ولی:ر=: :==م،::در :ر;ن:=ولی;چه<رصد:ت;ن:=ز ك:مجل;س،:در:ص;غر:ح;<>:ر=:در
ک;<بر»و:سجب:=جخه<ع:=حش<ن:در:هه<ن:د=سخ<ن:،:«=م:<فخهحسّن:در ح;<د:«:مجهع:=

ه:ههچذرن،:جعف;ر:بدخش;ی:آورد(.:ب<لش:و:پرورش-4بخش:::رش)کرده:شد:
که:وی: کّرت:معهور»=ست: گردحده:ۀسه: سی:=جد،:و:هز=ر:و:چه<رصد:و::ع<لن:ر=:

=ج;د،:و:س;ی:و:چه;<ر:ت;ن:=ز:آن:=ولر;<>:ب;ر=ی:آن::و:چه<ر:کس:=ز:=ولر<ی:خد=:ر=:درح<فخه
                                                                            

:(.:69،:57ک<رج<مه:ش:):مکتوب<ت/:588،:حو=شی،:ص:2،:روض<ت:(. )
کش;;;;هرر،:در:مذ;;;;<بع:=خ;;;;خالش:وج;;;;ود:د=رد:*: ؛:58-46/رح;;;;< ::رش)در:ترتر;;;;ب:و:ت;;;;<رح :ش;;;;<ه<ن:

 (.18-7/آ <حسرن
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کت<ب;;;;:ۀحض;;;;رت،:=ج;;;;<ز :و: :=رش;;;;<د:ق;;;;والا تکهر;;;;ل::ۀ=ج;;;;د،:و:خرق;;;;:=ج;;;;د:و:د=ده:فرموده:ةا
:.تن:ر=:در:پ<ح<ن:=ین:مق<ل،:ذکر:خو=هرن:کرد:34ج<م:آن:: .«...=جد::پوش<جده
«:=ولر;<>»خ;ود:=و:=ز::ۀک;ه:ب;ه:گفخ;«:س;ّرد»،:خ;<ل:یسرد:عال>=لدین:ههد=ج(.:1

گرفخ;ه،:و:ر=هذه;<ی:طرحق;ت:وی:«:س;ّرد»بوده،:و:تربی;ت: ر=:در:خردس;<لی:ب;ه:عه;ده:
،:س;;رد:ت<ج.:گردح;;ده:=س;;ت ب;;ه:)=ل;;دین:و:س;;رد:حس;;رن:س;;هذ<جی:پس;;ر=ن:وی::ظ;;<هر=ا

ک;;ه:هه;;ر=ه:(:ه;;<ی:س;;ّرد«خ;;<لوز=ده»ی:ق;;ول ه;;;:،:ب;;;ه::781ب;;ه:س;;<ل:«:س;;ّرد»ب<ش;;ذد،:
:.=جد:=جد،:و:در:جشر:فرهذگ:=یر=جی:کوشرده:کشهرر:رفخه،:و:در:آجج<:توطن:کرده

بر=ی:تعلرن:=و:به:خ;دمت:«:سرد»گهذ<م:که:خ<ل:«:ع<لن:مخقی»=سخ<د:ح<:(.:2
 رج;;;ت:و:»،:«ذک;;;ر»=ز:قجر;;;ل:-گرفخ;;;ه:ب;;;وده،:و:در:دو=زده:س;;;<لگی،:مج;;;<دی:تص;;;وش

: .ر=:بدو:آموخخه،:=و:ر=:به:جزد:شر :مزدق<جی:رهذه<:گشخه:=ست«:رؤحت»
،:ع;;;<رش:و:ص;;;;وفی:(ه;;;;:735-658)=لدین:=ردبیل;;;;ی::ش;;;ر :ص;;;فی(.:3

کرده ک;;;ه:س;;;الطرن:ص;;;فوحه:خ;;;ود:ر=:ب;;;دو:جس;;;جت: : :.:=ج;;;د:مش;;;هور وی:ع;;;الوه:=ز
زع<م;;ت:معذ;;وی:ترک;;<ن،:س;;عی:در:جل;;ب:محج;;ت:م;;ردم:و:ره<جر;;دن:=حش;;<ن:=ز:

-پسرش:صدر=لدین:موسی:ص;فوی.:ح<لت:ج<=حهذی:د=شت:سخن:حکومت:و
گرالجی،:ب<:فخر<ن:و:جذجش:صوفر<ن:پیوجد:ح<فت :.=ز:دخخر:شر :ز=هد:

ک;;ه:ش;;ر :(ه;;:722.:م)پورح;<ی:ول;;ی،:پهل;;و=ن:محه;ود:خ;;و=رزمی:قخ;;<لی:(.:4 :،
در:«:س;;ّرد»در:جذ;;ب:ش;;ر :ح;;<ل:-ش;;<گرد:س;;ردعلی-=ح;;و=ل:=و:ر=:جعف;;ر:بدخش;;ی

پهل;;و=جی:و:ج;;و=جهردی،:=ز:لح;;<ظ::ۀوه:=ز:جذج;;ع;;ال.:=لهذ<قب:آورده:=س;;ت:ةخالص;;
ک;;ه:پهل;;و=ن:محه;;ود:=ز:.:=دب:ص;;وفر<جه:ه;;ن:درخ;;ور:ذک;;ر:=س;;ت ک;;رده: بدخش;;ی:ح;;<د:

: .رفخه:=ست:=هل:مالمت:بوده،:و:گهگ<ه:جرز:به:خر=ب<ت:می
=ل;;;;دین:=بو=لهک;;;;<رم:=حه;;;;دبن:محه;;;;د::رکن-س;;;;هذ<جی:ۀعال>=لدول;;;;:(.5

:بزرگ;;<ن:عص;;ر:بودهبی<ب;;<جکی،: :=ز ک;;ه:خ<ج;;د=ن:=و ::ع;;<رش:مش;;هور،: =ج;;د،:و:بعض;;<ا
:=ز:س;;<ل:.:=جد:وز=رت:د=ش;;خه :آ ;;<ز:ج;;و=جی:مش;;< ل:دی;;و=جی:د=ش;;خه،:و خ;;ود:=و:در

                                                                            
 .189،:ص:11،:ج:(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت/:52-58،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .275-274،:ص:2،:ج:تروض</:13پیشرن،:(. )

 .73،:ص:خالصه/:355-352،:ص:=یر=ن:تصوش:در:جسخجو:(. )
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گر=ییده،:و:در:خ<جق<ه::686 سهذ<ن:به:تربیت:صوفره:«:سک<کی»ه;:به:تصوش:
=ست،:و:ص;<حب:تألرف;<تی:ب;ه:ف<رس;ی:و:عرب;ی:«:کجروحه»:ۀوی:=ز:سلسل.:پرد=خت

ک;ه«:مجه;ع»س;ّردعلی:در:هه;<ن:د=س;خ<ن:برگ;ز=ری:.:ست= ک;رده: ::بزرگ;<ن:دی;ن:ح;<د:
: .«بر:من:حدحث:خو=جد-قدس-سهذ<جی:ۀ>=لدول:=ول:حضرت:شر :عال»

:(ه;;;:743ش;;عج<ن::-643)=لدین:درگزحذ;;ی::=الس;;الم:ش;;رش:شر (.:6 ،:=ز
:=ق;;;;ر=ن:ش;;;ر :عال>=لدول;;;; :=ز ک;;;<بر:=ولر;;;;<>:و:مرش;;;د=ن،:=عر;;;;<ن:و:مح;;;دث<ن،:و :ۀ=

:ح ک<ره;;;<ی::ۀ=ز:جهل;;;.:ک;;;ی:=ز:مش;;;<ح :س;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:=س;;;تس;;;هذ<جی:و
:ج;زد: سر<سی:وی،:حکی:شف<عت:=مرر:محهود:=حسن:قخل;ل:ص;<حب:هه;د=ن:در

که:جخست(ه;:737س<ل:)شر :حسن:=حلک<جی:=ست: :،::: پذیرفت،:=م<:بع;د:=و
:)ر=: :.کشت(:738در

.:م)=ل;;;;;;;;;;;دین:ححر;;;;;;;;;;;ی:ج;;;;;;;;;;;<می:جرش;;;;;;;;;;;;<بوری::خو=ج;;;;;;;;;;;ه:قطب(.:7
=لدین::س;;;;;هذ<جی:و:ش;;;;;ر :ص;;;;;فی:ۀعال>=لدول;;;;;،:=ز:=ص;;;;;ح<ب:(ه;;;;;;2/748ج/21

س;;;ّردعلی:در:هه;;;<ن:د=س;;;;خ<ن:.:=لدین:درگزحذ;;;ی:=س;;;ت:=ردبیل;;;ی:و:ش;;;ر :ش;;;رش
ک;رده«:مجهع»برگز=ری: =ل;دین:ححر;ی::آخ;ر:=ز:هه;ه:خو=ج;ه:قطب::بزرگ;<ن:دی;ن:ح;<د:

:.وی:در:فرروزآب<د:هر=ت:مدفون:=ست: .جرش<بوری:بر:=و:حدحث:خو=جده:=ست
:761-698)دبن:عج;;د=هلل:مزدق;;<جی:=لدین:=بو=لهع;;<لی:محه;;و:ش;;رش(.:8

:ۀ،:ش;ر :طرحق;«س;هذ<ن»،:رخرس:خ<جق<ه:ههد=ن:و:م;دفون:در:هه;<ن:ش;هر:ح;<:در:(ه;
ک;;رده:=س;;ت: بخ;;ش:::رش)س;;ّردعلی:ب;;وده؛:و:=و:ر=:ب;;ه:جه;;<جگردی:و:=س;;ف<ر:تش;;ویق:

ک;;;;ه:در:و=ق;;;;ع:ههش;;;;<گردی(.:=س;;;;خ<د=ن:طرحق;;;;ت:-5 ک<م;;;;ل:وی،: ه<ی::=ز:مرح;;;;د=ن:
هلل::ش;ر :ش;ر .:1::=ین:سه:تن:ح<د:گردحده:=س;ت:=جد،:بوده:«شر »:ۀدر:طرحق«:سّرد»

:.شر :=بوبکر:کدودری.:3ههد=جی،::ۀ=خی:خلرف.:2درگزحذی،:
::=ل;;دین:=بو=لجرک;;<ت:=خ;;ی:علی:تقی(.:9 دوس;;خی:س;;هذ<جی،:=ز:=ص;;ح<ب:و

:ب;وده:=س;ت:ۀج<جشرن:عال>=لدول :مخ;ولی:موقوف;<ت:=و «:ش;ر »وی:.:س;هذ<جی:و
ح;ه:ۀدوم:س;رد:عل;ی:=ز:هه;<ن:طرحق; :م;;رگ:-در:س;هذ<ن-کجرو ک;ه:پ;س:=ز =س;ت،:

                                                                            
 .252،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت/:58،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .51پیشرن،:ص::(. )
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ت;;<رح :حر;;<ت:و:.:گردد:ب;;ه:هه;;د=ن:ب;;ه:ج;;زد:ش;;ر :مزدق;;<جی:ب;;<زمی«:س;;ّرد»وی،:
:(.=سخ<د=ن:طرحقت-5بخش:::رش)مه<ت:وی:د=جسخه:جرست:

ک;;ه:ب;;ه:(.:18 :=به;ری،: مع;روش:ب;;وده،:و:ه;;ر:«:قط;ب:زم;;<ن»=خ;ی:عج;;د=لغفور
دوس;;;خی:ب;;;ه::س;;;هذ<جی:و:ج<جش;;;رن:=و:=خ;;;ی:علی:ۀس;;;<ل:ب;;;ه:دح;;;دن:عال>=لدول;;;

::یسهذ<ن:م کرده:=ست«:سّرد»آمده،:و:=حخه<الا :.=و:ر=:مالق<ت:
:778-698ح;<::695)=لدین:=بو=لهر<من:محهدبن:محهد:=دک;<جی::ججن(.:11

=لدین:محه;دبن:جه;<ل:خر=س;<جی،::سهذ<جی:و:شهس:ۀ=ز:=صح<ب:عال>=لدول(:ه;
=ز:عله;;;<ی:مح;;;دا:و:.:ب;;;وده:=س;;;ت«:فخ;;;وت»:ۀدر:طرحق;;;«:س;;;رد»و:ش;;;ر :و:=م;;;<م:

فخه،:که:سرد:در:=سفر=ین:ب;ه:ج;زد:=و:ح;دحث:خو=ج;ده:و:به:شه<ر:ر«:صحو»=صح<ب:
:(.=سخ<د=ن:طرحقت:-5بخش:::رش)رو=حت:گرفخه:=ست::ۀ=ج<ز

ک;ه::جظ<م(.:12 :ب;ه:«:س;ّرد»=لدین:ححری: ;وری:خر=س;<جی،: ب;ر=ی:دح;دن:=و
: گش;خه»تجریز:رفخ;ه،:و :ب;ه:=ج;<ز:ب;ه:مالزم;ت:=حش;<ن:مش;رش: کتج;ی::ۀ=جد:و ق;ولی:و:
 وی:در:آن:شهر:=ق<مت:د=شخه،:و:در:سرخ<ب:محله:مدفون: .«=جد:سرفر=ز:شده
:.شده:=ست
ح<چ;«=خال »)-سرد:حسرن:=خالطی(.:13 :ۀ،:و=ق;ع:در:ش;ه<ل: رب;ی:در

ک;;ه:(.:«و=ن» ح;;«:س;;ّرد»آجگ;<ه: :ز=و ::ۀب;ه:تجری;;ز:رفخ;;ه:ب;;وده:=س;ت،:هه;;ر=ه:وی:در م;;ز=ر
: .،:به:سر:برده:=ست«وحجوحه»:ۀدر:محل(:ه;:725.:م)=لدین:=خالطی::سر=ج

ک;;;ه::ر :رکنش;;;(.:14 ب;;;<:وی:«:س;;;ّرد»=ل;;;دین:س;;;عرد:حجش;;;ی،:=ز:عرف;;;<خی:
=لجو=هر::ةرو=حخ;;ی:=ز:وی:در:مذقج;;(.:171،:2روض;;<ت،:)مالق;;<ت:د=ش;;خه:=س;;ت:

:ح;;;ک:خو=بذه<ش;;;دگی:(:355-354گ:)حر;;در:بدخش;;;ی: ک;;;ه:در آم;;;ده:=س;;ت:
ک;;ه گفخ;;ه:=س;;ت: :)::«عل;;ی:هه;;د=جی»پی;;<مجر:فرم;;ود:::ص;;وفر<جه: ث;;<جی:(:ه;;;:713در

: .=ست(:ع)«:ط<لب:=بی:بن:علی»=ثذرن:

                                                                            
 .188،:ص:1،:ج:روض<ت:(. )

 .494هه<ن،:ص::(. )

 .41،:ص:6،:زمرن:=یر=ن:فرهذگ،:«ده:ق<عده»مقدمة:مولر:بر::(. )
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ک;ه:(.:15 ب;<:وی:«:س;ّرد»شر :محهد:تهرهی،:=ز:شروخی:بر:طریق:جوگر<ن،:
ک;;ه:می م;;<:ر=::ۀه;;ر :=ح;;دی:ک<رخ<ج;;»::گفخ;;ه:مالق;;<تی:=جخق;;<دآمرز:د=ش;;خه،:چذ;;د=ن:

: .«برهن:جزد،:=ال:جو=ن:سردی:سر<حی: روری:که:مدل:=و:س<لکی:دحده:جشد
ح;;<د:ر=:«:س;;ّرد»ح;;<جی:ص;;فی:مجذ;;ون،:بدخش;;ی:حک;;ی:=ز:مج;;<لس:(.:16

گوحد ح;ش:»::کرده،: :ب;ه:مجل;س:آم;د،:ر ج<گ<ه:ح<جی:ص;فی:مجذ;ون:پی;د=:ش;د:و
ک;;ه.:تر=ش;;رده:ب;;ود :آن:هذگ;;<م،:=ز:حض;;رت:مر;;ر:پرس;;ردم: =ی;;ن:جه<ع;;ت:ر=:::در

ک;;ه ک;;ه:چ;;ون:::حّجخ;ی:ب<ش;;د؟:فرم;;ود: ب<ش;;د،:ول;;رکن:مفر;;د:و:معخج;;ر:جج;;ود،:زی;;ر=:
:ب;;دعت: کذذ;;د،:بذ;;<بر=ین:در عل;;ن:ش;;رحعت:جد=ش;;خذد:ت;;<:تج;;دیل:ب;;ر:وف;;ق:ش;;رع:

:ر=:ب;;ه:آن:ض;;ّن:.:<دج;;د=فخ :=ب;;رو ح;;ش:خ;;ود:ر=:تر=ش;;ردجد،:و:برخ;;ی:ب;;روت:و بعض;;ی:ر
جکت;;;ه:: .«...ه<:ر=:ش;;;ع<ر:خ;;;ود:س;;;<خخذد:جه;;;<ل:دحگ;;;ر:آن:ب;;;دعت...:کردج;;;د،:

:.ج<لب:جظری:=ست
کرم<جی:ةش<ه:جعه(.:17 :جف;وذ:(ه;;:827-738)=هلل:ولی: :=ز ک;ه:=مررتره;ور :،

:ق;;;درت:شخص;;;رت:وی:بیهذ;;;<ک:ش;;;د،:زی;;;ر=:وی:تو=جس;;;خه:ب;;;ود:بس;;;ر< :و ری:=ز
ک;ه:.:مغوالن:ر=:جرز:به:خود:مخه<یل:س<زد دو:پ<دش;<ه:»لذ=:ب;ه:وی:پیغ;<م:فرس;خ<د:

:=قلره;;;ی:جگذجذ;;;د :تغری;;;ر:مک<ن«در ه;;;<ی:پی;;;<پی:ب;;;ر:=ث;;;ر::،:ج<چ;;;<ر:وی:پ;;;س:=ز
گزح;د:شورش کرم<ن:س;کوجت: :م<ه<ن: :ر=ه:آخ;رین:«:س;ّرد»: .ه<،:سر=جج<م:در در

:ی;;زد:ب;;ه:مالق;;<ت:=و:رفخ;;ه:=س;;ت رت:ش;;;<ه:حض;;»::گوحذ;;د.:س;;فر:ح;;ج:خ;;ود،:در
ک;ه:حض;رت:ةجور=ل;دین:جعه; :آن::تش;رحف:آورده«:مر;ر»=هلل:ول;ی:ش;ذردجد: =ج;;د،:در

:بوده دروحش;;;ی:=ز:دروحش;;;<ن:خ;;;ود:ر=:ب;;;ه:خ;;;دمت:=حش;;;<ن:.:=ج;;;د:هذگ;;;<م:بیه;;;<ر
:=لخه<س:جهوده:فرسخ<ده :خود،:و که:حضرت:مرر:پ<ت<ب:=جد:ب<:دسخ<ر خ;ود:ر=::ۀ=جد:

:=حش;;<ن: کذذ;;د:و:دس;;خ<ر ک;;ه:=حش;;<ن:س;;رپی :خ;;ود: خ;;ود::ۀر=:پ<ت<ب;;=رس;;<ل:جه<حذ;;د:
:تعط;ف:بی.:س<زجد :و :تو=ض;ع:بس;ر<ر :بفرم;وده:عه;ل:جه;وده،:پ<ت<ب;:بعد:=ز :ۀش;ه<ر

: .=جد:خود:ر=:جهت:=حش<ن:فرسخ<ده
                                                                            

 .165،:ص:2،:ج:روض<ت./:221،:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .256پیشرن،:./:195هه<ن،::(. )

 .238-231،:ص:(شرجی):تصّوش:و:تشّرع:(. )

 .246،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )
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ک;ه:در:(ش;هرد:=ول)محهدبن:مک;ی:ع;<ملی:(.:18 ،:=ز:عله;<ی:ب;زرگ:ش;رعه،:
در:.:دمش;;ق:ب;;ه:ت;;درحس:=ش;;خغ<ل:د=ش;;ت،:که;;<بیش:=ز:ص;;وفره:مخ;;أّثر:ب;;وده:=س;;ت

ک;;;رد،:ب;;;<:س;;;ربد=ر=ن:خر=س;;;<ن:=رتج;;;< ::فع<لرتت;;;روحج:تش;;;ّرع: ه;;;<ی:آش;;;ک<ر:و:جه;;;<ن:
س;ر=جج<م:.:ر=:در:فق;ه:ش;رعی:ب;ه:آج;<ن:تق;دحن:د=ش;ت«:دمشقره:لهعة»ح<فت،:کت<ب:

: .پیه<ن:ب<:حکومت:گردحد:ه;:،:قرب<جی:فقه<ی:هن:786در:س<ل:
ه;;;:،::736:ۀ،:ز=د(ب;;ه:زع;;ن:هذ;;دو=ن)«:الالیوگش;;<وری»الالع<رف;;ه:ح;;<:(.:19
ک;;;;ه:عرح;;;;<ن::ۀبرجس;;;;خ:ۀش;;;;<عر کش;;;;هرری،:ب;;;;<جویی:ع;;;;<رش:پیش;;;;ه: کالس;;;;رک:
که::می :«:سّرد»زحست:ت<:وقخی: کش;هرر:رف;ت،:خ;ود:ر=:پوش;<جد:781در ب;<:.:ه;:به:
که:مرحد:-به:مج<حد<ت:فلسفی«:سّرد» گوحذد: : ش;د،:«:س;ّرد»دحذی:پرد=خت،:و

:ب;;<:=خ;;ذ:عرف;;<ن:=س;;المی:و:ترکر;;ب:آن:ب;;<:عرف;;<ن:هذ;;دویی،:مس;;لک:جدح;;دی: و
کرد :وی:ب;ه:ج;<م:=ش;ع<:ۀمجهوع;.:پدحد: ک;ه:=ص;طالح<ت:فلس;فی:«:الالولر;<جی»ر

:وزن«یوگ<» :ح<فخ;ه::یی:و :رفخ;ه،:=جخش;<ر ک;<ر :آجه;<:ب;ه: ه<ی:موسرق<یی:هذ;دویی:در
: .=ست«:ش<ه:ههد=ن»دحد=ر:وی:ب<::ۀترین:=شع<رش:درب<ر:ع<لی.:=ست

کرده کس<جی:ر=:هن:ح<د: گفت،:ت<:=حذج<: که::ب<حد: آج<ن:ر=:جدح;ده،:«:سّرد»=حن:
:.:زم;;<جی،:ج;;<مجرد=ری:ش;;دجدلک;;ن:ب;;ه:مذ<س;;جت:هه =لجخ;;ه:عرف;;<:و:ش;;روخ:ج<م;;د=ر

کت;<بی:ب<ح;د کذ;رن،: که:=گر:بخو=هرن:ح;<د: :و:دحگری:هن:هسخذد: =ز:س;وی:.:بسر<ر
که: کس<ن:هن:هسخذد: : ب<:آج<ن:دحد=ر:و:حشر:و:جشر:د=ش;خه،:«:سّرد»دحگر،:بسر<ر

-ت;ن«:س;ی:و:چه;<ر»آن::ۀد=جرن،:=ز:جهل;:آجچه:م;ی.:د=جرن:مذخه<:ج<مش<ن:ر=:جهی
:=ی;ن:14،:12،:11،:9،:8،:6ه<ی::=ج;د،:ش;ه<ره:د=ده«:سّرد»=رش<د:به::ۀج<زکه:= ،:در

ب;;;ه:رو=ح;;;ت:جعف;;;ر:بدخش;;;ی:و:ح;;;<فظ:::ت;;;ن:دحگ;;;ر،:28گردحدج;;;د،:فهرس;;;ت:ح;;;<د:
::=جد:کربالخی،:بدین:=س<می

=خ;;ی:محه;;دح<فظ،:=خ;;ی:محس;;ن:ت;;رک،:=خ;;ی:حس;;رن،:ش;;ر :محه;;د:
کردی،:شر :خ<لد:لرسخ<جی،:ش;ر :=ب;وبکر:طوس;ی،: =سفر=حذی،:شر :ججرخرل:

=ل;;;دین::=ل;;;دین:هه;;;د=جی،:ش;;;ر :محی:ش;;;ر :=ثرر=ل;;;دین:ورک;;;<جی،:ش;;;ر :ججن
لخک;<جی،:ش;ر :محه;;د:مرش;دی،:ش;;ر :عج;د=هلل:مط;ری،:ش;;ر :عل;ی:مص;;ری،:

                                                                            
 .154-147،:ص:تصّوش:و:تشّرع:(. )

(2).:The Seneate, Vol.2, No.5, PP.5-6. 
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،:شر :عج;د=هلل:س;ف<لی،:ش;ر :=ب;وبکر:کرحدوری،:شر :عهر:برک<جی=شر :مر=د:
ه،:ش;;;;ر :به<>=ل;;;;دین:قهکذ;;;;دی،:ش;;;;ر :عز=ل;;;;دین:خط;;;;<خی،:ش;;;;ر :ب;;;;=بوحر
=لدین:آوج;ی،::=لدین:مذرری،:شر :رض;ی:=لدین:س< رجی،:شر :شرش:بره<ن

=ل;;دین:مغرب;;ی،:ش;;ر :ع;;و :ع;;الش،:ش;;ر :=بو=لق<س;;ن:تحط;;وی،::ش;;ر :زین
ن:مج;;ذوب:طوس;;;ی،:ش;;;ر :محه;;دبن:محه;;;ود:مج;;;ذوب:<ش;;ر :عج;;;د=لرحه

: .ی،:شر :حسن:بن:مسلنطوس
:

::=صح<ب:و:مرحد=ن:(.ج)
:مرحد=ن: تذه;<،:ب;ه:رو=حخ;ی،:هه;ر=ه:.:=ج;د:جرز،:فر=و=ن:بوده«:سرد»=صح<ب:و

آجچ;;ه:در:فهرس;;ت:.:ت;;ن:ب;;ه:کش;;هرر:رفخ;;ه:=س;;ت:788،:و:ب;;ه:رو=ح;;ت:دحگ;;ر،:ب;;<:688ب;;<:
::گفخه:=ست«:سّرد»خود:.:زیرین:خو=هد:آمد،:مسخخرج:=ز:مذ<بع:دسخرس:=ست

:ولّی:» :چه<ر :=ک<بر:=ولر<::سی:و ،:م;ر=:ب;ه:=رش;<د:ط<لج;<ن:=ج;<زت:...مرشد:=ز
ش;دم،:ت;<::=جد،:ولرکن:ب<:وجود:آن:=ج<ز=ت،:ملخف;ت:=ی;ن:=م;ر:خطر;ر:جهی:فرموده

فرزج;;د:خ;;ود:ر=:ب;;<:مقر=ض;;ی:ب;;ه:جزدح;;ک:م;;ن:آورد:و:.:ب;;ه:خ;;دمت:بزرگ;;ی:رس;;ردم
ک;ه :=ج<ب;;ت:=ی;;ن:.:=ی;;ن:فرزج;د:ر=:ب;;ه:مرح;;دی:قج;ول:ب<ح;;د:فرم;ود::=لخه;<س:جه;;ود: در

:=ش;;خغ<ل:د=ش;;خن:و:چ;;ون::معذ;;ی ک;;ه:م;;ن:ب;;ه:=س;;ف<ر درجگ;;ی:رف;;ت،:ب;;د=ن:س;;جب:
ک;رده:می گردح;د:مرحد:قج;ول: :ب;ه:=رش;<د:مش;غول: آن:.:ش;د،:س;<کن:ب<حس;خی:ش;د:و

ک;;ه ;;=َ:»::ب;;زرگ:در: ض;;ب:ش;;د:و:فرم;;ود: ;;:َت:رْ:ص  :.:«<ع:=لطری;;ق؟ّط;;ن:قُ:م  پ;;س:ع;;ذر
ک;;ردم ک;;ه.:خو=س;;خن:و:قج;;ول: ک;;ه:س;;و!:ح;;<:س;;رد::آن:ب;;زرگ:فرم;;ود: : :ۀل:توب;;آزجه;;<ر

کذ;;;ی،:خ;;;و=ه:مق;;;رن:ب<ش;;;ی:و:خ;;;و=ه:مس;;;<فر،:و:م;;;ن:ت;;;<کذون،:آن: طرحق;;;ت:قج;;;ول:
: «.=م:وصرت:ر=:جگ<ه:د=شخه

ک;;;ه:(ق.;:ه;;;:797-748)جور=ل;;;دین:جعف;;;ر:دس;;;خ<ب<ز=ری:بدخش;;;ی:(.:1 :،
:«:=فضل» .:ب;وده:=س;ت: «...=کهل:خلف<ی:حضرت:=مررسّردعلی:ههد=جی:»و

                                                                            
=ذک;;<خی،:./:26:رح;< ،./:189،:ص:1،:ج:=لجذ<ن:روض;<ت./:55-53،:ص:خالص;ة=لهذ<قب:(. )

58-59. 

 .252،:ص:2پیشرن،:ج:./:52هه<ن،:ص::(. )

 .243،:ص:2؛:ج:158و::71ص::،1،:ج:روض<ت:(. )
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«:ّردس;;;;»ه;;;;:،:در:س;;;;لک:مرح;;;د=ن::773/774ب;;;ه:تص;;;;رحر:خ;;;ود:=و،:=ز:س;;;;<ل:
گوح;;;د کربالخ;;;ی: :آجج<ه;;;<:»::درآم;;;ده؛: ک;;;ه:در :آن:وق;;;ت: :«:علرش;;;<ه»:ۀقرح;;;)و:در در

=جد،:موالج<:جور=لدین:جعف;ر:ب;ه:خ;دمت:=حش;<ن:مش;رش::تشرحف:د=شخه(:خخالن
:تقری;;ر:دلح;;ذیر:=حش;;<ن:فر=گرفخ;;ه،:و:.:=جد:ش;;ده ک;;ه:=ز :=ح;;و=ل:=حش;;<ن:ر=: بعض;;ی:=ز

ک;;ه:خ;;ود:مش;;<هده:فرم;;وده،:جه;;ع:س;;<خخه:و: <قجش:ج;;<م:=لهذ;;:ةخالص;;برخ;;ی:ر=:
:آجج<:جوشخه:می :(:هه<ن...:)شود::کرده،:=حذه<:=ز

:ت<رح :سذ!:=ی:دوست» ،:=ین:فقر;ر،:حعذ;ی:جور=ل;دین:جعف;ر:ب;ه:773:ۀدر
:قرح;;:ۀخط;; ج;;زول:و:=رتح;;<ل:ح<ص;;ل:آم;;د،:و:-ر -علرش;;<ه:ۀمج;;<رک:خ;;خالن:در

گشخن :آن:قرحه:مخوطن: ب;ه:آن:قرح;ه:«:س;ّرد»ک;ه:(:774)س<ل:بع;د:.:«...مدتی:در
که:«:=خی:ح<جی»:ۀآمده،:در:خ<ج کرده،:=و:ر=:دحده: دروحشی:جوروش;ی:ب;<:»مذزل:

ک;;;ه:آن::ۀعه<م;; ک;;رده:=س;;;ت،:بش;;ذ<خت: س;;رد:عل;;;ی:...:س;;;ر<ه:دلکش;;ی:ج;;;زول:
:...:هه;;;;د=جی:=س;;;;ت: :پ;;;;س:=ز:چذ;;;;د:روز ک;;;;رده:و:مرح;;;;د:ش;;;;د،:و پ;;;;س:بیع;;;;ت:

=ی;;;ن:فقر;;;ر:ج;;;زول::ۀب;;;ه:حج;;;ر«:مر;;;ر»ذ;;;<ب:ب;;;<:ج«:=خ;;;ی:ح;;;<جی»و:«:گ;;;وی:حق»
:=ی;;ن:فقر;;ر:حقر;;ر:علر;;ل:س;;و :آن:مخ;;دوم:ب;;ه:ح;;ق،:بس;;ی:آفرمودج;;د،:و ک;;رد:=ز لی:

مع;;<جی:لطرف;;ه:ب;;ه:عج;;<ر=ت:ش;;رحفه:بی;;<ن:فرم;;ود،:چذ<جک;;ه:دل:=ی;;ن:فقر;;ر:ج;;ذب:
گذجد:.:«...گشت :جه<ز:در: ح<رت:و :ز :ب;ه:«:علرش<ه»آجگ<ه:پس:=ز =ی;ن::ۀحج;ر»ب<ز

کرده:بود:می«فقرر:آمدجد که:=خی:ح<جی:عه<رت: رود:و:س;ه::،:سحس:به:مذزلی:
:آجج;;<:می ک;;ه:.م<ج;;د:م;;<ه:زمس;;خ<ن:ر=:در گفخ;;ه:=س;;ت: ::جوب;;ه::ههچذ;;رن: ک;;ه:در =ی:

=و:ر=:تکلر;;;ف:ب;;;ه:روب;;;<رو:جشس;;;خن:ب;;;ر:روی:«:مر;;;ر»جشس;;;خه:ب;;;وده،:«:مر;;;ر»قف;;;<ی:
ک;رده: ک;رده،:در:جشس;خن:توق;ف::ۀ=ی;ن:فقر;ر:=جدحش;»مصالی:خود: رع<ح;ت:=دب:

ک;;ه.:ک;رد گوحذ;;د:::آن:حض;;رت:فرمودج;;د: =دب:در:س;خن:ش;;ذردن:=س;;ت،:هرچ;;ه:
:ب;ر:مص;لی:جشس;خن.:ب<حد:شذرد ک;ردم:و بیچ;<ره:بدخش;ی:هه;و=ره:.:«...=ج<بت:

ک;;ه.:ش;;ده:س;;رد:ب;;وده:و:م;;ورد: ض;;ب:می«:دم:چک;;ی» :=ح;;<م:»::گفخ;;ه:=س;;ت: در
ک رر هرچ;;ه:در:خ;;<طرم:آم;;دی،:آن:ر=:ب;;ر:م;;ن:...:=لهذفع;;ت:حض;;رت::ص;;حجت:

:آن:جج;ودی:ب;ه:=ش;<رت:ح;<:بش;<رت:تذجر;ه: گ;ر:مص;لحت:=ظه;<ر =: کردی،:و : آشک<ر
:بر=دری:به:ج<م:قو=م.:«...جهودی گوحد:روزی:هه;ر=ه:ب;<:م;ن::=لدین:د=شخه،:ظ<هر=ا
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:ب;;<ب:س;;و«:مر;;ر»و:دحگ;;ر=ن:در:خ;;دمت: ک;;ه:در ک;;رده:آب;;ودحن: لی:ب;;ر:م;;ن: ض;;ب:
ک;;ه» :=اّل::::فرمودج;د: :=ی;ن:خ<ج;;ه:بی;رون:رو،:و :ب;;ه:عص;<:س;;رت:ر=:بش;کذن،:و:چ;;ون:=ز

ک;;;رد،:دس;;;ت:م;;;ر=:خو=ج;;;ه:عج;;;د=هلل:ش;;;رر=زی:آن:ش;;;ّد: ت: ض;;;ب:ر=:مش;;;<هده:
:بیرون:آورد ک;ه،:سحس:آج<ن:ر=:ب<ز:خو=ج;ده:«...بگرفت:و :=بله;ی:::و:فرم;وده: م;<:=ز

ک;;ه«گ;;<ه:در:تشوحش;;رن:گ<ه(:جعف;;ر)=ی;;ن: :=ف;;زوده: :=م;;ر::=و:تص;;ّور:می::،:و ک;;ه:=و کذ;;د:
:جک;;رده:=س;;ت،:و:عج<ح;;ب:ر=ه:خ;;د=ی:تع;;<لی: ک;;<ر :ب;;ر=ی:آجک;;ه: عظ;;رن:=س;;ت،:=ز

گررد:ت;<:عج<ح;ب:ر=ه:ر=:مش;<هده:جه<ح;د::حق:جدحده، که:=و:ر=:دست: تع<لی:ب<شد:
:.«که:حرص:د=رد:=م<:معلول:=ست

،:روزی:ب;;;;<:خو=ج;;;;ه:عج;;;;د=هلل:در:«ن:حض;;;;رت:مرر ض;;;;وب:بودج;;;;دچ;;;;و»
:می ::بدخش<ن:قر=ر که:=لجخه:پ<س; :آن:ب;وده«:سّرد»گذ=رجد:عّلت:ر=:=ز ::بپرسذد،:

:=ی;ن:«موجب:ترقی:ب<شد:مرط<لب:ر=»و:«: ضب:م<:رحهت:=ست» :=ز ،:و:هر:دو
،:265،:218،:285،:-189ص:::،=لهذ<قبةخالص;;;]:.=جد:ب<ب;;;ت:ش;;;<دم<ن:ش;;;ده

:[.258-243،:ص:2،:روض<ت./:272
:ج<م;;;ه ک<رج<م;;;ه:::رش)ه;;;ن:هس;;;ت:«:س;;;ّرد»ه<ی::وی،:مخ<ط;;;ب:برخ;;;ی:=ز

:آجه<:...( :در:حکی:=ز :فّن:طج<بت:هن:دسخی:د=شخه:-«سّرد»،:و :در ب;ه:-که:ظ<هر=ا
: .مع<لجه:جهوده:=ست:ۀوی:توصر

ه;;;:،:در::787در:رج;ب:«:س;;ّرد»ب;<ری،:وی:ح;ک:س;;<ل:پ;س:=ز:درگذش;ت:
::=لهذ<قبةخالص;ر=:ب;ه:عذ;و=ن:«:س;رد»=ح;و=ل::ۀخ<جق<ه:=عظن:خ;خالن،:ت;ذکر در

:=ل;;ذقن،:)«:س;;ّرد»=ح;;و=ل:و:=وص;;<ش:و:برخ;;ی:=ق;;و=ل:ب;;<:جق;;ل:برخ;;ی:آث;;<ر: ;;;:=س;;ر=ر
ح;;<ی:ول;;ی:و:.:کذ;;د:ت;;ألرف:می(:=خ;;الق:مح;;رم ع;;الوه:ب;;ر:=ی;;ن،:ش;;ر :=ح;;و=ل:پور

کت;;;;<ب:=حخ;;;;و=:ح<فخ;;;;ه:=س;;;;ت :=ی;;;;ن: :ۀرس;;;;<ل.:برخ;;;;ی:=ض;;;;<ف<ت:دحگ;;;;ر:جر;;;;ز،:در
:=وس;ت«:صوفره:=صطالح<ت» :: .جرز:=ز ::س;<لگی،:57درگذش;ت:وی،:در به:روز

:.ه;:،:بوده:=ست:797رمض<ن:س<ل::16دوشذجه:

                                                                            
 .34،:ص:1،:21،:=دبی<ت:مجلة:(. )

ج:)«:زمرن:=ی;ر=ن:فرهذ;گ»بدخشی:ر=:ش<درو=ن:=یرج:=فش<ر:در:«:=لصوفرة:=صطالح<ت»رس<لة::(. )
کرده:=ست(:333-326ش،:ص:1348،:16  .چ<پ:
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=سح<ق:بن:=مر;ر:آر=مش;<ه:علرش;<هی:خخالج;ی::نیشهس:=لد:خو=جه(.:2
کوچ;;;ک::فزود=ل)خ;;;خالن:«:علرش;;;<ه<ن»،:=ز:خ<ج;;;د=ن:(ه;;;;:731-827) ه;;;<ی:

:بوده-(ب;;ومی گفخ;;.:=ج;;د:ک;;ه:ص;;<حب:جف;;وذ:و:=عخج;;;<ر :ۀ=ز:جهل;;;»::کربالخ;;ی:ۀب;;ه:
کج;;;<ر:حض;;رت:=مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:=س;;ت،:و:سلس;;;لخلف;;< حض;;;رت::ۀی:
:وی:ت<:=ین:زم;<ن:ب;<قی:=س;ت«:مرر» :ر=:ب;ر:دحگ;ر=ن:ت;رجرر:د=ده:و:.:«...=ز س;ّرد:=و

گفخ;;;ه کش;;;رد:ب;;;ه:=حش;;;<ن:»::در:ح;;<ل: ض;;;ب: ح<ض;;;ت: گ;;;ر:ش;;;ه<:پذج;;<ه:س;;;<ل:ر =
:جر;ز:م;ردی:.:«جرسرد(:=سح<ق)= ک;ه:=و :=والد:=مرر:علرش<ه:خخالجی:=ست: وی:=ز

:ب;;<طن رت:،:خ;;دم<ت:الحق;;ه:جس;;جت:ب;;ه:حض;;...ب;;زرگ:ب;;وده:ب;;ه:حس;;ب:ظ;;<هر:و
ک;ه:.:مض<حقه:جد=شخه...:رس<جده:و:در:ج<ن:و:م<ل::به:تقدحن:می«:مرر» :وقخ;ی: در

ک;رده:بوده«:=مر;ر»مفسد=ن:و:ح<سد=ن،: رج;ت:حض;رت: : =ج;د،::ر=:ج;زد:=مررتره;ور
،:ب;ه:=مررتره;ور:رس;<جده:بودج;د:...=ج;د:حضرت:خو=جه:=س;ح<ق:ههر=ه;ی:جهوده

ک;;رده،:بیهذ;;<ک:ش;;ده:ب;;ود«س;;ّرد:هه;;د=جی»ک;ه: ون:=مر;;ر:چ;;»::،:دع;;وی:س;;لطذت:
ک;ه:=ر=دت: :ب;وده،:=جدحش;ه:جه;وده: آر=مش<ه:ر=:دخل:ته<م:در:سلطذت:=مر;ر:تره;ور

گ;;ردد ر=:«:مر;;ر»ب;;ه:ه;;ر:ح;;<ل،:حض;;رت:.:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:ب<ع;;ث:س;;لطذت:وی:
:ورود:و:.:برج;;د:ب;;;ه:ج;;;زد:=مررتره;;;ور:می خو=ج;;;ه:=س;;;ح<ق:ب;;;ه:ش;;;خ<ب:ته;;;<م:قج;;;ل:=ز

ه:وی:ر=:رس;<جد،:و:پ<دش;;<:وص;ول:حض;رت:مر;;ر:ب;ه:=ردوی:=مررتره;ور،:خ;;ود:ر=:می
ک;;;ه:ب;;;ه:وی::ش;;;ذ<خخه،:چ;;;ون:خ;;;ود:ر=:ب;;;ه:پ<دش;;;<ه:می:می رس;;;<جد،:جظ;;;ر:پ<دش;;;<ه:
که:دسخ<ر:سر<هی:بر:س;ر:بس;خه،:وی:ر=:=ز:آن:خ;وش:جر<م;ده،::=فخد،:می:می بیذد:

که رفخه:=ست:مرحد:شخص;ی:ش;ده:=س;ت:و:(:که)=ین:مغولک:ر=:بزجرد:::فرموده:
گش;خه ک;ه:.ب<عث:فخذه: :آن:پ<دش;<ه:فرم;وده: :.دح;رر=ز:س;ر:بگدس;خ<رش:ر=:::بع;د:=ز
ک;;;ه :=ز:س;;;ر:م;;;ن:ج;;;د=:ش;;;ود،:::خو=ج;;;ه:فرم;;;وده: مگ;;;ر:س;;;ر:م;;;ن:ب;;;رود:=ی;;;ن:دس;;;خ<ر

:س;ر:م;ن:برد=رج;د:جهی که:=ین:ر=:=ز ک;ه.:گذ=رم: دو:ه;ز=ر:=س;ب:قجچ;<ق:::=م;ر:ش;ده:
:و:دوحست:=سب:قجول:جه;وده،:وی:.:بدهد:ت<:به:وی:آسرجی:جرسد خو=جه:هز=ر

گذ=شخه :.«.=جد:ر=:
:بسر<ر» :=سف<ر،:مالزم:رک<ب:م:یدر ...:«:مر;ر»رهذت:=جخس<ب:حضرت:=ز

ک;;رّ: : :آن:جهل;;ه:در ک;;ه:حض;;رت::ۀب;;وده،:=ز کعج;;:«مر;;ر»س;;روم: :ۀ=ز:خ;;خالن:مخوج;;ه:



 شاهِ هَمَدان                                                                   74

 

 

=ج;;د،::هه;ر=ه:بوده-ر -حض;رت:خو=ج;ه:=س;ح<ق:خخالج;ی...:=ج;د::معظه;ه:بوده
گ<هی:حضرت: که: کذد:ب;ه:عه;د«:مرر»رع<حت:در=زگوشی: تعّه;د::ۀبر:آن:سو=ری:

:.«...خو=جه:=سح<ق:بوده
،:دحگ;;;ر:س;;;و=ری:...=ج;;;د:ده،:ق;;;دم:ب;;;ه:ب<دح;;;ه:جه<دهچ;;;ون:ب;;;ه:بغ;;;د=د:رس;;;ر»

:ب;;ه:مدحذ;;;ه:...:جفرم;;وده،: ح;;;ک:«:مر;;ر»حض;;رت:(.:=جد:رس;;رده)بع;;د:=ز:چذ;;د:روز
ک;;;ه :=ی;;;ن:س;;;فر:خ;;;دمت:در=زگ;;;وش:م;;;<:ح;;;::روزی:فرمودج;;;د: <:=س;;;ح<ق:=گرچ;;;ه:در

:ب;;;الد:ر=: ک;;;ردی،:ف<م;;;<:ش;;;رخی:خ;;;خالن:و:خر=س;;;<ن:و:م;;;<ور=>=لذهر:و:بس;;;ر<ری:=ز
:قر:بردی،:و:سلسله :.<مت:ب<قی:خو=هد:بود=ت:ت<:روز

که:حضرت:خو=جه:مذظور:جظر:حض;رت:» ::بوده...:«:مر;ر» ر : :=ز =ج;د،:و
::آن:جظر:به:ج<یی:رسرده که:دو =لهدل،:حک;ی::د=جشهذد:مخجّحر:عدحن«:سّرد»=جد:

آب;;;;;;;<دی:و:دحگ;;;;;;;ری:حض;;;;;;;رت:مررس;;;;;;;ّرد::حض;;;;;;;رت:مررس;;;;;;;ردعجد=هلل:برزش
ک;ه:ب;ه:حض;رت:مررس;رد:عج;د=هلل:ب;<:آج.:=جد:مرح;د:وی:ش;ده...:محهدجوربخش:

:=ع;;;زّ: :=ز روزگ;;;<ر:رس;;;رده،:جس;;;جت:خ;;;ود:ر=:ب;;;ه:=حش;;;<ن:درس;;;ت::ۀخ;;;دمت:بس;;;ر<ر
ک;ه:=س;ن:مج;<رک:خ;ود:رق;ن:می:می =ج;د،:ب;ه:=ی;ن:ج;وع:قله;ی::فرموده:د=شخه،:هرج;<:
که:فرموده:می :.«...عجد=هلل:=لحسرذی:=السح<قی:::=جد:

:خو=ج;;;ه:=س;;ح<ق» :پذج;;<ه:س;;;<ل:در:مق;;<م:ش;;;رخی:و:...:مجه;;الا ح;;;<ده:=ز ز
ک ر;;ر:مش;;غول:بوده:=رش;;<د:ب;;ه:س;;ر:ب;;رده، ::=ج;;د،:=ز:آن:جهل;;ه:ب;;ه:تربی;;ت:جهع;;ی:

:خو=ج;ه:یک;ه:ب:چذ<ن:.«...مررس;ّردمحهد:ج;وربخش <ح;د:=ی;ن:دو:مرح;د:ب;<:=قخ;د=ر 
(:ه;869-795)و:سرد:جوربخش:(:ه;872-789)آب<دی::سرد:برزش::=سح<ق

:ب;;;<ب:مه;;;دوّحت:و: ب;;;ودن:ج;;;وربخش،:=خ;;;خالش:و:=جش;;;ع<ب:پی;;;د=:«:مه;;;دی»در
شد،:و:س;رد:«:= خش<شره:ۀذهجر»:ۀبذر<دگز=ر:سلسل:فلذ=،:سرد:عجد=هلل:؛کردجد

که:م;ورد:-گری:جوربخش«:مهدی»:ۀو=قع.:«جوربخشره:ۀذهجر»محهد:بذر<دگز=ر:
قر<م:زودرس،:و: و <ی::ۀسجب:و:به<ج-آمرز:خو=جه:=سح<ق:شد:شخ<بتأیید:

ک;رد که:=ی;ن:ب;<ر:ش;<هرخ:تره;وری:ر=:بیهذ;<ک: گردحد،:چذد=ن: :مردم: : .صوفره:و
::گوحد

                                                                            
 .316-315،:ص:تصّوش:و:تشّرع::رش:(. )
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ک;;ه:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:س;;ردز=ده:مر;;رز=:ش;;<هرخ:می=ی;;ن:خج;;ر:ب;;ه: =ی:ر=::رس;;د:
که:=م<م:=س;ت:خو=جده:و:پ<دش<ه:س<خخه،:و:می«:مهدی» پ<دش;<ه:ب;ه:آن:.:گوحذد:

دو:پس;;;ر:خو=ج;;;ه:.:کذذ;;;د:آحذ;;;د:و:جذ;;;گ:می:فرس;;;خد،:می:ج<ج;;;ب:لش;;;کری:می
:=ی;ن:قض;ره:ب;ه:قخ;ل: :قرحب:به:هشخ<د:ت;ن:=ز:ص;وفره:و:جه;ع:دحگ;ر:در =سح<ق:و

گرفخ;;;;;ه:و:مقر;;;;;د:و:محج;;;;;وس:(:ج;;;;;وربخش)حه;;;;;د:رس;;;;;ذد،:و:مررس;;;;;ّرد:م:می ر=:
:مالزمت:مررز=:ش<هرخ:بوده.:س<زجد:می که:ب<:خو=جه::بعضی:در (:=سح<ق)=جد،:

:=م;;ر=>:بوده«:آب;;<>»:ۀ=ج;;د،:ب;;ه:و=س;;ط:ع;;د=وت:ق;;دحهی:د=ش;;خه:بوده =ج;;د،:= ;;و=::ک;;ه:=ز
ک;ه::می گذ<هی:جخو=هد:بود،:زی;ر=: که:=ین:سردز=ده:ر=:چذد=ن: وی:«:پی;ر»جه<حذد:

که کذ;د::گفخه:=ست: ک;ه:خ;روج: :ر=:ب;ر:=ی;ن:د=ش;خه: :=و ت;<:حک;ن:.:ت;و:مه;دی:=ی،:و
:می :بل; :827ش;ه<دت:در:رمض;<ن:)شود::قخل:خو=جه:ص<در :96و:س;ن:=و:(:در

:(.258-243،:ص:2،:روض<ت)«:...س<ل:بوده
گفخه::ۀهرچذد:درب<ر که:جور=لدین:بدخشی: «:=کهل:و:=فضل:خلف<ی»::=جد:

:حکی:به:سجب: :ب;ه:ق;ول::کن:(بیه;<ری:و)سرد:بوده،:لرکن:ظ<هر=ا س;ن:و:س;<لی:و
::=و،:دو:دحگ;;ر:و:مههخر،«:=بله;;ی»خ;;ود:س;;رد: معذ;;وی:و:ب;;ه:س;;جب:=قخ;;د=ر:دجر;;وی:و

:ۀتهک;;;;رن:خو=ج;;;;;ه:=س;;;;;ح<ق،:جهلگ;;;;;ی:ب;;;;;ر:ج<جش;;;;;رذی:وی:در:کرس;;;;;ی:سلس;;;;;ل
چذ<جک;;;;ه:=مررس;;;;ّرد:محه;;;;د:ط<لق;;;;<جی:.:=ج;;;;د:س;;;;ّردعلی:=تف;;;;<ق:کرده«:ههد=جر;;;;ة»

خو=ج;;;;ه::پ;;;;س:=ز:ذک;;;;ر:س;;;;رد:ج;;;;وربخش،-«ج<مه:سلس;;;;له»مؤل;;;;ف:-ت<جرکس;;;;خ<جی
::ح<د:کرده:و:گوحد(:وی«:پیر»به:عذو=ن:)=سح<ق:ر=:ج<جشرن:سردعلی:ههد=جی:

:«=و»ب;;;;;;;;;ود:مررس;;;;;;;;;ّردعلی:پی;;;;;;;;;ر»
ک;;;ه:آن:س;;ّرد:هه;;;ه :م;;ن:د=ن: :د=ن:ز

:

:=کس;;;;;;رر:=و: :ک;;;;;;ه:ت;;;;;;ن:دل:و:ج;;;;;;<ن:ز
:َ=قط;;<ب:ف;;رد:=س;;ت:=ج;;در:جه;;<ن : «ز

:

کرده:هن که:چذرن،:ح<د: خو=ج;ه:=س;ح<ق:خخالج;ی،:د=م;<د:س;ّردعلی:::=جد:
: .=ست:ههد=جی:بوده

: 

                                                                            
 .688،:ص:(48ش:):4،:18،:مشهد:مجلة:(. )

 .289،:ص:تصّوش:=صول:(. )
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=ز:هه;;;;<ن:)ح;;;<جی:ب;;;;ن:ط;;;وطی:علرش;;;;<ه:خخالج;;;ی:(:=خ;;;;ی)ش;;;ر :(.:3
:=و:(خ<ج;د=ن:علرش;<هر<ن ک;;ه:=ز گرفخ;;ه،:و:س;رد:رس;;<ل«:س;ّرد»،: :ۀکس;;وت:فخ;وت:

:جوشخه:=ست:«:ج<مه:فخوت» ه;;::774در:س;<ل:(.:53ک<رج<مه،:ش:::رش)ر=:بر=ی:=و
ک;;ه: :قرح;;:ۀب;;ه:خ;;خالن:آم;;ده،:در:خ<ج;;«:س;;ّرد»،: ک;;رده،:و:«:علرش;;<ه»:ۀ=و:در ج;;زول:

ک;ه: :آجج;<:دح;ده: س;ر<ه:دلکش;ی:ج;زول::ۀدروحش;ی:جوروش;ی:ب;<:عه<م;»بدخشی:در
:ههر=ه:ب<:جه;<عخی:ب;ه:خ;دمت:ح<ض;ر:آم;ده:و:=ز:حض;رت:...کرده:=ست :=و ،:و

ک;هآسو«:مرر» کردجد،:فرمودج;د: :مس;له<ن:جش;ده::لی: =حن،:ب;ه:معذ;ی:=ی;ن::م;<:هذ;وز
گذج;;د:علرش;;<ه:آس;;و : ،:س;;حس:ب;;ه:«...درآم;;دل:چگوج;;ه:رس;;رن؟:برخ<س;;ت:و:در
ک;;ه»رود:و::جعف;;;ر:بدخش;;ی:م;;;ی:ۀحج;;ر =ی:ب<ح;;;د::م;;;وزه::=خ;;;ی:ح;;<جی:ر=:فرم;;;ود:
ک;;رد،:حض;;رت::ۀخ;;دمت:=خ;;ی:م;;وز.:خرح;;د ک;;ه«:مر;;ر»خ;;وبی:ح<ض;;ر: ::فرمودج;;د:
که::ۀدروحش<جه:ب<حد:موز:ۀموز کرد،:و:به:ج<جب:مذزل:جدحد: =رز=ن:به<یی:=خخر<ر:

=: ک;;;رده:ب;;;ود:برف;;;ت،:و خ;;;ی:ب;;;ه:خ;;;دمت:=خ;;;ی:ح;;;<جی:در:قججق;;;<ق:عه;;;<رت:
:آن:مذ;;زل: س;;ع<دت:ص;;حجت:آن:حض;;رت:مش;;رش:ش;;د،:و:س;;ه:م;;<ه:زمس;;خ<ن:در

: «.=ق<مت:ورزحدجد
ک;ه:هه;;ر=ه:ب;<:جعف;;ر::خو=ج;ه:عج;;د=هلل:ب;ن:ش;;ر :رکن(.:4 =ل;دین:ش;;رر=زی،:

:ب;;ر=درش:قو=م =ل;;دین:بدخش;;ی:و:محه;;د:س;;ر=ی:=حس;;ذی:در:خ;;دمت::بدخش;;ی:و
که::=جد،:بوده«:مرر» :به:سجب: ضجی: ک;رده،:«:مرر»و خو=ج;ه:»به:جعفر:بدخش;ی:

ک;رد،:دس;ت:=و:ر=:بگرف;ت:و:بی;رون:-ر -عجد=هلل آن:شدت: ضب:ر=:مش<هده:
:رفع: ضب،:.:«...آورده که»پس:=ز :»::سرد:آو=ز:د=د: ب;ه:خ<ج;ه:درآیی;د،:چ;ون:ب;<ز

ک;;ه گ<ه::آم;;دحن:فرم;;ود: :=بله;;ی:=ی;;ن،: خو=ج;;ه:عج;;;د=هلل:.:گ;;;<ه:در:تشوحش;;رن:م;;;<:=ز
که:آن::گفت که:م<:جد=جسخرن؟:فرمودجد: =ی:=ز:مق<م:ص;ف<ت::عه=و:ر=:و=ق::چه:بود:

:=م;;ر:عظ;;رن:=س;;ت:دس;;ت:د=ده:=س;;ت،:و:=و:تص;;ور:می ک;;ه:=و :...کذ;;د: ،:خو=ج;;ه:=ز
که:وجود:مج<رکش:خالص که:جخ<حج:=هل:=خالص:بود،:ۀآجج<: م<:ر=:حق;رن:::فرمود:

که:دع;<ی:  ض;وب:«:مر;ر»چ;ون:حض;رت:.:مس;خج<ب:خو=ه;د:ب;ود«:مر;ر»=ست:
.:کذ;د:ل:میآس;و«:سّرد»ز:بودجد،:خو=جه:عجد=هلل:روزی:در:بدخش<ن،:=ز:=ین:ب<بت:=

گوح;;د ک;;ه-ر -=ز:خو=ج;;ه:عج;;د=هلل::بدخش;;ی: ک;;ه:فرم;;ود: چ;;ون:حض;;رت:::ش;;ذودم:
                                                                            

 .193-192،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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=ی::در:آن:حج;ره::ه:به:ج<جب:خ;خالن:فرمودج;د،=ز:بدخش<ن:مس<فرت:جهود...:«:مرر»
ک;ه:آن:حض;رت:جشس;خه:که:آن:حض;رت:می ک;ردم::بودج;د:درآم;دم،:دح;دم: =جد،:تأم;ل:

ک;;ه:=ز:س;;;فر:خ;;خالن: ب;;;ه:چ;;ه:س;;جب:توق;;;ف:و=ق;;ع:ش;;;د؟:ک;;ه:س;;الم:ب;;;دهن:و:بپرس;;ن:
ک;ه:آن:ص;ورت:=ز:چش;ن:م;<:ج<پی;د=:آم;د،:م;ن:در:تحر;ر: ک;ه:ب;ه:س;خن:درآح;ن: خو=سخن:

: «(؟)=فخ<دم:که:=ین:چه:ح<ل:بود:
ک;;;ه:خج;;;ر:ورود:«گ;;;وی:حق»(.:5 کس;;;ی: ر=:ب;;;ه:خ;;;خالن:ب;;;ه:جعف;;;ر:::«س;;;رد»،:

:قرح;;:بدخش;;ی:می :ب;;<::ۀده;;د،:و:هه;;ر=ه:س;;ّرد:در «:=خ;;ی:ح;;<جی»علرش;;<ه:ب;;وده:و
:به:خ<ج کرده::ۀمذکور :(.255،:ص:2روض<ت،:.:)جعفر:بدخشی:جزول:

ک;;;ه:(:=للهی:خ;;;<ل)=ل;;;دین:ب;;;ن:عجد=لص;;;هد::بره<ن(.:6 کس;;;ی: بغ;;;د=دی،:
: :ب;;;<ب:دع;;;<ی:س;;;رفی:قص;;;د:پرس;;;ش:=ز ک;;;ه:وی:«:س;;;ّرد»بدخش;;;ی:در د=ش;;;خه،:

:تقریر:می:می که:دیروز:در:د=مذ:آحد:و ر=:مالق;<ت:«:مر;ر»توزقر <ن:حض;رت::ۀکذد:
ک;ه:=مش;ب:ت;ر=:ب;<:م;<:می گفخ;ه: کت;<ب:(.:283/خالص;ه.:)<ح;د:ب;ودب:ک;رده:و: وی،:

:جر;;;ز:ش;;;<ر :«:س;;;رر=لط<لجرن» گ;;;رد:آورده،:و م;;;ن:ع;;;رش:»ث:حح;;;د=س;;;خ<د:خ;;;ود:ر=:
:(.66،:44،:ش:ک<رج<مه::رش)=ست:«:معرفت»:ۀبه:عذو=ن:رس<ل«:جفسه
:حک;ی:=ز:دو(.:7 ک;ه:قطع;<ا و:«:ش;ر :محه;د:ش;<می»::شر :محه;د:ع;رب،:

:)«:ش;;;;ر :محه;;;;د:خل;;;;وی» :و:-(254ص::،2،:«روض;;;;<ت»م;;;;ذکور:در =حخه;;;;<الا
ک;;ه:روزی:در:بدخش;;;<ن،:ش;;ر :محه;;د:ع;;;رب:.:=س;;ت-=ول;;ی گوح;;د: بدخش;;;ی:
:حه<جی:سو«:=ز:سرد(:ر ) کرده:=ستآدر:ب<ب:حرز :(.284/خالصه.:)لی:

:جور=ل;;دین:جعف;;ر:بدخش;;ی::ش;;ر :قو=م(.:8 :ب;;ر=در =ل;;دین:بدخش;;ی،:ظ;;<هر=ا
گوحد :ب;ر=درم:قو=م»:::=ست،: که:ههر=ه:ب<:خو=جه:عجد=هلل:شرر=زی:و =ل;دین::روزی:

:...ب;;وده«:مر;;ر»ج;;<:محهدس;;ر=ی:=حس;;ذی،:در:خ;;دمت:و:موال ،:س;;رد:ب;;ر:جعف;;ر:در
ک;رده:=س;تآب;<ب:س;و :قو=م.:لی: ض;;ب: ک;ه:س;;رد::ح;;ک:ب;<ر =ل;دین:خ;;و=ب:دح;ده:

گفخه: =س;ت،:و:ه;ن:وق;ت:دحگ;ر:در:خ;و=ب:دح;ده:(:ح;ّق:ش;ده)=:علی:=ج<:=لحق:
ک;ه«:مر;ر»=ست:حضرت: کل;ی::هرچذ;د:تع;ّرن:خ;ود:ر=:جف;ی:م;ی:::فرم;ود: کذن،:ب;ه:
::قو=م«:.ش;;ود:مذخف;;ی:جهی کش;;هرر:هه;;ر=ه:مررس;;ّردعلی:ب;;وده،:و =ل;;دین:در:س;;فر:

                                                                            
 .222و::287-285ص:::هه<ن،:(. )
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ک;;ه:خج;;ر:وف;;<ت:س;;ّرد:ر=:ب;;ه:خلرف;;ه =ش:جعف;;ر:بدخش;;ی:ج<م;;ه::ههوکس;;ی:=س;;ت:
: .کذد:می

:(:سرخ)=مررعهر:خوشی:(.:9 ک;والب:ب;وده:=ز :حکه;ر=ن: که:ظ<هر=ا کوالبی،:
:ب<زگش;;ت:=ز:س;;فر:مک;;ه:ب;;ه:خ<ج;; ک;;ه:در :ف;;رود:آم;;ده،:«:ۀکهذ;;»:ۀمرح;;د=ن:س;;ّرد: =و

:جرز:بیعت:مرحد=ن:ب<:جور=لدین:جعف;ر::جص<ححی:هن :سّرد:به:وی:جقل:شده؛:و =ز
:ب;;ه:دس;;خور:س;;ّردعلی:در:خ<ج;; :و ک;;والب)=و::ۀبدخش;;ی:در:حض;;ور : ص;;ورت:(:در

:[.295و::292،:219،:ص:=لهذ<قبةخالص.:]گرفخه:=ست
ک;;;ه:(.:18 =ی:در:ح<ل;;;ت::جوب;;;ه(:مر;;;ر)حض;;;رت:»عال>=ل;;;دین:حص;;;<ری،:

ک;ه ک;;رده:=س;;ت،:عال>=ل;;دین:حص;;<ری:=گرچ;ه::: ر;رت:فرمودج;;د: خ;;<طر:ص;<ش:
:دح;;د:ب;;ه:طف;;الن:م;;<:محخ;;<ج: :=ز:خ;;ود:بی;;رون:جر<م;;ده:=س;;ت،:بلک;;ه:در =م;;<:هذ;;وز

:(.248/خالصه)«:...=ست
که:بدخشی:آورده:>ب<ب<ک<(.:11 ک;ه(:ر )»::شرر=زی،: ک;رد: :::تقریر: م;دتی:=ز

ک;;ه:مق;;<م:و:مس;کن:و:مح;;ل:م;;أمن:م;;ن:ب;ود،:آو=زی:می ک;;ه:م;;ر=::موض;عی: ش;;ذودم:
ک;;ه.:<م:تربی;;ت:م;;ن:ب;;ودد=د،:و:در:مق;;:تعل;;رن:عل;;ن:م;;ی :::پ;;س:پرس;;ردم: =ی;;ن:آو=ز

ک;;ه چ;;ون:ب;;ه:.:=ی;;ن:آو=ز:س;;ّردعلی:هه;;د=جی:=س;;ت::کرس;;ت؟:ج;;و=ب:ش;;ذردم:
حضرت:=مرر:سّردعلی:ههد=جی:ر=:شذردم،:پس:قصد::ۀم<ور=>=لذهر:آمدم،:آو=ز

که;;<لش:ر=:جه<ح;;ت: ک;;ه: گش;;خن،:و:دح;;دم: ک;;رده،:ب;;ه:خ;;دمخش:مش;;ّرش: ح;;<رتش: ز
گزحدم...جرست :(.222-221/خالصه)«:...،:الجرم:صحجت:شرحفش:
ک;;;ه:(خخالج;;;ی)=لدین:بدخش;;;ی::ش;;;ر :ش;;;هس(.:12 =و::ۀدرب;;;<ر«:س;;;رد»،:
ک;;ه:حض;;رت:مر;;ر:=ز:خ;;خالن::ۀک;;رّ:»،:و:در:«س;;<لک:ب;;ه:ق;;وت:=س;;ت»::گفخ;ه س;;روم:

کعج ج;;زو:ههر=ه;;<ن:«:=لدین:بدخش;;ی:=ج;;د،:ش;;ر :ش;;هس:معظه;;ه:بوده:ۀمخوج;;ه:
: .بوده:=ست
ت;;<:جور=ل;;دین:ک;;ه:س;;ّرد:دس;;خور:د=ده،:(:;;;:موالج;;<)ش;;ی:خبدر=ل;;دین:و(.:13

:فصوص»:ۀبدخشی:رس<ل :(:سّرد)«:حلّ =ش:ر=:ب;ه:=و::«ف<رض;ره:قص;رد :ش;ر »و

                                                                            
 .5-264و::2/257،:روض<ت./:279و::272،:238،:285ص::هه<ن،::(. )

 .254و::245،:243،:ص:2،:ج:ن=لجذ<:روض<ت:(. )
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:ر=:در:تص;ّوش:آزم;وده: کذد،:آجگ;<ه:روزی:معرف;ت:=و :محّهدبن:شج<ع:تدرحس: و
:[.293/خالصه]=ست:
ک;;;ه:ب<ح;;;د:هه;;;<ن:ش;;;ر :محّه;;;د:خل;;;وی:(.:14 ش;;;ر :محّه;;;د:خ;;;و=رزمی،:

(: :در :ح;<ر=ن:و:ه.:ب<شد(:254،:ص:2،:«روض<ت»مذکور ک;ه:«س;ّرد»هس;فر=ن:=ز :،
:ج<مه :(....ش:::ک<رج<مه،::رش.:)ه<ی:=و:جرز:هست:مخ<طب:حکی:=ز

:(.254،:ص:2،:روض<ت)=لع<بدین:جرش<بوری::شر :زین(.:15
ک;ه:(«=جس;ی»ح;<:)محه;د:س;ر=ی:=حس;ذی:(.:16 :آن:روزی: ک;ه:در ب;ر:«:س;ّرد»،:

ک;;رده،:هه;;ر=ه:خو=ج;;ه:عج;;د=هلل:ش;;رر=زی:و:قو=م =ل;;دین::جعف;;ر:بدخش;;ی: ض;;ب:
: جر;;;ز:(.:272،:257،:ص:2،:روض;;;<ت.:)=ج;;;د:بوده«:مر;;;ر»خ;;;دمت:بدخش;;;ی:در

که:سّرد:=ز:خ<ج .:بی;رون:آم;ده:=س;ت(:جزدح;ک:پ;ل:بذ;دک)ق<ضی:حسن::ۀوقخی:
: ک;;ه:س;;ّرد:در ::کذ;;د،:وی:ب;;<:جهع;;ی:ب;;ه:آجج;;<:می:وف;;<ت:می«:کوج;;<ر»آجگ;;<ه: روج;;د:و

هه;;;<ن:م;;;<ده:ت;;;<رح :وف;;;<ت::ۀ=و:س;;;ر=حذد.:آورج;;;د:ت;;<بوت:س;;;رد:ر=:ب;;;ه:خ;;;خالن:می
گ;<ه:=حه;دچو::;;;)«:سرد» : :ب;<الی:س;ر:در:خ<جق;<ه:(:،:=ل; ...ش;د:=ز ک;ه:در =س;ت،:

کترج;;;ه:ش;;;ده:=س;;;ت«:س;;;رحذگر»ش;;;<ه:هه;;;د=ن:در: :-11بخ;;;ش:::رش.:)کش;;;هرر،:
:ح;;;<دبود ک;;;ه(.:وف;;;<ت:و گفخ;;;ه: ک;;;ر:و:س;;;<هر:و:الی;;;ق:::س;;;ّرد:در:ح;;;ّق:=و: م;;;ردی:ذ=

: .د=ری:=ست:خ<جق<ه
:

:مرحد=ن:خخالجی:سّردعلی:ههد=جی -مررسّرد:حسرن:س;هذ<جی::دحگر:=ز
کش;;;هرر:فرس;;;خ<ده)=و::ۀز=د:ع;;;ّن: :ر=:ب;;;ه: ،:س;;;رد:=ش;;;رش:(ک;;;ه:ح;;;<د:خو=ه;;;د:ش;;;د:=و

کش;;هرر:رفخ;;ه:)خوحش;;<وجدش:-جه;<جگرر:س;;هذ<جی :جر;;ز:ب;;ه: ک;;رده:ش;;د،:=و ک;;ه:ح;;<د:
کش;;هرر:ب<زگش;;خه:)،:ش;;ر :س;;لره<ن:و:پس;;رش:=حه;;د:خوش;;خو=ن:(ب;;ود ک;;ه:ب;;ه:

و:مررس;;;ّرد:(:م;;;ذکور)،:مررسّردحس;;;ن:س;;;هذ<جی:پس;;;ر:مررسّردحس;;;رن:(بودج;;;د
: کش;هرر:فرس;خ<ده:ش;ده:بودج;د:که:جرز)حردر :ۀ=ل;دین:عه;وز=د:،:مررس;ّرد:ت<ج(به:

کش;;;هرر:فرس;;;خ<ده:ش;;;ده:ب;;;ود)دحگ;;;رش: =لع<ب;;;دین::،:س;;;رد:زین(ک;;;ه:=و:ه;;;ن:ب;;;ه:
::،:س;ّرد:جالل(ق<ضی)،:سّرد:محهدک<ظن:(مجذوب) ص;<حب:)=ل;دین:فر;روز

،:مررس;ّرد:عزی;ز=هلل:و:مررس;ّرد:(ح;<فظ)،:مررسّرد:محّهد:ق<دری:(خ<جق<ه:بخ<ر=
                                                                            

 .292و::282،:279،:285ص::،خالصة=لهذ<قب:(. )
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:مررسّرد:فخر=ل;دین::مررسّرد:رکنمحّهدمر=د،: که;<ل:(ب;ر=در=ن)=لدین:و ،:س;ّرد:
ک;;ه:= ل;;ب:هه;;ر=ه:ب;;<::ةث;;<جی،:س;;ّرد:جعه;; =هلل،:ش;;ر :س;;ّرد:مس;;عود،:و:ج;;ز:=حذ;;<ن:

کشهرر:رفخذ;د :: .سردعلی:به: گه<ش;خه،:و =حذ;<ن:ب;ه:جش;ر:فرهذ;گ:=یر=ج;ی:هّه;ت:
:=حش<ن :تج<ر کشهرر:=ز : .=جد:س<د=ت:

گفخ;;;:خالص;;;ه:آن کربالخ;;;ی:ۀک;;;ه:ب;;;ه: :»::ح;;;<فظ: :دح;;;<ر خلف;;;<ی:ج<م;;;د=ر:در
:ظّل:حه<حخش:تربیت:ح<فخه ک;<بر:جر;ز:بوده»،:و:«...=جد:م<ور=>=لذهر،:=ز =ج;د،::دحگر:=

: .«که:=س<می:=حش<ن:مذکور:جرست
:

: 

                                                                            
 .98-85،:ص:(رح< ):آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .294،:289ص::،(=سخخری):تصّوش:=صول:(. )

 .254،:ص:2ج::،(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت:(. )
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:مسلک:(.8 ::مذهب:و
:مر<ن:رده گوج<گون:ع<رف;<ن:و:ص;وفر<ن،::در :«:س;ّردعلی»ه<ی: هه;د=جی:در

:.:ع<رف;;<ن:مخش;;ّرع:ق;;ر=ر:د=رد:ۀرده:و:زم;;ر :حک;;ی:=ز =م;;ر:ب;;ه:»خ;;ود:وی،:=ز:جهل;;ه،:در
«:ظ;;<هر»ه;;<ی:ف;;ر=و=ن:خ;;وحش،:و:مذ;;ع:ب;;دعت:و:تغری;;ر:«مع;;روش:و:جه;;ی:=ز:مذک;;ر

:ضالل»که:) :بدعه 
:ُکّلُ چون:علن:ش;رحعت:جد=ش;خذد:ت;<:تج;دیل:»::گوحد(:=ست«:ة 

:ب;;دعت:=فخ<دج;;د، کذذ;;د،:بذ;;<بر=ین:در چذ;;رن،:س;;لط<ن::هن: .«...:ب;;ر:وف;;ق:ش;;رع:
ک;;;;;ه::قطب :ر=ه:بی»=ل;;;;;دین:مرح;;;;;د:وی: جه;;;;;ع:::خج;;;;;ری:ب;;;;;ه:=حک;;;;;<م:=س;;;;;الم،:=ز
:::=الخخ;رن:جه;;وده:ب;;ود،:بین گف;;ت«:س;;ّرد»ب;;ه:دس;;خور :ب;;ه:: .«حک;;ی:ر=:ط;;الق: مک;;ّرر

:شرع،:جه:فقن:به:لح<ظ:وجوب:رع<حت: و:ص;رش:عه;ل:ب;ه:«:ظ<هر»رع<حت:=مور
ن:حرث:=عخق<د:به: :م  :شرحعت،:بل:و=قع<ا :«:=مور:=سالم:دین:و:ۀ=ق<م»=مور هش;د=ر

که :=ق<م»::د=ده:=ست: :=مور ک;ه::ۀزجه<ر ک;ه:=م;ری:ر=: :ب;د=جی: دین:ر=:سهل:جگرری:و
: .«=ی:جدهد:سهل:بگرری:ثهره

:برخ;ی: :=و،:ب<زت;<بی:ح<فخ;ه:=س;ت،:حخ;ی:=ز :آث;<ر ک;ه:در تشّرع:=عخق;<دی:وی:
ح<فت::ه<ی:آجه<:جرز،:عذو=ن در:=صول:و:ف;روع:-«=عخق<دحه»::پذیر:=ست،:م<جذد:در
که:چذد:ب;<ب::;«:ذخرر =لهلوک»،:(12ک<رج<مه،:ش:::رش)روش:عرف<جی:دین:به:

:ده:ب<ب:آن: :شر=حن:و:=حک<م:=حه<ن»=ز وج;وب:تهس;ک:پ<دش;<ه:و:ح;<کن:»،:«در
ک<رج<م;ه،:ش:::رش...:)،:و:«=مر:ب;ه:مع;روش:و:جه;ی:=ز:مذک;ر»،:«به:سررت:خلف<>

کت<ب:=خرر=لذکر،:ب<عث:شده:=س;(35 :جز:=حذه<،:ههرن:=مر،:به:ویژه:در: ت:،:و
حذ;;گ،: .بد=جذ;;د،:ج;;ه:ش;;رعی«:آش;;ک<ر=:س;;ّذی»ک;;ه:برخ;;ی:=ز:محقق;;<ن،:=و:ر=: ب<ور

:ر= ک;ه:بع;ده<:«:حذف;ی»=بخد=:س;ذی:-بودن«:سّرد»ب<:وجود:-مذهب:=و د=جس;خه،:
=لجخ;ه:وی:=ی;;ن:جظ;;ر:ر=:بذ;<:ب;;ر:=ص;;ول:): .تغری;;ر:د=ده:=س;;ت«:ش;<فعی»ب;ه:م;;ذهب:
کرده:=ست«:ۀُکجروح»طرحقت: :.(=و:بی<ن:

                                                                            
 .196-195ص::،خالصة=لهذ<قب:(. )

 .588ص::=لقر=خی،:،:حو=شی:سلط<ن2،:روض<ت:(. )

 .36،:ص:1،:ش:21،:=دبی<تۀمجل:،(مکتوب<ت):بهر=مش<هرهرس<لة::(. )

 .312،:ص:تصّوش:و:تشّرع::دکتر:=لشرجی:(. )
(5).:IRANICA, I/8, p.864. 
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جر;;ز،:در:-«ق<ض;;ی:ج;;ور=هلل»و:«:خو=ج;;دمرر»،:«ج;;<می»-جوحس;;ذدگ<ن:مخق;;ّدم
:ب;;<طذی»=حذک;;ه:وی: : .ههد=س;;خ<جذد«:جه;;ع:ب;;وده:=س;;ت:مر;;<ن:عل;;وم:ظ;;<هری:و

=حک;<م:ش;رحعت:=س;الم:ب;ه:هه;ت:=ی;ن:»چذ<جکه:بی<ح;د،:=حذک;ه:::مههخر:=ز:ههه،
گرفت کشهرر:روجق: : که:=قج<ل:اله;وری:: .«=مررکجرر:در :1939-1873)چذد=ن:

::ۀ،:=ین:جذج(م ک;رده:(:به:بعد:184ص:)«:ج<وحدج<مه»وی:ر=:در به:تفصرل:ح;<د:
:سخوده:=س;ت :ب;ه:جش;ر:دع;وت:=س;الم:::زی;ر=،: .و :ب;ه:آن:س;رزمرن:رفخ;ه:و چذ;د:ب;<ر
گشخه کشهرر:ر=:به:=فخخ<ر:=سالم:تشرحف:د=ده»و:«:مشغول: : .=ست«:=ه<لی:

:ج;وع:س;لوک:ص;وفر<ج م;رتجن:ب;<:-=و:ۀ=حذک،:قطع:جظر:=ز:مق<م<ت:عرف<جی:و
:لح;;<ظ:ج;;وع:تش;;ّرع،:میو:=جخه;;تعل;;ق:طجق;;<تی: ::<عی،:=ز ک;;ه:وی:در گف;;ت: ت;;و=ن:
:زمر ک<مش;هر:ح;<::=صال :ۀعصر:خود،:=ز ک;ه: «:ج<کج<آب;<د»طلج<ن:بهس<زگر:=س;ت،:
:مذظر گذشخه::ۀآج<ن،:در :ح;<:ب;ه:=ص;طال :ُق;َدم<:(Retrospection)کلی،:ج<ظر:به: ،:و

:جظر:خن:=ست؛:فلذ=،«:=صولی» ::مشی:سر<سی،:=ز به:طور:عهده:=عخد=لی،:و:در
ک<ر»عهل::ۀشرو :حک;ی:.:=ست(:Silently Working)«:آر=م: خود:وی،:=ز:جهل;ه،:در

:ج<مه گوحد:ه<:خط<ب:به:هه<ن:سلط<ن:قطب:=ز ::=لدین:مذکور،:
:ت;;;<بعرن:د=ش;;;خذد،:و:!:=ی:عزی;;;ز» ک;;;ه:ص;;;ح<به:و گ;;;ر:دحذ;;;د=ری:آن:=س;;;ت: =

گجر=ن:و:مغ;<ن::مسله<جی:آن که: :قرن:=ول:=سالم:ورزحدجد،:ج<ی:آن:=ست: که:در
:ترد=مذی:م<:ج مقد=ر،:مسله<جی:م<:ب;<:=ی;ن:=عخق;<د:ر=::ذگ:د=رجد،:و:جهود=ن:بی=ز

ک<ه:برگی:برجد=رجد : «.به:
: :آث<ر :»ک;ه::ذخرر =لهل;وک=ز:جهل;ه:«:سّرد»شو=هد:=ین:موضوع،:در بع;د:=ز

ک;;;ه:مههخ;;;رین::-6و::5ه<ی::در:فص;;;ل::حق;;;وق:و:وظ;;;<حف:=عض;;;<ی:خ;;;<جو=ده،
کت<ب:=ست، ک<::قسهت: م;ل:قو=جرن:حکوم;ت:و:= ;ر= :و:=ص;ول:ح;ک:دول;ت:

شذ<سی:و:شکرج<یی:و:در:م;د ::مطر :شده:و:مط<لجی:در:ب<ب:=ط<عت:و:حق

                                                                            
 .138،:ص:2،:مج<لس./:62،:ص:=لسرر:حجرب:رج<ل./:447،:ص:جفح<ت:(. )

 .588،:ص:(حو=شی:سلط<ن:=لقر=خی):2،:روض<ت:(. )

 .428-415،:ص:(=قج<ل:الهوری):کلر<ت:(. )

 .58-48رح< ،:./:18-7آ <حسرن،::(. )

 .36،:ص:1،:21،:مجلة:=دبی<ت،:مکتوب<ت:( )
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:تّک: :ق;;;;د :ش;;;;خ<ب:و گش;;;;خهتو=ض;;;;ع:و : «ج;;;;ر:ب;;;;ر:آن:=لح;;;;<ق: ک;;;;<مالا ،:و:ج;;;;ز:آن،:
ک;<ری:و:مر<ج;هال.:پید=س;ت .:روی:=و،:هرگ;ز:مطل;ق:و:حکس;وحه:جرس;;ت:ک;ن،:آر=م:
گ;;;<ه:ته;;;<حالت:فعل:گر=حش : ::ۀگر=ح<ج;;;:ه;;;<ی:بیذ;;;<بیذی،:و ض;;;عرف:=جقالب;;;;ی،:در
:ب<زت;<بی:«:تش;ّرع»شر :محهود:مزدق<جی،:و:به:ویژه،:در::ۀک:وی:به:طرحقسلو =و

ک;;;ه:9و::8ه<ی::ص;;;وفر<ن:=جقالب;;;ی:س;;;ده::ح<فخ;;;ه،:و:چذ<جک;;;ه:د=جس;;;خه:=س;;;ت، :،
«:وض;ع:موج;ود»و:دگرگ;وجی:(:Prospection)آج<ن،:ج<ظر:ب;ه:ج;وعی:آحذ;ده:«:شهر:ک<م»

:تش;;ّرع:عل;;وی:و:-=س;;ت،:=ح;;دخولوژی:سر<س;;ی «:مه;;دوحت»م;;ذهجی:خ;;ود:ر=:در
:بخش.:ح<فخذد ه<ی:آحذ;ده،:م;<:ش;و=هد:=ی;ن:موض;وع:ر=،:و:=حذک;ه:چذ;د:ب;<ری::در

::ب;;<:عله;;<ی:قش;;ری:=حس;;ت«:س;;ّرد» ک;;رده:و برخ<س;;خه:«:فخذ;;ه»گر=:درگر;;ری:پی;;د=:
:.=المک<ن:برخو=هرن:جهود:=ست،:حخی

:
:«سرد»تشّرع::(.=لف)

:دالیل:جخسخرن:=ین:=مر:=ست :علوی:وی،:حکی:=ز =م<:آجچه:=ز:خود:.:تج<ر
مشخهل:ب;ر:چذ;د::;;«:=لعج;<>:=هل:و:=لقرب;ی:فی:=له;ؤّده»:ۀآحد،:حک;ی:رس;<ل:برمی:وی
ک;;;ه:ش;;;ر :س;;;لره<ن:حذف;;;ی:: ،در:ذک;;;ر:فض;;;<یل:و:مذ<ق;;;ب:آل:=طه;;;<ر«:م;;;ؤّدت»

کت;;<ب: : ک;;رده:=س;;ت:«:حذ;;<بیع:=له;;ؤّده»بلخ;;ی:آن:ر=:بعرذ;;ه:در ::رش)خ;;ود:جق;;ل:
ک;;ه:ق<ض;;ی:ج;;ور=هلل:شوش;;خری،::(.75ک<رج<م;;ه،:ش: دحگ;;ر،:مق;;<لخی:=س;;ت:عرب;;ی:

:آن:ر=: :هه;<ن:: به:جقل:آورده،:(بدخشی:خالصة=لهذ<قب=ز:)بخشی:=ز و:ظ<هر=ا
:آن:ب;ه:عذ;و=ن: که:شر :آق<:بزرگ:تهر=جی:=ز ح;<د:«:ف;ی:=ثج;<ت:تش;رع:ةرس;<ل»=ست:

گوح;;د کرده»::ک;;رده:و: :ۀوی:در:مق<ل;;ه:ح;;<:رس;;<ل: .«=ج;;د:برخ;;ی:=ز:موثق;;<ن:ه;;ن:ح;;<د:
کرده:مزبور، رسل،:ش;رعه:»::دوسخد=ر=ن:خ<جد=ن:پیغهجر:ر=:به:سه:دسخه:تقسرن:

گوح;;د.:«و:=ص;;فر<> ک<م;;ل:مص;;طفی:=لش;;رجی: =لجخ;;ه:=ی;;ن:جظرح;;ه،:دلر;;ل:»::دکت;;ر:
کت;;;<ب::ق;;;<طع:ش;;;رعه:ب;;;ودن:=و:جهی : ک;;;ه:وی:در :ذخرر =لهل;;;وکش;;;ود،:ب;;;ه:وی;;;ژه:

                                                                            
 .278،:ص:«=ته»:ف<رسی:=دبی<ت:ت<رح :(. )

 .534،:ص:آصفره:خ<جة:کتب:فهرست:(. )

 .139،:ص:2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )

حعه:( )  .9،:ص:11،:ج:=لذر



 شاهِ هَمَدان                                                                   84

 

 

کت;;<ب:: .«جه<ح;;د:آش;;ک<ر=:س;;ّذی:می گف;;ت،: ،:ج;;ه:ب;;ر:ذخرر =لهل;;وکل;;رکن:ب<ح;;د:
که:گذشت،:بر::«تسّذن» :.کذد:وی:داللت:می«:تشّرع»بل:هه<جطور:

گ;ر:جهلخ;ی:ص;رحر:ب;ر::ۀ=ین:ع<دت:دیرحذ ک;ه:= مؤلف;<ن:ع;رب:زب;<ن:=س;ت:
:ر=: کسی:جر<بذد،:=و کسی:به:عربی:«:سّذی»تشّرع: کلهخی:=ز: کذذد:و:=گر: قلهد=د:

:ر=:ب;ه:جح;وی:مذخس;ب:ب;ه:قجرل; :ۀس;<زجد:و:م<ح;;«:ته;رن»و:«:مض;ر»:ۀجوش;خه:آح;د،:=و
ک;;ه:.:ق;;ر=ر:دهذ;;د:مف;;<خرت:خ;;وحش: ک;;رده: :فر=م;;وش: ح;;<ل:آجک;;ه،:محّق;;ق:م;;ذکور
کت;;<ب:ر=:ب;;ر=ی:«:س;;ّرد» ک;;رده؛:فل;;ذ=،:«:مل;;وک»=ی;;ن: س;;ّذی:م;;<ور=>=لذهر:تص;;ذرف:

:آن،:ض;روری:ب;وده:=س;ت ه;ذ=،:ق<ض;ی:ج;ور=هلل::مع.:برخی:مالحظ<ت:صوری:در
کت<ب،:هوشهذد=جه:بر:جکت;ه :ههرن: گوح;د:در گ;ذ=رده:=س;ت،: :»::=ی:=جگش;ت: در

کت;<ب:حک;ی:=ز:س;ه:موض;ع:م :ب;;<ب:پ;ذجن:=ز: =ج;;د::گفخه:ذخرر =لهل;وکخق;<رب:=ز
ک;ه:گ;ر:فرمودهحدر:د:و«:(=ل; ...:)چون:=ب;وبکر:ر=:ب;ه:خالف;ت:جش;<جدجد»::که ::=ج;د:
ک;;ه:در:دحگ;;ر:ذک;;ر:جهوده:و«:(=ل;; ...)چ;;ون:عه;;ر:ر=:ب;;ه:خالف;;ت:بذش;;<جدجد» ::=ج;;د:
:ب;ر:ص;<حب:«:(=ل; ...)ب;ه:خالف;ت:بذشس;ت:(:ع)چون:=مرر=له;ؤمذرن:عل;ی:» و

:=ین:سه:مق;<م:ب;ر:مقص;د:و:م;ر=م:روپ;وش:جرس;ت،: کالم:در وجه:داللت:=سلوب:
گوشی:=ست : «.=گر:هوشی:=ست:هر:موی:بر:تن:=و:

کذ;رن: گه;<ن: :ب<ب:تشّرع:وی:ب<شد،: کسی:ر=:=جدک:تردحدی:در ب<ری،:=گر:
ک;;;ه:وی:ب;;;ه:س;;;لط<ن: ر<ا:هج<م;; :آن::=ی: کش;;;هرری:جوش;;;خه:و:در =ل;;دین:پ;;;<خلی:

کف<حت:ب<شد::خو=جده:=ست،«:مذ<فقی»دشهذی:ب<:=هل:بیت:ر=: =گر:بذ<ی:.:=و:ر=:
:جج;;ود،:هه;; :=ی;;ن:رس;;<له:ب;;ر:=خخص;;<ر ::آن:ج<م;;ه:ر=:جق;;ل:می:ۀم;;<،:در ک;;ه:=ز ک;;ردحن،:

،:ب;ه:«(=ل; (...)ص)َمن:م<َت:علی:بغ;ی:آل:محه;د:»جهله،:ب<:جقل:حدحث:
ک;ه:ب;ه:س;جب:پیه;<ن: :عقردت:خوحش:پرد=خخه،:و:بی;<ن:د=ش;خه:=س;ت: دف<ع:=ز

ک;;ه:پ<ی گردح;;ده:=س;;ت؛::جگه;;د=ری:ب;;<:آن:عزی;;ز:=س;;ت: :آن:دح;;<ر: بذ;;د:=ق<م;;ت:در
ک;;رده:ب;;ود:»وگرج;;ه: ک;;ه:یزح;;د: کذذ;;د: :ب;;ه:=ی;;ن:ض;;عرف:آن: <:ج;;ّدم:ب;;=ه;;ل:=ی;;ن:دح;;<ر

ک;;;ه:م;;;<:آن:جف<ه;;;<-ر -حض;;;رت:حس;;;رن تفخ;;;رن:»حعذ;;;ی:«:،:س;;;هل:=س;;;ت:

                                                                            
 .312،:ص:تصّوش:و:تشّرع:(. )

 .148،:ص:2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )
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:«:ج<هالن کذ;رن»ر=:::«خر=می:عله<ی:زم<ن=ح:بی»و ک;ه:ب;ه: «تحهل: ،:و:ج;ز:=حذه;<:
:.کشد:تطویل:می
:=ی;;ن: عله;;<ی:قش;;ری،:در:ج;;<ی:دحگ;;ر:ب;;ه:تفص;;رل:ح;;<د:خ;;و=هرن:«:ۀفخذ;;»=ز

،:هه;رن:ش;;رعه ک;;ه:ب<ع;ث،:عه;;دت<ا حن: :تردح;;دی:ج;د=ر ک;;ه::ک;رد،:و گری:س;ّرد:ب;;وده:
پ<ح ک<ر :ح<: :مر=م،:و :و (:Opposition)سر<سی:مج<رز=ن:و:=صح<ب:تخ;<لف::ۀمذشور
:می :به:شه<ر ق<ضی:جور=هلل:جرز:بدین:مطلب:توج;ه:د=ده:و:.:رفخه:=ست:آن:روزگ<ر

ک;ه:ب;<:آن:حض;رت:د=ش;خه»::گوحد :=ح;و=ل:و:(:=ج;د)بذ<:بر:عد=وت:دحذی: =ج;دکی:=ز
:جهوده که:ههو:می: .«(=جد)مق<م<ت:=حش<ن:=قخص<ر ک;ه::و:جرز:فرموده»::=فز=حد: =ج;د:

کر=م;ت:جه;ود،:«:ح<سرن»:و«:آل:طه»خد=ی:تع<لی:مر=:توفرق:محجت:و:مخ<بعت:
:آن:: .«و:رخص;;ت:مو=فق;;ت: ر;;ر:=حش;;<ن:جفرم;;ود :پ;;ی:جق;;ل:بخش;;ی:=ز س;;حس:در

::ش;رعه:ۀمق<ل ک;ه:در گوح;د: ::ک<رج<م;ه،)=ب;ن:ف;<ر :«:مرهر;ة:ۀش;ر :قص;رد»گر=جه،:
::ظرح;;ف:بدینجر;;ز:=ش;;<رتی:(:62ش: :ر=:=ز :=ی;;ن:=ش;;ع<ر ک;;رده،:و «:آن:بزرگ;;و=ر»جکت;;ه:

::جقل:جهوده:=ست
;;;ب» :آل:بخول;;;ت:ج:گ;;;ر:ّحُ :ج;;;ودعل;;;ی:و

:گ;;ر:ط<ع;;ت:ح;;ق:جهل;;ه:بج;;<:آری:ت;;و
:

:رس;;;;;;ولت:جج;;;;;;ود: :=مر;;;;;;د:ش;;;;;;ف<عت:=ز
: «مه;;;ر:عل;;;;ی:ه;;;;ر :قجول;;;;ت:جج;;;;ود:بی

: :=ین:ب<ب،::ۀههچذرن،:=ز:جهل ::=ین:رب<عی:ب<:معذ<ست:=شع<ر:وی:در
:پرسرد:عزیزی:که:علی:=ه;ل:کج;<یی»

:

:
:

ک;;;ز:هه;;;د=جن: :گف;;;خن:ب;;;ه:والح;;;<ت:عل;;;ی:
ک;;;ه:جد=جذ;;;د:عل;;;ی:ر=: :ج;;ه:ز=ن:هه;;;د=جن:

:

:
: «د=جذ;د:ههد=جن:که:عل;ی:ر=:هههمن:ز=ن::

: :
:

                                                                            
 .53-51،:ص:1،:21،:مجلة:=دبی<ت،:مکتوب<ت:(. )

 .138،:ص:2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )

 .139پیشرن،:ص::(. )

 .148ص::هه<ن،:(. )

 .388،:ص:تصّوش:=صول:(. )
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:جر;;ز:=حذک;;ه:سرسلس;;ل«:عل;;ی:ث;;<جی»خ;;ود:لق;;ب: ک;;ه:-وی«:فخ;;وت»:ۀوی،:و
گردح;;ده،(:ع)«:=بیط<ل;;ب:بن:علی» «:ذهجر;;ه»:ۀو:ههچذ;;رن:=جخس;;<ب:طرحق;;: ح;;<د:

:ت<:حدی:رجگ: ل;ّو:»که:-بدو دالی;ل:: ،«ه;ن:د=رد(:=فر=ط;ی:ۀش;رع)=:مخصوص<ا
:.دحگری:بر:=ین:=مرجد

ک;;ه:محه;;;د::ههد=جی،:ش;;ر :طرحق;;ه:س;;ّردعلیب;;ه:ه;;ر:ح;;<ل،:» =ی:=س;;ت:
در:مفه;;;;وم:)ک;;;;ه:=ی;;;;ن:ه;;;;ن:عل;;;;وی:-ج;;;;وربخش،:=ز:خو=ج;;;;ه:=س;;;;ح<ق:خخالج;;;;ی

ق<خل:=ین:جظ;ر،:هه;<ن:دکت;ر:=لش;رجی،:: .«بوده،:به:=را:برده:=ست(:«گر=:شرعه»
گ;ر=«:یعل;و»جس;ل::یرگ;رر=ج;ع:ب;ه:چ:یدر:ضهن:بحد ع:ب;ه:تّص;وش،:رش:تش;حو:

که:تحمطلب: کرده،: :::سر<س;ی:آن:ر=:م;<،-لرل:=جخه;<عیج<لب:جظری:بی<ن: در
گفخ<ره;<ی: :=ین:زحسخذ<مه:و: =ح;ن؛:و:آن،::دحگ;ر،:ب;ه:دس;ت:د=دهمو=ضع:مخعدد:=ز

گوج;;;;;; ،:در:مق<ب;;;;;;ل:«جقش;;;;;;جذدی»:ۀپی;;;;;;د=حش:طرحق;;;;;;::فش;;;;;;رده،:=حذک;;;;;;ه:ۀب;;;;;;ه:
:ت;;رس:خط;;ر:=د ;;<م:حکج;;<ر«ههد=جر;;ه/ذهجر;;ه» :تش;;ّرع:عل;;وی،::ۀ،:=ز تص;;ّوش:در

: «.صورت:پذیرفت
:«سرد»مسلک::(.ب)

:رس;;;;;;<ل :ب;;;;;;ه:-(29ک<رج<م;;;;;;ه،:ش:)«:د=وودح;;;;;;ه»موس;;;;;;وم:ب;;;;;;ه::ۀدر مش;;;;;;هور
:ج<م;;;ه:وص;;;رت ک;;;ه:در:حقرق;;;ت:حک;;;ی:=ز =س;;;ت:ب;;;ه:مل;;;ک:«:س;;;رد»ه<ی::ج<مه،:
:ۀخرق;;»:ۀ،:ب;;ه:خو=س;;ت:وی،:سلس;;ل(65ک<رج<م;;ه،:ش:)=لدین:خضرش;;<ه::ش;;رش

ح;; کجرو :آورده،:«:ۀدروحش;;ی: ک;;ه:جور=ل;;دین:بدخش;;ی:ه;;ن:عرذ;;<ا ک;;رده،: خ;;ود:ر=:ح;;<د:
:و:به:=خخص<ر، ::چذرن:=ست:=حذک:ب<:حذش:بسر<ر

=لدین:محه;;ودبن:عج;;د=هلل::ش;;ر :=بو=لهع;;<لی:ش;;رش::س;;ردی:و:س;;ذدی»
:=ز:رکن :=و ک;;;ه:=خ;;;ذ:طرحق;;;ت:=ز:آن:حض;;;رت:جه;;;وده،:و =ل;;;دین::مزدق;;;<جی:ر=زی،:

::ۀ=بو=لهک;<رم:=حه;دبن:محه;د:بی<ب;<جی:مع;روش:ب;ه:عال>=لدول; :=ز :=و س;;هذ<جی،:و
:=و:...،:شر :جذر;د:بغ;د=دی:...کجری:=لدین:ججن،:شر :... :،:حس;ن:بص;ری،:و

                                                                            
 .253ص::،2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .183،:ص:صوفره:مرر=ا:=رزش:(. )

 .312،:ص:تصّوش:و:تشّرع:(. )

 .ج<:هه<ن::پیشرن،:(. )
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:پی;;<مجر::=بی:بن:=ز:علی :=ز :=و :جر;;ز،:ش;;ر :«:فخ;;وت»:ۀدر:سلس;;ل: .«...ط<ل;;ب،:و =و
کجری::ججن =ز:طری;ق:ش;ر :محه;د:=ذک;<جی:=س;فر=حذی:(:ه;:618ی::کشخه)=لدین:
گرفخه(:ه;695-778) : .:م)شر :مزدق;<جی::ۀس<ن،:وی:ب<:و=سط:بدین: .=جد:قر=ر

:.پیوجدجد:می«:کجروحه»:ۀبه:سلسل(:ه;736.:م)سهذ<جی::ۀ=لدولو:عال>(:ه;761
:=ین:طرحق«:ذهجره»:ۀآجگ<ه،:سلسل گوج;ه::ش;ود،:بدین:کجروحه:پدح;د:می:ۀ=ز

:مرح;;د=ن:::ک;ه :827ش;;ه<دت:)حعذ;ی:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:خخالج;;ی:«:س;;ّرد»حک;;ی:=ز
:مرحد:برجسخ(:ه; :پید=:می:ۀدو آب;<دی::حک;ی:مررس;رد:عج;د=هلل:برزش::کذد:مقخدر

ش;ود،::می«:ذهجرة:= خش<ش;ره»:ۀکه:مؤسس:سلسل-(ه;:872-789)مشهدی:
:دحگری:مررسّرد:محه;د:ج;وربخش: ک;ه::مؤس;س:سلس;له-(ه;;869-795)و =ی:
:ح<فخ;;ه:=س;;ت :ب;;<ب:مس;;أل: .ب;;ه:ج;;<م:وی:=ش;;خه<ر :ۀ=خ;;خالش:=ی;;ن:دو:سلس;;له،:در

ک;ه:«:مهدوحت» =س;ت:و:=ی;ن:«:مه;دی»=ست،:چه:=حذکه:جوربخش:مدعی:شد:
: .د=سخ<ن،:تفصرلی:د=رد

ک;;;<ری:جرس;;;ت،:«:ذهجر;;;ه»،:م;;;<:ر=:ب;;;<:مج;;;<جی:عقر;;;دتی:و:مس;;;لکی:ب;;;<ری
س;;ّردعلی:ب<ش;;د،:=م;;<:ب;;ه:ه;;ر:ح;;<ل:مخ;;أّخر:=ز:وی::ۀهرچذ;;د:مذس;;وب:ب;;ه:طرحق;;

ک;;رده،:و:در:ده;;ه :ت;;دوحذی:ر=:ط;;ی: ه<ی:بع;;د،:ب;;;ه::ه<:و:س;;ده:مر=ح;;ل:تک;;وحذی:و
ک;;ه:ج;;<ی:ذک;;ر:آجه;;<:جرس;;ت،:هه<جذ;;د:سلس;;له ::علل;;ی: ه<ی:دروحش;;ی:دحگ;;ر،:در

:ر که:می:تذه<:جکته.:فخه:=ستُمرد=ب:=جحط< :فرو تو=ن:بر:=ین:مطلب:=فزود::=ی:
گفخه::«ذهجی»:ۀ=حذکه،:صوفر که:=ولره: ،:م;<:ر=:(آب<دی:برزش)سّرد:عجد=هلل:»::=جد:

=قط;;;;;<ب:س;;;;;جح<جی،::ۀ،:س;;;;;رحلق...ب;;;;;ه:ج;;;;;<ی:حض;;;;;رت:قط;;;;;ب:ص;;;;;هد=جی:
:ح;;ک:رو=ح;;ت:خو=بذه<ش;;دگی:: .«=مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:=س;;ت ههچذ;;رن،:در

ک;;;;ه:گفخه ک;;;;هحض;;;;رت:=مررس;;;;»::=ج;;;;د: هرچ;;;;ه:م;;;;<:::ّردعلی:هه;;;;د=جی:فرمودج;;;;د:
=ی;;ن:سلس;;له،:»::خالص;;ه:آجک;;ه: .«گوح;;د:گ;;ویین،:س;;رد:عج;;د=هلل:هه;;<ن:می:می

                                                                            
 .41-35،:ص:خالصة=لهذ<قب./:68،:ص:1ش::،21=دبی<ت،:::،:مجلةمکتوب<ت:(. )

 .191و::37،:ص:(سّردعلی):ج<مه:فخوت:(. )

 .485ص:::3،:ج344،:339،:387ص:::2،:ج:=لحق<یق:طر=یق:(. )

 .315-314،:ص:تصّوش:و:تشّرع/:249،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .236،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .238پیشرن،:ص::(. )



 شاهِ هَمَدان                                                                   88

 

 

: که:بین:مج<دی:آجه<:ب;<:تع;<لرن:ش;رعه:ب;ود،:ت;درحج<ا :به:سجب:قر=بخی: مخصوص<ا
: .«جفوذ:و:شهرتی:بهن:رس<جرد

ح;;ه)«:ههد=جر;;ة»:ۀمج;;<جی:طرحق;; :م;;ورد:-س;;ّردعلی(:کجرو گفخ;;<ر :=ی;;ن: ک;;ه:در
:مش;;خهل:=س;;ت:ب;;ر:=عخق;;<د:ب;;ه-ش;;دبح;;ث: وح;;دت:وج;;ود،:تجل;;ی:::،:عه;;دت<ا
:«:ح;;;ق»جه;;;<ل: ه<ی::در:ص;;;ورت«:حقرق;;;ت:محّه;;;دی»در:موج;;;ود=ت،:ظه;;;ور
که<ل،:=تح<د::گوجه گوج-آن:در:وقت«:مظ<هر»گون: : «تذ<س; »ح<:«:حلول»:ۀجه:به:

:جز:=حذه< کوت;<ه:.:جر;ز:ب<زت;<بی:ح<فخ;ه:=س;ت: «ههد=جره:ۀرس<ل»که:=ز:جهله:در:-و
،:ص;وفزی:ش;رعی:م;ذهب،:ب;ل:=ز:پیش;گ<م<ن:و:بذر;<دگر=ن:«سّرد»::سخن:آجکه

گذش;;ت،:ب;;ه:مد<ب;;ه: ق<خ;;ل:«:ع;;<رش:مخش;;رع»تص;;ّوش:تش;;ّرعی:=س;;ت:و:چذ<جک;;ه:
رع<حت:آد=ب:شرعره:مع:تحققه:فی:جفی:تعرذه:من:حر;ث:=ن:وج;ود:»=ست:به:

: .«=لوجود:=لهطلق:تعرذه:مشهود:له:=جه:عرن
: 

                                                                            
 .121،:ص:صوفره:مرر=ا:=رزش:(. )

 .265،:264،:263،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

کت<ب:،:ویر=سخة:جگ<رجده:و:پیوستههد=جره:رس<لة:(. )  .ه<ی:آن،:در:ههرن:

 .265،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )
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:=بخالخ<ت:(.9 :مص<خب:و
ک;ه:ب;ود: :ذوق:س;رره<:دح;دهخوش:آن:س;ری:

:

:
:آن:س;ر=:دح;ده: :به:چش;ن:دل:رخ:=س;ر=ر

:

:بر:آسخ<ن:وف<:هر:دمی:ز:دشهن:و:دوس;ت
::ج
ک;;<می:و:جف;;<:دح;;ده: :ه;;ز=ر:محذ;;ت:وج<

:

کش;;;رده:ب;;;ه:روزگ;;;<ر:در=ز ک;;ه: :ب;;ه:ه;;;ر:جف;;;<:
:

:
:آن:ش;;رو: :وف;;<:دح;;ده:ۀب;;ر=ی:دوس;;ت:در

:

گویی:=ین:ش;عره<:-(صوفی:سّر< )مررسّردعلی:ههد=جی: ش<ه:ههد=ن،:
که;;;;<بیش:ب;;;;ر:آن:هذج;;;;<ر:-«مالمخّر;;;;ه»موض;;;;ع:ر=:=ز: ک;;;;ه:= ل;;;;ب:=ه;;;;ل:تص;;;;ّوش:
کج;<ز=ن:و:حق.:گفخ;ه:=س;ت-=ج;د:بوده ::چ;ه،:وی:ب;ه:م<جذ;د:دحگ;ر:پ< گوح;<ن،:ج<چ;;<ر

:=ی;;;ن:خص;;;وص::گرفخ;;;<ر:مص;;;<خب:و:آالم:و:فخذ;;;ه ه<:ش;;;ده؛:خ;;;ود:=و:=ز:جهل;;;ه:در
:»::گوحد:چذرن:می :=ظه;<ر گوح;د:ودر ک;س:ح;ّق: ک;ه:ه;ر: سّذت:=الهی:چذ<ن:رفخ;ه:
جعفر:بدخش;ی:ه;ن:آورده:=س;ت:: .«بسر<ری:=ز:خلق:دشهن:=و:گردجدحّق:کوشد،:

ک;;ه:::حض;;رت:س;;ر<دت:فرم;;ود»::ک;;ه بس;;ی:=ب;;خال:ب;;ه:م;;<:رس;;رد:در:س;;فر:و:در:حض;;ر:
ن:=ب;;خال:ب;;ه:س;;جب:ُفَقه;;<:رس;;رد:و:ُعَله;;<>،:و:بعض;;ی:ب;;ه:س;;جب:مل;;وک:و:آبعض;;ی:=ز:

تع;<لی::حّق:د:ب;ه:ش;رور:جف;س:م;<،:و:آن:باله;<:=ز:حض;رت:=مر=>،:و:بعضی:ش<حد:که:بَو:
: .«...ب<شد:بر:م<:محی:عط<،:=گرچه:به:صورت:آن:جهود:بال

کّلی،:دو:ط<حفه:بر:ضّد: : گف;ت:ب;ر:ض;ّد:=مد;<ل:«سّرد»به:طور :=لجخه:ب<حد: ،:و
:جر;;;ز،:توطز;;;ه:و:تفخ;;;رن:می :::=ج;;;د:کرده:=و حک;;;ن،:فقه;;;<ی:س;;;ّذی،:ح;;;<:مطل;;;ق:ُفَقه;;;<:و

ّح;ت:مل;وک:و:س;الطرن،: :)ُعَله;<ی:و=بس;خه:ب;ه:حکوم;ت:و:دس;خگ<ه:جّج<ر =ی;;ن:=ز
:جظ;;ر:=جخه;;<عی:(دح;;دگ<ه:سر<س;;ی ک;;ه:=ز :(و:دح;;دگ<ه:طجق;;<تی)،: ،:خ;;ود:آج;;<ن:=ز

:ب;ه:عج;;<رت:دقر;;ق:رخ;وس:و:جه<حذ;;دگ<ن:ح;<:و=بس;;خگ<ن:ب;;ه:فز;ود=لرزم:دولخ;;ی، تر،::و
کوچذ;د:جظ<م :ج;<مخهرکز:و: دوم،:.:=ج;د: ;<رتگر:بوده:ۀپرد=ز=ن:دولت:فزود=لی: <لج<ا

:ُ=م;;ر=ی:فز;;ود=ل: <رت گذش;;ت:خ;;ود:مل;;وک:و ک;;ه: :=ی;;ن::پیش;;ه،: و:(:8)س;;ده:در
                                                                            

حه:مکتوب<ت:(. )  (.65/رح< ):8،:ش:=مرر

 .266،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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:;:ۀسد که:جهودگ;<ر:س;ذن:ق;دحن:و::بعد،:صوفر<ن:=جقالبی،:درفش:تشّرع:عل;وی:ر=
و:«:ظله;;;;;ه»حّک;;;;;<م:و:س;;;;;الطرن::ه=حذج;;;;;<:و:آجج;;;;;<:علر;;;;;-ق;;;;;وحن:=جقالب;;;;;ی:ب;;;;;ود

َک;;;;ر:جظ;;;;<م =َ: پیش;;;;گ<ن::آن:سخن:ۀپرد=ز=ن:آجه;;;;<،:حعذ;;;;ی:عله;;;;<:و:فقه;;;;<ی:َعَهل;;;;ه:و
کردجد:ه<ی:مج<رزه:بر=فر=شخذد،:و:جذجش :.جو:پدحد:

:=حذج<:جر<زی:به:بسن:و:تفصرل:موضوع:جرست؛: ;ر : :=ین،:در بیش:=ز
که:ت<:عّلت:بذر<دی: گ;ردد،:و:آن:«:ملوک:و:عله;<>:ۀفخذ»آن:=ست: ش;طری:بی;<ن:

،:تذه;<: «=جد:ب;<:آن:حض;رت:د=ش;خه»گوح;د::که:ق<ض;ی:ج;ور=هلل:می«:عد=وت:دحذی»
:.:پ;ذیر:=س;ت:سر<س;ی:توجره-ب<:چذرن:تحلرل:مشخ :=جخه<عی =ی;ن:به;ر:=ز

حس;;خذ<م :=س;;ت«س;;ّرد:هه;;د=جی»:ۀز :=ههّر;;ت:وی;;ژه:برخ;;ورد=ر :.:،:=ز چ;;ه:آجک;;ه،:=ز
ک;;;ه:پ<ح;;;-مط;;<وی:آن،:مو=ض;;;ع:سر<س;;;ی :ۀقض;;;<وت:ت;;;<رحخی:درب;;;<ر:ۀعقر;;;دتی:وی:

=حذ;ک:ب;ه:جق;ل:ملّخ; :.:ش;ود:گررد،:ت<:ح;دودی:د=جس;خه:می:شخصّرت:=و:قر=ر:می
::.آحد:پرد=خخه:می«:ملوک»و:«:عله<»ه<ی::ه<:و:فخذه:چذد:فقره:=ز:توطزه

: ک;ه:ب;ه:وع;ظ:و :آجج;<،: که:=و:در:خ;خالن:و:ش;هره<ی:ههج;و=ر ب<حد:د=جست:
::پرد=خ;;;;;ت،:ب;;;;;ه: ;;;;;<فالن:و:مذک;;;;;ر=ن:س;;;;;خن:تجلر;;;;ل:می ه<ی:تل;;;;; :و:جرش;;;;;د=ر

گرفخ<ری:می که:ههرن:=مر:ب<عث: سّردعلی:هه;و=ره:.:شد:ه<:بر=ی:=و:می:گفت،:
کذذ;;د:و:عهل;;ی::ب;ه:مرح;;د=ن:توص;;ره:می ک;;ه:ب<ح;;د:=ی;;ن:ح;;دحث:ر=:ح;;رز:ج;;<ن: ک;;رد:

که:در:حضور:ش;<ه:ج;<بر:س;خن:ح;ّق:»::کهس<زجد،:=حذ بهخرین:جه<د:=ین:=ست:
:ج<م;;;;;;ه.:«گفخ;;;;;ه:ش;;;;;;ود :حک;;;;;;ی:=ز ب;;;;;;ه:س;;;;;;لط<ن:(:69ک<رج<م;;;;;ه،:ش:)ه<::پ;;;;;س:در

کش;;;;هرر-کوج;;;;<ر)پ;;;;<خلی::ۀ=ل;;;;دین:ح;;;;<کن:ج<حر;;;;: ر<ا :تو=ب;;;;ع: ،:آش;;;;وب:و:(=ز
ک;;ه:ب;;ه:تحرح;;ک:عله;;<ی::هذگ<م;;ه کذ;;وجی)=:«:ک<فرس;;خ<ن»=ی:ر=: :ب;;<:(:جورس;;خ<ن: و

کرده:=ستتأیید:سلط<ن:مذکور،:علر ::ه:وی:برپ<:شده:بود،:چذرن:ح<د:
کرده::ۀب<:آحخی:درب<ر ،:ح;<ل:آجک;ه:«=جگرزجد:که:پیوسخه:فخذه»مذ<فق<ن:آ <ز:

کر;د:ف;<جر=ن:ۀبه:و=سط»پی<مجر:«:=هل:بیت» «:باله<ی:دجروی:و:ظلن:ظ<له;<ن:و:
گذ<ه<ن:پ<ک:جگهد=شخه:می : ک;<ر:»شوجد،:و:دشهذی:ب<:فرزج;د=ن:رس;ول:هه<ج;<::=ز

:=حذکه:=ه;ل:=ی;ن:».:=ست«:مذ<فق<ن که:پیش:=ز کرد: =ین:ضعرف:هرچذد:سعی:
کذذد،:ب;رود:ول;ی:آن:عزی;ز:م;<جع:ش;د :کسب:شق<وت: ،:ب;ر:=ی;ن:ش;ر :=ی;ن:...دح<ر

                                                                            
 .138،ص:2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )
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ک;;ه:آجچ;;ه:=م;;ر:مع;روش:=س;;ت:=جج;;<م:ده;;ن::می:بذ;;د:=ق<م;;ت:ض;عرف:ر=:پ<ی جه;ود:
ش;رمی:ب;ه:مک;<بره:و:مذ<زع;ه::،:ب;<:بی...،:ولی:=مروز:جهعی:=ز:ج<هالن:مف;خن...

کرده :=ج<ب;;ت:آن:-=ج;;د:=جخه;;<ع: گ;;ر:=ز =ی;;ن:عه;;ل:چگوج;;ه:ج;;رأت:=حش;;<ن:ب<ش;;د:=
:ب;ه::=گر:خ<طر:آن:عزیز:می...:عزیز:تقوحت:جشده:ب<شد؟: که:=هل:آن:دح<ر خو=هد:

کذ ک;;رده:ب;ود:ب;<:ج;;دم:حض;رت:حس;;رن=ی;ن:ض;عرف:آن: ک;ه:یزح;د: ،:-ر -ذ;;د:
کذ;;رن:و:س;;ع<دت:خ;;ود:ب;;د=جرن: ک;;ه:م;;<:آن:جف<ه;;<:ر=:تحه;;ل: ،:...س;;هل:=س;;ت:

:ب;;<ب:چذ;;رن: ...:=حخر=م;;ی:عله;;<ی:زم;;<جی:مد;;ل:م;;<:فرم;;وده:=س;;ت:بی»پی;<مجر:در
:(.:=ل;;; ) :=ی;;;ن:رهگ;;;ذر :=ز =ی;;;ن:ض;;;عرف:=ی;;;ن:معذ;;;ی:ر=:بس;;;ر<ر:تجرب;;;ه:جه;;;وده:و

کشرده،:ولی:به:آن:رجج ح<د: گ;ر:جهل;:ه<ی:ز ک;ه:= :ۀحضرت:عه;دی:=س;ت:و=ث;ق:
که:حق:=ست:جحوشد:و: :=ز:آسه<ن:شهشرره<:بج<رد،:آجچه:ر=: زمرن:آتش:بگررد:و

:.«جهت:مصلحت:ف<جی،:دین:ر=:به:دجر<:جفروشد
:به:ههرن:مض;هون:=س;ت:ۀج<م :::دحگر:جرز،:تقریج<ا س;رزجش:ب;<ر،:زجه;<ر:ده:=ز

گ;;ر:ب;;ه:»::،:و:=ز:جهل;;ه«=ص;;ال »،:و:فر=خ;;و=ن:ب;;ه:«مذ<فق;;<ن» کح;;ل:عق;;ل:= دح;;ده،:
کذی،:میهد=حت: ک<ره<ی:خود:تأمل: ک;ه:زش;خی:درکشی:و:در: ه<ی:حق;د::بیذی:

کجر:و:ش;رک:خف;ی،: :عذ<د:و: گردح;ده:ۀپ;ردو:حسد:و :«(=ل; ...:) فل;ت:ت;و: ،:و:در
خ;ود:ر=:ب;ه:»::گفخ;ه:=س;ت«:...و:سرعلن:=لذین:ظله;و=»:ۀدحگر:ب<:=ش<ره:به:آح:ۀج<م

که:آسه<جر<ن:بر:ح<ل:ت;و:جوح;ه کردی: کردج;د:و:زمرذر;<ن:ب;ر:فع;ل:ت;و::ح<لی:مجخال:
گرد=جر;;;دی ،:...=فس;;;وس:د=ش;;;خذد:و:جهر;;;ع:=ه;;;ل:ب;;;دعت:و:ض;;;اللت:ر=:ش;;;<د:

،:=ی:عزی;ز:...کذ;ی:د=جن:درح<ی: ضب:=لهی:ر=:به:چه:جرأت:=سخقج<ل:می:جهی
: گ;;ر:=ز :=ک ;;ر:بق;;<ع:ش;;رحف،:خ;;<طر:ب;;ه:ح;;<ل:ت;;و:مص;;روش:ب;;ود،:= :=ی;;ن:م;;دت:در در

گش;خی:طرش:خود:هن:سعی:می =جص;<ش::ۀ،:دح;د...ک;ردی،:ب;ه:=ج<ب;ت:مق;رون:
:دوست:ر=:=ز:دشهن:بشذ<س،:عق;ل:خ;ود:ر=:محک;وم: ;والن:و:دی;و=ن: بگش<ی:و

:و:عجرت«...مس<ز :=جذ=ر:و:هشد=ر : .دهی:،:و:جز:=حذه<:در

                                                                            
 .57-51،:ص:1،:ش:21،:مجلة:=دبی<ت،:«رح< »،:طجع:مکتوب<ت:(. )
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:مل;;وک:آن:ج;;و=حی:-جر;;ز«:ههد=جر;;ه:ۀرس;;<ل»=ز:مط;;<وی: و:)ک;;ه:ب;;ر=ی:حک;;ی:=ز
و:تحرحک;;;<تی:=ز:س;;;وی:«:فخذ;;;ه»چذ;;;رن:-جوش;;;خه(:=ل;;;دین:ش;;;<حد:هه;;;رن: ر<ا

::گوحد.:شود:=سخذج< :می«:ج<هلمع<جد=ن:»
ب;ه:جه;ت:=س;;ن:»آجک;;ه:«: ;ر :=ز:تحری;ر:=ی;ن:عج<ل;;ه:و:تقری;ر:=ی;ن:مق<ل;ه»

ک;;ه:ب;;ه:جه;;ت:»ک;;ه:«:هه;;د=ن،:س;;خذی:چذ;;د:رفخ;;ه =ز:جه;;ت:مع<ج;;د=ن:ج<ه;;ل:
:ب;ه:طه;ع:چ;ون:س;گ:ب;ر:در:ه;ر:س;فله::خوش<مد:هر:کس:ب;ه:ج;<ن:می کوش;ذد،:و

بی:چذ;د:جوشذد،:ج;و=:جهک:می:خروشذد،:و:در:هر:مجلس:چون:دحگ:بی:می
:ب;;ه:خ;;<طر:جس;;جت:مک;;<جی:وی:.:«جوش;;خه:خو=ه;;د:ش;;د ،:=ته;;<م:«هه;;د=جی»ظ;;<هر=ا

که::بسخه:بوده :پ<ح;<ن:.:د=ج;د:می(:د=ن:هه;ه)=:«:=لک;ل:ع<لن»خود:ر=:«:سرد»=جد: در
گوح;;د کذ;;رن»:::رس;;<له: : :جظ;;ر::ۀزی;;ور:جه;;<ل:=ی;;ن:جوب;;<و.:ب;;ر:=ی;;ن:=خخص;;<ر فک;;رت:=ز

ک;;;وردالن:مع<ج;;;د،:مس;;;خور،:=ول;;;ی : :...ج;;;<هالن:ح<س;;;د:و :ۀ=وص;;;<ش:خجرد;;;،:=ز
ک;;ه:هرچ;;ه:بش;;ذوجد:ب;;ه:جح;;ود:و:عذ;;<د:مش;;غول: ج<قص;;<ن:مع<ج;;د:حک;;ی:آن:=س;;ت:

گوحذ;د:-=جد:ص;فت:،:و:=ک ;ر:=ه;ل:زم<ج;ه،:بدین...شوجد حعذ;ی:ه;د=حت:جر<بذ;د:و:
که:فرموده:هن: .دروح:=ست ::=جد:چذرن،:بدخشی:آورده:=ست:
:آن:فخذه:ۀفخذ» که:وقخ;ی::عله<:=گرچه:بسر<ر:=ست:=م<:=ز ه<،:حکی:=ین:بود:

و:ب<ع;ث:ب;ر:=ی;ن:فخذ;ه،:=ی;ن:.:تع<لی:=ز:هالک:جگ<ه:د=ش;ت:و:حق:ر=:زهر:د=دجد،م
که:به:صورت:عله<:خود:ر=:ب;<:ع;و=م: :ب<:بعضی:=ز:جه<ل: :بعضی:دح<ر که:در بود،:
:ق;;ول:ح;;ق: کله;;ه:=ز ک<الجع;;<م:جه;;وده:بودج;;د،:در:مجلس;;ی:جشس;;خه:ب;;ودم،:چذ;;د:

کله<ت:ج<خوش:آمده:ب<:ههدحگر :آن: :=حش<ن:ر=:=ز =جد::گفخه:گفخه:شد،:بعضی:=ز
:م;;;<:عقر;;;ده:::ک;;ه :=ی;;ن:س;;;رد:بش;;ذوجد:=ز گ;;;ر:=ی;;ن:ج;;;وع:س;;خذ<ن:ر=:دحگ;;;ر:م;;;ردم:=ز =

گ;ردد:ح;<:ب;ه:حر;<ت،:ح;<:ب;ه:.:برد=رجد ک;ه:=ی;ن:س;رد:دف;ع: ک;ردن: پس:تدبیری:ب<ح;د:
کرده.:مه<ت :بعد:=ز:مشورت،:=تف<ق: که:=ین:سرد:ر=:زه;ر:ب<ح;د:د=دن:و پ;س:.:=جد:

:ر=ه:ب;<:ولر;ی:دعوتی:س<خخذد:و:مر=:طلب:د=ش;خذد،:=ج<ب;ت:جه;وده:ب;ر فخن،:و:در
:=ولر;;<>=هلل:مالق;;<ت:=فخ;;<د =لهلوک:در:ده;;<ن:م;;ن::آن:بزرگ;;و=ر:چذ;;د:د=ج;;ه:ح;;ّب:.:=ز

گفت : ک;ه:در:خ;وردن:=ی;ن:حکهخ;ی:=س;ت:::جه<د:و : چ;ون:ب;ه:آن:مجل;س:.:بخ;ور
رسردم:=هل:آن:مجلس:تعظرن:و:تکرحن:جهودجد،:و:در:قدحی:شربت:آوردج;د:و:

                                                                            
 .کت<ب:ح<ضر:ۀجگ<رجده،:ضهره:ۀ،:ویر=سخههد=جره:رس<لة:(. )
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ک;;ه:در:آن .:ش;;ربت:زه;;ر:ب;;وده:=س;;ت:ب;;ه:م;;ن:د=دج;;د،:چ;;ون:خ;;وردم:معل;;وم:ش;;د:
:آن:مجلس:برخ<سخن،:مس<رعت:جهوده:به:حجر:فی :=ز خود:رسردم،:ق;ی::ۀ=لفور

گردح;د :=سه<ل:قوی:روی:جهود،:و:زهر:مذدفع: :آن:=ز:ص;حجت:عله;<ی:.:و بع;د:=ز
کوش;;;ردجد:بی :تهه;;;ت:و: رج;;;ت: :جه;;;ودم،:هرچذ;;;د:=حش;;;<ن:در .:دح<ج;;;ت:=حخ;;;ر=ز

: .«...ههرشه:بال:و:عذ<:جهت:=ججر<>:و:=ولر<>:مهر<:بوده
:زب<ن:وی،:=فزوده:ۀق<ضی:جور=هلل:ب<:=ش<ره:به:فقر ::مذقول،:هن:=ز

:م;;رگ:جگ;;<ه:د=ش;;ت،::وقخ;;ی:بذ;;<:ب;;ر:حس;;د:م;;ر=:زه;;ر:د=دج;;د،:و:حق» تع;;<لی:=ز
:ورم;;ی:پی;;د=:می :ت;;ن:ب;;<قی:=س;;ت،:در:س;;<لی:ح;;ک:ب;;<ر ::ول;;رکن:=ث;;ر:آن:در ش;;ود،:و

::ۀو:فخذ;;.:ش;;ود:رود،:و:آن:خش;;ک:می:زرد=ب:م;;ی :=م;;ر=:جر;;ز:=گرچ;;ه:بس;;ر<ر مل;;وک:و
=: که:در:بعضی:دح<ر:رس;ردم،:و:س;لط<ن:آن:دح;<ر،:ست،:=م<:حکی:=ز آن،:=ین:بود:

ط<لب:صحجت:آمد،:و:به:=کر=م:و:=عظ<م:ته<م:ب;ه:جزدح;ک:خ;ود:طل;ب:جه;ود،:و:
:م;;;س: م;;;ن:=ج<ب;;;ت:جک;;;ردم،:و:آن:س;;;لط<ن:ر=: ض;;;ب:آم;;;د،:فرم;;;ود:ت;;;<:=س;;;جی:=ز
ک;ه: گش;ت،:و:تهدح;د:فرس;خ<دجد: :آن:ر=:بر:آتش:جه<دجد:ت<:م;س:آت;ش: س<خخذد،:و

:بر:آن:=س;ب:آت;ش:س;و=ر:س;<زجد«:سّرد» :=اّل :.:ر=:به:صحجت:سلط<ن:ب<حد:آمد،:و و
گ;رم:می :=س;;ب:ر=: :ب;<ز:خذ;;ک:می:ههچذ;رن،:ت;;<:چه;ل:روز :ب;;<::س;;<خخذد:و ش;د،:و

وجود:تهدحد:و:وعرد:=و،:من:به:صحجت:سلط<ن:جرفخن،:و:بع;د:=ز:چه;ل:روز:آن:
:ب;;;ه:=دب:ته;;;<م:قر;;;<م:جه;;;وده:و:ع;;;ذرخو=هی: س;;;لط<ن:ب;;;ه:ص;;;حجت:م;;;ن:آم;;;د،:و

:«.مضی:س<ختم<
که:» ک;ه:=و:ص<حب:خالصه:آورده: م<:=بخالی:شدحد:و:بالی:مدح;د:آن:ب;ود:

ک;ه:ب;ه:آن:س;جب،:ج;الی: :م<ور=>=لذهر:به:آن:جذ<ب:رسرد،:ت<:به:ح;دی: :دح<ر در
:عذ< =ی;ن:: «.کش;رد[:کش;هرر::ظ]مذبی:به:محشر::بر=ق:سر<دت:نوطن:ورزحد،:و

ک;;ه:«:مغوح;;<ن»:ۀتردح;;د،:=ش;;<ره:ب;;ه:توطز;;:بی::بذ;;د:=خر;;ر، دس;;خگ<ه:تره;;وری:=س;;ت:
کش;;هرر:و:آن:ج;;و=حی:ش;;د .:ش;;ر :آن:خو=ه;;د:آم;;د،:و:س;;جب:مه;;<جرت:وی:ب;;ه:

ک;;ه :قرح;;»::بدخش;;ی:=ف;;زوده:=س;;ت: ب;;ه:ش;;رش:-ر -علرش;;<ه:ۀ=ی;;ن:فقر;;ر:چ;;ون:در

                                                                            
 .271-278،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت./:268-267،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .269،:ص:خالصة=لهذ<قب./:143-142،:ص:2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )
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ک;;ه:ده: :وق;ت:رج;;وع:=ز:ح;;ّج:فرم;;ود: مالق;<ت:جذ;;<ب:س;;ر<دت:مش;;ّرش:آم;;دم،:در
ک;ه:س;<کن:ش;دم،:حض;رت:حک;رن:مطل;ق:فر که:هرج;<: ک;ه:ب;رو:و:م<ه:=ست: م;ود:

:=ین:قرحه:رسردم،:فخذه که:در کن؛:و:=مشب: :و=قعه:دح;دم:و::مردم:ر=:=رش<د: =ی:در
:=عخه<دی:جهی کردن:بر:=هل:=ین:دح<ر :. «...تو=ن:

: و:«:فخذ;;ه»ب;;<ری،:مذق;;والت:مزب;;ور،:در:مجه;;وع:=لف;;<ظ:و:عج;;<ر=ت،:ح;;<دآور
کجر;ر:و:سخن:ۀتوطز ش;هرد:-«=لقض;<ت:عرن»-س;خرز:دحگ;ر:هه;د=جی:قخل:ع<رش:
:=بخالی:ث<جی: :قرن:و:جرن:پیش:=ز که:درست:دو گش<دج<مه:«سّرد»=ست،: <:ح;،:در:
:=ه;;درو=:حق;;وق:»و:«:=بخالج;;ی:=لخق;دیر:به;;ذه:=لفخذ;;ه»ی:خ;;ود،:=ز:«دف<عر;ه» =قو=م;<ا

س;;;عو=:ب;;;ی:=ل;;;ی:»و:«:=لعلن:=لعل;;;ن:و=عخه;;;دو=: رر=لهع;;;روش:م;;;ن:س;;;ج<ح<:=ول;;;ی
ل:ل;;ن:ی;;زل:=لف<ض;;»،:و:ههچذ;;رن:«=لس;;لط<ن:و:=خخرع;;و=:عل;;ّی:عظ;;رن:=لجهخ;;<ن

:ب<جو=ع:=الذ=ح<:من:=لع;و=م:و=لعله;<>:مقص;ود= :و :: .س;خن:ر=ج;ده:=س;ت«:محسود=ا و
:آن:ع<له;;<ن: تعجر;;ر:«:عله;;<>:=لس;;و>»ب;;ه:(:«.=ّل;;ذین:حخلّجس;;ون:ب;;زی:=لعله;;<>»)=ز

که: :=ز:ملوک:جرز:ب;ه:: «=لسو>:دحگر:دحگرجد:و:جه<ل»کرده: ح;<د:«:س;الطرن:ج;ور»و
:.و:جز:=حذه<: جهوده:=ست

ک;;;;;ه: :هه;;;;;<ن:=لف;;;;;<ظ:و:تعجر;;;;;ر=ت:،:ت«س;;;;;ّرد»ش;;;;;گفت:جرس;;;;;ت: قریج;;;;;<ا
:ب;رده:-ههشهری:سلف:خود-«=لقض<ت:عرن» ک<ر ر=:در:ههرن:مو=رد:مش<به:به:

:ج;وع:تفک;ر،:آرم;<ن:و:مکت;ب:ع<رف<ج;ه:ب;<:ه;ن:.:=ست گ<ه:معرفخ;ی:و :جظر: مذخه<،:=ز
ک;;ه:پس;;رذی:ر=:ب;;<:پیش;;:تف;;<وتی :بس;;ر<ر:د=رج;;د: :=حذ;;ک:=ز ک;;رد،:و رذی:قر;;<س:جخ;;و=ن:

:آن:ب;وده:=س;ت::م;<،:=عخ;د=لی«:سّرد»دحگر،:=ز:سوی:.:بحث:م<:بیرون:=ست تر:=ز
کشخن:بدهد«:=لقض<ت:عرن»که:خود:ر=:چون: :ت;<:ح;ّد::کّر:و:فّری:می.:به: کرده،:و

ب;ر=ی:«:ذخرر =لهل;وک»و:جگ;<رش:«:ع<قل:ش;و:و:آدم:ش;و»جصرحت:سالطرن:به:
: خالص;ه:آجک;ه،:ج;ه:.:آجه;<:بس;ذده:جه;وده:=س;ت«:داللت»=صال :وضع:موجود:و

:)ن:سخرهذده:=لقض<ت:جو=:چون:عرن -(=ل; «:...آتش:ب;زجن:بس;وزم:=ی;ن:»ق<خل 

                                                                            
 .265:،:صخالصة=لهذ<قب:(. )

 .48،:48،:11ص::،=الوط<ن:عن:=لغرحب:شکوی:(. )

 .245،:ص:1،:ج:ههد=جی:=لقض<ت:عرن:ه<ی:ج<مه:(. )

 .13،:ص:=لغرحب:شکوی:(. )
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:ج;;ه:به<جذ;;د:-ش;;هرد:ش;;د(:س;;<لگی:33)ک;;ه:ه;;ن:در:ج;;و=جی: ،:=جقالب;;ی:ب;;وده،:و
::ۀو:عال>=لدول;(:ه;:632-539)=السالم:عهر:سهروردی::شر  -659)س;هذ<جی 
:.شده:=ست«:=لهلوک:سفرر»و:«:=لخلف<>:رسول»ک<ر،::مح<فظه(:ه;:736

: 



 شاهِ هَمَدان                                                                   96

 

 

کشهرر:(.18 :ههد=ن:ت<: ::=ز
-درآم;د::رش)=ص;غر:حکه;ت::مرح;وم:علی:ۀعذو=ن:=ین:بخش:ر=:=ز:مق<ل

کرده(:مذ<بع : که:شصت:و:=جد:س<ل:پیش:در:مجل:=خخر<ر جوشخه؛:«:حغه<»:ۀ=حن،:
=ز:هه;د=ن:ب;ه:«:سرد»آحد:که:طّی:مه<جرت::پس:=حذک:به:ذکر:=خج<ری:پرد=خخه:می

:.تو=ن:آوردو:=ز:آجج<:به:کشهرر،:در:مذ<بع:به:دست:(:م<ور=>=لذهر)=:ور=رود:
:تقرح;;ب:د=جس;;خه:جرس;;ت،: ت;;<رح :مه;;<جرت:وی:ب;;ه:ور=رود،:حّخ;;ی:ب;;ه:ط;;ور
:=ش;;<ر=ت:م;;جهن:مذ;;<بع: :=ز :وی:هه;;و=ره:در:س;;رر:و:س;;فر:ب;;وده؛:ث<جر;;<ا چ;;ه:=حذک;;ه:=والا

:=و=س;ن:س;د:چرزی:به:دست:جهی ک;ه:وی:در گف;ت: هش;خن،::ۀآحد،:ش<حد:بخ;و=ن:
گ;;ر:=ی;;ن:ف;;ر :48حعذ;ی:در:ح;;دود: =: درس;;ت::س;;<لگی:ب;;د=ن:س;;رزمرن:رس;;رده؛:و

:َ=س;;;ف<ر :=ق<م;;;ت:و :ه;;ر :ت;;;<رح :س;;;ذو=تی:=ز ک;;;ه:ب;;;<ز گف;;;ت: ح;;;ّل:و:-ب<ش;;د،:ب<ح;;;د:
: ::28:ۀوی:در:ش;;;;هره<ی:آن:دح;;;;<ر،:و:ج;;;;ز:آن،:ط;;;;ی:ح;;;;ک:دور-ترح;;;;<ل  س;;;;<له،:در

:ب;;ه:خ;;خالن،:چذ<ن.:دس;;ت:جرس;;ت :ح;;ک:ت;;<رح :ورود:=و ک;;ه:خو=ه;;د::م;;<:فق;;ن:=ز
حن: :.و:دحگر:هر (:ه;:774)آمد،:=طالع:د=ر

:
:در:بدخش<ن:و:خخالن:(.=لف)

ک;ه:وی:مر;<ن:خ;خالن::چذرن:برمی :«:کلر;<ب»-=ز:ش;هره<ی:ور=رود)آحد: در
کذوجی:و:بدخش;<ن: جزدح;ک:ترکس;خ<ن،:ش;ه<ل:ش;رقی:=فغ<جس;خ<ن:)ت<جرکسخ<ن:

:شد:می(:کذوجی :دعوت:آمد:و که:=ز:طرش:حّک<م::کرده؛:مدالا بل :و:بخ;<ر=:ه<یی:
:و=قع;;ه:و:ههرن)=ج;;د::ب;;ه:عه;;ل:آم;;ده،:ش;;خ :=و:ر=:م;;ورد:آزم;;<حش:ق;;ر=ر:د=ده :ط;;ور

::س;;ّردعلیک;ه::و:ج<ل;;ب:=ین(:حس;<دت:ق<ض;;ی:بخ;;<ر=:جس;جت:ب;;ه:=و هه;;د=جی:=ز
::بوته :=ر=دتهذ;د=ن:=و :بی;رون:آم;ده،:هه;ه:ج;زو ک<م;ل:عر;<ر : ه<ی:=مخح;<ن:چ;ون:زّر
:م;;<ه:.:=جد:ش;;ده ب;;ه:عذ;;و=ن:مد;;<ل،:ح;;<کن:بخ;;<ر=:س;;ّرد:و:ههر=ه;;<جش:ر=:ت;;<:چه;;<ر

س;ر=جج<م:در:: .مرهه<ن:کرده،:خ<جق<هی:بزرگ:در:آجج;<:ب;ه:ج;<م:وی:بذ;<:جه;وده:=س;ت
:.کوچرده:=ست«:خخالن»ت<رحخی:که:دحگر:مشخ :=ست،:=ز:بدخش<ن:به:

ب;ر:آن:«:ک;والب»ح;<:«:ک;الب»ُ=زبک;<ن:=س;ن::ۀک;ه:=ز:دور)«:َخ;َخالن/:َخ;ْخالن:»
که;;ن:ف<رس;;ی:ب;;ه:وی;;ژه:پیش;;رذ(:=فخ;;<د ک;;ه:در:=دب: :ۀج;;<حرخی:=س;;ت:ب<س;;خ<جی،:

                                                                            
 .37-36،:ص:(رح< ...:)آث<ر:و:=حو=ل:(. )
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:ت<رح :ُپ;;;رآو=زه مظّف;;;ر::ه:ج;;;<مجگ;;;<ر=ن:ت;;;<جرکی:ب;;;:=ی:د=رد؛:خوش;;;جخخ<جه:حک;;;ی:=ز
در:جغر=فر;;<ی:ت;;<رحخی:آجج;;<:ب;;<:عذ;;و=ن:(:رحلیرب;;ه:خ;;ن:س;;)=ی::عزی;;زی،:رس;;<له

:قدحن:ت<:عصر:مر<جگی)«:خخالن:مخخصر:ت<رح » :َ=دو=ر که:ب;ه::جوش;خه:=س;ت،(:=ز
چ;;;<پ:ش;;;ده:=س;;;ت::«حض;;;رت:=مر;;;ر:هه;;;د=جی»م;;;رن:س;;;<لگرد:688مذ<س;;;جت:

ک;ه:(.:م1992کوالب،:) گذش;ت: :و:جه;<جگردی:س;ّرد:هه;د=جی: :ش;ر :=س;ف<ر در
:خّط: که:هن:در:-=ی:خخالن:دهی:خرحد:و:آن:ر=:وقف:خ<جق<ه:و:مدرسه:ۀوی،:در

کرده:بود که-آجج<:بذ<: گورگ<ه:خود:ر=:معّرن:جهود: -بع;د=ا:-س<خت،:حخی:ج<ی:
:.ح<د:خو=هد:شد

که:سّرد:در:س<ل: کرده:=ست: :=ز:1378/ه;:772ب<ورحذگ:ح<د: م،:=حخه<الا
:لذ;گ:خر=س;<ن)«:بل »ترس:ج<ن:خود:در: ک;ه:تره;ور ک;رد:هذگ<می: (:ر=:تس;خرر:

:773/774ول;ی:س;فر:س;ّرد:ب;ه:خ;خالن:در:س;<ل:: به:بدخش;<ن:هج;رت:جه;ود؛
:قرح:قطعی:به:جظر:می :در که:ظ<هر=ا ف;رود:آم;ده:(:جزدح;ک:آجج;<)«:علرش<ه»:ۀرسد،:

-خخالن:و:خو=جه:=سح<ق«:علرش<هر<ن»آن:قرحه:مذسوب:به:خ<جد=ن:.:=ست
ک;;ه:ح;;-مرح;;د:و:ج<جش;;رن:س;;ّرد :فرزج;;د=ن:=مررعلرش;;<ه:ب;;وده،: ک;;رده:ش;;د=ز =م;;<:.:<د:

::=ین:هجرت:به:رو=حت:جور=لدین:جعفر:بدخشی:چذرن:=ست:ۀشر :صوفر<ج
:ت<رح :!:=ی:دوست» =ین:فقر;ر:ر=:حعذ;ی:جور=ل;دین:جعف;ر،:ب;ه:«:ه;773»در
:قرح:ۀخّط: جزول:و:=رتح<ل:ح<ص;ل:آم;د،:-=هلل:رحهه-علرش<ه:ۀمج<رک:خخالن:در

گش;خن،:روزی:ب;ر=درم:حق :آن:قرحه:مخوطن: :مدتی:در ح<ض;ر:-=هلل:هرحه;-گ;وی:و
ک;;ه گف;;ت: ک;;;ه:ق;;<حلی:می:در:خ;;و=ب:دح;;ده::آم;;د:و: چ;;ون:ح;;ک:س;;;<ل:::گف;;ت:=م:

بگ;;;;ذرد،:دوس;;;;خی:=ز:دوس;;;;خ<ن:خ;;;;د=ی:تع;;;;<لی:بی<ح;;;;د:در:موض;;;;ع:زمس;;;;;خ<جی:
که:صحجت:=و:ر=: ذرهت:د=رحد : :.:علرش<هر<ن،:زجه<ر =مروز:حک:س<ل:=س;ت:=ز

ک;ه:بی;ذن:چ;ه:ظ;<هر:می.:آن:ت<رح  :آن:موضع:ب<حد:رفت: :گ;ردد،:و:چ;ون:د:مر=:در ر
که:دروحشی:جوروش;ی:ب;<: کرد،:دحد: آن:مذزل:برفت:و:در:مذزل:=خی:ح<جی:جزول:

ک;ه::ۀعه<م ک;ه:آن:دوس;ت:خ;د=ی: کرده:=ست:و:بشذ<خت: سر<ه:دلکشی:جزول:
:ر=:س;;ّردعلی:هه;;د=جی:ی;;ق< ک;;ه:=و ل: رج;;ی:آن:خج;;ر:د=ده،:=ی;;ن:ش;;خ :=س;;ت:

                                                                            
(1).:IRANICA, I/8, P.862. 
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ک;;;رد:و:مرح;;;د:ش;;;د گ;;;وی:و:=خ;;;ی::و:بع;;;د:=ز:چذ;;;د:روز:حق.:گوحذ;;د،:پ;;;س:بیع;;;ت:
جور=ل;دین:)=:=ی;ن:فقر;ر::ۀب;ه:حج;ر-ق;دس:س;ّره-<ب:حضرت:مر;رح<جی:ب<:جذ

:آن:مخ;دوم:بح;ق،:آجزول:فرمودجد،:و:=ین:فقرر:حقرر:علرل:سو(:جعفر کرد:=ز لی:
بس;;ی:مع;;<جی:لطرف;;ه:ب;;ه:عج;;<ر=ت:ش;;رحفه:بی;;<ن:فرم;;ود،:چذ<جک;;ه:دل:=ی;;ن:فقر;;ر:

گش;;;ت،: گ;;;<ه:در:آن:جذب;;;...:ج;;;ذب: ع;;;ذب،:خ;;;دمت:موالج;;;<:ح;;;<جی:ب;;;<::ۀج<
ک;هآ=ز:حضرت:مرر:سوجه<عخی:ح<ضر:آمدجد:و: کردجد،:فرمودج;د: :::لی: م;<:هذ;وز

گذج;د:آ=حن،:به:معذی:=ین:س;و:مسله<ن:جشده ل:چگوج;ه:رس;رن؟:برخ<س;ت:و:در:
: :=ز گذج;د:می:ۀحوض;علرش<ه:درآمد،:و :آن: ::کج;ری:ت;<:زم;<ن:مس;<:در ب;ود،:و:ه;و=:در
:: <حت:سردی:می :ُرُخوت:جز:پیرهن:و:مرقع;ی:جحوش;رده:ب;ود،:و:بع;د:=ز :=ز بود،:و

گذج;;د:ب;ه:حج;;ر :آن: (:جعف;ر:بدخش;;ی:-)=ی;ن:فقر;;ر::ۀ=د=ی:مغ;رب:ب;;ه:=لخه;<س:=ز
:چون:ص;لو ک;رده:ش;د،:حض;رت:مر;ر،:=خ;ی:ح;<جی:ر=:فرم;ود: آمدجد،:و فجر:=د=:

ک;رد:ۀخ;دمت:=خ;ی:م;وز.:خرح;د:=ی:ب<حد:موزه::که حض;رت:مر;ر:.:خ;وبی:ح<ض;ر:
ک;ه :ب;ه:ج<ج;ب::ۀدروحش;<جه:ب<ح;د:م;وز:ۀم;وز::فرمودجد: ک;رد،:و : =رز=ن:به;<یی:=خخر;<ر

کرده:ب;ود:برف;ت،:و: که:خدمت:=خی:ح<جی:در:قججق<ی:عه<رت: مذزل:جدحد:
:«:=خی» به:سع<دت:ص;حجت:آن:حض;رت:مش;رش:ش;د،:و:س;ه:م;<ه:زمس;خ<ن:در

: .«آن:مذزل:=ق<مت:ورزحدجد
: :=ی;;;ن:«:س;;ّرد»خج;;ر:دحگ;;;ر:=ز ب;;;ه:جق;;ل:هه;;;<ن:بدخش;;;ی:«:ح;;دمذ;;;زل:جد»در

:قرح-قدس:سّره-حضرت:مرر»::چذرن:=ست ب;ر:-=هلل:رحه;ه-علرش<ه:ۀوقخی:در
ک;;ه ک;;رد،:فرم;;ود: =ح;;د:و:آجچ;;ه::ج;;<م:=ه;;ل:طل;;ب:ب;;ر:خ;;ود:جه<ده::=ص;;ح<ب: ض;;ب:

که:ب;<::=جد،:شه<:=سخق<مت:جد=رحد،:و:شه<:ر=:شرم:جهی:=حش<ن:=هخه<م:جهوده آحد:
:بوی:دروحشی،:فرج:می=ین:رج که:پذج<ه::گ:و طلجرد:به:خفخن:و:خوردن؟:و=هلل:

که:من:به:=خخر<ر:پهلو:بر:زمرن:جذه<ده :ب;ه:خ;و=ب:جرفخ;ه:س<ل:=ست: :ب;<::=م:و =م،:و
و:=ی;ن:جر;ز،:- «.د=جن:=ین:ههه:محذ;ت،:هذ;وز:خ;ود:ر=:=ز:ه;ر :س;گی:بهخ;ر:جه;ی

 (.713+12+58)=ق::774س<ل:::حعذی
:

                                                                            
 .193-189،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .218هه<ن،:ص::(. )
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:مالق<ت:ب<:ترهور:لذگ:(.ب)
:فق;;;ر ح<فت:آتی:ۀس;;جب:=ی;;;ن:مالق;;;<ت،:چذ<جک;;;ه:=ز پ;;;ذیر:=س;;;ت،::=ل;;;ذکر:در

گورک<ن: :(:ه;;887:ۀم;رد:-771=م<رت::-736:ۀز=د)آشک<ر=،:هر=س:=مررترهور: =ز
:آن:س;;;<م<ن،::ش;;;<ه:بی-«س;;;ّردعلی»جف;;;وذ:روز=ف;;;زون: ت;;;<ج:و:تخ;;;ت:هه;;;د=جی:در

ک;;ه:-ج<ر=ض;;ی:و:پیوس;;خن:فقر;;ر=ن:و:دروحش;;<ن:ب;;ه:وی:ۀ=ف;;ز=حش:مرح;;د=ن:بزرگ;;ز=د
فقه;;;<ی:«:گری:س;;;ذی»=ز:روحر;;;<ت:تخ;;;<لفی،:=جقالب;;;ی:و:سر<س;;;ی:علر;;;ه:ف;;;<رح:

:=لق;<>:ش;ده:-=جد:دسخگ<هی:و:حکومخی،:ججوده :ح<:بدو کرده:و و:=حذکه:=حس<س:
ک;;ه: :=ی;;ن:رو،:خو=س;خه:=س;;ت:رقر;;ب:.:=س;ت«:س;;لطذت»:ۀر=:د=عر;;«:س;ّرد»ب;ود: =ز

که:=گر:خطری:=ز:سوی:=و:مخوج;ه: :جزدحک:بجرذد:و:بسذجد،: مزعوم:خوحش:ر=:=ز
:.ه<ی:خوحش:شود،:و:چذرن:هن:شده:=ست:ع<زم:سرکوبگریججود،:

ب;;;ه:«:س;;;ّرد»ورود:)ه;;;;::774ت;;;<رح :=ی;;;ن:مالق;;;<ت،:ب<حس;;;خی:هه;;;<ن:س;;;<ل:
:آن:-(خ;;;خالن کش;;;هرر:جر;;;ز:در:هه;;;رن:س;;;<ل،:پ;;;س:=ز و:جخس;;;خرن:س;;;فر:وی:ب;;;ه:

که:آن:=مرر:-مالق<ت:=ست =ز:جخس;خرن:لشکرکش;ی:ب;ه:«:جه<جسوز»بوده:ب<شد،:
:فخر:آجج<:به:س;(:ه;773)خو=رزم: :: .هرقذد:ب<زگش;خه:=س;تو مح;ل:مالق;<ت:در

،:مر<ج که:ب<حسخی،:ظ<هر=ا ر=ه:خو=رزم:به:س;هرقذد،:و::ۀ=ردوی:ترهوری:ذکر:شده،:
ح;د=د،:ب;;ه:رو=ح;;ت:.:ب;ه:ه;;ر:ح;;<ل،:جزدح;ک:خ;;خالن:ب;;وده:ب<ش;د =حذ;;ک،:ش;;ر :آن:رو
::هه<ن:جور=لدین:بدخشی،:چذرن:=ست

که:مفسد=ن:و:ح<سد=ن،: رجت:حضرت:=مر;ر،:ج;زد:=مررتره;» :وقخی: ور:در
=ج;;د،:و:ص;;ورت:=ی;;ن::=ج;;د،:حض;;رت:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:ههر=ه;;ی:جهوده:ک;;رده:بوده

که :و:مذکور:=ست: ::قضره:به:=ین:جوع:مسطور
«: ک;<بر:و:=ش;ر=ش:آن:دح;<ر گردحدج;د،:= حضرت:مرر:چ;ون:در:خ;خالن:س;<کن:

ک;ه:.:به:شرش:=ر=دت:=حش<ن:مشرش:شدجد چذ<ن: و ;<:و:=زدح;<می:دس;ت:د=د:
کس;;ی:می گ;;ر: گ;;ردد،:خو=س;;ت:ب;;ه:ش;;رش:مج<لس;;ت:و:م:= خ<لط;;ت:وی:مش;;رش:
:و: ب<حس;;ت:جه;;ود،:ت;;<:دول;;ت:مالق;;<ت:مرّس;;ر::ش;;ه<ر:می:مالزم;;ت:بیت;;رّدد:بس;;ر<ر

ک;ه.:گ;ردد کردج;د: گورک;<ن:ع;;ر : : :::مغوّح;<ن:و:مفس;د=ن:ب;;ه:=مررتره;ور س;;ّردی:در
                                                                            

 .626،:ص:«=قج<ل»:=یر=ن:مفصل:ت<رح ::رش:(. )
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جه<حت:بهن:رس;<جده:و:م;دعی:س;لطذت:=س;ت،:=ز::خخالن:پید=:شده:و:مرحد:بی
گش;خه،:چ;ون:=مر;ر:جهله:خو=جه:=سح<ق:خخالجی:پسر:=مر;ر:آر=مش;<ه:م رح;د:وی:

ک;ه:=ر=دت: :ب;وده،:=جدحش;ه:جه;وده: آر=مش<ه:ر=:دخ;ل:ته;<م:در:س;لطذت:=مررتره;ور
گ;;;ردد ب;;ه:ه;;ر:ح;;<ل،:حض;;رت:مر;;;ر:ر=:.:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:ب<ع;;ث:س;;لطذت:وی:

:ورود:و:.:برج;;د:ب;;;ه:ج;;;زد:=مررتره;;;ور:می خو=ج;;;ه:=س;;;ح<ق:ب;;;ه:ش;;;خ<ب:ته;;;<م:قج;;;ل:=ز
و:پ<دش;;<ه:وی:ر=:.:جدرس;<:وص;ول:حض;;رت:مر;ر:ب;;ه:=ردوی:=مررتره;ور،:خ;;ود:ر=:می

ک;;;ه:ب;;;ه:وی::ش;;;ذ<خخه،:چ;;;ون:خ;;;ود:ر=:ب;;;ه:پ<دش;;;<ه:می:می رس;;;<جد،:جظ;;;ر:پ<دش;;;<ه:
که:دسخ<ر:سر<هی:بر:س;ر:بس;خه،:وی:ر=:=ز:آن:خ;وش:جر<م;ده،::=فخد،:می:می بیذد:

که رفخه:=ست:مرحد:شخص;ی:ش;ده:=س;ت:و:(:که)=ین:مغولک:ر=:بزجرد:::فرموده:
گش;خه ک;;ه.:ب<ع;ث:فخذ;;ه: :آن،:پ<دش;;<ه:فرم;وده: .:دس;خ<رش:=ز:س;;ر:برگررح;;د:::بع;;د:=ز
ک;;;ه :=ز:س;;;ر:م;;;ن:ج;;;د=:ش;;;ود،:::خو=ج;;;ه:فرم;;;وده: مگ;;;ر:س;;;ر:م;;;ن:ب;;;رود:=ی;;;ن:دس;;;خ<ر

که:=ین:ر=:=ز:سر:من:برد=رجد:جهی که.:گذ=رم: «:قجچ;<ق»دو:ه;ز=ر:=س;ب:::=مر:شده:
:و:دوحست:=سب:قجول:جه;وده،:وی:.:بدهد:ت<:به:وی:آسرجی:جرسد خو=جه:هز=ر

گذ=شخه :.=جد:ر=:
:حضرت:مرر:ر=:به» :ب;وده::مجلس:پ<دش<ه:آورده:مجهالا =ج;د،:و:=ی;ن:مش;هور

:=ین:مجلس:ج<ی:.:جشرذذد:که:حضرت:مرر،:پشت:به:قجله:جهی ر=:ب;ه:«:مرر»در
ک;;ه:پش;;ت:ب;;ه:قجل;;ه:جش;;رذذد:ج;;وعی:تعر;;ین:جهوده درآمدج;;د،:«:مر;;ر»چ;;ون:.:=ج;;د:

ک;ه.:ج<:جشسخذد:هه<ن کردجد:=ین:بود: که: ک;ه::ش;ذرده::پ<دش<ه:=ول:خط<بی: =حن:
::جهی:ش;;ه<:هرگ;;ز:پش;;ت:ب;;ه:قجل;;ه ک;;ه:ب;;رخالش:مق;;ّرر جش;;رذرد،:=م;;روز:چ;;ون:=س;;ت:

:پشت:به:قجله:جشس;خرد؟:حض;رت:مر;ر:=جدحش;ه:جفرم;وده،:فرمودج;د: و=قع:شده:و
کذد:بی::که :به:شه<: پ<دش;<ه:مذفع;ل:.:شک:پشخش:به:قجله:خو=هد:ب;ود:هرکه:رو

که که:بهن:رس<جده:=ین::گشخه:فرمود: =ی؟:حضرت:مرر:فرمودج;د::چه: و <ست:
=ی:در:خل;وت:جشس;خه:ب;ودم،:عروج;ی:و=ق;ع::وبهج=فخ<ده،:شه<: لن::ۀ=جدحش::که

کردجد:به:مد<ب م;ن:قج;ول:جک;ردم،:دح;دم:.:سفره:ۀشد،:ته<م:ع<لن:ر=:بر:من:عر :
:لذ;;گ»کذ<ح;;ه:=ز:خ;;ود:]ک;;ه:س;;گی:لذگ;;ی:آم;;د: :رب;;ود[:«تره;;ور <:ر=ل;;دج»::و:آن:ر=:در

:ط<لجوه<:کالب:ةجرف =حن،:دجر;<:ر=:ط<ل;ب:جرس;خرن،::آخرت:آوردهم<:روی:به:.:«و
:!د=ر:جهع:خ<طر
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ک;ه:ع;<لهگرر:خو=ه;د:ب;ود» کله;<ت:=س;خذج< :جه;ود: :=ین: :=ز :.:=مررترهور در
ک;;رد:«:ب;;ودن»مق;;<م:مع;;ذرت:درآم;;ده،:ع;;ذرخو=هی:جه;;ود،:=لخه;;<س: ب;;ه:]=حش;;<ن:

:=حذج;<:جه;<ن::زب;<ن:سر<س;ی،:حعذ;ی فرمودج;د:[:ک;ه:به<جذ;د]قج;ول:جفرمودج;د:[.:در
:ج<جب:حّق:::که :عال-=ز کش;هرر:روم:و:=ه;ل-جّل:و ک;ه:ب;ه: :ر=:ب;ه::م;أمورم: آن:دح;<ر

گردج;د ک;ه:ب;ه:=س;الم:مش;رش: کذن،:ش<حد: بذ;<بر=ین،:روزی:چذ;د:.:=سالم:داللت:
گزح;;ده گفخ;;ه،:ب;;<ز:مخوج;;ه:خ;;خالن:.:=م:در:خ;;خالن:مس;;کن: :ر=:خر;;ر:ب;;<د: =مررتره;;ور

: «.گردجد:می
س;;<ن،:و:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:=حذک;;ه:در:هه;;<ن:س;;<ل:=مررتره;;ور،:پ<دش;;<ه:س;;رکش::بدین

(:حس;رن:ص;وفی:-)ش;<ه::دس;خی:ب;<:خو=رزمخخالن:ر=:ب;ه:ج;<م:کرخس;رو،:ب;ه:ج;رم:هه
::ۀب;ه:=ش;<رت:محخرم<ج;«:س;ّرد»: ،گردن:زده:بود :=حذک;ه:و=قع;<ا :و:«د=عر;ه»وی،:و د=ر

:«: <خل;;ه» :آن:دح;;<ر کش;;هرر:ب;;ه:=س;;الم:رهس;;ح<ر خ;;و=ه:جج;;وده،:ب;;ر=ی:دالل;;ت:=ه;;ل:
=م;;<:ب<ح;;د:د=جس;;ت،:بذ;;<:ب;;ر:آجچ;ه:جوحس;;ذدگ<ن:مع<ص;;ر،:ر=ج;;ع:ب;;ه:چذ;;د:.:گ;ردد:می

که: که:جخسخرن:آجه<:ر=:هه;رن:س;<ل:به:«:سّرد»سفری: کرده،: ه;;:،::774کشهرر:
کرده ک;;;ه::چذ;;;رن:برمی: =ج;;;د،:ح;;;<د: کش;;;هرر:ب;;;ه:«:س;;;رد»آح;;;د: پ;;;س:=ز:چذ;;;دی:=ز:

:.:م<ور=>=لذهر:ب<زگشخه:=ست
ک;;ه :م;;<ور=>=لذهر:ب;;ر=ی:::ح;;دس:جگ<رج;;ده:=ی;;ن:=س;;ت: :=ز هرگ;;<ه:=مررتره;;ور

:ب;ر:ب;ه:آجج;<:ب<زمی«:س;ّرد»رفخ;ه،::سرکوبی:مخ<لف;<ن:بی;رون:می .:عکسگش;خه،:و
ک;;ه:تره;;ور،779-776ه<ی::بذ;<بر=ین،:ط;;ی:س;;<ل هر:وق;;ت:=ز:ج<ج;;ب:خ;;و=رزم::،:

: ک;;;رد،:ش;;;د:ب;;;ه:مغولس;;;خ<ن:و:دش;;;ت:قجچ;;;<ق:لشکرکش;;;ی:می:خ<طر:می:آس;;;وده
:آمده،:ح<:به:قول:«:سّرد» ح;< ب<ز :آن::ۀدر:در::محهد:ر کش;هرر:و:جق;< :ههج;و=ر

:ح;;<:هن «س;<م<ن:ب;;ه:س;;ر:ب;رده آجک;;ه:چذ;;<ن:ب;ه:س;;رر:و:س;;ر<حت:=د=م;ه:د=ده،:ت;;<::،:و
کشهرر:رحل:=ق<مت:=فکذده:=ست:781سر=جج<م:در:س<ل: :.ق،:در:

                                                                            
 .245-244،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت:(. )

 .883،:ص:«مص<حب»:ف<رسی:د=خر =لهع<رش:(. )

 .294،:293،:ص:تصّوش:=صول/:34،:ص:1،:21،:=دبی<ت:ۀمجل/:67،:ص:پ<رسی:جقش:(. )

 .626،:ص:«=قج<ل»:=یر=ن:مفصل:ت<رح :(. )

 .34،:ص1،:ش:21،:=دبی<ت:ۀمجل:(. )
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ک;;ه :جظ;;ر:جغر=فر;;<ی:ت;;<رحخی،:ب<ح;;د:=ف;;زود: ش;;رقی:::=ی;;ن:مطل;;ب:ر=:ه;;ن،:=ز
کذ;;<ر:جرح;ون:علر;;< : و:=ز:-کوچ;;ک:و=ق;ع:ش;;ده«:تج;ت»ک;ه:س;;ر:ر=ه:-بدخش;<ن:در
کش;;هرر ک;;ه:در:س;;ر:ر=ه:آس;;ر<ی:مرک;;زی:ب;;ه:خر=س;;<ن:ق;;ر=ر:-س;;وی:دحگ;;ر:ب;;ه:=ح<ل;;ت:

ح;;;-«خخ;;;ل»کوهس;;;خ<جی::ۀش;;;ود،:و:ج<حر;;;:میمخص;;;ل:-د=ش;;;خه :ز=و ب;;;ین::ۀک;;;ه:در
ک;;;ه:در:-=ی;;;ن:ج;;;و=حی:مخص;;;ل:به;;;ن:ر=:ۀجهل;;;-وخش;;;<ب:و:جرح;;;ون:و=ق;;;ع:ب;;;وده

کل;ی:-=جد:سهت:شرق:و:شه<ل:خر=س<ن:ق;دحن:ق;ر=ر:د=ش;خه : کف;ر»ب;ه:ط;ور «:ب;الد:
پ;;;س،:َ=س;;;ف<ر:دع;;;وت:=س;;;المی:و:رس;;;<لت:جه;;;<دآمرز:س;;;ّرد:: .=ج;;;د:خو=جده:می

:آن:بالد،:چذد=ن :.محهل:ججوده:=ست:بی:ههد=جی:هن:در
:

کشهرر:(.ج) :=مررکجرر:در:
کش;;هرر:و:فع<لرت:(ه;;;:774در:س;;<ل:)«:س;;ّرد»=ز:س;;فر:جخس;;خرن: ::ب;;ه: ه;;<:و

ب;ه:.:دهذ;د:آمد:و:شده<ی:وی،:مذ;<بع:دس;خرس،:=ط;الع:دقرق;ی:ب;ه:دس;ت:جهی
:آن:دح<ر،:مر<ن:مذ<بع:موجود:=خخالف;<تی:ب;ه:دح;ده::ۀعالوه،:درب<ر :وی:در =سخقر=ر

::،:=حذک;;;ه=عظه;;ی:ت;;;و=رح ب;;ه:ه;;;ر:تق;;دیر،:آجچ;;;ه:مس;;لن:=س;;ت،:بذ;;;<:ب;;ر:.:آح;;د:می
:سذ» :هشخ<د:و:حک::ۀ=مررکجرر:در کشهرر:جزول:فرم;ود،:و:(:ه;:781)هفخصد:و در:

گفخه:=ست(:ر=)سرد:محهد:خ<وری:=ین:=بی<ت: :ت<رح :قدوم:آن:جذ<ب: ::در
:هه;;;;;;;;;;;د=نم» :ررس;;;;;;;;;;;ّردعلی:َش;;;;;;;;;;;ه 

:

:
:

ک;;;;;;;رد:جک;;;;;;;و:: :س;;;;;;;رر:=قل;;;;;;;رن:س;;;;;;;جعه:
:

کش;;;;;هرر :ش;;;;;د:مش;;;;;رش:ز:مق;;;;;دمش:
:

:
:=ه;;;;;;;;;ل:آن:ش;;;;;;;;;;هر:ر=:ه;;;;;;;;;د=حت:ج;;;;;;;;;;و:

:

:ر= :س;;;;;;;;;;;;<ل:ت;;;;;;;;;;;;<رح :مق;;;;;;;;;;;;دم:=و
:

::
:: : (:781)ح;;;;;;<بی:=ز:مق;;;;;;دم:ش;;;;;;رحف:=و

:

                                                                            
،:ص:«ب<ر:تولد»:ۀج<م:ترکسخ<ن/:6-465،:ص:ه<ی:خالفت:شرقی:سرزمرنجغر=فر<ی:ت<رحخی::(. )

 (.خخل:و:خخالن:و:بدخش<ن:در:فهرست)به:بعد::167

 .588،:ص:«سلط<ن:=لقر=خی»،:حو=شی:2،:ج:روض<ت:(. )
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گفخ;;ه:=س;;ت ش;;<ه:هه;;د=ن:ب;;ه:عه;;د:س;;لطذت:»::دکت;;ر:عرف;;<جی:پ<کس;;خ<جی:
:س;<ل::شه<ب کش;هرری:در :ب;ه:تجلر;ل:ه;;:،:ب;ه:آن::774=لدین: خط;ه:و=رد:ش;د،:و

:.=سالم:پرد=خت
::::س<ل:ت<رح :مقدم:=و:ر=» : «بجو«:مقدم:شرحف»گفت:=ز

کش;;هرر:و:بعض;;ی:مس;;<خل:دحگ;;ر،: ک;;ه:در:خص;;وص:ش;;<ه<ن: گف;;ت: ب<ح;;د:
:مر;<ن:مذ;<بع:=خ;خالش:وج;ود:د=رد :م;<:.:هذگ<م:ورود:سّردعلی:ب;د=جج<:در ج<چ;<ر

کذرن:و::س;خذ<د:م;یبه:آجچه:ش<درو=ن:دکتر:محّهد:رح< :پ<کسخ<جی:پژوهر;ده،:=
گفخ;<ورد:می :ته<م:=ز:وی: کش;هرری::س;لط<ن:ش;ه<ب::جه;<یین:ب<:=خخص<ر =لدین:

:ورود::شرپ<دش<ه:ع<دل:و:مع;<:(ه;:755-775) ب;د=جج<::س;ّردعلیپرور،:قج;ل:=ز
:مرح;;د=جش:.;ه;;:773در:س;;<ل: «:مررسّردحس;;رن:س;;هذ<جی»ق:ب;;ر:دس;;ت:حک;;ی:=ز

کرده:بود،:و:ههرن:پ<دش<ه:عالقه:د=شت:(:گفخه:پیش) ب;<::س;ّردعلیک;ه:بیعت:
کشهرر:درآحذد :.س<د=ت:دحگر:به:و=دی:

ک;;ه:س;;ّردعلی:در:س;;<ل: کش;;هرر:و=رد:ش;;د،:.;ه;;:774آجگ;;<ه،:وقخ;;ی: ق:ب;;ه:
:پذج<ب:و:دهلی:مش;غول:جذ;گ:ب;ود،:و:ج<ی:سلط<ن:شه<ب جش;رن::=لدین:در
:سلط<ن:قطب :ر=:در:دس;ت:د=ش;ت:=و وی:=ز:عل;ی:هه;د=جی:و:.:=لدین:زم<م:=مور

ک;رد، : ک<ره;<ی:تجلرغ;ی::هفخصد:تن:ههر=ه<جش:پیشو=ز :م;<ه: س;ّرد:ه;ن:ت;<:چه;<ر
::خ;;ود:ر=:=جج;;<م:م;;ی کوش;;رد:ت;;<:آن:جذ;;گ:پ<ح;;<ن:ح<ب;;د:و:ص;;لر:برق;;ر=ر : د=د؛:ض;;هذ<ا

:جخرج;;ه:حک;;ی:=ز:دخخ;;ر=ن:ح;;<کن:پذج;;<ب:ب;;ه:ت;;زوحج:س;;ّرد:حس;;ن: ک;;ه:در ش;;ود،:
:.درآمد(:=لذکر:=لدین:سهذ<جی:س<بق:پسر:مررسردت<ج)به<در:سهذ<جی:

: =مر:تروحج:دی;ن:رهذهوده;<:د=د،:سحس:سّردعلی:و=عظ<ن:و:مجلغ<ن:ر=:در
: :به:ترفره:ح<ل:مردم:و:بذ<ی:مد=رس:و:خ<جق<ه:جهود،:خود:=ز سلط<ن:ر=:هن:و=د=ر
ح;;<رت:ح;;ّج:رهس;;ح<ر:ش;;د:و:ش;;ش:س;;<ل:دحگ;;ر:ب;;ه:جه;;<جگردی: :ب;;ر=ی:ز آجج;;<:ب;;<ز

ک;ه:ت;<رح :ورود=ور=:.:پرد=خت :=ی;ن:روس;ت: کش;هرر،:س;<ل:(:ب;<ر:دوم)=ز :781ب;ه:
:پ<دش;;;<هی:هه;;;<ن:س;;;لط<ن:1383/ه;;;; -772)=ل;;;دین:ش;;;<ههرری::قطبم:در

                                                                            
 .294،:ص:تصّوش:=صول:(. )
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کرده(:ه;;;;;;788-796 :: .=ج;;;;;د:ح;;;;;<د: در:خص;;;;;وص:رع<ح;;;;;ت:=ص;;;;;ول:=س;;;;;المی:و
:=م;;ر=،:ش:):ر=ص;;الح<ت:=ی;;ن:پ<دش;;<ه،:پیش;;خ ش;;ر :مخخص;;ری:(:34;;;:مل;;وک:و

:.=حن:آورده
«:س;;;رحذگر»در:ش;;هر:)عال>=ل;;دین:پ;;;وره::ۀب;;<ری،:س;;;ّرد:هه;;د=جی:در:محل;;;

گزح;د،:ب;ه:=رش;<د:خال(:پ;ل:س;وم:و:چه;<رم:ۀکذوجی،:مر<ج; .:ی;ق:پرد=خ;تس;کذی:
:پذج:جه<زه<ی:پذج ح;<،:گ<جه:ر=:در ک;ه:=کذ;ون:::گ;<ه:ب;ه:س;<حل:در در:هه;<ن:موض;ع:

=ل;;دین:ب;;ن:ط;;<هر::س;;لط<ن:قطب.:گ;;ز=رد:خ<جق;;<ه:=وس;;ت،:ب;;ه:=م<م;;ت:خ;;ود:می
:ب;<:ص;ف<ی:جر;ت:.:کشرد:=ر=دتش:بر:دوش:می:ۀ،: <شر(ه;:772-788) هر:روز

کس;ب:آد=ب:و:=خ;ذ:معرف;ت:=ز:حض;:و:خل;وص:عقر;دت:ج;زد:=و:می رتش:آم;د،:
:ر=ه:بی:؛جهود:می :چون:=ز =الخخ;رن:جه;وده::خجری:به:=حک<م:=س;الم،:جه;ع:بین:و

: گفت«:سّرد»بود،:به:دسخور =حک;<م:ش;رحعت:=س;الم:ب;ه:هه;ت:.:حکی:ر=:طالق:
:م;ردم:آن:دح;;<ر:در: گرف;;ت،:و:ه;ز=ر=ن:=ش;;خ<ص:=ز کش;;هرر:روج;ق: =ی;ن:=مررکجر;ر:در:

گروحدجد <س:خ;ود:ر=:=لدین،:لج:سلط<ن:قطب.:ظل:تربیت:=و:به:مذهب:=سالم:
کرده:و:خوحشخن:ر=:ب<:ج<م : :تن:دور :ر=ه:محجت:و:.:=سالمی:بی<ر=ست:ۀ=ز سرد:=ز
که:فی کاله:فقر:خوحش:ر=: :ب;<:.:=لحقرقه:ت<ج:ش;<هی:ب;ود،:ب;ه:وی:د=د:شفقت،: =و

کرده:بر:ت<ج:خود:جه<د،:و:ههرشه:در:هذگ;<م:=ج;الس:ب;ر: که<ل:=دب:آن:ر=:قجول:
:(:ه;;;;:926-888)ف;;;خر:ش;;;<ه:»=ی;;;ن:س;;;ّذت:ت;;;<:آخ;;;ر:س;;;لطذت:.:ت;;;<جش:ب;;;ود در

ک;;اله:ر=:::فرزج;;د=ن:س;;لط<ن:ب;;<قی:ب;;ود، :وق;;ت:=ج;;الس:آن: :=حش;;<ن:در و:ه;;ر:ح;;ک:=ز
کف;ن:خ;ود:پیچر;ده،:ب;<:«:ف;خر:ش;<ه»د=دج;د:ت;<::ب<الی:ت;<ج:خ;ود:ق;ر=ر:می آن:ر=:در:

:برد گور : «.خود:به:
«: گوج<گون:م;ورد:آزم;<حش:ق;ر=ر کشهرری،:ش<ه:ههد=ن:ر=:به:=جو=ع: مرت<ض<ن:

:بر=ب;;ر:ق;;درت:والح;;ت:حّق;;د=دج;;د،:و:چ;;ون:وی:ر=:ع;;<رف =و:ج;;ز::ۀی:ق;;<در:دحدج;;د:در
:ب;;ه:قج;;ول:=س;;الم:ع;;ّزت:ح<فخذ;;د:تس;;لرن:چ;;<ره :آن:روزگ;;<ر،:زج;;ی:.:=ی:جر<فخذ;;د،:و در

:آشفخه:به:ج<م: کشهرر:زجدگی:می«:الال»مخوکل:و که:جره;ه:عرح;<ن:در:ه;ر::در: کرد،:
:تر=ج;;ه:ش;;هر:و:بی<ب;;<جی:ر=ه:می چ;;ون:=ز:جه;;ت:.:س;;رود:ه<ی:معذ;;وی:می:س;;حرد،:و

                                                                            
 .55-54،:ص:...:آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .588=لقر=خی،:ص::،:حو=شی:سلط<ن2،:روض<ت:(. )
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حقرق;ی:جرس;خرد،:و:م;ر=:ب;ه:گف;ت:ش;ه<:م;رد::کردج;د،:می:عرح;<جی:ب;ر:وی:طع;ن:می
: .«حج<ب:=ز:شه<:جر<زی:جرست

=م;<:بج<س;;ت:.:خ;و=هرن:پرد=خ;ت«:الالع<رف;;ه»م;<:ح;ک:ب;<ر:دحگ;;ر،:ب;ه:ذک;ر:=ی;ن:
ک;;;;ه و::کالس;;;;رک:کش;;;;هرر،:ۀبرجس;;;;خ:ۀ،:ش;;;;<عر(ه;;;;;:736:ۀز=د)وی:::گفخ;;;;ه:ش;;;;ود:
ک;ه:=ش;ع<«:ش;<ه:هه;د=ن»:ۀبزرگترین:س;خ<حذد م;ذهجی:=و،:=م;روزه،:-ر:فلس;فی=س;ت،:
ر=ج;;;<ن:و:روس;;;خ<یی<ن،:ب;;;ه:مد<ب;;;ه:=دبی;;;<ت:س;;;ذخی:و:مردم;;;ی:کش;;;هرر،::توس;;;ن:ق<یق
ج<مذ;د،:حعذ;ی::می«:یوگش;<وری:الال»کش;هرر:=و:ر=::ۀهذ;دوه<ی:در.:ش;ود:برخو=جده:می

-«ش;;;رو=:یوگ;;;<»دو:جرح;;;<ن:ب;;;زرگ:.:«الالع<رف;;;ه»،:و:مس;;;له<ج<ن:«ب;;<جوی:وخش;;;وریوگ<»
تص;;وش:=له;;ی:=س;;الم،:در:وج;;ود:-«عرف;;<ن»کش;;هرر،:و::وح;;دت:وج;;ودی:ۀفلس;;ف
:«:الال» :«:ش;رو=:یوگ;<»ک;ه:پی;رو:«:الال».:جه;ع:آم;ده:=س;ت«:ش<ه:ههد=ن»و ب;وده،:=ز

ک;;ه: کرفر;;<تی:فک;;ری:و:روح;;ی،:معرف;;ت:ح<ف;;ت،: طری;;ق:=ی;;ن:ص;;وفی:=یر=ج;;ی،:ب;;ه:
د=س;;;خ<ن:مالق;;;<ت:آن:ب;;;<جوی:ع;;;<رش:ب;;;<:س;;;ّردعلی:.:ر=:تح;;;ّول:بخش;;;رد«:یوگ;;;<»

کش;;هرری:=س;;ت:ی:=ز:قص;;ههه;;د=جی،:موض;;وع:بس;;ر<ر مش;;هورترین:آجه;;<،:.:ه<ی:
ک;;ه: ب;;ه:عذ;;و=ن:وق;;ف:م;;ذهجی،:هه;;و=ره:«:الال»چذ<جک;ه:=ش;;<ره:رف;;ت،:=ی;;ن:=س;;ت:

کشهرر:آمد«:سّرد»زحست،:ت<:آجکه::عرح<ن:می : .به:
:آن:دح<ر:=شخغ<ل:د=ش;ت،:«:سّرد» :تجلرل:=سالمی:در ههچذ<ن:به:تروحج:و

ک;رده;:،:ب;ه:س;هت:ت:785ت<:=حذکه،:به:رو=حخی،:در:س<ل: : رکس;خ<ن:مس;<فرت: ،:و
:پ;;<خلی: کذ;;وجی:ش;;وروی«:کوج;;<ر»جزدح;;ک:)در :ت<جرکس;;خ<ن: مرهه;;<ن:مل;;ک:(:در
گردح;;د،::ش;;رش :مرح;;د=ن::=لدین:خضرش;;<ه:ح;;<کن:آن:ج<حر;;ه: ب;;ود:و:«:س;;ّرد»ک;;ه:=ز

::رش)=ی:خط<ب:به:=و:شهرت:ح<فخه:=س;ت::سرد:به:عذو=ن:ج<مه«:ۀج<م:وصرت»
:ش;د،:«:سّرد»(.:.....ج<مه،:ش:رک< :آجج<:بیه<ر :م;<ه:ذححّج;ة:در ق:.;ه;:786و:در

گفت :.بدرود:زجدگی:
: 

                                                                            
 .294،:ص:تصّوش:=صول:(. )

(2).:The Senate, Vol. 2, No.5(1956): Shah Hamadan and the Seeress of Kashmir, p.5. 

 .67،:ص:هذد:=حج<ر:بر:پ<رسی:جقش:(. )
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:ح<دبود:(.11 :وف<ت:و
کربالخی،:شر :درگذشت: :ح<فظ: ،:ب;<:«س;ّرد»به:رو=حت:جعفر:بدخشی:و

:=ین:قر=ر:=ست::=جدک:تصرش:و:=خخص<ر، ::=ز
:م;;;;<ه:ذحقع;;;;د» «:س;;;;ری»ه;;;;;:،:حض;;;;رت:مر;;;;ر:=ز:والح;;;;ت::786:ۀس;;;;ذ:ۀدر
:بیرون:آم;ده،:چ;ون:در:ح;دود:(:سرحذگر)= مل;ک:(:پ;<خلی)به:جرت:سفر:حج<ز

ک;ه:=جد،:مل;ک:خض;ر:ش;<ه:=لخه;<س:جهوده:خضرش;<ه:رس;رده حض;رت:مر;ر:::=ج;د:
ک;;;ه:چذ;;;د:روزی:=حذج;;;<:تش;;;رحف:بد=رج;;;د:ت;;;<:=ز:مذج;;;ع:فو=ح;;;د:=:می :ف;;;ب<ح;;;د: <دت:و

.:فرم<حذ;;د:مر;;ر،:قج;;ول:میحض;;رت:.:=ف<ض;;ت:آن:حض;;رت،:ف<ح;;ده:ح<ص;;ل:آح;;د
آحد،:ب;<:دروحش;<ن:به;ن،:جر;ت:ص;هت:و:عزل;ت:=خخر;<ر::چون:م<ه:ذححّجه:درمی

:جه;;<ز:پیش;;رن،:حض;;رت:=مر;;ر:ر=:ماللخ;;ی:روی:.:جه<حذ;;د:می :بع;;د:=ز در:هه;;<ن:روز
:=ی;;ن:پ;;ذج:روز:ه;;ر :چر;;ز:=ز:طع;;<م:دجر;;<::می کش;;رده،:در :ت;;<:پ;;ذج:روز: جه<ح;;د،:و

ک:تذ<ول:جهی :روز:آخر:چذد: :.خورجد:ّرت:آب:میفرم<حذد،:مگر:در
::و:چ;;;ون:ش;;;ب:چه<رش;;;ذجه:شش;;;ن:م;;;<ه:ذححّج;;;ه:می» ش;;;ود،:وق;;;ت:جه;;;<ز

فرم<حذ;;;;;د:و:جص;;;;;رحت:فرم;;;;;وده،:وص;;;;;رت::خف;;;;;خن،:=ص;;;;;ح<ب:ر=:طل;;;;;ب:می
که:می :ب;ر:مالزم;ت:=ور=د:و:=وق;<ت:ث<بت::فرم<حذد: ق;دم::ههرشه:ب<:حق:ب<شرد،:و

:وف;<د گ;ر:در کذرد،:و:ت<:حک:س<ل:= :خ<طر:ب<:م<:د=رحد،:و:م<:ر=:بحل: =ری:ب<شرد،:و
::ث<بت :ب<ش;;;;رد،:و:=ور=د:بخو=جر;;;;;د،:دور گش;;;;خه،:ج;;;;زد:مش;;;;;هد:م;;;;<:مج;;;;<ور ق;;;;دم:
کذرد:به:سع<دت:دجر;<:و:آخ;رت:برس;رد،:و:.:جه<حد:جهی =گر:=ین:جصرحت:قجول:

ک;ه :آن:فرمودج;د: ح;د:خر;ر:::=گر:بر: رر:=ین:عه;ل:جه<یی;د،:ش;ه<:د=جر;د:و:بع;د:=ز برو
ح;د :بگز=ر رم;وده:بودج;د:پ;س:=ص;ح<ب:بی;رون:آمدج;د:و:آجچ;ه:ف.:ب<د:ش;ه<:ر=،:جه;<ز

:.بج<ی:آوردجد،:و:به:وظرفة:عج<دت:مشغول:بودجد
ک;;ه:ب;ر:زب;<ن:مج;;<رکش:=ی;ن:=ذک;<ر:ج;;<ری:ب;ود:و:ش;ذوده:می» ح;<:=هلل،:ح;;<:::آم;د:

:آن،:=ز:مضرق:ع<لن:ف<جی:به:فض<ی:سر=ی:ب<قی:.:حجرب،:ت<:جرن:شب :پس:=ز و
:«...رحلت:جهودجد

:آن:ح<ل،:هه» :در پرحش;<ن،::گرح;<ن:و:جگ;ر:برح;<ن:و:دل:ۀ=خو=ن:ب<:دح;د:ۀو
گشخه:می ::گفخذد:ج<لردجد،:و:به:زب<ن:ح<ل:ب<:ههدحگر:می:حرر=ن:

:ک;;س:د=ج;;د:ح;;<ل:دل:مس;;کرذن:آن
:

:=ین: :گوج;;;ه:فر=ق;;;ی:ب;;;وده:ک;;;و:ر=:ه;;;ن:=ز
:
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:ت<رح :وف<ت:=حش<ن» :در <:ح)=ین:دو:بیت:=ز:موالج<:محهدسر=ی:=حسذی::،و
::=ست(:«=جسی»

گ<ه:=حه;د،:خ;<تن:دی;ن : :چوشد:=ز
:ع;;;;<لن:ف;;;;<جی:ب;;;;ه:ب;;;;<قی :برف;;;;ت:=ز

:

ّت:و:ثه;<جرن: :هجرت:هفخصد:وس  :ز
:=مر;;;;;;;ر:ه;;;;;;;ر:دو:ع;;;;;;;<لن:آل:ح<س;;;;;;;رن

:

:ت<رح :وف;<ت:=حش;<ن:=س;ت،:=گرچ;ه:در:چذ;د:روزی:» :=ین:رب<عی:جرز،:در و
::تخلف:د=رد

:س;;;لط<ن:بح;;;ق،:محق;;;ق:حق;;;<جی
:لق;جش :ت<رح :وف<ت:=وست:ج;<م:و

:

:;;;;;; :خ  که;;;;;;<ل:=و:حرر=ج;;;;;;یرَ:ک;;;;;;<ر :د:=ز:
: «(787)ههد=جی:وعلی:ث<جی»:حعذی

:

کرده: و:ق<ضی:جور=هلل: عجد=لرحه<ن:ج<می که:جرز،:ههرن:ر=:ح<د: ::=جد:
«: که:ش;<حد:ص;حرر:آن:-«کجروسو=د»ه;:،:جزدحک:به:والحت::786:ۀذححّج::6در
کجر;;;;;;ر:=:«:کجررس;;;;;;و=د» :::::::::::::::::::::::::::::::::::::ب<ش;;;;;;د(:کوج;;;;;;<ر=«ُکَذ;;;;;;ر»تر:س;;;;;;و=د::ح;;;;;;<:درس;;;;;;ت)س;;;;;;و=د:
کردج;د:- :آجج<:=و:ر=:به:خخالن:جقل: :=ز جر;ز،:=ی;ن::ت;و=رح :=عظه;ی:در.:فوت:شد،:و

::م<ده:ت<رح ،:ضجن:=ست
:رهج;;;;;;ر:ع<رف;;;;;;<ن،:ش;;;;;;ه:هه;;;;;;د=ن»

:عق;;;;;ل:ت;;;;;<رح :س;;;;;<ل:رحل;;;;;ت:=و
:

:ک;;;ز:َدَم;;;;ش:ب;;;<ح:معرف;;;;ت:بش;;;;کفت:
: «گف;;;;;ت«:س;;;;;رد:م;;;;;<:عل;;;;;ی:ث;;;;;<جی»

:

::ههچذرن
:کش;;;;;;;;;هررۀخ<جق;;;;;;;;<هش:ب;;;;;;;;;ه:خط»

:والح;;;;;;;;;;ت:خ;;;;;;;;;;خالن :مرق;;;;;;;;;دش:در
:

:ش;;;;;;د:رق;;;;;;ن:س;;;;;;<ل:جق;;;;;;ل:آن:و=ال»
:

کجر;;;ر: : :ف;;;ری:بخش;;;د:ب;;;ه:ه;;;ر:ص;;;غرر:و
:ج;;;;و=ن:میه;;;;<::فری :ده;;;;د:ب;;;;ه:پی;;;;ر:و

:

: «قط;;;;;;ب:ع;;;;;;;<لی:جذ;;;;;;;ت:=عل;;;;;;;ی
:

کر=م;<ت: :=جخس;<ب: :ب<ب:خ<کس;ح<ری:وی،:رو=ح;ت:ص;وفر<جه،:خ;<لی:=ز در
:به:جقل:می ::آحد:به:مردگ<ن:جرست،:ملخص<ا

                                                                            
 .272-271،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت.:/288-277،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .447،:ص:=الجس:جفح<ت:(. )

 .138ص::،2،:ج:=لهؤمذرن:مج<لس:(. )

 .588،:حو=شی:سلط<ن:=لقر=خی،:ص:2،:روض<ت:(. )

حعه:(. )  .78رح< ،:./:765،:ص:9،:ج:=لذر
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ک;;ه:ب;;ه:خ;;خالن::بع;;د:=ز:ش;;ش:م;;<ه:ت;;<بوت:آن:حض;;رت:ر=:=ر=ده:جهوده» =ج;;د:
=ج;د،:چ;ه:ع;<لن::بودهبعض;ی:م;<جع:=ی;ن:.:آورده،:در:خ<جق<ه:مج<رک:مدفون:س;<زجد

ک<لج;د:مف<رق;ت:جه;ود،:ش;<حد:ب;دن:ر=:،=ست:،بشرحت : ک;ه::چ;ون:رو :=ز ح;<لخی:
:ر=حح;;:س;;<یر:=ب;;;د=ن:ر=:ع;;<ر :می کریه;;;ه:و:دحگ;;ر:چرزه;;;<:و=ق;;ع:ش;;;ده::ۀگ;;;ردد:=ز

:...:.ب<شد
::به:هر:ح<ل،:چ;ون:ت;<بوت:آن:مخ;دوم:ر=:برمی» :ف;ر=ز د=رج;د،:ب;وی:مش;ک:=ز

:(.؟...)گردد:آن:جه<ح<ن:می
:پ;;;;ذجن:ش;;;;هر:جه;;;;<دی:=ول:روز:چه<رش;;;;ذجه:» ت;;;;<بوت:(:787)بیس;;;;ت:و

ک;;ه:در:خط;; خ;;خالن::ۀمج<رک;;:ۀمج;;<رک:معّط;;ر:آن:حض;;رت:ر=:ب;;ه:خ<جق;;<ه:مره;;ون:
گشخه:=ست،:رس<جده : .«=جد:=جد،:و:مدفون:آن:سرزمرن:
:م;;ردم:هه;;د=ن:و:برخ;;ی:جوحس;;ذدگ<ن:هه;;د=جی،:درب;;<ر:بدین :ۀس;;<ن،:پذ;;د=ر
:«:سّرد»=حذکه:مدفن: ::، آن:ش;هر:=س;ت«:نگذجد:علوح;<»در:ههد=ن،:و:مدفون:در

:پ<ح;;;ه ::گورگ;;;<ه:وی،:هن.:=ی:ج;;;د=رد:ب;;;ه:ه;;;ر :وج;;;ه:درس;;;ت:جرس;;;ت:و =کذ;;;ون:در
:خ;<ک:-(کذ;وجی«:کلر;<ب»)کهن:«:خخالن» ک;ه:«:ت<جرکس;خ<ن»و=ق;ع:در =س;ت،:

کرده :برج<س;ت:گذجدی:جرز:بر=ی:آن:بذ<: م;ردم:آجج;<:=ز:دیرب;<ز،:.:=ج;د،:و:ه;ن:=م;روز
ح<رت:آن:رفخه،:و:مغول کذذ;ده<:به:ط;و=ش:آن:پرد=خخ;ه:به:ز :ح;<د: :=و :ۀدر:س;د.:،:=ز

گفخه:=ست:ۀ،:ح<جی:شررو=جی،:درب<ر(ق.;:ه:13)گذشخه: ::آن:
:ب;ه:ق;ولی:=ز:طخ<رس;خ<ن:» :والح;<ت:ت;ور=ن،:و ،:...خخالن،:والحخ;ی:=س;ت:=ز
مرح;د:س;ّردعلی:-خو=ج;ه:=س;ح<ق.:،:قلرلی،:مذهب:=م<مر;ه:د=رج;د...مردمش

:جر;ز:م;ز=ر :آجج;<:ب;وده،:و :مرش;د:س;ّردمحهد:ج;وربخش:=ز ::ههد=جی،:و ف;ری:م;د=ر
گوح;د.:سّردعلی:ههد=جی،:هه<جج<ست گرچ;ه:خ;خالن:ر=:جدح;ده،:=م;<:ب;ه:::ر=قن:

:آن:رسرده:و:ب<:مردم:خخالن:مع<شرت:جهوده : .«...قرب:و:جو=ر

                                                                            
،::=لهؤمذرن:مج<لس/:274-273،:ص:2،:ج:=لجذ<ن:روض<ت./:285-284و:282،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
 .143ص::،2ج:

 .85،:ص:1درخش<ن،:ج:/:18،:ص:ههد=ن:ر=هذه<ی/:166-165،:ص:هگهخ<جه::رش:(. )

 .263،:ص:=لسر<حه:بسخ<ن:(. )
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گفخ;;;;ه:آح;;;;د:ت;;;;<بوت:س;;;;ّردعلی:ر=:جخس;;;;ت:در:هه;;;;<ن: ک;;;;ه: ب;;;;د:جرس;;;;ت:
:قرح :«:علرش<ه»:ۀخ<جق<هش:در کردج;د؛:(:کهذه«:=م<م:علی»:ۀدهکد)مذکور دفن:

که:پژوهذدگ<ن:ت<جرکی: :ۀدرب;<ر(:مظّف;ر:عزی;زی-و- <لب: <خب)آجگ<ه:چذ<ن:
:=مررسّردعلی:ههد=جی» :«:مز=ر =جد،::جوشخه«:=مررج<ن:ۀت<رح :س<خخه<ن:مقجر»و

:ق;;رن:بع;;د: :قرح;;«:ترب;;ت»(:;ه;;:18:ۀس;;د)ح;;دود:دو :ر=:=ز علرش;;<ه:ب;;ه:ج;;و=ر:ش;;هر::ۀ=و
=ج;;د،:=حذ;;ک:ههچذ;;;<ن::=جخق;;<ل:د=ده(:خ;;;خالن:مرک;;ز:والح;;ت)=م;;روزی:«:ک;;والب»

: .مز=ری:بس:مخجّرک:و:محخرم:=ست
: :ب;ه:وی;ژه:=یر=جر;<ن،:ج;ه:=ز که:مل;ل:ش;رق،:و =ین:جکته:ر=:هن:ب<حد:ح<دآور:شد:

::ب;;;;<ب:مرده :مّل;;;;ی  پرس;;;;خی،:ب;;;;ل:=ز:جه;;;;ت:تججر;;;;ل:و:تعظ;;;;رن:بزرگ;;;;<ن:دحذ;;;;ی:و
ک;ه::ۀدرگذشخ ش;ذ<خخه:و:خود،:=ز:دیرب<ز،:بذ<ه<ی:ح<دبودی:بر=ی:آج<ن:در:هر:ج<:

:ب;ه:=ص;طال :خ;<ّص::بودجد،:برپ<:می:مورد:=حخر=م:می که:در:عرش:ع<ّم:و کردجد،:
گرفخه:=ست«:مز=ر»هن،:آن:بذ<ه<ی:ح<دبود،:ج<م: ک;ه::بدین.:به:خود: سجب:=س;ت:

کل;ی: کشوره<ی:ههجو=ر،:و:به:طور: :سرت<سر:خ<ک:=یر=ن،:و: مز=ره<ی:ههذ<م:در
ک;;ه:=ی;;ن::مه<ل;;ک:=س;;المی،:ب;;ه:فر=و=ج;;ی:ح<ف;;ت:می گفخ;;<ر:ج;;<ی:بح;;ث:در:ش;;ود،:
:ب;;;;;ر:ش;;;;;ه<ری:جهوج;;;;;ه .:ه<ی:مخع;;;;;دد:م;;;;;ز=ر=ت:ههذ;;;;;<م:جرس;;;;;ت:=ی;;;;;ن:معذ;;;;;<:و

درآم;;;;دی:ب;;;;;ر:»ب;;;;ه:عذ;;;;و=ن::=حذج<ج;;;;;ب،::ۀتو=جذ;;;;د:ب;;;;ه:رس;;;;<ل:مذ;;;;د=ن،:می:عالقه
:=یر=ن : .رجوع:فرم<حذد«:مز=رشذ<سی:در

:مورد:س;ّردعلی:هه;د=جی:جر;ز،:هه;رن:=م;ر:رخ:جه;وده:=س;ت،:ب;ه:ط;وری: در
:ب;;;ه:ج;;;»ک;;;ه: گورگ;;;<ه:و:م;;;ز=ر :=حذج;;;<:و:آجج;;;<،:برپ;;;<:ش;;;ده:=س;;;ت،:«:<م:=وچذ;;;دین: در

ک;ه:ب;ر=ی:ب<یزح;;د:بس;ط<می:جر;ز:در: : کرده«:هذ;د»هه;<جطور حخ;;ی:.:=ج;د:م;;ز=ری:برپ;<:
کش;;;هرر:=س;;;ت)!(:عرس;;;<ی:مس;;;رر،:ص;;;<حب:ح;;;ک:مقج;;;ره: بذ;;;<بر=ین،:: .«در:

ک;;ه: ک;;ه:عرف;;<ن:=س;;المی:ر=:ب;;ه:-«ش;;<ه:هه;;د=ن»تعجج;;ی:ج;;د=رد: آن:م;;رد:مقدس;;ی:
:ذ;;دخلوتگ;<ه:ق;دس:ه و=قع;;<ت:.:ب<ش;د«:س;;رحذگر»ح<ن:آورد،:ص;<حب:م;ز=ری:در

ک;;ه::زج;;دگی:وی:جر;;ز،:ب;;ر=ی:جس;;ل خ<جق;;<ه:»ه<ی:پی;;<پی:مع;;روش:ب;;وده،:چذ;;د=ن:
                                                                            

ح<»:ۀمجلّ::(. )  .22-16،:ص:1994،:س<ل:2،:ش:(دوشذجه)«:در

;;;;:=ز:=جخش;;;<ر=ت:وز=رت:فرهذ;;;گ:و:هذ;;;ر،:مرک;;;ز:«:شذ<س;;;ی:و:فرهذ;;;گ:ع<م;;;ۀ:=ی;;;ر=ن:مردم»:ۀمجل;;;:(. )
 .26-11،:ص:(1354پ<ییز:):2شذ<سی:=یر=ن،:ش::مردم

(3).:The Senate, Vol.2, No.5, P.5. 
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:.:=جد:یی:به:ج<ی:مقجره:ب;ر=حش:س;<خخه«معاّل: کهر;<ب:آث;<ر که;ن:و: جس; :خط;ی:
:آن:خ<جق<ه:جگهد=ری:می :م;وی:س;ر:=و:ر=::ههچذرن،:رش;خه.:شود:وی:در ه<یی:=ز

=م;;;;<:آن:.:کذذ;;;;د:ن:ش;;;;رزی:مقدس;;;;ی:جگه;;;;د=ری:میوی،:ههچ;;;;و«:مس;;;;جد»در:
ه;<:و:رس;<الت:مذد;ور:ش;;<ه:هه;د=ن،:تذه;<:ب;ه:عذ;;و=ن:ح<دگ;<ر،:م;ورد:=حخ;;ر=م::کت<ب

س;<ن::کشهررح<ن:=ست،:وگرجه:محخوح;<ت:آجه;<:چذ;د=ن:م;ورد:عالق;ه:جرس;ت،:آن
:آث<ر:مذظوم:وی:که:تر=جه کشهرری:برس<خخه:=ز : «.ه<ی:

:«:مس;;جد:ش;;<ه:هه;د=ن»=م;<:خ<جق;;<ه:مع;;اّل:ح;<: کش;;هرر،:در:در ر: ش;;هر:س;;رحذگ 
گز=رده-پور:عال>=لدین:ۀمحل : :جه<ز که:جخسخرن:ب<ر :ج;زد:-آجج<: کش;هررح<ن،:=ز:در

=ی;;ن:: .د=رج;;د:ش;;ود،:حخ;;ی:هذ;;دوه<:جر;;ز:آن:ر=:محخ;;رم:می:=م;;<کن:مقّدس;;ه:ش;;هرده:می
،:در:س;;;;<ل:«خ<جق;;;;<ه» ب;;;;ه:ج;;;;<م:-«س;;;;ّردعلی»ق،:توس;;;;ن:پس;;;;ر:.;ه;;;;:798،:ظ;;;;<هر=ا
=ز:آن:ح;;;;<د:«:آخ;;;;رن:=کج;;;;ری»ر:د.:س;;;;<خخه:ش;;;;ده:=س;;;;ت-«(ع;;;;<رش)س;;;;ّردمحهد:»

کش;ردجد،:آس;رجی:ب;د=ن::ه;:،:شهر:ر=:به:892و:حک:ب<ر:که:در:س<ل:: گردحده، آتش:
:جزدحک:آجج<:خ<موش:شد در:سردر:ورودی:=ین:خ<جق<ه،:در:سهت:: .جرسرد،:و
::ر=ست،:=ین:بیت:مکتوب:=ست

:دل:=گرت:مطل;ب:ف;ری:دو:جه;<ن:=س;ت::=ی
:

:
: که:ش<ه:ههد=ن:=ست: :روبر:در:ش<هذشه:

:ب;;<الی:س;;ردر،:رب;;<عی:م;;ذکور:موالج;;<:محهدس;;ر=ی:=حس;;ذی::هن چذ;;رن،:در
گ<ه:=حهد،) : کترج;ه:...(:چو:شد:=ز جوشخه:آمده:و:در:پیش<جی:بذ<:جرز:=ین:رب<عی:

::شده:=ست
:هر:دو:جه;<ن:=س;ت:ۀهر:فری:که:در:س<بق»

:

:
: :در:پیروی:حضرت:ش<ه:ههد=ن:=ست:
:ش;;<ه:هه;;د=ن:آجک;;ه:شهذش;;<ه:جه;;<ن:=س;;ت

:

:
:«دح;;ده:ک;;ه:در:رح;;ب:و:گه;;<ن:=س;;ت=ی:خ;;<ک:ب;;ر:آن::

:

                                                                            
 .ج<:پیشرن،:هه<ن:(. )

 .67،:ص:هذد:=حج<ر:بر:پ<رسی:جقش:(. )

 .68پیشرن،:ص::(. )

 .85،:ص:1درخش<ن،:ج::(. )
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ک;ه:ش;<مل:م;<ده:ت;<رح : :ب<الی:محر=ب،:=ین:رب;<عی: :د=خل:خ<جق<ه،:در در
::مکتوب:=ست(:ه;786)وف<ت:=وست:

ک;;;;رحن» :حض;;;;رت:ش;;;;<ه:هه;;;;د=ن:
:ت;;;;;;<رح :ش;;;;;;د :گف;;;;;;ت:دم:آخ;;;;;;ر:و

:

ک;;;;;;;;;الم:ق;;;;;;;;;دحن:ۀآح;;;;;;;;;: : :رحه;;;;;;;;;ت:ز
: «=هلل:=ل;;;;;;;;;رحهن:=ل;;;;;;;;;رحرن:بس;;;;;;;;;ن»

:

:
: 

                                                                            
 .69-68،:ص:هذد:=حج<ر:بر:پ<رسی:جقش:(.: )



 شاهِ هَمَدان                                                                   002

 

 

:فرزجد=ن:(.12 ::بسخگ<ن:و
گوح;;;;<:=ز:: ک;;;;ه: گردح;;;;د،:دو:ت;;;;ن: بس;;;;خگ<ن:س;;;;ّردعلی:در:هه;;;;د=ن:پیش;;;;خر:ح;;;;<د:

ب;;;ر=در=ن:مر;;;;ر:س;;;;ّرد:)=جد::د=ش;;;;خه«:س;;;;هذ<جی»=ج;;;;د،:جس;;;جت::خوحش;;;<وجد=ن:وی:بوده
گ;;;<هی:(:حس;;;رن:و:مر;;;ر:س;;;ّرد:ت;;;<ج:=ل;;;دین «:خ<لوز=دگ;;;<ن»ک;;;ه:جوحس;;;ذدگ<ن:آن:دو:ر=:

وی:«:عهوز=دگ;<ن»و:ح;<:(:=ل;دین:هه;د=جی:حعذی:پسر=ن:هه<ن:د=ی;ی:=ش:س;ّرد:عال>)
ک;ه،:حقرق;ت:=م;ر:در:خص;وص:ح<د:کرده :م<ج;ده،::=جد؛:و=قع:آن: هوّح;ت:آج;<ن:مس;خور

ک;;;ه:س;;;ّرد:در: ک;;;ه:د=جس;;;خه:جرس;;;ت،:«:س;;;هذ<ن»=م;;;<:چذ;;;رن:جه<ح;;;د: ب;;;ه:جح;;;وی:
:.خوحش<وجد=ن:و:ح<:ههخج<ر=جی:ح<فخه:=ست
ک;;ه: ک;;رده:ش;;د: :=س;;خ<د:ط;;رحقخش::س;;ّردعلیه;;ن:چذ;;رن:ح;;<د: ب;;ه:پی;;روی:=ز

ک;ه:ب;ه:حک;ن:=س;خ<د:فخ;ّوت:: ش;خه،مزدق;<جی:قص;د:=زدو=ج:جد=شر :محهود: ت;<:=ی;ن:
:;:ه;;:754حعذ;;ی:ب;;ه:س;;<ل:)جی:=س;;فر=حذی:در:چه;;ل:س;;<لگی:<خ;;ود:ش;;ر :محّه;;د:=ذک;;

عل;;;ی::و:-(هه;;;د=ن؟)دخخ;;;ری:در:«:س;;;رده»گوحذ;;;د:ب;;;<::-: .ت;;;ن:ب;;;ه:=زدو=ج:د=د(:ق
ک;ه:ج;<مش:د=جس;خه:جرس;ت،:=و:ر=:در:<=لظ هر:=جدس<لی:پ;س:=ز:آن:دخخ;ری:=ز:وی:ب;ز=د:

جف;وذش:خو=ج;ه:=س;ح<ق:خخالج;ی:به:تزوحج:مرحد:مقخدر:و:ص<حب::78=و=یل:دهۀ:
: .درآورد

:ر=: ک;;ه:ه;;ن:بش;;<رت:توّل;;د:=و هه;;<ن:(:«دب<زس;;حی»در:د=س;;خ<ن:)=م;;<:پس;;رش:
:ت;أّهلش: در:(:ق:;ه;:774ب;ه:س;<ل:)شر :=ذک<جی:د=ده:بود،:بیست:س;<ل:پ;س:=ز

کش;;هرر:والدت:ح<ف;;ت مر;;ر:س;;ّرد::-)جه;;<د:«:محّه;;د»،:ج;;<مش:ر=: آس;;خ<جۀ:س;;فر:ب;;ه:
:ب;;<ب:تحجر;;ب:=و:ر=:(:محّه;;د:ع;;<رش:=ب;;ن:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی «:مررک;;<»ک;;ه:=ز

در:خ;خالن:تح;ت:تربی;ت:ش;وهرخو=هرش:(:مررک;<)س;ّرد:محّه;د:.: لقب:د=دج;د
،:وی:ب;;ه:ب<لر;;د(:س;;<بق:=ل;;ذکر)خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:خخالج;;ی:و:موالج;;<:عه;;ر:س;;ر=یی:

ک;;;ه:پ;;;درش:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی:درگذش;;;ت،::1385/:ق:786س;;;<ل: :12م:

                                                                            
 .56،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )

 .288هه<ن،:ص::(. )

 .38،:ص:(رح< ...:):آث<ر:و:=حو=ل:(. )

 .77هه<ن،:ص::(. )

 .238،:ص:خالصة=لهذ<قب:(. )
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که:مردی:ع<رش:و:فرهرخخه:ش;ده::-(س<لگی:22در:)س<له:بود؛:و:ده:س<ل:بعد:
ک<ره<ی:جه<ح<ن:جهود:–بود: گردحد:و: کشهرر: : .هن:به:م<جذد:پدر:رهسح<ر:

:854:–م::1372/:ق::774)مر;;ر:س;;ّرد:محّه;;د:=ب;;ن:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:
:–:796)ت:ش;;;کن:ق:در:زم;;;<ن:س;;;لط<ن:س;;;کذدر:ُب;;;:796ب;;;ه:س;;;<ل:(:م:1458/:ق:
گوج;ه(:ق:;ه:816 روش:وی::به:کشهرر:درآمد،:=و:به:عذو=ن:خلرفۀ:پدرش:ه;ن:ب;د=ن:

دخخ;;ر:مر;;ر:س;;ّرد:حس;;ن:«:ت;;<ج:خ;;<تون»س;;ّرد:محّه;;د:جخس;;ت:ب;;<:.:ر=:=د=م;;ه:د=د
:سهذ<جی: (:=لدین:و:سلط<ن:قطب:=ل;دین:=مرر:سح<هر<ن:سلط<ن:شه<ب)به<در

ک;رد،:س;لط<ن:=س;کذدر:دس;خور:د=د::=زدو=ج کرد،:=م<:آن:زن:پذج:س<ل:بعد:فوت:
ک;ه:هذ;وز:ه;ن:برپ<س;ت :س<خخذد: س;حس:مر;ر:س;ّرد:محّه;د:.:مز=ری:زیج<:بر=ی:=و

گرفت(:وزیر:جو:مسله<ن:=سکذدر:بت:شکن)=لدین::دخخر:سرف :.ر=:به:زجی:
ک;;;رده:ب;;;ود،:ب;;;ه: ک;;;ه:پ;;;درش:پدح;;;د: :ح;;;<ر=جش:ب;;;<:ش;;;ر=حن:مس;;;<عدی: س;;;ّرد:و

=: :زب;;<ن::د=م;;ۀ:فّع<لّرتس;;رعت:ته;;<م:در ه;;<ی:پیش;;رن،:تو=جس;;ت:آی;;ین:=س;;الم:و
گس;;;;خرش:ده;;;;د :آن:مذطق;;;;ه: س;;;;لط<ن:س;;;;کذدر:د=جش;;;;هذد=ن:و:.:ف<رس;;;;ی:ر=:در

کش;هرر:دع;وت: :ف;ر=رود:ب;ه: :ج;و=حی:ع;ر=ق:عج;ن:و:خر=س;<ن:و فضالی:=ی;ر=ن:ر=:=ز
گر=ججه;<ی:بدخش;ی:ب;ه:س;ّرد::می.:جهود :ُ=م;ر=ی:خخالج;ی:لع;ل: که:حک;ی:=ز گوحذد:

ک;;;ه:وی:آن:ر=:ب;;;ه:س;;;لط<ن:پیش;;;کش:س;;;<ختمحّه;;;د:هه;;;د=جی:هدح;;;ه:د .:=د،:
ک;;ه:=و:ه;;ن: ک;;رد،: ه:ر=:ب;;دو:هدح;;ه: :مق<ب;;ل:س;;ه:د  س;;لط<ن:بس;;ر<ر:خش;;ذود:ش;;د:و:در

:آن:ده کرد:برحسب:روش:پدر :.ه<:ر=:وقف:ع<ّم:
مع;روش:ر=:ه;ن:س;ّرد:محّه;د:بذ;<:«:مسجد:ش;<ه:هه;د=ن»ح<:«:خ<جق<ه:معاّل:»

:وقف:آن:ر=: :سلط<ن:سکذدر که:ب<ز کرده:=س;ت(:888به:س<ل:)جه<د،: .:تصدیق:
ب;ر=ی:س;ّرد:محّه;د:س;<خت،:و:«:چش;هه:ب;ون»خ<جق;<ه:ب;زرگ:دحگ;ری:در:موض;ع:
کرد«:پخذه»جهت:مخ<رج:آن:محصول: س;لط<ن:ب;ر=ی:س;<د=ت:عظ;<م:.:ر=:وقف:

و:عله;;<ی:=ع;;;الم:جر;;;ز،:=قط<ع;;;<ت:مذ<س;;;ب:مع;;;ّرن:جه;;;ود:و:خ;;;دم<ت:=حش;;;<ن:ر=:
:.پ<د=ش:د=د

                                                                            
 .288و::238=شرش:ظفر،:ص:هه<ن،:حو=شی::(. )
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ک;;;ه:مر;;;ر:س;;;ّرد:محّه;;;د:هه;;;د=جی:مص;;;در:خ;;;دم<ت:دح ذ;;;ی:و:خالص;;;ه:آن:
کت;<ب::فرهذگ;ی:برجس;خه :ب;;ر=ی:دف;ع:ح<س;د=ن:ه;;ن:=ز:جهل;ه: :ش;;ر »=ی:ش;د،:و

:مذطق)«:شهسره که:مّدت(:در کتب:درس;ی::ر=:به:ج<م:سلط<ن:جوشت،: ه<:جزو:
.:ر=:هن:بر=ی:سلط<ن:تصذرف:جه;ود«:رس<له:در:تصّوش»جرز:.:کشهرر:بوده:=ست

کشهرر:بود،:در:س<ل: که:در: :بیست:س<ل: ح;ّج:ه;:ق:به:ع;زم::817آجگ<ه،:پس:=ز
:فع<لّرت کش;;هرر:بی;;رون:آم;;د،:دحگ;;ر:=ز :بی;;رون:=ز:ش;;جه:ق;;<رۀ:هذ;;د::=ز: ه;;<ی:=و:در

:ب;;ه:س;;<ل:.:=طالع;;ی:در:دس;;ت:جرس;;ت ک;;والب:ب<زگش;;ت،:ت;;<:وف;;<ت:=و س;;ّرد:ب;;ه:
:پ;;درش::1458/:ق::854 ک;;ه:در:ج;;و=ر (:مررس;;ّردعلی)م:در:خ;;خالن:روی:د=د،:

گردحده:=ست : .مدفون:
:مر;;ر:س;;ّرد:محّه;;د :=ز ک;;ه:فوق;;<ا :=ث;;ری: ک;;رده:ش;;د::ع;;الوه:ب;;ر:دو هه;;د=جی:ح;;<د:

:فه;;;<رس:ب;;;ر:(تص;;ّوش:رس;;;<لۀو::شهس;;;ره:ش;;ر ) :حک;;;ی:=ز ،:ر=:ق;;;ن:=ی;;;ن:س;;طور:در
کت<بی:ب<:عذ;و=ن: کش;هرر»خوردم:به: ت;ألرف:محّه;دبن:«:ت;ذکرۀ:=جس;<ب:مش;<ح :

که:ش;ر :ح;<ل:رج;<ل:=دب:و:عرف;<ن:ب;ه:وی;ژه::علی:بن:شه<ب =لدین:ههد=جی،:
کش;;;;هرر:پیوج;;;;د:د=ش;;;;خه ک;;;;ه:ب;;;;<: :ذ;;;;گُج:(:]رگب;;;;:112ب;;;;ی:ت;;;;<رح ،:)=جد::آج;;;;<ن:

ک;;;ه:[:452،:ص:1388،:ته;;;ر=ن،:مجل;;;س:ش;;;ور=ی:=س;;;المی،:جگ;;;<ر=ن:فهرس;;;ت
در:ض;;هن،:ر=ج;;ع:ب;;ه:ت;;<رح :.:تلّق;;ی:ش;;ود:ّن:ت;;<رحخی:مه;;:–ب<حس;;خی:=ث;;ر:رج;;<لی:

کش;;هرر،:=ز:جهل;;ه:جوحس;;ذدۀ:پ<کس;;خ<جی: «:گه;;ی:س;;لرن:خ;;<ن»ت;;روحج:=س;;الم:در:
:ب;;<:عذ;;و=ن: ک;;رده:=س;;ت:«:کش;;هرر:در:=س;;الم:=ش;;<عت»کت;;<بی:ب;;ه:زب;;<ن:=ردو طج;;ع:

:(.م:1964پیش<ور،:)
:

:ههخج<ر=ن:=ین:دو:ع<رش:ههد=جی: :و:پسر)=م<:بسخگ<ن:و ک;ه:(:پدر بجز:آن:
:ح;;;<ر=ن:=حش;;;<ن: :مرح;;;د=ن:و ک;;;ه:هه<ج;;;<:=ز ک;;;رده:ش;;;د،:بع;;;ی:دحگ;;;ر: ت;;;<:=حذج;;;<:ح;;;<د:

:=ی;ن::بوده :ته;<م:=ز :=حذج;<:ه;ن:هس;خذد:ب;ه:=خخص;<ر ک;رد:در =جد،:آجچه:ش;<ح<ن:ح;<د:
:.قر=ر:=ست

                                                                            
،:(دو ;الت):رش;ردی:ت;<رح /:.87:و::88:-79،:78،:61،:57،:ص:(رح;< ):…:آث<ر:و:=حو=ل:(. )

:ۀ،:ترجه;;;(ب;;;د=جوخی):=لخ;;;و=رح :مذخخ;;;ب/:.433=جگلرس;;;ی،:حو=ش;;;ی:دجرس;;;ون:ر=س،:ص::ۀترجه;;;
 .:Bowering, IRANICA,I/8,P.862-3.:289ص/:3=جگلرسی،:ج:
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:;ه;:827:-731آر=مش<ه:علرش<هی:خخالج;ی:خو=جه:=سح<ق:بن:=مرر:(.:1
ک;;;ه:سلس;;;لۀ:(:ق کج;;;<ر:وی: د=م;;;<د:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی،:=ز:جهل;;;ۀ:خلف;;;<ی:
:ر=:ب;;;ر:دحگ;;;ر=ن:ت;;;رجرر:م;;;ی.:=ز:وی:پدح;;;د:آم;;;د«:ههد=جر;;;ه» ::س;;;ّرد:=و د=ده،:و:در

س;ر=جج<م:در:قض;رۀ:مه;دحگری:س;ّرد:محّه;د:.:بسر<ری:=ز:=سف<ر:هه;ر=ه:ب;وده:=س;ت
خو=جه:=سح<ق:جرز:ب;ه:قخ;ل:رس;ردجد،::ردو:پس:جوربخش:که:دهه<:تن:کشخه:شدجد،

در:(:827م;;<ه:رمض;;<ن:)س;;<لگی::96و:خ;;ود:=و:جر;;ز:ب;;ه:دس;;خور:ش;;<هرخ:تره;;وری،:در:
:[.65-62/:؛:=ذک<خی:258:-2/243کربالخی،:.:]بل :شهرد:شد

(:م:1485/:ق:888)جه;<جگرد:س;هذ<جی:/:مرر:سّرد:=شرش:جه<جگرر(.:2
:ب<زم گوح<:=ز :جهلۀ:فخر<ن،: :=ز :جوری:چشخی،:و <ج;دگ<ن:ش;<ه<ن:س;هذ<ن:و:ظ;<هر=ا

:مذسوب<ن:مرر:س;ّرد :=س;ف<ر:وی::یعل;:=ز :بس;ر<ری:=ز ک;ه:در هه;د=جی:و:مرح;دش،:
«:قجچ;<ق»و:مالق<ت:سّرد:ب<:ح<فظ،:س;فر:«:شرر=ز»ههر=ه:بوده:=ز:جهله:در:سفر:

:مقرن:آن:دح<ر:شده؛:و:پس:=ز:وف<ت:ه;ن: که:=صالا کشهرر:و:بذگ<ل: :هجرت:به: و
:ج<حرۀ: :=ث;ر:=ز:س;ّرد:.:م;دفون:ش;ده:=س;ت(:هذ;د):ف;ری:آب;<د«:کهچوچه;<»در دو

ف;ی:بی;<ن:طو=ح;ف:لط<حف:=شرفی:حکی،:::=شرش:جه<جگرر:سهذ<جی:ب<قی:=ست
:(:E:166/:بذگ<ل;;ه::ۀجس;;خ)ص;;وفی: (:2جل;;د:)«:ت;;ذکرۀ:ص;;وفر<ن:بذگ;;<ل»ک;;ه:در

:جس;;خه):=ش;;رفی:مکتوب;;<تچ;;<پ:ش;;ده؛:دوم،: ک;;ه:مرح;;دش:(:ه<ی:پ<کس;;خ<ن:=ز
گ;;ردآورده:=س;;ت: ؛:2/1342مذ;;زوی،::فهرس;;ت]عج;;د=لرز=ق:حس;;ذی:س;;هذ<جی:

:[.1979و::3/1834مشخرک،::فهرست
:ت;;ن:=ز:ههخج;;<ر=ن:(.:3 گ;;<هی::س;;ّردعلیدو گفخ;;ه:ش;;د:آج;;<ن:ر=: ک;;ه:پیش;;خر:

گ;;;<هی:«:خ;;;<لوز=ده» کرده:«عه;;;وز=ده»و: :ح;;;<د: =ل;;;دین::مر;;;ر:س;;;ّرد:ت<ج::=ج;;;د:ه;;;<ی:=و
:مرر:سّرد:حسرن:سهذ<جی: پیش;خر:آن:«:سّرد»که:(:کجروحه:ۀ=ز:سلسل)سهذ<جی:و

:ر= :ب;;ر=در کش;;هرر:فرس;;خ<ده:ب;;ود::دو :ح;;<ر=ن:(:;ه;;:768گوح;;<:ب;;ه:س;;<ل:)ب;;ه: =حش;;<ن:=ز
:تجلرل:مر=م:بوده :آجج;<:ب;ه:مق;<م::پسر:مرر:سّرد:ت<ج.:=جد:کوش<ی:سّرد:در =لدین:در

:)فرم<جدهی:سح<ه:رسرد: :(:;ه:773در و:دخخرش:به:ت;زوحج:مر;ر:س;ّرد:محّه;د:در
<ری:=ز:مرر:سّرد:حسرن:هن:مردی:ف<ض;ل:و:ذی:جف;وذ:ب;ود،:س;لط<ن:و:بس;ر.:آمد

:مسله<ن:شدجد کش;هرر:.:مردم:بر:دست:=و :و:خ;<جو=ده:ه<حش;<ن:در: =ین:دو:بر=در
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گش;;خذد: :آجج;;<:مردج;;د:و:م;دفون: ح;;< ،:]م<ج;دگ<ر:ش;;دجد،:و:هه;;ه:ش;<ن:در ،:32ر
:[.18:–:7،:3آ <حسرن،:/::87،:و:85،:57،:38

.:: :م;;;;;;ز=ر :مر;;;;;;<ن:دف;;;;;;ن:ش;;;;;;دگ<ن:دحگ;;;;;;ر:=ز:س;;;;;;<د=ت:هه;;;;;;د=جی:در در
کوالب)مررسّردعلی: کرده:ش;د،::،:بجز:=ز(در: که:ح<د: فرزجدش:مرر:سّرد:محّهد:
:زج;;ی:ب;;ه:ج;;<م:«:س;;رده:م;;<ه:خر=س;;<جی»خ;;و=هرش: ،:جر;;ز:ش;;<ه:«آفخ;;<ب:پذه;;<جی»و
:ب;وده::–ط<لق<جی: :مر=قج;<ن:و:خ<دم;<ن:م;ز=ر ،:ب;ر:رویه;ن:ده:ت;ن:=ز:خ;<جو=دۀ:-ک;ه:=ز

:آجج;;<:مدفون ک;;ه:=س;;<می:هه;;ۀ:آج;;<ن:د=جس;;خه:جرس;;ت::–=ج;;د::س;;ّرد:هه;;د=جی:در
:[.75/:رح< ]

:.ک;;ه:=م;;روزه: <ل;;ب:س;;<د=ت:خط;;ۀ::گفخه :ب<زم<ج;;دگ<ن:و:«:کش;;هرر»=ج;;د: =ز
کرده[.:294و289/:=س;;;خخری]=ج;;;د::«ش;;;<ه:هه;;;د=ن»ههر=ه;;;<ن: ک;;;ه::مک;;;ّرر: =ج;;;د:
کش;;هرر::س;;ّردعلی :(:;ه;;:774)در:س;;فر:جخس;;خرن:ب;;ه: هه;;ر=ه:ب;;<:هفخص;;دتن:و:در

:مرح;;;د=ن:ب;;;د=جج<:و=رد:ش;;;دجد؛:(:;ه;;;:781)س;;;فر:دوم:ه;;;ن: ب;;;<:ش;;;ه<ری:دحگ;;;ر:=ز
کش;;هرر::فرزج;دش:ه;ن:مر;ر س;ّرد:محّه;د:ب;<:ششص;د:ت;ن:=ز:س;<د=ت:و:عله;<>:ب;ه:

ه;;ز=ر:ت;;ن:مس;;له<ن:ش;;دجد،::37ب;;ر:=ث;;ر:تجلر;;ل:آج;;<ن:در:آن:خط;;ه،:(.:;ه;;:796)درآم;;د:
ک;ه::جر;ز:گفخه.:معجده<ی:بود=یی:ب;ه:مس;جد:تج;دیل:ح<ف;ت ص;ده<:«:س;ّردعلی»=ج;د:
:[.49و::7/:،:رح< 84/=ذک<خی]هز=رتن:=ز:هذدو=ن:ر=:خلعت:=سالم:پوش<جد:

:.;;ک;;ه:هذ;;وز:ه;;ن:خ<ج;;د=ند=جس ::خه:=س;;ت: :تج;;<ر :،«ش;;<ه:هه;;د=ن»ه<یی:=ز
کش;;هرر:و:«:هه;د=جی»حعذ;ی:س;<د=ت:بس;ر<ری:ب;<:جس;;جت: در:هذ;د:و:پ<کس;خ<ن:و:
:.کذذد:=فغ<جسخ<ن:و:ت<جرکسخ<ن:زجدگی:می



 

:
:
:دوم:فصل
:

امۀک   ارن 
 

:
:آث<ر.:1 :شه<ر
:فهرست:آث<ر.:2
:آث<ر:مذسوب.:3

:
:



 

:



 

:
(1):

:آث<ر :شه<ر
:«:آث;<ر»آجچ;ه:ب;ه:عذ;و=ن: :در مر;ر:س;ّردعلی:هه;د=جی:ش;ذ<خخه:آم;ده،:بعض;;<ا

کوچ;ک»::ح<:حسب:تعرح;ف«:رس<له»و=قع: =س;ت؛:و:= ل;ب:«:ج;زوه»ح;<:«:کت;<ب:
::-=جد(:Minor Tracta)«:رده:رس<التُخ:»:-به:قول:فرجگره<:– :صفحه:ت<:جه<ح;:2=ز :ةا
ک;ه:ب;ه:ش<مل:=ب;و=ب:ح;<:فص;ول:جوش;خه:«:کت<ب»صفحه،:تذه<:حک::18-12 د=رد،:

:=:یش;;ه<ر.:مع;;روش:=س;;ت«:=لهل;;و : ت;;ذکر»عذ;;و=ن: :-=ص;;طال ::ب;;ه–گوج;;ه::نی=ز
:بس;<:«:آث;<ر» ک;;ه:عذ;و=ن:دوم:ح;<:چذ;دم:د=رج;د:و=ح;دی:«:رس;<لۀ»=والا م<جذ;;د:)ب<ش;د:
که<ل» :سررت:=هل: جس;جت:»،:«فقرح;ه»،:«د=ودحه»::ب<:=س<می:مخخلف«:آد=ب:و

ک;;ه:چ;;ون:ب;;ر:مفهرس;;<ن:معل;;وم:جگردح;;ده:(:،:و:ج;;ز:=حذه;;<«وص;;رخذ<مه»ح;;<:«:خرق;;ه
کرده«:=صل»کد=مرن: :آجه<:ر=:در:چذد:ج;<ی:فهرس;ت: =ج;د؛::=ست،:پس:به:ج<چ<ر

:بس<:ههذ;<م:ب;ودن :و :=ی;ن::–برخ;ی:رس;<الت:جوحس;ذدگ<ن:ص;وفی:مس;لک::ث<جر<ا و
ک;ه:هه<ج;<:=خ;خال :و:=جخس;<ب:آجه;<:ر=:ب;ه:حک;دحگر::–جکتۀ:بس;ر<ر:مهّه;ی:=س;ت:

:.موجب:شده:=ست
ک<تج<ن:ح<:وّر=ق<ن:در:حک:مجلّ: گ;رد:آم;ده،:فهرس;ت::دسحس:هه<ج<:توّسن:

:=ی;;;ن:=م;;;ر:دخر;;;ل:بودهرجگ;;;<ر=ن: :م;;;<:ه;;;ن:=لجخ;;;ه:در ::وزگ;;;<ر =ج;;;د؛:م<جذ;;;د:=خ;;;خال :و
کج;;;;;ری،:ع;;;;;ال:رس;;;;;<الت:ش;;;;;ر :ججن:=جخس;;;;;<ب =لدول;;;;;ۀ:س;;;;;هذ<جی،::>=ل;;;;;دین:

ولی،:سّرد:محّهد:جوربخش،:و:دحگ;ر=ن،:ش<ه:جعهة:=هلل::مررسّردعلی:ههد=جی،
ک;ه:ش;ر :آق;;<:ب;زرگ:طهر=ج;;ی:می :ب;;ه:حک;دحگر؛:چذ;;<ن: =خ;;خال :»::فرم<ح;د:ب;<:ه;ن:و

حع;ه)«:ش;ود:به:حک:فقره:مح;دود:جهیش<ه:جعهة:=هلل::و:سّردعلیتألرف<ت: ،:=لذر
:هکذ=(:77:،:ص19ج: ک;ه:بعض;ی:=ز:رس;<الت:.:و هن:چذرن،:ب<ح;د:ح;<دآور:ش;د:

گ;ردآوری::شخصّرت :و=قع:توسن:ش<گرد=ن:آج<ن:جوشخه،:ح;<: =ز:)ه<ی:مشهور،:در
:=ین:قجر;ل::–ح<:ترجهه:شده:(:کله<ت:=و :=ز ک;ه:(:ی;ر:=س;خ<د:و:تحری;ر:ش;<گردرتق)و

:طّی:زم<ن:ُمهر:=جخس<ب:خورده:=ست :در ک;رده:ش;.:بعد=ا که:ح;<د: د،:ههۀ:مو=ردی:
ک;ه:مرح;وم:دکت;ر: :مررسّردعلی:هه;د=جی:مص;<دیق:چذ;دی:د=رد؛:چذ;<ن: :آث<ر در



 شاهِ هَمَدان                                                                   021

 

 

گفخ<ری:ب;ه:عذ;و=ن: کرده،: رح< :خ<ن:پ<کسخ<جی:جرز،:به:=ین:مسأله:توّجه:پید=:
:مورد:آث<ر:مررسّردعلی:ههد=جی:جوشخه:=ست» : .«توضرح<تی:در

:جزد:زحسخذگ<ر=ن:=و:بسی:مخف<وت:=ست؛:چذ;<ن: :ههرن:آث<ر،:در =م<:شه<ر
که:جوشخه گوحد: ب;یش:»ه<ی:ف<رسی:و:عرب;ی:س;ّردعلی::که:ش<درو=ن:آ <حسرن:

: :مخد=ول:بوده:«:جسخۀ:پذج<ه=ز :آجه;<::36که:(:4ص)آجه<:معروش:و َ=ث;ر:ف<رس;ی:=ز
کرده: گفخه:=س;ت:(:47ص)ح<د: :در:ج<ی:دحگر: :»و =ث;ر::ص;د=و:جوحس;ذدۀ:ب;یش:=ز

:آجه;;;<:ب;;;ه:خ;;;و=هش:=ف;;;ر=د:ذی:جف;;;وذ:جگ;;;<رش:ح<فخ;;;ه::می ک;;;ه:بعض;;;ی:=ز ب<ش;;;د،:
و:موض;;;وع<ت:آجه;;;<:مذط;;;ق،:فلس;;;فه،:فق;;;ه،:عل;;;وم:سر<س;;;ی،:عل;;;وم:(:52ص)

: رره:=ست: =حذج<جب:بیست:و:پذج:س;<ل:پ;یش،:(.:56ص)=خالقی،:تفسرر:و
کت<بذ<م;;ۀ:مررس;;ّردعلی،:زی;;ر:عذ;;و=ن: : :«:آث;;<ر:محخ;;وم»در =ث;;ر:و:تح;;ت::62ش;;ه<ر

:«:مذس;;;وب:آث;;;<ر»عذ;;;و=ن: ::8ش;;;ه<ر ::هفخ;;;<د=ث;;;ر،:مجهوع;;;<ا ک;;;رده:و =ث;;;ر:فهرس;;;ت:
ک;;ه:=جخس;;<ب:آجه;;<:ب;;دو:م;;ردود:و:ج<درس;;ت:=س;;ت،:ح;;<د::12»=م::=ف;;زوده =ث;;ر:دحگ;;ر:
:[.149/مروج]«:=حن:کرده

: کت;;<بش،:آث;;<ر:مذظ;;وم:و ح;;< :در:مقدم;;ۀ: آجگ;;<ه،:ش;;<درو=ن:دکت;;ر:محّه;;د:ر
:سّرد:ر=: ک;ه::ح;<د«:کت;<ب:و:رس;<له:و:مجهوع;ۀ:ش;عری:118بیش:=ز:»مذدور ک;رده،:
:«:محخ;وی:و:مض;هون»و:ه;ن:=ز:حر;ث:«:س;جک:و:=جش;<>»هن:ب;ه:لح;<ظ: در:خ;ور
ک;;ه:=ز:وی:ح;;ک:چه;;رۀ:درخش;;<ن:فرهذگ;;ی:س;;<خخه::-=ی;;ن:آث;;<ر.:ب<ش;;د:توّج;;ه:می
::در:رش;;خه:–=س;;ت: گر=ججه;;<ی:=دب:و:معرف;;ت:بش;;ه<ر ه<ی:مخخل;;ف،:=ز:ذخ;;<خر:
:قدرت:=جدحشه:و:قلن:مردی:ر=:آشک<ر:می:می گرچه:جزدح;:رود؛:و که: ک:ب;ه:س<زد،:

گرفخ<ری گذش;;خه،:و: ::ثل;;ث:عه;;ر:وی:در:مس;;<فرت:و:جه;;<جگردی: ه;;<ی:ج<ش;;ی:=ز
حس;;;ی:و: مق<بل;;;ه:ب;;;<:حکومخه;;;<:و:=ش;;;خغ<الت:مخع;;;دد:تجلرغ;;;ی:و:=رش;;;<دی،:تدر

:جر;;روی:=و:ر=::،...عج;<دی،:مع<ش;;ی:و:=جخه;;<عی: :وق;;ت:و جر;;ز:بخ;;ش:عظره;;ی:=ز
کرده،:چذرن:مرر=ا:فرهذگی:=رزجده که.:=ی:بر:ج<ی:جه<ده:=ست:=شغ<ل: :ب<:آن:

:جوحسذده:و:مؤّل;ف:حرف;ه :ر=ه::ش<عر:و =ی:جج;وده،:و:قص;د:و:فرص;ت:هذرجه;<یی:=ز

                                                                            
،:زمسخ<ن:4،:ش:18،:س<ل:(مشهد)و:علوم:=جس<جی:د=جشگ<ه:فردوسی::مجلة:د=جشکدۀ:=دبی<ت:(. )

 .682-676،:ص:1353
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:تألرف:جد=شخه،:پ<ره :جوحسذدگی:و :بهخ;رین::شعر:و :جوع:خ;ود:=ز :آث<ر:وی:در =ی:=ز
:(.8مقدمه،:ص)ه<ست:

آورده:(:«تح<حف:=البر=ر»به:جقل:=ز:)هن:چذرن:دکتر:رح< :در:ج<ی:دحگر:
:بوده، ک رر:=آلث<ر که:مررسّردعلی: کت;<ب:و:رس;<لۀ:ف<رس;ی:و::178تألرف::=ست:

::عربی:ر=:به:=و:جسجت:د=ده :=ین:آم;<ر:دقر;ق:جرس;ت،:و:جه;ع:آث;<ر =جد؛:ولی:ظ<هر=ا
کت;;;<ب:و::118(:هه;;;<ن)ب;;;<لل:ب;;;ر:ح;;دود::-=ع;;;ّن:=ز:چ;;;<پی:و:خّط;;ی:–مذد;;ور:وی:
ک;;;ه:مکتوب;;;<ت:مفّص;;;ل::رس;;;<له:می ::س;;;ّردعلیب<ش;;;د؛:بس;;;<: ر=:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:آث;;;<ر
:وی:شهرده:جد=گ<جه کتب:و:رس<خل:وی:ر==جد،:ش:=ی:=ز ک;ه:ب;<::-<حد:هن:بعضی:

:آورده:–ه;<ی:دحگ;ری:خو=ج;;ده:ش;ده::ج<م :بش;ه<ر ک;;ه:.:=ج;د:چذ;د:ب;;<ر گوح;د: س;;حس:
کت<ب:و:رس<له:=ز: :حدود:هفخ<د:جلد: ه<ی::ههد=جی،:و:جسخه:سّردعلیمن:در
گه<ن:می:مخعّدد:آجه<:ر=:مورد:مط<لعه:و:بررسی:قر=ر:د=ده ::=م،: ک;ه:بیش;خر:آث;<ر کذن:

:طّی:مّدت:=ق<م :ب;ه:ذک;ر:.:خش:در:ههد=ن:جوشخه:ش;ده:=س;ت=و ب;<ری،:م;<:جهع;<ا
:رّد:=جخس;;;<ب::س;;;ّردعلیکت;;<ب:و:رس;;;<لۀ::115 :آن:جهل;;;ه:در ک;;;ه:=ز :6پرد=خخ;;;ه،:

کرفر;ت: :=ز: :مج<درت:ورزحده:=حن؛:ول;ی:هذ;وز کت;<ب:وی::41رس<له:بدو رس;<له:و:
حن ک<فی:جد=ر کت<بخ<جهآجچه:موجود:.:=طالع<ت: :ّن:ه<ی:مه;:=ست:هن:در:سر=سر:

:=و:جسخه:ه:میدجر<:پر=کذد :=ز:بعضی:آث<ر ش;ود،::ه<ی:مخع;ّدد:ح<ف;ت:می:ب<شد،:و
:=حذج;;;;;<:م;;;;;ی =جد::ه<ی:=و:عالق;;;;;ۀ:و=ف;;;;;ر:د=ش;;;;;خه:فههرن:م;;;;;ردم:ب;;;;;ه:جوش;;;;;خه:ک;;;;;ه:=ز

:(.213و::93،:34/رح< )
::

گف;;;;;ت:ب;;;;;ه:ج;;;;;ز:=ز:دست :«:مخف;;;;;ّرق»ه<ی::جوش;;;;;خه:=حذ;;;;;ک:ب<ح;;;;;د: :آث;;;;;<ر =ز
کت<بخ<ج;;;ه : پ;;;<،::مررس;;;ّردعلی:در :=رو کش;;;وره<ی:آس;;;ر<:و ب;;;<لل:ب;;;ر:ده:ه<ی:معخج;;;ر:

ک;رده:رده:رس;<لهخّطی:جر;ز:ش;<مل:رس;<الت:ح;<:ُخ;«:مجهوعۀ» ک;ه::ه<:=حص;<>: =حن:
::عج<رتذد:=ز
رس;;;<له،:43ش;;;<مل:(:Add.16848ش;;;ه<رۀ:)مجهوع;;;ۀ:م;;;وزۀ:برحخ<جر;;;<:(.:1
،:ه;;<:فرلن:فهرس;;ت]کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:(:3245ش;;ه<رۀ:)ف;;رلن:
ج؛:2/187 :[.349-347/خالصه؛:121/مروّ
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:28ش;;<مل:(:4258ش;;ه<رۀ:)حک;;ی:::کت<بخ<ج;;ۀ:مل;;ک:ته;;ر=ن:دو:مجهوع;;ۀ(.:2
:[.حتؤر(:]11سدۀ:):4274و:دحگری:بشه<رۀ:(:ق:;ه:988مورخ:)رس<له:
کت<بخ<ج;;ۀ:مّل;;ی:پ;;<رحس:(.:3 (:774)،:ف;;رلن:ش;;ه<رۀ:(p.39ش:)مجهوع;;ۀ:

:[.1/538،:ه<:فرلن:فهرست]کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:
کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:د=جش;گ<ه:ته;ر=ن:(.:4 :فهرس;ت(:]3258ش:)مجهوعۀ:
:[.2618،:ص11جس ،:ج
:-(866و::787ش:)ر=مح;;;ور:هذدوس;;;خ<ن:«:رض;;;<»مجهوع;;;ۀ:کت<بخ<ج;;;ۀ:(.:5

،:ه;;;;<:فرلن:فهرس;;;;ت]کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن:(:3268)ف;;;;رلن:ش;;;;ه<رۀ:
2/118.]:

ش:)حک;ی:::=وزبکس;خ<ن«:ت<ش;کذد»دو:مجهوعۀ:کت<بخ<جۀ:فرهذگس;خ<ن:(.:6
:;ه;;:991م;;وّرخ:):2312(:1881)ش;;ه<رۀ:و:دحگ;;ری:ب(:2389)ف;;رلن:ش;;ه<رۀ::-(6367
:[.2/119،:ه<:فرلن:فهرست]در:کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:(:ق

کت<بخ<ج;;ۀ:ش;;ر :=الس;;الم:ع;;<رش:حکه;;ت:(.:7 ش:)«:مدحذ;;ه»مجهوع;;ۀ:
کت<بخ<ج;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:(:2885)رس;;;<له،:ف;;;رلن:ش;;;ه<رۀ::15ش;;;<مل:(:267
:[.1/463،:ه<:فرلن:فهرست؛:5/449جس ،::جشرحۀ]تهر=ن:
کت<بخ<ج;;;;;ۀ:=ح<ص;;;;وفره:=س;;;;;خ<ججول::(.8 ف;;;;;رلن::–(2873ش:)مجهوع;;;;ۀ:
:[.1/464،:ه<:فرلن:فهرست]کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:(:387)شه<رۀ:
کت<بخ<ج;;;ۀ:مجل;;;س:ش;;;ور=ی:ته;;;ر=ن:(.:9 :جش;;;رحۀ(:]3668ش:)مجهوع;;;ۀ:
:[.5/194جس ،:
کت<بخ<ج;;ۀ:آس;;خ<ن:رض;;وی:مش;;هد::مجهوع;;ه(.:18 ،:...و:(:553ش:)ه<ی:

کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:د=جش;گ<ه:ته;;ر=ن:(:2848)ف;رلن:ش;;ه<رۀ::-(ق:;ه;:1266م;وّرخ:)
:[.:1/84،:ه<:فرلن:فهرست]

کت<بخ<ج;;;ه:و:جز=حذه;;;<،:مجهوع;;;ه:– ه<ی:پ<کس;;;خ<ن،:ت<جرکس;;;خ<ن،::ه<ی:
:...هذدوسخ<ن،:برلرن،:ب<دلر<ن: (:که:چ<پ:ه;ن:ش;ده)،:خ<جق<ه:=حهدی:شرر=ز

گردحده:=ست که:در:فه<رس:آجه<:ح<د: :.و:برخی:دحگر:
::::

ک;;;ه:ط;;;ّی:=ی;;;ن:م;;;ّدت::=کذ;;;ون،:پ;;;س:=ز :پ;;;ذج:س;;;<ل،: گذش;;;ت:بیس;;;ت:و
کت<بخ<ج;;ه:ه<ی:دسخذوش;;خه:فهرس;;ت ک;;ه:=ز:ه<ی: ر:ر;;مه<:فزوج;;ی:ح<فخ;;ه،:ح;;<:آث;;<ری:
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:=ی;;ر=ن:و:ش;;جه:ق;;<ره:و:ت<جرکس;;خ<ن:بطج;;ع:رس;;رده،:ب;;<: مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:در
برحس;;;;ب:جق;;;د:و:تهح;;;ر :بلر;;;;ل:و:)=طهرذ;;;<ن:و:=حخه;;;<ل:قرح;;;;ب:ب;;;ه:حق;;;رن:

ک;;;ه:(: رب;;<لگری:تحقرق;;;ی گف;;;ت: ش;;;<ه:)ش;;;ه<ر:آث;;;<ر:محخ;;;وم:س;;;ّرد:هه;;;د=جی:ت;;;و=ن:
عذ;;و=ن::28عذ;;و=ن:ب;;یش:جرس;;ت،:و:آث;;<ر:مذس;;وب:ب;;ه:وی:جر;;ز:ب;;یش:=ز::88(:هه;;د=ن
:(.:عذو=ن:بشه<ر:آرد:=لجخه:مخخ<ر:=ست:188/هر:که:خو=هد:رویهن:)جج<شد:

:ر=:در:دو:بخ;;ش:آت;;ی: :»و:(:عذ;;و=ن:81)«:فهرس;;ت:آث;;<ر»هه;;رن:ش;;ه<ر آث;;;<ر
ک;;;ه:=ه;;;ّن:(:عذ;;;و=ن:18)«:مذس;;وب :=ی;;;ن: کت<بخ<ج;;;ه:ح;;;<:«:ط;;یخ»و ک;;;د=م: : آجه;;;<:در

کد=مرک:ههچذ;<ن:ب;ه:ص;ورت: گردحده،:جرز: کد=مرن:فهرست:ح<د: : موصوش:در
که: :ب<قی:=ست؛:و:=ین: ک;ه:«:چ<پ»ه<::د=مکخطی:موجود:و شده،:ح<:برخ;ی:جر;ز:

گوج;ۀ:توص;رفی:بش;ر :آم;ده:=س;ت:ترجهه:شده :.:=جد،:جهلگی:ب;ه: :آث;<ر جره;ی:=ز
کذ;;ون:بطج;;ع:48قطع;;ی:مزب;;ور،:حعذ;;ی: :=ی;;ن::عذ;;و=ن:ت;;<: ک;;ه:جره;;ی:ه;;ن:=ز رس;;رده،:

:«:س;;ررحلی»=ث;;ر:تحری;ر::28حعذ;;ی::-ش;ه<ر :=ز :ت<جرکس;خ<ن:چ;;<پ:ش;;ده،:و آجه;;<:در
ترجهه:(:ت<:هن:به:فر=جسه:2ت<:به:=ردو:و:ف<رسی:و::6)=ثر::8عذو=ن:تذه<::88جهلۀ:

:.گردحده:=ست



 



 

:
(2):

:فهرست:آث<ر
،:=ی;ن:رس;<لۀ:مس;خقلی:جرس;ت،:بلک;ه:ب;<ب:(ف<رس;ی):آد=ب:=حخس<ب:-1

کت<ب: : که:آ <حسرن:هه;د=جی:آن::سّردعلی«:=لهلوک: ررذخ»هفخن:=ز =ست،:
:«:ض;;هرهۀ:=ل;;ف»ر=:ب;;ه:مد<ب;;ۀ: :»کت;;<ب  آورده:(:68-58ص:)خ;;ود:«:ش;;<ه:هه;;د=ن 

=ی:ب;;ه:ض;;جن::=س;;ت؛:م;;ن:جر;;ز:آن:ر=:جظ;;ر:ب;;ه:=ههّر;;ت:موض;;وع:ههچ;;ون:رس;;<له
:.آورم:می

:
ح;;;دین:-2 :(ف<رس;;;ی):آد=ب:=لهر ،:=ی;;;ن:رس;;;<له:تحری;;;ری:=س;;;ت:خالص;;;ه:=ز

کجری::رس<لۀ:شر :ججن ک;ه:(:ق:618م:)=لدین: ::س;ّردعلیبه:ههرن:عذ;و=ن،: در
رس<له:ب;ه:هف;ت:ب;<ب:تقس;رن:.:مقدمۀ:خود:بدین:مطلب:تصرحر:جهوده:=ست

آد=ب:(.:3آد=ب:جشس;;;;ت:و:برخ<س;;;;ت،:(.:2آد=ب:لج;;;;<س،:(.1::ش;;;;ده:=س;;;;ت
:=ی;ن:.:آد=ب:س;فر(.:6آد=ب:دع;وت،:(.:5آد=ب:طع;<م:خ;وردن،:(.:4خ<جق<ه،: =ز
که:رس<له:ر=هذه<ی:مرحد=ن:و:ه<:بر:می:عذو=ن :مزبور:=ست،::آحد: :=مور س<لک<ن:در

که:ج<مۀ:مویین:ح<:پشهرن:بر=ی:س<لک<ن:بهخ;ر:=ز:هه;ۀ: گوحد: :درب<رۀ:لج<س: مدالا
ک;;ه:ب<ح;;د:س;;ه:چر;;ز:جگ;;<ه:د=رد:لج<س گوح;;د: :ب;;<ب:س;;ه<ع: مک;;<ن:و:::ه<س;;ت؛:و:در

ک;;ه:=ز:جهل;;ه:وج;;وب:.:زم;;<ن:و:=خ;;و=ن آد=ب:دحگ;;ری:ب;;ه:مرح;;د=ن:توص;;ره:ش;;ده،:
:.طه<رت:شرعی:و:عرفی:=ست

کت<بخ<ج;ۀ:مل;ی:پ;<رحس:(:p.39ش;ه<رۀ:)دههرن:رس<له:=ز:مجهوع;ۀ:هرج(::خّطی)
:ش;;;ه<ر)ف;;;رلن::-[156/بلوش;;;ه::فهرس;;;ت] کت<بخ<ج;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن:(:774:هݘ
،:(2ری;;;;;و،:ج:فهرس;;;;;ت)ه<ی:م;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;<::،:جس;;;;;خه[1/538،:ه;;;;;<:فرلن:فهرس;;;;;ت]

:[.44/،:آ <حسرن142/،:=ذک<خی159-158/رح< :]=سخ<ججول::و:ت<شکذد،
ک;ه:=حذ;ک:محخ;وم:=حذج<جب: ک;رده:=م،: پیشخر:آن:ر=:ج;زو:آث;<ر:مذس;وب:ض;جن:

 [.Shah-eHamadan, p.107::جک،:جرز.:]رسد:بودن:آن:قطعی:به:جظر:می
:
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هن:«:آد=ب:=لهشرخه»،:=ین:رس<له:به:عذو=ن:(ف<رسی)=لهش<ح ::آد=ب:-3
گردح;;ده،:ش;; ک;;ه:مش;;<ح :چگوج;;ه:ب;;<:<ح;;<د: :=ی;;ن:خص;;وص: :=ج;;درزه<:در مل:پذ;;د:و

کذذد  .:مرحد=ن:خود:رفخ<ر:
و:(:2389،:ش:3ج)ه<ی:د=جش;;گ<ه:بهجز;;ی،:ت<ش;;کذد::جس;;خه(::خّط;;ی)

:[218/رح< (:]1728،:ش1ج)فرهذگسخ<ن:ت<جرکسخ<ن:
ک;;;<دمی::و:هه;;;و(:93-89ص)س;;;لط<جف::(چ;;;<پ) :آ -78ص):=خج;;;<ر
 .هر:دو:به:خن:سررحلی(:88

:
:س;;ررت::-4 که;;<لآد=ب:و ،:جهه;;رن:رس;;<له:در:س;;ّردعلی(:ف<رس;;ی):=ه;;ل:

مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن::ۀکت<بخ<ج;;;;(:69-67گ:):3258مجهوع;;;;ۀ:ش;;;;ه<رۀ:
ه<ی:مخع;;;دد:مخخل;;;ف::هه;;;<ن:رس;;;<له[:115/=ذک;;;<خی(:]11/2218فهرس;;;ت،:)
:ت;<:؟]«:فقرح;ه»،:(29ش)«:د=وودحه»سالمی:ال= «:جس;جت:خرق;ۀ:دروحش;ی»،:![ه;ز=ر
 .:=ست«:وصّرخذ<مه»ح<:(:77ش)

:
ک;ه:(:70ش)«:مذ<ج;<ت»مررس;ّردعلی،:هه;<ن::رۀ:ف<رسی=دع:-5 =وس;ت،:

 .ب<شد:=و:می(:78ش)«:و=رد=ت»بهری:=ز:رس<لۀ:
:

،:=ین:(عربی(فی:فضل:=لفقر:و:بی<ن:ح<الت:=لفقر=>::=ربعون:=الح<دحث:-6
در:فض;;رلت:فق;;ر:و:ش;;ر=فت:دروحش;;<ن،:خ;;ود:حک;;ی:=ز:«:چه;;ل:ح;;دحث»رس;;<لۀ:
ک;ه:مض;هون::س;ّردعلی(:ف<رس;ی:–عرب;ی:)«:فقرح;ه»ی:مخع;ّدد:<ه:رس<له =س;ت،:

:.شوجد:ههۀ:آجه<:حکی:=ست،:=م<:در:خطجه:و:=جش<>:تف<وت:د=رجد:و:مشخجه:می
کت<بخ<ج;;ۀ:(:789ش;;ه<رۀ:)جس;;خۀ:کت<بخ<ج;;ۀ:=ح<ص;;وفره:هه;;<ن:عکس;;ی::(:خّط;;ی)

(:؟:3جل;;;د:)ت<ش;;;کذد،:و:ج;;;ز:آن:(:2316ش;;;ه<رۀ:)مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن،:و:جس;;;خه:
 [.3/1759مشخرک،::فهرست]ه<ی:پ<کسخ<ن::و:جسخه[:212و::192:-191/رح< ]

:
:(::عربی):=ربعرن:=مررحه:-7 که:حکی:=ز چهل:حدحث:جو=هر:عقود:=حه<ن،:
:(:12,8::ش)=س;ت::س;ّردعلی«:حدحث:چهل»سه: ک;ه:بس;ر<ری:=ز گف;ت: :ب<ح;د: و
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/:=الربع;;;ون:»ه<یی:ب;;;ه:عذ;;;و=ن::رس;;;<له(:س;;;ّذی:و:ش;;;رعی)مح;;;دث<ن:و:ع<رف;;;<ن:
:مر;;<ن:ح;;دحده<ی:«:=الربع;;رن:ح;;دحد<ا: ب;;ر:حس;;ب:موض;;وعی:خ;;<ّص:و:مع;;ّرن:=ز

کرده :ت;;دوین: ک;;ه::س;;ّردعلی«:چه;;ل:ح;;دحث»=م;;<:=ی;;ن:.:=ج;;د:جج;;وی:=جخخ;;<ب:و
س;;;ذ<د:آن:ر=:=ز:ش;;;ر :ف :جه;;;وده،::خ;;;وت:خ;;;ود:ججن=  =ل;;;دین:محّه;;;د:=ذک;;;<جی:آ ;;;<ز

:ر=جع:به ک;ه:=حه;<ن::-=مر:به:معروش:و:جهی:=ز:مذکر،:ج<دوگر:ب;ودن:دجر;<::=جه<الا
:مر;;<ن:می ب;;رد،:زود:خش;;هی،:بخ;;ل،:م<لدوس;;خی،:دروحش;;ی،:ُحس;;ن:ُخل;;ق،::ر=:=ز

:.درو گویی،:جش<ن:مذ<فق،:خر<جت،:خالش:عهد:و:جز:=حذه<ست
 :(p.39ش;;;ه<رۀ:):س;;;ّردعلیرس;;;<لۀ::15رس;;;<لۀ:س;;;وم:=ز:مجهوع;;;ۀ::(:خّط;;;ی)

کت<بخ<ج;;ۀ:(:774ش;;ه<رۀ:)ف;;رلن::-[156/بلوش;;ه:فهرس;;ت]کت<بخ<ج;;ۀ:مّل;;ی:پ;;<رحس:
،:4258ش:)ه<ی::و:جس;;;خه[:1/538،:ه;;;<:فرلن:فهرس;;ت]=ن:ره;;;تمرک;;زی:د=جش;;;گ<ه:

،:ت<ش;;;;;;;کذد:و:(2381ش:)کت<بخ<ج;;;;;;;ۀ:مل;;;;;;;ک:ته;;;;;;;ر=ن،:م;;;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;;;<:(:4274
:[..Brockelmann,GAL,BII,p.287،199/رح< ،:116/=ذک<خی]ت<جرکسخ<ن:

:=ب;;;ن:هه;;;<م:ش;;;رر=زی:س;;;ّردعلی«:=ربع;;;رن»مذظ;;;وم:ف<رس;;;ی::(ترجه;;;ۀ) ،:=ز
:=ز:معخق;;;د=ن:س;;;ّرد:محّه;;;د:ج;;;و(:ق:984زج;;;دۀ:)ص;;;وفی: ک;;;ه:مدذ;;;وی:رو بخش،:

مؤّل;;;;ف:)=لدین:محّه;;;;د:=س;;;رری:الهرج;;;;ی::ر=:ب;;;;ه:خ;;;و=هش:ش;;;;هس(:ترجه;;;ه)
کش;;;رده،:=حذ;;;ک:جس;;;خۀ:مذحص;;;ر:ب;;;ه:ف;;;;رد:آن:(:«مف;;;<ترر:=العج;;;<ز» ب;;;ه:جظ;;;ن:
کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن:(:ق:18کلّر;;;;<ت،:س;;;;دۀ:) (:2654ش:)در:

:سّرد:محّهد:عه;<دی:ح;<خری:آن:ر=:پژوهر;ده:=س;ت: .:116=ذک;<خی،:]محفوظ،:و
:[.93،:ص1392آب<جه<ه::–مرد=د:/59-58،:ش:مرر=ا:شگز=ر

:
ک;ه:(عرب;ی)=ه;ل:=لجر;ت:/:=مرر=له;ومذرن:عل;ی:=الربعرن:فی:فض;<خل:-8 :،

: و:درفض;;<یل:حض;;رت:عل;;ی:و:=ه;;ل::س;;ّردعلی«:چه;;ل:ح;;دحث»حک;;ی:دحگ;;ر:=ز
س;;ذ<د:آجه;;<:=ز:عل;;ی:ب;;ن:موس;;ی:=لرض;;<::می(:ص)بی;;ت:رس;;ول: :(:ع)ب<ش;;د،:=  آ ;;<ز

:.=ست«:=والد:من»ه:تهّسک:به:شود،:و:جهلگی:مخضّهن:توصره:ب:می
،:موزۀ:برحخ<جر;<:(1/155بلوشه،::فهرست)کت<بخ<جۀ:مّلی:پ<رحس:(:خّطی)

گردحده،:جس;خۀ:ت<ش;کذد:«:س<د=ت:ج<مه»که:به:عذو=ن:(:996ش) ک;ه:(:4ج)ح<د:
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ح;;;;< ]ض;;;;جن:ش;;;;ده،:و:ج;;;;ز:=حذه;;;;<:«:مذ<ق;;;;ب:=لس;;;;<د=ت»ب;;;;ه:عذ;;;;و=ن: ،:281/ر
:جر;;;;;ز[:Shah-e- Hamadan, 107،:48/آ <حس;;;;;رن ح;;;;;;<:«:س;;;;;<د=ت:ج<م;;;;;ه»::و

،:248/خالص;;;ه]م;;;وزۀ:برحخ<جر;;;<:(:.Add:16848ش:)در:مجهوع;;;ۀ:«=ربعرذر;;;ه»
 [.2/187،:ه<:فرلن:فهرست

 
:=لذقطه:-9 که:به:ههرن:عذ;و=ن:=خخص;<ری:مع;روش:ش;ده،:(:عربی):=سر=ر
:=جج<مۀ:رس;<له:آم;ده،:چذ;رن:=س;ت:ویل:آنطعذو=ن:=صلی::وگرجه که:در ::چذ<ن:
:=لذقط:ة=لرس;;;<ل» ح;;;: =لحس;;;ّره،:=لهش;;;ررة=لقدس;;;ّره:ف;;;ی:=س;;;ر=ر :=لهّو :ة=ل;;;ی:=س;;;ر=ر

::.P.287,S. II.P.311/:98طج;ع:خو=ج;وی،:ص]«:هر;=لغرج  [.Brockelmann, G.IIو
:بی;;;<ن:توحر;;;د:ب;;;<ری:و:ح;;;<وی:مط<ل;;; عرف;;;<جی:درب;;;<رۀ:ذ=ت:و::ب=ی;;;ن:رس;;;<له:در

:جقط;ه:ب;<:تجلّر;<ت:=زل;ی:ج;ور:وح;دت:در:مهکذ;<ت: :هه<هذگی:رموز صف<ت،:و
:مهکذ<ت:=ز:ذ=ت:ب<ری:تع<لی:می:وجود، کرفرت:ظهرو : :)ب<ش;د::و ک;ه:=ز چذ;<ن:

گوحد چ;ون:ش;ذ<خخن:=س;ر=ر:ح;روش:م;رتجن:ب;<:=ص;ول:=ی;ن:عل;ن:ش;رحفه:(:جهله:
ک;;ه:دق;;<خق:عل;;ن:(:توحر;;د) :م;;د=ر=تی:=س;;ت: :جقط;;ه:حک;;ی:=ز ب;;وده،:حق;;<خق:=س;;ر=ر

:آن:س;;رر:می ح;;< ،:]«:کذ;;د:توحر;;د:دور ک;;ه:=ی;;ن:رس;;;<له::[.184و::182ر گوحذ;;د:
:آن::ت;رین:ع<لی» ک;ه:در:موض;وع:جقط;ه:و:=س;ر=ر و:=رزش;هذدترین:تص;ذرفی:=س;ت:

گ;;ردآوری:ش;;ده:=س;;ت پ<ح;;<ن:ح;;روش،:جقط;;ه:=س;;ت؛:پ;;س:(:چ;;ه...:)ت;;ذلرف:و:
پذیرج;;د:و:دالل;;ت:ب;;ر:آن:د=رج;;د،:و:جقط;;ه:خ;;ود::ته;;<می:=ش;;ر<>:ب;;ه:جقط;;ه:پ<ح;;<ن:می

: ک;ه:=ز داللت:بر:ذ=ت:=حدی:د=رد،:=ین:جقطه:عج<رت:=ست:=ز:فری:جخسخرن:
گردحده:و:در:پهذۀ:عظهت:و:جالل:=لوهی:ب;ه:ج;<م::حضرت:ذی:=لجالل ص<در:

(:م;ال:عجد=لص;هد:هه;د=جی)،:ع;<رش:ش;هرد:...عقل:فّع<ل:ج<مرده:ش;ده:=س;ت
که :تذّزل:حّق:تع<لی:و:ظه;ورش:ب;ه:ص;ورت:::گفخه:=ست: جقطه:عج<رت:=ست:=ز

:ظهورش:به:صورت:خل;ق:مقّر;د«:=لف»خلق،:م<جذد:تذّزل: ک;ه:هه;<ن:ع<ب;د::-و
ک;;;ه:ب;;;ه:ج;;;<م:=مک;;;<ن:و::ج;;;ز:ب;;;ه:و=س;;;طۀ:جقط;;;ه:-=س;;;ت تعّرذ;;;ی:وج;;;ودی:=ض;;;<فی:

ب;;<:آن:[.:33و::32/خو=ج;;وی،:مقدم;;ه]«:...بذ;;دد:ح;;دوا:=س;;ت:ص;;ورت:جهی
:شر :تفسرری:و:تأویل:عرف<جی::سّردعلیکه: حرف;ی:ب;ه:جح;وی:«:جقط;ه»خود:در

گفخه: :دقرق:سخن: ،:19،:15،:14،:18،:8،:6/طج;ع:و:ترجه;ۀ:خو=ج;وی]مسخّقالا
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ح<فخ;;ه[:98و:62 ک;;ه::=حذج<ج;;ب:در :=ی;;ن:=م: که;;<بیش:تح;;ت:ت;;أثرر:=ب;;ن:=لعرب;;ی:در
:.ب<شد:موضوع:می
،:548 ::7/،:ق;;<هره486/،:م;وزۀ:برحخ<جر;<I/693دی;و=ن:هذ;;د:(:خّط;ی)

،:(3871و::3939ش:)ه<ی:مجل;;س:ش;;ور=::و:جس;;خه[::,Brockelmannهه<جج;;<]
،:15/خو=جوی،مقدم;ه]و:کت<بخ<جۀ:بهجزی:(:4274و::4258ش:)کت<بخ<جۀ:ملک:

:[.182/رح< 
:=لهع<د»دره<مش:(:چ<پ) :1314طه;ر=ن،:)مالصدر=:شرر=زی:«:=لهجد>:و

:(:ق،:سذگی ح;ه»ض;هن:مجهوع;ۀ::–(:ق،:س;ذگی:1343)«:شرر=ز»و «:َ=جه<رج<ر
«:س;لط<جف»،:طج;ع:تحری;ر:س;ررحلی:[281ص::4/،:مش;<ر116/=ذک<خی(:]ق:1346)
:(.ش:1388و::1382،:1376تهر=ن،:)«:خو=جوی»و:طجع:(:2/17-41)

:جور=لدین:(:ترجهۀ) گوح<:=ز رس;<لۀ:»ب;ه:عذ;و=ن:(:؟)جعفر:بدخشی:ف<رسی:
حعه،:ذ=ل]«:جقطه کت<بخ<ج;ۀ:(:9سدۀ:)«:11/1819»در:مجهوعۀ:شه<رۀ:[:7/72ر
کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:«:441»ف;;رلن:ش;;ه<رۀ:/:ترکر;;ه«:ب<یزح;;د:ول;;ی:=ل;;دین»

و:ترجه;;;ۀ:=حه;;;د:خوش;;;ذوحس:عه;;;<د:در:[:1/474،:ه;;;<:فرلن:فهرس;;;ت]ته;;;ر=ن:
و:[:211-218،:ص:«مش;;;<ر»:فهرس;;;ت(:]ش1337ته;;;ر=ن،:)«:گذجرذ;;;ۀ:توحر;;;د»

:(.ش1388،:3تهر=ن،:مولی،:چ<پ:)سر=جج<م:ترجهۀ:محهد:خو=جوی:
:

گفخ<ری:عربی:=سذ<د:ُحلرۀ:-10 ک;ه:(:برگ:2)ف<رسی::-حضرت:رس<لت،:
در:آن:خجرده;ی:ح;ک:=عر=ب;;ی:ب;ه:خلرف;;ه:ه;<رون:=لرش;رد:درب;;<رۀ:ش;ه<یل:رس;;ول:

گردحده:=ست:(:ص) ح;< ]بی<ن:  Shah-e.:45-44/،:آ <حس;رن178-169/ر
Hamadan, 107.] 

:
:=ی;;ر=ن،:(:ف<رس;;ی):=ص;طالح<ت:ص;وفره:-11 ک;ه:ه;ر:ح;;ک:=ز:عرف;<ی:مش;هور
ه<ی:موج;ود:آجه;<:ب;ه:جح;وی:ب;<::=ی:هن:بدین:عذو=ن:جوشخه:=ست،:جس;خه:رس<له

کرده :ح;<:ب;ه:ه;ن:=جخس;<ب:پی;د=: :مذ;زوی::هن:=خ;خال :ح;<:مش;خجه:ش;ده:و =ج;د؛:م;دالا
د=جس;خه،:و:دو::س;ّردعلی«:ش;ر :فص;وص:=لحک;ن»حک:ج<:=ین:رس<له:ر=:هه<ن:
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کرده:=ست: :آن:ح<د: و:1161،:2/1838،:جخط;ی:ه<ی:جس;خه:فهرست]جسخه:=ز
1242:]: ک;ه:ش;<حد:برگرفخ;ه:=ز گوح;د: :ج<ی:دحگ;ر: هه;و:ب<ش;د:«:و=قذمش;<رب:=ال»و
پ;;;;;;ژوه:آن:ر=:هه;;;;;;<ن:رس;;;;;;<لۀ::د=جش[.:1921و::3/1272،:مش;;;;;;خرک:فهرس;;;;;;ت]
ک;;;رده::س;;;ّردعلی«:د=وودح;;;ه» و:آ <حس;;;رن:[:1/538،:ه;;;<:فرلنفهرس;;;ت:]ح;;;<د:

:رس;;<لۀ:فخر ح;;<:(:427-418کلر;;<ت،:ص:)=ل;;دین:عر=ق;;ی::هه;;د=جی:آن:ر=:ظ;;<هر=ا
کرده::سّردعلیخود:«:مر=د=ت:ح<فظ»ههس<ن: در:ه;ر:[.:38/ش<ه:ههد=ن]ح<د:

کت<بخ<ج;;ه:ح;;<ل:جس;;خه : :آن:در ه<ی:پ<کس;;خ<ن:و:ته;;ر=ن:و::ه<ی:خّط;;ی:چذ;;دی:=ز
:برحخ<جر;;;<:وج;;;ود:د=رد: :پ;;;<رحس:و =م;;;<:دکت;;;ر:[.:Shah-e Hamadan, p.107]ب;;;رلرن:و
کت<بخ<ج;ۀ:(:4856)ه<ی:خّطی:آن:ش;ه<رۀ::محّهد:رح< :خ<ن:ب<:معّرفی:جسخه

:شه<رۀ: =هد=خی:)کت<بخ<جۀ:د=جشکدۀ:=دبی<ت:تهر=ن:(:7/346)ملک:تهر=ن،:و
کت<بخ<ج;;;;ۀ:مّل;;;;ی:فر=جس;;;;ه:(حکه;;;;ت ،:و:جس;;;;خۀ:(157/بلوش;;;;ه:فهرس;;;;ت)،:و:

کت<بخ<ج;;ۀ:د=جش;;گ<ه:پذج;;<(:2383ش;;ه<رۀ:) ب:اله;;ور،:ب;;<:ت<ش;;کذد،:و:جس;;خۀ:
ک;ه:=ی;ن:رس;<له:مش;خهل:ب;ر:مع;<جی:مخخص;ر:ح;دود:سرص;د::=طهرذ;<ن:می گوح;د:

:=ی;;ن:.:لغ;;ت:و:=ص;;طال :ص;;وفر<جه:و:توض;;رح<تی:پیر=م;;ون:آجه<س;;ت مؤّل;;ف:در
کد=م:ر=:جد=گ<جه:ذکر:جهوده:=س;ت کله<ت:ر=:به:سه:دسخه:تقسرن:و:هر: ::رس<له:

ش;;وق:=س;;ت،:دوم:آجچ;;ه:مرب;;و :ب;;ه:مع(:مح;;ّب:)حک;;ن:آجچ;;ه:مرب;;و :ب;;ه:ع<ش;;ق:
،:ب;;ر=ی:ش;;ر :و:...ش;;ود:=س;;ت،:س;;وم:آجچ;;ه:مرب;;و :ب;;ه:مرخ<ج;;ه:می(:محج;;وب)

«:آث<ر:مذس;وب»=حذج<جب:آن:ر=:جزو:[.:143-141/رح< ::رش]توضرر:بیشخر:
ک;;رده:س;;ّردعلیب;ه: ک;ه:ش;;<گردش:جور=ل;دین:جعف;;ر:[:143/م;رّوج]=م::ح;<د: چذ;;<ن:

::بدخشی:جرز:حک:چذرن:رس<له که:در کش;هرر:وج;ود:د=رد:«:رس;رحذگ»=ی:جوشخه،:
:[.-116حر،:/:خالصه؛:1278،:3،:مشخرک:فهرست]

ه;ن:جس;جت:«:عر=ق;ی»که:ب;ه:(:1984/لکهذو)=لدین:=حهد::ح<فظ:شهس(:چ<پ)
:=خج;;;;;<ر./:79-76،:2س;;;;;لط<جف،:)،:تحری;;;;;ر:س;;;;;ررحلی:[143و::142/رح;;;;;< ]ح<فخ;;;;;ه:
ک<دمی :.جه<حد:=ین:هه<ن:رس<لۀ:بدخشی:=ست:که:چذرن:می(:84-83،:ص:آ
:

ح;;ه:-12 :ف;;روع:(ف<رس;;ی):=عخق<دح;;ۀ:=مرر :=ص;;ول:و ،:رس;;<لۀ:مررس;;ّردعلی:در
:دح;;دگ<ه:=ه;;ل:س;;ّذت،:پ;;س:=بخ;;د=:جه;;وده:ب;;ه:ش;;ذ<خت: دی;;ن:ب;;ه:روش:عرف;;<جی:=ز
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:آجگ<ه: :و :آد=ب:و:طه;<رت:و:عج;<د=ت:ت;<::21پروردگ<ر فصل:در:=حک<م:فقه;ی،:=ز
:ب;<طذی:آجه;<:ب;ه:ط;ور:مخخص;ر:=ز:س;ه:مذظ;ر ش;رحعت،:طرحق;ت:و:حقرق;ت:::=مور

:ب;ر=ی:عه;وم:م;ردم:جوش;خه:ش;ده:و:=ین:رس<له:.:پرد=خخه:=ست به:ف<رسی:س<ده:و
:[.243/مرد<ق،:41/،:آ <حسرن117/،:=ذک<خی141/رح< .:]رو=ن:=ست
(:774ش:)ف;;;;رلن::-حسرپ;;;;<(:p.39ش:)مجهوع;;;;ۀ::14رس;;;;<لۀ:(::خّط;;;;ی)

مجهوع;;ۀ::12،:رس;;<لۀ:(1/538فهرس;;ت،:)کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:
کت<بخ<ج;;;;ۀ:(:3268ش:)ف;;;;رلن::-ر=مح;;;;ور«:رض;;;;<»کت<بخ<ج;;;ۀ:(:866و::787ش:)

(:4274ش:)مجهوع;;ۀ::9،:رس;;<لۀ:(2/118فهرس;;ت،:)مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:
کت<بخ<جۀ:ملک:ته;ر=ن:(:4258ش:)مجهوعۀ::12کت<بخ<جۀ:ملک:تهر=ن،:رس<لۀ:

،:فهرس;;;;ت:مش;;;;خرک]ه<ی:پ<کس;;;;خ<ن::و:جس;;;;خه[:2/1846،:فهرس;;;;ت:مذ;;;;زوی]
3/1281:: کت<بخ<جۀ:ت<شکذد:،:جسخه[1488و =سخ<ججول:و::،ه<ی:موزۀ:برحخ<جر<،:
ح;;;;;< ] پ;;;;;<::و:دحگ;;;;;ر:جس;;;;;خه[:41/،:آ <حس;;;;;رن141/:ر  Shah- e]ه<ی:=رو

Hamadan,p.107.]:
=م;;رن،:ق;;ن،:«:مرد;;<ق»فص;;لذ<مۀ:(:در)=حس;;<ن:فخ;;<حی:=ردک;;<جی:(:چ;;<پ)
:.به:جحوی:مطلوب(:261-241ص):1386ت<بسخ<ن:/:ش

:
ق;;رب:-13 گوح;;درّ:س;;مر;;ر:(:=ذ=:ل;;ن:یوج;;د:=لرفر;;ق):=لطری;;ق:=َ ک;;ه: ::د:عل;;ی،:

گ;;ر:ط<ل;;ب:مرش;;دی:ح;;<:ب;;ر=در:دحذ;;یف<خ;;دۀ:=ی;;ن:» ک;;ه:= ک;;ه:=و:ر=::-رس;;<له:آن:=س;;ت:
کذد ؛:مش;<ح :...جر<بد،:بر:=ین:رس<له:عهل:جه<حد:ب;ه:مقص;ود:رس;د:-جصرحت:

: ح<د:تصذرف:فرموده،:و:ه;ر:ح;ک:=ز کتب:ز :مورد:ُطُرق:و:ُسُجل:=لی:=هلل: تصّوش:در
:پ;;;ذج::ق=ج;;;د؛:بعض;;;ی:ط;;;ر:آج;;;<ن:س;;;<لک<ن:ر=:ر=هذه;;;<یی:فرموده س;;;لوک:ر=:س;;;ی:و

::خهد=جس ک;ه:در گردح;ده:«:ق<ع;ده:ده»=جد،:=م<:مهّن:ت;رین:آجه;<:هه;<ن:=س;ت: مرق;وم:
ک;;;;;ه:ب;;;;;ه:آن:تهّس;;;;;ک:بجوح;;;;; (:=ل;;;;; )«:...د=س;;;;;ت،:و:س;;;;;<لک:ر=ه:ح;;;;;ّق:ب<ح;;;;;د:

:[.171/رح< ]
کت<بخ<ج;;;;ۀ:(::خّط;;;;ی) ف;;;;رلن::-(787ش)ر=مح;;;;ور:هذ;;;;د:«:رض;;;;<»جس;;;;خۀ:

:جس;;خۀ:ت<ش;;کذد:(:3268ش) :2369کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن،:=حض;;<ا
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و:[:119و::2/118،:ه;;<:فرلن:فهرس;;ت]هه<جج;;<:(:3389ش:)ف;;رلن::-(18/754)
(:5/194جش;;;;;;;;;رحه،:)مجل;;;;;;;;;س:ش;;;;;;;;;ور=ی:ته;;;;;;;;;ر=ن:(:17/3668ش)جس;;;;;;;;;خۀ:

:[.171،:رح< :117/=ذک<خی]
:

،:رس;;;;;<لۀ:س;;;;ّردعلی(:عرب;;;;ی)=ل;;;;رو :=العظ;;;;ن:/:=لک<م;;;;ل:=الجس;;;;<ن:-14
که;;;<الت: ک<م;;;ل»مخخص;;;ری:=س;;;ت:درب;;;<رۀ:=وص;;;<ش:و: ک;;;ه:آن:ر=:رو :«:=جس;;;<ن:

:=ی;;ن:رس;;<له:ب;;;ه:تعلره;;<ت:ص;;وفره:ب;;;ه:وی;;ژه:درب;;;<رۀ:.:=ج;;;د:ج<مرده=عظ;;ن:ه;;ن: در
گوح;د:«وحدت:وجود» :جهوده،: ،:ههه:=ز:=وست،:و:ههه:=وست،:=ش<ر=ت:بسر<ر

ک;;الم:مع;;روش ک<م;;ل:ب;;<:ته;;<م:وج;;ود:خ;;ود:ب;;ه:مقخض;;<ی: موت;;و=:قج;;ل:=ن:»ک;;ه:م;;رد:
:.:کذ;;د:=تص;;<ل:ب;;ه:ح;;ق:پی;;د=:می«:تهوت;;و= :=بی;;<ت:عرب;;ی،:=ش;;ع<ر مؤّل;;ف:بج;;ز:=ز

::به:جقل:آورده،:=ز:جهله:=ین:بیت:مذسوب:به:فردوسیف<رسی:هن:
:«جد=جن:چه:=ی،:هر:چه:هسخی:تویی/:جه<ن:ر=:بلذدی:و:پسخی:تویی»
کت<بخ<ج;;;;;ۀ::2873رس;;;;;<لۀ:هرج;;;;;دهن:=ز:مجهوع;;;;;ۀ:ش;;;;;ه<رۀ:(::خّط;;;;;ی)

کت<بخ<ج;;;;ۀ:(:672عک;;;;س:):387ف;;;;رلن:ش;;;;ه<رۀ::-(427-416گ:)=ح<ص;;;;وفره:
کت<بخ<ج;;;;ۀ:لر;;;;دن: ؛:195-194/ح;;;;< ر]مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن،:و:جس;;;;خۀ:

:[.118/؛:=ذک<خی1/464،:ه<:فرلن:فهرست
:

:فه;;;<رس:ب;;;;ه:=س;;;;<می:(:ف<رس;;;ی):ج<م;;;;ه:=جس;;;<ن:-15 ک;;;;ه:در مررس;;;;ّردعلی:
=جس;;<جره،:قر<ف;;ه:شذ<س;;ی،:قر<ف;;ت:ج<م;;ه،:ف;;ی:عل;;ن:=لقر<ف;;ه،:م;;رآت:::مخخل;;ف

ن:=لخر<ل،:مرآت:=لرج<ل:فره<:حُ: ک;ه:«:فر=ست»<ل،:فعو=هر:=الظعلن:م  ج<مه:آم;ده:
کت;;<ب: : گوج;;ۀ:رس;;<له:س;;ّردعلی«:ذخرر =لهل;;وک»ب;;<ب:پ;;ذجن:=ز =ی::=س;;ت:ب;;ه:

:بی;;<ن:ش;;کل:و :آف;;رحذش:=جس;;<ن:و ک;;ه::مف;;رد؛:در ش;;ه<یل:و:=عض;;<>:و:ج;;و=ر :=و،:
:بی;<ن:س;ررت:و:ص;فت: کرفّرت:هر:عضوی:دلر;ل:ب;ر:چ;ه:ص;فخی:ب<ش;د،:جر;ز:در
:آن: ک;ه:در :مر=ت;ب:=رب;<ب:دل،: کرفرت:هر:مرتجه:=ز :مق<م<ت:و: :=حو=ل:و =جس<ن:و

:جش<جی بعض;ی:(.:فر=س;ت-)ت;و=ن:پ;ی:ب;رد::م;ی:ب;ه:خ;وی:=و:میه<ی:بیروجی:آد:=ز
:ح<:=ث;ری:=ز:س;ّرد:محّه;د:ج;وربخش: آن:ر=:=ز:مرحدش:خو=جه:=سح<ق:خخالجی،:و

کرده(:ق76م:) حع;;;;ه.:]=ج;;;د:ح;;;<د: و::2/1858مذ;;;;زوی،::فهرس;;;ت؛:16/153،:=لذر
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ح;;;;;< 1313 و::46/؛:آ <حس;;;;;رن133و::118/؛:=ذک;;;;;<خی289و::168-159/؛:ر
:[.3/1291و::2/942و::1/445مشخرک،::فهرست؛:56

ش:)کت<بخ<ج;;ۀ:مل;;ک:ته;;ر=ن،:جس;;خۀ:(:5/4274ش:)جس;;خۀ:(::خّط;;ی)
28/69.:dd8:(1338و::1236ش:)ف;;;رلن::-کت<بخ<ج;;;ۀ:ب<دلر;;;<ن(:1241،:و:ش:

(:3829ش:)،:جس;;خۀ:(1/583،:فهرس;;ت)کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:
فهرس;;;;ت:ری;;;;و،:)کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن،:جس;;;;خۀ:م;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;<:

(:2378و::2364ش:)لذ;;;;دن،:جس;;;;خۀ:(:3857ش:)،:دی;;;;و=ن:هذ;;;;د:(2/836
ت<جرکسخ<ن،:مجهوعۀ:(:1964ش:)و:جسخۀ:(:3فهرست:)کت<بخ<جۀ:ت<شکذد:

،:جش;;;;رحۀ:جس;;;; :(13/168فهرس;;;;ت،:)کت<بخ<ج;;;;ۀ:مجل;;;;س:ش;;;;ور=:(:8/4767ش:)
=هلل::ةکت<بخ<ج;;ۀ:آح;;(:11/15882ش:)،:جس;;خۀ:مذخخ;;ب:(7/198)د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:

هه;;د=ن:«:آخوج;;د»کت<بخ<ج;;ۀ:(:3/1718ش:)،:جس;;خۀ:(38فهرس;;ت،:ج:)مرعش;;ی:
و:(:ح;;;;<د:ش;;;;ده/:مش;;;;خرک:فهرس;;;;ت)ه<ی:پ<کس;;;;خ<ن::جس;;;;خه:،(1498/:فهرس;;;;ت)

:(.Shah –e Hamadan,p.108)ه<ی:=روپ<::جسخه
:«:قر<ف;;ت:ج<م;;ه»ب;;ه:عذ;;و=ن:«:ح;;<تن:=س;;<ز=ده»تحری;;ر:س;;ررحلی:(:چ;;<پ) در

ک;;والب:«:ج<م;;ه:جص;;رحت»مجهوع;;ۀ: ،:(ت<جرکس;;خ<ن)مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی،:
:فرزجدش:مرر:سّرد:محّهد:ههد=جی):152-158،:ص1993 :(.به:جقل:=ز
:

ور=د:-16 ،:«=ور=دح;ه»ک;ه:ب;ه:ج<مه;<ی::س;ّردعلی(:ف<رس;ی:-عرب;ی):فخحّره:=َ
:«:=اَلور=د» گردحده:=ست«:=مررحه:ۀ=ور=دح»و ک;ه:.:جرز:ح<د: گوح;د: آن:=ور=د:»بدخشی:

: :ب;;ه:خو=ج;;دن:آن:تر ر;;ب:جه;;وده:=س;;ت،:در ک;;رده،:و ک;;ه:جذ;;<ب:س;;ر<دت:جه;;ع:
:=وق;;<ت:مخفّرق;;ه:خو=ج;;ده:=س;;ت(:ص)ح;;ک:وق;;ت:حض;;رت:مص;;طفی: «:آن:ر=:در

گوح;;د[.:288/خالص;;ه] :زم;;<ن:س;;ر<حت:قرح;;ب:»::خ;;ود:س;;ّرد:در:دیج<چ;;ۀ:آن: در
ک<م;;;ل:ر= :و:چه;;;<ر:ص;;;د:ول;;;ی: ح<فخ;;;ه:=م:ه;;;ز=ر :وق;;;ت:ود=ع:...در :=ز:هرول;;;ی:در ،:و

:رقعه ه<:ر=:ب;ر::=ی:=ز:ج<مۀ:مج<رک:=حش<ن:=لخه<س:جهودم؛:پ;س:آن:رقع;ه:دع<یی:و
:آن:=د :ر=:عخرقۀ:خود:توقرع،:و ش;د؛:و:«:=ور=د»جهع:س;<خخن،:=ی;ن:...:ره:و:=ذک<ر

:جظ;;;ر:آوردم،:مجه;;;وع::کت;;;بچ;;;ون: :آجه;;;<:ح;;;<فخن:د:=ی;;;ن:=ور==ح<دح;;;ث:ر=:در «:.در



 شاهِ هَمَدان                                                                   034

 

 

ح;;;< ] رده;;;;<[.:1385/مش;;;;خرک:فهرس;;;;ت،:198:و:112/ر :ح=س;;;;ت:ب;;;;<:م;;;;<:ییو  :هݘ
:،:هه;ر=ه:ب;;<:دس;خوره<:و:آد=ب:ذک;ر:آجه;;<:ب;ه:یب;ه:عرب;;:یعرف;<ج زب;;<ن:ف<رس;ی:بس;;ر<ر

:و:سروده<س;;ت ک;;ه:مخض;;ّهن:=ش;;ع<ر ک;;ه:س;;ّرد:مجهوع;;.:رو=ن،: =ور=د:»:ۀگوحذ;;د:
:«:فخحر;;ه :ه;;ن:=ی;;ن:رس;;<له:در گ;;ردآورده،:هذ;;وز کش;;هرر:و:بلخس;;خ<ن: :ج;;و=حی: ر=:در

:م;;;ی :ب;;;ه:ش;;;ه<ر :مخ;;;د=ول:ت;;;رین:آث;;;<ر کش;;;وره<ی:آس;;;ر<یی:=ز رود::آجج;;;<:و:دحگ;;;ر:
:[.94و::58/،:رح< 48/آ <حسرن]

کت<بخ<جۀ:ملک:(:خّطی) ،:و:جس;خۀ:987م;وّرخ::-(13/4258ش)جسخۀ:
،:جس;خۀ:م;وزۀ:[118/؛:=ذک<خی2/1856مذزوی،::فهرست]رشت:«:ش<د:قزوحذی»

:672ش:)ه<ی:عکسی::،:جسخه(963ش::-؛:و2/836ریو،::فهرست)برحخ<جر<
ح(:774ش:)=ح;;;;;;;;<:ص;;;;;;;;وفره،:(:387:)ی:شه;;;;;;;;<:فرلنو:(:1666و: در::سپ;;;;;;;;<ر

ح;;;;< ]کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن: ::111/ر ،:ه;;;;<:فرلن:فهرس;;;;ت؛:198و
پ;;;<::،:جس;;;خه[538و::1/464 :=رو ،:مش;;;خرک:فهرس;;;ت]ه<ی:هذ;;;د:و:پ<کس;;;خ<ن:و
:[.Brockelmann, G.II,p.287, S.II,p.311]و:جز:=حذه<:[:48/؛:آ <حسرن3/1386

اله;ور،:/:خش;خی:-س;ذگی:-م1876ک<جحور،:/:ق:1257لکهذو،:(:چ<پ)
ک;;;;;<جحور[:399مش;;;;;<ر،::فهرس;;;;;ت]س;;;;;ذگی:-ق:1279 :جر;;;;;ز:چ;;;;;<پ: :ق1388/و
ح;< ]م::1933/ق،:و:=مرتس;ر:1335/:فرصل:آب;<دق،::1344/الهور و:[:111/ر

کر=چ;;;;ی:ب;;;;<ر:دحگ;;;;ر: : چ;;;;<پ:ش;;;;ده::-هه;;;;ر=ه:ب;;;;<:ش;;;;ر :-و:ته;;;;ر=ن(:م1969)در
:جر;;ز:(:74-66ص/2س;;لط<جف،:»و:طج;;ع:تحری;;ر:س;;ررحلی:آن:[:118/=ذک;;<خی] و

کوچ;;ک:=ز:ح;;<تن:=س;;<ز=ده:رطج;;ع:تحری;;ر:س;; رحلی:آن:ب;;ه:ط;;ور:جد=گ<ج;;ه:ب;;<:قط;;ع:
:پ<ح;;;;;ب<:(.1992ک;;;;;والب،:) ک;;;;;ه:س;;;;;لط<جز=ده:در گف;;;;;ت: رحلی:رس;;;;;:<ن:طج;;;;;عح;;;;;د:
=ف;زوده،:و:«:رق;<ب:یدع;<»ب;ه:عذ;و=ن:(:یص;فحه:=:2):یك:به;رح;  «هر;=ور=دفخح»
ک;;ه:=ح;گو س;;لط<جف،:):خو=ج;ده:=س;;ت:یم«:=ور=د»د:بع;د:=ز:خ;;خنرن:دع;;<:ر=:س;;ی;د:
2:/76-74).:

:مرح;;د=ن:(:َ=س;;ذ<د) ک;;ه:حک;;ی:=ز س;;ذده<ی:آجه;;<:ر=::س;;ّردعلی=ور=د:فخحر;;ه،:
:پ<ح;;<ن:رس;;<لۀ: :آجه;;<:ف;;ر=:جه;;وده،:و:در س;;ّرد:ر=:ه;;ن:«:فق;;ر»=ف;;زوده،:مذخخج;;ی:ه;;ن:=ز

:م;;;وزۀ:برحخ<جر;;;<:.:آورده:=س;;;ت :-(2/836ری;;;و،::فهرس;;;ت)جس;;;خۀ:خّط;;;ی:آن:در
:[.164/رح< ]کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:(:1666ش)عکسی:
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فخحر;;;ه،:=ز:ش;;;<گرد:س;;;ّرد:و:خلرف;;;ه:=ش:جور=ل;;;دین:جعف;;;ر::=و=رد(:ش;;;ر )
کت<بخ<ج;ۀ:د=جش;گ<ه:پذج;<ب:اله;ور،و: : :آن:در که:حک:جسخۀ:خّطی:=ز بدخشی،:

کت<بخ<ج;;;ۀ:د=ر=لعل;;;وم:=س;;;المرۀ:پیش;;;<ور:وج;;;ود:د=رد::جس;;;خه =ی:دحگ;;;ر:ه;;;ن:در:
کت<بخ<ج;;;ۀ:ت<جرکس;;;خ<ن:[ی;;ز::س;;;ّرده:=ش;;;رش،:ص:ۀمقّدم;;;):خالص;;ه] ،:جس;;;خۀ:
و:[:338،:ص:فهرس;;ت]کت<بخ<ج;;ۀ:ق;;<ز=ن::،:جس;;خۀ[145،:ص:4،:جفهرس;;ت]

که: کت<بخ<ج;ه:18شر :محّهدبن:جعفر:جذردی:جعفری: :آن:در: ه<ی::جسخه:=ز
کت<بخ<ج;;ۀ:[:1388-1386/:مش;;خرک:فهرس;;ت]پ<کس;;خ<ن:وج;;ود:د=رد: و:جس;;خۀ:

:[.:198،:ص:69-68،:ش:شه<ب:مرر=ا]=هلل:مرعشی:قن::ةآح
:

ک;;ه:رس;;<لۀ:بهر=مش;;<هره:-17 ه;;ن:ج;;<م:«:بهر=مر;;ه»،:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:
:پ<س;; :درخو=س;;ت:ش;;ر :محّه;;د::و:آن:ج<م;;ه(:ف<رس;;ی)ح<فخ;;ه: =ی:=س;;ت:ش;;رو=:در

که:رس;<لۀ:(:...):بهر=م:ش<ه:بن:سلط<ن:خ<ن:بدخش<جی:ح<کن:بل :و:بدخش<ن:
کت<ب:«:و=رد=ت» : ر=:جرز:بر=ی:=و:جوشخه؛:و:=ین:جخسخرن:ج<مه:«:=لهلوک: ذخرر»و

،:مض;;هون:آن:در:«ز=ی:عزی;»=مررح;ه:=س;;ت،:ب;<:عذو=جه;;<ی:«:مکتوب;;<ت»=ز:جهل;ۀ:
س;;رر:و:س;;لوک:و:جص;;<حر:و:وص;;<ح<:جه;;ت:طری;;ق:م;;رّوت:و:ع;;دل:و:خد=ترس;;ی:و:

:ت;<:آخ;رت)دحذهد=ری: کرد:مذزله<ی:ششگ<جۀ:سفر:=جس<ن:=ز:صلب:پدر (:ب<:ح<د:
گوح;;<: ک;;ه: ه;;ن:«:=لهل;;وک:ةتحف;;»و:«:ص;;التره»مخض;;ّهن:بعض;;ی:=ش;;ع<ر:ع<رف<ج;;ه:

،:مش;;;;;;خرک:فهرس;;;;;;ت؛:2/1865مذ;;;;;;زوی،::تفهرس;;;;;]ج<مر;;;;;ده:ش;;;;;;ده:=س;;;;;;ت:
:[.119/؛:=ذک<خی128/:؛:رح< 3/1323

ج:)«:مذ;زوی:فهرس;ت»:9831ت;<::9828ه<ی::ه<ی:شه<ره:جسخه(:خّطی)
:جسخه(:1865،:ص:2 :=ی;ر=ن:[:3/1323مش;خرک،::فهرس;ت]ه<ی:پ<کسخ<ن::و و
:[.44/،:آ <حسرن128/رح< ]

ح;< :(:چ<پ) ;ۀ:د=جش;کدۀ:=دبی;<ت:ته;ر=ن(:در)محهد:ر ،:21س;<ل:):مجلّ
=رم;وی،:=لدین:مح;ّدا::،:ویر=حش:مررجالل(51-44،:ص1353تررم<ه:/:1ش

،:ب;;;ه:=هخه;;<م:دکت;;;ر:ح<دج<م;;ۀ:=دح;;;ب:جرش;;<بوری(:در)طج;;ع:مر;;;ر:ه<ش;;ن:مح;;;ّدا:
و:در:(:385:–:296ص:)ش::1379مه;;;;;دی:محق;;;;;ق،:ته;;;;;ر=ن،:=ججه;;;;;ن:آث;;;;;<ر،:
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،:چ;<پ:جس;;خه:(ق:;ه;:1869گ;;ردآوری:در:س;<ل:)«:جذ;گ:مرتض;ی:قل;ی:ش;<ملو»
:(.82-73ص)ش::1382=لهع<رش:بزرگ:=سالمی،:: تهر=ن،:د=خربرگرد=ن،:
ح;< :خ;<ن:(:ترجه;ه) «:=س;المی:تعل;رن»دو:م<ه<ج;ۀ:(:در)=ردو،:=ز:محّه;د:ر

:[.44/؛:آ <حسرن119/=ذک<خی(:]م:1974الهور،:)
:

ک;;ه:(:ف<رس;;ی)و:=جحص;;<ر:موج;;ود=ت::جه<ح;;ت:تص;;ّور:-18 مررس;;ّردعلی،:
:.:جزو:رس<خل:معروش:دحگر:=و:فهرست:شده:=ست

مجل;;س:ش;;ور=ی::3668پذجه;;رن:رس;;<له:=ز:مجهوع;;ۀ:ش;;ه<رۀ:(::خّط;;ی)
(:193،:ص:5ه<ی:خّط;;;;ی،:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن،:دفخ;;;;ر::جش;;;;رحۀ:جس;;;;خه)ته;;;;ر=ن:

:[.128/:=ذک<خی]
:

:بی;;;;<ن:آد=ب:»=ی:م;;;;وجز::،:رس;;;;<لهس;;;;ّردعلی(:ف<رس;;;;ی):تلقرذر;;;;ه:-19 در
کرفّر;;ت:وص;;ول:ب;;ه:مقص;;د:=ص;;لی:و::حض;;رتمجخ;;دی:و:ط<لج;;<ن: ص;;هدی،:و:
که:ب«مطلوب:حقرقی و:آن:(:دیج<چه)ه:=لخه<س:حکی:=ز:خّل :بر=در=ن:جوشخه:،:

:سلوک:=ست:بر:پ<حۀ:سه:=صل تشّجه،:ت ّجت،:تحقرق؛:و:تلقرن:به:س;<لک<ن:::در
:آفرحذش:چه:بوده:=ست که:مقصود:=ز ح<بذد: کذذد،:و:در :.که:در:تخلرق:فکر:

کت<بخ<ج;;;;;ۀ:مل;;;;;ک:ته;;;;;ر=ن:(:25/4274ش:)ج;;;;;زو:مجهوع;;;;;ۀ:(:خّط;;;;;ی)
/:ری;;و:فهرس;ت)،:جس;;خۀ:م;وزۀ:برحخ<جر;;<:[28/،:=ذک;<خی1896/:مذ;;زوی:فهرس;ت]

:جس;خه[:41/،:آ <حسرن164-162/رح< ]:836 :فهرس;ت]ه<ی:پ<کس;خ<ن::و
:[.1368:–:3/1359مشخرک،:
:

که:هه<ن::سّردعلی(:گلشن:=سر=ر):چهل:=سر=ر:-20 «: زلّر<ت»ههد=جی،:
:آجه<: :در کرده،:مذخسب:به:=سن:ع<رش:بزرگ:«:عالخی»=وست،:و عال>:»تخّل :

:ح;;;ک:رب;;;<عی:ب;;;دو:(:ق:736:-:مخ;;;وفی)س;;;هذ<جی:«:=لدول;;;ۀ ک;;;ه:خ;;;ود:در چذ;;;<ن:
::تلهرر:جهوده:=ست

ک;;;و:ب;;;ه:ر=ه:عل;;ی:هه;;;د=جی:ش;;;د :ه;;ر:
:=ز:وسوسه:و: ;<رت:ش;رط<ن:و=رس;ت

:

:چون:خضر:به:سرچشهۀ:حرو=جی:شد:
:م<جذ;;;د:ع;;;ال>:=لدول;;;ۀ:س;;;هذ<جی:ش;;;د

:
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:ُج;ه: ;زل:(:عالی;ی)پیشخر،:=س;خ<د:س;عرد:جفرس;ی:جظ;ر:ب;ه:هه;رن:تخّل; : س;هو=ا
ک;ه:بع;ده<:محه;د: مررسّردعلی:ر=:ب;ه:ع;ال>:=لدول;ۀ:س;هذ<جی:جس;جت:د=ده:ب;ود،:

کوش;;رد :رف;;ع:آن:=ش;;خج<ه: ح;;< :خ;;<ن:در گف;;ت: زله;;<ی:.:ر «:چه;;ل:=س;;ر=ر»ب<ح;;د:
ک;;ه:س;;رودن:ت:می:41بش;;ه<ر: گوحذ;;د: :ح;;ک:ش;;ب:رخ:د=د،:و:ب<ش;;د،:و: ه;;<م:آجه;;<:در

:ب;;<ب:(:ب;;<:د=س;;خ<ن:در=زی)=ی;;ن:حرفه;;<: ص;;وفر<جه::«کر=م;;<ت»ک;;ه:ب;;ه:=ص;;طال :=ز
=س;;;ت،:حکس;;;ره:ب<ح;;;د:=ز:مقول;;;ۀ:=وه;;;<م:و:خر=ف;;;<ت:معهول;;;ۀ:=حش;;;<ن:محس;;;وب:

رّ:»=م<:هر: زل:[.:218-213/:رح< .:]د=شت عرف<جی:د=ر=ی:عذ;و=جی:=س;ت:«:س 
گوح;<:مخ; :م;خن:=بی;<ت:آجه;<:=س;خخأکه: کردهّخر=ن:=ز ::ر=ج: =ج;د:و:ه;ن:ب;د=جه<:=ش;خه<ر

:=ی;;;ن:ق;;;ر=ر دول;;;ت:.:3ج<م;;;ۀ:ش;;;وق،:.:2=جف;;;<س:رحه;;;<جی،:.:1::ح<فخ;;;ه:=س;;;ت،:=ز
گ;;وهر:.:8مل;;ک: ;;ن،:.:7هه;;ت:ع;;<لی،:.:6د=رف;;<جی،:.:5قجل;;ۀ:دل،:.:4وص;;ل،:
.:12ش;;;ور:درگ;;;<ه:عش;;;ق،:.:11مجل;;;س:ش;;;هود،:.:18س;;;رهرح:فض;;;ل،:.:9معذ;;;ی،:

عّش;<ق،::مخگ;همال.:15ن،:ج<ل;ۀ:آتش;ر.:14رح< :جفس،:.:13وحشت:آب<د:ب<ده،:
.:28جس;;رن:زل;;ف،:.:19ق;;دم،::جفح;;<ت.:18س;;ّر:عش;;ق،:.:17مجه;;ر:ش;;وق،:.:16

.:24و=دی:=س;;;ر=ر،:.:23آت;;;ش:عش;;;ق،:.:22خر=ب;;;<ت:فذ;;;<،:.:21تجل;;;ی:جه;;;<ل،:
مل;ک:بق;<،:.:27مجلس:روح;<جی:ق;دس،:.:26ب<ده:جوش<ن:درگ<ه،:.:25م<ومن،:
:=وج:.:31جق;;د:خ;;ودی،:.:38آت;;ش:عش;;ق:ج<ج;;<ن،:.:29آحذ;;ه:مهرب<ج;;<ن،:.:28 ب;;<ز 

روح<جر;;ت:ع;;<لن:.:34آحذ;;ه:جه;;<ل،:.:33محج;;وب:خ;;وش:لق;;<،:.:32کجرح;<یی،:
گ;;ذج:معذ;;ی،:.:36لحظ;;ۀ:خر;;<ل،:.:35ق;;دس،: .:38س;;ّر:ُحس;;ن،:.:37طلس;;ن:

جف،:لط<س;]الش:عش;ق:.:41آب:حر;<ت،:.:48صجر:وصل،:.:39صّفۀ:=سر=ر،:
:[.63-22،:ص:چهل:=سر=ر/:42-63

م;;وزۀ:برحخ<جر;;<:ب;;ه:(:.Add 16848و::2/6944ش:)ه<ی::جس;;خه(::خّط;;ی)
ح;;< :-3/2449ی،:مذ;;زو:فهرس;;ت]«:ه;;<ی:عل;;ی:هه;;د=جی: زل»عذ;;و=ن: /:؛:ر
ف;;;رلن::-ر=مح;;;ور«:رض;;;<»کت<بخ<ج;;;ۀ:(:866و::787ش:)،:مجهوع;;;ۀ:[443،:213

؛:2/118،:ه;;;;<:فرلن:فهرس;;;;ت]کت<بخ<ج;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن:(:3268ش:(
س;;لط<ن:=لقر=خ;;ی،:جس;;خۀ::)ق:;ه;;:866م;;ورخ:(:،:مجهوع;;ۀ:جف;;رس[124/=ذک;<خی
ح;< (:]پیشگفخه)«:تذکرۀ:عالخی»خطی: «:ر;<ت زل»،:جس;خۀ:[443،:213/:ر
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،:جس;;;;خۀ:(=ل;;;ف:2/825ری;;;;و،:)،:جس;;;;خۀ:لذ;;;دن:(4/2249بلوش;;;ه،:)پ;;;<رحس:
گ;;;;ذج:»،:جس;;;;خۀ:[1/288برحگ;;;ل،::فهرس;;;;ت(:]1/464)«:آص;;;;فره»کت<بخ<ج;;;ۀ:
:[.Shah -e Hamadan, 108]و:جز:=حذه<:[:64/:چهل:=سر=ر]پ<کسخ<ن:«:بخش
:(:چ<پ) ک<بلی:«:آتشکده»جزو /:ق:1383اله;ور،:س;ذگی،:)مسخ<ن:ش<ه:
1885:: «:جر;<ز:علرخ;<ن»،:طج;ع:(ق:;ه:1315/:م،:جهون:1897:/ق::1313م:و

دکت;ر::–،:طج;ع:و:تص;حرر:دکت;ر:س;رده:=ش;رش:بخ;<ری:(ق:;ه;:1333=مر:تسر،:)
:1371=سالم:آب<د،:/:ش:1347تهر=ن،:=جخش<ر=ت:وحرد،:)محّهد:رح< :خ<ن:

ح;< :(ش :آث;<ر)،:طجع:محّهد:ر م،::1985/ش::1364،:پ<کس;خ<ن،:...=ح;و=ل:و
:طجع:تحری;ر:س;(:482-443ص: ،:1،:ج1994/:دوش;ذجه)«:س;لط<جف»ررحلی:و
:=حذج;;;;<:(.:25-13جص;;;;رحخذ<مه،:ص:)«:=س;;;;<ز=ده»و:(:63-42ص دو:چر;;;;ز:در

ک;;;<بلی:::ب<ح;;;د:=ف;;;زود ک;;;ه:خو=ج;;;ه:مس;;;خ<ن:ش;;;<ه: (:ق:;ه;;;:1299 ::–م:)حک;;;ی:آن:
ک;;;ه:در:دی;;;و=ن:«:چه;;;ل:=س;;;ر=ر» زلر;;;<ت: مر;;;ر:س;;;رد:عل;;;ی:ر=:تخه;;;رس:جه;;;وده،:

ک;;ه:در:چذ;;د:ب;;<ر:چ;;<پ:ش;;(:ب;;ه:ش;;ر :ف;;وق)وح;;دت:=و:«:آتش;;کده» ده؛:دحگ;;ر:آن:
:(:ه;;;ل:=س;;;;ر=رچ)پ<ح;;;<ن:چ<په;;;<ی: زلر;;;;<ت: س;;;ّرد:ر=:ه;;;;ن:«:رب<عر;;;;<ت»معه;;;والا

که::آورده مردم;ک:دح;ده،:مه;ر:=اله;ی،:درگ;<ه:::ت<س;ت:ب;دین:عذو=جه;<:18ح;<::9=جد:
گ;;;رم:رو=ج;;;ه:دوزخ:آش;;;<م،:مهرعل;;;ی،:بخش;;;<حش،:=مر;;;د:ش;;;ف<عت،:عل;;;ّی: ک;;;رم،:

ح;;;;;;< ،:.:]و:دح;;;;;;د=ر:،هه;;;;;;د=جن چه;;;;;;ل::/65-64س;;;;;;لط<جف،:/482-481ر
:[.69-67،=سر=ر
:

:=ی;ن:بج;ز:(:=ربعون:حدحد<ا:)=:چهل:حدحث:-21 «:=ربع;رن»مررس;ّردعلی،و
کت<بخ<ج;;;ۀ:مل;;;ک:(:8/4258ش;;;ه<رۀ:)=ز:مجهوع;;;ۀ:..(:7ش:)=وس;;;ت:(:عرب;;;ی)

=ربع;ون:»ک;ه:=س;<می:دحگ;رش:[:1128/:؛:=ذک;<خی2/128مذزوی،::فهرست]تهر=ن:
ح;;< ]«:لیذلز;; :[:211/ر :ب;;<ز :«فقررح;;ه/:فقرح;;ه»و ،:حعذ;;ی:در:فض;;<یل:فقر=س;;ت،:=ز

:مذسوب:به:ص;وفر<ن:دحگ;ر:می:جهله:رس<له [:147/:=ذک;<خی]ب<ش;د::ه<یی:که:بعض<ا
گوح;;;د =ی;;;ن:چه;;;ل:ح;;;دحث:=س;;;ت،:در:بی;;;<ن:فض;;;رلت:و:ش;;;ر=فت:»::و:در:آ ;;;<ز:آن:

:ب;;;;ر=ی:تش;;;;ویق:س;;;;<لک<ن:و:رّد:مذک;;;;ر=ن:و:س;;;;خرزۀ:ج;;;;<هالن: «:...دروحش;;;;<ن،:=ز
:[.3/1759مشخرک،::هرستف]
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کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) ه<ی:=یر=ن:و:پ<کس;خ<ن،:در:هه;<ن:مر=ج;ع::ه<ی:
گردحده:=ست :.:پیشگفخه:ح<د:

:
:رس;;;<له:(:ف<رس;;;ی):چه;;ل:مق;;;<م:ص;;وفر<ن:-22 :آ ;;<ز ک;;;ه:در مررس;;ّردعلی،:
:=ی;;;ن:چه;;;ل:مق;;;<م:ر=:بج<ح;;;د::د=نب;;;::گوح;;;د ک;;;ه:ص;;;وفی:ر=:چه;;;ل:مق;;;<م:=س;;;ت،:و

:=ی;;ن:چه;;ل:مق;;<م: گ;;ر:=ز =: ک;;وی:تص;;ّوش:درس;;ت:آح;;د،:و : د=جس;;ت،:ت;;<:ق;;دم:وی:در
گ;;;ذ=رد،:ب;;;ه:ص;;;ف<ی:ص;;;وفی:ر=ه:جر<ب;;;د در:بعض;;;ی:(.:=ل;;; ...:)حک;;;ی:ر=:ه;;;ن:ف;;;رو:

کرده«:=ص;;;;طالح<ت:ص;;;وفره»ه<:=ش;;;خج<هی:ب;;;ه:=س;;;ن::جس;;;خه و:ه;;;;ن::؛=ج;;;د:ح;;;<د:
::گفخه ک;;;ه:م;;;أخوذ:=ز =ل;;;دین::ش;;;ر :=الس;;;الم:معرن«:لهق<م;;;<ت:=الربع;;;رن=»=ج;;;د:

ک;;ه:ب;;<:=ج;;دک:=خخالف;;ی:رو=ح;;ت:=ز:ش;;ر :=ب;;و:س;;عرد:=ب;;ی: حه;;وی:=س;;ت،:ح;;<:=ی;;ن:
:=ی;ن:ق;ر=ر:=س;ت.:=لخرر:=ست :هر:ح<ل،:چهل:مق;<م:=ز جر;ت،:=ج<ب;ت،:توب;ه،:::در

جف;;;س،:رض;;;<،:مو=فق;;;ت،::ت=ر=دت،:مج<ه;;;ده،:مر=قج;;;ه،:ص;;;جر،:ذک;;;ر،:مخ<لف;;;
،:=خ;الص،:ص;دق،:خ;وش،:رج;<،:فذ;<،:بق;<،:تعلرن،:توّکل،:زهد،:عج;<دت،:ورع

علن:=لرقرن،:ح;ق:=لرق;رن،:معرف;ت،:والح;ت،:محّج;ت،:ش;وق،:هرج;ت،:ق;رب،:
خلوص،:=جس،:وص<ل،:کشف،:مخ<طره،:تجدح;د،:تفرح;د،:=ججس;< ،:حر;رت،:

ک;;ه:تص;;وش؛:و:چذ;;رن:پ<ح;;<ن:می =ی;;ن:چه;;ل:مق;;<م:پی;;<مجر=ن:ر=:جر;;ز:ب;;وده،:::ح<ب;;د:
.:ص:ب;;;وده:=س;;;ت«:محّه;;;د»ج;;;<م:،:و:آخ;;;رین:ب;;;ه:...ر=س;;;ت:«:آدم»=ول;;;رن:مق;;;<م:

:[.43/؛:آ <حسرن137-136،:94/رح< ]
،:خ<جق;;;<ه:=حه;;;دی:(16/4258ش:)کت<بخ<ج;;;ۀ:مل;;;ک:ته;;;ر=ن:(::خّط;;;ی)

:«:ذهجّر;;;;;;ه» ،:(836،:2ری;;;;;;و::فهرس;;;;;;ت)،:م;;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;;<:(588ش:)ش;;;;;;رر=ز
ت<ش;;;کذد،:جس;;;خۀ:ت<جرکس;;;خ<ن:و:جس;;;خۀ:(:2688و::2375ش:)ه<ی::جس;;;خه
ح;;< ]کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:(:22/1666ش:)عکس;;ی: ،:[136/ر
و:[:1968و::1485:-3/1484،:فهرس;;;;;;;ت:مش;;;;;;;خرک]ه<ی:پ<کس;;;;;;;خ<ن::جس;;;;;;;خه
پ<::کت<بخ<جه :[.Shah- e Hamadan]ه<ی:=رو
/:ش::1326ته;ر=ن،::،«ج;یجک(:ش;ر :محّه;د)تذکرۀ:»ضهرهۀ:(:چ<پ)
چه;;ل:،:[128/=ذک;;<خی(:]1132/مش;;<ر:فهرس;;ت)ش::1327ق؛:ش;;رر=ز،::1367
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کوشش:محّه;د:حس;رن:تس;جرحی،:=س;الم:آب;<د،:=سر=ر م::1993/ش:1371،:به:
:(.188-185ص:):1995،:2،:ج«سلط<جف»و:طجع:تحریر:سررحلی:(:81ص:)

 
:=ی;;ن:رس;;<له:(:ف<رس;;ی):حقرق;ت:=حه;;<ن:-23 ک;;ه:مقص;ود:در مررس;ّردعلی،:

گوح;د«:=حه<ن:صوفره:و:س<لک<ن» =حه;<ن:»::=ست:جه:=حه<ن:س<دۀ:مسله<جی؛:چه:
: ک<حذ;<ت:و:تحّر;ر:و:مح;و:ش;دن:در : س<لک<ن:تذه<:ظ<هری:جرست،:بلکه:تفّکر:در

ک;ه:ب;<:جد;ری:آمرخخ;ه:«...تجلّر<ت:ذ=ت:ب<ری:=ست،و:عدم:توّجه:به:م<س;و=ه: :،
::ب;;ه:جظ;;ن:=ز:س;;روده ک;;ن: زل;;ی:ه;;ن:=ز ه<ی:خ;;ود:و:دحگ;;ر=ن:جوش;;خه:آم;;ده،:دس;;ت:

گذشت:ح<ر=)سعدی: :.:به:جقل:آورده:=ست(:مشخ<قی:و:صجوری:=ز:حّد:
:ش;;ه<ر)جس;;خۀ:(::خّط;;ی) کت<بخ<ج;;;ۀ:مل;;ک:ته;;ر=ن،:جس;;;خۀ:(:26/4258:هݘ

ح;;< ]فرهذگس;;خ<ن:ت<ش;;کذد:(:3238ش;;ه<رۀ:) -128/،:=ذک;;<خی158-148/ر
:[.3/1419مشخرک،::رستفه]ه<ی:پ<کسخ<ن::و:جسخه[:46/،:آ <حسرن121

:
که:ب<:رس;<لۀ:(:ف<رسی):جور:حقرقت:-24 حقرق;ت:»مررسّردعلی:ههد=جی:
: :و ه<ی::ع;ال>:=لدول;ۀ:س;هذ<جی:=حذهه;<جی:ح<فخ;ه،:جر;ز:ب;<:رس;<له«:=جو=ر:تف<صرلجور
:«:=ج;;و=ر» ح;;ه»و :-«س;;ّرد:محّه;;د:ج;;وربخش»=ز:جهل;;ه::–ه;;<ی:دحگ;;ر:ص;;وفره<::«جور

:[.:148/؛:=ذک;<خی2888-3/2887فهرس;ت:مش;خرک،:]مشخجه:شده:=س;ت: =ز
: ح;;ه»عج<رته;;<ی:حک;;ی:=ز ک;;ه:=حذه;;<:ر=::ب;;ر:می:س;;ّردعلیه;;<ی:مذس;;وب:ب;;ه::«جور آح;;د:

:بعضی:جوشخه کرده:مرحد=ن:=ز :جه;ع:و:ت;دوین: =م;<:مض;هون:رس;<لۀ:.:=ج;د:ه<ی:=و
ک;;ه:حقرق;;ت:ج;;ور:هه;;<ن:ص;;فت:مطل;;ق:ح;;ّق:=س;;ت: :آن:=س;;ت: :)مزب;;ور =هلل:ج;;ور

:=ولر;;;;<>:=هلل:و:ص;;;;وفر<ن:ب;;;;زرگ:ب;;;;ه:و=س;;;;طۀ:مج<ه;;;;ده:و:(:=لس;;;;ه<و=ت:و=الر  و
:پ;;ی:می (:=ل;;; ...:)ج;;;دبر:رح<ض;;<ت:و:=ر=دت:مخص;;;وص:ب;;ه:=ی;;;ن:حقرق;;ت:ج;;;ور

:[.46/؛:آ <حسرن167و:161-168/رح< ]
کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:د=جش;گ<ه:ته;ر=ن،:(:3258ش:)مذحصر:به:فرد:(:خّطی)

ح;;;ه»ه<ی::و:دحگ;;;ر:جس;;;;خه کت<بخ<ج;;;ه«:جور ش:)ه<ی:مل;;;;ک:ته;;;;ر=ن::ص;;;;وفره<:در:
:(:Add:.16848ش:)و:د=جش;;کدۀ:=دبی;;<ت:ته;;ر=ن،:و:م;;وزۀ:برحخ<جر;;<:(:11/4274 و
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ح;;;;;;< ]ت<ش;;;;;;کذد:و:مش;;;;;;هد:و:ت<جرکس;;;;;;خ<ن: ه<ی::و:جس;;;;;;خه[:287و::168/:ر
 [.2889-2887/مذزوی::فهرست:مشخرک]پ<کسخ<ن:
:

:=لرق;رن:-25 ح;< :ب;ه:عذ;;و=ن:(:ف<رس;ی):ح;قّ ک;;ه:محّه;د:ر مررس;ّردعلی،:
ک;رده:(:151ص:)وصف:جهوده:«:سرر:و:سلوک» ص:)ب<:آجچه:=حهد:مذزوی:ح;<د:

:مر=ت;ب:س;رر:و:س;لوک:.:رسد:که<بیش:مخف<وت:به:جظر:می(:1129 گوح;د:در =ولی:
گروه...=ح;;و=ل:=ه;;ل:تص;;ّوش:و:عرف;;<ن:و :بی;;<ن: :پذ;;د:و گوح;;د:در ه;;<ی::،:و:دوم;;ی:

هلل:مل;;;ک:=لس;;;ه<و=ت:و:=الر :»،:و:تفس;;;رر:عرف;;;<جی:آح;;;ت:...چه<رگ<ج;;;ۀ:م;;;ردم
:(.=ل )«:...حخلق:م<:حش<>:

کت<بخ<ج;ۀ:مل;ک:(:4258ش;ه<رۀ:)سی:=مرن:رس<له:=ز:مجهوعۀ:::(خطی)
:و:جس;;خۀ:(:6/489فهرس;;ت،:)آس;;خ<ن:رض;;وی::ته;;ر=ن،:جس;;خۀ د=جش;;گ<ه:اله;;ور

؛:فهرس;;;;;;ت:مش;;;;;;خرک،:2/1129مذ;;;;;;زوی،::فهرس;;;;;;ت(:]4/6198فهرس;;;;;;ت،:)
 [.144/؛:=ذک<خی153-151/؛:رح< 3/1428-1421

:
26-:: «:فص;;;;وص:=لحک;;;;ن»ش;;;;ر :مررس;;;;ّردعلی:ب;;;;ر:)=::=لفص;;;;وص:ح;;;;لّ
خالص;;;ۀ:مط<ل;;;ب:(:ف<رس;;;ی)=ی:=س;;;ت::،:رس;;;<له(=ل;;;دین:=ب;;;ن:=لعرب;;;ی:محری

کت;;<ب: ک;;;ه:د=جس;;خه:=س;;;ت:د=ر=ی:چذ;;دین:ش;;;ر :«:فص;;;وص:=لحک;;ن»عرف;;<جی:
ک;ه:خالص;ۀ:آن:مط;ّوالت::کلهه»::گوحد:سّردعلیمعروش:=ست؛:خود: =ی:چذد:

ک;;ه:وی:د«=س;;ت:ب;;ر:س;;جرل:=حج;;<ز:تحری;;ر:=فخ;;<د :=ی;;ن،:و:مط;;<لجی: گزح;;ده:آورده: ر
ذ=ت:و:صف<ت:ب<ری،:.:3خلق:موجود=ت،:.:2عو=لن:پذجگ<جه،:.:1::=حذه<ست

ک;;ه:س;;ّرد:هه;;د=جی:عه;;دۀ:مع;;<جی:و:مط<ل;;ب:.:4 گف;;ت: :ب<ح;;د: ک<م;;ل؛:و =جس;;<ن:
: گذج<ج;;ده:=س;;ت،:=ش;;ع<ر :=ی;;ن:و:جر;;زه: که;;<ل:مه;;<رت:در کت;;<ب:ر=:ب;;<: عرف;;<جی:

ک;ه:در:موض; :شر :مع<جی:آورده،:مدل:=ین:دو:بیخ;ی: وح;دت:»وع:چذدی:هن:در
:.:=ست«:وجود

 =ی:آن:که:حدوا:و:ق;دمت:=وس;ت:هه;ه
:
:

:
 س;;;;رم<حۀ:ش;;;;<دی:و: ه;;;;ت:=وس;;;;ت:هه;;;;ه:

:
:



 شاهِ هَمَدان                                                                   042

 

 

ک;ه:ب;;ه:خ;ود:درجگ;;ری  ت;و:دح;ده:ج;;د=ری:
:

:
 ورجه:ز:س;رت:ت;<:ق;دمت:=وس;ت:هه;ه:

: ::
کتب:درسی:بوده: : :ب;ه:ج;<م:(:293/بدخشی:)=ین:شر :جزو که:پیش;خر:=ش;خج<ه<ا

:ته;;;;;ر=ن:چ;;;;;<پ:ش;;;;;ده:=س;;;;;;ت(:ق:;ه;;;;;;:822م:)خو=ج;;;;;ه:محّه;;;;;د:پ<رس;;;;;<: .:در
:[.45/،:آ <حسرن154-153/رح< ]

کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:(:19/2114ش;;ه<رۀ:)جس;;خۀ:(::خّط;;ی)
د=جش;;;کدۀ:=دبی;;;<ت:ته;;;ر=ن:(:3/346ش;;;ه<رۀ:)،:جس;;;خۀ:(8/752فهرس;;;ت،:)
،:جس;;;خۀ:[138/؛:=ذک;;;<خی2/1838مذ;;;زوی،::فهرس;;;ت(:]مجهوع;;;ۀ:حکه;;;ت)

ت<ش;;کذد،:(:2227ش;ه<رۀ:)،:جس;خۀ:(6-835،:2ری;;و،::فهرس;ت)م;وزۀ:برحخ<جر;<:
:مجه;;;;وع ،:و:جس;;;;خۀ:ر=ولحذ;;;;دی:981م;;;;ورخ::-(14187ش:)«:گ;;;;ذج:بخ;;;;ش»:هݘ

و:ج;;ز:[:73/:=س;;ر=ر:چه;;ل؛:1739/ک;;ه؛:فهرس;;ت:مش;;خرک:/:،:مقدم;;هخالص;;ه]
:[..Brockelmann, G.I,P.572, G. II,P.287./Shah-e Hamadan,p.108]=حذه<:
ح;;< :(:چ;;<پ) =ن،:س;;<زم<ن:،:ته;;ر=س;;المی:مع;;<رشجش;;رحۀ:(:در)محّه;;د:ر
 (.29و:12و:11و:6و:5ش:)=وق<ش:
:

ش<مل:(:برگی:2)مررسّردعلی،:رس<لۀ:مخخصر:(:عربی):=مررحه:خطجۀ:-27
ک;;;ه:=ول;;;ی:ب;;;ه:آ ;;;<ز: :=لذه;;;<ر:»دو:خطج;;;ه: ،:«...=لحه;;;دهلل:=ل;;;ذی:جع;;;ل:=للر;;;ل:و
ب;;<:رف;;ع:ظله;;ت:و: فل;;ت:ب;;ه:س;;وی:مش;;<هدت: خو=ه;<ن:جه;;ع:قل;;وب:محّج;;<ن:

گردح;;ده:=س;;ر=ر:وردخ;;و=جی:و:ذکرگ;;ویی:ت;;<:وص;;ول: و:(:=ل;; ...:)ب;;ه:ف;;ری:عظ;;رن:
: :=ههّر;;;ت:ذک;;;ر:خد=وج;;;دی:و:برح;;;ذر :آح;;;<ت:مخع;;;ّدد:قرآج;;;ی:در :=ز دوم;;;ی:ب;;;<:آ ;;;<ز

:.ب<شد:ه<ی:شرط<جی:و:توضرر:معذی:=خالص:و:تقوی:می:د=شخن:=ز:وسوسه
ف;;رلن:ش;;ه<رۀ::-م;;وزۀ:برحخ<جر;;<(:Add.16840)در:مجهوع;;ۀ:ش;;ه<رۀ:(:خّط;;ی)

و:(:2/187،:ه;;;;<:فرلنرس;;;;ت:فه)کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن:(:3245)
ح;;;;;;< ]ت<ش;;;;;;کذد:(:2384ش;;;;;;ه<رۀ:)جس;;;;;;خۀ: ؛:121/:؛:=ذک;;;;;;<خی282-281/:ر
 [.Shah-e Hamadan,p.107؛:48/:آ <حسرن
:
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ح;ه:-28 ک;ه:ح;<دا:(:ف<رس;ی/:عرب;ی):خو=طر مررس;ّردعلی،:حعذ;ی:آث;<ری:
ه<ی:ش;رط<جی::ک;ه:=ی;ن:ح;ک:ر=:وسوس;ه:-شود:بر:دل:خو=ه:خرر:ب<شذد:ح;<:ش;رّ::می
کت<به;<یی::گفخه :=ب;ن:ج;وزی: =جد؛:و:تذی:چذد:=ز:مش<ح :م<جذد:=بوح<مد: ّز=لی:و

:جفس;;<جی::س;;ّردعلیمف;;<د:=ی;;ن:رس;;<لۀ:.:=جد:ب;;دین:عذ;;و=ن:د=ش;;خه ر=ج;;ع:ب;;ه:ش;;رور
که:س :ب<ش;ذد=ست،: :آجه;<:برح;ذر ش;رط<جه<:ر=::س;ّردعلی.:<لک<ن:ر=ه:حّق:ب<حد:=ز

ک;ه:ه;ر:دو:مهک;ن:=س;ت:=جس;ی:ح;<: :قسهت:معذ;وی:و:حّس;ی:بی;<ن:جه;وده،: بر:دو
کذذ;د :=تف;<ق: گهر=هی:مردم<ن:ب<:ه;ن:=تح;<د:و :=مر: آجگ;<ه:خ;و=طر:.:جّذی:بوده،:در

:قسن:د=جسخه ک;ه:تذه;<:آن:::=جس<جی:ر=:چه<ر رّب;<جی،:ملک;ی،:جفس;<جی:و:ش;رط<جی:
:خو=طر:=ول:=ز:شرور:ج<ری:=ثر:جهی پذیرجد؛:خالصه:وی:مؤمذ<ن:ر=:به:مج<رزه::دو

:جّذی:فر=:می خو=جد،:و:=ین:=جدحشه:در:ذهن:=قج;<ل:اله;وری::ب<:شر<طرن:=جسی:و
در:تحری;ر:ح;<:ترجه;ۀ:.:ب<زت<ب:ح<فخه:=ست(:به:عذو=ن:=بلرس<ن:ف<رسی:و:خ<کی)

:آن:«:خو=طرحه»ف<رسی: :آ ;<ز ک;ه:در :ههرن:مج<حث:مطر :ش;ده،: :سّرد:تقریج<ا =ز
کرده»:گوحد ک;ه:مش;<ح :چذ;د:ب;<ب:در:معرف;ت:خ;و=طر:ذک;ر: =ج;د،:م;ن::به:درسخی:

کرده کت<بی:تصذرف: که:ج<مش::جرز: :.=ست«:تلجرس:=بلرس»=م:
:جس;;;;;;ّخ:(::خّط;;;;;;ی) ش:)و:جس;;;;;;خۀ:(:2ج)ت<ش;;;;;;کذد:(:2385ش;;;;;;ه<رۀ:)هݘ

Add.16840:):>;;;;;;ش:)و:جس;;;;;;خۀ:ف<رس;;;;;;ی:(:ب295:-ب:292گ:)م;;;;;;وزۀ:برحخ<جر
گ;;ذج:بخ;;ش:=س;;الم:آب;;<د،:و:ج;;ز:=حذه;;<:(:4489 ح;;< ]کت<بخ<ج;;ۀ: ؛:285-282/ر
:[.Shah- e Hamadan,p.107.:49/:؛:آ <:حسرن3/1441مشخرک،::فهرست
:ج<م;;;ه(:ف<رس;;;ی):د=وودح;;;ه:-29 ک;;;ه:حک;;;ی:=ز :ب;;;ه::س;;;ّردعلی،: ه<ی:بلذ;;;د:=و
که<ل»:ج<م،:مخّضهن:«:د=وود»مرحدش: :سرر:=هل: :جزدح;ک:«آد=ب:و ،:و:بسر<ر
=وس;;ت؛:آخ;;رش:ه;;ن:سلس;;لۀ:ب;;ه:=ص;;طال :فق;;رش:ح;;<د:«:فقرح;;ه»:ب;;ه:رس;;<لۀ:

:.:گردحده:=ست
و::387ش:)ی:ه;<:فرلن:-(13/2873ش:)در:کت<بخ<جۀ:=ح<ص;وفره:(:خّطی)
و:(:538و::1/464فهرس;;;;;;;;ت،:)کت<بخ<ج;;;;;;;;ۀ:مرک;;;;;;;;زی:د=جش;;;;;;;;گ<ه:ته;;;;;;;;ر=ن:(:774

و:(:12/4274و::28/4258ش:)ه<ی:کت<بخ<ج;;;;;;;;;;;ۀ:مل;;;;;;;;;;;ک:ته;;;;;;;;;;;ر=ن::جس;;;;;;;;;;;خه
و:(:2/836ری;;;;;و،:)،:م;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;<:(p.39ش:)ه<ی:ه;;;;;<رو=رد،:پ;;;;;<رحس::کت<بخ<ج;;;;;ه
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ح;;;;;< 2/1143فهرس;;;;;ت:مذ;;;;;زوی،:(:]58و::2357)ه<ی:ت<ش;;;;;کذد::جس;;;;;خه /:؛:ر
:فهرس;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;خ<ن::و:جس;;;خه[:41/:،:آ <حس;;;رن122/:،:=ذک;;;<خی127-128

:[.Shah-e Hamadan, p.106]و:جز:=حذه<:[:3/1445مشخرک،:
 [.122/:=ذک<خی]:1353،:...محّهد:رح< ،:تهر=ن(:چ<پ)
:

:جف;;;;;س:-30 :بی;;;;<ن:رو :و ::،:رس;;;;<له(ف<رس;;;;;ی):در ک;;;;;ه:س;;;;;ّردعلی=ی:=ز :،
:فرهذگس;;;;;;;;خ<ن:ت<ش;;;;;;;;کذد::جس;;;;;;;;خه و:فرهذگس;;;;;;;;خ<ن:(:2361ش:)ه<ی:آن:در

ه;;ن:ب;;;ه:(:1/432فهرس;;ت،:)و:دی;;و=ن:هذ;;د:لذ;;دن:(:2339ش:)ت<جرکس;;خ<ن:
:.:وجود:د=رد«:جفسره»عذو=ن:
:ب;;;ه:(:چ;;<پ) =ل;;دین:ج;;;<گوری:در:دهل;;;ی::=هخه;;<م:ق<ض;;;ی:حهردح;;;ک:ب;;<ر

ح;;< (:]ق:;ه;;:1332چ;;<پ:ش;;ده: :[:289/ر :ب;;<ر:دحگ;;ر:در:اله;;ور چه;;ل:=س;;ر=ر،:]و
:هه;;;و:(:89-87،:2)«:س;;;لط<جف»،:جر;;;ز:طج;;;ع:تحری;;;ر:س;;;ررحلی:[75ص: =حض;;;<ا
ک<دمی» :آ :(.77-76ص:)«:=خج<ر

:
حش;;;;;;ره:-31 ،:در:شذ<س;;;;;;<جدن:س;;;;;;ّردعلی(:ف<رس;;;;;;ی)دروحش;;;;;;ذ<مه:/:درو

:ب;;<ردروحش;;<ن:ب;;<:ص;;ف<:و:در ک;;ه:ج;;<م:س;;الطرن:فق;;ر:»:-وحش;;<ن:ب;;ی:بذ;;د:و کس;;<جی:
:آث<رش;<ن:فس;<د:و:ح<ل;ت:=حش;<ن::برخود:بسخه :=حش<ن:زجدق;ه:و=لح;<د:و =جد،:شع<ر

<ث;ت:و:خجرق :و:ب<زی:و:آد=ب:=حش<ن:بدعت:و:بی:جه<زی،:و:خل;وت:=حش;<ن:
:جه<ل:فرحفخۀ:=حش<ن:ش;ده،:=ب<ح;ت:ر=:طرحق;ت:و:فق;ر: :بعضی:=ز جذگ:=ست،:و

گرفخه:=س;تج<م:جه<ده،:و:زم<م: مؤّل;ف:ب;ر:=عه;<ل:.:«=مور:و:سلطذت:ب<:آجه<:=جس:
:مذ<فق:=یر=د:سخت:می ح<ک<ر=ن:و که:=ین:چذرن:=عه<ل:به:ه;ر ::ر گوحد: گررد:و:

::جه;;ی ک;;ه:در:حض;;ور =رزد،:فق;;ن:خل;;وص:و:تق;;وی:و:ص;;د=قت:عج;;<د=ت:=س;;ت:
؛:پس:دروح;ش:حقرق;ی:ب<ح;د:...ب<شد:خد=وجدی:مورد:قجول:و:د=ر=ی:مذزلت:می

کذ;د،:و:که:بر=ی:=سخف<ده:= ک<مالن:در:خ;ود:=س;خعد=د:خ;<ص:=حج;<د: ز:صحجت:
:=کل:حر=م:و:تظ<هر:خود:ر=:جگ<ه:د=رد سجک:و:موضوع:=ین:رس;<له:(.:=ل )«:...=ز

:در:مج<ح;;ث:چه<رگ;;< :ب;;ه:زب;;<جی:ش;;رو=:خصوص;;<ا معرف;;ت:=خخص;;<ر:مط;;<لجی::جهݘ
ک;;;ه:در: ::؛آم;;;ده(:ق585م:)=م;;<م:محّه;;;د:عّز=ل;;ی::کرهر;;<ی:س;;;ع<دت=س;;ت: و:در
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ک;;ه:عله;;<ی:س;;و>:ب;;<:فق;;ر=:ب;;درفخ<ری:میض;;هن:جوحس;;ذده:ش;;<کی:=س;; کذذ;;د::ت:
:[.158-156/:رح< ]

کت<بخ<ج;;;;ه(::خّط;;;;ی) مذ;;;;زوی،::فهرس;;;;ت]ه<ی:=ی;;;;ر=ن::دو=زده:جس;;;;خه:در:
و:هش;;;;;;;ت:جس;;;;;;;خه:در:[2/118،:464و::1/83،ه;;;;;;;<:فرلن:فهرس;;;;;;;ت:؛2/1144

و:ج;;;;;ز:=حذه;;;;;<:[:9-3/1448مش;;;;;خرک،::فهرس;;;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;;;خ<ن::کت<بخ<ج;;;;;ه
:[Shah-e Hamadan / 107.:348/خالصه]

:چ<پ) ): :جزو :=لهقربین»در :=وص<ش »(: :تصوش :298/=صول ): :در و
«: :مجهوع  :س<یلر:هݘ »: :شرر=ز، :=حهدی ::1338خ<جق<ه :رح< ]ش /238:،

:آ <حسرن123/=ذک<خی ،/42]: :رح<  :محّهد :طجع ،(: :588-483ص و:(
:(.118-2/189)«:سلط<جف»طجع:تحریر:سررحلی:

:
گفخ<ری:=ست:سّردعلی(:ف<رسی):دسخور=لعهل:-32 ::جسخهبذ<بر:)،: =ی:در

گه;<ن:می(:ت<جرکسخ<ن :ب;<ب:ذک;ر:=دعر;ه:و:قو=ع;د:جه;<ز؛:م;ن: ک;ه:هه;<ن::در ب;رم:
:(:=ی:در:=ح<:صوفره:بذ<بر:جسخه)«:در:جه<ز:و:=حک<م:آن:رس<له» و:ش<حد:هن:بهری:=ز
که:به:(:17ش:)«:بهر=مش<هره» :.ح<فخه:=ست:مجرز:ج<«:صلو=تره/:صالتره»ب<شد:

:ت<جرکس;;;;;خ<ن:=جس;;;;;خرخوی:(:7/944ش;;;;;ه<رۀ:)جس;;;;;خۀ:(::خّط;;;;;ی) آث;;;;;<ر
:جسخۀ:(148،:ص2،:ج:فهرست) فهرست:جس :خط;ی:(:1325شه<رۀ:)،:=حض<ا
ح;;;;< ]ت<جرکس;;;;خ<ن:(:1ج) ،:چه;;;;<رمرن:رس;;;;<له:=ز:مجهوع;;;;ۀ:ش;;;;ه<رۀ:[211/:ر

کت<بخ<ج;ۀ::387فرلن:شه<رۀ::-(324-317ص:)کت<بخ<جۀ:=ح<صوفره::2873
:[.127/=ذک<خی(:]1/464،:ه<:فرلن:فهرست)مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:

:
که:ترجهه:(:صوفره):ق<عدۀ:ده:-33 رس<لۀ:مشهور:مررسّردعلی:ههد=جی،:
:رس;<لۀ:(:ف<رسی)=ی::گوجه «:=لط;رق:=ل;ی:=هلل:»ح;<:«:=الص;ول:=لعش;ره»ح<:و=جوش;ت:=ز
کج;ری:خر;وقی::شر :ججن:(عربی) ب;<:عذ;<وین:دحگ;ر:(:ق:;ه;:618کش;خۀ:)=لدین:

حع;;ه)ف;;ی:=لس;;لوک::ةرس;;<ل::م<جذ;;د :فهرس;;ت)،:مر;;ز=ن:=لعق<ح;;د:(12/225،:=لذر
ه;;<ی::،:ر=ه(1/538،:ه;;<:فرلن:فهرس;;ت)،:ده:ق<ع;;دۀ:=مررح;;ه:(2/1148ی،:مذ;;زو
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ح;;;< ،:)و:طرحق;;;ت:ج<م;;;ه:(:د=جش;;;کدۀ:=دبی;;;<ت)ط<لج;;;<ن: ب;;;ر=ی:(:133-132ر
ح;ه»س<لک<ن: :تص;وش:و:عرف;<ن،:ب;<:مقدم;ه(:ههد=جر;ه/:ذهجر;ه)«:کجرو ک;ه::در =ی:

حک;;;ی،:ر=ه:=رب;;;<ب:::ر=ه:وص;;;ول:ب;;;ه:ح;;;ق:ر=:جش;;;<ن:د=ده،:و:آن:س;;;ه:طری;;;ق:=س;;;ت
:م س;وم،:ر=ه:س;<خر=ن:.:دوم،:ر=ه:=ص;ح<ب:مج<ه;د=ت.:ردم<ن:ع<دیمع<مالت:و

:آن،:=عه<ل:دهگ<ج;ۀ:ص;وفر<ن.:حضرت:صهدحت توب;ه،:زه;د،:توّک;ل،:»::پس:=ز
ب;;ر=ی:س;;رر:=ل;;ی:=هلل:ب;;ه:«:قذ<ع;;ت،:عزل;;ت،:ذک;;ر،:توّج;;ه،:ص;;جر،:مر=قج;;ت،:رض;;<

گردحده:=ست :.تفصرل:ح<د:
:مجهوعۀ:مکتوب:در:ه;ر=ت:(::خّطی) س;<ل::15)کهن:ترین:جسخۀ:آن:در

کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:«:2928»ب;;ه:ش;ه<رۀ:(:س;;ّردعلیپ;یش:=ز:درگذش;;ت:
کجر;;;;;ر»ته;;;;;ر=ن،:ب;;;;;ه:عذ;;;;;و=ن: (:1777،:ص:1فهرس;;;;;ت،:ج)«:ده:=ص;;;;;ل:ش;;;;;ر :

:جسخه[:123/=ذک<خی] کت<بخ<جه:و :در: ک;ه::ه<ی:بسر<ر پ;<: :=رو ه<ی:=یر=ن:و:آسر<:و
مذ;;;;زوی،::فهرس;;;;ت]رود::ه<ی:آجه;;;;<:=ش;;;;<رت:م;;;;ی:تذه;;;;<:ب;;;;ه:بعض;;;;ی:فهرس;;;;ت

ح;;;;;< 1/287برگ;;;;;ل،::=دبی;;;;;<ت؛:2/1148-1158 :فهرس;;;;;ت؛:133:-132/؛:ر
و:38،:37،:31،:12مرعش;ی،:جل;ده<ی::فهرس;ت؛:1462:-3/1461مش;خرک،:

:[.Shah – e Hamadan, 106, 108؛:و:جز:=حذه<:39
:فرهذ;گ:=ی;ر=ن:زم;رن(:در)م;<رین:مول;ه:ب;<:مقّدم;ۀ:فر=جس;وی:هه;و:(:چ;<پ)

،:ش;;;;ر :س;;;;ه:چ;;;;<پ:[134/=ذک;;;;<خی(:]66-38ش،:ص::1337،:س;;;;<ل:6ج)
::41/،:آ <حسرن133/رح< ] :طجع:تحریر:س;ررحلی:[:64-61و «:س;لط<جف»و
ک<دمی:=خج<ر»:-جرز:-(2/79-84) :.ت<جرکسخ<ن(:75-78ص:)«:آ

:
حع;;;ه،:=]مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی::دی;;;و=ن:=ش;;;ع<ر:-34 ش;;;<مل:[:9/765لذر

و:«:رب<عر;;;<ت»و:(:28:ش)گذش;;;ت:«:چه;;;ل:=س;;;ر=ر»ک;;;ه:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:«: زلر;;;<ت»
:آث<رش،:و:جرز:جهوج;ه«:مدذوح<ت»،:برخی:«قطع<ت» :=و::مخفرق:در :=ش;ع<ر ه<یی:=ز

.:ه<:و:ُجذگه;;;<:دح;;;ده:ح;;;<:چ;;;<پ:ش;;;ده:=س;;;ت:در:بعض;;;ی:مجهوع;;;ه:ه;;;<،:ت;;;ذکره
:[.125-124=ذک<خی،:]

ش:)جسخۀ:.:2.:1/158،:(برگ:14)پور:رب<جک:(دیو=ن)جسخۀ:.:1:(:خّطی)
در:)<بت:شر :=السالم:علی:بن:محهود:کت:-کت<بخ<جۀ:مجلس:شور=(:3/8981
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::-کت<بخ<جۀ:مل;ک:ته;ر=ن(:34/4258ش:)جسخۀ:.:3،:(ق:868 کت<ب;ت:=ب;وذر
رس;;;<لۀ:دحگ;;;ر:=ز::27هه;;;ر=ه:ب;;;<::-(ق:;ه;;;:987مش;;;هد،:)ب;;;ن:عج;;;د=هلل:س;;;جزو=ری:

:فهرس;;ت(:...:]11س;;دۀ:)م;;وزۀ:برحخ<جر;;<:(:2/6944ش:)جس;;خۀ:.:4،:س;;ّردعلی
«:تذکرۀ:عالخی»و:(:2979،:2424ش:)ه<ی::جذگ.5،:[58-3/2449مذزوی،:

ح;د::ت;ألرف:خو=ج;ه:ش;ه<ب کت<بخ<ج;ۀ:مرک;;زی:(:3836ش:)=لدین:عج;د=هلل:مرو=ر
،:ص:1فهرست،:ج]کت<بت:محهد:بن:مررز=:محّهد:مسخوفی::-د=جشگ<ه:تهر=ن

ه<ی::شه<ره)ه<ی:دحگر:=ز:جهله:سه:جسخۀ:خطی::مجهوعه:.6،[1982و::1891
ک;;ه:ب;;ر:(:1885و::1884و::1883 کت<بخ<ج;;ۀ:فرهذگس;;خ<ن:ت<ش;;کذد،:و:ج;;ز:=حذه;;<:

کرده:588رویهن:=بی<ت:مذسوب:به:=و:ر=:حدود: -213/:رح< .:]=جد:بیت:برآورد:
:[.288/،:برحگل:125-124/:،:=ذک<خی214

:(:چ<پ) =مرتسر،:)=هخه<م:جر<ز:علی:خ<ن::هب«:...مجهوعۀ: زلر<ت»جزو
:به:تصحرر:دکت;ر:س;رده:=ش;رش:ظ(:ق:1433 ح;< :خ;<ن::-ف;رو دکت;ر:محّه;د:ر

س;;;لط<جف،:]،:طج;;;ع:تحری;;;ر:س;;;ررحلی:(ش:1347ته;;;ر=ن،:=جخش;;;<ر=ت:وحر;;;د،:)
ح;< ،:/:28-26،:(تحریر:=س<ز=ده):جصرحخذ<مه/:111-114،:64-65 -481ر
:[.69-67چهل:=سر=ر،:/:482
:

ک;;ه:تذه;;<:=ث;;ر:=و:(:ف<رس;;ی):=لهل;;وک: ذخرر:-35 ب;;ه:ص;;ورت::مررس;;ّردعلی،:
:(:ه:رس<لهجَ:)کت<ب: :جف<حس:آث;<ر :مشهورترین:آجه<ست،:=ز:جهلهݘ :ف<رس;ی:و مذد;ور

:آم;;;;ده: :ق;;;;رن:هش;;;;خن:ب;;;;ر:ش;;;;ه<ر :مجّل;;;;ه]در مق<ل;;;;ۀ:):1338س;;;;<ل:/:4،:ج:حغه;;;;<:ݘ
کت;<ب[:241،:ص:(حکهت :=خالق:عهلی:و:سر<ست:م;دجی،:م<جذ;د: ه;<ی::در

=خ;;;الق:»و:(:ه;;;;:ق::672م:)=لدین:طوس;;;ی::خو=ج;;;ه:جص;;;رر«:=خ;;;الق:ج<ص;;;ری»
م;ال:«:ق:محس;ذی=خ;ال»ح;<:(:ه;:ق:988م:)و=جی:شرر=زی:=لدین:د:جالل«:جاللی

ک<ش;;;;فی:س;;;;جزو=ری: :(:ه;;;;:ق:918م:)حس;;;رن:و=ع;;;;ظ: :آجه;;;;<:ج;;;;<معخر:بش;;;;ه<ر :=ز و
کت;<ب:در:ش;جه:ق;<رۀ:هذ;د:ت;<:=و=خ;ر:عه;د:پ<دش;<ه:تره;وری:محه;;د:.:آح;د:می =ی;ن:

ح;;ب:ع;;<لهگر کت;;ب:درس;;ی:ب;;وده:=س;;ت:(:ه;;;:ق:1119:-1869):ر=ورج;;گ:ز ج;;زو:
ح;;;< ] س;;;ّرد:هه;;;د=جی:آن:ر=:ب;;;ه:[.:52و::38:–:37/:،:آ <حس;;;رن181و::99/:ر
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ک;;ه:=لجخ;;ه:=س;;<می: :جوش;;خه،: خ;;و=هش:بعض;;ی:=ز:ش;;<ه<ن:و:ح<که;;<ن:هه;;<ن:دح;;<ر
گ;<هی:.:=حش<ن:ر=:ح<د:جکرده:=س;ت :=ی;ن:=ث;ر: س;عدی:«:گلس;خ<ن»ب;ه::س;ّردعلیدر

:جد;ری:تقلر;;د: :ترکرج;<ت:جظ;;ن:و :آن:در کت;;<ب:=ز :ح;<:ط;;ّی:مط<ل;ب: =ش;<ره:جه;;وده،:و
ک;ه:در:مج<ح;ث:عرف;<جی:تح;ت:ت;أثرر:.:کرده:=ست «:کش;ف:=لهحج;وب»گوحذ;د:

کت<به;;<ی: : «:کرهر;;<ی:س;;ع<دت»و:«:=حر;;<>:عل;;وم:=ل;;دین»هج;;ویری،:خصوص;;<ا
ح;;< ]ّز=ل;ی:ب;;وده:=س;ت: =م;<م:محّه;;د: [.:Shah-e Hamadan, p.54،:182،:188/ر

ک;;;;;;ه:بیش;;;;;;خر:وی:= :ول;;;;;;ی:جظ;;;;;;ر:ر=ق;;;;;;ن:=ی;;;;;;ن:س;;;;;;طور:چذ;;;;;;رن:=س;;;;;;ت: کت;;;;;;<ب:ز
کس;;;ی:ب;;;دین:جکت;;;ه:توّج;;;ه:)ّز=ل;;;ی:ت;;;أّثر:ح<فخ;;;ه: «:=لهل;;;وک:ةجص;;;رح» کذ;;;ون: :ت;;;<: و

:هر:ح<ل،:.:=ست(:جذهوده ::=لهلوک: ذخرردر لو=زم:قو=عد:س;لطذت:ص;وری:»در
:معذوی:مجذی:بر:ذکر: =حک<م:حکومت:و:والح;ت:و:تحص;رل:س;ع<دت:دجر;وی::و

=د=ی:حق;;;;;;وق:(.:2ش;;;;;;ر=حن:و:=حک;;;;;<م:=حه;;;;;;<ن،:(.:1::در:ده:ب;;;;;;<ب«:=خ;;;;;رویو:
مک;;<رم:=خ;;الق:و:وج;;وب:تهّس;;ک:پ<دش;;<ه:و:ح;;<کن:ب;;ه:س;;ررت:(.:3عجودح;;ت،:
=حک<م:س;لطذت:(.:5حقوق:و=لدین:و:عجرد:و:=ق<رب:و:=صح<ب،:(.:4خلف<،:

:والحت:و:=م<رت:و:حق;وق:رع<ح;<:و:ش;ر=حن:حکوم;ت،: س;لطذت:معذ;وی:و:(.:6و
:خالفت:=جس< ش;کر:جعه;ت،:(.:8=مر:به:مع;روش:و:جه;ی:=ز:مذک;ر،:(.:7جی،:=سر=ر

:لو=زم:سلطذت،:(.:9 کت<ب(.:18صجر:=ز کجر:و: ضب،:و:خخن: :.مذّمت:
کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) :=ین:=ثر:در: ه<ی:=یر=ن:و:آسر<:و::ه<ی:بسر<ری:=ز

ک;;;ه:تذه;;;<:ب;;;ه:بعض;;;ی:فهرس;;;ت پ;;;<:وج;;;ود:د=رد،: رود::ه<ی:آجه;;;<:=ش;;;<رت:م;;;ی:=رو
ح;< ............؛:فهرست:مش;خرک،:11-2/1618مذزوی،::فهرست] -97/؛:ر

و::384و::1/184ت<جرکس;;خ<ن،::فهرس;;ت؛:1/288برگ;;ل،::ف<رس;;ی:=دبی;;<ت؛:98
:[.Shah-e Hamadan, 106. /Brockelmann, S. II,p.311....:]؛:2/271

وزی;;ری؛:بهجز;;ی،:س;;ذگی::-ق،:س;;ذگی:1323/م:1985اله;;ور،:(:چ;;<پ)
بهجز;;;;ی:و::-ب;;;;ه:=هخه;;;;<م:جر;;;;<زعلی:خ;;;;<ن:-س;;;;رت؛:=مر(1683مش;;;;<ر،::فهرس;;;;ت)

ق؛:تص;;;حرر:دکت;;;ر:س;;;ّرد:محه;;;ود:=ج;;;و=ری،:تجری;;;ز،:1323/:م1985به;;;<ولحور،:
:ته;;;ر=ن)ش::1358د=جش;;;کدۀ:=دبی;;;<ت،: :در و:طج;;;ع:[:125/=ذک;;;<خی(:]و:مک;;;ّرر
: ،:1993ک;;والب،:):ج<م;;ه:جص;;رحت(:در)«:ح;;<تن:=س;;<ز=ده»تحری;;ر:س;;ررحلی:آن:=ز

:(.145-48ص:
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:=رن:تال(:ترجهه) :1825،:د=جش;گ<ه:وی;ن،:«روزجهولرن.:ک.:ش:=رجست،»ز
::؛م ؛:ترجه;;ۀ:ترک;;ی:=ز:1829،:(C.Solvent)«:س;;ولوجت.:س;;ی»ترجه;;ۀ:فر=جس;;وی:=ز

ع;;;ه،:ح=لذر)،:=ح;;;<:ص;;;وفره:«س;;;روری»خّل :ب;;ه:خم;;وال:مص;;;طفی:ب;;;ن:ش;;;عج<ن:م;;;
:مول;;وی: ;;الم:ق;;<در،:اله;;ور(:18/21 :=ز ب;;ه::1334/:ه;;;:ق::1331/:و:ترجه;;ۀ:=ردو

:وی;زه::؛«مذه;<ج:=لس;لوک/:جهج:»عذو=ن: و:ترجه;ۀ:بخش;ی:ب;ه:پش;خو:=ز:آخوج;د:در
:[.Shah-e Hamadan,106.:126/،:=ذک<خی99/رح< ]

:
=ی:پیر=مون:=ح;و=ل::سّردعلی،:رس<له(:عربی:–ف<رسی:):=مررحه:ذکرحۀ:-36

ک;;;;ه: ح;;;;ه،: کجرو :َ=ور=د:=س;;;;ت:ب;;;;ه:طری;;;;ق:ص;;;;وفرۀ: :و کرفر;;;;<ت:و:فو=خ;;;;د:َ=ذک;;;;<ر و:
:=الذک;<ر»ح;<:«:ذکرحۀ:ص;غری»عذو=ن::-کوت<هخر:-جسخۀعربی:آن ج;<م:ح<فخ;ه:«:=ج;و=ر

=ین:رس<له:در:سرر:و:س;لوک:ب;<:س;ربذده<ی:[.:218و::193،:117/:رح< ]=ست:
:آن:آم;;ده:«:=ی:عزی;;ز» کوت;;<ه،و:در ب;;ه:جد;;ر:آمرخخ;;ه:ب;;<:جظ;;ن،:مخض;;ّهن:حک<حخه;;<ی:

طه;;<رت،:توّک;;ل،:::=رب;;<ب:طرحق;;ت:ر=:=س;;ر=ر:س;;لوک:چه;;<ر:چر;;ز:=س;;ت»::=س;;ت
و:جرز:درب;<رۀ:ذک;ر:(:که:شر :د=ده)طن:=ست:توبه،:عدل؛:و:هر:حک:=ز:آجه<:ر=:ظ<هر:و:ب<

=ی:=ز:جد;ر:فّذ;ی:=س;ت::جهوج;ه(:ب;ه:ق;ول:رح;< )م;خن:رس;<له:.:خفی:و:ذکر:جلی:=ست
:.=ست«:ت<رح :جه<جگش<»و:«:مرزب<ن:ج<مه»که:ح<دآور:شروۀ:کت<به<ی:

کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) -2/1152مذ;زوی،::فهرس;ت]ه<ی:=ی;ر=ن::ه<ی:
ه;;;;;;<::و:س;;;;;;<یر:ج<ی[:68-3/1467مش;;;;;;خرک،::فهرس;;;;;;ت]و:پ<کس;;;;;;خ<ن:[:53
:[.2-1،:(طوسی)؛:ذکرحه:218و::194-193،:128-117،:95-94/:رح< ]

کجج;;;;ی»ض;;;;هرهۀ:(:چ;;;<پ) ق؛::1367/:ش::1326/:،:ته;;;;ر=ن«ت;;;ذکرۀ:
«:فص;;ل:=لخط;;<ب»و:در:حو=ش;;ی:(:1787مش;;<ر،::فهرس;;ت)ش:1327/:ش;;رر=ز

ّه;;د:تص;;حرر:و:طج;;ع:دکت;;ر:مح[.:126/=ذک;;<خی(:]...ت<ش;;کذد،:)خو=ج;;ه:پ<رس;;<:
ح;;;< » و:تص;;;حرر:و:طج;;;ع:فرح;;;دون:تق;;;ی:ز=ده:طوس;;;ی:(:545-523ص:)«:ر
«:س;;;;لط<جف»و:طج;;;;ع:تحری;;;ر:س;;;;ررحلی:(:1378ته;;;ر=ن،:مؤّسس;;;;ۀ:مط<لع;;;<ت،:)
(2/162-177:.) 

:
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که:تحت:عذو=جه<ی:مس;خقّل:سّردعلی(:ف<رسی):عرف<جی:رس<الت:-37 :،
:جس;;خه(:4و2ش:)آد=ب:و:رح<ض;;<ت:(.:1::=جد:جر;;ز:فهرس;;ت:ش;;ده خّط;;ی:ش;;ه<رۀ::ݘ

=ص;;طالح<ت:ص;;وفر<ن:(.:2مرح;;وم:دکت;;ر:مه;;دی:بی;;<جی،:(:1868م;;وّرخ:)ج::15
(.:3کت<بخ<ج;;ۀ:مدرس;;ۀ:سحهس;;;<الر،::2/6449جس;;خۀ:خّط;;ی:ش;;ه<رۀ:(:11ش:)

(.:4مجل;س:ش;ور=،::4/3668جس;خۀ:خّط;ی:ش;ه<رۀ:(:43ش:)س;وآل:و:ج;و=ب:
«:رض;;<»کت<بخ<ج;;ۀ::866و::787=ز:مجهوع;;ۀ:ش;;ه<رۀ:(:ب;;ی:ج;;<م)جس;;خۀ:خّط;;ی:

فهرس;;;;ت:)کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن::3268ف;;;رلن:ش;;;ه<رۀ::-ر=مح;;;ور
ب;;;ه:عذ;;;و=ن::؟...(:ش:)دروحش;;;ذ<مه:(.:5،:[127:-126/=ذک;;;<خی(:]118،:2/:ه;;;<:فرلن
ک;;ه:در:ر=ه:طل;;ب،:جف;;س:«:رس;;<لۀ:عرف;;<جی» گوح;;د:در:س;;خ<حش:=ز:=ولر;;<>:=هلل،:آج;;<ن: ک;;ه:

س;;رر:=ه;;ل::آد=ب:و»=ی;;ن:جس;;خه:ب;;<:(.:=ل;; ...:)=ّم;;<ره:ر=:در:بوت;;ۀ:رح<ض;;ت:بگد=خخذ;;د
:[.3/1493فهرست:مشخرک،:]سرآ <زی:مش<به:د=رد:...(:ش:)«:که<ل
:

کت<ب::سّردعلی(:عربی):=لخوبه:ةرس<ل:-38 «:=لخ<خجرن:مرآت»که:خالصۀ:
:آن:جوش;خه:ش;ده:=س;ت،:ب;<:آ ;<ز(:ش:) :پیش:=ز =یه;<:: =م;<:بع;د،:ف;<علن»::و:ظ<هر=ا

گوح;د«:...=لط<لب :تعرح;ف:آن: =ل;ی::ةه;ی:=لرج;وع:م;ن:=لهخ<لف;:ةف<لخوب;»::که:در
ک;;ه:ب;;ر=ی:درک:معرف;;ت:خد=وج;;دی:تزکر;;ه:و:(:=ل;; )»:...ة=لهو=فق;; و:خالص;;ه:آن:

:.«...تذزحه:جفس:و:مج<هدت:و:عج<د=ت:و:رح<ضت:الزم:=ست
ف;;;ی::ةرس;;<ل»ب;;ه:عذ;;و=ن:(:3871ش:)کت<بخ<ج;;ۀ:مجل;;س:ش;;;ور=:(:خّط;;ی)
کت<بخ<ج;ۀ:م;وزۀ:برحخ<جر;<:«=لخصّوش ح;< (:]2ج:،فهرس;ت)،:و:جس;خۀ: -198/ر

چه<ر:ب<ب::رهن:=ز=و:د:یف<رس«:رس<له:در:توبه»:ب<حد:=فزود[.49/،:آ <حسرن199
: :(:387)ف;;;رلن:–=ح<ص;;;وفره::ۀکت<بخ<ج;;;(:2873ش:)ج;;زو:مجه;;;وعهݘ کت<بخ;;;<جهݘ

:[.127/=ذک<خی:]:(1/464فرلهه<،:فهرست.)د=جشگ<ه:تهر=ن:هست:ی:مرکز
:

ک;;ه:برحس;;ب:جس;;خۀ:س;;ّردعلی(:ف<رس;;ی):کرهر;;<:و:ط;;ّب::در:رس;;<له:-39 :،
عذ;;;;;و=ن:آن:(:ب:325-324گ:)م;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;<:(:Add.16848/:14:ش;;;;;ه<رۀ)
:ج<م;ه[348/:خالصه]=ست::«رس<له:درب<رۀ:حفن:صّحت» ک;ه:در =ی::،:چذ;<ن:

به:مرحدش:جعفر:بدخشی:جص<حر:طجرج<جه:و:ترکرب:دو=ه<:ر=:جوشخه،:=ز:طرفی:
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کرده که:رس<لۀ:سّرد:در:طّب:بدین:آ <ز:=س;ت:هن:ح<د: :»::=جد: آفخ;<ب:عذ<ح;ت:در
:ب;;;ه:ب;;;رج:ه;;;د=حتمل;;;ک:در=ح;;; :ُجذ;;;گ:(.:=ل;;; )«:ت:و (:د-33ش;;;ه<رۀ:)جر;;;ز:در

عل;;ن:»=ق;;و=ل:س;;ّرد:درب;;<رۀ:(:83-79گ:)کت<بخ<ج;;ۀ:د=جش;;کدۀ:=دبی;;<ت:ته;;ر=ن:
هن:مذدرج:=ست،:=م<:=حذه;<:هه;ه:قوله;<ی:مقخ;جس:=ز:مک<تر;ب:=وس;ت:«:کرهر<

:[.45/،:آ <حسرن181-188/رح< ]=ی:جد=گ<جه::جه:رس<له
کرده:شد(::خّطی) :ح<د: :.فوق<ا
:

:.مررسّردعلی:ههد=جی(:ف<رسی:–عربی:):=لخصوش:فی:ةرس<ل:-40
:ح;ک:مجهوع;;ه،:جس;خۀ:ش;;ه<رۀ:::(خّط;ی) دو:رس;<له:ب;;ه:هه;رن:عذ;;و=ن:در
کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی::371ف;رلن:ش;;ه<رۀ::-(=س;;خ<ججول)کت<بخ<ج;ۀ:=ح<ص;;وفره::1791

ح<د:شده:=ست::47-24ه<ی::برگ(.:2)،:23-1ه<ی::برگ(.:1::)د=جشگ<ه:تهر=ن
،:هه;;;;<ن:(1/468،:ه;;;;<:فرلن:فهرس;;;;ت) :آج;;;;دو،:مح;;;;خهالا ک;;;;ه:حک;;;;ی:=ز =جش;;;;<>:»،:

:866و::787=ز:مجهوع;;;ۀ:ش;;;ه<رۀ:«:رس;;;<لۀ:تص;;;وش»چه;;;<رمرن:)«:=لقدوس;;;ره
:«:رض;;;;<»کت<بخ<ج;;;;ۀ: کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی::3268ف;;;;رلن:ش;;;;ه<رۀ::-(هذ;;;;د)ر=مح;;;;ور

:در:رس;;<له»::جر;;ز[.:128/:=ذک;<خی(:]2/118،:ه;;<:فرلن:فهرس;ت(:)د=جش;گ<ه:ته;;ر=ن
::رس<لهههحیوست:ب<:«:تصوش ه<ی:دحگر:به:ههرن:عذو=ن:=ز:صوفر<ن:دحگ;ر،:در

ه<ی:ف<رس;;;;;;;ی:=جس;;;;;;;خرخوی::جس;;;;;;;خه(:1526/=ل;;;;;;;ف/:9)مجهوع;;;;;;ۀ:ش;;;;;;;ه<ره:
:[.4/141،:فهرست(:]ب:317:–ب:312گ:)خ<ورشذ<سی:ت<جرکسخ<ن:

:
=ز:«:مخخص;ر»،:=ی;ن:=ث;ر:مس;خخرج:س;ّردعلی(:عربی):=لفردوس:ةروض:-41
کت;;<ب:):«=الخج;;<ر:ف;;ردوس»کت;;<ب: :=لخط;;<ب:=لهخ;;َرج:عل;;ی: ش;;ه<ب:»به;;أثور
(:ق:;ه;:454م:/:ق<ضی:=بوعجد=هلل:محّه;دبن:س;المه:ُقض;<عی:ش;<فعی«:=الخج<ر
:بن:فّذ;<:خس;رو:هه;د=جی:دحله;ی:»تألرف: :-445)=بوشج<ع:شرروحه:بن:شهرد=ر
ک;ه:ب;<لل:ب;ر:(:ق:;ه:589 ح;دحث:جج;وی:=س;ت،:و::18888موّرخ:مح;ّدا:هه;د=ن،:
:آن:وجود:د=رد:جسخه .:196-195،:ص:(=ذک;<خی):=یر=ن:جگ<ر=ن:ت<رح .:]ه<یی:=ز

Brockelmann, GAL,I,p.420, S.I.p. 586.]::>مررس;ّردعلی:هه;د=جی:«:مخخصر»=م
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:آن:ب;;ه:عذ;;و=ن: کت<بخ<ج;;ۀ:م;;وزۀ:برحخ<جر;;<:«=لف;;ردوس:ةروض;;»=ز ش:)،:جس;;خخی:در:
،:Add.:19/16848ش:)و:جس;;خخی:دحگ;;ر:...[:،:ص:2ری;;و،:ج:فهرس;;ت(:]898
ح;;دحث:مذخخ;;ب:ر=ج;;ع:ب;;ه::1588ش;;<مل:[.:248/:خالص;;ه(:]378-347گ:

ک;ه::مک<رم:=خ;الق:می :تلخ;ر :=ح<دح;ث:آن:=س;ت: گوحدک;ه:مقص;ود:=ز ب<ش;د؛:
کت;;<ب:و:س;;ّذت:تهّس;;ک:(:ص)م;;ردم:=حک;;<م:خ;;د=:و:رس;;ول: :ب;;ه: ر=:بخو=جذ;;د،:و

ک;ه:در:=ص;ال ::؛:و:=ز:عله<ی:عص;ر:خ;ود:ش;ک<حت:می...بیشخری:بجوحذد کذ;د:
کت;;;;<ب:.:«...ردمم;;;;کوش;;;;ذد،:ت;;;;<:چ;;;;ه:رس;;;;د:ب;;;;ه::=ح;;;;و=ل:خودش;;;;<ن:جهی ب;;;;<ری،:

ب;;;;;<ب:مذقس;;;;ن:=س;;;;ت،:و:در:ه;;;;;ر:ب;;;;<ب:=ح<دح;;;;;ث:ر=:در::28ب;;;;ر:«:=لفردوسةروض;;;;»
ک;;ه:ش;;رروحۀ:ش;;هرد=ر:)موض;;وعی:مع;;ّرن:ب;;ه:رو=ح;;ت:حک;;ی:=ز:ر=وح;;<ن:مع;;روش: چذ;;<ن:

ک;;رده ،:48/،:آ <حس;;رن188-187/:رح;;< ]بی;;<ن:جه;;وده:=س;;ت:(:هه;;د=جی:ح;;<د:
:[.Shah- e Hamadan, 108.../:و::17،:16،:و:ص:13/=لسجعرن
 =الربعرن:فی:فض<خل:=مرر:=لهؤمذرن:س<د=ت:ج<مه::-
:

(:عرب;;;;ی)رس;;;;<لۀ:(:ع)=له;;;;ؤمذرن:عل;;;;ی:=مرر:فض;;;;<خل:ف;;;;ی:=لس;;;;جعرن:-42
:هفخ<د:حدحث:ججوی:در:سخ<حش:علی:ب;ن:=ب;ی:سّردعلی که:عج<رت:=ست:=ز :،
کوت;<ه:=ز:خ;ود:=م;<م:عل;ی:آورده:=س;ت(:ع)ط<لب: .:و:ب<:هر:ح;دحث:ه;ن:س;خذی:

:هه<ن:=ث;ر: خ;ود:س;ّرد:(:41:ش)«:=لف;ردوس:ةروض;»پیش;گفخه:بیشخر:=ح<دحث:=ز
:.مذقول:=ست

کت<بخ<ج;ۀ:(::خّطی) :س;دۀ:جه;ن،:(:5/4489ش:)«:گ;ذج:بخ;ش»جس;خۀ: =ز
کت<بخ<ج;;ۀ:مجل;;س:ش;;ور=: ح;;< (:] :172ش:)جس;خۀ:دحگ;;ر:در: ،:581و::285/:ر

[:348/:خالصه(:]Add.:28/16848ش:)،:جسخۀ:موزۀ:برحخ<جر<:[144/=ذک<خی
 Brockelmann, G. II, 287, S.II, p.311. /Shah-e]ه<ی:دحگ;;;ر::و:جس;;;خه

Hamadan,p.107.]:
:خود:ب;<ب:(:چ<پ) ت;ألرف:«:حذ;<بیع:=له;ّوده»کت;<ب::56مخن:رس<له:=صالا

ک;الن:حس;رذی:قذ;دوزی:بلخ;ی:حذف;ی:جقش;جذدی: شر :سلره<ن:بن:خو=ج;ه:
:=س;;خ<ججول:(:ق:;ه;;:1228-1294) ک;;ه:مک;;ّرر:در :بی;;روت:و:(:ق:;ه;;:1382)=س;;ت،: و

حع;;;ه]و:مش;;هد:و:ته;;;ر=ن:چ;;;<پ:ش;;ده:جج;;ف:و:بهجز;;;ی: ،:طج;;;ع:و:[2/132،:=لذر
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=هلل:ص<بری::ة،:طجع:و:ترجهۀ:آح(522-:581ص:)خ<ن::رح< تصحرر:محّهد:
و:طج;;;;ع:تحری;;;;ر:س;;;;ررحلی:(:ش:1383/ش::1372ق;;;;ن،:جهض;;;;ت،:)هه;;;;د=جی:

:(.195-2/178)«:سلط<جف»
:=ز:موالج;;<:مل;;ک:محّه;;د:ش;;رحف،:در:ج;;زو:ترجه;;ۀ:(:ترجه;;ه) حذ;;<بیع:»=ردو
:جش;ر:ش;ده::چ;<پ«:=لهوّده ،:ف<رس;ی:آن:ض;هن:ترجه;ۀ:(ه;;:ق::1378/لکهذ;و:)و

و:ترجه;;ۀ:ف<رس;;ی:(:ش:1312ته;;ر=ن،:)«:مف;;<ترر:=لهحّج;;ه»ب;;ه:عذ;;و=ن:«:حذ;;<بیع»
:(.ش:1372/1383قن،:)=حهد:ص<بری:ههد=جی:(:پیشگفخه)ضهن:طجع:

:
کالمی):جو=ب<ت:و:سؤ=الت:-43 : ر;ر::،س;ّردعلیف<رسی::(مس<خل: ظ;<هر=ا

:آن:=س;;ت: :(:ب;;ه:هه;;رن:عذ;;و=ن)=ز ک;;رده:(:3ش:)«:رس;;<الت:عرف;;<جی»ک;;ه:در ح;;<د:
:مرح;د=ن:ده::=ین:رس<له:محخوی:.:شد کالمی:حکی:=ز هه;د=جی::س;ّردعلیسوآل:

:»در:ح;;دحث:جج;;وی:(:1::)ه;;<ی:عرف;;<جی:مخخص;;ر:=وس;;ت:ب;;<:ج;;و=ب کذ;;ز=ا کذ;;ُت:
: :(.:=ل ...):رو :=ز:صف<ت:حق:=ست:ح<:=ز:ذ=تش؟(:18(:...:)=ل )؟:...مخفر<ا
کت<بخ<ج;ۀ:(:3339ف;رلن:ش;ه<رۀ:)جسخۀ:فرهذگسخ<ن:ت<ش;کذد:(::خّطی)

کت<بخ<ج;;;ۀ: ش:)=س;;;الم:آب;;;<د:«:گ;;;ذج:بخ;;;ش»مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن،:جس;;;خۀ:
:آب;;;;<د»و:جس;;;;خۀ:(:5417 (:ق:;ه;;;;:1175رس;;;;<له:م;;;;ورخ::22مجهوع;;;;ۀ:)«:حر;;;;در

:[.39/؛:آ <حسرن3/1578،:965،:2/ست:مشخرک:ر،:فه173/رح< ]
:(.184-2/181)«:سلط<جف»تحریر:سررحلی:(:چ<پ)
ح;;< :و:چ;;<پ:آن:در:م<هذ<م;;ۀ:(:ترجه;;ه) :=ز:دکت;;ر:محّه;;د:ر :=لهع;;<رش=ردو
:  [.175/:رح< (:]م:1978)الهور
:

،:ه;;;;ن:درب;;;;<رۀ:س;;;;رر:و:س;;;;لوک:س;;;;ّردعلی(:ف<رس;;;ی):=لط;;;;<لجرن:س;;;;رر:-44
:ب;;ر=ی:ر=هجوح;;<ن:خد=وج;;دی؛:ب;;<: ص;;وفر<جه:و:عرف;;<ن،:تزکر;;ه:و:تطهر;;ر:جف;;وس:=ز

:مرح;د=جش:ب;ه:ج;<م::،«=ی:عزیز»عذو=جه<ی: ک;ه:حک;ی:=ز مجه;وعی:=ز:س;خذ<ن:وی:
گردآورده:=ست که:=گرچه:=حک<م:شرع:مس;خقّل:و:.:بره<ن:بن:عجد=لصهد: گوحد:

ت;;و=ن:و:ش<حس;;خه:ه;;ن::مع;;ّرن:=س;;ت،:ل;;رکن:ب;;<:توّج;;ه:ب;;ه:ح;;<الت:شخص;;ی:جهی



 شاهِ هَمَدان                                                                   054

 

 

کرد :=مور:فرعی:سخخگرری: که:در گردآورجده:در:مورد:مع;<جی:ومط<ل;ب:.:جرست:
کهخر،:ولی:به:=شع<ر:خود:مخخلف:به:آح ::سّردعلی<ت:و:=خج<ر: و:دحگر=ن:بسر<ر

گوحد.:=سخشه<د:جهوده:=ست «:عله<ی:رسوم»::درب<رۀ:علن:ظ<هری:و:ب<طذی:هن:
گررجد:و:فقر=:=ز:سهع:=له<م: کالم:علن: که:خو=جه:ر=:به:...=ز:ر=ه:سهع: ؛:چه:علهی:

:=مر;;ر: :ب;;ر:در ح<ج;;د:و و:ح;;رص:و:بخ;;ل:خو=ج;;د:و:تخ;;ن:عج;;ب:و:ش;;هوت:در:دل:رو
عذو=ن:(.:=ل )«:...ه:دو=جد،:محّقق:آن:ر=:د=م:شرط<ن:و:م<دۀ:خذالن:د=جد<پ<دش

کرده«:فو=خد:=لعرف<جره»دحگر:=ین:رس<له:ر=: :[.211/رح< ]:=جد::ح<د:
کت<بخ<ج;;ه:جس;;خه(::خّط;;ی) کش;;وره<ی:عرب;;ی::ه<ی:خّط;;ی: ه<ی:=ی;;ر=ن:و:

.:16848/:21ش:)ه<ی:م;;;وزۀ:برحخ<جر;;;<::جس;;;خه[.:2/1285مذ;;;زوی،::فهرس;;;ت]
Add:)[348/:خالص;;ه؛:2/836ری;;و،::فهرس;;ت]:ش:)،:فرهذگس;;خ<ن:ت<ش;;کذد
کت<بخ<ج;;;ۀ:مل;;;;ک:ته;;;ر=ن:(2338و::2329 کت<بخ<ج;;;;ۀ:(4274و::4258ش:)،: :،

کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:ته;ر=ن:(283و::282ش:)آسخ<ن:قدس:رضوی: ش:)،:
ک;;ه:(.:538و::1/464فهرس;;ت،:):ه;;<:فرلنو:مرکرو(:32385 د=جس;;خه:جرس;;ت:
کت<بخ<ج;;ۀ:=دبی;;<ت:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن:(:12/326ش:)«:ه;;<ی:ط<لج;;<ن:ر=ه»رس;;<لۀ:

ح;;;;;;< 138/=ذک;;;;;<خی:]هه;;;;;رن:=ث;;;;;;ر:=س;;;;;ت:ح;;;;;;<:ج;;;;;;ه: ه<ی::،:جس;;;;;;خه[113/:،:ر
و:دحگ;;;;;ر:[:1572:–:3/1571مش;;;;;خرک،::فهرس;;;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;;;خ<ن::کت<بخ<ج;;;;;ه
پ;;<::جس;;خه  Shah- e/::68-59ص:(:=فش;;<ر:فهرس;;ت)جس;;خۀ:=ت;;رحش:]ه<ی:=رو

Hamadan,108.]:
:(.147-146):ج<مه:جصرحت(:در)«:=س<ز=ده»تحریر:سررحلی:(:چ<پ)
:

ک;;;;;ه:ق<ض;;;;;ی:ج;;;;;ور=هلل:س;;;;;ّردعلی:(عرب;;;;;ی):س;;;;;ذٓی:=سه<>=لُح::ش;;;;;ر :-45 :،
حع;ه،:)وشرر:آق<:ب;زرگ:(:2/138مج<لس،:) کرده(:13/89ذر =ذک;<خی:]=ج;د::ح;<د:
:ُجه:=سن:خد=ست:[:145/ :آن:شر :جود:و ر:س;ه<>:=لوج;ود؛:ج;ّو::=لحهدهلل:=لّذی)و
:...(::س;;;ذٓی:ر:=س;;;ه<>:=لُح:بیص;;;<به ک;;;ه:درب;;;<رۀ:=ههّر;;;ت:و:فض;;;رلت:ه;;;ر:ح;;;ک:=ز

:=ق;و=ل:عله;<ی:دی;ن:جر;ز: :آح;<ت:و:=ح<دح;ث:و گفخ;ه،:=ز =سهه<:به:تفصرل:سخن:
:.گو=ه:جهوده،:جخست:=سن:ذ=ت:ح<:=عظن:ر=:بشر :آورده:=ست
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:98)کت<بخ<ج;;ۀ:مجل;س:ش;;ور=ی:ته;;ر=ن:(:3871ش;ه<رۀ:)جس;;خۀ:(::خّط;ی)
::فرهذگسخ<ن:ت<جرکسخ<ن،:و:جسخه(:1852شه<رۀ:)،:جسخۀ:(برگ =ی:دحگر:در

:[.47/،:آ <حسرن:182-181/رح< :]کت<بخ<جۀ:فرهذگسخ<ن:ت<شکذد:هست:
:

ردۀ:بوصرری:-46 :.،:ف<رسی(=بوعجد=هلل:محّهد:بن:حّه<د):شر :قصردۀ:بُ
کت<بخ<ج;;;ۀ:م;;;ز=ر:عج;;;د=لق<در::1388ش;;;ه<رۀ:(:9س;;;دۀ:)جس;;;خۀ:(::خّط;;;ی)

: :آن.:بغد=دگرالجی:در :س;ّردعلی...:حهدله،:و:بعد:فق<ل:س;لط<ن:=الولر;<:::آ <ز
ک;;ه:قص;ردۀ:ب;ُرده:مش;;خهل:=س;ت:ب;ر:ص;;د:و:شص;ت:بی;;ت...هه;د=جی: .:،:ب;د=ن:

:جش;;;;;;;;رح) (:528،:ص:7ه<ی:خّط;;;;;;;;ی،:د=جش;;;;;;;;گ<ه:ته;;;;;;;;ر=ن،:دفخ;;;;;;;;ر::جس;;;;;;;;خه:هݘ
:[.138/=ذک<خی]

:
:(=ب;;;ن:س;;;رذ<):ش;;;ر :قص;;;ردۀ:عرذر;;;ۀ:روحر;;;ه:-47 ک;;;ه:ج;;;زو::س;;;ّردعلی،:=ز

،:(62ش:)«:مش;;;;;;;;;;;;<رب:=الذو=ق»=ی:ب;;;;;;;;;;;;وده:د=ر=ی:رس;;;;;;;;;;;;<الت::مجهوع;;;;;;;;;;;;ه
ک;;ه:(31ش:)«:دروحش;;ره»و:(:35ش:)«:=لهل;;وک: ذخرر»،:(؟)«:=لک<ملرنس;;رّ:» :،

کت<بخ<ج;;ۀ:آس;;خ<ن:رض;;وی:553هه;;رن:تح;;ت:ش;;ه<رۀ: ف;;رلن:ش;;ه<رۀ::-عه;;ومی:
(:1/84،:ه;<:فرلنفهرست:)کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن:وجود:د=رد::2848

:آن:جشده:=ست[131/=ذک<خی] :.؛:ولی:در:مظ<ّن:دحگر:هر :ذکری:=ز
:

که:ه;ن:ب;ه:عذ;و=ن:سّردعلی:(عربی):=لفقر=>:ةصف:-48 و:«:=لفق;ر=>: س;رر»،:
گ«:فقرح;ه»ح<:ب<ز:هن:ب;ه:عذ;و=ن: :فه;<رس:ح;<د: =ی:=س;ت:مخخص;ر::ردح;ده؛:رس;<لهدر

:صف<ت:فقر=>:و:=ولر<>:(برگ:4) که:سّرد:بر:طجق:روش:خ;ود،:ب;<:=س;خذ<د::در =هلل،:
:=ق;;و=ل:ص;;وفر<ن:مع;;روش:بح;;ث:خ;;ود:ر=:=د=م;;ه:میب;;ه: ده;;د؛::آح;;<ت:و:=ح<دح;;ث:و

:خطج;;;ه ::ظ;;;<هر=ا ک;;;رده،:س;;;حس:آن:ر=:ب;;;;ه:رش;;;خۀ:تحری;;;;ر:در ک;;;ه:=ی;;;;ر=د: =ی:=س;;;;ت:
ک;;ه:آورده گوح;;د: :»::=ج;;د؛:=ز:جهل;;ه: ::ةر;;ل=لفق;;ر:ح  =الججر;;<>:و:لج;;<س:=الولر;;<>:و:ش;;ع<ر

=ن:=لص;;;<دقرن:و:مطل;;;ب:=لز=ه;;;دین:و:عذ;;;و:ة=الص;;;فر<>:و:رد=>:=التقر;;;<>:و:مذر;;;
:[.193-192/:رح< (:]=ل )«:...=لع<رفرن
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:جس;;خه(::خّط;;ی) تحری;;ر:)ته;;ر=ن:«:مل;;ک»کت<بخ<ج;;ۀ::24/4274ش;;ه<رۀ::ݘ
:[.158و::147،:143/:،:=ذک<خی2/1381مذزوی،::فهرست(:]ف<رسی:؟
:ݭݭݭݭݭ :جز::رد(:چ<پ) :1978/ش::1357سذگی،:=مرتس;ر،::(جلد:2)آث<ر:وی:و
:[.74و::49/:آ <حسرن]م:

:
،:=ین:وجرزه:درب<رۀ:طج<حع:سّردعلی(:ف<رسی):مردم:طجق<ت/::ط<خفه:-49

:رس;;<خل:مخع;;دد:خ;;ود:ب;;د=ن:=ش;;<ره: ک;;ه:س;;ّرد:در و:=خ;;خالش:ع;;<د=ت:مردم;;<ن،:
گفخ<ر:خود:بهری:=ست:=ز:مر<جۀ:رس;<لۀ: :=ین: ش:)«:فخ;وت:ج<م;ه»جهوده:=ست؛:و

ک;ه:ت;و:!:=ی:عزیز»::بدین:آ <ز(:53 :=ین:مذ;زل،: که:ق<فلۀ:جفوس:=جس<جی:در بد=ن:
گش;خه:آن:ر=:دجر;<:م;ی :::=ج;;د:خ;و=جی،:ب;;ه:دو:فری;ق: مقج;والن:حض;رت:ص;;هدحت،:و

کجرح;;< گ;;روه:ب;;ر:دو:قس;;ن:-م;;ردود=ن:ب<رگ;;<ه: =ه;;ل:ش;;ق<وت،:و:=ه;;ل:::=ج;;د:ک;;ه:=ی;;ن:
گ;روه:ر=:بش;ر :آورده.:«...خس;<رت : مج;ذوب<ن،:س;;<لک<ن،:::روی:ه;ن:وی:چه;<ر

:ه;;;;د=حت:به;;;;ره::- ;;;;<فالن:و:مخصوص;;;;<ن ک;;;;ه:برگزح;;;;دگ<ن:حض;;;;رت:ب;;;;<ری:=ز
:[.42/:،:آ <حسرن166/:،:رح< -:166ص:/::ج<مه:فخوت.:]=جد:مذد

و:جس;;;;;;خۀ:(::Add.:23/16848ش:)جس;;;;;;خۀ:م;;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;;<:(::خّط;;;;;;ی)
ح;< 348/:خالص;ه(:]3654/:3ش:)کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن: /:،:ر

:[.144/:،:=ذک<خی166
:

:ب;;;ه:=ش;;;خج<ه:آن:ر=:س;;;ّردعلی(:ف<رس;;ی):عقج;;;<ت:-50 ک;;;ه:بعض;;;ی:ظ;;;<هر=ا :،
ح;;;< ]=جد::د=جس;;خه«:قدوس;;;ّره»هه;;<ن: زی;;ر=:ب;;;<:رس;;;<لۀ:[:131/:،:=ذک;;;<خی143/:ر

:ت<جرکس;;;خ<ن:چ;;;<پ:ش;;;ده:(:57ش:)«:قدوس;;;ّره» س;;;;لط<جف،:)ک;;;ه:دوب;;;<ر:در
:=جش;;;<>:بکّل;;;ی:(:157-153/:ج<م;;;ه:جص;;;رحت،:2/42-49 =ز:حر;;;ث:خطج;;;ه:و

=لخه;;<س:پ<دش;;<ه::ک;;ه:مررس;;ّردعلی:ب;;ه«:عقج;;<ت»=م;;<:رس;;<لۀ:.:مخف;;<وت:=س;;ت
:ر=:=جخق;;;<د:(:ق796-775)=ل;;;دین::کش;;;هرر:س;;;لط<ن:قطب جوش;;;خه؛:جخس;;;ت:=و

:=ج;درز:ص;وفر<جه::می کذد،:سحس:به:ع;دل:و:=جص;<ش:و:بهج;ود:ح;<ل:م;ردم:پذ;د:و
گوح;د،::س;خن:می«:=ی:عزیز»دهد؛:جرز:درب<رۀ:حقرقت:=حه<ن:ب<:سربذده<ی::می

: :=صل:جهرع:صف<ت:ذمرهه:ر=:در:چه<ر کج;ر،:ب::ده;د:ش;ر :می«:عقجه»و خ;ل،:
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:درب;<رۀ:ع<قج;;ت: ح;<؛:خصوص;;<ا گفخ;;ه:«:ظل;ن»ظل;ن،:ر :بیش;;خر:س;خن: گ;د=ز : ب;<:س;;وز
:.=ست
:987م;وّرخ:)کت<بخ<جۀ:ملک:تهر=ن:(:24/4258شه<رۀ:)جسخۀ:(::خّطی)
فهرس;;;ت:]=خ;;;الق::8427،:=ز:217ش:)و:جس;;;خۀ:آس;;;خ<ن:ق;;;دس:رض;;;وی:(:;ه;;;

-3/1781مش;;;;خرک،::فهرس;;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;;خ<ن::،:جس;;;;خه[2/1278مذ;;;;زوی،:
و:(:218-213گ:)م;;;;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;;;;<:(:Add.:25/16848ش:):،:جس;;;;;;;خۀ[1782

،:348/:خالص;ه]کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:ته;ر=ن:(:671ش:)جسخۀ:عکسی:
:[.143و::95رح< :
،:(=لدین:ط;<رمی:ترجهۀ:جظ<م)«:ججیکتذکرۀ:»،:ضهرهۀ:تهر=ن(:چ<پ)
 [.132/=ذک<خی:]:ش::1327شرر=ز،:/:ش:1326
:(:ترجه;;ه) ک;;ه:در ح;;< :خ;;<ن: :=ز:محّه;;د:ر :«:=لح;;ق»م<هذ<م;;ۀ:=ردو پیش;;<ور

ک;;;;;;رده: ح;;;;;;< ]آب<د:رحر;;;;;;د«:=ل;;;;;;ولی»و:م<هذ<م;;;;;;ۀ:(:م:1971)چ;;;;;;<پ: ،:143/:ر
:[.41/:آ <حسرن
:

که:خود:در:سّردعلی(:ف<رسی:رس<له:درب<رۀ:عقل،:-):=مررحه:ۀرعقل:-51 :،
گوحد :=ی;ن:مزّح;ت:خطر;ر:مهک;ن:»::دیج<چه: چون:برتری:=جس<ن:به:علن:=س;ت،:و

:=ق<وی;ل::گردحد،:مگ;ر:ب;ه:و=س;طۀ:عق;ل؛:و:چ;ون:جهی گروه;ی:ب;ه:س;خذی:چذ;د:=ز
:ر :بی;;د=ی: ;;رور ::جده=فالس;;فه:مرک;;ب:ط;;رش:در =ج;;د،:ب;;دین:س;;جب:=ی;;ن:س;;طور:در

بی<ن:فضرلت:عقل:و:=س<می:و:صف<ت:آن:و:=خخالش:حکه;<>:و:=ه;ل:تحقر;ق:
:=کتس;<ب:آن،: :آن:ب<ره،:و:تف;<وت:درج;<ت:خل;ق:در :=رب<ب:کشف:و:شهود:در و

:سه: :فضرلت:عقل:و:آجچ(.:1::جگ<شخن«:ب<ب»در :=ین:معذیدر =ست::و=رد:ه:در
:آحخه<:و:=خج<ر،: :=ق;و=ل:مخکّله;<ن:و:حکه;<:و:(.:2=ز :=س;<می:و:ص;ف<ت:عق;ل:=ز در

کش;;ف:و:تحقر;;;ق،: :=کتس;;;<ب:(.:3=ق;;و=ل:=ه;;;ل: تف;;;<وت:و:درج;;<ت:مردم;;;<ن:در
کت;<ب:=لعل;ن::گفخه(.:=ل ...:)حق<یق:عقلی: :ب;<ب:هف;خن: ک;ه:=ی;ن:رس;<له:=ز =ج;د:

:.:صّرش:=قخج<س:شده:=ستب<:ت(:جلد:حکن) ز=لی:«:=حر<>:علوم:=لدین»
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کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) ،:3/1287مذزوی،::فهرست]ه<ی:=یر=ن::ه<ی:
و::972-2/971مش;;;خرک،::فهرس;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;خ<ن::،:جس;;;خه[132/=ذک;;;<خی

:[.348/خالصه،:125/رح< ]ه<ی:دحگر::و:جسخه[:3/1784
:.ت<جرکسخ<ن(:65-2/59)«:سلط<جف»تحریر:سررحلی:(:چ<پ)
:

گفخ;ه:=ج;دس;ّردعلی(:ف<رس;ی)خضر:ش<هره:/:فخحره:-52 ک;ه:ح;ک:ج;<: :،::
:مر=ت;ب:دحذ;د=ری::ص;فحه:17=ی:=س;ت::رس<له :[:Shah-e Hamadan, 107]=ی:در و

:م;وزۀ:برحخ<جر;<: :رس<خل:وی:در آن:ر=:دو:(::Add.:27/16848ش:)ج<ی:دحگر:جزو
کرده(:171-169)برگ: :جر;ز:ب;ه:عذ;و=ن:[:348/:خالص;ه]=ج;د::ح<د: :«:فخوحر;ه»و در

«:خضرش;;<هره»موس;;وم:ب;;ه:(:2314،:2312ش:)فرهذگس;;خ<ن:ت<ش;;کذد:جس;;خۀ:
ک;;;;ه:هه;;;;<ن: گردح;;;;ده،: !(:؟)=س;;;;ت:(:77ش:)«:جس;;;;جت:خرق;;;;ۀ:دروحش;;;;ی»ح;;;;<د:

ح;;;;< ] گفخ;;;;<ر:ش;;;;<ه:هه;;;;د=ن:(:39ص:)آ <حس;;;;رن:[.:155/:ر آن:ر=:آخ;;;;رین:
ک;ه:ج<م;;ه(:786مرب;و :ب;;ه:ذححّج;ۀ:) =لدین::=ی:ب;ه:مل;;ک:ش;;رش:د=جس;;خه،:ش;;<حد:

 ب<شد؟(:16ش:)«:=دفخحره=ور»خضرش<ه:ح<کن:پ<خلی:ح<:هه<ن:
:

ک;ه:سّردعلی(:ف<رسی)فخوتره:/:ج<مه:فخوت:-53 :آث<ر:مش;هور:وی: ،:حکی:=ز
::رس<له رمض;<ن::6=ی:=ست:بر=ی:شر :ح<جی:ب;ن:ط;وطی:علرش;<ه:خخالج;ی:در
کس;وت:فخ;وت:ر=:ب;دو:پوش;<جده)م:جوشخه::1372/:ق:773 که:سّرد: ب;<:(:کسی:

ک;ه:آن::میر=:توض;رر:«:=خ;ی»،:جخست:=صطال :«=ی:عزیز»سربذده<ی: ده;د،:
::؛حک;;ن،:ع;;<م:و:لغ;;وی:و:رس;;هی::ر=:س;ه:معذ;;ی:و:س;;ه:مرتج;;ه:=س;;ت دوم،:خ;;<ّص:و

:حقرقی؛:سوم،:=خّ :و:=ص;طالحی:و:معذ;وی آجگ;<ه:معذ;<:و:ه;دش:و:.:جّصی:و
:آن:ده:(:جو=جهردی)=:مذفعت:مسلک:فخّوت: و:س;حس:آد=ب:و:رس;وم:و:بع;د:=ز

:پ<ح;<ن:رس;<له:ه;ن:زججر;.:ده;د:قول:بزرگ<ن:فخ;ّوت:ر=:ش;ر :می رۀ:خرق;ۀ:فخ;ّوت:در
ک;رده:که:=ز:ججن)خود:ر=: ح<ف;ت: (:=لدین:=بو=لهر<من:محّهد:بن:=حهد:=ذک;<جی:در
:.کذد:ح<د:می
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کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) -2/1294مذ;زوی،::فهرس;ت]ه<ی:=یر=ن::ه<ی:
و:دحگ;;ر:[:1727-3/1726مش;;خرک،::فهرس;;ت]ه<ی:پ<کس;;خ<ن::جس;;خه[.:1295
:[.172-171/رح< ]کشوره<:
،:4،:ج:ش;;;رقر<ت:مجهوع;;;ه:س;;;ی(:در)ی:م;;;<رین:مول;;;ه:فر=جس;;;و(:چ;;;<پ)

ح;;;;< :خ;;;;<ن:(72-33ص:):1961=س;;;;خ<ججول،: جش;;;;رحۀ:(:در)؛:دکت;;;;ر:محّه;;;;د:ر
و:ههوب;<:(:1349س;<ل:/:13-18ش:)تهر=ن،:س<زم<ن:=وق;<ش:«:مع<رش:=سالمی»

ح;< ]م::1971پذج;<ب،::ق<شمقّدمۀ:=ردو،:الهور،:=و ،:[133/:،:=ذک;<خی172/ر
: :هه;;ودر :آث;;<ر»=حض;;<ا -243ص:/:ت;;<رحخی:مص;;ّحرمقّدم;;ۀ:مفّص;;ل:)«:=ح;;و=ل:و

-367ص:/:،:تعلرق;<ت:مخخص;ر366-341ص:/:،:مخن:رس;<لۀ:فخوتّر;ه348
:تجدحد:طجع:هه<ن:بدین:عذو=ن(:377 ت;<رح ،:آی;ین،:آد=ب:و:):ج<م;ه:فخوت::و
مررس;ّردعلی:هه;د=جی،:ت;ألرف:و:تص;حرر:«:فخوتره»به:=جضه<م:رس<لۀ:(:رسوم

ح;;;< ،:ب;;;ه:=هخه;;;<م:عج;;;د=لکرحن:جرب;;;زه: د=ر،:ته;;;ر=ن،:و:تحش;;;رۀ:دکت;;;ر:محّه;;;د:ر
طج;;;;;;ع:تحری;;;;;;ر:س;;;;;;ررحلی:(.:ص:224ع;;;;;;ی،:قر):1382=جخش;;;;;;<ر=ت:=س;;;;;;<طرر،:

گزح;;ده(:135-119ص/2)«:س;;لط<جف» «:=س;;<ز=ده»=ی:تحری;;ر::ت<جرکس;;خ<ن،:و:
: :(.149-148)«:ج<مه:جصرحت»در

 =جس<ن:ج<مه:(:تفقر<):=:فر=ست::-
 

::کوچ;ك:مف;رد=ت:ق;رآن،:ۀج<م;:که:و=ژه:،یمررس;ّردعل(:یقرآج):فرهذگ:54-
: :جس;;خرح;;روش؛:ل;;:یب;;ر=(:یب;;ه:ترتر;;ب:=لفج;;<خ)ب;;<ب::28فص;;ل:و::6در :ۀکن:در
:ب;<ب:=د=ت،:(.:1::سه:فصل:آن:موج;ود:=س;ت(:1652ش:)«:<نرب<دل» :(.:2در در
:ب(.:3ر،:ی<ن:=س;;ه<>:و:ض;;ه<ی;;ب <ت:ی;;=دب.:]ه:و:موص;;والت<ر=ش;;:ی<ن:=س;;ه<ی;;در

ح;;;;< ::؛289-1/288برگ;;;;ل،::یف<رس;;;; :=ی;;;;ن:[.:146/ی؛:=ذک;;;;<خ218/ر ب;;;;یش:=ز
گوح<:مذحصر:به:فرد:ب<شد::ی=طالع :.:در:دست:جرست،:
:

:ی<هرس::ۀدرب<ر::،یسّردعل(:یف<رس):في:=لسو=د:=لرل:و:لجس:=السود:55-
گورس;;:ۀش;ب:و:ج<م ک;;ه:=ز:جهل;;ه: :لج;;<س:ظ;;<هر«:کج;ر:و:عج;;ب»د:ح;;<ه،: ه;;ن::ی=ز
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:ب;;;ر=ر;;;گ:یق;;;ّوت:م ک;;;ه:رهه;;;:یرد،:و لج;;;<س:ش;;;ب:ه;;;ن:«:ی<هحوش;;;رس»ن:=س;;;ت:
:=:نرط<ن:لع;;;رو:ش;;;::هس;;;ت، :و:ج<ر=ح;;;ت:م;;;ی;;;=ز ؛:...گ;;;ردد:ین:پوش;;;ش:دلخ;;;ور

گ<ه(:ص)که:رسول:خالصه:آن ب;ر:«:<هرس;:ۀعه<م;»<:ح;ده:و:رپوش:ی<ه:مرس:یهن:
گهگ;;;;;<ه:رز:لج;;;;;<س:س;;;;;ر;;;;;ج(:ع)یعل;;;;;::جه;;;;;<ده،:یس;;;;;ر:م <ه:ر=:دوس;;;;;ت:د=ش;;;;;خه:و:
ک;;;ه:لج;;;<س:س;;;:یعج<س;;;:ی،:خلف;;;<...دهرپوش;;;:یم :ره;;;ن: <ه:ر=:ش;;;ع<ر:خ;;;ود:ق;;;ر=ر

:(.:=ل ...:)د=دجد
د=جش;;گ<ه::یمرک;;ز:ۀکت<بذ<م;;(:2355:ۀش;;ه<ر):یعکس;;:ۀجس;;خ(::یخط;;)

:رو ک;;ه:بظ;;<هر:جس;;خر;;خ<جحبر:ۀم;;وز::ۀجس;;خ:یته;;ر=ن،:=ز مذحص;;ر:ب;;ه:ف;;رد:=س;;ت::ۀ<:
:[172/< :حر]

:
:7)=س;;ت::یمخخص;;ر:ۀرس;;<ل::،یدعلرس;;(:یعرب;;):نیعله<>=ل;;د:یف;:56-

گوید:یفض<خل:عله<:ۀدرب<ر(:برگ :قج<ل:عله<>:سو>؛:و: :ید:ع<له<ن:و=قعحن:در
ک;;ه:ظ;;<هر:و:ب<طذش;;<ن::آج<ن ک;;ه:ب;;<:=ج;;د :=ط;;الع:و::یک;;ح=ج;;د: گ;;روه: =س;;ت،:ج;;ه:آن:
گ<ه :دج:یآ :دس:ی<:طلجردر ک<ررو :یب;ه:جظ;ر:و.:ب<ش;ذد:یه<:مح;و:و: ;رق:م:یسه:
که:=حک<م:ش;رع:رفق(.:2ث،:ح=صح<ب:حد(.:1::=جد:ن:سه:قسنید:یعله< ه<ن:

ک;;ه:ع;;الوه:ب;;ر:ح;;د(.:3کذذ;;د،::یر=:=س;;خذج< :م ه:و:ر;;ث:و:فق;;ه،:ب;;<:تزکحمخص;;وف<ن:
کذذد،:و:=رتطه =ج;د::یو=قع:یذ<ن:عله;<حر:جفس:ظ<هر:خود:ر=:ب<:ب<طن:هه<هذگ:

:.:ن:قر=رد=رجدید:یکه:بر:رأس:عله<
::ۀکت<بخ<ج;;;;:4258/ۀش;;;;ه<ر::ۀجس;;;خ(::یخط;;;;) ک;;;;ه:ظ;;;;<هر=ا مل;;;;ك:ته;;;;ر=ن:

:-[198-189/< حر]مذحصر:به:فرد:=ست:
:و(:چ<پ) :آث<ر :جزو م:1978/ش1357،:=مرتس;ر،:یسذگ(:جلد2):یدر

:[74:و49/آ <حسرن]
:

ک;;رده:ش;;د:(ف<رس;;ی:)قدس;;ر<ت:/:قدوس;;ره:-57 ک;;ه:ح;;<د: =ی;;ن:س;;رد:عل;;ی:،:
=جد::حک;;;ی:د=جس;;;خه(:58ش)«:عقج;;;<ت»رس;;;<له:ر=:بعض;;;ی:ب;;;ه:=ش;;;خج<ه:ب;;;<:رس;;;<لۀ:

ک;ه:آدم;ی:[131/،:=ذک<خی143/:رح< ] ؛:ولی:=ین:ر=جع:=ست:به:شش:مذزلی:
:ت<:مذزل:آخرت:طّی:می :.:کذد:=ز:صلب:پدر
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:مجهوع;ۀ:(::خّطی) :جش;رحۀ]مرح;وم:دکت;ر:مفخ;< :(:5/757ش;ه<رۀ:)ج;زو
کت<بخ<ج;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:[256،:ص:7د=جش;;;گ<ه،:دفخ;;;ر: ،:جس;;;خۀ:عکس;;;ی:

:[.:1/464،:ه<:فرلن:فهرست]تهر=ن:
:تحری;;;;;ر:(:49-2/42)«:س;;;;;لط<جف»تحری;;;;;ر:س;;;;;ررحلی:(:چ;;;;;<پ) و:عرذ;;;;;<ا

:«:=س<ز=ده» :(.157-153ص:):ج<مه:جصرحتدر
:

،:چذرن:=ثری:در:فهرست:جس; :سّردعلی(:عربی):=الح<دحث:مجهع:-58
گردحده:(:3ج)فرهذگسخ<ن:ت<شکذد: ح;< ]ح<د: و:ج;زو:رس;<خل:مخف;ّرق:[:211/:ر

:هن:جس;خه :م;وزۀ:برحخ<جر;<:(:ک;ذ=)«:عربی;ه»=ی:ب;ه:عذ;و=ن::=و .:24/16848ش:)در
Add[:)348/::خالص;;ه:]:ک;;ه:ج;;<ی:دحگ;;ر:ب;;ه:عذ;;و=ن :ة=مررح;;:ةعربی;;»ذک;;ر:ش;;ده،:
گردح;د(:ص)درب;<رۀ:=ح<دح;ث:رس;ول:(:ک;ذ=)«:ق;دس  ,Shah –e Hamadan]:هح;<د:
p.107:]ب;;<:دحگ;;ر:س;;ک;;ه:چر: خی:و:چج;;ودی:=حذه;;<:د=جس;;خه:جرس;;ت،:ل;;رکن:ظ;;<هر=ا
:ةروض;;;;;»ح;;;;<:(:=ربع;;;;ون:=الح<دح;;;;;ث)=:«:چه;;;;;ل:ح;;;;دحث»ه<ی:مش;;;;<به::رس;;;;<له
:.:و:جز:=حذه<:مخف<وت:ب<شد«:=لفردوس
:

ک;;ه:پیش;;خر:رس;;<خل:مجهوع;;ۀ:-59 ه<::ش;;ه<ری:=ز:مجهوع;;ه،:مررس;;ّردعلی:
:=حذج;;<:تذه;;<:دو:(:ح;;<وی:رس;;<الت:مخخل;;ف) ک;;رده:ش;;د،:=م;;<:در معرف;;ی:ت;;<:ح;;<د:
«:ةع;;<رش:حکه;;»کت<بخ<ج;;ۀ:ش;;ر :=الس;;الم::267جس;;خۀ:ش;;ه<رۀ:(.:1::ش;;وجد:می

،:ش;<مل:(449،:ص:5ه<ی:خطی،:د=جشگ<ه:تهر=ن،:دفخر::جشرحۀ:جسخه)مدحذه:
:.:رس;;<له:15 ر=:هه;;رن:(:37ش:)«:ه<ی:عرف;;<جی:رس;;<له»مذ;;زوی:ح;;ک:جس;;خه:=ز

ک;;ه:=ی;;ن:فق;;ره،:(2/1161،:فهرس;;ت)د=جس;;خه: =س;;ت:ج;;ه:«:مجهوع;;ه»،:ح;;<ل:آن:
کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن::2885ف;;رلن:ش;;ه<رۀ:(.:2:؛«رس;;<له» جس;;خۀ:
(:1/463،:ه;;;;;;<:فرلن:فهرس;;;;;;ت)رس;;;;;;<له::11ش;;;;;;<مل:(:3258فهرس;;;;;;ت،:ص:)
:[.134/=ذک<خی]

:
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که:به::،:رس<لهسّردعلی(:ف<رسی):=لخ<خجرن: مرآ:-60 خو=هش:بهر=مش<ه:=ی:
شر :محّهد:بهر=م:ش<ه:بن:سلط<ن:خ<ن:ح<کن:بل; ::-حعذی:هه<ن:-=لخوشی

:بدخش<ن: ش:)«:بهر=مش;<هره»ه<ی::ک;ه:رس;<له[:298/:خالص;ه]جوشخه:(:....)و
ک;;;ه::؛ر=:جر;;;ز:ب;;;ر=ی:=و:جوش;;;خه:=س;;;ت(:78ش:)«:و=رد=ت»و:(:17 گذش;;;ت: و:ه;;;ن:
:=ی;;ن:ب<ش;;:می«:م;رآت:=لخ;;<خجرن»خالص;;ۀ:هه;;رن:(:38ش:)«:=لخوب;;ه:ةرس;<ل» د،:و

:ب<ب:=س;ت :چه<ر آجچ;ه:توب;ه:=ز:(.:2حقرق;ت:توب;ه:و:وج;وب:آن،:(.:1::رس<له:در
ک;ه:.:درب<عدۀ:ت<ح;ب:ب;ر:توب;ه(:4شر=حن:توبه،:(.:3آن:و=جب:=ست،: خالص;ه:آن:
گذ<ه :سرشت:بش;ری:بعر;د:جرس;ت:=رتک<ب: :...:ه<:=ز ک;ه:آدم:روزی:در ول;ی:ب<ح;د:

کرده :ب;ر: :...ری;زد:ه;<ی:خ;ود:=ش;گ:ج;د=مت:=صال :=حو=ل:خود:بکوش;د،:و :=ز ،:و
آجگ;;<ه:س;ّرد:=ه;;ل:توب;;ه:ر=:در:س;;ه:.:رحه;ت:خد=وج;;دی:چش;;ن:عف;و:د=ش;;خه:ب<ش;;د

::؛...گروه:بشر :آورده: کجرره:و:صغرره:هن:بح;ث:جه;وده،:و:در :ب<ب:مع<صی: در
ک;رده:=س;ت :جر;ز:=سخش;ه<د: :و:=شع<ر ف;ی:جفس;ه:.:)بی<ن:مط<لب:به:آح<ت:و:=خج<ر

:(.رس<لۀ:=خالقی:سودمذد:و:دلذشرن:=ست
کت<بخ<جه:هجسخ(::خّطی) ،:3/1378فهرست:مذ;زوی،:]ه<ی:=یر=ن::ه<ی:
کت<بخ<ج;;;;;;ه:،:جس;;;;;;خه[135-134/=ذک;;;;;;<خی فهرس;;;;;;ت:]ه<ی:پ<کس;;;;;;خ<ن::ه<ی:

کت<بخ<ج;;;;;;;;;ه:و:جس;;;;;;;;;خه[:....مش;;;;;;;;;خرک،: پ;;;;;;;;;<::ه<ی: ح;;;;;;;;;< ]ه<ی:=رو ،:184/ر
:[.39/آ <حسرن
:

ک;;ه:پیش;;خر:(:ف<رس;;ی):م;;ر=د=ت:دی;;و=ن:ح;;<فظ:-61 بخ;;ش:)مررس;;ّردعلی،:
کرده:شد(:جه<جگردی: :.:ح<د: :وی:طّی:حکی:=ز:سفره<ی:خود:در:ش;رر=ز =حخه<الا

:جه;وده:=س;ت«:ح<فظ»ب<: :::دحد=ر :ه;ر:ح;<ل،:حگ<ج;ه:دسخذوش;خۀ:=ی;ن:رس;<له:در در
::جسخه :مر;<ن:مق;دمه(:م;وزۀ:برحخ<جر;<)«:دی;و=ن:ح;<فظ»=ی:=ز ::ݘ گ;ل:=ج;د=م:و محّه;د:

کت<بت:جد=رد:=م<:ب;ر:حس;ب:ج;وع:خ;ّن:ب<ح;د: که:=لجخه:ت<رح : :جوشخه:آمده،: =شع<ر
:ق;;رن:دو ک;;الم::س;;ّردعلی.:ب<ش;;د(:ق:;ه;;)=زده;;ن:=ز :آن:بعض;;ی:مع;;<جی:عرف;;<جی: در
به:)ر=:توضرر:د=ده،:و:=ز:جهله:مر=دوی:در: زل:معروش:(:مر=د=ت:=و:-)ح<فظ:
گ;;ل:و:الل;;ه:م;;ی»(:مطل;ع :پ<دش;;<ه:بذگ<ل;;ه:حعذ;;ی:«:رود:س;;<قی:ح;;دحث:س;;رو:و: ر=:=ز

:.:شر :جهوده:=ست(:ق:;ه:775-767)=لدین:بن:=سکذدر::سلط<ن: ر<ا
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م;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;<:(:Add.7763ش;;;;ه<رۀ:)جس;;;;خۀ:مذحص;;;;ر:ب;;;;ه:ف;;;;رد:(::خّط;;;;ی)
کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:د=جش;گ<ه:ته;ر=ن:(:3297ش;ه<رۀ:)ف;رلن::-[2/638ریو،::فهرست]
:[.324گفخ<ر:فرروزبخش،:ص:(:92ش:)«:بخ<ر=»،:مجّلۀ:179-176/:رح< ]

ح;;< :خ;<ن:ب;;ه:ط;;ور:عک;;س:برگ;;رد=ن:(:چ;<پ) -431ص:)دکت;;ر:محّه;;د:ر
:مجّل;;;;ه(:در)بخ;;;;ش::،:طج;;;;ع:حروف;;;;ی:پژم;;;;<ن:فر;;;;روز(448 /:92،:ش:«بخ;;;;<ر=»:ݘ

و:طج;;;;ع:تحری;;;;ر:س;;;;ررحلی:(:327-324ص:):1392=ردیجهش;;;;ت::–ف;;;;روردین:
:(.156-1/155)و:توضرح<ت:(:91-1/88)«:سلط<جف»

:
که:(:ف<رسی):=الذو=ق:مش<رب:-62 سّردعلی،:حکی:=ز:مشهورترین:آث<ر:=و،:

/:=ب;ن:ف;<ر :مص;ری:(:ش;ر=ب:محّج;ت)مرهر;ۀ:خهرح;ۀ:(:عربی)شر :قصردۀ:
:(:ع<ش;;ق)ع;;<رش:(:ق:;ه;;:632-576)=ب;;وحف :عه;;ربن:عل;;ی:حه;;وی: ج<م;;د=ر

:و:قص;;;ردۀ:ت<خر;;ۀ: ب;;;ر:.:مع;;;روش:=س;;ت«:جظ;;;ن:=لس;;لوک»ص;;<حب:دی;;;و=ن:=ش;;ع<ر
:شرحه<:به:ف<رس;ی:وعرب;ی:جوش;خه ک;ه:برت;رین:و:جخس;خرن::قصردۀ:خهرحۀ:=و =جد:

:آجگ;;;;<ه:ش;;;ر :م;;;;ال:«:مش;;;;<رب:=الذو=ق»آجه;;;<:هه;;;رن: س;;;ّرد:هه;;;;د=جی:=س;;;ت،:و
:«:لو=م;ع»ت:ب;ه:عذ;و=ن:عجد=لرحه<ن:ج<می:=س; س;ّرد:=س;خف<دۀ:«:مش;<رب»ک;ه:=ز

:جهوده:=ست :41(:1957/:بی;روت)قصردۀ:=بن:ف<ر :در:دیو=ن:چ<پی:.:بسر<ر
ک;;;رده:=س;;;ت:32تذه;;;<::س;;;ّردعلیبی;;;ت:د=رد،:ول;;;ی: بح;;;ث:.:بی;;;ت:آن:ر=:ش;;;ر :

: :=ز:جهل;;ه:در :=ی;;ن:رس;<له:بس;;ر<ر:مفّص;;ل:و:ج<ل;ب:=س;;ت،:و محّج;ت:عرف;;<جی:در
گوحد(:که:محّجت:پذج:=ست)=ین:خصوص: :بق;<:::چذرن: =ول،:محّجت:جف;س:و

که;;<ل؛:چه;;<رم،: که;;<ل:آن؛:دوم،:محّج;;ت:محس;;ن؛:س;;وم،:محّج;;ت:ص;;<حب: و:
:تع;<رش:روح;<جی ُک;ّل:مل;رر:...محّجت:جهر;ل؛:پ;ذجن،:محّج;ت:ح<ص;له:=ز : ،:و

ک;;ّل:ملرح;;;ه:/:ُحُس;;ُذه:م;;;ن:جه<له;;< :ل;;;ه:ب;;ل:حس;;;ن: ح;;;< ]مع;;;<ر  ،:118-189/:ر
:[.37و:12/:خو=جوی
؛:2/1385مذ;زوی،::فهرست]ه<ی:=یر=ن::کت<بخ<جهه<ی::جسخه(::خّطی)
کت<بخ<ج;;;;;;ه:،:جس;;;;;;خه[136-135/=ذک;;;;;;<خی فهرس;;;;;;ت:]ه<ی:پ<کس;;;;;;خ<ن::ه<ی:
کش;;;;;وره<ی:آس;;;;;ر<یی:[22-3/1921مش;;;;;خرک،: ح;;;;;< ]،:در: -382و::188/ر
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پ;<:[:383 :=رو -Brockelmann, GAL,b.II,p.287, S.II,p.311./Shah]و:جز:=حذه;<:در
e-Hamadan, 106.]:

:=ججهن:خّد=م:=(:چ<پ) ،:محّه;د:(ه;;:ق:1337)لصوفره،:سذگی،:الهور
:ج<م;;ۀ: ح;;< :در -266ص:)ش::1353،:ته;;ر=ن،:28،:ج«زم;;رن:=ی;;ر=ن:فرهذ;;گ»ر

:-381م،:ص:1985/:آب;;;;<د:=س;;;;الم:،...:آث;;;;<ر:و:=ح;;;;و=ل)،:هه;;;;ودحگر:ب;;;;<ر:(315
:ب;;;<:مقّدم;;;ه:و:تص;;;حرر:محّه;;;د:خو(:427-385:-مقّدم;;;ه ج;;;وی،:ته;;;ر=ن،:=و

طج;;;ع:(.:ص92):1384/:دوم،:چ;;;<پ:1362/:=جخش;;;<ر=ت:م;;;ولی،:چ;;;<پ:=ول
:.ت<جرکسخ<ن(:161-2/136)«:سلط<جف»تحریر:سررحلی:

:
::مش;;;کل:-63 ::،:رس;;;<لهس;;;ّردعلی(:ف<رس;;;ی):ح;;;لّ :بی;;;<ن:مش;;;کالت  ::=ی:در

=ی:»عرف;;<ن،:معرف;;;ت:خد=وج;;دی:و:مر=ت;;;ب:معرف;;ت:=س;;;ت؛:چ;;ون:ب;;;<:عج;;;<رت:
:جر;ز:آ ;<ز:می«:=ی:ح;ّل:مش;کل::مشکل:ح;ّل،:و ح;ّل:»:ش;ود،:پ;س:ب;دین:عذ;و=ن:و

:ح<فخه:=س;ت«:فت:خد=وجدمعر»ح<:«:مشکل ط;ّی:آن:مش;کالت:س;ه:.:هن:=شخه<ر
گردحده (.:2معرف;ت:ح;ّق:در:ح;ّد:=حه;<ن،:(.:1::گ<جۀ:طریق:عرف<ن:و:سلوک:بی<ن:

ک;;ه:مخکّله;;<ن:ر=س;;ت،: ک;;ه:=له;;<م:و:(.:3معرف;;ت:=س;;خداللی: معرف;;ت:ش;;هودی:
:.گوحد:خ<صۀ:=ججر<ست؛:آجگ<ه:=ز:هشت:مذزل:مر=تب:سخن:می

؛:2/1387مذ;;;زوی::فهرس;;;ت]ه<ی:=ی;;;ر=ن::کت<بخ<ج;;;هه<ی::جس;;;خه(::خّط;;;ی)
،:دحگ;;ر:[25-3/1924مش;;خرک،::فهرس;;ت]ه<ی:پ<کس;;خ<ن::،:جس;;خه[121/=ذک;;<خی
 Shah – e]ه<ی:=روپ;;;<::و:کت<بخ<ج;;ه[:43-42/:،:آ <حس;;;رن158/:رح;;< ]ج<ه;;<:

Hamadan,107.]:
:=خج;;;;<ر»و:هه;;;;و:(:86-2/84)«:س;;;;لط<جف»تحری;;;;ر:س;;;;ررحلی:(:چ;;;;<پ)
ک<دمی :(.76-75ص:)ت<جرکسخ<ن:«:آ
:
کوت<ه:در:سّردعلی(:ف<رسی):=مررحه:ةمشّر::-64: گفخ<ری:=ست: «:سلوک»،:

گوح;د«=ی:عزیز:=ی:دروحش،»ب<:سربذده<ی: :آن: ک;ه:در ::،:به:جدر:آمرخخ;ه:ب;ه:جظ;ن:
گ;;رفخن:عل;;وم:و:» ت;;و=ن:ب;;ه:حقرق;;ت::عرف;;<جی:جهی«:=ص;;طالح<ت:عق;;رن»ب;;<:ح;;<د:

:ب;;;<:مج<ه;;;دت:و::رس;;;رد،:بلک;;;ه:ب<ح;;;د:د=جس;;;خه :ل;;;و :ض;;;هرر:شس;;;ت،:و ه<:ر=:=ز
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: پ;;;س:=ز:حص;;;ول:توحر;;د:عله;;;ی:در:تحص;;;رل:توحر;;;د:»رح<ض;;ت:ر=ه:پیه;;;ود،:و
:ع;;رن:ح;;<ل:...کوش;;رد«:عهل;;ی «:مش;;ّرت»،:ج;;ز:ب;;ه:وس;;رلۀ:ت;;رک:تعّلق;;<ت:و:در

که:=لجخه:=و:جظر::گفخه(.:=ل ...:)<لن:کشف:مرّسر:جرست:=الهی:وصول:به:ع =جد:
ح;;;ه» تو=ج;;;د:سرجوش;;;ت:=زل;;;ی:ر=:=ذن:خد=وج;;;د::د=رد،:حعذ;;;ی:عه;;;ل:جرک;;;و:می«:قدر

:[.43/:آ <حسرن]مخع<ل:بهخر:س<زد:
کت<بخ<ج;;;ه(:خّط;;;ی) ؛:89-2/1388مذ;;;زوی،::فهرس;;;ت]ه<ی:=ی;;;ر=ن::در:
کت<بخ<ج;ه[128/=ذک<خی ،:[26-3/1925مش;خرک،::فهرس;ت]ه<ی:پ<کس;خ<ن::،:

:[.Shah-e Hamadan,p.107؛:146/:رح< ]ه<::دحگر:جسخه
 .ت<جرکسخ<ن(:181-2/188)«:سلط<جف»تحریر:سررحلی:(:چ<پ)
:

ک;ه:ب;ه::مررسّردعلی،:رس;<له(:ف<رسی):=لس<لکرن:مع<ش:-65 =ی:مخخص;ر:
ک;ه:)=ل;دین:بدخش;ی::م:ح;<ج:قو=م<خو=هش:حکی:=ز:مرحد=ن:مخل :خ;ود:ب;ه:ج;

: :ب;ر:(:کذ;د:خط;<ب:می«:ب;ر=در»=و:ر=:ص;ة:=لهذ<ق;ب:خالجعف;ر:بدخش;ی:در ظ;<هر=ا
کس;;ی:در:ج;;و=ب:=و:جوش;;خه:=س;;ت مض;;هون:=ی;;ن:رس;;<له:بح;;ث:.:حس;;ب:س;;وآل:

:=.:درب<رۀ:حالل:و:حر=م:=ست درب<رۀ:=کل:ح;الل:بح;ث::سّردعلین:وجرزه:یدر
:پ;;;ذیرفخن::می :م;;;ی(:ه;;;د=ح<)ه;;;<::«فخ;;;وحی»کذ;;;د،:و:مرح;;;د=ن:ر=:=ز ::برح;;;ذر د=رد،:و
:عرف<ن:و:=حه<ن:بر:=کل:حالل:جه<ده:شده:=س;ت:می که:=س<س:جور :ب;ه:.:فرم<حد: =و

کس;ب::س<لک<ن:توصره:می :ب;د=ن:وس;رله: گررج;د:و کس;جی:و:هذ;ری:ح;<د: که: کذد:
کذذ;;د: ک;;ل:ح;;الل: =: ح;;< ]مع;<ش:و ب;;ه:جظ;;ر:م;;<:=ی;;ن:[.:46/س;;رن،:آ <ح175/:ر

ک;;ه:مرح;;د=ن:و::ه<ی:مه;;ّن::حک;;ی:=ز:رس;;<له :م;;ؤّثر:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:=س;;ت،: و
کوش;;;ش: :و: ک;;;<ر ک;;ّدحهرن:و:ع;;;رق:جج;;;رن»=ص;;ح<ب:ر=:س;;;ف<رش:جه;;;وده:ب;;<: : «:=ز

ک<ره;;<ی: ک;;ه:خ;;ود:هه;;<ره:ب;<:هذره;;<ی:ب<فذ;;دگی:و: کذذ;;د؛:چذ;<ن: کس;ب:مع;;<ش:
ه;;د=ح<:و:مف;;ت::کش;;<ورزی:سرمش;;ق:ص;;وفر<ن:و:ههر=ه;;<ن:ب;;وده،:هرگ;;ز:=ز:طری;;ق

:.:خو=ری:=مر=ر:مع<ش:جکرده:=ست
-287گ:)م;;وزۀ:برحخ<جر;;<:«:Add.:33/16848»جس;;خۀ:ش;;ه<رۀ:(::خّط;;ی)
گوح<:مذحصر:به:فرد:=ست،:=لجخ;ه:حک;ی:=ز:ش;<گرد=ن:[:349/خالصه(:]298 که:
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=ی:ب;<:هه;رن:عذ;و=ن:ب;ه:تأّس;ی::جرز:رس<له(:سّرد:محّهد:جوربخش)مسلکی:=ش:
:[.3/1942مشخرک،::فهرست]رد:=ز:=سخ<دش:مررسّردعلی:جوشخه:د=

:
گفخ;<ری:مخخص;ر:س;ّردعلیمرر(:رس;<له،:ف<رس;ی:-)،:جفس:معرفت:-66 :،

گوحد کت<ب:::که:دکتر:رح< : ،:ص:2ج:)عج;د=لحّی:دکذ;ی:«:=لخ;و=طر:ةجزه;»در:
گردح;;ده:=س;;ت:(:-98 ح;< ]ح;<د: گ;;ز=رش:عرف;;<جی:ح;دحث:[218/ر َم;;ن:ع;;رش:»:،:

گوح;<:ش;<گردش:بره;<ن:«:جفسه:فقد:ع;رش:رّب;ه ک;ه: کجر;ر:=س;ت،: و:ع;<لن:ص;غرر:و:
ک;;;ه: گ;;;ردآورده،:هه;;;<ن: :(44ش)«:س;;;رر:=لط;;;<لجرن»ب;;;ن:عجد=لص;;;هد:بغ;;;د=دی:

گردآورده:=ست: :(.12/277،:=لذرحعه)=سخ<د:خود:ر=:جرز:
ص;;وفره::کت<بخ<ج;;ۀ:=ح;;<(:2873ش;;ه<رۀ:)جهه;;رن:رس;;<له:=ز:مجهوع;;ۀ:(::خّط;;ی)

کت<بخ<ج;;;;;ۀ:مرک;;;;;زی:د=جش;;;;;گ<ه:ته;;;;;ر=ن::387ف;;;;;رلن:ش;;;;;ه<رۀ::-(357-355گ:)
کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:د=جش;گ<ه::6/3654،:جسخۀ:شه<رۀ:(1/464،:ه<:فرلن:فهرست)

:[.127/؛:=ذک<خی:1462:-2/1461فهرست:مذزوی،:]تهر=ن:
:ض;هن:(:چ<پ) ،:ش;رر=ز،:«=ّم:س;لهه:بیگ;وم»طج;ع:)«:ج;<مع:=لکلر;<ت»در
:[:298/:=س;خخری(:]ه;;:ق:1332 ;ۀ»و:در ح;<:مجلّ ،:س;;<ل:2ت<جرکس;خ<ن،:ش«:در
:(.9-8ص:):1994
:

ک;;;ه:وج;;;ه:تس;;;هره:و:موض;;;وع:آن:د=جس;;;خه:س;;;ّردعلی(:ف<رس;;;ی):ُمعرذر;;;ه:-67 :،
:.:جرست
:مجهوعۀ:شه<رۀ:(::خّطی) کت<بخ<جۀ:مّلی:پ<رحس::p.39هفدمرن:رس<له:=ز

کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جشگ<ه:ته;ر=ن::774فرلن:شه<رۀ::-(156/:بلوشه:فهرست)
 [.136/=ذک<خی(:]1/538،:ه<:فرلن:فهرست)

:
ح;;;;ه:مق;;;;<الت:-68 ک;;;;ه:ب;;;;ه:عذ;;;;و=ن:س;;;;ّردعلی(:ف<رس;;;;ی):=مرر مق;;;;<الت:»،:
ک;;ه:ب;;ه:مک;;<رم::ز=ی:عزی;;::آ ;;<ز)جر;;ز:ج;;<مجرد=ر:ش;;ده:=س;;ت:«:هه;;د=جی =خ;;ی:ب<ح;;د:

:(.:،:=ل ...=خالق:موصوش:
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:2367ش;;;;ه<رۀ:(:1887م;;;;وّرخ:)س;;;;ومرن:بخ;;;;ش:=ز:مجهوع;;;ۀ:(::خّط;;;ی)
کت<بخ<ج;;ۀ::3389ف;;رلن:ش;;ه<رۀ::-کت<بخ<ج;;ۀ:ت<ش;;کذد:=وزبکس;;خ<ن(:18/754)

و:در:مجهوع;;;ۀ:ش;;;ه<رۀ:(:2/119،:ه;;;<:فرلن:فهرس;;;ت)مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن:
:فهرس;;ت(:]2/983فهرس;;ت،:)کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن::8/4872

:[.2/1489مذزوی،:
:

ح;;;;ه:-69 :(:ف<رس;;;;ی):مکتوب;;;;<ت:=مرر گذش;;;;خه:=ز مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی،:
::رس<له :=مر;ر=ن:جوش;خه،:کت<ه<:و :وی:حسب:خ;و=هش:پ<دش;<ه<ن:و که:بعض<ا به<:

:جر;;ز:ج<م;;;ه ه<ی:ش;;;ه<ر=یی:ب;;ه:ش;;;<ه<ن:و:حکهر=ج;;;<ن::در:مجهوع;;ۀ:مکتوب;;;<ت:=و
ک;;ه:=ی;;ن:ش;;خ :فر=ع;;<دی::میعص;;ر:وج;;ود:د=رد؛:و:مط<لع;;ۀ:آجه;;<:جش;;<ن: ده;;د:

که<ل:صر=حت:لهجه:و:بی:ب<کی:به:فرم<جرو=ح<ن:بزرگ:جص<حر:دحذی: چگوجه:ب<:
:ح;;<:مط<ل;;ب:عرف;;<جی:بی;;<ن:می :آج;;:و :ج;;و=هی:<جه<ح;;د،:و :ب;;ه:=ج;;ر=ی:=و=م;;ر:و ن:ر=:و=د=ر

:=خالقی:می ه<:ه;ن:=ز:ش;<ه<ن:و:=مر;ر=ن::برخی:=ز:مخ<طج;<ن:ج<م;ه.:کذد:شرعی:و
:مرحد=ن:وی:بوده س;لط<ن:محّه;د:بهر=مش;<ه:ح;<کن:بل; :::عج<رتذد:=ز:=جد:که:جزو

=ل;;دین::،:س;;لط<ن: ر<ا(ج<م;;ه1)،:=مر;;ر:ز=ده:مررک;;<بلخی:(ج<م;;ه:2)و:بدخش;;<ن:
کش;;;هرر::،:س;;;لط<ن:قطب(ج<م;;;ه:3)ح;;;<کن:پ;;;<خلی: =ل;;;دین:ش;;;<ههرری:پ<دش;;;<ه:

:(ج<مه1) کوج<ر =لدین:پ;<خلی::،:سلط<ن:عال>(ج<مه3)،:سط<ن:طغ<ن:ش<ه:ح<کن:
موالج;;<:::،:و:=ز:جهل;;ۀ:ش;;<گرد=ن:ه;;ن...ضرش;;<ه=لدین:خ:،:مل;;ک:ش;;رش(ج<م;;ه1)

،:(ج<م;;ه:4)،:موالج;;<:جور=ل;;دین:جعف;;ر:بدخش;;ی:(ج<م;;ه:1)ش;;ر :محّه;;د:خ;;و=رزمی:
که:مخ<طج;<ن:آجه;<:معل;وم:جرس;ت:،:و:ج<مه...=لدین:بدخشی،::قو=م .:ه<ی:دحگر:
:[.:39/،:آ <حسرن121و:52/رح< ]

::در:کت<بخ<ج;;;;ه:ه;;;;<ی:س;;;;ّردعلیه<ی::هف;;;;ت:مجهوع;;;;ه:=ز:ج<م;;;;ه(::خّط;;;;ی)
=ح<صوفره،:ملی:پ<رحس،:د=جشگ<ه:تهر=ن،:مّلی:=یر=ن،:ملک:تهر=ن،:آس;خ<ن:رض;وی،:

ک;;;ه:[:139-137/=ذک;;;<خی]=م::ر=:=حذج<ج;;;ب:شذ<س;;;<جده:)ش;;;رر=ز)خ<جق;;;<ه:=حه;;;دی:
ه;;ن:=حش;;<ن:(:2/1458)ک;;رده:«:فهرس;;ت»برخ;;ی:فق;;ر=ت:=ز:آجه;;<:ر=:جر;;ز:=س;;خ<د:مذ;;زوی:
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و:[:17-3/2816مش;;;خرک،::فهرس;;;ت.:]ه<ی:پ<کس;;;خ<ن:ر=:شذ<س;;;<جده:=س;;;ت:جس;;;خه
:[.Shah-e Hamadan, 106:،128/:رح< :]ه<ی:ت<جرکسخ<ن:و:=روپ<::ضی:جسخهبع

مجّل;ۀ:د=جش;کدۀ:=دبی;<ت:(:در)«:س;ی:ج<م;ه»:دکتر:محّهد:رح< :(:چ<پ)
ج<م;;;ه،:اله;;;ور،:«:32»،:هه;;;و:(ش:1354س;;;<ل:/:84و::81ش:(د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن
ک;<دمی:=قج;;<ل: ح;;< (:]م1985)آ :؛:فهرس;;ت:مش;;خرک،39/؛:آ <حس;رن121/:ر

:طجع:تحریر:سررحلی:[:3/2816 :(:گزحده)«:ح<تن:=س<ز=ده»و «:ج<مه:جصرحت»در
:.:ت<جرکسخ<ن(:168-158ص:)

 [.39/آ <حسرن]=ردوی:بیست:و:شش:ج<مه:در:دست:=ست:(:ترجهه)
:

گفخ<رکی:=ست:ب;ه:پی;روی:=ز:سّردعلی(:ف<رسی)=دعره:/:مذ<ج<ت:-70 :،
ک;;ه:به;;ر=م:ش;;<ه:رخو=ج;;ه:عج;;د=هلل:=جص;;<«:مذ<ج;;<ت» ح;;<کن:بل;;; :و:ی:ه;;;روی،:

:به;ری:<بدخش ک;رده:ب;ود؛:=ص;الا ن:آن:ر=:حسب:عقردت:ههو=ره:ورد:و:ذکر:خ;ود:
:رس;;;<لۀ: ه<:ب;;;ه::ک;;;ه:در:بعض;;;ی:جس;;;خه«:و=رد=ت:=مررح;;;ه»:=س;;;ت:مس;;;خخرج:=ز

گردحده:=ست:«:=دعرۀ:ف<رسی»عذو=ن: :[.165-164/:رح< ]ح<د:
:رس;<خل:(:خّطی) :ج;زو .:16848:/37ش:)م;وزۀ:برحخ<جر;<:(:9-298گ:)در

Add[:);;349/ه:خالص]:،: :مل;;ی: (p.39ش:)به;;ر:چه;;<رم:=ز:مجه;;وعهݘ کت<بخ;;<جهݘ
کت<بخ<ج;ه:مرک;زی:د=جش;گ<ه:(:744ش:)ف;رلن:-(156/بلوش;ه:فهرس;ت)پ<رحس:
ش:)جس;;خۀ:فرهذگس;;خ<ن:ت<ش;;کذد:[.:139=ذک;;<یی:(]1/538فهرس;;ت،)ته;;ر=ن
کت<بخ<ج;;;ۀ:(3363 کت<بخ<ج;;;ۀ:=ح;;;<:ص;;;وفرۀ:=س;;;خ<ججول:در: :جس;;;خۀ: ،:عکس;;;ی:=ز

:«:=دعر;;ۀ:ف<رس;;ی»ب;;ه:عذ;;و=ن:/:و:در:ج;;زو(:1666ش:)مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن: در
ح;;;;;;;;;< (:]1/58،:فهرس;;;;;;;;;ت)کت<بخ<ج;;;;;;;;;ۀ:آص;;;;;;;;;فرۀ:دک;;;;;;;;;ن: ،:212و::165/:ر

:[.48/آ <حسرن
:(.387-386ص:):=لهذ<قب:ةخالص(:در)سرده:=شرش:ظفر:(:چ<پ)
:

=ی:م;;وجز:ب;;ه:=قخف;;<ی::،:رس;;<لهس;;ّردعلی:(عرب;;ی):=لس;;<لکرن:مذ;;<زل:-71
ک;;ه:=ح;;و=ل:و:مق<م;;<ت:و:«:مذ;;<زل:=لس;;<خرین» خو=ج;;ه:عج;;د=هلل:=جص;;<ری:ه;;روی،:

(.:1::)مص;;;طلح<ت:س;;;<لک<ن:ر=:در:ده:ب;;;<ب:و:ص;;;د:مق;;;<م:ذک;;;ر:جه;;;وده:=س;;;ت
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بید=ری،:توبه،:=ج<بت،:مح<سجه،:تفّکر،:تذّکر،:قر=ر،:سه<ع،:رح<ضت،:::بد=ح<ت
معرف;;ت،:فذ;;<،:::جه<ح;;<ت(.:18)؛:...ح;;زن،:خ;;وش،:و:::مق<م;;<ت(.:2),:=عخص;;<م

:.:«تحقرق،:تلجرس،:وجود،:تجرحد،:تفرحد،:جهع،:توحرد,:بق< =ی;ن:مخخص;ر:در
ک<ش;;<جی:(:عرب;;ی)«:=ص;;طالح<ت:=لص;;وفره»بخ;;ش:دوم: م:)ت;;ألرف:عج;;د=لّرز=ق:

گردح;ده:(:ق:736 :ب<:هه;رن:عذو=جه;<:بی;<ن: :جس;خه)تقریج<ا :1888خط;ی:ش;ه<رۀ::ݘ
گ: ح;;;< (:]231:-288کت<بخ<ج;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن،: و:[:189-188/:ر

::سّردعلی«:مق<م<ت:=لس<لکرن»ش<حد:هه<ن:رس<لۀ: «:=لخ;و=طر:ةجزه;»مذکور:در
:.بوده:ب<شد(:88،:ص:2ج)عجد=لحّی:دکذی:

-388گ:)م;;;وزۀ:برحخ<جر;;;<:(:Add.:38/16848ش;;;ه<رۀ:)جس;;;خۀ:(:خّط;;ی)
،:جس;;;;;;;;خۀ:فرهذگس;;;;;;;;خ<ن:[Brockelmann,b.II,P.287،:349/خالص;;;;;;;;ه(:]385

:جسخ،:(2388شه<رۀ:)ت<شکذد: کت<بخ<ج;ۀ:مرک;زی:(:24/1666ش:)عکس;ی::هݘ
ح;;< ]د=جش;گ<ه:ته;;ر=ن: :ف;;رلن:[188/:ر فهرس;;ت،:)پ;;<رحس:(:774/:12)،:=حض;;<ا

کت<بخ<جه:و:جسخه:1/538 پ<::ه<ی: :[.Shah- e Hamadan, 108]ه<ی:=رو
:

ح;ه:مذ<مرۀ:-72 :(:ب;رگ:7)=ی:مخخص;ر::،:رس;<لهس;ّردعلی(:ف<رس;ی):=مرر در
ح;;;<: کرفر;;;ت:خ;;;و=ب:و:تعجر;;;ر:رؤ ک;;;<مالن:و:(:عرف;;;<جی)بی;;;<ن:و: :ف;;;رق:خو=به;;;<ی: و

:مرح;د=ن:خ;ود جوش;;خه::–ک;ه:ج;<مش:ر=:ح;<د:جک;رده::-ج<قص;<ن:ب;ه:تق<ض;<ی:حک;ی:=ز
گوح;;د ک;;;ه:خ;;ود: =ی:=س;;ت:ب;;;ه:موج;;ب:=لخه;;;<س::=ی;;;ن:عج<ل;;ه»::=س;;ت؛:چذ;;<ن:

که:حقوق:مرّوت:=حش<ن:بر:من:ضعرف:و=جب:=س;ت،:و: :=خو=ن:صف<: عزیزی:=ز
:ب ی;<ن:حقرق;ت:مد;<ل:و:خر;<ل:=قد=م:جر<ت:=حش<ن:ب;ر:ج;<دۀ:=خ;الص:ث<ب;ت؛:در

:=در=ک: ح;<،:و:درج;<ت:خل;ق:در کرفّر;ت:مر=ت;ب:مذ<م;<ت:و:رؤ مطلق:و:مقّرد،:و:
:عو=لن:علوی :مع<جی:=ز :عرن:عج;<رت:رس;<لۀ:(:=ل )«:...علوم:و مد;<ل:»که:تقریج<ا

:خر<ل کرم;<جی:ش;<ه:جعه;ة:=هلل::)مذ<مر;ه/:خر<لره)«:و :(ه;;:ق:834:-738)ول;ی:
:=ین:رو:در:جسخه :ت;ن::ه<:ب;<:ج<م:ه<:و:فهرست:=ست،:=ز گوج;<گون:ب;ه:=ی;ن:دو ه;<ی:

گردح;;;;;;ده: حع;;;;;;ه،:)جس;;;;;جت:د=ده:ش;;;;;;ده:و:تخل;;;;;;رن: (:22/338و::19/77=لذر
:[.139/:؛:=ذک<خی1424و::2/1359مذزوی،:]
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کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) ؛:2/1424مذ;زوی،::فهرس;ت]ه<ی:=یر=ن::ه<:در:
::137/رح<  مش;خرک،::فهرست]ه<ی:پ<کسخ<ن::،:جسخه[139/؛:=ذک<خی211و
پ;;<::و:جس;;خه[:42-:3/2841 برگ;;ل::ف<رس;;ی:=دبی;;<ت؛:349/:خالص;;ه]:ه<ی:=رو
:[.Shah-e Hamadan, 107؛:287/

:=خج;;;<ر»و:هه;;;و:در:(:99-:2/94)«:س;;;لط<جف»تحری;;;ر:س;;;ررحلی:(:چ;;;<پ)
ک<دمی گوح<:به:عذو=ن:(83-88ص:)ن:<ت<جرکسخ«:آ (:کذ=)«:مجهع:=لهد<ل»،:
 [.:147/:=ذک<خی]؟:(4/282مش<ر،:)ه:دچ<پ:ش
:

:و=ق;;ع::،:رس;;<لهس;;ّردعلی(:ف<رس;;ی):=لع;;<رفرن:مذه;;<ج:-73 =ی:مخخص;;ر:در
کوت;<ه:ب;ه:عذ;و=ن:«:کله<ت:قص;<ر» عرف;<جی:ش;<ه:هه;د=ن،:«:پذدج<م;ۀ»ح;<:س;خذ<ن:

:آجه;;;<:در: ک;;;ه:ش;;;ه<ر =ج;;;درزه<ی:بزرگ;;;<ن:ب;;;ر=ی:مرح;;;د=ن:و:س;;;<لک<ن:و:معخق;;;د=ن،:
که:دحده:جسخه :(:ت;<:198و::153:،143)=حن:مخف<وت::ه<یی: ک;ه:=ز =س;ت؛:چذ;<ن:

گوحد ک;الم:=ه;ل:حکه;ت:و:...=ی:عزیز:بد=ن»::جهله: : ک;ه:=ی;ن:چذ;د:س;خن:=ز :،
:«:مذه;;;<ج:=لع;;;<رفرن»معرف;;;ت:جه;;;ع:آوری:ش;;;د،:و:آن:ر=: ج;;;<م:جه;;;<دحن:ت;;;<:مگ;;;ر:=ز

کسی: :.ف<خده:ح<صل:آحد:ر=:شذردن:و:خو=جدن:=ین:
:بخ;;;ش:عرف;;;<ن:فه;;;<رس:ح;;;<د:جگردح;;;ده،:مگ;;;ر:در:جس;;;خه(::خّط;;;ی) :ه<:در

ج;;;زو:(:2/99فهرس;;;ت،:)کت<بخ<ج;;;ۀ:مّل;;;ی:ت<جرکس;;;خ<ن:(:1849ش:)مجهوع;;;ۀ:
:در:مجهوع;ۀ: :رس<الت:س;ّرد،:و فهرس;ت،:ج:)ت<ش;کذد:(:2368ش:)بعضی:=ز

:.آمده:=ست(:2
کت;;<ب:(:چ;;<پ) ه;;;::1322بهجز;;ی،:/:=مرتس;;ر)«:=لهل;;وک: ذخرر»ض;;هرهۀ:
کش;;;;هرر»،:در:(ق ح;;;;< (:]19-:918،:ص:2تکهل;;;;ه،:ج:)«:ت;;;;ذکرۀ:ش;;;;عر=ی: /:ر
،:(94-89ص:):=س;;;ر=ر:ه;;;لچ[.:69-65،:چ;;;<پ،:ص:47/:ن،:آ <حس;;ر179

:«:=س;;;;;;;;<ز=ده»و:(:118-92/،:1ج:)«:س;;;;;;;;لط<جف»طج;;;;;;;;ع:تحری;;;;;;;;ر:س;;;;;;;;ررحلی: در
کوچ;;;;;ک،:(:47-36ص:):ج<م;;;;;ه:جص;;;;;رحت :قط;;;;;ع: ت<جرکس;;;;;خ<ن،:و:هه;;;;;و:در
:(.ص29):1993کوالب،:
:
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:ترک;ی:سّردعلی:)ف<رسی)مچلکه:/:موچلکه:-74 ک;ه:=ی;ن:ج;<م:م;أخوذ:=ز :،
=س;ت:«:و:ش;ر :وعه;د/:و:تهّس;ُک:ش;رعی:َس;َذد/:ص;ورت:مجل;س»به:معذ<ی:

ول;;;ی:دکت;;;;ر:(:4425/:،:فرهذ;;;گ:مع;;;;رن3578و::3152/:فرهذ;;;گ:جفرس;;;;ی:)
گوحد کوچک:و:ظرحف:وقشذگ:وآب;د=ر»::رح< : ج<مح<ح;ۀ:(:129ص:)«:به:معذی:

:=مررز=دگ;;<ن:=ر=دتهذ;;د:مررس;;ّردعلی:=س;;ت: ک;;ه:=ی;;ن:(:45/آ <حس;;رن:)حک;;ی:=ز
:تأوی;;ل:عرف;;<جی: :ر=:در ;;»گفخ;;<ر ب;;ر=ی:=و:«:...<و=ت:و:=:الر :ح<ت;;ه:خل;;ق:=لس;;هآن:م 

:ترک;;;ی:و:مغ;;;ولی،:چذ;;;د: جوش;;;خه؛:ض;;;هن:جق;;;ل:ح;;;دحث:و:ذک;;;ر:ج<مه;;;<ی:خ;;;د=:در
: ح;;ه:ب;;ر:ض;;ّد:عل;;ی:»حک<ح;;ت:=ز ب;;<:=ی;;ن:«:حکهّر;;ت»و:د=س;;خ<ن:(:ع)خ;;روج:مع<و

که: گفخه: :جر;ز:حک;ی:=ز:«فقه<:هن:م<جذد:خو=رج:ظ;<هر:ب;ین:هس;خذد»جخرجه:ب<ز: ،:و
ک;ه::)مذسوب:ب;ه)ه<ی::قض<وت مش;هور:=س;ت،:ب;<: زل;ی:ب;ه:عل;ی:ر=:ش;ر :د=ده:
ک;ی:ت;و=ن:/:به:جور:عقل:تو=ن:در:طریق:ج<ن:رفخن»مطلع: ب;ه:پ;<ی:َوه;ن:دری;ن:ره:
:(.=ل )«:...:؟رفخن
م;وّرخ:)کت<بخ<ج;ۀ:مل;ک:ته;ر=ن:(:4258ش)مجهوع;ۀ::29رس<لۀ:(::خّطی)
م;;وّرخ:)مجل;;س:ش;;ور=ی:ته;;ر=ن:(:3668ش:)مجهوع;;ۀ::15و:رس;;<لۀ:(:ه;;;:ق:987
ک;ه:س;ّرد:=ی;ن:[.:139/=ذک<خی؛:2/1429فهرست:مذزوی،:(:]916 چذرن:جه<حد:

:.رس<له:ر=:=ز:موضع:شرعی:بر=ی:آن:ترکه<ن:جوشخه:=ست
:

ربی:فی: =لهؤّد::-75 :(:عرب;ی)،:و:=ه;ل:=لعج;<:=لقُ مررس;ّردعلی،:ب;ه:=خخص;<ر
:آحۀ:)«:=لُقربی: مؤّد:» =ی:=س;ت:مش;خهل:ب;ر::رس;<له(:در:سورۀ:شورٓی::23مأخوذ:=ز

و:محّج;ت:=م<م;<ن:(:ص)چذد:موّدت:در:ذک;ر:فض;<خل:ومذ<ق;ب:آل:بی;ت:رس;ول:
گ<جه: گ<ج;ه:(:شرعی)دو=زده: :ب;ر=ی:ه;ر:ح;ک:(:معص;وم<ن)ب<:=بو=ب:چه;<رده: ک;ه:=ز

کرده:=ست :[.68/=لسجعرن،:187-185/:رح< .:]چذدین:حدحث:ح<د:
کت<بخ<ج;ۀ::جسخه(::خّطی) ،:(534/فهرس;ت:)حر;درآب<د:«:آص;فره»ه<ی:

کت<بخ<ج;;;ۀ:=مرر=له;;;ؤمذرن:جج;;;ف:(292ش:)کلکت;;;ه:«:بذگ<ل;;;ه»کت<بخ<ج;;ۀ: دو:)،:
و:دحگ;;;;ر:ج<ه;;;;<:(:Add:.16848:/48ش:)،:م;;;;وزۀ:برحخ<جر;;;;<:(13:ۀجس;;;;خه:=ز:س;;;;د

[Brockelmann, GAL, b. II, p.287;SII, p.311./ Shah-e Hamadan, 107.]:
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کت<ب:(:چ<پ) :آخر: :در ش;ر :س;لره<ن:«:ه=له;ؤّد::حذ;<بیع»(:56ب<ب:)عرذ<ا
ک;الن:حس;رذی:قذ;دوزی:بلخ;ی:حذف;ی: ک;ه::-(ه;;:ق:1294:-1228)بن:خو=جه:

ص:)ه;;;:ق::1381=س;;خ<ججول،:(:در)=ر=دت;;ی:خ;;<ّص:د=ش;;خه:=س;;ت::س;;ّردعلیب;;ه:
:بی;;روت:(:266:-242 س;;ذگی،:)بهجز;;ی:(:در)،:چ;;<پ:جد=گ<ج;;ه:(ب;;ی:ت;;<رح )و
:.:و:جز:=حذه<(:ص:53ه;:ق،::1318
قذ;;;دوزی:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:«:<بیعذ;;;ح»ف<رس;;;ی:آن:ه;;;ن:ض;;;هن:ترجه;;;ۀ:(:ترجه;;;ۀ)

:تهر=ن:چ<پ:سذگی:شده:=س;ت،:ترجه;ۀ:=ردوی:س;ّرد:«:مف<ترر:=لهوّده» که:در
اله;;;ور،:)«:ج;;;<مع:سالس;;;ل/:ز=د:=لعقج;;;ی»ش;;;رحف:حس;;;رن:س;;;جزو=ری:ب;;;ه:ج;;;<م:

:(.م1961
ک;ه:(:شر ) عربی:سرد:=بو=لق<سن:تقی:ب;ن:حس;رن:رض;وی:قه;ی:اله;وری:

اله;;ور،:س;;ذگی،:)دوب;;<ر:چ;;<پ:ش;;ده:=س;;ت:«:ب<لُحس;;ذٓی::=لُجش;;رٓی:»ب;;ه:عذ;;و=ن:
:[.47/:،:آ <حسرن148/:،:=ذک<خی185/:رح< (.:]ه;:ق:1317و::1295
:

:=ین:رس<له:وی:سّردعلی(:عربی)فی:=لقرآن::=لهذسوخ:و:=لذ<س :-76 ،:در
ک;;رده،:و:چذ;;د:آح;;ۀ:ج<س;; :و:مذس;;وخ:ر=:ب;;ه:عذ;;و=ن: مس;;ألۀ:جس;; :آح;;<ت:ر=:مط;;ر :

:ج;و=هی،::بیشخر:آحه.:مد<ل:بی<ن:جهوده:=ست :=و=م;ر:و ه<:ر=ج;ع:ب;ه:جه;<د:و:قخ;<ل:و
:و:مسخی،:=کر=ه:جد=شخن:در:دین: :مع<مله:ب<:زجه<،:جه<ز (:که:جس; :ش;ده)جک< :و

:جک< :زج<ک<ر=ن تذزیل:=حک<م:ر=:ج<س :و:مذسوخ:شهرده،::وی:تو=تر(.:=ل ...:)و
:[.197-:196/:رح< .:]=جد:که:فقن:بعضی:=ز:عله<:و:مفّسر=ن:ب<:وی:مو=فق:بوده

کت<بخ<ج;;ۀ:مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:(:22/1667ش;;ه<رۀ:)در:مجهوع;;ۀ:(::خّط;;ی)
حع;ه،:18/1667فهرس;ت،:)ته;ر=ن: ه<ی::،:جس;;خه[148/:=ذک;<خی(:]24/12؛:=لذر
«:1297»ج;;;ۀ:مرک;;;زی:د=جش;;;گ<ه:ته;;;ر=ن،:و:کت<بخ<«:3916و::2838»ه<ی::ش;;;ه<ره

،:جسخۀ:[196/:رح< ]:)12/2815فهرست،:(کت<بخ<جۀ:مجلس:شور=ی:تهر=ن:
پ<:(:274/فهرست:)«:ق<ز=ن»خّطی: :=رو  [.Brockelmann,S. II,pp.311,985]و
:

حش;;;;ی:خرق;;;;ۀ:جس;;;;جت:-77 ،:=ز:هه;;;;<ن:س;;;;ّردعلی(:ف<رس;;;;ی)فقرح;;;;ه:/:درو
:(:د=وودح;;;ه/:29ش:::شر)«:فقرح;;;ه»ه<ی:مخع;;;دد:موس;;;وم:ب;;;ه::رس;;;<له ک;;;ه:=ص;;;الا
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:وصرت:ج<مه» =لدین:خضرش;<ه::مررسّردعلی:هه;د=جی:=س;ت:ب;ه:مل;ک:ش;رش«:ݘ
خ;;ود:ر=:جر;ز:بی;;<ن:«:سلس;;لۀ:فق;ر»پ;;<خلی،:ط;ّی:آن:ب;;ه:خ;و=هش:=و:«:کوج;<ر»ح;<کن:

گفخه:=ست :جهله: :=ز کذن:تر=:به:مالطف;ت:ب<ض;عف<،:و::وصرت:می...:»::کرده؛:و
ه;;ت:ب;;<:حخره;;<ن،:ب;;ه:ش;;فقت:ب;;<:مس;;<عدت:ب;;<:مس;;کرذ<ن:و:زی;;ر:دس;;خ<ن،:ب;;ه:رح

:دجر;<،:در: بیچ<رگ<ن،:به:مرّوت:ب<:دروحش<ن،:به:حهّرت:در:دین،:ب;ه:قذ<ع;ت:در
: جظ;;ر:ب;;ه: ر;;رت،:در:س;;کوت:ب;;ه:فک;;رت،:در:س;;خن:و:حرک;;ت:ب;;ه:ص;;ر<جت،:در

:ب;;ال:ص;;<بر:و:در:خر;;ر:س;;<بق...عه;;د:ب;;ه:وف;;< ک;;ه:س;;ّرد:=ی;;ن:.:«...،:در پید=س;;ت:
:=و=خر:زجدگ<جی:خود:جوشخه: :[.155/رح< ...:]=ستوصرت:ج<مه:ر=:در

م;;وّرخ:)کت<بخ<ج;;ۀ:مجل;;س:ش;;ور=ی:ته;;ر=ن:(:3871ش;;ه<رۀ:)جس;;خۀ:(::خّط;;ی)
:؛1/464،:ه;;;;;;;;;<:فرلن:فهرس;;;;;;;;;ت:؛2/1456مذ;;;;;;;;;زوی،::فهرس;;;;;;;;;ت(:]ه;;;;;;;;;;:ق:924
:[.2867و::3/1768مشخرک،::فهرست]ه<ی:پ<کسخ<ن::و:جسخه[:155/رح< 
حه::- :.حقرقت:جور:جور
:

ح;;;;;;ه:و=رد=ت:-78 (:=للط;;;;;;<خف:=لقدس;;;;;;ّره=ل;;;;;;و=رد=ت:=لغرجّر;;;;;;ه:و:)=::=مرر
گ;;;<هی:مقّف;;;ٓی:(:ف<رس;;;ی)=ی:=س;;;ت::مررس;;;ّردعلی،:رس;;;<له : ،:ب;;;ه:جد;;;ر:مس;;;ّجع:و

ب;;;;<:(:ه;;;;;:ق:481م:)ه<ی:خو=ج;;;;ه:عج;;;;د=هلل:=جص;;;;<ری:ه;;;;روی::هه<جذ;;;;د:رس;;;;<له
به:خو=س;ت:س;لط<ن:محّه;د:بهر=مش;<ه:حکه;ر=ن:بل; :و:«:=ی:عزیز»سربذده<ی:
کت;<ب:)بدخش<ن: (:ن:ب;ر=ی:=ور=:ه;«:بهر=مش;<هره»و:رس;<لۀ:«:=لهل;وک: ذخرر»که:

:=و:ه;;;;;;ر:روز:خالص;;;;;;ه :آن:ر=:ههچ;;;;;;ون::جوش;;;;;;خه:=س;;;;;;ت،:و «:ذک;;;;;;ر»و:«:ورد»=ی:=ز
=ین:رس<له:ههچذ<ن:در:سرر:و:سلوک،:شرحعت:و:طرحق;ت،:.:خو=جده:=ست:می

گوجه :ب<:مذ<ج<ت: :و:پ<ح<ن:می:و کوت<ه:ع<رف<جه،::=ی:آ <ز ح<بد؛:و:در:مر<جه:سخذ<ن:
:رو=ن:و:شررین:=ست :بسر<ر :بذد:ر»::آهذگرن:و و=ح;ت:=س;ت،:و:محّق;ق:مفّسر:در

مر=ق;ب:در=ح;ت؛:عه;;ل:فقر;ه:ب;ه:موج;;ب:فخو=س;ت،:و:ح;<ل:فقر;;ر:ب;ه:حک;ن:تق;;و=؛:
=ص;;;;ل:آن:جق;;;;ل:و:حک<ح;;;;ت،:و:مذج;;;;ع:=ی;;;;ن:=له;;;;<م؛:آن:حک;;;;ی:م;;;;وّرا:س;;;;وآل:و:
:تع;ب:ر=ه،:و: :=ین:حکی:رفع:حج;<ب؛:س;فر:در:جس;ن:و:ج;<ن: <ف;ل:=ز حس<ب،و

گوح;د ک;;ه:بق;<ی:آ::ج;<ی:دحگ;ر: :آن:خ;و=ن:دردی:د=دج;د،: ن:ب;<:لق;;<ی:خرق;;<جی:ر=:=ز
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:=فه;;<م:مجّر=س;;ت ک;;ه:=ز:عق;;ول:و گذج;;ی:ح<ف;;ت،: ظه;;ور:.:خد=س;;ت؛:و:هه;;د=جی:
:لط;;<خف: :ب;;روز که;;<ل:ش;;ر :خرق;;<جی:ش;;د،:و س;;طوت:ج;;الل:جه;;<ل:ح<ج;;ب:

کسر:=ین:دروحش:ههد=جی:گشت که:س;رد:=ی;ن:.:«...جه<ل:جالل:ج<بر: گوحذد:
ک;ور: رس<له:ر=:در:ح<ل:ج<ر=حخی:و:مشقت:و:شک<حت:جوشخه،:و:موجب:م;الل:=و:

:ب;وده:=س;;ت:ذوق;ی:و =ی:عزی;;ز،:ت;;رک:ل;;ّذ=ت:و:ح;;<ل:»::ب;;ی:بص;;ررتی:=ه;;ل:روزگ;;<ر
;ه: :جهف;خن:ب  گفخن،:ب<دحۀ:هجر=ن:به:پ<ی:مجرو :رفخن،:و:خون:ب;ه:دل:در =خو=ن:

:س;;;;خن:پ;;;;یش:ج;;;;<=هالن:س;;;;فخن: :ُدّر  ک;;;;ه:=ز:خ;;;;ود:چش;;;;ن:...=ز ،:خذ;;;;ک:آن:ر=:
ک;;س:...بردوخ;;ت،:ه;;ر:چ;;ه:دح;;د:و:د=جس;;ت:ب;;ه:آت;;ش:فذ;;<:بس;;وخت ،:س;;رذۀ:ه;;ر:

ّر:= :=وس;تگذجرذۀ:س  ک;ه:در کذ;د،: :هر:وع<ی:شخ :آن:ترّش;ر: :=ز «:...وست،:و
:[.93-3/2892،:(مذزوی)مشخرک::فهرست،:211و::132-131/:رح< ]

کت<بخ<ج;;;;;;ه:جس;;;;;;خه(::خّط;;;;;;ی) مذ;;;;;;زوی،::فهرس;;;;;;ت]ه<ی:=ی;;;;;;ر=ن::ه<:در:
:فهرس;ت]ه<ی:پ<کس;خ<ن::،:جسخه[141/=ذک<خی:؛131/؛:رح< 2/1477-78

کت<بخ<ج;;;;ه[3/2893مش;;;;خرک،: پ;;;;<::،: ؛:349و:275،:241/:هخالص;;;;;]ه<ی:=رو
Shah-e Hamadan, 108:]:[.99-98/فهرست]و:ت<جرکسخ<ن:

:[.48/آ <:حسرن]م::1914/ه;1332دهلی،:مطجع:مجخج<خی،:(::چ<پ)
:

گوح;<:چذ;د:رس;<له:سّردعلی(:وجود:مطلق:-):وجودحه:-79 (:ب;ه:ف<رس;ی)،:
:جظ;;ر:(.:1::د=ش;خه:ب<ش;د«:وج;;ود»ر=ج;ع:ب;ه:حقرق;ت: درب;;<رۀ:ترکر;ب:جس;ه<جی:=ز

ک;ه:وج;ود:ب;ه:(.:2عرف<جی،: ک;ه::-مذقس;ن:=س;ت«:ح;<دا»و:«:ق;دحن»درب<رۀ:=ی;ن:
::گ<ج;ۀ:وج;;ود:س;حس:مر=ت;ب:س;ه.:=ی;ن:ح;ک:ر=:مخکله;<ن:و=ج;ب:و:مهک;ن:د=جذ;;د

ک;ه:هه;<ن: :-=س;ت«:وج;ود:ق;دحن»جور=جی،:ظله<جی،:برزخی؛:آجگ<ه:جور:مطل;ق:ر=:
ک;;;رده،: :آن:بر=ب;;;ر::رس;;;<له(.:3ش;;;ر : ک;;;ه:س;;;رآ <ز (:26ش:)«:ح;;;ّل:فص;;;وص»=ی:

/:هوح;;;ت)کل;;;ی:هه;;;<ن:مط<ل;;;ب:ر=:درب;;;<رۀ:ع;;;و=لن:پذجگ<ج;;;ه:=وس;;;ت،:و:بط;;;ور:
ک<مل،:ع</ رجت،:=لوهّرت وحدت:»و:(:ن:=جس<جیلججروت،:ملکوت،:=جس<ن:

که:«:وجود :=فزوده:=ست: کش;ف:و:ش;هود،:وج;ود:مطل;ق:حک;ی:»د=رد،:و ج;زد:=ه;ل:
ک;;;ه:وج;;;ود:جهر;;;ع:موج;;;ود=ت:ب;;;د=ن: ب;;;یش:جرس;;;ت،:و:آن:وج;;;ود:ح;;;ق:=س;;;ت،:

:(=ل )«:...شود:مذخهی:می
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کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) :-2/1479مذزوی،::فهرست]ه<ی:=یر=ن::ه<ی:
ح;;;;;;;< 88 مش;;;;;;;خرک،::فهرس;;;;;;;ت]ه<ی:پ<کس;;;;;;;خ<ن::،:جس;;;;;;;خه[218و::162/؛:ر
کت<بخ<جۀ:مّل;ی:پ;<رحس:[3/2181 ،:جس;خۀ:(4/198بلوش;ه،::فهرس;ت)،:جسخۀ:
کت<بخ<ج;;ۀ:مرعش;;ی:ق;;;ن:(:18/14477ش:)و:جس;;;خۀ:(:49/:فهرس;;ت)«:لر;;دن»
:(.36فهرست،:ج:)

 .:ت<جرکسخ<ن(:53-:2/58ج:)«:لط<جفس»تحریر:سررحلی:(:چ<پ)
:

گزحذه(جظن:ف<رسی)=خخر<ر=ت:/:و=دی:هفت:-80 :،:: ه<ی:مررس;ّردعلی:=ز
ک;ه:ب;د=ن:عالق;ۀ:و=ف;ر:د=ش;خه؛:و:«:=لطرر:مذطق»مذظومۀ: :جرش<بوری:=ست،: عط<ر

:ب;;ه:عذ;;و=ن: :=ی;;ن:رو :=لهذط;;ق»،:ح;;<:«=خخر;;<ر=ت:=مررح;;ه»=ز ه;;ن:ش;;ذ<خخه:«:=خخر;;<ر
بی;;ت:جس;جت:ب;;ه::628خل;;ف:ب;<:ح;دود:=ی;;ن:مذخخ;ب:در:جس; :مخ.:آم;ده:=س;ت

:حک:ه:4688 :تقریج<ا :آن:مذظوم;ه،:و:ف;خبیت:مذطق:=لطرر:عّط<ر هف;ت:»ن:=ش;ع<ر
:آن:می«:و=دی :.ب<شد:ش<مل:هفت:مرتجۀ:سلوک:مذکور:در
کت<بخ<ج;ۀ:(::خّطی) حع;ه،:)ترکر;ه:«:ح<ل;ت:=فذ;دی»جسخۀ: و::1/368=لذر
م;;وّرخ:)=وزبکس;;خ<ن:«:ت<ش;;کذد»کت<بخ<ج;;ۀ:(:3-1881ش:)،:جس;;خۀ:(22/439
ش:)کت<بخ<ج;;;;ۀ:مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن،:جس;;;;خۀ:(:3389ش:)ف;;;;رلن::-(991
کت<بخ<ج;ۀ:مجل;س:ش;ور=ی:(:4118 کت<بخ<جۀ:مرکزی:د=جش;گ<ه:ته;ر=ن،:و:جس;خۀ:
:[.167/؛:رح< 2/119،:ه<:فرلنرست:؛:فه115/=ذک<خی]تهر=ن:
=خخر;;<ر=ت:(::87-74ص:/1ج)«:س;;لط<جف»تحری;;ر:س;;ررحلی:(:چ;;<پ)
،:و=دی:(-75)،:آ ;;;<ز:و=دی:=ول:(75-74)،:آ ;;;<ز:ص;;;فت:(74-66(=مررح;;;ه:
،:و=دی:پ;;;;ذجن:(79-78)،:و=دی:چه;;;;<رم:)78-76(،:و=دی:س;;;;وم:(76)دوم:
-154)وخالص;;;;ه:(:87-82)،:حک<ح;;;;ت:(82-81)،:و=دی:شش;;;;ن:(79-88)

 .ت<جرکسخ<ن(:35-29ص:):جصرحخذ<مه(:در)«:=س<ز=ده»تحریر:(.:155
:

::،:رس;;<لهس;;ّردعلی(:ف<رس;;ی):ههد=جر;;ه:-81 :پ<س;; :حک;;ی:=ز ک;;ه:وی:در =ی:
ر=ج;ع:(:785م:/:گوح<:در:ج;و=ب:تع;رحی:س;ّرد:مخ;دوم:جه<جگش;ت)مرحد=ن:
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:: که:بد=ن:مذسوب:=ست،:-ز=دگ<هش«:ههد=ن»به:=سن: :-«:هه;ه:د=ن»کله;ۀ:و
جس;;جت:وی:د=رد:جوش;;خه،:پ;;س:معذ;;ی:عرف;;<جی:=ی;;ن:و=ژه:ر=:ک;;ه:جذ;;<س:لفظ;;ی:ب;;<:

کرده؛:چون:مخن:=ین:رس<له:ر=:در:بخش: «:پیوس;ت»فقن:ذ=ت:ب<ری:تع<لی:ح<د:
:=حذج;;;;<:ض;;;;روری::کت;;;;<ب:ح<ض;;;;ر:م;;;;ی حن،:دحگ;;;;ر:ش;;;;ر :و:بس;;;;ن:بیش;;;;خر:در آور

:.ب<شد:جهی
کت<بخ<جه:جسخه(::خّطی) : :2/1488مذ;زوی،::فهرس;ت]ه<ی:=یر=ن::ه<:در

کت<بخ<ج;;;;;ه[.:129ص:::(تفص;;;;;رلب;;;;;ه:)؛:=ذک;;;;;<خی:1489:– ه<ی:پ<کس;;;;;خ<ن::در:
:(.349ص:)«:خالصه»و:]:138/؛:رح< :3/2128مشخرک،::فهرست]

ح;;;;< :(:چ;;;;<پ) =س;;;;الم:آب;;;;<د:«:د=ج;;;;ش»فص;;;;لذ<مۀ:(:در)دکت;;;;ر:محّه;;;;د:ر
تص;;حرر:و:تعلر;;ق:دکت;;ر:پروی;;ز:[.:48و4/:آ ;;<:حس;;رن(:]1998س;;<ل:)پ<کس;;خ<ن:
کت;;<ب)=ذک;;<خی: ش;;گ<ه:ب;;وعلی،:،:هه;;د=ن،:د=ج«=س;;الم:م;;روج»(:در:بخ;;ش:س;;وم:
،:هه;د=ن،:د=جش;کدۀ:جوحس;<رفص;لذ<مۀ:(:در)،:ههو:(181-153ص:)ش::1378

و:(:58-2/54)«:س;;لط<جف»طج;;ع:تحری;;ر:س;;ررحلی:(.:115-188ص:)=دبی;;<ت:
کت;;<ب: : ب;;<:پیوس;;خه<،:ب;;ه:تحری;;ر:س;;ررحلی:(:=ذک;;<خی)«:م;;رّوج:=س;;الم»جر;;ز:جق;;ل:=ز

:ج<م;;;ۀ)ت;;;<جرکی: :):=رمغ;;;<ن(:در مذخخ;;;ب:مق;;;<الت:و:رس;;;<الت:چ;;;<پ:ش;;;ده:در
ص:):1374ش;هریور:/:4،:ش;ه<رۀ:(شرح<ت:فرهذگی:جههوری:=سالمی:=ی;ر=نج
18-28.):
:



 

:
(3):

:آث<ر:مذسوب
:آد=ب:خ;;;وردن:ب;;;ر:زمرذ;;;ۀ:(:ف<رس;;;ی):س;;;فره:آد=ب:-1 گفخ;;;<ری:=س;;;ت:در

ک;;;;;ه:چذ;;;;;د:ب;;;;;<ر:مذس;;;;;وب:ب;;;;;ه:مررس;;;;;ّردعلی:هه;;;;;د=جی:ملّق;;;;;ب:ب;;;;;ه: عرف;;;;;<ن،:
:مررس;ّردعلی:(1327/و:شرر=ز::1326/:تهر=ن)چ<پ:شده:«:سر<هحوش» ،:=والا

:=ز:ع;ال>:=لدول;ۀ: :رس;<لۀ:مزب;ور ههد=جی:هرگ;ز:ملّق;ب:ب;ه:س;ر<هحوش:جج;وده،:ث<جر;<ا
ک;ه:در:جس;خۀ:د=ر=لکت;ب:ق;<هره:(:ه;:ق:736-659)سهذ<جی:بی<ب<جکی: چذ;<ن:

:ص;;;;ر=ح(:254ش:) گردح;;;;ده::ةا ،:(س;;;;هذ<جی):مجل;;;;س:چه;;;;ل]جوش;;;;خۀ:وی:ح;;;;<د:
:[:142/:؛:=ذک;;;;<خی2/1811مذ;;;;زوی،::فهرس;;;;ت؛:32مقدم;;;;ه،:ص: فل;;;;ذ=:=ص;;;;ر=ر

:.ب<طل:=ست(:165ص:)مرحوم:دکتر:رح< :بر:=جخس<ب:آن:به:مررسّردعلی:
که:مرحوم:دکتر:رح< :خود:جدحده:=لههدی:=خج<ر:-2 کت<بی: (:212ص:)،:
:=ز: مذس;;;وب:ب;;;ه:مررس;;;ّردعلی:جق;;;ل:(:291ص:)=س;;;خخری:«:=ص;;;ول:تص;;;ّوش»و

:مذ;<بع:م;<:ح;<د: :هر :ح;ک:=ز :در :ح;<:کرده،:=بد=ا ک;ه:مجع;ول:و جگردح;ده،:پید=س;ت:
:.مذحول:=ست

ک;;ه:ح;<جی:خلرف;;ه:و:عج;;د=لحّی:دکذ;;ی:و:(:=خالقر;;ه)=::مح;;رم:=خ;الق:-3
حعه: ::337/:1)ص<حب:=لذر :دکتر:درخش<ن:بدو:جسجت:د=ده(:9/765و =ج;د::و

:[.211/،:رح< 115/=ذک<خی:]
:=لقلجره:=السر=ر:-4 که:در حعه»،:=ثری: :(:9/765)«:=لذر «:=الدب:<جةرحح»و

گردحده،:رح< :(:2/498) کرده(:116)و:=ذک<خی:(:211)ح<د: =ج;د،:=ص;ل::هن:جقل:
:مذسوب:=ست :.آن:د=جسخه:جرست:و:صرف<ا

حی:=سر=ر:-5 که:در:بعضی:جسخهوَ د=جسخه:شده؛:=حذک::سّردعلیه<:=ز::،:
کت<بخ<ج;ۀ:س;لطذخی:ص;فوحه: و:(:2398ش:)به:=تف;<ق:جهر;ع:برحس;ب:جس;خۀ:

فهرس;;ت:]:ب<ش;;د::می(:ه;;;:ق616م:)ج;;ز:آن،:هه<ج;;<:=ث;;ری:=ز:عزی;;ز:=ل;;دین:جس;;فی:
:[.143/:=ذک<خی:؛286-285/:؛:رح< 3/1262مشخرک،:

:مجهوع;ۀ:(:ف;ی:لةرس;<-):=لشهره:ةحّجر:بی<ن:-6 م;وّرخ:)ک;ه:رس;<لۀ:دوم:=ز
هه;;;;;;;;د=ن،:جوش;;;;;;;;خۀ:(:آخوج;;;;;;;;د)کت<بخ<ج;;;;;;;;ۀ: ;;;;;;;;رب::4817<رۀ:ش;;;;;;;;ه(:1233
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گردح;;;ده:«:مررس;;;ّردعلی:ب;;;ن:ش;;;ه<ب:=ل;;;دین:محّه;;;د:هه;;;د=جی» فهرس;;;ت:]ح;;;<د:
کلی:د=رد:[:1571ههد=ن،:ص :.:ولی:=حذج<جب:در:صّحت:=جخس<ب:آن:تردحد:

ک;ه:ج;زو:رس;<خل:=لهعج;ن:حروش:تفسرر:-7 گفخ;<رکی:=س;ت: و::س;ّردعلی،:
ح;< :(:کت<بخ<جۀ:مجل;س:3871جسخۀ:شه<رۀ:)سّرد:جوربخش:آمده: و:دکت;ر:ر
:(.198ص:)د=جد::آن:ر=:=ز:مذسوب<ت:می

:فهرس;;ت)ق;;<هره:«:طلع;;ت»،:ج;;زو:مج;;<مرع:ف<رس;;ی:حقرق;;ت:محّج;;ت:-8
:فهرس;;;ت)ول;;;ی:ش;;;<ه:جعه;;;ة:=هلل::«محّج;;;ت:ج<م;;;ۀ»ک;;;ه:ح;;;<:ب;;;<:(:2/1129مذ;;;زوی،:
:ح;;<[:121/=ذک;;<خی]تخل;;رن:ش;;ده:(:2/154،:ه;;<:فرلن مش;;<رب:»هه<ج;;<:مقّدم;;ۀ::و

:.بوده:ب<شد(:62ش:)«:=الذو=ق
گفت:شر :آق<:ب;زرگ:ح;ک:[:211/:رح< ]:=لذ=تره:-9 ف;ی::ةرس;<ل»که:ب<حد:

ک;ه:=ی;ن:ر=:ق<ض;ی:(:=لذ=تر;ه)«:تحقرق:=ل;ذ=ت گوح;د: ک;رده،: =ز:مررس;ّردعلی:ح;<د:
::ج;;;ور:=هلل:شوش;;;خری:حک;;;ی:=ز:دالی;;;ل:تش;;;ّرع:وی:ب;;;ر:ش;;;هرده،:جس;;;خه :آن:در =ی:=ز

حعه،:ج:)ری:هست:کت<بخ<جۀ:خو=جس< :[.:158/=ذک<خی:(:]2،:ص:18=لذر
که:دکتر:رح< :آن:ر=:ههحیوست:ب;<:(:فسرر:ب<طذیت)=:«تأویل»:ةرس<ل:-10

فهرس;;ت،:ج:)ت<ش;;کذد:«:2387»جس;;خۀ:ش;;ه<رۀ::،«ب<طذر;;ه:طجق;;<ت»(:رس;;<لۀ)
ک;;رده:(:2 ح;;< ]ح;;<د: :آث;;<ر:عرب;;ی:[:211/ر :ف;;ی»ب;;ه:عذ;;و=ن::س;;ّردعلیو:ه;;ن:ج;;زو

گفخ<ری:آورده،:«:=لج<طن:=هل:خو=ص در:پذد:و:=جدرز:بر=ی:حکی:(:برگ:2)گوحد:
:=ولر;;;<>:=هلل:ر=:ب;;;ر=ی:=و:عرض;;;ه: :مرح;;;د=ن:خ;;;ود:جوش;;;خه،:خ;;;و=ص:=ه;;;ل:ب;;;<طن:و =ز

:[.198/هه<ن]جهوده،:ت<:شع<ر:خود:س<زد:
ح;;< :=لق;;دس:رو :-11 ک;;ه:دکت;;ر:ر =ز:فهرس;;ت:فرهذگس;;خ<ن:(:211ص:)،:
کرده،:معلوم:جرست:چه:بوده:ب<شد(:3ج)ت<شکذد: :.ح<د:
مش;;;;<رب:»=ی:د=ر=ی:رس;;;;<الت::ج;;;;زو:مجهوع;;;;ه(:؟):=لک;;;;<ملرن:س;;;;ّر::-12

،:«(=ب;;;;;;;;ن:س;;;;;;;;رذ<)ش;;;;;;;;ر :قص;;;;;;;;ردۀ:عرذر;;;;;;;;ۀ:روحّر;;;;;;;;ۀ:»،:(62ش:)«:ذو=ق=ال
ک;;ه:هه;رن:تح;;ت:ش;;ه<رۀ:(31ش:)«:دروحش;;ره»و:(:35ش:)«:=لهل;وک: ذخرر» :،

کت<بخ<ج;;;;ۀ:آس;;;;خ<ن:رض;;;;وی::553 کت<بخ<ج;;;;ۀ::2848ف;;;;رلن:ش;;;;ه<رۀ::–عه;;;ومی:
:ب<ح;د:[129/=ذک;<خی(:]1/84،:ه<:فرلن:فهرست)مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن: ؛:ظ;<هر=ا

:مررسّردعلی:ب<شد،:ولی:چون:در:هر :حک:=ز:مظ<ّن:دحگر:ذکر:جشده،:م;<:آن: =ز



 079                                                                                 کارنامه

 

 

که:تحرحفی:=ز:=سن::=ی:مجعول:می:ر=:جوشخه ش:)«:سرر:=لط<لجرن»د=جرن،:ش<حد:
:ب<شد؟(:44

:مذ;زوی:آن:ر=:هه;<ن:رس;<لۀ:(:ف<رس;ی):س;لوک:و:س;رر:-13 «:ده:ق<ع;ده»=والا
:[:1218و::2/1148،:فهرست]:د=جسخه(:33ش:) ک;ه:=لجخ;ه:چذ;رن:جرس;ت؛:ث<جر;<ا

: ،:=م;<:ش;<حد:=ز:مررس;ّردعلی:هه;د=جی:«ج<شذ<س»جسخخی:به:ههرن:عذو=ن:ر=:=ز
کرده: :بر:م;<:[:3/1574مشخرک،::فهرست]ح<د: که:در:موعظه:=ست؛:و:=ین:=صالا

گزیر:آن:ر=:مذسوب:بدو:ح<د:می :.کذرن:معلوم:جرست،:ج<
 [.هه<جج<(:]4489/:12ش:)=سالم:آب<د::«گذج:بخش»کت<بخ<جۀ:(:خّطی)
:632:–:576/=ب;ن:ف;<ر )=::ف<رض;ّره(:کج;ری):شر :قصردۀ:ت<خره:-14:
:مر;رز=:=فذ;دی:«:جظن:=لسلوک»معروش:به:(:ه;:ق (:ه;;:ق:1138م:)ک;ه:جخس;ت:ب;<ر

:مؤّلف<ت:«:خهرحه»ب<:صفت: ک;رده::سّردعلیجزو ح;< )ههد=جی:صوفی:ح;<د: :ر
که:ج<قل:آن:ر=:ب<:(:285،:ص:4ج:=لعله<> گوحد: قص;ردۀ:»و:دکتر:محهد:رح< :

ک;رده:=س;ت:«:مرهرۀ:خهرحه :=ش;خج<ه: ح;< ]ههو:خل;ن:و آجگ;<ه:ش;ر :[.:212/ر
ک;;ه:=ی;;ن:ش;ر : گوح;;د: :«:ت<خر;;ه»آق;<:ب;;زرگ: کت<بخ<ج;;ۀ:عجد=لحهر;;د:خ;;<ن:=ول:در در:

حع;;ه)موج;;ود:=س;;ت:(:بذ;;<:ب;;ر:فهرس;;ت:آجج;;<)«:آس;;خ<جه» (:4و:3ص/:14،:ج:=لذر
:ج;;زو:[:138/=ذک;;<خی:] ول;;ی:=حذ;;ک:چ;;ون:=ی;;ن:=م;;ر:ب;;ر:م;;ن:محّق;;ق:جش;;ده،:فع;;الا
:.:آورم:می«:مذسوب<ت»

:ج;;زد:ط;;<هرب<<ب:قص;;<ر:کله;;<ت:ش;;ر :-15 گوح;;د:در ک;;ه:ش;;ر :آق;;<:ب;;زرگ: :،
حع;ه)مرحوم:مررز=:عجد=لرز=ق:و=عظ:ههد=جی:محّدا:موجود:بوده:=س;ت: ،:=لذر

:آن:بی:=طالعرن،:[:131/:=ذک<خی(:]48ص:/:14ج: ک;ه:ولی:م<:بکّلی:=ز ب<حس;خی:
:.خجری:موهوم:بوده:ب<شد

:ةرس;;;<ل/:=جج;;<ی:زم;;;<ن:و:مک;;<ن/:=لزم;;;<ن:در=ح;;;ه:ف;;ی:=لهک;;;<ن: <ح;;ه:-16
: :=ز :=لزم<جر;;ه،:مطلق;;<ا :ت;;<ج::س;;ّردعلی=لهک<جر;;ه:و هه;;د=جی:جرس;;ت؛:=ص;;ل:آن:=ز

:ه;;ر=ت:(:=ش;;ذوی)=ل;;دین:محه;;ودبن:خ;;د=د=د:ُ=ش;;ذهی: ک;;ه:در هه;;د=جی:=س;;ت،:
:=ی;;ن:خص;;وص:.:زحس;;ت:و:در:هه<جج;;<:درگذش;;ت:می =س;;خ<د:=حه;;د:مذ;;زوی:در

ک;ه:=ز:س;دۀ:هف;خن: گوح;د: ک;رده،: گه;ر=ه:ش;ده،:(:ه;;:ق)فح :بلرل: جوحس;ذدگ<ن:
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:ترقره;;ه رس;;<له،:ج<درس;;ت،:ب;;ه:؛:چ;;ه:=ی;;ن:...ه<:جوش;;خه:=ج;;د:گه<جه;;<ی:خ;;ود:ر=:در
،:فخر=ل;;;دین:(ه;;;;525م:)ع;;رن:=لقض;;;<ت:هه;;د=جی:::هف;;ت:ت;;;ن:جس;;جت:ح<فخ;;;ه

:س;;;ّردعلی،:مر;;;ر:(ه;;;;728م:)،:ش;;;ر :محه;;;ود:شجس;;;خری:(ه;;;;688م:)عر=ق;;;ی:
،:خو=ج;;ه:محّه;;د:(....)،:ش;;ر :=بوث<ب;;ت:محّه;;د:دحله;;ی:(ه;;;786م:)هه;;د=جی:
گ<و=ن:(:....)پ<رس<: در:«:هیُ=ش;ذ»؛:مخن:=ین:رس;<لۀ:(ه;:886م:)و:شر :محهود:

که;<لی:ه;ن:آن:ر=:ب;ه:=جگلرس;ی:ترجه;ه:و: :عجد=لحهرد: پ<کسخ<ن:چ<پ:شده،:و
ک;;رده:=س;;ت: مش;;خرک،::فهرس;;ت؛:2/824فهرس;;ت:مذ;;زوی،:(:]کر=چ;;ی)طج;;ع:

:[.212،:289/:؛:رح< 146/:؛:=ذک<خی2/972-73
:(:عرب;;;ی):=الحک;;;<م:آح;;;<ت:ف;;;ی:-17 گوح;;;د:در ح;;;< : «:=لخ;;;و=طر:ةجزه;;;»ک;;;ه:ر

گردحده:(:2/79) :[.218ص:]ح<د:
گوح;;د:ب;;ه:ش;;ه<رۀ:(:درب;;<رۀ:دل;;د=ر=ن)=:=لقل;;وب:ذوی:ف;;ی:-18 ح;;< : ک;;ه:ر

گردح;;ده:=س;;ت:(:1فهرس;;ت،:ج)ت<جرکس;;خ<ن:«:3874» گه;;<ن:[211ص:]ح;;<د: :،
:.ب<شد«:ذخرر =لهلوک»برم:بهری:=ز:ب<ب:پذجن::می

گوحذ;;د:خالص;;ۀ:ب;;<ب:س;;وم:=الخ;;الق:مک;;<رم:-19 ک;;ه: «:ذخرر =لهل;;وک»،:
:آث;;<ر:س;;ّرد:محّه;;د:ج;;وربخش::س;;ّردعلی :=ز =س;;ت؛:ل;;رکن:=ش;;خج<ه:=س;;ت،:قطع;;<ا

:.ب<شد:می
پ;;;;;;;<رحس،:دو:رس;;;;;;;<لۀ:(:p.39ش:)در:مجهوع;;;;;;;ۀ::12رس;;;;;;;<لۀ:(::خّط;;;;;;;ی)

،:ه;<:فرلن:فهرست::رش]موزۀ:برحخ<جر<:(:Add.:16848/::35و::34ه<ی::شه<ره)
ح;;;;< 1/538  Shah- e؛:146/؛:=ذک;;;;<خی:349/:خالص;;;;ه؛:288و::52/:؛:ر

Hamadan/ 106, 108.]:



 

:
 

:فصل:سوم

 ش انهمن م 
:

:.صف<ت:و:=خالق(.:1
:.سلوک:و:رح<ض<ت(.:2
:.سره<ی:سر<سی:سّرد(.:3
گسخری(.:4 :.فرهذگ:=یر=ن:

:.سجک:=دبی:وشعر(.:5
:.سلسلۀ:ههد=جره(.:6

:.سّردعلی=شع<ر:درب<رۀ:(.:7
:

:



 



 

:
 
:=خالق:(.1 ::صف<ت:و

ک;ه:ب;ه:مک;<رم:=خ;الق:موص;وش:!:=ی:عزیز» ݢب;َو:=خی:ب<حد: :ب;ه:خص;<خل:ݢ د،:و
ب<:پیر=ن:به:حرمت:ب<شد،:ب;<:جو=ج;<ن:ب;ه:جص;حرت،:ب;<:::پسذدحده:آر=سخه:ب<شد

طفالن:به:شفقت،:ب<:ضعرف<ن:به:رحهت،:ب<:دروحش<ن:به:بذل:و:سخ<وت،:ب<:
له<>:ب;ه:ت;وقرر:و:حش;هت،:ب;<:ظ<له;<ن:ب;ه:ع;د=وت،:ب;<:ف;<جر=ن:ب;ه:=ه<ج;ت،:ب;<:ع

،:...ب;ه:مخ<لف;ت:،:ب;<:ه;وٓی:...،:ب<:جف;س:ب;ه:جذ;گ...خلق:به:=حس<ن:و:مرّوت
:وقت:م :=ق;و=ل:...،:به:عروب:جفس:خود:ع;<رش:...<خب:ص<بر:صدر :=فع;<ل:و ،:=ز
: .«،:به:فضل:و:عذ<حت:دّح<ن:=مردو=ر...خود:خ<خف

گه;;;<ن،:س;;;ّرد:ع ::ی;;;ن:مکرمتی:هه;;;د=جی،:=ل;;;ب;;;ی: ک;;;ه:در ه;;;<ی:=خالق;;;ی:
:=ی;ن:.:ه<:و:مذش:بوده:=ست:بر:شهرده،:خود:بر:آن:صفت«:ج<مه:فخوت» به:ج;ز:=ز

که:طّی:فصل:پیش;رن: :دحگر:رس<الت:مسلکی:و:طرحقخی: (:ک<رج<م;ه-)رس<له:در
ک;;;رده:ش;;;د،:خص;;;<خل:پس;;;ذدحدۀ:=جس;;;<جی:و: مجخذ;;;ی:ب;;;ر:عرف;;;<ن:و:«:=خ;;;الق»ح;;;<د:

،:س;ّردعلی=لجخه:ش<لودۀ:جظری:مک;<رم:=خالق;ی:.:تصّوش:جرز:بشر :آمده:=ست
خالص;ه:و:.:ه<ی:قرآجی:و:ُسَذن:ججوی:=ست:حعذی:آموزه:–هه<ج<:تع<لرن:=سالمی:

کت;;<ب:مع;;روش: :ب;;<ب:س;;وم: «:ذخرر =لهل;;وک»چکر;;دۀ:عق<ح;;د:=خالق;;ی:وی،:در
:ب;;ه:جق;;ل:آم;;د،:ج;;<ظر:ب;;ه:=خ;;الق:ف;;ردی:=س;;ت،::؛ب<زت;;<ب:ح<فخ;;ه گ;;ر:آجچ;;ه:فوق;;<ا =: و

کت<ب:مز :.بور:=خالق:=جخه<عی:ر=:ش<مل:ب<شدمط<لب:ب<ب:سوم:
:=جس<ن،:ق<خل:به:دو:حقرقت:=س;ت کرد=ر :تو=زن:جرکی:و:بدی:در: ::وی:در

گوحذ;;د،:دوم:«:ص;;ورت:ظ;;<هر»:حک;;ی: ک;;ه:آن:ر=:«:س;;ررت:ب;;<طن»ک;;ه:آن:ر=:َخل;;ق:
هه<ج<::-که:=حذک:مورد:بحث:=ست:-=م<:ُحسن:سررت:ح<:ُخلق.:ُخلق:خو=جذد

ک;;ه:ب;;ه:و=س;;طۀ:آن:تق;; :جف;;س:ب<ش;;د،: «:=عخ;;د=ل»ّرب:ش;;خ :ب;;ه:ح;;ّد:هر;;أتی:در
گ;;ردد ک;;ه:ص;;ف<ت:ب;;ه:آد=ب:ش;;رع:تأدح;;ب:و:.:آس;;<ن: ح;;ّد:=عخ;;د=ل:ه;;ن:آن:=س;;ت:

که:حرک;<ت:و:س;کذ<ت:آدم;ی:ب;ه:موج;ب:=م;ر:و:رض;<ی: تربیت:شود،:به:جحوی:
م;;د=رج:تربی;;ت:ر=:س;;ه:مرتج;;ه:ح;;<:مرحل;;ه:در:ط;;ول:عه;;ر::س;;ّردعلی.:=اله;;ی:ب<ش;;د

ک;;ه گوح;;د: ک;;ه:هذ;;وز:ح;;ق::د=جس;;خه،: ک;;ودکی:=س;;ت،: :ب<ط;;ل:تهر;;ز::مرتج;;ۀ:حک;;ن: =ز
                                                                            

:.189-188،:ص:1382،:تصحرر:رح< ،:چ<پ:تهر=ن،:فخوت:ج<مه(.:  )
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:ب;;د:تهر;;ز:د=ده: ک;;ه:جر;;ک:=ز :ب;;د:جد=جس;;خه:ب<ش;;د؛:مرتج;;ۀ:دوم:آن: جک;;رده:و:جر;;ک:=ز
ک<ر:خرر:مالزمت:جهی کذد؛::ب<شد،:=م<:به:سجب: لجۀ:شهو=ت:بر: :تو=جد: مرتج;ۀ:و

: ک;ه:ب;ر:رأی:ف<س;د:و:=عخق;<د:ب<ط;ل:ب<لر;ده،:ب;ه:=ظه;<ر کس;ی:=س;ت: :م;ورد: سوم:در
:رذ=یل:مج<ه<ت:جهوده:ب<شد،:=مر:چذ :و:شر=رت:و کسی:=ز:مشکل:ت;رین:=م;ور رن:

: .=صال :وی:مح<ل:=ست
که:مررسّردعلی:=ص;ول: (:«ق<ع;ده:ده»در:رس;<لۀ:)ر=:«:تص;ّوش»هه<ن:طور:

کرد=ره;;;<ی:جرک;;;و:ر=:مجخذ;;;ی:ب;;;ر: ُحس;;;ن:»ده:=ص;;;ل:ش;;;هرده،:ص;;;ف<ت:حهر;;;ده:و:
که:عج<رتذد:=ز:جرز:ده«:خلق ،:علن،:حل;ن،:حر;<،:س;خ<وت،:تق;وٓی:::گ<جه:د=جسخه:

که;;<ل:=ی;;;ن:ش;;ج<عت،:ع;;;دل،:ص;;جر،:ص;;;دق: ک;;ه:ب;;;ه: گوح;;د:ه;;;ر: حق;;رن؛:پ;;;س: و
:جظ;;;ر:=اله;;;ی،:و:برکش;;;ردۀ: گ;;;ردد،:ذ=ت:ش;;;رحف:=و:مذظ;;;ور ص;;;ف<ت،:مّخص;;;ف:
:و: عذ<ح;;;ت:ذ=ت:ج<مخذ;;;<هی؛:َملک;;;ی:=س;;;ت:در:ص;;;ورت:بش;;;ر،:و:حگ<ج;;;ۀ:روزگ;;;<ر

:: .مقخد=ی:=هل:عصر سّرد:به:وجود:چذ;رن:=ف;ر=دی،:ب;<:ص;ف<ت:جرک;وی:م;ذکور
ب;;ی:: .جه;;<ن:=جس;;<جی:=ج;;د(:=نر=هج;;ر)=«:ه<دح;;<ن»جه;;د؛:زی;;ر=:آج;;<ن:ج;;زو::می::رج=

ک;ه:خ;ود: گف;ت: :(:ش;<ه:هه;د=ن)س;ّردعلیمج<مله،:ب<حد: :آن:ه<دح;<ن:در حک;ی:=ز
ش;;ی:جهی :َمذ  گ;;ر:و=ج;;د:چذ;;رن:ص;;ف<ت:و =: ب;;ود،::بخش;ی:=ز:جه;;<ن:ب;;وده:=س;;ت،:و

:جزد:مردم:زم<جه:بدین:پ<حه:=ز:جاللت:قدر:می :.رسرد:کی:هرگز:در
ک;;ه:=و:ر=:ب;;ه:و=س;;طۀ:مج<ه;;دت:ه;;<حش:در:ر=ه:دی;;ن:و:ه;; د=حت:م;;ردم،:ب;;ه:=ی;;ن:

:ث;;;<جی»لق;;;ب: ک;;;ه:ر=ج;;;ع:ب;;;ه:فض;;;<یل::مج;;;<هی:جهوده«:عل;;;ّی  کت;;;<بی: =ج;;;د،:خ;;;ود:در:
گفخ;<وردی:=ز:=و:جه;;وده:(:=لس;جعرن:-)جوش;خه:«:عل;ی:ب;ن:=ب;ی:ط<ل;;ب»=مرر=له;ؤمذرن:
::بذ;دد:پذج:خصلت،:ر=ه:که;<ل:ر=:ب;ر:م;ردم:می::فرمود:–ع::–علی:»::=ست:بدین:که

رح<ک;;<ری:در:(:4ُبخ;;ل:ب;;ر:جرک;;ی،:(.:3ح;;رص:ب;;ر:دجر;;<،:(.:2قذ<ع;;ت:ب;;ه:ج;;<د=جی،:(.:1
:–ه<:ر=::در:ج;;<ی:دحگ;;ر،:بزرگت;;رین:س;;ّذت: «.خودپس;;ذدی:و:خ;;ودبیذی(.:5ک;;رد=ر،:

ک;ه:«:حق;<رت:دجر;<»:-مو=فق:ب<:پی;<مجر ک;رده،:چذ;د=ن: ک;ه:دجر;<:ر=،:ح;<:»ح;<د: ه;ر:=خ;ی:

                                                                            
:.66-68،:ص:1361،:تهر=ن،:ذخرر =لهلوک(.: )
:.69،:ص:هه<ن(.: )
:.21،:ص:(آ <:حسرن):ههد=ن:ش<ه(.: )
:.17،:ص1383قن،:،:طجع:و:ترجهۀ:ص<بری،:=لسجعرن:(. )
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:: .«ر;;<:ر=:ب;;زرگ:د=رد،:مق;;<م:فخ;;ّوت:=ز:وی:درس;;ت:جر<ح;;د=ه;;ل:دج ح;;< :در دکت;;ر:ر
که =گر:چ;ه:بزرگ;<ن:تص;ّوش:و:فخ;ّوت:= ل;ب:دجر;<:::=ین:مورد:توضرر:د=ده:=ست:

که:مقصود:وی:دجر<ی:مذموم:=س;ت،::=جد،:=م<:چذرن:بر:می:ّمت:جهودهذر=:م آحد:
:ثروت :جظر:وی،:هرگز:به:م.:جه:م<ل:و عذ;ی:جدح;ده:به:عالوه،:مذموم:بودن:دجر<:در

گ;و=ه:ب;ر:آن:توص;ره ه<ی:ف;ر=و=ن:و::گرفخن:وظ<حف:خود:جسجت:به:دحگ;ر=ن:جج;وده،:
:ب;;<ب: :جر;;ز:«:=م;;د=د»و:«:=حس;;<ن»مؤّک;;د:=و:در خ;;دم<ت:=جخه;;<عی:و:»ب;;ه:م;;ردم،:و

کرده:و:رهذهود:د=ده:=ست«:فرهذگی که:خود:ب<ره<:بد=جه<:=ش<ره: :.=ست،:
:

ح<ض;;;<ت:ر=:ج;;;ه: ک;;;ه:عل;;;ی:هه;;;د=جی،:عج;;;<د=ت:و:ر ج<جش;;;رن:خالص;;;ه:آن:
:=ی;ن:حک;ی:تلّق;ی:می کذ<ر : کذ;د،::خدمت:به:خلق،:بلکه:آن:ر=:=مری:ضروری:در

:م;ردم:بد=ج;د،: گرری:=ز کذ<ره: که:موججی:بر=ی: :جکوهش:دجر<:ر=:جرز:به:ج<ی:آن: و
:تأمرن:رف<ه:آج<ن:می :=حد<ر:در :[.هه<جج<]شه<رد::ع<ملی:بر=ی:فد=ک<ری:و

:
کت;;;<ب: : د:ب;;;ن:حک;;;رن:محّه;;;(:رو=جشذ<س;;;ی:=خ;;;الق)«:ط;;;ّب:روح;;;<جی»در

:جرروه<ی:جفس<جی،:قّوت: که:حکی:=ز =س;ت:«: ض;جّره»زکرح<ی:ر=زی:آمده:=ست:
:جه;;ت:س;;رکوبی: ک;;<رکرد:مدج;;ت:آن:ص;;رف<ا ک;;ه: :=جس;;<ن،: و:ه;;و=جس:«:ه;;وٓی:»در

:=ق;و=ل:و:=فع;<ل:.:ب<شد:می :بعضی:=ز :=ی;ن::هه;د=جی،:دح;ده:س;ّردعلیدر ک;ه:=ز =م:
:م«: ر;;رت»ح<ل;;ت:ح;;<:ق;;ّوت:جفس;;<جی:ب;;ه: :ب;;ه:ط;;ور ک;;رده،:ظ;;<هر=ا خع;;<رش:ب;;<:تعجر;;ر:

که:آن:ر=:ب;ه:معذ;<ی:مذف;ی::مر=دش:ب<شد؛:و:جدحده«:حهّرت» ب;ه::-«:تعّص;ب»=م:
:ب;;;رد:-ه;;;ر:ص;;;ورت ک;;;<ر :مرح;;;د=ن:وی:ص;;;فت:.:ب;;;ه: ب;;;ودن:«: ض;;;وب»برخ;;;ی:=ز

کرده ک;;ه:حض;;رت:مر;;ر:ر=:ح;;<د: گه;;<ن:م;;<:-=ج;;د،:بس;;<: م;;ر=د:هه;;<ن:ح<ل;;ت:ح;;<::-ب;;ه:
گوح;د.:سّرد=جه:بوده:ب<شد«: ررت»جذجردن:رگ: جذ;<ب:س;ر<دت:»::بدخش;ی:

:قرحۀ:علرش<ه:و ک;ه:–ر ::–قخی:در ک;رد،:و:فرم;ود: ج;<م:=ه;ل:::بر:=صح<ب: ضب:
:ب;ر:آجچ;ه:=حش;<ن:=هخه;<م:جهوده:هطلب:بر:خ;ود:جه;<د =ج;د:ش;ه<:=س;خق<مت::=ح;د،:و

                                                                            
:.158طجع:محّهد:رح< ،:ص::،ج<مه:فخّوت(.: )
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ح;;;د :ب;;;وی:دروحش;;;ی:ف;;;ر ::پ;;;س:ش;;;ه<:ر=:ش;;;رم:جهی:؛جد=ر ک;;;ه:ب;;;<:=ی;;;ن:رج;;;گ:و آح;;;د:
:: .«...طلجرد:به:خوردن:و:خفخن:می

گوحد : که...:ین:فقرر:جوبخی:حضرت:مرر:بر:=»::هن:=و آجچ;ه::: ضب:فرمود:
ک;;ه:ب;;ه:«...گف;خن:چ;;ر=:جگفخ;ی؟: :ب;;ر=ی:س;وآلی: :ح;;<:روزی:هه;;رن:بدخش;ی:ر=:=ز ؛:و
گفخه:=ستض خ<طرش:رسرده:بود،: کرده:و: :»::ب: اّل :=ین:خ<ج;ه:بی;رون:رو،:و=  =ز
چون:خو=جه:عجد=هلل:آن:شدت: ضب:ر=:مش;<هده:.:«ب<:عص<:سرت:ر=:بشکذن

:بی;;رون: س;;;حس:س;;ّرد:آج;;;<ن:ر=:ف;;ر=:خو=ج;;;ده،:.:«...آوردک;;رد،:دس;;ت:=و:بگرف;;;ت:و
:تش;;وحش:می گ;;<ه:در گ;;<ه: :=بله;;ی:وی: ک;;ه:م;;<:=ز آجگ;;<ه،:بدخش;;ی:.:«ش;;وحن:فرم;;ود:

:آمدم،:و:به::می که:سحس:چون:در:حجرۀ:مسجد:به:صحجت:شرحف:در =فز=حد:
: :ز=جوی:=دب:بذشسخن،:حضرت:سر<دت:=ی;ن:فقر;ر:ر=:طل;ب:جه;ود،:پیش;خر:=ز دو

ک;ه :فرم;ود: ب<ش;د،:=م;<: ض;ب:م;<::=گرچ;ه:م;<:ر=: ض;جی:می»::سوآل:تجّسن:جهود:و
:=و=ی;ل:س;;لوک:م;< ک;;ه:در ،:=ز: ض;;ب:...رحه;ت:=س;ت:ب;;ر:مغض;وب:علر;;ه؛:زی;ر=:

:):–ص::–آم;;;;;د،:الج;;;;;رم:حض;;;;;رت:مص;;;;;طفی::خ;;;;;ود:مالل;;;;;ی:در:خ;;;;;<طر:می در
که: ضب:تو:رحهت:=ست::فرمود(:صحجت:خ<ّصه پس: ض;ب:.:ملول:مشو:

: .«(=ل ...:)م<:موجب:رحهت:و:ترقی:ب<شد
:

ک;;ه: گذش;;ت،:حک;;;ی:=ز:درس;;ت:=س;;ت: ک;;ه:پیش;;خر: مررس;;ّردعلی،:چذ;;<ن:
که<ل:می:–ه<:ر=::خصلت د=جسخه؛:و:حخی:ح;ک:ج;<:«:خودبیذی»:-بذدد:که:ر=ه:

که: گفخه:=ست: :جظر:تصّوش: کذن،:بکّل;ی::هر:چذد:تعّرن:خ;ود:ر=:جف;ی:م;ی»هن:=ز
گ;<هی:ح;<:خودشذ<س;ی:در:مق;<م:مق<حس;ۀ:«شود:مذخفی:جهی :ب<ب:خ;ود:آ ؛:ولی:=ز

ک;;ه«:و=رد=ت»خ;;وحش:=ز:جهل;;ه:در:رس;;<لۀ: خ<زج;;<ن:قض;;<:چ;;ون:»::گفخ;;ه:=س;;ت:
کردج;;;د،:الی;;;ق:ه;;;ر:و=ردی:جو=ل;;;ه : کردج;;;د،::س;;;فرۀ:عط;;;<:ب;;;<ز : :آن:س;;;<ز ش;;;ر :)=ی:=ز

ک;;;;ه:بق;;;;<ی:آن:ب;;;;<::خرق;;;;<جی(:=بو=لحس;;;;ن :آن:خ;;;;و=ن:دردی:رس;;;;رد،: ق;;;;<ی:لر=:=ز
:َ=فه;;;;<م:و:عق;;;;ول:(:س;;;;ّردعلی:-):هه;;;;د=جی.:خد=س;;;;ت ک;;;;ه:=ز گذج;;;;ی:ح<ف;;;;ت،:
که;;<ل:ش;;ر :.:مجّر=س;;ت «:خرق;;<جی»ظه;;ور:س;;طوت:ج;;الل:و:جه;;<ل،:ح<ج;;ب:

                                                                            
:.218ص::،=لهذ<قب:خالصة(.: )
:.287و::286،:ص:هه<ن(.: )
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:دروح;ش:(:=م<)شد،: َکس;ر  : : .گش;ت«:هه;د=جی»بروز:لط<حف:حج<ل:جالل،:َججر 
:برت;ری:خ;وحش:جس;جت:ب;ه: :ج<یی:دحگر:ه;ن:ر=ج;ع:ب;ه:وج;ه:فض;رلت:و ش;<ه:»در

گوح;;د«:=هلل:ول;;ی:ةجعه;; :تجّل;;ی:ف»::کرم;;<جی: گ;;ر:س;;لط<ن  :«:=هلل:ةه;;عج»چه;;ل:رم;;ود:= در
عل;;ی:=لظ;;<هر:ب;;ه:هه;;رن:: .«هه;;د=جی:جرس;;ذد:س;;ّردعلیع;;<َلن:ب<ش;;د،:ب;;ه:مق;;<م:
:«:ی;;زد»جه;;ت،:وقخ;;ی:=ز: ک;;رد،:ب;;ه:دح;;د=ر : کرم;;<جی:جرف;;ت،:و:حخ;;ی:«:ول;;ی»عج;;ور

:.فرسخ<دۀ:=و:ر=:به:=کر=ه:پذیرفت
:«:=ج;;<=لحّق:»الش: ک;;ه:=لجخ;;ه:مرح;;د=ن:در ح;;اّلج:و=ر:مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی،:
که:من:»=جد::هخو=ب:دحد :=ی;ن::حّق:حضرت:سر<دت:فرمود: گشخه:=م،:و:پیش:=ز

:ل;رکن:=کذ;ون:جهی:می که:من:حّق;ن،:و ک;رده:=م:گفخن: :.:«گ;وحن:و:خ;<موش: جر;ز:در
ک;;ه: ::ه;;<دیدلر;;ل:»خ;و=ب:دحگ;;ری: ک;;ه:در ب;;ودن:حض;;رت:س;;ر<دت:=س;;ت،:زی;;ر=:

گشخه:=م،:و:ل;رکن:جهی گش;خه:خو=ب:=ول:فرمود:حق: ک;ه:ح;ّق: =م::گ;وحن،:=کذ;ون:
گفخ;;;ه:=م:– :=ی;;;ن: =ی::،...حعذ;;;ی:در:ح;;;<ل:س;;;لوک:و: لج;;;<ت:-=گرچ;;;ه:پ;;;یش:=ز

:ب;ه:حق;رن:بج<ح;د:د=جس;خن: کالم:جد=جد،:=اّل:س<لک:ر=ه:خ;د=ی؛:و :=ین: دوست:قدر
کش;;ف،::ک;;ه:بعض;;ی:=ز:=ص;;ح<ب:جذ;;<ب:س;;ر<دت،:ب;;ه والح;;ت::جورجه;;<لع;;رن:
ُکذه: :=در=ک: :=ز جذ<ب:سر<دت:ع<جز:شدجد::که<لجذ<ب:سر<دت:ر=:دحدجد،:و

،:عل;;ی:...و:جذ;;<ب:س;;ر<دت:فرم;;ود:در:ح<ل;;ت: ر;;رت»،:...و:مخعّج;;ب:آمدج;;د
:آس;ه<ن: دروح;ش:=س;ت،:ب;<:(:ه;ن)ههد=جی:جه:تذه<:در:زمرن:دروح;ش:=س;ت،:در

:=ی;ن:س;خن:جر;ز که:مجّر=:=ز:ههه:چرز:دروحش:=ست؛:و کذ;د:ب;ر:آن::دالل;ت:می:آن:
که:=ز:الهوت:خجر:د=د:ب;ه:دروحش;ی:خ;ود؛:و:آن:تذزح;ه:دس;ت: گذشخه،:زیر=: بی<ن:

: :=ز :بع;د:=ز:عج;ور وقخ;ی:دحگ;ر:»: .«(=ل; ...:)جه;<ل:و:ج;الل:تجلر;<تجدهد،:=اّل
: کسی:جشذ<خت،:و:لک;ن:بع;د:=ز :=ین:روزگ<ر: که:مر=:در :ح<لت: ررت،: فرمود:در

ک گررج;د:و:ق;در:فوت:من:به:صد:س<ل:ط<لج<ن:پید=:شوجد: ه:=ز:رس<یل:م;ن:فو=ح;د:
: .«من:ر=:بشذ<سذد

                                                                            
:.266و::265،:ص:2،:روض<ت:=لجذ<ن/:241،:هه<ن(.: )
:.239و::228،:ص:=لهذ<قب:خالصة(.: )
:.248-239،:هه<ن:(. )
:.86/خالصه،:2/168،:روض<ت(.: )
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:
ح<:=خالق:عهلی:=و،:به:(:صوفی:سّر< )جرکوترین:خصلت:مررسّردعلی:
که:برحسب:جگرش ،:ههو=ره:ره<ی:عرف<جی:وسر<سی:=جس<جو=:جظر:م<،:=ین:=ست:

:و:پیش;;;ۀ:زحهخکش;;;<جه: ک;;<ر خش;;ت:م;;;<لی،:پ<لرزک;;;<ری:و:)=ز:دس;;خرجج:خ;;;ود:ب;;;<:
ک;;رد،:=و:هرگ;;;ز:م;;;<ل::و:خ;;;<جو=ده:=ش:ر=:ت;;;أمرن:میمع;;;<ش:خ;;وحش:(:کاله;;دوزی
:به;;;;ر:.:جک;;;;رد«:ل;;;;وت:خ;;;;و=ری»جه;;;;ت:خ;;;;ود:جگرف;;;;ت:و:(:فخ;;;;وحی)مف;;;;ت: در

که:=ز:فر :تشذگی:ت;ن:ب;ه:م;ردن:س;حرد،:ول;ی:جظ;ر:«:جه<جگردی:و:=سف<ر» دحدحن:
:ب<دح;;;;ه:آب:بطلج;;;;د :.:ب;;;ه:مذ<ع;;;;ت:طج;;;;ع:جخو=س;;;;ت:=ز:ههس;;;;فرش:در =و:ه;;;;ن:=ز

:آم;;د:م;;ردی::-ب;;<:چذ;;<ن:س;;رم<ی:ج<جک;;<هی:-ز=دگ;;<هش آب:)س;;خخکوش:ب;;<ر
:«:کّذ<س;;;ی»و:«:کفش;;;د=ری»در:خ<جق;;;<ه:مزدق;;;<جی:(:=لوج;;;د:خ;;;ورده :=ز ک;;;رد،:ه;;;ر:روز

ک<ر:خشت:زجی:می پرد=خت؛:بعده<:خ<جق<ه:بزرگ:ههد=ن:ر=:ب<::ب<مد=د:پگ<ه:به:
:ب;ه:ههر=ه;ی:ح;<ر=جش:س;<خت ک;ه:.:دسخه<ی:خوحش:و =و:در:س;هذ<ن:دح;ده:ب;ود:

کذد،::ک<ری:می«:پ<لرز»له:خود:هر:س<(:رخرس:خ<جق<ه)شر :=خی:علی:دوسخی:
ک;;<ر:و:زج;;دگی:دروحش;;<ج چ;;ون:ف;;والد:آبدح;;ده:ش;;د،:و:ت;;<:پ<ح;;<ن:عه;;ر:ب;;<::هپ;;س:=و:ه;;ن:در:

گ;ذر=ن:جه;ود ک;ّد:حه;رن:و:ع;رق:جج;رن: : خ;ود:در:رج;ج:و:عذ;<:.:مذ<عت:طج;ع:ته;<م،:=ز
:.ه<:ر=حت:رس<جد،:و:در:رف<ه:ح<ل:و:مذل:ش<ن:کوشرد:زحست،:=م<:به:خلق

:و=قع;;;ه:دح;;;دم:» ک;;;ه:بع;;;د:=ز...در ح<ض;;;ت:،: ه<:س;;;<ل:ه;;;<،:ح;;;ر=م:جج<ح;;;د::ر
:شدم،:قی:آوردم:به:تکّلف.:خوردن :و=قعه:دح;دم:...و:دحگر:ب<ر:؛چون:بید=ر ،:در
:کسب:خود:ب<حد:خ;وردن::که گف;ت::...:گف;خن.:=ز کس;ب؟: .:ک;اله:دوزی::ک;د=م:

گ;;;ز:ش;;<جه:ب<ف;;;ت:فخ;;و :آورد :ح;;ک: :آن:و=قع;;;ه،:عزی;;زی:آم;;;د:و :آن:.:بع;;د:=ز بع;;;د:=ز
،:و:بع;;;د:آن:دحگ;;;ری:س;;;وزجی:آورد،:و:دحگ;;;ری:=ی:آورد:دحگ;;;ری:آم;;;د:و:=جگش;;;خ<جه

قر=ضی:آورد :دوخخن،:جرک:جر<مد.:م  کالهی:برحدم:و چون:دحگر:جدوخخه::-پس:
:ب;رم.:ب;ودم ک;ه:ب;ه:ب;;<ز=ر پ;س:=ز:ش;;هر:بی;رون:ب;ردم:و:در:خ;;<ک:.:پ;س:ش;رم:د=ش;;خن:

:آمدم :به:حجره:ب<ز کردم:و چون:زم;<جی:بگذش;ت:عزی;زی:ب;ه:حج;رۀ:=ی;ن:.:دفن:
کاله:در:د :آمد،:آن: ک;ه.:ست:د=ش;تفقرر:در ک;ال::پرس;رد: ه:ر=:ش;ه<:دوخخ;ه:=ی;ن:

گف;;خن گف;;ت.:آری::=ح;;د؟: :ر=ه:تج;;ّرک:=ی;;ن:::تجّس;;ن:جه;;ود:و: گ;;ر:=ج;;<زت:فرم<یی;;د:=ز =
::گف;;خن.:ب;;ر:س;;ر:خ;;ود:ت;;<ج:س;;<زم:-ک;;ه:ش;;رش:دس;;ت:ش;;ه<:ح<فخ;;ه:=س;;ت:-ک;;اله:ر=

کاله;;;ی:برح;;;د:و:.:=ج;;;<زت:=س;;;ت :آن:قطع;;;ۀ:ب<قر;;;ۀ:ش;;;<جه:ب<ف;;;ت:ر=:چذ;;;د: بع;;;د:=ز
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:دوخخن گفخن:م;ر=:خ;ود:.:تعلرن:د=د:دوخت،:مر=:برحدن:و بعد:=ز:طول:صحجت:
که :=ولر<>:خد=یید،:ولرکن:بفرم<یید: که:شه<:=ز که:خج;ر:د=د:::حقرن:شد: شه<:ر=:

کاله؟ :فّن:=ین: :[.2/261،:روض<ت:=لجذ<ن.:]«...=ز
:

: 
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ح<ض<ت(.:2 :ر ::سلوک:و
:به;;;ر: حس;;;خذ<مه:«:8»در ت;;;<:ح;;;ّدی:مع;;;ّرن:مر=ت;;;ب:(:م;;;ذهب:و:مس;;;لک;;;;:)ز
:=حذج;;<:ج;;ه:تذه;;<:بی;;<ن:چگ;;وجگی::س;;ّردعلیص;;وفرگری: ک;;ه:در =ش;;<رت:رف;;ت،:

:بذ<:به:موضوع:=ص;لی:«:سلوک» :=ین:طرحقت:ضروری:جج<شد،:بل:=س<س<ا وی:در
ه;ر :ح;;<جخی:ب;ه:ط;;ر :و::-جگ;<ری:رج;;<لی:=س;ت:ک;ه:=ز:مقول;;ۀ:ت;<رح :–کت;<ب:

مذخه;;<:مح;;;ی:.:عهل;;ی:جج<ش;;د«:س;;لوک»جظ;;ری:و:«:تص;;ّوش»بح;;ث:مط<ل;;ب:
:=ی;ن:فص;ل:و:به;ر)ّردعلی:=ش<ره:به:م;ذش:ح;<:س;ره<ی:عرف;<جی:مررس; گ;ویین:(:در

که:به:مشرب:وحدت:ته<ی;ل:د=رج;د،:وج;ود:»که: کس<جی: :زمرۀ:صوفره،: <لب: =ز
:آن::ر=:حقرقت:و=حد:می ک ;رت:و:تع;ّدد:در ک;ه:پدح;د:آم;دن: د=جذ;د،:و:معخقدج;د:

ک;;;ه:ب;;;ه:مد<ب;;;ۀ:تص;;;<ویر:و:س;;;<حه:«:حقرق;;;ت:و=ح;;;د» خ;;;ود:=م;;;ری:=س;;;ت:موه;;;وم:
: .«ه<ست

: :جهله:در به:جحوی:=ف<دۀ:مر=م:عرف;<جی:«:ههد=جره:رس<لۀ»مررسّردعلی:=ز
ک;;ه: :ب;;دین:عج;;<رت:=س;;ت: ک;;ه:بی;;<ن:آن:ب;;ه:ط;;ور:خرل;;ی:جظ;;ری:تقریج;;<ا جه;;وده،:

ب;ه:ح;<الت::رچگوجه:آدمی:به:مرحلۀ:محو:تعّرذ<ت:شخص;ی:و:ع;دم:=سخش;ع<»
:به;ر:پیش;رن:جر;ز:ب;ه:جق;ل:آم;د)رسد::عقلی:می ک;ه:در «:تع;ّرن»تو=ج;د::جهی::چذ;<ن:

کذد :جفی: ک<مالا گس;رخخن:«:=جسالخ»=ق:در:وجود:خد=وجد:و:و:=سخغر(:خود:ر=: و:
:صف<ت:ب;دجی:و:جس;هی:و:خ;و=ر:د=ش;خن: :جخرج;ه:ج<م;ۀ::؛...«:َجف;س»=ز :و:در دو

گر=ی;;ی/:ثذوّح;;ت:-)دح;;دن:هس;;خی::گوج;;ه گ<ج;;ه: و::-ب<ش;;د«:=هلل»ک;;ه:حک;;ی::-(دو:
:ت;;ن:بی;;;رون:می:-«م<س;;;وی:=هلل»دحگ;;ری: و=ح;;;د:«:ج;;;ور»کذ;;د،:و:در:هه;;;ه:ج;;<::ر=:=ز

گوه:می : .«برد:ر:سر=سر:هسخی:پی:میبیذد،:و:به:حگ<جگی:
ک;ه:ب;ه:ه;ر :رو:ج;<ی:تفص;رل:آن::-در:خصوص:آن:دوگ<جه:بیذی:هسخی

حذ;;;;;;;گ»:-جرس;;;;;;;ت :دح;;;;;;;دگ<ه:فلس;;;;;;;فی:و:مخ;;;;;;;<فرزحکی:(:G.Bowering)«:ب<ور =ز
که گوحد: :آث<رش:به:درسخی: آن:ب<:»::مررسّردعلی:ههد=جی،:جظر:به:فصله<یی:=ز

گر=یی:=یر=جی:-)ثذوّحت: که:=ین:جگ;ره:(:حعذی:دوگ<جه: مقرون:بوده:=ست،:چذ<ن:
:حک:جظ<م: عرف<جی:جه;ع:آم;ده؛:و:آن:هه<ج;<:ذ=ت:ق;دحن:و:مخع;<لی:«:وحدت»در

                                                                            
کوب):صوفره:مرر=ا:=رزش(.: ) :.138،:ص:(زرین:
:.496،:ص:1،:ج(=حس<ن:طجری):=جخه<عی:و:فلسفی:ه<ی:جوشخه(.: )
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گر=.:=ست«:و=جب:=لوجود» و:«:ج;و=هر:لطر;ف:ج;ور=جی»یی:سّرد:در:مق;والت:دو:
ک رف:ظله<جی» :: .«گردد:ح<بد:و:مفهوم:می:در:ع<َلن:معذ<:می«:جو=هر:

کله;;ه،:می :ح;;ک: :=ی;;ن:رو،:در ک;;ه:مش;;<ح :ص;;وفره،:جه;;ت::=ز گف;;ت: ت;;و=ن:
مزب;;;ور،:طرحق;;;ت:«:=ح;;;د»=ق:در:وج;;;ود:ر=جس;;;الخ:=ز:ص;;;ف<ت:جس;;;ه<جی:و:=س;;;خغ

که:توأم:بوده::ج<مرده«:سلوک»خوحش:ر=: ه<:و:=زدر=>::=ست:ب<:=ج;و=ع:رح<ض;ت=جد،:
:شروه : رج;ت:و:ج;ز:=حذه;<:ت;<::جفس،:و ب;ه::–حس;ب:ق;ول:خودش;<ن::–ه<ی:ذکر:و

:مرحلۀ:«:حّق:»وص<ل: گفخ;ه:=س;ت.:برس;ذد(:فذ;<:ف;ی:=هلل)«:فذ<»و ::مررس;ّردعلی:
کش;;رده» ک;;ه:مش;;<ح :س;;لف: کش;;رده:=م:ه;;ر:رح<ض;;خی: .:«=جد،:م;;ن:هه;;ۀ:آجه;;<:ر=:

گفخه که:دحگر=ن: ک;ه::دو=زده:س;<له:بوده:-ّدس:سّرهق:–حضرت:سّرد:»::=جد: =ج;د،:
:ر=ه:سلوک:خد=:جه<ده:=جد که:هفت:س;<ل:»جرز:.:«قدم:در جذ<ب:سر<دت:فرمود:

::رقع;;ه:پ<ره-)=ی:ب;;ه:رج;;گ:س;;ر<ه::«کرت;;ه»ج;;ز:(:ب;;ه:رو=حخ;;ی:چه;;ل:س;;<ل) ک;;ه:=ز ه;;<:
:ب;;دو:دوخخ;ه:=م گرفخ;;ه:و =ز:طع;;<م:ج;;ز:ج;;<ن:(:چه;;ل:س;<ل)جحوش;;ردم،:و:(:مش;<ح :

ک;رده:(: =ل...)جوین:جرن:پخخه:جخوردم : :آن:رح<ض<ت:در:م;ن:ظه;ور و:=گر:=سر=ر
:آن: ک;;;ه:حض;;;رت:پ<دش;;;<ه:ع;;;<َلن،:=س;;;ر=ر :ح;;;<:جک;;;رده:ب<ش;;;د؛:=مر;;;دو=رم: ب<ش;;;د،:و

:تجع:به:=خ;الص:ظه;ور:بخش;د گوح;د.:«...رح<ض<ت:ر=:در َو=هلل:»::در:ج;<ی:دحگ;ر:
که:من:به:=خخر<ر:پهلو:ب;ر:زم;رن:جذه;<ده :ب;ه:خ;و=ب:جرفخ;ه::پذج<ه:س<ل:=ست: =م:و

:ب<:=ین:ههه برخ;ی:: .«د=جن:محذت،:هذوز:خود:ر=:=ز:هر :سگی:بهخر:جهی:=م؛:و
:رح<ضت ک;رده:ش;د،:=م;<:بیش;ی:دحگ;ر::=ز :بهره<ی:پیشرن:ح;<د: ه<ی:سلوکی:=و:در

کردن:آجه<:بس:به:تطویل:می که:ح<د: :.کشد:هن:جوشخه:آمده،:
:

که: :مس<خل:ج<لب:ت<رح :مرهن:م<:آن:=ست: ه<ن:بیذ;ی:عرف;<جی:جحکی:=ز
گری: گرفخ;ه:که:َ=ش;ک<ل:مخخ:–و:صوفی: ب;<:جذ;جش::-=ز:جهل;ه:–لف;ی:ب;ه:خ;ود:

ح;;;ش::ج;;و=جهرد=ن:و:فخر;;<ن:و:عّر;;;<ر=ن:ج;;وش:خ;;ورده،:و:برخ;;;ی:رش;;خه ه<ی:در=و
:جوعی:پیوج;د:ب;<:تش;ّرع: ب;ه:(:ب;ود:Opposition/:ک;ه:م;ذهب:تخ;<لف)=جقالبی:ر=:در

                                                                            
1 ). IRANICA,I/8, P.864. 

و::262،:261،:ص:2،:=لجذ;;;<ن:روض;;<ت./:218و::217،:213،:191،:ص;; =لهذ<ق;;ب:خالص;;ة(.: )
273.:
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:=حلخ<ج;;;<ن:مغ;;;ول،:تش;;;ّرع:=ز:طری;;;ق: :روزگ;;;<ر ک;;;ه:در وج;;;ود:آورده:=س;;;ت؛:چذ;;;<ن:
ح;;ه»سلس;;لۀ: آخ;;رین:=حلخ;;<ن:حعذ;;ی:س;;لط<ن:: .کذ;;د:ف;;وذ:میدر:ص;;وفره:ج«:ُکجرو

ب;;ه:ج;;<م::–ن:ش;;رعی:=م;;<می:<ر=:حک;;ی:=ز:فقره;;(:پ<دش;;<ه:ع;;ر=ق)محّه;;د:خد=بذ;;ده:
ّلی)جالل:=لدین:بن:مطّهر: ::-(عاّلمۀ:ح  :آورد:و:مذهب:ش;رعه:ر=:در به:=سالم:در

:ت<ت<ر=ن:جرز:مسله<ن:شدجد گروهی:بزرگ:=ز : .چشن:=و:آر=ست؛:و:به:تجع:=و:
:عق<حد:جهضت ک;ه:تش;ّرع:ح;<:جرح;<ن:مخ;<لف:رس;هی::ه<ی:در مردم:=ی;ر=ن:

:8س;دۀ:)ب<:عرف<ن:و:تصّوش:تلفرق:شده:بود،:در:دورۀ:مورد:مط<لع;ۀ:م;<:(:سّذی)
بعض;ی:=ز:طر=ی;ق:تص;ّوش:ب;<:مس;;<لک:ش;رعر<ن،:ب;ه:وی;ژه:ب;<:ش;عب:=فر=ط;;ی:(:ه;;

آجه;;;<:جزدح;;;ک:ش;;;دجد،:و:بس;;;ر<ری:=ز:طر=ی;;;ق:دروحش;;;<ن:رج;;;گ:تش;;;رع:ب;;;ه:خ;;;ود:
ک;;ه:ظه;;و: .گرفخذ;;د گف;;;ت: :ب<ح;;د: ::=ز:س;;ده«:تص;;ّوش»ر:علوح;;;<ن:در ه<ی:شش;;;ن:و

::هفخن:به:بعد،:پدحدۀ:خ<ّصی:به:شه<ر:می ک;ه:س;ّرد:حر;در رود؛:مع;روش:=س;ت:
:(:ق:731م:)آملی: :=ز:ش;<رح<ن:آث;<ر کذذدگ<ن:تشّرع:و:تص;ّوش:و :جزدحک: حکی:=ز

:ق;رن:هش;خن:و:جه;ن:ب;ه:س;<د=ت:مخص;ّوش:ب;;ر:.:عرب;ی:=س;ت:مح;ی:=ل;دین:=ب;ن در
حن:می هه;;د=جی،:محّه;;د:ج;;وربخش،:ق<س;;;ن::دعلیس;;رّ:جعه;;ت:=هلل:ول;;ی،:::خ;;ور

=ج;;;و=ر،:فض;;;ل:=هلل:جعره;;;ی،:محّه;;;دبن:ف;;;اّل :مشعش;;;عی:و:=والد:ش;;;ر :ص;;;فی:
:=ز:ج<ذب;ۀ:=حذه;<:ب;ه:سر<دتش;<ن:مرب;و :=س;ت:؛...=ردبیلی: جعه;ت:.:ح;ک:مق;د=ر

:ش<فعی:بوده،:ح;<:ب;ه:تقّر;ه:خ;ود:ر=:ش;<فعی:و=:می جه;وده،:ول;ی::=هلل:=گرچه:شخص<ا
:: .=شخه:=ستطرحقخش:در:بسن:تشّرع:تأثرر:د

ک;ه:خ;ود:مخش;ّرع:ب;وده،:حک;ی:=ز:شخص;رت ه<یی::مررسّردعلی:ههد=جی:
ک;;رده:=ج;;د؛: ک;;ه:=ز:طری;;ق:عرف;;<ن،:حّق<جّر;;ت:تش;;ّرع:ر=:ب;;ه:ت;;درحج:ت;;روحج: =س;;ت:

گ;;ر:ه;;ن:ص;;فوحه:قر;;<م:جهی ک;;ه:= کردج;;د،:=ی;;ر=ن:خ;;ود:آر=م:آر=م:ب;;ه:تش;;ّرع::چذ;;د=ن:
،:...ر=:ش;;رعه:ب;;ه:قل;;ن:آورده:س;;ّردعلی...:ق<ض;;ی:ج;;ور=هلل:شوش;;خری.:گر=یی;;د:می

گوجه:م;و=رد:= ;ر=ق:می :=ین: :در کذ;د،:درب;<رۀ:مررس;ّردعلی:جس;جت::گرچه:معهوالا

                                                                            
:.1/581،:(طجری):=جخه<عی:و:فلسفی:ه<ی:جوشخه(.: )
:.318،:ص:(=قج<ل):مغول:ت<رح (.: )
:.333و::331،:ص:2،:ج(پطروشفسکی):…:=رضی:مذ<سج<ت(.: )
:(.شرجی:تصّوش:و:تشّرع::رش):347،:ص:(ذک<وتی):عرف<جر<ت(.: )
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ر=:ش;;رعۀ::س;ّردعلیجر;ز:(:ه;;;:12س;دۀ:)مر;;رز=:=فذ;دی:.:ت;و=ن:پ;ذیرفت:تش;ّرع:ر=:می
کرده:=ست گرچ;ه:در:رس;<لۀ:: .=م<مره:ح<د: :مش;<رب»در:خصوص:ج;وع:عرف;<ن:=و:

و:وح;دت:ش;هود:(:جظرح;ۀ:=ب;ن:عرب;ی:=س;تک;ه:)،:مر<ن:وحدت:وجود:«=الذو=ق
جوس;;<ن:د=رد،:ول;;ی:مررس;;ّردعلی:(:ک;;ه:=ب;;ن:ف;;<ر :بیش;;خر:ب;;د=ن:م<ی;;ل:=س;;ت)

:«:وح;دت:ش;هود»بیشخر:مخه<ی;ل:ب;ه: =س;ت:ت;<:وح;دت:وج;ود؛:وگرچ;ه:ه;ن:=و:در
=ب;;ن:«:=لحک;;ن:فص;;وص»زحس;;خه،:و:خ;ود:ب;;ر::دور=ن: لج;ۀ:=جدحش;;ۀ:وح;;دت:وج;;ود:می

: ه؛:ب;<:=ی;ن:ح;<ل:وح;دت:وج;ودی:=بن:ف;<ر :ش;ر :جوش;خ«:خهرحۀ:قصردۀ»عربی:و
جزدحکت;ر:=س;ت،:ط;رز:فک;رش:مش;<به:«:وح;دت:ش;هود»=فر=طی:جرست؛:بلکه:هن:ب;ه:

: .=ست،:که:=ین:جرز:به:جوعی:عرف<ن:=جخه<عی:رسرده:=ست«:سعدی»
:ق;;;رن:هف;;;خن:ب;;;ه:بع;;;د:=وج: ک;;;ه:روحک;;;رد:ش;;;رعر<جۀ:تص;;;ّوش:=ز خالص;;;ه:آن:

تص;;ّوش:و::هر:عه;;دۀ:پیوج;;د:تش;;ّرع:و<هه;;د=جی:حک;;ی:=ز:مظ;;:س;;ّردعلیگرف;;ت،:و:
گوجه:تعّصب:=ست :.فخوت:=یر=جی،:ف<رح:=ز:هر:

::

                                                                            
:.358،:صعرف<جر<ت.:/285،:ص:4،:ج:=لعله<>:رح< (.: )
:.364و::368،:358،:ص:عرف<جر<ت(.: )
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::سره<ی:سر<سی:سّرد:(.3
که:مذس;وب:(:م:1384-:1314/:ق:786-:714)مررسّردعلی:ههد=جی:
گوح;د،:ب<ش;د:هه;د=ن:می«:علوح<ن»به:خ<جد=ن:رح<ست:پیشۀ: ک;ه:خ;ود: ::چذ;<ن:

که:د=شخه،:ب<:سالطرن:و:=عو=ن:مرتجن:بوده:م:پدرش:به:سجب: شغلۀ:حکومخی:
خ<جد=ن:سّرد،:بر:=ثر:حکومت:«:ُ=مر=خی»گوح<:هن:به:سجب:تزلزل:موقعرت:.:ست=

ههد=ن:ر=:ترک:(:م1356:-1343/:ق:758:-744)ح<بی:ملک:=شرش:چوپ<جی:
: گزیر:=ز:مه<جرت:ش;ده:«:فخذه»گفخه،:به:دلرل:=عخز=ل:=ز ح<:=بخالخ<ت:سر<سی:ج<

:.:=ست جو=جب:سر<سی:شخصرت:آن:سّرد:ههد=جی:پس:=ز:مه<جرت:ه;ن،:=ز
:ب<رز:و:ق<بل:مط<لعه:می ک<مالا «:تشّرع»مذهب:وی:حعذی::،حکی::ب<شد:دو:لح<ظ:

: :آن:روزگ;;;;;<ر ک;;;;;ه:در :م;;;;;ذهب:تخ;;;;;<لف:(:م:14/:ق::8س;;;;;دۀ:)عل;;;;;وی: =س<س;;;;;<ا
(opposition:)گر=ن:و:=جقالبی<ن:زم<جه:بوده:=ست :پ<حۀ:سر<سی:=صال : ک<ر :.و:

که;;;<بیش:ص;;;جغۀ:: :آن:روزگ;;;<ر: ک;;;ه:آن:جر;;;ز:در دوم،:طرحق;;;ت:عرف;;;<جی:وی:
=جقالب;;;;ی:د=ش;;;;خه،:جظ;;;;ر:ب;;;;ه:تجّه;;;;ع:=ف;;;;ر=د:طجق;;;;<ت:زحه;;;;خکش:و:س;;;;خهدحدۀ:
:ع<رف;<ن:مق;رن:ح;<:مس;<فر،:جو=ج;ب:سر<س;ی:آش;ک<ری: به:عج;<رت:دحگ;ر،::.ه<ی:=حش<ن:مخرّتب:بوده:=ست:بر:مس<لک:عرف<جی:و:حرکت=جخه<عی:پیر=مون:شروخ 

کالم;ی:و:م :=رتج;< :وثر;;ق::س;;ّردعلیس;لک:عرف;<جی:م;ذهب: هه;د=جی:ه;ر:دو:در
:و=قع:وجوهی:=ز:حک: ب<ش;د،::سر<س;ی:می«:عه;ل»و:ه;ن:«:جظر»معرفخی:ب<:هن:در

ک;;ه: :ح;;<:دحگ;;ر:مش;;<ح :عرف;;<جی:ب;;زرگ:=ی;;ر=ن:در:جه;;ع:«:س;;ّرد»حعذ;;ی:ه;;ر:ق;;ولی: و
:َ=تج;;<ع:ح;;<:مرح;;د=ن:و:فقر;;ر=ن:بی;;<ن:می :=حش;;<ن:ب;;ه:جق;;ل::کرده:َ=ص;;ح<ب:و =ج;;د،:ح;;<:=ز

ک;ه:و=:آمده؛:می :ح<:هر:فعلی: :=حش;<ن:ج;و د:مذش;أ:=ث;ر:فک;ری:و:=جخه;<عی:ب<ش;د:=ز
زده،:برحسب:تلّقر<ت:زم<ج;ه:و:ش;ر=حن:ج<مع;ه:هه<ج;<:در:حک;ن:حرک;ت::سر:می

:.شده:=ست:سر<سی:محسوب:می
ک;;ه:/:=وض;;<ع:و:=ح;;و=ل:س;;دۀ:هش;;خن:ق چه;;<ردهن:م:ط;;وری:ب;;وده:=س;;ت:

::جهی:-خ;;و=ه:ع;;<رش:ح;;<:ع;;<لن:–ه;;ر :ص;;<حب:=ث;;ر:ح;;<:جظ;;ری: چذج;;رۀ:تو=جس;;ت:=ز
:به<ج;د:-هن:به:تعجرر:=مروز:–سر<سّر<ت:ج<ری: کذ<ر :.:بر: زم<ج;ۀ:مررس;ّردعلی:در

:مق;;رون:ب;;<:تص;;ّوش: ک;;ه:تح;;ت:ل;;و=ی:تش;;ّرع:عل;;وی:=س<س;;<ا :آن:ب;;وده:=س;;ت: ک;;<ر 
:=ح:=جقالب;;ی،:ب;;ه:س;;رطرۀ:حکومت خ;;<جی:مخش;;ّخت:و:له;;<ی:=رتج;;<عی:مغ;;ولی:و
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:=ی;;ر=ن:زم;;رن:ص;;ورت:پ<ح;;<ن:ده;;د ت:ش;;<هد:=م;;ر:حک;;ی:ظه;;ور:دول;;.:مخ;;ّرب:در
گوح;<:مررس;ّردعلی:هه;;د=جی:«:س;ربد=ر=ن» ک;;ه: ش;رعی:م;;ذهب:خر=س;<ن:=س;ت،:

:زج;;;دگ<جی:=ش::ط;;ّی:دورۀ:بیس;;;ت:س;;;<له :1358:-1339/:ق:768-748)=ی:=ز
:در:س;;رر:و:س;;فر:ب;;وده:-ک;;ه:=طالع;;ی:در:دس;;ت:جرس;;ت:-(م ب;;ه:مر;;<ن::-و:ظ;;<هر=ا

:ب;ه:دالی;ل:سر<س;ی: ک;ن:بع;د=ا :آجج;<:ب;ه:س;ر:ب;رده:ال =حش<ن:رفخه:ب<ش;د؛:و:ش;<حد:در
=ز:=ین:ب<بت:سخذی:جر=جده؛:و:خجری:ضجن:(:<م:قدرت:ح<بی:ترهور:لذگهذگ)

:ر=ج;ع:ب;;ه:آن:ش;;<ه:هه;;د=جی:چذ;;د:فق;;ره:.:جگردح;ده:=س;;ت :=ح;;و=ل:و:=خج;;<ر =م;;<:در
:فخذه» :ملوک:عصر،:حعذی:توطز;ه«:ݘ ه<ی:چذ;دی:ب;ر:ض;ّد:وی:و:بجه;ت::عله<>:و

گ;;;ز=رش:ش;;;ده:=س;;;ت؛:و:هه;;;<ن:وق;;; : :موقعّر;;;ت:و:<قخ;;;ل:=و :ح;;;<کی:=ز حع:ص;;;رحح<ا
ک;;;ه:الب;;ّد:ب;;;<:مو=ض;;;ع::ب;;<رز:س;;;ّرد:می«:سر<س;;;ی»شخص;;ّرت: ب<ش;;د،:ب;;;ه:جح;;وی:

:ب;;;<:م;;;ذهب:فقه;;;<:و::سر<س;;;ی:ق;;;درت :و ه<ی:ح;;;<کن:س;;;الطرن:و:مل;;;وک:روزگ;;;<ر
:.عله<ی:دسخگ<هی:آجه<:س<زگ<ری:جد=شخه:=ست

گ;;;و=ه:جه<ح;;;;<ن:ب;;;ر:=ی;;;;ن:=م;;;ر:هه<ج;;;;<:د=س;;;خ<ن:مالق;;;;<ت: : جهوج;;;ۀ:برجس;;;;خه:و
گورک;<جی: : (:ق:887م::–:771ت:=م;<ر:–:736ز=دۀ:)مررسّردعلی:ب;<:=مر;ر:تره;ور

ک;;ه:=حذ;;ک:خالص;;ه:و=ر: حس;;خذ<مه:آم;;ده)=س;;ت: :به;;ر:ز ک;;ه:ب;;ه:تفص;;رل:در (:چذ;;<ن:
:=ف;زون::بد=ن:=ش<رت:می :جف;وذ:روز :=ز رود،:و:سجب:آن:آشک<ر=:ه;ر=س:=مر;ر:تره;ور

ن:ش;;<ه:ب;;ی:ت;;<ج:و:تخ;;ت:هه;;د=جی:در:مش;;رق:=ی;;ر=ن:زم;;رن،:=ف;;ز=حش:مرح;;د=ن:آ
:روحّر;<ت::-بزرگز=دۀ:ج<ر=ض;ی:و:پیوس;خن:فقر;ر=ن:و:دروحش;<ن:ب;ه:وی ک;ه:ف;<رح:=ز

:سر<سی:علره:فقه<ی:دسخگ<هی:و:حکومخی:ججوده:=ج;د؛:و: تخ<لفی،:=جقالبی:و
ک;;ه:س;;ّرد:هه;;د=جی: :=لق;;<>:ش;;ده:ب;;ود: ک;;رده:ح;;<:ب;;دو ک;;ه:=مر;;ر:تره;;ور:=حس;;<س: =ی;;ن:

:.:د=رد«:سلطذت»د=عرۀ: :=ین:رو،:خو=سخه:=ست:ت<:رقرب:مزع;وم:خ;وحش:ر=:=ز =ز
گ;;;ر:خط;;;ری:=ز:ط;;;ر ک;;;ه:= ش:=و:مخوّج;;;ه:جج;;;ود،:ع;;;<زم:جزدح;;;ک:بجرذ;;;د:و:بس;;;ذجد،:

ت;;<رح :=ی;;ن:.:ه<ی:دحگ;;ر:خ;;وحش:ش;;ود؛:و:چذ;;رن:ه;;ن:ش;;ده:=س;;ت:س;;رکوبگری
و::-(ب;;;;ه:خ;;;;خالن«:س;;;;ّرد»ورود:)م::1372/::ق::774مالق;;;;<ت:ب<حس;;;;خی:س;;;;<ل:

:آن:مالق;;<ت:=س;;ت کش;;هرر:جر;;ز:در:هه;رن:س;;<ل:پ;س:=ز :-جخس;خرن:س;;فر:وی:ب;ه:
:=ز:جخس;;خرن:لشکرکش;;ی:ب;;ه:خ;;و=رز ک;;ه:آن:=مر;;ر:جه<جس;;وز :773)م:ب;وده:ب<ش;;د،:
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:ف;;خر:آجج;;<:ب;;ه:س;;هرقذد:ب<زگش;;خه:=س;;ت(:م1371/:ق ص;;ورت:آن:مجل;;س:.:و
:پ<س :=مر;ر: :سّرد:ههد=جی:در شرحی:به:ته<م:دلکش:و:خو=جدجی:د=رد،:=جه<الا

ک;ه گف;ت: :ر=:پش;ت:ب;ه:قجل;ه:جش;<جده:ب;ود،:چذ;رن: :=و ک;ه:خ;ود:عه;د=ا : ه;ر:»::ترهور
کذد:ال:بّد:پشخش:ب;ه:قجل;ه:خو=ه;د:ب;ود ک;ه:=مر;«کس:به:شه<:رو: :؛:س;حس: ر:تره;ور

: ک;;;;ه:«: و ;;;;<»مذفعالج;;;;ه:=ز ک;;;;رد،:چذ;;;;رن:پ<س;;;; :د=د: :جگر=ج;;;;ی: ی:س;;;;ّرد:=ظه;;;;<ر
سلطذت:دجر<:ر=:بر:=و:عرضه:جهودجد،:لرکن:وی:آن:ر=:ههچون:=سخخو=جی:دح;د:

:رب;ود::لذ;گکه:سگی: :=ل;ُدجر<:جرف;)آن:ر=:در ::ة  ک;الب  پ;س:=و:ط<ل;ب:(:و:ط<لجوه;<:
:=.:دجر<:جج<شد :به:زب<ن:سر<س;ی:=ز :آن:ب<:=ین:ح<ل،:=مرر:ترهور ک;ه:در و:خو=س;ت:

:ههرن:=مر:موجب:هجرت: :ت;روحج:=س;الم::سّردعلیخّطه:جه<جد؛:و کشهرر:و به:
:.گردحد(:=یر=ن:صغرر:-)در:آن:سرزمرن:

ک;;ه:ج<جش;;رن:=حخه;;<لی:: گ;;ر:آن:س;;ّرد:هه;;د=جی:جخو=س;;ت: ب;;دین:س;;<ن،:=
: ک;ه:ب;ر:س;ریر:«:هه;د=ن»رح<ست:دجروی:حقرر:پدرش:در گ;ر:جخو=س;ت: =: بش;ود،:و
گوج : :م<ور=>:=لذه;ر)ه:سلطذت:دجر<یی:ترهور تکر;ه:زج;د،:س;ر=جج<م:ب;ر:تخ;ت:(:در

:ب;;;ه:«:=ی;;;ر=ن:ص;;;غرر»س;;;لطذت:معذ;;;وی: ک;;;رد،:و و:پ<دش;;;<هی:«:ش;;;<هی»جل;;;وس:
گردح;د:ع<رف<جۀ:خلقه;<ی:زحه;خکش:و:س;خهدحدۀ:آن:س;رزمرن =ی;ن:.:ه<:مج;<هی:

که:=ه<لی:آن:س<م<ن:ههۀ:مظ<هر:حر<ت:و:مج;<جی:س;ع<دت:خ;ود:ر=:=ز:حض;رت:
:برک;;;<ت:وفروض;;;<ت:=و«:ش;;;<ه:هه;;;د=ن» د=جذ;;;د،:هه<ج;;;<:جش;;;<جگر:س;;;ره<ی::می:و

=ی;ن:جکت;ۀ:ت;<رحخی:.:ب<ش;د:ت<بذ<ک:سر<سی:وی:حخی:در:دور=ن:مع<صر:جر;ز:می
ک;;;;ه:جهض;;;;ت:م;;;;ذهجی ک;;;;رد: سر<س;;;;ی:مذس;;;;وب:ب;;;;ه:-ر=:ه;;;;ن:جج<ح;;;;د:فر=م;;;;وش:

ک;;;;ه:ص;;;;جغۀ:(:م15و::14/:ق::9و::8ه<ی::ط;;;;ّی:س;;;;ده)مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی:
در:«:ص;;فوحه»=ن:ص;;وفر<جه:ح<فخ;;ه،:هه<ج;;<:طالح;;ه:و:مقّدم;;ۀ:جهض;;ت:مش;;<به:خ<ج;;د

ک;;ه:س;ر=جج<م:=س;;خقالل:مّل;ی:و:سر<س;;ی:و:م;ذهجی:=ق;;و=م:=ی;;ن: =ی;ر=ن:زم;;رن:ب;ود،:
:پی:د=شت که:=مرر:ترهور:پیش;خر:ه;ن.:سرزمرن:ر=:در ش;<ه::در:ضهن،:ب<حد:=فزود:

ک;رده:ب;ود،:جعهة:=هلل: کرم;<ن:تجعر;د: کرم<جی:ر=:جرز:=ز:ترس:قر;<م:ص;وفر<ن:ب;ه: ولی:
گ;رال ک;ه:س;ّرد:محّه;د:ج;وربخش:ر=:ب;ه: ن:فرس;خ<د،:و:ج<جش;رذ<جش:ه;ن:ب;;<:چذ;<ن:

:ر=:به:شه<دت:رس<جردجد :.ش<ه:ق<سن:=جو=ر:درگرر:شدجد:و:حّک<م:ترهوری:=و
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:جهوده :جوحس;ذدگ<ن:ور=رودی:=ظه;<ر ک;ه:برخ;ی:=ز گفخ;ه:جه<ج;د: ::ج< ک;;ه:در =ج;د:
: گورک<جی:قض<وت:ت<رحخی:بدی:شده:=ست،:موّرخ<ن:م;ذش:=و : مورد:=مرر:ترهور

ک;رده:=ج;د؛:چ;ه:شخص;;رّ: ت:مقخ;در:وی:س;<خق:ب;ه:=حج;<د:ح;;ک:ر=:دش;هذ<جه:بی;<ن:
:آس;;;;ر<ی:مرک;;;;زی:ب;;;;وده،:سرش;;;;ت:و=قع;;;;ی:=ش:ب;;;;ه:وض;;;;و :در: دول;;;;ت:ق;;;;وی:در

:آن:د=جسخه:می«:ترهوری:توزوک<ت» :=ز گردحده،:و که:=و:چگوجه:خ;ود::جه<ح<ن: آحد:
کرده:بود :.:ر=:وقف:=صول:=سالم: :ت;ن::توزوک<تهن:=و:در که:ب;<:چه;<ر =ّدع<:جهوده:

:ر=:ب;;;ر:تخ;;;ت:ش;;;<هی: :=ع;;;<ظن:س;;;<د=ت:عل;;;وی:مالق;;;<ت:د=ش;;;خه،:و:=حش;;;<ن:=و =ز
کرده:بر:=س<س: و:س;ّذت:رس;ول:ب;وده،:ت;<::ق;رآنجش<جده:=جد؛:پس:=ز:آن:هن:هر:چه:

:ف;<رس:و:ش;رحف:و:وض;رع:در:حکهر=ج;ی:=ش:َ=م;ن:ح<بذ;د،:و: :ُترک:و ههۀ:مردم:=ز
:ین:قجرل:خودسخ<یی که:ججّ::هکذ=:=ز (:ه:مذ<رس;<زّل;ک)<ر=ن:سخهگر:و:خ;وجریز:ه<:

ب;;ه::-م<جذ;;د:دکت;;ر:محّه;;د:=جورخ;;<ن:-=م;;<:برخ;;ی:دحگ;;ر.:=ج;;د:ت;;<رح :هه;;و=ره:جهوده
کرده :فرم;;<جرو=ی:ترکس;;خ<ن:ب;;<:آن:هه;;ه:جذ<ح;;<ت:و::درس;;خی:=ظه;;<ر: ک;;ه:تره;;ور =ج;;د:

:هز=ر=ن:تن:جف;وس:زکر;ه،:=قخ;د=ر:خ<ج;د=ن:مررس;ّردعلی:و:پی;رو=جش ک;ه::-کشخ<ر
،:دحگ;;ر:ج;;<یی:ب;;ر=ی:=د=م;;ۀ:-ه;;<ی:م;;ردم:د=ش;;خه:=ج;;د:ودهت;;أثرر:وس;;رعی:ب;;ر:روی:ت
;رش::؛گذ=شت:حکومت:وی:ب<قی:جهی :ص  پس:ب;ر:حس;ب:مالحظ;<ت:سر<س;ی 

ک;رد،:ل;رکن:تع;;<لرن:س;ّرد:هه<ج;<:زمرذ;;ۀ:وق;وع:ح;;ک: : :=وط;<ن:خ;;ود:دور =حش;<ن:ر=:=ز
کرده:بود :.=جقالب:=سالمی:در:آسر<ی:مرکزی:فر=هن:

:
کش;;;;هرر: هه;;;;ر=ه:ب;;;;<:هفخص;;;;د:ت;;;;ن:=ز:)جخس;;;;خرن:دح;;;;د=ر:مررس;;;;ّردعلی:=ز:

که:=ش<ره:رفت،:ب;ه:س;<ل:(:مرحد=ن :آجج;<::1372/:ق::774چذ<ن: ک;ه:در م:ب;ود،:
گردح;;د،:و:آن:ر=:ب;;ر:=رزش ه;;<:و:هذج<ره;;<ی::جر;;ز:موج;;د:ح;;ک:=جق;;الب:=جخه;;<عی:

:جهود ک;رد،:توده.:=سالمی:=سخو=ر :آجج;<:خ<جق;<ه:و:مس;جد:بذ;<: ه;<ی:م;ردم::وی:در
ک;رد،:و:به:س :آجج<:ب<ب: وی:=و:جلب:شدجد،:به:عالوه:صذ<حع:دسخی:=یر=ن:ر=:در

ک;;ه:چ;;ون:ب;;ر:تخ;;ت:آم;;د،:=س;;الم:دی;;ن: <ل;;ب:در: :زم;;<ن:ش;;<ه:زی;;ن:=لع<ب;;دین: در
کّل;;ی:ب;;ر:آن:ط;;ر :دگرگ;;وجی:ح<ف;;ت س;;ّرد:ب;;<:.:کش;;هرر:ش;;د،:زج;;دگی:=جخه;;<عی:ب;;ه:

:ب;;<:ت;;روحج:تع;;<لرن:دحذ;;ی:ب;;ه:ط;;ور: فرس;;خ<دن:=ص;;ح<ب:خ;;ود:ب;;ه:هه;;ۀ:مذ;;<طق:و
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ک;;ه:ش;;<ه:هه;;د=ن:در:س;;<ل:عهل;;ی: گوحذ;;د: ک;;رد،: :=ی;;ن:=م;;ر:=ق;;د=م: /:ق::785در
کرد:1383 ک<شغر:و:چرن:جرز:سفر: :.:م:به:

:بر:فض;<ی:ص;وفر<جۀ:آجج;<:«:بذگ<ل»هن:چذرن:سّرد: :جهوده،:طجع<ا ر=:دحد=ر
که:وی:=ز:شر :ححری:مذرری:به<ری:ع<رش:برجس;خۀ::جرز:تأثرر:جه<ده؛:آورده =جد:

ح< :آجج;;<:خرق;;ۀ:دروحش;;ی:در ک;;رده:=س;;تبذگ;;<لی:در در:خص;;وص:=ّتح;;<د:.:ف;;ت:
:زم;;<ن:محّه;د:بخخر;;<ر:خلج;;ی:جخس;;خرن: ک;;ه:در گف;;ت: تش;ّرع:ب;;<:تص;;ّوش،:ت;و=ن:
ح;<کن:مس;;له<ن:بذگ;<ل:سر<س;;ت:حه<ح;ت:=ز:ص;;وفر<ن:برق;ر=ر:ش;;د،:و:چذ;;دین:

:زم;;<ن:ق<ض;;ی:رک;;ن:(:Yogi)روش:یوگ;;<یی:.:خ<جق;;<ه:ب;;ر=ی:=حش;;<ن:س;;<خخه:آم;;د در
گرف;;ت=ل;;دین:س;;هرقذدی:و:س;;لط<ن:ع;;ال>:=ل;;دین:عل;;ی:م;;رد=ن:خ .:لج;;ی:روج;;ق:

کردن:ج<معه:بود،:فرم<جرو=ح<ن:ر=:و=: :سفره<ی:=و:بر=ی:=سالمی: خالصه،:تالش:و
که:ج<مۀ:=سالمی:بپوشذد؛:وی:هذ;ر:و:فرهذ;گ:و:آم;وزش:و:=قخص;<د::می د=شت:

گرف;;ت،:ح;;ک:رس;;<لۀ:سر<س;;ی:مه;;ّن:جر;;ز:جه;;ت:=رش;;<د::–=یر=ج;;ی: =س;;المی:ر=:ب;;ر:
:به:شر :خو=هد که:ذحالا کشهرر:جوشت: :.آمد:ح<که<ن:مسله<ن:

:
=کذون:ب<حد:=ش<رتی:هن:به:فلس;فۀ:سر<س;ی:مررس;ّردعلی:ش;<ه:هه;د=ن:ح;<:

کت;<ب::جگره : :در ک;ه:=س<س;<ا :=ین:خصوص:جهود،: :در وی::ذخرر =لهل;وکه<ی:=و
:ب<زت;;<ب:ح<فخ;;ه:=س;;ت :برجس;;خۀ:=خ;;الق:.:=حخ;;و=:و :آث;;<ر کت;;<ب:خ;;ود:حک;;ی:=ز =ی;;ن:

:م;;;ی«:سر<س;;;ی» :ق;;;رون:وس;;;ط<ی:=س;;;المی:بش;;;ه<ر :م;;;ورد::در ک;;;ه:خصوص;;;<ا رود،:
::ح;;تعذ< ک;;ه:در گرفخ;;ه:=س;;ت؛:چذ;;<ن: :  ربی;;<ن:و:فض;;الی:مش;;رق:زم;;رن:ه;;ن:ق;;ر=ر

ک;;;رد،:و::1825س;;;<ل: ک;;;<رل:روزن:م;;;وّلر:آن:ر=:ب;;;ه:الت;;;رن:و:=جگلرس;;;ی:ترجه;;;ه: م:
:س<ل: :پ<رحس:طجع:و:جشر::1829ترجهۀ:فر=جسوی:آن:در توّسن:بذر<د:آسر<یی:در

:ر=ولحذ;;دی:چ;;<پ:.:ح<ف;;ت :در کت;;<ب:=ز:موالج;;<: ;;الم:ق;;<در:مک;;ّرر ترجه;;ۀ:=ردوی:
ده،:وی;;ر=حش:م;;خن:ف<رس;;ی:آن:جر;;ز:ب;;<:تعلرق;;<ت:دکت;;ر:س;;ّرد:محّه;;د:=ج;;و=ری:ش;;
:فرهذگ:=یر=ن،:آب<ن:م<ه:) :ته;ر=ن:بطج;ع:(:1358تجریز،:مؤّسسۀ:ت<رح :و :در مکّرر

ک;;;ه:ت;;;<کذون:درب;;;<رۀ:فلس;;;فه:ح;;;<:=فک;;;<ر:سر<س;;;ی:.:رس;;;رده:=س;;;ت کس;;;<جی: =م;;;<:
کش;;هرر::مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:پ;;ژوهش:جهوده :بیش;;خر:=ز:فض;;الی: =ج;;د،:ظ;;<هر=ا

کس;;;ی::چ;;;ه:=حذج<ج;;;ب:مجهوع;;;ه:مق;;;<التی:دح;;;ده.:وده:ب<ش;;;ذدب;; ک;;;ه:چذ;;;د=ن: =م:
«:ح<دج<م;;;;ۀ:=جگلرس;;;;ی:ش;;;;<ه:هه;;;;د=ن»=عخذ;;;;<یی:ب;;;;د=ن:مج;;;;ذول:جد=ش;;;;خه،:و:آن:
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گردهه;;;;<یی:ب;;;;ین:=لهلل;;;;ی:ب;;;;ه:مذ<س;;;;جت:) م;;;;رن:س;;;;<لگرد::622خط<ب;;;;<ت:در:
کش;هرر:1987مررس;ّردعلی:هه;;د=جی،:دوم:ت;;<:چه;<رم: ب;;وده،:ب;;<:(:در:مظّف;;ر:آب;;<د:

  .ههد=جی:رخرس:بذر<د:ش<ه:ههد=ن:طجع:و:جشر:شده:=ست:ویر=حش:آق<:حسرن
:=ی;ن:مجهوع;ه:ب;ه:خ<م;;ۀ:دکت;ر:=حه;د:حس;ن:دج;ی،:دکت;ر:=حه;;د: :=ز گفخ;<ر چه;<ر:
:ب;;<ب:فلس;;فۀ: :در کش;;هرری:ص;;رف<ا ک;;رحن،:دکت;;ر:علررض;;<:جق;;وی:و:مر;;ر:عج;;د=لعزیز:

:=ی;;ن:وجه;ۀ:جظ;ر:=س;ت:سر<س;ی:و:فّع<لّرت :.:ه;<ی:ش;<ه:هه;د=ن:=ز گفخ;;<ر آجگ;<ه،:
:سر<سی:» :«:مررس;ّردعلی:هه;د=جی=فک<ر «:ج;<ز=رش.:ه;;:»ب;ه:خ;ّن:س;ررحلرک،:=ز
ک;;;;;<دمی:عل;;;;;وم:جهه;;;;;وری:»ک;;;;;ه:در:مجّل;;;;;ۀ::،=س;;;;;ت(:ح;;;;;<:جظ;;;;;روش) :آ =خج;;;;;<ر

چ;;<پ:ش;;ده::46-43،:ص:1994،:س;;<ل:1،:ش;;ه<رۀ:(=یزوس;;خر<)«:ت<جرکس;;خ<ن
ک;ه:.:=ست سحس:=ش<ر=ت:=حذج<جب:بدین:سره<:و:جذجۀ:مررسّردعلی:=ست،:

کت<ب: : گفخ<ری:: «مرّوج:=سالم»در =لجخ;ه:.:جد=گ<جه:هن:ب;ه:مر;<ن:آم;ده:=س;تو:
گفخ<ره;;;;<ی:ش;;;;ررز=د:عج;;;;د=هلل:ح;;;;ف،:آ .:ُرس;;;;خهوش،:ه;;;;;.:ش;;;;ه<لوش،:ن.:جج<ح;;;;د:

:ب<لجهل;ه:فض;الی:ت<جرکس;خ<ن:ر=: :شرحف:جّج;<ر قرب<جوش،:ح<تن:عّص<رز=ده،:و
:=حش;<ن:=ش;<ر=تی: ک;ه:ه;ر:ح;ک:=ز ک;رد،: :هه<ن:ویژه:ج<مۀ:مررسّردعلی:فر=م;وش: در

:.ه:=جدمخخصر:به:سره<ی:سر<سی:=و:جهود
ک;;;;;;ه: :ت;;;;;;ألرف::س;;;;;;ّردعلیب;;;;;;<ری،:محّقق;;;;;;<ن:=جه;;;;;;<ع:جظ;;;;;;ر:د=رج;;;;;;د: در

کت<به;;<ی::ذخرر =لهل;وک :»و:«:=حر;<>:عل;;وم:=ل;;دین»=ز: =م;;<م:«:کرهر;<ی:س;;ع<دت 
:به:=سن:=و:=ش;<ره:و:=رج;<ع:جه;وده: =بوح<مد: ّز=لی:تأّثر:ح<فخه،:مذخه<:فقن:حک:ب<ر
ک;;ه:=ههّر;;ت:.:=س;;ت ه;;ن:چذ;;رن:=ص;;ول:فلس;;فۀ:=خ;;الق:سر<س;;ی:مررس;;ّردعلی:

::برجس;;خه ک;;ه:=ز گوحذ;;د: گرفخ;;ه:و:جذج;;ۀ:عهل;;ی:ق;;رآن=ی:ح<فخ;;ه،: =ش:ه;;ن::جش;;أت:
:ُ=م;;ر=:.:رس;ول:ب;;وده:=س;ت«:س;ّذت» :ب;;ر=ی:مل;وک:و =و:روش:خلف;;<ی:ر=ش;دین:ر=:=ز

:د=ده،::=لگو د=جس;خه؛:«:س;ررت:ب;<طن»ش;رع:ر=:خ;ود:جه;ود=ر:«:ص;ورت:ظ;<هر»ق;ر=ر
ک;;;;ه:ده:فض;;;;رلت:=خالق;;;;ی:ب;;;;ه:ش;;;;ر :آورده،:آجه;;;;<:ر=:هه<ج;;;;<:فض;;;;<یل: آجگ;;;;<ه:

ک;;رده:=س;;;ت«:=جخه;;<عی» :=ص;;ول:مطروح;;;ه:=ش:ط;;;ّی:.:ج;;;ه:=جف;;ر=دی:ح;;;<د: وی:=ز
                                                                            

1 Shah – e- Hamadan Commemorative Voliume (English), Muzaffarabad (Kashmir), 

1988. 

:آث<ر:(. ) :.ش1378مرر:سّرد:علی:ههد=جی،:ههد=ن،:د=جشگ<ه:بوعلی،::=حو=ل:و
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ک;ه: :زمرذ;ۀ:ع;دل:و:=حس;<ن:ب;ر:ش;هرده: کت<ب،:بیس;ت:تکلر;ف:در فصل:ششن:
کر;د:ب;ر:ع;د=لت::ب;ه.:ب<حد:=جر=:ش;ود کّل;ی:=ه;ّن:فلس;فه:سر<س;ی:=مررکجر;ر:تأ : ط;ور

ک;;ه:ب<حس;;خی:فرم<جرو=ح;;<ن:جس;;جت:ب;;ه:رع<ح;;<ی:خ;;ود:برحس;;ب: =جخه;;<عی:=س;;ت،:
کت;;<ب: کذذ;;د؛:وی:ب;;ه:وی;;ژه:فص;;ل:پ;;ذجن: ر=:ب;;ه::ذخر;;رهحق;;وق:=حش;;<ن:رع<ح;;ت:

و:«:ع;;دل»حق;;وق:و:تک;;<لرف:ش;;<ه<ن:و:رع<ح;;<:=خخص;;<ص:د=ده،:در:جزخر;;<ت:
ح;;ث:جه;وده،:ب;;ر:=ص;;ل:و:ض;;رورت:ع;;د=لت:ج;;زو:=ص;;ول:حکهر=ج;;ی:ب«:=حس;<ن»

گ;;ر: ک;ه:= گوح;د: ک;ه:خط;<ب:ب;ه:آج;<ن: ک;رده:=س;ت؛:چذ;<ن: کر;د:بلر;ل: =جخه;<عی:تأ
دهذ;;;د؛:و:هه;;;رن::=ی;;;ن:=ص;;;ل:ر=:رع<ح;;;ت:جکذذ;;;د،:وظرف;;;ۀ:دّج;;;<ل:ر=:=جج;;;<م:می

ک;رده:=س;;ته<یی::جر;ز:ط;ّی:ج<م;ه مطل;ب:ر= :.:ب;ه:س;الطرن:=ط;ر=ش:خ;ود:=ع;الم: =ز
ک;ه: ش;<ه:ب<حس;خی:خ;ود:ر=:در:وض;ع:جهلۀ:آن:ده:شر :حک;ومخگر=ن،:حک;ی:=ی;ن:

که:دحگر=ن:جسجت:به:=و:جهی کذد: ک<ری: :دهد،:و:جج<حد: دحگر:.:کذذد:رعّرت:قر=ر
که:حکهر=ن:جج<ح;د:=ز:جه;ع:آوری:=طالع;<ت:ر=ج;ع:ب;ه:فس;<د:و:ب;ی:ع;د=لخی: آن:
گه<ردگ<ن:خود: <فل:به<ج;د،:و:جج<حس;خی:آدمه;<ی:ظ;<لن:ر=:ب;ر:م;ردم: : ک<رگز=ر=ن:و

ردی:=ز:فس;;;<د:ح;;ک:ص;;;<حب:مذص;;ب:ب;;;ه:س;;خهدحده:بگه;;;<رد؛:هرگ;;<ه:ه;;;ن:م;;و=
ک;ه:عج;رت:دحگ;;ر=ن: ک;;ه:در:مج;<ز=ت:=و:چذ;<ن:بکوش;;د: وض;و :رس;رد،:ب<حس;خی:

ک;ه:م;وردی:.:شود شر :دهن:حکه;ر=ن:ب<ح;د:عق;ل:وق;درت:درک:خ;ود:ر=:ه;ر:ج;<:
که: :برد،:بصررتی: ک<ر د=رد:هه<ج<:ر=هذه<ی:ش<ه::بی<ن:می:سّردعلیپیش:آحد:به:

:قض<وت که:ج;زد:=و:مط;ر :م:میه<یی::در مو=ف;ق:ب;<:مررس;ّردعلی:.:کذذ;د:یب<شد:
:جوع:بصررت:وجود:د=رد که:=ز:طریق:=خالص:قلجی،:::دو حکی:روحی:و:معذوی:

:.آحد:و:دحگری:=ز:طریق:تج<رب:دجروی:و:مش<هدۀ:=جس<جی:ح<صل:می
کت;ب:=خ;الق:ق;دحن:ب;ر:س;ه:قس;ن: که:سر<ست:ب;ر:طج;ق: کرد: ح<دآوری:ب<حد:

ک;ه:=ی;ن:سر<س;ت:م;دجی:(.3سر<س;ت:مذ;زل،:(.2.:سر<س;ت:جف;س(.:1::=ست
در:سر<ست:جفس،:آدمی:ب<ح;د:خ;ود:ر=:=ص;ال :.:ر=جع:به:حّک<م:و:دولت:=ست

ک;;ه:جّج;;<ری:و:س;;خهگری:رو=:ب;;د=رد؛:و: :م;;ورد:سر<س;;ت:دول;;ت،:جج<ح;;د: کذ;;د،:و:در
:=ی;ن:هه;ه:مس;خذد:ب;ه:=ح<دح;ث:=س;ت جر;ز:=ز:.:حکهر=ن:ب<حسخی:رحرن:ب<ش;د،:و
الج;;ه:خلف;;<ی:ر=ش;;دین:رو=ح;;<ت:و:د=س;;خ<جه<یی:ب;;ه:عذ;;و=ن:سرمش;;ق:و:رفخ<رع<د

ک;ه:ح<که;<ن:می:آورده،:فی:=لهدل:=ز:علی:بن:=بی:ط<لب:جقل:می ::کذ;د: ب<ح;د:در
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:=ی;;;ن:ب;;;<ب:=ز:جهل;;;ه:س;;;وآل:.:خ;;;ور=ک:و:پوش;;;<ک:ههس;;;<ن:ب;;;<:م;;;ردم:ب<ش;;;ذد در
ک;ه:پرس;رد: گفخ<ورد:جه;وده: بگ;و:»عهربن:خط<ب:ر=:=ز:حضرت:سله<ن:ف<رسی:

گ;ر:ک;ه:»::سله<ن:پ<س; :د=د.:«بد=جن:آح<:من:حک:پ<دش<ه:هسخن:ح<:حک:خلرفه؟ =
گ;;ر: =: کذ;ی،:ح;;ک:پ<دش;<ه:هس;;خی؛:و بی;ت:=له;;<ل:ر=:ب;ر:حس;;ب:آم;<ل:خ;;ود:ص;;رش:

در:س;لوک:=خالق;ی:مل;وک:ب<ح;د:.:«برحسب:جر<زه<ی:مردم<ن:هه<ج;<:خلرف;ه:=ی
:آجه<:=لگو:می که:مردم:=ز :=لذ;<ُس:عل;ٓی:»گررجد،:حعذی:ب;ر:حس;ب:م;أثورۀ::د=جست:

:ب<ح;د:آن:س;لوک:پس;ذدحده:ب<ش;د«دین:ملوکهن :=ین:رو :=ز گوح;د.:،:و ک;ه:ش;<ه::جر;ز:
کذد،:ب<::ۀوزی:آییذر:در:هر::رب<حد:حکج< دلش:ر=:ب<:جص<حر:=شخ<ص:مّخقی:پ<ک:
ههذش;;رذی:جه<ح;;د،:زی;;ر=:رو=ب;;ن:ب;;ین:ش;;<ه<ن:و:م;;ردم:ر=:تررگ;;ی:دله;;<:فق;;ر=:ب<ح;;د:

ک;;ه:.:موج;;ب:ش;;ود :زم;;<جی:پدح;;د:آم;;د،: گفخ;;ه:آح;;د:مررس;;ّردعلی:در ک;;ه: سز=س;;ت:
عل;;;ی:ب;;;ن:=ب;;;ی:ط<ل;;;ب:د=جس;;;خذد؛:ول;;;ی:=و:به<جذ;;;د::می«:ظ;;;ّل:=هلل»م;;;ردم:ش;;;<ه:ر=:

:=حذروس;;ت:=و:ر=:دگف;;ت:ح;;<کن:ب<ح;;د:خ;;<:می ک;;ه:ه;;ن:=ز م:خل;;ق:=هلل:ب<ش;;د؛:بس;;<:
کّل;;;ی،:فلس;;;فۀ:سر<س;;;ی:مررس;;;ّردعلی:.:=جد:برش;;;ذ<خخه«:عل;;;ی:ث;;;<جی» : ب;;;ه:ط;;;ور

:بر=ب;ری:،: :=جس<جگر=،:ب<:آز=دی:ذهن:=جس<جی،:ب;ر=دری:و ههد=جی:حکسره:مردمی:و
:.به:ق<عدۀ:جهعی:و:مقرون:ب<:عد=لت:=جخه<عی:=ست

::ه;<ی:ش;<ه:هه;د=ن:ش;<مل:=رزش:دین:س;<ن،:آموزهب ه;<ی:آز=دی:و:ُجس;خ<ر
:=حس<ن،:ب<:سفر:و:تجلرل:بر:پ<حۀ:=قخص<د:و:آز=د:س<زی:سر<سی:=ست =و:.:عدل:و

ک;;ه:ب;;د=ن:تعّل;;ق:ح<فخ;;ه:جک;;رده:=س;;ت،: رس;;<لت:خ;;ود:ر=:مح;;دود:ب;;ه:س;;رزمرذی:
که:رفخه::روش کشهرر)ه<ی:=جس<جی:و:عقالجی:زجدگی:ر=:در:هر:ج<: :(=ز:جهله:در:
ک;;ه:ب;;<:ف<رس;;ی:مخف;;<وت:=س;;ت:هرگ;;ز:=رو ک;;ه:زب;;<ن:مردم;;<جش:ر=: ج:د=ده،:ج;;<یی:

:ردح;ف:پی;<مجر:=س;الم:ب;ر:زب;<ن:می.:د=جست:جهی :ر=:در آورج;د،:و::کشهررح<ن:ج<م:=و
:آن:س;;رزمرن:در:خ;;خالن:م;;دفون:ش;;ده،:ب;;ه: :=ز کرل;;ومخر:ب;;دور ک;;ه:ه;;ز=ر=ن: ب;;<:=ی;;ن:

کش; :ه;ر:ع;روس: ک;ه:م;دالا کذذ;د،:چذ;د=ن: :مج<ه;<ت: :بدو هرری:ر=:درسخی،:بسر<ر
:=زدو=ج: :روز :=ی;ن:خص;وص:تر=ج;;ه«:دخخ;ر:ش;<ه:هه;د=ن»در ه<ی:دل::ج<مذ;;د،:و:در

ک;رد،:.:خو=جذد:=جگرز:می کش;هرر:ر=:مس;له<ن: که:مردم:بت:پرست: مررسّردعلی:
:آجج<:رو=یی:د=د،:هن:به:حس;ب:جگرش:صذعت ه;<ی::ه<:و:هذره<ی:=یر=جی:ر=:در
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:و:پیش;;;ۀ:ز ک;;;<ر :ب;;;<: حهخکش;;;<جه:سر<س;;;ی:=جس;;;<جو=ر:هه;;;و=ره:=ز:دس;;;خرجج:خ;;;ود:و
کاله;;دوزی) مع;;<ش:خ;;وحش:و:خ;;<جو=ده:=ش:ر=:(:خش;;ت:م;;<لی،:پ<لرزک;;<ری:و:

:ح;;ک:جظ;;ن:.:ک;;رد:ت;أمرن:می مررس;ّردعلی:فض;;<خل:=خالق;ی:زج;;دگی:=جس;<جی:ر=:در
گ;;وهر:=خالق;;ی=جخه;;<عی:جر;;ز:در:مذطق;;ۀ:آس;;ر< :جه;;ود،: =ش:ه;;ن:=ز::ی:مرک;;زی:=ب;;ر=ز

گف;;ت:سرش;;خه:=ز: ک;;ه:وط;;ذش:ر=:ت;;رک: ک;;ه«:ُحس;;ن:ُخل;;ق»آجگ;;<ه: ::ب;;ود،:چذ;;<ن: در
کرد:می:ذخرره:کت<ب که:.:ورزد:بر:آن:تأ ::سّردعلیجکتۀ:دحگری: ک;رده،:در بی;<ن:

که:به:جظر:میش<:مورد:رفخ<ر رسد:تجعری:آمرز:ب<ش;د،:و::ه<ن:ب<:=هل:ذّمه:=ست،:
:ب;;ه:ش;;ر ::آن:جر;;ز:ش;;<مل:بیس;;ت:تکلر;;ف:ب;;ر:آج;;<ن:می :=حذه;;<:ر=:مخخص;;ر=ا ش;;ود،:و

:.آورده:=ست
که: :و=قع:آر=>:=:ذخرر =لهلوکخالصه:آن: هل:مدحذۀ:ف<ض;لۀ:=وس;ت،:و:در

گذش;;خه،:در:=ص;;طال :ُق;;َدم<: ک<مش;;هر:ح;;<:آرم<جش;;هری:ج;;<ظر:ب;;ه: برحس;;ب:چذ;;رن:
:ج<م;ه«:=صولی» ک;ه:در =ی:خط;<ب:ب;ه:س;لط<ن::مس;لک:ح;<:بذر<دگر=س;ت؛:چذ;<ن:

گوح;;د :ت;;<بعرن:د=ش;;خذد،:و:»::قط;;ب:=ل;;دین: ک;;ه:ص;;ح<به:و دحذ;;د=ری:آن:=س;;ت:
حدج;د :ق;رن:=ول:=س;الم:ورز که:در رس;ّردعلی:تذه;<:ح;ک:ب;<ری،:مر.:«مسله<جی:آن:

: :م;;;دّبر:سر<س;;;ی  :جج;;;ود،:بلک;;;ه:ح;;;ک:د=جش;;;هذد:م;;;دیر:و رهج;;;ر:روح;;;<جی:ع<لرق;;;در
:ح;;ک:جوحس;;ذدۀ:ع;;<رش:و:ش;;<عر:برجس;;خه:ه;;ن:ب;;ود ش;;<ه:هه;;د=ن:ب;;ه:.:=ص;;الحگر:و

:م;;ی ::و=ق;;ع:سر<س;;خهد=ری:=قخص;;<د:د=ن:و:ج<مع;;ه:ش;;ذ<س:ب;;ه:ش;;ه<ر ک;;ه:در رود،:
ک;;ه:وهل;;ۀ:=ول:=جس;;<جگر=:ب;;وده:ج;;ه:شخص;;ی:مس;;جدی:و:خ<جق;;<هی،:ب;;ل:چذ;;< ن:

گفخه گر=حش:=جقالبی:ب;وده:=س;ت:محّقق<ن: :د=ر=ی: :.:=جد:=صالا :ۀذححّج;:5وی:در
که:به:عّلت:تعّصج<ت:مذهجی:زم<جه:جس;دش:ر=::876 :پ<خلی:درگذشت،: در

کرد که:ترهور:لذگ:ب<:=و: :.به:خخالن:بردجد،:حعذی:هه<ن:رفخ<ری:
::
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گسخری:(.4 ::فرهذگ:=یر=ن:
:مغول:تج<ر،:مررز=:محّهد:حردر:دو: الت::ت<رح  (:ه;;:ق:957-985)جگ<ر

:ت;;<رح :خ;;ود: ک;;رده،:در کش;;هرر:زج;;دگی: ه;;;::953-948ت;;ألرف:)ک;;ه:ده:س;;<ل:در:
کش;;هرر:و:س;;الطرن:مس;;له<ن:آجج;;<:ب;;ر:س;;جرل:=جه;;<ل:(:ق ض;;هن:ذک;;ر:والح;;ت:

ک;;ه =جد،:س;;لط<ن::=ج;;د،:دی;;ن:بر=هه;;ه:د=ش;;خه:م;;ردم:آجج;;<:هه;;ه:هذ;;دو:بوده::گوح;;د:
ح;ه:آم;ده،:زج;ی:ملک;ه:ب;وده::شهس:=لدین:ج<می :لج<س:قلذدر ک;ه:ش;هس:...در :،

،:بع;د:پس;رش:س;لط<ن:عال>=ل;دین:ج;<ی:...=لدین:ب;<:وی:=زدو=ج:جه;وده:=س;ت
:زم;;;;<ن:وی،:=مررکجر;;;;ر:.:جش;;;رن:پ;;;;در:ش;;;;ده:=س;;;ت :س;;;;ّردعلی«:عل;;;ی:ث;;;;<جی»در

:: .«...=حذج<:آمده:=ست:-قّدس:سّره:–ههد=جی:
کت;;<ب: :و:مخ;;رجن:=جگلرس;;ی: ک;;ه:(:ر=سدجرس;;ون:)آجگ;;<ه،:ویر=س;;خ<ر گوح;;د:

:پ;;س:=ز:آن:سرص;;د:ت;;ن:«:س;;ّرد»هفخص;;د:ت;;ن: کش;;هرر:ههر=ه;;ی:جهودج;;د،:و ر=:ت;;<:
کش;هرر:آمدج;د :پیرو=ن:وی:در:موکب:پسرش:مر;ر:س;ّرد:محّه;د:ب;ه: =ی;ن:.:دحگر:=ز

ک;;;ه:تغری;;;ر:«:قط;;;ب:=ل;;;دین»مه;;;<جرت:س;;;ّرده<ی:=یر=ج;;;ی:در:دورۀ: و=ق;;;ع:ش;;;د،:
کشهرری کش;هرر:س;ّردعلی.:دهذ;د:ه<:ر=:به:هه;و:جس;جت:می:مذهب: ب;<:ج;<م::در:

ش;ود،:چ;ون:ب;ه:جح;وی:حک;ی:=ز:مش;ّوق<ن:روح;<جی::ش;ذ<خخه:می«:سّرد:ههد=جی»
ح<:ش<حد:هن:م;دعر<ن:=ی;ن::-=حف<د:=و.:بخشی:=ز:جهعّرت:مسله<ن:بوده:=ست

::-مزح;;ت :«:مس;;جد:ش;;<ه:هه;;د=ن».:ب;;<قی:هس;;خذد«:س;;ری:جگ;;ر»هذ;;وز:در حک;;ی:=ز
که:...محخرم:ترین:مس<جد:شهر:=ست گوحذد: :«مح;ّل:=عخک;<ش:و:عج;<دت»؛:و:

:حک:بذ<ی:محّقر:و:ت<رحک:جهود=ر:=ست ؛:مسجد:...=صلی:سّرد،:هن:=حذک:در
گردح;;ده،:=م;;<:=ز:روی: :ب;;<:خ;;<ک:حکس;;<ن: ش;;<ه:هه;;د=ن:ه;;ر:=ز:چذ;;دگ<ه:س;;وخخه:و

: .طر :=صلی:دوب<ره:بر:پ<:شده:=ست
گفخه که:مررسّردعلی:ههد=جی،:ب;ه:س;<ل::=لجخه: :آن: ::781=جد:پیش:=ز و:در

ک(:م;;ذکور)زم;;<ن:س;;لط<ن:قط;;ب:=ل;;دین: :آجج;;<:ب;;ه: :آح;;د؛:دی;;ن:=س;;الم:در ش;;هرر:در
جخسخرن:فرم<جرو=یی:ب;ود:(:Rinchanshah)چه،:رحذچ<ن:ش<ه:.:شذ<خخه:شده:بود

                                                                            
:.626،:ص:1383،:تصحرر:عج<سقلی: ف<ری:فرد،:تهر=ن،:مرر=ا:مکتوب،:رشردی:ت<رح (.: )
:.:.History… (ed.D. ROSS), P.433./:788هه<ن،:حو=شی،:ص:(.: )
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:ب;د=ن:=قج;<ل:جر<فخ;ه:«:ُبلجل:ش<ه»که:=سالم:ر=:بر:دست: پذیرفت؛:ولی:مردم:هذوز
که:بذ<ی:تغریر:و:تحّول:جه;<د،:تع;<لرن:=س;المی:ر=: بودجد،:=ین:سّرد:ههد=جی:بود:

کرد،:و:تودهج:جهود،:خ<جحترو   .ه<ی:مردم:بد=ن:جلب:شدجد:ق<ه:و:مسجد:بذ<:
:

:ش<ه:ههد=ن:و:=یر=ن:صغرر:(.=لف)
هه;د=جی:و:ههگذ;<ن::س;ّردعلیبه:«:ش<ه»جخست،:در:ب<ب:=طالق:لقب:

برخ;ی:دحگ;ر:=ز:ش;;روخ:و::-ول;ی،:ش;;<ه:ق<س;ن:=ج;و=ر،:و:ج;ز:=حذ;;<نش;<ه:جعه;ة:=هلل:::=و
که،:ظ<هر=ا::-مرشد=ن:صوفره گفت: :::ب<حد: :آن:«:عل;وی»تج;<ر ک;ن:در آج;<ن،:دس;ت:

:-درب<رۀ:مش<ح :مخأّخر:صوفره:جرز،:=ین:عذ;و=ن.:سده،:مدخلرت:د=شخه:=ست
:=ول:=سن:آج<ن:ح<:آخر:آن جور:علی:ش<ه،:صفی:علی:ش<ه،:و:جز:::م<جذد:-خو=ه:در
ک;;ه: :رفخ;;ه:=س;;ت،: ک;;<ر :برت;;ری:و:»=حذ;;<ن:ب;;ه: ب;;ی:ش;;ک:م;;أخوذ:=ز:معذ;;ی:س;;روری:و

:بودن:=فر=د:جذس :و:ظ<«:مهخ<ز =ز:ب<ب:تکرحن:و:تعظ;رن:فق;ر،:در:ع;رن:ح;<ل:»هر=ا
: .=ست«:دعوی:قدرت:و:سلطذت:معذوی
::-«دع;وی:ق;درت:و:س;لطذت:معذ;وی»جظر:جگ<رجده:ب;<:توج;ه:ب;ه: مفه;وم:=ز

:تذ;;;<فس:ب;;;<:قدرتهذ;;;د=ن:و:س;;;الطرن: :تق<ب;;ل:و =ی;;ن:لق;;;ب،:هه<ج;;;<:=ط;;;الق:آن:در
که:به:ویژه:در:س;ده ،:ص;وفر<ن:=جقالب;ی:و:مق<بل;ه:ج;و:9و::8ه<ی::دجروی:=ست،:

:=»ب;ه:ه;ر:ح;<ل،:.:<فس;ه:برخ<س;خذدمذب;ه:مج;<رزه:و:«:ج;ور»=رب;<ب:«:ظله;ۀ»ب<:آن: ز
:: ،«خو=جدج;;د:می«:ش;;<ه»م:ب;;ه:بع;;د،:=ولر;;<>:ر=::14/ه;;;:ق::8س;;دۀ: :»و گوح;;<:پ;;س:=ز

گذشخۀ:)زم<ن:شر :صفی:=ردبیلی: گرفخه:=ست(:ه;:727در: : .«رو=ج:
ک;;ه:چ;;ه:ت;;<رحخی:س;;رد:عل;;ی:ب;;ه: :د=جس;;خه:جرس;;ت: «:ش;;<ه:هه;;د=ن»دقرق;;<ا

:ت;;;ذکر:.:مع;;;روش:ش;;;ده:=س;;;ت :-بدخش;;;یخالص;;;ة:=لهذ<ق;;;ب::-=ح;;;و=ل:=وۀ:در
: :=ین:لقب:جش;ده:=س;ت«:روض<ت»مذقول:در :.:کربالخی،:هر :ح<دی:=ز آجچ;ه:در

کشهرر:ی=ب =ز:وی:ب;ه:(:ه;:786)و:وف<ت:=و:(:ه;:781)<ت:م<ده:ت<رح :ورود:=و:به:
گوحذ;دگ<ن:ههزم;<ن:=و:«:ش<ه:ههد=ن»عذو=ن: : ک;ه:=ز گردحده،:محّقق:جرس;ت: ح<د:

                                                                            
1 ). Shah- e- Hamadan (ar. Deni), p.32. 

:.1441،:ص:ف<رسی:د=خر =لهع<رش/:دهخد=:لغخذ<مۀ(.: )
:(.معرن«:ح<فظ»جقل:=ز:):458،:ص:(ریپک<):=یر=ن:=دبی<ت:ت<رح (.: )
:.73،:ص:(شر :صفی:و:تج<رش):کسروی:ک<روجد(.: )
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:ر=:.:ب<ش;;;;د ،:=و :ب;;;;ه::ج<مرده«:حض;;;;رت:مر;;;;ر»ه;;;;ن:روزگ;;;;<ر=ن:وی،: <لج;;;;<ا =ج;;;;د،:و
:لق;;ب:.:=ش;;خه<ر:د=ش;;خه:=س;;ت«:علیمررس;;ّرد» در:حر;;<ت:«:=مررکجر;;ر»=حخه;;<الا

:تلّق;ب: :قطع;<ا :=طالق:شده،:و :«:عل;ی:ث;<جی»وی:بدو :=ز :م;رگ:وی:ب;وده،:و پ;س:=ز
:.در:زم<ن:حر<ت:=و:=طالعی:در:دست:جرست«:ش<ه:ههد=ن»تعرحف:به:

:زم;;<ن:حر;;<ت: ک;;ه:در ک;;ه:=ی;;ن:تعرح;;ف،:در:ص;;ورتی: ظ;;ّن: <ل;;ب:آن:=س;;ت:
ول;ی:ش;<ه:جعه;ة:=هلل::به:قر<س:هن:روزگ;<ر=جی:چ;ون:وی:صورت:جحذیرفخه:ب<شد،

:(:ه;;;;:834:-738) :(ه;;;;;:837-:757)و:ش;;;;<ه:ق<س;;;;ن:=ج;;;;و=ر :=ز ،:چذ;;;;د=ن:ب;;;;دور
حر;در:بدخش;;ی:مرح;د:س;رد:عج;د=هلل:ب;رزش:آب;;<دی:.:س;<لهرگ:وی:جج;وده:=س;ت

::گفخه:=ست«:سّرد»=ز:سلسلۀ:طرحقخی:(:ه;:872:-789)
:م;;;;;ن:معخق;;;;;د:بذ;;;;;دۀ:ش;;;;;<ه:هه;;;;;د=جن»

[:

:
:

 «سلسله:شد:ورد:زب<جنزآجست:که:=ین::
:

ک;;ه،:عج<ل;: ،:جگ<رج;;ده:ب;;دین:عذ;;و=ن:س;;ّرد:ةآجگ;<ه،:ق;;دحهخرین:ج;;<یی:
کت<ب: =س;ت،:(:ه;:898-:817)ن:ج<می:<عجد=لرحه«:لو=حر»برخورده:=ست،:

کت<ب:ر=:ب<:حک:رب<عی:به: گوجه«:ش<ه:ههد=ن»که:ههرن: کرده،:بدین: ::تقدحن:
«; گهری:چذد:چو:روشن:خ  :د=نرَ:سفخن:

:

:

:ترجه;;;;;ۀ:ح;;;;;دحث:: :ع;;;;;<لی:َس;;;;;;َذد=ندر
:

:ه;;;ر :م;;;د=ن،:معخه;;;د=ن :ب<ش;;;د:زم;;;ن 
:

:
: ««ش;<ه:هه;د=ن»=ین:تحفه:رس;<جذد:ب;ه::

:

کت;;;<ب: : ص:)«:ج;;;<می»درب;;;<رۀ:=ی;;;ن:=تح;;;<ش،:عل;;;ی:=ص;;;غر:حکه;;;ت:در
کت;;;<ب:ر=:هدح;;;ه:ب;;;ه:جه<جش;;;<ه:ق;;;ره:»::گفخ;;;ه:=س;;;ت(:172:-178 :=ی;;;ن: -ظ;;;<هر=ا

ک;ه:پ<دش;<هی:ع;ر=ق:و: کرده:ب<ش;د: :=و:و:آذرب<حج;<ن«:هه;د=ن»قویوجلوی:ترکه<ن:
::ر= :ر=:ج;;زب;;وده،:ول;;ی:چ;;ون:در د:هر=تر;;<ن:ب;;ه:جر;;ک:ج;;<می:موص;;وش:جج;;وده،:=س;;ن:=و

ک;;رده،:و:چ;;ون :ح;;ذش: ت;;ألرف:آن:قر;;د:جش;;ده،:ب;;ه:جظ;;ر::ت;;<رح :جر;;<ورده:ح;;<:بع;;د=ا
: :ب<حد:در:ح;دود:(:حکهت-)جوحسذدۀ:=ین:سطور ک;ه:=و=ن:عظه;ت::878ظ<هر=ا

                                                                            
:.6،:ص«ج<می»:لو=حر(.: )
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ک;;;ه:: «.جه<جش;;;<ه:=س;;;ت،:ت;;;ألرف:ش;;;ده:ب<ش;;;د گف;;;ت: :=ی;;;ن:ص;;;ورت،:ب<ح;;;د: در
:بس;;خه:=س;;ت:«:ج;;<می» ک;;<ر ه;;ن:::(ب;;<:ح;;ک:تر;;ر:دو:جش;;<ن)عج;;ب:ش;;گردی:ب;;ه:
،:ه;ن:پی;رو=ن:«تحف;ه:رس;<جده»ر=:«:هه;د=ن»پ<دش;<ه:ب;دج<م::-«جه<جش<ه:ترکه<ن»
و:ج;;ز:«:ه;;ر=ت»گذش;;خه:=ز:)خوش;;ذ<م:م;;<ور=>:=لذه;;ر:و:آن:س;;<م<ن:«:ش;;<ه:هه;;د=ن»

ن:تلقرجی:=ز:سوی:ج<می،:بدون:به:هر:ح<ل،:چذر)!(.:رسذد:جهوده:ر=:ُخ:(:آجج<
:.م<:ججوده:=ست«:سّرد:ههد=جی»جظر:تلهرحی:به:لقب:

:سدۀ:دهن،:وی ش;هرت:د=ش;خه:=س;ت،:«:ش<ه:هه;د=ن»:به:هن:چذرن،:در
گوح;;;د کربالخ;;;ی: ک;;;ه:...:»::چذ<جک;;;ه:ح;;;<فظ: :و=قع;;;ه:دح;;;ده:ش;;;د: ش;;;ب:س;;;روم:در

:آن:مس;;;;جد:جشس;;;;خه،:و: حض;;;;رت:ش;;;;<ه:هه;;;;د=ن:=مررس;;;;ّردعلی:هه;;;;د=جی:در
خش;ی:جر;ز:در:خ;دمت:=حش;<ن:جشس;خه،:و:فقر;ر:ب;<:جورمحّهد:حضرت:=مرر:سّرد:

:: .«جه<عخی:در:خدمت:=حش<ن:جشسخه:=حن
:ج;;و=حی:مش;;رق،:ش;;هرت:بس;;ر<ر:د=رد،:و:م;;ردم: ب;;<ری،:س;;ّرد:هه;;د=جی:در

::=ز:وی:سخ<حش:بسر<ر:می«:ش<ه:ههد=ن»پ<کسخ<ن:به:ج<م: :پ;س:=ز کذذ;د،:و:هذ;وز
کش;;هرر:روی:دل:ب;;ه:حض;;رت:=و:د=ر س;;ّرد،:.:ج;;دگذش;;ت:ق;;رن:ه;;<،:مس;;له<ج<ن:

کشهرر:ر=:به:=فخخ<ر:=سالم:تش;رحف:د=د،:هذ;ر:و:ص;ذعت:و: عالوه:بر:آجکه:=ه<لی:
م;ردم:پ<کس;خ<ن:ب;ه:وی;ژه:=ه;<لی:.:فرهذگ:=یر=ن:ر=:به:=رمغ<ن،:به:آن:سرزمرن:ب;رد

:=مررکجرر ک;ه::تجلرل:وتعظرن:می:-ههد=جی:سّردعلی:-کشهرر،:چذ<ن:=ز کذذد:
:جرس;;ت،:و:جهلگ;;;ی:م;;ردم:آن:س;;; :=خ;;الص:ب;;;ه:ح;;ّدی:ب;;ر:آن:مخص;;;ّور رزمرن:در

:=ط;;;الق:وی:ر=:حض;;;رت:ش;;;<ه:هه;;;د=ن: آس;;;خ<ن:س;;;ّرد:ب;;;ی:=خخر<رج;;;د،:و:بط;;;ور
: .«کذذد:خط<ب:می

کشهرر:ح<:به:قول:ش<درو=ن:=قج<ل:الهوری :خطۀ: ::ش<عر:فلسفی:ب;زرگ:-در
،:دبس;;;;خ<ن:ه;;;;<،:دبیرس;;;;خ<ن:ه;;;;<،:مس;;;;جده<،:خ<جق;;;;<ه:ه;;;;<،:و:«=ی;;;;ر=ن:ص;;;;غرر»

:به:ج;<م::تهد<ل کج:-«ش;<ه:هه;د=ن»ه<ی:بسر<ر ر;ر:هه;د=جی،:س;<خخه:آم;ده،:=مر;ر:
:.م:مردم:آن:دح<ر:جسجت:به:=وست=که:ح<کی:=ز:=حخر=م:و:=کر

                                                                            
:.24پیشرن،:مقدمه،:ص(.: )
:.113،:ص2،:ج=لجذ<ن:ض<ترو(.: )
:.293،:ص:تصوش:=صول(.: )
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:بهر: کالس;رک:«:18»پیشخر،:در ک;ه:بزرگت;رین:ش;<عر: ک;ردحن: زحسخذ<مه،:ح;<د:
ب;;;;ه:زع;;;;ن::-آن:دح;;;;<ر«:وخش;;;;ورب<جوی»:-(ه;;;;;:736ز=دۀ:)«:الالع<رف;;;;ه»کش;;;هرری:
س;;روده،:«:جیس;ّرد:هه;;د=»ش;;رو=ترین:=ش;ع<ر:ع<رف<ج;;ۀ:خ;ود:ر=:در:ح;;ق::-هذ;دو=ن
کش;;هرر:=س;;ت:ب;;ه:ک;;ه:=کذ;;ون ه;;ن:چذ;;رن،:د=س;;خ<ن:.:ص;;ورت:تر=ج;;ه:زب;;<جزد:م;;ردم:

:آن:هذگ;;<م:)مالق;;<ت:آن:ب;;<جوی:عرف;;<ن:پیش;;ه: «:س;;ّرد»ب;;<:(:س;;<له:ب;;وده:45ک;;ه:در
که:موضوع:بسر<ری:=ز:قصه کشهرری:=ست،:و:مشهورتر:=ز:ههه:آن:=ست: ::ه<ی:

:م;;;;;ذهجی،:عرح;;;;;<ن:می«:الال»چ;;;;;ون: حس;;;;;خه،:وقخ;;;;;ی:ب;;;;;:ب;;;;;ه:ر=ه:جر;;;;;<ز دو:ز
که:=ین:م<حۀ:شرمس;<ری:=س;ت:عرح;<ن:ب;ه:ج;زد:م;رد=ن:ش;وی،:پ<س; ::گفخه:می =جد:
:=حذج;;<:بس;;ر<ر»::د=ده:=س;;ت:م;;ی ک;;ه:در :«=جدکذ;;د::فق;;ن:م;;رد=ن:خ;;د=ترس،: ،:و:در

کس;;;ی:ر=:م;;;رد:جهی ::و=ق;;;ع،: :«:ش;;;<ه:هه;;;د=ن»د=جس;;;خه،:ت;;;<:آجک;;;ه:ح;;;ک:روز ر=:=ز:دور
:فرح<د:می:می ح;ده،:و:خ;و.:«م;ردی:دح;ده:=م»::کشد:بیذد:و د:ر=:پوش;<جده:آجگ;<ه:دو
:ب;<:ح;ک:.:=ست :ج;<جو=خی:=جد=خخ;ه:و مو=فق:ب;<:قص;ه:ه;<،:وی:خ;ود:ر=:ب;ه:ح;ک:تذ;ور

:آجج;;<:بی;;رون:آم;;ده:=س;;ت:-رد=ی:س;;جز و:ش;;<ه:«:الال»گفخگ;;وی:.:طالخ;;ی:رج;;گ:=ز
کش;;هرری:ض;;جن: :=مد;;<ل:و:حک;;ن: :آن:ش;;<عره:و:ه;;ن:در :=ش;;ع<ر هه;;د=ن،:ه;;ن:در

ک;;ردهه<یی::ش;;<ه:هه;;د=ن،:پرس;;ش.:ش;;ده:=س;;ت گوج;;ه:مط;;ر : بهخ;;رین:»::ب;;دین:
ح<رت ک;;;ه:.:«ه;;;<:چرس;;;ت؟:ز :آجج;;;<: ک;;;ه::جهی«:الال»=ز تو=ج;;;د:ج;;;<م:ش;;;هری:ر=:بج;;;رد:

:ح;<رتی:»::ده;د:=ههرت:خ<ص:مذهجی:بد=ن:ب<ز:بسخه:ب<شد،:پ<س; :می ه;ر :ز
:=ذک;;;;<ر:عج;;;;<دی:خ;;;;ود:ر=:.:«ههچ;;;;ون:س;;;;وز:عش;;;;ق:جرس;;;;ت س;;;;حس:بخش;;;;ی:=ز

:مر;;;<ن:=م;;;;<کن:مق;;;;دس:و::می :تذه;;;;<یی:و:س;;;;رگرد=جی:در ک;;;;ه:ح;;;<کی:=ز خو=ج;;;د،:
:.شوق،:و:جز:=حذه<ستعم«:ق<>ل»جسخجوی:
کر=م<ت:بسر<ری:به:» =جد،:و:هذ;وز:ه;ن::مذس;وب:د=ش;خه«:الال»کشهررح<ن،:
:ر:=دع;<:می ک;ه:در ح<ف;;ت:ؤکذذ;;د: ح<ه;;<ی:خ;;وحش،:دس;خوره<ی:وخش;;ور=جۀ:=و:ر=:در

:ب;;ه:عذ;;و=ن:.:د=رج;;د:می ب;;ه:ج;;<:م<ج;;ده:«:یجالالولر;;<»=ز:وی:ح;;ک:مجهوع;;ۀ:=ش;;ع<ر
ک;;;<ربرد:=ص;;;طالح<ت:فلس;;;فۀ: ک;;;ه:=ز:جه;;;ت: ه;;;<ی::ی;;;ی:و:وزن«:یوگ;;;<»=س;;;ت،:

ه<ی:آهذگ;رن::ع;<لی:ت;رین:س;روده.:موسرق<یی:آجه<،:ترجهه:ش<ن:دش;و=ر:=س;ت
:=و:ب<:ش<ه:ههد=ن:=ست :: .«وی،:هن:درب<رۀ:دحد=ر

                                                                            
1 ). The Senate Vol. 2, No. 5 (1956), P.5. 



 شاهِ هَمَدان                                                                   218

 

 

که گفت: :ب<حد: کشهرر،:=جه<الا :::درب<رۀ:=سالم:مردم: جخس;خرن:ب;<ر،:ظ;<هر=ا
کوش;ش:س;;لط<ن :ب;ه:ق;;ول:ش;;ررو=جی،:ب;;<: =ل;;دین:ش;<ه:مر;;ر:ط;;<هر:س;;و=تی::ش;;هس:و

کشور:=سالم:قجول:جه;وده:=ج;د،(:ه;:751:–:747) ک;ه:–آجگ;<ه:: =ه<لی:آن: چذ;<ن:
ب;ه:هّه;ت::(ه;:788:-772)در:زم<ن:سلط<ن:قطب:=لدین:بن:ط<هر::-گذشت

:پ;;;یش:آن:روی:آورده«س;;;ّردعلی» :زم;;;<ن:.:=ج;;;د:،:ب;;;ه:پ;;;ذیرش:ب;;;یش:=ز س;;;حس:در
:ب;;ه:(819:–:796)س;;لط<ن:=س;;کذدر:ش;;<ه:ب;;ن:هذ;;د=ل:ب;;ت:ش;;کن: :=ی;;ن:ب;;<ر ،:و

گفخ;ۀ:ش;ررو=جی:-دعلیسرّ:هّهت:پسر: س;ّرد:=ج;ل:ع;<رش:محّه;د،:خل;ف:»::به:
:به:=سالم:و:«سّرد:=لهخألهرن:علی:ههد=جی :آن:دح<ر «:ش;رعه»،:ب<ز:هن:مردمی:=ز

ح;;ده:=ج;;د :زم;;<ن:س;;لط<ن:ف;;خر:ش;;<ه:: .گرو جل;;وس::894ک;;ه:ب;;ه:س;;<ل:)ت;;<:آجک;;ه:در
:(کرد :»::مذکور:=ست«:فرشخه:ت<رح »،:بذ<بر:آجچه:در مرر:شهس:=ل;دین:عر=ق;ی:=ز

::خلف<ی پسر:سّرد:محّهد:جوربخش:=ز:ع;ر=ق:ب;ه:(:فری:بخش)ش<ه:ق<سن:=جو=ر
گردحد :محل:=عخه<د:خالیق: ::ق;<شچذ<جکه:ته;<م:=و.:کشهرر:آمده،:و و:=م;الک:و

:دیوهره:به:مرحد=ن:=و:مقّرر:ش;د :=جه;د=م:.:مع<بد:و پ;س:ص;وفر<ن:=و:در:تخرح;ب:و
: کف<ر :کس:م<جع:آجه<:جهی:می)!(:مع<بد: گفخ;ۀ:ب;ه:: ،«تو=جست:ش;د:کوشردجد،:و
ک رر:و:جّهی: فرر:=ز:س<کذ<ن:آن:دح<ر:شرعه:شدجد»::شررو=جی : «.جهعی:
پ;;س:=ز:ش;;<ه:هه;;د=ن،:کش;;هررح<ن:ب;;یش:=ز:هه;;ه،:=ز:ش;;ر :جور=ل;;دین:رش;;ی:»

ک;ه:=ز:مش;<ح :عرف;<:=س;ت،:در:.:جه<حذد:تکرحن:می(:ه;:842:-779) شر :جور=ل;دین:
: .«=ست،:پرورش:ح<فخه:-که:مرحد:ش<ه:ههد=ن:بوده:-«الال»کودکی،:در:د=من:

کش;;;هرر:ب;;;ه:=س;;;الم:و:=دبی;;;<ت: :زیج;;;<ی: کش;;;ور ک;;;ه:م;;;ردم: :زم;;;<جی: ب;;<ری،:=ز
ک;رد گروحدج;;د،:آن:س;رزمرن:=رتج;;< :جزدحک;ی:ب;;<:=ی;ر=ن:پی;;د=: :.:ف<رس;ی: بس;;ر<ری:=ز

:آن:دح<ر:شدجد ه;<ی::ه;<:ت;ن:ش;<عر:پ<رس;ی:زب;<ن،:=ز:والحت:ده.:=یر=جر<ن،:رهسح<ر
کوچردج;;;د =ز:.:تمش;;;هورترین:آجه;;;<:ص;;;<خب:تجری;;;زی:=س;;;.:=ی;;;ر=ن:ب;;;د=ن:ج;;;<ی:

کل;;رن: :ب;;ه:)ش;;<عر=ن:هه;;د=جی،:=بوط<ل;;ب: کش;;هرر:(:«ک<ش;;<جی»مش;;هور وقخ;;ی:ب;;ه:
                                                                            

:.496؛:ص:=لسر<حه:بسخ<ن(.: )
:.پیشرن،:هه<جج<(. )
:.486،:ص3،:ج=لحق<یق:طر=یق(.: )
:.496،:ص:=لسر<حه:بسخ<ن(.: )
:.295،:ص:تصوش:=صول(.: )
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ک;;رد:ت;;<:ب;;دو:=ج;;<زۀ:»رف;;ت،: آن:س;;رزمرن:ر=:بهش;;خی:آر=س;;خه:دح;;د،:در:خو=س;;ت:
:آن:خّطه:د=ده:شود :آجج<:بود،:و::1844وی:=ز:س<ل:.:=ق<مت:در ه;،:ت<:آخر:عهر:در

گف;;ت:1861ب;;ه:س;;<ل: کش;;هرری: .«ه;;;،:ب;;درود:زج;;دگی: ش;;<عر=ن::حک;;ی:=ز:- ذ;;ی:
:م;;<ده:ت;;<رح :«:ش;;<ه:هه;;د=ن»ک;;ه:=ز:س;;خ<حذدگ<ن::-ب;;زرگ:آن:س;;رزمرن =س;;ت،:در

کل;;;رن:»::وی:س;;رود : کل;;;رن::=ز:س;;;روده.:)1861)=:ط;;;ور:معذ;;;ی:ب;;;ود:روش;;;ن:=ز ه<ی:
::ههد=جی:=ست

:شهرن:خلد،:گد=ی:به<ر:کش;هرر:=س;ت»
:

:
:

گ;;ل:و:خ;;<ر:دح;;<ر:کش;;هرر:=س;;ت:  ش;;گفخی:
:

 ب;;;ه:دح;;;ده:خ<ص;;;رت:توتر;;;<:ده;;;د،:ل;;;رکن
:

:
 آجچ;ه:جر<ح;;د: ج;<ر:کش;هرر:=س;;تب;ه:چش;ن::

:

گ;وش،:تش;ذۀ:=وس;;ت ک;ه:  پی;<م:ع;<لن:ب;<ال:
:

:
  «=ی:=ست:که:ب<:آبش<ر:کشهرر:=ست:تر=جه:

:
:

«:کش;هرر:تح;ت:تس;ّلن:بیگ<ج;ه»،:تح;ت:عذ;و=ن:«=ی;ر=ن:و:=قج;<ل»در:ج;زوۀ:
::ه;;;<:و:جلگ;;;ه:کوه»::آم;;;ده:=س;;;ت :جر;;;ز:هه;;;<ن:=ج;;;د=زه:زیج;;;<:و کش;;;هرر،:=م;;;روز ه<ی:

:زم;<ن: ک;ه:در «:جوح;<»و:(:آمل;ی)«:ط<ل;ب»و:(:هه;د=جی)«:کل;رن»دلفرحب:=ست،:
:=برپ<ره.:ب;وده:=س;ت(:تجریزی) :مر;<ن:آبش;<ره<ی:س;رهرن:و :حقرق;ت:در ه;<::=ج;و=ر

هه;;;;د=جی:و::س;;;;ّردعلیک;;;;ه:در:دور=ن:حض;;;;رت::زج;;;;د:هه;;;;<ن:ط;;;;وری:تلزل;;;;و:می
ک;;ه:.:مجلغ;<ن:دحگ;ر:=س;المی:خر=س;<ن:و:ترکس;خ<ن :=ج;دی:=س;ت: ول;;ی:ح;ک:ق;رن:و

:.:م;;ردم:آن:س;;رزمرن:بهش;;ت:آس;;<،:=ز:حق;;وق:=ولر;;ۀ:بش;;ری:مح;;روم:ش;;دجد تقریج;;<ا
ه<ی:ش;ه<ل:ب;<خخری:ش;;جه:ق;<رۀ:هذ;;د:ر=::ه<:قس;;هت:ص;د:س;<ل:پ;;یش:=جگلرس;ی

کش;هرر:ر=:بدون:=عخذ<:به:وضع:رقت:ب.:تصرش:جهودجد :=ه<لی:آن:دح<ر،:خّط;ۀ: <ر
هذ;;دو:فروخخذ;;د،:و:ج;;<ن:و:م;;<ل:و:«:ر=ج;;ه:دوگ;;ر=ه»در:مق<ب;;ل:مق;;د=ری:پ;;ول:ب;;ه:

:.آبروی:حک:ملت:مسله<ن:ر=:بفروش:رس<جدجد

                                                                            
:.319-318،:ص2درخش<ن،:ج(.: )
:.7،:ص(کشهرر:در:شعر:ف<رسی):=یر=ن:و:=قج<ل(.: )
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کش;هرری(:الهوری)مرحوم:=قج<ل:» ه<:س;وخت،:و::س;<له<:دل;ش:ب;ه:ح;<ل:
که:به:بش;رّحت:ش;ده،:=ش;<ره:جه;وده:=س;ت :=شع<رش:به:=ین:=ه<جخی: :حکی:=ز .:در

لر;;;;;گ:آش:»بع;;;;;د:=ز:جذ;;;;;گ:جه;;;;;<جی:=ول،:ح;;;;;ک:س;;;;;<زم<ن:مل;;;;;ل:ب;;;;;ه:=س;;;;;ن:
:ش;هر:(:مجهع:ملل)«شن:جی گردح;د،:ت;<:ب;ه:ب;ی:=جص;<فی:و:ب;ی:«:ژج;و»در تش;کرل:

کذ;;دله<ی:ب;;ین:=له:ع;;د=لخی :.:ل;;ی:رس;;ردگی: =قج;;<ل:اله;;وری،:ط;;ی:=ش;;ع<ری:=ز
کش;;هرری: ح;;ش:م;;ذش:و:وط;;ن::-(ه;;;:1879.:م)زب;;<ن:مالط;;<هر: ذ;;ی: ش;;<عر:درو

کشهرر گوحد«:مجهع:ملل»به:آن:پیغ<می::-پرست: که:=ز:جهله: ::فرسخ<د،:
:=ین:مشت:پ;ر:کج;<:و:س;رود:=ی;ن:چذ;رن:کج;<»

:

:

:=س;;;;;ت:م;;;;;<تهی:م;;;;;رگ:آرزو:« ذ;;;;;ی»رو ::
:

کذ;;;;;;ی گ;;;;;;ر:ب;;;;;;ه:جرذ;;;;;;و=:جظ;;;;;;ر: :ب;;;;;;<د:ص;;;;;;ج<:=
:

:
:حرف;;;;;ی:زم;;;;;<:ب;;;;;ه:مجل;;;;;س:=ق;;;;;و=م:ب;;;;;<زگو:

:

کش;;;ت:و:ج;;;و:خر<ب;;;<ن:فروخخذ;;;د :دهق;;;<ن:و:
:

:
: «ق;;ومی:فروخخذ;;د:و:چ;;ه:=رز=ن:فروخخذ;;د:

:

ش<عر:و:=جدحشهذد:شجه:ق<رۀ:هذ;د،::-(م:1938:–:1873)الهوری:=قج<ل:
:جظ;;ر:وی،:سرچش;;هۀ:=له;;<م:و:جه<حذ;;دۀ:فک;;ر:و:عرف;;<ن:و:=دبی;;<ت:»ک;;ه: =ی;;ر=ن:در

که،:=ز:جهله،:خط<ب:به:جو=ج<ن:=یر=ن:سروده«:شرق:=ست کسی:=ست: ::و:
:چون:چر=ح:الله:سوزم:در:خر<ب<ن:شه<»

:ج

:
:

 =ی:جو=ج<ن:عجن:ج<ن:من:و:ج<ن:شه<:
:

 ه<:زد:در:ضهرر:زجدگی:=جدحشه:=م: وطه
:

:
 «=م:=فک;;<ر:پذه;;<ن:ش;;ه<:ت;;<:بدس;;ت:آورده:

:

:خدم<ت:دحذی:و:فرهذگی: کشهرر،:=و:ر=:«:ش<ه:ههد=ن»در:ضهن:تجلرل:=ز در:
گوحد«:=یر=ن:صغرر»آفرحذذدۀ: ::د=جسخه:و:

ح;;<:آس;;;خرن«:ش;;<ه»خط;;ه:ر=:آن:» :در
:«=ی;;;;;ر=ن:ص;;;;;;غرر»آفرح;;;;;د:آن:م;;;;;رد:

:

:دی;ند=د:علن:و:ص;ذعت:و:ته;ذحب::
:«ب;;;;;;<:هذره;;;;;;<ی: رح;;;;;;ب:و:دلح;;;;;;ذیر

:
:

                                                                            
:.418ص:«:=قج<ل»:کلر<ت،:8-7پیشرن،:ص:(.: )
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::دهذد:هه<ن:جزوه،:چذرن:=د=مه:می«:هذدوکشهرری»جوحسذدگ<ن:
کش;هرر،:مح;دود:ب;ه:تعل;رن::پس:می» ک;<ر:مس;له<ج<ن:=یر=ج;ی:در: که: بیذرن:

قرآن:و:حدحث:و:فقه:جج;وده،:بلک;ه:ع;الوه:ب;ر:دی;ن،:هذره;<ی: رح;ب:و:دلح;ذیر:و:
:آجج;;<:پخ;;ش:عل;;وم:مخ;;د=ول:و:ص;;ذ<حع:و:فذ;;ون:مس;;خظرفه:و:ته;;ذح ب:خ;;ود:ر=:در

:زیج;;<،: کش;;ور :آن: کوچ;;ک»دحگ;;ری،:حعذ;;ی::=ی;;ر=ن:ح;;کجهودج;;د،:و:در ب;;ه:«:=ی;;ر=ن:
ک;;;;ه:.:وج;;;;ود:آوردج;;;;د ::می«:=قج;;;;<ل»هذگ;;;;<می: گذش;;;;خۀ:پ;;;;ر:=فخخ;;;;<ر خو=ه;;;;د:ب;;;;ه:

کش;هرر:ر=::کشهرری کذ;وجی:مق<حس;ه:جه<ح;د،: : :ب<:وض;ع:رق;ت:ب;<ر کذد،:و ه<:=ش<ره:
:.:کذد:ح<د:می:صغرر:=یر=نبه: ::گوحد«:=رمغ<ن:حج<ز»در
ش;;;هردگر:محک;;;وم:و:مجج;;;ور:و:فقر;;;ر:آم;;;د» ک  :هه;;;<ن:

:

:
:

 آم;د«:=ی;ر=ن:ص;غرر»که:جزد:=هل:بیذش:ج<مش::
[:

 چه:ظلن:و:چه:سخهه<:دحد:=ز:دست:زم<ن:پ;ی:ه;ن
[[:

:
کلج;ۀ:ده: گ;وی:=ی;ن: ;ن،:  <ن:پی;ر:آم;دق;فس<جه:

:

 =ی:ق;;;;وم:ججر;;;;;ب:و:ت;;;;ر:دم;;;;<ح،:آخ;;;;;ر:مش;;;;و:جومر;;;;د
[[[:

:
 «آم;دمک<ف<ت:سخن:ب<حد:رسد،:ه;ر:چذ;د:دی;ر::

:

:=ردو)  (ترجهه:=ز
:بزرگت;;رین:مذظوم;ۀ:خ;;وحش: ش;;<ه:»،:ب;;<:رو :حض;رت:ج<وحدج<م;ه=قج;<ل:در

کش;هرر،:مالق;<ت:می:-«ههد=ن کذ;د،:و:در:خ;دمت::بزرگترین:مجل;ل:=یر=ج;ی:در:
کش;;هرر:س;;خن:می :م;;ردم: :=وض;;<ع:رق;;ت:ب;;<ر توّج;;ه:«:ش;;<ه:هه;;د=ن».:گوح;;د:=و،:=ز

:=رتج<ط;;;<ت:روح;;;<جی:می ک;;;ه::د:و:میکش;;;<ج:=قج;;;<ل:ر=:ب;;;ه:=رزش:معذ;;;وی:و گوح;;;د:
:ب;ر: ح<فخذ;د:و ک;ه:حق;<یق:=س<س;ی:ر=:در ح<بذ;د،:و:روزی: مسله<ج<ن:ب<حد:خ;ود:ر=:در

 :آن:عهل:جهودجد،:جصرب:خود:ر=:=ز:دجر<:خو=هذد:برد
:

گ;;;;وحن:رم;;;ز:ب<رح;;;ک» :=ی:پس;;;;ر:ب;;;<:ت;;;و:
:چرست:ج<ن:د=دن:ب;ه:ح;ق:پ;رد=خخن
:خ;;;;وحش:ر=:ج<ح;;;;;<فخن:ب;;;;;ودن:=س;;;;;ت
ک;ه:بیذ;د:خ;وحش:ر= :جلوه:بد:=س;خی:

:چو:ب<د:=رز=ن:شوددر:جگ<هش:ج<ن:

:تن:ههه:خ<ک:=ست:و:ج<ن:و=ال:گه;ر:
:=خخندک;;;;;وه:ر=:ب;;;;;<:س;;;;;وز:ج;;;;;<ن:بگ;;;;;

:ح;<فخن:خ;;ود:ر=:بخ;ود:بخش;;ودن:=س;;ت
:خوش;;;;خر:=ز:جوش;;;;رذه:د=ج;;;;د:خ;;;;وحش:ر=
:پ;;;;;;;یش:=و:زج;;;;;;;د=ن:=و:ل;;;;;;;رز=ن:ش;;;;;;;ود
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:درد:ترش;;;;;;;;ۀ:=و:خ;;;;;;;;<ره:ر=:ب;;;;;;;;ر:م;;;;;;;;ی
:

گرخ;;;ی:می : «ب;;;رد:ت;;;<:جص;;;رب:خ;;;ود:ز:
:

:

ک;ه:خط;<ب:ب;;ه: کش;هرری:جر;ز،: :پ;ر:س;;وز:ش;<ه:«:س;ّرد» ذ;ی: هه;د=ن:=ش;ع<ر
:جوح;;د:می:می ک;;ه:آن:مل;;ت:س;;خهدحده:س;;ر=جج<م::س;;ر=حد،:=قج;;<ل:ر=:=مر;;د:و ده;;د:

::روزی:بپ<:خو=هد:خ<ست
ک;;ه:ب;;ی:آو=ز:ص;;ور» :ب;;<ش:ت;;<:بیذ;;ی:

:

:«رملخ;;;;;;ی:برخر;;;;;;زد:=ز:خ;;;;;;<ک:قج;;;;;;و:
:

:

:زب;;;<ن:حض;;;رت:ش;;;<ه: گفخ<ره;;;<،:چ;;;ه:=ز ک;;;ه:هه;;;ۀ:=ی;;;ن: =لجخ;;;ه،:پید=س;;;ت:
کشهرری،:عق<حد:خود:=قج<ل:ر=:بی<ن:می کالم: ذی: : :چه:=ز ول;ی:.:کذد:ههد=ن:و

ک;;;ه:ب;;;ه:عقر;;;دۀ:=قج;;;<ل،:رو :دحذ;;;ی:و:معذ;;;وی:و:فرهذگ;;;ی: ک;;;رد: جج<ح;;;د:فر=م;;;وش:
:«.کذد:ههد=جی:تجسن:پید=:می:سّردعلیکشهرر،:در:شخ :حضرت:
: ک;;;ن:جظر;;;ری:=ز:حض;;;رت:«<وحدج<م;;;هج»ه;;;ن:چذ;;;رن،:=قج;;;<ل:در ،:تجلر;;;ل:

:جش;<ن:می(:ش<ه:ههد=جی)مررسّردعلی: ک;ه:آن:م;رد:ب;زرگ،:ع;الوه::کرده،:و ده;د:
کش;;هرر:ح;;<د: ب;ر:تجلر;;ل:دی;ن:=س;;الم،:فذ;ون:و:ص;;ذ<حع:=ی;;ر=ن:ر=:جر;ز:ب;;ه:جومس;له<ج<ن:

گررجد :ورود:ش;<ه:.:د=ده،:ت<:بدین:وسرله:بخو=جذد:زجدگی:آبرومذد=جه:پیش: بع;د:=ز
کشهرریههد=ن:و:شش:صدج :=یر=ن،: سرعت:ه<:به::فر:دحگر:=زمجلغ<ن:دحذهد=ر

ک;<ری:ر=: ک<ری:و:ظروش:س<زی:و:جقره: :ش<ل:ب<فی:و:مذّجت: صذ<حع:ق<لی:ب<فی:و
گرفخذ;;د) ک< ;;ذ:س;;<زی،:ص;;ح<فی،:خ;;ن:جس;;خعلرق:(:ف;;ر=: جس;; ،:پ;;یش::–و:در:

کشهرر:در:سرت<سر:جه<ن:شهرت:و:معروفرت:پید=:جهود.:رفخذد : .«صذ<حع:
: ک;;ه:ب;;ه:ه;;د=حت:موالج;;<:ج;;الل::،ج<وحدج<م;;ه=قج;;<ل:در ک;;رده: : چذ;;رن:تص;;ور

ک:ب;ه: :آن:س;وی:=ف;ال =لدین:محّهد:رومی،:به:س;رر:=ف;الک:پرد=خخ;ه:و:س;حس:در
ح<رت::ةجذ گوحد«:ش<ه:ههد=ن»=لفردوس:ر=ه:ح<فخه:و:به:شرش:ز :-ف<خی:شده،:
::(جقل:ب<:=جخخ<ب)
:بهش;;ت» :ت;;ة:ح;;<ر=ن:تحی;;دم:در :=ز

:آح;;د:جگ;;ر:آجچ;;ه:می«:روم;;ی»گف;;ت:
:آن:مس;ت:م;د=م:خو=جد:=ی:می:جغهه

:بهش;;;ت:کهذ;;;ه: ن: :ه;;;<:ر=:خرح;;;دم:در
:=ی:پس;;ر:دل:م;;ده:ب;;<:آجچ;;ه:بگذش;;ت

: :و=ال:مق;;;;;;;;;<م«:س;;;;;;;;;ّرد»در:حض;;;;;;;;ور

                                                                            
:ف<رسی(.: ) :.419ص:«:=قج<ل»:کلر<ت:=شع<ر
:.11-7،:ص:(کشهرر:در:شعر:ف<رسی):=یر=ن:و:=قج<ل(. )
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:س;;;;;رد:=لس;;;;;<د=ت:س;;;;;<الر:عج;;;;;ن
گرف;;;ت«: ز=ل;;;ی»ت;;;<: :درس:=هلل:ه;;;و:

:مرذ;;;;;;و:جظر;;;;;;;ر کش;;;;;;ور :مرش;;;;;;د:آن:
ݢخ ح;;;<:آس;;;;خرن«ش;;;;<ه»ر=:آن::هط;;;ݢ :در

:«=ی;;;;;ر=ن:ص;;;;;;غرر»آفرح;;;;;د:آن:م;;;;;رد:
گ;;;;ره گش;;;<حد:ص;;;د: :ح;;;ک:جگ;;;<ه:=و:

:

: :تق;;;;;;;دیر:ُ=م;;;;;;;ندس;;;;;;;ت:=و :معه;;;;;;;<ر
گرف;;;;;ت :ذک;;;;ر:و:فک;;;;;ر:=ز:دودم;;;;;<ن:=و:
ح;;;ش:و:س;;;الطرن:ر=:مش;;;رر :مر;;;ر:ودرو
:د=د:علن:و:ص;ذعت:و:ته;ذحب:دی;ن
:ب;;;;;;<:هذره;;;;;;;<ی: رح;;;;;;ب:و:دلح;;;;;;;ذیر
:تر;;;رش:ر=:ب;;;ه:دل:ر=ه;;;ی:ب;;;ده :خر;;;ز:و

:

: «(=ل ...:)::
گرفخ;;ه:«:ش;;<ه:هه;;د=ن»ه<ی:بس;;ر<ری،:مر;;<ن:=قج;;<ل:و::پرس;;ش:و:پ<س;;  ص;;ورت:

که:جقل:آجه<:به:تطویل:می(428-415،:ص:«کلر<ت»:-ج<وحدج<مه) :.کشد:،:
ک;;;ه:ج<جش;;;رن:=حخه;;;<لی: گ;;;ر:جخو=س;;;ت: ب;;;دین:س;;;<ن،:س;;;ّرد:هه;;;د=جی:=

: بشود،:سر=جج<م:ب;ر:تخ;ت:س;لطذت:«:ههد=ن»رح<ست:ُدجروی:حقرر:پدرش:در
:ب;;;ه:«:=ی;;;ر=ن:ص;;;غرر»معذ;;;وی: ک;;;رد؛:و آن:خل;;;ق:زحه;;;خکش:«:ش;;;<هی»جل;;;وس:

گردحد ::و:جرز،:حکی:=ز:مص<دیق:؛سخهدحده،:مج<هی:
::=لفضل:فی:َ=وط<جهن:ُ رب<>=ولو:» : : : :تذأَی:عذهن:=لُقر:::::::: :«ب<>َتَشّذَو

:[=بو=لعالی:معّری]
::ح<

:م;;ردم:ب;;ه:ش;;هر:خ;;وحش:ج;;د=رد:بس;;ی:خط;;ر
:

:
:

ک;;<ن:خ;;وحش:ج;;د=رد:بس;;ی:به;;<: :«گ;;وهر:ب;;ه:
:

ی] :[=مرر:معزݨّ
::ۀ=ه;<لی:خّط;» کش;هرر،:هه;ۀ:مظ;<هر:حر;<ت:و:مج;<جی:س;ع<دت:خ;ود:ر=:=ز

: «.د=جذد:حضرت:ش<ه:ههد=ن،:و:برک<ت:فروض<ت:وی:می
:

:
:
:

                                                                            
:.416-415ص:«:=قج<ل:الهوری»:ف<رسی:=شع<ر:کلر<ت(. )
:.295،:ص:تصّوش:=صول(.: )
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:(=سخدر=ک)
عرح;;;;;;<ن:«:الالع<رف;;;;;;ه»د=س;;;;;;خ<ن:مالق;;;;;;<ت:مررس;;;;;;ّردعلی:هه;;;;;;د=جی:ب;;;;;;<:
:رو=ح;;<ت:ص;;وفر<جه،:جظ;;<یر:چذ;;دی:د=رد :–=ز:آن:جهل;;ه:=س;;ت:.:یوگش;;<وری،:در

ح;;<:ف<طه;;ه:الره:«:ب;ی:ب;;ی:ف<طه;ه»عرح;;<ن:هه;د=جی:ب;;<:«:ب<ب<ط;<هر»د=س;;خ<ن::-گوح;<
که<بیش:هه<جذد:آن:د=س;خ<ن:(:لره) کهن: که:ش<حد:رو=حخی: د=حه:ح<:معشوقۀ:ب<ب<،:
:بوده:=ست:در ک;ه:س;عدی:در:مجل;س:پ;ذجن:.:ب<ب:آجدو =ز:مج;<لس:)دحگ;ر:آن:

:«:=ب;ر=هرن:خ;و=ص»خ;ود،:د=س;خ<ن:(:پذجگ<جۀ ر=:ب;<:دخخ;ر:دیو=ج;ۀ:عرح;<ن:حک;ی:=ز
کف;;;ر»پ<دش;;;<ه<ن: : ک;;;ه:مش;;;<بهت:آن:ب;;;<:د=س;;;خ<ن:«:دح;;;<ر ک;;;رده،: ب;;;ه:تفص;;;رل:ح;;;<د:
:.و:الالع<رفه:جگرش:پذیر:=ست:سّردعلی
:

:فرح<د:ش<ه:ههد=ن:(.ب):
ک;;;ه:جخس;;ت:درب;;;<رۀ:=ی;;ن:عذ;;;و=ن:جر;;ز:توض;;;رحی:د=ده::ب<حس;;خه:می جه<ح;;د:

ک;;ه:الب;;ّد: :رود: گل;;وی:مررس;;ّردعلی:هه;;;د=جی:«:فرح;;;<د»ش;;ود،:مج;;<د=:تص;;;ّور : ی:=ز
کش;;هررح<ن:ب;;رآورده:می ش;;ود؛::بی;;رون:آم;;ده؛:خر;;ر،:ب;;ل:چذ;;رن:فرح;;<دی:=ز:ده;;<ن:

:ب;;;ر=ی:=جج;;;<م: :=ی;;;ر=ن:زم;;;رن:م;;;ردم:ش;;;رعی:م;;;ذهب،:=ز ک;;;ه:در درس;;;ت:مد;;;ل:آن:
ک;ه:جر;; گروه;ی: :ب;ه:جر;روی:بس;ر<ر:د=رد،:ه;;ن:=ز:جه;ت:هه;<هذگیک<ره;<ی: ب;;<::،<ز

ک<ره;;<:م;;ددح<بی:می«:!ح;;<:عل;;ی»فرح;;<د: :آن: ک;;رده.:کذذ;;د:در : ک;;ه::پیش;;خر:مک;;ّرر =حن:
:لقجه<ی:ر=حج:=و: ح;< :«:علّی:ث<جی»حکی:=ز بوده:و:هست،:=حذک:دکتر:محّهد:ر

:ب;ه:=ج;د=زه»::گوحد:می ک;ه::مق<م:معذوی:=ین:سّرد:بزرگو=ر ک;رده،: =ی:در:دله;<:جف;وذ:
:پ<رو:زدن:خسخه:میق که:=ز کشهرر،:هذگ<می: شوجد،:=ز:رو ::<یق:ر=ج<ن:روده<ی:

ه;ن:ب;ه:.:«!ح;<:ش;<ه:هه;د=ن»زجذ;د::کذذ;د،:و:فرح;<د:می:=س;خهد=د:می«:س;ّرد»بزرگ:
:زب<ن: که:=ز ::گفخه:سّردعلیقول:ش<درو=ن:=قج<ل:الهوری:

«: :س;;خ<ن:خرح;;دم;;ی:ت;;و=ن:=ی;;ر=ن:و:هذد 
:

:
:

ک;;;س:جخ;;;و=ن:خرح;;;د: : : «پ<دش;;;<هی:ر=:ز
:

:

                                                                            
:.428/:کلّر<ت(.: )
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: ذححّجه:ر=:به:مذ<سجت:وف<ت:عل;ی:هه;د=جی،::6کشهررح<ن:هر:س<له:روز
:سر=سر:مج<مع:دحذی:خود:جش;ن: کذذ;د،:و:درب;<رۀ:ش;خ ::برپ;<:می«:ع;رس»در

:: .دهذد:و:تعلره<ت:حّقۀ:=و:د=د:سخن:می«:سّرد»
: ک;;الم:مررس;;ّردعلی:پژوهذ;;دگ<ن:در:هذ;;د:و :جف;;<ذ: :ب;;<ب:جف;;وذ:معذ;;وی:و در

کرده: =جد؛:و:جرز:=ز:مکتوب<ت:و:رس;<خل:=و:پید=س;ت:پ<کسخ<ن:حّق:مطلب:ر=:=د=:
:جف;;;وذ:فر=ع;;;<دی:ب;;;وده: ک;;;ه:وی:در:س;;;<یر:جق;;;< :آس;;;ر<ی:مرک;;;زی:د=ر=ی:=حخ;;;ر=م:و

:=مرر:ترهورگورک<جی:.:=ست :آدمکشهج)صرفذظر:=ز ،:ح<که;<ن:و:=عر;<ن:(<جسوز 
:و:مک;;ّرم:د=ش;;خه :ر=:مع;;ّزز :=مر;;ر=ن:آن:ج;;و=حی:هه;;و=ره:=و :=جد،:در:ج;;<ی:خ;;ود:ح;;<د:و

که:جذگ ش;<ه:دهل;وی،:ب;ر::مر<ن:ش;ه<ب:=ل;دین:ش;<ههرری:و:فر;روز:کرده:شد،:
کّل;;;ی،:.:پ<ح;;<ن:ح<ف;;ت«:س;;;ّرد»=ث;;ر:مس;;<عی:و:وس;;<طت:ص;;لر:جوح<ج;;ۀ: : ب;;ه:ط;;ور

:فرگش;;ت:ده;;ی:=وض;;<ع:فرهذگ;;ی:و:=جخه;;<عی:آن:ج;;و=حی،:یص;;وفر<ن:= ر=ج;;ی:در
گوج;ه :آن:مر;<ن:مررس;ّردعلی:هه;د=جی:ب;ه: :=ز کرده:=ج;د؛:و =ی::جقش:=س<سی:=حف<>:

ه;<ی:بلذ;د:خ;وحش:برجس;خگی:وی;ژه:ح<فخ;ه::ع<لر;ه:و:هّهت:مخفّرد،:جظر:به:جّر<ت
کوشش.:=ست :=حج;<د:ص;ذ<حع::هن:بر:=ثر: َ=بذر;ۀ:مخخل;ف:ههج;ر:ب;<:و:ه<ی:وی:در

«:ح;;و=ری»=و:ر=:(:پیش;;گفخه)خ;;دم<ت:فرهذگ;;ی،:م;;ردم:ع;;الوه:ب;;ر:=لق;;<ب:دحگ;;ر:
هن:جظر:به:فر=حذد:پیشرفت:و:آب<د=جی:در:آجج<،::سّردعلی.:=جد:مرهن:خود:ج<مرده

کرده:=ست«:ب<ح:سلره<ن»ر=:(:=یر=ن:صغرر)رن:مرذو:جظرر:چذ<ن:سرزم : .ح<د:
:آن:زم;;<ن:خ<جق<ه ک;;ز:مه;;ّن:=جخه;;<عی:بش;;ه<ر:می:در :مر= رف;;ت،:جف;;وذ::ه;;<:=ز

:زج;;;دگ<جی:م;;;ردم:ح;;;ک:=م;;;ر:ب;;;<رز:عرذ;;;ی:ب;;;وده:=س;;;ت :.:فرهذگ;;;ی:آجه;;;<:در حک;;;ی:=ز
ک;ه:مقص;;ود:=ز:مس;<جد:ح;;<: گفخ;;ه:=س;ت: ص;وفر<ن:ق<ض;ی:حهرد=ل;;دین:ج;<گوری:

:.:زجدگی:=جخه<عی:مس;له<ج<ن:ب;وده:=س;ت:ه<،:تذظرن:خ<جق<ه =ول;رن:مدرس;ه:در
ک;;ه:حس;;ب:«:خ<جق;;<ه:بلج;;ل:ش;;<ه»کش;;هرر: گردح;;ده،:ت;;<:زم;;<ن:مررس;;ّردعلی: ح;;<د:

:ج;;;و=حی:مخخل;;;ف: توص;;;رۀ:وی:مدرس;;;ۀ:بزرگ;;;ی:س;;;<خخه:ش;;;د،:د=جش;;;جوح<ن:=ز
ک;;;;ه:.:آوردج;;;;د:کش;;;;هرر:ب;;;;د=جج<:روی:می : ::س;;;;ّردعلیهه;;;;<ن:ط;;;;ور «:خ;;;;خالن»در

                                                                            
:.65-64و::19،:ص:…:آث<ر:و:=حو=ل(. )
:.58و::52-58رح< ،:/::51-58،:ص:(آ <:حسرن):ههد=ن:ش<ه(.: )
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ک:کت<بخ<ج;;;ه : ک;;;رده:ب;;;ود،:در کت<بخ<ج;;;ه=ی:بذ;;;<: ک;;;رد:و: :ر=: ک;;;<ر =ی::ش;;;هرر:جر;;;ز:=ی;;;ن:
کت<ب : :=و :آجج;<::س<خخه:آمد،:و کشهرر:آورد:و:در ه<ی:ف<رسی:و:عربی:خود:ر=:به:

کت<ب:گفخه.:جه<د که:ش<ه:ههد=ن: ::=جد: :=ز ح<دی:ر=:=ز:ههد=ن:به:خ;خالن،:و ه<ی:ز
کش;;;هرر:=جخق;;<ل:د=د کت<بخ<ج;;;ه:-آجج;;<:ب;;ه: ::ک;;ه: :آن:و=دی:د=خ;;;ر:و ه<ی:چذ;;دی:در

کرد :-فّع<ل: ک;ه:؛:و :آن:ج;و=حی:توس;عه:ح<ف;ت،:چذ;<ن: ک<ر،:زب<ن:ف<رس;ی:در بدین:
:آس;;;ر<ی:جذ;;;وب: کش;;;هرر:ب;;;ه:مد<ب;;;ت:بزرگت;;;رین:مرک;;;ز:زب;;;<ن:و:=دب:ف<رس;;;ی،:در

:آمد :ت;روحج:زب;<ن:ف<رس;ی،:.:شرقی:بر:شه<ر :ح;<ر=ن:=و:در مس<عی:علّی:هه;د=جی:و
گفخه ک;ه: :«:س<جس;;کرحت»<ی:زب;;<ن:ج;:=ج;;د:زب;<ن:و:=دب:ف<رس;;ی:چذ;د=ن:ب;;ود: ر=:در

گرفت : .آجج<:
کرده«:خ;دمت:ب;ه:ته;;ّدن:=ی;ر=ن»تح;ت:عذ;و=ن: ک;ه:=ظه;<ر: :س;;ّردعلی::=ج;د:

:=و::می ک;;;<ر کذ;;;د،:ب;;;ر=ی:=ی;;;ن: گس;;;خرش:بیش;;;خر:پی;;;د=: ک;;;ه:هذ;;;ر:=یر=ج;;;ی: خو=س;;;ت:
کش;هرر:مخ;وّطن:جه;ود،: :چ<بک:دس;ت:=یر=ج;ی:ر=:در: هفخصد:تن:سّرد:هذرمذد:و

=برحش;;ن:ب;;<فی،:ق;;<لی:ب;;<فی،:س;;ذگ:تر=ش;;ی،:ف;;ّن:معه;;<ری:»ه;;ن:ب;;ه:توّس;;ن:آج;;<ن:
گردح;;د«:ی=یر=ج;; :ج;;و=حی:آن: کش;;هرر:و ::-«ش;;<لج<فی»ص;;ذعت:.:و=رد:خط;;ۀ: ک;;ه:=ز

کش;هرر:ب;وده :ب;ه:=جحط;< :و:زو=ل:می:-صذ<حع:ق;دحهی: ک;ه:ب;ه:توص;رۀ::رو رف;ت،:
کشهرر:=ین:صذعت:ر=:مورد:تش;ویق:ق;ر=ر:د=دج;د؛::سّردعلی ههد=جی،:سالطرن:

:ب;;ه:م;;دد:ح;;<ر=ن:هذرمذ;;د:ش;;<ه:هه;;د=ن:=حر;;<>:ص;;ذعت:ش;;<لج<فی:عهل;;ی:ش;;د .:و
ک;ه:هه;رن:=م;ر::س;ّردعلیخ;ود:«:کاله;دوزی»رۀ:پیش;ۀ:پیشخر:درب< =ش;<ره:رف;ت،:

گردح;;;د ک;;;ه:فعّ<=لرت.:موج;;ب:تح;;;رحی:ح;;;<ر=ن:و:مردم;;<ن: گف;;ت: ::ب<ح;;;د: ه;;;<ی:=و
کشهرر:جهی ::محدود:به:جو=حی: شده،:=و:ب<:سفره<ی:خود:به:بذگ<ل:و:خصوص<ا

: ک<ره<ی:تجلرغی:و:=صالحی:پرد=خخه،:بسر<ری:(:تجت:ُخرد)«:بلخسخ<ن»در به:
:مس<جد:و :بلخسخ<ن::=ز ح<دگ<ره<ی:دحگر:آن:س<م<ن:مذسوب:به:وی:هذوز:هن:در

:آجج;;;<:محف;;وظ:=س;;;ت :ج;;و=حی:ههج;;و=ر پ;;س:=ز:درگذش;;;ت:ش;;<ه:هه;;;د=ن،:: .و
گوحذ;د:-)فرزجدش:مرر:سّرد:محّهد:ع<رش:جرز،:ب<:ح<ری:ههر=ه<ن:خود: :388ک;ه:

                                                                            
:.56و::52،:37/:؛:آ <:حسرن59و::58،:ص:آث<ر:و:=حو=ل(.: )
:.57و::56/:؛:رح< 56و::52/:آ <:حسرن(.: )
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=حذک:بر=ی:خ<تهۀ:=ی;ن:.:مس<عی:پدرش:ر=:ههچذ<ن:تد=وم:بخشرد(:تن:بودجد
گزحدۀ:دکتر:سّرده:=شرش:ظفر:بخ<ری:ر=:به:جقل:میبهر،:چکردۀ:سخ حن:ذ<ن: ::آور

س:س;ودمذد:و:دلح;;ذیر:ب;هفخ;<د:و:دو:س;;<لۀ:=و:موض;وعی::یت;<رح :زج;دگ<ج»
:خ;;د=:ب;;ین:و::می ک;;ه:ه;;ن:ع;;<لن:روح;;<جی:و:ه;;ن:ع;;<رش:رّب;;<جی،:خ;;ود:ب;;ین  ب<ش;;د،:

جه;<ن:ب;ین:و:جه;<جگرد؛:=ز:س;وی:دحگ;ر:جوحس;ذده،:ش;<عر،:و:=ز:هه;ه:ب;<التر:ح;ک:
کج;<:رف;ت:و:رخ;ت:س;فر:بس;ت،:=م<م;ت:و:قر;<دت:ج<بغۀ:=یر= ک;ه:ه;ر: جی:=ست،:

ک;;ه:مه;;ن:ت;;رین: ک;;رد،: گف;;ت،:مس;;جد:و:خ<جق;;<ه:بذ;;<: ک;;رد،:=رش;;<د:جه;;ود:و:وع;;ظ:
:آن:=جج;;<م:می:فع<لّرت حس;;ی:در :قجر;;ل::ه;;<ی:تجلرغ;;ی:و:تدر گرف;;ت،:و:هذره;;<:=ز

ک<ری،:سذگتر=شی،:معه<ری:و:خشت:س;<زی:و: کاله:ب<فی،:ش<لج<فی،:=برحشن:
ک<ری:و:جز:= :س;ی:و:دو:خ<جق;<ه:=ز:خ;خالن:ت;<:.:آموخ;ت:حذه;<:میچوب: =و:تقریج;<ا

ک;;ز:دی;ن:و:ته;;ذحب:و:د=ج;ش:وهذ;;ر: ک;ه:هه;;ۀ:آجه;<:مر= ک;;رد: کش;;هرر:بذ;<: بلخس;خ<ن:و:
:ب;;<:.:گردح;;د کش;;هرر:و=رد:ش;;دجد،:و هه;;ر=ه:ب;;<:س;;ّرد:هفخص;;د:مرح;;د:و:=حج;;<ب:ب;;ه:

:=ی;;ن:خط;;ۀ:مر جظر;;ر:تعلره;;<ت:=س;;المی:ر=::وذ;;مج<ه;;دت:و:مس;;<عی:خ;;وحش:در
کردجد:و گوحذد:سرصد:هز=ر:تن:به:دس;ت:وی:=س;الم::می.:توسعه:د=دجد:=ش<عه:

کش;;هرر»کش;;هررح<ن:=و:ر=:.:آوردج;;د «:عل;;ی:ث;;<جی»،:«ب;;<جی:مس;;له<جی»و:«:ح;;و=ری:
کشهرر،:هذره<ی:دلح;ذیر:=یر=ج;ی::ج<مرده =جد،:سّرد:جرز:به:وسرلۀ:ههر=ه<جش:در:

ک;;رد،:و:=ز:جه;;ت:دحذ;;ی:و:دجر;;<وی: :دو=م:«=ی;;ر=ن:ص;;غرر»ر=:معرف;ی: :جق;;ش  آفرح;;د:و
گرد=جردخ : «.ود:ر=:ثجت:
::

                                                                            
:.ب-،:ص:=لف=لهذ<قب:خالصةمقدمۀ:(.: )
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:شعر:(.5 ::سجک:=دبی:و
:شعر.:(=لف

::دی;;;و=ن:ب;;;ه:وج;;;ود(:ک<رج<م;;;ه-)در:فص;;;ل:پیش;;;رن: =ش;;;ع<ر:مررس;;;ّردعلی:و
گفت:=و:به:حرث:و:(:=سر=ر:چهل:-)مجهوعۀ: زلر<ت:=و: که:ب<حد: =ش<ره:رفت،:

:ب;ر=ی:مق<ص;د:=ص;الحگر=جه:و:=رش;<د:دحگ;ر=ن: حسب:حک:صوفی:فّع;<ل،:ج;ز:=ز
:ه;;دش:=ی:ب;;ه:ش;;عر:و::عالق;;ه :جظ;;ن:=ش;;ع<ر:ص;;رف<ا ش;;<عری:جد=ش;;خه؛:مذظ;;ور:وی:=ز

:و:سوز:=شع<ر: ر=:=ز:=و:د=شت،:«:عر=قی»تعلرهی:بوده:=ست،:و:جج<حد:=جخظ<ر:شور
: .تر:=س;;ت:=ج;;د:ش;;جره:گفخهش;;<ه:جعه;;ة:=هلل::ش;;عرش:ب;;ه:آجچ;;ه:ش;;هس:مغرب;;ی:و

که:ههرن:«:کُجروحه»بر:طجق:روش:فرقۀ::سّردعلی به:سه<ع:توّجه:خ<ّص:جهوده،:
:=و:د=ر=ی:.:=م;;ر:=ز:عو=م;;ل:مح;;ّرک:ش;;عر:ص;;;وفر<جه:ب;;وده:=س;;ت بذ;;<بر=ین،:=ش;;;ع<ر

ک;;الم:وی:=لجخ;;ه:ب;;ه:مرتج;;ۀ::جذج;;ه :ب;;<طذی:و:ذوق:آمر;;ز:ب<ش;;د،:و: ه<ی:عرف;;<جی:و
: .رسد:ود:شجسخری:و:ح<فظ:جهیهمع<صر=جش:م<جذد:شر :مح

گروه:ش<عر=ن:تو=ج<ی:زب<ن:ف<رسی:برشهرده،:سوز:و:حر=رت:بعضی:=و:ر=:در:
وی:پی;;رو:ش;;عر=ی:س;;جک:.:=جد: زله;;<ی:عرف;;<جی:س;;ّرد:ر=:م;;ورد:تهجر;;د:س;;<خخه

ب;;وده،:تح;;ت:ت;;أثرر:=ش;;ع<ر:حک;;رن:س;;ذ<خی،:ش;;ر :(:ه;;ر:دو)خر=س;;<جی:و:عر=ق;;ی:
معروفخرین:=ثر:مذظ;وم:س;ّرد:.:عط<ر،:مولوی،:عر=قی:و:سعدی:قر=ر:د=شخه:=ست

:حک: زل)«:ر=سر=:چهل»هه<ن: :ح;ک(:چهل:و گوحذ;د:هه;ه:در که: :ش;ب:=ست،:
گذ=ش;;خه کر=م;;ت:س;;ّرد:ص;;وفی: :=ی;;ن:ر=:ب;;ه:حس;;<ب: برخ;;ی:.:=جد:س;;روده:ش;;ده،:و

گو=ه:آورده:جهوجه که: گوحذد:ب;ه:س;جب:م;وزون:ب;ودن:آجه;<،:در:مح<ف;ل::ه<:هن: =جد،:
: .سه<ع:خو=جدجی:بوده:=ست

:کش;;;د:ه;;;ر:س;;;حرگه:ب;;;وی:زلف;;;ش:ب;;;ه:ب;;;<ال:می
:
:

:
:م;ن:و:م;<:میصورت:موهوم:ر=:خّن:: :کش;د:در

:ج
:ج

گ;ن:می :گ;ردد:و:س;رهرح:عق;;ل:س;<حه:در:خورش;رد:
:

:
:تر;;;ه:س;;;ود=:می: :=فخ;;;<ده:ر=:=ز :کش;;;د:ز=ل:ز=ر

:

                                                                            
:.357،:ص:(ذک<وتی):عرف<جر<ت(.: )
:.218،:ص:(رح< )،:آث<ر:و:=حو=ل(.: )
حه(.: ) :.222/؛:رح< 357/:؛:ذک<وتی36/:ذکر
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:*:::::::*:
:=ج;;;;د:=رب;;;;<ب:ذوق:ب;;;;ر: ;;;;ن:ت;;;;و:آرمرده

:ج

:
:

:=جد:=ز:ش<دی:و:جعرن:دو:ع<لن:رمرده:
:خرج;;د:رزی:جهیش;;ح;ور=ن:خل;;د:ر=:ب;ه:پ

:

:
:=جد:ت<:=ز:صف<ی:ُحسن:تو:رمزی:شذرده:

*::::::::*:
:جدر:(.ب)

: گ<هی:هن:مصذوع:و گ<هی:س<ده،: سجک:جگ<رش:مررسّردعلی:ههد=جی:
کهخ;;ر:مش;;کل:و:مخکّل;;ف:می :ب;;ه:.:ب<ش;;د:مس;;ّجع:=س;;ت؛:ول;;ی: ص;;وفر<ن:عهوم;;<ا

:زیج<یی:بی<ن:توّجه:د=شخه =جد،:جدر::=جد،:=م<:به:مشکل:جوحسی:جحرد=خخه:آر=حش:و
:=ین:قجر;ل:=س;ت:سّردعلیجوحسی: ک;ه:و.:هن:=ز ی:ب;ه:مض;هون:و:چذ;رن:جه<ح;د:

گ;<هی:روش: :بذ;<بر:=ی;ن،: کت<ب:ح<:رس<لۀ:خ;ود،:توّج;ه:ته;<م:د=ش;خه:و موضوع:هر:
گرفخه:=ست گ<هی:جرز:صذعت:ر=:پیش: :.س<دگی:و:

:جگ;;<رش: ک;;ه:در :«:ج<م;;ه:فخ;;وت»چذ;;<ن: کّل;;ی:س;;<ده:جوحس;;ی:ر=:بک;;<ر : ب;;ه:ط;;ور
:=ی;;ن:«:س;جع»بس;خه،:ل;رکن:در:بعض;;ی:م;و=رد:ه;;ن: :آ ;<ز :آورده؛:و:ه;;ن:=و:در بک;<ر

ک;رده:...:»::گوحدرس<له: :=حه<یی: :قلن:خو=هد:آمد:و کذد:در :وقت:=مال: آجچه:زب<ن 
ک;;ه:: .«خو=ه;;د:ش;;د :جوش;;خه«:س;;ّرد»هه;;رن:فق;;ره:مج;;ّرن:آن:=س;;ت: ه<ی:خ;;ود،::در

ح;ده: :جوحسذدگ<ن:سدۀ:هش;خن،:ب;ه:زب;<ن:وق;ت:عذ<ح;ت:ورز :–هه<جذد:مذشر<ن:و
:.جوشخه:=ست:می(:س<ده:ح<:مصذوع)حعذی:به:سجک:ر=حج:و:مخد=ول:زم<ن:خود:

کت;<ب::دکتر:رح< :می که:مرحوم:علی:=صغر:حکهت،:درب;<رۀ:جد;ر: گوحد:
ه;<ی:ههگ;<جی:س;جک:جوحس;ذدگی:س;دۀ:هش;خن::سّرد،:ویژگی«:ذخرر =لهلوک»

ک<مل:زب<ن:ف<رسی:ب<:=دب:و:لغت:عربی،:(.:1::ر=:چذرن:بر:شهرده (.:2=خخال :
:جفوذ:مع<رش:و:تع<لرن:=سالمی،: :و:=قو=ل:ص;وفر<ن:پیش;ر(.:3تأثرر:و .:نتأثرر:آث<ر

:جرز:تأیید:مط<لب:خود،:به:جقل: :و :آآجگ<ه،:سّرد:بر=ی:تزیین:جوشخ<ر ح<ت:قرآجی:و
:=قو=ل:عرف<ی:بزرگ،:ه;ن:چذ;رن:ب;ه:=ی;ر=د:ش;عره<ی:دحگ;ر=ن:ح;<: =ح<دحث:ججوی:و

                                                                            
:.152و::143-142،:تصحرر:محّهد:رح< ،:ص:ج<مه:فخوت(.: )
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: : رر:مو=رد:جقل:آح<ت:و:=ح<دحث:عرب;ی،:=و:زب;<ن:س;<ده:در خودش:پرد=خخه؛:در
:برده:=ست ک<ر :: .جدر:خود:به:

کس;;روی:در:خص;;وص:جد;;ر:ص;;;وفر<جه،:هه;;رن:روش:ر=،:زج;;ده:ح;;< د:=حه;;;د:
ک;;;;ه:چ;;;;ون::=ی;;;;ن:ش;;;;روۀ:آج;;;;<ن:می»::ک;;;;رده:=س;;;;ت:دچ;;;;ذن:=جخق;;;;< :پذ;;;;د=ریب;;;;ود،:

ک;ه:ه<یی::ب<فذد،جهله:می :=ز:دحگر:ج<ه;<،:ب;ی:آن: :قرآن:و:حدحث،:و:=ز:شعر:و =ز
: .«آورجد:در:مر<ن:ب<شد،:می:س<زشی

: 

                                                                            
:.97-95،:ص:(رح< ):…:آث<ر:و:=حو=ل(.: )
:.182،:ص:1339،:تهر=ن،:صوفرگری(.: )
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::ذهجره/:سلسلۀ:ههد=جره(.:6
:بهر: جس;جت:طرحقخ;ی:(:8،:ب1ش:)مررس;ّردعلی:«:مذهب:و:مس;لک»در

: :«:خرق;ه»س;ذد::-ب;ه:=ص;طال :–ح<:سلسلۀ:دروحشی:و ک;ه:=ز ک;رده:ش;د: =ش،:ح;<د:
:=و:=ز:شر :عال>:=لدولۀ:س;هذ<جی: و:=ی;ن:=ز:)=سخ<دش:شر :محهود:مزدق<جی،:و

:=ل;; :=ز:ش;;ر :جه;;<ل:=ل;;دین:=حه;;د:دش;ر :ج;;ور :=و ین:عج;;د=لرحه<ن:=س;فر=حذی،:و
:–:کج;رٓی:ه:شر :ججن:=لدین:ب(:جورق<جی،:و:=ین:=ز:شر :رضی:=لدین:علی:الال

ک;ه::می(:ه;:ق:به:دست:مغوالن:618شهرد:س<ل:)=حهدبن:عهر:خروقی: رسد،:
:=و:ه;ن:ب;ه:ش;ر : کرخ;ی»=ز =یر=ج;ی:و:آخ;ر:س;ر:ب;ه:عل;ی:ب;ن:=ب;ی:ط<ل;ب:«:مع;روش:

هه;;;;;رن:جس;;;;;جت:ر=:=مر;;;;;ر:س;;;;;ّرد:محّه;;;;;د:ط<لق;;;;;<جی:: .گ;;;;;ردد:مذخه;;;;;ی:می(:ع)
: .کرده:=ستجور:بخشره:ح<د:«:ج<مۀ:سلسله»در:رس<لۀ:(:ت<جرکسخ<جی)

(:Trimingham)«:ترحهرذگ;;;<م»ه<ی:ص;;;وفر<ن،::محّق;;;ق:برجس;;;خۀ:سلس;;;له
ک;;ه:طرحق;;ت:سلس;;لۀ::می ح;;ه):«ُکج;;ر=وی»گوح;;د: آو=زه:=ش:تذه;;<:ب;;<:سلس;;لۀ::(کجرو
ک;;ه:پی;;رو=جش:جذ;;جش:ب;;س::س;;ّردعلی=س;;ت؛:چ;;ه،:«:ههد=جر;;ه» هه;;د=جی:ب;;ود:

که:ش;ه<ری:=ز:ش;<خه کشهرر:به:ر=ه:=جد=خخذد؛:ج<یی: : ه<ی:ص;وفر<ن::بزرگی:در
:مشهورترین:آجه<: گرفت؛:حکی:=ز که:=ز:هه<ن:سّرد:=ش;رش:«:=شرفره»شکل: بود،:

ک;ه::-س;ّردعلیخوحش<وجد:و:ههسفر:(:م:1485/:ه;:888م:)جه<جگرر:سهذ<جی:
:ج<حرت: :: .جشأت:ح<فت:-مقرن:شد(:Oudh)«:=ود»در

که:در:خر=س<ن:و:ور=رود،:سلسلۀ: :«:ههد=جره»چذرن:جه<حد: ر=:فر=جس;خه:=ز
ک;ه:خ;ود:«:کجروحه»هه<ن: «:ق<ع;ده:ده»ه;ن:رس;<لۀ::س;ّردعلید=جسخه:=جد؛:چذ<ن:

کج;ری::شر :ججن«:=لعشره:=الصول»صوفره:ر=:بر=ی:مرحد=جش،:بر:=س<س: =لدین:
:=ی;;;ن:(:فر=جس;;;وی:ب;;;ه)گفخ;;;<ری:د=رد:(:M.Molé)م;;;<رین:مول;;;ه:.:جوش;;;خه:=س;;;ت در

ح;;ۀ:»خص;;وص:ب;;ه:عذ;;و=ن: کجرو هه;;د=جی:و:س;;ّرد:محّه;;د::س;;ّردعلی=عخق;;<د=ت:
«:ههد=جر;ه»=م<:ترحهرذگ<م:سلس;لۀ:.:که:روشذگر:=ین:موضوع:=ست: «جوربخش

                                                                            
:.29=ذک<خی،:.:/:41-35،:ص:(بدخشی):خالصة=لهذ<قب(.: )
:.145=ذک<خی،:.:/:254،:ص:2،:(کربالخی):=لجذ<ن:روض<ت(.: )

3 ). The Sufi orders, oxford, 1971, p. 96. 
4 ). Bulletin d, etudes orientales, 17 (1961-62), pp.133-204. 
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کش;;هرری: مذس;;وب:ب;;ه:ُرک;;ن:=ل;;دین:ع;;ال>:=لدول;;ۀ::-د=ج;;د:می«:ُرکذر;;ه»ر=:ش;;<خۀ:
ی:بذر;<د:ش;ده:که:توّسن:مررس;ّردعلی:هه;د=ج(:م:1336/:ه;:736م:)سهذ<جی:
توس;ن:مرح;د:(:ههد=جره)ش<خۀ:خر=س<جی::-«خش<شره =»آجگ<ه:سلسلۀ:.:=ست

:=قخ;;د=رش:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:خخالج;;ی: /:ه;;;:826ش;;هرد:ب;;ه:س;;<ل:)ب;;<:=خ;;الص:و
گردحد(:م:1423   .بذر<د:

ک;ه:خو=ج;ه:=س;ح<ق:خخالج;ی،:خ;ود:دو:مرح;د: :=ی;ن:ق;ر=ر:=س;ت: د=س;خ<ن:=ز
:پید=:می عج;د=هلل:ب;رزش:آب;<دی:مش;هدی:حکی،:مر;ر:س;ّرد:::کذد:برجسخۀ:مقخدر

:: ش;;;ود؛:می«:ذهجّر;;;ۀ:= خش<ش;;;ره»ک;;;ه:مؤّس;;;س:سلس;;;لۀ::-(ه;;;;:789-872) و
ک;ه::مؤّسس:سلس;له:-(ه;:869:-795)دحگری،:مرر:سّرد:محّهد:جوربخش: =ی:

: :ح<فخه:=ست(:جوربخشره-)به:ج<م:=و :ب;<ب:.:=شخه<ر =خخالش:=ین:دو:سلسله:در
ک;;ه:ج;;وربخش:م;;دعی:ش;;«:مه;;دوّحت»مس;;ألۀ: ک;;ه:=س;;ت،:چ;;ه:=ی;;ن: «:مه;;دی»د:

:: .=ست،:و:=ین:د=سخ<ن:تفصرلی:د=رد
ک;ه:جوربخش;ی ::هر:چذد: «:ش;ر »ر=::س;ّردعلیخ;ود،:«:سلس;له:ج<م;ۀ»ه<:در
:و=ق;ع:=ز:لح;<ظ:ت;د=وم:طرحق;ت،:سلس;لۀ:: طرحقۀ:خوحش:ب;ر:ش;هرده:=ج;د، =م;<:در

ک;;ه:«:ذهجر;;ه» ح<س;;ت:ت<ّم;;ه:و:»ب;;ه:وی:جس;;جت:ح<فخ;;ه:=س;;ت،:چذ;;د=ن: ب;;ر:موق;;ف:ر
ک;;ه:سلس;;له،:ب;;ه:قطجر;;ت:سلس;;لۀ:ذهجر;;ۀ:رض;;وحه:= :ح<ف;;ت،:ب;;ر:وجه;;ی: س;;خقر=ر

گردح;د :: «.شهرت:وی:ب;ه:ههد=جر;ه:مش;خهر: :«ج<م;ۀ:کرس;ی»دروح;ش:ش;رر=زی:در
:=و:به:عذو=ن: ک;رده،:و:حر;در:بدخش;ی:«:مظهر:=جو=ر:ح;ق»سلسلۀ:ذهجره،:=ز ح;<د:

گفخه:=ست ::مرحد:سّرد:عجد=هلل:جرز:
:م;;;;ن:معخق;;;;د:بذ;;;;دۀ:ش;;;;<ه:هه;;;;د=جن»

:

:
:

: «که:=ین:سلسله:شد:ورد:زب<جن:زآجست:

                                                                            
)1 (. The sufi orders, p. 57. 

:.485،:ص:3؛:ج344،:339،:387،:ص:2،:ج=لحق<یق:طر=یق(.: )
:.15-314،:ص:تصّوش:و:تشرع.:/:249،:ص:2،:ج=لجذ<ن:روض<ت(.: )
:.688-679ص:.48،:مشهد:مجلۀ(.: )
:.299،:ص:تصوش:=صول(.: )
:.299و::289پیشرن،:ص:(.: )
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،:ق<ض;ی:ج;ور=هلل:آورده:=س;ت:«ذهجر;ه»درب<رۀ:وجه:تسهرۀ:=ین:سلس;له:ب;ه:
:=بی;<ت:::که :ش;ر :بعض;ی:=ز ذک;ر:سلس;لۀ:ش;رحفۀ:خ;ود:«:گلش;ن:ر=ز»الهرج;ی:در

که گفخه: ک<م;ل:و:ه;<دی:زم<ج;ه:=س;ت،:::جهوده،: که:چون: چون:مرکز:د=یرۀ:وجود:
:«:=ل;;ذهب:ةسلس;ل»سلس;لۀ:=و:مذج;;ر:ش;;د:ب;;ه:ذک;;ر: ک;;ه:چ;;ون:زر:س;;رخ:=ز جه;;ودن،:

گفخ;;ه:=س;;ت:، «ه;;<:پ;<ک:=س;;ت:هه;ۀ: ش و:آن:ر=:::و:معص;وم:علرش;;<ه:ش;رر=زی:
:آجک;;;ه:س;;;ّرد: ک;;;ه:ش;;;ر :=س;;;ح<ق:خخالج;;;ی:بع;;;د:=ز گوحذ;;;د: :آن:جه;;;ت: ذهجر;;ه:=ز

،:«َذَه;َب:عج;د=هلل»::عجد=هلل:سر:=ز:ط<عت:و:بیع;ت:ب;<:ج;وربخش:پیچر;د،:فرم;ود
:زم;;رۀ:مرح;;ده :: .«خ;;;<رج:ش;;د:<حعذ;;ی:عج;;د=هلل:=ز :=لس;;;ر<حه:بس;;خ<نش;;ررو=جی:در

گوح<:به:صد:س;<ل::ج<م:ذهجره:به:=ین:فرقه،:قلرل:مدتی:=ست:جه<ده»::گفخه =جد،:
:ف;<رس:ج;<ی:دحگ;ر:ب;ه: کش;ور جرسرده:ب<شد:و:س<لک<ن:سلسلۀ:ذهجره:به:جز:در:

ذه;;ب:عج;;د=هلل،:ب;;<:م;;و=زین:»=م;;<:وج;;ه:تس;;هرۀ:(.:هه<جج;;<)«:جظ;;ر:جر<م;;ده:=س;;ت
: .«آحد:=شخق<ق:درست:جهی

:جظ;ر:دحگ;ری:د=رد،:و:آن:=حذک;هر=قن:=ی چ;ون:حک;ی:=ز:ص;ف<ت:آن:::ن:سطور
کرده«:رضوحه»سلسله:ر=: ک;ه::–=ج;د،:و:در:وص;ف:مر;ر:عج;د=هلل:ب;رزش:آب;<دی::ح<د:

: :ةسلس;;;ل»::=ج;;;د:آورده:–رض;;;وی:ب;;;ه:تحک;;;رن:مج;;;<جی:آن:پرد=خخ;;;ه:«:مش;;;هد»در
«:=ل;ذهب:ةسلس;ل»،:ههچذرن:ب<:توجه:ب;ه:ذک;ر: «=الدب:=ست:ة=لذهب:و:ر=بط
:ف;وق)الهرج;ی: :تس;;هرۀ:(م;ذکور:در ک;ه:=ی;;ن:ج<مگ;ذ=ری:م;أخوذ:=ز گف;ت: ،:ت;;و=ن:

::ةکله;»به:عج<رت:«:=لذهب:ةحدحث:سلسل» :=هلل:ح  ن:ق<له;<:ی:فَه;ص;ذال:=ل;ه:=اّل
:.=ست(:ع)مذسوب:به:=م<م:رض<:: «(=ل ...:)

:
ک;;ه:سلس;;;لۀ: گذش;;ت: جه;;<جگرری،:در:هذ;;د:=ز:هه;;;<ن:«:=ش;;رفره»پیش;;خر:

:ح<ف;ت؛:ول;ی:ب<=جشع<ب:و:=س;خ«:ههد=جره» :ح;ک:سلس;لۀ:حهر=ر ک;ه:=ز س;خه:=س;ت:
:و=ق;;;ع:ش;;;<خۀ:فخ;;;وت:ح;;;<:عر;;;<ری:و: ک;;;ه:در کذ;;;رن،: دحگ;;;ری:در:هذدوس;;;خ<ن:ح;;;<د:

                                                                            
:.158،:ص2،:ج=لهؤمذرن:مج<لس(.: )
:.344،:ص:2،:ج=لحق<یق:طر=یق(.: )
:.1843،:ص:«مص<حب»:ف<رسی:=لهع<رش:د=خر (.: )
:.287،:ص:2،:ج=لجذ<ن:روض<ت(.: )
:.78-74،:ص:مع<رش:رضوحه::رش(.: )
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ب<جی:سلس;لۀ:ش;ط<ری:.:=ست(:مررسّردعلی)مذسوب:به:ههد=جره:«:شط<ری»
:حض;ور:س;ّرد:ر=:ه;ن:درک:(:م:1428/:ه;::832م:)ج<می:«:عجد=هلل» که:ظ<هر=ا بود:

:بدخشی:مؤلّ: گر::-«:=لج;و=هر:ةمذقج;»ف:کرده،:بعده<:حردر ب;رزش:آب;<دی:د:ش;<
: .و=بسخه:به:هه<ن:سلسلۀ:شط<ری:ج<مجرد=ر:شد(:مذکور)

گر=حش:به: :=و=خر:سدۀ:)«:ههد=جره»د=مذۀ: حه:ه;ن:(:ه;:ق:9در ت<:ش<م:و:سور
(:م1517/:ه;;:923م:)کشرده:شد،:حک:شرش:=لدین:یوجس:بن:=درحس:حلجی:

=ز:طری;ق:عجر;د=هلل:تس;;خری:هه;د=جی:ب;;د=ن:پیوس;ت؛:=و:پی;;رو=ن:بس;ر<ری:ح<ف;;ت:
.:گرفخذ;د:مررس;ّردعلی:ر=:ذک;ر:می:ۀ=ور=دفخحر;حل;ب،:«:رو=حر;ۀ»که:در:مدرس;ۀ:

:ب;;ه:دمش;;ق:رف;;ت،:و:در:د=ر=لح;;دحث:جزدح;ک:قلع;;ۀ:آجج;;<:س;;<کن:ش;;د،: س;حس:=و
: .رفخذد:پیرو=ن:بر=ی:دحد=رش:بد=جج<:می

:
:م;;<:بی;;رون:س;;ّردعلی«:ۀههد=جر;;»بی;<ن:=د=م;;ۀ:سلس;;لۀ: گفخ;;<ر ،:ه;ر:چذ;;د:=ز:
:ج;<م:شخص;رت ::=ست:و ش;ود،:ب;ی:مذ<س;جت::ب;رده:می«:س;ّرد»ه<ی:ج<ههروزگ;<ر

:پ<ح;;<ن:مق;;<ل،:مح;;ی:تته;;رن:ف<ح;;ده،:ب;;ه:=خخص;;<ر،:=ش;;<رتی::جه;;ی ک;;ه:در د=جرن:
::رود،و:آن:=حذکه

:872-789)شه<ب:=لدین:=مر;ر:س;ّرد:عج;د=هلل:ب;رزش:آب;<دی:مش;هدی:»
ک;;;;ه:(ه;;;;; :جظ;;;;ر::می(:=س;;;;ح<ق)=ج;;;;ه:چ;;;;ون:ب;;;;ه:خ;;;;دمت:خو»،: رس;;;;ذد،:مذظ;;;;ور
:ب;;<ب:=دع;;<ی:مه;;د«...گردج;;د:می ک;;ه:خو=ج;;ه:=س;;ح<ق:«:ج;;وربخش»حت:و،:و:در

ک;;رده:ب;;ود،: ک;;ه:خو=ج;;ه:قج;;ول:=ی;;ن:معذ;;ی::مر;;ر:س;;ّرد:عج;;د=هلل:می»قج;;ول: ش;;ذوجد:
ک;;ه:=ی;;ن::=ج;;د،:ب;;ه:خ;;دمت:=حش;;<ن:رس;;رده،:خ<طرجش;;<ن:=حش;;<ن:می:کرده فرم<حذ;;د:

که:: .«قضره:معذی:جد=رد،: لن:=ست دعی:خالف;ت:خو=ج;ه:=س;ح<ق:م»وی:
-18سده:ی:)ههد=جی:=ست،:=لح<ل::سّردعلیکه:=و:خلرفۀ::-خخالجی:=ست

گوحذ;;;د،:و:مرح;;;د=ن::می«:ص;;;وفره»مرح;;;د=ن:س;;;ّرد:عج;;;د=هلل:ر=:در:خر=س;;;<ن:(:ه;;;:11

                                                                            
1 ). Bowering, IRANICA, I/8,P.863. 
2 ). The sufi orders,p. 96. 

:.249،:ص:=لجذ<ن:روض<ت(.: )
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ک;;;ه:ب;;;ه:=تف;;;<ق،:خلرف;;;ۀ:خو=ج;;;ه:=س;;;ح<ق:بودج;;;د،: س;;;ّرد:محّه;;;د:ج;;;وربخش:ر=:
: «.خو=جذد:می«:جوربخشره»

ک;;ه:گفخه=ولر;ه:«:ذهج;;ی»ص;وفرۀ: م;;<:ر=:ب;;ه:(:ب;;رزش:آب;<دی)س;ّرد:عج;;د=هلل:»::=ج;;د:
ج;;<ی:حض;;رت:قط;;ب:ص;;هد=جی،:س;;رحلقه:ی:=قط;;<ب:س;;جح<جی،:=مررس;;ّردعلی:

ک;;;ه:گفخه:ه;;;ن:چذ;;;رن،:در:ح;;;ک:رو=ح;;;ت:خو=بذه;;;<:ش;;;دگی:؛«هه;;;د=جی:=س;;;ت ::=ج;;;د:
ک;;ه» گ;;ویین،:س;;ّرد::ه;;ر:چ;;ه:م;;<:می::حض;;رت:=مررس;;ّردعلی:هه;;د=جی:فرمودج;;د:

حس;;خذ<مه:8خ;;ش:ب::رش): .«گوح;;د:عج;;د=هلل:هه;;<ن:می (.:م;;ذهب:و:مس;;لک::ز
کربالخ;ی که:به:قول:ح<فظ: ::بدر=لدین:=حهد:حسرذی:الله،:مرحد:سّرد:عجد=هلل:

: :«:سّرد»به:طریق:=وحسّرت:=ز =ش<ره:ب;ه:ف;ری:«لط<حفرس<لۀ:»تربیت:ح<فخه،:در
::و:تربیت:حضرت:=مررسّردعلی:ههد=جی:فرموده:=جد

:=و:ح<فت:دلن:هر:چه:ح<ف;ت» :آجکه:=ز
:عل;;;;;;;;ی:=خخ;;;;;;;;ر:رخش;;;;;;;;ذدۀ:ب;;;;;;;;رج

:ع;;;;;;;;;<رش:س;;;;;;;;;ّر:ص;;;;;;;;;هد=جی:ت;;;;;;;;;<ّم:
:

:=ز:دل:=و:ت<ف;;;ت:دل;;;ن:ه;;;ر:چ;;;ه:ت<ف;;;ت:
:آییذ;;;;;;;;;;;;;;;ۀ:فق;;;;;;;;;;;;;;;ر:=ز:=و:مذجل;;;;;;;;;;;;;;;ی
: «حض;;;;رت:مر;;;;ر:هه;;;;د=جی:ب;;;;ه:ج;;;;<م

:

کربالخ;;;ی: ک;;;ه:=ی;;;ن:هه;;;ه::-(18س;;;دۀ:)=حذ;;;ک:بج<س;;;ت،:=ز:خ;;;ود:ح;;;<فظ:
:جگ;;<رش:ز گ;;ردد:ب;;;ه::س;;ّردعلی<مۀ:ذس;;;خحم;;دیون:=و:در هه;;;د=جی:هس;;خرن،:ح;;;<د:

:طریق:سّرد:عجد=هلل:برزش:آب<دی:به:مررسّردعلی:»::=حذکه سلسلۀ:خرقۀ:وی:=ز
:ب;ه: کج;ری،:و :آن:به:ججن:=ل;دین: :=ز :آن:به:عال>:=لدولۀ:سهذ<جی،:و :=ز ههد=جی،:و

کرخی:می :.«پیوجدد:معروش:
:

ک;;ه:در:خص;;وص:سلس;;لۀ: ک;;ه:عل;;ی:«:ذهجّر;;ه»ب;د:جرس;;ت: گفخ;;ه:ش;;ود: ه;;ن:
:=ثج;<ت:طرحق;ت:خ;;ود:(:ه;;:ق:1129م:)=ص;طهج<ج<تی:ع;<رش::جق;ی:ب;ن:محّه;د در

:جهل;ه:درب;<رۀ:=و:ط;ّی:ذک;ر:سالس;ل::کت<ب :=ز =ه;ل:(:=م:=لسالس;ل:-)ه<:جوشخه،:و
گفخه:=جد ::فقر:

                                                                            
:.156،:ص2،:ج=لهؤمذرن:مج<لس(.: )
،:2،:ج=له;;;;;ؤمذرن:مج;;;;;<لس/:243-241،:238،:236،:168،:ص:2،:ج=لجذ;;;;;<ن:روض;;;;;<ت(.: )

:.339،:ص2،:ج=لحق<یق:طر=خق/162،:156،:158ص
:.9مقدمۀ:ط<بع،:ص،:1،:جروض<ت(.: )
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:
:قدس;;;;;;;;;;رّ::ةسلس;;;;;;;;;;لب :رض;;;;;;;;;;وّحه:ة 

ک;;;<ن:فخ;;;رُ:وال:س;;;ّره<:َم;;; :=ع;;;<ظن:ن:
::جق;;;;;;;ّی::عل;;;;;;;ّی: :هبص;;;;;;;ف<ت ::ک<م;;;;;;;لا

:

:مش;;;;;;;هور: :ف;;;;;;;ی:=لفق;;;;;;;ر:ب<لذهجّر;;;;;;;ه:  
: :=آللهر;;;ین:=لک  :=لزه;;;<ده:حس;;;َب:ج;;;<ر
;;و=َ: :ه:=لقدس;;رخالق  :(.=ل;; ...:)هر;;=لهلک:ة 

:

که:موصوش:به: کجروحه»=ین:سلسله: :«:رضوحۀ: :آن:به:جد;ر:در گوحذد:طوم<ر =ست،:
: .در:مشهد:رضوی:وجود:د=رد«:محّهد:ع<رش»صومعۀ:

حع;;ه)«:=لهش;;<ح :=لعرف;<>:ةف;;ی:سلس;ل:ةرس;<ل»ه;ن:چذ;;رن،:ع;الوه:ب;;ر: ،:=لذر
«:ۀ:ذهجرهقتحقرق:در:جظن:و:جدر:فر»عذو=ن:حک:رس<لۀ:دکتری:هن:به:(:217/:12
جوش;خه:آم;ده:«=س;د=هلل:خ;<وری»ت;ألرف:(:ب<:توجه:به:=صول:عق<حد:=ین:سلسله)

کوچکی:به:عذو=ن::و:=خرر=ا:(:ه;:ش:1336تهر=ن،:)=ست: هن:د=ود:=له<می:جزوۀ:
حه:فرقه» کرده:=ست:«:ه<ی:ذهجره،:=وحسره:و:خ<کس<ر :(1392قن،:)چ<پ:
::

                                                                            
:.688و:568،:ص:(12):=لشرعه:=عالم:طجق<ت(.: )



 227                                                                                 نامه مَنش

 

 

:درب<رۀ::(.7 ::سّردعلی=شع<ر
ک;;ه:ب;;ه:مذ<س;;جت:موض;;وع:م;;ورد: کت;;<ب،:=ش;;ع<ری: گفخ<ره;;<ی: در:مط;<وی:

که<بیش:به:جق;ل:آم;د:بحث،:درب<رۀ:مررسّردعلی:ههد=جی:سروده =حذ;ک:.:=جد،:
:پر=کذده:-برخی:دحگر:=ز:مخون:مذ<بع ::شود:آحد:جقل:می:دست:می:به:-به:طور

:وح<فت:دلن:هر:چه:ح<ف;ت» :آن:که:=ز
:=خخ;;;;;;;;ر:رخش;;;;;;;;ذدۀ:ُب;;;;;;;;رج:عل;;;;;;;;ی

:هه;;;;;;ه:د=ج;;;;;;ی:ته;;;;;;<م:ع;;;;;;<رش:س;;;;;;رّ:
:

:=ز:دل:=و:ت<ف;;ت:ب;;ه:دل:ه;;ر:چ;;ه:ت<ف;;ت:
:آحذ;;;;;;;;;;;;;;;;ۀ:فق;;;;;;;;;;;;;;;;ر:=ز:=و:مذجل;;;;;;;;;;;;;;;;ی
:«حض;;;;;رت:مر;;;;;ر:هه;;;;;د=جی:ب;;;;;ه:ج;;;;;<م

:

:[4/،:مقدمهذکرحه]
:رهج;;;;;;;;ر:ع<رف;;;;;;;;<ن:ش;;;;;;;;ه:م;;;;;;;;رد=ن»

:عق;;;;ل،:ت;;;;<رح :س;;;;<ل:رحه;;;;ت:=و
گ<ه:=حه;د:خ;خن:دی;ن» : :چو:شد:=ز

:ع;;;;<لن:ف;;;;<جی:ب;;;;ه:ب;;;;<قی :برف;;;;ت:=ز
:

:ک;;;ز:دم;;;;ش:ب;;;<ح:معرف;;;;ت:بش;;;;کفت:
:«گف;;;;;ت«:س;;;;;ّرد:م;;;;;<:عل;;;;;ی:ث;;;;;<جی»

:ز:هج;رت:هفخص;;د:و:س;ّت:ثه;;<جرن
:«=مر;;;;;;ر:ه;;;;;;ر:دو:ع;;;;;;<َلن:آل:ح<س;;;;;;رن

:

:[29/،:مقدمهجقطه:=سر=ر]
ح;;;;<:آس;;;;خرن» :خّط;;;;ه:ر=:آن:ش;;;;<ه:در

:آفرح;;;;;;;د:آن:م;;;;;;;رد:=ی;;;;;;;ر=ن:ص;;;;;;;غرر
:

:د=د:علن:و:ص;ذعت:و:ته;ذحب:دی;ن:
:«ب;;;;;;<:هذره;;;;;;<ی: رح;;;;;;ب:و:دلح;;;;;;ذیر

:

:[=قج<ل:الهوری]
:

ش<ه:»خود:ر=:به:«:لو=حر»کت<ب:(:9سدۀ:)عجد=لرحه<ن:ج<می::-
کرده:=ست«:ههد=ن :::::.تقدحن:

:[علی:=صغر:حکهت]::
:رب<عی:- ::سرحذگر:حّک<کی:شده:=ست«:مسجد:ش<ه:ههد=ن»که:در:ه<یی::=ز
ک;;ه:در:س;<بقۀ:ه;;ر:دو:جه;;<ن:=س;;ت» :ه;ر:ف;;ری:

:

:
:

:پی;;;;;روی:حض;;;;;رت:ش;;;;;<ه:هه;;;;;د=ن:=س;;;;;ت: :در
:

ک;;;ه:شهذش;;;ه:جه;;;<ن:=س;;;ت :ش;;;<ه:هه;;;د=ن:آن:
:

:
:«=ی:خ<ک:بر:آن:دحده:که:در:رحب:و:گه<ن:=ست:

:[63/رح< ]
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:ب;;ه:زب;;<ن:=ردو:در:س;;دۀ: کذ;;ده:13رب;;<عی:س;;رودۀ:ح;;ک:هذ;;دو : ،:روی:دی;;و=ر
::شده:=ست

::شهرکی:قلب:مرن:هی:مسجد:ش<ه:ههد=ن»

:جس:سی:هر:دحده:مسلن:مرن:هرجور:عرف;<ن:
:

کالم:یزد=ن ::که:درخش<ن:هی:هر=ک:سهت:
کوض;;;ر<>:بخ;;;ش،:چ;;;ر=ح:=حه;;;<ن: :«خ<ج;;;ۀ:دل:

:

:[64/رح< ]
:ف<رس;;;;;ی:ه;;;;;<یی::رو=حت:- درب;;;;;<رۀ:مررس;;;;;ّردعلی:هه;;;;;د=جی،:مخ;;;;;د=ول:در

کت;;<ب : :ح;;<:برگرفخ;;ه:=ز :=و:ت<جرکس;;خ<ن،:و :آث;;<ر ب;;ه:تحری;;ر::،ه;;<ی:مذ;;<بع:=ح;;و=ل:و
«:مذخخ;;;;ب:آث;;;;<ر»س;;;;ررحلی:دکت;;;;ر:م;;;;<هر:س;;;;لط<جز=ده:در:ملحق;;;;<ت:جل;;;;د:=ول:

ک;ه:(:114-111ص:)حکی:مذظ;وم:::،:طّی:دو:بهر:جد=گ<جه:به:جقل:آمدهسّردعلی
:.:قطع;;<ت:ش;;عری:=س;;ت ک;;ه:ش;;<مل:پ;;ذج:رو=ح;;ت:(:142-114ص:)دوم;;ی:مذد;;ور

گفخ<ری:به:عذو=ن:.:=ست :«:جقل:و:رو=حخه<:درب<رۀ:=مررکجر;ر»هن:=و:طّی: ;ۀدر :مجلّ
ح< :.مط<لجی:دحگر:آورده:=ست(:13-18،:ص:1994،:س<ل:2ش):در

::=ز:حک:ش<عر:ت<جرکی:-
:وی:آم;;;;د:پدح;;;;د» :=ز:هه;;;;د=ن:ج;;;;ور 

:مّک;;;;;;;ۀ:ث;;;;;;;<جی:هه;;;;;;;د=ن:ر=:بگ;;;;;;;و
:

:ب;;;ه:َخ;;;خالن:رس;;;رد: :ع<قج;;;ت:آن:ج;;;ور
:«حد;;;;;;رب:ث;;;;;;<جی:ش;;;;;;ده:خ;;;;;;خالن:=و

:

عض;;;;و:مرک;;;;ز:تحقرق;;;;<ت:=ی;;;;ر=ن:و:)دکت;;;;ر:محّه;;;;د:حس;;;;رن:تس;;;;جرحی::-
:(:پ<کس;;;خ<ن «:مخّه;;;س:چه;;;ل:=س;;;ر=ر»و:مق;;;رن:آن:دح;;;<ر،:در:ض;;;هن:س;;;خ<حش:=ز

ک<بلی،:=ز:جهله:سروده:=ست ::خو=جه:مسخ<ن:ش<ه:
«...:

:ش;;;<ه:هه;;;د=ن:آم;;;د،:خورش;;;رد:جه;;;<ن:آم;;;د
:

:

:آن:مر;;;;ر:خر=س;;;;<ن:ش;;;;د،:آتش;;;;کدۀ:َ=س;;;;ر=ر:
:

کش;;;;هرری::و:=یر=ج;;;;ّی: :ت;;;;<جرکی،:=فغ;;;;<جی:و:
:

:
ک;;;;<ن:ش;;;;د،:آتش;;;;کدۀ:َ=س;;;;ر=ر: :ج;;;;ور:دل:پ<

:

:
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:س;;;;;;<د=ت:هه;;;;;;د=جی،:پیه;;;;;;<جگر:=جس;;;;;;<جی
:

:
:ر=ز:دل:ج<ج;;;;<ن:ش;;;;د،:آتش;;;;کدۀ:َ=س;;;;ر=ر:

:ج

:د=ج;;;;;<ی:هه;;;;;ه:=ی;;;;;ر=ن،:آن:پی;;;;;ر:مس;;;;;له<ج<ن
:

:
:چون:س;رف:و:قله;د=ن:ش;د،:آتش;کدۀ:َ=س;ر=ر:

:

::دحدم،:آن:مسجدو:آن:مذجر«:جوکوا»درشهر:
:ش<ه:هه;ه:َخ;خالن:ش;د،:آتش;کدۀ:َ=س;ر=ر:

:

:ش;;;;;;;;;;;;;;;;;رحف:=و:کش;;;;;;;;;;;;;;;;;هرروف<:ب<شد،درگ<ه
:

:
:سخذد=ن:شد،:آتشکدۀ:َ=سر=ر«:کوالب»:

:آن:ع;;;;<رش:َبلخس;;;;خ<ن،:آن:س;;;;ّرد:پ<کس;;;;خ<ن
:ج

:
:مه;;;ر=ن:ُخر=م;;;<ن:ش;;;د،:آتش;;;کدۀ:َ=س;;;ر=ر:

:

:آن:ز=ه;;;;;;د:=یر=ج;;;;;;ی،:ج;;;;;;<مش:عل;;;;;;ی:ث;;;;;;<جی
:

:
:«...گلج<جگ:َهَهد=ن:شد،:آتشکدۀ:َ=سر=ر:

سر=ر:آتشکدۀ] َ=/13-14]:
:

-:: :م;;ز=ر:ش;;<ه:هه;;د=ن:در ک;;ه:در ت<جرکس;;خ<ن،:ح;;ک:«:ک;;والب»ج<ل;;ب:آن:
ح<رتذ<مه» محف;ل:»=ز:ط;رش:(:ب;ه:تحری;ر:س;ررحلی)رب;<عی::35ب;ر=ی:=و،:ش;<مل:«:ز

کوچ;;;;;;ک:چ;;;;;<پ:ش;;;;;;ده::،آث<رخ<ج;;;;;ۀ:مررس;;;;;;ّردعلی«:خرر=ج;;;;;دحش ب;;;;;ه:قط;;;;;ع:
:.:گررد:دردسخرس:ز=خر=ن:قر=ر:می(:1994/کوالب)

::=مرر:معّزی:ر=:بی<ورحنحک:ب<ر:دحگر:=ین:بیت::-
:مردم:به:شهر:خوحش:ج;د=رد:بس;ی:خط;ر»

:

:
:

ک;;;<ن:خ;;;وحش:ج;;;د=رد:بس;;;ی:به;;;<: :«گ;;;وهر:ب;;;ه:
:

:
:





 

 

:چه<رمفصل:

 جنپ رساهل
:(گزحده)

:

:مررسّردعلی:ههد=جی
 

 رسالۀ همدانیه(. 1
 واردات حافظ(. 2
 سفرنامۀ حجّ(. 3

 رسالۀ درویشیه(. 4
 منهاج العارفین(. 5

 
:



 



 

:
(1):
یݔۀ ۀ  رسال مدان   ه 
:[=ز]

:مررسّردعلی:ههد=جی
:نب س» :=لرَّ::ݭݭ  حهن  : «حرن=هلل:=لّرَ

: ݤب ه:َو ݫ  ݫ :ݬݫ
:َجس» ْ ݧ رݨݨݨݧ : «نݨْ:َخع 

: :=حه;;دی،:ب;;ر:س;;<لک<ن  :طرحق;;ت  :محّه;;دی:و:َمس;;<لک  :ش;;رحعت  ش;;<هر=ه 
: :حقرقت،:به:ضر<>  :مرد=ن  :روجدگ<ن  :طرحقت:و :ۀ:=َ:َ=شّع::بی<ب<ن  :عل;وم  :حق<یق  جو=ر  :حر<ت:بخش:=و،:َسجب:!:آن:عزیز:روشن:ب<د :و:جسرن:َرو=حر:َ=جف<س  حر;<>  ُم;رده::= 

:مقجرۀ:جه<لت:ب<د َکَرمه!:دالن  : :َو هّذه  :.ب 
 ر :=ز:تحریر:=ی;ن:عج<ل;ه:و:تقری;ر:=ی;ن:مق<ل;ه،:آجک;ه:دی;روز:خ;دمت:آن:
:فرم;وده:بودج;د،:و:در:آن:مجل;س:ب;ه:جه;ت:=س;ن: عزیز:س;<عخی:تش;رحف:حض;ور

:تأّم;;;ل:خ;;;ود:ُمص;;;;رب:هه;;;د=ن ،:س;;;خذی:چذ;;;د:رفخ;;;ه،:ه;;;;ر:چذ;;;د:آن:عزی;;;ز:در
ک;;س:ب;;ه:=ّم;;<:=ز:جه;ت:م:؛جه<ح;د:می ک;;ه:ب;;ه:جه;ت:خوش;;<مد:ه;ر: ع<ج;;د=ن:ج<ه;ل:

:ه;ر:س;فله:می:،کوشذد:ج<ن:می :به:طهع:چون:س;گ:ب;ر:در  و:در:ه;ر::،خروش;ذد:و
جوش;ذد،:ج;و=بی:چذ;د:جوش;خه:خو=ه;د:ش;د،::مجلس:چون:دحگ:بی:جهک:می

ن:ش<>=هلل» :.تع<لی: «= 
ک;ه:در:=ص;طال :َص;رش:و:لغ;ت،: ب;ر:وزن:«:َهَه;َد:»=م<:بعد،:بج<ح;د:د=جس;خن:

::ب;ود،«:َفَع;َل:» و:«:َدَور=ن»ُب;;َود:و:«:<نج;َخلَ:»ههچ;;ون:«:َفَع;الن»ب;ر:وزن:«:َهَه;;د=ن»و
کله;;ه،::؛ ررهه;;< :=ی;;ن: :ب;;ه:حرش«:هه;;ه:د=ن»و ّح;;ن::جرس;;ت،:و:در:ذک;;ر:=و ه;;<ی:دو

ک;;;ه: ُن:«:َهَه;;;د=ن»ح<ج;;;ت:جرس;;;ت:ت;;;<:شخص;;;ی:=عخ;;;ر= :جکذ;;;د: =لُک;;;ّل:ر=::ع;;;<ل 
ُن:=لُکّل:جخو=جد:ُبَود:مگر:ذ=ت:ُمخع<لرۀ:حّق: ::–گوحذد،:و:ع<ل  :.َشأُجُه:َعّزَ

                                                                            
:(.38ی::بخشی:=ز:آحه/:=لذهل/27ی::،:سورهقرآن)«:ی:مهرب<ن:به:ج<م:خد=وجد:بخشذده»(.: )
:(.4ی::بخشی:=ز:آحه/:=لف<تحه/::1ی::،:سورهقرآن)«:ح<ری:می:جویین(:و:بدو)»:(.: )
گ;;;ر:خ;;;د=:بخو=ه;;;د»(.: ) ،:س:182آ:/37،:س:27آ:/:28،:س:69آ:/18،:س:99آ:/:12،:س:ق;;;رآن)«:=

:.،:بخشی:=ز:آح<ت(27آ:/48
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ک;ه:!:=ی:عزیز :::،:=س;ن:دو:موض;ع:=س;ت«هه;د=ن»بد=ن: ،:و:«حه;ن»حک;ی:=ز
: ّح;;ن:=ز ;;ر=ق»دو ّح;;ن،:ب;;ه:ف;;خر:م;;رن:.=ّول،:ب;;ه:س;;کون:م;;رن:آم;;ده:=س;;ت[:I]: «ع  .::دو

ُکُت;;:آن : :بعض;;ی:=ز ::در:ب;;ه:س;;کون:م;;رن: «د=نَهْه;;»ب:عربّی;;ه:آم;;ده:=س;;ت،:ک;;ه:در
:«:حهن» ;ر=ق»=س;ت:ج;ه:در ک;ه.:«ع  =م;<م:فخ;ر:»:و:مص;د=ق:=ی;ن:س;خن،:آن:=س;ت:

حهه::-: «=لّدین:ر=زی گفخه:=ست:بر:سجرل:َم::–َعَلره:=لّرَ ل،:و:ذک;ر:َد;چذد:بیت:
کرده:=ست ::شعر[.:348/2گ:.:]=ین:شهر،:صرحر:

ک;;;ه:بد=ج;;;د ک;;;ه:بد=ج;;;د:و:بد=ج;;;د: ک;;;س: :آن:
:

:
:جش;;;;;;<جد: :َص;;;;;;در :َمس;;;;;;َذدخود:ر=:ب;;;;;;ه:َس;;;;;;ر  :در

:ج

ک;;;ه:بد=ج;;;د ک;;;ه:بد=ج;;;د:و:جد=ج;;;د: :و=جک;;;س:
:

:
:: ک;;;;;ه:در ُک;;;;;َذش:زود: : :خ;;;;;و=ب:جه<ج;;;;;دبی;;;;;د=ر

:

ک;;;ه:جد=ج;;;د ک;;;ه:جد=ج;;;د:و:بد=ج;;;د: :و=جک;;;س:
:ج

:
کف;;;;;;ر:و:جه<ل;;;;;;ت:بره<ج;;;;;;د: : :=و:خوحش;;;;;;خن:=ز

:

ک;;;ه:جد=ج;;;د ک;;;ه:جد=ج;;;د:و:جد=ج;;;د: :و=جک;;;س:
:

:
َکَس;;ش:زج;;ده:جخو=ج;;د: ک;;ه: :ت;;و:م;;رده:ش;;ه<رش:

:

ر=ق»=حذک:به: ::=جدر،:شهری:=ست:معظن«:ع 
: «خو=جذ;;;د،:=و:ه;;;ر :جد=ج;;;د«:َهَه;;;د=ن»ک;;;ور=::

::::::::[II]:
*:
: 

                                                                            
=ز:آب<د=ن:ت<:»(:کذوجی«:عر=ق»کشور:)عر=ق:عرب:(.:1::ی:بزرگ:=طالق:می:شده:عر=ق،:به:دو:ج<حره(.: )

قَرُب:)«:موصل:به:طول،:و:=ز:ق<دسره:ت<:ُحلو=ن:به:ع;ر  ی:مرک;ز::ج<حر;ه»ع;ر=ق:عج;ن:.2،:(=لَهو=رد:=َ
(.:مع;رن:فرهذ;گ)«:و:والح;<ت:مرک;زی:و=ق;ع:ب;ین:=ص;فه<ن:و:هه;د=ن:و:ته;ر=ن:=یر=ن،:ش;<مل:=ح;<الت

:[.I]پیوست:::رش
:َحَه;;ن»::«زجج;;<ن»ب;;ه:ف;;خر:=ول:و:س;;کون:ث;;<جی،:ب;;ر:َوزن:)َهْه;;د=ن:(.: ) :=ق;;رب)»:قجرل;;ه:ی;;ی:=س;;ت:در

:(.=لهو=رد
گذشخۀ::-544ی::ز=ده)=م<م:=لهشکّکرن،:ع<لن:و:حکرن:و:مخکلن:ج<مد=ر:(.: ) :(.ه;:ق:686در:
:[.II::]پیوست::رش.:موضع:ذکر:=ین:=بی<ت:ر=،:در:مر=جع:دسخرس،:جر<فخن(.: )
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:=ز حهه:-: «سله<ن»عصر،::>َ=بذ<:و کرده:=ست:-َعلره:=لّرَ ::بیت.:جرز،:صرحر:
:برگ;ی:جرس;ت<فر=ق:بردل:ج» ک;<ه  :د=ن:چ;و:

:

:
:

: «=ست«:=لوجد»ههچوکوه«ههه:د=ن»ولرک:بر:
:

که: :ش<هد:=ین:معذی:=ست: َعَل;ن:=س;ت:م;ر:َبَل;دۀ:مخصوص;ه:«:َهَه;د=ن»و
:جرس;;ت،: :َ=ع;;الم،:مع;;<جی:مش;;هور ک;;ه:در :=س;;ت: چذ<جک;;ه:=ه;;ل:مذط;;ق:ر=،:و:مق;;رّر

ن:ُمف;;»::گفخ;;ه:=ج;;د ذ;;َده  :ع  :َل;;ْن:رَ:َفَعج;;ُد=هلل  ;;ُه:حرَذز;;ذ  ّج  :اَلَ ک;;<َن:َعَله;;<ا :=ذ=: ُحعَخَج;;ر:فر;;ه::د=ا
ه :َو=اُللوهّرَ ه  :[.III]: .«َمعذی:=لُعُجودّحَ

:ب;ه:=ص;طال :مخص;ّوفه: گفخ;ه:ش;د،:و =ین:=ست:آجچه:مذ<سب:=ه;ل:ظ;<هر:
:جر;;ز:بگ;;ویین:ب;;ه:=ش;;<رتی:چذ;;د،:=گرچ;;ه:آث;;<ر:حق;;<یق:م ع;;<مالت:و:قو=ع;;د:آد=ب:و

حر;<>:ش;روۀ:=ی;ن:ط<حف;ه: ک;ه:=  ع<د=ت:=ین:قوم:مذدرس:ش;ده:=س;ت،:و:عزیز=ج;ی:
::می :جذ;;گ:=ی;;ن،:ج;;زد:ُ=مّخ;;<ن:ب;;ی:ح<ص;;ل،:روی:در :=ز گش;;خذد،:و کردج;;د،:مخ;;و=ری:

گش;خذد،: :خودبیذ<ن:مغرور،:=جگش;ت:جه;<ی:خل;ق: کشردجد،:و حج<ب: ررت:
ک;رد : :دّج<ل:صفخ<ن:رعذ<:به:مقخد=یی:خود:ر=:مشهور ه،:و:خ;ود:و:خلق;ی:ر=:ب;ه:و

کردج;;;د،: :ه;;;الک: :» ;;;رور
:َض;;;ّلُُ
ݨݨݨݨݦݦݦݦُ

ک ر;;;ر=ا: و=: :=ّم;;;»::بی;;;ت .«و=:وَ=َض;;;ّلُ :َو ّجه;;;<:<:=لخ  ر;;;<م:َف< 
ن ه  :ج س<خه<:َوأری:َجس<َ>::-َکخر<م  :َ رر  :[.IV.:] «=لَحّی 

:ترّدد:و:مالق<ت:َعْه; که:در حل:عهر:عزیز:ر=: ک;رده:ش;د،:و:ور:و:در ح;د:ص;رش: َز
::بر:شّدت :=قص;<ی:=م;<کن:و کج;<:شخص;ی:ر=:در :َبر=ری:هر: :جج<ل:و :و ه<ی:بح<ر

کردج;;د: که;;ر:عزحه;;ت:بس;;خه،:قط;;ع:مر=ح;;ل:و:مذ;;<زل:[:341/1گ:]ب;;الد:وص;;ف:
                                                                            

گذشخه)«:سله<ن:س<وجی»(.: ) :(.ه;:ق:778ی::در:
::=ز: زلی:به:مطلع(.: )
گرفخ<ر:زلف:دلجذد:=ست» که: ی;;;ن:بذ;;;د:=س;;;ت:خوش<:دلی: ک;;;و:در «:دل;;;ی:=س;;;ت:ق;;;<جع:و:آز=د:

:(.37دیو=ن،:ص)
:لح<[:=هلل+:عجد:]=:«:عجد=هلل»پس:»(.: ) گ;<ه:َعَل;ن:(:مذطقر<ن)=:ظ:=حش<ن:=ز )=:لفظ:مفرد:=ست،:هر:

و:[:=س;ت«:عجد»مر=د:(:]بذدگی)=:زیر=:در:=ین:هذگ<م،:معذ<ی:عجودح ت:.:بوده:ب<شد(:=سن:خ<ص
:[.III]پیوست:::رش.:«.در:آن:مورد:جظر:جرست[:=ست«:=هلل»مر=د:(:]خد=یی)=:=لوهّرت:

کردجد»(.: ) گهر=ه: :(.بخشی:=ز:آح<ت.:24آ:/71،:س:81آ:/5س::،قرآن)«:گهر=ه:شدجد:و:بسر<ری:ر=:
که:خرهه:ه<ی:=حش<ن:=ست،:لرکن،:زج<ن:قجرله:ر=: رر:=ز:زج<ن:آن:می:بیذرن»(.: ) .:«خرهه:ه<،:هه<ج<:

:[.IV]پیوست:::رش
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:»ک;;رده،:چ;;ون:مالق;;<ت:ش;;د،: رع;;:َکَس;;ر=ب  ق  :ب  :ذَححَس;;ُجُه:=لّظه;;:ة  :»: .«ن:م;;<>ا َ=ن:::م;;<َو
الّ: :َم;ن:َحُک;ن:َلس;ُت:َ=عَرَف;ُه:ْر;ُه:=هلل:َخ:َذمَخُهن:َج;ز=:َعَرفُت:=لذ<َس:=  ّج;<:»،: «ر=ا  =: ّج;<:هلل:و  =
عون :ر=ج  َلره   =». :
ک;;ه:می!:=ی:عزی;;ز ح;;ن: :ب;;ر:س;;ر:س;;خن:رو گ;;ر:شخص;;ی:=ی;;ن::ب;;<ز خو=س;;خرن:=

:آن:ه;ز=ر: ک;ه:در ُکُتب:خ<جه:ی;ی:رود: : گررد،:و:در :جه:حرش:تهّجی:ر=:ح<د: بیست:و
ک;ه گوح;د: کت<ب:ُبَود،:پ;س: :=ی;ن:ه;ز=ر»::مجّلد: د:=س;ت،:م;ن:آن:مجّل;:ه;ر:چ;ه:در

ک;ه:«د=جن:ههه:ر=:می کلهه:یی: گفخه:ب<شد،:چه،:هر: ،:آن:کس:=ز:وجهی:ر=ست:
:=لح;روش :فی:هذه  :ُهَو:ع<لن  :=ین:حروش،:َو کتب:=ست،:مرّکب:=ست:=ز :آن: .:در
کذذ;;د،: :=و:س;;وآل: گ;;ر:=ز کت;;ب:=س;;ت،:= :آن: ک;;ه:در =م;;<:ب;;ه:تفص;;رل:بی;;<ن:مس;;<حلی:

:َوه;;ن:مخحّر;ر:ش;;ود،:و:دری;ن:جکت;;ه:هه;رن:معذ;;ی:هس;ت:م;;ع: =لزح;<ده،:ول;;رکن:=ز
:بذوحس;ذد،:.:ق<صر=ن:دورست د=ت:بس;ر<ر هن:چذرن:=گر:=س<می:=شر<>:در:مجّلَ

ک;;ه گوح;;د: کرده»::پ;;س:ع;;<قلی: :=ی;;ن:مجّل;;د=ت:ذک;;ر: کله;;ه::ه;;ر:چ;;ه:در =ج;;د،:ح;;ک:
گفخه:ب<شد«بیش:جرست :.،:ر=ست:

ت:به:و=سطۀ:خو=ط;ف: که:بیدلی:ر=:=ز:سوخخگ<ن:ب<دحۀ:محّجَ گ<ه: پس:هر:
: گرد=جذ;د،:و:دح;دۀهّهت:=و:ر=:جذب<ت:=لوهّر;ت،:=ز ُجّج;ۀ:وج;ود:بش;ری:مذس;ل :

:م<:َطَغی»به:سوزن: :بردوزج;د،:و:ع;رن:بص;ررت:: ،«م<َز=َح:=لَجَصُر:و :رؤحت:= ر<ر =ز
ُکحل: :ر=:به: ذُ:»=و =هللَ=لهؤمُن:َحذُظُر:ب  گرد=جذد::: «ور  که<ل:خ;ود:[:V]روشن: و:جه<ل:

: :ر=:=ز :آییذ;;;ۀ:دل:=و ر=:ب;;;ه:ص;;;ف<ت:ذّر=ت:َموج;;;ود=ت،:ب;;;ر:جظ;;;ر:=و:جل;;;وه:دهذ;;;د،:و
: گرد=جذد،:و:شر=ب:زالل:محّجت:به:ج<م:معرفت:=ز :آالحش:ُمحدث<ت:پ<ک:

                                                                            
که:تشذه:آن:ر=:آب:پذد=رد»:(.: ) :(.39ی::بخشی:=ز:آحه/:=لذور/:24،:سور :قرآن)«:چون:سر=بی:در:بی<ب<جی:
ک;ه:»(.: ) کس;ی:ر=: :مردم:شذ<خخه:=م:جز:دگرگوجی:=حش<ن:جرس;ت،:خ;د=،:پ;<د=ش:جر;ک:ده;د: :آجچه:=ز و

:.:در:هر :حک:=ز:مذ<بع:دسخرس،:مسخذد:=ین:قول:ر=:جر<فخن.:«جشذ<خخه:ب<شهش
گردحن»(.: ) :خد=یین:و:هن:به:سوی:=و:ب<ز: :(.151ی::بخشی:=ز:آحه/:=لجقره/:2،:سور :قرآن)«:م<:=ز:آن 
گشت:و:جه:مذحرش:شدجه:دحده:خ»(.: ) :(.17ی::آحه/:=لذجن/:53ی::،:سورهقرآن)«:رره:
ذ;ور=هلل»::،:حدحث،:=ص;ل:آن«مؤمن:ب<:جور:خد=:می:جگرد»(.: ) ّج;ُه:َحذُظ;ُر:ب  ّتق;و=:فر=َس;ة:=له;ؤمن:َف<  =س;ت:«:= 

:[.V]پیوست:::رش(.:14فروز=جفر،:ص:«:مدذوی:=ح<دحث»،:بذ<بر:8،:ص1،:جصغرر:ج<مع)
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;;جُّ:»دس;ت:س;;<قی: رُّ:ُحح  :ُحح  ک;;<م:ج;;<ن:=و:ریزج;;د:: «وج;;ُه:ُهن:َو : و:م;;رح:[:341/2گ:]در
:ه;;و= ک;;ه:ط;;<یر:ملک;;وت:=س;;ت،در :حظ;;<یر:قدس;;ی:رو :=و:ر=: :س;;<ح<ت  ی:فض;;<ی 

: َس;;ُذریهن:»ج;والن:دهذ;;د،:و:در:مکت;ب:ش;;هود:ب;;ر:چه;رۀ:َ=ل;;و= :وج;ود،:حقرق;;ت 
ذ<:فی:=آلف<ق:َو: گ;د=ی:مس;کرن:ب;ر:: «َ=جفسهن:یف:آح<ت  کذذ;د،:ت;<:آن: ب;ر:َوی:عرض;ه:

:َ=سر=ر:مط<لعه:میݨݨّ:ورق:وجود:هر:ذّره،:سر ::ی:=ز := :»کذد،:و:حقرقت  ::ْن:و :ش;زی:ْن:م  :ݪݪݪݬݬ 
:ُحَس;;;;جّ: :=اّل :ݪݪ  ::می: «ُر:َبَحه;;;;ده  ک ;;;;رت  : :َمر=ت;;;;ب  :قط;;;;ع:َمذ;;;;<زل  :=ز:محذ;;;;ت  بیذ;;;;د،:و

:زب;;<ن:ه;;ر:ذّره::َموهوم;<ت،در:خلوتخ<ج;;ۀ:وح;;دت:می :ب;;ه:س;;هع:ج;;<ن:=ز گری;;زد،:و
::شذود،:بیت:می
ری،:هرچه:هسخی:تویی::جه<ن:ر=:بلذدی:و:پسخی:تویی» : «جد=جن:چ 

[VI]:
: :م;;ذُکن:و:لک;ن:ال:»آجج;<،:حقرق;;ت  :جح;ُن:َ=ق;;رُب:=لر;ه  :: «تجُص;;رونَو آش;;ک<ر
: :ع;ّزت  :آفخ<ب  ;»شود،:و :م  ;ن:مح;رنَو=هلل  ه  :: «ن:َور=خ  :جق;<ب  :پ;س  := :»=ز ن:َتُک;:َل;ْن::ْن:َو

:: «َت;;ر=ُه: ک»روی:جه<ح;;د،:و:س;;ّر  :ُه;;َو:َمَعک;;ن:َ=حَذه;;<: گ;;ردد،:و:ع;;روس:: «ذ;;ُخنݩُ:َو ظ;;<هر:
:وجُه:=هلل» و=:َفدّنَ

ُ
کذ;د: «َفَ<حذه<:ُتَوّل گ;ری: :».:جل;وه: :و:=الر   :=لس;هو=ت  :  ,«=هلُل:ج;وُر

                                                                            
:آح;;ه/:=له<خ;;ده/5ی::،:س;;ورهق;;رآن)«:س;;خش:د=رج;;ددوسخش;;<ن:د=رد:و:دو»(.: ) ش;;ر :(.:59ی::بخش;;ی:=ز

(:،:و:مو=ض;ع:دحگ;ر128ص:)عرن:=لقض;<ه:هه;د=جی:«:تههرد=ت»در::-=ز:جهله:-عرف<جی:=ین:آحه:ر=
بجعد،:و::368،:ص:1ج)«:ههد=جی:=لقض<ه:عرن:ه<ی:ج<مه»و:(:392ص)بر:آن:«:گرسو:در=ز»وشر :

:.می:تو=ن:دحد(:مو=ضع:دحگر
کر=ن:ه<:و:ج<ن:ه<ی:=حش<ن،:به:آج<ن:جش<ن:خو=هرن:د=دآحه:»(.: ) ی::،:سورهقرآن)«:.ه<ی:خوحش:ر=:در:

:(.53ی::بخشی:=ز:آحه/:حن:=لسجده/:41
گوس;ت»(.: ) /:بذ;ی:=س;ر=خرل/:17ی::،:س;ورهق;رآن)«:هر :چرزی:جرست:مگر:به:س;خ<حش:=و:تس;جرر:

:(.46ی::بخشی:=ز:آحه
:[.VI]پیوست:::رش(.:1883:،:ص4،:ج«:بروخرن»چ<پ:)«:ش<هذ<مه»::فردوسی(.: )
:(.84ی::آحه/:=لو=قعه/:56ی::،:سورهقرآن)«:جزدحک:ترحن،:=م<:جهی:بیذرد(:محخضر)وم<:=ز:شه<:به:آن:»(.: )
:(.28ی::آحه/:=لجروج/85ی::،:سورهقرآن)«:و:خد=:فر=سوی:=حش<ن:ر=:=ح<طه:مذد:=ست»(.: )
کت;<ب:=الحه;;<ن،:ص=لج;ز)=لجخ;<ری:«:ص;;حرر».:،:ح;دحث«و:=گ;ر:=و:ر=:جدح;ده:ب<ش;ی»(.: ) (.:=:15>:=الول،:

گ;ویی:=و:ر=:م;ی:بیذ;ی،:و:=گ;ر:=و:::=حس<ن:چرست؟:گفت::پرسرد» ک;ه: =حذکه:خد=ی:ر=:بپرسخی:آجچذ;<ن:
:(.467،:ص:1ݤ:ج:،:=لهفهرس:=لهعجن)«:…ر=:جدحده:ب<شی،:پس:هه<ج<:=و:تر=:می:بیذد

کج<:ب<شرد:=و:ب<:شه<ست»(.: ) :(.4ی::آحهبخشی:=ز:/:=لحدحد/:57ی::،:سورهقرآن)«:هر:
کذرد:هه<جج<:سوی:خد=ست»(.: ) که:ُروی: :(.115ی::بخشی:=ز:آحه/:=لجقره/2ی::،:سورهقرآن)«:و:به:هر:کج<:
:(.35ی::بخشی:=ز:آحه/:=لذور/:24ی::،:سورهقرآن)«:خد=،:جور:آسه<ن:ه<:و:زمرن:=ست»(.:  )
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: :ُصوَره»سّر  :»در:سو=د:رقن:.:ب<:=و:در:مر<ن:جهد: «رأحُت:رّبی:فی:َ=حَسن  ُل:َو ُه;و:=اَلّو 
ن :=لّظ;;<هُر:َو=لج;;<ط  ::وت،:مح;رن:د=ی;;رۀ:مل;;ک:و:ملک; «=آلخ;ُر:و ;;َعت  :=ز:س  بیذ;;د،:و

کج;;;;<:تو=ج;;;;د:ش;;;;د،: ::ُه;;;;َو:=الّ::ْن:= ::ف;;;;<یَن:َت;;;;ذهجُوَن،»=ی;;;;ن:د=ی;;;;رۀ:ب;;;;ی:پ<ح;;;;<ن: ذک;;;;ر 
: .«للع<لهرن

ک;;ه:وج;;ود:ُمح;;َد: :بی;;دلی: :آفخ;;<ب:َ=ش;;ّع::درا:َموهوم;;<ت:ر=،:ذّره:و=ر ۀ:=ج;;و=ر
جد=ج;;د:مگ;;ر::ججرذ;;د:مگ;;ر:ذ=ت:و:ه;;ر :ج;;الل:=ح;;دّحت:مس;;خهلک:ح<ب;;د،:و:ه;;ر 

: :=ین:مق;<م،:الش  :[:VII]: «ُس;جح<جی»وجود:حقرقی:مطلق،:پس:=گر:در ل;رَس:»و
:َ رری :ُب;َود:::::َج;دزَ:[:VII]: «فی:=لّد=َرین  گوح;د.:مع;ذور گ;ر: =: :ب;<:خ;ود:»::و هه;ه:بی;ذن:و

گفخ;;ه:ب<ش;;د«هه;;ه:د=ج;;ن ک;;ه:=و:مس;;خغرق:[:342/1گ:]،:=ز:وجه;;ی:ر=س;;ت: زی;;ر=:
ک;;ه:وج;;;ود:هه;;ۀ:=ش;;;ر<>:=زوس;;ت،:و:قر;;;<م:هه;;;ه: کس;;ی:=س;;;ت: مش;;<هدۀ:وج;;;ود:

:.بدوست،:بلکه:خود،:ههه:=وست
که:به:حقرقت:شهه:یی:=ز:مع<رش:=وص<ش:آن:وجود:د=جد،:ههه: پس:هر:

:=قس;<م:وج;ود:مخجّح;ر:ب<ش;د.:جدد= ک;ه:جد=ج;د،:ه;ر :جد=ج;د،:=گرچ;ه:در :هر: =ّم;<:.:و
ک;ه:س;<لک:ر=:=ی;ن:جظ;ر:ب;ر:س;جرل:=جه;<ل:ب;ود،:در:مق;<م: =حذج<:دقرقه:یی:=س;ت:

:.:حررت:وحدت :: ّر تَ :=ّم<:=گر:ص<حب: ررت،:ُتُتق  :پ;یش:مر=ت;ب:َ=فع;<ل:و =ز
                                                                            

:ف;;;ی:=لس;;;ذّره:تح<ف;;;<ت:=ال».:،:ح;;;دحث:قدس;;;ی«پروردگ;;;<رم:ر=:در:جرک;;;وترین:ص;;;ورت:بدح;;;دم»(.: )
الب;;ن:«:=لح;;دحث:مش;;کل»(.:42و:ص::122ص:)للش;;ر :محه;;د:=له;;دجی:«:=لقدس;;ّره:=الح<دح;;ث

ع;رن:=لقض;<ه:«:تههر;د=ت»ب;ر:«:گرسو:در=ز»شر :عرف<جی:=ین:چذد:حدحث:=ز:(.:24-6ص:)فورک:
:.دحده:شود(:414ص:)ههد=جی:

:(.3ی::بخشی:=ز:آحه/:=لحدحد/:57ی::،:سورهقرآن)«:ههو:آ <ز:و:=جج<م:و:پدحد=ر:و:جه<ن:=ست»(.: )
ک;ه:هه;رن:ج;ز:ت;ذک<ری:=ز:ب;ر=ی:جه<جر;<ن:جرس;ت»(.: ) کج;<:م;ی:روح;د،: /:81ی::،:س;ورهق;رآن)«:پس:

:(.27و::26آح<ت:/:=لخکویر
کن»(.: ) ه:و:پ;;< گذش;;خه)،:ب;;<:یزح;;د:بس;;ط<می:«مذ;;ّزَ «:=لهحج;;وب:کش;;ف»(.:ه;;;:ق:264ح;;<::261ی::در:

پیوس;;;ت:::رش(.:148،:ص:1ج:)عط;;;<ری:جرش;;;<بوری:«:=الولر;;;<>:ت;;;ذکره»(.:327ص:)ُهج;;;ویری:
[VII.]:
(:=حه;د:ب;;ن:محه;د:ب;ن:عج;د=لکرحن:آمل;;ی)،:=بو=لعج;<س:«ج;ز:م;;ن:جرس;ت(:کس;ی)در:دو:س;ر=ی:»(.: )

:.:قّص<ب گوج;ه:آم;ده:=س;ت(:256ص:)ع;رن:=لقض;<ه:هه;د=جی:«:تههرد=ت»در ل;رَس:ف;ی:»::ب;دین:
:َربی ین:=اّل :[.VII]پیوست:::رش.:«…=لّد=َر

ت»ضجن:(.: ) کال«َ ّرَ ب;وده:و:ش;<حد:«:ع;ّزت»م،:=ز:=حذج<ج;ب:=س;ت؛وگرجه:در:=ص;ل:،:مو=فق:ب<:سر<ق:
مش;<ح :برق;ع:»::ب;ه:جق;ل:آم;ده(:568ص:)«:=لعج;<د:مرص;<د»در:توض;رح<ت:.:ههرن:درس;ت:ب<ش;د

:(.1.پ.:)«عّزت:ر=:بر:روی:َ=بک<ر: رب:می:بسخذد:و:تتق: ررت:ر=:به:دست:بی<ن:جهی:=جد=خخذد
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ح;;;<ی: کذ;;;د،:در : ک ;;;رت:َ=عر;;;<ن:ظه;;;ور حر;;;رت:و:ص;;;ف<ت:ب;;;ی:جه<ح;;;ت:ب;;;رد=رد،:و:
کالم:ر :َهَره<ن:پیش:آحد،:و:عقل:ُمْد: ::ُق;ْل:»ک:به: :زدج;ی:ّع  :: «ه;<ا:لْ:َرّب  گ;ردد،:و گوح;<:

: ک;ه:ص;;ومعه:جش;رن:حظر;رۀ:ق;;دس:=س;ت،:دس;ت:تض;;ّرُ ب;ه:دع;;<>:ع:رو :تر;زبین:
;;;َن:=َ:» ُ ݧ ݧ ݩّهݧ ݧ ݧ ݢللݧ َکه;;;<هی:ݢ ج;;;<:=الش;;;ر<َ>: :[:VIII]ب;;;رد=رد::: «َ=ر  ;;;ّر  : «ال:َحع;;;رُش:=هلَل: ر;;;ر=هلل»و:س 

: گردد،:و :مکشوش: :=در=ک»حقرق;ت  :=الدر=ک  مفه;وم:[.:IX]: «=لَعج;ُز:عذ;َد:درک 
:=ین:روشذخر:می :=گر:=ز گوش:د=ر:شود،:و ک;ه:د=عر;ۀ:!:=ی:عزیز:!خو=هی،: هر:وق;ت:

:ق;;دم:س;;عی:س;;<لک:ر=:ب;;ر:بس;;< : :ط<ل;;ب:ص;;<دق:بگر;;رد،:و گریج;;<ن  :طل;;ب،: درد 
که;<:ُ=م;رَت:َف<ْ:»عجودّحت:به:حکن: ن: :: «سخق  :ب;ر:آس;خ<جۀ:خ;دمت  گرد=ج;د،:و ث<ب;ت:

:م :یوش;ُک:=َ:َل;ق;رَع:َع::ْن:َم;»ر=د  ب;ه:تر;ل:ب;ی:[:X]م;الزم:ش;ود:: «ر:ل;ُه:خَ:ْف;حُ::ْن:ی:=لج;<ب 
ح;;;ل:مج<ه;;;دۀ: :: «و=ل;;;ذیَن:ج<ه;;;دو=:فرذ;;;<»در :»و:س;;;رف  وج<ه;;;دو=:ف;;;ی:=هلل:ح;;;ّقَ

: :جه;;<د  :ب;;ه:آت;;ش:: ،«ه  کذ;;د،:و :ف;;روع:=وص;;<ش:و:=خ;;الق:ذمره;;ه:ر=:قط;;ع: =ص;;ول:و
: :=لُه:»ش;وق  :: « دوَق;;ج;;<ُر=هلل  ص;;َقلۀ:مخ<َبَع;;ت  :ب;;ه:م  خ;;رمن:هس;;خی:موه;وم:بس;;وزد،:و

: :ججوی  عوجی:ْن:ُقل:= :»سّذت  ج 
ون:=هلَل:ف;<ّتَ ّجُ زج;گ:رس;وم:و:[:342/2گ:]:  «ُکذُخن:ُتح 

:ب;;ر:مرک;;ب:ص;;جر: کذ;;د:و : :آییذ;;ۀ:دل:دور ر:جفس;;َک:م;;ع:=ل;;;ذین:ج :=ْص;;َو:»ع;;<د=ت:=ز

                                                                            
:(.113ی::بخشی:=ز:آحه/:طه/:28ی::،:سورهقرآن)«:بگو:پروردگ<ر=:مر=:د=جش:فز=ی»(.: )
ک;;;ه:هس;;;ت:به;;;ن:بذه;;;<!:ب;;;<ر:خ;;;د=ح<»(.: ) :».:ح;;;دحث:مذس;;;وب.:«چرزه;;;<:ر=:هه<جگوج;;;ه: «:تههر;;;د=ت 

:[.VIII]پیوست:::رش(.:44ص:)=لقض< :ههد=جی::عرن
گفخی»::گوحد«:عرن:=لقض<ه:ههد=جی».:،:شروخ:عرف<ن«خد=ی:ر=:جز:خد=ی:جشذ<سد»(.: ) ::شر :م<:

ق:=اّل:» کسی:جشذ<خت:مگر:خود:=و::گفت«:=لحّق:ال:َحْعرش:=لَحّ (.:283،:ص:تههرد=ت.:)«خد=:ر=:
کذون:در:مذجعی:دحگر:بد=ن:برجخورده:=م :(.=.پ.:)ت<

گ<ه:درح<فت:=در=ک،:»(.: ) بده»=بوبکر:صدیق،:.:«=در=ک:=ست(:خود)درم<جدگی:به: ::زُ عرن:«:=لحق<یق 
:[.IX]پیوست:::رش(.:36ص:)=لقض< :ههد=جی:

:(.بخشی:=ز:آح<ت.:14آ/42،:س:114آ/:11،:س:قرآن)«:دسخورت:د=ده:=جد:پ<حد=ر:ب<ش:چذ<جکه»(.: )
گش;وده:ش;ود»(.: ) ک;ه:ب;ر:=و: کوب;د:در:ر=،:ب<ش;د: که: =ب;وجعرن:«:حلر;ة:=الولر;<>».:،:ح;دحث:مذس;وب«هر:

:[.X]پیوست:::رش(.:185،:ص:«مدذوی:=ح<دحث»بذ<بر:.:138،:ص:1ج:)=صفه<جی:
کرده:=جد»(.: ) که:در:ر=ه:م<:مج<هدت: :(.69ی::بخشی:=ز:آحه/:=لعذکجوت/:29ی::،:سورهقرآن)«:کس<جی:
کذر;د»(.: ) ک<رز=ر: کردن:بر=ی:=وست،: ک<رز=ر: :ر=ه:خد=،:چذ<جکه:سز=و=ر: :در /:22ی::،:س;ورهق;رآن)«:.و

:(.77ی::بخشی:=ز:آحه/:=لحّج:
:خد=ست»(.: ) :فروز=ن  :(.6ی::آحه/:=لههزه/:184ی::،:سورهقرآن)«:آتش 
کذردبگو:=گر:خد=:ر=:دوست:می:»(.:  ) :(.29ی::بخشی:=ز:آحه/:آل:عهر=ن/:3ی::،:سورهقرآن)«:د=رحد:مر=:پیروی:



 شاهِ هَمَدان                                                                   241

 

 

:حدعوَن:ربُهن:ب<لَغ;د= :یرح;دوَن:َو:و=لَع:   :: «ُه:َه;ْج:ش;ّی  :س;و=ر:ش;ود،:و :عالی;ق  عَقج;<ت 
«: :=لشهو=ت  :حّبُ ّیَن:للّذ<س  :: «ُز گلرن:سر<ه  کذد،:و: :ف;ی:»قطع: =لفقُر:سو=ُد=لوجه 

: :[:XI]: «=ل;;ّد=رین  :ب;;ر:خ;;<ک:م;;ذّلت  :آخرَت;;:ْن:َم;;»ب;;ر:دوش:ج;;<ن:بذ;;دد،:و ُه:=ح;;ّبَ
:ب;;;ه:= :: «َ=خ;;;رَب:=ل;;;دجر< :جش;;;رذد،:و :َذ:»ش;;;<رت  :: «نُه;;;رْ:ُق;;;ل:=هلُل:ث;;;ّنَ روی:=لخف;;;<ت:=ز

:َص;;;;خَ:ْع:و=َ:»َک;;;وَجرن:بگرد=ج;;;;د،:و:دس;;;;ت:توّک;;;;ل:در:حج;;;ل:=لهخ;;;;رن: :=هو=:بحج;;;;ل  هلل 
:: «جهرع<ا: کذ;ف  :آف<ت:و:عو=ر :ُصدود:به: :=ز کذد،:و : :َفَف:»=سخو=ر ::=ورّ:ݩّ; : «=ل;ی:=هلل 

: :بُت:= :»پذ<ه:آرد،:هر:آحذه:سو=بق:عذ<حت  :تقّرَ جر=ا :ش  َب:=لّیَ :لر ْ:َمن:َتَقّرَ :َذرْ::ه 
:ر=ه:: «ع<ا =ز

: کس;وت:ه;د=حت  کذ;د: َو=ل;ذیَن:ج<َه;دو=:فرذ;<:»کرم،:=سخقج<ل:ح<ل:آن:ض;عرف:
ُهن:ُسُجَلذ< :: «َلَذهدحّذَ کر=مت  :بر:سریر: :=جد=زد،:و :=و :بر  :  «ش<>حَ::ْن:َم::هلر :=َحجخجی:»در

گرد=جد:  «ش<>حَ: ::جش<جد،:و:هسخی:موهوم:=و:ر=:در:مسخی:مطلق:خود:مخالشی:
:

                                                                            
ک;;ه:ب<م;;د=د:و:ش;;ج<جگ<ه،:پروردگ;;<ر:خ;;وحش:ر=:م;;ی:خو=جذ;;د:و:رض;;<ی:=و:م;;;ی:»(.: ) کس;;<جی: خ;;ود:ر=:ب;;<:

:(.27ی::بخشی:=ز:آحه/:=لکهف/:18ی::،:سورهقرآن)«:!خو=هذد،:شکرب:د=ر
:ب;;ر=ی:م;;ردم:آر=س;;»(.: ) گردح;;دهدوس;;ت:د=ش;;خن:ش;;هوت:ه;;<:=ز /:آل:عه;;ر=ن/:3ی::،:س;;ورهق;;رآن)«:خه:

:(.12ی::بخشی:=ز:آحه
«:=لحق;<یق:کش;ف»تعلرق;<ت:.:)،:ح;دحث:مذس;وب«دروحشی،:در:دو:جه<ن،:روسر<هی:=س;ت»(.: )

:[.XI]پیوست:::رش(.:234عزیز:جسفی،:ص:
کرد»(.: ) که:آخرت:خود:دوست:د=شت،:دجر<ی:خود:خر=ب: در:هر :حک:=ز:مذ<بع:دس;خرس،:.:«هر:

:(.=.پ)ر=:جر<فخن:::«قول»مسخذد:=ین:
:(.:91ی::بخشی:=ز:آحه/:=الجع<م/:6ی::،:سورهقرآن)«:بگو:خد=ی،:سحس:بگذ=رش<ن»(.: )
:(.98ی::بخشی:=ز:آحه/:آل:عهر=ن/:3ی::،:سورهقرآن)«:و:ههگی:به:رحسه<ن:خد=:چذگ:زجرد»(.: )
:(.:58ی::بخشی:=ز:آحه/:=لذ=رح<ت/:51ی::،:سورهقرآن)«:پس:سوی:خد=:بگریزحد»(.: )
ک;;ه»(.: ) گ;;ز:ب;;دو:جزدح;;ک:ش;;وم:ه;;ر: .:،:ح;;دحث:قدس;;ی«حک:َبَدس;;ت:ب;;ه:م;;ن:جزدح;;ک:ش;;ود،:م;;ن:ح;;ک:

کت;;<ب:=لخوحر;;د،:ص9ج)=لجخ;;<ری:«:ص;;حرر» :=الح<دح;;ث:ف;;ی:=لس;;ذّره:=التح<ف;;<ت»(.:121،:
:(.:91ص.:)«مدذوی:=ح<دحث»(.:34:-29ص:)«:=لقدسّره

که:درب<ره»(.: ) کرده:=جد،:به:ر=ه:ه<ی:خوحش:ه:وکس<جی: کذرنی:م<:مج<هدت: ،:قرآن)«:د=حخش<ن:می:
:(.69ی::بخشی:=ز:آحه/:=لعذکجوت/:29ی::سوره

که:ر=:خو=هد:به:سوی:آن:برکشد»(.:  ) :(.13ی::بخشی:=ز:آحه/:=لشوری/:42ی::،:سورهقرآن)«:هر:
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:َ=لُهح;;َد:» :َل;;ن:َیج;;ق  َن:ب<لَق;;دحن  هس;;خی:خ;;ود:ر=:ب;;ه:[.:XII]: «َل;;ُه:َ=َث;;ر :ُا:=ذ=:َق;;ر 
ک;;ه: :ب;;د=رد: خ;;ی:َف<ج;;<:دحذ»:ج;<ی:=و :ر=:ب;;ه:: ،«ُه:ُخ;;َم;;ن:َقخَل;;ُه:َمَحّجَ خلع;;ت:و:وج;;ود:=و

:َبَصرَ:ُکذُت:ُسَه:» س;<جَ:عُه:َو :ل  :ب;ر=ی:تکهر;ل:ج<قص;<ن:ب;ه:: «ُه:ُه:ُو :=ز گرد=ج;د،:و م;زّین:
:.ع<لن:رسهی:مر=جعخش:فرم<حد

که:بدین:مق<م:رسد،:هر:چه:بیذد: گوح;د:س<لکی: به:ح;ّق:بیذ;د،:و:ه;ر:چ;ه:
گوح;;د:و:ه;; گ;;ویی،:ب;;ر:ح;;ّق،:ه;;ر :چر;;ز:.:چ;;ه:د=ج;;د:ب;;ه:ح;;ّق:د=ج;;در:ب;;ه:ح;;ق: چ;;ه:
;;ی:=لس;;ه<>»پوش;;رده:ب<ش;;د؟: :و:ال:ف  :ف;;ی:=الر   :ش;;زی  :=هلَل:ال:َحخف;;ی:َعَلر;;ه  ّنَ  =». :

ن» َن:من:َفه  :: «َفه  : .«َمن:َلن:َحُذق:َلن:َحعر ش»و
کذ;رن : :جظ;ر:ج;;<هال:زی;ور:جه;;<ل:=ی;ن:ج;و:ب;<وۀ.:ب;ر:=ی;ن:=خخص;<ر :نفک;رت:=ز

ک;;;وردالن:مع<ج;;د،:مس;;;خور،:ُ=ول;;ی[:343/1گ:]ح<س;;د : =ز:خص;;;<یل:حهر;;;دۀ:.:و
: که:ه;ر:چ;ه:بش;ذوجد،:آن:ر=:ب;ر:وج;ه  که<ل:حکی:آن:=ست: : «َ=حَس;ن:تأوی;ل»=هل:

                                                                            
در:مذ<بع:.:«ههجر:شود،:=ثری:=ز:=و:بر:ج<ی:جه<جد(:َقدحن)=:چون:ب<:دیرحذه:(:ُمحَدا)=:جوپدحد،:»(.: )

:حک;ی:=ز:=مدل;ه:ه;<ی:قر<س;ی:در:ب;<ب:«:ق;ول»ن:دسخرس،:مسخذد:=ی ک;ه:ظ;<هر=ا رب;ن:ح;<دا:ب;ه:»ر=:
:[.XII]پیوست:::رش.:=ست،:جر<فخن«:قدحن

که:ر=:بک»:(.: ) ُ:محّجت:من:هر: ص:)«:مدذوی:=ح<دحث»بذ;<بر:.:،:حدحث«شد،:من:خوججه<ی:=و:هسخنݩݧ
گوجه:=ست(:134 ذی:َقَخلُخُه،:و:م;ن:َقخلُخ;ُه:ف<َج;»::ضجن:آن:بدین: َحُخ;ُه:َمن:َ=َحّجَ ،:=لق;وی:=له;ذهج)«:<:د 
::در:بیت«:مولوی»،:و:(398،:ص:4ج
،:بی;;ت:4،:دفخ;;ر:مدذ;;وی)«:ش;;<ه:بخش;;د:شص;;ت:ج;;<ن:دحگ;;رم::گر:بُجّرد:=و:به:قهر :خود:سرم»

کرده:=ست(:2963 :.بد=ن:=ش<ره:
(.:185،:ص:8ج)=لجخ;;;<ری:«:ص;;;حرر».:،:ح;;;دحث:قدس;;;ی«گ;;;وش:و:چش;;;ن:و:زب;;;<ن:=و:ب<ش;;;ن»(.: )

(.:19-18ص:)«:مدذوی:=ح<دحث»(.:15-14ص:)«:=الح<دحث:=لقدسّره=التح<ف<ت:=لسذّره:فی:»
ک;;ه:ب;;د=ن:م;;ی:ش;;ذود:و:»::ته;;<م:آن:چذ;;رن:=س;;ت گ;;وش:=و:ب<ش;;ن: هرگ;;<ه:بذ;;ده:=م:ر=:دوس;;ت:ب;;د=رم،:

که:بد=ن:ر=ه:می:رود:دحده کذد:و:پ<ی:=و: ک<ر:می: که:بد=ن: که:بد=ن:می:بیذد:و:دست:=و:ر=: :.«ی:=و:
:هن:در:زمرن،:هر »(.: ) :آسه<ن:و /:آل:عه;ر=ن/:3،:سورۀ:قرآن)«:چرزی:=ز:خد=:جه<ن:جرست:هن:در

:(.4ی::بخشی:=ز:آحه
که:فههرد»(.: ) :.در:مذ<بع:دسخرس،:مسخذد:آن:ر=:جر<فخن.:،:َمَدل«فههرد:هر:
ی::در:مقدم;ه(::1748،:ص:4ج)«:حک;ن:و:=مد<ل»بذ<بر:.:،:َمَدل«هرکه:جچشرده:=ست:جد=جسخه»(.: )

گ:«=خخر<رج<مه» ر»وجه:ی:ی:عط<ر:جرش<بوری،:و:به: ،:3دفخر:)«:مولوی:مدذوی»در:«:َمن:َلن:َحُذق:َلن:َحد 
«:حل;;و=ی:طذطذ;;<جی:ت;;<:جخ;;وری:ج;;د=جی»::آم;;ده:=س;;ت،:ق;س(:4145،:بی;;ت:5،:و:دفخ;;ر:2943بی;ت:
:(.=مد<ل:عو=م)
:.مأخوذ:=ز:آح<ت(.:37آ:/17،:س:63آ:/4،:سقرآن)«:جرکوتر:تفسرر»(.: )
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ک;;ه: ع;;وَن:َ=حَس;;َذُه:»کذذ;;د: ج  عُوَن:=لَق;;وَل:َفَرّخَ ;;ذیَن:َحس;;َخه 
َ
:خجرد;;ۀ:: .«َ=ّل :=وص;;<ش  :=ز و

:مع<ج;د:حک;ی:آن:=س;ت ک;ه:ه;;ر:چ;ه:بش;ذوجد:ب;ه:جح;ود:و:عذ;<د:مش;;غول::ج<قص;<ن 
:»ش;;وجد،: :َق;;دحن  ف;;ک  :َفَس;;َرُقوُلوَن:ه;;ذ=:=  ;;ه  ذ:َل;;ن:َیهَخ;;دو=:ب   =: :=ه;;ل:زم<ج;;ه،: .«َو ک ;;ر  =: و

:م<ش<َ>:=هللُ:»=جد،::بدین:صفت َه:»: ،«=اّل َکل  ت: :َتّهَ َک:َخَلَقُهن:و ذ=ل  :ل  َک::ُة:َو ّب  +:: َر
: :ص  ه  َل:َلکله<ت  :ال:ُمَجّد  :َعدالا :َو :»: .«دق<ا هلل  ال».:«َوحَدُه::–َو=لَحهد  ::ُم:َعل;ٓی:و=لّسَ :َم;ن 
ںݨݚَّ:= :جَ:ݗ َ :[.343/2گ:]: .«=لُهدی:ع 
::

                                                                            
کذ»(.: ) ک;ه:س;خن:ش;ذوجد:و:جرک;وترش:ر=:پی;روی: بخش;ی:=ز:/:=لزم;ر/:39ی::،:س;ورهق;رآن)«:ذ;دکس<جی:

:(.19ی::آحه
گفت»(.: ) کهن:=ست::و:چون:بد=ن:هد=حت:جر<فخه:=جد،:خو=هذد: /:46ی::،:سورهقرآن)«:=ین:درو ی:

:(.18ی::بخشی:=ز:آحه/:=الحق<ش
:.«بخشی:=ز:آح<ت.:7آ:/87،:س49آ:/18،:س:188آ:/:7،:سقرآن)«:مگر:آجچه:خد=:خو=هد»(.: )
:ت;;و:ب;;ه:ر=س;;خی:و:د=د،::و:=ز:=ی;;ن:رو»(.: ) س;;خذ<ن:=و:تغریرپ;;ذیر::-=حش;;<ن:ر=:آفرح;;ده،:و:س;;خن:پروردگ;;<ر

:(.بخشی:=ز:آح<ت.:115آ:/:6و:س::128آ:/11،:سقرآن)«:.،:به:=جج<م:رسرد-جرست
:.هه<ن(.: )
که:هد=حت:ر=:پیرو:شد»(.: ) کس: :(.49ی::بخشی:=ز:آحه/:طه/:28ی::،:سورهقرآن)«:درود:بر:آن:
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:ه<ی:پیوست
:رس<لۀ:ههد=جره

[I:.]«کوف;;;ه:و:بص;;;ره:ر=:می ;;;ر=ق،: :آن:ح;;;ّد:ع;;;ر=ق:...:خو=ج;;;ده:=ج;;;د:ع  بع;;;د:=ز
گرفخه ::زح<دت: که:بعضی:ه;ر:چ;ه:=ز بگذش;ت:آن:هه;ه:«:ری»=جد:ت<:بد=ن:ج<خی:

:-(.68=ب;;ن:بک;;ر=ن،:ص::ج<م;;ۀ:جه;;<ن)«:.ع;;ر=َقرن:پذد=رج;;دش;;هره<:ر=:ع;;ر=ق:ح;;<:
:»سرزمرن: :بزرگ  عص;ر:«:جج;<ل»عه;د:س<س;<جی،:«:پهل;ۀ»ب<سخ<جی،:والح<ت:«:م<د 
ح;;;;دودش:ب;;;;<:والح;;;;<ت:.:،:درو:چه;;;;ل:پ;;;;<ره:ش;;;;هر...ع;;;;ر=ق:عج;;;;ن»:-=س;;;;المی

:ق;;;ومس:و:جرالج;;;<ت: :ف;;;<رس:و:مف;;;<زه:و کردس;;;خ<ن:و:خوزس;;;خ<ن:و آذرب<حج;;;<ن:و:
:م<:ق...پیوسخه:=ست :در «:...جل:=ز:بالد:عر=ق،:چه<ر:شهر:معخجر:ب;وده:=س;ت،:و

:(.:51حهد:=هلل:مسخوفی،:ص::=لقلوب:ةجزه)
ک;ه:در:س;<ل:(6سدۀ:)خ<ق<جی:شرو=جی: ع;ر=ق:»و:«:ع;ر=ق:ع;رب»ب;ه::551،:

گفخه:=ست«:عجن ::سفرکرده،:در:سفرج<مۀ:مذظوم:خود،:=ز:جهله،:
کّل:عر=ق:مه;د:ج<جه<س;ت» :خود:

:=کذ;;;<ش:ع;;;ر=ق:ب;;;<ح:دجر;;;ی:=س;;;ت
گرفخ;;;;;یچ;;;;;ون:در:هه;;;;; :د=ن:مق;;;;;ّر:

:

:آجه<س;;;;;;;;ت: :=م;;;;;;;;<:هه;;;;;;;;د=ن:به;;;;;;;;<ر
:=م;;;;<:هه;;;;د=ن:به;;;;;<ر:معذ;;;;ی:=س;;;;;ت

ک;;;;;;ه:برگرفخ;;;;;;ی:ح;;;;;;ّظ: :«هه;;;;;;ه:د=ن:
:

:(91خ<ق<جی:ص:=لعر=قرن:ةتحف)::::::::
:

[II:.]«ک;;;ه:بد=ج;;;د ک;;;س: :=مد;;;<ل:«(=ل;;; ...:)آن: ک;;;ه:در ،:=ص;;;ل:=ی;;;ن:=بی;;;<ت:
:تد=ول:عو=م،:به:صورت ه<ی:مخف<وتی،:ر=حج:بوده:و:هس;ت،::ف<رسی:و:حخی:در

ک;ه:(:ق:686م:)در:مخن:رس<له:آمده،:به:=م<م:فخر:ر=زی::چذ<جکه جسجت:ح<فخ;ه،:
گردحده:=س;ت:-ت<کذون:-جگ<رجده:بر:موضع:ذکر:آجه< ک;ن:مض;هون:آجه;<:.:ج<خل: ال

که:=بن:ُقخَ: گذشخۀ:)رجۀ:دحذوری:س<بقۀ:طوالجی:تری:د=رد،:به:طوری: ه;;::276در:
:خلرل:بن:=حهد:فر=هر;دی:(:ق گذش;خۀ:)=ز آورده::ب;ه:جق;ل(:ه;;:ق:175-178در:

گف;;ت ک;;ه: :َح;;دری:=ّج;;ه:َح;;دری:َفَس;;::ة=لرج;;<ل:=ربع;;»::=س;;ت: :ح;;دری:و لوه،:و:رج;;ل 
:ف;;ذّکروه،:و:رج;;ل:ال:ح;;دری:و: :ح;;دری:و:ال:ح;;دری:=ّج;;ه:ح;;دری:ف;;ذ=ک:ج;;<س 

رج;;ل 
ه;وه،:و:رج;ل:ح;دری:و:ال:ح;دری:=ّج;ه:ال: حدری:=ّجه:ال:حدری:فذلک:مسخر:ش;د:فعّل 

:(.126ص،:2،:ج=الخج<ر:عرون.:)«فضوه:رحدری:فذلک:ج<هل:ف<
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.:گ;;ویی،:=بی;;<ت:فخ;;ر:ر=زی:ترجه;;ۀ:مذظ;;وم:هه;;رن:عج;;<ر=ت:ب;;وده:=س;;ت
گذشخۀ:)ههچذرن،:ر= ب:=صفه<جی: ج;<د=جی:»،:در:ذی;ل:عذ;و=ن:(ه;;:ق:582در:

گ;<ه:جرس;;ت م;ن:ال:ح;;دری:و:ه;;و:ال:::قر;;ل»::آورده:=س;ت«:ک;ه:ب;;ه:ج;<د=جی:خ;;وحش:آ
و:م;ن:ال:ح;دری:و:ه;و:حقدر=ج;ه:ح;دری::،حعلن:=جه:ال:ح;دری:ف;ذ=ک:ج<ه;ل:فعله;وه

::ق<ل:=لش<عر.:فذ=ک:=الحهق:ف<جخذجوه
:ل;ن:تعل;ن:ب<ج;ک:ج<ه;ل :جهل;َت:و

:

:من:جه;ل:ذ=ل;ذی:ح;دری:به;<:فر;ه:ومن:
:

::و:ق<ل:آخر
:َ=خ<ل;;د:ل;;ن:تعل;;ن،:و:لس;;َت:بع;;<لن

:

:=لجه;;ل:ةب<ج;;ک:ال:ت;;دری،:و:ذ= <ح;;:
:

:(42،:ص1،:جومح<ور=ت:=لشعر=>:=الدب<>:مح<ضر=ت):
:حک;ی:=ز:(ه;;:ق:525-492)عرن:=لقض<ت:هه;د=جی: ه<ی:خ;ود::ج<م;ه،:در

گوحد(34ج<مۀ:) ::،:خط<ب:به:حکی:=ز:مرحد=ن:
ک;ه:ج;;د=جی،:و::!=ی:عزی;ز» :ج;د=جی: ک;;ه:ت;و:ج;د=جی:و خلل;ی:عظ;رن:=س;ت:=ی;ن:

که: که:بد=جی:=ین: :(.345،:ص1،:ج...:ه<ی:ج<مه.:)«(=ل ...:)=گر:د=جسخی:
:ت;;د=ول::ب;;<ری،:ص;;ورت:=بی;;<ت:مزب;;ور،:ب;;ه:وی;;ژه:مص;;ر=ع ه<ی:دوم:آجه;;<،:در

چذ<جکه:ش;<درو=ن:دهخ;د=،:س;ه:بی;ت:.:گوجه:جه<جده:=ستف<رسی:زب<ج<ن:بد=ن:
::ر=:چذرن:ضجن:جهوده(:بیت:5=ز:)مشهور:

:ه;;رکس:ک;;ه:بد=ج;;دو:بد=ج;;د:ک;;ه:بد=ج;;د»
:هر:کس:که:جد=جد:و:بد=جد:که:جد=جد
:هر:کس:که:جد=جد:و:جد=جد:که:جد=جد

:

:=سب:شرش:=ز:گذجد:گردون:بجه<ج;د:
:آخ;;;ر:خ;;;رک:لذ;;;گ:ب;;;ه:مذ;;;زل:برس;;;<جد

:«به<ج;;;;ددر:جه;;;;ل:مرک;;;;ب:=بد=ل;;;;دهر:
:

:(1948،:ص4،:جحکن:و:=مد<ل)::::::::::
:حک:ج<،:ذیل:بیت:دوم ک;ه:جد=ج;د»:-و ک;رده:=س;ت::-«:...آجکس: =ض;<فه:

در=کدرک:::=لعجز:ع;ن»::که:جظرر :ةحقرق;»و:[(:IX]پیوس;ت:::رش)«:،:=در=ک=ال 
:کش;;;;;ف،:جق;;;;;ل:=ز:«ش;;;;;جلی»مذس;;;;;وب:ب;;;;;ه:)«:=لعج;;;;;ز:ع;;;;;ن:=لهعرف;;;;;ه:ة=لهعرف;;;;;

:(.68،:ص:1،:ج:حکن:و:=مد<ل)،:و:جز:=حذه<ست:(=لهحجوب
:

:

::::::::::::::::
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:ب<ب:تعجرر: :«:هه;ه:د=ج;ی»=م<،:در ک;ه:=ز:مقول;ۀ:«هه;د=جی»و:«:هه;د=ن»=ز :،
:مرّکب:در:صذ<حع:لفظ;ی:بش;ه<ر:می که;ن،::تجذرس:ت<ّم:و :روزگ;<ر=ن: آح;د،:ه;ن:=ز

گ;ون:ر=ج;ع:ب;ه: گوجه: «:هه;ه:چر;ز:د=ج;ی»و:«:بس;ر<ر:د=ج;ی»حک<ح<ت:و:=سخع<ر=ت:
::؛=س;;تم;;ردم:هه;;د=ن،:زب;;<جزد:ش;;ده: ه;;ر:چذ;;د:عک;;س:=ی;;ن:قض;;ره:ه;;ن،:=حذج;;<:و

ک;;ه:مش;;هورترین:آجه;;<:هه;;<ن:دو:بی;;ت:ب;;دحع:=لزم;;<ن: :جگردح;;ده،: ک;;ن:=ب;;ر=ز آجج;;<،:
گفت(:ه;:ق:398:-358)ههد=جی: که: ::ش<عر:بزرگ:عرب:زب<ن:=ست،:

:=ق;;;ول:بفض;;;له» :َهَه;;;د=ن:ل;;;ی:بل;;;د 
:ص;جر<جه:ف;;ی:=لق;جر:مد;;ل:ش;;روخه

:

:=لُجل;;;;;;;;;;د=ن: :لکّذ;;;;;;;;;ه:م;;;;;;;;;;ن:َ=ق;;;;;;;;;;َجر 
:«ک<لص;;;جر<ن:و:ش;;روخه:ف;;ی:=لعق;;ل

:

که:حک:وق;ت:پس;رکی:هه;د=جی:ب;ه: ب<ری،:حک<حخی:شهرت:د=شخه:=ست:
ح;<کن:ش;رقی:خالف;;ت::-جه<حذ;دگی:=ز:س;وی:م;ردم:ش;هر:ب;ر:حج;;<ج:ب;ن:یوس;ف

ک;;;ه:(:ه;;;:ق:95-45)=م;;وی: گ;;وی:س;;;جقت:رب;;ود،: و=رد:ش;;;د:و:در:ح<ض;;رجو=بی:
کردج;;د«:هه;;ه:د=ج;;ی»حه;;ل:ب;;ر: جظر;;ر:هه;;رن:ر=:ب;;ه:عه;;د:عه;;ربن:عج;;د=لعزیز:.:=و:

،:تفص;رل:آجه;<:در:(1،:ج=لعربی;ه:مج;<دی)دهذ;د::جرز:جسجت:می(:ه;:ق:63-181)
:.گذجد:=ین:مخخصر:جهی

:ب;;ه:«:د=ج;;<»ح;;<:«:حک;;رن»د=س;;خ<جی:دحگ;;ر:درب;;<رۀ:چه;;ل: ک;;ه:ب;;<ز ر=ح;;ج:ب;;وده:
:ب;;;ه:ص;;;ورت«:هه;;;د=ن» گ;;;ون:در:مو=ض;;;ع::جس;;;جت:ح<فخ;;;ه:=س;;;ت،:و گوج;;;ه: ه<ی:

کت;;ب:ب;;ه:جق;;ل:آم;;ده:=س;;ت،:حک;;رن:س;;ذ<خی: زج;;وی: : گذش;;خۀ:)مخف;;<وت،:در در:
:و:بهر=م»،:مذظومۀ:(ه;:ق:535 کرده:=ست:خود«:بهروز ::ر=:ب<:=ین:دو:بیت:آ <ز:
:=ین:چذ;رن:گف;ت:ر=دی:هه;ه:د=ن»

:ب;;;;;;ه:حک;;;;;;دحگر:بودج;;;;;;د :ب;;;;;;ر=در :دو
:

:ک;;;;;ه:ب;;;;;ه:عه;;;;;د:ق;;;;;دحن:در:هه;;;;;د=ن:
:«کدخ;;;;;;;;;;;د=ح<ن:معخج;;;;;;;;;;;ر:بودج;;;;;;;;;;;د

:

:آر=مگ<ه:بوعلی:ههد=ن:1873شه<رۀ::خطی:جسخۀ): :(محفوظ:در
:جرش<بوری: گفخه:=ستجرز،:(:ه;:ق:618-548)عط<ر ::در:ج<یی:

:ه;;ر :د=ج;;ی:ر=:ج;;ه:د=ج;;ش:ج;;ه:ق;;ر=ر»
:

ک;;;;<ر: :«ب;;;;<:هه;;;;ه:د=ج;;;;ی:بیفخ<دس;;;;ت:
:

:(2838،:ص4،:جوحکن:=مد<ل):
گذش;;خۀ:س;;<ل:)ق<ض;;ی:حهرد=ل;;دین:َول;;و=لجی: :(ه;;;:559در: :حک;;ی:=ز ،:در

:مق<)خود:«:مق<م<ت» :(19:مهݘ گوح<:محی:=یر=د:تشجره:مج<جس،:حّل  مس;<خل:»،:
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:زب;<ن:ح;ک::-ب;وده:=س;ت:که:مسخلزم:د=جش:فر=و=ن:-ر=«:فقهی «:پی;ر:هه;د=جی»=ز
گوحد کشرده،: ::به:رشخۀ:بی<ن:

ک;;;رد:م;;;ر=:دوس;;;خی» ک;;;ه:وقخ;;;ی:ب;;;ه:حک;;;ن:=قخج;;;<س:فو=ح;;;د:و:...:حک<ح;;;ت:
ک;;;ه:ب;;;ه:س;;;<حت:محلخ;;;ی:رح :ب;;;<:=ه;;;ل:ل;;;=خ;;;خالس:زو=ح;;;د،:خو=س;;;خن: ک;;;ذن:و ت:

،:پ;;س:در:...=هخ;;د=>،:=قخ;;د=>:ج;;وحن:و:=ز:=ف;;و=ه:رج;;<ل:دق;;<یق:ح;;الل:و:ح;;ر=م:بی;;<موزم
=ی:دح;;دم::مدحذ;;ه.:دوح;;دم،:ب;;ه:ش;;هر:هه;;د=ن:رس;;ردم:و:ر=س;;ت:می:مر<ج;ۀ:آجک;;ه:چ;;ة

کذ<ش،:آر=سخه:به:عل;ن:و:=دب،:مش;هور:ب;ه:فض;ل: س<کن:=الم<کن:ع<مر:=الطر=ش:و=ال
و:هذر،:مج<ر=ت:=هل:=و:به:حّل:حق<یق:و:مج<ر=ت:س<کذ<ن:=و:به:کش;ف:دق;<یق،:در:

«:...وش;خنج:گذشخن:و:بس< :=و:ر=:ب;ه:حدق;ۀ:=عخج;<ر:می:=طر=ش:=و:به:قدم:=خخر<ر:می
ک;;ه:در:مق;;<م:=عخ;;ر= ،:و:س;;وآل:=ز:آن:پی;;ر) =ی:آو=ز:د=د::دحگ;;ری:=ز:گوش;;ه»(::ت;;<:آجج;;<:
بد=ن:که:هه;ه:د=ن:ج;ز:خ;د=:جرس;ت،:و:در:ع;<لن:دع;وی،:ب;یش:!:=ی:پیر:ههد=جی:که

:(.161-151،:ص:حهردی:مق<م<ت)«:...=ز:=ین:که:کردی،:ج<ی:جه،
: ک;;ی:س;;روده،:جر;;ز:در کج;;<:و: ک;;ی:و: ک;;ه:معل;;وم:جرس;;ت: مر;;<ن:=ی;;ن:بی;;ت،:

::ف<رسی:زب<ج<ن:=یر=ن،:ههچون:مدل:س<یر،:زب<جزد:=ست
:ح<رم:ههد=جی:و:خودم:هر :جد=جی»

:

:«ح<:رّب:چکذد:هر :جد=ن:ب<:ههد=جی:
:

:(2838،:ص4،:جحکن:و:=مد<ل):
که;;<بیش:=حذج;;<:و:آجج;;<:پی;;د=:می :=ی;;ن:فق;;ر=ت،: :.:ش;;ود:=ز بد=جچ;;ه:مس;;طور

ص;<حب:=ی;ن::-مررس;ّردعلیکذرن،:و:ب<:حک:رب;<عی:ب;<:معذ;<ی::شد:بسذده:می
::دهرن:ُحسن:خخ<م:می«:پیوست»به:=ین::-رس<له
:پرسرد:عزی;زی:ک;ه:عل;ی:=ه;ل:کج;<خی»

ک;;ه:جد=جذ;;د:عل;;ی:ر= :ج;;ه:ز=ن:هه;;د=جن:
:

ک;;;ز:هه;;;د=جن: :گف;;خن:ب;;;ه:والح;;;<ت:عل;;;ی:
:«من:ز=ن:ههد=جن:ک;ه:عل;ی:ر=:هه;ه:د=ج;ن

:

:(388،:صتصوش:=صول):
[III:.]«لح;<ظ:=حش;<ن.../:عذدهن::َفَعجد=هلل: ،:خو=ج;ه:«...پس:عج;د=هلل:=ز

گوحد(:ه;:ق:672-597)جصرر:=لدین:طوسی: :=ین:مورد: ::در
کذ;د،:» :ب;ر:ج;زوی:=ز:معذ;ی:=و:دالل;ت: :=و ک;ه:ج;زوی:=ز لفظ:مؤّلف:آن:ُبَود:
:مؤّل;;ف،:...: :ب;;ه:دحگ;;ر:=عخج;;<ر :ُمف;;رد:ب<ش;;د،:و ک;;ه:لفظ;;ی:ب;;ه:ح;;ک:=عخج;;<ر و:ب<ش;;د:

چ;ه،:َ=س;ه<>:َ=ع;الم:.:َعَلن:شخصی:بود:ُمف;َرد:ب;ودکه:چون:=سن:«:عجد=هلل»م<جذد:
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بذ;;دۀ:»و:چ;;ون:.:ر=:در:مس;;هّر<ت:ج;;ز:تعر;;ین:و:=ش;;<رت:ه;;ر :دلر;;ل:دحگ;;ر:جج;;ود
:=ی;ن:چذ;رن:مف;رد:ر=:بعض;ی:مرک;ب:خو=جذ;د«:خد=ی و:.:خو=هذد،:مؤّلف:ب;ود،:و

ب:بود:در:جحو :مذطق،: رر:مرّکَ ;ب::ةچه،:خهس;.:مرّکب:در عش;ر:و:=مد;<لش:مرّکَ
:جح;;و،:و:در: ک;;ه:=س;;ن:َعَل;;ن:=س;;;ت،:«:عج;;د=هلل»و:.:مذط;;ق،:مؤّل;;ف:=س;;تب;;ود:در

;;ب:در:مذط;;ق :جح;;و،و:مرّکَ و:(.:14،:ص=القخج;;<س:=س;;<س)«:...مؤّل;;ف:=س;;ت:در
:(.64ص)خو=جس<ری:«:صوری:مذطق»::جرز،:رش

**:
[IV:.]«:م;;<:=لخر;;<م=: ک;;ه.../:و ،:=ی;;ن:بی;;ت،:حک;;ی،:»...خره;;ه:ه;;<،:هه<ج;;<:

::،:در(ه;;;;;:ق:465:-376)توس;;;;ن:ش;;;;ر :=بو=لق<س;;;;ن:ُقش;;;;رری: هه;;;;رن:معذ;;;;ی 
گوحد که: ::دگرگوجی:زم<جه:و:فقد=ن:مرد=ن:حقرقی،:=سخشه<د:شده،:آجج<:

و:.:ک;ه:خد=وج;;د=ن:حقرق;ت:=زی;;ن:ط<حف;ه،:پیش;;خر:برفخذ;;د...:پ;س:بد=جر;;د»
:زم<ج;;ۀ:م;;;<:آن:ط<حف;;ه:جه<ج;;;د،:مگ;;ر:=ث;;ر:=حش;;;<ن :=ی;;;ن:معذ;;ی،:ش;;;<عر:.:=ج;;در :=ج;;در و

:=م<:=لخر<م::گوحد:می ،:خرهه<:م<جذده:=ست:ب;ه:خرهه;<ی:=حش;<ن،:ول;رکن:...و
دو:دحگ;;ر،:(.:11-18،:ص:قش;;ررحه:رس;;<لۀترجه;;ۀ:)«:.قجرل;;ه:ج;;ه:آن:قجرل;;ه:=س;;ت

:ب;;ر=ی::ع;;رن :تهّد;;ل:=ز :»=لقض;;<ت:هه;;د=جی:در آورده:«:ّه;;<ل:س;;و>و:ُج::>س;;و:عله;;<> 
:(.245،:ص1،:ج...:ه<ی:ج<مه)=ست:

**:
[V:.]«ع;رن:=لقض;<ت::،:=ی;ن:ح;دحث:ر=«...مؤمن:ب;<:ج;ور.../:=لهؤمن:حذظر

ک;رده:«:عده<ن»ههد=جی:به:رو=حت: و:=بوح<م;د::،(8،:ص=لغرح;ب:ش;کوی)جقل:
گوج;ه«:=ب;ودرد=>»ب;ه:رو=ح;ت:(:ه;;:ق:585-458) ز=ل;ی: بذ;ور=هلل:م;ن:...:»::وب;دین:

«:خج;;<ر=ال:ش;;ه<ب:ش;ر »،:و:در:(18،:ص3،:ج=لعل;;وم:=حر;<>)«:ور=>:س;خر:رقر;;ق
:رس;;;<لۀ»و:(:118ص:)ش;;;ر :=بوس;;;عرد:«:=لخوحر;;;د:=س;;;ر=ر»و:(:81ص)قض;;;<عی:

:(:...ص:)«:رحهرقش «:مدذوی»،:و:جرز:در:(57ص:)ججن:ر=زی:«:=لعج<د:مرص<د»و
::آمده:=ست(:148،:36ص:)مولوی:
حذظ;;;;;;ر:بذ;;;;;;ور:=هلل:جج;;;;;;ود» :م;;;;;;ؤمن:=ر
:م;;;;ؤمذن:حذظ;;;;ر:ب;;;;ه:ج;;;;ور:=هلل:ش;;;;ده»

:

:«عرب:مؤمن:ر=:به:مؤمن:چون:جه;ود:
:=ی;ن:آتش;کده :ه<ن:بگری;ز:=ز :«ه<ن:و

:

:(14،:ص:مدذوی:=ح<دحث):
*:
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[VI.]:«:ک;;ه:در:«...جه;;<ن:ر=:بلذ;;دی:و ص:)«:=لعج;;<د:مرص;;<د»،:=ی;;ن:بی;;ت:
:ج;زد:ص;وفره::آمده،:بر:می(:18س::66،:و:ص9،:س2 که:=ز:=شع<ر:معروش:در آحد:

ک;ه:؛بوده :فردوس;ی:»::ش<درو=ن:سعرد:جفرسی:=ظه<ر:د=ش;خه:=س;ت: =ی;ن:بی;ت:=ز
::؛جرس;;ت :=ز :آن::ش;;رفذ<مۀو ک;;ه:حه;;د=هلل:مس;;خوفی:ح;;<:دحگ;;ری:در جظ;;<می:=س;;ت:

ک;ه:ب;<:موض;ع:.:«=جد:دست:برده :=بی;<ت:حکه;ت:آمر;زی:=س;ت: =ین:بیت،:ج;زو
: ::ش;;<هذ<مهس;;خن:در ج:)چ;;<پ:مس;;کو::ش;;<هذ<مۀ=رتج;;< :چذ;;د=جی:ج;;د=رد،:و:در

توض;رح<ت:)«:بیت:دحگر:در:ح<شره:ضجن:ش;ده:=س;ت:9جرز:ب<:(:254،:ص:4
:(.579و::551،:ص:«=لعج<د:مرص<د»دکتر:رح<حی:بر:

*:
[VII:.]«پ;;<کن/:ُس;;جح<جی: :در:دو/:ف;;ی:=ل;;د=رین: ر;;;ریل;;;رس:»و:«:مذ;;ّزه:و

کسی:جز:من:جرست :بی<ن:وح;دت:وج;ود:«سر=ی: ،:بزرگ<ن:عرف<ن:و:تصوش،:در
گر=خی: :آدم،:و:حک: «:=جس<ن»جز:«:خد=»گوهر:هسخی،:=حذکه:(:موجرسن)=:ع<َلن:و

کله;<تی:ش;ع<ری:برگفخه ک;ه:=ه;ّن:آجه;<:جرست،:هر:حک: م;ن:)=:=ج;<:=لح;ق:»::=ج;د،:
:حسرن:حاّلج:(:خد=:هسخن/:حق ،:ص:=لح;الج:=خج<ر(.:)ه;:ق:389کشخۀ:)=ز
21:: :(:75و :پ;<کن:=ز:ه;ر:[:«خ;د=»:ۀبه:مد<ب;)=:]م<:=عظن:شأجی:یسجح<ج»و مذ;زه:و

:ب;<:یزح;د:بس;ط<می:«:چرز،:چه:بزرگ:=ست:شأن:م;ن گذش;خۀ:)=ز :264ح;<::261در:
وی:=هلل:»و:(:327،:ص:=لهحجوب:کشف(:)ه;:ق ج;ز:خ;د=:)=:م<:فی:=لوجود:س 

گذش;;خۀ:)بغ;;د=دی:=ز:جذر;;د:«:(ه;;ر :چر;;ز:در:وج;;ود:جرس;;ت (:.:ه;;;:ق:298در:
ب;;;ی:»و:(:321،:ص:=لعج;;;<د:مرص;;;<د) در:دو:س;;;ر=ی:)=:ل;;;رس:ف;;;ی:=ل;;;د=رین:=ال:ر

:=بو=لعج;;;;<س:آمل;;;ی:قص;;;;<ب:«:(کس;;;ی:ج;;;;ز:پروردگ;;;<رم:جرس;;;;ت ،:تههر;;;;د=ت)=ز
کس;;;ی:ج;;;;ز:خ;;;;د=:)=:س;;;;وی:=هلل::ةم;;;<:ف;;;;ی:=لُجّج;;;»و:(:256ص :مر;;;<ن:ج<م;;;;ه: در

:=بوس;;عرد:=ب;;ی:=لخر;;ر:«:(جرس;;ت ،:ص:=لعج;;<د:ص;;<دمر(.:)ه;;;:ق:448:–:357)=ز
گوج;;ۀ:مش;;هورتر:آن::-(321 خ;;ی:=ال:»ک;;ه:ب;;ه: در:)=:=هلل:(:ح;;<:س;;;وی:)ل;;رس:ف;;ی:ُجّجَ

کسی:جز:خد=:جرست:مر<ن:ج<مه تعلرق;<ت:)مذسوب:به:جذر;د:بغ;د=دی:«:(=م:
:.،:و:جظ<یر:=حذه<ست(«=لحق<یق:کشف»

:بزرگ;;;;<ن:=ی;;;;ن:مس;;;;لک،:درب;;;;<رۀ: =حذ;;;;ک:ب;;;;ه:برخ;;;;ی:توض;;;;رح<ت،:ه;;;;ن:=ز
:می حن:شع<ره<ی:مزبور گوحدع.:پرد=ز پ;س:حس;رن:ج;ز:»::رن:=لقض<ت:ههد=جی:
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گوحذ;;د«:س;;جح<جی»،:و:ب<یزح;;د:ج;;ز:«=ج;;<=لحق» =حذج;;<:س;;<لک:ه;;ر :جج;;ود،:.:چ;;ه:
که:»(.:62،:ص:تههرد=ت)«:خ<لق:س<لک:ب<شد :=حذج<:بود: ب;ه:«:ب<یزح;د»مگر:=ز

گف;ت :ب;ر:مر;<ن:بس;ت:و: ن:قل;ُت:::و:ق;<ل»::وقت:جزع،:ُزّج;<ری:بخو=س;ت:و =له;ی:= 
:=ق;وُل:سجح<جی:م<:=عظن:شأج::یوم<ا: ،:=قط;ُع:زّج;<ری:و :مجوس;ی  ک<فر  ::ی،:ف<ج<:=لروم:

:رس;ول:=هلل گف;;ت«=ش;هُد:ال:=ل;;ه:=ال:=هلل:و:=ش;هُد:=ّن:محّه;;د=ا :،::: =ی;ن:س;;<عت،:ُزّج;;<ر
:شه<دت ک;ردم::بجرحدم:و : «:ه;<:ج<م;ه»،:و:214،:ص:تههر;د=ت)«:.:حق;رن:=خخر;<ر

ب<یزح;;د:هه;;رن:«:س;;جح<جی»حس;;رن:و:«:=ج;;<:=لح;;ق»پ;;س:مگ;;ر:»(.:311،:ص:1ج
گرس;و:در=ز:(274،:ص:تههر;د=ت)«:ودمعذ;ی:ب;; ،:ص:تههر;;د=ت)،:ش;;ر :آن:=ز:
:.دحده:شود(:381:-388
:ب;;;;;<:مرح;;;;;د=ن:آن:فقر;;;;;ر:محخش;;;;;ن»

:

ک;;;ه:ج;;;ک:ی;;;زد=ن:م;;;ذن: :«:ب<یزح;;;د:آم;;;د:
:

:(مولوی)
مذخ;ذ:قص; :و:تهد;رالت:»::ب<یزح;د،:رش«:س;جح<جی»بر=ی:مذخذ:قّص;ۀ:

:(.142ص:)فروز=جفر:«:مدذوی
: :بس;ر<ری:=ز:ع<رف;<ن،:«:لرس:فی:=لّد=ر: رره:دّح<ر»شع<ر :=ش;ع<ر ک;ه:در جر;ز،:

:ح<:به:مضهون،:آمده،:=ز:ههرن:مقوله:=ست :.به:عرن:لفظ:و
ب;;ه:(:ه;;;:ق:654-573)ر=:ب;;<:س;;خن:جج;;ن:ر=زی:«:پیوس;;ت»ب;;<ری،:=ی;;ن:

گفت:پ<ح<ن:می که: ::برحن:
ک;;;ه:جذر;;;د:» کذ;;;د: گ;;;ر:موج;;;ودی:مخجّل;;;ی:ش;;;ود:آن:=قخض;;;<: :–ر ::–پ;;;س:=
وَی:=هلل»::گفت:می و=حدی:مخجّلی:ش;ود:آن:ر:به:صفت:،:و:=گ«م<:فی:=لوجود:س 

ک;;ه:=بوس;;عرد کذ;;د: ;;وی:=هلل»:گف;;ت:می:-ر -=قخض;;<: گ;;ر:ب;;ه:«:م;;<:ف;;ی:=لجّج;;ة:س  =: و
ک;;;ه:=بویزح;;;د:میص;;;فت: کذ;;;د: ::گف;;;ت:ق;;;<حن:بذفس;;;ی:مخجّل;;;ی:ش;;;ود:آن:=قخض;;;<:

:(321،:ص:=لعج<ددمرص<)«:.سجح<جی:م<:=عظن:شأجی»
*:

[VIII:.]«>کش;;;ف»:،:ُهج;;;ویری:در«...ب;;;<ر:خ;;;د=ح<:.../:=لله;;;ن:=رج;;;<:=الش;;;ر:
ک;;الم:ر=:ب;;;ه:پی;;;<مجر:(:526و::231ص:)«:=لهحج;;وب و:جج;;;ن:=ل;;دین:ر=زی:=ی;;;ن:
گوح;;د:جس;;جت:د=ده :=س;;خدع<>::–ع::-خو=ج;;;ه»::=ج;;;د،: که;;;<هی»در «:=رج<=الش;;;ر<>:
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:قهر:می :=جو=ر:صف<ت:لطف:و لرکن:(.:389،:ص:=لعج<د:مرص<د)«:طلجرد:ظهور
ک;;;رده: ،:تههر;;;د=ت)ع;;;رن:=لقض;;;<ت:هه;;;د=جی:ب;;;دون:ذک;;;ر:ُمس;;;ذد،:آن:ر=:جق;;;ل:

سذ<د:به:پی<مجر:سروده(44ص :جرش<بوری:ب<:=  ::ش:و:عط<ر
گفت:=له;ی» :که:ب<:حق:مهخر:دین:

:

که;;;;<هی: :«ب;;;;ه:م;;;;ن:بذه;;;;<:=ش;;;;ر<>:ر=:
:

:(78،:ص=سر=رج<مه)
گوحد کت;ب:»::=م<،:فقرد:فروز=جفر: =ی;ن:ح;دحث:ر=:ب;دین:عج;<رت،:هذ;وز:در:

=لله;ن:=رج;;ی:::ح;دحث:بدس;ت:جر;<ورده:=م،:و:جزدح;;ک:ب;د=ن،:رو=ح;ت:ذی;;ل:=س;ت
که<:تریه<:ص<لحی:عج<دک: :(.18،:ص=لحق<یق:کذوز)=لدجر<:

:طعه;;ه:بذه;;;وده:ب;;;ه:م;;<:و:آن:ب;;;وده:شس;;;ت»
:

:
:

ک;;;ه:هس;;;ت: :«آن:چذ;;;<ن:بذه;;;<:به;;;<:آن:ر=:
:

:(115،:صمدذوی):
گوح;;د :=و=خ;;ل:ق;;رن:چه;;<ردهن:»::=حه;;د:مه;;دوی:د=مغ;;<جی: حک;;رن:مش;;هور
ک;;ه: :ب;;ه:تص;;حرر::ش;;ر :=ش;;<ر=تمرح;;وم:آخوج;;د:م;;ال:عل;;ی:ج;;وری: تح;;ت:جظ;;ر:و

:ته;;ر=ن:چ;<پ: :(:س;;ذگی)=حش;<ن:در ک;;ه:در ش;;ده:=س;ت،:در:مق<ل;;ۀ:مقدم;ه:م<جذ;;د:
«:ج;ی:=الش;ر<>ر :=َ::ّب:رَ:»پشت:جلد:چ<پ:ش;ده:=س;ت،:=ی;ن:رو=ح;ت:ر=:ب;ه:ص;ورت:

م;;ن:.:=ج;;د:ه:حض;;رت:=م;;<م:حس;;ن:عس;;کری:جس;;جت:د=دهبذح;;و:=رس;;<ل:مس;;لن:ب;;
کله;;;ه...:بذ;;;ده:ب;;;<:فح;;; :=جه;;;<لی =ی:ر=:مذس;;;وب:ب;;;ه:آن:حض;;;رت::چذ;;;رن:

:(324،:ص:«=لحق<یق:کشف»تعلرق<ت:)«:.جر<فخن
:م;;;;خن:(ه;;;;:ق:897:–:817)عج;;;د=لرحه<ن:ج;;;<می: کله;;;<ت:ر=:در ،:=ی;;;ن:

ک;;;رده:=س;;;ت«:دع;;<ی» گوج;;ه:جق;;;ل: اله;;;ی:خّلص;;;ذ<:ع;;;ن:اله;;ی:= := :»::ذی;;;ل،:ب;;;دین:
که<هی=الشخغ :=رج<:حق<یق:=الشر<>: :(.3،:صلو=حر)«:<ل:ب<لهالهی:و

*:
[IX:.]«:ح<ف;;;;ت:.../:=لعج;;;;ز:عذ;;;;د:درک ،:ع;;;;رن:«...درم<ج;;;;دگی:بگ;;;;<ه:در

که:صوفره:بد=ن:=سخشه<د:می کله<ت: کذذ;د،::=لقض<ت:ههد=جی:در:شر :=ین:
ک;;;ه:=ب;;;وبکر:ص;;دیق»::گوح;;د گف;;;ت:-ر :-مگ;;;ر: :=حذج;;;<: (:=ل;;; ...:)=لعج;;;ز:»::=ز
:=در=ک:::حعذی که:ههگی:ع<رش:ر=:بخورد،:ت;<:ع;<رش:=در=ک:معرفت:و آن:ب<شد:

ک;;ه:ُم;; ک;;رد: ک:=س;;ت:ح;;<:ج;;هجخو=ج;;د: ،:=لحق;;<یق: دب;;ز/:58،:ص:تههر;;د=ت)«:.در 
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:»(.:28،:ص2ج«:ه<:ج<مه»/:36ص: :=در=ک  که<ل:رسد،:=ز :=در=ک:به: ک<ر چون:
:خ;;ود:جر;;ز:ع;;<جز:ب;;ود ،:2،:جه;;<:ج<م;;ه)«:.=ی;;ن:ر=:حقرق;;ت:=در=ک:خو=جذ;;د.:=در=ک 

::سروده:=ستشر :شجسخری:(.:28ص
:=لعج;ز:َع;;ن:درک:=الدر=ک:=در=ک»

:چه:جسجت:خ<ک:ر=:ب<:ع;<لن:پ;<ک
:

:=ش;ر=ک: :و=لوقف:ف;ی:طری;ق:=الخر;<ر
:«که:=در=ک:=ست:عجز:=ز:درک:=در=ک

:

:(258،:ص1،:جحکن:و:=مد<ل)
:

[X:.]«:هر:که:کوبد.../:قرع:ْن:َم...»: ب;دین:(:138،:ص:1ج):=الولر;<>:ةحلر،:در
ف<ج;;ت:َتق;;رُع:ب;;<ب:=لهل;;ک:و:م;;ن:حق;;رع:ب;;<ب:: م<دم;;َت:ف;;ی:ص;;ال»::ص;;ورت:آم;;ده
=لقض;<ت:::ع;رن:=لحق<یق: دبزو:در:(:185،:ص:مدذوی:=ح<دحث)«:=لهلک:ُحفخر:له

گوج;ه:(92ص:)هه;د=جی: َم;ن:َ=دَم;ن:ق;رع:=لج;<ب:یوش;ک:=ن:»،:=ز:ق;ول:پی;<مجر،:ب;دین:
ذی;;;ل:ب;;;<::-مش;;;هورتر:–ب;;;ه:جق;;;ل:آم;;;ده،:و:ش;;;<درو=ن:دهخ;;;د=:ب;;;ه:ص;;;ورت:«:حف;;;خر:ل;;;ه

:َوَلج»::لوی:آورده:=ست=سخشه<د:به:بیت:مو :َوَلّجَ ::«َمن:قرَع:ب<ب<ا
ک;;وبی:دری» ک;;ه:چ;;ون: :گف;;ت:پیغهج;;ر:

:

:
:

:ب;;;;;;;رون:آح;;;;;;;د:س;;;;;;;ری: :ع<قج;;;;;;;ت:ز=ن:در
:

:(1746،:ص:4،:جحکن:و:=مد<ل):
که گوحد: ،:ص:3،:دفخ;رمدذ;وی)بعضی:و:=ز:جهله:موالج;<:»::فقرد:فروز=جفر:

(:73ص:)«:=لهرص;;وع:=للؤل;;ؤ»ف:ّل;;ؤ=جد،:م:آن:ر=:ح;;دحث:ش;;هرده(:14،:س319
که:حدحث:جرست :(.29،:ص:مدذوی:=ح<دحث)«:.گوحد:

*:
[XI:.]«:ش;;;<درو=ن:«...دروحش;;;ی:در:دو:جه;;;<ن.../:=لفق;;;ر:س;;;و=د:=لوج;;;ه:،

::دهخد=،:آن:ر=:ب<:=سخشه<د:به:بیخی:=ز:شر :شجسخری:به:جقل:آورده
:زمهک;;;ن:روس;;;ر<هی:در:دو:ع;;;<لن»

:

:«ج;;;;;;;د=:هرگ;;;;;;;;ز:جش;;;;;;;;د:و=هلل:=عل;;;;;;;;ن:
:

:(265،:ص1،:جحکن:و:=مد<ل):
: 
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: کرده:=ستعط<ر گوجۀ:دحگر:جقل: ::جرش<بوری:به:
::چه:ب<کست:=ز:فقرری،:فقر:فخرست»
:«که:خ<ل:=لوجه:فی:=لد=رین:فقرست:

:(21،:ص=سر=رج<مه)
: گ;;;;وهرین:در:ش;;;;ر :آن:ب;;;;ه:جق;;;;ل:=ز:محّه;;;;د:حس;;;;ن:جذ<ب;;;;دی:در و:دکت;;;;ر:

دروحش;;ی:در:حک;;ن:خ;;<ل:»::آورده(:174ه;;;:ق،:ص::1329ته;;ر=ن،:)«:ص;;<لحره»
:آر=ح;ش:و:ب<ع;;ث:=س;ت:در:ص;ورت،:حعذ;;ی:=ی;ن: حذ;ت:=س;;ت:و دروحش;;ی:م;رد:ر=:ز

:ب;;;<طن:=و:می<زیج;;;<خی:ظ;;; :بی;;;ت:(388،:ص:=س;;;ر=رج<مه)«:.گ;;;ردد:هر:و ک;;;ه:در :،
:ب;;ه:=فخخ;;ر»::م;;ذکور،:ب;;ه:ح;;دحث:مذس;;وب:دحگ;;ر ک;;ه:ص;;وفره::-«=لفق;;ر:فخ;;ری:و

کرده:=جد :بد=ن:=سخذ<د: =ی:جرز:شده:=ست،:و:فقرد:فروز=جفر:درب<رۀ::=ش<ره:-بسر<ر
گفخ;;;ه :::آن: ج;;;زو:=ح<دح;;;ث:جج;;;وی:ذک;;;ر:(:378،:ص:2ج)«:=لجح;;;<ر:ةس;;;فرذ»در

کن:برخی:آن:ر=:موضوع:د=جسخه :(.23،:ص:مدذوی:=ح<دحث)=جد::شده،:ال
کج;ری: ک;ه:ش;ر :جج;ن:=ل;دین: ب;ر=ی:(:ه;;:ق:618کش;خۀ:)=حذک،:تفص;رلی:

گفخ;;ۀ:دکت;;ر:مه;;دوی:«فق;;ر» :ب;;ه: :تأوی;;ل:س;;ه:ح;;دحث:مذس;;وب:ق<خ;;ل:ش;;ده:و ،:در
::ددگر:،:=ر=خه:می«طرفه:تفصرلی:=ست»::د=مغ<جی
فق;;ر:=ل;;ی:=هلل:دون: ر;;ره،:و:فق;;ر:=ل;;ی:=هلل:م;;ع:::=ص;;ذ<ش:ةث;;=لفق;;ر:عل;;ی:ثال»

:فقر:=لی:=لغرر:دون:=هلل :=لذجی:.: رره،:و =لفق;ر:»::=لی:=الول:بقوله(:ص)و:قد:=ش<ر
:=لی:=لد;<جی:بقول;ه«فخری کف;ر=ا:»::،:و :=ل;ی:=لد<ل;ث:بقول;ه«ک;<د=لفقر:=ن:حک;ون: ::،:و

:(.234،:ص:«=لحق<یق:کشف»ت:تعلرق<.:)«=لفقر:سو=د:=لوجه:فی:=لد=رین»
*:

[XII:.]«:=جوپدح;;د:چ;;ون:ب;;<:دیرحذ;;ه.../:=لهح;;دا:=ذ...»: ،:=ی;;ن:موض;;وع:=ز
کالم;ی:و:مک<ت;ب:«:ربن:ح;<دا:ب;ه:ق;دحن»مقولۀ: ک;ه:=ز:لح;<ظ:م;ذ=هب: =س;ت:

ب;دیهی:=س;ت:تهّد;ل:.:فلسفی:و:مس;<لک:عرف;<جی،:تلّق;ی:ب;<:آن:مخف;<وت:=س;ت
:جظ;;ر:عرف;;<جی:ب;;وده:ب گوح;;<:حک;;ی:=ز:ص;;<حب:رس;;<له:ب;;د=ن،:ب<حس;;خی:=ز ک;;ه: <ش;;د،:
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:جرس;;خی:جوپدح;;د :=ی;;ن:ب;;<ب:و:ح;;<کی:=ز :=رتج;;< :ب;;<:هس;;خی:: َ=مدل;;ۀ:قر<س;;ی:در در
:عدم:=ش;خر=ک:ب;<:آن:=س;ت،:چذ<جک;ه:ع;رن:=لقض;<ه:هه;د=جی،:ب;دین:: دیرحذه و

کرده ::مضهون،:بی<ن:
ک;ه:مر;<ن:ق;دحن:» پ;س:مر;<ن:ه;ر :دو:ح;<دا:هرگ;ز:آن:تف;<وت:جخو=ج;د:ب;ود:

ک;;د=م:=ز:دو:ح;; ک;;ه:ه;;ر: ک;;ه:ت;;و:خ;;و=هی:در:ح;;ّد:ح;;دوا:=س;;ت:و:ح;;<دا،: <دا:
ک ر;;ر:ه;;ر :=ش;;خر=کی::،مش;;خرک:ب<ش;;ذد :ق;;دحن:ر=:ب;;<:ح;;<دا:=لجخ;;ه:ب;;ه:قلر;;ل:و: و

گ;;;ویی:ق;;;دحن:و=.:جرس;;;ت گ;;;ر: =: =ی;;;ن::،ح;;;<دا:در:معذ;;;ی:وج;;;ود:=ش;;;خر=کی:د=رد:و
ق;;;دحن:ر=:!:=ج;;و=جهرد.: لط;;ی:ب;;زرگ:=س;;ت:و:س;;هوی:عظ;;رن:و:خط;;<ی:ف;;<حش

پ;س:.:ب;ه:خ;ود:وجود:ضرورت:=ست:به:خود،:و:ح<دا:ر=:عدم:ض;رورت:=س;ت
گ;;ر:ح;;<دا:ر=:وج;;ودی:ب;;ود،:آن:ج;;ه:=و:...:چگوج;;ه:مش;;خرک:ب<ش;;ذد:در:وج;;ود؟: =

: ک;ه:=ز کرد:در:وجود:هر:چرزی: :آن:تو=ن: :دحگرحست:و:حس<ب:=ز که:آن:=ز ر=ست:
:چون:ح<دا:=ز:وجود:قدحن:جصرجکی:می.:ذ=ت:آن:چرز:بود بود:=ز:وج;ود،:آن::و

:ب;; ک;;ه:=و که;;<ل:ق;;دحن:=س;;ت،: ک;;ه: که;;<ل:ح;;<دا:=س;;ت،:ب;;ل: <:موج;;ودی:ج;;ه:ب;;ه:
=م<:ح<دا:به:خود:جز:معدوم:ججود،:و:ج;ز:مع;دوم:جرس;ت،:و:ج;ز:.:موجد:=ست

ک;ه:دو:چر;ز:ر=:وج;ود: مع;دوم:جخو=ج;د:ب;ود:هرگ;ز،:و:=ش;خر=ک:در:وج;ود:آجگ;ه:ب;ودی:
توض;;رر:(.:284:-283،:ص:1ع;;رن:=لقض;<ت:هه;;د=جی،:ج:ه<ی:ج<م;;ه)«:.ب;ودی

:.جرز،:آمده:=ست(:58-57ص:)«:=لحق<یق: زبد»=ین:جظر،:در:مقدمۀ:
::

                                                                            
،:خو=ج;;ه:«ق;دحن»و:«:ح;<دا»ر=:در:مق<ب;ل:و:مع;<دل:«:دیرحذ;ه»و:«:جوپدح;د»ف<رس;ی:و=ژه:ه;<ی:(:2)و:( )

ک<ر:برده:=ست(:15تهر=ن،:ص:1358چ<پ:)«:تههرد=الصول»جصرر=لدین:طوسی:در: و:من:=ز:=و::،به:
:(.=لف.پ.:)گرفخه:=م

:
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:=سخدر=ک<ت
ک;ه:بد=ج;د:»ش;عر::-[II]درب<رۀ:پیوس;ت:(.:1 ک;س: ،:جخس;ت:«(=ل; ...:)آن:

:ب;;<ب:تعجر;;ر: :م;;ردم:ش;;هر:«:هه;;ه:د=ن»در ک;;ه:مع;;<دل:«هه;;د=ن»=ز گف;;ت: ،:ت;;و=ن:
که:و=ژۀ:=جسرکلوپدح<(:ههه:د=ن)=:Encyclopede=روپ<یی:آن: ب;ه:معذ;<ی::-=ست:

:آن:س;;<خخه:آم;;;ده:=س;;ت: د=خ;;ر :ف<ر.:=لهع;;<رش:و:د=جش;;;ذ<مه:=ز س;;;ی:مر<ج;;ه:ح;;;<:در
ک<س;ره»پهلوی:=صطال : ک;ه:.:ب;ه:هه;رن:مفه;وم:ب<ش;د«:هروحسة:آ ج<ل;ب:آن:

در:ش;;هر:هه;;د=ن:«:هه;;ه:د=ن»در:ص;;در:مش;;روطه:خ;;و=هی،:ح;;ک:روزج<م;;ه:ب;;ه:ج;;<م:
::ب<ری،:عوفی:جرز:به:جقل:آورده(.:ه;:ق:1325)شده:=ست::مذخشر:می

ک;;ه:ور=:ج;;<م:حک;;رن:=س;;ت:محذ;;د=ر» ک;;س: :ه;;ر:
:

:
:خو=ج;;دک;;ز:ل;;و :خ;;رد:خ;;<طر:=و:حکه;;ت::

:
:

:ه<ی:عر=ق:=جدر:شهری:=س;ت:=حذک:به:زمرن
:

:
:«گ;ویی:و:=و:ه;;ر :جد=ج;;د«:هه;;ه:د=ن»ک;ور=::

:

:(498،:جزو:دوم،:قسن:سوم،:ص:=لحک<ح<ت:جو=مع)
ک;;رده :=ی;;ن:ب;;<ب: ک;;ه:م;;<:=ز:خلر;;ل:فر=هر;;دی:در =لرج;;<ل:-)=حن::گفخ;;<وردی:

:،:(=ل;; ...:=ربع;;ه :ترجه;;ۀ:«:=لعل;;وم:=حر;;<>»در ک;;ه:در  ز=ل;;ی:جر;;ز:ب;;ه:جق;;ل:آم;;ده،:
ک;;ه:»=م;<:ر=ج;;ع:ب;ه:=بی;<ت:.:ه;ن:درج:=س;ت(:177،:ص1ج)ف<رس;ی:آن: ک;س: آن:
«:قدس;;ر<ت»::درک;;ه:=م::مذس;;وب:ب;;ه:=م;;<م:فخ;;ر:ر=زی:جر;;ز:دح;;ده«:(=ل;; ...:)بد=ج;د:

:.آمده:=ست(«:مفخ< »مرحوم:دکتر::231مجهوعۀ:شه<رۀ:):مررسّردعلی
گوج;;ۀ:«(=ل;; ...:)=ل;;د=رین:ل;;رس:ف;;ی:»:-[VII]درب<رۀپیوس;;ت:(.:2 ل;;رس:»،:ب;;ه:

آم;ده،:و:فروز=جف;ر:(:188ص:)مول;وی:«:فره:م<:فر;ه»در:کت<ب:«:(دح<ر)فی:=لد=ر: رر:=هلل:
:(.358ص:)ضجن:کرده:=ست:«:کله<ت:بزرگ<ن:و:=مد<ل»آن:ر=:جزو:
:«(=ل;; ...:)م;;ن:ق;;;رع:ب<ب;;;<ا:»:-[X]درب;;<رۀ:پیوس;;;ت:(.:3 ،:فقر;;;د:فروز=جف;;;ر:در

کذذدچون:در:معذی:»::شر :=ین:بیت ک;ه:ش;هج<زت:/:زجی:ب<زت: پّر:فک;رت:زن:
گفخ;ۀ:عج;د=هلل:ب;ن:(:2878،:دفخر:حکن،:مدذوی)«:کذذد ک;ه:ج;<ظر:=س;ت:ب;ه: گوح;د:

:بزرگ;;;<ن:ص;;;ح<به: :(ه;;;;:ق:32م:)مس;;;عود:=ز ک;;;ه:=ز ،و:مق;;;ول:ق;;;ول:هه;;;<ن:=س;;;ت:
که:جظرر:آن::آجگ<ه:فروز=جفر:می.:آورده:=حن(:185ص:)«:مدذوی:=ح<دحث» :=فز=حد:
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:(:=ل;; ...م;;ن:ق;;رع:-) مجهوع;;ۀ:=مد;;<ل:مخعل;;ق:ب;;ه:=س;;خ<د:هه;;<یی:در:ض;;هن:در
گوحذ;;د:جرس;;ت:=مد;;<ل:آم;;ده،:و:بعض;;ی:آن:ر=:ح;;دحث:پذد=ش;;خه ک;;ه: جظر;;ر:.:=جد،:

،:ص:4،:ج=الخج;;<ر:عر;ون)«:س;خفخ< :فخح;;ت:ل;ه:=ال ;;القم;ن:=دم;;ن:=ال»::دحگ;ر
:جر;;ز:بی;;ت(137 و:م;;دمن:=لق;;رع:/:=خل;;ق:ب;;ذی:=لص;;جر=ن:ححظ;;ی:بح<جخ;;ه::،:و

:ش;;;ر )،:در:هه;;;رن:معذ<س;;;ت،:(128ص:،3،:ج:عر;;;ون.:)لالب;;;و=ب:=ن:حلج;;;<>
:(.1187،:ص:3،:جمدذوی
:تل;;;وحر:ب;;;ه:تجذ;;;رس:لف;;;ظ:(.:4 ،:مرح;;;وم:(هه;;;ه:د=ن)=«:هه;;;د=ن»ب;;;<ز:در

ک;ه:ب;<:»ملک:=لشعر=>:به<ر:در:حک:مدذوی:ب;ه:عذ;و=ن: در:ص;فت:ش;ّر<د=ن:لّف;<ظ:
،:«گوحذ;د:د=جسخن:چذد:=صطال :خود:ر=:ع<لن:ج<مرده:و:در:مج;<لس:س;خن:می

:ه;;ر»ب;;<:مطل;;ع: ::ک;;ه:ع<ق;;ب:رس;;و=:می(:=ل;; ...:)هذ;;ر:ع;;<ری:ب;;ود:م;;ردی:ز ش;;ود،:در
گوحد ک<وست:هر :مد=ن»::مقطع:مدذوی: ع<قج;ت:رف;ت:و:م;رد:/:ههه:د=جست:

:ههد=ن گوح;د[:33،:ص:2دیو=ن:به<ر،:ج]«:در ش;وی:آش;فخه:»::و:در:دجج<له:ه;ن:
:ه;ر :م;د=ن خو=ج;وی:[.:34ص:]«:ههچ;ون:آن:م;رد:ُم;رده:در:هه;د=ن/:ح<ل:و
گفخه ::کرم<جی:هن:
:=ی;;ن:ر :ه:هه;;ه:د=ج;;ی:جدح;;دعق;;ل:در

:

ک;;;ه:عق;;;ل:آفرح;;;د: :=و:هه;;;ه:د=جس;;;ت:
:

:
:



 



 

:
(2):

:

   طف  اح رادات  م
:(گلو::حدحث:سرو)

:
:ن:=لرحرن<بسن:=هلل:=لرحه
:

جق;ل::.ةترجهۀ:مر=د=ت:دیو=ن:حضرت:خو=جه:ح<فظ:ش;رر=زی:علر;ه:=لرحه;
ک;;ه::س;;ّردعلی=س;;ت:=ز:حض;;رت:=مررکجر;;ر: هه;;د=جی:ق;;ّدس:س;;ّره:=لس;;<می،:ب;;د=ن:

ک;ه:=ز:حق;<یق:و:ش;وق:=له;ی:ب;<: گوحذ;د: مرخ<جه:و:بخکده:و:شر=بخ<جه:ب<طن:ع<رش:ر=:
ک;ه:ص;فت:ذمره;ۀ:جف;س:=ّم;<ره:تج;دیل:ح<فخ;ه:ب<ش;د:.:خجر:ب<شد ترس<:مرد:روح;<جی:ر=:

ک;;ه:مّخص;;ف:ب;;ه:ص;;ف<ت:حهر;;ده:ب<ش;;د ترس;;<بچه:=له;;<م: رج;;ی:ر=:.:ب;;ه:جف;;س:لّو=م;;ه:
ک;;ه:=ز:ع;;<لن ب;;ت:و:ش;;<هد:تجّل;;ی:معذ;;ی:ر=:.: ر;;ب:در:دل:س;;<لک:ف;;رود:آح;;د:گوحذ;;د:

ک;;ه:در:ص;;فت:م;;<ور=ی:ص;;فت:س;;<لک:ظ;;<هر:ش;;ود :.:گوحذ;;د: و:دی;;ر:و:خر=ب;;<ت:ع;;<لن 
گوحذ;د ک;;ه:ج;;گ.:معذ;ی:ع;;<رش:ر=: ک;;ه:موّح;د:و:حکرج;;گ:ب<ش;د: گوحذ;د: ک;<فر:کس;;ی:ر=: ر:و:

ک;ه:=ز:=ول:مش;<هدۀ:=ج;و:یَم::.روی:=ز:م<:سوی:=هلل:ت<فخه:ب<شد گوحذ;د: =ر:ذوق:و:شوق:ر=:
کذ;;;د [:و]زّج;;;<ر:عالم;;;ت:حکرجگ;;;ی:و:ح;;;ک:جهخ;;;ی:در:دی;;;ن:.: رج;;;ی:=در=ک:معذ;;;ی:
گوحذ;;دذک.:مخ<بع;;ت:ر=ه:حق;;رن:ب<ش;;د ح;;<ر:و:.:رس;;ه:و:کلرس;;<:و:کذش;;ت:ع;;<لن:ش;;هود:ر=:

 هزه:و:بوسه:ف;ری:و:جذب;ۀ:ب;<طذی:.:محجوب:و:دوست:حقرقت:روحی:ر=:گوحذد
ک;ه:ل;ب:و:ده;<ن:.:ر=:گوحذد:که:جسجت:بر:س<لک:و=ق;ع:ش;ود گوحذ;د:ص;فت:و:ه;ر:ج;<:

گوحذ;;د.:حر;;<ت:ب<ش;;د چش;;ن:و:=ب;;رو:ص;;فت:جه;;<ل:و:.:ق;;اّلش:و:قلذ;;در:=ه;;ل:ت;;رک:ر=:
گوحذ;;د.:که;<ل:=له;;<م: رج;;ی:ر=:گوحذ;د خّه;;<ر:و:ب;;<ده:.:مس;;ت:و:ش;;هرد:=ه;;ل:جذب;ه:ر=:

:.و=هلل:=علن:ب<لصو=ب.:فروش:پیر:و:مرشد:ک<مل:ر=:گوحذد
:ش;ر : گ;ل:و:الل;ه»=حض;<ا ش;ر :=ی;ن:بی;ت:.:«رود:م;ی:س;<قی:ح;دحث:س;رو:و:

:بذگ<ل;ه:ب;ر=ی:تف;ّرج:س;و=ر:ش;ده:[:ی=]ق:به:قصه:تعلّ: گ;ور ک;ه:روزی:پ<دش;<ه: د=رد:
:ج;<م:س;رن:.:بود ح;ن:الل;ه:و :خ<جۀ:وزیر:سه:دخخر:بودجد،:ج<م:حکی:سرو،:ج<م:دو :در و

=حش<ن:هر:سه:خو=هر=ن:به:جهت:دحدن:ب;ر:ب;<م:رفخ;ه:بودج;د:و:پ<دش;<ه:ر=:.:گل:بود
:به:جظر:پ<دش<ه:هن:=فخ<دجد :.:دحدجد:و :پ<دش<ه:در .:خت<ب<ح:آمد:و:مجلس:سب<ز
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ک;رد:و:فرم;ود گ;ل:و:الل;ه»::وزیر:ر=:س<قی: :.:«رود:م;ی:س;<قی:ح;دحث:س;رو:و: بع;د:=ز
گف;;خن:جخو=جس;;ت ک;;س: ک;;ه:بگوح;;د؟:ه;;ر : ک;;ه:مص;;ر=ع:=ی;;ن: بعض;;ی:.:آن:فرم;;ود:

ح;;ن: :ب;;رود:مص;;ر=ع:دو کس;;ی:پ;;یش:=و گ;;ر: :=س;;ت،:= ک;;ه:ش;;<عری:در:ش;;رر=ز گفخذ;;د:
کرد:و:بس;ر<ر:تحف;ه:ب;ه:.:بگوحد .:حض;رت:ح;<فظ:فرس;خ<دپ<دش<ه:وزیر:ر=:تعرین:

:م;;دتی:وزی;;ر:پ;;یش:خو=ج;;ه:رس;;رد:و:تحف;;ه:ر=:پ;;یش:وی:جه;;<د حض;;رت:.:بع;;د:=ز
:آم;ده:=ی؟:وزی;ر: ک;<ر ک;ه:ب;ر=ی:چ;ه: خو=جه:ح<فظ:تح;ف:ر=:ب;ه:فق;ر=:د=د:و:فرم;ود:
ک;;ه:ح;;ک:مص;;ر=ع:پ<دش;;<ه:=جش;;<:فرم;;ود،:دوم: ک;;رد: کرفر;;ت:ع;;ر : :ته;;<م: م;;ذکور

کسی:جهی:تو=ج;د گفخن: :.:مصر=ع: =ی;ن: ;زل:حض;رت:خو=ج;ه:ح;<فظ:هه;<ن:روز
ک;;ه:ب;ود،:س;ه:ح;ری:دح;ده:ب;ود: .=جش;<:فرم;ود پ<دش;;<ه:.:مقص;ود:=ی;ن:=س;ت:س;رو:

ک;;ه:وزی;;ر: گ;;ل:و:الل;;ه»فرم;;ود: و:چ;;ون:س;;رو:س;;ه:«:رود:م;;ی:س;;<قی:ح;;دحث:س;;رو:و:
ک;;ه: =ی;;ن:بح;;ث:ب;;<:»ح;;ری:دح;;ده:=س;;ت،:بذ;;<:ب;;ر:آن:حض;;رت:خو=ج;;ه:فرمودج;;د:

ک;ه:س;ه:دخخ;ر:د=ش;ت.:«رود:می:<لهسثالثۀ:ّ : :ح;ک: ّس;<له:ب;ود: ی:ج;<م:حک;.:=حض;<ا
گل:و:ج<م:سروم:الله :ج<م:دوحن: :و :آجکه.:سرو سه:س<ل::می:ثالثۀ: ّس<له:به:=عخج<ر

گفخ;ه:=ج;د.:گوحذ;د:م;ی:ر=:ثالثۀ: ّس;<له ::چذ<جچ;ه:خو=ج;ه:ح;<فظ:در:ج;<ی:دحگ;ر:
:؛بیت

:م;;ی:س;;ه:س;;<له:و:محج;;وب:چ;;<رده:س;;<له
:

:
کجرر: :ههرن:بس:=ست:مر=:صحجت:صغرر:و:

:
:آجکه:سه:پی<له :ح;<:ش;ش،:م;ی:به:=عخج<ر و:آن:آب:=جگ;وری:=س;ت::خورج;د:و

گ;ل: ح;ن:ههچ;و: گ;ردد:و:در:پی<ل;ۀ:دو که:چون:=ول:پی<له:بخورد:ههچ;و:س;رو:رو=ن:
:پی<لۀ:سروم:ههچو:الله:بگردد :در ک;ّرت:ب;ه:.:بشکفد:و و:مر=د:ثالثۀ: ّس;<له:س;ه:
ک;ه: ّس;<الن:م;رده:ر= ک;ردن: کله;ۀ:ش;ه<دت:م;ی:محلوج:پ;<ک: :ل;وا:و: :ش;وحذد:=ز

ک;;ه:ر.:گوحذ;;د:م;;ی :و:هس;;خی:ر=(:؟)ح;;ب:و:هر;;<ت:آن:چذ;;<ن:س;;ه:پی<ل;;ه:هس;;خذد:
:.شوحذد:و:مر=د:سه:ح<ل:بچگی:و:جو=جی:و:پیری:=ست:می

                                                                            
:ةروضصرش:جظر:=ز:رس<لۀ:ح<ضر،:=ین:د=سخ<ن:ب<:=جدک:=خخالف<تی:در:جزخر<ت:=ول:ب<ر:در:تذکرۀ:(.: )

:[.پژم<ن:فرروزبخش.:]آمده:=ست(:ق:968تألرف:)فخری:هروی::=لسالطرن
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ک;ه:پرورج;دۀ:درون: که:ذ=ت:جه<ل:الیز=ل;ی:ب<ش;د: :س<قی:مر=د:مرشد: =حض<ا
که:حق:سجح<جه:و:تع;<لی:.:ع<رف<ن:=ست گرفخن: :محجوب:مر=د:ج<ی:دوسخی: و

کش;ذده:و:ج;<ذب:=س;ت که:دوسخی:=و:س<لک<ن:ر=:به:جظر:خود: ب:مطل;و.:ب<شد:
ک;ه:خ;و=هش: ک;ه:در:ذ=ت:ذو=لج;الل:ب<ش;د: ک;ه:چر;زی: مر=د:ج<ی:طلب:=س;ت:
کذذ;;;ده:=س;;;ت:م;;;ر:ط<ل;;;ب:ر=:ب;;;ه:س;;;وی:خ;;;وحش،:مقص;;;ود:م;;;ر=د:ج;;;<ی:مقص;;;د:

که:خد=ی:تع<لی: :=و:[:و]تجّلر<ت:حقرقی:لن:یزل:ب<شد: تج<رک:=س;ت:و:هه;ه:=ز
ک;;ه:معرف;;ت:.:=س;ت ک;;ه:ب;;<طذی:ب<ش;د،:م;;<د=می: م;;<ه:ص;;ر<م:م;;ر=د: فل;ت:=س;;ت:

عر;د:م;ر=د:=تص;<ل:محج;وب:.:هوده:ب<شد:م<ه:ص;ر<م:=س;تع<لن:=لغرب:روی:جذ
کّلر<ت:ب<:فرحت:=س;ت:م;ر:ع<رف;<ن:ر= که:آن:وقت:مقصود: :.:حقرقی:ب<شد: به;<ر

ک;;ه:=حش;;;<ن:ر=:فرح;;ت:م;;;<:س;;وی:=هلل: ر;;;ری: م;;ر=د:ش;;;وق:و:ذوق:س;;<لک<ن:ب<ش;;;د:
که:آن:س<عت:به<ر:ع<ش;ق<ن:حقرق;ی:=س;ت :: در:والح;ت.:جرست: ب;ه:وق;ت:به;<ر

:ب;<ح گوحذ;د:و:آن:وق;ت:خوش;ی:و::م;ی:جش;رذذد:و: ;زل:م;ی:مردم<ن:جهع:ش;ده:در
کج;;<ب:ب;;زم(:؟)…خّرم;;ی:=س;;ت:و: مرخ<ج;;ه:م;;ر=د:ج;;<ی:.:س;;<زجد:م;;ی:ش;;ر=ب:و:

که:=جو=رش:به:جظ;ر:ع<رف;<ن:: شر=ب:چک<جردن، آن:شر=ب:تجّلر<ت:=لهی:ب<شد:
::م;;ی:حقرق;;ت :=ی;;ن:مرتج;;ۀ:=ولر;;<:و :ج;;<ظر:و:ح<ض;;رجد:و ت<ب;;د:و:=حش;;<ن:ههرش;;ه:ب;;دو
ک;ه:وق;ت:دل:ع<رف;<ن:و:شر=ب:مر=د:معرفت:.:=ججر<:=ست حق:سجح<جه:و:تع;<لی:

:.:س<لک<ن:ف<جی:حقرقت:=ست ک;ه:در :مر=د:محجت:حق:ج;ّل:و:ع;ال:ب<ش;د: :ر=ز و
:بکن:هسخذد :.:دل:=حش<ن:مخفی:=ست:وعلی:=لدو=م:صن 

: ق;د :م;ر=د:ف;ری:محج;ت:ح;;ق:تع;<لی:و:آن:حقرق;ی:=س;ت:ج;ه:مج;;<زی:و
گ;;<هی:مج;;ّدل:و:مخغّر;;ر:جه;;ی:ش;;ود:و:مجهوع;;ه:=س;;ت و:وص;;<ل:م;;ر=د:رو :.:ه;;ر :

که:مر<ن:=و:و:مر<ن:خد=ی:تع;<لی:ه;ر :حج;<بی: صفت:شده:در:مق<می:ب<شد:
ک;ه:.:جه<جده:ب<شد کشذده:ب<ش;د: فر=ق:مر=د:محجت:محجوب:حقرقی:به: <حت:

:به:م;ر=د:رس;رده:و تجّلر;<ت:=له;ی:ب;ه:وی:روی:جذه;وده:=س;ت:و:جهعر;ت:ب;ه::=و
و:=ز:معشوق:مر=د:ذ=ت:حق:س;جح<جه:و:.:خ<طرش:جرسرده:ب<شد:آن:فر=ق:=ست

                                                                            
:رفخن:لفظ:(.: ) ک<ر که:مخن:در:ش;جه:ق;<ره:جوش;خه:ش;ده:=س;ت«:والحت»به: .:بر=ی:=یر=ن:جش<ن:می:دهد:

ک<ربرد:در:قرن:هشخن:ق:ر=حج:بوده:ب<شد که:=ین: :[.پژم<ن:فرروزبخش.:]گه<ن:جهی:رود:
:چش<جردن(.: ) :[.شفرروزبخ.:]ظ<هر=ا
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کش;<ن:=س;ت که:ع<شق<ن:ص;<دق:ر=:ب;ه:خ;ود: ک;ه:.:تع<لی:=ست: ع<ش;ق:م;ر=د:آن:
به:عشق:معشوق:حقرقی:مس;خغرق:ش;ده،:م;د=م:ب;ه:=و:مذخظ;ر:و:جگ;ر=ن:ب<ش;د:و:

:ب;;ه:جف;;<ی:=و:ص;;<ب :و :رج;;ج:و:ر=ح;;ت:=و:ر=ض;;ی:ب;;ه:ج;;ور گ;;ر=ن:و : ر:و:مخحّه;;ل:ب;;<ر
که:خوش:بوی:و:خوش:خ;وی:ب<ش;د،:آن:ح;ق:تع;<لی:=س;ت:.:ب<شد گل:مر=د:آن:

گ;;ل:بی;;زی گوش;;<ن:=س;;ت: ک;;ه:حک;;ی:=ز:حلق;;ه:ب;;ه: :ک;;ه:هه;;ه:عطرح;;<ت:ر=:ب;;<د:ص;;ج<:
که:مد=م:به:ذکر:حق:و:در:فکر:=و:=س;ت:و:.:کذد:می بلجل:مر=د:ع<رش:ف<جی:=ست:

گ :جف;س:=ّم;<ره:ف;<رح:=لج;;<ل: ش;خه:ب;ه:ح;<د:ح;;ق:تع;<لی:مش;غول:=س;ت:و:=حش;;<ن:ر=:=ز
و:ط<ل;;ب:م;;ر=د:مطل;;وب:آم;;ده:و:دوش:م;;ر=د:.:ش;;جخرز:و:س;;حرخو=ن:جر;;ز:خو=جذ;;د

گوحذ;د گذشخه:ر=:ج<مذد:و:وقت:م<ض;ی:ر=:جر;ز: و:آب:م;ر=د:تجّلر;<ت:=س;ت:.:عهر:
:بلکه:لحظ :س<لک<ن:شب:و:روز :که:ع<رف<ن:و :و:لهح:ةا و:ص;ج<:م;ر=د:.:=ج;د:ط<لب:ةا

که:مر<ن:ع<شق:و:م و:معذ;ی:مهخ;ر:ججرخر;ل:.:عشوق:مر<ججی:و:خج;ری:بی;<ردآن:
:جر;;ز:ب;;ه::علر;;ه:=لس;;الم:ر=:ج<مذ;;د:و:پیغهج;;ر:ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:س;;ّلن ر=:فرودآح;;د،:و

رو=حخی:حضرت:حق:سجح<جه:و:تع<لی:و:جذ<ب:حض;رت:محه;د:ر=:ص;لی:=هلل:
:سلن گوحذد:علره:و بدین:سجب:صج<:ر=:به:پیک:مذس;وب:و:.:ع<شق:و:معشوق:

:ب;;وی:م عش;;;وق:ب;;;ه:ع<ش;;ق:رس;;;<جد،:چذ<جچ;;;ه:ب;;وی:پی;;;ر=هن:مهخ;;;ر:ق;;ر=ر:د=دج;;;د:و
:.یوسف:علره:=لسالم:به:حضرت:حعقوب:علره:=لسالم:رسردی

ک;ه:جف;س:=م;<ره:ر=:ب;ه:خ;ود:جح;رد=زد:روی:.:رقرب:مر=د:جف;س:=م;<ره:ب<ش;د ت;<:
:جر;;ز:رقر;;ب:مح;;<فظ:محج;;وب:=س;;ت.:محّج;;ت:معش;;وق:ججرذ;;د پی;;ر:مغ;;<ن:و:.:و

ک;ه:ر=هذه;<ی:ر=س; :ت;<:ب;ه:مغجچه:مر=د:مرشد:حقرقی:ب<شد: خی:=س;ت:و:س;عی:=و
:=و:دور: ک;;;ه:ب;;ه:=قص;;;ی:=لغ<ح;;;ت:رس;;<جرده:و:ح;;;و=س:خهس;;;ه:ر=:=ز ح;;دی:=س;;;ت:
گ;ردد که<ل:مر=د:رس<جد:ت<:هد=حت:لن:یزلی:به:=و:ملح;وظ: کل:به: .:س<خخه:ت<:به:

:=بروی:و:مژگ<ن:و:زج :و:  کرشهه:و: ر;ر:=ز:جو:خن:و:خ<ل:و:زلف:و :و: :ج<ز غب:و
:=ج;;و مط;;رب:.:=ر:ذ=ت:ح;ق:تع;;<لی:=س;;ت=حذه;<:م;;ر=د:زیج;;<یی:=س;ت:و:تجلّر;;<ت:و

ک;ه:=حش;<ن:ت;رّجن:و: لغل;;ۀ:ذک;ر:و:توحر;د .:س;;ر=حذد:م;ی:م;ر=د:ع;<رش:س;<لک:ب<ش;;د:
: گش;;خن:=ز :ب;;ی:خج;;ر: عش;;ق:م;;ر=د:ف;;<جی:ش;;دن:در:محج;;ت:ح;;ق:تع;;<لی:=س;;ت:و

ک;ه:دو:س;ه:چر;ز:جه<ج;د ک<م;ل:آجگ;ه:ش;ود: :عش;ق: =ول:عق;ل،:دوم:::هسخی:خ;ود:و
:.شرم،:سروم:قر=ر
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:ح<فظ:تخّل :=ست:و:شهس:مر=د:ح< و:=س;خه<ع:چذ;<ن:.:فظ:ف;خر:=هللو
کالمش:لس<ن:=لغرب:=ست که:=ّمی:بود:و: و:.:=و:مست:س<قی:ل;ن:ی;زل:ب;ود.:شد:

ک;;ه:م;;<جع:خو=جه و:مرش;;د:خو=ج;;ه:س;;ه:.:=ج;;د:محخس;;ب:م;;ر=د:ز=ه;;د=ن:وص;;وفر<ن:
حضرت:شر :=السالم:شر :=حهد:ج<م:و:دوحن:ح<جی:قو=م:=ل;دین:::کس:=جد

:جر;;.:و:س;;روم:ش;;ر :ش;;;ه<ب:=ل;;دین ک;;س:بودج;;;دو:محج;;;وب:مج;;<زی:=و ::ز:س;;;ه:
:بزرگ;;و=ر:خو=ج;;ه:مفخ;;ی:.:و:آص;;ف:=س;;ت: س;;لهی:و:خو=ج;;ه:عجد=لص;;هد پ;;در

:بودجد که:جج;روت:و:اله;وت:ع;رش:.:معخجر:شرر=ز شرر=ز:مر=د:ع<لن:علوی:ب<شد:
م;;ر=د:دل:جر;;ز:ج;;<می::و:.ج;;<م:م;;ر=د:پی<ل;;ۀ:ف;;ری:=له;;ی:ب<ش;;د.:=هلل:تع;;<لی:=س;;ت

که:مسکن:حضرت:شر :=حهد:ج<م:=ست چ;ه:و:س;<قی:و:مغج.:مق<می:=ست:
:.جرز:مر=د:محجوب:=ست

:

                                                                            
ک<شی:در:خالص;ة:=الش;ع<ر:د=س;خ<جی:آورده:(.: ) :ع<شق:شدن:ح<فظ:بر:=و:تقی: درب<رۀ:=ین:شخ :و

ک<ش;;;ی»::ج;;;ک.:=س;;;ت محه;;;د:=فش;;;رن:وف;;;<یی،:ج<م;;;;ۀ:.:«=ح;;;و=ل:و:=ش;;;ع<ر:ح;;;<فظ:ب;;;ه:رو=ح;;;ت:تق;;;ی:
:[.پژم<ن:فرروزبخش(.:]زیر:چ<پ.:)فرهذگسخ<ن،:ویژه:ج<مۀ:شجه:ق<ره



 

 



 

:
(3):
ام رن  ݦ  حح   ۀ  سف   ݭݭݪݪݪݪ 

ه) :و:فخُر:ضّج  :(ذکُر:حّجه 
:

که ک;ه:»::حضرت:سر<دت:فرمود: کرفرخ;ی: کّر=ت:به:ح;ج:رفخ;ه:=م،:ب;ه:ه;ر:
:برده:=ست :.قض<:و:قدر
:ب<دح;;ه:جه;;<دم،:ب;;ه:مو=فق;;ت:ح<جر;;<ن،:و:بیس;;ت:و:وقخ;;ی:ب;;ه:توّک;;ل: ق;;دم:در

که:جَ: :بال:طع<م:و:بال:شر=ب:برفخن،: س:هر :مرلی:به:آن:جد=ش;ت،:و:فهشت:روز
ک;ه:ب;ه:آن:طع;<م:.:بعده:ط<لب:آن:گشت ح<ل:آجکه:هر :چرز:ججود:=ز:دجر<وی،:

:َجْف;; :ب;;ه:چذ;;د:خره;;ه:رف;;خن؛:.:س:ر=:س;;رر:س;;<زمگر;;رم،:و گ;;رفخن،:و ک<س;;ه:پ;;<رۀ: پ;;س:
که:=لخه<س:رع<حت:جهوده:بودج<گ<ه:به:خ :=ّول:ب<دح;ه،::-رهۀ:عزیزی:رسردم،: در

:من:آن:ر=:قجول:جکرده:بودم ک<س;ه:پ;<ره:ر=:ب;ر:.:و الج;رم:جف;س:ش;رمذده:ش;د،:و:آن:
ک;;;ردم :َ رَج;;;ت: گوش;;;ه:رف;;;خن:و:مر=ق;;;ب:ش;;;دم،:و :آن:.:زم;;;رن:زدم،:و:در: چ;;;ون:=ز

:ب;[:ح<ل] :آمدم،:ق<فله:رفخه:بود؛:و:من:جر;ز:در:عق;ب:ق<فل;ه:ب;رفخن،:و ه:چ;<هی:ب<ز
ک;;ه:آب:ر=:=ز:چ;;<ه:بی;;رون:آرم :آن:.:رس;;ردم،:و:چر;;زی:جد=ش;;خن: الج;;رم:خ;;ود:ر=:در

چ;;<ه:=ج;;د=خخن،:و:آب:بس;;ر<ر:خ;;وردم؛:و:زم;;<جی:در:چ;;<ه:توق;;ف:جه;;ودم،:ب;;;د=ن:
که:چ<ه:بلذد:بود،:و:به:آس<جی:بیرون:آمدن:مهکن:ججود ک;ه:.:سجب: ج<گ<ه:دح;دم:

=ز:س;;ر:خ;;;ود::و:تجس;;;ن:جه;;ود،:و:دس;;;خ<ر:،ب;;ر:س;;ر:چ;;;<ه،:شخص;;ی:آم;;;د:و:م;;ر=:دح;;د
گ;رفخن:و:=ز:چ;<ه: گذ=ش;ت،:و:م;ن: :به:ط;رش:م;ن:ف;رو: :حک:سر:دسخ<ر برد=شت،:و
کرسخی؟:=و:ج<پدح;د:ش;د؛:و: که:تو: :=و:بپرسن: که:=ز :چون:خو=سخن: بیرون:آمدم،:و
ک;ه:چگوج;ه:س;لرن: :به:ق<فله:رسردم؛:و:=هل:ق<فله:تعّجب:جهودجد،: من:برفخن،:و

:ّ: :َشر  :شدم،:بیشخر:=وق<ت:=ز:ق<فله:جد=چون:در:مر<ن:ق<فله:معروش:.:=عر=بآمدی:=ز
:.بودم،:=گر:چه:شّدت:خوش:بودی:=ز:=عر=ب:می:رفخن؛:و:شب:در:مر<ن:ق<فله:می

که :قرحۀ:علرش<ه:والحت:خخالن:به:جر;ت:»::جذ<ب:سر<دت:فرمود: چون:=ز
ک;ردم،:ت;<:ب;ه::م;ی:حّج:بیرون:آمدم،:و:آجچ;ه:ب;ود:=ز:خرج;ی:ب;ر:مس;خحق<ن:ص;رش

ک;ه:.:رسردم،:خرجری:=جدک:م<جده:بودیزد: :آن:مذزل،: ج<گ<ه:ص<لحه:=ی:آمد:در
:جق;;ره:آورد،:و:=لخه;;<س:قج;;ول:جه;;ود:و: ک;;رده:ب;;ودم،:و:دو=زده:ه;;ز=ر:دحذ;;<ر م;;ن:ج;;زول:
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ن:–ش;;<رت:حض;رت:مص;طفی:==ی;ن:ب;ه:::گف;ت :َس;ّلَ :و .:=س;;ت:-ص;;ّلی:=هلُل:علر;ه 
که کردم،:و:بعده:=ز:آن:ص<لحه:پرسردم: آن:=ش<رت:چگوجه:ب;ود؟:::الجرم:قجول:

:=س;خعد=د:آن:ب;ودم،:=ین:درمه;<:ر=:ب;ه:::گفت جّر;ت:ح;ج:جگ<هد=ش;خه:ب;ودم،:و:در
ن:-که:حضرت:مصطفی:ر=: :و:َسّلَ ک;ه::-صّلی:=هلُل:علره  ب;ه:خ;و=ب:دح;دم،:م;ر=:فرم;ود:

=ین:درمه<:ر=:جگ<ه:د=ر،:ت<:به:فرزجدی:=ز:فرزجد=ن:من،:که:به:ح;ج:رود،:و:در:=ی;ن:مذ;زل:
ک;ه:آن:فرزج;د:ر=:چ;ه:ج;<م:ب<ش;د؟:آم;ن:س;و:.جزول:کذد:بدهی ک;ردم: ک;هل: عل;ی:::فرم;ود:

م:=س;;ت؛:و:در:=ی;;ن:ح;;ک:س;;<ل:<هه;د=جی،:و:=ز:=ی;;ن:خ;;و=ب:ت;;<:=کذ;;ون،:ح;;ک:س;;<ل:ته;;
ک;;رده:=م،:ت;;<::م;;ی:د=ح;;ن،:=ز:=ی;;ن:مذ;;زل:ب;;<:خج;;ر:ب;;وده:=م؛:و:=ز:=ح;;و=ل:مس;;<فر=ن:تفخ;;رش

::.=کذون،:که:به:لق<ی:مج<رک:حضرت:سر<دت:ُمشّرش:شدم
:وقفۀ:آن:س;<ل:مص;لح ت:جج;ود:چون:آن:درمه<:ر=:به:بغد=د:رس<جردم،:و:در

:ب;ه:ش;<م:رف;خن:و:در:وق;ت:خ;روج:=ز: :بغ;د=د:بگذش;خن،:و رفخن:ب;ه:مک;ه؛:الج;رم:=ز
:ج;;;<ن:ب;;;<ر:س;;;<خخن،:و:دو:=ش;;;خر:ر=:=ز:ح;;;و=حج:دحگ;;;ر؛:و: بغ;;د=د،:س;;;ه:=ش;;;خر:ر=:آب:و

ک<رو=ن:تعجب.:برفخن که:سّرد:چرزی:=جدک:می:پس:مردم: خ;ورد،::می:جهودجد،:
:توشۀ:بسر<ر :به::می:و که:در:چه<رده:روز چ;ون:.:رس;رن:م;ی:معهورگررد،:ح<ل:آن:

:ر=ه:توق;ف: کردج;د،:و:چذ;د:روزی:بی;رون:=ز ک<رو=ن:چذد:روزی:برفخذد،:ر=ه: ل;ن:
ک<رو=ن:ته<م:شد،:و:=ز:من:توشه:طلب:د=ش;خذد،:و:.:کردجد پس:توشه:ه<ی:=هل:

به:قوت:آن:توشه:به:معهور:رسردجد،:و:چ;ون:ب;ه:ش;<م:رس;ردم،:بغ<ح;ت:ُعس;رت:
:آن:درمه<:هر:.:بود :ت<:وقف;ۀ::می:ز:طع<میروالجرم:=ز :بر=ی:محخ<ج<ن؛:و گرفخن،:=ز

که:مخوّج;ه:مک;ه:آم;دم:و: :=جدکی:م<جده:بود،: :آن:درمه<:هذوز دحگر:جزدحک:شد،:=ز
:به:خطۀ:مج<رکه:خخالن:آمدم،:به:س<بقۀ:قض<:و:قدر گز=ردم،:و:ب<ز :.حج:

:=ی;;ن:فقر;;ر: :قرح;;ۀ:علرش;;<ه:[:بدخش;;ی]و ب;;ه:ش;;رش::–رحه;;ه:=هلل::–چ;;ون:در
ک;ه:ده::ش:آم;دم،مالق<ت:جذ<ب:س;ر<دت:ُمش;رّ: :وق;ت:رج;وع:=ز:ح;ج،:فرم;ود: در

ک;ه:ب;رو:و: که:س<کن:شدم،:حضرت:حک;رن:مطل;ق:فرم;ود: که:هر:ج<: م<ه:=ست،:
:و=قع;;;ه: :=ی;;ن:قرح;;;ه:رس;;ردم،:فخذ;;ه:=ی:در ک;;ه:در ک;;ن؛:و:=مش;;;ب: م;;ردم:ر=:=ر:ش;;<د:
ک;;ردن:و:چ;;ون:آن:فخذ;;ه:و=ق;;ع: :=عخه;;<دی:جه;;ی:ت;;و=ن: :ب;;ر:=ه;;ل:=ی;;ن:دح;;<ر دح;;دم،:و

ک;ه:م;<:ر=:ده:م;<ه:ه;ر :ج;< :=ج;دک:زم;<جی:شد،؛:فرمود: :جد=دج;د؛:و:چ;ون:در ی:ق;ر=ر
که:موجب:ق;ول خَذُخ;َک:»::مخوّجه:=رش<د:آمدحن،:فخذه:بر=جگرخخذد: :ف  ;َی:=اّل «:=ن:ه 
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کس;ی:ر=.:ب<شد ُکذ;ه:=س;ر=ر:س;فالجرم:=گر:  :ب<ش;د:در:عل;ن:و:حکه;ت،:هرگ;ز:ب;ه:
؛:و:خ;دمت: ه  ;<قر=ر  <س;ر=ره:و:=حَک;ُن:ب  :=هلُل:=عل;ُن:ب  حکهت:حکرن:ُمطلق:جرس;د؛:َو

:دح که:جذ;<ب:س;ر<دبر=در کرد: :ب;ه:تذی:ح<جی:علی:قزوحذی،:جقل: ،:دو=زده:ب;<ر
:و:=َحکُن:ب <السف<ر : :.حّج:رفخه:=ست؛:و=هلُل:َ=عَلُن:ب<اَلبر=ر 

: خه  ال :ج  :و:سجب  خه  ال بخ  :(رو :=هلُل:روحه:ز=دلذ<:فخوحه):ذکر:= 
*:

که ک;ه:::حضرت:سر<دت:فرمود: بسی:=بخال:به:م<:رس;رد:در:س;فر:و:حض;ر،:
:آن:=ب;خال: ب;ه:س;جب:فقه;<:رس;رد:و:عله;<>:و:بعض;ی:ب;ه:س;جب:مل;وک:و:بعضی:=ز

:جف;;س:م;;<؛:و:آن:باله;;<:=ز:حض;;رت:ح;;ق: ک;;ه:ب;;ود:ب;;ه:ش;;رور =م;ر=>؛:و:بعض;;ی:ش;;<حد:
=گرچه:به:صورت:آن:جهود:ب;ال،:فرم;ود:حض;رت:.:تع<لی:ب<شد:بر:م<:محی:عط<

ن:-مص;;طفی: :َس;;ّلَ :و :عل;;ی:»::-ص;;ّلی:=هلُل:علر;;ه  ،:ُث;;ّنَ :عَل;;ی:=الججر;;<>  :=ل;;َجال>  ُ=َش;;ّدَ
:=ال :ف<المدل  :علی:=المَدل  ،:ُثّنَ ::جظن.:«ولر<> 

ک;;;;ز: ;;;ن:عش;;;;قش:س;;;رموخی:خج;;;;ر:ب<ش;;;;د :دل;;;ی:ر=:
:
:

:
:ز:تش;;رحف:ب;;الی:دوس;;ت:ب;;روی:ص;;د:=ث;;ر:ب<ش;;;د:

:
:ج

:کسی:کز: هزۀ:مس;خش:چ;و:زل;ف:=و:پرحش;<ن:ش;د
:
:

:
کل;ی:ب;ی:خجرب<ش;د: :زج<م:و:جذگ:و:کفر:و:دی;ن:ب;ه:

:
:

ک;;ه:ب;;<:س;;لط<ن:ب;;ی:ههخ;;<ی:ب;;ود:س;;ود= :گ;;د=یی:ر=:
:
:

:
:پیوسخه:رحش:وعرش:تل; :ودح;ده:ت;ر:ب<ش;ددلش::

:
:ج

::گوهر:کسی:ح<بد:که:=و:=ز:سر:قدم:س<زد«:علی»
گ;;;ر:ق;;در:س;;ر:ب<ش;;;د: گ;;;وهر:معذ;;ی:ت;;ر=: :کس;;ی:=فخ;;د:

:

ک;ه،: :آن:فخذ;ه:ه;<:=ی;ن:ب;ود: :=ست،:=ّم;<:حک;ی:=ز :فخذۀ:ُعله<>:=گرچه:بسر<ر و
:ت;ن :وقخی:مر=:زهر:د=دجد،:حق:تع<لی:=ز:هالکت:جگ<ه:د=شت؛:و:لرکن:=ثر:آن:در

:=جدک:ورمی:پید= رود،:و::م;ی:ش;ود،:و:زرد:آب:می:ب<قی:=ست،:ت<:در:س<لی:حکج<ر
که.:شود:می:ب<ز:خشک :قصه:آن:بود: :ب;<:عله;<>:در:مجلس;ی:::و در:بعض;ی:دح;<ر

کله;;ه:=:جشس;;خه:ب;;ودم، :آن:س;;:یوچذ;;د: گفخ;;ه،:و:عله;;<>:ر=:=ز :ق;;ول:ح;;ق: ت:خ=ز
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که،:=گر:=ین:جوع:سخذ<ن:ر=:ب;<ر:دحگ;ر:ع;و=م،:=ز::خوش:آمد؛:ج< گفخه: :ب<:هن:دحگر: و
:عله;<>:عقر;ده:برد=رج;د ک;رد،:ت;<:س;ّرد:.:=ین:سّرد:بش;ذوجد،:=ز پ;س:ت;دبیری:ب<ح;د:

ک;ه:س;ّرد:ر=:زه;ر: کردج;د،: دفع:شود،:به:حر<ت:ح<:مه<ت؛:بعد:=ز:مش;ورت:=تف;<ق:
ک;;ه:مر;ر=ا:=س;;ت :الج;;رم:دع;وت:ش;;گرش:س;<خخذد،:و:م;;ر=:طل;;ب.:ب<ح;د:د=دن،:

: که:ح<ض;ر:ش;ود:در که:=لجخه:خدمت:سّرد:ر=،:ب<حد: :=لخه<س:جهودجد: د=شخذد،:و
مجل;;س:جهعر;;ت،:ت;;;<:برک;;ت:ص;;حجت:س;;;ّرد:ب;;ه:=ه;;ل:مجل;;;س:برس;;د،:پ;;;س:

:.=ج<بت:جهودم:و:برفخن
:ر=ه:ب<:ولی: :«:َحُب:=لهلوک»مالق<ت:=فخ<د،:و:آن:ولی:چذد:د=جۀ[:=ی]در در

:بر=ی:خد=،:و:من:جرز:خو :=ز گفت:بخور گفخنده<ن:من:جه<د،:و: مو=فق;ت:::ردم:و:
ک;;ردن،:=ج<ب;;ت:جک;;رد و:چ;;ون:ب;;ه:آن:مجل;;س:رس;;ردم،:=ه;;ل:آن:مجل;;س:.:ب<ح;;د:

:ب;;ه:ع;;زت:ته;;<م:عرض;; :ق;;د :ش;;ربت:آوردج;;د،:و :ۀبغ<ح;;ت:تعظ;;رن:جهودج;;د،:و:در
ب:جه;ود.:َتَشُرب:د=ش;خذد ::مم;ن:جر;ز:َتَش;ّرُ ک;ه:در :آن:ق;د ،:و:بع;ده:معل;وم:ش;د: =ز

<سخن،:و:=ه;ل:مجل;س:الجرم:زود:=ز:آن:مجلس:برخ.:آن:شربت:زهر:بوده:=ست
ه;ر:چ;;ه:ته;;<مخر:=لخه;;<س:تَوُق;;ف:جهودج;;د،:=ّم;;<:=ج<ب;;ت:جک;;ردم،:بلک;;ه:مس;;<رعت:

:ق;;ی:و:=س;;ه< :م;;ن:دف;;ع:ل:جه;;ودم،:ت;;<:ب;;ه:حج;;رۀ:خ;;ود؛:و ق;;وی:پدح;;د:آم;;د،:و:زه;;ر:=ز
ک رر:خوش:شدم :=ذ=ی: :بعد:=ز :آن،:=ز:صحجت:عله;<ی:.:شد،:و فالجرم:بعد:=ز

کردم کوش;ردجد،:=گرچه:=حش<ن:در: رج;ت:و:.:بی:دح<جت:=حخر=ز: تهه;ت:بس;ر<ر:
:=للعذزُهن:=والد:یُ:ذحُد:=رَجز=ُهَن:=هلل:ب ه<:یُ: :حد،:فعلره  =مرر:ضر<>:=ل;ّدین:.:ب<لَهزحد:ة 

::ک<شغری:علره:=لرحهه:فرم<حد،:بیت
رع:َحجوزُ: :فی:=لّشَ :َحُجوزُ:::=لّلَعُن:عَلی:َیزحد  :َو ن:َححوی:حَسذ<ت  :َو=لالع 

:
: :=م;;ر=>:جر;;ز،:=گرچ;;ه:بس;ر<ر :آن:فخذ;;ه:ه;;<:و:فخذ;ۀ:مل;;وک:و =س;;ت،:=ّم;;<:حک;;ی:=ز

که :::=ین:بود: :بعضی:دح<ر:رسردم:و:سلط<ن:آن:دح<ر:ط<ل;ب:ص;حجت:آم;د،:و در
ک;;ر=م:و:=عظ;<م:و:=ج;;الل:ته;<م:ب;;ه:جزدح;;ک:خ;ود:طل;;ب:جه;ود،:و:م;;ن:=ج<ب;;ت: ب;ه:=
:م;;س:س;<خخن:فرم;ود،:و:چ;;ون: جک;ردم؛:و:آن:س;لط<ن:ر=: ض;;ب:آم;د؛:و:=س;جی:=ز

گش;;ت؛:و:آن:س;;لط<ن:تهدح;;د:ت;;<:م;;س:آت;ش:.:آس;ب:ته;;<م:ش;;د،:ب;;ر:آت;ش:جه<دج;;د
ک;;ه:س;;ّرد:ر=:ب<ح;;د:ب;;ه::م;;ی:فرس;;خ<د،:و:م;;ی:ش;;دحد کذذ;;د،: ک;;ه:در:ش;;هر:ج;;د=: فرم;;ود:

:بر:آن:=سب:آتشرن،:=و:ر=:سو=ر:س<زجد :=اّل ههچذ;رن:.:صحجت:سلط<ن:آمدن؛:و
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گرم :تهدح;د:و::می:س<خخذد،:و:ب<ز:خذک:می:ت<:چهل:روز:=سب:ر=: شد،:و:بع;د:=ز
خن؛:و:بعد:=ز:چه;ل:روز،:س;لط<ن:در:جد=ی:=و،:من:در:صحجت:آن:به:سلط<ن:جرف

:َم<:مَضی:خو=ست :.صحجت:آمد،:و:به:=دب:ته<م:قر<م:جهود،:و:عذر
:م;<ور=>:=لذه;ر:ب;ه:آن:جذ;<ب: :دح<ر که:در :=ّم<:=بخالی:شدحد:و:بالی:مدحد،: و
حد؛:و:عذ<ن:ب;ر=ق:س;ر<دت: که:ب<د:سجب:جالی:وطن:وز رسرد،:ت<:به:حدی:بود:

که:بودج;د،:و:=حج;<ب:آن:کشرد؛:و:=هل:«:کشهرر»ر=،:در:آن:سفر:به: بیت:شرحف:
گش;;خذد،:ت;;<:روز:حس;;<ب،:ب;;ر: :=ّخ;;ال:مذخظ;;ر=ن:لق;;<ی:مج;;<رکش: ّج;;<:و جذ;;<ب،:و:=ح 

:»ه;ر :=ح;دی:پوش;رده:جج<ش;د؛:چذ<جک;ه:آفخ;<ب: :م;<:ش;<َ>=هلُل:=لَعزی;ُز:=لَق;دیر:َو =اّل
صرر  :جظن.:«=لَحکرن:=لّذَ

 
ک;;;;;ه:ب;;;;ود:ذوق:س;;;;;رم<:دح;;;;;ده  خوش;;;;<:س;;;;;ری:

:

:
 دح;;;;;;;ده:ب;;;;;;;ه:چش;;;;;;;ن:دل:رخ:=س;;;;;;;ر=ر:آن:س;;;;;;;ر=:

ک;;;;;;;;;;رده:ر=ز:=زل: گ;;;;;;;;;;وش:  ز:روزن:دل:خ;;;;;;;;;;ود:
:

:
 و:ز=ن:درحچ;;;;;;;ۀ:حق;;;;;;;رن:س;;;;;;;ّر:م;;;;;;;<جر=:دح;;;;;;;ده:

 ب;;;;ر:آس;;;;خ<ن:وف;;;;<:هردم;;;;ی:ز:دش;;;;هن:و:دوس;;;;ت:
:

:
ک;;;;;;<می:و:جف;;;;;;;<:دح;;;;;;;ده:  ه;;;;;;ز=ر:محذ;;;;;;;ت:و:ج<

کش;;;;رده:ب;;;;ه:روزگ;;;;<ر:در=ز: ک;;;;ه:  ب;;;;ه:ه;;;;ر:جف;;;;<:
:

:
 ب;;;;;;;ر=ی:دوس;;;;;;;ت:در:آن:ش;;;;;;;روۀ:وف;;;;;;;<:دح;;;;;;;ده:

ک;;;;ه:جه;;;;وده:ب;;;;ه:زی;;;;ر:تر;;;;ل:جف;;;;<:  ب;;;;ه:ه;;;;ر:وف;;;;<:
:

:
::  روی:دوس;;ت:دو:ص;;;د:خلع;;ت:ص;;;ف<:دح;;;دهز

 مر;;;;<ن:آت;;;;ش:ش;;;;جه<ی:هج;;;;ر:ه;;;;ر:دم:ص;;;;جر:
:

:
 ه;;;;;;;;;;;ز=ر:رو :ص;;;;;;;;;;;ف<:=ز:دم:ص;;;;;;;;;;;ج<:دح;;;;;;;;;;;ده:

ک ;;;;رت:ص;;;;وری:  مر;;;;<ن:ظله;;;;ت:=مک;;;;<ن:و:
:

:
 جس;;;;;;;رن:ص;;;;;;;جر:وص;;;;;;;<ل:=ز:ره:فذ;;;;;;;<:دح;;;;;;;ده:

کّل;;;;ی: :ُرُس;;;وم:مج;;;<زی:فذ;;;;<:ش;;;ده:ب;;;ه:  چ;;;و:=ز
:

:
 درون:زه;;;;;;;;;;ر:فذ;;;;;;;;;;<:ش;;;;;;;;;;ربت:بق;;;;;;;;;;<:دح;;;;;;;;;;ده:

:  :
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 بشکس;خهز:ج<م:شوق:دحده:مس;ت:و:شرش;ه:
 مر;;;;<ن:عرب;;;;ده:محج;;;;وب:خ;;;;وش:لق;;;;<:دح;;;;ده::

 ز:جذ;;گ:خ;;ود:ش;;ده:ح;;ک:س;;و:در:ح;;رحن:ذ=ت:
:

:
 جه;;;;<ل:آن:م;;;;ه:ب;;;;ی:چ;;;;ون:و:ب;;;;ی:چ;;;;ر=:دح;;;;ده:

: ::=ز:چه:شدی:مست:چون:جخوردی:می«:عالیی»
ک;;;س:و:ت;;;و:ج<دح;;;ده:  ز:دح;;;ده:مس;;;ت:ش;;;ود:ه;;;ر:

:



 

:
(4):
یݔۀ ۀ  رسال

 دروىݔشݒ
:(سّردعلیمرر:)

:
:ن:=لرحرن<بسن:=هلل:=لرحه

:و:به:جسخعرن
::=م<:بعد:ق<ل:=هلل:تع<لی.:علی:خرر:خلقه: =لحهدهلل:حق:حهده:و:=لصلو

و:ق;<ل::،«کن:و:شف<>:له<:فی:=لص;دورمن:ربّ::ةح<:=یه<:=لذ<س:قد:ج<>تکن:موعظ»
:.«للهومذرنة:و:جذزل:من:=لقرآن:م<:هو:شف<>:و:رحه»::جّلت:عظهخه

که:می:شأجهحضرت:صهدحت:عّز: م<:خد=وج;دحن،:=حک;<م:آح;<ت:::فرم<حد:
: :آح;;<ت::ک;الم:مجر;;د:ر=:بجه;ت:ش;;ف<>:عّلخه;;<>  مؤمذ;<ن:فرس;;خ<دحن،:ت;;<:ه;ر:آحخ;;ی:=ز

:=م;;ر= : :جج;وی،:مش;;فی:مرض;;ی:=ز :لط;;<حف:=خج;;<ر ک;الم:رّب;;<جی،:و:ه;;ر:ح;دحدی:=ز
:ُمز گ;ردد،:و:چ;;ون:م;;و=د:ی;;معذ;وی،:و :=س;;ق<م:قلج;;ی:و:س;ری:و:روح;;ی: ل:س;قهی:=ز

:آح;<ت:و:=خج;<ر:ه;ن:مخخل;ف:آم;د،:ت;<::=مر= :ب<طذی:مخخل;ف ب;ود،:جخ;<حج:آث;<ر
گش;;ت،:ق;;ومی:دحگ;;ر:ر=:ه;;ن:آن:مع;;<جی:س;;جب: آجچ;;ه:ق;;ومی:ر=:س;;جب:س;;ع<دت:

ک;;;ه:ص;;;;حجت:رس;;;;ول:قش;;; :=ی;;;;ن:جه;;;;ت:ب;;;;ود: :=ز علر;;;;ه:=فض;;;;ل::–<وت:آم;;;;د،:و
که:وجود:مج<رک:=و:رحهت:جه;<ن:و:جه<جر;<ن:ب;ود،:بعض;ی:خل;ق::-=لصلو=ت

ک;;ر=م:س;;جب:س;;ع<دت: :ق;;ومی:ر=:=ز:مخ;;ذوالن:گش;;ت،::(=ب;;دی)ر=:=ز:ص;;ح<بۀ: و
:.:مردود

:=بولهب:و:عج;د=هلل:ُ=َب;ی:ه;ن:آن:ص;حجت:مج;<رک،:س;جب: چون:=بوجهل:و
:ةک;ه:رّب:حس;ذ::فرم;ود:–علر;ه:=لس;الم::–شق<وت:سرمدی:شد،:و:آجک;ه:رس;ول:

حعهله;<:=لرج;ل:ال::ةَ=ّضر:علره:مذه<:و:رّب:سرز:ةحعهله<:=لرجل:ال:تکون:له:سّرز
=ش;<رت:ب;دین:معذرس;ت،:حعذ;ی:بس;<:ط<ع;ت:.:«=جف;ع:ل;ه:مذه;<:ةتکون:له:حسذ

:حّق:بذده:بیش;خر:=ز:مض;رّ: ت:معص;رت:ب;ود،:و:بس;<:معص;رت:که:مضّرت:آن:در
:ف<حدۀ:ط<عت:ب;ود،:و:=ی;ن:معذ;ی:ج;زد:=رب;<ب: که:ف<حدۀآن:در:حق:روجده:بیشخر:=ز
گ;;ردد،: :بذ;;ده: ک;;ه:آن:س;;جب:ُعج;;ب:و: ;;رور ک;;ه:ه;;ر:ط<ع;;ت: :=س;;ت،: قل;وب:مق;;رر
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: ک;;;ه:آن:ط<ل;;ب:ر=:در:مق;;<م:=عخ;;;ر=ش:و:ع;;رن:معص;;رت:=س;;;ت،:و ه;;ر:معص;;رت:
کشد،:آن:در:حقرقت:ط<عخی:مفرد:=ست :.=سخک<جت:و:عذر:

آدمی:ر=:=ز:دو:جوهر:مخخلف:آفرحده::-جّل:و:عال:–=ی:عزیز:بد=جکه:حّق:
ک ر;;;ف:::=س;;;ت ک;;;ه:آن:ر=:رو :خو=جذ;;;د،:و:ج;;;وهری: ج;;;وهری:لطر;;;ف:ج;;;ور=جی،:

ک;ه:آن:ر=:جس;ن دو:ج;وهر،: ;ذ=یی:و::ه;ر:ج;وهری:ر=:=زی;ن.:گوحذ;د:م;ی:ظله<جی،:
صحخی:و:مرضی:=ست،:و:هر:مرضی:ر=:دو=یی:خ<ص:=س;ت؛:چذ<جک;ه: ;ذ=ی:
بدن:ج<ن:و:آب:=ست،: ذ=ی:دل:و:رو :ذکر:و:محّجت:و:معرفت:ح;ّق:=س;ت؛:و:
ک;;ه: عالم;;ت:م;;ر :ه;;ر:ج;;وهری:=زی;;ن:ج;;و=هر:روح;;<جی:و:جس;;ه<جی،:آن:=س;;ت:

گردد ک;ه:بس;جب:م;و.: ذ=ی:معخ<د:ُمذ<فی:طجع:=و: =د:جش;<ن:بیه;<ری:ت;ن:آجس;ت:
:.ف<سد،:=ز: ذ=:مخذّفر:شود:و:ر جت:طع<م:در:وی:جه<جده

ک;;;ه،:بو=س;;;طۀ:ش;;;و= ل:دجر;;;وی:و: ههچذ;;;رن:جش;;;<ن:بیه;;;<ری:دل:آجس;;;ت:
:ل;;;ذت:ح;;;الوت:ذک;;;ر:و:ذوق:=س;;;ر=ر: ل;;;ذ=ت:جفس;;;<جی:و:مألوف;;;<ت:جس;;;ه<جی،:=ز
گ;ر:ط;<عخی: =: :ب;<:ذک;ر:ح;ق:=ج;س:جگر;رد،:و :محجت:حق:محروم:م<جد؛:و معرفت:و

:=ج;و=ر:رو :و:ص;ف<>:حق:بر:زب<ن:ر=جد،:=:مکذد:ح<:ج< :=ز ز:سر:رسن:و:ع<دت:ب<شد؛:و
َکَرم:بج<جه<>:مخصوص<ن:عذ<ح; :بو=دی: که:=ز :تمذ<ج<ت:حضرت:صهدحت،:

د؛:و:چذ<جک;;ه:ب;;رس;;د،:ه;;ر :به;;ره:جر<:م;;ی:-ک;;ه:مقرب;;<ن:و:ص;;دحق<ن:=ج;;د:-=زل;;ی
:آن:=س;ج<ب:دو=ی;ی:خ;<ص: :تن:ر=:=سج<بی:=ست،:و:دفع:ه;ر:س;ججی:ر=:=ز بیه<ری 

:طج;<حع:و:خ;و=ص ک;ه:آث;<ر آن:ر=:ج;ز:طجرج;<ن:ح;<ذق:جد=جذ;د،:ههچذ;رن::=ست،:
:آن:=س;;ج<ب،: بیه;;<ری:ه;;<ی:دل:و:رو :ر=:=س;;ج<بی:=س;;ت:و:دف;;ع:ه;;ر:س;;ججی:ر=:=ز
ک;;;ه: :و:عج;;;<د=ت: :=ج;;;و=ع:ط<ع;;;<ت،:و:=ص;;;ذ<ش:=ذک;;;<ر دو=ی;;;ی:=س;;;ت:روح;;;<جی:=ز

:=ولر;;<:و:مش;;<ح :ط:-حقرق;;ت:آن:ج;;ز:حکه;;<>:دی;;ن حق;;ت:و:عله;;<>:رک;;ه:=ججر;;<:و
=گرچ;ه:هه;ه:د=روس;ت:مطلق;<،:=م;<:ه;ر::کس:جد=جد؛:و:چذ<جکه:د=روه;<:-=جد:دین

:.:<ن:د=ردحبیه<ری:ر=:د=رویی:خ<ص:مفرد:بود،:و:د=روی:دحگر:=و:ر=:ز
ههچذ;;رن:=ج;;و=ع:ط<ع;;<ت:و:عج;;<د=ت،:=گرچ;;ه:=ز:روی:ط<ع;;ت:هه;;ه:ح;;ّق:

ط<عخی:خ;<ص:=حخر;<ج:ب;ود؛::به:=ست،:=م<:هر:شخصی:ر=:در:دفع:بیه<ری:دل
:ب;ود:ف<ح;ده: که:ُمذ<فی:ح;<ل:=و :=جو=ع:ط<ع<تی: :=ز :و ح;<ن:آن:بیش;خر:=ز جر<ح;د،:بلک;ه:ز

ک;س:جد=ج;د :=ججر;<:و:=ولر;<: :=ی;ن:دق;<یق،:ج;ز:حکه;<>:دی;ن:=ز .:ف<حده:ب;ود؛:و:=س;ر=ر



 270                                                                                  پَنج رساله

 

 

ک;ه: گ;ر:شخص;ی:ر=:ص;فر=: <ل;ب:ش;ود،:و:=و:خو=ه;د: که:= :–د=روه;<خی:ب;ه:ججرذی:
کذ;د،:هرگ;ز:ش;ف<:جر<ح;د،:بلک;ه::-که:محرق:بلغن:=ست مع<لجۀ:مر :ص;فر=خی:

ح<دتی:م<دۀ:صفر=: که:.:شود،:و:بهالک:=جج<مدآن:د=روه<:سجب:ز :=حذج<:بود: :=ز و
ب;;<:وج;;ود:جالل;;ت:ث;;و=ب:قر=خ;;ت::-علر;;ه:=فض;;ل:=لص;;لو=ت:–حض;رت:رس;;<لت:

که:=ز:خو=جد که:=ی:بس<:خو=جذدۀ:قرآن:ر=: رم<ن:و::نقرآن:فرمود،: قرآن:جز:ُبعد:و:ح 
که :=لقرآن:حلعذه»::لعذت،:و:خسر=ن:ح<صلی:ججود: :.:«رّب:ق<ل:للقرآن:و

;دری :=ب;و:س;عرد:خ  ک;ه:رس;ول::-=هلل:عذ;ه:رض;ی:-=ز علر;;ه::–رو=ح;ت:=س;ت:
;ن:»::فرمود:-=لسالم َک;ن:م  : :علره:ی;وَم:=لقر<م;ه،:و :حکون:صوُمه:وب<الا ن:ص<حن  َکن:م 

:ی;;وَم:=لقر<م;; :حک;;ون: زوت;;ه:سالس;;الا :حک;;ون:ص;;دق<:ة ;;<ز  ;;ن:مخص;;ّدق  ک;;ن:م  : :تو ه:و
عه<له:یوم:=لقر<م;:هزکو=ت َ :ال  ::قر;ل:ح;<:رس;ول:=هلل:م;<:=فس;د:=عه;<لهن؟:ق;<ل.:«ةزو=الا

ح :رؤ که:روز.:=لهخلوقرن:ة=کل:=لحر=م:و که:بس<:روزه:د=ر: :برو::هفرمود: گ;ردد:و ب<ل:
گردد:روز:قر<مت،:و: که: ز=ی:=و:بذد:و:زججرر:وی: :=ی:بس<: <زی: :قر<مت،:و روز

که:صدقه:و:زکو گردد: =ی:بس<:صدقه:دهذده: ::گفخذ;د.:وی:زو=ل:عهله<ی:وی:
ک;ه:ح;ر=م:خ;وردن:و:!:=ی:رسول:=هلل ک;رد؟:فرم;ود: چه:چر;ز:عهله;<ی:=حش;<جر=:تج;<ه:

ح<؛:حعذی:جرک:ج<می:جسخن:و:=ز:خلق:چشن:سخ<حش:د=شخن :«.ر
:َ=عه;;;<ل:و=ردس;;;ت،:!:=ی:عزی;;;ز فس;;;<د:و  =: ک;;;ه:در :و:=خج;;;<ری: :آث;;;<ر چ;;;ون:در

: و=ی;ل:=وص;< َس;ُجعی:و:ش;رط<جی،::َبهره;ی:و:شبسجب:رذ=یل:=خالق:بش;ری،:و
که:ع<مۀ:خل;ق:=ز:س;ر:رس;ن: که:بیشخر:عج<د=تی: کذی،:تر=:معلوم:شود: جرک:تأمل:
:مر;;ز=ن:ع;;دل:جهذ;;د،:آن:هه;;ه: گ;;ر:آن:جهل;;ه:ر=:در گرفخ;;ه:=ج;;د،:= و:ع;;<د=ت:پ;;یش:

گرفخ;;<ری:=حش;;<ن:خو=ه;;د:ب;;ود،:=ال:م<ش;;<>:=هلل و:بجه;;ت:تحقر;;ق:=ی;;ن:.:س;;جب:
ک;;رد ک;;ه:چ;;ون:=ی;;ن:آح;;ت:ج;;زول: :ب;;د=:له;;ن»::معذ;;ی:ب;;ود،: ;;ن:=هلل:م;;<:ل;;ن:حکوج;;و=::و م 

گش;ت:=حش;<جر=:=ز:حض;رت:جّج;<ری:در:مجه;ع:فض;<ی:.:«ححسجون حعذی:ظ;<هر:
گه;;;<ن:=حش;;;<ن:جج;;;ود علر;;;ه:=فض;;;ل::-=ز:حض;;;رت:رس;;;<لت.:محش;;;ر،:آجچ;;;ه:در:

ک;;هآس;;و:-=لص;;لو=ت :تفس;;رر:=ی;;ن:آح;;ه،:فرم;;ود: کردج;;د:=ز ه;;ی:=عه;;<ل:حس;;جوه<:::ل:
کف که:=ح.:«=لسرز<ت:ةحسذ<ت،:فوجدوه<:فی: :ش<ن:تص;ورحعذی:عهله<یی:بود:
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ک;;ه:آن:ط<ع;;ت:=س;;ت:م;;ی کذذ;;د،:آجچ;;ه:=حش;;<ن:.:کردج;;د،: چ;;ون:روز:قر<م;;ت:جظ;;ر:
کّف::می:ط<عت : :.معصرت:بیذذد:ۀپذد=شخذد،:در

ک;;ه:ط<ل;;ب:ح;;ق:ر= =ز:ص;;حجت:پی;;ری:ر=ه:دح;;ده،:و:مذ;;<زل::،=حذج;;<:ب;;د=جی:
:طرحق;ت:برح;ده،:و:ذوق:=س;ر=ر:حقرق;ت:چش;رده،:ج<گزیرس;ت زی;ر=:.:شرحعت:و

:ر=ه:که:آد=ب:خدمت:پ<دش<ه<ن،:جز:مق :ب;ر:دق;<یق:=س;ر=ر ّرب<ن:پ<دش<ه:جد=جذد،:و
ک;ه:طل;ب:ق;رب: قرب:حضرت:صهدحت،:جز:روجدگ<ن:ر=ه:=طالع:جر<بذ;د؛:و:ه;ر:
:مقّرب;;<ن:پ<دش;;<ه:ج;;رود،:ب;;ه:م;;ر=د:جرس;;د کذ;;د،:ت;;<:در:حه<ح;;ت:حک;;ی:=ز .:س;;الطرن:
: کذد،:ت<:دس;ت:جر;<ز که:طلب:رض<:و:محّجت:حضرت:صهدحت: ههچذرن:هر:

:روج;;دگ<ن :=ز:در:د=م;;ن:دول;;ت:ر=هج;;ری:=ز :ع;;<لن:وح;;دت:جزج;;د،:مقص;;ود:جر<ب;;د؛:و
ک;;ه:م;;ی:-علر;;ه:=فض;;ل:=لص;;لو=ت:–س;;ّرد:=ججر;;<::=ی;;ن:جه;;ت: =تخ;;ذو=:»::فرم;;ود:

،:حعذ;;ی:دس;;ت:هه;;ت:طل;;ب:در:د=م;;ن:«ة=الح;;<دی:عذ;;د:=لفق;;ر=>:ف;;<ن:له;;ن:دول;;
ک;;;ه:ب;;;ه:درس;;;خی:=حش;;;<ن:ر=:دولخ;;;ی:=س;;;ت و:لف;;;ظ:آن:.:دول;;;ت:دروحش;;;<ن:زجر;;;د،:

ک;;;ه:جه<ح;;;ت:جرس;;;ت،:و:بجه;;;ت:مج<لغ;;;ه:=س;;;ت،:حعذ;;;ی:دولخ;;;ی:و:چ;;;ه:دولخ;;;ی:
کوکجۀ:آن: <حت:پ;ذیر:جرس;ت،:و:چ;ون:عذ<ح;ت:=زل;ی:ح;<ر:مقج;ولی: که: سلطذخی:
:ر=:به:ص;حجت:پی;ری:رس;<جد،: گردد،:=ز:ط<لج<ن:ر=ه:سع<دت:آن:فرخذدۀ:بخخر<ر
که:ظ<هر:=و:به:آد=ب:عل;وم:ش;رحعت:آر=س;خه:ب;ود،:و:جف;س:ب;ه:لج;<م:ورع:و:تق;وی:

ح;;;<:برکذ;;;ده،:و:س;;;ذگ:قذ<ع;;;ت :ر در:ده;;;<ن:ح;;;رص::پیر=س;;;خه،:دح;;;دۀ:عج;;;ب:و
:بوت;ۀ:طرحق;ت: :ب;<طن:=و:در :ب;ر:ج;<دۀ:ش;رحعت:تأدح;ب:ح<فخ;ه،:و =فکذده،:ظ<هر:=و
: :ع;;<لن:حقرق;;ت:ب;;ه:جس;;ه<ت:=س;;ر=ر ک;;رده،:و:س;;ر:=و:در کس;;ب: ص;;ف<>:ته;;ذحب:
:مزرع;ۀ:دل:ط<ل;ب گش;خه،:ت;<:ه;ر:لحظ;ه:تخ;ن:لط;<حف:جص;<حر:در :توحرد:مرّو :

:آن:تخ;;ن:ر=:ب;;ه:آب:دق;;<یق:آد=ب:تس;;قره:م;;ی ده;;د،:ت;;<:ب;;ه::م;;ی:=ج;;د=زد،:و:ه;;ر:روز
حرت،:و:تأیید:عذ<حت:حضرت:ص;هدحت،:صو=سطۀ:حسن:رع<حت:و:قجول:ج

=عه<ل:ص<لحه:و:=فع<ل:مرضرۀ:ط<لب،:مدهر:=حو=ل:شرحفه،:و:مذخج:مق<م;<ت:
:بس;;خ<ن:دل:مرح;;د:دمر;;دن: :و=رد=ت: رج;;ی،:در :=زه;;<ر ح;;<حرن:و :ر گ;;ردد،:و س;;ذّره:

:ب<طن:ط<لب:ص<دق:به:=ج;و=ر:رو :و:ص;ف<:و:=س;ر=ر:محج;ت:و:وف;< :و::گررد،:و مذ;ور
ک;;ه:س;;<یق:خ;;ذالن: :مرح;;د:آن:=س;;ت: گ;;ردد،:و:جش;;<ن:ب;;ی:دولخ;;ی:و:=دب;;<ر مص;;ف<:
:ب;ه: گرد=ج;د،:ت;<:ه;ر:روز :ر=هزج<ن:ر=ه:دی;ن:بذ;د: حضرت:=یزدی:وی:ر=:به:مدبری:=ز
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=فز=ح;;د،:و:تس;;وحالت:ب<طل;;ه:و:مزخرف;;<ت::م;;ی:تقلر;;د=ت:رس;;هی:بذ;;د:ب;;ر:بذ;;د:=و
گرد=جد،:و:خ<ر:بدعت:و:ضاللت:د :مسدود: :ر=ه:=و:جه;د،:و:ف<سده،:ر=ه:حق:َبرو ر

:ر=:ب;ه::م;ی:ی:در:دل:=وک;ّد:تتخن:دج<>ت:هّه;ت:و:خس<س;ت: :ب;<طن:=و =ج;د=زد،:و
ک<لهع<حذه»گرد=جد،::می:ج<ست:حرص:و:حسد:ملّواج :.:«ولرس:=لخجر:

ک;;ه:چگوج;;ه:ش;;ر<طرن: ک;;ن،:ت;<بیذی: : جظ;ر:در:ح;;<ل:پی;;ر=ن:و:م;دیر=ن:روزگ;;<ر
:مکر،:ج<م:سالطرن:فق;ر:ب;ر:خ;ود:بس;خه:=ج;د،:و:=ش;قر< ج<م;ۀ:=ولر;<::دک<ن:تلجرس:و

پوش;;رده،:و:م;;ردود=ن:ب;;ه:رج;;گ:مقج;;والن:ب;;ر:آم;;ده،:و: ;;والن:ر=ه:دی;;ن:خ;;ود:ر=:ب;;ه:
:=حش;;<ن: :=حش;;<ن:زجدق;;ه:و=لح;;<د،:دث;;<ر ک;;رده،:ش;;ع<ر ص;;ورت:=رب;;<ب:حق;;رن:ظ;;<هر:
:ب;<زی،:آد=ب:ص;حجت:=حش;<ن: :فس<د،:َوجد:و:ح<ل;ت:=حش;<ن:رق; :و خدحعه:و

حذ;ت:مجل;س:=حش;<ن:مذ<قش;ه:و:جذ;گ،:=س;ر=ر:خ ل;وت:بدعت:وب;ی:جه;<زی،:ز
گ;;;د=یی،: :بذ;;;گ،:مف;;;<خرت:=حش;;;<ن:ب;;;ه:تحص;;;رل:ح;;;ر=م:و: =حش;;;<ن:خج<ث;;;ت:و
ک<الجع<م،:به: :ُجّه<ل:ع<ّم: مج<ه<ت:=حش<ن:به:وق<هت:و:بی:حر<یی،:و:جهعی:=ز
:تّره;;;<ت:م;;;زّور=ن: عش;;وه:و:تلجرس;;;<ت:=ی;;;ن:ق;;;وم:ض;;;<ّل:مض;;ّل:فرحفخ;;;ه:ش;;;دجد؛:و
کف;;;;ر:ر=: :=ب<ح;;;ت:و: مخ;;;ذوالن:ر=،:مع;;;<ون:دو=ع;;;ی:َجف;;;;س:و:ه;;;وی:س;;;<خخذد،:و

:ب;ر::طرحقت :=ز:حق<یق:=حک;<م:دی;ن:و:=س;الم:بیگ<ج;ه:ش;دجد،:و کردجد؛:و فقر:ج<م:
گش;خذد؛:و:حض;رت:ص;هدحت:ج;ّل:و: گهر=ه: :تره:ضاللت: گهر=ه<ن:در پی:=ین:

:مجهع:قر<مت،:حک<م:و:قض< و:=خهۀ:=سالم:ر=:=ز:تقصرر:و:تس<هل:دفع:: عال:در
قه;.:=ین:فس<د:خو=هد:پرسرد  =: :=حه;<ن،:و که:=سخحک<م:قو=ع;د:=س;الم:و <ع:و:زیر=:

ح;;ل:و:ع;;دو=ن،:ب;;ر:ذّم;;ت:س;;الطرن:و:حک;;<م:ث<ب;;ت: ;;َدع:و:ض;;الل:=ه;;ل:ز ق;;الع:ب   =
:.=ست،:و:رع<حت:حه<>:حدود:شرع:بر:=حش<ن:و=جب

کس;<جی:ر=:مس;لن:: =م<:چون:درین:روزگ<ر،:زم<م:=مور:مهلکت:و:سلطذت،:
:=سر=ر:علوم:دین:هر :بهره:جد=رج;د؛:و:ههگ;ی:هّه;ت:=حش;<ن: که:=ز گشخه:=ست:

:طر شده،:و:فس;ق:وفج;ور:م;ذهب:خ;ود:س;<خخه،:و:ظل;ن:و:مصروش::ببه:لهو:و
گرفخ;;ه،:و: :ف;;<جر=ن:=ج;;س: :ب;;<:ص;;حجت:ف<س;;ق<ن:و گرد=جر;;ده،:و :آی;;ین:خ;;ود: ش;;رور

کرده،:و:بذدۀ:جفس:و:=سر :ف<جی:ر=:بهشت:خود: :مرد=ر گشخه،::ردجر<ی:مکدر هو=:
که;;ر:ش;;<گردی:ش;;رط<ن:ب;;ر:مر;;<ن:ج;;<ن:بس;;خه،:و:فرم;;<ن:خ;;د=:و:رس;;ول:ر=:پ;;س: و:
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:=رب<ب:م ذ<صب:قض<:و:تدرحس:و:فخوی،:مذ<قش;<ت:خالف;ی:پشت:=جد=خخه،:و
کرده،:و:مزخرف<ت:مذطقی:و:هذح<ج<ت:فلسفی: کالمی:ر=:علن:ج<م: :مج<دالت: و

ک;;ه:آن:معرف;;ت::-ر=،:وس;رلت:ش;;هرت:و:ج;;<ه:س;;<خخه،:و:=ز:حق;<یق:عل;;وم:دی;;ن
کت;;<ب:و:س;;ذت:=س;;ت : ک;;رده:-دق;;<یق:=س;;ر=ر گهر=ه;;<ن:.:=ع;;ر= : الج;;رم:= ;;و=ی:
گرف;ت،:مجخدعه:در:جه<ن:مذخشر:شد،:و:= ر= >:بی:دحذ<ن:زج<دقه:در:ع<لن:قوت:

:=ج;;;;و=ر:=حک;;;;<م:و:ح;;;;دود:=س;;;;الم:مذطف;;;;ی:ش;;;;د،:و:مر;;;;<من:مذ;;;;<هج:ش;;;;رحعت: و
:جذ;;;گ:=ی;;;ن: :=رب;;;<ب:قل;;;وب:=ز :=ج;;;در=س:جه;;;<د،:و:=ه;;;ل:=هلل:و محه;;;دی:روی:در
:جظر:خل;ق: ک<م،:=ز ک<فر: ترد=مذ<ن:مسله<ن:ج<م،:و:وحشت:=ین:دروحش:صورت<ن:

:روی: ررت:در:دیو=ر:عز گشخذد،:و :م;<تن:=ی;ن:مخو=ری: لت:آوردج;د،:و:روزگ;<ر:در
:.و=هلل:=لهسخع<ن.:مصرجت:به:سر:بردجد

ک;;و :ج;;ور:ص;;ف<:ز=ح;;د: :و ک;;ه:=ز :آن:دم:
:=سالم:شده:فسوس:=ین:مشخی:دیو

:

ک;;;;ه:=زو:ر=ی:جف;;;;<:ج<ح;;;;دکو: :وآجک;;;;س:
ک;;;;و :ب;;;;وی:وف;;;;<:آح;;;;د: :و ک;;;;ه:=ز :م;;;;ردی:

:ج

: =ی:عزی;;;ز:ص;;;ف<ی:=ح;;;و=ل:مس;;;له<جی،:=ز:خج<ح;;;ث:=وص;;;<ش:=جس;;;<جی:دور
:دعوی: کریهه:و:=خالق:ردحزۀ: رور:=س;ت،:ت;<:آحذ;ۀ:دل:=ست،:و =سالم:ب<:=فع<ل:

:=حه<ن:و=سالم:ب;<:دل:=لف;ت:جگر;رد،: :=دج<س:=وص<ش:بشری:پ<ک:جگردد،:=جو=ر =ز
:=م;ر= :رذ=ی;ل: :ر=:=ز :=عه;<ل:=و:مق;رون:ب;ه:=خ;الص:جرس;ت،:=و که:=فع;<ل:و :هر: و
که:مطرع:فرم<ن:دشهن:ب<شد،:هرگز:روی:جج;<ت:و: جفس<جی،:خالص:ججود:و:هر:

:ف;;;ال :جخرج;;;ۀ:=س;;;الم:=س;;;ت؛:و:.:ال :ججرذ;;;دف;;; ک;;;ه:جج;;;<ت:ثه;;;رۀ:=حه;;;<ن:و زی;;;ر=:
:.بود،:و:مخ<لفت:جفس:=ز:جهلۀ:فرم<ن(:حق)حقرقت:=سالم،:=مخ <ل:فرم<ن:

ک;;ه: ح;;;<::-علر;;ه:=لس;;الم:–=وح;;ی:=هلل:تع;;;<لی:=ل;;ی:موس;;ی:»در:خج;;ر:=س;;ت:
موس;;ی:=ن:=ردَت:رض;;<یی،:فخ;;<لف:جفس;;ک،:=ج;;ی:ل;;ن:=خل;;ق:خلق;;<:حذ;;<زعذی:

ک;ه:=ی::-علر;ه:=لس;الم:–جّل:و:عال:وح;ی:فرم;ود:ب;ه:موس;ی::،:حعذی:حّق:« رره<
گ;;ر:رض;;<>:م;;< ::م;;ی:موس;;ی:= ک;;ه:م;;<:در ک;;ن،:ب;;ه:درس;;خی: خ;;و=هی،:مخ<لف;;ت:جف;;س:

ک;;ه:آن:مذ;;<زع:حض;;رت:خد=وج;;دی:م;;<:ب<ش;;د: مخلوق;;<ت:ه;;ر :چر;;ز:جر<فرح;;دحن،:
کفره;<:ب;ود،:و:مو=فق;ت:=و:بزرگت;رین:.: رر:=و پس:فرم<ن:د=شخن:جف;س،:س;ر:هه;ۀ:

ه;<؛:و:در:=خج;<ر:ص;حرر:آم;ده::=و:=صل:هه;ۀ:ط<ع;ت:ه<،:و:مخ<لفت:معصرت
:=مر;ر:=له;;ؤمذرن:عل;ی:–=س;ت: : لّه;<:رجعذ;;<:ع;ن: ;;زو»::ک;;ه:-ک;;رم:=هلل:وجه;ه:-=ز
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مرحج;;;<:بق;;;وم:ق;;;د:قض;;;و=::-ص;;;لی:=هلل:علر;;;ه:و:س;;;لن:–ق;;;<ل:رس;;;ول:=هلل::،:=لخرج;;;ر
:بق;;;;ی: کج;;;;ر(:عل;;;;رهن)=لجه;;;<د:=الص;;;;غر،:و :::قر;;;;ل.:«=لجه;;;;<د:=ال ح;;;;<:رس;;;;ول:=هلل:و

کج;;ر؟: : ;;ز=>:خرج;;ر:ب<زگش;;خرن،:«جه;<د:=ل;;ذفس»::ق;;<لم<=لجه;<د:=ال ک;ه:=ز ،:فرم;;ود:
ک;رده::- علره:=فضل:=لصلو:–رسول: ک;ه: ;ز=>:ُخ;رد: فرم;ود:خ;وش:آمدج;د:ق;ومی:

کد=مس;;ت: ;;;ز=>::یگفخذ;;;د:=.:=ج;;د،:و: ;;;ز=>:ب;;زرگ:م<ج;;;ده:=س;;ت رس;;ول:خ;;;د=ی:
ک;;ه ک;;ه:مر;;<ن:دو:پهل;;و::ب;;زرگ؟:فرم;;ود: تس;;ت،:و:ه;;ر::ی ;;ز=>:َجف;;س،:آن:دش;;هذی:

کهذ;;د:ش;;هوت:و ::م;;ی:تر;;ل: ض;;ب،:حهل;;ه:ب;;ر:حص;;<ر:دی;;ن:ت;;و:لحظ;;ه:ب;;<: آرد،:و
کذ;د،:و:ر=ه::م;ی:گرد=جد،:و:حصن:جج<ت:تر=:وی;ر=ن:می:=س<س:=سالم:تر=:زیر:و:زبر

ک:=ب;;دی:ب;;ر:ت;;و گ;;ر:دف;;ع:س;;طوت:=ی;;ن:دش;;هن: ;;د=ر.:گش;;<حد:م;;ی:آف;;<ت:و:ه;;ال =:
کوفخ;ه:می : :مر=د:=ین:=فعی:=حه;<ن:خ;و=ر :َسر  کرد،:و گ;وی::م;ی:تو=ن: ت;و=جی:د=ش;ت،:

ک;ه:=ز:دول;ت::سع<دت:ب;ردی:و:در ص;ف:س;<بق<ن:مر;د=ن:دی;ن:ر=ه:ح;<فخی؛:و:ه;ر:
:و:دع;وی:مس;له<جی:بگ;ذ=ر،:و: گو:م;<تن:دی;ن:خ;ود:ب;د=ر =ین:جه<د:محروم:م<جد،:

ر=:=حه;<ن:مخ;و=ن،:و:تلجرس;<ت:جف;س:و:ه;وی:ر=:=س;الم:م;د=ن،:و:::ت:ش;رکثخج<
ک;;ه:ج<ق;;د:بص;;رر:=س;;ت:و:ح;;<کن:خجر;;ر،:و=هلل: ج;;<م:پ;;<ک:ح;;ق:ب;;ر:زب;;<ن:پلر;;د:م;;ر=ن،:

:.من:=لهصلرحعلن:=لهفسد:
:ب<حد:ته<م:=ین:ر=ه:ر=:مرد:می

:ک<ر:آس<ن:جرست:ب<:درگ<ه:=و
:مرد=ن:=جخظ<ر(:بردجد)س<له<:

:ج<ن:فش<جی:ب<حد:=ین:درگ<ه:ر=:
:ر=ه:=و:خ<ک:می :ب<حد:شدن:در

: :=ز:صد:هز=ر(:شد)ت<:حکی:ر=:ب<ر
:

=ی:عزی;ز:دجر;<:ب;<ز=ر:تج;<رت:ط<لج;<ن:ح;ق:=س;ت،:و:س;رم<حۀ:=ی;ن:تج;<رت:
مذزل:دجر<:مخلص<ن:د=جذد،:و:قره;ت:ج;وهر:عه;ر:ع<رف;<ن:عهر:=ست؛:پس:قدر:

که:=حذج<:کسب:س;ع<دت:جک;رد،: که،:هر: :حقرن:د=جسخه:=جد: که:به:جور شذ<سذد،:
که<ل:جحوش;د،:آجج;<:مع;دوم: که:=حذج<:خلعت: آجج<:محروم:=ست؛:و:هر:ط<لب:
کح;;ل:عرف;;<ن:روش;;ن:جک;;رد،:آجج<کورس;;ت ک;;ه:=حذج;;<:دح;;دۀ:دل:ب;;ه: .:=س;ت:و:ه;;ر:

ک<ن:فی:هذه:=عه» گه;<ن:.:«س;جرال:=عه;ی:و:=ض;ّل: ی،:فه;و:ف;ی:=آلخرَمن: خل;ق:
ک;ه:=ز:قص;;ور: :=ی;ن: لطرس;ت: :قر<م;ت:خو=ه;;د:ب;ود،:و :دو:ر=ه:در ک;ه:َس;ر  ب;رده:=ج;د:
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جظر:=فخ<ده:=ست،:بلک;ه:مس;<فر=ن:ع;<لن:=ب;د:چ;ون:=ز:عرص;ۀ:مهلک;ت:=زل:ق;دم:
:ت<: :مذزل:دجر<:جهذد،:ح<جج<ن:قض<:و:قدر ّد:بل;وح:آن:و=رد=ن:ر=:ب;ه:حک;ن:به:ح:در

ع<ش:د=رجد،:و:به:وقت:صجر:بلوح:ب;ه:س;ر:دو:ر=ه:رس;ذد،:و:در:ح<ل;ت:ورود:عذ<حت:م
::.=جل:به:مذزل:جزول:کذذد،:و:در:مجهع:قر<مت:سر:بض<عت:=عه<ل:بگش<حذد

ولی:چون:ر=ه:سع<دت:مشکل:تر:=ست،:و:عقج<ت:محن:و:سخخره<>:آن:
ک;ه: :«:ب<لهک;<ره:ةت:=لجذ;ف;ح»ر=ه:بیشخر،: =زی;ن:جه;ت:ر= ج;<ن:=ی;ن:درگ;<ه:ج;<در

کهخ;ر؛:و:چ;ون:جزه;ت:ر=ه: :س<لک<ن:=ین:ر=ه: ق<وت:جه<حذ;ده:ت;ر:=س;ت،:و:ش;=جد،:و
ک;;ه: :ب<لش;;هو» و=ی;;ل:ش;;هو=ت:آن:فریجذ;;ده:ت;;ر،: =ک ;;ر:خل;;ق:ر=ه:«:ت=حف;;ت:=لذ;;<ر

ک;ه:قر<م;ت:رس;ذد،:و: :خجر:جد=رجد:ت<:چون:ب;ه:وع;ده: گرفخه:=جد،:و شق<وت:پیش:
:ب;;ه:ه;;الک:خ;;وحش:قج;;<حر:=عه;;<ل:و:فض;;< کذذ;;د،:و حر:=ح;;و=ل:خ;;ود:مش;;<هده:

گررجد،:و:فرح<د:ب;ی:ف<ح;ده:ب;ر: :دحده:ه<:ب<رحدن: گردجد،:خوج<بۀ:حسرت:=ز مخرقن:
که ؛:خد=وج;د=:(=ج;<:موقذ;ون)رّبذ<:=بصرج<:و:سهعذ<:ف<رجعذ<:جعهل:ص<لح<:»::آرجد:

ک;ه:چ;ه کردحن: گ;رد=ن،:ت;<::م;ی:دحدحن:و:حقرن: : ک;رد،:=کذ;ون:م;<:ر=:ب;ه:دجر;<:ب;<ز ب<ح;د:
کذ;رنب :=ی;ن:عه;ل:ص;<لر: خط;<ب:جج;<ری:=ز:حض;رت:قه;<ری:در:رس;د:.:عد:=ز

و:ج;;;<>کن:=لذ;;;ذیر،:ف;;;ذوقو=:فه;;;<:«:=ول;;;ن:جعه;;;رکن:م;;;<:بخ;;;ذکر:فر;;;ه:م;;;ن:ت;;;ذکر»::ک;;;ه
:ب<ز=ر:دجر<:سرم<حۀ:عهر:عزیز:::«للظ<لهرن:من:جصرر :=ججر<:(جد=دحن)شه<:ر=:در ؟:و
:=ولر<:ر=:به:شه<: :=ز:؟:ت<:ر=ه:سع<دت:=ب;دی:ر=:ب;ه:ش;ه(جه:فرسخ<دحن)و <:جه<حذ;د،:و

آن:هه;;;ه:ش;;;ذردحد:و:فر=م;;;وش:.:گرفخ;;;<ری:ع;;;ذ=ب:س;;;رمدی:ش;;;ه<:ر=:بخرس;;;<جذد
که;;;;ر:بس;;;;خرد،:و:مألوف;;;;<ت:جفس;;;;;<جی:و: کردح;;;;د،:و:خ;;;;دمت:جف;;;;س:و:ه;;;;;وی:ر=:
مزخرف<ت:دجر<>:ف<جی:ر=:قجلۀ:دل:س<خخرد،:و:فرم;<ن:حض;رت:خد=وج;دی:م;<:ر=:

:جصرحت:=ججر<:پ;س:پش;ت:=جد=خخر;د،:و:در:مزرع;ۀ:دجر;<:هه;ه:تخ; :ش;ق<وت:نو
ک<شخرد ک;ه.:=بدی: ک<شخرد،:بدروحد:و:ثهرۀ:آن:عهله;<ی:خجر;ث: :=کذون:آجچه:

کردحد،:=لو=ن:عذ=ب:=ب;دی:بچش;رد،:و:ه;ر :فرح;<د:رس;هی:و:ش;فرعی:=مر;د::می
که: ذهب:محل:=العه<ل:و:بقی:=ثق<ل:=الجک<ل،:و:طل;ب:=لح;<ل:بع;د:»مد=رحد،:
::=لزو=ل:مح<ل

 
:
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 =ی:ب;;;;ه:دجر;;;;;<:ب;;;;ی:س;;;;;ر:و:پ;;;;<:آم;;;;;ده:
:ر:دستگر:ههه:ع<لن:شوجدت:زی

 ج;;;;;;;<مر=دی:و:م;;;;;;;ر=د:=ی;;;;;;;ن:جه;;;;;;;<ن
:بگذرد:بگذر:تو:جرز:چون:جه<ن:می

که:=و:پ<حذده:جرست :ز=جکه:هر:چرزی:

ک;;;;;ف:خ;;;;;<ک:پیه;;;;;<:آم;;;;;ده:  ب;;;;;<د:در:
:به:دست(:برد:جز:ب<دی)می:جخو=هی:

 ت;;;;<:بجذج;;;;ی:بگ;;;;;ذرد:در:ح;;;;ک:زم;;;;;<ن
گر;;;;;ر:و:ب;;;;;د:و:مذک;;;;;ر:ت;;;;;و:جر;;;;;ز  ت;;;;;رک:=و:
:هر:که:دل:بذدد:درو:دل:زجده:جرست

:
هرچر;;زی:ر=:عالمخ;;ی:=س;;ت،:و:عالم;;ت:ص;;دق:طل;;ب،:تفق;;د:!:عزی;;ز:ی=

ک;س:ب;ه:ق;در:هّه;ت:=وس;ت؛:و:خل;ق: معرفت:قرهت:خود:=ست،:و:قره;ت:ه;ر:
کودک;<ن:<درین:معذی:مخف<وت:=ج;د،:هّه;ت:زج; :ب;وی:ب;ود،:و:هّه;ت: ن:ب;ه:رج;گ:و

گ;;وی،:و:هّه;;ت:ر= ج;;<ن:آخ;;رت::،خ;;ورد:و:خ;;وی گف;;ت:و: و:هه;;ت:=ه;;ل:دجر;;<:
ه:رفت:و:روی،:و:هّهت:س;<لک<ن:شس;ت:و:جست:و:جوی،:و:هّهت:ط<لج<ن:ر=

ک;;ه:آخ;رت:ب;;ه:ت;;رک:دجر;<:جوح;;د،:و:ط<ل;ب:آجک;;ه:ه;;ر:دو:ر=:.:ش;وی ر= ;;ب:آجس;ت:
:ر :ر=ه:ق;;رب،:=ز ک;;ه:در گوح;;د؛:و:س;;<لک:آن: ع;;ر=:ةح;;ؤط;الق:  :مألوف;;<ت:ب;;ه:ق;;دم:= 

:ل;و :وج;;ود:ش;وحد :=ز ب;د=حت:هه;;ت::.پوح;د،:و:ع;<رش:آجک;ه:جق;;ش:هس;خی:= ر;<ر
ک;;ن:ب;;ود:=لخف;;<ت:جذه<ح;;د،:و:جق;;<ب: :قر;;د:ذل: ک;;ه،:ب;;ه:ه;;ر:چ;;ه:در ط<ل;;ب:آجس;;ت:
:طلعت:شهود،:جز:در:مق<ب;ل:جه;<ل:محج;وب:جگش;<حد؛:و:فخ;و :=ی;ن:  ررت:=ز

کشد که:ط<لب:خن:تجّر=:به:حروش:مر=د=ت:در: ::دولت:وقخی:دست:دهد،:
:<ن:جج;;;;;;;ریح;;;;;;;<پت;;;;;;;<:ب<دح;;;;;;;ۀ:درد:ب

گ;;<می:جزج;;;ی ک;;<م: :ت;;<:ب;;ر:س;;ر:ج;;<م:و:
:

:ه;;;;ر :: :<ن:جج;;;;ریمط;;;;رش:ر=ه:ب;;;;در=ز
:جس;;رن:وص;;ل:ج<ج;;<ن:جج;;ری: :ب;;وخی:ز

:

:
: :=ز گش;ود،:و کر=:=ین:سع<دت:روی:جهود،:=ب;و=ب:مو=ه;ب: رج;ی:ب;روی: هر:
کس;;ی:ر=:=ی;;ن:س;;ع<دت: گ;;ر: =: :دجر;;<:و:آخ;;رت:آس;;ود؛:و دب;;<ر  =: :=مر;;د:=قج;;<ل:و ب;;ین:و
ک;ه:خ;ود:ر=: :برک;<ت:=حه;<ن:ب;ه:حقرق;ت:=ی;ن:معذ;ی:ب<ح;د: دست:جده;د،:ب;<ری:=ز

ک;;ه:حض;رت:ص;;هدّحت:ر=:مح;روم:جک;;رده:=ج;;د ::–ش;;<جه::ع;;زّ::–،:و:محق;ق:د=ج;;د: در
که:قو=عد:خطۀ:دین:به:َ=ق;د=م:ص;دق:=حش;<ن:معه;ور،:و: روی:زمرن:بذدگ<ن:=جد،:

:=س;;ت س;;الطرن:عرص;;ۀ:.:َس;;ر:آدم:و:آدمر;;ت:ب;;ه:جه;;<ل:=ح;;و=ل:=حش;;<ن:مس;;رور
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ک;ه:هه;ه:هّه;ت:=حش;<ن:ج;ز:ب;ر:قّل; :=س<طرن:ب<رگ;<ه:عذ<ح;ت:=ج;د،: ش:ق;<:ۀوالحت:و
:عذق<>:دولت:=حش<ن:جز:بر: کجرح;<قرب:جذشرذد،:و : :جگر;رد:ُسّدهݘ ش;<ه:ب;<ز=ن:.:ق;ر=ر

ک;;ه:=کس;;رر:هه;;تع;;<لن: م;;ردود=ن:ب<دح;;ۀ::یم;;س:بیگ;;<جگ:=حش;;<ن:وح;;دت:=ج;;د،:
ک;;هص;;فوت:س;;<زد،پ<ک:ب;;<ز=ن:جذ;;<ب:حض;;رت::زه<ل;;ت:ر=:=رزی;;ج =جف;;<س::=ج;;د:

قج;;ول:و:وف;;<:آرد،:بس;;< :ب;;ه:ه:ض;;اللت:و:جف;;<:ر=ر;;هه;;<یون:=حش;;<ن:مخ;;ذوالن:ت
ب;<ر:هّه;ت:=ی;ن:رج;<ل:ج;د=رد،:بلک;ه:س;طوت:ح;ّد:هّه;ت::تجج<ل،:ط<ق;:=م شو

:آرد،:چذ<جکه:حضرت:رس<لت:تدین:::مرد=ن :=هخر=ز علر;ه::-/:خت:عرش:ر=:در
که::- =فضل:=لصلو ::«بهوت:سعد:بن:مع<ذ:ش=هخّز:=لعر»فرمود:

:ج;;;;;;;<ن:فروش;;;;;;;<ن:ب<رگ;;;;;;;<ه:ع;;;;;;;دم
:ک:=جخه;;;;;;;<د:هه;;;;;;;ه<م;;;;;;;<:عج;;;;;;;دج

:چذ;;;گ:در:حض;;;رت:خ;;;د=ی:زده
:

:خ<جق;;;;;;;;<ه:ق;;;;;;;;دمخرق;;;;;;;;ه:پوش;;;;;;;;<ن::
:م;;;;;;;;;<:عرفذ;;;;;;;;;<ک:=عخق;;;;;;;;;<د:هه;;;;;;;;;ه
:ه;;ر:چ;;ه:ج;;ز:=وس;;ت:پش;;ت:پ;;<ی:زده

:

:::=ج;;;د:خ;;و=ص:ج;;;وع:=جس;;<ن:دو:ط<حف;;ه!:=ی:عزی;;ز که;;<ل:عقج;;;ی،:و ط<لج;;<ن:
:زج;د،:و::.ع<شق<ن:جه<ل:مولی کف;<ر دست:قّوت:ط<لج<ن:چذ;<ن:تر;ل:قه;ر:ب;ر:س;ر:

کّف;<ر:قص;د:.:حد:هّهت:ع<شق<ن:جذ<ب:رحه<ن:زخن:بر:فرق:جفس:مک<ر گ;ر:آن: =
کّف;<ر:س;عرد:ش;ه<دت:=س;ت،: کذد،:مقخول: :قصد:=حه<ن: کذذد،:=ین:مّک<ر ج<ن:
که:هه;ه:زخ;ن:ب;ر:رفر;ق: تره:شق<وت،:دشهذی:=ست: :طرحد  :مخذول:=ین:مک<ر و

ک;;ه:هه;;ه: ک;;<فری: ک;;ه:در:دوس;;خی:=و:بیش;;خر:.:مرک;;ب:ب;;ر:ش;;قرق:دو=ج;;در=ج;;د،: ه;;ر:
ک;ه:ب;;ه:عش;;وۀ:=و:بفرحف;;ت،:آب:روی:.:کوش;رد،:زه;;ر:ه;;الک:=و:بیش;خر:چش;;رد ه;;ر:

:برحخت :.:دین:=و ک;ه:فرح;ب:جف;س: ;د=ر پ;س:ش;ر :ر=ه:ط<ل;ب:ص;<دق،:آجس;ت:
:جش;ود(:جخورد) :به:تلجرس:=بل;رس:مغ;رور چ;ر=ح:بص;ررت:ب;ه:دس;ت:عزحه;ت:.:و

ک گ;ذر: :=ز:س;ر:=جص;;<ش:در:ح;<ل:خ;ود:جر;;ک:گر;رد،:و:در:خ<ج;ۀ:وج;ود:خ;;ود: ذ;د،:و
کذ;;;د گرد=جر;;;ده:=س;;;ت،:و:ذوق:ل;;;ذت:.:ت<م;;;ل: گ;;;ر:ط<ع;;;ت:ح;;;ق:رفر;;;ق:خ;;;ود: =

:=ز:حظ;وظ:جفس;<جی:تج;ّر=: ک;<م:ج;<ن:رس;<جرده،:و :=وق<ت:ط<ع<ت:به: مذ<ج<ت:در
:=ز:مه<ل;;ک: :ج<ش<حس;;ت:و:ج<ب<حس;;ت:ب;;<ز:د=ش;;خه،:و ک;;رده،:و:ج;;و=ر :و:=عض;;<:ر=:=ز

کج;;ر:وعج;;ب:و:بخ;;ل:و:ح;;رص:و:حس;;د:خ;;ال ص:ح<فخ;;ه،:و:ج;;<ن:خ;;ود:=م;;ر= :
گرفخ;ه،: :سحر:مصرج<ت:س<خخه،:و:=ز:مخ<لطۀ:=ه;ل:زم<ج;ه:جف;رت: هدش:آف<ت:و
:ب;ه:ش;کر:=ی;ن: کرده،:=ین:دولت:ر=: ذرهت:د=رد،:و :ذکر:دوست:ر=:موجس:خود: و
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گ;;ر:جع;;وذ:ب;;<هلل:فرم;;<ن: =: کوش;;د؛:و :=زدح;;<د:=ی;;ن:س;;ع<دت: جعه;;ت:قر;;<م:جه<ح;;د،:و:در
کهربس;;خه:=س;;ت،:و: ;;ول:ه;;و=:ر=:م عج;;ود:خ;;ود:س;;<خخه،:و:ش;;<گرد:جف;;س:=م;;<ره:ر=:

گرفخ;ه،:و: گشخه،:و:ب<:لذ=ت:جس;ه<جی:و:ش;هو=ت:جفس;<جی:=ج;س: عشوۀ:شرط<ن:
گش;خه،:م;;<تن: :ب;ه:زج;;دگ<جی:ف;<جی:مغ;;رور: گرد=جر;;ده،:و زخ;<رش:دجر;<:م;;ألوش:خ;ود:
:ب;ه:مع<لج;ۀ:=ی;ن: گ;وش:ه;وش:ب;رد=رد،:و : :پذجۀ: فل;ت:=ز =ین:مصرجت:بد=رد،:و

ک ;;ر ک;;رم:م;;ر :ه<ی;;ل:مش;;غول:ش;;ود؛:وب;;<:=ی;;ن:هه;;ه:بس;;جب: :=ز:درگ;;<ه: ت:=ص;;ر=ر
:ب;;ه: :آل;;وده:روزگ;;<ر ک;;ه:دس;;ت:عذ<ح;;ت:ب;;ی:عّل;;ت،:آالح;;ش:بس;;ر<ر جومر;;د:جش;;ود،:
: ح;;;<ی:ه;;;الک:ر=:=ز ک;;;رم:بس;;;ی:مش;;;رف<ن:در ح;;;<ی:عف;;;و:شس;;;خه:=س;;;ت؛:و:بدرق;;;ۀ: در

ک;;ه:ب<ش;;د،:جپ;;س:ط<ل;;ب:.: رق;;<ب:مع<ص;;ی:ره<جر;;ده :به;;ر:ح;;<ل: ج;;<ت:ب<ح;;د:=ز
:ترره:روزگ<ری:می:ج<جی م;ی:)ست:و:پ<یی:مر<ن:درح<ی:بین:و:=مرد:د:،کذد:و:در
:.لعل:=هلل:ححدا:بعد:ذلک:=مر=(:زجد

:ط<لج<ن:مط<ل;ب:جذ;<ب:حض;رت: (:ص;هدحت)=یزد:تع<لی:فض<>:صدور
ح;;< :قل;;;وب:س;;<لک<ن:مس;;;<لک:ب<رگ;;;<ه: :ر :رو :و:ص;;ف<:مذ;;;ّور:د=رد؛:و ر=:ب;;ه:=ج;;;و=ر

:=سر=ر:تجلّر<ت:=لط<ش:رّب<جی:م;ز گرد=ج;ی=حدحت:ر=:به:=زه<ر کرم;ه:<ن: د،:بهّذ;ه:و:
:(.تّن:):…
:



 



 

:
:
:

(5):
ݠه م  ناج  العان  ىݪݪݔ

ݢرݣݣݣݣݣݣڡݩݩ   ݢ
کوت<ه) ::(سخذ<ن:

:
:=ز:حق: <:-1 :.مج<ش:فلزجه<ر
:.=ز:ههه:جومرد:شو،:ت<:=مرد:تو:برآحد:-2
:.یآز=ر:کس:مخو=ه،:ت<:=م<ن:ح<ب:-3
:.=جدوهگرن:مج<ش،:ت<:پرحش<ن:جگردی=ز:جهت:دجر<::-4
:.=ز:ههه:جد=:شو،:ت<:به:حق:برسی:-5
کس<جی،:خود:ر=:بذدۀ:=حش<ن:د=ن:-6 :بذد:چرز: :.=گر:در
کن،:ت<:به:حق:=ُ:=ز:خلق:ُع::-7 گرریزلت: :.جس:
:.=حهن:ب<ش،:ت<:=م<ن:ح<بی:-8
:.=ز:صحجت:=هل:دجر<:بپرهرز،:ت<:ترره:دل:جشوی:-9
:.=هی=ز:ههه:مفلس:شو،:=گر:محجت:خو:-18
:.=ز:خود:طلب،:=گر:جو=جهردی:-11
:جرفخی:-12 :=فخ<دگ<ن:بگذر،:ت<:در :.=ز
:.=ز:حکن:رو:مخ<ب،:ت<:ع<صی:جشوی:-13
:.=فخ<ده:ر=:درح<ب،:ت<:دسخگررح<بی:-14
:.=جص<ش:خلق:ر=:بده،:ت<:سخهک<ر:جشوی:-15
که:حق:پسذدد:-16 کن،: ک<ر: :.:آن:
کن:-17 کذد،:ب<:وی:جرکی: که:ب<:تو:بدی: :.آن:
کن،:ت<:پرحش<ن:جشوی:-18 :.=جدحشۀ:دجر<:دور:
گردی:-19 گوشۀ:جه،:ت<:مخخ<ر: :.=خخر<ر:خود:ر=:در:
:.=ز:حق:جصرت:خو=ه،:ت<:ح<ری:ح<بی:-28
:.بغرر:حق:=عخه<د:جکذی،:ت<:پشره<ن:جشوی:-21
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:.به:هر :چرز:مغرور:مشو،:ت<هالک:جگردی:-22
گوخی:ر=،:سر:ههه:آفخه<:د=ن:-23 :.بیهوده:
:.ج<ود=جی:خو=هیب<حق:ب<ش:=گر:عرش::-24
کسی:=جگشت:مذه،:ت<:مربرح:-25 :.=خذ:جگردیؤش:
:.ش<حذدگبردر:ب<ش،:ت<:ب:-26
:.به:صدق:طلب،:ت<:بی<بی:-27
کن:-28 :.ب<:ههه:جرمی:و:مد=ر=:
:.بر:جعهت:کسی:حسد:مکن،:ت<:ع<فرت:ح<بی:-29
گردی:-38 :.ب<ر:ههه:بکش،:ت<:محخشن:
کن،:ت<:برهیفبر:زیر:دسخ<ن:ش:-31 :.قت:
:.ترک:ده،:ت<:عرش:بر:تو:تل :جگرددبدخوخی::-32
کن،:ت<:برهی:-33 :.ب<:ههه:آس<جی:
کسی:مذشرن،:ت<:تج<ه:جگردی:-34 :.ب<:هر:
ک<ر=جد:-35 : که:رهزج<ن:بسر<ر=جد:و:دشهذ<ن:در :.ب<:ق<فله:رو:
کسی:مذه،:=گر:عزت:خو=هی:-36 :.ب<ر:خود:بر:
:.بزرگی:برهر :کس:مذه،:ت<:خو=ر:جگردی:-37
کذی:-38 :.پذد:بشذو،:ت<:سود:
:.بکوش،:ت<بی<بی:-39
گرر،:ت<:خالص:ح<بی:-48 :.به:حق:پذ<ه:
ح<ن:جکذیربض<عت:دجر<:ر=:خ:-41 :.حد=ر:مشو،:ت<:ز
:.پ<س:=جف<س:د=ر،:=گر:بید=ری:-42
:.به:حق:بگریز،:ت<:=ز:دشهن:برهی:-43
:ح<بی:-44 :.بی:ح<ر:شو،:ت<:ح<ر
:.بیکس:ب<ش،:ت<:ب<کس:ب<شی:-45
:.خو=هی:می:بیخود:ب<ش،:=گر:بیگ<جگی:-46
:.بی:ههه:ب<ش،:ت<:به:حق:ب<شی:-47
گرر،:=گر:لقهه:-48 گذ<ه: :ترک: :.حالل:خو=هی:ݘ
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:.ت:ح<بیتوقع:=ز:کس:مکن،:ت<:عزّ::-49
:.ه:جشویتوفرق:=ز:حق:بین،:ت<: رّ::-58
گرر:=گر:لذت:خو=هی:-51 :.ترک:لذت:
:.ترر:بال:ر=:هدش:شو،:=گر:دوسخی:-52
:.جز:حق:دوست:مگرر:ت<:خسخه:جگردی:-53
:.:چون:ب<:=هل:دجر<:جشرذی،:دین:ر=:فرموش:مکن:-54
:.جز:حق:مرذدحش،:=گر:ط<لجی:-55
:.ج<ن:ر=:درب<ز،:=گر:ص<دقی:-56
:بزرگ:د=ن:-57 ک<ر :.ح<جت:رو=خی:ر=:
:.حرح :مج<ش،:ت<:خو=ر:جگردی:-58
گردی:-59 :.:حرمت:جگهد=ر،:ت<:محخرم:
کن،:ت<:دل:تو:سر<ه:جگردد:-68 :.حق:ر=:ح<د:
گرد=ن:خلق:ر=:به:خود:-61: :.=مردو=ر:

کن،:ت<:به:بزرگی:رسی:-62 :.خدمت:بزرگ<ن:
:.خود:ر=:به:حق:بسح<ر،:ت<:بس<م<ن:شوی:-63
گردی:-64 :.خود:ر=:هر :قدر:مذه،:ت<:ب<:قدر:
:.خود:ر=:مجرن،:ت<:به:معرفت:رسی:-65
گردی:-66 :.خوشخوی:ب<ش،:ت<:عزیز:
:.خشن:فرو:خور،:ت<:ر=حت:ح<بی:-67
:.م<جیخالش:ترک:ده،:ت<:به:سالمت::-68
:.خود:خو=ه:مج<ش،:=گر:دولت:خو=هی:-69
:.خود:ر=:مج<ش،:ت<:خود:ر=:ب<شی:-78
:رجج:بد=ر،:ت<:ر=حت:ح<بی:-71 :.خود:ر=:در
کن،:ت<:بجوحذدت:-72 گن: :.خود:ر=:
کن،:ت<:ر=حت:ح<بی:-73 :.دل:=ز:حرص:خ<لی:
گردد:-74 :تو:س<خخه: ک<ر که: ک<ر:حق:ب<ش،: :.در:
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ح<ن:جکذی:-75 :.دل:به:کس:مجذد،:ت<:ز
کن،:ت<:فر :ح<بی:-76 :تذگره<:صجر: :.در
:=م<جت:خر<جت:مکن:-77 :.در
:.در:حق:خود:خط<:مکن:-78
گسخ<خ:مج<ش:-79 که:ب<شی،:خد=ی:ر=:ح<ضر:د=ن:و: :.در:هر:ج<خی:
:.دست:در:د=من:ص<حب:دولخ<ن:زن،:=گر:دولت:خو=هی:-88
گردی:-81 :.در:حق:بین،:ت<:=ز:خود:ف<جی:
:.فخیرجدل:به:کس:مجذد،:ت<:در:د <::-82
:.در:کس:مجرن،:=گر:معرفت:خو=هی:-83
:بذد:چرزی:مج<ش،:ت<:آز=د:شوی:-84 :.در
ک<ری:-85 :.در:عرب:خود:فرو:شو،:=گر:ب<:
کن،:ت<:شرط<ن:بر:تو:ظفر:جر<حد:-86 ک<ره<:آهسخگی: :.در:
:.دله<:ر=:درح<ب،:ت<:خوشذودی:حق:ح<بی:-87
:.در:مع<ملۀ:سخت:محی ،:ت<:خسخه:جگردی:-88
:.ح<بی::ر:د=ن،:ت<:=ز:خود:خالصدحگر=ن:ر=:=ز:خود:بهخ:-89
گردی:-98 :.درشخی:بگذ=ر،:ت<:جزدحک:ههه:دوست:
گذ=رجد:-91 :.درگذ=ر،:ت<:در:
:.درم<جدگ<ن:ر=:درح<ب:-92
که:بر=ی:خد=:بود:-93 :.دوسخی:آن:
گوهر:ح<بی:-94 ح<:فروشو،:ت<: :.در:در
:.مشغول:مشو،:ت<:حسرت:جخوری:(یمعذ:یب)=:حعذی:ال:در:م<:-95
:.=گر:هشر<ری:دله<:ر=:درح<ب،:-96
:.ر=سخی:ورز،:ت<:رسخگ<ر:شوی:-97
:.رهجر:طلب،:=گر:رهروی:-98
گرر،:=گر:ع<شقی:-99 :.ر=ه:خر=به:
:.زج<ن:ر=:بر:مرد=ن:در:هر :ج<:=سخو=ر:مد=ن:-188
کذی:-181 که:در=ن:سودی: گرر،: :.سود=خی:پیش:
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گرر:-182 :بذه:ح<:برو:و:سرخود: :.سربرین:در
:.سر:بر:خن:فرم<ن:جه:=گر:بذده:=ی:-183
که:حق:سود:آن:بود:-184 کن،: :.سود=خی:
:.شکر:حق:به:ج<:آر،:=گر:جعهت:دجر<:و:دین:خو=هی:-185
گرر،:=گر:ع<فرت:خو=هی:-186 :.صجر:پیش:
:.ضعرف:ترین:حرلخی:ر=،:قوی:ترین:قوتی:د=ن:-187
کن،:ت<:خو=ر:جگردی:-188 :.طهع:=ز:دل:دور:
:.طهع:=ز:خلق:برد=ر،:ت<:محخ<ج:جگردی:-189
:=جد=زه:عقوبت:ب:-118 کن:هݘ :.گذ<ه:
:.عهد:ر=:در:ح<ل:سخت:و:رض<:جرکو:جگهد=ر:-111
:تو:دشهن:جگردد:-112 :ت<:حق:=ز :. رجت:ر=:دوست:مد=ر
:. ن:دجر<:مخور،:ت<:دل:تو:تج<ه:جشود:-113
کوت<ه:شود:-114 :. ن:فرد=:مخور،:ت<:=مل:
کن،:ت<:به:بزرگی:رسی:-115 :.فروتذی:
:تو:جسخ<جذد:-116 :.قدر:جعهت:بشذ<س،:ت<:=ز
کن،:=گر:تو=جگری:خو=هی:-117 :.قذ<عت:
گردی:-118 :.قدر:خود:بشذ<س،:ت<:ب<:قدر:
:.کس:ر=:عرب:مکن،:ت<:به:عرب:خود:مجخال:جشوی:-119
:ب:-128 کن،:ت<:جز=ح<بیه:ک<ر :.=خالص:
گذ<ه:جرفخی:-121 :.گذ<ه:بر:کس:مذه،:ت<:در:
:.کسی:ر=:به:حق<رت:مذگر،:ت<:خو=ر:جشوی:-122
گردیکرد=ر:خود:ر=:مذه،:ت<::-123 :.ب<:قدر:
که،:پشره<ن:جگردی:-124 کن: :.ک<ری:
کن:=گر:بیک<ری:-125 :.ک<ر:دحگر=ن:
ح<ن:جکذی:-126 کن،:ت<:ز :به:=جدحشه: :.ک<ر
کن،:ت<:دل:به:دجر<:جگر=حد:-127 :.مرگ:ر=:ح<د:
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کردن:ر=:ع<قجت:وخرن:شهر:-128 :.مز= :
:و:مذّ:مذّ::-129 :.ت:مذهت:برد=ر
:.مسکرن:ب<ش،:ت<:مقجول:شوی:-138
کن،:ت<:ههه:جرکی:پید=:آحدجرکی::-131 :.=جدحشه:
:.<م:ر=:به:خود:ر=ه:مدهجّه::-132
گو:=ست:-133 که:دروح: :.جفس:ر=:=سخو=ر:مد=ر،:
:.جقد:ر=:ب<ر:مگرر،:=گر:قالشی:-134
:.جفس:ر=:پ<س:د=ر،:ت<:به:ج<ن:جرسی:-135
:.وقت:ر=:بشذ<س،:=گر:صر=فی:-136
:.ههت:بلذد:د=ر،:ت<:قرهت:بیفز=حد:-137
کن،:=گر:دالوری:هو=ی:جفس:ر=:-138 :.خالش:
:.ههه:ح<ل:ب<:=دب:ب<ش،:=گر:مقجول:شوی:-139
:.ح<ر:ههه:ب<ش،:=گر:مرد:ر=هی:-148
کذی:-141 که:خود:ر=:فر=موش: کن: :.ح<د:دوست:چذد=ن:
:.حک:ههت:ب<ش،:ت<:جهعرت:ح<بی:-142
:.:ح<د:خد=:موجب:ر:=حت:=ست:ت<:د=جی:-143

:(.28:::47آحه:)و=لسالم:علی:من:=تجع:=لهدی:
:



 

 

 

 

   انگ ݔ ماى   ں 
 

:کت<بذ<مه(.:1
کس<ن:ج<م(.:2 :ه<ی:
:ه<:ه<ی:ج<ی:ج<م(.:3



 

:



 
 

:

: *کت<بذ<مه.:1
:(:دکتر:سرد:حسرن:ش<ه:ههد=جی):آ <حسرن:-

:1374آب<د،::خ<ن،:=س;;;;;;;الم:محّه;;;;;;;درح< :ۀترجه;;;;;;;:،هه;;;;;;;د=ن:ش;;;;;;;<ه
:.م1995/ش

:بکر=ن:=بن:-
:.1342،:طجع:دکتر:محهد=مرن:رح<حی،:تهر=ن،:ج<مه:جه<ن

:د=وودی:ۀعذج:=بن:-
:.1388،:طجع:آل:=لط<لق<جی،:ججف،:=لط<لب: عهد

:فورک:=بن:-
:.کند،:چ<پ:حردرآب<د:=ل=لحدحث:مشکل

:دحذوری:قخرجة:=بن:-
:.1938-1925زکی،:=لق<هره،:،:طجع:=حهد:=الخج<ر:عرون

:=بو=لخرر:=بوسعرد:-
:.ش:1332،:طجع:دکتر:ذبیر:صف<،:تهر=ن،:=سر=ر=لخوحرد

:=صفه<جی:=بوجعرن:-
:.کند،:چ<پ:حردرآب<د:=ل=الولر<>:حلره

:هرم<ن:،=ته:-
:.1337رض<ز=ده:شفق،:تهر=ن،::ۀ،:ترجهف<رسی:=دبی<ت:ت<رح 

:پرویز:،=ذک<خی:-
ج :مررس;ّردعلی:هه;د=جی::=سالم:مروّ :آث;<ر :=ی;ر=ن:ص;غرر،:=ح;و=ل:و ش;<ه:)در
./:1378،:هه;;د=ن،:د=جش;;گ<ه:ب;;وعلی،:ههد=جر;;ه:ۀرس;;<ل،:ب;;ه:=جض;;ه<م:(هه;;د=ن

،:8/1373،:ج:دکت;ر:محه;ود:=فش;<ر:ۀج;<مو=ر(:در):ت<رح :عر=ق:عجن:و:هه;د=ن،
گهذ;;;;;;<م/::61-4687ص: ،:ته;;;;;;ر=ن،:موقوف;;;;;;<ت:دکت;;;;;;ر:=فش;;;;;;<ر،:فرم<جرو=ح;;;;;;<ن:
حخی:م<ترک<ن/1367 :.1388،:م<دسخ<ن،:ج<مه:ههد=ن./:1389،:م<دسخ<ن،:ت<ر

:
                                                                            

کت<بذ<مه،:مر=جع:ح<:مذ<بعی::)*(. (:;;;:درآمد)در:مقدمة:مؤّلف:(:ه<ی:مع<صر=ن:جوشخه)«:3»که:در:بهر:در:=ین:
گردحده،:=حذج<:دحگر:تکر=ر:جشده:=ست  .ح<د:
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:،:رجب=س<ز=ده:-
کوالب،:(رحلیربه:خن:س):مررسّردعلی:ۀه<:درب<ر:رو=حت :،1993.:

:=هلل:،:=حس<ن=سخخری:-
:.1338،:تهر=ن،:معرفت،:تصّوش:=صول

:بغد=دی:پ<ش<:=سه<عرل:-
:(1ج.:)م1955-1951،:=سخ<ججول،:=لع<رفرن:هدحه

:(سردهدکتر:)،:ظفر:=شرش:-
=لهص;ذفرن،:: ،:=لهع;روش:ب;ه:ش;<ه:هه;د=ن،:اله;ور،:جدوههد=جی:سّردعلی

1972.:
:،:عج<س=قج<ل:-

:.1341،:تهر=ن،:=مررکجرر،:مغول:ت<رح 
:الهوری:=قج<ل:-

:.1382،:طجع:محّهد:بق<خی،:تهر=ن،:ف<رسی:کلّر<ت
:
:،:والدحهررب<رتولد:-

کش<ورز،:تهر=ن،::ۀ،:ترجهج<مه:ترکسخ<ن :1352کرحن:
:=دموجد،:ب<سورا:-

:.1349=ی،:تهر=ن،::فرحدون:بدره:ۀ،:ترجه=سالمی:ه<ی:سلسله
:بخ<ری:-

کت<ب:=الحه<ن،:چ<پ:مصر=لحدحث:صحرر :.،:=لجز>:=الول،:
:،:عجد=لق<دربالجوخی:-

ح :مذخخب :.1973،:پخذه،:3=جگلرسی،:جلد::ۀ،:ترجه=لخو=ر
:،:جعفربدخشی:-

::،:ب;;;ه:تص;;;حرر(در:مق<م;;;<ت:مررس;;;ّردعلی:هه;;د=جی):خالص;;ة=لهذ<قب
آب<د،:مرکز:تحقرق<ت:ف<رس;ی:=ی;ر=ن:و:پ<کس;خ<ن،::دکتر:سّرده:=شرش:ظفر،:=سالم

:.م1995/ش1374
:



 290                                                                                  نمایگان

 

 

:،:حردربدخشی:-
،:تص;;;حرر:محه;;;د:رمض;;;<ن:ض;;;ر<>:ر=ج;;;<،:(مس;;;خور=ت:-):=لجو=هر:ةمذقج;;;

:.ش1354،:د=جشگ<ه:تهر=ن،:(دکتری:ۀرس<ل)
:=.برگل،:یو:-

-=ی;زدی-پ;ور:آرین::ۀ،:ترجه;(بر:مجذ<ی:ت;ألرف:=س;خوری):ف<رسی:=دبی<ت
:.1362،:تهر=ن،:1کش<ورز،:تحریر:=حهد:مذزوی،:ج:

:
:،پخروشفسکی:-

:=ی;;;ر=ن،:ترجه;;;:=رض;;;ی:مذ<س;;;ج<ت کش;;;<ورز،:ته;;;ر=ن،::ۀدر ./:1344ک;;;رحن:
:.1341،:تهر=ن،:سربد=ر=ن:جهضت
:
:،:محهدک<ظنتجریزی:-

:.1387،:تهر=ن،:مذظر=الولر<>
:
:،:عجد=لرحه<نج<می:-

:.1342،:تهر=ن،:لو=حر./:1337،:تهر=ن،:=الجس:جفح<ت
:
:خلرفه:ح<جی:-

:.م:1999/-;ه:1419،:بیروت،:د=ر=لفکر،:=لظذون:کشف
:=صغر:،:علیحکهت:-

: کش;هرر»گفخ<ر :ههد=ن:ت<: ./:8،:ش:(1338):4،:س;<ل:حغه;<:ۀ،:مجّل;«=ز
:هذد ،:تهر=ن،:2،:چ<پ:(خ<جق<ه:سرد:علی:ههد=جی):جقش:پ<رسی:بر:=حج<ر

:.ش:1337سرذ<،::=بن
:،:ق<ضی:ولو=لجیحهردی:-

:.1339،:=صفه<ن،:حهردی:مق<م<ت
:
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:شرو=جی:خ<ق<جی:-
:.1357،:طجع:ححری:قرحب،:تهر=ن،:=لعر=قرن:ةتحف

:خو=جدمرر:-
:.1324،:=لسرر:حجرب:رج<ل./:3،:تهر=ن،:خر<م،:ج=لسرر:حجرب

:،:محّهدخو=جس<ری:-
:.1359،:د=جشگ<ه:تهر=ن،:صوری:مذطق

:(محفل:-):خرر=جدحش:-
ح<رت کوالب،::ۀ،:آث<رخ<ج(رحلیرس):ج<مه:ز :.1994مررسّردعلی:ههد=جی،:

:
:،:محّهدتقیپژوه:د=جش:-

./:ج:2مرک;;;;زی:د=جش;;;;گ<ه:ته;;;;ر=ن،::ۀکت<بخ<ج;;;;:ه;;;;<ی:مرکروفرلن:فهرس;;;;ت
ح./:ج:12مرک;;زی:د=جش;;گ<ه:ته;;ر=ن،::ۀکت<بخ<ج;;:خط;;ی:ه<ی:جس;;خه:فهرس;;ت :ۀجش;;ر
کت<بخ<جخّطی:جس  :.7و::5و::3مرکزی:د=جشگ<ه:تهر=ن،:دفخره<ی::ۀ،:
:،:مهدیدرخش<ن:-

:.1341،:تهر=ن،:1،:ج:سر=ح<ن:ههد=ن:سخن:بزرگ<ن:و
:،:سّرد:عجد=لحی:حسذیدکذی:-

:.ق.;ه:41-1353،:حردرآب<د:دکن،:=لخو=طر:ةجزه
:،:مررز=:محّهدحردردو الت:-

فرد،:ته;;;;ر=ن،:مر;;;;ر=ا::،:تص;;;;حرر:عج<س;;;;قلی: ف;;;;<ریرش;;;;ردی:ت;;;;<رح 
،:2ب;<:تعلرق;<ت،:چ;<پ:«:دجرس;ون:ر=س»=جگلرس;ی::ۀترجه.:)1383مکتوب،:
:(.1972لذدن،:

:=کجر:،:علیدهخد=:-
:(ج4)،:تهر=ن:حکن:و:=مد<ل

:
:،:علررض<ذک<وتی:-

:.1379،:تهر=ن،:حقرقت،:(مجهوعه:مق<الت:عرف<جی):عرف<جر<ت
:



 293                                                                                  نمایگان

 

 

:=صفه<جی:ر= ب:-
:(.ق.;ه1284/بوالق)،:بیروت:=الدب<>:مح<ضر=ت

:(پ<کسخ<جی:-)،:محهد:رح< :-
:=ش;;ع<ر:=ح;;و=ل :و :آث;;<ر ،:(ب;;<:ش;;ش:رس;;<له:=ز:وی)مررس;;ّرد:عل;;ی:هه;;د=جی::و

؛:.:م1985/-;ه;;:1364آب<د،:مرک;;ز:تحقرق;;<ت:ف<رس;ی:=ی;;ر=ن:و:پ<کس;;خ<ن،::=س;الم
;;;:«در)«:توض;;;رح<تی:در:م;;;ورد:آث;;;<ر:مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی»گفخ;;;<ر: :ۀد=جش;;;کد:ۀمجلّ
زمس;;;خ<ن:/:4،:ش:18و:عل;;;وم:=جس;;;<جی:د=جش;;;گ<ه:فردوس;;;ی:مش;;;هد،:س;;;<ل::=دبی;;;<ت
1353.:
:،:ح<نریپک<:-

ح :=دبی<ت:=یر=ن :.م:1956،:هلذد،:(مخن:=جگلرسی)،:ت<ر
:
:.،:=دو=ردفونز=مج<ور:-

کهه:معجن :.1951،:ق<هره،:=الجس<ب:و=السر=ت:=لح<
گرالجیز=هدی:- :،:پیرز=ده:

:.ق.;ه:1343،:برلرن،:=یر=جشهر،:=لذسب:صفوحه:ةسلسل
:،:خرر=لدینزرکلی:-

:.م:1989،:چ<پ:هشخن،:بیروت،:د=ر=لعلن،:=العالم
:،:عجد=لحسرنکوب:زرین:-

،:ته;;;ر=ن،:تص;;;ّوش:جس;;;خجوی:در./1344،:ته;;;ر=ن،:ص;;;وفره:مر;;ر=ا:=رزش
1357.:

:،:مررز=محهدحسن:حسرذیزجوزی:-
کت<بخ<ج;;;::عل;;;ی::،:تحقر;;;ق=لجّذ;;;ه:رح<  :1426مرعش;;;ی،::ۀرفرع;;;ی،:ق;;;ن،:

:(.3ج)ش::1384/ق
:
:
:
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:،:م<هرخوجه(سلط<جف):سلط<جز=ده:-
ک<دمی:(رحلیرتحریر:س)مررسّردعلی:ههد=جی::مذخخب:آث<ر ،:دوشذجه،:آ

:2؛:ج:1994،:(رس;;;<له:8ش;;;<مل:):1م:جهه;;;وری:ت<جرکس;;;خ<ن،:عرف;;;<ن،:ج:وعل;;;
ب;;;ه:)مررس;;;ّردعلی:هه;;;د=جی::عرف;;;<جی:حکه;;;ت./:1995،:(رس;;;<له:22ش;;;<مل:)

:.1993،:دوشذجه،:=جخش<ر=ت:د=جش،:(روسی
:س<وجی:سله<ن:-

:،:تهر=ندیو=ن
: زجوی:سذ<خی:-

ش:)خط;;;ی:آر=مگ;;;<ه:ب;;;وعلی:هه;;;د=ن::ۀ،:جس;;;خ(مذظوم;;;ه):به;;;ر=م:و:به;;;روز
1873.):
:=لدین:،:جاللسروطی:-

:.،:چ<پ:مصر=لصغرر:=لج<مع
:
:،:مرتضی:قلیش<ملو:-

:.1382=لهع<رش:بزرگ،:: ،:چ<پ:جسخه:برگرد=ن،:تهر=ن،:د=خرُجذگ
:،:ق<ضی:جور=هللشوشخری:-

:(.2ج)ق:.;ه:1375،:تهر=ن،:=سالمره،:=لهؤمذرن:مج<لس
ک<مل:مصطفی=لشرجی:- :،:

:.1359علررض<:ذک<وتی،:تهر=ن،::ۀ،:ترجهتصّوش:و:تشّرع
:=لع<بدین:،:زینشررو=جی:-

:.،:تهر=ن،:چ<پ:سذگی=لسر<حه:بسخ<ن
:
:،:=حس<نطجری:-

:=جخه<عی:جوشخه :.1359،:تهر=ن،:ه<ی:فلسفی:و
:،:شر :آق<بزرگطهر=جی:-

حعه :.جلد:23،:=لذر
:
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:،:معزیزوش:-
کوالب،:=مررج<ن:حضرت:آر=مگ<ه :،1998.:

:،:مظفرعزیزی:-
ح :مخخصر کوالب،:(رحلیربه:خن:س):خخالن:ت<ر :،1992.:

:جرش<بوری:- :عط<ر
گ;;;;;وهرین،:ته;;;;;ر=ن،:=س;;;;;ر=رج<مه ،:طج;;;;;ع:=الولر<> ت;;;;;ذکر./:1338،:طج;;;;;ع:
:.،:چ<پ:تهر=ن=خخر<رج<مه./:1985جرکلسون،:لردن،:

:=لدین:،:سدحدعوفی:-
:.،:جزو:دوم،:قسن:سوم،:چ<پ:تهر=ن=لحک<ح<ت:جو=مع

:ههد=جی:=لقض<ت:عرن:-
طج;;ع:عفر;;ف:(:=لغرحب:=لحق<یق،:ش;;کوی: تههر;;د=ت،:زب;;د):مص;;ذف<ت

:3)،:طج;ع:علرذقل;ی:مذ;زوی،:ته;ر=ن:ه<:ج<م;ه/:1341عسرر=ن،:د=جشگ<ه:ته;ر=ن،:
:(.جلد
:
:،: <لب <خب:-

ح;;;<»:ۀگفخ;;;<ر:در:مجّل;;; ،:(مررس;;;;ّردعلی:ۀج<م;;;:ویژه):2،:ش:(دوش;;;ذجه)«:در
:.ش1994/1373
:،:محّهد <خب:-

:.1994کوالب،:،:(رحلیر=ی:به:خن:س:دوپرده:ۀجه<حشذ<م):ههد=ن:ش<ه
:،:=بوح<مد ز=لی:-

:.3،:ج:=لدین:علوم:=حر<>
:
:حکرن::،فردوسی:-

:،:طجع:مسکوش<هذ<مه
:
:
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:=لزم<ن:،:بدحعفروز=جفر:-
:تهد;;رالت:مدذ;;وی./:1361،:ته;;ر=ن،:مدذ;;وی:=ح<دح;;ث ،:مذخ;;ذ:قص;; :و

:.1347تهر=ن،:
:
:،:=بو=لق<سنقشرری:-

:.1345=لزم<ن:فروز=جفر،:تهر=ن،::بدحع:ۀ،:ترجهقشررحه:ۀرس<ل
:،:ق<ضیقض<عی:-

:.1347پژوه،:تهر=ن،::،:طجع:محهدتقی:د=جش=الخج<ر:شه<ب:شر 
:
:ش<ه:،:خو=جه:مسخ<نک<بلی:-

کوش;ش:(:ههد=جی:مررس;ّردعلی):=سر=ر:چهل(:مخّهس):=سر=ر:ۀآتشکد ب;ه:
:.م1994/ش1372،:(پ<کسخ<ن)آب<د::محّهدحسرن:تسجرحی،:=سالم

:،:ح<فظکربالخی:-
:.1349ج،:تهر=ن،::2:=لُقّر=یی،:،:طجع:سلط<ن=لجذ<ن:روض<ت

:،:=حهدکسروی:-
کوش;;ش:ححر;;ی:ذک;;<>،:ته;;ر=ن،:ک<روج;;د./:1339،:ته;;ر=ن،:ص;;وفرگری ،:ب;;ه:

1352.:
:(-ق.:;ه:18ۀسد):گرالجی:کر<>::-

:.ق.;ه:1489مرعشی،::ۀمرعشی،:قن،:کت<بخ<ج-،:طجع:رج<خی=الجس<ب:سر=ج
:
:،:گیلسخرجج:-

حخی:جغر=فر<ی محهود:عرف;<ن،::ۀه<ی:خالفت:شرقی،:ترجه:سرزمرن:ت<ر
:.1337تهر=ن،:

:(ویر=سخ<ر)ی:د،:مهمحّقق:-
:.ش:1379،:تهر=ن،:=ججهن:آث<ر،:جرش<بوری:=دحب:ۀح<دج<م

:
:
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:طج<طج<خی:محرن:-
:(:گفخ<ر:در:-)گذجد:علوح<ن: :(.9و::2ش:):1318،:س<ل:9،:ج:آموزش:و:پرورش:ۀمجلّ

:،:شر :محهد=لهدجی:-
:.حردرآب<د:=لدکن=الح<دحث:=لقدسره،:چ<پ::فی:=لسذره:=التح<ف<ت

:،:سّرد:محهودمرعشی:-
،:جل;ده<ی:(ق;ن)=هلل:=لهرعش;ی::آحت:ۀکت<بخ<ج:خطی:ه<ی:جسخه:فهرست

:.39و:38،:37،:36،:32،:12
:،:حهد=هللمسخوفی:-

:.م1915،:طجع:لسخرجج،:لردن،:=لقلوب:ةجزه
:،:خ<جج<ب<مش<ر:-

ف<رس;ی:و:):چ<پی:کتب:مؤلفرن./:ج3،:تهر=ن،:چ<پی:ه<ی:کت<ب:فهرست
:.1342،:تهر=ن،:4:،:ج(عربی
:،:جو=دمقصود:-

:.1353:ههد=ن،:تهر=ن،(:آخوجد) رب::ۀکت<بخ<ج:ه<ی:خّطی:فهرست:جسخه
:،:=حهدمذزوی::-

=ی،::فرهذگ;ی:مذطق;ه:ۀ،:ته;ر=ن،:مؤّسس;ه<ی:خطی:ف<رس;ی:فهرست:جسخه
ه<ی:خط;ی:ف<رس;ی:پ<کس;خ<ن،:ج::جس;خه:فهرست:مشخرک./:1349،:س<ل:2ج:
فهرس;;;;;;ت:./:ش:1363آب<د،:مرک;;;;;;ز:تحقرق;;;;;;<ت،::،:=س;;;;;;الم(عرف;;;;;<ن):3و:ج::2

:.ملک:تهر=ن:ۀکت<بخ<ج:ه<ی:خطی:جسخه
:=لدین:،:جاللمولوی:-

:.،:طجع:جرکلسونمدذوی./:1368،:طجع:فروز=جفر،:تهر=ن،:م<فره:فره
:=فذدی:مررز=::-

کت<بخ<ج=لعله<>:رح<  :.4د:جل::مرعشی،:ۀ،:چ<پ:قن،:
:
:ش<ه:،:معصومعلی=لصدر:ج<حب:-

:.ج،:تهر=ن:3،:طجع:محهدجعفر:محجوب،:=لحق<یق:طر=خق
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:ر=زی:=لدین:ججن::-
:.،:طجع:دکتر:محهد=مرن:رح<حی،:تهر=ن=لعج<د:مرص<د

:،:عزیز=لدینجسفی:-
:.،:طجع:=حهد:مهدوی:د=مغ<جی،:تهر=ن=لحق<یق:کشف

:طوسی:جصرر=لدین::-
،:=الص;ول:تههرد./:1367،:طجع:مدرس:رضوی،:ته;ر=ن،:=القخج<س:=س<س

:.1358تهر=ن،:
:،:عجد=لحسرنجو=یی:-

:.ش:1324،:طهر=ن،:=لسرر:حجرب:کت<ب:رج<ل
:
:...،:وجسرذگ:-

:.1ج::،(لالح<دحث):=لهفهرس:=لهعجن
:
:.بن:عده<ن:،:علیهجویری:-

:.1383،:طجع:محهود:ع<بدی،:=لهحجوب:کشف
:مررسّردعلی:،ههد=جی::-

./:،:طج;;;ع:س;;;لط<جز=ده،:ت<جرکس;;;خ<ن(رحلیرب;;;ه:تحری;;;ر:س;;;):آث<رمذخخ;;;ب
:جقط;;ه ،:ترجه;ه:و:تعلر;;ق:محه;;د:خو=ج;;وی،:ته;;ر=ن،:(توحر;;د:مک<ش;;ف<ن):=س;ر=ر

:ۀفص;;لذ<م(:در)،:وی;;ر=حش:فخ;;<حی:=ردک;;<جی:=مررح;;ه:ۀ=عخق<دح;;./:1382و::1376
،:=ور=د:فخحر;ه./:261-241،:ص:1386ت<بس;خ<ن:/:3=م;رن،:ق;ن،:ش:«:مرد<ق»

ک;;والب،:(:رحلیرس;;)تحری;;ر: و:(: زلر;;<ت)=س;;ر=ر::چهل./:1992ح;;<تن:=س;;<ز=ده،:
کوش;;ش:محهدحس;;رن:تس;;جرحی،:=س;;المج<م;;ه:ههد=جی ./:ش1371آب<د،::،:ب;;ه:
کوش;;;;;ش:فرح;;;;دون:تق;;;;;یذکرح;;;;;ه:ۀرس;;;;<ل ./:1378طوس;;;;ی،:ته;;;;;ر=ن،::ۀز=د:،:ب;;;;ه:

./:1383و::1372،:ترجه;;;;;;ه:و:تحقر;;;;;;ق:=حه;;;;;;د:ص;;;;;;<بری،:ق;;;;;;ن،:=لس;;;;;;جعرن
د=ر،:ته;;ر=ن،:=س;;<طرر،::جرب;;زه:،:وی;;ر=حش:محه;;درح< ،:ب;;ه:=هخه;;<مج<م;;ه:فخوت
./:1384و::1362،:طج;;ع:محه;د:خو=ج;;وی،:ته;;ر=ن،:=الذو=ق:مش;<رب./:1382
ک;والب،:(:رحلیرس)،:تحریر:=لع<رفرن:مذه<ج :ج<مه:جص;رحت./:1993=س;<ز=ده،:
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،:(رحلیرب;;;ه:خ;;;ّن:س;;;)،:تحری;;;ر:ح;;;<تن:=س;;;<ز=ده:(دحگ;;;ر:ۀرس;;;<ل:11ب;;;ه:=جض;;;ه<م:)
:.1993کوالب،:
:
:ح<قوت:حهوی:-

:.1878-1866طجع:ووسخذفلد،:الیپزحک،:،:=لجلد=ن:معجن
:
:

:جشرح<ت
ک<دمی:علوم:جهه;وری:ت<جرکس;خ<ن:- :آ :ۀج<م;:ویژه:I،:ش:(=یزوس;خر<):=خج<ر

:.سلط<جز=ده.:،:ویر=حش:م(رحلیربه:خن:س)مررسّرد:علی:ههد=جی:
:=یر=ن::- :.،:تهر=ن(کشهرر:در:شعر:ف<رسی)=قج<ل:و
:.فرهذگ:عربی-:(شرتوجی):=لهو=رد:=قرب:-
:.1392=ردیجهشت:-فروردین/:92،:ش:(مجّله):بخ<ر=:-
:.ق:1327شرر=ز،:/:ق1326،:طهر=ن،:کججی:ۀتذکر:-
:.1388،:تهر=ن،:مجلس:شور=ی:=سالمی،:جگ<ر=ن:فهرست:ُجذگ:-
:.1386ت<بسخ<ن:/89،:ش:(آب<د:=سالم)،:فصلذ<مه:د=جش:-
:(.جلد:13)،:تهر=ن:تشرع:=لهع<رش: د=خر:-
:(.جلد:3)تهر=ن:،:(مص<حب):ف<رسی:=لهع<رش: د=خر:-
:.م1961،:(IV):4،:=سخ<ججول،:ج:سی:مجهوعه:شرقر<ت:-
:(.1368):28،:ج:(1353):28،:ج:(1348):16،:ج:6،:ج:زمرن:=یر=ن:فرهذگ::-
:.،:حردرآب<د:=لدکنآصفره:ۀخ<ج:کتب:فهرست:-
:.ت<جرکسخ<ن:خّطی:ه<ی:جسخه:فهرست:-
:.ق<ز=ن:خطی:ه<ی:جسخه:فهرست:-
-:: :.1353تررم<ه:/:21د=جشگ<ه:تهر=ن،:س<ل::=دبی<ت:ۀد=جشکد:ۀمجلّ
-:: :.48د=جشگ<ه:مشهد،:ش::=دبی<ت:ۀد=جشکد:ۀمجلّ
-:;;;;;;;; ح;;;;;;;;<:ۀمجلّ :ۀج<م;;;;;;;;;:ویژه):2،:دوش;;;;;;;;ذجه،:ش:(دری-ت;;;;;;;;;<جرکی):در

:.م:1994:،(مررسّردعلی
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-:: :فرهذگ:ع<ّم::شذ<سی:مردم:ۀمجلّ ،:ش:(وز=رت:فرهذگ:و:هذ;ر)=یر=ن::ۀو
:.1351پ<ییز:/2
-:: :.ش:1338،:س<ل:4،:ج:حغه<:ۀمجلّ
:ع<ّمه:ۀگ<هذ<م):گر<ه:مردم:- ،:دوش;ذجه،:س;<ل:(=ی:فرهذ;گ:م;ردم:علهی:و

:.>به:ف<رسی:و:ت<جرکی<(:ش:1373)م::2/1994-1دوم،:ش:
:(.مشهد)،:طجع:آسخ<ن:رضوی:رضوحه:مع<رش:-
:.69-68قن،:ش::=هلل:مرعشی،:ةآح:ۀکت<بخ<ج(:ۀمجلّ:):شه<ب:مرر=ا:-
:.1386:ت<بسخ<ن/:3پژوهی،:قن،:ش::دین(:مجّلة)=مرن::مرد<ق:-

:
- Bowering, G.  

(article in) ENCY. IRANICA, Vol. I (1985). Fasc.8. 
- Brocklemann, C. 

Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden, 1949,b. II; SII. 
- Kook, Nillakaram 

Sha Hamadan and the seeress of Kashmir, (in) The Senate, Vol. 2, 
No.5 (sep. –oct.) 1956. 
- Mole, M 

(in) Bulletin detudes orientales, No. 17 (1961-62). 
- Rieu, Charles 

A catalogue of the Persian Mss in the British museum, Vol. I. 
- Storey, 

Persian Litteratur, Vol. I, Part2. 
- Teufel, J.K. 

Eine Lebenschreibung des Scheichs, Ali Hamadani, Leiden, Brill, 
1962. 
- Trimingham, J.S. 

The Sufi orders in Islam, Oxford, 1971. 
 

- SHAH-E HAMADAN commemorative Volume (English)… , on the occasion 
of 622 Aniversary of Amir Sayyid Ali Hamadani, ed. A.H.Hamadani, 
Muzaffarabad, 1988. 



 

(2):
ک ::ج<م :س<نه<ی:

:
:آ

:.58(::=بو=لجشر)آدم:
:.18::آرین:پور،:ححری

:.9::آز=د:ههد=جی،:علی:محهد
:.171،:138،168::دکن(:کت<بخ<جه:-)آصفره:

::هه;د=جی(:سّرد:حس;رن:ش;<ه)آ <:حسرن،:
11: ،13: ،15: ،52: ،128: ،125: ،138:،

158:،199.:
:.116،:29::آفخ<ب:پذه<جی

:.27::آق:قوش:=فرم،:جه<ل:=لدین
:.171،:127،:98،:85،:84::آل:=لجرت
کرت :.62،:59::آل:
:.61،:59،:23::آل:مظّفر

:.248(::قص<ب)آملی،:=بو=لعج<س:
:.192::آملی،:سّرد:حردر

:.78::آوجی،:شر :رضی:=لدین
:.68::آی:ملک،:=مررز=ده

:
:=لف

:.48،:38،:3::=بر=هرن:=دهن
:.214::=بر=هرن:خو=ص

:.58::=بن:بطوطه:طذجی
:.143::=بن:جوزی
:.178،:155::=بن:سرذ<

:،:141،:129،:6::=بن:=لعربی،:محری:=لدین
192:،193.:

:.193،:179،:163،:85::=بن:ف<ر :مصری
:.243::=بن:قخرجۀ:دحذوری
:.127::=بن:هه<م:شرر=زی

:.158،:84(::خلرفه)=بوبکر:
:.269::=بوجهل

:.78::=بوحربه،:شر :=بوبکر
:.247::=>=بودرد

:.249:-247،:139::=بوسعرد:=بی:=لخرر
:.271::=بوسعرد:خدری

:.213::معّری>=بو=لعال:

:.9::=بو=لفضل:عالمی
:.269::=بولهب

:.67::عجد=لغفور=بهری،:=خی:
:.11::=ته،:هرم<ن

:.79::=حهد:خوشخو=ن
:.138،:6::=حهد،:شهس:=لدین

گلز=ر :.14::=حهد،:
:.14::=حهد،:جذیر

:.67،:49::=خالطی،:سر=ج:=لدین
:.67،:49::=خالطی،:سرد:حسرن

،:71،:56::=خ;ی:ح;<جی:ب;ن:ط;وطی:علرش;<ه
76:،77:،97:،98:،158.:

:.69::=خی:حسرن
:.66،:48::=خی:خلرفۀ:ههد=جی

،:44:-42،:38،:35::خ;;;ی:عل;;;;ی:دوس;;;;خی=
46:،66-:67:،188.:

:.69::=خی:محسن:ترک
:.69::=خی:محهد:ح<فظ
:.135::=دحب:جرش<بوری
:.177،:176،:16،:18،:8::=ذک<خی،:پرویز

:.96::ُ=زبک<ن
،:138،:134،:133،:17::=س;;;;;;;<ز=ده،:ح;;;;;;;<تن

147: ،148: ،154: ،159: ،161: ،168:،
178:،175:،199.:

:.177،:18::=سخخری،:=حس<ن:علی
:.18::=سخوری

:.69::=سفر=حذی،:شر :محهد
:.221::=سفر=حذی،:جور:=لدین:عجد=لرحه<ن
:.127::=سرری،:شهس:=لدین:محهد:الهرجی

:.223،:221(::سلسله:-)=شرفره:
=ل;;;;;;;دین:محه;;;;;;;ود::=ش;;;;;;;ذهی،:ت<ج/:=ش;;;;;;;ذوی
:.:179:ههد=جی

:.226:-225::=صطهج<ج<تی،:علی:جقی
:.187،:182،:9::=عظهی،:مورخ
::-218،:286،:143،:82،:13::=قج<ل:الهوری

214:،227.:
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کرم:خ<ن،:محهد =::14.:

کرحدوری،:شر :مر=د =::78.:
:.226::=له<می،:د=ود
:.62):::(::=لر<س:خو=جه:
:.171،:83،:32::=م<م<ن:شرعه

:.258::=م<م:حسن:عسکری
:.223،:127(::ع)=م<م:رض<:
:.38(::ع)=م<م:سج<د:

:.166::=ّم:سلهه:بیگوم
:.188،:73::آر=مش<ه:خخالجی=مرر:

:.68::=مرر:=حسن:قخلل
:.68::=مرر:چوپ<ن

:.61::=مرر:شر :علی:=حذ<ق
:.61::=مرر:مج<رز=لدین:مظفری
:.66::=مرر:محهود:=حسن:قخلل

:.229،:213::=مرر:معّزی
:.61::=مرر:ولی:طغ<:ترهوری

:.173،:168،:6::جه:عجد:=هلل==جص<ری،:خو
:.198،:148،:11::=جو=ری،:محهود

:.197،:13::محهد:خ<ن:=جور،
:.147::=ورجگ:زحب:ترهوری
:.18::=یزدی،:سرروس

،:41،:27،:25،:23::=حلخ<ج;;;;;;;<ن/:=حلخ;;;;;;<جی
48:،59:،68:،192:،195.:

:
:ب

:.214،:179،:1::ب<ب<ط<هر:ههد=جی
ک<>:شرر=زی :.78::ب<ب<:
گ :.191،:97،:81،:52::ب<ورحذگ،:

:.249،:248،:189::د:بسط<میحب<یز
:.129:(:ترکره)ب<یزحد:ولی:=لدین:

:.ظفر،:=شرش: بخ<ری،:سرده:=شرش
:،:222،:285،:67،:52،:6::بدخشی،:حردر

224.:
:.78::بدخشی،:شر :شهس:=لدین

:،:79:-76،:71،:54::بدخشی،:قو=م:=لدین
165:،167.:

:،:31،:29،:6،:5::بدخشی،:جور=لدین:جعفر

36:،44-:46:،52:،56:،64:،65:،68-:
72: ،75-:79: ،86: ،89: ،93: ،97-:
99: ،186: ،129: ،138: ،133: ،135:،

158،165: ،167: ،185: ،186: ،284:،
264.:

:.245::بدحع:=لزم<ن:ههد=جی
:.283::بر=ههه

:،:74،:6::برزش:آب<دی،:سّرد:عجد=هلل:مشهدی
87:،285:،222-:225.:

:.78::برک<جی،:شر :عهر
:.159،:18::برگل،:یو

:.14::بروجردی،:محهود
ک<رل :.18::بروکله<ن،:

،:77::عجد=لص;;هدبغ;;د=دی،:بره;;<ن:=ل;;دین:
153:،166.:
:.215،:283::بلجل:ش<ه

:.167::بلخی،:=مررز=ده:مررک<
:.172،:152،:83::یفبلخی،:شر :سلره<ن:حذ

:.14.:::آ.:بلوچ،:ن
:.155::بوصرری،:=بوعجد=هلل:محهد

:.255::=>به<ر،:ملک:=لشعر
:بهر=مش<ه:شر :محهد:بن:سلط<ن:خ<ن:

:،:167،:162،:135،:...،:54::بدخش<جی
168:،173.:

:.158::بی<جی،:مهدی
:.214(::الره)بی:بی:ف<طهه:

:.1::بیروجی،:=بورحح<ن
:

:پ
:.188،:149،:142::پ<رس<،:خو=جه:محهد

:.72،:65::پورح<:ی:ولی
:.62::پهلو=ن:حسن:د=مغ<جی
:.62::پهلو=ن:حردر:قص<ب

:
:ت

:.192::ت<ت<ر=ن
:.113::ت<ج:خ<تون

:.9::تجریزی،:شر :محهدعلی
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ک<ظن :.41::تجریزی،:محهد:

:.78::شر :=بو=لق<سنتحطوی،:
:.171،:65،:3::ترک<ن

:.221::ترحهرذگ<م
:.228،:148،:15::تسجرحی،:محهد:حسرن
:.224::تسخری،:عجرد=هلل:ههد=جی
:.149::تقی:ز=ده،:فرحدون:طوسی
:.68::تهرهی،:شر :محهد

:.62(::جغخ<خی)توقلق:ترهور:
،:83،:32،:18،:8::تهر=ج;;;ی،:ش;;;ر :آق;;;;<بزرگ

119:،128:،154:،178:،179.:
گرده<ری :.18::ترکو،:

،:63،:62،:59،:57،:53،:25،:23::ترک;;;;;;<جی
68:،73:،93:،97:،99-:181:،195-:
197:،282:،215.:

:
:ج

،:187،:82،:9،:8::ج;;;;;;<می،:عج;;;;;;;د=لرحه<ن
163:،285:،286:،227:،258.:

:.199،:17::جج<ر،:شرحف
:.159::جربزه:د=ر،:عجد=لکرحن

:.62،:59(::طغ<ترهوری)جغخ<یی:ه<:
:.61:-59،:25:-23(::=ن)جالیری:

:.252::جذ<بدی،:محهد:حسن
:.249،:248،:86::جذرد:بغد=دی

:.135::جذردی،:محهدبن:جعفر
:.221::جورق<جی،:جه<ل:=لدین:=حهد

:.16::جوگوزجی،:=حهد
:.68::جوگر<ن

:.289::جوح<:تجریزی
:.286:-285::جه<جش<ه:قره:قویوجلو

:.176::جه<جگشت،:سّرد:مخدوم
::جه;;;<جگرر،:س;;;ّرد:محه;;;د:=ش;;;رش:س;;;هذ<جی

55:،79:،115:،221:،223.:
:.82::جهود=ن

:
:

:چ
:.25::چذگرزی
:.59،:23::چوپ<جی

:.12::چودهری،:مهخ<زبیگن
:

 :
:.177،:8::ح<جی:خلرفه

،:162،:138،:115،:55::ح;;;;;;;;;<فظ:ش;;;;;;;;;رر=زی
218:،257:،258:،261.:

:.175(::ترکره)ح<لت:=فذدری:
:.67،:27::حجشی،:شر :رکن:=لدین:=بوسعرد

:.245::حّج<ج:بن:یوسف
:.86::بصریحسن:

:.33(::حسذی)حسن:بن:زحد:
:.14::حسذر<ن،:فد=
:.91،:84(::ع)حسرن:بن:علی:
:.78::لدین>حص<ری،:عال
گوی: :.98،:97،:77،:71(::مرحد)حق:

،:138،:96،:38،:9::حکه;;;;ت،:عل;;;;ی:=ص;;;;غر
147،285:،219:،227.:
:.249،:248،:187::حاّلج:بیض<وی

:.224::حلجی،:شرش:=لدین:یوجس
:.192::=لدین:مطّهرجالل:(:عالمه)حّلی،:

:.139::حهوی،:معرن:=لدین
:

:خ
:.243::خ<ق<جی:شرو=جی
:.226::خ<وری،:=سد=هلل
:.182،:47::دّه:خ<وری،:سّرد:مح

:.186،:174::خرق<جی،:شر :=بو=لحسن
:.78::خط<خی،:شر :عّز=لدین

:.198::خلجی،:محهد:بخخر<ر:بذگ<جی
:.77::خلوی،:شر :محهد
:.254،:243::یدخلرل:بن:=حهد:فر=هر

:.1(::سلسله:-)خو=جگ<جره:
کرم<جی :.255،:6::خو=جوی:
:.164،:129::خو=جوی،:محهد
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،:86،:75:-73::خو=ج;;;ه:=س;;;ح<ق:خخالج;;;ی

87: ،97: ،99-:188: ،188: ،112: ،115:،
132:،222-:225.:

:.62::خو=جه:ظهرر:سربد=ری
:.261::خو=جه:عجد:=لصهد

:.33،:32،:4::خو=جه:علی:سر<هحوش
:.68::خو=جه: ر<ا:=لدین:رشردی:ههد=جی

:.18::خو=جه:حف،:=حهد:ج<ن
:.17::خو=جه:حف،:محهد

:.37،:1::خو=جه:یوسف:ههد=جی
:.171::خو=رج

:.181،:63(::صوفی)خو=رزمش<ه:
:.167،:79::خو=رزمی،:شر :محهد:خلوی

:.82،:31،:8::خو=جد:مرر
:.178(::کت<بخ<جه:-)خو=جس<ری:

:.247::خو=جس<ری،:محهد
کوالبی :.78::خوشی،:=مرر:عهر:

:.بهر=مش<ه: ش<هخوشی،:بهر=م
:

:د
:.8::د=ر=:شکوه

:.138،:6::د=جش:پژوه،:محّهد:تقی
:.199،:13::ی،:=حهد:حسنجد=

:.177،:18::درخش<ن،:مهدی
:.66::درگزحذی،:شرش:=لدین
:.66،:48::درگزحذی،:شر :شزی:=هلل

:.149::درویزه،:،آخوجد
:.177،:169،:166،:8::دکذی،:عجد=لّحی

:.147::دو=جی،:جالل:=لدین
:.283::مررز=:حردردو: الت،:

کجر :.251،:244::دهخد=،:علی:=
:.188::دحلهی،:شر :=بوث<بت:محهد

:
:ذ

:.2::ذک<وتی،:علررض<

:-85،:74،:41،:33،:1(::سلس;;له:-)ذهجر;;ه:
87:،146:،221-:226.:

:
:ر
گر=ه:هذدو :.289::ر=جه:دو:

:.185::ر=زی،:حکرن:محّهدبن:زکرح<>
:.8::ر=زی،:=مرن:=حهد
:.283::ر=س،:دجرسون

:.244::=صفه<جیر= ب:
:.17::رسخهوش،:ن
:.199:::;رسخهوش،:ه

:.129(::ص)رسول:
:.68،:31::رشرد=لدین:فضل:=هلل:ههد=جی

:.288::رشی،:شر :جور=لدین
:.151،:158،:137،:131،:122،:5::رض<:ر=محور

:.172::رضوی،:سرد:=بو=لق<سن:تقی:الهوری
:.221::رضی:=لدین:علی:الال

:.8::رفرعی،:علی
:.88::رکن:=لدین،:مررسرد
:.198،:149::روزجهولرن،:ک،:ش
:.248::رح<حی،:محهد:=مرن
،:31،:29،:27،:13،:11،:6::رح;;;;< ،:محه;;;;د

37: ،45: ،52: ،53: ،181: ،183: ،128:،
138: ،136-:138: ،141: ،142: ،144:،
147: ،149: ،153: ،157: ،159: ،163:،
164: ،166: ،168: ،171: ،176-:188:،
185:،214:،219.:

:.283::رحذچ<ن:ش<ه
:
:ز

:.58::ز= سر=ن
:.8::زجوزی

:
:س

:.243::س<س<جی
:.78::س< رجی،:شر :بره<ن:=لدین
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:.147::سجزو=ری،:=بوذربن:عجد=هلل
:.172::سجزو=ری،:شرحف:حسرن

:.112::سر=یی،:عهر
،:79،:77،:76::س;;;;;;ر=ی:=حس;;;;;;ذی،:محه;;;;;;د

187:،118.:
،:62،:61،:59،:53،:26،:25،:4::س;;;;ربد=ر=ن
69:،195.:

:.149::سروری،:موال:مصطفی
،:193،:148،:148،:6::س;;;;;;;;;عدی:ش;;;;;;;;;رر=زی

214:،218.:
:.14::سعرد،:م

:.78::سف<لی،:شر :عجد=هلل
،:11::س;;;لط<جف،:م;;;<هر:خوج;;;ه/:س;;;لط<جز=ده

16-:18: ،126:،129:،134:،138:،148:،
144-:147: ،149: ،153: ،158: ،159:،
161: ،163-:165: ،178: ،175: ،176:،
228.:

:.137،:48::=خیسلط<ن:=لقرّ:
،:48،:37،:25::سلط<ن:=بوسعرد:به<درخ<ن

59:،68.:
:.25::سلط<ن:=حهد:جالیری

:.288،:113،:64::سلط<ن:=سکذدر:ُبت:شکن
:.23::سلط<ن:=وحس:جالیری
:.61،:25،:23::سلط<ن:حسرن:جالیری

،:64::سلط<ن:شهس:=لدین:مررط<هر:سو=تی
283:،288.:

،:183،:64::سلط<ن:شه<ب:=لدین:ش<ههرری
113:،215.:

:.167،:63::سلط<ن:طغ<ن:ش<ه
:عال :>سلط<ن :پ<خلی=لدین :64: ،167: ،198:،
283.:

،:83،:63::س;;;لط<ن: ر;;;<ا:=ل;;;دین:پ;;;<خلی
98:،92:،162:،167.:

ک :.288،:184::هرریشسلط<ن:فخر:ش<ه:

،:81،:64،:45::سلط<ن:قطب:=لدین:ش<ههرری
82:،183:،184:،113-114:،156،167:،282:،
283:،288.:

:.192،:59،:37،:27::سلط<ن:محهد:خد=بذده
:.61::سلط<ن:معّز=لدین:=حلک<جی

:.234::سله<ن:س<وجی
:.281::سله<ن:ف<رسی

:.198::سهرقذدی،:ق<ضی:رکن:=لدین
،:65،:53::س;;هذ<جی،:مر;;ر:س;;رد:ت;;<ج:=ل;;دین

79:،183:،112:،115.:
،:79،:65،:53::س;هذ<جی،:مر;ر:س;رد:حس;;رن

183:،112:،113:،115.:
:.115::سهذ<جی،:عجد=لرز=ق:حسذی

:.245،:218::سذ<خی: زجوی
:.59(::خ<جد=ن:-)سو=تی:

:.149::سولوجت،:سی
::261،:95،:6::سهروردی،:عهر

:(.شه<ب:=لدین)
:.177،:168،:34:-31،:4(::ی)سر<هحوش:

:.113::سرف:=لدین:وزیر
:

:ش
:.134::ش<د:قزوحذی

:.77::ش<می،:شر :محهد
:.62(::جغخ<خی)ش<ه:ترهور:

:.115،:75،:74::ش<هرخ:ترهوری
:.197::ش<ه:زین:=لع<بدین
:.61::ش<ه:شج<ع:مظفری

:.288،:285،:284،:196،:192::جو=رش<ه:ق<سن:=
:.61::ش<ه:مذصور:مظفری

،:169،:119،:68،:55::ش;;;;;<ه:جعه;;;;;ت:=هلل:ول;;;;;;ی
178:،187:،192:،196:،284:،285،218.:

:.61::ش<ه:ححری:مظفری
:.251،:218،:188::شجسخری،:شر :محهود

:.244::شجلی
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،:63(::مل;;;;ک:-)ش;;;;رش:=ل;;;;دین:خضرش;;;;<ه:

86:،185:،186:،158:،167:،173.:
:.153::محّهد:شرحف،:ملک

:.224(::سلسله:-)شط<رحه:
:.1::شعج<جی،:رض<
:.199،:17.::ن.:شه<لوش،:آ

:.44::شهس:=لدین:خر=س<جی
:.68::شهس:=لدین:زکرح<،:خو=جه

:.288::شهس:=لدین:عر=قی
:.67::شهس:=لدین:محهد:خر=س<جی

:.218::شهس:مغربی
،:85،98:-82،:38،:8::شوش;;;خری،:ق<ض;;;ی:ج;;;ور=هلل

93:،187:،154:،178:،193،:223.:
هه;د=جی،:س;رد:: (س;ّرد:-)شه<ب:=لدین:

:.شه<ب:=لدین
:.64::شه<ب:=لدین:شرر=ش<مک

:.62::شرج<جر<ن
ک<مل:مصطفی :.86،:83،:33،:12::=لشرجی،:
:.68::شر :=بو=سح<ق:=حذجو

:.261::شر :=حهد:ج<م
:.146::شر :=السالم،:علی:بن:محهود

:.66،:68::شر :حسن:بزرگ:=حلک<جی
کوچک:چوپ<جی :.68،:23::شر :حسن:

:.78::شر :حسن:مسلن
گرالجی :.65::شر :ز=هد:
:.79::شر :سلره<ن

:.88::شر :مسعود،:سرد
،:77،:76،:72::ش;;;رر=زی،:خو=ج;;;ه:عج;;;د=هلل

79:،186.:
:.222،:47::شرر=زی،:دروحش

:.223،:288،:188،:8::شررو=جی،:زین:=لع<بدین
:.152،:151::شرروحۀ:شهرد=ر:ههد=جی

:
:ص

:.288،:153::ص<بری،:=حهد

:.65،:32(::صفوی)وسی:=ردبیلی:صدر=لدین:م
کشهرری :.27::صرفی،:شر :حعقوب:

:.11::صف<،:ذبیر:=هلل
:.17::صفروش،:س

:.284،:192،:65،:61::صفی:=لدین:=ردبیلی
:.196،:193،:177،:65،:61،:32::صفوحه

:.284::صفی:علرش<ه
:.9::صوفی،:موّرخ

:
 :

:.7::ضر<>:ر=ج<،:محهد:رمض<ن
:

 :
:.157::ط<رمی،:جظ<م:=لدین

:.289::آملیط<لب:
:.221،:116،:75::سّرد:محّهد(:ش<ه)ط<لق<جی،:

:.61،:68::طغ<:ترهورخ<ن
کوج<ری :.63::طغ<ن:ش<ه:
:.69::طوسی،:شر :=بوبکر
:.78::طوسی،:شر :محهد

:
:ظ

،:11،:5،:2::=ش;;;رش:بخ;;;;<ری(:س;;;;رده)ظف;;;ر،:
29: ،35: ،135: ،138: ،147: ،168:،
217.:

:
:ع
:.61،:23::ع<دل:آق<،:شج<ع:=لدین
:.161،:122::=السالمع<رش:حکهت،:شر :

:.13::ع<صن،:محهد
:.18::ع<صهوش
:.69،:62::محهدبن:مکی(:شر :شهرد)ع<ملی،:
:.168،:33::عج<سر<ن
:.14::عجد=الحد

:.179::عجد=لحهرد:خ<ن:=ول
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:.17::عجد=لرحه<جوش،:ک

:.269::عجد=هلل:بن:=بی
:.224::عجد=هلل:شط<ری

:.199،:16،:13::کشهرری(:مرر:-)عجد=لعزیز:
:.254(::صح<بی)مسعود:عجد=هلل:بن:

:.199،:17::عجد=هلل:حف،:شررز=د
:.218،:188،:138::عر=قی،:فخر=لدین
:.77::عرب،:شر :محهد

:.183::عرف<جی،:دکتر
:.61::عّز=لدین:ُلر،:ملک

:.13::عزمی،:م
:.88::عزیز=هلل،:مررسرد
:.189،:97،:18::عزیزی،:مظفر

،:218،:175،:52،:6::عط;;;;;;;;;;<ر:جرش;;;;;;;;;;<بوری
245:،258:،252.:
،:36،:35،:31:-29::=لدول;;ۀ:س;;هذ<جیع;;ال>:
38: ،41-:44: ،65-:67: ،86: ،87:،
95: ،119: ،136: ،137: ،148: ،177:،
221-:222:،225.:

:.3::عال>:=لدوله:ه<ی:ههد=ن
،:31:-29(::هه;;;د=جی)ع;;;ال>:=ل;;;دین،:س;;;ّرد:

38:،65:،112.:
:.64::عال>:=لدین،:علی:شرر
:.78::عالش،:شر :عو 

،:53،:33،:32،:38،:29،:9،:4(::=ن)عل;وی:
86:،188:،192:،194.:

:-84،:67،:62(::ع)عل;;;ی:ب;;;ن:=ب;;;ی:ط<ل;;;ب:
86:،127:،152:،168:،171:،184:،288:،:
281:،221:،225:،227:،246:،274.:
:.98،:73،:71،:54::خخالجی(:=مرر)علرش<ه،:

:.97،:76،:73::علرش<هر<ن
:.129::عه<د،:=حهد:خوشذوحس

:.127::عه<دی،:سرد:محهد:ح<خری
:.281،:84::عهر:بن:خط<ب
:.245::عهر:بن:عجد=لعزیز

:.254::عوفی،:سدحد=لدین
:.189::رعرس<ی:مسر
،:47،248،:244،:188،:94،:1::عرن:=لقض<ت

258:،251:،253.:
:

:ح
:.37،:25،:23:: <ز=ن:خ<ن

:.189،:18:: <خب،: <لب
،:144،:143،:17،:6:: ز=ل;;;;;;;;;;;ی،:=بوح<م;;;;;;;;;;;د

148،157:،199:،213:،247:،254.:
کشهرری،:مالط<هر :.212،:218،:289:: ذی:

:.67،:49:: وری،:جظ<م:=لدین:ححری:خر=س<جی
:.62:: ر<ا:=لدین:پیر:علی

:
:ش

:.29::ف<طهه،:سرده
:.131::فخ<حی،:=حس<ن
:.254،:244،:243،:234::فخر=لدین:ر=زی

:.88::فخر=لدین،:مررسرد
:.248،:132::فردوسی

:.254،:251:-249::فروز=جفر،:بدحع:=لزم<ن
:.192::فضل:=هلل:جعرهی
:.163::پژم<نفرروزبخش،:

:.88::فرروز،:سرد:جالل:=لدین
:.215::فرروزش<ه:دهلوی

:
:ق

:.198،:149::ق<در،: الم
:.88،:8::ق<دری،:مررسرد:محهد

:.79،:56::ق<ضی:حسن
:.شوشخری: ق<ضی:جور=هلل
:.199،:17:::;قرب<جوش،:ه

:.24::قزوحذی،:بدر=لدین
:.265،:55::قزوحذی،:ح<جی:علی

:.247،:6::قشرری،:شر :=بو=لق<سن
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:.247،:151::<عی،:ق<ضیقض

:.62(::جغخ<خی)قهر=لدین:
:.78::قهکذدی،:شر :به<>:=لدین

:.261::قو=م:=لدین،:ح<جی
:

:ک
:.41::ک<بلی،:عجد=هلل

:.169::ک<ش<جی،:عجد=لرز=ق
:.266::،:ضر<>:=لدینیک<شغر

:.11::ک<ظهی،:سرد: الم:حسن
،:66،:63،:41،:38(::سلس;;;;;;;له:-)کجروح;;;;;;;ه:
81: ،86: ،87: ،115: ،146: ،149: ،192:،
:(.رضوحه):226،:221،:218

:.157،:149،:139::کججی،:شر :محهد
:.66،:48::کدودری،:شر :=بوبکر
:.62::کر=بی،:خو=جه:ححری
،:71،:69،:38،:31،:8،:6::کربالخ;;ی،:ح;;<فظ

73:،88:،186:،284:،286:،225.:
:.69::کردی،:شر :ججرخرل

:.199،:13::کرحن،:=حهد
:.228::کسروی،:=حهد
کرحن :.18::کش<ورز،:

:.289::رن،:=بوط<لبکل
:.88::که<ل:ث<جی،:سرد

:.188::که<لی،:عجد=لحهرد
کرم :.18::کوک،:جرال

کوحف،:پروفسور :.54::کوال
:.181،:63::کرخسرو:خخالجی
:.14::کرلرس،:یوسف

:
:گ
:.188::گ<و=ن،:شر :محهود

:.82::گجر=ن
:.114::گهی:سلرن:خ<ن

:.8::گورک<جی

:.252::گوهرین،:ص<دق
:.155::گرالجی،:عجد=لق<در

:
:ل
،:287،:185:-184،:69::الال:ع<رف;;;ه:یوگش;;;;<وری

214.:
:.225::الله،:بدر=لدین:=حهد:حسرذی

:.8...::الهوری،:
:.223...::الهرجی،:

:.69::لخک<جی،:شر :محی:=لدین
:.69::لرسخ<جی،:شر :خ<لد

:.62::لطف:=هلل:بن:خو=جه:مسعود
:.68::لقه<ن:پ<دش<ه

:
:م

:.116،:29::م<ه:خر=س<جی
:.88::ینمجذوب،:سّرد:زین:=لع<بد

:.78::مجذوب،:شر :عجد=لرحه<ن:طوسی
:.68::مجذون،:ح<جی:صفی

:.135::محدا:=رموی،:مررجالل:=لدین
:.179::محدا،:مررز=:عجد:=لرز=ق:و=عظ:ههد=جی

:.135::محدا،:مرر:ه<شن
:.135::محّقق،:مهدی

:.14::محهدخ<ن،:سعرد
:.79::محهدبن:شج<ع
:.226::مشهد(:صومعه:-)محهد:ع<رش:

ک<ظن،:سرد: :.88(::ق<ضی)محهد:
گل:=جد=م :.162::محهد:

:.88::محهد:مر=د،:مررسرد
:.17::مخخ<رش،:آ

:.136::مرتضی:قلی:ش<ملو
:.69::مرشدی،:شر :محهد

:.175،:135،:133::مرعشی،:آحت:=هلل
:.147::مرو=رحد،:خو=جه:شه<ب:=لدین
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،:41:-38،:35::مزدق;;;;<جی،:ش;;;;ر :محه;;;;ود

43: ،44: ،46-:49: ،52: ،54: ،65-:
67:،83:،86:،87:،112:،188:،221.:

:.39::مزدک:ب<مد=د=ن
ک<بلی :.228،:138::مسخ<ن:ش<ه:
:.248،:39::مسخوفی،:حهد=هلل

:.147::مسخوفی،:محهد:بن:مررز=:محهد
:.1::مسعود:سعد:سله<ن

:.18،:8::مش<ر،:خ<ن:ب<ب<
:.192::مشعشعی،:محهد:بن:فال 

:.69::مصری،:شر :علی
:.9::مصطفوی،:محهد:تقی
:.69::مطری،:شر :عجد=هلل

:.171::=بی:سفر<ن:مع<وحۀ
کرخی :.225،:221::معروش:

:.268،:82::مغ<ن
:.78::مغربی،:شر :زین:=لدین

،:68،:68،:31،:25:-23،:3(::=ن)مغ;;;;;;;;;;;;;ول:
188:،171:،192:،195:،221.:

:.254،:161::مفخ< ،:دکتر
:.18::مفخی،:محهد:مقجول
:.129::مال:صدر=:شرر=زی

:.194،:68،:23::ملک:=شرش:چوپ<جی
:.179،:167،:141،:129،:18::مذزوی،:=حهد

:.198،:78،:57::مذرری،:شر :ححری:به<ری
:.276(::جیج)موسی:

،:249،:247،:218،:212،:6::مول;;;وی:بلخ;;;ی
251:،254.:

:.221،:159،:146::موله،:م<رین
:.252،:258::مهدوی:د=مغ<جی،:=حهد

:.13::یو.:مرر،:آ
:.193،:179،:8::مررز=:=فذدی
:.63::مررز=ده:مررک<
:.17::مررز=:حف،:آ

:.79::مرر:سرد:حردر

:بن:سرد:علی:(:ع<رش)مرر:سرد:محهد:
،:283،:133،:116:-112،:118،:45::هه;;د=جی
288:،216-:217.:
:.مرر:سرد:محهد: مررک<
:

:ن
:.6::ج<صر:خسرو

گوری،:حهرد=لدین :.215،:144::ج<
:.223،:8::ج<حب:=لصدر،:معصومعلرش<ه
،:44،:41،:38::جج;;;;ن:=ل;;;;دین:محه;;;;د:=دک;;;;<جی

45:،49:،52:،67:،86،:112:،127:،158.:
:.249،:247::ججن:=لدین:ر=زی

:.62::ججن:=لدین:علی:م حد،:خو=جه
کج;;;;;;ری ،:125،:119،:86،:6::جج;;;;;;ن:=ل;;;;;;دین:

145:،146:،221:،225:،252.:
:.177::جسفی،:عزیز=لدین
:.246،:147::جصرر=لدین:طوسی
گذجوی :.248::جظ<می:

:.199،:17:::;جظروش،:ه
:.88::جعهت:=هلل،:سرد
:.248،:137::جفرسی،:سعرد
:.86(::سلسله:-)جقشجذدی:

:.199،:13::جقوی،:علررض<
:.8::جو=یی،:عجد:=لحسرن

،:74،:33،:6::ج;;وربخش،:مر;;ر:س;;ّرد:محّه;;د
75: ،86: ،87: ،188: ،115: ،119: ،127:،
132: ،148: ،166: ،178: ،188: ،192:،
196:،286:،288:،221-:225.:

،:74،:33،:31،:4(::سلس;;;له:-)جوربخش;;;ره:
221:،225.:

:.284::جور:علی:ش<ه
:.258::جوری،:مال:علی
:.62(::جغخ<یی)جوح<ن:قلی:

:.148،:147،:138::جر<ز:علرخ<ن
:.79::جرش<بوری،:شر :زین:=لع<بدین
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::جرش;;;<بوری،:خو=ج;;;ه:قط;;;ب:=ل;;;دین:ححر;;;ی

36:،38:،42:،66.:
:

:و
ک<شفی،:مال:حسرن :.147::و=عظ:

:.8::و=له:د= سخ<جی
:.9::وحدت،:ص<دق
:.79::وخشی،:بدر=لدین
:.69::=ثرر=لدینورک<جی،:شر :

:.13::ل.:ورجرذ<،:و
:.245::ولو=لجی،:ق<ضی:حهرد=لدین

:
:;ه

:.129::ه<رون:=لرشرد
:.249،:148،:1::هجویری،:علی

:.8::هد=حت،:رض<:قلی:خ<ن
:.255::هه<یی،:جالل:=لدین

::سرد:شه<ب:=لدین:حس;رذی(:=مرر)ههد=جی،:
27:،29:،38:،34:،36.:

:.69::ههد=جی،:شر :ججن:=لدین
:.128::عجد=لصهدههد=جی،:مال:
،:75،:33،:31،:4،:1(::سلس;له:-)ههد=جره:
86:،88:،115:،146:،221-:226.:
:.228،:287،:283،:118،:185:،69:هذدو=ن
کوخی: :.59،:24(::=ن)هوال

:
:ی

:.39::ح<قوت:حهوی
:.266،:91،:84::یزحد:بن:مع<وحه

:



 
:

(3):
:ه<ی:ج<یه<:ج<م

:آ
،:285،:61،:59،:32،:31،:24::آذرب<حج;;;;;;;;;;<ن
243.:
:.179::آسخ<جه
،:163،:148،:146،:134،:121،:14::آس;;;;;;;;;;;;;ر<
:(.جذوب:شرقی):216

،:182،:23،:13،:2::مرک;;;;زی/:آس;;;;ر<ی:مر<ج;;;;ه
197:،282،:215.:
:.15::آله<ن
:.46::آوج
:

:=لف
:.24::=برقوه
:.67::=خال 

:.24::=رمذسخ<ن
،:139،:134،:133،:131،:121،:13::=روپ;;;;;;;;;;;;;<
146: ،148: ،154: ،162: ،164: ،168-:
178:،172:،174.:

،:152،:151،:131،:125،:122،:5::=س;;;;;;خ<ججول
159:،168:،172.:
:.67،:49،:44،:41::=سفر=ین

،:176،:153،:143،:16،:15،:11::=س;;;الم:آب;;;<د
179.:
:.61،:24::=صفه<ن
:.58::=فرحق<

:.228،:116،:96،:63،:15،:2،:1::=فغ<جسخ<ن
:.1::=لوجد
:.168،:156،:148،:147،:138،:134::=مرتسر
:.58،:49::=ج<تولی
:.56::=جدرآب

:.221(::هذد):د=و
:.175،:167،:122::=زبکسخ<ن
،:145،:143،:134،:132،:126::=ح;;;;;<:ص;;;;;وفره
149:،158:،166-:168.:
:.15::=یجت:آب<د

،:11،:6،:5،:3:-1::=یر=ج;;ی/:=یر=ج;;زمرن/:=ی;;ر=ن
15: ،16: ،18: ،19: ،23-:25: ،39: ،53:،
58-:61: ،65: ،88: ،189: ،113: ،123:،
129: ،135: ،139: ،145: ،146: ،148:،
149: ،154: ،158: ،159: ،162-:165:،
178: ،174-:176: ،191-:193: ،195:،
:-(فرهذگ;;;;;;;;;;ی):-283،:281،:198،:197
217:،228:،229.:

،:196،:16،:14،:18،:3(::کشهرر)یر=ن:صغرر:=
284-:213:،227.:

:
:ب

:.159،:133،:122،:5::ب<دلر<ن
:.215(::کشهرر:-)ب<ح:سلره<ن:

:.59(::بل )ب<مر<ن:
:.88،:96،:54::بخ<ر=

،:72،:63،:59،:56،:54،:47،:5::بدخش;;<ن
77:،96: ،97:،182:،135:،162:،167:،
168:،173.:
:.138،:122::برلرن

:-127،:125،:121،:25(::م;;;;;;;وزه:-)برحخ<جر;;;;;;<:
131: ،133: ،134: ،136: ،139-:143:،
147: ،158: ،152: ،154: ،156-:158:،
168-:163:،168:،169:،171:،188.:
:.243::بصره
:.264،:155،:74،:56::بغد=د

:.229،:217،:216،:134،:5،:3،:2::بلخسخ<ن
،:97،:96،:63،:59،:57،:56،:54::بل;;;;;;;;;;;;;; 
135:،162:،167:،168:،173.:
:.172،:178،:152،:148،:129،:126،:32::بهجزی

،:171،:162،:115،:57،:55،:13::بذگ;;;;;;;;;;;;;;;<ل
198:،216.:
:.37(::ههد=ن)بوزحذجرد:
:.148::به<ولحور

:.32::بیت:=لهقدس
:.172،:152::بیروت
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:پ

،:186،:185،:98،:63(::پکهل;;;;;;;;;ی)پ;;;;;;;;;<خلی:
158:،167:،173.:

،:138،:134،:138،:127،:122::پ;;;;;;;;;;;;;;;;;;<رحس
143:،166-:169:،175:،188:،198.:
کسخ<ن :پ< :1: ،2: ،5: ،11-:13: ،15: ،16:،

27،63: ،116: ،122: ،126: ،138: ،131:،
133: ،135: ،136: ،138: ،139: ،144:،
145: ،157-:159: ،162-:165: ،168:،
178: ،173-:176: ،286: ،215: ،228:،
229.:
:.113::پخذه

:.79،:56::پل:بذدک
:.159،:135،:138،:183::پذج<ب
:.157،:135::پیش<ور

:
:ت

:ت<جرکسخ<ن :1: ،2: ،15: ،16: ،18: ،19:،
54،96: ،185: ،188: ،116: ،122: ،123:،
126: ،127: ،133: ،135: ،139: ،141:،
144-:146: ،151: ،155: ،156: ،158:،
159: ،164-:166: ،168: ،178: ،174-:
176:،188:،199:،228:،229.:
،:138،:127،:126،:125،:122،:5::ت<ش;;;;;;;کذد
131: ،133: ،139-:142: ،144: ،147:،
153-:155: ،158: ،161: ،167-:

178،175:،178.:
:.216،:182::تجت
:.198،:148،:67،:49،:41،:25،:11::تجریز

،:198،:185،:96،:63،:57،:56::ترکس;;;;;;;;;خ<ن
289.:
:.175::ترکره
:.27::تریپولی
:.188::تور=ن

:.77،:56(::کوه)توزقر <ن:
:تهر=ن :5-:18: ،32: ،121: ،122: ،126: ،127:،

129-:134: ،136: ،138-:143: ،145:،
147-:157:،168:،161:،163:،164،166-:

169: ،171-:173: ،175: ،177: ،178:،
198:،258.:

:
:ج

:.14،:18،:2::ج<مون
:.243::جج<ل
:.182::جرحون

:
:چ

:.113::چشهه:بون
:.197،:58:-56::چرن

:
 :

:.111،:186،:58::حج<ز
:.227::حلب

:.171،:157،:153::حردرآب<د
:

:خ
:.56(::ترکسخ<ن:شرقی)خخ<:

،:48،:47،:32،:18:-16،:5،:3::خ;;;;;;;;;;;;;;خالن
53-:57: ،62: ،63: ،71-:74: ،76-:
79: ،98: ،96: ،97: ،99-:181: ،187-:
189: ،112: ،114: ،281: ،215-:217:،
228:،229:،263:،364.:
:خر=س<ن :1: ،2: ،4: ،25: ،36: ،37: ،48:،
53:،54:،56:،57:،59:،68:،62:،69:،
74:،97:،182:،113:،195:،289:،218:،
221:،222:،224:،228.:
:.56::خزر

:.195،:181،:99،:62،:58،:54::خو=رزم
:.243::خوزسخ<ن
:.275::خرجر

:
:د

:.46::درگزین
کولک: :.56(::خخالن)دشت:

:.224::دمشق
:.16،:11::دوشذجه
:.174،:144،:183،:18::دهلی
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:ر

:.198،:142،:15::ر=و=پذدی
:.24::َربع:رشردی

:.134::رشت
:.56،:5(::بدخش<ن)روسخ<ق:ب<ز=ر:

:.49(::بیز=جس)روم:
:.243،:61::ری

:
:ز

:.37،:24::زجج<ن
:

:ژ
:.218::ژجو
:

:س
:.39::س<وه
:.61::سجزو=ر

:.58،:49::سر=جدحب
:.54(::=حسذی)سر=ی:
:سرحذگر :18: ،79: ،184: ،186: ،189: ،118:،
138:،227.:
:.61،:68،:46،:37،:25،:24::سلط<جره
:.196،:99::سهرقذد
،:67،:66،:52،:46،:44:-41،:35::س;;;هذ<ن
112:،115:،188.:
:.224،:58::سورحه

:
:ش

:.264،:224،:56::ش<م
،:139،:129،:122،:115،:68،:55،:32::شرر=ز

145: ،157: ،162: ،166: ،167: ،177:،
258:،261.:

:
:ص

:.44(::سهذ<ن)صوفی:آب<د:
 :

:.54(::مرو)ط<لق<ن:

:.188::طخ<رسخ<ن
:.49::طوس

:
:ع

،:61،:58،:55،:37،:36،:24،:15::ع;;;;;;;;;;;ر=ق
192: ،285: ،288: ،218: ،234: ،243:،
254.:

،:58،:48،:46،:39،:24،:23::ع;;;ر=ق:عج;;;ن
68:،113:،243.:

:.184(::سرحذگر)عال>=لدین:پوره:
:

:ش
:.243،:223،:59::ف<رس
:.ور=رود: فر=رود
:.138،:15::فر=جسه

:.66(::هر=ت)فرروزآب<د:
:.134::فرصل:آب<د
:.115(::هذد)فری:آب<د:

:
:ق

:.172،:135::ق<ز=ن
:.178،:177،:129::ق<هره
:.115،:181،:188،:98،:76،:73،:56::قجچ<ق

،:77،:76،:71،:55،:54،:5::قرح;;;;ۀ:علرش;;;;<ه
93:،97:،98:،189:،185:،263:،264.:
:.24::قزوین
:.131،:24،:8::قن

:.243::قومس
:

:ک
:.24::ک<ش<ن
:.197::ک<شغر

:.182،:98،:63(::جورسخ<ن)ک<فرسخ<ن:
:.134::ک<جحور

:.187::کجروسو=د
:.188،:134::کر=چی
:.243،:59،:46::کردسخ<ن
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:.196،:68،:59::کرم<ن

،:27،:18،:16:-13،:18:-8،:3،:2::کش;;;;;;;;;هرر
45: ،53: ،57: ،59: ،63-:65: ،69:،
78:،78-:88:،82:،98:،93:،96:،99:،
81-:185: ،187: ،189: ،118: ،112-:116:،
138: ،134: ،156: ،167: ،178: ،195-:
199: ،281: ،283: ،286-:217: ،221:،
228:،229:،267.:
:.78،:73،:53::کعجه
:.171::کلکته
:.243::کوفه
:-96،:78،:53،:47،:18،:16،:15::کوالب
97:،188:،189:،114:،116:،133:،229.:
:کوج<ر :63: ،79: ،98: ،185: ،187: ،167:،

173.:
:

:گ
:.61،:68::گرگ<ن

:.9::گذجد:علوح<ن
:.243،:196::گرالن

:
:ل

،:144،:141،:134،:138،:32،:11،:5::اله;;;;;;;;ور
148: ،149: ،153: ،159: ،164: ،168:،
172.:
:.46::لرسخ<ن
:.32::لکهذو
:.144،:138،:6::لذدن
:.46::لذک<ن
:.132::لردن

:
:م

:.243::م<د:بزرگ
:.1::م<دسخ<ن
:.25::م<زجدر=ن

:.15::هرهجسم<
:.فر=رود/:ور=رود: م<ور=>=لذهر
:.68::م<ه<ن

:.161،:122،:74،:33::مدحذه
:.54::مرورود
:.15::مری

:.39::مزدق<ن
،:155،:154،:152،:141،:122،:49::مش;;;;;;;;;هد
157:،167:،178:،223:،226.:
:.199،:15،:13(::کشهرر)مظفر:آب<د:
:.58::مغرب

:.181::مغولسخ<ن
:.264،:228،:78،:56،:45::مکه

:.41(::سهذ<ن)مؤمن:آب<د:
:

:ن
:.24::ج<یین
:.171،:152::ججف
:.24::جطذز
:.229::جوکوا
:.6::جولکشور

:
:و

:.182::وخش<ب
:.46::ورک<ن
،:54،:49،:2،:1(::م;;;;;;;;;;;;;;;;;<ور=>=لذهر)=:ور=رود:

58،59:: ،62: ،74: ،78: ،88: ،84:،
93: ،96: ،181: ،113: ،196: ،197:،286:،
221:،267.:

:.243::والح<ت:پهله
:.149::وین
:

:;ه
:.143::ه<رو=رد
:.286،:285،:179،:146،:66،:62::هر=ت
،:19،:18،:16:-14،:11:-9،:4،:3،:1::هه;;;د=ن
23-:25: ،27: ،29: ،38: ،32: ،33:،
37: ،39-:41: ،43: ،44: ،46-:48:،
52-:54: ،68: ،61: ،66: ،85:،92: ،96:،
182:،187:،188:،112:،121:،133:،147:،
151: ،176: ،177: ،188: ،194: ،285:،
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286: ،213: ،216: ،228: ،229: ،233-:
،:245،:243،:235:-(=لوج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د)

246،254:،255.:
،:27،:15،:9،:8،:6،:2،:1(::ش;;;جه:ق;;;<ره)هذ;;;د:
49: ،56: ،58: ،69: ،189: ،114-:116:،
122: ،129: ،131: ،133: ،144: ،289-:
211:،214:،215:،223.:

:
:ی

:.228::حدرب
:.263،:187،:68،:61،:55،:24::یزد
:.234::حهن
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
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