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  هـو

  
 و اهميت از كه است علوي قزلباشان مقدس كتاب )فرمايشات = فرمان (= بويروق
 كتاب اين فرامين و دستورات است؛ برخوردار نحله آن پيروان بين در ويژه اعتباري
 طريقت پيروان كه آنجا از و دانند مي )ع(صادق جعفر امام حضرت به منسوب را مقدس
 و است كُردياي  واژه واقع در كه )شبك = شابگ = بيگ شاه = )خدا( بغ شاه (= شبك

 شاه پيروان به دو هر و است اين نحله نظامي اعتقادي عنواناي تركي و  واژه كه قزلباش
 رمزهاي و راز دربرگيرنده آنها انديشه و آراكه  شود، مي گفته او نياكان و صفوي اسماعيل

 تمامي او گانبازماند و اردبيلي الدين صفي شيخ زمان در چون است، علويگري ژرف
 و صفوي طريقت ذي در خود رسوم و آداب و اسرار و ها پنداشته و ها داشته با علوي طرايق
 توجه جلب علوي هاي نحله در امروز را آنچه تمامي شدند، وارد قزلباش دايره در سپس
 است، نموده مشغول خود به را پژوهشگران و محققان و نظران صاحب انديشه و كند مي
 اساس كتاب اين واقع در .كرد جستجو بويوروق ارجمند و ارزشمند ابكت در بايد

 رسوم و آداب هاي ريشه آيينه اين در كمال و تمام به و است علوي هاي نحله دارالتقريب
 محوريت .شود مي مشاهده بخوبي آن در شبك و علوي قزلباش، بكتاشي، يارسان،
 كه خراسان حوزه عرفاي ژهبوي اسالمي عرفاي بين در )ع(صادق جعفر امام حضرت
 عراق ،)عثماني( تركيه ايران، اسالمي كشورهاي تمام در علويگري ژرف انديشه زادگاه
 بحثي خود باشد، مي اروپايي كشورهاي از بسياري و مصر آلباني، ،)شام( سوريه كنوني،
  .نيست مقال اين حوصله در كه است مستقل و مفصل
 معمول و متداول معني هب بويوروق كتاب در صوفيگري و صوفي كه است ذكر به الزم

 و صفويه خاندان پيروان به و خاص معني به بلكه ،نيست تصوف و عرفان عرصه در آن
  1.شود مي اطالق اردبيلي الدين صفي شيخ

                                                 
الدين اردبيلي و تشرف  شبك به سبب بيعت با خاندان شيخ صفي= ـ صوفيان قزلباش 1

ز شوند، اما از لحاظ آداب و اركان به طور كلي ا به طريقت صفويه، صوفي خوانده مي
سكوت نفحات االنس جامي . مكاتب صوفيه مجزا و گاه معارض و متضاد هستند
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 پيوند حاوي كه را معتبر و مستند متن اين توانستيم كه سعادتمنديم و خوشوقت
 (= شبك و )حق اهل =يارسان (= يي كاكه هنحل بين اعتقادي پيوستگي و زيربنايي
 براي خود، مستقيم راهنمايي و نظارت با يارسان هاي پژوهش زمينه در باشد، مي )قزلباش
همكار  عزيزانبه ياري  كُردي و فارسي هاي زبان به علويان تاريخ طول در بار نخستين
  .نماييم ارائه و ترجمه

 حقيقت انــسلط از را همراه ارانــي سعادت و سالمت و طلبيم مي قــح از توفيق
  .خواستاريم

انيطلس محمدعلي .د

                                                                                                
اللهيه و ساير طرايق صوفيه از همين تقابل و  درباره طريقت صفويه و نيز منابع نعمت

  ... .گيرد تضاد نشأت مي
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  گفتار پيش

 بسياري اهميت حائز علويان نزد )فرمان( مختصر طور به يا )ع(جعفر امام فرمايشات كتاب
 تايح اصلي مباني كه است دستورالعملي و طريق طي راهنماي مثابه به كتاب اين .است
 و نيست مشخص قطعي و يقين طور به كتاب نويسنده رچهاگ .گيرد دربرمي را علوي
 سياقي و سبك كه كتاب اين .است شده نوشته »بساطي« توسط كه شود مي گفته ليكن

 محسوب علويان اعتماد مورد منابع از و بوده عملي و نظري نكات حاوي دارد، شعرگونه
 مهم بسيار محتوا ظلحا به لكن است ناهمگون و نامنسجم ،اثر زباني ساختار .گردد مي

  .شود مي شمرده
 ) ـ يييسو ـاي  يساوه( احمد به منصوب فقرنامه كتاب با نيز هايي شباهت كتاب اين
  .داستان و باور عنصر غناي از است كماني رنگين و دارد

 .است شده آغاز پيش سال 25 حدود از فرمايشات كتاب روي ها بررسي و مطالعات
 مطالعات با مدت اين طي بود، موجود كتاب نخستين چاپ در كه معماگونه و مبهم موارد
 در كه علويان مخصوص مراسم تداوم و رواج .گرديد روشن جديد هاي چاپ در شده انجام
 معماها اين گشودن در )ـ Tahtacilar1 ـ ها آغاجري بين در( است، شده ذكر كتاب اين

  .بود گر ياري
 مجدداً و تنظيم آن هاي پاورقي و صليا متن و كلمات تك تك با را كتاب« بدينگونه

 براي .شود ايجاد تغييري ترين كوچك آن مفهوم در كه اين بدون كرديم چاپ آماده
 پرانتز داخل را شده اصالح موارد بود، نقصان داراي يا نامشخص كه مفاهيمي اصالح

 ها اشتيادد در نيز را اثر ساختار در شده انجام تغييرات كار تكميل براي .كرديم مشخص
  .كرديم ذكر )ها پاورقي(

 ذكر در( آنها اساس بر صفحات شماره و اثر از موجود نسخ كه بود آن درست شك بي
                                                 

كه در لغت به معني درودگراان و چوبكاران است، گروهي از علويان در  Tahtacilarـ ١
  مترجم. اند ناميده شده» ها اغاجري« اين گروه در منابع فارسي . دتركيه هستن
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 فراوان هزينة نبود حاضر انتشاراتي مؤسسه هيچ صورت اين در اما شود، ذكر )مطالب
 استفاده مورد را »آيتكين صفر« چاپ صفحات ما روي اين از .بپذيرد را آن نشر و چاپ

 صفر استفاده مورد كه ازمير نسخه بر عالوه .كرديم تدوين آن براساس را اثر و داديم رارق
 كه معتقديم نهايت در و گرفت قرار ما دسترس در نيز مااليتا نسخه است، آيتكين

 مردم براي محققان، بر عالوه كه اثري سازيم؛ منتشر فهم قابل و كامل اثري توانستيم
  .باشد درك قابل و اعتماد قابل نيز

  



 

 

11

  
  

  فرمايشات خصوص در

 از شـود،   مـي  خوانـده  فرمـان  يعنـي  »Buyruk« خـود  كوتـاه  اسـم  بـه  كـه  حاضر كتاب
 ايـن  بـر  دليلـي  كتاب اين از فراوان نسخ وجود .است علويان بين در كتب ترين  پرخواننده
 كنـار  در و شـارح  علويـان،  عقيـده  به و گشته دست به دست اعصار طي كتاب .مدعاست

 از ناشـي  هـستند،  قائل كتاب اين براي علويان كهاي    العاده  فوق اهميت .است كريم قرآن
 .اسـت  آنـان  سرگذشـت  و اساطير رسوم، عادات، عقايد، دربردارنده كتاب اين كه است آن
 به آنان اساسي قانون بهتر عبارت به و طريق طي دستورالعمل چنيني اين ساختاري با اثر

 تجديد بارها اعصار طي در كه است مردم ازاي    طبقه زندگي راهنماي كتاب .رود  مي شمار
  .است شده گرفته ناديده آن وجود كه كتابي .است شده چاپ
 »فرمان« مختصر طور به يا »)ع(جعفر امام فرمايش« نام به علويان ميان در اثر اين
 وبچارچ در است، تغييرناپذير علويان بين در نام اين كه اين برخالف .شود مي شناخته
 اثر اين از كه كسي نخستين .است شده ذكر اثر براي متفاوتي اسامي علمي، هاي بررسي
 اثر اين اصلي نام وي، عقيده به .بود كوپرولو فؤاد دكتر پروفسور آورد، ميان به سخن

 خود شخصي كتابخانه در موجود خطي نسخه به استناد با وي 1.است )االولياء مناقب(
 .ارزش و اهميت بر و داده ارائه كتاب محتواي مؤلف خصوص در مختصري اطالعات
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 شـده  پذيرفتـه  علمي چارچوب در وي اظهارات نيز آن از پس .است كرده تأكيد كتاب 
  .گيرد مي قرار استفاده مورد كوپرولو نظريات نيز كتاب چاپ نخستين در .است

 كند؛  مي ذكر كتاب براي متنوعي اسامي نوشته، كه كوتاهي پيشگفتار در تكين  آي صفر
  2.اند جمله آن از »نامه فتوت« و »اولياء مناقب« ،»نامه مناقب« ،»جعفر امام فرمايش«

 ختـايي  سيدشاه تأليف )االبرار بهجت االسرار مناقب( اثر »فرمايشات« مجموعه در وي
 سال 7 وي انتشاراتي هاي  فعاليت كه تكين  آي ليكن و 3دهد  مي نويد خود خوانندگان به را

 .شود  نمي الذكر  فوق اثر انتشار به قادر داليلي بنابه داشته، ادامه نيز فرمايش نتشارا از پس
 قـرار  مجـدد  تأكيـد  مـورد  كوپرولـو  نظريـات  شود،  مي منتشر بعد ها  مدت كه علمي اثر در
  .گيرد مي

 دسـتمايه  را مكتـوب  مـتن  دو قزلباش هاي  تركمن نظر جلب براي )Eroz( اروز محمد
 ختـايي  شـاه  به منسوب االحرار مناقب اثر متون، آن از يكي .دهد  يم قرار خويش تبليغات

 شـيخ  وي فرزنـد  و اردبيلـي  الـدين   صفي شيخ سخنان و طريقت اصول دربردارنده كه بود
  .است صدرالدين

 در وي 4.دانـست  صـفي  شيخ به منسوب را آن اروز كه بود »فرمان« كتاب نيز دوم اثر
  5.كرد استناد پينارليولگ دالباقيعب قديمي اثر به خود ادعاي اين خصوص

 گولپينارلي عبدالباقي كه است اطالعاتي فرمايشات كتاب پيرامون اطالعات معتبرترين
 چالـدران  جنـگ  در كـه  صـفوي  اسـماعيل  شـاه  ، گولپينارلي اظهارات بنابه .دهد  مي ارائه

 وذنفـ  حفـظ  منظـور  بـه  صفوي خاندان نيز وي از پس و بود شده )Yavuz( ياووز مغلوب
 علويان براي خلفايي رفت،  مي شمار به آنها حريف ترين  بزرگ كه عثماني قلمروي در خود

 جعفـري  مـذهب  خـادم  و مـروج  را خود نيز ايران در و داشتند  مي گسيل آناتولي در ساكن
 بودنـد،  كـرده  اعـزام  آنـاتولي  به كه خلفايي واسطه به داشتند سعي آنها .كردند  مي معرفي
 و دار  طاليـه  كـم  دست يا مهدي حتي يا »ماما«  عنوان به منطقه علويان ميان در را خود

  .كنند معرفي وي )ظهور( نويددهنده و پيشقراول
 1576( است بوده اسماعيل شاه فرزند طهماسب شاه با معاصر كه بساطي نام به مؤلفي

 نفرمـا « امن به علويان ميان در كه نگارد  مي االبرار بهجت االسرار مناقب نام به كتابي )م
 كتـاب  واقعـي  اسـم  كـه  شود  مي مشخص اطالعات اين پرتو در 6.شود  مي خوانده »بزرگ

  .است »االبرار بهجت ـ االسرار مناقب«
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  كتاب نگارنده
 مانـده  جاي بر ]ع [صادق جعفر امام از فرمان كتاب كه باورند اين بر علويان از بسياري

 ذكـر  سخنان و گفتارها همه كه دارد تأكيد روشني به اثر مقدمه بخش در كه چنان .است
 2  دو بر تكيه خود باور اين در علويان 7.باشد  مي صادق جعفر امام به مربوط كتاب در شده
  :دارند زير مهم دليل
  .هستند مذهب جعفري آناتولي علويان ـ1
  .است علويان اساطير و عقايد عادات، مراسم، دربردارنده فرمان، كتاب ـ2

 شـشمين  اسـت،  زيـسته   مي ق . هـ 148 تا ق .هـ 83 سال از كه ]ع[ صادق جعفر امام
 سـبب  بـه  كـه  اسـت ] ع[ باقر محمد پنجم امام فرزند وي .است شيعه امام دوازده از امام
  .دارداي  برجسته موقعيت شيعه امام 12 بين در خود علمي درجه و دانش عمق
 در و بـوده  انتظام يبندپا خويش اعتقادات ابالغ در كه آن سبب به] ع[ صادق جعفر امام

 بنيانگـذار  كـه  گـويي  و است تشيع باني كردند،  مي رعايت را خاصي قواعد خود گفتارهاي
 جعفـري  مـذهب  پيـرو  را خـود  نيـز  علويـان  كـه  آن بـويژه  .شـود   مي شمرده مذهب يك
 در كتـاب  جلـد  8پانزده] ع[ صادق جعفر امام آيد،  مي بر منابع از آنچه اساس بر .خوانند  مي
 در مـذكور  آثـار  از بسياري امروزه ليكن و است نگاشته عقيده و دين موضوعات وصخص

 كتـاب  شـمارند،   مـي  مهـم  بـسيار  را ان علويـان  كـه  اثـري  بـين  اين در .نيستند دسترس
 آنچـه  9.است نيز ما بحث مورد و گرديده تدوين صادق امام نام به كه است »فرمايشات«
 و اسـت  نبـوده ] ع[ صادق جعفر امام ،فرمان ابِكت نويسنده كه است اين است، قطعي كه
 فرمـان  كتـاب  .اسـت  پيامبر به منسوب احاديث و قرآني آيات اسالمي، روايات به توجه با

  .باشد شده تدوين] ع[ صادق جعفر امام سخنان اساس بر كه نيست اثري حتي
 تـاب ك نويـسنده  خصوص در متغير و متفاوت نظريات ارائه ها  بررسي و مطالعات نتيجه
 راسـتا  ايـن  در .اسـت  بـوده  چنـين  اين نيز كتاب نام خصوص در كه آنچنان است فرمان
  .است داشته تري گسترده اشاعه )Köprülü( كوپرولو دكتر پروفسور نظريه
 شـاه  جـد  صـفي  شـيخ  »فرمـان « كتـاب  نگارنده كه است اين بر اعتقاد اساس اين بر

 باشند  مي موجود نيز ختايي شاه از يگفتارهاي كتاب در ليكن و است بوده صفوي اسماعيل
 كـرد  تـصور  توان  مي گرچه .شود  مي آورده ميان به ختايي شاه از سخن مختلف انحاء به و
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 چنـدان  كه استاي    مسأله اين ليكن و است شده افزوده كتاب اين به بعداً گفتارها اين كه
  .ندارد سازگاري منطق و عقل با و گنجد نمي مخيله در

 و اسـت  بـوده  ختـايي  اسـماعيل  شـاه  »فرمان« كتاب مؤلف ديگري، ايمدع اساس بر
 بـه  امـا  است، ارزشمند و مهم محتوا لحاظ به اگرچه كتاب اين كه داشت توجه بايد ليكن
 سـخنور  توسـط  كتاب اين كه اين و نشده نگاشته مطلوبي سطح در چندان نگارش لحاظ
 آن، بـر  عـالوه  .است پندار و صورت از دور به ،باشد شده نوشته ختايي شاه همچون بزرگي

 اسـماعيل  شـاه  از پـس  كـه  اسـت  آمـده  ميـان  به سخنوراني از گفتارهايي كتاب اين در
 غيرقابـل  باشد، اسماعيل شاه اثر فرمان كتاب كه اين ادعاي شرايط اين در و اند  زيسته  مي

 شـده  شـناخته  مـردود  نيز صفي شيخ توسط آن نگارش ادعاي كه همچنان است پذيرش
  .تاس

 و 10اسـت  شـده  نگاشته بساطي نام به فرمان كتاب كه است باور اين بر »گولپينارلي «
 نيـز  مـا  است، خصوص اين در موجود نظريه تريناعتماد قابل نظريه اين كه اين سبب به
  .پذيريم  مي را آن

  محتوا و متن
 ئلمسا به پاسخگويي پي در است، علويان اساسي كتب از كه آن لحاظ به فرمان كتاب

  .باشد  مي علوياناي  پايه و اساسي مشكالت و
 بيـان  چنين فوق كتاب از را خود نزد در موجود نسخه محتواي »گولپينارلي عبدالباقي«
  11:دارد  مي

  آن سنن و علويگري وجوب خصوص در الدين صفي سخنان ـ
  اصل فاقد هاي مثال ـ
  آن آداب و فتوت اهل كليات ـ
  طهماسب شاه نصب و اصل ـ
 شـعر  8 و مردمـي  شـعر  يـك  ختـايي،  تخلـص  با اسماعيل شاه از هجادار سروده 20 ـ

  وي از عروضي قواعد اساس بر شده سروده
  سلطان پير از سروده 3 ـ
  مظلوم غالم ازاي  سروده ـ
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  همت غالم از سروده 4 ـ
  :شود  مي آغاز زير ابيات با كه عادل شاه تخلص با شاعري ازاي  سروده ـ

  كنم،  مي جهان يرس اسماعيلي، علي من
  ريزد مي خون هزار روز هر گيرد، نمي آرام خود نيام در ذوالفقارم

  عادل غالم تخلص با شاعري از هجاداراي  سروده ـ
 عقيـده  بـه ( عـادل  غـالم  تخلـص  با شاعري از مخمس قالب در عروضياي    سروده ـ

  )است ييختا اسماعيل شاه ناهم دو هر عادل غالم و عادل شاه از مراد گولپينارلي
  عروضي قواعد طبق و شاه پير رديف با امام دوازده مدح در طهماسب شاه از شعري ـ

 محتـوا  لحـاظ  بـه  گولپينـارلي  نـزد  در فرمـان  كتـاب  از موجود نسخه كه است بديهي
 فـوق  كتـاب  از ازمير نسخه و تكين  آي صفر نسخه .است مذكور كتاب نسخه فراگيرترين

 شـد،  اشـاره  هـا  بدان باال در كه اشعاري نظر نقطه از يژهبو هست، نيز ما استفاده مورد كه
 لـيكن  و نشده فراهم گولپينارلي نسخه به ما دستيابي امكان تاكنون .است نواقصي داراي
 را فوق اشعار بتوانيم ما و گيرد قرار ما دسترس در نيز فوق نسخه روزي كه داريم آن اميد
  .بيفزاييم آن به نيز

 .اسـت  گرديده تدوين سرفصل و عنوان 58 تحت )ازمير نسخه( ما استفاده مورد نسخه
 .كـرديم  گـردآوري  قـسمت  44 در را قسمت 58 اين كتاب اين نسخ ساير از گيري  بهره با

  :است زير موضوعات حاوي ايم، كرده تدوين را آن ما كه »فرمان« كتاب
  
  ها افسانه و اساطير ـ1

 صـحت  اثبـات  و علوي عقايد اساس و اصل تبيين بر تالش كه است توصيفي و شرح
 و احكـام  نيز و شوند مند  بهره آن از توانند  مي علويان كه آنچه به بحث انتهاي در .دارد آن

 كتـاب  در موجـود  هاي بخش .است شده پرداخته است، ضروري آن از پيروي كه قواعدي
 تـن،  هـل چ جمـع  :از عبارتنـد  شوند،  مي ديده ]ها  گونه  اين[ از هايي نمونه آن در كه فرمان

  .سجده و شرم دزدي، ترديد، محبت، رضا، مريد، ذاكر، مرشد، علي، و پيامبر مصاحبت
  
  ديني مراسم ـ2
 شـرح  جـزء  بـه  جزء آن شروط و علويان ديني مراسم برگزاري چگونگي بخش اين در



 

 
 

16

 اسـت،  رفتـه  آن شرح كتاب اين در كه علويان ديني مراسم ازاي    پاره گرچه .شود  مي داده
 ؛ماننـد  شـده  فرامـوش  مراسـم  اين ازاي    پاره .است شده سپرده فراموشي دست به امروزه

 همـين  تـا  اجـاق  حفر خانه، اموال كردن يك به ده دختر، از اقرارگيري پسر، از اقرارگيري
  12.است بوده مرسوم )Tahtacilar( آغاجريان نزد اواخر

  :است شده پرداخته زير موضوعات به كتاب مذهبي هاي آيين بخش در
 حريـف،  اركـان،  از گـذر  اجـاق،  حفر دختران، اقرار پسران، اقرار ،پشينه ،آشنا صاحب،م
  .خدمت 12 و مرگ از پيش مرگ

  

  )مباني( اصول ـ3
 و اصـول  ايـن  رعايت چگونگي شده، بيان آنها شرايط و علويان اساسي اصول اينجا در
 و ددگـر   مـي  مـشخص  شـروط  و اصـول  آن رعايـت  عدم مجازات و گرديده تبيين شروط
 ايـن  از فرمـان  در ربـط   ذي هاي  بخش .است شده نيز مشكالت حل چگونگي بهاي    اشاره
  :قرارند

  مشكالت حل فريضه، 7 سنت، 3 مقام، چهل باب، چهل طريقت، فرايض
  

  آداب و عادات عرف، ـ4
 بيـان  آورد، جـاي  بـه  را آن حرمت و داشت باور بدان بايست  مي كه مفاهيمي اينجا در
 تقـسيم  بخـش  دو بـه  باشـند،  جـان   بـي  يـا  جانـدار  كه آن اساس بر فاهيمم اين .شود  مي
 در .هـستند  جانـدار  بخـش  به مربوط موضوعات مجرد صوفي، ذاكر، رهبر، پير، :شوند  مي
 بـر  عـالوه  .شـوند   مـي  داده توضـيح  الـذكر   فـوق  اشـخاص  بايسته خصوصيات بخش اين

 شـمرده  مقـدس  علويـان  نزد كه كمربسته 17 مطهر، معصوم 14 امام، 12 فوق اشخاص
 مانند موضوعاتي نيز جان  بي مفاهيم با رابطه در .گيرند  مي جاي بخش اين در نيز شوند  مي
 عنـصر  4 مـسائل،  و مـشكالت  ازاي    پـاره  حـل  راه خداونـد،  اسامي تاج، نياز، سجده، دار،

 آن بانيـان  و موضـوعات  ايـن  مفهـوم  و شوند  مي داده شرح نامه  واليت قسمت در اساسي
  :گردد  مي يانب

 .شـود   مـي  شـمرده  علويـان  نامـه   آيـين  و نامـه   نظام عنوان به )فرمان = بويروك( كتاب
 رسـوم  و آداب عرف، عادات، مباني، عقايد، شد، داده توضيح محتوا بخش در كه همچنان
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 ايـن  در .اسـت  اردبيـل  تكيـه  به متعلق »فرمان« ليكن .دهد  مي شرح را علويان اساطير و
  :گفت توان  مي خصوص

 2 بـه  آناتولي علويان ايران، در صفويان آمدن كار روي با همزمان ميالدي 16 سده در
 قلمـرو  در ها  بكتاشي نام تحت آن اطرافيان و بكتاش حاجي تكيه .شوند  مي تقسيم بخش
 شـناخته  )قزلبـاش ( بـاش  قيزيل نام به كه علوياني متقابالً و گيرند  مي قرار عثماني دولت
  .گيرند  مي قرار آن حاميان زمره در و صفوي دولت لمروق در شوند،  مي

 حمايـت  كسب و قزلباش علويان رضايت جلب جهت اردبيل تكيه تحول اين جريان در
 بوده لفظي تبليغات عموماً درويشان اين كار .كردند  مي گسيل آناتولي به مسيونرهايي نهاآ

 اعـزام  آنـاتولي  بـه  مـداوم  ورطـ  به دراويش وي، فرزندان و اسماعيل شاه دوران در .است
 تكيـه  اثـر  عنـوان  بـه  فرمان كتاب ميالدي 16 سده دوم نيمه در ترتيب بدين و شوند  مي

 .گـردد   مـي  تدوين صفويان براي هوادار جلب منظور به و راهنما كتاب صورت به و اردبيل
 رد هـايي   بخش جايي  جابه است، بوده ما مدنظر فرمان كتاب تدوين در كه هدفي سبب به
 و »پيـر « هـاي   بخـش  .اسـت  بكتاشـيه  عـرف  و عـادات  بـا  تعارض در كه دارد وجود آن
 شـود   مي گفته »پير« شبخ در .باشند  مي مدعا اين بر دال كه هستند هايي  نمونه »مجرد«
 در .هـستند  علـي  و محمد سالله از كه اشندب حقيقي پير توانند  مي افرادي فقط و فقط كه

  .است نياورده انمي به سخن شرطي چنين از مطلقاً بكتاشيه در كه حالي
 يـي )باباها( ها  دده به نسبت تهاجمي موضع در بكتاشيه نيز »مجرد« بخش در همچنين

«  :گويـد   مـي  و دانـد   مي منتفي را مجرد مرشدي و امامت و دارد قرار اند،  نكرده ازدواج كه
 خـود  بـا  را عالمان لمع شيوخ، كرامت اوليا، واليت و نبوي معجزه الهي، قدرت مجرد گرا

 .اندازيد فرو را او و بشكنيد را او بال و پر كند، پرواز آسمان سوي به سبز هاي  بال با داشته
  ».نيست وي شايسته مرشديت و امامت

 زيـادي  پيوندهاي )يسويي(اي    يساوه احمد منسوب »فقرنامه« كتاب و »فرمان« مابين
 در صـولت  بهتـرين  در فرمان كتاب در موجود اصول و رسوم و عادات و عرف .دارد وجود
 اردبيل تكيه كه فرمان كتاب جنب در .دارد رواج )Tahtacilar ها  چوبچي( ها  آغاجري بين
 بـر  .دارد وجود »كوچك فرمان« نام تحت نيز ديگري كتاب خواند،  مي بزرگ فرمان را آن

 25 بـر  ملمـشت  است كتابي كوچك فرمان گولپينارلي سوي از شده ارائه اطالعات اساس
اي   نامـه  :از اسـت  عبـارت  كتـاب  ايـن  عنوان .»بزرگ فرمان« محتوي همان با و صفحه

 ايـن  در .واليت دوستدار مؤمنان و باقي سيدعبداهللا حضرت مقام عالي پيشگاه )به تقديم(
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 و داده خـود  ظهـور  از خبر است ديرزماني كه شود  مي داده بشارت پادشاهي قيام از كتاب
  13.است  نموده وعده را آن

  موجود نسخ
 از چنـدي  نـسخ  نشين  علوي منطقه هر در و است موجود فرمان كتاب از متعددي نسخ

 تـرين   پرخواننـده  علويـان  بـين  در فرمان كه است آن از ناشي نيز اين و شود  مي يافت آن
 .اسـت  مـشاهده  قابـل  نـسخ  بـين  هـايي   تفـاوت  زماني لحاظ به .گردد  مي محسوب كتاب

 خـصوصي  هـاي   كتابخانـه  در فوق كتاب نسخ ارزشمندترين شده، رائها اطالعات براساس
  .شوند  مي نگهداري گولپينارلي مانند ادبيات تاريخ محققان و اساتيد

  عنـاوين
  :)آنكارا ـ 1958( تكين آي صفر تأليف با فرمان كتاب ـ1

 صفر توسط آنكارا در ميالدي 1958 سال در نوين نوشتار با فرمان كتاب چاپ نخستين
 اختيـار  در كه دارد ازمير نسخه به استناد تكين  آي صفر نسخه .است گرفته انجام تكين  آي
 سـاخته  منتـشر  را آن تكـين   آي كه استاي    نسخه فرمان شده روز به نسخه .دارد قرار ما

 نوين نوشتار شكل به را آن فرمان ازمير نسخه در تغيير ترين  كوچك بدون تكين  آي .است
 نـسخ  از هـايي  بخـش  ازمير، نسخه بر عالوهاي   صفحه 152 اثر اين در وي .است درآورده
 در رايـج  هايي  گلبانگ نيز و بكتاش حاجي و مااليتا ي،پكو حاجي گوموش، آالجا، ماراش،
  .است گنجانيده آن در نيز را علويان ديني مراسم

 ايـن  رغـم  بـه  .ندارد كاربردي جنبه وليكن است فرد به منحصر اگرچه تكين  آي نسخه
 اسـتفاده  غيرقابـل  و پيچيـده  بـسيار  علمي چارچوب لحاظ به شده، نگاشته مردم براي كه

  :شود  مي ذكر اختصاراً نسخه اين در موجود نواقص .است
  .است نشدهاي  اشاره نسخه در مفهومي مشكالت و نواقص به ـ
  .است نشده )رعايت( تأمين موضوعات يكپارچگي كتاب هاي بخش در ـ
  .است شده وانهاده خود حال به شده، نوشته عربي زبان به كه هايي قسمت ـ
  .است نگرفته انجام موجود نسخ بيناي  مقايسه ـ
  .است ضروري توضيحات و نامه لغت بخش فاقد اثر ـ
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  :)استانبول ـ 1962( آييلديز حسن تأليف صادق، جعفر امام فرمان ـ2
 70 اثـر  ايـن  دنبـال  بـه  .اسـت  تكـين   آي صفر تأليف از تر  فهم قابلاي    خالصه اثر اين
 بـا  كـالً  اثر اين .است شده ارائه »جواب 40 سوال 40« عنوان تحت نيز كتابي اي،  صفحه
  .است ارزش فاقد و شده منتشر تجاري اهداف

  :)استانبول ـ 1982( بوزقورد فؤاد توسط شده تدوين فرمان ـ3
 از هـايي   بخـش  و اسـت  گرفتـه  قرار استفاده مورد »فرمان« ازمير نسخه نيز اثر اين در
 گرديده تدوين مردم توده براي عمدتاً اثر .است شده افزوده بدان نيز تكين  آي صفر نسخه

 نواقـصي  داراي جهاتاي    پاره از ليكن و است تر  فهم قابل و تر  كاربردي كه آن رغم  علي و
  :شود  مي ذكر اختصاراً كه است
 كـه  نـسخي  بـه  لـيكن  و گرديده تنظيم تجديد شده، ذكر فرمان در كه وقايعي طبق ـ
  .دارد تعلق نسخه كدام به بخش كدام نيست معلوم و نشده اشاره اند، بوده مطالب مأخذ
  .ندارد وجود باشد، اثر با ييآشنا موجب كهاي  مقدمه ـ
  .ندارد وجود توضيحات و نامه لغت بخش ـ
 نآ از كـه  شـده  ذكـر  كتـب  ساير از فرمان كتاب از خارجي هايي  بخش آن، بر عالوه ـ
  :برد نام را زير كتاب 2 توان  مي جمله
  )آنكارا ـ 1948( »ها آغاجري عقايد و سنن« نام به عبدالرحمن اثر ـ4
  )ازمير ـ 1968( »آغاجري هاي عشيرت« نام به رضا اثر ـ 5

  تدوين نحوه
  :گرفت صورت تجديدنظرهايي چاپ براي كتاب سازي آماده با همزمان

 صـفر  توسـط  ايـن  از پـيش  )مـا  استفاده مورد سخهن( ازمير نسخه كه اين لحاظ به 
 هـر  كـه  شود مشخص تا شد تالش بود، شده منتشر تغييري ترين  كوچك بدون تكين  آي

  .دارد تعلق تكين آي نسخه از صفحات كدام به حاضر نسخه هاي قسمت از كدام
 تـدوين  عنوان 44 در بود، شده بيان عنوان 58 تحت ازمير نسخه در كه موضوعاتي 
  .باشد تر فهم قابل اثر تا شده تنظيم موضوع اساس بر آن مطالب .يدگرد
 مـتن  داخـل  در توضـيح  تـرين   كوچـك  از حتـي  »فرمان« متن اصالت حفظ جهت 

 بخـش  ايـن  در كـه  شـد  گرفتـه  نظـر  در توضـيحات  بخـش  مقابـل  در و شده خودداري
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 نـواقص  و هاتاشـتبا  نيز و شد داده توضيح بود، مدنظر آنها طرح از كه آنچه و موضوعات
  .شد داده نشان متن در موجود
 شود تسهيل آن مطالب فهم تا شد افزوده اثر به »فرمان درباره« بخش.  

 فهم قابل مردم توده خواه و علمي هاي  چارچوب در مطالعات براي خواه اثر تا كوشيديم
 را فهـد  اين كه حدي به اثر آمده، عمل به كه وافري سعي رغم  علي .باشد اعتماد قابل و

 عقايد مانند جذابي موضوع شناساندن در بتوانيم كه اين نيت به وليكن .نرسيد كند، تأمين
 اميـد  .ميديـد  ضـروري  حاضـر  صورت به را اثر انتشار باشيم، كرده كمكي علويان سنن و

  .بنگرند اغماض ديده به را اشتباهات و نقايص دوستان است

  احترام تقديم با
 ]د ـ فـ ـ بـ [

  بويروك پيرامونهاي مؤلف  يادداشت :ها پاورقي 
  1977 آنكارا؛ تركيه، ادبيات در نخستين متصوفه كوپرولو، فؤاد محمد ـ1
  )3 صفحه ،1958 آنكارا؛ تكين، آي صفر بويروك،( ازمير نسخه ـ2
 مـتن  در كه نويسندگانشان و بويروك نسخ تمام اسامي پس اين از .)4 صفحه( ازمير نسخه ـ3

 صـفر  بـويروك  را كـار  اسـاس  مـا  امـا  .گردد  مي قيد اه  پاورقي در شد، ادهاستف آنها متون از
  .داديم قرار تكين آي

  95 صفحه ،1977 استانبول؛ تركيه، در گري بكتاشي ـ علويگري اروز، محمد ـ4
 نوشـته  سـنگ  و لوحـه  معنـاي  بـه  Bir Kitabiyat« )Kitabe« لپينارلي،وگ عبدالباقي ـ 5

  1936 تابستان ،»Ulku 41« ،)است
  178 صفحه ،1979 استانبول؛ تشيع، لپينارلي،وگ عبدالباقي ـ 6
  5 صفحه ،1982 استانبول؛ زكورت،وب فؤاد بويروك، ـ7
 صـادق  جعفـر  امام هاي  كتاب فهرست ،426 صفحه ،»تشيع« الكتاب گولپينارلي، عبدالباقي ـ 8

  .شمارد  مي را آنها موضوعات اهم و دهد  مي را
  10ـ91 صفحات ،1980 استانبول؛ ،)گري بكتاشي( بكتاشيه و،لغواُ ايوب ذكي عصمت ـ9

  178 صفحه تشيع، گولپينارلي، عبدالباقي ـ10
  178 صفحه تشيع، گولپينارلي، عبدالباقي ـ11
  1948 آنكارا؛ چيان، تخته آداب ييلماز، عبدالرحمن ـ12
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  178 ـ179 صفحات تشيع، گولپينارلي، عبدالباقي ـ13
  

  بخشاينده و است حامي كه خداوندي نام به
  بويروك، كتاب، اين
 و شـريعت  طريقـت،  اركان شرح .او آشكار و روشن سخنان .است صادق جعفر امام سخن همه
  .برادران و صوفيان طالبان، پيران، راهبردي نكات و ظرايف شرح .است معرفت

 طـي  و عمـل  آن مبنـاي  بـر  مؤمنـان  و پيـران  و گيرد  مي سرچشمه رسول سالله از كه اركاني
  .اند محمد امت از ايشان كه شود مشخص تا كنند  مي طريق

  :پاورقي
 اسـت  بـويروك  ينآغـاز  بخش اين . 6 صفحه ،»الرحيم الرحمن اهللا بسم« بخش ازمير، نسخه

   .باشد  مي موجود نسخ تمام در كه
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1  
  1تن چهل جمع

 شـير  ،دجهيـ  بيرون شيري مسيرش در ناگهان .رفت  مي 2معراج به محمد زود، صبحي در
  :آمد ندايي ناگهان .شد متحير محمد .كرد غرش به شروع
  »!بگذار شير دهان در را انگشترت ،محمد يا« 

 گـرفتن  بـا  شـير  .گذاشـت  شير دهان در را انگشترش .كرد عمل ندا آن گفته به محمد
 از يكـي  بـه  آنجا در .رسيد رفيعي جايگاه به تا داد ادامه راهش به محمد و شد آرام نشانه
 دربـاره  هـزارش  سي آنها از كه كلمه هزار نود .گفت بسيار سخنان او با و برخورد انشيار

 غـذايي  محمد براي بهشت از 3.علي درباره تنها باقي هزار شصت و بود مؤمنان و شريعت
 انـسان  براي شير .برگزيده بسيار غذايي شد؛ آورده بيس و عسل شير، از متشكل منتخب،

 يـك  و هـزار  خوراك سه اين براي سيب آمدن با اما فايده، صد نيز عسل دارد، فايده صد
  .شد پيدا فايده

 ايـن  منشأ انسان براي سيب پوست و اوست رحمت از كه مادر شير عسل، كندوي مايه
 از و بخشيد را اش  دوستي سيب به و عشقش عسل به محبتش شير به خداوند .است فوايد
  4.فرستاد انسان براي بهشتي محصول سه هر

 را نظرش گنبد، آن .ديد را گنبدي دورافتادهاي    نقطه در معراج از بازگشت هنگام محمد
 كـه  محمـد  .كردند  مي گفتگو هم با كساني خانه درون .رسيد آن در به تا رفت .كرد جلب
  5.زد را در شود وارد خواست  مي
  :پرسيد صدايي درون از

  »اي؟ آمده چه براي كيستي؟«
  :داد پاسخ )ص(محمد

  »!ببينم را اولياء زيباي صورت .شوم داخل كنيد باز .برمپيام من«
  :درون از
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  ».بخواهد پيامبر كه برس امتي به و برو .ندارد ييجا پيامبر ما ميان در«
 سـوي  از يينـدا  هنگـام  همـان  در .رفت كنار در مقابل از سخنان اين شنيدن با محمد
  :فرمود كه آمد خداوند
  »در آن به برس محمد، يا« 

  .زد را در و بازگشت در سمت به خداوند امر به محمد
  :پرسيدند درون از
  »كيستي؟«

  :داد پاسخ محمد
  ».ببينم را مباركتان هاي چهره شوم، داخل كنيد باز .پيامبرم من«
  :درون از
  »)آيد نمي( نيست ما براي پيامبري ديگر ييجا از .ندارد ييجا پيامبر ما ميان در«

   .بازگشت اين شنيدن با خدا فرستادة
  :فرمود بار ديگر خداوند گرفت، فاصله در از محمد كه وقتي

  )كن باز نيمه را در( »بگشاي را آن و در آن به برس روي؟  مي كجا بازگرد، محمد، يا« 
  .زد را در كلون .رفت در سوي به خدا فرستادة

  :درون از
  »كيستي؟«

  :داد پاسخ محمد
  »شوم؟ وارد دهيد  اجازه .آمدم ستيه به نيستي از كه ام روحاني مرد آن من«
  .شد باز موقع همان ،در
  :درون از
  »6آوردي بركت و خير مبارك، آمدنت !در گشايندةاي   تو بر درود«
  .نمودند دعوت داخل به را او كالم اين با و
  7.كردند  مي گفتگو يكديگر با و بودند نشسته تن چهل مجلس آن در

 پـاي  گويـان  الـرحيم  الـرحمن  اهللا بـسم  او و شـد  گشوده محمد روي به مقدس در آن
 كـه  وقتـي  .بودند نشسته مؤمن جانِ نه و سي درون .شد وارد و گذاشت داخل را راستش
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  .ديد را زن هفده و مرد دو و بيست نگريست آنها به محمد
  :گفت كه آمد غيب از صدايي

  »8.آمد پيامبر محمد«
 علـي  حـضرت  .گشودند برايش را راه و برخاستند جاي از محمد ورود هنگام به انمؤمن

   .نشناخت را او اما نشست علي كنار در محمد حضرت .بود مجلس آن در هم
  .آمد  مي محمد ذهن به هايي پرسش

 كـدام  بزرگـشان  .)ديد  مي سطح يك در را همه( اند سطح يك در همه كيستند؟ ينهاا« 
  :نياورد تاب پرسدب خواست  مي .رفت فرو فكر به محمد »؟كيست كوچكشان است؟
  »؟گويند  مي چه شما به ستيد؟يك شما«

  :دادند پاسخ آنها
  ».تنيم چهل ما«

  :پرسيد محمد
 دهـم،  نمـي  تميـز ( .دهم نمي تشخيص من كوچكتان؟ و كيست بزرگتان خوب، بسيار«
  ».كنم نمي درك

  :تن چهل
 تـن  يـك  هر و تنيم يك نفر چهل ما ما، بزرگِ ما كوچك و ماست كوچك ما بزرگ«
  ».نفر چهل

  :پرسيد محمد
  ».است كم شما از يكي كجاست؟ نفرتان يك آن پس«

  :تن چهل
 چـه  بـراي  امـا  9.پـارس  بـه  رفتـه،  شـهر  از خـارج  بـه  است، سلمان نفرمان يك نا« 

  ».كن محسوب ما ميان در را او اينجاست، هم سلمان پرسيدي؟
 هنگـام  آن در .كننـد  اثبات او به را موضوع اين كه خواست تن چهل از محمد حضرت
 بازويش به كه داد دستور تن چهل از يكي به و كرد دراز را مباركش دستِ 10علي حضرت

 علـي  بازوي از خون وقتي .زد چاقو او دست به علي دستور به تن چهل از يكي .بزند چاقو
 بـه  پنجـره  از خـون اي    قطره .شد آغشته خون به تن چهل هر بازوي همزمان شد، جاري
  .بود شده آگاه 10فارس در كه بود سلمان خون قطره، آن .چكيد داخل
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 نفـر  چهـل  هـر  دست خونريزي هآنگا .بست را علي بازوي نفر چهل آن از يكي سپس
  .شد متوقف
 خـود  با انگوراي    دانه سلمان .آيد  مي پارس از فارسي سلمان كه ديدند آنها موقع اين در
  .بود آورده

  :گذاشتند محمد مقابل در را انگور دانة تن چهل
  ».مان تقسيم ما بين را انگور دانة اين و كن خدمتي مساكين، خادم يا« 

  :رفت فرو فكر به )ص( محمد
 آنهـا  ميـان  چگونه را انگور دانة يك اين من .دانه يك انگور، اين و اند تن چهل ينهاا« 
  »كنم؟ تقسيم
  :فرمود جبرئيل به خداوند لحظه اين در
 در را انگـور  دانـة  آن .بياور نور از ظرفي بهشت از و بشتاب تنگناست در من محبوب«
  ».بنوشند تا دهد تن چهل به و بسازد شرابي آن از تا بگذار ظرف

 او بـه  را خـدا  درود و گـذارد  خـدا  فرستادة مقابل و آورد نور از ظرفي بهشت از جبرئيل
  :فرمود رساند
  ».بساز شربت محمد، يا« 

   .درخشيد  مي خورشيد مانند ظرف .است پيامبر بلدرمقا نور از ظرفي كه ديدند تن چهل
 انگـشت  بـا  انـداخت،  ظـرف  در را انگـور  دانـة  .ريخت ظرف درون آباي    قطره محمد
 از آنـان  .گـذارد  تن چهل مقابل در را ظرف .ساخت آن از شربتي و زد هم را آن مباركش
  .شدند سرمست و نوشيدند شربت
 بـه  برهنه و دادند هم دست به دست گويان»اهللا يا« .خاستند برپا بودند نشسته كه آنان
 متجلـي  الهـي  نوري آنان رقص حلقة در .درآمد سماع به آنها با نيز محمد .درآمدند سماع
 چهـل  از كدام هر .شد تكه چهل و افتاد سرش از پيامبر مبارك عمامة رقص، هنگام .شد
  11.بست خود كمر به را آن و برداشت را آن ازاي  تكه نفر

  :دادند پاسخ تن چهل .كيست رهبرشان و پير كه پرسيد آنان از محمد، حضرت
  »)ع( جبرئيل رهبرمان، و است علي مردان شاه ما، پير«
  )شد حضورش متوجه( شناخت را علي محمد هنگام اين در
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 و عـشق  از آيـد   مـي  سمتش به علي ديد كه محمد .رفت محمد سوي به علي حضرت
د  از تبعيـت  بـه  و گـشودند  راه برايش نيز تن هلچ .شد بلند مقابلش در محبت بـه  محمـ 

  .برخاستند احترامش
  12.ديد علي انگشت در را خود نشانة محمد حضرت زمان اين در

  »تن چهل جمع« 1 بخش :ها پاورقي
 هـاي  نـسخه  تمـام  در قـسمت  اين .7 فحهص ،»تن چهل جمع در« نخست فصل ازمير، نسخة ـ1

 ــ 161 صـفحات  .دارد وجود قسمت همين مشابه هم اراشم نسخة در است موجود فرمايشات
155  

 و آسمان طبقات به پيامبر] ص[ محمد رفتن شب .است نردبان يا پلكان معناي به معراج مةلك ـ2
د  خـود  را واقعـه  اين .گويند  مي معراج را خداوند با مالقاتش اسـت  كـرده  تعريـف ] ص[ محمـ. 

 ايـن  كـه  معتقدنـد  ديگـر اي    عـده  و داده رخ حقيقتاً واقعه اين كه معتقدند مسلمانان ازاي    عده
  .است بوده خواب و رويا عالم در سلوكي
 فـرا  معـراج  بـه  محمـد  )دعـوت ( آوردن براي را )يلئجبرا( مقربش فرشتة چهار از يكي خداوند

 بـدانجا  هـم  يـل ئجبرا كـه  جـايي  .بـود  )خداونـد  جايگـاه ( هفـتم  طبقة طبقه، آخرين .خواند  مي
  .)كرد  مي گفتگو او با و( بود شده نزديك خداوند به محمد دياب اهر توانست نمي
 ايـن  .برسـاند  جايگـاهي  چنـين  به را انسان تواند  مي بزرگ عشقي تنها تصوف، فلسفة منظر از

 مـشابه  نيـز  مـسيحيان  ميـان  در .شـود   مي ناميده )آسمان به پيامبر صعود( )النبي معراج( واقعه
 آسـمان  بـه  شدن، مصلوب از پس عيسي معتقدند كه دارد دوجو عيسي مورد در اعتقادي چنين
  .است كرده جوعر
 جـايي  تا محمد كه اين خصوص به .است برخورداراي   ويژه اهميت از علويان ميان در واقعه اين
 خداونـد  صـورت  خواهد  مي محمد .ماند  مي باقياي    پرده تنها خداوند و او ميان كه رود  مي پيش

  .دهد  مي را اجازه اين محمد اصرار مقابل در خداوند .كند مشاهده را
 يـا  خداسـت  علـي  اسـاس،  ايـن  بر .بيند  مي را علي خود مقابل در و زند  مي كنار را پرده محمد
  .شود  مي ظاهر محمد بر علي البق در خدا كه اين

 علـي  درمـورد  آن هزار شصت كه است كلمه هزار نود آنها گفتگوي و خداوند با محمد مواجهة ـ3
  .است اعتقاد يك از گرفته نشأت خدا و علي بودن يكي مانند هم اين .است

 سـيب  و شـير  عـسل،  از مركـب  غـذايي  محمد براي بهشت از فرمايشات، هاي نسخه تمام در ـ4
  .آورند  مي
  )است شكل اين به آن ضمونم كه( آمده شعر صورت به ختايي »نامة معراج« در واقعه اين
  آمد سيب عسل، و شير .آمد غذا هس )قدرت( غيب از
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  .كرد جان نوش )را عظمت مظاهر( آن و برآورد دست محمد
 معراج به كه هنگامي كائنات، فخر براي علي مردان شاه كه است آمده اينگونه ازمير نسخة در

  .آورد او براي بهشت از را طعام دو اما كرد تهيه بسيار غذاهاي رفت
 روزهـا  از روزي« .يافتـه  تغييـر  انـدكي  قـسمت  اين ماراش نسخه در .7 صفحه ،ازمير نسخة ـ 5

 از پـس  محمـد  كه صورتي در .155 صفحه ،»رسد  مي safayi safanin در به رسول حضرت
  .رسد  مي تن چهل جمع به معراج

 و سـوال ( قـسمت  ايـن  .شود  مي جواب و سوال او از رسد  مي تن چهل جايگاه به محمد وقتي ـ 6
 ــ 156 صفحات .است ماراش نسخة از برگرفته قسمت اين .داردن وجود ازمير نسخة در )جواب
155  

 چهل شود  مي وارد محمد وقتي .شود  مي داده توضيح تغيير اندكي با قسمت اين ازمير نسخة در ـ7
 در واقعـه  اين .آمده مختصر بسيار قسمت اين ازمير نسخة در .خيزند  برمي جاي از احترام با تن

  .شده داده توضيح تفصيل به ماراش نسخة
  157 صفحه ،ماراش نسخة ـ 8
  7 صفحه ،ازمير نسخة -9

  157ـ158 صفحات ،شده استفاده پارس لغت از كلي طور به ماراش نسخة در .ايران :پارس
 »دراويـش  ضـروريات  مينأت« بخش در و دارد تأكيد پارس لغت روي بر نويان، بدري پروفسور

  .دهد  مي توضيح را مورد اين
 از .گيـرد   مـي  سرچشمه متدين بسيار انسان معناي به پارسا، مفهوم از پارس ةكلم ،وي گفته به
 ازمير، نسخة در بخش اين مابقي آيد نمي نظر به صحيح نويان بدري پروفسور نظرية منظر اين
 »پيامبر و علي مصاحبت« بخش عيناً آن از پس و )9 فحهص( .آمده »سرحق حقيقت بخش در

  .است آمده
 نـسخة  در ايـن  مقابـل  در ؛8 صفحه ،».برد  مي را بازويش نفر چهل از يكي« رازمي نسخة درـ  10

  158 صفحه ،)بردا  مي را مباركش بازوي علي مردان شاه( ماراش
 ،گـردد   مـي  بـاز  اش خانه به محمد حضرت و شود  مي تمام جا همين موضوع ماراش نسخة در ـ11

 داده ادامـه  »Hakkin Sirni Hakikat« موضـوع  قـسمت  در ازميـر  نسخة در .159 صفحه
  .مانده جاي بر تن چهل از سماع رقص علويان، اعتقاد به .9 صفحه ،شود  مي

  159 صفحه ،ماراش نسخة ؛9 صفحه ،ازمير نسخة ـ12
 اش خانـه  بـه  وقتـي  معـراج  از بازگشت از پس )ص( محمد دارد، رواج علويان بين كه اعتقادي به

 بـود  گذاشـته  شير دهان در كه را] ص[ محمد نگشتريا و گشايد  مي برايش را در علي رسد  مي
  .گرداند  مي باز او به



 

 
 

28

  
  
  

2  
  1»پيامبر و علي مصاحبت«

  .آمدند زيارتش به صحابه تمام .بازگشت معراج از محمد
  2:صحابه

  »گوشيم سراپا .بازگو ايمان را خداوند هاي گفته خدا، فرستادة يا« 
  :فرمود )ص( محمد

   .است حق حقيقت و )است سرخداوند حقيقت( است حقيقت سرخداوند ان،مؤمن يا« 
  3».يابيد ره خداوند سر به تا شويد حقيقت طالب و بياييد

  :صحابه
  خدا؟ فرستادة اي چيست حقيقت
  :)ص( محمد

 و نفـس  حـب  نخـست  4.اسـت  راستين ايمان و دل به تصديق زبان، به اقرار حقيقت«
  .خلق حب سپس

 تياوتبع از و كن تسليم پير به كامل رضاي با را خودت 5.بدار رادوست كالبدت و زبانت
  6»!نما

  :كردند عرض )ص( محمد به صحابه آنگاه
  7».كنيم اطاعت ما تا بفرما تو .حقيقت قبول براي ايم آمده ما خدا، فرستادة يا« 

  :فرمود )ص( محمد به و 8شد نازل جبرئيل هنگام اين در
  ».كني خود وصي را علي كه فرمود خداوند محمد، يا« 

  .كند خالي شانه )بار اين سنگيني از كه( خواست محمد
  :آمد دوباره يلئجبر
  »كني؟  مي خالي شانه خداوند فرمان از چرا محمد، يا« 

  :داد پاسخ )ص( محمد
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  ».نيست منبري ينجاا« 
  :يلئجبر
  ».نمايي خود وصي را علي كه فرموده بزرگ خداوند محمد، يا« 
  .كند خالي شانه كه خواست محمد باز
  :آمد دوباره يلئجبر
  »كني؟  مي خالي شانه خدا فرمان اجراي از چرا محمد، يا« 

  :فرمود باد او بر خدا درود كه پيامبر
  ».نيست منبري اما باشد،«

  :يلئجبر
 وصـيت  آن فـراز  بر و منبرسازي آنها با و گردآوري را شتران پاالن كه فرمود خداوند«
  ».كني

 آن بـاالي  بر .بسازند منبري شتران پاالن از كردكه اشاره انمؤمن به )ص( محمد آنگاه
  :فرمود 9.خواند نيكواي  خطبه و رفت
  10».است حق او كه بپيونديد علي مردان شاه به ان،مؤمن يا« 

 ميـان  رد گرفته، آغوش در را علي .كشيد منبر باالي را او و گرفت را علي دست سپس
 يقـه  از شانيـ   دو هـر  سر .گرفتند جاي پيراهن كي در دو هر .داد جاي )عبايش( اش جامه
  .شد نمايان پيراهن يك

  :فرمود را حديث اين علي دربارة پيامبر
 و مـن  روح تـو،  روح مـن،  وجـود  وجودت من، گوشت تو، گوشت من، خون تو، خون«
  11».است من جان تو جان

 دنـد، بو صـحنه  شـاهد  كـه  جمعـي  ميان از .آمدند حيرت به سخنان اين شنيدن با همه
  :پرسيد حسد روي از كسي
  »!ببينيم ما تا بياوريد، بيرون را مباركتان پيراهن خدا، رسول يا« 

 كـه  ديدند داشتند حضور كه كساني متما .آورد بيرون مباركش بدن از را پيراهن پيامبر
  .شده يكي نبي و ولي جسم

  :گفتند جماعت
  »!خدا رسولاي   آورديم، يمانا« 
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  :فرمود و كرد تن بر بارهدو را پيراهنش پيامبر
  ».اوست موالي هم علي اويم، موالي من كه هر«

 12خوانـد  را آيـه  ايـن  و گذاشت او پاي شصت روي بر را شصتش گرفت، را علي دست
  :)10 آيه فتح، س(

 دسـت  .كننـد   مـي  بيعت خدا با حقيقت به كنند،  مي بيعت تو با كه كساني !رسول يا« 
 پيمـان  خـويش  هالك و زيان بر كند بيعت نقض كسهر پس .آنهاست دست باالي خدا

 پاداشـي  او بـه  خـدا  بـزودي  كند، وفا است بسته پيمان خدا با آنچه به كس هر و شكسته
  13».كند عطا بزرگ

 چهـار  ايـن  علي وظايف باب در )رسول حضرت( منانؤم بزرگترين آيه، خواندن از پس
 :سـوم  خداوند، همچون داشتن شفقت :دوم خداوند، امر از اطاعت :وليا«  :خواند را حديث
  14».آخرت شفاعت :چهارم دنيا از پوشي چشم

  :ردك 15دعا ينچن علي، ين،مؤمناميرال حق در آنگاه
 يـاري  او بـه  كـه  هـر  .دشـمني  دشمنانش با و كن دوستي علي دوستان با !پرودگارم«

 عزيـزش  نـد گردا عزيـز  را او هركه .گردان خوارش بيازرد را او هركه و كن ياريش رساند،
  .گردان
  .بخش نجات )ها سختي( از را او
 محـو  را مخالفـانش  و بـدخواهان  انـس،  چـه  باشـد  جن چه امروز، به تا اعصار تمام از

  .گردان
  .ده قرار شافعشان را او و ببخشاي را حاميانش

 روز در و بيفـزاي  تعدادشـان  بـر  و فرمـا  هـدايت  راسـت  راه به را نيك هاي انسان تمام
  .ميفكن جدايي بينشان قيامت

  16»!فرما محافظت را انمؤمن رحمت روي از .اي بخشنده و شفيق تو كه همانا

 را سجاده علي .بياورد را مباركش سجادة كه خواست علي از خواند كه را دعا اين پيامبر
  .آمد پايين منبر از محمد .آورد

 )قبلـه  سـمت  بـه  ايـشان  براي را سجاده( منبر پاي بر را شا  سجاده پيامبر اذن به علي
 يـك  .شد دور قدم سه آن از و 18گذاشت سجاده روي را مباركش شال پيامبر 17.كرد پهن
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  .برداشت خودش نام به را قدم سومين و يلئجبرا نام به قدم دومين خداوند، نام به قدم
 روي را مبـاركش  مرواريـدهاي  .كـرد  پهـن  سـجاده  روي نيز را علي شال )ص( پيامبر
  19.ريخت سجاده

  :فرمود و استخ برپا
 هـم  مـن  بـست،  من كمر به را مرواريد هاي دانه اين يلئجبرا حضرت معراج شب در«
  20».بندم  مي )علي( تو كمر به را اينها

 يلئجبرا نام به را گره دومين خداوند، نام به را گره اولين 21.بست علي كمر به را شالش
 و بـرد  چپ به را شال سر يك .زد گره »اهللا رسول محمد« خودش نام به را گره سومين و

ً اهللا، رسول محمد اهللا، اال الاله« :خواند و برد راست به را سرش يك پس ».اهللا ولي علي 
  .نشستند هم صحابه تمام .نشست اهللا رسول كنار علي كمر، بستن از

  :رسول حضرت
  »!انمؤمن يا« 

  .دادند فرا گوش يكباره به همه
  :رسول حضرت

  ».بپذيريد برادري به را كديگري )شما از( مرد دو هر«
  .پذيرفتند برادري به را يكديگر مرد دو هر .برگزيد برادر يك خود براي يمؤمن هر آنگاه
  »شوم؟ برادر كه با من خدا، رسول يا«  :پرسيد و خاست برپا .ماند تنها علي
 مهـ  تـو  پس اين از .هارون و موسي همانند .مني برادر تو علي، يا«  :داد پاسخ پيامبر

 بر خدا درود كه ابوطالب پسر ان،مؤمن تمام انمي از سپس ».ببند را اتمؤمن و پيروان كمر
 و قنبـر  نفر، دومين فارسي، سلمان آنها، اولين .بست را ترينشان نيك از تن سه كمر باد، او

  22.بود زحيل نفرشان سومين

 بـا  را خرمـا  و )كخـش ( نان و 23آورند خرما طبق هد .گفتند تبريك را واقعه اين انمؤمن
  .كردند مخلوط روغن

 تمـام  بـين  را لقمـه  ايـن  خداونـد  گرفتاي    لقمه پيامبر براي طعام اين از علي حضرت
  25.ماند اضافه لقمه يك اما 24كرد تقسيم واليت شاه پيروان

 ايـن  از كه داد ندا دروني يعشق .بودند مدينه در زهرا و )ماجرا اين رخداد( زمان اين در
  26.فرستاد هم حسين و حسن ،فاطمه ايبر بايد غذا
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 خانـدان  خـدمتكار  او .دادنـد  فارسـي  سـلمان  به و گذاشتند جعبه درون را لقمه يك آن
 .رسـاند  مدينه به را آن بگذارد جايي را جعبه كه اين بدون .شد )لقمه رساندن مأمور يعني(

  .شد فرستاده بيت اهل براي ،بود مانده محمد مقابل در كهاي  لقمه گونه اين
 )شيخ( طريقت نهايت .گيرند  مي لقمه )يكديگر براي( چنين اين هم اكنون طريقت اهل
  28 و 27.ينمؤمناميرال علي نقيب و است مصطفي محمد

 نـشان  بـراي  هـم،  بـراي  صـوفيان  فرستادن لقمه .رساند مدينه به )را لقمه آن( سلمان
  .گيرد  مي سرچشمه واقعه اين از محبتشان دادن

 را يكـديگر  بـرادري  بعـد  و بـست  را اهللا صـفي  آدم كمـر  )ع( يـل ئجبرا كه است روايتي
 ظرفـي  درون كـه  تـازه  حلوايي آدم حضرت براي فرشتگان همه خدا فرموده به .پذيرفتند

  .شد نياز اين و آوردند بود شده ريخته مسي
 .داشـت  نگـه  لقمـه  يك او براي آدم .نداشت حضور هنگام آن در مادرمان حوا حضرت

  29.گيرد  مي سرچشمه آنجا از داشتن نگه لقمه

 كـه  خواسـت  و گذاشـت  زمـين  بر مدينه سمت به را صورتش رسول حضرت زمان آن
  .كند وداع

  :آمد يلئجبر
 .شـو  آمـاده  .اسـت  رفـتن  وقـت  ديگر .فرستاد درود تو بر بزرگ پروردگار محمد، يا« 
  30».بده اطالع هم علي به را اين است، تمام وقت .پرشده ات پيمانه

  :گفت )محمد و علي مصاحبت باب در صحابه از يكي(
  ».خواند خود درابر را او هم و داد را دخترش هم كن، نگاه«
 ضرر )عبا آل( بزرگ خاندان به نهايت در و كردند پيمان نقض برخي آورندگان ايمان از

  31.رساندند

 32.اند نفرين و لعن مورد پس آن از همواره عبا آل دشمنان گرفتند قرار لعن مورد آنها

  »پيامبر و علي مصاحبت« 2 بخش :ها پاورقي
 رغـم  علـي  حـوادث  ايـن  .159 ـ161 صفحات ،ماراش نسخة و 9 ـ11 صفحات ،ازمير نسخة ـ1

 عبـدالباقي ( اسـت  گونـه  ايـن  واقعـه  .اسـت  سـني  و شيعه قبول مورد مواردي در نظر اختالف
  :155 ـ157 صفحات ،1975 استانبول سوسياليسم، منظر از اسالم تاريخ لپيناري،وگ

 .گـشت     مـي  باز مدينه به يارانش همراهي به و بود رسانيده اتمام به را حج آيين محمد حضرت
 بـه  كـه  بـود  آنجـا  در .رسـيدند  غديرخم محل به الحجه ذي پنجشنبه و هجدهمين در جماعت
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  :شد وحي )ص( محمد
 اداي نرسـاني  اگـر  كـه  برسان )خلق به( شده نازل برتو پروردگارت طرف از آنچه پيامبر، يا« 

 .داشـت  خواهـد  محفـوظ  مردمـان  آزار و شر از را تو خدا واي    نكرده را رسالتش تبليغ و وظيفه
  )67 مائده،( ».كرد نخواهد راهنمايي )موفقيتي راه هيچ به( را كافران گروه خدا آري
 .خـوانيم   مي جا نهمي را ظهر نماز فرمود پيامبر .كردند توقف غديرخم در آيه، اين نزول از پس

 بـاالي  محمد حضرت نماز از پس .ساختند پيامبر براي منبري شتران پاالن از خدمه سه سپس
  :خواند  مي را خطبه اين و گيرد  مي خود راست سمت را علي .رود  مي منبر

 بـه  متـوكلين  اوييـد،  به آورندگان ايمان اوييد، دهندگان ياري شما كه را خداي سپاس و حمد«
 راه و شـود  نمي منحرف آن از شناخت را راه كه كسي كنيد،  مي حذر او معصيت و گناه زا اوييد،

  .اوست پيامبر محمد و نيست خدايي او از غير كه دهم  مي شهادت .گزيند نميبر ديگري
 كـه  فرموده وحي من به حكيم خداوند ها، انساناي     او، يگانگي بر شهادت و ثنا و حمد از پس

 نيـز  شـما  نمودم، عمل خويش تعهد به من .شتابم  مي ابدي ديار به من .مكن اجابت را دعوتش
  »انديشيد؟  مي چه خصوص اين در كنيد، خودعمل تعهد به

  :صحابه
 خـدا  دادي، انجام را تعهدت دادي، زمان اندر كردي، ابالغ را خدا وحي كه، دهيم  مي شهادت«
  ».دهد اجر را تو

  :فرمود اينگونه محمد حضرت سپس
 سـتارگان  انـدازه  بـه  حـوض  اين كنار در .شد خواهيد ملحق من به حوض كنار در يامتق در«

 گرانقـدر  چيـز  دو شـما  ميـان  در امـا  .رسـم   مـي  آنجـا  بـه  پيشتر من .ستا وجودم قدح آسمان
  .بيتم اهل دوم و كالمش اول :افكند زمين به آسمان از خداوند كه ريسماني گذارم،  مي
 اينهـا  و شـد  نخواهنـد  جـدا  يكـديگر  از شـوند  واصل من به حوض دركنار دو اين كه زماني تا

  ».بود خواهند ابدي يادگاري
  :فرمود سپس

 هـر  به كه دانيد  مي و )دارم تصرف حق آنها بر و( مؤمنانم ولي من كه دانيد  مي ها، انسان يا« 
  دارم؟ واليت حق خودشان از بيش مؤمن زن هر و مؤمن مرد

  »بله« :ددادن پاسخ صدا يك همه صحابه
 هركـه « :فرمـود  بلنـد  صداي با و برد باال و گرفت ،بود او راست سمت كه را علي دست محمد
 حـقّ  او بـر ( ».اوسـت  مـوالي  نيز علي )دارم واليت و تصرف حق كه هر بر( اويم موالي من

  )دارد واليت
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 اليـتش و كه هر( را او دوستدار پروردگار،« :كرد دعا و گشود را دستانش نشست، منبر بر سپس
 آزاردهنـدگانش  ده، يـاري  را اش دهنده ياري باش، دشمن دشمنش با .بدار دوست )دارد قبول را
 همـواره ( ».ده قـرار  حـق  مـسير  را مـسير  آن آورد، روي كـه  سو هر به .گردان ذليل و خوار را

  )باشد حق مسير مسيرش،
 پيـامبر  سـخنان  ايـن  بعـد،  اما .شد معروف غدير حديث به پيامبر سخنان و الوداع ةـحج حادثه
 اين به را واقعه اين( .ندارند قبول ميناضم اين با را پيامبر سخنان سنت اهل .شد اختالف مورد
  )كنند نمي روايت شكل

 دغـل  و راحيلـه  وي از پـس  انتخابـات  مـاجراي  و پيـامبر  حـق  بر جانشين را علي علويان، اما
 غـديرخم  واقعـة  بـه  علويـان  ستينرا اعتقاد علي، و محمد مصاحبت بخش نفرما در .دانند  مي
  .است آمده

 پـذير  امكـان  چيـزي  چنين كه صورتي در .افتد  مي نت چهل جمع در اتفاق اين ازمير نسخة در ـ2
  .است آمده )159ـ161 صفحات( ادامه در ماراش درنسخة مطلب اين .نيست

  160 فحهص ،ماراش نسخة ـ3
  9 فحهص ،ازمير نسخة ـ4
  10 فحهص ،ازمير نسخه ـ 5
  160 فحهص ،ماراش نسخه ـ 6
  160 فحهص ،ماراش نسخة و 9 فحهص ،ازمير نسخة ـ7
 صـفحه  در بكتـاش  حاجي نسخة در .2 .نيامده »يلئجبر مدنآ«  ماراش نسخة و ازمير نسخة ـ 8

  .آمده 234
  234 هصفح ،تاشكب حاجي نسخة ـ7
  160 هصفح ،ماراش نسخة ـ 8
  11 هصفح علي، و پيامبر شدن مصاحب ،ازمير نسخة ـ9

 ايـن  .234 صفحه ،بكتاش حاجي نسخه ؛160 صفحه ،ماراش نسخه ؛11صفحه ،ازمير نسخه :الف
  .اند آمده عرب زبان به بويروك نسخ تمام در و مشهورند بسيار سخنان

  236 صفحه ،بكتاش حاجي نسخه :ب
  .آمده عربي زبان به اصلي متن در .10 آية فتح، سورة ـ10
  236 هصفح ،بكتاش حاجي نسخة ـ11
 آيه دعا، جاي به ماراش نسخة در ؛87 صفحه ،علي به محمد دادن دست بخش ازمير، نسخة ـ12

  .باشد )دعا( سخنان اين بر دال كه نيستاي  آيه قرآن در اما آمده،
  88 هصفح ،ازمير نسخة ـ13
  236 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ14
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  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ15
  236 هصفح ،بكتاش حاجي نسخة ـ16
  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ17
  236 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة و 88 صفحه ،ازمير نسخة ـ18
 ايـن  مـاراش  نـسخة  در .88 صـفحه  ،بندد  مي را فارسي سلمان كمر كه آمده ازمير نسخة در ـ19

  .باشد نمي موجود قسمت
  236ـ237 اتصفح ،بكتاش حاجي نسخة ـ20
  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ21
  237 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ22
  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ23
  237 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ24
  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ25
  237 صفحه ،بكتاش حاج نسخة ـ26
  88 صفحه ،ازمير نسخة ـ27
 آمده عبارت اين جمله اين جاي به ازمير نسخة در .237ـ238 اتصفح ،بكتاش حاجي نسخة ـ28

  »پيرعلي و است محمد خليفه«
  88 صفحه ،ازمير نسخه ـ29
  86 صفحه ،ازمير نسخه ـ30
  161 صفحه ،ماراش نسخه و 11 صفحه ،ازمير نسخه ـ31
  161 صفحه ،ماراش نسخه ـ 32



 

 
 

36

 
 
  

3  
  1»يرـپ«

 و معرفـت  ،طريقت شريعت، Ĥنكهآنچن است علي و محمد يادگار سجده و ي»پير« مسلك
 پيـر  مقـام  روي ايـن  از .است رسيده حاضر دوران به و است مانده جاي بر آنان از حقيقت
 خـالف  آنكه هر و( .باشد )ص( رسول دودمان و هلسال از كه آن جز نيست كسي شايسته

  .است حرام ،باشد آشاميده يا خورده كه آنچه هر )كند اين
 اسـت  اعتبـار  بي وي توبة و بيعت و هدايت 2.است مرتد وي حقيقت ارتداد، وي طريقت

 .است نسب و اصل يب وي گمان بي و مانده توشه بي و نبوده رسول با بيعتي را وي كه چرا
 حـديثي  در رسـول  حـضرت  .بـود  خواهـد  نصيب بي امام دوازده پيشگاه از شخصي چنين

  ».است اصيل اصيل، فرموده ازلي كالمي در متعال خداي« :فرموده
 علـي  جهـت  بـه  ازل روز از همه سجاده و پير مقام توبه، ارشاد، ،3مفتول خرقه، كه چرا
 و نيـست  شاهزاده كه كسي نيست جايز حاضر حال در روي اين از( .شده نازل دانمر شاه

  .كند  پيري دعوي ندارد را مردان شاه نسب
 .)كند نمي كفايت پير مقام احراز جهت نيز علي و محمد دودمان به انتساب همه اين با(

 كه است بايسته و باشد ثيرگذارأت و نفوذ صاحب خود دانش سبب به پير كه است ضروري
 و واجـب  هفـت  سـنت،  سه كمربست، هفده اركان دوازده مقام، چهل باب، چهار از را پير

 كنـد  برخاست و نشست طريقت مطابق كه است ضروري باشداي    بهره شيوخ عظيم علوم
 مرشـد  آنِ از طريـق  و طالـب  كه چرا .گردد پيري مقام شايستة تا پيمايد حقيقت به راه و

 كـه  نيـست  آن ياراي را او و .نگريست نتواند سرسري و سر خيره جهان به مرشد و است
 و محمـد  از كهاي    خميرمايه و علي و محمد از كهاي    خميرمايه و سازد تباه خويش آخرت
  4.گرداند فاسد سرشته علي

  :فرمايند  مي چنين اين كالمي در )ع( صادق امام
 .اسـت  خاصـي  وظيفه و رسالت را سالكي هر باشد، راستين طالب پير كه است بايسته«
 طالـب  چـون  و اسـت؟  پيـري  چگونـه  آن نمود، نتواند طالب به راست راه كه پيري چون
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 كامـل  سـاختار  انسان كه چرا است؟ طالبي چگونه آن شناخت نتواند را شده نموده طريقِ
 مقبـول  )گفتارشـان ( اقرارشـان  كه تا باشد كامل كه بايد طالب پيرو وجود و .جاهل و دارد
 پراكنـده  و نـرود  هـدر  شانتازحم و افتد قبول شاننياز و نذر و قرباني و سعي و شود واقع
  5.نشود

  :است آمده حديثي در Ĥنكهچن
 تـا  باشـد  كامـل  كـه  بايـد  پير 6»كنيم دود و غبار چون گرفته اند كرده كه را آنچه هر«
 ضرتحـ  7.بازشناسـد  را پيـر  و را خـدا  تا .آورد راست راه به را وي و گرداند پخته را طالب
  :فرمايند  مي خصوص اين در صادق جعفر امام
  ».گويند جاهل را ديگري و كامل را يكي .است سوي دو را طريق و راه«

 و اند نرسيده سرچشمه به آنان .نيست رسول اوالد از جاهل پيران ارشاد و 8بيعت اينك،
 طالـب  ادارشـ  بـه  كـه  نيـست  شايـسته  و اسـت  ثيرأت بي شان توبه .اند مانده توشه و زاد بي

 توان  مي آيا .مرتداند حقيقت و معرفت و طريقت و شريعت در آنان .نمايند تقدير و بپردازند
  .نمود دور و كرد برون جمع و اركان و طريق از را پيري چنين

 حرام خوانند  مي كه آنچه هر و شود نمي باور آنها قول سبب بدين .توان  مي آري، :جواب
 رسـول  هلسـال  بـه  اتصال كه هستند آناني اند برگزيده املك طريق كه پيراني اينك .است
 تـا  باشـد  سرشـار  ايمانـشان  و عقيـده  بـوده  پيامبر نسل از شان بيعت و قولشان بايد .دارند

  .شوند پيري مقام شايسته و گردد كامل شان حقيقت و طريقت
ل بـه آيـات الهـي عمـ    . بايسته است كه پير هم كامل باشد و هم معني چهار باب بداند  

 در سـخني چنـين    ) ع( و امـام جعفـر صـادق         9كند و عامـل باشـد و مقامـات را بـشناسد           
 تـا  نبود اركاني و طريق و مذهب هيچ االنبيا خاتم مصطفي حضرت تا آدم زا«  :فرمايند  يم

 :كه آمد فرود رنگ سبز خطي به الهي وحي آمدند، مرتضي علي و مصطفي محمد كه اين
 پيـامبران  آخـرين  و خداونـد  سـفير  او لـيكن  و نيست اشم مردان از يك هيچ پدر محمد«

 درحـق  و .آمـد  انيـ م به »دين« زمان اين از و .است آگاه چيز همه بر خداوند و »10.است
  11».نيست علي از برتر جوانمردي و ذوالفقار از بهتر شمشيري« :كه گرديد نازل علي

  :)محمد باز(
 علي صل للهما«  :گفت و 12»داستخ تنها قدرت مالك و تغييردهنده و كننده متحول«

 الـف  و الم .آمـد  ميـان  بـه  دين شد گفته سخنان اين آنكه از پس و »محمد آل و محمد
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 آشـكار  شـريعت  زمان اين در .است »علي« الف از مراد و »محمد« الم از مراد .شد گفته
 و طريقـت  آمـد،  محمـد  نأشـ  در شريعت و شد رمزآلود حقيقت و )معرفت( طريقت، شده
 بيعـت،  و سـجاده  قـرار،  و قـول  و معرفـت  طريقت، شريعت، اركان .علي نأش در تحقيق
 اولـش  .آمد علي و محمد بر پيري مقام و جاويدان بقا ،)خالفت( خليفه ايمان، اقرار، ارشاد
  .علي و است محمد آخرش و علي و است محمد
 مانـد  جاي هب علي و محمد از همه دنيوي فطره شهادتين كلمه زكات، حج، روزه، نماز،

 )نيـست  جـايز  پيغمبر اوالد بر جز( .نيست جايز را پيغمبر اوالد جز پيري مقام سبب اين و
  :نيست جايز داليل اين به )كه گويم( چيست؟ آن مفهوم كه پرسي اگر

 و آفريد او مهر سبب به را كائنات همه و گرفت دوست را مقدس محمد متعال خداوند«
  .آمد علي داشت، دوست را علي و آمد وجود به محمد ،داشت دوست را محمد چون
 و بيعـت  كـالم،  و قول ارشاد، بود اهللا باب سر و الهي سرّ او محبوب سرّ كه روي آن از
 از جـز  كسي نيست جايز )روي اين از( .است آمده رسول هلسال براي )همه( مريد و طالب
 و قـول  .آورد دتارا و گيـرد  طالب كند، تصاحب پيري و )مشايخ( شيخ مقام رسول هلسال
 شـده  نازل الهي آيه خصوص اين در و .است حرام خورد  مي آنچه هر و اعتبار فاقد او اقرار
  :كه است
 انـد،  طريقـت  كنندگان تحريف آنان »13.نشود رهنمون راست راه به را بدكاران خداوند«
 كالمـي  در صـادق  جعفـر  امـام  حـضرت  .اسـت  شـبيه  خـوك  چهرة به و سياه شان هچهر

 محمـد  ديـن  .شـمايند  ديـن  شما كودكان كه است فرموده نأالش عظيم قرآن« :اند فرموده
  14».ندارند ايمان ،كنند امتناع سخن اين از كه آنان .است علي ايمان
 پذيرفتـه  ايمانتـان  و ديـن  نماييـد  اقـرار  و كـرده  بيعت رسول سالله با اگر روي اين از
 آنچـه  و ديكن  مي كه كاري كه باشد جايز يدبا  مي شما اقرار و .رسيد  مي ايمان به و شود  مي
 جهـنم  تهفـ  درهـاي  و گـشاده  ناتـ روي بـه  بهشت هشت درهاي تا افتد مقبول دطلب  مي
  .گردد بسته تانبروي
 بـه  ارادت ندهند، بيعت ستد آنان با نكنند اقرار رسول سالله )حقانيت( بر كه كساني و

 فـرو  و خورند كه آنچه هر طالب خواه و باشند پير خواه باشند كه كس هر نرسانند، ايشان
 طريقت و اركان در .اند روسياه و ناپاكند طريقت در .نيست جايز اقرارشان است، حرام برند
 بـه  چون آدمي .اند مانده توشه بي و اند شده رانده رسول سالله از كه چرا نگنجند حقيقت و
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 سـالله  كـه  آنـان  ماندن توشه و زاد بي .باشد رسيده سرچشمه به آورد ايمان رسول سالله
 پدر و ولي رسول سالله كه درياب كائنات آفرينش روز نخستين از نكنند تصديق را رسول

 نازل آيات آنان حق در و كنند افتخار ايشان دوستي به عالم هزار هجده و است كسي هر
 ايـن  در( .انـد  بـرده  بيهـوده  رنجي اند سرچشمه علي و محمد دانند نمي كه آنان .است شده

  :)خصوص
  .كنيم  مي غبار و دود چون گرفته اند كرده كه آنچه هر

 رانـده  )آنان( .نيست روا نيستند، رسول ساللة از كه يپيران شيوخ، بيعت و تصديق اقرار
 كـه  آنچـه  هـر  اسـت،  مردار برند فرو و خورند كه آنچه 15معاويه ابن يزيد چون و اند شده
 .اند مانده سرمايه بي و بهره بي نشده، متصل يمرتض علي اوالد به كه چرا .است گناه كنند

  .نيابد دست چيزي به و نرسد خود مقصود به باشد نداشتهاي  توشه و سرمايه كه آن هر و
 مـردان  شـاه  و اهللا رسـول  اوالد به Ĥنكهنا«  :فرمايند گونه اين صادق جعفر امام حضرت

 بيعـت  و اقـرار  و يمـان ا ديـن،  بـه  رسـانند  ارادت و كنند بيعت شوند، متصل مرتضي علي
 در روز، فـردا  .يابنـد  دسـت  آخرت پاداش به شود، معتبر اركانشان و طريقت باشند، رسيده
  16».مقبول شان سعي و شود جايز اقرارشان يابند، رهايي و گردند روسفيد الهي محكمه

  :فرمايند  مي صادق جعفر امام ديگر سخني در و
  ».گردد كامل درجه اعال رد كه است واجب رسد پيري مقام به آنكه« 

 بـه  راه اركـان  و بدانند را فرض هفت و سنت سه مقام، چهل باب، چهار كه بايد پيران
 چيـست،  توبـه  چيـست،  اركـان  ؟انـد  آمـده  كجا از اينها )كه بدانند بايد و( بياموزند طالبان
 كـاركرد  چيـست،  اش نافله چيست سنت چيست، فرض كدامند، آن )هاي شاخه( هاي شعبه
 ،شـريعت  چـون  و چنـد  )بداننـد  بايد( كه اين ديگر و بدانند بايد را اينها )همه( .چيست آن

 تكميـل  چگونـه  شـريعت  كـه  بدانند بايد آن از پس و چيست؟ حقيقت و معرفت ،طريقت
 تمـام  چـه  بـه  حقيقـت  شـود،   مي كامل چه با طريقت گردد،  مي كامل چه به معارف شود،
  شود؟  مي

 كـشتي  شـريعت  وصف اين با .كند پيري كه نيست روا ،ناسدنش را ركن چهار اين آنكه
 كـشتي  سـوار  بايـد  پيـر  اينـك  .گـوهر  حقيقـت  و است موج معرفت .دريا طريقت و است

 و بيابـد  را حقيقـت  گـوهر  شـده  معرفـت  مـوج  گشايد، طريقت درياي به ره شده، شريعت
  17.يابد اعتبار وي تصديق و اقرار تا كند استخراج
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 فـالن  فرزنـد  مـن « :گوينـد  معاصـر  پيران هم )اوست سالله با پير پيوند ديگر مسأله(
 كـه  نپرسـند  كـسي  از ديگر جهان در كه حالي در .كنند مباهات بدين و ».منصبم صاحب
 بـود؟  چـه  تـو  عمـل  كـردي؟  چه جهان آن در كه كنند سوال او از بلكه هستي؟ فرزندكه
 علـت  چـه  بـه « :پرسيدند او از تاد،فرس زندان به را العابدين زين امام ملعون يزيد كه وقتي
  »كني؟  مي گريه

 كـه  بنگر است اين جهان در ما حالت .شديم مبتال حالت اين به جهان اين در« :فرمود
  »؟باشد چه آخرت در

 جاي چه پس هستند علي و محمد تو اجداد !اماماي     :كردند عرض حضرت دوستداران
  است؟ ترسيدن
 بود چنين اگر كه بود كه پدرت كه پرسيد نخواهند قبر خانه در :فرمود العابدين زين امام

 پدر كيست، تو جد الهي محكمه در وليكن .حسينم امام پسر بگويم كه كرد  مي كفايت مرا
 زهـي  ؟اي  كـرده  چـه  و بود؟ چه تو عمل كه پرسند تنها .دپرسي نخواهند بود كسي چه تو

 )عمـل  نامه( دفتر در خالفي شود حاضر الهي عدل محكمه در چون كه رااي    بنده سعادت
  18.باشد )گناهي و( خالفي او عمل نامه در كه كسي حال به بدا و نباشد وي

 كـه  اخيـر  طالبـان  چونهم كند؟ مي معصيت هم پير مگر كه باشد نبايد تصوري چنين
 پيـران  كفر .بخشند شفا و مقدس آنان كنند؟  مي هم گناه پيران و رهبران مگر« :گويند  مي

  ».پندارند  مي آنها كه نيست آني حقيقت ليكن و است ايمان
 اگـر  و شود نوشته او براي گناه پنج شود مرتكب گناه يك پيري اگر :كه اين آن دليل و

 كـه  رسـد  رنجـي  تو به اگر كه چرا .شود نوشته او براي معصيت يك كند معصيتي طالب
 گـويي  باشـد  ميخـص  و نـاداني  سـوي  از اگر وليكن شوي آزرده بسيار نداري را آن توقع
 و نـسل  از )زاده اجـاق ( زاده  بزرگ نهايت در و كرد دشمني بود دشمن ندانست، .بود جاهل
 و شناسـد  را خـود  موقعيـت  اگـر  پيـر  19.پروردگارنـد  محبـوب  دوستان كه استاي    سالله

«  :فرمايـد  او به محشر روز در عالم پروردگار شود مرتكب را پروردگار منهيات و محرمات
 و .شـدي  كـافر  كني، نيكويي و باشي طالب براياي    نمونه كه آن جاي به وت !ستمگر يا

 كنـد   مـي  گمـراه  كـه  اسـت  شـيطان  اين حقيقت در كرد، گم راست راه و ديد را تو طالب
 پـس اي   كـرده  كه آنچه هر حساب اينك و بيا شدي؟ چنين اين نيز تو علت چه به وليكن

  .فرستد  مي دوزخ به را او سپس و ».بده
 سوي از )لواط( عمل ارتكاب بااهللا نعوذ يا سفاكي ستمگري، پيري سوي از مسره ترك
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ـ  درماني شود مرتكب را معصيت اين كه پيري درد 20.است تري عظيم بس گناه وي  .داردن
 روشني به را وي كسي نپيوندد، او محفل به و ننگرد او چهره به كسي .است راه واماندة او

 سـال  چهل تا نهد آن در پاي وي كه زميني هر نكند، مهمانش و ندهد راهي خود محفل
 »اسـت اي    پـشه « :گوينـد  ،باشد كرده هم پرواز حتي و نيايد او پيش كسي .ماند بركت بي

  21.مطرود ما جمع از و گردد رانده پروردگار درگاه از نكند، باورش كسي

ـ  برتـر  آنان از يكي كه بايد يابند حضور جوان چندين پيري محفل در اگر  پيـر  و ستهدان
 انـد،  گفتـه اي    عده گيرد، ياري ديگر محفل از كه بايست  مي نيز خود پير ليكن شود شمرده
 نقطـه  يـك  بـه  همـه  و اسـت  يكي اوليا ريشه و نسب و اصل اما و نبينند را يكديگر اوليا
 و باشـد  نداشته خويش اختيار وي اگر و دهد ارتقاء را خود آدمي كه است بايسته .رسند  مي

  ».آورد راست راه به را او نتواند پير نشود ودخ مالك
 پيـر  لـيكن  روند  مي بخواهند كه پيري هر سوي به نطالبا يابد، تمامي پيري سالله اگر
 شـو  طالب مرا« :كه گويد طالبي به پيري اگر و .باشد رسول سالله و خود نسل از كه بايد
  22.است كرده گمراه و اغوا را او »يآ من خانقاه تكيه در و

 .باشد داشته نوشتن و خواندن توانايي كه است بايسته 23.كامل و باشد عالم كه بايد پير
 كـه  باشـد  تواند  مي ماليي آيا و نتواند؟ خواندن و نوشتن شريعت مفتي كه است ممكن آيا

 وكيـل  پيـر  .كـرد  معـاني  فهم و دانست نوشتن و خواندن كه بايد نداند؟ نوشتن و خواندن
 چگونه بخواند نتواند يا نشناسد را الهي كتاب كه كسي .است مشكالت گشايندة پروردگار
  ؟بشناسد را حق توانست خواهد
 نـازل  كتـاب  پيـامبران  بـه  خداونـد  بـود  دانـش  و علم داراي شدن زاده روز از بشر اگر
 كتـاب  بـي  پيـر  و پيـر  كـسي  .پيرنـد  تـابع  نيز طالبان .است شيطان الكتاب پير .كرد نمي
  24.پذيرد نمي را او سخن و شود نمي

 انكـار  را قـرآن  »دانـم  نمـي  را سـياهي  خـوانم   مـي  را سـفيدي  من« :گويند  مي كه آنان
 قـرآن  حرمـت  نيـز  آنها وليكن است عاشقان مخصوص سفيدي روي از خواندن .كنند  مي

 هايش ترانه شعر كه عاشقي .كنند  مي رفتار آن تعاليم براساس و كنند  مي رعايت را مقدس
 راه و دهـد   مـي  تميـز  هـم  از را خـاص  و عام عالم مرد .ندارد اعتباري نباشد قرآن موافق
  25.كند  مي پيدا را راست

 خـود  استاد و مرشد از كه بايد ،كند درك را عاشق و پير گفتار و سخن نتواند طالب اگر



 

 
 

42

 سـخنش  دهد پند و گويد سخن كتاب و آيه بي كه پيري .گيرد پيش در راست راه آموخته
  .گويد مرشدي از كه بايد گويد تركي به اگر سخن ردندا اعتبار

 پيش طاليي اگر .استاد آن صراف و است محك سنگ قرآن طالست اگر عاشق ثروت
 است واجب 26.دهد  مي پس گرنه و خرد  مي بود طال زند  مي برآن محك سنگ برند صراف

 خواهـد  رتصو اين در كه بداند و بشناسد را جامعه خصوصيات و كيفيت و مسائل پير كه
 سـخن  طالـب  بـا  توانـد   مي پير كه است مرحله اين از بعد تنها و .بينديشد درست توانست
  :ادامه در .است سختي كار طالب ديدار .كند تربيت و پخته را خام گفته،

   نگاشت توان نمي قلم با را علم ايتغ
   دارد نمي باز را اولياء نقصان اين )اما(

   فقر اهل براي خواندن، هنگام من خط
  27ثناست و دعا و گلبانگ جمع، هلا براي

 بـا  و ».چـسبانم   مـي  تيـري  بـه  را تـو  گناهـان  پيـرم،  فالن فرزند من« كه اين گفتن با
 در پيـر  كه است بايسته .آورد جاي هب پيري و شد پير توان نمي نمودن صفا و خوشگذراني

 دعـا  و عبادت مشغول آفتاب دميدن تا و نشيند قبله به رو برخيزد خواب از شب دوم نيمه
 تا و آشامند مي و خورند مي پيران ما روزگار در اما .شود حاصل ثيريأت او نفس در تا .شود
 بـه  چـه  بـراي  ما است؟ گفته چه كتاب اين شد، نازل ما جد بر قرآن .خوابند  مي روز نيمه
 امـ  از اگـر  و رفـت؟  خـواهيم  متعـال  خداي ديدار به رويي چه به فردا و آمديم جهان اين

 طالبي حال به واي )گوييم( دهيد؟  مي چه جزايشان كه شود سوال طالبان اين درخصوص
  28!استاد راست سخن است اين .آيد ها چه او سر بر تا نگر نينديشد، كه
  )گويند؟ چه( اند؟ چگونه اخير دوران پيران و

 كـار اف خدمت و خورند مردار گوشت و ».نشود مردار و ناپاك مؤمن بندة ثروت« :گويند
 قـديم  دوران در ولـيكن  )36 صـفحه ( شده نهاده اسماعيل گردن بر كارد :كه نمايند غلط
 سـپس  )نمـود   مـي  چنـد  يدعـاي ( داد مـي  سر گلبانگ ،كرد  مي حيوان ذبح قصد اگر مؤمن
 صـادر  فتـوا  تنها نبوده آن به قادر اند آمده اخير دوران در كه آنان و .كرد  مي ذبح را حيوان
 ذبـح  گونـه  ايـن  كـه  حيواني و ريزد مي خوني گونه بدين و خورانند  مي ممرد به مردار نموده
 را حيـوان  سـر  كـارد  بـا  تـا  نمـوده  امـر  پروردگار .حرام آن خوردن و است مردار ،شود  مي

  29.ببرند
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  »پير« 3 بخش :ها پاورقي

 بخـش  ايـن  ازميـر  نسخه در .آمده مختلفي اشكال به بويروك مختلف نسخ در »پير« موضوع ـ1
  12ـ17 صفحات ،است آمده »طالبي و پيري« عنوان تحت

  .شود خارج اسالم از و كند اختيار ديگري دين مسلماني از غير به كه است كسي مرتد ـ2
   .شود مي درست ريسيده پشم از كه است بندي تيغ :مفتول ـ3
  12 صفحه ،ازمير نسخة ـ4
 كامـل  مانند مفاهيمي ذكر .شود مي داده زيادي اهميت انسان خودسازي و رشد به بويروك در ـ 5

 گرفته انجام مفصلي اتتحقيق مورد اين در اخير يها سال در .است اهميت اين گوياي جاهل و
  1995 آنكارا، Belkis Temren بكتاشيه فرهنگي ابعاد :كتاب :است

 حـديث  واقـع  در .اسـت  آمـده  عربي زبان به قسمت اين بويروك در .13 صفحه ،ازمير سخةن ـ 6
  21 آية ،25 سورة ،فرقان .است قرآن آية كهبل نيست

  27 صفحه ،ازمير نسخه ـ7
] پيـر [ دامـن  بـر  بوسـه  .3 )فشردن دست( دادن دست .2 .است كسي حاكميت پذيرش بيعت ـ 8

  عارف سوي از است خداوند راه و طريقت دادن نشان ارشاد،
  »جاهل وجه ـ كامل وجه« بخش ازمير نسخة ـ 9

  40 آية احزاب، سورة .آمده عرب زمان به قسمت اين بويروك در ـ10
 كامـل  طـور  بـه  ديگري كتاب در طبري تاريخ از غير به )است عربي زبان به كه( حديث اين ـ11

 گويـد،   مـي  را سـخن  ايـن  احـد  جنگ هنگام به جبرئيل كه است آمده طبري تاريخ در .نيامده
 صـفحات  .1992 ولاسـتانب  تميـر،  احمـد  ارگـان،  غـديري  ذاكـر  حكـام،  و ملـل  تاريخ طبري،

  391ـ392
 امـر  )ع( علـي  بـه  )ص( رسـول  حضرت .درگرفت جنگ دوباره قريش كفار و خدا رسول ميان
 .)شـدند  پراكنـده  تـرس  از همه( .تاخت دشمن سپاه سمت به علي .بتازد دشمنان بر كه فرمود
  .رساند قتل به را بزرگانشان از تن دو علي

 از علـي  و ام علـي  از مـن  .است من شريك چيز همه در و دوست علي« :فرمود رسول حضرت
 آمـد  نـدايي  سـپس  و »شمايم از نيز من« :فرمود و شد نازل يلئجبر هنگام اين در ».است من
  ».نيست او شمشير جز به شمشيري و علي اال جوانمردي« :كه

  .است آمده عرب زبان به جا همه در و است نبوي احاديث از حديث اين ـ12
  80 آية توبه، سورة .آمده عرب انزب به نيز آيه اين ـ13
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  ]ن. متن با آيه مطابقت ندارد [.است آمده عرب زبان به متن اصل در .23 آية فرقان، سورة ـ14
 نفرين و لعن مورد وي سبب همين به گرفت انجام او فرمان به كربال قيام .معاويه پسر :يزيد ـ15

 خـصومتي  او بـا  و نباشـد  خودشـان  از كه كسي به )تركيه( صغير آسياي علويان .است علويان
  .گويند مي يزيد باشد سنت اهل طرف اگر يا باشند داشته

  14ـ17 اتصفح ،ازمير نسخة ـ16
  18 صفحه ،ازمير نسخة ـ17
  174ـ175 اتصفح ،» « دو بخش آالجا، نسخة ـ18
  182 صفحه ،آالجا نسخة ؛196ـ197 اتصفح ،يپكو حاجي گوموش نسخة ـ19
  222 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة و 182 صفحه ،آالجا نسخة ـ20
  183 صفحه ،آالجا نسخة ـ21
  222 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ؛184 صفحه ،آالجا نسخة ـ22
  184 صفحه ،آالجا نسخة ـ23
  233 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ24
  232 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ25
  232 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ26

233 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ27  
  223 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ28
  191 صفحه ،آالجا نسخة ـ29
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4  
  1»مرشد«

 ايـن  روزي .رانـد   مـي  فرمـان  عـالم  غرب و شرق بر كه بود بزرگي پادشاه قديم دوران در
 تا كردند كار سال چهل باغبان و كارگر هزار چهل .بسازداي    باغچه گرفت تصميم پادشاه
  .رسيد بار به باغچه
 اگـر  كـه  هـايي  ميوه داشت وجود شيرين و تلخ از اعم متنوعي هاي وهمي باغچه اين در
 .بـود  عقل كنندة زايل و آور جنون آنها خوردن كه هايي ميوه و شد  مي عاقل خورد  مي كسي

  .بود نيز پادشاه باغچه در شد مي يافت دنيا در كهاي  ميوه هر از خالصه
 ايـن  كـه  بـود  گفتـه  كـارگران  به هپادشا .كردند  مي كار باغچه اين در باغبان هزار هزار
 فقـط  .نـشويد  مانع بخورد آن هاي ميوه از خواست كه كس هر هب است مردم وقف باغچه
 بدهيـد  پادزهر حتماً خورند  مي سمي و تلخ هاي ميوه از كه افراد به كه باشيد مراقب بسيار

  .بخورانيد اآنه به افزا عقل هاي ميوه از خوردند آور جنون هاي ميوه از اگر .نميرند تا
 باغبانـان  كـه  آنچـه  از همانجا و رفتند باغچه به افتاد، راه آن به گذرشاناي    عده روزي
 راهـي  بعـد  و كـرده  استراحت كمي نچشيده را هچباغ شيرين و تلخ .خوردند كردند تعارف
  .شدند

 تلـخ  بود كهاي    ميوه هر از و شدند باغچه داخل آمدند، آنجا به ديگري گروه بعد اندكي
 نالـه  بـه  شـروع  سـپس  عاقل ديگر برخي و شدند مجنون آنها از برخي .خوردند يرينش و

  مرديم ما اكنون ..... :كه كردند
 دردشـان  و خوراندند آنها به مسكن هاي ميوه از دويدند آنها سوي به سراسيمه باغبانان

 ترك را باغچه لرزان و ترسان بودند يافته نجات مرگ از كه باغ مهمانان .دادند تسكين را
  .رفتند و نموده

 و خوردنـد  پسنديدند و ديدند كهاي    ميوه هر از آمدند باغچه به ها انسان از سومي دسته
 ايـن  از زود« :گفتنـد  و بـرده  شـربتي  و رفتند كمكشان به ها باغبان .شدند مسموم همگي
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 آلـود زهر آن هاي ميوه و شما باغچة« :گفتند آنها وليكن ».كنيد پيدا شفا تا بخوريد شربت
 و نخوردنـد  را شـربت  »خـوريم  نمـي  را شـما  شربت ما كرديد مسموم را ما شما و هستند
  .مردند همگي
 .باغچـه  ايـن  بانـان  باغچـه  مرشدان و است باغچه همان شبيه دنيا !انسان اي اينك و
 لقمـه  و آبي جرعه به وابسته جهان اين به كه بودند آنهايي آمدند باغچه به كه اولي دسته
  .رفتند و آمدند بخورند حرام آنكه بي .نمودند تكفاي ناني

 افتنـد ي كـه  آنچـه  هـر  از و شـدند  غـرق  دنيا در كه بودند هايي انسان )مثل( دوم دستة
 مـرگ  روبـه  وقتـي  و .گفتنـد  آمد دهان بر سخن از كه آنچه هر و رفتند خطا راه .خوردند
 طبـق  و خوراندنـد  آنهـا  بـه  پادزهر شتافته آنان كمك به مرشدان مانند بانان باغچه بودند
 سـنت  و خداونـد  فرمـوده  است اين .برداريد بد اعمال از دست بياييد« :گفتند پيغمبر كالم
  2.است دردي هر دهندة تسكين و زهري هر پادزهر مرشد سخن حقيقت در »پيامبر

 و آموزنده پرورنده، تنويرگر، مرشد كه چرا( 3.طالب و است مرشد آن از طريق نهايت در
 .اسـت  بهـره  بي ايمان از باشد نداشته باور را مرشد سخن حقانيت كه كسي و )تراهنماس
 بـه  صـوفي  اگر و است نكاح رابطة چون آنان بين رابطة و مرشدند و 4مربي تابع صوفيان
 ديـرين  ركـن  و اسـت  باطـل  نكـاح  اين ،بردارد گام هفت 5خليفه و مربي و مرشد رضايت
 )كـاري ( صـوفي  آن پذيرش نكاح تجديد بدون .كند نكاح تجديد بايد صوفي آن كه است

  :است چيز پنج مرشد و 7.ندارد وي ديدار حق 6زاهد و .است يزيدي
 چهـارم  اسـت،  آفتـاب  مرشـد  سوم است، ماه مرشد دوم خداست، كالم )مرشد( نخست

  .طريق و است راه مرشد پنجم و است چراغ
 بـدين ( 8.است ندهما علي و محمد از كه پخته و رسيده است صحبتي )طريق( سخن و
 محمـد  كه استاي    خميرمايه كردن فاسد آخرت نمودن ويران و مرشد سري خيره )سبب

  .اند نهاده علي و
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  »مرشد« 4 بخش :ها پاورقي

  175 ـ177 اتصفح ،»مرشد نفس« فصل، آالجا، نسخة ـ1
  26ـ27 اتصفح ،ازمير نسخة ـ2
  12 صفحه ؛ازمير نسخة ـ3
  .دهد مي طريقت تعليم كه شود مي گفته كسي به علويان درميان :مربي ـ4
 در هـا  قزلبـاش  محل به تبليغ جهت اردبيل تكية سوي از صفويه دوران در كه سواراني :خليفه ـ 5

   .شدند مي اعزام آناتولي
 صـوفي  بـه  )صـوفيان  ميان در( .اند وابسته ديني فرامين به افراطي شكل به كه كساني :زاهد ـ 6

  .شود مي گفته رياكار و خشك
  122 صفحه ،ازمير نسخة ـ7
  12 صفحه ،ازمير نسخة ـ 8
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5  
  1»رهبر«

 اسـت  كسي حق رهبريت .نيست كسي هر كار رهبريت و كسي هر شايسته رهبري، مقام
 بـاز،  او قلـب  راه .باشد رادمرد و شهوت بر حاكم و طريقت در كامل شريعت، به عامل :كه

 نيـز  و( باشـد  پروردگـار  آفريدگان همه مهر از پر او دل و قاطع سخنش شيرين، وي زبان
 بـراي  خواهـد   مـي  خود براي كه آنچه هر و نبوده حسود كرده، اجتناب رذايل از بايد )وي

 بـودن  عالم از مراد و .شود النور علي نور تا باشد عالم بايد  مي و .خواهد همان نيز ديگران
   .است سياه از سپيد و شر از خير باطل، از حق تميز و تشخيص

 خـود  محبـت  و تواضع باشد، داشته ارتقا روبه بايست  مي )حال همه در و( پيوسته رهبر نيز و
 درجـه  و اوج در او طريق .كند كسب فراوان حرمت طالبان همه بين و دهد افزوني را مردم به

 كنـد  مالحظه را وي حالت شود مرتكب خطايي كسي اگر و .باشد زياد طالب به او مهر و اعال
  2.كند تبرئه را او موازين مطابق و رفتار وي با نرم زبان با و انصاف و لتعدا طريق بر و

 و نكنـد  مالبـر  را آن و ببيند كسي از صوابي ركا اگر محاسب يك پيرو يك رهبر، يك
 خواهـد  رو سـيه  جزا روز و است كذب او دادگري و او پيري او، رهبريت ببندد برآن چشم
 باشـد  اثـر  بـال  كـه  چند هر شده مرتكب ناحق و ناصواب كار را آنكه كه است واجب .بود
  3.آورند جاي به را است برگردنشان كهاي  فرضيه تا داد هشدار وي به .كرد بيدار

 و كردي چنين چرا كه نگويد و ديده را آن طالب و شود مرتكب گناهي رهبر كه زماني
 خالص ايمان تا كه چرا .بود خواهد كوران همچون ،ندهد هشدار او به قواعد و روش طبق
 بـه  او گفتـه  اين و نمايد تاييد را خود پير اعمال )نشود قبول( نيايد راست مردم نماز نباشد
 خـاطر  بـه  وي تـذكر  ايـن  اگـر  لـيكن  و بـود  خواهد گناهكار او باشد، خويش نفس خاطر

 الهـي  عـذاب  دچـار  نگويد و بفهمد و برسد عقلش به اگر و برد خواهد ثواب باشد طريقت
  4.شود مي

 عـين  آنـان  كفـر  .اند  زاده بزرگ آنان كند؟  مي گناه رهبر پيرو مگر« :گويند اخير لبانطا
 بايـد  كنـد  ادا را طالب حق نتواند رهبري اگر 5.نيست گونه اين حقيقت وليكن .است ايمان
 يكـي  يا خويش برادر به )را طالب( را وي رهبر كه بايد .نمايد ديگري تسليم را پيروي كه
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 خـالف  ايـ  و دنشو كبيره گناهان از يكي مرتكب رهبر پيرو اگر .كند متسلي عموزادگان از
 هـا  عمـوزاده  از يكـي  بـه  بايد بلكه نشود جدا محفل و دايره آن از طالب دنكن عمل اركان
  6.شود ملحق

  »رهبر« 5 بخش :ها پاورقي
 حاجي نسخة و 196 صفحه ،يپكو جيحا گوموش ؛164 صفحه ،»رهبر« موضوع ازمير، نسخة ـ1

  219 صفحه ،اشبكت
  164 صفحه ،آالجا نسخة ـ2
  196 صفحه ،يپكو حاجي گوموش نسخة ـ3
  219 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ4
  220 صفحه ،بكتاش حاجي نسخة ـ 5
  220 صفحه ،بكتاش حاجي و 196 صفحه ،يپكو حاجي گوموش حاجي نسخة ـ 6
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6  
  1»ذاكر«

  :فرمود جبرئيل به خداوند باري
  ».بياور زمين روي از خبري من براي جبرئيل يا« 

 زمـين  كـره  ختهĤشـنا ن قـسمت  در گـشت،  را جهـان  همة خداوندي، فرمان به ،جبرئيل
 هـزار  هفتـاد  كـه  ديـد  سـپس  .نشست زمين به و كرد توقفي .شنيد توحيد ذكر ويكهزار

 آنچه .رسيد پروردگار حضور به سپس كرد تماشايشان .اند سرداده توحيد نداي بالدار فرشته
  :گفت باز دبو ديده
 را تـو  نـام  و نشـسته  كـه  ديدم شيخ فالن طالبان از تر حقيقي مرتبه هزار طالباني من«
  ».شدم حيران من )Ĥنكهچن( رسيد مي آسمان به زمين از توحيدشان آواز خواندند، مي

 ادتبـ ع مـن  ،جبرئيل يا«  :فرمود شده خرسند گفت جبرئيل كه آنچه از متعال خداوند
 اي .بخشيدم نيز را زمين و آسمان مالئك .بخشيدم را گناهانشان و مپذيرفت را بندگان آن

  ».كردم آزاد را تو و گذشتم نيز تو تقصير سر از جبرئيل
  :فرمايند مي صادق جعفر امام حضرت

 را آن گنـاه  من ببيند، را خود گناه اجل رسيدن فرا هنگام به كس هر فرمايد پروردگار«
  ».بخشم مي

 آزمـايش  باب من كه آنكسي هر براي جاللم، و عزت به قسم« :فرمايد متعال پروردگار
 انمردمـ  آن گناه از ليكن و شود نازل آسمان از لعنت هزار هفتاد باشد ذاكر و كند ياد مرا
  »...گذرم مي در باشند خالص كه

 الفبـا  حروف از را اين اگر( .است افتاده حروف آن از يكي است، حرف پنج خليفه اينك
 حرفي دوازده قسمت دو به حرف اين اگر .ماند خواهد باقي حرف نه و تبيس )كنيم حذف
 رسول حضرت شريعت .است شريعت پنج اين .بود خواهد حرف پنج باقيمانده شود تقسيم
 دروازة شـريعت  و .يابد باز خويش مقام اركان آيين تا كند انبياء كار كه بايد خليفه و .است

  .شد نتواند داخل طريقت به نباشد شريعت به عامل آنكس است طريقت
 و ستيـ ب شود كسر حرف نه و بيست از حرف چهار اين چون و است حرف چهار پير و
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 طريقـت  يك آن و بود خواهد يك الباقي شود تقسيم كه قسمت دو به .ماند باز حرف پنج
 آن و اسـت  اهللا ولـي  علـي  ينمـؤمن اميرال حـضرت  .اسـت  حـرف  هفـت  طريقت و .است

 پيـر  آن چـون  و بازيابد خويش مقام اركان آيين كه تا سازد واجب ار علي شيوة )طريقت(
  .باشد وي جان و روح از تر بزرگ پيري نشناسد را خود
 بـاقي  حـرف  پـنج  و بيست آن از حرف چهار اين چون و است حرف چهار ذاكر كلمه و
ـ  حاصـل  شود كسر دوازده يك و بيست از و ماند يك و بيست شود كسر مانده  خواهـد  هنُ
 كلمـه  هـزار  نـود  ايـن  تعالي خداي .است خداوندي كالم .است كلمه هزار نود نيز هنُ .شد

 كـالم  هـزار  نود اين كه بايد ذاكر و آموخت »عليه اهللا سالم« محمد حضرت به را )كالم(
 در چـه  و زمـين  در چه ذاكر )بپذيرد را او( تعالي خداي كه تا گرداند به خويش درون در را

  .است پاك .است طبيب ويدگ ذكر كه زماني آسمان
  :فرمايد ذاكر حق در خداوند

 و زمين بين در نور جنس از هايي بال با فرشته هزار هفتاد شده، آشكار جبرئيل خدمت«
  2».گويند ذكر آسمان

 بر جهنم هفت دروازه .آيد بزرگ آنها بر نامشان ندانند خويش نام چون ذاكران و خليفه
 »عليـه  اهللا لعنت« شيطان چون و شود بسته رويشان به بهشت دروازه هشت و گشاده آنها

  3.شوند
  »ذاكر« 6 بخش :ها پاورقي

 از بخـش  همـين  در عيناً قسمت اين .77ـ78 صفحات ،ازمير نسخة »ذاكر پير، خليفه،« بخش ـ1
 قليتسمـ  يكوتـاه   بخـش  صـورت  به را مطالب خود، تدوين در ما .دارد وجود هم ازمير نسخة

  )ديمكر آماده( .يما هردآو
  77 صفحه ،ازمير نسخة ـ2
  76 صفحه ،ازمير نسخة ـ3
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7  
  1»صوفي«

 و فرشـته  انمؤمنـ  اسـت،  جنـت  وي منـزل  است پوستين نشيند آن بر صوفي كه تشكي
 و جنـت  آب از نوشـند  كـه  آبي و است جنت محصول خورند كه آنچه .اند حوري مسلمين
 خداوندي نور از او چراغ غفرو است، جنت لباس كند تن بر كه لباسي .است بهشت شراب
ـ  و بركشد كه نفسي هر .است قرآن سخن گويد كه سخني و است  يـك  و هـزار  دهـد  ازب
 و 4مدينـه  و مكـه  ،3مـشايخ  ،2رهبر ،مرشد پير، طالب، خانة نيز و .است خداوند اعظم اسم
  5.است صوفي كعبة

 مـاز ن و حـج  يـك  و هـزار  ثواب بردارد دعا به دست آنان منزل صحن در كه صوفي و
 بـين  در صـوفياني  چنـين  و .شود عاري و پاك بزرگ و كوچك گناهان از .شود او نصيب
 .ماننـد  را خورشيد و ماه اختران ميان در و جنت حوريان نظير .آسمانند مالئك شبيه مردم

 جـات  ميـوه  در را، حلوا و عسل اطعمه در است، زمزم چون است، زالل آب چون صوفي و
  7.مانند را قمري و بلبل و طوطي پرندگان در را، نرگس 6ها گل در را انجير و سيب و خرما

 هفت است، كريم قرآن چهرة صوفيان، رخسارة .است قديم كالم علوم در صوفي كالم
 .است دوازده آن هاي زلف و .است اسم يك و هزار او هاي نفس .است فاتحه هفت و خط

 .است قديم كالم هاي نقطه وي، چهرة خطوط و حرف وشش  سيصدوشصت هايش گوشت
 همچـون  يكـديگر  چهـره  بـه  مسلمين و انمؤمن صوفيان، نگاه كه شد دانسته اينك آري

 متعـال  خداونـد  نيز و دلداده دو وصال چون و است همديگر به اتصال .است قرآن تالوت
 دوست بسيار را ناجي گروه بندگان و صوفيان ملت ودو هفتاد بين و جهان هزار هجده در
  .دارد مي

 .باشـد  كرده ركن هفده و مقام چهل ،)در( باب چهار خدمت كه است آن صوفي وليكن
 بـه  وصـول  و حـق  سراي در )شهود( مشاهده مرشدش، بر وي سجدة صوفي توحيد يعني
  .اوست خود شناختن تر صحيح عبارتي به و حق

 نـشود  زايـل  انـساني  كفـر  چون و شمارد )فرشكُ يدهد( را ها حكمت اين جاهل اينك،
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 نيـاز  وي زكات است، آوردن جاي به را مرشد حرمت صوفي روزة .نگردد كامل وي ايمان
 بـه  خـود  سـروجان  تقديم مرشد غزوه .است مرشد به تجلي او حج و است دادن مرشد به

 و .اسـت  خود رهبر و استاد رخساره به وي نگاه او قبلة و او كعبه .است ودل جان از مرشد
 و پـاك  باشـد،  كـرده  خـود  پـاي  با كه گناه آن ره از درآيد صوفي خانه بهاي    صوفي چون
 دسـت  به كه گناه آن هر از زند ديگري صوفي دست بر بوسه صوفي چون و .گردد عاري
 صـوفي  چهـره  بـه  )محبـت  ديـده  بـه ( صوفي چون و .شود مطهر و پاك باشد كرده خود

 بـه  لد صوفي چون و .گردد تمييز باشد كرده ديدگان به كه گناه آن هر از بنگرد ديگري
 كـرده  خويـشتن  قلـب  بـا  كـه  گناهي آن هر از بدارد دوست را وي و داده ديگري صوفي
  .شود عاري
 رحمت، هزار صد 9رود ديگري صوفي مملكت و ملك و شهر و 8خانه به صوفي چون و

 آن بـه  خـوش  روي ميزبان صوفي اگر و .شود حاصل را او خير صدهزار و بركت صدهزار
  .شود دور او شهر و خانه از بال و قضا صدهزار دهد نشان

 مـاه  و آفتـاب  بـه  بهـشتي،  حوريان به آسمان و زمين مالئك به متعال پروردگار روزي
  :فرمود اينگونه

 آسـمان،  و زمـين  فرشـتگان  »كنيد نظاره مرا صوفي بندگان صفاي و ذوق و آييد فرا«
 خـداي  بـر  سـجده  همـه  سپس .كردند نظاره را صوفيان اين ماه و آفتاب بهشتي، حوريان
 نشسته هم گرد خرسند و شاد اينگونه كه تو بندگان اين !پروردگارا« :گفتند و كردند تعالي
 و التمـاس  و گفته را اين »ده نصيبي نيز را ما آنان حرمت و ارج از كيانند؟ كنند  مي گفتگو
  10.كردند الحاح

 هـم  نـزد  سـعادتمندانه  كـه  مـن  بندگان اين ينكا«  :فرمودند )پاسخ در( تعالي خداوند
 بـه  سجده ديگران .رسيدگانند سالمت به و من به آورندگان پناه كنند  مي مصاحبت نشسته
 مـن  همنشيني آرزوي آنكه هر .كنند سجده مرا اينان ليكن و كنند چوب و خاك و سنگ

  .كند برخاست و نشست من بندگان اين با باشد داشته را
 كرده برخاست و نشست من اب كه گويي كند برخاست و نشست آنان با كه كس آن هر
 جـن  و انـس  همـه  و كاغذ آسمان هفت قلم، درختان مركب، دريا هفت اگر حال و .باشد
 اتمـام  بـه  را ام برگزيـده  بنـدگان  و صـوفيان  صفات ازاي    ذره توصيف نتوانند شوند، كاتب
  11.رسانند

 نسـخ  .نـشود  پيـدا  صـوفيگري  از تـر  افضل و نيكوتر كاري آخرت و دنيا امور همه در
  12!بدانيد .است يننچ دانا و عالم مرد نهايي
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 يباي    صوفي )اگر( .است نكاح پيوند چون مرشدانشان و مربيان به صوفيان پيوند نيز و
 نكـاح  تجديد اگر و شود اعتبار بي نكاح اين ،بردارد گام هفت خليفه و مربي ،مرشد رضاي
  .است يزيدي كاري صوفي آن پذيرفتن شود

 وي بـا  اش رابطـه  هـر  ،نكنـد  تجديد وي نكاح اگر ببيند را )يي(صوفي همسر زاهد اگر
 ديگـري  )راه و( اركـان  او كـشتن  جـز  ددنـ بب دل زاهد به يمؤمن خواهر اگر و است حرام
 او كـردن  نفرين جز ،باشد مهري ديگر صوفي به )يي(صوفي خواهر سوي از اگر و .نيست
 اگـر  و 13شايـسته  مرشـد  و اناد مرد آيين و رمزآلود سخن است اين .نيست ديگري اركان
 حكم به كند طمع او مال بر سپس و فرستد ناصواب درآمد كسب به را خود خواهر صوفي
 و .گردانـد  شـهر  بـه  شـهر  ده، بـه  ده دهركـ  سـوار  االغي بر را صوفي آن كه بايد شريعت
  .شود مي گرفته دستش از عصا و تنش از لباس سرش، از تاج طريقت براساس

 دروازة در .يافـت  نخواهـد  راه صوفيان به هرگز و شود  مي شمرده سست و ثبات بي او و
 نمـازي  بميـرد  صـوفي  آن اگـر  و شـود  همسفره كسي با كه ندارد حق جمع در و معرفت
 صـوفي  آن اگـر  و شـود  نمـي  داده او به سجده اذن حقيقت دردروازة و نشده خوانده بروي
  .بود نخواهد او براي امتي باشد پيامبر

 ديگري صوفي دل )يي(صوفي اگر و .است خورده رااي    لقمه رضا بي وي كه سبب بدان
 و پيـر  اسـتاد  مربي، مرشد، هيچ نياورد دست هب را شكسته دل تا كند، آزرده را او و بشكند
 دنيـا  مـال  برابـر  در مقاومـت  تـاب  آنان اگر وليكن .كند قبول را صوفي آن نتواند رهبري
 و 14.نپذيرنـد  را آنـان  جماعـت  كه بايد حال اين در دبپذيرن رااي    صوفي چنين اين نياورده

 مواخـذه  آمـده  پيـر  محـضر  بـه  سپس شود مرتكب خدايش و خود بين گناهي صوفي اگر
 عظيمـي  معـصيت  صـوفي  اگـر  15.بـود  نخواهـد  واجب كردن مواخذه را او ديگر بار شود،

  .نشود تخواس باز او از باشد وي كنار و نزد دشمنش و باشد شده مرتكب را )بزرگي(
 باشـد  رسيده تفاهم به خود خصم با و گردد تبرئه جماعت پيشگاه در )يي(صوفي اگر و
 شده معصيت مرتكب صوفيان از ديگري باعدهاي    صوفي اگر .شود  مي پذيرفته جمع در او

 او بـا  همـراه  نيـز  وي همدسـت  صـوفيان  و آمده پير محضر به صوفي آن سپس و باشند
 حرمـت  بـه  .شـود  نمـي  بازخواسـت  آنان از ديگر كنند، افشا را خود معصيت آنكه بي باشند
 و نفرشـان  صـد  گناهان نفرشان ده آبروي حرمت به نفرشان، ده گناهان شان يكي آبروي

  16.شود مي بخشيده نفرشان هزار گناهان نفرشان، صد آبروي حرمت به

 صـوفي  و .نيـست  اركـان  جـزء  برگرداندن بازخواست بي را او آمد، پير نزد صوفي اگر و
 سـال  هفتـاد  يا سال هفت و ماه هفت هفته، هفت روز، هفت ساعت، هفت براي تواند  مي
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 تـن  دو واسـطه  هب كند اقرار دعوي اقرار، صاحب اگر وليكن .دهد اقرار ديگري صوفي به
  .است اركان جزء صوفي آن اقرار دادن بازپس شناس حق و طريقت به آشنا شناس، شريعت
 هيچ آب و رويد خود ساقه روي بوته هر :است اين حالتي نچني در مرشد عالمانه سخن
  17».نشود جاري ديگر چشمة بهاي  چشمه

 واالسـت  متعال پروردگار .دپلي نپايي به ميان از و واالست باال به )كمر( ميان از آدم بني
 سـقوط  تـا  پليـد  شـخص  و اسـت  زيرزمين در دوزخ .مبراست مكان از وي نيست، پليد و

 مرتبـه  هفـت  آسـمان  )چون( حلق تا تن ميان از آدم بني .گردد  مي واصل جهنم به كند  مي
  .اعال عرش باالتر حلق از و .است
 كـس  حلـق  از باالتر به كسي اگر و .است مرتبه هفت زمين چون پايين به تن ميان از

 كـافر  گمان بي كند كفر كسي ايمان و دين و ريش موي، چهره، چشم، دهان، به ديگري،
  18.كند مسلماني تجديد ايدب و بود خواهد

  :است )گونه يزيد كار( يزيدي كس سه از صوفي اجتناب و
 صاحب كس سه اين كه اين آن دليل و .خليفه از سوم و مرشد از دوم سادات از نخست

 از كـرديم  هراس« )اينان( .است يزيدي كار اركان در )كردن نهاني كار( نهان كار .اركانند
  ».ننموديم اركان وير اين از طريق، كردن آشكار
 بازشـناخته  خـود  چهـره  از اركـان  صاحب كه چرا ؛ندارد اعتباري گويند، سخن اين اگر
  19.شود

ـ  قدم هفت حتي كه است كسي صوفي  گـام  جنابـت  حالـت  در و وضـو  و طهـارت  يب
  20.است خباثت بودن طهارت بي و است بودن مطرود بودن، وضو يب برندارد،

 حرمـت  و داشته زعزي را او ميزبان صوفي و شده يديگر صوفي مهمان صوفي وقتي و
 اهللا، آن از اركـان  .كـن  همـين  نيـز  تـو  شدم تو مهمان هم من چون كه بگويد نبايد ،كند

 حرمـت  و عشق به دهد كسي بهاي    لقمه اگر كه است كسي صوفي و .است علي و محمد
 اطعـام  و خود نيك كار كه كسي .نيست اركان جزء آورد زبان به را آن كه اين و .دهد خدا
 مانـده  جـاي  بـر  يزيد و شيطان از رفتاري چنين 21.دوروست و منافق آورد زبان بر را خود
  22.است

 را آنچـه  او يقين به و ندهداي    لقمه ديگري صوفي به )تالفي چشمداشت به( صوفي و
 اسـتاد  پيـرو  كـه  اسـت  صوفياني خاص تنها رفتاري چنين .خواست نتواند بازپس داده كه

 خانـة  بـه  )يي(صوفي اگر كه شد دانسته گونه اين اينك 23.اند نياورده ايمان حقيقتاً و دندارن
 بـه  سـوم  كنـد،  تمنا خواهرانش و مرد به دوم تمنا، برون به بايد نخست رود ديگر صوفي
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 و .است اين خانه صاحب به مهمان صوفي آن خدمت و آورد ره و كند تمنا صوفي محفل
 را مـا  مايي، ارجمند و محترم مهمان امروز تو« :گويند مهمان آن به خواهر و خانه صاحب

  24.است قديم اركان از اين و ».توست به متعلق آن نيست، تعلق خانه اين به

  )نيايد جور( نشود جمع صوفيگري با كه است چيز پنج و
 )كارهـا ( اين با اگر صوفيگري .نشود لعب و لهو و آواز و ساز با صوفيگري .خباثت :يك

  .دادند نمي كسي به را آن هرگز كوليان و مطربان د،ش مي
  .دادند نمي كسي به را آن كوليان و رقاصگان بود اگر كه نشود رقص با صوفيگري :دوم
 كـسي  بـه  را آن بـران  جيـب  و رهزنـان  بـود  اگـر  كـه  نشود دزدي با صوفيگري :سوم
  .دادند نمي

 زاهـدان  بود گر كه نشود نماز و سجود با .نشود شدن راست و كج با صوفيگري :چهارم
  .دادند نمي كسي به را آن عابدان و

 در كـه  مردانـي  بود اگر كه نشود ممكن لعب و لهب و شرابخواري با صوفيگري :پنجم
  .دادند نمي كسي به را آن مشغولند لعب و لهو به و كنند مي شرابخواري نشسته، مكاني

 دوسـتي،  ايمـان،  حـب،  ب،قـر  اعتـدال،  حيـا،  ادب، با صوفيگري كه شد دانسته اينك
 .شـود  ممكـن  مـشرب  و آشـنا  ،)دوسـت ( مـصاحب  مربـي،  اسـتاد،  رضـا،  عشق، خدمت،

 سـخن  اسـت  ايـن  .نـشود  ممكـن  شـكنجه  و جفا و ظلم آزردن، را ديگران با صوفيگري
  25.عرف اركان و استاد كامل، مرشد اسرارآميز

 بـه  را طريـق  و اركـان  ضـروريات  و گويد پيرش كه را آنچه هر بايد صوفي آنكه ديگر
 هـوس  و شورش ترديد، و دودلي ظن، سوء او قلب در بايد كه است كسي او و .آورد جاي
  26.باشد روزافزون ها انسان به مهر او قلب در كه بايد و نباشد

 را آن بتوان پيري ايام در و آورده روي آن به جواني در كه نيست مشغوليتي صوفيگري
 گونـه  ايـن  .كـرد  رهايش ازدواج از بعد و آورد روي آن هب ازدواج از قبل كه اين .كرد ترك
  27.است مانده برجاي يزيد و شيطان از كردن

 .اسـت  برگردانده روي مصاحب و مربي استاد، پير، از كه گفت توان  مي صوفي گونه اين
  28.است دمدمي و ملون و راي ستس او

 واژگـون،  را چـراغ  )كننـد  ضايع( بكشد را خليفه و مربي مرشد، سخن صوفي اگر نيز و
 دانـسته  بدينگونه و .است كشته را مرشد گويي حاالت اين همة در كند خاموش را قنديل

 نيـت  بـه ( .اسـت  كهـن  اركـان  از صوفي به ستم و صوفي از گرفتن قربان طريق كه شد
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  )آيد مي ادامه در بيشتر توضيحات تنبيه،
 وي سـجادة  بـر  برد، )فرهس( طعام به دست او از پيش پوشد، را پير كفش صوفي اگر و

 جلـوتر  باشد، سواره او و پياده پير كند، حمايل را وي شمشير شود، سوار او اسب بر نشيند،
 او بـه  كنـد  صـحبت  پير چون گردد، باز خود كرده رها راه نيمة در پيرخود برود، راه پير از

 از ودشـ  بـاال  اعمـال  از كـدام  هر مرتكب كه صوفي هر .است گناهكار او ندهد فرا گوش
 ترتيـب  ايـن  بـه  و شود  مي مجازات شده، گرفته قرباني وي از يا شده رانده برون )طريق(

  .شود مي آورده جاي به اركان
 هـر  و شود  مي سرداده )هو( بانگ اعمال گونه اين تكرار عدم جهت به و شده احيا مرده

  .است كافر و ايمان بي كند انكار را اينها همه كه كس آن
  :كن اينگونه و نه خاك بر روي سعادتي طالب اگر !مؤمناي   !صوفي اي اينك

  بگو سخن نرمي به ـ1
  باش گذشته خود از و فداكار ـ2
  .نكن نسب و اصل انكار بشناس، و بدان را آخر و اول ـ3
  .كن اطاعت الهي فرمان از ـ4
  نكن شكني دل مكن، خاطر آزرده را سيك ـ 5
  نمان باز الهي سخن تكرار از هرگز ـ 6
  باش خوشخو و آرام مردم ميان در ـ7
  :كند مي در به راه از را انسان كه است چيز سه و
  حيا ـ1
  ادب ـ2
  )احساس( قلب ـ3
  :كند مي روشن را انسان دل چيز سه و
  حقيقت علم خواندن ـ1
  طريقت علم خواندن ـ2
  معرفت علم خواندن ـ3
  :شود پريشاني دل باعث كه است چيز سه و
  )بابنا رفيق( بد دوست ـ1
  بد همساية ـ2
  بد همسر ـ3
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  :دارد وجود انسان براي اخالقي رذيله سه و
  30بهتان ـ1

  غفلت ـ2
  هوس و هوا ـ3

 صـواب  راه از را انـسان  دل كـه  اسـت  چيـز  سـه  نيـز  و .اسـت  اركان از آنها از اجتناب
  :)شود وي حرمان موجب( كند محروم را او و برگرداند
  انكار

  دروغگويي
  شكستن دل

  .آورند زيان اينان
  )نهاد روي آن به( پذيرفت بايد كه است چيز چهار و
  شريعت ـ1
  طريقت ـ2
  معرفت ـ3
  حقيقت سرّ ـ4

 حـق  راه در حقيقـت  اسـت،  حكم طريقت يند در .است محمد حضرت فرمان شريعت
 مربي، مرشد، پير، از صوفي يك خواستن اركان است ايمان اركان از معرفت و است كامل
 صـاحب  از اركان طلب و اركانند صاحب اينان و نيست اركان از مشرب و مصاحب خليفه،
 قطع را خودشان گفتارشان و شانراه رختشان، بگشايند طريق اگر و .نيست اركان اركان،
  .كند

  .است برنده شمشير خدا راه و خداست راه انبياء راه انبياء، راه )همان( اوليا راه
  توست راست سمت در سپاس راه :يكم
  توست چپ سمت در خدا فرمان راه :دوم
  توست روي پيش مروت راه :سوم

  است راه پيش در كرم :چهارم
 قطـع  را او خـدا  شمـشير  نخست برگزيند، را كژراهه كرده ترك را راست راه اگر :اينك

  كند
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  گيرد مي )واهللا اي( رود راه چپ سمت به اگر دوم،
  گيرد را او مروت رود پيش به اگر سوم،

  31گيرد را او كرم رود پس به اگر چهارم،

  .است اركان از اين و بداند گناهكار را صوفي توان مي مقام سه در مربي و خليفه
  گويد سخن مناقب خواندن هنگام به اگر يكم
  گويد سخن قرآن تالوت هنگام به اگر دوم
  بگشايد زبان پير پيشگاه در كه هنگام آن سوم
 اركـان  از فراگيـرد  ديگـري  صـوفي  از راه )يي( صوفي كه اين و است معصيت سه اين
 باشـد،  صـوفي  سـال  صـد  ،)يـي ( صوفي اگر )گوييم( پرسند، سخن اين معني اگر و است
 داخـل  شريعت خانه بهاي    صوفي چون و است غريبه ،نشناسد و نديده كه جايي به نسبت
 مربـي  و مرشد به صوفي آن نمودن اركان كند، راحفظ خويش بهره مصاحب چون و شود
 از كنـد  طلـب  مندي بهره محبت مصاحب، خويشتن از صوفي كه اين و است انارك از خود

  32.است اركان

  »صوفي« 7 بخش :ها پاورقي

  131 صفحه ،»صوفيان صافِا«  بخش ازمير، نسخة ـ1
  131 صفحه ازمير، نسخة ـ2
  210 صفحه ،مااليتا نسخة ـ3
  131 صفحه ،ازمير نسخة ـ4
  210 صفحه ،مااليتا نسخة ـ 5
  131 صفحه ،ازمير نسخة ـ 6
  210 فحهص ،مااليتا نسخة ـ7
  172ـ173 صفحات ،آالجا نسخة ؛131ـ133 فحاتص ،ازمير نسخة ـ 8
  173 فحهص ،آالجا نسخة ـ9

  174 فحهص ،آالجا نسخة ـ10
  133 فحهص ،ازمير نسخة ـ11
  173ـ174 فحهص ،آالجا نسخة ـ12
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  174 فحهص ،آالجا نسخة ـ13
  122 فحهص ،ازمير نسخة ـ14
  169 فحهص ،آالجا نسخة ـ15
  169 فحهص ،آالجا نسخة ـ16
  169 فحهص ،آالجا نسخة ـ17
  135 فحهص ،ازمير نسخة ـ18
  180 فحهص ،آالجا نسخة ـ19
  170 فحهص ،آالجا نسخه ـ20
  62 فحهص ،ازمير نسخة ـ21
  170 فحهص ،آالجا نسخة ـ22
  170 فحهص ،آالجا نسخة و 135 فحهص ،ازمير نسخة ـ23
  137ـ138 فحاتص ،رازمي نسخة ـ24
  136 فحهص ،ازمير نسخة ـ25
  137 فحهص ،ازمير نسخة ـ26
  169 ـ170 فحاتص ،آالجا نسخة و 137 فحهص ،ازمير نسخة ـ27
  137 فحهص ،ازمير نسخة ـ28
  179 فحهص ،آالجا نسخة ـ29
  افتراء بستن، دروغي كسي به :بهتان ـ30
  69 ـ70 صفحات ،»صوفي راه« بخش ازمير، نسخة ـ31
  210 فحهص ،مااليتا نسخة و 137ـ138 فحاتص ،ازمير نسخة ـ32
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8  
  1»مريد«

 پيروان از يكي به حضرت .بودند گفتگو گرم نشسته خود پيروان با صادق جعفر امام روزي
  .درآور او عقد به را دخترت فرستاد، خواهم خانه به را مردي فردا :فرمودند و كرده رو خود
 روز آن فرداي .خوابيد سپس و گفت همسرش به را امام ةگفت .برگشت خانه به مرد آن

 شـنيده  صـدايي  در بيـرون  از )بودند گفته امام كه( شد مردي آن آمدن مهياي و برخاست
 يقيناً گفت خود با است، ايستاده در دم خاكستري گرگي ديد و آمد بيرون خانه از مرد شد،
 صدا را دخترش كند ملأت آنكه بي .است گفته صادق جعفر امام كه است مردي همان اين
 گذشـت،  روزي چنـد  .رفـت  و گرفته را دختر نيز گرگ .سپرد گرگ همان به را وي كرده
 .دادي گرگـي  دست را دخترت و كردي گوش امام حرف به مرد،اي     :گفت مرد آن همسر
 را هـايش  اسـتخوان  الاقـل  بـود  خورده را او گرگ اگر بگرد، را حوالي هاي جنگل و برخيز
  .نباشم او بازگشت به اميدوار ديگر و كنم دفن جايي تا ربياو
 دختـرش  جـستجوي  به و رفته جنگل به برخاسته خود جاي از مرد زن، حرف خاطر به

 طنـابي  بـه  و شكـسته  هيـزم  مقداري كه ديد را مردي رسيد جنگل آن به وقتي .پرداخت
 .بـردارد  و بـسته  را آنهـا  نتوانـست  شـكن  هيزم مرد نتيجه در بود كوتاه طناب .است بسته

 ولـي  بـردارد  را آنها خواست گذاشت قبلي هيزم روي آورد هيزم مقداري دوباره و برگشت
 .گذاشـت  ديگر هاي هيزم روي بر و آورد هيزم ديگر بغل يك برگشت دوباره نشد، ممكن
 و مـستأصل  .كنـد  حمـل  و بـسته  را آنها نتوانست طناب كوتاهي علت به كه است معلوم
  .شد حيران
 دل ازاي    پرنـده  كـه  ديـد  اثنـا  اين در .داد ادامه خود راه به ماجرا ديدن از بعد دختر پدر
 ولي شود داخل سوراخ همان از خواست و برگشت سپس و كشيد پر آمد، بيروناي    صخره

 پـرواز  حال در جمعي دسته پرندگان كه رسيد جايي به .داد ادامه خود راه به مرد .نتوانست
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  .اند نشسته آنجا برومندي جوان و زيبا بسيار دختر ديد )كرد افاطر به نگاهي( .بودند
 هـم  بـا  مدتي نشست، آنها پيش و كرد سالم و رفت تر نزديك بود، او خود دختر دختر،
 همـسرش  بـه  بود ديده كه را هرچه و برگشت اش خانه به مرد آن از بعد و كردند صحبت
 امـام  حـضرت  خـدمت  مرد آن )اماجر اين از پس( .شدند خرسند و خوشحال دو هر .گفت
  .كرد نقل يك به يك بود ديده كه را آنچه و رسيد صادق جعفر

 تـو  بـه اي    ديـده  آنچـه  هـر  معنـاي  تا كن گوش !مرد يا«  :فرمودند صادق جعفر امام
 ولـيكن  كنـد   مـي  خـود  فرزند را يكي كه است مربي ديدي كه شكن هيزم مرد آن .بگويم
 از توانـد  نمـي  هم باز اما ،كند  مي پيدا ديگر فرزند چند شتهبرگ كند، ادا را او حق تواند نمي
 بلكه و شده رو سيه آخرت و دنيا در او و .آيند مي بار سرسري فرزندانش و .برآيد آنها عهدة
  .رود مي دنيا از ايمان بي
 )كـسي  سـان  بـه ( او .شـود  وارد صخره سوراخ داخل به نتوانست كهاي    پرنده آن اما و
 كـار  بـه  حيلـه  و خدعه آن از بعد ليكن و )است داده( است كرده اقرار رهبري به كه است
 بـه  راهـي  ديگـر  او .اسـت  افتـاده  چشم از و كرده انكار بود داده كه را اقراري سپس برده
  .ماند خواهد حال همان در و داشت نخواهد درون

 دآمـ  گرگ نهايت در .بود برومند مرد همان واقع در رفت و گرفت را دخترت كه گرگي
  .رسيد انجام به خداوند فرموده و رفت و گرفت را دخترت و

رسانده است نبايد از فرمان شيخ خود امتناع كند كه اگـر            ) مريد(اينك كسي كه ارادت     
  :و مريد سه گونه است. رود ايمان مي كرد بي

  سگ كور: سوم و 2يتتر: دوم؛ مريد: يكم
 همـان  پـاورقي  توضـيح  اساسبر شده نوشته tirit صورت به اصلي متن در كه يتتر(

 كـار  به مردم بين در )فروش روغن( »ياغچي« معني به و است معني بي لفظ يك صفحه
  )است ناسپاس انسان هم كور سگ از مراد .رود مي

  .كند اوليا فداي را خويش مال و جان و سر بايست مي مريد :كه اين يعني
tirit داند مي ناسپاسي و كفر را ااولي راه در مال و جان از گذشتن كه است كسي آن.  

  .دهد نمي خود مرشد به را خود مال نه و جان نه كه است كسي كور سگ و
 گفتـار  و حرف است اين .است مرتد برگردد اركان و آيين اين از و راه اين از كه طالبي
  3.حقيقي مرشد اسرارآميز
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  »مريد« 8 بخش :ها پاورقي

  128 صفحه ،»است گونه سه مريد« بخش ازمير، نسخة ـ1
 اسـتعمال  چـاپلوس  و متملـق  انـسان  مفهـوم  به مردم ميان در اما ،نيست مشخص واژه ريشة ـ2

  .شود مي
  رو چشم بي نشناس، نمك نادان، احمق، انسان .بيند نمي را حقايق آنكه    
  .روند مي كار به هم با اصوالً كه اند وزن هم كلمة دو (murit ve tirit) تريت و مريد

  128 فحهص ،يرازم نسخة ـ3
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9  
  1»طالب«

 خـود  مـصاحب  و مربـي  بـه  كه است كسي طالب« :فرمايند  مي صادق جعفر امام حضرت
 و مربـي  طالـب  كـه  بايـد  .كنـد  قبـول  را حقيقـت  پذيرفته را اركان و طريق ،2نموده اقرار

 و تبعيـد  كـه  بايـد  و است پذيرفته را لعن نكند زندگي اينگونه اگر و كند قبول را مصاحب
 را مربـي  و مـصاحب  حـق  و نپـذيرد  را حقيقـت  نشده، طريق وارد كه طالبي .شود طرودم

  .است لعنت شايسته ،نشناسد
 اهل كه نبايد و دهند نمي رضا حقيقت به ،نباشند راضي مصاحب و مربي به كه طالباني
  3.بدهند راه حق حلقة به را آنها حقيقت

 راه واركـان  جمـع  بـه  را آنـان  .اسـت  مطـرود  نباشد، اركان و طريق شايستة كه طالبي
 رعايـت  را فـرايض  و انـد  نـداده  مـصاحب  و مربـي  به رضا آنها .شدگانند رانده آنها ندهيد،
 و مرتـد  طريقت در و است حرام خواند  مي كه هرچه بود، نخواهد جايز آنها اقرار اند، نكرده
  4.هستند روسياه

 مصطفي محمد طالب كه آنان .مانده علي و محمد از اركان و طريق :كه اين آن دليل و
 داشـته  مـصاحب  و مربي به اتصال كه بايد و هستند نيز مرتضي علي سالله طالب هستند
  .باشند پير پيرو و كرده بيعت رسانده، وارادت

 از اگـر  آيا .باشد معتبر و نافذ او پيري مقام تا باشد امام دوازده نسل از پير آن كه بايد و
  5.خير :قطعاً است؟ يزجا او پيري نبود رسول سالله

 گنجينـة  درِ تعـالي  حـق  گونـه  بدين و بكوشد خود توان حد در طالب كه است شايسته
 و هدايت نور، از تواند  مي تا بهتر عبارت به و كند باز طالب آن روي به را 6هدايت و قدرت
 المتعـ  خداي ديدار آرزوي اگر و نيست ميسر متعال خداوند با كسي ديدار .گيرد بهره اسرار

 هـدايت  بـه  تـا  دهـي  نشان جديت آورده، جاي به شد ياد كه را ضييفرا كه بايد داري را
  .برسي
  :است اين بشناسد را خود كسي كه اين و
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  7».شناسد مي نيز را خود خداي بشناسد را خود هك كسي«

 را خـدا  عبـادت  كه كسي .رسد نمي هدايت به باشد غافل خود نفس و خود از كه كسي
 خود معرفت واسطة هب بشناسد را خود نفس كه كسي .يابد بازمي را خود فسن آورد جاي به

  :است چيز 2 شود مي هدايت سبب كه آنچه .شود مي نايل هدايت به و كند مي پيدا را حق
  8بيهوده كالم ترك :)يكم( يكي

  9امعط ترك :دوم

 مـشايخ  .است دنيوي مسائل از شستن دست 10عزلت اصل و است عزلت دو هر اساس
  .نامند وحدت اهل را اهلش ،ترك مقام را آن .اند فرموده چنين اركان آيين رد

 بـه  كـه  شـيوخي  .است شناختن را هستي حق است، خويش خويشتن شناخت 10،ترك
  .گويند معرفت مقام مقام، اين به اند شده نائل الهي رحمت
 خـود  انـساني  خـصلت  بـه  شـده  رهـا  خـود  حيـواني  خصوصيات از آدمي مقام، اين در
 خـود  حـد  از بيش و بدانند را خود حد طالب هاي جان كه است الزم اينك پس 11.رسد  مي

 پيـدا  را خـود  جاي اركان و راه تا كنند پيدا خود در را حق و بدانند شنيدن ننموده، صحبت
 نيمـه  در باشـد  ناتوان اگر االغ ليكن و رسيد خواهد خود آرزوي و خواسته به آدمي و .كند
  .شد خواهد هالك كلي به و ماند خواهد ازب رفتن راه از راه

 طالـب  )دارنـد  عالمت و نشانه دوازده حقيقت اهل( است دوازده حقيقت اهل مشخصه
 اطاعت و شود نايل معرفت و رسد تعالي خداي به كه تا آورد جاي به را واجب دوازده بايد

  12.ببيند و بداند هستي همه اسرار .رساند انجام به را رسول سالله

 ناسپاسـي،  افترا، اتهام، زني، هم دوبه تحريك، غيبت، عناد، كينه، خودپسندي، ت،حساد
 ايـن  كـه  بايـد  طالـب  .اسـت  كرده ممنوع خداوند كه هستند اعمالي جنايت و دروغ ظلم،
  .كند عاري آنها از را خود قلب و سازد دور خود منيت از را ها پليدي

 و اذن بـي  )گـشايد  نمـي  ناصواب فحر به دهان( آورد نمي زبان بر ناصواب حرف طالب
 كـه  بگويـد  نبايد نديده خود چشم به را چيزي اگر دارد برنمي ننهاده خود كه را آنچه اجازه
  .دانم مي كه نگويد داند  نميرا چيزي اگر و شنيدم كه بگويد نبايد شنيده و ديدم

 و آورده جـاي  بـه  را حرمتشان كرده را خود از تر بزرگ خدمت طالب كه است ضروري
  .باشد او راهنماي داشته دوست را خود از كمتر
 .بداند باطل را باطل حق، را حق نرود، كژراهه به پيموده را راست راه پيوسته كه بايد و
 وجـود  :كـه  ايـن  آن سـبب  .بدارد دوست را ديگران و بداند خود مثل را كس هر كه بايد و
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 يـك  بـا  انـسان  هرگز و شود  مي تشكيل متعدد اعضاي پيوستن از كه است عضوي آدمي
 را ها انسان همة اگر .نيست پرواز به قادر بال يك بااي    پرنده هيچ و .شود نمي كامل عضو

 بـال  يـك  كهاي    پرنده مانند و بود خواهي ناقص واال شوي  مي كامل آنگاه بداري دوست
  .يافت خواهي مشقت يك و هزار و خاشاك ميان در را خود كرده سقوط دارد

 گونه آن نيز ديگران به كه بايد كند  مي ترحم خويش وجود به كه انگونههم طالب اينك
 زورگـويي  كسي به نبايد .دهد سختي و برنجاند را كسي نبايد كه اين مختصر و كند ترحم
 خانـة  )گويي( كني شكني دل اگر و خداست خانه »دل« كه چرا بشكند را مردم دل و كند
 كـه  چـرا  كنـد  كرامـت  بـه  تظاهر و فروشي فضل كه نبايد طالب و .اي كرده خراب را خدا

 صـاحب  تـا  بـاش  .نيـستي  كرامـت  ازاي    درجـه  هيچ در تو !تو نه است حق آن از كرامت
  .شوي كرامت

 روي به را كسي عيب و نباشد خواه خود و باشد گذشته خود از طالب كه است بايسته و
 را اسـرار  طالـب  كـه  بايـد  و باشد داشته پروا پيوسته و نكند بازگويي ديگران پيش يا و او

  .خواهدكرد فاش را خود كه چرا نكند فاش
 حـق،  دوستان طالب كه بايد نيز و )كنم حفظت تا كن حفظم( !دارم نگهت ات دار نگهم
 تـوان  تمـام  بـا  و نشود شهوت اسير .بداند دشمن را دشمنانشان و دوست را علي و محمد
 شـناخت  و )سـي آشناخد( خدا شناخت پروردگار فرامين از پيروي .نگهدارد را خويش نفس

 را خـود  انـسان  اگـر  كـه  است اين سخن اين معني بهتر عبارت به .)خودشناسي( خويش
 انـسان  وجـود  در شـر  و بـدي  هرگونـه  بايد پس 13.شناخت خواهد نيز را خدايش بشناسد
  .گردد »حق« تا نباشد
 اسـت  خداونـد  از شـدن  دور عوامل همه اعمال و اشياء از شد گفته )باال در( كه آنچه و
 جـاي  بـه  حـق  و بنـدد   مي بر رخت انسان وجود از باطل شد ترك ها بدي اين همة وقتي
 را حـق  نكـرده  پايمـال  را كـسي  حق تا نگفته سخني كسي عليه )طالب( كه بايد ماند  مي

  .نپندارد حق را باطل و باطل
 ايـن  حـق  فـردي  اگـر  اينـك  و .رود  مـي  حق بيايد باطل و رود  مي باطل بيايد كه حق
 ]عمـوي [ و اوليـا  و انبياء به آنان كه چرا .شود  مي »حق« خود كند ادا صادقانه را ها امانت
 پيامبر، مقام بهاي    عده خود توانايي برحسب و اند شده واصل 15اعال درجة به و 14مقام عالي
 انـد  كرده مجاهده كه كساني و اند شده نايل 16يصو مرتبة بر برخي و ولي مقام بهاي    عده
 چـرخ  خواهـد  كه هرگونه و اوست دست در آخرت و دنيا .اند شده مرتبه چهار اين احبص
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  .شود مي خود زمان )سليمان( عبارتي به و چرخاند مي را كلف
 نفـرت  موجـب  و گويـد  سـخن  حـالوت  و نرمـي  بـه  بايـد  گويد  مي سخن كه زماني و

  .كند جذب خود سوي به پيوسته را آنان بايد بلكه كند بيزار را مردم نبايد .نشود مخاطبان
 تـا  و شـوند  حاضـر  اوليـا  محضر در اركان و ادب با بايد و .دارد وجود چيزي هر در حق
 دانـد   مـي  كـه  را آنچه ادب كمال در شود پرسيده سوالي اگر و نگويند سخن نشده سوالي
  .نورزد حرص و خودخواهي .بگويد
  :است چهار اخالق درجات و

  .است االغ خوي و خصلت نيكي مقابل در نيكي :نخست
  .است مار خوي نيكي مقابل در بدي :دوم
  .است سگ اخالق بدي مقابل در بدي :سوم

 اخـالق  ايـن  بـه  آراسـته  كه فردي و .است حميده اخالق بدي مقابل در نيكي :چهارم
  .شود مي كامل انسان است، )پسنديده(

  .شد خواهد )شيطان( گرنه و شود مي )سلطان( شود اينگونه كه آنكس هر
 بـدي  هر و بداند خود نفس از را شري هر و حق سوي از را خيري هر پيوسته انسان و
 ندهد اذن بدي و شر هيچ به تعالي خداي كه چرا نداند خداي ناحيه از رسد  مي او به كه را
 كه نبايد طالب و .است دور به صفات اينگونه از وي و بود ظالم خدايي داد  مي اذن اگر كه
  17.كنند عنقا شكار صبر با كه باشد صبور بايد .رسد صفا به تا كند تكيه جفا و ظلم به

 را چيـز  سـه  كه است فرض طالب بر !حقيقت راه ذاكر اي و !طريقت صاحب اي اينك
 را طالـب  اگـر  .معرفـت  علـم  سـوم  و طريقـت  علم دوم را، شريعت علم نخست بشناسد،

 )واسـطة ( وبه برآيد آن لح عهده از كه بايد خليفه آيد پيش مشكلي علوم اين درخصوص
  .باشد آن جوابگوي الهي آيات
 دامـان  از دسـت  نبايد )پس( نشود نوراني آخرتش دهدن نشان ارادت پير به اگر طالب و
 حاضـر  پيـر  نمـاز  بـه  صبح صوفي چون و .شود آورده جاي به اركان و آيين تا بردارد وي
«  :بگويـد  و كرده طالب به روي بايد پير و شود ساكن خاك چون و مسكين كه بايد شود

 از پس آنان طريقت و شريعت علي و محمد فرمان ؟اي  پذيرفته را علي و محمد طالب يا
 فـرامين  از كه بايد پساي    پذيرفته را آنان اگر است شده تفويض من 18پيري مقام به اين
  .كني اطاعت من

 تعلـيم  طالـب  به را اركان و آيين بايدكه و .ذاكر ديگر و علما يكي .است گونه دو مريد
 .خوانـد  توحيـد  كلمـة  و شـهادتين  كلمـة  بگيـرد،  را )پيـر  يا و( خليفه دست )طالب( .دهد
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  .شود آورده جاي به اركان گونه بدين
 علـي  محمـد  جانشين آن ولي .است محمد خدا رسول .نيست )نجاتي راه( ازخداي جز«
ـ  كـه  اسـت  سركـساني  بـاالي  وي شمـشير  و خداسـت  شـير  علي و است  ركشـ  خـدا  هب
  19.ورزند مي

 رعايـت  بايد رسد  مي مربي پيرمرد حضور به صوفي و مرشد وقتي كه است اركان سه و
  :شود

  .رسد حضور به خالي دست كه نبايد :يكم
  .رسد حضور به كه نبايد طهارت و عبادت بي :دوم
 در بـسته  دسـت  كـه  بايـد  بودند حاضر استاد و مربي مرشد، نزد شريعت اهل اگر :سوم
 طلـب  خير دعاي .رسد حضور به برخاسته رفتند، شريعت اهل آنكه از پس .ندبايست حضور
  .گويند نياز] زيارت نمايد كه[ را وي دستان و زانوان سپس وي، پاي نخست كرده
 كـرده  بـاز  خويش دستان بايد صوفي باشند استاد و مربي مرشد نزد طريقت اهل اگر و
 سجده شاگرد يا و مرشد و سردهند بانگگل استاد و مرشد مربي، بايستد 20منصور دار چون
 وآدم مالئـك  بـر  سـجده  يافته، نجات شيطان نفرين از )اند برنداشته سجده از سر تا( كند
 كـرده  رها را حق آنان :گيرند پيش طريق دو كه هستند طالبان از گروهي و 21باشند كرده

 ايـن  .نكردنـد  اقـرار  و نرسـيدند  وحـدت  بـه  كه چرا شوند،  مي منكر نموده شيطان اطاعت
  22.رساندند ضرر عبا آل به نهايت در و شده رانده آنان عبايند آل خصم طالبان

 دو آن از يكـي  والي و كنند رجوع والي به و افتد مشاجره ديگر طالب با را طالبي اگر و
 پيـر  كه نيزما باشد، ناحق به مجازات اين وليكن كند مجازات و دانسته گناهكار را طالب
 بـه  دوازده از دو و پيـر  بـه  ميزان همان به شده، اخذ دهندهجزا شخص هجرع شود حاضر
  .دهند آشتي را طالب دو آن و شود داده رهبر
 برابر دو و شده اعمال دو هر مورد در شد گفته كه روشي باشند كار تقصير دو هر اگر و

  23.شود مي گفته )نيكو( طالب دو آن به سپس والي به كه مبلغي

 تـا  بيـا « :كه بگويد و برود ديگري نزد دو آن از يكي و باشد طالب ود بين قهري اگر و
  ».كنيم حالل را يكديگر حق و كنيم صلح امروز
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 امـروز  تـا  بيا« :كه بگويد دوباره اولي طالب و نكند آشتي نكرده قبول طالب آن وليكن
 هـر  م،روي پير محكمه به بيا .كنيم پاك جهان اين در را حسابمان و بميريم مرگ از پيش
 و روم  مـي  محكمـه  به نه من« :كه بگويد مقابل طالب آن وليكن »كنم ادا داري كه حقي
 آن ولـيكن  شـود  تكرار دو آن بين بار سه صحبت اين و رو خود كار پي كنم،  مي آشتي نه

  .باشد كرده انكار را طريق وي )پس( نكند صلح و نپذيرفته طالب
  24.شود داخل راه به گذشته طريق زير از طالب دو آن از يكي كه است اركان از و

 اگـر  و .بكـشد  و بگيـرد  حلقـوم  از را مرغـي  كـه  بايـد  افتـاد  سرش از طالبي كاله اگر
 كـاله  اگـر  و كنـد  قرباني گوسفندي كه بايد افتد زمين به تنش از پيري )لباس( 25كسوت
  .كند قرباني بز دو كه بايد افتد سرش از رهبري
 قربـاني  قـوچ  يـك  و شود  مي اخذ او از قروش نه و نود دباش كرده فرار طالبي دختر اگر
 اگر و قروش دوازده از قروش دو و شود  مي داده رهبر به دوازده از دو عبارتي به و كند  مي
 و كننـد   مـي  دسـتگيري  بخواهد خود كه كسي هر از طالبان آن رسد، اتمام به پيري نسل
  .باشند اهللا رسول هسالل از كه بايد شود مي گرفته شان دست كه آنان ليكن
 ديگـري  ستد پير آن از نيابت به طالب نرسد وي به دستش و باشد دور طالبي پير اگر

 اگـر  .اسـت  اركـان  جزء ايمان به اقرار تجديد آيد  مي يكبار سالي چند پير اگر و گيرد  مي را
  26.است كرده قاعده نقص و شده منكر كند انكار را خود پدر پير

  :است قرار اين از ،شود مي گرفته )تشك( حق و استاد حق بابت طالب از كه حقي و
 تـشك  حـق  بابت قروش هفت و استاد حق بابت )قروش( ده و صد جديد مصاحبان از
  .شود مي اخذ
 گرفتـه  تشك حق قروش هفت و استاد حق قروش ده و صد اند كرده قرباني كه آنان از
  .شود مي
  .شود مي اخذ تشك حق قروش هفت و استاد حق قروش ده و صد يانآشنا از
  .شود نمي اخذ چيز هيچ پيشكسوتان از
 قروش سه مصاحبان بي از و مصدر حق قروش هفت آيند  مي ميدان به كه مصاحباني از
  .شود مي اخذ
 اخـذ  تشك حق قروش سه و استاد حق قروش ده و صد پسر و دختر اقرار اخذ مقام در
  .شود مي
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  .شود مي گرفته استاد حق قروش ده و صد كرده اجاق حفر آنكه از
  شود مي اخذ قروش ده و صد گذرد در داشته مصاحب كهاي  صوفي اگر 

  شود مي گرفته استاد حق Bakir باكر يك بميرد مصاحب يا خواهر اگر
 هفت و استاد حق قروش ده و صد باشد كرده دهم يك را خود خانه اموال كه كسي از

 افتـد  سـرش  از مصاحب )داراي( بصاح صوفي تاج اگر و شود  مي اخذ تشك حق قروش
  27.شد خواهد اخذ او از تشك حق قروش ده و صد

  »طالب« 9 بخش :ها پاورقي
 چـون،  دارد مختلفـي  عنـاوين  طالـب  بـويروك  در .است طريقت به ورود خواهان كه شخصي ـ1

  26 فحهص .كرديم استفاده متفاوتي عناوين از نسخه اين در ما .مؤمن و صوفي
  26 حهفص ،ازمير نسخة ـ2
  29 ـ30 فحهص ،ازمير نسخة ـ3
  31 فحهص ،ازمير نسخة ـ4
  .است عربي زبان به سخن اين .26 فحهص ،ازمير نسخة ـ 5
 هـستي،  .3 .اسـت  گرفتـه  فـرا  را هـستي  همـة  كـه  خداوند ازلي نيروي .2 قوه زور، .1 قدرت ـ  6

  صالحيت اهليت، .5 حيات سرچشمة ،خداوند آفريدگان .4 تحول دارايي،
  خداوند سوي از راست راه به شدن كشيده :الهام راه و طريق ادند نشان

  .است عربي زبان به عبارت اين ـ7
  بيهوده كالم از پرهيز :كالم ترك ـ 8
  .است حرص و طمعكاري از امتناع مراد .نخوردن غذا :طعام ترك ـ9

  گزيدن تنهايي :عزلت ـ10
  .است شدن واصل براي طريقت در انسان مهم تكاليف از يكي ـ11
  85، صفحه )راه صوفي(ـ نسخه ازمير، بخش 12
  254 فحهص ،است آمده عربي زبان به بكتاش حاجي درنسخة عبارت اين ـ13
  .است اعالء منزل لفظ اين اصل ـ14
  .است عظمي مراتب لفظ اين اصل ـ15
 و اسـت  عربـي  زبان به قسمت اين .رساند  مي انجام به را وصيتي و سفارش كه كسي :وصي ـ16

  85 فحهص ،ازمير نسخة به متعلق اماًتم
  253ـ256 اتفحص ،بكتاش حاجي نسخة ـ17



 

 

71

  .است شده نوشته )تو مال( را تو ،)من مال( مرا جاي به بويروك در ـ18
  .است عربي زبان به عبارت اين . 5 صفحه ،ازمير نسخة ـ19
 كنـار  در آزادانه تحال به دست دو هر كه حالي در جمع در پير حضور در ايستادن :منصور دار ـ20

 سـركوب  از پـس  .اسـت  مانده جاي بر حروفيه بانيان از حالج منصور از حركت اين .دارند قرار
 دار رسـم  و دادنـد  ادامـه  خود حيات به و شدند پناهنده علويان به آن پيروان ازاي    عده حروفيه
  .است علويگري و علويان بر حروفيه ثيرأت نتيجه ايستادن

  141 فحهص ،اول قسمت »پير زيارت ركانِا«  شبخ ازمير، نسخة ـ21
  29 فحهص ،ازمير نسخة ـ22
  197ـ198 صفحات ،گوموشنسخه  و 183ـ184 فحهص ،آالجا نسخة ـ23
  183 فحهص ،آالجا نسخة ـ24
  .است رفته انزوا به كه كسي :منزوي مخصوصاي  جامه .2 پوشاك لباس، .1 :كسوت ـ25
  184 فحهص ،آالجا نسخة ـ26
  56 فحهص ،»تشك و استاد حق گرفتن« بخش ازمير، نسخة ـ27

  205 فحهص ،مااليتا نسخة و 117ـ118 فحاتص ،»تجرد« بخش ازمير، نسخة
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10  
  1»ردـمج«

 بـا  مـصاحبت  و ييآشـنا  ولـيكن  اسـت  اركان از او محبت و وي از تمتع مجرد، با ييآشنا
 جـزء  اصالً اركان و جمع به وي آوردن و مجرد با مصاحبت .نيست اركان از منزوي مجرد
  .شود نمي محسوب اركان

  :مانده جاي بر كس چهار از بودن مجرد
  .كرد عروج آسمان چهارم مرتبة تا بودن مجرد سبب به وي .ماند نبي عيسي از :اول
 بـر  نتوانـست  چون وليكن بود ساله 366 مردي او ماند، برجاي 2فارسي سلمان از :دوم
  .رسد رسول حضرت همرتب به نتوانست ،شود حاكم خود جسم

  )قرني اويس يا قراني ويصل( از :سوم
 شـده  معرفـي  دوم مجـرد  ازميـر  نـسخة  در( ماند جاي بر ولي بكتاش حاجي از چهارم

  )است
 و متعـال  خداونـد  قدرت مجردي اگر .نيست اركان جزء مجرد مرشدي و امامت وليكن
 هاي بال با و داده دنشانخو از را عالمان علم شيوخ كرامت اوليا، واليت پيامبران معجزات

  .نيست اركان از او به اعتماد !بشكنيد را هايش بال زده را او كرد، پرواز گشوده بال سبز
 در و مـاه  چهـاردهم  شـب  يعني ماه شب ترين مقدس در تعالي خداي ظاهر، لحاظ از و

  .شد ديدهاي  ساله چهارده باكرة دختر صورت به ظهر و صبح مابين زماني
 بامـداد  و نيمـروز  گاه به قيامت روز در پروردگار :3فرمود )السالم عليه( بياءان ترين بزرگ

 معـراج  بـه  رسـول  حضرت كه زماني و .شود  مي مشاهدهاي    باكره دختر صورت به بار سه
  .داد نشان محبت محمد به و نمود وي به گونه بدين را خود متعال خداي رفت

 از پـس  .شـد  دانـسته  )شد ذكر كه( بدينگونه محمد به محبت نزول وجوب اينك، پس
  .است اهللا كائنات خالق آن،

 خليفـه  ،)ع( محمدمـصطفي  كامـل  مرشـد  علي، مرتضي مردان شاه پير ،جبرئيل مربي
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  .است پيامبر يوسف مشرب و نبي موسي آشنا نبي ابراهيم مصاحب امام، دوازده
 اوليـاء،  ليتعـا  خـداي  مريدان و طالبان است، نبي اسماعيل و ايوب صوفيان ترين كهن
  .هستند علم اهل و انبيا وي شاكران

 او بـه  متعـال  پروردگـار  كـه  چـرا  .اسـت  مانده برجاي ملعون شيطان از نفس كشتن و
  .ورزيد كبر آدم به و نكرد سجده شد، غره خود به شيطان »كن سجده آدم بر« :فرمود
  .ماند جاي بر معاويه بن يزيد و ملجم ابن عبدالرحمن از مرشد قتل و

 ملعـون،  فرعون ملعون، درونم قاتل، قابيل از بهتان دروغگويي، ظن، سوء چيني، سخن
  4.شدند دچار متعال خداوند لعن به آنان و است مانده برجاي شيطان ابوجهل ابوسفيان،

  »مجرد« 10 بخش :ها پاورقي
  :مجرد ـ1

  .است بعز مراد اينجا .بعز تنها، تك، .2 عريان لخت، برهنه،
 ازدواج دراويـش « بـراي اي    تكيـه  بكتـاش  جيحـا  جاي به شاه جلوس از سپ .شانزده سدة در

  .شد باز »نكرده
 بـر اي    گوشـواره  و كردنـد   مـي  اختيـار  تجـرد  زنـدگي  طـول  تمام در كه بودند گروهي مجردان
 بـا  مغـاير  )تجـرد ( انديـشه  ايـن  .بود تجردشان و فرقه نماد كه كردند  مي آويزان هايشان گوش

 بزرگـاني  و خداونـد  براي جز تجرد .گرفته قرار انتقاد مورد بويروك در و است علويان اعتقادات
  .نيست جايز او سوي از چند

 و همنـشين  يكـديگر  بـا  كـه  دوسـتاني  .2 صـحبت  هـم  معناي به عربي است لغتي :مصاحب
  .شوند مي صحبت هم

 بـراي  كه هستند اسامي آخرت، همراه طريق، همراه .است منت يك علويان نظام در مصاحبت
 ،    بخـش  ازميـر،  نسخة در .است آمده بويروك جاي جاي در لفظ اين .دارد وجود مفهوم ينا

  113ـ114 صفحات
  .است يافته تغيير كمي )117 فحهص( ترتيب اين ازمير نسخة در ؛205 فحهص ،مااليتا نسخة ـ2

 صـفحات  ،»شـدن  همزاد« بخش ازمير، نسخة .شده معرفي بكتاش حاجي دوم مجرد هم آنجا
  117ـ118

 مـصاحب  كـسي  باچـه  كـسي  چه« بخش و 117ـ118 صفحات ،»تجرد« بخش ازمير، نسخة ـ3
  63 فحهص ،»شود مي

  179 فحهص ،آالجا نسخة و 205 فحهص ،مااليتا نسخة ـ 4
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11  
  1»مصاحب«

 شـده  برادر تن چهل با تن چهل مرتبة در شده برادر پير محضر در آنكه :كه دانست بايد و
 گفتـه  اهللا بـارك  و بـاهللا  عـارف  وي بـه  كند سير و دانسته اركان ههفد آداب آنكه و است
 هفـده  و اركان هفتاد صاحب مصاحب شود، برادر كامل پير ميدان در آدمي اگر و .شود  مي

 .شـوند  پـدرزاده  يك )صلب( از و مادر يك بطن از كه است آن به برادري .شود  مي اركان
  .شود مي ناميده »حدتو« مقام اين و .يك چهل، و است چهل يك كه چرا

 از يكـي  بـه  كـاردي  تـن  چهل بين در وجهه اهللا كرم مرتضي علي مردان شاه حضرت
 چهـل  بـراي  سـلمان  ميان اين در .شد جاري خون يكباره به تن چهل همه تن از زد آنان
 چهـل  همه كرد تهيه انگور آن از شربتي مصطفي محمد حضرت آورد، نذري انگوري تن
  .شدند سرمست خورده آن از تن
 مجرد مشرب كه دانست بايد و داد نشان تن چهل به را خود دستار هاي تكه حضرت و
 اركـان  از ابـداً  اركـان  هفـده  و مقام چهل و باب چهار مجرد با و نبرد مصاحب ازاي    بهره

  .نيست
 جبرئيـل  .شد حق حق، به و رفت معراج به بار چهار و سي )ص( اكرم رسول حضرت و
 ينمـؤمن اميرال حـضرت  بـا  رسـول  حـضرت  .نهـاد  درگـاه  در را وي بـود،  او نزد وي مربي

 در نيـز  را وي بـود  مشرب عاشق گذاشت، برجاي 2المنتهي ةرسد در را وي .بود مصاحب
  .رسيد پروردگار لقاء به محبت و عشق با و گذاشت جا عرش
 كـه  جايي به و است تعالي خداي خودِ محبت كه )كرد فهم اينگونه( گفت بايد اينك و
 محبـت،  كـه  شـد  دانـسته  وصـف،  بدين و .نيست راهي را بندگان باشد رسيده تعالي حق

 خـود  خـور  در افـراد  و امثال و اقران با بايد كسي هر كه دانست بايد حال و 3.است قدرت
  .نيست اركان آن غير با شدن مصاحب و است اركان از اين كه شود مصاحب

 بـا  مريـد  و اسـت  گـرگ  ظالم .نيست اركان از مظلوم با ظالم جاهل، با عالم مصاحبت



 

 

75

  .قطره درويش و درياست شيخ نيست، اركان )نيز( درويش و شيخ مصاحبت
 زاغ منافق شكر، خوراكش و است طوطي مؤمن نيست، اركان منافق و مؤمن مصاحبت

  .خوار نجس و است
 عجـم  و گـل  نـزد  جايگـاهش  و است بلبل عرب نيست، اركان عجم و عرب مصاحبت

  .ويرانه نشمكا و است جغد
 خـداي  بـه  دارد پيـر  آنكه .نيست اركان از ندارد پير آنكه و دارد پير كه فردي مصاحبت

  .است شيطان به متصل ندارد پير آنكه و رسيده تعالي
 كه چرا نيست اركان جزء گرفته پير آنكه با برگشته و روبرگردانده پير از آنكه مصاحبت

  .مريد گرفته پير آنكه و است يزيد برگشته پيرش از آنكه
 مـسلماني  و ايمان و دين كه چرا نيست اركان كرده تزويج آنكه و مجرد مرد مصاحبت

  .است كمال و تمام كرده ازدواج آنكه اسالميت و ايمان و دين و نيست كامل مجرد
 و زمـستانند  سـالخوردگان  كـه  سـبب  بـدين  نيست اركان سالخورده و جوان مصاحبت

  .بهار جوانان
 چرا نيست، اركان گرفت خواهد جديد مصاحب آنكه و مرده اش حبمصا آنكه مصاحبت

 چـون  گرفـت  خواهـد  مـصاحب  آنكه و است بيوه زن همچون مرده مصاحبش كه آن كه
  4.باكره دختر

 و انـد  سـركه  بيعـاران  كـه  چـرا  نيست اركان جزء )هنران بي( بيعاران با هنرور مصاحبت
  .عسل وراننره

 .اند قطره طالبان و دريا مرشدان كه سبب بدين تنيس اركان از طالب و مرشد مصاحبت
  5.باشند مكان و موضع يك در مصاحبان كه است بايسته )نيز و(

 دين كه بايد صوفي و است ترازويي همچون شريعت :كه شود  مي دانسته اينگونه كاين
 نقـصان  بـه  و باشـد  تمـام  كه بايد آن وزن .بسنجد آن ميزان با و نهد ترازو اين بر را خود
  .نباشد
 و باشـند  شهر يك در و روستا يك در خانه، يك در خود مصاحب با كه بايد مصاحب و
 است جسد مصاحب كه چرا گفت نتوان مصاحب آنان به باشند مكان سه اين از برون اگر
  6.بميرد شود، مي خارج جسد از جان چون و جان اركان و

 بـه  وي اقـرار  نـشود  احبمـص  خـود  امثال و اقران با كه كسي كه دانست بايد اينك و
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 از و شود گرفتار آخرت عذاب به و نشود مقبول او خير اعمال و ثمر بي تالشش و خطاست
 و بـاب  چهـار  در و مانـد  خواهـد  نـصيب  بي رسول حضرت شفاعت و حق حضرت رحمت
  .شد خواهد )مطرود و( مردود اركان هفده و مقام چهل
  :گويد فرقان شاه اينك 7بدانيد گونه اين استاد، رمزآلود سخن است اين

 مربـي  و مرشـد  و پير از آشنا و محبت مشرب، مصاحب، طالب، و مريد خواستن خدمت
  .نيست اركان از هرگز

 اتزمعجـ  و كرامات و نبوت از مصاحب و طالب مرشد، پير، مقام از :است اين آن اصل
 كـه  اليح در طالب است مرشد كه حالي در و امت است رسول كه حالي در و شود  مي ساقط
 )منـصب ( از اسـت  خليفـه  كـه  حالي در و گشته معزول سجاده از شده، شاگرد است استاد
  .مربي و پير اسرارآميز كالم است گونه اين شود، مي ساقط

 فرض، ركن، هفده مقام، چهل در، چهار طالب براي كه شود دانسته گونه اين بايد اينك
 و مريـدي  طـالبي،  اگـر  .اسـت  تهبايـس  آخـرت  و دنيـا  )خيـر ( جهت به اركان، ادب سنت،

 رانـده  شده عزل شان سجاده از بپوشند را او كفش يا روند استاد جايگاه باالي بر شاگردي
  .شوند مي

 در خطـا  و طريقـت  در شركت شريعت، به كفر كس شش اعمال ساير و گناه از مواخذه
 رتندعبا است كفر آنان از پرسش كه كس شش آن .است طريقت از مردود و است معرفت

  :از
  تعالي خداي امر از پرسش :نخست

  پيامبر عمل و امر از :دوم
  اولياء امر از طالب پرسش :چهارم
  استاد امر از شاگرد پرسش :پنجم
  پدر عمل از فرزند پرسش :ششم
  پادشاه عمل از بنده پرسش :هفتم

 مقـام  ايـن  در .كند اجتناب آن خالف از پذيرفته، را پيامبر امر و فرمان طالب كه بايد و
  .نيست اركان از شد ذكر آنكه از جز به

 آوردن جاي به اركان و آيين گفتن، ايمان و دين و اسالم از و خواندن مناقب بعد، اما و
 كـه  صـوفياني  و طالبان .است مضر است، مجرد و ندارد مربي ندارد، مصاحب آنكه نزد در
 نرسـانند،  بـدان  بـاور  و ماناي نكرده رفتار آن شايسته شنيده، را سخنان اين و مناقب اين
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  8.داشت نخواهند ركن هفده و مقام چهار حقيقت، شريعت، معرفت، طريقت، از نصيبي
 چيـزي  دنيـا  مـال  از تواند نمي باشد نرسيده الگيس بيست -پانزده سن به تا كسي هيچ
 گرفتن پس حق و بود نخواهد نافذ وي بيعت بفروشد سالگي بيست از پيش اگر و بفروشد

 بيـست  در فرد .شود مصاحب تواند نمي شود ساله بيست آنكه از پيش طالب هر .ردندا نيز
 9.دهـد  اقـرار  تـا  باشد مصاحبي يك و مرشد يك پير، يك بايد و گيرد رهبر دامان سالگي
  :10است گونه بدين طالب ود نمودن مصاحب
  11 .شود مي روشن دليل سپس شوند مي حاضر جمع مردان ابتدا

 بـه  زده حلقـه  12مسلم و مؤمن است، جمع در خدمت دوازده از ييك دليل كردن روشن
 از يكـي ( 13قربـانچي  .شـود   مـي  آورده داخـل  )قربـاني ( گوسفند سپس درنوآ مي نياز چراغ
 14»ردا« )اسـت  قربـاني  و ذبـح  آن وليتومـس  كه است جمع ديني مراسم در خادم دوازده
 بـودن  او فرمـان  منتظـر  و پير رحضو در ايستادن نوع علويگري در ايستادن دار( ايستد  مي

  .گردد مي جمع ميان در ندهد نشان )عالمت( »نشان« گوسفند تا )است
 و ادرار .اسـت  گوسفند نشخوار و كردن ادرار مانند حركاتي »عالمت نشان،« از منظور(

  .شود مي ريخته چاهي در گوسفند
 بـه  همگـي  نصاحبانـشا  نـداد  نشان »نشان« انتظار مدتي از پس گوسفند Ĥنچهچن اگر
 »دار« آمـده،  خزيـدن  حالـت  در سـپس  كننـد،   مي نياز درگاه و آستان چپ و راست سمت
 باز بردن پناه براي الهي بارگاه در لحظه آن در كه چرا ؛طلبند   مي احسان و نيكي ،هايستاد
  .است

 را راسـتش  پاي پوشاند،  مي راستش گوش با را قرباني راست چشم قربانچي آن از پس
 اين در ايستد  مي قبله روبه رابسته پاهايش گونه اين مدتي گيرد  مي راستش »چشم مقابل«

 نيـاز  گوسـفند  آن هـاي  شـاخ  بـه  جمـع  مردان سپس .گويد  مي تكبير رهبر يا مرشد زمان
 و دهـد   مـي  سـر  تكبيـر  بـرد،   مي برداشته را قرباني گفته »خير همت« قربانچي و كنند  مي

  15.كند مي ذبح را گوسفند

 را قربـاني  آنكـه  از پـيش  آشـپز  خواهران آن از بعد گذارد،  مي ديگ در كنده را پوستش
 را قرباني سپس .گيرند  مي خيرات و گويند  مي )كنيد خير همت( آمده دهند قرار اجاق روي
 طعام پخش وليتومس آمده دستيارانش همراه بر قربانچي سپس دهند  مي قرار اجاق روي

 را خدمتـشان  آمـده،  كنان چاه زمان اين در .كنند  مي نياز يكديگر با و گيرند  مي عهده به را
 بـه  آمـده  اسـت  تـشك  كردن پهن ولومس كه خواهري آن از پس .كنند  مي نياز و گرفته
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  .كند مي پهن را تشك ،گفته »كنيد خير همت« آورد مي را تشك كرده، نياز آستان
 از تـن  پـنج  بـا  همـراه  16مربـي  آن از پـس  .طلبـد   مـي  خير و ايستد  مي دار تشك روي
 حركـت  زانو روي كه حالي در ،ندآور مي نياز درگاه چپ و راست سمت به قرباني صاحبان

 دار ايـستاده  راست سمت در مربي كه حالي در و كنند  مي نياز »دليل« به آيند  مي كنند،  مي
 »دار« تـشك  روي وي چـپ  سـمت  در بوسيده را مربي دست قربان، صاحبان .ايستد  مي
  .ايستند مي

 حال در تشك روي كه زماني مدت در .كنند  مي نياز آنها از تن سه قدم به نيز خواهران
  .دهد مي سر مرحبا آفرين، نداي رهبر يا مرشد هستند »دار«

 كـه  دري« :گويد  مي رهبر يا مرشد يا آن از پس ايستند  مي دوباره كرده نياز تن پنج هر
 ديديـد،  كـه  هرچه است، 17منصور دار ديا ايستاده كه داري است، حق در شديد وارد آن از
  »گوييد واهللاي  

  واهللاي  اهللا :گويند مي نيز آنها پس
  »ايد؟ چگونه] ؟[ يا«  :گويد مي رهبر يا مرشد يا آن از پس
 شـود  نصـوفيا  ايـن  18شـفيع  )برخاسـته ( جمـع  مـردان  از كـسي  اگر حرف اين از پس

 رهبـر  يـا  مرشد يا آن از پس .كند  مي دعا و نياز او به آمده دارد قرار پشت در كه خواهري
 وقتـي  و »ايـد؟  چگونه خويش خويشتن با .را حق سپس و بيابيد را خود نخست« :گويد  مي
 چهار آن سپس و بوسيده را مربي دست ايستاده او راست سمت در كه فردي گفت را اين
 .خوابنـد   مي اركان بر )قرباني صاحب( تن پنج آن سپس .كنند  مي دعا و نياز يكديگر با نفر

  .خوابند مي هم به پشت ديگران و رو در رو وي به صوفي ترين نزديك و مربي
 محمـد  يـا  اهللا يـا  اهللا يـا  كـه  حـالي  در رهبر يا مرشد سپس و ماند  مي باز انگشتانشان

 به را دولت تاج كلمة ابتدا سپس و مالد  مي را مربي پاهاي تا ها شانه سر از بار سه گويد  مي
 سـپس  و گيـرد   مـي  نياز گفته بسته كمر مربي نزديك صوفي هب گيرد،  مي نياز گفته مربي
  .آورد مي زبان بر را پاك سلمان عبارت كه حالي در گيرد مي نياز مربي سرشانه از دوباره

  .خواند مي را شريف خطبة و دهد مي تكيه راست دست آرنج بر را خود چپ دست سپس
 بـه  بـود  بـاردار  خواهر اگر .دزن  مي كشيده يك به يك خواهران به و دو به دو مردان به
  .شود مي گرفته نياز اش شانه از زنند نمي كشيده وي

  .برخيزيد گويد مي و گفته واحد احد اهللا مضمون با عبارتي رهبر يا مرشد آن از بعد
 انـد  ايـستاده  دار كـه  حـالتي  در و كننـد   مي بلند را سرشان هستند سجده در كه آنهايي
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 سـپس  زانوها، نخست تا كند مي احضار دارد قرار پشت در كه را خواهري )رهبر يا مرشد(
 سـر  اركـان  گلبانـگ  يكجـا  تـن  5 آن همـه  بـراي  آن از پس .ببوسد را وي دست و كمر
  .دهد مي

 سمت به بار سه برد  مي بيرون به را آن كرده پهن را تشك كه خواهري گلبانگ از پس
 را خـدمتش  .ايـستند   مـي  ارد داده قـرار  خـود  راست بازوي زير را آن دهد،  مي تكان غرب
 زمـين  به را جارو بار سه گويان محمد يا اهللا، يا شود،  مي وارد 19فراش آن از پس .گيرد  مي

 مرشد دست به يا سپس پاشد،  مي آب دليل كنار ابتدا آمده 20سلمان .ايستد  مي دار كشيده،
 سـلمان  .دشـو   مي ريخته آب فراش پاي بر نيز آن از پس .ريزد  مي آب رهبر دست به يا و
 دار فـراش  چـپ  سـمت  در آشـاميده  اسـت  لگن داخل كه را آبي گويان )كنيد خير همت(

 مـضمون  ايـن  با گلبانگ )شود  مي داده سر( شود  مي كشيده دويكجا هر گلبانگ .ايستد  مي
 بـه  هـوا  يا حقيقت دامن بر .شود حاضر پاك سلمان سلمان، همت« :كه رسد  مي اتمام به
  .شوند مي دعا و نياز مشغول اولي با نيز دو آن

 در كربـاس  تكـه  كـه  حالي در سپس ريزد، مي تشتي در) دلو( 22شراب و آمده 21شمس
 تمييـز  كربـاس  بـا  را فنجـان  ته حال همين در .برد مي فرو تشت در را فنجان دارد دست
 و ريـزد   مي »دليل« پاي در را شراب از مقداري گويان »كنيد خير همت« شمس .كند  مي
  :خواند مي مضمون اين به عريش حال اين در

  بچشد تو ازاي  ذره كه / دارد حقي چه منكر / دهم نمي اغيار به / را تو ،هباد را، تو قدح
  هو :گويد نيز بابا
  23توست براي اين :گويد مي )بابا( به نيز او
  »رسيد پير به« :دهد مي پاسخ چيست؟ آن :پرسد مي دده وقتي و

  بود؟ چه دادم تو به من كه هآنچ :پرسد مي بان ديده از رهبر
  .رسيد پير به :گويد
  .رسيد سر به كنيد، دعا و نياز ،حقيد دوستدار اگر :گويد مي رهبر
  .شوند مي مشغول دعا و نياز به جمع مردان همة

  هستاي  لهأمس :گويد مي بان ديده به رهبر دوباره
  كند حركت :گويد مي رهبر چيست؟ آن پرسد مي بان ديده چون و
 دو ـ يكي آن از پس و كند حركت اركان حقيد دوستدار گرا«  :گويد  مي رهبر ايتنه در
  .دهد مي سر اركان گلبانگ آن بعداز گفته جمع مردان براي مثال
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  سكوست چهارم ركن
  است الوك پنجم ركن
  است آسياب ششم ركن
  است نماز هفتم ركن
  است پهلوان هشتم ركن
  است سلماني نهم ركن
  )Pişi( دهم ركن
 دسـت  بـه  را قـدح  وقتـي  سپس و شاه عشق به علي عشق به كنيد همت و خير :يدگو
  .كند مي نياز نوشيده، را آن گويان )كنيد خير همت( وي دهد، مي رهبر يا و مرشد
 جان چهار گيرد،  مي شمس از جامي رهبر يا مرشد .شود نمي داده شرابي جمع مردان به

 داده هم دست به دست نيز آنها .دهد  مي اول صوفي به را جام خواند،  مي خويش نزد به را
 نكنيد، نفس از پيروي :گويد  مي جان چهار به رهبر يا مرشد آن از پس .كنند  مي دعا و نياز

 در را حالتـان  آميزيـد،  هم در را جانتان و مال نخوريد، خام لقمه كنيد، تان طريق از پيروي
  .دهد مي پند نهاآ به بدينگونه و .باشيد حال يك در همه تا آميزيد هم

 قربـان  گوشـت  تـا  و شـود   مـي  داده شراب جمع مردان و مربي چراغچي، به آن از پس
  .شود مي شروع اركان ازآن پس و نوشد مي پي در پي شود برداشته اجاق روي از و پخته

  .است خطايي نفس سه :نخست )ركن( اركان
  بود خواهد سماع سه :دوم ركن
  آيد مي زير در كه است قرار اين به سوم ركن
  .گويد مي »هو« بان ديده به رهبر
  .هستاي  لهأمس :گويد مي رهبر گويد، مي هو نيز دربان
  چيست؟ آن )پرسد مي( :بان ديده
  .رسيد پير به :رهبر
  !هو بابا :گويد مي نيز دربان
  )kidir cik( يازدهم
  .است الله دوازدهم

 دوازده ايـن  نـشده،  كامـل  دمـر  دوازده )در( بـاب  چهار تا جمع انصاحب بين در ليكن و
 هـر  در و شـود   مـي  آورده جـاي  به ركن يازده يا و ده ،هشت شود  نمي كامل )ركن( اركان
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  :شود مي داده سر اركان گلبانگ ركني
  :يابد مي خاتمه عبارت اين با گلبانگ

  »نشود فروخته برون به گرفته درون زا« 
  »!هو حقيقت عشق به شود، سر شود، نور« :يا و

 چي سفره بعد .گويند  مي را خود خدمت جدا جدا سلمان، وي از بعد آيد،  مي فراش سپس
 شعري و )بندد  مي يا كند  مي جفت( كند  مي مهر را پاهايش آورد،  مي را سفره )گستر خوان(

  :خواند مي مضمون بدين
  گويم ازل خداي
  گويم قديم خداي
  است علي سفره آمده )آنچه( آنكه
  ويمگ شاه خورند كه مجاهداني به

  !شاه دستور
 داده قرار وسط در و شده آورده لگني داخل قرباني گوشت كند،  مي پهن گرفته، را سفره

 درِ چهار آنكه .شود  مي جدا قرباني گوسفند كلة .شود  مي تقسيم جمع مردان بين و شود  مي
  .بخورد كله از تواند نمي نشده كامل وي

 بـه  رهبـر  يا مرشد نخست شينند،ن  مي صوفي سرسفره بر تن چهار هر قرباني، صاحبان
 و كرده قرباني صاحبان روبه سپس دارند  مي براي    لقمه گويان شاه دستور كند،  مي نياز كله
  .باشد قبول تان قرباني :گويند مي
 مربـي  و چـي  چـراغ  به هماي    لقمه سپس دهد  مياي    لقمه يك به يك تن چهار هر به
 دسـت  بـه  دسـت ( دهنـد   مي يكديگر هب را لقمه مسلم و مؤمن هم جمع اعضاي .دهد  مي
 و شـود   مـي  گفته )باشد خير( شود،  مي برداشته تن چهل عشق به آخري لقمه ،)گردانند  مي
  )هو .بپيوندند صادق جعفر امام گلة به عرفات در :شود مي گفته نهايت، در

 )سـقا  يـا ( سـاقي  آن از پـس  و گيرند  مي را خود خدمت آمده جدا جدا فراش و مسلمان
 عـشق  بـا  !جمع مردان هو، :گويد  مي دوبار آب آوردن حين در آورد  مي بيرون از آبي كاسه

  ».آيم مي ميدان به
  .ايستد مي دار سپس .گويد مي را همين نيز سوم بار

 حالت در ها دست شود  مي داده سر ساقي گلبانگ كه زماني .خواند  مي آب گلبانگِ ساقي
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  .مالند مي هم به را آنها بلكه نيست بسته
اي  قطـره  سـاقي  شد، خوانده »ذوالفقار اال السيف علي اال الفتي« جمله كه آن زا پس

 و )كنـد   مـي  تعارف( برده رهبر يا مرشد نزد به را آب سپس و ريزد  مي )چراغ( دليل پاي به
 تـاس  در آب مقـداري  تا .دهد  مي آب جمع اعضاي همة و مربي چراغچي، به آنها از پس
 خـدمت  .ايـستد   مـي  دار خورده را )باقيمانده( آب گويان )!كنيد همت( آمده ميدان به مانده
 بـه  سـاقي  :شود  مي گفته مدام چرخاند،  مي جمع در را آب ساقي كه زماني .گيرد  مي را خود

 انـد  گذشـته  دل و جان از كه جمع مردان عشق به« :نيز و اآلخر الي پاك سلمان .سالمت
  ».اآلخر الي

 از بعـد  و) چـي   قاشق( 25آشپز او از بعد گيرد،  مي خود خدمت )نگهبان( 24بان ديده سپس
 برداشـته،  را دليـل  چـي  دليل وي از بعد و كنند  مي نياز گرفته را خود خدمت 26ها پروانه آن

  .شود مي خوانده 27نشستگان و خفتگان دعاي متعاقباً .گيرد مي را خود خدمت
 جمـع  اعـضا  همه با سپس و بوسند  مي را مرشد دست اول )آمده( يك به يك خواهران

 از پـس  .كننـد   مي دعا و نياز يكديگر با سپس و بوسيده را مرشد دست نخست و برخاسته
 شوند،  مي مصاحب جديداً كه خواهراني پيشاپيش مربي خواهر شدند، پراكنده جماعت آنكه

  .گذراند مي در 12 يا 7 از را آنان كرده حركت
  مرشد   در   اول در
  رهبر   در   دوم در
  يمرب   در   سوم در
  چراغچي   در   چهارم در
  نبا ديده   در   پنجم در
  )نيازچي( قربانچي   در   ششم در
  )نوازنده( سازچي   در   هفتم در
  شمس   در   هشتم در
  سلمان   در   نهم در
  )كناس( كن چاه   در   دهم در
  28)منادي جارچي،( خبرچي   در   يازدهم در

  29شكن هيزم   در   دوازدهم در

  :گويد مي چهار آن به مربي گشتند، ار در دوازده اين آنكه از بعد
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  ».خوابيد خواهيد بستر يك در نفرتان چهار هر مشبا« 
 خدمت دوازده از خدمت ود آمده خواهر دو آن همراه به مربي خواهر رسيد فرا كه صبح

  .دهد مي دو آن به تناسب به را
ـ  و ايـستند   مـي  دار يكجـا  تـن  چهار هر خواهرانشان با )جمع در مصاحبان(  دار گگلبان

  .شود مي خوانده
  شود مي گفته باد مبارك باد، مبارك جملتاً
 در سعي كوشيده نيرو و توان تمام با )اند گرفته عهده بر كه هايي( خدمت انجام در آنها
  30.كنند مي شفاعت كسب

 )زن 2( مـسلم  دو )مـرد  2( مـؤمن  دو :كه 31است گونه اين شدن مصاحب ديگر طريقة
 خواهر نزديك مرد يك مرد نزديك خواهر يك .رسند  مي پير محضر به شده طريقت وارد
 اقـرار  پيـر  بـه  كه زماني تا 32.گذارند  مي همديگر گردن در را خود راست دستان .ايستد  مي
 ايـن  پيـشاپيش  رهبر 33بندد،  مي بزرگي دستمال آنان از كدام هر گردن به رهبر شود داده
 دستمال مصاحبان از يكي 34.آورد  مي يرپ محضر و مجلس به را آنها افتاده راه مصاحب دو
  .ايستد مي دار و گفته هو يا گرفته است ديگر مصاحب برگردن كه را

  ايد؟ آمده چه براي پرسد مي پير
  گويد؟ مي رهبر
 كـرده،  اختيـار  را خنجر فضلي چون و را كارد نسيمي چون را دار منصور همچون امروز

  .بگيريم جانان و دهيم انج كنيم، اقرار اوليا طريقت به تا ايم آمده
  گويد مي پير
 آهـن  از كالهـي  كـه  نيـست  آن تـوان  را شـما  است، درازي بس راه اين !طالب يا« 

  ».گيريد پيش خود راه و برويد .بپوشيد آتش از پيراهني
 همـان  مجـدداً  پيـر  رسـند،  مي پير حضور به دوباره و رفته بيرون كنند،  مي مراجعت آنها
  .شود مي تكرار بار سه روال اين كند، مي تكرار را گفتار
 هـم  روي را شستشان انگشتان داده، هم به را مصاحب دو راستِ دستانِ پير چهارم بار
  .كنند مي اقرار مصاحبان حال اين در و 35نهاده
  :گويد مي پير
 ديگـر  بار كه كردم توبه زد، سر من چشم و زبان و دست از خطايي اگر !يارب !لهيا« 



 

 
 

84

  :گويد مي پير 36.كردم اقرار اين به پير محضر در و .شومن خطاها آن مرتكب
 درگـاه  از كه پذيرفت خواهيد آيا شديد اگر و نشويد كبيره گناه مرتكب تا دهيد  مي اقرار

  شويد؟ محشور يزيد با محشر روز در و شويد؟ محروم علي و محمد شفاعت از و رانده پير
  :دهد مي ادامه اينگونه را خود والس پير .دهند مي مثبت پاسخ سخنان اين به طالبان

 كـه  باشـند  گـواه  38الملـك  مالـك  خداي و 37نگهبان مالئك اطرافتان، هاي سنگ آيا و
  گشت؟ نخواهيد بر اقرار اين از داديد وعده

  :گويند مي طالبان
  »باشند گواه«
 .گيـرد  نمـي  اقرار طالب كوچك گناهان از .آورد  مي راه به را ها طالب آن پير بدينگونه و
 طالـب  اگـر  شـود،   مـي  گرفته اقرار شده مجازات شود، مرتكب كوچك گناه بعداً طالب اگر

 و گناهـان  ايـن  بـين  كه چرا است برگشته اقرار از كه اين يعني دهد انجام بزرگ معصيت
 انـد  شـده  مرتكـب  كوچكي گناه كه آنان از بايد پس .نيست زيادي فاصلة كوچك گناهان
  39:است گونه اين به لبطا از اقرارگيري .خواست اقرار

 و ناپـسند  هـاي  خـصلت  همه از آنان و دهد  مي توبه تلقين طالبان آن به پير آن از پس
  :كند مي تالوت را آيه اين پير سپس و كنند مي توبه ناصواب

 دوبـاره  آنكه شرط به است پذيرفته خداوندي درگاه به شما توبه !آورندگان ايمان يا« 
  )8 :هآي تحريم :س( »نكنيد معصيت

 دسـت  از بـاالتر  خداونـد  دسـت  انـد،  بسته عهد خدا با همانا بستند عهد تو با كه نانا« 
 آن هـر  و است رسانده زيان خود به بشكند ا ر خود قسم و عهد كه كس آن هر .آنهاست

 آيـة  ،فـتح ( :دهـد   مـي  پاداش او به خداوند بماند پايدار خدا مقابل در خود عهد به كه كس
10(  

  خدا حبيب بر صلوات .الفاتحه .العالمين رب هللا والحمد
 صـورت  بـر  را خـود  دست )فرستاده مصطفي محمد بر صلوات( خوانده را آيات اين پير
  :دهد مي گلبانگ پير .روند مي )شوند مي خارجي رديفي شكل( به برخاسته طالبان .كشد مي

ـ  داده كـه  اقـراري  از شود، حاصل مرادشان اقرارشان، ... اهللا، هللا،ا«   در نگردنـد،  بـر  دان
 آخـرت  در مالمـت  دنيـا  در نـسوزند،  آتـش  در محشر روز در و نشوند شرمنده پير محضر
 قـضا  و بال از را آنان تعالي حق نشوند، فريفته منافق سخن شيطان، راه به نبينند، ضاللت

 سـنگ  نكنـد،  پريشان را جمعمان نسازد، دور امام دوازده قافلة از را آنان نگهدارد، امان در
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 هوا از را سرمان و )بد( ظن از را چشممان .نيفكند مان دل در ترديد و نيندازد ديوارمان زا
 سـر  خود و نافرمان اوالد و زن كند، نصيب ايمان آخرت در قرآن، دنيا در فرمايد، خالص
  40»...هو حقيقت براي ولي بكتاش حاج علي، محمد، خدا، نكند، نصيب

 نفـر  چهـار  هـر  مـرد  دو و خـواهر  دو كه دهد  مي فرمان جمالت، اين گفتن از پس پير
 )عـصاست  مـراد  اينجا در( ذوالفقار نيز پير حين، اين در شوند گواه و دربرگيرند را يكديگر
 و كنـد   مـي  احياءشـان  زده، ذوالفقار با ضربه دوازده تن چهار هر بر 41د،آور مي زاني برگرفته
  :)خواند مي را گلبانگ اين سپس
 قبـول  اقرارشـان  .درگاه قبول مردان، شاه بندة .باطن و ظاهر آخرين، ،اولين ..اهللا هللا« 
  »... هو يا حقيقت، براي علي، محمد، اهللا، .شود

 آن از پـس  .نشيند  مي كرده 45تبري و 44تولي ،43تمنا ،42تجال )طالبان به پير( آن از پس
  :شود مي گفته و آيد مي استاد قرباني و مرشد حق
  »...هو حقيقت براي علي، محمد، اهللا، .درگاه قبولِ شاه دعاي«

  :شود مي خوانده اينگونه تكبير و قربان دعاي سپس
 ال اكبـر  اهللا سلطان، پيك يل،ئجبرا پرورده اسماعيل، جان جليل، فرمان خليل، قربان«
  »الحمد للله و اكبر اهللا .اكبر اهللا و اهللا اال اله

 و 46شـود   مي سرداده گلبانگ سپس و شود  مي گفته تكبير شد ذكر كه ترتيبي به بار سه
 بـه  توانـد   مـي  طالـب  شـود   مي بسته و باز كه زماني و شود  مي بسته طالب بند و باز سپس
  )بماند منتظر سالي چند خود رضايت
 كـه  كسي[ .شود  مي منصوب 47خبرچي ـ جارچي عنوان به شده، خوانده درون به دومي
  .]شود مي تعيين نگهبان عنوان به شود مي بسته بازوبند

 حلقـه  وارد سـوم  طالـب  .ماند  مي منتظر سال چند خود رضايت با نيز خبرچي ـ جارچي
 پـاك  سـلمان  خـدمت  در چهارم طالب و .شود  مي تعيين فراش عنوان به نيز وي .شود  مي

 انـصار  و يـل ئجبرا ماننـد  شـشمي  .شـود   مـي  سـفردار  قنبر مانند پنجم و شود  مي دار آفتابه
  .شود مي چراغچي
 هـشتمين  ،)دهـد   مـي  آب تـشنگان  بـه  جمع هنگام در( شود  مي تعيين قاييس به هفتم

 ماننـد  بـه  دهـم  طالـب  چـي،  قربـان  عنوان به ابراهيم سان به نهم طالب .شود  مي )ذاكر(
  .شود مي تعيين )هپروان( پيك عنوان به جبرئيل مانند يازدهم ،بان ديده عنوان به اسرافيل
  .شود مي ناختهش سماع )مراسم( اليق نيز زدهماود طالب
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 كـه  نيـست  اركـان  از .نـشينند   مي شده داده درخور پستي كسي هر براي ترتيب اين به
 در يكـديگر  بـا  كـه  بايـد  مـصاحبان  و 48بنشيند حلقة در خدمت اين انجام از پيش طالبي
 در و نـداده  يكديگر به دل مصاحبان و نباشد رضا در از تسليم اين اگر باشند، تسليم حالت

 نافـذ  اقرارشـان  و است ظاهري آنها بودن مصاحب )صورت اين در( نباشد توحد بينشان
  .است بوده اجبار به و شخصي تمايل بدون اقرارشان كه سبب اين به .بود نخواهد
 راه و راسـت  راه همانا .نيست اجباري دين در« :فرمايند اينان حق در صادق جعفر امام

 گسـستن  كه( الهي المتين حبل به آورد ايمان خداي به كه كس آن هر و .است آشكار كج
  49)256 آية بقره،( ».داناست و شنوا خداوند و است زده چنگ )ندارد

 ضـايع  اعمالشان و حرام مصاحبتشان .غافل و خبرند بي اركان و طريق حقيقت، از آنان
 در .باشـد  اقرارشـان  بـر  عاملي تواند نمي آنان اعمال .باشند مصاحب توانند نمي آنان .است
  :است فرموده چنين آنان حق
  50)23 آية فرقان،( ».كنيم مي دودش و گردوغبار و گرفته باشند، كرده كه آنچه هر«

 اقرارشـان  تـا  بپذيرند رضا در از را شيوخ و مرشد فرمان پيوسته طالبان كه است بايسته
 و گيـرد  مـصاحب  چهـار  در، چهـار  در فردي هر كه است شايسته روايتي به و گردد جايز
 اركان با آنكه .ديرين اركان و است يكي راه يك و هزار خدمت و است يكي »پير« ليكن

  .است مشايخ نيز اركان بي شده، )رفته كار به جمع متن در( )مشايخ(
 در پيوسـته  پيـر  و حقيقـت  اركان، در گرفته، درخور مصاحب اگر طالب، خواه پير، خواه
 آنـان  بـه  دادن نشان رضا و رواست آنان راقرا و شد خواهد )النور نورعلي( باشند رضا مقام
  .دانا مرشد عالمانه سخن است اين و است اركان جزء

 جان در مصاحبان كه است آن اين از مراد و است يكي الهي مراقبت در مصاحبان امور
 جهان دو در كه مصاحبانند اين تنها .كنند كاري مخفي يكديگر از نبايد امري هر و مال و

  .است پاك گفتارشان ـ قولشان و روسفيد
 خواهـد  )آنـان  همـراه ( آنان پشت ياري دست گناهانشان عفو جهت به )قيامت( فرداي

  .بود خواهد تر سنگين )بدشان اعمال مقابل در( نيكويشان اعمال و بود
 .هـستند  سنت و مصاحباي    پاره و زباني مصاحب صوفيان ازاي    پاره ما دوران در نيز و

 حقيقـي  صـوفي  و مصاحب وليكن )است پول و مال خاطر به بتمصاح به اشاره احتماالً(
 كفـر  باشـد،  وي درد درمان بشنود، را او وناله باشد ديگري آن زخم مرهم كه است كسي
 را وي كفـر  نكـرده  خود برادر درد درمان )صوفي( مصاحب كه مادام و باشد اين ايمان آن
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 مـصاحبان  كـه  اسـت  ايـسته ب روي اين از .شد نخواهد )صوفي( مصاحب وي نداند ايمان
  51.باشند صادق يكديگر با حال همه در و پيوسته

  :است گونه چند برادر و
  شريعت برادر :يكم
  تطريق برادر :دوم
  معرفت برادر :سوم

 باشد، كمال اهل ةمرز در و بشناسد را ش خوي خدايخود تبعيت نمايد،     پير از   كه طالبي
 حاصـل  طالبـان  اينگونـه  با مصاحبتاسطة  ي است كه به و    اخوت اين و .است معرفت برادر
 اوالد و علـي  حضرت امامت و رسول حقانيت خدا، وحدانيت به اقرار با انمؤمن 52.شود  مي
  .كرد خواهند پيدا )معرفت برادر( نسبت يكديگر با وي

 وبـه  ديـده  )گـر  جلوه( حق در را انسان و انسان در حق آنكه .است حقيقت برادر :چهارم
  .است )حقيقت برادر( بورزد مهر كامل داستا و حقيقت اهل

 را در چهـار  خـدمت  كـه  كـس  آن هـر  )است تن چهل برادري( تن چهل مقابل :پنجم
  .شود مي تن چهل برادر »تن چهل« مرتبة در )آورد بجاي( شناخته
 بـه  را آن ضـروريات  شناخته را )ركن( اركان هفده آنكه .است اركان هفده برادر :ششم

 اركـان  هفده صاحبِ برادرِ ،)ركن( اركان هفت و هفتاد در و كامل دمرش چشم به آورد، جا
  .شود مي شناخته )ركن(

 گونـه  ايـن  مادرند، يك بطن از و پدر يك پشت از Ĥنكهآن !است )تني( جسد برادر :هفتم
  .برادرند
  .اوست خود پدر كس هر شريعت پدر
  .است مربي طريقت، پدر
  .است علي معرفت، پدر
  .ستا محمد حقيقت، پدر
  .است ممكن آب با شريعت، )ي(وضو
  .است پير با بيعت طريقت، )ي(وضو

  .است سيآشناخد و خودشناسي معرفت، وضوي
  53.است ديگري عيوب پوشاندن و خود عيوب ديدن حقيقت، وضوي
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 نسبت ،)رود  مي او خانه به تكلف بي( است تكلف بي مصاحبش خانة به )نسبت( مصاحب
 بـرادر  مـصاحب  كـه  چـرا  خـورد   مـي  تكلـف  بي را وياي    مهلق و است تكلف بي او مال به

  .رود نمي خود برادر خانة به تكلف با هرگز برادر .است مصاحب
 بـه  پدر كه نيست اركان از .وي مريد فرزند طالب و است )بابا ـ پدر( مربي آن از پس و
 شـود  درمانده مصاحبي اگر .است ضرورت مصاحب نيز و 54.برود تكلف با خود فرزند خانة
  .كرد خواهند بلند را يكديگر رسيده هم داد به كه هستند دو آن باز

 مـصاحبي  خانة به مصاحبي اگر .باشند يكديگر درد عالج بايد كه كسي هر يا پير رهبر،
 او سـر  بـر  وي قـدم  كنيم گفتگو آخرت از و گوييم باز خدا سخن تا )ام آمده( بگويد و رود

 پنهـان  هـم  از رازي و سـخني  هيچ مصاحبان كه است ضروري و بود خواهد )صاحبخانه(
  .نكنند

 مـصاحبان  55.اسـت  ديگـران  عيـوب  پوشـاندن  وخـود    عيـوب  ندديـ  معرفـت  وضوي
 و روح و اسـت  جـان  مربي مصاحب، يك و .است بايسته طالبان براي دعوت و تكلفند بي
  .بود نخواهد نيز تن نباشد جان و روح اگر
 اسـت،  اسـالم  )آشـنا ( .بـود  نخواهـد  نيز ربمش نباشد كه دين .است دين مشرب نيز و

 را خـود  نباشـد  كـه  ايمـان  اسـت،  ايمان »محبت« بود نخواهد »يمانا«  نباشد كه اسالم
  .شد نخواهد مقدور شناختن
 بهـشت  به راهي نشناسد را خدا چون و نشناسد )نيز( را خود خداي نشناسد را خود آنكه
 خانـه  بـه  تكلـف  با مصاحبي كه نيست اركان از نيز و .نشود نايل )خداي( ديدار به نداشته

 كـه  اسـت  روشـن  .نيست اركان از تكلف با همراه وي رزق و مال گرفتن رود، مصاحبش
  .باشند بيس يك دونيمة مثل كه نيست اركان از وليكن است مصاحبش برادر مصاحب
 به كه زماني مرتضي علي كه چرا است واجب دعوت .محمد محبت است، علي مشرب

 را علـي  حـضرت  مـصطفي  محمـد  حـضرت  .كرد  مي شرم رفت،  مي مصطفي دمحم خانة
 نيـست  اركـان  جزء شدن وارد محبت خانة به دعوت بي و كرد محبت او به و نمود دعوت
 بـار  سـه  هفتـه  هـر  .بـرد  معراج به تعالي حق دعوت به را محمد حضرت جبرئيل كه چرا

  .است اركان از دعوت
 عبـدالمكان  هجمع روز كه چرا .جمعه شب سوم و چهارشنبه روز دوم شنبه، سه روز يكم

 كـه  روزي چهارشـنبه  و است علي با محمد حضرت محبت روز شنبه سه .است ايام سيد و
  .است انمؤمن ديدار و زيارت زمان جمعه شب .آمد ) hon( )هون(
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 خليفـه  بـه  خـدمت  ادب، بـا  گفتن سخن و رضا با جلوس حيا، با ورود دعوت، با دخول
 مقـام  چهل در، چهار با گفتن ياوه سخن گفتن، سخن هنگام ادبي بي كه چرا .است واجب

 اربعـه  عناصـر  )ماننـد ( كه بايد مذهب تابع و است ديندار آنكه .است مخالف ركن هفده و
  56.باشد )چهارگانه(

 كـه  هـستند  دو آن باز شود درمانده و افتاده مصاحبي اگر است، ضرورت مصاحب نيز و
 را افتـاده  مـصاحب  دسـت  ديگـري  كـس  هـر  يا و رهبر پير، كرد، خواهند بلند را يكديگر
 بـه  مـصاحبي  اگـر  .باشـند  يكديگر درد درمان بايد كه مصاحبانند اين باز و گرفت نخواهد

 كنـيم  گفتگو آخرت مورد در و گوييم باز خدا سخن تا )ام آمده( بگويد و رود مصاحبي خانة
  .شود نوشته حسنه و بود خواهد خانه صاحب سر بر وي قدم
ـ  اگر و نكنند پنهان هم از را رازي و سخن هيچ مصاحبان كه است ضروري و  از دور هب
 كـه  اسـت  الزم .نيـست  اركـان  آنان مصاحبت دهند، انجام شري يا خيري يكديگر چشم
 چگونـه  شـان  اخـروي  دخل بهرة نباشد يكي دنيوي دخل اگر باشد يكي خرجشان و دخل
  57شد؟ خواهد يكي

 حـق  داراي چيز چهار و نيست اركان جزء مصاحبش با مصاحب بتِرقا و حسادت نيز و
  :است

  مرگ حق :يكم
  دهان حق :دوم
  جانوران حق :سوم

  خاك حق :چهارم
 ديگـري  كـس  تعـالي  خـداي  جـز  .است تعالي حق قدرت سر .است جان محبت نيز و

 مـصاحبت  58.اسـت  ايـن  كامـل  مرشـد  اسـرارآميز   زيبا و  كالم .ندارد حقي جان به نسبت
  .است دام سر به سر همه روزگار اين يانصوف

 مقـام  فاقـد  نـشيند،   مي سفره سر بر كاسبانه دانند، نمي »است؟ چگونه مصاحبت« آنان
 جـاهلي  اگـر  و .اسـت  آخـرت  خـاطر  به همه اين ندانند، )كيست؟ رهبر چيست؟ پير( بوده
 اگـر  بـشنوند،  وي رهبـر  و پيـر  و مـصاحب  وباشد   )آخرت خالف(  كه شود مرتكب كاري

  :گويد مي جاهل همان .شود رانده مجلس از )نگربالد(
  ».نكنم كار اين ديگر بار .شوم مي دور مانده، كنار جمع از و صف از من«
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 تنـي  بـا  مـسافري  اگر .دهند نمي راه جمعشان به را ابليس پيوسته يكديگر به مصاحبان
 كننـد  غـارتش  هكـ  بـود  نخواهنـد  قادر راهزنان و حراميان گذارد، راه به قدم همسفر چند

 را بـروي  غلبـه  راهِ حرامـي  نهايت باشد، نيرومند و شجاع كه هرچند باشد تنها اگر وليكن
  .است شبيه بدان اين و .ربايد مي چنگش از را مالش و ثروت كرده پيدا

 همرهـان  ايـن  و اسـت  سارق ابليس حقند، راه همرهان همه مصاحب ،آشنا رهبر، پير،
 آشـنا  و مـصاحب  رهبر، پير، مانند همرهاني اگر و .كنند  يم حفظ شيطان شر از را يكديگر
 راهـزن  ابليسِ همديگر، حال از غافل و قرآني آيات از خبر بي و باشند غافل و نبوده صالح

 خبـر  بـي  همچنـان  آنـان  و بـرد   مـي  تـاراج  به را ايمانشان و دين كرده رخنه شان جمع به
 يغمـا  به را چيز همه برخيزند و شوند يدارب كه روز فردا و غفلتند خواب در كه چرا مانند  مي
  چاره؟ چه وليكن بينند مي رفته

 بـرده  يغمـا  بـه  داشتيم آنچه هر حرامي !ما بر واياي     :رود  مي آسمان به فغانشان پس
 رسـوالن  و انـد  گفتـه  علمـا  آنچـه  هـر  بـود  راسـت  پـس  .است فريفته را ما ابليس است،
  )شيمانيپ از( سود؟ چه را آنان وليكن .اند فرموده
 اگر .برداريد گام حق سوي به و كنيد معاشرت نيكويي به يكديگر با !مؤمن برادران اي
 كنـد،  كـاري  آنكـه  از پـيش  و نكنـد  افـشا  ديده را كسي ناحق عمل مصاحب و رهبر پير،

 جـزا  روز به و !است دروغين وي مصاحبت و رهبريت پيري، برود، و كرده ترك )را محل(
 بـر  است واجبي دينِ اين كه دهيد هشدار او به كند پيروي كه ديح تا بود خواهد روسياه
  59.شما گردن

  »مصاحب« 11 بخش :ها پاورقي
  "musahip Ayni yerde olmalI" ازمير نسخة ـ1
 يـافتن  مكان آنجا در و رسيدن آسمان هفتم طبقه به .رسيدن اعظم عرش به :)المنتهي( سدره ـ2

  .است نتهيالم سدره آنجا نام )است مقام يك كه(
 و خلـق  علم رسيدن نهايت و مردم اعمال منتهاي كه هفتم فلك بر است كنار درخت :توضيح
  دهخدا فرهنگ .)ص( پيامبر مگر نگذشته آن از هيچكس و )ع( جبرئيل رسيدن منتهاي

  113ـ114 صفحات، (karindas) (olmak) بخش ازمير، نسخة ـ3
  63فحه ص، »شود مي مصاحب كسي چه با كسي چه« ازمير، نسخة ـ4
  179 فحهص ،آالجا نسخة ـ 5
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  120 فحهص ، musahip Ayni yerde olmalI بخش ازمير، نسخة ـ 6
  179 فحهص ،آالجا نسخة ـ7
  64 ـ65 صفحات ،ازمير نسخة ـ 8
  198 فحهص ،گوموشنسخه  و 1486 فحهص ،آالجا نسخة ـ9

  41 فحهص ،ازمير نسخة ـ10
 روشـن  بـراي  كـه  است )چراغي( آلتي معناي به دليل اينجا در برهان دليل، .2 .وانهي :دليل ـ11

 روغـن  بـا  و شـود   مي ساخته مس ويا توت درخت چوب از .شود  مي استفاده آن از محفل كردن
 روشن ولومس .كنند  مي روشن را آن كه استاي   فتيله آن روي .سوزد  مي نباتي روغن يا زيتون
 جمـع  در خـدمت  12 از يكـي  دليـل  دنكـر  روشن .شود  مي ناميده چي چراغ جمع در آن كردن
  .شود و روشنايي دليل سنبلي است از نور علي  به دليل، دليل شاه مردان نيز گفته مي.است

 بـرادر  و خـواهر  يابنـد   مـي  حـضور  جمـع  در كـه  كـساني  تمام .برادر ـ خواهر :مسلم ـ مؤمن ـ12
  .ندشو محسوب مي

  .است قرباني طبخ و ذبح آن وليتومس كه است جمع مراسم در خادم 12 از يكي :قربانچي ـ13
  .است بودن او فرمان ظرتمن پيرو حضور در ايستادن نوعي علويگري در ايستادن دار :دار ـ14
 روده، .اسـت  ممنوع آن احشا و امعا ريختن بيرون .دارداي    ويژه جايگاه جمع در كردن قرباني ـ15

 توسـط  كـار  ايـن  كـه  كـرد  دفن بايد آنكارا اطراف مانند مناطقاي    پاره در را خون و استخوان
  .شود مي انجام كن چاه

 طريقـت  وارد بتـازگي  كه كساني به را مقررات و قواعد علويگري در كه است شخصي :مربي ـ16
  .آموزد ، ميشوند مي

 مواخـذه  و محاكمـه  بهنگـام  بيشتر است، جمع مراسم در ايستادن دار نوع دومين :منصور دار ـ17
 كـشيده  دار بـه  كـه  حـالج  منصور از يستادنا نوع اين دارد وجود كهاي    عقيده بنابه .است رايج
  .است مانده باقي شده

  شافع :چي شفاعت ـ18
 گفتـه  نيـز  سـلمان  خـدمت  وي، خـدمت  بـه  .است جمع خدمتگزار 12 از يكي فراش :فراش ـ19

 بـه  اطقمنـ  بعـضي  در .زنـد   مي جارو را ميدان و ايستاده دار آمده، نمادين جارويي اوبا .شود  مي
  .زند مي زمين بر را خود دستان جارو جاي

 خـدمت  كـه  كـسي  به جمع در وليكن است پيامبر خدمتگزار فارسي، سلمان به اشاره :سلمان ـ20
  .شود مي گفته سلمان دهد مي انجام را زدن جارو

 )آشـاميدني ( شراب بالغ افراد به جمع مراسم در وي است، جمع خدمتگزار 12 از يكي :شمس ـ21



 

 
 

92

  .كند مي يعتوز
  .گويند Dolu يا )راكي( آن به .شود مي توزيع جمع در كه شرابي :(Dolu) دلو ـ22
   Me sana: Al bu senindir توست آنِ از اين بگير، ـ23
  .است جمع خدمتگزار 12 از يكي وي ):نگهبان( بان ديده ـ24
  .نشود انجاماي  قاعده از خارج حركت هيچ و شود انجام بدرستي ها خدمت تا است مراقب و

  .است جمع خدمتگزار 12 از يكي :چي قاشق ـ25
)camce است چي قاشق معناي به. comceci كـه  كـسي  )چـي  قاشق يعني اللفظ تحت طور به 

  آشپز .كند مي درست را غذا
 افـراد  تمـام  هـاي  خانـه  بـه  جمع مراسم براي مرشد امر به كه هستند افرادي .ها پيك :پروانه ـ26

 بـه  خواهنـد   مـي  كه را كساني سماع مراسم در اين از غير .دهند  مي خبر آنها به و روند  مي جمع
   .گيرند مي برعهده است مربوط جمع از بيرون به كه را كارهايي و كنند مي دعوت بايستند سماع

 ــ  خوابيـده ( Yatan-oturan از پـس  و شـود   مـي  خوانده مراسم خاتمة در كه است دعايي ـ27
  .شود يم متفرق جمع آن )نشسته

 12 از يكـي  .كنـد   مـي  رسـاني  خبـر  كـرده،  ابـالغ  را دعوت كه است كسي ):منادي( جارچي ـ28
  .است جمع خدمتگزار

 نـدارد  وجـود  حاضـر  حال در كه است جمع خدمتگزار 12 از يكي هم شكن هيزم :شكن هيزم ـ29
  )علويان بين در(
  4ـ48 اتفحص ،ازمير نسخة ـ30
  186 فحهص، شدن مصاحب روش بيان ،آالجا نسخة ـ31
  186 فحهص ،آالجا نسخة ـ32
  198 فحهص ،كوپي حاجي گوموش نسخة ـ33
  186 فحهص ،آالجا نسخة ـ34
  .آمده» گيرد پير، دست راست رهبر را مي«صورت  كوي، به نسخه حاجي گومرش ـ35
  199نسخه حاجي گومرش كوي، صفحه  ـ36
  ]زبانان ه واژة نگهبان براي تركترجم [محافظت، نگهداري، در حافظه نگه داشتن : ـ حفظ37
  خداوند هستي، تمام صاحب :الملك مالكـ 38
  199 فحهص ،كوپي حاجي گوموش نسخة ـ39
  187ـ188، صفحات اــآالج ؛ نسخه199ـ 200صفحات  ،كوپي اجيـــح گوموشنسخه  ـ40
  .شود مي استفاده هم عصا اينجا در .علي حضرت شمشير :ذوالفقار ـ41
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  اشياء انسان، چيز، همه در الهي اسرار و قدرت آثار، ظهور .2 رظهو .1 :تجلي ـ42
  ميل آرزو، .2 دادن سالم دست با .1 :تمنا ـ43
 .آنـان  بـه  وابـستگي  ).ع( علـي  و بيـت  اهل داشتن دوست .2 كردن دوستي باكسي .1 :تولي ـ44

  .است علويان مهم اعتقادات از تولي
  :تبرا ـ45

 .گوينـد  را علـي  دشـمنان  از جـستن  دوري علويان درميان .گرداندن روي .چيزي از جستن دوري
  ماندن دور او حاميان و طرفداران از و .خاندان و )يزيد( معاويه پسر .نداشتن دوست

  188 فحهص ،آالجانسخه  ـ46
  شود مي نوشته oznekci: صورت به iznickci ـ47
  200ـ201 اتفحص ،يپكو حاجي گوموش نسخة ـ48
  38 فحهص ،است آمده عرب زبان به ازمير نسخة در ،256 آية بقره، سورة ـ49
  .است آمده عربي زبان به .23 آية فرقان، سورة ـ 50
  38ـ 39 اتصفح ،»باشد راستگو بايد مصاحب« ازمير نسخة ـ 51
  139 فحهص ،» چهار باببرادران« ،ازمير نسخة ـ 52
  139 فحهص ،»چهار باب برادران« ،ازمير نسخة ـ 53
  149 ـ150 اتفحص ،»اند فلتك بي مصاحبان« ،ازمير نسخة ـ 54
  217ـ218 فحاتص ،بكتاش حاجي نسخة و 180ـ181 فحاتص ،آالجانسخه  ـ 55
ــ  150 فحاتصـ  ،»، محبان را بايد دعـوت نمـود       اند تكلف بي مصاحبان«بخش   ،ازمير نسخة ـ 56

149  
بهـرة دنيـا     «217ـ218صفحات   ،بكتاش اجيـح نسخة و 180ـ181 فحاتص ،اـآالج نسخة ـ 57

  ».يكي نباشد، بهرة آخرت چگونه يكي شود
  140 فحهص ،ازمير نسخة ـ 58
روز جـزا    «218ــ   219 فحاتصـ  ،بكتاش اجيـح نسخة و 180ـ181 فحاتص ،آالجا نسخة ـ 59

  ».بايد به آن ميزان تنبيه شود) از بدي(روي است، هر چه نموده  سيه
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12  
  1»آشنا« 

  .است بدينگونه اند داده )فديه( ربانيق كه مصاحب جان دو كردن آشنا
 سـپس  شـود،   مـي  ذبـح  تكبيـر  به )خروس( جبرئيل نخست شوند يكي جمع كه غروب

 كـرده  همـراه  خـود  بـا  شـد،  خواهنـد  آشنا كه را جان چهار آن مربي شده، گسترده تشك
 در مربـي  بـدون  انـد،  داده قرباني كه هايي جان سپس .آيند  مي ميدان به تن پنج هر سپس
  .آيند مي سلمان و فراش شده، جمع تشك )شوند مي حاضر( آيند مي نميدا
 يـك  به يك شد خواهند آشنا كه هايي جان به سپس و گيرند  مي خويش خدمت دو هر
  .شود مي آورده قرباني شراب شد نوشيده جام اين از كه اين از پس شود مي داده جام

 آشـنا  كـه ( ييهـا  جـان  سپس آيد،  مي جبرئيل نخست رسيد، اتمام به اركان همه وقتي
 ،جبرئيـل  از .نـشينند   مـي  رهبـر  يـا  مرشـد  سـفرة  بر آمده خواهرانشان همراه )شد خواهند
 هـا  جـان  آيـد،   مـي  قربـاني  سپس .شود  مي داده شد خواهند آشنا كه هايي جان بهاي    لقمه
 دادهاي    لقمه يك، به يك تن چهار هر به نشينند،  مي مرشد سفره برسر خواهرانشان همراه

  .شود يم
 آن، از پـس  و شـده  خوانـده  نشـستگان  و خفتگان دعاي رسيد، اتمام به كه خدمتشان

  .بينند مي حق گشته، را در 12 آشنانو خواهران
 و داشـت  نخواهنـد  مـزه  و شـراب  لقمـه،  خدمت، ،آشنا در حقي نشود، آشنا كه صوفي

  2.كند مداخله )اينها در( تواند نمي

  »آشنا«  12 بخش :پاورقي
  49 فحهص ،»دادن قرباني و مصاحب دو شدنِ آشنا«  ازمير خةنس ـ12/1

 مراسم اين شرح در بيلماز عبدالرحمن .شوند جاني برادر تن دو كه است آن طريقت، در ييآشنا
  :گويد مي )چيان تخته( ها آغاجري بين در

 هر وقتي و كنند  مي تفاهم نيكويي به خود اوليه مصاحبان با دارند دوم در از ورود قصد كه آنان
 بـه  قربـاني  ايـن  قربـاني  ذبـح  از است عبارت فديه .شود  مي داده فديه كردند موافقت طرف دو
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  .است برادري و اخوت از طرف دو نشدن جدا مفهوم
 در آينـد   مـي  گردهم شده، تعيين كه گاهي عصر در كند،  مي تعيين را دوم مصاحبت زمان )دده(

 بـا  آن تفـاوت  تنهـا  .شـود   مي برگزار بود شده برگزار نخستين مصاحبت در كه آييني حين اين
  .است قرباني ذبح عدم در نخستين مراسم

 دو كنـد،   مـي  تقـسيم  مـساوي  تكه چهار به را آن و گيرد  مي دست در سيبي دده جمع، خانه در
 مـصاحبان  خـواهران  بـه  را چهـارم  و سـوم  تكـه  و هداد باسـابقه،  مـذكر  مصاحب دو به را تكه
  :گويد مي ديگر مذكر مصاحب به سيب گرفتن از پس مذكر مصاحب .دهد مي
 خـود  بـين  شراب و خورانند  مي سيب هم به سپس ».بخوراند من به تو همه و تو به من همه«

 جـان  دو هر گذرند  مي كه دري هر از .بندند  مي اخوت پيمان بدينگونه و .نوشند  مي كرده تقسيم
 و شنبه سه روز هستند قريه و ده يك از كه آنهايي خواهران .خورد  مي شراب كيلو يك مقدار به

اي   جداگانـه  هـاي  محـل  در مصاحبان اگر ،شوند  مي مهمان و رفته يكديگر ديدار به جمعه شب
  .شوند مي مهمان رفته هم زيارت به يابند امكان كه زمان هر باشند

اي    بيـا  / ندهي پاسخم واال محضر در / شويم آشنا تا برادراي     بيا / جان و جسم در تو محبت ـ1
  شويم آشنا تا برادر

 پيـر  و مرشـد  از تـا  بيـا  / ب تـا  الـف  از بخوانيم نيز ما / نگهدارد كژي و خويي زشت از خداي ـ2
  ب تا الف از بخوانيم يزن / گيريم رخصت

 حقـي  دوسـتدار  اگـر  / داري آشـنا  بـر  شـدن  عاشـق  نيت تو / باطن و ظاهر هايش گفته ،آشنا ـ3
  دارد ورزيدن عشق نيت آشنا / نيزگ مصاحب

 را بكتـاش  حـاجي  اگـر  / آشـنا  خوراك است شيرين بسيار /اي    رشته در است ينگين صاحب،م ـ4
  آشنا خوراك است شيرين بسيار / داري مي دوست

 در ذاكـران  / باشـي  حـق  بـه اي    بنـده  تو گر / ازل از است راهي )سرحقيقت( نهاني هاي فتهگ ـ5
  باشي حق بهاي  بنده تو اگر / شوند بلبل تو وصف

 اگر / برادرند جمله مصاحب و مربي / كني گذر حق وادي از اگر / پرد نمي تنهايي به تو جفت ـ 6
  كني گذر حق وادي از

 نائـل  اوليـا  سـر  بـه  / چينند  مي را محبت باغچه هاي گل / شوند  مي باغچه يك وارد مصاحبان ـ7
  چينند مي را محبت باغچه هاي گل / شوند مي

 نقـره  ]چون[ / بنگري اولياء سرّ به تواني  مي آنگاه / باشي ختايي اهش پيروان از خواهي  مي اگر ـ 8
  بنگري اولياء سرّ به تواني مي آنگاه ]پس [ /سشاندر است گوهر و
  49 فحهص ،ازمير نسخة ـ2/ 12
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13  
  1»پشينه«

  :است اينگونه آشنا صوفي دو شدن پشينه
 فـرا  خـود  پـيش  به .شد خواهند نهپشي كه را جان چهار پير »ترجمان« مراسم حين در
  .خواند مي

 آشـنا  شراب از فنجاني پير رسيدند، پير حضور به كه هنگامي كنند  مي دعا درگاه به آنها
 دار گلبانگ زمان اين در و ايستند  مي »دار« كرده نياز و دعا جان چهار هر .دهد  مي آنها به

 ايـن ( .كنـد   مـي  همـراه  خـود  با را خواهر دو هر مربي خواهر شب همان .شود  مي سرداده
  .بينند مي را حق در دوازده )خواهران

  »پشينه« 13 بخش :ها پاورقي
  50 فحهص ،»است گونه اين آشنا صوفي دو شدن پشينه« بخش ازمير، نسخةـ 1

 سـوم  در از گـذر  را »شـدن  پـشينه « چيان، تخته آداب خود مشهور كتاب در بيلماز عبدالرحمن
 در سـوم،  در .ييآشنا در دوم، در . 60 فحهص ،است مصاحب در دراول، بيلماز اعتقاد به .داند  مي

 را سـوم  درِ از گـذر  بيلماز .است )فراخواندن زدن، صدا( )cegildeslik در( درچهارم پشينگي،
  پشينه :سوم در ؛76 صفحه ،دهد مي شرح اينگونه

 حـضور  به .رندب  مي سر خروس يعني جبرئيل يك كدام هر شوند پشينه خواهند  مي كه يانيآشنا
 را سـيبي  شوند پشينه خواهند  مي كه خواهراني .برند  مي خدمتش به را خروس و رسند  مي مرشد
  .دارند همراه به هم

  76ـ77 اتصفح ،كند مي تشريح اينگونه را چهارم در به ورود بيلماز
  كشيدن كنار را واو زدن صدا را كسي معناي به (cegildes - cegindes) :چهارم در

 پيمـان  هـم  بـا  و زننـد   مـي  صدا را يكديگر )بيرون از( شوند، (cegildes) خواهند  مي هك كساني
  :خورند مي سوگند دو بندد مي
 و يكجـا  شـوند   مـي  )cegildes( چهـارم  در وارد كـه  كـساني  براي كردن قرباني و ترجمان آيين
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  .شود مي انجام همزمان
  .كنند مي بيان را هايشان خواسته و ميالا .ايستند مي دار او حضور در مرشد، با گفتگو براي آنها

 درسـت  قرباني گوشت از كه طعامي خوردن هنگام به مرشد .كند  مي خير دعاي برايشان مرشد
 )cegildes( پـس  ايـن  از كـه  گويـد  مـي  بـرادر  چهار اين به و گيرد،  مي را راستش چشم شده
اي  جامـه  يـا اي  پارچـه  يعبـارت  بـه  يـا ( .پوشـند  مي سبز مردان آيين اجراي هنگام به .شوند  مي

  .بندند مي خود به سبز و سرخ )اي پارچه  تكه( بانوان ولي )خود دور به سبزرنگ
  76ـ77 صفحات .رسد مي اتمام به )در( باب چهار صورت اين به
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14  
  1»اركان از گذشتن«

  :است اينگونه ميدان از تر صحيح عبارت به يا اركان از طالب گذراندن
 بـا  چـي  چـراغ  .شـود   مـي  گـسترده  تـشك  سـپس  شود،  مي روشن )چراغ( دليل نخست
 وارد دارنـد  آشـنا  كـه  آنهـايي  و مـصاحبان  ابتدا آن از پس آيد  مي ميدان به خود مصاحب
 شـوند   مي ميدان وارد خواهرانشان همراه ندارند مصاحب كه آنهايي بعد و .شوند  مي ميدان

 زده )سـيلي (اي    كـشيده  يـك  هب يك مصاحبان بي و دو دوبه دارند مصاحب كه افرادي به
  .كنند مي را مصاحبان بي شفاعت مصاحبان بي و مصاحبان شفاعت داران مصاحب .شود مي

 فـراش  و سـلمان  .شـود   مي برچيده تشك شدند جمع ميدان در شان همه كه اين از پس
 سـاز  شود  مي آورده شراب سپس و كنند مي دعا .شود  مي سرداده يكجا هردو گلبانگ آمده،

  .بود خواهد نيز سماع و
 و آيـد   مـي  دار پيمانـه  .شـود   مي خاموش چراغ اتمام از پس .شود  مي آورده قرباني سپس
  .شوند مي پراكنده جمعيت آنگاه .شود مي خوانده نشستگان و خفتگان دعاي متعاقباً

  »اركان از گذشتن« 14بخش  :ها پاورقي
 چيـان  تختـه  بـين  در اركـان  از طالـب  گذرانـدن  مراسـم  فرمـان،  كتـاب  ازمير نسخة براساسـ  1

  :كه است بدينگونه )ها آغاجري(
 در يكبـار  سـال  هر شود مي ناميده شمع )كردن خاموش( كشتن آيين مردم نزد كه ميدان آيين
 غـروب،  پنجـشنبه  روز كـه  گويـد   مـي  بـان  ديـده  يا مربي به دده .شود  مي برگزار شنبهپنج روز

 حاضـر  خواسـت  كـه  كس هر تا كنيد اعالم .شد خواهند حاضر ميدان در آرزومندان و ها طالب
  .شود
 داده سـر  گلبانـگ  شـود،  روشـن  دليـل  آنكـه  از قبل .شوند  مي جمع مردم غروب پنجشنبه روز
 ذبـح  )خـروس ( جبرئيـل  كدام هر .شود نهاده گردنشان بر رشته است قرار كه جواناني .شود  مي
  .روند مي دده نزد شراب و وپل با همراه كامل و نخورده دست و نموده طبخ خانه در كنند مي



 

 

99

 شـد  خواهد بيدار دليل .نشينند  مي زانو بر ها طالب و دده شدند جمع خانه در همه كه آن از پس
 .ايـستد   مـي  دار گرفتـه  دست دو با را چراغ برخاسته چي چراغ شود  مي گفته )شد خواهد روشن(

 ايـن  بـا  تقريبـاً ( :داندرميـ  حضور و چراغ گلبانگ .روند  مي سجده به همه دهد،  مي سر گلبانگ
  )مضمون

 كامـل  ايـم  گرفتـه  پـيش  كـه  راهي گردد حاصل آرزوها و مراد بماند پايدار دليل !اهللا اهللا هللا« 
 پـاك  معـصوم  چهـارده  امـام  دوازده خدمت )درگذرد( نويسد تمام را ما نقصان مردان شاه شود،
  »!هو حقيقت براي باشد، مردان شاه دليل مان دليل باشد ناظر و حاضر ما بر بسته كمر هفده

 دليـل  راسـت  سـمت  در .شـود   مي گذاشته راست سمت به« )چراغ( دليل شود،  مي تمام گلبانگ
 سـمت  در كـه  كنجي .نشيند  مي جماعت و بان ديده آن از پس و مربي وي چپ سمت در دده،

 اگـر  كـه  شـود   مي تعيين مرزي دده نشستن محل نزديك .ماند  مي خالي كمي است دده راست
  .نرود آن از جلوتر كسي بود زياد مراسم در حاضرين عده

 سـمت  در هـا  مـصاحب  تـرين  بزرگ .شوند  مي دعوت ميدان تشك به نوبت به مصاحبان سپس
 مـصاحب  چـپ  سـمت  در بـزرگ  مـصاحب  خواهر وي، چپ سمت در كوچك مصاحب راست،
 بزرگ مصاحب چپ درسمت و كوچك مصاحب خواهر بزرگ مصاحب چپ سمت در و كوچك
  .ايستند مي كوچك مصاحب خواهر

 مـصاحبان  نيـاز  حـين  در و كنند  مي نياز دده زانوان به آمده جلو به همه جلو در بزرگ مصاحب
 شـود،   مي نهاده بزرگ مصاحب روي بر كوچك مصاحب دست .خوابند  مي شان تنه زير بر دست
 روي بـر  كوچك مصاحب خواهر دست و كوچك مصاحب روي به بزرگ مصاحب خواهر دست
 زمـاني  .كننـد   مـي  كامل را مراسم صورت اين به دقيقاً مردم همه .گيرد  مي قرار بزرگ بمصاح
  :گويد مي دده اند خوابيده اركان در كه
 راهِ اسـت،  انينماز لحا ،حال »ذوالفقار اال سيفال علي اال الفتي اهللا، ولي علي اهللا اال اله ال«

 بـه  گـوييم،  شـاه  دستور طريق به ايمان استاد، نفس .است )اولياء( حق مردان راه )قديم( كهن
  »!هوا حقيقت عشق

 آنهـايي  به شود نمي نواخته سيلي باردارند كه خواهراني به شود،  مي زده مصاحبان به كشيده دو
 عنـوان  به آنها خواهران از و شود  مي زده كشيده يك به يك ندارند مصاحب و كرده ازدواج كه
  .شود مي گرفته پارچه توپ يك دده حق
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15  
  1»پسر قرارا« 

 بـا  خـروس  راسـت  چشم .شود  مي آورده ذبح براي تكبير چند با )خروس( جبرئيل نخست
 تـشك  و )شـود   مـي  روشـن  چراغ( شود  مي بيدار دليل سپس .شود  مي پوشانده او چپ بال
   .شود مي بسته دستمالي كرد خواهند اقرار كه  يپسران گردن به .گسترانند مي

 از هـم  ديگـران  گيـرد   مـي  اسـت  تـر  بـزرگ  همه از كه پسري گردن دستمال از مربي
 نيـاز  و دعـا  آستان به پيش در مربي سپس .گيرند  مي است يكديگر گردن بر كه دستمالي

   .كنند مي ركتح )قطار چون( و كرده
  ».سازم مي )رشته( زنجير !مردان شاه هو« :گويد مي مربي بعد
 بيـان  بـا  مربي .كنند  مي نياز دليل به همگي سپس .كند  مي تكرار بار سه را عبارت اين
 گـردن  دسـتمال  كه را پسري راست دست )خدا سوي به دست به دست( :كه عبارت اين
 يـا  رهبـر  دسـت  .كنـد   مـي  او تسليم را وي ،گذاشته رهبر يا مرشد دست در گرفته را وي

  .ايستد مي دار بوسيده را مرشد
  :گويد مي و گيرد مي است شده بسته پسر گردن بر كه دستمالي از رهبر يا مرشد

 خـود  دسـت  بـه  هكـ  آنچـه  بـه  دسـت  نكن انكار را دين !نكن زني هم دوبه و غيبت«
 را خـود  از تـر  بزرگ سخن بپوشان، دامنت بااي    ديده چشم با كه را آنچه مگذار،اي    ننهاده
  »؟يدان مي حق و كني؟ مي ييدأت مرا سخن اين آيا كن، تبرا كن، گوش
 سـپس  و شـود   مي تكرار بار سه مرشد يا رهبر پند .بوسد  مي را مرشد يا رهبر دست پسر
 او كمـر  بـه  كمندي مانند كرده باز شده بسته پسر گردن بر كه را دستمالي رهبر يا مرشد
  .شود مي خوانده گلبانگ اين حين اين در و بندد مي

 سـيف  ال االعلـي  الفتـي  اهللا، كامـل  مرشـد  باهللا، عارف اهللا، ولي علي اهللا، اال اله ال«
  »باد محكم اقرار بناي االذوالفقار
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 بوسـيده  را مربـي  دست ترتيب به همه سپس زند،  مي كمر شال بر گره سه گفته را اين
 بـه  كـشيده  دو .خوابنـد   مي اركان به شده خوانده دار گلبانگ ايستند،  مي دار او چپ تِمس

 دار برخاسـته  اناركـ  از كه زماني و شود  مي نواخته پسران از يك هر به كشيده يك مربي
  .شود مي سرداده دار گلبانگ ايستند مي

 را هـايي  جـان  همـه  دست نوبت به پسران نشيند،  مي خودش جاي سر مربي آن از پس
 سپس .شود  مي سرداده دار گلبانگ هنگام اين در .ايستند  مي دار و بوسيده دارند حضور كه

  .شود مي سرداده انگگلب يك دو هر براي .آيند مي سلمان فراش، شده، برچيده تشك
 از مرشـد  سپس شود  مي ريخته )دليل( چراغ پاي بهاي    قطره ابتدا شود،  مي آورده شراب

  .شود مي داده آنان يكايك به پسران خود شراب از و نوشد مي آن
 سرسـفره  )شـده  ذبح هاي خروس( ها يلئجبرا سپس گستراند،  مي آورده را سفره سلمان

 رهبـر  يا مرشد شود،  مي آورده سرسفره شده ذبح ودترز كه خروسي نخست .شود  مي آورده
 خودشـان  كـه  خـروس  از پـسران  از هريـك  بـه  هماي    لقمه سپس و دارد  مي براي    لقمه
  .باد محكم اقرارتان :گويند مي حين اين در و شود مي داده اند آورده

 فرهسـ  هـا  لقمـه  خوردن از پس .كنند نمي باز را كمرشان شال اند نگرفته لقمه تا پسران
 و خفتگـان  دعـاي  برداشـته  چـراغ  .آيـد   مـي  چـي  پيمانه ها سلمان از پس شود،  مي برچيده

  .شوند مي پراكنده جماعت آنگاه .شود مي خوانده نشستگان

  »پسر قرارا«  15بخش  :ها پاورقي
 در يلمـاز ي عبـدالرحمن  . 52 ـ 53 صـفحات  ،»اسـت  گونـه  اين پسر قرارا«  بخش ازمير، نسخةـ 1

  :38ـ 40 صفحات ،كند مي تشريح گونه اين را موضوع اين انچي تخته آداب د،خو مشهور كتاب
 را آن آداب و شـوند   مـي  آشـنا  جمـع  مراسـم  با موسيقي ثيرأت تحت خردسالي از علوي كودكان

 ايـن  و .گرفـت  اقرار وي از و كرد شروع را كودك شآموز بايد سالگي دوازده از .كنند  مي تقليد
  .دهند نشان اوالدشان به را راه كه است فرض پدر و مادر بر
 طفل گردن به سفيدي حلقه هنگام اين در .كند  مي قرباني دهد اقرار خواهد  مي كه كودكي پدر
   .گيرد مي اقرار او از بابا )دده( شود مي بسته كمرش به كمندي و
 اگر و بكند، هرچه و رود كجا هر سالگي هجده تا.شود  مي علويگري وارد كودك صورت اين به

 دده پـيش  را كـودك  پـدر  .دهـد  اطالع پدرش به بايد شود نزاع و دعوا همچون كاري مرتكب
 معتبـر  كودك اقرار هنوز سن اين تا .خواند  مي دعا برايش و نموده صحبت او با دده .فرستد  مي

  .شود نمي باطل اقرارش و سوگندش بخورد، هم دروغي سوگند اگر حتي دليل اين به و نيست
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 بـستن  گردن« عنوان تحت بخشي در را گرفتن اقرار مراسم از ديگراي    گونه زيلماي عبدالرحمن
  58 ـ 60 صفحات ،كند مي تشريح گونه اين »گرفتن اقرار و

 پـدرش  مقابـل  .شـود   مـي  حاضـر  ميدان در شده بسته گردنش و دهد اقرار خواهد  مي كه كسي
  .خيزد برمي و كند مي نياز زند، مي زانو .كند مي تكرار را گذشته اقرار و ايستد مي
  :گيرد مي اقرار گونه اين پدر
 آنچـه  بر .مكن دروغگويي .مكن چيني سخن .دار منصور ايستادنت شوي،  مي داخل حق در به«

  »داني؟ مي حق را سخنم آيا كني؟ مي ييدأت را كالمم آيا .مزن دستاي  ننهاده خود
   :پسر

  ».دانم مي حق«
   كند مي دراز را راستش دست پدر
  ».ببوس را دستم«

  كند مي دعا و كشد مي را پسر كمند سپس
  »باد محكم اقرار بنيان قريب، فتح و اهللا من نصرُ .اهللا اهللا، هللا،ا« 

 و آورد  مـي  ميدان به را آورده كه شرابي اقراردهنده .)را كمند( زند  مي گره سه گويان اهللا سپس
 در گيرنده اقرار .گيرد  مي پدر از را شراب دعاي و ايستد  مي دار شمس .كند  مي تسليم شمس به

  .گيرد مي دست در را جبرئيل و ايستد مي شمس راست سمت
 درو پيـشاپيش  كـرديم  حاصـل  آنچـه  بادا، حاصل مرادمان بادا، شراب شرابمان اهللا، اهللا، هللا،ا« 
  .نيابد نقصان شده زياد آنچه نشود، ريخته پرشده آنچه بادا، يارمان مردان شاه

  ».اداب كوثر آب شرابمان
 قـدري  و ديگـر  مرد سه به فنجان شرابِ از .دهد  مي پدر به شراب از .نشيند  مي زده زانو شمس

  .دهد مي شده گرفته اقرار او از آنكه به هم
 سپس .رود  مي و كند  مي نياز پدر به داده اقرار كه كودكي .كند  مي قطع را جبرئيل چپ پاي پدر

  :شود مي خوانده )شود مي آورده جدا جدا كه( ها قرباني دعاي
   .رود پيشاپيش كرديد حاصل آنچه باد، حاصل مرادتان باد، قبول تان قرباني«

 )برسـد  شـما  بـه  بركتشان يا( دهند بركت شما به امام دوازده( عرفات در حق، قربانيِ تان قرباني
  :شود مي خوانده دعا اين )جداگانه طور به( آورده را اش قرباني كه هركس براي آنگاه

 ياورتان مردان شاه .رود پيشاپيش ايد كرده حاصل آنچه باد، حاصل مرادتان قبول، هايتان لقمه«
  »!هو حقيقت براي )دهد؟ بركت شما به )ع( جبرئيل عرفات در(

 قـصد  كدام هيچ پدر اذن بدون كه مصاحبان از غير به شوند  مي متفرق جماعت دعا اين از پس
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  .ندارند خروج و ورود
 و خفتگـان  االذوالفقـار،  سـيف  ال علـي  اال الفتـي  اهللا، ولي علي اهللا، اال اله ال ،اهللا اهللا، هللا،ا« 

 خوابنـد،   مـي  غيبـت  و چينـي  سـخن  از دور مكـانِ  در كه آنها كنندگان، حق به روي نشستگان،
  »!هو حقيقت براي .اند حق صوفيانِ

 كـردن  جمـع  و رياقرارگي مراسم اتمام از پس .شوند  مي پراكنده كامالً جمعيت دعا اين از پس
  .شود مي آورده قرباني و شراب و شود مي خاموش دليل تشك،
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16  
  1»دختر قرارا«

  :است بدينگونه دختر اقرارگيري
 تـشك  كننـد،   مـي  روشـن  را )دليـل ( چـراغ  .شـود   مـي  سربريده خروس تكبير، نداي با

 .ايـستد   مي دار تشك روي بر مردش همراه به دهد اقرار بايد كه دختري و شده گسترانيده
  .شود مي داده سر طريقت نكاح گلبانگ
 كـه  حـالي  در سـپس  و دهـد   مـي  قرار خود كنار در را دختر آن مربي خواهر آن از پس

 بـه  را دختـر  »حـق  سـوي  بـه  دست، به دست .ام آورده )قطار( مردان شاه !هو« :گويد  مي
 دار انـگ گلب .ايـستد   مـي  دار وي راسـت  سـمت  در بوسيده را دست كند،  مي تسليم مرشد
  .خوابد نمي اركان در دختر .شود مي خوانده
 بيـرون  دختـر  آن سپس شود  مي داده سر تمنا گلبانگ .بوسد  مي دست دختر آن از پس
 او بـه  اسـت  آورده كـه  نوشيدني و خروس گوشت از .گذرد  مي اركان از شوهر همراه آمده
  .شود مي انجام يكجا انپسر اقرار وليكن شود مي اخذ جدا جدا دختران اقرار .شود مي داده

  »قرار دخترا«  16 بخش :پاورقي
  54 فحهص ،»دختر از گرفتن قرارا«  ،ازمير نسخةـ 1
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17  
  1»كردن ده به يك«

  :كه است صورت اين به كار اين
 جـز  بـه  طالـب  امـوال  ارزش سـپس  .)شود مي روشن چراغ( شود  مي بيدار دليل نخست

 كـه  اين ذكر با آن نودم نه باشد كه قروش چند هر ارزشش .شود  مي برآورد قطران و ديگ
 تقـسيم  قـسمت  سه به باشد مانده كه چه هر سپس .شود  مي جدا )بد( صفت نه بر لعنت«

 قـسمت  يك و مرشد سهم قسمت يك شاه، سهم قسمت يك قسمت سه اين از .شود  مي
 سـهم  از مرشـد « كـه  شـود   مي گفته آن از پس .بود خواهد )جمع( مردان بزرگ سهم هم
  ».گذشتند هم جمع مردان گذشت، ودخ

 شد ذكر باال در كه نحوي به .شود  مي تقسيم قسمت سه به است شاه سهم كه قسمتي
 سـه  به مانده شاه براي كه سهمي .شود  مي گفته )گذشتند هم جمع مردان گذشت، مرشد(

 شـاه  گذشتند، جمع مردان، گذشت مرشد« :كه شود  مي گفته دوباره و شده تقسيم قسمت
  ».گذشت نيز

 داده اقـرار  كـه  باشد داشته پسري فرزند طالب اگر شود  مي گذرانده اركان از آن از پس
 دهـم  يـك  .گذرنـد   مـي  اركان از هم با همگي .ايستند  مي دار مادرش كنار در نيز او است

  .نيست اركان جزء ندارد مصاحب كه طالبي منزل كردن )ده به يك(

  »يك به ده كردن« 17 بخش  :پاورقي
  55 صفحه ،»كند مي ده به يك اينگونه را اش خانه طالب يك« ،بخش ازمير، نسخةـ 1 
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18  
  1اجاق حفر

  .زدير يم يخون ند،ك حفر اجاق خواهد  ميهك يطالب
 يرو روبه و رديگ يم يليب رهبر اي مرشد از آنگاه خورد، يم را اش لقمه نوشد، يم شراب

 اي مرشد سپس .ستديا يم دار او چپ متس در هم طالب آن خواهر .ستديا يم دار ،اجاق
 زين طالب .دهد يم طالب به را ليب دوباره و ندك يم طلسم را اجاق بار سه ليب با رهبر
 دست جمع در طالب نشستند، خود يجا بر رهبر اي مرشد يوقت .بوسد يم را او دست
  .بوسد يم را خود خواهر

  .است )Para( صدوده اداست حق .شود يم ندهكپرا جمع و دهند يم سر يگلبانگ

  »حفر اجاق «18  بخش:يپاورق
   40 فحهص ،»نك اجاق طالب فيتعر در« ،ريازم نسخهـ 1
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19  
  1»ازين«

  :است اينگونه رسول اوالد و خليفه استاد، متقن سخن و
  .آورد ازين خيمشا و رانيپ يها نام به ديبا شود يصوف خواهد مي هك يطالب
  :است گونه سه ردنك ازين و

 صورت رب دست و بنگرد )ريپ( چشمان به هك نيا سوم .دهان به دوم .دست به اول،
  .شدك

 ازين زانوانش به اي و او يمايس به ريپ حضور در مسلم و مؤمن هك است انكار از و
  .نندك

  .ستين انكار از مجردند هك وهيب زنان و رهكبا دختران ردنك ازين و
 به هك چرا ).پول( مال يمقدار هم و شخص از گرفتن يقربان و نذر است انكار از و
 حق، گرفتن ازين با .سازد يم امبرّ رهيبك گناهان از را يصوف ،انكار از يك هر آوردن يجا
  .جمع آن از شفاعت و است ريپ آن از قرار جمع در و .شود يم حق

  »نياز« 19بخش : پاورقي
 خدا با مختلفي سخنان )Naz( ناز اهل .است خداوند عشاق وصف نياز، ـ1 دعا التماس، :نيازـ 1

 بدارد، دوست رااي  بنده اگر خداوند« حديث اساس بر .ناخوشايند سخنان حتي .گويند مي
 بابا،( شيخ به احترام ـ2 .يابد مي توجيه مسأله اين ».دهد نمي جزايش و بخشايد مي را گناهانش

 پير اوزتلي، جاهد( بوسند مي را شيخ راست و چپ زانوي و زنند مي زانو احترام براي ).دده
  )463 فحهص ،1978 استانبول ابدال، سلطان

  :ديگر طرفي از
 براي يا و داشتن،اي  خواسته يا حاجت مفهوم به است بزرگان حضور در نشستن ادب به :نياز

 مولوئيان .دارد تفاوت آن شكل تنها است، موجود ها طريقت تمام در نياز .ارمغان دادن
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 انيتاشكب .نندك يم ازين و شوند يم خَم .گذارند مي چپ پاي انگشت بر را راست پاي سرانگشت
 .شود يم انجام زين دادن هيهد و احسان وقت به ازين .بوسند يم را )دده( زانوان و زنند يم زانو
 و يگريعلو :اروز محمد( .رنديگ يم ازين هكبل رند،يپذ ينم صدقه انيتاشكب و انيمولوئ

  )143ـ144 فحاتص 1977 استانبول ه،كيتر در يگر يتاشكب
  :ازين

Kamberin nefesi 
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20  
  1دار

  .»2گونه چهار« :ده پاسخ »است؟ گونه چند دار« :پرسند اگر و
 نيچهارم و مينس دار آن نيسوم .است فضل دار آن نيدوم .است منصور دار آن، نياول
  3.است فاطمه دار آن
  4.دارد انكار چهار ستادنيا حضور در و

 در را ها دست و ستديا  ميراست ريپ حضور در هك است نگونهيا و .است منصور دار اول،
  5.ندك يم زانيآو نارك

  6.شود يم منصور و ستديا يم دار برخاستن هنگام طالب
 نيا دار نيا مفهوم .است توأم سجده و گفتن »باد عشق« با كه .است فضل دار دوم،
 مجروح خنجر به فضل حضرت هك اچر .بخورد جگرم بر خنجر فضل همچون هك است
  7.شد

 مفهوم و شود يم دار ـ مينس برخاست و نشست هنگام به طالب .است مينس دار سوم
  8.ندمك شيخو پوست يمينس همچون هك است نيا ن،يا

 .گذارند يم هم يرو را پاها هك است لكش نيا به فاطمه دار .است فاطمه دار 9چهارم،
 امام و حسن امام نارك در اءيانب سلطان يروز .است اندهم يباق نيحس امام از فاطمه دار
 نيهم در .ديدو سرعت به نيحس امام .نمود آب يتقاضا آنان از اءيانب سلطان .بود نيحس
 خون شكمبار يپا از .شد مجروح و نمود اصابت يسنگ به چپش يپا انگشت نيح
 چپ يپا يرو بر را راستش يپا بدهد امبريپ به را آب خواست يم هك سرورمان .آمد يم

  10.دينما پنهان را جراحتش تا گذاشت
 يسك حق از ريغ به آنان عمل به .شود كپا گناهان از تا دهد يم سر گلبانگ طالب

  11.ستين آگاه
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  12.دينما يم او شفاعت )دار چهار نيا به( ريپ ستد،يبا دار صدق، بهاي  يصوف اگر

  »دار« 20بخش : ها يپاورق
 يمعنا به )Daragaci( لمةك از دار .184 فحهص ،آداجا نسخة ؛141 فحهص ،ريازم نسخة ـ1

 در .دارند دده مقابل در جمع در هك است يحالت ،يگريعلو در .ديآ يم »دار اي دار چوبه«
  .دارد را خود نام يك هر هك .دارد حالت چهار وضع، نيا يگريعلو

  189 فحهص ،آداجا نسخة ـ2
  141 فحهص ،ريازم نسخة ـ3
  141 فحهص ،ريازم نسخة ـ4
  189 فحهص ،آداجا نسخة  ـ5
  189 فحهص ،آداجا نسخة  ـ6
  141 فحهص ،ريازم نسخة ـ7
 گفته .اند آورده سوم مرتبة در را فضل دار 141 فحهص ،ريازم نسخة ؛189 فحهص ،آداجا نسخه  ـ8

 فضل دار) عصاي پير(شود كه بعد ازگذر از زير طريق و ضربه خوردن توسط ذوالفقار  مي
اي است كه در  ايستد ـ اين مورد به كل غلط است ـ در ميان علويان دار فضل به گونه مي

  189نسخة آالجا آمده، صفحه 
  189 فحهص ،آداجا نسخة ـ9

  141 فحهص ،ريازم نسخة ـ10
  189 فحهص ،آداجانسخه  ـ11
  189 فحهص ،آداجانسخه  ـ12
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21  
  1قنبر نَفَسِ

 حضور جمع در خجلت و شرم از سبب نيهم به .تداش ينامطبوع نَفَس يعل قنبرِ
 مطلع امر نيا از )ص(رسول حضرت .نشوند آزرده دهانش يبو از خلق هك تا افتي ينم
 حتينص و وعظ را مؤمنان زهرا فاطمة دخترش منزل در رسول حضرت روزگار آن در .بود
 آنجا قنبر .بود آورده خود با تازه يخرما و ريانج نيمؤمن از نفر يك روز يك .فرمود يم

 رتضح گوش در آهسته و فراخواند خود شيپ را يعل حضرت محمد، حضرت .نبود
 جمع به و ديايب بگو ن،ك دعوت )جمع انيم( نجايا به را قنبر و برو ،يعل يا«  :فرمود
  ».مييگو يم )بادا كمش قنبر نَفَس( او به زين ما د،يبگو بادا عشق
 عشق« و آمد جمع انيم به قنبر .نمود دعوت را او و رفته قنبر سراغ به مردان شاه

 جمالِ به بادا، كپا نفست اءياول همت به« :گفتند يو به خطاب زين جماعت .گفت »!بادا
 يبرا جماعت .شد عنبر و كمش همچون قنبر نفس هنگام آن در .»بادا كمش نفست هو
 .خوردند تازه ياخرم و ريانج از يهمگ و نشست آنان انيم قنبر .ردندك باز يجا قنبر

  .ردندك دعا و دادند سر گلبانگ

  »نفس قنبر «21 بخش: ها يپاورق
  147 فحهص ،»قنبر نفس نمودن كپا« قسمت ر،يازم نسخةـ 1

 يعل حضرت سفرة .برد يم همراه به را او رفت يم هك جاك هر و بود يعل حضرت محبوب قنبر
 از ريغ به هسفر سر بر .داد يم انجام عشق با را ارك نيا و .ردك يم جمع و انداخت يم قنبر را

 يعل حضرت از »شود ينم )Dugun( يجشن قنبر، بدون« سخن .گفت ينم يسخن عشق
 سفرة را يعل سفرة انيعلو ينيد مراسم در .يعل با او يشگيهم يهمراه ييچرا بر است يليدل

 فحهص ،197 فحهص اراكآن ،يگر يتاشكب و Melamilik سونار، ديجاو( .نديگو يم هم قنبر
173(
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22  
  سرقت

 سر را آن خلوت يانكم در .دنديدزد را، )ص( رسول حضرت ديسف شتر نفر هشت يروز
 به تا رفت .برآمد شتر يجستجو به )ص( رسول حضرت هنگام آن در .پختند و دهيبر

  :ديپرس آنها از .ديرس دزدان آن جمع
  »د؟يديند مرا شتر ايا« 
  »ميديند« :دادند پاسخ آنها
  .ندياو تبار از انيجذام نونكتا روزگار آن از .مرد جذام از يكي نفر، هشت نآ از

  .شد نامطبوع و گرفت بو دهانش بود، ردهك پنهان دهان در را شتر گوشت هك يدوم
 انيم را آن يچهارم .شد فاسد شيبازو نمود، پنهان خود بغل ريز )را گوشت( يسوم

 شبدن ردك پنهان اش جامه ريز نفر نيمپنج .شد فاسد وجودش رد؛ك پنهان خود نةيس
 بود نشسته آن يرو بر و بود ردهك پنهان خود ريز را شتر سر نفر نيششم .داد رنگ رييتغ

 و ردك پخش كخا يرو بر را شتر خون نفر نيهفتم شد، جاديااي  غده بدنش در پس
 آتش رد را استخوانش نفر نيهشتم و .مرد )اگزما( يپوست يماريب از پس نمود پنهان

  .شد نكيمس و زيچ يب انداخت،
  .بودند نفر هشت يتيروا به و نفر هفت گرفتند، جذام هك آنان يتيروا به و
 آن نفر نيدوم .گرفت قرار اياول و اءيانب لعن مورد و ديگرد مبتال خداوند خشم به ياول
 ديس سخن هك بود آن نفر نيسوم .ديشك دار به را او و داد يفتو منصور مرگ به هك بود
 را )ص( محمد شتر هك بود آن نفر نيچهارم .شد گردانيرو او از و شمرد فرك را يمينس
 نفر نيهشتم و .داشت يجنس رابطة آبستن زن و حائض با نفر نيپنجم .ردك اركان و ديدزد
  .)بود ورك شب( بود زاريب شيخو بدن از

 اهانت و ردك داج نيحس امام تن از سر آنكه و نوشاند زهر حسن امام به آنكه }و{
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 گونه چهار سارق و .است اهيروس انكار هفده و مقام چهل و باب چهار در سارق .نمود
 آن زبان سارق .زبان سارق دوم .است اهيروس حق حضور در هك مال، سارق اول، .است
 و ظاهر در او .بديفر يم را مسلمانان آن با و آموزد يم را علم صاحب سخنان هك است
 آن ديتقل با و نديب يم اهلش از را مالك او .است راه سارق سوم .ستا اهيروس باطن

 و ايدن در او ]ندك يم تظاهر و داند يم مالك صاحب را خود يعني[ بديفر يم را مسلمانان
 سر به سر و ندك يم يباز گرانيد با او .است احساس سارق چهارم .است يرو هيس آخرت

 و باب چهار در او .رود يم و ردهك رها را آنها ،ديرس انجام به ارشك هك بعد و گذارد يم
  .است اهيروس انكار هفده و مقام چهل
 .ملعون نمرود دوم .قاتل ليقاب اول .اند لعن مورد دنديورز برك ايدن در هك سك هفت و
 ابوجهل، هفتم .ملعون باب ششم .ميرج طانيش پنجم .قابوس چهارم .ملعون فرعون سوم
    .باد او بر تنلع

  .ظالمان تمام بر خداوند تلعن
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23  
  1ليجبرئ ردنك آغاز قتيطر

  .است مانده يجا بر نيرالمؤمنيام پناه، 2رسالت حضرت از ترجمان و قيطر و
 يمرتض يعل و يمحمدمصطف حضرت .بود نشده دهيآفر جهان نيا هنوز هك زمان آن

  :فرمود ليجبرئ .بودند عالم هزار هجده در
 حضرت پس »ستديا يم من مقابل در يمصطف محمد .مغمبريپ نيقر و همراه من«

  :آمد دوباره ليجبرائ لحظه آن در .آمد يهست هب ليجبرئ جملة نيا با رمكا رسول
  »ست؟يچ من قصور ؟يننهاد من بر حرمت و عزّت چرا محمد يا« 

  :فرمود رسول حضرت
  ».است افتهي ره شبهه تو قلب به ؟يهست كلِم هك يدان ينم تو ل،يجبرائ يا« 

  .خواست امان يمرتض يعل مردان شاه از .نهاد نيزم بر يرو )ع( ليجبرائ آنگاه
 از يمرتض يعل مردان شاه .ردك التجا دو بر پناه خداوند به ليجبرئ .داد اجر را او يعل
  .يعل مردان شاه از يريپ و ماند ليجبرئ از يرهبر پس آن از .گرفت ترجمان ليجبرئ

 »ت آغاز كردن جبرئيلطريق «23بخش : ها پاورقي
  79ـ نسخة ازمير، طريقت آغاز كردن جبرئيل، صفحه 1
  .پيامبري، خبررساني رسالت پناه، محمد پيامبر: ـ رسالت2
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24  
  1اجــت

 هكـ  يديسف تاج اول، 2»تاج هفت« :ده پاسخ »شد؟ نازل تاج چند آسمان زا«  :بپرسند اگر
 تـاج  سـوم  .شـد  فرسـتاده  ينب نوح يبرا هك يديسف تاج دوم .شد نازل اهللا يصف آدم يبرا
 حضرت سبز تاج ششم .يسيع بودك تاج پنجم 3.يموس زرد تاج چهارم .ليخل ميابراه اهيس

 چهار بر داللت هك دارد )كتر( چهار رامبيپ آدم تاج .نيرالمؤمنيام قرمز تاج هفتم و رسول
  .كخا باد، آب، آتش، .دارند ياصل عنصر
 .*جنـوب  و شـمال  چون دارند جهت شش بر داللت هك رددا كتر شش امبريپ نوح تاج
 سـتاره  هفـت  آن .انـد  سـتاره  هفت كتر هفت آن .دارد كتر هفت )ع( ليخل ميابراه تاج

 دوازده رسـول  حـضرت  تاج .زحل و خيمر ،يمشتر زهره، عطارد، د،يخورش ماه، :از عبارتند
 ريشـ  خرچنـگ،  دوقلوها، ،گاو قوچ، .اند سال ماه دوازده سنبل كتر دوازده نيا .دارد كتر

  .يماه دلو، بزغاله، مان،ك عقرب، ترازو، سنبله،
  .است امام ازدهي پدر او .دارد كتر دوازده زين مردان شاه تاج و
 :ديفرما يم )ص( رسول حضرت .الزمان صاحب يمهد نشانيآخر و اوست امامان نياولّ

  ».يمهد آخر امام و است يعل اول ماما« 
 اگر ».است انسان وجود در احسان و .است نسانا«  :بگو »ستيچ تاج« :بپرسند اگر
 به خدمت و نمودن عمل ريپ سخنان به .است ريپ« :بگو »ست؟يچ تاج فرض« :بپرسند
 خداوند از گناهان شيبخشا طلب تاج اصالت .است ريپ از اطاعت تاج تسن و .اوست
 زنان با ارتباط و جاهل صحبت از حذر تاج، فرمان .است توبه و ردنكن گناه گريد است،

اركبد
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 تيوال آن ظاهر .حق نور ينعي تاج باطن .است حق شناخت دينما يم تاج آنچه .است 
  .است »الف يك« تاج لمةك .است امام

 نينخست قبلة .رهنماست فةيخل .وجهه اهللا رمك طالب ياب بن يعل مدح و است اهللا اسم
 ريپ و فهيخل دانستند، ينم راه انكرا هك آنان درآمدند، عهيش مذهب به هك است يسانك
  )شناختند ينم( .دنديد ينم

 نيحس تابك تاج تابك .است حق ركذ است، سر تاج اساس .انتهاست يب وحدت تاج
  .است يعل بن

 گذاشتن سر بر تاج، يزندگ .است حق محبت تاج پنبة .است ردنك سالم تاج شعلة
 بر تاج نداند، ميمفاه نيا و بگذارد تاج هك هر .است نهادن نيزم بر را آن تاج، مرگ .است

  4.است حرام او
 و .تاستيك خداوند آن قبة .مرشد آن سنجاق .نور آن رونيب .است سر تاج درون اول،

 و غرب تا شرق از آن يپهنا .است يعل و محمد مهرش .است امام دوازده آن يها كتر
  5.است چهار آن ابواب ،يرسك تا عرش از شيازا در

  »تاج «24بخش  :ها يپاورق
  251ـ252 ، صفحاتتاشكب يحاج نسخة  ؛81 ـ82 صفحات ،ريازم نسخةـ 1

 امام دوازده نشانگر تاج زبانة دوازده .دارد يخاص ريتعاب و يمعان پوشند، يم يعلو بزرگان آنچه
  .دارداي  ژهيو قداست تاج .است

  166ـ168 فحاتص a.g.e لو،غواُ وبيا
  251 فحهص .شده ركذ تاج پنج نزول تاشكب يحاج نسخة درـ 2
 251 فحهص .است يعل يبرا پنجم تاج و محمد يبرا چهارم تاج تاش،كب يحاج نسخة درـ 3

 82 فحهص ،ريازم نسخةـ 4

 252 فحهص ،ريازم نسخة ـ 5
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25  
  1يمردنجوا

  *.ستين )گذشت( يجوانمرد زيچ هفت و
  .دينبا آن گونة چهار از و گذشت ديبا آن چهارگونة از
 دوست را يسك رخوديغ هك داشتن روا .نگذشت محمد عشق از بزرگ خداوند :نيلّاو
  .بدارد
از هك شد يم يراثيم مانيا گذشت، يم اگر .ندنگذشت خويش مانيا از كمالئ :نيدوم 

  .ديسر يم ارث به گريد سك هب يسك
د :نيسومد اگر .نگذشت شيخو امت از محمپسرش از گذشت، يم خود امت از محم 

  .گذشت ينم 2ميراهاب
 گذشت، يم فاطمه از يعل اگر .ردكن گذشت وفاطمه ذوالفقار از يعل حضرت :نيچهارم

 جايز گريد يمرد به آن يواگذار و عتيشر خاطر به همسرش از مرد يك گذشتن آنگاه
  .شد يم

 يصوف خدمت به بار سه را )خود زن( شيخو مسلم اگر يصوف يك نها،يا براساس
 و ستين انكار از آن با يدشمن .بست خواهد دل يصوف آن به سلمم آن فرستد، گريد
 بار دوم .است يسيع مقام نيا هك ابدي جسم محبت د،ينما خدمت بار نياولّ .است يديزي

 علوفه وانيح به .است خداوند مرتبة .است دل محبت سوم و )ندك كدر( ابدي محمد مقام
  .بخشد محبت انسان به و

  »جوانمردي «25بخش : ها پاورقي
  142 فحهص ،»يجوانمرد گونة هفت« بخش ر،يازم نسخة ـ1
  .درگذشت يخردسال در هك غمبريپ كوچك پسر :ميابراه ـ2

 تواند يم نيحس و حسن فاطمه، ذوالفقار، نهايا از .امدهين هفتم، و ششم پنجم، ل،كش :حيتوض در* 
 م،يداد قرار »هو« بخش در را قسمت نيا .148 فحهص ،»سالم« بخش ر،يازم نسخة .باشد
  .برند يم ارك به زين سالم يجا به را هو لمةك انيعلو
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26  
  1 وــه

 اركآش اسم .اركآش يگريد و نهان يكي دارد، نام دو بزرگ خداوند هك شد دانسته نگونهيا
 باب در .دارد نام يك و هزار او و »هو« نهانش نام و است »ميالرح الرحمن « او ظاهر و
 از Ĥنكهچن شد خلق آباي  قطره از يآدم فرمانش به .ردك پرسش انتو ينم او متكح
  .شتندگ زده خجلت ديخورش و ماه اش ييرو يكن

 و مال نعمت ار،كآش نعمت .اركآش يگريد و پنهان يكي است، گونه دو بر نعمت و
 راه به رفتن و يويدن يها ششك كتر پنهان نعمت .است پسر و دختر همانند كمل

  .است معرفت و مانيا .تاس يعل و محمد
 يقلب« هك است آمده يفيشر ثيحد در است، بركا عالم، اسرار هك دانست ديبا نونكا
 عالم انسان روح و قلب پس 2»است يبزرگ گاهيجا باشد، يجار خداوند ركذ آن در هك
  3.است فيشر تيب قلبش و قبول رشكذ دارد مانيا آنكه .است بركا

 يراض آن نيدوم .است رانيپ به خدمت آن، نياول .ستا گونه هفت خداوند ركذ اما و
 راه در آنكه سوم .ندك تيهدا شيخو راه به را او هك آنگونه )طالب( اقرار از خداوند بودن
 ششم معرفت سبك پنجم .باشد قتيطر ريمس در چهارم .باشد داشته ياستوار عتيشر
  .استيح و ادب حفظ هفتم و علم سبك

  .گفت »صفا« و »نظر« اهللا نيام مانيسل و اهللا حسن فوسي شفااهللا، وبيا به و
 بال از شانيا خروج يبرا يتعال حق .شدند مبتال ييبال به امبرانيپ نيا از يك هر
 )باد( عشق سماع، مفهوم نونكا و گفت »نظر« و »صفا« آمد ليجبرئ .فرستاد را 4ليجبرئ

 گفتن پاسخ را 5سالم و دادن مسال زنان و مردان بر رديگ يم نشأت نجايا از »نظر« صفا ،
  .است واجب
 آن از خانه نيا«  :ديبگو ديبا خانه صاحب آن د،يدرآ يگريد شخص خانة به يسك اگر
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  6»توست
 همچون ملعون طانيش د،يگو »ميالرح الرحمن اهللا بسم« يسك اگر هك دانست ديبا و
  .شد خواهد ذوب شود، يم ذوب آتش نارك در هك ييمو
 كپا صفات از .است خداوند سالم سالم .است خداوند بزرگ يها نام از يكي سالم و

  .است ياله قدرت مشعل نور سالم و .است خداوند صفت عشق .اوست
 بر و .شد دهيآفر جسد »صفا« و »نظر« با و .شد دهيدم روح جسد به »باد عشق« با

 لياسماع و اهللا ليخل ميابراه اهللا، ينب نوح اهللا يصف آدم به )ع(ليجبرائ يتيروا اساس
 گناه .قسم 4 گناه و .است لمهك چهار »ميالرح الرحمن اهللا بسم« و گفت »صفا« اهللا حيذب

 »ميالرح الرحمن اهللا بسم« جان عمق از سك هر .اركآش گناه و نهان گناه روز گناه شب،
  .ديبخش خواهد را يو گناهان يتعال حق د،يگو

 ميالرح الرحمن اهللا بسم مانيا يرو از يسك گرا«  :ديفرما يم يثيحد در اياول سلطان
  .ديبخشا يم را گناهش هزار چهار و سدينو يم شيبرا ريخ هزار چهار بزرگ خداوند ديگو

 قرآن را شكودك يسك گرا«  :ديفرما يم يمصطف محمد حضرت يگريد ثيحد در
 آن يدور يبرا يتعال حق د،يگو ميالرح الرحمن اهللا بسم بار يك كودك آن و اموزديب

  ».سدينو يم برات جهنم آتش از مادرش و پدر و رپس
 و سبحانه حق حضرت« :ديفرما يم هك است تيروا وجه اهللا رمك يعل حضرت از و
 تابك چهار نيا .است داشته محفوظ تابك چهار در را ينوناتكم و اسرار چه يتعال
 الشأن ميظع قرآن آنها نيچهارم و ليانج آنها نيسوم زبور، نشانيدوم تورات، نشانياولّ

 هر و شده گنجانده فاتحه فةيشر سور، در دارد، وجود تابك نيا در آنچه هر اسرار از .است
 در آنچه هر و شده دهيگنجان ميالرح الرحمن اهللا بسم در است فاتحه در اسرار از آنچه
 در آنچه هر و است نونكم نياسي فةيشر سورة در شده دهيگنجان ميالرح الرحمن اهللا بسم

  7.است نهفته »ب« نقطة در نهفته نياسي

  »هو  « 26بخش : ها پاورقي
 به قتيطر در و .است او يمعنا به يعرب در هو .112 فحهص ،»هو« بخش ر،يازم نسخة ـ1

  .شود يم برده ارك به خداوند يمعنا
  .است آمده عرب زبان به جمله نيا ياصل متن در ـ2
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  .است عبهك مقصود مقدس، خانة :فيشر تيب ـ3
  112 فحهص ،ريازم خةنس ـ4
  سالم بخش ،148 فحهص ،ريازم نسخة ـ 5
  148 فحهص ،ريازم نسخة ـ 6
  110 ـ 111 فحاتص ،ريازم نسخة ـ7



 

 

121

  
  
  

27  
  2 و 1امامان مدح

  .شد دهيد يريش كفل در !دانيس
  نهادند نام دريح اسداهللا را او يرو نيهم از

  نبود او ريشمش ،يهمتا يريشمش
  ذوالفقار الّا فيالس
  نك شاه خدمت و ستيبا رضا رد بر

  بستند مرك قنبر، و سلمان
  هرگز امدين يعل يهمتا سك چيه
  ذوالفقار اال فيس ال

  شد آغشته خون به دانيشه جامة
  اعالست او مرتبة
  ردك نازل احمد تاج او يبرا حق
  آمد شهادت و احمد تاج او يبرا
  نوشاندند را تيوال شاه
  دهان از شبر و ريشب از يكي
  ردك ديشه را او دهان از نهاآ از يكي

  شد وفا يب و هيمعاو مشورت با د،يخوران زهر او به حسن همسر
  فرستد يم رحمت او بر و ديگر يم نيحس بر السلمه ام آه،
  سپارد يم خاطر به شهربانو و ديگو يم او
  جانم بر فراقت و ماند خاطرم در التيخ گانهي يا شاه، فرزند يا بگذرم جهان دو از گر
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  )فتديب( چشمانت بر چشمانم گريد بار يك منور حسنِ يا
  محمد گوشة جگر يا ،يعل ادگارلي يا
 انيم به و ربالك به هك يا ركش سخنت ن،يريش ات خلق باست،يز ات يخو هك يا

  يشد مشرف خوبان
  نرگس چشمانت گل، ات چهره يا

  و ستيگر نيزم در انسان شاه، يبرا
  آسمان در فرشتگان و بهشت در انيحور آب، در انيماه

  .گرفت دست در فاطمه را نيحس شاه نيخون جامة
  المحشر ومي شو وانهيد

  ديببخشا شانيا گناه نيحس هك بگو
  دميبخش نيخون جامة نيا عشق به
  سريك را انينيحس هم
  صادق اري يا شو ينيحس

  گناه از ردان،گ كپا را وجودت
  جعفر امامِ ردك انيب را نيحس راه محمدباقر است نيحس از ن،يالعابد نيز است نيحس از

  الرضاست يموس يعل هم اء،ياول جان اظمك يموس امام
  نهاستيا گواه هك يگوهر هب

  يركالعس حسن ،يالنق يعل ،يتق محمد امام
  الزمان صاحب يمهد محمد آمد آخر
  بزن ذوالفقار امامان عشق به

  ريبگ را ربالك حق
  ديزي گردن بر لعنت طوق
  سپار تبر و غيت دم به را خود
  است ينيحس ازل از همت ولك

  اند مك اريبس )ازل از( انينيحس
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  همت ولك آورد ادي را امامان قيطر
  ادگاري ماند برتكا اهللا بانگ دوست، ادگاري يا همت ولك

  »مدح امامان «27بخش : ها پاورقي
  90 ـ 91 فحاتص ،امامان مدح بخش ر،يازم نسخة ـ1

  .دارند وجود هم كپا معصوم چهارده امام، دوازده از ريغ انيعلو انيم در
 ارا،كآن ،Melamilik Ve Bektasilik سونار، ديجاو( هستند، نانيا كپا معصوم چهارده
  ):39 فحهص ،1975

  )بغداد در مدفون(     )يعل حضرت پسر( بركا محمد ـ1
 )بغداد در مدفون(       )حسن پسر( عبداهللا ـ2
 )ربالك در مدفون(    )نيحس پسر( عبداهللا ـ3
 )ربالك در مدفون(       )نيحس پسر( قاسم ـ4
 )بصره در مدفون(      )نيالعابد نيز پسر( نيحس ـ 5
 )بصره در مدفون(      )نيالعابد نيز پسر( قاسم ـ 6
 )Sevas واسيدرس مدفون(       )پسرباقر( اركاالف يعل ـ7
 )بسطام در مدفون(      )جعفر پسر( عبداهللا ـ 8
 )وفهك در مدفون(      )رجعف پسر( يالهاد ييحي ـ9

 )Sevas واسيس در مدفون(    )اظمك يموس پسر( صالح ـ10
 )رازيش در مدفون(     )اظمك يموس پسر( بيط ـ11
 )Kudus قدس در مدفون(     )يتق محمد پسر( جعفر ـ12
 )Deyr در مدفون(    )يعسگر حسن پسر( جعفر ـ13
  )Cezayir در مدفون(    )يعسگر حسن پسر( قاسم ـ14
  .ندك ينم قبول وركمذ بيترت به را معصوم چهارده يناريگوپ يالباقعبد اما
 و انيعلو .اند امام دوازده و فاطمه، فرزندش )ص( محمد معصوم چهارده ،يناريگولپ نظر از
  .دانند يم جدا هم از را معصوم چهارده و امام دوازده انيتاشكب

 ديترد مورد باشد )Kul Himmet( از شعر نيا هك نيا و 90 ـ 91 فحاتص ،ريازم نسخة ـ2
  .نشد افتي يشعر نيچن يو يها نوشته از يك چيه در .است
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  )39فحه ص a.g.e :سونار ديجاو( است صورت نيا به آنها دفن محل و امام دوازده
  نجف يعل امامـ 1
 )نهيمد( حسن امامـ 2
 )ربالك( نيحس امامـ 3
 )نهيمد( نيالعابد نيز امامـ 4
 )نهيمد( محمدباقر امام ـ 5
 )نهيمد( جعفرصادق امام ـ 6
 ]كاظمين [)بغداد( اظمك يموس امامـ 7
 )خراسان( الرضا يعل امام ـ 8
 )بغداد( يمحمدتق امامـ 9

  )سامرا( يالنق يعل امامـ 10
 )سامرا( يركالعس حسن امامـ 11
 )شد بيغ اسامر در( يمهد امام ـ 12



 

 

125

  
  
  

28  
  1ريصغ عالم ر،يبك عالم

 .وانيح يسفل عالم و است انسان يعلو عالم .وانيح ريصغ عالم و تاس انسان ريبك عالم
  .است وانيح بعد يك از انسان و

  .ناطق وانيح چهارم شه،ياند صاحب وانيح سوم عاقل، وانيح دوم عالم، وانيح اول
 او به )است زبون( قتيحق در نيكل است انسان ظاهرش است، عالم وانيح هك يسك
 نظرشان در يسك نيچن و ندارند اعتماد يسك نيچن به رفانع صاحبان .نديگو ينم آدم

  .ستين گرانقدر
 باد، آتش، .اند ياصل عنصر چهار نهايا :است گونه چهار يظاهر لحاظ به بودن انسان

 اماره را آتش نام .گذاشتند مطمئن را كخا نام .گذاشتند همهلم را آب نام .كخا و آب
 )تناسب( يوستگيپ و ارتباط گريديك با عنصر چهار هر .نهادند لوامه را باد نام و گذاشتند

 يظالمان نفس اماره، نفس است مرتبط آتش به 3اماره نفس ه،ك دانست ديبا نونكا 2.دارند
  :دارد يژگيو ده اماره نفس .رنديپذ ينم را حق هك است
 .است خوردن غصه چهارم .است يبدخلق سوم .است برك دوم .است جهل آن، نياولّ
 .است نفاق دهم و فرك نهم .نكي هشتم .تينفسان هفتم .انيعص ششم .است حسد مپنج
 كتر سوم تقوا، دوم زهد لاو :دارد يژگيو ده زين آن هك است باد لوامه 4نفس جوهرة اما

 خواست به نهادن گردن هشتم حج، هفتم عروج ششم نماز، پنجم ت،يعبود چهارم صاله،
  .وضو دهم ات،كز نهم خداوند،

 مت،كح دوم عقل، نخست :دارد يژگيو ده زين آن .دارد يوستگيپ آب با 5ملهمه فسن و
 نهم فضل، هشتم مال،ك هفتم ت،كبر و ريخ ششم ر،كف پنجم اندرز، چهارم علم، سوم

 بهشت بزرگ خداوند .است كخا از هك 6مطمئنه نفس نونكا و .يجوانمرد دهم احسان،
  .است نموده استوار آن بر را

 مورد نيا در خداوند .است ياريبس فضائل را كخا هك چرا بود كخا از هللا يفص آدم و
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  7.»است شناخته را يخدا بشناسد، را خود آنكه«  :ديفرما يم
 و بشناسد را شيخو نشيآفر سك هر آن اساس بر و .استياول اعتقاد يبنا سخن نيا
  .است موجود يژگيو ده زين آن يبرا هك رود، راست راه به هك ديبا ابديدر را شيخو

 چهارم دن،يورز عدالت سوم دادن، يكن پند دوم بضاعتان، يب به يدگيرس نخست
 ،]بداند نور را رسد يم او به هچآن [ رسد، يم او به آنجه به دادن تن پنجم بودن، منصف
 به يوفا نهم حق، به نيقي هشتم )است نمودن حق را قتيحق( هفتم علم، سبك ششم
  .ستيچ وفا اندبد هك است نيا دهم و عهد
 Ebu( طالبياب گرشيد نام و ابوتراب او يها نام از يكي .است مردان شاه ،كخا و

Talip( است.  
 را خود انسان هك است ستهيبا يرو نيا از و دنديرس ظهور به نبوت و رامت،ك ت،يوال

 به هك .است گونه هشت 8مهيذَم اوصاف و .است انسان خاطر چه به هك بداند و بشناسد
 نفس، پنجم حرص، چهارم شهوت، سوم بر،ك دوم حسادت، نخست .نديگو اماره فسن آن

  .يشموفرا هشتم غضب، هفتم دن،يورز عشق ششم
 و شود يم گشوده تيرو به بهشت يدرها يينما كتر را دهيوهكن هشت نيا اگر نونك
  .شود يم بسته تيرو به دوزخ هفت در

 علم، سوم قناعت، دوم سخاوت، ولا .ينكن كتر را زيچ هفت نيا هك است ستهيبا و
  .يجوانمرد هفتم و حق به خدمت ششم ش،يخو به نشدن مغرور پنجم صبر، چهارم
 ،يتجلّ هك باش رضا و نك حفظ را نفست .است بازمانده محمد و يعل از راه و آنگاه

 در Ĥنچهچن .نديگو خاطر نيا به 11ممات، و 10،يسفل 9،يعلو لماع .باشد حق ازشين و تمنّا
 ندك رو طانيش به هك يسك نعوذباهللا .دينما يم رخ تو به طانيش يافت لهيرذ صفات دام

 ظاهرش انسان آن .ديگرا يم ظلمت به و شود يم خارج تيهدا از و شد خواهد محروم
 آتش به .است گونه هشت آتش و .آتش خود در و است وانيح بالواقع يول است انسان

 شهوت، آتش دوم ا،ير آتش نخست .ندك يم دفع ار زيچ هشت نمودن يخدا ركش .نديگو
 و برك آتش هفتم نظر، آتش ششم غفلت، پنجم حرص، آتش چهارم جهل، آتش سوم

  .باطن آتش هشتم
 آتش علم، با جهل آتش حالل، مال با شهوت آتش .شود يم خاموش ركذ با اير آتش
 دهيجسن( با نظر آتش خدا، خوف از ستنيگر با غفلت آتش مرگ، ادي با حرص
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  .گردد يم خاموش قناعت با باطن آتش و خود )نفس( شناخت با برك آتش )گفتن سخن
 جاهل نشناسد را شيخو نفس آنكه و شناخته را يخدا شناسد، شيخو نفس آنكه« 
  ».است

  »عالم كبير، عالم صغير «28بخش : ها پاورقي
  .95، صفحه »عالم كبير، عالم صغير«نسخه ازمير، بخش ـ 1

اگر اين دو نيرو به حال خويش رها . لويت انسان داراي دو نيروي خير و شر استاز ديدگاه ع
از اين روي انسان ناگزير از . تواند جاي خير را بگيرد و بر آن غلبه يابد شوند، نيروي شر مي
اين امر را . مقصود دو غايت از اين تعليم پرورشِ نفس انسان است. تعليم و تربيت است

  .بر عهده دارندگان و باباها  دده
هدف از تعليم نفس نيز شناخت آن است و در اين راستا بايد كه نفس را قبل از هر چيز از 

عقبي ) و حتي(ها زدود و قلب را در حب دنيا و  شهوت، كبر، كين، غضب، حسد، ريا و زشتي
  .رهانيد

اند براي تربيت  هايي روشو قبل از هر چيز راه . اند به سوي حقيقت هايي طرائق و تصوف راه ـ2
اين مراحل در بويروك به . راهجوي حقيقت در مسير بايد هفت وادي را پشت سر نهد. نفس

  :اند اين هفت وادي اين گونه. اشكال گوناگون آورده شده است
در اين مقام (نفس راضيه  . 5مطمئنه  نفس. 4نفس ملهمه . 3نفس لوامه . 2نفس اماره . 1

داند و همواره  هر چيز، خير و بال را از او مي. رسد  از حق ميراهجوي حقيقت به رضاي كامل
  .)شاكر است و شكايت نكند

رهجو بسيار به . در اين مقام خداوند از رهجوي حقيقت رضا خواهد بود(نفس مرضيه  . 6
  .)خداي نزديك شده و در انجام هر فعل با خداي متّفق است

ها و  نفس در اين حالت تمام گفته.  روح استاين مقام، مقام صافي (نفس صافيه يا مايا . 7
 .)شود و ديگر در حالت انساني صرف نيست اعمالش با خداوند يكي مي

 .ستين شيب يوانيح پس .است شيخو نفس ارياخت در تماماً حالت نيا در انسان :اماره نفسـ 3 
 يمانيپش و زند يم دست خود مالمت به مك مك حالت نيا در و مقام نيا در انسان :لوامه نفسـ 4

 .دهد يم دست او به
 هفت ديبا متصوفه .گرفتن الهام به ندك يم شروع مقام نيا در قتيحق يرهجو :ملهمه نفسـ  5

 .آنهاست نيسوم ملهمه نفس .بگذرانند را )يواد( عالم
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 نيا در و رسد يم مقام نيا به مختلف مراحل يط از پس قتيحق يرهجو :مطمئنه نفس ـ 6
 .شود نائل شهود و شفك به تواند يم حالت

 »ربه عرف فقد نفسه عرف من« :آمده عرب زبان به ياصل متن در جمله نياـ 7
 بد يها يژگيو و اوصاف :مهيذم اوصافـ  8
 يمتعال لماع :يعلو لماع ـ9

  يخودخواه پست، لماع :يسفل لماع ـ10
  عالم مرگ: ـ عالم ممات11
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29 
  1نامه تيوال

 »ستين يمنبع را شما متكح ،زيعز يا«  :گفتند و آمدند علي نزد بزرگان از گروهي
 در را شما علم شد يم اشك يا و ستين دسترس در يمرجع شما متكح يبرا يعني

  :فرمود و فراخواند را ارانشكخدمت تمام تيوال شاه آنگاه .آورد گرد جايك
 سود آخرت و ايدن در را شما و نباشد آن در ينقص چيه هك خواهم يتابك شما يبرا«
 آن به گر گرانيد و نمك يم عمل آن يمبنا بر زين خود هك يتابك .دهد ياري و رساند
  ».ماند خواهد ادگاري من از بعد تابك نيا و .ابندي ظفر نديبگرا
 مت،كح و علم از آنچه هر تيوال شاه حضرت ساليك مدت ظرف هك شد نگونهيا و

 به نوشتند طال با را .گذاشتند »نامه تيوال« را نامش هك شد يتابك و شد يگردآور فرمود
  2.گفتند »آمد خوش« بار دو و »نيالعالم رب اي« :و آوردند تيوال شاه حضور

  »نامه واليت «29 بخش :ها يپاورق
 نيكل .98 فحهص ،آمده »ريصغ عالم ر،يبك عالم« بخش يانتها در ريازم نسخة در قسمت نيا ـ1

  ميآورد ييمجزا بخش صورت به را آن ما
  98 فحهص ،ريازم نسخة ـ2
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30 
  1)ص(محمد يطُوب درخت با قتيطر آغاز

  :آمد خطاب اهللا حضرت از آنگاه شد غالب و آمد زّتع و عظمت سيب، آمدن با و
 به ،يآ من آسمان به 2.ماست نزد در تو محبت ،يمصطف محمد من، بيحب يا« 
  3.نباشد يدشمن ما نيب امتيق در هك شو وارد قيطر

  :فرمود رضوان شاه به بهشت از يتعال حق پس
  4.اوريباي  شاخه ،يطوب درخت از بهشت، دةيبرگز باغ زا« 
  .آورد را شده خواسته چوب و رفت او 5».ذراع 3 طول به
 و 6كتبار از هيآ هفت شاخه يك بر و شده نوشته فاتحه سورة از هيآ هفت آن دستة بر
 گفتن شهادت حالت به يمصطف محمد حضرت 7.انعام سورة از هيآ شش گريد شاخة بر

  :ردك عرض پروردگار به خطاب و نشست
 8.اوست يول يعل و او فرستادة محمد و ستين پرستش سزاوار يسك خداوند از ريغ به«
  9».يريشمش ذوالفقار از ريغ و ستين يجوانمرد يعل از ريغ

 و داوندخ جانب از ياري د،يدار خوش را آن هك يگريد نعمت« :فرمود خداوند و
 10».ديباش خدا )نيد( اوراني مؤمنان يا .ده بشارت را مؤمنان .است يكنزد يروزيپ

 آن بدنة از .نواخت رسول حضرت كمبار پشت بهاي  ضربه و داد سر گلبانگ سپس
 آن به راست از و شدند )ها هفتگانه اي و( تن هفت آنها .شد حاصل نور قطره هفت چوب،
 آنگاه .شدند امام دوازده آنها .گريد قطرة شش زين آن پچ از و شد حاصل نور قطره شش

 يتعال حق حضرت .آورد ازين بيس يك و ريش يقدح عسل، يقدح )ص( رسول حضرت
 قائل خداوند يبرا يانيهمتا هك هستند مردم از يسانك و .فرمود را مهيرك ةيآ نيا
 تر دوست را وندخدا مؤمنان آنكه حال دارند، يم دوست خدا همچون را آنها و شوند يم

 نند،ك مشاهده را )امتيق روز( عذاب هك يهنگام به )انكمشر( ارانكستم اگر و دارند

 



 

 

131

 و شوند يم مانيپش( است فركي سخت خداوند و است خداوند آن از يقدرت هر هك بدانند
  11»).برند يم يپ قتيحق به

 دوست را شما زين خدا تا دينك يرويپ من از ديدار دوست را خدا اگر بگو محمد يا« 
  12».است مهربان آمرزگار خداوند و امرزد؛يب را گناهانتان و بدارد
 به خداوند محبت با بزرگان امتيق روز در .ردك ازين و داد سر گلبانگ خواند، را هيآ

 ديبا نونكا .ردك خواهند تناول يمهمان همچون ازين آن از و نديآ يدرم خاص خلوت
 يظرف ر،يشاي  اسهك ابد،ي راه دلش به )يزن( يسلمم محبت اگر يصوف يك هك دانست
 سه يچوب با ريپ .ندينش يم زانو دو املك مرشد محضر در .رديگ يم ازين بيس يك و عسل
 رهبر، ،يمرب مرشد از آنگاه .دهد يم سر گلبانگ و زند يم ضربه او به بار سه زبانه،

  .دده پاسخ را يو ديبا يسك مسلم و مؤمن مشرب، ،آشنا مصاحب،
 و برگرداند را او بار هفتادوهفت يتعال حق د،يرس معراج به رسول حضرت هك يهنگام و
 احسانشان و سانك آن عبادت نباشد، صورت نيا به اگر محبت .ننمود اجابت را شيتمنّا

 به اول .نديب يم صورت هفت به را يصوف و شيدرو مسلم، و مؤمن خداوند .ستين مقبول
 پنجم خود، محبان چهرة به چهارم ر،يپ چهرة به سوم استاد، چهرة به دوم شيخو چهرة

 سه و يس صورت به هفتم و محبت صورت به ششم ،كپا معصوم چهارده چهرة به
 يمصطف محمد هك چرا .ستين انكار از محبت در دنيشك ناز و .بهشت اهل 13يها ساله

 يبرا ليجبرئ .ديسبو را نيحس امام يگلو و حسن امام دهان محبت، جوشان يايدر )ص(
 محمدآن را به نشان عزا . اولين شال به رنگ سياه. آن حضرت از بهشت چهار شال آورد

 زهر او به هك گفت و فرستاد حسن امام يبرا را آن .بود سبز رنگ به شال نيدوم .فرستاد
 شال .فرستاد نيحس امام يبرا را شال نيسوم .شود يم ديشه دهان از و شود يم خورانده

 شال و .شود يم ديشه گلو از ربالك يصحرا در نيحس هك گفت و بود قرمز رنگ هب
 شانيا حرمت به و جهان دو در آنان يديروسف نشان به خداوند بود، ديسف هك را چهارم

  14.فرستاد ،شوند يم يصوف هك يسانك يبرا

  »)ص( طريقت با درخت طوبي محمد آغاز«  30بخش  :ها يپاورق
 نسخة در قسمت نيا نيع .146ـ144 فحاتص ،»محمد يطوب درخت« شبخ ،ريازم نسخة ـ1

  .است موجود 212ـ213 فحاتص ايتماال
  144فحه ص ،ريازم نسخة ـ2
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 نسخة در و 212 فحهص ،آمده »نباشد يگانگيب اي نباشند اريغا«  عبادت ا،يماالت نسخة در ـ3
  .است آمده »نباشد يدشمن« عبادت ريازم

  144 فحهص ر،يازم نسخة ـ4
  .متر يسانت 90 اي 75 معادل طول سنجش واحد :ذراع ـ 5
  212 فحهص ،ايماالت نسخة ـ 6
 فحهص ،»شده نوشته تكبر سورة از هيآ شش« ايماالت نسخة در .144 فحهص ،ريازم نسخة ـ7

213  
  213 فحهص ،ايماالت نسخة ـ 8
 يجا 213 هفحص ،ايماالت نسخة در و 144 فحهص ،ريازم نسخة در ،يعرب به قسمت نيا ـ9

  .رديگ يم
  13 ةيآ ،)61 سورة( صف ـ10
  ]ن. باشد و با برگردان منطبق نيست مضمون ترجمه آيه مي [165 ةيآ ،)2 سورة( بقره ـ11
  31 ةيآ ،)3 سورة( عمران آل ـ12

  144ـ146 فحاتص ،ريازم نسخة ـ13
 139 ـ140 فحاتص ،»باب چهار برادران« بخش ر،يازم نسخة ـ14
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31 

  1هنام قتيطر

  :اول باب
 مرشد دست به آنگاه .است واجب و فرض اءياول حضور در راست راه به طالب شهادت

  :رديگ يم را يو دست )مرشد( .آورد يم ازين
  .ستديا يم و ديگو يم »!شاه دستور«

 محمد اهللا باهللا، الواق اقرارش درگاه، قبول شاه، بندة ،نيآخر و نياول اهللا، اهللا، هللا،ا« 
  »!هو مييگو هو يعل

 را يمرب و ريپ حق و نندينش يم .نندك يم يتبر ديزي از و تولّا تمنّا ،يتجلّ آنگاه
 سپس 2.خورند يم جان پنج يا سه مالك اهل .نديوگ يم »درگاه قبول شاه ازين« .رنديگ يم

 جان ل،يجل فرمان ل،يخل يقربان« و دهند يم سر ريبكت ند،يآ يم يقربان و ترجمان يوقت
  .نديگو يم »لياسماع
  :دوم باب

 آن افرك قلب به .گذاشت امانت )شيطان( ملعون پسر نزد را حوا مادرمان آدم، پدرمان
  .شد ترجمان )نجايا از( انكار سه احو مادرمان اهللا، يصف آدم زمان آن .آمداي  لهيح ملعون

 )طانيش(ملعون .بود امبريپ وسفي دختر خاتون، مهيرح همسرش .شد ماريب امبريپ وبيا
  :گفت ملعون طانيش رفت، خاتون مهيرح سراغ به االغ بر سوار يمكيح أتيه در

  ».ياسائيب كياند تا بنوش شراب .دهيپر تكمبار چهرة از رنگ خاتون، مهيرح يا« 
 دل از يآه درد با وبيا .ردك فيتعر او يبرا را ماجرا و آمد وبيا نزد به خاتون مهيرح

 مهيرح يا«  :گفت خاتون مهيرح به و ردك ادي سوگند .شد راست بدنش بر يمو و آورد بر
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 حق هك آنگاه ،ينمود شرمسار و دلتنگ مرا و يردك عمل دشمن سخن به تو خاتون،
  ».زد خواهم ضربه نودونه تو به برهم، درد نيا از من و ديفرما عطا من به صحت يتعال
  »آورم يم يجا به شيخو سوگند« :گفت .افتي بهبود امبريپ وبيا
 يجا به سوگند صورت نيا به و زد خاتون مهيرح به ضربه يك گندم، ةساق صد با
 دانة يك و هزار گندم ساقة نودونه از و زد جوانه گندم صد گندم ساقة صد هر از .آورد
 هفت خاتون مهيرح .شد گندم يك و هزار .آورد )ع( ليجبرئ را دانه يك .درآمد گندم

  .كرد تقديم تن چهل شگاهيپ به و نمود يقربان را شيخو بوترك
 خويش، پيك توسط اوقات بعضي .اي صيغه زن 30 و اشتد همسر 9 محمد حضرت

 يمرتض حضرت .گرفت مي ترجمان آنان از و زد مي طريق نُه نُه يا و پنج پنج را خود زنان
  .زد مي طريق ذوالفقار با بود فاطمه از ريغ كه را گرشيد همسر يعل

 يشب جمعه در تنها .نشد تنبيه مستوجب هرگز خويش حيات طول در فاطمه حضرت
  ).زد علي بر پنجه( و ستاديا يعل مقابل رد

 در يا و گذرند يم قيطر ريز از و نديگو يم »واهللا يا«  ،شوند يم باردار زنان كه آنگاه
   .شود مي اجرا ايشان مورد در طريق صورت اين به و خوابند مي آن زير
  .نيست اركان از زنان زدن تعداد به و بار چندين هك دانست ايدب

 بار يك تنها آن با و بست يكديگر به را چوب سه بايد يافت ضرورت زدن كه اگر
 جوان پسر ره،كبا دختر ،بيوه زن تنبيه اگر .لياستوا روش زدن اينگونه كه زد طريق

 ديس اي و مرشد مگر ندارد، را ايشان زدن حق مسلم و مؤمن از كس هيچ يافت، ضرورت
  .باشد
   :ديگو مي او به ريپ برد، ريپ نزد شيخو گناه يصوف اگر
 گوشي بخشيدند، ايمان دست به بخشيدند، تبصير چشم تو به اءيولا .»!باد عشق«
  .بيني حق ديدار ،دار منصور گذرت بگويي، كه زباني و بشنوي تا دادند
 وي اهگن كه نگرند مي آنگاه .گويد مي را همه ،دارد باطن و ظاهر در چه هر ،يصوف آن
  .ندبخش يم مانيا او به و گرفته را يصوف جان و سر سپس .تسا كوچك اي و بزرگ

 پايش زير خار ،گردنش از سبو آويختن مالش، گرفتن اش، خانه از يصوف آن راندن
  .است اركان از كردن فرو اش پيشاني بر سيخ و نهادن
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 از تاج شدند، اركهگنا و ندخورد را بهشت گندم مادرمان حوا و آدم پدرمان هك آنگاه
  .شدند رانده بهشت از و شد رگرفتهب تنشان از حلّه و سرشان

 خود يپا زير ربالك دشت در آدم حضرت .امدندين اءياول نظر در سال شصت و صديس
  .ستيگر روز شبانه سه و زد عصا اش يشانيپ بر و نهاد تيغ
 هفت را او خداوند .كرد دعا سال هفده وبيا .گرفت او از را امبريپ وبيا مال خداوند و
  .گذاشت كرم بدنش ماتم Ĥنكهچن كرد ماريب يسخت به ساعت هفت و ماه هفت و سال
  .برنداشت رگزاريكش از دست هرگز ،اينها مقابل در وبيا و
 به و آمد قوچ يك سر اندازه به يسنگ .نمود يم غسل ايدر نارك در يموس روز يك و

 يك )يتيروا به( شد برافروخته يموس .برد خود با و كشيد موسي تن از جامه خدا فرمان
 آن نقطة دوازده از حق متكح از .زد سنگ به يشعصا با بار دوازده گريد تيروا به و بار

  :گفت و آمد زبان به سنگ آن هلحظ آن در و شد روان و گرفت نديجوش آب سنگ،
 در كه متگرفبر يور آن از نتت از هجام من »؟ينك يم ستم من رب چرا ،يموس يا« 
 مباركت بدن هك نديگو يم و نندك يم را تو بتيغ كه هستند يسانك ل،ياسرائ يبن ميان
 تا مزيبگر و مريگرب را ات هجام تا داد انفرم رام خداوند سبب اين به .است نقصان داراي
  .يابي رهايي ها گفته ناي از وت و ننديبب را تو لياسرائ يبن قوم

  .نگفت مروت اما نمود، حمل خود با سال چهل و برداشت را سنگ آن يموس آنگاه
  :گفت را او اهللا رسول زمان آن و

 صحبت يسوم با و ديشك پرده او و خود انيم روز چهل و »ينگفت مروت ،يموس يا« 
 گردن از سنگ برگرفتن، خرقه و تن از حلّه سر، از تاج كه شد دانسته اينگونه پس .دكرن
  .است مانده جاي بر آدم حضرت از دنز يشانيپ رب عصا و نهادن پاي زير خار ختن،يآو

  .است مانده جا بر پيامبر ايوب از راندن خلق ميان از و گرفتن مال
 پايين به صورت و ماند جاي بر موسي حضرت از برگرفتن عصا و ختنيآو آب گردن از

  .ماند امبرغيپ داوود از ستنيگر يپنهان و انداختن
  .است نهگو هفت اركان در زدن قيطر و

  .شود مي زده طريق يك آيد، مي خويش رضاي به آنكه به :اول
  .شود مي زده طريق سه خواهد، مي خود آنكه به :دوم
  .شود مي زده طريق پنج )كرده خطا( چشم با آنكه به :سوم
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  .شود مي زده طريق دوازده داده ناروا به گوش آنكه به :چهارم
  .شود مي زده طريق چهل ه،رسيد جماعت گوش به خطايش آنكه به :پنجم
 طريق هفتاد است، نموده باطل ظالم زبان و دست به خويش مال طلسم آنكه به :ششم

  .شود مي زده
 طريق نودونُه نمايد غيبت و گويد سخن خليفه و مربي مرشد، سر پشت آنكه به :هفتم

  .شود مي زده
 هرچه .نماييد ذارواگ اركان هلا صوفيان خود عهده به ضربه دوازده تا سه از انتخاب

  .نماييد قبول آورند مي
  .شود مي فتهرگ علي ضرب .دارد نيز تبعيد و جزا ضربه، نودونُه تا دوازده از
 به و نموده سجده مرشد به و نهد يم گردن بر ذوالفقار مجازات هنگام به يچ قيطر

  .دهد يم يچ قيرط دست به را آن و آورد يم ازين ذوالفقار به نيز ريپ .آورد يم ازين ذوالفقار
  :ديگو يم و رديگ مي را ذوالفقار يچ قيطر
 اي .نيالمؤمن بشر و بيقَر فَتح و اهللا مِن نصرُ .ذوالفقار اال فيالس ،يعل اال يفتال «

  »يعل اي محمد،
  :خواند يم را دعا نيا سپس

 كسي آن از چشم .فهيخل امر خ،يمشا انكار شاه، دستور قت،يطر مانيا استاد، نفس «
 را آنچه و نگردد خسته و رود راه در آنكه ،تواند رسيدن كه كسي آن از راه ،تواند ديدن كه
  ».واهللا يا ر،يپ از اجازت خليفه، اذن استاد، نفس .كند نمي رها يافته حقيقت كه

  .كند مي اجرا را حكم و خواند يم را رزي يدعا چي طريق بگويد، كه طريق چند هر پير
 و اهللا من نصر .ذوالفقار اال فيس ال يعل اال يالفت .زنم يم قح به ،گفتند حق اياول «
شِّرِ و بيقَر فتحد، اي .نيالمؤمِن بيعل اي محم.«  

  ».مييگو اهللا مراد، وفق بر رفتار قبول، قيطر« :ديگو يم سپس
 يپا به و رنديگ يم را خود شال دست دو با گذرند يم طريق ريز از هك يمسلم و مؤمن

 انيصوف آن مرك نيز يچ قيطر .است برتر ذوالفقار از آدم كه چرا .آورند يم ازين يچ قيطر
 در نيز اينها دوي ره .آورد يم ازين خود چپ به و رو هروب به سپس ،فشارد يم بار كي را

  .دشو يم انجام ريپ حضور
 يچ قيطر ،ندديرس اممتا به انيصوف هك نيا از بعد .خواند يم را »kes«يدعا ريپ پسس
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 طالبان از يكي به ريپ آنگاه .دابخو يم طريق به و دذارگ يم گردن بر را )ذوالفقار( قيطر
 گونه نيا پير خيزد، برمي يچ قيطر كه وقتي .زندب قيطر سه يچ قيطر به كه ديگو يم

  :ندك يم دعا
 مؤمن، دوستان دل مراد ر،كمن يورك د،يزي تكهال سِر، استواري ذوالفقار، برندگي«
 هو ،يعل اي محمد، اهللا، ا،ياول اء،يانب ،امام دوازده تن، چهل تن، فته تن، پنج تن، سه
  »!هو م،ييگو
 ازين ندجمع راست سمت در هك مؤمن دوستان به گذرند يم قيطر ريز از هك يخواهران و
 به مرشد .ستنديا يم نظر يبرا .روند مي جمع چپ سمت به تولّا و تمنا ،يتجل با آورند مي
 نگه خود پناه در حق م،ييگو اهللا حاصل، مرادتان قبول، تانيتمنّا « :ديگو يم انيصوف آن
  »!هو م،ييگو هو .دارد

 پسس .دهند يم سر گلبانگ و آورند مي نياز و ينندنش مي آنان .ندك يم باز جا مرشد
 جمع االتؤس و شود مي هخواند ييختا شاه وانيد و )شعر( استاد نفس مرشد، مناقب يمدت

 ،حق و شود مي هخواند عاشقان وانيد آواز و ساز با هم مدتي دوباره .دشو يم داده پاسخ
 دوستان« :شود مي گفته سپس .شود يم داده حق صاحبان تمامي مراد و مصاحب مرشد،
  ».ميفتگ هو شاه يرضا به ايستاده، و نشسته
 و يتجلّ گريديك به صوفيان و .روند مي هايشان خانه به صوفيان تمام شكل اين به و
 يصوف به مهمان و مهمان به يصوف )است نگونهيا هم تمنا، ،يتجل نيا( .ندنماي يم تمنّا
 به جوان يصوف .دآور يم ازين صوفي به هم ريپ و ريپ به يصوف آن سپس .ندك يم انتم

 حق هك ديبا .ندك يم ازين طالب به .بوسد يم را ريپ دست طالب .آورد يم ازين ريپ صوفي
  .نندك ادا را گريديك
 ندك دشانييتأ قت،يحق سرّ اهل سازند، تمام شيخو عتيشر برادر و خواهر يك هكنيا
  .ستين انكار از شوند، وارد گاه آن

 ميتسل بان دهيد به و رديگ يم دربان .نمود دربان ميتسل ديبا را زن اي مرد آن ابتدا
 طشياشر و رد،يگ يم ليتحو را او يچ قيطر .ندك يم ميتسل يچ قيطر به بان دهيد .ندك يم
 انكار انكار نيا .است يعل دانيم دان،يم نيا«  :ديگو يم ريپ .ندك يم حيتشر ريپ يبرا را
  ».ندك يقربان شيخو گردن و سر ديبا ديآ يم دانيم نيا به آنكه .استياول
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32 
  طالب

 بردار آمادة منصور همچون .ردك خواهم فدا خود جان لياسماع حضرت همچون:] گويد[
 نيا از .باشد ممكش بر خنجر يفضل ونچ و برداشته پشتم از پوست يمينس چون .شدنم
 تينها در و .دهد يم سجده باب چهار محراب به را او مرشد سپس .ستين يبازگشت درگاه

 :ديگو يم و سپارد يم گريد يصوف به را او و دهد يم جامه طالب آن به .رديپذ يم را او
 و .انيپا تا آغاز از .اموزيب انكار هفده و ممقا چهل و باب چهار علم او به .»نك تشيترب«

 به سجده قت،يطر به سجده عتيشر به سجده :شود يم انيب )نگونهيا( باب چهار قبلة
 عتيشر اهل به ابتدا فرد آن هك شد دانسته نگونهيا نونكا پس .قتيحق به سجده معرفت،

 سه دارد، يرمب سجده از سر يوقت و ندك يم سجده عتيشر محراب در و آورد يم ازين
  .ديبخشا يم عتيشر اهل به را آن ثواب و زند يم )خود به( قيطر

 سجده از هك سر ند،ك يم سجده قتيطر محراب در .آورد يم ازين قتيطر اهل به سپس
  .ديبخشا يم قتيطر اهل به را ثوابش و ندز يم قيطر سه )خود به( دارد يبرم

 خود به قيطر سه ند،ك يم سجده رفتمع محراب در و آورد يم ازين معرفت اهل به بعد
 در و آورد يم ازين قتيحق اهل به سپس و .ديبخشا يم معرفت اهل به را ثوابش و زند يم

  .ديبخشا يم قتيحق اهل به را ثوابش ند،ك يم سجده قتيحق محراب
 سمت هم راست دست با و را مرشد راهنيپ راست سمت چپ ستد با طالب سپس

 از البدمك« :ديگو يم و بوسد يم را مرشد راست دست و رديگ يم را مرشد راهنيپ چپ
 دانيم در را سرم و بخشيدم فستنَ به را مالم .شدم تو طالب ،دادم باطناً را جانم و !ظاهر

  »!من شاه تو، دامن و من دست .نهادم تو
  :ديگو يم ريپ نيا مقابل در و
  »... اهللا اهللا اهللا يك ميگوئ شاه، قبولِ مانيا اقرار تمام، .مانيا و عهد«
  !بازنگردد خود اقرار از ديمر و طالب هك
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33 
  1مرگ از شيپ مردن

  :فرمود يتعال حق مؤمن، برادر يا
 را شيخو حساب د،يريبم مرگ از شيپ من بندگان يا « يعني »تموتوا ان قبل موتوا،«
  2».ديندازين محشر به

  است؟ سريم چگونه نيا اما
  .ديريگ ريپ دامن و ديشكب را شيخو نفس و حرص :است نگونهيا جواب

 قدم ميمستق صراط در .ديباش گرديك ميتسل شيخو مال و جان با و هگرفت مصاحب
 دهيپرس شما از محشر در آنچه هر .ديبرس امبريپ لكيو حضور به باريك الس در و ديبردار

 الّا و دينك وبازگ د،يا ردهك آنچه هر هك شماست بر و .ديپرس خواهد شما از ريپ شد، خواهد
  3.شد خواهد گرفته پس حساب شما از محشر در

  .ديگو يم »باد عشق« او به ريپ رسد، يم ريپ حضور به نو سال در يمؤمن هك يهنگام
  :ديگو يم ريپ .ندينش يم دار فضل طالب مقابل در
 يبرا و داد دست گرفتن يبرا .مانيا قلبت به و ديبخش جان البدتك به طالب، يا «

 طالب ؟يديشن چه ؟يديد چه .ديآفر آدم يبن قلب از را تو يتعال حق .زبان گفتن سخن
 روز چون روز آن ».واهللا يا اهللا .آمدم يمردانگ دانيم به دم،يد حق« :دهد يم پاسخ
 طالب از گور در آنچه اساس نيا بر و 4.لياالص لُكيالو .خداست لكيو ريپ و است محشر
  .پرسد يم او از روز آن در د،يپرس خواهند

 آنكه و نك پراي  ختهير آنچه ر،يبگ ،يا داده آنچه .بده ،يا گرفته آنچه«  :هك ديگو يم
  5».كن بلند رسيدي، افتاده فرو به .بخندان ،يا اندهيگر

  .يعل قيطر و محمد سنّت از شود، يم دهيپرس خدا امر از طالب، آن از
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 در هك دهم يم پاسخ نجاي ا« :ديگو يم .دارد ينم محفوظ )گناهان از( ردهك آنچه طالب
 تا .نمك يم عمل فرموده قرآن در يتعال حق چه هر براساس 6.مونش بازخواست يسرا آن
  .پرورانم يم را خود مقام، چهل و باب چهار اساس بر .باشم ديروسف ريپ و حق شگاهيپ در
 خائن او .است گفته دروغ قتيطر به .نباشد معترف شيخو گناه به طالب آن اگر نيكل
 حرام خورد يم هكاي  لقمه .بود نخواهد حالل او بر قتيطر .است مانيا رهزَن و راه به
  :فرمود رمكا ينب شود، يم حرام سماعش ندك سماع شود، يم

 ند،كاف نظر نديآ يم جمع به هك يخواهران به اگر و 7.»اند حرام ]ها بازي و مزاح[ تمام«
 شده وتاهك قتيطر و عتيشر از دستش .شود يم ضرر ندك ارك .است نامحرم .است حرام
  .بود نخواهد او صاحب يسك و ماند يم عرَصات در محشر، روز

 !مگذار قبر يبرا را يكيتار ،يبگو را دردت .مدار هنگ شيخو گناه برادر، يا االمان
  8!بگو نجايا

 رب »يكين تو« هك ديبگو او به ايدن مال طمع به ريپ اما ندك بازگو شيخو گناه طالب اگر
  9.بود خواهد زن دروغ و ذّابك او !...آمد خواهد چه ريپ آن سر

 پس حساب طالب يجا به جزا روز در د،ينما باطل را حق مال، طمع به ريپ آن اگر
 هك هنگام آن .ندك ارك نيا ريپ واسطة به رهبر .ندك ينم اصالح را آدم آدم، 10.داد خواهد
 گناهت از ايب .رساند خواهم ياري آخرت در را تو« :ديگو او به اگر ديآ يم ريپ نزد يطالب

 ريپ اگر اما .ندك عفو خودسرانه ديبا هك اوست ييگو 11شد، خواهد خارج نيد از »گذشتم
 من چشم در« :ديبگو او به آنگاه نديب او ةيگر و دهد جزا گناهش خاطر به را طالب

 جمال و مال به اگر يول .دعاست نيا »!يشو ويكن هم يتعال حق شگاهيپ در ،يوئيكن
 شيپ و ندك يم باور را او جاهل طالب گذشتم، گناهت از « :ديگو او به و ندك نظر طالب
  .شود يم خطا فعل بكمرت هم باز و ،»گذشت گناهم از رميپ« :پندارد خود
  12.ماند يم رهنما يب طالب آن و ديگو يم خود شيپ از سخن ريپ آن

  :ندك رفتار نگونهيا هك است ستهيبا ريپ
 فرموده مرشد چه هر و دهد جزا را او ندك يم اعتراف شيخو گناه به طالب يوقت
 »!ندك عفو يتعال خداي« :هك ندك دعا و .دهد توبه را طالب آن .دينما عمل آن با مطابق

 به را او و .ندهد راهش دانيم به و گرداند يرو او از شده، بكمرت يبزرگ گناه طالب اگر
  .ندك واگذار يتعال حق و محشر
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 گناهت از ايب« :ديبگو و دهد راه دانيم به را طالب شود فتهيفر ايدن مال به اگر نيكل
 يصحبت ،)باشد ردهك رمك يرو از هكبل خودسرانه نه را ارك نيا و( »توام اوري و گذشتم

 گردن بر گناه د،يگو طالب به )يخوب و يكين( خودسرانه اگر صورت نيا ريغ در .ستين
  .)زد خواهند صدا را او و( اوست خود

  13:هك دهند يم ندا خداوند بارگاه انيمناد

 را ريپ .است حساب روز امروز، د،يائيب د،يبود من لكيو جهان در هك يرانيپ يا« 
 محمد بر هك يقرآن يمبنا بر هك يريپ بر مژده پس .نندك يم نگاه دفترش به .برند يم

  »!باشد ردهك عمل شده نازل
 او آنگاه »يا داده پس ايدن آن در خويش حساب تو .ريبگ شيخو ثواب ايب« :نديگو او به

  .شد خواهند رهنمون بهشت به را
 سخن قرآن، اتيآ و ثيحد به اءكات بدون خود، شيپ از ،كيتر زبان به هك ريپ آن اما
  14.شد خواهد افرك قطعاً )رسانم ياري را تو و گذشتم گناهت از ايب :ديبگو( ديبگو

 يتعال اهللا 15.برند يم جهنّم به دهيشك زبان از دنبالش به را طالب آن و جلو را ريپ آن
 .دادم قرار يعل و محمد از ايدن در را تو ؟يردك يخدائ ايدن در تو ،يعاص يا«  :ديفرما يم
 مال طمع به را طالب بزرگ گناه از .يداد نشان راه شيخو عقل با و ياوردين مانيا

 شيخو روز، نيا در نون،كا .وستيكن او و يا ذشتهگ گناهش از هك يگفت او به و يگذشت
  16».بخش نجات را

 خود ليم به د،ياوردين مانيا ثيحد و قرآن به ايدن در هك يسانك يا«  :نديگو يم آنگاه
 هك سانك آن آخر و شود ينم تابك ال راه هك )دميشن و( دميد نگونهيا من .ديساخت يمذهب

 را او و نندكاف يم ريزنج گردنش بر گاه آن .است نيا )نندك عمل تابك يب( نندك نگونهيا
  .دنمايي عمل فرموده اءيانب سلطان موال، آنچه اساس بر هك شماست بر پس .شندك يم

 كيتر به هك يسخنان و .است اريبس يعرب به سخن .شود ينم گرگونيد حق ثيحد
 و .ستين زجاي نمودن عمل آنها براساس پس دارد، اريبس اشتباهات شود، يم برگردانده

 خيانت آنها و بود دهيگردان لكيو را رانيپ آن خداوند .نمود عمل قرآن اساس بر هك ديبا
  17اليقند؟ آنها آيا .كردند

 مردار مؤمن بندة مال« :نديگو شيخو نفس خاطر به رانيپ يبرخ زمان آخر در و
 گردن بر قوچا هك چرا .ندينما غلط اركاف خدمت و خورند مردار اساس نيا بر و »شود ينم
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 گذشته در اما )كنند مي قرباني را قرآن پيروان، آن اما( .شد نهاده لياسماع حضرت
 و خواندند يم يدعائ چند نند،ك يقربان خواستند يم و داشتند ينذر هك آنگاه مؤمنان
 ست،ين نگونهيا الزمان آخر در نيكل .دنديبر يم را وانيح يگلو آنگاه دادند، يم سر گلبانگ

 و ردهك حرام را مردار خداوند .خورانند يم خلق به مردار و دهند يم يفتو تنها )رانيپ(
  18.دينك يقربان چاقو با را آن هك است فرموده

  :مانند يم مثل نيا به نيا
 مال به ل،كيو آن و ينك او ميتسل شيخو كمل و خانه ،يگمار خود خانة در را يلكيو
  ؟ييگو يم چه لكيو آن به .است اريبس مثال نيا از .ورزد انتيخ تو كمل و

 يمؤمن اگر و 19.شود يم او آنِ از شود، سوار او به هك هر .است وانيح نباشد، عاقل آنكه
 خداوند .خطاست درگذرد خائن از اگر د،ينما انتيخ او و بسپارد يگريد مؤمن به را زنش
 خلق مرد بندة براي زن ةبند[ :نديگو جاهالن يبرخ .است نموده ممنوع را نيا بزرگ
  .نندك يم زنا ركتف نيا با و ندارند هم از يپنهان يزيچ مؤمنان ].شده

 ركذ به و ندينما يدور مرد ةبند آن از ديبا نديآ يم گرد يانكم در هك آنگاه مؤمنان
  ).ندينما يم يپاسدار را گريديك نگونهيا مؤمنان يعني( .شوند مشغول هم حتينص

 جماعت آن د،يايب جمع آن به شيخو نفس و دنيآشام و خوردن خاطر به يسك اگر اما
  .است حرام او بر

  20.نمود عمل آخرت ريخ يبرا و شد حاضر ريخ تين با هك ديبا جمع آن در

 عودت »!برگردان را مالم« :ديگو مال صاحب و ندك عيضا گريد مؤمن مال ،يمؤمن اگر
 .است قتيطر انكار )نيا( .بود آخرت ركف به ديبا نجايا از هك چرا .است انكار از مال آن
 و .وستيكن گذرد، شيخو حق از و »است من )مال( سود« ديبگو حق صاحب اگر اما
  .است ريپ حق، لكيو .ندارد ضرورت او مالِ عودت گريد

  .برند ريپ حضور به و نگذارند محشر به شيخو يدعوا مؤمنان هك است ستهيبا
 ديبا ضرر هك شود يم گفته نگونهيا و »بازدهاي  گرفته آنچه ن،ك پراي  ختهير آنچه« 
 مؤمنان نزد در« :نديگو جاهالن يبرخ .ندك حالل حق صاحب هك نيا اي و شود جبران
  »!ندارد وجود عودت

  .ردهك واگذار بندگانش خود يرضا به )الناس حق( را موضوع نيا يتعال حق نيكل
 بر هك است ياريبس يها گفته .است نيا قاعده .نديببخشا خواهند رند،يگ پس خواهند
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  .ستين جايز نمودن عمل آنها اساس
 جاهالن اما است شيخو فعل عامل فرد خود )غالباً( سبب و .دارد يليدل زيچ هر

 سخن نيا .اندازند ريتقد گردن بر شيخو ريتدب نقصان و »ردمك ينم رد،ك ينم« :نديگو يم
 :گفت كمالئ به شد رانده بهشت از هك هنگام آن ملعون، آن هك چرا است، طانيش فعل

  »رد؟ك ينم تيفاك يتعال حق به من سجدة«
 )شيخو علم به( او .است نموده شيخو بندگان به شر و ريخ راه يتعال حق هك يدرحال

 امر به ،يكي فرشتگان، زا«  :فرمود خود فرشتگان به پس دانست، يم شيپ از موضوع نيا
 همانا و يتعال حق امر )نطايش( سپس »باد او بر لعنت پس .نهاد نخواهد گردن من

  .است داده نشان بندگانش به را وشر خير راه خداوند
 را تعالي حق رام شيطان، و »است لعن مورد نكند، اجرا مرا امر يكي، فرشتگان از اگر «

 .فرستاد كتاب خود بندگان براي تعالي حق .شد ملعون و نكرد سجده آدم به ننهاد، گردن
   :فرمود .داد شانن را راست راه و ابليس راه

  ».شماست دشمن او كه مكنيد تبعيت شيطان از من، بندگان اي «
  »ندادم؟ نشان شما به را كج راه مگر نكردم؟ تعريف برايتان را مستقيم صراط مگر «

 منكر از نهي و معروف به امر و جاهلي اعتقادات از نكردن پيروي است بايسته پس
  .نمودن
 دفتر در برايش را آن محافظ فرشتگان يابد، راه ؤمنيم قلب به فساد و كفر اگر آيا
 از نويسند، نمي طريقت و شريعت از .نويسند مي تقوي از نويسند، نمي فتوي از نويسند؟ مي

 فساد اگر .است عاري كفر و فساد از اوليا قلب .اولياست مقام حقيقت .نويسند مي حقيقت
 دهند پس را فساد آن نتاوا اگر .نمود خواهند تنزّل خود مقام از كند نفوذ آنها قلب به

توانند  كشيدن مي اگر آن گناه كوچك باشد، با ستم. آورند دست مي خويش را به دوباره مقام
 دستخويش بازگردند اما اگر آن گناه كبيره باشد، آن مقام را براي هميشه از  مقام به
  .نيافت باز را قامشم ديگر ابليس كه چرا .يافت نخواهند را مقام آن ديگر .دهند مي

 نشود، خطايي مرتكب خدا ترس از طالب و يابد ره طالبي قلب به فسادي اگر اما
 را آن نتواند و درآيد يخير طالب قلب به اگر كه حالي در .شود نمي نگاشته برايش گناهي
 را آن نتواند اما يابد راه قلبش به شري اگر .شود مي نگاشته برايش خير آن دهد، انجام
 قلبش به خيري اگر و شود مي نگاشته برايش )دارد را آن نيت كه حالي در( دهد مانجا
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 آن باشد، داشته خويش مال و جان با را انجامش امكان كه حالي در نكند، عمل و درآيد
  .شود نمي نگاشته برايش خير
 او به نبايد افكند، مي هوس در را او و نموده وسوسه را مؤمني ابليس كه هنگامي اما

 وسوسه و افتد مسلمي خواهر به چشمش اگر .نمايد عمل او خواست به و دهد فرا وشگ
 آن گونه اين و ».شد نخواهم تو رام نفس اي .لعنت كافر و شيطان بر « :بگويد بايد شود

 كند كاري هر و شده حرام مرتكب نشود، خويش شهوت مانع نه، اگر .كند دفع را وسوسه
 خالصي وسوسه از بخواهد اگر و .رسد نمي اولياء طريق هب نعوذباهللا .است نموده زيان
  .شود دفع رفته رفته وسوسه آن تا نمايد منع را خود و دهد فرا گوش آن به نبايد يابد،
 برد خويش معتمد فرد پيش خود پرسش طالب آن و شود دور طالبش از پيري، اگر
 .شود مي گناهكار پير آن »دي؟پرسي غير از « :كه نمايد مؤاخذه را او و بازگردد پير آنگاه
 آن باشد، نداده فتوي درست و صحيح را طالب معتمد، فرد آن اگر .ورزيده حسد كه چرا

 كه چرا 21.دهد ترجمان قروش چهل و تركه چهل قربان، يك و كشد ستم بايد طالب
 ولي باشد منطبق آن بر و هماهنگ قرآن با سخنش فرد آن اگر اما .نموده عمل كتاب بي
 و روند كامل مرشد حضور به طالب آن و پير آن كه بايد نباشد، قرآن با منطبق پير خنس
 پير پي در كه بايد و بايستد دار او براي نبايد ديگر طالب نپذيرفت را مرشد سخن پير اگر

 و ها ارمني .ايستاده دار شيطان براي صورت اين غير در .باشد علي اوالد ميان  درديگري
  22.نمايند مي عمل آن اساس بر و است كتابشان گرو در سرشان يهوديان
 گزيده، دوري پير از يا افتاده، دور را از و دينيا راه در ولي آورد ارادت اولياء به طالبي اگر
 نمايند، قبول اولياء اگر نياورده خداوند .نيست درماني نپذيرند، اولياء اگر را طالبي چنين
 اولياء به طالبي اگر .دهند مي استاد به را آن از قسمتي .گيرند مي را طالب آن مال و خانه
  .است مرتد ارد،گذ منت و مصاحب او بر اما آورد، ارادت
 و ضربه چهل .نواخت او به ضربه چهل بايد باشد معترف خويش گناه به طالب اگر
  .بعالوه يك قرباني استاد براي آقچه هفتادونُه و خليفه براي آقچه نوزده ترجمان، چهل

 و بشنوند را علي و محمد اخبار و قول كه بايد آورند مي ارادت اولياء به كه طالباني
 بايد نمايند، اهمال اگر .روز چهل يا و روز دوازده روز، هفت روز، سه مدت رف؛ ظبياموزند

 باشند داشته تَّقُو اگر .شود مي گذاشته خار پاهايشان زير .بايستند دار شب سه و روز سه
 براي آقچه شتوه بيست و ترجمان هشتاد ضربه، هشتاد .زد آنان به تركه هشتاد بايد

   23.قرباني و نذر ي عالوه به گرفت، آنها از بايد استاد براي آقچه صد و خليفه
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  »مرگ از شيپ مردن« 33بخش  :ها يپاورق
  177ـ178 فحاتص مرگ، از شيپ مردن بخش آالجا، نسخةـ 1
 ثيحد تبك در هكبل ،ستين قرآن در شده، آورده يتعال حق قول از كرويبو در هك سخن نيا ـ 2

 .است آمده )ص( محمد قول از
 177 فحهص ،آالجا نسخة ـ3
 .است حق صاحب لِكيو لِياص :لياالص لُكيالوـ 4
 226ـ227 اتفحص ،تاشكب يحاج نسخه و 189 فحهص ،آالجا نسخه  ـ5
 177 فحهص ،آالجا ـ نسخه 6
 »حرام بعل لك« است عرب نزبا به جمله ياصل متن درـ 7
 227 فحهص ،تاشكب يحاجنسخه  و 190 فحهص ،آالجا نسخة ـ 8
 177 فحهص ،آالجا نسخهـ 9

 227 فحهص ،تاشكب يحاجنسخه  و 190 فحهص ،آالجا نسخةـ 10
 178 فحهص ،آالجا نسخةـ 11
 178 فحهص ،آالجا نسخةـ 12
 227 فحهص ،تاشكب يحاجـ نسخه 13
 227 فحهص ،تاشكب يحاج نسخةـ 14
 227 فحهص ،تاشكب يحاج نسخةـ 15
 178 فحهص ،آالجا نسخةـ 16
 228 فحهص ،تاشكب يحاجـ نسخه 17
 191 فحهص ،آالجا نسخةـ 18
 28ـ 229 فحاتص ،تاشكب يحاج نسخةـ 19
 229 فحهص ،تاشكب يحاجنسخه  و 191 فحهص ،آالجاـ نسخه 20
 9 ـ 232 حاتفص ،تاشكب يحاجنسخه  ،191ـ193 فحاتص ،آالجا نسخةـ 21

 يك و قروش، 40 تاشكب يحاج نسخه در است، متفاوت يمك نسخه دو در جزا پرداخت نحوة
 .است آمده قران

 232 فحهص ،تاشكب يحاجنسخه  ـ22
  202ـ203 فحاتص ،يپوك گوموش يحاج نسخةـ 23
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34 
  رضا شهر

 آن .ديرس يشهر به راه در يروز .بگردد را ايدن هك رفت )شد آن بر(اي  يصوف يروزگار
 هر هنگام صبح .نداشت شباهت بود دهيد روز آن تا هك ييشهرها از يك چيه به شهر

 ينامتعارف چهرة شهر .نمود يم را اش يزندگ صدا يب و رفت يم شيخو ارك سر به سك
 يسك به ردك ينم جرأت هكاي  گونهه ب شد متعجب شهر حالت دنيد از يصوف .داشت
 ينانوائ يك به هك تا گشت را شهر .بود شده اش سنهگر .بپرسد يالؤس و شود يكنزد
 پول به رتيح با نانوا .بپردازد را نان يبها تا خواست .رديبگ ينان تا شد داخل .ديرس
 .ميردك تالش نيا رفتن انيم از يبرا ها سال ما »ست؟يچ نيا « :ديپرس و ستينگر

 اَهل بله،« :گفت يوفص ».ييايدن اهل .يستين رضا شهر از تو كش يب .مينمود ها جنگ
  .»ستمين شهر نيا

 خواهند تو ارك به آنها .نمك ميتسل مقامات به را تو تا زيبرخ »شود يم معلوم حال« :نانوا
  .ندارد يرواج )هكس( پول ما شهر در .ديرس

 و يصوف آن رامونيپ خود نيب در نخست آنها .ردك ميتسل مأموران به را يصوف نانوا
 يمجلس در را يو« :گفت آنان از يكي .ردندك گفتگو و بحث بود شده بكمرت هك يفعل
 .ردندك موافقت ميتصم نيا با هم نيريسا »رنديبگ يميتصم شيبرا بزرگان تا مينشان
 :ديشياند يم خود با يصوف راه طول در .بزرگان مجلس سمت به افتادند راه به يهمگ

 »باشد جالل و هوكپرش اريبس ديبا بزرگانش مجلس !ندارد ييجا آن در پول هك يشهر«
 وانيد آن هك چرا .ماند ريمتح هم بار نيا يصوف و دنديرس مقصد به يمدت يط از پس

 اريبس يها ميگل .نشست يتكسا نجك در .نبود ريچشمگ و بزرگ بود دهيشياند هك آنگونه
 در گريديك با شهر مسائل مورد در ديسف شير بزرگان .بودند دهيگستران جا همهاي  ساده
  :گفتند ها بدان سالم عرض از پس نيمأمور بودند گفتگو و شور
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 نانوا به نان گرفتن هنگام و شده اش گرسنه .است شده وارد ما شهر به ييايدن نيا «
  »م؟ينكب ديبا چه .ردك ميتسل ما به را او نانوا .دادهاي  هكس

 ياتاق بر را همانم .ديدان يم را رسوممان د؟يا آورده نجايا به چرا را او « :گفتند بزرگان
بازگرداندند را يصوف مأموران نيا دنيشن با .»دينك فراهم را حتاجشيما و ديده ينكس. 

 يبرا هك يگاهيجا به را او سپس .شود ريس مشكش تا دادند او به كيخورا نخست
 ردندك حيتشر يصوف يبرا سپس .دادند ياتاق او به و بردند بود شده ساخته شهر مهمانان

  :ردك يزندگان شهر آن در ديبا چگونه و است چگونه شهر ساختار هك
 تيرضا با يخواه يم آنچه هر .رضاست شهر نجايا .ندارد يگاهيجا پول نجايا در«
 .گرفت ينكس آنجا در يصوف ».نكم فراموش را نيا .باشد رضا با هك است يافك .ريبگ

 او از سك چيه د،يآشام يم و خورد يم بود، يراحت يجا در .ردك يم گذار و گشت
  »؟ينك يم چه« :ديپرس ينم

 مقابل در را مأموران اما .ردك اريد آن كتر عزم و ردك جمع را لشيوسا بعد يروز چند
 شهر نجايا .است آن يرو بر شهر نيا نام برو، جانيا از « :گفتند يصوف به آنها .افتي خود

 شيآسا و خواب ياج م،يداد كخورا تو به زين ما يآمد نجايا به رضا با تو .رضاست
  »؟يستين شهر نيا در ماندن به يراض اوصاف نيا با ايآ .ميداد

  »!ام يراض شما از سپاسگزارم،« :داد پاسخ يصوف
 استراحت يروزها نيا خاطر به .»ميشو يراض تو از ديبا نونكا زين ما« :گفتند نيمأمور

  ».ينك خدمت نجايا در ديبا خواب و خور و
  »رميپذ يم است، گونه نيا انرسمت هك حال« :گفت يصوف
  .گذاشتند ارشياخت در يتر بزرگ خانة و ردندك محول او به يارك نيمأمور

 و رفت يم شيخو مشغلة و ارك دنبال به صبح هر .بود شده رضا شهر افراد از يفرد او
 هر با اما ردك يم دايپ يصحبتان هم و دوستان مك مك .گشت يم باز اش خانه به شامگاه

  »؟ييايدن از تو « .دنديپرس يم يو از نخست نمود، يم زدن حرف به وعشر هك سك
  .بودند مبرّا دهيوهكن اعمال تمام و يخودپسند ،يصبر يب نزاع، از شهر نيا يها انسان

 و گشت ركف .شد شهر آن فتةيش يصوف و رفتند ها ماه و رفتند روزها بيترت نيا به
 .بود تنها اما .شود ماندگار شهر آن در هك گرفت ميتصم و .افتاد يصوف سر از ايدن گذار
  »د؟نمايي يم ازدواج چگونه شهر نيا در شما« :ديپرس يدوست از يروز
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 شناخت يبرا جوانان جمعه روز هر هك استاي  باغچه شهر انةيم در« :داد پاسخ دوست
 هب ازدواج قصد به ديپسند را هك هر آنجا در سك هر .نديآ يم گرد آنجا در هم داريد و

  .رود يم سراغش
 جوان دختران .شد يم پر رفته رفته باغچه .رفت وركمذ باغچة به يصوف جمعه، روز
 به پسران با جوان دختران .آمدند يم آنجا به ها لباس اقسام و انواع با پروانگانمانند 
  .نشستند يم گفتگو
 دور گريديك از گفتگو از پس دنديرس يم تفاهم به و دنديپسند يم را گريديك هك آنان

 شخص سراغ به و شده جدا گريديك از دنديپسند ينم را گريديك هك آنان و شدند يم
 از يكي به را خود سپس .ردك نگاه تعجب با را اوضاع يمدت يصوف .رفتند يم يگريد

 ها ماه هك يصوف »؟دنيايي اهل تو« :ديپرس يصوف از دختر آن يول ردك يكنزد دختران
  »شود؟ يم چه .ميايدن اهل بله،« :گفت و آمد ستوه به دوب دهدا پاسخ الؤس نيا به بود

 شيخو يهمسر به مرا هك حال .ندارد يتياهم اما .بود مشخص رفتارت زا«  :دختر
 آنها ».نمود يخواه اصالح را رفتارت زين تو و بود خواهم تو همراه زين من يديبرگز
 يآزادتر وقت هك ييها زمان در ار،ك از بعد .شوند آشنا شتريب گريديك با گرفتند ميتصم

 .رفت يم دختر داريد به صحبت يبرا يصوف بار يك .ردندك يم گفتگو گريديك با داشتند
 اردو فوراً يصوف .ينگهبان نه و داشت يواريد نه باغچه .ديد يبزرگ انار باغچة راه در

 شود، ريدستگ هك نيا ترس از .ديچ اناراي  دانه نديبب را او يسك هك نيا بدون .شد باغچه
 انتظار به سپس د،يچ زيم يرو و نهاد را آنها برد دختر با خود قرار محل به را انارها يصوف
 هك بود منتظر يصوف .ردكن يتوجه چيه انارها به اما .آمد دختر يمدت از پس .نشست او

 .نشست شيخو يجا بر شهيهم مانند دختر .ديبگو يزيچ و ندك نظر انارها به دختر
 جاك از را نهايا « :ديپرس دختر .داد نشان دختر به را انارها و اوردين طاقت رگيد يصوف
  :گفت دختر .آورده جاك از و چگونه را آنها هك داد حيتوض يصوف و »؟يآورد
 دانم يم زين من اما .سپاسگزارم يردك را ارك نيا من خاطر به و من ادي به هك نيا از «
 شما .نخواستم اما .آوردم يم انار و رفتم يم آنجا به خواستم يم اگر .جاستك باغچه آن هك

 به درختان ستنكش با .شوند يم فاسد و خراب نجايا نهايا .ديردك عيضا را گرانيد حق
 يشتريب دقت با و دينزن ضرر باغچه به حداقل ديتوانست يم .ديزد يگريد ضرر هم باغچه

 نيا در هك است يمدت .ردكن غيدر يزيچ شما از يسك شهر نيا در .ديده انجام را ارك نيا
 هك افتميدر نونكا .است توأم رضا با زيچ هر نجايا در هك يدانست يم .ينك يم يزندگ شهر
  ».يا ردهك تظاهر واي  نگشته شهر نيا اهل واقع در تو



 

 

149

 و شدند مطلع موضوع نيا از نيمأمور .ردك كتر را يصوف دختر سخنان نيا گفتن با
 در .شد گفتگو و بحث يصوف لةأمس رامونيپ وانيد در .بردند شهر وانيد به را يصوف
 شهر از را او مأموران پس ست،ين رضا شهر از يصوف آن هك شدند القول متفق تينها
  !باشد گوشمان زةيآو داستان نيا نونكا .راندند رونيب

 .قتيطر يرضا سوم .جمع يرضا دوم .فرد خود يرضا آن نياول :است گونه سه رضا
 مورد در را خود نهد، سجده بر سر ريپ حضور در يصوف هك است يهنگام اول نوع
 سجده .نديبب را شيخو گناه و .شود مواجه شيخو با و بسنجد، را خود دهد، قرار مهكمحا

  .نديب يم را شيخو آن در يصوف هك استاي  نهيآ همچون
 هك فرد يرضا از جمع يرضا و جمع يرضا از فرد يرضا .است جمع يرضا دوم
 انسان سه نيا .باشد شيخو مرك و زبان و دست صاحب ديبا فرد .است اركآش آن اصول

 را خود و ستين يصوف نزند لجام نهايا به اگر يصوف يك .ندينما يم دور ها يژك از را
  .شد نخواهد يراض جمع از او و او از جمع .است افتهين

 زور چيه .باشد رضا با و جان با هك ديبا مينه يم راه در قدم يوقت .قتيطر يرضا سوم
 مصاحبت با قيطر به ورود .شد قيطر وارد ديبا مانيا و عشق با .ستين ارك در يفشار و

 جعفر امام جهت نيهم به .مال و جان شدن يكي يعني شدن مصاحب و شود يم آغاز
 با ديبا لحظه هر در قتيطر اهل همة .طالب خواه و باشد ريپ خواه« :نديفرما يم صادق
 در اگر .شود يم آغاز مصاحبت با قتيطر يرضا ».بازنگردند رضا از و ندينما عمل رضا
  .شود يم حاصل قيطر يرضا باشد، موجود يقيحق يرضا مصاحبان انيم

 باشد رضا جمع از هك سك آن و .شود يم حاصل رضا زين جمع از باشد رضا قتيطر از
 به تا دست به دست .اند متصل هم به رضا گونة سه صورت نيا به .رضاست شيخو از

 از نه او قتيحق در .بگردد را ايدن خواست هك يصوف آن تياكح نونكا و .برسند حق
 به سپس خود، خاطر به اول جهت نيا به .نبود رضا قيطر از نه و جمع از نه شيخو

 جان با رضا شهر نانكسا .شد انداخته رونيب رضا شهر از قيطر خاطر به بعد و جمع خاطر
 صاحب و شد يم ميتسل رضا به قتيحق به يصوف آن اگر .اند هم نارك در شيخو مال و

  !ستين يدرمان او درد يبرا .شد ينم اخراج شهر از بود يم شيخو مرك و دست زبان،
 به رضا يب قتيطر اهل .نندك مهار را شيخو يها خواسته قتيطر اهل هك است ستهيبا
 يبرا زنان تمام .نگرد ينم يسك در شيوخ همسر از ريغ به .برند ينم دست رضا يب لقمة
 يبرا ندك نظر آنها به بد چشم به اگر .ندياو خواهران مكح در همسرش، از ريغ به ،يصوف



 

 
 

150

  .زد يصوف آن به هكتر دونهون هك ديبا هيتنب
 قتيحق و قتيطر يبرا )نديبب يسك هك نيا بدون( را يباق و خودش يبرا هكتر چهل

  .شود يم گرفته يقربان 3 يصوف آن از .زنند يم
 نهاده، پا رضا با يعل و محمد راه در هك اند يسانك همه طالب، مصاحب، فه،يخل ر،يپ
 نباشند ميتسل گريديك به اگر ند،كن باب چهار خدمت اگر نانيا .اند آورده ارادت و داده اقرار

  .اند يديزي نشناسند، شيخو يمرب و مصاحب اگر و
 صادق جعفر امام .دينما يم محشور كخو صورت به را آنها خداوند و اهنديروس نگونهيا
 محمد راه به ده،يرس مصاحب و يمرب حضور به داده اقرار هك طالب آن « :هك نديفرما يم
 و خواهر مسلم، و مؤمن ،يرضا بدون دينبا نهاده، انكار به گردن و نهاده، قدم يعل و

  .شود ينم رضا بدون يارك هك چرا .باشد يقيحق شيرضا تا شود بكمرت يفعل برادر
 پس است ساخته ممنوع را رضا يب فعل خداوند .است بزرگ خداوند خانة انكار و راه

  ».ردك اجتناب آن از ديبا
 رضا بدون مسلم و مؤمن ريمس نيا در اگر .است بزرگ خداوند نور يعل و محمد راه
 قتيحق و تمعرف قت،يطر از .است شده يعاص عتيشر از بخوراند اي و بخورداي  لقمه
 .است يديزي خور حرام و حرام، و است ناپخته اش لقمه .است اهيروس .است شده گردانيرو
 انجام او دست به يارك .باشند حذر بر او از ديبا مسلم و مؤمن .ننموده تيرعا را راه انكار
 مورد در .است زنازاده او بچه .است حرام و ستين يخوردن پزد، يم او آنچه .رديگ ينم
  ».باد منافق يها انسان تمام بر خداوند لعنت« :است فرموده خداوند يسانك نيچن
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35 
  1ميتسل و قيتصد

 زين »اهللا يول يعل« گفتن ند،يگو يم »اهللا رسولُ محمداً اهللا، اال اله ال« هك آنان بر حال و
 هك است يصوف يك بر و .شود يم گفته نيرالمؤمنيام يعل حق در نيا و .است واجب
  :ديننما كتر را زيچ رچها

  قناعت اول
  علم دوم
  صداقت سوم

  صبر چهارم
 با و اردكب معرفت تخم كخا آن در سپس .گردد ساركخا ديبا شود يم طالب هك هر و
 را آن رضا خرمن با .ندك درو را آن نتكم داس با آنگاه .دينما ياريآب را آن ديتوح آب
 تقوا ابيآس با و بسنجد را آن محنت يرازوت با سپس .ديبپاال را آن شوق باد با ند،ك خرد
  .بپزد را آن صبر تنور در آخر در و دينما كال ادب كال با .ندك خرد
  ست؟يچ قتيطر در سجده :الؤس

  .است شدن ميتسل همان قتيطر در سجده :جواب
  ست؟يچ آن يمعنا :الؤس

 يعني نيا و ».توست يبرا هكبل ستين شيخو خاطر به نهادم راه در سر گر« :جواب
 شود، يم قيطر وارد هك يانسان هك است نيا سجده مفهوم .است حق مرد دانيم قيطر
 و نموده قيطر بندة و غالم را خود يطرف از و .ديگو يم »ريبگ« استاد به و نهد يم سر
  .بگذرد شيخو سر و جان از ديبا

 نشان را خود صدق قتيطر راه در و است نمودن قيتصد و ميتسل را خود شدن نگونهيا
 تمام مشيتسل و اش سجده باشد نداشته ادب يسك اگر .رفتن خيمشا راه به و است دادن
  !ديبدان را نيا .شود ينم



 

 
 

152

  »ند؟ك عفو سجده يسك اگر « :بپرسند اگر
 حق يوقت هك چرا .رود ينم انسان از زيچ يك انتظار نجايا .ستين عفو نجايا در « :بگو

 آدم به تا فرمود امر فرشتگان تمانم به ديآفر شيخو قدرت دِي با را آدم حضرت يتعال
 بوداي  فرشته تنها او هك بود ينامدار فرشتة جبروت در .نمودند سجده آنها و نندك سجده

 د،يگرد )لعنه هيعل( سيابل و افتاد گردنش بر لعنت طوق پس رد،كن سجده آدم به هك
  .كذل من نعوذباهللا

 تمام به آنگاه .نهاد او قلب در را شيخو مهر و2ديآفر را آدم تيوال شاه حضرت
 سجده نجايا از و نندك سجده )حضرتش خود به يعني واقع در( او به هك فرمود فرشتگان

  .شد حق
  .بود حق فرمان هك چرا شد، عبادت ردنك سجده نجايا از و
 يجا به را انكار نييآ نهد سجده بر سر و دينما ميتسل را شيخو هك سك هر نونكا و
 نفس خاطر به نه، اگر .نموده اطاعت را حق امر ندك سجده و آورد ازين هك سك هر .آورده
 يسك .است رسول عتيشر به ورود راه و .است مطلق افرك آورد، ازين و ندك سجده شيخو

 قول .است رسول قول عتيشر هك چرا .شود ينم يصوف باطنش نباشد، مسلمان ظاهرش
 .شود اركآش ديبا تشيانسان نهد يم راه در يپا هك يصوف هر و .است يعل آنِ از قتيطر
  :است فرموده يتعال حق هك چرا

 يا و شيخو يبرا را انسان و نمودم خلق انسان خاطر به را جهان نيا محمد، يا« 
 .يسفل عالم و يعلو عالم .يصغر عالم و يبرك عالم .است عالم دو را انسان محمد،
  3».ممات عالم و اتيح عالم

  »تسليم و رضا« 35 بخش :ها يپاورق
  92ـ94 فحاتص ،»ميتسل و قيتصد« بخش ر،يازم نسخةـ 1
 .است خداوند يانسان يتجلّ يعل هك گرفته نشأت اعتقاد نيا از عبادت نياـ 2
 94 فحهص ،ريازم نسخةـ 3
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36 

  1رضا ميتسل

  :اند فرموده نگونهيا صادق جعفر امام يتيروا در
 قتيحق و قتيطر ريمس از نشوند، گردان يرو راه از هك ديبا طالب، خواه ر،يپ خواه«
  »!برنگردند آن از و باشند رضا لحظه هر و نشوند خارج
 از اگر و ابنديدر را مرشد نفس سر و انكار ا،ياول آيين هك است مصاحب و يمرب بر و
 طالب خواه ر،يپ خواه .شد نخواهد حاصل رضا نگذرند نفس يهوا ا،يدن جان، و مال
 .نباشند رضا ميتسل يعني رندينپذ را قتيحق و معرفت قت،يطر انكار و رضا با Ĥنچهچن

  :ديفرما يم صادق جعفر امام يگريد تيروا در و !ستين جايز اقرارشان
 را آنها يقربان و ترجمان .ديمده راه جمع در را آنها .اند افتاده دور به انكار از نانيا« 
  ».دياورين يجا به موردشان در را انكار و ديمخور

 .نهند گردن يعل و محمد راه به هك ديبا يجملگ طالبان، و فگانيخل ران،يپ مصاحبان،
 ميتسل .اند نشده قتيطر ميتسل صورت، نيا ريغ در هك باشند گريديك ميتسل و ندرآو ارادت

 .اند افتهيدرن را شيخو مصاحب و يمرب و اند نشده قائل يبهائ قتيحق يبرا اند، نشده انكار
 امام .شد خواهند محشور كخو چهرة به حق شگاهيپ در فردا و اهنديروس و يديزي نانيا

 مصاحب و يمرب به شوند، يم طالب و دهند يم اقرار هك آنان « :ديفرما يم )ع(جعفرصادق
 محمد راه به و ندينما يم قبول را آن سنن و انكار و قتيحق و قتيطر و آورند، يم ارادت

 زيجا اقرارشان تا دهند انجام يفعل رضا بدون دينبا مسلم و مؤمن نهند، يم گردن يعل و
  ».است يتعال حق خانة انكار و راه .شود ينم رضا بدون راه هك چرا .باشد

 و است ميقد انكار .هستند يتعال حق انكار و امر محب و ديزي مصاحب، طالب، پس
 ).ديانم يم عمل شيخو يرضا براساس هك :مقصود است يتعال حق فعل تنها رضا يب فعل
  .است گفته »عفواهللا عفو،« خداوند و .ديينما حذر آن از
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 دهند يم جان و سر يعل و محمد راه در هك حق اهل مسلم مؤمن هك است ستهيبا و
  :باشد گونه نيا

 يفعل خودسرانه اگر نانيا ايآ .مشرب و آشنا مصاحب، ،يمرب .باشد خواهد يم هك هر
  بود؟ اهدخو قبول بابشان چهار خدمت شوند، بكمرت

 رضا يب يفعل اگر طالبان و شانيدرو مت،كح يرو از هك چرا .ستين قبول :جواب
  .استياول سرّ نيا .شود ينم حاصل شانيبرا يزيچ شوند، بكمرت
 دوازده مقام، چهل باب، چهار خدمت هك يمسلم و مؤمن .است نور باشد سرّ آنچه و

 عتيشر از بخورانند اي و بخورند ارض بدوناي  لقمه اما ند،ينما را انكار هفده و مرض
  است؟ جايز قتيحق و قتيطر در يسك نيچن قتل ايآ .اند گشته يعاص

  .است جايز :جواب
 اهيروس .است راه رهزن يديزي يصوف .است مرتد قتيحق و قتيطر از شخص آن
 هم خور حرام و است حرام و خام دهد يم راتيخ از هك يا لقمهاي  يصوف نيچن .است

 .است منافق و مردود است، دهازناز آنان اوالد و .است حرام پزد يم آنچه هر .است يديزي
 خواهد يم هك يطالب ».باد 2نيمنافق قوم بر خداوند لعنت« هك است آمده شانيا مورد در
 سنن و فرايض و امكاح قت،يحق ابواب هك ديبا ندك يط را مقامات و دينما قيطر يط
  .است ميقد انكار از نيا و اموزديب را معرفت و قتيطر

چرا كه راه محمد و . و حقيقت فعل درست است. و حقيقت راه راست و راه كهني است
  3»راه او راهي بزرگ و متعالي است«دربارة آن آمده است كه . علي است

 خارج آن از دينبا گذارند يم راه نيا در قدم هك آنان و .استيانب و اياول راهِ راه، نيا و
  .ستين سريم آنان اذن و رخصت با زيچ همه اياول راه رد هك چرا گردند
  »ربنا اي ربنّا« :است آمده مورد نيا در

 رضا با ريمس نيا يط هك باشند آگاه و بدانند ديبا دارند شدن طالب يدعو هك آنان
 يرضا بدون دينبا و شوند خارج آن از دينبا و شوند يم راه وارد هك طالبان .شود يم نكمم
 و يمرب مقام به هك است ستهيبا و .است حرام رضا بدون فعل هك دهند انجام يعمل ريپ

  .نهند ارج مصاحب
  :ديفرما يم )ع( صادق جعفر امام
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 خروج نيد از هك يطالبان مان،يا مصاحب .است نيد ريپ 4»شماست مانيا شما نيد«
 .اند داده فك از را مانشانيا گردانند يرو مصاحب از هك آنان و اند گردانده يرو ريپ از نندك
  :ديفرما يم )ع( صادق جعفر امام يگريد تيروا در

  ».است يعل مانيا و محمد نيد «
 مرتد و اند عتيشر افرك آنها .اند برگشته حق از برگردند، مانيا و نيد از هك يطالبان

 نيا در .دهد يم دشنام زين خود ريپ به دهد، دشنام نيد به هك آن .قتيحق و قتيطر
 از آنها .ندارند يجائ راه در و ستين جايز اقرارشان مسلم، چه مؤمن چه باهللا،نعوذ صورت

 انكار از اهللا بسم اعوذ گفتن آنان درحق و .اوردندين مانيا و دنديد را حق آنان .بدترند ديزي
 خائن يها انسان بر خداوند لعنت « :هك است آمده آنان حق در .باد آنان بر لعنت .است
 نفاق يهمگ جمع در حضورشان و آوردنشان يجا به انكار دادنشان، ينقربا آنان 5».باد

  .است
  :ديفرما يم )ع( صادق جعفر امام

 مصاحب من نظر از ندهد، نشان خوش يرو و ليم خود مصاحب به هك يمصاحب«
 خارج انكار از و .نهد گردن راه به نهاد، راه در قدم يوقت هك است آن طالب »ستين

  .نشود
 هك چرا .ردينگ ياستك يعل و محمد عشق در اش يزار و تضرّع .داندنگر يرو حق از
 همچون ديبا طالب .است )ع( ليجبرئ طالب، .»ماند يجا بر يعل و محمد از راه انكار

 مقبول ازشين تا باشد گونه نيا ديبا .شود غالب هك نيا نه شود، طالب هك باشد ليجبرئ
 يعل طالبان گونه نيا به باشند حق قيال هك باشد گونه آن حق طالبان .شود درگاه

 :ديفرما يم )ع(جعفرصادق امام .نديگو شاه طالب ،»7يناج گروه« نانيا به 6.نديگو ترجمان
 .است ديتوح حق ركذ .نندك فراموش را حق ركذ دينبا محب، خواه طالب، خواه ر،يپ خواه«

 ميقد انكار از گفتن تاداس مدح اي راندن سخن استاد وةيش به .ستين انكار از آن از يدور
  .شود يم تنگ او بر عرصه و است مرتد شود بكمرت رضا بدون يفعل ريپ اگر و .است

  .ستندين انكار و قتيحق قت،يطر ريمس در هك چرا است، حرام آنان كخورا
 رانشانيپ و مردان يرضا بدون ند،ينما يم عتيب و دهند يم اقرار هك يخواهران اگر و
 ميقد انكار از زين آنان 8ردنك استيس .اند گشته يتُه عتيشر زا شوند، بكمرت يفعل
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 هك يسك و .رنديپذ ينم را زنان نيا آسمان و نيزم .ندارند يگاهيجا قتيطر در آنان .است
 از و راه از مرد نيا و واجب، او لعنت و است ديزي رد،يبگاي  لقمه يمسلم خواهر نيچن از
 قبول او بر )اللعنه هيعل( طانيش يحتّ و است بدتر كخو و خرس از .است شده خارج نيد

  .ديگو يم »نباشد
 از و ريپ از .باشند مراد دو بر همواره و نشوند خارج رضا ريمس از طالبان هك است ستهيبا

 .باشند امان در آن يايبال و ايدن يقضا و آخرت عذاب از تا برنگردند راه از و مصاحب
  .نگردند شانيا شرمسار هك 9آورند يجا به را يعل و محمد نيفرام

رضا بردارد، به زني غير از همسر  اي بي اگر يك طالب نفس خويش را مهار نسازد، لقمه
چهل ضربه براي تنبيه آن . زنند خويش نظر كند، براي مجازاتش نودونه ضربه به او مي

م طالب و باقي براي رويگرداني از طريقت و براي ديدن حقيقت، پنج نذر و سه قرباني ه
  .بايد بدهد
  :ديفرما يم )ع( صادق جعفر امام حضرت

 و فروض انكار دوازده و مقام چهل و باب چهار در ديبا رسند يم يريپ مقام به Ĥنكهنا« 
  10.شوند مروت معدن ديبا .باشد جايز ردنشانك يريپ هك برسند يگاهيجا به نكر هفده

  »رضا ميتسل «36بخش  :ها يپاورق
  32ـ37 فحاتص ،»رضا ميسلت« بخش ر،يازم نسخةـ 1
 .است يعرب به عبارت نيا ياصل متن درـ 2
 ميالعظ يعل هو و ميالقد يعل هو و .است يعرب به عبارت نيا ياصل متن درـ 3
 .است يعرب زبان به عبارت نيا ياصل متن درـ 4
 .است يعرب زبان به ياصل متن در ـ 5
 .است آمده يعل هرا به و شده ترجمان هك يطالب .ترجمان يعل طالب ـ 6
 .افتهي نجات يها انسان گروهـ 7
 دادن جزا ردن،ك هيتنب :ردنك استيس ـ 8
 32ـ37 فحاتص ،ريازم نسخةـ 9

 37 فحهص ،ريازم نسخةـ 10
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37 
  1باب چهار

 و قتيطر يمعنا سوم .معرفت مالك دوم .عتيشر علم اول، .اند گونه پنج درها، اما و
) باب( در هر و .هم يبرا و اند هم ناركدر نهايا .است قتيحق زيچ همه سرچشمه

  .شناخت را آنها ديبا هك داراست را خود يها يژگيو
 علم .شود ينم تمام عتيشر يندان مالك به را عتيشر علم اگر .عتيشر اول، باب
  .است يكي باب چهار نيا تمام سرِّ و شود ينم تمام معرفت ،يندان معرفت

هايي كه دعوي ايمان داريد، در اين راه،  ان، اي جاناكنون اي صوفيان، اي درويش
به منزله شريعت، طريقت، معرفت و ) به ترتيب(مربي، مصاحب، آشنا و مشرب، هر كدام 

  .اند حقيقت
هر . مصيبت، مصيبت است. مصيبت آنها باشد) تواند مي(خصوصيت هر يك از اينها 

چرا كه حقيقت از اينان حق . تدور ماندن از آنها از اركان اس. خواهد باشد كدام مي
اعتقاد مانند و منكر  بي. ايمان گردند طالباني كه حق را نشناسند، جملگي بي. شود مي

  .اند آنان با شمر و مروان يكي. شوند
 محافظت يبرا( .ردندك اركان و دنديد حق هك چرا بدترند ديزي از طالبان نگونهيا
 بخشندة خداوند نام با و است مانيسل يسو از توبكم نيا « :ديبخوان را هيآ نيا )شيخو

 ميتسل در از من با و دينكم يشكسر من بر هك نيا از كيحا شود، يم آغاز مهربان
  :ديبمان امان در آنان يبال از تا ديبخوان را يالفت 2)30ـ31نمل،  سورة( ،».دييدرآ

  .نديگو باب چهار آن به جاودان و است جاودان قتيحق علم
  شوند؟ يم مصاحب ايآ نباشند، هم يرضا ميلتس مصاحبان اگر

  .شوند ينم :جواب
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  3».باد نيخائن تمام بر لعنت« :ديفرما يم هك است يثيحد مورد نيا در
  .نهاستيا مقام چهار
  ناسوت چهارم الهوت، سوم وت،كمل دوم ،جبروت اول
 .است ليجبرئ به متعلق آن هك »عتيشر« ده پاسخ ست؟يچ جبروت بپرسند تو از اگر
 بر آنگاه رانيپ خرقة و مردان لقمة .است ليعزرائ به متعلق آن و است قتيحق ناسوت

  .اند حرام او بر نداند اگر و بداند يكين به را نهايا هك است حالل شيدرو
 قتيطر عت،يشر يستيچ هك است طالب بر« :ديفرما يم نيرالمؤمنيام يعل حضرت

 از نيسوم قت،يطر از دوم باب .ديگو يم عتيشر از نخست باب .بداند را قتيحق و معرفت
  4».قتيحق سرّ از آنها نيچهارم و معرفت
 و هيعل اهللا يصل محمد از عتيشر« :ده پاسخ »ست؟يچ عتيشر« :بپرسند تو از اگر
 تو از اگر .ندك يم جدا هم از را وشر ريخ هك است يدر همچون عتيشر .است سلم

 بسته زيچ پنج با عتيشر »گونه پنج« :ده پاسخ »است؟ گونه چند عتيشر« :بپرسند
 نماز و اطاعت با و شود يم بسته حماقت با نخست .گردد يم گشوده زيچ پنج با و شود يم

 عجله با سوم .گردد يم گشوده عبادت با و شود يم بسته تينفسان با دوم، .گردد يم گشوده
  .شود يم گشوده ردنك ازين با و شود يم بسته

 و شود يم بسته كشر با پنجم و گردد يم گشوده مانيا با و ودش يم بسته فرك با چهارم
  .شود يم گشوده احسان و ريخ با

. هفت طاعت دارد. هفت اصل دارد. و نبوت هفت جهت دارد. باب دوم، طريقت است
شود و با هفت چيز بسته  طريقت، هفت چيز گشوده مي«: اند چرا كه حضرت پيامبر فرموده

  ».گردد مي
دوم با جهل بسته و با عنايت گشوده . شود ت بسته و با كرم گشوده مياول، با حساد

چهارم با جهت دنيا بسته و با . شود سوم با خباثت بسته و با هدايت گشوده مي. گردد مي
ششم با كبر و حسد . شود پنجم با شرارت بسته و با رحمانيت باز مي. شود قناعت باز مي

 رمك با و شود يم بسته بتيغ با هفتم و گردد يم گشوده تيعقالن و باطن شمچ با و بسته
  .گردد يم گشوده
 .دارد نام يكهزارو يتعال حق حضرت« :ده پاسخ »ست؟يچ آن مفهوم« :بپرسند اگر و

 و يخودشناس سبب به نيعابد و عارفان .دارد در و راز يك و هزار .دارد المك يكهزارو
 را جهنم در هفت و نديگشا يم ار بهشت در هفت .نديگشا يم را درها نيا اعمالشان
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 طالبان به را معارف نيا هك است واجب رانكذا و رانيپ بر ).يتعال انشاءاهللا( بندند يم
  5.ستين يمسم اسم اسمشان اال و .اموزنديب

  !ماند يم طالبان يگلو در .است حرام شانكخورا
 با و بسته هم زيچ يك با .»يكي« :بگو »)دارد؟ باب چهار( ابواب « :بپرسند تو از اگر
 .شود يم گشوده مصاحبت با و شود يم بسته يمصاحب يب با .شود يم گشوده زيچ يك
 هك هر و است پروردگار حضور قتيحق .است حق به دنيرس منزلة به قتيحق به دنيرس
 :بپرسند تو از اگر 6.شود يم حاصل قتيحق از معرفت .ابدي يدرنم را حق نرسد، قتيحق به
 قتيحق سرّ برادر ست؟كي معرفت برادر ست؟كي قتيطر برادر »ست؟كي عتيشر برادر«
 پاسخ ند؟ك يك را چهل و چهل را يك آنكه ستكي ست؟كي انكار هفده برادر ست؟كي
  .»است گونه هفت برادر« ده

 بدانند، ريپ سخن هك يطالبان .معرفت برادر سوم قت،يطر برادر دوم .عتيشر برادر اول،
 برادر نند،يبرگز مصاحبت به را گريديك و باشند مالك اهل طبقة در و بشناسند ار شيخدا

 قائل فرزندانش و يعل امامت رسول، تيحقان خدا، تيوحدان به هك يمؤمنان 7.اند يمعرفت
 در را حق او هك است قتيحق برادر چهارم .اند معرفت و قتيطر عت،يشر برادران باشند،
  .ورزد يم عشق املك استاد و قح اهل به و نديب يم حق در را انسان و انسان

 برادر تن چهل با ند،ك عمل و بداند چهارم باب خدمت آنكه است، تن چهل مقام پنجم
 با دينما عمل ها بدان و بداند انكار هفده تمام آنكه .است انكار هفده برادر ششم .است
 برادر انكار هفده صاحبان و انكار هفت و هفتاد صاحبان و املك مرشد و سرّ اهل

 شوند، يم زاده مادر يك بطن و پدر يك صلب از هك آنان .است يتن ادررب هفتم، .شود يم
  .اند يجسمان اي يتن برادر
 يمرب هم يمعرفت پر .است يمرب قتيطر پدر .اوست خود پدر س،ك هر عتيشر پدر
  .است محمد قتيحق پدر و .است

 و يخودشناس فتمعر يوضو .ريپ با عتيب قتيطر يوضو .است آب با عتيشر يوضو
 گرانيد وبيع و نديبب شتنيخو وبيع هك است نيا قتيحق يوضو .است يسآشناخد

  8.بپوشاند
 جماع زن با اي و شد محتلم هك است آن عتيشر جنب :هك شد دانسته گونه نيا نونكا
 دروغ و ندك اركان را شيخو اقرار و عهد و خود ريپ هك است آن قتيطر جنب .دينما
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 وبيع هك است آن قتيحق جنب .نشناسد شتنيخو نفس هك است آن معرفت جنب .ديبگو
 را شود يم حس دل به و افتيدر عقل به آنچه و سازد فاش گرانيد وبيع و بپوشاند خود
 كتر هك است آن مقام چهل جنب .استيح يب و ادب يب انكار هفده جنب .ندك اركان

  .ودش يفعل بكمرت خودسرانه و رضا بدون و ندك باب چهار خدمت
 به و دينگو سخن او با و ندك يمحل يب مصاحب به هك است آن مصاحبت در جنابت

 جنب .دينما فاش اسرار و دينما بتيغ هك است آن مشرب جنب .ورزد انتيخ او خانة
9.دينما ستم و ظلم و ندك شهيپ جفا و جور هك است آن محب  

به دست پير تطهير جنب طريقت . يابد و حال بدان كه جنب شريعت با آب تطهير مي
جنب حقيقت به دست مربي و جنب . گردد جنب معرفت به دست مرشد پاك مي. يابد مي

  10.شود مصاحبت با توبه از رفتار بيهوده و به دست خليفه پاك مي
معرفت موج است و . شريعت كشتي است و طريقت دريا«: گويد و سخني است كه مي

  .حقيقت مرواريد
كشتي شريعت نشينند، روي به درياي طريقت نهند و سوار بر بايسته است كه پيران بر 

  .موج معرفت به سوي در حقيقت روند و آن را استخراج نمايند
  .باشد جايز اقرارشان هك نندك عملاي  گونه به ديبا
  :ديگو يم هك است يسخن و 

 و )دانستن سخن يمعنا( يسنج سخن معرفت طالب، اثبات قتيطر .است نيقي عتيشر
  .است وصل تقيحق
  :نديگو و

  .دنيد قتيحق و است دنيرس معرفت است، دانستن قتيطر است، يبندگ عتيشر
  :نديگو و

  .عمل قتيحق و است نيد معرفت است، مانيا قتيطر است، علم عتيشر
  :نديگو و

  .جان قتيحق است، گوشت قتيطر است، تن عتيشر
  .دانستن قتيحق و دنش آگاه معرفت است، نيد قتيطر است، دنيشن عتيشر :نديگو و
  .ديلك قتيحق و قفل معرفت آستان، قتيطر است، در عتيشر :نديگو و
  11.نور قتيحق و روغن معرفت له،يفت قتيطر است، چراغ عتيشر :نديگو و
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  »باب چهار «37بخش  :ها يپاورق
 و انكار 17 اند، گونه چهار ابواب انيعلو اعتقاد به .29 فحهص ،»باب چهار« بخش ،ريازم نسخةـ 1

 عت،يشر باب .قتيحق ـ4 معرفت ـ3 قتيطر ـ2 عتيشر ـ1 :اند بيترت نيا به ابواب .مقام چهل
 احترام و ها انسان نشمردن خوار .اوست داريد شوق و نيراست مانيا با پروردگار به خدمت

 ها سال و است قتيطر يدهايبا به عمل قت،يطر باب .عتيشر اهل پنداشتن ريحق و ردنشانك
 به و افتني آرامش و خداوند شناخت :معرفت باب .دل و جان و زبان با ر،يمس نيا در خدمت
 را شانيها خواسته و آنان باطن و ظاهر .است پوشاندن را گرانيد بيع و گناه .دنيرس رضا
 جان، اتيح عقل، نور معرفت، دن،يد جا همه را خدا .آنهاست ردنك خشنود و ردن،ك كدر

 بر قتيحق نور مقام نيا در :قتيحق باب .است عتيشر ةجام و قت،يطر ةكس علم، صورت
 و شود مي حاصل رس و نور مواليش و او ميان و .شود يم آشنا ياله اسرار با و تابد يم انسان
 قتيحق رّشسِ و معرفت گاهشيجا قت،يطر عملش عت،يشر امبريپ سخن .يابد مي كرامت
 عتيشر .است Neval قتيحق سنت، معرفت »واجب« قتيطر و است ذهن عتيشر ،است
 قتيطر است، شرق عتيشر  ـنوه قتيحق و است، پسر اوالد معرفت بابا، قتيطر است، مادر

   .ستين كتر باب چهار از مراد .قبله قتيحق و شمال، معرفت غرب،
  آمده، يعرب زبان به ياصل متن در 30ـ31 اتيآ نمل،ـ 2
 .آمده يعرب زبان به ياصل متن درـ 3

 243 فحهص ،تاشكب يحاج نسخةـ 4

  مشهور، نامدار: ـ اسم مسمي5
 75 فحهص ر،يازم نسخة ـ 6

 211 فحهص ،ايماالت نسخة ،139 فحهص ،ريازم نسخةـ 7

 211ـ213 فحاتص ،ايماالت نسخة و 139 فحهص ،ريازم نسخة ـ 8

 كيوچك نظر اختالف نسخه دو نيا در .158 فحهص ،آالجا نسخة و 61 فحهص ،ريازم نسخةـ 9
 جنب« آالجا نسخة در اما ، 61 فحهص ،»رهبر جنب« ريازم نسخة در .است تقدانمع انيم

 محب يبرا »الجاا«  و 61 فحهص »محبت يبرا« ريازم نسخة در .185 فحهص ،آمده »مشرب
 .آمده

 186ـ185 فحاتص ،آالجا نسخة ـ10

 18ـ 19 فحاتص ،ريازم نسخةـ 11
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38 

  1ها مقام

  .است قسم پانزده مقام هك گفت ديبا ست؟ا قسم چند مقام هك پرسند اگر
 خداوند درگاه به مؤمنان يا«  :ديفرما يم آن مورد در يتعال حق .است توبه مقام ياول
 ييها بوستان به را شما و امرزديب را گناهانتان پروردگارتان بسا چه د،ينك خالصانهاي  توبه
  2».درآورد است يجار آن فرودست از يبارهايجو هك

 گمان يب محمد يا«  :ديفرما يم مقام نيا مورد در يتعال حق .است ارادت دوم، مقام
 شانيا دست يباال خداوند دست و نندك يم عتيب خدا با نندك يم عتيب تو با هك يسانك

 با آنچه به سك هر و ستهكش خود انيز به همانا ند،كش مانيپ هك سك هر پس .است
  3».ديببخشا بزرگ پاداش وا به هك ادزو ند،ك وفا بسته مانيپ خداوند
  :ديفرما يم آن رامونيپ خداوند .است خوف سوم، مقام

  4».دينك جهاد د،يباكه  آنگونه خدا راه در و«
 5».است صابران با خداوند« :ديفرما يم موردش در يتعال حق .است صبر چهارم مقام
قام زهد است، مقام ششم؛ م 6».حيا از ايمان است« :ديفرما يم خداوند .استيح پنجم مقام

 او به و فروختند شمار كاند درهم چند به را او« : فرمايد حق تعالي در حقّ آن مي
  7».بودند عالقه يب

 رنج در را انسان قناعت « :ديفرما يم مقام نيا مورد در خداوند .است قناعت هفتم مقام
  8».ندكاف ينم

 مؤمنان و او امبريپ و خداوند خاص عزّت« :ديفرما يم خداوند .است عزّت مقام هشتم
  9».است

 نديگو يم هك هستند يسانك و« :ديفرما يم باره نيدرا يتعال حق .است علم مقام نهم
 در دوزخ عذاب از را ما و فرما عطا يكن بهرة هم آخرت در و يكين ما به ايدن در پروردگارا
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  10»بدار امان
 مسلمان شيخو انزب و دست با آنكه « :ديفرما يم خداوند .است نكيتس مقام دهم
  11».است مسلمانان نيبهتر است،

 از آنان هم و است خشنود آنان از خداوند و« :ديفرما يم خداوند .است رضا ازدهمي مقام
  12».است بزرگ يرستگار نيا و خشنودند خداوند
 خدا به هك هر« :ديفرما يم مقام نيا دربارة خداوند .است لكتو مقام دوازدهم مقام

 هك يبراست و است شيخو ارك دار سررشته خداوند و است يافك را يو او، ندك لكتو
  13».است نهادهاي  اندازه زيچ هر يبرا خداوند
 يلقا به ديام هك سكآن هر« :ديفرما يم يتعال حق .است عبادت زدهميس مقام

 يكشر را يسك پروردگارش پرستش در و ندك شهيپ يكين است، بسته پروردگارش
  14».اوردين

 عبادت سال هفتاد از ركتفاي  لحظه« :ديفرما يم خداوند .است ركتف ردهمچها مقام
  15».است برتر

  :است فرموده مقام نيا دربارة خداوند .است بتيه پانزدهم، مقام
شك آن را از خوف خداوند فروپاشيده  كرديم، بي اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي« 
گوييم باشد كه انديشه   براي مردم ميهايي است كه ديدي و اينها مثل تكه مي و تكه
  16»كنند
 و طالبان بر آن انجام و آن يط هك انكار آن و قيطر آن .اند قتيطر يها جواب نهايا
 و« :ديفرما يم آن حق در خداوند .است يعل و محمد از آخر و اول است، واجب دانيمر

  17».نهد يم مهر افرانك يها دل بر نسانيبد خداوند
 عتيب شانيا با و آورند ارادت رسول اوالد به .باشد رسول اوالد از هك ديبا فهيخل و ريپ
  .شوند واصل ريپ حضرت به .باشد تمام قتشانيحق و قتيطر .ندينما
 و ها گفته آن، يها متكح در قت،يطر ابواب اگر شود، املك ابواب درتمام هك ديبا ريپ و
 حرام ،رديگ آنچه هر و كخورا .ستين زيجا او يريپ نداند، و اموزدين يكين به را آن يها نشانه
  18.است
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  »ها مقام« 38بخش : ها يپاورق

 مقام، چهل يجا به ريازم نسخة در هك يصورت در .است موجود مقام چهل انيعلو اعتقاد بهـ 1
 پانزده اما شده، دهيگنجان مقام هفده آن اول نسخة در هك نيا گريد و .شده آورده مقام پانزده
 ).گرفته انجام زمان طول در هك( است متن در فيتحر ليدل به نيوا .شود يم هشمرد مقام
  :صورتند نيا به مقام چهل المقاصد مرآه در مثال يبرا
 روزه دادن اتكذ خواندن، نماز سوم .يآموز علم دوم .آوردن مانيا :اول .مقام 10 :عتيشر

 نفاس و ضيح حال در ششم .حرام از اجتناب پنج نخورن ربا و حالل سبك چهار حج، گرفتن،
 خانة به رفتن هفتم .است باطل تيمحرم و حاكن اميا نيا در هك چرا نشدن، يكنزد )زن به(

  .معروف به امر دهم .است دنيپوش كپا و خوردن كپا نهم .شفقت هشتم .عتيشر
  :قتيطر مقام ده

 مطلق، اول ديمر .است گونه سه ديمر( شدن طالب دوم .ردنك توبه و گرفتن مرشد دست اول،
  .)مرشد ديمر سوم ،يمجاز دوم
 ديبا مرشد نيكل ند،كن طلب حجت و ندك تيتبع مرشد از حال هر در ه،ك است آن مطلق ديمر

 به باطن در اما دينما يم تيتبع خيش از ظاهراً هك است آن يمجاز مرشد .باشد القول صادق
  .دينما يم عمل شيخو ليم

 .خوف ششم حرمت پنجم .نفس با مجادله چهارم آنها، ودنزد و لباس و يمو كيپا .سوم مقام
 ت،يجمع صاحب نهم .اءياول به سجده و تيهدا و عبرت هشتم .حق از نشدن ديناام هفتم
  .است فقر و صفا و شوق و كاش دهم .باشد محبت و حتينص
  :معرفت مقام ده

 هشتم .علم فتمه يجوانمرد ششم .شرم پنجم .قناعت چهارم .صبر سوم .ترس دوم .ادب اول،
  .يخودشناس دهم و معرفت نهم .ينكيمس
  :تحقيق مقام ده
 دست از آنچه سوم ردنكن ييبدگو و دانستن واحد را ملت دو و هفتاد دوم ،يساركخا اول
 به جمع امور در پنجم اند، دهيبر ايدن از هك يسانك دانستن نيام چهارم دادن، انجام ديآ يبرم
 راز، هفتم صحبت، ششم .افتني شدن طالب در را نصرت و يروزيپ و ردنك لكتو يتعال حق

 ارا،كآن انيچ تخته آداب :سِلِماز عبدالرحمن( .شوق جلبِ مشاهدة مقام نهم ،يتبرّ مقام هشتم
  )848 فحهص ،1984
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  . در متن اصلي به زبان عرب آمده است8ـ سورة تحريم، آية 2
 .استدر متن اصلي به زبان عرب آمده . 10 ةـ سورة فتح، آي3
 . در متن اصلي به زبان عرب آمده است78ـ سورة حج، آية 4
 .در متن اصلي به زبان عرب آمده است. 154 ـ سورة بقره، آية 5
 الحيا من االيمان.  ـ در متن اصلي اين عبارت به عربي است6
 20ـ سورة يوسف، آية 7
 .در متن اصلي به زبان عربي است. 201 ـ سوره بقره، آية 8
 8نافقون، آية سورة مـ 9

 201، آية بقرهـ سورة 10
 .اين عبارت در قرآن نيست و در متن اصلي به زبان عربي آمده است. 3ـ سورة طالق، آية 11
 119، آية مائدهـ سورة 12
 3، آية طالقـ سورة 13
 110ف، آية كهـ سورة 14
  .شود ـ در نسخة ازمير اين بخش در اينجا تمام مي15
  21ـ سورة حشر، آية 16
  101ـ سورة اعراف، آية 17
 .يابد پايان مي) 26ص (ـ در نسخة ازمير، اين بخش در اين قسمت 18
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39 
  1فرض هفت و سنّت سه

  :ديفرما يم جعفرصادق امام حضرت
  2»بداند را آنها ديبا طالب و عاشق د،يمر هر هك دارد فرض هفت و سنت سه قتيرط «

 سنت نياول 3.است سنت سه حق، آن هك است يحقّ طالبان گردن بر را يگر يصوف
 و ندكن رونيب دل از را ديتوح لمةك 4.باشد داشته زبان بر را خدا المك همواره هك است نيا
  5.نورزد نكي و برك

 دوباره قلبش به 6رانده رونيب شيخو قلب از آنچه ه،ك است نيا سنت نيدوم
 را يك همان ديبا هزار گرا طالب 8.باشد راه ميتسل هك است نيا سنت نيسوم 7.بازنگرداند

  10.شود ساركخا و 9ديگو
  :ديفرما يم صادق جعفر امام 11.دارد فرض هفت يگر يصوف و

 همانگونه .ديننما اظهار اسرار .بداند حق قدرت يتجلّ را يهست تمام هك نيا ولا« 
 نياول 13!دينما محفوظ را خود همانطور12دارد، يم محفوظ طانيش از خود مانيا يزاهد
 دست مقام به هك است نيا دوم فرض .دينما تيتبع يمرب از طالب هك است نيا فرض
 .باشد راز اهل 14.نگذرد حق از اما بگذرد خود جان از هك يمعن نيا به .شود نائل قدرت

  16.دشو مصاحب و 15ندك پنهان خود يها دهيد
 يبد هر شةيهم هك چرا .ندك ازين عذر دائماً باشد جاك هر هك است نيا سوم فرض
 حق به Uruna(19 تاج( 18.ندكن اعتنا اي هذر قدر به ،يحتّ ايدن به 17.است حق يفراموش

  22.نگهدارد سرّ 21.ندك توبه فهيخل حضور در 20.باشد قائل يمرب
  .از فعل پنهاني حذر نمايد: فرض چهارم

 مصاحبت حق 23.ندك ادا مصاحب حق .است جمع در مصاحب حق يادا پنجم فرض
  25.منش بزرگ و باشد اري 24.ندك ادا جمع در هفيخلتوسطِ 
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 و 27رديگ هقخر فهيخل از 26.ندك توبه و رديبگ فهيخل دست هك است نيا ششم فرض
  28.دينما مكمح مرك و پوشد
 استاد حضور به گذارد تاج سرش بر 29فهيخل هك آن از پس هك است نيا هفتم فرض و
  31.ديبگو حق سخن و 30ودش قيطر اهل ساركخا ند،ك كتر را يخودخواه .رسد

  32.رساند خيمشا به را خود هك است نيا شرط آن .دارد زين گريد شرط يك يگر يصوف
 نشود انجام منوال نيهم بر اگر ها فرض و ها سنت نيا هك شد دانسته نگونهيا نونك
  33!دانست يصوف دينبا را يصوف

 ردك خدمت ورط هر .ديساز رها شيخو حال به برگشت اول سنت از هكرا  يطالب
  35.ديرينپذ ضرورت به زين ردك ستم 34.ديريبپذ يو از همانگونه

  .ديريگ ازين آقچه سه و دينزن دست 36سر سه برگشته دوم سنت از هك يطالب به
  38.ديده انيقاض به گريد دو و 37فهيخل به يك
 يات سه .ديريگ ازين )آقچه( پنج و ديزن سردست پنج برگشته سوم سنت از هك يطالب به
  39.ديده فهيخل به را آن يدوم و انيقاض به را آن

 دو .ديريگ ازين آقچه پنج و ديزن دست سر پنج ندكن تيرعا اول فرض هك يطالب به
  40.ديده انيقاض به آقچه سه و فهيخل به آقچه

 .ديريگ ازين آقچه هفت و .ديزن دست سر هفت ردهكن تيرعا را دوم فرض هك يطالب به
  41.ديده فهيخل به آقچه هفت و انيقاض به آقچه ده

 آقچه هفت و ستيب و ديزن سردست هجده ننموده تيرعا را چهارم فرض هك يطالب به
  42.ديده فهيخل به آقچه ده و انيقاض به آقچه هفده .ديريگ ازين

 برگرفته، سر از تاج آنكه خواه .است يكي گناهشان سه آن .ماند يباق فرض سه حال
 يك بكمرت سه هر .ردهك مصاحب كتر آنكه خواه و برگشته شيخو توبه از آنكه خواه
 ازين آقچه ونه يس آنها از و ديزن سردست وهفت چهل ديبا سانك نيا به .اند شده گناه
 را فروض نيا آنكه يبرا 43.ديريگ ازين فهيخل يبرا آقچه ونه يس و انيقاض يبرا ديريگ

 شفاعت اءياول اگر .ستين يرماند رساند ينم نيصلوا حضور به را خود و ننموده تيرعا
شفاعت  اءياول اگر .ندينما يم ميتقس را او راثيم و كمل و مال رنديبپذ را يسك نيچن

 را نيااگر اولياء . نمايند چنين كسي را بپذيرند، مال و ملك و ميراث او را تقسيم مي
 ادقص جعفر امام حضرت هك است يحيتوض نيا .ستين يدرمان طالب آن يبرا ؛رندينپذ
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  45.اند فرموده طالب طيشرا و تيوضع رامونيپ

  »سه سنت و هفت فرض «39بخش : ها پاورقي
؛ نسخه حاجي بكتاش، 164ـ166؛ نسخه آالجا، صفحات 114ـ115ـ نسخه ازمير، صفحات 1

  245ـ 246صفحات 
براساس كتاب . سه سنت و هفت فرض در كتب مختلف به صور گوناگون آمده است

اهللا ـ ) يعني(سه سنت ) 43، صفحه 1948، آنكارا، »چيان آداب تخته« (عبدالرحمن ييلماز 
  .روحشان از ازل و نورشان يكي است. بايد اين سه را يكي دانست. اند محمد و علي

  :شود در همان اثر هفت فرض اين گونه برشمرده مي
   .Çeğildeşمصاحب، مربي، رهبر، مرشد، آشنا، پشينه، 

) 43صفحه . (و همسرانشان، يك مربي، يك رهبر و يك مرشدنددر روايتي ديگر، دو مصاحب 
اين ) 892، صفحه 3جلد (» گري ـ علويگري تمام زواياي بكتاشي«اما بدري نويان در كتاب 

  :دهد مطلب را به اين شكل توضيح مي
گونه آمده  امام جعفرصادق اين منسوب به» سرّنامه«سه سنت و هفت فرض، در اثر مشهور 

  :است
  .همواره بايد اين را به ياد داشت. دل و ذهن نبايد از حقيقت الهي تهي شود: سنت اول
  .در مقابل برادر خويش نبايد كين ورزيد: سنت دوم
  .رضا و تسليم در هر حال حتي در قهر او: سنت سوم

  :هفت فرض عبارتند از
. ر نسازدهاي خويش بر هر كس آشكا در هر چيز خداي را بيابد و بشناسد و گفتني: فرض اول

  .به برادر خويش كين نورزد و اين حس را نپروراند
  .آنچه ديده بپوشاند و آنچه نديده بر زبان نياورد. پوشي است عيب: فرض دوم
و اين كه ) و اين كه ريشه هر درد را از او داند. (انديشيدن به حقيقت الهي: فرض سوم

  .فراموش نكند، دردش از سوي اوست
  .رهبر را حق بداند و تابع امر آنها باشدحق مرشد و : فرض چهارم
حق مصاحب در ميدان اولياء به جاي آورد، دست خالي به حضور مرشد رود اما : فرض پنجم

  .اين وضوي طالب است. دست خالي بازنگردد
اقرار . ير داندپدر ميدان دست مرشد را كه در دست گرفته است، دست حضرت : فرض ششم

  .دهد و توبه نمايد
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  .و تبعيت نمايد) بياموزد(از علم نافع مرشد : مفرض هفت
رساله (يعني رساله مشهور ) Yavyavi(در انتهاي اثري كه از روي رساله درويش خليل 

  :كپي شده، اين گونه آمده است) هجري (1236در ) طريقت
  . علي و اوالد علي را ذكر گويد ـمحمد. صوفي نبايد زبان از كلمه توحيد جدا سازد: سنت اول
  .كبر از دل بزدايد: سنت دوم
  .فروض را رعايت كند: سنت سوم
  .سرّ نگهدار باشد: فرض اول
  .محفوظ نگه دارد) از ظاهر(اركان خويش از زاهد : فرض دوم
  .اگر كسي نفسي سخن گويد، آن را حق بداند: فرض سوم

  .عذر خويش اهل نياز باشد و در درد و بال صبوري كند) در برابر: (فرض چهارم
  .مطيع مربي باشد و اهل حجت نباشد: ض پنجمفر

  .حق مصاحب نگهدارد: فرض ششم
  .همواره از گناهان خويش توبه نمايد: فرض هفتم

در كمال نقصان نداشته . در مقابل تاج، اركان ذكر شده بداند و اجرا نمايد: »فرض هشتم«(
اين . د و حليم و مظلومصاحب ارشاد باش. با اين احكام مخالفت نورزد و اهل نياز باشد. باشد

  .)صفات محمد ـ علي است
  .و اهللا اعلم بالثواب

  245ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 2
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 3
  245 و نسخه حاجي بكتاش، صفحه 164ـ نسخه آالجا، صفحه 4

آمده » كين و كبر در قلبش نباشد«اين قسمت، يعني اولين سنت، در نسخه ازمير به صورت 
  .است

  114ـ نسخه ازمير، صفحه  5
  245 و نسخه حاجي بكتاش، صفحه 164 ـ نسخه آالجا، صفحه 6
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 7
  245 ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 8
  164ـ نسخه آالجا، صفحه 9
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  114ـ نسخه ازمير، صفحه 10
 114ـ نسخه ازمير، صفحه 11
  245ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 12
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 13
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 14
  245ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 15
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 16
  245ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 17
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 18
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 19
  245ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 20
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 21
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 22
  245 بكتاش، صفحه ـ نسخه حاجي23
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 24
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 25
  246ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 26
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 27
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 28
  165ـ نسخه آالجا، صفحه 29
  246ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 30
  114ـ نسخه ازمير، صفحه 31
  165خه آالجا صفحه  و نس114ـ نسخه ازمير، صفحه 32
  165 و نسخه آالجا صفحه 114ـ نسخه ازمير، صفحه 33
  165 و نسخه آالجا صفحه 114ـ نسخه ازمير، صفحه 34
  165 و نسخه آالجا صفحه 114ـ نسخه ازمير، صفحه 35
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  .اصطالحي است در طريقت به مفهوم زدن با عصا: ـ سردست36
اينان در قرن . ردبيل سازماندهي شده بودندقزلباشان آناتولي كه از سوي تكيه ا: ـ خليفه37

ها از بين  بعدها اينان در ميان دده. هجدهم، در اداره تكيه اردبيل نقش مهمي ايفا نمودند
    .رفتند

وي در تحمل . كند نمايد و نقش ميانجي را ايفا مي كسي است كه شفاعت متهم مي: ـ قاضي38
نمايد و نيمي از مجازات  مشاركت مي) شود  ميطريق زده(شود  ها با طالبي كه تنبيه مي ضربه

سپس آنكه متهم بوده بايد مبلغي را پس از خاتمه تنبيه به وي بپردازد و به . شود را متحمل مي
  .شود اين صورت از بيش از حد مجازات شدن اشخاص ممانعت مي

وم افتاده آنكه از سنت س« : ؛ در نسخه حاجي بكتاش آمده است كه114ـ نسخه ازمير، صفحه 39
  246، صفحه »را سه طريق زنيد، سه آقچه گيريد براي قاضيان، و يك آقچه براي خليفه

  : در صورتي كه در نسخه آالجا اين گونه است؛115ـ نسخه ازمير، صفحه 40
هفت آقچه ترجمان براي قاضيان . زنند طالبي را كه از فرض اول افتاده، سه طريق مي«

صفحه  (».گيرند فه و پنج آقچه ترجمان براي حاجي بكتاش ميگيرند و يك آقچه براي خلي مي
به آخر آن اضافه شده » تكيه حاجي بكتاش«شود كه  از اينجا به وضوح مشخص مي) 246
  )166نسخه آالجا، صفحه . (است

  : از اينجا در نسخه آالجا اين گونه آمده است؛115نسخه ازمير، صفحه ـ 41
صفحه (» . هفت طريق زنند و هفت آقچه ترجمان گيرندبه طالبي كه از فرض دوم افتاده،«

166(  
  :در نسخه حاجي بكتاش آمده

به طالبي كه از فرض دوم افتاده هفت طريق زنند و هفت آقچه براي قاضيان و سه آقچه «
  )246صفحه (» .براي خليفه از او ستانند و ده آقچه براي حاجي بكتاش گيرند

  :ه آالجا اين گونه آمده در نسخ؛115ـ نسخه ازمير، صفحه 42
ده آقچه براي . به طالبي كه از فرض سوم افتاده نه طريق زنند و نه آقچه ترجمان گيرند«

  )166صفحه (» . آقچه نيز نذر دهند40. خليفه گيرند و باقي را به قاضيان دهند
  :در مقابل اين در نسخه حاجي بكتاش آمده است

 آقچه براي قاضيان و هفت آقچه براي 11ق زنند، به طالبي كه از فرض سوم افتاده نُه طري«
  )246صفحه (» .خليفه و شانزده آقچه براي حاجي بكتاش از وي ستانند

؛ در نسخه آالجا همه در مورد فرض چهارم عيناً همين مطلب 115ـ نسخه ازمير، صفحه 43
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اجي بكتاش ـ اما در نسخه ح2.  آقچه نيز نذر دهند40اضافه اين كه  ؛ به)166صفحه . (آمده
نُه طريق زنند، هفده آقچه براي خليفه و چهل آقچه براي حاجي «: اين گونه آمده است

  )246صفحه (» .بكتاش گيرند
. چهل آقچه ترجمان گيرند. چهل طريق زنند«؛ در نسخه آالجا 115ـ نسخه ازمير، صفحه 44

 در نسخه حاجي ؛)166صفحه (» .هفتاد آقچه هم نذر دهند. اش را به خليفه دهند سي آقچه
وچهار آقچه براي قاضيان، سي آقچه  وهفت طريق زنند، سي به اينان چهل«: بكتاش آمده است

  )247صفحه (» .براي خليفه و هفتاد آقچه براي حاجي بكتاش گيرند
جاي كلمه   به ترتيب به166؛ در نسخه آالجا، صفحه 247ـ نسخه حاجي بكتاش، صفحه 45

  .آورده شده است» اولياء « ،»واصلين«مه و به جاي كل» طالب «،»واصل«
  166ـ نسخه آالجا، صفحه 46



 

 

173

  
  
  

40 

  1قتيطر راه

 امام فاطمه، حضرت سلم، و هيعل اهللا يصل يمصطف محمد راه هك ميدانست طالب، يا نونك
 .است حق انكار آن، انكار .است حق راه اءيانب سرور و امام دوازده و ن،يحس امام حسن،

  .است ميقد انكار نيا و راه نيا و
 نيحس حسن، فاطمه، مردان، شاه يعل از .مانده يجا بر يمعرفت تن پنج از يك هر از و
 يپوش پرده يسوم دن،ينوش زهر يدوم آموزد، يم يخاموش آنها نياول .نيالعابد نيز و
  .يگر يصوف يچهارم و آموزد يم

  »قيطر فرزند « :بگو »؟يستكي فرزند « بپرسند تو از اگر
 چهارم معرفت، سوم قت،يطر دوم عت،يشر ولا«  :بگو »ست؟يچ قيطر« :رسندپ اگر
  ».نهاستيا قيطر .قتيحق سرّ

 طمع و است ردنك عملبدانها  نهايا علم دانستن .است  عالمچهار نيا قيطر مفهوم
 پرسند تو از اگر .دارد فعل دوازده قيطر 2نديب ينم را داريد 1اهل طه .ايدن بر ردنكن

  3»دوازده« :بگو »دارد؟ جابيا چند قتيطر«
 دامن چهارم .دنيبخش يشاد سوم .اشتنك معرفت بذر دوم .خود تيحساس تيتقو ياول
 ردنك خرد هفتم .داشتن نگه خود احترام ششم .متكح صفات جمع پنجم .گرفتن رضا
 خود تقوا ابيآس به دهم .دنيسنج مهر به را زيچ همه نهم .يصبور هشتم .شيخو نفس

 ارادت تنور در دوازدهم، و نمودن ريخم )را خود( آب با ازدهمي ).نمودن وعظ( ردنك آرد را
  .است نمودن نكيمسا و شيدراو صرفِ را خود و نشستن اخالص سفرة بر شدن، پخته
 الشأن ميعظ قرآن و ليانج و زبور و تورات ند،يگو يم يعل تيحقان از تاب،ك چهار اما و
 .وثرك آب چهارم و عسل سوم ر،يش دوم آب، ولا .است يبهشت شراب چهار يساق يعل و

  4.ستين نكمم او وصف هم باز ند،يبگو يعل تيحقان در امتيق تا عالم خلق جمله اگر
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  : 5فرض دوازده اما و
 رزق و ندك يكن عمل ند،ك يرويپ خدا صدق سخن از ديبا طالب خدا، از ترس اول،
 در آنچه و .شود املك )خالص( شيتقوا تا شمارد محترم را عتيشر .آورد دست به حالل

 محمد حضرت از .باشد نصرت و فتح جمله .دهد يم انجام انكار و نيآي از ر،يمس نيا
  .دينما اطاعت )ص(

 در( دشمن و دوست خلق، همة به .باشد الحال فارغ و دينگو سك به ناحق سخن :دوم
  .بداند تر نييپا همه از را خود .بنگرد سانيك )قضاوت نيح

 سر قيطر انكار به .دهد اندرز را شانيا و دينما رفتار يمهربان و شفقت با قخل با :سوم
  .شود ثبت تيهدا دفتر در و افتد مقبول نموده اصلح آنچه هك دهد جان و

  .ديننما ريتحق را او و شمارد محترم و نديب زيعز را انسان باشد، تضرع اهل :چهارم
 يخدا .باشد صبور ايبال برابر در و رسد يم خدا از آنچه برابر در .باشد رضا ميتسل :پنجم

  .بدارد دوست را خدا صابر بندگان و ديننما اركان را
  .ابدين تيمشغول ايدن به و باشد لكمتو :ششم
  .همه چيز را تحمل كند: هفتم
چرا كه بسيار قضا حاصل . از خلق اجتناب نمايد تا از قضاي آسماني دور بماند: هشتم

  .شود مي
  .ابديب اديز تا ندك قناعت مك به .باشد تقناع اهل :نهم
  .رساند يم خدا را رزق هك نخورد، يروز نهم :دهم

  .نديگز عزلت :ازدهمي
  )باشد حق ديبا طالب ةيسرما( .است حق طالب ةيسرما ه،ك نيا دوازدهم و
 حال و .دارد وجود ياريبس مِكح راه نيا در .است قتيطر ياعال علم دوازده، نيا كدر
  : 6انكار دوازده
  :است نگونهيا شدن طالب انكار ،)ع( صادق جعفر امام دگاهيد از

 جوانمرد :چهارم .باشد خلق خوش :سوم باشد صبر اهل دوم باشد قناعت اهل :اول
 و زد از :هفتم .ندهد انجام يعمل ريپ يرضا بدون :ششم .دينگو دهيد آنچه پنجم .باشد
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 مصاحب :دهم .باشد نيراست يمرب :نهم .دنشمار مانيا را فرك :هفتم .باشد حذر بر خورد
  .باشد نيراست يآشنا :دوازدهم .باشد صادق :ازدهمي .باشد نيراست

  .شود يم عتيشر وارد »ميكعل سالم« گفتن با ن،يا از پس
  .شود يم قتيطر وارد )بادا عشق( گفتن با
  .شود يم قتيحق اهل »هو« گفتن با
 نيا مفهوم«: اگر پرسند .چهل لكمش و است يكي راست هك دانستبايد  نونكا
  »ست؟يچ

 چهلآن صوفي در  برسد، يتيوال به فتد،جدا ا خودراستين  مصاحب از يا وفيص اگر
به دنبال مصاحب باشد، مشكل تواند مصاحبي گيرد و اين از اركان  نيزم چهل اي و قريه

 دارد يمرب يك باب هر است موجود باب چهار چون اما است يكي يمرب باب .قديم است
  .است ميقد نيا و يمرب چهار شود يم پس

Kazanci ت، انكار و .انكار سه مشرب .است انكار هفت و هفتادآخر و اول محب 
 يكشر .است يكي او و است يتعال حق از محبت هك چرا .است شده يكي باطن، و ظاهر
  7.شود ينم دو و ندارد

  :ديفرما يم صادق جعفر امام
 و راستش دست خرقه نيمي .است ريپ اش چهره .است وشپ خرقه ريپ قتيطر يمرب«

  8».است چپ دست خرقه ساري
 صبر، چهارم ن،يقي سوم معرفت، دوم سخاوت، اول، :دارد فرض شش قتيطر امكاح و

  .ركتف ششم و لكتو پنجم
 ر،كش چهارم رضا، سوم م،كح دوم علم، اول :است فرض شش هم قتيطر انكار
  .عزلت ششم ر،كذ پنجم
 پنجم تقوا، چهارم زهد، سوم اجابت، دوم ارادت، اول :است فرض شش قتيطر انيب

  .اخالق ششم قناعت،
 پنجم ،كتر چهارم ر،كش سوم ر،كذ دوم احسان، اول :است فرض شش قتيطر اجابت

  .شوق ششم عفو،
  :ديفرما يم وجهه اهللا رمك طالبياب بن يعل ن،يمتقّ امام

 دوم .باشد باز اش سفره اول .لكش چهارده به شود؟ يم باز لكش چند به بست انيم«



 

 
 

176

 شنوا گوش .باشد باز گوشش چهارم .باشد گشوده اش يشانيپ سوم .باشد باز اش خانه در
 گشوده قدمش هفتم .باشد رمك صاحب ششم .باشد گشوده زبانش پنجم باشد داشته
 همازدي .باشد سخاوتمند دهم .باشد گشوده لطفش نهم .باشد گشوده دستش هشتم .باشد
 لكتو اهل زدهميس .باشد گشوده نشيقي )باشد نيقي اهل ( دوازدهم .باشد خلق خوش
  .)بخواند فاتحه( باشد خوان فاتحه چهاردهم .باشد

اول چشم ببندد دوم گوش خود بر اخبار : بندد دوازده تاست مي) آن را( و آن چيزها كه 
پنجم مكر . اه بر كينه ببنددچهارم ر. سوم زبان بر شرك ببندد. هاي بيهوده ببندد و گفته
 سرقت(نهم دزدي نكند . هشتم عجب نورزد. هفتم حرص نورزد. ششم بخل نورزد. نورزد

 نيا )امدهين تابك در دوازده و ازدهي( ازدهمي .نديگز يدور هودهيب اعمال از دهم ).ندكن
  .است ناقص قسمت
 »است؟ يثاقيم چه ريپ و تو نيب« :بپرسند اگر »راه« :بگو »ست؟كي ريپ« :بپرسند اگر
  »شاه شّدِ و ريپ نيتلق « :بگو »ست؟يچ استادت و تو نيب« :بپرسند »امان و عهد« بگو

 چه ريپ از « :بپرسند اگر »وفا و است ميتسل« :ده پاسخ »ست؟يچ شّد « :بپرسند اگر
  »يتبرّ و يتولّ « :بگو »؟يدار نشان
 به يخال دست هك نيا ولا »زيچ چهار« :بگو »ست؟يچ قتيطر يوضو« :بپرسند اگر

  . نرويشيدراو انيم
 چهارم ندك معروف به امر ديآ يبرم دستش از هك آنجا تا سوم .باشد طهارت با دائماً دوم

  .دينما ركمن از ينه
  »چهار« :بگو »است؟ چند قتيطر شرط« :پرسند اگر
 شيخو دست به آنچه چهارم .ردنكن قمار سوم .ردنكن زنا دوم .نگفتن دروغ اول

  .برندارد هادهنن
 سوم .واصل دوم .ارشاد اول .»چهار« :بگو »است؟ قسم چند قتيطر ريپ« :پرسند اگر

  .نظر چهارم .عتيب
  »است چهار« :بگو »ست؟يچ ريفق يشوايپ« :بپرسند اگر
 ستانكتر رانيپ سوم .است راه در شدن ميتسل ريفق يشوايپ نيدوم .اند شام رانيپ نياولّ

 معرفت ريفق .است تيروا رسول حضرت از چهارم، و است صدق نانيا ريفق يشوايپ
  .است
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  »شش« :بگو »است؟ چند فقر امكاح « :بپرسند اگر
  شناختن را يخدا معرفت با اول،
  .است آن محتاج هك هر به دنيورز سخاوت دوم،
  .است آوردن نيقي سوم،

  .است بردن يخدا نام صدق با چهارم،
  .شتنك دل در را ايدن حب شم،ش و .است خداوند آثار در ركتف پنجم،
  »شش« :ده پاسخ »است؟ چند قتيطر انكار « :پرسند اگر
 هر در ردنك شهيپ صبر سوم .بودن حق خواست ميتسل دوم .گناهان از توبه اول،

 ها مقام« :پرسند اگر .است كتر ششم و خلق از دنيگز عزلت پنجم .تقوا چهارم .طيشرا
  :اند گونه نيا ها مقام« :ده پاسخ »اند؟ دامك

 مقام پنجم .قاندصا مقام چهارم .زاهدان مقام سوم .عابدان مقام دوم .بانينا مقام اول
  ».عارفان مقام هشتم .محبان مقام هفتم .رانكشا مقام ششم .رضا اهل
 نوح، ؛ركشا ،يموس ؛رضا وب،يا ؛صادق ،يسيع ؛زاهد س،يادر ؛عابد است، آدم ؛نائب و

دم ؛عارف و ميابراه  ؛محب9.اند يعل و حم  

  »راه طريقت «40بخش : ها پاورقي
  ديدار معنوي خداوند در بهشت. 3ديدن . 2روي زيبا . 1: ديدارـ 1

صورت  خداي تعالي به. در واقع همان چهره انسان است) روي حق(ديدار حق : اهل ديدار
اي   چهرهغير از صورت خود انسان، در جاي ديگري و در چيز ديگري. انسان تجلي يافته است

اند و صورت خداوندي را در  اند كه به درك اين مفهوم رسيده اهل ديدار كساني. از حق نيست
  .اند خويش يافته

  .يابد  ؛ موضوع در اينجا پايان مي80، صفحه »راه طريقت«ـ نسخه ازمير، بخش 2
  89، صفحه »دوازده كار طريقت«ـ نسخه ازمير، بخش 3
  89ـ نسخه ازمير، صفحه 4
  72ـ73، صفحات »دوازده فرض«خه ازمير، بخش  ـ نس5
  72ـ73 ـ نسخه ازمير، صفحات 6
  116ـ نسخه ازمير، صفحه 7



 

 
 

178

 تركي بر سر 12تاج .  ـ در علويگري، بر سر نهادن تاج يا خرقه پوشيدن شرايط خاصي دارد8
عاصي نشدن . 2،  علمترك جهالت و آموختن. 1: اند خواهد كه اينگونه  شرط مي12نهادن 

ترك هواي نفس و تمناي بخشايش از . 3و از خدا و رسولش اطاعت نمودن، ) ان نكردنعصي(
 ـ ترك 6عت نمودن، ا ـ ترك اسراف و قن5ترك غفلت و ياد حق در هر زمان، . 4خداوند، 

 . 8مراتب بلند دنيا و كبر را ترك نمودن و زهد پيشه كردن، . 7، محبت دنيا و توكل به خدا
جور و جفا نكردن بر . 10ترك غرور و تواضع نمودن، . 9 كردن، ترك شهوت و تقوا پيشه

روي نگرداندن از . 12عجله ننمودن، فتوت و صبوري كردن، . 11مسلمانان و مساعدت آنها، 
  .قضاي الهي و تسليم او بودن، صبر در بال و شكر نعمت آوردن
خرقه را به علي و آن حضرت . به اعتقادي خرقه در معراج توسط جبرائيل به محمد داده شد

خرقه . بعد از آن نيز خرقه را بزرگان طريقت پوشيدند. بخشيد) پوشانيد(علي به حسن بصري 
. 2 ،چپ. 1: يسا. خود دال بر يك ويژگي است» يسار خرقه«در اينجا . هايي دارد ويژگي

  .آمده است» پرسش و پاسخ«هاي خرقه در فصل  باقي ويژگي. ثروتمندي و تمول
  238ـ 241جي بكتاش، صفحات ـ نسخه حا9
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41 
  انكار دوازده

 .است دهيگرد ثبت همه آن، احواالت و قتيطر وصف در صادق جعفر امام شاتيفرما
 طالب هر .بداند را آنها ديبا يريپ و استاد هر !دينشو غافل آنها از .استياول انكار نهايا
  .است يعل و محمد ادگاري انكار نيا .شود قيطر وارد سپس بشناسد را راه نيا ديبا

 .شود ينم تمام انكار نشوند اجرا جمع نييآ در اگر هك دارد انكار دوازده قتيطر :اول
 صاحبان هك چرا .شناخت ديبا را انكار نيا صاحبان .شود ينم حالل دنيآشام و خوردن

  .اند يعل اوالد نندك يم اجرا را منازل نيا Ĥنكهآن .اند يعل اوالد منازل نيا
 خود اوال از يك هر يبرا و خدمات نيا از يك هر يبرا جمع وقت در شاه حضرت

  .آورد يم يجا به را آن انكار و دهد يم سر يگلبانگ
  .است حسن امام يچ قتيطر
  يحنف محمد بربر
  .است تائب يساق

  .است تراب يجاروچ
  است نيحس امام فراش

  است عبدالصمد ركذا
  است ديعبدالوح دار سفره
  نيعبدالمع خادم

  ميركعبدال نگهبان
  عبداهللا پروانه
  .است بركا يهاد يچ چراغ
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  .است يعبدالجل دربان
  ...هو م،ييگو هو شود، حاضر خدمتشان به .اند يعل اوالد همه ف،يشر يها جان نيا
  :خواند يم دعا نيا و رديگ يم بر جاروب فراش ديس
  خون اسةك نيحس يبرا از چشمانم ربال،ك نيحس غم از

  ملعون ديزي اهيس و سنگ قلب بر عنل هزاران صد
  فراش ديس رما،يپ تن، چهل جمع در
  نيحس و حسن مالك محمد، جمال بر
  صلوات را يعل

  :خواند يم نگونهيا يچ آفتابه
  درميح غالم من
  كپا سلمان بود خدمت نيا در استادم هكچون
  ن،يحس حسن، مالِك محمد، جمال بر
  صلوات را يعل

  :دخوان يم دعا نيا يچ سفره
  ميگو اهللا اول
  ميگو اهللا ميقد
  اش سفره بر يعل آمد
  ميگو انيقاض شاه را او

  مينك يم تناول د،يببخشا حق
  ميگو هو قتيحق يبرا
  :است نگونهيا سقا يدعا
  است محمد نيد نيد اهللا، اهللا،
  او عشق به دهند يم وثرك آب جمال، كناز يعل صلوا
  ائناتك هم و يساق هم شهوار هم يعل شاهم

  پروردگار خدا ريغ نيا سرّ نداند سك
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  افتكبش آسمان
  اركان را شاه نكم ايب ره در خوارج يا

  دارد نگه بد چشم از ار تو حق
  ادگاري يماند تو گوهر خرمن آن ز

  جهان نيا نور ستكي پرسند
  ادگاري نامش ماند نيحس شاه حسن، شاه

  نيرالمؤمنيام يا ،ييتو جوانمردان جوانمرد،
  دار سفره قنبر دانجوانمر انكار گفت

  است من ياليل شاه من، شاهم مجنون
  غبار همچون ام، گشته آستانش در
  ايب و راز نيا بازگو ،ييختا شاه
  ذوالفقار اال فيس ال يعل اال يالفت
  رفتگان بر رحمت نوشندگان، بر باد يم

  كپا سلمان آن مخلص صادق، يول از نيحس ،يعل از حسن
  بالرك دشت رار،ك دريح مهتر، احمد
  من كاش گردد ليس !عشقش به قنبر دهد سر
  نيحس سقا حسن سقا ،يعل اي

  .شوند يم ندهكپرا تيجمع سپس .زندير يم اجاق در آب يقدر ن،يا خواندن از پس
  ):جمع ياياول(
 آب كياند نفر دو يك به .زنند يم صدا و نديگو يم »نيحس امام حسن، امام بر رحمت«

 جمع انيم از هك ديشا .ندك يم يتداع را نيحس ارك نيا هك چرا .تمام نه اما .دهند يم
  .ديبگر و شدكبر آه نيحس يبرا از يسك

  .ماند محفوظ جهنّم از د،يبگر نيحس بتيمص در آنكه
  .گذارند يم مقابلش محشر در و زندير يماي  شهيش در را سك آن كاش كمالئ
  .رهاند يم سوختن از را او هك شود يم يآب او كاش
 در نيحس احواالت باشد، ييجا در يمؤمن با يخارج يك اگر :ديگو يم هك است يتيروا
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 يتعال حق بنگرد مؤمن آن چهرة به يخارج آن و ديبگر و ديآ مؤمن آن ادي به ربالك
 پس .است آمده رحم او قلب به رايز .ديببخشا مؤمن آن خاطر به زين را يخارج آن گناهان

  :ديفرما يم رمكا ينب .دارد يكين رگ يك او روح
  »است آنان از بشمارد، قوم هر از را خود نسانا« 
 مؤمن ةيگر به يخارج آن .شود يم آنان از ند،ك يقوم هر هيشب را خود انسان يعني
  .دگرد يم بخشوده گناهانش و شود يم هيشب او به پس ديگر يم

  :خواند يم نيچن و رود يم نارك سقا آب، پخش از پس
  منافق جانت بر لعن هزاران

  نيچن شأنت در فرمود حق هك من، مينگو نيا
  نيچن نيا دييبگو است غامبريپ بر صلوات

  جاستك مانتيپ و عهد آن ،يعل در ينمود كش
  طواف آن نبود مقبول .بار پنجاه يرو حج گر
  ات يقربان شود يم سگ يبگذر گر هم عرفات از
  يعل با عداوت تو يردكن مك
  خود جرم و گناه نيز شفاعت تو يخواه هك از
  ما يتقو يردك اركان ليعزاز از
  خراب يردك خود مانيا و يگشت فاسد هك اُف
  بازگو را نيا سرّ ،ختايي شاه يا ،يآ

  ها انيعص حملة از بگذرد رمك از يانك يك شاه
  ذوالفقار اال فيس ال يعل اال يالفت
 سر گلبانگ ريپ سپس .دهند يم سر ريبكت سه .باشد جمعه شب اگر ن،يا ريبكت از پس

  :است گونه نيا چراغ يدعا .دهد يم
  يمصطف عشق از آن عالم فخر
  خاندان عشق ز بگدازد بسوزد، حشر تا

  يالمرتض يعل وثرك يساق عشق
[Hazreti Hunkar Kutbu Evliyanin Askina] قطب هونكار  حضرت  عشق  به 
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  اولياء 
  مناجات Tutu سعادت محب ادت،يس ديس
  فرست صلوات يمصطف محمد بر

 تمام آوردن يجا به از پس .دهد يم سر گلبانگ دعا نيا خواندن از بعد يچ چراغ
  .رود يم شيخو خانة به مسلم و مؤمن هر سپس و دهند يم احسان ان،كار

  :شود يم خوانده هيآ نيا يقربان و ريبكت هنگام به و
 و كمل يف يكشر له نيك لم و ولداً يلذ اهللا الحمد قُل و ميالرح الرحمن اهللا بسم«
  ».راًيبكت برهك و لذال من يول له نيك لم

  111 ةيآ ،ياسر سورة
 را نيا »الحمدهللا و بركا اهللا بر،كا اهللا ل،ياسماع جان ل،يجل فرمان ل،يخل يقربان«

  .دهند يم سر ريبكت و نديگو يم
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42 

  1پاسخ و پرسش

  .ردك ازين و ديرس شاه حضور به اسري عمار
  »نمك عرض ييها پرسش اءياول جانب از ديهد اجازت شاه، يا « :ديپرس
  »!عمار يا بگو« :فرمود تيوال شاه
  »دهد؟ يم ياري را انسان و شما هك ستيچ نا«  :ديپرس و 2نشست و ردك ازين عمار

  »يجوانمرد وقت به خدا ارك به تيمشغول دوم و علم يريفراگ اول «
 را اش يدوست ديبا چگونه ،نديبب يستيناشا فعل دوستش از يسك اگر شاه يا « :ديپرس
  »ند؟ك قطع

 هك نيا سوم و احوالش دنينپرس دوست، آن دنيند ز،يچ سه با فرمود امبريپ« :فرمود
  ».نخواهد را آن دارد، يحاجت شخص آن از اگر

  »قضا؟ با اي وستكن ندك يفعل رتيغ به مرد اگر شاه يا « :ديپرس
  »؟قضاست خيرت دليل « :فرمود
  »شود؟ يم شامل را ييزهايچ چه يانمردجو شاه، يا«  :ديپرس

  »ادب و ايح« :فرمود
  »د؟يآ خوش زيچ چه را رانيپ شاه، يا « :ديپرس

  »دادن نشان راست راه طالب به و گرفتن فرا او از انكار و نييا«  :فرمود
  »گذرد؟ يم يتند به زيچ چه« :ديپرس

 و يفان يايدن سود خاطر به يخودخواه بد، اخالق )رانيپ از ( بد نفوس« :فرمود
  ».است سيخس ورزد، يم شهوت و ندك يم يزار ايدن مال يبرا آنكه .يخودپرست
  »ست؟كي يساق ت،يوال شاه يا « :ديپرس
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  »است جهان نيع .است يجوانمرد« :فرمود
  »ست؟يچ يجوانمرد از مراد شاه، يا « :ديپرس

  »دنيبخش يشاد و شدن، علم يساق ، شدن پند يساق« :فرمود
  »بپروراند؟ را الشيام ديبا چگونه انسان شاه، يا « :ديپرس

  »پروردگار به دنيرس شوق با « :فرمود
  »د؟يگرا يم يروشن به چگونه انسان شاه، يا « :ديپرس

  »سخن ينيريش با« :فرمود
  »؟آيد نمي دست به كه است انسان خواسته مكدا« :ديپرس

  »بودن بحبوم يشخو دوست رايب و بودن شاد ،غم در ياستوار « :فرمود
  »ست؟يچ دهيوهكن اخالق شاه يا « :ديپرس

  »ردنك يبد ها يكين تمام مقابل در« :فرمود
  »هست؟ يبد هنر هنرها، نيب در ايآ « :ديپرس

 بيع من نزد در نيا .گذارد منّت ،يجوانمرد و كمك از پس در هك نيا « :فرمود
  ».است

  »ست؟يچ يارزشمند نشان ت،يوال شاه يا « :ديپرس
  »دارد انتقام تقدر يسك هك آنگاه انتقام، يجا به فوع« :فرمود
  »ند؟ك فزون را انسان علم هك ستيچ آن شاه، يا « :ديپرس

  »ردنك يراست« :فرمود
  »باشد؟ نداشته يبيع چيه هك ستكي آن شاه، يا « :ديپرس

  »يتعال حق حضرت« :فرمود
  »است؟ وتريكن يك دامك معقول يارهاك از شاه، يا « :ديپرس

  »است ردنك يدور هودهيب اعمال و باطل انسان از « :فرمود
  »است؟ انبارتريز انسان نقصان دامك شاه، يا « :ديپرس

  »ديگو دروغ و دينما تمانك دانسته،  ميحق اول را آنچه آنكه « :فرمود
  »است؟ رفته هدر انسان عمر لحظه دامك« :ديپرس

  »ورزد غيدر اما باشد، داشته كمك ييتوانا كه لحظه آن « :فرمود
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  »ابد؟ي ينم يخوار فرمان دامك« :ديپرس
 فرمان چهارم ريپ فرمان سوم علما فرمان دوم .رسولش و يتعال حق فرمان« :فرمود

 استاد، فرموده هشتم مصاحب، سخن هفتم مرشد، سخن ششم فه،يخل فرمان پنجم رهبر،
 فرمان زن، هك ستين انكار از دوازدهم و هيهمسا سخن ازدهمي مادر، و پدر فرمان دهم
  ».دارد خوار شيخو يشو

  »ست؟يچ اتّفاق نيباتريز شاه يا«  :ديپرس
  »بخوراند خورد، يوقت هك نيا«  :فرمود
  »است؟ سودمند زيچ چه آخرت در شاه يا«  :ديپرس

  ».رساند يم سود راست راه و يكن تيمشغول«  :فرمود
  »ست؟يچ آخرت كخورا شاه، يا«  :ديپرس

  »ردنك عمل خدا يرضا طبق بر و دننمو تفاكا مك به« :فرمود
  »ند؟ك يم فاسد را انسان هك ستيچ آن شاه، يا « :ديپرس

  ».ندك ييايح يب و ديگو دروغ همسرش به زن هك نيا « :فرمود
  »نشوم؟ محتاج معاند به تا نمك چه شاه، يا « :ديپرس

 محتاج معاند به ندك صحبت مك و ديننما غفلت و بخوابد مك خورد، مك آنكه « :فرمود
  ».شود ينم

  »است؟ تر معقول انسان يبرا روش دامك شاه يا « :ديپرس
  »است دانستن شتريب و دنيشن شتريب ،يصحبت مك« :فرمود
  »شود؟ يم نك شهير چگونه فساد شاه، يا « :ديپرس

  »جهل ينك شهير با« :فرمود
  »ست؟يچ محبت رفتن شاه، يا « :ديپرس

  ».ندينما يبد گريديك به انسان دو هك نيا « :فرمود
  »ست؟يچ يقيحق ازين ،يعل من، شاه يا « :ديپرس

  »شدن ساركخا« :فرمود
  »م؟ييجو ريتدب هك از شاه يا « :ديپرس

 سوم و باشد يكين انسان دوم .باشد نيمتد آنكه اول .دارد يژگيو سه آنكه از « :فرمود
  ».باشد خردمند هك نيا
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  »د؟شو يم تمام زيچ چه با يكين شاه، يا « :ديپرس
 منّت و ندك خدمت ريپ به نگذارد، منّت و ندك يجوانمرد پدر، از اطاعت با« :فرمود
  ».نگذارد

  ».نرنجاند را يسك و دينگو دروغ دوزد، علما به چشم آنكه « :فرمود
  »نم؟ك يابيارز را آن چگونه آموختم علم هك آنگاه « :ديپرس

 سخن ،يشو يم دارا ماا ينداشت .يشو يم آگاه ،يستين آگاه آنچه از « :فرمود
  ».يشو  ميسخن صاحب اما يدانست ينم

  »ست؟يچ يبرا از مال شاه، يا « :ديپرس
 چهارم و جهان دو ريخ سوم آخرت، آذوقة دوم ش،يخو اجياحت يبرا از اول « :فرمود

  ».انينوايب از يريدستگ يبرا
  ست؟كي تيوال يدانا ريپ« :ديپرس

  »ستديا يم دار شيخو صاحب يبرا دل و جان با آنكه « :فرمود
  »ست؟يچ مروت شاه يا « :ديپرس

  »نيمؤمن حجت از نمودن عمل حق به« :فرمود
  »ست؟يچ ،سازد كهال را انسان هك ينيريش آن « :ديپرس

  »شهوت« :فرمود
  »رود؟ ينم نيب از هك است عمل دامك شاه يا « :ديپرس

  »شدن ساركخا« :فرمود
  »؟شود يم تلخ هك است نيريش دامك« :ديپرس

  »؟يشو ارك انيز آخر و يبخور را يفان يايدن بيفر آنكه « :فرمود
  »ابد؟ي ينم نقصان جامه، دامك« :ديپرس

  ».است نيد جامه آن « :فرمود
  »است؟ بهتر دوست از دشمن دامك« :ديپرس

  »نَفس« :فرمود
  »ندارد؟ عالج هك است يماريب دامك« :ديپرس

  نقصان عقل: فرمود
  »است؟ تر پست يپست از هك است يبلند دامك« :ديپرس
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  »بركت« :فرمود
  »ست؟يچ انسان يبايز يخو شاه، يا « :ديپرس

  »دادن نجات ييآبرو يب از را يانسان « :فرمود
  »ست؟يچ شتز يخو« :ديپرس

  »ردنك خرد ناحق به را يسك« :فرمود
  3»ابد؟ي ينم بهبود هك است زخم دامك« :ديپرس

  ».شود واقع ظلم مورد و شود داده مكح ناحق به يسك دربارة هك نيا « :فرمود
  »رند؟يگ ارشاد يسك چه از محبانت تو، از پس شاه، يا « :ديپرس

  »اوالدم ازدهي از « :فرمود
  »ستند؟كي فرزندانت نانيجانش« :ديپرس

  4».اند آموخته ما از هك آنان .پسرانم و من يقيحق دانيمر« :فرمود
 را راه اء،ياول آن از پس آموختند، تو ندانفرز از حق هك آنان از پس شاه يا « :ديپرس

  ».دهد يم نشان هك
 فگانيخل و ... چراغ، سفره، تراش، صاحبان .آورند يم يجا به انكار Ĥنكهآن « :فرمود

  »ندينما يم را حق
  »ابند؟ي جاك را حق افتند،ين را نهايا اگر«  :ديپرس

  »رنديفراگ ننديشن يم فگانيخل يجا به هك آنان از را قتيطر انكار « :فرمود
 آنكه از اي فهيخل نيجانش از را ...) چراغ، سفره، تراش، دار،( قت،يطر انكار « :ديپرس

  »آموخت؟ توان يم نديبنش او منزل در فهيخل
 ندك ينم تكحر لياص با لكيو .است لكيو او )فهيخل نيجانش( عمار، يا « :فرمود

 است لكيو فهيخل هك نگونهيا )دهد ينم انجام را او فةيوظ لكيو هست، لياص يوقت يعني(
  ».لمياص من و لندكيو اوالدم .اند لياص اوالدم و اند لكيو خلفا .اند لياص خُلفا و

  ».اي شاه سخن را درنيافتم« : پرسيد
 به فهيخل .است وابسته فهيخل به ند،ينش فهيخل يجا به هك سكآن عمار، يا«  :فرمود

  .است برتر همه از قيطر و ق،يطر به من و اند ستهواب من به اوالدم .است وابسته خُلفا
از آن كه . اي شاه به آن كه صاحب دست و دامن نيست، نبايد دست داد: عمار پرسيد
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در اركان طريقت به غير از ما و . نيست نبايد تبعيت نمود... صاحب تراش، سفره، چراغ و
  توانند تبعيت نمايند؟ استادان از كه مي

نم و محبانم، تولّي و تبرّي را حفظ نمايند، با بيگانگان اختالط نكند، اي عمار؛ مريدا« 
هاي آن را راست نپندارند، حق استاد رعايت  دامن را حق مپندارند و كژي دست و بي بي

نمايند، جان خويش از استاد دريغ نورزند، استاد را چون چشم خويش پندارند، از طريقت و 
منحرف نشوند، به سخنان آنان ايمان داشته باشند، از ) اي ذره(اي  اركان اولياء حتي كلمه

دست بيگانه شراب ننوشند، از راه حق گريزان نگردند، عالم يكي، مرد يكي، نور يكي، آن 
كه نفس خويش نشناسد حيوان است، آن كه نفس خويش شناسد انسان، دست به دست 

  5».اند تا به حق، و من پيشواي آنانم كه در مسير حق
  .رفت و ردك ازين .ديرس انيپا به هك آنگاه

 آل نامة سلسله در .ندك يم تيروا شاه قول از يفارس سلمان هك سخنان نيا نونكا و
 ترجمه كيتر به ،يفارس زبان از خراسان يعلما توسط نهايا يفارس زبان به و ستعبا
  6. دست به دست تا به خدا.دهيگرد حفظ قتيطر اهل توسط و است شده

  :7قتيطر يها خدمت
  »مانده؟ يجا بر هك از يريپ« -
 »است ليجبرائ ريپ يعل هك چرا .مانده يجا بر يعل مردان شاه از « -
 »ست؟كي عالم صدر « -
 ».است عالم تمام صدر او .رمكا رسول حضرت« -
 »مانده؟ يجا بر هك از يپادشاه« -
 8 »)ع(لياسماع از « -
 »ماند؟ يجا بر هك از بودن ركذا« -
 »ماند السالم هيعل ليجبرائ از«  -
 »مانده؟ يجا بر هك از يگر يساق« -
 ».است وثرك يساق هك مانده يجا به نيحس امام از«  -
 »مانده؟ يجا بر هك از يچراغدار« -
 9». چرا كه هشت چراغ در دست اوست.است مانده يفارس سلمان حضرت از« -
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 »است؟ گونه چند چراغ« -
 »تاس حق شناخت يعني .قتيحق معرفت، قت،يطر عت،يشر .گونه چهار« -
 »مانده؟ يجا بر هك از بودن خادم« -
 »)ص(از حضرت رسول «  -
 »مانده؟ يجا بر هك از شدن يچ قيطر« -
 10»السالم هيعل ليائيكم از « -
 »مانده؟ يجا بر هك از بودن فراش« -
 »مانده اهللا ليخل ميابراه از « -
 »مانده؟ يجا بر هك از يگر  يجارچ« -
 11»السالم هيعل لياسراف از « -
 ».است مانده رضوان تجنّ از بودن بينق« -
 »مانده يجا بر مانيسل از ردنك نذر « -
- »Başmaşlik 12».مانده يجا بر يبصر حسن خيش از كفشدار،=باشماقچي 

 »ست؟كي مغرور« :بپرسند تو از اگر
 »گذارد مك راست راه در آنكه « -
 »بست؟ چگونه را مرتك پدرت« -
 ».دينما تيتبع خود ريپ از ديبا هك هر .بندند يم رانيپ .بندد ينم مرك پدر« -
 »ست؟يچ ريپ بر تو حقّ« -

 هك ديفرما  ميصادق جعفر امام حضرت هك چرا .يتبرّ ديزي از و تمنّا، ،يتجلّ« -
 از هك هر و رده،ك ادا را اوست گردن بر هك فرض آن ندك تمنّا و يتجلّ هك هر
 ».است نموده ادا را امامان حق ندك يتبرّ ديزي

 »!گفت چه تو به ريپ«  -
 »بگو سخن عزّت و حرمت با و نك خدمت :هك فرمود من به ريپ« -
 )انهيمخف يعني( »گفت؟ چه تو گوش در ريپ« -

 ساركخا .باش باخبر قتيطر از .باش عتيشر پسر هك فرمود گوشم در ريپ« -
 13»باش آگاه معرفت، از و باش قتيحق
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 14:است نگونهيا رسول تيوص اما و

 سر عالمان .ستا يابيآس جهنّم در دينما لعم آن به و بخواند قرآن هك هر ،يعل يا« 
به راه ) اهل بصيرت(گرند، براي مثال اگر كوري با بينايي  كند، چرا كه عصيان را آرد مي

افتد، مقابلشان در راه كتاب يا نان آيد، گر كور بر آن پا نهد بر او حرَجي نيست، اما اگر 
 ».بينا بر آن پا گذارد، كافر شود

 سنت و فرض ان،كار د،يده نشان را راست راه فرزندانتان و زنان به ،يعل يا «
 ».دشانياموزيب

 به مهمان و رنجانده را شيخو مادر و پدر هك يسك خانة به فرشتگان ،يعل يا «
  ».شوند ينم داخل رود، ينم اش خانه
 به آن با آمد ات خانه به مهمان هرگاه و .برو نند،ك مهمان را تو هرگاه ،يعل يا «

  ».دينما رحمت و ندك يكين تو به يتعال حق تا بگو نسخ يكين
  ».رساند يم بيآس قلبت به ن،يمنش ديخورش مقابل در ،يعل يا «
  ».شود يم نور يب و سو مك چشمانت مخواب، اديز «
 رفتار خود مالك زانيم به هك هر ن،ك يكين ردهك يبد تو به هك هر به ،يعل اي«

  ».دينما يم
 يبد هك بخوان انزلنا انّا و نياسي سورة ،يدشوار وقت به اي و سفر هنگام به ،يعل اي«
  ».نرسد تو به خواهان بد

 يا :فرمود ليجبرائ به يتعال حق .ديآ يم لرزه به ميتي ةيگر از عرش ،يعل يا «
  ».ديره خواهد جهنم آتش از بخنداند، و گرداند شاد را او هك هر هك ده مژده ل،يجبرائ
 و ايدن يبرا دست يك ندارد، مانيا ندارد، رتيغ آنكه .ستا مانيا از رتيغ ،يعل اي«
  ».ورزد يم رتيغ آخرت يبرا گريد يدست
  ».ندازيم دهان آب آب، در ،يعل اي«
  ».نكم خاموش ردنك فوت با را چراغ«
 را ريس و ازيپ پوست .نكم ارك برهنه پا .نخواب برهنه 15.نيمنش در آستان در «
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  ».اينها اعمال كثيفي است. وردآ تمام اينها مسكنت مي .نسوزان
  16».يا علي، بر پدر و مادر طغيان مكن«

  :دارد امام جعفر صادق ادب طريقت و خرقه را اين گونه بيان مي
  »ايمان و اسالم خرقه چيست؟« 
  ».و اسالم خرقه پاكيزگي، خرقة دين آشنايي است.  بودن است17ايمان خرقه ستّار« 
  »قبلة خرقه كدام است؟« -
 »پير« -
 »كلمة خرقه چيست؟« -
 »ذكر خداي تعالي« -
 »سرّ خرقه چيست؟« -
 »شوق« -
 »سهم خرقه چيست؟« -
 »زهد« -
 »ميل خرقه چيست؟« -
 »راستي« -
 »كليد آن چيست؟« -
 »تكبير« -
 »غسل آن چيست؟« -
 »به امر دنيا اشتغال نيافتن« -
 »كمال آن چيست؟« -
 »راستي« -
 »جان آن چيست؟« -
 »عبادت« -
 »نماز آن چيست؟« -
 »راستي« -
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 »ت؟يقة خرقه چيس« -
 »رضا« -
 »دامن آن چيست؟« -
 »درويشي« -
 »داخل آن چيست؟« -
 »نور« -
 »بيرون آن چيست؟« -
 »مشاهده« -
 ».فرض آن صحبت است« -
 »سنت آن مقراض است« -
 »معرفت آن صدق است« -
 18»رنگ آن، مشايخ اند« -
 »چهرة آن پير، و باطن آن مربي است« -
  ».دست چپ است) هستي اش(يمين آن، دست راست و دارائي اش « -

درويش آن است كه به محبس اين عالم «: پاسخ ده» درويش كيست؟«: رسنداگر بپ
  ».آيد و اهل درد است مي

  »توبه چيست؟«: اگر بپرسند
  ».بپااليد... يعني انسان خويش را ). خلوص(صميميت «: بگو

  »پاكيزگي چيست؟» «برائت چيست؟«: اگر پرسند
  »عمل به فرمان خدا و راستي«: بگو

  »يست؟توبه چ«: اگر پرسند
  »هفت«: بگو

 »كيست كه به اينها ايمان دارد؟«: اگر پرسند
 پنجم .يواقع دانيمر چهارم .نيراست ياياول سوم .غمبرانيپ دوم .كمالئ ول،ا«  :بگو

  ».است نانيا بر پروردگار تيعنا .مؤمنان هفتم .مسلمانان ششم، .برگشته فرك از افرك
 قرآن مانيا روح .است داوندخ از ترس آن اصل هك است يدرخت همچون مانيا« 
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 آن وةيم و توبه شيها برگ و تقوا آن يها ساقه ركش آن بدنة .است مانيا از ايح و است
  ».است تيعنا

 عت،يشر علم ديبا :ديدرآ آن سوتك هب و ندك تن به يشيدرو خرقة خواهد  ميآنكه« 
  .دهد پاسخ پرسند، او از آنچه معارف، از .بداند قتيحق و معرفت قت،يطر

 اگر هك چرا .ندك مجاهده قتيحق راه در و بشناسد مقام چهار نيا ديبا هم ديمر هر
 كيشا و گرفت خواهند خرده او بر امتيق روز در اءياول تمام نداند، مقام چهار معرفت
  ».بود خواهند

  ».نمود خواهند او شفاعت اءياول تمام بداند، مقام چهار نيا يمعنا اگر و«
  .شد خواهد اهيروس امتيق در گذارد، نيزم خرقه اگر شيدرو
  .شود  ميقتيطر مرتد عتيشر مرتد .است مرتد برگردد راه از اگر
 اما افت،ي خواهد نجات د،يبگو »اهللا يول يعل اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال« بار يك
  19.بود خواهد اهيروس امتيق در همانا و داشت نخواهد ينجات راه قتيطر مرتد
  ؟شدي رها تنگنا و فشار از آيا طالب يا :نديگو اگر
  ]»Bazan Ciktim« [»شدم رها« :بگو
  »ابوالقاسم انيعالم سرور علما، ديس نور با و مردان، دانيم به« :بگو
  »؟يا بسته مرك ايآ«  :پرسند اگر
  »ام بسته مرك« :بگو
  »نوع سه« :بگو »است؟ نوع چند بست مرك« :پرسند اگر
  »قرار يبرا« :بگو »؟يستيا  ميدر مقابل در راچ« :پرسند اگر
 عتيشر در« :بگو »ست؟كي در ي هيرو و ست؟كي آستانش ست؟كي در« :پرسند اگر
  »محمد آن بدنة و )Kanadi Cebrail( .است يعل آن آستان .است
  »مانده؟ يجا بر هك از و ستكي آن از دانيم« :پرسند اگر
  »مانده؟ يجا بر چگونه« »اَمر بابا« :بگو

 گرسنه شب سه و روز سه .برخوردند آذوقه مبودك به يا غزوه در لرسو حضرت«
 ياب سعد هنگام آن در .داد اسالم سپاه به نان يمقدار عنه، يتعال اهللا يرض اَمر بابا .ماندند
 به او .زد او به يريت عوض در و نگرفت را نان او .داد نان يقرص زين او به .آمد وقاص
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 آن از قتيطر اساس .نمود دعوت دانيم به را سعد ،يعل .رفت يعل حضرت نزد تياكش
  ».مانده يجا بر هنگام
 و انكار در از و شدم وارد عتيشر در زا«  :بگو »؟يردك گذر در دامك زا«  :پرسند اگر
 .قتيطر اهل ميكعل والسالم عت،يشر اهل يا ميكعل السالم گفتم و شدم خارج قتيطر
  »!صلوات استادانمان ارواح بر

  »؟يداد اقرار جاك عاشق، يا«  :پرسند اگر
  »رانيپ مقابل در و مردان دانيم در« :بگو
  »بود؟ جاك احساست، چشمت، گوشت، دستت، ،يداد اقرار هك نگاهآ«  :پرسند اگر
 منصور خودو  اءياول صورت به چشمم ح،ينصا به گوشم مرشد، دست در دستم« :بگو

 يحاج ،كپا معصوم چهارده امام، ازدهدو ،يعل محمد، وگر در احساسم .بودم ستادهيا دار
  .اند يعل و محمد مانميا و اقرارم .بود خدا نيراست ياياول و يول تاشكب

 قتيطر از باش، استوار عتيشر در« :بگو »گفت؟ چه گوشت در مرشد« :پرسند اگر
  ».باش قدم ثابت قتيحق در .باش داريپا معرفت در باش، خبردار
 در م،يعبا آل تبار از مردانم، شاه غالم« :بگو »ست؟يچ ترجمان قرارا«  :پرسند اگر
  ».است يعل مرشدم محمد، رهبرم صادقم، جعفر امام مذهب
  »ست؟يچ تو حضور در مرشدان نشان« :پرسند اگر
  ».دشمنانشان از يتبرّ و يعل و محمد دوستان با يدوست« :بگو
  »دارد؟ يمفهوم چه مرشد به دادن قرارا«  :پرسند اگر
 را شيخو ديبا صادق عاشق هر .است بودن رضا و شدن ميتسل مرشد، به قرارا«  :بگو

 شگاهيپ در دادن اقرار مراد، .ندك ميتسل را جانش .ندك ميتسل را امانتش .ديبنما مرشد به
 .سپارد مي آنان به را خود ،اجل وقت به لكش نيا به .است امام دوازده و يعل و محمد
 و وستيپ خواهد اء،ياول و كپا معصوم چهارده امام، دوازده ،يعل و محمد ارواح، به آنگاه
 به .ندك ميتسل مرشد به شيخو نتاما خدا، ترس از اَجل بهنگام اگر صورت نيا ريغ در

  .وستيپ خواهد 20اسفل ارواح
  »؟يهست طالب ش،يدرو يا«  -
 ».هستم طالب« -
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 »؟يستكي پسر عتيشر در -
 ».آدمم پسر« -
 »؟يستكي پسر معرفت در« -
 »مالمك پسر« -
 »؟يستكي پسر قتيحق در« -
 21».باشد  ميپدرم آسمان و مادرم نيزم قت،يحق در« -
 »؟يدار چه سر بر شيدرو« -
 22»دارم دولت تاج سر بر« -
 »؟يدار چه يشانيپ بر« -
 23»تيهدا نور« -
 »؟يدار چه ابرو بر« -
 24»قدرت قلم« -
 »؟يدار چه چشم در« -
 25»وحدت نور« -
 »؟يدار چه ات گونه بر« -
 26»وحدت مانيا«  -
 »؟يدار چه گوش در« -
 27»نبوت نگاب« -
 »؟يدار چه ات ينيب در« -
 28»بهشت يبو« -
 »؟يدار چه دست در« -
 29»دارم دست در تيوال دست«   -

 30»بر پاي چه داري؟« -
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 »دارد رفتن توان محشر، در ميپا« -
 »نند؟ك  ميچه زانوانت« -
 31».نندك  ميخدمت حق راه در زانوانم« -
 » چيست؟32راستت« -
 .است» gübün «در راستم  -
 » چيست؟33در چپت« -
 ».در چپم كاتب است« -
 »در پشتت چيست؟« -
 ». است34در پشتم اجل« -
 »در مقابلت چيست؟« -
 ». است35در مقابلم نصيب« -
 »جسدت را چند در است؟« -
 »دوازده در« -
 وجودت را چند رگ است؟ -
 » رگ366« -
 »من چيست؟ؤدر م« -
 »اقرار«  -
 »در منكر چيست؟« -
 »انكار«  -

تان   دوازده امام ياري36.اي واهللا. داند از زمين به آسمان خواهد رسيدآن كه اينها ب
 37!دهند

  »پرسش و پاسخ «42بخش : ها پاورقي
  99ـ 109، صفحات »پاسخ مشكالت«نسخه ازمير، بخش ـ 1
  256ـ نسخه حاجي بكتاش ولي، صفحه 2
  99ـ 109ـ نسخه ازمير، صفحات 3
  .بسيار مفصل است) به طور كامل(آن نام دارد و همه » نامه سلسله«ـ اين بخش 4
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  يكي شدن، قاطي شدن: اختالط
  .در اصل به زبان عربي است) حديث( ـ اين جمله 5
  256ـ259 ـ نسخه حاجي بكتاش ولي، صفحات 6
  53، صفحه »هاي راه خدمت«ـ نسخه ازمير، بخش 7
ه ازمير به اين سخن در نسخ. هاي راه، در نسخ مختلف به اشكال مختلف آمده است  ـ خدمت8

  61صفحه . ، آمده است»پادشاهي از پيغمبر بر جاي مانده است«صورت 
  61، صفحه »داري از حبيب انصاري بر جاي مانده است چراغ«ـ در نسخه ازمير آمده است كه 9

، »گري از عزرائيل بر جاي مانده و ملك از ميكائيل چي طريق«ـ در نسخه ازمير آمده است كه 10
  61صفحه 

  83 ـ84ه ازمير، صفحات ـ نسخ11
  61ـ نسخه ازمير، صفحه 12
  75ـ نسخه ازمير، صفحه 13
  220ـ222، صفحات »وصيت رسول«ـ نسخه حاجي بكتاش، بخش 14
  .مقدس است) درگاه(ـ از منظر علويان آستان 15

  .از پشت در بازگشتن نيز گناه است. درگاه فاطمه است،  محمد و در علي است
  222صفحه ـ نسخه حاجي بكتاش، 16
  كننده پوشاننده، پنهان: ـ ستّار17
هاي خرقه را اين  مثال جاويد سونار ويژگي براي. ـ دراين مورد نيز روايات مختلفي موجود است18

  :شمرد گونه برمي
ظاهرش اين است . اش پير است قلب و قبله. ـ ايمانش، مرشدش دل كسي را شاد كردن است

  .يدكه هر چه در خفا كرده به پير بازگو
 .ـ باطن آن، ادب، سرّ حقيقت است

 .نمازش قناعت به حق خويش، بزرگي و پاكي است. ـ غسل آن، ترك دنياست
 .ـ فرض آن، ديدار است

 .ـ دامن آن درويشي است
درويش خود را نيست . ـ درويش آن است كه گر تمام دنيا نيست شود، او را دردي نباشد

  )162 ، صفحه e ، g ، aسونار، . (داند مي
مرشد آن است كه تاج و خرقه پوشد و براي پوشيدن . است» مرشد«به واقع » درويش«ـ 19

  .اينها بايد خصايل آشكاري داشته باشد
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  پايه هاي دون روح: ـ ارواح اسفل20
  .هاي كهن تركي است از مثل» زمين مادرم، آسمان پدرم«ـ 21
 پرسيدن اين سؤال به اين خاطر .نهند، تاج است ـ يكي از چيزهايي كه بكتاشيان بر سر مي22

  .اين مفهوم در اينجا به مفهوم بزرگي، بلندمرتبگي و نشاط روح است. است
اطاعت از فرامين خداوند، انجام واجبات ديني و . ـ به اعتقاد برخي، بر پيشاني نماز طاعت است23

بعيت از خدا اينجا ت. اين طاعت با آن كه در تفكر اهل سنت موجود است، متفاوت است. بندگي
گري، استانبول،  عصمت زكي ايوب اوغلو، تمام زواياي بكتاشي. (و علي منظور نظر است

  )156، صفحه 1980
نيز » فتح و قدرت«و پاسخش به صورت » در خونم چيست؟«ـ اين سؤال به صورت 24

ن كردن با ديگران و افزوني يافت هاست، دوستي معناي گشودن دل در اينجا فتح به. است آمده
 ، صفحات e ، g ، aعصمت زكي ايوب اوغلو، . (انجامد عشق علي، به تنوير قلب انسان مي

  )156ـ157
  .به مفهوم نور بلندمرتبگي و روشنايي ضمير است: نور واليتـ 25

نظر و . افكند و داراي مقام رفيعي است آن كه به مقام واليت رسيده به تمامي قلوب نور مي
  )157 ، صفحه e ، g ، aب اوغلو، ايو. (نظرگاه او روشن است

  .]باشد» حكمت قرآن«تواند  مي» ايمان وحدت« به جاي [ـ 26
آن كه مفاهيم قرآن را در دل دارد، مسلمان، مؤمن . ؤمن قرآن استقلب مها،  به اعتقاد طريقت

بلكه براي نماياندن راه . قرآن تنها براي خواندن و حفظ كردن نيست. و معتقد راستين است
ؤمن از اين روي م. ها، تعالي روح و رستگاري است ها و كاستي ند، گسستن انسان از كژيخداو

  .اش قرآن و تمام افعالش بر اساس آن است تمام دارايي
ايوب . (از اين جهت ارزش و ويژگي خاصي دارد. نظرگاه اوست. در تصوف دل، خانه خداست

  )158اوغلو، صفحه 
  :ـ بانگ نبوت، بانگ محمد27

اين عبارت . ها را به اسالم و توحيد، جدا از اين معاني انسان) ص(اندن پيامبر، محمدفراخو
. آيند بر زبان مي) يك نام(سه نام، اهللا ـ محمد ـ علي، همچون . مفهومي ديگر را نيز در بردارد

  )157ايوب اوغلو، صفحه (
رد و از پير تبعيت بهشت جايگاه كسي است كه به اهللا ـ محمد ـ علي ايمان دا: ـ بوي جنت28

تمام اوليا و راستان از  به. علي آنجا ساقي كوثر است. درآنجا پيشوا علي است. نمايد مي
بلكه بايد از . اما رسيدن به اين بهشت براحتي ميسر نيست. بخشد زاي جنت مي هاي فرح شراب
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  )157ايوب اوغلو، صفحه . (شد» عارف«علي پيروي كند، به كمال رسيد و 
در . گري، رهجوي بايد رهبري داشته باشد تا دست او را بگيرد در بكتاشي: اليتـ دست و29

دست . نمايد كسي است كه به درجه رفيعي رسيده و ديگران را دستگيري مي» ولي«طريقت 
در علويگري نيز، . گويند كه در رأس آنها حاجي بكتاش ولي قرار دارد» دست واليت«او را، 

خواهد به قرب حق رسد و  آن كه مي. و را شاه واليت گويندچون ريشه طريقت علي است، ا
آن كه اين دست را نگيرد، در . گيرد، يعني دست واليت را راه راست بپويد، دست علي را مي

  .رسد ماند و به كمال نمي راه مي
  .صحيح است» اركان مشايخ است« ايوب اوغلو معتقد است، در اينجا در پايم ـ 30

آنچه از . شود هاي طريقت كه توسط بزرگان وضع مي ن، بايدها و چگونگيقواني: اركان مشايخ
تمامي . شود ريزي گرديده، اركان، گفته مي زمان بنيان نهادن اين اعتقاد توسط بزرگان آن پايه

  )160ايوب اوغلو، صفحه . (است» اركان« ها در علويت و وظايف بسته و مرتبط به  فعاليت
  :ـ دم خدمت31

. ريق، بايد وظايفي را كه به وي محول گرديده، با عالقه و شوق انجام دهدشخص در طي ط
يافتگي  تحت امر پير بودن، گسستن از خودپسندي و كبر، و كمال. با قلبي گشوده و پذيرا

ايوب اوغلو، . (در مقابل انجام خدمت، متوقع بودن و در چيزي اميد بستن صحيح نيست. است
  )159صفحه 

  .گيرد ملَك نيكي و خير اينجا قرار مي. ر و بلندمرتبگي مداوم استراست، نشان خيـ 32
  .گيرد در اينجا ملَكِ كاتب و نويسنده گناهان قرار مي. ـ چپ، نماد شر است33
گري نيز همچون ديگر مكاتب يكي از فرامين خداوند است كه از آن  مرگ در بكتاشي: ـ اجل34

  .ر بايد پذيرفت و نبايد از مقابل آن گريختفرمان خداوند را با طيب خاط. گريزي نيست
  : ـ نصيب35

هر آنچه از انسان گرفته شود يا به او بخشيده شود، همان را . است» نصيب«علويگري راه 
خشنودي و خرد شدنش در گروِ ) ها اميال و خواسته(همه چيز انسان، تكامل او، . خواهد يافت

  )160ايوب اوغلو، صفحه . (آن است
  هاي پراكنده و مختلف  در بخش247ـ252اجي بكتاش ولي، صفحات ـ نسخه ح36
  109ـ نسخه ازمير، صفحه 37
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  عهيش مذهب

 يمرتض يعل و يمصطف محمد نور نبود، عالم هزار هجده از ينشان و نام هنوز هك آنگاه
 لواقعبا اما بودند، سك دو ابوطالب و عبداهللا .شدند يكي و افتندي يتجلّ نور دو نيا .بود

 سك چيه .ديرس ظهور به ابوطالب از يعل نور و عبداهللا از يمصطف محمد نور .بودند يكي
 شش و يس .بودند دسته دو ملّت دو و هفتاد زمان آن در .دانست  نميرا يعل و محمد سرّ

 مذهب به زين دسته شش و يس .دنديبرگز را عثمان عمر، و ركابوب هك شدند، خوارج دسته
  .دنديبرگز را يعل آنان .ددنييگرا عهيش

 و محمد با ان،كار هفده و مقام چهل و باب چهار ز،يچ همه در شدند، عهيش هك آنان
 سفره يك سر بر .گشتند  ميخارج در يك از و شدند  ميوارد در يك از .شدند يكي يعل
  :گفتند  ميو نبود يا پرده نشانيب .دنديآشام  ميو خوردند  ميظرف يك در و نشستند مي

 قوچان، ان،يعيش .نبود انشانيم در يتوئ و من ».است يعل و محمد عتيشر راه راه، نيا «
  .ردندك  نميجدا هم از را مرغانشان و خروسان گاوان، گوسفندان،

 باب، چهار در آنان .ردندك  نمياعتنا بود، يعل و محمد از هك انكار نيا به خوارج، اما
  ).نبودند متحد( .نبود يكي اعمالشان انكار هفده مقام چهل
 در از و خورد،  ميغذا خود ظرف در نشست،  ميخود سفره بر سك هر خاطر نيهم به
  .گشت  ميخارج و وارد خود

 پاالن از .ردك جمع را ملّت دو و هفتاد يروز .افتيدر را احوال نيا رسول حضرت پس
 خود نزد را يعل حضرت .دينما حتينص و وعظ تا رفت آن فراز بر و ساخت منبر شتران

 باز و .شدند پا دو و سر يك .شد انينما راهنيپ يك از دو آن سر منبر فراز بر .فراخواند
 را )ص( رسول فيشر راهنيپ يعل حضرت آنگاه .شدند سر دو و پا يك هك شد دهيد

  :فرمود )ص( رسول حضرت هنگام نيا در .شد جدا يو از و ديپوش
 آخرت و ايدن در يعل .شهر آن در يعل و لمع شهر من .ديبدان نور من چون را يعل«
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 يول من هك هر .است يكي باطنمان و طاهر گوشت، يك از يعل و من .است من برادر
  :آمد ندا بيغ از يروز ».اوست يموال زين يعل م،ياو

 و كرد نظر .ايستاد و گشت روان آب .بشتابيد .خواند مي را شما يممرد شيعيان، اي «
 براي برسيد كه آنگاه نمود؟ خواهيد حاصل چه نكنيد طلب را حق ديدار گر .شد عاشق

 را خويش سهم .جوشاند عشق كوره در مرا رميپ .برسيد .بخشد شما به گوهري درمانتان،
 پرتشويش و سياه منكران، درون و باد منزه احساستان و قلبتان مؤمنيد اگر .بگيريد
  ».باشد
  :خواند شانيبرا را آن انكار و آيين و ندخوا انيعيش يبرا را بايز اتياب نيا ندا، آن
  جهان جمله عيشف يا
  ست؟ين مختار احمد ايآ

  ست؟ين ايانب و اءياول سرور ايآ ابوالقاسم، محمود، احمد،
  .رساند او به را يتعال حق سالم نيام ليجبرئ

  رد؟كن وعظ بدر غزوة در او ايآ
  .دنديپوش جامه يك و رفتند منبر يرو بر
»نگفت؟ يعل وصف در ايآ ار »يلَحم كلَحم  

  .با محبت كمرش را بست، مربي و مصاحب شدند
  ست؟ين حق رسول انكار گفتار نيا ايآ

  بستند عتيب مرك قتيطر اهل
  نبود؟ قنبر يكي و سلمان يكي ايآ
  »يلَحم كلَحم « ثيحد به دينكن كش
  ست؟ين يكي آنان گوهر ايآ

   صدِقنا و آمنّا گوهر يايدر نيا در شو يماه
  ست؟ين مؤمنان اقرار امام ايآ
  يالمرتض يعل يهد ديس

  ست؟ين بهشت Ridvan هم وثر،ك يساق هم
   نيرالمؤمنيام رسول باب
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  ست؟ين رهبر ها راه تمام در ايآ
  اژدها بر برد  ميحمله خواب در و گهواره در
  ست؟ين رّارك دريح او وصف، نيا با ايآ

 نيز امام شَبر، ر،يشب اسداهللا نپسرا من، چشم نور يا«  :گفت را، خدا بيحب ديبوس
  ستند؟ين جعفر امام و باقر محمد نيد سرور ن،يالعابد
 يعسگر حسن يالنق يعل هم و يتق شاه الرضا، يموس يعل اظم،ك يموس امام )وبعد(
  ستند؟ين

 آستان بر مخلوقات ايآ نياجمع هميعل اهللا صلواه الزمان صاحب يمهد امام آخر در و
  د؟منك او )انتظار در(

  ..نك ادي درگاهش از و رحمت از
  .شد اركآش يعل و محمد راه .خواند آنها يبرا را نيا عهيش مذهب از

 يجا بر اءياول يبرا انكار زمان آن از .شد انيب انكار هفده مقام، چهل و باب چهار
 دهند  ميزيتم و دانند  ميمعارف نيا هك انيصوف و عارف يها جان و معرفت اهل .ماند
  .ماند  ميرانيح نهايا متكح در جاهل .اند لامك اهل

 اهللا اهللا، اهللا، .ديننما محروم دارشيد و وانيد و درگاه از اتيآ نيا حرمت به حال
  )...يغن( ازين يب خداوند
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43  
  )يسوي( يا ساوه احمد فقرنامة

 تقوا، صاحبان ليدل اء،ياول سلطان خ،يمشا سرور امبر،يپ سفرة كوچك هك بدان اما و
  :ديفرما  مينيچن شيخو رسالة در )يسوي( يا ساوه احمد حاج سلطان ،)ص( اءيانب سلطان
 لعنه طانيش هك نندك  ميظهور يخيمشا شود، يكنزد آخرالزمان هك آنگاه ما، از پس

 خود دانيمر تنها )آنان( و نندك يدوست آنان با خلق همة و رديگ  ميدرس آنان از هيعل اهللا
  .نندك اداره را

 ورزند،  ميفرك و نندك  ميدرخواست ييزهايچ طمع و آز به دانشانيمر از خيامش آن
 به و نندك  نميعمل عتيشر علم به .منفور را سنت اهل و پندارند يكن را بدعت اهل

 .ننديب  ميگرگونيد را خيش يك فيوظا و اند ردهك عادت يزشت به .نندك  مينظر نامحرم
  .اند شده خارج نيد از دانشانيمر هم و خودشان هم آنها

 شانيا از و نندك  مي)جمع( مملو ها آستان در يا دهيوهكن لكش به را دانشانيمر آنها
   .رنديگ  ميمساعدت

 آمده تنگ به من« :نديگو  ميو رنجند  مينبخشند آنها به يزيچ دانيمر يبرخ اگر و
 و نخورد ييتنها به رديگ  ميمساعدت يوقت هك است آن خيش ».آمد تنگ به هم خدا ام،
 و .ديننما قبول را او نماز خداوند )مال آن از( بپوشد يا جامه اگر .است خورده مردار اال
  .داد خواهد او به يسخت عذاب جهنّم در يتعال حق بخورد، گرفته هك يمساعدت از اگر

 .اند ملعون خيمشا گونه نيا .شود  ميافرك باشد داشته اعتقاد يانسان به اگر يخيش نيچن
  .اند گشته دور قتيحق و معرفت و قتيطر و عتيشر از نانيا .است بدتر دجال از انآن فتنة
 عارف هك بده دست يريپ به م،يبگو ديبا نمك ادا را مطلب حق بخواهم اگر طالب يا
 يمعان كدر در( باشد آشنا قتيحق يمعان با باشد، واقف قتيطر اسرار به باشد، خداوند به
  .)باشد معرفت رانيكب يايدر باشد، دهيرس يپختگ به قتيحق
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 علم او به نداند، عتيشر علم ديمر اگر .يگرد سعادتمند تا بده دست يريپ نيچن به
 را ياله معارف .دهد نشان او به را قتيحق جهت و قتيطر احوال و علم اموزد،يب عتيشر
 هك است، فرموده باد، او بر خدا رحمت هك يمصر ذوالنون خيش .ندك حيتشر يبائيز به
 خرقه و رسد  نمياو به يشيدرو و فقر ت،يخيش مقام ند،كن ريپ خدمت سال چهل تا ديمر
  .شود  نمياو قيال دنيپوش

 يوقت تا دارد تيخيش و يريپ يادعا آنكه :است فرموده يا ساوه احمد سلطان حضرت
 از ديمر آن رد،يبگ ديمر اگر و شود  نمياو قيال تيخيش مقام ،ندكن ريپ خدمت سال چهل

  .است شده خارج نيد
 عمل عتيشر نيفرام به ند،ك حق اطاعت ديبا نخست دارد، يشيدرو يادعا هك يسكآن
 دو نيا اگر هك ند،ك خدمت روزها و بخواند نماز ها شب .سازد رها را بدعت و باطل د،ينما
 يتعال حق برود، ايدن از ردهكن توبه اگر .گردد  ميباطل اعمالش و او تيخيش يادعا ندكن

  .دهد سخت عذاب او به مجهن در
 عاشق، عابد ار،كاير زاهد )رفت رشانكذ هك خيمشا آن ( سانك آن اگر شيدرو يا
 دانشانيمر و فساد اعمالشان مردار، آنان يگر يصوف باشند، آواره شيدرو باز، زبان يصوف

 فتنه، تشانين ،يآزمند شان يشيدرو خودسرانه، شانيگر يصوف ان،يصوف نگونهيا .مرتدانند
 غسلشان و انتيخ سرّشان ،يبدبخت فعلشان جةينت بدعت، صفتشان رمباح،يغ هشانرا

  .است جنابت
  )رساله رسول محمد بقدرته اهللا اال اله ال( است نيا قتيحق لمةك و
 باشد، روا سخنانش د،ينما قبول را فقرش و رسد خيمشا حضور به آنكه ش،يدرو يا
 خرد مجاهده مدد به را نفسش ند،ك كتر را شيخو يها خواسته بداند، انكار و امكاح
 يها آموزه به .ندك شهيپ قناعت و گذارد نعمت ركش باشد، صبور بال در و رضا قضا به ند،ك

 برازندة يشيدرو نام آنگاه آورد، يجا به را يتعال يخدا امر و دينما عمل و ندك توجه علما
 به و ندك تيخيش يادعا اگر اام .دينما عمل و ندك توجه علما يها آموزه به .شود  مياو
  .برم  ميپناه خدا به آنها از .شود  مياهيس اش چهره امتيق روز در نباشد؛ بنديپا نهايا

  .رسد  نميآن به سك هر دست هك است يعيرف مرتبة فقر، مرتبة
  شد فرمان ما يبرا حق از قدرت

   دوستان يا ماندم تنها رانهيكب يايدر در
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ودفرم ايدر آن در قادرم رب:  
 ردمك يزندگ ها سال دوستان يا شدم خارج سالمت از .خداست يبرا شيستا و حمد
  ردمك پرواز آسمان به شد، تمام عمرم
  ماندم راه در شد، رانيح عقلم شد، زيلبر ام اسهك
  مردك نزاع اريبس شيآرزوها و نفس طانيش با
  ردمك گذر رضا و صبر مقام از
  .شدم هرخي راستم سمت يسالگ ده رد .شدم ندهكپرا غبار چون يسالگ نه در
  ردمك مهار را نفسم يسالگ ازدهي در
  دوستان يا ردمك گذر رضا و فقر مقام از
  ردندك  ميسالم من بر و آمدند  ميانيحور گفتم، سخن ارواح با دوازده در
  داشت يارزان من به يساق رازه شربت از
  دوستان يا دمينوش و برگرفته آن از
  شدم ور غوطه مواج يايرد در يسالگ زدهيس در

  ردمك يآور جمع معرفت گوهر
  دم،يآغاز و پرواز چون

  شدم رانيح شدم، مدهوش و رفتم خود از
  شدم ريحق كخا چون يسالگ چهارده

  ختمير ك مياش و گفتم  ميهو هو
  فروختم يك به را يهزار شش متيق
  دوستان يا ردمك شهيپ قناعت پس آن از
  نمودم توبه شيخو گناه از ردم،ك يرو درگاهش به يسالگ پانزده در
  نهادم گردن حق به

  آموخت ركذ آورد، تيآ آورد، يوح رسول به ليجبرائ
  انداخت راه نيا به مرا خضر پدرم ل،ك و جزء
  زيلبر و شدم ايدر پس آن از
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  پرداختم عتيشر در گذار و گشت به
  افتمي قتيطر گلزار گفتن به
  شودمگ را معرفت يدرها شدم گم قتيحق بازار در
  نوشاند الست شربت مغان ريپ
  داد جهت برونم و درون به )احمد حاج(

  دوستان يا ردمك پخش را يطلبگ )ديمروار( گوهر
 حضرت يها مقام از باالخص .است عاشقان و عرفا اء،يانب مقام مقام، هك نيا تينها
  .يفخر الفقرُ يعني .است )ص( رمكا رسول
 امبريپ هك چنان .است فرك دانستن يخوار را قرف و است مانيا از دنيد ويكن را فقر و

  فركال من الفقراء بغض و مانياال من الفقر حب :اند فرموده )ص(
 .است تر يمتعال نيزم طبقة هفت و آسمان طبقة هفت از حرمتش و فقر مرتبة اما
  :اند فرموده )ص( رمكا رسول حضرت نكهاچن

  .نياالرض و سمواتال سبع من عنداهللا اعظم نيالمؤمن الفقراء حرمه
 اگر و اوست بر يتعال يخدا لعنت تيابد تا رود، ايدن مال يپ از يسك اگر ش،يدرو يا
 سر نيمؤمن از تكحر نيا .داد خواهد او به يسخت عذاب خدا ند،يب ريحق و خوار را فقر
  .است نيمنافق خاص و زند نمي

 اگر .دارد مقام چهل يشيدرو هك ديفرما  ميتيروا عنه، اهللا يرض يعل حضرت
 ردينگ فرا و نداند اگر و شود  ميمخلص يشيدرو د،ينما عمل آنها به و بداند نهايا يشيدرو
 مقام مقام، ده مقام، چهل آن از .است جاهل فرد آن و شود  ميحرام او بر يشيدرو مقام
  .قتيحق آنِ از ده و معرفت، مقام مقام، ده است، قتيطر مقام مقام، ده است، عتيشر
  

  :نهاستيا عتيشر ممقا ده
  .او ذات به و صفات به خداوند، يگانگي به مانيا :اول
  خواندن نماز :دوم
  گرفتن روزه :سوم
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  اتكذ دادن :چهارم
  رفتن حج :پنجم
  گفتن سخن ينرم به :ششم
  يآموز علم :هفتم
  آوردن يجا به )ص( رسول سنّت :هشتم
  معروف به امر :نهم
  ركمن از ينه :دهم

  
  :قتيطر مقام ده
خداوند رحمت به ديام يعني رجاء :چهارم .عفو :سوم .ريپ به دادن دست :دوم .توبه :لاو. 
 .ريپ اذن به صحبت :هفتم .ردنك ريپ خدمت :ششم )Vird-i-Erket( عاتكر ورد :پنجم
  .طيتفر :دهم .ديتجر :نهم .دادن پند :هشتم
  
  :معرفت مقام ده
 :پنجم .حالل و يكن يها خواسته :چهارم .تحمل :سوم .يشيدرو قبول :دوم .فنا :اول

 .ايدن كتر :هفتم .است نمودن استوار را عتيشر و طريقت بنيان :ششم .معرفت سبك
  قتيحق اسرار دانستن :دهم .شناختن را وجود و يهست مقام :نهم .آخرت دنيگز :هشتم
  
  :قتيحق مقام ده
 ردنكن دراز دست و يشگيپ قناعت :سوم .شر از ريخ شناخت :دوم .شدن ساركخا :اول

  .يا لقمه يبرا
 را فقر :ششم .رنجاندنن را يسك :پنجم .خدا يرضا راه در دادن شيخو لقمة :چهارم

 مقام :دهم و نهم .داشتن نگه يگريد سرِّ :هشتم .كوسلو ريس :هفتم .ردنكن اركان
  .شناختن قتيحق و معرفت قت،يطر عت،يشر
 يعل يبرا ،)ص( رسول ضرتح هك ندك  ميتيروا )هيعل اهللا رحمه( يصرب حسن خيش

 او )ع( ليجبرائ حضرت ،يتعال حق فرمان به معراج، شب در هك است ردهك نقل نيچن )ع(
 خداوند قدرت از و گذراند را طبقه هفت )ص( رسول حضرت .برد آسمان طبقة هفت به را
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  :هك آمد ندا االرباب رب حضرت از .نديب  مياريبس بيعجا ليجل و زيعز
 و نگرد  ميĤيينپ به رمكا رسول حضرت »!بنگر Ĥيينپ به ان،امبريپ سرور يا« 
 آسمان و نيزم در شان يچگونگ حيتوض هك دينما  ميتيرؤ يبيعج يها صورت
 بود چه ها صورت آن نيالعالم رب اي« :ديفرما  ميو ماند  ميرانيح دم آن در .گنجد نمي
 نآ«  :هك ديآ  ميدان نيالعالم رب حضرت از »شده؟ در به سرم از هوش ايآ دم؟يد هك

 را دارميد اگر و شو ريفق يدار مرا وصال يآرزو اگر محمد يا .است فقر صورت
 دارد، داريد يتمنّا هك هر و .يشو مشرف من جمال داريد به تا شك اضتير ،يآرزومند

  ».است حرام او بر حق ريغ زيچ هر
 صورت آن ريتعب رد خيمشا و اند دهيد را فقر صورت صحابه است، آسمان در فقر صورت
 از )ص( محمد حضرت هك شب نآ«  :ديفرما  مي)ع( يعل حضرت .اند رانده اريبس سخنان
 من بر عالم هزار هجده نور آن از هك .دميد ينور شانكمبار چهرة در بازگشتند، معراج

 يروزها از تر افزون دميد صورتتان در ينور امروز اهللا، رسول اي گفتم زمان آن .شد اركآش
 صورت نيالعالم رب حضور در معراج، در شب نآ«  :فرمودند )ص( رسول حضرت .رگيد

 نيا زين من هك ديفرما  ميپاسخ در يعل حضرت »دمينوش عشق شراب از و دميد را فقر
  .دارم آرزو را حال

 خود يب شيخو از من و نوشاند يا جرعه زين من به عشق شراب از )ص(رسول حضرت
 رسول حضرت .شد اركآش زين من بر .بود نموده تيرؤ امبريپ هآنچ هر احوال، آن در .شدم

  :فرمودند
 را فقر بيترت نيا به پس »دارد تيموقع ده و راه ده نور، ده مقام، ده فقر، ،يعل يا «
  .است مرتبه چهل
  :ديفرما  مي)ص( رمكا رسول هك آنطور است، قناعت مقام يكي مقام ده آن

 ايدن مال مرگ هنگام .ابدي  نميانيپا هك است ينجگ قناعت يعني .يغنيال نزُك الساعه
  .ندارد يسود انسان يبرا

  .استيبال و مصائب تحمل فقر، مقامِ :دوم
  .خداست يبندگ در يفتگيش مقام :سوم

  )شدن وبيا همچون( است عذاب :چهارم
  .است رتيغ مقام :پنجم
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  .است اضتير :ششم
  .است يگشادگ :هفتم
   .شدن محو :هشتم
  .پروردگار نزد در عزّت مقام :دهم و يلد سوخته :نهم
  .است صدق نور يكي فقر نور ده و

 نوزك من نزك لصبرا«  :ديفرما  ميآن مورد در )ص( رسول حضرت هك صبر نور :دوم
  »الجنه
 نور پنجم .است ركف نور چهارم .است ركش نور سوم .است بهشت خزائن از صبر يعني
 روح نور دهم .صدقه نور نهم .مانيا نور هشتم .روزه نور هفتم .نماز نور ششم .است ركذ
  .كپا

 .زشت اعمال از يمانيپش سوم .گناهان از يدور دوم .است توبه يكي فقر راه ده و
 .ژك يها راه از برگشتن هفتم .خدا ياري ششم .است يزار و حقارت پنجم .رتيغ چهارم
  .فناست دهم و ركتف نهم .بودن ركذا هشتم
 امانت، ،)بودن( ستّار احسان، عزّت، ات،يح حلم، عقل، دل،ع مت،كح .آن مقام ده و
  .ميتسل
 چهل نيا يشيدرو يبرا« :ديگو  مي)ديفرما سيتقد را او سرّ اهللا( نيالد شهاب خيش 

ي برك احمد سلطان ».نديگو ي ميصوف يانسان نگونهيا به .دانست و شناخت ديبا را شرط
 هزار گرفتم، حج سال هفت ردم،ك رسف سال چهل ردم،ك يزندگ سال هفتاد« :ديگو مي
 نظر شكمبار چهرة بر دم،يد ايرو در را )ص( رمكا رسول بار هفتاد نمودم، قرآن ختم بار
  .نمودم عمل زين من و آموختند من به را مقام چهل نيا .ردمك

 مقام مقام، ده مقام، چهل نيا از هك فرمود باد، او بر خدا رحمت ن،يالد شهاب خيش
  .معرفت آنِ از ده و قتيحق آنِ از ده قت،يطر مقام مقام، ده است عتيشر

 يادعا آنگاه ند،كن عمل بدانها و بداند مقام چهل نيا ريفق و شيدرو ،يصوف هر
  .است گفته دروغ د،ينما فقر و تيخيش ،يگر يصوف
 يجهان آن نعمات اگر و اوست فرك نشان دهند، را يويدن نعمات تمام يصوف به اگر
 اگر .داند  ميروا خود بر را بتيمص و يسخت و رنج ،يصوف .اوست بودن مؤمن نشان دهند
 به باشد، خلق حضور در اگر و شود  ميمشغول يتعال حق ركذ به باشد، خلوت در يصوف
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 يصوف .ندك ي ميصبور باشد يناتوان و عجز حالت در اگر و شود  ميمشغول عتيشر امر
 و ستين يصوف ند،ك طلب ايدن نعمت يصوف اگر .فتدين شبهه در هك خورد  ميازين قدر به
  .است نيراست يصوف د،ينما تحمل را يسخت و بال تضرّع و دعا با اگر
 دينما  ميصبر و ندك  نمياَه و آه رسد، يبالئ يصوف به اگر .است مجاهده مقام تيخيش

 و گرسنه يصوف اگر .رسد  نمينفس خواستة به ندك نعمت يآرزو يصوف نفس اگر و
 عتيشر مقام ده به او .رود  نميگريد راه به صبر از ريغ و است خشنود هم زبا دباش برهنه

 با را خود رسد، ي ميصوف به بتيمص و بال هك آنگاه يعني .است ميتسل قتيطر مقام ده و
 بر .ندك  نميتقاضا خلق از را اش يدنيآشام و كخورا يصوف .ندك  ميميتسل دل و جان

  .كند مي تالوت قرآن و ايستد مي نماز به ها شب وزه،ر روزها .نشيند زمخت زيرانداز
  
  » نظم «

  .شد خواهم رها  ،مرد خواهم روز از بعد
  نكم كتر را تالوتش بخوان، قرآن
 محبت راهليغ و باشد عبادت تشين و پوشد يا البسه و بخورد كيخورا ،يا يصوف اگر

  .دينگرا يسك در
 و .باشد رجاء و عفو در د،يننما كتر را نافله نماز ها شب باشد، اخالص با ديبا يصوف

 به را اش ساله پنجاه عبادت د،ينما عبادت خلق حضور در نماييخود و تظاهر يبرا اگر
  .بود نخواهد مقبول ليجل و زيعز خداوند نزد در حيقب عمل نيا و فروخته زيناچ يا ذره
 يصوف سنف هك ديبگو راست سخن .گذارد راست راه در قدم يصوف هك است ستهيبا
 به اگر ابد،ي  ميدر را خدا :باشد داشته ليم اگر يصوف .ندك  نميايدن به ليم و است بند در

 ند،يبنش اگر ند،يب حق بنگرد Ĥيينپ به ند،يب حق بنگرد باال به اگر ند،يب را حق بنگرد آتش
  .است افتهيدر را نيقيال نيع و نيقيال علم مقام يصوف نيا و ندك مشاهده را حق چشم، به

 هفت و يالثر تحت تا بنگرد Ĥيينپ به اگر و نديب عرش بنگرد، باال به سِرّ چشم به اگر
 و .دارد دوش بر )نيزم هك(نر گاو آن و ايدر انيماه يحتّ .ديد خواهد را نيزم نيريز طبقة

  .ماند ي نميا پرده و حجاب گريد
 در و برد خواهد يپ مصنوعات و مخلوقات نهك به نگرد نيقيال حق چشم به اگر و
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 خواهد شبهه يب و يقطع يمعرفت معرفت، نيا و .نمود خواهد مشاهده را حق آنان نشيآفر
 او چشم به يبهشت نعمات تمام و گنجد ي نميا يصوف نيچن همت در آخرت و ايدن .بود
  .است چيه

 خواستة خداوند .يببخشا را گناهانم !ايخدا بار ديبگو پروردگار درگاه به يرو يصوف اگر
   شيرضا .ديگر  ميو شود  ميآب پروردگار شوق از يصوف نيچن .دينما  نميرد را او

 ستين بهشت در اي مزار در او گاهيجا .ندارد فرزند و مال به دل و است پروردگار يرضا
 در شهياند شنود حق يندا هك هنگام آن يصوف نيچن .است يتعال يخدا بارگاه در هك

 .ندكن نظر انيبارويز و انيحور به شد،يندين امتيق به و ركمن و ركين به ند،كن شيخو جان
 يدور درون يها آفت از گشته، مبرّا تينفسان و شهوت از هك است يسك يصوف نيچن
 بر چشمانش و پخته درونش .افتهي بيتهذ رفتارش .گشته سرد زيچ هر به نسبت و دهيگز
  .است دهيگرد ينوران رشيضم و بسته فرو ايدن دو هر
  .است مقام هشتاد همه ها نيا
  .است امبريپ يك آنِ از ها مقام نيا از يك هر شيدرو يا

 محمد حضرت آنِ از آنها نيآخر و باد، او بر درود آدم، حضرت آنِ از مقام نياول
 او، بر خدا رحمت ،يا ساوه احمد حاج حضرت خ،يمشا سلطان .است )ص( يمصطف

 يدعو آنگاه ند،كن يط مقام فتاده و نداند ادب علم هفتاد يسك اگر هك ديفرما مي
  .شود  ميافرك حال در د،ينما تيخيش

  :ديفرما  مياو، بر خدا رحمت ،يسقَط يسر خيش
  .است باارزش يزهايچ تمام معدن هك يوهك است، وهك يك فقر
  :است فرموده د،ينما سيتقد را او روح ،يتعال اهللا خ،يالمشا خيش

 دايپ يسك بر )ص( يمصطف محمد بر جز آن ياانته و ندارد رانهك هك است ياييدر فقر،
  .ستين

  :ديفرما ي ميبغداد ديجن حضرت دالطائفه،يس
  .است يا تپه همچون فقر
 از عشق، شود نور آن قيال سك هر .است خداوند نور فقر :ديفرما ي ميبرك داحمديس
 سر رب تاج آن هك هر .است دولت تاج فقر :ديفرما  مياحمد خيش .ابدي  ميمالك او عشق
  .بود خواهد جهان دو سلطان نهد،
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  :ديفرما  مياو، بر خدا درود ،يبلخ قيشق خيش
  .شد زر وجودش افتاد، هك هر جان بر .است آتش فقر
 تا دينوش آن از يا قطره هك هر .است شراب فقر« :ديفرما  مي)جام( جم احمد خيش

  .شد مست و نهاد نيزم بر رخ امتيق
  :ديفرما  ميدريح نيالد قطب خيش

  .ندك حاصل جهان دو مراد رد،يگ را هك هر .است پروردگار جذبة فقر
  :ديفرما  ميدريح عبداهللا حاج
  .افتي يپادشاه بشناخت، ره آن هك هر .است ياله تيهدا فقر
  :ديفرما  ميحالج منصور خيش

  .ديند د،يد هك هر است، يتعال حق داريد فقر،
 عرش به را او ندك منزل هك هر در است، همت نيشاه فقر :ديگو يسرَخس لقمان
  .رساند خواهد
  :است نگونهيا خيمشا سخنان اما و

 شيها شهير .است عقل درخت آن شاخة .است خداوند وصلت باغ از يدرخت فقر
 بر آن برگ .شوق اش حهيرا و قناعت اش هيسا است، يجوانمرد و ريخ اش وهيم ت،يهدا
 سك اگر .ابدي جاودان اتيح بخورد شا وهيم از هك هر و .ردك ويكن ارك افتد هك هر
 رد،يگ قرار آن ةيسا در يسك گر .شود رانيح و مست د،ينما استشمام را اش حهيرا

  .بتابد او بر قتيحق ديخورش
  :دارد ادب شش فقر ش،يدرو يا

  ابدي يكن سخن مقابل در وتكس :اول
  نگفتن سخن او اذن يب و ريپ حضور در وتكس :دوم
  نشدن آزرده و دنينرنج يسك از :سوم

  خاص و عام به خدمت :چهارم
  نفس شتنك پنجم
  .ردنك كتر را دوام يب و يفان يها خواسته :ششم



 

 
 

214

  .است يگرسنگ است، قربت فقر .ستين يزيچ تر زهكيپا فقر از
  :دارد مقام هشت فقر
 .زهد هفتم .رضا :ششم .ركش :پنجم .صبر :چهارم .عشق :سوم .عبادت :دوم .توبه :اول
 شوق .سيادر حضرت از آن نيدوم .مانده يجا بر آدم حضرت از آن نياولّ .عرفان هشتم

 و يسيع از زهد ،يموس حضرت از رضا .وبيا حضرت از صبر م،يابراه حضرت از عشق و
  :دارد مرتبه  هفتفقر و .است مانده يجا بر )ص( يمصطف محمد حضرت از عرفان

  .لكتو و قناعت صبر، خرقه، ،يبيغر ،يگر يسپاه ،يجوانمرد
 و ييحي از يبيغر مان،يسل حضرت از يسردار .مانده يبرجا يعل حضرت از يجوانمرد

  ).ص( يمصطف محمد از قناعت
 او بر شدن ديمر اي و خيش ند،كن عمل و بداند اي و نداند مقام هفت نيا شيدرو هر
 خداوند، المك براساس شده، توبكم فقرنامه نيا در آنچه هر ش،يدرو يا .شود  ميحرام

  .است امت اجماع اي و امبريپ ثيدح
 سهولت به را يعقب و ايدن رود، راست راه به و دينما عمل ايوصا نيا به طالب هر
  .ماند مهجور آخرت در و شود مانيپش و نديب شيخو ارك جةينت ندكن عمل اگر و .گذراند
  .است طانيش از ندكن عمل آنها به و نداند مقام چهل نيا هك شيدرو هر
  .جبروت :چهارم .ناسوت :سوم .الهوت :دوم .است وتكس ممقا :اول
 مقام الهوت، مقام .است قتيطر مقام وت،كمل مقام .است عتيشر مقام جبروت، مقام
  .است قتيحق مقام ناسوت، مقام و است معرفت
  .ديرس انيپا به فقرنامه رانشك يب لطف و ياله فضل به
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  ابعـمن

  1958 تكين، صفر، آنكارا ـ بويروك، آي1
  1982ـ بويروك، بوزكورت، فوأد، استانبول 2
  2000ـ بوزكورت، فوأد، تطبيق علويت با زمان، استانبول 3
  1977گري در تركيه، استانبول  ـ اِروز، محمد، علويگري و بكتاشي4
  1980گري، استانبول  غلو، ذاكر عصمت، بكتاشيو ـ ايوب ا5ُ
  1936) ژوئيه( ، تموز ”Bir Kita Biyat“ ـ گولپينارلي، عبدالباقي، 6
  1975ـ گولپينارلي، عبدالباقي، تاريخ اسالم از نظر سوسياليسم، استانبول 7
  1979 ـ گولپينارلي، عبدالباقي، تشيع، استانبول 8
  1975غلو، اُرهان، قاموس عقيده، استانبول وـ هانچرلي ا9ُ

  1977ـ كوپرولوف محمدفوأد، متصوفة نخستين در ادبيات تركيه، آنكارا 10
  گري ـ علويگري ـ نويان، بدري، تمام زواياي بكتاشي11
  1978ـ اوزت علي، جاهد، پير سلطان ابدال، استانبول 12
  1975گري، آنكارا  گري و بكتاشي ـ سونار، جاويد، مالمي13
، دانشيار اوگان، ذاكر قديري و تامير احمد، )IVجلد (ها  ـ طبري، تاريخ ملل و حكومت14

  1992استانبول 
  1998چيان، آنكارا  ـ ييلماز، عبدالرحمن، آداب تخته15
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  بوزكورت فوأدنگاهي به احوال و آثار 

  .شد متولد 1946 اكتبر بيستم
 به را تركي ادبيات و زبان رشته جغرافيا و تاريخ زبان، ي دانشكده آنكارا، دانشگاه در
 درجه شناسي ترك كدهدانش از آلمان گوتينگن دانشگاه در 1969 سال در .رسانيد پايان

 ها قزاق لهجه روي و افغانستان در تحقيقاتش خاطر به 1975 سال در .گرفت دكتري
  .پرداخت تدريس به سال ده هلند و آلمان ايتاليا، در و گرفت دكتري فوق درجه

 تدريس دكتري مقطع در تركي ادبيات و زبان بخش در دنيز، آك دانشگاه در مدتي
 تركان، دين ،2005تركي زبان :به توان مي آنها از .دارد كتاب انعنو 30 بر بالغ وي .كرد

  .كرد اشاره تركي الفباي و تركي معاصر زبان دستور
  :كتب به توان مي او مهم آثار از
 گري علوي خصوص در 

 1982 بويروك 

 2005( گري علوي اجتماعي ابعاد( 

 2005( معاصر گري علوي در سماع( 

  .كرد اشاره علويان رسوم و آداب فولكلور، پيرامون ديگري آثار و
  .رسيد چاپ به » *فرمان « عنوان تحت آلمان هامبورگ در 1988 سال در بويروك

 
  
 
 
 
 

 

                                                 
* «Das Qeböt» 


