
 
 
 
 
 

 *نگركوش و ژرفشناسي سختشرق (1)فريتز ماير
 

 مهرآفاق بايبوردي
 

 نظري به افكار و آثار او

اي در شهر كوچكي از كشور سويس، بر كرانة رود راين، بزرگمررد ررزانر 

هاي تابناك خويش، كند ك  از پايگاه رريع عُزلت و جايگاه بلند انديش زيست مي

كراود و سراب بر  زمين را ميكمت و اسرار مشرقهاي حژررناي تاريخ و گنجين 

 ارزايد.ساب ورقي تازه بر اوراق زرين حاصل حيات پربار خود مي

استاد ماير بيش از پنجاه ساب است ك  ذهن خالّق و پرتوان و دانش وسيع 

ناپذير و وارستگي تمام از تعلّقرات دنيروي، نظير خود را با كوششي خستگيو كم

خصوص دسرتاورد عررراي ايرران، ش در تصوّف اسالمي، ب وقف مطالع  و پژوه

اي در قلمرو معارف اسالمي و تراريخ تصروف اي بكر و ناشناخت هكرده و عرص 

شناسري برا وي، در پايران تصصريالت عرالي خرود در رشرتة شرق گشوده است.

اللغرة عربري و هاي رق و همچنين در رشرت  (2)استفاض  از مصضر رودلف چودي

، روانرة اسرتانلوب شرد و برا (3)بان و ادبيات سرامي در دانشرگاه برازبرارسي و ز

برر  مطالعرر  و پررژوهش در نسررخ خطرري در  (4)همكرراري نزديررم هلمرروت ريتررر

هاي مسرراجد  ن شررهر پرداخررت. مللغرري از كارهرراي علمرري اسررتاد، در كتابخانرر 

                                                           

  .67ر41نامة ررهنگستان، ساب دوم، شمارة دوم، صص * 
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هاي تصصيح و مقابلة نسخ خطي و تجديد چرا   نهرا، در همرين سرالهاي زمين 

ب  تدريس  1948تا  1946در تركي  صورت گررت  است. استاد ماير از ساب  اقامت

برراي  1959زبان و ادبيات رارسي در دانشگاه اسكندري  اشتغاب داشت و در ساب 

سفري علمي و پژوهشي رهسپار ايران شد و مدتي در تهران و ساير نقاط كشرور 

ر اسرتاد كراري برس ما اقامت گزيد. سخن گفتن در رضل و دانش و  ثار گرانقرد

خطير و در مقام ضعف دليري كردن است و اين ب   ن ماند ك  شرخص بخواهرد 

 اي بريزد.بصر را در كوزه

ر ويژه تصقيقات زياز ميان  ثار پرارزش استاد در دوران اقامتش در تركي  ب 

 درخور ذكر است:

اي عالمانر  در برا  با مقدمر  رردوس المرشدي ر تصصيح و تجديد چا  

 واسصق شهريار كازروني؛اب

 االنسنفصراتاي با ارزش علمي باال دربارة شيخ احمد جام و منابع ر مقال 

 جامي؛

 حاوي تصقيقرات گسرترده دربرارة روائد الجماب و روائح الجالبر تصصيح 

 .الدين كلرينجم

 ين  مردهچنردر تقريظي بر  ثار استاد ماير و اثري از او ب  نام مهستي زيلا، 

  است:
  استاد ب  مهستي شاعر در اين ميان نوعي تفنّن بوده است ك  ب  تأليف توج

كتابي بزرگ و سرشرار از مطالرخ خوانردني انجاميرده و در نري  ن رباعيرات 

هاي تاريخي، ادبري مهستي ب  دقت و ظرارت تمام چا  و ترجم  و سپس نكت 

از  و اجتماعي  ن ب  شرح باز نموده شرده اسرت. در مقدمرة ايرن كترا  يكري

بهترين تصقيقات معاصر را راجع ب  رباعي و وزن  ن و دربارة مهستي و زندگي 
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 توان يارت.او مي
 

لمري عيكي از  ثار بسيار ارزندة استاد ماير، ك  سير تفكرات و پژوهشهاي 

ابوسرعيد سرازد، كترا  عظريم و جرامع او را در جهان اسالم و عرران نمودار مي
ناپذير است ك  در ، حاصل ده ساب تصقيق خستگي(5)حقيقت و ارسان يا  الخيرابي

 منتشر شد. 1976ساب 

الخير ميهني، صوري بلند وازة خراسان، در اين اثر چهرة معنوي ابوسعيد ابي

گر شده است. در مطالعرات و تصقيقرات گرانقدر، با عظمت و اعتالي تمام جلوه

هاي رراهم  مده است نكتر اي ك  نتايج  ن در اين اثر سابق  و پرعمق و پردامن بي

الخير بلكر  در تنها دربارة اركار و مشر  عرراني شيخ ابوسعيد ابيبكر و بديع ن 

تاريخ و رلسفة تصوّف اسالمي پرتواركن است. مصقق، در مطاوي اثرر خرود، بر  

هاي مناسلت و ضرورت، ب  شرح حراب و سرلوك سراير مشرايخ صروري ، صرلغ 

اسالمي در مشرق و مغرر ، و تصروالت سياسري و  عرراني در ايران و ساير بالد

اجتماعي عصر نيز پرداخت  است. در مدت نزديم ب  بيست سرالي كر  از تراريخ 

هاي متعددي ب  قلرم خاورشناسران شررق و  رر  گذرد، مقال انتشار اين اثر مي

اي صرفص  600براي معرري و بيان اهميت  ن نوشت  شده است. اين كتا  حجيم 

و هريم از رصوب مركخ از مقاالت متعدد بديعي است كر  برال   رصل 22شامل 

شود، خود رهرست نفيسي است از مجموعة منابع و مآخذ كميرا  و مي 3000بر 

شمار و متضمن انالعات نادر مفيد. منلرع اصرلي و پايرة تصقيرق در احرواب و بي

 سرعيدياسرارالتوحيد ري مقامات الشريخ ابهاي ابوسعيد اقواب و سلوك و انديش 

 574تأليف يكي از نوادگان شيخ موسوم ب  مصمدبن نورالدين منور بين سرالهاي 

تر ديگري نوشت  شرده كر  چهرل است. اين كتا  بر اساس مآخذ قديمي 588تا 
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الردين ابروروح تر ب  همت يكي ديگر از نوادگران شريخ، بر  نرام جمابساب پيش

( گررد الخيررابوسعيد ابي حاالت و سخنان شيخاهلل، در مجموعة مختصري )لطف

 (6) مده بود.

و منطرق و  الخير، ك  خود از علماي نراز اوب در رقر  و كرالمابوسعيد ابي

د رقي  حديث و تفسير بود و نزد استادان بنامي چون قفّاب مروزي و زاهر بن احم

 و ابوعلي سُلّويي و علداهلل خضري خوشة حكمت و معررت چيده بود، با كشرف

سر را در ايرن حرديث لنر  در  للات شور و حاب پاي عقل خيرهاسرار حقيقت 

شمرد و، با الهام گررتن از معررت ذوقي، علمراي ظراهري و متشررّعان عصرر مي

كرد. روزي برا امرام قشريري خود را، ك  انكاري از وي ب  دب داشتند شهمات مي

م در خواهي ك  از شريعت و نريقت سؤاب كني؟ بدان ك  ما جملة علومي»گفت: 

 اين بيت  ورديم ك :

 اين است شريعت از دوست پيام  مد كاراست  كن كار 

 .(7)«اين است نريقت مهر دب پيش  ر و رضوب از ره بردار 
 

د قشيري از صفات منصصر ب  ررد و از اصالت شيخ ابوسعيد زماني ياد كرر

 كس خَلَرف نلرود ورررت كسري كر  از هري » ورات او ب  نيشابور رسيد: ك  خلر

 .(8)«كس از او خَلَف نيستهي 

كرد ك  حارظران ابوسعيد در مسائل ديني و نريقت گاهي عقايدي ابراز مي

داشت. حراالت اي از صوري  را ب  ترديد و تأمل واميسنت و شريعت و حتي پاره

داد كمتر از نريرق تفكرر اصرولي و منطقري ظاهر متضادي ك  ب  وي دست ميب 

هاي ة نشاط و سرزندگي و حراب و هرواي  نري و انديشر  مد تا از انگيزپديد مي

ذوقي بكر و بديع. ابوسعيد در اين حاالت تكلفي نداشت و بيشتر از خُلقِ حراكم 
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كررد و از مواجيرد و تجرار  عررراني خرود ررمران بر لصظات خرود پيرروي مي

گسسرت. گررت. در اين حاب و هواي  ني چنان قدرتي بود ك  بند قيرود را ميمي

شد و ديگر شريخ گستر ميهاي شورانگيز بزم صوريان  دامنلصظات در جذب اين 

 قدرت رهايي از  ن را نداشت. ابن حزم، صوري اندلسي دربارة ابوسعيد گفت  بود:
 

ايم ك  امروزه در نيشابور مردي است از صوريان بر  نرام ابوسرعيد ما شنيده

هاي حرير، ي خود را ب  جام كند و زمانشمين  ب  تن ميپالخير ك  گاه خرقة ابي

نمايرد. گراه در روز هرزار ركعرت نمراز ك  بر مرردان حررام اسرت، ملرلّس مي

 .(9)گزارد و ن  مستصخ، اين كفر مصض استخواند و گاه ن  نماز واجخ ميمي
 

ز سير و سلوك ابوسعيد در بانن و ترك انانيّرت، كر  برا تصروير وااليري ا

زيلايي ك  از سرن   سريا  كررده نمرودار حكمت تقرّ  همراه بود، در توصيف 

 است:
گويد ك  تصوّف اين اسرت كر  مرن گويد؟ ميدانيد ك  اين  سيا چ  ميمي

كنم، سرفر در دهم و گرد خرود نرواف مريستانم و نرم باز ميدارم. درشت مي

 .(10)ر كنمكنم تا  نچ  نلايد از خود دوخود مي
 

ها و مجاهردات عررراني شمقصود  ايي تال« كس بودنهي  بودن و هي »

ررت، مُعرّران پيش  مدند و خواستند اوست. روزي شيخ در نيشابور ب  تعزيتي مي

 ك  او را تعريفي كنند، چنان ك  رسم ايشان بود، شيخ ايشان را گفت:
 .(11)كس را راه دهيدكس بُنِ هي در رويد و  واز دهيد ك  هي 

 

 گويد:ابوسعيد در اوج رناي خود مي
جروييم يارتيم و گاه ن ، اكنون خرود را ميجستيم گاه ميا حق را ميهمدت
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 .(12)يابيم، هم  او شديم و هم  اوستنمي
 

تنها حيات مرادي بيند؛ ن گاه ذات ازلي مياو هم  چيز و هم  كس را جلوه

هاي صُنع صانع كند بلك  جهان و جهانيان را جلوهو مظاهر  ن را نفي و نرد نمي

 داند:و مصلت مي و درخور عشق
 .(13)العُقليالدنيا لم يتنعّم برؤيت  و جنت  ريمَن لَمْ يَتَنعّم بِذِكره و امره ري

 

دق الصر  »شيخ گفت: « يا شيخ كيف الطريق؟»يم بار از او سؤاب كردند ك  

تان  و . ابوسرعيد، در بيرنش بشردوسر(14)«الخلقالصقّ والر رقُ معوالر رق، الص دقُ مع

بيني مثلت خود، ب  مضمون يكري از احاديرث قُدسري سرخوشي و جهانحاالت 

مري بر  ررمايد: اَنَا عِندَ ظنّ علدي بي. بنابراين، كاري است ك   دتوج  دارد ك  مي

حساس انيكي از خداوند ياد كند تا  ثار اين تصوير شفقت الهي را در وجود خود 

 كند.

و  يسد: اگرر همرة اعمرابنواستاد ماير دربارة خصايص روحي ابوسعيد مي

طرع اقواب ابوسعيد را، ك  بازتا  سلم روحي و خوشدلي اوست، تلفيق كنيم، مق

شرادخواري و »كرو ، قوب علدالصسرين زرين يد ك ، ب تري ب  دست مينوالني

 .(15)كنداو را بهتر تصوير مي« روحيسلم

متمرايز ابوسعيد پايگاه رريع خوشي واقعي را از شادي مجازي دنيادوستان 

يّر و تلوّن و شورش و اضطرا  همر  از نفرس اسرت. غاين ت»گويد: كند و ميمي

ن  تغيّر و نر    نجا ك  اثري از انوار حقيقت كشف شود، ن  ولول  بوَد و ن  دمدم ،

. او مستمعان خود را  اللاً برا (16)راحةٌ النفس و ال مَعَ وحشةٌ اهلل تلوّن، لَيْسَ مَعَ

كرد و ننز لودي مشصون از نكات بديع و حكيمان  سرگرم ميداستانهاي كوتاه و 
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 داشت.نلعي و عطورت خود گناهكاران را نيز ب  توب  واميحتي با ننز و شوخ

ا شادي قرين سازد تا زهد خود را ب بردكار مي اي ك  ابوسعيد  اللاً بوسيل 

، او خود يا خوشدلي و خوشصالي خود را نشان دهد شعر و موسيقي و سماع بود.

خ و جز ابيات پراكندة چند، شعري نگفت  بود ولي در اثناي سرخن از گفترة مشراي

خواسرت ترا كرد يا از قروّاالن مي ورد و، ب  مناسلت، تكرار هم مياوليا ابياتي مي

 اي بود. وي، نها را در حضور او بخوانند. اما رقص براي ابوسعيد مناجات مستان 

ارشراني و خرود از خرويش، بر  دستها، بيسراعتب  تأثير شور و حرابِ وقرت، 

اي پيوند نداد و هرگرز پرداخت. ابوسعيد رقص را با هي  نوع رلسف كوبي ميپاي

گري را بر  معررتري رهنمرون نخواست ك  با  ن رمز و رازي را بيان كند يا نظراره

د، زنده باشمرده و قلخْشمرد ك  در حين  ن نفْسشود. وي سماعي را راستين مي

تسمع  درحالي ك  سالم ب  شاهراه حقيقت گام نهاده باشد و معناي  ية كريمة ان

يگزين ( در دب و ايمرانش جرا81،  ية 27اال من يؤمن بآياتنا رهم مسلمون )سورة 

 مد يا ضررورتي شده باشد. ابوسعيد، در مقام شيخ، هرگاه ك  ب  وجد و شوق مي

برخي ديگر از حاالت و سرخنان او در  نهاد. اين ررتار وديد، مجلس سماع ميمي

 نيشابور، انكرار ائمّرة رررق گونراگون را نسرلت بر  او برانگيخرت. وقتري يصيري

خ ماوراءالنهري از سفر حج بازگشت و ب  خدمت شيخ در ميهن  رسريد و در پاسر

يا شريخ، »گفت: « اي؟اي براي ما  وردهاز  ن حضرت چ  توش »ب  سؤاب وي ك  

اي برزد و گفرت شريخ نعرره« ديديم و يارتيم! ولي يار  نجا ن !ررتيم و شنيديم و 

اي بزد. سپس روي ب  جمع دگربار بگوي ... سديگربار بگفت و هر بار شيخ نعره

  ورد و گفت: وراي صدقِ اين مرد صدقي نيست، پس گفت: يا يصيي، اين چنين

 .(17)«س دعوتي نيكو از جمع بساختندپشكران  نلوَد. رتوحي بي



 40 42/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

هاي ابوسعيد، با نلع نقّاد و ذهن وقّاد خرود، د ماير در توصيف ويژگياستا

مع هذا نليعت و شيوة »نويسد: كند و ميكاري علمي را حفظ ميترديد و مصارظ 

دارد. باره براز مرينگارش منابع ما را از هر نوع اظهار نظر يا استنلاط دقيق در اين

در نقرل صرصيح  ابرداعات و اشرتلاهاتهرا، ها، جعلها، تصريفها، مداهن ملالغ 

 .(18)روايت چهرة واقعي حوادث را در پس پردة ابهام نهاده است

ي و بهاء ولد، خطوط اصلي زنردگيكي ديگر از  ثار بديع استاد ماير كتا  
 م ب  زينت نلرع  راسرت  شرد. اسرتاد دربرارة1987است ك  در ساب  (19)عرران او

 نويسد:انگيزة نگارش اين اثر مي

بين و ناشرناخت  را خواستم بهاء ولد يا اين عارف روشنها بود ك  ميدتم

الدين جدا كنم و شخص او را بر  سرخن  ورم ترا از از ساية پسرش موالنا جالب

ن و ها گويد و رازها از پرده براندازد. زيرا ك  مصققراعرران بكر و بديع خود نكت 

انرد. عررران خن نياوردهسرايد، بر  چنان ك  بايد و شپژوهشگران، تاكنون او را  ن

يده بهاء ولد نوع بكري از عرران اسالمي است ك  تاكنون در جايي بر  ثلرت نرسر

ن است ر عرراني ك  شكاف موجود بين خدا و جهان و صانع و مصرنوع را از ميرا

كند بلك  جسم و مراده را نيرز از تنها جسم را تصقير و منكو  نميدارد و ن برمي

كوشد تا  نها را با همة ذرات وجرود داند و ميبرخوردار مي« بالقوّهديانت »نوعي 

 خود در سير ب  سوي احديت حيات و بقا بخشد.« اجزاي اليتّجزاي»و 

جرامع  اي از كتا توانست درحقيقت رصل جداگان موضوع اين كتا  مي

ديگري باشد، ولي بعداً متوج  شدم كر  بهترر اسرت در  ن مسرتقالً بر  بصرث و 

اي در ايرن برا  كرردم و براز، پرس از سي بپردازم. لذا اقدام ب  نوشتن مقالر برر

نگارش مقال ، پي بردم ك  كل ساختار متن بر زيربنايي بس باريم و انردك قررار 
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اي ترر بيراورم و پهنر تر و كليگررت  است و مصمم شردم كر  مطالرخ را جرامع

 ك  اين كتا  پديد  مد. سان بودتر را قلمرو بصث خود قرار دهم، بدينگسترده

توانم هذا باز هم دعوي شناخت و شناساندن كامل شخصيت بهاء را نميمع

ام تا خطوط چندي از چهرة عرراني او را اينجرا و  نجرا داشت  باشم، رقط كوشيده

  كركشف و ترسيم كنم و يا حداكثر اين خطوط را چنان ب  يكديگر ارتلاط دهرم 

ن شود ولي بعيد نيست كر  روزي نكراتي از عرررا كليتي در ذهن خواننده متصور

الوصرف ايرن هاي من باشرد. معها و برداشتبهاء كشف شود ك  مغاير با بررسي

 تصور نيز مرا از  ن باز نداشت ك  ب   زمايشي دست زنم.

 الردينبهاءالدين مصمد بن حسين بن احمد خطيخ بلخي، معروف بر  بهاء

الدين رومري دتها رقط ب  عنوان پدر موالنا جالب(، تا م628ر545يا بهاء ولد ) ولد

يرا  ولدنامر شرد: معروف بود و اخلار مربوط ب  وي كالً از منابع زيرر كسرخ مي

نامرة موالنرا، اثرر ؛ زندگي691سلطان ولد، پسر موالنا، متعلرق بر  سراب  ابتدانامة

ا ب  نرام تر موالننامة جامع؛ و زندگيرسالة رريدونرريدون بن احمد سپهساالر يا 

جرامع اسرتاد  ، اثر ارالكري، در دو جلرد، ولري، برا نقرد و بررسريالعاررينمناقخ

صقيرق رسرال  در ترروزانفر در احواب و  ثار موالنا، در كتا  معرروف او بر  نرام 

تفصيل از پدر شاعر و يگان  اثر معرروف ، ك  در  ن ب (20)احواب و زندگاني موالنا

. رصل جديدي در شناخت بهاء ولد گشوده شرد ، سخن ب  ميان  ورده،معارفاو، 

را براساس س  نسرخة  فمعاربار، جلد اوب رروزانفر، پانزده ساب بعد، براي اولين

 خطي استانلوب و يم نسخة خطي تهران و، چهار ساب بعرد، جلرد دوم  ن را برر

اساس يم نسخة خطي منصصر ب  ررد موزة قوني  تصصيح و منتشر كرد. پرس از 

 .(21)رروزانفر هردو جلد تجديد چا  شده استمرگ استاد 
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جلد اوب معارف شامل س  جزو است و رروزانفر جلد دوم را جزو چهارم 

در اصل پاي  و اساس سر  جرزو « جزو چهارم»خواند ولي معتقد است ك  اين مي

وب ديگر و هستة اصلي معارف بوده و قاعدتاً بايد جلرد اوب باشرد و سر  جرزو ا

ديدي از نسخة اصرلي اوب اسرت. اسرتاد رروزانفرر دربرارة درحقيقت پرداخت ج

 نويسد:نسخة اوب مي
 

گانة معارف، نگارنده همچنان همرت برر تصصريل پس از انتشار اجزاي س 

خواست تا بدان گنجينرة داشت و پيوست  مياي از جزو چهارم مقصور مينسخ 

منردي برا بين و خرددان و روشرنجواهر  يلري كر  زادة انفراس پراكمردي راه

اي رصاحتِ گفتار و صراحتِ بيان است دست يابد و خانر سوخت  را ب  بارقر 

نتشار ااز لوامع  ن مخزن اسرار و مطلع انوار معررت برارروزد و ب  سلخ نلع و 

الردين مصمرد سروز برر خرزاين اركرار و  ثرار موالنرا جالباي حجا  ن شعل 

 بگستراند )مقدمة مصصح بر جلد دوم، ص الف(.
 

اين سؤاب ك   يا اين تنقيح و تهذيخ و الصاقات و اضرارات در سر  جرزو 

خود بهاء يا موالنا و يا ديگري از پي روانش صرورت گررتر  اسرت اوب ب  دست 

بالجوا  مانده است. در اين ررضي ، استاد رروزانفر و مجتلي مينوي تواررق نظرر 

ت، متعلق ب  زمران دارند. نسخة اصلي )جزو چهارم(، ك  درحقيقت نسخة پاي  اس

حيات بهاء ولد است و رروزانفر سعي كرده است  ن را با امانت تمرام نقرل كنرد. 

، در خاتمة هر رصل جلد اوب حاكي از «واهللُ اعلم»ولي تكرار منظم جملة پاياني، 

اين است ك  ب  دست شخصي جز مصرنّف نگاشرت  شرده اسرت و شرايد كاترخ 

ان خود را از صصّت كتابت بيران كنرد و خواست  است بدين وسيل  عدم انمينمي

خود را از خطاهاي احتمالي ملرّا دارد. مخانخ نويسندة جلد اوب خواننده اسرت، 
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( خود بهاء ولد اسرت. اعتراررات بهراء در 2درحالي ك  مخانخ نسخة اصلي )ج 

عف روحري خرود ضرتر و شهامتش در اظهرار احرواب و جهرات اين جزو صريح

 تر است.تر و واضحروشن

گويد: عنوان معارف در هي  جاي متن استاد ماير دربارة ماهيت معارف مي

ا نيست كر  ، ن  در نسخة اوب و ن  در جلد دوم؛ ولي اين ب   ن معنشودديده نمي

را  ده و  نخود بهاء  ن را معارف نناميده باشد. سپهساالر عنواني ب  اين كتا  ندا

روان او ند ك  ب  همرت شراگردان و پيردايادداشتهايي از مواعظ و سخنان بهاء مي

ساس اگرد وري شده است. هلموت ريتر و رروزانفر نيز احتماالت خود را بر اين 

 اند.گذاري كردهپاي 

اي است بديع و بهاء ولد استنلاط كرده است نكت  معارفولي  نچ  ماير از 

 نويسد:برداشتي است درخور تعمق. استاد در اين باره مي

 نها اخلار و اقواب مربوط ب  موالنا و پدر وي، بهاء ولرد، در  مآخذي ك  در

ارالكي، هرر  العاررينمناقخو  رسالة رريدون، ولدنام اختيار ما گذاشت  شده، يعني 

انرد و قطعراً از قيرد و بنرد س  متعلق ب  حلقة مريدان و خاندان موالنا و پردر وي

هاي د. اخلار و اقواب و داوريدور نيستنتعليقات و تعصّلات صنفي و خانوادگي ب 

اين منابع، ضمن اين ك  انالعات ذيقيمتي از زنگري و اركرار و سرلوك موالنرا و 

 سرياي صرغير در اختيرار مرا  خصوص مهراجرت  نران از بلرخ بر بهاء ولد و ب 

جانلرر  و حكايررات هرراي يمگذارنررد، خررالي از مُداهنرر  و ملالغرر  و داوريمي

امات  نان نيست. اين منابع حتري گراهي سرخت در باورنكردني از معجزات و كر

دانرد كر  مرتن نوري كر  خواننرده نميشوند، ب نقل حوادث از يكديگر دور مي

هم ، بدون اين يم از  نها را مقرون ب  حقيقت و درخور اعتماد بداند؛ با اينكدام
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 توانستيم از سالهاي  خر زندگي بهاء خلري داشت  باشيم. مأخذ ما نمي

هراي انرد كر ، برا مطالعرات و پژوهشانفر و هلموت ريتر سعي كردهرروز

دقيق، حوادث و اخلار مستعد و  يرمصتمرل را در نقرل مهراجرت خرانوادة بهراء 

هذا عررران االمكان جدا كنند. معتر ديگر حتي سياي صغير از احتماالت صصيحب 

ز دسرتلرد حروادث بهاء همچنان در تاريكي باقي مانده بود. ولي تقدير سندي را ا

در موزة قوني  حفظ كرده بود ك ، برخالف رسم معمروب در شررح حراب اوليرا و 

 ميز منابع ياد شده، از حيات روحاني بهاء حقايق بكر و مشايخ و داستانهاي ارسان 

نابي در بر داشت ر سندي مستند از بهاء ولرد دربرارة خرود او، عررران او و اوج 

نمراي بهراء ولرد برا تمرام ، يعني معارف يرا  ئينرة تمامهاي بلندپروازانة اوانديش 

ها و باألخره حقايق زندگي عاررانرة او. بهراء، ها و پستيها، اوجها و زيلاييزشتي

در حقيقت، قصد نداشت ك  از معارف خود كترابي بسرازد يرا  ن را در دسرترس 

شخصري و ها و نجواهاي كامالً خواست تعمقات، انديش عام  قرار دهد بلك  مي

خانة دب حفظ كنرد ر خصوصي خود را ب  رشتة تصرير در ورد و  نها را در نهان

بندي خود ب  ها و پاينجواهاي مردي ك  ايمان و اعتقاد ديني را، با تمام دللستگي

 ن، از حالت يم نظر كسلي ب  يم تجربة حقيقي بَدَب كرد تا راه تقرّ  ب  درگراه 

، كر  او خرود و همرة  دميران را «ايسفره»يابد. احديت را با تمام وجود خود در

هاي  مرزيررده و كرررد مجمررع انسررانمهمرران  ن و رراخوانررده برر   ن احسرراس مي

چنان ك  در مسيصيت( بر دور  ن گررد ) ن اي نلود ك  با شفاعت ديگران زادشده

 مده باشند، بلك  نشان  مادگي حضرت حق براي مهمان كردن  دميان برر خروان 

ي ك  بهاء ب  اوراق معارف سپرده است كالً حوب مصرور يها، انديش رحمت خود

زند. در اينجرا، بررخالف گفتن بر اين دعوت الهي دور مياين نكت  و امكان لليم
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شود، بهاء هي  نوع تصوير اكثر رساالتي ك  در شرح حاب اوليا و مشايخ نوشت  مي

كند چهرة بردون چ  ترسيم ميدهد، بلك   ناي از خود ارائ  نميساخت  و پرداخت 

 رايش و واقعي خرويش اسرت. وي، در مالحظرات و مطالعرات انتقرادي خرود، 

كند  دهد، خطاهاي خود را هم انكار نميها و مشكالت خويش را نشان ميضعف

كند و هاي خود را هم پنهان نميدارد، ولي شاديو عجز خود را پوشيده نگاه نمي

هراي  ور كر ، در مقايسر  برا اخلرار و گزارششراط ن سندي است تر و تازه و ن

تري از شخصيت واقعي بهراء  ميزي شدة مللغان اوليا و مشايخ، بينش روشنرن 

تر از  نچ  كتابي دربارة عرران خود برراي اسرتفادة همگران دهد ر روشنب  ما مي

  ممكن بود ك  ب  رشتة تصرير در ورد.

ب موالنرا و بهراء را براسراس اختالف بارز و شاخص منابعي ك  شرح حرا

هاي خصوصي بهاء، كر  در اند با يادداشتنامة اوليا و مشايخ نوشت الگوي زندگي

جهرت اي از خواننده يا اركار عمومي نشده اسرت، از اينمالحظ   نها كوچكترين

ها نيرز انجرام نيز خجست  است ك  با  ن جداسازي واقعي بين حقيقرت و ارسران 

تر از  نچ  ، براساس اين حسخ حاب نليعي، بسي بهتر و مطمئنگررت  و بهاء ولد

شود، در جايگاه شايستة خود در تاريخ عرران از رساالت تصنعي ديگر حاصل مي

 نشست  است.

دست  ورده، در دو رصل جداگانر  استاد ماير انالعاتي را ك  از معارف ب 

 ( عرران بهاء.2( زندگي بهاء؛ 1بررسي كرده است: 

بهاء تصوير او از  ررينش و جهان اسالمي است؛ ولري وي  ن را برا عرران 

اركار خود رن  و جالي ديگري داده است. وي جهان  ررينش را جمع اضداد و 

داند و  ن را، در تصور، تركيلري از اررالك ها ميها و كاستيصصنة جهاد با سستي



 46 42/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 لارتند از:كند.  نها از پايين ب  باال عمتعدد بر روي يكديگر مجسم مي

م عقوب عالم اجزاء يا ماده؛ بر روي  ن عالم اَعراض يا مُصْدثات؛ سپس عال

، عرالم و عالم حواس؛ و بر روي  نها عالم ارواح؛ و سرانجام، بر ررراز همرة  نهرا

ح كر  صفات اهلل؛ و  ن سوي اين صفات ر كامالً برخالف نظام ر صدها هزار اروا

 .(22)زنندهمچون دريا موج مي

اه بهاء ولد دربارة خدا نيز بر همين رواب اسرت. خردا در نظرر او گر بينش

باالست و بس دور و زماني بس نزديم، گاه ن  در مصدودة جهران اسرت نر  در 

 جا.رراسوي  ن، هم اينجا و هم  نجا، ن  در وجود ن  در عدم، هي  جا و هم 

و المكان داند: حضور واقعي وي رابطة خداوند با جهان را رابطة معيّت مي

و اليوصفِ خداوند در كنار هر چيزي ك  هست يا خواهد بود ر ذهني، روحي يا 

دهرد و از جسمي. اين معيّت را بهاء تا  خرين اجرزاي جهران  رررينش بسرط مي

تعرالي، از سروي ديگرر، رابطة متقابل عانفي بين اشياء و اجزاء، از سويي، و باري

ترين اجزاي معنوي با خداوند را تا پايين گويد. بهاء توانايي ايجاد رابطةسخن مي

دهد. هر جزئي در نزد بهاء حيرات، عقرل،  ررينش، يعني عالم ماديات، تعميم مي

روح، قدرت تشخيص، ايمران بر  ذات اهلل، شرادي و احسراس خوشري دارد يرا 

پرستند، او را دوست دارند و از او در خروف تواند داشت  باشد.  نها خدا را ميمي

 تواند بر روي اجزاي خرود و اجرزاي مصريطاند. عالوه بر اين،  دمي ميو هراس

خود اثر احياكنندة معنوي داشت  باشرد. اجرزاي او نيراز بر  ايرن جريران معنرويِ 

  بخش دارند تا  نها نيز ب  سهم خود اجزاي مصيط خرود را و  نهرا نيرز، برحيات

د معتقرد اسرت كر  ترأثير تسلسل، ساير اجزاي دنيا را بيدار و احيا كنند. بهاء ولر

انسان بر اجزاء از نريق نيروي ايمان، بيرنش، ذكرر و خلسر  و علرادات صرورت 
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 گيرد.مي

 ورد. اركان اصلي عرران بهراء را پديرد مري« اصالت اجزاء و معيّت»نظرية 

 دهد ك  در اثلات اين نظرية خود از اركار رلسرفيبهاء هي  نوع تمايلي نشان نمي

 ش ب  حقيقت و اصالت  نهرا مرؤمن و معتقرد اسرت. كراربردسود جويد. او از پي

برا  يا روي كردن ب  خدا« ديانت معيت»عملي  ن همانا عرران اوست و  ن همان 

سراسر وجود است كر   دمري  ن را بالواسرط  در همرة اركران و اجرزاي خرود 

 كند.احساس مي

اع پنج وقت نماز در روز مَر اخالص و مناجرات را، قرائرت قرر ن و اسرتم

مرد حسخنان اوليا و مشايخ، سر ب  جيخ تعمق و تفكر روحاني ررو بردن، ذكر و 

خداي تعالي و استغراق در جذب  و شوق نُرُقي هستند ك  توج  و دقت شرخص 

 .(23)كنندر اين جهت هدايت ميدرا 

ر هردر نظر بهاء ولد اهميت ديگري دارد. ذكري ك  با احساس و يرا « ذكر»

د، مصلت و خوف همراه باشد. از ايرن سر  احسراس، س  حس مذهلي يعني حم

حس مصلت را ارج و منزلت خاصي است، چون در اين احساس خالق و مخلوق 

 اند و مخلوق نيز از مصلت پروردگار برخوردار است.متقابالً سهيم

انگيز دنيا از پروردگار سخت بر  دور اسرت و عرران بهاء از جدايي هراس

 دهد:خوبي نشان ميدر معيّت ب « مَزه»ايجاد لذت يا  اين معني را تالش او براي
 

شود از جماب و كماب و مزه و مصلرت و خوشري، هر صورتي ك  مصور مي

 .(24) يدگويي اين هم  از ذات اهلل در شش جهت من پديد مي
 

خواند و معتقد است ك  بهشت با احساس لذت را بهاء در جايي بهشت مي
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برا « معيّرت»و قصرهاي رريع چيزي جرز احسراس  هاي روان، حوريان زيلاجوي

پرسد ك   يا اين احساس پرجوش و خرروش و خداوند نيست. او گاه از خود مي

شود و او خود بستر دنيراوي ايرن جاري نمي« تسنيم»و « سلسليل» ليان لذت از 

هم ، بهاء اعتقاد ب   رررينش دارد نر  اشرراق. وي هاي بهشتي نيست؟ با اينجوي

ست ك  خداوند بشر و مخلوقات ديگر را خلق كرده است ولي چيرزي از معتقد ا

 ذات خود ب  عنوان مخلوق متجلي نكرده است.

تواند انسان خورد ك  پس چگون  مياستاد ماير در اينجا ب  اين سؤاب بر مي

د از راني خوب  اتصاد با خدا يا رنا در ربوبيت اميدوار باشد؟ او گاهي در معاني عر

گويد و، از نررف در خدا و يا امتزاج با او چون شير و عسل سخن مي« خزيدن»

هم ب »باهم بودن و در كنار خدا بودن است ولي ن  « معيت»ديگر، معتقد است ك  

 و مستصيل شدن در ذات پروردگار.« بودن

)مخلروق( مصسروس « حرادث»)خرالق( و « قديم»اينجاست ك  تضاد بين 

شماري هاي بيپرسش با مشكالت و   راه معررت،شود و بهاء انسان را در نيممي

 كند. ك  برانگيخت  است، ب  حاب خود رها مي

گويد: ريتر حق داشت  است ك  شوق نلخ و لرذت  ن را يكري از ماير مي

قرت عناصر اصلي عرران بهاء بداند. بهاء درك ظريفي براي زيلايي سرلوك و نري

ايرن كر   يرا سرالم بر  مقصرود دارد و معتقد است ك  نلخ عين يارتن است و 

 دهد.رسد يا ن ، تغييري در تالش و كوشش و لذت نلخ او نميمي

 شود ك   يا بهاء صوري بوده است؟حاب اين سؤاب مطرح مي

گويد: او خود را هرگز در شمار صوري  بر  حسرا  نيراورده استاد ماير مي

است از  نان دوري  اي بودند ك  پيوست  كوشيدهاست و صوري  براي او قوم بيگان 
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مخرالف خصوص رقص و سماع، گزيند. وي با  دا  و رسوم ظاهري صوري ، ب 

بود و اعتقاد داشت ك  موسيقي مانع و مُخِلّ استماع نداي بانن و حضور قلرخ و 

خانة خواست ك  حضور خداوند را در نهانشود. او از مردم ميجمعيت خانر مي

جسرتجو كننرد و از سرماع صروري  خاموش ولي پرجوش و خروش درون خود 

 دست بدارند و از نوجوانانِ اَمْرَد در حين سماع احتراز كنند.
 

باشرد كر  نرزد كني براز ميلرت مياهلل با توست، تصرف وي را مشاهده مي

ها شنوي وَجْدت پديد  يرد ترا موقروف مشراهدة كسري صوريان روي تا سماع

سرر و پراي بي ،  اهللرا همر  اجرزاي ترو برداري حالت عشرق خرود را، چرمي

 .(25)نلاشد؟
 

ولي، درعين حاب، جذبات شوق و سكرات درك حضور چنان بهراء را بر  وجرد 

و ايرن كر  او، در عرين متابعرت از  گفتمي الهي سخن« وحي» ورد ك  او از مي

هرايي از باشد. در اين مورد، ب  پاره« نلي»توانست شرايع و احكام پياملر اكرم، مي

 كنيم:رجوع مي معارف
 

)حاب(، متردد ميان  ن ك  بر روش انليا روم روز  دين  برخاستم نيم پريشان

د و و  ن جهان گيرم يا روش علماي زمان  گيرم. ميلم ب  سوي متابعت انليرا شر

هرا كنم و خرود را در خرجگفتم  نچ  احسن است ب  اتفاق  ن را متابعرت مري

گيرم و ديگرران را برر كند،  ن را مي مرا وحي مياركنم و همان انگارم ك  اهللن 

گويم: صاحخ شرع اوست. من اگرچر  دارم و ميالسالم ميمتابعت مصمد علي 

كنم چنان هاي ديگر نميام )در نسخ  نلينم(، صاحخ شريعت نيستم و حُكمنلي

 و بعد(. 324، ص 1ج اهلل عليهما )ك  زكريا و يصيي صلوات
 

اي كر  بعردها باشد، جملر « اللّهي»انساني كند ك  بهاء ولد گاهي  رزو مي
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الدين پروان  ك  از مصترواي ذكرر موالنا  ن را تفسير كرده و در مقابل سؤاب معين

  نها پرسيده بود، گفت  است:
 

وي اهلل سر ييم و بر  ذكر ما اهلل اهلل اهلل است زيرا ك  ما اللّهيانيم، ما از اهلل مي

 .(26)گرديمباز مي
 

گويد: تصوير كلي ك  بهراء ولرد از يم جمع بندي نهايي مي استاد ماير در

انسرجامي، نرحري نرو و ها و بيعرران خود ترسيم كرده است، برا همرة كاسرتي

ها ها و پيچيردگيانگيز است ك  با قدرت تمرام برر بسرياري از پوشريدگيشگفت

الق اي مستقيم با خ الخ  مده است: تمام جهان تا كوچكترين اجزاي  ن در رابط 

ماند. خداوند دنيا و اجرزاي كند ولي، در عين حاب، از او جدا ميخود زندگي مي

نوري ك  اراده ررمايد. دنيا سازد، هر  نكند و نابود مي رريند، متصوب مي ن را مي

توانرد كنند. بشر ميشناسد و همة اجزاي  ن او را علادت ميپروردگار خود را مي

ش و بهاء معتقد است ك  همة اجزاي عرالم  رررين قر  پروردگار را احساس كند

يردار توانند بر اين قادر باشند، كاري است ك  انسان  نهرا را برانگيزانرد و بنيز مي

انداز،  رمان يم زندگي عاشقان  برا خداونرد تصروير كند. حاب در بين اين چشم

هاي گيرد و با ذكر و ناعرات و مجاهردتشود ك  سراسر  ررينش را در بر ميمي

 يابد:روحاني عارران جان و توان مي
 

چون اهلل بنده را شايستة مقام قُر  گرداند و او را شرا  لطف ابد بچشاند، 

ريرا و نفراق صراري كنرد، مصلرت ا يرار را در برانن وي ظاهر و باننش را از 

گُنجايي نماند، مُشاهِدِ لطف خفي گردد. ب  چشم علرت در حقيقت كوْن نظراره 

رسرد.  نگراه از نگررد و از مقردور بر  قرادر ميمصنوع با صرانع ميكند، از مي

مصنوعات ملوب گردد و ب  مصلت صانع مشغوب گردد. دنيا را خطرر =  قردر و 
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ارزش[ نماند، عقلي را بر خانر او گذر نماند،  رذاي او ذكرر مصلرو  گرردد. 

 .(27)گذاردتنش در هيجان شوق معلود =مي[نازد و دب در مصلت مصلو  مي
 

رك  انگيزش و احياء، ك  همة اجزاي كاينات را ب  جنلش و تصراين عررانِ

بنا شده است، هستة اصرلي نگررش و «اصالت جزء و معيت»دارد، و بر پاية وامي

پاره اكتفرا اي و پاره است. اگر وي ب  تفكرات و تأمالت لصظ بيني بهاء ولدجهان

ريخرت، جم و مررتلط پري ميرا در يم نظرام منسر كرد و  راء و اركار خودنمي

شرد؛ ولري در شررايط و اي در تاريخ معرارف اسرالمي ميبالترديد مرد بلند وازه

دري  و جاي مانده است ك  اصالت و صراحت بيموقعيت  ن زمان اثري از وي ب 

بينري يرا كند. اگر گويند تو اهلل را ميحجا   ن شخص را مجذو  ميصفاي بي

 ، اما چو او بنمايد چر  كرنم كر «ترانيلَن»ود نلينم ك  بيني گويم ك  من ب  خنمي

 .(28)نلينم؟

* 

، ك  ب  مناسلت هشرتادمين (29)سن  بناهاي معارف اسالميمجموعة عظيم 

تاد، سالگرد تولد استاد ماير در س  جلد قطور، ب  همت همكاران و شراگردان اسر

جينرة بازيارترة هراي گنترين جُن تنظيم و چا  شد، يكي از بديع 1992در ساب 

ه، معارف اسالمي و عرران و كالم و شعر و اد  پارسي است ك  مقاالت برگزيرد

 ر دارد.برتتلّعات و رساالت پراكندة استاد با اصالحات و الصاقات و رهارس را در 

 هاي جديد استاد مراير بر  زبراننُسخ و متون نادري ك  در زمينة تصقيقات و يارت 

متن كتا  شده اسرت در هرر بررگ، مايرة حيررت  اصلي رارسي و عربي ضميمة

شود. نظر ب  حجم و دامنة چشمگير مطالخ، در زير رقط ب  ذكر برگزيدة  نهرا مي

 پردازيم:مي
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 تصوّف 

 ؛اي از يم بررسي كليرقص درويشان )سماع(، تجرب 

 در  دا  و نشست و برخاست و سلوك صوريان؛

 تصوّف و سقوط ررهنگي؛

 كالسيم؛ خراسان و پايان تصوّف

 جامي؛ االنسنفصاتدر شرح حاب احمد جام و اسنادي دربارة منابع 

 رساالت عزيز نسَفي؛

 قشيري؛ السلوكترتيخ

 كشف يم سند خطي مهم در ارتلاط با تصوّف؛

 الدين بلخي و مجدالدين بغدادي؛اي بين شرفمكاتل 

 صمديّ ، يكي از شعخ ررقة قادري  در دمشق؛

 زمين در قرن ششم؛صوري دربارة اولياي مغر  شدة ناهررسالة رراموش

 اي ناشناخت .الخاصي، نويسندهمورق
 

 آداب و رسوم قومي

 Richardهايي از در ايرران برا يادداشرت« سخنوري»س  متن جديد دربارة 

Gramlich؛ 

 اي از ايران باستان؛، ارسان «دوالپايان»قوم 

 ؛«رقط يم ضرب  بزنيد»مداركي از شرق براي مضمون 

 يم دعاي عربي.
 

 مباحث و مجامع ديني

 ها؛نام يزيد و يزيدي
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 يم حديث نلوي در ذَمّ سوگواري )بُكا و مرثي (؛

 (؛Dorothea Dudaواعظ بر منلر )با همكاري نزديم 

 تيميّ ؛ها درمورد تقدير و تركِ تدبير از ابنترين بررسيدقيق

 از مك  تا مغر ؛« مرابطون»و « مراودون»

 مد=ص[ ب  روايت سيوني؛رستاخيز مص

 صلوات بر مصمد=ص[ در دعا و نلخ حاجات؛

 رجصان ايمان و حسن ظنّ بر  يرت صداقت در نزد مسلمين؛

 و عيسويان؛ ها در سنگرهاي مسلميننداي ناقوس

 برانگيز هجرت مسلمين درصورت  للة كفار.دربارة تكليف جنجاب
 

 ادب و زبان 

 ي؛دو حكايت  موزندة اسالمي از تولستو

 چند نمون  از القائات شيطان در اسالم؛

 نظامي و اسطورة خروس؛

 ديم؛ق« دري»هاي رارسي ملاحثي پيرامون تلفظ واژه

 ؛«دومين رهايي كاردانوس»

 اولين تجار  گفتاردرماني در زبان عر .
 

* 
 

اما جديدترين اثر رريتز ماير مطالعات بكر و تتلعات برديع اوسرت دربرارة 

. زاوية ديد استاد در نگرش ب   راء و اعماب اين ررقر  حراكي از (30)ررقة نقشلنديّ 

سنجي پژوهشگر وقّادي اسرت كر  هرگرز در سرطح مسرائل براقي تيزبيني و نكت 
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ماند بلك  مدام در جستجوي عُمق معاني و  ناي مطالخ است، استاد خود در نمي

 نويسد:ديلاچة كتا  مي

شتر سالها پيش، يعني خيلي پي ملاحث و مطالخ موجود در اين رسال  را از

دم ولري از انتشار رساالت و مقاالت تصقيقي ديگران درمورد نقشلنديّ ، نوشت  برو

 نوري ك  هست باقي بماند.در ركر انتشار  ن نلودم و گذاشت  بودم تا مدتي همان

كرردم و يرا تغييرر هاي خرود تصرصيح ميگاهي اينجا و  نجا مطللي را در نوشرت 

، برا كنجكراوي و االت و تصقيقات ديگران را، ك  رو ب  ارزايش بوددادم و رسمي

كردم تا اگر مطلخ جديدي هست ب  كتا  خود بيفرزايم و عالقة تمام مطالع  مي

شان از دست ررت  است حذف كنم. در بيشتر مروارد، يا مطالخ خود را اگر تازگي

كرردم ترا يخرذ اضرار  مهاي خرود، برا ذكرر مأنوشرتارجاعات جديد را ب  پي

حراب، حرق تقردم انالعات بيشتري دراختيرار خواننردگان قررار دهرم و، در عين

 هاي جديدتر را رعايت كرده باشم.پژوهش

گيرر، هذا كملودِ مصسوس منابع و مآخذ الزم را، برا همرة تالشرهاي پيمع

بخشري توانستم مرتفع سازم، زيرا مكاتلات من با شرق نتايج مثلت و رضايتنمي

خواست نلروع بخشي ك  از شرق نزديم نمي ورد؛ تا  ن ك  نور رهايينميبار ب 

، پژوهشرگر و مالرم اسرناد و (31)كند، از  ر  دور تابيدن گررت و حامرد الگرار

تنها كتابخانة قيمتِ نقشلنديّ ، در پاسخ ب  پيام من نداي مثلتي داد. وي ن منابع ذي

اي نيرز از زشمند و بدون خدشر خود را در اختيار من گذاشت، بلك  عكسهاي ار

كتخ و منابع نادري ك  مورد نياز مفرطِ من بود برايم ارساب داشت ك  بدون  نهرا 

توانستم كار پژوهشي خود را ب  اين صرورت دنلراب كرنم. اللتر  قصرد هرگز نمي

بصث در تاريخ نقشلنديّ  يا تهيّة گزارشي از  دا  و رسوم متداوب  نها را نداشتم. 
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رقط و رقط اين بود ك  دو ركن شاخص از  راء و سلوك  نران يعنري مقصود من 

را چنران  (33)و تصررف مشرايخ در احرواب مريردان (32)رابطة قللي مريرد و شريخ

توصيف كنم ك  خواننده تصوير روشني از روابط رمز لود مريد و مرراد و نيرروي 

خرص، داشرت  نور انور اعم و نقشرلنديّ  بر اسرار ميز شيخ، در قاموس عرران ب 

 باشد.

« خواجگران»ررقة نقشلنديّ  را بايد تداوم و تجديد حيات سلسرلة قرديمي 

رن ششرم تلقي كرد ك  بنيادگذار  ن خواج  علدالخالق  ُجدواني از عُرراي بنام قر

. مرونن او (34)اتفراق ارتراده اسرت 617و  575است. درگذشت وي بين سالهاي 

سل  سرپس بر  دسرت بهاءالردين اين سل اي در نزديكي بخارا بود. ُجدوان، قري 

د، در نزديكري بخرارا برخاسرت  برو« قصررِ هنردوان»(، ك  از 791نقشلند )متوري 

 بازسازي شد.

بيني نقشلنديّ ، نخست ماهيت گفتاري بر توصيف جهاناستاد ماير، در پيش

شركارد و عرران و ضرورت هدايت مريد بر  دسرت پيرر يرا شريخ راهنمرا را مي

ود از عرران تالشي است براي شرناخت خردا، تقررّ  بر  او و يرا گويد: مقصمي

كنرد كر  بر  بهشرت و دوزخ االمكان درك قر  او. صوري بارهرا تأكيرد ميحتي

اعتنايي ندارد بلك  تنها خداوند است ك  منظور نظر اوست. پس راه )نريقت( بر  

سرلوك، كند و چون، در اين سير و سوي او را از نريق سفرِ در خود جستجو مي

شرود، پرس الزم اسرت كر  ذات حق با روح و معنا و رراسوي ماديات تصور مي

نوري كر   رايرز رام گرردد و تالشرهاي سالم خود را از ماديات تهي سازد، بر 

ها و دنيوي در بند شود و قواي خالق  پرورش يابد. بديهي است ك  اين كوشرش

صورت گيرد. ايرن راهنمرا بر  گشاييِ راهنما تواند بدون ياري و راهها نميپويش
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علّاد رُندي از اندلس ناميده مي شود. ابن« پير»و ب  زبان رارسي « شيخ»زبان عربي 

التعليم متعلرق بر  التربيّ . شريخالتعليم و شريخاست: شريخ دو نوع شيخ قايل شده

التربيّ  رسرالت متقدمين صوري  تا قرن يازدهم هجرري اسرت، درحرالي كر  شريخ

. اكنون مرا، در بصرث (35)بخشدمتأخر را تا قرن چهاردهم تصقق مي رماني شيوخ 

التربيّ ، سر و كرار داريرم كر  ترا بر  مورد نظر خود، با نوع دوم، يعني ارشادِ شيخ

شردند التربيّ  ارشراد ميامروز نيز تداوم دارد. تقريلاً تمام ررق صوري  ك  برا شريخ

 ور خداونرد خ وحي و پياماولين مرشد و پير خود را در وجود مصمد)ص( صاح

 ديدند،  ير از اعضاي ررقة نقشرلنديّ السالم ميو يا پسر عمّ و داماد او، علي علي 

اهلل علي  و ك  سلسلة خود را از نريق ابوبكر )خليفة اوب( ب  حضرت مصمد صلي

 رساندند. ل  مي

 كرد، ازمراحل تربيتي سير و سلوك، ك  مريد در نزد شيخ نقشلندي ني مي

گانة علردالخالق اي تشكيل شده بود كر  تصرولي از اركران هشرتعناصر پنجگان 

داد. در ايرن رونرد تربيتري، ، را نشران مري«خلوت در انجمن» جدواني، ازجمل  

هراي انفررادي از  دا  تربيرت نشريني در حجرهخصوص چلّ هرنوع رياضت، ب 

نقشرلنديّ  تعلّرق   خرود بر  ررقرة كرنوري ك  جامي، مريدان حذف شده بود، ب 

  كرداشت، با ابياتي چند سرورِ بانني خود را از اين  سايش روحري در سرلوك، 

 .(36)مخصوص نقشلنديّ  است، بيان كرده است

 عناصر پنجگانة مذكور علارتند از:

 ر رابط ، يعني ارتلاط قللي بين شيخ و مريد؛1

 ر صصلت، يعني تدريس استاد و حضور عملي شاگرد در نزد شيخ؛2

ر مراقل  و توج : مراقل  تمركز ذهن شاگرد بر قلخ شيخ اسرت، بر  ايرن 3
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گذرد نشيند تا  نچ  در قلخ شيخ ميمعنا ك  مريد با تمام وجود خود در كمين مي

دريابد و احساس كند؛ توج  روي كردن ب  شيخ يا هر شخص ديگري اسرت كر  

 منظور نظر است.

نروع  و يا كلمرة شرهادت و  ن دور ذكر يادكردِ خداست با تكرار نام اهلل 4

 نازعاتيماست: ذكر عالني  و ذكر خفيّ ، ك  گاهي ميان نررداران اين دو نوع ذكر 

 گررت.درمي

ر يادداشت حضور دايمي قلخ است در ذكرر و ركرر خداونرد، در تمرام 5

 حاالت و بدون هر نوع تصنّع و تكلّف و بدون هي  نوع رياضت و مجاهدتي.

گلي تشلي  كرده اسرت بيستم اين پنج اصل را ب  دست  از اوايل قرن شيخي

شرود و سر  ك  تنها دو شاخ  از  نها يعني ذكر و يادداشت ب  خداوند مربروط مي

ص شاخة ديگر، يعني صصلت، مراقل ، توج  و رابط  پيوند مريد و شيخ را مشرخ

يرد مر و. بايد گفت ك  توج  جريان و سيالن روحي متقابل بين شيخ (37)سازدمي

شود و رابط ، عاملي ك  نظر مريد را براي است ك  موجخ اتكاي روحي مريد مي

 ريد ب  شيخ است.مدوزد، پيوند قللي هميش  ب  شيخ مي

پيوند عشقي و قللي مريدان صوري ب  شيخ خود امري است كر  از مردتها 

ر اين ها گنجانيده شده بود. دپيش از نقشلنديّ  صريصاً در دستور كار بيشتر سلسل 

و معاصرر وي، ابروحفص سرهروردي، نرام  (38)الدين كلريتوانيم از نجمزمين  مي

بلريم. پيروي از اين مقررات در  ن زمان تنها ررتار يا رُكني از  دا  صوري  نلرود، 

شد و در بلك  يكي از شرايط اصلي توريق شيخ در هدايت مريدان خود دانست  مي

. ولي، در (39)نشيني تعلق داشتمركز اصلي در چلّ نزد رراعيّ ، از همان زمان، ب  ت

اي برود، نزد نقشلنديّ ، اين رابطة قللي مريد و شريخ حرائز اهميرت تربيتري ويرژه
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هاي تربيتري اسرتعداد و مقاومرت الزم را نوري ك  شاگرداني ك  در ساير رشت ب 

يص و دادند. تشرخنداشتند، اين رابطة عانفي را رشتة اصلي سلوك خود قرار مي

توانسرت تصميم نهايي در اين مورد بر عهدة شيخ بود و ررتار نالرخ و مريرد مي

اي برس باجمراب، در اين تشخيص و اخذ تصميم را بر شيخ  سان كنرد. پسرربچ 

تاشكند، ب  حلقة شاگردان شيخ مقتدر نقشلندي، عليداهلل احررار، پيوسرت. احررار 

كنده بود، ب  نصروي از حلقرة خواست او را، ك  شور و  شو  در خانقاهش ارمي

شما را چ  رايرده »مريدان خود دور سازد ولي نوجوان در مقام اعتراض بر مد ك  

ك  من ... اينجا نيايم و در بيرون مردم مرا تشويش دهنرد و دب مرن در كشراكش 

يرابم ها ارتد و از اين حضور و جمعيت بانني ك  در اين حلق  در خود ميبايست

وي را گذاشتند و معذور داشتند. كار او ب  جايي رسيد ك  مغلو  دور ارتم. ياران 

كرد ... مالزمرت حضررت اين نسلت شد بر وجهي ك  بارها راه خانة خود گم مي

ررتر  اند نميكردهاند و دور ميدادهايشان را الزم گررت  هرچند وي را اجازت مي

گراهي گذارند گاهگفت  ك  مرا در اين حضرت هي   رضي نيست جز  ن ك  و مي

اند و وي را نريقة رابط  درارتاده ديدار ملارك حضرت ايشان بينم. وي را گذاشت 

است و ب  ورزش  ن نسلت ب  جِدّ مشغوب گشت  و در اندك ررصتي مغلرو   ن 

، (40)تربيرت كررد« رابط »احرار او را ب  نرز اصولي در نيل ب  «. نسلت شده است

اي نيز نلرود،   استاد در نزد احرار كار چندان سادهولي اين تربيت براساس عشق ب

شد. پس قطع التفرات اي بايد ساخت  ميزيرا ك  از مريد نوپا روزي عارف وارست 

شرد و مرراد از ايرن جا ميها مدام با مهرر و وررا جابر و رابط  و جفاها و سختي

يده شود و هاي عارران  اين بود ك  نعمي از اعماب خداوند ب  مريد چشانسياست

ها راه بانن و روحاني بر  سروي پيرر را مهرياو را وا دارد تا در پس جفاها و بي

 جستجو كند.
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هم ، رابط  نيز در نزد نقشلنديّ   دا  و اصوب خاص خود را داشت. با اين

االمكران در پريش نظرر وظيفة مريد اين بود ك  تصوير شيخ را در  يلرت او حتي

نوري ك  بعدها قادر باشد  ن ن و قلخ خود بسپارد، ب داشت  باشد و  ن را ب  ذه

العرين تصوير را چنان در پيش چشم خود حاضر سازد ك  گويي شريخ را بر  ر ي

كند. اين هردو عمل، يعني ضلط تصروير در ذهرن و حاضرر سراختن مشاهده مي

بايست ذهرن شود. مريد ميناميده مي« رابط  كردن يا ورزيدن ب  كسي»مجدد  ن، 

كنرد، « بازيعشق»وح و قلخ خود را بر اين تصوير متمركز كند و حتي با  ن و ر

عررارف »بنررد بررود. اسررتاد وي نوري كرر  نقشررلند خررود بررر چنررين سررنّتي پايبرر 

ميان من و شرما »شود ك  در بستر مرگ ب  شاگرد خود ياد ور مي (41)«كرانيديم

ها در ميران گذشرت  بازيمعلوم است ك  اتصاد كلي بوده است و هست، اگر عشق

(. اللت  ايرن سرخنان 89، ص 1، ج رشصات)« باشد اكنون وقت ب   خر  مده است

براي تسكين خانر نقشلند بود تا تلخي انتخا  مصمد پارسا را ب  جانشيني خرود 

. در زماني ك  گروهري از صروري  در سرمرقند انتظرار ورود (42)از خانرش بزدايد

. مصمردامين (43)كردنردبازي ميبا سراية او عشرقكشيدند، احرار را از تاشكند مي

كند ك  مريد را پس از نماز ظهر يرم سراعت رخصرت كردي ب  شيخ توصي  مي

مصمدهاشرم  .(44)اشتغاب ورزد، و سپس ب  ذكر نام خدا بپرردازد« رابط »دهد تا ب  

كِشمي عشق و پرستش خود را ب  معلم خود، سررهندي احمرد رراروقي، نرو ور 

كند ك  برا ايرن مصرراع ي در هند، در يم دوبيتي عاشقان  بيان مينهضت نقشلند

. برا ايرن سرتايش و (45)«اند ماليرماي ك  بر قند للانرت مگسران»شود: شروع مي

داد، پيرروانِ نقشرلند نشران مري« رابط »عشقي ك  شاگرد نسلت ب  استاد خود در 

ند تا مريد  سان خود امعتقد بودند ك ، از يم سو، نردباني ب  سوي شيخ برپا كرده
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را ب  او برساند و، از سوي ديگر، شيخ بتواند از نريق  ن مواهخ و بركات خرود 

 را ب  سوي مريد روان كند و ب  ديدار او بشتابد يا خود را بر او  شكار سازد.

و  شيخ ب  مريد است و نر  انتقراب علروم« حاب»در اينجا صصلت از انتقاب 

اي رتراده  حتي سِرهندي دست ب  قياس پريش پرا انوري كتجار  عرراني او، ب 

تر و گويد: وقتي ك  خربزه ساعت ب  سراعت از گرمراي  رترا  رسريدهزده و مي

 رتا  از  ن خلر دارد و ن  ميوه از  ن  گاه است. پس معرارف شود، ن تر ميكامل

  چنران كرديني و عرراني از نظر نقشلنديّ  از اهميت ناچيزي برخوردار اسرت،  ن

 نياز بودند.صصاب  در حيات پياملر اكرم از  ن بي

نديّ  با  ن ك  ذكر نام خداوند يكي از عناصر تربيتي و ضروري عرران نقشل

هذا پسر سوم سرهندي، مصمد معصروم، زمان بوده است، معهم« رابط »و  اللاً با 

بر  جرايي « رابطر »راه ملالغ  در پيش گررت و مدعي شد كر  ذكرر خردا بردون 

بدون ذكر خدا ولي با توجر  شريخ راه بر  مقصرود « رابط »رسد، درحالي ك  مين

نويسد: در نريقتِ ما، ك  مُلهرم از نريقرة اصرصا  رسروب اكررم برد. وي ميمي

گيرد و  نچ  مربوط ب  ذكرر و ناعرات است، تعليم و تعلّم با انعكاس صورت مي

 .(46)شيخ ب  مريد است« ابح»و انتقاب « رابط » يد و براي تكميل است در پي مي

گردد ب   راء ابوحفص سهروردي، ك  مدتها پيش استاد ماير در اينجا باز مي

سرخن گفتر  و اولويرت را « مجذو  سرالم»و « سالم مجذو »از نقشلنديّ  از 

ارزايد ك  نقشرلنديّ  نيرز، همچرون و مي (47)قايل شده بود« مجذو  سالم»براي 

نسرليت »تقدم بخشيده و اين حراالت جذبر  و سهروردي، مجذو  را بر سالم 

چاشرني را . ايرن پيشْ(48)انردچاشنيِ ذوق تجار  واقعري قررار دادهرا پيشْ« واال

النهايةةٌاندراجنقشلنديّ  امتياز خاصري برراي خرود دانسرت  و  ن را 
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كنرد و در توصيف مي« سير مستدير»اند. سرهندي  ن را ناميده البدايةفي

سرير »بار و درازمردتي اسرت، مرارت« خزيدن»گر رِرَق را، ك  مقابل  ن سلوك دي

 .(49)خواندمي« مستطيل

ويي شيخ در نظر نقشلنديّ  نقابي است ك  خداوند بر چهره گررت  و بلنردگ

كند. وي انسان كاملي است كر  در تكميرل است ك  اوامر و ارادة حق را ابالغ مي

شرود و مروقعيتي ناميرده مي« اهللولري»چنين شخصري كوشد. يرمديگران هم مي

را ، هم قاهر است و هم مقهور؛ زير«هم  چيز»است و هم « هي »عجيخ دارد: هم 

ا ك  مرز خالق و مخلوق در اين رهگرذر از ميانر  برخاسرت  اسرت. او گرذرگاه ير

شود و، پس از ني مراتخ اناعت و خلس  گيري است ك  مريد از  ن وارد مي  

 رسد.ت و روحيات شيخ، از  ن سوي ب  لقاءاهلل ميو رابط  و انطلاق با حاال

الخيرر تر از اين توصيف را، مدتها پيش از نقشلنديّ ، ابوسرعيد ابيتكلفبي

اند. اگر ايشان بودندي، درويشان ن  ايشان»در حق مشايخ صوري  بيان كرده است: 

ايشان ن  درويشان بودندي. اسم ايشان صرفت ايشران اسرت، هركر  بر  حرق راه 

ي گرذر، . در  ن سرو(50)»اندويد، گذرش بر درويشان بايد كرد ك  درِ وي ايشانج

رسد و نقشلنديّ  معتقدند ك  عارف كامل كسي است كر  از مررز عارف ب  رنا مي

نرد. منردان كرنا بار ديگر ب  عالم بقا باز گردد و خود را وقف مريدان و ارشاد نياز

هاي قرديم براسراس يكري از سرنّت گوينرد.« بقراي بعرد از رنرا»اين بازگشت را 

« اولياي عشرت»اند، ، گروهي ك  ب  اين ترتيخ ب  حيات دنيوي باز گشت نقشلندي

ي اوليرا»كنند و ميلي ب  بازگشت ندارند و گروه ديگر ك  در مرز رنا ايستادگي مي

 .(51)شوندناميده مي« عُزلت

از بين ررت.  ي نقشلندي با دو ضربة كاري«رابط »در ني دو قرن گذشت ، 
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م در دمشق 1827ضربة اوب  ن ك  شيخ معروف كُرد، خالد نقشلندي، مقارن ساب 

يم از شاگردان وي، بدون رخصت و كسخ درگذشت. او مقرر كرده بود ك  هي 

با يكديگر برقرار نكنند. بالترديد مرراد وي ايرن بروده « رابط »اختيار از نرف او، 

 هايركزي باشد، همچنان ك  بيشرتر ررقر است ك  سلسلة نقشلندي تابع قدرت م

ديگر نيز، مانند رراعيّ  در قرن سيزدهم، هرنوع ترريع يرا نقرل و انتقرابِ مراترخ و 

دانسرتند، چرون خالرد چنرين مناصخ را در سلسلة خود تابع حكم باني اولير  مي

اختياري ب  كسي تفويض نكرده بود، اين امر موجخ شد ك  نوادگان عرراني شيخ 

جرد »خود رابط  برقرار كنند و اين رابط  تنها برا « پدران روحاني»توانند با هرگز ن

در زمران حيرات « انصصرار رابطر »يعني خالد برقرار شد و، هرچند اين « عرراني

خالد چندين بار نقض شد، خانوادة خراني، كر  شريوخ متعرددي از  ن برخاسرت  

اين موجخ تضعيف و  بودند، حتي پس از مرگ خالد، اين سنّت را حفظ كردند و

 شد. « رابط »تصليل 

اما ضربة دوم: مصمد رشيدرضا، ك  در جواني ب  سلسلة نقشرلنديّ  دسرت 

ارادت داده بود، بعدها ب  نهضت ديني مصمد عَلده پيوست. وي دين را بر  كرالم 

خداوند )قر ن( و كالم پياملر )حديث( و صصابة رسوب اكرم مصدود كرد، ولي از 

ك  حيات روزمررّة خرود را رقرط بردان اختصراص دهنرد. در مسلمين نخواست 

ي «رابطر »در با  شرعي بودن  ، از سنگاپور و كواالالنپور1909و  1908سالهاي 

نقشلندي و اين ك   يا شواهد و قرايني در قر ن مجيد برراي  ن وجرود دارد از او 

نشرده و در هي  جاي قر ن كريم ذكر « رابط »استفتا شد. رشيدرضا پاسخ داد ك  

تواند داشرت  رو ربطي با دين نمياهلل مجيد ندارد، از اينهي  نوع پايگاهي در كالم

با دين در تضراد « رابط »ماند اين است ك   يا باشد. پس يگان  سؤالي ك  باقي مي
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اي است براي تلطيف روح و است؟ پاسخ اين بود ك  در تضاد نيست بلك  وسيل 

شود ن ندارد، موجخ رستگاري هي  مُسلمي نميمعررت نفس و چون تعلق ب  دي

اهلل علير  و  لر  االنلياء، پياملر اكرم صرليو احكام ديني با خاتم« وحي»و هر نوع 

 وسلم ب  پايان رسيده است.

هاي ديني از مسير خود انصراف پيردا هرچند ررقة نقشلنديّ  با اين نو وري

از برادرزادگان  م(، يكي1931زاده )ورات: نكرد، ولي استقلاب مصمداسعد صاحخ

زاده، ك  سرخت تصرت ترأثير  راء خالد، از اين نهضت درخور ذكر است. صاحخ

را چيرزي جرز « رنا»(، مُصلح بزرگ ديني، قرار گررت  بود، ه728ورات 0تيميّ  ابن

لهري و با خداوند را جرز علرم بر  احكرام ا« اتصاد»تسليم در برابر مشيّت الهي و 

دانست. بنابراين، تجربرة تقررّ  بر  پروردگرار و راي  ن نميچون و چاجراي بي

ي درك مستقيم قُر ِ او از ارق ركر عارف نقشلندي مصسوساً راصرل  گرررت، ولر

 با پيوند قللي با شيخ اظهار نظري نشد.« رابط »دربارة 

در بخرش دوم كترا  بر   ن پرداختر  اسرت  بصث ديگري ك  استاد مراير

كند ك  اوليا ماير ابتدا ب  قدرت و نفوذي اشاره مياست. « تصرف شيخ نقشلندي»

و مشايخ، چ  در زمران حيرات و چر  پرس از مررگ، برر حلقرة مريردان اعمراب 

، ك  يكي از ارگان «تصرف»كردند؛ سپس سخن را ب  مشايخ نقشلندي و عامل مي

ارزايد ك  نقشلنديّ  تأكيرد خاصري برر ايرن كشاند و ميمهم عرران  نان است، مي

ا  نهرا ر   داشتند ك  مريدان خود را تنها تربيت و ارشاد نكننرد، بلكر  بيشرترمسأل

 نمايند.« تصرّف»و « جذ »

شود: نروع اوب تصررف اختيرارات و متمايز مي« تصرف»در اينجا س  نوع 

قدرت معنوي و قانوني هر شيخي است ك  از مريدان خود پيروي و اناعت الزم 
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ت هريم از  نان تصميم بگيرد، امر و نهي كند، را بطللد و دربارة تربيت و سرنوش

و كسي را اجازة مداخل  ندهد. او، براي اين كار، نيازي ب  قدرت مراروق نليعري 

 ندارد. وي داراي قدرت تصرف و اختيار مطلق در مقابل مريدان خويش است.

نوع دوم تصرف توانايي هرركس اسرت برر  ن كر  در تصرور اشريايي كر  

ا ني را برهن سپرده است ب  دلخواه تغييراتي بدهد، مثالً حيروامشاهده كرده و ب  ذ

 دو سر يا بدون سر مجسم كند. عزيز نسرفي، از قررن هفرتم، نروع اوب تصرور را

نامد كر ، اگرر از مي« متصرر »و قدرت تصور را « تفصيل»و نوع دوم را « تركيخ»

قردرت  عقل برخيزد،  ن را قردرت متفكرره و، اگرر از خيراب ناشري شرود،  ن را

و رعل و انفعاب ذهني تنها در مصدودة « تصرف»خواند. ولي اين نوع مي« متخيّل »

دهد ن  اشياي حقيقي را و، پيوندد، و تصاوير ذهني را تغيير ميتصور ب  وقوع مي

 كند.ب  علارت ديگر، از مصدودة تخيّل تجاوز نمي

رود. مينوع سوم تصرف، ك  موضوع مورد بصث ماست، از اين مرز رراتر 

ماند، بلك  مجهرز اسرت بر  ميهاي ذهني باقي نتنها در بازي بازتا  اين تصرف

خواهد نخست بر بانن شخص نفوذ كند و  نگاه، اگرر ضررورتي ارادة نارذ و مي

پيش  مد، حتي ظاهر او را هم تغيير دهد؛ مثالً شيخي رردي شرور را يرم سرر و 

سر  برار عرزم  (906احرار، )ورات:  كند. مصمد يصيي، پسر دومتر ميگردن كوتاه

حج كرد، ولي بار اوب رقط تا بخارا  مد، بار دوم رقط تا هرات رسيد و برار سروم 

كررد ترا او را از نريرق دورتر از يزد نتوانست برود. هر برار، پردر وي سرعي مي

باز گرداند. در يزد تخ شديدي برر او عرارض  (52)«توج  بانن»و « قدرت جاذب »

ك  ديگر نتوانست ب  راه خود ادام  دهد؛ پرس روي بر  سرمرقند  نوريگشت، ب 

از قصد خود باز داشت « تصرف»گذاشت. اين قدرت جاذبة احرار بود ك  او را با 
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كرد ولري و ب  خان  باز گرداند. علي كاشفي او را از هرات تا سمرقند همراهي مي

قرادر بر   مصمد يصيي، در سفر بازگشت خود، چنران شرتابزده برود كر  كاشرفي

گامي با او نشد. مصمد بعدها ب  كاشفي گفت  بود ك  احرار در يزد ب  خوا  او هم

اي از هاي او را ب  سوي سمرقند برگردانده است و او چنران جاذبر  مده و كفش

انرد. برا ايرن سوي پدر احساس كرده ك  گويي حلقة ننرابي برر گرردن او اركنده

 ميز بازگشت نصر بن يقت، داستان ارسان ، درحق893بازگشت پسر احرار در ساب 

( ب  بخارا، ك  رودكي سمرقندي  ن را در شعر معرروف 331ر301احمد ساماني )

 .(53)سروده، تكرار شد« بوي جوي موليان  يد همي»خود 

خود نقشلند بارها در حلقة مريدان از قدرت ماروق نليعي خويش با جملة 

الف زده و گفتر  برود: مرن « متصرررم من دربارة تمام حاالت و صفات ديگرران»

( 54حاالت و صفات را ب  هركسي ك  بخواهم بدهم يا از او بگيررم) توانم اينمي

تواند صورت و هيكل خود را و حتي جامي ب  اين اعتقاد رسيده بود ك  احرار مي

ناميدنرد. تمرام مي« خُلع و لُرلْس»ب  هر شكلي ك  بخواهد در ورد. اين را توانايي 

ها در صصنة تصوف نقشلنديّ ، همچون خواستن بيماري يا مرگ  زماييقدرتاين 

تعدد در برابر عزم  نان يا قردرت جرذ  ديگرران و مبراي ديگران يا ايجاد موانع 

تعويض شكل و صوت خود، سخت ياد ور اعماب جادوگران و ساحران اروپراي 

انيرت مسريصي كليسرا و روحقرون وسطايي است، با اين تفاوت ك  در  ن زمران 

تنها زمين نر شدند، ولي در حيطة تصروّف مشررقمانع از رعل و انفعاالت  نها مي

كسي با اين اعماب روق انساني بر سر مخالفت و اعتراض نلود بلك  عامرة نراس، 

دانسرتند و حتري خصوص هواداران اين رِرَق،  ن را كاري نليعي و مشرروع ميب 

ظار هم داشتند تا در ايمان و اتكاي خود نسلت ها را از مشايخ انتاين خرَق عادت
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 تر و پابرجاتر باشند.ب   نان راسخ

سرت ادر نظري اجمالي ك  استاد ماير بر   راء و ارعراب نقشرلنديّ  اركنرده 

هم پيونرد را بر « تصررف»و « رابطر »نويسد:  نچ  اين دو عنصر اصلي يعنري مي

نور يخ نقشلندي را ب ش راض مرموز است ك  صفات و ا يدهد اعتقاد ب  نيرومي

كند و ايرن رابطرة قللري ارادي يا  يرارادي ب  شخص يا اشخاص ديگر منتقل مي

نور بر انرد، مريد با شيخ، ك  نقشلنديّ   ن را عنصر اصلي سلوك خرود قررار داده

ها و قطع خطرهرايي گونراگون، چرون تمرايالت عشرقي و جنسري، بلنردپروازي

هاي ضعف بشري، را در بر دارد در عين  ن كر  ديدههاي مريدان و ساير پرقابت

سازد تا عشق ب  خداونرد را چنران روش تربيتي اصيلي است ك  مريد را قادر مي

ها و  مروزد، بررخالف ممارسرت سان ررا گيررد كر  كرودك زبران مرادري را مي

هاي سخت و سنگين رِرَق ديگر ك  در حكم  موختن زبان بيگانر  اسرت. رياضت

كنم كر  دليرل اصرلي مورقيرت چشرمگير رِررَق نقشرلندي در منرانق تصور مري

تنها در سرراختار اجتمرراعي و سررياي نزديررم و ميانرر  و دور را نرر  مذهخ سررنّي

هاي سياسي  نها بلك  بيشتر در روند تربيتي سهل و انساني و  يرمكتلري موقعيت

  نان بايد جست ك  پيوست  مورد تأكيد شيوخ اين نريقت بوده است.

 /58»در سلسلة انتشرارات  1994از چا  و انتشار اين كتا  در ساب پس 

B. T. S.»  مترون و مطالعرات بيرروت( در اسرتانلوب و شرتوتگارت، اسرتاد مراير(

خررود در  1996بنرردي مُجملرري از  ن را در سررخنراني مررورّخ دهررم روريررة جمع

ة ر رسراله ددانشكدة علوم هايدللرگ ارائ  نمود ك  اندكي بعد ب  نفقة اين دانشگا

 كوچكي با عنوان  لماني مريد و مراد در ررقة نقشلنديّ  ب  چا  رسيد.

اميد است ك  با برگرداندن كامل اين  ثار ارزنده دريچة ديگري بر  جهران 
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