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 و عارفان بوده ه خاصّمورد توجّ همواره کامل هایی عنوان انسانه بیت)ع( ب اهل: چکیده

 بازتاب .استبازتاب داشته ن عرفانی ادب فارسی طور گسترده در متوه ب ایشان ةو سیر گفتار

ه باسالمی  تصوف و عرفان نخست های دوره مكتوب منابع در ،بیت)ع( سیره و سخن اهل

 جهان در کامل، انسانی عنوانه ب ،(ع)علی امام گفتار و سیره میان این در و است مشهود خوبی

 شخصیّت بی و عملی رةسی سو از یک. است داشته توجّهی قابل و پررنگ نقش صوفیه بینی

را به  گوی عارفان پارسی صفات بارز اخالقی و تربیتی بوده،امام علی)ع( که جامع  همتای

 بیمحتوای عمیق و بالغت  بگشایند و از دیگر سو تا زبان به مدح و منقبت او تحسین واداشته

 مورد رااو  سخن، تاریخ طول در و معرفت صاحبان قلم بوده تا یمهمّ نیز عامل نظیر گفتارش

متون تصوف  )ع( به شیوه های مختلف درمام علیا و رفتار گفتار.دهند قرار استناد و استفاده

 کردن مستدّل و تأیید عنوانه ب گاه و تبرّک و تیمّن قصد به گاه صوفیه، .پیدا کرده است تجلّی

 غیر و مستقیم استفاده صورته ب را( ع)حضرت سخن از جزئی یا گفتار عین خویش، سخن

با عنایت به سیرة زیبا و مكارم اخالقی گاه  ،همچنین صوفیه .اند گرفته بكار مستقیم

در بیان  )ع( پرداخته و گاهاوصاف و القابی به مدح و منقبت امام صرفاً با ذکرحضرت)ع(، 

 -شیوه نقلیه شود ب ایـن مطالعه سعی می در رانده اند. قلم ایشان فضایل و ذکر کماالت

در  عملی و مدح، سیرهگفتار،  سیمای امام)ع( در سه مقوله بازتاب و چگونگی میزاناستنادی، 

شامل:کشف المحجوب، رساله  ادب فارسی تا پایان قرن ششم هجری، چهار اثر منثور عرفانی

تحقیق بررسی قرار گیرد. نتایج تبیین و مورد  االولیای عطار، ةقشیریه، کیمیای سعادت و تذکر

)ع( در متون امام علی گفتارو بازتاب سیره  و چگونگی تواند ضمن نشان دادن گستـره می

 بیت )ع( را نیز نشان دهد. پذیری عرفان اسالمی از معارف اهلتعلیمـی و عرفانی، اثر

 ادب فارسی عرفانی نثر متون (،)عامام علی، گفتار،عملی : بازتاب، سیرهواژه های کلیدی
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 مقدمه - 1

ه بو سنت نبوی  سخن برانیم، بدون تردید قرآن در متون تصوّف اگر بخواهیم از سرچشمه های عرفان اصیل اسالمــی     

معارف و  یتجلّ. مورد توجّه و تمثّل قرار گرفتـه است متونگسترده در این ر طوه مهم و اثرگذار، بهایی عنوان خاستگاه

و  قیاست که بدون توجه به دقا ریمتنوع و چشمگ چنان ،یمیو تعل یادب عرفانخصوص و ب یدر متون ادب فارس دینی مأثورات

آموزه ها و  نیجز شناخت ا یچاره ا یداشت و پژوهشگر ادب فارسمتون این از  یتوان فهم قابل قبولینم ،این تعالیم فیلطا

استناد و استشهاد  ینه تنها خود به معارف و سنن اسالم یادب فارس سندگانینو ندارد. یمتون ادب فارس باها مبارک آن وندیپ

: دیگو یخطاب به فرزندش م نامه،در قابوس كاووسیک یعنصر المعال امر سفارش کرده اند. نیبه ا زیرا ن گرانیکردند، بلكه د یم

که ناخوش  سیمطلق منب یبود، پارس یرسول آراسته دار و اگر نامه پارس خبارقرآن و ا اتیخود را به استعارت و آ یو نامه »

 (12 ص:2631، ی)عنصرالمعال.« بُوَد

 سننکنار قرآن و درمفاهیم عرفانی خویش، اکی از آنست که عرفا برای تبیین نویسندگان متون عرفانی حتأمل در آثار     

ست ا بدیهیاند.  خود کرده هعارفان یهایموشكاف یةآثار و دستما یپشتوانه فكر نیز رابیت)ع(  اهل سیره و سخن ی،نبو

 یها شهیمتــون با اند نیصاحبان ا ةشـــیفكر و اند یكـــی)ع(، نشان از نزدتیب و کالم اهل رهیاستشهاد و تمثّل عرفا از س

  دارد. نآنا یفكــر ی)ع( در قلمروهاتیب و معارف اهل ینـیحضور مأثورات د زی)ع( و ننیمعصوم

عرفا و ه ژیو تیآنان همواره مورد عنا گفتاری و رفتاری گوناگون یو جنبه ها معصومین)ع( یتوجه به مقام واالاگر چه     

 (عسیره و سخنان امام علـی ) انیرا به خود اختصـاص داده است، اما از م عرفانی از ادب یمیعظ بخشو  بوده هیصوف

، امام علی)ع(رفتار  شخصیّت و زندگی، به دوره های نخستین عرفان اسالمیعارفـان و صـوفیان . توجّه برجستگی خاصی دارد

 عملی سی گرفتن صاحبان این متون از سیرةسو تأو از دیگر حضرت در برابر آن اگی آنانو دلداد یفتگیش ةنشان دهند سواز یك

توجه  باز مورد اعتنا وریکه داشته، از د یرینظ یفصاحت و بالغت ب لیبه دل ی)ع( نیزگفتار امام علامیرالمؤمنین)ع( است. 

 یژگی)ع(، در انتخاب کالم امام و یسخنان امام عل ةگردآورند ،یرض دیعرب بوده است. س ریبزرگ عرب و غ سندگانینو

برجستگى بالغت  ةکرده است که از جنب یآن قسمتها بیشتر نظرش را جلب م»فصاحت و بالغت را در نظر داشته است و 

تى به ذکر مآخذ و نیز اهمیّ تو به همین جه نهاده "نهج البالغه"خویش را رو نام مجموعه منتخب خاص داشته است، و از این

برد که آن خطبه یا نامه در آنجا آمده  یدى به تناسب خاصى نام کتابى را ممدارک نداده است، فقط در موارد معدو

کند که  یاز سخنان امام )ع(، اعتراف م یكیبا نقل  سخنور بزرگ عرب جاحظ (653ص:23، جیمطهر مجموعه آثار،«)است.

مرتبه  نیتر یداللت داشتن بر فصاحت و بالغت در عال یو برا کرد یم تیبود، کفا دهیعبارت به دست ما رس نیاگر فقط هم

لوجدناها  لكلمه. فلو لم نقف من هذا الكتاب إال على هذه ا"قیمه کل امرئ ما یحسن"اللّه:  هقال علی رحم» :گرفتیم یجا

  ( 73ص :2ج ،1001،)جاحظ«.ة، و غیر مقصره عن الغایةلكفایعن ا ةمغنیه، بل لوجدناها فاضل ة، و مجزئةکافی ةشافی

 و سیرةگفتار  از گوناگون متأثر یها وهیبه ش ،عرفان اسالمی ییدایهمزمان با پ ،ویژه عارفان نیزه ب یگو یپارس سندگانینو    

خود را به قصد استناد  سخنبهـره برده و  شانیا کالم، از )ع(امام تیّابعاد گونه گـون شخص شی)ع( بوده و ضمن ستا یامام عل

چهار اثر عرفانی در  پژوهش و کاوش باتا  میپژوهش برآن نیما در ا بسته اند. نیکالم امام)ع( آذ یگوهــر نوران باو استشهاد 

امام  سیمایبازتاب  یو چگونگ زانیم ،میای سعادت و تذکرة االولیاءقشیریه، کی کشف المحجوب، رساله ادب فارسی شامل:

 .میینما نییتبدر این آثار را بررسی و  علی)ع(
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بازتاب سیمای امام)ع( در سه مقوله  . در این پژوهش،ستیاستناد -ینقل شیوة مطالعه کتابخانه ای و به از نوع تحقیق روش    

 قیتحق جینتا است.ارائه شده  با ذکر نمونه هایی متون مذکور بررسی ودر  مدح و منقبت امام)ع( سیره عملی و ،شامل: گفتار

اهمیّت موضوع را در  ،یو عرفان یمـیدر متون تعل امام)ع( یو عملـ یعلمـ ةریبازتاب س ةتواند ضمن نشان دادن گستـر یم

 نشان دهد. زین یو گسترش عرفان اسالم شیدایدر پ )ع( تیب معارف اهل ارتباط و اثرگذاری

 تحقیق ةپیشین -1- 1

 رساله و کتب و بوده توجه مورد همواره( ع)علی امام بویژه ،(ع)بیت اهل کالم از آن اثرپذیری و اسالمی عرفان به پرداختن      

 اشاره زیر آثار به توان می خصوص، این در گرفته انجام های پژوهش ترین مهم از. است شده نگاشته باره این در زیادی های

 :کرد

 حلبی؛ اصغر علی فارسی، ادبیات در حدیث و قرآن تأثیر راستگو؛ محمد فارسی،سید شعر در حدیث و قرآن تجلی: کتاب

 سیمای تاجیک؛ سمیه و دماوندی مجتبی فارسی، عرفانی نثر متون در( ع)علی امام سیمای عابدی؛ محمود پراکنده، گوهرهای

 .ارزگانی محسنی رسول غالم اسالمی، عرفان در(ع) بیت اهل

 نصیری محمد ارشد، کارشناسی نامه پایان تصوف، و عرفان حدیثی های سرچشمه: نامه پایان

 ، رضا قاسمی.سعدی شعر در( ع) علی امام کالم اخالقی مضامین بازتاب فارسی، احمد رضی؛ شعر در( ع) علی امام کالم: مقاله

 :میپردازیم بحث مورد آثار اجمالی معرفی به ،(ع)امام سیمای بازتاب چگونگی به پرداختن از قبل

 معرفی آثار -2- 1

مـتن تـألیفی بـه و نخستین  هیابوالحسـن علـی بن عثمـان جالبـی هجـویری، از امهّات کتب صوف ةالمحجوب نوشت کشف     

 راینام کتاب از بابهای یازده گانة آن گرفته شده است، ز زمینه های گوناگون عرفان است.)قرن پنجم هجری( در زبـان فارسـی

این کتـاب، معرّفی مشایخ و بزرگان تصوف و گفتار  یها یژگیو از نام برده است.« کشف الحجاب» هر بابی را با عنوان سندهینو

فی ذکر »عرفان و طریقت، چند باب که آنها را  رانیاز آغاز تا زمان مؤلف است. هجویری در کتاب خود، در معرفی پ شانیا

باب، ائمة  نیدر ا سندهینو(75ص:2635،هجویری وانی از بزرگان را آورده است.)نککرده، نام گروه فرا ینامگذار« ائمتهم...

ه ب)ع( تا امام جعفر صادق  زی)ع( نتیب از اهل نیو همچن داند یم نیاز صحابه و تابع یچهارگانه و گروه یتصوف را خلفا

عنوان خلیفة ه باب از امام علی )ع( ب نیدر ا همچنین .دیگو یم یزیو از احوال آنها چ برد نام می ،«تیبمن اهله ائم»عنوان

خود به سـخن و سـیرة امام)ع( کـه سرمشق معـامالت و احـوال صوفیان است،  یها شهیو اند دیعقا انییاد کرده و در ب رمچها

 انیم نیوپنج بار بكار رفته است. از ا ستیبه ب کینزد «یمرتض»و  «یعل»کشف المحجوب، دو واژة  متن در .کند یاستناد م

 بقیّه در ضمن و بوده و مناقب امام لیکلمات در ضمن ذکر فضا نیدوازده مرتبه تكرار ا، شده نقلاز امام)ع(  یکالم بار سه

 بوده است. دیگر موضوعات

بن  یتوسط ابوعل ی( است که در همان قرن پنجم هجر۵35 -633) یریبن هوازن قش میعبد الكر فیلأت هیریرساله قش     

ترجمه شده است.)نک مقدمة  یبه فارس یبود، از زبان عرب یریابوالقاسم قش دانیکه از جمله شاگردان و مر،یاحمد عثمان

ست، مشتمل بر دو ا یرفانِ اسالماز مآخذ و اسناد مهم تصوف و ع یكی گمان یکتاب که ب نی( اهیریترجمه رساله قش حیتصح

و فصل دوم به شرح احوال و اقوال عارفان پرداخته است. مؤلف  عارفان دیعقا انِیفصل اول در ب فصل و پنجاه و چهار باب است.

 تناد)ع( اسیو از جمله امام عل معرفتاصحاب  ةریبه قول و س انه،یصوف دیعقا انیعارفانه و ب میمفاه نییتب یکتاب برا نیدر ا

پنج مرتبه به ذکر گفتار  ،انیم نیاز امؤلف مرتبه آمده است.  زدهیس «یمرتض» و «یعل» مجموعه، لفظ نیکرده است. در ا
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 وضوعاتدر م موارد هیّامام)ع( آمده و بق لیفضا انیالفاظ در ضمن ب نیدر ضمن کالم خود پرداخته، پنج مورد هم اامام)ع( 

 شده است.    ذکر گرید

 نیآنرا درآخر یکه غزال ن،یعلوم الد اءیست از کتاب بزرگ احیادهیو چك یاز امام محمد غزال یسعادت کتاب یایمیک     

مقدمه کتاب  شده است. لیمه و چهار رکن تشكمقدّ کیکتاب از  نیاست. ا نوشته یبه زبان فارس ،یقرن پنجم هجر یسالها

ده در چهار رکن آم زیشده است. متن کتاب ن میتقس یت شناسآخر و یاشناسیو دن یو خداشناس یبه چهار عنوان خودشناس

 نییتب یمتعدد برا ثیو احاد اتیآ الت،یکتاب، آوردن تمث نیا یها یژگی. از واتیو منج است: عبادات، معامالت، مهلكات

تر و به  را محسوس یزاعمتعدد، مطالب انت اتیو روا اتیو استشهاد از آ التیبه کمک تمث ی. غزالستا یتیو ترب یاخالق میمفاه

درکتاب  یاز جمله اصحاب معرفت که غزال .دینما یم دیکأشده در متن را تذکر مطالب قیطر نیو از ا کند یم تر کیفهم نزد

شصت بار در  کینزد «یمرتض»و  «یعل»)ع( است. دو واژه یعل ن،یرالمؤمنیام و سخن او استناد کرده است، رهیبه س شیخو

دو  نیاز امام)ع( اشاره داشته و ا یکتاب به ذکر سخن نیبار در ا کیحدود چهل و  یسعادت آمده است. غزال یایمیکتاب ک

 آمده است. -که بیشتر در قالب حكایت و تمثیل است-و کماالت امام )ع(  لیفضا انیکلمه حداقل دوازده مرتبه در ضمن ب

تصوف که با هدف  خیعارفان و مشا اء،یدر شرح حال اول یشابوریاز عطار ن یبه زبان فارس ستا یکتاب،اءیتذکرة االول     

و  یشده است. عطار با وجود داشتن مذهب شافع فیتأل یآنان در اواخر قرن ششم هجر یو گفتار یعمل ةریاز س یریالگوگ

از  اءیو از جمله تذکره االول)ع( داشته و در آثار خود ی)ص( و علکرما امبریپ تیب به اهل یارادت خاص ن،یراشد یمدح خلفا

امّا  »ر صادق)ع( و تبرک با نام او آغاز. او تذکرة خود را با شرحى مستوفى درباره امام جعفکند یآنها با ستایش و حرمت یاد م

در باب امام محمد  ( و با شرح مبسوطى1ص:2105عطار نیشابوری، نک«)ابتدا کنیم -رضى اللّه عنه -به سبب تبرّک به صادق

صلّى اللّه  -که هر که به محمّد دانم یآن م: »سدینوی)ع( متیب ت اهلدر خصوص محبّ نیهمچن سندهیند. نوک یباقر)ع(ختم م

 ىایمان ندارد. تا به حدّ -علیه الصالة و السّالم -ایمان دارد و به فرزندان و یارانش ایمان ندارد، او به محمّد -علیه و آله و سلّم

 رفضش نسبت کردند و محبوس داشتند بیت به غایتى بوده است که به در دوستى اهل -رحمة اللّه علیه -امام اعظم شافعىکه 

 و او در این معنى شعرى گفته، و یک بیت از آن این است؛ شعر:

 فلیشهد الثّقالن: انّى رافض       کان رفضا حبّ آل محمد لو

 (20ص:همان«)جمله جنّ و انس گواهى دهند به رفض من. اگر دوستى آل محمّد رفض است، گو یعنى

شیخ ما در اصول و فروع و بال : »داندیو قطب عارفان م خی)ع( را شیامام عل د،یاز قول جن اء،یدر تذکرة االول همچنین عطار    

آمده  «یمرتض»و  «یعل»کلمات و نه بار ستیکتاب حدود ب نی( در ا1: صهمان«)است. ین علىّ مرتضىکشیدن، امیر المؤمن

و ذکر منقبت  لیفضا انیبا استناد و استشهاد به کالم امام )ع( بوده و چهارمرتبه ضمن ب اهشش مرتبه همر انیم نیاست. از ا

 ذکر شده است. گرید یعبارات کتاب و بواسطه ها ریسا یموارد در البال هیّامام آمده است. بق

 فارسی ادب عرفانی نثر متون در( ع)علی امام سیمای بازتاب -2

 (ع) علی امام گفتار بازتاب چگونگی و میزان -1- 2

 به گری، صوفی آداب به بخشیدن مشروعیت برای نیز و عرفانی نكات تبیین در عرفانی اصول پردازان نظریه که آنجا از     

 مكتب با عرفا ارتباط تواند می که طرقی از یكی اند؛ شده متمسک( ع)بیت اهل و پیامبر از منقول روایات و احادیث از برخی

 سعی مقاله از بخش این در. است شده ذکر تصوّف متون در ایشان از که ستا روایاتی جویی پی کند، اثبات را( ع) بیت اهل

 متون اثرپذیری های شیوه ستا بدیهی. شود بررسی( ع)علی امام گفتار از ،شده ذکر چهار اثر استفاده چگونگی شود می
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 یا و آن صحت عدم و استناد صحت درباره قضاوت دنبال به ما بنابراین است؛ الیه چند و پیچیده روایات، و حدیث از عرفانی

 از وضوحه ب مؤلف که شود می اشاره احادیثی به صرفاً اندک مقال این در همچنین. نیستیم آن شناسی روایت اثبات بدنبال

بارزترین شیوه  .است کرده ذکر خویش سخن در را( ع) امام کالم از ای پاره یا و است گرفته بهره آن ترجمة یا( ع)امام گفتار

 در این متون به شرح ذیل است: )ع(های استفاده از کالم امام

 )ع(از کالم امام  میاستفاده مستق -1-1- 2

مفهوم و موضوع مورد  حیو به توض گنجاند یاز آن را در کالم خود م یجزئ ای ثیحد نیع ،یرینوع اثرپذ نیدر ا سندهینو     

روشن شدن  ی( برا30: صنیقرآن، مجد و آئ اتیاز آ یاستفاده سعد ی)نک شگردها که با موضوع تناسب دارد. پردازد ینظر م

 :میکن یذکر م یریاثرپذ ةویش نیموضوع، چند نمونه از ا

 روایتی از امام)ع( اشاره میدر تأیید سخن خویش به  خداوند و توکّل بر او،ه تسلیم امور ب هجویری در بحث پیرامون 

که را هر".هللاغناء القلب با"تـرین کسبها چیست؟ فرمود: که از او پرسـیده بـود: پـاکیزه ی)ع( در پاسخ سائلامیرمؤمنان»کند:

 (  75:ص 2635)هجویری،« ی آن شـادی نیاردش.خدای توانگر باشد، نیستی دنیا وی را درویش نگرداند و هستل بد

 ذکر شده است: یتیدر باب اثبات العلم از کشف المحجوب ب ای و

 .«درک االدراک إدراک           و الوقف فى طرق االخیار اشراک عن العجز

 (12:صهمان)                                                      

 (306: ص2633،یامام عل وانینک دآمده است.) یشانا وانی)ع( است و در دیمنسوب به امام عل که

 کند: کند و از او نقل می )ع( منسوب میامیر المؤمنین على  بیت زیر را به همو و یا 

 و هل یجب الزکاة على جواد         فما وجبت على زکاة مال

 (۵03ص : 2635هجویری،)                                               

 نسبت میع( دربارة معرفت به خداوند و چگونگی حصـول آن، کـالم ذیـل را بـه امیـر مؤمنـان) نیهمچنهجویری     

: هللابنور ا هللاو  عرفت ما دون ا هللابـا هللاعنه ـ را پرسـیدند از معرفـت، گفـت: عرفـت ا هللامیرالمؤمنین، علی ـ رضی ا چون»دهد:

 (  6۵۵: صهمان) «شناختم. وخداوند را ـ عزوّجل ـ بدو بشناختم و جز خداونـد را بـه نـور ا

رویم حكایت از :»دهد یناقوس پاسخ م یدر باب صدا یبه سؤال کننده ا )ع(کند که در آن امام ینقل م یتیحكا یریقش    

 گوش وى آمد، یاران راه حكایت کنند که آواز ناقوس ب، رضى اللّه عنه ،بن ابى طالب علىّ از امیر المؤمنین :گفت کنند کى

ه حقّا انّ المولى ]صمد[ سبحان اللّ: گوید یگفت م.یمگفتند ندان؟گوید ی[ ناقوس چه مگفت دانید که ]این

)ع( اشاره کرده  ی( از زبان امام علسایناقوس)زنگ کل یصدا ریدر عبارات فوق به تفس یری( قش323:ص263۵قشیری،)«یبقى.

الْمُؤْمِنِینَ )ع( حِینَ أَتَى أَهْلَ النَّهْرِ ... أَنَّهُ قَالَ  بَصَائِرُ الدَّرَجَاتِ عَنْ سَعْدٍ الْقُمِّیِّ أَنَّ أَمِیرَ»ذکر شده است: زین ییکه در متون روا

 (231ص : ۵0،ج2۵0۵مجلسی،.« )لْمُهُ کُنَّلَوْ لَا ِ )ع( یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ حَقّاً إِنَّ الْمَوْلَى صَمَدٌ یَبْقَى یَحْلُمُ عَنَّا رِفْقاً

یَا بَیْضَاءُ وَ یَا صَفْرَاءُ غُرِّی غَیْرِی قَالَ وَ فِی » :استی)ع( در ذم و ترک دن یامام عل سخن« ا صفراء یا بیضاء غرّى غیرىی»ریتعب    

ل ٍ مِمَّا یَعْمَلُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَتَأْخُذَنَّ الْبَیْتِ مِسَاکٌ وَ إِبَرٌ فَقَالَ اقْسِمُوا هَذَا فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ قَالَ وَ کَانَ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ عَامِ

 کلوخ و زر گویند که آنان :»، به آن استناد کرده است کشف المحجوبدر  هجویریکه  (621: ص6۵ج ،همان«)مَعَ خَیْرِه.شَرَّهُ 

 درست آن مر شرف نباشد؛ شرفى بس را این و دیدار نادرستى و باشد سكر عالمت همه این است، شده یكسان وى نزدیک به
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 بیضاء،غرّى یا و صفراء یا گوید: تا بود بینا آن آفت به امّا کلوخ، کلوخ و بود زر وى نزدیک زر که باشد را راست دان و بین

 (171ص :2635هجویری،) «.غیرى

 )ترجمه(یبدون لفظ عرب می)استفادة مستق -2 -1- 2

مورد نظر را که با کالم خودشان تناسب دارد، در گفتار خود  تیمفهوم روا تحت اللفظی و یا ترجمة سندهینو وه،یش نیا در     

که آن را حرف »باشد  ی( ترجمه ممكن است بسته و تحت اللفظ32: ص2612،نیمجد و آئ نک) .کند یذکر م میبطور مستق

( و 636: ص2637،ییهما«)باشند. نقل کرده گریاز زبان د اد،یکم و ز یب یبند لهبا صورت جم یبه حرف و کلمه به کلمه حتّ

 یو آن را در قالب زبان رندیرا بگ یا سندهیو نو ندهیروح مقصود و حاصل مراد گو»که  یمعن نیترجمه آزاد و باز باشد بد ای

 :میکن یاشاره م وهیش نیااز  ییهمان( در ادامه به ذکر نمونه ها.«)زندیبر گرید

نگر تا شغل زن و »نویسد: کند، از قول حضرت)ع( می می تیّوصحكـایتی کـه در آن امام)ع( کسی را  بـا ذکر هجـویری،    

فرزند را مهمترین اشغال خود نگردانی که اگر ایشان از دوستان خداینـد، وی دوستان خود را ضایع نگرداند و اگر دشمنان 

که در نهج  کالم امام)ع( استة عبارات ترجم نیا (7۵:ص2635)هجویری،« داری! خدایند، انـدوه دشمنان خدای چه می

ال یضیع اولیاءه و ان یكونوا  هللافانّ ا هللال تجعلن اکثر شغلک باهلک و ولدک فان یكن اهلک و ولدک اولیاء ا» البالغه آمده است:

 (   651)نهج البالغه، حكمت .« هللافما همّک و شغلک باعداء ا هللاعداء ا

گذشت و جماعتى از یم ، شبلی،و یک روز » :کند ینقل م ایمجالست با دنموضوع  در یتیحكا اءیدر تذکره االول عطار    

هایست که غافل مانده است از ذکر  دل یى بزد و گفت:مشغول شده بودند؛ شبلى نعره نیامتنعمان دنیا به عمارت و تماشاى د

 ستیترجمه گونه ا  ایدن یدی( مردار و پل233:صاءیتذکره االول«)دنیا. به مردار و پلیدى اندحق، تا الجرم ایشان را مبتال کرده

علیها أشباه الكالب إنما الدنیا جیفة و المتواخون المؤاخون»شده است: نقلکه از موال على)ع( « الدّنیا جیفه و طلّابها کالب.» از:

 (263:ص 2633امام علی)ع(،« )علیها.لتهارش التهاوشفال تمنعهم إخوتهم لها من ا

بشر بن :» کند ینقل م زی)ع( را نیاز امام عل یاتی، ابدر پند و نصیحت )ع(از امام یضمن اشاره به ترجمة سخن یریقش    

بخواب دیدم،گفتم یا امیر المؤمنین مرا پندى ده گفت چه   را علیه السّالم علىّ بن ابى طالب ،المؤمنینالحارث گویدکه امیر

خداى گفتم یا ه به ایمنى ب .تكبّر درویشان بر توانگرانتوانگران بر درویشان براى خداى و نیكوتر از آن  نیكو بود شفقت نمودن

 این بیتها  بگفت: ،ن زیادت کنامیر المؤمنی

 و عن قریب تصیر میتا کنت میتا فصرت حیّا قد

 «فابن بدار البقاء بیتا  بدار الفناء بیت عزّ

 (303رساله قشیریه، ص ة)ترجم                      

 (633)ع( آمده است.) نک دیوان امام على)ع(: ص یامام عل وانیفوق در د اتیاب

 :263۵قشیری،) «سرست از تن. صبر از ایمان بجاى» :کند استشهاد می درباره صبرگفتار امام)ع( به  همچنین قشیری     

همو در  (172ص: همان).«هرگز بسر اندر نیاید صبر مرکبى است که ،کرّم اللّه وجهه ،علىّ بن ابى طالب گوید»( و نیز 131ص

الهى مرا  :گفت  ،کرّم اللّه وجهه ،گویند علىّ مرتضى»آورد:  موضوع کرم و بزرگواری خداوند، سخن امام )ع( را بعنوان شاهد می

 (133ص )همان: کرم. از کریم چه آید مگر !صبر نكردم، بال دائم نكردى، الهى ،شكر تو نكردم و بال بر من نهادى ،نعمت دادى

صورت ترجمة روایت آورده است که در ادامه به ذکر چند نمونه ه )ع( را ب مأثورات خود از کالم امام اتفاققریب به غزالی    

 کنیم: اشاره می
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عام و وى را خبر دادند از ط روز طعام بنهد، دل وى سیاه گردد.که چهل هر گوید: یم ض()ر لىع»در خصوص احتكار:  -

 (6۵3ص : 2ج ،2676غزالی،«)طعام.زدند اندر آن ر محتكرى، بفرمود تا آتش د

سود اندک را رد  !اى مردمان گفتى: یگردیدى و م یازار کوفه م( در ب)رض و على»در خصوص غنیمت شمردن سود اندک:  -

 (653ص همان: )«مكنید که از بسیارى بیفتید.

که خواهد که مردى را ببیند از که گفت: هر( شنیدم )رض نین علىاز امیر المؤم»در باب تكبّر و خودخواهی در مقابل رعیت:  -

 (673صهمان: )«ته و قومى پیش او به پا ایستاده.اهل دوزخ، گو در مردى نگر نشس

تر دارم از آن  دوست بیست درم در حق برادرى کنم،»گوید:  ی( م)رض امیرالمؤمنین على» در خصوص رعایت حق برادری:  -

که برادر هر گوید: ی( م)رض على»( و نیز از او در همین خصوص: ۵06ص همان:).«که صد درم به صدقه در حق درویشان دهم

 )همان(«خود را بر نیّت نیكو شكر نكند، بر کار نیكو هم شكر نكند.

من کمتر از آنم که »( گفت: )رض داشت و به نفاق بر وى ثنا گفت، على ییكى على را )رض( دوست نم »در خصوص نفاق:  -

 (205ص :1ج ،همان)« بر زبان دارى و بیشتر از آنم که به دل دارى.

 کنیم. بسنده می عنوان نمونهه ب چند مورد ذکر شده به همین لیو ،البته بیشتر است در کیمیای سعادت موارد گونهاین 

در بیان  -قبالً به آن پرداخته شد و -)ع( است یکه کالم امام عل« یا صفراء یا بیضاء غرّى غیرى»ریبه تعب تیبا عنا یریهجو    

عارفان و سالكان گونه برای  را این آن و دهد یبسته ارائه م یترجمه ا اینكه زر و کلوخ دنیا برای امیرمؤمنان)ع( یكسان بود،

شده است، این همه عالمات سكر باشد و نادرستی دیدار، و  سانه نزدیک وی یكآنان که گویند زر و کلوخ بو»  کند: بیان می

این را بس شرفی نباشد. شرف مر آن درست بین و راست دان را باشد که زر نزدیک وی زر بود و کلوخ، اما به آفت آن بینا بود 

که من به شما مغرور نگردم، از آن  ریبید،جز مرا فتا گوید: یا صفراء و یا بیضاء، غری غیری. یا زر زرد روی و یا سیم سفید کار، ب

 (171: ص 2635هجویری،« )چه من آفت شما دیده ام.

آن بود  ی: صوفدیرحمه اهللا گو یذوالنّون مصر:»سدینو یدرباره سكوت و نطق م ی، از قول ذوالنّون مصرنیهمچن یریهجو    

که او آن نباشد؛ و چون خاموش باشد، معاملتش معبِّر  دینگو یزیچ یعنیبود؛  یحال و قینطقش حقا انیب د،یکه چون بگو

صرف؛  دیباشد و کردارش جمله تجر حیگفتارش همه بر اصل صح یعنیناطق شود؛  یو لحا قیباشد و به قطع عال یحال و

 یسخنان، مفهوم نی( ا۵2ص :2635)هجویری،«اشد، فعلش همه فقر.قولش همه حق بود و چون خاموش ب د،یگو یچون م

 نهج) «.نهِیعیَ مایمِنْ عَمَلِهِ قَلَّ کالمُهُ الّا ف هُوَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ کالمَ: »دیفرما یرا در بردارد که م انیمتق یبرگرفته از کالم از موال

 .دیجز در آنچه به کار اوست، زبان نگشا د،یآنكه دانست گفتارش از کردارش به حساب آ(563ص :البالغه

تا از غم راحت  ر،یرا ترک گ ایدن یآرزو:»سدینو یم نیچن یخاموش دیبه سخن منصور عمّار و در فوا تیبا عنا نیز عطار      

( که بخش دوم سخن عطار، ترجمه بسته 667ص ،2105عطار نیشابوری،.«)یدار، تا از عذر خواستن بره و زبان را نگه ؛یابی

« است اریاش بس یگو باشد، خطا کار ادهیکالمُهُ کَثرَ خَطَؤَهُ: هر کس ز ثَرَوَ مَنْ کَ»)ع(که فرمودند: یاز کالم حضرت عل ستیا

 ( .563: ص)نهج البالغه

 ریو تفس شرح -3 -1- 2

آورده  نیچن یریهمچنانكه هجو کند؛ یم ریآن را تفس یو معن دهد یرا شـرح م یـتیصورت که مؤلف مضمون روا نیبد   

«. مِنَ الكالم رٌیسكوتُکِ خَ: »گفت یکه م انیاز مدّع دیرا د یكیرفت.  یدر کرخ بغداد م یبكر شبل یاب یروز یک»است: 

من؛ از آنچ سكوت من  یتو هزل. گفتار من بهتر از خاموش یاست و خاموش غوتو بهتر از گفتار تو؛ از آنچ گفتار تو ل یخاموش
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گرفت اندر حال  دیخود با بانیرا گر یهر کس:.. میگو یام، م یبن عثمان الجلّاب علیّ که من و …حلم است و کالم من علم

بهتر از  یو اگر باطل بود، خاموش یحق بود، گفتارش بهتر از خاموشه نطق و سكوت؛ اگر کالمش ب

 یف ریال خَ»)ع( است که فرمودند:یعل ن،یرالمؤمنیاز ام یجمالت ریعبارات، شرح و تفس نیا(۵35ص2635)هجویری،«گفتار.

 ندانند، که آنجا نشاید و باید، خاموشی آنجاکه گفتن(557:صنهج البالغه.«)القولِ بالجَهلِ یف رَیالصَّمتِ عَنِ الحُكْمِ کَمَا انَّهُ ال خ

 .مانند خاموش که به

 ع(عملی و ذکر فضایل امام علی) بازتاب سیرة -2 -2

اهل  و ذکر مكارم اخالقی و رفتاری یعمل ةریس انیب ،یادب فارس یبارز متون عرفان یاز مشخصه ها یكی دون شکب    

فارسی زبان از  نویسندگانتوان یاد کرد که  را نمی هیچ یک از امامان معصوم كهیبطور ،)ع( استنیائمة معصوم ژهیمعرفت، بو

امام  لیتوجه به فضا )ع(،تیب هلو ا نید اءیاول نیسخنی بر زبان جاری نكرده باشند. از ب خصوص از آنها ایندیرباز تاکنون، در 

( ع)علی امام عملی سیرة بازتاب دارد. یدر متون عرفان یخاص یبرجستگ ن،یالموحد یبه مول یفتگی)ع( و اظهار ارادت و ش یعل

 از هدف سبكی، ویژگی در این .داستانیست و روایی لحن حضور صورته ب و حكایات از استفاده شیوة به بیشتر عرفانی متون در

 در .دارد بر در حكایت اعتقادیست که و اخالقی نكات بیان بیشتر تمثیل، و حكایت قالب در بیان سیرة عملیفضایل و  ذکر

 آن نییدر شرح و تب ،مذکور متونپرداخته شده است که  یو مكارم اخالق فضایل از یبه ذکر موارد برجسته اادامه بحث، 

گستردگی این با نظر به  اند. حضرت)ع( استناد و استشهاد کرده عملیة ریبه س ش،یو تبرّک کالم خو دییتأ یبرا زیو ن مكارم

که در این بخش مورد  ینبود. موضوعات یمكارم اخالق نیاز ا یاز انتخاب و گزینش پاره ا یریزموجود، گ تیمحدودبحث و 

 یم ذکر نمونه هایی از بهره گیریهای این متون ادامه به درو نماز.  ثاریزهد، اعبارتند از:  بیقرار گرفته است، به ترت یبررس

 :میپرداز

 زهد -1- 2- 2

 اهل اتیروا بیو ترغ قیو مورد تشو یاخالق لیاز فضا یكی م،یکن یم ریتعب یستیاز آن به ساده ز یکه در ادب فارس زهد     

شود.  یم یمعرف یعرفان اسالم یها دهیاز ا یاریو چشمه سار بس یف اسالمتصوّ یمبنا نیتر یعنوان اساسه ( است و ب)عتیب

آنها،  یرفتار یاند که الگو یفراوان دارند و مدع دیتأک نیو ائمة معصوم اکرم امبریپ ةاهدانز یو منابع تصوف بر زندگ انیصوف

 .باشد ی)ص( و اصحاب معرفت مامبریپ ةرفتار زاهدان

مرتضى گفت  على »:نویسد یمفهوم زاهد م نییو در تب ردیگ ی)ع( بهره معلی و شرح زهد، از کالم امام ریدر تفس یغزال    

دست، اگر چه توانگرترین و بدهد، وى زاه -تعالى -دست آورد براى خداىه است ب اگرکسى هرچه برروى زمین مال :)رض(

 یغزال (276ص : 1، ج2676غزالی،) .«د، وى زاهد نیستبو -تعالى -و اگر به ترک همه گوید و نه براى خداى خلق است

: خوردنى و چیز است و على )رض( گفت: دنیا شش» کند:  یاشاره م ایدن ریو تحق )ع( در ذمّ یبه کالم امام عل نیهمچن

ها انگبین است و آن آب دهان  ترین خوردنی ى و برنشستنى و به نكاح بخواستنى و شریفآشامیدنى و پوشیدنى و بوییدن

ها حریر است و  ین پوشیدنیتر فجهانیان اندر آن برابرند، و شری همه جهان و و ستا ترین آشامیدنى آب فست، و شرییمگس

و همه  ستا ها اسب ترین برنشستنی و شریف ها مشک است و آن خون آهوست یدنیترین بوی و شریف ستا یکرم ةآن بافت

و زن د دانى رسبه شاشهدانى است که هو حاصل آن شاش ستا شهوت زنان ،ها ترین شهوت و عظیم مردان بر پشت وى کشند

 یدر ب همو (2۵6ص : 1همان، ج« ) کنى.ی ترست طلب هم تآراید و تو از وى آنچه زشست همىا از خویشتن آنچه نیكوتر

ست، ا هر که تو را به وى حاجت"گوید:  )رض( على» )ع( استناد کرده است:  یامام عل سخنبه  یویاز خلق و مشاغل دن یازین
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همان، «) "نیازى، نظیر و مانند وى باشى.ست، امیر وى باشى و هر که تو از وى بىا که وى را به تو حاجتباشى و هر اسیر وى 

 (235 ص:1ج

در همة شؤون  دنیا بندةیفر یو وابسته نبودن به جلوه ها یستیساده ز ،ییایاز تعلقات دن ییاز مظاهر زهد و رها یكی     

دربارة پوشش  یریهجو شده است: یکه در متون تصوف متجل ستا یاز موارد . پوشش ساده و زاهدانة امام)ع(ستا یزندگ

اید که پیراهنی داشت که آستین آن با انگشت او برابـر بود  می ،رضی ااهللا عنه ،از امیرالمؤمنین علی»نویسد:  ( میموال علی)ع

پوشش  نیضمن اشاره به چن یغزال( 50:ص2635هجویری،«)آستین آن فرو دریدی.و اگر وقتی پیراهنی درازتر بودی، سر 

بدریدى و  ،( به روزگار خالفت به سه درم پیراهنى خرید و آستین هر چه از سر دست فرا گذشته بودى)رض على: » یزاهدانه ا

پوشش  سدینو یم از امام)ع( ی( با استناد به سخن۵۵5ص:1ج ،2676غزالی،« )که این خلعت اوست.گفت: شكر آن خداى را 

و دیگران اقتدا  دل بدین خاشع شود»شكسته نشوند. دل شانی)ع(بدان سبب بوده تا توانگران اقتدا کنند و درویامام عل ةنزاهدا

 (132ص : 1ج )همان،« کنند و درویشان را دل خوش بود.

 ثاریا -2-2-2

 ثار،یا یاعال یاز نمونه ها یكیشده است.  یمتجلّ ی)ع( است که در متون عرفانتیب اهل ینوران رةیس قیاز مصاد یكی ثاریا    

 یشریَو مِنَ النّاسِ مَن : »است شده ادی ثاریا این نوع از میدر قرآن کر و است یاله تیآن کسب رضا یکه بها است یجان ثاریا

مهاجرت  یبه ماجرا ،یو سن عهیاز ش یمتعدد اتیدر روا هیآ نی( ا103بقره/«) بِالعِباد. ؤوفٌنَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ واللّهُ رَ

 یدر بستر و امبریحفظ جان پ ی)ع( برا یشب، حضرت عل نیمربوط دانسته شده است. در ا تیالمب لةیه در لاز مكّ امبریپ

در ذکر  یریهجو بازتاب داشته است: زین یدر متون عرفان تیاحك نیا یه را ترک گفت. چگونگو آن حضرت شبانه مكّ دیخواب

 نویسد:    ایثـار امیرالمـؤمنین)ع( می نیا

ه على، کرّم اللّه وجهه، بر بستر پیغمبر )عم( بخفت و پیغمبر با ابو بكر )رض( از مكّه بیرون آمدند و ب چون امیر المؤمنین       

من میان شما برادرى )عم( داشتند، خداوند تعالى جبرئیل و میكائیل را گفت د و آن شب کفّار قصد کشتن پیغمبرغار اندر آمدن

دادم و یكى را زندگانى درازتر از دیگرى گردانیدم. کیست از شما دو کى ایثار کند مر برادر خود را بر خود به زندگانى و مرگ 

مر خود را اختیار کند؟ هر دو خود را زندگانى اختیار کردند، خداوند تعالى با جبرئیل و میكائیل گفت شرف على بدیدید و 

وى قتل و مرگ خود اختیار کرد و بر جاى وى بخفت و جان  م؛د که میان وى و از آن رسول خود برادرى دادفضلش بر خو

هالک خود. کنون به زمین روید و وى را از دشمنان نگاه دارید. آنگاه ه فداى پیغمبر )عم( کرد و زندگانى بر وى ایثار کرد ب

نّ یا ابن ابى طالب، ال کبخ من مثلبر پایان وى نشست، جبرئیل گفت: بخجبرئیل و میكائیل بیامدند و یكى بر سران وى و یكى 

كه و ئمى به تو مباهات کند بر همه مال كته؛ کیست چون تو اى پسر ابو طالب کى خداوند تعالىئاللّه تعالى یباهى بک على مال

رَؤُفٌ اللَّهِ وَ اللَّهُ  اتِاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْض:  وَ مِنَ النَّتو اندر خواب خوش خفته. آنگه آیت آمد اندر شأن وى، قوله تعالى

 (1۵0ص :2635)هجویری،بِالْعِبادِ. 

 پرداخته است: تیالمب لهیحضرت)ع( در ل ثاریا انیفوق و ب تیذکرحكا به ثار،یدر ضمن بحث ا زین یغزال

که قصد کنند، خویشتن فداى وى ر جاى رسول بخفت، تا اگکرد، على )رض( برکافران حذر همىو رسول )ص( از قصد          

علیهما السالم: میان شما برادرى افكندم و عمر یكى از شما درازتر  -گفت به جبرئیل و میكائیل -عزّ و جلّ -کرده باشد. حق

گفت: چرا چنان  ایشان را -تعالى -یكى از ایشان عمر درازتر خود را خواست. حق ربكردم، کیست از شما که ایثار کند؟ ه

جان خود فدا کرد و به وى ایثار کرد و برجاى وى بخفت.  ،نكردید که على )رض( کرد، که وى را با محمد )ص( برادرى دادم
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وى بایستاد و میكائیل در پایگاه و گفتند:  جبرئیل بر بالین؛ نگاه دارید از دشمن وى. بیامدندهر دو به زمین شوید و وى را 

 ند و این آیت فرود آمد: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْرىیكا فریشتگان خویش به تو مباهات مب -تعالى -که حق طالببخ یا پسر أبو بخ

 (23۵ص :1ج ،2676غزالی،.)مَرْضاتِ اللَّهِنَفْسَهُ ابْتِغاءَ 

 نماز -3 – 2- 2

لذت بردن با حق و رها کردن  یچگونگ ست ازیا نمونه ،یادب فارس ی)ع( در متون عرفانتیب بازتاب مناجات و نماز اهل     

 یامام عل رتیو سپس به خشوع و ح کرده انیآداب بجا آوردن نماز را ب ،در کشف المحجوب یریهجو؛ در لحظات قرب ایدن

هاى وى از جامه وى  موی ،قصد نماز کردى ،کرّم اللّه وجهه ،المؤمنین علىو چون امیر» کند: ی)ع( در هنگام نماز اشاره م

حمل آن عاجز  ها از ها و زمین زاردن امانتى که آسمانگ فتى آمد وقتگ و کردى و لرزه بر وى افتادىرون بی

 (673ص :2635هجویری،«)آمدند.

حالت امام )ع( را  ضمن تكرار همان سخن هجویری، داند و یخشوع و تواضع را از آداب نماز م نیز سعادت یایمیدر ک یغزال

و  ى افتادى و گونه روى وى بگردیدى( چون اندر نماز خواستى شد، لرزه بر و)رض و على: »کند یم انیب نگونهیدر حال نماز ا

 (233ص :2ج ،2676غزالی،« )نداشتند. آنگفتى که آمد وقت امانتى که بر هفت آسمان و زمین عرضه کردند و طاقت 

که به حرمت  ز آن است آناز آداب نما: » کند ی)ع( استناد م ینماز به کالم امام عل یدر خصوص آداب ادا نیهمچن یغزال    

هر "بن أبی طالب )رض( گوید:  که در نماز علىّ چنان -وار بنشیندو متواضع خواند و پیشین طهارت کند و روى به قبله آرد

و  بنویسندپنجاه ، و اگر نشسته خواند در نماز را به هر حرفى صد حسنه بنویسند وىکسى که قرآن در نماز ایستاده خواند، 

 -شب خواند -و اگر بر طهارت نبود، ده حسنه بیش ننویسند. و آنچه به هبود نه در نماز، بیست و پنج حسناگر بر طهارت 

 (1۵۵همان:ص« )"تر بود و ثواب بیشتر.تر، که دل فارغفاضل -ه در نمازخاصّ

 (ع)امام منقبت و مدح -3 – 2

 و حبّ نیز و( ع) علی امام بویژه( ع)بیت اهل منقبت و مدح فارسی، ادب عرفانی متون برجستة های درونمایه از دیگر یكی     

 خصال و حـسنه صـفات تمـام بـارز مـصداق را( ع)امام عرفان اهل. است حكیمانه معرفت و محبت پایة بر ایشان دوستی

 :اند گشوده( ع)حضرت منقبت به زبان و داده قرار الگو طریقت در خود حقیقی پیشوای عنوانه ب را او و دانند می ستوده

 طهارت به کى آنان:» گوید می و داند می تصوف اهل پیشوای و الگو را ایشان ،(ص) پیامبر بیت اهل منقبت ضمن هجویری

 عام و خاص اند،بوده طایفه این قدوة جمله و تمامست قدمى معانى اندرین را یكى هر مخصوصند، اصلى

 خلفاى از بعد بالفاصله و «صوفیه امامان» عنوان تحت ،(ع)بیت اهل از همچنین هجویرى( 75ص: 2635هجویری،.«)ایشان

 اخالص و امور تسلیم و حیات و مال بذل به طایفه این اقتداء پس:»دانسته حق امام را( ع) علی امام و است برده نام راشدین

 دوستى اندر وى طریقت و شریعت و حقیقت اندر حقّست امام برحقیقت، وى و عنه، اللّه رضى است، وی به عبادت اندر

: کند می توصیف گونه این را( ع)حضرت آن سیمای ،(ع)علی امام پیشوایی بحث در و( 7۵ص:همان.«)التوفیق باللّه و ظاهرست

 او و وجهه اللّه کرّم طالب ابى بن على الحسن ابو اصفیا و اولیا مقتداى و وال نار حریق و بال بحر غریق و مصطفى زادهعمّ منهم»

 جنید کى حدّى تا داشت تمام حظّى حقایق اصول از عبارت دقّت اندر و است رفیع درجتى و عظیم شانى طریقت اندرین را

 عنه، اللّه رضى مرتضاست، على کشیدن بال اندر و اصول اندر ما شیخ المرتضى علىّ البالء و االصول فى شیخنا: گفت اللّه رحمه

 و گویند اصول این اهل را طریقت این علم آنک از عنه، اللّه رضى است، على طریقت این امام معاملت، و علم اندر یعنى

 (  7۵:همان.«)کشیدنست بال بجمله معامالتش
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 و على به کس، سه به است مشتاق بهشت که آیدهمى خبر اندر:»مینویسد و داند می( ع)امام لقای مشتاق را بهشت قشیری    

 (571ص: 263۵قشیری،.«)اجمعین عنهم اللّه رضى ،سلمان و عمّار

 امام درباره مستوفى شرحى با را کتاب و کند می یاد حرمت و خلوص با( ع)على آل از االولیاء تذکره در نیشابوری عطار    

 به تبرّک سبب به امّا:» کندمى ختم(ع)باقر محمد امام خصوص در مبسوطى شرح با و آغاز او نام با کتبرّ و( ع)صادق جعفر

 و است، گفته او طریقت سخن بیشتر بیت اهل از چون و است بوده ایشان از بعد نیز او که کنیم، ابتدا -عنه اللّه رضى -صادق

 همه ذکر آمد، کرده او ذکر چون. اندیكى همه ایشان که ،بیارم حضرت آن از چند اىکلمه آمده، بیش او از روایت

 بندد خیال را ایشان که قوم آن از  میدارم عجب: » نویسد می( ع)بیت اهل محبت باب در همچنین( 20ص:2105عطار،.«)بود

 که نمیدانم آن من و. حقیقت به اندبیت اهل جماعت و سنّت اهل که است راه در چیزى بیت اهل با را جماعت و سنّت اهل که

 و فرزندان به و دارد ایمان -سلّم و آله و علیه اللّه صلّى -محمّد به که هر که میدانم آن. است مانده باطل خیال در کسى

 در -علیه اللّه رحمة -شافعى اعظم امام که حدّى به تا. ندارد ایمان -السّالم و الصالة علیه -محمّد به او ندارد، ایمان یارانش

 بیت یک و گفته، شعرى معنى این در او و داشتند محبوس و کردند نسبت رفضش به که است بوده غایتى به بیت اهل دوستى

 :شعر است، این آن از

 رافض انّى: الثّقالن فلیشهد       محمد آل حبّ رفضا کان لو

 (20 ص:همان. «)من رفض به دهند گواهى انس و جنّ جمله: گو است، رفض محمّد آل دوستى اگر یعنى

 می نقل جنید قول از ،(ع)علی امام شمردن قطب خصوص در هجویری سخن تكرار ضمن خویش، تذکرة در همچنین عطار

،قسم 2105عطار نیشابوری،.«)السّالم علیه -است مرتضى علىّ المؤمنین امیر کشیدن، بال و فروع و اصول در ما شیخ: »کند

 شنیدن طاقت کس که کردند حكایت چیزها او از حربها، گزاردن در را مرتضى:»نویسد می او منقبت در ادامه در و( 1ص:الثانی

 به سخن یک مرتضى اگر: گفت و بود کرده کرامت حكمت و علم چندان را او -تعالى -خداوند که بود امیرى او که ندارد، آن

 چه به را -جلّ و عزّ -خداى": که کردند سؤال مرتضى از که است آن سخن این و کردندى؟ چه طریقت اصحاب نگفتى، کرامت

 هیچ به یافت نتوان در را او و نیست شبه را او که است خداوندى او که خود، به مرا گردانید شناسا که بدان": گفت ،"شناختى؟

 (همان«) "...خویش نزدیكى در دور و خویش دورى در است نزدیک او که خلقى، هیچ به کرد نتوان قیاس را او و وجهى

 

 یریگ جهینت -3

منظور ه که ب -اءیسعادت و تذکره االول یایمیک ه،یریرساله قش کشف المحجوب، -یو بحث در چهار متن عرفانـــ یواکاو     

 از آنست که: یمتون صورت گرفته است، حاک نی)ع( در ایامام عل یمایس یبررس

 نیبیت)ع( قرار گرفته و ا قرآن، سنت نبوی و معارف اهل ریمختلف تحت تأث یها وهیاغلب اهل معرفت، به ش یفكر یمبان -2 

 مورد توجّه و تمثّل واقع شده اند. یمهم و اثرگذار، بطور گسترده در متون عرفان ییگاههاعنوان خاسته عوامل ب

اهل  حیصر دةیو عارفان بوده اند و ارادت به ایشان عق انیکامل  مورد توجّه خاص صوف یی)ع( بعنوان انسانهاتیب اهل -1

 تصوف است.

از قرآن و سنت  شهیخود را در عرصة تفكر و اند یها هیو دستما یو سخن امام علی )ع(که مبان رهیبیت)ع(، س اهل انیدر م -6

بازتاب را متون عرفانی ادب فارسی داشته  نیشتری)ص( بامبری)ص( گرفته است، پس از کالم مقدس وحی و سخن پ امبریپ

 است.
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و تبرک بوده  مّنیت هدف زبان مرسوم بوده که گاه با یوران فارس سخن نی)ع( در  بیو سخن امام عل رهیاز س یریگبهره  - ۵

 بوده است. انشانیاستحكام کالم واستدالل ب د،ییتأ یبرا ها یریگ وام نیو گاه ا

مرتبه ذکر  21)حدود یسعادت غزال یایمیکر )ع( دیو سخن امام عل رهیبازتاب س نیشتریشده، ب یچهار اثر بررس نبی از – 5

 از کالم امام( بوده است. یریمرتبه اثرپذ ۵0از  شینام حضرت همراه با مدح و ذکر کماالت و ب

بدون لفظ  میاستفاده مستق وهیبه اتفاق موارد، به ش بیسعادت، در قر یایمیاز گفتار امام)ع( در ک یراثرپذی – 3

 )ترجمه(بوده است.یعرب

 .باشدیم تیدر قالب حكا شتریامام در متون مورد بحث، ب یعمل ةریبازتاب س -3
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