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Abstract  

      Salman Savoji is one of the talented poets of the eighth century AH who 

has tried various forms of Persian poetry and left precious works. He is 

mostly known as an ode poet and a eulogist, although he also has lyrics. In 

this regard, he has been compared to great people such as Khajeh Hafez 

Shirazi. Salman Sajoji's poems are mostly in praise of kings and ministers, 

especially the kings of the Jalayri dynasty. However, he has poems in 

teaching and wisdom as well as the praising of the Prophet Muhammad and 

his saints, which, of course, are less frequent. What is obvious in Salman 

Savoji's sonnets is that he is very influenced by the Sufi thoughts. As a 

praiseworthy poet, he has used a lot of educational, theological and 

mystical issues in his lyric poems. 

 This research is based on library studies and a descriptive-analytical 

method, examines the reflection of Sufi thoughts in Salman Sajoji's lyrics 

poems, and analyzes his views based on mystical works. The result of the 

research reveals that Salman Savoji has been greatly influenced by the 

ideology of mystics in the field of lyric poetry. The evidence comes from 

the use of the topics related to monotheism and ontology as well as issues 

related to practical mysticism and mystical behavior in his sonnets. Salman 

has analyzed mystical concepts with his unifying view and has provided 

deep insights into them. 
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 چکيده

 آ منی طبع ،شن  مخممف اعا فن س سلمان  سنجی  ز  انراز  وازان  سد  شتم  شرا  زس  ه  ر  انب 

ح ساز ج مدزه  رگاز  النرا  ایيده ،هاره ج آثن  گازاسلگی  ز  وار ه  ینرگن  گازالم  زسل ی ج  هيتلما

هن هل گنا  چاان  وازی   نفظ  اعا زج سبک زس  جچگد ر  راصل  زل  ايل صلن  شا؛ الارالگنوم  م 

ایا  ز  یهن ج  نت سمان  سنجی  متهار زس ، وأثياپایا  پا  اگ سلگريده الده زسل ی آاد  ر  زلبيّ

ز  مسنئل وعميا ،  کا  ج رافنا  ههاه  ،نت وارچ  انرا  مدزح هاره، ر  زلبيّی ج  زگازشل ویلاّ  زس 

 هسين  هاره زس ی

ونب هن  گياروحميم  زارنم م -ز  ج هن  جش واصللي  ها زسللنم ملنبعنت همنهخنا  ه  زین یسللمن 

هگد ج هن وکي  ها آثن  رافنا  ه  وحميل نت سللمان  سللنجی  ها سلل  م ایا  صللافي   ز ر  زلبيّیهلن 

 زشل هيگ یهن ز   ،هگد ه  سمان  سنجی  ر  راص  زل امير  پژجشش آاکن  م پارز ری شن  ج  م ریدگنه

مسنئل  ،يناگنس  ج شادگز  ه  مبن ث ماهاط ه  وا يد ج شسم وأثيا هسلين  پایافم  زسل ؛ ه  گاا  ،رافن 

 گازینا  جااار هسلين   رز ری سمان  هن اینه ج دت ،ماهاط ه  رافن  رام  ج سلما  رافنا  ر  زلبينت زج

 وار ه  وحميل م نشي  رافنا  پارزوم  ج هارزامهن  رايق  ز  آاهن ز زئ  رزره زس ی  زبهينت  ادزا

 

 ی، سما  رافنا رافنا  اگنس ایا  صافي ، شسم سمان  سنجی ، یهن هميد : شن  جزژه
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 م مقدّ -4

توانسته در الدّین سللما  سلاوجي اش شلاعرا  شلهير هر   شلتی  سر  است كه جمال

 ترینبزرگ ،شلهرت بسليار  كسک كندو و  ب د اش وواجه فافش شيراش  ،عصلر وود

سلرا  سدة  شتی  سر  است كه در هصيد  و ززل بر اهرا  وود برتر  دارد و سلنن

 دا  اش ا ل هلی متولّ الشل رایي عاا رردید  اسلتو سلما  كه در وانواد به او لقک ملک

بار یابد و اش ان ام و كرامات آنا   عصللر ووی ، لاطينتوانسللت به دربار سلل شللد  بود

منصوصًا سلاا  اویس و  ،بيشتر به مدح آل جلایر ،برووردار شودو و  در هصاید وود

اش ميا  »هي داشللته است: مرفّ ، شندريآنا  فمایتپرداوته و در  ،مادرش دلشلاد واتو 

شاعر   ةوافر اش فرف شلاعرا  هر   شتی  سر  كس  را مانند سلما  ساوج  در تمّت 

النصوص اش فام   ا  فراوان  كه و  اش شيخ فسن و عل  ا و افسا یابيیو ان امنم 

 كرد  یافته و  را محسود اهرا  ،سلاا  اویس ،و اش شاررد ووی  ،دلشلاد واتو  ،وود

 ،مرا  عدر پای ،بر وظایف ثابت و م يّن  كه در دربار پادشلا ا  ایلکان  داشته بودو علاو 

: 1،ج0111)صفا، « به فرما  اویس اهااعات  در فدود ر  و ساو  برا  او م لوم رردید

 (و0111 -0111

سللما  ساوجي اش مدح دیرر بزررا  نيز زافل نوود  و فتي دشمن آل جلایر، ی ني 

فرشند سلاا   ،رنس  سلاا  فسين باعثكه این امر   ی ستود شلا  شلسام مرفر  را 

و موجوات زضک سلاا  مذكور را نسوت به شاعر در اواور عمر رشته  ،اویس جلایر 

كه واندا  جلایر  چهل سال او را تربيت كردند  بار ، ب د اش آ »او فرا ی كرد  استو 

، رو  به الدّین فسللينجلال ،یک روش  رسلليد كه سللتارة پسللر اویس ،و ن مت دادند

شلا  شسام توریز را فت  كرد و فسين به شروا  ررینتو سلما  به جا   ضل ف نهاد ،

د د كه با ولي ن مت وود به زربت برود، لااهل واموش كه ارر پير  او را اجاش  نمي آ 

« در مدح او سللاوت ا كه شللا  شللسام به توریز وارد شللد هصلليد  بماندو به محض آ 

 (و  15تا: )رشيد یاسمي، بي
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د داننسلرا  هول اش عصر صفویه ميسلاوجي را واپسلين مدیحه ا ل تحقيق سللما 

 سرا چند با بزررا  هصيد دارد،  ر مقام والایي ،(و و  در هصيد 164: 0110)یا  ریپکا، 

با  سراست وادب فارسي هابل مقایسه نيستو بار ، سلما  ساوجي در درجة اول هصيد 

الدّین اسللماعيل و كمال  مچو   ا  كه داشللت، سللوک افرادتکيه بر اسللت داد و هریحه

ظهير و انور  را تتو  نمود  و فتي به منوچهر  دامغاني نيز توجه كرد  است )رضاشاد  

 (و411: 0152شفق، 

  ا ات او با ززلسللما  سلاوجي در عرصلة ززل نيز صلافک سوک است و ززليّ 

فارسي شنص را ات سلما  بهتر اش  ر ش ر ززليّ»وواجة رندا   مانند  بسيار  دارد: 

با  اند، اساسًا ش ایي كه اش یکدیرر كرد انداشدو علاو  بر اسلتقوالبه یاد اشل ار فافش مي

ترین شباني است به رفتار وواجهو ووو الفاظ و جملات و اصالافاتي ززلي سلما  نزدیک

)رشلليد « شللودكه فافش به درجة كمال رسللانيد  اسللت در اشلل ار سلللما  نيز دید  مي

 (و011تا:يیاسمي، ب

 ا  ثابت دانسته است:سلما  به ش ر وود نيز مفاور  كرد  و وود را  ی طراش فسّ

 سلللنن شا  سلللا  كله بود در عربي مالک

 ملک نری سللما  پارسلي اسللت، سليما  و

 

 ذوالمن است ا  كه یافته مدد اش لاففسّ 

 اسلللت پرور منشیر نرين طو  سلللنن

 (56: 0111)سلما  ساوجي،               

 و:

 منی كله شیر نرين من اسلللت ملک سلللنن

 

 ست«االشّ رواتی»كسي كه در سنن، امروش  

 (11) ما :                                   

توانسللته مضللامين منتلف عرفاني را در اشلل ار وود،  ،سلللما  سللاوجي  مچنين

 و ات و  تسلّيرا  مضامين عرفاني استباشتاب د دو ززليّ ،منصلوصلاً در عرصلة ززل

 ، شاعرا  م اصرم و  مچنينمتقدّ ةفنشلانرر زور این شاعر در آثار شاعرا  و متصوّ ،این

 واست وود
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 زشدز  ج ضاج ت پژجشش -4-4

 ا  سلللما  سللاوجي اش شللاعرا  بزرگ هر   شللتی  سر  اسللت كه توانسللته در هالک

  آشمایي كندو آنچه در شندري شاعر مشهود است، وابستري ومنتلف شل ر فارسي طو 

شتر بي ،در بين ا ل ادب و فر نگ ،به دربار سللاطين و بزررا  شما  اسلت و بدین دليل

شود كه ذوق و  نر وود را صرف مدح ارباب هدرت به عنوا  شاعر  مداح شناوته مي

ر بسيار  دست یابد و در بيشتر عم  ا توانسلته به صلات و ان ام ،كرد  و با این تمهيد

كه سلما  ساوجي شاعر  مداح بود  و اش  مرفهي داشته باشدو الوته در این ، شندريوود

ليکن این  ؛ ا  فراوا  برد ، شللکي نيسللتمسالسللت و مصللافوت ارباب هدرت بهر 

وجه توصليصله  يچرا  مان  اش آ  نشد  است كه به مفا يی مربوب به دین و عرفا  بي

 باشدو 

ه نرر  صوفياش جها  ا ،يار رسترد به صورت بس ،ات وودسلما  ساوجي در ززليّ

و اندیشللة بزررا  این مکتک را باشتاب داد  اسللتو آنچه انسام این پ و    پذیرفتهتأثير

ات سللما  سلاوجي اش رفتما  و اندیشة بنشلد، تويين تأثيرپذیر  ززليّرا ضلرورت مي

 مشنص عرفاني شاعر را بينيجها ا ل تصلوّف اسلتو نرارند  با تحقيق در این مورد، 

 پرداشدوو با تکيه بر آثار صوفيه به تحليل آنها مي كندمي

 

 ايا  پژجشش -4-2

يلي ل تحلا  و با روش كه اش نوم بنياد  اسلللت و بر پایة ماال ات كتابنانه پ و  این 

سي ات سلما  ساوجي بررنرر  صوفيه را در ززليّريرد، باشتاب جها انسام مي توصيفي

ات سلما  ساوجي استنراج و مفا يی عرفاني موجود در ززليّ  ،ابتدا بدین منرور كندومي

 شودوبه تحليل آنها پرداوته مي ،با تکيه بر آثار عرفاني ،پس اش آ 
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 پيتيگ  پژجشش -4-3

 ایي انسام شللد  اسللت؛ در وصللوص مفا يی عرفاني در آثار سلللما  سللاوجي پ و  

تا( در ي)ب« افوال و آثار سلما  ساوجي تتو  و انتقاد و»زلامرضا رشيد یاسمي در كتاب 

( در مورد مذ ک، اولاق و عقاید فلسفي شاعر ماالوي را بيا  16 -61فصل د ی )صص

(، به 0116« )جلوة عرفا  در دیوا  سلللما  سللاوجي»ن ادسللليی در مقالة كندو رفيی مي

 ماالوي در وصلوص عشق و مستي، مقام ذات و ووو بيا  كرد  استو ،صلورت منتصلر

باشتاب اندیشللة صللوفيانه در داسللتا  جمشلليد و »سلليّد مرتضللي مير اشللمي در مقالة 

 ا  (، م تقد است سلما  ساوجي در پرداوتن این مسموعه به اندیشه0114« )وورشيد

داند كه در پي رسيد  به ا  داشلته استو و  جمشيد را سالکي ميصلوفيانه توجه وی  

سللما  ساوجي و سلو  در »را  در مقالة وورشليد م رفت اسلتو داود واثقي و  مکا

ات  ا  ملامتي، رند  و هلندر  را در ززليّ(، اندیشلله0111« )طریقة رندا  هلندرصللفت

ه و ملامتي دانست بينيجها ر اش اندو نرارندرا  شاعر را متأثّسللما  سلاوجي بررسي كرد 

 اندو  كرد ایي ارائه تحليل ،در این مورد

ات سلللما  سللاوجي را اش تحليلي تأثيرپذیر  ززليّجسللتار فاضللر به صللورت 

و   با این پ  كه كندو بایستة رفتن استنرر  ا ل تصلوّف بررسلي و تحليل ميجها 

  ا  ذكر شد   مپوشاني نداردوپ و  

 

 مبن ث ماهاط ه  وا يد ج آفایگش -2

ود شمارح و مشنص مي سلما  ساوجيشناسي در این هسمت موافث مربوب به  ستي

نررد و با چه روشي راباة بين  ستي و فق را تويين ه و  چرونه به عالی آفرین  ميك

ررایانه وود به جها  آفرین  نرریسللته و در كندو شللاعر با تکية بر اندیشللة وفدتمي

وصوص موحث سفر اش وفدت به كثرت )هوس نزول( ماالوي را بيا  كرد  است كه در 

 شود:به آنها پرداوته مي ،ادامه
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 ج دت جیار )وا يد( -2-4

: سللوزوار ، وتوفيد به م نا  تنزیه وداوند اش افداث و اسللقاب اضللافات اسللت )رو 

(و توفيلد  مچنين فکی بر یرلانري ولداوند اش رو  علی و یقين اسلللت: 551: 0116

صللحت علی به یرانر  آ  و چو  بود بر یرانر  چيز  به  كرد توفيد فکی فقيقت»

ل دليل و شریک اندر اف اهسيی اندر ذات و صفات وود و ب ب یکي است  -ت ال -فق 

« وود و موفدا  و  را بدین صلللفت دانند دان  ایشلللا  را به یکانر  توفيد ووانند

 (و411: 0111) سویر ،

ميدا  شللصللت و نهی را به توفيد « صللد ميدا »وواجه عودالله انصللار  در كتاب 

داند: مي «یکتا دانستن»و « یکتا دید »، «یکتا رفتن»اوتصلاص داد  است؛ و  توفيد را 

« 0ُه ََل إَِلَه ِإَل  اَلل ُ فَاْعَلْم أَن  توفيد یکتا رفتن اسللت، یکتا دید  و یکتا دانسللتن، هوله ت الي: »

 (و54: 0161)انصار ، 

یک وجود و موجود بي  نيسلللت و جمي   ،اكثر ا لل عرفلا  م تقدند كه در عالی

در عالی، یک وجود و موجود بي  »شللوند؛ بار  امور  اعتوار  محسللوب مي ،كثرات

د، پس  رچه آیبه نرر م  رنيسللت، كه فقا اش جهت تقيّد و ت يّن به هيود اعتواریه، متکثّ

رسد، اعتوار  و رویند و آنچه كثرت و زيریت به نرر م سلت كه ودای  م  سلت او

 (و  04، مقدمه: 0111)ابن عربي، « ندارد مو وم است و چنين كثرت  با وفدت منافات

شود  رچه اسی زيریت بر او اطلاق كرد  م »آمد  است:  ،الحکیدر شلرح فصلوص

چو  سایه است به نسوت با شنصو  ،رردد به اسلی عالی به نسلوت با فقو مسلم  م 

كه سلایه را وجود نيست جز به شنص، عالی را نيز وجود نيست جز به فق؛ و  مچنا 

نانکه سلایه تاب  شلنص اسلت مسما  عالی نيز تاب  فق است و لاشم او؛ چه عالی چ ی

الله است كه جام  جمي  صلورت اسلما و مرهر صلفات لاشمه اوسلتو ووو پس عالی ظلُّّ

 ةه و  م ر موجود  اش موجودات مرهر اسلم  است اش اسما  الهيّ  ،چه ؛اسلما  اسلت
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این اسی باشد كه جام   مة اسماست   مه عالی ظلّ ،لاجرم«و الله»مندرج در اسی   ،اسما

 (و411: 0111)ووارشمي، « عين نسوت وجود اضاف  است به عالیو این 

ا  وجود را فقيقت وافد  ،ابن عربي و پيروان  نرير ،م تقلدا  بله وفدت وجود

محتاج است و او در  ،بدا  ستچه جز او، واجک است و  ردانند كه به ذات ووی مي

 شود ولافق مي ،بر اشيا  ،به چيز  افتياج نداردو  مة كمالات به واساة او ،ودوجود و

ليکن عين  ؛ ر كمالي كه در او وجود دارد اش نفس اوسللتو نه جو ر اسللت و نه عر 

نه نفس وجود  ،در افرادش در ظهور وواص اسللتما يت افراد ووی  اسللتو تفاوت 

 (و111: 2، ج0111كوب،)شرین

نررد؛ و  جها  به جها  آفرین  مي ،ررایانهرررا  وفدتسللللما  سلللاوجي اش ن

ند كجها  را تاش  مي ،داند و م تقد است كه بهار فسن م شوقآفرین  را تسلّي فق مي

 چند  ر كس را یارا  ادرا  این دهيقه نيست: ر-
 داردبهلار علالی فسلللنت، جها  را تاش  مي

 فروغ فسن رویت كي، تواند دید  ر بيدل؟

 

 ام ني رارباب  اصحاب صورت را، به بو نگربه  

 را يبلایلد، كه بر تابد تسلّدلي چو  كو  مي

 (242: 0111)سلما  ساوجي،                 

نيسلللت و ظهورات و  ،ی ني وداوند ،وجود  جز آ  وافد مالق ،به دیرر سلللنن

و  انلد كله در برابر آ  وافد مالق وجود فقيقي ندارندت ينلات  مري امور  اعتولار 

پس موجود فقا وداست كه در صورت كثرات مت ين شد  و در  وسلتا ق آنها بدوتحقّ

 (و150ق: 0421: جند ، وآفرین  جلو  نمود  است )رو 

 ريرد:مي «رنگ و بو»جها   ،م شوق اشلي «طل ت نفس»اش سلما  م تقد است كه 

 بر سللریر فسن بنشللين ،به ناشكي ،ا  رل

 جم  كرد ،باریکبه  لا  ر آنچله یافتدل

 

 كز فسن طل ت تو، جها  رنگ و بو ررفت 

 شلهواش ما چو باش، پي جست و جو ررفت

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               

 



 41  ، اان 4144پنیيل ، سامهيس  ج  سن  ،انم هنجشفیمگنم  رما   434

 

ند و فق بدین و صلللفات و ذات فقّ  مراتک وجود  مرا ر اسلللما» ،در فقيقت

  ای دولت فق، صللفات و اسللما  برا  د اسللت ودار  تسلّيات منتلف و مت دّ ،اعتوار

 و شودم  ظا ر ،اعيا  و به مرا ر نسوت ،وجود عالی در آ  سللانت و فکی كه اسلت

: 0111)آشللتياني، « اسللت فق دمت دّ اسللما  یا وافد اسللی به فکی محکوم مرهر   ر

 (و  125

 ،شللمارد و در عين فالم ميسلللماني سللاوجي نيز تسلّيات فق را منتلف و متنوّ

مي و پيمانه )آفرین ( عکس رخ سللاهي اشلي  كند كه م شللوق یکي اسللت واذعا  مي

چيز  جز تسلّيات و  ،اسلللت و دارا  وفلدت و یرانري  سلللتند و اعيا  و ممکنات

 ظهورات آ  م شوق فقيقي نيستند:
 چه ش رویي درر استفسن، ار ة ر شما  جلو

 مي و پيمللانلله،  ملله عکس رخ سلللاهي، بين

 

 باش یکدل به  مه رو ، كه جانانه، یکي است 

 بداني كه مي و سللاهي و پيمانه یکي اسللتتا 

 (261: 0111)سلما  ساوجي،                    

كند كه جها  آفرین  داند و اذعا  ميو   مله ذرّات وجود را تسلّي ولداونلد مي

(و و  214ليکن كسللي را توا  ادرا  این تسلّي نيسللت ) ما :  ؛تسلّي وداوند اسللت

الحکی در شرح فصوص(و 212داند ) ما : الهي ميممدوح وود را آینه صفات  مچنين 

 باش فق پس»آمد  است: « ناً َرْحم   َفُكْن َحقاً و ُكْن َخْلقاً / َتُكْن باَللّ »ووارشمي در تفسير بيت 

 قيقتف اعتوار به ،باش فق یا ووی ؛ جسللد اعتوار به باش ولق و وود روح اعتوار به

 دقيّت و نت يّ اعتوار به باش ولق و اسللت كونيه و الهيه فقایق جمي  جام  كه ووی 

 كه یراش عالی؛ بر باش  فمهالرّعامّ ،فق فقّبه تا بود  الهيه صفات مرهر اعتوار به و وود

 ،اعتوار بدین پس وعين و علی در و آورت و دنيا در ظهور به الهيه كمالات واسللاة به

 (و106: 0111)ووارشمي، « فسن  اسما  بر است مشتمل كه باش  «رفمن» اسی
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پرسلللتي وجود ندارد و در فرهي بين مذ ک اسللللام و بت ،ررایانهدر نرلا  وفدت

: 0111)سلما ،  توا  پرتو  اش رو  فضرت م شوق را مشا د  كردمسسد و بتنانه مي

 كنند:پرستا  نق  رخ فضرت م شوق را در بتها نرار  ميپس بتو (146
 رر نق  روت ظا ر، نوود  در  مه اشللليا ا

 
   راعزّمغا   ررز نکردند  پرسللت  لات و  

 (242 ما : )                                    

كرد  صفات بشر  در باطن وود، سلالک  نرامي كه اش انانيت نفس بر د و با شائل

 ا  تواند وفدت وجود را ادرا  كند؛ ليکن انسلللا صلللفات الهي را جایرزین كند، مي

كنند و با دیدة ك بين افولاني  سلتند كه وفدت  ستي را در  نمي ،سلنرة نفسلانيات

 وود وجود كثرات را فقيقي پندارند:

 ما ملا ش دریلایيی،  مچو  هار  و دریا، ش

 كند، بيرانريیلار ارر با ما به صلللورت مي

 

 ليکن اش ما در ميا  ما فسابي فایل اسللت 

 صلورت او را به م ني، آشنایي با دل است

 (251 ما : )                                    

 

 ورمّ  ج آفایگش -2-2

شودو اندیشة صوفيه در تسلّي اش موافثي اسلت كه در ارتواب با وفدت وجود مارح مي

مورد تسلّي بيلانرر نوم نررش این فرهله بله جهلا  آفرین ، منلوهلات و پيوند آنها با 

نند؛ دانمي -ت الي-مستقل و متواین اش فق وداوند استو عرفا جها  آفرین  را وجود  

س فضللرت فق اسللتو جها  آفرین  ظهورات و تسلّيات وجود مقدّ ،به دیرر سللنن

 ،شناسانه به م نا  ظهور فق در هلک عارف است كه با این تمهيدتسلّي اش منرر م رفت

 دل رب اهوال به فکی باشللد فق انوار تأثير»تواند به م رفت و شللناوت فق برسللد: مي

: 0111) سویر ، « بوينند را فق مر به دل كه شوند آ  ةشلایسلت ،بدا  )=كه( ك  مقولا 

 (و565
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 سشم انکشاف ،تسلّ  اش مراد»الهدایه در ت ریف تسلّي آورد  است: صافک مصواح

، )كاشللاني« آ   زيوت به بشللر  صللفات زيوم اش -تقدس و ت ال - اسللت فق فقيقت

 (و216: 0111

 -ت الي -به م نا  آشکار شد  ذات و صفات فق  ،شلناسلانه سلتيتسلّي اش منرر 

(و 221: 0111ولقت جها  عوارت اش تسلّي اسلت )سساد ، ،در  سلتي اسلتو بنابراین

باید پرد  اش روسللار  ،شللد برا  شللناوته كه پنها  و در پردة زيک بودفضللرت فق 

رویندو وداوند  «ّليتس»نمودو ا ل عرفا  جلوة م شوق برین را داشلت و جلو  ميبرمي

ا  اش اسللما یا ن ارر جلو نماید، تسلّي بر وویشللتن اسللت، ليک ارر بر ذات وود جلو 

 صفات و  ظهور نماید، تسلّي اسمایي یا صفاتي استو

 شینا فضرت  و مرتوه  ر در را ذات تمييز»ل نيز مرادف اسلت: ن و تنزّتسلّي با ت يّ

 و ند،ووان تسلّيات و رویند ت ينات شللد كرد  ذكر كه اعتوارات بدا  فضللرات و مراتک

ل در ن و تنزّ(و این ت ي16ّ: 0111)ووارشمي، « نهند نام «وجود تنزلات» را او ب ضللل 

دو شللوت وير مي فيض مقدسو  فيض اهدسدارا  دو مرفله اسللت كه به  ،عرفا  نرر 

ه و ثابت كند كه اعيا در فيض اهدس كه  ما  تسلّي ذاتي اسلللت، فق بر وود تسلّي مي

 ،شود؛ ليکن در فيض مقدس یا تسّلي اسمائيفاصل مي ،اسلت دادشلا  در علی وداوند

 (و001: 0111آیند )جامي،اعيا  و تواب شا  اش علی به عين مي

نرر  سلما  ساوجي شلناسلي نق  پر رنري در جها موحث تسلّي اش منرر  سلتي

 كند:ن  اینرونه ترسيی ميرا در آینة جها  آفری دارد؛ و  تسلّي فسن فضرت م شوق

 صلللد  زار آیينه دارد شلللا د مه رو  من

 

 و پيدا شلللودا رو به  ر آیينه كارد جا  در 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )              

اند و موجودات ممکنه، مرا ر و صللور اسللما  و صللفات اله »جامي آورد  اسللت: 

پس  و  مر ظهور آنها راو ه هدر هابليتب ،یک اسللما  و صللفات فق اسللت ظا ر در  ر

اش كمالات - بين  در ایشلللا د فر  كن و آنچه م  لا  مت دّ مله موجودات را آینله
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 صلور اسما  و صفات فق ت ال  دا   بلکه  مه عالی را یک آینه -محسلوسله و م قوله

تا اش ا ل مشللا د  باشلل ،  اسللما  و صللفات و  فر  كن و در و  فق را بين به  مه

 (و44: 0111)جامي، « كه در اول اش ا ل مکاشفه بود چنا 

 سلما  روید:

 نللاب اثر عکس لللک توسلللت، درو  مي

 ملن  لوا  فلرم كل ولله نللدارم، كلله مرا

 

 كه صفایي عسک، اندر دل جام است، امشک 

 عرفات سللر كو  تو مقام اسللت، امشللک

 (251: 0111سلما  ساوجي، )               

و  مقصللود اش این  مه نق  منالف در جها  آفرین  را تسلّي فسللن فضللرت 

 م شوق دانسته است:
 انللدشین  ملله نق  منللالف، كلله برانرينتلله

 
 ست  اشلد یقينی كه زر ، عر  نرار  بود 

 (261 ما : )                                   

شللد، و ارر متسلّي نميمنرور اش آفرین  جها  ظهور فضللرت وداوند بود  اسللت 

ارر اش  -ت ال  -فق »رشت: جها  كه مرهر تسلّي اسلما  و صلفات اسلت، پدیدار نمي

وواند  است،  -  الله عليه و آلهصلّ-ت و مقر عزّ وود كه آ  را رسلول مرتوه زيک  وی

ا ر ن اعتوار  جمي  موجودات كه فکيی مسموم آ شلد، وجود اضاف  و ت يّمتسلّ  نم 

ُت َأ ْْ َكْنزاً َمْخِفّياً فََأْحَببْ   ُكْنتُ » :اسمائه به دليل هول بار  جلّ-شلد جها  نام نهاد، ظا ر نم 
شللد، مغز اش پوسللت كه آ  اصللل و ، و چو  متسلّ  نم 2«ْعَرفی اُ کَ اْعَرَف َفَخَلْقُت الَخْلَق لِ 

پس جمي   ماند،رشلللتنلد، و در ممکن زيک منف  م فرم اسلللت، اش  ی ممتلاش نم 

)ابن « وواند، مرهر تسلّ  اسما و صفات اله  باشندموجودات كه فکيی آ  را جها  م 

 (و61: 0115تركه، 

 در نرررا  سلما  ساوجي بهار و بهشت نمود  اش صفات فضرت م شوهند:

 بهار، شللرح جمال تو داد ، در یک فصللل

 

 بهشلللت، ذكر جميلل تو كرد  در  ر باب 

 (241) ما :                                    
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ند بيشود و عکس وود را در آیينه ميآفتاب جمال جانا  بر هلک انسلا  متسلّي مي

 رردد:و عاشق مي

 صللورت فسللن تو شد عکس تسلّي بر دل

 

 نق  وود دید در آیينه بر او مفتو  شلللد 

 (101) ما :                                    

ی ن  «  رچند دایی، وود را به وود»رو  م شلللوه ، عشلللق اش »به دیرر سلللنن: 

مرا ر و مسال ، نيز  ی ن  آینه دید وواسللت كه در آینهوسللاطت مرا ر و مسال ، م ب 

جمال كمال م شوه  وود ماال ه كند؛ شیرا كه دید  چيز  ف  فد ذاته چنا  نيست كه 

 فاصللل ،آینهكه ب افزاید در و  چيز  م  كه وصللوصلليت آینه به سللوک آ  ؛در آینه

صللورت وودش  ؛ی ن  ذات و ، كرد ،عين عاشللق ةلاجرم، نرر در آین ونيسللت و  را

 «س به وصللوصلليت  كه مقتضللا  وصللوصلليت مرهر بود، در نرر آمد رفت:  نتمتلوّ

 (و11: 0111)جامي، 

 

 مبن ث ماهاط ه  سيا ج سما   -3

به موافث مربوب به سللفر اش كثرت به وفدت )هوس صلل ود( پرداوته  ،در این هسللمت

ترین موافثي است كه در عرفا  شلودو باشرشلت به اصلل و مود  آزاشین یکي اش مهیمي

نرر  عرفاني وود در وصوص آ  سنن رفته مارح رردید  و  ر شلاعر فراوور جها 

 استو

 

 سما  رافنا  -3-4

ا  برا  سللير و سلللو  ارائه مکاشللفات دروني وود برنامها ل عرفا  بر پایة نررش و 

ند به توانمي ،د ند و سالکا  طریقت بر اساس این برنامه و با عنایت مرشدا  طریقتمي

ادرا  هلة عليا  م رفت الهي بدو  داشتن  ،سل ادت فقيقي دست یابندو به دیرر سنن

عرفا   سيرة عمليه رفتار و با تمسّک ب ، تنها،پذیر نيسلت و سالکبرنامه سللو  امکا 
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 تا» :تواند اش هيد نفس امّار  بر د و صفات بشر  را در صفات الهي محو نمایدميبزرگ 

 تا و نرسد روفان  بهشت درجات بدا  نکند، عوور ،نفسان  دوشخ عقوات آ  اش سلالک

به  تا و نيابد ولاص ظلمان  دوشخ دركات اش نرسللد، روفان  بهشللت درجات بدا 

 وصلوصلليّت در و نيفتد ثوت بندرا  مقام در و  نام و نرسلد جاودان  بهشلت درجات

: 0، ج0151)اسللفرایني، « نيابد را  1«يا ِعباِد َل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َو َل أَنْ ُتْم َتْحَزنُو َْ » :اضللافتِ

 (و44

الوجود اسللتو الوته این سللفر بر رفتن سللالک اش ممکنات به سللو  واجک ،سلللو 

تواند رر ي اش مشکلات عدیدة سالک تنهایي نميو یقين اسلت و تقليد ب كشلفاسلاس 

فر اوتيار س»اتکا به عقل در امر سلو  كارساش نيست:  ،برشلایدو به اعتقاد بروي اش عرفا

طلک درست باید كرد تا این طریق  باید كرد اش وود در وودو مسلافر باید بود و عزیمتِ

ه چندا  بود كه در فدود عقل باشللد و عقل را در این كه این طلک ن ؛ا ررددبر و  مهيّ

« م اني دیدار نيسلللت كه طلک در فق زایک افتد و فق نه فاضلللر اسلللت و نه زایک

   (و1: 0114)ززالي، 

باطن و  ةداند سللالک با تصفيززالي سللو  را تهذیک اعمال و اولاق و م ارف مي

لوَك هَو َتهذيُب األخالِق و  ْ  الس             ّ إ»رسلللد: به وصلللال باررا  الهي مي ،پرداوتن به وداوند
 هِ بِعماَرة الظاهِر و الباطِن، و الَعبُد ِفي جميِع ذلك َمش     ُ ول عن ربِّ  األعماِل و الَمعارِف. و ذلك اش     ت الٌ 

 (و010 وق: 0406)ززالي،  «بَِتصفَيِة باطِنِه لَِيسَتعد  لِلوُصول لٌ  أَنّه ُمشَت ِ إَّل 

 ،ت ووداعرفا  تأثير بسيار  پذیرفته و در ززليّ  سللما  سلاوجي نيز اش اندیشة ا ل

در وصلوص موحث سللو  عرفاني ماالوي را بيا  كرد  استو و  وود را اش طاووس 

)سلللما  سللاوجي،  داند كه در درو  سلينه رنسي نها  داردباغ هدس و اش عالی برین مي

 و(161: 0111

به این دليل ا ل روح انسللا  اش عالی مسردات اسللت كه پایوند جسللی شللد  اسللت؛ 

بود  در عالی جسمانيات را با جو رة هند و محووسنبسليار ارج مي ،عرفا  به این دهيقه
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ترین عوامل م راج به بينندو تر  وود  و انانيت نفس اش اسللاسلليانسللاني در تضللاد مي

 عالی فقایق است و سلما  ساوجي این نکته را بسيار نغز پرورد  است:

 ، سللللما سلللتا ررت سلللودا  این را 

 

 ل منزل، آ  اسلللتكلله اوّ ؛ش وود برللذر 

 (261 ما : )                                   

رد و تر  انانيت كند، به محضللر م شوق بار و  م تقد اسلت ارر انسلا  اش وود بوُّ

را  ودا نه » ،(و بار 115یابد و نياش به سلفر اش را  بادیه تا منزل جانا  نيست ) ما : مي

و نه نزدیک؛ را  اش جهت راسلت است و نه اش جهت چ،، و نه بالا و نه شیر، و نه دور 

َ   دَعْ »و یک هدم اسللت:  ودا در دل اسللت : 0140 مدان ،  القضللات)عين 4«تَ َعالَ  وَ نَ ْفس   َ

 (و12

 ا  جها  آفرین  را مان  ادرا  فقيقت بندشللد  به كثرات و شیوایيسلللما  پا 

 پندارد:را بدترین فساب مي و  وس داند و فساب  و مالق مي

 فسلاب نيسلللت ميا  من و تو زير اش من

 

 جز اش  وا، كلله بر انللداشم این فسللابی را 

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               

 ،تواند به رؤیت فقرسد و ميارر فساب  وا برطرف شلود، عارف به مرتوة فنا مي

 كه وجه  آ  به او تسلّ  و فق؛ تنزل نزد است ممکن و فاصل فق رؤیت»ل شود؛ ینا

َتَرْو َْ َرب ُكْم َكَما تَ َرْو َْ اْلَقَمَر لَْيَلَة الْ » فدیث چنانکه صللورت؛ آ  به او دید  بود ممکن  5«َبْدرِ س    َ

 قف مراتک در را وود كه بداند: كه باشد كسل آ  بحق عارف ،پسو آ  به كندم  دلالت

ُه فَ َقد َعَرفَ » كه اسللت دید   كه كس  ر وو اسللت م ن  این به مشلل ر 6«َرب هُ  َمْن َعَرَف نَ ْفس    َ

 آ  در كمال كه ،نيسللت كامل «م رفت» در او داند، -وجه این به نه- فق دید م رفت

 و ميسر و ممکن را كس يچ او رؤیت كمال چو  فق م رفت كمال: كه بدانند كه است

 (و211: 0، ج0151)باباركنا شيراش ، « نشد مسلی
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 داند:شد  به دنيا ميپا سلما  شرب رؤیت فضرت م شوق را، پشت

 داني كلله در دل تو كي آیللد جمللال یللار؟

 بللاش نپيچی عنللا  ارر ،اش كو  دوسللللت

 

 وهتي كلله  ردو عللالمللت اش دل برو  رود 

 بينی به چشی ووی  كه سيلاب وو  رود

 (116: 0111سلما  ساوجي، )               

تواند آ  را ا  نميووا د و  ر دیدة آلود ا  پا  ميرؤیت فضلرت م شوق دید 

طهارت است و طهارت بر دو نوم است:  ،شرب رؤیت ،ینا(و بنابر101) ما :  در  كند

: دوم صللمدو افدِ ذكر اش زفلت و بد اولاق و م اصلل  لوث اش باطن  طهارت: اول»

 و پشيمان  آت  و چشی آب به باطن طهارت وو فدث و تفث و ووث اش ظا ر طهارت

 (و01: 2: ج0111)فيض كاشاني،  «كرد توا  فاصل هرآن  تکاليف به نفس ریاضت

  ورر بو»تواند سالک را به مقصود  دایت كندو بو  م شوق مي ،در سللو  عرفاني

به  طلکو فق به رردد ر ور را او بو آ  رسلليد فق بو  چو  را آدم و اصللل به اسللت

 طلک اول در را صدق و عشقو شود فاصل مقصود رسد زایت به چو  بوسلت؛ صلدق

 (و51: 0116ولد،)سلاا « ووانند «رو» را آ  شود شیاد  بو چو  و رویند «بو»

 سلما  ساوجي آورد  است:
 روم را ي به دیرمن به بوی  ره به مسسد مي

 نشلا  دوست یابی اش فرم ،رر به دیر اندر

 یام، بویي تمام است اش مي  من پنته ،سلاهيا

 

 ندانی این كدام است آ  كدام؟ ؛مست آ  بویی 

 رخ بلله دیر آرم نرردم بللاشررد آ  مقللام

 ولام را د  جلام و كلار نلاتماما  كن تمام

 (164: 0111سلما  ساوجي، )               

را  هدم  در این ،كرد  را  سلو  باید مردانهسللما  سلاوجي م تقد است برا  طي

) ما : آورد كه درد طلک است كه سالک را به فركت در مينهد و  مدم درد شد؛ چرا

 آ  درد را او تا  ست كه كار   ر در ر ور اسلت را آدم  كه اسلت درد»بار ،  (و410

 را او دردب  كار آ  و نکند كار آ  هصد او ننيزد درو  در كار آ  عشلق و  وس و كار

 نسوم ووا  علی ووا  ،پادشا   ووا  باشرران  ووا  ،آورت ووا  دنيا ووا  نشود ميسر

  وزير  و
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ى فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَ  :آیة كه نکرد بنت دروت آ  هصد ،نشلد پيدا ش  دردِ را مریی تا
: 0116)مولو ، « شد دارميو  وشلک دروت و آورد دروت به درد آ  را او 1ِجْذِع الن ْخَلةِ 

 (و11

فضرت وداوند درد او را با جا  و دل  طالوا  فقيقيِ ،سللما  سلاوجيدر نرررا  

اندیشلللند و اش نهنلد؛ این ررو  به پاداش اورو  نميورنلد و بله درملا  وه ي نميمي

 نررند: به فقيقت مي ،جایرا ي فراتر اش كفر و ایما 

 رضوا  چه كار؟ و سالک را  تو را با مالک

 است طالک درما  نه مرد كار درد عاشلقي

 

 علابلدا  هوله را با كفر و با ایما  چه كار؟ 

 دردمنلدا  زملت را با زی درما  چه كار؟

 (141: 0111سلما  ساوجي، )               

 

 سما  رافنا  ج رلب  ج ومات -3-2

به عزلت و ولوت  ،سالکا  را  فق برا  در اما  ماند  اش مکاید ولق و وساوس دروني

چونا   ،م تقد اسلت كه نرر ا ل عرفا  به مردم سنرة شهوتو ملاصلدرا آورندرو  مي

يز رزیني آنا  ناند، و علّت عزلتاطفالي اسللت كه سللرررم باشیها  كودكانهنرر ولق به 

 عاهلا  نرر  مچو  شهواتند، فضيض در مقيی كه كسلان  به عارفا  نرر» مين اسلت: 

 اش آنها كه اینساست اش وو كنندم  كودكانه  ا باش  سرررم را وود كه اسلت كودكا  به

(و 61: 0110)ملاصلدرا شيراش ، « رزینندم  ولوت و عزلت و دارند وفشلت مردم اكثر

 وو ردنري انس ولق با نواشد وفشت فق اش را بند  تا»در كتاب شرح ت رف آمد  است: 

 بهر اش بود   اورابه در كه آ  وو ريرد وفشت ولق اش آمد پدید انس فق با را او چو 

بنار ،  )مسللتمل « اسللت عزلت و ولوت در دین سلللامت كه بود  عزلت و ولوت

 (و0151: 4، ج0161
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ه كند كوواند و توصيه ميسلما  ساوجي نيز مناطوا  را به ولوت و عزلت فرا مي

 درو  وود را اش زير وداوند والي كنند و به وفدت با م شوق فقيقي برسند:
 سلللاش، ولوت دوسلللت درو ، ش زير بپرداش و

 دویي ميا  تو و دوسللت  ی ش توسللت، ار ني

 

  مه پوست او كه اوسلت، مغز فقيقت، برو  اش 
 به اتفاق دو عالی یکي اسلللت، با آ  دوسلللت

 (211: 0111سلما  ساوجي، )               

و  م تقد است كسي واطر آسود  دارد كه رو  بر رو  دوست كند و اش زير رو  

 پرورد:(و چنين فرد   يچرا   وس تماشا در سر نمي211) ما :برتابد 

 ر كه را روشلله دل ولوت واص تو بود 

 

 دل  اش روشللله ولوت بله تماشلللا نرود 

 (115 ما :)                                    

 

 ق وعمّسما  رافنا  ج ه  -3-3

؛ در ت ریف طریقت اسلللت ا  ا ل عرفا  به سلللالکا  را  ت لّقي و تسرید اش آموش بي

 آ  تسریدو «َفَمعَنى الت جريِد ا ْ يَ َتَجر َد ِبظاهرِِه عِن اََلعرَاِض و بِباِطِنه َعِن اََلعواضِ » اند:تسرید آورد 

 درنياید، او ملک به دنيا اعرا  ش چيز  ی ن  اعرا ، اش باشللد بر نه او ظا ر كه باشلد

« نکند طلک عو  وداوند اش دنيا تر  بر ی ن  اعوا ، اش باشللد بر نه او باطن و

 (و0420: 4، ج0161)مستملي بنار ، 

ا ل فال به دو جها  توجه نکنند؛ به باور آنا  مسرد فقيقي كسلللي اسلللت كه در  

 عو  تر  دنيا منف تي اش عالی اورو  طلک نکندو

 روید:سلما  ساوجي نيز اش تر  دنيا مي
 بينی اش كار جها  در محنت است ر كه را مي

 
 كللار مللا داریی كز كللار جهللا  آسلللود  ایی 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )               
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) ما : روید و رسللليد  به ورابات رندا  و  اش تسرد اش دو جها  نيز سلللنن مي

 داند:و مصافوت با یار را در ررو تر  دنيا و آورت مي (110

 چه  سلللتتا برننيز ، اش سلللر دنيا و  ر

 

 نتواني دمي، نشلللسلللت با یار وویشلللتن، 

 (214 ما : )                                   

 

 سما  رافنا  ج واه  -3-1

 اساس»؛ (41م: 0104)سراج طوسي،  توبه اولين مقام اش  فت مقام سللو  عرفاني است

 هالو  و هلو  م املات و مناشلات ة م اصللل و ويرات جمي  مفتاح و مقامات جمله

 بحر منغمسللا  و نررداند پا  او ماهر ذ نوب جز را ذنوب الواث آلودرا و توبت اسللت

 (و521: 0111)كاشاني، « نرساند نسات به سافل او سفينة جز را م اص 

 ،«وبهمقام ت»  و الهيات رند  به ربود  اش اندیشة هلندرسللما  ساوجي به دليل متأثّ

اش  داند ورا با توبه بيرانه ميا  كه مسللللک عشلللق به رونه ،كنداش لوني دیرر نرا  مي

 جوید:  ميتورّ ،پرستي و ریاظا ر

 ش د ریایي نيسلللت كار عاشلللقا  و وبهت

 ز  د  كه اندر صللوم هشا  شلراب ناب بي

 

 كندین فضولي عقل سرك  مياك ،يساهيا م 

 كندز  مي ،ا صلوفي صافي برا  جرعه

 (121: 0111سلما  ساوجي، )               

تواند مسلک وود را كنار كند كه نميريرد و اذعا  ميش د را به سلنر  ميو  ا ل 

كرد  اش این وصيصه ا  اشلي اسلت و توبهنوشلي پيرایهبار ، باد  (و221برذارد ) ما : 

شکند و توبه مي ،با یک شيشة م يشلاعر هلندر  ،(و پس111فاید  اسلت ) ما : امر  بي

 ،( و با این تمهيدات261شود ) ما : مصاوه مي   درِپرداشد و وااشي ميبه رند  و هلّ

 نماید:اش توبه، توبه مي ،به دست شا دا 
 يكلّ ةش توبله توب ،ووا ی من این نوبلت مي

 
 دست شا دا  كرد ، ش دست شا دا  رستنه ب 

 (212 ما : )                                   
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: 0161الله بدانيی )رو رین،  جمي  ماسللو كرد  اش توبه را انصللراف دل اش ارر توبه

 الله و رسيد  به مرتوة فنا را بيا  كرد  استو پوشي اش ماسو (، این بيت، چشی251: 1ج

 

 سما  رافنا  ج  شد -3-4

ارج بسلليار هائلند و م تقدند بنا  دیرر اصللول طریقت بر  ،«ش د»ا ل عرفا  برا  مقام 

ش د هرار دارد و ارر سالک طریقت اش این مو وت برووردار نواشد، را  به جایي ننوا د 

 مقام  اول و را، پسندید   ا افوال  مه است اصل  و چيز است  مه اصل ش د»برد: 

 او بر كار ا  مه بنا  باشد د كر استوار اصلل این  ركهو اسلت ش د مریدا   ا مقام اش

« دنيای درست او بر افوال دیرر بنا  باشد نکرد  استوار ش د اصل  ركه وو آید درسلت

 داشللتنب دسللت ش د»اند: آورد  ،(و در ت ریف ش د0201: 1، ج0161بنار ،  )مسللتمل 

 (و  016: 0114)هشير ، « بود  ركه دست اندر آ  اش ناداشتن با  و اش دنيا است

مسلک، را  رزی ا ميت ش د در رفتما  ا ل شلری ت و طریقت، عرفا  ملامتيعلي

د ند و م تقدند ش د و ورم در كار آنا  رشللایشللي فاصللل هلندر را بر آ  ترجي  مي

 كند:نمي

 در صللوم ه، عمر  به اميد تو نشللسلللتی

 اربللرآنيی كلله ررد در ومّلل ،ن بلل للدمِل

 

 كلار  نرشلللاد، اش ورم و ش لد و عوادت 

 نرردیی، اشین مللذ للک و عللادترردیی و 

 (252: 0111سلما  ساوجي، )               

كنند و  دف زایي آنا  عارفا  پاكواش وداوند را برا  پاداش اورو  پرسلللت  نمي

هرب فضلرت فق و بار یافتن به سلرمنزل م شوق است؛ این مسأله باعث شد  كه ا ل 

م تقدند این ررو  وداوند را برا  ن مات كه د را مورد انتقاد هرار د ند، چراعرفلا  ش ا

كنند و عملشلا  سلودارر  است؛ بدین م ني كه ارر لذایذ دنيو  را بهشلتي عوادت مي

اندیشلللند؛ علاو  بر این در اشللل ار عرفاني كنند، در عو  به لذات اورو  ميتر  مي
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ر وّ تص باكانيشا د به ظا رپرسلتي و ریاكار  نيز متهی شلد  اسلت؛ سلما  عشاق را بي

 كند كه اش آت  دوشخ بيمي ندارند:مي

 ؟چه ترسللاني مرا اش آت  دوشخ ،رو شا دب

 

 عللاشلللق كلله اش آت  نپر يزم ةمنی پروانلل 

 (110 ما : )                                   

 

 سما  رافنا  ج رتق -3-1

عرفا  نرارش شللد  كه در  ةكند كه كمتر اثر  در شمينزور در آثار صللوفيه آشللکار مي

ت این مو وت الهي چيس ،مورد عشق و موافث پيرامو  آ  سنن نرفته باشدو به راستي

 ،فالو درعين نررا  عرصلة علی و عرفا  در وصلوص آ  سنن رفتهصلافک ةكه  م

مة سلللوان  در وصلللوص اند؟ ززالي در مقدّشبلا  را اش وصلللف آ  علاجز دانسلللتله

ن فروف مشتمل است بر فصولي چند كه به م اني عشق ای»ناپذیر  عشق روید: وصف

چه فدیث عشلللق در فروف نياید و در كلمه نرنسد، شیرا كه آ  م اني ق دارد، اررت لّ

 (و0: 0151)ززالي،« ابکار است كه دست فياة فروف به دامن ودر آ  ابکار نرسد

وصيف كه ا ل عرفا  شبا  و هلی را اش ت ریف و وصلف عشق عاجز ت رزی اینعلي

شلليخ اشللراق زایت محوّت را  وانداند، ت اریف بسلليار  اش ودی ة عشللق ارائه نمود كرد 

 وو «مفرطة ةٌ العش  ق محبّ » ووانند، عشللق را آ  رسللد به زایت چو  محوّت»داند: عشللق مي

 عشق محوّت   مه امّا باشد، محوّت عشق   مه كه شیرا اسلت، محوّت اش ترواص عشلق

 (و  216: 1، ج0115)سهرورد ،« نواشد

ل محّوت هاب»نيز عشق زایت محوّت ت ریف شد  است:  «الاشرافاوصلاف»در كتاب 

محوّت نواشد، و ب د اش ضل ف است، اوّل مراتک او ارادت است چه ارادت ب شلدّت و 

آنچه مقار  شللوق باشللد و با وصللول تمام كه ارادت و شللوق منتف  شللود محوّت  ،آ 

ود و ت ثابت بمادام كه اش مغایرت طالک و مالوب اثر  باه  باشد محوّ تر شودو وزالک

 (و61: 0111)وواجه نصيرطوسي، « عشق محوّت مفرب باشد
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سللما  سلاوجي نيز در مورد مو وت عشلق سلننا  بسليار  بيا  كرد  استو و  

)سلما  ساوجي،  چونا  ا ل عرفا  شبا  را در بيا  فقيقت عشلق عاجز دانسللته اسللت

ام لتواند اش فقيقت آ  اطّو عشلق فالتي بس زریک است كه  يچ كس نمي(252 :0111

 یابد:
   اسلت عشق مشکل و فالي است بس زریکكار

 
 للام نيسلللت ، اطّآ بر ،كس را بلله  يچ فللال 

 (211 ما : )                                   

 نسد:رنميسلما  ساوجي اسرار عشق را عسيک توصيف كرد  كه در رفت و شنيد 
 سللرار عشللقت اش در رفت و شللنيد نيسللتا

 
   است بوال سک كه نه كس رفت و نه شنيدسرّ 

 (144 ما : )                                   

كه عشق  ررز تمام رو  به كس  سرّ این»عشلق امر  است كه ریشه در اشل دارد: 

 ،مسافر ابد آمد  استو اینساننماید آ  اسلت كه او مرغ اشل اسلت، اینسا كه آمد  اسلت 

كه آشلليا  اش جلالت اشل - رو  به دیدة فدثا  ننماید، كه نه  ر وانه آشلليا  او شللاید

د و در نقاب پردة جلال و ت ّزش وود شود و  ررز رو  داشلته اسلتو را  را  وا اشل پر 

    (و02: 0151)ززالي، « جمال به كمال به دیدة علی ننمود  است و ننماید

 ر مورد اشلي بود  عشق روید:سلما  د

 صلللال بود وللا  و آب، راپي  كللاتّشا  

 مهر روت ش آب و رل ما شلللد آشلللکار

 

 عشللق تو وانه سللاوته بود، این وراب را 

 پنهللا  بلله رللل چرونلله كننللد آفتللاب را؟

 (211: 0111سلما  ساوجي، )              

شود، مي ات سلما  مارحیکي اش مضلامين دیرر  كه در وصلوص عشلق در ززليّ

 سریا  این مو وت الهي در  مة آفرین  است:

 بلليللنلليللیات جللهللا  مللي للملله ذرّ

 ق، سلللللللمللا بللود در بللنللد تلل لللّلل

 ا  بود و بلله وورشللليللد رسللليللد ذرّ 

 

 بلله  وایللت شلللد  وورشللليللد پرسلللت 

 بلله كلملنللد تلو در افلتللاد و برسللللت

 ا  بللود و بلله دریللا پلليوسللللتهلالر 

 (261 ما : )                                   
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 را الهيّين فکما »سللار  و جار  اسللت:  ،موجودات ةپس عشللق و شلل ور در  م

و است سلار  طوقات تفاوت با موجودات جمي  در شل ور و عشلق كه اسلت آ  اعتقاد

 و است، آ  مشلتاق و دارد آ  به رو  كه اسلت مقصلد  و توجّه یک  ر برا  اش ،پس

       فق آنچه اسللت این به اشللار  و را، او نزد وصللول نور شللوق، آت  به كندم  اهتواس

 (و615: 0115اردكاني، )فسيني 1«ٍء ِإَل  ُيَسبُِّح ِبَحْمِدهِ َو ِإ ْْ ِمْن َشيْ : فرمایدم  -ت ال -

ات سللما  ساوجي مارح شد  تضلاد عشلق با عقل اش دیرر موافثي اسلت در ززليّ

كند و ارر به نور اسللت؛ در نرررا  ا ل عرفا  فد عقل آ  اسللت كه اثوات وجود ودا 

 فد عقل ووو آ  است كه اثوات وجود بار »افتد: شرم آراسته نواشد، در آفت شوهات مي

كند و اثوات صللفات كمال و سلللک صللفات نقصللا  اش ذات او بدا  مقدار  -هجلالُّ جلّ-

نور شللرم در م رفت تکليف كنند در آفت م رفت نسات فاصللل نياید و ارر عقل را بي

 (و52: 0145ی راش ،)نس« شوهات افتد

 سلما  ساوجي نيز این مضمو  را در اش ار وود آورد  است:

 بيرانري اسللت ،عقل را با آشللنایا  درش

 

 در مسلس ملا، ر  ملد  بيرانه را ،سلللاهيلا 

 (242: 0111سلما  ساوجي، )               

 و:
 مدعي من ی مکن، در عاشقي، شیرا كه نيست

 

 ووبا ،  يچ تابعقل را با پيچ و تاب شلف  

 (264 ما : )                                       

 ر كسي را  ؛بار  واندا ل عرفا  در وصلوص سلنتي مسلير عشق نيز سنن رفته

سللللما   طلودوفانيا  الهي را مي ،نهاد  به واد  عشلللق نيسلللت و این مکتکتوا  هدم

وود را در برابر سلليل پندارد و سللاوجي سللنتي را  عشللق را سلللامت و سلل ادت مي

 كند: استوار مي ،افکن مصائکبنيا 
 ت، متلاب رو ، بله سلللنتيش كو  محوّل ،دللا

 

 س ادت و است سلامت ر ، این محنت و رنج كه 

 (252 ما : )                                       
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كند كه در  ر هدم  چا ي است و  را  عشلق را را ي پر پيج و وی توصليف مي

 سرانداش  كند و كشتة م شوق رردد: ،عاشق صادق باید در این مسيرو 
 تو دستار افکني صوفي و ما سر بر سر كوی 

 

 سللر و دسللتار را باید كه فرهي در ميا  باشللد 

 (111 ما : )                                       

 بر زيرت»اكرا  اش مشاركت زير استو  ،نيز در ارتواب استو زيرت «زيرت»عشلق با 

 با و باشللد كه  رجا و كند  رچه ،اصلللاً نيسللت محوّت را  ركه وو اسللت محوّت مقدار

 زيرت تفاضل لکنو نيسلت چار  زيرت اش ،آمد محوّت چو  ،باشو دارد روا نشليند  ركه

 ،0161،مستمل  بنار « )است ظا ر ولق ميا  عرف در این وو است محوّت تفاضلل بر

 (و0116: 4ج

 سلما  روید:
 لرشیی اش آ  زيرت كه باداش باد مي ،ما چو بيد

 

 جهللدجهللد در رو  او بره  ش روی  ميمي 

 (106: 0111سلما  ساوجي، )                  

 شود:زيرت عشق  مچنين مان  افشا  اسرار مي
 دوش با دل، راش عشللق دوسللت رفتی زيرت 

 

 اسرار نيسترفت سلما  بس كه  ر كس محرم  

 (211 ما : )                                       

 

 سما  رافنا  ج فگن ج هقن  زبه  -3-1

شللد  به اوصللاف الهي شللد  اش اوصللاف بشللر  و بقا را مزیّنا ل طریقت فنا را فاني

ت اش فنا عوارت اسلل»الله اسللت: الله و بقا بدایت سللير فييل اندو فنا نهایت سللير اِدانسللته

ت  منته  الله وه ل  چه سير اِ  ؛اللهو بقا عوارت است اش بدایت سير ف  ؛اللهنهایت سير ال 

ق الله آنرا  متحقّ، ها  كند و سللير ف یکوارر  ،صللدق هدم وجود را به شللود كه بادیة

شللود كه بند  را ب د اش فنا  مالق، وجود  و ذات  ماهّر اش لوث فدثا  ارشان  دارد، تا 

« كنللدعلالی اتّصلللاف بله اوصلللاف اله  و تنلّق بله اوللاق ربّلان  ترهّ  م بلدا  در 

 .(511: 0111)كاشاني،
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شود؛ شیرا باید جهت فقاني فاصل مي ،ه كامل به فضلرت وداوندفنا و بقا با توجّ

 فاصللل ،فق به فضللرت تامّ هتوجّ به جز بقا و فنا این»بر جهت ولقيت چير  شللود: 

 زایت  به تا او «تولقيّ» جهت بر رردد زالک او «تفقيّ» جهت ،توجه بدا  چه ؛نشللود

 (و41: 0111)ووارشمي، « بالکل را تولقيّ جهت ساشد فنا اِ و كند ههر كه

 ،موحث فنا و بقا را مارح كرد  است؛ و  اش ساهي ،ات وودسلما  ساوجي در ززليّ

دم ه ،ت وودانانيّووا د كه اش جام مسللتي او را به كام برسللاند تا بتواند اش  سللتي و مي

 ،(و شاعر اش وود  نفس401: 0111بيرو  نهد و به بقا  الهي برسلد )سللما  ساوجي، 

 ت بر اند:ووا د او را اش انانيّمي ،واطر است و اش ساهيرنسيد 

 هلدفي بيلار سلللاهي ،ش وجود وود ملولی

 

 ودا را ،وود ش وود ّ ،بر لا  مرا شملاني 

 (216 ما : )                                       

شللد  به واسللاة این مو وت الهي نيز مر و  عشللق و شللکار کلمسللنهاد  در رام

شدرا  در (و سلما  ساوجي شندرا  فقيقي را كشته214رسيد  به مرتوة فناست ) ما : 

 داند:كو  دوست مي

  ر كه در را  تو شللد كشللته نواشللد مرد 

 

 ميرددر كو  شلللما ميشند  آ  اسلللت كه  

 (114 ما : )                                       

 دیدار شللوق سللووترا  این چو »شندرا  فقيقي، شللهيدا  كو  م شللوهند:  ،پس

 را ب اش ؛وينندن ناصللر   يچ ودا زير ههار، به تسلّ  افنا  و ههر آت  در شللوند درآورد 

 ،سپ وشود سووته است كو  در  رچه و ایشا  ت،ههاریّ صلفت به ذات تسلّ  به كه آ 

ي َأَحب نِ  َمنْ  : »فکی به -ت ال  و سللوحانهُّ- فق ليکن و نماند؛ د د نصللرت كه افد   يچ
 ناصر پس ررداند، شند  وود به را ایشا  ،1«قَ َتْلُتُه َو َمْن قَ َتْلُتُه فَ َعَلي  ِديَ ُتُه َو َمْن َعَلي  ِديَ ُتُه فَأَنَا ِديَ ُتهُ 

 (و214: 0111)ووارشمي، « باشد فق ایشا 
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 رسيد  به كو  دوست و رؤیت فضرت جانا  در ررو درباوتن  ستي است:
  ستي در فساب ،با تو تا مویي ش  ستي  ست

 

 بللایللد شللللد مي ،هلنللدروار ،بر سلللر كوی  

 (241: 0111)سلما  ساوجي،                    

 نفس و ةاضللت و تزكيیتا سللالک ورق فسک نکند و دیدة بصلليرت را با ر ،پس

تصفية هلک و تسلية روح روشن نساشد، جمال جانا  را مشا د  ننوا د كرد؛ ليکن پس 

 كندویابد و سير  دیرر آزاش ميبه دیدار ودا بار مي ،كرد  وود اش اشاله
 

 سما  رافنا  ج سانع  ج نا  -3-1

موسيقي عرفاني و سمام روفاني دارندو  تصلوّف علاهة بسليار  بهاش فرق ا ل بسليار  

سلمام به م نا  سلرود و پایکوبي ا ل تصلوّف است كه برا  رسيد  به افوال عرفاني 

ا  برا  رسيد  به افوال در نزد عرفا  راسلتين سلمام وسليله ،بنابراین وشلودانسام مي

 شودو است و به وود  وود زایت اصلي محسوب نمي

 آ  و است، كار اول سمام كه بدا »ي در ت ریف رهص و سلمام آورد  اسلت: ززال

 به مّااِ: شاید اطراف تحریک ،وجد اش و رویند، وجد را آ  كه آرد پيدا فالت  ،دل در

« ندروی رهص و تصفيق را آ  كه موشو  مّااِ و رویند، اضاراب را آ  كه ناموشو  فركت 

كه را سلللمام نسنواند، ناهص اسلللت و اش (و بله اعتقلاد و   ر511: 2،ج0116 )ززالي،

او  كه سمام ا محسوس استو و  ردر دل تأثير سلمام ،پس»روفانيت و م نویت دور: 

و در كثافت و درشلللت   ، دورو اش روفانيت ، مایلرا نسنواند ناهص باشلللد، و اش اعتدال

 ا  که اش دیرر سلتورا ، چه آ   مه اش نغمهشیادت اش آ  اشلترا  و مرزا  بود، بل ،طو 

برا  شللنيد  آواش او  -لامالسللّ عليه– مرزا  بر سللر داود ،ر شللوندو و برا  آ موشو  متأثّ

 (و516: 2) ما ، ج« بایستادند 

د د؛ ا ميت بسيار  مي ،به موسليقي و سمام ،سللما  سلاوجي نيز در اشل ار وود

كند كه اش عهد السللت مسللتيي روفاني در سللر اوسللت و افتياجي به  رچند اذعا  مي

 شراب و سمام ندارد: 
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 ش اسللتمام السللت اسللت مسللتيي ،در سللر

 

 شللراب و سللمام نيسللت ما را كه افتياجِ 

 (211: 0111)سلما  ساوجي،                

ا بين بروشندر اندیشة رندا  و هلندرا   ر آنچه با عوالی دروني و باطني كه عارف 

عا  و ا ل ش د باشد، آ  مواجه اسلت، تشلابه داشلته باشلد، فتي ارر ولاف نرر متشرّ 

ول اص»شودو در واه  ريرد و مان  اش بررزید  آنها برا  توصيف نميمورد توجه هرار مي

اعتنایي به  ررونه  نسار و ررایي، وودپایي و بياند اش: لذّتاندیشلللة رندانه عوارت ةپای

 (و  025: 0112)دررا ي، « تعرف و سنّ آیين و

 موار  مرش موسلليقي و زنا  ،در شللرم اسلللام و در نزد صللوفيا  و شا دا  متشللرم

ند؛ انرریستهبه موسليقي به چشی رضایت نمي سلوک،مغشلوش بود  اسلت و به  مين 

اند ، رزولت فراوا  داشلللتههلنلدرا  در ورابلات در كنلار شلللادووار ، بله موسللليقي

به دیرر  وكرد( و این امر فسلاسيت ا ل شرم را دو چندا  مي11: 0115 پندر ،)جلالي

ا ل موسليقي و سمام بودندووو سمام در آیين  ،هلندرا  نيز  مانند  مة عاشلقا »سلنن: 

ومند )بر« رفته استجنوة مذ وي داشته و یکي اش واجوات به شمار مي ،عشلق و هلندر 

 (و051: 0114س يد، 

چه آواش رباب منالف با مواشین شرعي است، كه ارر سللما  سلاوجي بر آ  اسلت

 تواند را  فقيقت را به عاشقا  نشا  د د:ليکن آ  است كه مي

 چه آواش رباب اسلللت منالف با شلللرمرر

 

 راسلللتي او ر  تحقيق بلله عشللللاق نمود 

 (111: 0111سلما  ساوجي، )               

اق ناميد  است به ني نيز اشار  شد  استو و  ني را  مدم عشّ  ،ات سللما در ززليّ

)سلما  ووا د كه بنواشد و با نواششل  او را نيز طراوت د د مي ،و اش یار روفاني وود

 رسار  رونقي ندارد:در اندیشة او آواش ني و چنگ بدو  مي (و216: 0111ساوجي، 
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 بروآرر ماربي رود  شنللد، بي مي نللدارد 

 چنگ و ني، بي م ي ندارد شللورشيآ نگ تيز 

 

 رل ندارد رنگ و بوور بلولي عيشلللي كند، بي 

 شراب تلخ كو؟ ،مارب ؛كندفدیثي ميشيرین

 (112 ما : )                                       

ناله و افغا  ایشا  اش  ،در فقيقت»روید: مولو  در مورد نالة و افغا  ني و رباب مي

اش آ  جدایي و  ،اند و چو  در صلللورت آمدنددر علی فق بود  ،آ  اسلللت كه اش هدیی

نالند كه اش م ني وصلال صان ، به صورت صن  فراق افتادییو اكنو  آ  وصال و فراق مي

 (و  14: 0111ولد،)سلاا « طلونداتّحاد اول را مي

سلللمام و رهص، دسلللت اش دو عالی بر  سلللپار  بهعارف هلندر با دل ،در فقيقت

باشد؛ سمام فالتي است كه سالک فشاند و ورهه و دستار در را  م شوق فقيقي درميمي

ردد، ررا  ر ،اتیّ شیرا وهتي شهپر او با سنگ مادّ  ؛كندت لّقي آ  را ادرا  ميدر  نرام بي

  دیرر مسلال پرواش بر علالی ملکوت را ننوا لد داشلللت و در فضللليض جهلا  مادّ

را با    بر دو عالی كوبد و جان بایست تا بتواند پابا  ميهلندر  بي ،ماند؛ پسميباهي

 چشمة شلال سمام سيراب ررداند:
 كوفت پا صلللوفي به رهص، بر سلللر كونين 

 هلدح بله مردم  شللليلار د ، كه من ،سلللاهي

 ،این ماربللا  را ز  امشللللک ش صلللوفيللا 

 

 علارف ش ذوق، بر  مه عالی فشلللاند دسلللت 

 السلللت سلللازر اش ا نشلللئلله  نوش، دارم،

 چه  سلللتووا ند برد ورهه و دسلللتار و  ر

 (215 ما :)                                        

 

 گيا امير 

سللما  سلاوجي اش شاعرا  شهير هر   شتی  سر  است كه اش دیرر ش را  این عصر 

در   رایي یافته استو و الشّ)به استثنا  وواجه فافش( رو  سوقت ربود  و عنوا  ملک

را سآشمایي كرد ، ليکن بيشتر به عنوا  شاعر  هصيد  ا  منتلف ش ر فارسي طو هالک

شلود، در فالي كه او در عرصللة ززل نيز صافک سوک است و در و مداح شلناوته مي

 این شمينه با وواجة رندا  مقایسه رردید  استو 
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نرر  ا ل تصللوّف كه او اش جها  كندات سلللما  سللاوجي آشللکار ميزور در ززليّ

 ا  عميقي اش مفا يی عرفاني ارائه داد  اق وود تحليلپذیرفته و با ذ ن ولّبسللليار تأثير

ات وود این شناسي پيرو نرریة وفدت وجود است و در ززليّاسلتو و  اش نرر  سلتي

 رخ سعک را (آفرین ) پيمانه و مي و داندكند و م شللوق را یرانه ميدهيقه را تويين مي

پنداردو بار ، سلللما  اعيا  و ممکنات را تسلّيات و ظهورات فضللرت اشل مي سللاهي

ررایانه كندو در نرا  وفدتداند و تسلّي وداوند را در آینة  ستي تماشا ميم شلوق مي

پرتو   توا پرستي نيست و در مسسد و بتنانه ميسللما  فرهي بين مذ ک اسلام و بت

  د  كردو اش م شوق فقيقي را مشا

سلللما  سللاوجي در وصللوص موافث عرفا  عملي و سلللو  عرفاني نيز ماالک 

ا ل  ينيبه و تأثيرپذیر  اش جها ل او در آثار صوفيّعميقي بيا  كرد  كه نشلا  د ندة تأمّ

اش مفا يمي مانند تر  انانيت، طهارت، بو   ،عرفا  استو و  در موحث سلو  عرفاني

رویدو و  مناطوا  را به عزلت و طلک سلللنن مي رر  آ  و دردم شلللوق و  دایت

 كندو قي و دنيارریز  را توصيه ميت لّولوت فراوواند  و بي

نرا  هلندرانة سللللما  موجک شلللد  كه به مفا يمي مانند ش د و توبه اش لوني دیرر 

كندو ريرد و به دسللت شللا دا  اش توبه، توبه ميبنررد؛ و  ش د و شا د را به سللنر  مي

ير داردو سلللما  فقيقت عشللق را رات سلللما  تولور  چشلیعشلق نيز در ززليّمو وت 

داند و م تقد اسللت كه این ودی ه ریشلله در اشل داردو و  چونا  هابل توصلليف ميزير

 فکما سریا  عشق را در جها  آفرین  تويين كرد  استو 

بقا سلللما  سللاوجي لاشمة رؤیت فق را رسلليد  به مرتوة فنا  الهي و ادرا  مقام 

داندو شلاعر دلوسلته به سمام و آواش ني و رباب است و آواش رباب را  دایترر عشاق مي

با دلسللپار  به سللمام و رهص اش دو جها  آشاد پندارد و چونا  عرفا  هلندرسلليرت مي

 ا  اش مستي اشلي در سر او وجود داردوشود؛ شیرا كه   نوش نشئهمي
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 شنزا رینر
 استو ةاألبراردّ األسرار و عُ كشفترجمة آیات هرآ  اش كتاب * 

 دا  كه نيست ودا  مرر اللهوو مي01سورة محمّد، آیة  -0

 و بودم پنها  رنس  من و441، صالكافيالوافي في ش  را اص  ولالكش  ف، شللریف شلليراش : ورو  -2

 شومو شناوته تا آفریدم را منلوهات پس شوم، شناوته داشتی دوست

 امروش است بيی نه شما بر من، بندرا  ا : رویند را ایشا »سورة الزورف:  61اشلار  به آیة  -1

 «واندو  نه و

 و051، هسی اول، صءاالولیاتذکرة: عاّار نيشابور ، ورو  -4

َتَرْو َْ »در سللنن ترمذ  آمد  اسللت:  -5 اُمو َْ ِفیاْلَبْدِر ََل َة َكَما تَ َرْو َْ اْلَقَمَر لَْيلَ   َرب ُكمْ  فَِإن ُكْم س       َ  «ُرْؤيَِتهِ   ُتا       َ

(و م ني فدیث: شما به شود  پروردرارتا  را ووا يد دید،  مانرونه 411: 4، ج0401)ترمذ ، 

 بينيدوكه ما  را در شک چهارد  بدو   يچ مزافمتي مي

وود را كلله و  ر511، صُغَررُالِحَكم و ُدَررُالَكِلم، : عوللدالوافللد بن محمّللد تميم  آمللد ورو  -6

 بشناسد، به یقين پروردرار وود را شناوته استو

قَ ْبَل هذا َو ُكْنُت  ِمت   الن ْخَلِة قاَلْت يا لَْيَتنی ِجذْعِ  فََأجاَءَها اْلَمخاُض إِلى»سورة مریی:  11هسمتي اش آیة  -1
ي ا ياً َمْنس ِ  بدا  ودو پشت و] شد بن ورما تنه با كه آورد، باش را او واسلتن ش  درد»م ني آیه: « َنس ْ

 ذاشتهر بودم  چيز  من و اشین، پي  بمردم  من كاشک[ شرم و رفت تنردل  اش[و » ]نهاد باش

 «وشد  فراموش و

سللتاید و به پاكي او را سللنن و و نيسللت  يچ چيز مرر كه او را مي44سللورة اسللرا، آیة   -1

 روید بحمداللهومي

أَلَنِ »آمد  است:  المسائلمستنوا و الوسائلدر كتاب مستدر  -1 ي أَْعطَْيُتُه َو َمْن َدَعاِني َأَجْبُتُه َو َمْن س َ
َحب ِني ابْ َتَلْيُتُه َو َمْن َأْحَبْبُتُه َمْن أَْعطَاِني َشَكْرتُُه َو َمْن َعَصاِني َسَتْرتُُه َو َمْن َقَصَدِني أَبْ َقْيُتُه َو َمْن َعَرفَِني َخي ْرتُُه َو َمْن أَ 

(و م ني فلدیللث: 401: 01ق، ج0411)نور ، « ْن قَ َتْلت ُ ُه فَ َعَلي  ِديَ ت ُ ُه َو َمْن َعَلي  ِديَ ت ُ ُه ف َ أَن َ ا ِديَ ت ُ هُ قَ َتْلت ُ ُه َو مَ 

كه طاعت من كند، بنشلللی و  ركه اش من بنوا د، به او مي ركه مرا بنواند اجابت  كنی و  ر

دش در كنارش نهی مقصوكه هصد من كند، رش كنی و  ركه عصيا  كند او را بپوشی و  رشلک

ارد او را به بلا موتلا كنی و  ركه را كه مرا دوسللت درزینی و  ركه مرا شللناسللد، او را برميو  ر
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اش بر عهد  من اسللت و آ  را كه من دیه كه را من بکشللی دیهدوسللت دارم او را بکشللی و  ر

 د ی، دیة او وود من باشیو

 

 مگنهع

 شنزبف( همنب

 وهرآ  كرییو 0

، چاپ الحکیمة هيصللر  بر فصللوصشللرح مقدّ(، 0111) الدّینسلليّد جلالآشللتياني، و 2

 سوم، تهرا ، انتشارات امير كويرو

، ، به ا تمام كاظی دشفوليا شللرح رلشللن راش(، 0115) الدّین عل ابن تركه، صللائنو 1

 تهرا ، نشر آفرین و

، آلين نيکلسللو  ، به ا تمام رینولدالاشللواقترجما  (،0111) الدّینابن عربي، محييو 4

 چاپ دوم، تهرا ، انتشارات روشنهو

، ، به ا تمام  رما  لندلتالأسللراركاشللف(، 0151) ، نورالدّین عود الرفمناسللفراین و 5

 وريلتهرا ، مؤسسة ماال ات اسلام  دانشرا  مک

، به ا تمام هاسی انصار ، تهرا ، كتابنانة صد ميدا (، 0161) واجه عوداللهانصار ، وو 6

 طهور و

، به الفص    و الخص    و  فى ترجمةنص    و (، 0151) باركنا شلليراش ، مسلل ود بن عوداللهباو 1

 وريلا تمام رجو لي مرلومي، تهرا ، مؤسسة ماال ات اسلام  دانشرا  مک

 ، كرما ، انتشارات دانشرا  كرما وآیين هلندرا (، 0114برومند س يد، جواد )و 1

، به ا تمام الجامع الص       حيح و هو س       نن الترمذ (، و وق0401) ترمذ ، محمّد بن عيسلل و 1

 افمد محمّد شاكر، ها ر ، دار الحدیثو
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به ا تمام  ،الكلمغررالحكم و درر (، و وق0401) تميم  آملد ، عولدالوافلد بن محمّلدو 01

 والإسلاميالکتابچاپ دوم، هی، دار مهد  رجایي،سيّد

، هی، م رو ر مقدّ، به ا تمام  اد  رستراراللمعاتاش عة (،0111) جامي، عود الرفمنو 00

 بوستا  كتابو

، بلله ا تمللام الفص              و نق    دالنص              و  فى ش              را نق (، 0111) -------------و 02

، چاپ دوم، تهرا ، سللاشما  چاپ و انتشللارات وشارت ارشللاد آشللتيان  الدّینسلليّدجلال

 واسلام 

الدّین جلال، به ا تمام سلليّدالحکیشللرح فصللوص(، و وق0421) جند ، مؤیدالدّینو 01

 ، چاپ دوم، هی، انتشارات بوستا  كتابوآشتيان 

مرآت الاكوا  تحریر شلللرح  دایه (، 0115) اردكلان ، افملد بن محمّلدفسلللين و 04

 و، تهرا ، نشر علمي و فر نريملاصدرا

 ، به ا تمامالاشرافاوصلاف (،0111) د بن فسلنمحمّ ي،ین طوسلوواجه نصليرالدّو 05

 و، چاپ سوم، تهرا ، انتشارات وشارت ارشاد اسلام الدّینمهد  شمسسيّد

، به ا تمام فسللن الحکیشللرح فصللوص(، 0111) الدّین فسللين، تاجووارشم و 06

 ، چاپ دوم، هی، بوستا  كتابوشاد  آمل فسن

 سراو، تهرا ، انتشارات هصيد فافش و الهيات رند (، 0112) دررا ي، محمودو 01

، به ا تمام تقي تفضلي، تهرا ، رسلالة عشق و عقل(، 0145) الدّینراش ، شليخ نسیو 01

 بنرا  ترجمه و نشر كتابو 

تهرا ،  ،سلما  ساوج  و آثار افوال و تتو  و انتقاد تا(،)بي رشليد یاسمي، زلامرضاو 01

 انتشارات محمّد رمضانيو
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 راش، دانشرا  شيراشو، شيتاریخ ادبيات ایرا (، 0152) رضاشاد  شفق، صادقو 21

، ترجمة عيسللي تاریخ ادبيات ایرا  اش دورا  باسللتا  تا هاجاریه(، 0110) ریپکا، یا و 20

 شهابي، تهرا ، انتشارات علمي و فر نريو

 ، چاپ  فتی، تهرا ، انتشارات علميوسر ن (، 0111) ، عودالحسينكوبشرینو 22

، داكان ، به ا تمام پرویز عواس راششلرح رلشلن (، 0116) سلوزوار ، محمّدابرا يیو 21

 تهرا ، نشر علیو

، چاپ نهی، فر نگ اصللالافات و ت ويرات عرفاني(، 0111) سللساد ، سلليّدج فرو 24

 تهرا ، انتشارات طهور و

، ، به ا تمام رینولد آلين نيکلسو التصوّفاللم  ف (، وم0104) سراج طوسي، ابونصرو 25

 وليد ، ماو ة بریل

دارلو، ، به ا تمام محمّدعل  وزانهانتهانامه(، 0116وللد، بها الدّین محمّد )سللللالا و 26

 تهرا ، انتشارات روشنهو 

رردفرامرش ، ، به ا تمام علي سلللاانينامهرباب (،0111) ------------------و 21

 چاپ سوم، یزد، انتشارات دانشرا  یزدو

، به تصللحي  سلللما  سللاوجيات كليّ(، 0111سلللما  سلاوجي، سلللما  بن محمّد )و 21

 عواس لي وفایي، تهرا ، انتشارات سننو

، به ا تمام  انر  كربن، چاپ رسائل شيخ اشراق(، 0115) الدّینسلهرورد ، شهابو 21

 ودوم، تهرا ، مؤسسة ماال ات و تحقيقات فر نر 

ا تمام ، به الكافيالوافي في شرا أصولالكش ف(، 0111) شليراش ، محمّد اد شلریفو 11

 وعلي فاضلي، هی، دار الحدیث



 444 ایا  صافي نت سمان  سنجی  ج یهن زلبيّ

 

 

 

، چاپ  شللتی، تهرا ، انتشللارات تاریخ ادبيات در ایرا (، 0111) صللفا، ذبي  اللهو 10

 فردوسو

، به ا تمام رینولد آلين نيکلسو ، ءاَلولياتذكرة م(،0115) ، فریدالدّینعاّار نيشلابور و 12

 وليد ، ماو ه ليد 

، به ا تمام تمهيدات(، 0140) بکرابوالم ال  عودالله بن اب  القضلللات  مداني،عينو 11

 عفيف عسيرا ، تهرا ، انتشارات دانشرا  تهرا و

، بر اساس تصحي   لموت ریتر، با تصحيحات ال شاقسوان (، 0151) ززالي، افمدو 14

 نياد فر نگوجواد ، تهرا ، انتشارات بمه و توضيحات نصرالله پورجدید و مقدّ

، به ا تمام افمد مسا د، مسموعه آثار فارسلللي افمد ززالي(، 0114) --------و 15

 چاپ پنسی، انتشارات دانشرا  تهرا و

الدّین ووارشم ، به مة مؤید، ترجالدینترجمله افيا  علوم(، 0116) ززالي، محمّلدو 16

 ، چاپ ششی، تهرا ، نشر علمي و فر نريوا تمام فسين ودیو جی

 الفکرو، بيروت، دارالغزال مسموعة رسائل الإمام(، و وق0406) ---------و 11

، به ا تمام محمّد مسموعه رسلللائل فيض(، 0111فيض كلاشلللاني، مللامحسلللن )و 11

 ، تهرا ، مدرسه عال  شهيد ماهر وكاشان  و بهزاد ج فر امام 

ثماني، به ا تمام ، ترجمة ابوعلي عرسلللاله هشللليریه(، 0114) هشلللير ، عودالکرییو 11

 وما  فروشانفر، چاپ چهارم، تهرا ، نشر علم  و فر نر الزّبدی 

لدّین ا، به تصحي  جلالالکفايهالهدايه و مفتاامص باا(، 0111) كاشاني، عزّالدّین محمودو 41

  مایي، به كوش  كورش نسوي تهراني، تهرا ، انتشارات شوّارو

 ، تهرا ، انتشارات شوّارواصالافات تصوّفشرح (، 0161) رو رین، سيّدصادقو 40
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، به ا تمام محمّد التص        وفالتعرف لمذهبش        را(، 0161) ، اسللماعيلبنار مسللتمل و 42

 روشن، تهرا ، انتشارات اساطيرو

، به ا تمام محسن الجاهليةكس ر اص نام(، 0110) حمّد بن ابرا يیشليراش ، مملاصلدرا و 41

 اسلامي صدراوجهانرير ، تهرا ، بنياد فکمت 

ما  فروشانفر، چاپ الزّ، به ا تمام بدی فيه ما فيه(، 0116) الدّین محمّدمولو ، جلالو 44

 دوم، تهرا ، انتشارات نرا و

اصغر ، به ا تمام عل األبرارةدَ األس رار و عُ كش ف(، 0110) ، ابوالفضلل رشيدالدّینميود و 45

 و، چاپ پنسی، تهرا ، انتشارات اميركويرفکمت

، هی، المسائلالوسائل و مستنوا(، مستدر و وق0411نور ، فسلين بن محمّد تق  )و 46

 والسلامالويت عليهیمؤسسة آل

، به تصحي  محمود المحسوبكشف(، 0111 سویر ، ابوالحسلن علي بن عثما  )و 41

 عابد ، چاپ چهارم، تهرا ، انتشارات طوسو

 شنب( مقنب 

در  مندرج، « ا  هلندرانهفکيی سلللنلایي و ززل»(، 0115) پنلدر ، یلدالللهجللاليو 0

اصغر محّمدواني و  ا و آثار فکيی سنایي، به كوش  علي: اندیشه«ا  در ززنهشورید »

 و11 -14حمود فتوفي، تهرا ، انتشارات سنن، صص م

باشتاب اندیشلة صلوفيانه در داسلتا  جمشيد و »(، 0114) ير اشلمي، سليّدمرتضليمو 2

 و  061 -051، صص66پ و ي ادبي، شمارة مسلة متن، «وورشيد

، مسلة كيها  «جلوة عرفا  در دیوا  سللللما  سلللاوجي»(، 0116) ن ادسلللليی، رفيیو 1

 و041 -042، صص16اندیشه، شمارة 



 441 ایا  صافي نت سمان  سنجی  ج یهن زلبيّ

 

 

 

سلما  ساوجي و سلو  »(، 0111) محمّدرضا نساریا  واثقي، داود، اميد شلا مراد ،و 4

، 51شللناوتي، شللمارة ، مسلة ادبيات عرفاني و اسللاور «در طریقة رندا  هلندرصللفت

 و211 -211صص


