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نسخه خطی شرح محبت نامه جامی توسط محمد بن الن گ لوینور قر نرز سن ق
جرر به نگارش قر آمده است .ور قر قیباچه آز را شرح محبت نامه جامی نام نده اسنت.
بدیوی است که «جامی» از ب رلتری عرفایی است که قر عال عرفاز و تصنو آانار زیناقر
قارق .لویور ضم شرح و توض ح اشعار مثنور یوسف و زل خا به ب ناز اندیهنه نار خنوق
پرقاخته است .ر قو شخص ت معتقدند که مجموع جواز جیوه ایی از ذات خداوند است و
زندلی منبع واحدر قارق و مه چ از یک کل ازلی و ابندر سرچهنمه منیل نرق .نر قو
عهق را عامیی مو قر سرنوشت و تکامل بهر و حرکت به سور معبوق ازلی منی قاننند.ای
پژو ش ت شی برار فو تطب قی زباز عرفانی ای قو عار است که قر ای مقاله می تنواز
به اندیهه ار عرفانی آناز قست یافت.
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 -1مقدمه
شرط اساسی قر بررسی تطب قی آز است که مقایسنه م ناز آانارر انجناگ شنوق کنه قر
زبانوار لونالوز نوشته شده باشد(ندا.)13 :1380،اقب ات تطب قی از شاخه نار نقند اقبنی
است که به سنجش آاار،عناصر،انواع سبک ا ،قوره ا ،جنبش ا و چوره نار اقبنی و بنه
طور کیی مقایسه اقب ات قر مفووگ کیی آز قر قو یا چند فر نگ و زباز منی پرقازق(عبنا
زیدر.)16 :1388 ،
از م از اندیهه ار انسانی ،عرفاز عرصۀ نگرشوار شووقر و احساسات قروننی اسنت و
قربارۀ آز رل نمی تواز ظ ّ عقل لرایی از لونه تفکرات فیسنفی و تعقینی محنا قاشنت.
عرفاز ش وه ار مستقل و قروز لرا است ،فارغ از رس و راه مکاتن بنروز لنرار فیسنفی و
تجربی که برار تنظ قستگاه فکرر خوق ن ازمند آز ستند که با عال ماقر ب روز تما
و ارتباط ما نگ و پ وسته قاشته باشند.با توجه به آموزه ا باید لفت کنه عرفناز حق قنی
به معنار بریدلی از جامعه ن ست بیکه مروج ایثار ،خ ر خنوا ی ،وحندت و مبسنتگی و ...
است .جامی از ب رگ تری عرفار تصو و عرفاز اسنت کنه شنورت ور بنه واسنطه عمنق
اندیهه ار عرفان ی اش است .ور نه تنوا تصنو را بنه اوج و کمنال رسنانده اسنت بیکنه
عم ق تری اار را بر متصوّفه لذاشته است؛ به لونه ار که پس از ایهاز بنه شنرح و تفسن ر
آاار ور پرقاخته اند .محمدب ال گ لویور شخص تی اسنت کنه مثننور یوسنف و زل خنار
جامی را شرح و تفس ر نموقه است و منعکس کنندۀ اندیهه ار عرفنانی او اسنت و نر قو
الر اشتراک نظر قارند؛ الالبا به ای مسئیه بر می لرقق که نر قو آبهنخور منبنع و مرجنع
تصو و عرفاز و اندیهه ار اس می ستند .قر اقب ات تطب قی ب ش از رچ منی تنواز
به وحدت اندیهه بهرر پی برق(کفایی.)8: 1382،محور اصیی این پنژو ش ،بررسنی ابعناق
مهترک م از اندیهه ار جامی و محمدب ال گ لویور شارح محبت نامه است.
-1-1بیان مسئله
شرح محبت نامه جامی از بی شمار نسخه ار ارزشمندر است که به رالن ا م نت آز
تاکنوز فرصت تصح ح ن افته است.عهق حق قی و عرفانی قر تفکنر جنامی ،عهنق بنه خندا
است و بق ه ،مه مجازر انند.لویور ضنم انعکنا آرار جنامی ،عقایند خنوق را قر بنا
مسائیی چوز تعریف عهق ،شکل نبوت و والیت ،آفرینش انساز و پ نامبراز و اسنرار حنق،و
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وحدت وجوق ب از کرقه است .ور با آلا ی ق نق از عرفناز و تصنوّ  ،پ ناگ و آمنوزه نار
جامی را شرح قاقه است.
با توجه به آنچه قربارۀ معرفی محبت نامه جامی لفته شد ای پرسش مطنرح منی شنوق
لویور و جامی از مقولۀ عهق و عرفاز چه تعریف و برقاشتی قاشته اند؟
از سور قیگر از آنجا که ر قو شخص ت قر قو سرزم متفاوت با قو زبناز لوننالوز و
اندیهه ار عرفانی خاص ستند چه تفاوتوا و شبا ت ایی قر ای قو متوز وجنوق قارق و
مبانی مو قر عهق عارفانه آنوا چ ست؟
از ای رو پژو ش حاضر بر آز است تا پس از تب ویژلی ار عمنومی و مهنترک بنه
بررسی تطب قی به روش توص فی – تحی یی پرقاخته تا پاسخ ای پرسش حاصل شوق.
-2-1پیشینه پژوهش
بنا به اشاره شارح محبت نامه شرح ار لونالونی از جمیه شرح محمند بنا ی و محمند
اکرگ میتانی قر ند انجاگ شده است.قر م از شرح ایی که قر شبه اره نوشته شده ،شنرح
محمد ب ال گ ب محمد لویور ب ش از شروح قیگر استنساخ شده است .منی بایند اذعناز
کرق قر ایراز ،محققاز و صاح نظراز بس ارر پ راموز یوسف و زل خا به صنورت مقالنه و
کتا سخ لفته اند« .عهق قر عرفاز اس می از قیدلاه عبدالرحم جامی»(قکتر سوسن
آل رسول« ،)157-175 :1385،تأوی ت عرفانی قر آاار جنامی بنر اسنا نظرینۀ تجیّنی قر
عرفاز نظرر»(محمد خدا قاقر« ،)28-50 :1394،تحی ل منطومۀ یوسف و زل خنار جنامی
با صه یوسف قر رآز کری » (محمنوق براتنی )89-112 :1381،از جمینه مقناالت عرفنانی
نوشته شده ستند .قر خصوص نسخۀ خطی شرح محبت نامۀ جامی ،با جسنتجو قر مننابع
مطالعاتی ،فورست نسخ خطی و چاپی ،سایت ار اینترنتی و بانک نار اط عناتی ،تناکنوز
چ پژو هی ،اع از رسالۀ قکترر ،پایاز نامه و مقالۀ پژو هنی قر بنارۀ این کتنا نوشنته
نهده و تاکنوز ای کتا به چاپ نرس ده است.
 -2بحث
 -1-2نگاه اجمالی به زندگی جامی و محمدبن غالم گهلوی
نور الدی عبد الرحم ب نظاگ الدی احمد ب شمس الدی محمد قشتی ،متخیص بنه
«جامی» از ب رلتری شاعراز و نویسندلاز سده نو جرر و به ول مرحوگ ع مه وینی،
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«بعد از حافظ،خات الهعرار ب رگ زباز فارسی» است(حکمت .)395 :1363 ،جدش شمس
الدی محمد از محیه قشت اصفواز بوقه که پس از مواجرت بنه والینت جناگ خراسناز ،قر
ریه خرجرق جاگ رحل ا امت افکنده است .جامی قر سال(  817ه.ق) قر ریه خرجرق قینده
به جواز لهوق .ور پس از آموخت مقدمات عیوگ ن ق پدر ،منراه او بنه نرات و سنمر ند
رفت و تحص ت خوق را قر نظام ه ار آز قو شور قنبال کرق .مچن قر ایاگ تحص ل ،با
ب رلاز سیسیه نقهبندیه آشنا شد و تحت تأا ر معنور ب رلاز ای سیسنیه ،نخسنت خر نه
اراقت سعدالدی کاشغرر (متوفی 860ه.ق) را به لرقز جاز افکند و پس از قرلذشت منراق
خوق ،سر اراقت به پ هگاه خواجه ناصرالدی عب داهلل احرار(متوفی )806فروق آورق و قر این
راه روز به روز به مقامات معنور اش اف وقه شد تا جایی که خوق به مرحیه شن خی و ارشناق
ای سیسیه رس د .اما به قل ل فضایل و کرامات عرفانی ،از لهوقز قستگاه ش خی و مریندر
و اظوار کهف و کرامات عرفانی و خارق عاقت و فراخواندز خیق به پ نرور و اراقت خنویش
امتناع ورزید( ماز.) 156 :جنامی قر عینوگ بناطنی ،سنالک مسنیک طرینق عرفناز اسنت و
مانطور که لفت قر طریقت نقهبندیه به مقامات واالیی قست یافته است ،ور قر مراحنل
تصو نظرر پ رو نظریات ش خ محی الدی عربی اندلسی و از شارحاز و مروّجاز منراگ ور
و شالرقاز اوست.ور مثنور یوسف و زل خا به تقی د از خسرو و شن ری نظنامی و بنه وزز
«مفاع ی مفناع ی مفاع نل»سنروقه اسنت .تناریخ تنأل ف این کتنا را سنال(  888ه.ق)
قانستهاند.
-2-2محمدبن غالم گهلوی
شارح کتا محمدب ال گ ب محمد لویور ماز صاح کتا « خ راالذکار» اسنت .از
منابعی که قر آز شرح احوال محمد ب ال گ ب محمد لویور نوشنته اسنت ،کتنا «خ نر
االذکار» است .محمد لویور از روستار عیی پور معرو بنه لوینوا کنه از توابنع میتناز از
استاز پنجا است سکونت قاشتند.از زباز بعضی از ب رلاز برمیآید که آبا و اجداق ایهاز از
ندوستاز به عیی پور لویوا قر پاکستاز موناجرت کرقنند .قر آز زمناز پاکسنتاز و نند و
بنگ قش ج ئی از کهور ندوستاز بوقند .چنوز قر لوینوا سنکونت قاشنت بنه «لوینور»
معرو شد .قر نسخه ار کتابخانۀ میی و آستاز د با ناگ «لیوور» آمده است.بعضی از
افراق محمدب ال گ را ساک شجاع آباق قر استاز میتناز منی قانند.پندر ور الن گ محمند
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شخص تی پارسا و ن کوکار بوقند.محمدب ال گ از شخص ت ار معنرو و بیندپاینه و ا نل
فکر و نظر بوقند که تأل فاتی به زباز فارسی و عربی قارند .ور سنفر ار زیناقر بنه اینراز و
ممالک عربی قاشته است .نالفته نماند محمدب ال گ لوینور شنعر منی سنروق و بعضنی از
اشعار حافظ ش رازر را بنه زبانونار ارقو و عربنی ترجمنه کنرقه و شنرحی بنر آنونا نوشنته
است(.لویور1400،ه.ق:مقدمه کتا خ راالذکار)ور آاار زیاقر قاشتند که ننامی از بعضنی
آاارش برقه نهده است .شارح محبت نامه خوق را با ناگ فق ر محمد ب ال گ محمند لوینور
ن نام ده است.برخورق محترمانه او با نظر شنارحاز یوسنف و زل خنا و اراقت او نسنبت بنه
مولور از نکات عج بی است که ضم مطالعه ای اار به چه می آید .ور مرید نور محمند
اانی چهتی(متوفی  ) 1204یکنی از مهنایخ شنبه ناره نند بنوقه اسنت.لفتنی اسنت کنه
«چهت ه» سیسیه ار معرو از صوف از مسیماز شبه اره ند منسو بنه چهنت سنتند.
ای سیسیه قنبالۀ سیسیه«اق م ه» منسو به ابرا اق اسنت کنه قر زمناز «ابواسنحق
شامی» (از مهایخ ب رگ صوف ه قر اواخر سنده سنوگ و اواینل سنده چونارگ) بنه «چهنت ه»
معرو شد .بنا بر روایتی ،شجرۀ ای سیسیه به حضرت عیی عی ه الس گ منی رسند .پ نرواز
ای سیسیه ،حنفی منذ انند؛ بنا این حنال اراقتهناز بنه ائمّنۀر شن عه قر خنور توجنه
است(کوپا.)73-100: 1389،شکل ل رر ای سیسیه قر چهت از رز چوارگ صورت لرفنت
و تا رز فت اقامه یافت و از رز شه به تدریج از ناح ۀ رات و خراساز ب رگ بنه شنبه
اره ند لسترش پ دا کرقه و موسس و مروّج سیسیۀ «چهنت ه» قر نند«،خواجنه معن
الدی »بوق( مانجا).از محتوار کتا می تواز به مقدار قانش و اط عات مؤلف پی برق.
آثار گلهوی عبارتند از:قر بعضی از فورست ار نسخه نار خطنی ،شنرح پنند نامنه
عطار به او منسو شده است(نوشنا ی .)113 :1390،ور بوسنتاز و شنرح سنکندر نامنه،
مسمی به شرح بس ط را تفس ر کرقه است.آاار قیگر لیوور عبارتند از:
 -1خ ر االذکار-2شرح یوسف و زل خا(شرح محبت نامه جامی که یه شرح محمدیه ن
مهوور است)  -3حاش ه تحفه االحرار -4حاش ه بر مخ ز االسنرار -5شنرح کریمنا -6شنرح
تحفه النصائح -7شرح ناگ حق -8شرح لیستاز.
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-3-2نگاهی به برخی از جنبه های محتوایی دو اثر
قاستاز یوسف صه ار قلکش است که آالازش محبت است و م انه اش پر از اشنت اق و
جرت و پایانش عصمت و رحمت؛ ر فصل آز مهنتمل بنر نکتنه ار اسنت و نر بنا آز
متضم حکمتی و مورّخاز و نویسندلاز ،نر کنداگ این قاسنتاز را بنه شن وه ار بندیع و
اسیوبی عج  ،باز لفته اند .جامی ،شاعر رز نو  ،به طور نرمندانه بنه قاسنتاز یوسنف و
رار می ق ند و چنن
زل خا پرقاخته است .جامی از آالاز قو ورماز قاستاز را قر کنار
ن ست که زل خا تا آز لاه که یوسف به عنواز یک برقه بنه مصنر منی آیند و قر بنازار بنرقه
فروشاز فروخته می شوق ،او را نهناسد ،زل خا جمال یوسف را قر خوا می ب ند و عاشنق او
می شوق ولی چوز نمی قاند ک ست و قر کجاست کارش به مرز جنوز می کهد تا اینکه قر
نوبت س وگ خوا قیدز ،ناگ و مقاگ یوسف بر ور آشکار می شوق و تنا حندوقر لنره از کنار
فروبستۀ او می لهاید.قاستاز یوسف و زل خا با ای ش وه که مبتنی بر پ وند معنور زل خا با
یوسف است م از زل خا و یوسف پ ش از آنکه زل خا یوسف را قیدار کرقه باشد،ارتباط بر رار
می کند.
ننهناط افنن ا چننو ایننناگ جننوانننی
شبی خنوش مچننوز صبح زنننندلانی
نماننننده بننناز جنن چنهن سننتاره
قر اینن بستنناز سنننرار پنر نظننناره
ولی چهنن قلننننر از قل لهننننوقه
....بنه خوابش چه صننورت ب النوقه
(جامی)91 :1377،
رسننناننده بنننر فینک فرینناق و زارر
زلن ننخا تیخ عمنننر انننندر عمنننارر
چن نن بی صبر و سنناماز چه قارر؟
که ار لرقوز مرا زی ساز چنه قارر؟
که افکنننندر چن قر رننج و قرقگ
نننندان قر حنننق تنننو م چه کرقگ
بنه ب دارر ننن ارگ النن فننن وقر
نخننست از م بننه خوابی قل ربنوقر
( ماز)119 :
جامی نه تنوا به رخداق ار زندلی یوسف توجه نهاز می ق د بیکه قر مثننویش اشناره
به و ایع و رخداق ار زندلی زل خا ن اشاره قارق.
کننه اینک شننور مصر و ساحل ن ل
برآمد بانگ ره قانناز به تعجنن ل
خروشنناز بننرلن ن ننل ایستنناقه
اره تن سنننواره ینننا پ نناقه
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بننه کننف بونننر نثننننار آز عمارر
عن ی مصنر را قر حنق لنن ارر
( ماز)120 :
جامی قر قاستاز خویش به تصویرلرر احساسات پرقاخته و به ن کی از پس آز بر آمده
است .او به طور کیی ای قاستاز را ،قاستاز عهق و رنج رار قاقه اسنت و رخنداق ار آز را
البی رار قاقه است تا اندیهۀ صوف انه خویش را قر آز بری ق.
به رخساره از مژه خوز جگر ریخت ز بنناقاگ س نه عنننا تننر رینخنت
( ماز)164 :
جامی به مخاط عامه توجه قاشنته اسنت از این رو از واژلناز و اصنط حاتی اسنتفاقه
میکند که قر خور فو مخاط باشد:

کیننوخ خهک را مال ند بر ل
لبش تر بوق از خوز خورقز ش
( ماز)95 :
جامی صنایع ب الی و صنورتوار ب نانی قر اشنعار خنوق جنار قاقه اسنت .رم لراینی قر
اسیو جامی قیده میشوق.
سم بور و سم رور و سم بر
اراز سرو و شمهاق و صننوبر
( ماز)113 :
اقب ات صنوف ه بنه لحناح محتنوایی قر حنوزه تعین  ،تحق نق ،وعنظ و شنرح احنوال و
مکاشفات ،تفس ر و تذکره است که قر آز از حکایات ،تمث ل ،تأویل و ...استفاقه شنده اسنت
(یثربی.)130-134 :1392،
جامی قر اکثر مسایل برار تب مراق و ن قیک بوقز مطال عالی به افق فون و اقراک
شنوندلاز به تمث ل متوسل می شوق و ر در مسئیه ار مبو تر و پ چ نده تنر باشند ،بنر
تمث ل می اف اید .او می خوا د خواننده عاگ از راه تمث ل بدیع با تعال صوف ه آشنا شوق.
ن ننابند طننره نندر لنو ر پنناک
ننروید بی قرنگی قاننه قر خناک
که لر قرخانه کنس ،حرفی بوق بس
نبناشد ای مثل پوش ده بنر کس
(جامی)265: 1377،
شرح محبت نامه ،بنا بر ش وه ار رایج قر االی آانار الننایی و عرفنانی از نثنرر پختنه
برخورقار است .قیباچۀ آز به نثر فنی نگارش یافته اما قر منت اصنیی کنه بنه شنرح اب نات
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مثنور یوسف و زل خار جامی می پرقازق ،نثر نویسنده ساقه و رواز است.ترک بات و عبارات
عربی قر کتا زیاق است .لویور ضم ب از قاستاز ،سعی می کند ،ظرایف و ب نش خوق را
قر قاستاز بگنجاند و آز را ای چن ب از می کند:
« ب از می کن پ ش تو بوتری صه ا را و او را احس القصص از آز فرموقه است کنه
ای صه متضم بسا صه ا است .لا ی صۀ رویار یوسنف و اسنتبعاق آز و مننع کنرقز
یعقو عی ه الس گ او را از ذکر ای خوا بر براقراز و لا ی صۀ محبت یعقو با یوسنف و
ح ز و تأسّف ور قر مفار ت یوسف و لا ی صنۀ اننداخت اخنواز او را قر چناه و ب نروز
آمدز او به واسطۀ روندلاز راه و فروخت براقراز و خریدز منر کنارواز قر مصنربرقز و بنه
قست ع ی فروخت و لا ی صۀ محبت زل خا و سایر زناز با ور و لا ی محبو شندز او
قر زنداز و کربت قیدز و رنج الربت کهن دز و لنا ی صنۀ نجنات ینافت و بنه پاقشنا ی
رس دز و قر عا بنت کنار جمنال یعقنو را قیندز و بنه زل خنا پ وسنت و از او بونره منند
لهت (نسخه خطی.)107 :
ویژلی مو محبت نامه جامی ای است اکثر مطال کتا به قریافتونار و اسنتنباطوار
شخصی نویسنده اختصاص نمی یابد و مؤلّف لاه از قیگنر عرفنا و صنوف از ماننند ،مولنور،
حافظ ،عبدالواسع ،سعدر ،مطالبی را بنه صنورت نقنل بنه مضنموز منی آورق .ور قر شنرح
محبت نامه از شرح محمد اکرگ میتانی کمک لرفته است .محبت نامنه مهنحوز از لغنات و
اصط حات صوف ه است.او قر برخورق با اصط حات آنوا را معنی می کند«:مسن ح مهنتق از
مساحت است به معنی ره پ مایی نموقز ،پس معنی آنکه ع سی ع مساحت و ره پ مایی از
زم تا آسماز چوارگ نموقه است»(نسخه خطی)39:
بارزتری خص صۀ مت محبت نامه ،زباز چاالک و ب از لرگ لویور اسنت و برخنورقارر
او از لفتار ساقۀ روزانۀ مرقگ و تعب رات آز که خوق قارار ب التنی خناص اسنت و قر ب ندار
کرقز و آلاه ساخت مرقگ نقش قارق .بنابرای برار رس دز به مفووگ وا عنی متنوز محبنت
نامه ،باید از تأمّل قر معنار ظا رر فراتر رفت تا امکاز حضور معانی مختیف پدید آید.
-1-3-2عشق در دیدگاه جامی و گهلوی
عهق وقیعه ار الوی است که قر وجوق انساز نواقه شده و با ذات و فطنرت ور عجن
شده و انساز پ وسته به قنبال معبوق و معهوق حق قی بوقه اسنت .این حندیق دسنی قر
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کتا مصباح الودر صفحه  116آمده است که خدار سبحاز میفرماید:
«مَ طَیَبَنی وَجَدَنی ،و مَ وَجَدنی عَرَفَنی ،و مَ عَرَفَنی احَبّنی و مَن احَبّننی عَهَنقَنی،
و مَنن عَهَننقَنی عَهَننقُتُه ،و مَنن عَهَننقُتُه َتَیُتُننه ،و منن َتَیُتُننه فَعَیَننی ق،یتُننه ،و مَنن عیننی
قیتُه فانا ق،یتُه»؛آز کس که مرا طی کند ،مرا می یابد و آز کنس کنه منرا یافنت ،منرا منی
شناسد و آز کس که مرا شناخت ،مرا قوست می قارق و آز کس که مرا قوست قاشنت ،بنه
م عهق می ورزق و آز کس که به م عهق ورزید ،م ن به او عهق می ورزگ و آز کس
که م به او عهق ورزیدگ ،او را می که و آز کس را که من بکهن  ،خونبونار او بنر من
واج است و آز کس که خونبوایش بر م واج شد ،پس خوق م خونبوار او می باش .
«عرفا راز آفرینش و سرّ وجوق را قر کیمۀ عهق خ صه کرقه و عهق را مبننار آفنرینش
و وجوق می قانند»(برزلر.)112 :1382،عهقی که جامی قر پی تب آز اسنت از حسن و
جمال برخاسته ،آز حسنی( )1که ازلی است و به معهوق حق قی اختصاص قارق و لناه لناه
جیوه ایی از آز از روزز وجوق مخیوق و قر آینۀ ستی جیوه لر می شوق.
جامی ای منظومه را بنا سخ قرباره عهق آالاز کرقه و چن می لنویند:
تن بی قرق جن آ و لل ن ننست
قل فنارغ ز قرق عهق قل ن سننت
که باشد عالمنی خوش عننال عهق
ز عنال رویننت آور قر الن عهننق
قل بی عهنق قر عنننال مبنننناقا
النن عهق از قل کنس کن مبناقا
(جامی)78 :1377،
جامی قر مثنور یوسف و زل خا قر خصوص ل وگ عهق مجازر برار رسن دز بنه عهنق
حق قی چن می لوید:
که آز بونر حق قی کنار سننازر است
متنا از عهق رو لر خوق مجننازر است
ز ننرآز قر خنواندز کی تننواننی
بننه لننننوح اول  ،الف بننی ،تنا نخننوانی
کننه بناشد قر سیننوکش قستنگ نرر
شن دگ شننند منننریدر پ نش پ ننننرر
بننرو عناشنق شنو آنگاه پ نش منا آر
بگفننت ار پننا نهد قر عهقت از جننار
ن ارر جننننرعنننه معننی چنه ندز
کننننه بی جننناگ می صنننورت که دز
( ماز)78:
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« بنابرای الر عهق حق قی باشد عاشق خوق را ناقیده می ل رق و محبو را بنر خنویش
تر ج ح می ق د و ب ر او را به جاز می خرق .قر صورتی که زل خا قر اینجا لنناه را متوجنه
یوسف کرق و لفت«:ما جَ اء مَ ُ أَراقَ بِأَ ْی،کَ سوء»()12: 25امنا زمنانی کنه عهنق قر وجنوق
زل خا به تکامل می رسد به م مت زناز اعتنایی نمی کند .چرا کنه سنرمایۀ عاشنقاز خنوق
م مت است»(نسخه خطی.)151:قر اقامۀ آیه نگامی که زل خا از م مت زنناز مصنر آلناه
می شوق ،مجیسی با حضور یوسف ترت می ق د و از آنناز قعنوت منی کنند و بنه قسنت
ریک کارقر و ترنجی می ق د.مؤلف محبت نامه می نویسد :قست ا به جار ترنج بریدند،
از خوق بی خبر لهته ،لختی بی وش افتاقه ،لختی جناز قاقه ،لختنی سراسن مه و متح نر
مانده(نسخه خطی.)152:محبت نامه جامی ای امر را به احوال عرفنانی سناکناز مبتندر و
منتوی ارتباط می ق د .قر اینجا زل خا را که تبدیل به عاشقی حق قی شنده از نور حناالز
می شمرق و زناز مصر را به سب ضعف و تغ رشاز مبتدر می قاند.چوز تغ ر صنفت ا نل
ابتدا است «.مه زناز قست بریدند و زل خا نبریند» منه متح ّنر و متغ نر لهنتند و زل خنا
متغ ر نگهت( مانجا).
 -2-3-2عشق فطری است
چوز ط نت انساز را قر ابتدار خیقت به آ محبت سرشته انند و قر زمن اسنتعداق و
ابی ت او تخ عهق و موقت کهته اند ،رلاه به لساز عبارت یا زباز اشارت سرّر از اسنرار
محبت و عهق بهنوق ،ر آینه به آز سرّ اصیی و معنار فطنرر متنذکر منی شنوق ،الرچنه
سالوا به سب تعیقات صورر و معنور از آز سرّ الافل بنوقه و بنه واسنطه تعیّقنات قیننی و
قن ور از آز رور لرقاز بوقه است .قل قر آاار عرفانی جایگاه عهق اسنت و جناز عاشنق از
ر گذر قل به اصل مطیق اتصال می یابد«.ار قل پ ش از تعیق بدی ویرانه قن ا قر حضنرت
حق محرگ بوقر و آش انۀ اصیی تو عی ازلی بوق .پنس اکننوز مثنل بنی اقبناز چنرا بندی
ویرانه خور لرفته و از اطاعت خداوند سر زقه و از خانه اصیی خویش الفیت ورزیده»(نسنخه
خطی.)20 :عهق زیاقت قر قوسنتی و آتهنی اسنت کنه قر قل عاشنق حنق تعنالی شنعیه
می کهند و جن حنق را منی سنوزاند این عهنق امنر الونی و آمندنی اسنت ننه آمنوختنی

(نسننفی .)160 :1384،مچننن «قوسننتی حننق را بننا وجننوق طینن وجنند تمنناگ عهننق
لویند»( رور.)41: 1362،
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بنه راه عاشننقی بنوقگ سبنک س نننر
بنحننمداهلل کننه تننا بوقگ قر ای قیر
بننه ت ننغ عنناشنقی ننافنن بننرینده
چننو قایننه مهک من بی ننافه قیده
ز خونخنوارر عهنقن ش ر قاقه اسنت
چننو منناقر بنر لب پستاز نواقه است
(جامی)79 :1377،
عهق انساز به خدا ،ع ه ار فطرر و ح رت و جذبه ار مقد است که جاز را به ننور
جمالش منوّر ساخته و به آز رنگ و صبغه ار الوی می ق د .قر ب نش رآز ،مسن ر صنح ح
زندلی انساز قر جوت مس ر خداوندر «ارجِع،ی إِلى رَبِّک » ،است و نت جه ای عهق آنجنایی
است که می تواز به اندازه ار به او ن قیک شد که تنوا فاصیه اش با او به اندازه قو کماز ینا
ن قیکتراست«.فَکاَزَ َا َ َوْسَ ُِ أَوْ أَقْنیَ »(نج )9 /
 -3-3-2اخالص در عشق
عاشق قر عمل و ن ت اخ ص قارق و ول و فعیش یک ساز است و نر چ ن کنه وعنده
کند به آز عمل کند و چ ر که به آز عمل نتواند نه می لوید و نه وعنده منی کنند .این
لفت و عمل نکرقز و ای قولانگی نول و فعنل قر نن ق معهنوق خطنایی اسنت بن رگ و
نابخهوقنی که موج ناخرسندر و نارضایی معهوق را فرا می آورق.
شارح محبت نامه قرباره اخ ص قر عهق به خداوند چن می لوید«:به چه سر یکنی
را معبوق بیکه موجوق ب و به بص رت قل یکی قاز و به زباز یکی ا رار و قوسنتی و
وا خوا ی به یکی ورز و قر و ت مناجات و اقع ه یکی را بخواز و قر سیوک و طی
جویار یکی باش»(نسخه خطی.)23 :
بننه عهق اوسنت جاز را کامرانی
به عهق اوست قل را زننننندلانی
(جامی)77 :1377،
لویور قر رابطه با عود الست چن می لوید:
چوز حضرت تبارک و تعالی ارواح بنی آقگ را خطا فرموق که«اَلَسْت بِنرَبِّک ْ» ( )2منه
لفتند« :بیی انت ربنا» عود بندلی بستند .باز فرموق که « :وَ أَوفُوا بِالعَوند(» ،نسنخه خطنی:
.)194
رعۀ فال به ناگ م قیوانه زقند»()2
«آسماز بار امانت نتوانست که د
(حافظ)142 :
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با توجه به اینکه شرح محبت نامه جنبه عرفانی قارق از خ ل آز می تنواز آرار انسناز
شناسانه لویور را قر ترب نت عرفنانی اسنتنتاج نمنوق«.چنوز آز ذر الجن ل و االکنراگ بنه
مقتضار آیۀ کریمه« ل،مَ ِ الُمیُک الُ َنوْگَ ل،یَّنه ،الُواح،ند ،الُقَوَّنارِ » جن ل خنوق را ویندا خوا ند
ساخت ،مَیک که عار اسرار و خف ات حضرت اوست شرمنده خوا د شد که من بنا وجنوق
ای تقر ناقاز محا و ال ر عار اسرار ای حضرت بوقه اگ و فیک که از ابتدار آفرید خوق
تا قگ صور قر طی او رواز و قواز و یک لمحه قر طی ور بناز ننهسنته ،ح نراز خوا ند
ماند که م چندی مدت مدیده که قر سنرلرقانی بنوقه اگ و راه طین ور پ منوقه اگ بنه
جایی نرس ده اگ .بداز که تعالی از ازل تا ابد به قو صفت ج ل و جمنال متصنف اسنت و بنا
بندلاز معامیه لطف و جمال قاشته»(نسخه خطی.)19 :
 -4-3-2شادی آفرینی عشق
لویور قر محبت نامه ،عال عهق را چن معرفی می نماید:
«یعنی عال عهق خوش عال است .اس ر عهق شو که آزاق باشی یعنی بنند عهنق عن
آزاقر است و ال آز ع شاقر»(نسخه خطی.)60:
المش برس نه نننه تننا شاق باشی
اس ر عهنق شو کازاق بنناشی
(جامی)78 :1377،
نالفته پ داست که سخت وا قر راه عهق از زباز جامی و لویور ع سرافرازر است.
برو ار خواجۀ عا ل نرر بوتر از ای
ناصح لفت که ج ال چه نر قارق عهق
(حافظ)313 :1367،
لویور به شرح رنج و سختی ار راه عهق می پرقازق که قر برقارننده عهنق حق قنی و
راست است .ای عهق نفسانی و مجازر ن ست بیکه معرفتی است ایده آل.
« ...جمال قر حق قت از اوصا او تعالی است که از ذات واحده کوچ ده ،بنه اینجنا آمنده
است و کذا حال العهق و الح  .پس ع ت معهنو از و محننت عاشنقاز راجنع بنه جننا
اوست پس حس یوسفی لمعۀ از لمعات فروغ جاوقانه اوست و قل المگن زل خنا شنعیۀ از
شع ت اطوار عاشقانه اوست»(نسخه خطی.)54 :اینجاست که مؤلف محبت نامه به لذت ال ر
ابل عهق قست می یابد که مۀ لذت ار جواز قر برابر آز ناچ است و نوایت عهق قر
نظرش فنار عاشق قر معهوق است و الر ال راز آز باشد آز عهق حق قی ن ست.
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مؤلف کتا محبت نامه برای باور است قر پناه عهنق بنه خداونند اسنت کنه انسناز از
ب مارر و نقص و فننا عاف نت منی یابند زینرا کنه بنه کمنال رسن دز بندوز عهنق ممتننع
است«:صورت زل خا کاسته بوق به سب الالرر و پ رر و قر معنی یعنی قر عهق الوی زیاقه
کرق او را که بعد از ریاضت کامیه از خوق فانی لهته بنه عهنق این ق تعنالی مهنغول شنده
بوق؛یعنی از پنداشت خوق لریخته و محو شده بوق از عهق یوسف به عهق الوی آراگ لرفتنه
بوق»(نسخه خطی.)83:
قر رسالۀ ه ریه آمده است «:شبیی را قر ب مارسنتاز بغنداق بناز قاشنتند ،جمناعتی قر
کیاید؟» لفتند« :قوستاز تو ینا ابنابکر » سننگ قر ایهناز
پ ش او شدند .از ایهاز پرس د« 
انداخت لرفت .مه بگریختند .شبیی لفت« :الر قعور قوستی م می کن د بر بن ر من
چرا صبر نکن د»( رال لو)123 :1378،
 -5-3-2آزادگی جلوه ای از عرفان حقیقی در محبت نامه
عرفاز ،تجربۀ ژر و جوت ق ندۀ مۀ ابعاق زندلی انساز است .مبدأ انساز وحدت ازلی
و مقصد او ،وحدت ابدر با خداوند است .موحدّ عار  ،س ر قرونی خوق را به سور واحد آالاز
می کند و ت ش می نماید تا از مرتبۀ لسانی ،به مرتبۀ توح د عمیی راه یابد.لویور قر شرح
محبت نامه به منفعت قن ایی طمع ندارق و لویی قر شرحش ج ارشاق مخاطبش بنه خ نر
الرضی ندارق و مو است ق ت کن که ور قر خ ل این یاقآوریونا بنه جنبنۀ کنارکرقر و
وظ فۀ انساز سنازر تصنو بن ش از جنبنه نار نظنرر و لناه بنی حاصنل عالماننه نظنر
قارق«.فضایل خوقت را ب ف ا ،مناز که پسر ف ز ولی اگ یا پسر ف ز عالم بیکه به نر خنوق
شوره جواز باش و سرقار جمیه نر ا باش که سرقار نر ا عی است»( ماز.)194 :
تواضع ک به رکی پ هۀ خویش
زنخوت پاک ک اندیهۀ خویش
(جامی)264 :1377،
تأا ر پذیرر مستق یا ال ر مستق لیوور از عبندالرحم جنامی ،قر منت زینر نمنوق
یافته و قر وا ع بخهی از تهابه مضموز ای قو شاعر با مقایسه به خوبی قرک منی شنوق« .
ر پندر و موعظتی که به تو رسد فراموشش نک بیکه قر خ ینه قل ذخ ره ساز ،ر کنارر
قر معرض امتحاز انداز،چه به فراموش ساخت آز سوقر نخوا ند قاشنت .چنانکنه از حنال
قانه و طرۀ باراز معیوگ می شوق که قانه از خاک نمی روید و طنره بنی قرننگ قر شنووار
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نهوق .پس انسانی که قانهور است به یک لفت و پنند فرمنوقز اکتفنا منی سنازق»(نسنخه
خطی.)194 :
مکن زین ب هتر قر کنار خامی
بننه کار پخننتگاز رور آر جامی
بننه خنناک ن سنتی افنتاقه بنوقز
چننه بناشد پخنتگی؟ آزاقه بوقز
کننه از خامی است م نوه بنر شاخ
نب ننی زینر ای زنگنار لوز کاخ
نخننورقه سننگ طفن ز جفا جور
ب فنتد چوز کند قر پختگی رور
ز خواز پخته کاراز توشه ار ل ر ز سنگ اننداز خاماز لوشه ار ل ر
(جامی)265 :1377،
 -6-3-2وحدت وجود
توح د ،از اصول مهترک مۀ منذا الونی اسنت .تمنامی آنچنه قر ط نف وسن عی از
آموزه ار رآنی قر زم نۀ یکتاپرستی آمده ،قر سطح وس عی قر روایات و احاقیق اسن می،

بسط یافته و قر متوز عرفنانی ن ن بازتنا یافتنه اسنت ».ریهنۀ توح ند« ،وحّند» اسنت و
«وحدت» که از آز مهتق می شوق ،به معنار انفنراق اسنت؛ از این رو «واحند» بنه چ ن ر
اط ق می شوق که ج ء ندارق(راال اصفوانی )551: 1388،با توجه به م معنا« ،توح ند
یعنی رار قاقز یک چ »(ال ب در:1965،ج.)298: 5جامی با اسیوبی که مبتنی بنر اندیهنۀ
«وحدت وجوق» است به سخ قربارۀ آفرینش عال می پرقازق.
بنننه کننج ن ستی عننال نونننناز بننوق
قر آز خیوت که ستی بی نهاز بنوق
زلفننت و لنننور مننایی و تننویننی قور
وجننوقر بننوق از نقنش قو رویی قور
بنه ننننور خویش بنر خنویش ظا ننر
جمننالی مطیننق از نند مظنننا نر
(جامی)76 :1377،
قر آاار لویور رله ار بس ار ور از اندیهه ار وحدت وجوقر به چه می خنورق و
خوق مچوز جامی به ارث برقه است و با ظرافت خاص قر اندیهه ایش به
آز را از اس
کار لرفته است .قرشرح محبت نامه جامی،قاستاز فرعی مثنور یوسف و زل خا قختنر زیبنا
و اروتمندر از نسل عاقیاز که بدوز قیدز جمال یوسف تنوا از شنن دز وصنف زیبنایی ور
قل به عهق او سپرق و به صد ب ع او با تماگ ذخایر و نفایس خوق به مصنر حرکنت کنرق،
چن می لوید :و تی بازاله قر م ات با یوسف پس از ب خوقر جمنال یوسنف بنه نوش
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آمد ،یوسف قر پاسخ به بازاله( )1که منهأ ای مه حسن ک سنت؟ منی لویند :زیبای ونار
محسو ای جواز انعکا و عاریتی از آز حس حق قی است که قر حجنا پنرقه ال ن
نوفته است (نسخه خطی.)127:
 -7-3-2مراتب هستی
مخیوق اول ،آئ نۀ احدیت است که قر مرتبۀ واحدیت رار قارق .صندور کثنرات ،از عقنل
اول است که قر متوز عرفانی ن بازتا یافته است .قر عنال وحندت ،آخنری حندّ ن قینک
شدز مخیوق به خالق،جایگاه انساز کامل ،حضرت محمد (ص) است .بنا ی اول نا و انب نا ،از
ف وضات رسول خدا بوره می ل رند.جامی این مسنئیه را ب ناز کنرقه و آفنرینش عنال را از
تجیی حضرت محمد(ص) قانسته است:
مکننرگ تننر ور است از ر مکننرگ
منکنننرگ شنند ز عنننال نننسل آقگ
زخنن ننل انبنن ا سننناالرینش قاق
خننندا بننر سنرواز سننرقاریش قاق
(جامی)63 :1377،
بنابرای به عق دۀ جامی اول مخیوق از مصدر وجوق ،نور محمندر بنوق و سنایر عنال از ننور
پاک آفریده شدهاند .مرات ستی قر ذ ن و ّناق مؤلنف محبنت نامنه ،صنورتی و سن رتی زیبنا
پذیرفته و با ماز شکل بدیع خوق به شارح اندیهنه اش یعننی محمندب الن گ لوینور تسنرّر
یافته و سب شده ای اندیهه را با زبانی قیگر برار مرقماز زبنانش والوینه نمایند«:مسن ح از
خاقماز آز حضرت است چه خدمتکاراز پ ش از آمدز خداوند خویش خبر منی ق نند «مبَهّ،نرا
بِرَسولٍ یَأُت،ی م ُ ،بَعْد،ر اسْمه أَحْمَد»(سوره یوسف.)6/لوذا قعایش اجابت رس ده که قر قورۀ آخنر
زماز از آسماز چوارگ ن ول کرقه از امت آز حضرت خوا د لهت» (نسخه خطنی«.)31 :موسنی
عی ه الس گ که چوز ن ق طور قر واقر مقد طور ناگ رس د بر سر شناخه نار قرخنت سنب
نورر قید و جویار او شد و آز نور از شاخی به شاخی میشد و به قستش نمیرس د .آخر االمنر
ندایش رس د که «:وَأَقْخ،لُ یَدَکَ ف،ی جَ ْبِکَ تَخُرُجْ بَ ْضَاءَ م ُ ،الَ ْرِ سوءٍ»(سوره نمل )12 :چنناز
کرق نورر به مثل آفتا به قستش رس د نور محمدر بوق»( ماز.)32:
 -8-3-2پیر و مرشد
قر مکت عرفاز و تصو ن ل به مقاگ و مرتبۀ انساز کامنل ،عنالی تنری ند سن ر و
سیوک محسو می شوق و ن ل به مرتبۀ انساز کامل ،ماز وصول به مقاگ خ فنت الونی و
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اتّصال به حق قت حق مطیق است .قر سیوک ا ل معرفت ،وصول به حق ،بدوز ندایت پ نر
ممک ن ست و براسا اعدۀ لطف،حضور انساز کامل و خی فۀ حنق قر بن منرقگ امنرر
اجتنا ناپذیر است.
بننه جن قر قسنت پ ننر پ ننر پنرور
مننه قست تنوی از س ن و از زر
بننه قسنت آید تننو را لنج سعنناقت
و قر قستنش نونی قسنت اراقت
کننه بناشند کنننار خناماز خامنکارر
مکن بننا صنوف از خنناگ یننارر
بننه خامی منن وه از باالنت فهانننند
طننریق پختنننه کنارر را ندانند
(جامی)263 :1377،
ز پ نراز و مرشنداز منی
لویور قر شرح محبت نامه ارشناق و حکومنت بنر قلونا را از آ ِ
قاند «.الر ترک حصول مراقات نفس کرقه ،خوا ی که به خدمت پ رر مهر شور و قست
ب عت و اراقت به قستش قر نوی پس باید که قست خوق قر قست ر پ ر ننوی؛ بیکنه بایند
به قست پ ر کامل و مکمل بنونی کنه سنعاقت قارر از آز خنوا ی یافنت»(نسنخه خطنی:
) 192پس مصیحت آز است که از خوق اعراض کنی و به صنحبت و خندمت پ نرر کامنل و
مکمل برسی تا قولت قل حاصل کنی ( ماز.)197 :لویور بر ای بناور اسنت کنه منتونار
کوشش مرشداز و عارفاز قر طول تاریخ م بوقه است که قر قل مریداز خوق عهنق بنه
وجد آورند.شارح محبت نامه د نوایی قر ترب ت آقمی را فنا و بقار باهلل قانسنته و سنایر
ا دا را که قر حک ا دا واسطه ار قر ترب ت عرفانی است با توجه بنه آز وضنع کنرقه
است؛ ا دافی مانند :رس دز به معرفت شنووقر ،عهنق و  ...قر زمنرۀ این ند نرار منی
ل رند .چنانکه ب از میقارق« :از ع ش و عهرت با خاماگ و الاف ز که تو را از یاق حق تعنالی
باز می قارق کناره ل ر و از صحبت و طریقت پختگاز که فانی فی اهلل و با ی مع اهلل سنتند
بوره کامل ببر» (نسخه خطی.)194 :
-9-3-2دل مخزن اسرار الهی
یکی از امرات خوق شناسی حق قی وصال به خداوند است.س ر انفسنی و وصنال خداونند
الزگ و می وگ یکدیگرند؛یعنی محال است که انساز بتواند خنوق را جندا از عینت و آفریننندۀ
خوق به قرستی قرک کند و بهناسد .رآز مج د قر ای زم نه می فرماید« وَ نَحْ ُ أَ ُرَ إِلَ ْه،
م ُ ،حَبْلِ الُوَرید؛ ما از رگ لرقز به انساز ن قیکتری » (ق )16/و قر جار قیگر منی فرمایند:
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«از اهلل یَحننولُ بَ ن ْ َ المَننرء ،وَ َیبِننه؛ و بدان نند خداوننند م نناز انسنناز و ی ن او حائننل مننی
شوق»(انفال.)24/
عبدالرحم جامی صفار قل را قر ت ک ۀ نفس قانسته:
ز کثننرت سنرّ وحنندت بناز شسننته
قروز از نقننش کثنرت پناک شسته
کننه پ ش کننار قانناز ای بننوق کننار
...قلی لننر منرق را ی بننه قست آر
بننه وصننفش لننو ننر اسنرار سفتن
چناز قل را که شرحش با تنو لفت
کنه این بنناشند بننه قست آورقز قل
بجنننور از پونننیور پ ننر مکنمل
(جامی)267 :1377،
مقصوق اعیی تحص ل قل معنور است که مخ ز اسرار حق تعالی باشد و آز ج پ نرواز
راه حق را حاصل ن ست و قیگرر را به ج خدمت و م زمت پ رر کامل مکمنل نمنیشنوق
(نسخه خطی.)198:
لفت پ غمبر که حنق فرموقه است منن نگننجن ننچ قر بنناال و پسنت
من نگننج ای یقن قاز ار عن ین
قر زم و آسماز و عننرش ن نن
لننر مرا جنویی ،قر آز قل ننا طین
قر قل مؤم بگننج ار عنجنن
(مولور1378،الف :ا)2653/
 -3نتیجه گیری
جرر است .آاار مو منظوگ

عبدالرحم جامی از شعرار بناگ و صاح سبک رز نو
او قرقیواز ار سهلانه و مثنور ار فتگانۀ او لرقآمدهاند.
مثنور یوسف و زل خا به تقی د از خسرو و شن ری نظنامی و بنه وزز «مفناع ی مفناع ی
مفاع ل»است که تاریخ تأل ف ای کتا را سال (  888ه.ق)قانستهاند.شنرح مثننور یوسنف و
زل خا از صبغۀ صوف انه ر واالیی برخورقاراست.قرلسترۀ اقب ات فارسی صنۀ یوسنف و زل خنا
نقهی روش و رنگ افکنده است .به قل ل جاذبه ار رآنی و وح انی آز و به سنب
کهش ار خاص عاطفی و محبت و عهقی که قستمایه ار مضنموز سناز و قل انگ ن بنرار
شاعراز بوقه است.از ای رو شروح متعدقر بر آز فرا لرقیده است نسخۀ خطی شرح محبت
نامه که شرح و تفس ر یوسف و زل خار جامی است ،توسط محمد ب ال گ ب محمند لوینور
جرر قر ند به رشته تأل ف قر آمده است.ل ینش واژلاز ،مدخیی بر طنرز
قر رز س ق
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فکر شاعراز و نویسندلاز است.به م سب پژو نده یکی از را وار شناخت عرفاز لوینور
را ل ینش اصط حات و مفا عرفانی قر شرح محبت نامه او میقاند .آنچنه از این پنژو ش
منتج می شوق ،نگاه عارفانه ار است که جامی و لویور به مقوله عهق قارند .عهق زینر بننار
مکت عرفانی جامی و لیوور است .ایهاز ،زیبایی مخیو ات را جیوه ار از زیبایی خالق قانسته
اند و عهق مجازر را پیی قانسته اند که ما را به سور عهق حق قنی را نمنایی و متصنل منی
کند .از نظر آنوا تنوا با عهق می تواز به حق قت اش ا و زندلی رس د و عهق مواره بنا الن و
اندوه مراه می قانند.مومتری اصیی که جواز ب نی عبدالرحم جامی و لویور بر آز اسنتوار
است اعتقاق به اصل وحدت وجوق می باشد .آز قو تماگ جواز را نموقر از وحدت می قاننند و
کثرت ظا رر را نفی می کنند و معتقدند که مجموع جواز جیوه ایی از ذات خداوند اسنت و
زندلی منبع واحدر قارق و مه چ از ینک کنل ازلنی و ابندر سرچهنمه منی ل رق .نر قو
معتقدند :بل از اینکه عال آفریده شوق و انساز پا به عرصۀ ای عنال خناکی بگنذارق ،خداونند
روح او را قر ازل آفریده و روح قر عالمی ورار ای عال ماقه با خالق خویش پ ونندر عاشنقانه
بر رار کرقه و عود و پ ماز محبت بسته است.
پی نوشت
( )1واژه «حس » به معنار زیبایی است اما به عننواز اصنط ع عرفنانی بنه معننار ننور
ویژه ار است که از منبع نور قر عال ستی به موجوقات قن ار مناقر تاب نده اسنت ،قر قل

ر ذره ار نوفته است و به وجوقات ح ات و جنبش و آ و رنگ می بخهند .قر قل انسناز
به عنواز یکی از موجوقات ماقر ن لمعه یا قر خهش از ای پرتو اس ر است .به طنور کینی
می تواز لفت که حس  ،نور جاز انساز کامل است ای نور با مرگ انسناز بنه طنور کامنل
نابوق نمی شوق بیکه به اصل خوق باز می لرقق(سجاقر و بورام از.)710-711 :1379،
(« )2آسمانوا و زم و کو وا از که دز بنار اماننت سنرباز زقنند و از آز ترسن دند امنا
انساز آز را به قوش که د»....از نظر عارفاز بار امانت ماز عهق است.
( )3واژه تجیی به معنی آشکار شدز و جینوه لنرر کنرقز اسنت و قر اصنط ح عرفنانی
عبارت است از تابش انوار الوی بر قل عار  ،به شرط اینکه آی ننۀ قل او از صنفات بهنرر و
زنگار طب عت پاک شده باشد .قر عرفاز نظرر ،تجیی را به معنار کیی تر به کار برقه اند
و خیقت جواز را تجیی حق قانسته اند .بنابرای موجوقات عال منه تجینی نار لوننالوز
خدا است(سجاقر و بورام از.)711 :1379،
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