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 چکیده:
های مختلف وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم عرفانی و سلوكی در میان سلسله هدف و زمینه:

بسیاری دارند. نوع اندیشه و نگاه خای عرفا به معرفت، ویژدیهای شیخ، صفات مرید، شرایط 

های دونادون شده است. بوجود آمدن سلسلهخلوت، ذكر و اهمیت آن، مشاهده و سماع، باعث 

-الدین كبری و نجمای بین استاد و شادرد، نجمشده بصورت مقایسهدر این تحقیق معارف اشاره

 «كُن»الدین رازی، با توجه به آثار آنها مورد بررسی قرار درفته است و اعتقاداتی چون صاحب امر 

ارزش بودن خلوت بدون ذكر، مشاهدات ید، و بیو اسم اعظم بودن ولی، آداب مریدی و ارتداد مر

 اند.و رنگها و دالیل مشاهده، سماع و دالیل آن در این تحقیق بررسی شده

نادی ای و استحلیلی و استفاده از مطالعات كتابخانه -این تحقیق به روش توصیفی روش مطالعه:

و  السایر الحایر،، ، آداب الصوفیهفوائح الجمالو محدوده و جامعج مورد مطالعه  انجام درفته است

الدین از نجم مرموزات اسدی، و السائرینمنارات، مرصادالعبادالدین كبری و از نجم اصول العشره

 رازی است.

الدین كبری بعلت وجود آثار بسیار موجز و ساده و مخاطب عام داشتن مورد نظرات نجمها: یافته

ن قبل از ابن عربی و معارف ابن عربی جای خالی آن بیمهری قرار درفته و در سیر تفکر عرفا

دیده میشود. نظریات نجم كبری دارای غور قابل توجهی است كه در میان حکایتها پنهان مانده 

 است.

الدین كبری در مباحث عرفانی و سلوكی بیان میکند بسیار پراكنده است آنچه نجم گیری:نتیجه

مطالب، میتوان به بدیع و عمیق بودن اندیشج وی پی برد.  و با جستار دقیق و كنار هم قرار دادن

های نجم رازی اشتراكات بسیاری با نجم كبری دارد اما آنجا كه پای مباحث افکار و اندیشه

 آید و یا در مباحث جنجالی خارج از فهم عوام، نجم رازی را سخنی نیست.خانقاهی بمیان می
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mystical and Seleucid concepts have many 
commonalities and differences between different dynasties. The specific type 
of thought and view of mystics on knowledge, the characteristics of the sheikh, 
the attributes of the disciple, the conditions of solitude, its mention and 
importance, observation and hearing have caused the emergence of various 
dynasties. This study has compared the above topics in the works of Najmuddin 
Kobra and Najmuddin Razi in order to understand the depth of thought of the 
founder of Kabruyeh. 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical method 
and using library and documentary studies. Al-Din is a secret. 
FINDINGS: Najmuddin Kobra's views are considered to be very concise and 
simple in spite of their very detailed works. Najmuddin Kobra's thought has not 
been paid much attention and Najm Kobra's works have considerable insight 
that has been hidden. 
CONCLUSION:  What Najmuddin Kobra expresses in mystical and Seleucid 
discussions is scattered and by putting it together, we can realize the novelty 
and depth of Najmuddin Kobra's thought and Najmuddin Razi has many 
similarities with Najm Kobra, but where Monastic issues arise or in 
controversial issues beyond the public understanding, Najm Razi is not 
mentioned and his thought is simplified. 
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 مقدمه
الدین كبری، كه در مجموع به صد و پنجاه صفحه نمیرسد، در مقایسه با مرصادالعباد، مرموزات آثار باقیمانده از نجم

السائرین، كه بنوعی شادرد نجم كبری محسوب میشود و مفسر افکار وی است و یا كتب عرفای اسدی و منارات

ی كه میرسد. اما مطالببسیار مختصر و ساده بنظر  كشف المحجوبو  رسالج قشیریهبزرگ قبل از نجم كبری مثل 

در آثار نجم كبری دیده میشود در عین ساده و قابل فهم بودن، احتیاج به شرح و تفصیل بسیاری دارد. معارف 

 آید اما در باطن تعالیم وی بسیار عمیق است؛ مثالًنجم كبری در نگاه اول بردرفته از تعالیم جنید بغدادی بنظر می

میتواند مقدمج اندیشج شیخ اشراق باشد و یا ویژدیهای شیخ و پیر در بیان  مورد اشارۀ نجم كبری« نور»مبحث 

نجم كبری میتواند مقدمج مباحث انسان كامل ابن عربی قرار درفته باشد. یا مبحث اسماء الهی و اسم اعظم كه 

جم كبری اساسی ننجم كبری آنها را بیشمار میداند مقدمج همین مباحث در كالم ابن عربی میتوانسته باشد. تعالیم 

دیده میشود. و مابقی آثار وی اختصای به آداب سلوک و ظواهر سلوک و  دیباچج جاللو  نسیم جمالدر كتاب 

سالکان دارد. آنچه در كتاب نسیم جمال نجم كبری دیده میشود ابتدا بسیار پراكنده بنظر میرسد اما با تدقیق و 

پراكنده، میتوان درخصوی هریک از تعالیم وی به جمعبندی رسید انس با این اثر و در كنار هم قرار دادن مطالب 

بندی خای و بسیار مرتب بیان میکند و به حریم آن راه یافت. اما در مقایسه با وی نجم رازی آثار خویش را با طبقه

 ایشان بسان مرجعی در دوران بعد مورد استفاده قرار درفته است. مرصادالعبادو كتاب 

تفاده است اسقال تعالیم، از داستان و خاطرات و اتفاقاتی كه برای خویش و دیگر عرفا روی داده شیخ كبری در انت

ل، پردازیهای مفصشده و تئوریبندیمیکند و در كمال ساددی و بدون طرح مباحث تئوری پیچیده و نظرات طبقه

دی و والیت و مباحث انسانی سخن و نظر خویش را بیان میکند. شیخ كبری وقتی سخن از توحید و معارف توحی

و معرفت و مشاهدات و تجلی و مباحث سلوكی چون مجاهده و ذكر و خلوت و طهارت و روزه سخن میگوید، فقط 

یا در تعریف از یگانگی خداوند اتصال را یگانگی و اتحاد بین سالک و خداوند  عصاره و اصل مطلب را بیان میکند.

دی سلوكی است و فقط ارائج تئوری بحث نیست. یگانگی شیخ برخاسته از معنا میکند كه این مفهوم دارای ویژ

 الدین رازی است.سیروسلوک است و متفاوت از عرفای نظری چون نجم

سیروسلوک و معرفت نجم كبری رابطج مستقیم با محبت دارد و افزایش معرفت باعث افزونی محبت و افزونی 

های غیبی و آشنایی با ماورای همچنان ادامه مییابد و با نشانه محبت باعث افزایش معرفت میشود. و این چرخه

های سلوكی مادیات میتواند افزایش یابد و سالک از تلوین به تمکین و س س تکوین ارتقا پیدا كند. همج عرفا و فرقه

ر ح نزدیکتصحیح و باطل همگی ادعای این را دارند كه شیوه و روش انتخابی آنها از دیگر روشها بهتر و به صال

ای از این قاعده مستثنی نیست او سه شیوۀ سلوک را معرفی میکند كه نجم رازی الدین كبری نیز بگونهاست. نجم

در این خصوی مطلبی بیان نکرده است و ادعایی ندارد. اما نجم كبری ادعا میکند طریقی كه راه سلوكی اوست از 

اند ی كه پرورش داده و هر یک در عرفان ایران و جهان مؤثر بودهدو روش دیگر نزدیکتر است و شاید با مریدان بزرد

 بتوان دفت ادعای او درست باشد. سه طریق موردنظر نجم كبری چنین است:

« هارباب معامل»الف( افرادی كه فقط در اندیشج خواندن نماز و روزه و قرآن و... بسیار هستند و شیخ از آنها با عنوان 

 ( یاد میکند و نجم كبری مدعی است واصالن در این دروه بسیار كم هستند.34: ی الصوفیه)آداب

ب( روش ارباب مجاهده كه تالش آنها در تبدیل اخالق سیئه به حسنه و تزكیه نفس از آالیش و تصفیه دل از 

 كدورات است و شیخ بیان میکند كه واصالن در این راه نسبت به دروه اول بیشتر هستند.
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های سیركننده بسوی بارداه الهی به قوت الهی نه به حول و قوه خود كه مبتدیان این روش سیروسلوک پرندهج( 

 های اول و دوم در انتهای راه سلوكی خویش به این وصال میرسند.به وصالی دست مییابند كه دروه

ین شیوۀ سلوكی معرفی شده و اند، از نظر نجم كبری بهتراین روش سوم، كه شبیه آن را سلوک عاشقانه خوانده

 مقصود حقیقی در این روش نهفته است.

 

 روش مطالعه
ی ای و اسنادی انجام شده است و مسئلج اصلتحلیلی و استفاده از مطالعات كتابخانه -این تحقیق به روش توصیفی

ید، فت، شیخ، مرالدین رازی درخصوی معرالدین كبری و نجماین تحقیق یعنی اشتراكات و افتراقات نظرات نجم

خلوت، ذكر، مشاهده، و سماع مورد بررسی قرار درفته است. و به این پرسشها پاسخ داده میشود: معرفت چند قسم 

است؟ معرفت حقیقی كدام است؟ شیخ واقعی كیست و دارای چه خصوصیاتی است؟ صفات مرید و ویژدیهای مرید 

آید؟ ذكر چه نقشی در سیروسلوک ی چگونه بدست میچیست؟ خلوت چه ارزشی در سیروسلوک دارد و خلوت واقع

دارد و ذكر حقیقی چگونه حاصل میشود؟ و رابطج ذكر و خلوت چیست؟ ذكر زبانی اهمیت دارد یا ذكر قلبی و 

چرا؟ سالک چگونه به مقام مشاهده میرسد؟ سالک چه مشاهداتی دارد؟ نور و رنگ چه نقشی در مشاهده دارد؟ آیا 

موافق است؟ سماع واقعی باید دارای چه ویژدیهایی باشد و چه زمانی میتوان به آن دست نجم كبری با سماع 

 یافت؟ 

 

 بحث و بررسی

 و اقسام آن معرفت

آمدن معرفت را تسلیم بودن و رضا دادن به حکم حق تعالی میداند؛ به این  های بوجودشیخ كبری یکی از راه

ترتیب كه شخص با تفویض امر خویش به خدا و توكل كردن به خدا بر او جاری میشود و با جاری شدن تجلی، 

طج سآید. او محبت را بوامعرفت زاییده میشود و با معرفت محبت شکل میگیرد و از محبت فنا و بقا بوجود می

معرفت میداند و آنها را دو بال هم میداند كه سالک برای پرواز به هر دو آنها نیازمند است و معرفت را سه قسم 

 میداند:

 های ظاهری حاصل میگردد.. معرفت عامه: معرفتی كه بواسطج استدالل به نشانه4

خصوی غیب است و این معرفت های ظاهری و باطنی در. معرفت خاصه: در این نوع معرفت استدالل به نشانه6

 همان ایمان است.

 هاست.الخای: رسیدن به حق بدون نشانه. معرفت خای3

الخای زمانی حاصل میشود كه سالک دل خویش را از دنیا و مافیها دور میکند؛ شیخ معتقد است معرفت خای

دست رفته و درنتیجه معرفت لذا با حصول پاكی صفات حق تعالی در دل سالک پرتو انداخته و عقل و هوش وی از

 آید. برای توضیح بیشتر معرفت شهودی به قسمت مشاهده مراجعه شود.حقیقی بدست می

من عرف نفس فقد عرف »درخصوی معرفت، به تفسیر حدیث معروف  مرصاد العبادنجم رازی در ابتدای كتاب 

است. شیخ اشاره میکند كه دنیا و  دریزی میزند كه خالصج انسان و نفس انسان، دل است و دل چون آینه« ربه

دری آن است؛ پس انسان برای اینکه آینج وجودی خویش را هویدا كند، آخرت پوشانندۀ این آینه است و مانع جلوه

باید از دنیا و آخرت بگذرد. ظاهر شدن صفات جمال و جالل الهی بواسطج این آینه است كه انسان باید با تربیت و 
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طریقت و حقیقت بحدی برسد كه این آینه را مظهر اسمای الهی كند و آنگاه به حقیقت  سلوک بر جادۀ شریعت و

( میرسد. این معارف بطور خالصه بدین شکل است؛ در ابتدا 3)مرصادالعباد: ی « من عرف نفسه فقد عرف ربه»

ده ختم مشاهسیر است و س س سیر به جذبه تبدیل میشود و جذبه باعث رهایی شخص از نفسانیات میشود و به 

میشود و در مشاهده بنده به حضور میرسد و از خویش غایب میشود و به حضور و بارداه الهی میرسد؛ چراكه 

 « مشاهده به معاینه انجامد و معاینه بنده را جمع كند و از خودش غایب سازد.»

 :نجم رازی درخصوی معرفت به سه نوع معرفت قائل است كه آنها را بشکل ذیل بیان میکند

 .معرفت عقلی )معرفت عوام(4

 .معرفت نظری یا سنتی )معرفت خوای(6

 .معرفت شهودی )اخص خوای(3

 بادمرصادالعو  منارات السائرینبه جای معرفت نظری، معرفت سنتی را بکار میبرد اما در  مرموزاتشیخ در كتاب 

با عنوان معرفت نظری آن را بیان میکند. عناوین نجم رازی از معرفت در نامگذاری، متفاوت از نجم كبری است اما 

 در باطن یکسان است.

 

 پیر و شیخ
در سیروسلوک، وجود شیخ و استاد یکی از بدیهیات است؛ لذا شیخ كبری بر خود اقامج دلیل بر داشتن شیخ را 

رازی ده دلیل در مرصاد و سه دلیل در منارات السائرین بیان میکند. برخی از ویژدیهای الزم ندانسته است اما نجم 

شیخ از نظر این دو شخص بدین شرح است: پایبندی به شریعت؛ سنی یا شیعه بودن شیخ؛ رازداری شیخ برای 

 هی ندارند.اند و از مراحل سیروسلوک آدامرید و اهل سلوک بودن شیخ نه مشایخی كه به جذبه ربوده شده

تأكید بسیار زیادی بر شریعت دارد و شیخی را كه خود را از بند شریعت آزاد تأكید بر شریعت: نجم كبری  -الف

های شناخت شیخ را، مریدان وی میداند؛ به نوعی كه عاقبت ببیند شایستج پیری و شیخی نمیداند و یکی از راه

به دور از شریعت هستند، بدان كه آن شیخ شیخی مبتدع است؛ كار شادردان شیخ را ببینی، ادر در بدعت و كفر و 

هرچند در ظاهر صاحب كرامت باشد و شیطان دارای دامهای بسیاری است. نجم رازی بیست صفت برای شیخ 

قائل است. یکی از این صفات عالم بودن به علم شریعت آن هم در حدی كه مشکالت شریعتی مریدان را پاسخگو 

ه همین مقدار اطالع بر علم شریعت بسنده میکند و مانند نجم كبری تأكید بسیار خاصی بر این باشد. نجم رازی ب

 موضوع ندارد. 

له در ها دیده شده است.  این مسئسنی یا شیعه بودن شیخ: اعتقاد به سنی بودن شیخ و پیر در بعضی سلسله -ب

ا دیده شده است. این مسئله ب آداب الصوفیه بدل كتابمیان آثار و عقاید نجم كبری فقط در یکی از پنج نسخه

غه نوشته البالتوجه به احادیث شیعی و والیتی كه از شیخ روایت شده و یا كتاب منهاج السالکین كه به شیوۀ نهج

شده است، نظریج شیعه بودن نجم كبری را مطرح میکند؛ لذا اعتقاد به سنی بودن شیخ و پیر مورد شک و تردید 

اوجوداین نجم رازی اعتقاد تام به این مسئله دارد و معتقد است شیخ و پیر حتماً باید سنی باشد: قرار میگیرد. ب

چهارم عقیدت است، باید كه بر اعتقاد اهل سنّت و جماعت باشد، و از بدعتها دور بود، و بر مذهب ائمج سلف رود، »

 (.659 )مرصادالعباد: ی« و از تشبیه و تعطیل و رفض و اعتزال مبرا بود...

راز داری شیخ و تسلیم محض بودن مرید: نجم كبری و رازی هر دو معتقدند شیخ و پیر محرم و رازدار مرید  -ج

است و مرید مشکالت خویش را با شیخ مطرح میکند و شیخ با علم الهی خویش و دادن دستورات مناسب، مشکالت 



 443-496 صص ،74 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154 شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 444

تی عتقاد باشد و باید سرس رددی كامل داشته و بسان میامرید را بر طرف میکند. البته مرید نباید به پیر خویش بی

 پیش غسال باشد. 

مجذوبی نبودن شیخ تأكید دارند و شیخی كه به مقام شیخی مجذوبی نبودن شیخ: نجم كبری و رازی هر دو بر  -د

یموده پ میرسد باید مراتب سلوک و مدارج سلوک را پیموده باشد؛ هرچند بعضی مقامات را با جذبه بسرعت بیشتری

لی بوجود بندی كباشد اما كامالً مجذوبی نباید باشد و باید سختیهای سلوک را چشیده باشد. بر این اساس تقسیم

آید كه رونددان بسوی درداه الهی دو قسم هستند: سالکان و مجذوبان. سالک كسی است كه ادرچه او را بصورت می

ببرند، بازهم در هر مقامی اندكی باقی بماند و مشکالت و مصائب آن مقام و ویژدیهای آن مقام را ببیند  مجذوبی

از  اند وو داه نیز به خطا و اشتباه برود تا متوجه مشکالت راه بشود. اما مجذوبان كه آنها را به كمند جذبه ربوده

اه اطالع چندانی ندارند، قدرت شیخی و مقتدایی را نیز اند و از غلبات شوق و مقامات رمقامات بسرعت عبور داده

 ندارند و نمیتوانند شیخ و راهنما و دستگیر باشند؛ چراكه از مقامات و مراتب راه بیخبر هستند. 

نجم كبری اعتقاد به ظاهرالصالح بودن ولی و شیخ دارد و به قلندریه كه خود را برخالف ظاهرالصالح بودن شیخ:  -ه

وقتی از نوع خرقه و لباس و دستار سالک  آداب الصوفیهمایش میدهند اعتقادی ندارد و در كتاب باطن خویش ن

سخن میگوید، اعتقاد دارد سالک در هر مرتبه و مقامی باید ظاهر آن مقام را در نوع لباس و خرقه و دستار خویش 

ینی و آداب آن سخنی ندارد و فقط نش( اما نجم رازی درخصوی خانقاه و خانقاه37رعایت كند )آداب الصوفیه: ی

 به خلوت نشاندن مریدانی از خویش یاد میکند.
احواالت دونادون شیخ: شیخ كبری معتقد است پیر بعلت داشتن دو بال انس و هیبت و قرار درفتن دربرابر  -و

ت و جالل الهی صفات جمال و جالل الهی، دارای احوال دونادونی است؛ زمانی بسیار مهربان و زمانی غرق در هیب

 نجم رازی در این خصوی مطلبی بیان نمیکند. است. اما

سماع و شیخ: نجم كبری معتقد است بعلت اینکه شیخ مالک و صاحب احوال است، سماع تأثیری بر او ندارد و  -ز

 و درحالیکه در ظاهر در سکون است و نشسته و وجد و سماع نمیکند، در باطن غرق دریای نور بیکران الهی است

اشاره به داستان ابوالحسن نوری و شکافتن فرق او براثر سماع دارد. اما نجم رازی فقط اشاره میکند كه وظیفج شیخ 

 موافقت مریدان كند و در مجلس سماع حاضر شود.در مجلس سماع این است كه 

ج میشود بسبب صیحه و اسم اعظم: شیخ كبری اشاره میکند كه صیحه و فریادی كه از عمق وجود رهرو خار -ح

اتصال قلب سالک به اسم اعظم است و ادر سالک به اختیار خویش و نه به بیخویشی به این امر دست بزند نشان 

اختیار صورت بگیرد و همج اینها زمانی از آلوددی نفس سالک دارد و این فریاد و صیحه باید از طرف سالک بی

یر خویش فانی كرده باشد. در این خصوی نجم رازی نظری صورت میگیرد كه سالک اختیار خویش را در اختیار پ

 مطرح نمیکند.

 اطالع داشته باشد. و شیخاسم اعظم خدا اسم اعظم: نجم كبری معتقد است شخصی میتواند ولی باشد كه به  -ط

 را اسم اعظم خداوند میداند و به عدم توقیفیت اسمای الهی معتقد است. نجم رازی مطلبی در این خصوی« آه»

 ندارد.

مان ای رسیده باشد كه وقتی فرنزد ولی خدا: شیخ كبری اشاره میکند كه پیر و شیخ باید به مرتبه« كُن»امر  -ی

( كه این 15)نحل/ « رَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَکُون إِذا رَرَدْناهُ»به بودن چیزی میدهند، آن امر صورت بگیرد همچون آیج 

 ر ارادۀ حق است. در این خصوی نجم رازی مطلبی بیان نمیکند.نشان از فانی شدن ارادۀ شیخ د
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 مرید

تفسیر كلمج صوفی: نجم كبری به تفسیر كلمج صوفی می ردازد و در آن به خصوصیات مرید اشاره میکند كه  -الف

آن اشاره به صدق و صفای مرید و شیخ دارد و واو آن وفا و وصلت و وجد است و فا آن فرج و فرح از خود  صاد

منظور است. همچنین به تفسیر كلمج مرقع نیز می ردازد: میم، معرفت و مجاهدت و مذلت و منظور از را ررفت و 

قول صدق است. فقط همین یک بار در رحمت و ریاضت و راحت و منظور از قاف؛ قناعت و قربت و قوّت حال و 

 آثار نجم كبری با این شکل از تعریف روبرو میشویم و دیگر به این شیوه و طریق سخنی در آثارش وجود ندارد.

مریدی و ارتداد: نجم كبری و رازی معتقد هستند مرید هنگامی كه خرقج ارادت و سلوک را به تن میکند، باید  -ب

استقامت داشته باشد و صبر بر مجاهدت و ریاضت داشته باشد و ادر مریدی از راه  كه درخصوی رنجهای این راه

طریقت بازدردد، از مرتد شریعت بدتر است؛ چراكه شریعت با یک حرف مرتد میشود اما مرتد طریقت بعداز آشنایی 

 سی مردود شیخیبا حقیقت با عمل خویش منکر شده است و عمل برتر از قول است. نجم رازی تذكر میدهد ادر ك

شود، در واقع مردود تمام مشایخ شده و به كمال نخواهد رسید و كسی كه پای در طریقت میگذارد، به هیچ وجه 

 از آن نباید خارج شود. 

آداب سلوک و مریدی: نجم كبری برای شخصی كه وارد سلوک میشود آدابی قائل است و اسم یکی از آثار  -ج

ادب اول در خرقه پوشیدن و است و در آن هفت ادب برای مرید قائل شده است. خویش را آداب الصوفیه دذاشته 

ادب پنجم در آداب آن. ادب دوم در نشستن و خاستن. ادب سوم در رفتن به خانقاه. ادب چهارم در طعام خوردن. 

یم رفتن به دعوتها. ادب ششم در سماع شنیدن كه در قسمت سماع به نظریات نجم رازی و نجم كبری خواه

 پرداخت. ادب هفتم در آداب سفر. 

نشین نبوده و دربارنشین بوده نجم رازی در موارد فوق به غیر از سماع مطلبی بیان نکرده است؛ چراكه وی خانقاه

 است و آدابی درخصوی خانقاه و مراسم و رسوم آن ندارد.

. باید 4ده شرط قائل است:  نجم رازی برای مرید صادق كه طالب سیروسلوک و دست زدن در دامان شیخی است

. باید كه 3. و افسار نفس خویش را در دست داشته باشد. 6تیزهوش باشد كه سریع متوجه اشارۀ شیخ شود. 

. باید 5. باید كه دارای نورانیت قلب باشد تا متوجه عظمت شیخ شود. 1تیزدوش باشد تا كالم شیخ را درک كند. 

. باید كه متعهد به پیمان و عهد خودش باشد 4احوال خویش دروح نگوید.  راستگو باشد تا در نقل مطالب و دفتار

. باید حافظ سِر باشد 9. باید كه بخشنده و سخی باشد تا تواند آنچه دارد رها كند. 7تا به آنچه عهد بسته وفا كند. 

. باید كه مثل 45د. . باید پندپذیر و دوستدار نصیحت باشد تا نصایح شیخ را ب ذیر4تا كتمان اسرار شیخ كند. 

 عیّاران از فدا كردن جان خویش برای شیخ و در راه سلوک هراسی نداشته باشد. 

نجم رازی عالوه بر مباحث فوق، برای سالکی كه میخواهد پای در سلوک و طریقت بگذارد، بیست صفت و ویژدی 

جاعت، بخشش، فتوت، صدق، علم در قائل میشود: توبه، زهد، تجرید، اعتقاد به اهل سنت، تقوی، صبر، مجاهده، ش

و  صفتحد فرایض و زمانی كه پیشوا شد بهتر است دنبال علم باشد. همیشه در مقام نیاز بودن، عیاری، مالمت

 قلندروش بودن، عقل، ادب، حُسن خلق، تسلیم بودن، تفویض امور به خداوند. 

قیام كند و شیخ هم شرایط الزمه را داشته باشد، مراد حقیقی  دانههنگامی كه مرید صادق به این شرایط بیست

 «.من طلبنی وجدنی»هرچه زودتر حاصل شود و جمال الهی از پس پردۀ غیب روی نماید كه 

مرید و داشتن چند شیخ: نجم رازی به مبحث جایز بودن مرید بر داشتن چند شیخ مطالبی را بیان میکند و  -د

نی از شیخ طریقت را ندارد و در صورتیکه مرید از شیخ خویش روی درداند، مرتد محسوب اینکه مرید اجازۀ رویگردا
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نجم رازی بیان میکند كه چند شیخ داشتن مجاز است و از  میشود اما نجم كبری سخنی در این خصوی ندارد.

ان ته و این امکاند مثل ابوعثمان حیری كه چند شیخ داشمشایخی نام میبرد كه از بیش از چند شیخ بهره برده

دارد به چند حالت: یکی اینکه شیخ بمیرد و چون مرید هنوز كامل نشده ادر در تحت تصرف شیخ كامل با والیت 

دیگری درنیاید امکان تباه شدن دارد. دوم مرید به هوی و هوس از تحت تصرف شیخی خارج شود و تحت تصرف 

وم باقی نماند نیز وجود دارد؛ چراكه فریب شیطان را خورده شیخ دیگری درآید و در این حالت امکان آنکه با شیخ د

در تغییر شیخ و حق از این تغییر شیخ توسط مرید ناراضی است. سوم مرید پس از اینکه شیخی را انتخاب كرد، 

شیخ صالحیت تربیت او را در شخص دیگری ببیند و او را به شیخ دیگری حواله دهد مثل ابوالقاسم قشیری كه 

 (.614و  619علی فارمدی را به شیخ ابوالقاسم جرجانی حواله داد )منارات السائرین: ی شیخ ابو

تسلیم محض بودن: نجم كبری معتقد است مرید دربرابر شیخ واقعی باید بسان غسال پیش میت باشد اما نجم  -ه

ه به لباس كند ك رازی توضیح بیشتری میدهد و بیان میکند سالکی كه شیخ و ولی حقیقی صاحب تصرف را پیدا

شریعت آراسته است و در طریقت وارسته و به حقیقت پیوسته است، نباید از چنین شیخی سرپیچی كند و باید 

و اطمینان داشته باشد كه این شیخ است كه او را به مقام وصال الهی میرساند. نجم رازی شیخ تسلیم محض باشد 

ای تشبیه میکند كه ادر بخواهد از سالک را به بیضه میداند ورا در میان مریدان خویش چون پیامبر نزد اصحابش 

ا ای هم قابلیت تبدیل شدن به جوجه رپوست جدا شود و پرواز كند، باید تسلیم محض شیخ باشد. البته هر بیضه

ندارد و از طرفی هر مرغی هم قابلیت پرورش جوجه را ندارد؛ بساكه بیضج مرغهای دیگر را در زیر مرغی جمع 

د؛ چراكه او قابلیت و توانای پرورش آنها را دارد. مرید صادق كه كامالً تسلیم والیت شیخ دردد، میتواند از بیضج كنن

اند تا در اینجا وجود خالی شود. در مرتبج بعدی قضا و قدر الهی باید دستگیر او دردد كه در ازل از او چه ساخته

 (613العباد: ی  شکل او در تحت تصرف شیخ كامل هویدا دردد )مرصاد

 

 خلوت

ای ها و بالها برالدین كبری معتقد است باعث تمام آفات و فتنهدزینی: نجماهمیت خلوت و تأثیرات خلوت -الف

روح، ازطریق حواس انسان حاصل میشود؛ لذا برای اینکه این بزردترین دشمن و سرسلسله و منشأ تمام آفات و 

ه خلوت برویم. این خلوت باعث انقطاع حواس میشود و البته نفس برای اینکه فسادها را بتوانیم نابود كنیم، باید ب

ها و نیرنگها دست میزند. پس خلوت میتواند باعث قطع آمیزش با خلق و بریدن مانع این خلوت بشود به انواع حیله

چ وت بدون ذكر هیاز خلق بمشابه مرگ حقیقی شود و موت پیش از موت را برای سالک به ارمغان بیاورد. البته خل

 بخش باشد. سار شیخی كامل میتواند نتیجهارزشی ندارد و همج اینها در سایه

نجم رازی معتقد است برای تصفیج دل، كه خلوتگاه خای حق است، باید به عزلت روی آورد و از امور دنیوی كه 

 . انسان با آنها انس پیدا كرده فاصله درفت

كبرویه ابتدا با خلوت آغاز میشود و زمانی كه نجم كبری دست ارادت به شیخ كبرویه و خلوت: سلوک در  -ب

اسماعیل قصری داد ،شیخ او را به خلوت نشاند. هرچندكه عالءالدوله سمنانی معتقد بود سالک باید ابتدا دو سال 

ز جنید برای به نقل ا نسیم جمالبا این طریقت آشنا دردد بعد اجازۀ خلوت به وی دهند. نجم كبری در كتاب 

ده شرط قائل است. او بیان میکند پیشینیان )جنید بغدادی( هشت  السایر الحایرمجاهده هشت شرط و در كتاب 

طهارت از دنیا و مافیها، ام و آنها عبارتند از اند و من دو شرط اضافه كرده و به ده شرط رساندهشرط قائل بوده

ت دائم و عزلت از خلق، صوم و روزه كه بیست و دو فایده برای آن خاموشی زبان ظاهر االّ از ذكر حق تعالی، خلو

را بیان كردن و نفی خواطر كه به نظر شیخ مشکلترین شرط بر رهروان راه « الّااللّهالاله»ذكر میکند. مداوم ذكر 
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ت بتسلیم و رضا بودن به حکم حق تعالی. و اختیار صح حق تعالی است و حقیقت آن همان حقیقت ذكر است. و

صالحان و هجران از اخوان سوء. دو شرطی كه شیخ كبری اضافه كرده است عبارتند از ترک خواب و خوابگاه مگر 

در نهایت خواب و غلبه كردن خواب. و دیگر آنکه در خوردن طعام و شراب اسراف نکند و اقتار نکند و بر حال وسط 

میکند و دو شرط دیگر نجم كبری، را بدون اینکه در  نگاه دارد. و نجم رازی همین شرایط هشتگانج جنید را بیان

 شروط قرار دهد و بدون آنکه ذكری از نجم كبری بیان كند، در انتهای همان هشت شرط بیان میکند.

نجم كبری برای وارد شدن به خلوت بر اساس تجربج خویش اعتقاد دارد كه شخص شرایط ورود به خلوت:  -ج

كتاب، لباس و ... داشته باشد؛ چراكه آنها مانع ماندن در خلوت میشوند و البته  نباید مشغولیات ذهنی مثل پول،

باید نیت هم صحیح باشد و البته عظمت شیخ و طرح مشکالت با روح شیخ در خلوت، برای باقی ماندن در خلوت 

د ذكر شیخ كبری معتقد است خلوت برای ذكر دفتن است و ادر هدف ذكر خدا نباشد و خو بسیار مهم است.

منظور باشد، سالک در دام اضداد درفتار خواهد شد. نجم رازی خلوت سلوكی را پس از تلقین ذكر قرار میدهد كه 

 بحث آن در قسمت ذكر خواهد آمد.

خلوت و مشاهده و ذكر: نجم كبری به خلوتها و مشاهدات خویش و اتفاقات آن در زمان خلوت اشاره میکند اما  -د

موضوع با عنوان فتوحات طرح میشود. از جمله مشاهداتی كه نجم كبری اشاره میکند  در آثار نجم رازی این

-مشاهدۀ شیطان و دردیر شدن شیخ با شیطان است. آنچه در مشاهدات جالب توجه است دیدن مناظری طبیعت

رایی ماو دونه است. مثل قرار درفتن دربرابر نوری بشدت خورشید و یا آسمان را زیر پای خویش دیدن یا مسائل

مثل هجوم س اه ذكر به ذاكر كه وقتی سالک وارد خلوت شود و به ذكر ب ردازد، ذكر بسان دروهی از ملخ كه 

آورند و او را در میان آهنگی مانند آهنگ زنبورعسل دارند، از پشت سر در اطراف سالک میگردند و به او هجوم می

و « بوناق»ور اسم اعظم برای شیخ در خلوت و اسامی میگیرند، چنانکه آتش، هیمه را دربر بگیرد. و یا ظه

 را اسم اعظم خواندن همگی بواسطج خلوت همراه با ذكر حاصل میگردد.« افتحبحنین»

 

 ذكر
ین ای كه پیروان ادر سلسلج كبرویه بسیار اهمیت دارد بگونه« االاهللالاله»ذكر «: االاهللالاله»اهمیت ذكر  -الف

عتقد نجم كبری مد را بدلیل نداشتن این ذكر، در زمرۀ سالکان این طریق نمیدانند. سلسله شخصی چون بهاء ول

ازبین میرود  ،نفی موجود در قسمت ابتدایی ذكر بواسطجاخالق ذمیمه و اوصاف شهوانیه  «االاهللالاله»در ذكر است 

پست و راست شدن دل از كجی حاصل  و در قسمت دوم ذكر صحت دل حاصل میگردد و سالم شدن از خویهای

زمین  ؛تجلی ذاتی و صفاتی الهی حاصل میشود . بدین ترتیبنوری است كه از ذكر حاصل میشود تشمیگردد و عل

 بودیناشیخ در اینجا . ذكر نابود میشود بواسطجنفس روشن میشود و نور پرورددار ظهور میکند و ظلمت نفس 

 نجم رازی نیز مانند كبرویه برای توضیح میدهد.نور الهی بر زمین نفس را اصالح و تجلی  ونفس را بیان میکند 

ر د اهمیت بسیاری قائل است و رهایی از شرک معنوی را در حصول معنای این كلمه میداند. وی« االاهللالاله»ذكر 

قامات و به مالسافلین بیان میکند كه روح وقتی از عالم ملک و ملکوت دذر میکرد شرح سقوط انسان به اسفل

ید به السافلین نزدیکتر میشد و باپایینتر سقوط میکرد، از ذكر حق دور میشد و با هر فراموشی و نسیان به اسفل

 كمک ذكر، به آن مقام عالی خویش بازدردد. 

 و مراتبی رهایی ذهن از تشویش نفس میشودذكر باعث  فواید و آثار و مراتب ذكر: نجم كبری معتقد است -ب

کل ذكر در دل ش جكه ابتدا ذكر زبانی آغاز میشود س س ذكر به درون دل او نفوذ میکند و ادامكر قائل است برای ذ
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پاک شدن دل از كدورتهای نفس و تصرف شیطان میشود و نور ذكر به دل تابیده بدین ترتیب باعث  میگیرد.

با . رخاستن قساوت از او میشودباعث بوجود آمدن وجل و خوف میشود و درنتیجه باعث پاكی دل و بو  میشود

و  دل به هرچه غیر دوست اظهار وحشت میکندو  استیالی ذكر بر مملکت دل هرچه غیر از حق از دل بیرون شود

بداند كه هنوز بیماری و كدورت و ناخالصی و ناصافی در  ،در دل خویش به غیر از محبت خدا محبتی ببیندادر 

ذكر باعث سوخته این درمان كند.  ، راهرچه غیر خداستاز االاهلل كدورت الالهصیقل ذكر كه باید با  دل وجود دارد

دل ثابت  جنور ذكر باعث میشود تمامی نقوش رخت بربندد و نقش الهی بر صحیف .شدن هرچه غیر خدا میشود

 میشود. محیط شدن ذکر بر کل وجود سالکباعث  ،مداومت نماید« االاهللالاله»ذكر  ذاكر درهنگامی كه  .دردد

اید ب، ذكر را از زبان میگیرد و زبان متوقف میشود و زمانی كه دل از ذكر دفتن میفتد ،در این زمان است كه دل

 ندذكر در دل ذاكر پرورش پیدا ك ۀزبان شروع به ذكر دفتن بکند و درنتیجه دل ذاكر میشود و كمک میکند شجر

االاهلل آن حقیقت الاله. البته ن شیخ صورت پذیرفته باشدو درخت ذكر آن زمانی حاصل نیک دارد كه بواسطج تلقی

یقین كم و زیاد دارد و . از نظر نجم رازی زمان تجلی پیدا میکند كه بت وجود انسان بطور كلی از میان برخیزد

 ج كلماالاهللالاله جكلممیشود. قلب و تطهیر باطن و نورانیت آن  جتصفیزیاد كردن آن بواسطج ذكر است كه باعث 

ج سالک بواسط آن در نور استوار است. جایمان حقیقی است و درخت توحید است كه ریش جای است كه نشانطیبه

 این ذكر، شجرۀ ذكر را در درون دل میکارد و ایمان حقیقی برای او ظهور میکند.

کی از الغیب یشیخالغیب. مترتب میداند از جمله پاک شدن دل از تیردیها و دیدن شیخنجم كبری آثاری بر ذكر 

مسائلی است كه فقط نجم كبری به آن اشاره كرده و در هیچ كجای دیگر سخنی از آن دیده نشده است كه آیا 

غیب را بصورت شیخی بتصویر كشیده یا اینکه شخص خاصی موردنظر نجم كبری بوده و یا منظور خود سالک 

 است در هنگامی كه به طهارت رسیده است. 

ر مشاهداتی است كه برای ذاكر صورت میگیرد. دیگری هجوم آوردن س اه ذكر به ذاكر است. كه از دیگر آثار ذك

آورد و او را رها نمیکند. ادر سالک هدفش از ذكر فقط ذكر اختیار بخوابد، س اه ذكر بر او تاختن میادر سالکی بی

باعث آرامش و انس الهی میگردد. در  باشد، ذكر باعث تشویش او میشود؛ اما ادر هدف از ذكر قرب الهی باشد ذكر

نظر نجم كبری ذاكر میتواند به جایی برسد كه به او دفته میشود دیگر ذكر نکند و آن زمان است كه ذاكر به وصال 

بیان میکند  اصول العشرهنجم كبری در كتاب الهی رسیده و ذكر بجز نمازهای واجب بر زبان او جاری نمیشود. 

ور تبدیل میشود و ذاكر در ذكر فانی میشود و مذكور خلیفج ذاكر میگردد و فنا صورت ذاكر پس از ذكر به مذك

و در واقع فنا  ای كه چون ذاكر را بخواهی مذكور را بیابی و چون مذكور را بخواهی ذاكر را بیابیمیگیرد؛ بگونه

(. 37ه: ی)اصول العشر« کندازار الم الفی براف»صورت میگیرد. شیخ در طرز لباس پوشیدن چنین فردی میگوید كه 

 درنتیجه شیوۀ سلوكی شیخ متفاوت با مالمتیه است كه خود را متفاوت از آنچه هستند نشان میدهند.

تلقین و انواع ذكر: نجم كبری درخصوی نقش استاد در ذكر و تلقین ذكر، مطلبی در آثار خویش بیان نمیکند  -ج

خانقاهی محسوب میشود. نجم رازی ابتدا ذكر را به تحقیقی و  اما تلقین ذكر یکی از اصول اساسی در سیروسلوک

ذكر  وتقلیدی تقسیم میکند. ذكری كه شخص با شنیدن از دیگران و اشتیاق به مورد خاصی بگوید تقلیدی است 

ن ذكر واسطج مدد شیخ ایباست كاشته میشود. و مستعد  ی كهدر زمین شیختلقین واسطج تحقیقی آن است كه ب

خمی كه در خاک كاشته باشند پرورش میدهد تا به ثمر بنشیند. س س برای ذكر تحقیقی اشاره به را همچون ت

خاصی كه عبارتست از سه روز روزه درفتن كه در سه روز پیوسته باید وضو  ۀآداب و شیو ابتلقین ذكر میکند 

 ،خن بگوید و در هنگام افطاربا مردم كمتر اختالط داشته باشد و كم س ،داشته باشد و دائماً در حال ذكر باشد
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ند و نیت کكه از شیخ میگیرد غسل می ایاجازهبسیار نخورد و شبها را با ذكر دفتن بیدار باشد و بعد از سه روز با 

چراكه اسالم حقیقی زمانی صورت میگیرد كه انسان به سیروسلوک ب ردازد و سیروسلوک  ؛غسلش، غسل اسالم باشد

قرار بگیرد و در واقع در این زمان است كه اسالم  یكه سالک تحت تصرف شیخ كاملحقیقی زمانی صورت میگیرد 

ه درحالیکه پشت ب یخسالک باید بعد از نماز خفتن به خدمت شیخ برسد و ش. بعد از سه روز حقیقی آورده است

قلب  و با حضورقبله نشسته است و سالک رو به قبله به دو زانوی ادب نشسته و دستها را روی هم دیگر میگذارد 

خ دعا یش میکند و مرید نیز تکرار ،االاهلل را پس از اینکه شیخ سه بار تکرار كردحواسش را جمع میکند و ذكر الاله

 و او آمین میگوید و آنگاه سالک به خلوت میرود و دستورات شیخ را انجام میدهد. کندمی

ای خای برای ذكر دفتن حرفی نمیزند شیوه شیوۀ ذكر دفتن: نجم كبری درخصوی روش خای و لحن و ادا و -د

ق اول اینکه مرید صادرا به این مسئله اختصای داده است.  مرصادالعبادو نجم رازی فصل سیزدهم باب سوم كتاب 

باید كه توبه از معاصی كند و بهتر  ،باید با ذكر دفتن انس پیدا كند و از  مردم دوری كند و چون به ذكر آغازد

د محلی كه برای ذكر دفتن انتخاب میکن و اش پاک باشدجامه ،فتن غسل كند ودرنه وضو بگیرداست برای ذكر د

ادر فضا را عطرآدین كند بهتر است و روی بسوی قبله و حالت نشستن آن  .بهتر است خالی و تاریک و تمیز باشد

ر روی بگام ذكر دفتن دست در هن .دونه باشد و البته مربع نشستن نهی شده است مگر در هنگام ذكر دفتنمربع

ران نهد و حواسش پرت نباشد و چشمهایش را ببندد با تواضع و احترام به ذكر مشغول شود و الاله را با بازدم 

ا االاهلل تمام بدن خود را بحركت درآورد و بخارج كند و االاهلل را به دل وارد كند، تا به این ترتیب با دفتن ذكر الاله

ترتیب كه هیچ چیزی غیر از خدا  نمیخواهم و همه چیز اینید و در معنی آن اندیشه كند، بهصدای آرامی ذكر بگو

او اشاره به حضرت محمد میکند كه بعداز نماز صبح تا طلوع آفتاب به ذكر دفتن ادامه میداده است.  را نفی كند.

اطر خویش بیاورد و با دفتن الاله آن ذاكر به هر چیزی كه عالقه دارد باید كه در هنگام ذكر دفتن آن چیز را به خ

چیز را خوار و حقیر كند و به كمک خدا محبت آن را از دل خارج كند و به این شیوه ادامه بدهد تا بتدریج عالیق 

ن میکند و در آن نور روشكه ذاكر با دفتن ذكر نوری را  آن استیش ااهتتار معن جدنیوی را از دل خارج كند. كلم

نراقی درخصوی روش  خزائناند به نوعی همان مطالب نجم رازی است مثالً در آنچه دیگران نوشته غرق میشود.

 (.554و  555ی  )خزائن، نراقى: ذكر دفتن مطالبی كه بیان شده است بسیار شبیه مطالب نجم رازی است

احیا بین العشائین ر را ذكاوقات خوب نجم رازی اما نجم كبری درمورد اوقات ذكر مطلبی نگفته اوقات ذكر:  -ه

ی زیاد مشغول شود تا دانگ جپس به مطالع نماز خفتن دزارد سخن نگوید كه سنت این است.هنگامی كه و  میداند

 یکهدرحالخواب غلبه كند  و هنگامی كهد و به ذكر مشغول شود، نشب بگذرد، پس ساعتی روی به قبله نشیاز 

ل و ، و به دوابدبر پهلوی راست روی به قبله بخدفتن است ذكر اندیشج وی بسوی خداوند متعال است و در حال 

اللّهمّ انّى اسلمت نفسى الیک و وجّهت وجهى الیک و الجأت ظهرى الیک و »زبان این دعا كه سنت است میخواند 

ال مفرّ منک الّا الیک آمنت بکتابک الّذى انزلت و فوّضت امرى الیک رهبج منک و رغبج الیک ال ملجأ و ال منجى و 

 .رودخواب  بهگوید تا با ذكر بدل و زبان ذكر  و با« بنبیّک الّذى ارسلت

سالک ذكركننده ابتدا سبب را میبیند س س مسبب را، بعد از سیر ذكر از زبان به دل: شیخ كبری معتقد است  -و

بعد فانی و سبب را رها میکند و فقط باقی و مسبب را  جر مرحلیند و دیبمدتی سالک سبب و مسبب را با هم م

ذكر ابتدا بر زبان است س س در قلب جای میگیرد و آنگاه كه ذكر در دل نشست این  همانطوركه بیان شدمیبیند. 

ثیر ذكر أذكر است كه از قلب بر زبان جاری میشود. ابتدا از زبان به قلب و بعد از آن از قلب به زبان جاری میشود. ت

ه سرّ رهرو ب ،سکوت و خلوت ذكر جشیخ بیان میکند در نتیج. ابتدا بر زبان س س بر جوارح و اعضا هویدا میشود
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 . از طرف دیگر فالسفه كه موج آنمیفتد و درنتیجه ذكر باعث نورانی شدن سالک میگردد و در قلب رسوخ میکند

 دارند و فایدۀ آن را در حد حرف و صوت میدانند.با نظریات مالصدرا آغاز دشت به ذكر زبانی اعتقادی ن
 

 مشاهده

مسئلج نور: شیخ كبری وقتی به مسئلج نور اشاره میکند مطالب وی بردرفته از قرآن و تعالیم عرفای قبل از  -الف

است اما وی بحث را به جایی میکشاند كه هنوز هم در تعالیم وی ناشناخته  احیاءالعلومشیخ چون محمد غزالی در 

ای كه شیخ تعالیم سلوكی را ازطریق رنگ سالک به وی انتقال مانده و دروه اندكی به آن علم اطالع دارند؛ بگونه

عالیم شیخ از ت میدهد و دستوراتی مناسب با رنگ سالک به وی میدهد و اصطالحاتی كه استفاده میکند پایج بعضی

خ كبری شیاشراق است. تا پیش از نجم كبری كسی به وسعت و دسترددی وی درخصوی نور سخن نگفته است. 

معتقد است صوم و درسنگی باعث روشن شدن چشم دل میشود و روشن شدن چشم دل باعث دیدن عالم ملکوت 

انعکاس آن چیزهایی است كه در عالم  نور و ظلمت دو حجاب هستند و هرچه در این عالم است در واقع میشود.

شیخ كبری در آثار شهادت وجود دارد و عالم ظاهر انعکاس عالم شهادت است و خدا معنی همج معانی است. 

 خویش به مشاهدات دونادونی اشاره میکند. 

ز ا نجم رازی درخصوی مشاهدات مطالب و جزئیات زیادی بیان میکند كه بر اساس مطالب تئوری عرفان است و

نجم رازی نیز مانند نجم كبری نور را صفت خداوند میداند و خداوند را منشأ همج  مشاهدات شیخ حکایت ندارد. 

انوار میداند و معتقد است تنها دل انسان قابلیت دریافت نور الهی را دارد و شیخ از این نور بهرۀ بیشتری برده است 

یف فالسفه بلکه عقل اصیل كه اصالت خویش را از اتصال با نور الهی و از آن تعبیر به عقل میکند اما نه عقل در تعر

دریافت كرده است. وی نیز به پیروی از نجم كبری مسئلج رنگ در سیروسلوک را مطرح میکند اما تفاوتهای جزئی 

 و در نوع رنگها دیده میشود و منشأ این انوار را چون روحانیت سالک و والیت شیخ و نبوت حضرت محمد و ذكر

نمیرسد مگر با عبور از مقامات مشاهده هر سالکی به مقام  نجم رازیدر نظر قرآن و اسالم و ایمان و عبادتها میداند. 

یید الهی باشد و سیر و حركت به بارداه الهی به جذبه است كه أنفس و قلب و سرّ و روح كه همگی باید مؤید به ت

الک از خویش میشود و مشاهده باعث معاینه میشود و معاینه آن مشاهده است و مشاهده باعث غایب شدن س ۀثمر

باعث جدا شدن سالک از خویش میگردد. حق ظاهر میشود و باطل تباه میگردد و جسد فانی انسان به پرتو شریعت 

روشن میشود و نفس انسان به نور طریقت نورانی میگردد و درخت وحدت آشکار میگردد و همه چیز فانی میگردد 

هویدا میگردد. و پرده برای فرد كنار میرود و آسمان و زمین درهم پیچیده میشود و آن زمان قلب هرچه و وحدت 

ادراک كند دروح در آن نیست و قلب در دریای وصال الهی غوطه میزند و از هیاهوی و دودانگی و شک و تردید 

 رها میشود.

سیر مشاهده برای سالک بیان میکند كه رسیدن به مشاهده دارای  مراحل مشاهده: شیخ كبری درخصوی -ب

 مراحلی است كه با طی این مراحل سالک به علم تعبیر نیز دست پیدا میکند.

 . در ابتدا صورت و خیالهایی برای سالک شکل میگیرد.4

 . ظهور رنگها كه به ذات آنهاست.6

 . ذات فانی میشود و مشاهدۀ حقیقی صورت میگیرد.3

خ كبری معتقد است مشاهده در آغاز به صورتها و خیال و بعداز آن با ظهور رنگها به ذاتهاست و س س ذات شی

صورت و خیال، دو نیروی خدمت كار عقل برای ضبط اشیاء هستند. همچون دام و تور برای صیاد »فانی میشوند. 

وقتی معانی به ذاتهای خود وارد شوند، كه چیزها را میگیرند و در آن تصرف میکنند. و نظر مثل سگ صیاد است، 
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افکند. سگ نظر آنها را به دو نیش مصوره و مخیله صید میکند، عقل دو دام مصوره و مخیله را بطرف آنها می

ممسکه و مذكره آن را برای عقل نگه میدارد تا در آنها تصرف كند و از معانی می رسد: از كجایید و چیستید و به 

ن كدام است؟ س س تعجب از معانی میرود و مخیله معنی را به جامج شایستج آن تخیل كجا میروید و مقصدتا

میکند و مصوره به تصویر میکشد. دشمن فرومایه را بصورت سگ و دشمن شریف را بصورت شیر و مرد بزرگ را 

درخت خشک  دار و ناسودمند را بصورتبصورت كوه و سلطان را بصورت دریا و مرد سودمند را بصورت درخت میوه

و بیثمر و سود و روزی را بصورت طعام و دنیا را بصورت پلیدی و زن عجوزه تصور میکنند و... این، سرّ علم تعبیر 

 )نسیم جمال(.« است

در قسمت خلوت دایم و عزلت از خلق در فایدۀ سیزدهم آن، از تجلی سخن میگوید كه  السایر الحایردر كتاب 

و مافیها حقایقی بر او روشن میشود. با پاک شدن دل از آالیش دنیا نقوش اخروی سالک با دور كردن دل از دنیا 

اندازد و با صفا و پاكی كامل وحدانیت بر در دل او هویدا میشود و با پاكی بیشتر صفات حق تعالی در دل پرتو می

صورت میبندد. لذا  اندازد و در این حالت است كه عقل و هوش سالک ازدست میرود و معرفت حقیقیدل پرتو می

  ظهور تجلی دارای مراتبی است:

 . با دور كردن دل از دنیا و مافیها حقایقی بر او روشن میشود.4

 . با پاک شدن دل از آالیش دنیا، نقوش اخروی در دل او هویدا میشود.6

 اندازد.. با پاكی بیشتر صفات حق تعالی در دل پرتو می3

 اندازد.ر دل پرتو می. با صفا و پاكی كامل وحدانیت ب1

آید به این شرح است؛ عقل و هوش سالک ازدست میرود ویژدی حالت چهارم و حاالتی كه برای سالک بوجود می

 و حصول معرفت حقیقی در این حالت است.

 نجم رازی نیز مراحلی برای مکاشفه قائل است كه در واقع اشاره به عقل و كشف و شهود و... اشاره میکند و با آنچه

نجم كبری دفته متفاوت است. نجم كبری آنچه میگوید بر اساس تجربه است و نجم رازی آنچه بیان میکند بر 

نجم رازی بین مشاهده و مکاشفه و تجلی تفاوت قائل هست چراكه محل اساس اطالعات و علم و دانش است. 

دل است. سیر مشاهده در  مشاهده طور چهارم دل است و محل مکاشفه طور ششم است و محل تجلی طور هفتم

 نظر نجم رازی عبارت است از:

 اند.و باالتر نرفته . در مرحلج اول دیدۀ عقل روشن میشود كه فالسفه در این مرحله درفتار شده4

دویند كه انوار در این مرحله دیده  آید كه آن را كشف شهودی. پس از مکاشفات عقلی مکاشفت دلی بوجود می6

 میشود كه با مبحث مشاهده كه مطالب آن در ابتدای بحث درج شد مشترک میشود.

آید كه اسرار آفرینش و حکمت خلق هر چیزی در این . مکاشفات سرّی یا الهامی بعد از مکاشفات دلی بوجود می3

 مرحله ظاهر میشود.

روحی یا روحانی حاصل میشود كه در ابتدای این مرحله بهشت و جهنم و مالئکه و مکالمات  . س س مکاشفات1

آنها را میبیند و پس از صفای كلی روح و پاكی از كدورت جسم، عالمهای نامتناهی مکشوف میشود و حجاب زمان 

 آید.و مکان و جهتها ازبین میرود و خرق عادات و كرامات در این مقام بوجود می

 یل شکلگیری مشاهده در بیان نجم رازی عبارتند از:دال

 . شاید یکی از دالیل وجود مشاهدات این است كه شخص انسان مظهر ذات الوهیت و مظهر صفات ربوبیت است.4
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اشاره به دنج بودن خویش « كنت كنزاً مخفیاً فاحببتُ ان اعرف فخلقت الخلق ألعرف». حضرت حق در حدیث 6

 دارد كه این آشکاری با مشاهدات همراه خواهد بود. و دوستدار آشکار شدن

. شیخ رازی اشاره میکند كه جهان آفرینش چون جوزی كه پوست روی آن است و روح مغز، درون و معرفت 3

واسطج روح است. پس این دوهر شریف را چون ب روری، نتیجج آن مشاهدات و كشف و شهود و وصال خواهد بدرون 

 بود.

ش میگوید خلقت آفرینش تبع وجود انسان است و حکمت آن اظهار وجود انسان و اظهار صفات . در حکمت آفرین1

الوهیت در درون انسان است و انسان آینج تمامنمای جمال الهی است و جمال حق در این آینه امکان تجلی دارد. 

 است.پس این آینه وقتی به تجلی رسید چیزها خواهد دید كه چشم معمولی از دیدن آن عاجز 

شیخ در انواع معارف اشاره به معرفت شهودی میکند و درخصوی آن میگوید پرورش تخم روحانیت و معرفت . 5

انجام اوامر و دوری از نواهی پرورش تخم  ۀحقیقی در درو انجام دادن و ندادن اوامر و نواهی شرایع انبیا است و ثمر

جمال الهی دشت  جدل صافی شد و آین ،كه با ذكر روحانیت است كه حاصل آن معرفت شهودی خواهد بود. وقتی

آنچه به حواس پنجگانه درک نمیشود ملکوت  .پذیرای انوار الهی میگردد و دل انوار الهی را مشاهده خواهد كرد

درک میشود كه عبارتند از: عقل و دل و سرّ و پنج مدرک باطنی  واسطجبنام دارد و خوانده میشود و عالم غیب 

 روح و خفی.

انواع مشاهده و رنگها: شیخ كبری به دو دسته مشاهده قائل است: مشاهدات پست و مشاهدات واال. اما این  -ج

مشاهدات را منوط به دوهر وجودی میداند و هر آنچه سالک در این مشاهدات میبیند ناشی از دوهر وجودی اوست. 

مشغولیت به آن مشاهدات، در همان مقام  سالک با هرچه روبرو میشود و میبیند نباید به آن مشغول شود كه با

درفتار شده است. خدا بینهایت است لذا سیر و مشاهدات در آن نیز بینهایت است. مشاهدات پست دیدن صورتها 

دیدن آنچه فوق سر ما وجود دارد، است مثل و رنگها و دریاها و آتشها و بیابانها و چاه و... است. مشاهدات واال 

 اه و ... .خورشید و ستاره و م

شیخ كبری در خالل بحث احواالت سالکان، اشاره به مشاهدات سالکان میکند و به رنگهایی اشاره میکند از جمله 

سبز، سرخ، زرد، و كبود كه آنها را رنگ احوال مینامد. رنگها را دومین مرتبج مشاهده میداند و رنگهای ذكرشده در 

 آیند.آسانی پس از مجاهده بوجود میاحواالتی دارند و این رنگها بهفوق با كدورت و صفای خویش نشان از 

آید و نشان از سبزی قلب دارد و رنگ حیات قلب است و نشان از رنگ سبز: رنگ سبز براثر ذكر سالک بوجود می

 رشد و طراوت دارد. پاكی رنگ سبز نشان از غلبج نور حق و كدورت آن نشان از غلبج ظلمت دارد.

و آتش: به دو قسم صاف و تیره تقسیم میشود؛ رنگ آتش ادر صاف باشد نشانج حیات همت است و رنگ سرخ 

شیخ آن را به قدرت تفسیر میکند. و ادر رنگ آتش تیره باشد، آن آتشهای شدت و رنج و تعب رهرو در پیکار با 

بارداه شیطان است سرخ نفس و شیطان است. دیدن آفتاب سرخ نشان از نفس لوامه دارد و وجود تا زمانی كه 

 است و رنگ عقل هم سرخ است.

رنگ كبود: آغاز نفس با رنگ كبود است و كبودی آن مثل رنگ آسمان است و دلیل كبودی رنگ نفس امتزاج 

نفس از چهار عنصر است كه آنها تیره و تاریک هستند اما حضور روح مانع تاریکی مطلق میشود و به رنگ كبود 

 قام اماردی قرار دارد.آید و نفس در مدرمی

رنگ زرد: نشانج ناتوانی نفس است و اشاره به زردی نباتات و ضعف آن دارد و نفس نیز بسان نبات با رنگ زرد در 

 ناتوانی و ضعف بسر میبرد. و البته از زبان شوق سرچشمه میگیرد و حکایت دارد.
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ی اما درخصوی رنگ كبود نجم كبری آن نجم رازی آنچه درخصوی رنگها میگوید شبیه است به مطالب نجم كبر

را در مقام نفس اماره میداند اما نجم رازی آن را در مقام نفس لوامه میداند. البته توضیحات نجم رازی كاملتر و 

واضحتر از نجم كبری است. و تقسیمات نجم رازی از نجم كبری بیشتر است و به نور خورشید و نور حق نیز اشاره 

 سخنی از آنها نگفته است. میکند كه نجم كبری

نور ازرق: در مقام لوامگی نفس نوری كه مشاهده میشود نور ازرق است كه از تركیب نور روح با نور ذكر و ظلمت 

 نفس حاصل میشود.

 نور سرخ: وقتی كه از ظلمت نفس كم شود و نور روح زیاد شود نور سرخ مشاهده میشود.

 نور روح از مرحلج قرمز بیشتر شود نور زرد پدیدار میشود.نور زرد: هنگامی كه ظلمت نفس كم شود و 

 نور س ید: هنگامی كه ظلمت نفس باقی نماند نور س ید ظاهر میشود.

 نور سبز: هنگامی كه نور روح با صفای دل تركیب میشود نور سبز دیده میشود.

 نور خورشید: وقتی دل بتمامی صفا یافت نور خورشید با شعاع آن دیده میشود.

نور حق: هنگامی كه نور حق عکس بر نور روح بیندازد، مشاهده با ذوق شهود آمیخته میشود و بدون حجاب روحی 

 ضدی آشکار میشود و در اینمثلی و بیكیفیتی و بیحدی و بیرنگی و بیو دلی، نور حق مشاهده میشود و بی

مین و نه یسار نه فوق و نه تحت نه قرب و نه حالت نه غروبی و نه طلوعی باقی میماند و نه مکان و نه زمان نه ی

 بعد نه شب و نه روز هیچ باقی نمیماند. نه دنیا و نه آخرت نه عرش و نه فرش.
 

 سماع

 آداب الصوفیهدر كتاب  نجم كبری مطلبی درخصوی سماع ذكر نشده اما اصول العشرهو  السایر الحایردر كتاب 

سیم نیکی از آدابی كه برای صوفی بیان میکند سماع است و نجم كبری شرایطی برای آن قائل است. در كتاب 
اشاره به كالم جنید بغدادی درخصوی سماع میکند و از اثر سماع بر مرید و شیخ و صیحج سالکان سخن  جمال

امت و رسیدن به درجات باال و میگوید. شیخ بطور كلی درخصوی سماع معتقد است ادر منجر به راحتی و كر

سخنی درخصوی سماع بیان نمیکند  مرموزات اسدیحیات حقیقی نشود مفید فایده نیست. نجم رازی در كتاب 

رین منارات السائبیان میکند اما تفصیل مطالب نجم رازی در كتاب  مرصادالعبادو مباحث كلی سماع را در كتاب 
و سخنان فقها و عرفا درخصوی سماع را بیان میکند و با سماع مخالف  است. در این كتاب مباحث فقهی و عرفانی

نیست و آن را با شرایطی اثبات میکند و پیرو سخنان جنید بغدادی و استاد خویش مجدالدین بغدادی و نجم 

به آنها  احیاءالعلومكبری است. سخنانی كه از فقها و عرفا بیان میکند دقیقاً همان مطالبی است كه غزالی در كتاب 

- 574بندی شیخ دقیقاً همان شیوۀ غزالی است )ترجمج احیاءالعلوم، جلد دوم: صص اشاره كرده و شیوۀ فصل

(. نجم رازی فقط در ذكر منابع خویش اشاره به مجدالدین بغدادی و جنید بغدادی كرده و هیچگاه اشاره به 545

 الدین كبری نمیکند.نجم

هفت ادب برای سالکان راه الهی ذكر میکند و در ادب ششم  آداب الصوفیهاب كبری در كت آداب سماع: شیخ  -الف

آن، مطالبی درخصوی سماع بیان میکند كه سالک به تکلف این كار را نکند و هنگامی كه حال سماع برای سالک 

ز واند اوخیز كردن نکند و تا جایی كه میتدست داد از آن غفلت نکند و آن دم را غنیمت شمارد، شروع به جست

رقص پرهیز كند و بگذارد حال سماع او را بیخویش كند و در این بیخویشی به رقص و پایکوبی و سماع ب ردازد. با 

برای شیخ كبری حال خوش سماع بسیار كسی در رقص همراه نشود و ادر كسی با او همراه شد ممانعت نکند. 
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یان و پادشاهان از این حال عزیز بیخبر هستند. او برای عزیز و درانقدر است و اشاره به كالم جنید میکند كه عالم

 مرید شرایطی در سماع قائل است.

 اما آداب سماع در نظر نجم رازی: 

 .حركات مرید نباید با تکلف باشد .4

 .به معانی ابیات توجه كند. مرید 6

 .تا میتواند سماع را به دل فروخورد. 3

 .اختیار بحركت درآمد اشکالی نداردبیغالب شد و سماع بر مرید  ادر. 1

 .سماع مرید باعث آزار اطرافیان دردد. 5

 رسائل جنیدشرایط سماع: سه شرط مکان و زمان و دوستان باید در سماع باشد كه این سه شرط در كتاب  -ب

به جنید منسوب است لذا نجم كبری این سه شرط را از جنید اخذ كرده است. مکان سماع جایی باید باشد فراخ 

و اطراف آن دشاده، تا دیدۀ اغیار بر جماعت نیاید. زمان سماع از روی ظاهر، در شب بهتر از روز است و دلیل آن 

 در نظر نجم كبری این است:

 شب صاحب قال از صاحب حال پدید آید.  . در روز تکثیر مردم باشد و در4

 . باشد كه صاحب سماع، سماع را بر خواب اختیار كند و ماردزیده را خواب نبرد.6

.  در شب دلها جمع باشد و خاطرها متفرق نبود و از نظارۀ خلق و اغیار ایمن باشند. اما زمان روز و شب آن در 3

مده آرسد نه روز میشناسد و نه شب و باید سالک فرصت بدستحقیقت آن است كه هنگامی كه زمان سماع حقیقی ب

را مغتنم بشمارد چه در روز باشد چه در شب. مرید باید كه از مخالفت و اضداد ب رهیزد و سماع اال با جنس خود 

و در مجلس سماع نباید كه قوال و خوانندۀ « نکند، كه العذبنه عذاباً شدیداً؛ عذاب شدید صحبت ناجنس است.

 از امرد باشد و توصیه به سماع با دف و نی شده است.آو

جواز سماع: نجم كبری معتقد است كه هر مریدی جایز به سماع نیست بلکه باید شرایطش را داشته باشد تا  -ج

سماع برای او حالل شود. یکی از این شرایط پایان صفات پلید نفس و ظهور صفات نیک و حمیده در سالک است 

كه از  یكسمرید و سالک مجاز به سماع است. شیخ در ادامه درخصوی مرگ سخن میگوید:  كه در این حالت

به این دلیل كه ادر كسی فوت میشود عرفا برای او به سماع  ؛برای او باید عروسی درفت، صفات زمین بمیرد

 ازی است. مادی خویش رها شده و زمان اتصال و عروسی و وصال حقیق مینشینند چراكه از دست نفس جسمانی

 نظر نجم رازی نیز هر كسی مجاز به سماع نیست و كسانی مجاز به سماع هستند كه:

 موت از صفات پلید و زنده به صفات حمیده باشد. مقام . در4

 الزم است.سماع  . حضور شیخ در زمان6

 .جمعی از یاران همدرد او حضور داشته باشند. ادر شیخ در مجلس سماع حضور ندارد 3

مگر اینکه آن دروه اغیار از سر نیاز و اعتقاد حاضر شده باشند كه  شوددوری  در هنگام سماع صحبت اغیاراز . 1

عوام حرام است و بر خوای مباح و بر اهل عرفان واجب  ایسماع بروی معتقد است  .در این صورت اشکالی ندارد

از ؛ چراكه روح آن زمانی كه در كتم عدم بود استبیان میکند سماع از بزردترین مقامات روح رازی  نجم است.

برخالف خاک اجساد كه به زور توسط عزرائیل بسوی خداوند برده رفته و بسوی خداوند  شدخطاب الهی مست 

دادن بَرَک رسول به كعب زهیر كه »روایت نجم رازی برای اثبات خرقه انداختن و خرقه دریدن اشاره به  .دنمیشو

یا  .میکند« د شد و ابیاتی زیبا خواند و حضرت پس از تحسین او بَرَک خویش را به او دادكعب زهیر بر رسول وار
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آن زودتر به بهشت وارد  یسال از اغنیا 555روایت وارد شدن فرشته بر پیامبر كه خبر آورد فقیران امت رسول 

وع به شعر سرودن كرد و میشوند و پیامبر از شادی این خبر از حاضران درخواست اشعاری كرد و عربی بدوی شر

بخاطر وجد و شور این اشعار ردای پیامبر از دوش او افتاد و معاویه بر پیامبر ایراد درفت كه به اشعاری ردای شما 

خموش ای معاویه! بزردوار نبود هركه یاد حبیب شنود و از خود بیخود »از دوش شما افتاد و پیامبر پاسخ داد كه 

 . به چهارصد قطعه تقسیم شد و بین حاضران تقسیم شد و بعد از آن این ردا« نشود!

 یل سماع: دال -د

مادی خویش رها شده و زمان اتصال و  از دست نفس جسمانی انسان چراكه ماع عروسی واقعی انسان است. س4

 وصال حقیقی است.

باطی صفات حمیده ارت باد و شادباشی برای دل است كه با معانی غیبی آشنایی پیدا كرده است و باسماع مبارک. 6

 او شنوا و ۀچون انسان با الهامات حقیقی و الهامات غیبی آشنایی درفت و دوش و چشم و دیده است. برقرار شد

خطاب الست به دوش جان او میرسد و شوق و جنبشی ، هر سخنی كه از قوال بشنود، بینا به نور حقیقت شد

به  سمیفتد. پآیا انسان كمتر از شتری است كه با آهنگ زیبا به یاد وطن و مأوای خویش . بسوی حق پیدا میکند

قفس قالب انسان كه روح در آن  از و اصلی خویش تمایل پیدا میکند جآن آهنگ زیبا روح جان انسان بسوی آشیان

جم ن حقیقی شکل میگیرد.سماع در این حالت  واهد این قفس را بشکند وخآید و میاسیر شده است به پرواز درمی

برای راحتی و كرامت و حیات حقیقی و درجات بلند و پدید سماع كبری درخصوی نتیجج سماع بیان میکند كه 

آمدن مکاشفات غیبی است. هر سماعی كه بر خالف این باشد منجر به آفت و معصیت و تهمت و مضرت دینی 

نهایت مقام ملهمگی  سالک به كهسماع باعث میشود میشود. نجم رازی درخصوی نتایج سماع اشاره میکند كه 

دیرد. ادر سماعی باعث رهایی سالک از نفس نشود و باعث ظهور صفات  و نور حق در دل تمکین برسد نفس

در واقع همان سخنان نجم كبری را  .سماع باید باعث رشد معرفت و عقالنیت دردد .ای نداردحمیده نگردد، فایده

 میکند. با كلمات دیگری بیان

تفاوت سماع مرید و مراد: نجم كبری درخصوی تفاوت سماع مرید و شیخ اشاره میکند كه مرید ممکن است  -ه

به رقص درآید و در سماع حركاتی انجام دهد اما ادر شیخ حركتی نکرد و پایی نکوفت، دلیل بر انبساط خاطر او 

آید و اشاره به ماجرای ش برای او پدید نمینیست چراكه شیخ همیشه صاحب حال است و فقط با سماع حال خو

 ابوالحسن نوری میکند كه در مجلس سماع با اینکه ساكت بود، فرقش شکافت و خون جاری شد.
 

 گیرینتیجه
الدین كبری با توجه به مخاطبان خویش برای شرح تعالیم بیانی ساده دارد اما مطالب وی بخصوی در شیخ نجم

را بسیار دقیق و مرتب بیان نموده  مرصادالعبادبسیار پراكنده است، برخالف نجم رازی كه  فوائح الجمالكتاب 

است. لذا برای درک كالم نجم كبری باید تمامی آثار او در كنار هم مورد بررسی قرار دیرد. شیخ كبری شیوۀ 

ه میکند، نجم رازی ك سلوكی خویش را بر اساس عشق عنوان میکند و مطالبی را كه درخصوی خلوت و ذكر بیان

بعداز وی و شادرد وی پنداشته میشود با چنین صراحتی بیان نکرده است. چراكه در نظر نجم كبری خلوت بدون 

مدار بودن و مجذوبی نبودن و رسیدن به اتصال و فنا برای شیخ الزم است. شیخ ذكر هیچ ارزشی ندارد و شریعت

چنین تفسیری ندارد و اسالم راستین در سایج شیخ كامل برای مرید باید دارای امر كُن باشد كه هیچکس از شیخ 

صادق حاصل میگردد. ذكر نباید هدف سالک دردد كه در این صورت آشفتگی به بار خواهد آورد و انوار نبوت 

حضرت محمد و قرآن و ذكر و اسالم و ایمان باعث رسیدن سالک به مقام مشاهده و معرفت حقیقی میگردد. شیخ 
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جه به رنگ سالک و نوع نور سالک دستورات متناسب با وی را خواهد داد. شیخ كبری و رازی اعتقاد به سماع با تو

دارند اما شرایط سماع در كالم نجم رازی بیش از نجم كبری است و مسائل خانقاهی و آداب خانقاه به غیر از سماع 

مشاهدات و سیروسلوک وی است و هریک از  در آثار نجم رازی چندان جایی ندارد اما مطالب نجم كبری حاصل

الدین كبری، ای مجزا جهت درک عمق اندیشج نجممباحثی كه در این مقاله دذشت خود میتواند موضوع مقاله

 شیخ ولیتراش، دردد.
 

 نویسندگان مشاركت
 تخراجاس علوم تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكتری دوره رساله از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر امیرمهدی محبتی. است شده

. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای شهروز دودرزی منفرد

 یهایراهنمای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز خانم دكتر رقیه صدرائی جلیل تجلیل و سركارآقای دكتر 

 ره مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این انمشاور نقش تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر چهار
 

 قدردانی و تشکر
 كه در شکلگیری این تحقیق نقش داشتند كمال تشکر را دارم. از استاد دكتر ابراهیم دینانی

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
REFERENCES  
Ghazali, Mohammad Ibn Mohammad. (ND). Ehya-e Olum al-Din, Translated by Hussein 

Khadivjam, Tehran: Scientific and Cultural. 
Najma Razi, Abdullah Ibn Muhammad. (2002). Marmuzat e Asadi dar Mazmurat e Davudi, Edited 

by Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Tehran: Sokhan. 
Najme Razi, Abdullah Ibn Mohammad. (2001). Mersad al-Ebad, Edited by Mohammad Amin 

Riahi, Tehran: Scientific and Cultural. 
Najme Razi, Abdullah Ibn Mohammad. (2011). Seyr –o Teyr, Translation of the Manarat al-

Sa’erin, by Mahmoud Eftekharzadeh, Tehran: Jami. 
Najmuddin Kobra, Ahmad Ibn Omar. (2009). Nasim e Jamal, Edited by Fritz Meyer and Qasem 

Ansari, Tehran: Tahoori. 
Najmuddin Kobra, Ahmad Ibn Omar. (2011). Adab al-Sufiye va A-Sayer –alHayer, two ancient 

Persian treatises on Sufism, edited by Masoud Ghasemi, Tehran: Tahoori. 
Najmuddin Kobra, Ahmad Ibn Umar. (1437.AH). Osul al-Ashre, Edited by Raziauddin Abdul 

Ghafoor Lari and Najib Mayla Heravi, Tehran: Mola. 

 فهرست منابع فارسی

رسالج فارسی كهن در تصوف، به تصحیح مسعود دو  (.4345عمر ) ، احمدبنكبری الدینالصوفیه و السایرالحایر، نجمآداب

 قاسمی، تهران: طهوری.



 474/ الدین رازیالدین كبری و نجمبررسی و مقایسج اندیشه و مفاهیم سلوكی نجم

 

 .حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگیترجمج  (تا)بی غزالی، محمدبن محمد ،الدیناحیاء علوم

: ، تهرانویهر عبدالغفور الری و نجیب مایل الدینبه تصحیح رضی (.4137عمر ) ، احمدبنكبری الدین، نجمالعشره االصول

 .مولی

الطایرین اهلل و مقاماتالسائرین الی حضرهترجمج منارات  (.4345محمد ) بن، عبداهللرازی سیر و طیر از ملک تا ملکوت، نجم

 از محمود افتخارزاده، تهران: جامی.

 .و فرهنگی علمی: تهران. حیتصحیح محمد امین ریا به (.4395محمد ) بن، عبداهللرازی مرصادالعباد، نجم

: ، تهرانكدكنی به تصحیح محمدرضا شفیعی (.4394محمد. ) بن، عبداهللرازی نجم داوودی، در مزمورات اسدی مرموزات

 .سخن

فریتس مایر  به تصحیح (.4399)عمر  ، احمدبنكبری الدین(. نجمالجالل و فواتح الجمال نسیم جمال و دیباچج جالل )فوائح

 ، تهران: طهوری.و قاسم انصاری
 

 معرفی نویسندگان

، یقاتعلوم و تحق، واحد و اجتماعی علوم انسانی، دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیاتدانشجوی دكتری : شهروز گودرزی منفرد

 ، ایران.تهراندانشگاه آزاد اسالمی، 

(Email: shahrooz.good@yahoo.com) 
 ، زنجان، ایران.آزاد اسالمیدانشگاه واحد زنجان، ، و هنر یار دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانیانشد: مهدی محبتی

(Email: golmakan110@yahoo.com :نویسنده مسئول) 

ی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالم ،و اجتماعی علوم انسانی، دانشکده ادبیاتاستاد دروه زبان و ادبیات فارسی،  :جلیل تجلیل

 تهران، ایران.

(Email: tajlil52@gmail.com) 
واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد  ،و اجتماعی علوم انسانی، دانشکده ادبیاتدانشیار دروه زبان و ادبیات فارسی،  رقیه صدرائی:

 اسالمی، تهران، ایران.

(Email: faridesadraie@yahoo.com) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers. 

 

Introducing the authors 
Shahrooz Goodarzi Monfared: PhD Student, Department of Persian Language and Literature, 
Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences,, Science and Research Branch, Islamic Azad 
University, Tehran, Iran. 
(Email: shahrooz.good@yahoo.com) 
Mehdi Mohebbaty: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities and Arts, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. 
(Email: golmakan110@yahoo.com : Responsible author) 
Jalil Tajlil: Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, 
Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
(Email: tajlil52@gmail.com) 
Roghayeh Sadraei: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. 
(Email: faridesadraie@yahoo.com) 

mailto:shahrooz.good@yahoo.com
mailto:golmakan110@yahoo.com
mailto:faridesadraie@yahoo.com
mailto:shahrooz.good@yahoo.com
mailto:golmakan110@yahoo.com
mailto:faridesadraie@yahoo.com



