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پژوهش حاضرررر بر برررررری روی ردهای ارمنی اح ن مای نا ی  )440-536در تعلیم و تربیت با تومر بر کتاب
مفتاحالنّجات اختصرراد داردا این نواررتار با روش تیلیلی -توصرری ی در پی ما ارررت تا با ن اهی تاه بر عرفی
منبۀ دی ر این اثر کهن عرفانی بپرداهدا این الر پس اه ذکر م وه های دینی و تعلیم و تربیتی ورد نظر اح ن
مای بر بیاا تعابیر و روی ردهای ارمنی ایخ در ورد ن ات ربوط یپرداهدا برمینن تی یق نشاا یدهن کر صنف
بر ما ارت تا پننها و واعظ تربیتی خود را با ارتناد بر عارف و م وه های ارمنی و دینی بر طری ی رهل و راد
و بر دور اه ا صطالحات و تعابیر عرفانی ،کر برای گروهی خاد اابل درک ا رت ،بر خاطب ال ا کنن ،ض ن ماکر
گا بر ت سیرهای خا صی اه میات یپرداهد کر حاوی تأ الت او رت و بنین صورت اننی شرهای خود را در ل اف
ه ین م وه ها و تعالیم دینی بر خاطب ال ا یکنن ،چناا کر گا او را وادار بر پذیرش این ررررخناا ین اینا
تبعیت اه ارررریعت نبوی ،ااا ۀ ن اه ،تالوت ارما کریم ،ترک حبن دنیا ،صررراحبت با نی اا ،تربیت ن س ه ر اه
تعالیم اره ا ننی ا رت کر در پرتو توبۀ خال صانر برای رهرواا وادی ریر و رلوک در کتاب مفتاحالنجات رایر
اف نن ارت.
واژگان کلیدی :تاحالننجات ،اح نمای ،ارما کریم ،تعلیم و تربیتا
مقدمه
اح ن ابن ابوالیسرررن ما ی نا ی تراررری ی  )440-536ل ب بر «ژنن پیل» و ال ابی دی ر همچوا عروف بر
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رلجوایاا در رو رتای نا ق اه اراءتر ای ) خرا راا در خاننانی ا صیل اه نژاد عرب پا بر عر صۀ ومود نهادا رل سلۀ
نسبش بر مریر بن عبناهلل بجلی ،صیابی عروف پیا بر ارالی د) ،یررنا بنین ربب اه وی گاهی بر « اح ن
بجلی» یاد کرد انن و بر نارررربت هادگاهش «نا ق» او را همچنین «اح ن نا ی» و پس اه انت الش بر «مای»« ،
اح ن مای نا ی» خوانن انن اح ن مای :1373،ن ۀ صرری).ا اح ن مای پس اه توبۀ خویش در رررن بیسررت و
دو رال ی و پس اه هجن رال ریا ضت و ع لت و تع ق در احوال ا ات ب رگاا پی شین ،مثار اره ا نن و درخوری
اه خود بر مای گذااررت کر هر کنای اررهرت خاد داردا این نواررترها عبارتنن اه :انسالتائبین ،سراجال ّسائرین،

رو ضةالمذنبین ،مفتاحالنّجات ،بحارالحقیقة ،کنوزالحکمة ،ر سالة سمرقندیه و دیواا اعری کر بر وی ن سوب
ارتا
اح ن مای کتاب مفتاح النّجات را در رن ه شتاد و دو رال ی و بر نا ربت توبۀ فرهننش ،خوامر نجمالننین
ابوب ر ،در یک ملن و یک ن ر ،و در ه ت باب و دو فصررل مورد ارررتا این کتاب با تنی صرروفیانر و با ارریو
ارررتادانر و توصرریف ن ات دایق عرفانی و اخالای با بیانی ن دیک بر لهجۀ یاور وافق با ذوگ ه اا بر ن ارش
درم ن  ،با طرح بیثهای دالوی در عارف و تعالیم صرروفیر وحنی )347 :1374 ،و نتیجرگیری طلوب اه ماها
حاوی باریکترین اننی شر های عارفانر و اه هنرهای ا رف اح ن مای در این ت صنیف ا رتا و ضوع کتاب بر بیاا
اعت ادات اهل رننت و روش ی اا و ریرت رال اا کوی حق ارتا باحثی کلی در ایو تایباا و کی یت ا ر و
نهی و ک سب و کار علمم وهی در این کتاب م ن ا رت اح ن مای)23 :1373 ،ا این اثر ه چوا انسالتّائبین مرای
او را در سایل طری ت تبیین یکنن و رادگی بیاا ماها تأثیر خا صی در خواننن یبخ شن هرینکوب:1393 ،
)83ا
روی رد نوی سننگاا در پژوهش حا ضر بر منبرهای تعلی ی و تربیتی اثر با تومر بر بهر گیری صنف اه میات ارما
کریم ارررتا مفتاحالنجات بر لیاظ ااررت ال بر میات بر گونرای ارررت کر ن دیک بر نی ی اه رررور های ارمنی 46
رررور ) را در خود م د داردا بیش اه نود میر در این اثر بر صررورت ت رر ین و ااتبار کاربرد دارد کر برخی بنا بر
نا ربت و ضوع ،بر ت رار اه ما رخن رفترا رتا «ا ات ال مثار وی بر میات ی ات و باهتاب باحث الهیات در
ماها ،ت ر ین ارررتادانۀ اخبار و روایات رررین ختار و ژرف اوی در عانی و اهیم ماها ،ارررتناد بر ااوال و مرای
سراا ب رگ» فاضل )73 :1373 ،اه ویژگیهای نثر این کتاب ارتا
اح ن مای ه چوا ابورررعین تومر بر تربیت عوای را بر خوبی ن نظر ارار یدادا یتواا او را چوا ابورررعین،
ایخی ردی دورت و عااق اصالح و ت کیۀ مناا دانست ،با این ت اوت کر ابورعین در بساطت و گشادگی و تساهل
بیش اه ارریخ مای ع ل یکرد ارررت و م وه هایش بیشتر ینانی و در کوچر و باهار بود ارررتا هرچنن پیر مای
باب توبر را بر گناه اراا باه یدانن و با ذکر گ ارش احوال توبرکنننگاا با ترغیب ب ه اراا ،مناا را بر باهگ شت بر
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روی خنا دعوت یکنن ،با این ومود ،رختگیری و الت ای انین وی بر ارما و رننت و اریعت ،کالی وی را در
پرد ای اه تیذیر و هشنار و اخطار ارار یدهن ،بر طوریکر گا ترک اریعت را «اگرچر یکبار» برای انساا مای
ن یدانن و سرت عاا را ا ر بر دوری اه صریبت اینچنین افراد ین این راکااح ن مای)166 :1373 ،ا تابعت اه
ارع نر ،برپایی ن اه در اونل وات ،ذکر خناونن و تالوت ارما کریم ،ترک حبن دنیا ،صاحبت با نی اا ،تربیت
ن س ه ر اه تعالیم ارها ننی ارت کر در پرتو توبۀ نصوح برای رهرواا وادی ریر و رلوک در کتاب مفتاحالنجات

رایر اف نن ارت کر ا در این نواتار بناا ااار خواهیمدااتا
بیان مسأله
تومر و رعی در ا ر تعلیم و تربیت در تصانیف ختلف اح ن مای باره ارت ،ا ا این وضوع کر وی را در برخی
نابد ،خطیبی تعصرررب و ررررختگیر عرفی ن ود انن ،این ارررایبر را بر ذهن یمورد کر وی چ ونر اادر بود
خاطب را بیر اننا اه دین و رررننت و با الت ای بر میات ارما بر این ا ر پایبنن کنن ،با ماکر خود نی در دور ای
اه حیات خویش در عهن نوموانی بر بیراهر یرفتر اررررتا با برررررری نیو گ ینش و کاربرد میات ارما کریم در
مفتاحالنّجات این سألر رو ان ی اود کر ایو تعلیم و وعظۀ وی ن سبت بر ماهالا و عوای با راه ناا دین و
صرروفین ایاا ت اوت بود ارررتا ه چنین مارر ار یاررود کر اح ن مای در ارررتناد بر میات ختلف ارما کنای
گ ار های تربیتی را ننظر ارارداد ارتا
اهمیت و ضرورت پژوهش
بررررری ن ا و ن رش اح ن مای در کتاب ورد پژوهش ا ،بر مهت اررناخت و درررتیابی بر نوع بهر برداری
صننف اه کاربرد میات ارما در ا ر تعلیم و تربیت خاطباا و گا دریافتهای خاد ت سیری و تأویلی وی در این
اثر کار تاه ای ارت کر یتوانن در مهت فهم و تبیین دریافتهای دی ر نویسنن اه میات ارما ،رود نن افتنا
پیشینة پژوهش

ماچر در بنو ا ر در برابر دینگاا هر پژوهش ر ارار یگیرد تی ی ات علی فاضل بر مثار ایخ مای در کتاب شرح
احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام  )1373ارتا ننی در ررالۀ خود با عنواا بررسی آثار و اندیشههای
شیخ احمد جام  )1391و نی به نی طلق و خنادادی در «تیلیل اف ار و عرفی مثار ایخ اح ن مای» 1389
 )136-115:بر تبیین اننیشر و مثار ایخ روی مورد اننا برخی پژوهشها نی بر بررری تشابهات عرفانی و ت سیری
مثار وی با مثار پیشررین اختصررادیافتر کر بر لیاظ اررناخت اننیشرررهای تأویلگرایانۀ ارریخ در خور تومر ارررت
ننی)141-123 :1393،ا کارهای شررابهی در مثار دی ر عارفانی چوا روهبهاا ب لی در ه ینۀ بررررری و تیلیل
میات و احادیث انجای ان ارت پورنا ناریاا و ررتاد)28-7 :1392 ،ا با ومود این ،تاکنوا مفتاحالنّجات بر طور
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خاد در ه ینۀ روی ردهای تربیتی بر ا رار م وه های ارمنی ایخ مای برر ری و باهن ری ن شن ا رتا این الر
یتوانن تا حنودی بخشی اه ن رش دینی و عرفانی و نی طری ۀ تبیین و تعلی ی او را روان ن اینا
بحث

شیوههای بهرهگیری از آیات قرآن در مفتاحالنجات
اب ار ایخ مای برای ت هیم رخن بر خاطب و تصنیق ما ،میات ارما ارت ،ا ا وی با ماکر روی کال ش میات
و روایات اررررت ،هبانی رررراد و رواا را با ومود ماکر نسررربی عربی-ی نی دارد ،بر اصرررن پنن و اننره و وعظر
بر یگ ینن؛ نر ه چوا هباا روهبهاا ب لی پیچین و پرتصویر و تنوعا
در نی ۀ اول ارا اررشررم نی نویسررننگاا تیت تأثیر هباا و ادبیات عربی با ن ارش مثار خود اننک اننک بر
ت لف روی یمورد انن؛ ا ا ارریخ مای با ومود کاربرد بسرریار میات ارما و کالی نبوی و اّ نر ع) ،در واردی خاد
ما هم ه انی کر بر طرح سایل و باحث عرفانی و یا ارح و ت سیر میات و احادیث یپرداهد و عر صۀ رخن را
فراخ ییابن درت بر گ ینش لغات عربی راد و رواا یهنن و در ب یۀ وارد در خطابرها و وعظ و بیاا دارتاا و
ح ایات و تخاطب ها ،کال ش رنگ و بوی نثر دور ررررا انی رررربک خراررررانی) را بر خود یگیرد خنیور و
خنادادی،1391 ،د )12ا طری ر و ایو نوین پیر مای در ررارر مفتاحالنّجات ارت اد اه میاتی ارت کر پیای ا ین
و بشرررارت برای تایباا و گناه اراا در خود داردا این ن ترای اررررت کر اح ن مای را ماطورها هم کر در ا ر بر
عروف فوگالعاد خشن و رختگیر یدانسترانن هرینکوب ،)82 :1393،نشاا ن یدهنا برای ن ونر ،در باب روی
پس اه ماکر خاطب را اه هواپررتی برحذر یدارد و تنِ فر اابرِ ایطاا را بر ارار میات و روایات بر کلب رگ)
و نی رایر ردی را -کر رنج تعلیم برخود ه وار ن ننن -بر ه ج خر س) اننن یکنن برای ه شنار بر خاطب،
اه م الت ن ی ین تنبیر و تیذیر بر مای م الت نهی و خطابی بهر یگیرد« :اااتا اه ما م لر نبا ای کر گ ت:
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ» اح نمای)111 :1373 ،ا این طره بیاا نشرراا اه ارافت و بالغت کال ی خطیبی
دارد کر رااب ارت در تعلیم و ارااد دی راا مانب ادب را نی ن ر داردا وی در اراادی دی ر با م التی ثبت کر
د
ین ت شویق و ترغیب ا رت ،یگوین« :اااتا اه ما اوی با ای کر یگوین« :إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ .فِی مَقْعَ ِ

صِِِدْ ٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ» ا ر54:و ،)55اح نمای)175 :1373،ا گا خود را نی با خاطب با عبارات « ا و تو»
ه را یکنن راکا اح نمای )151 :1373 ،تا ب وین انساا خطاکار ارت و باب توبر بر او گشود ارتا اح ن مای
در تعلیم و تربیت برای ت هیم طلب در ماا و رواا خاطب بر رواررری دررررت هد کر ک تر عارفی بناا روی
مورد ا رت و ما «خوداتها ی» ا رت بر گونرای کر ایخ خود را با خاطب ی ساا دان ستر و خود را نی در عرض
اتهای ارار داد ارت راکا به نی طلق و خنادادی)126:1389،؛ ثال در باب اشم در نهی اه تابعت ن س بر ما

اررررت« :ااااینت ت ای اح اا کر اییم! کر این یکنیم و این خریم و این موییم و بنین پی بریم» اح ن مای،
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)167 :1373ا اینچنین لین مرای و ن رش شررر انر و بر دور اه هرگونر تظاهر و غوغای پرماررروب رینباهی
تصوفانر ،خاطب را در رویموری بر صالح و نی ی کارراهتر ارتا
ایخ ،بنای ت صوف و وعظر را بر پایۀ اهیم میات الهی در ریر کالی بر د رت یگیردا گویی

ا ین میات

را اه پیش در ذهن واناد خود هینا دارد و با ت یر بر ما بر تعلیم و وعظر و ار ااد خاطباا یپرداهدا ان ی

ایخ،

چناا کر در ن ۀ اثر بناا ااارت دااتر ،یادکرد وی بر دعای خیر و نی نجات گرفتاراا در بنن هوا و بنعت ارت؛
چنااکر ینویسن:
هر کر برخوانن ،ا را بر دعای خیر یاد دارد کر صررود اه م دکردا این کتاب ،دعای سررل اناا ارررت تا
باان کر یک سل اا کر در درت هوا و بنعت انن باان اه ما رهایی یابن و دعای خیر بر این گناه ار کنن
تا حق –تعالی -بر وی و بر ا رح ت کنن اح نمای)72 :1373 ،ا

او در بیناری و نباهت غافالا تالش یکنن و ه وار رررررم ادب و احترای را ،کر در پرتو ارما و ررررننت بناا
ر رین  ،حتی در کالی و تعلیم و ار ااد بر کار یگیردا با برر ری این اثر ،چنین علوی ی اود کر پیر مای ماگا
کر روی بر خاطباا دارد ،خود را نی در رخن ه را مناا ورد خطاب ارار یدهن ،ا ا در ت ابل با نعیاا ماهلِ
ردیفریب و بر تعبیر دی رِ وی« ،دهداا دین» و «ناب اراا» و «هرماییااِ» «ناتراارررین روی» اح نمای:1373 ،
 ،)194بی یابا تاهیانۀ رخن را فرو یموردا
مفتاحالنّجات چنااکر صنف بر ما ا رت با روی ردی تعلی ی -تربیتی ن ا اتر ان ا رت اح نمای:1373 ،
)72ا وی در این ن ا و ن رش برای اثبات ع این و واعظ خود اه میات و احادیث اررررت اد یکنن و ع وال پس اه
میر بر ذکر حنیث نبوی و رررپس بر ترم ر و ارررح ما یپرداهدا بر گ تۀ ررریوطی ،در ااهر ت سرریر بر حنیث
ت یردااتن ومب یاود کر سنر اه افتادا بر ااتبا ی وظ ب اننا رپس فهم و ارتنباط ورعت ییابنا نباین
پیش اه ا رتوارکردا ااهر ،ر رینا بر باطن ط د اود و هرکس ادعای فهم ا ررار کنن ،در حالیکر هنوه ت سیر
ااهر را بر دررتی نشناخترباان ،همچوا کسی ارت کر نعی ی اود بر ورط خانر ررین در حالیکر هنوه اه
در ن ذ اتربا ان ریوطی)582 :1382 ،ا این طلبی ا رت کر ایخ مای نی در ن ۀ کتاب برکار یگیرد و با
ارتناد بر رخن پیا بر د) اول خود را ارتی ای یبخشن و ما را غنی و رراار اه عارف ین اینا اه این روی اه
ذکر حنیث طوالنی هم ابایی ننارد اح ن مای)86 :1373 ،؛ چرا کر غرض ما ارررت کر وافق اول خنا و ررررول
د) ع ل اود اح ن مای)113 :1373 ،ا ایو ع ول وی پس اه ذکر تن عربی حنیث ،موردا ترم ۀ فار ری
ما ارررتا اینکر پس اه ذکر میر یا حنیث بر برگرداا فارررری ما هم نظر دارد ،چنن ن تر را خاطر نشرراا یکنن:
ی ی تومر بر فهم عوای برای درک مرررراا عارف و با هنف وعظرگری چنااکر خود بناا اارررارت کرد اررررت
اح نمای )63 :1373 ،و دی ر ،بیان ر تومر ایخ ارت بر ااهر کالی و میاتا اف وا بر ما در ارح و گ ارش برخی
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اه میات رنگ و بوی تأویل و ت سیر هم رخ ین اینا اح ن مای در مثار دی ر خود ،ض ن اعت اد بر این کر ارما ه ار
ت سیر دارد ،تصری .کرد کر ت اریر گ تر ان اه میات هیچیک ،ب ر و اصیل نیست ننی ،128 :1393 ،بر ن ل اه
بیارالی ی ر)1389 ،ا این رخن ،گ تۀ رهل بن عبناهلل را بر خاطر یمورد کر:
اگر خناونن بر هر حرف ارما ه ار ن تر بر بنن بیا وهد فهم ن ات یک میر ارما برای بنن بر پایاا نخواهن
ررررین ،چر ،ارما کالی خنارررت و کالی او ویژگی خود او را داردااا هرکس بر ی انی کر خناونن دل اولیای
خود را گشاد باان اه طریق او در خواهن یافتااا ررناج طوری)124 :1382 ،ا

البتر نباین رخناا تأویلگرایانۀ صوفیر را نتیجۀ عنی تومر بر ااهر پنناات ،بل ر عناگرایی مناا هم بر ااهر
و هم بر باطن خواهن بودا « برای سراا عرفانی اه یت داات کر ثابت کننن ت سیر باطنی مناا باینتی با صورت
ل ظ و ااهر میات ننارد» شرنف)112 :1384 ،ا این نوع تومر و ن رش بر ااهر میر نن نظر عرفا هم بود ارت ،ا ا
ایناا ه وار بر این ن تر تأکین داارررتر انن کر ذوگ ااهرکالی وحیانی و فصررراحت ال ااش مناا را در عرض
عادتهدگی و روه رنگی گرفتار ن ننا بر گ تۀ عینال ررات اهل ارما م ال ارما را با بردرم نا اه عادتپررررتی و
گذر اه پو رت و حروف و کاغذ و رطور ییابنن ،چنااکر «چوا َ رى بر وَ عِندَهُ اُمُّ الکِتاب ر رین بر عانى ارما
برررررن ،و م ال پرتو ارما ،او را چناا اه خود یو کنن کر نر ارما انن و نر اارى و نر کتاب» عینال رررات
ه نانی) 3 :1370،ا
ماچر کر اح ن مای چناا با اور و حرارت برای بر اثباترراننا رخناا خود دارد ،ریشر در اعتصای و ت سک
وی بر میات و احادیث و ررننت ارریف نبوی دارد تا بنین ورریلر بننگاا عاصری را ررر بر خط فر اا «اهلل» کننا
ماگونر کر صاحبدالا ،ذیل اری ۀ «وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ» چنین تعبیر یکننن کر« :تو دای ررالت
و دعوت بنر ،ماکس کر صین ا با ان دای ا خود دانن ،و در بی ان اا را خود هیچ ط عى نی ست» عینال

ات

ه نانی)168 :1370 ،ا
انس و پیونن میات با ذهن و ضررر یر عارفاا نشررراا اه پیونن درونی و دیرینۀ مناا با عنا داردا اح ن مای نی
رررا ین میات را اه پیش در ذهن وا ناد خود هی نا دارد تا در پرتو م وه های تربیتی و تعلی ی اه ما بر روارررنی
بهر نن گرددا براین پایر ،پیونن درونی عرفا با ارما و حنیث تنها بیاا مرارت ی ااهر کال شاا بر ما نیست ،بل ر
م یخت ی وااعی ما با ذهن و ض یرااا ارت حامی ی نی و ررا ی)110 :1393 ،ا
در ادا ۀ رخن با بررری روی ردهای ارمنی اح ن مای در ارایۀ اهیم دینی و تعلیم و تربیتی روی یموریما
توبه
ایخ مای در باب روی کتاب بر بیاا اه یت توبر و را و طریق ما ا اار دارد و ما را ب رگترین و همترین
کار یدانن« :هر کر کاری یکنن ،چوا خلل ما بنین ،توبر بر وی وامب م ن و اگر توبر ن نن بر خویشررتن رررتم
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کرد ارت» اح ن مای)97 :1373 ،ا اه نظر وی ،اصل توبر در پشی انی بر دل و عذر بر هباا و تن و باهایستادا اه
گنا ارررتا او با ذکر احادیث و ح ایت توبۀ ف رریل عیاض خاطب را بر این ع ل ترغیب یکنن؛ ا ا ذکر دو میر و
دریافت خاد وی اه ما در این بار اابل تأ ل ا رت :ی ی واژ َ«یتَّ ُواَ» در میۀ  63اری ۀ یونس بر عنای «توبر»
و دی ر واژ «نَصُوحًا» در میۀ  8رور تیریم کر ما را بنوا تومر بر عنای لغوی واژ  ،بر نای اخص تعبیرکرد ارتا
در ادا ر بر ارح این دو ورد روی یموریما
تقوا در معنای توبه
اح ن مای در اررررح و ترم ۀ واژ َ«یتَّ ُواَ» در میۀ  63ارررری ۀ یونس« :الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ» ،عالو بر
عنای پرهی اه عا صی کر ورد نظر

سراا نی بود ا رت ،هوی و عنای «توبر» را نی در نظر گرفترا رتا وی

پس اه ذکر بخشی اه میر ،ارح و برگرداا فارری ما را کر ت

ن ارح و دریافت خاد اورت ،چنین یمورد:

«الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ .ماکسانی کر بر ا ای اا موردنن ،و هر چر نر کار ا بود و نر رضای ا اه ما پرهی
شرَىااا» اح ن مای)103 :1373 ،ا چنین گ ارای اه میر ،تومیهی
کردنن و با ا گردیننن ،یعنی توبر کردنن لَهُمُ الْبُ ْ
ارت در بیاا عنای واژ «یَتَّ ُواَ» کر صنف ما را بر «توبر» تأویل یکننا رپس بر ذکر کا ل میر بنوا برگرداا
فارری یپرداهد کر ااهرا ان ی ایخ مای ،روان ری عنای خادن واژ در میر بود ارتا
درررررت اررررت کر نظر اح ن مای با دینگا

سررررانی کر واژ «یَتَّ ُواَ» را در عنای «مهری داارررتن» و

«پرهی گارى» یبنی:1361 ،ج 304 /4و ج )220 /7و «واایت» ابیالسعود :1411 ،ج)159/4گرفترانن ،ه سویی
دارد ،ا ا تأویل ما را بر «توبر» باین دریافتِ خاد ایخ دانست؛ چرا کر تا ماما کر بررری ان ،در ت اریر ومود
و درترر بناا ااار ای نشن ارت و بر مهت ات اگ نظر در ت سیر عنای این واژ  ،بیشتر تأ الت سراا در باب
میۀ ابل؛ یعنی عیار و صرررناگ اولیاءاهلل رررریوطی :1404 ،ج  ،)309 /4-3صرررورت گرفتراررررت ه ااطور کر
ررررورمبادی نی ه ۀ ا ناا خلص را کر اه ک ر و ن اگ پرهی یکننن ،اولیای خنا یدانن ررررورمبادی:1381 ،
 )1023و ابن کثیر عت ن ارت« :فَکُلُّ مَن کانَ تقیّاً کانَ وَلیّاً» ابن کثیر :1407،ج)438 / 2ا
توبة نصوح
ایخ ،در بیاا ارایط توبر ،ذیل میۀ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَ صُ وحًا» تیریم )8:با نظر و ا اار
بر ت سرریر ابوب ر رررورایانی رررورمبادی) چنین یگوین کر« :ای ما کسرراا کر ای اا مورد این و را بر خنایی
پسننین این با ا گردین؛ یعنی توبر کنین چوا توبۀ نصوحا» اح ن مای)103 :1373 ،ا
چناا کر علوی ا رت ،صننف واژ «ن صوحا» را با نظر و ا اار بر ت سیر رورایانی بر اخ صی «ن صوحا» نای،
داللت مورد کر اه راه نی توبرای بر صنگ و دل یکننا رپس چنین گ تر کر« :خنای  -تعالی -ا را گ ت توبر
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چنین کنین کر نصوحا کرد و هر خصم کر خشنود یتوانی کرد ،خشنود کنا باای کر ب انن ن اه خ انۀ کری خود
خ شنود کنم» اح ن مای)104 :1373 ،ا اگر چر رورمبادی نی در ت سیر خود این دا رتاا را با فعل «گ ترانن»
مغاه یکنن و ارررتناد ی م و ت نی بر ح ایت ذکور بر درررت ن یدهن ،با این توصرریف ،وی دربار ااررت اگ و
عنای لغوی «ن صوح» و ت سیر ما وافق نظر

سراا -کر ما را در عنای «خالص و ناب» گرفترانن -نی رخن

رانن ا رت رورمبادی :1381 ،ج )2639 /4و مای ا تی ا رت کر ایخ مای بناا ا اار ای ن رد ا رتا غالب
سراا ،بیماکر بر چنین دا رتانی ا رتناد کننن« ،ن صوح» را ص ت توبرکارانی دانسترانن کر با توبرای خال صانر با
ه وارکردا شررر نات را ما ،ن س را پالود یکننن ال یضال اارررانی:1402 ،ج196/5؛ طباطبایی :1385،ج/19
573؛ ابنعبار ،بیتا477 :؛ ه خشرررری :1389،ج695 /4؛ ابیالسرررعود :1411 ،ج268 /3؛ ابن کثیر :1407 ،ج/4
)418ا
نماز اوّل وقت
اگرچر ن اه بنا بر صررورت ل وتی ما داراى وحنت و بسرراطت ارررت کر هر چر بر افق ک ال ن دیکتر اررود،
وحنتش کا لتر خواهن ان؛ ا ا بر حسب صورت ُل ى ما ،ترکیبی ارت اه اوضاع و هیئات و اذکار و اراّت و ادعیر
خ ینی )13: 1378،کر در حرکتی عابنانر و عاارر انر در برابر عبود ،تجلیگا نیاه و خاکسرراری خلوگ در برابر
خالق ارررتا اوج این حرکت اررررارم ی در اررهود خناونن نه ترارررتا بنابراین ،برپایی ما در وات خود نی ی ی اه
ارایط و مداب ن اه بر ا ار یمینا
صلَاةِ الْوُ ْسطَى» را
سطَى» ب ر  )238 :ترکیب «ال َّ
صلَاةِ الْوُ ْ
صلَوَاتِ وَال َّ
اح ن مای با ت یر بر میۀ «حَافِظُوا عَلَى ال َّ
یافظت بر ن اه اول وات ت سیر کرد  ،با ا رتناد بر این میر ینوی سن« :چوا وات ن اه درمین بر اول وات برخی د
و ررراه ن اه کنن» اح ن مای)108 :1373 ،ا در این میر گرایش بر تأ ل در فعل ا ری و کنشرری «حَافِظُوا» و عنی
ذکر ن تۀ ت سیری در ترکیب «ال صَّ لَاةِ الْوُ سْ طَى» -کر اه باحث اختالفی و چالشبران ی یاا

سراا بود ا رت-

این ن تر ال ا یاررود کر ن ا اح ن مای در ت سرریرمیر ،بیشتر صرربغۀ تربیتی و ع لگرایانر برای خاطباا و عوای
دارد تا ماکر ت ایل باان خواد را با بیثهای نظری بناا شغول داردا
تشویق به تالوت قرآن
اح ن مای در باب چهاری مفتاحالنّجات پس اه بیاا ن اتی اره ا نن در ن ا دا ات فر اا الهی و ا رت ا ت در
را ما با انت اد اه گروهی کر با تلبیس های اررریطانی ررررعی در اغ ال ردی دارنن ،بر اه یت تالوت ارما کریم
ا اار کرد و با تأکین بر میۀ «فَاقْرَءُوا مَا تَیَ سَّ رَ مِنَ الْقُرْآنِ»

نل ،)20:ما را در مهت ارایۀ نظر خود در رد و طعن

بر بیتخوانانی دانسترارت کر در جالس ر اع خود باعث وهر و وبال سل اناا ان انن و پا اه دایر اریعت بیروا
سرَ مِنَ الْقُرْآنِا گ ت :ارما برخوانین در
نهاد اننا صننف اینچنین بر ت سیر و توضی .میر یپرداهد« :فَاقْرَءُوا مَا تَیَ َّ
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ن اه ماچر ا ا را مرااتر باانا ن ت کر ررود برگویین ماچر ا ا را خوشتر مین» اح ن مای)140 :1373 ،ا در
این کر نظور اه این میر چیست ،یاا سراا گ ت و بسیار ارت؛ م عی ما را بر خواننا ارما در اثنای ن اه اب
ت سیر کرد انن و عن ای دی ر تالوت ارما را ط  .نظر ارار یدهنن ،هرچنن در بین ن اه نباان رورمبادی:1381،
ج2712 /4؛ ه خشرررری :1389 ،ج 790/ 4؛

اری :1384 ،ج)199 /25ا دریافت اح ن مای نی ن دیک بر نظر

سرانی ا رت کر در ارح میر ،تالوت ارما را در ن اه تو صیر یکنننا او در ادا ر ،دلیل خود را در ردن ررود و
غ ل ،باهن ایانن و اه گروهی کر بر مای خواننا ارما و اخبار با بیتخوانی راد خود را خناونن ینا نن ،انت ادی
طعنم ی کرد و این رخناا را برخی ک ر و برخی تشبیر نا ین ارت اح ن مای:)170 :1373 ،
چرا اه ارما و اخبار و ح ت ح ا و وعظ واعظاا درررت بباین دااررت و ررررود رخ و هلف و خال ماناا باین
گ ت کر ا را اه این را یگشرراینا اینت ت ای اح اا کر اییم! کر این یکنیم و این خریم و این موییم و
بنین پی بریم» اح ن مای)167 :1373 ،ا

ایخ در ادا ر ،با ا رتناد بر خبری اه پیا بر د) کر ض ن ما بر میۀ  51اری ۀ عن بوت هم ا اارت ن ود ،
ح اات تای را اا ل ااوا ی یدانن کر م اه کتاب و رننت بر چی ی دی ر ب روننا این رخن پیا بر د) کر اح ن
ش ِیءٍ غَیره او کِتاب غَیرهم» در مفتاحالنّجات
مای بر صررورت «کفَی بقومٍ حُمقاً اَن یَرغبوا عمّا جاء بِه نَبیُّهُم الی َ
ضِِاللَة قوم» و یا «انَّ أحمقَ الحُمق و أضِِلَّ
ذکر یکنن ،با اننک تغییراتی و بر اررر ل«کفى بها حِماقة قَومٍ ،أو َ

ال َّضاللة قوم..ا» در کتب ت سیری نی م ن ا رت ریوطی:1404 ،ج148 /5؛ ابیال سعود :1411 ،ج )44 /7و بیاا
یدارد کر خواننا ارما کر نظ ش ه ر اعجاه و ل ظش ف صی .و عباراتش بلیغ ا رت و حا ل ا ر و نهی و اخبار و
رخناا بسیار ارت ،انساا را اه خواننا کتب دی ر بینیاه یکنن و خود بسنن ارت ابن کثیر:1407 ،ج428 /3؛
ابن عبار ،بیتا 336:؛ رورمبادی :1381 ،ج 1868 /3؛ یبنی :1361 ،ج 407 /7؛ طبرری :2536،ج)77 /19ا
اررریخ مای با ع نا یت بر م یۀ «أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَن َّا أَنْزَلْن َا عَلَی ْكَ الْکِت َابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ» عن بوت ،)51:این گو نر
نتیجرگیری ن ود کر« :عظیم تاهیانرای ارررت کر ا را هد اننا خاصررر این اوی را کر دعوی یکننن کر ا را اه این
ابیات چی ها روی ین این در را خنای _تعالی -کر اه ارما ینن این» اح ن مای)168 :1373 ،ا
لزوم التزام به شریعت در کارها
م وه های تربیتی اح ن مای ،بی شتر بتنی بر اریعت ا رت و اه این حیث بر طری ۀ ا ای ا شیری و پیر هرات
ن دیکتر ا رت هرینکوب)82 :1393 ،ا او در باب ه تم کتاب کر بر ص ت ارباب ح ی ت و را صنی اا و ابناالا
اختصررراد دارد ،تومر خواننن را بر ن ات اخالای و تربیتی فراوانی در ه ینۀ دوری اه حبن دنیا و ههن و کسرررب
صررر ات نیک و مراررررتر ملب ین اینا او در این فصرررل نی با بهر گیری اه میات  55-54اینگونر بر خاطب ال ا
ی کنن کر چوا بر فر اا الهی ع ل کنن و نر بر فر اا دیو ردی ،اه ما اوی خواهن بود کر فر ود« :إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی
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جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِی مَقْعَدِ ِصدْ ٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ»؛ رررپس با احادیث و اخبار دی ر بر ت یل رررخن خود یپرداهد
اح ن مای)177 :1373 ،ا با ومود کاربرد فراواا عبارات عربی در تن ،صنف با هبانی راد و روی ردی تعلی ی اه
میات ارما در تالش بود اررررت تا خاطب را بیر اننا اه پننهای خشرررک و ع ول واعظانر ،بر توبر و کار نیک
تشررویق ن اینا کاربرد عبارات عاط ی در ومر نادایی در مغاه م لر بر ا ر ل «برادراا ،دورررتاا ،ع ی اا ،فرهنناا
ن» در ررررارررر کتاب اح ن مای175،166،136 ،183،138 :1373 ،وااا) نشرراا اه ااررتیاگ صررنف در هنایت و
ن صییت خواننن داردا او ت سک بر ارما کریم و اخبار را تنها را نجات و کلین ر رت اری ب شر دان سترا رت اح ن
مای)185 :1373 ،ا
ارتناد دی ر ایخ در این بخش را باین در میۀ  39اری ۀ نور مستا در این میر اع ال ک نار بر ررابى در ه ینى
ه وار اننن ان کر اخص ت شنر ما را مبى ىپننارد ،ا ا چوا بناا ر رین م رراب چی ى ن ییابنا پیر مای
طبق روال رخناا ش انر و وعظرگرانۀ خویش ابتنا با ن رای در ر ارش بر خاطباا خود ،مناا را بر ح ظ
اررریعت و رعایت حر ت ما و الت ای بر ادب فراخوانن  ،بیاعتنایاا بر ارررع را اهل هوا و بنعت یار ردا او براین
باور ارررت کر اگر کسرری کاری کنن و در ما حر ت اررریعت و ادب را ن ا ننارد« ،درما هیچ فاین نبااررن ،ن این
ولی ن نپاین؛ چنااکر حق -ررربیانر و تعالی -یگوین کَ َسرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْ َسبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ

شَیْئًا» اح ن مای)186 :1373 ،ا بنا بر نظر سراا ،این میر بیاا حال و وصف اع ال ک ار ارت کر با ومود اع ال
بر ااهر نی ویشاا ه چوا صلۀ رحم ،ر ایۀالیاج ،اطعای ف را وااا) ،حق را -کر دین ارالی ارت -یپوااننن و بر
خنا و ر رول ن یگرونن کا اانی :1346،ج324 /6؛ یبنی :ج254 /2؛ ابیال سعود:1411 :ج)180 /6ا پیر هرات ما
را بر ع وی ا ناا اطالگ یکنن یبنی :1361 ،ج)528 /6ا با این حال ،اریخ مای ااعن ما را بر کسرانی کر بر
مداب و رننت و ارع واعی ن ینهنن ،ماری یکننا
تربیت نفس
صنف با ا رتناد بر حنیثی اه پیا بر د) در ف یلت علم ،ه ۀ کارها را بر علم ارم نن دان ستر و براین پایر
ی ی اه ارایط تاّب را رنج و ریا ضت در را علمم وهی بر ا رد ا رتا او با ااتبار اه میات  40و  41رور ناهعات
در نهی اه تابعت ن س ینویسن « :رد کر رد اود بر ریاضت اود ،و ریاضت اهر هوا بود و حق-تعالی -ا را بر
اهر هوا فر ود ماما کر گ ت وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَى» اح ن مای)111 :1373 ،ا
بر گ تۀ اح ن مای ،ارما کریم تنِ هواخوا را کر علم دارد و بناا ع ل ن یکنن ،بر رررگ اننن یکننا اه این
روی ایخ با توصیر بر اهر ن س و ریا ضت ،جاهنت را ر بانی یداننا در این باب با ااار بر میۀ اری ۀ «وَاتَّبَعَ

هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ» اعراف ،)176:ح ایتی خوانننی و با روی ردی ترغیبم ی در تعلیم و تربیت رررگ ن س
یمورد:
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چوا ر وانی رگ پلین را ریا ضت دهن ،روهی چنن رگ ا یرش خواننن و روه ا ار بر ت ا اای او برونن و
ا یر در ا ارگا بر روی او ن ردااا وخطای او را بر صواب برگیرنن و اگر صین را در نیابن ،عذر او باهخواهنن و
اگر صین را بیابن و برگیرد ،نواخت رلطاا یابن و ر واا را خلعت بر رر نهنن و تا هنن باان خاص اا خود را
فرا خن ت وی کنن ،و چوا غایب بااررن هر ه انش یاد کننااا چوا رر ی کر پلینترین رررباع بود بنین انر
علم چننین ین یافت اه نواخت رلطاا[ ،پس] ا ن وحن کر ع ی ترین ه ر خلق ارت توبر کنن و هوای
خویش اهر کنن و جاهنت علم و عبادت ب شن ،کی روا باان کر حق– ربیانر و تعالی -او را اه دریای لطف
و کری خود بی بهر گذارد اح ن مای)112 :1373 ،ا

با ما کر

سراا در تعیین اخ صیت این دا رتاا ،ااوال ختل ى دارنن و میۀ کری ر هم بنوا ذکر نای او بر

بیاا ام الى اه دارررتاا وی اکت ا ن ود ارررت ،با این حال ،غالب سررراا میۀ ذکور را در احوال ی ی اه عل ای
بنیارراّیل ،بلعم باعورا ،ا رد و بر دارتاا وی ااار ای ن ود انن ه خشری:1389 ،ج787/3؛ االلوری البغنادی،
1405هرررر1985-ی111:؛ طباطبایی :1366 ،ج)493/8ا این در صورتی ا رت کر ایخ ،با ماکر بر طور رر رر
رتبر) بر میر اارررار یکنن ،دریافتی کلی اه میر ارایر یدهن و ما را بر هر پیرویکننن هوا و هور ع و یت
یبخ شن« :حق –ع ن و ملن -ما را کر علم دان ست و بر علم کار ن رد و کار بر هوا کرد گ ت :فَمَثَلُهُااا» اح ن مای،
)111 :1373ا ن ا و ن رش تأویلی اح ن مای بر میر پس اه این گ ارش مغاه یاررودا اینگونر کاربرد و بهر گیری
اه میۀ ذکور ،رنگ و ن ایی عرفانی و تأویلی بر کالی و بیاا صررنف بخشررین ارررتا عرفا و صرروفیر اه گرو هایی
بر ا ار یرونن کر بر تأویل تومر دارننا همترین وارد تأویل در توا ت صوفر میات ارما ا رت کر بر ا لهای
ختلف کاربرد داردا این تأویالت گا بر پایۀ هوی کلی میر ارررت و گا یک میر را اه چنن ومر ین رننا در برخی
وارد نوی سنن ابتنا هو ی را بیاا یکنن و رپس طلب خود را بر میتی اه ارما ستنن ی راهد کر ما طلب
در ح م برداارت تأویلی اه میر اررت غال رضرایی)275 :1388 ،ا ورد اخیر در تصرنیف اح ن مای کاربرد فراواا
داردا
ایخ مای در کاربرد ترکیب « رگ ن س» تأثر اه شایخ ت نی اه م لر هجویری بود ارت هجویری:1383 ،
311و )309ا چنین بر نظر یمین اینکر عارفاا و اه م لر اح ن مای ن س را بر « رگ» اننن کرد انن ،برگرفتر اه
ه ین میۀ ارما اعراف )176:باانا
هباا عارفاا هباا ررن و ا اارت ا رت و بر گ تۀ ابون صر ررناج «اگر ا اارت هباا عرفت ا رت ،عبارت هباا علم
ارت» ررناج طوری)377: 1382،ا ر عانی هباا علم را هباا اهل اریعت و هباا ررن را هباا تأویل اطالگ یکنن
ر ر عانی)123 :1368،ا بر این پایر ،هباا اهل دل و عرفاا بر تأویل و ر

یگراینا ا ا اح ن مای هم بر هباا ر ررن

رررخن یگوین و هم بر هباا علم و ارررعا هباا دین و ارررع هم بر نوعی هبانی ارراعرانر ارررت کر یخواهن با
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و رعتبخ شی بر عنای کل ات اه طریق ا رتعار و یا خا صیت چنن عنایی ،روح و حیاتی دوبار بر ماها ببخ شنا
هباا دینی ،بر خالف هباا عل ی کر با یک ارماع عینی و ح ی ی روبررو رت ،بر فراخور اهیت ااعرانراش و رعت
عنایی کل ر را اف ایش یدهن شرررنف)121: 1384 ،ا اه ررروی دی ر ،یتواا یور اصررلی تأویالت مریااهای
ختلف تأویلی را ر رر چی دانسررت :خنا ،انسرراا و مهااا سررایل ربوط بر مهاا خل ت و عرفت خناونن ،یور
تأویالت صوفیر و عرفا و فالر ر ارار یگیرد ااکر)62 :1376 ،ا
ترک دنیادوستی
اه دینگا اح ن مای برای انجای هرکار حتی باح ،باین دلیل و حجتی داات؛ چرا کر عت ن ارت انساا نسبت
بر هریک اه اع ال م یی و کلی خویش ساول ا رت و «بر هر ن سی و چ شمهخ ی کر بنن برهم هنن ،اه وی در
خواهنن خوارت کر چرا ن ریستی و بنین ن ریستن چر خوارتی» اح ن مای)143 :1373 ،ا وی پس اه بیاا این
ن تر پرداختن بر ا ور دنیا را برای ان ساا سلنم دان سترا رتا ایخ با تأ ل درمیۀ  14اری ۀ مل ع راا کر در ما اه
حبن و دورتیِ هینتهای دنیوی ،چوا ثروت و ال و ها و هر و فرهنن و دلبنن رخن رفترارت ،با دعوت خواننن بر
تأ ل در واژ «حبن» ،دنیادو رتی را ذ ت کرد و ا ا ال را در حبن و دلب ست ی بر ما چی دان سترا رت« :ااااین
الشررهوات را م ن ،نر عین ما چی راااادنیا را وکسررب دنیا را
چی ها را بر ذات خویش ،هیچ عیب نیسررتا عیب ،حبن ن
حرای ن ردنن ،بل ر دوررتی دنیا و کار حق –تعالی -بر ررر ما دادا حرای اررتااا» اح ن مای)146 :1373 ،ا وی
پس اه ذکر ح ایتی در ذ ت حبن دنیا ،این وضررروع را در چنن مای دی ر

رر مورد و نتیجر گرفتراررررت کر:

«پس دررت ان کر نر هر و ریم ارت کر ی هیاا دارد ،بل ر دورتی ما ارت و حبنالشهوات کر ی هیاا دارد»
اح ن مای)147 :1373 ،ا ب نابراین ،پس اه ب یاا ا حاد یث و روا یاتی در رررر بب رح تبودا دن یا ه اا)149:
فر اابرداری اه حق و ریاضت ن س را در خال ت با هوای ن س در ه ر وات برا رد ارت نر بسیاری ن اه و روه ،
و در نهایت بر ه اا بیث مغاه فصررل یعنی انجای هر کار با حجت و دلیل تأکین ورهین ارررت تا عیار رارررتی و
دررتی اع ال را بر خاطب بن ایانن ه اا)153-151 :ا
پرهیز از سماع صوفینمایان و سرودخوانان
اح ن مای در باب اشم مفتاحالنجات با ن رای بسیار ش انر و اه رر روه و گناه اه خاطب یخواهن تا بر
را انبیا و ا ات اولیای الهی بر خصود پیا بر اکری د) روی بیاورد و بر نصای .برادرانۀ او گوش بسپارد و فریبِ
های و هوی نعیاا طری ت و صوفین ایاا دیوریرت را نخورد:
ای دو رتاا و ع ی اا ،ن صییت برادر خویش ن ا دارین و بر هر ر رن در چا ن شوین کر در چا هاویر ب انین
کر ررررود نناردااا ن ین ای دورررر تاا و ع ی اا ن و برادراا ن ،کر اررر ا را در این را بس تجر بر
نی تاد باارررنااااین کار بنین راررررت نیاین کر کسررری اه ررررر دعوی خویش نعر ای ب نن و یا در یاا حل ۀ
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درویشرراا مرررتین برافشررانن وااا عا و عویی ب نن و یا کخ کخی چنن ب نن؛ این هرگ نر ررررول کرد ارررت
صلواتاهلل علیر و رلم و نر صیابۀ او اح نمای)158-157 :1373 ،ا

بر این ارریو و در ادا ر با گ ارارری اه میات بنی بر اه یت تالوت ارما کریم و اخبار در اینبار بر ن ن احوال
رررررودخوانانی روی مورد کر هوای ن س مناا بر ع ل و عل شررراا غلبر کرد  ،رررررود رخ و هلف و خال یبوب
یگوینن اح ن مای)169-166 :1373 ،ا با این حال ،ارریخ با موردا گ تار پیا بر ارررالی د) با تأکین بر منبۀ
توحینی و ح ی ااررعار خال ت تای خود را در ت ابل با اررعرگویی رد یکنن؛ ه چنااکر با ت ای یاا ررر اع
دروی شاا با ر اع

سناا ،بر واابت ان ساا در فر اابرداری و تبعیت اه اریعت نر نبوی اه م لر ت ویض،

تسلیم ،اناعت ،تالوت ارما ،پرهی اه بنی ،رارتکاری و رارتکرداری و اااالت ای بری دارد تا ماکر:
او را یبت غالب پینا مین کر ه ر ،او را بینن ماگا رررر اع این ابیات او را سرررلنم گردد ،اگر دانن کر چر
یاررنود؛ ا ا اگر این رررخن بر دای بنند و هننی ی خویش در ما یاا تعبیر کنن ،بن ر اگر دنیا را دورررت
ی دارد ،ه ر هرگ و دروغ و ن اگ ا رت و ه ر حالش یال ا رت؛ و اگر در دل حبن دنیا ننارد و بر ا س ت
اسررای ااند ارررت و اه گ تار و کردار تو فارغ ،خاک پای وی باش و رررر ۀ چشررم کن کر هنوه ارهد ه اا:
ن
)165ا

همنشینی با نیکان
اح ن مای در اه یت و تأثیر انتخاب صررراحب نیک ،تعالیم ارهنن ای را در پرتو میات ارما بر خاطب ارایر
ن ود ارتا بر ع ین وی انساا ،ناگ یر اه همن سی ارت؛ لذا نشست و خارت با رداا خنایی کر صبغۀ الهی دارنن
و ارابت با یاراا نیک ریرت رعادت دو مهانی در بر دارد اح ن مای)186-188 :1373 ،ا وی با ارتشهاد بر میات
ارما برای انسرراا دو نوع دورررت و همنشررین را تعریف ن ود و با عنواا «ارین بن» هخرف )38:و «ارین نیک»
کهف )22:اه ما نای برد ا رتا در این یاا ،تنها بر تبیین صاحب نیک با عنایت بر میۀ ذکور در رور کهف ،بر
همنشینی ر ی با اصیاب کهف ااار دااترارت« :بن ر کر بر ربب او ی ین ایشاا ی ی د ان ،و هر کجا کر حق
–تعالی -ایشاا را یاد کرد ،ما رگ را با ایشاا یاد کرد؛ چناا کر یفر این :سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ

سةٌ سَادِ ُسهُمْ کَلْبُهُمْااا» اح ن مای)188 :1373 ،ا این طلب ت
خَمْ َ

ن ما ارت کر چوا رگ با اصیاب کهف

ارین و همنشین ان ،چناا ارهش یافت کر خناونن تعال اه او بر نی ی یاد کردا
بنینرررراا ،اح ن مای در این اثر بر ما بود تا با بهر گیری اه کالی وحیانی و اخبار و روایات در تربیت ن ور
ستعن انسانی اهت ای ورهدا
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نتیجه
مفتاحالنجات اح ن مای شررت ل بر میات فراوانی اه ارما کریم ارررت کر بر طریق ت رر ین و ااتبار و با هنف
تعلیم و ارااد خاطباا تصنیف ان ارتا نویسنن عارف و م وه های ارمنی و دینی را بر طریق رهل و راد و
بر دور اه ا صطالحات و تعابیر عرفانی برای خاطب و در مهت تربیت ن ور ان سانی بیاا یکنن؛ با این و صف،گا
اننیشرهای خاد خود را -کر ریشر در گرایشهای ع ینتی و باورهای کال ی وی دارد -نی در پرتو ه ین م وه ها
و تعالیم اخالای بر خاطب ال ا یکننا ررررخناا او در این اثر بیش اه هرچی صررربغۀ تربیتی و ع لگرایانر برای
خاطباا و عوای دارد تا ماکر ت ایل باان خواد را با بیثهای نظری بر چالش ب شاننا تومر بر میات بشارت و
ا ینبخش بر مهت ترغیب و هنایت خواننن بر اریعت و الت ای بناا ،برپایی ن اه در اونل وات ،تالوت ارما کریم،
ترک حبن دنیا ،جالسررت با نی اا ،تهذیب ن س اه تعالیم ارها ر ننی ارررت کر در پرتو توبۀ نصرروح برای رهرواا
وادی ررریر و رررلوک در کتاب مفتاحالنجات رررایر اف نن ارررتا اه این روی ،لین رررخن بر خالف ماگونر کر با
نعیاا ردیفریب و دهداا دین تنن و ااطد و ه را با طعن و طن ارت با خاطباا عوای ،مرای ،ادبانر و ش انر
و تأثر اه ادب ارما ارتا
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Quranic Approaches of Ahmad Jam in Education Emphasizing on the book of,
Meftah-al-Najat
Reihane sadeqi1
DR abbas mohammadian2
Abstract
This research is devoted to the Qur'anic attitudes of Ahmad Jam Namaghi (440-536)
in education in accordance with Meftah-al-Najat. This paper, with an analyticaldescriptive method, begins with a fresh look at the introduction of the other aspect of
this ancient mystical work. The abundant use of the verses of the Quran in the text
implies Ahmad Jam’s unbreakable connection to the Holy Qur'an and its
implication.This article seeks to present the religious teachings and education of
Ahmad Jam to express the Qur'anic interpretations and approaches of the Sheikh
concerning the related points. The result of the research is that the author intends to
express the Quranic and religious teachings in a simple way, without the mystical
expressions that can be understood by a particular group. While sometimes he makes
specific interpretations of the verses that contain his own reflections, thus inducing
his thoughts in the context of these cultural teachings and religious teachings, as if
occasionally he would force him to accept his words. Following adherence to the
Prophetic Shari'a, praying, reading the Holy Qur'an, leaving the friendship of the
world, companionship with good people and Self-purification are the most valuable
teachings that have been used in the book of the Meftah-al-Najat, in the light of pure
purity for the paths of worshipers.
Key words: Meftah-al-Najat, Ahmad Jam, Holy Quran, education.
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