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 چکیده
، حکیم، عارف و شاعر شیعی «اسرار»ق( متخلص به ۱۲۸۹-۱۲۱۲مالهادی سبزواری  )

ین فیلسوف قرن سیزدهم، که در سبزوار متولد شد و در همانجا ترعصر قاجار و بزرگ

درگذشت. منظومه مشهورترین اثر اوست که در آن حکمت و منطق را به نظم درآورده 

آثار او اشعار عربی در اثر است. از جمله  46است. حکیم مالهادی سبزواری صاحب حدود 

شرح مثنوی و معنوی موالناست که به قصد توضیح معضالت مثنوی سخنان موالنا را از 

دیدگاه مکتب فکری خود حکمت الهیه تجزیه و تحلیل کرده است. حاج مالهادی عبارات 

ثنوی سازد؛ اما تفسیر مآور را با استفاده از قواعد و دستور زبان و صنایع ادبی روشن میابهام

کند. در تفسیر ابیات از آیات و احادیث را به وضوح مبدل به نوعی تفسیر فلسفی از قرآن می

-علیهعلی ) متعدد و اشعار عربی و فارسی بهره برده است. بیشترین اشعار عربی از حضرت

ی عرفانی همچون وحدت هاالدین عربی است که حاوی نکتهفارض و محیی(، ابنالسالم

احسن انسان کامل، تجلی، انا الحق، فقر عرفانی و ... است؛ اما ابیاتی از وجود، نظام 

سینا، شاعران متصوفه، خود شاعر و ... امرؤالقیس، طرفه، لبید، ابونواس، ابوالعالء معری، ابن

ی موارد اخورد. با توجه به اینکه نام شاعر و دوران او در پارهچشم می نیز در این میان به

اهی فقط مصراعی ذکر شده است؛ نیز ادبیات عربی، ترجمه و اعراب مشخص نیست، گ

ندارد؛ در این مقاله به بررسی و تحلیل اشعار عربی این حکیم سخن در شرح مثنوی و 

 پردازیم.معنوی موالنا می

 .حاج مالهادی سبزواری، مثنوی و معنوی، اشعار عربی، مولوی :کلمات کلیدی
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 پریوش ملکی

 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساردانش

 

 نام نویسنده مسئول:

 پریوش ملکی
 

حکیم مالهادی سبزواری و اشعار عربی او در شرح مثنوی و 

 معنوی موالنا
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 مقدمه
دنیا آمد. پدر او حاج میرزا مهدی از تجار سبزوار و از خیرین آن شهر بود که مسجد و ق در شهر سبزوار به ۱۲۱۲مالهادی در سال 

 (35: ۱3۸0جا مانده از اوست. )قاضیها، یکی از آثار به« حمام حکیم»انبار متصل به هم واقع در کوچه آب

واری بر عهده گرفت. مالهادی هشت سال عمه او مالحسین سبزاش را پسرمالهادی هفت ساله بود که پدرش از دنیا رفت و سرپرستی

-۱۲: ۱37۹)قریشی سبزواری،  .داشت که به جمع محصالن علوم مقدماتی پیوست و در اوان نوجوانی ادبیات عرب )صرف و نحو( را فراگرفت

۱۱) 

سال در کنار بارگاه  او در ده سالگی به همراه مالحسین سبزواری راهی مشهد شده در حوزه علمیه مشهد مشغول به تحصیل شد. او ده

 .به تحصیل پرداخت سپس شهرت حکمای اصفهان او را برای تحصیل عرفان و فلسفه به اصفهان کشانید السالمامام رضا علیه

کرد و چون هنوز موسم حج نبود مدتی حضور مالهادی در حوزه اصفهان از روزی آغاز شد که وی در سفر حج از راه اصفهان گذر می

در این شهر اقامت گزید. در حوزه پررونق اصفهان آن زمان استادانی چون حاج شیخ محمدتقی مؤلف کتاب هدایه المسترشدین و حاج 

 .اهلل مالاسماعیل کوشکی در آن، محفل درس و بحث علمی داشتند محمدابراهیم کلباسی نگارنده کتاب اشارات االصول و آیت

مالهادی که هنوز تا موسم حج فرصت داشت لحظاتش را مغتنم شمرده، در درس بزرگان شرکت جست او چند وقتی به درس آیت 

قیمتی بوده که اکنون بدان دست یافته است. بیان شیوا و عمق معلومات اهلل کوشکی رفت و احساس کرد این درس برایش چون گمشده گران

ین رو تصمیم گرفت سفر حج خود را به سفر در سلوك دانش و معارف تبدیل کند و در اصفهان هم از. نمودمی تراستاد وی را هر روز شیفته

ماندگار شود. سفر مالهادی به هشت سال اقامت در اصفهان انجامید و در این مدت خود را به زیور دانش و معارف آراست و به برکت بزرگان 

به مشهد بازگشت و پنج سال در مدرسه حاج  ۱۲4۲اراهش گشوده گردید. مالهادی در سال ی جدیدی فرهاآن سامان در علم حکمت افق

 تدریس شد.حسن مشغول 

 

 صفات اخالقی مالهادی  .1
ی اگریست؛ به گونهحکیم با همه بزرگوار شخصیت علمی خویش روح بلندی داشت و زندگی را تنها از دریچه حکمت و فلسفه نمی

زیست و به اشراف و حتی شخص شاه نیز بیشمرد. زاهدانه مینشینی با طبقات دیگر جامعه را مغتنم میو همی با فقرا صحبتکه گاهی هم

شاه در سبزوار به خانه وی آمد و او با غذای ساده خود از شاه پذیرایی کرد و در مقابل اصرار شاه  کنند که روزی ناصرالدینتوجه بود. نقل می

 .هیچ چیز از وی قبول ننمود

داشت و همه ساله به هنگام فصل برداشت ابتدا سهمی را بین نیازمندان یمی باغ انگوری داشت که با دسترنج خود از آن محصول برو

نمود تا حاصل دسترنج خود را با دیگران مصرف کند. کرد و سپس دوستان خویش را به همراه طالب علوم دینی به آنجا دعوت میمیتقسیم 

 (۱4: ۱37۹)قریشی سبزواری، 

کرد. هیچ ارتزاق نمی المالکرد و بسیار اشتیاق داشت که از دسترنج خود استفاده کند. وی از بیتحکیم خود در دوران زندگی کار می

مدت عمر در یك خانه بسیار ساده زیست. دارایی حکیم منحصر به یك جفت گاو و یك باغچه بود. او هر آنچه را که او در تمام ( ۱۹: همان)

ی هادمال حاج: اندکرد، گفتهآورد و نان سالیانه خود را با زراعتی که خود آن را به عهده داشت مهیا میمورد نیاز بود، با دسترنج خود بدست می

به کشت گندم و پنبه و سایر مایحتاج ین دو آب ا از استفاده با خودش و بود مالك را قصبه قنات از روزیك روز از قنات عمیدآباد و یك شبانه

کرد و از باغی که در بیرون شهر واقع بود ساالنه چهل کرد و ساالنه سی خروار غله و ده بار پنبه از زمین خویش برداشت میزندگی اقدام می

نمود. فقرا و نیازمندان تقسیم میآورد، قسمتی از مجموع این درآمدها را برای امرار معاش خویش و باقیمانده را بین تومان سود بدست می

 (۲5)همان: 

 

 اساتید مالهادی  .2
 . حاج مالحسین سبزواری۱

مرا از سبزوار به مشهد مقدس حرکت داد و آن جناب انزوا و تقلیل »... گوید: حکیم سبزواری پس از برشمردن عظمت این استاد می

چون در یك حجره بودیم سهم  هاو نوافل را مراقب بود و داعی را هم در اینغذا و عفاف و اجتناب از محرمات و مکروهات و مواظبت بر فرایض 

و مشارکت داشت و کیونت ما بدین سیاق طولی نکشید و سنواتی ریاضات و تسلیمیتی داشتم و آن مرحوم استاد ما بود در علوم عربیه و فقهیه 

گفت مگر منطق و قلیلی از ریاضی پس عشره کامله دید نمیم در ما میکه خود کالم حکمت دیده بود و شوق و استعداد هو اصولیه ولی با آن

 (۲3)همان: ...«. را با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردم 
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 ق(۱۲6۲ـ ۱۱۸0حاج محمدابراهیم کرباسی ) .۲

طباطبایی استفاده برده و پس از بازگشت به وطن عمر او از محضر سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید علی 

 .خویش را با کمال زهد و احتیاط و قناعت سپری نمود

تألیفات مشهور این عالم با ورع عبارت است از: اشارات االصول، االیقاظات، شوارع الهدایه الی شرح الکفایه )در شرح کفایه محقق 

 (4۲3/  ۲: ج۱36۹و ... . )مدرس تبریزی،  سبزواری(، منهاج الهدایه الی احکام الشریعه

 ق(۱۲4۸. آقا شیخ محمدتقی، معروف به صاحب هدایه المسترشیدن )متوفی 3

 کردند. او در محضر استادان بزرگی همچونتبحر او در علم اصول فقه به حدی بوده که وی را به رئیس االصولیین خطاب می

ض و سید محسن کاظمینی رشد کرده است. تألیفات مشهور او عبارت است از عالمه سید مهدی بحرالعلوم و سید علی صاحب ریا

 (۲5: ۱37۹تقریرات سید بحرالعلوم، حجه المظنه، شرح االسماء الحسنی و هدایه المسترشدین. )قریشی سبزواری، 

 ق(۱۲46. مالعلی مازندرانی نوری اصفهانی )متوفی 4

ده و کالم و حکمت را نزد آقا محمد بیدآبادی آموخته بود. تفسیر سوره اخالص، وی از محضر علمای مازندران و قزوین استفاده کر

 .باشدحاشیه اسفار مالصدرا و حاشیه مشاعر مالصدرا از جمله تألیفات مشهور این عالم بزرگوار می

 . مالاسماعیل کوشکی5

شد. حاشیه اسفار مالصدرا، نوری حاضر می او همیشه پس از فراغت از تدریس با تنی چند از شاگردان خود در حوزه درس مالعلی

 (۲6-۲7حاشیه شوارق مالعبدالرزاق الهیجی، حاشیه مشاعر مالصدرا و شرح عرشیه مالصدرا از جمله تألیفات این عالم فرزانه است. )همان: 

 

 شاگردان مالهادی  .3
دریس پرداخته و حاصل این تالش پرورش حکیم سبزواری عالوه بر حوزه علمیه کرمان نزدیك چهل سال در حوزه علمیه مشهد به ت

 شود:شاگردان بسیاری بوده است. در اینجا تنها به اسامی تنی چند از آنان اشاره می

 آخوند مالمحمد فرزند ارشد حکیم

 «کفایه االصول»آخوند مالمحمدکاظم خراسانی مؤلف 

 مالمحمدکاظم سبزواری

 آقا شیخ علی فاضل تبتی

 شاهزاده جناب

 آیت اهلل حاج میرزا حسین مجتهد سبزواری

 مالعلی سمنانی

 آقا سید احمد رضوی پیشاوری هندی

 مالعبدالکریم قوچانی

 شیخ ابراهیم طهرانی معروف به شیخ معلم

 مالمحمدصادق حکیم

 شیخ محمدحسین معروف به جرجیس

 ینالعابدآقا حسین ابن مالزین

 نیمیرزا اسماعیل ملقب به افتخار الحکماء طالقا

 نقی ملقب به صدرالعلماء سبزواریمیرزا علی

 سید عبدالغفور جهرمی

 میرزا حسین امام جمعه کرمانی

 آیت اهلل حاج میرزا ابوطالب زنجانی

 حاج شیخ مالاسماعیل عارف بجنوردی

 حاج میرزا حسن حکیم داماد حاج مالهادی

 وثوق الحکماء سبزواری

 اصغر سبزواریحاج مالاسماعیل ابن حاج علی

 میرزا اسداهلل سبزواری
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 شیخ عبداالعلی سبزواری

 اصغر سبزواریشیخ علی

 فاضل صد خرومی سبزواری

 میرزا ابراهیم شریعتمدار سبزواری

 ی سبزواریافاضل مغیثه

 سید عبدالرحیم سبزواری

 مالمحمدرضا سبزواری متخلص به روغنی

 مالمحمدصادق صباغ کاشانی

 شیخ محمد ابن مالاسماعیل کاشانی

 میرزا آقا حکیم دارابی

 آقا میرزا محمد یزدی معروف به فاضل یزدی

 مالغالمحسین شیخ االسالم

 (4۲4 /۲: ج۱36۹میرزا عباس حکیم. )مدرس تبریزی، 

 

 آثار مالهادی  .4
از افق فکری ی اعظمت تألیفات حکیم سبزواری بر اهل دانش و حکمت پوشیده نیست و ما در اینجا با بررسی آثار ارزشمند وی گوشه

 کنیم:و وسعت علمی ایشان را معرفی می

 . منظومه و شرح منظومه سبزواری۱

( مؤلف خود 4۲4-4۲5یر حاصل تالش بیش از بیست سال از عمر بابرکت حکیم در سنین جوانی است. )همان: نظاین اثر نفیس و کم

 .د کرده استق یا۱۲6۱ق و زمان ختم آن را سال ۱۲40شروع را سال در آخر کتاب تاریخ 

حاج مالهادی پس از فراغت از تألیف منظومه و شرح آن ابتدا خود به تدریس آن پرداخته و پس از پایان دوره اول آن فرزند بزرگ 

در اهمیت این کتاب شریف همین بس که از زمان  حکیم، آخوند مالمحمد تدریس مجدد آن را برای شیفتگان حکمت به عهده گرفته است.

ی درسی بوده است. )قریشی سبزواری، های علمیه و حتی در عصر حکیم در مرکز علوم عقلی تهران جزو کتابهاهمواره در حوزه تألیف تاکنون

۱37۹ :۹۲-۹۱) 

در باشد. حکیم درخشد حاوی دو علم منطق و حکمت میی پرفروغ در محافل علمی و فکری میاشرح منظومه که اکنون چون ستاره

گذاشته است با طبع روان خویش بیش از هزار بیت شعر پیرامون حکمت سروده و در آن به بررسی « غُررُ الفرائد»بخش حکمت که نام آن را 

مسائل مهم فلسفه پرداخته است و چون این بخش دارای مفاهیم بسیار دقیق فلسفی بوده پس از فراغت از نظم آن خود به شرحش پرداخته 

 .است

و به حق مخزن لؤلؤ و مرجان است. وی در اینجا با « لئالی المنتظمه»ر کتاب مربوط به مباحث منطق است. نام این بخش بخش دیگ

ین مباحث منطق را به نظم درآورده و با زبان فصیح عرب معضالت این علم را بیان کرده است و ترسردون اشعاری بالغ بر سیصد بیت دقیق

یده و دقیق است خود پس از فراغت از نظم به شرح ابیات پرداخته که اکنون آن شرح در ذیل منظومه وی به چون این اشعار نیز بسیار پیچ

 (46موسوم است. )همان: « شرح اللئالی المنتظمه»چاپ رسیده و با نام 

ین که نشان ا بر عالوه و داشته نگه گرم را هامجموع مباحث منطق و فلسفه امروزه به نام شرح منظومه سبزواری کانون باصفای حوزه

 .دهد حاج مالهادی عالمی منطقی و فیلسوفی بزرگ بوده شاعری زبردست و توانا بوده استمی

 . دیوان حاج مالهادی۲

کرد. این کتاب که اشعارش بالغ بر هزار بیت تخلص می« اسرار»های حکمی و عرفانی نیز سروده است و در شعر حاج مالهادی غزل

دهد که این عالم بزرگوار در فن شعر و ادب نیز توانایی کامل گرفته است و نشان مییات و ... بسیار زیبای عرفانی را دربراست غزلیات و رباع

 خوانیم:داشته است. در قسمتی از اشعارش که نکات عرفانی دربرداشته، می

 شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست

 ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان

 ن از غم او سینه ما صد چاك استنه همی

 موسی ای نیست که دعوی انا الحق شنود

 منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست 

 سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست

 داغ او الله صفت بر جگری نیست که نیست

 ی نیست که نیستشجر اندرورنه این زمزمه 
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 شنو نیست وگرنه اسرار« اسرار»گوش 

 

 برش از عالم معنی خبری نیست که نیست

 

 (۱۲۸5)سبزواری،  

 

 . اسرار الحکم فی المفتتح المغتتم3

حکیم بزرگوار این اثر نفیس را در دو بخش تنظیم کرده است. در بخش اول آن که مربوط به حکمت نظری است. حکمت را پس از 

طور استداللی دنبال کرده است و با مباحث توحید آغاز و به دنبال آن مباحث معاد و نبوت و امامت را بهمقدمه در اثبات واجب الوجود و 

 .ی در اثبات امامت امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه شریف این بخش را به پایان برده استاآوردن ادله

زن و مرد را مطرح ساخته و بر آن چهار دلیل اقامه در بخش دوم کتاب که در حکمت عملی است پس از مقدمه، فلسفه تفاوت بلوغ 

 .کرده و به دنبال آن بحث طهارت و اسرار نجاست را بیان فرموده و با طرح مباحث نماز و زکات و روزه این بخش را نیز به پایان برده است

چون ما در کتاب نبراس سایر ابواب را به  حکیم در این کتاب از سایر ابواب فقه سخنی به میان نیاورده و در آخر کتاب اشاره کرده که

دهد که حکیم عالوه بر فلسفه در علوم مختلف از جمله فقه تبحر یم از طرح آن در اینجا خودداری نمودیم. این کتاب نشان میانظم درآورده

 داشته است:

 . شرح فارسی بر برخی از ابیات مشکل مثنوی موالنا4

 .است السالم. مفتاح الفالح و مصباح النجاح: شرح دعای شریف صباح منسوب به مولی الموحدین امیرالمؤمنین علیه5

 .. شرح االسماء: شرح دعای جوشن کبیر است6

 .طور خالصه در قالب نظم ریخته شده و با اسرار و حکمت بیان شده است. النبراس فی اسرار االساس: یك دوره فقه به7

 ح قراح و کتاب رحیق در علم بدیع. را۸

 .. حاشیه بر الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه: اثر نفیس مرحوم صدرالحکماء المتألهین مالصدرالدین شیرازی۹

 . حاشیه بر اسفار اربعه مالصدرالدین شیرازی۱0

 . حواشی بر کتاب مفاتیح الغیب مالصدرالدین شیرازی۱۱

 .باشد. حاشیه بر مبدأ و معاد صدرالدین شیرازی: البته نسبت به سه حاشیه قبل مختصرتر می۱۲

 . حاشیه بر شرح سیوطی البن مالك )در علم نحو(۱3

 .اثر مالعبدالرزاق الهیجی )در حکمت(«: شوارق». حاشیه بر کتاب ۱4

 . هدایه الطالبین فی معرفه االنبیاء واالئمه المعصومین.۱5

 اند که عبارتند از:هاى فوق، آثار دیگرى را آقاى غالمحسین رضانژاد )نوشین( ذکر کردهبر کتابعالوه 

آنگاه « قدم و حدوث»شرح منظومه حکمت و در بحث  76تعلیقات بر حاشیه جمالیّه بر حاشیه خضرى شیرازى، حاجى در حاشیه  

 .یعى استکه از حدوث تألیفات آیت اهلل عالمه حلى بوده و در علم کالم ش

از تألیفات آیت اهلل عالمه حلى بوده و در علم کالم شیعى « ابحاث المفیده فى تحصیل العقیده»شرح االبحاث المفیده، نام خود متن  

 است.

 -معاد. هـ -نبوّت و امامت. د -عدل. ج -توحید. ب -هادى المضلّین فى اصول الدّین. این کتاب در پنج باب تنظیم شده است: الف

 .ت و تجارب اشراقى حکیمملهما

محدّث حکیم و مفسّر عارف، « رساله علمیّه»المحاکمات و المقاومات: شیخ بحرینى مشهور به احسایى علیه الرّحمه، شرحى در ردّ 

سبزوارى خود در مقام پاسخگویى به ردّیه شیخ احمد برآمد و استاد خود مولى محسن فیض کاشانى نوشت. آنگاه فاضل یزدى شاگرد حکیم 

 .اى بر ردّیه شیخ احمد احسایى برانگیخترا نیز بر نوشتن ردّیه

 

 زاده آملیحکیم مالهادی سبزواری از زبان عالمه حسن  .5
ت بسزا دارد. مهمترین صنع و هنر انبیاء خصوص در آغاز جوانى و بهار زندگانى، اهمیّاستاد مربّى کامل در ترقى و تکامل انسان به

سازى و تشکیل مدینه فاضله انسانى است. در حقیقت شاگرد نشانه استاد و مظهر کمال و علم و اخالق و آداب اوست. به قول خواجه عبد آدم

 و به قول عارف رومى در دفتر سوم مثنوى:«. الهى دود از آتش چنان نشان ندهد و خاك از باد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد»اهلل انصارى: 
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 قالووزى رودهر که در ره بى

 اوستااى بىهر که گیرد پیشه

 اوستا چیزى نشدکس بىهیچ
 

 هر دو روزه راه صد ساله شود 

 ریشخندى شد به شهر و روستا

 هیچ آهن خنجر تیزى نشد

 

داشت، چه اگر کسى را زمینه قابل نباشد و اقتضاى عین ثابتش کسب علوم و معارف البته حکیم الهى سبزوارى هم قابلیت فطرى 

 برد. به قول بزرگى:اى نمىنبوده باشد در محضر هر استاد بزرگى اگرچه آن استاد خاتم انبیاء بوده باشد، بهره

 که را روى به بهبود نداشتآن

 

 دیدن روى نبى سود نداشت 

 

در مورد متأله سبزوارى هم فاعل در فاعلیتش کامل بوده است و هم قابل در قابلیتش. در چنان جان پاك مستعدّ قریب العهد به مبدأ، 

 معارف پاشیده شد که به قول حکیم سنائى غزنوى در حدیقه الحقائق: از چنان استادى بذرهاى

 هایى که شهوتى نبودتخم

 

 بر او جز قیامتى نبود 

 

یحفظ اهلل بهم »که در نهج البالغه آمده است: السالم( به شاگرد کاملش کمیل چنانبه فرموده حضرت وصى امام عالى اعلى على )علیه

 «حججه و بیناته حتى یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب أشباههم

مزرعه و علوم و معارف بذرند. آرى استاد کشاورز اند و قلوب مستعدّه مفاد کالم کامل امام در عبارت مذکور این است که علما زارع

شود که همواره اى مىدواند و شجره طیبهافشاند. این بذرها هر یك ریشه مىروحانى است که بذرهاى معارف را در مزرعه قلوب قابل و الیق مى

 مندند. دهد و نفوس مستعده براى همیشه از آن بهرهمیوه مى

 -از شاگردهایى که تربیت کرده است و کتب و رسائلى که تصنیف فرموده است -ا را در متأله سبزوارىگونه بذرهکه آثار اینچنان

 :فرمایید، و دیگران هم در قرون آتى مشاهده خواهند فرمود، بلکهمشاهده مى

 سالها عشاق خاکم را زیارتگه کنند

 

 امجانان کرده کوى طواف روزى من که چون 

 

 آن جناب در اسرار الحکم از قابلیت فطرى خویش خبر داده است که حکایت فرمود:

قد علم اولوا األلباب أن ما هنالك الیعلم »وقتى در عنفوان شباب از آن باب که حضرت رضا )علیه آالف التحیه و الثناء( فرموده است: 

حسّ مشترك آیتى »؛ در رؤیا بزرگى فرمود: «الیشغله شأن عن شأن یا[ من»]در اندیشه آیت این اسم شریف حق بودم که « إال بما هاهنا

شنود و سخونت و برودتى و نعومت و خشونتى و نحو بیند و مى، چون در بیدارى مالحظه نمودم دیدم که در آنى واحد، شخص مى«است

او رائحه طیبه باشد حسّ مشترك به جمیع اینها دفعه کند؛ و در همین حال در ذائقه او حالوتى، و در شامّه ها در مواضعى از بدن لمس مىاین

واحده خبیر است؛ و هر یکى از اینها از عالمى هستند و تخالف نوعى دارند: یکى از کیفیّات مبصره، و یکى از کیفیّات مسموعه، و یکى از 

 (3۸5: ۱3۸3کیفیّات فعلیه و انفعالیه است. )سبزواری، 

 السالم( فرموده است:شتم )علیهسخن مرحوم حاجى این است که امام ه

 شود.دانند که آنچه در ماوراى این نشأه عالم طبیعت است از همین نشأه که آیت و مثال آن است دانسته مىخردمندان مى

 ...«و اعلم انّ لکلّ ظاهر باطنا على مثاله »نهج البالغه فرموده است:  ۱5۲السالم( در خطبه حضرت وصى امام على )علیه

 د عالم دانى مثال عالم عالىچو باش

 

 هاهمى دانى که هر چیزى براى اوست مخزن 

 

( و در کافى از امام سجاد 6۲)واقعه:  .تَذَکَّرُونَ فَلَواْل که حق سبحانه در سوره واقعه فرموده است: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ األُولىچنان

 «العجب کل العجب لمن انکر النشأه األخرى و هو یرى النشأه األولى.»که: السالم روایت شده است علیه

کند که مظهر و آیتش را در کجا باید یافت فکرى مى« یا من الیشغله شأن عن شأن» که یك نفس مستعد که در اسم شریفغرض این

گوید در خودتان بیابید که حس مشترك یکى از مظاهر آن اسم شوند، بزرگى در عالم رؤیا بدو مىها دانسته مىسویىها هم بدین و آن سویى

 .شریف است. اما آن بزرگ در عالم رؤیا چه کسى بوده است مرحوم حاجى آن را نام نبرده است

بدان حاکم  -یعنى عالم و آدم-حکم محکم تطابق کونین که ترین مثال براى یافتن حقایق آیات و روایات خود انسان است، چنانکامل

 و لسان ناطق صادق است. در ینبوع الحیات آمده که:

 تصفّحت أوراق الصحائف کلّها

 

 فلم أر فیها غیر ما فی صحیفتی 

 

http://www.johi.ir/


 33 -45، ص 1396 زپایی، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 باید گفت آرى از همان آغاز کار به قول شاعر:...« وقتى در عنفوان شباب »در صدر عبارتش فرموده است: 

 باالى سرش ز هوشمندى

 

 تافت ستاره بلندىمى 

 

 «کاره استهر کس از کودکیش معلوم است که چه»فرمود: خداوند متعال درجات حضرت استاد عالمه شعرانى را متعالى فرماید که مى

 

 حاج مالهادی سبزواری از نگاه و قلم ناصرالدین شاه  .6
ها چراغ فلسفه و دانایی خاموش بود، در دوره صفویه، صدرالدین محمدبن بعد از آن که بر اثر تاخت و تاز مغول و ویرانی مُلك، مدت

توان او را های بعد از مغول میق( دوباره آن را روشن ساخت، چندان که در دوره۱050ابراهیم شیرازی مشهور به آخوند مالصدرا )متوفی 

ق چاپ سنگی ۱۲۸۲که به زبان عربی تحریر و در سال « االسفار االربعه»رد. تألیف مفصل و مهم و بسیار مشهور او به نام مجدد فلسفه شم

پروا در آن طرح کرده است. دو تن از شاگردان وی، مالمحسن فیض کاشانی و عبدالرزاق شده یك اثر فلسفی است که مؤلف عقاید خود را بی

به فارسی نوشته شده و در ایران قبول « گوهر مراد»ستاد را با عقاید شیعه وفق دهند. کتاب الهیجی به نام الهیجی کوشیدند که سخنان ا

 .عامه یافته است

از کشور ایران هجری فلسفه از پیشرفت بازماند و بعد از صدرالدین شیرازی و شاگردان او دیگر حکیمی به نام در قرن دوازدهم 

ی بحث و تدریس حکمت را در سبزوار دایر کرد. )آرین برنخاست، تا آن که در قرن سیزدهم هجری بار دیگر حاجی مالهادی سبزواری حوزه

  (۲0۱: ۱37۲پور،

 (4۲-43: ۱343ی اشراق است. )غنی، ترین حکیم قرن سیزدهم هجرت و شاید بعد از مالصدرا معتبرترین مدرسین فلسفهوی بزرگ

ی مشتغلین به سرآمد همهمرحوم حاجی مالهادی سبزواری زماناً متعلق به نسل پنجم بعد از آخوند مالصدرا است و در این فاصله 

اند فقط به تدریس و شرح و توضیح اسفار فلسفه بوده است و در حالی که چهار طبقه مدرسین و حکمائی که بین او و مالصدرا فاصله بوده

اند، حاجی مالهادی یك نوع تبرز و تبحری داشته و تقریباً در عرض مالصدرا محسوب است. مؤلف ریحانه االدب در داشته مالصدرا اشتغال

 نگارد:مورد وی چنین می

ی عالمی است عامل و حکیمی است کامل از اعاظم فالسفه حکمای اسالمی اواخر قرن سیزدهم هجرت که صدرمتألهین اسالم، قدوه

عدیل بود. اگر افالطون عصرش بخوانیم روا نظیر و در استکشاف اسرار و دقائق بیکمت و کالم، در احاطه حقائق حکمت بیمتبحرین در ح 5

 (۱۱5 و اگر ارسطوی دهرش بگوییم بجاست. )همان:

 

 نحوه زندگانی مالهادی سبزواری در دوره ناصرالدین شاه  .7
 ناصرالدین شاه به خراسان از همراهان این سفر بوده است، یعنی  ق هنگام سفر دوم۱300محمدحسن خان اعتمادالسطنه در سال 

حدود ده سال بعد از مرگ حاجی مالهادی. وی هنگام توقف در سبزوار ضمن پرداختن به شرح و تفصیل و ترسیم این شهر اذعان 

این بلده به وجود حکیمی عارف و مردی کامل ترین مزیت و برتری این شهر، آن که تقریباً در نیمه آخری از مأئه سیزدهم نماید که بزرگمی

و فیلسوفی مرتاض و پیری فیاض رونق یافته و انوار معارف از این خطه شریفه به هر جانب تافته بود و آن مرحوم حاجی مالهادی سبزواری 

ستود. ها میمود و رنگ عالیق از دلنی شریعت و طریقت و حقیقت را مزین و منور میبود که از اشعه انوار حکمت عالم علم و درایت و حوزه

ی نیشابور قرار داشت و مشتمل بر دو حیاط بیرونی و اند در طرف دروازهای که چهل بلکه چهل و پنج سال آن مرحوم در آن ساکن بودهخانه

ا کاهگل دارد. اعتمادالسلطنه در ها از خشت و گل است، منتهاند، تمام اطاقاندرونی بود. سقفش از تیر و روی تیر هیزم و روی آن نی ریخته

جا پذیرائی شده، که ناصرالدین شاه از آنجا عبور نموده )سفر اول خراسان( و به مالقات حاجی رفت در همین ۱۲۸4نویسد در سال ادامه می

ك پاك در آن چیزی که اینجانب در رکاب شاه بوده و به آن کلبه رفتم فرش نداشت و جز خا ۱300آن وقت اطاق فرش داشت اما در سال 

ی زندگانی آن مرحوم که اعتمادالسلطنه از آقا محمداسمعیل فرزند ارشد تافت. نحوهنیافتم. اگر چه هنوز انوار معرفت بر در و دیوار آن می

پرده حضور حاجی ]همسر نگارنده نتیجه آقا محمداسمعیل و نبیره حاج مالهادی هستند[ شنیده و در آن زمان عیال آن مرحوم نیز در پشت 

 نمود به شرح ذیل بوده است:های آقا محمداسمعیل را تأیید و بعضاً تصحیح میداشته و حرف

نمودند تا اول طلوع مرحوم حاجی هر شب در زمستان و تابستان و بهار و پاییز ثلث آخر شب را بیدار بودند و در تاریکی عبادت می

فرمودند این فرمودند و میریختند میل میگ که در هر پیاله مخصوصاً دوازده مثقال قند میآفتاب، آن وقت دو پیاله چای بسیار غلیظ سیاه رن

خورم، به تریاك و حب نشاط و اقسام تنباکو و توتون و انفیه هرگز میل و رغبت ننمودند، دو ساعت از روز چای غلیظ شیرین را برای قوت می

خوردند و ناهار ایشان غالباً یك در مدرسه بودند، بعد به خانه مراجعت کرده ناهار می بردند و چهار ساعت تمامگذشته به مدرسه تشریف می
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گون یعنی فرمودند دوغ آسمانیخوردند. یك کاسه دوغ کم مایه که خودشان در وصف آن میپول نان بود که زیاده از یك سیر از آن نمی

خوابیدند، ك سیر نان ناهار آن مرحوم بود. بعد از ناهار در تابستان ساعتی میدوغی که از کمی ماست به رنگ کبود آسمانی باشد، نان خورش ی

شان کردند و شامفرمودند، شب بعد از سه ساعت عبادت در تاریکی غالباً چهار ساعت و نیم از شب گذشته شام صرف میعصر چای میل نمی

گوشت و روغن یعنی اسفناجی با آب گوشت بود، پیش از شام رشت بیدر اواخر عمر بواسطه کبر سن و نداشتن دندان از یك بشقاب پلو و خو

رفتند و بعد از شام در اطاق مخصوص خود بعد از کمی راه رفتن در یکی بستر ناراحتی که غالباً تشك نیم ساعت دور حیاط اندرونی راه می

مرحوم حاجی مدت چند سال یك عبای سیاه مازندرانی بود گذاشتند. لباس خوابیدند و متکای غیرنرمی از پنبه یا پشم زیر سر مینداشت می

های قبا پاره شده و چندین وصله برداشته بود، کتابخانه نداشتند و و یك قبای قدك سبز رنگی که به قدری آن را شسته بودند که از آرنج

معضالت و مبهمات حکمت و عرفان نموده  کتاب ایشان منحصر به چند جلد بود، قلمدانی که با آن چندین هزار بیت تصنیف فرموده و حل

اند، با عجز و ی این عینك شش است و پانزده سال آن بزرگوار به امداد آن خوانده و نوشتهبودند. عینك آن مرحوم را نیز زیارت نمودم، نمره

عینك را گرفتم که اسباب شرافت و درخواست و خواهش زیاد از دو پسر عالی گوهر آن مرحوم جنابان آقا محمداسمعیل و آقا عبدالقیوم آن 

البصر باشد و از آن دو خلف با شرف جناب آقا عبدالقیوم شرح ذیل را  بین این بنده ضعیفی بصیرت و چشم عبرتی دیدهافتخار و به منزله

ان، عینك مبارك است و اند که این همنگاشته و مُهر کرده و جناب آقا محمداسمعیل هم به خاتم شریف خود مختوم داشته و امضاء کرده

تر از هزار جعبه اللی منضود است. خمس و زکات مال خود را هر سال به دست خود به سادات و اینك آن عینك نزد نگارنده موجود و گرامی

 .شمردندکردند و نقد را خود میرسانیدند و در این موقع جنس را خود وزن میارباب استحقاق می

ز یك زن در خانه نداشتند اما سه عیال گرفتند. اولی چون درگذشت ثانیاً متأهل شدند، ثانی نیز وفات نمود از زمان تأهل هرگز زیاده ا

ه است و از آنجا که در آن زمان مدت ده ماه در کرمان به سر بردند در آن بلد عیالی کرمانیه گرفتند و غالب اوالد ایشان از همان عیال کرمانی

 .داشتکه در سال هزار و سیصد حیات 

باشد، یعنی تقریباً متولد شدند و مدت عمر ایشان به حروف ابجد مطابق حکیم می ۱۲۱۲تاریخ تولد ایشان غریب است یعنی در سال 

سه ساعت به غروب مانده مرغ روحش از قفس  ۱۲۸۹ی معارف نورانی داشتند تا در روز بیست و هشتم ذیحجه سال سرای فانی را به اشعه 7۸

که از شاگردان ایشان بود در تاریخ رحلت آن « سر»دس پرید و مالمحمدکاظم ابن آخوند مالمحمدرضای سبزواری متخلص به تن به آشیان ق

 :مرحوم سرود:

 اسرار چو از جهان بِدَر شد

 تاریخ وفاتش ار بپرسند

 

 از فرش به عرش ناله بر شد 

 تر شدگویم نمرد زنده

 

ی نیشابور که بر سر راه زوار است به خاك سپردند پس از ارتحال جسد پاك آن جناب را در بیرون دروازه سبزوار معروف به دروازه

 .ای جهت آرامگاه وی بنا کرد( و میرزا یوسف مستوفی الممالك مقبره۹۸۱-۹۹۲ /3: ج۱363)اعتمادالسلطنه، 

کرد. تحف و هدایا ( راه معاش او منحصر به یك جفت عیدیانه تأدیه می۹۸: ۱353مالمحمد هیدجی )باستانی پاریزی، درآمد و به قول 

نمود. حاج مالهادی اضافه بر جنبه علمی و احاطه به مسائل فلسفی و تقوی و پاکدامنی و صدق و صفا و تشخیص ذاتی و اصالً قبول نمی

ط عصر خویش بوده و همین شخصیت ممتاز و اخالق پسندیده او خدمت بزرگی به فلسفه انجام داده ی دیگر، سقرافروتنی و ملکات فاضله

اند محترم ساخته است. عالوه بر جنبه علمی و یعنی فلسفه و حکمت را در مقابل ظاهرپرستان متظاهر به علم که پیوسته متعرض حکما بوده

نمود تخلص می« اسرار»ه و صاحب ذوق بسیار لطیف ادیبانه فاضالنه بوده و در شعر اخالقی، مرحوم حاج مالهادی دارای طبع موزون شاعران

 (44: ۱343و دیوان غزلیات او مکرر به طبع رسیده است. )غنی، 

 های اسرار است:ی وی از سرودهقطعه

 این نیز بگذرد

 پادشاهی دُر یمینی داشت

 خواست نقشی که باشدش دو ثمر

 گاه شادی نگیردش غفلت

 فرزانه بود در ایام هر چه

 ژنده پوشی پدید شد آن دم
 

 بهر انگشتری نگینی داشت 

 هر زمان کافکند به نقش نظر

 گاه اندوه زدایدش محنت

 ای ولی همه خامکرد اندیشه

 «بگذرد این هم»گفت بنگار 

 

 (۱۸0: ۱353)باستانی پاریزی،  
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 باشد بعضی از آنها عبارتند از:تألیفات سبزواری بسیار و مرجع استفاده دانشمندان می

. حاشیه اسفار مالصدرا 5. الجبر و االختیار 4. اصول دین 3. اسرار العباده در فقه ۲. اسرار الحکم به فارسی که مکرراً چاپ شده است. ۱

مبدأ و معاد مالصدرا  ه. حاشی۸شواهد الربوبیه مالصدرا  ه. حاشی7صول شیخ بهائی زبده اال ه. حاشی6که در حواشی خود اسفار چاپ شده است 

. ۱3ایست در حکمت . غرر الفرائد که منظومه۱۲. دیوان شعر فارسی ۱۱مفتاح )مفتاتیح( الغیب  ه. حاشی۱0مثنوی مالی رومی  ه. حاشی۹

 (4۲6-4۲7: ۱374. مقیاس و ... )مدرس تبریزی، ۱4محاکمات 

ق( هنگام عبور از سبزوار و اقامت کوتاه در آنجا با حاج مالهادی مالقات ۱۲۸4ین شاه قاجار در سفر اول خود به خراسان )ناصرالد

کند شاه نقل میاند، از جمله مؤلف ریحانه االدب به یك واسطه موثق از خود ناصرالدینهای بسیاری از این مالقات نقل نمودهنموده، داستان

کردند، موقع حرکت نیز مراسم مشایعت را شدیم اهالی آن شهر حسب الوظیفه استقبال میبه هر شهری که وارد می که در سفر خراسان

اند، فقط حاجی مالهادی که استقبال سهل است، ی خود را معمول داشتهداشتند، در سبزوار هم معلوم شد افراد هر طبقه وظیفهمعمول می

 به دیدن شاه هم نیامده است. 

شناسد، بعد از شناسد، شاه او را میشناسد، شاه گوید من بسیار پسند کردم و گفتم اگر او شاه نمیت اینکه او شاه و وزیر نمیبه عل

تعیین وقت روزی در حدود موقع ناهار به خانه حاجی مالهادی فقط با یك نفر پیشخدمت )نه با ترتیبات مقرری سلطنتی که اسباب زحمت 

ها را در حق ای مذاکرات متفرقه گفتم، که خداوند عالم تمامی نعمتدر آنجا ناهاری هم صرف کرده باشم، بعد از پاره اهل علم است( رفتم تا

ی مال دستگیری فقرا، ی علم تدریس و ارشاد عباد، شکرانهچه شکرانهمن تکمیل فرموده و هر نعمتی شکری مناسب خود را الزم دارد، چنان

ز انجام حوائج آحاد مردم است، از شما خواهش دارم مرا خدمتی محول فرمایید که با انجام آن ادای شکر این ی قدرت و سلطنت نیشکرانه

ام حاجتی کرد و اصرار من مؤثر نیفتاد، تا اینکه من خودم تذکرش داده و گفتم شنیدهنعمت سلطنت را کرده باشم، حاجی، اظهار غنا و بی

کنم برای آن مالیات دولتی ندهید، که اقالً به این خدمت جزئی موفق بوده باشم، آن را نیز با عذر شما یك زمین زراعتی دارید، خواهش می

ی مالیات دولتی هر ایالتی کماً و کیفاً یك صورت قطعی گرفته که اساس آن با تغییرات موجهی رد نموده و ملزمم گردانید و گفت کتابچه

اچار مقدار آن به سایر آحاد مردم از طرف اولیای امور سرشکن خواهد شد و ممکن است یکی خورد، اگر من مالیات ندهم نجزئی بر هم نمی

حضرت همایونی راضی نباشند که تخفیف یا معافیت مالیات من سبب تحمیل از آن به فالن بیوه زن برسد و یا بر یتیمی تحمیل گردد، اعلی

ی دارد که تأمین آن وظیفه حتمی افراد ملت است، ما با رضا و رغبت خودمان این بر یتیمان و بیوه زنان باشد، به عالوه دولت مخارج هنگفت

 .دهیممالیات را می

که از محل خود حرکتی گوید: من گفتم که بفرمایید ناهار بیاوردند تا خدمت شما صرف طعام هم کرده باشیم. حاجی، بدون اینشاه می

به آوردن ناهار کرد، خادم فوراً یك طبق چوبین با نمك و دوغ و چند قاشق و چند قرص نان پیش ما گذاشت، حاجی بکند خادم خود را امر 

جا آورد، سپس آنها را خرد کرده و توی دوغ ها را با کمال ادب بوسید و بر رو و پیشانی گذاشت و شکرهای بسیار از ته دل بهنخست آن قرص

باشد، شاه گوید من یك گفت شاها بخور که نان حالل است، زراعت و جفت کاری آن دسترنج خودم می ریخت، یك قاشق پیش من گذاشته و

ها را به دستمالم بسته و به پیشخدمت دادم ی آن قرصقاشق صرف کردم، دیدم که خوردن آن برای من دشوار است، اینك بعد از اجازه بقیه

 (4۲۲: ۱374د. )مدرس تبریزی، تی از آن نان حالل استشفا نماینکه موقع مرض و کسالت یکی از افراد خانواده سلطن

 

 اشعارعربی مالهادی سبزواری درشرح مثنوی ومعنوی موالنا  .8
دراین بخش به شرح وبررسی اشعارعربی مالهادی درمثنوی اسرار می پردازیم وابتدا اشعار مولوی وسپس شرح شیخ مالهادی سبزواری 

ی ومعنوی موالنا بیانخواهیم کرد بااین تفاوت که آنها رابراساس دوره های ادبیات عرب دسته بندی نموده رابازبان عربی در شرح اشعار مثنو

 ایم.

 الف. دوره جاهلی

 امرؤالقیس .1

 آفتاب آمددلیل آفتاب                       گردلیلت باید ازوی رومتاب 

 از وی ار سایه نشانی می دهد           شمس هردم نورجانی می دهد

مرادازبه خواب آوردن سایه درحقیقت غفلت آوردن ودرحجاب شدن ازشمس حقیقت است وچون طلوع کند شمس حقیقت انشق 

 القمر یعنی انمحی کلِ المجازات:

 ااَلیاایهاالیل الطویل االانجلی       بصبح ومااالصباح منكَ باَمثل

 بامدادی از تیرگی شامگاهی خوشتر نیست.هان ای شب دیرنده آیا دریچه بامدادی رانمی گشایی .هرچند پرتو 

 فقالت سباك اهلل انَّك فاضحی      اَلست تری السمار والناس احوالی

http://www.johi.ir/


 33 -45، ص 1396 زپایی، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 (۲06: 3پس گفت :خداوندتورا نفرین کند که مرارسوا کردی آیا توشب نشین ومردم اطراف مرانمی بینی .)شرح اسرار،

 ای سخن بخش نو ،آن کهن   با تو می گفتم نه با ایشان سخن   

 نی که عاشق روز وشب گویدسخن        گاه با اطالل وگاهی بادَمَن

 موالنا به مقتضای توحید می گوید: من باتو که علت العللی سخن می گویم نه با اطالل ودمن.

 رالخالیااَل عمّ صباحاایهاالطَلَلََ البالی                        وَهَل یعمن مَن کانَ فی العُصُ

 «ای آثار خانه کهنه .صبحت بخیر ،آیا کسی که درزمان های گذشته بوده متنعم می شود.»

 م(627-530زهیرابن ابی سلمی). 2
 نی که عاشق روز وشب گوید سخن              گاه با اطالل وگاهی بادمن

 ثر دارد ومردم می باشد:که ا« دمن موضع ابوال وابعار ابل وغنم»شاعری مصراع اول راگفته است که می گوید 

 (۲06، 3شرح اسرار،«)آیا از ویرانه های معشوق در حومانه الراج ومتثلم آثاری نمانده است که سخن بگوید.»           

 لبید العامری .3

 چون مبارك نیست برتو این علوم                 خویشتن گولی کن وبگذر زشوم

 یا الهی غیر ما علمتناچون مالئك گو که العلمَ لَنا             

 (۱6۹: ۲)شرح اسرار،                                                                                                  

والبد یوماًان »مالئك عرضه داشتند که دانشی نیست مارا مگر آنچه تواز دانش ودیعه داده وعلم وحکمت منحصر است در تو 

 دو صنفند:صنفی عالمند به تعلیم اهلل وصنفی عالمند به علم اهلل.«ئعوعلماء اهلل یردالودا

 وما المال واالهلون االودیعه     والبد یوماًان یردالودایع

 (4۲0: 6دارایی وخانواده جز امانت نیستند وناچار روزی امانت ها برگردانده می شوند.)شرح اسرار،

 بل هدم البصره والموصلاَبكِ لی یا باکیی یا ثاکلی      ق

پس باکی به فتح یاء متکلم وازباب تخفیف مشدد،به جهت ضرورت باشد ،چه قاعده آن است که منقوص چون مضاف به یاء متکلم 

شود یاء متکلم مفتوح شود ویاء منقوص در آن ادغام شودوبه تشدید خوانده شود واما آنکه بکاء به علی استعمال می شود.پس جواب آن است 

ودربعضی نسخ یا بارکی یا « لَیُبك یزید ُضارعَ لِخُصومهُ»حروف جر هریك به معنی دیگری می آید وباکیی از باب حذف وایصال است چون  که

 ثاکلی است ومناسب نیست:

 لَیُبك یزید ضارعُلخصومه          مُخبِطُ ممِا تسطبحُ الوائح

ار فتنه شده آن چنان که حوادث روزگار اورا به هالکت انداخته است.)شرح باید بریزید گریه کردکه به جهت خصومت ضعیف شده وگرفت

 (4۲0: 6اسرار،

 ب. دوره مخضرم

 ه(،صاحب المیه العجم است(64. معن بن اوس المزنی)شاعر مخضرم)1
 غمگساری کن توبا ما ای روی              گربه سوی رب اعلی می روی

 نکه قافیه بربیت مثل:مرادبه روی درمصرع اول مجموع بیت است چنا

 وَکَم عَلَمته نشظم القَوافی                فَلَّما قال قافیه هَجانی

 (۱۹7: 3شرح اسرار،«)وچه بسا من به اونظم وقافیه را یاد دادم ،پس وقتی قافیه ای گفت مرا هجو کرد» 

 . حضرت علی )ع(2

 عدوی جان اوسیف وخنجر چون علی ریحان او           نرگس ونسرین 

 اسرار )درحکایت شیخ(ذیل سیف وخنجر ابیات عربی را ذکر می کند:

 السیف والخنجر ریحاننا          اُفّ علی النرجِس واالسِ

 شرابنا مِن دم اعدائنا        وکَاسنا جمجمه الراَسِ

ما خون دشمنان ما وجام ما جمجمه شمشیر وخنجر درمیدان نبرد گلی است که می بوییم از گل نرگس واس نفرت دارم.نوشیدنی »

 (۱۱۲: ۲سرهای آنهاست.)شرح اسرار،

 ذکرحق کن بانگ غوالن رابسوز               چشم نرگس را ازاین کرکس بدوز
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تشبیه شیطان به کرکس به جهت آن است که کرکس مردارخوار است وقوت شیطان واتباعش جهل است وجهل موت است ومما 

 ینسب الی علی )ع(:

 لجهل قبل الموت موت الهله        واجسادهم قبل القبور قبوروفی ا

 وانَّ امرء لم یحی بالعلم میت            ولیس له حتی النشور النشور

جهل برای نادانان مرگ آنان است وبدن آنان قبل از ورودبه قبر فقبراست وانسانی که دلش به علم زنده نباشد مرده است وتا قیامت » 

 (۱۸۲: ۲شرح اسرار،«).زنده نخواهدشد

 ج. دوره اموی:
 ه(اصلش عرب خراسانی است وزادگاهش بغداداست۱۹۲. عباس ابن احنف)۱

 این مگرباشد زحب مشتهی                 اسقنی خمراًوقُل لی اَنَّها

 قل لی انها یعنی با وجود معاینه دیدن باصره و...واین به عکس مشرب آنکه گوید ابکب الی:

 رق ان کانت منازلکم             من جانب الغرب خوف القیل والقالابکی الی الش

 «اگر منزلگاه های شما جانب غرب است من از ترس سخنان مردم به سوی شرق می گریم.» 

 اقول بالخدّخالَ اَو قَره        خوف الرقیب وما بالخدمن خال

 «ند .درحالی که درگونه اوخالی نیست.به گمانم درگونه یارخالی است که از ترس رقیب آن را حفظ می ک»

 (30۱: 4آمده است.)شرح اسرار،« اوقره» به جای « اذکره» در شرح اسرار 

 . المرار بن الفقعسی)شاعر اموی از لصوص(۲

 بر شتر چشم افکند همچون حمام               وانگهان بفرستد اندرپی غالم

 تح طایراست ومنظور نظرانداختن به پریدن طایراستدرتفسیر وان کاد در شرح مصراع می گوید حمام به ف

.برشتر چشم افکندن امید سقوط او از مغروری است همچون حمام طایر که عادت دارند واز نظراو مترقب سقوطند نظیر قول شاعر 

 عرب که:

 انا ابن التارك البکری بشر               علیه الطیر ترقُبُهُ وقوعا

واگذاشته است مردی ازقبیله بکربن وائل به نام بشر درحالی که مرغان انتظار می کشند اوبمیرد وگوشتش منم پسر آنکه »

 (340: 5شرح اسرار،«)رابخورند
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 گیری نتیجه

برخالف مالصدرا که تمام تألیفات خود را به استثنای یك کتاب )یعنی رساله سه اصل( به عربی نگاشته است، حاجی آثار خود را هم 

کرد. عالوه بر این، او اشعار بسیاری سروده است که در دیوان اشعار او گردآوری شده است؛ اشعار بان فارسی و هم به زبان عربی تألیف میبه ز

فارسی او حال و هوای عرفانی داشته و اشعار عربی او در موضوع حکمت و منطق است. از آثار و تألیفات حاجی به عربی فهرست کاملی در 

 ه به شرح ذیل است:دست است ک

ای در حکمت و شرح آن به زبان عربی؛ شرح دعای جوشن االلی یا منظومه منطق به زبان عربی؛ غرر الفرائد یا شرح منظومه، منظومه

ح کبیر؛ شرح دعای صباح؛ اسرارالحکم در زمینه حکمت که به درخواست ناصرالدین شاه تألیف یافته است؛ حاشیه بر اسفار، حاشیه بر مفاتی

ل الغیب، حاشیه بر المبدأ و المعاد، حاشیه بر الشواهد الربوبیه مالصدرا؛ حاشیه بر شرح سیوطی بر الفیه ابن مالك در نحو؛ شرح مثنوی جال

الدین رومی؛ شرح نبراس در اسرار عبادات؛ شرح اسماء الحسنی؛ حاشیه بر شرح تجرید محقق الهیجی؛ راح قراح و رحیق در علم بدیع؛ هدایه 

ای در محاکمات میان مالمحسن فیض کاشانی ای است به زبان فارسی در نبوت و امامت؛ سؤال و جواب در عرفان؛ و رسالهطالبین، که رسالهال

 .و شیخ احمد احسایی

کمیل حکیم سبزواری در تکمیل این آثار در بخش عربی با بیان اشعار عربی در شرح مثنوی و معنوی موالنا ارادت خود را به موالنا ت

نموده است و با نوشتن شرحی بر این کتاب ارزشمند و سرودن اشعار عربی بخش دیگری از اشعار خود را سروده است برخی از اشعار او بدین 

 گوید:شرح است آنجا که می

 اال یا ایها الیل الطویل االانجلی

 

 بصبح و ما الصباح منك بامثل 

 

 .تر نیستگشایی، هرچند پرتو بامدادی از تیرگی شامگاهی خوشهان ای شب دیرنده، آیا دریچه بامدادی را نمی

 :یا

 فقالت سباك اهلل انَّك فاضحی

 

 الست تری السمارَ و الناس احوالی 

 

 (۲06/  3: ج۱۲۸5ینی. )سبزواری، بین و مردم اطراف مرا نمینشخداوند تو را نفرین کند که مرا رسوا کردی، آیا تو شب

ترین مفسر رود، پس از درگذشت مالصدرا معروفترین حکمای دوره قاجار در ایران به شمار میحاج مالهادی سبزواری، که از بزرگ

ای از آشوب و اغتشاش که در پی حمله افاغنه )به ایران( پدید آمد و حیات معنوی و کرد. بعد از دورهو شارح مکتبی است که او بنیانگذاری 

سیاسی آن را موقتاً دستخوش آشفتگی کرد، علوم قدیمه بار دیگر در دوره قاجار نضج گرفت، و حکمت مالصدرا به دست حاج مالهادی 

ا گردید. این حکیم که از مردم سبزوار بود، به زودی چنان معروفیتی یافت که از او با سبزواری و شاگردان او دیگر بار در جهان تشیع شکوف

شناسند، و شرح منظومه او در )منطق و( حکمت بردند و هنوز هم در مدارس علوم قدیمه او را به همین لقب مینام می« حاجی»لقب ساده 

 اکنون نیز این چنین است. ر مورد استفاده قرار گرفته است و همو اشعار عربی او در شرح مثنوی و معنوی بیش از هر کتاب دیگ
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 راجعممنابع و 
 قرآن کریم [۱]

 ، تهران: انتشارات زوّار.از صبا تا نیما(. ۱37۲آرین پور، یحیی. ) [۲]

 . تهران: فرهنگسرا.3جلد. مطلع الشمس(. ۱363اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. ) [3]

 .5۸۱. ص۲7. یغما. دی ماه. سال گرفتاریهای قائم مقام در یزد و کرمان(.  ۱353باستانی پاریزی، محمدابراهیم. ) [4]

 .جا: انتشارات کتابخانه سنایی. بی3.  جلدشرح اسرار(. ۱۲۸5سبزواری، مالهادی. ) [5]

 .مطبوعات دینى. قم: اسرار الحکم(. ۱3۸3مالهادی. )سبزوارى،  [6]

 .4۲-43. یادگار سال اول. شماره سوم. آبان. صص حال حاجی مالهادی سبزواری به قلم خودشانشرح (. ۱343غنی، قاسم. ) [7]

ی و کتابداری، گنجینه اسناد. رساناطالع. «حاج مالهادی سبزواری از نگاه و قلم ناصرالدین شاه»(. ۱3۸0قاضیها، فاطمه. ) [۸]

 .3۲-43 صفحات .4شماره

. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات حاج مالهادی سبزواری حکیم فرزانه(. ۱37۹قریشی سبزواری، سید حسین. ) [۹]

 .اسالمی

 .. تهران: خیامریحانه االدب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب(. ۱36۹مدرس تبریزی، محمدعلی. ) [۱0]

 .. تهران: خیامریحانه االدب(. ۱374مدرس تبریزی، محمدعلی. ) [۱۱]
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