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        حسن ميرحسنحسن ميرحسنحسن ميرحسنحسن ميرحسن    گلگلگلگل
  مبارك وخاني» المطلوب طالب«هاي صوفيانه در  تابش

  

، نقاش ماهر، هنرمند و مبلغ  عارف، شاعر توانا، منجم) 1902- 1842(مبارك وخاني 
 جهت فعاليت فلسفة عارفانة هاين متفكر ب. باشد  مي20 و اول عصر 19 سدة اواخردست  چيره

نظام كامل فلسفي بوده، يك دهندگان   ادامهوي يكي از . سهم داردمذهبي در تاريخ فرهنگ ما 
نكتة مركزي اين .  فرهنگ ملت تاجيك به وجود آورده استعرصةكالم اسماعيلي را در 

طالب و «، »البحر ةقطر«، »ناجاتحاجات و م«، »الصلوات كشف«، »كليات« او در يافكار فلسف

انديشه دربارة هستي خداوند، پذيرش نبوت . ستا  بيان شدهآشكارا و ديگر آثار وي » مطلوب
يف صو امامت، پژوهش ماهيت ماده، صورت، نفس، زمان و مكان، تحليل نظريات اخالقي، تو

 مهمترين مسايل ،يانههاي صوف  تابشه از استفاد وعشق الهي، بندگي به يزدان پاك، دنيابيزاري
  .مورد توجه مبارك وخاني است

 كتاب ،علم  اگر طالب. شود  تأثير افكار ناصر خسرو مشاهده مي،در آثار اين دانشمند
در اين اثر در خصوص . كند تر مشاهده مي ثيرات را واضحأرا مطالعه كند، اين ت» البحر ةقطر«

انسان با ستارگان و هر يك ستاره، غير، پيدايش انسان، مناسبت عضوهاي عالم كبير و ص
  ).1,27(كند  پرورش نمودن انسان بحث مي

الدين  سبك نگارش شعر او در شكل مثنوي بوده در ترنم عشق پيروي به موالنا جالل
  .بلخي كرده است

  د مرا سرنوشتــكه مهر تو باش  م در سرشتــت كنـــالهي محب
  )2,29( به مهتر نوشتم كني چو خواهش  م كنيـــت سرشتـــــتوان محب       
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ع و شعر را براي دهد كه وي سخن مسج ك وخاني نشان ميمبار» حاجات و مناجات«
هاي  وي اصطالحات صوفيانه را با معني. هاي عارفانه با تخيل عالي استفاده نموده است تابش

  .ك هرچه بيشتر در شعر وارد نموده استيلطيف و بار
اي مبارك وخاني به و ساير كتابه» المطلوب طالب «تاباز لحاظ شكل و قالب شعر ك

  .اند استثناي ديوان اشعار او همه به سبك مثنوي سروده شده
 ما دقيق معلوم راز اين كه وي پيروي از كدام شخص يا كدام كتاب يا طرز تفكر كرده، ب

» مثنوي«همين را گفتن ممكن است كه در طرز تفكر و سرودن آثار خود به . يستن
  .الدين عطار پيروي كرده است الدين محمد بلخي، شيخ فريد جالل

 ،م و معناي آثار ويي چه از لحاظ سبك و چه از لحاظ مفاه،اي شرعياما از لحاظ شباهته
 خود زمان، كه به صورت مناجات و دعا و التجا به درگاه خداوند و امام »المطلوب طالب«بخصوص 

همچنين از لحاظ آغاز . خواجه عبداهللا انصاري شباهت داردهاي شيخ  مناجات» نامه الهي«كند، به  مي
» الهي« كلمة اي وي نيز ب»نامه الهي«مناجات . هر بيت و شكل خود نيز همانند به اثر اين متفكر است

» الهي«عبداهللا انصاري كلمة خواجه » نامة الهي« از يك صد و چهار بار در بيششود و تقريباً  شروع مي
م عرفاني و فلسفة ياين از لحاظ مفاه. مناجات به درگاه خداوند به كار رفته استبه صورت انديشه و 

به » الهي«كلمة » المطلوب طالب«منتها در .  داردمبارك وخاني شباهت» المطلوب طالب«خود نيز به 
 عرفاني با مفاهيممانندي را هم از لحاظ شكل و هاين .  برابر بيشتر استعمال شده استكثرت چند

  .آوريم ال در اينجا ميچند مث
دند اعمال نيك داشته باشند، در برابر عبداهللا انصاري بر كساني كه معتقخواجه 

: گويد كشند، مي آفريدگارشان كه خودشان قدرت ندارند و چون عارفند، از زندگي دست مي
. ام كنو ما را به واسطة خود ن. و اين شادي خود بر ما تمام كن. نظر خود بر ما مدام كن! الهي«

  ).3,200(» به وقت رفتن بر جان ما سالم كن
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در تضرع از را خالصي يافتن از مشكالت زندگي » الهي«مبارك وخاني نيز با نداي كلمة 
  :بيند لطف پروردگار عالم مي

  ز از لطف پروردگارـــندارم ج  ارـــرا روزگـــد مــالهي تبه ش
  )2,48(هي به من كردگاري كني چو خوا  اري كنيـــگ رم روزــــتواني گ        

ولي اين عارف در خلوت تربيت . شناسد عارف محو شدن را در ذات خداوند به وسيلة نور آن مي
 به مشاهدة خود بپردازد، نه اينكه خود ،خود نمايد و با تمام هستي براي ذات خويش متمركز ساخته

 خود را خويش پرداخت و نيروهايبلكه آن عارف به مشاهدة مهر . را فراموش، محو و نابود سازد
  :كند و عبداهللا انصاري آن را چنين تصوير مي. يابد ن ميمتجلي ساخت و از نار ايم

وزد  در آتش مهر مي. تواند داند، از شعلة وجود عبارت نمي عارف تو را به نور تو مي! الهي«
  ).3,138(» پروازد نميو از نار باز 

دهد و  ن آفريدة خداست و با نور خود آن را جلوه ميدارد كه جها مبارك وخاني ابراز مي
  .گرداند معشوق را عاشق لطف خود مي

  م ز نور خداستــلبالب دو عال    الهي، جهان در جهانت ضياست
  )2,56(گويي بيا  و خواهي ز الطافــچ   داري ضياـــا برنـــم واني زــت        

هاي مهر  در سرهاي  چشمه! ان كرديتو آني كه نور تجلي بر دلهاي دوستان تاب! الهي«
  ).3,120(» ...ايشان روان كردي

هاي صوفيانة اين متفكر در آن است كه در نزد آفريدگارش  هاي تابش يكي از خصوصيت
به آفريدگار نزديك بودن يا دور بودن . شمارد خود را حقير و ناتوان و آن را صاحب اقتدار مي

  . شمارد   فقط به قدرت او ميرا
و در ساير آثار مبارك وخاني مورد توجه است، » المطلوب طالب« ديگري كه در كتاب نكتة

  . وخاني خيلي زياد استفاده شده استآثار اين متفكر زباناين است كه در 
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 يك قسمت كوچك بدخشان تاجيكستان و هاي زبان بنابر اين زبان وخاني خود از جمله
ها و گفتار رسمي و بازار   رسمي و نوشتهدر اموره دم هم. رود بدخشان افغانستان به حساب مي

 .كند گويندگان اين زبان به زبان تاجيكي و دري معامله مي

 تحت آثار منظوم خود را به زبان دري نوشته، ولي ،مبارك وخاني چنانكه گفتيم
به عنوان مثال از كتاب . خورد  است كه به چشم ميچيزي وخاني و اين اولين زبانتأثير

جة هو ساير آثار مبارك وخاني به اين كلمات دري توجه كنيم كه كامالً ل» مطلوبال طالب«
  .كند  فرق ميي و بدخشاني و از دري كابلداردوخاني 

  ت بودت قبولـــبه پيدايش هس  ودت قبولــــــالهي به بازوي ج
  )2,102(چو خواهي زمين گرد چرخ مدار   اك پروردگارـــپاي ايي ــــتوان       

در وخاني خيلي معمول است و متفكر آن را در بسيار جاها استفاده نموده » قبول«كلمة 
  :معمول است» قبولت شوم«بين مردم وخان تا حاال بيان . است

  ز خواستيــــر چيــاهي ز هــــپن  ستي يالـــــك تعـــي ماليــــــاله
  )3,14( لطف معبود كرد چو خواهي كه از         ود كردــــدا و موجــپي ي كه ـتوان     

  
  ت مداري مرا مبتالشـــــــز رحم  در بالشـــــــاويزم انــــــالهي مي

  )3,17 (شچو خواهي كه نبود كسش مبتال         ن بالــــايي مرا زيـــواني رهـــــت     
نيز صوفيان پيش از او بسياري از ها و آثارش نمايان است و   در سراسر كتابشيوههمين 

محلي زبان هاي  جههمثالً بابا طاهر عريان همة رباعيات خود را به يكي از ل. اند  كار را كردهاين
  :فارسي ايران نوشته است

  وينمته  اـــــــرم دريــبه دريا بنگ  وينمته  راـــحرم صــبه صحرا بنگ
  )4,39 (وينم ته  نشان از قامت رعنا  وه و در و دشتــبه هرجا بنگرم ك
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و در جاي . اي سروده است جههاي خود را له ، ترانه نگاه داشتن ادبيات مليبراي زندهوي 
  :گويد ديگر مي

  ي پس دل  كداميــــــاگر دلبر دل  ري دلبر چه ناميـــــــاگر دل دلب
  )4,99(ندانم دل كه و دلبر كدامي   م آيينه ديدمـــر به هــــدل و دلب

  :قاسم انوار نيز همين كار را كرده است يا شاه
  تندــــپرس ري را ميــــهان دفتيـــفق     تندــــپرس جويان دري را مي رمــــح

  )4,16(پرستند  كه ياران ديگري را مي     لوم گرددـــرده را معـــن پـــــبرافك
دانند و   ميمطلق بازگشت همه چيز را به يك حقيقت و جز نوافالطونيهصوفيه چون 

  از يشبجهان ند و در همة ا ات حق و مظهر تجلي احديتتمام موجودات جلوة ذ«: گويند مي
يك حقيقت اصلي وجود ندارد و آن اوست خداي تعالي كه هر چيز كه ظاهر شود و همة 

  ).5,26(» موجودات آيينة جمال اوست
  اي رم تو پديدار بودهــــدر هر كجا كه بنگ

  )6,125(اي  اي نانموده رخ تو چه بسيار بوده
تر  هر قدري كه افكار پخته. شود تفرقه ميان مردم از همفكري پيدا مي« :گويند صوفيان مي

خيزد و  مخالفت از ميان برمي. دنرو ها برطرف و همه به سوي حقيقت مي  تفرقهةشود، هم
  :شود رت ميثت جايگزين كوحد

   بنهعذرت همه را ـملدو تاد و ــــجنگ هف
  )6,27( حقيقت ره افسانه زدند دچون نديدن

  :الدين بلخي تة موالنا جاللو يا گف
   خداست ملتعاشقان را مذهب و  ها جداست عاشق ز مذهبمذهب 

  )7,302(امي است ـــآش نيني كار خونتا ج            استيب خامص تعسخت گيري و     
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  : در مورد تصوف گفته استانصاريشيخ عبداهللا 
ه  كه صوفي بايد از هممعني سخن آن است. صفا، وفا، فنا و بقا: تصوف چهار چيز است«

و بداند كه اهل .  تحليل دور باشد و از همه خلق دل بردارد و اميد به خداي تعالي داردنوع
و در نشستن و خفتن، جامه پوشيدن و گفتن هركه صالح نبود، . تصوف را آداب بسيار است

گردد كه  تا باطن به حقيقت آراسته ظاهر به آداب نيكو بايد داشت،. باطن او صحيح نباشد
دود از آتش خبر دهد و گرد از باد و ظاهر ... ظاهر را از باطن اثر است و باطن را از ظاهر خبر

دت اين كار پديد آيد و و هر كه را ارا. از باطن حكايت كند و شاگرد از استاد روابط كند
رقه پوشد، بايد كه از دست پيروي پوشد كه او را هم شريعت باشد و هم خواهد كه خ

 عارف بود با آداب طريقت و واقف بود به ، به اصول شريعتود عالم ب.ت و هم حقيقتطريق
و چون در . اسرار حقيقت و چون مريد را در شريعت اشكالي افتد، به علم خويش بيان كند

ري پيدا شود، به معرفت روشن كند و چون در حقيقت ستاي روي نمايد، به  طريقت واقعه
  .سيرت خويش آن را باز نمايد

  :دارد الدين بلخي ابراز مي باشد كه جالل ها در تصوف سير و سلوك مي از مهمترين مسئله
  )7,17(ايم  م يك كوچهخما هنوز اندر    هفت شهر عشق را عطار گشت

: الدين محمد بلخي هفت شهر عشق ناميده كه اينها عبارتند از اين هفت مرحله را جالل
فقر چهارم استغنا، پنجم توحيد، ششم حيرت، هفتم مرحلة اول طلب، دوم عشق، سوم معرفت، 

د، سرانجام حقيقت را در وجود خويش اياه صوفي اين هفت مرحله را طي نمو هر گ. و فنا
  .)10,37(كشف خواهد نمود 

گفتيم كه آداب خاصي دارد، تشريفات آن ه قبالً در مورد تصوف، آداب و اصول اما آنچ
علم شريعت، طريقت و حقيقت به ي كه واقف  پير خرقه پوشيدن و آن هم از دستمخصوص

 هپس معلوم نيست كه مبارك وخاني شاگرد چه كسي بوده، مرشد و پيرو طريقتش ك. باشد
بوده، خرقه پوشيده يا نپوشيده، رسماً خرقه را در كجا و از دست چه كسي پوشيده و از اين 
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خص وارد كوچة تصوف  سير سلوكي كه بعد از طي اينها شةا هفت مرحليهفت شهر عشق 
 مبارك وخاني در كدام كوچه و كدام مرحله، در ؟شود، در كدام مرحله قرار داشته است مي

  .كدام شهر بوده، هنوز معلوم نيست
گردد، از همة اين مراحل و مراتب،  اما آنچه كه از مطالعة احوال و آثار او معلوم مي

بارها به اين اشاره كرديم، او پيرو نام برده و چنانكه » المطلوب طالب«بخصوص در كتاب 
توان يافت كه دليل بر اين  هاي زيادي در آثارش مي و قرينه و شباهت. مكتب موالنا عطار است

  :پردازيم هايي از كالمش مي براي دليل به ذكر نمونه. مدعاست
    :طلب. 1

  وصول و نيل به معني جستجو، كوشش، خواستن و در اصطالح تصوفبه معني در لغت 
  :مبارك وخاني گفته است. به خداوند است

  را نيم كامــ نبود مسوتجز از    ازم دوامــــگار ســـهي طلبــال
  )3,141(چو خواهي كه با غير نگذاشتن    ب داشتنـــــم طلـــتواني دواي               

ني دارد، ولي زما سالكي كه در اين راه قدم نهاد، هيچ گاه دست از طلب و جستجو برنمي
: گردد و خود نام كتاب از همين گونه است  جانان وصل ميهآيد، ب ميبر كه جان از تن 

  .كنندة اصل، مقصد و مدعاهايي كه عبارت از ذات خداوندي است يعني طلب» المطلوب طالب«
  :عشق. 2

در اصطالح تصوف، عشق اساس و بنياد جهان هستي  .در اصطالح فرهنگ محبت را گويند
الدين محمد بلخي  جالل. وشي است كه سراسر وجود را فرا گرفته استاست و جنب و ج

  :گويد مي
  )7,213(گفتم كه چو من شوي بداني    چيستيقـــه عاشـــپرسيد يكي ك

 معشوق را امبارك وخاني اسرار عشق را به صنايع عالم وابسته كرده، موافق بودن عاشق ب
  :گذارد در اختيار آن مي
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  تاق شدــــبندي و مش ز تو وصل  اق شدـــــالهي، ز تو عشق و عش
  )2,28(چو خواهي كه با هم موافق كني   ق كنيــتواني كه معشوق و عاش       

  :معرفت. 3
برهان صديقين است كه از شهود  مراد در لغت به معني شناختن است و در اصطالح تصوف

مبارك . فت استداللي استناصب آيات و موجد آنها به ذات خود موجود پي برند كه در مقابل معر
 كند مهر به امامان خود اثبات ميانع عالم از طريق صو اخالص خود را به حاضر و ناظر و تضرع وخاني 

  .)2,179(ا تن الزم باشد، فداي نام تو باد گويد به هر تواني كه باشد، جان ي و مي
  :استغنا. 4

  . معني استغنا نزد عرفاو اين استرا دارد تاج حنياز بودن و غيرم معني بيدر لغت 
تواني  كني، اين عالم را مي گويد، هر آن چيزي كه رضاي تو باشد، آن مي مبارك وخاني مي

  :آباد يا خراب كني
  ان توستــــــ روا ديد قربهرچهبه      وستـــــــالهي، رضا گر ز سلطانِ ت

  )2,8(د و خواهي خراب چو خواهي كه آبا           ابــــي ذره در آفتــــــواني كنـــت   
نيازي از  مبارك وخاني در حالت استغنا و بي. استفراوان » المطلوب طالب «ها در از اين نمونه

  .خلق و نيازمندي به جز از خداوند كه قادر است، به كس ديگر چشم اميد و طمع ندارد
  :توحيد. 5

 ، وحدت حقيقي بودن و مراد ازي وحدت ذات است، يعني يكتايي و يك،مراد از توحيد
وجود حق است و وحدت وجود، يعني آنكه وجود وحدت حقيقي است و اشياء عبارت از 

  :تجلي حق است
  تم منـــتا خود چيس ردـــــتفكر ك     ر معينــــد يك امــــچو خود را دي

  ذر كردـــم گــــوز آنجا باز بر عال     فر كردـــز جزئي سوي كلي يك س
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  ت در اهداي ساريـــد گشـچو واح     ر اعتباريـــامد ـــان را ديــــــجه
  ط سيرــست از سرخ ه دايرهكه نقط     ست اين صورت غيرو اهمه از وهم ت

  ران گشته مسافـــق جهـر او خلـــب     ا به آخرـــط است ز اول تــيكي خ
      )14 ،18-17(  

  رابيند و جهان و هستي  ذات الهي را ميرمبارك وخاني نيز صوفي است و در هر چيز نو
  :داند  مي اويهااليتن نور لبريز و ماالمال از پرتو ضياي
  تــيكي ذره نبود تجالت نيس    ي نيستــاتذالهي به دور از تو 

  )2,56(چو خواهي تو با كه ياري كني    ه پرتوافشان كنيـــواني كـــت                
  :حيرت. 6

. هي سراسر آثار مبارك وخاني ماالمال و پر استاز تأثير حيرت و محو در كمال ذات ال
  .نمايد  از مقام حيرت چيزي به نظر نخورده كه به عنوان مثال از آن ذكر مي به طور مؤثرولي

  :فقر و فنا. 7
در ) ص (رسول گرامي. و فقر آن است كه تو را حالي نباشد و اگر باشد براي تو باشد

  .»است و به آن افتخار استفقر فخر «يعني ). 3- 1,1(» الفخر   و بِهفَخرالفَقر «: گويد حديثي مي
مراد از فنا . و فنا يعني نيستي مقابل بقاي هستي و در اصطالح تصوف معناي مقدر دارد

 اوصافو  همومذ ماوصاف كسي كه فاني شده باشد، از او .اهللا  است و در حق فنا فييفناي ابد
  :محموده ظاهر گردد

  ا داريم ماــــك بقـــــــدر خرابات فنا مل
  ا داريم ماــــاوداني زين فنـــخوش بقاي ج

  ايم كشتة عشقيم و جان در كار جانان كرده
  )12,43(زالِ خونبها داريم ما ـاين حيات الي
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  .مبارك وخاني در اثرش گفته است كه دلم جويندة فنا است تا به وسيلة آن به بقا رسم
هاي صوفيانه را خيلي به كار  در اشعار خود تابشه قبالً گفتيم، مبارك وخاني و چنانك

ولي با وجود اين همه از اين . اما در كدام مراحل سير سلوك بوده، معلوم نيست. برده است
   :هفت شهر، هفت مرحله دم زده است

   گزيدتعزلنا و ـــــرهيد از تم   دت گزيدــــالهي دلم ده كه وح
  )2,309( بريم زلَتعخواهي بدو گنج چو   تواني ز وحدت كه رحمت بريم        

بده، يعني منت به معناي سپاس يا » منت«كند كه به دلم  متفكر تضروع به درگاه الهي مي
و من مي وحدت دارم كه عهد من نسبت به خداوند . شكر است تا كه سببگار آن عهد است

  :هكچنان. متعال است
  لَستت بودان عهد اَـــــبه پيم    م ده كه مستت بودــــالهي دل

  )2,310 (سبتيمنچو خواهي با عهد ما     ي وحدتيمواني كه مست مـت          
 اين است، دمقيمبارك وخاني مانند تمام فيلسوفان و متكلمان اسالم و اهل عرفان 

 »ن« و »ك« دم توسط امر و ارادة خود به دو حرف آخداوند قادر مقام جهان و مافيها را از 
كن «گويند  و ايشان مي. خوب تشريح يافته است» البحر ةقطر«كتاب خلق نموده و اين در 

  .شوند   هفت حرف مي»فيكن
از شيخ محمود شبستري در . اند و اين عقيده را ساير عرفا و دانشمندان ديگر نيز دانسته

  :شود گفته مي» گلشن راز«
  ز كاف و نون پديد آورد كونين  العين ةطرفدر ـــــي كه انـتو آن

  )13,32(دم زد عوح ـــــهزاران نقش بر ل  چو كاف و قدرتش دم بر قلم زد              
  .و ساير آثار مبارك وخاني هويدا است» المطلوب طالب«نظريات اخالقي در سراسر اثر 
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فيلسوف در اين اثر خواننده را براي شناخت و معرفت خود و خالق خود، عالم صغير و 
 صفا، واري ابديت، بندگي، نماز و نياز، صدق زر و سپاسگعالم كبير، مقصود از آفرينش، شك

  . بندگي دعوت كرده است ورحمت، مهر، وفا، صبر، استقامت، اخويت، استغنا، درستي
. نظريات مبارك وخاني راجع به اخالق تا حاال مورد تحقيق مخصوص قرار نگرفته است

در چهارچوب قالب » مطلوبال طالب«هاي ما تعليمات اين متفكر در كتاب  از روي مشاهده
اخالق اسالمي همزمان به تغييرات . اسالمي با تكيه به عقيدة اسماعيليه انتشار يافته است

هاي مختلف تاريخ از جريان تحول و تكامل پياپي  حيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي دوره
  .بيرون نمانده است

خصوصاً در مثنوي مبارك وخاني به توصيف در مورد وفا و صفا در آثار خويش، 
  :در مورد وفا و صفا گويد. اهميت داده است» المطلوب طالب«

  ارم كنيـــــبه لطف عطا كردگ  ارم كنيــگ ا پيشهــــي وفـــاله
  )2,110(چو خواهي كه قبالً تو داري عزا   اـــا وفــــشة مـــتواني كني پي        

در حال و همت . ت بندگي بودمبدأ و منشأ تعليمات اخالقي مبارك وخاني حال و هم
  .طلبد بندگي فيلسوف اسماعيل مسلك همت را از كردگار عالم مي

  ت دهيـــــزلعجز از تو نخوانم گر       ت دهيــــهمتو ر ــــــالهي بلندم گ
  )2,100(چه خواهي كست گنج و عزلت دوند       ازي بلندـــــتواني همت از ما كه س    

رگزار بودن نه فقط شعار، بلكه مرامنامة زندگي، آرمان عالي براي عارفان صبر و شك
  .اشان بوده است اخالقي

  ر كه دوري كنمـــــــنماني ز شك  بوري كنمـــــــالهي به شكرت ص
  )2,93(چو خواهي رخ از لطف سويم كني   م كنيـــبر خويــــتواني كه با ص             
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راه پروردگارش رضا و اختيار را تلقين نموده  متفكر هميشه به مردم در ،عالوه بر اين
  :شمارد است و از پي اين كار اقدام نمودن را سلطان موالي خود بودن مي

  به هرچ آن كه پروردگار تو خواست   استـــيار و رضـــرا اختـــــت الهي 
  )2,169(واهي كه سلطان و موالستي ـچو خ      ورت آراستيـــــدان صـــواني بــــت   

مناسبت او به صدق و صفا . تفاوت به صدق و صفا نبوده است ولي مبارك وخاني بي
 و صفا اول قوي خيرخواهي كلي را نپسنديده، ضمن آن به مردم در راه صد. مشخص است

شمارد   سگ كوي كردگار عالم مي،بعداً خود را در راه صادق بودن. كند صبوري را تشويق مي
  .شود ر هم مشاهده ميكه اين در اشعار عارفان ديگ

  بوري كنمــــــبه من رحم فرما ص  مــم كه دوري كنــــيه آهي نـــال
  )2,7(به صدق و صفايم موافق كني   ادق كنيـــــتواني من سگ كه ص

. باشد هاي نظري و عملي عارفان در راه رسيدن به صانع عالم غيرت و صفا مي يكي از نشانه
گويد، از غيرت اگر دلم  متفكر مي. آموخت ا خودشناسي ميان رياز روي اين عمل فيلسوف آدم

و آن وقت دل من منزلگاه كردگار . شوم صفا شود، آن وقت به عهدهاي صانع عالم وفادار مي
  :عالم هست

  دم وفاـــدهاي تو بنـــــكه با عه  م كن صفاـــــرت دلــــالهي ز غي
  )2,53(كه منزل كني  ن دلچو خواهي برآ  فا دل كنيــــتواني كه كس را ص      

و پيش از همه بايد ذكر . گيري كنيم هاي باال ما از كار خود بايد نتيجه پس از تحليل
  .كنيم كه تا چه درجه مبارك وخاني با اهل تصوف رابطه داشت

آنچه كه بر ما معلوم شد مبارك وخاني واقعاً اصطالحات صوفيانه را خيلي فراوان 
سلوك را اگر پيموده نباشد، به آنها آشنايي و  شهر عشق و سير و هفت. استفاده نموده است

 و تعبيرهاي آثارش پر از اصطالحات ه، عالوبه. يمداشته كه قبالً آنها را توضيح و تشريح نمود
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خاص عرفاني و كسي كه واقعاً بر اين مسلك آشنا نباشد، گفتن و تشريح كردن آنها بر وي 
 نخست ،المطلوب به نظر رسيده طالب«ص تصوف كه در از اصطالحات خا. دشوار خواهد بود

 كلمات قناعت، صبر، وفا، صدق، شكر، محبت، كرم، ،واژة عشق است كه زياد استعمال شده
ي را نيز رجود، عطا، عنايت، رضا، مشتاق، كشف، شهود و معرفت، حتي اصطالحات خاص قلند

  :استعمال كرده است
  )2,97(واهي كه سويت قلندر بود چو خ  عادت كه در بر بودــــــتواني س

دلهاي خود را مرده نگردانيد و «: خوانيم غزالي مي» مياي سعادتيك«در مورد فضيلت از 
بسيار طعام و شراب نخوريد كه دل همچون كشت است كه چون آب اندر وي بسيار شود 

ها  اند و بعضي اند كه چهل روز هيچ چيز نخورده بوده) ص(و دوازده تن از طبيبان رسول ... رديبم
  ).19/15(تا هفت روز 

 دعا نمود، فقط لقا و رحمت ،نشيني ياد خدا كرد مبارك وخاني سه بار با موفقيت در چله
نفس در غاز نشسته است و تزكية وي سه مرتبه براي . خواسته است خداوندي را مي

يزي را اي چند از گندم ديگر چ نشيني كه در مدت چهل روز به جز شير و يا دانه چله
  فنا وهاين داللت به عهد.  آسان نيستيكنند، كار اند و در تمام اين مدت ذكر مي خورده نمي
هاي زيادي است و سه بار  در تصوف راجع به اين مسئله حرف.  كردن نفس استمهار
  .استگري  نشيني داللت بر نشانة صوفي چله
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