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        صدرالدين ميرزايفصدرالدين ميرزايفصدرالدين ميرزايفصدرالدين ميرزايف
  الدين خجندي صائننگاهي به زندگينامه، آثار و افكار عرفاني 

  

پژوهان پوشيده نيست كه زمام حكومت و رياست مذهبي اصفهان طي  بر ادب
پرور آن با  تسلط خاندان آل خجند قرار داشت و اشخاص دانشمدت سه قرن در 

رسايل و كتب مرغوب خويش در ترويج و انتشار زبان و ادب فارسي و حكمت و 
اند كه من بعد در آيينة تاريخ با  فرهنگ اقوام آريايي نقش غير قابل انكاري داشته

هاي  چشمهطبق اخبار و اسناد سر. پرور معروف گشتند عنوان خجنديان معرفت
اين خاندان در عصر سالجقه از خجند به اصفهان مهاجرت ) 4,18(تاريخي و ادبي 

زبانان  نموده، در خاك ايران تعليم و تدريس كردند و در تاريخ و فرهنگ فارسي
  .نقش منير به يادگار گذاشتند
الدين علي ابن محمد ابن  هاي معروف اين خاندان صائن يكي از شخصيت

. اند خوانده» اسپينوزاي ايراني« است كه ارباب تحقيق برحق او را صدرالدين خجندي
 15 و نيمة اول سدة 14وي يكي از دانشوران شهير و متفكران مقتدر اواخر سدة 

بوده، تاكنون كارنامة علمي و ادبي اين نويسندة معروف مستور مانده است، يا به طور 
راجع به ) 9؛6؛4(ها  و تذكرهنويسندگان ترجمة احوال . شايسته معرفي نشده است

كه به » المصدور نفثه«اند، اما خود او در رسالة  الدين چيزي نگفته تاريخ والدت صائن
حال آن است كه «: كند كه  م خطاب به شاهرخ نوشته، روشن مي1426/ه829سال 

كه با اين حساب بر طبق اين ) 19،170(» اين فقير را پنجاه و نه سال از عمر گذشته
  . م بوده است1370/ ه770الدين سال  توان گفت كه سنة والدت صائن يسند م

الدين وي مدت بيست و پنج سال از محضر برادر  بنا به گفت خود صائن
بزرگش كه يگانة عصر خويش بود و ذكري از تاريخ والدت و اسمش در 
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و ها به ميان نيامده است، به تحصيل علوم ديني پرداخته، در فقه و حديث  سرچشمه
  .تفسير و اصول دين مهارت يافت

وي به نيت حج شهر مكه را زيارت كرد، سپس بالد روم، حجاز، مصر، شام و 
عراق را مدت پانزده سال سير نمود كه در اين مسافرتها با بسياري از عرفا و علماي 

الدين فناري و  اين بالد مالقات نموده از مصاحبت و مجالس معنوي موالنا شمس
الدين منقول  چنانكه از زبان خود صائن. بلقيني كسب دانش كرده استالدين  سراج
به سفر رفت و پانزده سال ديگر در خدمت ... بعد از آن از براي زيادتي علم «: است

  ).19,171(» ...بزرگان دين كه نشان يافته بود، به رياضت و مجاهدت مشغول شد
گشت و چند مدت با الدين پس از سير و سلوك به اصفهان باز خواجه صائن
زماني به . شاهرخ، پيرمحمد و ميرزا اسكندر رابطه داشت: شاهزادگان تيموري

باز اين فقير «: استغفار روي آورد و انزوا اختيار كرد كه خود او در اين باب گويد
نشيني كرده، ترك مناسب و وظايف كرد به آرزوي آنكه روزي به  ميل گوشه

  :ه از روي تحقيققناعت و فراغت توان گذرانيد ك
  ا دادـــهر آنكه گنج قناعت به گنج دني

  )19,204(فروخت يوسف مصري به كمترين ثمني                       
االخري   ربيع23) 27- 1,26؛ 13,226(طبق اخبار و اسناد منابع ادبي و تاريخي 

ا را گردي به نام احمد لُر شاهرخ ميرز  م درويش آواره1427 ژانوية 22/ ه830سال 
به دنبال اين واقعه، گروهي  از . در جوار مسجد جامع هرات مجروح ساخت

دانشمندان و عرفا به شركت در اين واقعه متهم شدند و از اين ميان، خواجه 
الدين را نيز به همدستي با احمد لر متهم نمودند وي ابتدا زنداني و سپس به  صائن

نويسنده در كتاب ). 660- 654، 8(د شهرهاي همدان و تبريز و كردستان تبعيد كردن
يك صباح «: كند كه از اين حال اظهار شگفتي مي» المصدور دوم  نفثه«معروف خود 

» صحيح بخاري«و نسخة .) م. ص- الدين يعني صائن(جمعي صلحا و عزيزان را طلبيد 
كند كه  در ميان نهاده و در كيفيت ختم آن جهت سالمتي از اين واقعه مشورت مي
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 قلعه رسيد كه ايلچي آمده است و به حضور شما احتياج دارند جهت شخصي از
روان شدن همان بود، ديگر نه خانه را ديد و نه ياران و نه . مشورتي ضرورت شد

  »...فرزندان و عيال، مگر به بدترين اوضاع و احوال
خواندمير تاريخ . الدين نظرات مختلف است راجع به سال وفات صائن

كه چندان صحيح ) 10- 9، 18( م قيد كرده است 1427/  ه830 درگذشت او را سال
آيد كه در آن هنگام  زيرا حادثة احمد لر در هرات با همين تاريخ درست مي. نيست
الدين را به محبس گرفته بودند كه پس از زندان وي با شاهرخ ديدار نموده،  صائن

  .مدتي قاضي شهر نيشاپور هم برگزيده شده است
شايد از آنجا باشد كه او سال حبس و مصادرة مال و » السير حبيب«اشتباه مؤلف 

ملكش را به منزلة تاريخ وفاتش پنداشته يا از آن ناشي باشد كه در قرن نهم هجري سخنوري 
  .م جهان را بدرود گفته است1427/  ه830نيز زيسته و او هم سنة » صائني«با تخلص 

الدين نسبت داده باشد،   را به صائن»صايني«بعيد نيست كه خواندمير سال درگذشت 
الدين مملكت مصر  هم مانند صائن» صائني«اند و  زيرا ايشان در يك زمان زندگي و ايجاد كرده

  .الدين محمد است را سير نموده، نام كاملش قوام
، 14(و اكرم نعمتي ) 91- 489، 13(اهللا صفا  ، ذبيح)74- 72، 20(به گواهي حاجي خليفه 

، 2(محققان محمدتقي بهار . م اتفاق افتاده است1432/ ه835الدين به سال  ائنسنة وفات ص) 11
درگذشت او را سال ) 128، 12(و عبدالمنان نصرالدين ) 35، 3(اف  ، لقمان بايمت)229
  .اند  م ثبت كرده1433/ه836

الدين  توان گفت كه صائن پژوهان مزبور مي هاي ادب به هر حال بر مبناي انديشه
شايد سند .  م به سوي جهان باقي شتافته است33- 1432/ه836- 835د سالهاي خجندي حدو

تر باشد و  اند، دقيق  م ذكر كرده1433/ه836الدين را تاريخ  دانشمندان گروه دوم كه وفات صائن
ما هم با اين انديشه موافق هستيم كه نامبرده در سنة مذكور در شهر هرات چشم از جهان 

هاي خطي كه در اختيار  قي بهار بر اساس يكي از قديمترين نسخهزيرا محمدت. پوشيده است
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 830بعد از سال (الدين شش سال بعد از واقعة ااحمد لر  كند كه صائن داشته، اشاره مي
  ).229، 2(وفات كرده است ) م1427/ه

هاي تابناك علم و فرهنگ تاجيكان است  الدين خجندي يكي از چهره صائن
  .ه زبانهاي عربي و فارسي باقي مانده استكه از او آثار متعددي ب

 رسالة عربي و فارسي 14از » تاريخ ادبيات در ايران «4اهللا صفا در جلد  ذبيح
اش را به طور فشرده  الدين يادآور شده، راجع  به مهمترين آثار نويسنده انديشه صائن

مهمترين اثرش . الدين علي آثار متعددي به پارسي و عربي دارد صائن«: بيان داشته است
است به عربي و از ميان رساالت ديگرش به عربي رسالة » الحكَم فصوص «شرح 

وي . مهمتر است» اهللا  بسم«در علم كالم و رسالة » التمهيد في شرح قواعد التوحيد«
به نثر آراستة » شرح قصيدة ابن فارض«چندين رساله و كتاب فارسي دارد مانند 

  ).489، 13(» در مسائل عرفاني» اسرار الصالة«مصنوع و كتاب 
التمهيد في شرح «از فهرست آثاري كه استاد صفا اشاره كرده است، كتاب 

ابن فارض و » الدرر شرح قصيدة نظم«الدين آشتياني،  به تصحيح جالل» قواعد التوحيد
  .اند در تهران منتشر شده) 14( نعمتي جوديبا تحقيق اكرم » عقل و عشق«

الدين به كوشش سيد موسوي  صائن» ارده رسالة فارسيچه«گذشته از اين 
  ).19(بهبهاني و سيد ابراهيم ديباجي نشر شده است 

الدين را   اثر عربي صائن11 رسالة فارسي و 31محمدعلي مولوي فهرست 
  ).660، 8(كنيم  مرتب نموده كه در زير بيان مي

  : به زبان عربي به قرار ذيل است ويآثار
  )در بارة نزول قرآن(» تالرسالة االنزالي« .1
 »الرسالة البائيه« .2
 »الرسالة المحمديت« .3
 ابن فارض» نظم الدرر«شرح  .4

 ابن عربي» فصوص الحكَم«شرح  .5
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 »بسمله«رسالة  .6
 »مهر نبوت« .7
 )در علم منطق(» المناهيج« .8
 »رسايل« .9
 »المفاحص« .10
 )صدرالدين محمد» قواعد التوحيد«شرح (» التمهيد في شرح قواعدالتوحيد« .11
  

  :الدين  فارسي صائناثرهاي
  »�اسرار الصال« .1
 اعتراف يا رسالة اعتقاد .2

 ابن فارض» نظم الدرر«ترجمة قصيدة  .3

 )نيز ذيل عنوان اطوار ثلثة تصوف(» اطوار ثالثه« .4
 »تحفة اآليه« .5
 »تصوف و حروف« .6
 »الحروف جامع اطوار علم« .7
 »خواص علم صرف« .8
 »رساله در حروف« .9
 »رساله در عرفان« .10
 )در تصوف(رسالة انجام  .11
 )در بيان احكام و اركان ايمان(سلم دار السالم  .12
 »كسؤال الملو« .13
 »شرح ابياتي از ابن عربي« .14
 »شرح حديث عما« .15
 »شرح گلشن راز« .16
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 »شرح دو حديث« .17
 »شرح رسالة تجلي« .18
 »عراقي» لمعات«شرح « .19
 »رسالة قابليت« .20
 »القمر رسالة شق« .21
 »رسالة مبدأ و معاد« .22
 »بخش رسالة گنج« .23
 » في تفسير ثمانيه اَزواجمدارج افهام االفواج«  .24
 »يا مناظرات خمس» عقل و عشق«رسالة « .25
 »المصدور اول و دوم  نفثه « .26
 »مناظرات خمس« .27
 »مناظرة رزم و بزم« .28
 الدين هاي صائن نامه .29

 »البا ي انا النقطه التي تحتدر معن. نقطه« .30
  »بخش رسالة گنج« .31

ي تهيه الدين كه از جانب محمدعلي مولو راجع به فهرست آثار فارسي صائن
عقل «رسالة . شده، بايد گفت كه سهواً يك رسالة نويسنده با دو نام ثبت شده است

اثر جداگانه » مناظرات خمس«در مورد ديگر با نام » و هوش يا مناظرات خَمس
الدين معلوم گرديد كه  هين آموزش حالنامه و ميراث ادبي صائن. معرفي شده است
عقل و «(» مناظرات«خواننده را به كتاب » الدرر نظم«اش شرح  نويسنده در رساله

در فهرست مذكور دو اثر » عقل و عشق«بنابر اين رسالة . دهد خبر مي) »عشق
گذشته از اين، دانشور مذكور دو رسالة نويسنده را به حيث . جداگانه قيد شده است
  . »المصدور اول و دوم  نفثه«يك اثر قيد كرده، يعني 
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كنند، وي  دين را به فساد عقيده كافر اعالن ميال وقتي در شهر هرات صائن
در . را براي ميرزا شاهرخ در دفاع در برابر حاسدان نوشته است» المصدور اول  نفثه«
نويسنده روايت سرگرداني خويش و متهم نمودن به واقعة احمد » المصدور دوم نفثه«

  . استلر و جريان تبعيد شدنش به شهرهاي تبريز و كردستان را بيان كرده
حاصل كالم . نيز سهواً با يك نام دو مرتبه ذكر شده است» بخش گنج«رسالة 
را به حيث يك رساله پذيريم، » مناظرات خمس«و » عقل و عشق«آنكه اگر 

را » بخش گنج«را دو كتاب مستقل قلمداد كنيم و رسالة » المصدور اول و دوم  نفثه«
 30الدين شامل  عداد آثار فارسي صائنتوان گفت كه ت در حكم يك اثر قيد نماييم، مي

  .رساله بوده است
هاي خطي در فهرست كتابخانة  پژوه ضمن معرفي نسخه محمدتقي دانش
الدين يادآور شده، در فهرست نسخ كرماني  از صائن) 424، 3(مركزي دانشگاه تهران 
 و عربي  رسالة فارسي58از آثار او نام برده، در بارة ) 64ص (دانشكدة ادبيات تهران 

  ).12- 308، 7(نويسنده اطالعاتي مفيد داده است 
الدين كه از معلومات محمدعلي مولوي آورديم، محمدتقي  در كنار آثار صائن

الدين طوسي في  سال نصير«، » الجفر اختصاص الخواصي في علم«پژوه اثرهاي  دانش
به زبان (» االربعينيه«، »المنزلت الحضرت الختميه«، »مكتوب عن صدرالدين قونوي

مكتوب او به «، »الدين به امير عالء«، مكاتيب »الدين شعرهاي فارسي صائن«، )عربي
و غيره كه در مجموع » و ائمه) ع(ترجمة احاديث ممزوج با سخنان علي «، »بايسنقر

  .دهد  اثر را تشكيل مي61
  :الدين در منابع و كتب ادبي به قرار ذيل است تعداد آثار فارسي و عربي صائن

  )72، 13(صفا يك بيت عربي ثبت شده است » تاريخ ادبيات در ايران«در كتاب  .1
» سرايان خجند دانشمندان و سخن«پرفسور عبدالمنان نصرالدين در تذكرة  .2

چند رباعي و قطعات فارسي برگزيده » اطوار ثالثه«و » عقل و عشق«از دو رسالة او 
 )29-128، 12(باشد   بيت مي21است كه در مجموع شامل 
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ابياتي » تحميديه در ادب فارسي«زاده در جلد دوم  غالمرضا ستوده و محمدباقر نجف .3
 )88- 83، 5(اند كه از شش بيت عبارتند  انتخاب نموده

چند بيت پراكنده، قطعات و » عقل و عشق«اكرم جودي نعمتي در توضيحات رسالة  .4
 بيت 50ت كه از اين تعداد،  بيت اس87الدين نسبت داده كه در مجموع شامل  مثنويات به صائن

 ).58-108، 14( بيت مابقي به عربي است 37فارسي و 
 بيت 150الدين و كتب مختلف  نگارندة اين سطور به طور كلي از رسايل فارسي صائن

  . بيت به زبان عربي سروده شده است44به دست آورد كه ) فرد، قطعه، مثنوي، رباعي(پريشان 
بيني و  الدين، جهان پژوهان راجع به شعر صائن صاحبان كتب ادبي و ديگر ادب

ها ابراز  ها و انديشه شناسي شاعر، هنر سخنوري و مهارت شاعري او مالحظه زيبايي
الدين هنوز هم نقد نگرديده و اگر به  شور و سوز و عذوبت شعر صائن. اند نداشته

ه قرار نيافته الدين مورد توج مناسبتي هم بررسي شده باشد، ارزش انتقادي شعر صائن
ها راه يافته است و نثر او از شعرش  الدين در نثر به سرحد معني زيرا صائن. است

اما در شعر نيز مطالب جالب هست، هم از نظر بافت . بيشتر رواج و شهرت دارد
  .سخن و هم از لحاظ مضامين كه تحقيق آن از منفعت خالي نيست

الدين چند بيت  ان شعر صائنهاي زب  با هدف آشنايي با سبك بيان و ويژگي
  :آوريم  فارسي و عربي او را به حيث نمونه مي

  ز سوزم غافلي اي باد از آن گرد درش گردي
  )91، 14(ز دردم فارغي اي گَرد از آن در دامنم گشتي                   

الدين ساختگي نبوده، بلكه  آيد كه شيوة سخن صائن از بيت فوق چنين برمي
كند و  و لطيف و درآميخته با شور و سوز است كه تا اعماق جان اثر ميزبان او ساده 

از صنايع لفظي ترصيع، تجنيس و . انگبزد هر صاحبدلي را احساسي لطيف در دل مي
  .مراعات النظير به خوبي استفاده كرده است

اي براي بيان عقايد و افكار باطني و تفكر عرفاني  الدين شعر را وسيله صائن
  :اده قرار داده استمورد استف
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  تا تو از هستي خود خود را نگرداني جدا
  )45، 14(هودج جان چون نهي در بارگاه كبريا؟                      

كنايه از كشتن نفس است كه در طريقت » از هستي جدا گرديدن«
را غالم كرد، پرده ميان او و » نفس«چون صوفي . ترين حال است براي صوفي سنگين

  .آيد در نظرش جمال معبود است شود و هرچه مي داشته ميمعشوق بر
شود كه بيشتر از افكار و مضامين نظامي  از مضمون اشعار وي روشن مي

  .اي پيروي كرده است گنجوي، عمر خيام و اوحدي مراغه
الدين مترجم قابلي هم بوده و اين كار را بسيار  الزم به يادآوري است كه صائن

ابن فارض، » الدرر نظم«ابن عربي، » الحكم  فصوص«شرح . ستماهرانه انجام داده ا
نياي خويش صدرالدين » التوحيد قواعد«شرح (» التوحيد التمهيد في شرح قواعد«

همچنين در علوم منطق، حروف و تفسير به زبان . اي از اين آثار است نمونه) محمد
  . رساله است17عربي چند رساله به ميراث مانده كه تعداد آنها 

محتواي . الدين در كمال ظرافت و سادگي بيان شده است اشعار عربي صائن
اشعار عربي او اكثر راز و نياز عاشق نسبت به معشوق، توحيد الهي و لبريز از 

از مضامين اشعار عربي شاعر پيداست كه بسياري از . هاي وحدت وجودي است يافته
 و درد و گداز عاشق نسبت شور و سوز. شعرهاي خود را در حال جذبه سروده است

  .به معشوق با صنايع بلند شعري و در نهايت اوج بيان شده است
از مندرجات و مضامين اشعار عربي وي پيداست كه بيشتر سبك بيان متنبي 
و ابن فارض مصري را پيروي كرده كه هر دو از شاعران پيشگام ادبيات عربي 

حققين تسلط او در شعر عرفاني چنان بويژه ابن فارض كه به انديشة بعضي م. هستند
  ).102، 11(است كه در ادبيات فارسي تنها با اشعار عرفاني حافظ قابل مقايسه است 

الدين هرچند از جهت مقدار اندك است، اما از لحاظ منطق و  اشعار صائن
كمال بالغت و ظرافت در تاريخ ادب فارسي تاجيكي مقام چشمگير داراست و آن 

  .اند عران سرمشق بودهاشعار براي شا
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در مورد » آشنايي با علوم اسالمي«متفكر معروف مرتضي مطهري در رسالة 
الدين علي از محققين  صائن«: الدين خجندي چنين گفته است مقام علمي و معنوي صائن

. يد طوالني داشته است.) م. ص- يعني ابن عربي(الديني  در عرفان نظري محي. عرفاست
وي كه اكنون در دست است و چاپ شده است، دليل تبحر او » دتمهيد القواع«كتاب 

  ).108، 10(» در عرفان است و مورد استفاده و استناد محققين بعد از وي است
  :توان نتايج جالب و مهم برداشت از نظر فوق مي

الدين بر فرايض تحقيق به مرتبة كشف الهي رسيده بوده است،  صائن .1
  ).800، 16(» قيقت اشيا پي برده را گوينددر تصوف شخص به ح» محقق«زيرا 

بوده ) 1240- 1165(بيني پيرو و ارادتمند شيخ اكبر ابن عربي  در جهان .2
 .الدين ابن عربي است است كه مؤسس مكتب عرفان نظري نيز محي

از عالمه بودن او » تمهيد القواعد«كتب و تأليفات نوبسنده بويژه  .3
ديدن يك زمره رسايل عرفاني، راهنما و كند و به ساحت عرفان وارد گر حكايت مي
 .تواند باشد رهگشا مي

آيد، اتهام اصلي وي ارادت خاص به  الدين برمي هاي صائن چنانكه از نوشته
عرفان بوده كه متعصبان او را به الحاد و كفر متهم نمودند و نويسنده در اين باب در 

وان مردود دانست و ت چگونه تصوف را كه از علوم اسالمي است، مي«: حيرت است
  ).176، 19(» ...حال آنكه همة مشايخ از اهل سنت و جماعت مردم ديندار بودند

.  رساله تأليف كرده است11نويسنده در حوزة عرفان به زبان فارسي و تازي 
الدين اسرار سير و سلوك را بيان نموده، با استناد و  صائن» اطوار ثالثه«در رسالة 

ثم أورثنا الكتب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم «: ة فاطر سور32استشهاد به آية 
بعضي (» لنّفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات بإذن اهللا ذلك هو الفضل الكبير

به خود ستم كردند و بعضي راه ميانه را برگزيدند و بعضي به فرمان خدا در كارهاي 
  : از سه طريق بيرون نيستندمعتقد است كه طوايف عرفا) نيك پيشي گرفتند
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كنندة اهل تحقيق، جويندة  در لغت به معني تحقيق» محقق«: محقق .1
مؤلف رساله صدر آية ). 800، 16(» از ديدگاه تصوف محقق عارف است«. حقيقت

داند و به اتفاق او محقق كسي است كه در  مذكور را مشتمل به طريق محققان مي
يه و تصفية نفس نموده، از لذتهاي نفسي مثل تزك. عجز و انكسار عمر به سر برد
 .باشد» موتوا قَبل اَن تَموت«نصيب گردد و دليل  شكوه و عظمت و قدرت و جاه بي

اند، نزد  اين طايفه از مرتبة استدالل و برهان گذشته، به كشف الهي رسيده
» او«كه غير » همه اوست«يعني .  حقيقت خداوند است–ايشان حقيقت هستي 

تواند رسيد و  هيچ مراتب بلند و درجات ارجمند به مرتبة محقق نمي. ستچيزي ني
الدين ابن عربي است كه بر فراز تحقيق او را  الدين افراد عالي آن محي از ديدگاه صائن

 .لقب داده است» المحققين امام«
آمده » نيكان، خوبان«است كه در فرهنگها به معني » ابرار«طريقة دوم  .2
بدين ) 1220/  ه616متوفي (الدين كبري خوارزمي   الدين، نجم ائنبه انديشة ص. است

 .در آية مذكور اشاره به آن است» و منهم مقتَصد«طريق منسوب است كه مضمون 
از نظر مؤلف رساله، اين قبيل عرفا در سير مقامات چون صبر، توكل و رضا 

  .بايد تبديل اخالق كنند و در امارت باطن بكوشند
آيد كه اصالً تعبير قرآني بوده و  چنين برمي» ابرار«استعمال كلمة از موارد 

الشأن از اعمال نيك و مراتب ارجمند ايشان ياد  خداوند هفت مرتبه در قرآن عظيم
، 193و ما را با نيكان بميران، آية (» و توفّنا مع االبرار«: به طور نمونه. كرده است

، سورة 13هر آينه نيكوكاران در نعمتند، آية  (»ان االبرار لفي نعيم«). سورة آل عمران
 ).12، 17) (انفطار

مشتمل به اين » سابق بالخيرات«كه مضمون » اخيار«طريقت سوم  .3
توان چنين تقرير  الدين را نسبت به اين قبيل عرفا مي حاصل سخن صائن. طريق است

ع و تالوت كرد كه اخيار به اعمال و افعال پسنديده چون صلوات نوافل، روزة تَطو
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قرآن ظاهر خود را مزين گردانند تا حقيقت مطلق در باطن ايشان تجلي يابد و واقف 
 .اسرار گردند
الدين ادامة افكار عرفاني خويش را كه طريق رسيدن به مرتبة معرفت  صائن

و (» اليقين و اَعبد  ربك حتي يأتيِك «الهي يعني علم يقين است، فحواي آية 
دانسته آن را ) 99تا لحظة مرگت فرا رسد، سورة الحجر، آية پروردگارت را بپرست 

  :به سه مرتبه تقسيم نموده است
است كه ظاهر افعال سالك همه بر پاية شريعت » عبادت«مرتبة اول  .1

گويند كه كمال » نفس اماره«و نفس را در اين مرتبه . مبنا يابد و از آن عدول ننمايد
  .مقام اخيار استاست و اين » اليقين علم«اين طايفه 
باطن احوال و اوصافش همه بر نهج عدالت كه هم السنة شريعت بدان « .2

خوانند و نفس آدمي را در اين » عبوديت«كه آن را ) 55، 15(» ناطق است، راست آيد
 .است و اين مرتبة ابرار است» اليقين عين«و كمال اين طايفه » نفس لَوامه«مرتبه 

است و » اليقين حق« و نهايت اين پايه خوانند» عبودت«مرتبة سوم را  .3
 .اين طريق اهل تحقيق يعني محقق است

اساس » ترك«بنا به انديشة صاحب رساله، ظاهراً و باطناً بنياد اين طايفه به 
هرچند در نظر مردم بزرگ نمايند، به ترك آن كوشند و هر كراماتي . يافته است

  .ايشان تواند بود، از آن درگذرند در باطن احوال ايشان سر زند كه باعث سربلندي 
الدين طايفة اهل تحقيق را بسيار توصيف كرده، از مراتب بلند و درجات  صائن

. 1: شمارد ارجمند ايشان يادآور شده، طريق رسيدن به مرتبة محقق را دو راه برمي
  .همت. 2. صحبت اهل اين طريق

ين تازه و جالب الد ها و افكار عرفاني صائن بايد گفت كه بيشتر انديشه
هاي  واژه. داند مي» اليقين حق«را مساوي با مرتبة » عبودت«الدين  صائن. هستند

الدين معناي  باشند كه صائن مي» عبد«از مصدر » عبودت«و » عبوديت«، »عبادت«
  .اصطالحي هر يك را توضيح داده است
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قين بينيم كه معرفت و علم الي اگر به تاريخ عرفان نظري ژرف بنگريم، مي
هاي  بست آن در زمينة افكار و انديشه يكي از عناصر اصلي عرفان است كه پاي

به وجود آمده و سپس در اقوال عرفا و نظم صوفيانه ) 858/60- 796(ذوالنون مصري 
طرف نبوده، طبق  الدين نيز در مسئلة معرفت و علم اليقين بي صائن. خيلي وسعت يافت

  .دست دهد» دل«رفت حق است كه به وسيلة بينش او يقين علم باطني و حصول مع
الدين و ديگر محققين نظري عرفا نيز واالترين مرتبه در معرفت  به قول صائن

زيرا عارف در اين مقام از مرتبة شريعت و طريقت به مرتبة نهايي . است» اليقين حق«
  .گردد معرفت الهي مشرف مي

س را كشته است، تنها ثانياً در اين مرتبه، نفس غالم عارف است، يعني نف
الدين در مرتبة  به همين علت است كه صائن. كند نفس رحماني عرض هستي مي

  .گويد، از نفس انساني سخن نگفته است» عبودت«اليقين كه آن را  حق
اند كه سخن  هاي مختلف بيان كرده عارفان راجع به مضمون واژة يقين انديشه

واژة قرآني بوده، » يقين«جالب است كه . در اين زمينه از حد اين مقاله بيرون است
به كار » مرگ«و » باوري«، »سخن حق«، »درستي«دوازده مرتبه در قرآن به معني 

  ).411، 17(رفته است 
الدين راه و اصولهاي از  خوانيم كه صائن مي» عقل و عشق«جاي ديگر از رسالة 

در لباس رمز و با بين رفتن موانع كمال انساني و رسيدن به مقام فقر و فنا را 
  :آوريم براي نمونه عين كالم مؤلف را مي. زيباترين طرز نگارش بيان كرده است

داروغة درد كه حكومت آن واليت ابتداً بدو مفَوض بود، دست تعدي و «
خانه » سوز و آه است سپاه ) سردار(كه سرخيل «حاكم حزن . استيال دراز كرد

از راه ) 84ن او سفيد گشت، سورة يوسف، آيت چشما(» و ابيضّت عيناه«برانداز  
فرو آمد و آتش تشويق در ) درون گوش(نوايي از موسيقي به سرحد صماخ (رهاوي 

و التفّت الساق «خانة  عنان جنود فراق و هم و امير اشتياق كه هم. نهاد وهم نهاد
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 است، از طرف ديگر) 29ساق پا به ساق پا پيچيد، سورة قيامت، آية (» بالساق
  ).87عقل و عشق، ص (» سيالب اضطراب در خانة خيال انداخت

ترقي كردن عاشق از دركات بعد و غيبت به درجات مقاربت «مؤلف در فصل 
ااصطالحات عرفاني غيبت، مقاربت و مخاطبت را توضيح داده، ضمن آن » و مخاطبت

  .هاي عرفاني خويش را بيان كرده است انديشه
وصال عاشق را به معشوق ازلي معين نموده، چگونه او به زبان استعاره طريق 

  .طي كردن عاشق مقامات تصوف، صبر، توكل، ورع، شكر و رضا را توضيح داده است
زمينة خانوادگي داشت، توانسته » ذوقي«و » شرعي«الدين كه در علوم  صائن

است منطق قرآني و منطق عشق عرفاني را تماماً تحليل نموده، ارزش و احترام 
  .ريعت را نسبت به عقل و عرفان مشخص نمايدش

اند و  خوانده» محققين عرفا«الدين در عرفان چنان است كه او را  تسلط صائن
كساني همچون كاتبي نيشابوري، شاعر بزرگ قرن نهم، در تصوف مريد او بوده 

پس روي به اصفهان «: چنان كه استاد صفا در بارة احوال و آثار كاتبي گويد. است
الدين علي ابن محمد از  و در آنجا به خدمت خواجه صائن.) م.ص-يعني كاتبي (نهاد

اكابر علماي عهد خويش پيوست و از او كسب فيض كرد و در تصوف و عرفان از 
  ).236، 13(» ...ها برداشت بهره.) م. ص–الدين  يعني صائن(خدمت استاد 

 ديگر معلوم الدين خجندي و فضالي تحقيق و تحليل روزگار و آثار صائن
سازد كه خجند از قديم مكان فضل و دانش بوده، فرهيختگان آن  بويژه  مي

الدين علي ابن محمد در ترويج و سير مراحل فلسفة اسالمي و تكامل و تحول  صائن
  .اند نثر تمثيل عرفاني نقش بسزايي داشته

صيت سخن و فضل و خرد خردمندان خجندي بر آن بوده كه ايشان در زمان 
گيشان با تدوين و تصنيف رسايل مرغوب بهر جهش و پيشرفت حكمت و زند

هاي  اند كه نمونه زبان و انديشة اسالمي خدمت باسزايي كرده فرهنگ اقوام فارسي
  .و متون ادب فارسي تاجيكي مضبوط استآن در منابع تيراز اول 

 قصد و خنجر زدن شاهرخ توسط احمد لر در مسجد جامع هرات وءماجراي س
عث گرديد كه شماري از دانشمندان و اهل عرفان را به شركت در آن متهم نموده و با
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الدين با اين اتهام، نخست مال و اموالش  از جمله خواجه صائن. از هرات تبعيد نمايند
 :مصادره، سپس به بالد كردستان و تبريز و همدان تبعيد كردند كه علل ذيل را دارد

الدين ميان شريعت اسالم و اهل  ر زمان صائن يا به تعبير ديگر د15در عصر  -
  عرفان تقابلهاي فكري وجود داشت؛

» فصوص الحكم«الدين به عرفان اسالمي و شرح كتاب  گرايش خاص صائن -
 .ابن عربي

الدين به زيور طبع آراسته نگرديده،  گذشته از آن كه ديوان اشعار صائن
پژوهان قرار نگرفته است،  شناسي و كماالت هنري او نيز مورد پژوهش ادب جهان

 او ثبت است، شاهد صادقي بر مهارت  اي كه در رسايل نثري ولي ابيات پراكنده
 .ها در جاي خود بيان گرديد اي از اين سروده شاعري اوست كه نمونه

» اطوار ثالثه«و » عقل و عشق«هاي  الدين بويژه رساله ميراث علمي و ادبي صائن
وده، براي به عرصة عرفان و فلسفه وارد گرديدن جامع حكمت و عرفان اسالمي ب
اند و قدرت او را در  تري فراهم آورده هاي مناسب يك مجموعه رسايل عرفاني زمينه

تقرير مسايل عرفاني، مذهبي و عقالني، با شيوة نثر فني در زبان رمز و تمثيل نشان 
حليل منطقي را به نويسنده در بيان افكار و آراي خويش زبان حكيمانه و ت. اند داده

كار برده، محك آثارش تحليل و تفسير شناختهاي عقالني و ذوق و وجد باطني 
است كه در انحصار احساس و ادراك عوام گنجايش ندارد و حقايق قرآني، نكات 

 .اي از بديع و رمز و تمثيل مستور است تعليمي، لطايف معاني در پرده
لسفي دو مقولة متفاوت نيستند، بلكه الدين، معرفت عرفاني و ف از ديدگاه صائن

. هر يك در قلمرو خود داراي ارزشهاي معنوي است و از ظهور تجلي برخودارند
از . بنابر اين سالك نخست بايد علوم عقلي و نظري، از جمله منطق را تحصيل نمايد

شود كه او علوم نظري و عقلي را به عنوان  الدين معلوم مي هاي صائن مجموع انديشه
سخنور طريق طي سير و سلوك را در تحصيل . يار تجارب عرفاني دانسته استمع

توسعه داده و خود از نخستين دانشمنداني است كه در » ذوقي«و توأم با » بحثي«علوم 
 . اسالمي توفيق يافته است-تلفيق حكمت مشّائي، اشراقي و عرفاني
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