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اند با  با سالم خدمت دوستان و ُحّضار محترم. بسیار سپاسگزارم از لطفی که آقای محمدخانی در حق بنده فرموده

 اثر السهلجی  بخوانم. « کتاب النور»فی کوتاهم را بر ترجمۀ ایتالیایی اند تا برایتان معر فرصتی که تدارک دیده

 

و ادبیات سرزمین های  یاسالمشناساندن افکار  در یصنعت چاپ و نشر ایتالیایی در دهه های اخیر سهم بزرگ

و یا  تألیفاتها  که در فهرستش ترجمهست نی یهیچ ناشر بزرگ هده است، و امروزایفا کر شدر اشکال مختلفاسالمی 

بسیار  گوناگون و پژوهش های هایی را تأسیس کرده اند که مجموعه هایی در این حوزه نداشته باشد. گاه حتیرمان 

 به نویسندگان   ایناشران ایتالیایی توجه ویژه . در آن گنجانیده شده استفرهنگ جهان اسالم گنجینه ی از  متعددی

سرشناس  کیمانو ح متکلمین گرفته تا محمد حضرتاز  فا نشان داده اند،و ُعر  اندیشه دینی  و افراد شاخص کالسیک

 ی ا شراقی مانندبه عرفاگرفته تا ...( عطار، موالنا، حافظ ) عارف مثلشاعران  ازغزالی و ابن عربی،  از قبیل

 اشکال گوناگونش داشته است؛عرفان اسالمی در  به ص صنعت نشر توجه روزافزونی به طور خا. سهروردی

 . ه استاز قالب یونانی بهره جستکه  تواند یا به تصوف نزدیک باشد و یا به آن روحانیتی عرفانی که می

کتاب النور. »ترجمه و تألیفی بر کتاب السهلجی یعنی  بولونیا، بافعال در دانشگاه  پژوهشگر ،ناهید نوروزیدکتر 

یعنی  یانهاز عرفان آسیای م دیگری مندارزشبرگردان اثر چند سال پیش با  و نیز« گفتار و کردار ابویزید بسطامی

( سهم مهمی را در شناسایی این عرفان ایفا کرده است. در 2011)میمزیس، میالنو « فوائح الجمال و فواتح الجالل»

ر ما شاید بتوانیم گسترده ترین مشاهدات روحانی د، کتاب  این شیخ  خیوه که یک نوع دفترچه یادداشت معنوی ایست

 دنیای عرفان اسالمی سده های میانه را بیابیم.

 

، با توان یافت را میو الهیات  احکام وقرآنی  مطالعات   سنتی   کبری دروسنجم الدین  در کارنامه آموزشیاما اگر 

هیم که مریدان و مواج دیگرگونهما با عرفانی )که در این کتاب از عربی برگردان شده است(  سخنان ابو یزید

بویزید در این کتاب  سهلجی به عنوان ا انش آن را به صورت شفاهی سینه به سینه به دیگران منتقل کرده اند.دوستدار

 بزرگ  اولین شخصیت   اش بسیار ساده و فقیرانه نشان داده شده است. او فردی اّمی و بی سواد معرفی و زندگی

ب  سهلجی، بسطامی را به واسطۀ اخبار متعددی می باشد. در بخش نخستین  کتا یشرق تاریخ تصوف   درکاریزماتیک 

اش  ۀ ترجمهدر مقدم اش آمده است، بهتر می شناسیم و دکتر ناهید نوروزی نیز با دقت که در شرح حال و محیط زندگی

 . این مطالب را برای خوانندگان ایتالیایی توضیح داده است

 

ً دو قرن پس  از او می زیسته، تنها به جمع آوری سخنان این عارف سهلجی، گردآورنده ی سخنان ابویزید که تقریبا

بزرگ ا کت فا نکرده است، بلکه اطالعات  ارزشمند  بسیاری را نیز درباره ی مریدان او در اختیار خواننده می گذارد. 

از این  مریدانی که حلقه های زنجیره ی ا سناد  گفته های بایزید بوده اند. سهلجی با دقت در آغاز هر گفته ی بسطامی

اسناد نام برده و بدین صورت بازسازی فضای روحانی و مختصات تاریخی ای را که در آن این شخصیت فوق العاده 

 عرفان قرار دارد، فراهم ساخته است.

های ابو یزید بسطامی ابتدا در فرانسه و بعد در ایتالیا به چاپ رسید ولی در این دو  چند سال پیش گلچینی از گفته

ارزشی که تهیه شده ی سهلجی هستند، بی  ها که به مثابه قاب با اند واز آن سناد نامبرده کامالً حذف شدهترجمه  ا  

اش که نخستین برگردان کامل این کتاب سهلجی می باشد )ونه گلچینی از  اند؛ اسنادی که دکتر نوروزی در ترجمه بهره

آید چراکه بدون این  متن شناسی، عملی واجب به شمار می آن(، تصمیم گرفت از قلم نیاندازد. این انتخاب از زاویه ی

شود بلکه درک  درجه ی واالی معنوی آن عارف هم تا  رنگ می اسناد نه تنها زمینه ی تاریخی سخنان بسطامی کم

رود. سهلجی نه تنها روایات سخنان این قدیس را به ما منتقل می کند بلکه زندگیش را نیزمیان  حدودی از دست می

ها با تعلیمات و با  های آن دان و مردمش به ما می شناساند؛ آنگاه که ابویزید به پرسش ها و تردیدها و نگرانیمری

 دهد و بدین گونه سهلجی در تألیف کتابش به آن رنگ و بویی انجیل وار می بخشد. می  کرامات و گاه با سرزنش  پاسخ



 

، را مورد بررسی قرار می دهدابو یزید غیر  معمول   تعلیمات   شاخص  برخی از جنبه های  ی مفصلش  مترجم در مقدمه

می  به نظرکفر آمیز  گارشروز متعصب  خشک و  عال مان مذهبی  اغلب به گوش  شطحیاتش می گوید کهبرای مثال از 

 (. 135§ )سبحانی، سبحانی ما ا عظم  شأنی! ؛  (93§ ) «مخدای را ُجستم. پس دانستم که من اویسی سال »: ، ماننددآم

 

دخود را  در این خصوص بسطامی گاه سخن از من بر حسب وقت می ت راود »: می دارد که به ما توضیحی بدهد ُمت ع ه 

 تنها از پی  ، به دیگر سخن (417§ ) «گیرید آنگاه به من نسبت می دهد و هر کسی آن را بر حسب آنچه وقت اوست می

و تنها بدین گونه است که ما اینچنین . خدا با زبان او سخن می گوید، الهی منتهی می شود وصل بهکه   ه ی وجدتجرب

 :سخنان شطح آمیز را از او می شنویم

 

 (332)§. من نه منم. من منم زیرا که من، من ـ اویم، ... 

 ( و...401« )§. منم من، نیست خدایی جز من، هان بپرستیدم»

 

گویی که  باشد و آن معراج می داردابو یزید تمرکز  ازی ابر تجربه ی معنوی ویژه  در مقدمه اشهمچنین  مترجم

پیامبر اسالم برای دیدار با معراج ، با این تفاوت که تقلیدی ست از معراج معروف حضرت محمد )ص( به آسمان

سراسیمه و آشفته حال در معراجش اصرار ، در حالی که در این سخنان ما کشف می کنیم که ابو یزید استخداوند 

یگانگی با خدایی که بر کرسی ملکوت نشیمن دارد، برسد و این به طبع برای هم دوره های او امری غیر قابل  دارد به

 هضم و رسوایی آور بود.

 

( 801. م)از جمله رابعه  به چاپ رسیده استدرباره دیگر عارفان معروف  کتابه در ایتالیا چندین گفتیم کما در آغاز 

 .اند شناخته شدهر گسترده در جهان معنویت اسالمی و نیز نزد پیروان و پژوهشگران که به طو، (922 م.)و یا حالج 

منتقل شده  به آیندگانان جمع آوری شده وپیرو به یاریاما سخنانشان  این دو عارف همانند بسطامی چیزی ننوشته اند

آن غیرمعقول بودن آنچنان نادرهم ریب و غیرمعقولی هستند حتا نسبت به جهانی که در چهره های غآنها  رواین از. اند

اولین عارفی باشد که زبان عشقی و هرگز ازدواج نکرد و شاید است که  یرابعه عارف بغداد یک نمونه اش نیست.

؛ استفاده کرد« پروردگار من»به جای  «محبوب من»ُسکری را وارد اصطالحات تصوف کرد و در مناجاتش از 

که بنا به روایات به دلیل به زبان آوردن شهید اسالم عرفانی معروف ترین ، استحالج ایرانی تبار  نمونه ی دیگر،

ازغیرمعقول نوع دیگری  شاید بهاما با ابویزید . و با تکرار آن تا به پای چوبۀ دار، در بغداد مصلوب شد« اناالحق»

متیه در قرن دوازده های روانی و روحی و تاریخی را برای شکل گیری جنبش مال نزدیک بشویم که زمینه بودن

میالدی  فراهم می کند. جریانی ویژه از تصوف که حتی طریقت های  سازمان یافته تر دیگر به آن با چشم تردید یا 

 نگرانی و یا تحقیر می نگریستند. 

 

ق در با  کهمواجهیم )دست کم از دید کسانی « ناشناخته ایاسالم » می شود که با یکسخنان ابویزید احساس  ت عمُّ

عغنی و  بسیار ای پدیده دهند فرهنگ اسالمی را که ترجیح میاروپا  هایدر رسانه ها و در روزنامه  ه امروز  ُمت ن ّو 

واضع و اعمال برخی گروه که اش نشان دهند( اسالم ناشناخته ای  بنیادگرایانه  کل ش های تندرو، تنها به  است، بنا به م 

است، در کنار ابعاد ظاهری و منحصر به فرد و تکرار نشدنی  عارف،ر برای ه، که فردی در آن تجربه معنوی  

شرعی را نادیده گرفته باشد ابو یزید دستورات  و این مسئله به این معنی نیست که. گردد شریعتی اش جلوه گر می

اندیشد و به  می« شریعت»به بُعد درونی این  او بلکه است(" راه"یعنی « شرع»ریشه   از اصالً « شریعت»)واژه ی 

ن باشد، یک ازاطاعت آنکه از  پیشکه  راهی تمایل دارد پی  پس. و باطنی است روحانیتجربه  دستورات شرعی ُمد وَّ

به   ایتالیایی است و سخنان قدیسرانسیس ف که یک دیوانه ی خداست، یک نظام گریز شبیه به ابویزیدمی بریم که 

کشاند و امروزه هنوز هم  می به تحریک و چالش ان راو بنیادگرای ینتعصبمهمچنان  اش" قابل سرزنش"اصطالح 

 افراد را تکان داده ومی آشوبد، نه تنها در جهان اسالم بلکه بیرون از آن نیز هم. روح  ناآرام   بینیم که می

 متشکرم


