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«در این جهان خاموش و افكنده باش تاا در تاو

امید آن جهانى قرار گیرد .زیرا كه سبزة خرّمى دل

از خاكى شدن باشد .و از آتش منظرهاا بگارر و

چشم دل را نگاه دار تا پرخاک نشود كه تا به پل
صراط برسى و آسان برگررى .تو همه مر دوستى

اللّه را باش تا همه حركات تاو پساندیده شاود»
(معارف.)062 ،

پیشگفتار
«متارف» هاءولد ( 545 -628ﻫ .ق) از نمونههای کهن زندگینامرۀ ورودنوشرت عرفرانی
 اد ی است که مشتم ر مواعظ و آموزههای عرفانی و متنوی او است .هاءولد در کترابمعارف ضرمن اینکره احررواو و جزئیرات زنردگی عرفررانی و روزمرر ورود را گرزارش داده،
مشاهدات رؤیاگونهاش را نیز ر پایۀ ّ
تصورات و رداشتهای شخصی وود ره مرذاق اهر
عرفان یان کرده است.
کتاب معرف

ا همۀ ارزش عرفانی و تاریخیاش ،از حیث اد ی و هنری نیز از آثار مهم

ز ان و ادب فارسی ه شمار میرود .هاءولد در ایرن اثرر عرفرانی  -اد ری در یران م راهیم
متنوی و اندیشههای عرفانی ،ذوق هنری و توانایی چشمگیری از وود نشران داده اسرت .از
این روی هدف اصلی از تصحیح این کتاب یشتر نشان دادن اهمیت و ارزش اد ی آن روده
است.
یکی دیگر از جنبههای مهم فرهنگی و تر یتی ایرن اثرر ،مباحرث حکمری و اوالقری آن
است که ا لحنی ساده و م هوم یان شده است .اما ا عنایت ه اینکه گوینده در تبیین نکات
عرفانی تحت تأثیر ذائقه و رداشتهای شخصی و مکتبهای کالمی رایج روزگار وود وده
است ،گاهی ضتفهای منطقی و والف عرف در ادعا و تصورات او دیده میشود .ه روی
از این نوع رداشتها در مقدمه و تتلیقات کتاب اشاره شده است.
«معرف » رای نخستین ار ه اهتمام استاد دیعالزمان فروزان ر ا تکیه ر چهار نسرخۀ
وطی در ساو  1333ه صورت علمی و انتقادی تصحیح و منتشر شد.
ّ
مصحح ستی کرده اجزای سهگانۀ معرف را ره صرورت روایتری واحرد تصرحیح کنرد.
نسخۀ چاپی فروزان ر از کتاب معرف تا کنون تنها مرجع اهر تحقیرق در ایرن زمینره روده
است ،اما او فرصت شناسایی نسخههای کام و متتبر کتاب معرف را نداشته و چاپ وی ا

دوازده
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دیگر نسخههای کهن مقا له نشده است ،ه همین سبب تصحیح مجدد معارف

رر اسراس

نسخههای متتبر و موثق ضروری مینمود .البته اذعان میداریرم کره را عنایرت ره کمبرود
امکانات نسخهشناسی آن روزگار تصحیحی که ایشان انجام دادهاند سیار ارزشمند و در نوع
وود کم نظیر است و هنوز هم تنها منبع مورد استناد اه تحقیق است.
هنگام پژوهش در اب نسخههای وطی کتاب معارف  ،ره نسرخههرای جدیردی از آن
دست یافتیم که از حیث اعتبار تاریخی و ّ
صحت و اصالت جایگاه واصی در عرصۀ نسرخه
ً
پژوهی دارند .یکی از این نسخهها که اویرا شناسایی شده و تصحیح حاضرر رر اسراس آن
انجام گرفته است ،نسخه شماره  2114است که در موز موالنا در قونیه نگهداری مریشرود.
این نسخه شام دو جزو کام معرف است و تاریخ کتا رت آن در سراو  723روده اسرت.
نسخۀ یاد شده از حیث نوع وط ،کاغذ ،جلد و شیو کتا ت ،سیار شبیه ه نسخههای وطی
آثار مولوی است که جانشینان و شاگردان او در قونیه کتا ت میکردند .ا عنایت ه این قراین
ه احتماو این نسخه یکی از روایات اصلی و صحیح کتاب معرف تواند ود.
سپاس و ستایش یکران ودای سبحان را که ه فل و عنایت او این تصرحیح از کتراب
معرف انجام یافت .در فراهم آمدن جزو اوو معارف از یراری و راهنمراییهرای اسرتادان و
دوستان زرگواری هرهمند ودم که سپاسگزار لطف و عنایت یدریغ آن زرگواران هستم .از
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر تقی پورنامداریان که پیوسرته ّ
مشروق اصرلی در انجرام ایرن
تحقیق و تصحیح ودند.
از استاد دکتر عباستلی وفایی که مقدمات دسترسی ره نسرخههرای وطری متتبرر را در
روی از کتا خانههای کشور ترکیه فراهم نمودند .از استاد دکتر ّ
سید علیاصغر میر اقریفرد
مدیر محترم قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی دانشگاه اص هان که مشورتهای
مش قانه و عالقۀ ایشان ه انجام این کار سی مایۀ دلگرمی ود .از دوسرت و ررادرم جنراب
آقای دکتر احسان رئیسی که در مرحلۀ ویررایش و صر حهآرایری کتراب نکرات دروروری را
یادآور شدند .از مدیر محترم نشر سخن جناب آقای علیاصغر علمی که در نشر این کتراب
لطفهای یدریغ نمودند.
در انجام سخن سپاس ویژه دارم از همسررم ،ایشران را پشرتوانۀ متنروی واصری کره از
ّ
حکمت اسالمی و ادب فارسی دارند ،در مطا قت نسخهها و ثبت اوتالف آنها ا دقت تمام
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و صبر و شکیبایی ی نظیری همراهی کردند و رنج و زحمت از ینی متن و تنظیم فهرارس را
ّ
تقب نمودند .تصحیح این اثر چند سالی ه طوو انجامید در طی این مدت فرزندان دلبنردم
صبوری پیش گرفتند و همراه مهر ان در این راه ودند ،از ودای سبحان ررای ایرن عزیرزانم
عاقبتی نیک و جزای ویر وواهانم.
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فصل 1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ
وَ بِهِ نَستَعينُ
5

1

﴿2اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [فاتحه ]5 :گفتم3اى اللّه هر جزو مرا به انعامى به شهر
خوشى و راحت برسان و هزار دروازه خوشى بر هر جزو من بگشاى .و راه راست
آن باشد كه به شهر خوشى برساند و راه كژ آن باشد كه ب ه ش هر خوش ى نرس اند.
همچن ن دي د ك ه اللّ ه م زة جمل

10

خوب ان را در م ن و اج زاى م ن

درخوران د4گويی5جمله اجزاى من در اجزاى ايشان اندرآم خت و ش ر از هر جزو
من روان شد و هر صورتى كه متصوّر6میشود از جمال و كمال و م زه و محبّ ت و
خوشی گويى اين همه از ذات اللّه در شش جهت من پديد میآيد .چنان كه كسى

 .1نذ ،سع :ربِّ تَمّم بِالخَ رِ .قو ،يا ،فا ،فح ،دا ،مو - :و به نستع ن.

نا :و به ثقتی.

 .2نذ ،فح ،نا ،دا ،مو + :الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَم نَ و الصَّالةُ عَلَى س َّدنَا مُحَمَّدٍ وَ آله الطَّاهريِنَ؛ قَالَ اَلشَّ ْخُ اَلْإِمَ ا ُ ّ اَلْعَ المُ
الكَاملُ المُحَقِّقُ المُدَقِّقُ قُطبُ االَول اء وَ العَارِف ِنَ سُلطانُ العُلَمَاء فی العَالَم ِنَ بَهاءُ المِلَّةِ وَ الحَقِّ وَ الدِّينِ قَدَّسَ اَللّهُ رُوحَهُ
وَ نَوَّرَ ضَريحَهُ .يا + :كتاب المعارف لموالنا سلطان العالم ن فی العالَم ن مقبول االول اء الراسخ ن بَهاء الملّة و الحقّ
و الدّين محمد بن الحس ن بن احمد الخط ب البلخی قدسنا اهلل بسره و جعلنا ذوالحظ من برّه آم ن يا ربّ العالم ن.
سع :الحمد هلل ...قدس سره و روح اهلل روحه و. ...
 .3نذ + :كه.
 .4مو :خوران د.

 .5نذ ،سع + :كه.
 .6نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو :مصور.
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4

جام آبگونى دارد و بر آن جامه نقشه اى گون اگون و ص ورته اى مختل ف و
گوناگون1باشد.
همچنان اللّه از خود صد هزار صورت مینمايد در من از حس و درياف ت او و
صور باجماالن و خوبان و عشقهاى ايشان و موزونیها و صورت2عقل ّات و ح ور
5

و قصور3و آب روان و عجايبهاى ديگر ال الی نَهاية .نظر میكنم و اين صورتها
را مشاهده میكنم كه چندين جمال آراسته در من مینمايد [ 1ب] و ه ر ص ورتى
كه4میخواهم مینمايد و میب نم كه اين همه از اجزاى من پديد میآيد.
و اللّه را ديد كه صد هزار ري اح ن و گ ل و گلس تان و س من زرد و س ي د و
ياسمن پديد آورد و اجزاى مرا گلزار گردان د و آنگ اه آن هم ه را اللّ ه ب فش ارد و

10

گالب گردان د و از بوى خوش وى حوران بهشت آفريد و اج زاى م را ب ا ايش ان
درسرشت .اكنون حق قت نگاه كرد همه صورتهاى خ وب ص ورت م وة اللّ ه
است .اكنون اين همه راحتها از اللّه به من میرسد در اين جه ان و 5اگ ر گوين د
كه6تو اللّه را میب نى يا نمیب نى؟ گويم كه من به خود نب نم كه لَنْ تَرانی امّا چو او
بنمايد چه كنم كه نب نم وَ اللّهُ اَعلَمُ.

15

 .1نذ ،قو ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو :لون لون.
 .2دا ،سع :صور.
 .3قو + :بی نهايت.
 .4نذ ،يا + :من.
 .5فح ،قو ،دا ،مو - :و.
 .6فح ،قو ،نا ،دا - :كه.

5
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فصل 2
در نماز درآمد به اللّه نظر میكرد  .چنان كه صفت كنند حور را كه1ن مهاش از
كافور است و ن مهاش از زعفران و مويش از مشك .و يا گويند فالن كس را س ر
5

است از شر و پايی 2است از صدق و غ ر وى .همچنان اللّه را میب نم همه رحمت
و ج الل و عظم ت و ك ر و ق درت و حكم ت و ق د و ح ات3و اعط اى
مزهها.
اكنون در اللّه و در اين صفات بیكرانه اللّه نظر میكنم تا مزة نوع نوع و ح ات
نوع نوع و قدرت نوع نوع و جمال نوع ن وع4را در وى مش اهده م یك نم و طم ع

10

میدار كه اين همه را به من دهد و میب نم كه میدهد [ 2الف] .اكنون ديدن م ن
مر اللّه را به اندازة نظر من است .اللّه خود را به من5همان اندازه مینمايد كه مرا نظر
میدهد از قالب من و غ ر قالب من .و ديد اللّه از من ديد اين اجزا من اس ت ك ه
از اللّه در وى چندين چشمه گشاده است و همچون سفرة پر پ ش من نهاده است و
يا چون انبان پر از گوهر آكنده و پ ش من نهاده است.6

 .1فح ،دا- :كه.
 .2فا :پا .
 .3فح ،نا :ح وة.
 .4دا - :و ح ا ت نوع نوع و قدرت نوع نوع و جمال نوع نوع .يا - :و جمال نوع نوع .در هامش متن نس خ «ي ا»
عبارت «جمال نوع نوع را» را با قلمی ديگر افزودهاند.
 .5نذ ،قو ،يا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو + :به.
 .6فا ،دا - :و يا چون انبان پر از گوهر . ...نذ ،قو ،يا ،فح ،سع ،دا ،مو :آكنده پ ش من نهاده است.
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6

اكنون در پ ش خويش يعنى در هواى پ ش خويش همه اللّه را م یب نم و هم ه
صفاتش را میب نم يعنى كه ه چ جاى1بی قدرت او و صنع او و كر او ن ست .و در
همه اجزاى خود میب نم اللّه را و جمل صفات م ن از ادراك و دان ش و ق درت و
عشق و محبّت و جمال و تدبّر2و مصلحت و ب نايى و ش نوايى و گ راي ى و ذوق و
5

عقل و هوش و طبع اين همه چشمههاست از اهلل و3ص فات اللّ ه ك ه م ن از اي ن
چشمهها در اللّه مینگر و میب نمش و همه رحمت و قدرت و عظم ت و جم ال
بینهايتش را میب نم .آخر اين هفت ستاره گردان مدد خوشیهاى جهان م یباش د.
اگر اين صفات اللّه كه محسوس من است و پ وسته به صفات من است مدد هر دو
جهانى من باشد4چه عجب.

10

در اين م انه هوشم برفت .گفتم اين طلب را اللّه5در من نهاده است 6.اى اللّه چو
مرا طالب خود گردان دها زياده گردان.
اكنون ب ا تا اللّه را از بهر چه طلب میكنم [ 2ب] از بهر همه مراده ا ك ه هم ه
مرادها از اللّه حاصل میشود .در سَر مجموع مرادها نظر نمیكنم7هر ي ك م راد را
تما نظر میكنم و میب نم كه اللّه آن را چگونه زنده میكند و چگونه مدد م یكن د و

 .1نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،سع ،مو[ :فح + :كه] ه چ جايى.
 .2نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو :تدب ر.
 .3فح ،نا ،سع ،دا + :از .در نسخ نذ «از» بر باال واژة «صفات» به قلمی شب ه به قلم متن افزوده شده است.
 .4نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو :بباشد.
 .5در نذ واژة «اهلل» به قلمی شب ه به قلم متن افزوده شده است .در ديگر نسخهها ن ز آمده است.
 .6فا + :گفتم.
 .7در اساس «میكنم» ضبط شده است .اما در نسخهها نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،نا ،سع و مو به صورت «نمیكنم» ضبط
شده كه با توجه به س اق متن صح ح مینمايد .به ق اس با نسخهها ديگر «نمیكنم» اخت ار شد.

معارف جزو اول

7

هست میكند و در اين م ان اللّه را و ع ن مزههاى اللّه را و جمال اللّ ه را مش اهده
میكنم و میب نم .پس از اللّه همه 1مراد من اللّه است.
باز در2چشم ادراك مزة خوشیها نظر م یك نم3م یب نم ك ه از اللّ ه م زه در
خوشیها چگونه میآيد كه هست كنندة مزه اهلل4است .پس مزه قايم به فعل اللّه آمد
5

و فعل قايم به اللّه آمد ،پس مزه قايم به اللّه آمد و 5اين صفت اللّه بی نهاي ت آم د.
پس هرچند مزه6از اللّه طلب میكنم7و در اللّه نظر كنم 8مزهها ب ابم بی نهايت .ب از
در صفت اللّه نگاه میك نم ،م یب نم ك ه ه م در م ن و ه م9در اج زاى م ن اي ن
مزههاى صفات اللّه چنان فرومیآيد 10كه من گران میشو و ع ن مزه م یش و وَ
اللّهُ اَعلَمُ.
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 .1نذ ،قو ،يا ،فا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو + :همه.
 .2فا :پس در.
 .3نذ ،قو ،يا ،فح ،سع ،دا ،مو + :و.
 .4دا - :اهلل.
 .5نذ ،يا ،فح ،نا ،سع ،دا ،مو + :بر
 .6فا - :مزه.
 .7سع ،فا ،فح ،نا :كنم.
 .8دا :میكنم.
 .9دا - :هم.
 .10دا :میآيد.

