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الربانی
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مقدمه مترجم:
شب خيز که عاشقان به شب رازکنند

گرد دروبام دوست پرواز کنند

ھرجــا کــه دری بود به شـب دربندند

اال دردوست راکه شب بازکنند

سپاس وثنای بی حد ومر ،خدای راکه نوع بشررا بمزيت نطق برساير جانداران برتری داد ،واورا به خلعت عقل
وادراک وبه تشريف شناخت وعرفان بياراست .خدائی که درمقام لطف آتش نمرودی رابرخليل خودگلستان نمود وبه
خطاب » قلنا يانارکونی بردا وسالما علی ابراھيم« کيد جباران وستمگران راباطل نمود ،وبه گاه قھر پشه ای رامأمور
محمد مصطفی وآل واصحاب اوباد.
دفع دشمن غدار گردانيد ،وسالم ودرود بی پايان به روان پاک بھترين برگزيدگانش
ّ
الفتح ّ
الربانی« تأليف حضرت شيخ عبدالقادر گيالنی-قدس سره -ازطرف يکی ازدوستان به
قريب به دوسال پيش کتاب» ُ
حقير اھداءگرديد ،وضمن مطالعۀ آن تصميم گرفته شد که درمجلس تفسير قرآن کريم که روزھای جمعه درمنزل اين بنده
منعقد است وعده ای ازمؤمنين وعالقه مندان به قرآن درآن شرکت می کنند ،قسمتھائی ازاين کتاب که راھنمای واقعی
محمدی
طريقه قادريه است خوانده شود ،وھمين قصد عملی گرديد .ازاينرو که کتاب صددرصد مبتنی برکتاب وسنت
ّ
)صلی ﷲ عليه وسلم( است وراھنمای عرفان اصيل ،طرفداران زيادی پيداکرد ودرھرجلسه به تعداد شرکت کنندگان
افزوده می گرديد .ضمنا ً چندين بار از سوی عده ای ازدوستان وعالقه مندان درخواست شد که به زبان فارسی
برگردانده شود تاکسانی که قادر به مطالعۀ کتب عربی نمی باشند ،نيزازآن بھره مند شوند .حقير درخواست دوستان
راعلی رغم بيماری مزمن قلبی که بدان دچار ھستم اجابت کرده  ،واوايل تابستان سال  ١٣۶٩تصميم گرفتم ھرچند به
کندی ھم پيش رود ،آن را ترجمه نمايم وباھمين نيت ازاول تيرماه شروع ودرمدت سه ماه ،يعنی تا اول مھر ،کارترجمه
به پايان رسيد ،واينک تقديم عالقه مندان می گردد.
کتاب حاضرکتابی است عرفانی ومجموعۀ مواعظ واندرزھای حضرت شيخ عبدالقادر است الزم می داند اشاره ای
ھرچند کوتاه وگذرا به عرفان وتصوف بنمايد وخصوصا پيروان طريقۀ قادريه راکه ازاين مرشد بزرگ وپيرطريقت
پيروی می نمايند ،متوجه عرفان اصيل قادری کند.
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سفينۀ ھستی اززمانی بس دور وناپيدا ،باشتابی بسيار دردريای بيکران وجود به سوی مقصدی رھسپار است .سرنشينان
اين سفينه ازکجا آمده اند؟ به کجا می روند؟ چراآمده اند؟ چرامی روند؟ آگاھی چندانی ندارند ،ولی ھمه وھمه ،ازذره تا
کل درتکاپو و جست و جويند تاراھی ازاين بن بست بيابند ،اما ھرچه بسيار دويده اند ،کمتر يافته اند وکمتر موفق شده
اند.
انسان موجودی است که دير ترازھمه دراين سفينه جای گرفته است ،امابه چه جھت وبه چه وسيله درمرکز دايرۀ
حرکت قرار دارد ودرقوس صعودی دايره درحرکت است؟ بااين که به قول دانشمند شھير انگليسی دکتر الکسيس کارل،
موجودی است ناشناخته  ،به شناخت ھمه چيز پرداخته واگربتوان موجودی رايافت که تااين اندازه بدين رازپوشيده واين
سرنھانی آگاھی يافته باشد ،مسلما ً ھمين موجود ناشناخته است ،که ازبدو پيدايش باجوششی درونی درپی اين کاروان
وھمراه آن در وادی تاريک وبی انتھای ھستی به تکاپوپرداخته است .اما اگر پرسيده شود :نتيجۀ تالش وکوشش اودراين
راه چه بوده است؟ جواب قطعی ويقينی پيدا نخواھيم کرد ،بلکه پاسخ ظنی وگوناگون است ،وشايد بھترين پاسخ ھمان
ً
ھذاباطال ،سبحانک فقناعذاب النار« .اين تکاپوی انسانی رابه
باشد که ناخدای اين سفينه تعليم فرموده است»:ربنا ماخلقت
واژه ھای مختلف وتعابير گوناگون می توان بيان کرد ،ازجمله :در و پويائی ،سخت کوشی ،ژرف نگری ،درون کاوی،
برون گرائی ،جھانبينی ،باالخره شناخت وعرفان وتمام اين کلمات وواژه ھا نشانگر اينست که بشراز روزی که پای به
دايرۀ وجود وسفينۀ ھستی نھاده است ،درصدد است که باناخدای اين سفينه آشنا شود وبه راز و رمز سفينه آگاه
شود،ھرچند آگاھی اندک ومختصر ،يا الاقل دسترسی به افسانۀ حيات ،ويا ازخود فسانه ای ساختن ،ھمينگونه که فرزانۀ
ايرانی حکيم عمرخيام نيشاپوری گفته است:
آنان کــه محيط فضل وآداب شدند

درجمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريک نبردند برون

گفتنـد فسـانه ای ودرخـواب شدند

اما ازآنجائی که نوع بشر موجودی تالشگر است ،ھيچ گاه درطول حيات خود دست ازتکاپو برنداشته است ،وچه بسا
شعله ھائی ازفضای تاريک و مبھم را در دل خود يافته است ،ورازھائی ھمچنان به صورت راز بر او مکشوف گرديده.
اينگونه افراد رابه تعبيری که بيان کرديم عارف ،شناسا ،مردحق ،ابدال ،اولياء و ، .....می خوانند ،که ديگران رابه
کوره راھی که يافته اند راھنمائی می کنند ،اين که گفته شد کوره راه  ،به اين معنا است که درطول تاريخ بشرکسی
نتوانسته است کشف تمام اسرار ھستی را مدعی شود ،يا به شناخت کامل خالق ھستی دست يابد ،آنجائی که پيغمبر اسالم
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نيست ،بايد گفت:
ازپشهٔ الغری چه خيزد

جائی که عقاب پربريزد

لذا آنچه راکه گفته اند ومی گويند وخواھند گفت ،فقط نشانی ازھمان سوسوی ضعيفی است که تابيده ودراطرافش اين
ھمه سخن ،اين ھمه قول وغزل ،اين ھمه قال ومقال واين ھمه بحث وگفت و گو شده است .پس بھتر است زبان درکشيم
وبه ھمان شعلۀ ضعيف قناعت کنيم ،وببينيم چکار بايد بکنيم ،کجا برويم وچه بگوئيم؟
درطول حيات بشر افرادی ازاين شعله چراغھا افروخته اند ،وراھھا نموده اند ،ھرچند حافظ راعقيده براينست که حتی
عقل ھم خواست که ازاين شعله چراغی افروزد ،برق غيرت نه تنھا اورا راه نداد ،بلکه ازاين گستاخی عقل بابرق
غيرت جھان را برھم زد ،تاديگر کسی مدعی نشود وآنکه قصد تماشاگۀ راز دارد ،بداند که باضربۀ دست غيب مواجه
خواھد شد پس بيھوده سينۀ خويش را آماج اين ضربه نکند.
عقل ميخواست کزآن شعله چراغ افروزد
afgazad@gmail.com

برق غيرت بدرخشيد وجھان برھم زد
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دست غيب آمد و بر سينۀ نامـــحرم زد

مــدعی خواست که آيــد به تماشاگــه راز
اما به قول موالنا:

ھم بقدر تشنگی بايد چشيد

آب دريا رااگر نتوان کشيد
بدانچه يافته شده است می پردازيم.
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