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  ـتـعرفــهاي مـلــگـ
  عـرفـانمــــ  بسیط ساده مـردي ازازل مشتاق     نه شاعر، نی ادیب، نی مولف ، نی سخنرانم

  بود نامم عـزیـزو عاشق رویـاي انسانم                        ــــ   منم اهل تصوف دوست دارم مشرب صوفی   

                         
  عـزیـز حـــیدري

گلهاي معرفت عنوان بامسمی ئی درمورد داستانها ء حکایات ء وروایات مردمی ایست                                                     : پیشگفتار                           
  عه باستان ء بصورت مستمرکه طی قرون متمادي اززبانی به خامه ئی نقل ودر افکار انسا نهاي جام                             
  .خطورنموده است                              
  مبرهن است که هر جامعه ئی وهرمردمی مثبوع از چنین قصه ها وگفته ها بوده واین ارمغان ازنسلی                              
  .میراث مانده است به نسلی به                             

  اند شیدم چکیده ها. که در هرشوخی ئی بخشی از واقعیت ها نهفته  است     : باتوجیه این جمله                              
  را درمجموعه ئی گرد آورده تا باشد چشم اندازان این سطور بزعم خویش از آن اندوخته هائی رادر                            
  خاطره ها زدوده شده وچیزي از گفته اتحصف چه درغیر آن باسپري شدن ایام ء این تراوشها از یابند ء                            
  هر چند این گرد آورده ها مکمل نبوده چه از نظر محتوا وچه از. هاي مردمی به یادگار نخواهدماند                              

  استیها وکمبودها نمباشد اما آنچه اهمیت دارد آنست که رقم زده ام احساسلحاظ امال وانشا عاري از ک                          
  ام شاعرنیستمه دورنی ام بوده که با سادگی قلمم منقوش گردیده است طوریکه در صدر هم تذکرداد                           
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  وبه نوسینده گی هم ید طوالنی ندارم وفرهیخته هم نمی باشم وباور کامل دارم که دوستان واهل خبره                            
  .با مشوره هاي نیک وسودمند شان این مجموعه را غنا بخشده وبه اخالف ا هدا خواهند نمود                            

  ل یادآور یست که جناب محترم عزیز جان جرائت مدیرمسول وگرداننده سایت انتر نیتی آریائیقاب                        
  براي شما بنام گــلهاي مـعرفـت دیگري را صفحهدارند  باوجودسایر مصروفیت هاي وظیفوي که                          
  مطالب جالب وخواندنی خویش اضافه نموده که من دوســــتان وعالقمندان علم وفرهنگ درجنب                         
و حکایات  هفت                                                                                                           فولکلور هاي کابل زمین ،  فحهدر ترتیب وتنظیم صهم اززحمت کشی ایشان خصوصآ                       

  از موصو ف  اظهار سپاس وقدردانی نموده  سعادت وکا مگاري همیشگی را درامور وظایفسلطان                       
  .روزمره شان از بارگاه ایزدمتعال خواهانم                     

  
                                                                                

                  بزرگانحکایات ویا قصه هاي تصوفی را که در بعضی محافل دوستان از زبان  !به هــرصورت         

وامیدوارم  کنم ویا اشخاص بامعلومات شنیدم میخواهم که تا شمه آنرا بشما دوستان نقل قول
  .که مورد عالقه تان قرار گیرد 
com.hotmail@AzizHaidari  


