
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 نشريـــــة ادب و زبـــان

     دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

    دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان

89زمستان ) 25پياپي(28 جديد، شمارة دورة

*»انيس العارفين«نسخه خطيبررسي محتوايي و سبكي

) پژوهشي –علمي (

دكتر فاطمه كوپا
)سازمان مركزي( عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه پيام نور 

چكيده
        يكي از ابزارهاي مؤثر در زمينة باورهاي مذهبي و عرفاني و تجربه هاي 

 است كه در قصه هاگيري مؤلف از ظرفيت حكايات و  بهره،روحاني ناشي از آن 

. فاهيم متعالي از تواني خاص برخوردار استايجاد ارتباط مؤثر مخاطب با اين م
، »انيس العارفين«كتاب مين راستا به رشته تحرير درآمده،يكي از آثاري كه در ه

يكي از » واعظ«معروف به » علي بن موالنا حسين ابن موسي الرصدي«تأليف 
.مؤلفان قرن نهم است

ت و نثر اين كتاب، مرسل و فصيح و آميخته به نظم و آراسته به آيا
موضوع نسخه، بحث و . است) ويژه در بخش مقدمهب(هاي ادبي احاديث و آرايه

 قرآن كريم، ايمان و توحيد و معرفت حق، ه هايبررسي فضايل تعدادي از سور
با ... توكل، تسليم، شكر و ، )ع(و ائمه اطهار ) ص(جايگاه ويژه نبي اكرم

.گيري از بياني ادبي و عرفاني استبهره
 آن، ابواب و فصوله، بررسي اجمالي و محتوايي نسخه،اين مقال      در 

. مورد نظر است... هاي ادبي و ويژگيهاي زباني، ارزش
هاي ادبي و  انيس العارفين، ويژگيبررسي محتواييانيس العارفين، :  هاكليد واژه

.نثر كالسيك فارسي،زبان عرفان،  انيس العارفين سبكي

12/2/89:      تاريخ پذيرش نهايي مقاله21/9/88:تاريخ ارسال مقاله *

amin19902001@yahoo.com: س ايميل آدر
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مقدمه

در مقدمه نسخه، نام و نسب و شهرت خود را اين » عارفينانيس ال«مؤلف كتاب 

و آن حضرت چندان انعامات و اكرامات نسبت به اين فقير حقير .... «: گونه آورده است

» ...اند ها نموده و فرمودهي الرصدي المشتهر بالواعظ در محلعلي بن موالنا حسين ابن موس

ود رشحات عين الحيات نيز خود را با جز اين وي در مقدمه كتاب ديگر خب. )2ص: نسخه(

كند كه لقب او چند جا از همان كتاب تصريح مي وي در1.كندهمين عنوان معرفي مي

نويسان هم عموماً او را به همان نام و نسب و شهرت و  و مورخان و تذكره2فخرالدين است

.اندلقب معرفي كرده

نشمندان زمانه  و داهر دو از علماي دينموالنا فخرالدين علي جد پدر و 

معروف به الدين حسين واعظ كاشفي سبزواري كمالويژه پدرش اند بخويش بوده

نام و برجسته قرن نهم بوده  از بزرگان علما و دانشمندان بمالحسين كاشفي سبزواري

ر علم نجوم،  واعظ كاشفي در علوم ديني و معارف الهي تبحري كامل داشت و د.است

خصوص در علم تفسير  بسزا حاصل كرده بود مهارت و بصيرتي ب،رياضيات و فنون غريب

 بر اساس  ؛شدو حديث و فن خطابه وانشا از علماي كم نظير زمان خود شمرده مي

به آوازخوش و صوت دلكش به وعظ و نصيحت » « 	��������«اظهارنظر صاحب 

 و غوامض اسرار پرداخت و به عبارات و اشارات اليقه، معاني آيات بينات كالم الهيمي

).1365: 277، ص 2الصفا، ج����(» ساختاحاديث حضرت رسالت پناهي آشكار مي

3رشحات عين الحياتموالنا فخرالدين علي صفي به تصريح خود او در كتاب 

 در سبزوار متولد شده و در جايي 867در شب جمعه بيست و يكم جمادي االولي سال 

 را كه سال تولد او است، 867 سال 4به دست داده كه  قرينه روشني ،ديگر از همين كتاب

.كندكامالً تأييد مي

 آثار علمي و ادبي وي، اطالع چنداني از وقايع زندگي او در دست  كمبه دليل اشتهار

اند، بسيار مختصر و كلي نويسان معاصر وي هم اگر چيزي درباره او نوشته مورخان و تذكره.نيست

اند كه به هيچ  در دنباله ترجمه احوال پدر، چند سطري راجع به پسر نوشتهاست و برخي از آنان نيز

 آمده، رشحاتبا وجود اين بر اساس آنچه در 5.تواند مستندي صحيح براي تحقيق باشدوجه نمي
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293»انيس العارفين« بررسي محتوايي و سبكي نسخه خطي 89زمستان

 فخرالدين علي مقدمات علوم را در.مولد وي سبزوار و شهر محل اقامت او هرات بوده است

 وعبدالرحمن جاميعلماي بزرگ زمان همچون اين ازجزب؛هگرفتخدمت پدر فرا

.برده استهابهره عقلي ونقليعلومدرشاگردان جامي ازخواصالريعبدالغفورالدينرضي

و با عنايت به خويشاوندي » فخرالدين علي صفي«هاي با توجه به مفاد آثار و نوشته

خواجه « و خانواده» ن جاميعبدالرحم«و روابط نزديك و حشر و نشر دائم و مستمر او با 

توان به اين نتيجه رسيد كه اند، مي6»نقشبنديه«كه از بزرگان طريقه ،»سعدالدين كاشغري

 گذشته از اين او يكي .است» نقشبنديه«وي مسلماني سني مذهب و در تصوف پيرو طريقت 

بوده و » رخواجه عبيداهللا احرا «بويژهاز ارادتمندان و سرسپردگان مشايخ بزرگ آن طايفه 

خود را به نام او و در مناقب، فضايل، كرامات و كلمات قصار وي و » رشحات«كتاب 

ه هاياي از فرقتنها فرقه» نقشبنديه «اينكه با توجه به .بزرگان آن سلسله تأليف كرده است

رسانند و روش اين فرقه در شريعت، مي» ابوبكر«صوفيه هستند كه سلسله نسبت خود را به 

 تام از بدعت و رخصت است، چنين كساني پرهيزكامل سنت وعمل به عزيمت و التزام 

مذهب و مسلك پيشين خود ، كه با گذشت زمان مگر اينتوانند پيرو مذهب تشيع باشندنمي

فخرالدين « دست است،  با استناد به داليل روشن و واضحي كه در.را ترك گفته باشند

ترك گفته و سلك پيشين خود را مذهب و مشمار كساني است كه در»علي صفي

برخي از اين .)86ص: 1356كاشفي، (عه اثني عشري را اختيار كرده استمذهب شي

: ازستاداليل و قراين عبارت

ـ انيس العارفين
و چون حضرت با نصرت رسالت پناه، محمد مصطفي «: گويدمؤلف در مقدمه كتاب مي

 اني تارك فيكم الثقلين،  مقام وصيت فرمود كهدارالبقا نمود دراز اين سراي فنا عزيمت) ص(

درستي كه بر راه راست رود تا به مقصد   بكتاب اهللا و عترتي، پس هر كه دست در دامن آل من زند

).2ص: همان(» ...خود رسد

نيز با » ) ع(در مناقب شاه مردان علي ابن ابيطالب «باب هشتم كتاب، تحت عنوان 

حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم و امام المتقين و يعسوب الدين «: شوداين عبارات آغاز مي

 و �الصلوطالب عليه اميرالمؤمنين علي بن ابي... قلينمولينا و مولي الث... و قاتل المشركين و
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از تمام آيات قرآن كه شش هزار و ... «: نويسدمؤلف در ادامه مي.) 70ص : نسخه(» السالم

طيبين و مرتضي واهل بيت ال) ص(ح مصطفي ار در مدچهار هزت است،ششصد و شش آي

وي سپس به ذكر برخي از اين آيات و نيز ). 71: همان... (خالفوالطاهرين است بي

جريان «، »ماجراي مباهله«، »حديث كساء«حكاياتي كه مؤيد مدعاي اوست از جمله 

.)75ص : همان(پردازد مي... و» غديرخم

ايفـ لطايف الطو
شاه محمد سلطان، فرمانرواي «اي در مدح ه كتاب در ضمن قصيدهمؤلف در مقدم

:گويدمي» غرجستان

به حق آل محمد به نور عترت احمدبه سر شاه واليت علي عالي اعلي

)87ص:1336كاشفي، (

اين كتاب نيز به ذكر بعضي حكايات لطيف از ائمه معصوم عليهم » باب دوم«

 و در ،  به نام دوازده امام به دوازده فصل تقسيم  اين بخش از كتاب.السالم اختصاص دارد

ده استشذكر) ص(فصل دوازدهم چهل عالمت و نشانه، دال بر ظهور قائم آل محمد 

).28:همان(

ـ حرز االمان من فتن الزمان
و چون مباحث اين كتاب از جمله ... «: نويسدمؤلف در مقدمه اين كتاب مي

 و ائمه اثناعشر، الجرم مقامات و ابواب آن را به علومي است كه منسوب است به آل عبا

پنج كه عدد آل عبا است، بنا نهاد و فصول آن ابواب بر دوازده كه عدد ائمه اثنا عشر است، 

.)89ص: 1356كاشفي، (» ...قرار داد

هاباها و مقدمه برخي كتآنچه از آثار وي در تذكره،تأليفات و آثار فخرالدين علي صفي

:  ازستاآمده ، عبارت

ـ رشحات عين الحيات
كشف «و بعد از ،»موالنا فخرالدين علي صفي«ليفات ترين تأاين كتاب يكي ازمهم

، چهارمين »نفحات االنس جامي«و » االولياء عطار نيشابوريتذكرة«، »المحجوب هجويري

كتابي است كه در تراجم احوال بزرگان اهل تصوف به زبان فارسي نوشته شده و در عين 

حال اولين كتابي است كه تنها در شرح حال بزرگان مشايخ يك سلسله از اهل تصوف 
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).94و93ص : همان(تأليف شده است » نقشبنديه«يعني سلسله 

ـ لطايف الطوايف
اي است، مجموعه» موالنا فخرالدين صفي«كه احتماالً آخرين تأليف،اين كتاب

ختلف مردم از هر صنف و گروه ارزشمند از قصص، حكايات، لطايف و ظرايف طبقات م

هاي فارسي و تازي است كه با نثري ساده و روان و المثليخته به امثال و حكم و ضربو آم

هرگونه تكلف و در قالب الفاظي زيبا و خالي ازهاي كوتاه در جملهانشايي درست و استوار

مطالعه « تا  استهبه رشته تحرير درآمده و مؤلف آن را به والي غرجستان هديه كردو تعقيد

آن سبب ازدياد فرح و نشاط و باعث اهتزاز بر بساط انبساط باشد تا بعد فراغ از انتظام امور 

طوايف انام و آسودگي از ازدحام خواص و عوام كه موجب كالل طبع لطيف گردد به آن 

.)2ص:1336كاشفي، (» زداي اقبال نمايندلطايف و نكات و طرايف و حكايات كلفت

االمان من فتن الزمانـ حرز 
 حسناي ي قرآني و اسماب در علم اسرار و آثار حروف مقطعموضوع اين كتا

رباني و خواص و منافع آن است كه به عقيدة مؤلف از نفايس علوم خفيه است و فايده اين 

علم، تسخير نفوس جباران و تدمير اعداي دين و دولت وغلبه براضداد ملك و ملت 

ر سفر ي و توسيع رزق و روزي و ازدياد خيرات وبركات و سالمتي دوتحصيل فتح و فيروز

).97 و96ص: 1356كاشفي، (و حضر از هر خوف و خطر است

ـ منظومه محمود و اياز
است » فخرالدين علي«هاي اين منظومه يكي از سروده« ، »خواند مير«بنا به روايت 

ي از معاني دقيقه در آن رساله به رشته نظم درآمده و بسيار» ليلي و مجنون«كه بر وزن 

).346ص: 4، ج1387خواندمير، (» مندرج است

ـ انيس العارفين
انيس العارفين كتابي است در نصايح و مواعظ و تفسير آيات قرآني و احاديث و « 

اخبار و قصص و حكايات كه گويا در اوايل سلطنت شاه طهماسب اول صفوي به نام يكي 

).420ص: 2، ج1355محسني، (» ده استاز بزرگان خراسان تأليف ش

نجات و كه در نير» الدين حسين واعظ كاشفيموالنا كمال«: ـ كشف االسرار
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 است دست داشته، كتابي در علم سحر و جادو و طلسم و نجات تأليف كردهعلوم غريب

مؤلف در . گذاشته است» اسرار قاسمي«خالي از غرابت نيست و اسم آن را «: اندكه نوشته

اي ديگر از ن كتاب يكي از آثار پدر خود را تلخيص و تهذيب و مختصر كرده و رسالهاي

).99ص: 1356كاشفي، (» ناميده است» كشف االسرار«آن ساخته و آن را 

محتواي كلي نسخه
الدين علي بن حسين بن علي الكاشفي تأليف موالنا صفيانيس العارفين، 

ه و قريب پنج هزار و دويست سطر و مشتمل بر  صفح226اي بالغ بر سبزواري در مجموعه

اي موزون و مسجع و كتاب با مقدمه. دهي شده استسامان،يك مقدمه و سي فصل مستقل 

مقدمه كتاب با ذكر علل و داليل آفرينش آدميان و . شودنسبتاً طوالني پي افكنده مي

حضرت حق چون «: شودآغاز مي) ص(اعطاي مقام خالفت حق به آنان و نعت رسول 

كند كه عالم شهادت است تا است كه از عالم ذات به صفات ظهورسبحانه و تعالي خو

ذريت مظهر كنت كنزاً مخفياً جلوه كند، آدم و آدميان را موجود گردانيد و نام خليفتي بر 

:را برگزيد و خالصه گردانيد و از آن ميان انبياخليفةآدم نهاد كه اني جاعل في االرض 

ينش را غرض اوستمحمد كافر

عصمت گوهر درج نبوتبه

مراد از آدم و جسم و عرض اوست

رحمت اختر برج فتوتبه

و از بعد او ذريت طاهرين را برگزيد بر تمام آفرينش تا قيام آن ساعت كه آل 

از اين سراي ) ص( و چون حضرت با نصرت رسالت پناه محمد مصطفي همحمد خير البري

انّي تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و در مقام وصيت فرمود كها نمودفنا عزيمت دارالبق

.عترتي

 به داليل مؤلف در ادامه با عباراتي مسجع و مطول، ضمن ستايش از ممدوح خود

پس زبده و خالصة آل آن كس است كه او را چند ... «: كندعمده تأليف كتاب اشاره مي

يشان است؛ سخاوت و كرم كه اين هم از حكومت بي رياست كه ميراث ا: صفت باشد

حمداهللا تبارك و تعالي كه اين پس ب). 1ص: نسخه...(ايشان است؛ محبت اهل علم و تربيت 

جمله صفات حميده و اخالق پسنديده موجود است در ذات اظهر ملك سيرت، فلك 

جاء و اكمل النجباء، ملابهت، مشتري طلعت، خورشيد رخسار، كوه وقار، افضل النقباء
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الضعفاء و المساكين، معزّ الملوك و السالطين، الزال كاسمه عال و اعليا ابداهللا تعالي ظالل 

. جده و آلهبحرمةجالله و ادام له سوابغ انعامه و افضاله 

اي آفتاب راي تو خورشيد ملك و دين

ايتو مالك ممالك ملكت اگر نه

اي مشتري سعادت فرخ لقا كه هست

خورشيد را جبينبرخاك آستان تو 

ملك معاليست تو را از چه در نگين

تو در كمينبهرام از براي عدوي 

آن عالي مقداري كه فراغت و رفاهيت ساكنان اين واليات و سكون متوطنان اين 

مقامات و آسايش ضعفا و آرامش رعايا از عدل و احسان اوست كه اين خود هميشه آداب 

بحرمةعوام عاماً ابقاه اهللا تعالي ما كرّ الليالي و االيام و عادات مالزمان اوست بر خواص و 

كه اين فقير باعث بر تحرير اين مجموعه مملو از فوايد. والسالمالصلوة جده عليه 

درازي حضرت مخدومي مواظبت حقير دعاگوي اكثر اوقات به دعاگويي خير و جان

نسبت  انعامات و اكرامات نمودو تا عمر خواهدبود، چنين خواهد بود و آن حضرت چندان

اي از شمايم آن در حيز كتاب اند كه شمهها نموده و فرمودهدر محل... به اين فقير حقير

گنجد، خيال چنان شد كه در مقابله انعامات و الطاف آن حضرت مدظله العالي چون نمي

ه ايشان را به سخنان اكابر و قصص و اخبار متصدقين ميل خاطري هست، اين مختصر ك

مشحون است از مواعظ و نصايح و آيات و اخبار و قصص و حكايات و اقاويل عجيبه و 

انيس العارفينغير آن از هر فن كه بعد از تأمل بسيار از كتب صحيح نوشته شد، آن را 

كه آن حضرت آن را قبول فرموده به نظر عاطفت بيارايند و به آن  به اميد آننام نهاده شد

عاگو را در سلك دعاگويان منخرط فرمايند كه سبب دولت وسيله گاهگاهي اين د

).2ص:نسخه(» دوجهاني باشد

يا مجيب «: اي اديبانه و موجز پايان بخش مقدمه كتاب استدر نهايت، تأبيديه

آرايد و نسيم سحري تا مشاطه نوبهار، عروس گلزار را به زلف بنفشه و سنبل مي! الدعواة

 و نضارتي كه باغ مروت و بوستان فتوت را به آب گشايد، طراوتروي گلبرگ تري مي

لطف آن گلبن چمن معاني و بلبل انجمن مواني، سلطان النقبا، مبين الحالل و الحرام، مالك 

 االيام، مداهللا ظالل جالله الي يوم الدين، حاصلي بوده در تزايد و ترقي نادرةاالحكام، ازمنة 

. و سلم جده محمد صلي اهللا عليه و آلهحرمةباد ب
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ابواب سي گانه كتاب
حكايات و ،ه ها قص،اخبار،آيات،مجموع مواعظ،»انيس العارفين«نويسنده 

:هاي خود را در سي باب مستقل گردآورده كه مشتمل بر موارد زير استدريافت

در بيان علل و داليل آفرينش آدميان و موضوع خالفت آنان از سوي حق : مقدمه«

.، داليل عمده تأليف كتاب)ع(و ائمه اطهار) ص( رسولدر زمين، نعت

.في فضايل بسم اهللا الرحمن الرحيم: باب اول

 و تفسير و خواص آن، مؤلف در بخشي از اين  	��������فضيلة في : باب دوم

هر چه در قرآن درج ... « :نويسدمي» حمد«باب درخصوص وجوه تسميه و عظمت سوره 

درج است و هفت آيت است و بيست و چهار كلمه »  	��������«است، همه در سورة 

 الكتاب، فاتحة: دومالحمد، : اول: است و صد و بيست و چهار حرف است و ده نام دارد 

: هشتمكافيه، : هفتمشافيه، : ششمقرآن العظيم، : پنجمام القرآن، : ، چهارم�صلوا: سيم

ش از براي آن خوانند كه حمد و ثناي الحمد. سبع المثاني: ، دهمام الكتاب: نهموافيه، 

.  به جهت آن خوانند كه همه فتوح از اوست و ابتداي كالم به اوستفاتحه. خداوند است

 الكتاب، يعني ����� اِلّا ��صلوال: از براي آن خوانند كه نماز بدو درست است كه�صلوا

خوانند كه مادر همه  به آن القرآنام. » 	��������«نماز درست نيست مگر به خواندن 

قرآن است و مقصود از ام آن است كه اصل چيزيست و گفته شده هر چه در قرآن است، 

 بدان خوانند كه بر سر شافيه. هاي عظيم دارد بدان خوانند كه نامقرآن العظيم. دروست 

بدان خوانند كه هر كه اين سوره را بهكافيه . هر بيماري كه بخوانند به اعتقاد، شفا يابد

بدان خوانند كه دوبار در قرآن وافيه. اخالص بخواند، ثواب چهار كتاب بزرگوار را دريابد

يك بار در مكه و يك بار  بدان خوانند كه دو بار نازل شده، سبع المثاني. موجود است

).16همان، ص (» در مدينه

.در بيان فضيلت آيت الكرسي: باب سيم

يكي از مباحث اين باب به : عرفت حقدر بيان ايمان و توحيد و م: باب چهارم

گيري از اصطالحات اختصاص دارد كه با بياني عرفاني و با بهره» توحيد«تعريف واژه 

 است و كليد الاله اال اهللا، كلمه طيبه توحيداين كلمه «: شودخاص اهل حقيقت بيان مي
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 درياي يكي:بهشت است و بهشت را هشت در است و ميان تو و ميان بهشت دو درياست

ها  و اندر آن دريا هشت سفينه است، هر كه اندرين كشتيرجا و يكي درياي خوف

 است؛ دوم توحيدها، يكي نشيند، وي را به دري از درهاي بهشت رساند و از اين كشتي

ندامت است؛ ششم توكل پنجم ؛ استيقين چهارم ؛ استمحبتاست؛ سيم معرفت

 نشيند به توحيدس هر كه در كشتي پ. استحيات  است؛ هشتم اخالصاست؛ هفتم

قربتش نشيند به كنارة درياي معرفت  فرود آورند و هر كه در كشتي تقديرشساحل 

فرود آرند و هر كه در وصلش درياي  نشيند به كنارةمحبتكه در كشتي هر. فرود آرند

بهنشيندتوكل فرود آورند و هر كه در كشتي انسش كنارة درياي  بهنشينديقين كشتي 

كنارة درياي  به نشيندندامت كشتي  وهركه در فرود آورندكفايتشدريايكناره

فرود اختصاصش  نشيند به كنارة درياي اخالصكه در كشتي  و هرفرود آورنداش توبه

).39ص(» فرود آورندلقايش  نشيند به كناره درياي  حياتو هر كه در كشتيآورند

كتاب در ف در اين بخش ازمؤل. في صلعمدر فضيلت محمد مصط: باب پنجم

بر عظمت وجودي ايشان تأكيد ) ص(ضمن مدح و منقبت سجايا و خصايل نبي اكرم 

:كندمي

تويي شاه ايوان خيل رسل«

به پيش تو آدم چو خاكي به راه

نجات از تو بود آن كه نوح نجي

زنور تجليت يك لمعه ديد

مسيح از لبت يافته مرهمش

واندتويي شاه و اين جمله خيل ت

تويي ماه تابان جمع سبل

ز شرم تو يوسف چو آبي به چاه

ز ظلمت به نور تو شد ملتجي

كه موسي درآمد به گفت و شنيد

كه تا مرده جان يافتي از دمش

تو مقصود اينها طفيل تواند

دار تلك الرّسل فضّلنا، سرو بوستان وفا، تاجدار و لقد كرّمنا، مرتبهصدر صفه صفا،

ش و ينصرك اهللا نصراً عزيزاً، شفاعت خواه عسي ان يبعثك ربك مقاماً محموداً، شربت نو

، خواجه جبرئيل امين خدا، خواجه بارگاه ...ماهروي و الضحي، سياه موي و الليل اذا سجي

ملكوت، مهندس حجره جبروت مدرس صفّه ؛ صاحب سرقاب قوسين اوست؛كونين اوست

).45و44ص(» ...و
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امتان محمد مصطفي صلعمدر فضيلت : باب ششم

)ص(در فضيلت صلوات حضرت محمد مصطفي: باب هفتم

هل «آن مظهري كه ثناي او «:  در مناقب شاه مردان علي ابن ابي طالب:باب هشتم

است و آن غمخواري كه اگر آب تيغ دو » الفتي«است و آن جوانمردي كه منقبتش » اتي

: كه عارف گويد؛ چنانسر او نبودي، هرگز شاخ شرع و دين يك سو نگشتي

چون به سرپنجه ذوالفقار گرفت

تاب تيغش چو آفتاب بديد

كار شرع نبي قرار گرفت

قلعة چارمين حصار گرفت

 در بيان حفظ لسان و ترك : باب دهمدر مناقب اهل البيت عليه السالم : باب نهم

در : زدهمباب دوادر فضيلت صدقه دادن و ثواب آن:باب يازدهمغيبت و بهتان

در بيان نمازهاي هفته ودعاهاي : باب سيزدهمفضيلت اورادهاي نماز به روايات صحيح 

 در بيان عدل و انصاف و نتايج آن: باب چهاردهمبعد از نمازها 

در بيان توكل و تسليم و حاالت متوكالن: باب پانزدهم

شكر : يدگوحمدون قصار مي«:  در بيان شكر و شكيبايي شاكران: باب شانزدهم

شبلي «). 141ص (» از خالق داند و نفس خود را طفيل داند درميانآن باشد كه هر چه باشد

شكر آن است كه تو دهنده نعمت را بيني، نه نعمت را و نظر به آن كس كني : گفته است

).142ص(» كه تو را نعمت داده است

 بيان فضيلت در: باب هجدهم در بيان كرم و سخا و حكايات آن:باب هفدهم

در بيان : باب بيستمدر بيان فضيلت رحمت و شفقت : باب نوزدهمحيا و شرم داشتن 

: باب بيست و دومدر بيان مواعظ ملوك را :باب بيست و يكمهاي آن ضيافت و حكايت

در فضيلت علو همت و آثار آن: باب بيست و سومدر لطايف حكايات قضات و علما 

هركه را سه خصلت اندكهو آورده«:ب وآثار آندر فضيلت اد:چهارمباب بيست و

يقينان دور شدن واز صحبت ايشان از اهل ريب يعني بي: اول: ادب نگوينداو را بيباشد،

 . )172ص(» حسن ادب نگاه داشتن: سيمترك ايذاي مسلمانان كردن : دومعزلت گرفتن

در لطايف زيركان تيزفهم : باب بيست و پنجم

اند كه زاهد آن باشد كه بيان زهد و ورع و آثار آن و گفتهدر : باب بيست و ششم
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همه مسلمانان و ديگر به اندك  و اال ترك حرام خود واجب است برترك حالل كند

قناعت كردن و از دنيا به آنچه خداي قسمت كرده است راضي بودن، نيكوتر باشد از 

.)183ص(» فراخي و توسع و تبسط در دنيا

ن عهد بيان وفاداري و حسدر: باب بيست و هفتم

در بيان حكايتهاي عجيب و غريب:باب بيست و هشتم

در بيان لطايف حكايات :امباب سيدرفضيلت خير وجزاي آن:باب بيست و نهم

)3ص(» منجمان و احكام نجوم

چند نكته دربارة اين نسخه
 و شود در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگهداري مي9427اين نسخه به شماره 

اي رنگ و با جلد چرمين  قهوه،نسخه به قطع پالتويي .   سطراست5200 صفحه و 226شامل

تقريباً در همة اوراق اين نسخه آثار رطوبت و نم گرفتگي مشاهده . مزين شده است

رغم  بهكند، اما در مجموع  مي روبه روشود كه در مواردي خواندن نسخه را با مشكل مي

گذاري و اتصال و انفصال كلمات و عبارات به دليل رسم الخط در نقطههاي خاص ويژگي

توان برخي از حروف نم گرفته را نيز با دقت و نويسي خوانا و دقيق كاتب، ميخوش

مطالب نسخه با مركب مشكي و در بعضي موارد با شنگرف . حوصله تشخيص داد و خواند

.به رشته تحرير درآمده است

كه الحاقي است، نام كاتب نسخه و زمان كتابت آن اين ،ردر انجامة صفحه آخ

بيداقلّ الطلبه » انيس العارفين« تمام شد كتاب .تمت بالخير و السعاده«: گونه قيد شده است

.9/5/1002» في سلخ جمادي االولي » اسماعيل ابن محمد الباشتيني«

 آمده و عين 461، ص 2مجلد» الذريعه«اين نسخه تاكنون به چاپ نرسيده و نام آن در 

: چنين است« الذريعه«عبارت 

انيس العارفين في المواعظ و النصايح و تفسير  بعض اآليات و شرح بعض االخبار و ذكر ... «

القصص و الحكايات الغريبه، للمولي صفي الدين علي بن المولي الواعظ الشهير الحسين بن 

 و كان الصفي معاصر السلطان 910نةسعلي الكاشفي البيهقي السبزواري، الذي توفي في 

 و الّف هذا الكتاب لبعض ���984 الي930سنةشاه طهماسب الصفوي الذي ملك في 

 خراسان المنصوب في قبل السلطان المذكور و رتّبه علي اثنين و ثالثين باباً اولها في والة
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» لي الخوانساريفي كتب المولي محمد ع منهنسخةرأيت .ضل بسم اهللا وآخرها في التواضعف

).420ص: 1355محسني، (

برخي از نكات برجسته و عرفاني متن
اي شگرف در حيات  روحاني ناشي از آن به عنوان حادثهةو تجرب» عرفان وتصوف« 

و بازگويي، زبان روايت خود هنگام انعكاس در اصخ به دليل تعالي وتقدسمعنوي آدمي

در لحظه حضور «اين تجربه هاي  ناب روحانياست كه اين،آندليل نمايد؛آميزميتناقض

حيرت واتحاد آگاهي و ناآگاهي وغيبت آگاهي در هجومِ روي در حضور ناآگاهي 

همراهي «اي از  گونهتجربه ها زيرا اين ؛)3ص:1386پورنامداريان، (»يابندصورت واقع مي

نه حس را آگاهي و ديدار با من شخصي خويش است كه نه عقل را از آن خبر است و دل

هنگام بيان و تحرير اينكه  به دليل تجربه هااز اين رو، اين گونه ). 19: همان(بدان راه است 

 به انگيزد كه تفكر، تحول و تحير آدمي را برمي بازگو مي شودهايياز طريق نمادها و نشانه

.انجامدتخيلي رها از سلطه و نظارت تعقل و خردگرايي مي

تبيين آن در قالب هاي عرفاني به غير،شرح و  تجربههاي انتقالراهيكي از 

 آن در متون گوناگون در نهايت به تعريفهاي رغم بهاست كه » اصطالحات و تعابير عرفاني«

 و نكات برجسته تجربه ها اصطالحات و  اين برخي از.انجامدمفاهيم و نتايجي يكسان مي

:  ازست اعبارت» انيس العارفين«متن 

حدوثتابد و قطرات باران هويتد كه انوار آفتاب بر صحراي آن بوتوحيد «

:اندكه گفته؛ چنانچان گم شود كه خود را باز نيابدوحدت در بحر 

تو درو گم شو كه توحيد اين بود

هر كه در درياي وحدت گم نشد

گم شدن گم كن كه تجريد اين بود

گر همه آدم بود مردم نشد

توحيد، . توحيد، عنقاي قلة قاف بقاست. البان است است كه آمال افضال طتوحيد

توحيد، قطب دايره سركون و مكان . توحيد، شكوفه بستان تقوي است. ستلقاآفتاب عالم 

توحيد، . توحيد، ايمان جهان و جهانيان است. توحيد، مدار زمين و آسمان است. است

توحيد، آرام دل محبان . توحيد، شعله انوار اشواق طالبان است. شاهباز فضاي المكان است

.)37و36ص (توحيد، محك نقد صادقان است. توحيد، مرهم ريش عاشقان است. است
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كه  از براي آنكه هم چناناندو كلمه الاله االاهللا را به درخت خرما تشبيه كرده« 

 را توحيددرخت خرما بلند است و بيخش در زمين است و شاخش در آسمان، اين كلمه 

ست و سرش در زير عرش و هر درختي كه آبش نباشد، خشك گردد و هم اصل در زمين ا

چون آب نيابد، خشك شود، آن درخت را از كجا چنين اين درخت كه در دل توست،

، پس آب شوق، آنگه آب حسرت، آنگه توبه ندامت آنگه آب ؛توبهآب دهند از 

در زير بود خدمتش آب  را بباراند بر دل تو و رحمت  را فرمايد تا آب باران ندامتابر 

.)39و38ص(»  برسر، هميشه آن درخت ترو تازه بماندرحمتشو آب 

تن مؤمن چون شهرستاني است و اندامهاش چون روشنايي : ابوعبداهللا دامغاني گويد

حق تعالي، ملكي است بر آن تخت و او معرفت آن شهر و دلش مانند كوشكي در شهر و 

است و باور داشتن حق تعالي و آيات وي و ملك را تاجي تصديق را تختي است كه 

 است و او را حاجبي عقلاست و او را وزيري است و آن وزير محبت است و آن تاج 

 است و منادي دارد و آن حقاست و او را شمشيري است و او علم است و آن حاجب 

چراغي دارد و  است و انس است و نديمي دارد و آن شوق است و مفتي دارد و آن اقرار

است ) رجا(اميد خداست و ميداني دارد آن خوف است و زنداني دارد و آن حكمتآن 

 است و قناعت است و گنجي دارد و آن الفتبه رحمت حق تعالي و بوستاني دارد و آن 

ست جل جالله و سري ذكر خدا است و علمي دارد و آن يقين اي دارد و آن خزينه

 است و جاسوسي دارد و آن يادكردن مرگارد و آن ست و معلمي ددعادارد و آن 

است، پس خنك آن كس كه بدين صفت مراقبه باني دارد و آن  است و ديدهفراست 

.)43ص(» موصوف باشد

اند كه اول جوش كارخانه خلقت به كارخانه قنادي نسبت كردهكهاندبزرگان گفته

قند محمودي، بار ديگر بازجوش دوم نبات كرماني، بار ديگر ؛او نبات مصري است

پس جوش اول كارخانه خلقت، انبياء بودند، ديگر . قندبلدي، باز گوارش كه اجزاي اوست

بودند، جوش ديگر خاص مؤمنان بودند، باز گوارش آن ديگر كافران و اولياء،جوش

).47ص(» منافقان و جميع مردودان

فراست . يفراست شرعي و فراست حكم: دو قسم استفراستاند كهگفتهو«
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نفس از اخالق رديه و تخليه قلب از صفات يقين كه تزكيةعبارت است از نور: شرعي

تا مؤمن حقيقي ذميمه، مرتفع گرداندن غطاي جهالت و حجاب غفلت از عين بصيرت است

 است و آن، آن است كه حكما آن را به فراست حكميقسم دوم . به نور اهللا بينا گردد

).114ص (» كسب معرفت اين نوع هر كس را ممكن نيست اند وتجربه دريافته

اي اهل دين و اي اهل دنيااند و طبقهطبقه. اند به سه گروهادبو مردمان در ... «

 بيشتر ادب ايشان در فصاحت و بالغت و افسانه گفتن و اهل دنيا. انداي خاصانطبقه

اضت نفوس و ادب جوارح ، بيشتر ادب ايشان در رياهل دينو طبقه سرود خواندن است

، بيشتر ادب ايشان در پاكي دل و خاصانو حفظ حدود و ترك شهوت باشد و طبقه 

).172ص (» مراعات سير و سلوك و وفاي به عهد و حفظ وقت و حسن ادب باشد

»انيس العارفين« هاي سبكي و زباني برخي از ويژگي
تغيير )عصر كتابت نسخه( قرن نهم در شيوه تحرير آثار علمي و عرفاني «، به گفته مرحوم بهار

ه است ـ بقيه به سبك جديد نوشت» مجمل الحكمه«كه از آن جمله كند و به جز يكي دو كتابـ مي

هاي علمي كه ساده و موجز بود، شده است و غالباً سبك نگارش آنها به خالف رسم قديم كتاب

: 2، ج1373بهار، (» قرآني استمسجع و پر از مترادفات، كنايات، استشهادات و استدالالت 

).215ص

بينيم به طور معمول، يك مقدمه مسجع و ميدوره كتابت نسخهآنچه در ،بجز اين

.شودتر ميمتعادل، مصنوع و مشحون از آيات و احاديث است و پس از آن سبك 

د، استناد مكرر مؤلف به آيات، كنآنچه در تمامي ابواب اين كتاب جلب نظر مي

 برخي از اين . اثباي مدعاي اوستبه منظورحكايات متفاوت ر و اشعا,ثوراحاديث مأ

 از آن ؛شودحكايات با ساختاري متفاوت و مضاميني مشترك در ديگر آثار نيز ديده مي

). نامه سياست58نسخه، ص122ص (» حكايت بهرام گور و وزير خائن« : جمله است

مهرباني بر «).  سياست نامه100نسخه، ص126ص (» حكايت امير ترك و سياست معتصم«

داستان برانداخته شدن آل برمك به «).  سياست نامه219 نسخه، ص 153ص (» حيوانات

حكايت ترحم «). 241و240ص ، 1ي، جنسخه، تاريخ بيهق143ص (» وسيله هارون الرشيد

). 250 و 249ص ، 1نسخه،تاريخ بيهقي، ج152ص (» هاميرعادل و سبكتكين برآهوي ماد

 و رفتن گرگ«).  قابوسنامه120 نسخه، ص 162ص (» مان كردن و مهمان شدندر مه«
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، 888 تا879 نسخه، دفتر اول مثنوي، ص 174 و 173ص (» روباه در خدمت شير به شكار

 نسخه، دفتر 181 و 180ص (» ادشاه باز را به خانه كمپيرزنيافتن پ«). 3055تا3013: ابيات

حكايت جنون ساختگي شبلي و عيادت «). 375تا323، ابيات 128تا118ص دوم مثنوي،

).1461تا1386، ابيات 376تا358ص  نسخه، همان دفتر، 202 و201ص (» ياران از او

زبان اين اثر جدا از زبان ديگر آثار فارسي آن عهد نيست به اين معنا كه در بسياري 

ت و موصوف، مطابقت صف:  از آن جمله است؛كنداز قواعد زباني از زبان عربي پيروي مي

... تركيبات خاص، حذف به قرينه يا بدون قرينه اجزاي جمله، كاربرد عبارات مسجع و

 است كه با عنايت به موضوع اصلي نسخه و تأكيد آن بر اصول و اين،  آن علت اصلي

 معتبر، اهميت موضوع و ضرورت اثبات صحت مقوالت، نويسنده ه هايمعارف يكي از فرق

جز اين پيوند خاطر  منابع و مĤخذ ديني، روي كند؛ ببه تناسب بهرا ملزم كرده است كه 

آموزه هايصوفيه با قرآن كريم، احاديث و مأثورات و تأكيد ضمني مؤلف بر تأثير كامل 

قرآن و شريعت در نضج و كمال همه عناصر فكري وي، ذهن و قلم او را تحت تأثير زبان 

هايي  در جاي جاي اثر تفاوته تنوع نثر نسخه با وجود اين با توجه ب؛عربي قرار داده است

موزون و (در قالب عباراتي متأثر از زبان عربي » مقدمه« براي مثال مطالب ؛شودديده مي

 داردـ و  اختصاصهايي كه به بيان حكايات و قصصفصل،  در مقابل؛شودبيان مي) مسجع

كند  ميپيروياي ن شيوهگيردـ نثر ساده و روان كتاب از هماقسمت عمده كتاب را دربرمي

 متن از پيرويبرخي از موارد . شهرت يافته است» نثر مرسل ساده«كه در زبان اهل ادب به 

:  ازست ازبان عربي عبارت

ـ عالمان مشفقان، حكايت غريبه، منازل معدوده، افعال قبيحه، اعمال 
طابقت م(... شنيعه، حكايات مضاحك، زن ملعونه، زن پهلوانه، عيال ممسكه و 

.210، 158، 155، 112، 4ص):  موصوفصفت و

ـ خير البريت، دارالبقاء، افضل النقباء، اكمل النجباء، ملجأ الضعفا، 
.2و1ص ) صفات مركب عربي (...معزالملوك و

ـ منخرط، مطراق، كناسه، غانم، استعجاب، قصار، منكوس، زهاله، 
عريك مطاوي، مضاربان، اقتحام، استيذان، هفوات، اشمال واطهار، مساهم، ت

، 114، 107، 102، 79، 70، 68، 65، 62، 2ص) هاي عربيكاربرد واژه(...مصاهرت و
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... و190، 188، 187، 169، 144، 117، 116

:  ازستاهاي سبكي و زباني نسخه عبارت برخي ديگر از ويژگي

هاالف ـ كاربردهاي ويژه افعال و واژه

 فعل به صورت وصفي آنكاربردـ 
...  به خدمت ايشان رفتمكرده و آنجا مقامگشتهجماعتي را ديدم از خلق منقطع ... «

، نقود و انجاميده وتنگدستي به نهايت رسيدهكه وقتي فقر وفاقه من به غايت ... «). 111(

). 149(» عروض فروخته شد

د افعال در صورت و معنايي متفاوتـ كاربر
» بشكست بر آدم نازل گشت كه كار مرا هاي خداي تعالياكنون نامي از نام... «

.)20) (برخورد كرد(» برآمدها به هم شيشه... «) / 10) (ضايع و متزلزل كرد(

.  / 50) بلند كرد(»برداشتپس انگشت چپ خويش را بخوابانيد و راست را ...       «

عله ش(».بلند كنرا آتش... « ./102)شددارآزرده،جريحه(گشتمجروح خاطر انوشيروان«

»بيرون شدآهو از پيش او  «.110)بيدار شد(» درآمدچون از خواب «./ 160) ور كن

.217) گذشت(برآمدتا چند روزي از اين «. / 151) فرار كرد(

 تركيب در هيئت و معنايي ديگرگون واژه وكاربردـ 
حضرت مخدومي ) طول عمر(جان درازياكثر اوقات به دعاگويي خير و ... «

... « .) /4(» مدهوش شدند) همگي(كنار تا كنارگشتند و ازجمله اسير« .)/2(»مواظبت نمود

راهداريكه  هرگفتندعياران... « . )/122(» ...خيسمرطوب،(آبوي را ديدند تازه و با 

در نان دادن و خوان اما ... «.)/ 152(» باكي چاره نبودكند، او را از سفاكي و بي) اهزنير(

) پديد(بديداو و تغييردر بشره...« .)/158(»استنكرده) رابريب(مقاومتويبا كشيدن كسي

آن ) به دنبال(بر اثرما . )/ 189(» در خانه اويم) تاكنون(بازاز هفت سالگي .)/ 163(» آمد

) 211(» به طلب بيرون آمديم... كوه 

ب ـ مختصات ديگر اجزاي عبارات

آوردن جمالت شرط وجزاي شرط به سبك قدما 
و ...  «24(» برآمدي، هالك از امتان تو نكردمي اگر بر امت تو رحمت اكنون... «
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.) 157(» كردمي، تو را ادب كرده بودياگر جز ازاين 

تمنا» ياء« كاربرد
 و در روي زمين هيچ زر و سيم بوديكاشكي كه همه خزاين دنيا خاك .... «

.)112( » نبودي

كاربرد ويژه قيد
.)160(» كردند ميخدمتبه شرط هر روز مرا ... «

.)188(»  واقف شدم تمامو بر مطالعه مطاوي آن ... «

وحدت به دنبال صفت و موصوفآوردن ياء
را مردي بازرگانيآن مرد عيار پيشه ... «) 81(» رفتدنيا مي ازعارفي آگاهي...«

.)152(» به كنار گرفت

ردن ضمير ذي روح براي غير ذي روحآو
.)15(»  را دانداوند بزرگي وصفت نوري پيدا شد كه خداو...«

استمرار» ياء«كاربرد ويژه 
 و در خرابات هوا با ابليس پر تلبيس تاختيهمواره در ميدان معصيت اسب ... «

 و وضيع و شريف را دادنديمهرماه بارعام در نوروز و ... «.)10(»كرديدمسازي 

 مستحقانو حق را به... خشنود كردنديظالمان و خصمان را ... نشاندندي

.)129(» رسانيدندي

كاربرد خاص افعال متعدي
گوشت حرام كه بر تن او ... «.)56(» بشنوانمو به كوه طور آي تا تو را كالم ... «

.)58( » بگدازاندرسته باشد، همه را 

تخفيف واژه
سفرها )/ 161(بتري )/ 191،155(خانها )/ 148(دوستر)/ 109(استاده بود ) 79(بچگان

پردها )/ 205(فتنها )/ 196(تازيانها )/ 191، 186(قبالجات )/ 169(مزبلها )/ 161) (اهسفره(

...و) 255) (هاحجره(حجرها)/ 209(
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حذف فعل معين از فعل ماضي نقلي
 و منفعت خلق )اند(اين باد متحرك و گاه ساكن و همه خاليق بدو زنده ... «

.)32(» )است(دروبسته 

تكرار فعل ربطي
.)27(» است و اسيرستو گدااست حقيقت فقير به ... «

»يك«آوردن موصوف جمع براي صفت شمارشي
.)46(»  از الطاف او در حق من اين بوده است كه تقرير افتادالطاف يك ... «

صفت و موصوف مقلوب
مذموم فعل، مردود قول ) 111(نيكومرد)/ 109(خوب پرداخت )/ 72(ميگون موي 

)205(يك زن ن)/ 171(گدا شكل )/ 154(پيره مادر)/ 128(

هاجمع خالف قياس واژه
)196(ها عجايبات، عجايب)/ 66، 55، 47(امتان )/ 4(اورادها 

»انيس العارفين« هاي ادبي نثرارزش
هاي زيباييكرد، ان نمونه اعالي نثر فارسي قلمدادتورا نمي»العارفينانيس« هرچند نثر

ويژه مقدمه موزون آن از ارزش  ب آن سراغ گرفتتوان درادبي و محتوايي فراواني را مي

.اي برخوردار استادبي ويژه

 وي تا آنجا كه موضوع نسخه به او ،»نثر مرسل«رغم تمايل كلي مؤلف به به جز اين ب

 نثري شيوا و ،مند نمودن كالم خود فروگذار نكرده و به شيوه مترسالنامكان داده از آرايه

 در اين ميان عبارات ؛ مناسب لفظي و معنوي ارائه كرده استهايموزون همراه با آرايه

كاله گوشة دولت تو بايد كه نقصان نپذيرد، ... «: ادبي و توصيفي وي درخور توجه است

اگر گوي عمامه خورشيد نقصان پذيرد و پريشان شود، هيچ زيان ندارد و منجوق سراپرده 

از سر هودج فلك در كشند، هيچ نقصاني دولت تو بايد كه برقرار بود، اگر كاله زندگاني 

.)126(» نبود 

پادشاه بر مثال بازي است كه از هواي اقبال خيزد و هماي دولت را صيد كند، ... «

چون در دست سلطان همت نشينددر شكارگاه جهانگيري سيمرغ ممالك عالم را صيد كند 
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ت همت ظلم نشيند، گاه كامگاري عيان نمايد و اگر بر دسو طاووس دولت را در جلوه

.)170(» منقار بسطت جهانگيري و مخلب سطوت جهانداري ببرند و پر و بالش بركنند

هاي اخير، صنايع ادبي اعم از لفظي و معنوي، چون انواع جناس، سجع، در نمونه

:  ازست ا برخي ديگر از اين موارد عبارت؛ مشهود استآسانيبه تناسب مقال به ... اضافه و 

ملك معاليست تو را از چه در نگيـنايممالك ملكت اگـر نهتو مالك 

گردون به هيچ قرن نديده تو را قرينقرين قرن بر اقران به مرتبتاي بي

جناس اشتقاق: قرن، اقرانقرين،ـ مالك، ممالك، ملكت و ملك ـ

: باريكتاريك،) 5 (».صراط تاريك باريك را زير قدمش آسان كنم«ـ

وججناس الحق و مزد

): 118(» اند گشتهمهمومان مردود و محرومان مطرودو دردار آخرت از .... « ـ 

اعنات القرينه يا ازدواج

نسر طاير از بيم او زهرةاند كه پادشاهي، بازي داشت كه در گاه و بيگاه آورده«ـ 

تشخيص و مبالغه): 170(» بر آسمان آب شدي

 تا بيش از اين .)82( بودمرگش نزديك شده: كارش به نزديك آمده بودـ

.كناييتعابير): 128(فريب دادن:خواب خرگوش دادن:خرگوش ندهدخود راخواب

): 5(»...كردار بدو كردگناه  دارد و درهم پيوسته و جناو جرمجرايد ... «ـ 

).ايهام ترجمه(ترادف 

دبي جز اين موارد، توجه ويژه مؤلف به استفاده از تركيبات اضافي نيز بر ارزش اب

: از آن جمله است؛متن افزوده 

مرغ چهار پر )/ 72(ايل تسبيح صومعه تقديس، حم)/ 9(خرابات هوا، رداي رفعت 

)/ 151(كمر كرامت)/144(جراحت فقر)/142(قماش ايمان)/128(شراب رعونت)/ 126(تير

...و) 235(لعاب اشارت )/ 214(در دموع

هاي نوشتاري و رسم الخط نسخهويژگي
در اين نسخه رعايت شده، ... ها، تركيبات و ر باب قواعد نگارش واژهنكاتي كه د

 در ذيل به برخي از اين موارد كه .رفته استتقريباً با تفاوتي اندك در ديگر نسخ نيز به كار 

:شوداي برخوردار است، اشاره مياز حيث بسامد كاربردي در متن از جايگاه ويژه
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.به اين قرن، بدون سركش آمده است متون مربوط بيشترهمچون » گاف«ـ 

. بيشتر عبارات به صورت متصل به مفعول نوشته شده استي نشانه مفعولي در»را«ـ 

.كتابت شده است» ج«به صورت » چ«ـ در برخي از موارد، 

نه )/ 24(به بين :  باء تأكيد به صورت منفصل از فعل ماضي و مضارع و امرنوشتنـ 

).172(ه پسنديدب)/ 151(به بست)/ 76(بيند

، )51(، بديدار و بنزديك )35(بچه : به صورت متصل» به«ـ آوردن حرف اضافه 

...و) 55(بمعراج و بروايتي

، )51(، آندم)29( العين، بدينمقداريكطرفة: ـ اتصال صفات اشاره و شمارشي به اسم

...و)105(، يكصاع )65(آنحصه

: ازستاهاي نوشتاري متن عبارتبرخي ديگر از ويژگي

... و205، 140، 122، 107، 62، 23) برخاستن(ـ برخواستن 

، 23ـ شكرگذاري، حق گذاري ...  و135، 77، 57، 35) نمازگزاردن(نماز گذاردن ـ

172)ايذا(، ايزا117)زلتي(، ذلتي37)عنقا(، انقا31)بازرگاني( باذرگانيـ190

124)طاقت(طاقة ، 107) اجرت (اجرةـ 

) يروزيپ(و فيروزي ) پديد(، بديد 129) حادث( حادثه ،123و25) خرد(ـ خورد 

159) پيرزن(، پيره زن 135

نتيجه
فخرالدين علي صفي از جمله ذكر مناقب و فضايل ائمه «هاي با توجه به مفاد آثار و نوشته

و تأكيد مكرر وي بر حديث ثقلين، ماجراي مباهله، حديث كساء، جريان غدير ) ع(اطهار

شود كه با وجود سرسپردگي آغازين او به بزرگان طريقه نقشبنديه ـ كه مسلم مي... خم و

 مذهب و ,ـ وي با گذشت زماناندمعتقد به التزام كامل سنت و عمل به عزيمت بوده

.مسلك پيشين خود را ترك گفته و مذهب شيعه اثني عشري را اختيار كرده است

توحيد، قربت، رفت،خوف،رجا،تجلي،مع:همچونحات عرفاني خاصكاربرد اصطال

اي از عقايد شرعي در آميزهوتأكيد مؤلف بر اصول و... است ووصل، مراقبه، فر

تجربه هايباورهاي عرفاني، بيانگر گرايش خاص مؤلف به عرفان وتصوف و 

.ناب روحاني است
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 هايكه يكي از راههم مسلكان خود بر اين باور استمؤلف نيز همچون ديگر

ها وارهحكايات و داستانگيري از ظرفيت گسترده بهره عرفاني،ايتجربه هانتقال 

امكانات زباني،ازگيريبهرهكمك به كوشدكه نويسنده مينامع اين ؛بهاست

.حقايق غيرقابل وصف عالم ماورا را به مخاطب خود القا كند

ثنوي ويژه رساله قشيريه، مرصادالعباد، ميري بسيار مؤلف از متون پيشين بتأثيرپذ

.كامالً مشهود است... معنوي، قابوس نامه، سياست نامه، تاريخ بيهقي و 

پيروي درخور توجه نثر كتاب از قواعد زبان عربي و تنوع در نگارش متن نسخه ـ 

گيري از نثري مزين و مصنوع در مقدمه و استفاده از نثري ساده و مرسل در بهره

. اثر استويژگيهايمتن اصلي ـ نيز از ديگر 

يادداشت ها
بضاعت خالي از استطاعت، علي بن الحسين الواعظ الكاشفي المشتهر چنين گويد فقير بي... «. 1

حرز االمان من «گذشته از اين مؤلف در مقدمه دو كتاب ديگر خود، ). 65ص:همان(» ...بالصفي 

.كندنيز خود را با همين عنوان معرفي مي» فتن الزمان و لطايف الطوايف

» خواجه عبيداهللا احرار«براي مؤلف كتاب به يكي از اصحاب » موالنا جامي«اي كه سفارشنامهدر . 2

بعد از عرض نيازمندي و شكستگي، معروض آنكه خدمت «: نوشته  به اين لقب تصريح كرده است

كه نسبت به فقيران التفات خاطر بسيار دارند به آرزوي زمين فخرالدين علي مولوي موالنا «

).559: همان(» ...مان آستانه واليت آشيانه توجه نموده استبوس مالز

االولي سنه گفتند كه تو، شب جمعه بيست و يكم جماديخدمت والدي عليه الرحمه به فقير مي«. 3

).203: همان(» سبع و ستين و ثمان مائه متولد شدي

*)يدهللا احرارخواجه عب(راقم اين حروف در كرت اولي كه عزيمت مالزمت حضرت ايشان «. 4

اجازت خواست، فرمودند كه تو خردسالي و حضرت ) جامي(كرده بود  از حضرت مخدومي 

با توجه به اينكه سفر ). 599: همان(» خواجه بغايت كالنند و فقير در آن وقت بيست ودو ساله بود

867 سال، حاصل همان 22 بوده، پس از كسر 889قعده سال اول مؤلف به ماوراء النهر در ذي

.  خواهد بود

موالنا  پسر موالنا صفي«: نويسددرباره وي ميمجالس النفائس  در امير عليشيرنوايي. 5

وش و دردمند و فاني صفت است و دو بار جهت  است و بغايت جواني درويشحسين واعظ

گويند آنجا به شرف قبول، .  از هرات به دارالفتح سمرقند رفتخواجه عبيداهللاشرف صحبت 
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و به سعادت ارشاد و تلقين سرافراز گشته به خراسان آمد و طبعش خوب است؛ اين مطلع از ممتاز 

:اوست

ايعجب آراسته از خانه برون آمدهايگون آمدهبا لب لعل و خط غاليه

)93ص: 1363نوايي، (

رش  بعد از ذكر ترجمه احوال مالحسين واعظ سبزواري، راجع به پسحبيب السير در تاريخ خواندمير 

 كه اين اجزا 929و در اين تاريخ يعني در شهور تسع و عشرين و تسع مائه ... «: نويسد ميفخرالدين علي

، قائم مقام والد موالنا فخرالدين عليالدين حسين، يابد، فرزند ارجمند موالنا كمالسمت ترتيب مي

فيوضات است  به بزرگوار خويش بوده، صباح روز جمعه در مسجد جامع هرات كه جامع اصناف 

پردازد والحق در اين امر به احسن وجهي و ابلغ صوتي رايت تفوق بر اماثل و نصيحت و ارشاد فرق عباد مي

).346ص: 4، ج1387خواندمير، (» افرازند و از ساير اقسام فضايل نيز بهره تمام دارند افاضل مي

در قرية باغستان از توابع شاش » حرارا«ملقب به ) 896 ـ 806(خواجه ناصرالدين عبيداهللا شاشي*

او تحصيل خود را در . خاندان و خويشاوندان او ارباب علم و عرفان بودند. زاده شد) تاشكند(

 سپس به نيت تحصيل علم به سمرقند ؛ سالگي در اين شهر زيست22تاشكند آغاز كرد و تا 

 سال سرگرداني در  پس از دو؛رفت، اما بيماري سخت مانع از ادامه تحصيل او گرديد

ماوراءالنهر به هرات رفت و پس از مدتي زندگي در  فقر و تنگدستي و مشاهده تقرب مشايخ 

 امرار معاش به موطن خويش بازگشت و به پيشه اجدادي  به منظورهرات به حكام و اميران

ا آشن» طريقت نقشبنديه«و در همين زمان با ) 652ص:1373احرار، (خود، كشاورزي روي آورد 

به » سعدالدين كاشغري«شد و به دليل ثبات قدم در طي مراحل سلوك، پس از درگذشت 

 بيشتر بزرگان عصر از .)410ص: 1370جامي، (قت قرار گرفت عنوان قطب ارشاد در صدر طري

واعظ كاشفي ي،مالحسينعبدالرحمان جام،»امير عليشير نوايي«،»سلطان حسين ميرزا بايقرا«جمله 

ر به كم اعتنايي به علوم با وجود اتهام احرا. به او ارادت داشتند) 594ص: 1356كاشفي، ... (و 

آثار ارزشمندي از وي بر جا مانده كه عبارت) 404ص : همان(تحصيالت اندك ظاهري و 

 والديه يا ) نديهاي خواجگان نقشبآموزهدر بيان عقايد اهل سنت و(فقرات العارفين:  ازاست

شرحي مختصر بر يك رباعي منسوب به ابوسعيد (جگانـ  حورائيه مختصر در بيان طريقت خوا

: 1377فرهاني منفرد، ) (تقريرات يا امالي او به شاگردان(ها و رقعات ـ ملفوظات ـ نامه) ابوالخير

اي است كه با برخي معتقدات فقهي و پسندهاي صوفيانه، واقعهاي احرار در ديدگاه). 6ص
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هاي طريقت خواني دارد و با چارچوب آموزهاي اهل سنت همج ميان برخي از علماحاديث راي

.طريقت بود، سازگار استگرايي و مدعي جمع ميان شريعت ودرپي نوعي مردمكه،نقشبندي 

 اين فرقه بايد گفت كه اين نام از حرفه بنيانگذار اين علت نامگذاريدر خصوص : نقشبنديه*

كنايه از تصوير » نقش بستن«آمده » مه دهخدانالغت«مطابق آنچه در . سلسله گرفته شده است

 اين .نمودن است و نقشبند همان نقاش و مصور استكردن، صورتگري، نقاشي كردن و رسم

گذشته از معني . واژه به معناي زردوز، گلدوز و كسي كه آرايش كند نيز به كار رفته است

هاي قرن هشتم تا دهم  متنكاربرد اين واژه در، اصطالحي هنري است و از »نقشبندي«لغوي، 

آيد كه نقشبندي هنر تصويرگري بر پارچه بوده است و اين هجري قمري چنين برمي

هايي ظاهراً نقش. نبوده است) قلمكار امروزي(اي و قالبي تصويرگري بر پارچه از نوع باسمه

ني كشيده و آن را گاه زردوزي و گلدوزي و زماچون گل و بوته و شكارگاه بر پارچه مي

.اندكردهآميزي ميرنگ

 كه چندان مقرون به هست اين فرقه علت نامگذارياظهارنظرهاي ديگري نيز در خصوص 

: نويسددر مقدمه اين اثر مي» قدسيه« براي مثال مصحح كتاب ؛رسدواقعيت به نظر نمي

؛در دلش نقش بسته است) اهللا(اي رسيد كه لفظ جالله بهاءالدين از كثرت ذكر به درجه«

:گويدچنانكه شاعر نقشبندي در اين خصوص مي

ذكر حق را در دل خود نقش بنداي برادر در طريق نقشبند

اي از قراي را قريه» نقشبند«از عرفاي نعمت اللهي نيز )  ق1253متوفي (العابدين شيرواني زين

: 1385، شكاري نيري (بخارا و مولد شيخ دانسته كه طبق مطالعات صورت گرفته، صحيح نيست

).42تا40ص 

با عناوين مختلفي چون صديقيه، ) بهاءالدين محمد(جريان نقشبندي قبل از ظهور شاه نقشبند 

هاي ءالدين هم در قالب شعباتي با نامطيفوريه و خواجگانيه رواج داشته و بعد از خواجه بها

.نقشبنديه، احراريه، مظهريه، مجديه و خالديه ادامه يافته است

هوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، : خواجگان مبني بر هشت مهم بودهاصول طريقت 

به خلوت در انجمن، ياد كرد، بازگشت، نگاه داشت و يادداشت، كه شاه نقشبنديه نيز سه اصل 

مدرس چهاردهي، ( زماني، وقوف عددي، وقوف قلبي وقوف:قرار ذيل برآنها افزوده است

).812ص: 1353
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