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چکیده
استاد امام عبدااکرری بد هداان شیدیر 514 - 371هدد ) یردا ان بد ر تدری عاکادا
عارفا و مترلاا ب ر شر پنج هجر شار است که آثار فراواندا بده او نتدبت دادد داد
است مه تری اثر عرفانا او کتاب الرسالة القشیریة است ای کتاب چه در نما مؤکف و چده
پس ان او ان مه تری متا صافیه بادد که هااارد مارد تاجه عارفا و صافیا شرار مداگرفتده
اسددت ان سددا دییددر یرددا ان عارفددا و عاکاددا ب د ر کددرد در شددر ده د هجددر بدده نددام
سیّامحاّاحت میهار به مصنّف  8085 – 303هد ) که دارا تأکیفات فراوانا است اثر
به نام سراج اکطّریق دارد ای اثدر کده در محتداا عرفدا اسدهما بده نیدارش درآمداد بده نظدر
مارسا به تأثیر ان رساکۀ شییریه نا ته اد است
نیارناد در ای مقاکه که به روش تحلیلدا  -تاصدیفا بدا اسدتفادد ان مندابا کتاب اندها نا دته
اد شصا دارد با مقایتۀ دو اثر می ا تأثیرپذیر سراجاکطریق ان رساکۀ شییریه را مارد بررسا
شرار دها نتیجها که ان ای پژوهش گرفته ما اد ای است که سراجاکطریق نده تصدنیف و نده
تأکیف است؛ بلره ماتاا آ را در عااد تحریر دییر ان رساکۀ شییریه و یا دگربیانا بده داار
آورد
واژههای کلیدی :ابااکقاس شییر
مصنف
1

دگربیانا رساکۀ شیدیریه سدراجاکطریدق سدیا حتد

 .استادیار و عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي سنندج؛

jahmady52@yahoo.com
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مقدمه
سید محمد ابوبکر سید هدایت حسینیگورانی کردی شاهوی ،مشهوور بهم مّهن (اسهمایی
پاشا ،ذی ریاضالخلود) از نوادر دانشمندان و یالمان بزرگِ کُرد در سهد دههه هیهری یمهری
بوده اسهت ههه در سها تولهد و ههه در سها و ها او ا هظر

نوهر ورهود دارد بنابهم نوشهظ

هدیةالعارفین ،تولد ملاابوبکر در 909هه ق اتفاق ا ظاده است مهدر

ههه سها تولهد او را 940

نوشظم است (مدر  ) 494 :4994 ،بر هی منهابد دی هر ههه یها در مهورد سها تولهد او سهکو
کردهانهد و یها همهان سها  909را درنورگر ظهمانهد همننهید دربهار سها درگمشهت مّهن ،
ا ظر نور ورود دارد در کظابِ ذی کش الونون سا  999هه ق بم ینوان سا و ا ذکهر
شده است (اسمایی پاشا ،همان) در بر ی منابد معظبر نیز سا 4044ههیری ثبت و ضهب شهده
است کم بم نورمیرسد صحیحتر باشد (مدر 494 :4994 ،؛ همو426 :4649 ،؛ زرکلهی:2002 ،
ذی مّن ؛ روحانی)449 :4692 ،
با ایدکم مرابوبکر ،ایرانی و مح تولد و نشوونمای وی کردسظان ایران و یکی از روسهظاهای
مریوان بوده ،اما شور و آواز او در کشورهای یربهی و ترکیهم بهیز از ایهران اسهت (مکهری،
 )69 :4621مّن

هنوز نوروان بوده کم یلوم گوناگون دینی و ادبی را در میان انهدان هود

وانده است سپس در مهدار

مریهوان و راههای دی هر کردسهظان در

هود را ادامهم داده و

سرآمد ایران ود شده است پس از آن بم دمشق ر ظم و مشغو وانهدن حهدی گردیهده و در
همانرا بم ررگ صو یان راه پیداکرده ا سهت او پهس از مهدتی بهم مّهر ر ظهم و در امزههر ههه
کظابهایی وانده است از آنرا روان حیاز شده ،مناسک حج را بم رهای آورده و مهدتی در
مدین منوره ایامت گزیده است (مدر  )494 :4994 ،محبّی ،مؤله کظهاب رصهماألثهر هی
اییانالقرنالحادییشر بم ایامت مّن در مدینم اشاره داشظم است (مکری)69 :4621 ،

مّن در حدود سا  910هیری بم کردسظان بازگشهظم و در مریهوان نهزد «ههملو هانبه -
اردمن»کم حاکه ویت بوده بم تدریس مشغو شده اسهت روایهتشهده کهم امیرحمهزه بابهان در
حدود سا  910هیری کم لشکریان ود را بم مریوان آورده ،مسهیدی را بهم نهام مسهید سهور
بناکرده و یاله نامدار آن روزگار را بم نام سهیدابراهیه برزنیهی ،امهام مسهید کهرده اسهت 444
سا پس از اید ماررا کم اردمنها بر مریوان اسظیر پیدامیکنند ،اید بار مر ابوبکر مّن  ،امامِ
مسید سور میشود (مدر )491 :4994 ،
بم هر صور مر ابوبکر در آن مدرسم بهم تهدریس و ا اضهم مشهغو بهوده و کظهابههایی را

تألی

و تّنی کرده اسهت ههم لهو هان ههه روسهظای وشهکید را بهم مّهن

هدیهم مهیدههد
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مرابوبکر هه بم روسظای وشکید میرود ولی پس از مدتی اید روسظا را با روسظای چهور یهوض
میکند و برای همیشم در روسظای چور ماندگار میشود در چور مسید و مدرسم میسازد و آن

را وی میکند( 4مدر )499 :4994 ،
مر ابوبکر ارشاد و راهنمایی مردم را تا هن ام و ا ادامم میدهد؛ همنون یک محیهی یلهوم
دید را احیا میکند و در میان مردم از مقام و منزلت شایسهظمای بر هوردار مهیشهود از مّهن
آثار زیادی بم دست آمده؛ اما آثار چاپ شد او بسیار محدود و اندک است کظابهایی کهم از
او چاپ شده بم یرار ذی است:

سراجالطریق ،ریاضالخلود ،طبقا الشا عیم ،الوضوح شرح محرر را عی در قم ،دیوان اشعار
پیشینه
دربار مّن چوری مظأسفانم پژوهزهای بسیار اندکی صور پمیر ظم اسهت کظهابههایی
کم از او چاپ شده اید مقدم مناسب و تحقیق و تحشی در ور شأن مّهن اسهت در تهاری
ادبیا ها هه ،چم اثر ارزشمند مرحوم دکظر مزنمدار و چم در اثر مرحهوم یراالهدید سهیادی،
نامی از او برده نشده است صر نور از چند تمکر معاصر مث تاری مشاهیر کُهرد و آثهار مهر
یبدالکریه مدر

و لغتنام دهخهدا و امیهرم زرکلهی و ذیلکشه الونهون کهم هم هی بسهیار

مخظّر او را معر ی کردهاند ،تحقیق و پژوهز یاب توروی دیده نشده است البظم باید بهم مقاله
محمد مکری اشارهکرد کم بح مخظّر و مفیهدی رارهد بهم دو نسهخ طهی سهراجالطریهق و
ریاضالخلود کرده و در میل یادگار بم شمار  44و سا  4621چاپکرده است یهروه بهر آن
در تاری  21و  29اردیبوشتماه امسا  ،4694در همایشی بیدالمللی کم ادار رهنه
اسرمی شور مریوان برگزار کرد ،بم بر ی زوایای زندگی و اندیش مّن پردا ظم شد

و ارشهاد

معرفی سراجالطریق
کظاب سراجالطریق در محظوای یر ان اسرمی نوشظم شده است اید اثر صر نوهر از مقدمه
مخظّری کم مّن
ذی است:

نوشظم ،شام پنیاه باب است بابهای اید کظاب بهم ترتیهب شهام مهوارد

 4در بیان طرق؛
 2در بیان اشارا و اصطرحا اید طایفم؛
 6در توبم؛
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 4در میاهد نفس و یطد مألو ا ؛
 5در یزلت و لو و آداب آن؛
 4در تقوا و حقیقت آن؛
 1در سکو و واید آن؛
 9در و

و ررا؛

 9در حزن و واید آن؛
 40در گرسن ی و ترک شووا ؛
و
 50تفسیر بر ی آیا بر و ق اشارا اید طایفم
شیوهای کم مّن در توضیح ابواب پنیاهگانم بمکار میبرد ،همان شیو وایوهان و مهمکرا ِن
گمشظم است پس از توضیحا کوتاهی در مهوارد مخظله  ،شهواهدی از شهایران گونهاگون را
برای اثبا مطلب ود میآورد با بررسی بر ی مآ م شعری ،بیشظر اشعار اسظفاده شده پهس از
اشههعار ههود (ن مّههن ) ،از آنِ حدیق ه حکههیه سههنایی زنههوی اسههت کههم بهها ینههوان حدیقههم،
حدیقمامرواح ،حکیه سنایی و یا حکیه از او نام میبرد و گاهی هه بدون ذکهر نهام بهم اشهعار او
اسظشواد میکند در اشعاری هه کم از ود ذکر کرده« ،ابد هدایت» را در بیهت آ هر بهم ینهوان
تخلص شعری ذکر کرده است از دی ر شایرانی چون حها  ،،سهعدی ،کمها ینهدی ،بهرادر
مّن (بدون نام) ،یطار ،مولوی ،ابد یمید ریومدی و رامی هه اسظفاده شده است اید اندازه
شواهد شعری از دیوانهای ارسی حکایت از اشرا کهنویر مر ابهوبکر بهر شهعر ارسهی دارد
اگرچم پردا ت کظاب و تعاری و بسیاری مباح دی هر را یینهاا از کظهاب رسهال یشهیری امهام
ابوالقاسه یشیری 2گر ظم ،اما در بر ی راها نیز ،از آثار امام محمد زالی ،با نهام حیهتامسهرم
اسظفاده کرده است مّن  ،سبب نوشظد کظاب سراجالطریق را انحرا

از تّهو

وایعهی بیهان

میکند  6بم نور میرسد رییظی کم مّن در نوشظد سراجالطریق بمکهار بهرده ایهد اسهت کهم
سعیکرده محظوای کظهابِ بسهیار مفّه ِ رسهال یشهیریم را در صهفحا انهدکی بهم واننهدگان
یرضمکند همننید اسظفاده از بر ی آثار دی هر ،مثه کیمیهای سهعاد  ،احیهاایلومالهدید امهام
محمد زالی ،و نیز اسظفاده از اشعار نسبظاا راوان ودِ مؤل و شایران مطرح ارسیزبان ،لطه

از نوشهظد سهراجالطریهق

دی ری بم کظاب سراجالطریق داده است بم هرصهور ههد مّهن
ارائ یر انی مظناسب با شریعت و بمدور از اطناب و اسواب ،با زبانی سهاده و بسهی در صهفحا

اندک بوده کم بم وبی از یود کار برآمده است با تورهم بهم محظهوای سهراجالطریهق ،بهم نوهر
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میرسد مّن نسخ یربی رسال یشیریم را در ا ظیار داشظم اسهت و یها حهدای اینکهم از نسهخ
4
یربی اسظفاده کرده است
متن
همانطور کم اشاره شد ،مّن  ،کظاب سراجالطریق را در پنیاه باب نوشظم است بها مقایسه
بابهای اید کظاب با رسال یشیری ابوالقاسه یشیری درمهییهابیه کهم بهم یهر از بهاب او و دوم
کظهاب رسههالم کهم در سههراجالطریهق نیامههده و نیههز بهابهههای چوه وهشههت و چوه ونههم و پنیههاهِ
سراجالطریق کم در رسالم نیست ،بقی ابواب سهراجالطریهق ( 44بهاب) یینهاا بهدون پهس و پهیز،
مطابق با رسال یشیریم است مّن  ،بر ی از ابهواب را در زیرمیمویه یهک بهاب ذکهر کهرده
است برای مثا در باب ششه سراجالطریق کم رارد بم تقوا اسهت ،بهم ورو و زههد کهم دو بهاب
رداگانم و میزا در رسال یشیریم هسظند ،اشاره کرده است همننهید هو و ررها ،ا هر و
صدق ،حسد و یبت ،محبت و شوق کم در رسال یشیریم در هشت باب آمده ،مّهن آنهها را
در چوار باب ذکرکرده است بم همید دلی رسال یشیریم مطابق با تررم ارسهی آن بهم اهظمهام
مرحوم روزانفر  55باب و سراجالطریق  50باب است بمنور میرسهد مّهن  ،بهاب اوّ و دوم
رسالم را کم در بر ی مسائ یله کرم بمصور

شرده و مهورز (ن بهاب او ) و معر هی بر هی

مشای تّو (ن باب دوم) بوده مزم نمیدیده است بم همید دلی بم آنها نپردا ظم و بهمرهای
آن ها تعریفی ذویی موا ق مشهرب صهو یان هود از شهریعت و طریقهت و حقیقهت ارائهم کهرده

است  5مزم است اشاره شود کم مطالب کظاب سراجالطریق ،هه با مظد ارسی و ههه مهظد یربهی
رسال یشیریم تطبیق داده شده است؛ در ارراو بم دو نسهخ ارسهی و یربهی ههه ابظهدا بهم نسهخ
ارسی رسالم و پس از آن بم نسخ یربی ارراو داده شد
رالب اید است کم مّن نم ق محظوای ابواب سراجالطریهق را از رسهالم گر ظهم؛ بلکهم بها
مقایس سبب تألی هر دو کظاب ،پی میبریه کم سهبب نوشهظد ههر دو کظهاب یهک یامه بهوده
است یشیری در سبب تألی رسالم میگوید:
و اندر طریقت ظر پیدا آمد ،م بلکم یکسره منهدر گشهت بهم حقیقهت و پیهران کهم ایهد
طریقت را دانسظند بر ظند ،و اندکیاند برنایان کم بهم سهیر و طریقهت ایشهان ایظهدا کننهد ،ورو

بر ت و بساط او برنوشظم آمد و طمد اندر د ها یوی شد و بی روبرد و حرمت شریعت از د ها
بیرون شد و ناباکی اندر دید یویترید سببی دانند ،و دست بداشهظند تمیهز کهردن میهان حهر و
حرام ترک حرمت و بیحشمظی دید ویز کردند و

اید رسالت تعلیق کردم بم شما و یهاد
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کردم اندر وی بعضی از سیر پیران ایهد طایفهم انهدر آداب و ا هرق و معهامر و نیهتههای
د های ایشان و آنچم اشار کردهاند از وردهای ایشان و چ ون ی زیاد دررها ایشهان از
بدایت تا بم نوایت تا مریدان اید طایفم را یوتی بود و اندر نشهر کهردن ایهد شهکایت مهرا تسهلی
باشد (یشیری42 - 44 :4614 ،؛ یشیری)9 : 4999،
مّن

نیز سبب تألی

سراجالطریق را چنید بیان میکند:

اما چنید گوید بند حقیر و قیر و محظاج ابو یوس

سهید حسهد ابهدههدایت ا ،،چهون در

سن اربد و ثمانید و تسد مائم ( )994ارباب زمان و ا هوان دوران را دیهدم ،کهم از احهوا ِ اربهابِ
یلوب ا  ،و از مماقِ نوشدارویِ اصحابِ سلوک زاه  ،لیک یالیملم دوایی شوق ایشان بهم
بعضی از رموز و اشارا اید طایفم مبظوج مینمود گروههی بهم تمنها هویز را از زمهر ایشهان
می واسظند ،واسظه کم چند اوراق از اشارا و اصطرحا ایهد طایفهم حسهبالظیسهیر موشهح
گردانه تا م ر بم منشور کلما مشای یف بسظ د ها را بم مفظاح ینده مفاتیحالغیب گشهادی
پیدا شود و مؤل را بم حکه« :إذا ما ابد آدم إنقطد یملُمُ إم ید ثرث» بوره باشهد (مّهن ،
)46 - 42 :4619

ابهواب گونهاگون سهراجالطریهق را بهر اسها ابهواب رسهال

همانگونم کم اشاره شد مّهن
یشیریم نوشظم است؛ اما مّن در هیچ رهایی از کظهاب ،صهر نوهر از چنهد مهورد کهم در مهظد
سراجالطریق از نام یشیری سخد بم میان آورده؛ اشهارهای بهم ایهد اسهظفاده نکهرده اسهت اکنهون
4
مثا ها و نمونمهای مظعددی از مقایس دو کظاب ارائم میشود تا بیشظر مسألم روشد شود
مّن ینوان باب دوم را در بیان اشارا و اصهطرحا ایهد طایفهم (ن صهو یان) نهام نوهاده
است او بم تعری اصطرحا ذی در اید باب میپهردازد :ویهت ،مقهام ،حها  ،یهبس و بسه ،
هیبت و انس ،توارد و ورد و ورود ،رمد ،تفریم ،رمدالیمد ،تفریه ثهانی ،نها و بقها ،یبهت و
حضور ،سکر و صحو ،ذوق و شرب می ،محو و اثبا  ،تیلی و ایسام آن ،محاضهره ،مکاشهفم و
مشاهده ،لوایح ،لوامد ،طوالهد و سهواطد ،بهواده و هیهوم ،تلهوید ،تمکهید ،یهرب و بعهد ،نفهس،
واطر ،یلهالیقید ،یهیدالیقهید ،حهق الیقهید ،واردا  ،شهاهد ،نفهس ،روح ،سهر و سهر سهر ایهد
اصطرحا همان اصطرحاتی است کم در رسال یشیریم ییناا با همهان ترتیهب آمهده اسهت البظهم
یهر از ذکهر آنهها ،تعهاری هههه ،همهان تعهاری کظهاب رسههال یشهیریم اسهت کهم مّههن در
سراجالطریق ذکرکرده است مثرا او در تعری ویت میگوید :ویت :یبار از آن حالت است
کم سالک بر آن است ،اگر سرور است مثرا ویت او سهرور اسهت ،و اگهر حهزن اسهت ویهت او
حزن است (مّن )26 :4619 ،
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در رسال یشیریم اید رملم در همان تعری ویت آمده و بهم ابهویلی دیهاق نسهبت داده شهده
است :از اسظاد ابویلی دیاق شنیدم ،رَحمَمُا ،،گفت :ویت آن اسهت کهم تهو آنرهایی اگهر بهم
شادی است ،ویت تو شادی است و اگر بم اندوهی ،ویت تو اندوهی است (یشهیری99 :4614 ،؛
یشیری )99:4999 ،مّن بر اصلم پس از تعری ویت ایدگونم ادامم میدهد:
صو ی ابدالویت است ،یعنی مشظغ است بر آنچهم بهرو مظورهم مهیشهود و در ایهد ویهت از
احکام و اوامر و نواهی ،د او مظعلق نیست نم بر ماضی و نم بر مسظقب  ،زیرا اگر مشظغ شهود بهم
گمشظم و آینده ویت از او هو مهیشهود زیراکهم صهو ی مکله

بهم ویهت اسهت نهم بهم زمهان

(مّن )26 :4619 ،
دربار ویت ،در رسال یشیریم چنید آمده است:
صو یان گویند :صو ی پسر ویت اسهت و مهراد آن اسهت کهم تها او مشهغو هسهت بهدانچهم
اولیتر ،اندر حا  ،ییام همیکند بدانچم اندر ویت رمودهاند و گفظماند درویز را اندوهِ ویه ِ
ت
گمشظم نبود و نم آن ویت کم نیامده است و ویت وی آن بود کم اندروست (یشیری99 :4614 ،؛
یشیری)90 :4999 ،
اصطرح یر انی دی ر ،مقام است مّن در تعری مقام میگوید :مقهام یبهار از منهاز
سلوک است بدانکم تا سالک اسظفاا مقام حاص نشده است ،طلب مقهام دی هر کنهد سهبب
هرک میشود (مّن )26 :4619 ،
یشیری نیز در رسالم میگوید :و مقام آن بود کم بنده بم منازلت مظحقق گردد بدو و شهرط
آن بود کم از اید مقام بم دی ر مقام نیارد تا حکه اید مقام تمام بهم رهای نیهارد (یشهیری:4614 ،
94؛ یشیری)94 :4999 ،
اصطرح سوم حا است مّن

در تعری

حا گوید:

حا  ،یبار است از آنچم ناز می شود بهر د

و نشهان حها آن اسهت کهم بهیز از یهک

زمان نمی ماند و اگر از یک زمان بیشظر بماند آن حدی

نفس است نهم حها و پیهامبر رمهود:

«إنَّهُ لَیُغانُ »...آری حضر رسو ار تریی مینمود از حالی بهم حهالی کهم ایلهیتهر از حها او
بود ،زیرا کم یلیالدوام در تریی بود از یضان سرمدیت (مّن )24 :4619 ،
یشیری نیز دربار حا میگوید:
حا نزدیک یوم معنیی است کم بر د درآید بیآنکم ایشان را اندر وی اثهری باشهد حها
چون بریی بود اگر بایسظد نم حا بود حدی

نفس بود پیامبر رمهود« :إنه لیغان علی للیی »...
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پیغامبر دائه اندر بام بود چون بم حالی شدی برتر از آن ،پس از آن بینیاز شدی بهم اضها ت بهازِ
آنچم رسیده بود دائه حا او اندر زیاد بود (یشیری94 – 92 :4614 ،؛ یشیری)96 :4999 ،
اصطرح دی ر ،یبس و بس است مّن پس از تعری اید دو اصطرح کهم شهبیم تعریه
آنها در رسالم است ،میگوید :گاه هست کم یبس و بس میباشد و سالک را آگاهی از سهبب
ایشان نیست و یرج صاحب یبس کم سبب نمیداند یر از تسلیه نیست تا آن ویهت درگهمرد
(مّن )25 :4619 ،
در رسالم نیز آمده است :و یبضی بود کم بر داوند وی مشک بود سبب آن ،اندر د یهبس
همیآید موربز نداند ،راه او آن است کم تسلیهکند تا آن ویهت ب همرد (یشهیری94 :4614 ،؛
یشیری)94 :4999 ،
اصطرح دی ر صو یانم ،توارد و ورد و ورود است مّن در تعریه توارهد مهیگویهد:
بعضی از مشای توارد را رایز ندانسهظمانهد؛ زیهرا
توارد یبار از ورد و حا است بم تکل
اظوار چیزی کم در نفساممر نباشد میق بم حا مورد نیست؛ اما اکثر مشای برآننهد کهم رهایز
است ،اسظدم بم یو پیامبر کردهاند کم رمهود« :فابکوا فإن لم تیکوا فتیاکوا» (مّهن :4619 ،
)25
یشیری گفظم است:
توارد ورد آوردن بود بم تکل
کم بم تکل

گروهی گفظماند توارد مسهله نیسهت داونهدا را زیهرا

بود و از تحقیق دور بود گروهی گفظماند :توارد مسله است درویشان میرد را کم

چشه دارند یا ظد اید معنیها را ،و اص ایشان اندرید ،بر رسو است کم گفت« :إبکیوا فیإن
لم تیکوا فتیاکوا» (یشیری99 :4614 ،؛ یشیری)99 :4999 ،
مّن

در تعری

ورود میگوید :ورود یبار از اسظیری سلطان حقیقهت اسهت بهر سهریر

د و انحماق ّایص حیوانیت و سلب صفا بشریت است بالک (مّن )24 :4619 ،
یشیری نیز با اندکی تفاو میگوید :اما ورود پس از آن بود کهم از درره ورهد درگهمرد،
ورود نبود م ر پس از آنکم از بشریت مرده گردد ،زیرا کم بشریت را نزدیهک سهلطان حقیقهت
بقا نباشد (یشیری400 :4614 ،؛ یشیری)99 :4999 ،
مّن در تعری نا و بقا میگوید :نا یبار از انمحاق ّای مممومم است بقها یبهار
است از اثبا اضداد اید ّای (مّن )29 :4619 ،
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سهظوده (یشهیری،

یشیری گوید :نا پاک شدن است از صفا نکوهیده بقا تحّی اوصها
404 :4614؛ یشیری)402 :4999 ،

یبت و حضور میگوید :حضور یبهار اسهت از ایهب شهدن ز احهوا
مّن در تعری
دنیا یبت یبار است از حاضر بودن سالک بر احوا آ ر (مّن )29 :4619 ،
یشیری میگوید :یبت ،یبت د است از دانسظد آننهم همهیرود از احهوا

لهق حضهور،

حاضری بود بم حق (یشیری444 :4614 ،؛ یشیری)404 :4999 ،
مّن

در تعری

سکر و صحو میگوید :سکر یبار از تیلی کش

رما است و ظوهور

آثار ذا صحو یبار است از مسظی باز بم هوشیاری آمدن (مّن )29 :4619 ،
یشیری می گوید :سکر از یبت زیاد بود بم وروی صحو باز آمدن بود بها حها
حس یله (یشیری442 :4614 ،؛ یشیری)404 :4999 ،

هویز و

تعری مّن از دو اصطرح سکر و صحو بیزتر با تعری مظد یربی رسالم مطابقهت دارد
تا نسخ ارسی البظم همانطور کم اشهاره شهد بهم ایهد دلیه اسهت کهم مّهن از نسهخ یربهی
اسظفادهکرده است
در همید باب کم اصطرحا دی ر تّّو
کمک گر ظم شده است

تعری

شهده بهم همهید ترتیهب از رسهال یشهیریم

پس از باب اصطرحا تّو  ،ابواب راوان دی ر سراجالطریق نیز برگر ظم از کظاب رسهال
یشیریم است در ابواب دی ر کظاب ،مّن با یبار «بدان ای سالک» آ از میکند و سپس بهم
بیان مفاهیه مربوط بم آن باب میپردازد
باب توبم اولید بابی است کم پس از باب اصطرحا تّو آمهده اسهت مّهن در مهورد
توبم میگوید :او منز از مناز سالک ،توبم است و او مقهام از مقهام طالهب اسهت حقیقهت
توبم رروو کردن است از هر چم رضای دای تعالی در او نباشد (مّن )69 :4619 ،
یشیری نیز گفظهم اسهت :توبهم او منزلهی اسهت از منهز ههای ایهد راه و او مقهامی اسهت از
مقامهای روینهدگان و توبهم انهدر شهرو بازگشهظد بهود از نکوهیهدههها (یشهیری464 :4614 ،؛
یشیری)424 :4999 ،
مّن در ادام بح

توبم میگوید :و یلمای اسرم در توبم سم چیز بم شرط گر ظماند :یکهی

پشیمانی بر کرد معاصی و یکی ترک معاصی در حا و یکی یزم رزم گر ظد بر آنکم بهاز بهر
معاصی یود نکند (مّن )69 :4619 ،
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یشیری نیز گفظم است :و داوندان اصو از اه سنت گفظماند :شرط توبم تا درست آیهد سهم
چیز است :پشیمانی بر آنچم ر ظم باشد از مخالفت و دست بداشظد زلت اندر حا  ،و نیت کهردن
کم نیز بازِ آن معّیت ن ردد (یشیری461 :4614 ،؛ یشیری)421 :4999 ،
باب بعدی ،باب میاهده است مّن در همان آ از میگوید:
اسا

میاهده بر سم چیز است :آنکم نخورد م ر بم ایم ،ن وید م ر بم ضهرور و نخوابهد

ام بم لبم ابراهیه ادهه گوید :شز یقبم میباید بُرید تا میاهده حاص شهود :او  :درِ راحهت
را بسظد و درِ مشقت را گشودن؛ دوم :درِ یز را بسظد و درِ ذلت و هواری را گشهودن؛ سهوم:
درِ کاهلی را بسظد و درِ رود و کوشز را گشودن؛ چوارم :درِ واب را بسظد و درِ بی وابی را
گشودن؛ پنیه :درِ نی و توان ری را بسهظد و درِ قهر و بینهوایی را گشهودن؛ ششهه :درِ امیهد را
بسظد و درِ اسظعداد را گشودن (مّن )40 :4619 ،
یشیری نیز میگوید:
ابوالحسد راز راست گفت :اید کار (ن میاهده) بر سم چیهز بنها کهردهانهد :نها وردن ام بهم
ویت ایت و نا فظد م ر بم ویت لب واب و سخد ناگفظد م هر بهم ویهت ضهرور ابهراهیه
ادهه گفت :مردم بم رای اه نیکهان نرسهد تها شهز یقبهم بن همارد :او  :د ِر نعمهت دربنهدد و د ِر
سخظی بر ود ب شاید؛ دوم :در یز ببندد و در ذ ب شاید؛ سوم :در توان ری ببندد و در بیداری
ب شاید؛ چوارم :در سیری ببندد و در گرسن ی ب شهاید؛ پهنیه :در هواب ببنهدد و در بیهداری
ب شاید؛ ششه :در امید ببندد و در مرگ ب شاید (یشیری449 :4614 ،؛ یشیری)464 :4999 ،
باب بعدی ،در موضوو تقواست مّن میگوید :اص تقهوا در طایهت حهق کوشهیدن و از
یقاب او ترسیدن است و اسا او بر چند چیز است :او اتقهاا از شهرک اصهغر و اکبهر
اتقاا از شرک طایا بدنی و سوم اتقاا از بخ و حب دنیا (مّن )46 :4619 ،

دوم

یشیری میگوید :حقیقت تقوا پرهیزیدن است بم طایت دای از یقوبت وی و اصه تقهوا
از شرک پرهیزیدن است ،پس از آن پرهیزیدن از معّیتها و از بدیها پس از آن پرهیزیدن از
شبومها ،پس دستبداشظد از ضو (یشیری440 :4614 ،؛ یشیری)442 :4999 ،
مّن در رابطم با تقوا حکایظی از بایزید بسطامی نق میکند کم یینهاا یشهیری آن را روایهت
کرده است:
مّن می گوید :نق است کم بایزید بسطامی روزی در صحرا پیراهد ود را شسهت ،مریهد
گفت یا شی بیار تا پیراهد را بر دیوار باغ اندازیه ،رمود نمیشاید کم مبهادا هاک از او ریخظهم
شود ،مرید گفت :بر در ت اندازیه ،رمود نم ،مبادا شا ی یها برگهی از او شکسهظم شهود ،مریهد
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گفت بر روی گیاه زمید اندازیه رمود نم ،مبادا کم چارپای را در اید محه بهدان گیهاه احظیهاج
ا ظد؛ پشت ود را بم آ ظاب کرده پیراهد را بر پشت اندا ت ،و رو برمیگردانید تا شک شهد
(مّن )44 :4619 ،
یشیری پیزتر روایت را ییناا بدید شک نق کرده است:
گویند :بویزید با یهاری رامهم مهی شسهت بهم صهحرا ،ایهد یها ِر وی گفهت :رامهم بهم دیوارهها
بازا کنیه؟ گفت :می اندر دیوار مردمان نظوان زد گفت :از در تها روآویزیه گفت :نم کهم
شا مها بشکند گفت :پس چم کنیه؟ بر اید گیاهها بازا کنیه؟ گفت :نم کم یل

سهظوران بهود،

بر یشان پوشیده نکنیه پشت بم آ ظاب کرد و پیراهد بر پشهت ا کنهد تها شهک شهود (یشهیری،
446 :4614؛ یشیری)444 :4999 ،
مّن مطالب مربوط بم ورو و زهد را کم رسال یشیریم در دو باب رداگانم مطرحکرده ،در
ادام بح از تقوا ذکر کرده است اما در ایدرا نیز تعاری و مباح  ،برگر ظم از همان دو بابِ
ورو و زهد رسال یشیریم است مّن در تعری ورو میگوید :ورو ویو است بر سهر یلهه
(مّن )45 :4619 ،
یشیری نیز میگوید :ورو ایسظادن بود بر حد یلهه بهیتأویه (یشهیری441 :4614 ،؛ یشهیری،
)441 :4999
یکی دی ر از بابها حزن است مّن میگوید :رابع یدویم ،رضیا،ینوا ،مردی را شهنید
کم می گفت :وای درازیِ حزن مد ،رابعم رمود :ب و :وا کوتاهیِ حزن مهد ،وا کمهیِ حهزن مهد
کم اگر تو محزون میبودی چون میتوانسظی چنان نفس زدن (مّن )54 :4619 ،
یشیری هه گفظم است :رابعم مردی را دید کم همیگفت :وا اندوها گفت :ب وی ای وای بهی
اندوها اگر اندوه بودی زهرها نبودی کم نفهس بهزدی (یشهیری209 :4614 ،؛ یشهیری:4999 ،
)415
مّن گوید :سفیان ثوری می رماید :کم اگر یک محزون مزده از برای امظی ب رید ،باری
تعالی آن امت را رحمت کند (مّن )54 :4619 ،
یشیری نیز گفظم است :سفیان بد ییینم گوید :اگر اندوه نی اندر امظی ب رید بر آن امت ،حق
رحمت کند ب ریسظد او (یشیری209 :4614 ،؛ یشیری )415 :4999 ،مطالب کظاب سراجالطریق
دربار حزن دنیا و ییامت نیز همنون رسهال یشهیریم اسهت (ر ک :مّهن 52 :4619 ،؛ یشهیری،
240 :4614؛ یشیری)414 :4999 ،
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مّن در مورد شوو میگوید :شوو پیز اید طایفهم یبهار اسهت از گهردن نوهادن بهر
یضا و تسلیه امر حق شدن (مّن )54 :4619 ،
یشیری میگوید :شوو ،رمان بردن حق بود و تواضهد ،گهردن نوهادن حهق را و بهر حکمهاو
ایظراض ناکردن (یشیری241 :4614 ،؛ یشیری)494 :4999 ،
همانطور کم اشاره شد مّن

از نسخ یربی اسظفاده کرده است؛ بهم همهید دلیه در بر هی

موارد اص مظد یربی را در کظاب ود گنیانده است برای مثا در باب ینایت میگوید :لیا
المحققون :من استراح من أهل زمانهِ ،و استطا عل ألرانه (مّن )44 :4619 ،
یشیری نیز گوید :و یا ذوالنون المّری :من لنع استراح من أهل زمانه واستطا عل ألرانیه
(یشیری)499 :4614 ،
بررسی کظاب سراجالطریق و مقایس آن با رسال یشیریم بر ما آشکار میکند کم بقی بابهای
اید کظاب ،ییناا بهم همهان ترتیهبِ اشهاره شهده ،برگر ظهم از رسهال یشهیریم اسهت بنهابراید رهای
هیچگونم تردیدی نمیماند کم مر ابوبکر مّن چوری ،رسال یشیریم را با بیانی دی هر در یهرن
دهه هیری بم رشظ تحریر درآورده است و نم تنوا پردا ت و ّه بنهدی و بهاببنهدی کظهاب
ود را بر اسا
ارزشمند است

رسال یشیریم نوشظم؛ بلکم لُبُّ لبابِ محظوای مطالب کظاب نیز برگر ظم از اید اثر

نتیجهگیری
بدون تردید مر ابوبکر مّن

چوری یکی از بزرگترید یالمان و یار هان و شهایران کُهرد

بوده کم آثار او بم زبان های ارسی و یربی تها دورتهرید نقهاط یهاله اسهرمی ر ظهم و بسهیاری از
تشن ان حقیقت را سیرابکرده است او از طر ی قیوی یالیمقدار بوده کم یکهی از موههتهرید
کظاب های قهم شها عی را شهرح کهرده و از طهر

دی هر یهار ی وارسهظم بهوده کهم کظهابههای

سراجالطریق و ریاضالخلود را بم رشظ تحریر درآورده است یروه بهر ایهد مهوارد ،او شهایری
چیرهدست و هنرمندی رق بوده کم بر هی از اندیشهمههای یر هانی هود را در یالهب شهعر بها
تخلههص ابههد هههدایت یرضههم کههرده اسههت مّههن بههم گههواهی دو اثههرا–سههراجالطریههق و
ریاضالخلود -اشرا بسیار یاب توروی بر شعر ارسی داشظم است اسظشواد او بم اشعار بسیاری
از شایران ادب ارسی از گمشظمهای دور تا یبدالرحمان رامی کم اصهل زمهانی کوتهاهی بها او
داشظم است ،مدیای ما را ثابت میکند
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همننید با تورهم بهم شهواهد گونهاگونی کهم در مهظد مقالهم آمهد ،درمهییهابیه کهم کظهاب
سراجالطریق با تمام ارزشی کم دارد ،تّنی  1نیست؛ بلکم برگر ظهم از رسالة لشییریة ابوالقاسهه
یشیری است همانگونم کم گفظم شد سهبب تهألی

ههر دو کظهاب یکهی اسهت ابهواب پنیهاه و

پنجگان رسال یشیریم بم یر از باب او و دوم و موارد بسیار رزئی دی ر با همان ترتیب یینهاا در
کظاب سراجالطریق آمده است محظوای ابواب سراجالطریق نیز بم یر از اشعار ارسی مندرج در
آن و بر ی مطالب دی ر کم یا از آنِ مؤل

است و یا از آثار امام محمد زالی ا م شده ،مابقی

از رسال یشیریم بموامگر ظم شده است بنابراید کظاب سراجالطریهق ،تحریهری دی هر و یها بیهانی
دی ر از رسال یشیری است
1

 .این وقفنامه در کتاب ریاضالخلود به خط مال ابوبکر آمده است.
2
 .زیناالسالم ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک ابن طلحة بن محمّد النیشابوری قشیری ،از بنی قشییر ابین ک ی (– 673
 534هی) زاهد و عارف و عالم قرن پنجم هجری است (زرکلی ،ج ،2002 ،5ذیل عبدالکریم بن هیوازن نییزا ابین خلکیان ،1631 ،ج5ا
 .)204قشیری در فقه و تفسیر و حد یث و اصول و ادب و ش ر و کتابت و علم تصوّف عالمه بود (همان) .او به القابی چون امام ،استاد و
زیناالسالم مشهور بود .نس او به قشیر بدان سب است که خاندان او از اعراب بنیقشیر بودنید کیه بیه خراسیان آمدنید و در آنجیا
ساکن شدند (رضایتی1615 ،ا  .)1وی مقدّمات ادب و ع ربیت را نزد شخصی به نام ابوالقاسم الیمامی کیه بیا آن خانیدان پیوسیتگی و
ارتباط داشت فراگرفت و چون خراج دیهی که در تملّک داشت بسیار سنگین بود در صدد برآمد که علم حسیاب بییاموزد و مسیتوفی
قریه شود و دیه خود را از اجحاف دیوانیان مصون دارد و بدین نیت به شیهر نیشیابور عزیمیت نمیود (ابین خلکیان ،1631 ،ج5ا 204
فروزانفر1675 ،ا  .) 14نیشابور در این ایام از لحاظ فرهنگی و نشر علوم و م ارف و ادبیات عربی و فارسی ،حائز رتبة اوّل و مانند بغیداد
و بخارا و یا برتر بود .قشیری در این شهر به مجلس امام وقت ،ابوعلی دقّاق در آمد .سیخنان ابیوعلی دقّیاق بیر دل ابوالقاسیم قشییری
تأثیرگذاشت و از قصد خویش بازگشت و طریق ارادت سپرد .ابوعلی دقاق به نظر همّت او را جذبکرد و توصیه نمود نزد ابوبکر محمید
بن ابوبکر الطوسی فقه بخواند .سپس نزد ابوبکر ابن فورک (وفات  503هی) علم اصول یاد گرفت و مدتی را پییش ابواسیحاق اسیفراینی
(وفات  511هی) بود و ابواسحاق به او توصیه کرد که خواندن کتابهای او برای ابوالقاسم قشیری کافی است .سپس آثار ابوبکر بیاقالنی
(وفات  )506را خواند .با وجود همة اینها ،همواره در حلقة درس ابوعلی دقّاق حاضر میشد و سرانجام ابوعلی دقّاق دختر خیود را بیه
ابوالقاسم قشیری داد و او را داماد خود کرد (ابن خلکان ،1631 ،ج5ا  203رضایتی1615 ،ا .)4
ابوعلی دقاق در سال  504یا  503هجری درگذشت .قشیری ب د از وفات او به حلقة صحبت ابو عبدالرحمان سلمی پیوست .در ایین
2
زمان فتنة بزرگی پدیدآمد که باعث شد بسیاری از اشاعره و علمای آنان جالی وطن کنند و یا روانة زندان گردند .این واق ة دلخراش
در روزگار سلطنت طغرل بیک سلجوقی به وقوع پیوست .قشیری در این واق ه به بغداد رفت و در آنجا حلقة درس ترتیی داد و پیس
از مدتی به حجاز رفته و به امام الحرمین جوینی و یاران او پیوست .پس از مدتی بیه توصییه قشییری همیة خراسیانیان بیه خراسیان
برگشتند (همان.)4 ،
قشیری به خراسان برگشت و در دورانی که خواجه نظام الملک ،وزیر آل ارسالن بود زندگی آسودهای داشت .او تا پایان عمرِ خود بیه
درس ،وعظ و امالی حدیث ادامه داد تا اینکه صبح روز یکشنبه دهم ربیعاآلخر سال  534هجری قمری فرمان حق را اجابیتکیرد و
در کنار قبر پیر خود ،ابوعلی دقاق به خاک سپردهشد (همان.)3 ،
ابوالقاسم قشیری از شخصیتی جامع و گسترده بهرهمند بود .امّا بهعلت غلبة بُ د عرفانی -که بهویژه با تألیف رساله بیه دسیت آمیده
بود  -دیگر جنبههای حیات علمی او چندان شهرتی نیافته است .در ایّام محنت ،وقتی نیشابور را به قصد بغیداد تیرک کیرد ،آوازهاش
قبل از او به بغداد رسیده بود .به همین دلیل بسیاری از علما دورش را گرفتند و از او استماع حدیث میکردند.آثار زیادی به ابوالقاسیم
قشیری نسبت داده شده است .در منابع 61 ،اثر به نام او ثبت شده است که تاکنون هفت تا از آنها به زیور طبع آر اسیتهشیده اسیت
(فروزانفر1675 ،ا  37 – 35رضایتی1615 ،ا .)67 – 63
یکی از آثار ارزشمند او ،الرسالةالقشیریة است .این کتاب نیز که مانند آثار دیگر امام ابوالقاسم قشیری ،به زبان عربی تصنیف شیده ،از
امّها ت متون صوفیه در قرن پنجم است که آوازة آن در دوران خودِ او در اقصی نقاط عالم اسالمی منتشر گشته و نویسیندة الرسیاله را
به همه م رّفی کرده بود .محتوای الرسالةالقشیریة ،تصوف و آداب سیر و سلوک صوفیانه بر وفق اهل صحو تهیه شده است .از این اثیر،
دو ترجمه در دست است یکی از آن ها از همان آغاز به وسیلة یکی از شاگردان قشیری ،به نام ابوعلی حسن بن احمد عثمانی ،از زبیان
تازی به درّ لفظ دری در آمده است.
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نسخة فارسی رسالة قشیریه را در قرن ششم به کرمان آوردند و شیخ الشیوخ احمد بین ابیراهیم ،م یروف بیه پارسیا رغبیت کیرد کیه
نسخهای از آن داشته باشد .امّا نسخة ابوعلی عثمانی سقیم بود و نیاز به تصحیح داشت .به همین دلیل از خواجة امام ابوالفتوح درخیو
است تا در آن نظر کند و در تصحیح آن قیام نماید (همان) .مطابق دیباچة ترجمة رسیاله ،ابوالفتیوح نیشیابوری قصید داشیت رسیالة
قشیریه را خود به زبان فارسی برگر داند ،امّا اجل او را مهلت نداد .همچنین در این دیباچه نمیتوان استنباط کرد که ابوالفتیوح موفیق
به رفع نواقص و کاستیهای ترجمة رسالة قشیریه شده باشد (همان.)2 ،
6
 .نکتهای که الزم است راجع به آثار مصنف بهویژه سراجالطریق اشارهکنم این است که متأسفانه بیشتر آثیار ارزشیمند ایین دانشیمند
پرآوازه هنوز به زیور طبع آراسته نشده است .سراجالطریق هم که به اهتمام آقای هورامی چاپ شده ،با اینکه م ییار هیر نیوع نسیخه
شناسانه و شیوة تصحیح متن است ،در بسیاری جاها در آن ،ضبط اش ار مشیکالتی دییده مییشیود .حواشیی و ت لیقیات بیر میتن از
ضروریات تصحیح متن بوده که دریغ ورزیده شده است .م رفی نسخههای پنجگانه که استفادهشیده بسییار مهیم اسیت کیه متأسیفانه
م رفی نشده است و اساساً روش تصحیح متن مشخص نیست و م ین نکردهاند که کدام نسخه را به عنوان اساس قرار دادهاند و چرا .از
همة این مطال که بگذریم ،مقدمة درخور و مناس  ،الزمة سرآغاز کتیاب سیراجالطرییق اسیت کیه مییبایسیت در آن بیه مطالی و
موضوعاتی چونا م رفی مصنف ،آثار او ،اندیشه های عرفانی مصنف ،شیوة تصحیح اثر و م رفی نسخهها و غیره پرداخته شود .متأسفانه
کتاب چاپ شدة دیگر ایشان هم با عنوان ریاضالخلود چنین وض یتی را داراست .از این رو میطلبد که یک بار دیگر آثار ایین بیزر
مرد کُرد ،مورد بررسی عالمان دقیقالنظر قرارگیرد و پس از تصحیح و تحشیه و مقدمهای مناس  ،روانة دستِ کتابخوانان قرار گیرد.
5
 .با مطال ة متن سراجالطریق و مقایسة آن با ترجمة فارسی رسالة قشیریه ،در برخی جاها متوجیه اختالفیات جزئیی مییشیویم .ایین
اختالفات به چند عامل اساسی برمیگرددا اوالً مصنف در استفاده از کتاب رسالة قشیریه ،نسخة عربی آن را دراختیارداشیته و شیواهد
گوناگون نیز در قیاس یا متن عربی ،همان مدعا را ثابت میکند .ثانیاً متن فارسی رسالة قشیریه نواقص فراوان ترجمهای دارد .برخی از
این نواقص و کاستی های ترجمه ،در قال مقاالت در برخی از مجالت بهچیاپرسییده اسیت .خیانم میریم روضیاتیان در سیال 1613
مقالهای در مجلة دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان سال اول ،شمارة اول چاپ و منتشرکرده است .نگارندة ایین سیطور نییز دو مقالیه و
یک طرح پژوهشی نوشته است .مقاله ها به ترتی در مجلة زبان و ادب فارسی شمارة اول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سیال
 1611و مجلة جستارهای ادبی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،شمارة پنجم ،سال  1611چاپ شده است .همچنیین طرحیی
پژوهشی مربوط به همین نواقص ترجمة رساله از نگارندة این مقاله در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال  1616نوشیته شیده
است.
4
 .در این باب او به شکلی ذوقی به رمزگشایی اصطالحات شری ت ،طریقت و حقیقت پرداخته است .برای مثیال در اصیطالح شیری ت
میگویدا مراد از «ش» شری ت ،شهادتین را به م انی و حروف دانستن و اعتقاد به مقتضای او کردن است .میراد از «ر» شیری ت ،روا و
ناروا دانستن است .مراد از «ی» شری ت ،یاری و مدد اهل دین دادن است .و مراد از «ع» شری ت عبادت بدنی و مالی و قولی به جیای
آوردن و مراد از «ت» شری ت ،توبه است (مصنف1617 ،ا .)15
3
 .الزم است ذکرشود که مقایسة تمامی سراجالطریق با رسالة قشیریه کاری است که از عهدة پژوهشی مستقل برمیآید ،از ایین رو در
این مقاله فقط بخشهای کوتاهی از این مقایسه صورت میگیرد .ولی بررسی این بخشها خود گویای پژوهش میتواند باشد.
7
 .تصنیف ،اثری ادبی یا هنری است که به ابتکار ساخته و پرداخته شده باشد .مانندا گلستان س دی (مصاح 1617 ،ا ذیل تصنیف).
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ابد لکان ،محمد بد ابی بکر ( )4949و یا امییان بم تّحیح :احسان یبا
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پاشا،اسمایی (بیتا) ایضاحالمکنون یالمی یلی کشه الونهون دارامحیهااالظراثالعربهی
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بیتام کارالدولیم
رضایظی ،محرم ( )4694تحقیق در رسال یشیریم انیمد آثار و مفا ر رهن ی توران
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