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تاریخ دریافت94/11/10 :
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چکیده

در قرن هشتم هــ

در خطـ اـاور ن ،سـ سـتر نامـ هـ ق ـم مد ـود

هنعث ان ،درهارة د عارف نامدار قرن پنجم هشتم هـ

در فارس ،یعنی

شتخ اهواسدا ااور نی شتخ امتنالدین ه تانی ،نوشت  ،ترج

شــد هــا توج ـ ه ـ شــناخت انــد

خالص

درعــتنحــا  ،اه تــت اتــا هــای

فرد سال رشدی فی اسرارالص دی  ،انوارال رشـدی فـی اسرارالصـ دی

مفتاحالهدای

مصباحالعنای  ،نبود منبعی جز ه تن سـ ارـر درهـارة احـوا

نویسنده نتز شتوة خاص مد ود هنعث ان در سترهنویسی ،در این مقالـ ،

1
2

دانشجوی داتری ادهتا

استاد وهان ادهتا

عرفانی دانشگاه الزهرا (س) (نویسنده مسئو ) m.rajabinia@alzahra.ac.ir

فارسی دانشگاه الزهرا (س) drhoseini@alzahra.ac.ir
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ست ای عارفان مؤلفان اتا ها در آیتن ستر نام هـا ارتبـام مد ـود
هن عث ان هـا شـتخ اهواسـدا اـاور نی شـتخ امـتنالـدین ه تـانی ر شـن

میشود پـ

نگـار  ،اـارهرد اشـعار شـعرای ملت ـ

او آن ،سـب

در

سترهها ،ها های مشتر  ،عقاید مضامتن مشـتر  ،جایگـاه ا ی ون،
اراما

نتز نوع جهت ارامـا موجـود در سـتر نامـ هـا هررسـی

مقایس تطبتقی میشـود درپایـان ،جـوه مشـاههت فرا انـی در ایـن آرـار،
ه یژه اشترا
مشتر

در استفادة پرهسامد او اراما معنوی ها جهتهـای مثبـت

مانند هیتعصبی شتخ درهارة مذاهب دیگر ه دست میآید

واژههای کلیدی :مد ود هنعث ان ،سـترهنویسـی ،فـرد سال رشـدی ،
انوارال رشدی  ،مفتاحالهدای

مصباحالعنای

مقدمه

اگر تذارهها را ه د گر ه ع ومی فردی تقستم انتم ،اتا های مقاما یا سترة مشـایخ
در گر ه د م قـرار مـیگترنـد تفـا

تـذارههـای عرفـانی فـردی ماننـد اسـرارالتوحتد هـا

تذارههای عرفانی ع ومی مانند طبقا الصوفت در ایـن اسـت اـ هـ جـای معرفـی عرفـای
ملت

ه ترتتب ومانی ،اق ت ی ،موضوعی

 ،تنهـا هـ هتـان احـوا

اقـوا یـ

عـارف

میپرداود هتشتر هر ریاضتها ارامتهای ی تأاتد میشـود آرـار مد ـود هـنعث ـان،

یعنی فرد سال رشدی فی اسرارالص دی  ،انوارال رشدی فی اسرارالص دی

مفتـاحالهدایـ

مصباح العنای را نتز هاید در گر ه تذارههای فـردی قـرار داد ا در فـرد سال رشـدی

انوارال رشــدی  ،هــ هتــان احــوا

ارامــا شــتخ اهواســدا اــاور نی مــیپــرداود در

مفتاحالهدای  ،شتخ امتنالـدین ه تـانی را هـا هتـانی سـاده هـ خواننـدگان ارـر

مـیشناسـاند

نگارندگان در این مقال  ،ست ای عارفان مؤلفان این آرار نتز ارتبام مد ود هـنعث ـان هـا
شتخ اهواسدا ااور نی شتخ امتنالدین ه تـانی را ر شـن مـیاننـد سـس
مقایس تطبتقی سب

نگار  ،اارهرد اشعار شعرای ملت

عقاید مضامتن مشتر  ،جایگاه ا ی ون ،اراما

هـ هررسـی

در سترهها ،ها های مشـتر ،
نتز نوع جهـت ارامـا موجـود
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در ستر نام ها میپرداوند ها توج ه طو نیهودن تکرار ویاد نام س ارر یادشده ،درمـتن
مقال او این آرار ها نامهای اوتاه یعنی فرد س ،انوار مفتاح سلن گفت میشود

پیشینة پژوهش

اتا های مقاما یا ستر نام های مشایخ ،تذارههایی فردی هستند ا تنها ه هتان احـوا
عـارف مـی پرداونـد هتشـتر هـر ارامـتهـای ی تأاتـد مـیاننـد در ومتنـ

اقوا ی

س ـترهنویســی مد ــود هــنعث ــان ،معرفــی اام ـ فــرد سال رشــدی فــی اسرارالص ـ دی ،
مفتاحالهدای

انوارال رشدی فی اسرارالص دی

مصباحالعنای

هتان احـوا

اقـوا شـتخ

اهواسدا ااور نی شتخ امتنالدین ه تـانی ،پژ هشـی مسـتق انجـام نشـده نـام مد ـود
هنعث ان نتز در هتچ تذارهای نتامده است تنها در مقدم آرار مد ود هنعث ـان اـ توسـ
مصددان آنها نوشت شده ،درهارة ستر نامـ

ونـدگی عارفـان مـورد هدـ  ،توضـتدا

ملتصری ارائ شده است این آرار عبـار انـد او« :فـرد سال رشـدی فـی اسرارالصـ دی »
تصدتح فریتز مایر ه اوشش ایرج افشار (« ،)1333فرد سال رشدی فی اسرارالصـ دی هـ

انض ام ر ایت م لص آن موسوم ه انوارال رشـدی فـی اسرارالصـ دی » هـ اوشـش ایـرج

افشار (« ،)1358مفتاحالهدای
«مفتاحالهدای

انکا

مصباحالعنای » تصدتح ع ادالدین شتخ الدک ایی ()1376

مصباحالعنای » تصدتح منوچهر مظفریان ()1380؛ هناهراین ،در ایـن مقالـ هـا

در آرار مد ود هنعث ان ،مشایخ مورد هدـ

شوند هدف دیگر نویسندگان این است ا شتوة نگار
سترة مشایخ هررسی انند ه تد ت
مشتر

نویسـندگان سـتر نامـ هـا معرفـی
مد ود هنعث ان را در مقاما یـا

مقایس تطبتقـی اهـوا اتـا هـا ،عقایـد مضـامتن

نوع جهت اراما در حکایا آرار مذاور هسرداوند

معرفی سیرهها

 .1فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه (سیرتنامة شیخ ابواسحاق کازرونی)

فرد س ال رشدی فـی اسرارالصـ دی (سـتر نامـ شـتخ اهـو اسـدا اـاور نی) اقتبـاس او

ستر نام ای ه وهان عرهی هناهر گفت صاحب آن ،مد ود هـنعث ـان« ،مج وعـ صـفت
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معام ت شتخ مرشد» ( )5 :1333است درهارة مؤل

ستر نام عرهی ،خطتب امـام

ستر

اهوهکر مد د عبدالکریم هن ع ی هن سعد اـ احت ـا ا ارـر

را در هتسـت سـا پایـان قـرن

پنجم نوشت است ،در جای دیگر سـلن گفتـ مـیشـود ایـن اتـا عرهـی ،در قـرن ششـم
هجری جود داشت مورد اسـتفادة شـتخ فریدالـدین عطـار در تـألت

تذکرةاالولیا قـرار

گرفت مد ود هنعث ان ،در سا  728هــ  ،فـرد سال رشـدی فـی اسرارالصـ دی را در

ااور ن تألت

ارد ی درهارة نامگذاری این اتا میگوید هـزر تـرین اتـا درهـارة

ستر های ا

شام ه اسرار الهی مکشوف هر ا ست (ه ان )4 :چنانکـ خـود در هـا

نلست فرد س گفت است ،اتا را هد ن ام ااست البتـ ه ـراه هـا افـز دههـایی ،در
قرن هشتم ه فارسی ترج

تألت

ارده است (ه ان )5 :هرای مطالبی ا افز ده د ی ی

آ رده ا حاای او توج ا ه لز م در
خطتب امام اهوهکر اهتا

ع وم ههرهگتری خاص عام او مطالب عرهـی

اشارا ااور نی شتخ مرشـد اسـت نتـز هـ تصـدتح اشـتباه

نساخان ،هـ دلتـ فهـمنشـدن سـلنان شـتخ اشـاره دارد (ه ـان )5 :در مطاهقـت فـرد س

تکرةاالولیا  ،ها توج ه این ا ت ام ر ایا

حکایا

سلنانی ا در تکرةاالولیا آمـده

است ،در فرد س نتز جود دارد ،یقتن مییاهتم ا فرد س ترج فارسـی اتـاهی اسـت هـ
وهــان عرهــی ا ـ عطــار در تــألت

تذذکرةاالولیی در دســت داشــت اســت مــیتــوان گفــت

فراهمآ رنده مترجم فرد س ،او اتا عطار استفاده نکرده است؛ چراا متان سب

هتـان

نثر آن د اختالف هستار جود دارد؛ درحالیا در نق عبارا عرهی شبت ه هم هسـتند

نثر مد ود هنعث ـان ،ترج ـ لفـ هـ لفـ مـتن عرهـی خطتـب امـام اهـوهکر اسـت؛ امـا نثـر

تکرةاالولیا ویباتر ادهیتر است مایر هـر ایـن نکتـ تأاتـد مـیانـد اـ ی در نگـار

ترج فرد سال رشدی سعی داشت ا او متن اص ی عرهی د ر نشود اگر در جـایی هـ -
اجبار نکت ای را حذف ارده یا او خود افز ده است ،ه آن اشاره مـیانـد ترتتـب فصـو

متن عرهی را نتز رعایت میاند (ه ان :ده) البت این ارر را ن یتوان تنها ترج نامتـد؛ ویـرا
ه سلن خود ا  ،نکاتی را در شرح معانی لطت

سلنان شـتخ مرشـد هـ مـتن افـز ده اسـت

(ه ان ،)5 :در هتشتر موارد ،اهتا عرهی را ه فارسی منظوم ترج اـرده دیگـر اینکـ در

انوارال رشدی خود را مؤل

فرد سال رشدی میداند (مد ود هنعث ان )470 :1358 ،این
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اتا  40ها دارد ها نلستش در فضت ت شتخ نتز مولد ی اسـت هـا آخـر
ذار فضت ت گِ ترهت این عارف هزر

در

است ه هتـان نویسـندة فـرد س« ،ایـن اتـا هـر

چه ها نهاده میشود ه ختر تا این ارهعتن ذخترهای هاشد نویسـنده خواننـده داننـده
دریاهنده را فذیالیذنیا ل الورذةا» (مد ـود هـنعث ـان )6 :1333 ،او جـوه اه تـت اتـا

فرد سال رشدی  ،جود پارهای او اشعار ج ها ه لهج های مد ی اـاور نی شـتراوی
است هتشتر اهتا  ،سر دة خود شتخ مرشد است چون سـلنان ی هـرای مریـدانش جنبـ

تقدس داشت  ،ناچار ه ه ان لهجـ اـاور نی در اتـا سـتر نامـ ی ضـب شـده اسـت

(ه ان :شصت ی

) این اتا ه سبب آنکـ در شـرح عقایـد صـوفتان هـ یـژه عـارف

مشهور ،شتخ اهواسدا ااور نی است ،او لداظ ادهی تـاریلی جررافتـایی نتـز فوایـدی
اروش ند دارد (ه ان :شصت شش)
 .2انوارالمرشدیه فی اسرارالصممدیه (گزیمدة سمیرتناممة شمیخ ابواسمحاق

کازرونی)

انوارال رشدی فی اسرارالص دی  ،گزیدهای است او فرد س ا مد ود هـنعث ـان آن را هـ

خواهش یاران در سی ها نوشـت اسـت در دیباچـ اتـا  ،خـود را مؤلـ

آن مـیدانـد

(مد ود هنعث ان )470 -469 :1358 ،این اتا  ،اندای ها فرد س او نظر ترتتب ها هـا

ام اسری فصو

حکایا  ،تفا

دارد نتـز در عبـارا

اشعار ،یژگیهایی تاوه دیده میشود تاریخ نگار
ه اینک خود را در فرد س ،هنـدة ا تنـ

ا ـا آن اسـتفاده او

این اتا مشلص نتست؛ اما ها توجـ

در ایـن اتـا مؤلـ

مـیدانـد ج التـش در

مقایس ها فرد س ،ا ـی فارسـیتـر شـتواتر شـده اشـعار ویـادی او خـود یـا او شـعرای

پارسیوهان در گزیدة خود آ رده است ،مـیتـوان حـدس ود اـ انـوار را هـا فاصـ ومـانی

ویادی ها فرد س نوشت

رستده است

در این مد  ،در شتوة نگار

مرتب دانش ،ه پلتگـی هتشـتری
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 .3مفتاحالهدایه و مصباحالعنایه (سیرتنامة شیخ امینالدین محمد بلیانی)
ه ـ وهــان فارســی ه ـ نــام
مفتــاحالهدای ـ مصــباحالعنای ـ  ،گزی ـدة ســتر نام ـ ای هــزر

جواهرا متنت تألت

هرای شناخت احوا
هشتم هـ

مد ود هنعث ان است ا قدی یتـرین دقتـقتـرین منبـ دردسـترس
عقاید شتخ امتن الدین ه تانی او مشایخ هزر

ااور ن در قـرن هفـتم

است این گزیده ،پانزده ها دارد عال ههـر سـتر نامـ هـودن ،هـرای در

تــاریخ خانــدان اینجــو ا ضــاع اجت ــاعی فــارس در ایــن د ران ســودمند اســت متأســفان

نسل ای او اتا جواهرا متنت در دست نتست؛ اما او اشارههای مد ود هنعث ـان در اهتـدا

یا انتهای هرخی او ها ها ه این امر اشاره میاند ا هرخی او حکایـا یـا ترهتـتنامـ هـای

اتا مبسوم جواهرا متنت را هرای تبر
168 ،156 ،71 ،27

در مفتاح آ رده است (مد ود هنعث ان:1376 ،

) هرایناساس ،ه نظر مـیرسـد حجـم جواهرا متنتـ هسـتار هتشـتر او

مفتاحالهدای هاشد ه سلن مؤل  ،جواهرا متنت در سا  747هـ  ،یعنی د سـا پـ
درگذشت شتخ امتنالدین تألت

شد چون در مفتاح ،حکایتی مرهوم ه سـ سـا پـ

فو شتخ جـود دارد (ه ـان ،)191 :احت ـا ا در حـد د  748هــ

جواهرا متنت نوشت شده است

یـ

سـا پـ

او

او
او

معرفی مشایخ

 .1شیخ ابواسحاق کازرونی

اهواسدا  ،اهراهتم هنشـهریار هـنوادان فـر هـنخورشـتد ( 426 -352هــ ) دارای انتـ

اهواسدا
پنجم هـ

معر ف ه شتخ مرشد عارف ،شاعر مددث ،او مشایخ صـوفت قـرن چهـارم
مؤس

طریق ااور نت یا اسداقت یـا مرشـدی  ،در سـا  352هــ

در نـوررد

ااور ن متولد شد (مد ود هنعث ـان58 :1333 ،؛ جـامی )254 :1386 ،پـدر  ،شـهریار
مادر  ،هانوی هنت مهدی ،هرد پتش او

د ا اسالم آ رده هودنـد؛ امـا جـد  ،وادان

فر  ،ه چنان هـر دیـن ورتشـتی هـاقی مانـده هـود (مد ـود هـنعث ـان )12 -11 :1333 ،در
نوجوانی ه دلت شرای نامساعد اقتصادی ،ه امر پدر مجبور ه اار هود؛ لی هـر ر و پـتش
او رفتن ه مد اار ،نزد استاد هوع ی قرآن میآموخت (ه ان )14 :پانزده سال هود اـ هـ
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تصوف گرایتد ه دنبا خواهی ا دید ،او متان طریقت یکی او س شتخ مشـهور آن د ران
یعنی حارث مداسبی ،اهن خفت
خفت

معر ف ه شتخ اابـر اهـو ع ـر هـنع ـی ،طریقـت اهـن

را هرگزید (ه ان )18 -17 :ظاهراا در ا اخر ع ر اهن خفت  ،ی

چند صدبت ا را

دریافت او دست خ تف ا  ،شتخ حستن ااار خرق گرفت (مد ود هـنعث ـان19 :1333 ،؛
سعاد  )118 :1384 ،شتخ اهواسدا  ،پ
اشتد ،در سا  426هـ

او تد ـ هت ـاری سـلتی اـ چهـار مـاه طـو

در نـورد اـاور ن درگذشـت (مد ـود هـنعث ـان375 :1333 ،؛

وریناو )218 -217 :1390 ،
پ

او فرد س ،نلستتن اتاهی ا ه طور مستق او شتخ اهواسدا یاد مـیانـد ،تـاریخ

گزیده است ا ه اشتباه ،سا  424هـ

را تاریخ مر

ی دانست است (مسـتوفی:1362 ،

)659 -658

د متن مأخذ درهارة وندگی شتخ ،شتراونام تألت
او سا  745هـ

پ

نوشت شده است مؤل

اهوسعتد اهی اللتر مکاتب داشت است مؤل
شتخ اهواسدا را پدر

اهوعباس وراو شتراوی اسـت اـ

شتراونام مینویسد شتخ اهواسدا هـا شـتخ

در ذار احوا حسـتن ااـار نقـ مـیانـد اـ

در هفتسالگی نزد حستن ااار هرد سس

در این شهر هود ا ها اهن خفت

ها ااار ه شتراو رفـت

آشنایی ه ا اراد یافت (اهوالعباس وراـو شـتراوی،

)132 :1350

نفدا ا ن

جامی ،مأخذ دیگری در سرگذشـت شـتخ اسـت ایـن امکـان هسـت اـ

جامی در نوشتن سرگذشت شتخ ،او تألت

خطتب یا فرد س استفاده ارده هاشد جـامی در

نفدا مینویسد شتخ اهواسدا در آرای تصوف پتر شتخ حستن ااار هود پ
قرآن را نزد ی فراگرفت ،ها ا ه شتراو رفت در مدضر اهـن خفتـ

او اینکـ

هـ اسـت اع حـدی

پرداخت (جامی )260 :1386 ،ه قو هجویری ،اهواسدا او مدتش ان قوم هـود ستاسـتی
عظتم داشت ( )262 :1389در شتراو ،شتخ اهواسدا گذشت او خدمت ه مشایخ ،ه شنتدن
حدی
ع

نتز رغبت ت ام نشان میداد در ااور ن ،ا قا شـتخ ،گذشـت او عبـاد  ،صـرف
نشر تع تم اسالم میشد قس تی او تاریخ حتا شـتخ ،او حـد د سـا  371هــ

صرف مباروه ها ورتشتتان شد این اار ،ا را ها حکام دی ی اـاور ن اـ احتانـاا ورتشـتی
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هودند ،درگتر میارد در سا  388هـ  ،ه ویار اعب رفت ها آنکـ نلسـت درصـدد
هود ا در ه ان جـا مجـا ر اختتـار انـد ،او ایـن اـار پشـت ان شـد او طریـق هصـره هـ
اــاور ن هاوگشــت س سـ ااور نتـ اـ منسـو هـ ا هــود ،پـ

او قــرنهــا د ام یافــت

(وریناـو  )218 -217 :1390 ،گفتـ انـد اهواسـدا ه ـ ع ـر را هـ ریاضـت گذرانـد
ه چنانا اراما فرا انی او ی نق شده است ،حکایا هستاری نتز مبنیهـر ریاضـت ا
نق ـ اــردهانــد؛ او ج ـ خــودداری ا او ه ســرگزینی صــدبت هــا ونــان در ت ــام ع ــر
(سعاد  )118 :1384 ،ها جـود اینکـ ظـاهراا درهـارة ونـان حسـن ظنـی نداشـت (مد ـود
هنعث ان ،)328 -327 ،146 :1333 ،نام چند ون عارف در متان مریدانش ه چشم میخورد
(مد ود هنعث ان )401 :1333 ،در سفرهایش او هستاری مددران حـدی

فراگرفـت هـا

هشتم تا دهم فرد س ،حا ی احادیثی است ا شـتخ مرشـد او مشـایخ اـاور ن شـتراو
هصره مک

مدین ر ایت ارده است (ه ان )57 -49 :ه عقتدة مایر ،او اعتقـادا شـتخ

در فرد س هرمیآید ا ا هر مذهب اشعری هوده ها استفاده او اعتقادا آنـان ،خـود را او
ش

تردید ه د ر میداشت است؛ ه یژه ا اهن خفت

هـم اشـعری هـود اهواسـدا در

فر ع دین هم او شافعی پتر ی میارد (ه ان :هتست شش) هتست چهار هزار نفر او مـردم
ااور ن ه دست ا مس ان شده هودند (مد ود هـنعث ـان38 29 :1333 ،؛ عطـار:1346 ،
 )769ه دلت مباروه ها افار ،شتخ غـاوی لقـب گرفـت (مد ـود هـنعث ـان-180 :1333 ،
185؛ وراو شتراوی144 :1350 ،؛ وریناو  )218 :1390 ،چندین هار شر ع ه ساختن
مسجد اـرد وردشـتتان آن را خـرا اردنـد؛ امـا شـتخ مرشـد آنقـدر در ایـن امـر مهـم
شکتبایی پتش ارد تا اینک وردشتتان او ادامـ ایـن اـار خسـت شـدند (مد ـود هـنعث ـان،

 )27 -26 :1333در شتراونام درهارة ستر

ی آمده است« :مدبـو ه ـ م تـی مقبـو

ه فرقتی ،چون اهراهتم هود در متان ا لتا » (وراـو شـتراوی )146 -145 :1350 ،شـتخ
اهواسدا ه این نکت معتقد هود ا سرنوشت هشر او پتش معتن است ه آن تس تم خواهـد
هود ا عقتده داشت ا تنها ه مدد نور د میتوان ه در

ذا خدا ند نائ شد (مد ود

هنعث ان )129 :1333 ،عطار در تکرةاالولیا در ذار ا میگوید:
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«آن مشتا هیاختتار ،اهواسدا شهریار رحمةالهلل ع ت  ،یگان عهد هود نفسی مؤرر
داشت سلنی جانگتر صدقی هـ غایـت سـووی هـینهایـت در رع ا ـالی
داشت در طریقـت د رهـتن تتزفراسـت هـود
گویند ،او آنک هرچ او حضر

ترهـت شـتخ را تریـا

اابـر

لی ط بند ،حقتعالی ه فضـ خـود آن مقصـود

ر ا گرداند (عطار)254 -244 :1346 ،

 .2شیخ امینالدین محمد بلیانی

شتخ امتنالدین مد د ه تـانی ،در ر سـتای ه تـان او تواهـ اـاور ن هـ دنتـا آمـد (مد ـود

هنعث ان )6 -5 :1376 ،تاریخ دقتق

دتش مع وم نتست؛ اما چـون مد ـود هـنعث ـان در

مفتاح میگوید هنگام فا  77سا داشت (ه ان ،)189 :احت ا ا هاید در سـا  668هــ
متولد شده هاشد پدر

وینالدین ع ی ،پسر خواج امامالدین مسعود ه تانی مادر

دختر

واهد عزاهلل ،او مریدان خواج امامالدین مسعود هود او سوی ه سـر  ،شـتخ ع ـی ،مـادر
مؤمنان لقب یافت هود (ه ان )6 -5 :در هشت سالگی قـرآن را نـزد شـتخا سـالم نورالـدین
فراگرفت (ه ان )7 :او ه ان د ران ها ح ایت تدری

پدر ع ویش ،شتخ ا حدالدین

عبداهلل ،ها ذار ریاضت دانش ه راه شد (ه ـان )8 -7 :اسـتادان دیگـر ا  ،فقتـ عث ـان
اهفی در فق

مو نا رشتدالـدین اح ـد در حـدی

هودنـد (ه ـان )8 :در د اوده سـالگی

هرای تدصت ه شتراو رفت (ه ان )8 -7 :در چهارده سالگی نزد ع ویش ت قتن ذار یافت
(ه ان )14 :پ

او مدتی او ا خرق گرفت (ه ان18 :؛ وراـو شـتراوی)194 :1350 ،

در ااور ن خانقاهی هنا ارد ه تـدری

ترهتـت مریـدان پرداخـت (وراـو شـتراوی،

 )195 -194 :1350در چه د سالگی «چه در یش سال

صاحب تجریـد» در خانقـاه

ع تا داشت (مد ود هنعث ان )45 :1376 ،ه گفت صاحب شتراونام «آ اوة ا التـت ذا

صتت حسـن ارشـاد هزرگـواری ا جهـانگتر گشـت» (وراـو شـتراوی-146 :1350 ،

 )147ه دلت اراد ه شتخ اهواسدا  ،ع ار های ویادی ماننـد سـقای مرشـدی در شـر
ش ست  ،دارالعاهدین

ه نـام ا هنـا

مسجد جام مرشدی ،دارالشفای مرشدی ،دارالددی

ارد (مد ود هنعث ان )173 166 :1376 ،سالطتن آ اینجو هرایش ارو

مقام خاصی

قائــ هودنــد شــرفالــدین مد ودشــاه او د ســتان ا (ه ــان )65 :فرونــد مد ودشــاه،
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جال الدین مسعودشاه او مریدانش هود (ه ان )55 :نام ای ا جال الدین مسعود شاه اینجو
در جوا تعزیتنام شتخا سـالم مـینویسـد ،نشـاندهنـدة ارو
ااور ن است این نام  ،تنها در اتاهلان مج

موجود است ع ادالدین شتخالدک ـایی،

متن اام آن را در اتا خود آ رده است (ه ان :سی ی
مورد احترام شعرا عرفای ه د رها

اعتبـار شـتخ نـزد امتـر
سی س ) شتخ امـتنالـدین

مانند خواجـوی ارمـانی ،حـاف

هاهـا راـنالـدین

شتراوی هود؛ هرای مثا  ،حاف در یکی او قطعاتش ا را هقت اهدا خوانده است:
ا ی ن ه ت ا اارهـای هسـت گشـاد

دگر هقت اهدا  ،شـتخ امـتنالـدین

خواجوی ارمانی هم در مثنوی گ

 )272 -269عرفان ا هتشتر نزدی

(حاف  :1369 ،قطع )7

نور و او امتنالدین ه هزرگی یاد میاند (:1370
او اسـالم اسـت ایـن

ه وهد عرفای قر ن نلست پ

نکت را او توج ا ه وهد ،ریاضت ،خ ـو نشـتنی ،هرپـایی ن ـاو ا
هستار هرای ذار تأاتد ا هر این موضوعا در ها های ملت

قـت ارو نهـادن

میتوان دریافت هـ دلتـ

ارادتی ا شتخ امتنالدین ه شـتخ اهواسـدا داشـت ،هناهـایی اـ هـ نـام ا سـاخت هـود
اشعاری ا در مدحش سر ده هود ،ا را او عرفای طریقت ااور نتـ یـا مرشـدی مـیداننـد

(صفا)872 :1366 ،؛ اما ها توج ه سلنان اعتقادا ا ا در مفتـاحالهدایـ آمـده ،گ ـان
میر د ا صاحب طریقتی جداگان هاشد طریقت ا او سویی هر پای وهد او سویی دیگر

هر عشق مدبت استوار است ه سلن مد ود هنعث ان صاحب شتراونام  ،شـتخا سـالم

سرانجام در سـا  745هــ

در اـاور ن درگذشـت در خانقـاه ع تـا اقـ در اوهسـتان

ش الی ااور ن ا خود آن را هنا ارده هود ،ه خا

سسرده شد (مد ود هـنعث ـان:1376 ،

189 -184؛ وراو شتراوی)195 :1350 ،

آرار ا عبار اند او 1 :بنالیةالیکالرةین ا رسـال ای اسـت در آدا

فضـت ت ذاـر اـ

نسل خطی قاه دسترسـی نات ـامی او آن ،اتاهـتشـده هـ سـا  1225هــ  ،در اتاهلانـ
مج

شورای اسالمی نگهداری مـیشـود؛  2ترهتـتنامـ هـا اـ شـام مطـالبی در آدا

خ و نشتنی است هرای مریدانش نوشت شده است ی

ن ونـ او ایـن ترهتـتنامـ هـا در

ها هفتم مفتاحالهدای آمده است (مد ـود هـنعث ـان )36 -27 :1376 ،در آنجـا مؤلـ
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تأاتد میاند ا ت ام ترهتتنام ها را در اتا جواهر یکـی او آنهـا را هـرای تبـر

در

این اتا آ رده است (ه ان 3 )27 :دیوان اشـعار اـ هـا تصـدتح اـا س حسـنلـی

مد د هرات در سا  1387توس انتشارا فرهنگستان هنر ه چاپ رستده است
یکی دیگر او مریدان ا  ،وراو شتراوی ،مؤل

شتراونام نتز اتاهی در شرح احوا

سلنان شتخ نوشـت هـود اـ اانـون در دسـت نتسـت شـاید هتـوان گزیـدهای او آن را در

شتراونام یافت (سعاد  )538 :1384 ،قدی یترین مهـمتـرین منبـ قاهـ دسترسـی هـرای
عقایـد شـتخ امـتن الـدین مد ـدهن ع ـی هـن مسـعود ه تـانی ،معـر ف هـ

شناخت احـوا

شتخ ا سالم ،عارف شـاعر عـالم قـرن هفـتم هشـتم هــ  ،اتـا اروشـ ند مد ـود

مصباحالعنای  ،هرگزیدة جواهرا متنت است

هنعث ان یعنی مفتاحالهدای
معرفی سیرهنویسان

 .1خطیب امام ابوبکر
خطتب امام اهوهکر ،مؤل

ستر نام شتخ اهواسدا ه وهان عرهی است ا درهارة ونـدگی

ا جز اتا فرد س ،منب دیگری جود ندارد شتخ اهواسدا او یاران نزدیکان خطتـب

اهوالقاسم عبدالکریم ،پدر خطتب امام اهوهکر مد د هود اهوهکر را او اودای میشـناخت

هنــاهر ســلن خطتــب امــام اهــوهکر او ه ــان د ران اــودای مقــام منزلــت ا را در آینــده
پتشهتنی ارده هود (مد ود هنعث ان )383 :1333 ،پدر امام اهوهکر ،مردی عالم نلسـتتن
جانشتن شتخ مرشد هود ا پ

او فا ا پانزده سا در مقام خالفـت هـاقی مانـد (ه ـان:

 )383در ها سی چهارم فرد س ،یعنی در ذار اسـامی خ فـا اصـدا شـتخ مرشـد ،او

قو شتخ آمده است ا «خطتب اهوالقاسم عبدالکریم اارهای دنتا ن یشناسد ن ـیدانـد؛
لتکن ع م نت

میشناسد نت

میداند (ه ان )389 :پـ

خطتب امام اهوسعد اگذار شد شانزده سا هعد ،هرادر

او ا  ،خالفـت هـ فرونـد ،
خطتب امام اهوهکر یعنـی مؤلـ

ستر نام شتخ اهواسدا ااور نی ،ه مد چه چهار سا خالفـت اـرد (ه ـان-382 :
 )383فریتز مایر پ

او مداسب

دقت در ومـان حتـا خویشـا ندان امـام اهـوهکر ،تـاریخ
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درگذشت ا را  505هـ
مشهد خطبا ه خا

میداند (ه ان :ی

) امام اهوهکر در ااور ن فـا یافـت در

سسرده شد (ه ان)383 :

او مطالب فرد س هرمیآید ا خطتب امام اهـوهکر دارای اطالعـا گسـتردهای درهـارة

مسائ ملت

عقاید صوفتان هوده است

او ج

 .2محمود بنعثمان

مد ود هنعث ان در ااور ن وندگی میارد (مد ود هنعث ـان)457 445 ،441 :1333 ،
یکی او درا یش هود (ه ان )456 :عال ههر فرد س ،انوار مفتاح ،اتاهی جام

هـزر

نتز ه نام جواهرا متنت در ستر امتنالـدین نوشـت (مد ـود هـنعث ـان )2 :1376 ،اـ در

جایجای مفتاحالهدای  ،ه این نکت ا مطالـب آن تنهـا ملتصـری او جواهرا متنتـ اسـت،

اشاره میاند (ه ان )190 156 :اتا دیگری هم ه نام جام الدعوا أله الل ـوا ،

شام دعاهایی ا شتخا سالم پ

او ن او صبح میخواند ،در ده ها نوشت هتچ نسل ای

او آن در دست نتست (مد ود هنعث ان )215 -214 :1376 ،مرید خادم امتنالدین ه تانی
هود تا لدظ فا این شـتخ هـزر

در انـار ا هـ سـر مـیهـرد (ه ـان )184 -183 :در

جوانی ها ج عی او در یشان او ه دان ه هرداد سفر ارد (مد ـود هـنعث ـان،)383 :1333 ،
قب او سا  728هـ

او هصره ه هرـداد رفـت (ه ـان )461 :مـدتی نتـز در قریـ فه ـو او

نواحی فتر وآهاد هـود (مد ـود هـنعث ـان )20 :1376 ،مد ـود هـنعث ـان عرهـی را خـو
میدانست اه مطالع هود (مد ود هنعث ان )3 :1333 ،هستار متواض هـود دلتـ چنـتن

ادعایی ،استفاده او تراتب «هندة ا تن » است ا در جایجای اتا هایش ه یژه در مفتاح
درهارة خود ه اار هرده است (مد ـود هـنعث ـان14 ،10 :1376 ،

4 :1333

؛ مد ـود هـنعث ـان،

) ه چنتن اظهار ی مبنیهر هـیههـرههـودن او مقامـا اهـ حقـایق نداشـتن

جرئت هرای ترج فـرد س را مـیتـوان او دیگـر نشـان هـای فر تنـی ی هـ حسـا آ رد
(مد ــود هــنعث ــان )3 :1333 ،مد ــود هــنعث ــان ،نویســنده ،متــرجم اه ـ دانــش هــود
ستر نام ای را ا خطتب امام اهوهکر ه عرهی نوشت هـود ،هـد ن ااسـتی البتـ ه ـراه هـا
ترتتــرا

افــز دههــایی ترج ـ اــرد (مد ــود هــنعث ــان )5 -4 :1333 ،شــاعر هــود در
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فرد س ،هرخی او اشعار عرهی یا ااور نی موجود در مـتن سـتر نامـ عرهـی را هـ فارسـی
منظوم درآ رده پ

او اهتا عرهی ااور نی درج ارده است ه چنتن احت ا مـیر د

هرخی او اهتا دیگری ا در فرد س ،انوار مفتاح آمده لی شاعر آنهـا نـامع وم اسـت،
هاتوج ه شباهت سبکی ه اهتا ترج شـده ،سـر دة مد ـود هـنعث ـان هاشـد در اتـا

مفتاح نتز ه عنوان ترج ـ هرخـی اهتـا

هــنعث ــان134 ،107 :1376 ،

عبـارا عرهـی ،هتتـی فارسـی مـیآ رد (مد ـود

) مریــدان ،ا را هــ نــام نگارنــدة ســتر شــتخا ســالم

میشناختند (ه ان )20 :ا فرد سال رشدی را ه سـا  728هجـری در اـاور ن نوشـت

مدتی هعد ه اصرار یاران خالص ای او آن را در سی ها فـراهم اـرد (مد ـود هـنعث ـان،

 )470 :1358افــزایش آگــاهی دانــش مــردم هــرایش اروش ـ ند هــود خــود گفــت ا ـ

هرگردانــدن سـتر نامـ شــتخ اهواســدا اــاور نی او عرهــی اــاور نی هـ فارســی هــرای

ههرهیافتن خاص عام او این اتا شـری

اسـت (مد ـود هـنعث ـان )5 :1333 ،نگـار

اتا های انوار مفتاح نتز نشاندهندة عالق ا ه خالص نویسی است

رابطة محمود بنعثمان با شیخ ابو اسحاق کازرونی و شیخ امینالدین بلیانی

ه انطورا در هلش معرفی مد ود هنعث ان ذار شد ،ی مرید خادم امتنالدین ه تـانی
هود تـا لدظـ فـا ایـن شـتخ هـزر

در انـار ا هـ سـر مـیهـرد (ه ـان)184 -183 :

امتن الدین نتز او پتر ان د ستداران شتخ اهواسدا ااور نی هود هناهای ویادی ه نـام ا
ساخت (مد ود هنعث ان :1333 ،هشت) اراد شتخ امتنالدین ه تـانی هـ شـتخ اهواسـدا

اـاور نی چنـان هـود اـ مد ـود هـنعث ــان ،هـا د اودهـم مفتــاح را هـ ارتبـام اتدــاد

شتخ ا سالم هـا ر ح مقـدس شـتخ مرشـد ع ـاراتی اـ هـ اشـار شـتخ مرشـد سـاخت ،
اختصاص داده است مد ود هنعث ان در مفتاح میگویـد« :شـجرة خرقـ شـتخا سـالم هـ

س طان العـارفتن شـتخ مرشـد اهااسـدا اهـراهتم اهـن شـهریار اـاور نی مـیرسـد» (مد ـود

هنعث ان )20 :1376 ،این موضوع یکی او د ی اراد شتخ امتنالـدین ه تـانی را هـ شـتخ
مرشد ساختن هناهای ملت

ه نام ا را ر شن میساود مد ود هنعث ان آنجا ا درهارة

ساخت ع ار سقای مرشدی توس شتخ امتنالدین ه تانی توضـتح مـیدهـد ،سـلن شـتخ
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ع ر اارویاتی را نق میاند ا گفت هود سی سا پتش ،شـتخ مرشـد در ایـن جایگـاه اـ
ع ار سقای درحا ساخت شدن است ،ه مـن گفـت اـ در اینجـا اسـی مسـجد جـامعی
خواهد ساخت ا ه مرید د ستدار ا هستند (مد ود هنعث ان )165 :1376 ،ع ـاراتی
ا شتخ امتنالدین ه اشار شتخ مرشد ساخت ،عبار اند او :سقای مرشـدی (ه ـان165 :
 ،)173مسجد جام مرشدی (ه ان ،)168 :ع ار خان ا ار (ه ان ،)170 :دارالشفای
مرشدی در جوار مسجد جام مرشـدی (ه ـان ،)173 :دارالدـدی

ش سـت (ه ـان،)173 :

ع ار دارالعاهدین ا مکانی هود هرای غریبان مسافران نتز هرای خواندن ا راد اذاار
(ه ان )173 :خانقـاه ع تـا (ه ـان )175 :مد ـود هـنعث ـان صـفداتی او هـا د اودهـم
مفتاحالهدای را ه هرش ردن فضـای ایـن خانقـاه اختصـاص داده اسـت گـاهی ایـن فضـای

اغرا آمتز است؛ هرای مثا  ،در جـایی سـلن در یشـی نقـ مـیشـود اـ در خـوا دیـد
خان ای مره ها جام ستاه گرد خانقاه میگردد اسی ه ا میگوید این خانـ اعبـ اسـت
اـ طـواف خانقــاه مـیانــد (ه ـان )177 :مدـ تولــد عبادتگـاه شــتخ مرشـد در ه ــان
جایگاهی هود ا خانقاه ع تا توس شتخ امتنالدین ساخت شد (ه ان)176 -175 :
مد ود هنعث ان درهارة قرهـت اتدـاد شـتخا سـالم هـا شـتخ مرشـد ،حکـایتی او قـو
اهوهکر هن مد د اهوحامد ا ه اعتقاد ی مردی صالح ها تقوا هود ،نق میاند اـ چنـتن
است« :شبی ه اقع دیدم ا شلصی هتامدی گفتی :این

شـتخ مرشـد در متـان مسـجد

جام ایستاده است ،هتا ا را ویار ان چون هرفتم او عقب شتخ مرشد نگاه ارد ،قد
صور

هتئت شتخ ا سالم داشت در ش

افتادم در خاطرم پدید شد اـ شـتخ مرشـد

است در حا شتخ مرشد -قدس اهلل ر ح العزیز -ر ی هاوپ
ش

در خاطر متا ر ا صور

ارد گفت :یا اهوهکر! هـتچ

معنی خود ه شتخ امتنالدین هلشتدهایـم متـان مـا ا

هتچ د یی نتست ،ه ک یگانگی است» (ه ان )172 :هنـاهر د ی ـی اـ ارتبـام ع تـق شـتخ
امتنالدین را ه شتخ مرشد نشان میداد ،شاید هتوان گفت اراد مراد مد ود هـنعث ـان هـ

شتخ اهواسدا  ،یکی او د ی ی هود ا موجب ترغتب مد ود هنعث ان هـ ترج ـ فـرد س
شد

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 137 /

شیوة سیرهنویسی محمود بنعثمان

 .1نثر فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه

مطاهق تقستمهندی انواع د رههای سبکی او نظر ش تسا ،قرن هشـتم ،قرنـی اسـت اـ در آن
هـم هـ نثـر فنـی نوشـت مـیشـدند ( )18 :1390آرـار مد ـود

آرار ادهی هم ه نثر مرسـ

هنعث ان ا در این قرن پدید آمدهاند ،او نوع تذارههای فردی یا سترة مشایخانـد یژگـی
ا ی اتا های مقاما یا سترة مشایخ این است ا هر هتان ریاضتهـا ،ارامـا  ،احـوا
اقوا مشایخ حکایا

مرهوم ه آنـان ،تأاتـد او ایـن متـان هـ نقـ ارامـا

خـوار

عادا  ،توجهی خاص ارده است نثر این اتا ها او نوع نثرهـای تب ترـی متصـوف اسـت
ملاطب آنان هتشتر عواماند (غالمرضایی)72 :1388 ،؛ هناهراین ،چنتن اتا هایی نثری ساده
خالی او تک

دارند سب

نگار

هنعث ان آنها را در قرن هشتم هـ

س ستر نام فرد س ،انوار مفتاح نتز ا مد ـود

نوشت ،تقریباا یکسـان ،سـاده ،نزدیـ

است ه یژه در فرد سال رشدی ا ترج

هـ نثـر هتنـاهتن

اقتباسی است او ستر نام ای عرهی ،او نثـر

عرهی تأرتر پذیرفت است جود یژگیهایی مانند تق تد او نثر تاوی ،آ ردن شواهد شـعری،
آی

حدی

نتز ج ال

عبارا عرهی ،نثر مد ود هنعث ان را هـ نثـر هتنـاهتن نزدیـ

میاند ا البت ه عقتدة ش تسا آن را هم هایـد جـزء نثرهـای مرسـ هـ شـ ار آ رد (:1390
 )66او ج

یژگیهای فرد س این است ا نویسنده ،اهتـا

مرشد را ا ااتبان ناسلان ه سـبب ناآگـاهی ،آنهـا را تدریـ

ج ـال اـاور نی شـتخ
اـرده هودنـد ،تصـدتح

ارده هرای خواننده شرح داده است او یژگیهای دیگر این اتـا اـ در تـذارههـای
فردی ا تر دیده میشود ،نق هلشهایی او مجال

شتخ ،تأ ی آیاتی او وهان شتخ هتـان

سؤا های مریدان او شـتخ پاسـخ ی هـ آن پرسـشهـاسـت (غالمرضـایی-217 :1388 ،

 )218گزیدة فرد س یعنی انوار ،در مقایس ها اتا مبسوم ،ادهـیتـر ،فارسـیتـر هـ نثـر
هتناهتن نزدی

تر است در آن اهتا فارسی هتشتری متناسب ها موضـوع مـتن اسـتفاده شـده

است در هرس اتا  ،تعدادی اژه تراتب تاوه ا هـ احت ـا ویـاد مد ـود هـنعث ـان
آنها را اهداع ارده است ،ه چشم میخورد ا او آن متان مـیتـوان هـ اژة «امـنگـاه» در
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هرس اتا اشـاره اـرد (مد ـود هـنعث ـان34 :1333 ،؛ مد ـود هـنعث ـان500 :1358 ،؛
مد ود هنعث ان)81 ،22 :1376 ،
او یژگیهای نثر ساده هتناهتن ا در هر س اتا مشتر

است ،میتوان مـوارد ویـر

را ذار ارد:

الف) کوتاهی جمالت

«پ

شتخ مرشد قدس اهلل ر ح العزیز خرق هستد هوس داد هر چشـم گرفـت پوشـتد»

(مد ود هنعث ان)21 :1333 ،
ب) تقدیم فعل بر اجزای دیگر جمله

«شنفتم او فقت مد د هن حسن ا گفت( » :مد ود هنعث ان)61 :1376 ،
ج) تکرار افعال

«اهوسعتد عالم حاضر هود ا او خراسان هود عالم فاض هود» (مد ود هنعث ان:1333 ،
)140
د) جمعبستن جمعهای عربی

«ه اراانان م کت متدتر شدند او اراما شتخ مرشد» (مد ود هنعث ان)147 :1333 ،
ه) وجود بای تأکید بر سر فعل ماضی

«ی

ا نگ ی

هت هلریـدمی هـرفتم هـ پـتش الـده احـوا هـا ی هگفـتم (مد ـود

هنعث ان)166 :1376 ،
و) بهکاربردن یای استمراری در آخر ماضی ساده

«هرا

ا را قرضی مه ی هودی ،او ی هلواستی» (مد ود هنعث ان)749 :1358 ،

 .2بررسی اشعار موجود در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه

اشعار موجود در فردوسالمرشدیه
هتشتر اشعار در فرد س ه عرهی سر ده شدهاند مد ود هـنعث ـان در هتشـتر مـوارد هـ نـام

شاعر ا مع و ا یکی او عرفای مشهور مانند ذ النون مصری (مد ود هنعث ان،85 :1333 ،

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 139 /

اسـت ،اشـاره

 ،)206 88یدتی معاذ راوی (ه ان ،)229 :اهوالفتح هسـتی (ه ـان)261 :

میاند هررسی فرد س نشان داد ا هتشتر اشعار فارسی ایـن اتـا  ،ترج ـ منظـوم اهتـا

عرهی موجود در ستر نام عرهی امـام خطتـب اهـوهکر (ه ـان )373 233 ،232 ،229 :یـا

ترج اهتاتی است ا شتخ مرشد آنها را ه لهج ااور نی سر ده یا هرای دیگران خوانـده
است (ه ان )371 -367 :ه احت ا ویاد ،این ترج های منظوم ا پـ

او اهتـا عرهـی

ااور نی ،لف ه لف  ،خالی او ختا انگتزی هد ن استفاده او آرایـ هـای ادهـی آمـدهانـد،
ه دلت

جود اژة «معنی» یا «فارسی» قب او آنها نتز ها توجـ هـ شـباهت سـبکی مـتن هـا

اهتا  ،سر دة مد ود هنعث ان هستند؛ هرای ن ون  ،د هتت عرهی سر دة یدتی معاذ راوی
هتتی ه لهج ااور نی ا هنا هرگفت مد ود هنعث ان ،شتخ مرشد آن را هنگام خو

قتـی،

هستار میخواند ،ه ه راه ترج های منظوم فارسی آن اهتا آ رده میشود:
اصـ َ ررجــایی

ذُنــــوهی مــــ الرجــــاءِ هالیــــی

اَصـبح العفـو مِنـ

سِــالحی ع ــی الــذنو ی هکــایی

ررســـولی لـــی الدبتـ ـبی دعـــایی

فارسی:
او تو عفـو اـرم رجـای مـن اسـت

ها رجا جـرم مـن هـالی مـن اسـت

ســـاو مـــن هـــر گنـــاه ،گریـ ـ هـــود

هر تو پترـام مـن دعـای مـن اسـت
(ه ان)229 :

د د فَــــــ ـ دلــــــــی نَبــــــــو

دلــــــی د مهــــــر نــــــورو

ال عنی
د د در ی

شـکم هرگـز نباشـد

دلــی د  ،د ســتی هرگــز نــورود
(ه ان)367 :

مد ود هنعث ان در فرد س او اتب شـعرای عـارفی نظتـر آرـار عطـار ماننـد اسـرارنام

(ه ان ،)235 :منطقالطتر (ه ان )440 :خسر نام (ه ان )368 :نتز دیوان سنایی (ه ـان:

 )304غزلتا سعدی (ه ان )374 :استفاده ارده است ا تعدادشان در مقایسـ هـا اشـعار
عرهی اند

است
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اشعار موجود در انوارالمرشدیه
در انوار هرخالف فرد سال رشدی  ،اشـعار عرهـی اـاور نی ،جـز اهتـا منـدرج در هـا

هتست یکم (ذار اهتاتی ا شتخ اهواسدا آنها را خوانده یا شنتده است) ،دیده ن یشـود
منظوم این اهتـا را نتـز پـ

البت مد ود هنعث ان ترج

او اصـ عرهـی یـا اـاور نی آن

آ رده است در انوار هسـتار هتشـتر او فـرد س اشـعار فارسـی هـ چشـم مـیخـورد مد ـود

هنعث ان در این اتا  ،او آرار ملت

شعرای فارسی وهان اسـتفاده اـرده اـ او آن متـان،

آرار س شاعر را هتش او آرار دیگر شعرا ه اار هرده است این آرار هـ ترتتـب فـور اسـتفاده
عبار اند او:
ال ) آرار شتخ مص حالدین سعدی شتراوی
 هوســتان (مد ــود هــنعث ــان،556 ،552 ،534 ،528 ،522 ،492 ،486 :1358 ،
،606 ،604 ،603 ،602 ،600 ،597 ،590 ،588 ،587 ،581 ،577 ،571 ،559
)611 610 ،609 ،607
خور

ده ه گنجش

اب

ح ـام

چـــو هـــر ســـوی تتـــر نتـــاو افگنـــی

اـــ یـــ

ر و افتـــد ه ـــایی هـــ دام
1

امتـــد اســـت ناگـــ اـــ صـــتدی ونـــی
(ه ان552 :؛ سعدی شتراوی)94 :1359 ،

 گ ستان (مد ـود هـن عث ـان،547 ،545 ،539 ،535 ،527 ،513 ،510 :1358 ،
،588 ،586 ،584 ،581 ،577 ،576 ،574 ،572 ،566 ،564 ،556 ،554 ،548
)607 605 ،604 ،601
چــو انســان را نباشــد فضـ

احســان

2

چـــ فـــر او آدمـــی هـــا نقـــش دیـــوار
(ه ان547 :؛ سعدی شتراوی)159 :1374 ،

 دیوان سعدی (مد ـود هـن عث ـان،544 ،542 ،538 ،536 ،535 ،532 :1358 ،
)599 597 ،591 ،590 ،576 ،566 ،556 ،554 ،550 ،549
خــــدایا هــــ حــــق هنــــی فاط ــــ

اــــ هــــر قــــو ای ــــان انــــی خات ــــ

اگـــر دعـــوتم رد انـــی یـــا قبــــو

مـــــن دســـــت دامـــــان آ رســـــو
(ه ان591 :؛ سعدی شتراوی)204 :1386 ،
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استفادة فرا ان مد ود هنعث ان او آرار سعدی در این اتا

نتز قرارداشتن نام سـعدی

در شدا وار فیح ا وار عن و ارال زار ترج فارسی آن ،تذارة هزار مزار ا سعدی

را ه عنوان یکی او افاض صوفت معرفـی مـیاننـد ،هتـانگر جایگـاه ا ی سـعدی در متـان
عرفای آن ومان است (شتراوی)448 -447 :1364 ،
) آرار فریدالدین عطار نتشاهوری
گر ی

 منطقالطتر (مد ود هنعث ان)673 596 ،587 ،556 :1358 ،
انصـاف او تـو آیـد در جـود

3

هـــ اـــ ســـالی در راـــوع در ســـجود

(ه ان673 :؛ عطار نتشاهوری)183 :1375 ،

 دیوان عطار (مد ود هن عث ان)575 533 :1358 ،

د و جــان هرگتــر تــا راهــت دهنــد

هـــرد عـــالم را هـ ـ یـ ـ

4

آهـــت دهنـــد

(ه ان575 :؛ عطار نتشاهوری)254 :1362 ،

 اسرارنام (مد ود هن عث ان)626 594 :1358 ،

اگـــر آلــودهای ،پالــوده گـــردی

5

اگـــــر پـــــالودهای ،آســــوده گـــــردی
(ه ان626 :؛ عطار نتشاهوری)60 :1384 ،

 الهینام (مد ود هن عث ان)680 :1358 ،

اگــر پــتش او اجــ یــ

دم ه تــری

6

در آن مـــــردن د عـــــالم را هگتـــــری

(ه ان680 :؛ عطار نتشاهوری)33 :1387 ،

 ملتارنام (مد ود هنعث ان)546 :1358 ،

پتـــر وه دگـــر هاشـــد پتـــر و دگـــر

تـــر

 مصتبتنام (ه ان)590 :

دنتـــا گـــوی تـــا دینـــت هـــود

7

هرهســــت دگــــر هاشــــد هررســــت دگــــر»

(ه ان546 :؛ عطار نتشاهوری)185 :1358 ،
تـــر

8

آن مـــیگـــوی تـــا اینـــت هـــود

(ه ان590 :؛ عطار نتشاهوری)270 :1386 ،
ج) آرار نظامی گنج ای
 لت ی مجنون (مد ود هنعث ان)592 584 ،510 ،498 ،492 :1358 ،

 / 142معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرتنامة محمود بنعثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم

چــــشم اـــ رســــتد هــر جــــ الت؟

9

نفــــــرین اــــــــ داد گـــوشــــــ الت؟
(ه ان592 :؛ نظامی گنج ای)86 :1390 ،

شترین ( مد ود هنعث ان)660 571 ،511 :1358 ،

 خسر

خــدایا هــــرچ رفــــت او س ــهوااری

10

هتامـــــروم اــــــ تــــــو آمــــــروگاری
(ه ان571 :؛ نظامی گنج ای)459 :1383 ،

 ملزنا سرار (مد ود هنعث ان)611 505 :1358 ،

ای هــ او هـــــوده ناهـــــوده مـــــــا

ای هــــ اهــــد ونــــده فرســــوده مــــا

(ه ان592 :؛ نظامی گنج ای)611 :1384 ،
د) دیوان شتخ امتنالدین ه تانی (مد ود هنعث ان)690 -689 ،604 :1358 ،
عر س ملـزن جـان الـ ا اهلل

نـــدیم خـــو

نفســـان الـ ـ ا اهلل

(ه ان604 :؛ ه تانی)227 :1387 ،
گ ان میر د هتت ها مرهوم ه یکی او قصاید طو نی شتخ امتنالدین ه تانی ها ردیـ
ال ا اهلل هاشد ا د هتت اهتدای آن چنتن است:
نگارخانـــــ جـــــان ،الـــــ ا اهلل

لرزگشــــای جهــــان ،الــــ ا اهلل

جـودهلش عـدم

نـــدیم خـــو نفســـان ،الـ ـ ا اهلل

عدمن ای جـود

اهتا دیگری نتز او سر دههای شتخ امتنالدین در انـوار جـود دارد اـ در مقایسـ هـا

دیوان دارای جاه جایی در مصراعها تفا

هـایی در ا ـا اسـت (مد ـود هـنعث ـان،

690 -689 :1358؛ ه تانی )218 -217 :1387 ،این احت ـا

جـود دارد اـ چـون مد ـود

هنعث ان مرید خاص شـتخ امـتنالـدین ه تـانی هـوده اشـعار ا را او وهـان خـود
صدت گفتار

شـنتده،

هتشتر هاشد؛ اما او آنجاا تاریخ اتاهت نسل خطی دیوان امتنالدین ه تانی

ا در اتاهلان پاری

موجود است ،مرهوم ه سا  786هـ

در ایاصوفت ا تاریخ اتاهت آن  826هــ

در مقایس ها انوار موجـود

اسـت ،قـدمت هتشـتری دارد ،م کـن اسـت او

صدت هتشتری هرخوردار هاشد ه چنتن ها توج ه جود اختالفهای ویاد در اشعاری اـ
او شعرای ملت

توس مد ود هنعث ان در هرس ستر نامـ آمـده ،هـا دیـوان آن شـعرا،
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ه نظر میرسد ا هد ن مراجع ه آرار شعرا ها یاری حافظ  ،اشعاری را او شـعرای ملت ـ
در اتب خود آ رده در جـایی اـ حافظـ یـاری نکـرده ،هـ ا ـ
ا اتی را معاد

قریدـ شـاعریا

اژههای اص ی ه اار هرده یا حتی مصراعی را ترتتر داده است ا پـتشتـر

در ه تن هلش ه این ترتترا اشاره شد

 .3اشعار موجود در مفتاحالهدایه و مصباح العنایه
هتشتر اشعار ه ااررفت در مفتاح ،متع ق ه شتخ امتنالدین ه تـانی اسـت (مد ـود هـنعث ـان،
154 -153 ،148 ،95 ،82 :1376؛ ه تانی)247 -246 ،208 ،69 :1387 ،

در حـــجاهی تـــو هـــم و هستی خـــــویش

ر نــ آن مـــاه نـــو نـــ پنهـــان اسـت

هـــا جـــود تـــو مشـــک اســـت ایـــن راه

گـــر ن ـــانی تـــو ســـلت آســـان اســـت
(مد ــود هــن عث ــان95 :1376 ،؛ ه تــانی،
)69 :1387

هرخی اهتا نتز ه عنوان ترج ای منظوم پ

او هرخی احادی  ،اهتا یا عبـارا عرهـی

آمده ا گ ان میر د سر دة مد ود هنعث ان هاشد (مد ود هـنعث ـان120 ،92 :1376 ،
)134
اِغتَنِم الفُرصر َ تَ ر مرر السدا

هتت:

غنت ت دان درین دم فرصت خـویش

ا فرصت ه چو اهر انـدر گـذار اسـت
(ه ان)134 :

در مفتاح ،او سرایندگان پارسیگوی نتز استفاده شده است اـ البتـ هسـامد ایـن اهتـا

هستار اند

است این اشعار ،سر دة شعرایی چون انـوری (ه ـان ،)125 ،88 :سـت الـدین

هاخروی (ه ان ،)134 :اهن ی ـتن (ه ـان ،)92 :عطـار (ه ـان ،)94 :سـنایی (ه ـان)103 :
ا حدالدین ارمانی (ه ان )89 :است
شتخ -قدساهلل ر ح  -گفت :ست الدین هاخروی -رحمةالهلل ع ت  -دریـن هـا فرمـوده
است ،هتت:
من گم شده جویان توام اوی هـ اـوی

اشکم و غ ت ر ان شده جوی ه جـوی
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هــا صــبر موافقــت اــنم پشــت ه ـ پشــت

هاشــد ا ـ شــبی هــاو نهــم ر ی ه ـ ر ی
(ه ان)117 :

 .2بررسی برخی مضامین مشترک در فردوس المرشمدیه ،انموار المرشمدیه و

مفتاحالهدایه

الف) ترک دنیا و بیاعتنایی به آن

شتخ مرشد میگوید« :مث د آن ا
جاه ما

ا در جوانی درین اار آید هنوو ه د ستی دنتـا

فروند فتن نشده هاشد ،مث ااغـذ سـفتد اسـت اـ خواهـد اـ قـرآن هـر آن

هنویسد ،و د هتوان نبشت؛ مث د آنا
مرادا

تنع ا

ا قـو جـوانی او ی فـو شـده هاشـد ،هـ

تع قا این جهانی مث ااغذی هود ا حسا دنتـا هـر آن نبشـت هـود؛

اگر خواهد ا قرآن هر آن هنویسد مشک هـود؛ ویـرا اـ حرفـی دیگـر در آن قـرار گرفتـ
است» (مد ود هنعث ان)369 :1333 ،
ه عقتدة شتخا سالم نتز انقطاع او دنتا مسائ دنتوی افزایش عبـادا

طاعـا  ،راه

صو ه حق را ه وار میساود (مد ود هنعث ان )35 :1376 ،ا در جایی دیگر میگوید:
«تا مرد او د ستی دنتا آواد نگردد ،د ا حاضر اسرار نلواهد شد» (ه ان)36 :
ب) توجه به سماع

منظور او س اع در فرد س ،هرپایی مراسم داشتن آداهی خاص نتست؛ ه ک هتشتر خوانـدن
شنتدن شعری تدت تأرتر حالی خو

است این حا م کن است هر ارر دیدن صـن الهـی

پدید آید؛ مانند حا خوشی ا هنگام رفتن ه صـدرا در فصـ ههـار هـرای اصـدا شـتخ
مرشد ایجاد شد (مد ود هنعث ان )372 :1333 ،گاهی شتخ مرشد ها شنتدن اهتـاتی عرفـانی
ه س اع مشرو میشد هرارر جاذه الهی میگریست خرق او تن ه در مـیآ رد (ه ـان:

 )366در انوار ه پارهاردن خرق ها هنگام سـ اع نتـز اشـاره مـیشـود (مد ـود هـنعث ـان،
)641 -640 :1358

شتخ امتنالدین ه تانی در ها هفتم مفتاح ه اصدا خ و

مراقبـ سـفار

مـیانـد

(مد ود هنعث ان )34 -33 :1376 ،ی س اع را موجب تر یح شادی میداند؛ اما عقتـده
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دارد اسانی اـ در خـدمت پر ردگـار هـ سـر مـیهرنـد« ،خـود در عـتن تـر یح رر ح
راحتاند ،چ مدتاج س اع است (ه ـان )34 :شـتخ هـ مسـائ اجت ـاعی اخالقـی هسـتار
اه تت میداد هنگامیا مد ود هنعث ان هنا ه درخواسـت مریـدان هـرای اسـب اجـاوة
س اع نزد ی رفت ،شتخ گفت« :هر اصدا را او مـا سـالم هرسـان هگـوی اـ اجـاو
س اعاردن نتست ا در متان خ ق پریشانی تفرق هسـتار هسـت ر ا نباشـد اـ هـ سـ اع
مشرو شویم» (ه ان)53 -52 :
ج) توجه به ذکر

اه تت ذار در فرد س چنان است ا مد ود هنعث ان او قو مادر شتخ ،ذاـرگفتن شـتخ
مرشد را در شکم مادر هتان میاند (مد ود هنعث ان )12 :1333 ،او صـایای شـتخ مرشـد
ه مریدان این است ا قت سدر هرختزید پنج راعت ن او انتد پ

مشـرو شـوید هـ

قرآنخواندن ت قتن حف اـردن ذاـرگفتن» (ه ـان )314 :شـتخ مرشـد هـ حضـور د
هنگام ذار ،تأاتد فرا ان میارد ذار هی حضور ق ب هی تفکر را هیفایـده مـیدانسـت
(ه ان)422 :
توج شتخ امتن الدین ه تانی نتز ه گفتن ذار ه حدی است ا مد ود هنعث ان د ها

او پانزده ها مفتاح یعنی ها های چهارم پانزدهم را ه این موضوع اختصاص داده اسـت

در دیوان شتخ امتنالدین س قصتدة طو نی ها ردی
عالق افر ا ه ذار ،ه یژه این ذار شری

ذار ال ا اهلل را او اراان خ و

ال ا اهلل جود دارد اـ حـاای او

است (ه تانی )236 -222 :1387 ،امـتنالـدین

شرم اص ی ذار را تر

دنتـا دانسـت

ذ

ذاـر را

نتتج حضور ق ب خوانده است (مد ود هنعث ان)36 :1376 ،
د) حاللبودن طعام

شتخ مرشد هر استفادهنکردن او طعام شبه نـا

تأاتـد فـرا ان داشـت (مد ـود هـنعث ـان،

 ،)100 -99 :1333استفاده او ما حـرام را نهـی مـیاـرد (ه ـان )339 :رسـتگاری را در
اسب حال میدانست (ه ان)321 :
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شتخا سالم نتز مریدان را ه امخوردن سـفار

مـیاـرد مـیگفـت« :چـون در ایـن

ومان ا مایتم ،قو حال دست ن یدهد ،قطعاا هتچ چـارهای نتسـت ا اـ اـمخـوردن»
(مد ود هنعث ان)28 :1376 ،

 .3جایگاه زن در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه
اگرچ جایگاه ون او هستاری جها  ،پ

او پتامبر اارم (ص) ر ه نز

رفت هـود ،ونـان در

تصوف اسالمی ،نقشی هستار مهم داشتند (شت  )41 :1379 ،در تألتفا مد ود هـنعث ـان
نتز نقش جایگاه ون مادر هـ خـوهی ن ایـان اسـت وهـد ،قـرین تـرس او هاودارنـدههـا او
خدا ند است واهدان ترسان ه چتز او ج

ون را عام ی هاودارنده او خـدا مـیپنداشـتند

(حستنی )78 :1385 ،اهواسدا ااور نی نتز عارفی هود واهـد اهـ ریاضـت اـ درهـارة
ونان عقتدة خوهی نداشت او ه سرگزینی صدبت ها ونان در ت ام ع ر خـودداری اـرد

در فرد سال رشدی
اسطونی تفا

انوار ال رشدی او وهان ا نق شده است ا «اگـر پـتش مـن ونـی او

هودی ،نکاح اردمی» (مد ود هـنعث ـان146 :1333 ،؛ مد ـود هـنعث ـان،

 )549 :1358یا « پتش من چ ونـی اسـت چـ دیـواری اگـر چنـتن نبـودی ون اردمـی»
(مد ود هنعث ان )327 :1333 ،ا ه دلتـ تـرس او گنـاه ،حتـی او هـمصـدبتی هـا پترونـان
د ری میجست؛ هرای مثا  ،هنگامیا پترونی او راه د ر هرای دیدار

ه ااور ن آمـد

خواست در خ و هرای پرستدن مسئ ای ا را هبتند ،شتخ مرشد گفت« :هم آنجا ا هستی
ها

ه خ و هـا مـن حاضـر مبـا

اـ شـتطان ونـده اسـت نـ مـرده اسـت» (مد ـود

هنعث ان )173 :1333 ،البت ه نظر میرسد عقتدة منفی شتخ درهارة ونان نسبی است هتشـتر
ه دلت وهد هستار ا

د ری او گناه است؛ چراا ها جود داشتن این عقایـد ،نـام چنـد ون

عارف در متان مریدانش ه چشم میخورد درهارة یکی او آنها میگوید« :حشر ا ها ا لتا
خواهد هود» (ه ان )401 :در حق د تن دیگر میگوید« :این د عفتف او اه ههشـتانـد»
(ه ان )401 :ه چنتن درج نـام ونـان هـ عنـوان مریـدان شـتخ مرشـد هتـان فضـای آنهـا
نشاندهندة اروشی است ا مد ود هنعث ان هرای ون قائ اسـت ا در هـا سـی چهـارم
(در ذار اسامی خ فا اصدا شتخ مرشـد قـدس اهلل ر حـ العزیـز) مـیگویـد« :دیگـر او
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ایشان چهار عاهدة عارف صالد هوده است :ا
مسترر احوا خود او ذار فکر ی
قرآن ،ما

م

الـدة مد ـد اـاور نی هـود ر و شـب

ساعت نسرداختی مستجا الـدعوه هـود حـاف

هیش ار در پای شتخ درهاخت شتخ در حق ی فرمود ا حشر ا هـا

ا لتا خواهد هود ،رحمةالهلل ع تها د م ستی اارویاتی هود ا لت ی هود ور ما
داشت ه درهاخت صـاحب مـر

غـالم

هـود مریـدة شـتخ هـود در اارویـا خانقـاهی

هساخت خدمت در یشان میارد هم در آنجا فا یافت ،رحمةالهلل ع تها د تن دیگـر
او دشت هارین هودند :یکی هنت طتب رحمةالهلل ع تها دیگر خدیج
عارف

صائمالدهر قایمال ت

ایشان هرد صـالد

صاحب اراما هـودهانـد شـتخ مرشـد قـدس اهلل ر حـ

العزیز در حق ایشان گفت است ا این د عفتف او اه ههشتاند ایشان هـرد در دشـت
هارین فا اردند ،رحمةالهلل ع ته ا» (ه ان)401 :
در ها نلست هر س اتا  ،مادران مشایخ هـ طـور اامـ معرفـی مـیشـوند مد ـود

هنعث ان در فرد س انوار میگوید « :نام مادر شتخ هانوی هنـت مهـدی هـود ا او قریـ

سف ی هود (ه ان12 :؛ مد ود هنعث ان)477 :1358 ،؛ در مفتاحالهدای میگوید « :مـادر

شتخ ا سالم او ااور ن هود دختر واهد عزاهلل هود شتخ ع ی -قـدس اهلل سـره -ا را مـادر
مؤمنان خواندی» (مد ود هنعث ان )6 :1376 ،توج مد ود هنعث ان ه ارو

ونان ه یـژه

در معرفی مادر شتخ امتنالدین ه تانی ه ضوح دیده میشود
در ها نلست هرس اتا  ،او وهان مادران مشایخ ،ارامتی او فروند متولدنشده یا تاوه
د یافت هتان میشود این نشاندهندة اروشی است ا مد ود هنعث ان هـرای ون قائـ

میشود مادر شتخ مرشد در فرد س نتز در انوار میگوید« :شتخ در شکم من شـش ماهـ
هود ا ذار گفتی ،چنانک آ او ذار ی میشنفتم چون قت وادن ی هـود اسـانی اـ
پتش من نشست هودند ،آ او ذار ی مـیشـنفتند» (مد ـود هـنعث ـان12 :1333 ،؛ مد ـود

هنعث ان )473 :1358 ،مد ود هنعث ان در مفتاحالعنای نتـز ارامـت پـتش او

د شـتخ

امتنالدین ه تانی را او وهان مادر ی نق میاند ا گفت هـود قبـ او اینکـ شـتخ را هـاردار
هاشد ،در فقر ه سر میهردند ه سر  ،شتخ ع ـی ،ا را هـ نع ـت ر وی هسـتار پـ

او

د فروندشان امتد داد مادر شتخ گفت« :هـم در آن ر و اـ شـتخ -قـدس اهلل ر حـ -
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ه جود آمد ،آرار نع ت د لت در خان ما ظاهر شد ،او هراا شتخ (مد ـود هـنعث ـان،
)6 :1376
مد ود هنعث ان ،ارامتی او نوع دیدن آینده در خوا ه ع شـتخ امـتنالـدین نسـبت
میدهد ع شتخ در ومان هارداری مادر ی شبی ه اقع دید در صدرایی هسـتار هـزر ،
شلصی نورانی هر منبری هزر

هرای ج اعتی هیش ار عـ مـیاـرد هـ ا گفتنـد ایـن

هرادروادة تو جانشتن رسو خدا (ص) است (مد ود هنعث ان)6 :1376 ،

درهارة ارامت شتخ مرشد در ها د م فرد س انوار حکـایتی آمـده اـ نشـاندهنـدة

هزر منشی خردمندی مادر است حکایت این است اـ در ومـان قدطـی ،ر وی اسـتاد
مکتبخان ای ا شتخ ه آنجا میرفت ،او ا خواست ا او پدر

مقـداری گنـدم هـرایش

هگترد شتخ موضوع را ها مادر در متان گذاشت مادر ه ا عده داد ا شبهنگام ها پـدر
صدبت خواهد ارد او ا گندم خواهد گرفـت شـب مـادر مـاجرا را هـرای پـدر تعریـ
ارد؛ اما پدر شتخ توان تهت گندم را هرای استاد نداشت در اینجا مد ود هنعث ان مهرهـانی
مادر ها فروند را ه تصویر میاشد میگوید« :مادر شتخ ه شب در این اندیشـ هـود اـ
فردا چ هساوم ا تس ی خاطر شـتخ هاشـد صـبح و د اتسـ ای پـر او خـا

را سرهسـت در

گوش خان گذاشت ه فروند گفت این اتس گندم است ا پدر قـرار اسـت آن را هـ
آستا هبرد هرای استاد آرد تهت اند آنگاه خود هرای گرفتن گندم ه خان ه سای رفت
شتخ هرای دیدن گندم سر اتس را گشود پ

او هاوگشت مادر هـ ا گفـت گنـدم هـرای

استاد ههتر اسـت (مد ـود هـنعث ـان15 :1333 ،؛ مد ـود هـنعث ـان )477 :1358 ،در ایـن
حکایت ،مادر شتخ تبدی خا

ه گندم را ه دلت د لت نت

هلتـی شـتخ مـیدانـد؛ امـا

میتوان گفت مد ود هنعث ان ها ذار این حکایت ،عال ههـر هتـان ارامـت شـتخ مرشـد در
اودای ،ارامت مادر شتخ را نتز نشان میدهد؛ ویرا خا
شده هود م کن است مهر مادران ا ا تد
دلت

ه دست مـادر در اتسـ ریلتـ

دیدن شرم فروند را درهراهر اسـتاد نداشـت،

قوع این امر هاشد در ها د اودهـم مفتـاحالهدایـ نتـز حکـایتی مبنـیهـر سـلا

مهرهانی مادر جود دارد مد ود هنعث ان او قو شتخ امتنالدین ه تـانی مـیگویـد« :چـون
اشار او حضـر شـتخ مرشـد -قـدس اهلل ر حـ العزیـز -رسـتد اـ آن تـ مـیهایـد هـر
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می داشت ا آنجـا سـقای اـرده شـود ،مـرا آن مقـدار نبـود اـ یـ

ا نـگ یـ

هتـ

هلریدمی هرفتم ه پتش الده احوا ها ی هگفتم ا را دستتن ای او نقـره اـ هـود ،هـداد
هدادم تا هفر ختند د عدد ا نگ هت هلریدند» (مد ود هنعث ان)166 :1376 ،

مد ود هنعث ان در ها دهم مفتاحالهدای

مصباح العنای (ها نصایح) او راهع چنـتن

سلن میگوید« :شتخ قدس اهلل ر ح گفت :راهع را -رحمةالهلل ع تها -پرستدند ا هنـده هـ
مقام رضا ای هرسد؟ فق یت :إذال سَةتهُ الیمُصابةُ رَم سةتهُ الینعمةُ .گفت :آن ومانی اـ شـادی

ن اید در مصتبت ،چنان ا شادی مین اید در نع ـت (ه ـان )129 :در هـا دهـم مفتـاح،
ولتلا ه یوس

میگوید« :ه درستی ا شهو  ،پادشاهان را مـیگردانـد هنـدگان ه چـون

من ه درستی ا صبراردن او شهو

تقوا نگاه داشـتن ،هنـدگان را پادشـاه مـیگردانـد

ه چون تو» (ه ان )122 :هرچند ولتلا در حکایت مـذاور مظهـر شـهو اسـت ،مد ـود
هنعث ان سلن حکت ان ای را او وهان ا هتان میاند

مفتاح ،گزیدة جواهرا متنت است ا نسل ای او آن در دست نتست م کن است هـا

مرهوم ه اسامی اصدا ماننـد فـرد سال رشـدی در جواهرا متنتـ آمـده در آن اسـامی

ونان ذار شده هاشد

 .4بررسی کرامات در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه
ها هتست د م فرد س ،ها شانزدهم انوار ها نهـم مفتـاح ،درهردارنـدة حکایـاتی در
هتان ارامـا شـتخ مرشـد شـتخا سـالم اسـت او دیـدگاه شـفتعی اـدانی ،ارامـا را

میتوان ه د مقول معنوی مادی طبق هندی ارد اراما معنوی ،آنهایی هسـتند اـ در
دنتــای ذهــن ر ح اتفــا مــی افتنــد ارامــا مــادی ،ارامــاتی اـ دارای نــوعی خــر
عاد اند ،در قوانتن فتزیکی جهـان ترتتـر ایجـاد مـیاننـد یـا امـری را اـ هـ طـور طبتعـی
امکانپذیر نبوده ،م کن میساوند (شفتعی ادانی )330 ،314 :1392 ،میتوان اراما را
هراساس متزان اقناع ،ه د گر ه اراما ها رپذیر اراما نام کن انکارشـونده تقسـتم
ارد یکی او مهمترین مواردی ا در متزان اقناع هـا ر ملاطـب پـ
تأرتر دارد ،ر

او شـنتدن ارامـت

هالغت نویسنده در هتان ارامت است شفتعی ادانی میگوید« :مـیتـوان
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تجره احد را در د نوع گزاره ،چنان متفا

ی

دیـد اـ یکـی او مظـاهر صـد ت قـی

شود دیگری او مظاهر اذ » هناهراین« ،وهان پ ی اسـت هـرای عبـور هـ سـوی نـام کن»
(ه ان ) 315 :او موارد مهم دیگری ا متزان اقنـاع ارامـا تـا حـد ویـادی هـ آن اهسـت
است ،جهت هتان ارامت است (ه ان )325 ،323 :جهت هتان ارامت ،هدف اص ی آن را
نشان میدهد
هتشترین تعداد ارامت در هرس اتا  ،مرهوم ه اراما معنوی است ایـن ارامـا ،
فراستهای د شتخ مورد هد

را هاوگو میاند

انواع فراست در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه

الف) آگاهی از آنچه پیشتر یا در جمایی دیگمر در ایماب شمیخ روی داده اسمت

(مد ود هنعث ـان،174 ،171 ،170 ،169 ،161 ،160 ،159 ،153 ،151 ،147 ،141 :1333 ،
175؛ مد ود هنعث ـان550 547 ،546 :1358 ،؛ مد ـود هـنعث ـان،53 ،52 ،48 :1376 ،
)65 64 ،63 ،62 ،59 ،58 ،56 ،54
ب) فراست یا ذهنخوانی (مد ود هنعث ان173 ،151 ،146 ،145 ،141 ،140 :1333 ،
174؛ مد ود هنعث ان549 545 :1358 ،؛ مد ود هـنعث ـان67 ،61 ،60 ،58 ،53 :1376 ،
)68
ج) آگاهی از اسرار بماطن (مد ـود هـنعث ـان169 168 ،163 ،158 :1333 ،؛ مد ـود
هنعث ان555 ،549 ،552 ،551 :1358 ،؛ مد ـود هـنعث ـان69 ،68 ،62 ،56 ،52 :1376 ،
)70
د) پیشممگویی (مد ــود هــنعث ــان179 168 ،166 ،162 ،161 ،150 ،149 ،146 :1333 ،؛
مد ود هنعث ان557 554 ،547 ،546 :1358 ،؛ مد ود هنعث ان)66 65 :1376 ،

انواع کرامت مادی در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه

الف) ارتباط با حیوانات و اشیا (مد ود هنعث ان169 165 ،154 ،152 :1333 ،؛ مد ود

هنعث ان559 558 ،556 :1358 ،؛ مد ود هنعث ان)59 :1376 ،
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ب) استجابت دعا برای باریمدن بماران (مد ـود هـنعث ـان177 -175 148 :1333 ،؛
مد ود هنعث ان551 :1358 ،؛ مد ود هنعث ان)57 :1376 ،
ج) استجابت دعا برای شفای بیممار (مد ـود هـنعث ـان،163 ،162 ،156 ،148 :1333 ،
173 167؛ مد ود هنعث ان)67 :1376 ،
د) مؤثربودن نفرین و دشنام (مد ود هنعث ـان160 :1333 ،؛ مد ـود هـنعث ـان:1358 ،
)554

جهت کرامت در فردوسالمرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاحالهدایه

ه انطورا پتشتر اشاره شد ،عال ههر نوع هالغت هـ ااررفتـ در مـتن ،چگـونگی جهـت

اراما نتز او اصو مهم هرای تد ت اراما او نظر متزان اقناع دریافت نگر
مسائ ملت

شـتخ هـ

است

جهممتهممای مشممترک کرامممات در فممردوسالمرشممدیه ،انمموار المرشممدیه و

مفتاحالهدایه

الف) بیان یاریرسانبودن شیخ به مریدان و درویشان (ظاهری و ایبی)

هشت حکایـت او فـرد س (مد ـود هـنعث ـان،164 ،161 ،155 ،147 ،146 ،141 :1333 ،

 ،)174 ،169ی

حکایت او انوار (مد ود هنعث ان )550 :1358 ،پنج حکایـت او مفتـاح

(مد ود هنعث ان )65 64 ،63 ،60 ،59 ،55 ،52 :1376 ،ه هتان یاریرسانهودن شـتخ ،هـ
مریدان در یشان اختصاص دارد
ب) بیان یاریرسانی شیخ به دیگران بهویژه بیماران با دعا

هشت حکایـت او فـرد س (مد ـود هـنعث ـان،167 ،163 ،158 ،157 ،156 ،148 :1333 ،

 )177 176 ،173چهار حکایت او مفتاح (مد ـود هـنعث ـان66 ،55 ،54 ،53 :1376 ،

 )67ه هتان یاریرسانی شتخ ه دیگران ه یژه هت اران ها دعا اختصاص دارد
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ج) بیان جایگاه واالی شیخ نزد خداوند و داشتن ارتباط معنوی عمیق با پروردگار

س حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان )162 161 ،160 ،152 :1333 ،س حکایت او

مفتاح (مد ود هنعث ان )58 57 ،54 ،53 :1376 ،ه هتان جایگاه ا ی شتخ نـزد خدا نـد
داشتن ارتبام معنوی ع تق ها پر ردگار اختصاص دارد

د) بیان مهربانی شیخ در حق مردمان و حیوانات

پنج حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان ،)169 165 ،153 ،152 ،151 -150 :1333 ،س

حکایت او انـوار (مد ـود هـنعث ـان )556 560 – 558 :1358 ،سـ حکایـت او مفتـاح
(مد ود هنعث ان )71 -70 68 -67 ،59 :1376 ،ه هتان مهرهـانی شـتخ در حـق مردمـان

حتوانا اختصاص دارد
ه) بیان ارتباط نزدیک معنوی شیخ با یاران

س حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان ،)175 ،161 ،151 :1333 ،یـ

حکایـت او انـوار

(مد ود هنعث ان )558 557 :1358 ،د حکایت او مفتاح (مد ود هنعث ـان65 :1376 ،
 )66ه هتان ارتبام نزدی

معنوی شتخ ها یاران اختصاص دارد

و) بیان آگاهی یافتن بداندیشان بر افکار ،اعمال و سخنان ناپسندشان توسط شیخ

د حکایت او فرد س (مد ـود هـنعث ـان )167 163 -162 :1333 ،یـ

حکایـت او

مفتاح (مد ود هنعث ان )67 - 66 :1376 ،ه هتـان آگـاهییـافتن هرخـی او افـراد هـر افکـار،
اع ا

سلنان ناپسندشان توس شتخ اختصاص دارد

ز) بیان بیتعصبی شیخ دربارة مذاهب دیگر

ی

حکایت او فرد س (مد ود هنعث ـان ،)158 :1333 ،یـ

هنعث ان )552 - 551 :1358 ،ی

حکایـت او انـوار (مد ـود

حکایت او مفتاح (مد ود هنعث ـان)70 -69 :1376 ،

ه هتان هیتعصبی شتخ درهارة مذاهب دیگر اختصاص دارد

ح) تأکید شیخ بر اخالص در عبادت و دوری از ااراض و ظواهر دنیوی

د حکایت او فرد س (مد ـود هـنعث ـان ،159 158 ،146 ،145 :1333 ،د حکایـت او
انــوار (مد ــود هــنعث ــان )552 549 ،548 :1358 ،د حکایــت او مفتــاح (مد ــود
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هنعث ان )63 62 :1376 ،ه هتان تأاتد شتخ هر اخـالص در عبـاد

د ری او اغـرا

ظواهر دنتوی اختصاص دارد
ط) اثبات تجربه و مقامات معنوی شیخ

حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان )140 :1333 ،ی

ی

هنعث ان )545 :1358 ،ه هتان اربا تجره

حکایـت او انـوار (مد ـود

مقاما معنوی شتخ اختصاص دارد

ی) بیان تأکید شیخ بر استفادهنکردن از طعام ،بیحضور یاران

چهار حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان)171 - 170 160 ،159 ،142 ،141 :1333 ،

س حکایت او انوار (مد ود هنعث ان )553 - 552 ،547 ،546 :1358 ،ه هتـان تأاتـد شـتخ
هر استفادهنکردن او طعام ،هیحضور یاران اختصاص دارد
ک) بیان تأکید شیخ بر پرهیز از قضاوت نادرست

حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان )145 :1333 ،ی

ی

هنعث ان )548 :1358 ،ه هتان تأاتد شتخ ه پرهتز او قضا

حکایـت او انـوار (مد ـود

نادرست اختصاص دارد

ل) بیان پشیمانی شیخ از دشنامگویی و دعای بد

حکایت او فرد س (مد ود هنعث ان )160 :1333 ،ی

ی

حکایـت او انـوار (مد ـود

هنعث ان )554 :1358 ،ه هتان پشت انی شتخ او دشنامگویی دعای هد اختصاص دارد

جهتهای مختص فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه

ال ) د حکایت در هتان تأاتد شتخ هر حال هودن ما (ه ان)164 163 :
) د حکایت در هتان تعصب شتخ در یکتاپرستی (ه ان)150 149 ،148 :
ج) ی

حکایت در هتان تأاتد شتخ هر پرهتز او توه شکستن (ه ان)150 149 :

د) ی

حکایت در هتان پرهتز شتخ او مصاحبت ها نامدرم (ه ان)174 173 :

ه) ی

حکایت در هتان تأاتد شتخ هر انجامندادن اار هتهوده (ه ان)174 :

)ی

حکایت در هتان مدترمش ردن افراد ه ظاهر حقتر (ه ان)179 -177 :
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جهت مختص مفتاحالهدایه و مصباحالعنایه
هشت حکایت او مفتاح ،هـ هتـان توجـ شـتخ هـ احـوا مریـدان حفاظـت غتبـی او آنـان
اختصاص دارد (مد ود هنعث ان)62 59 ،58 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 :1376 ،
پ

او هررسی حکایتهای مرهوم ه اراما شتخ در آرار مد ود هـنعث ـان مشـلص

شد ا  70درصد او حکایا مرهوم ه ارامت شتخ در فرد س 75 ،درصـد در انـوار 82
درصد در مفتاح ،مرهوم ه اراما معنوی است هالغت مد ود هنعث ان در هتان حکایـا

هرس اتا ه گون ای است ا هتشتر داستانها را هرای خواننده ها رپذیر میاند حکایـا
مفتاح ا مد ود هنعث ان نقش خود را در آن ه عنوان مؤل

ایفـا مـیانـد ،در مقایسـ هـا

فرد س ا اقتباس ترج ای است او ستر نامـ عرهـی شـتخ مرشـد تـألت
اهوهکر ،ه اقعتت نزدی

تر است خر عاد  ،اغـرا

خطتـب امـام

حالـت افسـان ار ا تـری دارد،

اراما معنوی آن ،درصد هتشتری او ا اراما را ه خود اختصاص داده است هتشـتر،
فضای اخالقی شتخ را هتان میاند این موضوع ،نشاندهندة اقـ هتنـی خردمنـدی هتشـتر
مد ود هنعث ان در مقایس ها خطتب امـام اهـوهکر اسـت هـ طـورا ی ،هـرخالف حکایـا

هرخی سـتر نامـ هـا ماننـد مقامـا شـتخ جـام اـ ارامـا مـادی او نـوع خـر عـاد ،

نسبتدادن اع ا د ر او ذهن ه شتخ حتی هتان تأرتر نفرینهـای شـتخ هـرای تسـ ی خـاطر

ا ست ،حکایا سترههای نوشت شده توس مد ود هنعث ان ،هتشتر ن ایانگر فراسـت شـتخ
مرشد شتخا سالم هستند هتشتر جهتهای حکایا متـان سـتر نامـ هـا مشـتر

اسـت

حکایــا هــا اهــداف مثبــت هتــان مــیشــوند جنب ـ اخالقــی آمووشــی دارنــد او متــان
ستر نام های مد ود هنعث ان ،تنها در ی

حکایت او فرد س ی

حکایت او انوار ،ه

مؤررهودن نفرین شتخ مرشد اشاره شده اسـت اـ هـدف نقـ آن ماننـد مناقـب شـتخ جـام،

انتقــامگت ـری ترســاندن تس ـ ی خــاطر شــتخ نتســت؛ ه ک ـ پشــت انی شــتخ مرشــد را او

دشنامگویی دعای هد مطرح میاند (مد ود هنعث ـان160 :1333 ،؛ مد ـود هـنعث ـان،
 )554 :1358در فرد س ،د حکایت در مفتاح ی

حکایت مبنیهر هت ارشدن اسی اـ

درهراهر شتخ ،رفتار یا گفتار ناپسندی نشان داده است ،جود دارد اـ البتـ در هـتچیـ

او

آنها هت ارشدن هر ارر نفرین شتخ هرای انتقامگتری یا آرامش خاطر ا صور ن یگتـرد؛
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ه ک این حکایا  ،درجهت آگاهاردن افراد هر افکار اع ا ناپسندشان ر ایت میشـوند
در ت ام این حکایا  ،افراد مذاور ها دعای شـتخ شـفا مـییاهنـد توهـ مـیاننـد (مد ـود
هنعث ان167 163 ،162 :1333 ،؛ مد ود هنعث ان)67 -66 :1376 ،
نتیجهگیری
پــ

او معرفــی ســ اتــا فــرد سال رشــدی فــی اسرارالصــ دی  ،انوارال رشــدی فــی

اسرارالص دی

مفتاحالهدای

مصباح العنای  ،هتان شـرح حـا شـتخ اهواسـدا اـاور نی،

شتخ امتن الدین ه تانی ،خطتب امام اهوهکر مد ـود هـنعث ـان ،هتـان ارتبـام متـان مد ـود
هنعث ان ها شتخ امتنالدین نتز پ

او هررسی شتوة سترهنویسی مد ود هنعث ان مقایسـ

تطبتقی س ستر نام نوشت شده توس ا  ،یعنی هررسی مقایس چگونگی سـب
نامگذاری ترتتب اهوا  ،استفاده او اشعار ،عقاید عرفای مورد هد
انواع اراما

مضـامتن مشـتر ،

جهت هتان اراما  ،مشلص شـد آرـار مد ـود هـنعث ـان در ت ـام مـوارد

ذارشــده جــوه اشــترا
هیتک

ر

،

نزدی

ویــادی هــا یکــدیگر دارنــد هرسـ اتــا  ،دارای نثــری ســاده

ه نثر هتناهتن هستند ا البت تأرترپذیری فرد سال رشدی اـ ترج ـ

اقتباسی است او ستر نام ای عرهی ،او د اتا دیگر هتشتر است در هرسـ ارـر ،او اشـعار

عرهــی فارســی اســتفاده شــده اســت در فــرد سال رشــدی  ،هتشــتر او اشــعار عرهــی در

انوارال رشدی

مفتاحالهدای  ،هتشتر او اشـعار فارسـی اسـتفاده شـده اسـت پـ

اشعار این س ستر نام

او هررسـی

جست جو هرای یافتن شعرایی ا شعرشان در ایـن اتـب آمـده،

ه نظر میرسد ترج منظوم اهتا عرهی یا ااور نی در هرسـ اتـا  ،هـ دلتـ

جـود اژة

«معنی» یا «فارسی» پتش او آنها نتز ها توج ه شباهت سبکی متن ها اهتا  ،سر دة مد ود

هنعث ان هاشند در فرد سال رشدی  ،او اهتا فارسـی انـدای اسـتفاده شـده اـ متع ـق هـ

عطار ،سنایی سعدی است اشعار موجود در انوارال رشدی ه ترتتب هسامد ،سر دة سـعدی
شتراوی ،عطار نتشاهوری ،نظامی شـتخ امـتنالـدین ه تـانی اسـت اسـتفادة فـرا ان مد ـود

هــنعث ــان او آرــار ســعدی در ایــن اتــا

نتــز قرارداشــتن نــام ســعدی در شــدا وار فــی

ح ا وار عن و ارال زار ترج فارسی آن تذارة هزار مزار ا سعدی را ه عنوان یکـی
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او افاض صوفت معرفی میانند ،هتانگر جایگاه ا ی سعدی در متان عرفای آن ومان است

(شتراوی )448 -447 :1364 ،هتشتر اشعار مفتاحالهدای نتز متع ق ه شتخ امـتنالـدین ه تـانی

است مد ود هنعث ان ه تعداد انگشـتشـ ار او چنـد شـاعر پارسـیگـوی ماننـد انـوری،
عطار ،سنایی

در این اتا استفاده اـرده اسـت اسـتفادة فـرا ان مد ـود هـنعث ـان او

اشعار شتخ امتن الدین ه تانی در اتاهی ا احوا  ،اقوا
ه شتوة سترهنویسی ا ارو

اراما ه ان شتخ هتان مـیشـود،

هتشتری میهلشد

هتشتر اهوا آرار مد ود هنعث ان عنا ین آنها ها یکدیگر مشتر

ها مستق در فرد سال رشدی درهارة احادی
ااور نی ه حدی
عالق

است جود شش

پتر بر (ص) نشاندهنـدة توجـ اهواسـدا

اختصاصداشتن د ها مسـتق در مفتـاحالهدایـ هـ ذاـر ،ن ایـانگر

اه تتی است ا امتنالدین ه تانی هرای ذار قائ است

ون مادر در ت ام ستر نام ها جایگاه ا یی دارنـد رفتـار خردمندانـ  ،هـزر منشـان
سلا ت ندان ای ه مادران شتخ مرشد شتخا سـالم نسـبت داده شـده اسـت چنـد تـن او
مریدان شتخ مرشد ونان هودند نزد شتخ ارو
نتز او وهان ونان سلنان حکت ان ای نق شده است

احترام یژهای داشـتند در مفتـاحالهدایـ

در هرس اتا مد ود هنعث ان ،ارامتهای معنوی درصـد هتشـتری را نسـبت هـ اـ
اراما دارد هالغت ی در هتان حکایا ه گون ای است اـ هتشـتر داسـتانهـا را هـرای
خواننده ها رپذیر میاند حکایا مفتاح ،تألت

مد ود هنعث ـان ،در مقایسـ هـا فـرد س

ا اقتباس ترج ای است او ستر نام عرهـی شـتخ مرشـد تـألت

ه دلت

خطتـب امـام اهـوهکر،

اق هتنی خردمندی هتشتر ی در مقایس ها امام اهوهکر ،ه اقعتت نزدی

تر اسـت،

درصد اراما معنوی آن او فرد س انوار هتشـتر اسـت هـ هتـان فضـای اخالقـی شـتخ
میپرداود ه طورا ی ،هرخالف حکایا هرخی ستر نام ها ماننـد مقامـا شـتخ جـام اـ

اراما مادی او نوع خر عاد  ،نسبتدادن اع ا د ر او ذهن ه شتخ حتی هتـان تـأرتر

نفرینهای شتخ هرای تس ی خاطر ا سـت حکایـا سـترههـای نوشـت شـده توسـ مد ـود
هنعث ـان ،هتشـتر ن ایـانگر فراسـت شـتخ مرشـد شـتخا سـالم هسـتند جهـتهـای هتشـتر
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حکایا متان ستر نام ها مشتر

است ،حکایا ها اهداف مثبت هتـان مـیشـوند جنبـ

اخالقی آمووشی دارند
پینوشتها
 1در هوستان مصراع نلست هتت د م چنتن است« :چو هر گوش تتر نتاو افگنی»
 2در گ ستان مصراع د م هتت چنتن است« :چ فر او آدمی تا نقش دیوار»
 3هتت در منطق الطتر چنتن است« :او توگر انصاف آید در جود

ه ا ع ری در راـوع

در سجود»
 4در دیوان مصراع د م هتت چنتن است« :م

د عالم ه ی

آهت دهند»

 5در اسرارنام مصراع د م هتت چنتن است « :گر پالودهای ،آسوده گردی»
 6در الهینام مصراع د م هتت چنتن است« :در آن ی

دم ه عالم هگتری»

 7هتت در ملتارنام چنتن است« :هررست دگر هاشد هرهست دگر

این طرف ا هر دسـت تـو

هست هود»
 8هتت در مصتبتنام چنتن است« :تر

دنتا گتر تا دینت هود آن هده او دست تا اینت هود»

 9در لت ی مجنون مصراع نلست هتت چنتن است« :چشم ا رستد در ج الت؟»
 10در خسر

شترین مصراع د م هتت چنتن است« :هتامرو او ارم اامروگاری»

منابع
 ه تانی ،شتخ امتنالدین مد د ( )1387دیوان اشعار تصدتح اا س حسنلی مد ـد
هرات فرهنگستان هنر تهران

 جامی ،نورالدین عبدالرح ان ( )1386نفدا ا ن

تصـدتح مد ـود عاهـدی سـلن

تهران

 جنتد شتراوی ،معتن الدین جنتد هنمد ود ( )1328شد ا وار فی ح ا وار عـن و ار
ال زار تصدتح مد د قز ینی عباس اقبا آشتتانی چاپلان مج

 حستنی ،مریم ( )1385نلستتن ونان صوفی ع م تهران

تهران
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 خواجوی ارمانی ،اهوالعال ا ـا الـدین ( )1370گـ
مؤسس مطالعا

تدقتقا

نـور و تصـدتح ا ـا عتنـی

تهران

 دی ی ،اهوالدسن ( )1363سـتر شـتخ ابتـر اهوعبـداهلل اهـن خفتـ
ران الدین یدتی هنجنتد شتراوی تصدتح شت
هاه

شـتراوی ترج ـ

 -طاری هـ اوشـش توفتـق سـبدانی

تهران

 وراو شتراوی ،اهوالعباس اح د اهن اهی اللتر ( )1350شتراونام ه اوشش اس اعت
اع جوادی هنتاد فرهنگ ایران تهران

 وریناو  ،عبدالدستن ( )1390جستجو در تصوف ایران امترابتر تهران
 سعاد  ،اس اعت ( )1384دانشنام وهان اد فارسـی ج  1فرهنگسـتان وهـان اد
فارسی تهران

 سعدی شتراوی ،مص حالدین ( )1359هوستان خوارومی تهران

 ســعدی شــتراوی ،مص ـ حالــدین ( )1386ا تــا

ه ـ اوشــش مد ــدع ی فر غــی چ

چهاردهم امترابتر تهران

 )1374( _____ گ ستان چ چهارم خوارومی تهران
 شفتعی ادانی ،مد درضا ( )1392وهان شعر در نثر صوفت سلن تهران

 ش تسا ،ستر س ( )1390سب

شناسی نثر متترا تهران

 حاف شتراوی ،خواج مد د ( )1369دیوان حـاف

تصـدتح مد ـد قز ینـی قاسـم

غنی و ار تهران

 شتراوی ،عتسی هن جنتد ( )1364تذارة هزار مـزار تصـدتح نـورانی صـا اتاهلانـ
اح دی شتراو

 شــت  ،آن مــاری ( )1379ون در عرفــان تصــوف اســالمی ترج ـ فریــده مهــد ی
دامرانی مؤسس نشر تتر تهران

 عطار نتشاهوری ،فریدالدین ( )1384اسرارنام تصدتح ستد صاد گوهرین ه اوشش
مد دحستن مجد و ار تهران
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 )1387( _____ الهینام تصدتح مد درضا شفتعی ادانی سلن تهران
 )1346( _____ تذذکرةاالولیا تصــدتح متــروا مد ــدخان قز ینــی او ر ی چــاپ
نتک سون اتاهلان مرازی تهران
 )1362( _____ دیوان تصدتح تقی تفض ی ع ی فرهنگی تهران
 )1358( _____ ملتارنام تصدتح مد درضا شفتعی ادانی توس تهران
 )1386( _____ مصتبتنام تصدتح مد درضا شفتعی ادانی سلن تهران
 )1375( _____ منطقالطتر ه اوشش اح د رنجبر اساطتر تهران
شناسی نثرهای صوفتان دانشگاه شهتد ههشتی تهران

 غالمرضایی ،مد د ( )1388سب

 لویزن ،لئونارد ( )1384متراث تصوف ترج مجدالدین اتوانی مراز تهران
 مد ود هنعث ان ( )1333فرد س ال رشدی فی اسرارالص دی تصدتح فریتـز مـایر هـ
اوشش ایرج افشار طهوری تهران

 )1358( _____ فرد س ال رشدی فی اسرارالصـ دی هـ انضـ ام ر ایـت م لـص آن
موسوم ه انوار ال رشدی فی اسرارالص دی هـ اوشـش ایـرج افشـار انج ـن آرـارم ی

تهران

 )1943( _____ فرد س ال رشدی فـی اسرارالصـ دی تصـدتح فریتـز مـایر معـارف
استانبو

 )1376( _____ مفتاح الهدای

مصباح العنای تصـدتح ع ادالـدین شـتخ الدک ـایی

 )1380( _____ مفتاحالهدای

مصباح العنای تصدتح منوچهر مظفریـان فرهنگسـتان

ر ون تهران

وهان اد فارسی تهران

 موســوی هجنــوردی ،اــاظم ( )1374دایــرة ال عــارف هــزر
دالیةاالیمع رف هزر

اسالمی تهران

اســالمی ج  3مراــز
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 )1385( _____ دالیذةاالیمعذ رف هـزر

اسـالمی ج  5مراـز دالیذةاالیمعذ رف هـزر

اسالمی تهران
 نظـامی گنجـ ای ،التـاس هــنیوسـ

( )1383خسـر

شــترین تصـدتح حســن حتــد

دستگردی ه اوشش سعتد ح تدیان چاپ پنجم قطره تهران

 )1390( _____ لت ی مجنون تصدتح حسـن حتـد دسـتگردی هـ اوشـش سـعتد
ح تدیان چاپ یاودهم قطره تهران

 )1384( _____ ملزنا سرار تصـدتح حسـن حتـد دسـتگردی هـ اوشـش سـعتد
ح تدیان چاپ هشتم قطره تهران

 هجویری ،اهوالدسن ع ی هن عث ان ( )1389اش ال دجو
سر

تصدتح مد ود عاهـدی

تهران

 هدایت ،رضا ق ی خان ( )1385تذارة ریا

العارفتن تصدتح اهوالقاسـم رادفـر گتتـا

اشتدری پژ هشگاه ع وم انسانی مطالعا فرهنگی تهران

