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  چکیده 

هاي   توجه عمده به ادبیات پیش از قرن هشتم و کم توجهی ناشی از آن به دورهدلیل   به 

و به درستی ان مورد بررسی علمی قرار نگرفته  به ویژه عصر قاجار و زندیه، آثار این دور،بعد

  کهتوان یافت شک در قرون دوازدهم و سیزدهم نیز آثاري ارزشمند می بی. استشناخته نشده 

در موضوع عرفان و تصوف که ویژگیهاي »الوصول حصولالفصول فی  اصول« :از آن جمله است

  .یک کتاب مرجع را دارد

قلی خان هدایت است و از آن جا که او در اوج  آخرین اثر رضا ،   این کتاب حجیم

یک دایرة » الفصول اصول«. دو چندان می یابدپختگی و کمال به نوشتن آن پرداخته، اهمیتی 

المعارف جامع است که در طی آن تمامی موضوعات مربوط به عرفان مورد تحقیق و بررسی 

 و حتی یک مقاله در معرفی آن این اثر ارزشمند تا کنون به چاپ نرسیده. قرار گرفته است

  .نوشته نشده است 

 820دو نسخۀ خطی باقی مانده که یکی در کتابخانۀ مجلس با » الفصول اصول«   از 

این مقاله براي .  صفحه موجود است520صفحه و دیگري در کتابخانۀ بوعلی سیناي همدان با 

ي ممتاز آن را در حد توان نگارنده پردازد و ویژگیها  میالفصول اصولاولین بار به معرفی کامل 

  .دهد به پیشگاه اهل فرهنگ و ادب ارائه می

 خان قلیالوصول، عرفان، قاجاریه، رضا صول فی حالفصول اصول :ي کلیديها واژه

  .خطی  الحقایق، نسخۀ هدایت، طرائق

                                                
  2/05/87:   تأیید نهایی10/09/86: یخ وصول تار-*

   استادیار دانشگاه پیام نور اردستان-**
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ه  ادباي ما، شعر و ادبیات پس از مغول با عیاري کمتر سنجیدغالبهمواره به دلیل نگاه 

در چنین دیدگاهی عصر پس از .  و از جایگاه و پایگاه درخوري برخوردار نبوده استشده

در « : خوانیم دارد تا آنجا که در آثار ادیبانی مسلم مین ی اهمیت،صفویه و به خصوص عهد قاجار

واقع، شعر فارسی در ایران دورة قاجار و زندیه چنان است که اگر از تاریخ ادبیات فارسی 

  ).60، 382 :کدکنیشفیعی (»یزي از دست نرفته بود شد، چ میزدوده 

رایج  معمول و ؛ت و ضعف در عرصۀ ادبیات با شدپژوهان پذیرفته در میان ادباین نظر 

هاي فرهنگی و  تهآمیزي به قسمتی از داش و نگاه تحقیریک سویهچنین داوري که  است، حال آن

 شعر فارسی نیز سابقه داشتهۀادوار گذشتکه پیش از این دربارة  (تاریخی این سرزمین 
1

 در  )

 به دلیل از سوي دیگر.  استمنجر شدهبه دورة یاد نسبت دقّتی  توجهی و بی کمبه نهایت 

مشابهی ي ها قضاوت، اسالمی یعرفان و ادبیات در تاریخ تمدن ایرانو پیوند استوار مالزمت 

  و ادیب برجستۀ روزگار مااستاده  چنان ک؛شود میده ـیز دیـن دوره نـان ایـدربارة عرف

در حقیقت، هیچ یک از صوفیۀ .  نیز تکرار است]پیش از مشروطه[تصوف این دوره«: نویسد می

 حال آن که تصوف حوزة تجربه هاي تازه ؛اند این دوره به یک لحظۀ صوفیانه جدیدي نرسیده

ادبی و آثار  ،قادياعتدر پی چنین  . )5، 1380: شفیعی کدکنی (» در زبان و اندیشه است

  .اند این دوران با محک پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهعرفانی 

بی شک اوج ادبیات ایران زمین پیش از هجوم مغول تا یکی دو قرن پس از آن است و 

دستاوردهاي ادبی بعد از این زمان به هیچ روي اعتبار روزگار گذشته را کسب نکرده و 

سره رها کردن ادوار بعد   یک سویه به عصر شکوفایی و یک توجه،نخواهد کرد، با این حال

اند در گوشۀ  باعث خواهد شد تا آثار ارزشمندي که در عصر زند و قاجار به ظهور رسیده

یم تا یکی از این آثار سترگ ما در این اوراق بنا دار .گمنامی و زاویۀ خمول قرار گیرند

و گرد گمنامی را از چهرة آن حقیق در آوریم  اهل معرفت و ت نشین را به میدان مشاهدة گوشه

   .بزداییم

 نام کتابی مهم و ارجمند است که با قلم توانمند ،»الوصول  فی حصولالفصول اصول«

متأسفانه . به نگارش در آمده است، خان هدایت قلی رضا،قاجاردوران مورخ و ادیب برجستۀ 

 که باید شناخته نشده و جایگاه شایسته مرحوم هدایت به دالیلی که پیشتر یاد کردیم آن چنان

طلبد و در اینجا  سخن مفصل دربارة او و آثارش مجالی مجزا می. نیافته استو بایستۀ خود را 
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ه ـتوان دانست که او در س یـکنیم که با نگاهی به زندگانی علمی این مرد بزرگ م تنها اشاره می

  :صاحبِ نظر و تألیفات بوده است زمینۀ مهم

 زمینۀ ادبیات و کلیۀ جوانب آن چنان که در لغت، فرهنگ انجمن آراي ناصري؛ در  در.1 

البالغه؛ در تاریخ شعر و شعرا، تذکرة بزرگ مجمع الفصحا از اوست و  علم بدیع، کتاب مدارج

از لحاظ آفرینش ادبی در نثر کتابهایی چون سفارت نامۀ خوارزم، ریاض المحبین و در شعر 

جز گلستان ارم بقیه به صورت خطی باقی که (وف به ستّۀ ضروریه شش منظومه بلند معر

نزدیک به سی هزار ) هر دو خطی(و دو دیوان جداگانه یکی غزلیات و دیگر قصاید ) است

   .بیت

الصفاي میرخواند معروف به روضۀ  ریخ که صاحب آثاري چون تتمۀ روضۀ در زمینۀ تا.2

نسخه ( ، نژادنامه)چاپ سنگی(جمل التواریخ  جلد، فهرس التواریخ، ا3الصفاي ناصري در 

  . بوده است)خطی

 در زمینۀ عرفان تذکرة معروف ریاض العارفین و آثار خطی او مانند لطایف المعارف، .3

توان نام  را می» الوصول  فی حصولالفصول اصول«مهمترالسالکین و از همه  االسرار، دلیل مجمع

دیوانی و درباري نیز بود و نه تنها به سفارت خوارزم از یاد نبریم که او مردي  ضمناً  .برد

ملک آرا( ت مدیدي نیز به للگی و تربیت شاهزادگانی چون عباس میرزابرگزیده شد، بلکه مد (

و مظفر الدین شاه پرداخت و جز اینها هجده سال به عنوان اولین مدیر مدرسۀ دارالفنون براي 

  ).154، 1379:هاشمیان( دریغ متحمل شدین کشور زحمات بیتعالی و ترقی فرهنگ ا

دو  نسخۀ خطی از  المعارف عرفانی است که به نثر نوشته شده وة یک دایرالفصول اصول

یکی در کتابخانۀ مجلس شوراي ملی که پیشتر شناخته شده بود و نسخۀ . آن موجود است

 در این دانشگاه دیگر که به تازگی با انتشار فهرست نسخ خطی دانشگاه بوعلی سیناي همدان

 را با درج عین مطالب فهرست این دو کتابخانه پی می الفصول اصول در اینجا معرفی .یافته شد

  . گیریم

خان هدایت امیر   از رضا قلیالفصول اصول« : ابتدا فهرست کتابخانۀ مجلس شوراي ملی

 در 5/33، »اریخ مرقوم استدر ناسخ التو... « :، پایان » ... الحمدهللا رب العالمین «:  الشعرا  آغاز

کاغذ .  سطر به خط نسخ خوب ، عناوین به سرخی22 صحیفه هر صحیفه 820 سانتی متر، 21

). 90 ، 6، ج1344: نفیسی(» اي  جلد تیماج سرمه. 13ط و کاغذ قرن خ. کبریتی آبی مهره دار

د نفیسی در کند آن است که استا می توجه و تعجب را به خود جلب مطالبنکته اي که در این 
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 هر نسخه اشارتی هر چند ندرجاتقریب به اتفاق نسخ خطی معرفی شده به محتویات و م

اي آن هم در قطع رحلی تنها به ذکر آغاز و   صفحه820ا در مورد این کتاب مهم کوتاه دارد ام

  .نماید ظاهري از نسخه اکتفا می نکاتی مختصر و انجام و

 فی الفصول اصول«: فهرست این کتابخانهحال معرفی نسخۀ دانشگاه همدان از 

میرزا رضا قلی بن محمد قلی نوري، امیرالشعرا هدایت : از)  فارسی- عرفان(الوصول حصول

       نستعلیق وعبارتهاي عربی نسخ، شاید). 2/1043 ، فهرست منزوي 2/200الذریعه ) (1288(

 جلد تیماج .ده شده است، در حاشیه اشعاري افزو، عناوین و نشانیها شنگرففبه خط مؤلّ

بر این معرفی  ) 58 و 57 ، 1384: اشکوري( » سم 18 * 22  س ،24 گ ، 260. اي ضربیقهوه 

و که نام پدر هدایت به تصریح او  نخست آن: نیز چند خرده وارد است که باید اصالح شود

دیگران محم6، ج 1336؛ هـدایت، 601، هـدایت، بی تـا( د قلی نوري د هادي است نه محم ،

   ).1445، 3، ج1367 ؛ اعتـماد السلطـنه، 1209

ۀ حال آن که در هامش نسخ» در حاشیه اشعاري افزوده شده است«: اند که نوشته دوم آن

لمات فارسی و عربی حتی حکایات و روایات بسیار کو جمالت توان  می غیر از اشعار همدان

 که رنگ جلد سوم آن. شعار نداردنیز دید و حاشیه نسخه به هیچ روي اختصاص صرف به ا

. براي تکمیل معرفی دو نسخه به مواردي چند باید اشاره کرد .اي  قرمز است نه قهوهنسخه

. بینیم نسخه اشتباه می گذاري هر دو ر دو نسخه شماره دارد و در شمارهکه صفحات ه یکی این

از نیز نسخۀ همدان  رد. اند  شماره زده287 و دو صفحه را 286در نسخۀ مجلس دو صفحه را 

 شماره گذاري شده است300 صفحات از ۀ رفته و بقی300 یکباره به شمارة 269شماره 
2

 ضمن 

 ها بین یک چهارم تا یک سوم بخش فوقانی برگ464 تا 449 که در نسخۀ همدان از صفحۀ این

   .پاره شده است

    :کند نه بیان می بدین گوالفصول اصولهدایت در مقدمۀ کتاب، هدف خود را از نوشتن 

محرّر این اوراق حقایق آثار از صاحبی بزرگوار مأمور شد که در بیان بعضی امور حقّه که به  و«

السالم   علیهم–یکدیگر متعلق و مناسب اند از اخبار و احادیث حضرت نبوي و ائمۀ مرتضوي 

یحی پردازد و  و علماي کبار و حکماي بزرگوار و ارباب بینش و اصحاب دانش به شرح رش-

 به تالیف این رساله پرداخت و به دو ]پس[ .آن مطالب و معارف را اصل و فصلی مرتب سازد

الحقیقه این فقیر در  و فی.  موسوم ساختالوصول حصول فی الفصول اصولمالحظه آن را به 

) م 4 هـ ، 4( » میانه ناقل و کاتب خواهد بود نه قایل و صاحب
 3

.  
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 از سوي هدایتکه   یکی این:ه استقابل ذکر و توجبخش از مقدمه این چند نکته دربارة 

 معنوي و عرفانی  داراي مقاماتکسی مأمور به نوشتن این اثر شده و بی شک آن فرد شخصی

که   نکتۀ دیگر این.کند نامی از آن شخص ذکر نمیرضا قلی خان است ولی به هر روي بوده 

 چه در مقدمه چه در ادامۀ متن کتاب الفصول صولا دو دلیل خود را براي انتخاب نام هدایت

سخن قابل ذکر دیگر در نوشته هدایت آن است که رضا قلی خان خود را . ذکر نکرده است

 را الفصول اصولبنابراین بخش اعظم » قایل و صاحب«خواند و نه   کتاب می»ناقل و کاتب«

موضوع در کنار یکدیگر  هر آیات، روایات و مجموع آثار دیگران تشکیل می دهد که فراخور

  .اند قرار گرفته

که این اثر حجیم او در  شود آن گري که از سخنان هدایت دریافت میموضوع مهم دی

از آیات، روایات و آثار گذشتگان »  امور حقّهبیان بعضی«مام مطالبی است که در برگیرندة ت

به عبارت . رداخته استپ» شرح رشیحی«موارد به  تک تک این بارةفراهم آمده و هدایت در

 را می توان یک دایرةالمعارف مهم عرفانی دانست که نه تنها سیر عرفان را الفصول اصول ،بهتر

 تلقی و تصور  کند، بلکه به طور ویژه برداشت ، ف در خود منعکس میاز گذشته تا روزگار مؤلّ

هدایت به عنوان یکی از  ،به بیانی دیگر .دهد عرفان و تصوف را در عصر قاجار به ما نشان می

اندیشمندي که خود سالها عالوه بر امور درباري و دیوانی و  فرهیختگی و نمادهاي برجستۀ

 دریافت ة در مسیر عرفان و تصوف نیز سلوك کرده بود، چکیده و عصار،دراز دامنمطالعات 

 موضوع ت ایناهمی . گرد آورده استالفصول اصولدر از عرفان را ی عصر خویش خود و تلقّ

 آخرین اثر و یادگار هدایت بوده که در نهایت ،نماید که بدانیم کتاب اخیر آنگاه بیشتر رخ می

   . تحریر در آمده استۀپختگی به رشت

 آخرین اثر قلمی هدایت است اما برخی به اشتباه لغت نامۀ انجمن الفصول اصولاگر چه 

: ، چهل و هشت؛ هدایت1385: دایته.( دانند آراي ناصري را به عنوان آخرین کتاب او می

ق به انجام .  هـ 1288باید دانست که عمر پربار هدایت در سال ) ق ، مقدمه .  هـ 1288

ق صرف نگارش .  هـ 1287 و 1286رسیده و دو سال پیش از این تاریخ یعنی سالهاي 

. شود اره میمتن کتاب هم دوبار به هر یک از این دو تاریخ اشـ در.  گردیده استالفصول اصول

 نخست در اختالف میان اهل تشیع و تسنن : ق .  هـ 1286اینک اشاره هاي هدایت به سال 

 اصحاب اختالف تمام روي داد ۀدر میان) ص(االنبیا مبعد از رحلت حضرت خات« : می نویسد

» چنان که هنوز پس از یک هزار و دویست و هشتاد و شش سال اذیال آن خالف امتداد دارد

 :آورده) عج(دیگري در توجیه عمر طوالنی حضرت صاحب االمر و الزمان ).  م116  .  هـ71(
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اما حضرت صاحب االمر، تاریخ والدت در دویست و پنجاه و پنج بوده و بعضی دویست و «

 اکنون که تاریخ تحریر این فقرات است یک .اند که مطابق عدد نور باشد پنجاه و شش نیز گفته

با افزودن هزاروسی به ).  م219 هـ ، 128(» دت آن حضرت گذشته هزار و سی سال از وال

  .آید ق به دست می.  هـ 1286وشش همان سال  دویست و پنجاه

  :ق به عنوان سال تألیف کتاب اشاره دارد.  هـ 1287اما دو موضعی که هدایت به سال 

وب و مجنون نما نخست در طی حکایتی که از مباهلۀ میان میرزا محمد گلکار که عاشقی مجذ

) غیر از فاضل هندي حکیم معروف عهد صفوي و متوفی در اصفهان(بوده با فاضل هندوستانی 

» فانی«سخن به میان آمده، هدایت از جمع آوري دیوان پسر فاضل هندوستانی متخلص به 

وشش به اتمام  شصتو دویستمؤلف اشعار او را جمع وترتیب نموده، در سنۀ هزارو«: گفته

وهشتادوهفت است و این فقره مرقوم شد چیزي به  و امروز که سال هزارودویسترسیده 

 او، در ذیل  و اشارة دیگر)  م659 و 660 هـ ،385(»...د و رجوع به آن دیوان کردم خاطر آم

اکنون که سال هجري بر یک عمر طوالنی یافته، ... «: ل مال ولی اهللا طبرستانی گویدشرح احوا

با دقّت ).  م734،   هـ429(»هفت رسیده زیاده از هشتاد سال عمر دارد وهشتادو هزارودویست

ق .  هـ 1286یابیم که سال  به شمارة صفحات هر یک از بخشهاي نقل شده از اصول در می

ه انجام و  بالفصول اصولق .  هـ 1287داشته و در سال  هدایت گامهاي ابتدایی تألیف را بر می

بنابراین جا دارد بار دیگر عنوان کنیم که هدایت در . ستشده ا سرانجام  خود نزدیک می

  .نهایت پختگی و کمال خود به نگارش این کتاب مهم اقدام کرده است

آید، بخشهاي مختلف   نیز بر میالفصول اصولکه در متن مقدمه دیدیم و از نام  چنان

و » بدانکه« ،»قتحقی«نامگذاري شده است و عنوانهاي دیگري همچون» فصل«و » اصل«کتاب با 

، »رباعی «، »شعر«، »نظم«: متن هم با عنوانهایی چوناشعار . خورد نیز به چشم می» مخفی نماند«

 خود که در هدایت پیش از اشعار. اند مشخص شده» عربیه«ی به صورت  و اشعار عرب »مثنوي«

به هر . دده  و دیگر آثارش قرار میرا طبق معمول گذشتگان» لمؤلفه«کتاب گنجانده عنوان 

ده اصل دارد و در جدول زیر نام هر اصل با شمارة صفحۀ آغازین آن ج هالفصول اصولروي 

   .در هر دو نسخۀ مجلس و همدان ذکر شده است
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  شمارة اصل

  

  نام هر اصل

  

 ازصفحه 

 نسخۀ

  همدان

 ازصفحه 

 ۀنسخ

  مجلس

  4  4  در شرافت علم و فضل عالم  اصل  اول

  9  6  علمدر بیان وجوب   اصل  دوم

  14  9  در بیان روح  اصل  سوم

  24  13  در بیان مراتب عقل  اصل  چهارم

  35  20  در بیان حکمت علمی و عملی  اصل  پنجم

  44  25  در بیان کمال و نقص نفس  اصل  ششم

  56  34  در ذکر آثار دنیا و آخرت  اصل  هفتم

  64  41  در بیان حقیقت مرگ و بقاي نفس  اصل  هشتم

  68  44   و تفکر که افضل عبادات استدر تذکر  اصل  نهم

  82  52  در تحقیق صوفی و عارف  اصل  دهم

  130  78  در بیان مجملی از نبوت و شریعت و حقیقت  اصل یازدهم

  150  89  در نبوت و امامت و والیت  اصل دوازدهم

  209  124  )ص( اهللا پس از رحلت حضرت رسول  سیزدهماصل 

  244  145   و جذب و سلوكدر تحقیق مراد و مرید  اصل چهاردهم

  317  187  در تحقیق بعضی عبارات و مصطلحات این طبقه  اصل پانزدهم

 در بیان علوم طریقت و انتساب حقیقت و مصدر و  اصل شانزدهم

ل به یکی از حضرات سلسله از آن سالس منشأ هر

  )ص(ائمۀ اثنا عشر

260  449  

للهیه به ا یان اجراي شعبۀ سلسلۀ علیۀ نعمت در ب  اصل  هفدهم

به ... اهللا  سید بزرگوار برهان الدین خلیل.. .واسطۀ 

   و حیدر آباد دکن خصوصاً والیت هندوستان عموماً

350  547  

السالکین  در ذکر حال فرخنده مآل جناب قطب  اصل هجدهم

-الدین  زین المحقّقین حاج محمد حسین شیخ فخر

   جناب   و اصحاب اطیاب آن-طاب ثراه

411  646  
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بندي  تواند استخوان ده گانۀ کتاب میجانگونه که پیشتر یاد شد توجه به اصول ههم

به مشرب خاص عرفانی  کتاب هفدهمتصوف عصر قاجار را به نمایش گذارد و البتّه اصل 

که اصلهاي کتاب  نکتۀ دیگر این. ه بستگی داردنعمت اللهی  ق خاطر او به سلسلۀهدایت و تعلّ

یابد تا آنجا که سه اصل پایانی بیشتر از نیمی از کتاب را   بیشتري میرود حجم هرچه پیشتر می

  .دهد به خود اختصاص می

       . محتواي این اصول نه تنها از لحاظ کمیت بلکه از لحاظ کیفیت نیز متفاوت است

کند و عین عبارات آنها را نقل  ل هدایت بیشتر از آثار دیگران استفاده میودر برخی اص

. گیري آنها دارد ف نقش کمتري در شکلکه طبیعتاً مؤلّ) اصل چهاردهم و پانزدهم: نندما(کند می

؛ نتیجه گیري گاه هم تکه هاي کوتاه از نوشتۀ این و آن را با آیات و احادیث در می آمیزد

د در این از خو حتی به نقد و رد آنها می پردازد و بدین گونه هدایت نشان پررنگتري ؛کند می

آید و   غالب میآنگاه نیز جنبۀ تاریخی ). اصل هفتم و نهم: مانند(جا می گذارد اصلها به 

  .یابد م گذشته اختصاص میابه روایت تاریخ و مرور ای) یازدهم و سیزدهم ( برخی اصلها 

در اصل شانزدهم ابتدا .  اصل پایانی از اهمیت بیشتري برخوردار استسهدر این میان   

) ع(هاي تصوف جز نقشبندیه به حضرت علی  انتساب تمامی رشتهمقدمه اي مختصر در مورد

ربارة و توضیح د( کبرویه: همچون در مورد سالسل عرفانی دارد، سپس به معرفی و توضیح

،  سهرودیه، صفویه، بکتاشیه، مولویه، رفاعیه ، نوربخشیه، )کبريالدین  مریدان بنام شیخ نجم

اهللا  اللهی، زندگی شاه نعمت ل بیشتري سلسلۀ نعمتنقشبندیه می پردازد و پس از آن با تفصی

این اصل به دلیل شناخت سالسل  .نماید ولی و مریدان بنام ایشان را معرفی و باز شناسی می

از ) ع(الموحدین علی عرفانی و چگونگی اتصال و انتساب آنها به ائمۀ معصومین و نهایتاً مولی

  . اي برخوردار است اهمیت ویژه

ارتباط و اتصال او به این سلسله اص هدایت به سلسلۀ نعمت اللهیه عالوه بر اما توجه خ

 در پایان عهد صفویان که اساساً حکومتشان بر مبناي تصوف شکل گرفته .دلیل دیگري هم دارد

کم عرفان و تصوف رو به افول و نزول گذاشت و سرانجام همانند شعر به هند  بود، کم

 از عرفان و تصوف در ایران زمین نبود و يال تقریباً اثر هفتاد س مهاجرت کرد و شصت،

انگشت شماري هم که در زي اهل عرفان بودند حکم النادر کالمعدوم داشتند تا در اواخر 

 مأمور به ترویج ،معصوم علیشاه دکنی که از مشایخ کبار سلسلۀ نعمت اللهی بودمرحوم زندیه 

رشمارترین  سلسلۀ نعمت اللهی فراگیرترین و پعرفان در ایران می شود و از آن پس همواره
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سالسل عرفانی این سرزمین بوده چنان که حتی این سلسله خود به شعب و فرق مختلفی نیز 

بزرگ و   تقسیم شده است و این خود می تواند دلیل دیگري بر توجه بیشتر هدایت به سلسلۀ

  .دربرگیرندة نعمت اللهی باشد

 که بیشترین اهمیت و حجم را از میان دیگر الفصول اصول  و هجدهمل هفدهمواصدر 

عرفان و . شود میپرداخته د، به معرفی زندگی و آثار عارفان بزرگ معاصر هدایت ناصلها دار

عرفاي قاجار نیز مانند شعر و شعراي آن روزگار در پس حجاب غفلت و بی توجهی 

اطالعات ناب و دست اولی است که اصل دو همروزگاران ما پنهان شده اند و امتیاز ممتاز این 

  . توان از گمنامان این عصر نزدیک ولی تاریک به دست آورد می

آن و هجدهم  هفدهم هاي به خصوص در اصلالفصول اصولاز ویژگیهاي قابل ذکر دیگر 

از آثار یا شعر آن عارف اي  بزرگ ، گزیدهاست که هدایت پس از معرفی هر عارف برجسته و 

کتاب اصول و فروع همچنین مثنوي : براي نمونه بخشهایی از.  گنجانده استرا در کتاب خود

 تفسیر در النظیم از کوثر علیشاه همدانی، رد پادري از جنات الوصال از نورعلیشاه اصفهانی،

 یک در یکی دو مورد هم هدایت کلّ.  شیم فرخی از میرزا آقاسی حسین علیشاه اصفهانی ،

کرمانی و   علیشاه کبریت احمر اثر مظفر :مانند ؛خود آورده است  رساله عرفانی را در کتاب

  .د باقر مجلسیسه پرسش مالخلیل قزوینی از محم  پاسخ رسالۀ

بوده اند در این کتاب به صورت کامل بدین صورت آثاري از این دست که در گمنامی 

مزایاي پیش گفته،  عالوه بر الفصول اصول  به بیانی بهتر،. شود ه میـچکیده و مجمل ارائ

علّت عمدة . دهد مجموعه اي از منتخب و گزیدة آثار عرفانی روزگار خود را نیز به دست می

صنعت نوبنیاد اگرچه در عصر قاجار . این کار البتّه عدم صنعت چاپ در گذشته بوده است

م گرفته، با این حال هم شیوع و رواج بسیار پیدا نکرده بود و هم مرد چاپ تازه شکل می

کردند و به هیچ روي کتابهاي چاپ سنگی را  ر ابتدا از صنعت چاپ استقبال نمیعموماً د

دانستند همسنگ نسخ خطی نمی
4
.

 
از  گاه هدایت الفصول اصول در میان گزیدة آثار مندرج در 

اي کوتاه قناعت می کند و گاه بخش معظمی از یک  فردي به ذکر غزلی یا ابیاتی چند یا نوشته

اي  دو صفحهاي   نامه، از جناب مالعبدالصمد همدانی مثالبراي.  کتاب خود می نشانداثر را در

علیشاه  رحیم نایینی معروف به نظردکند یا از عارفی دیگر با نام محم به عنوان نمونه ذکر می

علیشاه اصفهانی بخش  ا از مرحوم حسین ام،آورد ضا مییک مثنوي کوتاه ده بیتی در مدح امام ر

 و در 729 تا 664 چنان که در نسخۀ  مجلس از صفحۀ ؛کند سالۀ رد پادري را نقل میاعظم ر

   .گیرد  را در بر می427 تا 388نسخۀ همدان از صفحۀ 
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خان پی  ضاقلی به جامعیت علمی و گسترة انبوه اطالعاتی رالفصول اصولبا مطالعۀ 

ام تا روزگار خود از نظر گذرانده ترین ای او کتابهاي متنوع و بسیاري را از قدیم. خواهیم برد

ق یاد می کند و در شرح احوال .  هـ 272جایی از کتاب ابومعشر بلخی متوفی  در. است

برادر جناب سلمان [ براي برادرش « : کند فارسی به سندي شگفت آور اشاره میجناب سلمان 

م خاتِم از حضرت رسول عهدي صادر شد که به خط حضرت امیر المؤمنین و خاتَ] فارسی

در . ) م201 . هـ 118(»رت آن را فقیر مؤلّف وقتی دیدماالنبیا و شهادت اصحاب بوده و صو

نظیر را از نظر گذرانده  مرحوم هدایت سندي نایاب و کم» هدع«صورت صحت و اصالت آن 

 گفتنی است که او در بیان اکثر موضوعات یا الفصول اصولدر هدایت دربارة منابع . است

شخصیتها تقریباً از بهترین منابع بهره گرفته است؛ براي نمونه در شرح احوال شاه نعمت اهللا 

الرزاق کرمانی، فصلی از  به سه رسالۀ مهم عبد هدایت،) م 507 – 491 . هـ 293 – 282 (ولی

ژان اوبن هر سه را با عنوان ترجمۀ ه که داشتدسترسی العزیز واعظی جامع مفیدي و رسالۀ عبد

ه که بهترین منابع و مناقبها در یاد شدرسایل . احوال شاه نعمت اهللا ولی به چاپ رسانده است

چنان که دکتر حمید است تا زمان ما چندان شناخته شده نبوده، بنام شرح احوال این عارف 

ی انجام داده است، در بحث از مولد و فرزام که بهترین تحقیقات را در مورد شاه نعمت اهللا ول

اکثر مؤلّفان قدیم و نویسندگان جدیدشود  منشأ او یاد آور می
5

 به علّت عدم دسترسی به این 

 حال آن که او در حلب ؛رسایل به اشتباه کوهبنان کرمان را محل تولد شاه نعمت اهللا دانسته اند

زاق الرمناقب شاه ولی تألیف عبد: مانند منابع تحقیق قدیم«: نویسد میزاده شده و در ادامه 

چندان معروف و ... مفید مستوفی بافقی اهللا ولی تألیف محمد کرمانی و رسالۀ سیر شاه نعمت

الوصول نبوده بلکه نسخ خطی این آثار تا این اواخر از نظر اهل تحقیق به دور و در کنج  سهل

 زادگاه الفصول اصول در  هدایتن کهجالب ای .)24، 1379: فرزام(» خُمول و ذُبول بوده است

   . هـ283(کند میبه دلیل استفاده از منابع اصیل پیش گفته حلب ذکر را اهللا ولی  شاه نعمت

  ). م 493

 یا هنوز ي مورد استفادة اوبرخی از کتابهااین است که منابع هدایت ویژگی ممتاز دیگر 

 براي نمونه در ؛ جا مانده استبه صورت نسخه خطی است یا از آنها چاپ سنگی قدیمی به

برد و بخشی از آن را نقل  االدوار نام می ز کتاب مرقاتاهللا ولی ا ادامۀ شرح احوال شاه نعمت

پس از تحقیق کامل دانسته شد این اثر در تاریخ عمومی جهان و به ).  م 495. هـ 285(کند می

ی بازمانده و دو مقاله کتاب حاضر به صورت نسخۀ خط. ق نگاشته شده است.  هـ 974سال 
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در معرفی این اثر یافته شد
6
منبعی دانست که توان   میبا دقّت در سال تألیف مرقات االدوار .

 پس از : نمونۀ دیگر.شود می اهللا ولی محسوب اصیل براي تحقیق دربارة شاه نعمتمناسب و 

وي خط شیخ این صورت سلسله نقل شده از ر« : ذکر سلسلۀ پیر جمالیه، هدایت می نویسد

 .) م490. هـ 282(» و او از مشایخ این سلسله است- رحمۀ اهللا علیه- عبداهللا المدعو به شاه میر

، با این و با تالش بسیار هیچ اطالعی از شیخ عبداهللا مذکور و یا آثار احتمالی او به دست نیامد

نه هایی نیز از منابع نمو .ایم  اشارة هدایت به یکی از مشایخ سلسلۀ پیر جمالیه پی بردهزحال ا

المجلی اثر ابن ابی : هدایت که امروزه تنها چاپ سنگی آنها باقی مانده عبارت است از

 – 513 . هـ 296(کرمانی هاشمیجهانگیر شاه، مظهراآلثار از ) م539.  هـ 312(الجمهور احسائی 

ریخ قطب شاهی تا ،) م498 . هـ 284(هندوشاه استرآبادي ، تاریخ فرشته اثر محمدقاسم) م514

  ). م514 . هـ 296(از قادر خان منشی 

نفحات آن یعـنیشابه ـممشهور و تاب ـکدو  و الفصول اصولاي گذرا میان  ا در مقایسهام 

 کتاب هدایتهاي براي  توان امتیازات و کاستی می طارـاي عـاالولی  تذکره جامی واالنس

اي از آثار  اد شد می توان درج گزیده چنان که پیشتر یالفصول اصولاز امتیازات : برشمرد

 همروزگار هدایت را در نظر گرفت که غالب آن آثار به چاپ نرسیده و در گمنامی عارفان

دیگري تبیین اصول و مبانی عرفان اسالمی در طی اصلها و فصلهاي . کامل به سر می برند

حوال عارفان شتر به شرح امختلف کتاب به طور مشروح حال آن که کتابهاي مشابه بی

 مؤلّف به تاریخ و درج مطالب تاریخی مناسبآشنایی  الفصول اصولمزیت دیگر . اند پرداخته

خان  مد خان قاجار ، کشته شدن لطف علیهمچون حملۀ آقامح. در خالل فصول کتاب است

 – 579 هـ ؛ 338 – 335( کرمانیوکشتار جان سوز مردم کرمان در ضمن احوال مشتاق علیشاه

و معصوم علیشاه اصفهانی اشاره به اختالفات زندیه در خالل ذکر فیض علیشاه یا  و ) م583

چنان که ذکر شد به طورکلی اصول یازدهم و دوازدهم کتاب حجم . ) م572 . هـ 329(دکنی 

آن که هدایت ، الفصول اصولمزیت دیگر . بسیاري از مطالب تاریخی را می توان مشاهده کرد

جایگاهی فروتر دارد ولی در شک  در مقایسه با جامی و عطار بی از لحاظ شاعرياگر چه 

 بخشیده و پیوند الفصول اصول به محسوسی که لطافت کند می استفاده ريسیابکتابش از ابیات 

 از یک اثر عرفانی الفصول اصول چنان که ؛عرفان و ادبیات را در این کتاب محکم نموده است

در همین راستا هدایت گاه به عنوان نمونۀ آثار . ه استیافتصرف به اثري عرفانی و ادبی تعالی 

 ؛دهد  اختصاص میشان و در مواردي چند صفحه را به اشعارکند میعرفا، اشعار آنان را نقل 
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 . هـ 354 – 348( شود می که در بخش قابل توجهی اشعار او نقل علیشاه اصفهانیمانند نور

  ). م611 – 603

االولیا به مواردي  ب نیز در مقایسه با نفحات االنس و تذکرههاي این کتا دربارة کاستی

 به مراتب الفصول اصولیکی تعداد عارفان معرفی شده در : توان اشاره نمود که از آن جمله  می

دچار اشتباهات و در مواردي دیگري آن که نثر این کتاب . کمتر از دو کتاب یاد شده است

 براي نمونه جمع بستن کلمات فارسی به قواعد عربی، .هاي اکثر متون قاجاري است ناپختگی

ي خواموش بجا(نگارش کلمات هماننداضافه کردن تنوین به کلمات فارسی، اشتباه در 

گذشته از این موارد هدایت گاه در ضبط اعالم دچار خبط . )خاموش یا گذاردن بجاي گزاردن

 در سلسلۀ نعمت اللهی قرار الفصول اصولعالوه بر این اکثر عرفاي مذکور در . شده است

گیرند و اگر چه این سلسله از زمان بازگشت به ایران همواره مطرح ترین و شایع ترین  می

 با این حال کمتر پرداختن به عارفان سالسل دیگر که همزمان با ،بوده استعرفانی سالسل 

  . محسوب شودالفصول اصولهاي  هدایت رواج داشته اند می تواند از کاستی

که تنها اثري که پس از زمان تألیف  ضوع قابل ذکر دیگر دربارة این کتاب آنمو

. علی شیرازي است الحقایق معصوم واسطه از آن به میان آورده، طرائق  ذکري بیالفصول اصول

ترین   را در اختیار داشته و اتفاقاً آن را از مهمالفصول اصولفی است که صاحب طرائق تنها مؤلّ

معصوم علی شیرازي نه تنها بارها نام . الحقایق قرار داده است ألیف طرائقمنابع خود در ت

کند، بلکه در مواضعی بدون ذکر نام عین جمالت   را ذکر و مطالبی از آن نقل میالفصول اصول

ق با مراجعه به فهرست کتابها در پایان طرائ .گنجاند آن را در طرائق الحقایق می  و عبارات

 بار نام 19 مرتبه و در جلد سوم 28شیرازي در جلد دوم   علی ه معصوم الحقایق می بینیم ک

  . را در کتاب خود آورده و به طبع از آن بهره برده استالفصول اصول

  .  اشاره کرده است الفصول اصولالبتّه این مواردي است که خود به اخذ مطالب از 

 کتاب بخشی از آن را به طرائق توان نشان داد که او بدون ذکر نام این در مواردي نیز می

اشعار و آثاري که از میرزا آقاسی در جلد سوم : از آن جمله. الحقایق خویش انتقال داده است

 گرفته شده و ) م820 تا 800.ـ  ه519 تا 504(الفصول اصول آمده عیناً از 317 تا 301صفحات

نام مأخذ، نامۀ مرحوم مال کر مشابه این انتقال بی ذ .هیچ اشارتی به کتاب هدایت نشده است

(  الفصول اصول طرائق الحقایق است که بعینه در 212همدانی در جلد سوم صفحۀ  الصمد عبد

 باز در همین جلد سوم طرائق در احوال مرحوم .موجود بوده است)  م612 و 613  . هـ385
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 الفصول اصول ذکر نام و نشان از کاست و بیو کم  بی174 تا 171صفحۀ معصوم علیشاه دکنی از 

  . فته شده استگربر) م571 تا 565 . هـ 330 تا 328(

اخذ مطالب از کتاب دیگران به هیچ روي بریم که این گونه  شویم و از یاد نمی یادآور می

 و ها در قدیم چنین اقتباس.با انتحال و سرقت ادبی در دیدگاه امروزي سازگاري ندارد

مقصود ما از ذکر این چند نمونه . است  مرسوم بوده از کتابهاي دیگر معمول وهایی استفاده

   .الحقایق بوده است  در شکل گیري طرائقالفصول اصول نشان دادن تأثیر هرچه بیشتر  صرفاً

دو نسخه ترقیمه ندارد تا از از  باید گفت که هیچ یک الفصول اصولدر تکمیل معرفی 

) روي ( aیم، اما در صفحۀعی یاباطالعات پایانی نسخه چون سال اتمام کتابت و کاتب اطال

: خوانیم ربی نوشته شده و در ذیل ابیات میبرگ نخستین نسخۀ همدان پیش از آغاز ابیاتی به ع

توان به  پس نسخۀ همدان را می. و خط این ابیات با متن کتاب یکسان است» حرّره هدایت«

خۀ همدان رونویسی مؤید این نظر آن که نسخۀ مجلس عیناً از روي نس. ف دانستخط مؤلّ

شده، سپس فردي با نگاهی اصالحی اشتباهات آن را برطرف کرده است؛ چنان که گاه جمله 

حتی اسامی لغاتی سامان بخشیده د و یا افزودن یبندیها را با خط کشیدن روي کلمات زا

تر و به احتمال  شک نسخۀ همدان قدیم پس بی .نادرست نسخۀ همدان را تغییر داده است

  .ه یقین به خط خود هدایت استقریب ب

در این نسخه محل سکونت . نسخۀ مجلس یک نشانه می توان یافت مصححا در موردام 

نوشته و در » ونیانکَ«به اشتباه » کوبنان«یا » کهبنان« به جاي ،شاه نعمت اهللا ولی را همه جا

 تقدیم باء است به ونیان غلط است و صحیح کهبنانکَ«:  این نسخه آمده 492هامش صفحۀ 

 ذهن را سریع ،این معصوم نام همان اصالحگر متن است و این اسم»  معصوم- موحده بر نون

تنها کسی . الحقایق رهنمون می کند و تقریباً بدون تردید به معصوم علی شیرازي صاحب طرائق

 و و نشان دادیم که این کتاب هدایت یکی از منابع استفاده کرده الفصول اصولکه تا کنون از 

الحقایق بوده است ل او در نگارش طرائقمراجع مهم و درجه او.  

 آن که به نظر می رسد هدایت به اتمام این اثر یا الفصول اصولسخن پایانی در مورد 

که پیشتر آمد، هر دو نسخه  ، یکی چنانا دالیل ماام. توفیق نیافته یا آگاهانه اقدام نکرده است

ین صورت مسیر ادامه و افزودن مطالب به کتاب باز و هموار فاقد خاتمه و ترقیمه است و بد

دلیل دیگر آن است که هدایت در فصل پایانی کتاب شرح احوال بلند پایگان عرفان . بوده است

 نعمت اللهی را به ترتیب تاریخی آورده است و پس از ذکر اقطاب، مشایخ و مشاهیر عرفانیِ

علیشاه شیرازي آخرین قطبی است که در  حمتمرحوم ر. معاصرشان را نیز معرفی می کند



  

  

  

  

  

   1387 ستان  بهار و تاب/51سال  / 204شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی   14

ین العابدین  را در ضمن معرفی حاج زو مذکور است و هدایت شرح احوال االفصول اصول

علیشاه  مرحوم رحمت.  آورده استوعلیشاه و از کتاب بستان السیاحه ا شیروانی ملقب به مست

ن اختالف و انشعابی در و پس از ایشا ق چشم از جهان فرو بست.  هـ 1278شیرازي در سال 

سلسلۀ نعمت اللهی ایجاد شد و سه فرقۀ عمده که بعدها به سالسل گنابادي، صفی علیشاهی و 

:  آزمایش،206، 1358: همایونی( آمد الریاستین موسوم شدند از دل این انشعاب بیرون ذو

  ).  به بعد89، 1370: )سها(صدوقی ، به بعد74، 1381

تا ) زمان درگذشت جناب رحمت علیشاه(ق .  هـ 1278سال نکتۀ قابل ذکر این که از 

ق بوده، هشت، نه سال . هـ 1287 و 1286 که دیدیم بین سالهاي الفصول اصولسال تألیف 

فاصله است؛ با این حال مرحوم هدایت از هیچ یک از سالسل سه گانۀ یاد شده و اقطاب و 

ل و تعجب داردمشایخ آنها سخنی به میان نیاورده است و این جاي تأم.  

یکی، این که دست اجل اجازة : گرفتتوان براي این موضوع در نظر  دو دلیل عمده می

ق  . هـ 1288 چون او در ربیع الثانی سال ، نداده استهدایت را به الفصول اصولانجام بخشی 

دیگري، آن که هدایت از بحث و غوص در این اختالفها و دامن زدن به آنها پرهیز . درگذشت

اعتقادي هدایت به سیر و  ا باید دانست که این انشعاب و اختالف موجب بیام. کرده است

 او کامالً موضوعی عرفانی دارد و آخرین الفصول اصول زیرا دانستیم که ؛مسیر خود نبوده است

 ابراز الفصول اصولاز سوي دیگر خواندیم که هدایت در مقدمۀ . اثر حیات پر برکت اوست

دهد  نشان می» صاحبی بزرگوار«پس اطاعت او از » ...ز صاحبی بزرگوار مأمور شدا«: داشته که

بزرگواري؟ اي و چه   اطاعت بوده است ولی از چه سلسلهکه او تا پایان عمر بر سر ارادت و

گذارد آشکار  اسنادي که آینده در اختیار ما می  شاید مدارك و پاسخ آن راپرسشی است که

  . سازد

 ،اي که پیشتر نیز بدان اشارت رفت  براي آشنایی با نثر این اثر به ذکر نمونهدر پایان مقاله

  : پردازیم محمد گلکار و فاضل هندوستانی مییعنی مباهلۀ میرزا 

میرزا محمد گلکار در ارادت به خدمت جناب قطب المشایخ: حکایت«
7

 جذبه و حاالت 

ید و غلبۀ جذب و حال درجۀ کمال قوي پیدا کرده و ناصرعلی لقب یافته به تجرید و تفر

 در صیف و شتا به شلواري که .دیوانه وار رفتاري می کرد و با مردم در نمی آمیخت. داشت

کشتی گیران در ورزش خانه پوشند قناعت و از میل به ناي و نوش و خورد و پوش مناعت 

ي بیرون شهر و شبها در تکایا. گاهی غذاي ده مرده خوردي و گاه ده روز گرسنه بودي. داشت
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قبرستان تخت فوالد به سر بردي و مردم او را دیوانه پنداشتندي و سید فاضل
8

 را دعوي علم 

 نمی دانم چگونه شد .طب و سایر علوم غریبه و مقام ارشاد عباد بسیار بود و الف و گزاف کار

 افتاد تا کار به که با ناصر علی مالقات و مقاالت او را روي داد و در میان ایشان اختالف کلمه

مباهله کشید که به حقیت طریقه و قوت نفس ناطقه یکدیگر را بیازمایند تا یکی مغلوب و 

هالك شود و حقّ و باطل آشکار آید و این معنی را نظر جالل و هیبت نام نهادند که ظهور 

  . را در آن اثر استیتاسم المم

احب شریعت است بر خالف تو ناصر علی به سید افضل گفته که پیر ارشاد من ص«   

و تو را سه روز مهلت دادم تا به هر قسمی که معتقدي تدارك و تهیۀ کار خود کنی و روز 

نماییم، هرکس بر حقّ است غالب  اره میـر نظـدیگـه یکـالل بـچهارم می آیم به نظر قهر و ج

که ارادت به روز سیم ناصرعلی به مدرسه رفته چهار تن از طالب صاحب ذکر . خواهد شد

شما بیایید در حجره سید «: ود آگاه ساخته، به ایشان گفتهجناب پیر مرشد او داشتند از کار خ

. آن چهار تن قبول نمودند. »افضل بنشینید، وقتی که من آمدم همت و نظر شما با من باشد

. شدآمدند در حجرة مطب سید نشستند و مشغول به ذکر خود شدند، متحیر که چه خواهد 

» اي فاضل منافق خبردار باش که آمدم «: ناگاه ناصرعلی آشفته و شوریده در رسیده صدا زد که

ناگاه سید فاضل . گردد، نشسته بودند و از پیش او گذشته و برفت و طلبه به گمان اینکه باز می

د که و نبض خود را به یکی از طلبه نشان دا» کند سرم درد می « :یشانی نهاده، گفتدست بر پ

خواست کیسه هاي دواهاي خود را جمع کرده در حجره .  »بلی تب داري « :ببین تب دارم گفت

به حضرات گفت، آنها جمع کرده بیرون آمدند و در را . را بسته به خانه برود، قدرت نداشت

قفل کرده کلید را به سید فاضل دادند و برفتند و در حیرت بودند که نظر جالل چه بود و چه 

  .و ناصرعلی تا رسید چرا رفت و دیگر نیامدشد 

        : گفت. بعد از دو روز ناصر علی به مدرسه آمده، در مقام تحقیق حال برآمدند«   

. شما بودید که تب کرد و حجره را بسته و به خانه رفت. نظر کردم و گذشتم و کار گذشت«

ا راوي از قول دو نفر از آن چون تحقیق کردند، چنان بود و این تفصیل ر. »روز دیگر بمرد

  .»چهار نفر طلبه نقل کرده، مؤلّف از روي خطّ او نقل نمود 
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  پی نوشتها 

 سبکهاي مهم دیگر ادب فارسی امثال چنین داوریهایی رواج  جالب است که پیش از این نیز دربارة . 1

روزانفر در مقدمۀ کتاب الزمان ف  کم نظیر ادب فارسی شادروان بدیعداشته است؛ براي نمونه استاد

« : زندگانی موالنا از هنگام جوانی و شاگردي خود در نزد مرحوم ادیب نیشابوري چنین یاد می کند

بیشتر محفوظات استاد از گفتار متقدمان پارسی و تازي بود و به ابیات جزل و حماسیات میلی هرچه 

آموزان را  أخرین لذّت نمی برد و دانشتر به خرج می داد و از شعرهاي رقیق و نازك کاریهاي مت تمام

ان باز هم به مذاق خود مشغول دیوانهاي شعراي خراسان می کرد و از مطالعۀ سخن دیگر

 این گونه داوریها دربارة سبک هندي هم سابقه دارد بلکه .)»ث«، مقدمه 1376: فروزانفر(»داشت می

   ). 10 - 1، 1371: دریاگشت: ك.ر(ي داشته استشیوع و رواج بیشتر

با وجود شماره گذاري اشتباه ما به ناچار شماره صفحاتی که در متن مقاله ارجاع داده ایم شمارة  . 2

  . مندرج در نسخ مجلس و بوعلی همدان بوده است

  .را نشانۀ نسخۀ مجلس قرار دادیم) م(همدان و دانشگاه بوعلی را نشانۀ نسخۀ ) هـ (در این مقاله  . 3

آید؛  به مذاق ایرانیها خوش نمی» باسمه«یا » مطبعه«: نویسد مۀ خود در این باره میپوالك در سفرنا . 4

دارند و  نیان متشخص کتب چاپی را دوست نمیایرا....گیرند  این حروف در خط مستقیم قرار نمیزیرا

   ).194 و 193 ، 1361:پوالك (»در تالش تملّک نسخ خطی هستند

توان از  اند می  اشتباه مولد شاه نعمت اهللا ولی را کرمان دانستهدر بین نویسندگان معاصر که به . 5

اهللا صفا در  یا استاد ذبیح) 187، 1، ج344: نفیسی(مرحوم نفیسی در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران 

رینان همچنین در دانشنامۀ اثر آف. نام برد) 229، 4، ج1364: صفا(د چهارم تاریخ ادبیات در ایران جل

  . به این موضوع تصریح شده است) 321، 3، ج1378:  جواديحاج سید(

 - آذر سـوم،  شـمارة  ، سیزدهم دورة ، معارف ، » االخبار مرقات و االدوار مرآت « عارف، نوشاهی، . 6

     االخبـار  مرقـات  و االدوار مـرآت  «جلیـل،  سـید  سـاغروانیان، : دیگـر  مقالـۀ . 113 – 91 ،1375 اسفند،

   .55 – 53 ،95 شمارة پژوهش، نۀآی ،»ناشناخته اي نسخه

        منظور عارف بنام و فـقیه بزرگ عصر قاجار مرحوم حاج مـحمد حسین اصفهانی است که  . 7

 – 353، 1373: کتابی:( ك.براي اطالع از احوال ایشان ر.  داشته است»حسین علیشاه«در طریقت لقب 

، 3، ج1382: ؛ شیرازي86 – 84، 1358: مایونی؛ ه568، 1، ج1384:  ، مهدوي1 ؛ شیروانی، بی تا، 356

220 – 232(   

 پیشتر توضیح می دهد که این فاضل هندوستانی از صوفیۀ هند بوده که به الفصول اصولهدایت در  . 8

از احوال او اطالع چندانی یافت نشد و . کرده است ذار نمیاصفهان آمده و در الف و گزاف فرو گ

با فاضل هندي عالم نامدار عصر صفوي و معروف به تاج الفقها اشتباه گفتنی است که او را نباید 

  .گرفت
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  منابع 

، انتشارات درآمدي بر تحوالت تاریخی سلسلۀ نعمت اللهیه در دوران اخیر ،1381.  آزمایش، مصطفی-

   .حقیقت

 الظالم معروف المنجی من االفهام و النور مسلکق، .  هـ 1329ربیع الثانی  . احسائی، ابن ابی جمهور-

  .)چاپ سنگی(به اهتمام احمد شیرازي، به المجلی

   .، انجمن ایرانشناسی فرانسه، کتابخانۀ طهوريترجمۀ احوال شاه نعمت اهللا ولی ،1361. اوبن، ژان-

  . ، چاپ اول3 ، انجمن آثار و مفاخر ایران، جاثر آفرینان ،1378. حاج سید جوادي، کمال-

جمع ذخائر ، نشر مفهرست نسخه هاي خطی کتابخانۀ دانشگاه بوعلی ،1384. حسینی اشکوري، احمد-

  .اسالمی، قم ، چاپ اول

 ترجمۀ کیکاوس جهانداري، ،)ایران و ایرانیان(سفر نامۀ پوالك ،1361. پوالك، یاکوب ادوارد-

  .خوارزمی

  .، نشر قطرهگسترة تحقیقات ادبیصائب و سبک هندي در  ،1371.، محمد رسول دریاگشت-

   .، نشر پاژنگدو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران ،1370.میعی، کیوان و صدوقی، منوچهر س-

اهللا اصیل،  جت، ترجمۀ ح فارسی از عصر جامی تا روزگار ماادبیات ،1382. شفیعی کدکنی، محمدرضا-

  .نشر نی، چاپ دوم

  .، انتشارات سخن، چاپ اولادوار شعر فارسی ،1380. شفیعی کدکنی، محمد رضا-

 3انتشارات سنایی، ، به کوشش محمد جعفر محجوب، طرائق الحقایق ،1382. شیرازي، معصوم علی-

  .ج، چاپ دوم

  .، انتشارات سناییبستان السیاحه بی تا،. شیروانی، زین العابدین-

  . ، چاپ سوم4، انتشارات فردوس، ج تاریخ ادبیات در ایران،1364. صفا، ذبیح اهللا-

، انتشارات سروش ، چاپ تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت اهللا ولی ،1379.، حمید فرزام-

  .دوم

   .، زوار، چاپ پنجمزندگی موالنا جالل الدین محمد ،1376.  فروزانفر، بدیع الزمان-

  ..، نشر گلها و شهرداري اصفهانرجال اصفهان ،1373. کتابی، محمد باقر-

  .)چاپ سنگی(، مطبع برهانیه، حیدرآباددکن، اریخ قطب شاهیتق، .  هـ 1306.  منشی، قادر خان-

   . ج2، انتشارات گلدسته ، دانشمندان و بزرگان اصفهان ،1384. مهدوي، مصلح الدین مهدوي-

  .، چاپ اول1، کتابفروشی فروغی، جتاریخ نظم ونثر در ایران ،1344. نفیسی، سعید-

  . 6، چاپخانۀ مجلس، ج اي ملیفهرست کتابخانۀ مجلس شور ،1344. نفیسی، سعید-

، تحقیقات فارسی مظهراآلثار، تصحیح حسام الدین راشدي م،1957.شاه جهانگیر، هاشمی کرمانی -

  .ایران و پاکستان، کراچی

 مؤسسۀ ، ناشرتحوالت فرهنگی ایران در دورة قاجاریه و مدرسۀ دار الفنون،1379. هاشمیان، احمد-

  .جفرافیایی سحاب ، چاپ اول
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. ب57، دانشگاه بوعلی سیناي همدان، شمارةالوصول حصول فی الفصول اصول .خانقلییت، رضادا ه-

  )خطی(

  )خطی  ( 2103.، شمارة ، کتابخانۀ مجلس------------.--------------- -

.  هـ1288، ، کتابفروشی اسالمیه، تهرانانجمن آراي ناصري ق،.  هـ1288. --------------- -

  .)چاپ سنگی(ق

 ، به کوشش جمشید کیان فر، انتشارات میراث مکتوب ، سفارت نامۀ خوارزم : --------------- -

1385.  

نشر مکتب عرفان ایران،  ،تاریخ سلسله هاي طریقۀ نعمت اللهیه در ایران ،1358. همایونی، مسعود-

  .چاپ دوم

 هند، چاپ سوم،  ، مطبع نول کشورتاریخ فرشتهق، .  هـ 1301 .هندوشاه استرآبادي، محمد قاسم -

  )چاپ سنگی(

  

  مقاالت 

 -، معارف، دورة سیزدهم، شمارة سوم، آذر»مرآت االدوار و مرقات االخبار «،1375.  نوشاهی، عارف-

  .113 – 91اسفند، 

، 95، آینۀ پژوهش، شمارة »مرآت االدوار و مرقات االخبار نسخه اي ناشناخته«.، سیدجلیلغروانیان سا-

53 – 55.  

  

  

  

                                                
  

  

  

  

   

  
  


