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 الُقدسّیة

ُ
مجموعۀ سه رسالۀ فارسِی برهان الذاکرین و الرسالة

ماعّیة و خواص جواهر احجار، که تحت عنوان کلی برهان  السَّ
الذاکرین به صورت نسخه برگردان و همراه با مقدمۀ تحلیلی 
و ترجمۀ روسی در سال 2020 به هّمِت بنیاد مطالعاِت ابن سینبا 
منتشر شده  در مسکو   )IBN SINA FOUNDATION(
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است در معرفی سه رسالۀ منتشر شده در این مجموعه. دو 
رسالۀ برهان الذاکرین و خواص جواهر احجار در یک مجموعۀ 
ماعّیة متعلق  السَّ  

ُ
الُقدسّیة  

ُ
الرسالة رسالۀ  و  دارند  قرار  خطی 

به نسخۀ خطی دیگری است. به نظر می رسد هر سه رساله 
از  اسپیبجابی،  حسینبی  عبدالوهاب  بن  دولت شاه  نوشتۀ 
خواِص  رسالۀ  در  هرچند  باشند؛  یسوی،  طریقِت  مشایِخ 
تحلیلی  مقدمۀ  است.  نشده  ذکر  مؤلف  نام  احجار  جواهرِ 
بوستانوف  ویچ 

ُ
کاشاف آلِفرید  دکتر  آقای  را  مجموعه 

استاد   ،)ALFRID KASHAFOVICH BUSTANOV(
دانشگاه آمستردام، و ترجمۀ روسِی متن رساله ها را خانم دکتر 
ِیْوِگنیا نیکیِتنبکو )EVGENIA NIKITENKO(، ایران شناس 
و استاد زبان فارسی  دانشگاه عالی اقتصاد مسکو، نوشته اند. 
به  صفحه،   240 در  الذاکرین  برهان  نسخه برگرداِن  مجموعۀ 
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کلیدواژه  ها: برهان الذاکرین، الرسالة القدسیة السماعیة، خواص 
اسپیبجابی، یسویه،  بن عبدالوهاب  احجار، دولت شاه  جواهر 

سیببری، نسخه برگردان نسخه های خطی

| محمد سوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی
| مجتبی راشدی کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسالمی

برهان الذاکرین، خواّص 
 جواهر احجار، 

 
ُ

دسّیة
ُ

 الق
ُ

الرسالة
ماعّیة السَّ

47-66

زبان فارسی در سی�بری معرفی 
سه نسخۀ خطی فارسی 

 نوشتۀ دولت شاه 
حسینبی اسپیبجابی



Persian language in Siberia: Introduction of 
three Persian manuscripts written by Dol-
atshah Hosseini Espijabi
(Burhān Al-Dhākirīn, Khawāṣ Jawīhir Aḥjār, 
al-Risāleh al-Qudsiyyeh al-Sami’iyyeh)
Muhammad Suri / Mojtaba Rashedi

Abstract: For many years, scholars and some 

research institutes in Russia have conducted valu-

able research on Islamic texts, especially Sufism 

in Russia. A collection of three Persian treatises 

of Burhan Al-Dhākirīn, Khawāṣ Jawīhir Aḥjār 

and al-Risāleh al-Qudsiyyeh al-Sami’iyyeh, 

which was published under the general title of 

Burhan al-Dhakerin in the form of a transcript 

with an analytical introduction and Russian 

translation, in 2020, by the Ibn Sina Founda-

tion, is one example of these works. The present 

article is a note introducing the three treatises 

published in this collection. The two treatises of 

Burhān al-Dhākirīn and Khawāṣ Jawīhir Aḥjār 

are in a handwriting collection, and the treatise 

Al-Risala al-Qudsiya al-Sama’iyyah belongs to 

another manuscript. All three treatises appear 

to be written by Dolatshah ibn Abd al-Wah-

hab al-Husseini al-Spijabi who was one of 

the Sheikhs of Yasawi Sufi way. However, the 

author’s name is not mentioned in the treatise on 

Khawāṣ Jawīhir Aḥjār. The analytical introduc-

tion to the collection was written by Dr. Alfrid 

Kashafovich Bustanov, a professor at the Univer-

sity of Amsterdam, and the Russian translation 

of the text was written by Dr. Evgenia Nikitenko, 

a scholar in the field of Iranian research and 

professor of Persian at Moscow State University 

of Economics. The 240-page collection of trans-

literations of Burhan al-Dhakerin, including the 

facsimile manuscript at the end of the book, has 

been published in a circulation of seven hundred 

copies, with the scientific support and supervi-

sion of the Russian Ibn Sina Studies Foundation 

and Sadra Moscow Publishing.

Keywords (English): Burhan Al-Dhākirīn, 

Al-Risalah Al-Qudsiya Al-Sama’iyyah, Khawāṣ 

Jawīhir Aḥjār, DulatShah Abdul Wahab Espijabi

يا: اللغة الفارسّية يف سيبير
يفثالثنسلخخّطّيةفارسلّيةمنتأليفدولتشلاهحسليين تعر

اسپيجايب
القدسلّية الرسلالة األحجلار، جواهلر خلواّص يلن، كر الذا )برهلان

السماعّية(
حمّمد سوري / جمتىبراشدي

اخلالصـة: منلذسلنواتعديلدةقلاماملحّققلونوبعلضمؤّسسلات
للنصلوص قّيملة بتحقيقلاٍت روسليا يف التحقيقّيلة الدراسلات

اإلسالمّية،وخاّصةحولالتصّوفيفروسيا.
الليت املجموعلة هلي املجلال، هلذا يف احلديثلة اإلصلدارات وملن
صلدرتيفالعلام2020وضّملتثلالثرسلائلفارسلّيةلهليبرهان
يلن،والرسلالةالقدسلّيةالسلماعّية،وخلواّصجواهراألحجار كر الذا
ين،حيثصدرت كر هوبرهانالذا

ً
عاّما

ً
لومحللتاملجموعلةعنوانلا

مترمجةمعمقّدمةحتليلّيةوترمجةروسّيةمنقبلمؤّسسةدراسات
ابنسينا)FoundationSinaIbn(يفموسكو.

هلذه يف املوجلودة الثلالث بالرسلائل يلف تعر هلو احللايل واملقلال
املجموعة.

جواهلر وخلواّص يلن كر الذا )برهلان الرسلائل ملن اثنتلان وتوجلد
الرسلالة رسلالة توجلد بينملا املخطوطلات، إحلدى يف األحجلار(

خرى.
ُ
القدسّيةالسماعّيةيفخمطوطٍةأ

فمجيعهذهالرسائلهودولتشاهبنعبدالوهاب
ّ
والظاهرأّنمؤل

ّية،مععدمذكر يقةاليسلو احلسلييناألسلبيجاين،أحدمشلايخالطر
فيفرسالةخواّصجواهراألحجار.

ّ
اسماملؤل

يلد ألفر  الدكتلور كتهبلا فقلد للمجموعلة التحليلّيلة املقّدملة أّملا
سلتاذ

ُ
كاشلافوفيجبوسلتانوف)BustanovKashafovichAlfrid(أ

جامعلةأمسلتردام،وقاملتبترمجلةنلّصالرسلائلإىلاللغلةالروسلّية
الدكتلورةيوفجينيلانيكيتنكلو)NikitenkoEvegenia(املتخّصصلة
سلتاذةاللغلةالفارسلّيةيفجامعلةموسلكو

ُ
يفالدراسلاتاإليرانّيلةوأ

العليالالقتصاد.
قبلل ملن علملي إشلراف و بدعلم املجموعلة هلذه علّدت

ُ
أ وقلد

مؤّسسلةدراسلاتابنسليناالروسلّية،وصدرتبتعداد700نسلخة
علنانتشلاراتصلدرايفموسلكو،واشلتملتعلىل240صفحلةملن
يلن،ملعالنسلخاخلّطّيلةيفآخلر كر النسلخةاملترمجلةملنبرهلانالذا

الكتاب.
ين،الرسلالةالقدسلّيةالسلماعّية، كر املفـردات األساسـّية: برهلانالذا
خلواّصجواهلراألحجلار،دوللتشلاهبنعبلدالوهاباسلپيجايب،

يا،الترمجة،املخطوطات. ّية،سيبير اليسو
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معرفی مؤلف
یازدهـم هجـرى در اسـپیجاب )امـروزه  قـرِن  اواخـِر  بـن عبدالوهـاب حسـینی اسـپیجابی در  دولت شـاه 
»سـایرام« در جنـوب قزاقسـتان در نزدیکـی مـرز اوزبکسـتان( زاده شـد. از سـاِل دقیـق والدت او در منابـِع 
کرد.  یخی چیزی در دست نیست. او در دورۀ نوجوانی جهِت تحصیِل علوم دینی به بخارا مهاجرت  تار
در آنجـا تحـِت تعلیـِم علمـی و معنـوِی محمـد شـریف بخـاری )ف 1026 هـ  ق( از شـیوِخ طریقـِت َیَسـویه 
یـِج تصـّوف به منطقۀ سـیبری مهاجـرت کرد و در  قـرار گرفـت و پـس از مدتـی بـرای تبلیـِغ علـوم دینـی و ترو
ْسـک )Tobolsk؛ امـروزه در اسـتان تیومـن در منطقـه اورال روسـیه( ُسـکنا گزیـد. در دورۀ اقامـِت 

ْ
شـهر توبول

او در این شـهر، اهالی بخارا و صوفیان نقشـبندی حضوِر ُپررنگی در منطقۀ سـیبری داشـتند. دولت شـاه 
که البته  گردانی را پرورش داد  گرفت و شـا اسـپیجابی هدایِت علمی و معنوِی  طالِب آن دیار را بر عهده 
یـارِت خانۀ  ْسـک، عزِم ز

ْ
گردانش در دسـت نیسـت. او پـس از چنـد سـال اقامـت در شـهر توبول نامـی از شـا

کـرد و بـه خواسـت و  ر در کشـمیِر هنـد توقـف 
َ

کـرد و از سـیبری خـارج شـد. در بیـن راه در شـهِر سـریَنگ خـدا 
اصراِر مریدان و صوفیاِن آن منطقه، حدوِد سـه سـال به ارشـاد و دسـتگیری متصوفۀ آن دیار سـرگرم شـد. 
کرده اند. پس از اقامت در این شـهر مجّددًا  یِخ 1122 ه  ق )1710 م( ثبت  ر را به تار

َ
ورودش به شـهِر سـریَنگ

کشـمیر خارج شـد ولی در سـاِل 1126 ه  ق )1714 م( در دهلی از دنیا  یارِت خانۀ خدا از ایالِت  به قصِد ز
رفت.

کرین و آن چه محقِق کتـاب، دکتر بوسـتانوف در مقدمه ذکر کرده،  بـا توجـه بـه محتـواِی رسـالۀ برهـان الذا
دولت شاه اسپیجابی خود در مراِم طریقِت یسویه بوده ولی هدایِت صوفیانی از طریقِت نقشبندیه را نیز 
کرده است، ملتزم به ذکِر جلی  که خوِد مؤلف در رساله اش بدان اشاره  بر عهده داشته است. همان طور 

که اهِل ذکِر خفی هستند، به عهده داشت. بوده ولی ارشاِد فقراِی طریقِت نقشبندیه را نیز 

الف( رسالۀ برهان الذاکرین
ْسـک تألیف شـده اسـت. نسـخۀ خطی 

ْ
کرین به سـاِل 1117 ه  ق )1705م( در شـهِر توبول رسـالۀ برهان الذا

رسـاله 38 بـرگ دارد و هـر بـرگ 20 سـطر اسـت. ابتـدای نسـخه افتادگـی دارد و مقـدار افتادگـی مشـخص 
کثر دو برگ باشـد. نسـخۀ  نیسـت، ولی با توجه به محتوای رسـاله، این افتادگی نباید بیش از یک یا حدا
کتابخانـۀ الباِچفسـکی دانشـگاِه فـدراِل قـازان نگهـداری  مذکـور در حـاِل حاضـر بـه شـمارۀ F429/1 در 

می شود.1

یکردی نظری در تصّوف دارد و دربارۀ کیفّیِت   این رساله شامِل چهار فصل است. مؤلف در فصل اول رو
خلقـِت ایـن عالـم و عوالـِم دیگـر و هم چنیـن انسـاِن کامـل صحبـت کرده اسـت. مؤلف در ابتـداِی فصِل 

کتـاب فهرسـت دسـت نویس های فارسـی )چـاپ دوم، انتشـاراِت دانشـگاِه  کتابخانـه را خانـم آرسـاالنووا در  1. نسـخه های خطـی ایـن 
کرده است. قازان، 2015( فهرست 
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عَرف2( را 
ُ
قـُت الَخلق ِلَکـی أ

َ
عَرف َفَخل

ُ
اول حدیـِث قدسـِی گنـِج پنهـان )ُکنـُت کنـزًا َمخفّیـًا فأحَببـُت أن أ

کـرده و بـزرگاِن محـّدث و مشـایِخ طریقـت را از جملـه مخلوقاتـی می دانـد کـه خداوند به واسـطۀ آنان  نقـل 
شـناخته می شـود. سـپس به معرفِی حضراِت  خمس می پردازد: عالم غیب مطلق یا غیِب اول که هماِن 
عالـِم اعیـان ثابتـه اسـت، عالـم جبـروت، عالـم ملکـوت، عالـم ملـک و  عالـم انسـان و در پایـاِن فصـل اول 
نیـز به تفصیـل بـه معرفـی و شـرِح مقـام احدیـت و واحدیـت و هم چنین تنـّزالِت اربعه می پـردازد: عقل اول 
)عقـول و مجـّردات(، نفـوس منطبعـه )عالـم ارواح یـا عالـم مثـال(، صـوِر مرکـب از معـادن و حیوانـات و 

کامل. صورِت انساِن 

دولت شـاه اسـپیجابی در فصـل دوم )بـرگ 2پ تـا 8پ( بـِه مبانـِی عملـِی تصـّوف پرداختـه و بـر مبنـاِی 
کـرده اسـت و آیـات و روایـاِت مشـهور در بـاِب ذکـر را آورده  کلّیاتـی را در طـّی طریـق بـه سـالک ارائـه  »ذکـر« 
ی در ابتدا به معناِی لغوی و اصطالحِی ذکر پرداخته و در اهمیِت ذکر و التزاِم سالک به آن، به  است. و
 َتْکُفُروِن« )بقره: 152( اسـتناد و سـالک را به سـه روش از ذکر 

َ
ْذُکْرُکْم َواْشـُکُروا ِلي َوال

َ
آیۀ شـریفۀ »َفاْذُکُروِني أ

ی به این حدیِث  رهنمون شـده اسـت: ذکر در نفس )نجوای درونی(، ذکر انفرادی و ذکر دسـته جمعی. و
کـه: »ِإَذا َذَکَرِنـي َعبـدي ِفـي َنْفِسـِه َذَکْرُتـُه ِفـي َنْفِسـي و ِإَذا َذَکَرِنـي َعبـدي َوحَده  کـرده اسـت  قدسـی اسـتناد 
ٍ َخْیٍر ِمْنُه«3 و به همین شـکل تا پایاِن فصِل دوم به تفصیل 

َ
ٍ َذَکْرُتُه ِفي َمل

َ
َذَکْرُتُه َوحدي َو َمْن َذَکَرِني ِفي َمل

شـواهدی از آیـات و روایـات در اهمیـِت ذکـر، اعـم از ذکـر خفـی و جلـی، آورده اسـت. بـه نظـر اسـپیجابی، 
که سالک در آن قرار می گیرد. جهر یا اخفات بودن ذکر بسته به شرایط و مراتبی است 

فصـل سـوم )بـرگ 8پ تـا 22پ( در مقـاِم معرفـِی چهار طریقت اسـت: مؤلف در ابتـدا از طریقِت مولویه، 
کـه در ایـن کتـاب آن را  عشـقیه نامیـده اسـت، سـخن بـه میـان آورده و گزارشـی از زندگـی و اسـاتید موالنـا 
جالل الدیـن بلخـی )ف 672 هـ   ق( یـا بـه تعبیـر خـودش »مخدومـی رومـی حـی قیومـی« ارائه کرده اسـت. 
سپس مبسوط به فضایل و سلوِک  معنوِی موالنا پرداخته و اشاراتی به رموِز عرفانِی  مثنوی دارد و حکایِت 

کرده است: هجرِت ابراهیِم  ادهم )ف 161 ه   ق( را از دفتِر چهارِم مثنوی ابیات 735 – 744 نقل 

کــــــــه آثــــــــار بهشــــــــت ینــــــــد  گو زشــــــــتمؤمنــــــــان  آواز  هــــــــر  گردانیــــــــد  نغــــــــز 

بوده ایــــــــم آدم  اجــــــــزای  همــــــــه  بشــــــــنوده ایممــــــــا  لحن هــــــــا  آن  بهشــــــــت  در 

گل شــــــــکی یخت آب و  چیزکــــــــیگرچــــــــه بر مــــــــا ر آن هــــــــا  از  آمــــــــد  یادمــــــــان 

کرب ک  خــــــــا با  آمیخــــــــت  چــــــــون  یــــــــر و آن بــــــــم آن طربلیک  کی دهنــــــــد این ز

2. عالمـه مجلسـی، بحـار األنـوار، بیـروت: مؤسسـة الوفـاء، 1404ق، ج 84، ص 198 و 344. حدیـث »کنـز مخفـی« در متـون صوفیـه 
بسـیار مورد اسـتناد قرار گرفته اسـت، ولی دربارۀ سـند و اعتبار آن میان محدثان سـخن بسـیار اسـت و بیشـتر آن را نپذیرفته اند )رک: 

عجلونی، کشف الخفاء، بیروت: 1352ق، ج 2، ص 132، حدیث شمارۀ 2016(.
کلینی، الکافی، ج2، ص 498. 3. ثقةاالسالم 
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کمیز تیزآب چــــــــون آمیخــــــــت بــــــــا بــــــــول و  و  تلــــــــخ  آمیــــــــزش مزاجش  ز  گشــــــــت 

جســــــــد در  هســــــــتش  آب  از  می کشــــــــدچیزکــــــــی  را  آتشــــــــی  گیــــــــرش  بــــــــول 

کــــــــه آتش غــــــــم را بــــــــه طبع خود نشــــــــاندگــــــــر نجس شــــــــد آب این طبعــــــــش بماند

ســــــــماع آمد  عاشــــــــقان  غــــــــدای  اجتمــــــــاعپــــــــس  خیــــــــال  باشــــــــد  درو  کــــــــه 

ضمیــــــــر خیــــــــاالت  گیــــــــرد  گــــــــردد از بانــــــــگ و صفیرقوتــــــــی  بلــــــــک صورت 

گشــــــــت تیــــــــز یــــــــزآتــــــــش عشــــــــق از نواهــــــــا  جوزر آن  آتــــــــش  کــــــــه  چنــــــــان  آن 

کبری )ف 618  ی از نجم الدیِن  یه است. و کبرو کرده است، طریقت  که اسپیجابی معرفی  دوم طریقتی 
کـرده و خاسـتگاه و محل گسـترش آن را بخارا و سـمرقند و بلخ  هـ  ق( بـه عنـواِن مؤسـس ایـن طریقـت یـاد 
گردان و مریـداِن نجم الدیـن  و توابـع ایـن شـهرها برشـمرده اسـت. در ادامـه بـه نـاِم  یکـی از معروف تریـن شـا
یه اسـت: »شـیخ العالم سـیف الدیِن باَخرزی )ف 659  کبری اشـاره می کند که خود از مشـایِخ بزرگ کبرو
یارت آرامگاه  که در ایام طالب علمی در بخارا مکرر به همراه دوستانش به ز ه  ق(«. دولت شاه می گوید 
کرده اسـت. به  ی به نام حسـن خواجه فتح آبادی دیدار  سـیف الدین باخرزی رفته و با یکی از نوادگان و
نظر اسپیجابی، بخارا معدن اولیا و باغچۀ خواجگان است ولی در میان اولیای بخارا سه نفر ارجمندتر 
از دیگـران بوده انـد: شـیخ العالـم سـیف الدین باخـرزی و خواجـۀ جهـان عبدالخالـق ُغجدوانـی و شـاه 
»نخشـبند« خواجه بهاءالدین نقشـبند. مؤلف در پایان این بخش، سـه رباعی از اشـعار عرفانِی باخرزی 

کرده است: را ذکر 

یم همه یــــــــم همهچــــــــون بــــــــاِز ســــــــفید در شــــــــکار یار یش  نفــــــــس و هــــــــوای خو با 

کــــــــه ز پیــــــــش پرده هــــــــا برگیرنــــــــد همهفــــــــردا  یــــــــم  کار چه  در  کــــــــه  شــــــــود  معلوم 

***
کن جهانیــــــــم همــــــــه کــــــــه ســــــــا انــــــــدر طلــــــــب جامــــــــه و نانیــــــــم همــــــــهمــــــــادام 

کند کــــــــه خــــــــروس عمــــــــر پــــــــرواز  کیانیــــــــم همــــــــهفــــــــردا  کــــــــه ما معلــــــــوم شــــــــود 

***
منال بســــــــیار  دهــــــــر  جفــــــــای  ز  اظهــــــــاِر ماللَســــــــیفا  زمانــــــــه  از  مکــــــــن  پرهیــــــــز 

کنی خیال اســــــــت و خیالایــــــــن دولت دیگــــــــران و ایــــــــن محنت تو چون نیک نظر 
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***
کـه دولت شـاه از آن  کریـن به تفصیـل آمـده نقشـبندیه اسـت  کـه شـرحش در برهـان الذا طریقـِت سـومی 
کـرده اسـت، زیـرا مشـایخ ایـن طریقـت تـا دورۀ خواجـه بهاءالدین  بـه طریقـت »جهریـه و خفیـه« نیـز تعبیـر 
نقشـبند ذکـر بـه جهـر می گفتنـد و بعـد از آن ذکـر خفـی را در پیـش گرفتنـد. یکـی از منابعـی کـه دولت شـاه 
کـرده، کتـاِب اشـجاِر خلـد اسـت. کتابـی به  در تذکـره و تراجـم مشـایِخ طریقـِت نقشـبندیه از آن اسـتفاده 
کشـمیری محمد اعظم بن خیرالزمان مجددی« از دانشـمندان نامی  نام اشـجار خلد تألیِف »دیده مری 
کشـمیر و مریِد محمدمراد نقشـبندی )1131 ه  ق( وجود دارد که نمی تواند اشـجار خلِد مورد نظر دولتشـاه 
باشـد، زیـرا پانـزده سـال پـس از درگذشـت دولتشـاه بـه سـال 1141 تألیـف شـده اسـت. ایـن کتـاب در ذکر 
پیران و خواجگاِن فرقه های مختلف صوفیه است در پنج »شجره«. شجرۀ یکم در احوال پیران سلسله 
که نقشـبندیه را نیز شـامل می شـود.4 هم چنین در  یه اسـت و شـجرۀ دوم در ذکر حضرات خواجگان  قادر
معرفـی آداب و مشـایِخ طریقـِت نقشـبندیه از کتـاب رشـحات عیـن  الحیـات تألیـف فخرالدیـن علی بن 

کرده است. کاشفی )ف 939( مطالبی نقل  حسین واعظ 

اسـپیجابی به درسـتی مؤسـس اصلـی ایـن طریقـت را خواجـه یوسـف همدانـی )ف 535 هـ  ق( دانسـته و 
از او بـا القـاِب امـام و عـارف و عالـِم ربانـی تجلیل کرده اسـت و خاسـتگاه و گسـترۀ این سلسـله را، عالوه 
کاشـفی  ی در ادامـه هم چـون  بـر ماوراءالنهـر، مکـه و مدینـه و شـام و روم و هندوسـتان بر شـمرده اسـت. و

کرده است: )رشحات عین الحیات، ج 1، ص 51( به دو طریق، از سند خرقۀ طریقِت نقشبندیه یاد 

1. رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه )ف 11 هـ   ق(، ابوبکـر )ف 13 هـ   ق(، قاسـم بـن محمـد بـن ابی بکر )ف 
101 هـ   ق(، امـام جعفـر صـادق علیـه السـالم )ف 148 هـ   ق(، بایزیـد بسـطامی )ف 234 ه   ق(، ابوالحسـن 
گان طوسی )ف: 450 ه   ق(، ابوعلی فارمدی طوسی )ف: 477 ه   ُکّرِ خرقانی )ف 425 ه   ق( ، ابوالقاسم 

 ق( و خواجه یوسف همدانی.

2. رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله ، امیرالمومنین علیه السـالم، امام حسـین علیه السـالم، امام سـجاد 
علیه السالم، امام محمد باقر علیه السالم، امام جعفر صادق علیه السالم، بایزید بسطامی، ابوالحسن 

گان طوسی، ابوعلی فارمدی طوسی و یوسف همدانی. ُکّرِ خرقانی، ابوالقاسم 

آنـگاه شـرِح مبسـوطی در چندیـن صفحـه بـه زندگینامـۀ خواجـه یوسـف همدانـی، مالزمـان، سـفرها و 
حکایاتی که دربارۀ او نقل شده، اختصاص پیدا می کند و هم چنین تأثیری که نقشبندیه و مردِم آسیاِی 

گرفته اند. میانه از او 

دولت شـاه اسـپیجابی در مقـاِم بیـاِن مشـایِخ طریقـِت نقشـبندیه نـام چهـار نفـر را ذکـر می کنـد و مدعـی 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی وجود دارد به شمارۀ 17607. کتاب »اشجار خلد« نسخه ای در  4. از 
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کـرد و آنـان را خلیفۀ  می شـود ابویعقـوب یوسـِف همدانـی در اواخـِر عمـرش بـه آن هـا اجـازۀ دعـوت اعطـاء 
بعد از خود خواند5: خواجه عبداهلل برقی خوارزمی )ف: 555 ه   ق(، خواجه حسن اندقی بخارایی )ف: 
که این چهار  552 ه   ق(، خواجه احمد یسوی )ف: 562 ه   ق(، عبدالخالق غجدوانی )ف: 575 ه   ق( 
تـن در منطقـۀ بخـارا وظیفـۀ دسـتگیری و ارشـاِد متصوفـه را بـر عهـده داشـتند و در چنـد صفحـه به زندگی 
مـادی و سـلوِک معنـوِی خلفـای اربعـه می پـردازد6 و خاصه از خلفـای عبدالخالِق غجدوانـی نام می برد و 
افرادی که اجازۀ دعوت داشـتند و زنجیرۀ مشـایِخ خواجگان را تداوم بخشـیدند، مشـایخی چون خواجه 
کالن )ف 627 هـ   ق(، خواجـه   احمـد ِصّدیـق )ف 657 هـ   ق(، خواجـه اولیای کبیـر معـروف بـه اولیـای 
که خلفای بعد از عبدالخالق غجدوانی بودند و خود خلفایی داشتند؛  ی )ف 657 ه   ق(  ْیِوِگرو عارف ِر
ی بـود. البتـه  ْیِوِگـرو کـه خلیفـۀ خواجـه عـارف ِر از جملـه خواجـه محمـود انجیـر َفْغَنـوی )ف 717 هـ   ق( 
کـه بـه نظـر علمـای نقشـبندیه  در خصـوص ارتبـاِط عبدالخالـق غجدوانـی بـا خواجـه یوسـف همدانـی – 
یخـی تردیـد جـدی وجـود دارد. عبدالکریـم  مهم تریـن مریـد و جانشـیِن معنـوی خواجـه اسـت – از نظـر تار
گرداِن خواجه یوسف است در األنساب هیچ نامی از عبدالخالق  سمعانی )ف 562 ه   ق( که خود از شا
ی  غجدوانی به میان نیاورده است. افزون بر آن در ذیِل شرِح حاِل خواجه نیز هیچ اشاره ای به خلفای و
نکـرده اسـت. مورخـان هم عصـر یـا نزدیـک بـه زمـاِن خواجـه یوسـف هم چـون ابن جـوزی )ف 597 هـ   ق(، 
مجدالدیـن ابن اثیـر )ف 606 هـ   ق(، یاقـوت حمـوی )ف 626 هـ   ق(، عزالدیـن ابن اثیـر )ف 630 هـ   ق(، 
ـکان )ف 681 هـ   ق(، ابن فضـل اهلل عمـری )ف 749 هـ   ق( و عبـداهلل بـن اسـعد یافعـی )ف 768 

ّ
ابن خل

کرده انـد ولـی هیچ کـدام از آن هـا در آثارشـان اسـمی از عبدالخالـِق  ی اشـاره  هـ   ق( بـا این کـه بـه زندگـِی و
غجدوانی و یا خلفای اربعۀ خواجه یوسف نبرده اند.7

کوتاه به مشایِخ نقشبندی، به تفصیل به سلوِک مادی و معنوِی خواجه احمِد  دولت شاه پس از اشاراتی 
کـه مختـّص بـه مبانـی و آداِب طریقـِت  کـه مقدمـه ای باشـد بـرای فصـل چهـارِم رسـاله  یسـوی می پـردازد 
که منتسب به خواجه احمد است، نقل و ترجمه می کند. یسویه است. هم چنین ابیاتی را به زباِن ترکی 

که دیدی  که را دیدی حاضر بدان و هر شبی را  گْورسان قدر بیل )هر  گْورسانک حضر بیل/ هر تون  کم  هر 
قدر بدان(.

کاه( گندم اند و ما  بارچه یخشی بیز یمان/ بارچه بغدای بیز سمان )همه خوب اند و ما بد، همه 

که دولت شـاه از آن به  که دولت شـاه اسـپیجابی بدان می پردازد طریقِت یسـویه اسـت  طریقِت چهارمی 

5.  فراتـر از ادعـای نقشـبندیه دلیـل و مدرکـی بـر خالفـِت معنـوِی عبـداهلل برقی، احمد یسـوی و عبدالخالق غجدوانی از خواجه یوسـف 
کبر راشدی نیا بر مجالس عارفان، ص 57(. همدانی وجود ندارد )رک: مقدمۀ ا

کنید کتاب مجالِس عارفان، صفحاِت 57 الی 64رجوع  گاهی بیشتر درباره ی خلفای طریقِت نقشبندیه به  6.  برای آ
7. همان، ص 63
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سـلطانیه و خواجـگان نیـز یـاد می کنـد. در ابتدا شـرحی از والدت، محل زندگـی و تحصیِل خواجه احمد 
که دربارۀ او نقل شده  را بیان می کند  می دهد و سپس به تفصیل سلوِک روحانی او، حکایات و فضایلی 
و او را »سـلطان العارفین« می خواند. هم چنین به ذکِر ناِم مشـایخ و خلفای بعد از احمد یسـوی، خاصه 
یسـِت مادی و سـلوک معنوی اش را شـرح می دهد. زنگی آتا9 را مهم ترین خلیفۀ  حکیم آتا8 می پردازد و ز
بعـد از حکیـم آتـا معرفـی می کنـد و پـس از شـرحی مختصـر بـر احـواالِت زنگـی آتـا، خلفـای بعـد از او را نام 
گرفته انـد: اوزون حسـن آتـا، سـید آتـا، صـدر آتـا و بـدر آتـا.10 بخـِش  کـه از او خرقـه و اجـازۀ دعـوت  می بـرد 

یخچه و آداِب دو طریقِت نقشبندیه و یسویه اختصاص دارد. عمده ای از فصل سوم به تار

فصل چهارم در بیاِن آداِب سلسلۀ یسویه است. مطابق آداب این طریقت، شیِخ یسوی وقتی از خواب، 
إلیه الُنشـور«.  ذي أحیاني َبعَد ما أماَتنی و

ّ
بیدار می شـود سـه مرتبه این ذکر را تکرار می کند: »َالَحمُد هلِلّ ال

گذشـته صـد مرتبـه ذکـر اسـتغفار  سـپس طهـارت می گیـرد و »شـکِر وضـو« )؟( می خوانـد و بـه یـاِد مظالـِم 
می گوید. فضل و نعمِت االهی را در خاطر مرور می کند و به نماِز تهّجد مشـغول می شـود. سـپس سـالک 
کـه اسـِم مبـارِک اهلل اسـت، ذکـِر حـّی و ذکـِر هـو مشـغول می شـود.  وارد حلقـۀ ذکـر می شـود و بـه اسـِم ذات 

که مشایِخ یسویه ذکر هو را ذکِر مطلق می دانند. دولت شاه بیان می کند 

کـه بـر فقیـِر  در ادامـه بـه اهمیـِت قرائـِت فاتحـة الکتـاب می پـردازد. هم چنیـن به تفصیـل اذکار و اورادی را 
که اصِل ذکر »نماز« است و روایات  کند. دولت شاه معتقد است  طریقِت یسوی سفارش شده، بیان می 
یـارِت خانـۀ خـدا اشـاره می کنـد و بیان  و آیاتـی را در بـاِب اهمیـِت نمـاز نقـل می کنـد. سـپس بـه اهمیـِت ز
مـی دارد اهـل طریقـت دو کعبـه دارنـد: کعبـۀ ظاهـر و از آن مهم تـر کعبـۀ باطـن. کعبۀ باطن دل اسـت و اما 
کعبۀ ظاهر نیز بر هر سالِک طریق الزم است. در ادامه یک رباعی از خواجه عبداهلل انصاری )ف:  یارت  ز

481 ه ق( و دو بیت از دفتِر چهارِم مثنوی  ابیات 14 و 15 در تایید این سخن می آورد:

منــــــــزل آمــــــــد  کعبــــــــه  دو  خــــــــدا  راِه  دلدر  کعبۀ  یک  اســــــــت  صورت  کعبۀ  یک 

کــــــــن دل هــــــــا  یــــــــارت  ز بتوانــــــــی  کعبه باشــــــــد یــــــــک دل11تــــــــا  بهتــــــــر ز هــــــــزار 

8. واعـظ کاشـفی چهـار خلیفـه بـرای خواجـه احمـد یسـوی ذکـر می کنـد کـه چهارمین شـان حکیـم آتاسـت. خلفای قبـل از او بـه ترتیب 
عبارت اند از: منصور آتا، سعید آتا و صوفی محمد دانشمند )رشحات عین الحیات، ج 1، ص 20(. 
یه »آتا« است. آتا به معنای پدر است مانند آتاتورک، یعنی پدِر ترکان کثِر خلفای طریقِت یسو 9. پسوند ا

کاشفی در رشحات عین الحیات )ج 1، ص 23( این چهار تن را خلفای بعد از زنگی آتا معرفی می کند.  .10
ر موالیی، ج 2، ص 529 با این لفظ:  11.  رک: مجموعۀ رسائل فارسِی خواجه عبداهلل انصاری، تصحیح محمد سرو

حاصل آمــــــــد  کعبه  دو  خــــــــدا  راه  یک کعبۀ صورت است و یک کعبۀ دلدر 
کن دل هــــــــا  یــــــــارت  ز بتوانــــــــی  کعبه باشــــــــد یک دلتــــــــا  کافــــــــزون ز هزار 

همچنین در دستور الجمهور فی مناقِب سلطان العارفین ابویزید طیفور تالیِف احمد بن حسین بن شیخ خرقانی چنین آمده است:
باطل از  بگــــــــذری  و  طلبــــــــّی  حق  کــــــــردی حاصلگر  کون  آســــــــایِش هر دو 
کن دل هــــــــا  یــــــــارت  ز بتوانــــــــی  کعبه باشــــــــد یک دلتــــــــا  کافــــــــزون ز هزار 
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..........

کردن خانه بود        حّج رّب البیت مردانه بود یارت  حّج ز

که بیت اهلل دل است ِگل است    طالب دل شو  کعبۀ مردان نه از آب و 

سپس سخناِن خواجه احمد یسوی را در مورِد اسامِی اعظِم خداوند و کیفّیِت مشغول شدن به این اسما 
بیـان می کنـد و به تفصیـل بـه شـرِح اسـِم اهلل و ذات و هـو می پـردازد. آنـگاه ده هـا بیـت شـعر از ابیـاِت ترکـِی 
که التزاِم طریقِت یسـویه  خواجه احمِد یسـوی در باِب اسـماءاهلل را نقل می کند. هم چنین یادآور می شـود 
که البته  که سالک در آن قرار دارد  هم به ذکر خفی است و هم به ذکِر جلی و این بسته به شرایطی است 

مشایِخ طریقِت سلطانیه خود بدان واقف اند.

و در صفحاِت پایانِی رسـاله در باِب واجبات و محرمات سـخن می گوید و آن چه بر سـالک حرام شـده را 
کبر دارد و شـرح می دهد که  بـه آیـات و روایـات مسـتند می کنـد. هم چنیـن اشـاره بـه جهاِد اصغر و جهـاد ا
منظـور از این هـا چیسـت. و در آخـر نیـز بـه اهمیـِت نمـاز می پـردازد و آیـات و روایـات و اشـعاری را در ایـن 

باره نقل می کند.

انجاِم رساله این چنین است:

کریـن نامیـده شـد این رسـاله را که مشـحوِن علـوم و ذکر  » تحریـر یافـت و پرداختـه شـد و رسـالۀ برهـان الذا
ی بیاض آورده شـد و  مکنـون اسـت توفیـق و تأییـد بی چـون و بـه فیـض و فضـِل قـادِر »کـن فیکـون« و بـه رو
ختـم یافـت روز پنجشـنبه بیسـت و یکـم مـاه متبـرک ربیـع االول سـال هـزار و صـد و هفدهـم )16 سـپتامبر 
1699( از هجـرت بـه دسـت منشـی ایـن معانـی و مشـیر ایـن مبانی الفقیـر المحتاج إلی عنایـة ربه الملک 
العّز الوهاب دولت شـاه بن شـاه عبدالوهاب الحسـیني اإلسـبیجابي غفراهلل ذنوبهما و سـتر عیوبهما في 

الدنیا و الخرة حامدًا ومصلیًا أواًل وآخرًا.

کهــــــــن12امیــــــــد اســــــــت تا رســــــــتخیز این ســــــــخن یــــــــادگار  مــــــــا  ز  بمانــــــــد 

زگار رو ایــــــــن  در  نباشــــــــد  یــــــــادگارثباتــــــــی  مــــــــا  ز  بمانــــــــد  نشــــــــانی 

گهــــــــی آ نیتــــــــم  بــــــــر  تــــــــو  دهیالهــــــــی  خیــــــــرم  اســــــــت  خیر  به  نیــــــــت  چو 

الکتــــــــاب فــــــــي  بــــــــاٍق  التــــــــراب«الخــــــــط  فــــــــي  رمیــــــــم  کاتبــــــــه 

کریـن بـه خـط مؤلـف آن یعنی دولتشـاه  کـه رسـالۀ برهـان الذا بـا توجـه بـه ایـن انجامـه، می تـوان حـدس زد 

یخ )بخش ایران و اسالم، ص 464( به این صورت آمده :  12. شبیه این بیت در جامع التوار
کهــــــــنهمانــــــــا که تا رســــــــتخیز این ســــــــخن  نگــــــــردد  بــــــــزرگان  میــــــــان 
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کتابت شده باشد. اسپیجابی 

ب( رسالۀ خواِص جواهِر احجار
کوتاهی در 5 برگ به ناِم خواِص جواهِر احجار  کرین، رسالۀ  در این نسخۀ خطی، پس از رسالۀ برهان الذا
کاتـب هـر دو نسـخه یـک نفـر اسـت و بنابـر  کـه اطالعـی از مؤلـف آن در دسـت نیسـت ولـی  آمـده اسـت 
احتمالی که دادیم، ممکن است به خط دولتشاه اسپیجابی باشد. با توجه به ساختاِر رساله و شباهِت 
کریـن، بـه احتمـال قـوی خـواِص جواهـِر احجـار نیز تألیِف دولت شـاه  جمله بنـدِی آن بـا رسـالۀ برهـان الذا
که در مقدمۀ روسـِی مجموعه، نه نامی از این رسـاله برده شـده اسـت و نه ترجمۀ  اسـت. شـگفت اسـت 
روسـِی آن درج شـده اسـت. در این رسـاله به خواص مادی و معنوی دوازده سـنگ از احجار کریمه اشاره 
کریمه بسـیار  شـده و محل اسـتخراج آن ها بیان شـده اسـت. عبارت های مؤلف در توصیف این احجار 
شـبیه عبارت هـای تنسـوخ نامۀ ایلخانـِی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی )ف. 672( اسـت و احتمـااًل منبـع 

کتاِب خواجه بوده است. خالصۀ سخنان مؤلف از این قرار است: اصلی مؤلف، 

کمـال قـدرت خـود آن را در سـینه صـدف  کـه خداونـد از  یـد همچـون اسـتخوان اسـت  1. مرواریـد: مروار
دارای  پیـاز  شـکل  بـه  مروایـد  می باشـد.  کیـش13  و  بحریـن  عـدن،  نزدیکـی  در  آن  معـدن  و  می آفرینـد 
ید، رنگ و شـکل و اندازۀ آن اسـت. می توان بهترین  پوسـت های متعددی اسـت. معیار شـناخِت مروار
که سفید و آب دار است. بدترین نوع آن سفیِد بی آب است ماننِد  ی رنگش تشخیص داد  نوِع آن را از رو
ید  کـه بـه آن جّصـی14 می گوینـد. حـرارِت آتـش آن را از بیـن می برد و بوی مشـک و کافور نیز بـرای مروار گـچ 
یـد را از بین می برند پس  یـد می گذارند و آِب مروار مضـر اسـت. اعضـاِی نمکیـِن بـدن نیـز تأثیر سـوء بر مروار
گیـرد. سـرکه و نوشـادر15 نیـز آن را می پوسـاند. بـرای نگهـداری از  نبایـد در معـرِض عـرِق بـدِن انسـان قـرار 
ید را از  کرد و دِر  آن را محکم بسـت. سـالی یک دو بار باید مروار ید باید از ظرف شیشـه ای اسـتفاده  مروار

گذاشت.  گیرد و مجدد آن را در شیشه  شیشه بیرون آورد تا در معرِض باد قرار 

کـرده هم شـامِل خـواِص مادی می شـود و هـم دارای خواص  یـد ذکـر  کـه مؤلـف رسـاله بـرای مروار خواصـی 
یـد باعـِث قـّوت می شـود. تـرس را زایـل می کنـد و انـدوه را از دل می بـرد.  معنـوی اسـت. اول آن کـه مروار
کـه از حلـق بیـرون می آیـد. هم چنیـن باعـِث روشـنایی چشـم و قـّوت بصـر  بازدارنـده  و دافـِع خونـی اسـت 

می گردد و بازدارندۀ چشم از خستگی است.

کیس 13. در اصل: 
14. در اصل: جغی. تصحیح از تنسوخ نامه ایلخانی، خواجه نصیرالدین طوسی، ص 93.

ک به دست می آید و نام علمی اش  یک ( و آمونیا بو که از ترکیب جوهر نمک )اسید کلریدر 15. نمکی است جامد، متبلور و بی رنگ و
کاری مورد اسـتعمال دارد و در  گرم به خوبی حل میشـود. در سـفیدگری و لحیم  ر آمونیوم اسـت. طعم آن زننده اسـت و در آب  کلرو

صنایع مختلف و پزشکی نیز از آن استفاده میکنند. )فرهنگ فارسی معین (
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2- یاقـوت: معدنـش در حـدوِد سـرندیب16 اسـت. یاقـوت بـر چهار نوع اسـت: سـرخ، کبود17، زرد، سـفید. 
کـه در معـدن یافـت می شـود سـفید اسـت. سـپس زرد می شـود. سـپس  گفته هـا در ابتـدا یاقوتـی  طبـق 
سـرمه ای18 می گـردد و چـون بالـغ می شـود بـه سـرخی می گرایـد. بعضـی گفتـه اند یاقـوِت سـیاه بهترین نوِع 
کـه چـون رّمـان بـه رنـِگ دانـۀ انـار باشـد. سـپس اشـاراتی دارد بـه خـواِص  یاقـوت اسـت. بعـد از آن یاقوتـی 

درمانِی یاقوت.

کوهی میاِن نیشابور و طوس. که معدنش در خراسان است. در  3- فیروزه: 

که معدنش در والیت بدخشان است. 4- بچاده: 

5- قادزهر: معدنش قاصی هندوستان است.

که بهترین نوع آن سرخ و سیاه است. یای سرخ( است  یای قلزم )در 6- مغناطیس: معدنش در

7- عقیق: معدنش در صفای یمن است. در بصره و مغرِب هندوستان نیز یافت می شود ولی یمانی اش 
مرغوب تـر اسـت و بـه رنگ هایـی چـون سـرخ، جگـری، زرد و سـفید اسـت. داشـتِن عقیـق را بـه فـال نیـک 

گر به دعا برداشته شود، دعا مستجاب است. که در آن عقیق باشد ا می گیرند و می گویند دستی 

8- یشب )یشم(: در چین یافت می شود.

9- بلور: مرکزش در هندوستان نزدیک سرندیب است. در بین عرب ها نیز یافت می شود.

یاد یافت می شود. که سبزش از همه مرغوب تر است و در شام و مغرب ز 10- مینا 

کـه بـوی مـوش می دهـد )ُتَشـّمُ منـه رائحـة الفـأر(19 در بـاِب خاصیتـش نیز  11- سـنگ مـوش: سـنگی اسـت 
کند، جهندگان  گر صاحِب سـنگ، آن را با خود همراه  یاد اسـت. ا که: نافِع جراحت های ز گفته  اینطور 

گر مبتال به بیمارِی صرع باشد برایش مفید است. از او دوری می کنند و ا

 12- ِطلق: نام دیگرش کوکب األرض است.سنگی سفید و شفاف و تو در تو که می توان آن را ذوب کرد و 
ید تشخیصش برای مردم بسیار سخت است.  که طلق است یا مروار ید درآورد. در این حال  مانند مروار

کارساز نخواهد بود. کنند و بر دست و پا و دیگر اندام ها بمالند، آتش بر آن  گر آن را ذوب  هم چنین ا

رساله اینگونه به پایان می رسد:

کانوِن برداشِت الماس و یاقوت بوده است. که  کنونی، سیالن واقع در جنوِب هندوستان  16. سریالنکای 
17. در اصل: اغبر

کحل 18. در اصل:  
که موش از بوی آن می گریزد.  گفته: سنگی  19. اما خواجه نصیر در تنسوخ نامه )فصل »در معرفِت حجِر موش و خواِص آن«( 
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کاتبه عابِد بندۀ خدا تمت بعون اهلل الملک الوّهاب وأفّوض أمري إلی اهلل 

عنــــــــدي الرحمــــــــن  خشــــــــیة20  عبیــــــــديفلــــــــوال  کلهــــــــم  النــــــــاس  جعلــــــــت 

یــــــــزري بالعلمــــــــاء  الشــــــــعر  لبیــــــــٍد21فلــــــــوال  مــــــــن  أشــــــــعر  الیــــــــوم  لکنــــــــت 

العندلیــــــــب یقــــــــول  مــــــــاذا  الحبیب22 اســــــــتمع  أحادیــــــــث  مــــــــن  یروي  حیث 

پس از رسالۀ خواص جواهر احجار یادداشتی به عربی وجود دارد دربارۀ عقوبت لغزش سالک. 

ج( معرفی الرسالة القدسیة السماعیة
کـه در ایـن مجموعـه بـه صـورت نسـخه برگردان منتشـر شـده اسـت الرسـالة القدسـیة  سـومین رسـاله ای 
السـماعیة نـام دارد. هرچنـد نسـخۀ خطـی ایـن رسـاله ارتباطـی بـا نسـخۀ خطـی پیشـین )شـامل برهـان 
کرین نوشتۀ دولت شاه  کرین و احجار کریمه( ندارد، ولی از آنجا که این رساله نیز هم چون برهان الذا الذا
اسـپیجابی اسـت در ایـن مجموعـه قـرار داده شـده اسـت. اسـپیجابی ایـن رسـاله را سـیزده سـال پیـش از 
کرده است. این نسخه 6 برگ دارد  ْسک تألیف 

ْ
کرین به سال 1104 ه  ق )1692م( در شهر توبول برهان الذا

کنـون ذیـِل مجموعـه ای به شـمارۀ A1539 در انسـتیتو  و هـر صفحـه به تفاریـق 16 الـی 19 سـطر اسـت و هم ا
کادمی علوم روسـیه در مسـکو نگهداری می شـود. این مجموعه شـامل تعداِد قابل توجهی  نسـخ خطی آ
از یادداشـت ها و حواشـِی بسـیاری از آثار صوفیه به شـکل نظم و نثر به زبان های عربی و فارسـی و ازبکی 
کوچک به مفهوِم  که الرسالة القدسیة السماعیة برگ های81a  تا 85b را شامل می شود. این رسالۀ  است 

سماع در طریقِت نقشبندیه می پردازد. 

گردان از  کـه برخـی از مریـدان و شـا ابتـدای ایـن رسـاله در بیـان وجـود روح قبـل از تعلقـش بـه بـدن اسـت 
دولت شـاه بن عبدالوهاب پرسـیدند و ایشـان نیز جواب داد. شـروع نسـخه با این سـؤال است که آیا برای 

روح قبل از تعلقش به بدن وجودی متصور بوده یا خیر.

کـه روح پیـش از تعلـق بـه بـدن در مقـام قـدس و در مضامیـر انـس، حّظـی از  پاسـِخ دولت شـاه ایـن اسـت 
کـه بـه حسـِب تقدیـر الهـی و بـه هـدِف تحصیـل کمـاالت،  وجـود دارد. آنـگاه بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد 
کـرد و در بسـتر َرِحـم جای گرفت و هر مقـام و منزلی که در عالم  روح از عالـم ملکـوت بـه عالـم ملـک تنـزل 
ک و طیور و اوراق و اشـجار و  کـه از گـردش عـرش و افـال قـدس و در بهشـت دیـده بـود و هـر صـوت خوشـی 
که در این دنیا هسـت از لوِح خاطِر  ابکاِر بهشـت شـنیده بود به سـبب تأثیرات و تأّثراِت عالم و فسـادی 

20.  در اصل: حشیت
یس شافعی است )دیوان االمام الشافعی، ص 49 و 50(. 21. این دو بیت از محمد بن ادر

22. در اصل: لبیب. رک: شیخ بهایی، »مثنوی نان و حلوا«، در کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی، ص 118.
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قاتی چون خانواده و اشـتغال در دنیـا و جمیع مهّمات 
ّ
کـه بـه اعتقـاِد دولت شـاه، تعل او محـو گردیـد، چـرا 

کـه مقـام و  و دغدغه هـای دنیـوی حجابـی اسـت بـر روِح لطیـف و او بـا تعّجـب از روحـی سـخن می گویـد 
م، روِح بنده را می پوشاند مانند 

َ
کسافات[ عال کثافاِت ]در اصل:  کرده و  موطِن اصلی خویش را فراموش 

که سـتاره را پوشـانده باشـد. سـپس ابیاتی را از دفتر چهارِم مثنوی )3628 –  کثیفی ]اصل: کسـیف[  ابر 
3633( نقل می کند:

بود در شــــــــهری  کــــــــه  مــــــــردی  رودســــــــال ها  خوابــــــــی  در  چشــــــــم  که  زمــــــــان  یک 

َخودشــــــــهر دیگــــــــر بینــــــــد او پــــــــر نیــــــــک و بد شــــــــهر  نیایــــــــد  یــــــــادش  در  هیــــــــچ 

گــــــــروکــــــــه مــــــــن آنجــــــــا بــــــــوده ام این شــــــــهر نو اینجــــــــاام  در  مــــــــن  آن  نیســــــــت 

ین شــــــــهرش به دســــــــت ابداع و خوبــــــــل چنــــــــان داند که خــــــــود پیوســــــــته او هم در

یش گــــــــر روح موطن های خو پیشچه عجــــــــب  میــــــــالد  و  مســــــــکن  بدســــــــتش  که 

کیــــــــن دنیا چــــــــو خواب پوشــــــــد چــــــــو اختــــــــر را ســــــــحابمی نیــــــــارد یــــــــاد  می فرو

ـاِس ِنَیـاٌم َفـِإَذا َماُتـوا اْنَتَبُهـوا23( و این حدیث را  کـرم )ص( را نقـل مـی کنـد )الَنّ وی در ادامـه روایتـی از پیامبـر ا
 بـر ایـن مضمـون می دانـد کـه حکمـت در تأثیـِر صـوِت خـوش ایـن اسـت که جمیـِع نواهای دل نشـین از 

ّ
دال

ک  ک صادر می شود و اوراق و اشجار و ابکار به صورِت هماهنگ با عرش و افال حرکِت عرش اعظم و افال
بـه تسـبیِح خداونـد، هم نـوا می شـوند و بعـد از لقـای االهـی هیـچ صوتی زیباتـر و دلکش تر از صـوِت حوریان 
یـان  کـه فرمودنـد: »حور کـرم )ص( اشـاره می کنـد  بهشـتی نیسـت. سـپس دولت شـاه بـه حدیثـی از پیامبـر ا
گوش عالمیان  گر نغمۀ آنان به  که ا بهشـت در شـِب معراج به تسـبیِح دل آرای،خواندند و نغمه سـر دادند 
می رسید، همۀ مردان قالب تهی می کردند.« دولت شاه می افزاید: ارواِح مؤمنان قبل از تعلق روح به بدن این 

نغمه را شنیده بودند و حال از جهت تعلقش به بدن، آن صوت خوش را به خاطر نمی آورند. 

کـه در ایـن  ی از برخـی صوفیـان متقـدم، در تبییـن سـماع چنیـن می گویـد  دولت شـاه اسـپیجابی بـه پیـرو
که به سمع انسان می رسد، آن نغمۀ دلکِش بهشتی را تداعی می کند و به خاطِر  دنیا، نغمه های مرغوبی 
گر این تأثیر شـّدت یابـد تحرکاتی به تبعیت از   یادکـرِد آن مقـاِم اصلـی، تأثیراتـی در روح پدیـدار می گردد و ا
که این تحرکات و حاالت را سـماع می گویند. سـپس اشـارتی به تعریِف سـماع  روح در بدن پدید می آید 

کتاب اخوان الصفا می کند. و غلبه ی شوِق روح از 

ّرام إبـن إبـی فـراس، تنبیـه الخواطـر و نزهـة النواظـر، ج 1، ص 150. ایـن روایـت از امیرالمؤمنیـن )ع( نیـز نقـل شـده اسـت )عالمـه  23. و
مجلسی، بحار األنوار، ج4، ص 43، باب5 و ج 70، ص39، باب 122؛ مالصالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج 8، ص 379(.
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هم چنین از دیوان شمس، غزل شماره 463 این بیت را می آورد: 
که آن شهر ماست ما بــــــــه فلــــــــک بوده ایم یار ملــــــــک بوده ایم یم جمله  باز همان جا رو

و هم چنین این ابیات را از غزلیات سعدی، غزل بیست و چهارم:
بوستان ها24 به  می رفت  خاطر  طرف  یحان ها وقتی  گل و ر کردی بوی  یشــــــــتنم  بی خو

گل یدی  گــــــــه جامه در بلبل  نعره زدی  با یــــــــاد تــــــــو افتــــــــادم از یاد برفــــــــت آن ها گه 

و مجددًا از دیوان شمس، غزل شماره 731، ابیات اول، دوم و نهم را نقل می کند:
از شــــــــراب الیزالــــــــی جان مــــــــا مخمور بودپیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود

پیش از آن کاین دار و گیر و نکته منصور بودما به بغداد جهان جــــــــان اناالحق می زدیم

آن زمان کی شمس دین بی شمس دین مشهور بودشــــــــهر تبریز ار خبر داری بگــــــــو آن عهد را

کـه هنـوز روحـش  کاملـی  کـه ایـن ابیـات را بـه عنـوان تبـرک از احـواالت روح انسـان  سـپس اشـاره می کنـد 
بـه بـدن تعلـق نگرفتـه، آورده اسـت. در ادامـه می گویـد سـماع بـر دو طریـق اسـت: سـماع روحانی و سـماع 

شیطانی.

سماع روحانی سماعی است که مؤمن جمیع آداب شریعت را به جای آورده باشد به مضمون آیۀ شریفۀ 
طاَع اهلَل« )نسـا: 80( و سـالک باید در واجبات، فرائض، سـنن و نوافل و در جمیِع 

َ
 َفَقْد أ

َ
ُسـول »َمْن ُیِطِع الّرَ

کند و در هیچ امری از شـریعت فروگذار نباشـد  کرم )ص( تبعیت مطلق  احوال، اقوال و افعال از پیامبر ا
و سلسـلۀ او سالسـل مشـایخ خـود را ربـط داده باشـد در طریقـت و سـلوک و مجاهـده، راه حـق از جهـت 
صفـات ... بـر دل او گشـاده گـردد و از جهـت مشـاهده عالـم غیبـی بـه مبدا اصلی رجوع کـرده در اهتراز و 

کند. سماع به این شرایط سماع روحانی است. طرب آید و ماسوای مقصوِد حقیقی را فراموش 

سماع شیطانی یعنی اینکه هر زمان که مؤمن در انجاِم فرایض، واجبات، سنن و نوافل و در جمیِع آداب 
کـه دشـمِن قدیـم اسـت ـ در رگ و پـی او نفـوذ می کنـد و در  کـم بگـذارد، شـیطان ـ  کنـد و  شـریعت سسـتی 
که احواالِت باطِل شیطان در نفس پیدا شود به تبعیت از قّوت و حرکِت  ِدماغ استقرار می یابد. هر زمان 
شـیطان، در طـرب بـه اهتـراز در می آیـد. ایـن قسـم از سـماع، سـماع شـیطانی اسـت. چنان چـه سـعدی25 

فرموده: 

کلیات سعدی با مقدمۀ محمد علی فروغی این چنین آمده: 24. مصرِع اول در نسخۀ 
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

25.  بوسـتان سـعدی، باب سـوم »در عشـق و مسـتی و شـور«، حکایت شـماره 22، دولت شـاه بعضی ابیاِت این غزل را در رسـالۀ خود 
رده. بر اساِس نسخۀ فروغی »ذکاءالملک« هم چینِش ابیات متفاوت است و هم برخی ترکیباِت شعری. مانند: آو

چیست که  برادر  ای  ســــــــماع  یم  کیســــــــتنگو که  بدانم  را  مســــــــتمع  مگر 
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که چیســــــــت یم  بگو بــــــــرادر  ای  کیســــــــتســــــــماع  که  مگــــــــر مســــــــتمع را ندانــــــــم 

او  طیــــــــر  پــــــــرد  معنــــــــی  بــــــــرج  از  اوکــــــــه  ســــــــیر  از  مانــــــــد  فــــــــرو  مالئــــــــک 

الغ و  بــــــــازی  و  لهوســــــــت  مــــــــرد  گــــــــر  قــــــــوی تــــــــر شــــــــود دیــــــــوش انــــــــدر دماغا

ســــــــتور پــــــــای  آواز  کــــــــه  مطــــــــرب  گر عشــــــــق داری و شورنــــــــه  ســــــــماع اســــــــت ا

یده دل پــــــــر نــــــــزد نزدمگــــــــس پیــــــــش شــــــــور ســــــــر  بر  چــــــــون مگس دســــــــت  او  که 

کنند پرســــــــتی  یــــــــزدان  کــــــــه  کننــــــــدکســــــــانی  مســــــــتی  دوالب  آهنــــــــگ  بــــــــه 

دوالب وار آینــــــــد  انــــــــدر  چــــــــرخ  زاربــــــــه  ینــــــــد  بگر خــــــــود  بــــــــر  دوالب  چــــــــو 

ســــــــحر بــــــــاد  بــــــــه  گل  شــــــــود  کــــــــه نشــــــــکافدش چــــــــون تبرپریشــــــــان  نــــــــه هیزم 

که به تبعیت از  کنند. هر مفسـدی را  که در بیِن این دو سـماع تفریق  پس بر جمیِع مسـلمانان الزم اسـت 
ی نگردند احوال و اقوال او  ی صادر شـود و موافقت شـریعت نباشـد رو نفس و شـیطان وجد و سـماع از و
کند و احواالِت عجیب  که در انسـان غیر متشـرع تصرف  را باطل دانند چونکه شـیطان را آن قوت اسـت 

گرداند. ی ظاهر  و غریب در و

انجام رساله چنین است: »اهلل تعالی جمیع طالبان و سالکاِن راه طریقت را و جمیع مؤمنین و مؤمناِت 
م را راه بـه صـراِط مسـتقیم نمـوده از شـر و فتنه هـای 

ّ
امـت حضـرت محمـد مصطفـی صلـی اهلل علیـه وسـل

آخرالزمـان، از عقوبـت و شـومی مفسـدان و مبتدعـان در حفـظ و حمایـِت خـود محفـوظ دارد وهو الهادی 
إلی صراٍط مستقیم. اللهم اهدنا إلی صراٍط مستقیم واستقمنا وثّبت أقدامنا علی جادة شریعة رسولک 
الکریـم واحفظنـا مـن شـّر النفـس وشـّر الشـیطان الرجیـم واحشـرنا مـع األبـرار فـي النعیـم. تّمـت الرسـالة 
القدسـیة السـماعیة علـی  یـد العبـد الضعیـف   أحقـر العبـاد المذنـب المحتاج المسـتعین المتـوّکل علی 
الملک الوّهاب دولت شاه بن عبدالوهاب غفر اهلل ذنوبهما وستر عیوبهما فی الدنیا والخرة 110426 ألف 

ْسک[
ْ
ومائة وأربعة من ]ال [ هجرة  النبویة في بلدة التبول ]= توبول

زگار رو ایــــــــن  در  نباشــــــــد  یــــــــادگارثباتــــــــی  مــــــــا  ز  بمانــــــــد  نشــــــــانی 

تّمت. تسوید بیاض فقیر عبدالواحد بن احمدی بن بیمت )؟( بن عبداهلل، 1893/1312.
یخی  کریـن کـه ارزش تار کـه در اینجـا به اجمـال معرفـی کردیـم، به ویـژه رسـالۀ برهـان الذا هـر سـه رسـاله ای 
یخ زبان فارسـی در مناطق دوردسـتی هم چون سـیبری را روشـن می کنند و  گوشـه هایی از تار بسـیار دارد، 

که تصحیح و در ایران منتشر شوند. این شایستگی را دارند 

کاتِب رساله. یخ )1692( با اعداِد انگلیسی ثبت شده است. به خطی غیر از خط  26. در حاشیه، معادِل میالدی این تار
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