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زبانفارسیدر سی�بریمعرفی
سه نسخۀ خطی فارسی
نوشتۀ دولتشاه
حسی�نیاسپ�یجابی
ّ
خواص
برهان الذاکرین،
جواهر
احجارُ ّ ،
ُ ُ
الرسالة القدسیة
َّ
ّ
ماعیة
الس
47-66

چکیده :از سالیان دور ،پژوهشگران و برخی مؤسسات
مطالعات پژوهشی در روسیه ،تحقیقات ارزشمندی دربارۀ
ّ
اند.
تصوف در روسیه
متون اسالمی و بهویژه
انجام ُداده ّ ُ
ُ
فارسی برهان الذاکرین و الرسالة القدسیة
مجموعۀ سه رسالۀ
ِ
َّ
ّ
ماعیة و خواص جواهر احجار ،که تحت عنوان کلی برهان
الس
الذاکرین به صورت نسخهبرگردان و همراه با مقدمۀ تحلیلی
ّ
مطالعات ابنسی�نا
ت بنیاد
ِ
و ترجمۀ روسی در سال  2020به هم ِ
) (IBN SINA FOUNDATIONدر مسکو منتشر شده
است ،از این دست کارهای تازه است .نوشتۀ پیشرو یادداشتی
است در معرفی سه رسالۀ منتشر شده در این مجموعه .دو
جواهر
احجار در یک مجموعۀ
رسالۀ برهان الذاکرین و خواص ُ ُ
دسی ُة َّ
ّ
الق ّ
الس
خطی قرار دارند و رسالۀ الرسالة
ماعیة متعلق
به نسخۀ خطی دیگری است .به نظر میرسد هر سه رساله
نوشتۀ دولتشاه بن عبدالوهاب حسی�نی اسپ�یجابی ،از
خواص
طریقت یسوی ،باشند؛ هرچند در رسالۀ
مشایخ
ِ
ِ
ِ
احجار
است .مقدمۀ تحلیلی
نشده
ذکر
مؤلف
نام
جواهرِ
ُ
آلفرید کاشافویچ بوستانوف
مجموعه را آقای دکتر ِ
) ،(ALFRID KASHAFOVICH BUSTANOVاستاد
روسی متن رسالهها را خانم دکتر
دانشگاه آمستردام ،و ترجمۀ
ِ
نیکیت�نکو ) ،(EVGENIA NIKITENKOایرانشناس
ِی ْو ِگنیا
ِ
ی دانشگاه عالی اقتصاد مسکو ،نوشتهاند.
و استاد زبان فارس 
مجموعۀ نسخه
برگردان برهان الذاکرین در  240صفحه ،به
ِ
انضمام نسخهبرگردان (فاکسیمیله) نسخههای خطی در
ِ
علمی
نظارت
پایان کتاب ،در تیراژِ هفتصد نسخه ،با حمایت و
ِ
ِ
ِ
توسط انتشارات صدرای
مطالعات ابنسی�نای روسیه و
بنیاد
ِ
ِ
ِ
مسکو ،چاپ و منتشر شده است.
کلیدواژهها:برهانالذاکرین،الرسالةالقدسیةالسماعیة،خواص
جواهر احجار ،دولتشاه بن عبدالوهاب اسپ�یجابی ،یسویه،
سی�بری،نسخهبرگرداننسخههایخطی

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

ّ
:الفارسية يف سيبير يا
اللغة
ّ
ّ
ّ
تعر يف ثالث نسـخ خطية فارسـية من تأليف دولت شـاه حسـيين
اسپيجايب
ّ
ّ
Abstract: For many years, scholars and some
القدسـية
 الرسـالة،خـواص جواهـر األحجـار
،(برهـان الذاكر يـن
research institutes in Russia have conducted valuّ
)السماعية
able research on Islamic texts, especially Sufism
ّ
 جمتىب راشدي/ حممد سوري
in Russia. A collection of three Persian treatises
of Burhan Al-Dhākirīn, Khawāṣ Jawīhir Aḥjār
ّ
ّ املحققـون وبعـض
مؤسسـات
 منـذ سـنوات عديـدة قـام:اخلالصـة
and al-Risāleh al-Qudsiyyeh al-Sami’iyyeh,
ّ
ّ
بتحقيقـات قيمـة للنصـوص
التحقيقيـة يف روسـيا
الدراسـات
ٍ
which was published under the general title of
ّ
ّ
ّ
.روسيا
يف
ف
التصو
حول
ة
وخاص
،ة
اإلسالمي
Burhan al-Dhakerin in the form of a transcript
  هـي املجموعـة التي،ومـن اإلصـدارات احلديثـة يف هـذا املجـال
with an analytical introduction and Russian
ّ 2020 صـدرت يف العـام
ّ
فارسـية ـ  هـي برهان
وضمـت ثلاث رسـائل
translation, in 2020, by the Ibn Sina Foundaّ
ّ
ّ
tion, is one example of these works. The present    وخـواص جواهر األحجار، والرسـالة القدسـية السـماعية،الذاكر يـن
ًّ ً
article is a note introducing the three treatises
 حيث صدرت،عاما هو برهان الذاكر ين
ـ ومحلـت املجموعـة عنوانـا
ّ مترمجة مع
ّ روسية من قبل
ّ حتليلية وترمجة
ّ
published in this collection. The two treatises of مؤسسة دراسات
مقدمة
Burhān al-Dhākirīn and Khawāṣ Jawīhir Aḥjār
.) يف موسكوIbn Sina Foundation( ابن سينا
are in a handwriting collection, and the treatise
واملقـال احلـايل هـو تعر يـف بالرسـائل الثلاث املوجـودة يف هـذه
Al-Risala al-Qudsiya al-Sama’iyyah belongs to
.املجموعة
another manuscript. All three treatises appear
ّ وتوجـد اثنتـان مـن الرسـائل (برهـان الذاكر يـن و
خـواص جواهـر
to be written by Dolatshah ibn Abd al-Wah بينمـا توجـد رسـالة الرسـالة،املخطوطـات
األحجـار) يف إحـدى
ُ
hab al-Husseini al-Spijabi who was one of
ّ
ّ
.خمطوطة أخرى
السماعية يف
القدسية
ٍ
the Sheikhs of Yasawi Sufi way. However, the
ّ ّ
author’s name is not mentioned in the treatise on والظاهر أن مؤلف مجيع هذه الرسائل هو دولت شاه بن عبد الوهاب
 مع عدم ذكر، أحد مشـايخ الطر يقة اليسـو ّية،احلسـيين األسـبيجاين
Khawāṣ Jawīhir Aḥjār. The analytical introducّ
ّ
.خواص جواهر األحجار
اسم املؤلف يف رسالة
tion to the collection was written by Dr. Alfrid
ّ ّأمـا
ّ
املقدمـة
Kashafovich Bustanov, a professor at the Univer- التحليليـة للمجموعـة فقـد كتهبـا الدكتـور ُألفر يـد
sity of Amsterdam, and the Russian translation
) أسـتاذAlfrid Kashafovich Bustanov( كاشـافوفيج بوسـتانوف
ّ  وقامـت بترمجـة،جامعـة أمسـتردام
ّ
of the text was written by Dr. Evgenia Nikitenko, الروسـية
نـص الرسـائل إىل اللغـة
ّ
a scholar in the field of Iranian research and
املتخصصـة
)Evegenia Nikitenko( نيكيتنكـو
الدكتـورة يوفجينيـا
ُ
professor of Persian at Moscow State University الفارسـية يف جامعـة موسـكو
ّ
ّ
يف الدراسـات اإليرانيـة وأسـتاذة اللغـة
of Economics. The 240-page collection of trans.العليا ُلالقتصاد
literations of Burhan al-Dhakerin, including the
ّ وقـد أ
عـدت هـذه املجموعـة بدعـم و إشـراف علمـي مـن قبـل
facsimile manuscript at the end of the book, has
ّ
ّ
 نسـخة700  وصدرت بتعداد،الروسـية
مؤسسـة دراسـات ابن سـينا
been published in a circulation of seven hundred
 صفحـة مـن240  واشـتملت على،عـن انتشـارات صـدرا يف موسـكو
copies, with the scientific support and superviّ ّ
sion of the Russian Ibn Sina Studies Foundation  مـع النسـخ اخلطيـة يف آخـر،النسـخة املترمجـة مـن برهـان الذاكر يـن
.الكتاب
and Sadra Moscow Publishing.
ّ
ّ
ّ
،
ة
السـماعي
ة
القدسـي
الرسـالة
،
ين
الذاكر
برهـان
:ة
األساسـي
املفـردات
Keywords (English): Burhan Al-Dhākirīn,
ّ
، دولـت شـاه بن عبـد الوهاب اسـپيجايب،خـواص جواهـر األحجـار
Al-Risalah Al-Qudsiya Al-Sama’iyyah, Khawāṣ
ّ
Jawīhir Aḥjār, DulatShah Abdul Wahab Espijabi
. املخطوطات، الترمجة، سيبير يا،اليسو ية
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معرفی مؤلف
قـرن يازدهـم هجـرى در اسـپیجاب (امـروزه
دول 
تشـاه بـن عبدالوهـاب حسـینی اسـپیجابی در اواخ ِـر ِ

سـال دقیـق والدت او در منابـع
«سـایرام» در جنـوب قزاقسـتان در نزدیکـی مـرز اوزبکسـتان) زاده شـد .از ِ
ِ
تحصیل علوم دینی به بخارا مهاجرت کرد.
جهت
تاریخی چیزی در دست نیست .او در دورۀ نوجوانی
ِ
ِ
َ
طریقـت ی َسـویه
ـوی محمـد شـریف بخـاری (ف  1026هـ ق) از شـیوخ
ِ
در آنجـا تح ِ
ـت تعلی ِـم علمـی و معن ِ
ِ
قـرار گرفـت و پـس از مدتـی بـرای تبلیـغ علـوم دینـی و ترو یـج ّ
تصـوف به منطقۀ سـیبری مهاجـرت کرد و در
ِ
ِ
ْ
ُ
اقامـت
دورۀ
در
گزیـد.
ـکنا
س
روسـیه)
اورال
منطقـه
در
ـن
م
تیو
ـتان
س
ا
شـهر توبول ْسـک (Tobolsk؛ امـروزه در
ِ
حضور ُپررنگی در منطقۀ سـیبری داشـتند .دولتشـاه
او در این شـهر ،اهالی بخارا و صوفیان نقشـبندی
ِ
طالب آن دیار را بر عهده گرفت و شـا گردانی را پرورش داد که البته
معنوی
ِ
هدایت علمی و
اسـپیجابی
ِ
ِ
ْْ
زیـارت خانۀ
عزم
نامـی از شـاگردانش در دسـت نیسـت .او پـس از چنـد س
ِ
ـال اقامـت در شـهر توبولسـکِ ،
َ َ
کشـمیر هنـد توقـف کـرد و بـه خواسـت و
ـهر سـرینگر در
ِ
خـدا کـرد و از سـیبری خـارج شـد .در بیـن راه در ش ِ
حدود سـه سـال به ارشـاد و دسـتگیری متصوفۀ آن دیار سـرگرم شـد.
صوفیان آن منطقه،
اصرار مریدان و
ِ
ِ
ِ
َ َ
ّ ً
ـهر سـرینگر را به تاریخ  1122ه ق ( 1710م) ثبت کردهاند .پس از اقامت در این شـهر مجددا
ش
به
ورودش
ِ
ِ
سـال  1126ه ق ( 1714م) در دهلی از دنیا
قصد
ِ
به ِ
زیارت خانۀ خدا از ِ
ایالت کشـمیر خارج شـد ولی در ِ
رفت.
محقق کتـاب ،دکتر بوسـتانوف در مقدمه ذکر کرده،
ـوای رسـالۀ برهـان الذاکرین و آنچه
بـا توجـه بـه محت ِ
ِ

طریقت نقشبندیه را نیز
هدایت صوفیانی از
طریقت یسویه بوده ولی
مرام
ِ
ِ
ِ
دولتشاه اسپیجابی خود در ِ

ذکر جلی
بر عهده داشته است .همانطور که ِ
خود مؤلف در رسالهاش بدان اشاره کرده است ،ملتزم به ِ

ذکر خفی هستند ،به عهده داشت.
فقرای
ارشاد
بوده ولی
ِ
ِ
ِ
اهل ِ
طریقت نقشبندیه را نیز که ِ

الف) رسالۀ برهان الذاکرین
ْْ
ـهر توبولسـک تألیف شـده اسـت .نسـخۀ خطی
رسـالۀ برهان الذاکرین به س ِ
ـال  1117ه ق (1705م) در ش ِ

رسـاله  38بـرگ دارد و هـر بـرگ  20سـطر اسـت .ابتـدای نسـخه افتادگـی دارد و مقـدار افتادگـی مشـخص

نیسـت ،ولی با توجه به محتوای رسـاله ،این افتادگی نباید بیش از یک یا حداکثر دو برگ باشـد .نسـخۀ
فـدرال قـازان نگهـداری
دانشـگاه
الباچفسـکی
ِ
ِ
مذکـور در ح ِ
ـال حاضـر بـه شـمارۀ  F429/1در کتابخانـۀ ِ
میشود.

1

این رساله شامل چهار فصل است .مؤلف در فصل اول رویکردی نظری در ّ
تصوف دارد و دربارۀ ّ
کیفی ِت
ِ

فصل
ـان کامـل صحبـت کرده اسـت .مؤلف در
خلق ِ
ـت ایـن عالـم و عوال ِـم دیگـر و همچنیـن انس ِ
ِ
ابتـدای ِ
دانشـگاه
انتشـارات
 .1نسـخههای خطـی ایـن کتابخانـه را خانـم آرسـاالنووا در کتـاب فهرسـت دسـتنویسهای فارسـی (چـاپ دوم،
ِ
ِ
قازان )2015 ،فهرست کرده است.
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ُ
ً
ُ َ َ َ َ ُ َ
فأحب ُ
اول حدیـث قدسـی گنـج پنهـان ُ(کن ُ
الخلق ِل َکـی أ َ
خفی ًـا َ
کنـزا َم ّ
عرف )2را
بـت أن أعرف فخلقـت
ـت
ِ
ِ
ِ
ّ
ـزرگان محـدث و مشـایخ طریقـت را از جملـه مخلوقاتـی میدانـد کـه خداوند به واسـطۀ آنان
نقـل کـرده و ب ِ
ِ
همان
ِ
معرفی
یشـود .سـپس به
شـناخته م 
غیب اول که ِ
حضرات خمس میپردازد :عالم غیب مطلق یا ِ
ِ
پایـان فصـل اول
عال ِـم اعیـان ثابتـه اسـت ،عالـم جبـروت ،عالـم ملکـوت ،عالـم ملـک و عالـم انسـان و در ِ
نیـز بهتفصیـل بـه معرفـی و شـرح مقـام احدیـت و واحدیـت و همچنین ّ
الت اربعه میپـردازد :عقل اول
تنـز ِ
ِ
صـور مرکـب از معـادن و حیوانـات و
مثـال)،
عالـم
یـا
ارواح
(عالـم
ـه
ع
منطب
(عقـول و مج ّـردات) ،نفـوس
ِ
انسان کامل.
صورت
ِ
ِ
ّ
ـای
مبانـی
تشـاه اسـپیجابی در فصـل دوم (بـرگ 2پ تـا 8پ) ِبـه
دول 
عملـی تصـوف پرداختـه و بـر مبن ِ
ِ
ِ
ّ
بـاب ذکـر را آورده
«ذکـر» کلیاتـی را در ط ّـی طر یـق بـه سـالک ارائـه کـرده اسـت و آیـات و
ِ
روایـات مشـهور در ِ

التزام سالک به آن ،به
اهمیت ذکر و
اصطالحی ذکر پرداخته و در
معنای لغوی و
است .وی در ابتدا به
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُُْ َُُْْ ْ َ ْ ُ
ََ َ ُْ
ُ
ُ
ون» (بقره )152 :اسـتناد و سـالک را به سـه روش از ذکر
آیۀ شـریفۀ «فاذكرو ِني أذكركم واشـكروا ِلي ول تكفر ِ

حدیث
رهنمون شـده اسـت :ذکر در نفس (نجوای درونی) ،ذکر انفرادی و ذکر دسـتهجمعی .وی به این
ِ
َ ََ
َ ََ
َْ
َْ
َ َ
ََ ُ
قدسـی اسـتناد کـرده اسـت کـه«ِ :إذا ذك َر ِنـي َعبـدي ِفـي نف ِس ِـه ذك ْرت ُـه ِفـي نف ِسـي و ِإذا ذك َر ِنـي َعبـدي وحده
َ َ ْ ََ
ََ َ
ََ ََ ُُ
ََ ُُ َ
ْ ُ 3
فصل دوم بهتفصیل
ذك ْرته وحدي و من ذك َر ِني ِفي م ٍل ذك ْرته ِفي م ٍل خ ْي ٍر ِمنه» و به همین شـکل تا ِ
پایان ِ
ـت ذکـر ،اعـم از ذکـر خفـی و جلـی ،آورده اسـت .بـه نظـر اسـپیجابی،
شـواهدی از آیـات و روایـات در اهمی ِ
جهر یا اخفات بودن ذکر بسته به شرایط و مراتبی است که سالک در آن قرار میگیرد.
طریقت مولویه،
معرفـی چهار طریقت اسـت :مؤلف در ابتـدا از
ـام
ِ
ِ
فصـل سـوم (بـرگ 8پ تـا 22پ) در مق ِ

کـه در ایـن کتـاب آن را عشـقیه نامیـده اسـت ،سـخن بـه میـان آورده و گزارشـی از زندگـی و اسـاتید موالنـا
جال لالدیـن بلخـی (ف  672هـق) یـا بـه تعبیـر خـودش «مخدومـی رومـی حـی قیومـی» ارائه کرده اسـت.
حکایت
عرفانیمثنوی دارد و
رموز
سلوک
ِ
سپس مبسوط به فضایل و
ِ
ِ
معنوی موالنا پرداخته و اشاراتی به ِ
ِ
چهارم مثنوی ابیات  744 – 735نقل کرده است:
دفتر
ِ
هجرت
ِ
ابراهیم ادهم (ف  161هق) را از ِ
ِ
مؤمنـ ـ ـ ــان گوینـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ــه آثـ ـ ـ ــار بهشــــــــت

نغــــــــز گردانیــــــــد هــــــــر آواز زشــــــــت

مـ ـ ـ ــا همـ ـ ـ ــه اجـ ـ ـ ــزای آدم بودهایــــــــم

در بهشــــــــت آن لحنهــــــــا بشــــــــنودهایم

گرچـ ـ ـ ــه بر مـ ـ ـ ــا ریخت آب و گل شــــــــکی

یادمــــــــان آمــــــــد از آنهــــــــا چیزکــــــــی

لیک چـ ـ ـ ــون آمیخـ ـ ـ ــت با خـ ـ ـ ــاک کرب

کی دهنــــــــد این زیــــــــر و آن بــــــــم آن طرب

 .2عالمـه مجلسـى ،بحـار األنـوار ،بيـروت :مؤسسـة الوفـاء1404 ،ق ،ج  ،۸۴ص  ۱۹۸و  .۳۴۴حدیـث «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 نپذیرفتهاند (رک:
عجلونی ،کشف الخفاء ،بیروت1352 :ق ،ج  ،2ص  ،132حدیث شمارۀ .)2016
 .3ثقةاالسالم کلینی ،الکافی ،ج ،2ص .498
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آب چـ ـ ـ ــون آمیخـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــول و کمیز

گشــــــــت ز آمیــــــــزش مزاجش تلــــــــخ و تیز

چیزکـ ـ ـ ــی از آب هسـ ـ ـ ــتش در جسـ ـ ـ ــد

ب ـ ـــــول گیــــــــرش آتشــــــــی را میکشــــــــد

گـ ـ ـ ــر نجس شـ ـ ـ ــد آب این طبعـ ـ ـ ــش بماند

کـ ــــــه آتش غــــــــم را بــــــــه طبع خود نشــــــــاند

پـ ـ ـ ــس غـ ـ ـ ــدای عاشـ ـ ـ ــقان آمد سـ ـ ـ ــماع

کـ ــــــه درو باشــــــــد خیــــــــال اجتمــــــــاع

قوتـ ـ ـ ــی گیـ ـ ـ ــرد خیـ ـ ـ ــاالت ضمیـ ـ ـ ــر

بل ـــــــک صورت گــــــــردد از بانــــــــگ و صفیر

آتـ ـ ـ ــش عشـ ـ ـ ــق از نواهـ ـ ـ ــا گشـ ـ ـ ــت تیـ ـ ـ ــز

آن چنــــــــان کــــــــه آتــــــــش آن جوزریــــــــز

الدین کبری (ف 618
دوم طریقتی که اسپیجابی معرفی کرده است ،طریقت کبرویه است .وی از نجم ِ

ـوان مؤسـس ایـن طریقـت یـاد کـرده و خاسـتگاه و محل گسـترش آن را بخارا و سـمرقند و بلخ
هـ ق) بـه عن ِ

مریـدان نجمالدیـن
ـام یکـی از معروفتریـن شـا گردان و
و توابـع ایـن شـهرها برشـمرده اسـت .در ادامـه بـه ن ِ 
ِ
َ
الدین باخرزی (ف ۶۵۹
کبری اشـاره میکند که خود از مش
ـایخ بزرگ کبرویه اسـت« :شـیخ العالم سـیف ِ
ِ
ه ق)» .دولتشاه میگوید که در ایام طالب علمی در بخارا مکرر به همراه دوستانش به زیارت آرامگاه
سـیفالدین باخرزی رفته و با یکی از نوادگان وی به نام حسـن خواجه فتحآبادی دیدار کرده اسـت .به
نظر اسپیجابی ،بخارا معدن اولیا و باغچۀ خواجگان است ولی در میان اولیای بخارا سه نفر ارجمندتر
ُ
از دیگـران بودهانـد :شـیخ العالـم سـیفالدین باخـرزی و خواجـۀ جهـان عبدالخالـق غجدوانـی و شـاه
عرفانی باخرزی
«نخشـبند» خواجه بهاءالدین نقشـبند .مؤلف در پایان این بخش ،سـه رباعی از اشـعار
ِ
را ذکر کرده است:

ـاز سـ ـ ـ ــفید در شـ ـ ـ ــکاریم همه
چـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ـ ِ

با نفــــــــس و هــــــــوای خویش یاریــــــــم همه

فـ ـ ـ ــردا کـ ـ ـ ــه ز پیـ ـ ـ ــش پردههـ ـ ـ ــا برگیرنـ ـ ـ ــد

معلوم شــــــــود کــــــــه در چه کاریــــــــم همه

***
مـ ـ ـ ــادام کـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــاکن جهانیـ ـ ـ ــم همـ ـ ـ ــه

انـ ــــــدر طلــــــــب جامــــــــه و نانیــــــــم همــــــــه

فـ ـ ـ ــردا کـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــروس عمـ ـ ـ ــر پـ ـ ـ ــرواز کند

معلــــــــوم شــــــــود کــــــــه ماکیانیــــــــم همــــــــه

***

َسـ ـ ـ ــیفا ز جفـ ـ ـ ــای دهـ ـ ـ ــر بسـ ـ ـ ــیار منال

اظهــــــــار مالل
پرهیــــــــز مکــــــــن از زمانــــــــه
ِ

ایـ ـ ـ ــن دولت دیگـ ـ ـ ــران و ایـ ـ ـ ــن محنت تو

چون نیک نظر کنی خیال اســــــــت و خیال
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***
ـت سـومی کـه شـرحش در برهـان الذاکریـن بهتفصیـل آمـده نقشـبندیه اسـت کـه دولتشـاه از آن
طریق ِ
بـه طریقـت «جهر یـه و خفیـه» نیـز تعبیـر کـرده اسـت ،زیـرا مشـایخ ایـن طریقـت تـا دورۀ خواجـه بهاءالدین
نقشـبند ذکـر بـه جهـر میگفتنـد و بعـد از آن ذکـر خفـی را در پیـش گرفتنـد .یکـی از منابعـی کـه دولتشـاه
ـجار خلـد اسـت .کتابـی به
ـت نقشـبندیه از آن اسـتفاده کـرده،
در تذکـره و تراجـم مش
ـایخ طریق ِ
کتـاب اش ِ
ِ
ِ
تألیف «دیده مری کشـمیری محمد اعظم بن خیرالزمان مجددی» از دانشـمندان نامی
نام اشـجار خلد
ِ
خلد مورد نظر دولتشـاه
مرید محمدمراد نقشـبندی ( ۱۱۳۱ه ق) وجود دارد که نمیتواند اشـجار ِ
کشـمیر و ِ
باشـد ،ز یـرا پانـزده سـال پـس از درگذشـت دولتشـاه بـه سـال  1141تألیـف شـده اسـت .ایـن کتـاب در ذکر
خواجگان فرقههای مختلف صوفیه است در پنج «شجره» .شجرۀ یکم در احوال پیران سلسله
پیران و
ِ
قادریه اسـت و شـجرۀ دوم در ذکر حضرات خواجگان که نقشـبندیه را نیز شـامل میشـود 4.همچنین در
ـت نقشـبندیه از کتـاب رشـحات عیـن الحیـات تألیـف فخرالدیـن علی بن
معرفـی آداب و مش
ـایخ طریق ِ
ِ
حسین واعظ کاشفی (ف  )939مطالبی نقل کرده است.
اسـپیجابی بهدرسـتی مؤسـس اصلـی ایـن طریقـت را خواجـه يوسـف همدانـى (ف  535هـ ق) دانسـته و
ـاب امـام و عـارف و عال ِـم ربانـی تجلیل کرده اسـت و خاسـتگاه و گسـترۀ این سلسـله را ،عالوه
از او بـا الق ِ
بـر ماوراءالنهـر ،مکـه و مدینـه و شـام و روم و هندوسـتان برشـمرده اسـت .وی در ادامـه همچـون کاشـفی
طریقت نقشبندیه یاد کرده است:
(رشحات عین الحیات ،ج  ،1ص  )51به دو طریق ،از سند خرقۀ
ِ
 .1رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه (ف  11هـق) ،ابوبکـر (ف  13هـق) ،قاسـم بـن محمـد بـن ابیبکر (ف
 101هـق) ،امـام جعفـر صـادق علیـه السلام (ف  148هـق) ،بایزیـد بسـطامی (ف  234هق) ،ابوالحسـن
ُ
خرقانی (ف  425هق)  ،ابوالقاسم ک ّ ِرگان طوسی (ف 450 :هق) ،ابوعلی فارمدی طوسی (ف 477 :ه
ق) و خواجه یوسف همدانی.
 .2رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله  ،امیرالمومنین علیه السلام ،امام حسـین علیه السلام ،امام سـجاد
علیه السالم ،امام محمد باقر علیه السالم ،امام جعفر صادق علیه السالم ،بایزید بسطامی ،ابوالحسن
ُ
خرقانی ،ابوالقاسم ک ّ ِرگان طوسی ،ابوعلی فارمدی طوسی و یوسف همدانی.
آنـگاه شـرح مبسـوطی در چندیـن صفحـه بـه زندگینامـۀ خواجـه یوسـف همدانـی ،مالزمـان ،سـفرها و
ِ
آسیای
مردم
و
نقشبندیه
که
تأثیری
چنین
م
ه
و
کند
ی
م
پیدا
اختصاص
شده،
نقل
او
دربارۀ
که
حکایاتی
ِ
ِ
میانه از او گرفتهاند.
طریقـت نقشـبندیه نـام چهـار نفـر را ذکـر میکنـد و مدعـی
ـان مشـایخ
دول 
ِ
ـام بی ِ
تشـاه اسـپیجابی در مق ِ
ِ
 .4از کتاب «اشجار خلد» نسخهای در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی وجود دارد به شمارۀ .17607
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ـف همدانـی در اواخ ِـر عمـرش بـه آنهـا اجـازۀ دعـوت اعطـاء کـرد و آنـان را خلیفۀ
میشـود ابویعقـوب یوس ِ
بعد از خود خواند :5خواجه عبداهلل برقی خوارزمی (ف 555 :هق) ،خواجه حسن اندقی بخارایی (ف:

 552هق) ،خواجه احمد یسوی (ف 562 :هق) ،عبدالخالق غجدوانی (ف 575 :هق) که این چهار
ـاد متصوفـه را بـر عهـده داشـتند و در چنـد صفحـه به زندگی
تـن در منطقـۀ بخـارا وظیفـۀ دسـتگیری و ارش ِ
عبدالخالق غجدوانـی نام میبرد و
ـوی خلفـای اربعـه میپـردازد 6و خاصه از خلفـای
مـادی و س ِ
ـلوک معن ِ
ِ

افرادی که اجازۀ دعوت داشـتند و زنجیرۀ مشـایخ خواجگان را تداوم بخشـیدند ،مشـایخی چون خواجه
ِ
ّ
احمـد ِصدیـق (ف  657هـق) ،خواجـه اولیایکبیـر معـروف بـه اولیـای کالن (ف  627هـق) ،خواجـه
عارف ِر ْی ِو ِگروی (ف  657هق) که خلفای بعد از عبدالخالق غجدوانی بودند و خود خلفایی داشتند؛
َْ
از جملـه خواجـه محمـود انجیـر فغ َنـوی (ف  717هـق) کـه خلیفـۀ خواجـه عـارف ِر ْی ِو ِگـروی بـود .البتـه
ـاط عبدالخالـق غجدوانـی بـا خواجـه یوسـف همدانـی – کـه بـه نظـر علمـای نقشـبندیه
در خصـوص ارتب ِ
ـین معنـوی خواجـه اسـت – از نظـر تاریخـی تردیـد جـدی وجـود دارد .عبدالکریـم
مهمتر یـن مر یـد و جانش ِ
شاگردان خواجه یوسف است در األنساب هیچ نامی از عبدالخالق
سمعانی (ف  562هق) که خود از
ِ

حال خواجه نیز هیچ اشارهای به خلفای وی
غجدوانی به میان نیاورده است .افزون بر آن در ذیل
شرح ِ
ِ ِ
ـان خواجـه یوسـف همچـون ابنجـوزی (ف  597هـق)،
نکـرده اسـت .مورخـان همعصـر یـا نزدیـک بـه زم ِ
مجدالدیـن ابناثیـر (ف  606هـق) ،یاقـوت حمـوی (ف  626هـق) ،عزالدیـن ابناثیـر (ف  630هـق)،
ّ
ابنخلـکان (ف  681هـق) ،ابنفضـلاهلل عمـری (ف  749هـق) و عبـداهلل بـن اسـعد یافعـی (ف 768
عبدالخالـق
چکـدام از آنهـا در آثارشـان اسـمی از
نکـه بـه زندگ ِـی وی اشـاره کردهانـد ولـی هی 
هـق) بـا ای 
ِ
7
غجدوانی و یا خلفای اربعۀ خواجه یوسف نبردهاند.
احمد
معنوی خواجه
سلوک مادی و
دولتشاه پس از اشاراتی کوتاه به مشایخ نقشبندی ،بهتفصیل به
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
طریقـت
آداب
ه
چ
ـل
ص
ف
ـرای
یپـردازد کـه مقدمـهای باشـد ب
یسـوی م 
ِ
ـارم رسـاله کـه مختـص بـه مبانـی و ِ
ِ

زبان ترکی که منتسب به خواجه احمد است ،نقل و ترجمه میکند.
یسویه است .همچنین ابیاتی را به ِ

هر کم ْگورسانک حضر بیل /هر تون ْگورسان قدر بیل (هر که را دیدی حاضر بدان و هر شبی را که دیدی
قدر بدان).
بارچه یخشی بیز یمان /بارچه بغدای بیز سمان (همه خوباند و ما بد ،همه گندماند و ما کاه)
طریقت یسـویه اسـت که دولتشـاه از آن به
تشـاه اسـپیجابی بدان میپردازد
طریقت چهارمی که دول 
ِ
ِ
ـوی عبـداهلل برقی ،احمد یسـوی و عبدالخالق غجدوانی از خواجه یوسـف
 .5فراتـر از ادعـای نقشـبندیه دلیـل و مدرکـی بـر خالف ِ
ـت معن ِ
همدانی وجود ندارد (رک :مقدمۀ اکبر راشدینیا بر مجالس عارفان ،ص .)57
صفحات  57الی 64رجوع کنید
مجالسعارفان،
طریقت نقشبندیه به کتاب
 .6برای آ گاهی بیشتر دربارهی خلفای
ِ
ِ
ِ
 .7همان ،ص 63
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تحصیل خواجه احمد
سـلطانیه و خواجـگان نیـز یـاد میکنـد .در ابتدا شـرحی از والدت ،محل زندگـی و
ِ
سلوک روحانی او ،حکایات و فضایلی که دربارۀ او نقل شده را بیان میکند
میدهد و سپس بهتفصیل
ِ

نام مشـایخ و خلفای بعد از احمد یسـوی ،خاصه
و او را «سـلطان العارفین» میخواند .همچنین به ِ
ذکر ِ
ـت مادی و سـلوک معنویاش را شـرح میدهد .زنگی آتا 9را مهمترین خلیفۀ
حکیم آتا 8میپردازد و زیس ِ

احـواالت زنگـی آتـا ،خلفـای بعـد از او را نام
بعـد از حکیـم آتـا معرفـی میکنـد و پـس از شـرحی مختصـر بـر
ِ
10
ـش
م 
یبـرد کـه از او خرقـه و اجـازۀ دعـوت گرفتهانـد :اوزون حسـن آتـا ،سـید آتـا ،صـدر آتـا و بـدر آتـا .بخ ِ
طریقت نقشبندیه و یسویه اختصاص دارد.
آداب دو
ِ
عمدهای از فصل سوم به تاریخچه و ِ

آداب سلسلۀ یسویه است .مطابق آداب این طریقت ،شیخ یسوی وقتی از خواب،
فصل چهارم در ِ
بیان ِ
ِ
َ َ ُ ّ ّ
َ َ
َ
ُ
یشـود سـه مرتبه این ذکر را تکرار میکند« :الحمد ِل الذي أحیاني بعد ما أماتنی و إلیه النشـور».
بیدار م 
مظالـم گذشـته صـد مرتبـه ذکـر اسـتغفار
یـاد
ـکر وضـو» (؟) میخوانـد و بـه ِ
ِ
سـپس طهـارت میگیـرد و «ش ِ
ّ
نماز تهجد مشـغول میشـود .سـپس سـالک
میگوید .فضل و
ِ
نعمت االهی را در خاطر مرور میکند و به ِ
ذکـر ّ
ذکـر هـو مشـغول میشـود.
اسـم
ِ
وارد حلقـۀ ذکـر میشـود و بـه اس ِـم ذات کـه ِ
حـی و ِ
مبـارک اهّلل اسـتِ ،
ذکر مطلق میدانند.
دولتشاه بیان میکند که
مشایخ یسویه ذکر هو را ِ
ِ

ـت فاتحـة الکتـاب میپـردازد .همچنیـن بهتفصیـل اذکار و اورادی را کـه بـر فقی ِـر
ـت قرائ ِ
در ادامـه بـه اهمی ِ
اصل ذکر «نماز» است و روایات
ِ
طریقت یسوی سفارش شده ،بیان می کند .دولتشاه معتقد است که ِ
زیـارت خانـۀ خـدا اشـاره میکنـد و بیان
اهمیـت
ـت نمـاز نقـل میکنـد .سـپس بـه
ِ
ِ
ـاب اهمی ِ
و آیاتـی را در ب ِ
مـیدارد اهـل طریقـت دو کعبـه دارنـد :کعبـۀ ظاهـر و از آن مهمتـر کعبـۀ باطـن .کعبۀ باطن دل اسـت و اما

سالک طریق الزم است .در ادامه یک رباعی از خواجه عبداهلل انصاری (ف:
زیارت کعبۀ ظاهر نیز بر هر
ِ
چهارم مثنوی ابیات  14و  15در تایید این سخن میآورد:
دفتر
 481هق) و دو بیت از ِ
ِ
راه خـ ـ ـ ــدا دو کعبـ ـ ـ ــه آمـ ـ ـ ــد منــــــــزل
در ِ

یک کعبۀ صورت اســــــــت یک کعبۀ دل

تـ ـ ـ ــا بتوانـ ـ ـ ــی ز یـ ـ ـ ــارت دلهـ ـ ـ ــا کــــــــن

بهتــــــــر ز هــــــــزار کعبه باشــــــــد یــــــــک دل

11

 .8واعـظ کاشـفی چهـار خلیفـه بـرای خواجـه احمـد یسـوی ذکـر میکنـد کـه چهارمینشـان حکیـم آتاسـت .خلفای قبـل از او بـه ترتیب
عبارتاند از :منصور آتا ،سعید آتا و صوفی محمد دانشمند (رشحات عین الحیات ،ج  ،1ص .)20
پدر ترکان
اکثر خلفای
ِ
طریقت یسویه «آتا» است .آتا به معنای پدر است مانند آتاتورک ،یعنی ِ
 .9پسوند ِ
 .10کاشفی در رشحات عین الحیات (ج  ،1ص  )23این چهار تن را خلفای بعد از زنگی آتا معرفی میکند.
فارسی خواجه عبداهلل انصاری ،تصحیح محمد سرور موالیی ،ج  ،۲ص  ۵۲۹با این لفظ:
 .11رک :مجموعۀ رسائل
ِ
در راه خـ ـ ـ ــدا دو کعبه آمـ ـ ـ ــد حاصل
یک کعبۀ صورت است و یک کعبۀ دل
تـ ـ ـ ــا بتوانـ ـ ـ ــی ز یـ ـ ـ ــارت دلهــــــــا کن
کافــــــــزون ز هزار کعبه باشــــــــد یک دل
تالیف احمد بن حسین بن شیخ خرقانی چنین آمده است:
مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور
همچنین در دستور الجمهور فی
ِ
ِ
ّ
باطل
از
ـذری
ـ
ـ
ـ
ـ
گ
ب
و
ـی
ـ
ـ
ـ
ـ
ب
گر حق طل
آســــــــایش هر دو کون کــــــــردی حاصل
ِ
تـ ـ ـ ــا بتوانـ ـ ـ ــی ز یـ ـ ـ ــارت دلهــــــــا کن
کافــــــــزون ز هزار کعبه باشــــــــد یک دل
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..........
ّ
حج ّ
رب البیت مردانه بود

ّ
حج زیارت کردن خانه بود

کعبۀ مردان نه از آب و ِگل است طالب دل شو که بیتاهلل دل است
اعظم خداوند و ّ
کیفی ِت مشغول شدن به این اسما
مورد
سپس
سخنان خواجه احمد یسوی را در ِ
ِ
اسامی ِ
ِ

ترکـی
بیـان میکنـد و بهتفصیـل بـه شـرح اس ِـم اهلل و ذات و هـو میپـردازد .آنـگاه دههـا بیـت شـعر از
ِ
ابیـات ِ
ِ
طریقت یسـویه
التزام
که
شـود
ی
م
یادآور
چنین
م
ه
کند.
ی
م
نقل
را
ـماءاهّلل
باب اس
خواجه
ِ
ِ
احمد یسـوی در ِ
ِ

ذکر جلی و این بسته به شرایطی است که سالک در آن قرار دارد که البته
هم به ذکر خفی است و هم به ِ
طریقت سلطانیه خود بدان واقفاند.
مشایخ
ِ
ِ

باب واجبات و محرمات سـخن میگوید و آنچه بر سـالک حرام شـده را
صفحات
و در
ِ
پایانی رسـاله در ِ
ِ

جهاد اصغر و جهـاد اکبر دارد و شـرح میدهد که
بـه آیـات و روایـات مسـتند میکنـد .همچنیـن اشـاره بـه
ِ

ـت نمـاز میپـردازد و آیـات و روایـات و اشـعاری را در ایـن
منظـور از اینهـا چیسـت .و در آخـر نیـز بـه اهمی ِ
باره نقل میکند.
انجام رساله اینچنین است:
ِ
مشـحون علـوم و ذکر
« تحر یـر یافـت و پرداختـه شـد و رسـالۀ برهـان الذاکر یـن نامیـده شـد این رسـاله را که
ِ
ـادر «کـن فیکـون» و بـه روی بیاض آورده شـد و
مکنـون اسـت توفیـق و تأییـد ب 
یچـون و بـه فیـض و فض ِـل ق ِ

ختـم یافـت روز پنجشـنبه بیسـت و یکـم مـاه متبـرک ربیـع االول سـال هـزار و صـد و هفدهـم ( 16سـپتامبر
 )1699از هجـرت بـه دسـت منشـی ایـن معانـی و مشـیر ایـن مبانی الفقیـر المحتاج إلی عنایـة ربه الملک
ّ
تشـاه بن شـاه عبدالوهاب الحسـیني اإلسـبیجابي غفراهلل ذنوبهما و سـتر عیوبهما في
العز الوهاب دول 
ً ً
ً
ً
الدنیا و اآلخرة حامدا ومصلیا أوال وآخرا.
امیـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ــت تا رسـ ـ ـ ــتخیز این سـ ـ ـ ــخن

12

بمانــــــــد ز مــــــــا یــــــــادگار کهــــــــن

ثباتـ ـ ـ ــی نباشـ ـ ـ ــد در ایـ ـ ـ ــن روزگار

نشــــــــانی بمانــــــــد ز مــــــــا یــــــــادگار

الهـ ـ ـ ــی تـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــر نیتـ ـ ـ ــم آ گهـ ـ ـ ــی

چو نیــــــــت به خیر اســــــــت خیــــــــرم دهی

الکتـ ـ ـ ــاب

التــــــــراب»

الخـ ـ ـ ــط

ـاق
بـ ـ ـ ـ ٍ

فـ ـ ـ ــي

کاتبــــــــه

رمیــــــــم

فــــــــي

بـا توجـه بـه ایـن انجامـه ،م 
یتـوان حـدس زد کـه رسـالۀ برهـان الذاکریـن بـه خـط مؤلـف آن یعنی دولتشـاه
 .12شبیه این بیت در جامع التواریخ (بخش ایران و اسالم ،ص  )۴۶۴به این صورت آمده :
همانـ ـ ـ ــا که تا رسـ ـ ـ ــتخیز این سـ ـ ـ ــخن
می ـــــــان بــــــــزرگان نگــــــــردد کهــــــــن
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اسپیجابی کتابت شده باشد.

جواهر احجار
خواص
ب) رسالۀ
ِ
ِ

جواهر احجار
خواص
نام
ِ
ِ
در این نسخۀ خطی ،پس از رسالۀ برهان الذاکرین ،رسالۀ کوتاهی در  5برگ به ِ

آمـده اسـت کـه اطالعـی از مؤلـف آن در دسـت نیسـت ولـی کاتـب هـر دو نسـخه یـک نفـر اسـت و بنابـر
شباهت
ساختار رساله و
احتمالی که دادیم ،ممکن است به خط دولتشاه اسپیجابی باشد .با توجه به
ِ
ِ
تشـاه
تألیف دول 
ـواص جواه ِـر احجـار نیز
ِ
جملهبن ِ
ـدی آن بـا رسـالۀ برهـان الذاکریـن ،بـه احتمـال قـوی خ ِ
روسـی مجموعه ،نه نامی از این رسـاله برده شـده اسـت و نه ترجمۀ
اسـت .شـگفت اسـت که در مقدمۀ
ِ

روس ِـی آن درج شـده اسـت .در این رسـاله به خواص مادی و معنوی دوازده سـنگ از احجار کریمه اشاره

شـده و محل اسـتخراج آنها بیان شـده اسـت .عبارتهای مؤلف در توصیف این احجار کریمه بسـیار
ً
تهـای تنسـوخنامۀ ایلخان ِـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی (ف )672 .اسـت و احتمـاال منبـع
شـبیه عبار 
کتاب خواجه بوده است .خالصۀ سخنان مؤلف از این قرار است:
اصلی مؤلفِ ،
 .1مروار یـد :مروار یـد همچـون اسـتخوان اسـت کـه خداونـد از کمـال قـدرت خـود آن را در سـینه صـدف
میآفرینـد و معـدن آن در نزدیکـی عـدن ،بحریـن و کیـش 13میباشـد .مروایـد بـه شـکل پیـاز دارای
ـناخت مروارید ،رنگ و شـکل و اندازۀ آن اسـت .میتوان بهترین
پوسـتهای متعددی اسـت .معیار ش
ِ
مانند
نوع آن را از روی رنگش تشخیص داد که سفید و آبدار است .بدترین نوع آن
سفید بیآب است ِ
ِ
ِ
گـچ کـه بـه آن ّ
ـرارت آتـش آن را از بیـن میبرد و بوی مشـک و کافور نیز بـرای مروارید
جصـی 14میگوینـد .ح ِ
آب مرواریـد را از بین میبرند پس
مضـر اسـت .اعض ِ
ـای نمکی ِـن بـدن نیـز تأثیر سـوء بر مرواریـد میگذارند و ِ
ـدن انسـان قـرار گیـرد .سـرکه و نوشـادر 15نیـز آن را میپوسـاند .بـرای نگهـداری از
ـرق ب ِ
ـرض ع ِ
نبایـد در مع ِ

در آن را محکم بسـت .سـالی یک دو بار باید مروارید را از
مروارید باید از ظرف شیشـهای اسـتفاده کرد و ِ

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

خـواص مادی میشـود و هـم دارای خواص
شـامل
خواصـی کـه مؤلـف رسـاله بـرای مروار یـد ذکـر کـرده هم
ِ
ِ
یبـرد.
ـث ّقـوت میشـود .تـرس را زایـل میکنـد و انـدوه را از دل م 
معنـوی اسـت .اول آ 
نکـه مروار یـد باع ِ

باعـث روشـنایی چشـم و ّقـوت بصـر
بازدارنـده و دافـع خونـی اسـت کـه از حلـق بیـرون میآیـد .همچنیـن
ِ
ِ
میگردد و بازدارندۀ چشم از خستگی است.

 .13در اصل :کیس
 .14در اصل :جغی .تصحیح از تنسوخنامه ایلخانی ،خواجه نصیرالدین طوسی ،ص .93
 .15نمکی است جامد ،متبلور و بی رنگ وبو که از ترکیب جوهر نمک (اسید کلریدریک ) و آمونیاک به دست می آید و نام علمیاش
کلرور آمونیوم اسـت .طعم آن زننده اسـت و در آب گرم به خوبی حل میشـود .در سـفیدگری و لحیم کاری مورد اسـتعمال دارد و در
صنایع مختلف و پزشکی نیز از آن استفاده میکنند( .فرهنگ فارسی معین )
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ـدود سـرندیب 16اسـت .یاقـوت بـر چهار نوع اسـت :سـرخ ،کبود ،17زرد ،سـفید.
 -2یاقـوت :معدنـش در ح ِ
یشـود سـفید اسـت .سـپس زرد میشـود .سـپس
طبـق گفتههـا در ابتـدا یاقوتـی کـه در معـدن یافـت م 
یاقـوت سـیاه بهترین نوع
یگـردد و چـون بالـغ میشـود بـه سـرخی میگرایـد .بعضـی گفتـه اند
سـرمهای 18م 
ِ
ِ
خـواص
ـگ دانـۀ انـار باشـد .سـپس اشـاراتی دارد بـه
یاقـوت اسـت .بعـد از آن یاقوتـی کـه چـون ّرمـان بـه رن ِ
ِ
درمانی یاقوت.
ِ
میان نیشابور و طوس.
 -3فیروزه :که معدنش در خراسان است .در کوهی ِ
 -4بچاده :که معدنش در والیت بدخشان است.
 -5قادزهر :معدنش قاصی هندوستان است.
 -6مغناطیس :معدنش دریای قلزم (دریای سرخ) است که بهترین نوع آن سرخ و سیاه است.
مغرب هندوستان نیز یافت میشود ولی یمانیاش
 -7عقیق :معدنش در صفای یمن است .در بصره و
ِ

داشـتن عقیـق را بـه فـال نیـک
بتـر اسـت و بـه رنگهایـی چـون سـرخ ،جگـری ،زرد و سـفید اسـت.
مرغو 
ِ
میگیرند و میگویند دستی که در آن عقیق باشد اگر به دعا برداشته شود ،دعا مستجاب است.
 -8یشب (یشم) :در چین یافت میشود.
 -9بلور :مرکزش در هندوستان نزدیک سرندیب است .در بین عربها نیز یافت میشود.
 -10مینا که سبزش از همه مرغوب تر است و در شام و مغرب زیاد یافت میشود.
ُ َ ُّ
19
بـاب خاصیتـش نیز
 -11سـنگ مـوش :سـنگی اسـت کـه بـوی مـوش میدهـد (تشـم منـه رائحـة الفـأر) در ِ

صاحب سـنگ ،آن را با خود همراه کند ،جهندگان
اینطور گفته که :نافع جراحتهای زیاد اسـت .اگر
ِ
ِ
بیماری صرع باشد برایش مفید است.
از او دوری میکنند و اگر مبتال به
ِ
ِ -12طلق :نام دیگرش کوکب األرض است.سنگی سفید و شفاف و تو در تو که میتوان آن را ذوب کرد و
مانند مروارید درآورد .در این حال که طلق است یا مروارید تشخیصش برای مردم بسیار سخت است.

همچنین اگر آن را ذوب کنند و بر دست و پا و دیگر اندامها بمالند ،آتش بر آن کارساز نخواهد بود.
رساله اینگونه به پایان میرسد:
برداشت الماس و یاقوت بوده است.
کانون
جنوب هندوستان که
 .16سریالنکای کنونی ،سیالن واقع در
ِ
ِ
ِ
 .17در اصل :اغبر
 .18در اصل  :کحل
خواص آن») گفته :سنگی که موش از بوی آن میگریزد.
حجر موش و
معرفت
 .19اما خواجه نصیر در تنسوخنامه (فصل «در
ِ
ِ
ِ
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تمت بعون اهلل الملک ّ
الوهاب ّ
عابد بندۀ خدا
وأفوض أمري إلی اهلل کاتبه ِ
فلـ ـ ـ ــوال خشـ ـ ـ ــیة 20الرحمـ ـ ـ ــن عنــــــــدي

جعلــــــــت النــــــــاس کلهــــــــم عبیــــــــدي

فلـ ـ ـ ــوال الشـ ـ ـ ــعر بالعلمـ ـ ـ ــاء یــــــــزري

لبیــــــــد
لکنــــــــت الیــــــــوم أشــــــــعر مــــــــن
ٍ

اسـ ـ ـ ــتمع مـ ـ ـ ــاذا یقـ ـ ـ ــول العندلیــــــــب

حیث یروي مــــــــن أحادیــــــــث الحبیب

21

22

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

ج) معرفی الرسالة القدسیة السماعیة
سـومین رسـالهای کـه در ایـن مجموعـه بـه صـورت نسـخهبرگردان منتشـر شـده اسـت الرسـالة القدسـیة
السـماعیة نـام دارد .هرچنـد نسـخۀ خطـی ایـن رسـاله ارتباطـی بـا نسـخۀ خطـی پیشـین (شـامل برهـان
الذاکرین و احجار کریمه) ندارد ،ولی از آنجا که این رساله نیز همچون برهان الذاکرین نوشتۀ دولتشاه
اسـپیجابی اسـت در ایـن مجموعـه قـرار داده شـده اسـت .اسـپیجابی ایـن رسـاله را سـیزده سـال پیـش از
ْ
برهان الذاکرین به سال  1104ه ق (1692م) در شهر توبول ْسک تألیف کرده است .این نسخه  6برگ دارد
ذیـل مجموعـهای به شـمارۀ  A1539در انسـتیتو
و هـر صفحـه بهتفار یـق  16الـی  19سـطر اسـت و هماکنـون ِ

تعداد قابل توجهی
نسـخ خطی آ کادمی علوم روسـیه در مسـکو نگهداری میشـود .این مجموعه شـامل
ِ
از یادداشـتها و حواش ِـی بسـیاری از آثار صوفیه به شـکل نظم و نثر به زبانهای عربی و فارسـی و ازبکی
است که الرسالة القدسیة السماعیة برگهای81a

طریقت نقشبندیه میپردازد.
سماع در
ِ

مفهوم
تا  85bرا شامل میشود .این رسالۀ کوچک به
ِ

ابتـدای ایـن رسـاله در بیـان وجـود روح قبـل از تعلقـش بـه بـدن اسـت کـه برخـی از مریـدان و شـا گردان از
تشـاه بن عبدالوهاب پرسـیدند و ایشـان نیز جواب داد .شـروع نسـخه با این سـؤال است که آیا برای
دول 
روح قبل از تعلقش به بدن وجودی متصور بوده یا خیر.
ّ
تشـاه ایـن اسـت کـه روح پیـش از تعلـق بـه بـدن در مقـام قـدس و در مضامیـر انـس ،حظـی از
پاسـخ دول 
ِ
هـدف تحصیـل کمـاالت،
حسـب تقدیـر الهـی و بـه
بـه
کـه
کنـد
ی
م
ـاره
ش
ا
ـه
ت
نک
ـن
ی
ا
ـه
ب
ـگاه
ن
آ
دارد.
ـود
وج
ِ
ِ
روح از عالـم ملکـوت بـه عالـم ملـک تنـزل کـرد و در بسـتر َر ِحـم جای گرفت و هر مقـام و منزلی که در عالم
قـدس و در بهشـت دیـده بـود و هـر صـوت خوشـی کـه از گـردش عـرش و افلا ک و طیور و اوراق و اشـجار و
ّ
خاطر
رات عالم و فسـادی که در این دنیا هسـت از لوح
ابکار بهشـت شـنیده بود به سـبب تأثیرات و تأث ِ
ِ
ِ
ِ
 .20در اصل :حشیت
 .21این دو بیت از محمد بن ادریس شافعی است (دیوان االمام الشافعی ،ص  49و .)50
 .22در اصل :لبیب .رک :شیخ بهایی« ،مثنوی نان و حلوا» ،در کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی ،ص .118
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ّ
تعلقاتی چون خانواده و اشـتغال در دنیـا و جمیع ّ
مهمات
تشـاه،
ـاد دول 
او محـو گردیـد ،چـرا کـه بـه اعتق ِ
ّ
و دغدغههـای دنیـوی حجابـی اسـت بـر روح لطیـف و او بـا تعجـب از روحـی سـخن میگویـد کـه مقـام و
ِ
َ
کثافات [در اصل :کسافات] عالم ،روح بنده را میپوشاند مانند
موطن اصلی خویش را فراموش کرده و
ِ
ِ
ِ
چهارم مثنوی (– 3628
دفتر
از
را
ابیاتی
ـپس
س
ـد.
ش
با
ـانده
ش
پو
را
ـتاره
س
که
ـیف]
س
ک
[اصل:
کثیفی
ابر
ِ
 )3633نقل میکند:

سـ ـ ـ ــالها مـ ـ ـ ــردی کـ ـ ـ ــه در شـ ـ ـ ــهری بود

یک زمــــــــان که چشــــــــم در خوابــــــــی رود

شـ ـ ـ ــهر دیگـ ـ ـ ــر بینـ ـ ـ ــد او پـ ـ ـ ــر نیـ ـ ـ ــک و بد

َ
هیــــــــچ در یــــــــادش نیایــــــــد شــــــــهر خود

کـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن آنجـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــودهام این شـ ـ ـ ــهر نو

نیســــــــت آن مــــــــن در اینجــــــــاام گــــــــرو

بـ ـ ـ ــل چنـ ـ ـ ــان داند که خـ ـ ـ ــود پیوسـ ـ ـ ــته او

هم درین شــــــــهرش به دســــــــت ابداع و خو

چه عجـ ـ ـ ــب گـ ـ ـ ــر روح موطنهای خویش

که بدســــــــتش مســــــــکن و میــــــــاد پیش

مینیـ ـ ـ ــارد یـ ـ ـ ــاد کیـ ـ ـ ــن دنیا چـ ـ ـ ــو خواب

میفروپوشــــــــد چــــــــو اختــــــــر را ســــــــحاب

َّ
َ ٌ َ َ ُ ْ
ـاس ِنی
ـام ف ِـإذا َماتـوا ان َت َب ُهـوا )23و این حدیث را
وی در ادامـه روایتـی از پیامبـر اکـرم (ص) را نقـل مـی کنـد (الن ِ
ّ
ـوت خـوش ایـن اسـت که جمیـع نواهای دلنشـین از
دال بـر ایـن مضمـون میدانـد کـه حکمـت در تأثی ِـر ص ِ
ِ
صورت هماهنگ با عرش و افال ک
حرکت عرش اعظم و افال ک صادر میشود و اوراق و اشجار و ابکار به
ِ
ِ
صـوت حوریان
یشـوند و بعـد از لقـای االهـی هیـچ صوتی زیباتـر و دلکشتر از
بـه تسـبیح خداونـد ،ه منـوا م 
ِ
ِ
تشـاه بـه حدیثـی از پیامبـر ا کـرم (ص) اشـاره میکنـد کـه فرمودنـد« :حوریـان
بهشـتی نیسـت .سـپس دول 
ـب معراج به تسـبیح دل آرای،خواندند و نغمه سـر دادند که اگر نغمۀ آنان به گوش عالمیان
بهشـت در ش ِ
ِ
میرسید ،همۀ مردان قالب تهی میکردند ».دولتشاه میافزاید :ارواح 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 نمیآورند.
دولتشـاه اسـپیجابی بـه پیـروی از برخـی صوفیـان متقـدم ،در تبییـن سـماع چنیـن میگویـد کـه در ایـن
خاطر
دلکش بهشتی را تداعی میکند و به
دنیا ،نغمههای مرغوبی که به سمع انسان میرسد ،آن نغمۀ
ِ
ِ
ّ
ـام اصلـی ،تأثیراتـی در روح پدیـدار میگردد و اگر این تأثیر شـدت یابـد تحرکاتی به تبعیت از
یادک ِ
ـرد آن مق ِ
تعریف سـماع
روح در بدن پدید میآید که این تحرکات و حاالت را سـماع میگویند .سـپس اشـارتی به
ِ
شوق روح از کتاب اخوان الصفا میکند.
و غلبهی ِ
ّ .23ورام إبـن إبـی فـراس ،تنبیـه الخواطـر و نزهـة النواظـر ،ج  ،1ص  .150ايـن روايـت از اميرالمؤمنیـن (ع) نیـز نقـل شـده اسـت (عالمـه
مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،4ص  ،43باب 5و ج  ،70ص ،39باب 122؛ مالصالح مازندرانی ،شرح اصول كافی ،ج  ،8ص .)379
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همچنین از دیوان شمس ،غزل شماره  463این بیت را میآورد:
ما بـ ـ ـ ــه فلـ ـ ـ ــک بودهایم یار ملـ ـ ـ ــک بودهایم

باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

و همچنین این ابیات را از غزلیات سعدی ،غزل بیست و چهارم:
وقتی طرف خاطر میرفت به بوستانها

24

بیخويشــــــــتنم کردی بوی گل و ريحانها

گه نعره زدی بلبل گـ ـ ـ ــه جامه دريدی گل

با يــــــــاد تــــــــو افتــــــــادم از ياد برفــــــــت آنها

ً
و مجددا از دیوان شمس ،غزل شماره  ،731ابیات اول ،دوم و نهم را نقل میکند:
پیش از آن كاندر جهان باغ و می و انگور بود

از شــــــــراب الیزالــــــــی جان مــــــــا مخمور بود

ما به بغداد جهان جـ ـ ـ ــان اناالحق میزدیم

پیش از آن كاین دار و گیر و نكته منصور بود

شـ ـ ـ ــهر تبریز ار خبر داری بگـ ـ ـ ــو آن عهد را

آنزمانكیشمسدینبیشمسدینمشهور بود

سـپس اشـاره میکنـد کـه ایـن ابیـات را بـه عنـوان تبـرک از احـواالت روح انسـان کاملـی کـه هنـوز روحـش
بـه بـدن تعلـق نگرفتـه ،آورده اسـت .در ادامـه میگویـد 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
الر ُس َـول َف َق ْد َأ َ
َ«م ْن ُيطع َّ
طاع َ
اهَّلل» (نسـا )80 :و سـالک باید در واجبات ،فرائض ،سـنن و نوافل و در جمیع
ِ
ِ ِ
احوال ،اقوال و افعال از پیامبر اکرم (ص) تبعیت مطلق کند و در هیچ امری از شـریعت فروگذار نباشـد
و سلسـلۀ او سالسـل مشـایخ خـود را ر بـط 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
مقصود حقیقی را فراموش کند .سماع به این شرایط سماع روحانی است.
طرب آید و ماسوای
ِ
انجام فرایض ،واجبات ،سنن و نوافل و در جمیع آداب
سماع شیطانی یعنی اینکه هر زمان که مؤمن در
ِ
ِ
دشـمن قدیـم اسـت ـ در رگ و پـی او نفـوذ میکنـد و در
شـریعت سسـتی کنـد و کـم بگـذارد ،شـیطان ـ کـه
ِ
حرکت
باطل شیطان در نفس پیدا شود به تبعیت از ّقوت و
ِدماغ استقرار مییابد .هر زمان که
ِ
ِ
احواالت ِ
25
شـیطان ،در طـرب بـه اهتـراز در میآیـد .ایـن قسـم از سـماع ،سـماع شـیطانی اسـت .چنانچـه سـعدی
فرموده:
 .24مصرع اول در نسخۀ کلیات سعدی با مقدمۀ محمد علی فروغی اینچنین آمده:
ِ
وقتی دل سودايی میرفت به بستانها
ابیات این غزل را در رسـالۀ خود
 .25بوسـتان سـعدی ،باب سـوم «در عشـق و مسـتی و شـور» ،حکایت شـماره  ،22دولتشـاه بعضی ِ
ترکیبات شعری .مانند:
چینش ابیات متفاوت است و هم برخی
اساس نسخۀ فروغی «ذکاءالملک» هم
آورده .بر
ِ
ِ
ِ
نگویم سـ ـ ـ ــماع ای برادر که چیست
مگر مســــــــتمع را بدانم که کیســــــــت
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سـ ـ ـ ــماع ای بـ ـ ـ ــرادر بگویم که چیسـ ـ ـ ــت

مگــــــــر مســــــــتمع را ندانــــــــم که کیســــــــت

کـ ـ ـ ــه از بـ ـ ـ ــرج معنـ ـ ـ ــی پـ ـ ـ ــرد طیـ ـ ـ ــر او

مالئــــــــک فــــــــرو مانــــــــد از ســــــــیر او

ا گـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــرد لهوسـ ـ ـ ــت و بـ ـ ـ ــازی و الغ

ق ـ ـــــوی تــــــــر شــــــــود دیــــــــوش انــــــــدر دماغ

نـ ـ ـ ــه مطـ ـ ـ ــرب کـ ـ ـ ــه آواز پـ ـ ـ ــای سـ ـ ـ ــتور

ســــــــماع اســــــــت اگر عشــــــــق داری و شور

مگـ ـ ـ ــس پیـ ـ ـ ــش شـ ـ ـ ــوریدهدل پـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ــزد

که او چــــــــون مگس دســــــــت بر ســــــــر نزد

کسـ ـ ـ ــانی کـ ـ ـ ــه یـ ـ ـ ــزدان پرسـ ـ ـ ــتی کنند

بـ ـ ــــه آهنــــــــگ دوالب مســــــــتی کننــــــــد

بـ ـ ـ ــه چـ ـ ـ ــرخ انـ ـ ـ ــدر آینـ ـ ـ ــد دوالبوار

چــــــــو دوالب بــــــــر خــــــــود بگرینــــــــد زار

پریشـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ــود گل بـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ــحر

نـ ـ ــــه هیزم کــــــــه نشــــــــکافدش چــــــــون تبر

بین این دو سـماع تفریق کنند .هر مفسـدی را که به تبعیت از
پس بر
جمیع مسـلمانان الزم اسـت که در ِ
ِ
نفس و شـیطان وجد و سـماع از وی صادر شـود و موافقت شـریعت نباشـد روی نگردند احوال و اقوال او
احواالت عجیب
را باطل دانند چونکه شـیطان را آن قوت اسـت که در انسـان غیر متشـرع تصرف کند و
ِ
و غریب در وی ظاهر گرداند.
مؤمنات
سالکان راه طریقت را و جمیع مؤمنین و
انجام رساله چنین است« :اهّلل تعالی جمیع طالبان و
ِ
ِ
ّ
صـراط مسـتقیم نمـوده از شـر و فتنههـای
امـت حضـرت محمـد مصطفـی صلـی اهلل علیـه وسـلم را راه بـه
ِ
حمایـت خـود محفـوظ دارد وهو الهادی
آخرالزمـان ،از عقوبـت و شـومی مفسـدان و مبتدعـان در حفـظ و
ِ
صراط مستقیم واستقمنا ّ
وثبت أقدامنا علی جادة شریعة رسولک
صراط مستقیم .اللهم اهدنا إلی
إلی
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
الکر یـم واحفظنـا مـن شـر النفـس وشـر الشـیطان الرجیـم واحشـرنا مـع األبـرار فـي النعیـم .تمـت الرسـالة
ّ
ف أحقـر العبـاد المذنـب المحتاج المسـتعین المتـوکل علی
القدسـیة السـماعیة علـی یـد العبـد الضعیـ 
الملک ّ
26
الوهاب دولتشاه بن عبدالوهاب غفر اهلل ذنوبهما وستر عیوبهما فی الدنیا واآلخرة  1104ألف
ْ
ومائة وأربعة من [ال]هجرةالنبویة في بلدة التبول [= توبول ْسک]
ثباتـ ـ ـ ــی نباشـ ـ ـ ــد در ایـ ـ ـ ــن روزگار

نشــــــــانی بمانــــــــد ز مــــــــا یــــــــادگار

ّتمت .تسوید بیاض فقیر عبدالواحد بن احمدی بن بیمت (؟) بن عبداهلل.1893/1312 ،
هـر سـه رسـالهای کـه در اینجـا بهاجمـال معرفـی کردیـم ،بهویـژه رسـالۀ برهـان الذاکریـن کـه ارزش تاریخی
بسـیار دارد ،گوشـههایی از تاریخ زبان فارسـی در مناطق دوردسـتی همچون سـیبری را روشـن میکنند و
این شایستگی را دارند که تصحیح و در ایران منتشر شوند.
کاتب رساله.
معادل میالدی این تاریخ ( )1692با
 .26در حاشیه،
ِ
ِ
اعداد انگلیسی ثبت شده است .به خطی غیر از خط ِ
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