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 بررسی سبکی و محتوایی ذیل المعارف
 (14-06)ص

 8آبادی، مهدی تدین نجف 4)نویسنده مسئول(فاطمه زهرا اسحقی کوپایی

 9مسیح بهرامیان
 41/46/4939تاریخ دریافت مقاله: 

 81/60/4931 تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده:

فرهنگی ایران در سالهای اخیر شناسایی و  -های ادبیا وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینهب

اند؛ از دی که همچنان در پردۀ خمول ماندهمعرفی گردیده، با این وجود کم نیستند آثار ارزشمن

دین جنید بن فضل اهلل شیرازی، از شیوخ و کامالن اثر شیخ صدر ال "ذیل المعارف"این آثار، ۀجمل

ترین شرح عوارف با غالبیت عربی است. کتاب او مهمقرن هشتم به زبان فارسی آمیخته به عربی 

تون صوفیه به زبان (است که از امّهات م236المعارفِ شیخ ابوحفص شهاب الدین عمر سهروردی)م

یت جدّی شیفتگان طریقت قرار گرفته و کتاب درسی رود و از زمان تألیف، مورد عناعربی بشمار می

شناخته شده و منحصر بفرد این کتاب در ایران، متعلق  ۀاهل تصوف در خانقاهها گشته بود. نسخ

افته از آن که متعلق به نوی ۀبه آستان قدس رضوی مشهد است و در این نوشتار، سه نسخ

ستانبول ترکیه است، نیز معرفی اطف افندی اهای دانشگاه کمبریج لندن، حالت افندی و عکتابخانه

تحلیل محتوا ، ضمن معرفی اجمالی مصنّف و بیان  ۀگردد. هدف اصلی نوشتار آنست که به شیومی

ضرورت و اهمیت تصنیفش در حل معضالت و دشواریهای عوارف المعارف ، نسخه از نقطه نظر 

 ارزش ادبی و عرفانی، مورد مداقّه قرار داده شود.

 

: عوارف المعارف، ذیل المعارف، شهاب الدین سهروردی، صدرالدین جنید شیرازی، کلیدی کلمات

 تصوف. 

                                                           
  oo.comfz.eshaghi@yahدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد. 1

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد. 2
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد. 3
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  مقدمه: 

ذیل المعارف شرحی دقیق و نکته سنجانه است بر کتاب عوارف المعارف شیخ شهاب الدین عمر 

هفتم هجری. این شیخ صالح و باورع ملّقب به  های ششم وسهروردی ، صوفی صاحب طریقت قرن

هجری در سهرورد زنجان متولد شد و تحت تربیت عمویش  934یخ االسالم در رجب سال ش

ابوالنجیب سهروردی قرار گرفت که از پیشوایان بزرگ تصّوف و صاحب تصانیفی وافی همچون " 

آداب المریدین" در بیان آداب طریقت بود. شیخ شهاب الدین در بغداد منصب شیخ الشیوخی یافت 

عرفانی  ۀیری نزد عام و خاص داشت. او سلسلس وعظش، رونق و ازدحام چشمگو خانقاه و مجال

 تنگاتنگی با تشّرع و ۀ ارد و در آن ، علوم عرفانی، رابطسهروردیه را بنیان نهاد که روشی معتدل د

عرفانی، شیخ را مرشد خود قرار داده بودند؛ از  –های بزرگ ادبی تزّهد می یابد. بسیاری از شخصیت

ش ، شیخ صفی الدین اردبیلی ، عّز الدین جمله: او
ُ

حد الدین کرمانی ، نجیب الدین علی ُبزغ

محمود کاشانی و سعدی شیرازی که گویا در بغداد خدمت شیخ رسیده و در بوستان، از گفتار و 

  احوال مرشدش سخنی چند را به قصد اندرز منظوم ساخته است؛ 

 مقاماااااات ماااااردان باااااه ماااااردی شنااااااو

 مرشاااااد، شاااااهابمااااارا شااااایخ داناااااای 

 یکاااای آنکااااه در جمااااش، باااادبین مباااااش
 

 

 نااااااه از سااااااعدی از سااااااهروردی شاااااانو

 دو اناااااااادرز فرماااااااااااود باااااااار روی آب

 دگاااار آنکااااه درنفااااس، خااااودبین مباااااش

از سهروردی آثار و تصانیف بسیاری برجا مانده که در تذکره ها و تراجم از آن نام برده شده و تعدادی 

سهروردی که از همان اوان نگارش مورد توجه فراوان قرار هم به چاپ رسیده است؛ اما مهم ترین اثر 

گرفت و حتی بطور رسمی کتاب درسی خانقاهها گشت، عوارف المعارف است که در نوع خود کم 

قشیریه به حساب می آید که به برطرف ساختن شکاف میان شریعت و  ۀنظیر و تا حّدی تالِی رسال

 ( 01قشیریه : ۀحقیقت توجه دارد. ) رسال

اسماعیل بن عبد  ۀر این کتاب ارزشمند، شروح و ترجمه های بسیاری نوشته شد؛ از جمله: ترجمب

ق.( ؛  606ظهیر الدین عبدالرحمن بن بزغش شیرازی) ۀق.( ؛ ترجم 669المؤمن اصفهانی )

( ؛ شرح فیض الله بن بهبود علی 0186/ 4کمال زاده چلپی)فهرست فارسی، منزوی:  ۀترجم

نوشاهیه  ۀسیزده هجری( ؛ نسخه ای در کتابخان ۀ)سد " نجات الّسالکین"  خراسانی با عنوان

( ؛ 21-36)ترجمه عوارف، انصاری: 482کتابخانه آستان قدس به شماره پاکستان و نسخه ای در 

فهرست نسخه های خطی ق( با نام ذیل المعارف ) 640شرح صدر الدین جنید بن فضل الله )

 ( که نسخه های آن موضوع بحث در این مقاله است.04/26: فارسی کتابخانه نوشاهیه

نویسد: کسی به نام ر ترجمه ها و شروح عوارف چنین می( د0469-0462صاحب صفوه الصفا )

"عارفی" آن را به ترکی و ظهیر الدین عبدالرحمن بن علی شیرازی آن را به فارسی ترجمه کرد. محّب 
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انی بر آن تعلیقه ای نوشت. قاسم بن الدین طبری آن را مختصر ساخت و سید شریف جرج

قطلوبغای حنفی، احادیث آن را مستخرج ساخت و عّزالدین محمود، کتاب فارسی "مصباح الهدایه و 

  مفتاح الکفایه" را بر آن بنا نهاد.

 شرح احوال و آثار شیخ صدر الدین جنید شیرازی، مصّنف ذیل المعارف:

شصدر الدین جنید بن فضل الله بن عبد الرح
ُ

شیرازی از اکابر مشایخ شیراز در  1من بن علی بن ُبزغ

نویسد: " صر وی بوده _  در باب وی چنین میمصّنف هزار مزار _ که معاهشتم هجری بود و  ۀسد

شیخ صدر الدین از اکابر مشایخ شیراز بود، چنانچه مشایخ از مریدان او بودند و شیخ، افضل ایشان 

نمودند." و تمّسک به احوال و اذیال او می کردندداب وی میث به آبود و خلق بسیار در عهد ما تشبّ 

 (.368: )هزار مزار

او از کودکی به کسب علم دین و آداب تصّوف پرداخت و مدتی مدید در بغداد تحت اجازه و ارشاد 

شیخ جبرئیل ُکردی به ریاضت پرداخت تا احوال شریفه بر او منکشف گردید؛ سپس رهسپار حج شد 

ه مجاور بود تا باز، قدم در سفر نهاد و به بالد شام رفت و از آبشخور معرفت بسیاری از و چندی د
ّ
ر مک

مشایخ آنجا نیز سیراب گشت؛ از جمله استادان وی که همگان از فقها و محّدثان مشهور شام بوده 

رشیه ) اند، عبارتند از: شیخ جمال الدین ابراهیم بن ابی البرکات حنبلی بعلبکی معروف به ابن ق

ق( 666ق(؛ شیخ صالح الدین خلیل بن کیکلدی عالئی از علمای مشهور شام ) متوفی 641متوفی 

مشهور  ۀق( و عارفه و محّدث628؛ شیخ عالءالدین علی بن ایوب مقّدسی از محّدثان شامی ) متوفی 

 ق( که از او حدیث621شام، زینب بنت احمد بن عبدالرحیم معروف به بنت الکمال ) متوفی 

 (320-321،  شداالزار استماع کرده است.)

ش ، 
ُ

گرچه در کتب اسناد و تراجم، نامی از پدر او نیست اما جّد بزرگ وی، نجیب الدین علی بن ُبزغ

بزرگترین شاگرد شیخ شهاب الدین سهروردی بود که مشاهیر ادبی _ عرفانی بسیاری از جمله " 

الدین فر غانی ، عبد الصمد نطنزی ، شیخ بهاء  قطب الدین شیرازی ، اوحد الدین بلیانی ، سعید

 کردند. به شاگردی او افتخار می… نجار و الدین باکال

" ابا النجاشی" را در  ۀظهیر الدین عبد الرحمن _ فرزند شیخ نجیب الدین_ جّد دیگر اوست که کنی

ی را با رعایت رؤیایی صادقه از پیامبر )ص( یافته بود و قصد داشت کتاب عوارف المعارف سهرورد

امانت و بی دخل و تصّرف ، ترجمه کند و در آخر آن، چند فصل در مورد پاره ای مسائل عرفانی که 

حاصل کشف و الهام و تحقیقات غیبی خودش بود، بیاورد ؛ اما دست اجل، دست او را از این کار 

                                                           
ش در اصل نامی ترکی، مرکب  1

ُ
شکاری خاکستری است.) نک: سامی، قاموس  ۀبه معنی پرند« قوش» و « بوز» از ُبزغ

در فاصلة سده های شیراز است که  ۀسهروردی ۀز عالمان و عارفان سلسل(. بزغشیه عنوان خاندانی ا0011،  300:ترکی

 نسب این خاندان به گفتانهفتم تا دهم میزیسته
ً
شخصی به نام بزغش بن عبدالله  ( به4/326فصیح خوافی ) ۀد. ظاهرا

 رسد.  می
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ا در کتابی با نام " ذیل کوتاه کرد و توفیق انجام آن به نوه اش، شیخ صدر الدین رسید که این مهم ر 

 المعارف فی شرح عوارف المعارف" به انجام رساند. 

ار فی النقله االخیار فی شرح احادیث النبّی یاثر دیگری هم به نام "نقاوه االخ(، 320در شّد االزار)ص

 مانده است.  گمنامی ۀالمختار" بدو نسبت داده شده که تاکنون در پرد

هدایه زار" تللیف معین الدین جنید شیرازی را نیز بدو نسبت داده است. )بغدادی، به اشتباه، "شّد اال 

 (498: العارفین

( شامل چندین 644 - 663( نیز نوزده صفحه ) صفحات 684در بیاض تاج الدین احمد وزیر )موّرخ 

روایت و حکایت به دستخط خود شیخ صدر الدین جنید وجود دارد که تاج الدین با اعزاز و احترام 

را به خوانندگانش  مام نسبت به مصنف _ که نشان از جایگاه رفیش شیخ در عصر خود دارد_ آنت

ریفه لشیخ اإلسالم »کند: چنین معرفی می
ّ

ِمن برکات الکالم و حرکات األقالم العامله فی األنامل الش

ُه َبر 
ّ
ش، ُیِدیم الل

ُ
ه و الّدیِن ُیعرف ِبُبزغ

ّ
 … .« کاَتهاألعظم، مرشد طوائف األمم َصدر المل

ای از کتابهای تب نادر الوجود فراهم آورد. نسخهای نفیس از کشیخ جنید در شیراز کتابخانه

آستان قدس رضوی  ۀهجری استنساخ گردیده در کتابخان 669او که در سال  ۀکتابخان

 (084موجودست.)سامی: 

ق.  640ت در سال شیخ صدر الّدین پس از عمری ریاضت و سلوک و ارشاد مریدان و طالبان حقیق

 (  981در گذشت و در جوار اجدادش به خاک سپرده شد.)هزار مزار:

نویسد: در صحن مسجد حاجی باقر از ( می269عجم)محمد نصیر ابن جعفر: مرحوم فرصت در آثار 

کوی َدَزک شیراز، مزاری است معروف به شیخ جنید و گرمابه ای با همان نام که عوام الناس بدان 

نی گویند ولی به سبب منمحی و متالشی شدن لوح قبر در تعیین قطعی صاحب مزار حمام شیخ جو

مرّدد مانده است و مزبور میان شیخ صدر الدین جنید و ابوالقاسم جنید شیرازی، صاحب شّداالزار 

 دهد که از هیچکدام نباشد. حتی احتمال می

 بررسی نسخه های موجود از ذیل المعارف:

دقیق مورد تصحیح  ۀکنون چهار نسخه بدست آمده که توسط نگارنده با مقابل از این شرح ارزشمند تا

 چاپ شده است؛  ۀقرار گرفته و آماد

 ها. ق. 669و تاریخ تحریر  940آستان قدس رضوی به شماره ثبت  ۀکتابخان ۀنسخ .0

 ها.ق.  0111 ۀدانشگاه کمبریج انگلستان با تاریخ کتابت سن ۀکتابخان ۀنسخ .4

 ها. ق. 666 ۀالت افندی استانبول ترکیه محّرر سنح ۀکتابخان ۀنسخ .3

ها .  0113 ۀو محّرر سن 0236 ۀعاطف افندی استانبول ترکیه، مضبوط به شمار  ۀکتابخان ۀنسخ .2

 ها. ق. کتابت شده است. 686 ۀق. که از روی نسخه ای متعلق به سن
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 قدیمی ترین نسخ ۀمعرفی نسخ
ً
ست ، شانزده موجود ۀآستان قدس رضوی: این نسخه که ظاهرا

ها. ق. به دست محمد بن ابی الفضل الحسفحه تحریر  669سال پیش از وفات نویسنده در سال 

قرائت دریافت  ۀشده و به همین دلیل، کاتب توانسته از ماتن _ یعنی شیخ صدر الدین جنید_ اجاز 

نه اهدا کرده شمسی به کتابخا 0300دارد. واقف نسخه، میرزا رضاخان نایینی است که آن را در سال 

 است. 

 ها رکابه دارد. سانتیمتر است و تمام برگ 04و عرض  08صفحه( به طول  081برگ ) 41نسخه دارای 

و عوایق مطّهر و و تحلیه و » ... اول نسخه افتاده و متن از عبارت  ۀجلد و صفح آغاز و پایان نسخه :

ی و منجلی و مزّین و منّور داشت... 
ّ
 شود.شروع می «صقاله فکر و ذکر متحل

اول، نام عبدالقدیر عبدالعالی با خّط نسخ جلی و متفاوت از خّط نسخه نوشته  ۀدر هامش صفح 

متن اجازه نامه  شده است و در پایان ترقیمه، ُمهری با نام " عبده سید حسین رضوی" آمده است.

 بدین قرار است:

لِه منّوِر قلوِب عباِده ِبنوِر بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین؛ اما بعد، حمُد ال»   

َقد 
َ
والِده ، ف

َ
ی َرسوِله الُمصَطفی ُمحمٍد َو آِله َو َصحِبه َو ا

َ
ائَمه َعل ُه الدَّ امَّ َوداِده و الّصالُه التَّ

اهُد الَعاِلُم الَعابُد الُمِحّب الَمحبوُب و الّطالُب الَمطلوُب و  اِحُب الزَّ ِاسَتَجاَز ِمّنی الصَّ

ین، ُمحّمُد بُن االماِم الّراِغُب الَمر  ِه َو الدِّ
ّ
طُب الِمل

ُ
سلوب، ق

ُ
غوُب ، َسالُک َمساِلک اال

بی الَفضل ابِن الَمرُحوم الَمغُفور ، َجمال الّدین 
َ
دِر الَعاِلِم الَعاِمِل ، ُمحیی الدیِن ا الصَّ

ه ِبُح 
ُ
 آَمال

َ
ه ِبُحصوِل آماِله َو َحَصل

َ
حوال

َ
بوِل َیحَیی ابن الَحسفحه ، َزّین اللُه ا

َ
حواِله َو ق

َ
لوِل ا

 الَعوارف ِمن 
ّ

ّی الِکتاَب ذیل الَمعارف ِفی َحل
َ
َرأ َعل

َ
فَعاِله ِبُمحّمٍد َو َصحِبه َو آِله َبعَد َما ق

َ
ا

َدّبر ِفی َتحِقیِق َمعاِنیه َو ِامَعاِنه. ضِله و ِاتَقاِنه َو التَّ
َ
ی ُوفوِر ف

َ
ًه َعل

ّ
 «مؤلفاتی ِقراَءًه َدال

 ایخط و صفحه آرایی نسخ
ً
ن نسخه ه: خّط متن، تعلیق اما ناخوش و دیریاب است تا جایی که اصوال

حالت  ۀکتابخان ۀسختی قابل تصحیح است. الزم به ذکر است که نسخبدون کمک دیگر نسخه ها ب

قافندی ا
ّ
اساس برای رفش تردیدها و  ۀترین متن به نسخز نظر تاریخی و صّحت متن ، نزدیکترین و موث

متمایز صورت سطری آمده و با کلمات " مصرع ، بیت و شعر" از متن . اشعار نسخه باناستموارد ناخو

 ۀها با نقطخط مجّزا آمده است. پایان مصراع ها که هر مصراع آن در یکشده است به استثنای رباعی

با  توُپر شنگرفی مشخص شده، به استثناء چند مورد که اشعار را ستونی نوشته و بین دو مصراع را

 های ):.( و )ه( فاصله گذاری شده است. عالمت

 آمده است.« الحدیث »  ۀو بعد از تعدادی از احادیث ، کلم« اآلیه »  ۀبعد از آیات، کلم

بعد جا نداشته، برای جبران سفیدی پایان  ۀکافی برای نوشتن کلم ۀهرجا در پایان سطرها به انداز 

 کاتب ( استفاده شده است.باالی بسیاری  9سطر از عالمت ) 
ً
از کلمات خطی کشیده که احتماال
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، قرار داده رؤیت و تایید ۀنشان ۀها را به مثاباصلی، آن ۀهنگام بازبینی و تطبیق مجدد متن با نسخ

 همین منظور در باالی کلمات استفاده شده است. "صّح" ب ۀشده و گاهی نیز از کلم

 افتادگیها و توضیحات متن و حاشیه:   

چهار برگ در متن موجود نیست که شامل : یک برگ  ۀعالواما عنوان چند باب ب دگی ندارد،متن افتا

؛  63و برگ اول باب  64(و برگ آخر باب  066و ص  066)ص 64؛ یک برگ از اواسط باب  60از باب

؛ یک برگ از ابتدای  96(، دو برگ آخر باب 008)ص 96؛ سه صفحه از باب  99دو برگ آخر باب 

( مشّخص و  ͡(. کلمات جا افتاده در متن با عالمت )   031)ص  94اواسط باب  ؛ یک برگ از 98باب 

، ز (   ґهای ) ن نادرست نوشته شده اند با عالمتدر هامش با ) صا ( ذکر شده و کلماتی که در مت

های یاد شده در ) ح ( آمده است؛ گاهی نیز عالمت مشّخص و شکل صحیح آن را در هامش با عالمت

ن آن که در هامش چیزی باشد. هر جا عبارت یا جمله ای در متن زاید بوده، برای متن هست بدو

مشخص شده « الی » و آخرش را با « ز » تصحیح، روی آن خط نکشیده بلکه اول آن را با حرف 

 است.

هامش سفید است جز در موارد معدودی که تصحیحاتی از متن در آن آمده و یا کلمه ای که به نظر 

 تن بسیار بدخط بوده، در هامش بازنویسی شده است.کاتب، در م

( زیار آن 044گاهی کاتب، توضیحی کوتاه در ماورد کلماه ای داده اسات؛ نموناه: "الهمادانی" )ص 

( زیار آن نوشاته: " الکماد، الهاّم و 86نوشته : " بالادال المهملاه و ساکون المایم" یاا " ینکماد" )ص

 … .الحزن" 

در محتوای باب مورد نظر به خّط کاتب وجاود دارد کاه در جاای در هامش باب سی و یک، توضیحی 

فی هذا الباِب ثماُن کلماٍت َصَدَرت َعن ُمصنف الَعوارف و » دیگر این نسخه و دیگر نسخ، نظیر ندارد: 

نسخه نیز به مناسبت اشعاری که در ماتن در بااب عشاق  034 ۀدر هامش صفح«. شرحها مبّین فیه 

سو و زلف استفاده شده ، کاتب دو بیت شعر به صورت کاج نوشاته و واروناه الهی از معنای مجازی گی

 بار عشاق زمینای اسات؛ گویاا اشاتراک 
ّ

نسبت به متن اصلی آورده است که از نظر معنایی کاماًل دال

 لفظ گیسو، او را به یاد این اشعار انداخته است:

 در سااااااانبلش آویخاااااااتم از روی نیااااااااز

 گفتااااا کااااه لاااابم بگیاااار و زلفاااام بگااااذار

 گفاااتم کاااه ز وصااال خاااود مااارا کاااام بسااااز

در عااایش خاااوش آویاااز ناااه در عمااار دراز

خود در بیان اهمیت و ضرورت تالیف  ۀشارح پس از نگارش مقدم تحلیل محتوایی ذیل المعارف:

کتاب، به شرح مقدمه و متن اصلی عوارف المعارف پرداخته که در شصت و سه باب به ترتیب جدول 

 ذیل تنظیم شده است: 
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 فی منشل الّصوفیه االول الباب
 الباب الثانی

فی خصایص الصوفیه بحسن 

 الّسماع

 فی شرح حال الّصوفیه الباب الرابش فی بیان فضیله علم الصوفیه الباب الثالث

الباب  فی ماهیه التصوف الباب الخامس

 السادس

 فی ذکر تسمیتهم هذا االسم

فی ذکر المتصوف و المتشّبه  الباب السابش

 به 
 ب الثامنالبا

 فی ذکر المالمتّی و شرح حاله

فی ذکر َمن انتمی الی  الباب التاسش

 و لیس منهمۀ الصوفیا
 الباب العاشر

 ۀفی شرح رتبه المشیخا

الباب الحادی 

 عشر

الباب الثانی  فی شرح الخادم  من تشّبه به

 عشر

فی شرح خرقه المشائخ 

 الصوفیه

الباب الثالث 

 عشر

ان الّربط
ّ
الباب الرابش  فی فضیله ُسک

 عشر

فی مشابهه اهل الرباط باهل 

 الّصفه

الباب الخامس 

 عشر

فی خصائص اهل الّرباط و 

 الّصوفیه

الباب 

السادس 

 عشر

فی ذکر اختالف المشائخ 

 بالّسفر والمقام 

الباب السابش 

 عشر

فیما یحتاج الیه الّصوفی فی 

 سفره من الفرائض و الفضائل

الباب الثامن 

 عشر

ن السفر و دخول فی القدوم م

 الرباط و االدب فیه

الباب التاسش 

 عشر

الباب  فی حال الصوفّی المتسّبب

 العشرون

 فی ذکر من یلکل من الفتوح

الباب الحادی 

 و العشرون

فی شرح حال المتجّرد و 

المتلّهل من الّصوفیه و صّحه 

 مقاصدهم

الباب الثانی 

 و العشرون

 و 
ً
القول فی االستماع قبوال

 
ً
 ایثارا

الباب الثالث و 

 العشرون

الباب الرابش و  القول فی الّسماع

 العشرون

 و 
ً
عا

ّ
القول فی الّسماع ترف

 استغناءً 

الباب الخامس 

 و العشرون

 و 
ً
القول فی السماع تلّدبا

 اعتناءً 

الباب 

السادس و 

 العشرون

 فی خاصیه االربعینیه
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الباب السابش و 

 العشرون

امن الباب الث فی ذکر فتوح االربعینیه

 و العشرون

فی کیفیه الدخول فی 

 االربعینیه

الباب التاسش و 

 العشرون

فی اخالق الصوفیه و شرح 

 الخلق

الباب 

 الثالثون

 فی تفاصیل اخالق الصوفیه

الباب الحادی 

 و الثالثون

فی ذکر االدب و مکانه من 

 التصوف

الباب الثانی 

 و الثالثون

فی آداب الحضره االلهیه 

 الهل القرب

الثالث و  الباب

 الثالثون

الباب الرابش و  فی آداب الطهاره و مقدماتها

 الثالثون

 فی آداب الوضوء و اسراره

الباب الخامس 

 و الثالثون

فی ادب اهل الخصوص و 

 الصوفیه فی الوضوء

الباب 

السادس و 

 الثالثون

 فی فضیله الصلوه و کبر شلنها

الباب السابش و 

 الثالثون

الباب الثامن  فی وصف صلوه اهل القرب

 و الثالثون

فی ذکر آداب الصلوه و 

 اسرارها

الباب التاسش و 

 الثالثون

الباب  فی فصل الصوم

 االربعون

فی اختالف فی احوال 

 الصوفیه بالصوم و االفطار

الباب الحادی 

 و االریعون

الباب الثانی  فی آداب الصوم

 و االریعون

فی ذکر الطعام و ما فیه من 

 المصلحه و المفسده

الباب الثالث و 

 االریعون

الباب الرابش و  فی ادب االکل

 االریعون

فی آدابهم فی اللباس و نّیاتهم 

 و مقاصدهم فیه

الباب الخامس 

 و االریعون

الباب  فی دکر فضل قیام اللیل

السادس و 

 االریعون

فی ذکر اسباب المعّینه علی 

 قیام اللیل و آداب الّنوم

الباب السابش و 

 االریعون

ادب االنتباه من النوم و  فی

 العمل باللیل

الباب الثامن 

 و االریعون

 فی تقسیم قیام اللیل

الباب التاسش و 

 االریعون

فی استقبال النهار و االدب و 

 العمل فیه

الباب 

 الخمسون

 فی ذکر العمل

الباب الحادی 

 و الخمسون

الباب الثانی  فی آداب المرید مش الشیخ

 و الخمسون

و ما یعتمد مش فی ادب الشیخ 

 االصحاب و التالمذه

فی اداء حقوق الصحبه و الباب الرابش و فی حقیقه الصحبه و ما فیها الباب الثالث و 
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 کار شارح:  ۀشیو

است تا آنجا که به جرأت می  ذیل المعارف کتابی به زبان فارسی آمیخته با عربی _ با غالبّیت عربی_

 نوشتار به زبان عربی است. شیخ صدر الدین پس از  81توان اذعان داشت که حدود 
ّ

درصد کل

تصنیف مقدمه ای زیبا و جامش که در آن با رعایت اصول نگارش و بهره مندی بهینه از کلمات و 

ضوع و اهمّیت شرح خود بر ها کرده، به بیان هدف، شیوه، موظیم آرایه های دل انگیز هنرنماییتن

شیخ شهاب الدین سهروردی و از جمله اّمهات متون اهل طریقت  ۀعوارف المعارف، مهم ترین نوشت

 پرداخته است.

علم این » نویسد: ارف، در بیان اهمیت کتاب چنین میذیل المع ۀشیخ صدرالدین جنید در مقدم

م و از فضیلت این علم طایفه که از اعّز علوم است بعد کتاب الله و سنه رسول 
ّ
الله صلی الله علیه و سل

شود به خالف علوم صوفیه ش علوم با محبت جاه و مال جمش میبر علوم دیگر ، یکی آن است که جمی

که میان آن و حّب دنیا ُبعد المشرقین و الجمش بین االختیین است، هرچند درین عهد حقیقت آن 

و از تصّوف رسمی و از فقر، اسمی بیش نمانده مندرس شده و آثار آن مندرس و منطمس گشته 

 «است.

ارادت تاّم به مصّنف عوارف ، تحصیل علوم دینی ، اخذ اصول نظری طریقت از استادان بزرگ این  

طریق ، طی مراحل کشف و شهود عرفانی ، کسب مقبولیت عمومی و بهره مندی از تعلیمات شیخ 

بودند، عناصر انگیزشی و  ی که همگی از عالمان طریقتانج واسطه در خانوادهسهرورد با کمتر از پ

های بسیار نیرومندی بود تا صدر الدین جنید، به متن عوارف، دقیق و موشکافانه توجه کرده پشتوانه

ّر  الخمسون
ّ

 االخوه فی الله تعالی الخمسون من الخیر و الش

الباب الخامس 

 و الخمسون

الباب  فی آداب الصحبه و االخوه

السادس و 

 الخمسون

 فسهفی معرفه االنسان ن

الباب السابش و 

 الخمسون

فی معرفه الخواطر و 

 تفاصیلها

الباب الثامن 

 و الخمسون

فی شرح الحال و المقام و 

 الفرق بینهما

الباب التاسش و 

 الخمسون

فی االشارات الی المقامات 

 علی االختصار و االیجاز

فی ذکر اشارات المشائخ و  الباب الّسّتون

 المقامات علی الّترتیب

الحادی الباب 

 و الّسّتون

الباب الثانی  فی ذکر االحوال و شرحها

 و الّسّتون

فی شرح کلمات المشیره الی 

 بعض االحوال

الباب الثالث و 

 الّسّتون

فی ذکر شیء من البدایات و 

 الّنهایات و صّحتها
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و نکاتی را از دل هر عبارت، جمله و گاه حتی کلمه استخراج نموده که شیخ شهاب الّدین به اقتضای 

 از
ً
اکابر تصوف بودند، آن را مجمل آورده بود؛ سپس آن را به زیور استناد  حال مخاطبانش که معموال

رار داده تا بدین آیات و احادیث و اشعار آراسته و در اختیار مشتاقان و جویندگان علم المعرفه ق

-ید مقایسههای بی بدیل خود سیراب سازد. شاوسیله، روح عطشناک آنان را با شرحها و نکته سنجی

عّزالدین کاشی بهترین شاهد مّدعای یاد شده باشد؛ در بحث  ۀشرح با مصباح الهدایای کوتاه ازین 

از محّبت، عّزالدین محمود کاشانی پس از اشاره ای کوتاه بر حال محبت و جایگاه واال و زیربنایی آن 

پردازد و به آن می ۀنسبت به دیگر احوال و تقسیم آن به محبت خاص و عام، به بیان عالمات دهگان

مارات یاد شده عبارتند از: ضیح هر عالمت در یک بند اکتفا میتو
َ
. عدم محبت دنیا 0کند. عالمات و ا

. حذر از موانش 2. دوستداری وسایل وصال محبوب ؛ 3. بی توّجهی به هر ُحسنی ؛ 4و آخرت ؛ 

نگاه . 6. اطاعت از محبوب در اوامر و نواهی ؛ 6. مشعوف شدن بر ذکر محبوب ؛ 9وصول محبوب ؛ 

. نادیده گرفتن طاعت خود و بزرگ دیدن مراعات 8به هر چیز با نیت طلب و کسب رضای محبوب ؛ 

 محبوب. ۀ. عدم نقصان در شوق با مشاهد01جمال محبوب ؛  ۀ. حیرت در مشاهد4محبوب ؛ 

شیخ صدر الدین در توضیح همین موضوع در باب الحادی و الّسّتون، مبحث محبت را با بیان 

هایی ازین اختالف را بدست میدهد و نتیجه ونهدم در حّد محّبت و حقیقت آن آورده و نماختالف مر 

مار می
َ
ات و بدایات و گیرد که این اختالفات، همه اوصافی است که به احکام و قضایا و عالمات و ا

تر ر بیان معنی محّبت واضحگردد و معّرف حقیقت محبت نیست و هیچ لفظی دنهایات محّبت برمی

وَنه" محبت را به دو بخش  ۀاز خود محبت نیست و شایسته است که به استناد آی " ُیِحّبهم َو ُیِحبُّ

هم( و محبت مضا هایی از ف به عبد)ُیِحّبونه(. مصّنف جلوهتقسیم کرد: محبت مضاف به رب )ُیِحبُّ

تر از لتر و جامعتیب برمیشمرد که بسی مفصعالئم محّبت پروردگار و محبت بندگان را نیز بدین تر 

تقسیم بندی مصباح الهدایه است:"محبه المضافه الی الرب تعالی فهی مزید کرامه و نعمه و 

سماِئه الُحسَنی اّما 
َ
تخصیص و تقریب و التجلی له بصفٍه ِمن ِصفاِته الُعلی و الّتعّرف الیه بِاسٍم ِمن ا

ٌه و هیماٌن و شوٌق و
َ
هی ُسکٌر َو َول

َ
 به و وجٌد و فقٌد و قبٌض و بسٌط و  المضافه الی العبِد ف

ٌ
ذ

ّ
قلٌق و تلذ

نٌس و َهیَبٌه و ذکٌر و فکٌر و محادثاٌه و مناجاٌه و مناغاٌه و مشاهداٌه و محٌو و اثباٌت و فناٌء و بقاٌء و
ُ
و در …« ا

ظرفیت  ۀمردم از محّبت الهی متفاوت و به انداز  ۀکند که بهر در قالب جمالت گوناگون تلکید می پایان

( به تفکیک و به شرح ذیل بیان شان است. مصّنف عالمات محبت را )اعّم از محبت رب و عبددیوجو

 سازد:با آیات قرآن، مزّین و مستند می دارد و ضمن توضیح هر مورد آن رامی

. 4. شناساندن خود به بندگان) که توفیقی است و نه اکتسابی( ؛ 0الف( عالمات محبت رب: 

 و 
ّ

. تزیین دوستداری ایمان 2. مّنت بر او به ایمان و احسان ؛ 3انتخاب اصلح ؛ راهنمایی بنده در کل

. قرار دادن دوستداری و 6. قرار دادن و الهام محبت و پیروی رسول در قلب بنده ؛ 9در قلب بنده ؛ 

. منّور کردن قلب بنده و نزدیک ساختن او به 6مؤمن؛  ۀانس با قرآن و توان فهم و بیان آن به بند
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الع او به غیب قدرت الهی و شگفتیهای . اط4. قرار دادن محبتش در دل بندگان مؤمن ؛ 8؛  خودش

 . رفش حجاب از قلب بنده، یکی پس از دیگری.01های عظمت و کبریایش ؛ ملکوت و پنهانی

. مواظبت بر 3. بازگشت به خدا با تمام هّمت ؛ 4. پیروی از رسول الله ؛ 0ب( عالمات محبت عبد: 

. کم حرف و کم خور 6. اطمینان قلب ؛ 6. حذف عالئق و عوائق ؛ 9. دوستداری لقاء الله ؛ 2ذکر ؛ 

 . اقتدا و پیروی کامل از خدا.8. سخن با کالم اهل طریق ؛ 6و کم خواب شدن ؛ 

ت نظر و اسی اجمالی از دو شرح فوق، بخوبی میبا قی 
ّ
توان ارزش کار شیخ صدر الدین و دق

ط او نسبت به مسائل ظریف عرفانی را دریافت. این در حالی است که موشکافی و ریز بینی و 
ّ
تسل

شیخ شهاب الدین سهروردی در عوارف المعارف نیز، در بیان محّبت، به بیان نظرات گوناگون عرفا 

 به دو بخش محّبت عام و محّبت خاص تقسیم بندی نموده و 
ً
در این باب اکتفا نموده و محّبت را صرفا

هم َو ُیِحّبوَنه" به ذکر سخن ابی بکر واسطی ۀیفشر ۀدر شرح آی الواسطی في قال کند: اکتفا می 1" ُیِحبُّ

وَنُه" ُهْم َو ُیِحبُّ کما أنه بذاته یحبهم کذلك یحبون ذاته، فالهاء راجعه إلی الذات دوَن  قوله تعالی"ُیِحبُّ

 .الّنعوِت و الّصفاِت 

ی ؛ خوف و رجا ؛ شبیه این تفاوت در مباحث بقا و فنا ؛ جمش و تف 
ّ
رقه ؛ تجرید و تفرید ؛ اقسام تجل

این متن نبوده و  ۀها در حوصلنیز دیده میشود که بیان تمام آن… ؛ تلوین و تکوین و قبض و بسط

 طلبد.ا میتحقیقی مفّصل و مجزّ 

آغاز کرده و برای توضیح « الحمُد لله»کتاب عوارف، یعنی  ۀمصّنف، شرح خود را از اولین کلم

یک برگ را به سواد قلم خود مزّین و به همین ترتیب پیش رفته است. رسم او در شرح  «الحمد»

ه" بخشی از عبارت و جمل
ُ
ی" " ۀشیخ شهاب الدین را می آورد و با کلم ۀچنین است که با لفظ "قول

َ
ا

 کند.یا "بدل" شروع به شرح آن می

تحت  ۀه ترتیب شامل ترجمشرح مورد نظر از نظر کّمی، در سطوح مختلف ارائه شده است که ب

اللفظی، بسط معنایی و توضیح عبارات، معرفی اعالم و مکان یابی شهرهایی که در پسوند نام اعالم 

انبیا و  ۀآمده است، مستند سازی با آیات و روایات و اشعار و نمونه ها و یافتن تمثیالت دینی در سیر 

های وی موضوع از جنبهای احادیث و واکات ظاهری میان مّدعا الیه با پارهاولیا، توجیه تناقضا

ن است که شارح، به گر آکّمی شروح در ابواب مختلف، بیانباشد. این سطح از تفاوت گوناگون می

 قصد پرکردن صفحات و فضل نمایی نداشته و هدفش، تبیین ابعاد گوناگون اصطالح امروزی
ً
ها، صرفا

را عامدانه و عالمانه بکار برده اما تمام مریدان ها حاتی است که شیخ شهاب الدین، آنالفاظ و اصطال

 شود؛ ای از این موارد اشاره میه پارهو مشتاقان علم الطریق از آن ظرایف مّطلش نیستند؛ در ادامه ب

                                                           
 (469رک: تذکره االولیاء، صگ صوفیه در قرن چهارم هجری. ) ر از مشایخ بز  1
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عبارت: قوله}یعنی قول السهروردی{؛ یلخذ المداس یعنی پای افزار )  ۀشرح در حّد ترجم ۀ_ نمون 

 الباب السابش عشر(.

 ها: یی از شرح با معرفی اعالم و مکانها _ نمونه 

ی وسط الجیحون. ) الباب االول
َ
؛ الفربر، قصبٌه َعل  ( الف( قوله، أخَبَرنا الفربریُّ

َمشایخ الصوفی
َ
الذین أسماؤهم في الطبقات و غیر ذلك من الکتب کلهم کانوا في طریق  ۀب( قوله،}ف

مّي المقربین{؛ الطبقات، اسُم کتاٍب صّنَفه الشیُخ عبد
َ
ل من ۀٌ قبیلا و هو من بني ُسلیم الرحمن السُّ

 العرب. ) الباب االول(

ۀ و کان فائق زمانه من الّصوفیا ؛ هو من اصحاب الحسن البصریج( قوله، قیل لعبد الواحد بن زید

 ( . ) الباب الرابشعندک

اُج  َنا الَحجَّ
َ
ث ، ُهو ِمن َکابٍل  َعن َمکُحوٍل، ُهو َتابعٌي  د( قوله َحدَّ ال الَواِحديُّ

َ
ي ِامرأ و ق

ّ
ِمن ُهذیٍل و ۀً تول

الَث َعشَر  ۀَکان َیقول ِبالَقدِر ، َمات َسَنا
َ
، هو َتاِبعي  ۀ و مائاۀ ث زديُّ

َ
 اال

ُ
ّما َمکحول

َ
  و ا

ً
ِصیحا

َ
، َکان ف

ً
یضا

َ
ا

 .) الباب الثامن و العشرون(َیرِوي َعن ِابِن ُعِمر

َسٍد الُمحاسِبّي 
َ
 الَحاِرِث بِن ا

ُ
ول

َ
اها( قوله، ق

َّ
ِجل

َ
 الَمشاِئِخ، ا

ِّ
َجل

َ
ِجاّلء. )الباب السادس و ۀ ؛ هو ِمن ا

َ
ا

 الخمسون(

بعض العارفین یقول کالما دقیقا  شرح با بیان نقش نحوی کلمات و عبارات: قوله، سمعُت  ۀ_ نمون

یل بین القلب و صفاء کوشف به فقال: الحدیث فی باطن اإلنسان، و الخیال الذی ترائ لباطنه و تخ

ه ُهو ِمن 
ُ
" و قول

ُ
 ُمبتداٌء و َیجوُز َبَدل "و ُیِحیل

ُ
لحدیث

َ
الذکر هو من القلب و لیس هو من النفس؛ ا

 الَقلِب؛ ُهو، َخَبُره. ) الباب السابش و الخمسون(

  ۀ_ نمون 
ِّ
ل

ُ
ی شرح با بسط معنا و استناد به روایات: قوله، و خالص الحّب هو أن ُیحّب اللَه ِبک

َ
ته؛ ا یَّ

ِبالّروِح و القلب و الّنفس و ِلَهذا قال الّنبّی)ص(: و ِمن الماء البارِد ألّنه محبوب الّطبش.) الباب الحادي 

 و الّستون (

نَّ  ۀ_ نمون 
َ
اِدِق ألنَّ الُمِحبَّ َیَري ا ه ِعنَد الُمِحبِّ الصَّ

ُ
ول

َ
شرح با استناد به سخن بزرگان طریقت: ق

 ِمن الَمحُبوِب 
َ

ُم منقول است از شبلي ؛ و اللهُ الِفعل
َ
عل

َ
که در غلبات حال فرمود: اگر فرداي قیامت،  ا

حق _ سبحانه و تعالي_ مرا مخّیر گرداند میان بهشت و دوزخ، من دوزخ اختیار کنم و برگزینم بر 

احوال که مرا بهشت. اصحاب پرسیدند که سبب چیست؟ گفت: بدان واسطه که این مقامات و 

ات دنیاي دني و مخالفت نفس کردن در 
ّ

حاصل شد براي ترك دنیا بود برخالف نفس، چون ترك لذ

آن، این فایده داد و بدان سبب بدین دولت رسیدم، به ترك نعیم بهشت باقي و مخالفت نفس در آن، 

رسید، فرمود که  به چه درجه برسم و متضمن چه دولت ها باشد! چون این سخن به شیخ جنید

ي دهیم موافقت نکرد. گفتند: شیخا! چون این  چندانچه سعي کردیم تا شبلي
ّ
را از مقام طفلي ترق

مقاِم طفلي است، پس شما چه مي فرمائید درین مقام، یعني در تخییر؟ فرمود: اگر مرا مخّیر گرداند 
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و بنده را اختیار نباشد. اختیار، مالك راست، اما  میان بهشت و دوزخ، گویم: بارخدایا! من بنده ام

اگر مرا به اسفل سافلین دوزخ فرو برد، رضاي من از وي چنان باشد که رضاي آن کس که او را به 

یین بهشت رسانیده باشد.
ّ
 « اعلي ِعل

حاوی توجیه مطلب عرفانی با احادیث نبوی که در آن به رفش مغایرت ظاهری میان دو  شرح ۀنمون_ 

حدیث نبوی در باب نکوهش فقر از یک سو و توصیه و ترغیب تصوف به فقر، از سویی دیگر پرداخته 

الغنی الحقیقی. قال الله تعالی "والله الغنّی وانتم ۀ واعلم اّن الفقر الحقیقی فی مقابلا» شده است: 

عبد الفانی عن الۀ الله تعالی فکذلک الفقر الحقیقی صفاۀ الفقراِء" فکما اّن غنی الحقیقی صفا

در کالم عرب حمل نظیر بر نظیر میکنند حمل نقیض بر نقیض نیز و چنانچه ۀ اوصافه البشّریا

 نقیض فانی نیز بی نهایت ب ۀنهایت است فقر بندمیکنند؛ پس چون غناء حق بی
ً
اشد هرچند ظاهرا

بخالف سایر کماالت  اند الجرم سبب افتخار باشدیکدیگر مینمایند اما از روی بینهایتی مقابل افتاده

از علم و سیادت و غیره که این مجموع  به نسبت با کمال حق سبحانه و تعالی ال شئ نماید واگر 

ن َیکوَن ُکفرا ً" نیز واردست؛ جواب 
َ
لَفقُر سواُد الَوجِه ِفی الّداَریِن" و "کاَد الفقُر ا

َ
سائلی سؤال کند که "ا

چند توان کرد: اول آن که مراد ازین هردو فقر ، فقر  گوییم که اگر این نقل را صحتی باشد توجیهی

صوری باشد و آن عبارت از احتیاج است به مخلوق و عدم صبر فقیر در فقر؛ پس خالف فقر حقیقی 

باشد و وجهی دیگر آنست که مراد از سیاه رویی ناشناخته است و آنک او را ازخود بیگانه دانند ونزد 

" مراد پوشش  ایشان بی مقدار باشد؛ پس مراد،
ً
عدم معرفت است و از روایت "کاد الفقر ان یکون کفرا

باشد و مزارع را در لغت عرب، کافر گویند؛ بمعنی عمل وی و آن باز پوشیدن غله است در زمین. پس 

مقصود آن باشد که مادام که فقیر در میان اهل دنیا غریب و ناشناخته است و در میان اهل آخرت 

ز به کمال فقر نرسیده؛ ،بل کمال فقر آنست که از هر دو طایفه محجوب باشند معروف و مشهور، هنو

و در میان هردو قوم منکر وناشناخت باشد و سیاه روی و باز پوشیده حال؛ کما روی فی الحدیث 

 )الباب الثالث(… « الّربانی : "اولیائی تحت قبابی ال یعرفهم غیری"

ات سبکی نسخه، آن را با دید تحلیلی از سه منظر برای بیان اختصاص :های سبکی نسخهویژگی 

 دهیم:  فکری و ادبی مورد بررسی قرار می زبانی،

باشد، یر و شرح مطالب عوارف المعارف میاز آنجا که نثر این نسخه مبتنی بر تقر: سبک زبانی نسخه

شش  ۀملذا کاربرد صنایش لفظی و معنوی چندان مّدنظر شارح نبوده است؛ با این وجود در مقد

با و دلچسب صفحه ای خود، به اقتضای موضوع، از آرایه مند نمودن کالم خودداری نکرده و نثری زی

ها، تلمیحات، اشعار فارسی و عربی و نکات ظریف عرفانی را به نمایش و مشحون از انواع سجع

ر گذاشته که نشان از توانمندی و وسعت اطالعات ادبی و دینی اوست. سبک نگارش نویسنده د

متن ذیل المعارف ساده، روان و دلپذیر بوده و از پیچیدگی و عبارت پردازی دوری کرده و لفظ را 

 مناسب ادای معنای مورد نظر و در خدمت شرح بهتر قرار داده است. 
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» در آغاز مقدمه، متنی دعایی با رعایت صنعت موازنه آمده که به ذکر جمله ای از آن اکتفا می شود: 

لَحمُد لله 
َ
یه ِبَمصابِیح ذکره و أغنی همم المتوّکلین بلطائف بّرها

َ
ذی أنار قلوَب الُمشتاِقیَن ِال

َّ
و …« ال

سپس متنی به زبان فارسی در حمد و سپاس الهی و نعت اولیاء الله به نگاشته شده که صرف نظر از 

ی و عربی ر فارساستناد به آیات و روایات و آراستگی به زیور اشعا ۀاستعمال مترادفات عربی، بواسط

هایی که به موسیقیایی کردن متن کمک نموده، از نظر ادبی مناسب مقام و انواع سجعها و جناس

حمد بي حد و سپاس بي قیاس ُمنعمي را که به لوایح علم و قدرت، قلوب اولیاء »حائز اهمیت است؛ 

مشتاقان را از مقام ُبعد خود را منشرح و منفسح گردانید و به نور معرفت و لوامح حکمت و رأفت، جان 

 اسرار و  ۀو ظلمت به درج
ّ

قرب و مشاهدت رسانید و سّر ایشان از غیر خود منقطش کرد و محل

و ُسُرج ادراك لطائف و دقائق در محّبت  مکاشفات الوهّیت و ربوبّیت ساخت و شموع معارف و حقائق

عالیق و عوایق، مطهر و به ِحلیه و  ایشان برافروخت و باطن و ظاهر آن طاهران و پاکان از َدَنس ۀسین

يٍء ِصقالا ۀصقال
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ي و منجلي و مزّین و منّور داشت، چه ملثور و مروي ست " ِلک

ّ
ۀ فکر و ذکر ، متحل

انسان آفرید و بر طبقات طوائف امم و اصناف بني  ۀ" و ایشان را نقاوه و زبد القلوب ذکر اللهۀ و ِصقالا

 …«برگزید آدم

شیخ صدرالدین جنید از پیروان مکتب سهروردیه در تصوف بود که طریقه ای معتدل  _ سبک فکری:

تر در این تنگاتنگی با تشّرع و تزّهد مییابد و به عبارتی روشن ۀداشته و در آن، علوم عرفانی رابط

شوند و صوفی سهروردیه رای رسیدن به حقیقت با هم یار میعرفانی، طریقت و شریعت ب ۀطریق

موظف به انجام عبادات ، زهدورزی ، مجاهدت و مداومت به آداب و سنن و اوراد و اذکار و رعایت 

فرایض دینی است. این رعایت اعتدال در اعتقاد برای وصول به حق عالوه بر آنکه در زندگی تمام 

ی است در کتاب عوارف المعارف که حکم رسال ۀن سلسلمرشدا
ّ
این سلسله  ۀعملی ۀسهروردیه متجل

باب، متناسب با سّن مبارک  63شود؛ توضیح آنکه، عوارف المعارف دارای را دارد پررنگتر ظاهر می

نبّی اکرم )ص( بوده و بدین ترتیب، سهروردی از همان آغاز نگارش و تبویب کتاب، توجه و التزامش 

به شرع را اذعان داشته است؛ سپس در ضمن هر باب، جزئیات آداب سیر و سلوک عارفانه و آراء و 

معارف صوفیان را نقل کرده و با امعان نظر به تلفیق معارف ذوقی اهل طریقت و رسوم و قواعد اهل 

 اشکال و ایراد بوده از حدیث و فقه مدد ُجسته و 
ّ

ه اقامه شریعت، هر جا مطابقت آن با شرع، محل
ّ
ادل

کرده و با بیانی روشن و آراسته به چاشنی آیات و احادیث و اشعار لطیف به شرح و تفسیر مطالب، 

متناسب با شرع مقّدس پرداخته است. شارح نیز همین شیوه را در پیش گرفته و بویژه، تقّید خاصی 

 از عباراتی نظیر، رسول )ص( و بزرگان صوفیه دارد و  ۀبر نوشتن جمالت دعایی برای تمام صحاب
ً
مرّتبا

یه ؛ َرِضی الله عنه 
َ
 در مورد  ۀکند که این جملو َکّرم اللُه َوجَهه استفاده میَرِحَمه اللُه َعل

ً
اخیر را صرفا

شیوه عرفانیی دانست که مالصدرا  ۀتوان مقّدمصوفیانه را می ۀموال علی )ع( بکار برده است. این شیو

 حرف از شریعت الهی نمود.در دوران صفویه، جایگزین تصّوف من
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شارح در جای جای نسخه نسبت به صاحب عوارف و نیز جّدش، شیخ ظهیرالدین که پیش از او با 

کند که ام آن را نیافته، اظهار ارادت میدرک ضرورت شرح عوارف، اقدام به این کار کرده و توفیق اتم

 نشان از قدرشناسی، امانتداری و تواضش اوست.

 سبک ادبی:  

 هشتم است ؛ از جمله: ۀهای نثر اواخر سداثر دارای همان ویژگیاین 

درین بیان که فرموده »… _ استناد به اشعار عربی در مطاوی شرح فارسی؛ نمونه، باب الّستون: 

داللت بر کمال حال و فنای بشریت ایشان است؛ زیرا چه شخص چون فانی گشت، خوف و رجا بدو 

 بشریت است؛ شعر: ۀزمراه نیابد؛ زیراچه خوف و فزع ال 

اٍت ِفاااای َجالِبیااااِب ِحشااااَمٍه 
َ

ُطااااوبی ِلااااذ
َ
 ف

ااااوِر َعاااان َضااااوِء َوجِهااااه  ِلَیظَهاااار َرشَّ النُّ

اااااه َعااااان َوجَنَتیاااااه البَراِقاااااش
َ
 ل

ُ
ِزیااااال

ُ
 ا

ااااااوَر ِمنااااااه الَمطاااااااِلُش  «َو ُیعااااااَرُف أنَّ النُّ

ریف هر جوهری که در اصل لطیف و ش»… _ استناد به تلمیحات مختلف به مقتضای حال؛ نمونه: 

نماید، چون مردود آن حضرت گردد ذلیل و حقیر شود کقصه ابلیس حیث قال الله تعالی حکایًه عن 

لطف عناصرست چون 
َ
قَته ِمن ِطیٍن" با وجود عنصر ناری که ا

َ
قَتِنی ِمن ناٍر و َخل

َ
قوله" أنا خیٌر ِمنه َخل

 «مطرود آمد، َمهین و مستحقر گشت.

" محو و متالشی ب»_ استناد به آیات قرآنی؛ نمونه: 
ً
ُدّنا ِعلما

َ
مَناه ِمن ل

َّ
ل صفات وی در تحت انوار"َو َعل

 …«بود الجرم فصلی چند

در تفسیر حدیث " قّره عینی  _ اشاره به دقائق عرفانی در تفسیر و تلویل احادیث؛ نمونه: باب سّتون

  فی الّصاله" و این که چرا نفرمود: " قّره عینی الّصاله"

 نتیجه گیری:

معارف _ که شرحی جامش و دقیق بر عوارف المعارف شیخ ابوحفص شهاب الدین عمر ذیل ال

سهروردی است_ اثر شیخ صدر الدین جنید بن فضل الله شیرازی است. ضرورت انجام این پژوهش 

ّیت و ادب پارسی خالصه در احیا و معّرفی یکی از آثار خّطی فارسی به عنوان شناسنامه فره
ّ
نگ، مل

 این شرح به چند دلیل بر دیگر ترجمه ها و شروح عوارف ترجیح می یابد: یکی شود و اختصامی
ً
صا

آن که مصّنف، خود از بزرگان اهل طریق بوده و عالوه بر کسب علوم ظاهری طریقت، مراحل سیر و 

که اجدادش پیش از وی این مسیر را طی کرده و کتاب یانه را نیز طی کرده بود. دوم آنسلوک صوف

دستورالعمل طریقت خود، خوانده و به نسل بعد منتقل ساخته بودند، بویژه شیخ  ۀمثاب عوارف را به

نجیب الدین که کتاب عوارف را نزد مصّنف آن یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی خوانده بود و بر 

دقایق آن اشراف داشت. این مایه اعتقاد و ایمان به اصل کتاب، منجر به پدید آمدن شرحی وافی و 

ب با عوارف گشته است. سوم آن که در این شرح نسبت به دیگر شروح موجود، حفظ امانت متناس

بیشتری صورت گرفته و از وارد کردن نظرات شخصی و دور شدن از اصل کتاب خودداری نموده 
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( تنها نقل به معناست و بر 639عّزالدین محمود کاشانی)م ۀطور مثال، ترجماست در حالی که ب

 ب عوارف، کتاب جدیدی تللیف کرده است.  اساس محتوای کتا

 منابع و مآخذ:

 (، امیرکبیر، تهران.0364ارزش میراث صوفیه ،  زرین کوب، عبدالحسین)   .0

  .0366رصت شیراز ، ابن جعفر، محمد نصیر، امیرکبیر، تهران، آثار عجم ف  .4

علی زمانی  :ق.(، محقق684بیاض تاج الدین احمد وزیر ، تاج الدین وزیر، احمد بن محمد) .3

 .1381علویجه ، مجمش ذخایر اسالمی، قم، 

تاریخ شیراز از آغاز تا ابتدای سلطنت کریم خان ، خوب نظر، حسن، نشر سخن،   .2

 . 0381تهران،

تاریخ عرفان و عارفان ایراني، از بایزید بسطامي تا نورعلیشاه گنابادي  ، حقیقت، عبدالرفیش    .9

 .0364،کومش، 

، محمد بن ابراهیم ، تصحیح رینولد الن نیکلسون، نشر لیدن، هلند، تذکره االولیاء ، عطار  .6

0419-0416. 

ق.(، شرکت انتشارات علمی 238ترجمه رساله قشیریه ، قشیری، عبد الکریم بن هوازن ) .6

 .0362فرهنگی، تهران، 

،  0362ترجمه عوارف المعارف سهروردی ، مایل هروی، نجیب، نشر دانش، بهمن و اسفند   .8

 .21-32، صفحات  34شماره 

ریحانه االدب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب ، مدرس، محمد علی ،کتابفروشی خیام،   .4

 .0364تهران، 

 م.0443ق.(، تصحیح اسد حسین، بیروت، 628سیر اعالم النبالء ، ذهبی، محمد بن احمد)  .01

الدین جنید بن سم معینشداالزار في حط االوزار عن زورالمزار  یا   مزارات شیراز ، ابوالقا  .00

ق.(، تصحیح محمد قزویني ، عباس  اقبال آشتیاني،چاپخانه 640محمود)

 .0348مجلسي،تهران،

 (، نشر نوید، تهران.0363شیراز شهر جاویدان، سامی، علی) .04

ق.(، به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جوادی، نشر 629شیراز نامه ، زرکوب شیرازی، احمد) .03

 .0391، بنیاد فرهنگ ایران، تهران

صفوه الصفا در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی الدین اردبیلی ، ابن بزاز، توکل بن  .02

 .0366ق.( ، تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ، نشر زریاب ، تهران، 694اسماعیل)

، شماره 0364آبان -عارفان سهروردیه بزغشیه فارس ، شمس، محمد جواد، معارف، مرداد   .09

 006-012،صفحات 91
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اسالمی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر ،  –فرهنگ آثار مکتوب ایرانی   .06

 (، نشر سروش، تهران.0389سمیعی، احمد)

پاکستان(  ،نوشاهی، سید  –فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه نوشاهیه )ساهن پال   .06

، 04شگاهی، شماره عارف، ترجمه سید حسن عباس،  نشریه کتابداری و اطالع رسانی دان

 .36-33ص

 ق( ، به کوشش احمد جودت ، استانبول.0366قاموس ترکی  ، سامی، شمس الدین)  .08

الکنی و االلقاب ، قمی، عباس، موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین ،    .04

 .0391قم،

 .0388، ق.(، به کوشش سعید نفیسی، نشر پیامبر، تهران608لباب االلباب  ، عوفی، محمد )  .41

 . 0384مجمش الفصحا ، هدایت، رضا قلی بن محمد هادی، امیر کبیر، تهران،   .40

مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تا کنون ، ُمشار، خان بابا، رنگین، تهران،    .44

 ش.0321

حالت افندی،  ۀ( ، کتابخان666خطی ذیل المعارف  ، شیرازی، صدر الدین جنید )  ۀنسخ  .43

 استانبول.

دانشگاه کمبریج  ۀ( ، کتابخان0111خطی ذیل المعارف  ، شیرازی، صدر الدین جنید ) ۀنسخ  .42

 انگلستان.

عاطف افندی ،  ۀ(، کتابخان0113خطی ذیل المعارف ، شیرازی، صدر الدین جنید ) ۀنسخ  .49

 ، استانبول.0236ثبت  ۀشمار 

آستان قدس رضوی،  ۀ(، کتابخان669خطی ذیل المعارف ، شیرازی، صدر الدین جنید ) ۀنسخ  .46

 ، مشهد. 940ثبت  ۀشمار 

ق.(، تصحیح مهدي 883القدس ، جامي، عبدالرحمن بن احمد)االنس من حضراتنفحات .46

 .0366پور، توحیدي

نقد صوفي: بررسي انتقادي تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجري  ،   .48

 .0381پور، محمد کاظم، روزنه،یوسف

ق.(، تصحیح علیرضا حاجیان نژاد، تهران 663-648عبدالله بن فضل الله)م  وصاف الحضره ،  .44

 .0388، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

هجده گفتار ادبی و تاریخی ، نذیر، احمد) قند پارسی( ، به کوشش سید حسن عباس، تهران،    .31

0360. 

 ق.0386، بیروت، 0راث العربی، جلدهدایه العارفین ، البغدادی، اسماعیل پاشا، دار احیاء الت   .30



 

 

 

 

 

 

 42تابستان -48شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/98

 

ق.( ، کتابخانه احمدی شیراز، تهران،  640، شیرازی، عیسی بن جنید بن محمود ) هزار مزار  .34

0362. 

 تصویر صفحه ای از نسخه کتابخانه حالت افندی استانبول ترکیه

 
 تصویر صفحه ای از نسخه کتابخانه عاطف افندی استانبول ترکیه
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 تابخانه دانشگاه کمبریج انگلستانصفحه نخست نسخه ک
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