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 :مقدمه

لکه ب؛مفتخر بوده فراوان و نویسندگان  از دیرباز به وجود شاعراننه تنها ایران، سرزمین ادب و هنر 

ب مغول و ... سبۀ گیتی به دالیلی چون کوچ خانواده، تبعید، فتنۀ نواحی پهن دیگرحضور آنان در 

 . گسترش و شناساندن این زبان غنی به دیگر قوم های بشری شده است

یکی از راههای رسیدن به تکامل و پیشرفت در هر جامعه در گرو شناخت و آگاهی از  ،بدون تردید

تجارب  گذشتگان که آثارم جز با بررسی، بازخوانی و تصحیح آن جامعه است و این مهفرهنگیۀ پیشین

 نیست.  به ودیعه گذاشته اند، امکان پذیربرای ما  به رایگان در نسخ خطیو اطالعات خودرا

برجسته و طراز اول ادبیات  نباشد، گامی است مؤثر و متون ادبی حتی اگر در ردة آثاراحیای آثار  

 یکران است.از حیث عمق و سیطره چون دریایی بدر جهت حفظ فرهنگ و استحکام ادب فارسی که 

گرچه در این ا ؛عصر انحطاط ادبی است یکی از ادوار مهم ادبی ایران که کمتر بدان پرداخته شده،

 ؛دسرر اعصار تاریخ ادبی ایران نمیدیگ به پایۀ هرگز ،از حیث نوع نوشتار شاعران و سخنورانآثار دوره 

 غافل شد . ،است نهفتههاباکتاین در برخی از  به سبب موضوع، کهاما نباید از اطالعات فراوانی 

 ولی ؛زیستهمحدودة ایران میرچه مولف آن در خارج از اگ که استرجواهر خمسه یکی از این آثا

 در نگاشته شدن این اثر ،و صفوی گورکانیان دولت دو زدیک فکری و اجتماعی  میان وجود روابط ن

 .استموثر انگیزه ای 

ا، هگرچه به بیان اذکار، ادعیه، نماز، ا شودمذهبی طبقه بندی می-های عرفانیکتاب این اثر که در زمرة 

شطاریه و اصول و  در واقع ابزاری برای معرفی فرقۀ و مراحل سیروسلوک پرداخته است؛ امّا  هادعوت

کتاب گواه بر  این است، که او  اشارات متعدد مولّف درقسمتهای مختلف  مبانی این سلسله است. 

 .داند تنها راه رسیدن به حق را پیوستن به این فرقه و پیروی از اصول آن  می

 ف،مولدر عصر  رایجیکی از مهمترین فرقه های  که شطاریهسلسلۀ  ن بیان عقاید ضم،جواهر خمسه

و  احادیث، آیاتاسرارآمیزهای بیین برخی خاصیتبه مرور و ت ؛است بوده هند و پاکستان در نواحی 

 . پردازد می موجود در این رساله ادعیۀ 

که .کندبرای اولین بار مطرح مییت حق مطالبی را ؤشطاریه و رباب صوفیه و فرقه کتاب مذکوردر

 است تا ضمنسعی شده  باجستجو در نسخ خطی وتطبیق آنها به روش کتابخانه ای دراین مقاله

،سبک شناسی ت این نسخهخصوصیا ،ن وفرقه شطاریهآمعرفی نسخه جواهر خمسه ومولف 

ب دوستداران اداین کتاب باارزش که از پنج جوهر ویک مقدمه تالیف شده است به اطالع یااثرومحتو

 پارسی برسد.

 جواهر خمسه: معرفی نسخ

 ن دانشگاه تهرا و مرکز اسناد کتابخانه مرکزیمجموعه  نسخۀ  -الف



 

 

 

 

 

 

 604/بررسی و معرفی نسخۀ خطی جواهر خمسه در عقاید فرقۀ شطاریه

در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ثبت شده است، در  سال 6936این نسخه که  با کد دستیابی  

زید بن خطیر الدین بن با یمحمد بن خطیر الدین بن لطیف بن معین الدین فتال »هـ.ق توسط  354

 . .استشده  به پنج جوهر تقسیم نگاشته شده و« بنخواجه فرید الدین عطار نیشابوری

 ای که ازروی نسخه همایون شاه سال سی پادشاهی، درنستعلیقاین کتاب که اثری است به خط 

ین، سر عنوان نسخ درشت ونشان شنگرف، جدول زرّکتابت شده است.  شاه محمد غوث دیده بوده،

، 23×3 طرس26فحه، ص 437 در ین والجورد وشنگرف باگل وبوته، میان سطرهازر افشان ،لوح زرّ

 «،است.عنابی زرکوب -جلد روغنی -، کاغذ سپاهانی 5/90×5/60گ بر600

 ن دانشگاه تهرا و مرکز اسناد مرکزی ۀکتابخانمجموعه  نسخۀ  -ب

مرکزی دانشگاه تهران ثبت شده است، در  سال  در کتابخانۀ7320با کد دستیابی  این نسخه که

تال بن خطیر الدین قالدین بن لطیف بن معین الدین  )قطب( محمد بن خطیر»هـ.ق توسط  354

در سن پنجاه   هـ.ق( 340-304« )معروف به غوث گوالیاری بن بایزید بن خواجه فرید الدین عطار 

حریر تاثر که به خط نستعلیق به رشتۀ  این سالگی در پنج جوهر نگاشته شده است. تاریخ کتابت

 هـ.ق است . 354هجری قمری و تاریخ تالیف آن  20درآمده است سده 

 24است و هر صفحه شامل   65×  25ة برگ و در انداز 644در  عنوان ونشان شنگرف ، باحواشی ، 

طع و قتیماج حنایی مقوایی  آن از  جلد نوشته شده است. کاغذ سپاهانی است که بر 27×  20 طرس

 است. وزیری آن 

 کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمینسخۀ  -ج

برگ است  904در کتابخانه مجلس به ثبت رسیده است، شامل   604345ة این نسخه که با شمار

 از انجام افتادگی دارد.و 

 کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمینسخۀ  -د

برگ و بدون  640مجلس به ثبت رسیده است، شامل  در کتابخانۀ 607455ة شمارکه به این نسخه 

ر از حاض نسخۀ تاریخ و کاتب است ، عناوین شنگرف و برخی صفحات به جدول  آراسته شده است. 

 انجام افتادگی دارد.

 کتابخانه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمینسخۀ  -ه 

کتابخانه مجلس به ثبت رسیده است،  نسخه ای ناقص در   64749ثبت  این نسخه که با شماره 

است و مجموعه ای از رساله های اختیارات ، جواهر خمسه و شجره نامه است ، جواهر خمسه از 

این برگی آغاز شده و با افتادگی های فراوان تا پایان رساله ادامه دارد .  623ۀ این نسخ 246برگ 

 699 ، قهوه ای جلدتیماجتب است و تاریخ کتابت آن نیز ذکر نشده است، دارای کا بدونه که نسخ

 .استسطر  26 و هر صفحه شاملسانتی متر  5/60×  29به ابعادبرگ 
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 «جواهر خمسه »و بررسی  محمد غوث گوالیاری  معرفی 

 مبررسی اجمالی روابط ایران و هند  در قرن ده

صفویان پس از تأسیس دولت چرا که  ؛است هندایران و آغاز دوره ای بسیار مهم در تاریخ  ،دهم قرن

 .به توسعه روابط خود با تیموریان توجه کردند ،شیعی در ایران

)تاریخ ایران در در همین دوره است که گسترش زبان وادبیات فارسی در هند به اوج خود میرسد،

دسته هایی که  زبان و ادبیات فارسی با غلبۀدر ایران، هم زمان با آن (560دوره تیموریان، رویمر:ص

ا ی این هاکثر کتابد. رعصر انحطاط ادبی را تجربه می ک ،بیشتر به دانشهای شرعی اشتغال  داشتند

از ایران  خارجدر و به زبان عربی  صفویهاعتقادات مذهبی زمامدارانو به سبب کوچ سخنوراندوره 

های قبل از این دوره، سبب آفرینش آثاری گرانمایه شده بود؛ که در قرن عرفان و تصوفو ندتالیف شد

 .بازاری نداشتدر ایران دیگر شعر فارسی مانند

خی بود. در قرن ششم بر  به شبه قارة هند تقریبا معاصر با فتوحات غوریانی صوفیه ورود سلسله ها

لین سلسله ها در این دوره چشتیه  و سهروردیه از صوفیان آسیای مرکزی به هند مهاجرت کردند. اوّ

هند روابط ایران وی معرفی اجمال« ) قادریه و شطاریه بودند ،سلسله های مهم بعدی نقشبندیه.بودند.

گویا ،در لغت به معنی زیرک، باهوش، چاالک و چابک است) شطار شطاریه(32را:صآدرقرن دهم،رزم 

لغت )اندکه به عیاران شباهت داشته، همانند آنان زیرک بودهاند شاطران قدیم بقایای شطّاران بوده

 ه که . این سلسلد و به تألیه ذات قائلندنناسلمم ۀاز صوفی ه ایسلسل ،شطار((ة نامه دهخدا، ذیل واژ

را، در سومات شد، معرفیجونپور و مالوه در قرن هشتم درو توسط او است  منسوب به عبداهلل شطاری

 (224کوب:صارزش میراث صوفیه ،زرین. )پیروان بسیار دارد  مسلمانانجاوه میان وهند

این سلسله بیش از سلسله های دیگر از آیین  احتماالً ،رایج در آن و ریاضتهایبا توجه به مراسم 

( بود 340د غوث گوالیاری )متوفی سیدمحمّ ،برجسته ترین صوفی شطاریه .هندو تأثیر پذیرفته است

 -فرمانروایان مغول -همایون و اکبرشاه ،که شطاریه را در گجرات گسترش داد و توجه ظهیرالدین بابر

 (49:صاحمدتاریخ تفکراسالمی درهند،) .را جلب کرد

 :شیخ محمد غوث گوالیاریزندگانی 

محمد بن خطیر الدین بن لطیف بن معین الدین فتال بن خطیر الدین بن با یزید بن خواجه فرید 

 شطاریه در هندۀ سلسل ۀ از مشایخ برجست ،ارییگوالمحمدغوث معروف به   الدین عطار نیشابوری

نسب او را به بایزید  بداونی .رسدمی هـ( 464)م واسطه به عطار نیشابوری پنجنسب وی بااست که 

 (5:ص 9،جبداونیمنتخب التواریخ ،)بسطامی رسانده است. 

احیای فکر دینی در اسالم ) .الدین، از اهالی نیشابور بود که به هند مهاجرت کرد وی، لطیف جدّ

 (.،999ص: 9، جالهوری،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 603/بررسی و معرفی نسخۀ خطی جواهر خمسه در عقاید فرقۀ شطاریه

قلعه ای و   شهری از هند وسطی که در زمان اسالم شاه پایتخت بوده استگوالیار»گوالیاری در 

دهخدا، ذیل ۀ لغت نام«)زاده شد،معروف و معابد ومساجدی از قرون وسطی در این شهر باقی است

 وی در ،نقل کرده «گلزار ابرار»براساس سخنی که غوثی شطاری از گوالیاری در  و ی(ارواژه گوالی

 304سال تولد او را  ا رضوی(، ام647ّص:گلزار ابرار،غوثی شطاری)به دنیا آمده هـ . ق  304سال 

 ،995 ص:2،جخزینه االصفیا،رضوی).ستادانسته

ی، الدین محمد بنیانودوداهلل شطاری، سراج توان بهها میاز جمله آن ؛مریدان بسیارداشت ینخطیر الدّ

 حالوصابو  شیخ ابراهیم معروف به مخزنی، محمد صدرالدین ذاکر ،دل الدین زندهاحمد اُجینی، شمس

  :ص2ج،بداونیمنتخب التواریخ ،)جفر اشاره کردالف اسرار مولّ اریصنال ینیسحال ادریق ندیالنیعم

297) 

حاجی حصور که با یک واسطه شاگرد عبداهلل  .، مرید حمید حاجی حصور گوالیاری بودگوالیاری

 بالغ بر سیزده سال به تعلیم و تربیت گوالیاری مشغول ؛شمار میرفتب شطاریه موسس سلسلۀ شطاری

 .. سپس به وی خرقۀ خالفت پوشاند و او را به تربیت سالکان گماشت.داد « غوث»او لقب  بود و به

 (647ص:2،جمنتخب التواریخ ،بداونی)

 ( به او و برادرش، بهلول349ـ394: ومت)حکگوالیاری با حاکمان عصر نیکو بود و همایون شاه ۀ رابط

ارادت داشت  ،اعلی رسیده بودی حصور در سلوک و معرفت به درجۀ که او نیز تحت تربیت حاج

 (.996ص: 6، جمنتخب التواریخ ،بداونی)

همایون به ایران، گوالیاری به سبب به دهلی و فرار هـ..ق  364پس از یورش شیرشاه افغان در 

از این رو، به گجرات رفت . ، مغضوب علمای دهلی شدداشتاحوال معنوی خود  ة ادعاهایی که دربار

(. اقامت 647گلزارابرار،غوثی شطاری: صو در آنجا خانقاهی بنا کرد و به تربیت مریدان پرداخت )

به قتل وی و  هقرار داد آویزدست  ای او را هنوشته سامان ر گجرات دیری نپایید و علمای آنوی د

 فتوا دادند.

گلزار وی قرار گرفت ) ۀبه دهلی رفت و مورد توج ق .هـ. 349با قدرت گرفتن اکبرشاه درخطیر الدین 

یخ پسر ش برخی رقیبان از جمله شیخ گدایی ۀ در آنجا نیز او بر اثر فتن (649ص: ابرار،غوثی شطاری

 ص:6ج،عالمینامه ، اکبر)رفت بیرامخان قرار گرفت و به گوالیار  ،صدراعظم، مورد سوء ظن جمالی

رحلت نمودو  ق..هـ 340سالدر  . وی( در آنجا خانقاهی بنا کرد و به وجد و سماع مشغول شد73

هـ. ق ذکر  344محدث دهلوی سال وفات او را .(4:ص9، جعالمینامه ، اکبر )دفن شد. انجادر هم

پدر شد و با پس از وی فرزندش، عبداهلل بُده، جانشین (504:ص 6،جعالمی، نامهاکبر  کرده است.)

 :عالمیاکبرنامه ،).ای بزرگتر و آبادتر در گوالیار ساختپدرش مقبره حمایت اکبرشاه، برای

 (665ص:6،ج

 گوالیاری : آثار 
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 جا مانده است:ه اثر ب یناز گوالیاری چند

 :الهوریاحیای فکر دینی در اسالم، )دربارة احوال معنوی او  ،نامه یا معراجیهمعراج -1

 ؛(999ص6ج،

(. 646ص:گلزار ابرار،غوثی شطاریدر آداب و اعمال و انواع ریاضات یوگیان ) ،بحرالحیات -2

یا انبرت کهند شهرت (Amrita-Kunda) ااصل این کتاب به سنسکریت است و به امریته کوند

)گلزار  گوالیاری آن را از سنسکریت به فارسی ترجمه کرده است، غوثی شطاری دارد. به گزارش

عربی بحرالحیات، به قلم  ۀکه او از روی ترجمد عقیده دارا منزوی امّ ؛(645ابرار،غوثی شطاری:ص

 .دارد« ده باب»و « مقدمه»این کتاب یک  .الدین سمرقندی، آن را به فارسی برگردانده استرکن

 (6264ـ6265ص:6ج ،،منزویاسال م آباد–فارسی پاکستان  فهرست مشترک نسخه های خطی)

ه نگاشته شد ، در یک مقدمه و سه دقیقهاست مبدأ و معاد ر باب داین اثر که ، کلید مخازن -3

 یلّجتقیقت حدوم در؛ دقیقۀ اتوسسحم ورتص هب والتقعم تیاهم اول شامل : هقیدق.است

 2904در سال  ینیسحال ویلعال ندیالهیوجاست. این کتاب توسط  توالی وتبنسوم در ؛دقیقۀ روح

ملی  در کتابخانۀ 727652اعنوان شرح کلید مخازن به شمارة  خطی ای از آن بشرح شده که نسخۀ 

 ایران به ثبت رسیده است. 

  
 

  

 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجهخطی از آن در نسخۀ  ،اوراد غوث االولیاء یا اوراد غوثیه -4

 ثبت رسیده است. به B603به شمارة

-649 ص:شطاری غوثیگلزار ابرار،در مبادی و مسائل و مقاصد تصوف ) ،ضمائر و بصائر -5

646) 

ه ک ت موجود است کتابی هم با عنوان ارشاد البصائر در کتابخانۀ پیرمحمدشاه در گجرا -6

 احتماالً همین ضمائر و بصائر است.

لزار گ)است. توحید و ایمان حقیقی ة ی به عربی، دربارآخرین نوشتۀ گوالیار ،کنز الوحده -7

 (645ص:شطاری غوثیابرار،

 ةخصوصاً دربارو عرفان ، در پنج فصل، در تصوف است به فارسی این اثر که ،جواهر خمسه -8

شرح  موضوعی و تحلیل مفصل آن خواهیم که در ادامه ب ،ن استاریه و آداب و اوراد آناشط ۀسلسل

 .پرداخت

 معرفی جواهر خمسه :

 این کتاب شامل یک مقدمه و پنج جوهر است.

شرح کوتاهی در و سپس ب در حمد خدا و پیامبر آغاز کرده با مقدمه ای کوتاهاین رساله را  ،فمولّ

 پردازد. میخویش سیر و سلوک وری و نحوة آنگی جمع مورد چگو
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ی جایر راه سیر و سلوک راه باو دتالش چند سالۀ  اذعان داشته است که ،گوالیاری در ابتدای متن

نجا به فراگیری آشود  و در خدمت شیخ ظهور حاجی حصور مشرف مینبرده و به همین دلیل به 

ستن بکار برای بل  و چند ماه شود  و سیزده ساچنار می اهی  قلعۀربعد از آن پردازد و علوم باطنی می

 ماند.در آنجا میآموخته های خود 

بار ساله 66گوالیاری  ،پردازد پس از بازگشتنگارش  تجربیات و آموخته هایش میدر همان زمان به 

کند.  حاجی حصور  به دیگر به مالقات  حاجی حصور رفته و  آنچه نگاشته است به وی عرضه می

خود را به صله  به او  خاصۀ  شود که پیراهنشادمان می ،دهقدری از دیدار او و آنچه که به همراه آور

ابد  .کار خود آخر کردید و خلق را هدایت وافر آوردید »گوید: او چنین می و در مورد رسالۀ  دهدمی

 . «هیچ ولی نباشد که بر این اسرار مطلع نگردد .اال باد حجت اولیاء اهلل خواهد بود

بیت  از آثار شاعران بزرگی چون شیخ محمود شبستری، مولوی،  50در متن جواهر خمسه قریب به 

ود شکتاب آغاز میناصرخسرو، نظامی و ابن  عربی نقل شده است. کاربرد این ابیات  از جوهر سوم در 

 رسدنظر میشده است. بو در متن کتاب به فراخور موضوعی که مطرح است یک یا چندین بیت ذکر 

عرفانی که در آن تر از واضح سازی مضامین پیچیدة مولف از پیوست کردن این ابیات، چیزی فرا

دور از دنیای پرورد و آنچه که  به ذهن خوانندة یه دان  پرداخته شده است، در ذهن میقسمت ب

شود، کسب اعتبار بیشتر برای بدست آوردن نتایجی است که  وقوع آن  پس از عرفان متواتر می

 آید. ه در کتاب، عجیب و دور از ذهن میای اعمال ذکر شداجر

تغییراتی در متن «  محبّان صادق و یاران مخلص»گوالیاری، چند سال بعد به پیشنهاد عدّه ای از 

گانه را به رشتۀ جهای پنسپس جوهر آورد وها به وجود میو تأخیر  ذکر جوهررساله و در تقدیم 

 آورد.حریر در میت

 (2-)بعبادت عابدان و طریقآن در  جوهر اول 

 های   جزئیات نمازها،وزمان بجا اوردن آن،معرفی برخی دعاها وخاصیتگوالیاری این جوهررا به ذکر

 هرکدام اختصاص داده است.

 : ان عبادتی بر عبادت دیگر رأی میدهد، نظیرحبه رج  یگاه گوالیاری در این جوهر، 

از نماز شب است. به تالوت و یا به نماز و یا به مراقبه تا وقت ایضاً احیا داشتن بین العشایین، بهتر »

 (63-ب«)عشا کامل شود

 

 دهد، نظیر: خاص را برای یک عبادت پیشنهاد میزمانی  یگاهو

 رد و قرائت از پانزده تا بیستتا آنگه ثلث شب بگذ ،خیر در گذراندن نماز خفتنمستحب است تأ»

 (90-ب«ُ)لَّآ اِلهَ اِلَّا اهللُ وَحدَه لَا شَرِیکَ لَه : بعد از سالم یک کرت بگوید ، بخواند آیه
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 ،مانند:کندمیخواندن دعایی  بعد از نماز توصیه به  یگاهو

والضحی و بعد از  ،عم و در دوم ،بعد فاتحه( 6-)الفل در اوّ .ت وضو بگذاردبعد وضو دو رکعت تحیّ»

اَلَّلهُمَّ اتِ نَفسِی تَقوَیهَا وَ زَکِّهَا اَنتَ خَیرُ مَن زَکَّیهآ اَنتَ وَلِیُّهَا  : »صلوات گوید و این دعا بخواند ،سالم

ل جعَیَتِی وَ اوَ مَولَهَا اَلَّلهُمَّ اَنتَ لِی کَمَآ اُحِبُّ فَاجعَلنِی لَکَ کَمَا تُحِبُّ اَلَّلهُمَّ اجعَل سَرِیرَتِی خَیراً مِن عَلَانِ

االِعتِبارِ وَ صِدقُ االِفتِقِارِ بِرَحمَتِکَ یَا عَزِیزُ  قنِی حُسنَ االِختِیارِ وَ صَحَّۀعَلَی نِیَتی صالِحَۀً لَّکَ اَلَّلهُمَّ ارزُ

 (60 )الف «یَا غَفَّارُ یَا اَرحَمَ الرَّحِمِینَ

 پردازد،برای نمونه:و دعاهامیذکر ها  ،های موجود در نماز هاتبه معرفی خاصیّ یگاهاو

دو رکعت نماز برای زندگی دل و روشنایی قبر بگذارد در هر رکعتی بعد الفاتحه اخالص » -

اَلَّلهُمَّ اجعَل هذَا الصَّلَوَة سِرَاجاً فِی ‘:بعد از سالم این بگوید .شش کرت و معوذتین یگان کرت بخواند

 (  44-الف)«‘҅احمِینَقَبرِی وَفِی قُبوُرِ جَمیعِ المؤمِنینَ یَا اَرحَمَ الرَّ

ایضاً مزید محبت، دو رکعت بگذارد وچون نماز مذکور تمام شود، سر به سجده کند. هفت » -

ومُ یَا یَا حَیُّ یَا قَیُّ :دست برآرد و بگوید ،کرت این دعا بخواند: سُبحنَ اهللِ وَ الحَمدُلِلّهِ تا آخر بنشیند

مهُمَا یَا ذَالجَاللَ وَ االِکرامِ یا اَرحَمَ الرّحَمِینَ یَا اِلهَ االَوَّلینَ وَ االخِرِینَ یَا رَحمنُ الدُّنیَا وَ االخِرَةِ وَ اَرحَ

 (44-ب«)ل صَلَوَاتِی وَ صِیَاِمیرَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا اَهللُ یَا اهللُ یَا اَهللُ اِغفِرلی جَمیعَ ذُنُوبِی وَ تَقَبَّ

 ید: آخواندن نماز و اعمالی رهنمون میکند که به نظر عجیب می سالک را به یگاه گوالیاری

یس و در  هل بعد الفاتحرکعتین گذارد در اوّ ،چون خواهد سفری رود :ذکر نماز سفر و کیفیت آن»

یزد ۀَ بعده برخلَقْجَمْخَمَ :بعد از سالم این اسم سیصد و شست بار بخواند .دوم ده بار انا انزلنا بخواند

و در تلفظ هر حرفی یک سنگریزه و یا امثال آن بردارد و شش عدد را به شش جهات اندازد و یکی 

ه دوگان ،برای دیگری کند اگر عامالین عمل ،چون به منزل رسد آن را هم باندازد ؛را به خود نگاه دارد

واند و بدمد بخ ۞اِنَّا اَعطَینَاکَ الکَوثَر۞سه بار  ،یست ایضاً برای دفع تشنگی سنگریزه برگیردشرط ن

 (64-ب« ) در دهان گیرد و چون بر بلندی برآید تکبیر گوید

 (48-)ب:جوهر دوم در زهد زاهدان و طریق آن

ی چهار خطری که ریاضت باطنی  و معرف ت ظاهری و رسیدن به مرحلۀاعباددر مورد  ابتداگوالیاری 

 رحمانی  و نحوه عبور کردن از آنها یعنی خطرات شیطانی، نفسانی، ملکی،؛کندباطن را تهدید می

را اهرمی برای های هر یک، این اسما تفی اسمای اعظم و خاصیّمعر بحث میکند و در این میان ضمن

بیماری، کشف عالم ارواح،  عایی  برای دفهسپس به ذکر دعا ؛عبور ازخطرات رحمانی معرفی می کند

 پردازد دفع غلبۀ خواب و ... می
برای فتح  را (، دعای پنج گنج229-ب)برای کشف قلوب و قبور  رادعای هفت پیکراو در این جوهر

 (269-ب)آورد می را ذکر نود و نه نام پروردگار  (، 223-الف(، ذکر اسمای جبروتی) 224-الفغیب)
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 (364-)ب:اعیانوطریق آند دعوتجوهرسوم در

به ،«مرشد کامل»ی جامع از ریفدهد و پس از تعاز مرشد کامل را شرح می موختن آنآمراحل دعوت و 

 ؛طریق دعوت در مسافرت به سر برده سال برای یافتن  ینچند ،آورد که خوداین مسئله روی میذکر 

ور حاجی حصتا اینکه به محضر سلطان الموحدین  شیخ حصور  ،کندا مرشد کامل عاملی پیدا نمیامّ

در خلوت به  ی راآموزد  و چند سالتی عمل دعوت را به او میشود  و اوست که بعد از مدّمشرف می

بر وی آشکار میگردد که زبانش از وصف آن قاصر چنان که ناگاه عالم مغیبات ،شودمیدعوت مشغول 

 ماند.می

اسما و   خواندن شرایط مراحل دعوت، از آموختن وده است که سالک  پس گوالیاری در ادامه  افز

و  تکرار و توهم  است ،ختم ،بذل  ،دور مدور ،قفل ، عشر،زکوه نصاب،که شامل  شرایط عمل به آن

و شمار خوانش آن  انجامدند ماه و بعضی چند سال به طول میعمل به آن گاه چند روز و بعضی چ

 : آید میبدین صورت بدست  ،ذکر شده استموجود های نسخهازیکی جه به آنچه در با تو

عشر :  یک چهارم نصاب +  - 5/2× : نصاب  هزکو - 200× نصاب : تعداد حرفهای هر اسم 

 - بذل: هزار و بیست ختم - 6× دور مدور : عشر + قفل  - قفل: یک هشتم نصاب -زکوه 

 ختم : هزار و دویست کرت

اشد ه بثیر آن در هر برج را بیاموزد و در هنگام دعوت به آن توجه داشتأاسرار کواکب و ت باید

 باید ،زندبکند که اگر در حین دعوت عمل نامشروعی از وی سر و این نکته را یادآوری می

کم  :اهم آن پردازد کهبیان شرایط ضمنی دعوت میسپس به ؛گیردمراحل دعوت را از سر 

منجر به در حین دعوت  است که فوت هر کدام کم خفتن و نیت صدق  ،کم گفتن ،خوردن

 .شودخطری عظیم می

که پس از اتمام دعوت  توصیه میکند پردازد و ها و دعاهای هر دعوت میذکر نمازسپس به 

 نان یا شیرینی به دست خود به فقیر دهد و از ایشان طلب دعا کند. 

هر یک را بطور جداگانه شرح  وفصول این جوهر پرداخته ۀ هگانذکر عناوین پانزدبه  ادامهدر

 ؛ دهدمی

 ؛حروف تهجی و  سایر موکالت  حروف در بیان دعوتفصل اول : 

 ؛حروف مقطعات در بیان دعوتفصل دوم : 

 ؛حرفی در بیان دعوتفصل سوم: 

 ؛فصل چهارم : در بیان دعوت لفظی

 ؛فصل پنجم : در بیان دعوت کلیات و جزئیات

 ؛فصل ششم : در بیان دعوت سفیر آدم

 ؛فصل هفتم : در بیان دعوت صراط المستقیم
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 ؛فصل هشتم : در بیان دعوت حق

 اویسه؛فصل نهم : در بیان دعوات 

 ؛فصل دهم : در بیان دعوت مجموعه و خمسیه

 ؛فصل یازدهم : در بیان دعوت کبیره

 ؛فصل دوازدهم : در بیان دعوت صغیره

 ؛یرکنیان دعوت سیفی و دعای عزرائیل و فصل سیزدهم : در ب

 ؛فصل چهاردهم : در بیان رد دعوت یا سحر

 و طریق آن  فصل پانزدهم : در بیان اربعین

 (164-)الف:جوهر چهارم در اذکار و اشغال مشرب شطار و طریق آن

این مشرب را برترین   ،پردازدمعرفی فرقۀ شطاریه  و اصول مربوط به آن میاین جوهر که به 

 که تنها کسانی که از مرتبۀ  و معتقد است کندموجود  جهت سیر و سلوک معرفی می راه

بدون عمل کردن به مبانی این  و ن بگذارندآمی توانند قدم در  ،ابرار و اخیار گذشته اند

چنان است که از اطمینان او به این مسئله  .داندامری بعید می رسیدن به سعادت را ،مشرب

ر از پی هر طالب راه معرفت را الزم است  که این عالم باطن،» که :  کندحاجی حصور نقل می

تخلقوا به اخالق اهلل  در وجه او ظاهر گردد و آنچه  باطن است   مرشد  حاصل کند  تا نتیجۀ

 (963-)الف« . جمله مکشوف  گردد

و ن ضرب و حلقه یدعلم، علم اذکار است که شامل چن این در ادامه می افزاید که مقدمۀ 

 ،ذکری که باید  به زبان آورده شودنشستن،  ست که به طور مفصل  به شرح نحوة اکشش 

 ها و ایجاد تغییر در آن  پرداخته است.  حالت بدن و محل فرود آوردن ضرب

 این جوهر نیز دارای چندین بخش مجزاست که شامل : 

طریق اسم ذات و  ع آن؛طریق اثبات و انوا طریق اثبات و انواع آن؛طریق نفی و انواع آن؛ 

 انواع آن؛ طریق اسم هو و انواع آن؛ طریق انواع اذکار است.

 (140-)الف:جوهر پنجم در ورثۀ الحق عمل محققان و طریق آن

 این جوهر شامل یازده شغل است : 

 (970-)الفل :  یکی شدن با اسماشغل اوّ ●

ار  و اسرار و دعوت شطار ابرار و اخی وقتی سالک از مرتبۀ در این شغل نگاشته است که گوالیاری 

 .دپردازبه تشریح انواع وارث می مولف تسخیر وراثت حق می رسد و سپس به مرحلۀ ،کندعبور می

 وارث صوری : که وراثت او منوط به فوت مورث است؛ 

 .در این حالت ممات محال است و وراثت، عطیه ای است باطنی از جانب خدا معنوی:  ثوار
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ق را مرحله به مرحله ه و پیوستن به حداشدن از عالم مادّرسیدن به وراثت معنوی و ج سپس مراحل 

و عین صورت هر اسم  اسمای الهی را در تصور بیاورد از جمله اینکه سالک باید همۀ ،دهدتوضیح می

 ن مقام است کهر آتنها د .«نه نام ماند، نه نشان» از او  که ات اسما چنان گم شودشود و در تجلیّ

 شود. دیدار حق میسر می

 (979-)الفت از امام طریقتشغل ثانی :  تبعیّ ●

 ،در شرح آن همین بس که

ــر ــرد    اگ ــی ــش گ ــی ــاری پ ــر ک ــی ــی پ  ب
 

ــرد    ــی ــش گ ــوی ــر خ ــه ــت را ز ب ــالک  ه
 

 (976-)بشغل ثالث: طریقت تصور الهی ●

پس به س ؛اسم الهی اطالق نکند ،ت تصور دریابد تا بر کونیقطریف معتقد است که سالک باید مولّ

 ؛پردازد دریافت ذات مقدس الهی می بیان مراتب 

 (976-)ب؛شغل رابع : شناخت صفات روحانی  به منظور دور نشدن از طریقت●

 (974-،)بشغل خامس: در معرفت حقایق اشیا●

 ،از کاویدن  خصوصیت و ماهیت هر شی به مقصود نهایی که حق است بدین معناست که سالک 

 ،برسد و لباس یکرنگی بر الوان مختلف اشیا بپوشاند و به بی رنگی  که همان حقیقت هر شی است

 دست یابد. 

 (977-)الفشغل سادس: در فنای شهود●

 مولف معتقد است که های و هوی دنیایی بدون شناخت حق، همه بی حاصلی است .

آنکه عقد نگشوده و سرمایه هویت ای مفلس ازلی و ای مجرد ابدی، چندین های و هوی چیست؟ تا »

از گنج خانه کُنتُ کَنزاً مَخفِیَّاً بر نداشته، حاصل بی حاصلی است و سرمایه بی سرمایگی، راه فنا مُوتُوا 

 «.قَبلَ اَن تَمُوتُوا پیش گیر

 (937-)بشغل سابع : در صفات سبع عنقا●

 است.ذات الهی  پی بردن از یک نشانه به نشانۀبه معنای  

نور ذات        نی  ــدا گر ب هی  ــت ســـیــا  اســ

هانی    هان انســــان و انســــان شــــد ج  ج

 

ــت      ــاریــکــی دراوآب حــیــات  اســ ــه ت  ب

ــی      ــاب ــی ــوان ب ــت ــر ن ــزه ت ــی ــاک ــن پ  ازی
 

یز را همه چ انتظار داشته باشی که نباید ،ل مقصود ببریاگر می خواهی ره به سر منز بدین معنا که

 .وجود چیز بزرگتر است هر چیز کوچک نشانۀ ؛به چشم سر ببینی

 (930-)الفشغل ثامن : در وحدانیت ذات عالم●

خواهی از اسرار حق مطلع گردی؛ باید از خود خالی اگر میپردازد که شغل به این مضمون می در این 

 شوی و رنگ بی رنگی بگیری.  
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 (930-)بشغل تاسع : در تصور عالم خفی●

 هر ظاهر یک باطن دارد که باید ظاهر را به نیت  رویت باطن مشاهده کرد. 

 ی است مختصر  در خصوص علَت و نحوةاین شغل توضیح؛شغل عاشر : در میدان معاد 

 (932-)الفآفرینش موجودات.

  (932-)ب خمس حضراتادی عاشر : درحشغل 

وجود  .است یو مبرّ ینسبت واعتبارات معرّغیب از جمیع  حضرت » در توضیح این مطلب است :  

 «غیب و شهادت غیب باطن است.حضرت وجود او نسبت دارد  بهاو عین ذات اوست و

 نیسطح زبا 

 سطح لغوی : -الف 

 کاربرد واژه های عربی بسیار باالست 

 (5-باکثر محبّان و مخلصان مستفیض و مستفید گشتند و این نامه را تعویذدل و جان ساختند.) -

 در متن دیده نمی شود.مغولی  -لغات ترکی 

  .نمونه های تخفیف کلمات، در متن مشاهده می شود که البته کاربرد اندکی دارد 

 (603-الفخاصیت اسم از تقریر و تحریر برون است ) -

 ودوتخفیف در واژه چهار 

 (226-ب)زنده شدند. بر آن جانوران رفت هر چار  -     

  (ینپسوند نسبت) ( به جای) انه ه 

 (36-الفبرای دیدن خدا عزوجل این دعا را روزینه شانزده کرت بخواند. ) -  

  بسامد تکرار اسم و عدد در جمالت بسیار باالست 

 (76-بدوازده دوازده یا هفت هفت یا هشت هشت یا چار چار طرح کند.) -       

  استفاده از برخی لغات عربی به جای فارسیترجیح 

 (666-الفکیف سه کرت و در دوم بعد فاتحه تبت یدا سه کرّت بخواند. )الم تر 

 استفاده از لغات کهن 

 (66-ببه نیت بیداری شب اندکی بخسبد.)

 (65-بدر روز ابر نماز دیگر و خفتن را پگاه گذارد.)

 به جای جمع مکسر های جمع فارسیعالمتبا کاربرد جمع 

 (96-بها مواظبت کند.)سورتد از نماز بامداد برخواند این آیتها و بع

  عاقلبرای اشاره به غیر« وی»و « او»استفاده از 
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و هر نیّتی که بدین مانند باشد باید که در ساعت طلوع آن برج که در وی خاصیت اسم اعظم افتاده 

 (294-باست)

 مر قبل از مفعول  کاربرد 

 (46-الفنام است .)پیغامبر گفت به درستی و راستی مر خدای را عزوجل را نود و نه   -

 آوردن موصوف جمع 

 (623-الف)ناگاه هفت نفران پادشاهان ارواح ملکوتی پیدا شوند 

 :سطح نحوی  -ب 

  از سبک خراسانی پیروی می کند.ترتیب اجزای جمله در اکثر جمالت 

 (46-بها.)ر پس بخوانید شما او را بدان نامبر خدای عزوجل نامهاست نیکو ت

 گاه چندین جمله با و وصفی بسیار باالست وجهو میزان استفاده از اکثر جمالت کوتاه اند

 می آید.فعل یک 

 (30-باین گفته مهره تسلیم او کرده بر خیزد.) -

 گیری:نتیجه

ند کمطالبی را برای اولین بار مطرح میشطاریه ورویت حق ب جواهرخمسه در باب صوفیه وفرقۀ کتا

 بیان نشده است. ظرافت که درکتب دیگرمطالبی با این دقت و

این  میل وروشن سازی اصولتکبه شطاربه  بیان رسوم واصول ریاضت در سلسلۀ این کتاب به دلیل 

 توان درمقایسه فرقه شطاریه با دیگر فرق استفاده کرد.که ازاین کتاب میپردازد فرقه می

 نین در اینهمچ توان جزییات دعوات وطرق چله نشستن را به خوبی دریافت کرد .از این نسخه می

باشد واین مطالبی که مطرح بوط به زمان موءلف مشهودمیکتاب آداب ورسوم ریاضت در کشورهندمر

که  جایگاهی  برای تحقیق وتفحص  نیست شده است باآداب ورسوم دنیای امروزهند بدون ارتباط

 بیشتر بوجود آورده است.

ر دوران صفویه واثکرده اند  و هاجرتدراین کتاب سبک فکری ونگارشی نویسندگانی که به هند م

 اشد.بنیز قابل بررسی می شان  وتفکرآثارهاجرت آنان وتغییر رویه درآن بر نویسندگان ودالیل م

سب باشد،که شایدآغازی برای مقایسۀ  تواند منبعی منامختلف می کتاب برای استخراج ادعیۀ  این

 موجود باشد.آن با دیگرادعیۀ 

تواند راهگشایی برای کشف وشناسایی فرقه های دیگر لۀ شطار میمهارت محمد غوث در بیان سلس

 است.شده وباجزئیات کامل بیان  بسیار دقیق زیرا مطالب باشد 

 د.ورآ بع تحقیقی برای ادب دوستان فراهمامید است معرفی وبررسی این کتاب توانسته باشد من

 فهرست منابع:
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