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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The manuscript "Principles of Seasons in 
Achieving Achievements" by Rezaghili Khan Hedayat (1215-1288 AH) is one of 
the authors of the Qajar era in the thirteenth century AH This work has not 
been edited or published yet. The book is a mystical encyclopedia in which the 
author deals with the course of mysticism from the past to the present. So far, 
two copies of this book have been introduced in the libraries of the Majlis and 
Bu Ali University of Hamadan. The guidance of this book is written in eighteen 
chapters and the attention to the eighteen principles of the book shows the 
essence of Sufism of the Qajar era. Given the historical and literary 
importance of this work, the author seeks to introduce the version of the 
principles of the chapters and study and the elements and components of 
style, expressing its linguistic features, literary, religious, mystical and 
historical value. Introducing this work, in addition to showing its literary 
status, will also be effective in explaining the scope of mysticism and Sufism. 

METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical 
method with the help of library resources.
FINDINGS: The author first introduces the mystical dynasties and then 
introduces the Nematullah dynasty and the life of Shah Nematullah Vali. From 
the point of view of linguistic structure, Hedayat has tried to use the language 
of the past and their linguistic practice in order to make his work acceptable 
to the general public; Hence, it has made extensive use of ancient uses of 
language. 

CONCLUSION: Hedayat prose is mature and stable and far from difficulty and 
complexity, for this reason and due to the proximity of this work to our time, 
it does not have special and privileged stylistic features, and since this prose 
work, along with verses from other poets' poems It has cases of stylistic 
coordinates.
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 مقاله پژوهشی
 هدایت خانقلی رضا اثر« الوصول حصول فی الفصول اصول» خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 
 زاده، محمود صادق*آبادی، عزیزاله توكلی كافینیعابد دیسع

 و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران.گروه زبان 

 

 

 

 چکیده:
 خان هدایتاثر رضاقلی« الوصول حصولفی الفصول اصول»نسخۀ خطی  زمینه و هدف:

ق( یکی از نویسندگان بنام عصر قاجار در قرن سیزدهم هجری قمری است.  ه. 4645-4699)

عرفانی است كه  المعارفدایره كتاب در حکم نشده است.این اثر تاكنون تصحیح و چاپ 

نسخه از این  خود پرداخته است. تاكنون دو نویسنده در آن به سیر عرفان از گذشته تا روزگار

و دانشگاه بوعلی همدان معرّفی شده است. هدایت این كتاب را  های مجلسكتاب در كتابخانه

گانۀ كتاب، اسّ و اساس تصوّف عصر قاجار را توجه به اصول هجده ، نگاشته ودر هجده فصل

بنمای  میگذارد. با توجه به اهمیّت تاریخی و ادبی این اثر، نویسنده در درصدد آن است تا به 

های سبکی، بیان ویژگیهای زبانی، ارزش معرّفی نسخۀ اصول الفصول و بررسی و عناصر و مؤلفه

عالوه بر نشان دادن جایگاه ادبی آن  فانی و تاریخی آن برردازد. معرّفی این اثر،ادبی، دینی و عر

 در تبیین گسترۀ عرفان و تصوّف نیز مؤثر خواهد بود. 

ای انجام شده این پژوه  با روش توصیفی ه تحلیلی و با كمک منابع كتابخانه روش مطالعه:

 است.

اللهی و عرفانی پرداخته و سرس سلسلۀ نعمت هایمؤلف در ابتدا به معرّفی سلسله ها:یافته

 خود اثر در هدایت زبانی، ساختار دیدگاه اهلل ولی را معرّفی كرده است. اززندگی شاه نعمت

 عام طبع مقبول را خوی  اثر تا جوید بهره آنان زبانی رویّۀ و گذشتگان زبان از است كوشیده

  .است كرده استفاده بسیار زبان، قدیم كاربردهای از روازاین كند؛

نثر هدایت پخته و استوار است و از دشواری و پیچیدگی به دور، به همین دلیل و  گیری:نتیجه

ازآنجاكه این  بسبب نزدیکی این اثر به زمان ما، دارای ویژگیهای خاص و ممتاز سبکی نیست و

 سبکی دارد.است، مواردی از مختصات  اثر منثور، همراه با ابیاتی از شعر شاعران دیگر

 

  

 4344مرداد  47 :دریافت تاریخ  

 4344شهریور  65:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  34: اصالح تاریخ   

 4344مهر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 خان،خطی، رضاقلی نسخۀ

 حصول الوصول، اصول الفصول فی

 دورۀ قاجار. شناسی،سبک
 

 :مسئول نویسنده * 

    a.tavakoli @ iauyazd.ac.ir

  34974555 (35 49)+  

 



 74/ هدایت خانقلی رضا اثر« الوصول حصول فی الفصول اصول» خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 

 مقدمه
موضوع رسالۀ دكتری نگارنده و « خان هدایتالوصول اثر رضاقلی حصول فی الفصول اصول انتقادی تصحیح»

. است ادبی بازگشت سبک از متأثر قاجار، دورۀ نثر موضوع آن بیان موضوعات عرفانی و عارفان عصر قاجار است.

 نثرنویسی و آمده بوجود نگارش سبک در نسبی و جزئی اصالحات قدمبهقدم زندیه، كار اواخر از نثر زمینۀ در»

 تا صبا از) «است شده كمتر حدّی تا تکلّف و تصنّع و گراییده پختگی و روانی بسادگی، تأنی، و بتدریج فارسی،

 گردانروی آن از شاعران كمكم صفوی، دورۀ شعر در هندی سبک رواج از پس(. 55 ص: 4 ج پور،آرین نیما،

 این در خراسانی سبک به اقبال و آوردند روی عراقی سبک به ابتدا اینکه گو. »بازگشتند قدیم سبکهای به شده،

 به آوردن روی بین،این  در(. 319 ص: 3 ج بهار، شناسی،سبک) «خراسانی سبک به سرس و بود بیشتر بازگشت،

 از هاییرگه عصر این در اینکه با. شد رایج برجسته، نویسندگان دیگر و سعدی از پیروی به آهنگین و مسجّع نثر

 مصنوع، نثرهای و كردند دنبال را گذشتگان سبک شعرا، از پیروی به هم نویسندگان بود، رایج مرسل و ساده نثر

 در را خود اثر و داد رخ شعر در تحوّل از ترآهسته نثر در تحوّل این. گذاشتند كنار كمكم را پیچیده و متکلّف

 .گذاشت مشروطه زمان فارسی جدید نثر ظهور و قاجار دورۀ اواخر

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ارزشمند  و مهم است. كتابی« الوصول حصول فی الفصول اصول»یکی از آثار ارزشمند عصر قاجار، نسخۀ خطی 

 خانرضاقلی قاجار، دوران برجستۀ ادیب و توانمند، مورّخ قلم با كه مرسل و ساده نثری با توحید و عرفان در

را  عرفان سیر تنهانه كه دانست عرفانی مهم المعارفدایره میتوان در حکم است و آن را آمده در بنگارش هدایت،

 در را تصوّف و تصوّر عرفان و تلقی برداشت، ویژه، بطور بلکه میکند، منعکس خود در مؤلّف روزگار تا گذشته از

 اصول در عرفان از را خوی  عصر تلقّی و دریافت خود عصارۀ و چکیده هدایت، میدهد. نشان ما به قاجار عصر

 یادگار و اثر آخرین اخیر، كتاب بدانیم كه مینماید رخ بیشتر موضوع، آنگاه این اهمیت است. گرد آورده الفصول

به مناسبت متنوّعی  است. در این كتاب حکایتهای درآمده تحریر به رشتۀ نهایت پختگی در كه بوده هدایت

موضوع اصلی این مجموعه را  .است فارسی عرفانی نثر متون در داستانی ادبیات از اینمونه موضوع، بیان شده كه

میتوان با معیار و سنجۀ ادبیات عرفانی و دینی بررسی كرد. پس با نگاهی جامع، میتوان از دیدگاه زبانی و 

 به شده كوش  و بررسی تحلیلی به شیوۀ اثر تنم پژوه ، این ساختاری به این نسخۀ خطی نگریست. در

 شود: پاسخ داده زیر پرسشهای

 است؟ بوده كتبی چه بیان مطالب در هدایت منابع-

 چیست؟ اصول الفصول فکری و محتوایی ویژگیهای-

 است؟ اصول الفصول چگونه ادبی و زبانی ویژگیهای- 

ای گمنام در دانشنامه اصول الفصول،»(، با عنوان 4397) پوراز محمدابراهیم ایرج كوتاه ایمقاله بجز      

اصل  ای برمقدمه تحشیه و تصحیح،» (، با عنوان4397و رسالۀ دكتری از همین نویسنده )« تحقیقات عرفانی

 است و پژوه  دیگری در این خصوص انجام نگرفته« شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول

بار  برای نخستین ،برداری توسط نگارندهای و با فی نسخه بصورت كتابخانه لۀ دومقاب با یۀآنتصحیح و تحش

 ، بنابراین بررسی آن از نظرنگرفته قراراست. با توجه به اینکه این اثر تاكنون مورد پژوه   صورت گرفته

 .ویژگیهای سبکی نیز كامالً تازگی دارد

 روش مطالعه
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 راه از و ایكتابخانه یا روش اسنادی از آنها تحلیل و هاداده آوریجمع در و است بنیادی پژوه  هدف، دیدگاه از

 با كه است توصیفی ه تحلیلی پژوه  این لحاظ روش، از. است شده برده بهره خطی، نسخۀ متن از برداریفی 

اصول  كتاب از موجود نسخۀ دو بررسی با پژوه  این. استانجام شده  اثر فکری و محتوایی تحلیل و تجزیه

كامل،  بصورت تاكنون اثر این شد، اشاره نیز پیشتر همانطوركه است؛ گرفته صورت های ایرانكتابخانه در الفصول

سبکی اصول  ویژگیهای درخصوص معرّفی نسخه و كه است پژوهشی اولین مقالۀ حاضر، بنابراین نشده؛ تصحیح

 است. شده الفصول انجام

 

 بحث و بررسی

 هدایت خاننامۀ رضاقلیزندگی

تهران  در پانزده و دویست و هزار سال محرم پانزدهم شب در هدایت به متخلص باشى،هلل به معروف خان،رضاقلى

 كالته، چادرۀ قریۀ گرامى و اصیل خاندانهاى از (. پدرش454 ص الفصول، هدایت: اصول)گشود  جهان به چشم

 خاقان مرگسال در خانجعفرقلى مرگ از پس. میبرد بسر قاجار خانجعفرقلى مالزمت در و بود دامغان نزدیک

خاطرات و خطرات، ) درآمد او خدمت به شاهفتحعلى نشستن تخت به آغاز در و رفت كربال زیارت به كبیر،

 والدت خبر چون و بود خراسان سفر در آمد، دنیا به هدایت كه 4645 سال (. در69 مخبرالسلطنه: مقدمه ص

 مالزمت و شد فارس دیوان كل جمعصاحب 4647 سال در. كرد انتخاب او براى را قلىرضا نام شنید، را فرزندش

یافت  انتقال اشرف نجف به جسدش و درگذشت 4649 سال در. یافت فارس فرمانرواى میرزا، حسینعلى شاهزادۀ

 (.335 التواریخ، هدایت: ص )فهرست

 شاهزاده مالزمت به جوانى آغاز در و پرداخت تحصیل به شحنه به متخلص خان، محمدمهدى خدمت در هدایت

 به صغر سن از. بود برخوردار السلطنهشجاع و ایشان نوازش و حمایت و محبت از و درآمد او فرزندان و فرمانفرما

 شیراز به شاهفتحعلى كههنگامی (.4654ص  :4 ج هدایت: ناصری، الصفایروضه تاریخ) پرداخت شعر سرودن

 سمت بود، كرده رحلت كه صبا خانفتحعلى بجاى نوشته، خود چنانکه و گرفت قرار شاه التفات مورد رفت،

 مرگ از بعد. گردید محروم ركاب التزام از و شد بیمار هدایت شاه،فتحعلى بازگشت هنگام. یافت الشعرایىملک

 و یافت انتصاب كرمان حکومت به میرزا فیروز بعد، سال دو. شد منصوب فیروزمیرزا، نوّاب ندیمى به شاهفتحعلى

 داد قرار التفات مورد و كرد دعوت خود ندیمى به را هدایت. گردید مأمور فارس فرمانفرمایى به میرزا فریدون

بار  پادشاه حضور به و شد فرستاده تهران به فارس فرمانفرماى جانب از 4651 (. در سال644ص  عضدی: تاریخ)

: هدایت التواریخ، فهرست) شد واگذار او عهدۀ به میرزا عباس تربیت و درآمد ملتزمان و مقرّبان شمار در و یافت

 رفت شاهناصرالدین استقبال به شاهزادگان و بزرگان همراه 4641 سال در محمدشاه درگذشت از بعد (.154 ص

 تاریخ) افتاد عزلت كنج به و كرد استعفا خدمت، آن از چند، سببى به ولى شد، مأمور مقرر خدمت به و

 خوارزم، سفیرى به و شد خوانده خدمت به باز چندى از پس (.4645 ص ،4 ج: ناصری، هدایت الصفایروضه

 از بازگشت از پس. رفت خوارزم به استرآباد و مازندران راه از 4647 سال الثانىجمادى پنجم در و گردید مأمور

 (.9775 ص ،45 ج: الفصحا، هدایتمجمع) آمد مفتخر دارالفنون مدرسۀ نظامت و ریاست به سفر، این

 آثار

شاعر را از قدیمترین ایام تا زمان خود جمع  947خان هدایت كه احوال الفصحا، معروفترین اثر رضاقلیه مجمع

 كرده است.
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 تن از شعرای عرفا و عرفان شعرا. 351آثار  العارفین، مشتمل است بر احوال وه ریاض

 به تکمیل آن پرداخت. شاههدایت به امر ناصرالدین كه الصفای ناصریه تاریخ روضه

شمار از قرن اول هجری تا سال ه فهرست التواریخ، كتاب در زمینۀ تاریخ كه وقایع و حوادث در آن بصورت سال

 ثبت شده است. 4647

 حال وقایع سفر هشت ماه به خوارزم.نامۀ خوارزم، شرحه سفارت

 مظفّرالدین شاه نوشته شده است. نتی و پادشاهی ایران كه به دستوره اجلّ التواریخ، دربارۀ سالسل سلط

 حال چهارده معصوم.ص( و شرح) ه مظاهراالنوار، خالصۀ معجزات پیامبر اسالم

 ه ریاض المحبیّن، به نثر، حاوی ابیاتی از مؤلف و دیگر شعرا.

 ه مدارج البالغه، در علم بدیع و معرّفی صنایع این علم.

 ، برگزیدۀ قصاید و غزلیات موالنا.ه شمس الحقایق

 ه مفتاح الکنوز، شرحی بر دشواریهای اشعار خاقانی.

 ای در شرح مهرورزی رابعه با بکتاش.ه گلستان ارم، منظومه

 نامۀ شاهان ایرانی.ه نژادنامه، به نثر، در نسب

 ای منثور با موضوع عرفان، آمیخته به نظم.المعارف، رسالهه لطایف

 اهلل ولی.االسرار، برگزیدۀ آثار شاه نعمته مجمع

 .ولی اهللنعمت شاه آثار الساكین، برگزیدۀه دلیل

 با موضوع ستای  ائمه و بزرگان دین. مجنون بر وزن لیلی و العاشقین،ه انیس

 های دینی محسوب میشود.الهدایه، مثنوی در بحر مجتث كه از حماسهه منهج

 .دین بزرگان و ائمه ستای  موضوع االسرار بامخزن ه انوارالوالیه، مثنوی بر وزن

 ای در بحر رمل به تقلید از مثنوی.نامه، منظومهه هدایت

 ه بحرالحقایق، مثنوی بر وزن حدیقه.

 وزن شاهنامه. بهشت، مثنوی بره خرم

 ص(.) ه خردنامۀ مظفری، مثنوی در مدح خداوند و نعت پیامبر

 ه دیوان قصاید.

 ه دیوان غزلیات.

 ه كلیات اشعار.

 ه ریاض العاشقین.

 همنشآت.

 ه بیاض امیرالشعرا.

 هاصول الفصول فی حصول الوصول.

 

 هامعرّفی نسخه

 نسخۀ خطی كتابخانۀ دانشگاه بوعلی
آغاز « تَعالی هُواللّهُ» با عبارت همدان بوعلی دانشگاه كتابخانۀ الوصول حصول فی الفصول اصول خطی نسخۀ
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در سطر بعدی، اصول الفصول فی حصول  و «الْعَظِیم الْعَلِیُّ الْکَریم لِلَّهِ الْحَلِیمُ الْحَمْدُ»كرده و سرس عبارت 

 الوصول را آورده است.

 اَلَّذِی رَشَحَ مِن سَبَحاتَ اَمرِهِ اَمطارَ رَحْمۀً... لِلَّهِ آغاز: اَلْحَمْدُ

 انجام: از وی اصغا نموده بودند ما را القا نمودند.

 در كتابخانۀ بوعلی نگهداری میشود. درخصوص مشخصات این نسخه، 457صول الفصول به شمارۀ نسخۀ خطی ا

 نوری، محمدقلی بن قل رضا فارسی( از میرزا عرفان) الوصول اصول الفصول فی حصول» چنین آمده است:

 نسخ، عربی عبارتهای و ( با خط نستعلیق6/4513 ، فهرست منزوی6/655(، )الذریعه، 4699) هدایت امیرالشعرا

 ایتیماج قهوه جلد است. شده افزوده حاشیه اشعاری در شنگرف، نشانیها و عناوین مؤلّف، خط شاید به

بوعلی،  دانشگاه كتابخانۀ خطی هاینسخه فهرست) سانتیمتر 49در  66سطر، اندازه  61برگ،  645ضربی،

 (.57ص  اشکوری:

 

 مجلس نسخۀ خطی كتابخانۀ

 66رنگ سرخ، در  ق. و به خط نَسخ خوب و عناوین به آثار قرن سیزدهم هه. اصول الفصول، از نسخۀ منحصربفرد

نگهداری میشود. این نسخه با  6453به فارسی است كه در بخ  نُسَخ خطی كتابخانۀ مجلس به شمارۀ  سطر

زیری بزرگ، با سانتیمتر در قطع و 64 در 5/33صد و بیست صفحه به طول ای تیره در هشتجلد تیماج سرمه

، تقدیم كتابخانۀ مجلس شد. 66465 دار است كه توسط حاج مخبرالسلطنه به شمارهكبریتی آبی مهره كاغذ

وَ الصَّلَاۀُ  الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ»آغاز كرده و سرس عبارت « الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اهللبسم» نویسنده، كتاب را با عبارت

به پایان رسانده است « است. مرقوم التواریخ ناسخ در» را آورده است و با عبارت« ...خَلقِه خَیرِ عَلیوَ السَّلَامُ 

 (.45ص  ،4 ج ملی، نفیسی، شورای مجلس كتابخانۀ فهرست)

 

 الفصول اصول خطی ساختار نسخۀ

 حقایق اوراق این محرّر و» :میکند بیان بدینگونه الفصول اصول نوشتن از را خود هدف كتاب، مقدمۀ در هدایت

 احادیث و اخبار از مناسبند و متعلق یکدیگر به كه حقّه امور بعضی بیان در كه شد مأمور بزرگوار صاحبی از آثار

 به دان  اصحاب و بین  ارباب و بزرگوار حکمای و كبار علمای السالم ه وعلیهم ه مرتضوی ائمۀ و نبوی حضرت

دو  به و پرداخت رساله این تألیف به پس سازد. مرتب فصلی و اصل را معارف و مطالب و آن پردازد رشیحی شرح

 كاتب و ناقل در میانه، فقیر این الحقیقهفی ساخت و موسوم الوصول، حصول فی الفصول اصول به را آن مالحظه

 (.1مجلس: ص )اصول الفصول،« صاحب و قائل نه بود خواهد

 و است شده گذارینام« فصل»و « اصل» با مختلف كتاب بخشهای آید،برمی نیز الفصول اصول نام از چنانکه

 عنوانهایی با هم متن اشعار میخورد. نیز بچشم« نماند مخفی» و« تحقیق»، «بدانکه» همچون دیگری عنوانهای

 اشعار از پی  هدایت اند.شده مشخص« عربیه» بصورت عربی اشعار و« مثنوی» ،«نظم» ،«شعر» ،«رباعی» چون

 بر كتاب این میدهد. قرار آثارش دیگر و گذشتگان معمول طبق را «لمؤلفه» عنوان گنجانده، در كتاب كه خود

 را قاجار عصر تصوّف بندیاستخوان میتواند كتاب گانۀهجده اصول به توجه و است شده نهاده بنا اصل هجده

 اللهیهنعمت سلسلۀ به او خاطر تعلّق و هدایت عرفانی خاص مشرب به كتاب هفدهم اصل البتّه و گذارد بنمای 



 75/ هدایت خانقلی رضا اثر« الوصول حصول فی الفصول اصول» خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 

 پایانی، اصل سه تاآنجاكه مییابد بیشتری حجم میرود، پیشتر هرچه كتاب اصلهای كهاین دیگر نکتۀ. دارد بستگی

 .میدهد اختصاص خود به را كتاب از نیمی از بیشتر

 

 الخطیویژگیهای نگارشی و رسم
 از:برخی ویژگیهای نگارشی نسخۀ موردبحث عبارتند 

 در كتاب، هیچگونه عالمت نگارشی مشاهده نمیشود.

 آیات قرانی و عبارات و ابیات عربی مشکول هستند و نویسنده در نگهارش آنهها دقهت كهافی داشهته اسهت: وَ َمها       

 (.3 همان: ص) لِلْعَالَمِینَ رَحْمَۀً إِلَّا أَرْسَلْنَاکَ

چه شایقان »شده است:  نوشته« ک»بصورت  با یک سر كج« گ» چنانکه معمول كاتبان این دوره است، حرف

 .(4 همان: ص) «كشود اند در بسته راگردیده كنج كه طالب دریافت آن

 «ارواح متغذیه جهه از»گرد كتابت شده است: « تای»در انتهای كلمات عربی در اكثر موارد بصورت « ت» حرف

 «معاندین است شبهه ضروره جهه ازرخصت در تکلم »(؛ 7 همان: ص) «ابدی نجاه سرمایۀ»(؛ 4 همان: ص)

 (.46 همان: ص)

از مکان كثافت  كنایت با علما و خردمندان در مزابل كه حکایتو »شده است: نوشته « ت» و در مواردی بصورت

 .(9 همان: ص) «است

 (.4 همان: ص) «مقبول شد جبرائیلآدم مسجود »شده است:  نوشته« ئ» همزۀ بعد از الف زائد بصورت

 (.43 همان: ص) «مالئکه ءكهباسمآءاشیآ را او»نوشته شده است: « آء» بصورت« اء» مزۀ پایانیگاهی ه

 همهان: ص ) «بشرط آنکه سودی نشود دناءتاحتراز از بخل و »نوشته شده است: « ء» بصورت« ئ» گاهی همزۀ

55). 

علهم،  »(؛ 4 همهان: ص )« را انبیها  مهر »نوشته شده اسهت:   «ا» بدون همزۀ پایانی بصورت« اء» گاهی همزۀ پایانی

 (.7 همان: ص) «است انبیا میراث

همان: ص ) «المبادیست مبدءفیض از »نوشته شده است:  «ء» بدون همزۀ پایانی بصورت« اء» گاهی همزۀ پایانی

441.) 

 و گاهی بهدون « ی» كلمات مختوم به الف ممدود در حالت اضافه و وصف گاهی با همزه و گاه بدون همزه، گاه با

 نوشته شده است:« ی»

خاصۀ علی نبینا وآله و علیهم سلم خاصه بر اوصیای مکرم  و و انبیای معظمهادیان سبل یعنی طبقات رسل »

 .(6همان: ص ) «هر دو عالم خالصهآدم و بنی

 گاهی حذف شده است:« است» مصوّت آغازین

 پیداسههت كههه بههر صههفحۀ هسههتی هههر نقهه 

 
 آراستكان نق  است  كسآن صورت آن 

 (6 همان: ص) 

همهان: ص  )« كهه میگرداننهد   بمرتبهۀ  تها »آمده است: « ء» الخط این كتاب به شکلو نکره در رسم وحدت« ی»

464) 

غیرملفوظ بصورت همزه « های»جانشین فعل ربطی در كلمات مختوم به « ای» و نیز شناسۀ نکره و اضافه« ی»

 و گاهی ذكر نشده است: آمده
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 .(46 همان: ص)« تعمق در فتاوی كالم و مجادله اما»

 .(14ص ) «نه بنددتأثیری صورت » :خود از بعد فعل از نفی« ن» جدانویسی

 زبان او بر حکمت از دل اوچشمهای تعالی حق»حذف شده است: « ها» بیان حركت پی  از نشانۀ جمع« های»

 (.41همان: ص )« جاری گرداند

 .(455 همان: ص) «داخل شو بلی فرمودند»الخط قدیم نوشته شده است: ی بیان حركت به رسم «ها»گاهی 

مواردی مانند:  گ( نمیشود.) تبدیل به گاهی )های( غیرملفوظ هنگام اضافه شدن، پسوند مستقل نوشته میشود و

 .(44 همان: ص) «بهم رسیده گیتازهدر »

 خلقت ببازیچه علوّ و احتشام بدینكواكبی »عدی پیوسته است: در همۀ موارد به كلمات ب« به» اضافۀحرف 

 . (3 همان: ص) «نیافته

همان: ص ) «نه بنددتأثیری صورت »گاهی جدا و گاهی پیوسته از فعل نوشته شده است: « به» پیشوند فعلی 

55.) 

را پیوسته نوشته است: نویسی و یا جدانویسی اجزای كلمات مقیّد نبوده و حتی گاه دو كلمۀ جدا كاتب به سرهم

 .(6 همان: ص) «صدرنشین مسند لوالک ... استصورتیکه در »

 (.44 همان: ص) «تزكیه نفس حاصل شود چنان بیکساعتدل را »كلمۀ بعد از خود:  به« یک»اضافه شدن 

)همان: « دمیفرمایمسلم جمهور است كه »استمراری به هر دو صورت جدا و پیوسته نوشته شده است: « می»

 (.4 همان: ص) «میشوندنازل  و عالم جبروت بر او»(؛ 1 ص

 و« بر این» و «آن از»، «از این»مصوّت آغازین ضمایر اشاره این وآن پس از حرف اضافه و ربط حذف شده است: 

سه نفس در  ازین عبارت و»نوشته شده است:  ،«بران»و « برین» و« ازان» و« ازین»جا بصورت همه« بر آن»

 .(54 همان: ص) «...بنفس امارهقران مجید 

 سیم حسد دویمیکی حرص »نوشته شده است: « سیم»و « دویم»در اكثر موارد بصورت « سوم»و « دوم»واژۀ 

 (.44 همان: ص) «شهوت

 .(147 همان: ص) «كه در شیراز بود جرجانیجناب میر سید شریف »نوشته شده است:  «ج»، «گ»گاهی بجای 

شناختی  یابد و او را علوم و آنمکان غذای مناسب آنجا كه در: »متصل نوشته شده است ،اشاره به كلمۀ بعد صفت

 (.44 همان: ص) «آنمقامباشد الیق 

 «معلوم میشود انبیآاخبار  كتب منزله و از»آمده است: « آ» ها، گاهی بصورتدر پایان واژه «ا» مصوّت بلند

 .(54 همان: ص)

همان: ) «غیر اینها وزكوه  و صوم وصلوه كیفیت طهارت و »شته شده است: الخط قدیمی نورسم ها بابعضی واژه

 .(4 ص

)همان: ص « بصوب بغداد شتافت طهراناز دارالملک »تركی و عربی نوشته شده است: « ط»ها با بعضی واژه

457.) 

 (.1 همان: ص) «داود در اخبار آمده كه حضرت»هایی همچون داوود و طاووس و... با یک واو نوشته میشود: واژه

 (.5 )همان: ص« گفته... ثنایی چنانکه حکیم»بکار رفته است: « س»بجای « ث» گاهی

آن بزرگوار بر لوح »خاطر( نوشته، نسخۀ مجلس )خواطر( مینویسد: ) در بیشتر مواردی كه نسخۀ همدان كلمۀ

 (.454 همان: ص) «مینگاشتخواطر 
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 (.414همان: ص ) «داده به قتل اوفتوی »شده است:  الخط زبان عربی نوشتهرسمالف مقصوره به

پس بهوش »مشتقات  كه به معنی بلند شدن و برخاستن است با واو معدوله نوشته شده است:  كلمۀ خاستن و

 (.394همان: ص ) «و نشست و برخواستآمد 

 

 الفصولشناسی اصولبررسی سبک
دشواری و پیچیدگی به دور، به همین دلیل و بسبب نثر هدایت در اصول الفصول پخته و استوار است و از 

ازآنجاكه این اثر منثور، همراه با ابیاتی  نزدیکی این اثر به زمان ما، دارای ویژگیهای خاص و ممتاز سبکی نیست و

است، مواردی از مختصات سبکی دارد. تركیبات و عبارات عربی در كتاب بحدّی است كه  از شعر شاعران دیگر

نویسنده در اولین صفحات كتاب، مبرهن است. استشهاد به آیات و احادیث، شواهد منظوم و منثور مآبی عربی

النظیر، المثلها و اقوال مشایخ و بزرگان در آن فراوان است. صنایع بدیعی نظیر جناس، مراعاتمتعدد، ضرب

 كرد. اشاره زیر موارد به میتوان نمونه برای كه اشتقاق و ... در كتاب بوفور بچشم میخورد

 

 سطح زبانی
 نحوی( ج لغوی؛( ب آوایی؛)الف

 بررسی... و  اماله، تخفیف ابدال، مانند تلفظ به مربوط كلی مسائل و درونی و بیرونی موسیقی: آوایی سطح در

 واژگان، واژكها، آوایی از ویژگیهای است عبارت میکند، مشخص را ادبی اثر یک زبانی خصوصیات آنچه» میشود؛

 متن محتوای و شکل در آواها. دارد اجزا وجود این بین كه مؤثری ارتباط و جمله و فعلی و اسمی گروههای

 آواشناسی. میشود محسوب ماده نوعی خود كه امواج هواست حقیقت در «آوا» شناسیزبان علم در. تأثیرگذارند

 آواشناسی،) «میکند توصیف میرود، بکار زبان در كه آواهایی و دریافت تولید زمینۀ در را انسان كلی توانایی

 و صامتها برخی تکرار و است متن موسیقایی سطح آوایی، سطح از منظور ادبیّات اما در( 46-44 ص: شناسحق

این  و میشود دیده آوایی تغییرات آثار، دیگر همانند نیز اثر این در. باشد آفریننق  زمینه این میتواند در مصوّتها

 تلفظ عادی و هویّت حفظ لحاظ از هاگونهواج آوایی تفاوت بررسی. است دائمی زبان تحول و تغییر نشانگر

 ایگونهواج یا های آواییمشخّصه گوناگون، زبانی صورتهای در اگر» یعنی است؛ معتبر و مهم زبانی، هر هایلهجه

 دهندۀنشان همین و داشته عادی، انحراف صورت از آنها تلفظ كه میشود معلوم بروشنی. نگردد نمایان صداها

 دسته آن به هجا ساخت . فرایندهای(435 ص: مشکوۀ الدینی فارسی، دستورزبان) «میباشد خاصی تلفظی گونۀ

-مشخصه بر واژه، سازندۀ تکواژهای پیوند بافت در بویژه آن براثر كه گفته میشود هجا درون آوایی عملکردهای از

 . بدین(437-434 همان: صص) میگذارد تأثیر واژه سازندۀ هجاهای درون در آنها توزیع و نیز صداها صوتی های

 دو یا وارد شود، آن در یا و حذف هجا یک از مصوّتی یا و صامتی است ممکن یادشده فرایندهای براثر معنی كه

 عوض صدا دو جای یا یابد و تغییر صدا،یک آوایی هایمشخّصه یا شوند، آمیخته هم با آوایی بخ  یک در صدا

 این تغییرات از هركدام آورد؛ پدید تغییری هجا ساخت در میتواند یادشده فرایندهای از قلب(. هریک) شود

 در اصول الفصول از شاهدمثالهایی با همراه( قلب) صدا جابجایی و تبدیل افزای ، حذف، عنوان تحت را هجایی

 ایم.آورده ذیل
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 سطح آوایی
و خود شیخ نجم الدین هم (. »171 اصول الفصول: ص) «انداخته باغی طرح آسیا، حوالی در سیّد گویند»حذف: 

 (175 )همان: ص« فتنه شهید شد دران

 (.194همان: ص ) «كه داشتند، شکل هالل ماه و شمشیر كه كنایه از ذوالفقار است سرخیدر بیرق »قلب: 

 (.64 همان: ص) «ندیدند بیداری و هوشیاری روی ،هرگز و»

 (.193 همان: ص) «نیست چیزی بتر این از من پی  و بیزارم شعر از من»ادغام: 

 (.644 همان: ص) «یگانه فنا و جذب در براندازخانه عارفی و جانباز است عاشقی»

ه اصوالیت خ»است:  شده متن باعهث زیبایی اغلهب و میشهود یافهت فراوان رساله، این در نیز آرایه آرایی: اینواج

)همان:  «او در سگ من ستا دیثیح جستهخ عجب(. »455 همان: ص) «کسلون از اهل واصالب ستا خصوصم

 (.43ص 

 بیهان  در كهه  شهد  مهأمور  بزرگهوار  صاحبی از(. »4 همان: ص) «فرماید عرفناک ما ذات كنه معرفت در»اشتقاق: 

 (.7 همان: ص) «حقّه امور بعضی

 

 سطح واژگانی
 عبارات، تركیبات، اسماء، مصادر ، صفت تفضیلی و ذكر تاریخ به عربی:الف( كاربرد واژگان و مفردات، جمالت، 

 سابقاً. تخمیناً، احیاناً، افقر، مصادره، احقر، فارس، معمور، مقتول، مکتوب، مکشوف،

همواره بر  ،مطرح نظرو  رمطح البصر مستقیم الفکر قویم النظر وسیع الفهمدر فهم اسرار كلمات الهی حکمای »

همان: ) «است غیر محصودهمشتغله بر اشخاص  غیر حاصرهمفهومات  و غیر متناهیه محیطه افرادحقایق كلیه 

 .(675 ص

تبع اینها را م خصوصه، بصن عارضم عدمشود با  علومم سنت و تابكعمومات كه از كلیه د قواعو  ولیکن اصول»

 (. 41همان: ص ) «است ذكورر محاراالنواب تابكخر آ مجلدر در امواین صیل تف میدانم و

 .(455 همان: ص) «اندعادات محسوب میگشتهخوارق و كراماتصاحب  و»

 (.416 همان: ص) «نحسبه اتصاالت و وبال و نحوسات در كواكب مثل و»

 (.66 همان: ص) «قّدس سرّهكما قال الشبستری »

 (.445 همان: ص) «به این طریق نیز دیده شده اهلل علیهرحمهاهلل جزایری جناب سید نعمت»

 جنیهد  و سهقطی  سهری  شهیخ  مقبهرۀ  خهارج  در كه قبری و بغداد در ستمائه و خمسین و اربعه سنۀ در وفات »

 (.171 همان: ص)« است بغدادی

 

 وجه وصفی ب(كاربرد
به  شده ، سید در آنجا متولدشدهمتأهل  كرده،بعد از زیارت در قاین قهستان توطن مده به مشهد مقدس آ»

 (.49 همان: ص) «پرداختهتحصیل 

همان: ص ) «كشیدهو موزه از پای او وسیده ، زانوی بهاءالدین را بشدهاز اسب پیاده  آمدهسهروردی به استقبال »

63.) 

 



 74/ هدایت خانقلی رضا اثر« الوصول حصول فی الفصول اصول» خطی نسخۀ محتوایی و سبکی بررسی

 

 ج( كاربرد فعل مجازی 
در معنای مجازی به منظور جلوگیری از تکرار افعال كه توسط نصراهلل منشی « گردیدن»و « نمودن»افعالی مانند 

 مودنن محافظت(. »694: ص 6 شناسی، بهار، جسبک) آغاز شده بود و تا به امروز نیز رواج دارد هكلیله و دمندر 

 (.46 اصول الفصول: ص) «است بعید چه خصم، بر نمودن غلبه و شدن حاكم و قاضی و ایتام اموال

 .(395 همان: ص) «برنشاند و او را برنشین و بدوگفت بخوابانیدناقه را »افعال پیشوندی: 

 (.535همان: ص )« برگرفت در محکم را او»

 (.457 همان: ص) «دیار اشراران و جمعی از ارازل و»كاربرد جمعهای نادرست: 

 (.444 همان: ص) «امورات در تعهد»

 .(445 همان: ص) «غیر مقرّبینزیرا كه از صلحا و »كاربرد عالمت جمع عربی بجای جمع فارسی: 

 (.794 همان: ص) «و ائمه این شهریم مجتهدینو الّا ما كه علما و »

خدمت  كردن در تركیبهایی چون نماز گزاردن و و ادا در معنای انجام دادن« گزاردن»: «گزاردن» كاربرد

همان: ) «گذارندادای شکر نعمت به دیدار منعم »نوشته شده است: « گذاردن» گزاردن، در هر دو نسخه بصورت

 (.66ص 

 

 ادبی سطح
 صشمیسا:  بیان،) است یعنی مركب از تشبیه و استعاره و مجاز و ... ؛ل و تصویریاست مخیّزبان ادبی زبانی 

تاریخی اثر بر  ۀجنب با توجه به اینکههای بدیع معنوی و بیان است. ساختار بالغی دربردارندۀ تمام مؤلفه .(39

تمركز شود، معنامحور است، ت كالم مادبیّ های ادبی آن رجحان دارد، به عبارتی متن بی  از آنکه برجنبه

 و عرفانی آثار دیگر مانند را اصول الفصول متن آنچه .نمیشود های بالغی خاص مواجهدرنتیجه مخاطب با حوزه

 هنرمنهدیهای و آفرینیزیبایی میدهد، قرار ادبی آثار قلمرو در و میکند سهاده جدا نقهل و صهرف روایهت از ادبی

 و خلق كالم آرای  در ادبی فنون بکارگیری شیوۀ این اگرچه. است عرفانی مفاهیم و نکات در بیان نویسهنده

 ایهن در كه آنها و مهمترین تهرینبرجسهته بهه قسهمت ایهن در مها دارد، فراوانی وسعت و است متداول تصاویر

 هاییآرایه از برخی. پرداخت خواهیم شهناخته میشوند آن سهبکی ویژگیههای از و دارنهد بیشهتری بازتهاب اثهر،

 است: زیر شرح به بکاررفته اثر این در بسامد بیشتر با كه

 

 و احادیث تلمیح به آیات
 بیان ایآیه یا حدیث مفهوم یا دارد و وجود احادیث و قرآن آیات به تلمیح صفحات اصول الفصول، همۀ در تقریباً

ای بگونه احادیث و آیات اثر، كاربرد این است. درالفصول  های اصولمختصه مهمترین ویژگی از این. است شده

 میشود. كاستی و نقصان دچار آن معانی و شوند، جمالت حذف متن از اگر كهه است

 فضهل  مال، بر را علم وجه، ده به و «نفسی نَفْسَکَ علی یا: »فرموده رسول چنانچه بوده، یکی علی و رسول نفس»

 (.46همان: ص ) «است شرف و

همهان: ص  ) «، مهزاج پادشهاهی بهر او تغییهر یافهت     مَسَدٍ مِنْ حَبْلٌ جِیدِها فِیآخراالمر بنابر سعایت ارباب حسد »

457.) 
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 «و نامیده میشود علمی كه مقصود از آن عمل است« نَفْعِهِمَا مِن أ َكْبَرُ انَ إِثْمٌ» وارد شده است در حدیث»

 .(44 همان: ص)

 كرد. نوع تقسیم چند به را آنها میتوان كه میشود دیده نسخه این در بسیاری تضمینات و تلمیحات

)ع(،  ت موسی)ص(، حضر ت محمداز پیامبران بویژه حضر رسالهقرآنی: در این  تتلمیح به داستانها و حکایاالف( 

 .است ذكر شدهو سخنانی از آنها  حکایاتبسیار نام برده شده و  ع() ع( و ابراهیم) یعقوب ع(،) ، نوح)ع( عیسی

زنده كردن  مار، داستان مرده، موسی به شدن عصایتبدیل  ، داستان(ص) حضرت محمد ازجمله بیان معجزات

 ع( و ... .) توسط عیسی

 (.646همان: ص )« برگردانید دعا به را آفتاب یا فرمود القمرشق پیغمبر كه است رسیده خبر»

« گوید... سرد دل و گرم دل با واریعقوب میرسد روح مشام به عنایت مهب از حق الطاف نسیم كه وقت هر»

 (63 ص: همان)

كه  است آن این قسمت در مؤلف كار روش است؛ آمده تاریخی و ادبی كتب در كه داستانهایی به ب( تلمیح

جمله تلمیح به  از. و یا عین حکایت نثر را بدون تغییر آورده است كرده تبدیل نثر به را منظوم حکایتهای معموالً

 (.144همان: ص ) الدین رازیداستان حملۀ مغول به شهر خراسان و شهادت نجم

 

 تضمین
. است شده بسیار استفاده عربی و فارسی اشعار و تاریخی حکایات عرفانی، حکایات احادیث، آیات، از اثر این در

قطعه،  چون شعری مختلف قالبهای از همچنین. است آمده متن در عربی شعر بیت 91 و فارسی شعر بیت 6491

حدیث و روایت بکار رفته  451آیۀ قران و  451 مجموعاً اثر این در. است شده استفاده متن در مثنوی رباعی،

 حکایت با 465 ؛«نقل است» جملۀ با حکایت 434تعداد  این از. است آمده بلند و حکایت كوتاه 431 است و

 آغاز ،«اندنوشته» با جملۀ مورد 31و  «است آمده» جملۀ ودو مورد با، سی«گویند» با مورد 616 ؛«روزی» عنوان

 است. شده

 است: كرده نقل مختلف منابع از را مطالب شکل دو به مؤلف

مأخذ. هدایت در اصول الفصول، اشعار بسیاری با ذكر  یا مؤلف یا شاعر نام ذكر با دیگر  مطالب و اشعار الف( نقل

اشعار منتخبی از حافظ، موالنا، سعدی، سنایی غزنوی،  عظم این اشعار،نام سرایندگان آن ذكر كرده است. بخ  ا

و هوای متن از آنها بهره برده است كه در ادامه به چند نمونه  اهلل ولی و ... بوده كه به فراخور حالشاه نعمت

 اشاره میشود:

 بههههدانی لههههذت تههههرک لههههذت اگههههر

 ببنهههدی خهههود بهههر خلهههق از در ههههزاران

 

 نخههههوانی لههههذت نفههههس، شهههههوت دگههههر 

 آسههههههمانیگههههههرت بههههههاز باشههههههد دری  

 (4 همان: ص)                                          

 بنسههههتاند تههههو را تههههو كههههز علههههم

 علهههههم نهههههر آمهههههد و هنهههههر مهههههاده

 

 بههههار جهههههل از آن علههههم بههههه بههههود صههههد  

  زادهدیهههههن و دولهههههت از ایهههههن دو شهههههه   

 (14 همان: ص)                                          

؛ ادب فارسی و عربی استشدۀ شناختهمتعلق به شاعران  ابیاتنقل اشعار بدون ذكر نام شاعر: بسیاری از این  ب(

 آمده است.« لمؤلفه»خود مؤلف است و با عبارت  اما برخی از شعرهایی كه در این مجموعه آمده از
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 بخ  در بررسی است، لقاب« گسترده» و« فشرده» حوزه، دو در اصول الفصول در تشبیه صادیقمتشبیه: 

 است. برخوردار توجهی درخور از بسامد« مركب و مقیّد تشهبیه» تشهبیه، اقسام میان از« گسترده تشبیهات»

 (.61 همان: ص)« است خورشید سرهر امن و ایمان عقل»

 (.497 همان: ص) «است كه در میان كناسه و مزبله باشد مثل نخلیدر میانه اهل   مثل محمد»

 (.44 همان: ص)« است آدمی مانند تولد طفلمردن »

 بندرت ابتکار و ابداع هدایت،« فشرده تشبیهات» میباشند. در «تشبیهی اضافۀ» نوع از اغلهب تشبیهات هدایت

 است. پیشینیان مضامین تکرار مبتنی بر بیشتر ایهن موارد، دیگربیانبه  مشاهده میشود،

 (457همان: ص )« كردند عداوت بنیادایشان بجوش آمده،  كانون سینۀدر  دیگ حسد»

 (.67همان: ص) پیوست قالب مهد به چون ،روح طفل

 برخی تعابیر و كنایات كه گویا در زمان مؤلف رواج داشته در اصول الفصول دیده میشود:كنایه: 

 (، بجای: جنگ به پا شد.477 همان: ص) «جنگ قایم شد»

 جایی رسیدن. به حدّی یا به (، بجای:464: ص )همان« ای رسیدنبه مرتبه»

 (، بجای: سراغ داشته.676 همان: ص) «سراغ كرده»

(، جملۀ كنایی به معنی: تغییرات بسیار 71همان: ص )« ها باز شودزدهبسا گرهها گره خورد و ایای بس بازشده»

 شود. چیز ایجاددر همه

كه طبیعی مینماید و باعث اخالل در درک مهتن نمیشهود،   در خالل سطور، گاه سجعهایی گنجانده شده سجع: 

 مانند:

و نه  برخاست، نه كسی به رعایت و اعانت نیافتندو در بیرون، خوف و هراسی  ندیدنددر خانه سماع را اساسی »

. كشیدندخجالت  و از او دیدندرضا به قضا  . مردی آرمیده، متوكّل به تسلیم وآراستكسی بازار حمایت و اهانت 

 ای دیگر:(. یا نمونه475 همان: ص) «ترسیدو نه از اسباب  پرسیدنه سبب 

 امهت،  اعمهال  تمهام  چه باشد، تقلید این و تحقیق آن اگرچه ست؛پیشوا به انتما را پیروان و انبیا به اقتدا را اولیا»

 تها  است تن ،صلا نه است فرع و مثل نه است لمثا پیروان، افعال و اعمال و است نبوت صاحب اقتفای و متابعت

همهان: ص  ) «بهود  نخواههد  مصهوّر  یبه  صهور  و مؤثر بی اثر و بدن بی سر و تن بی جان دیگر، مالحظۀ به اما آن،

697). 

 دارد. وجود تناسب رساله این صفحات تمام در تقریباًمراعات نظیر: 

را دوزخ، مهنم تهزویج كننهدۀ بهشهتیان را      دوزخیهان  را بهشهت میهدهم و   شتیانبه دوزخ، و هشتمنم صاحب ب»

 (.445همان: ص ) «كنندۀ دوزخیان را بعذابعذاب  ن وحوریاب

 (.4)همان: ص  «میراند را عالمیان و عالم هرق ،باش بدور جالل  اوشچ گاه»

 (.554 همان: ص) «استع( )والیت علی  مشکاتاز  مقتبسحقایق هر دلی  انوارطوالع »

 (.175 همان: ص) «گزید مأوی بهشت ریاض به شطهّرم روح غمر»

 

 اثر( محتوایی و فکری هایسطح فکری )بنمایه
 در كه است مطالبی تمام دربرگیرندۀ اصول الفصول میشود، اینکه دریافت هدایت سخنان از كه مهمی موضوع 

 شرح» به موارد این تکتک دربارۀ هدایت و آمده فراهم گذشتگان آثار و روایات آیات، از حقّه امور بعضی بیان
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 سیر تنهانه كه است عرفانی مهم المعارفدایره الفصول، در حکم اصول بهتر، عبارت به. است پرداخته «رشیحی

 تصوف و عرفان تصوّر و تلقی برداشت، ویژه بطور بلکه میکند، منعکس خود در مؤلّف روزگار تا گذشته از را عرفان

 و فرهیختگی برجستۀ نمادهای از یکی بعنوان هدایت دیگر بیانی به. میدهد نشان ما به قاجار عصر در را

 نیز تصوّف، و عرفان مسیر در درازدامن، مطالعات و دیوانی و درباری امور برعالوه سالها خود كه اندیشمندی

 .است گردآورده الفصول اصول در عرفان از را خوی  عصر تلقّی و خود دریافت عصارۀ و چکیده بود، كرده سلوک

 ایمقدمه ابتدا شانزدهم اصل در. است برخوردار بیشتری اهمیت شانزدهم و هفدهم از اصل دو میان، این در

 و معرفی به سرس دارد،( ع) علی حضرت به نقشبندیه جز تصوف هایرشته تمامی انتساب مورد در مختصر

 رفاعیه، مولویه، بکتاشیه، صفویه، سهرودیه، نوربخشیه، كبرویه، :همچون عرفانی سالسل مورد در توضیح

 بنام مریدان و ولی اهللنعمت شاه زندگی اللهی،سلسلۀ نعمت بیشتری تفصیل با آن از پس و میرردازد نقشبندیه

 آنها انتساب و اتّصال چگونگی و عرفانی سالسل شناخت دلیل به اصل این. مینماید بازشناسی و را معرفی ایشان

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از( ع) علی الموحدین،مولی نهایت، و معصومین ائمۀ به

 در. دارد هم دیگری دلیل سلسله، این به او اتّصال و ارتباط براللهیه، عالوهنعمت سلسلۀ به هدایت خاص توجه اما

 و افول به رو تصوف و عرفان كمكم بود، گرفته شکل تصوّف مبنای حکومتشان بر اساساً، كه صفویان عهد پایان

 در تصوّف و عرفان از اثری تقریباً هفتاد سال شصت، و كرد مهاجرت هند به شعر همانند سرانجام و گذاشت نزول

 عارف سیدی زندیه، اواخر در تا شمار بودند؛انگشت بودند، عرفان جرگۀ اهل در كه هم تعداد اندكی و نبود ایران

 آن از و میشود ایران در عرفان ترویج مأمور بود، اللهینعمت سلسله كبار مشایخ از كه دكنی علیشاه معصوم نام به

 این حتی چنانکه بوده، سرزمین این عرفانی سالسل پرشمارترین و فراگیرترین اللهی،نعمت سلسلۀ همواره پس

 بیشتر توجه بر دیگری دلیل میتواند خود این و است شده تقسیم نیز مختلفی فرق و شعب به خود سلسله،

 .باشد اللهینعمت دربرگیرندۀ و بزرگ سلسلۀ به هدایت

 آثار و زندگی معرّفی به دارد، اصلها دیگر میان از را حجم و اهمیت بیشترین كه نیز الفصول اصول هفدهم اصل

 از میتوان كه است اولی دست و ناب اطالعات اصل، این امتیاز دارد و اختصاص هدایت، معاصر عارفان بزرگ

 .آورد بدست عصر این گمنامان

 عارف هر معرّفی از پس هدایت كه است آن هفدهم، اصل در بخصوص الفصول اصول دیگر ذكرقابل ویژگیهای از

 این از آثاری صورت بدین. است گنجانده خود كتاب در را عارف آن شعر یا آثار از ایگزیده بزرگ، و برجسته

 بهتر بیانی به. میشود ارائه مجمل و چکیده بصورت هدایت كتاب این در اند،بوده كامل گمنامی در كه دست

 بدست نیز را خود روزگار عرفانی آثار گزیدۀ و منتخب از ایمجموعه گفته،پی  مزایای برعالوه الفصول اصول

 . است بوده درگذشته چاپ صنعت عدم البته كار این عمدۀ علت. میدهد

 متنوع كتابهای او. برد خواهیم پی خانرضاقلی اطالعاتی انبوه گسترۀ و علمی جامعیت به الفصول اصول مطالعۀ با

 گفتنی الفصول اصول در هدایت منابع دربارۀ. است گذرانده نظر از خود روزگار تا ایام قدیمترین از را بسیاری و

 گذرا ایمقایسه در است. اما گرفته بهره منابع بهترین از تقریباً شخصیتها یا موضوعات اكثر بیان در او كه است

 میتوان عطار، االولیای تذكرۀ و جامی االنس نفحات یعنی، آن مشابه و مشهور كتاب دو و الفصول اصول میان

 از ایگزیده درج میتوان شد، یاد پیشتر چنانکه الفصول اصول امتیازات از برشمرد. هدایت كتاب برای امتیازاتی

 دیگر. اندباقی مانده گمنامی در و نرسیده چاپ به آثار آن غالب كه گرفت نظر در را هدایت همعصر عارفان آثار

 كتابهای آنکه حال مشروح است؛ بطور كتاب مختلف فصلهای و اصلها طی در اسالمی عرفان مبانی و اصول تبیین
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 مطالب درج و تاریخ به مؤلف آشنایی الفصول، اصول دیگر مزیّت. اندپرداخته عارفان احوال شرح به بیشتر مشابه،

 . است كتاب فصول خالل در تاریخی

 متعدد روایات و آیات متبحّر، فقیه یا محدّث یک همچون هدایت گاه الفصول، اصول در تاریخی اشارات از گذشته

 عرفانی اندیشۀ راستای در سرس و میکند اخذ كتابی از را مباحث این یا و آمیزددرمی را كالمی و فقهی مطالب و

 و است صوفیان حمایت در غالباً دینی، مباحث قبیل این. میکند استفاده امری نکوه  یا سخنی تأیید برای خود

 و ناپسند مذهبی و دینی منظر از را عرفا و تصوّف مخالفین اعتقادات و اعمال تا دارد قصد طریق این به هدایت

 بعدها و است بوده بیت اهل سیادت دارای دكنی علیشاه معصوم سید چون نمونه، برای. دهد نشان نکوهیده

 كتاب از سادات بزرگداشت و اهمیت دربارۀ مفصّل، بحث او احوال شرح آغاز از پی  میرسد، به قتل مظلومانه

 احوال شرح ذیل و دیگر موضعی در  برمیشمارد. را سادات مخالفین عواقب و میکند مطرح الملوک تحفۀ

 و نور اهمیت در را احادیث و آیات از ایمجموعه هدایت ایشان، طریقتی لقب مناسبت به و اصفهانی نورعلیشاه

 بوده او بسیار طاعات از سخن چون كرمانی علیشاه مظفر احوال در همچنین است. داشته بیان معنوی نور كیفیت

 شرح در میتوان را دست این از دیگر نمونۀ. میکند بحث روزه و نماز تهجّد، عبادات، خطیر جایگاه دربارۀ است،

 هدایت میرردازند، او تکفیر و آزار به قشری علمای چون كه كرد مشاهده همدانی علیشاه مجذوب مرحوم احوال

 میدهد. نشان را دو آن میان تفاوت روایات، و احادیث با و میکند مطرح را ربانی و نفسانی علمای دربارۀ بحثی

 

 گیرینتیجه
 برجسهتۀ  ادیهب  و توانمنهد مهورّخ   قلم با كه ساده نثری با تصوف و عرفان در ارزشمند خطی نسخۀ «الفصول اصول»

 بهه  توجهه  و اسهت  شهده  نههاده  بنا اصل هجده بر كتاب این است. درآمده بنگارش هدایت، خانرضاقلی قاجار، دوران

 گذارد. بنمای  را قاجار عصر تصوّف بندیاستخوان میتواند كتاب گانۀهجده اصول

 كهه  اسهت  مطالبی تمام برگیرندۀ در او حجیم اثر این آنکه میشود دریافت هدایت سخنان از كه دیگری مهم موضوع

 شهرح » به موارد این تکتک دربارۀ هدایت و آمده فراهم گذشتگان آثار و روایات آیات، از «حقّه امور بعضی بیان» در

 ادبیهات  از اینمونهه  كهه  شهده  بیهان  موضهوع،  مناسبت به متنوّعی حکایتهای كتاب این در است. پرداخته «رشیحی

 و پروردگهار  بهه  عشهق  الفصهول،  اصهول  كتهاب  اصلی محتوای و مشخّصه است. فارسی عرفانی نثر متون در داستانی

 دینهی  و عرفهانی  ادبیهات  سهنجۀ  و معیار با میتوان را مجموعه این اصلی موضوع حقیقت در. است عرفانی هایآموزه

 .كرد بررسی

 كبهری،  الدین نجم شیخ بنام مریدان دربارۀ توضیح و كبرویه: همچون عرفانی سالسل مورد در هدایت در این كتاب،

 سلسهلۀ  بیشهتری  تفصهیل  بها  آن از پس و میرردازد نقشبندیه رفاعیه، مولویه، بکتاشیه، صفویه، سهرودیه، نوربخشیه،

 بهه  اصل هجهدهم كتهاب  . مینماید بازشناسی و معرّفی را ایشان بنام مریدان و ولی اهللنعمت شاه زندگی اللهی،نعمت

 اهمیهت  از( ع) علهی  امام درنهایت و معصومین ائمۀ به آنها انتساب و اتّصال چگونگی و عرفانی سالسل شناخت دلیل

 .است برخوردار ایویژه

نثر هدایت پخته و استوار است و از دشواری و پیچیدگی به دور، به همین دلیل و به سبب نزدیکی این اثر به 

از آنجا كه این اثر منثور، همراه با ابیاتی از شعر شاعران  ما، دارای ویژگیهای خاص و ممتاز سبکی نیست وزمان 

مآبی است، مواردی از مختصات سبکی دارد. تركیبات و عبارات عربی در كتاب بحدّی است كه عربی دیگر

واهد منظوم و منثور متعدد، نویسنده در اولین صفحات كتاب مبرهن است. استشهاد به آیات و احادیث، ش
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النظیر، اشتقاق و ... المثلها و اقوال مشایخ و بزرگان در آن فراوان است. صنایع بدیعی نظیر جناس، مراعاتضرب

 خطی نسخۀ این به ساختاری و زبانی دیدگاه از میتوان جامع نگاهی با پس در كتاب بوفور بچشم میخورد.

كوشیده است از زبان گذشتگان و رویۀ زبانی  ید گفت نویسنده در رسالۀ خوداز دیدگاه ساختار زبانی با .نگریست

 آنان بهره جوید تا اثر خوی  را مقبول طبع عام كند؛ ازاینرو از كاربردهای قدیم زبان، بسیار استفاده كرده است.

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامهپایان این راهنماییعزیزاله توكلی كافی آباد آقای دكتر . است شده استخراج یزداسالمی واحد 

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سعید عابدینیآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر محمود صادق زاده. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و یزددانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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