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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The surviving manuscripts of the past are 
the precious ethnic, national heritage and cultural identity of nations and can 
provide extensive information about the behavior, thought, intellectual and 
linguistic structure of writers and poets of the past and add to current human 
consciousness. The manuscript of Bostan al-Arifin and Golestan al-Abedin by 
Zina al-Abedin Shirvani is one of the authors of the ninth century AH in the 
Timurid era. The book is written in an introduction and three chapters, each 
of which consists of several chapters. 
METHODOLOGY: This research is a documentary, library and descriptive 
method with the aim of introducing this manuscript and examines the 
structure and some of its stylistic and content features. 
FINDINGS: The study of the manuscript shows that the mentioned work has a 
mystical and theological content and content and pays more attention to 
Rumi's Masnavi, but in terms of structure, division, arrangement and method 
of arrangement, similarity in naming, as well as combining prose and prose 
and expression in the form of anecdote. It is similar to Saadi Golestan. Zayn al-
'Abidin was aware of the circumstances and sayings of some of the former 
ascetics, mystics and theologians, and in the heart of the anecdotes he 
referred to some instructive speeches, aspects of their lives and behavior. The 
author has added to the literary value of the work by quoting the verses that 
are his own poems and marking them with the mention of "the author". 
CONCLUSION:  Bostan al-Arifin and Golestan al-Abedin are formed with 
measured, pleasant, and melodic expressions. In the first chapter, due to the 
variety of ten chapters, the types of rhyme and simile, and especially the 
eloquent simile, have a high frequency, but in the other two chapters, the use 
of literary industries has slightly diminished. 
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  مقدمه
بویژه گلستان، موردتوجّه بسیاري از نویسندگان و شاعران قرار گرفته است. بیشتر مقلّدان سعدي به   ،آثار سعدي 

داشته توجّه  نثر  و  نظم  تلفیق  بویژه  گلستان  گلستانبستاناند.  ساختار  و  از العارفین  آشکار  تقلیدي  العابدین 
اي از نثر و نظم نگارش یافته است. بین این  گلستان، با حکایات پندآموز و آمیزهگلستان سعدي است و همچون  

ذکر خواهد شد. نویسندة تحت تأثیر افکار عارفانه   گلستان شباهتهایی وجود دارد که مصداقهایی از آن کتاب و
است. غالب نثرِ کتاب    به همین دلیل درونمایۀ اثرش را عرفانی و حکمی همچون مثنوي قرار داده  ،موالنا نیز بوده

مسجّع امّا به دور از دشواریهاي لفظی است. مؤلّف از آیات و احادیث در ضمن سخنش به شیوة درج بهره برده 
 است.

بر پژوهش  این  در  یعنی  نویسندگان  نهم هجري  قرن  نسخ خطّی  از  یکی  معرّفی  و بستان«  آنند ضمن  العارفین 
اثر  گلستان شیروزینالعابدین»  و  العابدین  سعدي  گلستان  از  کتاب  این  اثرپذیریهاي  و  شباهتها  برخی  به  انی، 

پرهیز از تکرار، مثنوي موالنا اشاره و همچنین ویژگیهاي محتوایی، ساختاري و سبکی آن را تبیین نمایند. براي  
 صفحۀ نسخه در بین کمانک بسنده شده است. متنی، به ذکردر ارجاعات درون

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

آن و گلستان  العارفینبستانخطّی  نسخۀ   مؤلّف  و  اثر  این  معرّفی  در  پژوهشی  و  نشده  تاکنون تصحیح  العابدین 
است. نگرفته  موردتوجّه نسخه  صورت  همواره  ملّتها  علمی  و  فرهنگی  ادبی،  گرانبهاي  میراث  بعنوان  خطّی  هاي 

بوده است؛   با گذشتآثاري که می پژوهشگران  را  از پیش آشنا  ادبی و تحوّال   ۀتواند ما  زبانی سرزمینمان بیش  ت 
العابدین است که سرشار از مضامین تعلیمی و  و گلستان  العارفینبستانخطّی    ۀکند. یکی از این آثار کهن، نسخ

بنابراین براي پی بردن به آنچه از فکر و قلم نویسنده تراوش کرده ؛  کنون ناشناخته مانده است  عرفانی است و تا
 ت و ضرورت دارد.میاثر اهمعرفی و بررسی این 

 
 بحث و بررسی 

   ه معرفی نسخ
شمار با  منحصربفرد  نسخۀ  به    1/4931ثبت    ةاین  متعلّق  رضوي  قدس  آستان  کتابخانۀ  خطّی  نسخ  بخش  در 

سطر به خطّ نستعلیق نگارش یافته است.   17صفحه و هر صفحه شامل    180مرحوم ملک نگهداري میشود که در 
از مرکّب سیاه و در ذکر سرفصلها، آیات، روایات، اسامی اشخاص، حرکتبراي    مؤلّف گذاري آیات، نگارش متن 
ها از شنگرف استفاده کرده است. نوع کاغذ نسخه فستقی و جلد آن میشن  یبندبه نوع قالب اشعار و فصل  اشاره

نویسنده هرصفحات داراي حاشیهکتاب در برخی    یک الي مشکی است. نکته  نویسی است که  از قلم جا  را  اي 
 است.  در هامش آورده ،انداخته

پیشه به  اثر  مقدمۀ  در  که  مؤلّف  و اش  است  کرده  اشاره  میپرداخته  آثار  تجلید  و  تذهیب  به  و  بوده  نویسندگی 
سوداي تزئین کتب آسمانی را در سر میپرورانده است و میخواسته آنچه از غیب بدان اشاره شده، در آثار خود  

 «روز جهتِ تحصیل مؤونت عیال و کسب معیشت اطفال و تدارك اداي دیوان که از هر جفاي دهرِ   آشکار سازد.
انواع صنایع که واهبُ اکتساب  به  بود،  بود،  دون متراکم شده  ارزانی فرموده  از کتابت و تذهیب و تجلید  البدایع 

صرف مینمودم و زمانی در صحراي سودایی ترتیب تزئین مجلّدات کتب آسمانی و صُحُف یزدانی اوهام و افهام را 
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اَمثال و نقوش عجیبه و اشکال و مشتغل میساختم تا به نوك قلم از روي مهارت و جلدي بر ص انواع  فحۀ جلد 
 ). 10ص :العابدینالعارفین و گلستانبستانوردم» ( آصور غریبه از مَکمَن غیب به ظهور می

جا از وي در بیان علّت عنوان و شأن نامگذاري کتاب آورده، هنگام نگارش کتاب و پایان آن در فصل بهار و همه
العابدین کتابش را  العابدین» گذاشته است. زینو گلستان  العارفینبستانتابش را «سبزه و گل پوشیده بوده، نام ک

-«سلطان  است.، تقدیم کرده  به دو سلطان عهد تیموري که از نوادگان و فرزندان تیمور و از ممدوحان او بوده
رزاً حَریزاً و نُصرَهُ علی اعدائِهِ نصراً عزیزاً  جَعَلَ اهللا،ُ کَنَفَه الولیائه حِ  اهللاسلطان خلیلالسّالطین، مغیثُ االسالم. . .  

فرخ یسار، جَعَلَ اهللاُ مَقرونَهَ   امیرشیرانشاه) «حضرت شاهزادة جهان، باسط بساط امن و امان، . . .  6ص همان:  ( 
خَلَّدَت سلطَنَتَهُما و مقبول    حضرَتَینشاءاهللا تعالی که پسندیدة عین عنایت  ). «ان7ص  همان:الظََّفر» (  بالنَّصر و

 ). 12صهمان: نظر فقرا و صلحا گردد» ( 
کرده   هجري قمري ذکر  879نویسنده در پایان بصراحت، تاریخ نگارش نسخه را که به دست مؤلّف نوشته شده،  

عَلی یَدِ مؤلّفه غَفَرَاهللاُ لَهُ در    879 عاشَرَ شَهرِ رمضانِ المُباركِ سَنِه  «. . . فَرَغَ مِن تَحریرِهِ تَذهیبهِ و تَجلیدِهِ  است
 ). 178ص سَنِۀ اِثنی و سِتّین فی ثَمانیه تألیف شد» (همان:

 
 نسخه ساختار کلّی

باب و یکصد حکایت است   اوکتاب شامل یک دیباچه، سه  باب  باب دوم، پنج    ،ل که  ده فصل و پنجاه حکایت؛ 
پنج حکایت؛ باب سوم حاوي دو فصل مجزاست. معموالً هر فصل با یک شعر از مثنوي و یا حکایتی  فصل و سی و

اثر  . آغاز میشودمنثور   در ساختار به گلستان سعدي و در محتوا به مثنوي موالنا نظر    ،نویسنده در نگارش این 
 داشته است. در اینجا به مصداقهایی از این اثرپذیري اشاره میشود. 

 
 کاربرد ابیات مثنوي در نسخه  

مثنوي یکی از کاملترین آثار منظوم عرفانی در ادب فارسی است. محتواي آن حکایات منظومی است که موالنا از 
آنها نتایج دینی و عارفانه میگیرد و حقایق را به زبان ساده و از راه تمثیل بیان میکند. موالنا در مثنوي خود از  

مطالب، لطافت معنی، باریکی اندیشه، صفا و پختگی فکر عرفانی داد ِسخن داده است.   حیث رسایی مقصود، اتفاق
کرده  مثنوي جلب  در  او  نگارش  به شیوة  را  و شاعران  نویسندگان  از  بسیاري  توجّه  برجسته،  ویژگیهاي  همین 

زین ازجمله:  در  است؛  گلستانبستانالعابدین  و  از  العارفین  مختلف  روشهاي  به  که  بهره جسته  العابدین  مثنوي 
 وي در آغاز نسخه اشاره دارد با مثنوي آشنا بوده، آن را مطالعه کرده و بر موضوعات آن اشراف داشته و   .است

نتیجه حکایتهابراي  است.  کرده  استناد  مثنوي  ابیات  به  خود،  حکایات  از  نمونه در    گیري  ادبیات نسخه،  از  اي 
هاي عرفانی در قالب حکایت طرح میشود. قصّه و داستان ا و آموزههداستانی در متون نثر فارسی است که اندیشه

اي براي انتقال معنی و مفهوم به مخاطب است. هدف از آوردن حکایتها، تبیین مفاهیم  در این اثر ظرف یا پیمانه
معرّفی و  عرفانی،  بزرگ  .    شخصیتهاي   . و.  مریدان  باورهاي  تقویت  آنها،  دفترسلوك  از  گاهی  مؤلّف  هاي است. 

ابیاتی در پایان یا خالل یک متن براي القاي نکات حکمی و اخالقی به خواننده بیان کرده که  ششگانۀ مثنوي 
براي مخاطب آسان میسازد را  پندآموز  نکات  و  پیام  را کامل میکند و درك  و مفاهیم حکایات کتاب   . مضامین 

 نی از دفتر دوم مثنوي ذکر شده است.ل و بیت پایاچهار بیت نخست از دفتر او ازجمله در حکایت زیر که
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«اگر بنده چندان رکوع کند که پشت او چون کمان خم گردد، به وحدانیّت حضرت عّزت   :گویدعبداهللا عباس می 
   «مثنوي»: ؛که هیچ سود ندارد تا تفرقه میان حالل و حرام نکند و لقمه خود را پاك نسازد

 اي کـــــاو نـــــور افـــــزود و کمـــــال لقمـــــه
ــ ــت زایــ ــم و حکمــ ــالل علــ ــۀ حــ  د از لقمــ

ــ ــون ز لقمــ ــد ب ۀچــ ــو حســ ــی و دامتــ  ینــ
 دهـــــدهـــــیچ گنـــــدم کـــــاري و جـــــو بر

 معــــاش ۀبــــر دل خــــود کــــم نــــه اندیشــــ
 

ــالل   ــب حـــــــ ــود آورده از کســـــــ  آن بـــــــ
ــالل  ــۀ حـــ ــد از لقمـــ ــت آیـــ ــق و رأفـــ  عشـــ

 و غفلـــــت زایـــــد آن را دان حـــــرامجهـــــل 
 اي اســــپی کــــه کــــرة خــــر دهــــددیــــده

 ) 47ص  همـان:(   درگـاه بـاش  عیش کـم نایـد تـو بـر
 

 عناوین و موضوعات    تأثیرپذیري در
العابدین ابواب زینمتآثر از موالنا و طریقت عرفان و عالقۀ مؤلّف به مباحث عرفانی است.    بخشی از عنوان کتاب

ترتیب این کتاب بر سه باب و یکصد حکایت   ویر مثنوي چنین معرّفی میکند «کتاب خود را تحت تأث  ۀگانسه
 ). 13صهمان:  (  اند»نهاده

 لبابُ االول و هِیَ عُشرَه فصوٍل و خمسینِ حکایهٍ«ا
 : فی التُّوبهِ و فوایِدِها1الفصل 

 : فی التوکُّل و فوایِدِها 3الفصل 
 : فی ریاضۀِ النَّفسِ و القَناعه5الفصل 
 : فی اخالصِ عندَ الدُّعاءِ و اِجابَتِها7الفصل
 : فی السَخاء و مذَّمۀ البُخَالء9الفصل

 کِثرَة الطّاعه و فوایِدِها: فی 2الفصل 
 : فی الطَّلَبِ الحَالل 4الفصل
 : فِی کِثرة البُکاء عَن خشیَّه اهللاِ تَعالی6الفصل
 : فِی الحِلمِ و العَفو و مَکارِمِ الَاخالق8ِالفصل
 : فی ضناء باطِن و مَعرِفۀ ضَمیرِ الباطِن10ِالفصل

 سَ و ثَالثین حکایَۀ: الباب الثانی: مُشتملٌ علی خَمسَۀِ فُصوٍل و هیَ خَم
 : فی الحالَۀِ العَجیبَۀ عَنِ االولیاء1ِالفصل
 : فی الرُّؤیۀِ المَنامِ الصُّلحا بَعدِ مُوتٍ 3الفصل
 : فِی الزُّهدِ االُمَراء و عِفَّۀِ النِّساء5الفصل

 : فِی الصَّبرِّ عِندَ البَالءِ و نِجاتِها2الفصل 
 : فی کِراماِت االُولیاء4الفصل

 
 الباب الثالِث: مشتمل عَلی الفَصلَین:  

 ). 15  صهمان: (   : فی خاتِمَهُ الکِتابِ و ذکرِ کَراماتِ الدُوَلَۀِ السَلطَنیۀ»2: فی الحکایَۀِ المُتفرقۀِ الفَصل 1الفصل 
 

 تأثیرپذیري در محتواي حکایات  
ی عمـل کـرده و هرگـاه در هاي فارسی و عربی با مهارت و  نویسنده در کاربرد اشعار، امثال و جمله ظرافت خاصـّ

آن را با ذکر «مثنوي» مشخّص کرده اسـت. اغلـب حکایتهـا بـا مضـامینی   ،متن اثرش از ابیات مثنوي بهره برده
 است. عرفانی و گاه در قالب تمثیل بیان شده

الی از مـن کـه حـق تعـآن«حکایت: سعید جبیر را پرسیدند که نماز بامداد چگونه کردي؟ گفت: با پنج غم. یکـی  
الموت، جان. طاعت و سنّت را بـه نفس، شهوت و شیطان، معصیت و ملک  حضرت رسالت، سنّت و.  طاعت خواهد

قدر طاقت توان از عهده بیرون آمدن و جان به جانان آسان توان دادن وقتی که نفـس و شـیطان را تـوان مقهـور 
 لمؤلّفه فی التمثیل: گردانیدن.
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 هســــــتی تــــــو ز عاشــــــقان کــــــویش
ــر در ــانبـــــ ــار یارگویـــــ ــه یـــــ  گـــــ

 لــــــیکن ز حســــــد ســــــگان نفســــــت
ــردي  ــوار گـــ ــوا ســـ ــب هـــ ــر اســـ  بـــ
ــه او ــوي ز درگــــــ ــس دور شــــــ  پــــــ
ــگ ــر و نیرنــــ ــزار مکــــ ــازند هــــ  ســــ
ــور ــوند مقهــ ــوا شــ ــس و هــ ــون نفــ  چــ

 ا دهنــــــدتدر مســــــند وصــــــل جــــــ
 ســــــیراب شــــــوي ز جــــــام وحــــــدت

ــر ــردي ســـــــ ــات گـــــــ  دفتر کائنـــــــ
ــام ــوي نکونـــ ــان شـــ ــر دو جهـــ  در هـــ

 

 جویشافتــــــاده ز جــــــان بــــــه جســــــت 
 جویانن تشـــــــــنه زالل وصـــــــــلچـــــــــو

 چــــــون حــــــرص و هــــــوا و آز و شــــــهوت
ــردي  ــار گـــ ــرص یـــ ــهوت و حـــ ــا شـــ  بـــ
ــر او نهــــــــی رو  بــــــــر جانــــــــب غیــــــ
 تــــا اســــب طلــــب تــــو را شــــود لنــــگ
ــور ــوند مهجـــــ ــو شـــــ ــحبت تـــــ  از صـــــ
ــدت ــا دهنــــــ ــا بقــــــ ــام لقــــــ  وز جــــــ
 مخصـــــوص شـــــوي بـــــه وصـــــل و قربـــــت

 باقیــــــــــات گــــــــــردي  ۀمجموعــــــــــ
 ) 162صهمــان: (  کــاین اســت ســلوك را ســرانجام

 

 سعديتأثیرپذیري از گلستان  
خلـد   ۀجـامی، روضـ  بهارسـتان  از جملهگلستان سعدي موردتقلید بسیاري از نویسندگان بعد از وي قرار گرفت  «

). 155ص:  رزمجـو  ،انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسیمجد خوافی، پریشان قاآنی و منشآت قائم مقام فراهانی» ( 
مقلّدان به ظاهر و ساختار گلستان یعنی آمیـزة نظـم و نثـر هاي گلستان نشان میدهد توجّه بیشتر  بررسی نظیره
زیرا سبک و زبان سعدي ویژگیهایی داشـته   ،و هرگز نتوانستند کتابی همسنگ گلستان تألیف کنند  معطوف بوده

اند. سـعدي، در توصـیف کـالم خـود بـه ایجـاز که مقلّدان از درك آن عاجز بوده و هرگز به مقامش دست نیافته
عراآمیز» (گلستان، بـاب هشـتم). ملکانگیز است و طیبتالب گفتار سعدي طربمیگوید: «غ بهـار معتقـد   ي الشـّ

 صورت هر حکایت را به نثر و نظم چنان آراسته است که هیچ یـک نپـذیرد ز یکـدیگر نقصـان»  ]سعدي [است: «
 ).128ص  :3بهار، جشناسی،  سبک( 

است. شباهتهایی بـین دو اثـر سعدي  اي همچون گلستان  ظیرهلحاظ ساختار، نبالعابدین  العارفین و گلستانبستان
از نظر ساختاري وجود دارد از جمله: انتخاب عنوان کتاب کـه برداشـتی اسـت از دو کتـاب بوسـتان و گلسـتان. 

بیان موضوعات اخالقی و حکمی در قالب حکایـات کوتـاه. سـادگی در کـاربرد و  آمیختگی نثر و نظم، تبویب اثر،  
بجا و متعارف از انـواع سـجع و دیگـر صـناعات   ةگیري از قرآن و حدیث به شیوة درج، استفادبهره  صناعات ادبی،

 ادبی. 
است مسجّع  غالباً  اثر  درونم  ،متن  که  حکایاتی  مفاهیم  درك  دلیل  همین  به  و  ندارد  لفظی  دشواریهاي  ایۀ اّما 

نمینمای دشوار  دارند،  دعرفانی  و  مسجّع  نثر  به  العابدین  زین  نگاه  و  د.  ادیبانه  و  هنري  نگاهی  ادبی،  یگر صنایع 
بر  و  است  محاسن  خلّاقانه  از  میتواند  موضوع  این  و  گرفته  بالغت شکل  و  فصاحت  معیارهاي  هاي  جنبه  و  پایۀ 

 موسیقایی و زیباشناسی اثر باشد.
 

 اي از نثر کتاب  نمونه
دهان در خنده و ابري بی دیدگان در گریه بـود «افتتاح و اختتام این ابواب و فصول، در فصلی بود که بستانی بی  

 کرده و عندلیب گوشۀ رباب تاب داده، لمؤلّفه: و گلستان رزمۀ گل و ارغوان باز
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ــل ــت گـــ ــل دولـــ ــوروز و فصـــ ــه نـــ  مـــ
 بـــه ســــنبل گشــــته واصــــل نافــــۀ چــــین
ــود ــاخ گُــــل بــ ــدر کــ ــنج زر انــ  نهــــان گــ

 

 ســــــرا در بــــــاغ، بلبــــــلشــــــده منطــــــق 
ــرین ــرگ نســ ــل بــ ــته مایــ ــل گشــ ــه بلبــ  بــ
ــل بــــود» ــاخ گــ ــنج انــــدر شــ ــزاران غــ   هــ

 ).10ص:  العابدینالعارفین و گلستانبستان(       
نهم هجري مورد    بان و ادبیات فارسی مربوط به سدةاي از آثار کهن و ارزشمند زاین نسخه میتواند بعنوان نمونه

سبک مختلف  سطوح  و  محتوایی  الیهبررسی  تا  گیرد  قرار  پوشیدهشناسی  از  هاي  هنرنمایی اي  و  نگارش  شیوة 
 مندان و پژوهشگران آشکار گردد.نویسنده براي عالقه

 
 شناسی سبک

. مینـامیمشناسـی سخنوري، در نظر قدما تقریباً همان چیزي است که ما امـروزه سبک رتوریک یا فن بیان و هنر
شناسـی سبکود یعنـی  شناسی را نخستین بار محمدتقی بهار براي عنوان کتاب خزبان فارسی اصطالح سبک  در

اســت  stiliusبــه معنــی ســبک از ریشــه  style«در زبانهــاي التــین  شمســی بکــار بــرد. 1330در ســال  نثــر
). زبانشناسان معتقدند سبک «به شیوة کاربرد زبان در یـک بافـت 34-33صص    :فتوحی،  هاشناسی نظریهسبک( 

سبک ادبی، نگرشـی   از منظر دیگر).  1981  (لیچ،  معیّن، بوسیلۀ شخص معیّن براي هدفی مشخّص گفته میشود»
کلیـات (   تصـویري بیـان میشـود  احساسی و مخیّـل بـه جهـان درون و بیـرون اسـت کـه بـا زبـانی احساسـی و

 محتوایی اثر اشاره میشود. در اینجا به برخی از ویژگیهاي سبکی و  ).11ص  :شمیسا  ،شناسیسبک
 

 سطح زبانی  
 بنـدکاربرد لغات و ترکیبات عربـی بـویژه در آثـار علمـی و عرفـانی، بـدون قیدوهاي هفتم و هشتم هجري،  سده

هاي دري را میگیرد و حتّی این تغییرات در قواعد ترکیبی و دستوري فارسـی هـم راه معمول میشود و جاي واژه
دریج قوالـب میزان استفاده از کلمات و ترکیبات عربی افزایش یافتـه و بتـ  هجري   هشتم و نهم  قرون«در  .  ابدیمی

 .) 1155-1156صص  :2صفا، جتاریخ ادبیات در ایران، معیّنی از عبارات، ترکیبات و جمالت خاص رایج میشود» ( 
 

 الف) سطح آوایی
  : 2ج  شمیسا،  ،شناسی کلیات سبک(   آفرین بررسی میکندلحاظ ابزار موسیقیمتن را ازسطح آوایی یا موسیقایی،  

باید از صنایع ارزشمندي سخن گفت   ،آید). هنگامی که از سطح آوایی یا موسیقایی متن سخن بمیان می153ص
 ها به مقتضاي موقعیت متن، براي دلنشینی و تأثیر افزایند. نویسنده از آرایهثیرگذاري کالم میأکه بر زیبایی و ت

معیارهاي فصاحت و بالغت استفاده کرده است. وي از انواع کالم و التذاذ ادبی در خواننده در حدّ معقول و بر پایۀ 
حوزة بدیع لفظی و از تلمیح، تشبیه و ایهام در بدیع معنوي بهره بیشتري برده است   سجع، جناس، همحروفی در

 که در باب اول با توجّه به تنوّع موضوع و فصول دهگانه استفاده از آنها کاربرد بیشتري دارد. این اثر قلمی گرچه 
مصداقهایی از این صنایع در اثر  که    تقلیدي از نویسندگان گذشته است امّا نگارش آن، هنرمندانه و ادیبانه است

 ذکر خواهد شد.
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 ب) سطح لغوي 
 استعمال لغات عربی  

هاي فارسی به اقتضاي موضوع و بیشتر در راستاي بیان نویسنده عبارات عربی، آیات و احادیث را در کنار جمله
بگونه اندیشه درج  شیوة  به  عرفانی  و  دینی  آورده  هاي  دوگانگیاي  و  اختالف  احساس   که  کمتر  متن،  در  زبان 
 میشود. 

اصلی  « بمرجع  رجوع  اهللا  اراد  و  تقدیر  حسب  بر  اهللالقصه  حبیب  ذیل    الکاتب  در  رجا  دست  و  ا نمودم  نَ بَّ رَ
ا وَآتِنَا نَ تَ دْ عَ ا وَ هِ   انقطاعقناعت درکنج بستم و پاي  ِرزقاالّلهُمَّ افتَحنا بیزدم و دل در توشه مَ لَّ ال ى  عَ إِلَ قَطَ انْ مَنِ 

هُ عَزَّ وَجَلَّ کَفَاهُ  لَّ  ).  6ص  :العابدینالعارفین و گلستانبستانکشیدم» (  حَیثُ ال یحْتَسِبُمِنْ مَئُونَۀٍ، وَرَزَقَهُکُلَّ  ال
 

 کاربرد صورت کلمات و اصطالحات عربی 
گانۀ کتاب آید که این موضوع در متن و معرفی ابواب سه الخطّ عربی میعربی به رسم  گاهی کلمات و اصطالحات

همان: (   )/ باري عَزَّ اِسمُه15ُص  همان:  الدّولَۀِ السُّلطانیه، مذَّمَۀِ البُخَالء و عِفَّۀِ النِّساء ( «  از قبیل  کامالً مشهود است 
آشیانه انداخت   هرضیقصرِ اِرجعی اِلیَ ربِّک راضِیَۀ مَ  ةکنگر   )/ بر7صهمان:  وَبِاهللاِ التّوفیق و عَلیهِ التَکالن (   /) 4ص

 ). 34صهمان: ( 
 ). 16صهمان: با اُمَم                           مرا چیست این غصّه و درد و غم ( التُقنِطوُا تورا وعده                 

 
 کاربرد کلمات با مفاهیم عرفانی 

 معرفت   وادِي، مَرکب در  اخالصو    توبهبعد از آنکه ابراهیم ادهم دست همّت بر اسباب سلطنت افشاند و به قدم  «
 ). 26صهمان: در زمین مکّه او را دیدم (  طلبراند؛ در اثناي 

کتـاب، مربـوط بـه  ۀگانـپرتکـرار در فصـول هفده  از کلمات  ها  نشان میدهد برخیمالحظه و بررسی بسامد واژه 
کرامت، عفّت، قناعـت، ریاضـت،   اخالص، معرفت،  از قبیل زهد، توبه، طاعت، طلب،  ؛ان و مفاهیم عرفانی استعرف

 / عاشـق74  / حضرت76  / نفس94  / شیخ66  / دنیا171/ جان  173  هایی مانند حق با تکراروادي و همچنین واژه
ر میروند و به نـوعی بیـانگر تمایـل / از دیگر لغات پربسامد و کلیدي متن بشما35  هوا  و  /38  / عشق40/ آتش40

 نویسنده به آوردن لغات خاص در مباحث عرفانی است.
 

 ج) سطح نحوي 
کاربرد جمالت کوتاه، استفاده از افعال ساده،    به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی لفظی است.  و   متن نسخه ساده

گزینش کلمات، آرایش و چینش دقیق آنها براساس رعایت ایجاز و اختصار، پرهیز از کاربرد لغات دشوار، دقّت در  
هرگونه تکلّف و    بجا از ترکیبات بدیع، دوري از  ةمحور همنشینی و جانشینی زبان، رعایت اجزاي جمله، استفاد

 این اثر است.  زبانی و قابل تأمّل در ةهاي ارزندتصنّع، از محاسن دیگر و شاخصه
    الخطنحوي و رسمبرخی از ویژگیهاي 

 برد جمالت کوتاه و مقطّعکار
شیخ دست بر سر زد و عمامـه بینـداخت و جبّـه «:  آیدعبارات، کوتاه آورده شده، شبیه به آنچه در نثر مرسل می

 ).69ص همان:بدرید و خرقه پاره ساخت و چندان بگریست که از پاي درافتاد و بیهوش شد» ( 
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میروم.   دوستی  زیارت  به  گفت:  میروي؟  کجا  تو  «گفتم:  نزد  را  او  تا  نگویی  چرا  توراست  که  کرامت  این  گفتم: 
 ). 118صهمان: آورند؟ گفت: جهت آنکه ثواب مرا باشد، سبق گرفتم» ( 

 
 رعایت اجزاي جمله

«طرّار معاودت نمـود و : نویسنده اغلب براي فهم بیشتر عبارات، ارکان جمله را در جاي اصلی خود قرار داده است
مد به کنجـی نشسـت تـا شـیخ از س آباز پکتف شیخ افکند و    بود و ردا بر  یخ در نمازبه مسجد بازدرآمد هنوز ش

و گفت: خطا کردم و بد کردم  نماز فارغ شد. طرّار با دل افکار پیش رفت و به شیخ سالم کرد و در پاي شیخ افتاد
 ).  72صهمان: ندانستم» (  و
 

 استمرار و رؤیاکاربرد انواع «ي»: مجهول، بیان، شرط، تمنا، 
 ).  50صهمان: به بدي ز آتش هزاري خوردمی (   گر ز باغت برگ ناري خوردمی

 ). 43صهمان:  راحله بر وي نهادمی و تا مکه بر پشت وي رفتمی» ( «
وقتی که خواب بر او غلبه کردي یک ساعت سر به زانو نهادي برخاستی و به خدمت حق تعـالی قیـام نمـودي» «
 ).  36صهمان:  ( 
 

 "همچو"بجاي  "همچه"کاربرد  
 ).80صهمان: راسخ اصل بود و شامخ فرع ( /  بحري اندر شرع همچهخاطرش 

 ).10ص   همان:(  اندسیماب رو آینه  همچه/   اندخاصّه در عالم معاینه
 

  کاربرد الف ممدود بدون مدّ
 امد  از چشمهاي من بیرون  ابمالک دینار گوید: که از استماع این سخن چندان بگریستم که بجاي اشک نمک  «

 .) 62صهمان: (  »بر نفس خود مسدود گردانیدم ارزوو بعد از آن ابواب 
 

 کاربرد حرف «ك» بجاي «گ» با یک سرکش در تمامی نسخه
 ).13صهمان: نسرین ( برك  مایل  کشته به بُلبل/  واصل نافه چین  کشته به سنبل

 ).21صهمان: (  »است چکونه: بیان کن تا کفترا عالج دانم .  کناهدرد   :کفتم«
 

 سطح ادبی
هاي زیبا، زبان را تعالی میبخشد پس هنر همـۀ کاربرد مقوالتی چون صور خیال الزمۀ هر اثر ادبی است. «سروده

-زیـن  ).19ص  :وحیـدیان کامیـار  ،شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(   سخنوران آن است که به زبان زیبایی بخشند»
 صناعات ادبـی، بـا ایجـاد تنـوع در  گیري از سجعهاي متوالی و دیگرالعابدین براي آرایش و جذّابیت اثرش با بهره

هاي شاخص در اثر انـواع سـجع، ینحال ساده به سیاق شیخ اجل به هنرنمایی پرداخته است. آرایهعمضامین و در
 بیه بویژه تشبیه بلیغ است که بسامد باالیی دارد.تش
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شکستگان تنـدباد معصـیت را از گـرداب حیـرت بـه باشد که بهار الوهیّت از مَهَبِّ عنایت مُتَمَوِّج گردد و کشتی«
-ساحل مغفرت اندازد و آن در اثنا به کرشمۀ احسان به حال این پریشان پردازد و از قطرة زالل نواِل مرحمت بی

 ).  5صهمان:  (  نسازد»نصیب  
بی تیمار، رخسار گلنارش چـون «در اثناي طواف آن پسر را دیدم. ضعیف و نزار و چون نرگس مخمورش بیمار و  

زعفران اصفر، جعد مشکینش از پریشانی بی پا و سر، قامـت چـون سـروش از تنـدباد ریاضـت منحنـی گشـته و 
 ).24صهمان: (  انداخته طواف میکرد» اي بردوشپارهمنماي اقاصی و ادانی شده. گلیانگشت

صـفات از جملـه صـنایعی التنسیق  و  صنایع ادبی، مانند سجع، توازن، تمثیل، مراعات نظیر، تلمیح، تشبیه، کنایه،
 ).24ص  :بهار ،تاریخ تطوّر نثر فارسی(  است که در آثار عرفانی بکار رفته است»

 
 العابدینالعارفین و گلستانبستانهاي ادبی در هایی از کاربرد آرایهنمونه

 سجع و انواع آن
 متوازي  -
 ). 57صهمان:  (   »گفتم اي مغرور مهجور و اي به غفلت و خویشتن پروري مسروربرخاستم و «
 ). 51صهمان: ملکی بود از لباس ایمان عور و از زمرة اسالمیان دور» ( «

همـان: ذات او از مناسبت زمان و مکان مبّراست و صفات جالل او از مقارنت حدوث و امکان معرّا» ( «پادشهی که  
 ).1ص

 متوازن -
حمد و ثنایی که اوراق اغصان و اشجار بساطین قلوب عاشقان با شمار آن بیمقدار نماید و شـکر و سپاسـی کـه «

 ). 1صهمان: (  اطباق ازهار ریاحین چمن صادقان با مقدار آن در شمار نیاید»
«و درود وفور و تحیات نامعدود بعدد شهور و ایام و خطوط و ارقام بر روضۀ مطّهر و تربت معطّر خواجۀ کائنـات و 

 ).2صهمان:  ساالر اولیا» ( خالصۀ موجودات، سید انبیا و قافله
ه صـالحیت گفـت: جـوانی بـ  -علیـه السـالم-  «جوانی به غایت پارسا با بشر حافی طریق مصاحبت داشت. خضـر

 ).51صهمان: مشهور و به عفت معروف مینماید» ( 
 مطرّف -
 ). 57صهمان:  مینمایم» (  ترحیب طاعت و بندگی حقه میکنم و بترغیب من تو را به عبادت خداي «
 ) 20صهمان: نباشد» (  ناجعو نافع طبع نامستقیم، او را «
سؤال کردند که با وجود آن که همه روز همّـت بـه   -علیهصلوات اهللا و سالمه  -ابن ابیطالب  علیاز امیرالمؤمنین  «

اي بر بسـتر میفرمایی، لحظه  معطوفمیداري و همم عالیه به نظم امور جمهور،  مصروف    اصالح مهمّات مسلمانان
 ).32صهمان: (  »؟خواب آسایش نمینمایی

 
 آرایی (همحروفی)  واج

 ).  65صهمان: افشاند» ( می جنات و صفحاتِبر عبرات  قطرات زار زار مینمود و تضرّعاین نوع «
جنب اهللا، چـه  فی فرطتواحسرتا علی ما  فریاد فرداتوست اگر کاري نکنی  کفایت کفامروز که زمام اختیار در «

  ).23همان: ص کند» (  فایدهسود دارد و چه 
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 ).3صهمان: (  منه جانشبر  تشویر آتشمده                 بادشخاك راه توست بر    
 

 (تنسیق الصّفات)  صفت شمار
نصایح حکما او را نافع نباشد»  ۀنکند، ادوی بیناو  عاقلو  داناو    نرمرفتار  را آموزش روزگار و تعلیم چرخ کج  هرکه«
 ). 20صهمان:  ( 

 ).150صهمان:  «کفّار خاکسار، روي به هزیمت نهادند و اسالمیان، مغتنم و مبتهج و مسرور متفرق شدند» ( 
 

 تلمیح
دینی است؛ مانند تلمـیح بـه آیـات، داسـتانهاي قرآنـی،  -تلمیحات بکاررفته در اثر بیشتر از نوع تلمیحات قرآنی 

 (ص)، موسـی (ع)، محمـد (ع)، یوسف (ع) ، نوح (ع)، سلیمان احادیث و اشاره به نام پیامبران از جمله: خضر نبی
آب  آور چون مانی و اشاراتی به اصحاب کهف، کوه طور، اسکندر وشخصیتهاي دین(ع) و    (ع)، یعقوب  (ع)، عیسی

 .شده استحیات 
 ).66صهمان:  در رسید من بر بالین وي نشسته بودم» (  تا آنکه او را دعوتِ ِارجعی اِلی ربّک«
لَواتُ اهللاِ عَل« یـهِ و عَلـی آلِـهِ مقصود آفرینش افالك و مشرف به تاجِ لَوالك، خالصـۀ اصـفیا، محمـد مصـطفی صـَ

 ).  3صهمان:  اَجمَعین که حامل لواي رسالت و امین اسرار و شغل نبوّت است» ( 
منزّهی که اوهام بشري و افکار اسرار ملکی به کُنه ذات «:  ه استبرد  را بصورت تشبیه بکار  گاه تلمیحات  نویسنده 

 ).  2صهمان: (  »مضطرب گرددو اسرار صفات او محیط نشود و از تجلّی نور معرفت او طور موسی 
 ). 40صهمان: از قضا چون یوسف اندر چَه فتاد ( /  بی خبر بُد شیخ میشد همچو باد

 ،/  ابــراهیم112ص ،/ ســلیمان138و21،77،82صــص ،/ عیســی51ص ،/ خضــر3ص ،نیــز: ر.ك: (اصــحاب کهــف
 ).88ص ،/ گنج قارون137ص   ،/ آب حیوان140ص  ،/ اسماعیل86و127صص

 تضاد و مقابله
 شکل ساده امّا زیبا بکار برده است. بها را یسنده، مقابلهو

ــت ــق آن روي نیسـ ــه او الیـ ــده کـ  دیـ
ــت ــردگی اسـ ــده در افسـ ــنی دیـ  روشـ

 

ــت  ــوبتر از  ظلمـ ــنیاو خـ ــت روشـ  اسـ
 اســـت مردگـــیروح تـــو در  زنـــدگی

 ).131صهمان: (                               

 کنایه
 از فعل یا مصدرند. ۀها بیشتر از نوع کنایکنایه

یَ«).  32صهمان:  «بعد از ساعتی مرغ روحش قفس قالب تهی ساخت» (   هبر کنگرة قصر اِرجِعـی اِلـی ربّـک راضـِ
 «مردن»  است. ). مفهوم کنایی هر دو جملههمانجاآشیانه انداخت» (   همَرضی

کنایـه   ).97(ص  »رساندندحق به تقدیم می  شکر  ةسجد  و  چهره بر خاك میمالیدندمردم از کشتی بیرون آمده و  «
 از: شکرگزاري. 

 کنایه از مُردن   ).33ص همان:(  »وجود از این سراي فانی بازپرداخت« 
 همـان:(   »دلـم از جـاي بشـدچون شب درآمد و جهان تاریک شد از جوانب افاعی و حیّـات در حرکـت آمدنـد  «

 دل از جاي شدن: کنایه از ترسیدن.  ).39ص
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روي   .) 53و  52صصهمان:  ( »  کشید، پیر را در کنار گرفت و در برِ پیر جان تسلیم کرداز این سخن روي در هم  «
 در هم کشیدن: کنایه از ناراحت شدن/ جان تسلیم کردن: کنایه از مردن 

 
 سایرکنایات  

 .) 3صهمان: ).          دارالقضا: کنایه از آخرت ( 52صهمان: سراچۀ دون: کنایه از دنیا ( 
 

 استعاره
مطبـوع طبـع ،  لطافت کالم بیفزایـد و بعیـد نبـوده  آرایه [استعاره] زمانی موجب آرایش کالم میشود که براین  «

 السِّحر). حدائق( » خواننده باشد
 .  این اثر از نوع مصرحه هستندي  هااغلب استعاره

 ).23صهمان: (  »مخمورش بیمار و بی تیمار نرگس در اثناي طواف آن پسر را دیدم، ضعیف و نزار و«
 ).149صهمان: (   »تابان بازگشتم  ماهگریان از پیش آن «

 ).151صهمان:  به دل گشته محزون و جان کاسته (  /نوخاسته  سروهمه بهر آن 
 زیبارو، یار و معشوق است.  به ترتیب استعاره از چشم،

 
 1تشبیه

تشبیهات حسّی به حسّی و نتیجه تأمّالت و دقّت نویسـنده و اغلب  ددار تشبیه و انواع آن در این اثر بسامد باالیی
 در محیط پیرامون براي آفرینش تصاویر بدیع است. 

 تشبیه مرکب
 ).1صهمان: حکمت او در نگار سبز گرفته                                 همچو عروسان سبز سرو چمان را ( 

 تشبیه تفضیل
 ).146صهمان: (   زتریخسبک آهو ز یجسته ب /  زتریت صبا بادِ ز ي تُند به

 غیبل  هیتشب
 .است کرده استفاده بوفور ،است  هیتشب نوع نیزتریانگال یخ و نیباتریز ن،یرساتر  که غیبل  هیتشب از سندهینو
 ).97صهمان: (  »انداخت انیآش جنان قصر بر تن زندان از روحش مرغ« :ازجمله 

/ گـرداب 21ص  ،/ صابون استغفار108ص  ،/ تنور احسان177ص  ،/ کسوت معاصی72ص  ،نیز (ر.ك: شربت مناهی
 ،/ آتـش تشـویر12ص، / جام غـرور5ص  ،/ ساحل مغفرت143ص  ،/ جویبار فضیلت8ص  ،/ کان فتوت5، صحیرت

 ).68ص ،خوانچۀ دنیا /3ص
 

 
«بیجا نیست، نویسندگانی مانند «مبـرد» و میگوید رین و آشکارترین مباحث بالغی است و تشفیعی کدکنی معتقد است تشبیه از روشن.  1

ص  : شـفیعی کـدکنی(صور خیال در شـعر فارسـی،    نیاز نیست»اند: «هیچ ادیبی از آن، بیفتهگ«ابو هالل عسکري» دربارة اهمیت تشبیه  
45 .( 
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 مبالغه
 ) 146صهمان: ریز ( سُمش ریزشدي سنگ زیر   زدي چون قدم بر زمین تیز تیز          

.        
 ).  150صهمان:  (  »خروش و نوحه و فغان از مسلمانان به کیوان رسید«         
 ).7صهمان: (  دري آن جوانبخت جهانبخش که از هیبتِ او              باد بر غنچه نیارد که کند پرده        

 
 مراعات نظیر 

 ).  5صهمان: (  »مغفرت اندازد ساحلحیرت به  گردابمعصیت را از تندباد شکستگان  کشتی«
همـان: (  »میباخـتدر نـرد مهـرةشـوق حـق،  طـاسِمیباخت و پنهان در در سر با تجلی حضرت الوهیّت عشق «

   ).51ص
 
 یهام تناسبا

 ).33صهمان: در ابرو گرفت ( ر ز شام کف چین /روز و شب در ترك طاعت خو گرفت 
چـین و چـروك در ابـرو کفـر از سـویی و    چروك/ کشور چین با شـام و  چین و  -2  ،کشور چین  -1محور ایهام:  

 تناسبی میسازد.  ةدیگر دایر ي سو انداختن از
 

 (جناس)  همگونیانواع 
 تامجناس  

 ).36صهمان: (  »تو نخواهد شد روزِي بدین لطافتروزي امروز روزي است که فردا ندارد و تا قیامت «
 

 همریشگی (اشتقاق)جناس  
 ) 42صهمان: است و یار (  مطلوباین چه  طالباین چه /  چکاراین چه حال است این چه سرّ است این 

   ).7صهمان: (  »ایمانمرکز اساس اسالم و  امانو  امنجهان باسط بساط  هحضرت شاهزاد«
 ).72صهمان:  (  کن مکرمت، کریمهستی تو  /تو لطف نما و مرحمت کن 

 
 افزایشی  جناس

 ).41صهمان: (  قارتا برون آمد از آن چاه چو  / وقاردست زد در پاي شیر با 
 ). 12صهمان: حقیقی رسند» (  مطلوبندارند تا به  طلبدست از دامن «
 ).163صهمان: لقا بقا دهندت (  جاموز  /دهندت   جادر مسند وصل  
 

 خط  جناس
 ).  29صهمان:  (  »حق است  مقبول خلق نیست و  مقتول گفتند: اي شخص گمان بَد مَبَر که این «
 . ) 57صهمان: (  »از ترجمان اظهار این معانی قاصر است بنانو  بیانگفت: زبان از «

 /ایشان  فریبچون تو نخوري 
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 ).161صهمان: (  ایشان قریبهرگز نشوي   
 جناس مضارع

 ). 48ص  همان:( » را وداع کرد رختو  تختابراهیم ادهم منصب  «
 ).12ص  ،/ گنج و غنج171ص ،/ رزم و بزم50ص ،/ کافی و حافی41ص ،نیز(ر.ك: غیب و ریب 
 

 جناس لفظ
 ).54صهمان: (  خطاچو دیدم فتادم به فکر /  ختاآن حُسن ترکان چین و 

 
 سطح فکري و محتوایی

ها و افکار پدیدآورندگانشان باشند. از ایـن دسـت آثـار، اي میتوانند نمودي از اندیشهشیوهآثار ادبی در هر قالب و 
یافت میشوند که صرف نظر از موضوع اصلی سخن، صـاحب اثـر در آن بـه بیـان اندیشـه و   در ادب فارسی بسیار

و نـه کـامالً مشـهود   هاي هفت، هشـتتفکّرات خود پرداخته است. توجّه به معارف اسالمی و عرفان در آثار سده
فکري، ۀ «قرون هفتم، هشتم و نهم داراي وجوه مشترك خاصّی است که بارزترین نمود درونگرایی با مختص  .است

 ). 71ص  :شمیسا  ،شناسیکلیات سبکتر میشود» ( عرفان است و در این دوران اشاره به معارف اسالمی گسترده
مهیّاسـت و هاي تاریخی براي رواج عرفان و تصـوف  ت و زمینهمغول اس  ةقرن نهم هجري از نظر فکري، ادامۀ دور

نگري و دارد. «آثار سدة نهم از نظر فکري همانند دورة مغول بـر بـاطن  یخاص  نشینی رواجنظام خانقاهی و خانقاه
). 222ص :غالمرضایی ،شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبکبینی و روحیۀ دنیاستیزي حاکم است» ( درون

عالقۀ شاهزادگان تیموري به شعر و هنرهاي ظریف و کتابت از جمله دالیل رواج و رونق ادب فارسی در قرن نهم 
دسـت داده بودنـد و وي مغولی خود را تا حـدّ زیـادي ازسبب همنشینی با ایرانیان، خب  است. شاهزادگان تیموري 

شـاعرپروري و هنردوسـتی شـاهزادگان   بیشتر آنان با شعر، خط و تذهیب و سایر هنرهاي ظریف انـس داشـتند.
تیموري، باعث رواج شعر و نقاشی و هنرهاي مربوط به کتابت شد که پیشرفت همۀ این هنرهـا در عصـر صـفویّه 

 ). 209-206صص  :مدیون عالقه و تالش شاهزادگان تیموري است (همان
(ص)، ذکر ویژگیها و سـیرة ائمـه   یامبربا تأسّی به شیوة رایج، کتابش را با ستایش خداوند، نعت و منقبت پ  مؤلّف
بینی، اعتقادات هایی از عرفان و جهانتمجید دو تن از سالطین عهد تیموریان آغاز میکند. این نسخه جلوهو  (ع)،  

العابـدین بـا عرفـان و مسـلک عرفـا و سـلوك آنهـا که زین  ساخته و چنین مینماید  و تفّکرات نویسنده را نمودار
ساخته است. اشاره به فواید و اثرات توبه، توکل   هاي عرفانی را در اثرش پدیدارهایی از آموزهآشنایی داشته و رگه
اعتنایی به دنیا، ترك دنیاخواهی، اخالص، سخا و مذمّت بخل، کسب روزي حالل، عفـو و بی  بر خدا در همۀ امور،

 نوشته است.این دست  مکارم اخالق از دیگر مضامین
نویسنده   مبانی ا  ناشیتفکّرات  پایۀ  بر  این کتاب  و موضوعات  عنوان، فصول  است.  و موضوعات حکمی  ز عرفان 

و رهروان شیفتگان  عرفانی شکل گرفته و سلوك عرفا و گرایشهاي فکري آنها در قالب حکایاتی زیبا و کوتاه به  
پند و اندرز،   این مکتب عرضه شده است؛ دوري از تعصّبات قومی و مذهبی، نشر اخالق و تربیت جامعه به شیوة

توجّه به عامّۀ مردم، ارتباط افراد با یکدیگر، آمیختگی اصول و معتقدات دینی با اخالقیات و امور جامعه، اعتقاد به 
 برانگیز است.سرنوشت و مشّیت الهی و فطرت انسانها در این اثر تأمّل
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دوسـت ت دو تـن از سـالطین ادبرا تقدیر الهی و ارادة خداوندي در سـایۀ عنایـ  شنویسنده توفیق نگارش کتاب
تیموري میداند. این نسخه مجموعۀ گرانبهایی از اطالعات گوناگون درخصوص مرام و مسلک عرفا و بزرگانی است 
که سالها در راه سلوك و عرفان گام برداشته و عمر خود را در راه تزکیۀ نفـس و تربیـت مریـدان و پیـروان خـود 

الگویی مناسب براي مریدان و طالبان حق و حقیقت باشند. نگارنده ی داشته  سعو با رفتار عملی خود    صرف کرده
عارفان که محتواي فکري این اثـر را   هاي بزرگان وکوشیده میان تفکّرات عارفانۀ خود با اندیشهبا نبوغ ادبی خود  

 ،و تربیتـی اسـت  آموز که سرشـار از مفـاهیم اخالقـیتشکیل میدهد، پیوند برقرار کند و در قالب حکایاتی عبرت
 بیفزاید. اثرشبر ارزش ادبی و جذّابیت  کند تا  همراههاي ادبی با جنبه هاي ناب عرفانی و دینی راآموزه

 
 گیرينتیجه

انـد از جملـه: ه و مغفول ماندهتهاي کهن ادب فارسی، آثار فراوانی یافت میشوند که هنوز ناشناخمیان گنجینه  در

. نهـم هجـري   العابدین شیروانی مربـوط بـه سـدةالعابدین اثر زینالعارفین و گلستانبستانخطّی ارزشمند    ۀنسخ

قبـل را از   کتابهاي ادبـی  در نگارش اثر تحت تأثیر موالنا و سعدي بوده و  فمؤلّ  هدو بررسی اثر نشان مید  همطالع

مثنـوي  لحاظ مسائل متعالی تربیتی و اخالقـی وب گلستان سعدي با تأسّی به این دو کتاب ارزنده،    تانظر گذرانده  

نظیـر بپـردازد. بزرگـان در قالـب حکایـاتی زیبـا و کم  مَنِش  دلیل مضامین ناب عرفانی، به بیان سلوك عارفان وب

ساختار و ویژگیهاي ادبی، تبویب، تلفیق نظم و نثر و ازلحاظ  مضمون و محتواي کتاب، عرفانی و تعلیمی است امّا  

 گویی به طرز گلستان سعدي فراهم آمده است. حکایت

متن اثر، با عبارات سنجیده، دلنشین، آهنگین و سرشار از مفاهیم ادبی شکل گرفته و غالـبِ نثـر کتـاب سـاده و 

روان است و ویژگیهاي نثر مرسل در آن دیده میشود به همین دلیل، فهم عبـارات دشـوار نیسـت. واکـاوي صـور 

در باب نخست با توجه به تنوّع فصول دهگانه، انواع سجع و تشـبیه و بـویژه تشـبیه  که نشان میدهدخیال در اثر 

و مؤلّف هرگاه کالم به او مجالی داده از آنها در جاي جاي سخنش بهـره بـرده امّـا در دو   داردبلیغ، بسامد باالیی  

رسـل نزدیکتـر کـرده اسـت. را به م  وي   باب دیگر کاربرد صناعات ادبی اندکی کمرنگتر شده و همین موضوع نثر

تشبیهات بکاررفته در متن اغلب حسّی به حسّی است و رعایت این ویژگی مؤلّف را به شیوة تصویرآفرینی شاعران 

کرده است. وي همچنین از دیگر صناعات ادبی در نگارش اثر استفاده کـرده   و نویسندگان سبک خراسانی نزدیک

   .که بیشتر لفظی هستند

 آورده کـه بـا ذکـر  گلستانهاي خود را به فراخور موضوع، ضمن حکایات به سبک  اري از سرودهالعابدین اشعزین

امتیازات ادبی اثر بشمار میرود. وي از آیـات و احادیـث بـه شـیوة درج در دیگر  است و از    لفه» شاخص شدهؤلم«

فـده فصـل و یکصـد کالمش سود جسته و سخن را بدان آراسته است. متن نسخه شامل یک دیباچه، سه باب، ه

 حکایت است. 
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 نویسندگان  مشارکت

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

 عهده   بر   را  نامهپایان   این  راهنماییمریم محمودي  دکتر    سرکار خانم.  است  شده  استخراج  دهاقاناسالمی واحد  

  و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  ابراهیم جانیآقاي  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته

  به  کمک  با  نیز  پریسا داوري و آقاي دکتر حسین آقاحسینیسرکار خانم دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم

 تحلیل   نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه

 . است بوده پژوهشگر چهار هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي 

 

 قدردانی  و تشکر

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

 این   کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  دهاقاندانشگاه آزاد اسالمی واحد    انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

 

 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان

 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق

 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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