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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
(بهار ادب) 

 چکیده:
هدف:   و  گنجینهنسخه زمینه  از  خطّی  جهانهاي  حاصل  و  ملت  هر  فرهنگی  میراث  ارزشمند  بینی  هاي 

کهن و زدودن گرد فراموشی از سیماي متون  هاي  نوشتههریک از شاعران و نویسندگان است. احیاي دست
بابا  «میر  اثر  السالکین»  «مرآت  خطی  نسخۀ  دارد.  شایانی  اهمّیت  آثار  این  آفرینندة  شناسایی  و  قدیمی 
درویش نقشبندي» یکی از این آثار ارزشمند است که بدلیل  بکار بردن اصطالحات صوفیه و عرفانی بویژه 

ب از  برخی  معرفی  و  نقشبندیه  در طریقۀ  میتواند  نقشبندي  اعتقادات  و  رسوم  آداب  و  طریقه  این  زرگان 
شناخت این طریق صوفیه مؤثر باشد. این تحقیق عالوه بر معرفی این نسخۀ خطی و مؤلف آن، به بررسی 

 ویژگیهاي سبکی در این اثر میپردازد.
 تحلیلی انجام شده است. -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه:

شمارة  ها:یافته به  نقشبندي»  درویش  بابا  «میر  اثر  السالکین»  «مرآت  خطی  کتابخانۀ   5629نسخۀ  در 
شاعران  دانشگاه تهران نگهداري میشود. «میربابا پسر میر درویش نقشبندي» یکی از عارفان و نویسندگان و 

ه.ق به خط   1118باذوق، ولی ناشناختۀ قرن دوازدهم قمري است. این اثر توسط کاتبی نامعلوم در سال  
صفحه  است. البته نسخۀ فوق پس از نگارش توسط کاتب و یا دیگري   430نسخ کتابت شده و مشتمل بر  

با خط اغلب  و  تصحیح شده  متن  حاشیۀ  در  که  گرفته  قرار  اصالح  و  بازبینی  اصالح مورد  و  ترمیم  زدگی 
 گردیده است.  

آیات، گیري:  نتیجه شامل  نظم،  و  نثر  مطالب  صوفیه،  عرفانی  مسائل  دربردارندة  السالکین  مرآت  کتاب 
داستانهاي  و  حکایات  عرفانی،  مختلف  عناوین  طرح  با  اثر  این  در  میربابا  است.  غزلیات  و  قصاید  احادیث، 

به آیات،   به شرح مطالب منظوم که آمیخته  و عرفانی است،  اعتقادي  امثله، مباحث و موضوعات  احادیث، 
خود به روش تمثیل میپردازد. نویسندة این اثر، در اغلب موارد به کتب طریقۀ نقشبندیه و به اشعار و کتاب 

 الذهب جامی و مثنوي مولوي توجه زیادي داشته است و در برخی موارد از اشعارخود در متن آورده سلسله
که عمدة این اشعار نادرست آمده است. همچنین گاه شعر دیگران به غلط به شاعران دیگري نسبت داده 

است. درآمیختگی نظم و نثر، کاربرد فراوان آیات، احادیث و کلمات عربی از ویژگیهاي خاص نثر این شده  
طریقت نقشبندیه از دیگر ها و اصطالحات عرفانی و صوفیه خصوصاً اصطالحات  کاربرد واژه  نسخه میباشد. 
 شناسی نثر این نسخه است.تمایزات سبک

 1399بهمن  01 :دریافت تاریخ   
 1399اسفند    04:   داوري تاریخ   
 1399اسفند   16: اصالح تاریخ   
 1400فروردین    07: پذیرش تاریخ   

 :کلیدي  کلمات  
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Naqshbandi" 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Manuscripts are valuable treasures of the 
cultural heritage of each nation and the result of the worldview of each of the 
poets and writers. It is very important to revive the ancient manuscripts and 
remove the oblivion from the appearance of ancient texts and to identify the 
creator of these works. The manuscript of "Meraat Al-Salkin" by "Mir Baba Darvish 
Naqshbandi" is one of these valuable works that due to the use of Sufi and mystical 
terms, especially the Naqshbandi method and the introduction of some of the 
greats of this method and the customs and beliefs of Naqshbandi can be 
recognized in this Sufi way. Be effective. In addition to introducing this manuscript 
and its author, this research examines the stylistic features of this work. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: The manuscript of "Meraat Al-Salkin" by "Mir Baba Darvish Naqshbandi" 
No. ٥٦٢٩ is kept in the library of the University of Tehran. "Mir Baba, son of Mir 
Darwish Naqshbandi" is one of the mystics, writers and poets with taste, but 
unknown in the twelfth lunar century. This work was written by an unknown scribe 
in ١١١٨ AH in Naskh script and contains ٤٣٠ pages. Of course, the above version 
has been reviewed and corrected after being written by a scribe or someone else, 
which has been corrected in the margins of the text and has often been corrected 
with a line. 
CONCLUSION: The book of Mir'at al-Salkin contains Sufi mystical issues, prose and 
poetry, including verses, hadiths, poems and lyric poems. In this work, Mir Baba 
describes his contents in an allegorical way by proposing various mystical titles, 
anecdotes and poetic stories that are mixed with verses, hadiths, proverbs, 
doctrinal and mystical topics. The author of this work, in most cases, has paid much 
attention to the books of the Naqshbandiyya method and to the poems and books 
of the Jami and Masnavi Rumi dynasty, and in some cases he has included in the 
text some of his poems that are mostly incorrect. Other poets have been 
attributed. In the fusion of poetry and prose, the extensive use of Arabic verses, 
hadiths and words is one of the special features of prose in this version. The use of 
mystical and Sufi words and expressions, especially the terms of the 
Naqshbandiyya sect, is another stylistic distinction of prose in this version. 
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 مقدمه 
نسخه دستوجود  از  زیاد  خطی  کشور  نوشتههاي  در  دوازدهم  قرن  در  ایرانی  نویسندگان  و  شاعران  آثار  و  ها 

از  بیرون  در  آن  گسترش  و  فارسی  زبان  نفوذ  نشانگر  که  است  دوره  این  نثر  منحصربفرد  ویژگی  از  هندوستان 
دوستان هاي خطی و شناساندن آنها به اهل فرهنگ و ادب فارسی و ادبرزهاي ایران است. توجه به این نسخهم

این دست واقع شود.   ایران مؤثر  فرهنگی و حفظ و گسترش تمدن  ها دربردارندة شیوه نوشتهمیتواند در غناي 
و احساسات درونی و مسائل اعتقادي نگرش صاحب اثر به جهان هستی، روابط اجتماعی، سیاسی، عواطف انسانی  

آن ملت هستند. یکی از راههاي اطالع و انتقال این مسائل از نسلی به نسل دیگر را میتوان ازطریق آشنایی با این  
ها را در میان ملل گوناگون نوشتهآثار دانست. همین بحث اهمیت و ضرورت تصحیح، بررسی و معرفی این دست

هجري قمري در کشور هندوستان   1118رآت السالکین» که به نثر ساده در سال  مطرح میسازد. نسخۀ خطی «م
توسط «میر بابا پسر میر درویش نقشبندي» به رشتۀ تحریر درآمده در زمرة کتب عرفانی و تصوف است که در 

بهره با  جامی،  آن  چون  بزرگی  شاعران  سخن  و  نقشبندیه  تصوف  بزرگان  کتب  احادیث،  الهی،  آیات  از  مندي 
 ولوي، و ابوسعید ابوالخیر نگاشته شده و متأسفانه تاکنون مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است. م

سبک بررسی  مقاله  اصلیاین  فکري،  هدف  ظاهري،  ویژگیهاي  منظر  از  السالکین»  «مرآت  خطی  نسخۀ  شناسی 
 زبانی و ادبی است. 

 
 بحث و بررسی 
 السالکین» و مؤلف آن    معرفی «مرآت

خطی و  «م  نسخۀ  نویسندگان  و  عارفان  از  یکی  نقشبندي»  درویش  میر  پسر  بابا  «میر  توسط  السالکین»  رآت 
شاعران باذوق ولی ناشناختۀ قرن دوازدهم قمري، در حوزة عرفان و تصوف و فرقۀ نقشبندیه به فارسی نگاشته 

شامل   و  است  ( 215شده  صفحه  430برگ  هر  اندازة    ) 13×8( سطر  15صفحه)  با این    است.19* 12در  نسخه 
در کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري میشود. این نسخه به خط نستعلیق  و    5629شمارة  

توسط کاتبی نامعلوم کتابت گردیده است. رنگ تمام خطوط یکسان نیست و مرکب مشکی و قرمز  است. گاهی  
بعضی ویژگ از  ریز و درشت میشود. در مجموع  اصلی  قلم متن  بگذریم، میتوان گفت یهاي رسماندازة  الخط که 

هجري قمري است و در زمان پادشاه گورکانی 1118خط نسخه کامالً خوانا نیست. تاریخ کتابت این نسخه سال  
اورنگ «تفحهمحمد  او  کتاب  دیگر  از  السالکین  مرآت  مؤلف،  خود  نوشتۀ  بر  بنا  است.  گردیده  تألیف  -زیب 

 . 1الصۀ این کتاب استالمحققین» برگرفته شده و به نوعی خ
 

 ویژگیهاي ظاهري نسخه 
*بابها و فصلهاي کتاب: این کتاب داراي چهار باب و هر باب مشتمل بر چهار فصل است: باب اول: در معرفت 
کمال یافتن نطفه و حقیقت کمالیت مرد و زن و بیان نفس طبع و نباتی و حیوان و انسانی و قوتهاي ایشان و  

الوجود و ممتنع و مبدع و معاد. (فصل دوم)، در بیان الوجود و ممکنول)، در بیان واجبخادمان ایشان. (فصل ا
 

ت السالکین و مرقات العارفین» از فردي ناشناس وجود  آالبته در موضوع عرفان و تصوف فارسی، اثري دیگري به نام «مر  - 1
 دارد.  
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آنکه حکمت در آفرینش آدم چه بود و بیان احوال وجود حیوانی و انسانی و تحلیل غذا و آفرینش مختلفه. (فصل 
 فصل چهارم). سوم)، در تطبیق آفاق بزرگ و آفاق کوچک یعنی برابر کردن تن مردم به عالم اجسام ( 

باب دوم: در بیان پیر کامل و حقیقت اولیاء (فصل اول) و بیان طریق سلسلۀ عالیۀ نقشبندي (فصل دوم) و تعریف 
الدّین محمّد قدّس اهللا سرّه (فصل سوم) و در حقیقت و اذکار آن و تلقین حقیقت احوال جناب حضرت میرسیف

 بزرگان این طریق (فصل چهارم). 
اطوار آن (فصل اول)، در بیان روح و اطوار آن (فصل دوم)، در ذکر خفی واردات آن (فصل   باب سوم: در ذکر و

 سوم)، در احوال و اقوال واصل و حقیقت عارف (فصل چهارم). 
باب چهارم: در بیان حقیقت انسانی که در اهل عالمند (فصل اول)، در سماع و عقاید آن (فصل دوم)، در نماز  

 سوم)، در اکثر کلمات وردیۀ قدسیۀ طریقۀ نقشبندیه (فصل چهارم).نوافل و اوراد آن (فصل 
با بهره السالکین،  نثر: میربابا در مرآت  از جمله اشعار جامی،  * درآمیختگی نظم و  از زبان شعر پشینیان  گیري 

عار مولوي، ابوالسعید ابوالخیر، عطار نیشابوري، شیخ محمود شبستري، سعدي و حافظ کالم خود را مزین به اش
است. البته در خیلی از مواقع خود نویسنده با عنوان «و قال عبدالضعیف و حقیر» اشعار و ابیاتی این بزرگان کرده 

الدین محمد» مراد خود بیان میکند و برخی ابیات را با  را به خود نسبت میدهد و یا اشعاري را از زبان «میر سیف
 شده از پختگی چندانی برخوردار نیستند. بیات بیانعنوان «میرزا هاشم» در کتاب خود میآورد که ا

تعداد ابیات فارسی که از شاعران مختلف در متن کتاب آورده شده، قابل توجه است؛ اما هیچ شعر عربی در اثر  
دیده نمیشود. اشعار فارسی کتاب گاه یک مصراع، گاه چند بیت از یک یا چند شعر و گاه صورت کامل یک غزل،  

ر یک  یا  و  مثنوي  افزوده  تأثیر کالم  بر  هرحال  به  و  گنجانده شده  در کالم  گوناگون  به صورتهاي  و  است  باعی 
 موجب آرایش آن گردیده است. 

 
 السالکین آمار اشعار موجود در کتاب مرآت 

 سایرین
  شاعر  25(

ابوسعید   سعدي  حافظ عراقی  سنایی
 ابوالخیر 

مال 
 معین

میر   عطار 
 بابا

 شاعر  مولوي  جامی 

 تعداد 51 32 37 22 17 16 13 7 5 5 45
 درصد 20 13 15 9 7 6 5 3 2 2 18

السالکین از آنها بهره برده و عبارات و مطالب قابل  مآخذ مورد استفادة مؤلف: منابعی که میربابا در تالیف مرآت
اشعار شاعران توجهی از آنها در اثر خود گنجانده است، شامل قرآن کریم، کتب حدیث و روایات مذهبی، دیوان  

 زبان است. فارسی
االنسان: حلیه  -1فهرست کتب تصوف و عرفانی که در کتاب مرآت السالکین از آنها نام و استفاده برده شده است:  

  -4ارشادالسالکین: مخدوم عماد نامی.    -3جوزي.  تلبیس ابلیس: ابن  -2بن حسین.الدین احمدبن علیسید جمال 
معاقبت مضافات:   -7البلدان: ابوالمؤید بلخی.  عجایب  -6سبعین: ابوحریره.    -5بخارایی.  االعالم ترکی: بهرام  قاموس
.صالح بلخی  مبارك  مکی.  قوت  –  8بن  ابوطالب  مدنی.  ریاض  -9القلوب:  خان  سیدعلی  انوار    -10السالکین: 

قدسیه: بَهاءُالدّین   رسالۀ  -13مناقب: خواجه محمد نقشبندیه.    -12مکتوبات: مولوي.    -11الملکوت: عالمه حلی.  
تاج  18-15طیبات.    -14نَقْشْبَنْد،   مصیبتاسراراالولیا،  منطقالقصص،  عطار.  نامه،  الذهب: سلسله  -19الطیر: 

مُحَسَّن  -20جامی. ابوعلی  قاضی  تنوخی.  فرج:  علی  سهروردي.عوارف  -21بن  کلینی.    -22المعارف:    -23کافی: 
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الخالصه القروي  العربی  عین  -24مالکی،  النوافل: محمد  علیرشحات  فخرالدین  کاشفی. الحیاه:  واعظ  بن حسین 
گیالنی    -25 عبدالقادر  الربانیه:  گیالنی.    -26فیوضات  عبدالقادر  اوراد:  محمدبن   -  27فتوح  المصابیع:  مشکات 

  -31-30غزلیات عراقی.  -29بن مبارك بخاري.  السالکین: صالحالطالبین و عدهانیس  -28عبداهللا خطیب تبریزي.  
 غزلیات صائب.-32بوستان و گلستان سعدي.

مخاطبه لحن  و  گفتار  در *سیاق  آن  نظایر  و  خطابی  عربی  و  فارسی  عبارات  از  السالکین،  مرآت  در  میربابا  اي: 
به مطالب و برانگیختن توجه بیشتر او و برقراري ارتباط نزدیکتر با وي استفاده تحریض و تشویق مخاطب نسبت

طب خود را با عنوان «اي سالک»، «اي  طالب» و... مورد خطاب قرار داده است تا با احساس کرده است. او مخا 
اخالقی مسائل  طرح  از  پس  میربابا  ببخشد.  قوت  خود  کالم  تأثیرگذاري  به  آن  با  و   -نزدیکی  مخاطب  عرفانی، 

ا عمل به برخی از نصایح و توجهی به برخی از امور و پرهیز از آن و یخواننده را مورد خطاب قرار میدهد و با بی 
توجه به نتیجۀ عمل، آنها را به شنوندة خود گوشزد کرده، که همین موضوع باعث شده او در خیلی از جاهاي 

 کتاب خود در حکم یک بشیر یا نذیر و در لباس یک شیخ و مرشد ظاهر شود.
شناسان قرار  ورد توجّه زبان * شکلهاي متفاوت نوشتاري: شکلهاي متفاوت نوشتاري از شاخصهایی هستند که م

شناسی موجب تمایز و برجستگی میشوند. اي دارند و در سبکاند، در شناخت سبک یک اثر جایگاه ویژه گرفته
است. شدهگفته   نیز مطرح  نوشتار  در  بلکه  نیست  گفتار  به  محدود  تنها  در سبک  آوایی  تفاوتهاي  است: «نقش 
بان نوشتار در گذر زمان و بر حسب متغیّرهاي تاریخی و جغرافیایی ها (صورت نوشتاري آواها) و شکل زنویسه

زبان کار  دگردیسی،  این  بررسی  میشوند  (سبکدگرگون  است»  تاریخی  نظریهشناسی  و  شناسی  رویکردها  ها، 
 ).246روشها،  فتوحی: ص

 بصورت  «ژ» حرف و «ج» بصورت «چ» حرف و «ب» بصورت «پ» و «ك» بصورت «گ» حرف  موارد همۀ در -1
 ← گاه / دیکر    ←گفت / کاه    ←، کفت  ) 15(   نازك  ←)، نازگ  6گلخن (   ←شده است: کلخن    برده  «ز» بکار

کبود      ←بی، کپود  ←) پی238گیتی (  ←، کیتی  )46(   گنگی  ←، کنکی  ) 45(   چنانکه  ←) چنانگه  32دیگر ( 
 ) و... 400گان ( خواجه ←کان) خواجه313گندم (  ←)  کندم  248( 
 این   به  ←باین    ،) 13( اجسام    بعالم  مردم  کردم  برابر  مانند:    . است  چسبیده  خود  بعد  کلمۀ  به)  به(   اضافۀ  حرف  -2
 ). 370به کلیساه (   ←بکلیسا   / جناب به ←بجناب  ) 19( 
شده و یکی از غلطهاي فراوان در   مسامحه  معموالً  گذاري نقطه  عدم دقت در بکار بردن نقطه در کلمات: در  -3

 ).397منظور ( ←، منطور ) 114( تالوت   ← گذاري است. ثالوتصحیح نقطهرد نااین نسخه کارب
 ←  دلرا  کار  ، این) 123(   را  دلی  صاحب  ←  دلیرا  است: صاحب  نوشته شده  چسبیده  بصورت  «را»  نشانۀ   حرف  -4

 ) 124(  را دل  کار این
  ←سالحی/  بیخدمت    بی    ←بیسالحی    گردیده است:  متصل  خود  بعد  کلمۀ  به  موارد  اکثر  در  «بی»  پیشوند  -5

   ) 372بی خدمت ( 
شاید   ←  شاهد  گردیده است:  تبدیل  «ي»  به   و  نشده  نوشته  ملفوظ  «ه»، هاي   به  مختوم  کلمات  بیشتر  در  -6
 )  44(  مشابه ←، مشابۀ  ) 25( 
می ←میوزد    ) 123(  پنداري   می  ←است: میپنداري     شده  آورده  چسبیده  بصورت  در کاربرد افعال،  می»  «  -7

 )283وزد ( 
 ). 7(  پیغمبري  مسند مزین تو است: ایبذات چسبیده خود مناداي  به «اي» ندا حرف -8
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 . ) 80( اي بوده ←بودة   است: آمده) ء (  آمده همزه «اي»  جاي  به  -9
 ). 363طیور ( ←طور:  ←افتادگی حروف و یا واج در برخی کلمات: دختی   - 10
 ).251بینم (   ←)، بی نم 238سالکان  ( ←هایی که باید سرهم نوشته شوند: سا لک  ان هجدانویسی واژ -11
 شده است. گذاشته نقطه سه عالمت نویسیکشیده هنگام سین واج زیر  در -12
جایی ، که که حنبد چون درخت ز  ) 82(  شد  شد  جوش  شده است: در  تکرار  سهواً  کلمات  موارد  برخی  در  -13

 )315 .( 
 ).345خرم (  ←)   خورم 7خورشید ( ←خرشید  :استعمال افعال با رسم الخط قدیمی-14
 . ) 48(  کنیم نظر را  «همه»، «هم» استفاده شده است: هم قید جاي  به موارد خیلی در -15
داشتن) شناسه  بدون  مصدر(   فعل  جاي   به  واژه  مصدر  بکاربردن  -16   ←  فرمودن می  /)  70(داشتند    ←    : 
 . ) 81( فرمایند می
 ). 54( سنگۀ     ←�ِ»:  سنگه  -« نماي جاي نقش به «ـه» کاربرد -17

به  فراوان: در مرآت  ییامال  ي غلطها  *وجود آنها  از  برخی  امالیی مشاهده میشود که  اغالط  از  السالکین مواردي 
متن کتاب راه پیدا کرده و برخی نیز   الخط و شیوة کتابت معمول در آثاري از دورة نگارش اثر بهپیروي از رسم

بسبب شتاب در نوشتن یا عدم اهتمام و الزام کافی در رعایت امالي درست و کامل برخی واژگان، از قلم کاتب یا 
مؤلف سرزده است. غلطهاي امالیی توسط کاتب یا فرد دیگري مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است. هر جا که 

شده را در حاشیۀ همان صفحه آورده است. خاست ته، با کشیدن خط روي آن، شکل اصالحکلمه را به اشتباه نوش
(    ←خوار/ خانند   ←خواست/ خار    ←   صواب   ←، سواب  ) 41(   غذا   ←  ، غزا) 20( ذوق    ←    )، زوق5خوانند 

) اکثیر  100صالح (   ← ) سالح79اعضا ( ←سفه/ اعظا  ←) سفح 58جاذبه ( ←کثیف/ جازبه  ←  ،  کسیف) 56( 
مرئی/    ←سوق/ مرعی    ←) صوق  239(   هاضر   ←    ) حاضر220کتف ( ←اَمَّنْ/ کطف  ←) عَمَّن128ْاکسیر (   ←

تغییر/   ←) تقییر  320ریاضت (   ←)  ریازت254مسکن (   ← ) مثکن  240محیط ( ←حواس/ مهیط     ←هواس  
واندن بخ  ←) بخاندن  397مفصال (   ←ساحر / ممصال   ←) ساهر  370الطاف ( ←)  التاف366تخلف (  ←تخلق  

 ) و...401طبقات مشایخ  (  ←طبغات مشایخ    /
 

 ویژگیهاي محتوایی
است  طریقتی  که  آمد  بوجود  قمري  هجري  پنجم  قرن  در  نقشبندي  طریقت  نقشبندیه:  سلسلۀ  مبانی  *بیان 

 ) بخارایی  نقشبند  محمد  بهاءالدین  خواجه  به  این  791-718منسوب  مؤسس  و  بنیانگذار  را  بهاءالدین  ولی   (
وان شمرد. «طریقۀ او به حقیقت دنبالۀ طریقۀ خواجگان است؛ طریقه و سلوکی که خواجه یوسف طریقت نمیت

  ) از جانشینان 535-440همدانی  بهاءالدین که خود  بودند. خواجه  نهاده  بنیان  ) و خواجه عبدالخالق غجدوانی 
آمیخته نقشبندي  طریقت  و  شد  خواجگان  طریقت  مصلح  و  محیی  بود،  عبدالخالق  تعالیم    اي خواجه  از  شد 

)؛ بنابراین خواجه  9السالکین، مبارك بخاري: ص  الطالبین و عدهعبدالخالق غجدوانی و بهاءالدین بخارایی (انیس
او اصول و عقاید   به نقشبندیه معروف شد.  بعدها  عبدالخالق غجدوانی مؤسس اصلی سلسلۀ خواجگان است که 

عبارت   چند  در  سیروسلوك  و  مقامات  در  را  طریقۀ  نقشبندیه  بناي  و  کرد  بیان  فارسی  زبان  به  بلیغ  و  موجز 
نقشبندیه را بر آن استوار ساخت که بعدها بوسیلۀ مشایخ بزرگ این سلسله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 

 صورت کمال یافت.
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«عصر صفوي، عصر رسمی شدن مذهب تشیع در بخشی از ایران قدیم است. از آنجاکه پادشاهان صفوي خود در  
سبب،  ای همین  به  میکردند.  همکاري  عصر  دینی  دانشمنان  با  مقصود  به  رسیدن  براي  داشتند،  اهتمام  امر  ن 

فقیهان و متکلمان شیعه براي تبلیغ و تعلیم اصول و مبانی اعتقادي شیعه و دفاع از آنان و ردّ و نقض مخالفان و  
تألیف کردند (سبکها و آثار  آنچه به نظر آنان با مبانی تشیع موافقت نداشت، رساله شناسی نثر پارسی،  متعدد 

هاي مذهبی در ایران، )، اما حاکمیت سلسلۀ صفوي، رواج مذهب شیعه، رشد و تکثیر نحله259غالمرضایی: ص  
ها مانند ها و مذاهب دیگر باعث شد برخی فرقهها و سختگیري بر نحلهحمایت حاکمیت مرکزي از برخی از نحله

جرگۀ صوفیان اهل تسنن بودند، توجهشان به فعالیت در بیرون سرزمین ایران و دربار  سلسلۀ نقشبندیه، که در  
 گورکانیان باشد. 

هاي صوفیه مثل وحدت وجود، حلول، سیروسلوك خانقاهی این فرقه افزون بر عقاید و آراي مشترك با سایر فرقه 
میسازد. آنان مشی اصلی طریقت خویش را    ها متمایزو امثال اینها، عقاید اختصاصی دارد که آن را از دیگر فرقه
نهاده بدعت  از  و دوري  انتباع سنت  و  به شریعت  التزام  این طریقت، مشی  بر  بزرگان  از  اند. عبدالرحمان جامی 

دوام  و  (ص)  سیدالمرسلین  سنن  اتباع  و  شریعت  اطاعت  و  جماعت  و  سنت  اهل  «اعتقاد  را  نقشبندیه  اصلی 
سبحان حق  به  آگاهی  (دوام  جامی: عبودیت  االنس،  (نفحات  میداند  غیري)»  وجود  به  و  شعر  مزاحمت  بی  ه 

 ). 420ص
خواجه عبدالخالق غجدوانی آداب و سنن و قواعد سیر و سلوك این طریقت را به زبان فارسی بر مبانی و اصولی 

و تعداد   هشتگانه برقرار ساخت. بعدها شاه نقشبند، خواجه بهاءالدین، سه اصل به اصول هشتگانۀ غجدونی افزود
  -3نظر بر قدم  -2هوش در دم  -1).  44این اصول را به یازده رسانید: (رشحات عین الحیات، واعظ کاشفی: ص  

  -10وقوف زمانی    -9یادداشت     -8داشت   نگاه  -7بازگشت     -6یادکرد     -5خلوت در انجمن    -  4سفر در وطن  
 وقوف قلبی. -11وقوف عددي  

از پیروان سلسلۀ نقشبندی ارادت میربابا  برده و عقیدت و  نام  را  این سلسله  ه است و در اشعارش اسامی علماي 
با  و همچنین  میرساند  اسالم  پیامبر  به  را  واسطه خود  چند  انتساب  با   و  است  داده  نشان  ایشان  به  را  خاصی 

واسطه به بزرگان دینی الدین محمد نقشبندیه»، او را نیز با عنوان  یادآوري از پیر و مراد خویش با نام «میرسیف
اسالم انتساب داده و عمالً بیان میکند یکی از ویژگیهاي پیرو طریقت نقشبندیه همین انتساب یافتن او به بزرگان 
خلفاي  و  پیامبر  منقبت  و  خداي  حمد  از  پس  خویش  کتاب  در  او  است.  (ص)  رسول  حضرت  خاصه  و  دین 

میپرد نقشبندیه  طریقۀ  تشریح  و  تبیین  به  بهرهچهارگانه،  با  و  و ازد  بزرگان  گفتۀ  و  احادیث  و  آیات  از  گیري 
پیشینیان، این مرام و طریقه را به خواننده معرفی میکند. میتوان محتواي کلی این اثر را یک فرایند تعلیمی و 

 دینی و مذهبی دانست که هدف غالب نویسنده و شالودة فکري و محتوایی آن معرفی طریقۀ نقشبندیه است. 
نفس بیرون آید ال اله تصور کند و چون نفس درون رود اال اهللا تصور نماید و این قاعده را هم هوش هر دمی که  

 ).208اند ( در دم و خطرة نفس نیز گفته
هوش در دم و نظر در قدم و سفر و خلوت در آن چمن داشته باشد و از خود غایب و به حق حاضر و این مقام فنا 

 ). 250نشود. به این مقام عالی نمیرسد ( است تا از وجود خود تمام غایب 
این  نیاز و مناجات بدان حضرت رفیع میکنی در  به ذکر و فکر و کلمات طیبات میفرستی و دعا و  اگر مقرون 

 ). 47معامله سود تو راست ( 
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 السّالم بر این معنی وارد است که: «النّاسُ مریض و شیخ الکامل طبیب و ذکر فقیه و چنانچه حدیث رسول علیه
دواهُ و مَن احب ذکر الدائم فصحّ من مرض و مَن شَکَ فقد کَفَرَ» صدق یا رسول اهللا. یعنی مردمان بیمارند و پیر 
کامل طبیب است و ذکر فقیه دواي اوست. هر که دوست دارد ذکر مدام را صحت مییابد از آن بیماري هر که 

 ).95شک آرد به درستی کافر گردد ( 
 ). 110تعالی سوالذّکر» معنی چنین باشد که نزدیکترین راههاي خداي بزرگ ذکر است ( «أقرب الطّریق إلی اهللا 

و ذکر خفی آن را گویند که مستی نیز از سالک برون نماید و سالک بیکار گردد. بعضی در این مقام به خدمت 
 ).244اند که هر گاهی مستی از سالک رفته و بیکار گشته (ایشان مباحثه کرده

سالک طالب که طریقۀ حضرت نقشبندیه قدّس سرّه اقرب و اسهل طریقۀ بجاي حدیث است و در بدان که اي  
موجب طریقه  به  بیشمار  قرنهاي  و  بسیار  سالهایی  سالک  چون  است.  ثانی  ذکر  و  است  مجاهده  اول  دیگر  هاي 

 اهللا باشد شب و روز به  ارشاد مرشد خویش به کلمۀ نفسی اثبات که ال إله إلّا اهللا باشد و یابد را اسم ذات که اهللا
جهت مداومت نماید و چون به اذکار مذکور زبان او روانش که میخواست او زبان به ذکر جاري گشت و به دوام 

بیداري و ترك لذّات جسمانی فرماید و نماز معکوس فرمایند ریاضت شاقّه چون به صوم مدام و ذکر دوام و شب
 ).119-118کوع و سجود نماید ( که سالک خود را آویخته به اشارت چشم ر

 ویژگیهاي زبانی 
آفرین مورد توجه قرار  سطح آوایی: در سطح آوایی که به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود، عوامل موسیقی

(انواع  و موسیقی درونی  قافیه)  و  (ردیف  (وزن)، موسیقی کناري  بیرونی  بر سه سطح موسیقی  و خود  میگیرند 
 د. سجع و تکرار) شامل میشو

 موسیقی بیرونی: وزن
 جدول قالبهاي شعري اشعار میربابا درویش نقشبندي

 فرد رباعی غزل مثنوي قالب
 %33/33 %22/2 %46/5 %12/58 درصد

 میربابا در اشعارش از چهار بحر رمل، هزج، مضارع و مجتث استفاده کرده است. 
 

 جدول اوزان مورد استفاده در اشعار میربابا درویش نقشبندي
 مجتث  مضارع  هزج رمل نام بحر
 90/7 53/8 47/34 37/49 درصد

 موسیقی کناري: قافیه و ردیف
 ست.   تمایل میربابا به استفاده از ردیفهاي فعلی بیشتر از ردیفهاي اسمی ا

 
 جدول ردیفهاي مورد استفاده در اشعار میربابا درویش نقشبندي

ردیف  نوع ردیف
 فعلی 

 ردیف حرفی  ردیف ترکیبی  ردیف ضمیر ردیف اسمی

 %32/1 %37/1 %52/2 %12 %84 تعداد
و موسیقی درونی: موسیقی کالم،   ردیف، صامتها  قافیه،  وزن،  از جمله  اجزاي سخن  ترکیب همۀ  حاصل حسن 

هاي  مصوتها، تکیه و سکوتهاست. از آنجاکه اساس موسیقی بر تنوع و تکرار بنا نهاده شده است «هر کدام از جلوه
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(م میگیرد»  قرار  نوع موسیقی  این  و کناري، در حوزة مفهومی  بیرونی  نظام موسیقی  در  تکرار  و  وسیقی متنوع 
 ). 415شعر، شفیعی کدکنی: ص 

میتواند   است که در طرحهاي گوناگون  اشتراك در مصوتها و صامتهاي کالم  نوع  *جناس: «مفهوم جناس، هر 
خود را نشان دهد. در ذات و طبیعت هر زبان، جناس خود را بعنوان یک قانون زیباشناسی نشان میدهد» (همان: 

)، آن صدر 3ام ( یشتر در اشعار خلق میشود: مهر احمد مهر در دل کنده). در مرآت السالکین، جناسها ب301ص  
 ) و...280) محبوبان او در راه او مجنونانند ( 43)، این عزیم عظیم مقامی بود ( 7بدر عالم یعنی محّمد رسول اهللا ( 

هاي بخش سازي(توازن نحوي): در سجع که به آن «تکرار نحوي» نیز گفته میشود «چون ویژگی* سجع و قرینه 
سازي است و مانند هر  یا مصراع دوم، اولی را تداعی میکند، ذهن از این دریافت لذت میبرد. تکرار نحوي قرینه 

به ). سجع در مقدمۀ اثر نسبت56شناسی، وحیدیان کامیار: صسازي دیگر زیباست» (بدیع از دیدگاه زیباییقرینه
اي ندارد  است. میربابا به اسجاع متوالی عالقهر اثر شده  دیگر فصول بیشتر است و باعث آهنگ و لطافت خاصی د

 است: و در اکثر موارد به آوردن دو سجع در پایان جمالت اکتفا کرده
بارگاه   نثار  نماید  انسانی و روح جسمانی در کان معرفت رحمانی طیران  از مطالعۀ آن دل  حمد و سپاسی که 

 ).1لعت معرفت خویش پوشانیده ( خداوندي که انسان را از خاك تیره آفریده و خ
 ). 1مند گرداند ( کرانۀ احسان خود بهرهاگر ما فقیران محتاج را و گرسنگان پر واج را از خزانۀ بی

 ).6منقول است از آن سید پسندیده و آن نور دو دیده ( 
یا ر باصفا و آن اما بعد از صلوات سیدالسادات آن گوهر درج معانی و آن ظلّ عنایات سبحانی در منقبت چهار 

 ).7اهللا که هر یکی گوهر درج شریعت و آفتاب برج حقیقت بودند ( صدر و بدر عالم یعنی محمد رسول 
امیدوارم از کرم عمیم عارفان و کامالن، ممالک معانی و دانشوران و غواصان بحار سخندانی چنانکه اگر در این 

درافشان خویش به صالح آن کوشند و چشم عیوب از این بی فشان  نسخه سهو و خطایی بینند به خامۀ مشک
 ).14-15بضاعت پوشند ( 

تا روح بواسطۀ آن نفحات عالم ربوبیت در این کاشانه و ویرانۀ عبودیت روزي چند تواند بود و ببوي آن زندگانی 
 ).44تواند کرد ( 

 ).94متابعت آن حضرت قول و فعل و حال داشته باشد (   
الموحدین، وارث االنبیا و خواجۀ ما حضرت و المحققین، غوث علما  الکبیر  الیت منزلت و هدایت منقبت، قطب 

 ). 119المرسلین، ناصرالمحققات الدنیا و الدَین ( 
 ). 135چون سالک را به هر دو صفت جالل و جمال پرورش دهند ( 

باطن به آن قطب زمان به این فقیر که نسبت غالمی بر آن آستان فلک دارد و در عین جوانی به سبب کشش   
 ).144اراده نموده ( 

 ).144اي یاد نماید ( تا چون صالحان صادق و مخلصان محقَ را به فاتحه 
 ). 208چون مدتی بر این طریق مداومت نماید و مالزمت کند ( 

 ).212گاهی به جمال بر کمال به نظر درآید و مرید صادق میباید که مصاحبت و مالزمت مرشد ازدست ندهد ( 
اي به تکرار واجها و هجاها دارند: بندهرار: در نثر و شعر میربابا، تکرار واژگان و جمالت، بسامد بیشتري نسبت*تک

) 195) این من و من او چه باشد جمله اوست ( 147)، جان جانند جان جان اي جان جان ( 3ام ( از بندگانت بنده
) بدان که این مقام، مقام خالفت و  195گ و بو ( یار در من عین من شد من در او / آب در گل عین گل چون رن
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) پس یقین دان اي سالک طالب که تو او نباشی ولیکن چون تو میان نباشی 256مقام نیابت سرور کاینات است ( 
ها ) این همه یکیست و همه دستها یکدست و همه نظر264) جان جانهاست جان جان در جان ( 257تو اویی ( 

 ) و...399یک نظر است ( 
 )، 3*تکرار واج: سیدي ننشسته چون تو در سریر سروري ( 

 ).144اي یاد نماید ( تا چون صالحان صادق و مخلصان محقَ را به فاتحه 
 )163شام زلفش کاذبان را گشته شام (  /صبح رویش صدق صادق را دلیل 

 ) 169کی بود زان فیض ما فایض شویم (  /ایم فیض حق باران و ما مستسقی
 )195آب در گل عین گل چون رنگ و بو (   /یار در من عین من شد من در او 

 )205دامن ما گیر و گو هل من مزید (  /گر از این کارت بود یاري پدید 
 )207تا نیابد هیچ دزد آنجا مجال (  /پاسبان دل شو اندر کلَ حال 

 )255ل شده خلوت معشوق چگل ( د / من و معشوق و مکان خلوت دل 
پس بدان اي سالک چون سالک از عالم ناسوت گذشت، در عالم ملکوت رسید و از محسوسات گذشت، در عالم 

 ). 246ملکوت غایب شد و از ملکوت به جبروت و از جبروت متوصَل به الهوت گشت ( 
 ). 252بدان اي سالک طالب تا سالک در صفات است ( 

 )260حرمت طاها و یاسین (  / آمیناین دعا از من از ملک 
 )264محض آتش شده در آن سرخوش (  / همچو آهن فتاده در آتش  

*تتابع اضافات: تتابع اضافات در این اثر به دو شکل یا علت بکار میرود: الف: در مقام تعارف و تمجید از بزرگان: 
)، وضیع و  13احت معرفت و یقین (  )، برگزیدة س2) از طفیل حشمت جاه رسول ( 1در لجۀ بحر کبریاء ذاتش ( 

 ).153شریف و صغیر و کبیر به جناب آن حضرت التماس و انابت نمودند ( 
پردازي و موازنه: بقاي عالم بزرگ بواسطۀ عقل و نفوس و بقاي عقول و نفوس بواسطۀ در شکل و بسبب قرینه  -ب

ز عالم غیر موجود به الفعل به صحرایی ). نام موجودي یافته از دریاي قوت و قدرت، یعنی ا86ذات حق است (  
). از کوه دامن مضاف صوبه کابل که از کثرت اشجار و از وفور فواکه و اثمار و از جریان انهار و از  89فعل آمد ( 

). با وجودآنکه خود در ضاللتند، سجاده و تسبیح 153چمنهاي پر از گلزار که یاد از جنت االبرار میدهد رسیدند ( 
). بعد از آن فرمود تا کس درون خود از جمله مأکوالت و آالیش دنیا صیقل 156به مریدان داد ( و عصا و کاله  

)، بر فرایض و سنت و 250)، هوش در و دم نظر در قدم و سفر و خلوت در آن چمن داشته است ( 158ندهد ( 
 ). 264نوافل قیام نمایند ( 

 
 سطح لغوي 

بسامد زیاد لغات عرفانی و اصطالحات صوفیانه، کاربرد فراوان لغات عربی و ترکیبات وصفی و اضافی از ویژگیهاي  
 خاص سطح لغوي کتاب مرآت السالکین است.  

*کلمات پربسامد: کاربرد اسامی خاص یکی از ویژگیهاي این اثر است. عالوه بر موضوع اثر که کاربرد اصطالحات 
هاي دینی و مذهبی شده است: ناپذیر میکند، میربابا در موارد بسیاري مجبور به استفاده از واژهعرفانی را اجتناب 

 ) ( 557سِرّ  اهللا   ،(554 ) حق  ( 493بار)،  خلق  ( 483بار)،  حضرت  ( 436بار)،  دم   ،(418 ) طریقت  تعالی  222)،   ،(
 )217 ) سالک   ،(214 ) وجود   ،(210 ) (   )،153(   ذکر)،  174)، شیخ  ( 150طالب  پیر   ،(132 ) )،  118بار)، حقیقت 
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 ) انسان ( 115مرید  (   )،85(   ینب   )،86)، حال ( 94بار)، عارف ( 113)،  (   بار)،81آتش  الهی    )،69(   مقام)،  68اولیاء 
 . ) 31(  فنا -)، قطب35)، فانی ( 36)، صوفی ( 37)، طریقه ( 38)، مرشد ( 56بار)، درویش ( 64( 

مرآت نگارش  در  میربابا  بناي  عربی: هرچند  مفهوم *کلمات  و  پیام  رساندن  و  مقصود  طبیعی  بیان  بر  السالکین 
رفان و حکمت براساس تعالیم انبیا اي از اخالق و عبصورت ساده و زودیاب است، با توجه به اینکه این کتاب آمیزه

چنین  در  معمول  عربی  عبارات  و  اصطالحات  و  واژگان  از  طبیعتاً  است،  عرفان  اهل  بزرگان  و  (ع)  معصومان  و 
متونی استفاده نموده است که بخشی از این موارد شامل اصطالحات خاص علم اخالق، عرفان، حکمت، فلسفه و  

اي است که میربابا بسبب شیوه و صورت ز شامل واژگان و عبارات عربیعبارات ویژة این علوم است و بخشی نی
اي و علمایی بیان خود و نیز تأثیرپذیري از متون علمی و عربی و فارسی دینی و عرفانی، آنها را در نثر مدرسه

 ) طیران  است:   گرفته  بکار  ( 1خود  اتقیا   ،(4 ) ( 5)، مسجود  ابریق   ،(7 ) احقر   ،(11 ) فایحه  فا12)،  اطوار    -یح)،  
)،  33)، خناس ( 27)، ممیزه ( 21)، متجلد ( 19)، عورت ( 18)، نوافل ( 17)، شمایل ( 15)، مخلد ( 14)، بحار ( 13( 

 ) ( 37امتزاج  استحالت   ،(40 ) الحق   ،(43 ) تحریض   ،(47 ) میمنه   ،(48 ) اسفل   ،(54 ) متوطن  تصدیع61)،   ،(-
) ( 66،منسوخات  معاقبت  غوث104)،   ،(-    ) ( 113اوتاد  عزیم   ،(133 ) التجاه   ،(153 ) انکسار  تحیَت  161)،   ،(

 )164 ) مزید  من  هل   ،(168 ) مثالثه   ،(200 ) استکشاف  مستحسنه،  عاجزه   ،(214 ) محروسه  انکشاف  217)،   ،(
 ). 370)، شوایب ( 360)، اختالط ( 303)، الیح ( 302)، مصاحف ( 301)، تکفین ( 262( 

بعضی کلمات که کمتر در زبان فارسی بکار    *کلمات کهن: از دیگر ویژگیهاي این کتاب توجه نویسنده است به
)،  شقل 12)،  اندراج ( 3شده بودند؛ از جمله کلماتی چون: پرواج ( اند و یا بصورت متروك و فراموشبرده شده

)، استالیف 104)، متفطن ( 87)، مستلذات ( 71) هاجزه ( 62فاسوخ ( –ماسوخ    -ساطوخ -)، فاروخ58)، آماس ( 27( 
)، تخاري 214)، غسخانه ( 203)، رکانید  ( 181)،  قطیره ( 178پالو (   -)، منقا173سفه ( )، منا143)، قدوح ( 115( 
 ).402)، جیالنی ( 304)، محافه ( 303)، میکانید ( 299عاروسی (–جوره  -)،  خریطه222( 

 ) بدر  : صدر  ( 2*ترکیبات  معانی  درج  امن 7)،  ناسبۀ   ،(- ) قدوه  8عدوبند  المنایب   -)، سرحلقۀ صفاکیشان  نایب 
 )12 ( ) )، نشئۀ حیات 44)، نفحات عالم ربوبیت ( 36)، لوح مسطور( 17)، وردیه قدسیه ( 14،  کرم عمیم عارفان 
اوراد 382)، رحم امهات ( 302)، نقم زدن ( 191)،حسن الجسم ( 184)، خانگاه ( 65)، فضل عمیم ( 50(  )، فتوح 
 ). 400)، غژدوانی ( 374)، بتگران ( 371)، قطاع الطرا یق ( 323( 
 

 به تلفظمسائل مربوط 
*تخفیف (تبدیل مصوت بلند به کوتاه): «در هجاي آخر کلمه (یا کلمۀ شامل یک هجا) که به صامت «ه» ملفوظ  
میخوانند»  تخفیف  را  آن  ادیبان  که  است  این همان  و  میشود  بدل  فتحه  به  الف ممدود  غالباً  باشد،  ختم شده 

ابوالقاسمی: ص   آنکه شهان را نگري  )،  2(   د سیه، مو شد سفیداز گنه رو ش  ).59(دستور تاریخی زبان فارسی، 
که تاج و تخت شهان )  206) نیست آگه غیر ربّ العالمین (  141(   شه من مجتهد روم و شام است)  108(   وارذرّه

 ).  386(  زینت از سپه دارد
یل شوند، کوتاه متناسب با خود تبدبلند در یک واژه به مصوّتهاي  *تخفیف (حذف از کلمه):  هر گاه مصوّتهاي  

سازي و گاه بخاطر گریز از سنگینی تلفظ و گاه به ضرورت فرایند تخفیف اتّفاق میفتد؛ این حذفها گاه براي آسان
)، از عزّ  206)، نفْس و شیطان به یکدگر یارند ( 57وزن صورت میگیرد. مانند: درگه خداي تعالی پیدا کرده است ( 
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 ) نیست  آگه  کسی  او  جالل  خود207و  هستی  باز   ،(   ) شوي  دور  گهی  حوا  253اگر  گاه  آدم  شکل  بر  گهی   ،(
 ).459)، همتی بر کار نکردم تو نگه دار از بدي ( 309( 
چنانچه   میشوند:  تبدیل  «او»  به   «  ُ » و  «اي»  به   «  ِ » آ»،  به«   «  َ » کوتاه  مصوّتهاي  فرایند  این  در  *اشباع: 

)،  گفت 122و خواهم همچونان شود. (   )، هرچه من گویم95عبادت ظاهر است همچونان عبادت باطن است ( 
 ).189بختم بس که مسعود اوفتاد ( 

یا   واجی حذف  فرایند  این  به  کند،  پیدا  کاهش  واژه  از  یا چند صامت  یک  است  ممکن  گاه  (حذف):  کاهش   *
کاهش میگویند. حذف واج ممکن است در اول، وسط یا پایان واژه صورت گیرد و گاه ممکن است بیش از یک 

) شده دل کنون مظهر 8)، سزد گر کنم فخر من این زمان ( 2ام ( واژه حذف شود: گر ببخشی از کرم ارزندهواج از  
)، ماییم فتاده اندر  195اي از نور او بر دل فتاد ( )، لمعه115) رود به جاش یکی مؤمن نکو افعال ( 14نور پاك ( 
 ).  365دره ( این تنگ

 
 سطح نحوي 

که دربارة ساختمان آوایی، صرفی، نحوي و معنایی زبان بحث میکند. از دستور و دستور زبان بخشی از زبان است  
زبانشناسی میتوان در فراگرفتن زبان نیز بهره گرفت. آشنایی با دستور هر زبانی، راه ما را براي شناخت آثار ادبی 

اد (دربارة  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  هم  فارسی  زبان  دستور  میکند.  هموارتر  زبان  ادبی، آن  نقد  و  بیات 
 ).34فرشیدورد: ص 

کاربردهاي کهن   بودن جمالت،  بلند  و  کوتاه  و  غیرمتعارف  در ساختهاي  و دقت  نظر محور همنشینی  از  جمله 
 دستوري مانند آوردن انواع یاء، آوردن دو حرف اضافه و... در این بخش تحلیل میشوند.

بس در  ناالزم  و  نابجا  اطنابهاي  طوالنی:  جمالت  در کاربرد  معنایی  اطنابهاي  این  است.  یافته  راه  متنها  از  یاري 
مواردي باعث درازي بیش از حد جمله و افتادن فاصلۀ زیاد میان نهاد و فعل جمله شده است؛ آنچنان که یافتن 

است. (سبک ارکان جمله دشوار کرده  میان  را  نحوي  پارسی، غالمرضایی: ص  ارتباطهاي  نثر  در 292شناسی   .(
السالک قرینهمرآت  شعر،  عربی،  عبارات  احادیث،  و  آیات  کاربرد  بسبب  نیز  طوالنی ین  جمالت  غیره  و  پردازي 

 هستند. 
هایی است که به دالیل مختلف  کاربرد افعال: شیوة چینش اجزاي سازندة یک فعل و چگونگی کاربرد آن از مقوله  

هاي ساختاري افعال در  نجا به شاخصهاست. در ایمتحوّل و دگرگون شده و صورتهاي گوناگونی به خود گرفته  
 این اثر پرداخته میشود.

  -اندیا آنچه دستورنویسان وجه وصفی نامیده  -*کابرد وجه وصفی: از اواخر قرن هشتم به بعد کاربرد فعل وصفی
هر  ). در این اثر معموالً بصورت غلط و گاهی درست بکار رفته است و به  291در متنها فراوان است. (همان: ص  

)، پس 72حال ناخوشایند است: چنانچه روح که خود را در شهر دیگر دیده خبر میدهد که من چنین گفتم ( 
)، از ما  299وزیر فرمود تا درویش رفته ظاهر ساخته آنچه او مطلب داشت به جناب پادشاه به معرض قبول افتاد ( 

فرموده  نیز  و  تو رسیده  را در خانقاه حجره  به  را اند که مرید صادق  او  و پوشاك خاطر  از خوراك  عالحده داده 
 ) و... 359جمع نماید ( 

*کاربرد «م» به جاي «ن» در آغاز فعل نهی: این شاخصه از کاربردهاي رایج و مرسوم سبک خراسانی و عراقی 
عالی است و در این اثر نیز این نوع افعال بسامد باالیی دارد؛ افاست که با گذشت زمان از بسامد آن کاسته شده  
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و   مانند «مدار، مبین،  مرنجان، مرو، مشنو، مشو، مکش، مگذار، مگردان، مگریز، مگو، میندیش، منشین، منگر 
)، در عیب نظر مکن که بی عیب  6میفکن» با این نوع کاربرد دیده میشود: توجه از من بی پا و سر دریغ مدار ( 

 ).235)، هان و هان غافل مشو تو با خود آي ( 15خداست! ( 
ویژگیهاي    اربرد «همی»  *ک از  کاربرد  این  بسامد به جاي «می»:  با  عراقی  در سبک  است که  سبک خراسانی 

است. خانلري در تاریخ زبان فارسی در بارة این کمتر ادامه مییابد. در این اثر «همی» و «می» هر دو بکار رفته  
زمان ماضی و مضارع و هاي  » پیش از صیغهکاربرد مینویسد: «براي بیان دوام و استمرار فعل، جزء صرفی «همی 

یافته بصورت «می»درآمده  امر درمی از قدیمترین زمان تخفیف  این جزء  امّا  است. در همۀ مآخذي که در آید. 
قدیمتر است هایی که تاریخ تألیف یا کتابت آنها  دست داریم این جزء به هر دو صورت وجود دارد امّا در نسخه

): در جهاد او همی بزد 363ورت «همی» غلبه دارد (تاریخ زبان فارسی، ناتل خانلري: صاستعمال این جزء بص
)، چه اظهار گشتن  261)، فیض او جان و دل همی یابد ( 227) صد نور همی گیرد آن دار بقا از من ( 9شمشیر ( 

 ) و...266خواستم ( همی
زبانی دورة ا و بیان خواب را از ویژگیهاي  شرط و تمنّ  "ي "*کاربرد «ي» شرط در آخر فعلها: غالمرضایی کاربرد  

هایی با این کاربرد اشاره میشود:  به نمونه  ).28شناسی نثر پارسی، غالمرضایی: ص  رشد و تکوین میداند. (سبک
)، حاجت به نام وقتی 212اگر صحبت اهل صدق موجب کمال است نبودي امر الهی بر ایشان او متوجه نگشتی ( 

)، اگر بسیار نبودندي توحیدي  274ندي و هر یکی را نام بایستی تا از یکدیگر جدا شدي ( بودي که دو وجود بود
) اگر ظهور آن ثمره از او نبودي این تشبیه به ظهور نپیوستی 275را وجود نبودي و هیچ کس موجود نگشتی ( 

 ) و...294( 
فعلهاي   فراوان  استعمال  فعلها  *  این  استعمال  بتدریج کاهش   سبکاز ویژگیهاي  پیشوندي:  خراسانی است که 

 ). 185)، پندار فروشکند ( 46آسانی به گلوي انسانی فرود آرند ( )، به8مییابد: نطفه خواهد که فرود افتد ( 
از میزان آن  بتدریج  امّا  فراوان است  این کاربرد در سبک خراسانی  افعال غیرشخصی): بسامد   ) *وجه مصدري 

اند؛ از غی شخصی نام بردهبا عناوین افعال وجه مصدري و فعلهاي  ع فعلها  کاسته میشود. دستورنویسان از این نو
فعلها   این  انوري  بن جمله  با  همراه  بایستن  و  و شایستن  توانستن  «از  مینویسد:  و  مینامد  غیرشخصی  افعال  را 
ان فارسی،  دیگر، ساختهایی بکار میرود که بر شخص معیّنی داللت نمیکند» (دستور زبماضی یا مصدر فعلهاي  

و 31انوري: ص   توانستن  و  مواردي که مصدر نخست، خواستن  در  را مخصوصاً  کاربرد وجه مصدري  ). شمیسا 
). از  158شناسی، شمیسا: ص  سبک  شایستن است، بیشتر میداند و رواج آن را تا قرن هشتم ذکر میکند (کلیات

 ) آموخت  بباید  دیده  ( 15مردمک  نتواند شد  قادر  زودي  به    ،(20  ،( ) نمود  نتواند  نتوان گفت که 34مداخلت   ،(
 ) نتواند کردن ( 50فالن چیز محتاج است  نابینایان مادرزاده را هیچ عالج  )، حدیث عشق نشاید ز عالِمان 75)، 

 ) و... 234پرسید ( 
*کاربرد فعل شاید: این فعل که اکنون تنها در معناي قید کاربرد دارد، در سبک عراقی و بویژه خراسانی به جاي 

شده است:  شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو در بارة کاربرد فعل «شاید» گفتهاست. در سبکفعل بکار رفته  
شده  «صیغه متروك  بتدریج  که  بوده  رایج  دوره  آن  در  فعلها  بعضی  از  (سبکهایی  پارسی،  است»  نثر  شناسی 

( 36غالمرضایی: ص   شاید  او،  پاي  خاك  گر شوي  بقیت30):  آن حضرت   ،(   ) نشاید  خرقۀ  139را  که  نشاید   ،(
 ) و..160مشایخ بپوشد و پیر را نشاید که او را خرقه دهد، تا به ارشاد چه رسد ( 

 



 93-111 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  اسفند ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 106

 کاربرد حروف 
افزودن «ب» بر سر فعل. «در گذشته «ب» یا هیچ نقشی نداشته و یا جنبۀ تاکیدي داشته  * کاربرد «اندر»:  

آمده است. این عنصر بویژه در شعر ستمراري، نقلی و بعید درمیاست و بر سر همۀ افعال اعم از ماضی مطلق، ا
آمده است) و گاهی گاهی هیچ نقشی نداشته و تنها براي کشش فعل (در وزنهاي شعري و تکمیل وزن شعر می

اند مثل برید و درید و شکست و ببست (تاریخ زبان فارسی،  آمده که این پیشوند را نداشتهدر کنار فعلهایی می
آید آباد جهان می)، هرچه اندر عدم3): تو نبی بودي که هیچ امّت نبود اندر جهان ( 29-28خانلري: صص    ناتل

 ).288)، بازش کند زیر و زبر حیرانم اندر کار او ( 52)، اندر خیال عقل به من عقل وا نمود ( 45( 
 *انواع الف 

)، الف 103) الف کثرت: اي بسا خرقه که در پیرهنش زنهار است ( 43ایم ( الف ندا: پادشاها! دل به خون آغشته 
 ) و...300یکان درّ شاهواره آورده، انداختند ( واسطه: چنانچه همۀ جانوران یکان

)، اگر گشایش را از مرشد 12سود ( )، تو را نَبْوَد زیان، ما را بُوَد  7*کاربرد انواع«را»: گمرهان و عاصیان را رهنما ( 
 )، و...359سابق خود تصّور نماید ( 

)، رخصت مر  354*کاربرد «مر» تأکید مفعولی به همراه نشانۀ مفعول: همه عمر مر خداي را عبادت کرده باشد ( 
 ).359)، ایشان مر او را تلقین طریق مرشد او میکردند ( 357عوام راست ( 

 
 کاربرد صفت 

ب موصوف  تقدیم  در سبک  *   کاربرد  نوع  این  ترکیب:  بین  در  نکره  گرفتن «ي»  قرار  و  مبهم «چند»  ر صفت 
خراسانی بسیار رایج بوده است و در سبک عراقی ادامه دارد اّما بسامد آن کاهش یافته است. در این کاشانۀ ویرانۀ 

در آن روز در مزار ) حضرت  126)، تو جزوي و حق کل است اگر روزي چند ( 44عبودیت روزي چند تواند بود ( 
 ). 399ربی با ترکی چند و با اصحاب خود خواجه یوسف خواجه محمّد پارسا و غیره نشسته بودند ( 

* کاربرد« نا» به جاي «ن» در ساخت صفات: این کاربرد ویژة سبک خراسانی است که بتدریج استفاده از آن در 
هاي زبانی دورة رشد و تکوین زبان  ا از شاخصهششم و هفتم کمتر شده است. غالمرضایی این ویژگی رقرنهاي  

شناسی نثر پارسی،  است» (سبکبکار میرفته    "نا"فارسی میداند و مینویسد: «نون نفی در بعضی ترکیبها بصورت  
نادیده می ).42غالمرضایی: ص   اشاره میشود: ملحد  این کاربرد در زیر  از  گوید و هرچه میگوید  به مصداقهایی 

)، خصوصاً 320)، شیفته شده به شهوات حرام و لذات نامشروعات( 302ون شب ناوقت شده بود ( )، چ278میکند ( 
 ).362)، اعتراض شوم و نامبارك است ( 335روز و شب از دانسته و نادانسته ( 

از ویژگیهاي دورة تکوین زبان فارسی میداند   نیز  را  این ویژگی  به جاي «بیشتر»: غالمرضایی  *کاربرد «بیش» 
)، یکی تا ده 32): با وجود آنکه آفتاب و مهتاب یکی بیش نیست ( 35سی نثر پارسی، غالمرضایی: ص  شنا(سبک

 ) سال  صد  دیگري  و  نمیماند  بیش  ( 50سال  بیش  لذّت  بیش،  قربت  هرچند  بیش 179)،  یکی  وجود  چون   ،(
 ). 274نیست، حاجت به نام نباشد ( 

یگر:  واژة «گران» در گذشته به معناي «سنگین»  *کاربرد صفاتی مانند گران، عظیم، سخت، نیک در معانی د
بکار میرفته است اّما اکنون به معناي «باال قیمت» کاربرد دارد: تري و خشکی و سبکی و گرانی و بعضی جزهاي 

)،  286)،  این راز سخت باریک است ( 137)،   نیک متحّیر گشتم ( 30دیگر که ظاهر است ادراك تواند کردن ( 
 ). 456ام پُر قال و قیل ( عاصیسخت بدکارم خدایا 
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 کاربرد قیود
 ) شد  زنده  ساعت  همان  در  زمان:  قید  براي  «همان»  را  137*  تو  روز  و  همان شب  به  دهم  کفایت  نیز  من   ،(

 )355 .( 
)، هرچه عدم و وجود او (به) 33*«هیچ» با فعل منفی به معناي اصالً: لیکن هیچ یکی از اینها موجود نباشد. (  

)، نابینایان 71)، خود از هیچ کدام اعضاي او خبر ندارد( 49نَبُوَد او را ممتنع الوجود خوانند ( هیچ کدام ضروري  
 ) نتواند کردن  ندارد ( 75مادرزاده را هیچ عالج  )، زبان هیچ حرکت نکند و گوش هیچ  76)، هیچ معالجت سود 

 ). 77سخن نشنود چشم هیچ نبیند ( 
)، چندان 15)، چندان نظر بر عیوب ننمایند ( 8چندان بگفتند ( شان  *«چندان» براي بیان مقدار: بزرگان وصف

)، چندان مهربانی و تلطّف را دربارة او 84)، آن وجود را چندان بقایی نباشد ( 21نگاه دارد تا در رحم قرار گیرد ( 
 ). 181مبذول میداشتند و چندان پرسش احوال او مینمودند ( 

مسخر نگشت مگر کسی را که خداي تبارك و تعالی به خود خوانده   *«مگر» براي استثناء: غیر از وهم که او نیز
)، بازگشت ایشان به سوي 57)،  نیافریدیم جنیان را و آدمی را مگر از براي آنکه ما را عبادت کنند ( 34باشد ( 

)، وجود او مثل کبریت احمر گشته مگر 64دوزخ است مگر یک فرقه که اهل سنّت و جماعتند و اهل توحیدند. ( 
 ).285)، یعنی که ندیدم هیچ چیزي را مگر آنکه یافتم در آن چیز خداي را ( 77یخنا و موالنا ( ش
 

 ویژگیهاي ادبی 
پردازي است و قصد او  از آنجاکه بناي میربابا در نگارش مرآت السالکین بر بیان ساده و به دور از تکلف و عبارت

ها و اعتقادات خود به مخاطبان به شیوة روان و زودیاب است، تا حد ممکن سیاق گفتار را در پیش انتقال اندیشه
اهتمام جدي به گزینش الفاظ و آرایش کالم به انواع گرفته و به زبان محاوره نزدیک شده و به همین سبب از  

جانبۀ قواعد فصاحت، فاصله گرفته و اهتمام خود را بر بیان طبیعی هاي بیانی و مراعات همهصنایع بدیعی و شیوه
مقصود نهاده است. میربابا بیش از آنکه شاعر و نویسنده باشد یک عارف و صوفی است. او در حوزة بیان و بدیع  

ه از ابزارهاي ادبی درجهت استحکام کالمش بهره ببرد تا اینکه در پی لفاظی و مفاخره و نمایش توانایی خواست
ادبی خود باشد.  به همین دلیل در نثر او غلبه با بیان مؤثر کالم است از راه برقراري ارتباط نزدیکتر با مخاطب و 

آوردن تمثیالت و تشبیهات ساده و استعارات طبیعی  آوردن عبارات خطابی، استشهاد به آیات و احادیث و اخبار،  
و زودیاب براي تبیین مفاهیم عالی و گاه پیچیدة عرفانی و فلسفی و حکمی و ملموس ساختن این مفاهیم به  
ذهن مخاطبان. بدین ترتیب وي از پرداختن به آرایشهاي لفظی و معنوي کالم، جز در مواردي که سخن بطور  

خودد کرده  اقتضا  آرایه طبیعی  از  اثر  دیباچۀ  در  بویژه  مقتضی  موارد  در  اما  نموده  و  اري  سجع  از  بخصوص  ها 
 جناس بهره گرفته است. 

با درنظر گرفتن درونمایۀ کتاب، تشبیهات ساده و روان در جهت تعلیم و آموزش از بیشترین  بسامد آماري بر 
 شتر آن است: خوردار است و ماهیت این تشبیهات روانسازي کالم و تأثیرگذاري بی

 )2ام ( در ره احمد سر افکنده  / همچو نقش پا به زیر پا مدام 
 ) 77کی چنان از روزنه در خانۀ نور (  / هر زمان چون خور به دل کرده ظهور 

 )148آفتاب معرفت اندر برش (  / اي در برشطالبان چون حلقه
 )  193(  ابروش چون نون دهانش همچو میم / چشم او چون صاد و زلف او چو جیم
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بلیغ  بصورت  وي  تشبیهات  غالب  است.  مفصل  و  مرسل  تشبیهات  از  بیشتر  مجمل  و  مؤکد  تشبیهات  بسامد 
 هاي تشبیهی) است:  (اضافه

 )142(  سالکان را در ره حق جز وجودش ره نبود  / گوهر بحر معانیست غواص وجود
ارشاد  بمنظور  و  این کتاب در بحث مفاهیم اخالقی   بکاررفته در  در   کنایات  از تشبیه  بعد  و  بوده  یاد آوري  و 

) شه من مجتهد 10) جزیه را در ملک سند رایج ساخت ( 9جایگاه دوم جاي دارد. تا دوان است اسب ابلق پیر ( 
) آتش در  205) دامن ما گیر و گو هل من مزید (  148اي در برش ( )  طالبان چون حلقه141روم و شام است ( 

 ).259رخت بردارد (  ) ظلمت نفس254دل شیدا انداخت ( 
با توجه به درونمایۀ کتاب مرآت السالکین که در آداب و سلوك عرفانی است، بکارگیري استعاره در آن از بسامد  

از نظر نسبی استعاره در اشعار (نظم) نسبت بکار گرفته شده باالیی برخوردار نیست و  بیشتر  نثر کتاب  به متن 
اند و غالباً در  ها در شعر او مصرحه و مکنیهاستعاره هاي تازه نیست. بیشتر  است. در شعر حیرت خبري از استعاره
 تعالی است:مفهوم معشوق حقیقی و حضرت باري 

 )9فیضش ابر است بر صغیر و کبیر (  / در سخاوت نباشدش ثانی
مورد تلمیح به آیات و احادیث   198*تلمیح: در مرآت السالکین تنها تلمیحات دینی و مذهبی وجود دارد. تعداد  

جاي اثر خود با استشهاد به این آیات و احادیث سخن  و کالم خود را مستند ود که  نویسنده در جاي دیده میش
)، یا 38)، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر ( 35)، واهللا اعلم بالصواب ( 35ساخته است: شر وسواس الخناس ( 

 ) و...39ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه ( 
و   موضوع استشهاد  براي  آنها  در ضمن  مؤلف  که  کرده  اقتضا  طبیعی  بطور  السالکین  مرآت  مباحث  محتواي  و 

بزرگان  اقوال  نیز  و  (ع)  معصوم  پیشوایان  و سخنان  نبوي  احادیث  قرآنی،  آیات  از  مطالب،  بر  تأکید  و  استدالل 
کند و آنها را به صورتهاي مختلف حکمت و عرفان و امثال عربی و فارسی و نیز اشعار فارسی بطور مکرر استفاده  

 در متن کتاب بگنجاند. 
 مؤلف، آیات و احادیث را بیشتر بصورت کامل و به عربی آورده است: 

«إنّا  و  اوست  احسان  وصف  للعالَمین»   رَحمَۀ  إلّا  أرسلناك  ما  «و  اوست  شأن  در  األفالك»  خَلَقتُ  لما  «لوالك 
 )، 19نبیٌّ و آدم بین الماء و طین» کالم معجزة بیان اوست (فَتَحنا» تعریف بیان اوست و «کنت 

 ).47در این معامله سود تو راست که قال اهللا تعالی «یصعد الکلم الطیب» ( 
 گاهی نیز فقط ترجمۀ آنها را نقل و در بیشتر موارد اصل آیه و حدیث را به همراه ترجمه بیان کرده است: 

 ).69ضلّ»..یعنی چه باشد که مردم عام مثل چهارپایانند، بلکه گمراهتر از آن ( «قوله تعالی: اولئک کاألنعام، بلهم أ 
براین مؤلف در موارد معدودي از آیات و احادیث، استفادة ادبی کرده است. به این صورت که از یک آیه و  عالوه

 حدیث و یا قسمتی از آن براي ساختن اضافۀ تشبیهی بهره گرفته است:
 ).1لَقَد کَرَّمنا بنی آدم» ما خاکیان را بنواخت ( به خطاب مستطاب «وَ  

میزان استفاده از احادیث و روایات در کتاب مرآت السالکین، تقریباً با آیات قرآنی برابر است. احادیث و روایات از  
منابع روایی یا کتب دیگري که حاوي این احادیث و روایات بوده، اخذ شده است. اهم منابعی که این احادیث و 
سیوطی،  صغیر  جامع  کافی،  اصول  بحاراالنوار،  از:  عبارتند  میشود،  دیده  آنها  در  یا  و  شده  اخذ  آنها  از  روایات 

 البالغه، صحیفۀ سجادیه، االمالی شیخ طوسی.نهج
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تعارفات و لقب بدتر است.  تیموري هم  از دورة  ادبی  نثر دورة صفوي «انحطاط  پردازي: شمیسا معتقد است در 
الق و  (سبکابمترادفات  است»  نادر  باشد  میانه  حد  که  کتبی  و  است  معمول  شمیسا: ص پردازي  نثر،  شناسی 

احترام213 القاب  این  کلیشه).  هم  نویسندهآمیز  هر  هم  و  است  آن اي  وضع  به  مجاز  را  خود  عصر  آن  در  اي 
برگ میدانسته   زمان،  پادشاه  میشود:  دیده  زیاد  بسامد  با  ویژگی  این  نیز  اثر  این  در  شاهنشاه  است.  دوران،  زیدة 

(صعالم احسان  و  عدل  قوانین  واضع  زمان،  و  عهد  نوشیروان  هندوستان،  والی گشور  جهان، 8پناه،  دو  قبلۀ   /  (
اجالل  و  فیوض  بهارستان  شجرة  ثمر  اقبال  و  معرفت  گلبن  بادة  نور  العلما،  و  الفقرا  محب  زمان،  اهل  مقتداي 

 ) و..12(ص
 

 گیري نتیجه
السا«  نسخۀ خطی  فرقۀ    شیدروریبابا پسر مریماثر «  »،نی لکمرآت  بویژه معرفی  نقشبندي» در موضوع تصوف، 

به استناد   یول  ستیمشخص ن  سندهینو  عارفِ   نیا  یسال تولد و زندگ.  استنقشبندیه و آداب و سلوك این فرقه  
ذکر شده   ي قمر  ي هجر  1118سال    سخهن  نیاستنساخ ا  خیتارکه در آن    ،نی مرآت السالک  یخطۀ  نسخ  9  ۀصفح
 215در    ، منحصربفرد  یخط   ۀنسخ  نیا، تنها میتوان وي را از عارفان و شاعران قرن دوازدهم هجري دانست.  است
در قالب نثر و نظم   یکتاب عرفان   نی. اشودی م  ي دانشگاه تهران نگهدار  ي مرکز  ۀدر کتابخان  5629  ةبا شمار  ،برگ

 اشعار سرودة خود میربابا و همۀ آنها به زبان فارسی است.و برخی از این آمده در  ریتحر هب
واژه از  بسیاري  معدولۀ  واو  میان  نویسنده  میشود، خصوصاً  دیده  فراوانی  امالیی  غلطهاي  السالکین  مرآت  ها در 

هایی مانند: «خار، دام، خاطر، خاستن یا برخاستن و...» و ضمۀ مانند «خوار» و «خواستن» و حرف «الف» در واژه
هایی مانند «خُرد» تفاوت خاصی قائل نشده و گاه امالي این لغات را جابجا نوشته است؛ ظاهراً این امر در واژه

 دورة او عیب شمرده نمیشده و با مسامحه با آن رفتار شده است. 
نگارش مطالب، رساندن هرچه ساده در  میربابا  ارتهدف  برقراري  و  به مخاطب  اندیشۀ خود  القاي  و  پیام  باط تر 

هرچه نزدیکتر با اوست. به همین سبب رعایت قواعد و آداب نویسندگی مدّ نظر او نیست و در بسیاري از عبارات 
زبان و سیاق گفتار و سخن خطابه ازآنجاکه مباحث مطرح در مرآت به  اما  بر آن منطبق میشود.  یا  نزدیک  اي 

رکیبات ساده و دشوار عربی و عبارات کوتاه و بلند این  ها و تالسالکین مباحث اخالقی عرفانی است، طبیعتاً از واژه
زبان و آیات قرآن و اخبار و احادیث و روایات و کلمات قصار و امثال آکنده و از قواعد این زبان متأثر است. مؤلف 
و  آیات  مطلب،  اقتضاي  به  بیشتر  و  است  نکرده  ادبی  استفادة  معدود  مواردي  در  احادیث جز  و  آیات  آوردن  از 

دیث را براي استدالل، استشهاد و تأکید به مطلب مورد بحث آورده است. میزان تأثیر آیات قرآنی و احادیث احا
اسالمی در کتاب مرآت السالکین میربابا بیانگر این موضوع است که جانمایه و شالودة فکري و محتوایی کتاب او 

 قشبندیه است.   عرفان و تصوف اسالمی و بیان شیوه سلوك و آداب سالکان طریقۀ ن 
یا    کتب  نام  امانت،  اصل  رعایت  با  که  برده  بهره  زیادي  متصوفۀ  و  عرفانی  کتابهاي  از  خود  کتاب  در  میربابا 

گوي استفاده کرده شاعر فارسی  55گیري از قرآن، او از دیوان نزدیک  نویسندة آن را بیان کرده است. جدا از بهره
 الدین بلخی و جامی هستند. که در این میان سرآمد همه، موالنا جالل 

کتاب مرآت السالکین از نظر زبانی، منطبق بر قواعد زبانی سدة دوازدهم هجري است و مانند بیشتر آثار عرفانی 
این دوره اساس کارشان تقلید از قدما بوده و همین امر شاخصۀ سبکی آثار نثر قرن دوازدهم است. سبک میربابا  

متمایل میشود و در اداي برخی معانی و بیان بخشی از عبارات سبک و سیاق  به نثر قدیم    -بخصوص در اشعار-
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نگارش  در  اثر  این  نویسندة  میشود.  گرفته  بکار  آن  یا سبکی  کاربردهاي خاص دستوري  برخی  یا  متقدمان  نثر 
ن و کتاب تقلیدي جامع از پیشینیان داشته و در سرایش اشعار منتسب به خود مهارت چندانی ندارد. سادگی زبا

پیرایه و  تکلف  از  کالم  بردهدوري  بکار  خود  آثار  در  پیشین  نویسندگان  و  شاعران  که  ادبی  از  هاي  میتواند  اند 
 ویژگیهاي عمدة این اثر در سطح زبانی و آوایی باشد.  

 
 نویسندگان  مشارکت

 شده   استخراج اسالمی واحد دهاقانآزاد دانشگاه   در مصوب فارسی ادبیات و  زبان دکتراي  دوره  رساله از مقاله این
آقاي .  اندبوده  مطالعه  این   اصلی  طراح  و  داشته   عهده  بر  را  رساله   این  راهنمایی  هااحمدرضا یلمهآقاي دکتر  .  است

  در.  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  ها داده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهمحمدتقی مقصودي  
 .است بوده پژوهشگر دو هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت

 
 قدردانی  و تشکر

آزاد اسالمی واحد دانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت و دهاقان
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   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
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