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 چکیده:
آیند. آثار عرفانی بستر مناسبی جهت ایجاد معنا و تفاسیر معنوی به شمار می زمینه و هدف:

اره. ق، از مؤلفان قرن ششم و هفتم شبه«بابا فریدالدین»ای است تألیف ن نسخهفوائدالسالکی

-موضوع نسخه، ذكر مجالس پیران صوفیه است بطور عام و بررسی مجالس پیران چشتیه و قطب

شکر بطور خای. در این پژوهش، بررسی ادبی الدین بختیار اوشی، پیر و مرشد بابا فریدالدین دنج

 متن آن و ویژدیهای زبانی و ارزشهای ادبی موردنظر بوده است.و محتوایی نسخه، 

با توجه به در دسترس داشتن پنج نسخه از نسخ این اثر، روش تصحیح براساس روش مطالعه: 

نسخج اساس یعنی نسخج كتابخانج مجلس و بررسی تفاوتهای آن با نسخ بدل مدنظر قرار درفت. 

مورد بررسی قرار « تحلیل محتوا»ی نسخه به روش براین محتوای عرفانی، ادبی و سبکعالوه

 درفت.

تنوع در نوع نگارش و نثر كتاب نیز چشمگیر و درخور توجه است؛ به این معنا كه در  ها:یافته

است؛ اما متن اصلی كتاب « مرسل عالی»بخش آغازین )بویژه دیباچه و مقدمه( پیرو سبک مرسل 

وق یافته است. پیروی درخور توجه نثر كتاب از قواعد در بسیاری از موارد به اغالق و تعقید س

زبان عربی شامل مطابقت صفت و موصوف، تتابع اضافات، جمع مکسر، حذف به قرینج اجزای 

جمله، كاربرد ویژۀ افعال، كاربرد واهه و تركیب در هیأت و معانی دیگردون در اكثر موارد به چشم 

 میخورد.

ای از نثر مجالس صوفیانه ی قرن ششم و هفتم ه.ق و نمونهاین كتاب نمونه انشا گیری:نتیجه

های سبکی مختلف نثر فارسی مورد استفاده قاره هند است و میتواند برای مقایسه بین شیوهشبه

و بررسی قرار بگیرد. استفاده از صنایع بدیع لفظی و معنوی از قبیل جناس، سجع، تضمین، 

گر ویژدیهای فوائدالسالکین است. در این اثر كاربرد تشبیه، استعاره، تمثیل، و تضمین از دی

 احادیث در حدی است كه ادر از متن حذف شوند، جمالت و معانی آن دچار نقصان میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mystical works are a suitable platform for creating 
meaning and spiritual interpretations. Favaed al-Salekin is a version written by "Baba Farid 
al-Din", one of the authors of the 6th and 7th centuries of the sub-continent. The subject 
of the edition is to mention the congregations of Sufi elders in general and to examine the 
congregations of Cheshtiyeh elders and Qutbuddin Bakhtiar Oshi, the elder and mentor of 
Baba Fariduddin Ganjshakar, in particular. In this research, the literary and content review 
of the version, its text, linguistic features and literary values were considered. 
METHODOLOGY: Considering the availability of five copies of this work, the method of 
correction was considered based on the original version, in the version of the Majles 
library, and examining its differences with the modified version. In addition, the mystical, 
literary and stylistic content of the version was examined by the "content analysis" 
method. 
FINDINGS:  The variety in the type of writing and prose of the book is also remarkable and 
worthy of attention; In this sense, in the opening part (especially the preface and 
introduction), he follows the style of the "Great Messenger"; But the main text of the book 
has been led to exaggeration in many cases. The book's prose follows the rules of the 
Arabic language, including the matching of adjectives and adverbs, the sequence of 
additions, the plural, the relative elimination of sentence components, the special use of 
verbs, the use of words and combinations in groups, and different meanings can be seen 
in most cases. 
CONCLUSION:  This book is an example of an essay of the 6th and 7th century AH and an 
example of the prose of the Sufi councils of the Indian subcontinent, and it can be used 
and analyzed to compare different styles of Persian prose. The use of original verbal and 
spiritual techniques such as puns, puns, guarantees, similes, metaphors, similes, and 
guarantees are among the other features of Favaed al-Salekin. In this work, the use of 
hadiths is to the extent that if they are removed from the text, the sentences and their 
meanings will suffer. 
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 مقدمه

وال الدین بختیار اوشی است؛ در قصبج كهتیکی از مشایخ معروف چشتیه و شادرد قطب« بابافریدالدین شکردنج»

اند ق نوشته 444در ناحیج ماتان و استان پنجاب پاكستان امروزی، چشم به جهان دشود. سال وفات وی را 

های (. زنددی و آثار این عارف بزرگ، ما را به شناخت تصوف اسالمی و سیر آراء و اندیشه454: 4357ورد، )میرخ

الدین اجمیری و دیگران درس خواند و پس از روی قاره رهنمون میشود. وی نزد معینطریقت چشتیه در شبه

ارادت داد و در تمام مجالس از مشایخ بزرگ چشتیه دست « الدین بختیار كاكیقطب»آوردن به تصوف، به 

الدین كه تعلیم آداب طریقت چشتیه بود، شركت میکرد و ملفوظات پیر خود را مینوشت. بابافرید صاحب قطب

-الرساله، رسالج وجودیه، اسرارالولیاء، راحتنامه، تحفهكتابهایی چند از جمله فوائدالسالکین، دنج اسرار، جودی

وجود و اشعار مختلف به زبانهای فارسی، پنجابی و اردو است. مهمترین اثر او الالقلوب، رسالج عرفانی، سراج

فوائدالسالکین است كه بطور عام شامل مجالس پیران صوفیه است و بطور خای نگارش ملفوظات یکی از پیران 

 الدین بختیار كاكی.چشتیه، قطب

 

 سابقۀ پژوهش
ون صوفیانه، شناسی متشکر است و ازلحاظ بررسی و سبکن دنجفوائدالسالکین با اینکه مهمترین اثر بابافریدالدی

به تحلیل ای درخور توجه است اما تا كنون بصورت نسخه خطی باقی مانده و هیچ پژوهش مستقلی راجعنمونه

 شناسی این اثر انجام نشده است.محتوا و سبک

 

 روش مطالعه

آوری اطالعات زنددی توصیفی به جمع -تحلیلی ای، به شیوۀدر این پژوهش، با استفاده از روش كتابخانه

-ن پرداختهشناسی آبابافریدالدین، آثار او و همچنین معرفی و تحلیل محتوای مهمترین اثر او فوائدالسالکین و سبک

های چاپی و فرهنگها و نسخه چاپ سنگی این اثر های خطی و تذكرهایم. برای انجام این امر نخست تصویر نسخه

دردآوری دردید و س س با مقابلج نسخج اساس با نسخ خطی دیگر، صورت صحیح آنها نگاشته شد و در لهور، 

همچنین توضیح جامع و كامل شرح احوال مؤلف با توجه به منابع كهن و اشاراتی كه به زنددی وی شده است، 

 فراهم شده است و با بررسی متن بلحاظ محتوایی و سبکی به نتیجه رسید.

 

 بحث و بررسی

 زندگی بابافریدالدین
(. هویت فرخ 49: 4349معروف است كه اجداد فریدالدین، ایرانی و از تبار فرخ شاه كابلی بودند )علوی كرمانی، 

اند )همانجا(. دربارۀ شاه چندان مشخص نیست و در بعضی مآخذ، انساب شیخ را به خلیفج دوم عمر هم رسانیده

اند )همانجا(؛ در ه.ق را ذكر كرده 545یقی در دست نیست. بعضی سال تاریخ ولدت شیخ فریدالدین نیز سند دق

ه.ق آمده  595(؛ در خزینجالصفیا سال 393ه.ق ذكر شده است )تاریخ فرشته:  591سال تولد وی  تاریخ فرشته

( و نیز سیرالولیاء )علوی 454: 4393(؛ در اخبار الخیار )محدث دهلوی، 351: 4365است )قریشی لهوری، 

ه.ق ذكر شده است. همانطوركه ذكر شد در هیچکدام از سالهای ذكرشده، یکسان  544( سال 51: 4349كرمانی، 

نیستند و تاریخ دقیقی از زمان ولدت و وفات فریدالدین در دسترس نیست. ادر دو مأخذ اخیر را كه قدیمیترین 
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ه.ق  445در نظر بگیریم و سال وفات او را  سال 45اسنادند، مالک قرار دهیم و سن خواجه را بنا به قول مشهور 

 (.311: 4344ه.ق تقریباٌ زمان صحیح ولدت وی خواهد بود )طباطبایی،  544بدانیم، سال 

درمورد این لقب در كتب معتبر دو دلیل آمده كه هر دو در قالب حکایت بیان شکر/ شکرگنج: تسمیه گنجوجه

، اول دارییدالدین نزد بختیار اوشی است كه پس از چند روز روزهكشی فرشده است. حکایت اول مربوط به ریاضت

با غذای مستی افطار میکند و انقالبی درونش برپا میشود و غذا را بیرون میندازد و روزه را ادامه میدهد و از فرط 

ار این ب درسنگی سنگریزه در دهان میکند كه تبدیل به شکر میشود و او از ترس مکر الهی بیرون میفکند تا سه

 شکر میگفتند.اتفاق میفتد و درنهایت با همان افطار میکند و از آن به بعد به او دنج

حکایت دوم مربوط به دفتگوی او با بازردانی است كه بارش شکر بود و بابافرید از مالش می رسد. او پاسخ میدهد 

 اش نمک است، به معذرتالتجارهالنمک است و شیخ میگوید نمک باد. وقتی بازردان به شهر میرسد، میبیند م

(. حکایت غیرمعروف 455: 4393آید و شیخ میگوید شکر باد و مالش شکر میشود. )محدث دهلوی، نزد شیخ می

دیگری هم منقول است كه مربوط به زمان كودكی شیخ میشود كه هر وقت نماز میخواند، مادرش به او از لب 

در محل مورد نظر نگذاشته بود، شیخ میرود و پس از نماز از همان  طاقچه شکر میداد. یک بار كه مادرش شکر

موضع شکر برمیدارد و میخورد كه باعث تعجب مادرش میشود! دربارۀ حکایت سوم باید دفت درصورت صحت این 

حکایت، شیخ از كودكی و قبل از پیوند به طریقت چشتیه به این لقب شهره بوده كه دور از ذهن به نظر میرس. 

 (.319: 4344اطبایی، )طب

چشت  قاره، منسوب بهای معروف از صوفیان مسلمان شبهسلسله« چشتیه»قاره: جایگاه سلسلۀ چشتیه در شبه

بن ادهم است كه از مشایخ بزرگ صوفیه در اواخر منسوب به ابراهیم« ادهمیه»است. این سلسله دنبالج سلسلج 

، حنفی مذهبند؛ با این حال ارادت خاصی به ائمج شیعه دارند. سده سوم و اوایل سده چهارم است. پیروان چشتیه

در چشت از قرن چهارم آغاز شد و تا قرن هفتم ادامه پیدا كرد و از قرن ششم بتدریج از « چشتیه»شکلگیری 

خواجه »در هند، « چشتیه»قاره دسترش پیدا كرد. مؤسس و مروج سلسلج ناحیج هرات و خراسان بزرگ به شبه

در قرن « چشتی»از مراكز مهم تصوف « دهلی»ای در راجستان هند( و )ناحیه« نادور»، «اجمیر»بود. « نالدیمعین

 هفتم بودند.

یاء و دو الدین اولشکر در اجودهن پاكستان، خواجه نظامالدین بختیار، شیخ بدرالدین و شیخ فریدالدین دنجقطب

نگال و دكن، شیخ نصیرالدین محمود معروف به چراغ دهلی الدین غریب( در بالدین و برهانخلیفج وی )شیخ سراج

در دهلی، و سیدمحمد دیسودراز و اخالف وی در نواحی دكن، باعث دسترش سلسلج چشتیه و ترویج زبان فارسی 

قاره، درخور توجه و اهمیت است. در سرزمین هند شدند. مضاف بر آن، سهم مشایخ چشتیه در ترویج اسالم در شبه

اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم، در دورۀ نصیرالدین، چراغ دهلی، به اوج معنوی خود رسید و با  در« چشتیه»

 (.579: 4، ج4397مرگ وی، رو به انحطاط و زوال نهاد )انوری، 

مولوی عبدالحلیم حسینی، از بزردان تصوف و عرفای هرات معاصر، بر این نظر است كه هدف طریقتهای چهاردانج 

ه، قادریه، نقشبندیه و سهروردیه(، شناخت و معرفت خداوند است. در قانون اصلی تصوف و عرفان، تصوف )چشتی

اصل تصوف عملی است و شریعت مقدم بر طریقت است. به بیان دیگر شریعت بیان است و طریقت عمل، حقیقت 

 باشد، معرفتی به دستثمرۀ آن، و معرفت، رسیدن به آن. معرفت بعد از حقیقت است؛ تا حقیقتی وجود نداشته 

 اند.اهلل )ی(، اهل بیت )ع(، صحابه و تابعین طی كردهنخواهد آمد. مسیر حق همان مسیری است كه محمد رسول
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های چشتیه بر شریعت و سنت استوار است. آنها معتقد بودند اصالح شخصیت بدون محبت الهی و اساس اندیشه

رزشهای اخالقی و روحانی تأكید داشتند تا اخوت انسانی را تقویت احترام به سنتهای الهی ممکن نیست. آنها بر ا

نمایند. از نظر مشایخ نخستین چشتیه، نام دیگر مذهب، خدمت به خلق خداست و هر كوششی درجهت خدمت 

به خلق قابل تقدیر و ارج است. مشایخ چشت جنبج عملی نظریج وحدت وجود را رواج دادند و از آن برای اتحاد 

در جامعه استفاده كردند. آنها بر این باور بودند كه از دربار و دستگاههای سیاسی باید فاصله درفت، نه اجتماعی 

از مراكز بزرگ جمعیتی. علم در میان مشایخ چشتیه جایگاه ارزشمندی داشت. برای دریافت خرقه، بایستی شخص 

میتواند اسرار تصوف را دریابد و امراض روحانی در علوم ظاهری به كمال میرسید؛ زیرا معتقد بودند انسان فاقد علم 

 (.46-43: صص4345انسان را درمان كند )عالء سجزی، 

های تصوف، از روشهای مبتنی بر بیان داستانها و حکایت و قصص استفاده میکردند. مشایخ چشتیه، در تعلیم آموزه

د، داشته ان«سهروردیه»ای از طریقت اخهكه ش« فردوسیه»این شیوۀ تعلیم چشتیه، اثر زیادی بر تعالیم صوفیان 

( است. 444-796الدین احمد یحیی منیری )است. یکی از رهبران فردوسیه كه متأثر از چشتیه بوده، شیخ شرف

ه( كه دهلی مركز علم و  494 -445الدین فیروزه خلجی )حکومت ه.ق در زمان سلطان جالل 445منیری در 

رهبر چشتیان هند، مالقات داشته است. مشایخ چشتیه مریدان خویش را تشویق  الدین اولیاء،تصوف بود، با نظام

(. از دیگر اصول مهم چشتیان، ریاضتهای 36میکردند كه نهایت احترام را به پیرانشان از خود نشان دهند )همان: 

ه ادت بالبته دریافت فتوحی كه بدون چشمداشتی خای از روی محبت و ار-سخت، ن ذیرفتن هدایای حکومتی 

( و دوری از مناصب دولتی بوده است. با پایبندی به این اصول، چشتیان 464)همان:  -آنها میشد جایز میدانستند

سعی داشتند برغم سهروردیان، با نزدیکی به دروههای مختلف اجتماعی جامعج هند، استقالل خود را دربرابر 

عث تقابل دستگاه حاكمه با آنها میشد )مجتبایی، حکومتهای وقت حفظ كنند؛ هرچند این سیاست داهی موارد با

4397 :59.) 

 

 آثار شیخ بابا فریدالدین

 شکر باقی مانده، این اثر است. این كتاب مشتمل بر ملفوظاتفوائدالسالکین: مهمترین تألیفی كه از بابافرید دنج

ه رسم چشتیان دردآوری كرده الدین اوشی است كه شیخ آن را بپیر و مراد بابافرید یعنی خواجه بختیار قطب

ه ق تا  591است. این كتاب بسیار مختصر است و فقط ذكر هفت مجلس در آن آمده است؛ یعنی از رمضان 

ق. او به مدت چهار ماه توانسته است در این مجالس حضور یابد و مطالب آن جلسات را بنویسد. 595الحجه ذی

مردان كامل، مردان غیب و كشف و كرامات است. البته مانند  موضوع كتاب سلوک و درویشی و تحیر، اخفای راز،

دین البر پند و اندرز و نصایح خواجه قطبای نوشته نشده است. عالوهبرای هر موضوع فصل جدادانه اسرارالولیاء

ن الدیمصاحبت خواجه قطب الدین چشتی اجمیری نیز آمده است.بختیار، بعضی اقوال و وقایع زنددی خواجه معین

و حمیدالدین نادوری از مطالب دیگری است كه در آن بیان شده كه ضمن مسافرت با هم برخورد كرده بودند. 

میگوید و پند میدهد )طباطبایی، « ای درویش»روش دفتگو پندآمیز و نصیحتگرانه است؛ مرشد به مرید خود 

ن صوفیان مانند آوردن كعبه به چشت بر بیان كشف و كرامتهای محال و غیرممک(. در این اثر عالوه635: 4395

برای عبادت خواجه مودود چشتی، )مجلس دوم( و یا آمدن بهاءالدین زكریای ملتانی در یک شب از ملتان به دهلی 

الدین تبریزی )در همان مجلس(، بعضی مطالب اشتباه تاریخی نیز وجود دارد؛ برای حضور در دادداه شیخ جالل

نوازی وی و دستگیری از محرومان هجری قمری و بنده 591الحجه التمش در ذی الدینمانند ذكر سلطان شمس
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(. فوائد السالکین در لهور چاپ 634به پادشاهی رسیده است )همان:  457و بینوایان، حال آنکه وی در سال 

؛ خطی مشترک، 754-6/755، صص4357سنگی شده است و چند نسخج خطی هم از آن موجود است )منزوی، 

(. بجز این اثر، احتمالً باقی آثار منسوب به او است ولی در كتب تاریخی و 6/4351، خطی، 3/4745-4747

 های خطی به نام وی است از این جمله:نسخه

دنج اسرار: این اثر رسالج مختصری است در موضوع تصوّف؛ نگارش این كتاب عالمانه است و به شیوۀ كتب فلسفی 

 نزدیک است.

بن شاه مکی از مریدان سید حسین خوندامیر تألیف الصفیای شیخ یوسفذكر این رساله در تذكره جودینامه: نام و

 ه.ق آمده است )همانجا(. 454

(. به نظر میرسد هركه این رساله را نوشته 556ای از آن در دانشگاه پیشاور است )به شمارۀ رسالج وجودیه: نسخه

ن آشنایی كامل داشته و قصد تطبیق عرفان هندی با عرفان اسالمی های هندی و ادیان مختلف آاست، با اندیشه

 را داشته است.

ها مانند سهروردیه و بخش دیگر آثار وی ملفوظات وی است. ملفوظات اصطالح عامی است كه در بعضی سلسله

ز مریدان  انقشبندیه و چشتیه رواج داشته است و نگارش آن به این شیوه بوده كه یکی از مریدان شیخ كه معمولً

آورد و در بعضی مواقع حتی به شیخ خود نشان میداد تا ادر اول بوده، تمامی سخنان وی را به نگارش درمیدرجه

زی نوشتج حسن سج فوائدالفؤادجایی اشتباه یا كژفهمی رخ داده اصالح شود. از معروفترین ملفوظات میتوان به 

همیت بود؛ از جمله ادبی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی. ملفوظات اشاره كرد. نگارش ملفوظات از چند جنبه حائز ا

از یک سو نگارش مرید شیخ است و از سوی دیگر چون مرید امال میکرد و تفکری در نگارش آن نداشت، میتوان 

 آوری كردند:شکر را دو مرید وی جمعآن را به خود شیخ نسبت داد. ملفوظات شیخ فریدالدین دنج

لفوظات وی است كه به قلم مرید و جانشین و خادم و داماد وی بدرالدین اسحاق در بیست و دو اسرارالولیاء: م

فصل در اسرار عشق اولیاء، ذكر متعبدان و درویشان، توبه، خدمت بزردان كردن و غیره فراهم آمده است. نثر این 

خ ید سخنش بیان میشود. البته شیپیرایه است و هرازداهی رباعی و بیتی از زبان شیخ برای تأیكتاب ساده و بی

برای مجاب كردن مخاطبش از استشهادات قرآنی و احادیث و بوفور از حکایات بعضاً مغلوط بویژه كالم بزردان 

 (.553-556: صص4357القلوب میبینیم )منزوی، طریقت چشتیه نیز بهره میبرد كه عیناً همین شیوه را در راحت

ه.ق( است.  765-431الدین اولیای بدایونی )لدین از خلیفج دیگرش به نام نظامالقلوب: ملفوظات شیخ فریداراحت

بنا به دفتج نظام اولیاء در همان مجلس كه كاله و ولیت هندوستان یافت، نیت نگارش ملفوظات را در سر پروراند 

وری آفصلبندی خاصی جمع كه بابافرید از روی فراست دریافت و آن را تأیید كرد. این اثر بدون ذكر نام مجلس و یا

ه .ق كه بنا بر تصریح نظام اولیاء، شیخ  454الول ه.ق است تا دوم ربیع 455شده است. آغاز آن به تاریخ رجب 

 (.354: 4344پس از آن چند وقتی بیشتر زنده نماند )طباطبایی، 

اردو  دذشته از آن، به زبان پنجابی و اشعار: بابافرید به فارسی شعر نیکو میسرود و رباعیاتی از او باقی مانده است.

اند كه اشعار پنجابی وی جنبج ارشادی داشته است، اما در صحت انتساب اشعار هم اشعاری به شیخ نسبت داده

ورد، اند، مانند میخغیرفارسی به او، خصوصاً به زبان اردو، جای تردید است. مؤلفان قدیم كه تقریباً معاصر وی بوده

: 4345اند. )آریا، ء، و حتی مؤلف متأخرتری چون غالم سرور لهوری، به این اشعار اشاره نکردهصاحب سیرالولیا

 (.465-444صص 

 



 665/ نسخج خطی فوائدالسالکین تحلیل محتوایی و سبکی

 

 اهمیت فوائدالسالکین

بسیاری از حقایق و اسرار معرفت طریقت چشتیه را ذكر كرده است. فوائدالسالکین از « فوائدالسالکین»بابافرید در 

فریدالدین شکردنج یکی از مشهورترین اقطاب چشتیه است؛ به یکی از  این جهات حائز اهمیت است: نوشتج

-الدین اجمیری و قطبمهمترین دورانهای چشتیه یعنی مهاجرت به هندوستان می ردازد، به قطبهایی مانند معین

ف و وّالدین بختیار كاكی می ردازد كه باعث استقرار و پایگیری این سلسله در هند شدند؛ میتوان با تأثیرات تص

قاره و همچنین با تصوّف پیش از اختالط با عقاید ابن عربی آشنا شد. مضافاً میتوان ویژدیهای سبکی اسالم بر شبه

هجری دانست. این  7و  4قاره در قرن زبانان شبهای از سبک نگارش پارسیالخطی بکاررفته در اثر را نمونهو رسم

( 765-744، ی7)ج فهرستوارۀ كتابهای فارسی( و نیز 4745ی، 3اثر را منزوی در فهرست مشترک )پاكستان ج

های خطی آن، مورد بحث قرار داده و دو آغاز برای آن مشخص كرده است. در معرفینامج با اشاره به تمامی نسخه

ق( دانسته شده و در ادامه از اینکه تاریخ 444-441او پدیدآور اثر خواجه فریدالدین مسعود شکردنج بابافرید )

ق( ثبت شده، سخن رفته است. این موارد )تاریخ قرن ششمی اثر كه 595و  591ی مجالس توسط پدیدآور )برخ

در آغاز آن ثبت است و نیز قید كردن نام اجودهنی بعنوان مؤلف( در معرفینامج فهرستنگاران كتابخانج مرعشی 

 ( نیز دیده میشود.644، ی45( و مجلس )ج433، ی4)ج

شکر، مراحل سیروسلوک عارفانه و مجالس پیران صوفیه را از زبان پیر خود، بختیار دین دنجمؤلف این نسخه، فریدال

 شناسی زیر دارای اهمیت است:های سبکاوشی، در مجالس صوفیه نگاشته است. فوائدالسالکین از جنبه

ت قاره هند اسه شبهای از نثر مجالس صوفیانازلحاظ ادبی: این كتاب نمونه انشای قرن ششم و هفتم ه.ق و نمونه

های سبکی مختلف نثر فارسی مورد استفاده و بررسی قرار بگیرد. استفاده از و میتواند برای مقایسه بین شیوه

صنایع بدیع لفظی و معنوی از قبیل جناس، سجع، تضمین، تشبیه، استعاره، تمثیل، و تضمین از دیگر ویژدیهای 

ادیث در حدی است كه ادر از متن حذف شوند، جمالت و معانی آن دچار فوائدالسالکین است. در این اثر كاربرد اح

 نقصان میشود.

ازلحاظ تاریخی: فوائدالسالکین بیانگر حوادث و رویدادهای تاریخی طریقت چشتیه در اواخر دوران اعتالی آن است. 

 ر منعکس شده است.حوادث تاریخی مهم و ویژدیهای تصوف در قرن هفتم و در طریقت چشتیه، بخوبی در این اث

ررسی دیری مورد بازلحاظ ساختاری: مجالس پیران چشتیه از آغاز بحث تا ذكر داستان و قصص مرتبط و بعد نتیجه

 قرار میگیرد.

 است. قاره، حائز اهمیتازلحاظ زبانی: ویژدیهای زبانی و دستوری فوائدالسالکین بعنوان اثر مهمی از قرن هفتم شبه

شناسی، اطالعات مستندی دربارۀ زمان بر ارزش ادبی و اهمیت سبکفوائدالسالکین عالوه ازلحاظ اعالم تاریخی:

 نگارش اثر دارد. در پایان هر مجلس تاریخ نگارش ملفوظات ذكر شده است.

شناسانج جمع و مجالس پیران صوفیه و آداب و شناسی: فوائدالسالکین قابلیت بررسی و نقد جامعهازلحاظ جامعه

 ا دارد و درخور توجه و حائز اهمیت است.اخالقشان ر

افکنده میشود و با تمثیل، ذكر قصص و یا احادیثی مرتبط با موضوع بحث و مجلس ای موجز پینسخه با مقدمه این

فوائدالسالکین نبشته آمد به تاریخ روز دوشنبه پنجم »ادامه مییابد و با ذكر تاریخ كتابت مجلس، خاتمه مییابد: 

 «.خاتمه یافت4594اربع و ثمانین و خمسه، و در تاریخ دهم ماه رمضان المبارک  ماه رمضان سنه

 شناسی فوائدالسالکینسبک
در متن فوائدالسالکین، مانند دیگر آثار عرفانی، استفادۀ مکرر از عبارات و الفاظ عربی، تركیبات عربی، مطابقت 
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سجع، آیات و احادیث و امثال و اشعار فارسی صفت و موصوف، بکاردیری صنایعی چون تشبیه، استعاره، جناس، 

از ویژدیهای سبکی قرن هفتم است كه در فوائدالسالکین نیز مشهود است. در این كتاب برداشتهای خای مؤلف 

در زمینج تفسیر و تأویل عرفانی برخی احادیث و اصطالحات و شرح مباحث كالمی به چشم میخورد؛ از آن جمله 

 است:

رای قوت عبادت حق خوری، چون نیت این باشد پس دویی در طاعت باشند. چون كسی در چون طعام را از ب»

 (15)فوائدالسالکین: « طاعت باشد او را روا نبود كه جواب سالم بدهد و به آینده نیز روا نیست كه سالم دوید

 متن كتاب، نثر آمیخته با نظم است:

مثنوی شنیدم از حد پسندیده؛ هر آن ملکی كه در پس چشم پرآب كرد و بگریست و دفت كه از آن درویش این »

 (.63)همان: « میگذارم/ دو صد ملکی ددر در پیش دارم

زبان این اثر مانند دیگر آثار عرفانی، در بسیاری موارد از قواعد زبان عربی پیروی میکند؛ از آن جمله است: مطابقت 

بویژه فعل. پیوند خاطر صوفیه با قرآن كریم، صفت و موصوف، جمع مکسر عربی، حذف به قرینج اجزای جمله 

احادیث و شریعت، متون صوفیه را به تأثیرپذیری از زبان عربی كه زبان قرآن است، سوق میدهد.در جای جای اثر 

تنوع نثر نسخه دیده میشود؛ در مواردی كه هدف نویسنده اثبات یا نفی موضوعی كالمی یا عرفانی، بویژه تأكید بر 

ادی خای بوده است، مطالب كتاب در قالب عباراتی متأثر از زبان عربی )موزون و مسجع و در مواردی باور و اعتق

ای تبعیت میکند كه در زبان اهل ادب مغلق و مصنوع( بیان میشود؛ و در مقابل بخشهای دیگر كتاب از همان شیوه

 شهرت یافته است.« نثر مرسل عالی»به 

 ربی عبارت است از:برخی شواهد تبعیت متن از زبان ع

 (15طعام )همان:  -(61اسرار )همان:  -(63انوار )همان:  -(63جمع عربی: غلبات )همان: 

تا اندک نخوری و اندک نگویی و اندک نخسبی و تا اندک »حذف فعل معین از ماضی نقلی و یا استمرار به قرینه: 

 (.64)همان: « صحبت با خلق نکن )ی(

 (.35)همان: « گان كبارخواج»مطابقت صفت و موصوف: 

 (، شمایان.65جمع بستن جمع: عجایبها )همان: 

الدین، ملک المشایخ، سلطان الطریقته، برهان الحقیقت، شیخ المعظم، رئیس السالکین، صفت مركب عربی: قطب

 (.65الصفیا، قطب الحق )همان: امام العالمین، سراج الولیاء، تاج

)همان:  «ر نثار ملک المشایخ سلطان الطریقه قطب الحق و الدین بختیار اوشیاز لفظ دربار دوه»تتابع اضافات: 

65.) 

 برخی دیگر از ویژدیهای سبکی، زبانی و دستوری نسخه عبارت است از:

 كاربرد ویژۀ افعال

 (.34)همان: « آرم: آورم»تخفیف فعل: 

 (.19)همان: « ایستاده شد»آوردن فعل لزم در مفهوم متعدی آن: 

 (.35یشوندی: فرودذاشت )همان: افعال پ

 (.66)همان: « آمدادر برهنه بیامدی: می»استعمال صورت ویژۀ فعل ماضی استمراری: 

 (.64)همان: « برسیدی» ، «بنهاد»آوردن بای تأكید بر سر فعل ماضی: 

 (.15تركیب فارسی و عربی: شبانه یوم )همان: 
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 (.14)همان: «  ذیردمیکند: می»كاربرد فعل در صورت و معنایی متفاوت: 

(؛ آن اسرار 67(؛ بار نیابد: اجازۀ دخول نیابد )همان: 66استعمال صورت قدیمی فعل: آماده شد: تیار شد )همان: 

 (.34(؛ دذار شد: رفت )همان: 64را كشف دردانید: اسرار را فاش كرد )همان: 

محسوب میشوند: سحو به جای صحو. زوق ای قدیمی كه امروزه در زبان معیار غلط امالیی امالی كلمات به شیوه

 (.67به جای ذوق )همان: 

 های مختوم به یای مصدری: و واهه« مصادر جعلی»كاربرد 

 (.14)همان: « الوهیت، اولیت»مصادر جعلی: 

 (.33)همان:« حاصل نی كاملیجز ( »64)همان: « بیسامانی»های مختوم به یای مصدری: واهه

 (.65)همان: « درین مجموعه كه نام اوست فوائدالسالکین»تقدیم و تأخیر اركان جمله: 

 (.33)همان: « مر مهتر جبرئیل را»مر تأكید مفعولی: 

 (36)همان: « مشرف دردانید: مشرف كرد»یئت و معنایی دیگردون: كاربرد واهه و تركیب در ه

 (.64)همان: « بزرگ كسی خواهد بود»موصوف و صفت مقلوب: 

. های اعالی نثر فارسی نیست، اما از زیباییهای ادبی و بالغی فراوانی برخوردار استز نمونههرچند نثر این نسخه ا

جز این علیرغم تأثیرپذیری نثر كتاب از زبان عربی و مغلقگویی، مؤلف در موارد مقتضی از آراستن كالم خود به 

 های مناسب لفظی و معنوی بهره میبرد و از آن جمله است:آرایه

 هایی از هر مورد بسنده میکنیم.های پركاربرد در این اثر، انواع سجع است. در اینجا به نمونهایهاز آر سجع:

 )همانجا(.« نشاید و نباید»(؛ 64)همان: « صغیر و كبیر»، «فقیر و حقیر»سجع متوازی: 

 (.65)همان: « درربار، دوهرنثار»، «الهی، نامتناهی»سجع مطرف: 

 (.65)همان:  «قواعد، فوائد»سجع متوازن: 

ان هایی میتوهای دیگری كه در اثر بسامد بالیی دارد، جناس میباشد كه از انواع مختلف آن نمونهاز آرایهجناس: 

 یافت.

 (.36جناس محرف: مِلکی، مُلکی )همان: 

 (.65جناس اختالفی: غل و غش )همان: 

های مختلفی به كار درفته شده است. ه دونهدر فوائدالسالکین آیات و احادیث و امثال ب كاربرد آیات و احادیث:

های نسبتاً دشوار عربی به متن این امر به همراه عنایت مؤلف به متون و عبارات عربی، موجب راه یافتن برخی واهه

(؛ انار اهلل برهانه 35(؛ لجرم )همان: 61(؛ تحت الثری )همان: 61اند: حاشا و كال )همان: شده است. از آن جمله

 (. 36 )همان:

 (.65( )همان: 46تضمین آیه: اَلَ اِنَّ اَولیَاءَ اهللِ لَاَخوفٌ عَلَیهِم وَ لَا هٌم یَحزَنٌونَ )یونس/

( است. صورت تركیبی این جمله تأویل به مصدر میشود و به جای 35/55هل من مزید: مقتبس از قرآن كریم )

 (.34به كار میرود )همان: « افزون طلبیدن»و « بیشتر خواستن»

های استفاده از آیات و احادیث و ارتباط آنها با متن، توصیف یا شرح معنی ماقبل: یکی دیگر از شیوه حل حدیث:

 (.651: 4375توصیف یا تشریح معنی قبل است. )خطیبی، 

 (.16عند اهل المعرفت بالی المحبت شفاء: نزد اهل معرفت بالی دوست به جای دوست است )همان: 
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ت ای دارد و در بسیاری از عباراهای ادبی از قبیل تشبیه، استعاره، كنایه نیز جایگاه ویژهآرایه در فوائدالسالکین

توصیفی و عاطفی از آنها استفاده شده است و باید اذعان داشت كه زیباترین عبارات كتاب، عباراتی است كه از 

آوریم تا خواننده را در خواندن مثالی می محاسن بیانی برخوردارند. در این مجال اندک، بصورت دذرا، از هر مورد

 كتاب ذوق افزاید و با ظرایف آن آشنا سازد.

از جمله صنعتهایی است كه بسامد بالیی در فوائدالسالکین دارد و بکاردیری این صنعت زیبایی متن را  تشبیه:

 دوچندان كرده است.

(؛ خلعت بیعت )همان: 67دریای محبت )همان: (؛ 61(؛ قدح محبت )همان: 65تشبیه بلیغ: بادیج ضاللت )همان: 

 (.37(؛ نسیم لطف و عنایت )همان: 34(؛ دریاهای ابد )همان: 36

 (.65اند )همان: تشبیه مجمل: صحبت خلق را همچون مار دانسته

 (.35آید )همان: تشبیه مرسل: كژدم به قیاس شتر بزرگ پیدا شد اما چون تیر پران می

(؛ 34(؛ درویشی و انبارداری )همان: 34(؛ ابد و ازل )همان: 64گر و درویش )همان: توان -صغیر و كبیرتضاد: 

 (.16(؛ بال و نعمت )همان: 37(؛ پارسایان و دنهکاران )همان: 37مصلحان و عاصیان )همان: 

 الصفات در مدح غیرمستقیم است و پس از نام مشایخ چشتیه كهبیشتر میزان استفاده از تنسیق الصفات:تنسیق

شخصیتهای مورد احترامند و داهی موصوف مقدم بر صفت شده است. داهی در آوردن تعداد صفات مبالغه كرده 

 و این مبالغه سبب اغراق شده است.

ه شکلی سازی میکند بدر مقایسه با مجاز، نویسنده بیشتر از كنایه استفاده كرده است. حتی داهی كنایه كنایه:

 كه برخی كنایات خای اوست.

 (.35ز در هفتاد حجاب هستی: هنوز در آغاز راه سلوكی و در حجاب )همان هنو

 (.33آلیش دنیا بر خود نکاهد: ترک تعلقات دنیایی نکند )همان: 

 (.31همینجا تجرید شو: از تعلقات دنیایی تهی شو )همان: 

شد »ن؛ ط با داستاذكر داستان حضرت عیسی در بین موضوع، بصورت تمثیل و درنهایت ذكر شعری مرتب تمثیل:

 (.66)همان: « حجاب راه عیسی سوزنی/ از نمد سازی تو خود را جوشنی

 

 الخط نسخهویژگیهای نوشتاری و رسم
 ای برخوردار است به شرح زیر است:برخی موارد كه از حیث بسامد كاربردی در متن از جایگاه ویژه

 اعهای ابیات.ها به نشانج خاتمج مصرآوردن سه نقطه در بالی برخی واهه

 (.65صالۀ )همان: -(64صلوۀ اهلل )همان:  -قوۀ«: ت»به جای « ۀ»استعمال 

 (.69ها: علی الصوه )همان: عدم توجه به درج بعضی نقطه

 (.66قرار دادن دو نقطه در زیر )یا(: جوشنی، متاعی )همان: 

 (.65ارزانیدی )همان: -هایی همچون: آرزانیدی( در واهه~آوردن عالمت مد )

 (.31نوشتن نون نفی جدا از فعل: نه ببینی، نه بخوردی )همان: 

 ( و آنزمان.65اتصال صفات اشاره به موصوف: اینمقدار )همان: 

آمده است و داهی برعکس: ناكوری: نادوری « كاف»همچون اكثر متون خطی با یک سركش و بصورت « داف»

 (.11جکان )همان: ( و خواجگان: خوا11( و آنکاه: آنگاه )همان: 61)همان: 
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 (.69( و هژده: هجده )همان: 65ها: سیوم: سوم )همان: درج دیگردون بعضی واهه

 دار با رنگ شنگرف از دیگر مطالب متمایز شده است.شمارۀ مکتوبات برخی تواریخ و عبارات عربی و مطالب شماره

 مطالب را مؤكد كرده است.ها و تركیبات، این مؤلف در برخی موارد با كشیدن خط تیره در زیر واهه

است؛ به این معنا كه اولین واهه یا تركیب صفحج بعد در حاشیج تحتانی « ركابه»اكثر صفحات زوج نسخه، مزین به 

 صفحج قبل آمده است.

كتابت اشعار )ابیات و تک مصراعها( در متن مطابق با متون منثور، بصورت عبارت و سطری است؛ این امر كار 

 واردی با مشکل مواجه میکند.خواندن را در م

 

 گیرینتیجه
وده است و نویسان بمورد توجه تذكره« چشتیه»بعنوان یکی از آثار مهم و ارزشمند سلسلج « فوائدالسالکین»كتاب 

شکر است، بدلیل احتوا بر مطالبی درخور و جامع، یکی از مطالعج این كتاب كه مهمترین اثر بابافریدالدین دنج

ت شناخت اوضاع فرهنگی، ادبی و عرفانی قرن هفتم است. مؤلف مطالبی بدیع از مجالس صوفیه منابع مهم درجه

اند: امام محمد را ذكر میکند و در بسیاری موارد هم به مناسبت از بزردان عرفان و تصوف یاد میکند؛ از آن جمله

الدین ترک. همین امر حاكی شمسالدین سهرودی، قاضی حمیدالدین نادوری، مولنا علی كرمانی، و غزالی، شهاب

ارش ای از سبک نگاز تأثیرپذیری مؤلف از باورهای بزردان و پیشوایان تصوف بوده است. فوائدالسالکین، نمونه

شناسی، اثری درخور توجه است. بلحاظ محتوا، قاره در قرن ششم و هفتم است كه بلحاظ نسخهزبانان شبهپارسی

هر نیز شناسی و ظاان چشتیه و آداب و تعلیمات آن سلسله است و از منظر نسخهفوائدالسالکین شامل مجالس پیر

 اثری درخور توجه است.

كاربرد اصطالحات عرفانی خای توحید، حادث و قدیم، وحدت، رابطج مرید و مراد، وصول الی اهلل، اسرار عشق، نور 

و نثر كتاب نیز چشمگیر و درخور توجه است؛ جای اثر دیده میشود و تنوع در نوع نگارش اول، سلوک و ... در جای

است؛ اما متن اصلی « مرسل عالی»به این معنا كه در بخش آغازین )بویژه دیباچه و مقدمه( پیرو سبک مرسل 

كتاب در بسیاری از موارد به اغالق و تعقید سوق یافته است. پیروی درخور توجه نثر كتاب از قواعد زبان عربی 

وصوف، تتابع اضافات، جمع مکسر، حذف به قرینج اجزای جمله، كاربرد ویژۀ افعال، كاربرد شامل مطابقت صفت و م

 واهه و تركیب در هیأت و معانی دیگردون در اكثر موارد به چشم میخورد.

 

  نویسندگان مشاركت

اد اسالمی واحد دانشگاه آزدانشکده علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی اصغر دادبهآقای دكتر  .استشده استخراج تهران شمال

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب بهاره محمدزاده. سركار خانم اندبوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر عبدالحسین . اندداشته شنق

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

در انجام این پژوهش  با س اس بیکران از لطف و عنایت استاد بزردوار جناب آقای دكتر علیرضا صالحی كه مرا
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 مساعدت كردند.
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی قرراتم و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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