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  :چكيده
» عزلتي«و متخلّص به »  واعظ« مالّ ادهم قرشي خلخالي فرزند قاضي بيگ خلخالي مشهور به 

وي ايام جـواني را در  . از نويسندگان و شاعران و واعظان شيعي مذهب قرن يازدهم هجري است 
 ادهـم در . صيل علوم اشتغال داشته و از محضر شيخ بهايي كسب علوم كرده است اصفهان به تح

، اصول عقايد اماميه ، پند و اندرز و مكاتيب بـه تعـداد بـيش از    ضوعات گوناگون اخالق، عرفانمو
كنون تحقيق جامعي درباره وي و آثارش صـورت نگرفتـه   اما تا. ر سخن پردازي كرده است سي اث
كه در فهرست نسـخ   ميباشد» هدايت نامه«وي كه تاكنون چاپ و معرفي نشده ر يكي از آثا.است 

  . نيز ناميده شده است » سفينه الملوك«خطي به اشتباه 
ق در يكصد و چهارده فصل بـه شـماره   .ه1036به نثر آميخته به نظم ، در سال » هدايت نامه«

، قرآن و به نقل احاديـث  ةيك سوراز اي  سوره هاي قرآن نگاشته شده كه در هر فصل به بيان آيه
بدين ترتيب اين اثر از جنبه هاي . ار متناسب با آن آيه پرداخته استاقوال عرفاني ،حكايات و اشع

  .گوناگون شايان اهميت فراوان است كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت 
  
  : كلمات كليدي  
  .سفينه السلوك  ادهم خلخالي ، واعظ ، عزلتي ، هدايت نامه ، 

                                                 
  استاديار دانشگاه اصفهان - 1
 استاديار دانشگاه اصفهان - 2

 tkakouie@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي - 3
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  :مقدمه  
انـواع  (ذهب در عهد صفويه مذهب تازه رواج يافته شيعه احتياج به كتابهاي اصول اين م

به زبان فارسي ساده داشـت تـا بـراي عمـوم     )  نهج البالغه، فقه و غيره، شرح برتفسير قرآن
  . از اين رو تأليف كتابهاي مذهبي در اين دوره رواج يافت . قابل استفاده باشد

شد ، معموالً رنگ مذهبي شـيعه داشـت و از   نيز اگر تأليف مي، كتب اخالقي عصردر اين 
اين راه كتابهايي به وسيله محدثّان و فقيهان شيعي به زبان فارسي در ذكر مكـارم اخـالق ،   

و امامـان  ) ص(همراه با تعليمات ديني و ممزوج به احاديث و روايـات كـه از پيـامبر اسـالم     
  ) 1482-1484صص :5تاريخ ادبيات در ايران،صفا، ج (. شده است بوجود آمد  نقل) ع(شيعه 

اخالقي  شيعه به زبان فارسي است كه بـه   -نام يكي از اين كتب تفسيري  هدايت نامه
 يملّا ادهم خلخـال قلم تواناي عارف ، واعظ ، نويسنده و شاعر شيعي مذهب دوران صفوي 

  .تأليف شده است 
سـير ، اخـالق ، اصـول عقايـد     راواني در موضوعات گوناگون چون تفادهم خلخالي آثار ف

، اما 1، مباحث عرفاني ، پندواندرز و مكاتيب به نظم ونثر از خود بر جاي گذاشته استاماميه
از اشاره مؤلـف بـه ايـن    . تا كنون تحقيق جامعي در مورد وي و آثارش صورت نگرفته است 

توان به جامعيت علمي اله تأليف نموده است ، مياب و رسيازده كت 2ثلثين مطلب كه تا سن
و دانش وي پي برد و شگفتا مردي با اين تأليفات گسترده و خدمات ارزنده علمي و تحصيل 
در دامن بزرگواراني چون شيخ بهـايي ، در عرصـه تـاريخ و شـرح زنـدگي مهجـور مانـده و        

  . اطالعات تاريخي بسيار اندكي از او به ما رسيده است 
                                                 

ديوان ، خزاين النصايح ، چرب و شيرين ، تفسير سوره فاتحه ،كين تذكرة السال،  بهارستان، اعتقادات ، اربعين : آثار وي عبارتند از -  1
 ، شوقيه ذوقيه ، شير و شكر  ، سفينه السلوك ، سراج منير  ، سبحات االنوار في تذكره االبرار ، رساله عرفاني ،  ذكريه الهيه،  اشعار

كدو ، قنبر نامه يا هشت بهشت ، قمريه ، مواعظ و منافع النصايح فوائد ال، فقريه فخريه ،  فتحيه، صحايف الوداد و مكاتيب االتّحاد 
 ، مخاطبه النفس ، مثنوي در سلوك و اخالق ، مثنوي ، محيي االموات ، لوازم الدين ، لطايف المواقف ، كنز المعارف ، مطبخ قلندري 

فهرستواره كتابهاي (. هدايت نامه  ،ات مناج، مفاتيح الجنان ، معيار العمر و العمل ، مصباح المشكاه  ،مشرق التوحيد 
: 7ج؛125،373صص: 10ج؛79،117صص: 9ج؛ 514،559،582،599،611،618، 496، 315،437 صص: 6جي،منزو،فارسي
هدايت نامه،نسخه خطي كتابخانه عبدالحميد (؛)500ص:9ج ؛ 978،  884 صص:8ج؛485،737،370،396،620،713،736،744صص

  ؛) ر3گ:مولوي
آثاري را كـه قبـل از   ) ر3گ:هدايت نامه،نسخه كتابخانه عبدالحميد مولوي (برگهاي آغازين نسخه سفينه السلوك  خود ادهم در - 2

  : اين اثر نگاشته بدين گونه نام مي برد 
و كتاب، چون اين بي بضاعت قليل استطاعت خادم اوليا و محب العلما ادهم القريشي الواعظ الخلخالي تا به سن ثلثين يازده رساله ....« 

، پـنجم مفـتح الجنـان ، ششـم تـذكرت      ) ؟(، چهارم كنـز المعـارف   )؟(، دوم محو الموات ، سيم حرب اشترين ) ؟(كتاب اول  قمريه 
، يازدهم هدايت نامه نافعه مفيده، ) ؟(، دهم متحيه ) ؟(، نهم كدو مطبخ قل نداي ) ؟(السالكين، هفتم فقر فخريه ، هشتم نوفيه دروديه 

  ».... جمع كند و آن را سفينه السلوك نامد .... جموعه ديگر خواست كه م
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ترين تحقيق در زمينه معرفي آثار ادهم را شـادروان عزيـز دولـت آبـادي در كتـاب       كامل
ارزشمند خود ، سخنوران آذربايجان بعمل آورده كه در ذيل شعراي منطقه خلخال نام و آثار 

و ديگـري دكتـر احمـد    ) 816ص :سخنوران آذربايجـان ، دولـت آبـادي   (وي را آورده است 
. الي ، نام آثار وي را  آورده استلندري اثر ملّا ادهم خلخمجاهد در مقدمه كتاب كدومطبخ ق

  )ص شانزده و هفده: مقدمه كدو مطبخ قلندري ،تصحيح مجاهد (
كتابهـاي  (هاي كتـب چـاپي   ثار اوست ، كه مطابق بررسـي فهرسـت  هدايت نامه يكي از آ

ا كنـون  ، تـ ) فهرست مقاالت فارسي ، افشار(و فهرست مقاالت فارسي ) چاپي فارسي ، مشار
چاپ نشده و حتي يك مقاله در معرفي آن نوشته نشده است و ما دراين مقاله قصـد داريـم   

، اين اثر به نثر آميخته به نظم ، در سال نبه هاي اهميت  آن را بيان كنيمآن را معرفي و ج
  . چهارده فصل به شماره سوره هاي مبارك قرآن تأليف شده است  ق ، دريكصدو.ه 1036

رفي اين اثر ، فهرست نگاران نسخ خطي دچار اشتباهاتي شده اند كـه در مباحـث   در مع
  .بعدي بدان خواهيم پرداخت 

  :در آغاز اشاره كوتاهي به شرح حال مؤلّف ناگزير مينمايد
 و مـتخلّص بـه   واعظفرزند قاضي بيگ خلخالي ، مشهور بـه  ملّا ادهم قرشي خلخالي 

از نويسندگان و شاعران شيعي مذهب قـرن يـازدهم   از واعظين مشهور آذربايجان و  عزلتي
در برخي از تذكره هـا از  . از سال تولد او اطّالع دقيقي در دست نيست . هجري قمري است 

و بـه پيـروي از آن   ) 816ص :سخنوران آذربايجان ، دولت آبادي(جمله سخنوران آذربايجان 
وي از ) 621ص :1ين معاني،ج تاريخ تذكره هاي فارسي ، گلچ(در تاريخ تذكره هاي فارسي 

ا اگـر قـول صـاحب قصـص      . شاعران نيمه دوم قرن يازدهم هجري دانسـته شـده اسـت     امـ
ترين مأخذ در شرح حال ادهم و هم عصر وي نيـز هسـت ، بپـذيريم     را كه قديمي 1الخاقاني

قصـص الخاقـاني ، شـاملوي هروي،تصـحيح     (ق دانسته است .ه1052كه سال وفات ادهم را 
، بايد وي را از شاعران و نويسندگان نيمـه اول قـرن يـازدهم    ) 77ص :2صري ، ج سادات نا

با بررسي آثار خود ادهم ، از جمله هدايت نامـه كـه بنـابر قـول خـود      . هجري قلمداد كنيم 
گ : هدايت نامه ، نسخه كتابخانه عبدالحميد مولوي ( ق تأليف شده .ه 1036مؤلّف در سال 

در نيمـه  ، نيز چنين بر مي آيـد كـه وي   .) پ 161گ : لّي ملك ر و نسخه كتابخانه م 192
  .زيسته است ، نه در نيمه دوم اين قرن اول قرن يازدهم هجري مي

                                                 
 .ق ثبت كرده است .ه1085قصص الخاقاني تأليف ولي قلي بيگ شاملوي هروي است كه تاريخ صفويه را تا سال  -  1
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ادهم خلخالي ايام جواني را در اصفهان به تحصيل علوم اشتغال داشته است و از محضـر  
د عـاملي معـروف بـه      ين محمـ1شـيخ بهـايي   عالمان مشهور اين ديار همچون شيخ بهاءالـد 

ه اصـفهان و مدرسـه لطـف اهللا        )  ق.ه1031م( بهره هاي فـراوان بـرده و در مدرسـه جعفريـ
  .و در شهر تبريز ، كسب علوم و معارف كرده است2شيراز
  

  : ها  معرفي نسخه
فهرسـتواره كتابهـاي فارسـي ، منـزوي،     (مطابق بررسي فهرستهاي نسخ خطـي فارسـي   

موجود است كه در اينجا عين مطالب ايـن فهرسـت را    ، از اين اثر دو نسخه) 1633ص :2ج
  :آوريم  در بيان مختصات اين دو نسخه مي

بـه  ) : در دانشكده الهيـات دانشـگاه فردوسـي مشـهد    (نسخه كتابخانه عبدالحميد مولوي . 1
، در مواعظ و اخالق ، بـه نثـر ونظـم ، از ملّـا     ) يا هدايت نامه(، سفينه الملوك  249شماره 

بـرگ   189ق و در .ه1066به خط نستعليق محمد صفي اصفهاني ، در سال . ي ادهم خلخال
بسـم اهللا الـرّحمن الـرّحيم الهـي     : آغـاز  . سطري ، قطع رحلي ، جلد تيمـاجي مشـكي    18

  ؛» ختم شد واهللا اعلم بالصواب....«: ، پايان  3چندانكه تو دانايي ما نادانيم

                                                 
يـن مطلـب اشـاره اي    ترديد وجود دارد و خود ادهم در آثارش به ا شيخ بهاييبا وجود اينكه در شاگردي مستقيم ادهم در محضر  - 1

) 306ص:1رسـائل فارسـي ادهـم خلخالي،تصـحيح نـوراني ،ج      ) (85ص( سبحه سي وچهارم از سبحات االنوارنكرده است ، اما وي در 
ياد كرده بـه بيـان رابطـه     شيخ بهاييقبل از همه با احترام بسيار از » در بيان وجوب رعايت اخوان و خلّان و ياران و عزيزان «: آورده

در عالم واقعه به اعتبار روحانيت امداد بسيار و اعانت بي شمار و نور بي حد و فالح بي عد به « : خود با وي پرداخته و مي گويد  روحاني
و اين قول ادهم نشان مي دهد كـه از گرايشـات   » .وساطت روح مطهر او به فقير رسيده است خواه در حال حياتش و خواه بعد وفاتش 

كـدو مطـبخ قلنـدري ،ادهـم     ( كدو مطـبخ قلنـدري  و از طرفي نيز در طي نقل مطلبي در . بسيار متأثر بوده است  شيخ بهاييعرفاني 
از پدرش ، كـه وي نيـز    –رحمه اهللا عليه  –و شيخ المله والدين و خاتم المجتهدين ، بهاء الدين محمد ...«:مي خوانيم ) 13ص :خلخالي

نقـل مـي   » ... آن كامل گفت « يان مطلب ، در ادامه نيز مطلبي ديگر از زبان ايشان با عبارت ، و ضمن ب» ...مجتهد بود نقل مي كرد كه
حضور داشته و شيخ بهايي ، شايد مبين  اين مطلب باشد  كه وي در مجالس درس » آن كامل گفت « و » نقل مي كرد « كند ،  عبارات 

   .از وي شنيده است  خود اين مطالب را مستقيماً
محمد مقيم كه به يكي از دوستان خود به نام ) منشĤت(خود  صحايف الوداد و مكاتيب االتحاداز  سي و پنجمخود در نامه دهم ا - 2

نام مي برد كه در آنجا به درد قولنج مبتال شده است  مدرسه جعفريه اصفهانضمن بيان احوال شخصي خود از  نوشته است ، مشهدي
) 421،ص2ج (ر سپهساالاصفهان ، به نقل از فهرست مدرسه آثار ملي مؤلف دانشمند كتاب . م ميبرد و نيز از مدرسه لطف اهللا شيراز نا

معروف  سيد جعفر( بقعه جعفريهدر جنب ....داير بوده است ، مدرسه مزبور بزرگ و  يازدهماين مدرسه در اصفهان در قرن : مي گويد 
اصفهان دارالعلم شرق . (اند مجاوران ، آن مدرسه را به عنوان خانه تصاحب كرده قرارداشته است ولي در قرن اخير ) امامزاده جعفربه 

در (، از مدرسه لطف اهللا شيراز اطّالعي بدست نيامد ، جز اينكه در اين مدرسه كتابي با نام حاشيه ارشاد االذهان  )98ص :، مهدوي 
  )101- 103صص :انه مدرسه مروي تهران ،استادي فهرست نسخه هاي خطي كتابخ(ق ، كتابت شده است .ه1023در سال ) فقه

 سفينه السلوك، شامل نسخه كتاب ) پ64(از آغاز تا برگ شماره )دا( كتابخانه عبدالحميد مولوينسخه دستنويس هدايت نامه  -  3
  .اثر خود ادهم است كه اشتباهاً با هدايت نامه يكي دانسته شده و ضميمه نسخه هدايت نامه گرديده است 
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، هدايت نامه يـا سـفينه الملـوك ، از ادهـم      4668به شماره : نسخه كتابخانه ملّي ملك . 2
واعظ قرشي خلخالي ، در اخالق و تاريخ مذهبي ، به نثر و نظم ، در يكصد و چهـارده فصـل   

ق ،  بـه  .ه 1036سـاخته در  . به شماره سوره هاي قرآن و در آغاز هر فصلي يك آيت اسـت  
 145نشان شـنگرف ، در  ق ، عنوان و .ه1072محرّم سال   10خط نستعليق محمد تقي در 

بـه نـام آنكـه    «: آغـاز  . ، كاغذ ترمه ، جلد ميشن سياه  25*3/18سطري در قطع  14برگ 
 .» ختم شد واهللا اعلم بالصواب....«: ، پايان » ...جان جان جانست

  
  : نامه اشتباهات فهرست نگاران نسخ خطي و منابع ديگر در معرفي هدايت

لوك    ادهم خلخالي در برگهاي آغازين ن كـه برگهـايي از آن ضـميمه    (سـخه سـفينه السـ
، همانگونه كه قـبالً اشـاره شـد ، آثـار     ) نسخه هدايت نامه كتابخانه عبدالحميد مولوي است

خواست كه ... ازدهم هدايت نامه نافعه مفيده ي...«: خود را بر مي شمارد و در آنجا مي گويد 
وز و اشـارات بـود جمـع كنـد و آن را     مجموعه ديگر مشتمل بر انواع تحقيقات و نكات و رمـ 

ازده درج و جوامع و رسـايل كـه بـروج نجـوم هـدايت انـد       يسفينه السلوك نامد تا عدد آن 
دوازده گردد و آنچه از نصايح و حقايق و دقايق كه در آنها مرقوم نگشته بود در اين مسـطور  

. »...تحريـر نمـود  ، اين چند كلمه را جهت مطالعـه يـاران و نظـاره دوسـتان تسـويد و      گردد
  ) ر3گ:هدايت نامه ، نسخه كتابخانه عبدالحميدمولوي (

ها در معرفـي ايـن    توان به چند اشتباه مهم فهرست نگاران و تذكرهاز اين گفته ادهم مي
  :اثر پي برد 

گردد كه سفينه السلوك اثري جدا ياز عبارت  مجموعه ديگر در سخن مؤلف ، مشخص م. 1
نامه و سفينه السلوك را دو نـام از   آنگونه كه فهرست نگاران هدايت از هدايت نامه است ، نه

و )  1633: 2فهرسـت نسـخه هـاي خطـي فارسـي ، منـزوي، ج      . (انـد   يك اثر ادهم دانسته
  )816سخنوران آذربايجان ، دولت آبادي،ص (

هـاي   توضيح مطلب اينكه اين اثر در فهرستهاي نسخ خطي از جمله در فهرسـت نسـخه  
فهرستواره كتابهـاي  (منزوي ، هدايت نامه يا  سفينه الملوك ناميده شده است خطي فارسي 

هاي خطي اين اثر معلوم گرديـد كـه نـام     ؛ با بررسي نسخه) 1633ص :2فارسي ، منزوي،ج 
اين كتاب ، همانگونه كه خود مؤلّف نيز در مقدمه اين اثر آورده ، هدايت نامه است و سفينه 

گري از همين مؤلف است كه متأسفانه از آن جـز چنـد بـرگ بـاقي     السلوك نام اثر منثور دي
نمانده است و اين اشتباه شايد از اينجا ناشي شده باشد كه ايـن چنـد بـرگ بـاقي مانـده از      

نسخه كتابخانه عبدالحميـد  (نسخه سفينه السلوك ، ضميمه يكي از نسخه هاي هدايت نامه 
نسخه كتابخانـه ملـي   (نسخه ديگر هدايت نامه  گرديده است ، اما بايد توجه كرد كه) مولوي
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است و اين ضـميمه از نظـر نـوع خـط ، تعـداد      ) سفينه السلوك(فاقد اين چند برگ ) ملك
  . سطور در صفحه ، موضوع و سبك نگارش با هدايت نامه تفاوت دارد 

نامـه  هاي هـدايت   گفته ادهم در باال بيانگر اين است كه اين اثر كه ضميمه يكي از نسخه. 2
گرديده ، سفينه السلوك است نه سفينه الملوك ، آنگونه كه در فهرست نسخه هـاي خطـي   

  . فارسي  و نيز در ساير منابع مربوط به آثار ادهم آمده است 
  

  :تأليف يا نگارش 
اما اين رساله ايست مسمي به هدايت نامه مشـتمله  ...«: گويد همانگونه كه خود ادهم مي

ن و يكه اين خاكسار بي بضاعت و بي مقدار قليل استطاعت داعي راسخ...صد و چهارده فصل
جهت عامه مؤمنان از سالكان و غير آن جمع كرد و ترتيب نمود تا مگر فرقـه  ....محب فقراي

هدايت نامه ، نسـخه كتابخانـه   (» ...از ايشان از آن فيضي برند و نفعي گيرند و پندي پذيرند
ع كننده و ترتيب دهنده اقوال ديگران بوده است و ايـن  وي جم) پ3:عبدالحميد مولوي ،گ

در واقع بخش اعظم مطالب هـدايت نامـه را   . سازد ثر اورا بيشتر به تأليف نزديك ميمطلب ا
دهد كه ادهم آنهـا را  نان بزرگان دين و عرفان تشكيل ميآيات ، روايات ، اقوال عرفاني و سخ

قـرارداده اسـت و خـود وي در نگـارش آنهـا      به مناسبت هر موضوع نقل كرده و در كنار هم 
  .نقش كمتري داشته است 

  
  :هدف از تأليف 

      از گفته خود ادهم كه در باال اشاره شد و آنگونـه كـه از نـام كتـاب يعنـي هـدايت نامـه        
آيد ، هدف وي از تأليف اين اثر ، به مقتضاي پيشه وعظ و شـهرت وي يعنـي واعـظ ،     بر مي

  .مه مومنان بوده است پند و وعظ و هدايت عا
  

  :ختم تأليف 
  :استسال ختم تأليف هدايت نامه را ادهم در پايان كتاب در بيتي بدين گونه بيان كرده 

     )ر192گ:همان(بد هزارو سي و شش آن كاين كتاب        ختم شد واهللا اعلم بالصواب   
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  :يت تدوين كتاب كيف
همانگونه كه خود مؤلف نيـز در مقدمـه ايـن اثـر      -روش كار ادهم در كتاب هدايت نامه

: بدين گونه است كه در آغاز هر فصل ، آيه اي از قرآن كريم آورده است  -1شرح كرده است
همـين ترتيـب را تـا    ... فصل اول آيه اي از سوره اول قرآن ، فصل دوم آيه اي از سوره دوم و

اين روش گزينش آيات ، .آخر كتاب كه شامل يكصد و چهارده فصل است ، ادامه داده است 
در هيچ كتاب تفسيري به كـار نرفتـه و مـي تـوان آن را اثـر ذوق و      » هدايت نامه « قبل از 

احاديث و روايات ،  بعد از ترجمه آيه مورد نظر به فارسي ، به نقل. ابتكار خود ادهم دانست 
بدين ترتيب ، مواعظ و اشعار متناسب با موضوع آن آيه پرداخته است ،، حكاياتاقوال عرفاني

  .هاي گوناگون ، شايان توجه و داراي ارزش فراوان است  اين اثر از جنبه
بخشهاي مختلف كتاب با عنوان فصل آمده است و به غير از فصل اول و فصـل دوم كـه   

. و عنوان در نسخه مشخص شده انـد   آغاز فصول مشخص نشده است ، بقيه فصول با شماره
مرويسـت  «:ت، بـراي نمونـه   همچنين احاديث و روايات متن با عنـاوين مختلـف آمـده اسـ    

در تفاسـير مرقـوم   «يـا  »مي گويـد «يا » گفت«و در بعضي موارد »...در خبر است كه«،»...كه
  . » است

ون نام گوينـده  اشعار متن در پايان فصول و نيز تك بيتهاي درون متن بدون عنوان و بد
آمده است و اشـعار مثنـوي موالنـا    » بيت«يا » نظم«اما در بعضي موارد با عنوان . آمده است

للحكـيم  «و اشعارحديقه سنايي در چند مـورد بـا عنـوان    » للمولوي«در چند مورد با عنوان 
  .آمده است در بقيه موارد نام سراينده اشعار بيان نشده است » الغزنوي

نيز كه به چند بيت محدود مي گردد بـه اسـتثناي يـك مـورد كـه بـه        ابيات عربي متن
، بـدون عنـوان و   ) پ167گ:همان(استناد كرده  -عليه السالم-شعري از اميرالمؤمنين علي 

  .بدون نام سراينده آورده شده است
  

  :  حجم فصول
اي هـ  حجم فصول اين اثر نيز با هم متفاوت است و از آنجا كه اين اثـر بـر اسـاس سـوره    

هاي آغازين كمتر اسـت ، حجـم فصـول     هاي پاياني از سوره قرآن ترتيب يافته و حجم سوره
پاياني اين كتاب نيز نسبت به  فصول آغازين كمتر است و ادهم در بعضي فصول مخصوصـاً  
فصول پاياني فقط به بيان ترجمه ، شأن نزول و اختالف تفاسير آيه مورد نظـر پرداختـه و از   

                                                 
اما بعد اين رساله ايست مسمي به هدايت نامه «: دهم كيفيت تدوين هدايت نامه را در آغاز اين اثر اينگونه شرح كرده است ا - 1

اول از سوره اول و : كه رعايت ترتيب بين الفصول مرعي شده است ....مشتمله صد و چهارده فصل به عدد صد و چهارده سوره قرآن و
  )پ3گ:هدايت نامه ، نسخه كتابخانه ملي ملك(» ...ز سوره سيم ، همچنين تا آخردوم از سوره دويم و سوم ا



                                                                                 1391بهار  – 15شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 300

                 

 

اما در بعضي از فصول ، مخصوصاً در تفاسير آياتي كه بيشتر . نياورده است خود هيچ مطلبي 
رنگ عرفاني و حكمي دارند مطلب را طول و تفصيل داده و خود ادهم در اين موارد نقش پر 

  . رنگتري از خود به جا گذاشته است 
  

  :بخشهاي هرفصل 
د ترتيب اين بخشها توان شامل چندين بخش دانست ، هر چنهر فصل هدايت نامه را مي

  : در همه فصول رعايت نشده است 
ايـن  . هر فصل ، بعد از آوردن يك يا چند آيه به ترجمه آن پرداخته است  بخش نخست

گونه كه در بين ترجمه يك آيه گاه به مباحـث  اكثر موارد ترجمه آزاد است بدين ترجمه ، در
فاسير مختلف در مورد آن را دربين لغوي و بيان معني لغت پرداخته و گاه شأن نزول آيه و ت

. حتي گاهي در ترجمه يك آيه ، به آيه ديگر از قرآن استناد كرده است . ترجمه آورده است 
  : به عنوان مثال در ترجمه آيات سوره فلق مي گويد

قٍ اذَ  : قولُه تعالي«  نْ شَـرِّ غَاسـم ا خَلَقَ ونْ شَرِّ مالفَلَقِ م وذُ بِرَبن شَـرِّ    قُلْ اَع مـ و قَـبا و
گيرم بـه آفريـدگار صـبح    العقَد و من شَرِّ حاسد اذَا حسد بگو اي محمد پناه مي النَّفَّاثَات في

چون ميوه جهـت رسـتن نبـات و    .... وگفته اند كه فلق چيزيست كه شكافته شود چون دانه
ت در دوزخ و در حقيقت بـه  اشجار مانند سنگ و زمين جهت بيرون آمدن نباتات يا زندانيس

كينـه و دل منّـور محمديسـت كـه مطلـع      قرينة الَم نَشرَح لَك صدرك مراد از فلق سينة بي
صبح سعادت ازلي و مشرق آفتاب هدايت لم يزليست و زدايندة شب غفلـت و پرورنـدة او را   

  )ر186گ:همان(» .در و اخضار گلشن معرفت و محبت است 
تفسير آيه مورد نظر پرداخته و براي ايـن كـار از امهـات كتـب      هر فصل ، به بخش دوم

تفسيري ما قبل خود اعم از تفاسير شيعه و اهل سنّت بهره برده است و اقوال تفسيري آنهـا  
، ) ق.ه301م(تـوان از تفسـير طبـري    سنّت مي را نقل كرده است ، براي نمونه از تفاسير اهل

ــاف زمخشــري ) ق.ه520م(رار ميبــدي ، كشــف االســ) ق.ه494م(تفســير ســورآبادي  ، كشّ
، زاد ) ق.ه725م) (خــازن(، لبــاب التاويـل  ) ق.ه510م(، معـالم التّنزيــل بغـوي   ) ق.ه538م(

، انـوار التنزيـل و اسـرار    ) ق.ه606م(، تفسير كبير فخر رازي ) ق.ه597م(المسير ابن جوزي 
وتفسـير  )ق.ه654م( ، بحرالحقـايق نجـم الـدين رازي   ) ق.ه685م (التأويـل قاضـي بيضـاوي    

، نام برد و از تفاسير شيعه مي توان بـه تفاسـيري چـون  التبيـان     ) ق.ه822م(خواجه پارسا 
، مـنهج الصـادقين ملّـا    ) ق.ه556م (، روض الجنان ابوالفتوح رازي ) ق.ه460م(شيخ طوسي 

منبع از  اشاره نمود ، كه ادهم در بيشتر موارد ، مستقيماً با ذكر) ق.ه988م(فتح اهللا كاشاني 
  : آنها نقل مطلب نموده است ، نمونه تفسير 
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وحدت و شهود وحدت در عين  صاحب تأويالت فرموده كه كوثر معرفت كثرت است به«
كثرت و اين نهريست در بوستان معرفت كه هر كه از او سيراب شد ابداً از تشـنگي جهالـت   

اولياء امت واكمل-سلّموآلهوعليهاهللاصلّي -ايمن است و اين معني خاصة حضرت رسالت است
  )ر181گ:همان(» .او 

هر فصل ، ادهم احاديث و روايات مربوط به موضوع آيـه مـورد نظـر را نقـل      بخش سوم
و در . نموده است و در اين بخش بيشتر به روايات شيعه نظر داشته تا روايـات اهـل سـنّت    

يكـي از  . يهم السالم پرداختـه اسـت   سرتاسر اثر به نقل از روايات و اخبار ائمه معصومين عل
ه     ع و تأكيد ادهم بر لـزوم متابعـت از ائمـت اين اثر جانبداري از مذهب تشيجنبه هاي اهمي

عليـه   –و ارادت نسبت به اميرالمؤمنين حضرت علي بـن ابـي طالـب     -عليهم السالم -هدي
در بيان فضايل و مناقـب  مخصوصاً . است  -عليهم السالم -و اهل بيت پيامبر اسالم  -السالم

سخن پردازي كرده و فصلي از هدايت نامه را به  -عليه السالم –موالي متقيان حضرت علي 
وي در نقل احاديث بيشتر به كتب اربعه شيعه به خصوص . اين موضوع اختصاص داده است 

. ت كافي و آثار شيخ صدوق همچون امالي و اكمال الدين و اتمـام النّعمـه نظـر داشـته اسـ     
، جامع االخبار ، عدة الداعي ، اربعين شيخ بهايي بهره ) درحديث(همچنين از مجموعه ورام 

و متأسفانه در نقل اين احاديث گاه منقـوالت سسـت و بـي پايـه ، بـه ايـن اثـر        . برده است 
  : خوانيم به عنوان نمونه در هدايت نامه مي. 1تگرانبها راه يافته اس

نمازي  هر كه ياري كند بي: گفت كه   –لي اهللا عليه و آله ص –ست كه پيغمبردر خبر« 
اي ، چنان باشد كه هفتاد بار كعبه را خراب كرده باشد و هفتاد پيغمبر  اي يا لقمه را به خرقه

  ) ر65گ:همان. (» ...را كشته باشد كه اول ايشان آدم باشد و آخر ايشان محمد 
خبار كه نشد ، فقط در كتاب جامع اال حديث حاضر بدين صورت در منابع حديثي يافت

، آن از اخبار ترديد آميز تهي است درستي شناخته شده و نه محتوايمتأسفانه نه مؤلّف آن ب
و چـون جـامع االخبـار از كتابهـاي     ) 87ص : جـامع االخبـار  . (روايت عربي آن آمده اسـت  

ت در آثـار ادهـم   متداول ميان واعظان و خطيبان و گويندگان مذهبي بوده اسـت ايـن روايـ   
خلخالي راه يافته و ادهم با آنكه از دانش آموختگان مكتب بزرگاني چون شيخ بهايي بوده و 

  . تخود در اردبيل مدرس و در آذربايجان واعظ بوده است به فساد آن تفطّن نيافته اس

                                                 
باز گفتن خبرهاي سست و مجعول ، بازبستن بسياري از حكمتها و پنـدهاي  « : مي گويد  تاريخ ادبيات در ايراننويسنده دانشمند  - 1

ص : 1/5تاريخ ادبيات در ايران ، صفا ،ج(» .ن گذشته رواج داشت هم مانند روزگارا) صفويه ( در اين دوره ... پيشين به پيشوايان دين و 
254 ( 
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در اين بخش از هدايت نامه عبارات كتب آسماني تورات و انجيل و نيز احاديـث قدسـي   
   :به عنوان نمونه  .آمده است نيز 

عيسي عليه السالم گفتي يا حواريان دعا كنيد كه خداي تعالي جان كندن بر من آسان «
گروهـي از بنـي  ... كند كه چندان از مرگ ميترسم كه از بيم مرگ نزديك است كه بميـرم  

يكي را زنـده   تعاليبه گورستان بگذشتند و دعا كردند تا حق -السالمعليه-اسرائيل با عيسي
ام و كرد و برخاست وگفت اي مردمان چه ميخواستيد از من كه پنجاه سال است كـه مـرده  

تعالي با را وفات فرا رسيد حق -السالمعليه-كندن با من است و چون موسيهنوز تلخي جان
او گفت خويشتن را در مرگ چون يافتي گفت چون مرغي زنده كه بريـان كننـد نـه بتوانـد     

  )ر142گ : هدايت نامه ، نسخه كتابخانه عبدالحميد مولوي(» نه بميرد كه تا برهد پريد و 
هر فصل ، ادهم به بيان اقوال و حكايات عرفا و حكما و داسـتان پيـامبران    بخش چهارم

در رابطه با موضوع آيه مورد نظر پرداخته و به اقوال مشايخ متصوفه همانند ابـراهيم ادهـم ،   
بسطامي ، سهل ابن عبداهللا تستري ، جنيد بغدادي ، ابوبكر واسـطي و   سرّي سقطي ، بايزيد

ابوسعيد خرّاز استناد كرده و از كتب عرفاني گذشتگان نظير قـوت القلـوب ابوطالـب مكّـي ،     
مي ، رسـايل خواجـه عبـداهللا    ترجمه رساله قشيريه ، حقايق التفسـير ابـو عبـدالرّحمن سـل    

ه  ( غزّالي ، بحرالحقايق ، ترجمه احياء العلوم الدين انصاري تـذكره االوليـاء   ) تاويالت نجميـ ،
عطار ، فتوحات مكّيه ابن عربي ، روح االرواح فـي شـرح اسـماء الملـك الفتّـاح  سـمعاني و       
رسايل شاه قاسم انوار ، يا از كتب هم عصران خود نظير كشكول شيخ بهايي با ذكر منبع يـا  

نقـل مطلـب نمـوده     »...يكي از بزرگـان فرمـوده  «ا ي» ...گفته اند«بدون ذكر منبع با عبارت 
   :براي نمونه  .است
يكي از بزرگان ميگويد كه چون بندة خدايي گرسنه شود بدنش پاك شـود و وجـودش   «

صاف گردد و دلش رقيق و رحيم شود و اشكش ريزان گردد و به سوي طاعت شتاب نمايد و 
بايد كه هفت چيز را بـر هفـت چيـز     ابراهيم ادهم ميگويد هر كه شرف دنيا و آخرت خواهد

اختيار كند اول درويشي بر توانگري دوم گرسنگي را بر سـيري  سـيم پسـتي را بـر بلنـدي       
چهارم  ذّلت را بر عزّت پنجم تواضع را بر تكبر ششم اندوه را به شـادي هفـتم مـرگ را بـه     

  )پ172گ:همان(» زندگي اين همه كه شنيدي به بركت صبر بر اين مذكورات بود 
گيري اخالقي پرداخته  به بيان نتيجه» ...اي عزيز«هر فصل، ادهم با خطاب  بخش پنجم

ايـن قسـمت را شـايد     .و مخاطبان خود را به زهد و پرهيزكاري و ترك دنيا فراخوانده اسـت 
بتوان مهمترين بخش هرفصل دانست به دليل اينكه ادهم بيشتر به بيان افكار و عقايد خـود  

  . ر از اقوال ديگران استفاده نموده است پرداخته و كمت
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ات گوناگون اخالقي و اجتمـاعي  اين اثر سرشار از مواعظ و حكم و پند و اندرز در موضوع
هم اسـت كـه بـا    ، انتقادات اجتماعي ادقيهاي اهميت اين اثر از نظر اخال يكي از جنبه .است

ن و صوفيان بي حاصل را كـه  ، واعظان نادان و عالمان جاهل و درويشاوجود اشتغال به وعظ
از علم و دانش و تصوف به نام و لباس قناعت كرده و از معني به صورت راضي شده بودنـد ،  
مورد انتقاد شديد قرار داده و نكوهش كرده است و حتّي فصـلي از هـدايت نامـه را بـه ايـن      

بـراي  . 1وردخميموضوع اختصاص داده است ، و اين گونه انتقادات در همه آثار وي به چشم 
  : نمونه 
اي عزيز من نه به دعوي معني حاصل شود و نه به قال حال پيش آيد و نـه بـه لبـاس    «

ه و     ت به نام و دعـوي و شالپوشـي و جبـخ و مولويف و تشيخداشناس توان شد پس از تصو
عورا دستار و گفتگو و كتابخواني و مريد و خانقاه راضي و قانع مباش و از حال و قصه بلعم با 

با آن همه دانش كه وي را بود و فرعون كه خـود و خلـق وي را خـدا ناميدنـد و از معاملـة      
دانـان و توريـت    مسيلمه كذّاب كه دعوي پيغمبري كرد و خـود را پيغمبـر خوانـد و انجيـل    

خوانان و از قضيه شيطان كه چندين مريدان دارد و از رسم دهقانان كه اكثر شال پوشانند و 
» . ان ملك روم كه به عمامـه و عبـا نازنـد عبرتـي بـردار اگـر هسـتي هشـيار        جاهالن قاضي

  )پ123گ:همان(
ادهم در بيان قسمتهاي اخالقي اثر خود بسيار تحت تـاثير كتـب ارجمنـد و گرانسـنگ      
ابوحامد غزّالي يعني احياء علوم الدين  و كيمياي سعادت بوده و بسياري از مطالـب را عينـاً   

  . ن كتابها نقل كرده است بدون ذكر نام از آ
همچنين از كتب اخالقي پيش از خود نظير اخالق ناصري و اخالق محتشـمي هـر دو از   

اخالق جاللي اثر جالل الدين ،االخالق رضي الدين نيشابوري مكارمخواجه نصيرالدين طوسي،
   .فراوان نقل مطلب نموده است ،محقق دواني و اخالق محسني از مال حسين واعظ كاشفي

، و ذوق شعري هم بهـره اي داشـته اسـت   هر فصل ، نويسنده كه از قريحه  بخش ششم
گاهي به تناسب مطلب ابياتي به فارسي سروده است كه هر چند در بيشـتر مـوارد اشـعاري    

ضامين عالي اخالقـي و اجتمـاعي   ، اما برخي موارد حاوي مسست و سخيف به نظر مي رسد
نظامي، خاقـاني،   ،سنايي از بزرگان ادب گذشته چون  عاري، اش2ادهم غير از اشعار خود.است

                                                 
، به اهتمام عبداهللا ) مشتمل بر چهارده رساله در عقايد و اخالق و عرفان(رسائل فارسي ادهم خلخالي : ديگر آثار وي از جمله :  نگر - 1

مطبخ قلندري ، به اهتمام احمد مجاهد ، سروش ، تهران كدو : همچنين  . 251،  282-283،  703-706، صص  1381نوراني ، تهران 
  . 61،  81، ص  1370

ها و آثار چاپي منظوم امعلوم است و در هيچ يك از ديواناشعاري كه در پايان فصول هدايت نامه آورده شده سراينده اش ن - 2
تاب است و نيز با مقايسه اين اشعار با سبك شعري گذشتگان يافت نشد ، اما با توجه به اينكه مضمون اين اشعار تكرار مضمون نثر ك

  .، احتماالً سراينده آنها خود مؤلف باشد ) ديوان اشعار(ديگر آثار ادهم همچون بهارستان 
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عصر و نيز از شاعران هم... م انوار و، قاس ، شيخ محمود شبستريحافظ، جامي ،موالنا، سعدي
از ميان شاعران . اين اثر را چندين برابر كرده استخود نقل كرده است كه زيبايي و گيرايي 

عصـر  تر است و از شاعران هم نا در اين اثر نمايانگذشته مخصوصاً تأثير حكيم سنايي و موال
ادهم عالوه بر اينكه بسياري از ابيات مثنوي . خود نيز بيشتر به شيخ بهايي نظر داشته است

، در البـالي مـتن اثـرش گنجانيـده اسـت     الحقيقه سـنايي غزنـوي را    معنوي موالنا و حديقه
   .يز به صورت نثر بيان كرده است بسياري از مضامين و حكايات اين دو كتاب ارجمند را ن

  :نمونه اشعار وي 
 به شـب بيـدار بـاش اي مـرد هشـيار« 

 تــابتــرا خــود خــواب غفلــت كــرده بــي
ــار     ــب تـ ــدر شـ ــات انـ ــود آب حيـ  بـ
 چرايـــي خفتـــه همراهـــان برفتنـــد   
 بــه شــب بتــوان ره و منــزل بريــدن     

  

ــدار      ــيش و پن ــد ك ــداري آم ــب بي ــه ش  ك
ــواب   ــر خـ ــر سـ ــر بـ ــواب ديگـ ــزا خـ  ميفـ

ــيار بــــه طاعــــت آب  خــــورزان آب بســ
 بشـــو بيـــدار و بشـــنو از مـــن ايـــن پنـــد
 »به روز از  پس  دگـر    نتـوان    رسـيدن    

  )                     پ140گ:همان(
از لحاظ ادبي اين است كـه در ايـن اثـر بـه     ) هدايت نامه(هاي اهميت اين اثر  يكي از جنبه

     ابيـات را در هـيچ يـك از    ابياتي از شاعران بـزرگ گذشـته استشـهاد نمـوده اسـت كـه آن       
تـوان يافـت ،   نمي) و يا حتي نسخه بـدلهاي آن (هاي خطي چاپ شده آثار آن شاعران  نسخه

بعنوان مثال در هدايت نامه دو بيت با تخلّص سعدي آورده است كه اگر اين ابيـات واقعـاً از   
ر وي آنها يك از نسخ خطي چاپ شده آثابدانيم ، در هيچ شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

  :، اين دو بيت در هدايت نامه بدين گونه آمده است يابيم را نمي
شنوي؟            شنوي چون سخن نميچه شد كه مي  !     اي  سعدي شنوم آنچه گفتهبگو كه مي

  )                                      پ116گ:همان(                                                        
  :  و ديگري 

محمد بهتر از عيسي، مسلمان كمتر ازترسا        اي سعدي،نيستمادربه ترسايان امانت هست و
  )                        ر144گ :همان(                                                           

ادهم مردي بسيار خوان بوده و اين مطلب از استشهادهاي فراوان وي به آثـار منظـوم و   
به سبب دلبستگيي كه بـه شـيخ بهـايي داشـته و نيـز سـنخيت       . منثور پيشينيان پيداست 

فكري كه ميان خود و او مي ديده است از سخنان منظوم و منثور وي فراوان شـاهد آورده و  
از سر همين اعتقاد كه به شيخ بهايي داشته ، رساله اعتقـادات  . ست به آثار او استناد كرده ا

  . اماميه او را شرح كرده و بعضي آثار خود را نيز ، به تقليد از او نگاشته است 
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       ي نـور اهللا شوشـتري   وي ابوحامد غزّالي را نيز همچون همعصر خود ، شيخ شـهيد قاضـ  
 »عالم معـالم ديـن و عـارف معـارف يقـين     «شمارد و مي» شيعي و مستبصر«،)ق.ه1019م (
  .خواندمي

  
  :تنوع موضوعات 

تـوان  و متنوع است و بطور كلي ميمضامين و موضوعات فصول هدايت نامه بسيار متعدد 
  :آنها را در چند دسته طبقه بندي نمود 

حلم و خلق نيكو ، احسان به والدين ، ضـيافت  : امر به فضايل اخالقي و اجتماعي مانند .1
مهمانداري ، قرض الحسنه دادن ، انفاق و سخا ، رياضت و كم خوردن ، سفارش يتـيم ،   و

ظلم ، تكبر ، رباخواري ، شرابخواري و قماربـازي ، غيبـت ،   : و نهي از رذايل اخالقي مانند 
  .ريا  و جاه طلبي

تقوي، توكّل ، شكر ، تفويض ، استقامت ، توبه ، فقر ، استغفار ، : مباحث عرفاني مانند .2
  .، مراقبه و محاسبه ، ذكر ، مبارزه با نفس و مذمت دنيا بر، رضا، بيان مقام جمع و فناص
بيان حروف مقطّعات قرآني ، واليـت ، عبـادت ، معـراج ،    : تفسير مفاهيم قرآني مانند .3

شرح و تأويل مشارق  و مغارب ، اصناف ثالثه اهل محشـر ، تحقيـق بحـرين ملتقيـين ،     
افواج انام در روز قيامت ، نجدين ، كفران و ظلـومي و جهـولي انسـان ،     بيان مسوخات و

  .اهل شفاعت و مستحق آن ، كرام الكاتبين ، تحقيق كوثر و بعث و معاد 
قصه اصحاب كهف و رقيم ، اصحاب فيل ، اصـحاب اخـدود ،   : بيان قصص قرآني مانند .4

  .قصه ابولهب و زن وي و قصه بهشت شداد 
  .عليه السالم  -و بيان فضايل اميرالمؤمنين علي   -عليهم السالم -ت ستايش اهل بي.5
خلقت انسان و بدايت و نهايت عمر وي ، : داستان آفرينش و بيان عجايب خلقت مانند .6

  .آفرينش شتر ، زنبور عسل 
نمـاز ، زكـات ، حـج ، دعـا ، پـاك      : سفارش به انجام فرايض و مستحبات ديني مانند .7

  . تن ، صلوات ، فضيلت روز جمعه  داشتن جامه و
  

  :روش ادهم در نقل مطالب 
گاهي ادهم بدون ذكر نام يك كتاب ، بخش زيادي از آن را اقتباس نمـوده و عينـاً در   .1

ر ديگـر ، از تفسـير مـنهج    در ايـن مـورد بـيش از همـه آثـا     .  هدايت نامـه آورده اسـت   
بـراي نمونـه در   . ب نمـوده اسـت   اخـذ مطلـ  ) ق.ه988م(، ملّا فتح اهللا كاشاني الصادقين
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» إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ الي آخـره  «تفسير معني امانت در آيه 
عيناً بخشي از تفسير منهج الصادقين را به هدايت نامه خويش انتقال داده  )72/األحزاب(

اين گونه نقـل مطالـب ديگـران در آثـار خـود در       اما بيان اين نكته الزم است كه. است 
 .1توان شمردن امر را داخل سرقت و انتحال نميزمان گذشته امري متداول بوده و اي

نقل مطالب با ذكر نام كتاب ، بدون ذكر نام مؤلف ، براي نمونه از كتابي بـا نـام زهـرة    .2
  )پ125گ:همان. (الرياض بدون ذكر نام مؤلف حكايتي نقل كرده است 

نقل مطلب با ذكر نام مؤلف و بدون ذكر نام كتاب ، ادهم  در پاره اي از موارد نظر بـه  .3
بـه عنـوان نمونـه    . كنـد  ي را از وي در هدايت نامه نقل مياعتبار عام يك دانشمند مطلب

گاهي از خواجه نصيرالدين طوسي با عنوان محقّق طوسي و نيز از خواجه عبداهللا انصاري 
االسالم و يا از قاضي بيضاوي بدون ذكر نام كتابهايشـان نقـل قـول كـرده     با عنوان شيخ 

  . است 
وي گاهي مطلبي را با ذكر نام مؤلف و كتاب نقل كرده است ، به عنوان مثال از تفسير .4

  .شيخ ابوالفتوح رازي يا فتوحات مكيه محيي الدين ابن عربي مطلب آورده است 
ري از موارد در نقل مطالـب جانـب امانـت را رعايـت     الزم به ذكر است كه ادهم در بسيا

  .كرده و نام منبعي را كه از آن استفاده كرده ، آورده است 
  

  :اهميت منابع هدايت نامه 
اي از آنهـا   هاي اهميت اين كتاب ذكر نام كتابهايي است كه امروزه يا نسخه يكي از جنبه

ه نشده اند يا نسخه هاي چاپي آنها كـم  باقي نمانده يا هنوز به درستي در فهرستها شناساند
ادهم بسياري از كتب گذشتگان را از قديم ترين روزگار تا روزگار خود ديده و خوانـده  . يابند
در اينجا ضمن بر شمردن نام .استنامه نام بسياري از اين كتابها را آورده  وي در هدايت.است

  :كنيمبسنده ميتصر در مورد آنها معرفي شده در هدايت نامه،به شرح مخ اين كتب و مؤلفان
به مناسبت ) ر71گ:همان(» احسان به والدين«در فصلي با عنوان :  بيان احوال بايزيد.1

ثـري گمنـام از   اين كتاب ا. موضوع از كتابي با اين نام ، حكايتي از بايزيد نقل شده است
پ نشده ، بلكه در ، كه با توجه به تحقيقات بعمل آمده ، نه تنها چامؤلفي ناشناخته است

فهرستهاي نسخ خطي نامي از اين كتاب نيست و در منابع بايزيد شناسي از جمله كتاب 

                                                 
بيشتر اقتباسها را كه نويسندگان قديم «: مرحوم استاد جالل الدين همايي در مقدمه كتاب التفهيم ابوريحان بيروني مي نويسد  -  1

كتب ديگر داشته اند به داليلي كه شرحش از موضوع سخن ما خارج است ، داخل سرقت و انتحال نمي توان شمرد بلكه بر  از روي
  )  صص ما و مب:مقدمه التفهيم ، همايي(» .اعتبار سند و شهرت گوينده اصل مي داند
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د بـن علـي سـهلگي      و يـا كتـاب   ) ق.ه381-477؟(النّور في كلمات ابي طيفور اثر محمـ
دستور الجمهور في مناقب سلطان العارفين ابو يزيد طيفور اثر احمد بن حسين خرقـاني  

  . 1ين حكايت نيامده استا) ق.ه 8قرن (
اين كتاب ، نام كاملش بحرالحقايق والمعاني في تفسير سبع المثاني مي  :بحرالحقايق .2

دكتـر  . باشد ، كه متأسفانه هنوز به صورت نسخه خطي باقي مانده و چاپ نشـده اسـت   
محمد رضا شفيعي كدكني  در تعليقات كتاب  مرموزات اسدي درمزمورات داودي  ، بـا  

به اين نتيجه رسيده اند كه ايـن تفسـير   ) بحرالحقايق(راء در نسخه هاي اين كتاب استق
اسـت و  ) ق.ه654م(كه التأويالت النجميه نيز خوانده شده است ، از آن نجم الدين رازي 

تعليقات مرمـوزات اسـدي در مزمـورات داودي ،    .(براي اثبات اين مدعا داليلي آورده اند
  ؛ ) 244-238صص :تصحيح شفيعي كدكني 

نام نويسنده اين اثر شـيخ نجـم الـدين خضـر بـن        : شرح باب حاديعشر موالنا خضر.3
ق است و صـاحب الذريعـه دو   .ه نهمشمس الدين محمد الحبلرودي است از علماي قرن 

شرح الباب الحادي عشر ،  -1: اثر از وي در موضوع شرح باب حادي عشر نام برده است 
مصـنفات شـيعه ،آصـف    (مفتاح الغرر لفتح باب الحـادي عشـر    -2ر موسوم به جامع الدر

 ؛) 41ص:5ج فكرت، 

د بـن طيفـور      : )في تفسير سبع المثاني(عين المعاني .4 اثر تاج الدين ابو حنيفـه محمـ
 ؛) ق.ه560م(سجاوندي 

ق اسـت و نويسـنده   .ه نهماز جمله تفاسير عرفاني فارسي قرن  : تفسير خواجه پارسا.5
تفسير ظـاهري و  ) ق.ه822م(د بن محمود بخاري معرف به خواجه پارسا آن شيخ محم ،

نسخه اي . بخش باطني آن از تفسير سلمي گزيده شده است. باطني را جمع كرده است
در كتابخانـه   72ق به خط ملّا جامي استنساخ شده به شـماره  .ه 848از آن كه در سال 

 ؛ ) 208: اري ، آتش ،صمكتب تفسير اش( 2موجود است) تركيه(مراد ملّا 

                                                 
د مرقوم است كه چون بايزيد در دبيرستان بدين آيه در كتاب بيان احوال بايزي«: اين حكايت در هدايت نامه بدين گونه آمده است  - 1

است و مـن،  توامر كردهاي مادر مهربان ملك منّان مرا به عبادت خود و خدمت: رسيد، از استاد رخصت طلبيده، به نزد مادر شد و گفت
ا تُحصوها از عهدة شكر دو منعم، بيـرون نتـوانم آمـد و بـه     حسب االستدعاء و خُلقَ االنْسانُ ضَعيِفاً و به مقتضاي و انْ تَعدوا نعمةَ اهللاِ لَ

پس اسقاط حقوق خود از رقبة من بكن و ابراء ذمة من از آن بنما و مرا به خدا . عبادت و خدمت دو معبود و دو مخدوم، قيام نتوانم نمود
مـادرش  » .ه توانم از خدمت تو شكسته بسـته بجـا آرم  ا از خداي درخواه كه از تقصير من بگذرد و مرا به تو باز گذارد و تا آنچيبگذار 
پس برفت و بكرد ، آنچه توانست و بشد، آنچـه  . خدا گواه باشد كه حقوق خود بر تو بخشيدم و ترا به خدا بازگذاشتم و سپردم : گفت 
  ».بايستمي

فهرست . (ن مي باشد نيز موجود است قرآ 104تا  97از اين تفسير نسخه اي نيز در تاشكند كه شامل سوره حمد و سوره هاي  - 2
   )  2180ص :نسخ خطي فارسي انستيتو شرق شناسي ابوريحان بيروني فرهنگستان علوم ازبكستان ، موجاني 
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ادهم در تفسير آيه امانت ، جمله اي عرفاني از كتابي به ايـن نـام نقـل كـرده      :لوامع .6
است ، اما نام نويسنده آن را بيان نكرده است ، اين كتاب كـه  در تفسـير مواهـب عليـه     

د كـه  كاشفي و منهج الصادقين مال فتح اهللا كاشاني از آن نام برده شده ، به نظر مي رس
از محدثين و فقهاي صوفي مشرب قرن ) ق.ه407م (اللوامع ابوسعد خرگوشي نيشابوري 

چهارم باشد كه در موضوع تصوف نگاشته شده است و تا كنون اثـري از آن در كتابخانـه   
و ادهم در اربعـين خـود   ) 28-57صص:يادگار طاهر، طاهري عراقي(ها يافت نشده است 

 ؛) پ17گ:نسخه خطي اربعين ، خلخالي(است  به نام اين مؤلّف اشاره نموده

در هدايت نامه عبارتي از صـاحب تـأويالت نقـل و نـامي از نويسـنده آورده       : تأويالت.7
نشده است كه همان مطلب ، عيناً در تفسير منهج الصادقين از قول تأويالت كاشي  نقل 

يـا  730م(كاشـاني  بنابراين مي توان حدس زد كه مؤلّف اين كتاب عبدالرزاق . شده است
 ؛ 1است) ق.ه735

از اين كتاب بدون ذكر نام نويسـنده ، حكـايتي در مـورد حامـد لـواف      :  زهرة الرياض.8
نگارنده پس از بررسي فهرستهاي كتب خطـي و چـاپي ، سـه     . نقل مي كند) ق.ه266م(

بـن  و نزهه المرتـاض از منصـور    زهرة الرياض -1: كتاب به اين نام يافت  كه عبارتند از 
و نزهـه   زهـرة الريـاض   -2)  ؟(محمد بن محمد بن عبد بن ابي صـبح شـنبكي اسـدي    

يا سواري يا سبتي يـا  (از سليمان بن داود سقسيني ) ق.ه 1033نوشته (القلوب المراض 
. ليف شـده اسـت  كه معرّب كتاب بهجه االنوار اوست كه به فارسي در مواعظ تأ) تيسيني

م ( اثر جمال الدين احمد بن موسي بن طاووس حلّـي   و نزهه المرتاض زهرة الرياض -3
صـص  :4مصنفات شيعه،آصف فكرت، ج (كه حكايت مذكور در آن يافت نشد ) ق .ه 673
 ؛) 153-152

ادهم چندين بار از اين كتاب بدون نام مؤلّف نقل مطلب نمـوده و در تفاسـير    : احقاف.9
نام مؤلّف آمده است ، اما استاد  مختلف از جمله مواهب عليه كاشفي نام اين كتاب بدون

در كتـاب  . جاللي ناييني مصحح مواهب عليه اطّالعي از مؤلّف آن بدست نياورده اسـت  
، لقاسـم بـن يوسـف حسـيني يـاد شـده اسـت       كشف الظنون از مؤلّف االحقاف به نام ابوا

 ؛) 1386ص: 2كشف الظنون ، حاجي خليفه،ج(

در هدايت نامه نفل مطلب شده است احتماالً كتـاب  كتابي كه با اين نام از آن : لباب  .10
است كه در ) ق.ه500م پس از(لباب التفاسير تأليف تاج القراء حمزه بن محمود كرماني 

 .مواهب عليه كاشفي نيز چندين بار نام آن آمده است 
                                                 

خلخالي، نوراني ، ج  رسائل فارسي ادهم. (مؤيد اين مطلب اين است كه ادهم در ذكريه الهيه حكايتي از اين كتاب نقل كرده است  - 1
  )200ص :مكتب تفسير اشاري،آتش، . (ق در مصر چاپ شده است .ه 1283و اين كتاب با عنوان تأويالت القرآن در سال )  446ص :1



  309/و برخي ويژگيهاي آن» هدايت نامه« معرفي كتاب                                                                                                        
 

 

نكته ديگر در بيان منابع و مĤخذ هدايت نامه اين است كه گـاه ادهـم نـام كتابهـا را بـه      
ه بـا عنـوان تـأويالت و از تفسـير معـالم       . خالصه آورده است صورت  مثالً از تأويالت نجميـ

و اين . التنزيل با عنوان معالم نام برده است و از تفسير لباب التفاسير  را  لباب ناميده است 
روش ذكر مأخذ باعث ايجاد مشكالتي در شناخت منابع اين كتاب و تشـخيص آن از كتـب    

  .شده است  همنام اين منابع
  

  :سبك نگارش ادهم خلخالي 
سبك نگارش نويسنده در هدايت نامه ساده و روان و دلپذير است و غير از مقدمه كتاب 
كه كمي مصنوع نگاشته شده است در بقيه موارد از پيچيدگي و عبارت پردازي دوري كـرده  

تاريخ . (ده است استاد سعيد نفيسي نام وي را در زمره ساده نويسان عصر صفوي آور. است 
 –ادهم كه خود اهل منبر و خطيبي توانا بـوده  )   701ص: 2نظم و نثر در ايران ، نفيسي،ج

چنانكه شـيوه اهـل منبـر اسـت و      –اين مطلب از لقب واعظ كه همراه نام اوست ، پيداست 
همانگونه كه در باال اشاره رفت ،  به ذكر احاديـث و روايـات و امثـال و حكـم و سرگذشـت      

از همه در اين اثر جلـب   از ميان صناعات ادبي آنچه بيش. گان دين و تصوف مي پردازد بزر
  .كند ، صنعت تشبيه است كه بيشتر در شكل اضافات تشبيهي ، بكار رفته است توجه مي

كـاربرد  : نثر اين اثر داراي همان ويژگيهاي سبكي نثر دوره صفويه است كـه عبارتنـد از   
ضرب المثلها و عبارات عربي ، تركيبات عربي خام ، مطابقت صـفت   لغات و تركيبات عربي و

و موصوف به شيوه عربي ، سجع هاي متوالي و مترادفات پيـاپي ، تتـابع اضـافات ، جمـالت     
طوالني ، از بين رفتن مختصات زباني پارسي كهن ،  جمع  بستن  كلمات فارسي  به  قواعد  

بجـاي  » گـذاردن «و » مشـغول «بجاي » مشقول«: عربي و اشتباه در نگارش  كلمات  مانند 
و درآميختگي نظم و نثر و آوردن شعرهاي سست كه غالباً اثر طبـع خـود مؤلّـف    » گزاردن«

  )255ص: 3سبك شناسي ، بهار،ج . (است
  :نمونه نثر 

  : در پايان براي آشنايي بيشتر با سبك اين اثر ، نمونه اي از نثر آن را در اينجا مي آوريم 
ي عزيز من اگر تو نيز خداي را دوست داري روا مدار كه نفس اماره و شيطان نادان ا...« 

با لشكر اوصاف ذميمه و سپاه اعمال قبيحه ايـن همـه فسـاد و ناشايسـته در مملكـت دل و      
واليت دين آغاز كنند و پيش برند پس نوح عقل را به درگاه باري بـه زاري درآر تـا طوفـان    

كفّار باطني همگي هالك شوند و تو خود با جميـع مؤمنـان اخـالق    محو و فنا برخيزد و آن 
حميده و افعال پسنديده در كشتي توكّل كه از درخت تقوي ساخته باشي نشسـته سـالمت   
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ماني و چون آن طوفان فرو نشيند كبوترعشقت خبر خشـكي كـه بقـاي بعـدالفنا باشـد بـاز       
  )پ136گ: لوي هدايت نامه ، نسخه كتابخانه عبدالحميد مو(» ....آرد

  
  :فهرست منابع 

: تهـران  . ترجمه توفيق هـ سـبحاني، چـاپ اول  .مكتب تفسير اشاري.)1381.(آتش ، سليمان -1
 .مركز نشر دانشگاهي

كتابخانـه  :،تهرانفهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه مروي تهران). 1371.(استادي،رضا -2
 .مدرسه مروي

فهرست موضـوعي تحقيقـات و مطالعـات    .جلد 6.فارسيفهرست مقاالت ).1376.(افشار،ايرج -3
 ).بخش كتابخانه(المعارف بزرگ اسالمي  ركز دائرةم:تهران.1376ايران شناسي تا سال 

هاي خطـي كتابخانـه ملّـي ملـك      فهرست نسخه).1375.(افشار،ايرج و دانش پژوه،محمدتقي -4
  .كتابخانه ملك:تهران.جلد10.وابسته به آستان قدس رضوي

ــدتقيبها -5 ــي  ).1375.(ر،محم ــبك شناس ــي  (س ــر فارس ــور نث ــاريخ تط ــد).ت ــاپ .3جل چ
 .انتشارات اميركبير:تهران.هفتم

تصـحيح  .التفهيم االوائل صـناعه التنجـيم  ).1386.(بيروني خوارزمي،ابوريحان محمدبن احمد -6
 .هما:تهران.چاپ پنجم.جالل الدين هماي

مركـز نشـر   :طهران.يها و اَخرَجها حسن المصطفويقدم لهاوعلَّقَ عل).ق.ه1382.(جامع االخبار -7
  .كتاب

مقدمـه بارتولـد،تعليقات مينورسـكي،ترجمه    ).1383.(حدود العالم من المشرق الي المغـرب  -8
دانشـگاه  :تهـران .چـاپ دوم .ميرحسين شاه،تصحيح وحواشي مريم ميراحمدي و غالمرضا ورهرام

 .الزهراء

دسـتورالجمهور فـي مناقـب سـلطان العـارفين      ).1380.(الخرقاني،احمد بن حسين بن الشيخ -9
  .ميراث مكتوب:تهران.چاپ اول.تصحيح محمد تقي دانش پژوه و ايرج افشار.ابويزيد طيفور

جلـد  ).مشتمل برچهارده رساله درعقايدواخالق و عرفان(رسائل فارسي.)1381.(خلخالي،ادهم -10
 .ار و مفاخر فرهنگيانجمن آث:تهران.چاپ اول.به اهتمام عبداهللا نوراني.اول

 . سروش:تهران.چاپ اول.به اهتمام احمد مجاهد.كدو مطبخ قلندري).1370.(---------- -11

كتابخانـه  .249دست نويس شـماره )سفينه السلوك(+هدايت نامه).ق.ه1066.(---------- -12
  ).دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد(عبدالحميد مولوي

 .كتابخانه ملّي ملك.4668دست نويس شماره.دايت نامهه).ق.ه1072.(--------- -13

 ).ع(كتابخانه حضرت عبدالعظيم .2/148دست نويس شماره.اربعين).ق.ه1061.(--------- -14

 .مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران:تبريز.سخنوران آذربايجان).1355.(دولت آبادي،عزيز -15
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مقدمه،تصحيح و تعليقات محمد .داودي مرموزات اسدي در مزمورات).1381.(رازي،نجم الدين -16
  .سخن:تهران.رضا شفيعي كدكني،ويرايش دوم

تصحيح سيد محمـد  .حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه).1383.(سنايي غزنوي،مجدود بن آدم -17
  .موسسه و انتشارات دانشگاه تهران:تهران.چاپ ششم.تقي مدرس رضوي

ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني،چاپ ).رروشناييدفت(اَلنّور).1388.(سهلگي،محمد بن علي -18
 .سخن:تهران.چهارم

 .خط نستعليق.چاپخانه مظفري.چاپ سنگي.كليات).ق.ه1327.(سعدي شيرازي،مصلح الدين -19

 .خط نستعليق.مطبع نامي گرامي اسالمي.كليات).بي تا.(---------- -20

 .تعليقخط نس.كاتب احمد بن حسين.كليات).ق.ه1322.(---------- -21

تصـحيح سـيد حسـن سـادات     .قصـص الخاقـاني  ).1374.(شاملوي هروي،ولي قلـي بيـگ   -22
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:تهران.ناصري

  .فردوسي:تهران.چاپ دوم.1/5وجلد  3/5جلد .تاريخ ادبيات در ايران).1363.(صفا،ذبيح اهللا -23
ــا بــــزرگ  -24 ــ).ق.ه1403.(الطهراني،حــــاج شــــيخ آقــ انيف الذريعــــه الــــي تصــ

 .داراالضواء:بيروت.18و9جلد.الشيعه

ترجمه و تلخيص الذريعه الي تصانيف الشيعه محمـد  .مصنّفات شيعه).1376.(---------- -25
 .بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.چاپ اول.آصف فكرت

مركـز نشـر   :تهـران .چـاپ اول ).مجموعه مقـاالت (يادگار طاهر).1382.(طاهري عراقي،احمد -26
 .نشگاهيدا

فهرست نسـخه هـاي خطـي دانشـكده الهيـات و معـارف اسـالمي        ).1366.(فاضل،محمود -27
 .دانشگاه فردوسي: مشهد.جلد3.مشهد

بـا مقدمـه و   .تفسير كبير منهج الصادقين في الـزام المخـالفين  ).1347.(كاشاني،ملّا فتح اهللا -28
ـ   .چاپ چهارم.پاورقي و تصحيح ابوالحسن شعراني كتـاب فروشـي   :تهـران .دده جلـد در پـنج جل

 .اسالميه

بـا تصـحيح و   ).تفسيرحسـيني (مواهب عليـه ).1317.(كاشفي سبزواري،كمال الدين حسين -29
كتابفروشـي و چاپخانـه   :تهـران .چهار جلـد .مقدمه وحاشيه نگاري سيد محمد رضا جاللي ناييني

  .اقبال
 .سنايي:رانته.جلد اول.تاريخ تذكره هاي فارسي).1363.(گلچين معاني،احمد -30

بنگاه :تهران.پنج جلد.1355كتابهاي چاپي فارسي از آغاز تا سال ).1350-55.(مشار،خان بابا -31
 .ترجمه و نشر كتاب

 .انتشارات امير كبير:تهران.چاپ نهم. 5جلد .فرهنگ فارسي).1375.(معين،محمد -32

  .منطقه ايموسسه فرهنگي :تهران.فهرست نسخه هاي خطي فارسي).1348.(منزوي،احمد -33
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مركـز دائـرة المعـارف بـزرگ     :تهـران .فهرستواره كتابهاي فارسـي ).1386.(---------- -34
  ).بخش كتابخانه(اسالمي

فهرست نسـخ خطـي فارسـي انسـتيتو شـرق      ). 1378.(و ديگران) زير نظر(موجاني ، علي  -35
شناسـي   انسـتيتو شـرق  :تاشـكند  : شناسي ابوريحان بيروني فرهنگستان علوم ازبكستان ، قم 
حضـرت آيـت اهللا العظمـي مرعشـي     ابوريحان ، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي ، كتابخانه بزرگ 

  .نجفي
ــدين -36 ــوي،جالل ال ــوي).1384.(مول ــد.مثن ــت جل ــد  .هف ــات محم ــحيح وتعليق مقدمه،تص

  .سخن:تهران.چاپ هفتم .استعالمي
دينــي مــدارس (اصــفهان دارالعلــم شــرق  ).1386.(مهدوي،ســيد مصــلح الــدين   -37

سـازمان فرهنگـي   :اصـفهان .چـاپ اول .تصحيح،تحقيق و اضافات محمد رضا نيلفروشان).اصفهان
  .تفريحي شهرداري اصفهان

ــعيد -38 ــم    ).1344.(نفيسي،س ــده ده ــان س ــا پاي ــران ت ــر در اي ــم و نث ــاريخ نظ ــد .ت جل
  . كتابفروشي فروغي:تهران.دوم

  :مقاله 
سـال  /دوره جديد.آينه ميراث،»ات اخالقي مابابا رتن هندي و مأثور«).1387.(جهانبخش،جويا -1

  80-81).40:پياپي.(بهار.شماره اول. ششم


