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 چکیده

مناهج الطالبین فی معارف الصادقین از كتابهای تاریخ عمومی سدة هشتم است كه توسط 

و  778ق.( در سالهای 793زنده در  -ق.727یا  726علی بن حسین بن علی عالء قزوینی )

عالء قزوینی را از  اند سبک. در این مقاله نگارندگان كوشیده ق. به نگارش درآمده است779

سطح فکری، زبانی و ادبی  خالل كتابش بشناسند. لذا به تحلیل كتاب مناهج الطالبین در سه

اند. در سطح فکری تمایل وی به تشیّع بارزترین خصیصۀ وی است. در سطح زبانی، پرداخته 

ع بر لغات و تركیبات كمیاب این كتاب تأكید شده است و در سطح ادبی برخی صنایع بدی

 لفظی و معنوی و نیز كاربرد علم بیان در این كتاب بررسی شده است. 

عالء قزوینی، مناهج الطالبین فی معارف الصادقین، نثر فارسی در قرن  کلمات کلیدی:

 هشتم، تاریخ عمومی.
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 مقدمه  -1
یکی از تاریخهای عمومی سدة هشتم هجری قمری، مناهج الطالبین فی معارف الصادقین 

بن حسین بن علی هاللی مشهور به عالء قزوینی است. نویسندگان این مقاله، پیشتر اثر علی 

به معرفی نویسنده و « الصادقینالطالبین فی معارفشناسی كتاب مناهجمتن»در مقالۀ 

شناسی كتاب مناهج الطالبین اند. )متنهای خطی این كتاب و محتویات آن پرداختهنسخه

های خطی آن، دزفولیان و بهنامی، مجلۀ تاریخ ادبیات، نسخه فی معارف الصادقین و معرفی

هجری قمری و به نام شاه  779و  778( این تاریخ در سالهای 46-25، صص 3/79شمارة 

( تألیف شده است و تاریخ عمومی عالَم را از آغاز تا عهد 786-759شجاع مظفری )حکومت: 

اوّل تاریخ آل مظفر است. این كتاب شاه شجاع در سه قسم دربرمیگیرد و جزو منابع دست

در همان سالهای پس از تألیف مورد توجه مورّخان قرار گرفته است و مطالبی از آن در 

السیر، )حبیب ( حبیب155، ص 1كتابهای مشهور روضۀالصفا، )روضۀالصفا، میرخواند، ج 

-429وی، صص ( حدائق الحقائق، )حدائق الحقائق، فراهی هر54، ص 1السیر، خواندمیر، ج 

( مجالس المؤمنین 401( عرفات العاشقین، )عرفات العاشقین، بلیانی اصفهانی، ص 430

( 363-360، صص 2و ج  302-298، صص 1)مجالس المؤمنین، قاضی نوراهلل شوشتری، ج 

( نقل شده 358-357و نیز كتاب فضائل السادات )فضائل السادات، حسینی علوی، صص 

اهّمیتهای تاریخی و لغوی این كتاب باعث شده است محققانی نظیر است. در دورة معاصر نیز 

( محمّد معین، )مزدیسنا 221-220عبدالحسین زرینکوب، )از كوچۀ رندان، زرینکوب، صص 

الدین ( ركن211-210سخن، معین، صص ؛ حافظ شیرین416و ادب پارسی، معین، ص 

( علی رواقی، )تفسیر قرآن 509-501، صص 1همایونفرخ، )حافظ خراباتی، همایونفرخ، ج 

( از این كتاب بهره ببرند. در این مقاله، خصایص فکری، زبانی و ادبی این 129پاک، ص 

كتاب بررسی شده است. از آنجا كه مناهج الطالبین هنوز به چاپ نرسیده است، ارجاعات 

و  نویسندگان این مقاله به نسخۀ خطی این اثر است كه در ایاصوفیا نگهداری میشود

 در كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران موجود است. 137میکروفیلم آن به شمارة 

 ویژگیهای فکری -2

 تمایل به تشیّع -1-2

 تمایل عالء قزوینی به تشیّع از دو راه قابل اثبات است.
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 قرائن متنی -1-1-2
)ع( بیشتر و گانه بااحترام یاد میکند، از امام علی عالء قزوینی علیرغم اینکه از خلفای سه

 33ای كه به عنوان نمونه نام خلیفۀ نخست تنها با بزرگداشت فراوانتری یاد كرده است بگونه

بار در این كتاب آمده است. همچنین نبردهای حضرت امام علی  156بار و نام امام علی )ع( 

ین )ع( و زندگی امام حسن )ع( و شهادت وی و واقعۀ عاشورا و شهادت امام حسین )ع( در ا

كتاب با تفصیل زیادی آمده است. عالء قزوینی دربارة هریک از ائمۀ اطهار در كتاب خود 

الخصوص از امام  یعلخوانده است. « امام»كم یک روایت نقل كرده است و آنان را نیز دست

 ای« صادق آل محمّد»با عنوان  یحضرت جعفر صادق )ع( كه اكثرًا از و ان،یعیششم ش

( 285/46، 284/5) آورده است. ییاهدهها بار نقل قول کند،می ادی«  صادق آل رسول»

همچنین حکایتی كه دربارة امام علی نقی )ع( نقل كرده است، هواداری عالء قزوینی از 

( و با نقل روایتی، نشان میدهد كه امام دوازدهم 287/51شیعیان را كامالً نمایان میسازد. )

و تابوت  یموس یكه عصا دیگواللّه عنه می یرض عبداللّه عباس»را حی و زنده میداند: 

 رونیهر دو را ب امتیاز ق شیمستور است، و پ ییبه شام جا هیطبر ةریدر بح لیاسرائیبن

و  مانیسل یهر دو با انگشتر نیالسالم آمده كه ا همیرسول عل تیآرند. و در اخبار اهل ب

صاحب الزّمان است، چون ظاهر  ۀخزانو سلّم در  هیلاللّه ع یعمامه و دراعه و سالح رسول صلّ

 (285/29« )شود رونق سلطنت و شوكت مملکت او بدان اسباب باشد

 منابع مورداستفاده -2-1-2
از دیگر قرائنی كه میتوان از آن به تمایل عالء قزوینی به تشیّع پی برد، منابع مورد استفادة 

نظیر معالم التنزیل و تفسیر  او در تألیف مناهج الطالبین است. وی اگرچه به تفسیرهایی

طبری بسیار مراجعه كرده است، عمدة مطالب وی دربارة ائمه و پیامبران، برگرفته از كتابهای 

شیعی نظیر روض الجنان و روح الجنان نوشتۀ ابوالفتوح رازی و كشف الغمه فی معرفۀ االئمه 

»  ین ذكر میشود:نوشتۀ علی بن عیسی اربلی است. برای نمونه بخشی از مناهج الطالب

 دیطلبمی یقیو او در كوفه رف داشتندحال پنهان می نیاو ا شانیملجم به كوفه رفت و خوابن

در غزاء  یعل نیرالمؤمنیو ام دیبن الرباب رس میتیاز بن یکیشود تا به  اریكار  نیكه با او در ا

 میو چنانچ گفت دكشته بود. آن شخص او را به قطام داللت كر لهیاحد چند كس از آن قب

الجمال  قیبه قتل آمده بودند و قطام فا نیرالمؤمنیخوارج به دست ام انیپدر و برادر او در م

دل از دست بداد و  دیملجم كه او را بداآلفاق بود. ابن یف ریالنظ میو به حسن و مالحت عد

نکنم الّا  ولبام تا تو را خطبه كنم. گفت قفراموش كرد كه به چه كار آمده بود. گفت آمده
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 یزكیو كن یهزار درم و غالم. گفت سهیخواه. گفت تو چه مییدل من بده یكه شفا یوقت

 طالبیبن اب یمهر تو است اّما قتل عل اهنیاست. گفت ا طالبیبن اب یدل من قتل عل یو شفا

( این بخش برگرفته 286/55)«  نه. ای دیخواهم زد تا كارگر آ یشود. ضربت سّریتا چون م

 یلعنه اللّه، فخرج فلق یفأمّا ابن ملجم المراد»است از این قسمت از كتاب كشف الغمه: 

أصحاباً له من  ومیذات  یمن أمره، فرأ ئاً یش ظهروایأصحابه بالکوفۀ فکاتمهم أمره كراهۀ أن 

 ومهیمن  یوا قتالهم و لقالنهر عدداً فذكر ومیقتل منهم  السالمهیعل یّالرّباب و كان عل میت

قتل أباها و أخاها و كانت فائقۀ الجمال فلمّا رآها  یعللها قطام، و كان  قالیذلک امرأة منهم 

. قال و یل یتشتف یجاء لها، فخطبها فقالت: ال اتزوّجک حتّ یحاجته الت یالتبس عقله فنس

. قال: هو مَهرُک، فأمّا طالبیببن ا یّو قتل عل نۀً،یقالت ثالثۀ آالف، و عبداً و قَ ن؟یما تشائ

، ص 2)كشف الغمه، اربلی، چ بیروت، ج  «أضربه ضربۀ لکنو نه،یفال أراکِ تدرك یّقتل عل

104) 
غالب روایاتی كه نقل میکند در كتب حدیث مشهور شیعه نظیر من الیحضره الفقیه ابن 

( 285/15كه در برگ )بابویه و االمالی شیخ طوسی یافت میشود. برای نمونه میتوان روایتی 

( و نیز روایتی كه در 538نسخۀ مناهج آمده است را مثال زد. )االمالی، شیخ طوسی، ص 

نسخۀ مناهج آمده است در كتابهای مشهورِ قدیمی شیعه نیز نقل شده است.  285/24برگ 

 ؛ االرشاد،204-203صص  ابن بابویه، ه،یالفق حضرهی؛ من ال 279، ص 9ج  كلینی، ،یالکاف)

( همچنین وی  672-671صص  ،یطوس خیش ی،؛ االمال347-345، صص 1ج  یخ مفید،ش

تمایل فراوانی به درج اشعار موالنا حسن كاشی، شاعر مشهور شیعۀ سدة هفتم و هشتم 

هجری دارد، و میتوان گفت بیش از هر شاعر دیگری، از حسن كاشی بیت نقل كرده است. 

( نسخۀ مناهج الطالبین میتوان اشاره 286/22؛ 285/25؛ 287/74برای نمونه به برگهای )

 1/2كرد. تأثیرپذیری وی از عقاید خواجه نصیرالدین طوسی از بزرگانِ شیعه، كه در بخش 

 به آن میپردازیم، نیز میتواند مؤید این نظر باشد.

 صوفیگری و سیروسلوك -2-2
اختصاص داده است. عالء قزوینی بابی مفصّل را در كتاب خود به بیان مراحل سیروسلوک 

در مقامات و مراتب »این باب كه باب بیست و یکم از قسم سوم كتاب مناهج الطالبین است، 

برگ  27یعنی  287/17تا برگ  286/79نام دارد و از برگ « اولیا و سیرت و طریقت اتقیا

نسخۀ خطی مناهج را دربرمیگیرد. در این بخش وی به توضیح بعضی از مصطلحات عرفا نیز 

بندی وی از مراحل سیروسلوک، برگرفته از كتاب اوصاف االشراف رداخته است. تقسیمپ
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پس هركه خواهد كه به »: دیگوبخش می نیدر ا ینیقزو خواجه نصیرالدین طوسی است.

 دیحاصل كند با شانیبداند و معرفت احوال ا شانیمنازل اهل عرفان برسد و اعداد مراتب ا

 ۀمرتب»و در برگ بعد گفته است:  (286/86) « اوّل است... ۀكند كه مرتب مانیاوّالً ابتدا به ا

صدق، اخالص، انابت،  ت،یاست: ن نیكه شرح كرده است چن یمراتب ریو سا« دوم ثبات است

ذكر و استغفار، خلوت، تفکّر، خوف و حزن،  ،یمحاسبه و مراقبه، تقو اضت،یتوبه، زهد، فقر، ر

 د،یتوح م،یاستقامت، توكّل، رضا، تسل ن،یقیت، وفا، معرفت، رجا، صبر، شکر، ارادت، محبّ

 نیرالدیخواجه نص االشرافبه كتاب اوصاف  یاتحاد و وحدت و مقام بقا بعد از فنا. با نگاه

مراتب را قائل است، جز  نیهم باًیو سلوک تقر ریدر س زیكه خواجه ن افتیدر توانمی یتوس

باب اول در مبدء حركت -1كرده است:  یبندمیتقسمراتب را در چند باب  نیخواجه ا نکهیا

شامل  قیواباب دوم در ازالت ع-2صدق، انابت، اخالص(  ت،یثبات، ن مان،یشامل شش فصل )ا

 روسلوکیباب سوم در س-3( یمحاسبت و مراقبت، تقو اضت،یشش فصل )توبه، زهد، فقر، ر

باب چهارم در -4و احوال شامل شش فصل )خلوت، تفکر، خوف و حزن، رجاء، صبر، شکر( 

 -5سلوک(  ن،یقیذكر احوال مقارن سلوک شامل شش فصل )ارادت، شوق، محبّت، معرفت، 

 م،یشامل شش فصل )توكّل، رضا، تسل شوداهل وصول را سانح می هك یباب پنجم در حاالت

)اوصاف االشراف، خواجه نصیرالدین طوسی، شم در فنا. باب ش-6اتّحاد، وحدت(  د،یتوح

 ینیدر آنها، عالء قزو ییهااندک مراتب و كاهش ییبجز جابجا نیبنابرا (2-1صص 

مراتب  نیا ینیكه عالء قزو حیتوض نیاخذ كرده است، با ا ریخود را از خواجه نص یبندمیتقس

بخش از  نیرا در ا رینثر خواجه نص ریشرح كرده است. امّا تأث یشتریو اضافات ب لیرا با تفص

از مطالب  ینمونه، بخش یمشاهده كرد. برا توانمی یبه روشن نیالطالبكتاب مناهج

 سهیتا امکان مقا شوداوصاف االشراف نقل می« در شکر»شکر و فصل  ةدربار نیالطالبمناهج

 :دیفراهم آ
 چینصف شکر. چه سالک به هنصفان، نصف صبر و  مانیالخبر: اال یو ف»االشراف:  اوصاف -

كرد و بر  دیشکر با مینباشد، پس بر مال یخال میرمالیغ ای میمال یاز احوال از امر یحال

شکر كفران است،  یصبر جزع است، به ازا ینمود، و همچنان كه به ازا دیصبر با میرمالیغ

كه  شودمعلوم می نجای. و از ادیلشد یاست، و لئن كفرتم انّ عذاب اناز كفر یو كفر نوع

 یاست، و چون شکر نتوان گذارد اال به دل و زبان و اعضا تریصبر عال ۀشکر از درج ۀدرج

پس اگر خواهد  گر،ینعمت د یکیكه هر سه نعمت اوست، و قدرت بر استعمال هر گرید

گذارد و سخن دراز  دیبا گرید یهم شکر هانعمت نیگذارد، بر ا یشکر یكه بر هر نعمت
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ن به كه شکر همچنان باشد كه در اوّل و انتها به عجز باشد، و اعتراف به عجز از گردد، و آ

 نیثنا است، و به ا نیشکر، آخر مراتب شکر است چنانکه اعتراف به عجز از ثنا بزرگتر

القائلون. و به  قولینفسک و فوق ما یعل تیانت كما اثن کیثناء عل یاند: الاحصسبب گفته

مجازات و مکافات  امیشود، چه شکر مشتمل است بر ق یشکر منتف میاهل تسل کینزد

ننهد، چگونه در  یمحل چیبود كه خود را ه یبه محل یكه در مقام بندگ یمنعم، و آن كس

 یشکر تا آنجا باشد كه خود را وجود تیتواند آمدن كه همه او باشد؟ پس نها یمقابل كس

 (62-61)همان، صص  «یو منعم را وجود داند

 چینتواند بود، از آنک در ه یحال از صبر و شکر خال چیو سالک در ه»: نیالطالبمناهج -

كرد و بر  دیشکر با میجدا نتواند شد، پس بر مال میرمالیغ ای میمال یوقت در مالقات امر

نصفان، نصف  مانیالخبر: اال یاست. و ف مانیاهل ا ۀمرتب نیمقام باالتر نیصبر، و ا مینامال

 وََلئِن﴿شکر كفران است،  یصبر، جزع است، به ازا ی. و همچنانک به ازاشکرصبر و نصف 

صبر است  ۀاز درج تریشکر، عال ۀمعلوم شد كه درج نجاای از و ﴾دٌیلَشَدِ عَذَابِی إِنَّ كفَرْتُمْ

اال به دل و زبان، و تمامت اعضا و جوارح و همه  ستیچون شکر ممکن ن میو چنانچ گفت

 یبر ادا افتنی قیاست و توف گرید یاز آن، نعمت یکیاستعمال هر  درتنعمت او است، و ق

گزارد، بر  یبه انفراد شکر یها است، پس اگر خواهد كه بر هر نعمتنعمت نیترشکر، كامل

كرد و سخن در آن شکر همچنانک در اوّل و انتها به  دیجداگانه با ینعمتها هم شکر نیا

 یمنتف میو شکر اهل تسل م،یشکر است چنانچ گفت تمراتب و مقاما یعجز كشد، كه منتها

به مکافات و مجازات ُمنعِم و آن كس كه در مقام  امیشود، چه شکر مشتمل است بر ق

تواند آمد كه همه او  ینداند چگونه در مقابل كس یبود كه خود را وجود یبه محلّ یبندگ

 ( 287/8)«  ..یرا وجود معِنداند و مُن یشکر آنجا باشد كه خود را وجود تیباشد، پس نها

 ویژگیهای زبانی -3

 ویژگیهای لغوی -1-3

 کاربردو کم لغات فارسی با صورت کهنه -1-1-3

بسیاری از لغاتی كه عالء قزوینی در تألیف مناهج الطالبین فی معارف الصادقین به كار 

برده است، صورتی كهنه دارند و در سدة هشتم هجری قمری با این صورت چندان كاربرد 

اند. دلیل كاربرد این لغات توسط عالء قزوینی، منابع مورداستفادة وی بوده است، عالء نداشته

ۀ دانشمندان سدة هشتم است كه به كتابهای تفسیری و تاریخی فراوانی قزوینی از جمل

دسترسی داشته است و به مطالعۀ این كتابها میپرداخته است و از آن در تألیف اثر حجیم 
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خود مناهج الطالبین استفاده كرده است، لذا لغات كهنۀ این كتابها بعضاً به نثر وی وارد شده 

 است. بعضی از این لغات: 

 (284/25)آمد.  دیباد یچند بخورد رمق یاآدم دانهبادید آمدن )آشکار شدن، پدید آمدن(:  -

آمد و  دیباد یابر( 285/64)آمد.  دیباد میعظ یپر از خاک شد و تل المقدستیچنانک ب

 (   287/51. )گرفت دنیشد و رعد و برق درخش کیهوا تار

 انِ یدر م یپرستكرد و كفر و بت تیرا تقو ثهیخب عتِیآن صنبادید آوردن )پدید آوردن(:  -

 (285/97) آورد دیعرب باد

(. 284/48) شد دیباد میعظ یدر تمامت جهان قحطبادید شدن )آشکار شدن، پدید آمدن(:  -

از سنگ  یفرو رفت، قبر نیبه زم یابر باال بر هوا باستاد و پاره یادعا كرد، آب پاره یموس

 (.285/2) شد دیرخام باد

بركند و  یتخته از كشت کیو  دیبکش یریخضر تدید كردن )پدید آوردن، آشکار كردن(: با -

و آن  دیكرد و لشکر بگذران دیمعبر باد نیرالمؤمنیپس ام(. 285/10) كرد دیباد یارخنه

 (.286/53) شب بدان جانب فرات منزل ساختند

 یاو در خانه نهادندمی یمیبعد از آن در گل افتادكه بمی زدندچندانش بمیبمیزدند:  -

 (. 284/31) به تصور آنک مُرد انداختندمی

 (. 284/31بمیافتاد ) -

بخشد و  اتیدعا كن و از پروردگار خود بخواه كه فرزند مرا زنده كند و حپایزار )كفش(:  -

 (. 285/58) تو آمده شیو پ امدهیپوش یزاریام، پامن او را هنوز دفن نکرده

پرطاعت  ارعبادتِیو بس یو متّق کوكاریترسکار و بردبار و ن تیبه غا بویاترسکار )متّقی(:  -

 (. 284/75ی )بود

 (.285/73)دعا كرد خمر شد  م،یآب در خنب كردخُنب )خُم(:  -

 برگرفت و در دهنش كرد ایدر ةاز آن خر یالسالم مشت هیعل لخرّه )گِل و لجن(: جبرئی -

(285/3 .) 

بابل از سنب  نیَگرد زم( 285/2) .رفتگرد بر هوا می شانیاز سنب اسبان ا: سُنب )سُم( -

 ( 285/24) فشاندیخود ب ۀداب

 ییجا یروز(. 286/53) كرد هیخود بساخت و تک یبرا یوانهیبرفت و ساوان )سایبان(: سایه -

 (.287/30) بدانجا نهاد یرو دید یوانهیغالب شد سا یبر و یو تشنگ رفتمی
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 باهونیمیس چشمانِهیس سویجعدگ ابرو سروقدانِكمان انِیماهروبازو(: باهو )سیمینسیمین -

(284/9 .) 

باشد خواه نه، فرداذ  دهیهركه بر محمّد بن عبداللّه سالم فرستد خواه او را دفرداذ )فردا(:  -

و  میرا با ما فرداذ كه به صحرا رو وسفیبفرست (. 286/30) او باشد عیمحمّد شف امتیق

 (.284/59) میو نشاط كن یتفرّج و تنعّم و باز

 همراه بود شتگانیبا فر یوگوگفت نیبود و در ا شانیا انیدر م سیابلفریشتگان:   -

 کهیاو بر مال لیالسلم و تفض هیو عل ناینب یابوالبشر آدم عل نشیآفر تیفیدر ك(. 284/20)

 (.284/4) سیابل انیعصو   شتگانیو سجود فر

كه موجب سخط  یسخن یو نگفت یفرو رفت وبیتا ا یشکافته شد نی. كاج زمكاج )كاش(:  -

 (. 284/78) پروردگار او شود 

 شانیمشاورت اظهار كرد ا لیبر سب ندهیگو زکیحال با آن دو كن نیاگوینده )آوازخوان(:  -

 (. 284/38) میبخوان شانیغنا بر ا قیحال بگو تا ما بر طر نیمناسب ا یگفتند: تو شعر

تا كه بزرگ  خوردو مغز سر او می دیدر دماغ او رس ینیآن پشه از راه بچندِ )به اندازة(: هم -

بود سبک و  یفرمود كه عصا بر آن سنگ زن، و آن سنگ(. 284/49ی )چنِد موششد هم

 (.285/20ی )چندِ سر آدممربع هم

داود گفت تو  ؟یخواهمی نیصداق و كاو یب یپادشاه طالوت گفت دختركاوین )كابین(:  -

كنم و آن  یخال من تو را مزدور یگفت ا عقوب(. ی285/31) یاوّل با من شرط مهر نکرد

 (.284/57) دختر تو كنم. نیاجرت را كاو

 در دست داشتند.  نیورنجن زرپانصد مرد بودند كه همه دست شانیاورنجن: دست -

(284/89 .) 

در  شانیباشد، آواز ا کهیدر نماز چون صفوف مال شانیصفوف امُنج انگبین )زنبور عسل(:   -

 (.285/7) در دوزخ نروند شانیاز ا یکیباشد،  نیمساجد چون آواز ُمنج انگب

نهادند  یلقب از آن سبب بر و نیاوست، و ا الکفلیبرآنند كه ذ یبعضپایندانی )ضمانت(:  -

كه  دیآدم پرس (.285/26) كرد، و از قتل خالص داد یندانیرا كفالت و پا غمبریكه هفتاد پ

ی ااو نکرده بودم. آدم گفت همانا او را كشته یو ضمان یندانیبرادرت كجا است، گفت من پا

(284/25.) 
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 لغات خاص مؤلف -2-1-3
ست كه از سازی زده است، و یا لغاتی به كار برده اعالء قزوینی، در مواردی دست به واژه

 لهجۀ خاص وی در قرن هشتم هجری قمری برآمده است. شماری از این لغات:
 شانیا حتیالسالم هر روز وعظ و نص هیعل یموسبا یادِ كسی دادن )به یادِ وی آوردن(:  -

كه از دست  فرمودرا به شکر می شانیو ا داد،می ادشانیبا  یتعال یو نعمت خدا کردمی

و زنهار  دادرا به خدا سوگند می یموس(. قارون... 285/9) افتندیفرعون و قوم او خالص 

 (.285/17) دادمی یموس ادیو حق قرابت و صلت رحم با  خواستمی

و به تو از خشم  میخدا ما پناه به خدا داد غمبریپ یاپناه دادن به چیزی )پناه بردن به آن(:  -

داد نامش  یپناه به كوه دیبچه ناقه چون آن صورت بد(. 284/57ی )تعال یو غضب خدا

 (.284/42) فاره یتیصنو بود و به روا

برو (. 285/37) كردند اریاخت احتیكار و صنعت ترک دادند و سترک دادن )ترک كردن(:  -

 (.286/19) مندیهمانجا مق ایاند خود ترک داده یهاحصن ظهیقریكه بن نیو بب

مشقّت و تعب، تا  نیتا چند از ا یعل ایچون سالم كرد گفت بیلکاری )زراعت، كار با بیل(:  -

 (. 286/40ی )خود خورد نیو عرق جب نیمیالدوام از كدّ  یعل ری. و امیلکاریب نیا یك

و ثمرات آن شهر ادام و مقل  اردرختیاست بس یاشهیب کهیو ابسیاردرخت )پُردرخت(:  -

 یاستوار و راه تیبه غا یو سنگالخ بود و واد اردرختیبس نیو آن زم(.  284/81ی )بود

 (.286/20) سخت و دشوار

پسر خاله ییحیپرورده و  ایرا زكر میاند و مرروزگار بوده کیهر سه در پسر )پسرخاله(: خاله -

 (. 285/67) بود میمر

است و  شانیاست از اعمال اندلس كه دارالملک ا یقرطبه شهرنشین )پایتخت(: پادشاه -

بود و  شانیا نینشو پادشاه نیاز آنجا به بلقا رفت و آن بزرگتر(. 284/17) نینشپادشاه

 (.285/23) معتبر داشت یحصار

  یاطانچهیش نیو آتش در زد و از ا امدیبا اتباع خود ب طانیششیطانچه )شیطانِ كوچک(:   -

 (. 284/50)آنجا بگذاشت و برفت. 

 نداختندیب هیدو د انیاو را بکشتند و ببردند و در مظلم رفتن(: دست به فریاد رفتن )به ت -

 (. 285/9)اند رفتند  كه عم ما را كشته ادیو بامداد دست به فر
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 هیاللّه عل یوجه اوّل است بر معجزات اوصلّ نیبود، و ا سندهیدوم آنک نانونانویسنده )امّی(:  -

 (.285/89) و سلّم

و اسالم  مانیو بعد از آن به سبب ا دیبه قدر گناه عقوبت فرماو طاعت(: ریزه )خُردهطاعت -

 (. 287/73) صادر شده ثواب و درجات دهد. یكه از و یازهیرو طاعت

كه  یمرا گفت پسرم را بگو اوگتا دم،یگفت چنگزخان را به خواب دچی )مترجم(: كلمه -

در  یچكه كلمه دیاز او پرس یبرانداز. اوگتا شانیا نیبدند، د تیبه غا یمسلمانان گروه

خواب دروغ  نیگفت ا یگفت نه. اوگتا ؟یدانمی یبود؟ گفت نه. گفت تو زبان مغول انیم

 (. 287/69) ندانست گرید یزبان یكه پدرم جز زبان مغول رایاست ز

 یو گرام زیرا عز شانیرا مرنجان و ا انیو همسان شانیدرو یعل اهمسانیان )همسایگان(:  ی -

و از آنک همراهان و  دیشیاز شماتت اعدا اند دیخانه رس کیچون به نزد(. 286/61) دار.

 دیاو ناام تیاهل ب یته یهاو او با جوال روندها میگران به خانه یهمه با بارها انیهمسان

 (.284/48) شوند

 لغات عربی -3-1-3
خلفا و... و در مواردی به تناسب محتوای كتاب مناهج الطالبین، كه بیان داستانِ پیامبران و 

تفسیر آیات قرآن كریم است، لغات و تركیبات عربی در این كتاب بسیار فراوان استفاده شده 

فایده خواهد بود. امّا است كه بعضاً لغات نادر و دشواری است، به نحوی كه شمارش آن بی

 هایی از این لغات و تركیبات ذكر میشود:نمونه
(؛ 287/68شده )(؛ مذعور و مدحور: ترسانیده و رانده287/67)بقراتِ سمان: گاوهای فربه 

(؛ ثآلیل: تاولها 287/67انیاب و اضراس و مخالب: دندانهای نشتر و آسیاب و چنگالها )

(؛ عبدة عجل: 285/3شونده )(؛ متبّر: هالک284/89(؛ صفرایِ شعرا: زردرنگِ پرُمو )284/77)

(؛ حبورَت: ریاست مَذبح 285/9شکنی )زم(؛ احتطاب: هی285/8پرستندگانِ گوساله )

(؛ مخالت: 285/23(؛ مؤامره: مشورت )285/19(؛ نعمت هنیه و موهبت سنیه )285/16)

(؛ جراب: انبان 287/52(؛ ساجور: قالدة سگ )284/75(؛ اصقاع: اطراف )285/31توبره )

(284/52  .) 
ته است، جز این، عالء هایی است كه در جمالت فارسی مناهج به كاررفالبته این واژه

های نثر چند صفحه هایی به نثر عربی میآورد كه گاه این پارهقزوینی در بسیاری از موارد، پاره

( و همین ویژگی، استفاده از این كتاب را برای 286/47و  286/46را نیز در برمیگیرد )

 مخاطب عام اندكی دشوار میسازد.
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 لغات ترکی و مغولی -4-1-3
ء قزوینی مناهج را پس از عهد ایلخانان و در قرن هشتم به رشتۀ تحریر درآورده با اینکه عال

است، لغات تركی و مغولی این كتاب چندان زیاد نیست و میتوان این لغات را چنین فهرست 

(؛ قیتول= 287/69(؛ یرغو= مجلس محاكمه )285/13كرد: یاسمشی/ یاسمیشی= كارسازی )

( ؛ 287/68(؛ یاساق= قانون مغوالن )287/68ان پادشاهی )(؛ یرلیغ= فرم285/13لشکرگاه )

 (. 285/3(؛ ایغر=اسب نر )285/83(؛ آقچه=سکۀ زر و سیم )285/40شیالن=سفره )

 صیغۀ فعل ماضی -5-1-3
 کینزد یدر یاوّل زبان فارس ةكتاب، كه آن را به دور نیا یزبان صیاز خصا گرید یکی

 ایكه مفهوم تکرار فعل »است،  یاز صرف زمان ماض یخاص ۀغیفراوان از ص ةاستفاد کند،می

از  ریغ نیو ا شود،به آخر فعل ساخته می «ی»و با افزودن  کندمی انیمعتاد بودن آن را ب

 افتهین انیداشته امّا پا انیكه در زمان گذشته جر یفعل انیب یكه برا ستا یاستمرار یماض

)تاریخ زبان فارسی، خانلری، ج « آن است ۀنشان «یم»و  «یهم» یو جزء صرف رودبه كار می

فراوان است و در  اریبس نیالصادقمعارف یف نیالطالبكاربرد در مناهج نیو ا (362، ص 1

نمونه ذكر  ی. امّا چند جمله براافتیكاربرد را  نیشواهد ا توانكتاب می نیا یهااكثر برگ

 :شودمی
كه چون به زبور خواندن  یآواز یکی» ،«یدینترس زیچ چیقوّت دل چنانچ از ه سوم»

 ،«یداود كردند ۀو استماع زبور از لفظ و لهج یبر او جمع شدند وریوحوش و ط ۀهم یبنشست

و چون به » (285/33)« .ینکرد یتصرّف المالتیو از ب یآنکه او از كسب دست خورد گرید»

 یروزیح و فو فت یافتندیو ظفر و نصرت  یساختند شیتابوت را مقدمۀ الج یجهاد رفتند

 (285/29)«  .یشد شانیا اتیرا نیقر
 یهااست، كه باز هم نمونه یوجه شرط جادیا یبر سر فعل، برا «ی»افزودن  نیا زیگاه ن

اگر  و» :شوددارد كه چند نمونه ذكر می نیالصادقمعارف یف نیالطالبدر كتاب مناهج یفراوان

 یزنده بود لیاگر اشمو»  (285/31) «.یو بکشت یبه حلق طالوت فروزد رهایت نیا یخواست

« .یدیدرجه رس نیو حال طالوت بد یاقدام نمود ستیكه به امثال آن ناشا یاو را مجال نداد

 (285/33)  «ینسج عنکبوت خراب كرد یرفت نجایدر ا یگفت اگر كس»

 ویژگیهای ادبی -2-3
آن را در  دیاست كه حقاً با یخیاز جمله توار نیمعارف الصادق یف نیكتاب مناهج الطالب

اظهار فضل  یبرا یالهیوس خ،ینگارش تار ۀقرار داد، چرا كه به بهان یادب یهاشمار كتاب
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 میمستق ریاست و تحت تأث یادب یانشا ،یقرار گرفته است و لحن آن به تمام معن سندهینو

مصنوع است، و  باچه،یاز آن به خصوص در د یادارد. نثر كتاب در پاره قرار نیمترسّل ةویش

از كتاب،  یگرید یهاممدوح، فراوان است. در پاره ةدر آن به خصوص دربار یكاربرد لغات عرب

 ،یگلستان سعد ةوینثر ساده و مرسل است. در واقع به ش خ،یو توار اتیحکا انیبه مناسبت ب

 فیمصنوع لط خود، هرجا كه الزم دانسته است عبارات ۀنثر استادان ضمندر  زین ینیعالء قزو

و  ینبو ثیو احاد میآورده است. به كار بردن سجع و مزدوجات، استشهاد فراوان به قرآن كر

 یهایژگیاز و یتضاد، تکرار، جناس برخ ل،یصفات، تمث قیدر متن، تنس یآوردن عبارات عرب

از  یااست كه كمتر صفحه نیمعارف الصادق یف نیدر كتاب مناهج الطالب ینینثر عالء قزو

 است. عیصنا نگونهیاز ا یكتاب خال نیا

 صنایع لفظی و معنوی و نمود علم بیان -1-2-3
 :شودیذكر م با نمونه نجایدر ا ینیبه كار رفته توسط عالء قزو عیصنا نیاز مهمتر یبعض

 گوی سخنچون آن حاالت مشاهده كرد فرصت غنیمت شمرد و  زلیخا»( .اضافۀ تشبیهی:  1

گفت  زلیخا»( 63 /284« ).بر سرشان میزد چوگان مالمتدر میدان مجال انداخت و به 

را صبح  شب دیجور تهمت و خیانتظاهر میگردد و  افق صدقاین زمان محض حق از 

 ۀلیصبر و بل ۀلیرا با هل یمانیپش یهاخیگفت: ب بیطب( »67 /284« )صادق طالع میشود.

 گیسحق كن و در د قیتوف ۀاخالص در هاون توبه به دست یایفکر و سقمون دیفقر با تر

كه كف حکمت  یآن برافروز تا وقت ریانداز و به آب چشم پر كن و آتش شوق در ز هیگر

 قیو وقت سحر به توف زیر محبّتوفا سرد كن و در قدح  ۀبراندازد، بعد از آن آن را به كفج

پروردگار نوش كن و به آب استغفار مضمضه كن كه من بعد هرگز درد گناه معاودت 

های تشبیهی كه به كار میبرد، مشبّه، یک آیه از قرآن گاه، در اضافه (46 /287) «نکند.

 )انسان، ﴾ِإنَّ الْأَبْرَارَ یشْرَبُونَ مِْن كأْسٍ كاَن مِزَاجُهَا كافُورًا﴿ از چشمۀ كافوریِ»كریم است: 

 (85 /286« ).شربتی تمام نوش كرد (5

مکارم اخالق نبوّت و طیب اعراق از  از آن جهت كه یوسف علیه السالم»( تضمین المزدوج: 2

و مدحور،  مذعورملک ( »64 /284« ).فریفته نمیشد زلیخابه تسویل و عشوة رسالت 

و زن را مالمت بسیار ( »68 /284«) بود.یاز خواب درآمد و تا روز متفکر ممحزون و مغموم 

( 285/55) «ندهد. نصرت و فالح و فرصت و نجاحبکرد و گفت بعد از این خدای تعالی ما را 

هست كه ورای آن در اخفای آن حکمتی و در اظهار آن نعمتی خدای را تبارک و تعالی »

نزدیک رسید  مصافحۀ صفاح و مطاعنۀ رماحو به وقت آنک » (94 /285« ).ممکن نیست
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ایشان را در آن فراخنای كهف خوش خفته بادی خوش . هنوز سالح نپوشیده پیش رفت

« از ایشان مندفع میگرداند. و عقوبت كربت غار 1بت فرقت ]یار[عقونسیم بر ایشان میوزد و 

« .هواپرست خسته و بسته است و خداپرست جسته و رستهو یقین بداند كه » (85 /285)

(287/ 2) 

های تا شکم بکشدو الم جوع  بچشدغرض یوسف آن بود تا ملک نیز ذوق گرسنگی »( سجع: 3

و فرزندان نیز به موافقت تمامت  یعقوب علیه السالم» (68 /284« ).گرسنه را فراموش نکند

 دیدههای جدب و تنگی و هیبت سال كشیدهو سورت گرسنگی  چشیدهخالیق الم جوع 

و به راه  مهتریدبه سال از من » (69 /284« ).بودند شنیدهو آوازة كرم و لطف عزیز مصر 

و علما را در این مقام، قال و قیل » (77 /284« ).بهترو روش و سیرت و طریقت از من 

 چون اریوس( »52 /285« ).اختصار است، و غرض ما در همۀ مقامات ایجاز و بسیار است

و توجّه و توكل ایشان به جانب  دقیانوسو صنیعت ایشان با  ینجلوس قضیۀ اصحاب كهف

و  ناقوسو ناشنیدن آواز و نغمۀ  ناموسو غم دینداری ایشان جهت عرض و  قدّوسكبریاء 

از پیران آن  افسوسو صورت گریختن ایشان از دارالملک  ناوُس نادیدن رونق صلیب و

هیهات هیهات! مگر او را نمیشناسی؟ این  :گفت فرزدق( »83 /285« ).زمان شنیده بود

، این عاقلۀ عقل است، این ناقلۀ نقل است، این اكمل است، این خورشید اوّل استصبح 

، این طاوس روضۀ رضا است، این انسی است، این قدوة جنّی و كرسی استقبلۀ عرش و 

، انما است، این دوحۀ شجرة طیببۀ هل أتی استن سوار فضای قضا است، این سرو بستا

، است زهرا، این میوة دل فاطمۀ مصطفا است، این قرة عین الفتی استاین چشم و چراغ 

سید اتقیا  العابدین، این پدر زینمجتبی است، این برادر حسن است مرتضیاین پسر علی 

و مرا در حق او و پدر او  بیت است، این سرور اهل است كربال، این حسین شهید است

در آیتی از آیات الهی نظر كردن مر اهل ایمان را مزید ( »70/286« ).بیت استچندین 

و بعثت ایشان بعد از سیصد سال مر اسالمیان را سبب نزول فرادیس  ایقان استایمان و 

و دیدن آن  امان است، و از عقاب خدا و عذاب او جّل جالله واسطۀ امن و جنان است

، خصوص ملک را كه در میزان استجوانمردان دلیل بر تصدیق بعث و نشور و صراط و 

آفرین كه عالمیان را نور و ضیا و عالمایام دولت و عهد مملکت او باری تعالی این آیت را 

هرچند ( »84 /285« ).را موجب حمد و ثنا است از تتق غیب بر عالمیان ظاهر گردانید

                                                             
 اساس ندارد، افزوده از ب. -1
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« .ترثابتو در افاقت قدم استقامت  غالبتر بودو بر علم  كاملترشراب بیشتر بود او در عمل 

(84/ 286) 

 آنچ دید و بدانچ رسید رسیددر غضب رفت و از آنجا متوجّه دریا و سفینه شد و »( تکرار: 4

و محبّت اهل  فرض استمحبّت خدا و رسول خدا ( »60 /285« ).كشید آنچ كشیدو  دید

و اظهار آنچه در فضایل و  فرضو اقتدا بدیشان كردن  فرض استبیت و اصحاب رسول 

 (88 /285) «.فرض استمناقب و مدایح ایشان آمده است 

در مقامی  معروفگفتند بارخدایا آوازی ضعیف در زمینی غریب میشنویم و صوتی »( تضاد: 5

نه  فضلو  جدّاین مجموعه مشتمل است بر ( »60 /285« ).استماع مینماییم مجهول

 (72 /287) «.هزلو  1هجومبنی بر 

سلطنت و عهد مملکت و بر خاتمت ما را خدای تبارک و تعالی در ایام »( تنسیق الصفات: 6

دلِ خداپرست، عادل ،دعای دولت قاهرة پادشاه اسالم، فرمانفرمای هفت اقلیم

سرشت، پشت و پناهِ اهل ایمان، اعلم و اكمل نوع انسان، قبله و قدوة خصالِ ستودهحمیده

خصوص ( »60 /285« ).گردانیدملوک و سالطین زمان خلّد اللّه ملکه و ابّد خالفته ختم 

 فرافریدون سیرتملک قدرتفلک رتبتآسمان رفعتكعبهعاقبت محمود حضرت 

 جوانمردی( »34 /286) «.سپاهانجم جاهخالفت پناهاسالمپادشاه  اسکندرسریرت

در آن میان متفکّر در  آن توانگران نظر  تنگدستی حالیدرویش دردیصاحب دلیسوخته

 ( 43 /286« ).میکرد و هر لحظه نفس سرد از دل پردرد برمیآورد

شریعت و مقصود از  سرّ طریقت است و طریقت سَر پس معلوم شد كه شریعت»( جناس: 7

 (286 /81« ).نبینی سِر درنیایی سَرهر دو انوار و اسرار حقیقت، تا از 

ت بر مثال شهری است بزرگ با سور و حصاری معتبر و ابواب و اسباب پس شریع: »تمثیل( 8

ها و تمام و خانه و سرایی نامعدود و نامحصور همه مرتّب و مجدود در وی موجود و محلّت

كه االیمان بضع و سبعون باباً و ساكنان و متوطّنان در وی مختلف  ها در وی ظاهرمنزل

ۀ و طریقت در آن شهر سرایی مجدود محصور كه ستفرق امّتی علی ثلث و سبعین فرق

مطبوع است كه دو در دارد و آمد و شد تمامت اسالمیان منحصر است در آن و صحت و 

 (286 /80« ).مرض ایمانیان به مقادیر آن دو قاعده بازبسته

 

 

                                                             
 اساس: هجر. تصحیح قیاسی است. -1
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 استشهاد به اشعار عربی -2-2-3
تفسیر و امثال و دواوین عربی، عالء قزوینی به دلیل تسلط بر كتابهای فراوان از تاریخ و 

بیت عربی  946الطالبین، ای كه در مناهجبسیار به اشعار عربی استشهاد كرده است به گونه

 درج شده است.

 استشهاد به اشعار فارسی -3-2-3

در كتاب مناهج الطالبین اشعار فارسی فراوانی به تناسب موضوع درج شده است كه یکی 

ه شمار میرود. عالء قزوینی در میان گویندگان فارسی بیشتر به از وجوه ادبیت این كتاب ب

(؛ فخرالدین 287/7، 287/71(؛ سعدی )286/21، 286/57، 286/39، 285/25حسن كاشی )

(؛ توجه داشته است امّا از دیگر سرایندگان فارسی نظیر فردوسی 287/44، 286/85عراقی )

(؛ 287/24(؛ نظامی )286/84یل )(؛ كمال اسماع287/35(؛ عمادی شهریاری )287/67)

(؛ اثیر 287/67(؛ رشید وطواط )287/38(؛ مسعود سعد سلمان )286/85مجیر بیلقانی )

 ( و دیگران نیز ابیاتی آورده است.287/37اخسیکتی )

 گیرینتیجه -4

مناهج الطالبین فی معارف »در این مقاله با بررسی سبک عالء قزوینی در نگارش كتاب 

مذهب ای احتماالً شیعهسه سطح فکری، زبانی و ادبی، روشن شد وی نویسندهدر « الصادقین

و متمایل به تصوّف بوده است. در سطح زبانی، استفادة عالء قزوینی از لغات كهنی كه در 

سازیهای وی و نیز گویش خاص وی، باعث شده است اند و واژهقرن هشتم كمتر به كاررفته

شده انتشار بتواند منبعی از لغات فارسیِ كمتر شنیدهكه كتاب وی، در صورت تصحیح و 

باشد. همچنین روشن شد مناهج الطالبین را، باید اثری ادبی به شمار آورد، كه نویسندة آن 

توانسته است با به كارگیری صنایع لفظی و معنوی و استشهاد فراوان به اشعار شاعران 

دهایی كه با سبکشناسی این كتاب میتوان مختلف، به آن جنبۀ انشای ادبی بدهد. از جمله نق

های نثر عربی است كه به این كتاب وارد ساخت، آمیختن بیش از اندازة نثر آن به پاره

 یکدستی آن را اندكی مختل ساخته است.  
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