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 1397تابستان تاریخ دریافت مقاله:

 1397تابستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
نسخ خطی شامل اطالعات تاریخی و ادبی و عرفانی ارزشمند، برای پژوهشگران ادبی است. و بطور 

 القلوب مفاتیح»از این نسخ )با عنایت به چهار نسخه صحیح مورد استناد( اثر ارزشمند خاص، یکی 
 منظوم الغیوب اثری است مصابیح و القلوب ( است. مفاتیح750خواجوی كرمانی)م:« الغیوب مصابیح و

 است رسیده اتمام به 747 سال در است؛ فصل پنج و باب هشت و بیست شامل كه مثنوی قالب در
 داده اختصاص منصور شاه به را آن تقدیم و ختم و است نگاشته الدینمبارز امیر نام به آن را و خواجو

است. ساختار منظومه و شیوه بیان مطالب در آن جالب توجه و در بعضی موارد بدیع است. شاعر در 
ار خود كنار اشعار جدید كه سروده است؛ ابیات نغز و ناب خود را در موضوعات گوناگون از دیگر آث

 پارسی زبان الغیوب مصابیح و القلوب گلچین كرده و در این اثر گنجانده است. زبان شعر در مفاتیح
و استادانه و روان است. گرایش شاعر به تركیب سازی و نقش آن  عارفانه و عاشقانه غزلی محتوای با

نه گو تشخیص بر دیگردر تکوین فرم سخن چشمگیر است. از بُعد تخیل، كثرت تصویر و استعاره و 
ها غلبه دارد. ساختار عرفانی این سندِ برجسته، قابل تأمل است و همچنین ارزش ادبی و عرفانی آن 

بیات نویافته در خور پژوهش است. بررسی دقیق این اثر تصحیح كاملتری از ابیات شناخته شده و ا
 دهد.این شاعر به دست می

 ادبی، عرفان. سبک، خطینسخه كرمانی،  جویالقلوب و مفاتیح الغیوب، خوا بیحمصا :کلیدیکلمات 
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 مقدمه -1
 مصابیح و القلوب مفاتیح» كتاب هاینسخه معرفی با تا است این بر سعی مقاله این در

 سبک و زندگی، درباره ای مقدمه ارائه و آن بر الزم بیان و شرح و كرمانی خواجوی «الغیوب

 شود. عرضه اثر این از پیراسته و مفید مطالبی مؤلف، نویسندگی

 ذی هشتم یکشنبه در كرمانی مرشدی محمود بن علی بن محمود ابوالعطا الدین كمال

 كنیه و محمود را او نام محمود، بن علی پدرش نهاد وجود عرصه به قدم ق.هـ 689 الحجه

 دارد شهرت زبان فارسی شعرای نخلبند به وی. گذاشت الدین كمال به ملقب  ابوالعطا را اش

 فارسی زبان شاعران الشعرترین كثیر از یکی او. نامند می نیز الفضال ملک المعانی، خالق و

 است. شده آوری جمع او دیوان حیاتش، زمان در كه است شاعرانی جمله از و است

 انتساب سبب به این و آورده( الظنون كشف در) خلیفه حاج او، برای را «مرشدی» نسبت

 سلسله آن مؤسس كه 1كازرونی اسحق ابو مرشد شیخ پیروان یعنی مرشدیّه؛ فرقه به اوست

 اهل و است هجری پنجم قرن كمال با عرفای و حال اهل اكابر از ابواسحاق شیخ. است

 هزا مزار، شیرازی . ک.ر)« .اختیار بی مشتاقان گروه از و است مکاشفه و سخاوت و اخالص

خواجو به فرقه مرشدیه منتسب بود و از پیروان بی واسطه شیخ امین الدین  (95 ، ص1364

 به شمار می رفت. این شاعر عارف، به این پیر مرشدی، ارادت تمام داشت. 2بلیانی

 كه شد سبب تصوف راه در نهادن گام و روزگارش بزرگ عرفای با كرمانی خواجوی ارتباط

 را خواجو های غزل بنابراین یابد، راه او اشعار اكثر در عارفانه های اندیشه و صوفیانه افکار

                                                             
هجری قمری در كازرون به دنیا آمد، شیخِ سلسله كازرونیه، و  352ابواسحق كازرونی: ابواسحاق ابراهیم در سال  -1

فرخ پسر خورشید از صوفیان اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری است. وی پسر شهریار پسر زادان
كازرونی معروف به )شیخ مرشد( و از خویشاوندان سلمان فارسی بود. وی در شیوه تصوف با تبعیت از طریق ابن 

یعنی ارتباط بین فقیر و غنی از طریق اخذ مال از اغیار و بخشیدن آن به فقرا، درواقع قدم در طریق  خفیف

ابوحفص نیشابوری گذاشت طریقه اسحاقیه بعد از او به عنوان طریقه مرشدیه كازرونیه ادامه یافت و چون لقب او 
تاریخ رسمی سلسله كازرونیه زمانی است كه گفتند اما آغاز شیخ مرشد بود آن را سلسله مرشدیه كازرونه نیز می

ق ه.( پیشوای طریقه مرشدیه شد او نیکوكاری 745امین الدین بلیانی كازرونی از مشایخ و عرفای قرن هشتم)وفات 

 و ایثار را تا پای جان رسانید، حتی نسبت به مخالفین خود نیز منتهای گذشت و رفق را داشت.  
ن الدین بلیانی پیشوای صوفیانی بود كه حلقه ارادت شیخ ابواسحاق ابراهیم بن امین الدین بلیانی: شیخ امی -2

هـ.ق( را به گوش دل داشتند وی از عارفان و مشایخ تصوف  426شهریار كازرونی صوفی مشهور )متوفی به سال 

رازی و ناحیه فارس در سده هفتم و هشتم قمری است. و از شاگردان شیخ ابواسحاق كازرونی، استاد حافظ شی
توان در زهد و رعایت تقوی، ریاضت شرعی در مخالفت مرشد مستقیم خواجوی كرمانی است. مبانی عرفان او را می

 با نفس در خوردن و پوشیدن و خوابیدن، نماز و ذكر و خلوت نشینی دانست.
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 ناپختگی دوران كه سروده جوانی دوره در كه هایی غزل یکی: كرد تقسم دوره دو به باید

 دیگری و رادارد؛ خود ظاهری معنی ، عبارات و اصطالحات دلیل این به  است، بوده خواجو

 بوده عرفانی مشرب تأثیر تحت یقیناً و  سروده كمال و پختگی دوران در كه است هایی غزل

 زیرا است، گر جلوه عرفان روح ، مفاهیم نظر از چه و الفاظ نظر از چه غزلها، این در. است

 . بوده طریق این سالک و  كرده طی را عرفان راه و چشیده عملی طور به را عرفان خواجو
 قرن به متعلق كرمانی،خواجوی  از ارزشمند كتاب، «الغیوب مصابیح و القلوب مفاتیح»

 مصحح شرحی تا است آن بر سعی حاضر پژوهش در. است مانده ناشناخته كنون تا كه هشتم

 .آید فراهم مندان عالقه برای اثر نسخ  و سبک شعری و محتوای این از منقّح و

 معرفی نسخه -2

 نگاه کلی -1-2
 و بیست شامل كه مثنوی قالب در منظوم است كتابی «الغیوب مصابیح و القلوب مفاتیح»

 امیر نام به را آن و است رسیده اتمام به 747 سال در است؛ فصل پنج و باب هشت

 اثر این. است داده اختصاص منصور شاه به را آن تقدیم و ختم و است نگاشته 1الدینمبارز

 خود اشعار میان از كرمانی، خواجوی. است عارفانه و عاشقانه غزلی محتوای با پارسی زبان به

 و مکاتیب در كه است كرده انتخاب را ابیاتی است غیره و مثنویات و غزلیات و قصاید كه

 مصابیح و القلوب مفاتیح را مجموعه آن و است مناسب آنها به تمثل محاورات و مثنویات

 كه است شده شناسایی هاكتابخانه در نسخه تنها چهار اثر این از. است كرده مرسوم الغیوب

 مصابیح و القلوب حاضر با عنوان مفاتیح نسخه. میباشد كتابخانه دانشگاه تهران، در آنها اقدم

                                                             
سالطین آل  میالدی(( از) 1318–1358قمری(/ ) 718–759امیر مبارزالدین: مبارزالدین محمد بن مظفر ) -1

او بنیانگذار آل مظفر بود و  .استهایی از ایران از جمله یزد در دوران بعد از حمله مغول بودهمظفر و حاكم بخش
پس از برافتادن دولت ایلخانان مغول، دولتی ایرانی را در تمام ایران بزرگ منهای خراسان پایه نهاد. او پس از 

را كه در آن دوران در دست شاه شیخ ابواسحاق اینجو بود فتح كرد.  حاكمیت بر یزد بر شیراز تاخت و این شهر

شاه شیخ ابواسحاق از آنجا گریخت و فارس برای مدتها دست آل مظفر افتاد. وی سروران و بزرگان شیراز را 
تگیر بردند. چندی بعد شاه شیخ ابواسحاق را دسآزرد و در دوره او ادبا و دانشداران در فرش و بوریا بسر میمی

 - 226كرده و به شیراز آورد و به اتهامی واهی در پیش كاخش سربریدند. )ر.ک. از حافظ شیرین سخن، معین: 

233)  
باشد كه اطالع دقیقی از این محمد بن عمران كرمانی: از كاتبان كرمان از اوایل قرن ششم تا اواخر قرن نهم می -2

 كاتب در دست نیست.
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است كه مشتمل 750، به تاریخ 1، به كتابت محمد بن عمران كرمانی2043 شماره الغیوب به

 شورای مجلس كتابخانه در دوم نسخه سانتی متر است. 31در  21برگ در قطع  44بر 

 ابراهیم بن اسماعیل كتابت ، بهسس 352 شماره با كرمانی خواجوی كلیات عنوان با اسالمی

 سانتی 17 در 10 قطع در برگ است 294 بر مشتمل  ، كه820-821تاریخ در  ،2عبداهلل بن

 القلوب مفاتیح به مربوط آن  256 صفحه تا 238صفحه از كه سطر 25 آن صفحه هر كه متر

 رساله)كه عبارتند از:  وی رساله منثور به سهو صفحات آخر آن  میباشد الغیوب مصابیح و

است،  شده نگاشته خوش تعلیق خط به ،(سحاب و شمس رسله قلم، و تیغ رساله البادیه،

كرمانی، به شماره  خواجوی كلیات عنوان نسخه سوم در كتابخانه ملک با اختصاص دارد.

 میباشد ق،829  سال در كتابت تاریخ ؛3نیشابوری عاصی مطهر بن ؛ به كتابت محمد5963

در  چهارم نسخه. است نستعلیق خط به 9/16 در 4/24 ابعاد در صفحه 629 بر مشتمل كه

 شماره به موزه كاخ گلستان كتابخانه سلطنتی با عنوان كلیات خواجوی كرمانی واقع در

به خط شکسته نستعلیق  27در  18، در قطع وزیری حجیم 4به كتابت خلیفه صفر شاه 2/336

 .میشود نگهداری 21 در 31 اندازه در 927دیمی( كتابت شده در تاریخ )نسخ ق

 قالب اثر -2-2

                                                             
بن الصباح بن بشربن سویدبن االسود التمیمی ثم هللعبداهلل: برادر اسحاق بن عبدااسماعیل بن ابراهیم بن  -3

ای است در خط و كتابت مسماة به تحفۀالوامق . و او در السعدی. وی معلم مقتدر خلیفه و اوالد او بود. او را رساله

راگرفت و برادر اسحاق زمان خویش خوش خطترین و داناترین ِ مردم بکتابت بود. خط را از ابن معدان خطاط ف

 ابوالحسن و پسرش ابوالقاسم اسماعیل بن اسحاق بن ابراهیم و پسر او ابومحمد قاسم بن اسماعیل و
بن ابی اسحاق از این خاندان در نهایت خوشی خط و مشهور در معرفت فن كتابت بودند. هللنیز ابوالعباس عبدا

 (.145)ر.ک. الفهرست، ابن الندیم، ص 
ق( ظاهرا از شاگردان میر علی تبریزی است واضع خط نستعلیق 833ر قاضی نیشابوری: )ز: محمد بن مطه - 3

در گذشت در سده هشتم و نهم هجری در تبریز زیسته است از  850باشد )میر علی حسن تبریزی( در سال می

-783جالیر ) جمله خوشنویسان بزرگ در عصر تیمور و پسر شاهرج تیموری است. میر علی در دربار سلطان احمد
به خط نستعلیق در بغداد نوشت و چون زبان اهل بغداد همیشه  798(كلیات خواجوی كرمانی را در سال 813

عربی بوده است این نسخه كلیات مصور خواجوی كرمانی در موزه لندن موجود می باشد. همان كسی است كه 

شود در شهر انه موزه گلستان نگهداری میخورشیدی( نگاشته است كه در كتابخ 809شاهنامه بایسنقری را در )
 (102هرات كتابت شده است )ر.ک. اطلس خط، فضایلی، ص 

خلیفه صفر علی شاه از خوشنویسان معاصر سلطان علی مشهدی است و با اینکه از بیشتر خوشنویسان عصر  -4

وی: یک نسخه كلیات  نوشته هیچ یک از تذكره نویسان ترجمه احوالش را نیاوردند. از آثارخود خوشتر می
تمت الکلیات منکالم افصح الشعرا... ابوالعطا محمود الملقب و المشهر به خواجو الکرمانی... »خواجوی كرمانی با رقم 

 «.سبع و عشرین و تسع مائه، كتبه العبد الفقیر خلیفه صفر شاه...
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قالب آن بیشتر مثنوی است هرچند كه از غزلیات و قصیده و قطعات و ترجیعات خود بهره 

برده و در قسمتی از از اشعار قالب غزل هم دیده میشود ولی چون این اثر برگزیده ای از 

 را در یک قالب گنجانده است تا هنر خود را دو چندان كند.اشعار شاعر است آنها 
مثنوی قالبی است كه هر بیت آن قافیه جدا گانه ای دارد و طوالنیترین قالب شعری برای 

بیان داستانهای ادبی و حماسی است. در این اثر به خاطر بکار بردن غزلیات گاهی چند بیت 

 قافیه یکسان دارد. 

  اهموضوع باب -3-2

نان كه پیشتر بیان شد این منظومه مشتمل بر  بیست و هشت باب و پنج فصل، كه آنچ

باشد. اند، میای از اشعار منتخبی خواجوی كرمانی كه بصورت موضوعی انتخاب شدهگزیده

از اشعار خود ابیاتی را  هر باب دارای موضوع خاصی است كه شاعر متناسب با آن موضوع

نها را بیان كرده است اكثر اشعار عالوه بر اینکه جنبه ادبی و انتخاب كرده و در چند فصل آ

 وصفی دارد از نظر عرفانی نیز قابل تأمل است.
ها دارد بعضی فصلها بلند و تا حدود پنج تعداد فصلها در هر باب بستگی به موضوع آن باب

ثال باب كند و بعضی دیگر كوتاه و تا سه فصل بیشتر نیست. به طور مفصل ادامه پیدا می

یازده كه در مورد عشق است موضوعی است كه اكثر شاعران در دیوان و آثار خود به آن 

اند، و خواجوی كرمانی در این اثر زیباترین اشعار خود را در پنج فصل برگزیده و پرداخته

آورده است كه عبارتند از: فی المعشقه كه شامل پنج فصل است: فصل اول فی التشبیب، 

المعشقه و ما یذكر اوصاف معشوق، فصل سوم فی النسیبات، و فصل چهارم فیفصل دوم فی 

الهموم و الغموم. اما بابهایی دیگر دارای دو فصل یا سه فصل بیشتر العشق، و فصل پنجم فی

نیست؛ در باب بیست و ششم كه در مورد اعتراف به گناه است شاعر دو فصل بیان كرده 

 عتذار، فصل دوم فی المطاوعه و االتقیا و تسلیم است. است: فصل اول فی االعتراف و اال
 اشعار از كه منتخبی است موضوعاتی از سراسر كل، مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب در

آثار برجای مانده خواجوی كرمانی همچون غزلیات، گل و نورز، روضۀ االنوار،  زیبا از و نویافته

 طیب باعث سرسبز گلشنی نامه... است كه همچوندیوان، همای همایون، كمال نامه، گوهر 

 و برده مؤلف ذوق وخوش خوب سلیقه به پی این اثر بررسی شود. بامی خوانندگان خاطر

 اثری فراهم است كوشیده و بوده؛ آگاه و مشرف كامالً پارسی ادبیات بر كه شودمی معلوم

 1هنری و عرفانی تکمیل باشد. و علمی ،بیاد نظر از كه كند

 «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب»رسم الخط نسخ خطی  -4-2
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با بررسی و كنکاش بر روی رسم الخط كاتبان گذشته كه قبال در مورد آن توضیح داده 

 مصابیح و القلوب مفاتیح» كرمانی خواجوی برجسته اثر در رفته بکار شد دریافتیم خطوط

 قدیم تعلیق مجلس كتابخانه نسخه نسخ، خط به تهران دانشگاه نسخه: از عبارتند «الغیوب

 خط به سلطنتی كتابخانه نسخه و نستعلیق خط به ملک كتابخانه ، نسخه(خوش تعلیق)

 باشد. می نستعلیق شکسته
شایان ذكر است كه از این اثر تنها همین چهار نسخه مذكور یافت شده است كه با در 

قدمت تاریخی، آنها را به چهار نام الفبایی اختیار گرفتن آنها و برای سهولت كار و با توجه به 

ایم: نسخه الف )دانشگاه تهران(؛ نسخه ب)مجلس(؛ نسخه )الف،ب،ج،د( تقسم بندی كرده

 ج)ملک(؛ نسخه د )سلطنتی(.

 نوع کاغذ بکار رفته در نسخ حاضر  -5-2
بعد از بررسی بر روی چهار نسخه موجود تنها نسخه )د( كه در كتابخانه سلطنتی كاخ 

ای به نوع كاغذ شده است و كاغذ بکار رفته شود در انتهای نسخه اشارهگلستان نگهداری می

در این نسخه دولت آبادی مجدول سر لوح وآ با جلد ابره تیماج مشکی اندرون تیماج قرمز 

وجو ها به دلیل ذكر نشدن نوع كاغذ، نگارندگان بعد از تحقیق و جستاست. اما در بقیه نسخه

ه به كتابت هر كدام از نسخ و قرن و خطوط بکار رفته در آن دریافتند كه  نوع كاغذ و با توج

 بکار رفته در آنها، كاغذ سمرقندی یا كاغذ بخارایی است؛ 

 «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب»سبک نوشتاری و ادبی نسخه  -6-2
 شته شدهنگا« ب»های متن به شکل ها در تمام نسخه« پ»در هر چهار نسخه بیشتر 

ها ادامه دارد. )برای نمونه فصل اول از باب است و كم و بیش این شیوه نگارش تا پایان نسخه

 اول(
 بیدایی و نهانی بس ز تو روی

 

 كســـی نادیده و كســـی هر هدیــد در 

 د(/4ج؛ برگ/1ب؛ برگ/252)برگ

در سه نسخه دیگر نگاشته شده كه « وی»در نسخه الف )نسخه دانشگاه تهران( حرف ندا و 

 آمده است )برای نمونه باب اول، فصل اول(« وای»به صورت 

 ای رافع نه منظر شش در، تو

 

 وی صـــانع چــــار ارقـــم نه ســر، تو 

 (د/4ج؛ برگ/1ب؛ برگ/252؛ برگالف/1برگ)



 257/خواجوی كرمانی «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب»معرفی نسخه خطی 

 

 

 

و نسخه د )سلطنتی( به صورت  (تهران دانشگاه نسخه)همچنین خورشید در نسخه الف

نگاشته شده است كه در دو نسخه دیگر به صورت خورشید آمده است )برای « خرشید»

 نمونه فصل سوم از باب هفتم(.

 غالف دوزد را خرشید آینه علو از

 

 

 

 قراب سـازد را قاف كـوه تیـغ ترفــع ز و

 (د/19برگ ب؛/228ج ؛ برگ/12؛ برگ الف /30برگ)

« ج»به شکل « چ»و « ج»نگاشته شده و « ک»در تمام نسخه ها به شکل  ها«گ»و « ک»

 نوشته شده است)برای نمونه فصل اول از باب اول(

 جیست معنی را آلاله كه كفتیم

 خواجو بركشایدت دل كه ببند زبان

 

 

 

 

 هو اال كس، ز نشنیدم كفتا

 ارزدنمی زبان تیــغ به نطــق ملــک كه

 د(/4برگ ب؛/245ج؛ برگ /53)برگ
 

 به ها.. به غیر از نسخه الف در تمام نسخه و حیات شکایت، : مانند كلماتی در« ۃ»استفاده

 عربی.)برای نمونه فصل دوم از باب پنجم( الخط رسم سیاق

 سکندرستُ روح راحت كه خِضِر داند

 

 عـار حیـــوة، آب از دارد كه من، اشعــار 

 (د/14برگ ج؛/53ب؛ برگ/245 برگ)

در تمام نسخه ها در آخره كلمات آمده است )مسروحند= «  ند»به صورت « هستند»فعل 

 سرند= بی سر هستند...( )برای نمونه باب چهارم(مسروح هستند ؛ بی

 مروحند جســم نه مجســمند، روح

 

 منـورند شمـــع  نه   مصـــورند،  نــور 

 د(/11برگ ج؛/7ب؛ برگ/254)برگ

ای...( ای، دیدة= دیدهدر تمام نسخه ها در كلماتی مثل )گشتۀ=گشته« ای»به جای « ء»

 )برای نمونه فصل دوم از باب چهارم ( 

 گشـــتۀ درم و دینــــار بنــــدة

 

 گشــتۀ   حــــرم   مرغـــان   كشــتۀ 

 (د/12برگ ج؛/8برگ ب؛/255برگ)
 

كلمه پیش از خود متصل است: همچون من در بیشتر مواضع به « را»و « ها»همچنین 

 را=مرا، جانها=جان ها()برای نمونه فصل چهار از باب یازده، فصل سه باب سیزده(

 زند دل بر علم چون عشقت سلطان موكب

 

 قدیم رفیقان حال  از آگهی مرا نه

 

 

 

 كنند پردازی خانه هوای جانها نفـس، در

 د(/29برگ ج؛/23ب ؛برگ/232)برگ 

 آگاه مسکین بیچــارة مــن از كســی نه

 د(/37برگ ج؛/31ب؛ برگ/235)برگ
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و « ب»در فعل خواندن به كار رفتن الف به جای وا؛ )خوانی+ خواندن( كه بیشتر در نسخه 

 چهارم( باب از دوم شود.)برای نمونه فصلدیده می« ج»

 با پری رویان به خلوت روی در روی آوری

 

 خانی كنیخویش را دیوانه سازی و پری  

 (د/12ج؛ برگ/8ب؛برگ /255؛برگ الف/12برگ)

در كلماتی مانند: حیؤة=حیات كه در نسخه الف و دال بیشتر دیده شده « ؤ»استفاده از

 :(پنجم باب از دوم فصل نمونه برای.)است

 سکندرستُ روح راحــت كه خِضِــر داند

 

 عـار حـیوة، آب از دارد كه من، اشعـــار 

 (د/14برگ ج؛/53ب؛ برگ/245 برگ)

 فعل است به كلمه قبل خود می چسبد )ترک است= تركست( )فصل دوم از باب چهارم(

 قطب چو اما تست وِردِ بازی مهره اختر همچو

 

 كنی گردانی سبحه شب هر سجاده سر بر 

 (د/12برگ ج؛/8ب؛ برگ/255برگ)      

است )به سالم= بسالم؛ به بر سر اسمها متصل نوشته شده « ب»در تمام نسخه ها پیشوند 

 غربت= بغربت...( )برای نمونه فصل چهارم  از باب دوازدهم ؛ فصل دوم از باب پانزدهم(

 چرخ سراپردة شهنشاه صبح هر آنک

 

 خواجو فتادی چه بغربت كه گفتی كه ای

 

 

 

 بسالم آید وی درگاه به بام ره از 

 (د/33ج؛ برگ/27ب؛ برگ/233؛ برگالف/29برگ )

 وطنم از افکند دور فلک دور كنم چه 

 (د /43ج؛ برگ /36ب؛ برگ/238؛  برگالف/37برگ)

نوشته شده است، مانند الژورد )برای نمونه فصل « ژ»ها در نسخه ج و د به شکل «ج»برخی 

 سوم از  باب بیست دوم(

 بشکنیدهــم  كشـید  چـتر  زراندود  آفــتاب            ویـن  تخـت  الژورد  فلـک خرد در

 (د/47ج؛برگ/245ب؛ برگ /245برگ ندارد/الف؛برگ)

به جای « درو»در نسخه )الف( شاعر به جای به كار بردن ضمیر منفصل او به صورت اختصار 

برد.)برای نمونه فصل سوم بکار می« به او»به جای « بدو« »از او»به جای « وزو»و « در او»

 از باب دهم ، فصل دوم از باب یازدهم(

 ای است درو گنـج شایگـانــج شایگــان بود الماس، و از گهر            المــاس پارهدر گن

 د(/16ج؛ برگ/14ب؛ برگ/219الف؛ برگ/15)برگ

 ازو    آذرِ     پـــــور    آزر،     تقــــی            وزو دســـت موســی عمــران، كَفــــی

 د(/24ج؛ برگ  /20ب؛ برگ  /230الف؛ برگ /23  )برگ
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 ســالمی  بدو  بیــتِ  معمــور، قـــایم             ســـالمی بدو سقـــفِ مرفــوع، محـکم

 د( /30ج؛ برگ/26ب؛ برگ  /233الف؛ برگ/29)برگ

 برای مثال: )برای نمونه فصل اول از باب نهم(« چهار»به جای « چار»به كار رفتن 

 در خـروش آیند از هر گوشه زاغان كمان  چون به پرواز آید از هر سو عقاب چار پر          

 د(/22ج؛ برگ /17ب؛ برگ  /229الف؛ برگ /21)برگ

در نسخه الف كه بسیار چشمگیر « كِی»به جای « كَی»یا « مِی»به جای « مَی»بکار رفتن واژه 

 است: )برای نمونه فصل دوم  از باب یازدهم ، فصل اول از باب دهم(

 نُوش ˚پــوش            شکـــر در مصــر كرده، جـامِ مَیدُرینِ بــه یـــاد آن َلـــبِ شــیر

 د(/26ج؛ برگ  /22ب؛ برگ /231الف؛ برگ /25)برگ 

 از ابر سیاه            قیــروان تا قیــروان شد غرقۀ دریای قیر زورق خُــور، كَی پدید آید كه

 (19ج؛ برگ/13ب؛برگ/215الف؛برگ  /18)برگ

، مانند ویمی به جای با وی هستم و كیمی به جای كی «هستم»جای به « می»به كار رفتن 

 هستم كه بیانگر ویژگی سبکی قرن هشتم است. )برای نمونه فصل پنجم از باب دهم(

 آن لعــبت نی زن، مــن اگــر با ویمـی            زین گــونه جگر خسـته و غمگین كیمی

 در حســرت آنک، كاشــکی مـن نیمـی             مردملــب نی نهــاد و مــن می برلــب 

 د( /26ج؛ برگ  /21ب؛ برگ /231الف؛ برگ 25)برگ  

مانند خندی و گریی : )برای نمونه فصل « می»به  جای نشانه استمراری « ی»به كار رفتن 

 چهارم از  باب دهم(

ـندی گرمگریه خود  و بردم به دم گریی   خود گریی زارهر نفس خندی و برخندة             ـخ

 د(/25ج؛برگ /20ب؛ برگ  /231الف؛ برگ /24)برگ 

 بکار رفتن افعال با ضمیر متصل مفعولی-2-6-1

 دهم چهارم از باب فصل نمونه برای نمونه برای

 بر ســر پــای نشانَندَت و گــردن بزنند             هچو خـشم شه گردن كش شمشیرگذار
 كنی            ور بر ســر نطــع ســر نبــازی چه كنیای شمــع اگـــر ســرنفرازی چـه 

 سـوزندت اگـر زانک نســازی چـه كنـی                  سازندت اگــر زانــک نسـوزی چه كنند

 د(/25ج؛برگ /20ب؛ برگ  /231الف؛ برگ /24)برگ 

 تشبیهات و تمثیالت  -2-6-2
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ایران( مقام  -تشبیه و تمثیل صنعتی است كه از قدیم ترین زمانها در ادبیات آریایی )هند

شامخی داشته و بنیاد ادبیات هندی و ایرانی بر آن بوده است. خواجو به وفور از این دو 

 (باب چهارماول از  فصل،  نهماول از باب  فصل نمونهصنعت در اشعار خود بهره برده است: ) برای 

 از جنبش باد سحر بیدبرگ  چونآسمان از جمله خنجركشــان             مرتعش  عضوهفت 

 د(/21ج؛ برگ/17ب؛برگ/229الف؛برگ/20)برگ

ـه پیشتا   همچون پرینهان  مردمبلقیس شبستان سپهر            گشته است از دیدة  كهآمد  چ

 د(/27ج؛برگ/10ب؛ برگ /228الف؛برگ/18)برگ

 ـــان من دوست            تنم روح مجســـم جســم مـن پوســتمنــم جســـم مروّح ج

 من گشــت، مایی و منی چیسـت            وگر من دوست گشـتم، دشمنی چیسـت گَــرُو

 د(/20ج؛ برگ /9ب؛ برگ/255الف؛ برگ/12)برگ 

 تلمیح-2-6-3
های به داستانهای گذشته اشاره داشته است از جمله در این اثر شاعر به وفور به داستان

 پیامبران و شاهنامه فردوسی توجه خاصی داشته است، )برای نمونه فصل سوم از باب پنجم(

ـروقتی كه طفل بودم هم خرقه بود خضرم            و اكنون   دست كودكانم همهگشتم  كه پی

 د( /25ج؛ برگ /21ب؛ برگ  /231الف؛ برگ /24)برگ

 ولی نیشــت از چشــمه نــوش خـاست          ضحــاكی و مــارت از دوش خــاست   تو

 د( /25ج؛ برگ /21ب؛ برگ  /231الف؛ برگ /24)برگ

 و ترادف جمله صنعت موازنه-2-6-4
شود لیکن موازنه و قرینه و مترادفات زیادتر است، در این اثر صنعت سجع به وفور دیده می

)فصل سوم و چهارم از باب دهم ، و در واقع مبنای اثر بر آن نهاده شده است، برای مثال: 

 فصل اول از باب نهم(

 برهــنه رُوِی، دلــق شمعــی مپــــوش            شمنوكشــی، جــام نوشـــین ریاضــت

 د( /25ج؛ برگ /21ب؛ برگ  /231الف؛ برگ /24)برگ
 جـان مَلَکدُرفشـــانُ و روشــــن چو شمــعِ فلک            فــــروزان و صــــافی چــو 

 مـــی آذری  و  آتـــش  كـــــوثــری             گــــل خُمـــــری و آب اســـکـندری

ــع لُعـــــابی چو مِیگـــون شفـق  مُشــعشَـــع گـــالبی چـو گلگون عرق             مُلَمَـّ

 د(/28ج؛ بر/20ب؛ برگ /230الف؛ برگ /23)برگ
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شود، چه این دو از مختصات نظم است كه عبارت می موازنه و سجع بالطبع موجب موزونی

: 1376نثر آن را عاریه كرده است و علت موزونی نظم و نثر موازنه و سجع است. ) بهار  

766) 

 ترکیبات تازی -2-6-5
در قرن هشتم تركیب مركب از قبیل ثانی اثنین،اذ هما فی الغارش، هل اتی، ال فتی، عفاهلل 

رام، لیلۀ القدر، یولج الیل، باب الجنان، فصل الخطاب، واهلل اعلم بحر المحیط و بیت الحو 

ها به گیرد این تركیب... رواج میقایم الیلی، كاالفرار نون و القلم، صایم الدهری، بالصواب،

وفور در اشعار خواجو به چشم می خورد: )برای نمونه فصل سوم از باب اول، فصل دوم از 

 ب دوازدهم ، فصل چهارم از باب یازدهم ، فصل اول از باب نهم(باب هفدهم ، فصل اول از  با

 آن روز كه كوس ثانی اثنین زدند

 

 اَتَیبنِد اللۀِ بستانِ هَل آن دسته

 

 دل ضعفبا این  كهچشمم  مردمعفا اهلل  هم

 

 بحر او بحر المحیط و بیت او بیت الحرام

 لیلۀ القدرش بود تسبیح، در روز برات
 چیستكهدانی می هیچ شبحرشهـوار  گوهر

 

 

 دادند   مثــال   إِذ   هُمـا   فِی   الغَارش

 (د /4ج؛ برگ /2ب؛ برگ /252؛ برگ الف/2برگ)

 فَتیگیرِ   عرصۀِ   میدانِ   لَاو  آن   قلعه

 (د/5ج؛ برگ/3ج؛برگ /253؛  برگالف/3برگ)

 فشاند دم به دم بر چهـرة زردم گالبمی
  (د/48برگج؛ /41ب؛ برگ /240؛ برگ الف /41برگ )

 الخِطاب فصلاو  و فصلباب او باب الجنان 

 شبهـای تیــر دریولـج الیلـش بود اوراد 
 مدح سلطــان جهـان واهلل اعلم بالصواب

 (د/34ج؛ برگ/25ب؛ برگ /233؛ برگ الف/28برگ )

 لغات مغولی-2-6-6

طغرل تركش... در این اثر نشان دهنده ، بغلتاش، بغتاش، لغات مغولی چون: خاقان، بغطاق

باشد. )برای نمونه فصل اول و سوم از ویژگی سبکی قرن هشتم هجری ) سبک عراقی (می

 باب یازدهم(

 تُرک من، خـاقـان نگر در حلقۀ عشاق او            مــاه من خرشید بین در سـایۀ بُغطاق او

 د(/30ج؛ برگ /23ج؛ /232الف؛ برگ  /26)برگ 
 نگر            چیـنیان را بنــدة بنـــد بَغَلطـاقش نگـر ˚بَغتاتَش ˚طَرفرا طلوع از  چینشسمۀ 

 د(/32ج؛برگ /22ج؛ برگ /231الف؛برگ /25)برگ

 لغات و ترکیبات تازه-2-6-7
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مگر به معنی جز، شایدو جای دیگر به معنی و از قضا آمده است. )برای نمونه فصل چهارم 

 اول از باب بیست و سوم(از  باب یازدهم ، فصل 

 ام از، مفتــی مسـائل عشق            كه مـــرد پخــته نگردد مگر ز بادة خامچنین شنیده

 د( /32ج؛ برگ /24ب؛ برگ /232الف؛ برگ  /27)برگ 

 همدمی كو كه برو عرضه كنم قصۀ شوق            هــم دل خسـته مگـر محرم این راز آید

 د(/38ج؛ برگ/29برگ  ب؛/234الف؛برگ /31)برگ 

 خوشست چه سخناینرب كه تو یا مگر حدیثرود سخــنی بر زبــان مــن هیهات            نمی

 د(/37ج؛ برگ /30ب؛ برگ/235الف؛ برگ /32)برگ

آهیخته از آهیختن یعنی كشیدن ،بركشیدن و این لغت در قرن ششم روی به انتشار نهاده 

نهم ، فصل دوم از باب دهم ، فصل دوم از باب بیست و است: )برای نمونه فصل اول از باب 

 شش(

 آهیخته بود            چون بر اطراف چمن، بید طبر، تیغ و تبر كه بر دشت نبرددر چنان روزی 

 د(/28ج؛ برگ /17ب؛ برگ  /229الف؛ برگ  /20)برگ

 حالی: لغت عربی به معنی در حال:

 بــده  ســـاقــیا  كاســــۀ  از  سـبویم          اگر كــوزه خـــالی شــد از باده حــالی  

 د( /32ج؛ برگ /19ب؛ برگ/230الف؛ برگ  /23)برگ 

 ترکیبات وصفی و اضافی -8 -6 -2

تركیب وصفی یا به عبارت دیگر مطابقت صفت و موصوف و عدد و معدود در جمع و مفرد 

 )برای نمونه فصل اول و دوم از باب نهم(

 اِخــالص شد پدید            مـــاه مــودت از افــق مِهــر شد عیـانصبــح صفا ز مطـلع 

 د(/29ج؛ برگ/18ب؛ برگ /229الف؛ برگ /21)برگ 

ـمپرواز بود از  دربس كه مرغ روح   ها جانورتیر            شــیر شـادروان شد از آثار جان سه

 (21ج؛ برگ/17ب؛برگ/229الف؛برگ  /20)برگ

 اضافاتتتابع  -9 -6 -2
 برای نمونه فصل اول از باب نهم:

ـرنامش  كه، كینستانِ بو بیدِ برگِ  است            در كــف گُردان شـود مانند شاخِ ارغـوان خنج

 د(/28ج؛برگ/17ب؛برگ/229الف؛برگ /20)برگ 

 از سهمِ نوکِ ناوکِ شیرافکن            گـاو گردون منهزم گــردد ز راه كهکشان كهروز كین 
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 د(/28ج؛برگ/17ب؛برگ/229الف؛برگ /20رگ )ب

 طردو عکس -10 -6 -2
 برای نمونه فصل اول از باب پنجم:

 مــن            كه در معنی تنــم جان گشت و جان تن هنمــن  این  پیــراهنم  یا  پیــر

 د(/20ج؛ برگ /9ب؛ برگ/255الف؛ برگ/12)برگ 

 کلیات عقاید خواجوی کرمانی -3

 نگری یک جانبه و تعصب از دور به اصول، به پایبند و متشرّع مسلمانی خواجوی كرمانی

 آثارش در آنچه اساس بر -مذهب در. است اخالقی فضایل و اخالق به مقید حال عین در و

 نجوم و دینی ادبی، علوم ویژه به و زمان علوم از بسیاری به او. است مذهب شافعی -پیداست

 تركیبات و الفاظ كارگیری به از آنچه و .بود آوازه بلند بسیار عرفان و ادب در و داشت آشنایی

 در او كه دهد می نشان آید؛ می دست به اشعارش ی مجموعه از او ابتکاری و تازه معانی و

 معجزه حکمت، و موعظه و عرفانی معانی بیان در قدرتش و بوده كامل استادی سخنوری فن

 داد خود هم مذهب و سبک هم شاعران مانند مذهبی خصوصیاّت ذكر در خواجو. است آسا

 بر را عمیقى مذهبى فرهنگى و پشتوانه از پر دینى و معنوى انداز چشم و برداشته سخن

 اثرش خوانندگان براى اش مرگ تاریخى از ها قرن گذشت بعداز اش اعتقادى باورهاى حسب

 را مطلب حقِّ توانسته آیات و روایات و تفاسیر از گیرى بهره وی با. است گذاشته یادگار به

 كند.  ادا خوبى به

 یافته   َزانفــاس  تو  عیسـی،  نفسی ای  دیــده  ز  انوار  تو  موسـی،  قَبَسـی             وی 

 روی  تو  ز  بــس  نهـــانی  و  پیــدایی             در  دیـدة  هــر  كسـی  و  نادیده  كسی

 ]به كسی[             كونین  ز  بوســتان  صُــنع  تو،  خَسی ای  آنک  تو  مانی  و  نمانی 

 لطــفت   و،   انوار   جمــال            عیسی،  نفسی  یافت  و،  موسـی،  قَبَسی   یحۀاز   را

 د(/17ج؛ برگ/15ب؛ برگ/212الف؛ برگ  /13)برگ 

بیابان قدرت خدا را شاعر داستان حضرت موسی را یادآور می شود كه با دیدن نور در آن 

 نَارًا آنَسْتُ  إِنِّی امُْکثُوا ِلأَهْلِهِ فَقَالَ نَارًاإِذْ َرأَى »مشاهده می كند كه تلمیح  به آیه قرآن دارد: 

كند كه خداوند به (وی بیان می10)طه/  «لَّعَلِّی آتِیکُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ َأجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

ت و هیچ كس مانند او نیست او از همه نظرها پنهان است اما همه هیچ موجودی شبیه نیس

بیند و حضرت موسی و عیسی از قدرت خداوند توانستند به آتش و معجزه زنده كردن را می

 كنند.  پیدا دست مردگان
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مسائل اجتماعی و طبیعت از جمله اموری است كه در تمام آثار خواجوی كرمانی بدان 

توجه شایانی شده است .در این اثر شاعر به موضوعاتی  اجتماعی همچون مدایح و افتخارات 

 و مکاتبات و مراسالت، مبارزه و شجاعت،امراض و طب، تهنیت و مراثی... پرداخته است: 

 :فی المکاتبات والمراسالتاز باب  دوازدهم، برای نمونه فصل اول  -

 بدین عالی كالم            بگذراندم زآسمانش چون دعای مستجاب و منز آسمان آمد،كتاب 

 او فصل الخِطاب و فصلبحر او بحر المحیط و بیت او بیت الحرام             باب او باب الجنان 

 های او شَهابصفحه دانش را، حروف چرخ    باغ بینش را، خطِ ریحانِی او خوش نظـر        

 د(/35ج؛ برگ /9و8ب؛ برگ/233الف؛ برگ /28)برگ

 فی المبارزة و الشجاعه: فصل سوم از باب پنجم -

 من  آنم  كه  چون  بركشـم  تیـغ  تیـز             برآرم   ز   روی   زمیـــن   رستـخـــیز

 كُنَـم            صبوحـــی   به   خــون   دلیران   كُنَمكــباب  از  دل  نــرهِّ  شــیــران  

 د(/18ج؛ برگ /10ب، برگ/226الف؛ برگ/14)برگ

 باالمراض: فصل اول از باب هفدهم -

 خورم و هیچ كسم غمخور نیسترنجـورم  و  در  رنج  كسـم  باور  نیست            غـم می

 دلسوز تر  از  شمـع  كسی  دیگر  نیست           اند   بـر   بالیــنم ز آنها   كه   نشـسـته

 ام نه دل ماند و نه هـوشمرا كز و نه تن ماند و نه تـوش            وز آتـش سـینهدر رنــج 

 د(/49ج؛برگ /40ب؛ برگ/240الف؛ برگ /41)برگ

های سال و مناسبات هر فصل و توصیف طلوع و غروب، و بیان ویژه گی و همچنین به فصول

 حیواناتی چون فرس و جمل و....پرداخته است. 

 فی الربیع: برای نمونه فصل اول از باب هفتم، -

 جــام            خســروِ قلعــه، قَلعــی صفــت، مینا فام ˚د سَلبِ زرینمربــاز، جمشــید ز

 فــرّ فــریدون ســوی كــاخ بهرام بارفــت با طــالع فرخنده ز قصر برجیس            راند 

 مـاه             كرد یاقـــوت به خــون بره زرینه حِسامبر گوشــه چتــر برافراخـت ز ماهی 

 د(/21ج؛ برگ /12ب؛ برگ/227الف؛ برگ/16)برگ

 :فی الفرس فصل دوم از باب ششم -

 پر شـرار 5ست و ازو بحــركشـست ازو دهــر پر بـخار            یا كــوه آتشــآن بحــر دم

 د(/21ج؛ برگ /11ب؛ برگ /226الف؛ برگ /15)برگ



 265/خواجوی كرمانی «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب»معرفی نسخه خطی 

 

 

 

 بیان صریحاً وی غزلیات در عرفانی مضامین. است عرفانی شعری كرمانی خواجوی شعر

 مبارزه بوده هم تأثیرگذار حافظ مانند خود بعدی شاعران بر شاعر كه این اشعار در شود.می

 از را او هدایت رضا قلی خان .می توان دید صبر، تسلیم را و دنیا اعتباریبی و ریا و زهد با

 و عرفان مکتب از ( وی73مشاهیر عرفان دانسته است )تذكرة ریاض العارفین، هدایت، ص 

 از برخی .شودمی مشاهده به خوبی سرودههایش در آن بازتاب برده است و تصوف بهره ها

 قصاید راشدین، توصیف خلفای وجود با و است( ع) معصوم امامان منقبت در خواجو قصاید

 معانی و است مشخص او اكثر اشعار در مذهب روح. دارد( ع) علی منقبت حضرت در غرّایی

كرده  پیروی عراقی و سنایی سبک عارفانه از قصاید در. دارد بسیار تفسیر و اخبار و حدیث

شده  ابراز مواردی در ایران هنر و وفرهنگ فردوسی شاهنامه، به او شیفتگی و عشق. است

فروتنی دارد. )خمسه خواجوی كرمانی، خواجوی  كمال هم نظامی مقام برابر در و است

  ( 714 و 28 كرمانی، ص

با بررسی بر روی كتاب مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب دریافتیم كه شاعر در این اثر 

چنان ماهرانه اشعار ناب و نویافته خود را از میان تمام آثار خود گلچین كرده و در كنار هم 

قرار داده است كه نه تنها چیرگی و قدرت شاعر را نشان می دهد  بلکه توانسته است با این 

ور برجسته و دقیق به تمام نکات اخالقی و عرفانی بپردازد و مخاطب خود را با بیان كار به ط

نکاتی چون ترک خود بینی و زهد و ریا و صبر در راه وصال به معشوق... بادنیای آرمانی 

 نزدیک كند. 

ای شایان ذكر است این اثر برخالف آثار گذشته خواجو همچون گل و نوروز كه منظومه

ای ای عرفانی است و یا همچون همای همایون كه منظومهضۀ االنوار كه منظومهعاشقانه، رو

ای از مطالب و حماسی است تنها به یک موضوع خاصی اشاره نکرده است این اثر آمیخته

 ای از تمام آثار این شاعر گرانقدر است.مفاهیم فکری شاعر و گزیده

مصابیح الغیوب در باب توحید همچون دیدگاه خواجوی كرمانی در كتاب مفاتیح القلوب و 

)در این پژوهش به ذكر سه اصطالح عرفانی پرداخته نظر و دیدگاه عرفای پیش از خود است؛ 

وی در ابتدای كتاب در باب اول طلبد( شده است. شرح بیشتر این مبانی پژوهش دیگری می

  به بیان توحید پرداخته است و ابتدا صفات حق تعالی را بر می شمارد.

شود وی، وجوه یا مراتب توحید را بر از نظر خواجوی كرمانی توحید به مراتبی تقسیم می

شمارد كه عبارت است از: توحید علمی، توحید افعالی، فنا و وحدت شهود. خواجوی می
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یابی به توحید واقعی را غیر ممکن و هر گونه ادعا را كذب و غیر واقعی كرمانی امکان دست

 داند. می

اول؛ توحید علمی: اولین مرحله از توحید از نظر خواجو یکی گفتن حقّ است. او در  مرتبه

این تعریف، بر اساس ظواهر آیات و احادیث حکم كرده است و معموالً این مرحله از توحید 

كرده و از نظر او، این مرحله توحید، خاصّ عوام بوده است. را در جواب مردم عادی بیان می

دهد: )برای نمونه فصل اول از باب سوره اخالص، توحید را این گونه شرح می او بر پایه آیات

 اول(

 بسم اآلله المستعان االول

 وــــه   اال  ه ــال  آل   نْ ـــمَ  م ـــبس

 سُبحانَ مَْن تَقَدُّسُ بِالعِزِّ و َالجَالل

 

 

 
 

 القــادر    الفــرد    القـدیم    المُفْـضَل

 مَعــنَاهُ    یْنَوَ    زِ    صَــنیعُ    لفــظی

 

 سُبحان  َ مَن   تَفَرُّدُ   بِالجُود  و  الجَمال

 (د/40ب؛ برگ/252ج؛ برگ /1؛ برگالف/6برگ) 

مرتبه دوم توحید اَفعالی: مرتبه دوم توحید كه از نظر خواجوی كرمانی آن هم باز بسته به 

است .بر خالف مرتبه نخست كه  "یکتا دانستن حقّ"علم و معرفت است، توحید اَفعالی یا 

توحید علمی است؛ این مرتبه، توحید عملی است؛ یعنی انسان همه چیز را از خدا بداند و 

همه افعال را فعل او بداند و در واقع این مرتبه، حاصل و نتیجه مقام قبل، یعنی مرتبه علمی 

 است.

 سُبحانَ مَنْ یُسَّبَحُه الرَمْلُ فِی القَفَار

 رایا یا ذاری الذرارییا باری الب

 بدخشان ساخته لعلتا  سنگ، قدرت بهای 

 ای نهاده، خشت زر، بر روزنِ سیمینِ بام

 ای مقیمان درت را عالَمی در  هر دمی

 الکـــروانِ افبـــبِر شــــای ره

 

 

 

  سُبحاَن من تَقَدَّسُه اْلحوتُ فی البِحار

 یا راعی الرعایا، یا مجری الجواری

 وقِ این بیرونْ ایوان ساختهماه را مُنج

 گیسویِ مُشکینِ شام چین شب در، فکنده وی

 رهروان راه عشقت، هر دمی در عالمی

 اکـــامۀِ خـــشِ روزنـــكجدول

 (د/40ب؛ برگ/252ج؛ برگ /1؛ برگالف/6برگ) 

و از دیدگاه خواجوی ترین مفاهیم و مباحث عرفان اسالمی مرتبه سوم فنا: فنا از عالی

كرمانی یکی از مراتب توحید خاص است كه سالک در جهت رسیدن به حقّ، از خود و صفات 

 یابد. خود خالی شده و سراسر وجود خویش را سرشار از صفات حقّ مطلق می

   ما            و آن هست، كه نیست،غافل از عالــم تـوهست،  داخلِ  عالـمِ   كهآن  نیست،  
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 روح مَلَــکی، ساجــد و مسجــود تویـی            نفـــس فَلَـــکی، عــابد و معبــود تویی

 در راه هـــوای تـو، بسر سیـــركنـــان             ذرات جهـــان، قاصــد و مقصــود تویی

 ، یا هــو             گفتیم بگـــو تو كیســتی؟ گفتــا هــوپیـــری دیدم، جمـــله وِردَش

 گفتیـم  كه  آلاله  را  معــنی  چیســت            گفتــا   نشنیدم   ز  كــس،  اال   هـــو

 د(/40برگ ب؛/252 برگ ج؛/1برگ الف؛/6)برگ

پیر آن  رسد اعتقاد خواجوی كرمانی در باب توحید بسیار به مکتب بغداد وبه نظر می

 باشد.جنید بغدادی شبیه می

خواجوی كرمانی بعد از باب توحید به بیان حقیقت و نصیحت پرداخته است. وی حقیقت 

 نمایان سالک بر عرفانی سیر و سلوک طی در كه دانسته است حق مختلف را تجلیات

؛ زیرا  شود.از دیدگاه وی برای رسیدن به حقیقت ابتدا باید از این دنیای فانی رها شدمی

حق است.)برای نمونه فصل  به وصول منزلگه انس انسان جایگاهی پاک و مقدس یعنی مقام

 اول از باب دوم( 

 ای سرورِ خرامندةِ بستاِن حقایق

 منزلگه انس تو، سراپرده قدس است

 رخش امل از عرصۀ تقلید، برون ران

 

 

 

 

 

 آزاد شو از، سبزة این سبزِ حدایق

 تیرهِ مضایقتا چند شوی ساكن این 

 تا  چند  زنی  بر  سـرِ  مــیداِن  حقـایق

 (د /10ج؛ برگ /3ب؛ برگ/253؛ برگ الف /8برگ )

ماهیت عرفان عاشقانه خواجوی كرمانی مخالفت با ریاكاری است، در نگرش عاشقانه 

،تصوف بر اساس مبانی شرع و تزكیه نفس و اعراض از دنیا برای وصول به حق و سیر به 

بنا شده است و هدف خواجو رسیدن به این نوع تصوف عاشقانه راستین است نه طرف كمال 

تصوف ریاكارانه صوفیان ظاهر پرست .وی در فصل دوم از باب چهارم با صوفیان ظاهر پرستی 

كه ادعای مسلمانی دارند مقابله كرده آنها را به عنوان صفدران صوفی نام معرفی می 

 چهارم(برای نمونه فصل سوم از باب كند

 مِهر سلمی ورزی و دعوی سلمانی كنی

 با پری رویان به خلوت روی در روی آوری
 دران صـــوفی نامحذر از صـــف

 صــــف شکـــافان رزمگــــاه جــدال

 پوشــــان حلقــــۀ تشــــویرخــرقه

 گــان مــــوی تــــراشناتراشـــیده

 

 

 

 

 

 

 شناسی و مسلمانی كنیكین مردم دین

 خویش را دیوانه سازی و پری خانی كنی
 با صف و صوفشان صفای تمام

 نقـــش بندان كــــارگـاه خیــال

 جـــرعــــه نوشـــان ســــاغــر تزویر

 خــــراش ســینه برخـــروشــندگـان  
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 سالکـــان ره خطـــا و زلـــل

 كشــــور تلبیـــسشهــــریاران 

 

 ـلساكــــنان در دغـــــا و دغــــ

 شهســـواران     لشـــکـر     ابلیــــس
 (د/85ج؛ برگ/8ب؛برگ /255؛برگ الف/12برگ)

خواجوی كرمانی در فصل اول از باب چهاردهم در بیان محبت و وفا، محبت را عشق ال 

یتناهی می داند كه پایانی ندارد و تا روز مرگ از عاشق جدا نمی شود: )برای نمونه فصل  

 چهاردهم(اول از باب 

 گرچه روزی به نهایت رسد ایام بقا

 ز خوابگاه عدم چون به حشر باز نشینم

 در آن نفس كه مرا از لحد بر انگیزند

 مرا از مهر رخت كی مالل خواهد بود

 در آن زمان كه امید بقا خیال بود

 چون روم در خاک كهیاری  صحبت و به حق

 امنبوده من چونبرون روی زانک  كی ز دلم

 

 

 

 

 

 فی الهوی ال تتناهی طرق العشاق

 بر آستان كه همان خاک آستان تو باشم

 حدیث عشق تو باشد نوشته بر كفنم

 یزل و الیزال خواهد بودكه عشق لم

 خیال روی تو هم در خیال خواهد بود

 بود هنوز مرا میل صحبت یاران

 است و بس در دل به جان تو عشق تو بده

 (د/55ج؛ برگ/33ب؛ برگ  /236؛ برگ الف/35برگ )

شیوا و نو آور در باب شوق در فصل دوم به بیان فراق پرداخته است وی  بیانی با خواجو

دوری از یار را همچون جدا شدن جان از تن می داند؛  زیرا از دید وی فراق از عشق امکان 

در  كند كه هرگزپذیر نیست و تنها مرهم عاشق رسیدن به یار است. شاعر در ابتدا اشاره می

وفایی زمان یقین داشت.)برای نمونه كرد هرچند كه به بیخاطرش فراق یار را تصور نمی

 فصل دوم از باب سیزدهم(

 بی وفـایی  دور  زمــان  یقیـن  بردم            ولی  نبود  فــراق  تو  در  گمــان  ما  را  به

 مـاند  ز  یـــاریـاری  دور  میفــراق  جـان  ز  تن  آن  لحظــه  باشد            كــه  یـ

 د(/36ج؛ برگ /28ب؛ /235الف؛ برگ /32)برگ

خواجوی كرمانی در باب پایانی كتاب مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب ، به بیان تسلیم 

پرداخته است از دید وی سالک در راه حقیقت باید خود را در مقابل معشوق تسلیم و جان 

ای بر دیدگان كشد و حتی سر از خود را در راه معشوق دهد و خاک راهش را همچون سرمه

الک برای رسیدن به آرامش باید بداند همیشه در محضر حق حاضر است فرمان او بر نتابد. س

 و آرامش او در گرو تسلیم ورضا دربرابر حق است. 
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 پایش افشانم روان شود درجان قانع  گر به

 سرمۀ دیده ز خاک ره دربان سازد

 گرم چون قلم تیغ بر سر زند

 گر ز دست او دلم از پا در آید كو درای

 و رضا باید زد دست در دامن تسلیم

 

 

 

 

 

 بیش نیستجانی  نیمحالی  در دستستكآنچه 

 هر كرا صحن سراپردة سلطان باید نیست

 نه پیچم سر ز خط فرمان او

 ار ز پای او بمیرم سر بر نگیرد كو بگیر

 اگر از پای در آرد گنه كاران را

 د(/41ج؛ برگ/67ب؛ برگ/252)برگ    

 نتیجه -4

 كتابی «الغیوب مصابیح و القلوب مفاتیح»ها دریافتیم كه در این مقاله پس از بررسی نسخه

تنها  اثر این از است؛ فصل پنج و باب هشت و بیست شامل كه مثنوی قالب در منظوم است

های مشتمل بر آن چهار فهرست بابها و فصل است شده شناسایی هاكتابخانه در نسخه چهار

 -4مسائل اجتماعی؛ -3دین؛  -2عرفان؛  -1گیرد كه عبارتند از: در برمیموضوع اصلی را 

طبیعت. در مباحث عرفانی به موضوعات خاصی چون توحید، حقیقت و نصیحت، اقطاب و 

قرآنی  آیات و روایات از گیرى بهره وی با اوتاد، عشق، محبت و وفاء، وصال... ،پرداخته است

 مبارزه كرده؛ ریا و كند. وی در اشعار خود با هر گونه زهد ادا بخوبى را مطلب حقِّ توانسته

عاشقانه  نگرش است،وی در ریاكاری با مخالفت كرمانی خواجوی عاشقانه عرفان زیرا ماهیت

 به سیر و حق به وصول دنیا برای از اعراض و نفس تزكیه و شرع مبانی خود، تصوف رااساس

نقبت پیامبر اكرم )ص( و ائمه اطهار و خلفا و در بحث از دین به م دانسته است كمال، طرف

، به طور اخصّ پرداخته شده است. مسائل اجتماعی مطرح شده در این اثر شامل راشدین

باشد، فسق و موضوعاتی همچون مدایح و افتخارات و آنچه كه در خور مدح و افتخارات می

شاعر عالی قدر بخشی  معاشرت، مکاتبات و مراسالت، امراض و طب، تهنیت و مراثی...، است

از اثر خود را اختصاص به طبیعت داده و از فصلهای سال و مناسبات هر فصل سخن رانده 

است او همچنین به توصیف طلوع و غروب، وبیان ویژگیهای حیواناتی چون فرس و جمل 

 و....پرداخته است. 

 «الغیوب مصابیح و القلوب مفاتیح» كرمانی خواجوی برجستهپس از بررسی بر روی این اثر 

دریافتیم كه سبک این اثر كامالً با بقیه آثار این شاعر فرق بر اساس چهار نسخه الفبایی شده 

دارد زیرا اوال كه وزن كل شعر متناسب با موضوع به كار رفته در هر باب متفاوت است یعنی 

تک بیتی شاعر در چند جا سه بیت از یک غزل با وزن یکسان می آورد و بعد از آن با یک 
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آورد كه این كار را كمتر شاعری بر یا چند بیت دیگر كه از نظر  وزن و قافیه جدا است می

 روی آثار خود انجام داده است.

با  د و الف ها با هم متفاوت است. تا حدودی سبک نوشتاری نسخهسبک نوشتاری نسخه

نسخه ب وج خورشید هم یکسان ولی با نسخه ج و ب در بعضی موارد متفاوت است. مثال در 

را به صورت خرشید و حیات را به صورت حیوة و ... نوشته میشود اما در نسخه الف و د به 

 صورت خورشید آمده است.

از نظر سبک ادبی وفور تشبیه و تركیبات وصفی و اضافی در این اثر چشمگیر است. هم 

وتركیبات تازی به ویژه  تازه چنین به كاربردن تتابع اضافات از ویژگی بارز آن است. لغات

 لغات مغولی كه از ویژگی اصلی سبک عراقی است در این اثر دیده میشود. 
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