
 

 

 

 

 

 

 

 االسرارکشف ةگویندگان ناشناس در نوبت ثالث
 فرّمش مریم

 د بهشتیهیدانشگاه شگروه زبان و ادبیّات فارسی  دانشیار

 1نژادحقیقی بهدخت
 د بهشتیهیدانشگاه شدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی 

 (56تا  14)از ص 

 93/9/4995، تاريخ پذيرش مقاله: 9/6/4995تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده
 سخنانه در تفسیر قرآن است. بسیاری از اين ای از اقوال صوفیّمجموعه االسرارکشفتفسیر  ةنوبت ثالث

پیر شد که . پیش از اين تصور میاندنسبت داده شده نامشخص ديگرو  يا عناوين کلی «پیر طريقت» به

بودن برخی از اين بوده است. مسجعهم میبدی  معنویِ پیرِ است که احتماالً یفرد مشخص ،طريقت

عبداهلل خواجه به جا، همهکرد که اين عنوانمیمنسوب به پیر طريقت هم اين ظن را تقويت  عباراتِ

و تفسیر خواجه عبداهلل از میان تفسیر میبدی استخراج گردد تا آنجا که برخی به دنبال انصاری برمی

 فرد خاصیها به پیر طريقتبعدتر اين فرضیه مطرح شد که اين د. انبودهتخمین حجمِ احتمالیِ آن 

-را شناسايی میمجهول برخی از اين گويندگان  تهويّگردد و گويندگان مختلفی دارد. اين مقاله برنمی

ناشناس در  آمار گويندگانِ گیرد. با بررسیِمییش از میبدی پیعِ پرا در مناب اقوالآن  ةپیشین کند و 

پیر بسیاری از اين اساساً که ممکن است  شودديگری هم در اين باب مطرح می ةنوبت سوم، فرضی

به بسیاری از میبدی اين عنوان را  خودِاحتماالً نداشته باشند و  چ منبع و مرجعِ مشخصیهیها طريقت

 .است افزوده ،که الگوی مشخصی هم دارند هاعبارت

 

 .، پیر طريقت، نوبت سوم، اقوال ناشناساالسرارکشف: میبدی، های کلیدیواژه

                                                                 

 behdokht.n@gmail.com                                                                 . رايانامة نويسندة مسئول: 4
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 مقدمه .1

قرآن به زبان  ةترين تفسیر کامل صوفیانمیبدی را نخستین و بزرگ االسرارکشف

و  «انصوفیّ اشارات»و  «رموز عارفان»اند. نوبت سومِ اين تفسیر که به فارسی دانسته

ای دارد. اين نوبت اه ويژهفارسی جايگ ات عرفانی، در ادبیّپردازدمی «لطائف مذکّران»

ها و ابتکارات ذوقی و فکری میبدی در تفسیر و تأويلِ تخالقیّ ةبر اينکه عرص عالوه

ويژه به    ، ان و عارفان پیش از اوصوفیّ سخنانای عظیم از برخی آيات است، مجموعه

 . است در کتاب آمده شانها يا بدون ذکر ناماست که با اشاره به نام آن قرن نخستچهار 

. تبديل کرده استانه کشکولی از عبارات عارفانه و صوفیّبه نوبت سوم را اين اقوال، 

در نوبت سوم، نشان از ديدگاه خاص میبدی در تفسیر قرآن  سخناناين فراوان حجمِ 

  (53 -95: 4993سلمانی،  و )خیاطیان مخالف ،دارد. او که شافعی اهل حديث است و با تأويل

 تفسیر عرفانیاز اقوال صوفیانه در نوبت سوم، رسماً آن را به فشرده با آوردن حجمی 

برای اين سخنان، موجب شده است  ابعنیاوردن من ،قرآن بدل کرده است. از سوی ديگر

محققان را برانگیخته است تا  لذا ؛(91 -99: 4991کدکنی، شفیعی) 4شودبه انتحال متهم  که

اش به کتبِ تفسیریِ پیشین، منابع او را برای درک وسعت اطالعات و میزان دسترسی

را ساخته است،  االسرارکشفشناسايی کنند و متنِ پنهانی که کتابی بزرگ و حجیم 

 کشف نمايند.

نظر اقفا تاکنون اتّامّ ،کتاب است نخستین گام در اين راه، تعیین تاريخ دقیق نگارش

شخص و زندگی میبدی  ةبسیار اندک ما دربار آگاهیتاريخ نبوده و اين تی برای و قطعیّ

    کدکنی تاريخ نگارش ، اگر به پیشنهاد شفیعیباری به اين ابهام دامن زده است.

  در تعیین منابع میبدی تأثیر بسیار خواهد داشت ،جا شودهيک قرن جاب االسرارکشف

میبدی خود با نوعی تلمیح و براعت  ،اشاره شده استکه چنان .(13: 4991کدکنی، شفیعی)

 قشیری االشاراتلطايفسلمی و  التفسیرحقايقکند: دو منبع اشاره میاين استهالل به 

االسالم انصاری نسبت ا جز تفسیری است که به شیخالبته اينه ؛(4 :4 ج ،4964میبدی، )

ها پژوهش ،از سوی ديگرداند. را شرح و بسطِ تفسیر او میدهد و اساس کار خود می

عبداهلل انصاری کتاب تفسیری نداشته و میبدی او را با پیرِ نشان داده که گويا خواجه

عالوه، اين فرضیه مطرح شده به(. 4911نی، کدکشفیعی) هرویِ ديگری يکی دانسته است

به يک نفر  «پیر طريقت» ،هاآن ةتر از هماست که عناوينِ کلیِ اقوالِ ناشناس و مهم

اعم از شناس  سخنان،های اين بنابراين، يافتنِ مرجع ؛گردد و مراجع مختلفی داردبرنمی



 29 /االسرارکشف ةگویندگان ناشناس در نوبت ثالث

 
 

ر درا پنهان  تصويرِطعاتِ بخش مهمی از کار کشف منابع میبدی است و ق ،و ناشناس

 م.تری از آن برسیکامل دهد تا به شناختیاين تفسیر کنار هم قرارم
 

 راویان اقوال نوبت سوم .4

ما از اين دو  ؛توان به دو گروه تقسیم کردمی ة آنهااقوال نوبت سوم را به اعتبار گويند

هستند که نام  سخنانی ،اقوال شناس ؛کنیمتعبیر می «ناشناس»و  «شناس»گونه به  

 ةنام  گويند به که اند، مواردیذکر شده و اقوال ناشناس (درست يا نادرست) اآنه ةگويند

يکی از » ،«عالم طريقت»، «پیر طريقت»نشده است و تحت عناوين کلی  اشارهها آن

ناشناس  اقوالِانتساب توان گفت می اند.و مشابه آن آمده «آن عزيز» ،«بزرگان طريقت

 :انجام شده استصورت در نوبت سوم به چهار 
 

القلوب ارباب :ای نامعلومو دسته کلی عنوانی ی باگروهانتساب به  ،لاوّ ةدست

خداوندان معرفت و جوانمردان  ،(441 :4 ج ،همان)ق يارباب حقا ،(199 :4 ج ،4964، )میبدی

پیران  ،(413 :1 جو  436 :1 ج ؛194 :9 ج ،همان)پیران طريقت  ،(145 :1 ج ،همان)طريقت 

اهل معرفت  ،(911 :5 جهمان: )، ارباب طريقت (56: 9 ج ،همان)طريقت و ارباب معرفت 

  .(119 :9 جهمان: )جوانمردان طريقت و ارباب معرفت  و (495 :1 ج ،همان)
 

يکی از بزرگان طريقت  :ی کلیعنوان باگروهی  از نفر یکانتساب به  ،دوم ةدست

، (493 :6 ج و 15 :1 ج ،همان)پیری از پیران طريقت  ،(119 :1 ج و نیز 561 و 163 :4 ج ،همان)

يکی از بزرگان  ،(161 :1 ج ،همان)يکی از بزرگان  ،(11 :1 ج ،همان)پیری از بزرگان دين 

ز يکی ا ،(651 :43 ج و نیز 534و  143: 9 ج؛ 149: 1 ج؛ 559: 9 ؛ ج561 و 454: 1 ج ،همان) دين

، (156 :9 ج ،همان)يکی از عالمان طريقت  ،(196 :9 ج ،همان)بزرگان دين و ائمة طريقت 

: 9 ؛ ج454 :1 ج ،همان)يکی از پیران طريقت  ،(465 :9 ج ،همان)يکی از جوانمردان طريقت 

ری از پی ،(563 :9 ج ،همان)پیران طريقت و ارباب معرفت  ،(13 :4 ج و 911 :5 ج ؛199

يکی از  ،(195 :43 همان: ج)وانمردی از عزيزان راه حق ج ،(516 :4 ج، همان)عزيزان طريقت 

 .(691همان: )يکی از علماء طريقت  و (993همان: )جمله بزرگان دين 
 

زبانیِ شناس )معرفه( یا  ةعناوینِ مفردِ پراکنده با نشانانتساب به  ،سوم ةدست

 :4 ج و نیز 199 و 114 :6 ج ؛49 :1 ج ؛11: 1 ؛ ج494: 4 ج ،همان)درويشی  ناشناس )نکره(:

پیر صوفیان  ،(193: 4 ج ،همان)آن عزيز روزگار  ،(966 :4 ج ،همان)يکی شوريده  ،(195

بزرگی  ،(591 :4 ج ،همان)ای شوريده، (514 :4 ج ،همان)آن پیر بزرگوار  ،(199 :4 ج ،همان)
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 ،(191 -199 و 943، 199 :43 ج و 196 و 441 :9 ج ؛199 :1 ج ؛964 :5 ج ؛414 :1 ج ،همان)

آن  ،(913 :1 ج و 149: 1 ج ؛531 :9 ج ؛591 :1 ج ،همان)جوانمردی  ،(111 :1 ج ،همان)مردی 

 ،(959 :4 ج و 143 :9 ج ،همان)آن جوانمرد طريقت  ،(94 :9 ج و 154 :9 ج ،همان)درويش 

 و 155، 411 :4 ج ؛643 و 461 :5 ج ؛135 :1 ج ،همان)پیری ، (96 :1 ج ،همان)عالم طريقت 

 و 956 ،61 :6 ج ؛41 :6 ج ،همان)آن عزيزی ، (444 :5 ج، همان)يکی ، (111 :1 ج و نیز 145

و  944 :6 ج ،همان)اعرابی  ،(541 :43 ج و 156 :1 ج؛ 941 و 916 :9 ج ؛146  و 56 :4 ج ؛545

 .(599 :43 جهمان: )عزيز  و (64 :43 ج ،همان)عزيزی  ،(541 :6 ج ،همان)آن عزيز وقت ، (944
 

 هگا : اين عنوان«پیر طریقت»زِ برانگیشبهه ر ومکرّ عنوانِبه انتساب  ،چهارم ةدست

 (. 994: 4 ج و 441، 454: 9 ؛ ج914 و 95: 1 همان، ج :)برای نمونه ن.ک آمده است« آن» ةبا ضمیر اشار

قول ناشناس در نوبت سوم  963دهد حدود نشان می االسرارکشفدر تقريبی آمار 

ل های اوّقول در دسته 93میان، حدود . درايناست ها تکراریکه البته برخی از آنآمده 

يا  «پیر طريقت»قول، تحت عنوان  143گنجند و حدود بندی میتا سومِ اين تقسیم

يعنی نیمی از  ،قول 495قول، حدود  143اين  آمده است. در میان« آن پیر طريقت»

 ج ،همان) ها جز در دو مورددارند و اين مناجات 1نامههیمناجات/ ال روشنی ساختار، بهآن

راويان ناشناس فراوانیِ عناوينِ  است.منسوب پیر طريقت به  همه (651 :43 ج و 156  :1

 ديد:توان در اين نمودار نوبت سوم را می

 
    

به يک نفر اشاره عناوين چون  ؛خارج استاين مقاله  از موضوع بحث نخست ةدست

اند شده   دهد در منابع پیشین هم به همین شکل نقل ها نشان میيابی آنهريشد و نندار

اقوال  ةچهار دستهر از ا برای روشن شدن موضوع، امّ ،مشخص ندارند ةو يک گويند

وجو و پیگیری آن قول را در منابع پیشین نشان آوريم که جستهايی میناشناس، نمونه
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ها را در آن ةکه گوينداست  ها از میان انبوه اقوال ناشناس انتخاب شدهدهد. اين نمونهمی

 اند.ل که در منابع پیشین هم ناشناساوّ ةجز در دست ،ايميافتهمنابع پیشین 

 نیزسمت چپ عدد و  دهدقول را نشان می ةگروه يا دست ة، شمارراستعدد سمت 

 آن گروه است. هایيا نمونه نمونه ةشمار

که به يقین  الصوفیهطبقاتنخست است، در  ةای برای دستاين قول که نمونه  .4-4

 ابوبکر واسطی و از قول يکی از مشايخ آمده است: ةاز منابع میبدی بوده، به واسط

 «و رى،اجتَ دِقَفَ رَبَصَ نمَ و رى،افتَ دِقَفَ رَکَذَ نمَ: اند گفته ازينجا طریقت پیران 

 .(194 :9 ج، 4964میبدی، ) «یرابتَ دِقَفَ فَرَعَ نمَ
 «َو  رىافتَ دِقَفَ رَکَذَ  نو واسطى بازگفته و پسنديده که کسى گفت از مشايخ: م ،

 .(651 :4961)انصارى،  «رىابتَ دِقَفَ فَرَن عَرى و مَاختَ دِقَفَ رَبَن صَمَ
 آمده االشاراتلطايفمیبدی، يعنی  ةديگر قولی است که در منبعِ خودگفت ةنمون. 4-1

نسبت داده  «القلوبارباب» یِا حذف کرده و آن را به عنوانِ کلر (قشیری) ا میبدی نام گوينده، امّاست

است:

 «وافىالعَ ساطِبَ لىعَ وتِالمَ ىنَّمَتَ شتیاقاالِ الماتِعَ نمِ -گفتند القلوب ارباب »

.(199 :4 ج ،4964)میبدی، 

 «ِالجنةأن له بِ قَثَن وَمَوافی؛ فَالعَ ساطِلى بَعَ وتِى المَنَّمَتَ  شتیاقِاالِ  الماتِعَ  نم 

و أخبر اللّه سبحانه أنهم  -نوا الموتَمَّتَم يَمّا لَیها، و لَيشتاق إلَ -هحالَال مُفَ -قطعاً

ه إذ لى آلِیه و عَلَعَ اللّهِ واتُلَصَ سولِلرَّلِ معجزةً عريفُهذا التَ صارَ -وه أبداًنَمَّتَلن يَ

.(434 :4  ج ، 4914)قشیری،  «ما قالَکَ کانَ

منابع پیش از میبدی به نام بايزيد  دوم است، در ةای از دستنهاين قول که نمو  .1-4

میبدی از منابع  االسرارکشفکه تفسیر قرن دوازدهمی است و  البیانروحبسطامی آمده است و در 

 :9آن بوده است، همین قول به علی )ع( نسبت داده شده است ةپراستفاد

 «(119  :1 و ج 561 :4 ج ،4964)میبدی،  «تُّمِلَ ساعةً نهُعَ جبتُحَ ولَ: همعضِبَ قولُ نهُمِ و. 

 «ُالجنید،  1 «تُّمِلَ لحظةً نهَعَ  جبتُو حَ: لَقالَفَ ؟کَبَّر أيتَل رَهَ یزیدأبو  لَئِو س(

4115 :96).

 «ُالجنید،  «تُّمِلَ لحظةً نهُعَ  جبتُو حَ: لَقالَ؟ فَکَربَّ أيتَل رَ: هَأبو یزید لَئِو س(

4116 :143).

 «ُ(61:  4114وشی، گ)خر «تُّمِلَ نهُعَ  جبتُو حَ: لَقالَ؟ فَکَربَّ أيتَل رَ: هَأبو یزید لَئِو س.
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ه است که سوم، عبارت نسبتاً مشهوری در متون صوفیّ ةدست ةنخستین نمون .9-4

نقل پیش از میبدی به  آن را فراموش يا حذف کرده است و در منابعِ ةمیبدی نام گويند

 فارِس آمده است: از

 «هماشتیاقُ کَرَّحَتَ ذااِ و ،اللَّهِ نورِبِ ةٌوّرَنَمُ شتاقینَالمُ لوبُقُ -گفت روزگار عزیز آن 

 هؤالءِ قولُیَفَ ،المالئكةِ علىَ اللَّهُ مُهُیعرضُفَ ،االرضِ و السماءِ ینَبَ ما النورُ ضاءَاَ

 لیهِاِ اشتاقَ اللَّهِ لىَاِ اشتاقَ نمَ قیلَ و ،قُشوَاَ ملیهِاِ نّىاِ مکُشهدُاَ ،ىَّلَاِ شتاقونَالمُ

 .(193 :4 ج ،4964)میبدی،  «ءٍ ىشَ کلُّ

 َأضاءَشتیاقُاالِ کَرَّحَإذا تَعالى، فَتَ اللّهِ نورِبِ ةٌرَوّنَمُ  شتاقینَالمُ  لوبُ: قُسفارِ و قال ، 

 الءِهؤُ: »قولُیَ، فَةِالئكَالمَ لىَعالى عَتَ اللّهُ مُهُیعرضُ، فَو األرضِ السّماءِ ینَما بَ النورُ

  .(59: 4114وشی، گ)خر« قُیهم أشوَى إلَم أنّکُدُشهَأَ ىَّإلَ شتاقونَالمُ

 َهم أضاءَشتیاقُاِ کَرَّحَإذا تَعالى، فَتَ اللّهِ نورِبِ ةٌرَوّنَمُ  شتاقینَالمُ  لوبُ: قُسفارِ و قال 

 شتاقونَالمُ الءِ: هؤُقولُیَفَ المالئكةِ لىَعَ هم اللّهُعرضُ، فیُو األرضِ السماءِ ینَما بَ النورُ

  .(164 :4919)قشیری، ...  قُم أنى إلیهم أشوَکُإلى ... أشهدُ

نقل از به ، میبدی هم بوده دوم در منابع پیشین که احتماالً از منابعِ ةنمون .9-1

مشخص نیست کدام بر که هنوز  سمعانی االرواحروحا در امّ ،ذوالنون مصری آمده است

آمده  «عزيزی/ آن عزيزی»يکسان است و با همان عنوان ، ديگری اثر گذاشته است

 است:

 «گفتم ديدم، عظیم بالى در را او شدم درويشى عیادت در: گويدمی عزیزى :

 نیست صادق تعالى اللَّه دوستىِ در. هِربِضَ على رُصبِيَ ملَ نمَ هِبِّحُ فى صادقٍبِ یسَلَ

 جوانمرد اى: گفت برآورد سر درويش نیست، صابر او بالء زخم در که کس آن

 صادق او دوستى در. هِربِضَبِ ذُذّلَتَيَ ملَ نمَ هِبِّحُ فى صادقٍبِ یسَلَ کردى، غلط

 .(146 :4 و ج 61 :6 ج ،4964)میبدی،  «نیست خوش او زخم با کش کسى نیست

 «َما کان ینَبَاعوده فَ لى مريضٍعَ دخلتُ اهلل انّه قالَ رحمهُ  النونذى  نعَ ىَکَح

  قالَفَ ربه قالَضَ لىَعَ رُصبِم يَلَ  نمَ هِبِّفى حُ صادقٍبِ یسَه لَلَ لتُقُفَ ةانّنى أن لّمُکَيُ

 .(53: 4941، الطوسی اجسرّال) « هربِضَبِ ذّذُلَتَم يَن لَمَ هِبِّفى حُ صادقٍبِ یسَل لَبَ

 «َهِبِّفى حُ صادقٍبِ یسَ[ لَ ]له  قالَفَ هُعودُيَ هِصحابِن اَمِ على مريضٍ ذو النون  لَخَو د 

 «هربِضَبِ ذُذَّلَتَم يَن لَمَ هِبِّفى حُ صادقٍبِ یسَلَ ريضُالمَ قالَفَ هِربِلى ضَعَ رُصبِم يَن لَمَ
 .(139: همان)
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  «نى اذان مُلِّکَيُ ما کانَینَبَفَ هُودُعُاَ ريضٍعلى مَ لتُخَگويد: دَ مى النون مصرىذو

 صادقٍبِ یسَلى لَ قالَه فَربِعلى ضَ رُصبِم يَن لَمَ هِبِّفى حُ صادقٍبِ یسَلَ هُلَ لتُقُفَ هُانَّ

 .(4191 :9  ج ،4969)مستملی بخاری،  «هِربِضَبِ ذُذِّلَتَم يَن لَمَ هِبِّفى حُ

 «هِبِّحُ  فى  صادقٍبِ  یسَو گفتم: لَ  گويد: به عیادت آن درويشى رفتم مى آن عزیزى  

بّ او صادق نبود. آن در حُ ،که در زخم او صبر نکند. هرهِربِلى ضَعَ رُصبِم يَن لَمَ

م ن لَمَ  هِبِّحُ  ىف  صادقٍبِ  یسَدرويش سر برآورده و گفت: غلط کردى، و گفت: لَ

  .(441: 4994سمعانی، ) «لذت نیابد در محبّت او صادق نبودکه از زخم او . هرهِربِضَبِ ذُذِّلَتَيَ

 ةبسیار خوبی است برای اثبات اين فرضیه که میبدی واژ ةنموناين مورد،  .9-9

برده است. میکاربهبرای بسیاری از عرفا  افرادی مشخص، بلکه فرد يارا نه برای  «پیر»

با و میبدی  نسبت داده شدهعطاء و بار ديگر به حالج ابنمنابع پیشین يک بار به  در

 بسنده کرده است: «پیری» دادن بهنسبت

 «کوتِلَالمَبِ بُلَّقَتَتَ ارواحٌ که داد جواب چیست؟ سةفرا اين که پرسیدند را پیرى 

 و ظنٍّ نطقَ ال ةِشاهدمُ طقَنُ قِالحَ سرارِاَ نعَ قُنطِتَفَ ،یوبِالغُ ىعانِمَ على فُرَّشَتَفَ

 .(51 :4 ج ،4964)میبدی،  «سبانٍحِ

 «َعض؟ بَ دونَ سةفرا نینَؤمِالمُ عضِبَلِ لَعَجَ مَ: لِطاءعَ بنِ باسِألبى العَِ و قیل

. و مّأتَ األسرارِ علىَ هُالعُاطّ ، کانَأکثرُ طابِالخَ شاهداتِن مُمِ هُظُّحَ ن کانَ: مَقالَفَ

ى على معانِ فَرَّشَتَ، فَکوتِلَفى المَ  بُلَّقَتَتَ  : أرواحٌقالَ، فَةِسَراالفَ نِعَ رٌآخَ لَئِسُ

 «سبانِو الحِ نونِالظّ ال نطقَ ةِشاهدمُ طقَنُ لقِالخَ ن أسرارِعَ قُنطِتَ، فَالغیوبِ

  .(195: 4114وشی، گ)خر

 «فَرَّشَتَفَ ،کوتِلَفى المَ  بُلَّقَتَتَ  : أرواحٌقالَ، فَةِسَراالفَ نِهم عَعضُبَ لَئِ: و سُحالج 

و  نٍّظَ طقَ، ال نُةٍشاهدمُ طقَنُ لقِالخَ ن أسرارِعَ قُنطِتَ، فَیوبِى الغُعانِعلى مَ

  .(915: 4919قشیری، ) «سبانٍحِ
اقوالی با  نخست،توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه چهارم را می ةهای دستنمونه. 1

اقوالی  ،گروه دومو « پیر طريقت»ا تحت عنوان امّ ،ساختاری مشابهِ تمام اقوالِ پیشین

 ا اشاره کرديم.نهاين به آازشخصاً ساختار مناجات دارند و پیشکه م

اقوال گروه نخستِ اين دسته شاهد بسیار خوبی برای اين فرضیه هستند که عناوين 

گردد و اين خالف تصور بسیاری، به يک نفر برنمیبردر نوبت سوم،  «پیر طريقت»

همانا  یر معنوی میبدی دارد و آن پیرنشان از پ «طريقتپیر »فرضیه که انبوه مکرر 
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اند و ديگرانها شود. برخی از اين پیر طريقتخواجه عبداهلل انصاری است، متزلزل می

 آوريم:هايی میبرخی خواجه عبداهلل. ما برای هر دو مورد نمونه

های مختلفی نسبت داده قولِ نمونه در منابع پیش از میبدی به گوينده .1-4-4

      ،بیراه نیستچندان که  ،اين منابع پیشین را از منابع میبدی بدانیم ةه است. اگر همشد

گوينده، میبدی ترجیح  دلیلِ همین تنوع و اختالف در نامکه به  هیمدتوانیم احتمال می

 داده است که آن را به پیر طريقت نسبت دهد:

 «میبدی،  «ريدينَالمُ خالصِاِ نمِ یرٌخَ العارفینَ رياءُ: گفت که طریقت پیر آن(

 .(195  :1 ج ،4964

 «َسراجال) «ريدينَالمُ إخالصُ  العارفینَ رياءُ، تعالى اهللُ هُمَحِرَ ،ترابابو و قال 

  .(136 :4941، الطوسی

 «ِ(511  :9  ج ،4911سلمی، ) «ريدينَالمُ إخالصُ  العارفینَ رياءُ :النّونذو قالَ ذلکَو ل.  

 «َکونُ: السُقولُيَ یموَرُ کانَ قولُأبا الحسین محمد بن على بن حبیش يَ عتُمِس 

 «ريدينَالمُ ن إخالصِمِ أفضلُ  العارفینَ : رياءُقولُيَ . و کانَرارٌغتِاِ حوالِاالَ إلىَ

  .(194  :43  ج تا،بی ابونعیم،)

 «سى دیگر از ک. و برارِاالَ ناتُسَحَ بینَقرّالمُ نوبُکه ذُ ـ اهللُ هُمَحِرَـ النون ذو

  .(4146 :9  ج ،4969مستملی بخاری، ) «ريدينَالمُ خالصُاِ  العارفینَ گفته است: رياءُ بزرگان

اين قول که پرسش مکرری از معنای حقیقتِ تصوف است، در منابع پیشین  .1-4-1

نسبت داده پیر طريقت  بهبن عبداهلل منسوب است؛ حال آنکه میبدی آن را  به رويم

پیشین شاهد خوبی است برای اين فرضیه که میبدی  ةنمونه نیز همانند نموناين است. 

کند اين کار فرقی نمی ؛بسیاری از عرفای پیشین را با عنوان پیر طريقت ياد کرده است

کرده، ضعف و خطای حافظه را به عمد بوده يا چون بسیاری از اقوال را از حافظه نقل می

ش اين عارفان بزرگ را ذهن ةزمیندر پس ،حالهربه پوشانده است؛ چوناين روش می با

 مناسب ديده است: ها کامالًدانسته و اين عنوان را برای آنیپیران طريقت م

 «الفَ الروحِ ذلُبَ لّااِ وَهُ ما: گفت پرسیدند، تصوف حقیقت از را طریقت پیر 

 .(161 :6 ج، 4964)میبدی،  «دّعینَالمُ هاتِرَّتُبِ لُغِشتَتَ

 «َيا قالَفَ  نیأوصِ :هُلَ قلتُ اللّهرویم بن عبد قتُا فارَمّفیف لَخَ بنِ یدِبَأبو عُ و قال :

ال و إلّا فَ على ذلکَ رتَدَإن قَف، فَوُّصَ، يعنی التَفسِو النَ الروحِ ذلُإلّا بَ وَما هُ یَّنَبُ

 .(951: 4141)سلمی،  «فيةِالصو هاتِرَّتُل بِغِشتَتَ
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 «َقالَنی فَاوصِ هُلَ لتُقُاللّه رویم بن عبد قتُا فارَمّفیف: لَخَ بنِ اللّهِابوعبد و قال :

ال و اال فَ على ذلکَ رتَدَن قَاِف فَوُّصَيعنی التَ فسِو النَّ  الروحِ  ذلُا بَلّاِ وَما هُ یَّنَيا بُ

  .(541 :1  ج ،4911)سلمی،  «فيةِالصو هاتِرُّتُل بِغِشتَتَ

 االشارتلطايفشکل آن در منبع اصلی، يعنی  ؛جالبی است ةاين قول نمون .1-4-9

االرواح روح ا همین قول درامّ ،متفاوت است االسرارکشفشده در با شکل ضبط قشیری،
      که در  است به همان صورتی آمده، قشیری، آن ةالبته با ذکر گويند ،سمعانی

م گوينده را به هست. محتمل است که میبدی قول را از سمعانی گرفته و نا االسرارکشف

 :حذف کرده باشدی يا سهو یعمد هر دلیل

 «هِقِّحَ هودِشُ ندَعِ طاللُاالَ و سومُالرُّ و قدٌفَ هِجودِوُ فی غیارُاالَ: گفت طریقت پیر، 

 وجود نه گويند مجاز وجود آن شود، باز عدمه ب حدودش که وجودى. حوٌمَ

 .(665 :43 ج ،4964میبدی، ) «حقیقت

 «ُقّىحَ بوتِثُ ندَعِ  و األطاللُ  سومُو الرُ قدٌجودى فَفى وُ إِلهَ إِلَّا أَنَا: األغیارُال   قالُو ي، 

  .(119 :1  ج ،4914)قشیری،  «حوٌمَ

 «هِجودِوُ  فى که االغیارُ -زيزالعَ هُروحَ اللّهُ سَدَّقَ -گفت القاسم قشیرىاستاد ابو  

  .(465: 4994سمعانی، ) «حوٌمَ هِقِّحَ هودِشُ ندَعِ طاللُو االَ و الرّسومُ قدٌفَ

با اين قول نیز مثل سه قول  .انصاری است السائرينمنازلاز  اين نمونه .1-4-1

آورده و اين « پیر طريقت»آن را تحت عنوان  ترتیب که؛ بدينپیشین رفتار شده است

عبداهلل انصاری است.خواجه ،بار، پیر طريقت

 «ملَ و ةَلوَالسَّ تبَلَسَ و. یشَالعَ تصَغَّنَفَ بّةِحَالمُ فوُصَ هامَضرَاَ نارٌ: گفت طریقت پیر 

 .(649 :43 ج ،4964)میبدی،  «لّقاءِالَ دونَ معزٌّا نهنههيَ

 «م ، و لَةَلوَالسَّت بَلَ، و سَیشَت العَصَغََّنَ، فَبّةِحَلمُا فوُها صَمَنار أضرَ لثةالثا جةو الدر

  .(431: 4144)انصاری،  «لقاءِالِ دونَ ينهنهها معزٌّ

انبوه عبارات و آن،  های ديگری هم داردنمونه دستة نخست از گروه چهارم،ا امّ

گونه هم و لزوماً مناجات است آمده «پیر طريقت»که تحت همان عنوان  است مسجعی

ا امّ ،دهدعبداهلل انصاری سوق میما را به خواجهگمان بودن اين عبارات مسجعنیست. 

       توان در آثار ، میانهاندکی را در مقايسه با رقم کلی آ، فقط تعداد میانازاين

نويسی دادن تمرين سجعسخنان شواهد بسیار خوبی برای نشانعبداهلل يافت. اين خواجه

 ةهستگونه موارد، در اينست. اودر تفسیر عرفانی  ا زيباامّ ،میبدی و جمالت تقلیدگونه
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اصلی  ةاست و يا هست يافتهديگری ادامه  داشته شده و با جمالتت نگه اصلی عبار

 کنیم:هايی از آن را اينجا نقل مینمونهدر عبارتی ديگر آمده است.  ،معنايی

 :4 ةنمون

 «از يا گريم حسرت از که ندانم دراز، دارم گريستنى سر در: گفت طریقت پیر 

 چون گريستن ناز از ناز، بهره شمع گريستن و يتیم بهره حسرت از گريستن ناز،

 .(914 :1 ج و 111 :6 ج ؛114 -113 :4 ج ،4964)میبدی،  «دراز ايست قصه اين بود

کدکنی، شفیعی) «م يا از نازگريستنی دارم درين سر دراز، ندانم تا از حسرت گريَ» ■

 5.(149ش.  ؛943 :4991

 :1 ةنمون

 «دوست، از را خود بازخواستن! است مهرتاش روى بر پاداش: گفت طریقت پیر 

 .(439 :1 ج ،4964میبدی، ) «!است الش آزادى دريافت هايافت همه! است پرخاش

 « پرداخت با خود بر روی دوستی تاش است بازخواستن خود از دوست با دوست

 :4991کدکنی، )شفیعی« ها در يافتِ دوستی الش استيافت ةپرخاش است، هم

 .(949. ش ؛111

 : 9 ةنمون

 «دوستى آب ةافزايند. رضاست دوستى اجابت يافت نشان: گفت طریقت پیر 

 از هرکه. است سرور همه دوستى درخت بار. است نور همه دوستى گنج ةماي. وفاست

 ،جويد دوست جزاء دوست از هرکه. است معذور دوستى در ماند، جدا گیتى دو

میبدی، ) «...است وسواس همه ديگر و است، حق دوستى ،دوستى ؛است نسپاس

 .(455، 9 : ج4964

 «ةيافت در اجابتِ دوستی رضاست، افزايند هنشان طلب در راهِ دوستی رجاست، گوا 

 .(934ش.  ؛114 :4991کدکنی، )شفیعی« آبِ دوستی در دوستی وفاست

 :1 ةنمون

 «گفت: اگر مردمان نور قرب در عارف ببینند، همه بسوزند، ور عارف  پیر طریقت

که آن راهى  بسوزد. علم قرب در میان زبان و گوش نگنجد ،نور قرب در خود بیند

 ،تنگ است و از همراهى آب و گل زبان قرب را ننگ است، هر گه که قرب روى نمود

 .(191 -199 :43 ج ،4964میبدی، ) «عالم و آدم را چه جاى درنگ است...
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 «جاويد  میانِ زبان و گوش علمِ توحید را راه تنگ است، میانِ سخن و میانِ يافت

 .(4396ش.  ؛991 :4991کدکنی، شفیعی) «جنگ است

طور . همانکه ساختار مناجات دارند کنیمبررسی میدر اين قسمت اقوالی را  .1-1

مشخص معنايی دارند که شامل يک تا  ةبسیاری از اين اقوال، يک هست که خواهیم ديد،

   های مناجاتضمونی آن را در توان عین آن يا مشابهِ مشود و میچند جمله می

گويی منسوب به روش سجع االسرارکشفا اين اقوال در امّ ،عبداهلل انصاری يافتخواجه

برگ يافته است.وو شاخبه خواجه عبداهلل ادامه 

و  «پیر طريقت»دو بار تحت عنوان  ؛، چهار بار در نوبت سوم آمده استنخست ةنمون

که  ادعااين شاهد خوبی باشد برای تواند می که اين« بزرگان دين»يک بار با عنوان 

مهم ديگر اين است که همین  ة. نکتاز حافظه نقل کرده است اقوال رااز میبدی بسیاری 

االسالم انصاری است. پیگیری شیخبه نام  ،آمده االسرارکشفکه در  بارنخستین سخن،

آن انصاری  ةگويند اامّ است، آمده نیز انصاری ةالصوفیطبقاتدهد در اين قول نشان می

آيا  شود کهمی ؛ لذا اين پرسش مطرحنقل شده است حفص حدادوبلکه مشخصاً از قول اب ،نیست

 (االسالم انصاریشیخ) کتاب ةرا به نويسند آن سخنمیبدی منبع را ديده و به اشتباه 

ديگر اين است که اين قول يک  ةنکت يا باز هم به حافظه اتکا کرده است؟ منسوب کرده

همان  ،بار با عبارات مسجعِ ديگر ادامه يافته که در باقیِ منابع نیست و جمالت اصلیِ آن

شده، به آن ساختار مناجات اضافه ا قسمتِامّ ،قسمتی است که در متن مشخص شده

 ايم:داده است؛ به همین دلیل ما آن را در اين بخش بررسی کرده

 «از ،است شرک بماندن سبب با اامّ ،ستا جهل نديدن سبب: گفت طریقت پیر 

 نه چشم را عارف برسى، خود در تا مبند سبب در رسى، مسبّبه ب تا برگذر سبب

 چند هر دايم دارد عطشى آدم، اسیر نه حوّاست بسته نه قلم، بر نه است لوح بر

 اين تا بازگیر قدح بار يک ارحم، مفضّل اى اکرم، مهیمن اى دمادم، دارد هاقدح

بزرگان »با عنوان  ؛196 :6 جو نیز  116-115 و 14 :5 ج ،4964میبدی، ) «دم برزند بیچاره

 .برای راوی(« ندي

 «جهل است، امّا با سبب بماندن   نديدن  گفت: سبب االسالم انصارىشیخ

 .(543 :1  ج ،)همان «شرک است

 «بماندن شرک سبب نديدن جهل است، لکن با سبب  گفت که حفص حدادبا

 .(44: 4961)انصارى،  «است
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ا را جای ديگری جز در هساختار مناجات دارند و آندر اصل، همه  ،های بعدینمونه

 را در سخنانبودن کار، تمام اين دستايم. برای يکعبداهلل انصاری نیافتهآثار خواجه

چون اقوال در اين  ؛ايمجُسته در هرگز و همیشة انسان کدکنی با عنوانکتاب شفیعی

 تر و بعضاً متفاوتی دارند. کتاب، شکل کامالً کهنه

 :4 ةنمون

 «را خود اکنون .يافتم مى را خود جستم، مى را او روزگارى گفت طریقت پیر 

 اين حاضرى چون !يادگار را انس و ياد را حجت اى يابم، مى را او جويممی

 جويم، چه دارم که گويم،می ور ديده با جويم،می يافته الهى ؟کار چهه ب جستن

 اى وگويم،گفت اين گرفتار وجويم،جست اين ةشیفت ؟گويم چه بینم مى که

)میبدی،  «بس نه مطرب هزار سور اين در مرا !کس هر از جدا و روز هر از پیش

 .(93 :9 ج و 44 :6 ج ،4964

 «او را ، جويم اکنون خود را مى .يافتم ، خود را مى جستم روزگارى او را مى

 .(94: 4961)انصاری،  «يابم مى

 :1 ةنمون

 «ه ب محتجب اى! ارحم مفضل اى! اکرم مهیمن اى: گفت نیکو که طریقت پیر آن

 هزاران از پس هدى سور ةنمايند قلم، و لوح از پیش قسام! کرمه ب متجلى و جالل

 از .عدم و وجود بند از شوم آزاد! آدم و حوا زحمت از روزى رهم باز که بادا! ماتم

 قدح انس مجلس در. دم يک برآسايم دوست با. ندم و حسرت اين کنم بیرون دل

 .(454، 9 ج: 4964میبدی، ) «دمادم نهاده دست بر شادى

 «ست نه غم، نه شفاست نه اَلَم، نه حوّاست نه آدم، نه نی اينجا که منم ]نه[ شادينی

 .(4435ش.  ؛913: 4991کدکنی، )شفیعی« وجود است نه عدم

 :9 ةنمون

 «تو يافت از جز نه شاديست، تو شناخت از جز نه الهى: گفت طریقت پیر 

 ةزند تو ةزند و مرگیست تو بى زندگانى است، زندانى ةمرد چون تو بى زنده زندگانى،

 .(96، 1 ج، 4964میبدی، ) «است جاودانى

 «جاويدان  ةآنک زنده به دوست است، زند ؛نه زنده است ،آنک زنده به جان است

 .(411ش.  ؛934: 4991کدکنی، )شفیعی« است
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 :1 ةنمون

 «؛افتادم توه ب خويشتنه ب نه آنک به شادم؟ چهه ب دانى الهى: گفت طریقت پیر 

 «برخاستم خواب از چو ،ديدم بالین بر دوست ؛خواستم من نه ،خواستى تو الهى

 .(145 و 131 -134 :5 ج ،4964میبدی، )

 «4991کدکنی، )شفیعی« به تو افتادم ،شادم شادم شادم که نه به خويشتن هیال :

 .(51ش.  ؛411

 «(435ش.  ؛191 )همان: «به توافتادم ،به آنک نه به خود ؟دانی به چه شادم هیال 

 :5 ةنمون

 «که ترسم است؟ روزى بتر چه اين الهى: خويش مناجات در گفت طریقت پیر 

 ،ارزم نه آنک وز ،ارزم نه آنک از لرزم مى الهى روزيست، نه حسرت از جز تو از مرا

 چون خود بخت از الهى .برخیزم افتادگى ازين تا سوزم مى آنک از جز ؟سازم چه

 گريزم؟ الهى کجا هامون در و آمیزم چه را ناچاره و گريزم کجا بودنى از و پرهیزم

 اين که گفت نیارم من، تن اين است غم و درد ةماي من، دل اين حسرتست کان

 .(119 :5 ج ،4964میبدی، ) « من... ةچار معدنه ب مرا رسد دست نه من، ةبهر چرا همه

 «(944ش.  ؛916 :4991کدکنی، شفیعی) «لرزم، از آن همچنین میترسم که نیرزممی هیال. 

به اين علت است  االسرارکشفبودن گويندة اقوال در ناشناسدهد نشان میها بررسی

 اين سخنانِو گويندگان مختلف کرده ها را از حافظه نقل میآن میبدی بسیاری ازکه 

گذشته ، اقوال چهارم گروهِدر  اامّ .دانسته استمی «پیر طريقت»لقب  ةرا شايسته صوفیان

شدنِ برخی از اين داردنباله ها در نقل میبدی وشدن آنترن برخی عبارات، طوالنیبوداز متفاوت

نسخ ديگری  يا آورد که آيا او به منابعرا پیش می هاپرسشجمالتِ مسجع، اين 

است و يا از سرِ  ها تا اين حد متفاوت بودهآيا شکل اين عبارات در آن و دسترسی داشته

 ازای را جمله، تکاست هرات داشته ةگويی و لهجسجع ذوق و ارادتی که به اين روشِ

آورده است؟ آيا تکرار  ،، در میان جمالت مسجع ديگر که خود به آن افزودهخويشخاطر 

 پیر طريقت بهورد که برخی از اين جمالت که آوجود تواند اين احتمال را بهن کار میاي

 آيا ممکن است اند؟ای جز خودِ میبدی نداشته، اساساً گويندهاندهم نسبت داده شده

را از گذشتگان مانده باقی سخنانی فراواند که حجم کتابی در دسترس میبدی بوده باش

نشانی از اين اقوال در منابع پیش و پس از میبدی باقی نمانده  هیچدر خود داشته و 

نويسی پیروی دارند؛ همه از الگوی سجع هیاين اقوال ساختار مشاب ةباشد؟ چرا همبوده 
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تمام اين  ،بعید است کاتبان گنجند؟می ها در همین الگوگونهکنند و تمام مناجاتمی

آن هم با دقتی تمام و بر سر عباراتی با الگوی يکسان.  ،ها را افزوده باشند«پیر طريقت»

ها دانسته و برخی میبدی خود را هم يکی از همین پیر طريقت نیست که چنینآيا 

 اشد؟گنجانده بان در میانِ انبوهِ اقوالِ ديگر جمالت و عباراتِ خود را با همین عنو
 

 نتیجه .9

شود، پیر طريقت می به وی نسبت داده ز کسانی که در نوبت سوم سخنان فراوانیيکی ا

های ندهمعادلِ اقوال ديگری است که گوي تقريباً ،است. تعداد اقوالِ منسوب به اين پیر

 ،منسوب به پیر طريقتسخنانِ از اين  برخی واقعی گويندگان د.نشناس داريا  مشخص

بسیاری ديگر امّا  ،ها در منابع پیشین يافت شده استآن ةاند و يا سابقشناسايی شده

از نظر شکل  اند،مجهول فراوانی که صاحبان آنها اند. اين اقوالهمچنان مجهول مانده

ا، در هآن ةدارند. اختالفِ متنِ برخی اقوال يا نام گويند یبسیار شباهتظاهری با هم 

ة را از حافظ سخناندهد میبدی بسیاری از نشان میروشنی مقايسه با منابع پیشین، به

عبارات يعنی  ،گروه چهارم در اقوالوبرگ به کرده است. افزودن شاخمینقل  خويش

بسیاری از جمالت را خودِ  آورد کهاين احتمال را پیش می ،هاگونهمناجاتمسجع و 

طريقت نسبت داده شده که به پیر  سخنانیبسیاری از  ةتبعِ آن گويندبهمیبدی افزوده و 

 است، ممکن است خودِ او باشد. 

دهد برخی آيات در نوبت سوم، نشان میمتفاوتِ  ت در تفسیر عرفانیِ کامالًخالقیّ 

تا بدان حد است؛ تأويلِ خاص بسیار زياد بوده  يا برای اين نوع تفسیر میبدیاستعداد 

 :ن.ک) دداننمی نامربوط و دور کامالً دربارة برخی آياتتفسیر او را که برخی منتقدان 

در اقوال ناشناسِ منسوب به پیر  ،توان احتمال داد که اين ابتکارمی(. 449: 4945استادی، 

 ،نفساعتمادبه تواضع يااز سر تا است او را واداشته  نیز خودش را نشان داده وطريقت 

  نظر ی مشخص بهيتقلید از الگورا در ابتدای عباراتی بیاورد که  «پیر طريقت»عنوان 

را  سخنانکم تا زمانی که بسیاری از اين ؛ دستاز آنِ خود اوستحال هرا بهامّ ،رسدمی

 ايم.در منابع ديگر نیافته
 

 نوشتپی
، میبدی را متهم به االسرارکشفثعلبی با نوبت دوم  الکشف و البیاندر اين مقاله شباهت بسیار زياد   .4

 غارت و انتحال کرده است.
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اصولی از بیان هنری وجود داشته  ،عبارتی را که مخاطب آن خداوند باشد و البته در آن عبارتهر   .1

و برای اطالعات بیشتر مشخصاً  (11-14: 4991کدکنی، )نک: شفیعی اندانستهباشد، مصداق مناجات د

 (پنجاه. -پنجوچهل : 4919مواليی،  :کخواجه عبداهلل: )نهای شکل صوری مناجات ةدربار

نعمت بهشت از آن  [مشمول؟]ل کند که مشغواإلسالم األنصاری نقل میاز شیخ االسرارکشفو در »  .9

د يک لحظه با نعیم بهشت نور وجو ةشهود و مالحظ ةبان حضرت از مطالعا مقرّامّ ،مؤمنانست ةعام

 .(146 :4  ج تا،بی بروسوی،ی )حقّ « تُّمِلَ ساعةًعَنهَ   ، لَو حَجبتُنهُعَ اللّهُ ىَضِرَ ،على قالَ ؛نپردازند

در منابع بعدی  تواند علت تغییر نام گويندهکه می است در اين منبع قول ديگری پس از اين آمده  .1

رى ال ن أَمَ دُ: أعبُقالَرى؟ فَن تَو ال مَرى أَن تَمَ دُعبُتَ ـ نهُعَ اللّهُ رضیَـ أبی طالب  علی بنِ لَئِو سُ» باشد: 

 .(96: 4115)الجنید،  «اإليمان ةِشاهدمُبِ لبِالقَ یةرؤن و لکِ عینٍ یةَرؤ

برای  درج شده است؛ لذا مايک شماره هر عبارت  برای در هر صفحههرگز و همیشة انسان، در کتاب   .5

 .ايمآورده« ش.»اختصاری  نشانةنیز با  را هاعبارت ةشمارمتنی ، در ارجاعات درونآن رجوع آسان به

 

 منابع
 و النشر. للطباعةالقراء دار امقاهره، ، 43مجلد ، األصفیاءاالولیاء و طبقاتةحليتا(، ابونعیم، احمد )بی

، فروردين و 65، ش کیهان انديشه، «االسرارابوالفضل میبدی و تفسیر کشف»(، 4945استادی، رضا )

 .441-464ارديبهشت، 

 شیروانی، تهران، دارالعلم.، تصحیح و تحقیق علی السائرينمنازل(، 4144عبداهلل )انصاری، خواجه
 ، تصحیح محمدسرور مواليی، تهران، توس.الصوفیهطبقات(،  4961)                        

 ةللطباعدار اقرأ دمشق، ی، رجب سیدب ، تصحیح و تحقیق جمالرسائل الجنید(، 4115) ، ابوالقاسم الجنید

 . و النشر و التوزيع
، تحقیق و تصحیح عبدالباری محمد داوود، قاهره، السر فی انفاس الصوفیه(، 4116)                        

 دارالجوامع الکلم.

 دارالفکر.بیروت، ، 4جلد ، البیانتفسیر روحتا(، )بی حقی بروسوی، اسماعیل

سید م، تصحیح و تحقیق اماالتصوفاالسرار فی اصولتهذيب(، 4114عبدالملک )وشی، ابوسعدگالخر

 دارالکتب العلمیه. علی، بیروت،محمد

  میبدی و  گرايی در تفاسیر عرفانیهوم تأويلبررسی مف» (،4993سلمانی )ياسمن  و اهللاطیان، قدرتخی

 .53-95پايیز و زمستان، ، 6 ش، ات تطبیقیهیّال ؛اديان و عرفان، «ابن عربی

 ، لیدن، مطبعه بريل. نیکلسونرينولد آلین ، تصحیح التصوفاللمع فی(، 4941الطوسی، ابونصر )السراج

، گردآوری التفسیر و رسائل ديگرهايی از حقائقبخش؛ مجموعه آثار (،4911سلمی، ابوعبدالرحمن )

 ايران. ةپژوهشی حکمت و فلسف ةتهران، مؤسس، 9و  1جلد نصراهلل پورجوادی، 
،  ، تصحیح و تحقیق سلیمان ابراهیم آتشکتب فى اصول التصوف و الزهد تسعة (،4141)                        

 و النشر و التوزيع و االعالن. ةللطباعالناشر 



 11، شمارۀ پیاپی 1931، پاییز و زمستان 4، شمارۀ 6ادب فارسی، سال / 16

، به اهتمام و تصحیح نجیب االرواح فی شرح اسماءالملک الفتاحروح(، 4994) احمدالدينسمعانی، شهاب

 مايل هروی، تهران، علمی و فرهنگی.

 ، تهران، سخن.انساندر هر گز و همیشة  (، 4991کدکنی، محمدرضا )شفیعی
 .54-99، دفتر سوم، صص اوراق عتیق، «ثعلبی/ میبدی» (،4991)                        
دفتر  ، سال دهم، نامة بهارستان، «!است غیر از خواجه عبداهلل انصاری پیر هری» (،4911)                        

 .491-415: صص 45

به  ،، تفسیر صوفی کامل للقرآن الکريماالشارات فی حقايق العباراتلطايف (،4914) قشیری، عبدالکريم

 للکتاب. ةالعام ةالمصری ةالهيئ، قاهره ،1و  4جلد  م بسیونی،هیاهتمام ابرا

  بن احمد عثمانی، با تصحیحات و استدراکات  حسنة ابوعلی، ترجمقشیريه ةرسال (،4919)                        

 .علمی و فرهنگیتهران، الزمان فروزانفر، بديع

، 9ج تحشیة محمد روشن،  ، تصحیح وشرح التعرف لمذهب التصوف (،4969مستملی بخاری، اسماعیل )

 .تهران، اساطیر

تهران، اصغر حکمت، تصحیح علی االبرار،ةاالسرار و عدکشف(، 4964اهلل )فضلرشیدالدينمیبدی، 

 امیرکبیر.

  
 


