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معرفي نسخه خطّي «حدايق الدقايق»
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محمود براتي
چكيده

کتاب حدايق الدقايق نسخة منحصر به فردي است که ابوالحسن وحيدالدين ابن زينالدين حاجز
بن اسفرغابادي نگاشتهاست .تاريخ دقيق تأليف کتاب مشخص نيست اما آنچه مسلم است ،ميرجاا
آ را در نيمه اول قر دهم تأليف کرده است .ميرجا در حدايق به شرح سخنا شيخ جالل الادين
محمد ،پير و مراد خود پرداخته است .مؤلاف از بزرااا سلسالة ننشاهنديه باوده ،باه نانارالدين
عهيداهلل ،از خواجگا ننشهنديه نيز ارادت داشته است .از حدايق تنها يا

نساخه منحصار باه فارد

نفيس و به خط نستعليق در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهرا موجود است.
اين کتاب حاوي مطالب عرفاني است که به منزله آيينه روشني ،فضااي عرفااني قرنهااي نهام و
دهم را به خوبي فراروي پژوهشگرا آشکار مايساازد .ميرجاا در تهياين آراي خاود از فصاو
الحکم ابن عربي و افتار و نوشته هاي عارفا سلسله ننشهنديه بهره برده است؛ ااه نيز خود مسائل
طالها و سالکا را رمزاشايي کرده که در اين راه از توفيق نسهي نياز برخاوردار باوده اسات .ن ار
ميرجا در برخي قسمت هاي کتاب ،مسجّع و در اک ر موارد ساده و روا است .مسايل بنيادين اين
 دانشجوي دکتري زبا و ادبيات فارسي دانشگاه انفها  ،انفها  ،ايرا (نويسنده مسؤول) karimpour.naser@gmail.com
 دانشيار زبا و ادبيات فارسي دانشگاه انفها  ،انفها  ،ايرا m.nasr@ltr.ui.ac.ir
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران mbk@ltr.ui.ac.ir
تاريخ ونول 44/4/7

تاريخ پذيرش 44/6/22
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اثر عهارتند از :عوامل و موانع معرفت عرفاني ،چگونگي تمسّ

به پيامهر(

) در سالو عرفااني،

ننش مراقهت و تأثير نظر پير در سلو مريد و . ...ايان اثار باه تماامي در حاوزه فرهنان عرفااني
ننشهنديه به کمال رسيده است و از جهت تهيين انديشههاي اين سلسله حايز اهميت است.
واژههاي کليدي
حدايق الدقايق ،ميرجا  ،ننشهنديه ،تصوف ،نسخه خطّي
 -1مقدمه
کتاب حدائق الدقايق نوشته وحيدالدين محمد ،ملنّاب باه ميرجاا از عارفاا طرينات خواجگاا /
ننشهنديه در قر هاي نهم و دهم هجري است .از اين اثر تنها ي

نسخه منحصر به فارد و باه خاط

نستعليق در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهرا موجود است .از زنداي ميرجا نياز اطاالچ چناداني در
دست نيست؛ وي مريد جاللالدين محمد ،از اقطاب ننشهنديه و از علماي اهل تسنن باوده اسات و
کتابي نيز به نام روضهاالنحاب در فضايل خلفاي راشدين در سال 444ق نوشته است .پادر وي از
پيرا سلسله خواجگا  /ننشهنديه و بسيار مورد تکريم بوده است .ميرجا پس از خرقه تهايکارد
پير خود ،جاللالدين محمد ،تصميم مي ايرد سخنا استاد را اردآوري کند؛ نظير کاري کاه محماد
بن منور با جمع آوري اسرارالتوحيد و نيز نالحالدين محمد مهار بخاري با تأليف أنيسالطالهين و
عادّهالسااالکين ،در شاارح منامااات پياار خااود ،خواجااه بهاقالاادين ننشااهند ،و شاايخ محمااد زاهااد

قاضي(جاللالدين محمد ،پيرِميرجا ) با تدوين سلسلهالعارفين و تذکرهالصّدينين فاي مناقاب شايخ
احرار در شرح فضايل استاد و پيرِ خود ،خواجه عهيداهلل احرار انجام دادند .بنابراين ميرجا باا ايان
کار از استاد خود پيروي کرده ،تا دينش را به استاد ادا کرده باشد.
ميرجا در فصلهاي پنجگانة کتاب مطالب زير را باه رشاته تحريار کشايده اسات -4 :دقاايني
درباره ميالد با برکت پيامهر اکرم (

)؛  -2نکات ارزشمندي درباره حلّ مشکالت سخنا ناوفيه؛

 -9تفسير و بياني درباره ابيات عرفاني که معاني آنها بر همه کس روشان نيسات؛  -4بياا ساخنا
بديع پيرا سلسله که از شهرت چنداني برخوردار نيستند؛  -5ذکر بعضي حکاياات ناو در طرينات
که در کتب ديگر مسطور و مذکور نيست(ر  :ميرجا  ،نسخهخطي ،مندمه .)2:ايان کتااب حااوي
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مطالب درخور توجه عرفاني است که به منزله آيينه روشني ،فضاي عرفاني قر هاي نهام و دهام را
به خوبي فراروي پژوهشگرا آشکار مي سازد .نويسنده در تهيين مطالب عرفاني از مطالب فصاو
الحکم و افتار و نوشتههاي عارفا و اقطاب سلسله ننشهنديه بهره بارده اسات و اااه نياز خاود از
مسائل طالها و سالکا رمزاشايي کرده است .ن ر ميرجا در برخي از قسمت هاي کتااب ،مساجع
و زيها و در اک ر موارد روا و پسنديده است.
 -1-1بيان مسأله
متن عرفاني حدايق ،هم به سهب درج نکات عرفاني و کالمي و هم به موجب ضارورت احيااي
متو عرفاني ،با شيوهاي انتنادي و با عنايتي مفهوممحور تصحيح و تهيين شدهاست.
 - 2-1ضرورت و اهميت پژوهش
اين پژوهش عهده دار تصحيح اثري است که در نوچ خود منحصر باه فارد و بار مهنااي سانت و
دورة دوم عرفاني نگارش يافته است .کتاب عاالوه بار معرفاي طريناة خواجگاا  ،بازتااب تاداوم
طرينت خواجگا در سده دهم و يادکرد بزراا و عارفا مشعلدار اين طرينه بوده ،باا رمزاشاايي
از بسياري از سؤال هاي عرفاني ،اشعار دشوار ،انطالحات پيچيده و باازاويي حکايااتي از عارفاا
اين طرينه ،نوشتاري جذاب و دلنشين را در برابر ديداا ما مي استرد .بنابراين ارائه نسخه تصحيح
شده اي از اين اثر ،نيز معرفي سه

نوشتاري ماتن ،تحليال موضاوچهااي آ و معرفاي مشاروح و

مهسوط طرينت خواجگا  /ننشهنديه ،سهب احياي اثري باارزش و غهارزدايي از شيوة عرفاني بسايار
متداول و رايج سدة دهم و آشنايي با عارفا قر هاي نهم و دهم اسات .ايان اثار از نظار مفهاوم،
ساختار و زما  ،به آثار مهمي که در هما قر نگاشته شاده ،شاهاهت بسايار دارد :نخسات رساالة
قدسية خواجه پارسا که چند دهه پيش از آ به رشته تحرير درآمده ؛ رشحات عينالحيوة از کاشفي
سهزواري و  ...از خواجه محمد پارسا .نويسنده درآورد اشعار و توجه به شرح آثاار ابان عرباي و
ابن فارض ،به آثار نورالدين عهدالرحمن جامي نيز توجه داشته است.
 -3-1پيشينه تحقيق
تاکنو هيچ اونه تصحيح و بازخواني از اين اثر انجام نشده است و در کتب نوفيانه قار دهام
به بعد هيچ ارجاعي به کتاب داده نشده است .الهته با توجه به اين موضوچ که اثر عرفاني ياد شده بر
مهناي طرينت ننشهنديه /خواجگا نگاشته شده ،درباره طرينه ياد شده ،آثاري چو تااريخ تصاوف
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در هند ،جستجو در تصوف ايرا و حواشي رساله قشريه از اساتادا ناماداري ،مانناد :دکتار زريان
کوب و بديع الزما فروزانفر نوشته شده که تفصيل آ در شمار منابع اين نوشتار آمده است.
 -2بحث
-1-2ميرجان کيست؟
ابوالحسن وحيدالدين محمد درويش سمرقندي ،ملنّاب باه ميرجاا (م479.ه.ق) از اقطااب سلساله
ننشهنديه است .وي خواهرزاده شيخ محمد زاهد سامرقندي(جاللالادين محماد) و از اناحاب او
بود .در علوم ظاهري و باطني توانا بود و به جهت سلو معنوياش به درويش محمد ،مشهور و به
ميرجا ملنّب بود .درويش محمد دست ارادت به خواجه عهيداهلل احرار داد و از شيخ محمد زاهاد
اجازه خالفت ارفت .وي در قريه امکنه سکونت داشت و در کانج عزلات مشا ول رياضات باود.
ساليا دراز در خدمت دايي خود ،شيخ محمد زاهد بود و پس از دراذشت وي ،خليفه و جانشاين
او شد .مريدا بسيار داشت که از جمله آنا شيخ محمد خواجگي امکنگي است(ناحب الهوري،
بي تا) .از ميرجا دو عنوا کتاب به ياداار مانده است :روضهاالنحاب و حدايق الادقايق .چنانکاه
ذکر شد ،اثر اخير مجموعه سخنا دايي نويسنده ،شيخ محمد زاهد ،پير و استاد اوسات کاه پاس از
مرگ استادش به رشته تحرير درآمده است .از مطالب کتااب حادايقالادقايق چناا برمايآياد کاه
ميرجا عالمي بزرگ و عارفي روشنضمير بوده است .وي در ساال479هاا.ق .زنادااني را بادرود
افت و به افته نويسنده خزينهاألنفياق در اسفزار و به قول مؤلف خيطالسهحات در امکنه به خاا
سپرده شد .در خصو

شجره نامه سلوکي او بايد افت وي با چهار واسطه باه خواجاه بهاقالادين

ننشهند و با سيزده واسطه به ابوالحسن خرقاني و از او به بايزياد بساطامي و حضارت اماام جعفار
نادق(چ) و با دوازده واسطه به اباوعلي فارمادي و از او باا هفات واساطه باه معاروف کرخاي و
حضرت امام رضا(چ) ميرسد (ر  .خواجه محمد پارسا4945،ها.ق.شجرهنامه ننشهنديه).
 -2-2نسخهشناسي حدايق
از حدايق تنها ي

نسخه منحصر به فرد در کتابخانه مرکزي دانشاگاه تهارا باه شاماره 5595و

در 449برگ در اندازه 45 × 29و به خط نستعليق خوش موجود است که به قلم شيخ مرتضاي بان
شيخ مظفر عهاسي ساکن الهور کتابت شدهاست .هر نفحه  47سطر و هر سطر به طور مياانگين29
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واژه دارد .در حاشيه برخي از برگ ها مطالهي با قلم متفاوت نوشته شده است .سارخط /عناوا هار
مطلب يا فصل جديد با مرکب قرمز و بنيه با مرکب سياه نوشته شده اسات .اشاعار باا کلماههااي:
رباعي ،بيت ،مصراچ يا م نوي مشخص شدهاست و مصراچها در امتداد يکاديگر نوشاته و باا نشاانه
سرخرنگي جدا شده اند .اين نسخه از کتابخانه شخصي سعيد نفيسي باا شاماره  2747باه کتابخاناه
مرکزي دانشگاه تهرا اهدا و سپس در سال 4949در بخش ديجيتاال کتابخاناه از آ تصاويربرداري
شده است .متأسفانه کاتب نسخه هنگام کتابت دقت کافي نداشته و برخي از آيات ،احاديث ،اشاعار
و واژاا را اشتهاه نوشته است و ااه واژه و يا جملهاي را از قلم انداختاه اسات؛ اماا هايچ يا

از

موارد يادشده از ارزش کار کاتب نماي کاهاد و ناامش دوشاادوش نويسانده باراي هميشاه در يااد
فرهيختگا خواهد درخشيد .کاتب در پايا کتابت ،خود را چنين شناسانده است:
آمين يا ربَّ العالَمين .تَمَّتْ هذه النُسخَه المَيْمُونَه يُسَمّي بحَدائِقِ الادَّقايق مِان تصانيف حضارت
شيخ ابوالحسن وحيدالدين محمد ،مشهور به ميرجا بن شيخ زينالدّين األسافرغابادي .کاتهاه فنيار
أحنر عهاداهلل ،شيخ مرتضي بن شيخ مظفر عهاساي متاوطّن دارالسالطنه الهاور -حَفَظَاه اهللُ تَعاالي-
فيالتاريخ پنجم شهر رمضا المهار سنه  4952من هجره النّهي – نلعم.
 -3- 2تحليل فكري – نحلهاي
ننشهنديه ،مهمترين و با نفوذترين طرينه نوفيه در قر نهم؛ باهوياژه در خراساا و مااوراقالنهر

بوده است که در طرينت معتدل و در شريعت سخت متعصب بودهاند .از جامي در نفحات االناس
و از خواجه محمد پارسا در االنوار الندسيه ،در معرفي طرينه ننشهنديه چنين ننال شاده اسات کاه
هما طرينه نحابه کرام  -رضي اهلل عنهم  -است با رعايت اين انل که ناه چيازي بار آ روش
بيفزايند و نه چيزي از آ بکاهند و آ عهارت است از :دوام بنداي و عهوديات خداوناد  ،ظااهرا و
باطنا؛ التزام کامل به سنّت سنيّه و عمل به عزيمت و اجتناب تماام از بادعتهاا و رخصاتهاا در
جميع حرکات؛ از عادات و معامالت با دوام حضور مع اهلل بر طريق فراموشاي و تار و اساتهال
هر چه غير آ است (ر  .واعظ کاشفي ،4956 ،مندمه 95 :و .)96
مل

محمد اقهال ،مصحّح رساله قدسيه ،اثر خواجه محماد پارساا -کاه خاود از اقطااب طريناه

ننشهنديه است -درخصو

شجرهنامه اين طرينه مينويسد« :پس حضرت خواجگا ما را  -قدّس

اهلل ارواحهم  -در تصوّف نسهت بر چهار وجه است :يکي به حضرت خواجه خضر -زاده اهلل علماا
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و حکما -چنانکه اذشت؛ دوم به حضرت شيخ جنيد؛ سوم به حضارت سالطا العاارفين ،سالطا
بايزيد بسطامي تا حضرت اميرالمؤمنين علي (چ)؛ چهارم از امام جعفر نادق (چ) تا ابوبکر نادّيق-
رضياهلل عنهم أجمعين -و از بهر اين ،ايشا را نم

مشايخ مياويند(پارسا ،4954،تعلينات.)447 :

در طرينه ننشهنديه از انول يازدهاانهاي سخن افته شده است که عمال باه آنهاا از ضاروريات
است .اين انول عهارتند از« -4:هوش در دم»؛« -2نظر بر قدم»؛ « -9سفر در وطن»؛ « -4خلوت در
انجمن»؛ « -5يادکرد»؛ « -6بازاشت»؛ « -7نگاهداشات»؛ « -5يادداشات» -4 .وقاوف زمااني؛ -49
وقوف عددي؛  -44وقوف قلهي(پارسا ،4954،تعلينات.)299-229 :
هر چند بزراا ننشهنديه به خاطر تنويت دين با اميرا تيموري رابطه داشته و از پشاتيهاني آنهاا
برخوردار بودهاند؛ با وجود اين ،حدايق خاستگاهي مردمي دارد و قهرمانا آ ناوفيا برجساته و
شاخص سلسلههاي اونااو هستند .ميرجا مطالب عميق عرفاني را از بزراا عرفاا و تصاوف،
مانند محييالدين ابن عربي و خواجه ابونصر پارسا و ...ننل ميکناد و اااهي نياز خاود از مطالاب
ژرف عرفاني رمزاشايي ميکند؛ براي م ال ،وي عهارتي حکيمانه از شيخ ابوسعيد ابوالخير را چناين
رمزاشايي ميکند:
شيخ ابوسعيد ابي الخير  -قُدِّسَ سِرُّه –افته « :هر کس مرا در اول ديد ،ندّيق شاد و هار کاس
مرا در آخر ديد ،زنديق شد ».حلّ آ سخن بر اين وجه است که در اوايل حضرت شايخ ساال

در

طريق مجاهده و رياضت بوده و نفاس سارکش را باه زور رياضات و مخالفات ،مننااد احکاام دل
ميساختهاند و به آ رياضات علَم دولت قرب ميافراختهاند .پس هر کس آ روش را مايدياده و
متابعت خصال و اعمال ايشا ميورزيده ،ال از بوستا ندّينا ميچيده و در اواخر کاه باه مناام
سعت رسيده بودند و نفس ايشا مطمئنه اشته بود و به ک رت مجاهده در تحات احکاام دل قارار
ارفته و هما ره ميرفت که دل مي رفت ،ايشا را لطايف اطعمه و اشاربه و تکلّفاات در معيشات
زيانمند نهود و حظوظ نفس حنوق بود؛ يعني آنچه ديگرا را حظاوظ نفاس باود ،نفاس ايشاا را
حکم حظوظ نداشت؛ بلکه نفس ايشا از آ حظوظ حقّ خود که قيام بد و انتظاام حياات باشاد،
برمي ارفت و نا جو و نا ميده هر دو ايشا را يکي بود .پس هر کس اين حال را ديد و متابعات
کرد ،رو به راه ضاللت آورد که نفس را به لذت داشت و تربيت دل را فرواذاشت .م نوي:
تا تو تن را چنرو و شنيري مني دهني

گنننننوهر دن را نفينننننني فربهننننني
(مولوي)262/2 :1314 ،
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هننر کننه شننيري مننيزينند ،او تلنند مننرد

هر کنه او تن منيپرسندد ،جنان سن رد

پس از اين سخن چنا بايد دانست که هر چه در بساط اعمال کامال باه ظهاور برسايده ،آ را
متابعت نتوا کرد؛ زيرا که شايد آ عمل از منتضاي حال باشد از احوال آ کامل که با آ حال ،آ
عمل مذموم نهاشد و چو بياتصاف به آ حال ،آ را متابعت کند ،به ضرر رسد .أنا الْحاق منصاور
نسهت به منصور کفر نهود؛ بلکه هو الحق بود؛ چه از غلهة منام شهود و توحيد به ظهور رسايده و از
اين جهت است که افتهاند که آنها که منصور را ردّ کردهاند ،ردّ ايشا حنيني نيسات؛ بلکاه باه دل
معتند بودهاند و به ظاهر خود را چنا نمودهاند تا عوام در فتنه نيفتند ...و نيز ارباب احتساب کساي
را به نماز داللت کردند و او افت :اار چه در بعضي امور نورت عنل در من بااقي اسات ولايکن
مرا حالتي است که بر اقامت نماز قدرت ندارم و در آ حال که منم ،نمااز در آ نمايانجاد .اهال
احتساب اين را از وي نپسنديدند ،او را به تعزير رسانيدند .آتش در آ شهر افتاد و دو دانان شاهر
بسوخت .پس آ تر نماز در حق وي که ناحب آ حال بود ،مذموم نهود و ديگري اار بر تار
نلوه دليري کند ،جز راه زندقه نرود (ميرجا  42: 4944 ،الف و ب).
همچنين ،وي پيش از مالندرا ،اسفار اربعه را بيا ميکند:
سخن ديگر :ارفتارا کمند محهت و عنايت را چهار سفر است :اول « سيرٌ إلي اهلل» :ايان سايري
است به قدم مجاهده و رياضت و زاد توکّل و راحلة شوق از باديه بُعد به کعهاه حنينات و نهايات
اين سير ،بلوغ است به منام جمع که شهود مرتهة واحديت است؛ يعني شهود حق با نافات کماال
که موضعٌله اسم اهلل است و پي مهر ما را -نلّي اهلل عليه و سلّم -نهايات ايان سافر ،تجلاي احادي
ذاتي است که آفتاب ذات از پرده نفات بتابد و « التَّوحيدُ إسْناطُ اإلضافات» ونف آ باشد و اول
منام « قابَ قَوْسَين»(النجم )4،است و دويم منام« أو أدني»؛ دويم« سيرٌ في اهلل» و آ سيري است باه
نور حق -سهحانه -بعد از بلوغ به منام جمع در نفات کمال الهي و اين سير را نهايت نيست؛ زيارا
که نفات الهي منزَّه [است] از ونف تناهي؛ سيم « سيرٌ عَناهلل إليالخَلق» و آ سير ،اين اسات کاه
کامل بعد از رسيد به مرتهة کمال حنيني ،به جهت تکميل ناقصا از جمع به فرق آمده و راه ترقّي
بر دورافتاداا بگشايد و حجاب از ميا ايشا و حضرت مطلوب بردارد و مسکينا را در پاية بُعد
نگذارد؛ چهارم« سيرٌ مَع اهلل في الخَلق» و اين سيري است که بعد از آنکه بر منهر قرب ،خطهة کماال
به نام کامل خواندند و او را بر تخت سلطنت شهود حنيناي نشااندند ،او باه ناور حاق -ساهحانه-

 / 5پژوهشهاي ادب عرفاني (اوهر اويا) ،سال نهم ،شمارة دوم ،پياپي  ،24پاييز و زمستا 4944

همراه شده ،در جميع مکوّنات سير کند به جهت تحنيق حناايق و در ايان ساير افتاهاناد کامال را
حالتي پيدا شود که هر چه بر کَو وارد شود ،از نفاع و ضارّ و رناج و راحات ،در وي اثاري از آ
پديد آيد؛ چنانچه افتهاند آنکه پي مهر -نلّي اهلل عليه و سلّم -غام امات بسايار داشات ،او را ايان
حالت از خوا

سير رابع بود و آنکه سلطا بايزيد در بازار بود؛ کسي تازيانه محکم بر اسپ خود

زد ،بد ايشا از آ متأذي شد .اثر ضرب تازيانه ظاهر بود .اين نيز از نتايج اين سير بود .اوياد :در
اين حال اجزاي عالم حکم اجزاي کامل مي اردد و اين طعمه خوراي طهع ناقصا نيسات؛ چاه باه
غايت مستهعد مي شمارند که ضرب بر ذاتي وارد شود و تأثّر از آ در ذات ديگر پديد آياد(ميرجا ،
 55: 4944الف و ب)
بنابراين ،در سراسر کتاب ،سير انسا و سلو او به قلههاي کمال زير نظر پيرا طرينت مشاهده
مي شود.
آنچه در حدايق چشمگير است ،بيا آداب نوفيه و بزراا آنهاا؛ باويژه ننشاهنديه اسات .الهتاه
نويسنده کمتر به جزييات سلو پرداخته و بيشتر با بيا سخناني براي رفع ابهامهااي ساخنا اهال
تصوّف کوشيده است .در خالل مطالب اين اثر ،دو نکته مهم و کليدي از ننشهنديه ننال شاده :اول؛
خلوت در انجمن و دوم؛ ارتهاط با ساالطين و حکاام عصار .در خصاو
بزراا سلسله ننشهنديه ننل مي کند که سال

ماورد اول ،نويسانده از

تنها با حضور در جمعيت و معامله با آنهاا مايتواناد

داراي نفات شايسته شود که اار بدو اين نفات به خلوت بنشايند ،دچاار عُجاب خواهاد شاد؛
ديگر آنکه با پرده قرار داد معاشرت با مردم ،نفاي باطن و کماالت خود را بپوشااند؛ چنانکاه در
حکايتي از جامي اين نکته را بيا ميکند(ر .ميرجا  494: 4944 ،ب )؛ دوم ،ارتهاط باا پادشااها
تيموري است که بزراا اين سلسله باراي حمايات ديان از آنهاا کما

مايارفتاه و آنهاا را نياز

راهنمايي ميکردهاند تا آنجا که ااهي خود پادشاه بعدي را تعيين ميکرده و ااهي نيز جنگاي را باا
کرامتي به نفع پادشاه خاتمه ميداده اند .اوج اين ارتهاط در زما قطهيت خواجاه عهياداهلل احارار در
قر نهم کامال آشکار است( ر  .ميرجا  49: 4944 ،ب –  494الف و  497الف و ب).
 -4-2ساخدار مد
حدايق محتوا محور است و بر تهيين مفاهيم بنيادين عرفا تکيه دارد و بيشتر مطالب آ به سه
ن ر مرسل و فني نگاشته شده است؛ اما ااهي نويسنده از سجعهااي زيهاايي نياز بهاره بارده اسات.
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بنابراين ،ن ر کتاب تلفيني از ن رهاي سهاانه مرسل ،فني و مسجع است .اين کتاب ي

رسالة عملياه

نيست و آداب نوفيه را نيز نمي آموزد؛ بلکه بيشتر بر نفات عارفا و نوفيا وانل تکيه ميکناد
و با بيا حکايات اونااو  ،برخي از اشعار و سخنا مههم آنها روشن نموده ،ميکوشاد ساالکا را
راهنمايي کند و با ذکر کراماتي از پيرا بزرگ ،شوق را در دل رهروا شعلهور سازد .بر اين اساس،
کتاب مجموعه اي نوفيانه در قالب پنج فصل است که درونمايه تصوّف و عرفا هر پانج فصال را
به هم پيوند داده است.
 -2-2رسمالخطّ نسخه اساس
در اين کتاب همانند ديگر کتب مشابه ،عالوه بر نوشتن «کاف» به جااي «اااف»و «ج» باه جااي
«چ» ،متصل نوشتن «به» در سراسر نسخه ،پيوستن «را» به کلمه پيش از خاود و حاذف«ا» از حارف
ربطي(= فعل ربطي) « است» در اک ر موارد ،مواردي منحصر به فرد نيز مشاهده ميشود:
 -4تشتّت در نوشاتن کلماات مختاوم باه تااي اارد(ه)؛ باراي م اال ،آورد و نوشاتن هار دو
شکل«استنامت» و «استنامه» و هراه به جاي هرات؛
 -2نوشتن «اي» نکره يا وحدت پس از کلمات مختوم به« ه» غيرملفظ به نورت «ة»« :قطرة» باه
جاي قطرهاي« ،فرشتة» به جاي فرشتهاي؛
 -9حذف «ه» غيرملفوظ در جماع بساتن کلماه باا نشاانة «هاا»ي جماع« :انديشاها» باه جااي
«انديشهها».
 -4کاربرد «ي» و «يي» به جاي يکديگر« :اويي» به جاي «اوي»؛
 -5افزود «ي» به کلمات مختوم به مصوت بلند «ا» :پايهاي ،فعل :نماي (قناعت نماي) و ...؛
 -6آورد نفت مؤنت براي جمع مکسّر به پيروي از قواعد و دستور زبا عربي :انديشاههااي
متعارضه ،احوال عاليه ،سخنا بديعه ،معارف غيهيه و...؛
 -7جدانويسي« ،با»ي تأکيد« ،ب» و « » نفي و امر و نهي با «ها»ي غيرملفاوظ :باه پسانديد ،ناه
نشيند ،به پرهيز و ...؛
 -5حذف نکرد «ه» غيرملفوظ هنگام جماع بساتن واژه باا«ا » و تهاديل شاد آ باه «گ» :باا
بهرهاا  ،خواجهاا و ...؛
 -4کاربرد مصدر به جاي فعل« :کشيد » به جاي«کشيدند»« ،انداختن» به جاي «انداختند»؛
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-49ساختن و آورد ماضي ابعد :نداشته بوده؛
-44به کاربرد فعل جمع و مفرد براي جمع غيرعاقل؛
-42نوشتن شناسه در افعال با «ا» و بدو آ  :حالند ،نفاتاند؛
-49کاربرد فعل مضارچ اخهاري به جاي ماضي استمراري  :حفظ ميکنم ،به جاي حفظ ميکاردم
و به جاي ماضي ساده ،مانند :مي بينم به جاي ديدم؛
الهته ،موارد ديگري نيز در حدايق مشاهده ميشود که براي اختصار و به علت مشتر بود آنهاا
با ديگر متو  ،از ذکر آنها خودداري شد.
 -6-2سفک شناسي اثر
در خصو

سه

ن ر در اين دوره که نويسنده حدائق نيز از آ پيروي کرده است ،موراد زير را

مي توا برشمرد:
 -4ايجاز و اختصار؛
 -2استعمال افعال به ني ة ونفي جديد؛ ماضي ننلي باا حاذف رباط خهاري باه تکارار دياده
ميشود؛
 -9کاربرد واژههاي عربي مشکل به تدريج رخت بربسته است؛
 -4تحليل اشعار و تضمين مصراچها که از عهد ابوالمعالي پيدا شاده و تلمايح آياات قرآناي و
استدالل به کلمات رباني که سرماية انلي دبيرا است ،با کمال دقت مورد اعتناسات» (بهاار:4979،
.)292 /9
ميرجا در حدائق از ن ر مرسل رايج پيروي ميکند و الهته ،ااهي ن ر خاود را باا ساجعهاايي در
مي آميزد و چنا که در سطور باال اشاره شد ،با آورد اشعار و آيات قرآ  ،مطالاب خاود را زينات

ميبخشد .وي در اين شيوه از رساله قدسيه خواجه محمد پارسا ،نفحات االناس جاامي و رشاحات
کاشفي و آثار مشابه پيروي کرده است.
 -7-2محدواي مد
ميرجا حدايق را به پنج فصل تنسيم کرده ،مينويسد:
فصل اون :در دقايني کاه از آ جنااب در مايالد خيراألنهيااق اساتماچ افتااد؛ فصنل دوينم :در حالّ
مشکالت که در سخنا نوفيه واقع بود؛ فصل سيوم :در بيا بعضي ابيات که معااني آ بار هماه کاس
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واضح نيست؛ فصل چهارم :در سخنا بديع که در بيا حنايق بسيار اشتهار نادارد؛ فصل پنجم :در ذکار
بعضي حکايات که در کتب مسطور و در السنه مذکور نيست(ميرجا  6 :4944 ،الف).
 -1-2شرح مخدصري از فصلهاي پنچگانه کداو
فصل اون
ميرجا در فصل اول به خلنت حضرت آدم (چ) اشاره کرده ،از انادراج ناور حضارت خااتم در
ندف وجود آدم سخن به ميا ميآورد و مينويسد که انج محهت در ندف وجود آدم نها شاد.
ميرجا هدف از نزول روح در قالب خاکي را ترقّيات معنوي و احوال عاليه ميداناد و ماينويساد:
«اار سال ها در منام قدس بودي ،بوي از الزار آ احوال نشنودي .پس بايد که مطيعاا در اطاعات
فرما تنصير ننمايند تا از سرمايه اطاعت ،فايده و توفير ربايند»(ميرجا  5: 4944،ب).
وي سپس شرحي از سجدهکرد مالئکه و نافرماني شيطا ارائه مايدهاد و سارپيچي شايطا را
ناشي از استدالل خردمندانهاش مي داند که او را از بساط قرب حق دور افکند و از همين جا نتيجاه
مي ايرد ،حکيما که در پي استدالل عنل و خارد ااام برمايدارناد ،ره باه جاايي نمايبرناد(ر .
ميرجا  4: 4944 ،الف) و سپس همانند موارد ديگر به رباعي زيهايي متوسّل ميشود:
ميوه ز غصون شجننننر بيند مجننننوي

از فهم نشنان حننكم جاويند مجنننوي

از عقل که قطنرهاي اسنت ،درينا مطلن

از علم که ذره اي است ،خورشيد مجنوي

پس آنگاه با بيا برتر بود منام محهوبي بر محهي ،اثهات ميکند که حضارت اباراهيم(چ) محابّ
بود و پيامهر خاتم حهيب؛ با اين حاال ،او را باه پياروي حضارت اباراهيم دساتور فرمودناد؛ زيارا:
« هرچند او را به سعادت محهوبي نواخته بودند؛ ليکن در ترقّي وي اين معني را دخل تمام باود کاه
خلعت محهت دايما در برداشته باشد و با محهوبي رعايت آداب محهّي به تناديم رسااند» (ميرجاا ،
 42: 4944الف ) .وي سهب خلّت حضرت ابراهيم را در سه نفت ميداند « :افشاق السالم و اطعاام
الطعام و الصّلوات بالّليل و النّاس نيام» (ر  .ميرجا  42 :4944 ،ب).
ميرجا در ادامه ،داستاني از مال

دينار و حکايتي از روزبها بنلاي شايرازي ننال مايکناد کاه

محهت حق را به هر چيزي ترجيح داده اناد و در پاياا م ناوي زيهااي پنجااه بيتاي درباارة آزماو
حضرت ابراهيم ارائه مي دهد و سپس آزمو مال و فرزند و همسر آ حضرت ،ساره خاتو را باه
شيوايي بيا ميکند(ر  .ميرجا  44: 4944 ،الف و ب).
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نويسنده سپس دربارة ويژايهاي پيامهر اکرم(

) سخن مياويد و شمارة اين ويژايهاا را باه

بيست و سه ميرساند که با سال هاي نهوت و پيامهري آ حضرت برابر است(ر . .ميرجاا 4944 ،
 29:ب –  46الف ) .نکته بسيار مهم ،بحثهاي عرفاني است که در بيا داستا معراج پياامهر(

)

و تجلّيات خداوند بر ايشا مطرح ميکند و سپس بحث زما در عوالم اونااو را از کتاب فصال
الخطاب خواجه محمد پارسا بيا ميکند:
« در خصيصه يازدهم آنکه او (پيامهر اکارم
مخصو

) در ادرا دولات شاهود باه خلوتخاناة خاا

بود که درِ آ جنّت با سعادت به روي هيچ کس نگشود و آ مناام وحادت و احاديّت

است و منام ساير انهياق منام واحد يّت است و اجمال در بيا اين سه جمال آ اسات کاه حضارت
ذات را مرتههاي است که آ را التعين مطلق اويند که آنجا اسم و رسم و نشا و هيچ حال و شاأ
نيست؛ بلکه بينشاني در بي نشاني است ،و بعد از التعيّن ،تعيّن است و تعين اول ،وحدت است که
در آ مرتهه علم و شهود به ذات وي حانل و جمال و کماال در پرتاو ناور ذات هويداسات و از
وحدت دو شعهه منشعهه است :يکي احديّت که ذات است با جميع نفات سلهيه؛ يعني آ نافات
که سلب آ موجب کمال ذات است؛ چنانچه اويي جاوهر نيسات و عارض نيسات و ام اال آ و
اينجا از نفات ثهوتي که سمع و بصر و حيات و ام ال آ باشد ،هايچ جلاوهاار نيسات و التوحياد
اسناط االضافات اينجاست؛ يعني هر حنينت که به حق مضااف و منساوب اسات ،در شاهود ايان
مرتهه ساقط است و شهود نيست و استيالي نور خورشيد وحدت ،کواکاب نافات باي نهاياات را
منهور و متواري اردانيده ،و شعهه دويم واحديّت است که در آ مرتهه ذات است با جميع نافات
ثهوتي حانل که در وحدت ذات است البشرط شيق و در احديّت ذات است بشرط شئ و وحدت
را تعين اول اويند و واحديت را تعين ثاني و مرتهه احديت به اسم تعيني موسوم نساختهاند و ااار
نه مناسب آ بود که احديت را تعين ثاني افتندي و واحاديت را تعاين ثالاث و هماناا ايان از آ
جهت باشد که احديت داخل بطو ذات است و در بطن وحدت است؛ چه ذات به نافات سالهيه
بسيار ممتاز نميشود از وحدت و به نفات ثهوتي کمال تمايز پيدا ميکند و اين واحاديت را مناام
«قاب قوسين» اويند و احديت را منام« أو أدني» و هرااه کامال را شاهود مرتهاة واحاديت دسات
دهد ،آ شهود را جمع اويند و چو به شهود مرتهه احديت رسد ،آ را جماع الجماع نامناد و در
منام تجلّي ذات از پرده هاي نفات مصفّا نيست و حنينت توحيد آنجا آشاکارا ناي و در احاديت،
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آفتاب ذات چنا ميتابد که هيچ از غايم نافات مزاحمات باه انجاالي وي نمايرسااند و کماال
اختصا

در اين مرتهه خا

ثابت است و لذات شهود جمع در جنب لاذات شاهود جماعالجماع

پيدا نيست و از اين سهب بعضي انهيا آرزو بردند که کاشکي ما از امّت او بودي؛ زيارا کاه از جملاه
الطاف الهي در حق آ حضرت ،آ است که متابعا او را که کمال متابعت به تنديم رسانند ،از ايان
مائااده خااا

وي بانصاايب ارداننااد و چااو ساالطا را ضاايافت کننااد ،بهاارهاي بااه امااراي

ميرسانند»(ميرجا  45: 4944 ،الف و ب).
چنا که در سطور فوق مشاهده شد ،ميرجا بحثهاي عرفاني مکتب محييالدين ابان عرباي را
تکرار کرده و روشن ميشود که وي با فصو
دوازدهم پيامهر اکرم(

و شروح آ سروکار داشته است .وي در خصيصاه

) در شرح اطوار و تجلّيات به سخناني عارفانه ميپاردازد و تجلياات را باه

ذاتي ،نفاتي ،افعالي و آثاري تنسيم ميکند (ر  .ميرجا  44: 4944 ،الف) و ساخني کاه از اساتاد
خود ننل ميکند ،تحنيق مراتب نور است(ميرجا 29 : 4944 ،ب و  24الف).
ميرجا باز سخني دربارة تعينهاي سهاانه از شيخ رکن الدين عالقالدوله ننل مايکناد؛ بار ايان
مهنا که «:آدمي را سه تعّين است :تعين بشري و تعّين ملکي و تعّين غيهي و پي مهر -نلّي اهلل عليه و
سلّم -از خانه امّ هاني تا مسجد أقصي به تعين بشري رفت و از آنجا تا سدره باه تعاين ملکاي و از
آنجا تا بارااه أو أدني به تعين غيهي؛ که هيچ مددکار و معاو و واسطه نهود و جاذب عنايات او را
ميکشيد و هر چند پيش ميرفت ،از لوازم بشريت منخلع ميارديد تا به تمام از هستي رهياد و باه
واهب هستي رسيد و اين دولت در خلعت محهوبي شامل حال آ حضرت شاد و ديگارا را کاه
مرتهة محهّي بود و منصب محهوبي ايشا را به مرتهة کمال نهود ،اين سعادت دسات ناداد؛ زيارا کاه
دوست محهوب را به جانب خود ميکشد و محبّ را نميکشد؛ بلکه از وي نسهت به محبّ همه ناز
به وجود ميآيد» (ميرجا  24 :4944 ،الف)
و ي سپس مسأله معراج و اقوال مختلف را در خصو

آ ننال و ساپس اعتنااد خاود را بياا

مي کند که معراج به جسم و در بيداري بوده است و جسم پيامهر(

) از کمال لطافات ،حکام روح

ارفته بوده است و براي تأييد مطلب مختار و برازيدة خود ،جهرئيال و آناف بان برخياا را م اال
مي زند(ر  .ميرجا  24 :4944 ،الف) .ميرجا در خصو

معراج و اثهاات آ  ،بااز هام اساتدالل

ميکند و در اينجا سخنا خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب را در خصو

مراتاب زماا ننال
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ميکند و م الهايي ميزند؛ از جمله مينويسد « :از يارا ما کسي است که درکمتار از يا

سااعت

ند بار قرآ را ختم کرده است؛ حرف حرف و آيت آيت خوانده و اين حالات او بسايار افتااده و
اار قوت روح به کمال برسد ،تواند بود که قالب را به زما روحانيات کشد و در ي

سااعت کاار

ندهزار ساله کند و قصه معراج سيد انام -عليه الصّلوه و السّاالم -در ايان مناام باود کاه در يا
ساعت از تفانيل مملکت که يکا يکا بر وي عرض فرمودناد ،دراذشات و ناود هازار کلماه از
حق -تعالي -بشنود و چو باز آمد ،بستر وي هنوز ارم بود( »...ميرجا  25: 4944 ،ب) .
فصل دوم
ميرجا در اين فصل مشکالت برخي از سخنا نوفيه را حال کارده اسات؛ از جملاه ايان ساخن
پيامهر(

) که فرموده است« :من و آ کس که کفالت و تعهد يتيم کند ،چو اين دو انگشت باشيم

در بهشت ،و اشارت به انگشت شهادت و انگشت ميانه فرمودند .و اينجا اشکالي الزم آيد؛ زيرا کاه
هيچ کس به درجه انهيا نرسد؛ به تخصيص درجه آ حضرت که انهيا نيز از آ درجه محروم باشاند.
پس چگونه کافل يتيم را آ ميسّر شود؟ و اين اشکال را چنين جواب ميفرمودند که :تواند بود کاه
کسي در درجه آ حضرت باشد و از آ مواهب که بر وي فااي

شاود ،محاروم ماناد؛ زيارا کاه

استعداد دريافت آ نداشته باشد» .وي سپس دو جواب ديگر نياز باه ايان پرساش مايدهاد (ر .
ميرجا  94 :4944،الف و ب).
فصل سوم
ميرجا در اين فصل معاني اشعار مشکل و مههم را روشن ميسازد .نخستين ابيات از دياوا موالناا
جالل الدين محمد بلخي است:
موسننني انننندر درخنننت تنننش ديننند

سننفرتر مننيشنند ن درخننت از نننار

شنننهوت و حنننرص منننرد صننناحفدن

اينچننننني دان و اينچننننني ان ننننار

وي در شرح دو بيت فوق بيا کرده است که «:از کارهاي کامال تا افعال ناقصا مسافت بسايار
است و ي

فعل از دو کس به وجود مي آيد :يکي اوهرِکا است و ديگري ريان بياباا  .يکاي را

سهب ظلمت است و ديگري را موجب نور .يکي را مورث تفرقه و ديگري را باعث حضور:
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کننار پاکننان را قينناس از خننود م يننر

گرچننه باشنند در نوشنند شننير شننير»
(ميرجان 22 :1334،و 21 -الف)

وي در ادامه ،بيتي از حافظ بيا ميکند:
اگر شراو خوري جرعه اي فشان بر خاک

از ن گناه که نفعي رسد به خلق چه باک؟
(حافظ)302: 1332،

و در شرح آ مينويسد «:يعني چو به منام جمع رسي و شراب شهود بنوشي ،اااهي باه مناام
فرق معاودت کن و دور افتاداا را که چو خا نشسته بر زمين مهجاورياناد و نااحب مرتهاة
پستي و بياعتهاري؛ از جام ارشاد جرعهاي از شراب شهود خود بده و از مناام قارب باه پاياة بُعاد
آمد اار چه اناه است؛ ليکن چو از براي نفع خلق است ،از اين اناه باکي نهاشد؛ چنانچاه دروغ
به مصلحت که نفع خلق در آ باشد ،اناهي است که ارتکاب آ توا و مشاايخ را اخاتالف اسات
در آنکه بعد از حصول دولت ونول ،وانال را غريق بحر فنا بود بهتر است يا آنکه از بحر جمع
به ساحل فرق آيند و ديگرا را راه نمايند؟ بيشتر برآنند که طريق ثاني بهتر است؛ زيرا کاه مطلاوب
را نهايت نيست و چو خالصاا ِللّاه از لاذت جماع باه مارارت فارق آيناد و بااب نفاع بار روي
دورافتاداا اشايند ،حضرت منّا ايشا را به اين لطف و احساا خاود رسااند و نااحب ترقّاي
ارداند»( ميرجا  59 :4944 ،الف و ب)
و باز ابيات ديگري از موالنا جالل الدين بلخي ذکر ميکند:
داد جننناروبي بنننه دسننندم ن ن نننار

گفننت :زينن دريننا بران يننران غفننار

و تننش گشننت ،جنناروبم بسننوخت

تننش تننو جنناروبي بننر ر

گفننت :زينن

(مولوي)433: 1373،

ميرجا در بيا ابيات ياد شده ،از استعارههاي :نگار ،جاروب ،دريا ،غهار و آتش به شيوة تاأويلي
رمزاشايي کرده ،سمهلها را شرح ميدهد و مصداق مينهد « :نگار عهارت از مرشد کامال اسات و
به اين لفظ اشارت به محهوب وي کرده؛ چنانچه ارباب حنينت افتهاند تا پير در نظر مريد محهاوب
نگردد ،مريد از او به نيل مطلوب نرسد و دريا عهارت از دل است و به اين تعهير اشارت باه ساعت
دل کرده؛ چنانچه به سعت وي از حاديث« :اليساعني أرضاي و ال سامائي و لايکن يساعني قلاب
عهدالمؤمن التني» فهم مي شود ،غهار درياي دل که آب معرفت را تيره ميارداند و نافاي وحادت
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را مي برد ،خواطر متفرقه و تعلنات کونيه است که جاروب ذکر به مرور رفع آ غهار کناد و چاو
چندااه سال

مخلص بر ذکر لساني يا قلهي ممارست کند ،رطوبت تعلناات بارود و آتاش محهات

قوي شود و چندا اشت ال به مذکور وجود ايرد و عنايات مذکور او را دريابد که زبا از ذکار آرام
ايرد و نحيفة دل نيز از آنکه محل ننش ذکر آيد ،ابا کند .پس پير او را امر کند که در آ وقت کاه
زبا از تکلم به ذکر مانده و دل نيز از تعنل ذکري که مشتمل بر حروف باشد معزول اشته ،ذکاري
اختيار کند که اليق آ مرتهه باشد (ميرجا  56: 4944 ،الف).
فصل چهارم
در ذکر سخنا بديع در بيا حنايق طرينت و حنينت بيا توحيد :ميرجا در اين فصل باه مطالاب
زير ميپردازد :انواچ تجلي ،توکل و تر سهب يا عدم آ  ،سفرهاي چهاراانة سال  ،فنا ،فناقالفنااق،
عوالم پنجگانه و تجدّد عالم در هر آ  ،بيا قرب و معيت حق –تعالي ، -تجلّيات ناامکرر حاق ،ردّ
سخن حکما مهني بر وجود عنول عشره و کفر دانستن آ  ،علت تنزل روح از عالم لطياف و مجارد
به اين عالم ،بحث جهر و اختيار و کشف حنينت آ دو بر کامال و منربا و لزوم پياروي ناقصاا
از آنها ،اقسام محهت ن ري ،وسطي و کهري  ،نياز به پير در مراحل مياني و پاياني سلو  ،عُجب و
دفع آ  ،بيا اقسام خواطر چهاراونه حنّاني ،ملکي ،نفساني و شيطاني و تميز آنها کاه از ادقّ علاوم
طرينت است و عارفا کامل را ميسر است ،...بيا معني اين سخن کاه « ااار خَلاق نهاشاند ،خُلاق
نهاشد؛ پس درِ خلوت بسته شد».؛ بيا اين سخن که بعضاي از اربااب شاطح م ال سالطا بايزياد
بسطامي از ارباب تمکين و ابوالوقتاند و قدرت دارند بر آنکه خود را از سُکر برهانند و از تصارّف
واردات بهدرآورند و بعضي م لوب مطلقاند و ابنالوقتاند و حال ،ايشاا را محالّ ظهاور احکاام
خود دارد و ايشا را به ايشا نمي اذارد ،و کساني که ظرف استعداد ايشا وسيع است؛ م ل انهيا و
کمّل اوليا ،ظرف ايشا هراز به آب واردات از سر بهدرنميرود و همه وقت قدم در منام تمکين اساتوار
دارند و ساحت احوال ايشا مجاري منتضاي علم شارچ اسات (ر . .ميرجاا  57: 4944 ،الاف و ب).؛
نيز بيا دو نوچ جمع :و رعايت قواعد شريعت و ضوابط طرينت (ميرجا  55: 4944 ،الف).
فصل پنجم
در اين فصل حکاياتي در حاالت بعضي از مشايخ ميآورد « :خدمت شيخ بهاقالدين عمر مجاذوب
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بوده اند و جذبه بر ايشا غالب بوده و از کمال است راق که داشتهاند ،کساي در وقات اداي ناالت
مي نشسته و ايشا را بر عدد رکعات اطالچ ميدادهاند که خود به حفظ آ نتوانستي رسيد و نياز در
روز جمعه چو به جامع هرات رفتي ،به حکام و ارباب دنيا سخن افتي .چو يکي از محرماا از
ايشا سؤال کرده که اين امر در روز جمعه در مسجد جامع اليق هست يا نه ،فرمودهاند :اار زمااني
به آ مش ول نشوم ،مستهل

شوم؛ چنانچه اوشم نشنود و چشمم نهيند .وي اين تعريف و تمجياد

را تا آنجا ادامه ميدهد که از قاول نانارالدين عهياداهلل ننال مايکناد کاه :اااهي ماوزة ايشاا را
ميکشيدم ،از پاي تا به ايشا بوي مش

ميشنيدم و نيز ننل کردهاناد :هار ساال جنااب شايخ دو

اربعين مينشستهاند :يکي در نذر خواجه عهداهلل انصاري و ديگري در رباط بيدر .يا

اربعاين کاه

در نذر نشسته بودهاند ،روز اول چند بار به وضو ساختن به حوض آشاکارا رفتاهاناد؛ پي مهار را -
نلّي اهلل عليه و سلّم -در واقعه ديدهاند که افتهاند :شما اينجا براي وضاو سااختن اربعاين نشساتهاياد؟
مياويند که بعد از اين واقعه تا آخر اربعين وضو نساختهاند و خوردني ايشا در آ اربعين نيم هندواناه
بوده که با خود به خلوت درآورده بودهاند و روزي که به درآمده بودهاند ،از آ هندوانه اندکي باقي باوده
و مت ير نشده بوده و در ضيافت عيد خلوت به اهل مجلس آ را قسمت کردهاند.
و خدمت موالنا نورالدين عهدالرحمن جامي -روّح اهلل روحاه -نياز باه ناحهت شاريف شايخ
ميرفتهاند و ميافته اند :روزي پيش ايشا رفته بودم ،مردم را به کمال ارتهاط به حق و زوال ارتهاط
به غير داللت ميکردند و اين بيت را ميخواندند:
دالرامنننني کننننه داري دن درو بننننند

دگننر چشننم از همننه عننالم فننرو بننند
(ميرجان 12 :1334 ،الف)

ميرجا سپس به ذکر شيخ شاه خسرو و شيخ شاه و خواجه ابونصر پارسا ميپردازد و از شخص
اخير داستاني شهيه حکايت کشيش بينوايا ويکتور هواو ننل ميکند « :نيز اسها محفّة ايشا را در
بلخ شهي دزدا برده اند .پادشاه چو به اين امر اطالچ يافته ،اهتمام بسيار نموده در باب پيادا کارد
دزدا  .جمعي که مأمور به طلب ايشا شدهاند ،از بلخ پي ايشا را پيدا کرده ،بر اثر آ ميرفتاهاناد تاا در
نزديکي ترمذ ايشا را ارفته ،به نزد پادشاه آوردهاند .پادشاه ميخواسته که ايشاا را باه سياسات عظايم
رساند .يکي از نُوَب افته :مناسب آ است که حکم اين کار را به رأي شريف ايشا تفاوي

کنياد .وي

دزدا را به پيش ايشاا فرساتاده؛ ايشاا دزدا را تعظايم کاردهاناد و در منادم مجلاس نشااندهاناد و
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عذرخواهي کرده که بسيار راه رفته بوديد و شما را براردانيده ،آوردهاند .اسها را پايش از آنکاه شاما را
بگيرند ،ما به شما بخشيده بوديم .حاال اسها مل

شماست؛ ايريد و رويد (ميرجا  54 :4944 ،ب).

وي در ذکر نانرالدين عهيداهلل ،مريد يعنوب چرخي و از اقطاب ننشهنديه ،آورده است« :جنااب
خواجه بعد از چند روز ،از پيرکهير خود به اجازت ارشاد رسيدهاند و معتندا قديم موالناا يعناوب
از اين التفات و عنايت در دين غيرت جوشيدهاند؛ چنانچه به پير ظاهر کردهاند . ...ايشا فرمودهاند
که :چو وي پيش ما آمد ،چراغ او فتيله و روغن داشت و جز اينش هايچ در کاار نهاود کاه کساي
اواردي بر فتيله او زند؛ اين اوارد را ما زديم( ...ميرجا  44 :4944 ،ب) .
 -3-2ارتفاط تن اتنگ امير تيمور و فرزندانش با پيران نقشفنديه:
چنانکه پيشتر اذشت ،اميرا تيموري با پيرا سلسله ننشهنديه به شدت ارتهاط داشتهاناد؛تا آنجاا
که از آنها حتي دستورالعمل حکومتي ميارفته و به حنّانيت آنها به سختي معتند بودهاناد .بهاار در
اين خصو
معذال

مينويسد « :اميرتيمور باآنکه خود مردي غيرمتعصب و تنريهاا بايديان و رناد باود،

از علماي دين و سادات و مشايخ اهل تصوف چشم ميزد و با آنا ارم مايارفات؛ ولاي

تعصهي نسهت به مذاهب ابراز نمي نمود؛ چيزي که هست ،به تدريج طرف فنها و علمااي شاريعت
خانه اهل تسنن را ارمتر ارفت .علت آ نيز وقفهاي بود که در پيشرفتهاي جنگي او در ساوريه
و آسياي ن ير پيش آمد و از شام پيشتر نتوانست رفت و آسياي ن ير را نگااه نتوانسات داشات و
اين ارمي با علماي مذهب براي جلب افکار مردم آ نواحي بود که وي را به بيديني مشهور کرده
بودند (بهار.)244/ 9 :4979 ،
بالجمله در عصر تيمور و خانوادة او کار علماي دين رونق داشات و در درجاة دوم رياضايو و

متصوفه کرّ و فرّي داشتند؛ اما حکما و حتي علماي کالم و منطق رانده و مهجاور بودناد .در مطلاع
السعدين امده است « :در تعظيم سادات و علما و تکريم ائمه و نالحا اهتماام تماام فرماودي و در
تنويت دين و شعار شرچ مهين مهال ه به نوعي نمودي که در زماا او کساي را در علام حکمات و
منطق شروچ نهود»( بهار.)244/ 9 :4979 ،
حکايت زير که از مالقات اميرتيمور با نانر الدين عهيداهلل و آااه شد از پياروزي در جنان باا
پادشاه چين در هرات ،پيش از وقوچ جنن خهر ميدهد ،بيانگر اين ارتهاط اسات« :در آ وقات کاه
مل

چين در هرات پادشاه بوده ،اميرتيمور به قصد ارفتن هرات آمده بوده و در تايهاد به مالزمات
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موالنا آمده؛ ايشا فرمودهاند ":بلکه بر مسلمانا ستم ميکرد؛ خداي – تعاالي -تارا بار وي مسالط
مي ارداند که دفع او کني .اار تو نيز ظلم کني ،ديگري را بر تو خواهد اماشت که دفاع تاو کناد".
يکي از امرا افت ":مخدومنا ،که تواناد کاه بار اميار مسالط شاود ؟ "فرمودناد" :عزرائيال ".اميار
برخاست به تعظيم و افت ":الحمدلِلّه که موت من به دست دشمني نخواهد بود ".چو باه هارات
رفت و مل

را به قتل رساند ،عرضداشت به موالنا نوشت که ":آنچاه فرماوده بودياد ،باه ظهاور

رسيد .دستورالعمل بنويسيد تا بر طهق آ عمل کانم ".موالناا نوشاتند کاه" :شاريعت را رواج ده و
قاضي و محتسب و علماق و هر کس از ارباب تأييد شريعت باشند ،دست ايشا را قوي دار و ماال
را از مردم براستي بستا و پيش از وقت نگير و مکتهدارا را دلاداري ده ".و تعظايم خاانوادههااي
مشايخ که اذشت ،آ نيز در اين ونيتنامه بوده»(ميرجا  ،حدايق 497 :الف و ب ).
اين ارتهاط دوسويه و ارادتمندانه تا آنجا ادامه مي ياباد کاه باراي تعياين جانشاين نياز از پيارا
ننشهنديه بهره بردهاند[ «:اميرتيمور] در مرض موت خود تمام فرزندا خود را نوشت کاه باه پايش
موالنا فرستد تا ايشا يکي را به خالفتي او اختيار کنند و ميرزا شاهرخ خُرد بود و او را نرچ بسيار
ميارفت و عنلش را استنامتي نهود .او را تر کرد و ننوشت .کسي افات کاه :ااار شاما اختياار را باه
دست موالنا مينهيد ،اختيار خود را از ميا برداريد و نام او را نيز بنويسند .چناا کردناد .چاو نوشاته
پيش موالنا بردند ،ايشا دست بر نام شاهرخ نهادند و افتند ":دل به جانب اين فرزناد مايکشاد".پاس
امير او را وليعهد ساخت و از وي سلطنت برآ وجه به ظهور رسيد که رسيد و همه کس در زماا وي
و بعد از وي جز مدح و ثنايش امري که اليق نديد» (ميرجا 494: 4944 ،الف).
 -10-2حكايات بررگان
ميرجا در فصل پنجم ،حکايات پراکندهاي را از بزراا نوفيه؛ همچو  :شمس تهريزي ،محياي
الدين ابن عربي و  ...ننل مي کند؛ از جمله :آغاز و سهب هدايت شيخ رضيالدين علي الال ،هادايت
مجدالدين ب دادي ،هدايت شيخ محمد خلوتي و . ...وي در همين فصل باه ذکار شاريف حضارت
خضر و حضرت الياس و قطب ابدال و توابع ايشا ميپردازد .در اينجا نمونههايي را ذکر ميکنيم:
 -1-10-2راهيابي شمس تفريري به حلقه عارفان
براساس ننل ميرجا  ،شمس مردي ثروتمند بوده که اروهي از ظريفا و خاوش طهعاا باا وي
مأنوس بودهاند و او ااهااهي به تجارت ميرفته و سود آ را خرج آنها ميکرده است؛ اما يا

باار
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نزدي

ترکستا ارفتار راهزنا ميشود و اموالش را به ي ما ميبرند .به دنهال اوشهاي و توشاهاي،

به خانناه بابا کمال جندي در ترکستا راهنمايي مي شود و شايخ را باا مريادا در رقاص و ساماچ
مي بيند و دلش از تأثير آ نحهت مخز اوهر ارادت ميشود« .حکايت :در آ باب که بسيار باشد
که کسي امري را مکروه شمارد و حال آنکه خير وي در آ باشد" :و عسي أ تکرهوا شايئا و هاو
خير لکم" شيخ شمس الدين تهريزي -رحمه اهلل -مارد مالادار باود و جماعات ظريفاا و خاوش
طهعا با وي يار .هرچندااه به تجارت رفتي و آنچه سود آوردي ،به ظريفا خرج کردي .يا

باار

به جانب ترکستا تجارت اختيار کرد و قريب به آنجا رسيده بود که قطّاچ الطريق بر کااروا حملاه
آوردند و مال همه کس را بردند .نمد پارهاي بر خود پيچيده ،شب را باه ترکساتا رسايد .يکاي را
ديد .افت که ":مرد غارت زدهام .اوشهاي و اند توشهاي خواهم ".آ کس افت ":تواند بود کاه
اين منصود در خانناه بابا کمال جندي آيد به وجود" .پس او را به آنجاا راه نماود .چاو باه آنجاا
رسيد ،شيخ را با مريدا در رقص و ساماچ دياد .دلاش از تاأثير آ ناحهت مخاز ااوهر ارادت
ارديد .شيخ نيز چو به سوي وي ديده اشاد ،کمال قابليتي که در استعداد او مضمر بود ،در چشام
فراست شيخ نمود .يارا را به احترام وي داللت کردند و از براي او کسوت و دعوت آوردند .او را
حز تمام به دل درآمد و اريه بر وي غلهه کرد و باعث اريهاش آ بود که با خود مايافات ":آ
زما که مال داشتي ،تخم جود در زمين بي حانال کاشتي و اکنو که به مصارف خيار رسايدهاي،
از مال تهي ارديد ".و شيخ را بر ضمير وي اطالچ افتاد ،افت :اي درويش! از ايان مفلساي مهااش
دلريش که اار ظلمت مال از حواشي تو دور نميشد ،جوار نحهت درويشا نمايرسايدي و ااار
اين پرده از پيش ديده دل تو برنميخاست ،جمال کمال نوفيا را نميديدي .خادا را شاکر ااوي
که خسيسي را از تو برده و ترا به دست امر نفيسي سپرده ".پس مدتي در دولت آ ارادت بود و بر
روي خود در کمال اشود»( ميرجا 425 :4944 ،ب).
 -2-10-2نورالدي عفدالرحم جامي
جامي ،شاعر بزرگ قر نهم ،از مريدا سعدالدين کاش ري اسات .وي از جاناب پيار خاود باه
سمت پير ارشاد منصوب ميشود؛ اما از روي فروتني هراز خلعات ارشااد نمايپوشاد و در پاساخ
ديگرا مياويد مريدي نميبيند .ميرجا درباره وي مينويسد:
«از کمّل مريدا موالنا سعدالدين کاش رياند .موالنا شمسالدين محماد روحاي مايفرماودهاناد
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که ":آ روزي که موالنا عهدالرحمن جامي به خدمت موالنا ارادت آورد و طرينه ارفت ،موالنا باه
خانه درآمدند و افتند :امروز شاههازي به دام ما درآمد! و در وقت فوت خود افتهاند موالنا را کاه:
هر حق امانتي که از طرينه خواجگا نزد ما بود ،به شما سپرديم؛ شما باه بناداا خادا برساانيد".
ايشا ساکت بودهاند و بعد از آ نيز البس خلعت ارشاد نشدهاند؛ زيرا که همه وقت خواستهاند کاه
شواهد اسرار و احوال ايشا در پردة خفا و کتما باشد و ارتکاب اشعار و معمّا و تصانيف و ام اال
آ همه پردهها بود که بر روي کار خود ميپوشيدهاند و از رسوم و عادات خلق محترز بودهاناد :باه
روي زمين مي نشستند و اار اوالد سلطا حسين ميرزا و امرايش آمدي به دياد ايشاا  ،آنجاا نياز
حال بر اين منوال بودي که اليمي از براي ايشا بيرو نيااوردي و بار زماين نشساتي و منياد باه
ماحضري نشدي و ااهي اار ماحضاري آوردي ،بار رداي خاود نهااده ،خاود برداشاتي و آوردي»
(ميرجا 449 :4944 ،الف).
 -3-10-2شهاوالدي عمر سهروردي ،پير سعدي
حکايت بعدي ،ننل کرامتي از شهابالدين عمر سهروردي ،پير سعدي است:
« روزي چهار کس محفة شيخ شهابالدين عمر سهروردي را -قدّس سره -برداشته ،ميروناد و
يکي چهار سيدزاده اي بود که برداشته بود و وي را اما بود که چو چناد قادم بهارد ،شايخ او را
عذرخواهي خواهد فرمود و از وي التماس تر آ کار خواهد نمود؛ ليکن هايچ از ايان منولاه باه
ميا نياورد و اين ت افل در دلش کار کرد .شيخ بر ضمير وي مطّلع بود؛ فرماود کاه ":اي سايدزاده،
من هيچ به امداد شما و اين سه کس ديگر محتاج نيستم .اار شما محفّه را اذاريد ،عنايات حاق آ
را فرونگذارد و اار در اين ش

مي آريد ،هر چهار دست از آ بازداريد .چنا کردند ،محفّه بر هاوا

ميرفت و به تأييد خدا ميرفت .بيت:
غينرر چنرا بنرد

ن کس کنه منرر را بنه مينان هنوا بنرد

محداج رو بنه جانن

اي دن به خلنق داده ،دريانا کنه غنافلي

زان لطف ها که منرد خندا از خندا بنرد»
(ميرجان127: 1334 ،و)

 -3نديجه
 حدائق الدقايق ،مجموعهاي حاوي فصلهاي پنجگانهاي است که محور انلي آنهاا ،بياا مطالابعرفاني است و براي پژوهشگراني که مايل به کاوش در زواياي قر هاي نهم و دهام هساتند ،منهاع
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ارزشمندي است .در اين کتاب ،رمزاشايي از نکات پيچيده عرفاني و اشاعار دشاوار و ذکار و يااد
عارفا بزرگ طرينت خواجگا همراه با حکاياتي جذاب و دلنشين ،خواننده را مأنوس ميسازد.
 -قلم نويسنده نزدي

تلفيني از ن رهاي مرسل ،مسجع و فني است .شايا ذکر است باا اينکاه

نويسنده کوشيده است برخي از نکات مههم و کليدي رايج در ميا ناوفيا را از الباهالي ساخنا
پيرا طرينت و ااهي نيز از جانب خود روشن کند؛ اما در ذکر حکايات ،ااهي از دقت علمي الزم
برخوردار نهوده است؛ بنابراين ،استناد به روايات اثر بايد با احتياط نورت پذيرد.
 آنچه حدايق را در ميا ديگر آثار شاخص و ممتاز ساخته ،ذکر حکايات و داستا هايي بکاراز پيرا ننشهنديه و سلسله هاي ديگر است که از زبا بزراا و به قلم ميرجا ننل شده و برخي از
آنها براي نخستين بار در همين اثر و با ذکر جزييات آورده شده است؛ حکاياتي که نظاير آنهاا را در
تذکره االولياق  ،اسرار التوحيد و کتهي از اين دست ميتوا يافت.
 پيرا ننشهنديه با اميرا تيموري ارتهاطي تنگاتنن داشتهاند؛ به طوري که با جذب و مشارّفکرد اميرا بزرگ ،از اين رهگذر به استرش شريعت و آموزههاي تصوف مايپرداختاهاناد و اوج
اين ارتهاط ،زما قطهيت خواجه عهيداهلل احرار در قر نهم بودهاست.
 نويسنده در نگارش کتاب به آثاري ،از قهيل :رساله قدسيه و أنيسالطالهين و عدّهالساالکين ازخواجه محمدپارسا ،رشحات کاشفي و سلسلهالعارفين و تذکرهالصّدينين في مناقب شايخ احارار از
محمد قاضي سمرقندي در شرح فضايل استاد و پيرِ خود ،خواجه عهيداهلل احرار نظر داشته است.
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