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چکیده
اخالق نوری كه در 1026ه .تالیف شده ،نام د ستنو شتهای در علم اخالق و عرفان ا ست
كه ابتدای آن از بین رفته و اطالعی دربارۀ مولف آن در دست نیست .مولف این اثركیست؟
او معا صر جهانگیر پاد شاه و از نوادگان معینالدین واعظ فراهی ا ست .این اثر مجموعهای از
حکایتها و اشعاری است كه همگی مربوط به قبل از قرن نهم است و سرایندۀ برخی از آنها
معلوم نیست .از آنجا كه بیشتر متن اثر برگرفته از منابع مختلف است ،سطوح ادبی ،واژگانی
و نحوی نیز تابع منابع م لف است و نمیتوان سبک شخصی معینی برای آن مشخص كرد.
سبک نوشتاری اثر یکدست نیست؛ گاهی ساده و روان و گاهی مسجّع و تکلّفآمیز است .در
سطح ادبی پرب سامدترین آرایه ،تلمیح و ت ضمین ا ست .در سطح نحوی نیز ا سلوب جمالت
به نحو عربی نزدیک است .به نظرمیر سد یکی از مالکان متع صّب كه ق صد بازنوی سی این اثر
را داشخخخته ،قسخخخمتهایی از این اثر را از بین برده و روی مطالبی كه با عقایدش همخوانی
نداشته ،خط كشیده است.
کلمات کلیدی :نثر فارسی ،تصحیح ،نسخه خطی ،اخالق نوری ،عرفان.
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 -1مقدمه
نسخه های خطی بخشی از میراا علمی و فرهنگی ایران زمین بشمار میآیند كه حفظ و
پاسداشت این گنجینههای ارزشمند بسیار با اهمیت است .یکی از مهمترین اقدامات در این
مسیر تصحیح و احیای آنهاست .نسخۀ خطی منحصر بهفرد اخالق نوری از جمله نسخ
ارزشمندی است كه به شمارۀ  5992در كتابخانۀ آیتاهلل مرعشی قم نگهداری میشود و
تاكنون تصحیحی از آن انجام نگرفته است .این نسخه درذیحجۀ سال 1026هخ .تالیف و
توسط كاتبی نامشخص در ربیعالثانی سال 1029هخ .نوشته شده است .نسخۀ مذكور مشتمل
بر  643برگ است .البته در منابع تعداد  638برگ عنوان شده است( .فهرستواره دنا ،درایتی،
ج  ،2ص( )226فهرست نسخهای خطی آیت اهلل مرعشی قم.حسینی ،ج 15ص 366و )365
ابتدای نسخه (آغاز) افتادگی دارد وجمالت آغازین آن چنین است« :اجابت فرمود و دست
وی از آن مبرّا گشت .بعد از چند گاهی سایلی به در خانۀ خواجه.»....این نسخه ،تحمیدیه و
بعدیه ندارد ولی انجام و انجامه دارد و ترقیمه با این انجام و این بیت كه شاید نام یا لقب
مولف ،دبیر ،در آن آمده ،پایان مییابد:
بخخخه ترتیخخخب مقخخخخخاالت ضخخخخروری
چخخخو این اخخخالق نخخخوری شخخد مرتب
دبیخخخر فکخخخر در تخخاریخخخخخ سالخخخش

رقخخخخم كخخخخرده «بگخخخو اخخالق نوری»

عبارت "بگو اخالق نوری " با حروف ابجد اشاره به سال تالیف این اثر(1026ه) دارد.
در این متن خط خوردگی زیاد است .در مورد این خط خوردگیها چند احتمال وجود
دارد :یکی اینکه كاتب دوم به دلیل تعصبّات مذهبی در كار كاتب اول دست برده و بخشی
از مطالب را خط زده یا مطالبی را افزوده است .دیگر اینکه یکی از مالکان نسخه میخواسته
نسخۀ دیگری از این اثر تهیه كند ولی چون شخص متعصبی بوده ،در متن نسخه روی برخی
از عبارتها خط زده و عالمت «ن» را بهكار برده است كه به معنی «ننویسید» است و درواقع
یادداشتی است برای كسی كه قرار بوده از روی نسخه بنویسد .البته در مواردی نیز عالمت
«ب» را به كار برده كه به معنی «بنویسید» است و گاهی از كلمات «بنویسید» و «ننویسید»
استفاده كرده است.
 -2معرّفی مؤلّف اخالق نوری
پیشتر اشاره شد كه شاید لقب یا نام مولف دبیر بوده باشد اما در برگ  628الف مولف
خودش را فقیر معرّفی كرده است .از آنجا كه ابتدای نسخه از بین رفته ،معلوم نیست كه این
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اثر به كسی تقدیم شده است یا نه؛ اما چون مولف در موارد فراوانی (بیش از بیست مورد) به
مدح جهانگیر پادشاه پرداخته ،شاید بتوان گفت كه اثرش را به او تقدیم كرده است.
در برگ 547ب دربارۀ ارزش این اثر آمده است« :الجرم عاقل كسی باشد كه بدانچه الیق
باشد شاغل و از آنچه نامناسب باشد محترز بود و از این مقاالت حکمت سمات هدایت یابد
تا به مدارج سعادت شتابد چون خامۀ عنبرین شمامه در این مقاله از هرنوع فواید و مآثر
مرقوم گردانید اكنون ورق چند از نتایج انفاس حکما رقم زده كلک بدایع انشا میسازد».
 -1-2زمان تالیف اثر
دربارۀ سال تالیف در متن اشاره مستقیمی وجود ندارد اما با توجه به اطالعات ضمنی كه
به شرح زیر از متن به دست آمده است می توان بطور تقریبی به سال تالیف پی برد:
الف) م لف از جدّش ،مال معین واعظ ،نام میبرد ( 507ب) و با عبارات شیخ معین ،مال
معین واعظ ،جدی فقیر معین  ،نظم لوالدی رحمه اهلل و  ...از او یاد میکند .اشعار بسیاری از
جد مولف با تخلص "معین"در سراسر متن آمده است .در برگ  610الف یک بیت از او تحت
عنوان والدی دیده میشود :بیتال لوالدی علیه الرحمۀ:
مگر این چشم پرحسرت به دیدار تو بگشاید
معینی دیدۀ غیرت ببسخت ازدیدن غیرت
(ر.ک :بخخخخخخخخخخرگ23:ب33،ب 34 ،الخخخخخخخخخخف 82 ،ب 90،ب112،ب317، 250، 192،
 324، 510،325 ،312،و )..بخخخخیش از پنجخخخخاه مخخخخورد از جخخخخدش غخخخخزل ،ربخخخخاعی،
قطعخخه و فخخرد آورده اسخخت كخخه تعخخدادی ازآن اشخخعار در دیخخوان تخخازه چخخاپ شخخخده
معین الدین فراهی موجود نیست.
ب) در این اثر از جهانگیرشاه (977-1037هخ1569 -1627 /.م ،).بزرگترین پسر اكبرشاه،
بسیار نام برده شده است « :ابوالمظفر ،اسکندر ثانی جهانگیر شاه» (156الف) .در برگ 295
الف (با قید تاریخ اول رجب 1024هخ ).و در برگ 103ب در حاشیه و نیز  427و  361الف
و  399ب ،از پادشاه وقت خویش ،نورالدین محمد جهانگیر ،تقدیر و تشکر كرده است.
جهانگیر از 1014هخ .تا زمان مرگش فرمانروا بوده است .در برگ  449اسم این پادشاه را
آورده است .در برگهای 341و  344نام نورالدین محمد جهانگیر نوشته شدهاست.همچنین
اشعاری در مدح او در م تن آمده كه در قسمتهای مختلف چندبیت آن تکرار شده است(.
107ب38،ب65،ب124،ب156،الف همراه با مثنوی طوالنی در مدح ایشان و)...در تمام متن،
پایان مقاله وشروع مقاله بعد،مدح پادشاه نورالدین را دارد.
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ج) در حاشیۀ برگ  72الف اشاره شده كه جدّ م لف با پادشاه میرزا سلطان حسین بایقرا
( 842-911هخ ).همعصر بوده است.
د) برخی از شعرهایی را كه م لف به معین نسبت میدهد ،در دیوان معینالدین چشتی
وجود دارد.
هِ) بر اساس دو بیتی كه درترقیمه كتاب آمده است ،حروف ابجد «بگواخالق نوری»
معادل سال  1026میشود .در انجامه (یادداشت كاتب) هم به شکل واضح به تاریخ كتابت
اثر اشاره شده است « :قَد وَقَعَ الفراغآ مِن تَحریرِ هَذهِ االَوراقِ فِی یَومِ الجمعهِ التاسعِ و العِشرینَ
مِن شَهرِ رَبیعِ االَخرِ فِی سِلکِ سِنَهِ  .»1029در برگ 295الف در بین بحث و دعای خیربرای
شاه ،تاریخ 1024هخ .درج شده كه نشان از آن دارد كه نوشتن و گردآوری مطالب متن چند
سال بهطول انجامیده است .از آنجا كه كاتب اشارهای به مرحوم شدن م لف ندارد ،احتماال
این اثر در زمان خود م لف و زیر نظر او كتابت شده است.
و) شواهد شعری اثر متنوع است ،آخرین آنها از نظر زمانی ،مربوط به جدش محمدبن
شرف الدین معین الدین فراهی هروی (متوفی 907ه) است.
با توجه به مطالب فوق باید ابتدا مشخص كرد معین واعظ كیست تا بتوان به زمان تالیف
اخالق نوری دست یافت .از قرن شش تا ده در كتابهای مختلف تاریخی و عرفانی و ادبی از
چندین نفر با نام معین یاد شده كه از بین آنها سه تن قابل بررسی هستند:
 )1معینالدین چشتی اجمیری (537 -633هخ) كه از سلسلۀ سادات رضوی بود .وی در
سیستان به دنیا آمد و در خراسان نشو و نما یافت و از دست شیخ عثمان هارونی خرقۀ
والیت پوشید .از استادان او در عرفان میتوان به شیخ نجمالدین كبری ،اوحدالدین
كرمانی و عبدالقادر گیالنی اشاره كرد .وی بنیانگذار سلسلۀ چشتیه است و آثارش
عبارتند از :انیساالرواح ،حدیث المعارف ،دلیلالعارفین ،رسالۀ آداب دم زدن ،رسالهای
در تصوف ،رسالۀ وجودیه ،كشفاالسرار ،گنجاالسرار ،مکاتیب و باالخره دیوان او( .دیوان
چشتی،ص  )4-22محمد اخترچیمه ،محقق پاكستانی ،با تفحّص در منابع گوناگون
وصول المعراج را نیز به فهرست باال اضافه كرده است( .مجله گوهر،اخترچیمه ،ص )587
گلچینمعانی مینویسد« :معینالدین چشتی تعدادی رباعی سروده است كه بعضی از
آنها با رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر مخلوط شده است ولی معینالدین چشتی صاحب
دیوان نیست .آنچه به نام اشعار وی مدوّن شده ،در واقع اشعار معینالدین فراهی (م.
 907هخ ).است .ضمن اینکه برخی از اشعار مندرج در این دیوان از این دو معین نام
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نیست و از دیوان دیگر شعرا به آن راه یافته است» (مجله یغما،گلچین معانی،ص -179
.) 177
 )2مال معینالدین یا كمالالدین حسین واعظ كاشفی ( 840-910هخ ).با تخلّص كاشفی،
وی صاحب اشعاری است كه تاكنون چاپ نشده است (جواهر التفسیر ،عباسی،ص .)54
)3عینالدین فراهی (م 907 .یا  908هخ ) .كه دو تخلص داشته است« :معین» و «مبین».
از آنجا كه معینالدین چشتی شعر نسروده و تخلّص مال معینالدین یا كمالالدین حسین
واعظ هم «كاشفی» بوده و نیز در متن به قاضی بودن مال معین اشاره شده است؛ پس میتوان
نتیجه گرفت كه جدّ م لف ،معینالدین فراهی است .پذیرش این موضوع همزمان بودن فراهی
و حسین بایقرا را تایید میکند چون در منابع نیز به روابط فراهی و بایقرا اشاره شده است( .
دیوان معین الدین فراهی،بهشتی ،مقدمه ،ص هفده)
دلیل دیگر اینکه م لف بخشی از رسالۀ فصلالخطاب اثر خواجه محمد پارسا ،از بزرگان
نقشبندیه را كه معین الدین فراهی هم به این سلسلۀ طریقت منسوب بوده در اثر خود درج
كرده است ،این در حالی است كه معینالدین چشتی – همانگونه كه از لقب او مشخص
میشود –از معتقدان به طریقت چشتیه است.
فاصلۀ زمانی م لف (1026ه ).و جدّش (908ه ).صد و هیجده سال است .در كتاب اعالم
الهند از محمدمعین الهوری حنفی (م995 .هخ ).یاد شده كه قاضی الهور بوده و از نسل شیخ
معین ،صاحب معارجالنبوه است( .األعالم بمن فی تاریخ الهند،حسنی،ص )422بدین ترتیب
م لف اخالق نوری نسل سوم مال معین فراهی به شمار میاید:
 )1معینالدین فراهی (م 905 .هخ).؛
 )2پسرِ معینالدین فراهی (احتماال متوفای  950هخ)؛
 )3نوۀ معینالدین فراهی به نام محمدمعین قاضی الهور (م995 .هخ).؛ معاصر قاضی نوراهلل
شوشتری ( 1019-956هخ.).
( )4م لف اخالق نوری .م 1026 .به بعد)وصفی وصفی هروی.
موالنا معین الدین فراهی (منسوب به فراه :شهری است نزدیک به سبزوار فراه) برادر قاضی
نظامالدین محمود است و در بسیاری فضایل و كماالت اظهار وقوف میكرد .او در زهد و تقوا
درجۀ علیا داشت و اكثر خطوط را در غایت جودت بر صفحۀ تحریر مینگاشت و در ایام جمعه
بعد از ادای نماز در صرفۀ مقصورۀ جامع هرات وعظی در كمال تأثیر میگفت و درر و غرر آیات
و احادیث را به الماس طبع لطیف میسفت .تولد وی بهدرستی معلوم نیست ولی ظاهرا در
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سال  907هخ .مریض شده ،درگذشت و در مزار خواجه عبداهلل انصاری دفن شد .وی بعد از
فوت برادر خود به موجب تکلیف سلطان میرزا حسین بایقرا به مدت یک سال صاحب منصب
قضا بود ،آنگاه ترک آن امر كرده و دیگر قبول نکرد .دربارۀ چگونگی دورۀ تحصیل و دیگر
جزییات زندگی معین در منابع و تذكرهها اطالعات مبسوطی نیامده است ولی با توجه به
آثار بجامانده از او روشن است كه طبق معمول در دورۀ كودكی و نوجوانی علوم رایج زمان
خود :فارسی ،عربی ،فقه ،قرآن ،ادب را فراگرفته و آموخته است ،بویژه در مورد قرآن و تفسیر
آن تبحر شایانی بدست آورده است .سپس به مطالعۀ كتابهای عرفانی پرداخته و به سبب
استعداد فطری و طبع خداداد به قلمرو شعر عرفانی وارد شده و شمار قابل توجهی غزلیات
عرفانی سروده است كه در دیوان او دیده میشود .به سبب وضع روحی و بینش و گرایش
عرفانی نسبت به امور دنیوی بی توجه بوده و به علت تمایالت زاهدانۀ خویش با رجال و
فرمانروایان معاصر خود رابطۀ مناسبی نداشته و در هر فرصتی به نقد و خردهگیری از برخی
از آنان میپرداخته است .كتب و رسائلی به وی نسبت دادهاند كه عبارتند از :معارجالنبوه در
سیرت حضرت رسول(ص) ،قصص حضرت موسی(ع) ،اربعین در چهل حدیث نبوی ،تفسیر
سورۀ فاتحهالکتاب ،بحرالدرر ،حدائق الحقائق در تفسیر سورۀ یوسف ،دیوان.
معینالدین افزون بر نویسندگی ،گویندهای توانا و سخنگویی ماهر بوده است ،چنانکه در
ضمن سرودههایش اشاره میکند كه از خردسالی مانند حضرت عیسی سخنور و اهل منبر
بوده است .مدت چهل سال به مطالعۀ تفسیر قرآن و احادیث پیامبر اسالم و كتابهای فرهنگ
اسالمی پرداخته و آنچه از آن كتابها به دست آورده و مناسب میدیده در ضمن وعظ و
سخنرانی در باالی منبر مسجد جامع هرات كه مسند آباا و اجداد او بوده ،برای شنوندگان
بازگو میکرده است( .دیوان فراهی ،بهشتی ،ص هفده -بیست)
با توجه به مطالب فوق نظر گلچین معانی تایید میشود بویژه كه سید احمد بهشتی با
مطالعه و جمعآوری نسخهها وآثار متعدد ،مجموعه اشعار معینالدین فراهی را گرد آورده و
بر این نکته تاكید دارد كه اشعاری كه در دیوان چشتی ضبط شدهاند ،سرودۀ او نیست.
(دیوان فراهی،بهشتی،ص هفده))
 -2-2روش مؤلف در طرح مطالب
م لف از آغاز با درج حکایت و شعر وآیه وحدیث به بیان مضامین اخالقی پرداخته است.
از برگ  547به بعد شیوۀ مولف تغییر مییابد و از بیان حکایتها و اشعار فاصله میگیرد و با
ذكر شماره ،چندین برگ را به بیان حکمت با همین عنوان ،اقدام میکند .این ایجاز با اطنابهای
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پیشین م لف قابل توجیه نیست و عجیب مینماید .چون جوهر و رنگ مركّب در این قسمت
تغییر نکرده است ،بدون شک این تغییر روش از جمله دستکاریهایی كه پیش از این دیدیم،
نیست .این حکمتهای نقل شده در مجلۀ حوزۀ علمیه( ،مجله گنجینه ،شمارۀ  ) 22به عنوان
«حکمتهای ماندگار» نقل شده است .الزم به ذكر است كه مجلۀ نامبرده از بین متون كهن
مطالب اخالقی را انتخاب و چاپ میكند .در بعضی قسمتهای متن اطالعات خاصی دربارۀ
یکی از عارفان یا اشخاص دیگرآمده است كه قبال به بعضی از این موارد اشاره كردیم.
م لف از برگ 638الف به بعد به ذكر و توضیح برخی از اصطالحات عرفانی مانند قطب
ارشاد و قطب ابدال و توابع ایشان میپردازد و خصوصیات هر طبقه را بیان میکند و توضیح
میدهد كه این مبحث به عربی بوده و در كتاب فصلالخطاب از خواجه محمد پارسا (-822
756هخ ).از بزرگان نقشبندیه آمده و مولف آن را به فارسی ترجمه كرده است.
در حکایتها و مقالههای مختلف جملههای پند و اندرز ،متناسب با موضوع متن ،خطاب
به خوانندگان یا درویشها دیده میشود و نتیجۀ اخالقی حکایتها در پایان همان حکایت ذكر
شده است.
همانطور كه پیشتر گفته شد ،ابتدای نسخه از بین رفته است .گویا این متن شامل بیست
مقاله بوده است كه چند مقاله یا ذكر نشده و یا از بین رفتهاست .از ابتدای این اثر تا برگ
 66مطالب بدون قید هیچ عنوانی مانند فصل ،مقاله و ...نیامده است اما از برگ  66عنوان
«مقاله» در صدر برخی مطالب و عنوان فصل در سه مورد آمده است :برگهای  329الف،
 493الف و  497الف .
ترتیب مقاالت چنین است :مقالۀ ششم ،مقالۀ چهارم ،مقالۀ دوم ،مقالۀ سوم ،مقالۀ هفدهم،
مقالۀ دوازدهم ،مقالۀ سیزدهم ،مقالۀ چهاردهم ،مقالۀ پانزدهم ،مقالۀ هجدهم ،مقالۀ نهم،
مقالۀ پنجم ،مقالۀ دهم ،مقالۀ نوزدهم ،مقالۀ بیستم (مقاله های نوزدهم و بیستم در حاشیه
آمدهاند) .سه قسمت تحت عنوان «فصل» بعد از مقالۀ نهم و نوزدهم آمده است و مقالههای
یکم ،هفتم ،هشتم ،یازدهم و شانزدهم در متن ذكر نشده است .این نکته قابل توجه است كه
اگرچه هر مقاله به یک یا چند موضوع اختصاص دارد؛ اما گاهی به برخی از موضوعات در
چند مقاله اشاره شده است.
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 -3بررسی سبکی اخالق نوری
 -1-3ویژگیهای زبانی (لغوی)
الف) استفاده از تکیهكالمها و عبارات عربی در متن فارسی مانند :مقدمهر الجیوش .الزمهر
الجنود.
ب) كاربرد فراوان جمع مکسر عربی :نروان جمع نر .دروب جمع درب ،مکاید ،عظایم،
ثواقب ،عظایم ،اجالل ،مخایف ،مفاوز و  ....نیز كاربرد دیگر جمعهای خالف قاعده یا اشتباه:
دروب (درب) ،بواطن (باطن) ،خودها (خود) ،همم (همت).
ج) بسامد فراوان لغات و تركیبات عربی كه غیر از استشهاد و اظهار فضل ،گاهی برای
آرایش كالم بوده است :معنون ،سنوح مغلقات ،مفاتیح فضل منان ،آفتاب مکرمت رحمانی،
حدیقه عاطفت یزدانی و.....
د) بسامد اصطالحات عرفانی و كالمی در این اثر بسیار است :لمعات ،آیینه مرآتی ،فقر،
بقا ،طلب ،ستر ،غیرت ،ذكر ،شکر (كثرت و وحدت) ،تعیین ثانی ،اطالق محض از جمیع
قیود ،وادی فقر ،فنا ،وحدت وجود ،تعیین ،خموشی ،شهود ،مرآتیت ،تحقیق ،حال ،عبادت،
مراقبه ،مشاهده ،توحید ،عبودیت ،ربوبیت ،محو ،خرابات ،ممکن ،واجب ،مناجات ،سالمت،
رند ،مالمت ،پیر ،استغنا ،حادا ،قدیم ،لمعات ظهور ،آفتاب شهود ،طاری ،فرع و اصل و. ...
ه) اضافه كردن «ان» به بعضی مصادر عربی و ساختن تركیبات جدید :وجدان به معنی
پیدا كردن از ریشه وجد عربی به همین معنی است.
ح) ساخت و كاربرد تركیبات و واژگان جدید :ارزلِ ارازل (= ارذلِ اراذل) ،زمان زمان به
جای هر زمان« ،ناگاهی» به معنی ناگهان« ،در زمان» به معنی «فوراً» ؛ «نزدیک» به معنای
«نزد»؛ «زجر» به معنی درگیری ،قهر ،جدل؛ «باصالح» به معنی نیک و خوب؛ «ازدر» به
معنی به خاطر ،به دلیل؛ حضرت به جای حضور و خدمت؛ روز باز به معنی روز دیگر؛ وحشت
به معنی خشم..
ط) بهكارگیری بعضی كلمات عامیانه :اونجا (آنجا).جلدی(فوری)
ی) استفاده از «بر» بهجای «به» در حاشیۀ  26الف آمده است :بر مطبخی گفت (به
مطبخی گفت).
 -2-3ویژگیهای نحوی
 به شیوۀ زبان عربی ،اغلب جملهها كوتاه و بدون فعل است. -بین اجزای فعل فاصله افتاده است« :مرا از عهدۀ آن بیرون میباید آمد».
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 بهجای نقطه پس از پایان مطلب «و» آمده(واو استیناف)وحکایت جدید شروع شدهاست.گاهی نیز جمله با «امّا» آغاز شده است.
 كاربرد ضمایر منفصل بهجای ضمایر متصل« :پدر من» به جای «پدرم». كاربرد «ی» استمراری :خواستمی .رفتمی و... عدم رعایت شناسۀ افعال در برخی موارد :دانست كه راست میگوید (.میگویم)(7ب) بسامد باالی كاربرد وجه وصفی. درهم آمیختگی جمالت و عبارات فارسی و عربی بدون قرینه. كاربرد فعل در اول جمله. استفاده از ضمیر «آن» برای مرجع انسان ،حیوان و اشیاا. مطابقت صفت با موصوف به شیوۀ نحو عربی :منشور افضالش ،رندان عشاق ،كنیزۀمطربه.
 حذف فعل بدون قرینۀ لفظی و معنوی:مراحضرت رب العالمین برای توفرستاده وسالمگفته115(....الف)
 جابجایی اركان جمله بویژه در حکایتها..:كه مهمان هدیه باشداز جانب خدای)2(... -3-3ویژگیهای ادبی
همچنان كه پیشتر گفته شد سبک ادبی این نسخه خاص م لف نیست بلکه تابع منابع و
كتابهای متعددی است كه از آنها مطالب نقل شده است .گاهی زبان بسیار ساده و روان و
بدون توصیف است؛ گاه با توصیفهای زیبا و بدیع و شاعرانه آراسته شده مانند توصیف ایمان
آوردن دحیه الکعبی برادر شیری پیامبر وزیباروی مشهور عرب .گاه با عباراتی سرشار از
صنایع لفظی و معنوی و مسجّع و آهنگین مزین گشته است .برخی از آرایههایی كه با بسامد
بیشتر در این اثر بکار رفته به شرح زیر است:
 -1-3-3واژهآرایی با حروف الفبا
« عاشقی داشت كه چون عین چشم به جمال با كمالش بازداشت و مانند الف نهال قدش
در ریاض جان میکاشت و به سان شین شرف شکر عشقش را شیوۀ و شیمه خود میساخت
و همچون قاف در پیش قامت به استقامتش سر متابعت در پیش میانداخت و هرچند اراده
مینمود كه پای در دامن صبر پیچیده به گوشهای نشیند ،شوق لقایش مانع بود 292( » ...ب).
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 -2-3-3سجع
« مهندس مشیت در ساحت با مساحت این گلزار عالم اسرار یعنی فلک دوار صدهزار شاخ
و برگ انوار برا نگیخت .موسس حکمت با مداد قدرت در این گلستان فطرت از سر هر برگ
و شاخی از این گلبن اخضر صد هزار هزار كوكب منور بر مثال ورد احمر درآویخت214(»..
الف)
 -3-3-3تلمیح
تلمیحات و تضمینات بسیاری در این نسخه دیده میشود كه میتوان آنها را به چند نوع
تقسیم كرد:
الف) تلمیح به داستانهایی كه در كتب ادبی و تاریخی آمدهاست؛ روش كار م لف در این
قسمت آن است كه معموال حکایتهای منظوم را به نثر تبدیل كرده است .از جمله:
 در برگ  343الف داستان شیرین و فرهاد را به نثر برگردانده است و جزییات را نیزآورده و داستان را تحلیل كرده است(.حلّ)
 بخش  18ازكتاب سبحهاالبرار جامی را در برگ  356الف به نثر برگردانده است .دراین تحلیل از شعرهای جامی استفاده نکرده است و اشعاری كه در این قسمت آمده ،بنا
به گفتۀ م لف ،سرودۀ خود اوست.
 بخش  15از كتاب سبحهاالبرار را در برگ  362ب در بیان صبر ،به نثر آورده؛ ولیذكری از اشعار آن نیست.
 در ابتدای نسخه برگ  1الف ،حکایتی از باب چهارم بوستان سعدی رابه نثرنوشته وسپس سه بیت از بوستان نقل كرده است.
ب) تلمیح به داستانها و حکایات قرآنی :در این نسخه از پیامبران بویژه حضرت محمد
(ص) ،حضرت موسی(ع) ،یوسف(ع) بسیار نام برده شده و حکایات و سخنانی از آنها ذكر
شده است از جمله حکایت آدم (ع)(260الف) ،داستان پادشاهی حضرت یوسف و وزارت
جوان خاركش باتقوا ( 261ب) ،داستان موسی (ع)(128ب) و....
 -4-3-3تضمین
در این اثر از آیات ،احادیث ،حکایات عرفانی ،حکایات تاریخی و اشعار فارسی و عربی بسیار
استفاده شده است 2812.بیت شعرفارسی و 66بیت شعرعربی در متن و127بیت شعرفارسی
 3بیت شعرعربی در حاشیه ها آمده است .همچنین از قوالب مختلف شعری چون قطعه،
رباعی ،مثنوی در متن استفاده شده است .در این اثر مجموعا هزار و صد و پانزده حکایت
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كوتاه و بلند آمده است .از این تعداد پانزده حکایت با جملۀ «حکایت آوردهاند»؛ پانصد و سی
مورد با عنوان «حکایت»؛ دویست و هفتاد و چهار مورد با «نقل است»؛ و سیصد و سی و
چهار مورد با «آوردهاند» آغاز شدهاست.
م لف به دو شکل مطالب را از منابع مختلف نقل كرده است:
الف) نقل اشعار بدون ذكر نام شاعر :بسیاری از این ابیات متعلق به شاعران شناخته شدۀ
ادب فارسی و عربی است اما برخی از شعرهایی كه در این مجموعه آمده از شاعران ناشناس
نقل شده است كه بسیاری از آنها در كتاب «دیوار نوشتههای یادگاری در مسجد مدرسۀ مادر
شاه اصفهان» آمده است (.این كتاب در سال 1291هخ .به دستور ظلّالسّلطان حاكم اصفهان
توسط «محمد باقر» نامی جمع آوری شده است) .بعضی ازشعرها از مجدخوافی ومالحسین
واعظ كاشفی و بقیه شاعران ایرانی شبه قاره هستند كه اشعارشان یا چاپ نشده یادردسترس
نیست اما سرایندۀ بقیۀ اشعار باوجود جستجوی فراوان یافت نشد.
ب) نقل اشعار و مطالب دیگر با ذكر نام شاعر یا مولف یا ماخذ :برخی از كتابهایی كه در
این نسخه از آنها استفاده شده عبارتند از :جوامعالحکایات و لوامعالروایات ،تاریخ هرات،
تفسیر كشفاالسرار ،تنبیهالغافلین ،عدیمالمثل ،كتاب تاریخ امام یافعی از صاحب بن عباد،
روضهالعلماا و زهرهالریاض ،نفحاتاالنس ،ملحالنوادر ،ذخیرۀ الملوک ،روضۀالعلما ،اخالقنامۀ
الهی ،خالصه الحقایق ،تفسیر كبیر فخرالدین رازی ،سیر و تواریخ غریب در اسالم از سلمه
مخزومی ،ریاض المذكرین ،نفحات از موالنا ،رسالۀ قشیریه ،زادالمعاد ،صحاح مصابیح ،شرح
تعرف ،تفسیر امام زاهد ،سیر ایام از شهید اسماعیل خوارزمی ،روضهاالحباب از قاضی
سدالدین چرقتی ،تاریخ گزیده از حمداهلل مستوفی ،موطا ،فرقان حمید ،یسارین ،تاریخ
یمینی ،حاصل الحیاه ،ادعیهالعرب ،كفایهالمجالس ،قصص مشایخ ،مثنوی مولوی ،صور
اال قالیم از ابواسحاق اصطخری ،تفسیر حقایق سلمی ،عیون االخبار نسفی ،الفرج بعد الشده،
تاریخ والیت خراسان ،طبقات الصوفیه از خواجه عبداهلل انصاری ،لمعات از شیخ فخرالدین
عراقی ،اخالق ناصری ،حکایتاالمثال،عوارف المعارف و. ...
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 -4-3ویژگیهای فکری و محتوایی
این اثر دربارۀ آداب و اخالق عارفان و صوفیان است كه در تمام متن ،برای تفهیم مطلب
به آیات قرآن ،سخنان پیامبر(ص) و بزرگان اسالم و عارفان بزرگ استناد شده و از حکایات
عرفانی ،تاریخی و اشعار فارسی و كمترعربی به فراوانی بهره گرفته شده است .موضوع مقاالت
عبارتند از:
 مقالۀ دوم در فضیلت علم و علما. مقالۀ سوم در بیان خوف و رجا از رحمت حق و ستار وغفّار بودن حق. مقالۀ چهارم در حسن خلق . مقالۀ پنجم در تواضع و شفقت و مذمّت تکبّر و خشونت. مقاله ششم در علو همّت. مقالۀ نهم :در سخاوت ،نقل ایمان وحشی ،عشق ،غیرت ،اسارت غربیه در توحید. مقالۀ دهم در عدالت ،در باب زنان مستوره صاحب عفاف و بعضی غیر عفاف ،در بابمکر زنان.
 مقالۀ دوازدهم :در فراست و محاورت. مقالۀ سیزدهم :در مشورت. مقالۀ چهاردهم :در توبه. مقالۀ پانزدهم :در عفو الهی مر بندگان را و بندگان یکدیگر را و اجتناب از معاصی. مقالۀ هفدهم :درسیاست و زنان مستوره و نکوهش شهوتپرستی و سواظن. مقالۀ هجدهم :در وفا و مذمت بدعهدی و بیوفایی و ادامۀ مبحث وفا و احکام شرعیهو تقدس شیطان.
 مقالۀ نوزدهم :در صداقت و راستگویی و مذمّت دروغگویی. مقالۀ بیستم :در فضیلت تقوی و مذمت حرص و طمع ،فضیلت كعبه و شفاعت او روزقیامت ،فضیلت نماز و زكات ،فضیلت ریاضت ،رعایت ادب ،در جهاد با نفس و حقوق
والدین.
در این مقاالت به تحوّل روحی برخی از بزرگان صوفیه مانند شیخ علی الال ،امیر سید علی
همدانی شاگرد نجمالدین كبری و مجدالدین بغدادی اشاره شده است .مولف برای بیان مفهوم
شجاعت به نمادهای ایرانی و مذهبی مانند یعقوب لیث صفاری ،امام علی(ع) و فرزندانش
متوسّل شده است.
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به جز موضوعات اصلی در هر مقاله ،موضوعات فرعی دیگری نیز در هر مقاله آمده است.
مثال در مقالۀ ششم دربارۀ علوّ همت؛ در مقالۀ چهارم دربارۀ حسن خلق؛ در مقالۀ دوم دربارۀ
فضیلت علم و علما؛ در مقالۀ سوم دربارۀ بیان خوف و رجا از رحمت حقّ؛ در مقالۀ هفدهم
(مخدوش است) دربارۀ سیاست؛ در مقالۀ دوازدهم دربارۀ فراست و محاورت؛ در باب زنان
مستوره و تحسین زنان؛ در مقالۀ سیزدهم دربارۀ مشورت؛ در مقالۀ چهاردهم دربارۀ توبه؛ در
مقالۀ پانزدهم دربارۀ عفو الهی و بخشایش بندگان نسبت به یکدیگر سخن رفته است.
با وجود صبغۀ اخالقی كتاب ،در مواردی مدح اغراقآمیزپادشاهان نیز در متن دیده میشود:
«سلطان عدالت پناه و خاقان سخاوت دستگاه سنجر بن ملکشاه طاب ثراه كه طنطنۀ عدالتش
به مشرق ومغرب رسیده بود 17( »...الف) .همچنین به عقیدۀ او پادشاهان نمایندۀ برحق
خداوند و خلیفههای او بر روی زمین هستند؛ وی از نصیحت و پند و اندرز به آنها خودداری
نمیکند و با تعریف حکایاتی دربارۀ نتایج ظلم و ستم حاكمان پیشین ،پادشاه حاضر و
مخاطبانش را به عدالت و رسیدگی به امور مردم و اخالق حکومتداری ،تشویق میکند.
شرح و تفصیل اندیشههای ابن عربی ،توجه بسیار به علم و عالم و خرد ،اعتقاد به آموزش
درویشان و ضرورت آن ،لزوم همراهی شریعت و طریقت ،امکان رؤیت خداوند با چشم سر از
جمله عقاید م لف است.
مولف با نگاهی بدبینانه و با تعصّب شدید دربارۀ زنان صحبت میکند .در قسمتهای مختلف
مخاطب را از مشورت با زنان نهی میکند .زن از دیدگاه اوموجودی منفعل ،بیعقل و بیاهمیت
است .كاتب یا كسی كه در نسخه تصرف كرده ،گاهی احادیثی را كه با تعصّب به زنان حمله
كرده ،حذف نموده است .گویا ایشان به عقاید ابن عربی و اندیشۀ ایشان دربارۀ زنان اعتقاد
بیشتری دارد .اما در برگ  308و  309زنان ستایش شدهاند.
بخشی از اثر یک سوال و جواب فرضی بین م لف –كه شافعی مذهب بوده -و معتزله
مطرح شده است ( 225ب) ولی او با علویان دشمنی ندارد و بجز این مورد اشارهای به تفریق
مذاهب نمیکند.
 -4اعتقادات مؤلف
م لّف كه خود را فقیر ،بندۀ اهلل ،و جدّش را معین ،مال معین واعظ ،فقراهلل ،عبد ضعیف،
شیخ و  ...مینامد ،مسلمانی معتقد و عادل و سنّی مذهب است ،ولی متعصب نیست .یکی از
عقاید كلی مولف كه برآن تاكید بسیار دارد پیروی از شریعت وراه رسول اهلل است (طریقت
وشریعت) .از امامان با احترام و لفظ "امیرالم منین"و گاهی با لفظ"امام" یاد میکند .در عین
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حال از خلفای راشدین ،بنیامیه و بنیعباس با احترام نام میبرد .او دربارۀ جانشینی
دوازدهمین امام شیعه ،محمد بن حسن عسگری ،معتقد است« :از جمله ائمۀ اهلالبیت است.
زمانی كه مخفی شد به طبقۀ ابدال ملحق شد .قطب علی بن حسن بغدادی بود كه بعد از
فوت ایشان ،محمد بر او نماز خواند و دفنش كرد در شونیزیّه و محمد نونزده سال به جای
او قطب بود زمانی كه فوت شد ،در مدینه خاک شد .عثمان بن یعقوب جوینی خراسانی بعد
از او آمد(.برگ639الف) .مولف از بزرگان ایرانی و پادشاهان و حتی سخنوران یونانی و عارفان
عرب و عجم با ادب سخن میراند .امام محمد غزالی را امام االئمه مینامد كه بر این اساس
میتوان گفت او سنّی شافعی بوده است .با توجه با اینکه ترجمۀ بخشی از رسالۀ فصلالخطاب
اثر خواجه محمد پارسا در این اثر آمده؛ ظاهرا مولف از طرفداران و پیروان فرقۀ نقشبندیه
بوده است .او به رویت حق بسیار معتقداست و دراین باره ابیات زیادی از جدش و شاعران
دیگر نقل كرده است.
 -5اطالعات تاریخی ،تذکرهای و علمی اثر
اطالعات تاریخی بسیاری در نسخه دیده میشود :مولف پادشاهان پیشدادی ایران را به
ترتیب و با احترام نام میبرد و نیکیهای ایشان را برمیشمارد« :در دورۀ ضحاک پیران خود
را ارج مینهادند و در اوان كیخسرو به شجاعت ارج  545( » ...الف) .وی همچنین از آل برمک
با احترام بسیار سخن میراند ( 364الف).
در موارد زیادی اطالعات مفید و دقیقی از برخی شخصیتها در متن درج شده است؛ از
جمله دربارۀ موالنا تایبادی (م 701 .هخ ).در طول چهار -پنج برگ سخن گفته است .همچنین
بیست برگ آخر نسخه در تذكرۀ چند صوفی است .م لف زندگینامه و احواالت آنان را بیان
میکند و عقاید آنان را با توجیه علمی مطرح مینماید و حکایات و كرامات و تاریخ تولد و
مرگ و محل فوت و گاه انساب آنان را شرح میدهد؛ مثال دربارۀ جامی شرحی كامل از كسانی
كه در تشیع جنازۀ وی بودند و جزییات دیگر را بیان میکند .همچنین در حاشیۀ برگ 637
الف دربارۀ جد جامی توضیحات مفصّلی داده است .نیز از برگ  380تا  384دربارۀ محمد
پارسا و فرزندش ،ابونصر پارسا ،حکایت آورده و تاریخ دقیق فوت و محل دفن آنان را ذكر
كرده است .در این اثر از زینالدین ابوبکر تایبادی و عبدالرحمن جامی بیشتر از سایرین
سخن گفته شده است .در مقابل این نوع اطناب دربارۀ برخی اسمهای خاص توضیحی وجود
ندارد ،مانند امیرعبدالعلی(52ب) ،سعدالدین(67ب) ،اردشیر(76ب) ،موال
محمدقاضی(219ب) امام زاهد( .)96وقتی م لف از دانشمندان و حکما نام میبرد ،به معرفی
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برخی از آنان میپردازد :ماننداطالعات جامع و كوتاهی كه دربارۀ اندیشمندان یونانی همچون
بلیناس و جالینوس ارائه میکند.
م لف با نجوم آشناست؛ او پس از نام بردن از انبیای الهی به توصیف آسمان و سیارات و
ثوابت میپردازد..« :مریخ را دیدم از توبیخ ایمن شده و تیر فلکسوز آسماندوز خود را به
قوت بازوی تقدیر بر كمان تدبیر نهاده ،خنجر تقلب در دست گرفته و رماح زنگاری معلق از
شست آویخته .مشتری رادیدم درلباس ششتری هزار بایع ومشتری مفتون .حسن و جمال و
مرهون فضل و كمال خود گردانیده ... ،زحل را دیدم در بلندترین محل در شیوۀ بزرگواری و
آیین خویشتنداری بر اوج برج هفتم استنادی نموده و579(».....ب).
بخش زیادی از نسخه به تحلیل مسایل عرفانی اختصاص دارد و روشن است كه نویسنده
خود از عرفان بهرهمند بوده است .مثال از برگ 615ب به بعد ابیاتی از شاعران بزرگ مانند
حافظ و مولوی تفسیر عرفانی شده است .زبان نویسنده در این موارد گاهی پیچیده و دیریاب
است « :بدان كه كامالن راهمه چیز مرآت ظهور اسماا و صفات الهی است ....اعتقاد آن عمل
و اعتقاد موجد به ایجاد ربّ اوست و قایم به قیوم است و اسم القهار و .....لیکن عارف كه ناظر
ظاهر بود نه حاضر مظهر توجه ایشان به مظهر توجه به ظاهر گفته616(»...الف).
 -6نقد اثر
كار م لف با توجه به حجم زیاد اثر و تالش برای تهیۀ منابع گوناگون و بهرهگیری از آنها
قابل تقدیر است؛ اما در مواردی نیز لغزشهای جزیی در آن دیده میشود؛ از جمله:
 در مواردی مطالب تکراری است از جمله در برگ  381در حاشیه حکایتی دربارۀگزینش قاضی توسط پادشاه شاهرخ میرزا میاورد كه در متن اصلی در همان برگ نوشته
شده است و معلوم نیست چرا دوباره ذكر شده است .نیزیکی از حکایتهای برگ 71
الف در حاشیۀ ابتدای نسخه آمده است.
 م لف گاه به نکات تاریخی توجه نکرده است مثال خیام را معاصر با سلطان سنجردانسته است « :سلطان سنجر به خاطر احترام به علم ،عمر خیّام را بر تخت خود
مینشاند» ( 209الف).
 مولف گاهی مطالب را به آخر نرسانده و نیمهكاره رها كرده است مثال داستان داوودطایی را نیمهكاره رها كرده و حکایت و شعری از پدربزرگش دربارۀ فنا نقل میکند (312
ب) .در برگ  312ب در میان تعریف حکایت ناگهان به توصیف میپردازد؛ آخرین برگ
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نسخه قبل از انجام و انجامه (ترقیمه) افتادگی دارد و حکایت جذاب بیّاع و پادشاه بلخ
در باب احسان ،نیمه مانده است .گاهی نیز داستان از نیمه شروع شده است 74 (.ب)
 -7نتیجهگیری
مولف اخالق نوری از نسل معین الدین فراهی هروی عارف و نویسندۀ بزرگ ایرانی تبار
است .وجود نمونۀ اشعار و نثر فراهی درسراسر این نسخه این موضوع را تایید میکند .هرچند
اخالق نوری از آثار طراز اول ادب فارسی محسوب نمیشود اما ارزش آن به لحاظ محتوایی و
زبانی قابل توجه است .از آنجا كه بیشتر متن اثر برگرفته از منابع مختلف است ،سطوح ادبی،
واژگانی و نحوی نیز تابع منابع م لف است و سبک شخصی معینی ندارد .سبک نوشتاری اثر
یکدست نیست؛ گاهی ساده و روان و گاهی مسجّع و تکلّفآمیز است .در سطح ادبی
پربسامدترین آرایه ،تلمیح و تضمین است .در سطح نحوی نیز اسلوب جمالت به نحو عربی
نزدیک است .وجود اسامی كتابهای كهن و نقل قول از آنها ،در حالی كه برخی از آنها از بین
رفته اند و نقل اشعاری كه در منابع دیگر نیامده ارزش این اثر را تایید میکند .قدمت این
نسخه به قبل از قرن یازدهم میرسد؛ زیرا تمام منابع ذكر شده در نثر و نظم ،بجز اشعار
منقول از جد مولف ،به قبل از قرن نهم تعلق دارد .این نسخۀ خطی در ترقیمۀ خود انجام و
انجامه دارد و این خصوصیت نشان دهندۀ اصالت و اعتبار نسخه است.
منابع و مآخذ
 -1اخالق ناصری.طوسی ،خواجه نصیرالدین ( ،)1364تصحیح مجتبی مینوی و
علیرضاحیدری ،تهران :خوارزمی،آرین.
 -2اخالق نوری (بی تا) موضوع:عرفان ،فارسی 63.برگ ،شمارۀ مسلسل.5992:تالیف
شده.1026:نوشته شده،1029:قم.كتابخانه عمومی آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.
 -3األعالم بمن فی تاریخ الهند من األعالم .حسنی،عبدالحیّ بن فخرالدین ( ،)1420لبنان:
دارابن حزم.
 –4اإلنسان الکامل.نسفی ،عزیزالدین بن محمد(،)1388پیش گفتاراز هانری كربن ،تهران:
طهوری.
 -5الذریعۀ الی اصول الشریعۀ.علم الهدی ،سیدمرتضی ،ابوالقاسم علی بن الحسین
الموسوی( ،)1363تصحیح ابوالقاسم گرجی ،تهران :دانشگاه تهران.
 -6الذریعه الی تصانیف الشیعه.آقابزرگ طهرانی ،محمدحسن ،)1374(،نجف :مطعبه الفری.
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 -7الذریعه الی مکارم الشریعۀ .راغب اصفهانی،حسین بن محمد(،)1376اصفهان :جامعه
اصفهان ،معاونیّۀ البحث العلمیّ.
 -8آثار الشعراا فرهنگ شعرای پارسی گوی شبه قاره .إكرام ،سید محمد اكرم (،)1387
الهور :چاپ مکتبه عرفانیه.
 -9بهارستان .جامی ،عبدالرحمن بن نظام ( ،)1368تصحیح اسماعیل حاكمی ،تهران:
دانشگاه تهران.
 -10تاریخ ادبیات درایران .صفا ،ذبیح اهلل( ،)1373جلدپنجم  ،قسمت اول ،تهران :انتشارات
فردوس.
 -11تحفه سامی .سام میرزای صفوی(،)1314تصحیح وحیددستگردی،طهران :مطعبه
ارمغان.
 –12تذكرۀ األولیاا .عطار ،محمدبن ابراهیم،)1361(،تصحیح ناصرهیّری ،تهران :انتشارات
گلشایی و چکامه.
 -13جامع مفیدی .مستوفی بافقی ،محمدمفیدبن محمود (،)1385به كوشش ایرج افشار،
ج ،3تهران :اساطیر.
 -14جوامع الحکایات ولوامع الروایات .عوفی ،سدید الدین محمد بن محمد(،)1386تصحیح
امیربانومصفا(كریمی)،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.
 -15جواهرالتفسیر .عباسی ،جواد ،)1379( ،تهران :میراا مکتوب.
 -16دیوان چشتی .خواجه معین الدین حسن بن عیاا الدین ( ، )1363تهران :چاپخانه
خوشه.
 -17دیوان عطار .فرید الدین عطار نیشابوری( ،)1379بامقدمه بدیع الزمان فروزانفر ،تهران:
موسسه انتشارات نگاه.
 -18دیوان .معینالدین فراهی هروی ، )1395(.تصحیح احمد بهشتی ،تهران :روزنه.
 -19رسالۀ حاتمیّۀ .كاشفی بیهقی ،كمال الدین حسین( ،)1392تصحیح میرهاشم محدا،
تهران :دانشگاه تهران.
 -20رسالۀ قشیریّۀ .قشیری،عبدالکریم بن هوازن (،)1387تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،
تهران :زوّار.
 -21روضه خلد .مجدخوافی،ركن الدین محمد(،)1345به كوشش حسین خدیوجم ،تهران:
كتابفروشی زوار.
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 -22سبک شناسی..بهار،محمدتقی(ملک الشعرا) .جلد سوم ،تهران :موسسه انتشارات
امیركبیر ،سپهر.
 -23سفینه سلیمانی .محمدربیع بن محمدابراهیم(،)1356تصحیح عباس فاروقی ،تهران:
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مجلس شورای اسالمی.
 -25كلیات شمس .مولوی ،جاللالدین ،محمدبن محمد (،)1392بر اساس نسخۀ بدیع الزمان
فروزانفر ،به كوشش اردوان بیاتی ،تهران :دوستان.
 -26گلستان سعدی .مشرف الدین مصلح بن عبداهلل( ،)1368به كوشش خلیل خطیب
رهبر.تهران :صفی علیشاه.
 -27ماهنامه گوهر .خ.اجه معین الدین چشتی اجمیری.اخترچیمه ،محمد ( ،)1353ش ،18
صفحات .583-591
 -28مثنوی معنوی .مولوی.جالل الدین،محمدبن محمد(،)1360با مقدمه بدیع الزمان
فروزانفر،تهران :انتشارات جاویدان.
 -29مجله یغما .معین الدین چشتی ومعین الدین فراهی.گلچین معانی،احمد(،)1350ش
،273صفحات .177-179
 -30مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه .كاشانی ،عزالدین محمودبن علی ( ،)1376تصحیح جالل
الدین همایی ،تهران :نشرهما.
 -31هفت اورنگ .جامی ،عبدالرحمن بن احمد ،)1378(،تصحیح داد علی شاه ،تهران :بیجا.

