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 چکیده
های شخصی و عمومی  بخش عظیمی از میراث گرانسنگ اسالم و ایران در زوایای كتابخانه

واقع، حاصل سالها تحقیق و تدقیق عمیق  و مراكز نگهداری نسخ خطی پنهانند كه در

دانشمندان بزرگ جهان اسالم و به ویژه جغرافیای قدسی و اقلیم معنوی ایران اسالمی 

میباشند و بدیهی است كه واكاوی، بازیابی، معرفی و احیای علمی و فنی آنها از ضروریات 

از وظایف مهم مجامع علمی است. بر این باور، مقالۀ حاضر به معرفی جالل الدین مسلم و 

و رسائل فارسی او پرداخته « مخدوم اعظم»و ملقّب به « خواجگی»احمد كاسانی، معروف به 

های تصوّف اهل سنّت است و كندوكاو در  های طریقۀ نقشبندیه از سلسله است كه از چهره

ز زوایای ناگفته این طریقه دیرینه را آشکار میسازد. با این پژوهش، زندگی و آثار او بسیاری ا

ترین  متوجّه میشویم كه وی یکی از اقطاب طریقۀ نقشبندیۀ احراریه و در حقیقت، برجسته

رسالۀ متنوع در تصوّف نگاشته است كه همۀ آنها از  30اهلل احرار بوده و بالغ بر شاگرد عبید

ردارند و دارای ویژگیهای زبانی، بالغی و زیباشناسانۀ قابل نثری ویژه با سبکی خاص برخو

 توجّهی میباشند كه نثر و نظم او را از دیگران متمایز كرده است.

 .فکری، بیزبانی، اد یویژگیها، رسیهای فا ، رسالهنقشبندیهكاسانی،  جگیخوا :کلیدیکلمات 
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 مقدّمه -1

احراریه نقشبندیه است كه زندگی و آثار خواجگی كاسانی از جمله اقطاب طریقۀ صوفیانۀ 

وی مغفول و مهجور مانده و تحقیقات اندكی در باب احوال، آثار، افکار، سبک ادبی و زبانی 

او صورت گرفته است؛ لذا ضرورت دارد كه در زمینۀ معرفی شخصیت علمی، عرفانی، ادبی و 

یکی از اقطاب سلسلۀ  های مختلف معرفتیآثار او تحقیقاتی عمیقی صورت گیرد تا جنبه

ترین شاگرد عبید اهلل احرار برای اهل علم و معرفت آشکار گردد. بر این نقشبندیه و برجسته

باور جستار حاضر در پی پاسخ به این سؤال كه احمد خواجگی كاسانی كیست و چه جایگاه 

شخصیت و آثاری در طریقه نقشبندیه دارد و سبک عمومی و فردی آن چگونه است به زوایای 

 فردی و علمی و نیز ویژگیهای سبکی او می پردازد. 

 روش و پیشینه تحقق -2
ای تحلیلی است كه با استناد به منابع كتابخانه –پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی 

و مجموعه رسایل خطی صورت گرفته است. در زمینۀ معرفی خواجگی كاسانی و احوال و 

ای كه جز دو پژوهش مختصر، كار قابل پذیرفته! به گونهآثار او تحقیقات اندكی انجام 

ای ارائه نشده است! مگر دو كار كه یکی از آنها به مقایسه ذكر در باور كاسانی و امام مالحظه

پاییز ۀ عرفان، )در پژوهشنام طبابنی حسنا ساداتصادقی و  مسعودخمینی پرداخته و توسط 

 ( به چاپ رسیده است.3شماره  - 1389و زمستان 

لیال پژوهنده در فصلنامۀ مقاالت است كه « گل نوروز»مورد دیگر، معرفی ابعادی از رساله 

( چاپ كرده و به بررسی مضامین عرفانی و 11، مقالۀ 1377تابستان ، 63، )دورة هاو بررسی

امّا در این پژوهش، ضمن معرفی كامل احمد كاسانی و ادبی رسالۀ مذكور پرداخته است. 

طریقۀ نقشبندیه و موضوعهای مرتبط با این شخصیت و طریقۀ او، ضمن معرفی رسائل 

 های مختلف ادبی، دستوری و فکری ایشان مورد بررسی قرار میگیرد.فارسی وی، جنبه

 احمد کاسانی کیست؟ -3
الدین، فرزند برهان الدین خواجه، معروف به سید احمد، فرزند جالل الدین، فرزند جمال 

از صوفیان بزرگ طریقه احراریۀ نقشبندیه « مخدوم اعظم»و ملقب به « خواجگی احمد»

 ق.( ه .  949تا  868است كه در كاسان از توابع فرغانه به دنیا آمده است. )

القدر ظمت و جلیلای آبادان و پر مزرعه باعكاسان یا قاسان در حقیقت، نام شهر و نیز ناحیه

؛ نزهۀ المشتاق، شریف 514: ص 2های فروان )صورة االرض ابن حوقل، جو دارای قریه

؛ نخبۀ الدهر، انصاری 125؛ البلدان، یعقوبی، ص 708: ص 2؛ ج 508: ص 1االدریسی، ج 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/1309/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/1309/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/194829/%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%a7_%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d8%a8%d9%86%db%8c_%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/194829/%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%a7_%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d8%a8%d9%86%db%8c_%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1
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( از شهرهای واغزیه از توابع فرغانۀ سمرقند در ماوراء النهر سیحون و شاش 344دمشقی، ص 

؛ مسالک الممالک، 383: ص2اخسیکت است. )احسن التقاسیم، مقدسی، ج  نزدیک

( كه توسط 1143: ص 3؛ مراصد االطالع، بغدادی، ج 346-347، صص334اصطخری، ص

به همراهی نصر بن سیار فتح گردیده است و بر اثر حمله و غلبه قوم  -برادر قتیبه  -صالح 

، 295: ص4؛ معجم البلدان، حموی، ج 405)فتوح البلدان، بالذری، ص  .ترک ویران گردید

( محل كنونی كاسان، در جنوب ایالت نمگان در شرق ازبکستان است. )احمد كاسانی، 430ص

 (79: ص 7جاللی مقدم، ج 

روزگار جوانی خواجگی احمد در كاسان به كشاورزی و فراگیری علوم و شاگردی نزد میر 

اهی چاچ )تاشکند امروزی( شد و به حلقۀ شد كه در پی تحوّل روحی رسید عالم، سپری می

« شاهباز بلندپرواز»مریدان محمد قاضی پیوست. وی با توجّه به مقام روحانی كاسانی، او را 

 لقب داد و تربیت او را بر خود واجب و الزم شمرد. 

پس از مرگ موالنا محمد قاضی، خواجگی احمد بر مسند او نشست و به تربیت مریدان 

اسانی بعد از مدتی برای گسترش این طریقت از تاشکند به كاسان رفت. همّت گماشت. ك

های پیاپی، عرصه را بر او تنگ ها و اهانتولی در آنجا اغتشاشات اجتماعی، شایعات و تعرض

كرد و ناگزیر به همراه خانواده به سمرقند سفر كرد و در روستای دهبید، در خارج شهر 

ر در سمرقند، به سراسر بالد اسالمی از جمله خراسان، سمرقند، مقیم شد. پیش از استقرا

هرات، مصر، مکه، هند و كابل سفر كرد.. او در هرات شعر و موسیقی را نزد جامی آموخت. 

( international  Dictionary  of  Historic :165 پس از این سفرها تا پایان عمر )

نیز در آنجاست و پس از او فرزندانش در دهبید زیست و همانجا نیز وفات یافت. مقبرة وی 

 در آن روستا ماندگار شدند و از اینروست كه آنها را دهبیدی میخوانند.

 آثار و رسائل خواجگی احمد کاسانی -3
خواجگی احمد كاسانی بیش از سی رساله در حوزة تصوّف و عرفان به زبان فارسی نگاشته 

دوسی و رودكی در شهر دوشنبه تاجیکستان های فرهایی از آن در كتابخانهاست كه مجموعه

، ابوریحان بیرونی در تاشکند، پنته، گنج بخش و موزة ملی در پاكستان و كتابخانۀ مجلس 

( از آثار 80: ص 7و فرهاد معتمد در تهران موجود است. ) دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 

 توان  به رسائل زیر اشاره كرد:او می

 ۀنصیح( 5، السالکین مرشد( 4،  زبدة السالکین (3، آداب الصدیقین (2، آداب السالکین( 1

تنبیه  (9، معراج العاشقین (8، سلسلۀ الصدیقین (7، السالکین نفحات( 6، السالکین
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( اسرار النکاح، 13، خواجگان ۀسلسل بیان( 12، الصفا مرآت( 11 ( تنبیه العلما،10، السالطین

 بابا ۀرسال) بکائیه -18بی و تلقین، ( ذكر قل17، چهار كلمه( 16( بطیخیّه، 15( بابریّه، 14

؛ امراء و علماء احوال بیان -19(؛ 155: ص7)فهرستوارة كتابهای فارسی، منزوی ، ج  (آدم

)ذكر قلبی و  ذكر ۀرسال -23؛ صوفی ۀكلم تعریف -22؛ عشق تعریف -21؛ نقشبند -20

 ۀرسال -24(؛ 372-373، صص391: ص7تلقین( )فهرستوارة كتابهای فارسی، منزوی ، ج 

های رساله در فقر حقیقی )فهرست نسخه -25(؛ 1071: ص8؛ همان، ج433)همان:  هوجودیّ

: 7)فهرستوارة كتابهای فارسی، منزوی ، ج  هعیّسما -26(؛ 309: ص21خطی مجلس،ج 

 شیبانی خانعبیداهلل رباعیات شرح -27(؛ 80: ص7بزرگ اسالمی، ج  ؛ دائره المعارف497ص

 جهِ الوَ ادُوَسَالفَقرُ( ») شرح -28(؛ 559-560: صص7)فهرستوارة كتابهای فارسی، منزوی ، ج 

)دانشنامۀ ادب فارسی، انوشه،  شیّبیه -29(؛ 87: ص2)كشف الخفاء، عجلونی، ج « ینِارَالدَّ یفِ

 نوروز و گل -31(؛ 714: ص7رستوارة كتابهای فارسی، منزوی ، ج )فه فنائیه -30(؛ 63ص 

 -34(؛ 1065: ص8)همان، ج  حقانیه واقعه -33(؛ 791)همان:  نامهگنج -32(؛ 786)همان: 

 ( و...1084-1085؛ )همان: «یهِبِ أَ رُّسِ دُلَالوَ»شرح 

 عصرانشمقایسۀ نثر آثار کاسانی با هم -6
توان به عرفانی معاصرانش امتیازاتی دارد كه از آن جمله مینثر كاسانی در قیاس با نثر 

اشارات عرفانی و تأویالت قرآنی اشاره كرد. اشارات و تأویالت كاسانی حول محور آیات قرآن 

و احادیث نبوی میگردد. بعضی از تأویالت پیش از كاسانی در متون نثر عرفانی هم دیده 

كاسانی جای میگیرد. با این حال، عرفان و نثر  میشود و بعضی هم در منظومۀ فکری عرفانی

عرفانی از قرن هشتم به بعد رو به افول مینهد و آثار نظم و نثر صوفیان این دوره، غالبا 

تقلیدی از آثار صوفیان قرن چهارم و پنجم هجری، نظیر حالج و غزالی و عین القضات و 

مراه بوده است. امتیاز رسائل سنایی و عطار و مولوی و سعدی است كه بعضا با موفقیت ه

عصران خود بر موجز، رسا و روان بودن معانی و مفاهیم آن است، چرا كاسانی بر رسائل هم

كه در بعض آثار صوفیان قرن هشتم و نهم، نوعی از پیچیدگی و دشواری دیده میشود كه 

ن، كه به مخاطب را از فهم و درک متن عاجز میسازد و این نه به واسطۀ معانی باالی مت

 خاطر فضل فروشیهای نویسندگان آن است.

از عیوب نثر رسائل كاسانی، اشاره بیش از حد به اشعار و آیات و احادیث است كه از این 

میان استعمال بیش از حد اشعار فارسی در قالب غزل و قصیده و مثنوی از شعرای متقدم، 

رای مخاطب و خواننده به وجود رشتۀ كالم را قطع میکند و نوعی از مالل و دلزدگی را ب
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ها این استعمال تا آن جا به افراط میگراید كه متن و موضوع متن میآورد! در بعضی از رساله

عصران وی، نظیر جامی این شیوه، را تحت الشعاع قرار میدهد. در حالی كه در متون نثر هم

داشته است. البته  منحصرا به شکل استشهاد، آن هم در حد دو سه بیت در یک صفحه، رواج

ای را دنبال نکرده است؛ ولی در نگارش بیشتر رسائل، در همۀ رسائل عرفانی، وی چنین شیوه

 به این شیوه گراییده است. 

 ویژگیهای نثر فنی در آثار کاسانی -7

رسائل كاسانی، عالوه بر اینکه غالبا یک تحمیدیه الف( وجود واژگان و ترکیبات عربی: 

شود كه این موضوع از رند؛ در آنها لغات و تركیبات عربی به وفور دیده میبه زبان عربی دا

جمله ویژگیهای كتب نثر عرفانی است؛ برای مثال در صفحۀ اوّل مقدّمۀ رسالۀ نکاح این 

 -مکارم -بضاعت  –مبالغه  –معناً –لفظاً  –ذلت  –خطا  –بار(  2اصالح ) -هلکه »لغات: 

)كه جزء اول فارسی و جزء دوم « دامن تقوی»تركیبهای و « شفقت -اكثر -واقع -متوقع

بار( دیده میشود كه در قیاس با كل كلمات این یک صفحه  2« )طایفۀ علّیّه»عربی است.( و 

پر « سواد الوحه فی الدارین»لغت(، یک ششم را شامل میشوند. یا مثال رساله شرح  128)

ضافت؛ جهت ظلّیّت؛ صورت ظلمت در است از كلماتی چون: حضور مع اهلل؛ فرقت محبوب؛ ا

 ظلّ؛ نهایت منتهیان طرق؛ منطوق؛ معبّر؛ مرئی نمیشود.

اند در رسائل كاشانی، آیات به صورت كامل و یا به صورت ناقص آمدهب( آیات و احادیث: 

و این به خاطر آن است كه نویسنده، آن بخش از آیه و حدیث را كه متناسب با موضوع رساله 

كرده و برای فهم بهتر مخاطب از موضوع رساله، از ذكر بقیۀ آیه و حدیث صرف بوده، گزینش 

تواند علّت دیگری هم داشته باشد و آن این نظر كرده است. البته آوردن بخشی از حدیث می

است كه كاسانی به منابع روایی دیگری دسترسی داشته و نویسندگان صوفیه متقدّم بر او و 

اند و این جدای از احادیث بی سند ایی دیگری احاطه و اشراف داشتهمتأخر از او به منابع رو

 و مأخذی است كه كاسانی نقل كرده و به رسول خدا )ص( نسبت داده است!
چرا كه خیر » توان به این عبارات اشاره كرد :از نمونه درج آیات قرآن به صورت كامل می

قَدْ  ﴿در كالم مجید واقع است االعمال كه صالتست، در حق بعضی فالح است؛ چنان كه 

( و در حق بعضی 1-2)المؤمنون،  ﴾صَالتِهِمْ خاشِعُون الَّذینَ هُمْ فی ﴿*  ﴾أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون

-5)الماعون/«  .﴾الَّذینَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُون ﴿*  ﴾فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّین ﴿سبب ویل، چنان كه 

 (18( )رسائل كاسانی: گ4
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تحریض نمود » توان به این عبارات اشاره كرد:نمونۀ درج بخشی از آیات قرآن كریم، میاز 

(.« 3)النساء/ ﴾...وَ ثُالثَ وَ رُباع  فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ َمثْنَى ﴿به نکاح به این آیت كه 

ساخته   ﴾یْدیکُمْ إَِلى التَّهْلُکَۀِ ...... وَ ال تُلْقُوا بِأَ﴿و مستحق وعید ِ » (2)رسائل كاسانی: گ 

 )همان(« باشد.

در درج احادیث، كاسانی بیشتر احادیثی را كه در متون نثر صوفیان پیش از خود بوده در 

رسائلش انعکاس داده است و بعضا نیز سخنانی را حدیث خوانده كه هیچ منبع و مأخذی در 

كند و غیر از آنچه در روایات آمده نقل می متون روایی فریقین ندارند و یا متن حدیث را

بدان ای درویش صادق! » نسبت میدهد. نمونۀ درج حدیثی كامل امّا بدون هیج سند و مأخذ:

اِدخَاُل السُّرُورِ فِی قَلبِ المُؤمِِن خَیٌر مِن »همیشه همّت شریف آن حضرت بر وفق حدیث 

 (3)همان : « مّتان خود آرند.آن بوده كه سروری در دل ا« عِبَادَةِ الثَّقَلَینِ

در درج حدیث و آیه و تصرّف در متن حدیث و انتساب بر خالف متون روایی، گفته است: 

 أُولئِکَ ... ﴿« النَّاسُ عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ سَائِرُ النَّاسِ كَالهَمَجُ»حدیث نبوی ناطق است بر آن كه : »

( درحالی كه این حدیث به دو شکل به 4)همان : (.« 179عراف/)اال ﴾...أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ

 علی )ع( و امام صادق )ع( نسبت داده شده است:

)عیون الحکم و المواعظ، « َو مَا سَِِِواهُمَا هَمَجٌ َو مُتَعَلِّمٌ ِإنَّمَا النَّاسُ عَالِمٌ»امام علی )ع( :  -

 .(276میمی آمدی، ص؛ غررالحکم و درر الکلم، ت179: 1376لیثی واسطی، 

)الخصال، « وَ الَْهمَجُ فِی النَّارِ وَ سَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ وَ مُتَعَلِّمٌ النَّاسُ اثْنَانِ عَالِمٌ»امام صادق )ع( :  -

 (39شیخ صدوق، ص 

( 79: ص 1همچنین این حدیث با اختالف اندک از قول ابودرداء )سنن الدارمی، دارمی، ج 

( نیز 326: ص 2( و ابن عباس )كشف الخفاء، عجلونی،ج 1/94همان: و خالد بن معدان )

 روایت شده است! 

 ویژگیهای سبکی رسائل کاسانی -7-1

های تعلیمی و اندرزگونه با استشهاد از آیات و روایات رسائل عرفانی كاسانی، دارای جنبه

تمثیلی و تشبیهات  و احادیث و اشعار بسیار است. به كارگیری این شیوة بیان به همراه زبان

مکرّر، بر لطف و دلنشینی رسائل وی افزوده است. هرچند با وجود سادگی نثر و كاربرد 

معمول و متعارف واژگان و زبان، استعمال جمالت معترضه طوالنی و شمار قابل توجه آن، 

نماید. كاسانی در انتخاب موضوعات و پرداختن به مفاهیم گاهی نثر را مشکل و پیچیده می

 آید.و همچنین استفاده از جمالت و عبارات تکراری در رسائل خود، بی پروا به نظر می
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 در رسائل کاسانیصور بالغی  -7-1-1

لفظ » كه است چنان، اصطالح، و در گوییمعنای كوتاه به لغتایجاز، در  الف( ایجاز:

: 1ج رازی،؛ نهایۀ االیجاز، 120: ص1ج ، سکاكی)مفتاح العلوم، « بسیار آن بود و معنی اندک

( مردود) ایجاز مخل(  و به دو نوع 77ص كاشفی،؛ بدایع االفکار فی صنایع االشعار، 347ص 

)كتاب الصناعتین،  .شودتقسیم می در انواع ایجاز قصر و ایجاز حذف ایجاز مقبولو  یا )تقصیر(

: 1ج ،قزوینی خطیب؛ االیضاح، 546: ص1ج علوی یمنی،؛ الطراز،  195: ص 1ج عسکری، 

( از نمونه ایجاز 114ص ،طیبی؛ التبیان فی البیان، 131ص همایی،؛ فنون بالغت، 174ص

 توان به این موارد اشاره كرد: در رسائل كاسانی می

 (2)رسائل كاسانی: گ « دل آدم تنها میشود. در، نشدهژده هزار عالم مشاهده  درآنچه » -

 (6)همان : « حضرت رسول فرمود: یکی به یکی، یعنی برابر شدیم.» -

 (9)همان: « باشد.مراد از كثرت نکاح، كثرت فرزندان صالح » -

 الفاظ بیش كه است آن ،، و در اصطالحمعنای درازگویی به ، در لغتطنابا ب( اطناب:

(  و به دو دستۀ اطناب ممل )مردود( و 1/120 :1983،سکاكی. )مفتاح العلوم، باشد از معانی

؛ 114ص/1: 1986طیبی، )التبیان فی البیان،  اطناب مطبوع )مقبول( تقسیم میشود.

 وجه 20تا آن برای   كهاست متعددی  وجوه( و دارای 1/28: 1353عسکری، الصناعتین، 

، ، تفتازانیالمعانی المختصر شرح؛ 222-221صص، قزوینی خطیب. )االیضاح، اندبرشمرده

؛ است و تبیین بیشتر تأكید، تکمیل مقبول متعدد اطناب وجوه ز( غرض ا290-280صص

و  ؛«احتراس»و « تتمیم» شامل تکمیل ؛ «ایغال»و « تذییل»و « تکریر» تأكید خود شامل

میباشد. و...  از عام پس ، ذكر خاصاز ابهام پس ایضاحمانند  اطناب دیگر وجوه شامل تبیین

 ( 133صهمایی، )فنون بالغت، 

توان به این مورد اشاره كرد، كه مثال وی در های اطناب در رسائل كاسانی، میاز نمونه

پرداخته است كه جای آن در رسالۀ عرفانی به شرح مسائل طبی و وظایف االعضاء انسان 

كتب پزشکی است نه عرفانی! و این امر در قدیم برای عرفا و فالسفه و حکما به نوعی اظهار 

 فضل به شمار میرفته است:

بدان درویش صادق! كه شهوت قوّتی است از قوای انسانی كه آن را قوّت واقعه میگویند »

هاضمه میگویند. قوتی است از قوای و آن چنان است كه هرگاه آدمی غذایی خورد، قوّت 

انسانی كه آن را هضم میکند و آن چند قسم میشود: یک قسم از آن خون میشود و به تمام 

عروق و اعصاب آدمی میرود و بدل مایتحلل آدمی میگردد و قوّت ظاهری كه در آدمی پیدا 

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C
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میشود و بعضی میگردد از اینجاست و مقصود كلّی از خوردن طعام این است. مابقی فضالت 

رسائل « )از این فضالت منی است كه تخم انسان است و آن قوّت واقعه كه شهوات است.

 ( میتوان این متن را از مقوله اطناب ممل به شمار آورد.9 كاسانی: گ

. )المعجم فی معاییر استبرابر لفظ و معنی در آن كه سخنی ، یعنیمساوات ج( مساوات:

های ( از نمونه120ص ،سکاكیمفتاح العلوم،  ؛  378، صرازی قیس شمساشعار العجم، 

 :توان به این موارد اشاره كردمساوات در رسائل كاسانی، می

 (245 رسائل كاسانی: گ« )زمین، حوض دل است؛ آب خورد و تربیت یابد.» -

 (249)همان : « صوفی آن باشد كه نظر او با قدم او برابر باشد.» -

تشبیه بیان همانندی و مشاركت میان دو چیز یا دو امر در وصفی از اوصاف  د( تشبیه:

؛ 141سکاكی، ص، مفتاح العلوم) یا وجه و جهتی از وجوه و جهات با الفاظ مخصوص است.

همایی، ؛ فنون بالغت، 224قزوینی،ص ؛ تلخیص المفتاح، 246اسرار البالغۀ، جرجانی، ص 

( تشبیه به اعتبار 53: 1366شفیعی كدكنی، ؛ 227 :1363تقوی، ؛ هنجار گفتار، 227: 1374

 اركان آن مراتب و انواعی دارد كه به بعضی از آن موارد میپردازیم:

 آن است كه وجه شبه یا ملزوم آن در كالم ذكر شود: یه مفصل؛ ( تشب1

طَبعُ فَرِیدٍ كَالنَّسِیمِ رِقَّۀً، َو یَدُهُ كَالبَحرِ جُودًا، َو كَلَامُهُ كَالدُّرِّ حُسنًا، وَ أَلفَاظُُه كَالعَسَلِ » -

البالغۀ، )جواهر  .؛ وجه شبه مناسب بودن با طبع است كه حالوت ملزوم آن میباشد«حَلَاوَةً

 (208هاشمی، ص 

است كه خود در سوختن فتیلۀ چراغ  مثلاند به علم، زمان ما كه غیر عامل علماء مثل» -

(؛ علماء: مشبه؛ مثل: ادات تشبیه؛ 29 رسائل كاسانی: گ« ).منوّرستاست و عالم از نور او 

 فتیلۀ چراغ: مشبه به و منوّركردن: وجه شبه.

(؛ تو : مشبه؛ مرغ 80)همان:« ؟قانع شده ایبه آب و دانۀ دنیا  مرغ خانگی همچون تو» -

 خانگی: مشبه به؛ همچون: ادات تشبیه، قانع شدن: وجه شبه.

 آن است كه وجه شبه یا ملزوم آن در كالم ذكر نشود. مثل: ( تشبیه مجمل؛ 2

ل است، كه ذكر نشده است. ؛ وجه شبیه اصالح و تعاد«النَّحوُ فِی الکَلَامِ كَالمِلحِ فِی الطَّعَامِ» -

 (208)جواهر البالغۀ، هاشمی، ص 

در صحبت پیر، بر وجهی نشینی كه گویا مرغ وحشی بر سر تو نشسته است! كه اگر یک » -

(؛ بی حركت 50 رسائل كاسانی: گ« )موی بر تن تو حركت میکند، آن مرغ میرمد.

 نشستن، وجه شبه است كه ذكر نشده است.

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 ( 214ص  شود. )جواهر البالغۀ، هاشمی، ذكرآن  درادات  كههی است تشبی( تشبیه مرسل؛ 3

(؛ 41)العنکبوت/« مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِْن دُوِن اللَّهِ أَوِْلیاءَ كََمثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتا» -

 )رسائل كاسانی: گ« خوار و ذلیل در زندان دنیا ماندند مرغ خانگی همچو( فرزندان آدم»)

 ؛ )فرزندان آدم(: مشبه؛ مرغ خانگی: مشبه به؛ همچو: ادات تشبیه.(8

 تشبیهی است كه ادات در آن ذكر نشود. مثل: تشبیه موكّد؛  (4

؛ كلیات مسائل ادبی، طهماسبی، 214)جواهر البالغۀ، هاشمی، ص « یسجَعُ سَجعَ القُمرِی» -

 (34ص 

به صحرای دنیا. )رسائل  دریای حقیقت عشق، دور افتاده استاست كه از  ماهیتو نیز  دل -

(؛ دل: مشبه؛ ماهی: مشبه به و دورافتادن از دریای حقیقت عشق: وجه 81كاسانی: گ 

 شبه.

)همان: « است كه میکشد مجنونان محب را جانب محبوب زنجیرآن  نتیجۀ عشق و محبّت» -

 عشق و محبّت: مشبه؛ زنجیر: مشبه به.نتیجۀ ؛ (14

تشبیهی است كه در آن وجه شبه و ادات تشبیه ذكر نشود. )جواهر البالغۀ، تشبیه بلیغ؛  (5

 ( به عبارت دیگر، تشبیه موكد و مجمل را تشبیه بلیغ خوانند؛ مانند: 215هاشمی، ص 

 بود رو ــس  تشــقام دل   اغــب در   كه بود   سرو  در  ره ــچه  ریـــپ  یبیـطب

در این بیت دل به باغ و قامت به سرو تشبیه شده است و وجه شبه و ادات تشبیه در آن 

 ( 172ذكر نشده است. )طراز سخن در معانی و بیان، صادقیان. ص 

« سالک پرواز میکند. آشیان دلعشق آن شاهباز حقیقی است كه هر لحظه و هر زمان از » -

 ل سالک به النه و آشیان تشبیه شده است.(؛ د195 رسائل كاسانی: گ)

(؛ 198)همان: « فرو ریزد. حوض دلجویِ فیض كه سمع و بصر است بر از این دو شاه» -

 دل را به حوض تشبیه كرده كه تشبیه غریب و كم استعمالی است.

(؛ 196)همان،« در وی پیدا شود. های معایناتمیوهازو شکفتن گیرد و  گل مشاهدات» -

ای مشاهده را به گل تشبیه كرده كه میشکفد )تشبیه مؤكّد( و معاینه را به میوهكاسانی 

 تشبیه كرده كه از درخت آشکار میشود. )مؤكّد(

مجاز به معنی گذشتن و عبور كردن و در اصطالح فنّ بیان، كاربرد لفظ در غیر  ه( مجاز:

ای كه مانع از ارادة معنی حقیقی شود.  )كلیات مسائل معنی نخستین خود است، با قرینه

 انواع مجاز از این قرار است:( 35ادبی، طهماسبی، ص 

 ( مجاز به عالقه ذكر محل و ارادة حال 1
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« ای از اسرار آن نویسد.این طایفۀ علّیّه به او رسیده است، شمه بوسیاکخخواست آنچه از » -

بوسی مجاز از تواضع و كرنش است، چون الزمۀ بوسیدن ( خاک1 رسائل كاسانی: گ)

 خاک، خم شدن است و این شکلی از تواضع را در شخص ایجاد میکند.

 ( مجاز به عالقه ذكر جزء و اراده كل2

( احمر به معنی سرخ و در اینجا مجاز از 3)همان : « .اسودو  احمراو را مبعوث كرد بر » -

پوست است و اسود، مجاز از سیاه پوست است و نیز در مجاز از مجاز، احر و اسود ، سرخ

 جمیع خالیق را منظور دارد. 

بارت دیگر استعاره، تشبیهی است كه یکی از دو سوی آن ذكر نشود و به ع و( استعاره:

ای در معنی مجازی آن است به واسطۀ همانندی و پیوند مشابهتی كه با معنی استعمال واژه

 (60حقیقی دارد. )معانی و بیان، تجلیل. ص 

( 2 رسائل كاسانی: گ« )برای مشاهدة جمال و جالل خود بیافرید. آیینههژده هزار نوع » -

وجود است؛ اعم از مظاهر حسی و غیر  در عوالم -تعالی  -آیینه استعاره از مظاهر حق 

 حسّی.

 ز( کنایه:
( 11)همان : « میزنند.زنده دالن آگاه و برگزیدگان حضرت اله   دست در دامن متابعت» -

 دالن آگاه و برگزیدگان حضرت اله هر دو كنایه از مرشدان و صوفیان حقیقی میباشد.زنده

( طبیعت 6نکردی كه حضرت رسول )ص( )همان :  طبیعتهیچ كس بر اهل خود، چنان » -

 كنایه از شوخی و مالعبه است.

 های بدیعی در رسائل کاسانیآرایه -7-1-2

اگر  است ای سازنده هسانی دو یا چند واژه در واجسانی و همیک ،جناسالف( جناس: 

كاسانی اشاره  و دارای انواعی است كه به بعضی از آنها در آثار معنی متفاوتی داشته باشند. 

 میشود:

این نوع جناس كلمات متجانس در مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند كه ( جناس اشتقاق: 1

 ( . 59 صكزازی، ) بدیع، ترین نوع جناس است.این نوع جناس موسیقایی

 (14 رسائل كاسانی: گ« )یکیست. مقصدهمه یکیست  مقصودچرا كه » -

 (19ایستاده میشنیده باشند. )همان:  مدید مدّتایشان » -

 (41)همان: « میباید كه باشد. مستخلفگفته اند بر طبق  خلیفه» -

 (54)همان: « نه تکالیف. تکالیف كلفتهر چه این طایفه میگویند ساقط » -
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 ( جناس شبه اشتقاق:2

 (20)همان،« عالم حسن و جمال است. علوی عالم» -

)همان: « است. قالبیو  قلبیبهترین جمیع اعمال  از این جهت صحبت شریف ایشان» -

177) 

و . های آیات قرآن را فاصله گویندعسج كه وهمان قافیه در نظم است سجع ب( سجع؛ 

 است: بر سه نوع 

 اگر سجعها در وزن و حرف و روی یکی باشند، سجع متوازی هستند . (1

 و در روی مختلف، سجع متوازن گویند .  اگر سجعها در وزن یکی باشند (2

)جواهر اگر سجعها در وزن مختلف و در حرف روی یکی باشند، سجع مطرف گویند . (3

المدرس  ؛394صتفتازانی، ؛ شرح مختصر المعانی، 337-338: 1381البالغۀ، هاشمی، 

؛ سبک شناسی، 1361جرجانی، ؛ اسرار البالغۀ، 193: ص7االفضل، مدرس افغانی، ج 

 (.229-244: صص 2ار،ج به

اصحاب ( »11 رسائل كاسانی: گ« )متابعت شریعت و سنت و مجانبت بدعت و ضاللت.»

رفع آن »)همان( « فتور اعمال و قصور احوال.( »13)همان: « ریاضات و ارباب مجاهدات.

 )همان(« عارضه و دفع آن حادثه.

یا در نثر است، كه در  شعردر  تمصوّیا  صامت واجتکرار یک یا چند  ج( واج آرایی:

د و بر تأثیر شعر نای كه آفریننده موسیقی درونی باشهای یک مصراع یا بیت به گونهكلمه

 (76)فنون بالغت، همایی، ص د. نبیفزای

 رسائل كاسانی: گ« )ت باطن حاصل آید.صفات ذمیمه از ساحت سینه رخت بسته طهار» -

 ( تکرار سین.12

)همان: « سیر دوست سیر الی اهلل است و سیر فی اهلل هرچه سیر الی اهلل است تا اینجاست.» -

 ( تکرار سین.55

( 15)همان: « چون پنبه وسواس از گوش كشیدند آواز آشنا به گوش جان ایشان رسید.» -

 تکرار شین.

 ( تکرار شین.19)همان: « یدا میشود الجرم شوریدن آغاز میکند.شورشی در جانش پ» -

بدیع  صنایع معنوی از جملهو در لغت یعنی: به گوشه چشم اشاره كردن  د( تلمیح:

، حدیث، آیهه ب ،شیدر ضمن نوشتار یا گفتار خو ،نویسنده یا گوینده ،است كه در آن

 (328فنون بالغت، همایی، ص) .معروفی اشاره داشته باشد مثل، یا داستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84
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رسائل كاسانی: « )به عدد هر نفسی است. –سبحانه و تعالی  -اند راه به حضرت حق گفته» -

)شرح فصوص الحکم، « الطُّرُقُ اِلَی اهللِ بِعَدَدِ أَنفَاس الخَالئِقِ»(؛ اشاره دارد به حدیث 3 گ

(؛ تلمیح از نوع روایتهای صوفیانه است كه در متون تصوف و عرفان آمده 440جندی، ص 

 است.

رسائل « )كالبد آدم را چهل صباح به ید قدرت خود راست ساخت. -سبحانه و تعالی -حق » -

)عوالی « خَمَّرُت طِینَۀَ آدََم بِیَدَیَّ أَرَبعِینَ صَبَاحاً»(؛ اشاره دارد به حدیث 13 اسانی: گك

 (؛ تلمیح از نوع تلمیح به حدیث قدسی است..99: ص4اللئالی، أحسائی، ج

 ویژگیهای زبانی و دستوری رسائل کاسانی -7-2

ژگیهای سبکی رسائل از وی« و»به « ب»تبدیل واج « : و»به « ب»الف( تبدیل واج 

كاشانی است. دلیل تبدیل این دو واج به یکدیگر، قریب المخرج بودن آنهاست. هر دو از یک 

« دیده اند.هیچ یک از آنها زیادتی میل از آن حضرت وران دیگر نمی»مخرج ادا میشوند: 

 (2 رسائل كاسانی: گ)

 (7)همان : « فرمود. وی كرامت بامناسب آن ... از هر جنس » «:ب»به معنی « با»ب( 

شنودن آوازهای خوش موزون مر دوستان حق »« : برای»در معنی  « مر»ج( استعمال 

 (13)همان: « را.

صلی اهلل علیه  -راست  -رسول اهلل  -فناء اتمّ، خاصّۀ محمد »جمع بستن اسم جمع:  د(

اتم است، دست زیاده.  و اّمتان او را به قدر متابعت او نیز از این مرتبۀ عالی كه فناء -و سلم 

( امت خودش اسم جمع است. كاسانی این اسم جمع را دوباره با الف و نون جمع 5)همان: 

 بسته است )=امتان(

 «:ان»جمع بستن ضمایر با  ه(

« تر میدارید.كدام را دوستمایان رسول اهلل بگویید از »)ماها(: « ما»( مایان در جمع ضمیر 1

و در این جا حالت جمع الجمع یافته و نوعی ویژگی سبکی  ( ما ضمیر جمع است3)همان: 

 است، ظاهرا این امر به جهت مبالغه در تعظیم از ناحیۀ زنان رسول اهلل بوده است.

« بگویم. شمایاناند فردا جواب آن حضرت گفته»)شماها(: « شما»( شمایان در جمع ضمیر 2

)همان( شما ضمیر جمع است و در این جا حالت جمع الجمع یافته و نوعی ویژگی سبکی 

است ، ظاهرا این امر به جهت مبالغه در تعظیم از ناحیه رسول اهلل نسبت به زنان خویش 

 آمده است.
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و از هر جنس تخمی و آالتی و اسبابی »و( استعمال ضمیر ذی روح برای غیر ذی روح: 

 (9)همان: « كرامت فرمود. ویو آب زمینی و مناسب آن با 

 ویژگیهای فکری رسائل کاسانی  -7-3
بعضی از رسائل كاسانی، مشتمل بر اصطالحات، تعابیر و مسائل خاص عرفان نظری و 

های وان به: رسالهتعملی طریقت نقشبندیه و بر مشرب ابن عربی هستند كه از آن جمله می

آداب السالکین، آداب الصدیقین، رسالۀ بطیخیه، رسالۀ ذكر، رسالۀ سماعیه، رساله در فقر 

مبانی این  .حقیقی، رسالۀ مرشد السالکین، رسالۀ واقعۀ الحقایق، رسالۀ وجودیه، اشاره كرد

ای ابن عربی در هآثار جامی از پیروان طریقه نقشبندیه و شارح اندیشهها در مقایسه با رساله

های سطحی است! اما در مبانی عملی و دستورات سلوكی و جنبه مبانی نظری بسیار ضعیف و 

 . انددرخور توجهارشاد طریقتی جائز اهمیت و 
آداب السالکین كاسانی در بارة نفس، نفس حیوانی و انسانی و خودشناسی، مسائل عرفانی 

لصدیقین، وی به جایگاه ادب و اهمیت مقام و سیر و سلوک بحث میکند. در رسالۀ آداب ا

پردازد. در بطیخیّه، كاسانی ابتدا پیر و به بیان امتحانات پیران مالمتی از مریدان خود می

كند تا روش سلوكی خود را بیان كند، سپس به زمین خواننده را تشویق به یافتن مربی می

پردازد و سپس رساله به یل می، تخم افشانی و شرایطی كه زمین بهره بدهد به صورت تمث

آید. در رسالۀ چهار كلمه، وی به شرح و بیان چهار ركن در می« اصطالحات صوفیان»صورت 

خلوت در »و « سفر در وطن»؛ «نظر بر قدم«؛ «هوش در دم»طریقت نقشبندیه یعنی: 

ند و عبید زمینه اگرچه در پی بیان نظر بهاء الدین نقشبپردازد. و انصافا در این می« انجمن

اهلل احرار و بزرگان دیگر نقشبندیه است، اما مطالب و مبانی او در تبیین این اصطالحات از 

و « مقامات نقشبند»و  « قدسیه»جامعیت بیشتری نسبت به مطالب خواجه محمد پارسا در 

انیس الطالبین و عدة »و بخاری در « اصول نقشبندیه»و « رشحات عین الحیات»كاشفی در 

و « االنوار القدسیۀ»و سنهوتی در « الحدائق الوردیۀ»و عبد المجید خانی در « ینالسالک

در رسالۀ ذكر، وی به مراتب ذكر  برخوردار است.« المواهب السرمدیۀ»محمد امین كردی در 

و ذاكر، شرایط ذكر و نتیجۀ آن و داستانهایی در خصوص بزرگان میپردازد. در این رساله، 

ه اال اهلل تأكید بسیار میورزد و آن را به عنوان ذكر سلوكی برای طالبان كاسانی بر ذكر ال ال

راه سلوک، معرفی مینماید. كاسانی در رسالۀ سماعیه، دو فایده برای سماع بر میشمرد: اوّل 

آن كه مالمت و قبضی كه در دلها و احوال سالکان طریق از كثرت معامالت روی میدهد، با 

عار مشوّقه از ایشان مرتفع میشود. فایدة دوم: آن كه حجابهایی كه استماع اصوات طیّبه و اش
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در پی استیالی صفات نفس بر سالک ظاهر میشود، مرتفع میگردد. اگر چه دیگران نیز در 

اند، اما رساله سماعیه كاسانی در نوع خود درخور توجه است و از باره سماع سخن گفته

عالء الدوله سمنانی جامعتر و « سر السماع»لۀ سلمی و رسا« كتاب السماع»كتابهایی چون 

اند اما كاسانی آن را از منظر با اهمیتتر است چرا كه آنها به طور عام بدین مسأله پرداخته

نقشبندیه و به عنوان یکی از اقطاب این سلسه مورد بحث قرار داده است! وی رسالۀ سواد 

آغاز میکند و از تعلّق و وابسته شدن « ی الدَّارَینِالفَقرُ سَوَادُ الوَجهِ فِ»الوجه را با شرح حدیث 

 نیازی باشد، سخن میگوید. انسان و فقری كه پیامدش بی

 نتیجه گیری -8
 با توجه به آنچه گذشت نتیجه میگیریم كه: 

خواجگی »الدین، احمد بن جمال الدین بن برهان الدین خواجه، معروف به ( سید جالل1

از صوفیان بزرگ طریقۀ احراریۀ « مخدوم اعظم»ملقب به  و« خواجگی كاسانی« »احمد

 نقشبندیه است كه در كاسان از توابع فرغانه تركستان و ماوراء النهر به دنیا آمده است.

ترین خلیفه عبید اهلل احرار است و در طریقه نقشبندیۀ احراریه، دارای مسند ( وی برجسته2

 ده است.و قطبیّت و مقام شیخوخیّت و تلقین ذكر بو

عنوان  30ترین نویسندگان طریقۀ نقشبندیه است كه بالغ بر ( خواجگی كاسانی از شاخص3

 اند.رسالۀ تعلیمی در مبانی نظری و عملی طیقۀ احراریۀ نقشبندیه تألیف و تصنیف كرده

توان به ( نثر كاسانی در قیاس با نثر عرفانی معاصرانش، امتیازاتی دارد كه از آن جمله می4

رات عرفانی و تأویالت قرآنی اشاره كرد. اشارات و تأویالت كاسانی، حول محور آیات اشا

قرآن و احادیث نبوی میگردد. بعضی از تأویالت، پیش از كاسانی در متون نثر عرفانی هم 

 دیده میشود و بعضی هم در منظومۀ فکری عرفانی كاسانی جای میگیرد.

ران خود، بر موجز، رسا و روان بودن معانی و مفاهیم عص( امتیاز رسائل كاسانی بر رسائل هم5

آنهاست. اما از عیوب نثر رسائل كاسانی، اشارة بیش از حد به اشعار و آیات و احادیث است 

كه از این میان استعمال بیش از حد اشعار فارسی در بعضی از رسائل در قالب غزل و 

میکند و نوعی از مالل و دلزدگی را قصیده و مثنوی از شعرای متقدّم، رشتۀ كالم را قطع 

 برای مخاطب و خواننده به وجود میآورد.

( در رسائل كاسانی، لغات و تركیبات عربی به وفور دیده میشود و این از جمله ویژگیهای 6

 كتب نثر عرفانی است. 
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( كاسانی بیشتر احادیثی را كه در متون نثر صوفیان پیش از خود بوده، در رسائل خود 7

اس داده است و در خیلی از موارد، در متن احادیث و نسبت آنها تصرّف كرده و از ذكر انعک

 احادیث جعلی و بدون سند و مأخذ خودداری نمیکرده است.

های عرفانی خویش، بعضاً به شرح مسائل طبی و وظایف االعضاء انسان ( كاسانی در رساله8

توان از مقولۀ انی و این امر را میپرداخته است كه جای آن در كتب پزشکی است، نه عرف

 اطناب ممل به شمار آورد.

( در آثار كاسانی صور بالغی اعم از تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز فروان است كه بیشترین 9

بسامد را تشبیه و در تشبیهات، بیشترین بسامد را تشبیهات مركب به مركب دارند. البته 

خّر بر او معموالً زبان مجاز و استعاره، كابرد بیشتری در متون عرفانی فارسی متقدّم و متأ

 داشته است.

ها زبانی، رسائل كاسانی خالی از تفننهای بدیعی نیست و بیشترین ( در حوزة بدیع و آرایه10

 توان یافت.ها را در آنها میصنایع و آرابه

 

 

 منابع و مآخذ

    قرآن كریم. -1

 ۀ: مکتبةالقاهر الطبعۀ الثالثۀ، ،مقدسى، أبو عبد اهلل محمد، االقالیماحسن التقاسیم فى معرفۀ  -2

 .قه .  1411، مدبولى

 ش.ه .  1377احمد كاسانی، جاللی مقدم، مسعود، تهران: دائرة المعارف بزرگ اسالمی،  -3

ه .  1374 ،انتشارات دانشگاه: تهران ،ترجمه جلیل تجلیلعبدالقاهر،  اسرار البالغه، جرجانی، -4

 .ش

 .م 1988، :غزاوی، بیروت بهیج كوشش ، محمد، بهقزوینی البالغه، خطیب علوم فی االیضاح -5

بیروت: دار إحیاء ، الثالثۀ، الطبعۀ تحقیق: الربانی الشیرازی، محمدباقر، مجلسیر، بحار األنوا -6

 .قه. 1403 ،التراث العربی

 1369 :كزازی، تهران الدینجالل كوشش ، بهكاشفی، حسیناالشعار،  صنایع االفکار فی بدایع -7

 .شه . 

 .شه .  1381نشر مركز،  :بدیع، كزازی، جالل الدین،تهران -8
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ه .  1422ۀ، : دار الکتب العلمی، الطبعۀ االولی، بیروتیعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، البلدان -9

 . ق

 .شه .  1344تهران: كتابفروشی فروغی، تاریخ نظم و نثر در ایران، نفیسی، سعید،  -10

، :، كویتاهلللطف و عبداللطیف فیل توفیق كوشش ، حسین، به، طیبیالبیان فی التبیان -11

 .م 1986

 .شه .  1394، مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، احمد، پاكتچی، تصوف در آسیای مركزی-12

 .شه .  1363: ، قمقزوینی خطیب ،تلخیص المفتاح-13

ه  1376 :ثمرات القدس، لعلی بدخشی، لعل بیگ، به كوشش كمال حاج سیدجوادی، تهران-14

 .ش. 

 .قه .  1329 :جامع كرامات االولیاء، نبهانی، یوسف، قاهره-15

ه  1381، جواهر البالغۀ، هاشمى، احمد، الطبعۀ الخامسۀ، قم: مركز مدیریت حوزه علمیه قم-16

 .ش. 

 .قه .  1306 :ق الوردیۀ، خانی خالدی نقشبندی، عبدالمجید، دمشقالحدائ-17

ه .  1403 ، : مؤسسۀ النشر اإلسالمی، قمتحقیق: علی أكبر الغفاری، شیخ صدوق، لخصالا-18

 .ق

 1380دانشنامۀ ادب فارسی، انوشه، حسن، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، -19

 .شه . 

 .شه .  1369امیركبیر،  :كوب، عبدالحسین، تهرانزرینوجو، دنبالۀ جست-20

(؛ 649Fهای خطی، استانبول ، مجموعۀ شمارة )خواجگی كاسانی، نسخه ،رسایل كاسانی-21

های (؛ كتابخانۀ مجلس، مجموعه12537تابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی، مجموعۀ شمارة )ك

 (.20879( و )10560فیروز( و ) 335شمارة )

، چاپ اولاصغر معینیان، به كوشش علیكاشفى، حسین بن على،  ن الحیاة ،رشحات عی-22

 .شه .  1356 :تهران

 .شه .  1386سبک شناسی ، بهار، محمد تقی، تهران: امیر كبیر، -23

 .شه .  1343 :، به كوشش ایرج افشار، تهران، ابوطاهرسمریه، سمرقندی-24

 .قه .  1349 ،مطبعۀ االعتدال :دمشق ،عبد اهلل بن الرحمن ،دارمی، سنن الدارمی-25

: بوستان ، قمالثانیۀ، الطبعۀ تحقیق: اآلشتیانی، مؤید الدین، جندی، شرح فصوص الحکم-26

 .قه .  1423، كتاب
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خطیب قزوینى، محمد بن عبد الرحمن، ، بن عمر ، مسعودتفتازانی شرح مختصر المعانی،-27

 .شه .  1376قم: دار الفکر، سکاكى، یوسف بن ابى بکر، الطبعۀ الثالثۀ، 

 .شه .  1366انتشارات آگاه، تهران: صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی، محمّدرضا، -28

، : دار صادر، افست لیدن، بیروتابن حوقل، ابو القاسم محمد بن حوقل النصیبى، صورة االرض-29

 .م 1938

ران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، طراز سخن در معانی و بیان، صادقیان، محمدعلی، ته-30

 شه .  1371

 .م 1995 :، بیروتشاهین محمد عبدالسالم كوشش لوی یمنی، یحیی، بهعالطراز، -31

م: سید ، قاألولى، الطبعۀ تحقیق : مجتبى العراقی ،ابن أبی جمهور ،أحسائی، عوالی اللئالی-32

 ق.ه .  1403 ،الشهداء

دار ، چاپ اوّل، قم: لیثى واسطى، محقق: حسنى بیرجندى، حسین، المواعظعیون الحکم و -33

 .شه .  1376، الحدیث

، محقق: رجائى، سید مهدى، تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم-34

 .قه .  1410، : دار الکتاب اإلسالمیچاپ دوم، قم

 .م 1988، : دار و مکتبۀ الهالل، بیروتبن یحیىبالذرى، أبو الحسن أحمد ، فتوح البلدان-35

 .شه .  1353 :قم ،اللغویه، عسکری، ابوهالل الفروق-36

 1374انتشارات توس، تهران: چاپ سوّم، ، الدّینفنون بالغت و صناعات ادبی، همایی، جالل-37

 .شه . 

 .شه .  1364، 4فهرست نسخه های خطی پاكستان ، منزوی، احمد، اسالم آباد ، جلد-38

 ، بی تا.21فهرست نسخه های خطی كتابخانه مجلس شورای ملی، حائری، عبدالحسین ، ج-39

ه  1382فهرستوارة كتاب های فارسی ، منزوی، احمد، تهران: بنیاد دائره المعارف اسالمی ، -40

 .ش. 

 .شه .  1354 :به كوشش ملک محمد اقبال، راولپندی، قدسیه، پارسا، خواجه محمد-41

 .م 1984 :، بیروتمفید قمیحه كوشش به ،، عسکری، ابوهاللالصناعتین كتاب-42

 .. ق ه 1408 ،دار الکتب العلمیۀ، بیروت: الثالثۀ، الطبعۀ عجلونی، كشف الخفاء-43

 .شه .  1384كلیات مسائل ادبی، طهماسبی، فرهاد، تهران: انتشارات سنجش، -44

 .شه .  1377، تابستان 63لیال، مقاالت و بررسی ها ، دفتر گل و نوروز ، پژوهنده، -45

ه . 1362، دار الکتاب ، مدرّس افغانى، قم:المدرس األفضل فیما یرمز و یشار إلیه فی المطول-46

 ش.
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 .شه .  1377 :مذكر احباب، نثاری، حسن، به كوشش نجیب مایل هروی، تهران-47

 ،صفى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق، بغدادى، لبقاعمراصد االطالع على اسماء االمکنۀ و ا-48

 ق.ه .  1412، : دار الجیلالطبعۀ االولی، بیروت

، : دار صادربیروتافست  ،لیدن، اصطخرى، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد، مسالک الممالک-49

 .م2004

 .شه .  1385معانی و بیان، تجلیل، جلیل، تهران: مركز نشر دانشگاهی، -50

 .م 1995، دار صادر، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت: یاقوت، حموى بغدادى، معجم البلدان-51

رضوی،  و مدرس محمد قزوینی كوششرازی، به قیس ، شمسفی معاییر اشعار العجم المعجم-52

 .قه .  1327 :تهران

 .م 1983 :بیروت؛  بی تا :ابن یعقوب بن ابی بکر، قم مفتاح العلوم، سکاكی، یوسف-53

 ،شمس الدین محمد بن ابى طالب، انصارى دمشقى، نخبۀ الدهر فى عجائب البر و البحر-54

 .شه .  1382، : انتشارات اساطیرچاپ اول، تهران

شریف االدریسى، ابو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل ، نزهۀ المشتاق فى اختراق اآلفاق-55

 .قه .  1409، : عالم الکتببیروت، الطبعۀ االولی، بن ادریس الحمودى

ه  1374نسمات القدس من حدائق االنس، كشمی، محمدهاشم، تصحیح منیر جهان ملک، -56

 .ش. 

ه .  1370اطالعات،  :االنس، جامـی، عبدالرحمان، به كوشش محمود عابدی، تهران نفحات-57

 .ش

 .م 1985 :روت، بیبکری امین كوشش به، فخرالدین نهایه االیجاز، رازی،-58

، ضیاء الدین الحسینی األصفهانی :صحیحو تتحقیق ، محمد محسن، فیض كاشانی، الوافی-59

 .. ق ه 1406، مکتبۀ االمام أمیر المؤمنین علی )ع( العامۀ :صفهان، ااألولىالطبعۀ 

 .شه .  1363، فرهنگ سرای اصفهاناصفهان: نصراله، ، قویتهنجارگفتار،  -60

61- » The Naqshbandiyya in Timurid India: The Central Asian Legacy« 

Buehler,A.F., Journal of Islamic Studies, Oxford, 1996. 
62- International  Dictionary  of  Historic , places : Asia  And Oceania. 

-63  A History of Ineer Asia. Svat.soucek. Cambridge  Universitypress. 

 

 


