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 رد ردد اا ترکذ کر ن 

 رد    رل قسر  

یقین
ّ
سلسلة العارفین و تذکرة الصد

احوال و اقوال و حرکات و سکنات خواجه عبیدهللا احرار، در 

تصحیح »سلسله العارفین و تذکره الصدیقین« قاضی محمد 

برهان الدین سمرقندی.  ه    رل تکرنه رشتررن نژکر.  هرکن: 

پرارز تخد، 1394.

مه
ر
مبۀ

رشحات  کتربو تصحیحو مشغ لو پیشو وقتو چندو نگراندهو

عین الحیاتوتألیفوفخرالدینویلعوصفعوکرففعوب د.واینو

بهوویژهو نقشبندیرن،و منرقبوخ اجگرن/و وو اح الو داو کتربو

داوفرحوحرلوخ اجهویبیدهللاواحرااو)۸۰۶-۸۹۵ق(واست.و

بهوم ض عو بهودووکتربوچرپوتهرانومرب طو داوحینوکراو

وداپعوبهودستوآوادنوآنواروب دموترومگرو
ً
محترجوفدموووطبعر

بهولطفو کتربو دوو ارو برفد.و مفیدو رشحات  مقدمۀو برایو

بهوتصحیحو العارفین  انیس  یکعو اسید.و دستمو بهو مهربرنعو

فخرالدینو تألیفو بهوین انو کهو ب دو سیفو یبدالرضرو دکترو

یلعوصفعوکرففعوت ّسطودانشگرهوتهرانومنتشروفدهواستو

صفعو فرتو
ّ
مؤل ازو کتربو اینو البتهو دوم(.و چرپو )1۳۸۸ش،و

فوداودیبرچهوبهووض حوو»یلعوبنو
ّ
کرففعونیستووونرمومؤل

م النروحسینوبنوم سعوالّرصدیوالمشتهروبرل ایظ«وآمدهو

)ص۳(وکهوفیعهوب دوووکمعوتشربههواسمعوبرویلعوبنوحسینو

وایظوکرففعوسبزواایودااد،وولعواوونیست.وکتربودیگرو

خواجه عبیدهللا احرار در آیینۀ سلسلة العارفین یرواحوال 

و اقوال و حرکات و سکنات خواجه عبیدهللا احرار در 

بهوتصحیحو الصدیقینو تذکرة  و  العارفین  تصحیح سلسلة 

دومو کتربو برو سروکرامو گفتراو داینو دفتیرنونژاد.و سکینهو

کهو کردهوایمو استفردهو »مصّحح«و کلمۀو ازو فقطو بعدو بهو )ازینو استو

منظ اوسکینهودفتیرنونژادواست(.

ازومقدمۀومصّححو)م ّاخوتیرومرهو1۳۸۷(وبرنمعوآیدوکهواینو

کراوبهوین انوپریرنونرمهوایوااائهوفدهوب دهویروتحقیقعومستقلو

ب دهواست،وولعومصّححوازودوواستردودانشگرهوتهرانونرموبردهو

کهومشّ قواصلعواووب دهواند.وازینوجروگمرنومعواودوکهواینو

مصّححو کراو اسرسو ب دهواست.و پریرنونرمهوایو و
ً
اسرسر تحقیقو

عوسلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین  
ّ
تنهروبرویکونسخۀوخط

هعو
ّ
احسرنوهللاوفکرالل چنرنوکهو ب ده،و 1۵۰1۳(و فمراۀو )مجلس،و

برواسرسوامینونسخهوتصحیحووومنتشرو اینوکتربوااو نیزو

کتربو ازینو 1۳۸۸(.و مجلس،و کتربخرنۀو )تهران:و کردهواستو

نسخهواریوفراوانوووکهنوتروم ج دواست.و

ۀوانتحرلعو آنوچهومراوبهون فتنواینونقدووادافت،ومشراد

مۀوخ دو
ّ
مۀواینوکترب.ومصّححوبخشعوازومقد

ّ
استوداومقد

احوال  مۀومنوبروکتربو
ّ
اا،ولفظوبهولفظووودابست،وازومقد

وسخنان خواجه عبیدهللا احرارو)تهران:ومرکزونشرودانشگراع،و

مۀو۶۰وصفحهوایوفقطودووبراوبهو
ّ
1۳۸۰(وبردافتهوووداومقد

ملفوظات احراروااجرعودادهو)ص1۶،و1۷(وکهوومنظ اوامرنو

مۀو
ّ
احوال و سخنان...واست.ومصّححونهوفقطویبرااتومقد

وداجوکرده،وبلکهوداوپرن یسوتمرمومنربعوکراومراوام،و
ً
مراویینر

وآنواروااوندیده،وبهوحسربوخ دوایختهواست؛وبرخعو
ً
کهواصال

عوفقطوداکتربخرنهواریوفبهوقرّاهو
ّ
ازواینومنربعوبهوفکلوخط

آنوارو بهو مصّححو کهو است،و اادوو زبرنو بهو دیگرو برخعو وو

دسترسوندااد.وجرلبواینوکهوفهرستومنربعووومآخذوکهوداو

کتربواریعو فرملو )ص۵۰۶-۵12(و آمدهواستو کتربو آخرو

مۀومصّححوازوآنوارواستفردهونشدهویرو
ّ
وداومقد

ً
استوکهواصال

نرمعوبهومیرنونیرمدهواست.

داوچندوم ادوف اادیووج دوداادوکهوانتحرلومصّححو

ومنوداواحوال و سخنان  
ً
ااوبهووض حونمریرنومعوسرزد.ومثال

استنردو چنینو 2و پرن یسو ۹،و داصفحۀو وو ن فتهوامو مطلبعو

کردهوام:و»داوتاریخ رشیدی،وص۳79-۳80ومتنونرمۀودومو

ـواقعرتواحرااوـواقعۀو نقلوفدهواستوووازوآنوجروداوضمیمهو

 عردف نوشرهن

naushahiarif@gmail.com
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فمراۀو2۵ونقلوکردهوایم«.ورقعات احرار بهوضمیمۀواحوال و 

سخنانوچرپوفدهواستووومنوبدانوااجرعودادهوام.ومصّححو

امینومطلبوااوچنینوتغییرودادهواست:و»داوتاریخ رشیدی،و

ص۳79-۳80ومتنونرمۀودومونقلوفدهواستوووازوآنوجروداو

ـواقعرتواحرااوـواقعۀوفمراۀو2۵ونقلوفدهواست«و ضمیمهو

)ص1۶،وپ2(،وداوحرلعوکهوکتربواووضمیمهوندااد.ومنوداو

کردهوب دمو خرذو
ّ
ات کهو ااو اوفعو احرار  ملفوظات  تصحیحو

چنینوت ضیحودادهوب دم:و»اروملف ظویروگفتراوااوبهوص اتو

بنِدومستقلونقلوکردهوایموووبهوآنوفمراهودادهوایم.وداواینومتِنو

تصحیحوفدهو۷۴2وبندووداجوفدهواست،وتمرموااجریرتوداو

)احوال و سخنان،و مهوووتعلیقرتووبهوفمراۀوبندارست«و
ّ
مقد

ص۳-۴(.ومصّححونیزونگرفتهواست:و»اروملف ظویروگفتراووو

اروحکریتعوااوبهوص اتوبنِدومستقلونقلوکردهوایموووبهوآنو

داجو بندو ۸1۷و تصحیحوفدهو متِنو اینو داو دادهوایم.و فمراهو

فدهواست،وتمرموااجریرتوتعلیقرتوبهوفمراۀوبندارست«و

اوو۸22و بنداروداوکراو اینوکهوفمراو )ص21(.ونکتۀوجرلبو

است،ونهو۸1۷وووجرلبوترواینوکهوکتربواووتعلیقرتوندااد.و

داوم ادوتعلیقهون یسعوداوملفوظات احرار منواوشوکراو

ویبراتو
ً
خ دوااوون فتهوامو)احوال و سخنان،وص۴(؛ومصّححویینر

فرقدوتعلیقرتواست.وداو اوو بردافتهو)ص21(وولعوکراو مراو

کتربومنومتنوخوارق عادات احرااونیزوضمیمهوفدهواستو

ووبرایوخ ااقون فتهوام:و»فهرستعوازواینوپیشهواروووطبقرتو

)ص۵۸۶(. است«و بدینوگ نهو خ ااق[و داو ]مذک او مردمو

طبقرتو وو پیشهوارو اینو ازو »فهرستعو معوگ ید:و نیزو مصّححو

مردموداوپریرنواسرلهوداوقسمتوفهرستواروذکروفدهواست«و

)ص۷2(،وولعواینوچرپوچنینوفهرستعوندااد.ومنوداوکتربو

عو
ّ
خ دوبهوسلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین نسخۀوخط

کهو مصّححو دادهوام،و ااجرعو اسالموآبردو گنجوبخشو کتربخرنۀو

فقطونسخۀومجلسوااوداودستودافتهوووآنوااوتصحیحوکرده،و

برزواموتمرموااجریرتواو،ومطربقوپرن یسواریومن،وبهونسخۀو

است:و بدینوگ نهو و منو ااجرعو جریعو داو است.و گنجوبخشو

اینو نیزو مصّححو )ص11(.و ص۶2«و کترب،و امینو »اک.و

داو اینوکهو بهو بعوت ّجهو )ص۶۳(و آوادهواستو و
ً
یینر ااو ااجرعو

داو منو نیرمدهواست.و مطلبعو چنینو اوو کتربو 62و صفحۀو

بینو مشربهتواریعو وو کردهوامو تهیهو ولعو جد خ دو کتربو

سلسلة العارفین و ملفوظات احرارونشرنودادهوامووون فتهوام:و

ولعو داوجد دااد،و کتربووج دو دوو اینو میرنو کهو »تشربهعو

اینو وو )ص12(و 126-139«و صو استو فدهو دادهو نشرنو

آمدهواست.و مذک او صفحرتو داو منو کتربو داو جدولو

صفحرتو امرنو بهو ااجرعو برو ااو یبراتو یینو نیزو مصّححو

ولعوداوکتربواوو آوادهواستو)ص۶۵(وبعوت ّجهوبهواینوکهوجد

ووداوصفحرتو12۶-1۳۹ووج دوندااد.

قو
ّ
مۀومنوداوکتربواحوال و سخنانومتعل

ّ
بخشعوازومقد

بهوسلسلة العارفین استوووداوبخشودیگروکهوخوارق عادات 

مۀوتحلیلعوجداگرنهوایو
ّ
احراروااوچرپوکردهوام،وبرایوآنومقد

مۀوخوارق عادات احرارو
ّ
ن فتهوام.ومصّححوبخشواریعوازومقد

وبردافتهوووداو
ً
قووومت ّجهوکتربوخوارق است،ویینر

ّ
ااوکهومتعل

مۀوخ د،وبهوین انوخص صیتواریوسلسلة العارفین، ذکرو
ّ
مقد

دیگرو کتربعو بهو ااو کتربو ویژگعواریویکو یعنعو کردهواست؛و

چسبرندهواستو)نک.وینرویِنو»براسعوووتحلیلوکترب«،و»مریدانووو

خلفریواحراا«،و»مآخذوکترب«،و»بزاگرنووومشریخومعرصرواحراا«،و

سخنان،و و  احوال  و داو و...و ترایخع«و »ف ایدو اجتمریع«،و »ف ایدو

ص۵۷۹-۵۸۶وووقس.ومقدمۀومصّحح،وص۷۳-۶۶(.

ااو قسمتواریعو کهوچهو دادهوامو نشرنو داوجدولعو اینوجرو

مۀوخ د،ولفظوبهولفظوولعوبدونوذکرومأخذوازو
ّ
مصّحح،وداومقد

مۀومنوگرفتهواست.
ّ
مقد
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

مۀومصّححوکهوین انو»خ اجهو
ّ
منبعواصلعوبخشعودیگروازومقد

دااد،و ازوسمرقند«و)ص2۴-۳۴(و یرافعو ولعو احرااو یبیدهللاو

برت اوخرنو تألیفو القطرات  خمسة  او،وکتربو بهوگفتۀوخ دو

مهوپروازواغالطومختلفوداو
ّ
خلعتوپ اواست.واینوبخشومقد

الیرتوترایخعووواسرمعوایالمواست.واگروامواینواغالطو
ّ
اط

داواصلومنبعوب ده،ووظیفۀومصّححوب دهوکهومطرلبوااوتنقیحو

مهوبهوفرحوزیرواست:
ّ
کند.وبرخعواغالطواینوبخشومقد

و »خ اجهویبیدهللاواحرااوولعویکعوازون ابغوقرنو1۰ومیالدیوـ

وفرتو وو والدتو ترایخو بهو ت ّجهو برو )ص2۴(.و است.«و

خ اجهواحراا،واووداوقرنو1۵ومعوزیستهواست.

»مقبرۀوویوداواوستریوکمرنگرانوداوپرنزدهوکیل متریوـو

یبیدهللاو مقبرۀو ۳۴(.و )ص2۵،و معوبرفد.«و سمرقند...و

ترو کمرنگرانو فرصلۀو است.و سمرقندو فهرو داو احرااو

ودوپنجرهویروفصتوکیل مترواست.ونگراندۀو سمرقندوحد

اینوسط اوبهوارودووجروافتهواست.

و »خ اجهواحرااوداوفهروسمرقندوبهودنیروآمد.«و)ص2۵(.وـ

خ اجهواحرااوداوبرغسترنوازوت ابعوترفکندوبهودنیروآمد.

)ص2۵(.وـو داگذفت.«و سمرقندو داو احراا[و »]خ اجهو

خ اجهواحرااوداودهوکمرنگرانوداگذفتوووجسدواوو

بهوسمرقندوانتقرلویرفتوووداوآنوجرودفنوفد.و

و »فیخوخروندوطه اوازومتص فینوقرونو۶ووو۷واجریوـ

ودو۷۵۵قو ب دهواست.«و)ص2۷(.وچ نووفرتواووداوحد

ب ده،وبهترواستوبگ ییموازومتصّ فۀوقرنو۸وب دهواست.

و وفرتوـ اجبو مرهو داو ۸۹۵و سرلو داو احرااو »خ اجهو

نم د.«و)ص2۹(.ووفرتواووداو2۹وابیعواالّولو۸۹۵وب د.

و ازوـ چرخعو یعق بو برو مالقرتو برایو احرااو »خ اجهو

)ص۳۰(.و کرد.«و سفرو دایرو سرخرنو والیتو بهو اراتو

خ اجهواحرااوازواراتوبهوالغت وافتوووآنوجرویعق بو

چرخعوااودید.

ااائهوـو احرااو خلفریو وو مریدانو ازو فهرستعو مصّححو

فهرستو اینو دامیرنو ولعو )ص۶۶-۶۷(و کردهواستو

ومریدواوونب دهواند،وازوجمله:و
ً
بیستونفری،وبرخعواصال

را،و
ّ
یط حرجعو قرینع،و جاللو حیری،و اب یثمرنو

فرفع،و حمیدالدینو حسرموالدین،و حرفظوالدین،و

زینوالعربدین،ومحّمدوحصرای،ومحّمدوخرن،ونعمتوهللا،و

ن االدین،وم النرویعق ب.

ضبطوارو برخعو وو فدهو اامرلو امو مهو
ّ
مقد نم نهوخ انعو داو

العارفین  سلسلة  کتربتو ترایخو چنرنوکهو نیست،و داستو

نسخۀوترفکندوااو۵۹۵ون فتهواندو)ص2۶(،و»قفرلوچرچع«و

)ص2۷(،و ن فتهواندو چرچع«و »قفرنو م ادو ۵و داو اقلو
ّ
حد ااو

مبراوزاسرای«و »چرالزو ااو است ای«و آامبروزو »چرالزو

)ص۳1(،و ایرض«و »مکتبو ااو ایرضع«و »مکتبو )ص۳۰(،و

ااو »مجددیه«و )ص۳1(،و »نظرمعوالدین«و ااو »نظرموالدین«و

وو متنو )ص۳۴،و »ولدیه«و ااو »والدیه«و )ص۳2(،و »مجدیه«و

حرفیه(،و»یلعوگره«وااو»یلعوگرم«و)ص۶۳وحرفیه(ووو»نسبت«و

ااو»نسب«و)ص۶۸(ون فتهواند.
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