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االصفیانسخۀ خطّی اخباربه گاهین

 آرويرضوان اهللادکتر

هچکید

م هم متن فارسی و ه.بسزا دارد یرتهش »االخیاراخبار«هصوفینویسی  هدر تاریخ تذکر

اما .است ها چاپ شدهلوي بارهمحدث د عبدالحقاین تصنیف شیخ يتراجم اردو

.استهشناس مانداو ن هنرسید چاپبه تا حال هبر طبق اطالع بند »االصفیااخبار«

بود و فقط  عبدالحقمحمد معاصر شیخ شیخ عبدالصمد بن افضل هاین تذکر ةنویسند

از»الصفیاااخبار«.ه استوجود آوردبه این کتاب را »االخیاراخبار«پس از سال  هدزپان

 یی استاه ویژگیآن ۀمهو داراي زندلو میهپ »االخیاراخبار«به نگهلحاظ تاریخ و فر

ي مختلف ها هدر کتابخان »االصفیااخبار«ي خطّی ها هنسخ.در بردارد »االخیاراخبار«هک

.استهپتندر شهر ،خدابخشۀکتابخان ۀا نسخهو یکی از آن ،شودمیداريهند نگه

.است هنسخ نمیهمعرّفی  هین مقالا نویسندةمنظور 

واژگان کلیدي

شیخ  ،لويهمحدث د عبدالحقشیخ  ،هصوفی ةرتذک ،االصفیااخبار،االخیاراخبار

.محمدعبدالصمد بن افضل

 هآمددرنگارش به جريهم هدزدر قرن پان »االصفیااخبار«هجامع صوفی ةتذکر

 یادگار گذاشتبه را از خود »االخیاراخبار«لوي همحدث د عبدالحقشیخ زمانی .است

یهاربآرا، نیج،يدچ،یا هدانشکد،یبخش فارس سیاستاد و رئ.
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سال  پانزده فقط »االخیاراخبار«.ودبهدر ادبیات فارسی تکامل یافتنویسیهن تذکرکه ف

شیخ عبدالحق  »االخیاراخبار«ةنویسند.است هوجود آمدبه »االصفیااخبار«قبل از 

بن افضل محمد معاصر  عبدالصمدشیخ  »االصفیااخبار«ةلوي و نگارندهمحدث د

،اند هرسی قرار دادرا مورد بر»االصفیااخبار«هکآنان، سبب نمیهبه .ندیکدیگر بود

ین مورد ا در.است هشد هنوشت »االخیاراخبار«دنبال به »االصفیااخبار«هک اند هحدس زد

:نویسدمی ر مبارکپوريهقاضی اط
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 نگارش این کتابروش.استهشد هنوشت »االخیاراخبار«دنبال به »االصفیااخبار«

 نب چنیادو کترهاین  هپس از مطالع.ت داردهشبا، کامالً هتقریباً ن »االخیاراخبار«به

).1آیدمی بنظر

را مورد بررسی  »االصفیااخبار«خطّی  ۀپوري آن نسخباركر مهقاضی اط

 ۀقبل از مقال.مطلع نبودند نآاز شگران هو پژوبوده در تصرّف خود او  هک اند هدادقرار

موالنا .اند هرا تذکر داد »االصفیااخبار«خطّی  ۀنسخهنویسندگان فقط س، رهقاضی اط
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لوي عبدالصمد بن افضل محمد بن یوسف انصاري همعاصر شیخ محدث د(

و کمابیش  هنوشتايهجري تذکره1015ۀدر سن، ابوالفضل است ةرزادهخوا هک

 ۀنسخ هس.اند هشد هنامبرد »االخیاراخبار«در  هک هدادرا تذکر هصوفی نماه

).2استهدر پتن اهیکی از آن هک شناسیم میرا  هاین تذکراز خطّی 

یک  هتذکّر است کبه الزم.دیگر کجاست ۀدو نسخ هآقاي عرشی نشان ندادند ک

.261ص ، قاضی اطهر مبارکپوري ،مقاله اخباراالصفیا.1

ƽمقاله .2 ٶ⚮
ǔ
Ŕ
ǖ
ưĨ⩪ ĨÞ⒉₩ Ĩ

ǖ
ƭ .20ص ، عرشی نموالنا امتیاز علی خا، ĳٱ



نگاهی به نسخۀ خطّی اخباراالصفیا307

عبدالحی تحت  ةذخیربه هعلیگر ،موالنا آزاد ۀدر کتابخان »االصفیااخبار«خطّی  ۀنسخ

خطّی دیگر  ۀنسخبه هاشار خدابخشۀنگار کتابخانرستهف .1مضبوط است 3/85هشمار

.2شودمی داريهآفس نگاندیا هدر کتابخان هاست ک هدکر »االصفیااخبار«

این  هد کهدمی اطالعخطّی خود، همعرفی نسخضمنپورير مباركهقاضی اط

 خطّ.سطر پانزده داراي هصفحرهو  است)هصفح312(ورق156برمشتمل هنسخ

 الدین احمد بن محمدشیخ ناصرالدین محمد بن نظام هو اسم کاتب این نسخ ،خوانا

ۀدر سن)ندهدر جنوب محلی (ر ارکات هدر ش هاین نسخ.الدین استبن نظام عبداهللا

را در  خدابخشهر و نسخهقاضی اط ۀاگر معرّفی نسخ.است هشدکتابت جري ه1160

یکدیگر به هجور و مشابیک هر دو نسخههرسد کمی نظربه نچنی، باشیم هنظر داشت

:مثالً.ستنده

 تعلقهمه هاست ک هصوفی بیان شد260بیش از ل شرح حاهر دو نسخهدر .1

.ند دارندهبه

یعنی از لحاظ سال وفات تقدم و تاخّر را .زمانی است هدو نسخرهترتیب .2

.اند هگذاشتقرار

از آن  است و پس �Ĭخیر حضرت شیخ عبدالقادر جیالنیذکر هدو نسخرهدر آغاز .3

.ستآمده ا چشتی الدین معین هذکر پربرکت حضرت خواج

معاصر خودش  ۀصوفی، هنویسند) ه1015م(�Ĭاريهپس از ذکر حضرت سید احمد ب.4

ار صالحات هچ ةتذکر خدابخشهاما در آخر نسخ.است هرا مورد بررسی قرار داد

و حضرت  �Ĭشکرن گنجیفریدالد هشامل مادران گرامی حضرت خواج هک ،است

ر هقاضی اط ۀت در نسخصالحا ةشاید این تذکر.الدین اولیاء استنظام هخواج

.اند هیچ تذکر ندادهاین صالحات  ةایشان در بار هکزیرا.پوري نیستمبارك

بن افضل محمد بن یوسف انصاري زیاد  عبدالصمد»االصفیااخبار«هاحوال نویسند

یر هو مؤرخ ش ،جد مادري) ه1001م(��Ĭشیخ مبارك بن خضر ناگوري.در دست نیست

.6ص،69-74شماره  ،خدابخش جرنل.1

2. Catalogue of Persian manuscripts, Vol. viii. P. 30.
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مکاتبات «و»ابوالفضل يانشا«کتاب  عبدالصمدو ،شان بودندالفضل عموي مادري ایابو

مکاتبات «ۀخود عبدالصمد در مقدم.بود هکرد هبراي چاپ آماد هرا ویراست »ابوالفضل

:است هاین حقیقت را اعتراف کرد »ابوالفضل

ۀدید آن ارسطوي اسکندر رابطمحمد در واالافضل عبدالصمدهکمن«

این ،تربیت او بودم و نظررزندي داشتم و منظورزادگی و نسبت فهمشیره

آوردن آن کمر مهدر فرا هت ادراك سعادت خود دانستهجبه نگ راهفر ۀگلدست

قدر به ریک راهو عنوان ...مت برگماشتمهسعی بربستم و در انتظام آن نظر 

.1»قسم ساختمهسهدریافت خود نگاشت

هدادالطّرفین قرارالبحرین و نجیبرا مجمع عبدالصمد، پورير مباركهقاضی اط

شیخ ) ه994م(شیخ یوسف ) ه1003م(م مانند شیخ افضل هشخصیات م هنویسد کمی

، ياکبرآبادتمیمی انصاري  الدین شیخ یعقوب و شیخ نصیر) ه946م(دانشمند  عبداهللا

 هآگربه لول لودي از ملتانهد سلطان بهعالدین به شیخ نصیر.اجداد گرامی ایشان بودند

.2ارت داشتهنویسی قدرت و مو فتوي هایشان در علم فق.رسید و اقامت گزید

187هدر تحت شمار خدابخشهدر کتابخان هک »االصفیااخبار«اصل و قدیم  ۀنسخ

کتابت  ۀاسم کاتب و سن.است هخوانا شدنا هترقیم هک هآنقدر آسیب دید، مضبوط است

و124هاین نسخ.م آشکار نیسته اوراق این .سطر است هفدههرصفحهدر ورق

:است هنوشت خدابخشۀنگار کتابخانرستهف هکچنان ،بود هم گسیختهاز  هنسخ

"The binding is in a damaged condition ,all the folios being loose.3"

، از قدمت و ارزش این آن دورهۀمعتمد کتابخان، خدابخشالدین ابهمولوي ش

را  هاین نسخ، کمک یک دوست دانشمند خودبه ایشان.لع بودو مطّ هآگا هنسخ

را  هاین نسخ 1323ۀالباري در سنکاتب محمد فضل.برداري کردهنویسی و نسخرو

:نویسدمیهدر ترقیماو .است هاستنساخ کرد

.3ص ، دفتر اول ،مکاتبات عالمی ابوالفضل.1

.260ص،69-74شماره، مطبوعه خدابخش جرنل، قاضی اطهر مبارکپوري، االصفیامقاله اخبار.2

3. Catalogue of Persian manuscripts, Vol. viii, P. 30.
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خان خدابخشالدین ابهالقاب جناب مولوي شیجناب معلاالرشاد عالیحسب«

ارمهتاریخ چهب همتبرک ۀاین نسخ.پوربانکی هعمومیۀصاحب معتمد کتابخان

المذنب عاجزمحمد عبد هکتب.یافتآباد اختتامعظیم ةدر بلد ه1323شعبان 

.»الباريفضل

 عباس معروفغالم، خدابخشالدین ابهکار دوست صمیمی مولوي شدر این

:است هضیح دادتو هاو خودش در آخر این نسخ.ه استکردکمکاو را محمد عبداهللابه

الدنیا حضرات مآب خداپرستان تاركاست در احوال تقدس هاین نقل صحیف«

»االصفیااخبار«اعنی کتاب ،والسالم ۀالرحمهعلی،عظام ۀکرام و صوفی ياولیا

ج هنبه همحمد بن یوسف االنصاري کبن افضل عبدالصمدهعالم همصنف

استعانت قرأت این هب،هخود گذاشتبعد الصالحات مبارك یادگاري ماالباقیات

خلف حکیم سید  محمدعبداهللابه غالم محمدعباس المعروف نمدایچه

 هاین کتابخان ۀقدیم ۀنسخ ني از اوراق پریشاآباد عظیمعلی رضوي رعایت

خان  خدابخشالدین ابهجناب ش يمعتمدو محبی شیحسب فرماهب هعمومی

.1»شد هعجلت و تنگی وقت فراگرفتبه صاحب

 خدابخشهدر کتابخان 188هتحت شمار »االصفیااخبار«هنقل شد هاین نسخ

نقصان  »االصفیااخبار«قدیم و اصل  ۀنسخ، برداريهاما قبل از نسخ.شودمی داريهنگ

رست ها در فهآن یمااس هک ،صوفی در متن کتاب نیست پانزده احوال.زیاد پذیرفت

بود،  هشد هگنجانید اناحوال این صوفیآن  درها کهشاید آن برگ.آمده استکتاب 

.ه استو تلف شد هدیدآسیب

مرید  عبدالصمد.جامع شریعت و طریقت بود عبدالصمدمحترم شیخ  ةخانواد

؛داشتمیا فیض برهشد و از آنمی حاضر هایشان در خدمت صوفی.بود هقادری ۀسلسل

:نگاردمی �Ĭیهمعاصر خویش شیخ پیر میرت یدر احوال صوف هکطوريهب

 هاز میرت هک هفدهوزارهدر .سماع استوبخش محفل وجدامروز رونق«

عبدالصمداحوال این قدسی ةنگارند،فرمودنزول هآگرۀلخالفدارابه

.114ورق، خدابخش ۀ خطّینسخ، اخباراالصفیا.1
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کرامات  نشرف مالزمتش رسید و گوناگوبه مکررمحمدافضلبن

.1»کردهنیمعا

.کتابی بنویسد »ندوستانهادان هنپاك«در احوال  هخواست کمی از دیرباز عبدالصمد

صاحبدلی از .داشتمیبازاز این کار کرام ایشان را  ۀصوفیبه اما خوف جسارت نسبت

این کار را  هنمود کایشان را تشویقشد وهاشراق باطن آگاهب عبدالصمدبیم دل 

د و در شکار آغازاین) ه1014(انگیرهج الدین نشینی نورموقع تختبه .انجام رسانندهب

هکآن با.ادهن »االصفیااخبار«نام این کتاب را  عبدالصمد.رسید نپایاهمدت باندك

است اما از  هپردازي خودداري کرددر احوال بزرگان از عبارت هک هکردادعامصنف 

در.است هکار بردهی و دشوارپسندي را بیآرااو عبارت هویداست کهاین کتاب  ۀمقدم

:نویسدمی ةپس از حمد و صلو، این کتاب ۀمقدم

بن افضل محمد یوسف انصاري  عبدالصمدخاکساري  يِکو ةذر ناما بعد چو«

شوق ۀشعلی است،یافزاافروزي و بیشنگام دانشههرا در ریعان شباب ک

 ،هطلب شتافت يپابه ،شنیدمی از اکابر اي هرجا نکته،طرازي گرفتسخن

بحار سخن در .گردانیدمی ب و ریانی و گلبن دریافت را سیراهگلشن آگ

 نخاما هو فوار ،همعنی سرشار شد ۀچشم.بخار فکر بر اوج رفتوتموج آمد

ملک  هک نخداپرستاینیارش آزندوستان و گهادان هننگارش احوال پاكهب

و طیلسان عشق و محبت  هعبادت و ریاضت درنوردیدکامهزندگانی ب

خاطر هب.برجوشید، اند هیستی درشدشادخواب نبه ،هدوش خود کشیدبر

 ،ادن استهن نانداز بیرو ةریپاي ادب از داکار بزرگ زدنهدست ب هریخت ک

بطون  ۀخانناهاین آرزوي شگرف از ن،وقت ایما و امداد نرود ۀتا از اجلّ

تجرّد را از تعلق  هصاحبدلی ک هاندیشو این.گر نگرددهور جلوهظ ۀصفحبر

اشراق هبرد، بسر میهدر کنج خمول ب ،هتوکل زد ۀبیشبه اپوکپاي ت، هبرگزید

 يچرخ و ناسازگار يبازکجلیکن از.ترغیب فرمود هنگ ضمیر دریافتهباطن آ

 ر سخن راهگو هگشت کوقت مساعد نمیو،شدروزگار توفیق رفیق نمی

.111ورق ، خدابخش ۀ خطّینسخ، اخباراالصفیا.1
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.ملک معنی گرداندزینت نوعروسان ،هبیان کشید ۀدر رشت ،هالماس خرد سفتبه

 ،شاي دادگسترگکشور ،یم و تختهبخش دیرونق ،بیداربخت هنشاهشا هکتا آن

انهصبح جشکار،گیر و ملکریار کامگار ملکهش، رپرورهفرمانرواي د

 هر انوار جاهمظ ،مطلع آفتاب عز و اقبال ،مت و بلنديهشمع ایوان  ،خردمندي

انگیر هد جمحم الدین ابوالمظفر نور، نخداوند دورا ،خدیو زمان ،و جالل

 )ه1014(جري ههاردهزار و چهدر سال  هو سلطنتُ هملک خلداهللاغازي هبادشا

ال هایام ن در این...بر اورنگ سلطنت نشست هافسر جالل بر تارك اقبال ماند

میدان به شبدیز کلک را.فتن پذیرفتکمراد ش ۀغنچ، هدرآمدبالشبه آرزو

.ریز گشتمراي سخن عنانصحبه را هب اندیشهو اش ،نمودم نکاغذ جوال

آویز دل هین کیآهتازهنو بوستان معنی را ب ةاین بادهمطلب آن بود ک هاگرچ

مقصود ذکر احوال  ناما چو،مهشد، ترتیب ددانشوران دشوارپسند تواند

و  ها از روش عقیدهبار حقوق آن هشتافت ک نبدامته، ندوستان بودهخ یمشا

رد و گوش خُ ةآویز هار حرفی چند نویسم کروزگ ةو بر جرید ،اخالص بردارم

بر در توفیق  هی برداشتیآراو عبارتچار دل از دشوارپسندينا.بزرگ گردد

در حقیقت از معنی  هک ءانشا يآمیزرنگهو در نگارش مدعا ب ،نشستم

آوردنمهفراهب ،هنپرداختاست، نیدن دکان خودفروشی چیدیصورت گراهب

احوال بزرگان  ناز گوناگو.مر سعی بربستمداستان خداپرستان کزینگ

قلم ...بود هنظر درنیامدهو انتظامی درست ب هستیترتیب شاهب هتحریري محققان

این  ۀو مکاتبات عجیب هو حکایات غریب،در تحریر آن جرأت ننمود

درا نتوانند یافت،هسالبه نو دیگرا...کردمکتاب ثبت در اینخدارسیدگان نیز 

 یافت وشیخلعت اختتام آراهمراد ب ةناظور.آوردمدستهر بروزگااندك

.1»موسوم گشت »االصفیااخبار«به

را ویرایش و  »ابوالفضلمکاتبات «و»ابوالفضليانشا«کتب انشاء مانند  عبدالصمد

 هدید »االصفیااخبار«پردازي در سازي و عبارتي عبارتها هنمونلذا، بود هکردتدوین

.3،2ورق،اخباراالصفیا.1
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:نویسدمی �Ĭدر ذکر شیخ سلیم چشتی مثالً.شودمی

از  ،ور استهپور مشفتحبه ناکنو هسیکري ک ةار بر کنگرهوچلهوچصدهدر نُ«

وور آوردهظهل نمود و فرزندان تبائر واالقدر بلندفطرت بهأت هاختیار نمودآن 

مقدم گرامی خود عزت هپور را بتازگی خاك فتحهفتاد بهصدوهنُدر

.1»نیدر گرداهالجواکحل

.است هکرد �Ĭحضرت شیخ عبدالقادر جیالنیاز آغاز این کتاب ذکر خیر در مصنف 

آغاز  �Ĭلذا از ذکر حضرت شیخ جیالنی، است هاو مرید این سلسل هنویسد کمی خودش

:هو عنوان کتاب ساخت هکرد

تبرکاً و تیمناً ،است هعالی ۀاین سلسلنشین کوي ناکامی مریدچون این خاك«

کتاب عنوان این ،هندوستان گردانیدهبخش اولیاي ع والیت را رونقذکر آن مطل

.2»ساخت

 ۀدر مقدم.است هاز ذکر خرق عادات و کرامات خودداري نکرد عبدالصمدهنویسند

 در اینرسیدگان نیز این خدا هو مکاتبات عجیب هحکایات غریب«:است هکتاب نوشت

:است هنگاشت نچنی �Ĭدر ذکر شیخ علی راوتیوي .»کتاب ثبت کردم

السالم از عربستان هحکم پیغمبر علیهگویند ب.از متقدمین اولیاء است«

از.رخت اقامت انداخت، را افتادهمت ۀقصببه گذرش نو چو،ندوستان آمدههب

حیات بود از شیر  ۀو تا عرصشیر دوشید، نمودمی کفار پرستش هسنگین کگاو

.3»هاو قوت ساخت

:است هنوشت �Ĭشیخ اخی سراج در ذیل کرامات نمچناه

 هرا گرفت همهشیخ .کردندست روزي اطفال از شیخ شیربرنج طلبا نقل«

رچند شیخ تسلّی ه.طاقتی شدندیتابی و بدر بی نخردا ةوالد.دریا انداختهب

ا را هآن هدریا کردهدست ب،بسیار تنگ آوردند نچو.افتادسودمند نمیکرد،می

.85ورق،اخباراالصفیا.1

.4ورق همان، .2

.7ورق همان، .3
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.1»یافت هرا از شیر برنج آلودا هدست آن.درآوردهب

:است هل کرامت بود و مصنف خرق عادتش را نیز شرح دادهنیز ا �Ĭنیهشیخ صفی بد

اوشی و  الدین قطب هخواج.ندوستان آمدههعساکر مغل ب هکگویند وقتی«

 ناز گرسنگی و تشنگی کار زندانیا نچو.زار کس اسیر گشتندهنشیخ با چندی

رروز گرم کاکی از زنبیل خویش هکرم خوان يیاوربه هخواجشددشوار

.2»دادمی هبرآورد

 اي گفتاريهمصنف از حکایت هکشود  میآشکار  ،و نقل است »گویند«ي ها هاز واژ

ف و تاریخ را منبع خویش اما اساساً ایشان کتب معتبر تصو.است هبرد هرهبنیز

، مصنف در اند هیادگار گذاشتهاز خود ب کتاب هک هرکس هصوفیاز اهل و  ،هدادقرار

مثالً در ذکر امیرخسرو .ستا هکردبررسیهم را  انیشها ا کتابهآناحوال ذکر 

ین را تذکّر اازغیرالصغر وۀتحف، هنقی ۀالحیات، بقیتصنیفاتش اعجاز خسروي، وسط

یش مکتوبات ها یحی منیري کتاب الدین در ذکر حضرت شیخ شرف نمچنیه.است هداد

ین را شرح ا المعانی و خوان پرنعمت وغیر ازالطاّلبین، معدنائد رکنی، ارشادصدي، فو

:قراراندینا از، همتذکّر شدرا ا هتصانیف آنوي هدیگري ک هصوفی.است هداد

،االرواحروح،رازگلشن،المسافرینزاد،الرّموزکنز:میرحسینی سادات.1

؛اشعاردیوان،مستقیمصراط

؛الفقرامونس،الغرباءانیس:الحقم بن شیخ عالءشیخ نور قطب عال.2

،االسرارکنز،المسافرینانیس،السالکینشرح:لولهشطاري بن شیخ ب شیخ عبداهللا.3

.هغوثی ۀرسال،هشطاریاشغال

حاوي  همکتوباتی که وباخبر بود همصنف از ارزش مکتوبات و ملفوظات صوفی

مکتوب شیخ  مثل.استهکردنقلرا  هبودامی هکماالت روحانی و حامل کیفیات ال

:ناگوري الدین حمید

مکتوب شریف .جان و دل مرید ایشانهو بدرویشان است هفقیر خاك را«

.39ورق،االصفیااخبار.1

.9ورق همان، .2
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 هکاست هالسالم آمدهد علیوتر داهدر زبور م.شد هادهن هبر مردمک دید.رسید

نعمت وصل ،و قرب مدام حجاب انس ،باشدمی چون ذکر مدام حجاب قرب

تا ،عالم جستجوي آرهاگر تواند از عالم گفتگوي روي ب.افتدمی وقفدر ت

.1»باخبر باشد ناهآید و از عالم نجمال معنی در نظرهکبو

:دهدمی ان را شرحهی جیبقابی هو اینک مکتوب دیگر شیخ نور قطب عالم ک

رد،هبوي از مقصود نیافت،هدادبادهبعمرِ ننور مسکی نحزی ةمکتوب بیچار«

عمر از شصت گذشت و تیر از ،هجرأت و میدان حسرت جو کوشید هتی

جز باد در دست و آتش .یکساعت نرست هو از سر نفس امار ،جستشست

جز ندامت و خجالت .و خاك بر سر نپیوست هدر جگر و آب در دید

.2»هپاي گریز ن هو جز درد را ،هآویزي ندست

م گرایش هشعر فارسی به هبلک ،داشت تصوفبه ها عالقهتن هن عبدالصمدمصنف 

و یکی از ستندهدست زبان فارسی شامل این کتاب هي چیرسبب شعرا نمیهبه .داشت

:است هگفتچنین فیضی  هشاعر برجسترا تاریخ وفاتش  هی است کها قاسم کاهآن

سرافشــانیمدر گلشــن دهــر گــرافسوس که شد قاسم کاهی فـانی 

ـ  ــع تندتاریخ و مه و سال وفاتش جس ــاه ربی ــتم دوم از م ــانیگف الث

نگ و هاما از لحاظ تاریخ و فر ،است هصوفی ةاساساً تذکر »االصفیااخبار«

اعماق به آن ما را ۀزیرا مطالع.میت بسیار زیادي برخوردار استهااز شناسی هجامع

 هم کبینیمیاي سیاسی بسیاري هآلهاید هتذکر در اینهعالوهب.بردروز میآن ۀجامع

 هیابیم کمیاطالع  هتذکر نمیهمثالً از .شناختندمی دانستند ومی سالطین

و در حضور او سرایندگان کالم  ،رغبت زیاد داشت هکالم عارفان بههبادشاانگیرهج

پدر شیخ عبدالحق محدث (��Ĭالدین مصنف در ذکر شیخ سیف.خواندندمی منظوم عرفانی

مجرّد هانگیر محفل سماع برپا بود و بهجهادشابدربار به هاست ک هنوشت)�Ĭلويهد

.15ورق،اخباراالصفیا.1

.37ورق همان، .2
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:دهدمی مصنف شرح.ان فانی وداع گفتهج ،شنیدن این شعر درویشی

کماالت صوري هامروز ب،عبدالحقخلف گرامی او شیخ  هک ،الدین شیخ سیف«

 هو شیخ حسین نقشی کوجود او مفتخرهلی بهو معنوي مستعد است و د

المثل بود و خود را از عصر و ضرب ةنادر هک احمدرشیدش شیخ علیفرزند

زدتعلق جوش تجرّد می نو با فراوا،گرفتمی بدایونی الدین فدویان شیخ نظام

م محرم هشب نوزد.داشتمی هبست اهللامت بامداد و اعانت فقراي بابهو کمر

 اینقوال ،هشاانگیرهج الدین ابوالمظفر نور هنشاهدر محفل شا، هنوزدوزاره

:سرایندمی بیت

یمن قبله راست کردم بر سمت کج کالهیو قبله گاهیدین،یهر قوم راست راه

.1»آفرین سپردانهجهکشید و جان بیهشیخ علی احمد آ

را در  هاحوال بیش از دو صدوشصت صوفی همی است کهم ةتذکر »االصفیااخبار«

اوضاع از چگونگی  مدعبدالصمصنف  ابوالفضلابسبب خویشاوندي به .بردارد

 ةتذکر هکلذا این کتاب باوجود آن.زمان کامالً اطالع داشتسیاسی و اجتماعی آن

 همثالً در ذکر شیخ ابوالفتح مکّی شیرشا.ستم داراهي تاریخ را ها هجنب، است هصوفی

را  هرسلسلههصوفی عبدالصمد.است هکالنجر را شرح داد ۀقلع ةسوري و محاصر

 ةایشان تذکر.دگذاري مختلف فرقی نمیها هسلسل هو در بیان صوفیدارد میگرامی 

خویش را مشروحاً  ةاما رویداد خانواد، است هکرداختصار بیانهرا معموالً ب هصوفی

قبل .ه استاش در دست او بودهاحوال مفصل خانواد هکسبب اینبه ،است هتذکر داد

 وجودهب»االخیاراخبار«لوي هد محدث عبدالحقتصنیف شیخ  »االصفیااخبار«از

 ۀسبب صوفی نمیهبه .است هبرد ة بسیاررهباز آن  »االصفیااخبار«بود و مصنف  هآمد

ا هتن هن، هردو نویسندهاما روش نگارش ، ردو کتاب مشترکندهدر  يزیاد

»یااالصفاخبار«ویت هویژگی و  هبلک ،کندمی ارا مجزّ »االصفیااخبار«و»االخیاراخبار«

.رساندمی اثباتهرا ب

.78ورق،اخباراالصفیا.1



٣١٦  1397، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

منابع

.187،188شماره، خدابخشۀ خطّینسخ، بن افضل محمدعبدالصمد،االصفیااخبار.1

دکتر  تصحیح،لويهشیخ عبدالحق محدث د،البرارافی اسرار االخیاراخبار.2

.ش1383،چاپ اول ،رانهنگی، تهانجمن آثار مفاخر فر ،اشرف خانعلیم

،کشورنول،بن افضل محمد عبدالصمدمرتب)دفتر اول(،لابوالفضمکاتبات عالمی .3

  .ه1280

.م1992،عابدرضا بیدار، مدیر ،پتنه، 69،74شماره الئبریري جرنل، خدابخش.4

∥ŔǌšĨٶŔǎưٶ.5 ĨٳƿٵƫٱĳĨŨŒƙٱĳم1975،اپریل هشمار،سید عابدحسیندکتر مدیر، ،لیه، د.

6. Catalogue of Persian manuscripts, Khuda Bakhsh Oriental Public Library,

Patna, Vol. viii, By Molvi Abdul Muqtadir Khan Bahadur, 1925.


