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Abstract  
These two books Anisatolibin and Maqamat-e-Naqshband are among the 

oldest and most important sources about Baha' al-Din Naqshband (718 -791) 

and his principles. More resources about Baha' al-Din Naqshband are often 

taken from Anis at Talibin book and many of the Maqamat’s topics are 

shared by Anis at Talibin. In this article, Baha' al-Din and his principles were 

introduced from the point of view of the authors of these two books and then 

the comparative analysis of the two works, the style of writing, the amount 

of poetry, ideas, and common themes, the position of women, miracles as 

well as the type and direction of miracles in them, should be examined. The 

comparative comparison of the two books showed that a large proportion of 

the Maqamat-e-Naqshband shared with Anis at Talibin and this suggests that 

Anis at Talibin was probably one of the main sources of the author of the 

Maqamat-e-Naqshband.  
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و مقامات خواجه  نیالطالب     سیدو کتاب ان يقیتطب سهیمقا

 نقشبند نیبهاءالد

 رانیتهران، ا ن،یام یدانشگاه علوم انتظام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد    یهاجر جمال

  

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب   ینیحس میمر

 چکیده 
نقشبند  نیبهاءالد ۀمنابع دربار نتریو مه  نتری یقد ةو مقامات خواجه نقشبند، ازجمل نيالطالب سيدو کتاب ان

نقشبند اغلب از کتاب  نیبهاءالد ۀمنابع دربار شترياوست. اطالعات ب قتی( و اصول طر766- 763)

مشترک است.  نيالطالب سيان کتاببا  يموجود در مقامات و نياز مضام ياريشده و بس گرفته نيالطالب سيان

شود و سپس ضمن  ياو از منظر نگاه مؤلفان دو کتاب معرف قتیو طر نیشد، بهاءالد يمقاله سع نیدر ا

زن، کرامات  گاهیمشترک، جا نيو مضام دیاشعار، عقا زانيدو اثر، سبک نگارش، م يقيتطب ةسیو مقا ليتحل

دو کتاب نشان داد  يقيتطب سهی. مقارديقرارگ يموردبررسها،  نوع و جهت کرامات موجود در آن نيو همچن

است که  نیدهنده ا امر نشان نیمشترک است و ا نيالطالب سياز مقامات نقشبند با ان يادیز هايکه بخش

 نيالطالبسيدر ان نيازجمله منابع عمده مؤلف مقامات نقشبند بوده است. همچن يکی نيالطالبسياحتماالً ان

از آنچه  ياست. در هر دو کتاب آگاه شتريب يو در مقامات نقشبند، کرامات ماد يدرصد کرامات معنو

کرامات  انيو از هوش بردن و باز به هوش آوردن افراد در م ،يکرامات معنو انيداده در م رخ گرانید يبرا

 ها است.کرامت ریاز سا شيب ،يماد

  .م امات خواجه ن شبند، کرامات ن،یالطالب سیان ه،یمحمد ن شبند، ن شبند نیبهاءالد ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

 قرن بزرگ عرفاي از گشته موسوم او نام به نقشبندیه طریقت که نقشبند محمد بهاءالدین

. است شده نوشته وي مقامات و اقوال احوال، شرح در کتاب نی. چنداست هجري هشت 

 نوشته نقشبندیه، طریقت اصول و او احوال در تاکنون که یيها کتاب ترینکهن از یکي

 یا و قدسيه رشحات، مانند یيها کتاب محتویات بيشتر. است الطالبين انيس کتاب است، شده

 کتاب این از برگرفته اند،نوشته نقشبندیه و نقشبند درباره مطالبي که جامي االنس نفحات

 شده نوشته وي کرامات و بهاءالدین خواجه دربارۀ که نيز نقشبند مقامات. کتاب باشدمي

 .است نزدیک الطالبين انيس به محتواازنظر  زیادي حدود تا است

و در  است کرده پيدا خاصي مطالعاتي اهميت ،ها يریرپذيتأث و ها يرگذاريتأث امروزه 

 آثار ميان تطبيقي سهی. مقاکند يم ایفا يا عمده نقشها  آن آثار و بزرگان شناخت جهت

 منجر یکدیگر، از آنان تأثيرپذیري ميزان تبيين نيز و آنان بهتر شناخت به تواند يم بزرگان،

 اثر دو مفارقت و مشابهت وجوه شود يم تالش حاضر تحقيق در اساس همين. بر شود

 منظور این. به شود تبيين و بررسي محتوا و ظاهر جهت از( نقشبند مقامات و الطالبين انيس)

 شيوه همچنين و مقامات مؤلفان و( نقشبندیه) او طریقت نقشبند، نیبهاءالد معرفي به نخست

 مقایسه و تحليل آن پي در و شود يم پرداخته کتاب دو این در کرامات و نثر نوع و نگارش

 کتاب دو يها تیحکا درها  آن جهت و نوع ،ها کرامت مشترک مضامين اثر، دو تطبيقي

 .شد خواهد آورده

 خرق و کرامات مانند موضوعاتي بر ،(مقامات) نوع این از یيها کتاب در يطورکل به 

 امثال و دیگران با او رفتار طرز و سنت به شيخ يها يبند پاي و ها يشگفت بيان عادات،

 اغلب بنابراین،( 6833 غالمرضایي،. )شود يم تأکيد بيشتر است، جذاب عوام برايکه  آن

 درباره فصلي ي دربردارنده است، شده نوشته صوفيه بزرگان و مشایخ درباره که یيها کتاب

 ،شده پرداخته بسيار خواجه کرامات به نيز ماموردبحث  يها . در کتابباشد يم اوليا کرامات

 اختصاص کرامات به چهارم قس  یعني الطالبينانيس کتاب بخش نیتر مفصل که يطور به

 در دليل همين. به است شده نقل ایشان از کراماتي نيزها  قس  سایر در. اگرچه است یافته



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 91

 

 دو درها  آن جهت و انواع کرامات، مقایسه و تحليل بررسي، بهتر  طور مفصل به پژوهش این

 .شود يم پرداخته( مقامات و الطالبينانيسموردنظر ) اثر

 مطالب بين یيها تفاوت چه وها  شباهت چه که است این پژوهش این اصلي پرسش

 نیبهاءالد خواجه درباره. اگرچه دارد وجود کرامات بخش در بخصوص اثر، دو این

اثر  دو این مقایسه به کدام چيه اماشده  نوشته یيها کتاب و مقاالت او طریقت و نقشبند

 نیاند. باوجودا نپرداخته یکدیگر باها  آن حکایات تطبيق و( نقشبند مقامات و الطالبين انيس)

 .شود يم اشاره آثار این از برخي به اینجا در

 پژوهش پیشینه

 به"تيموري ي دوره در نقشبندیه و نقشبند بهاءالدین خواجه" کتاب در( 6833) قاضي 

 تيموریان با اننقشبندی ارتباط همچنين و نقشبندیه طریقت و نیبهاءالد خواجه معرفي

 تاریخ در دیهنقشبن طریقت جایگاه" عنوان با يا مقاله در (6837) سميعي. است پرداخته

 وجود  به قمري هجري پنج  قرن در که نقشبندي طریقت دارد يم بيان "اسالمي تصوف

  مردان. آید مي شمار به مه  هاي طریقت از  یکي اسالمي تصوف تاریخ در است آمده

 .اند کرده اقدام طریقت این به مربوط افکار نشر به و برخاسته تصوف ي فرقه این از بزرگي

 از السالکين عده و الطالبين انيس" عنوان با خود مقاله در( 6862) ها یلمه  و آقاحسيني

 و مفصّل: دارد وجود تحریر دو کتاب این از که اند افتهی دست نتيجه این به "کيست؟

 یاد نویسندهعنوان  به بخاري مبارک بن صالح ازصراحت  به  مفصّل، تحریر در. مختصر

  او، ع ّ و پارسا محمد خواجه به کتاب این  ها، فهرست در و منابع در که درحالي است، شده

 با بخاري یوسف بن حسام به کتاب انتساب. است منسوب نيز بخاري یوسف بن حسام

 دالیلي به  مبارک، بن صالح به آن دادن نسبت همچنين. است مردود کامالً  روشن، دالیلي

 انتساب اما؛ کرد رد را آن توان نمي نيز یقين و قطع به اما  کند، مي ایجاد تردید و شک

 تحریر انتساب باید حداقل اینکه یا نماید مي درست دالیلي به پارسا محمد خواجه به کتاب

 به را مختصر تحریر انتساب و پذیرفت تردید اندکي با مبارک بن صالح به را مفصّل

  . دانست قطعي پارسا محمد خواجه

https://www.gisoom.com/book/1645931/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1645931/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204119/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/803353/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF&score=21.124208&rownumber=10
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/803353/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c?q=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF&score=21.124208&rownumber=10
http://s-erfani.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://s-erfani.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://s-erfani.kashanu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 دوره در نقشبندیه" عنوان با خود ارشد کارشناسي نامه پایان در( 6838) ارازي عثمان 

. است پرداخته( ه 668 -738) تيموریان دوران در نقشبندیه فرقه بررسي به "تيموریان

 ولي(. ه766 -767) محمدنقشبند بهاءالدین خواجه به منسوب بود طریقتي نقشبندیه

رو  دنباله حقيقت در او طریقه شمرد، توان يمؤسس نم و گذار انيبن را محمد بهاءالدین

 بنيان( ه979. م) غجدواني عبدالخالق خواجه که سلوکي و طریقه بود، خواجگان طریقه

 یافته تعلي  عجدواني عبدالخالق خواجه جانشينان از خود که بهاءالدین خواجه. بود نهاده

 به او اعتبار و شهرتواسطه  به بعدها و شد خواجگان طریقت مجدد و اکنندهياح بود،

 عطار محمد عالءالدین مثل او جانشينان و خلفا نیبهاءالد از بعد. گردید معروف نقشبندیه

 و( 318 متوفي) خاموش نیالد نظام و( 322 متوفي) پارسا محمد خواجه و( ه38 2 متوفي)

 طریقت این اشاعه و ترویج در و نشستند ارشاد مسند بر( 318 متوفي) کاشغري سعدالدین

 و مشهورترین که آمد( 369 -381) احرار عبيداهلل خواجه اینان از بعد. داشتند نقشي

 اوج به طریقت این او عهد در و است تيموري عصر در نقشبندي طریقت شيخ متنفذترین

 پایاني فصل یک و فصل چهار  مقدمه، یک در حاضر رساله. رسيد رواج و شهرت و نفوذ

 هشت  قرن اجتماعي و سياسي يها جنبش اجمالي بررسي به اول فصل در. است شده تنظي 

 دوره در نقشبندیان" عنوان با دوم فصل. است شده پرداخته نقشبندیان معاصر هجري

  دوره، این در طریقت این گذار انيبن زندگي بررسي به "تيموریان حکومت نخست

 مورد و اشاره آن نامه کرسي و فرقه این اعتقادي و سياسي يها آموزه نقشبند، هيتسم وجه

 تيموریان حکومت مياني دوره در نقشبندیان عنوان با سوم فصل در. است گرفته قرار تبيين

 حسن خواجه عطار، محمد خواجه ،ازجمله محمد بهاءالدین خلفاي شخصيت و زندگي به

 قرار يموردبررس را تيموري دربار با آنان ارتباط نحوه وشده  پرداخته دیگران و عطار

 زندگي نيز تيموریان حکومت پایاني دوره در نقشبندیان عنوان با چهارم فصل در. دهد يم

 واعظ مالحسين جامي، عبدالرحمان احرار، عبيداهلل مثل دوره این در نقشبندي مشایخ

. دارد يم بيان را تيموري سالطين با آنان ارتباط کميت وشده  پرداخته دیگران و کاشفي

 طریقت که بود دوره این در زیرا؛ است داشته فصل این بر را تکيه بيشترین نگارنده

 و ميرزا ابوسعيد همچون سالطيني و رسيد اعتبار و نفوذ ،شهرت، اهميت اوج به نقشبندي

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=237781
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=237781
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=237781
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=237781
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b4aa4438e6b25cb43ec4b9bfe7f6de25/search/47d94d66ae43a5feebf48b11c4ebc14a
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)ازجمله  نقشبندي طریقت مشایخ به نسبت را احترام و توجه نهایت بایقرا حسين سلطان

 نفوذ از و نشستند يم مشورت به آنان با مسائل از بسياري در و بودند قائل( احرار عبيداهلل

 يها قتیطر دیگر با نقشبندیان روابط نيز پایاني فصل در. جستند مي بهرهها  مصالحه در آنان

 يموردبررس تيموریان دوره در نقشبندي طریقت گسترش عوامل و علل و اشاره دوره این

 این معرفي به "نقشبندیه سلسله" مقاله در نيز (6898) چهاردهي مدرسي .است گرفته قرار

 .است پرداخته آن بزرگان و سلسله

 نقشبند محمد بهاءالدین خواجه. 1

 دنيا به عارفان قصر در هجري 763سال  محرم در بخاري، نقشبند محمد بهاءالدین خواجه 

 و 723 را او تولد سال برخي (.6836 ،کوب نیزر ؛6831 محمدعلي، ؛6876 بخاري،. )آمد

 تولد سالعنوان  به را 726سال  نيز برخي. اندنوشته( 6838 حقيقت،) بخارا را وي تولد محل

 ممکناند.  نوشته الدینجالل بعضي و محمد بعضي را جدش نام( همان. )اندکرده ذکر او

 معتقدان و مریدان از نیبهاءالد جد. باشد او لقب الدینجالل و نامش محمد که است

 روز سه( 6876 بخاري،. )است بوده خواجگاني صوفيان شيخ سماسي، محمّدباباي خواجه

 به سماسي بابا محمد خواجه خدمت به را او جدش که بود گذشته بهاءالدین والدت از

 اميد گفت او دربارۀ و کرد قبول فرزندي به را بهاءالدین محمد، خواجه و برد هندوان قصر

 ( 6831محمدباقر،  /6831جامي،  /6876بخاري، ). گردد روزگار مقتداي که است

 از غرایب و عجایب طفوليت زمان در و است زدهمي بر سر ایشان باطن در نورازآن  پس

 کهشده  نقل بهاءالدین مادر زبان از( ازجمله: 6831 علي، محمد) است شده مشاهده ایشان

 بود کرده پيشگویي را پيشاني مهچه گوساله تولد چهارسالگي سن در( بهاءالدینفرزندش )

( 6876 بخاري،. )آمد دنيا به بود، گفته او که شکل همان به گوساله چندماه، از بعد اتفاقاً و

 سپس فرستاد، سماسي خواجه نزد سماس، به را او جدش که بودساله  63 بهاءالدین خواجه

 بود خواسته او از را بهاءالدین درحق شفقت و تربيت سماسي، خواجه که کالل امير سيد به

 يگرو ریو عارف خدمت در چندي او از بعد( 6876 بخاري، ؛6831 محمدعلي،. )پيوست

 سلطانسال( در خدمت  1)حدود  زين مدتي. برد سر به کالل امير خلفاي از ،(157 متوفي)
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 يآتا خليل سقوط از پس .شد شرع قاضي یا محتسب او دستگاه در ظاهراً و بود آتاي خليل

شد  مشغول مریدان ارشاد و تربيت به وکرد  ارياخت عزلت برگشته، بخارا( به 757)

 (6816 ،کوب نی)زر

 صحابه آثار و خواندمي احادیث و نمودمي علما مالزمت نيز چندي بهاءالدین 

 حيات، دوران طول در بر این عالوه. رفت حج سفر به. دو بار کردمي معلوم عنه  اهلل يرض

ماوراءالنهر  و خراسان در بسياري روستاهاي و شهرها به مشایخ، دیدار و سلوک و سير براي

. کرد سفر... و غدیوت مشهد، طوس، مرو، سمنان، نسف، ریورتون، سمرقند،ازجمله: 

 روستاي در هجري 766سال     در سالگي، سه و هفتاددر سن  سرانجاماو  (6876بخاري، )

 او دوستداران زیارتگاه درآنجا وي قبر و درگذشت( تولدش محل) بخارا در عارفان قصر

 .گردید

 چند است، نقشبند بهاءالدین کلمات و سخنان مجموعه که قدسيه رساله بر عالوه 

 العاشقين دليل کتاب الواردات، رساله صغير، اوراد البهائيه، األورادازجمله:  نيز دیگر رساله

 نامي فقط برخي و موجود برخي که اندداده نسبت او به را مواعظ و نصایح در نامهحيات و

 (6876 بخاري،. )هستها  کتاب درها  آن از

 نقشبندیه طریقت. 1-1

نمي را بهاءالدین اما است؛ بخارایي نقشبند بهاءالدین خواجه به منسوب طریقتي نقشبندیه، 

 طریقة دنبالة درواقع او طریقه. آوردحساب  به طریقت این مؤسس و گذار انيبن توان

 خواجه( و 989-558) يهمدان یوسف خواجه که سلوکي و طریقه. است خواجگان

 جانشينان از خود که بهاءالدین خواجه. بودند نهاده اني( بن979)ف  يغجدوان عبدالخالق

 طریقت و شد خواجگان طریقت مصلح و محيي بود، یافته تعلي  عبدالخالق خواجه

 بخاري،. )گردید بخارایي بهاءالدین و غجدواني عبدالخالق تعالي  از ايآميخته نقشبندي

 خراسان قدی  مشایخ از فارمدي ابوعلي به را خود خرقة نسبت سلسله این(. 6876

 خواجه رامتيني، علي خواجه فغنوي، انجير محمود خواجه( 6836 ،کوب نی)زر دنديرسان مي

 .اندطریقه این مشایخ از نقشبند بهاءالدین استاد کالل سيدامير و سماسي محمدبابا 
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 آداب حفظ و سنت از پيروي. داشت رو انهيم و معتدل سنتي نقشبندي، تصوف 

 و جهر ذکر عزلت، خلوت،در آن  و است طریقت این اساس بدعت از دوري و شریعت

 شده، تکرار همه از بيش نقشبندي تعالي  در آنچه(. 6891 کاشفي، واعظ. )نيست سماع

 نوشته به بنا. خواطر نفي و حق به توجه دیگر و است شریعت حفظ و سنت اتباع یکي

 با است-عنه  اهلل رضي– کرام صحابه طریقه همان نقشبندیه طریقه طایفه، این نویسندگان

 جامي ازجمله. بکاهند آن از چيزي نه و بيفزایند روش برآن چيزي نه که اصل این رعایت

 احکام اطاعت و استو جماعت  سنت اهل اعتقاد ایشان طریقة: »نوشته االنس نفحات در 

 حق به آگاهي دوام از است عبارت که عبودیت دوام و سيدالمرسلين سنن اتباع و شریعت

 و نقشبندیان رويميانه همين(. 6831 ،جامي) «غيري وجود به شعور مزاحمتبي سبحانه

 پيدا گرایش طریقه این به دین عالمان از بسياري که شد باعث شریعت بهها  آن بنديپاي

 .کنند

 به شکل همين به مختلف متون در که است عبارت یازده بر نقشبندیه طریقت بناي 

 در خلوت وطن، در سفر قدم، بر نظر دم، در هوش: شاملها  عبارت این رفته است. کار

 وقوف و زماني وقوف عددي، وقوف یادداشت، نگاهداشت، بازگشت، یادکرد، انجمن،

 بهاءالدین که است غجدواني عبدالخالق خواجه نهاده نخست عبارت هشت. است قلبي

 بخارا دراگرچه  نقشبندیه( 6876 بخاري،. )است افزودهها  آن به را آخر عبارت سه نقشبند

 در طریقت این. یافت راه اسالم دنياي مجاور مناطق به سال یکصد طي در اما ،وجود آمد  به

 و شهرت ...و بالد عثماني مصر، شام، ،ماوراءالنهر قفقاز، خراسان، کشمير، کابل، هرات،

 .کرد پيدا رواج

 بهاءالدین از پس نقشبندیه. 1-6

( و 322محمدپارسا )ف  ،(382عطار )ف  نیعالءالد خواجه او خلفاي بهاءالدین از پس 

 خواجه و جامي کاشغري، سعدالدین. نشستند ارشاد مسند بر( 396)ف  يچرخ یعقوب

 ایناند.  داشته بسزایي سه  آن ترویج در که اندطریقت این بزرگان از نيز احرار عبيداهلل

 يها تختیپا و رسيد شهرت و نفوذ اوج به احرار، عبيداهلل و جامي عهد در طریقت،
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 سلسله این. شد نقشبندي صوفيان مرکز و مجمع - سمرقند و هرات -در خراسان  تيموریان

 و تکری  والعاده  فوق تیموردحما همواره، بهاءالدین، استاد و مربي سيداميرکالل عهد از

 .بود تيموري شاهزادگان و پادشاهان اعتقاد

 هند مغول اقتدار دوره در بخصوص و یافت تمام نفوذ ه  هند در بعدها نقشبندیه 

 منسوب سلسله این به سرزمين آن سالطين اغلب و بود زیاد بسيارها  آن مشایخ نفوذ و تأثير

 را وي( که رباني امام) ياحمدسرهند شيخ زمان در سلسله این( 6877 ،کوب نی. )زربودند

 (.676-6885شد ) احيا و تجدید هند در مجددي سلسله نام با اندخوانده ثاني الف مجدد

 کردستان و کرمانشاهان ایران، در سلسله این( سليمانيه اکراداز  6252خالد ) موالنا زمان در

 اهل علماي از اي عده و رسيد ترکيه و سوریه عراق، به او جانشينان طریق از و یافت توسعه

 خالد موالنا. شدند سلسله این پيروان از کشورها نیدر ا دولتي منصبان صاحب و سنت

در  صوفيان طریقت نیمؤثرتر و قدرتمندترینعنوان  به را نقشبندیه طریق شد موفق

 رهبري گونه چيه خالد موالنا درگذشت از بعد(. 6836 اوزدالگا،) دینما ریزيپي انهيخاورم

 باقي حقيقتاً بود، آن زیربناي که سياسي عقاید اما نيامد؛ وجود به طریقه این براي متمرکزي

( اعراب انيندرت در م )به ايآس نشين مسلمان مناطق اکثر در طریقت این. اکنون است مانده

 .دارد مریداني اورال،-ولگا منطقه و هرزگوین و بوسني ترکيه، نيز و

 عالوه نقشبندیه آیيني يها سنت به جدیدي نکات سرهندي مانند نيز خالد موالنا»

 طریقت ماهيت توضيح و شرح به مختلف جوانب از اهلل يول شاه و سرهندي. کرد

 مواجه تهدید خطر با نقشبندیه طریقت موجودیت که ايدوره در خالد موالنا و پرداختند يم

 مرکزي نقش بر دوباره کند تضمين مسلمانان بين در را آن استمرار که نیا براي بود،

 او اسالف حساسيت با توان يم را شریعت به او توجه. نمود پافشاري نقشبندیه در شریعت

 و ابوسعيد بر که يريتأث و نفوذ از احرار خواجه. دانست مقایسه قابل احرار خواجه چون

 و فراز همه با را آن که عثماني دولت از نيز خالد موالنا و برد بهره داشت احمد سلطان

 (6863 الگار،)« .کرد راهنمایي و حمایت درخواست ،دید يم دین حامي فرودهایش
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 تشیع و نقشبندیه. 1-9

 حفظ آن اساس و پایه( و 6878 جامي،) است خالص سني کهاست  يا قهیطر نقشبندیه، 

 نقشبندي طریقه(. 6876 بخاري،باشد )مي بدعت از دوري و سنّت به تقيّد شریعت، آداب

 شيعي صوفيانناخواه  خواه و داشته رواج خراسان وماوراءالنهر  نشين سني يها نيسرزم در

 و سنت اهل دیگر مانند نيز نقشبندیان نی. باوجودااندنداشته نقشبندیان با خوبي روابط

 و محبت ایشان، تيب اهل به نسبت؛ و هستند( صاکرم ) رسول خاندان دوستدار جماعت

 (همان. )دارند ارادت

 نویسان سیره معرفي. 6

 بخاری مبارک بن صالح. 6-1

 در خبري هيچ بخاري، مبارک بن صالح آن، مؤلف از الطالبين، انيس کتاب متن حیتصر به

 قيد 768سال  او وفات تاریخ سنديارائه  بدون "العارفين هدیه" در کتاب تنها. نيست دست

 بوده نقشبندیه پيرو و طریقت اهل از احتماالً مبارک، بن صالح( 6876 بخاري،. )استشده 

 محل در نقشبند بهاءالدین محضر درک به عطار نیعالءالد خواجه توسط 739درسال  که

 مؤلف از دیگري اطالع شد، گفته( جزآنچه 6878 ي،. )جاماست گشتهنائل  عارفان قصر

 .نيست دسترس در کتاب این

 نقشبند محمد بهاءالدین خواجه با مبارک بن صالح رابطه 

 به عطار، نیعالءالد خواجه طریق از ایشان الطالبين، انيس کتاب متن در مؤلف گفته به بنا

 رؤیاء حک  به عنایتسائق  و هدایتقائد » :گویدمي وي. است رفته بهاءالدین حضور

 وسبع مایه ثمانين و خمس سنه در را "البخاري مبارک بن صالح" ضعيف بنده این صالحه

 بهاء شيخ حضرت ...قبول نظر به ایشانواسطه  به و عطار رسانيد الحق عالء خدمت خواجه به

 ایشان، درویشان به بود، صحبت ایشان طریقت چون و گشت ... مشرف الدین و الحق

 (6876 بخاري،)« .شدم مصاحب
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 اما نمای  جمع را والیت بينات آیات داشت  تصمي  گفته کتاب تأليف درباره مؤلف

 کاري چنين( قصد بهاءالدین خواجه مریدان از) وسفی خواجه شما از پيش: گفت دوستي

 کردم توقف دليل این بهاند.  نداده اجازه ایشان به زمان آن در بهاءالدین خواجه لکن داشته

 کتاب این تأليف به و گرفت  اجازه عطار خواجه از بهاءالدین، خواجه مرگ از بعد اما

 (همان. )شدم مشغول

 پارسا محمد خواجه. 6-6

 اندداده نسبت وي به را الطالبين انيس کتاب تأليف برخي که پارسا محمد خواجه 

 از بخاري( محمد نیالد شمس یا) نیالد جالل خواجه( 6879 صفا، و 6862 آقاحسيني،)

 در که است نقشبند محمد بهاءالدین خواجه خلفاي و اصحاب از و نقشبندي مشایخ بزرگان

 و شد داده وي به مرشدش و پير سوي از "پارسا". عنوان آمد دنيا به بخارا در( ق) 791 سال

( در ق) 322 سال در وي. گردید بخارا در او جانشين بهاءالدین خواجه مرگ از پس

 شرح در فارسي به متعددي آثار. رفت دنيا از مدینه در اقامت هنگام و مکه از بازگشت

 رساله الخطاب، فصل ،ها آن نیتر معروف از. داشت نقشبندیان طریقت بر بنا عرفانيمسائل 

 (6879 صفا،. )است الحک  فصوص شرح و قدسيه

 نقشبند مقامات صاحب ي،محمدعل بنمحمدباقر  ابوالحسن. 6-9

 که يا مقدمه در. تنها دیآ ينم دست به آن مؤلف دربارۀ اطالعاتي نقشبند مقامات متن از

 تصمي  و خوانده موالنا، و سيدنا شيخنا، را بهاءالدین خواجه است، نوشته کتاب بر وي

 خواجه حضرت عادات خوارق و کرامات و معارف و مقامات در ايرساله است گرفته

 سرانجام اما افتاده ريتأخ به چندي دوران آفاق کثرت و زمان عوایق سبب به البته که بنویسد

 مؤلف،( 6831 محمدعلي،. )است یافته اتمام صورت و شروع قمري هجري 385 سال در

 جمع که ضعيف این روزي»: که گفته سخن خود از حکایت یک ضمن در بار کی تنها

 خواجه حضرت درویشان صحبت در بودم بخارا در است والیت انوار و آثار این کننده

 .شودنمي دریافت مؤلف وضعيت از اطالعي نيز حکایت این از البته که( همان...« )و
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 ها سیره معرفي. 9

 السالکین عده و الطالبین انیس .9-1

 احوال و نقشبندیه طریقت اصول درها  کتاب ترینکهن و ترینمه  از یکي که کتاب این 

 نسخه، چند مقابلهو با  کتاب،شده  شناخته نسخه ترینکهن استناد به باشد،مي آن مؤسس

. مؤلف است شده تصحيح شمسي هجري 328 خیتار در اوغلي صاري ابراهي  خليل توسط

 هشت  قرن در کتاب و است بخاري مبارک بن صالح الطالبين، انيس تصریح به بنا کتاب،

 کتاب این که رسيده نتيجه این به تحقيقي در آقاحسيني البته. است شده تأليف هجري

 (6862 آقاحسيني،. )باشدمي پارسا محمد خواجه به متعلقاحتماالً 

 طریقت این مآخذ امّهات از تحقيق اهل ميان که الحيات عين رشحات قبيل از منابعي 

 طریقت به مربوط هايبخش و( نقشبند بهاءالدین کلمات) هيقدس نيز آید،مي شمار به

 مطالب و محتویات از ايجمله به جمله نقل یا و هاگزیده جامي، االنسنفحات در نقشبندیه

 (6876 مبارک، بن صالح) .دربردارند را الطالبين انيس کتاب

 اعتقاد به که او اصحاب و آل و پيامبر بر درود و صلوات خداوند، حمد با کتاب این

 در تأليف علت بيان از بعد سپس. شودمي آغاز هستند، اعداء رجوم و هدایت نجوم مؤلف،

 قس  ولي، و والیت فی: در تعراول قس : دیآ يدرم تحریر رشته به بيترت نیا به قس  چهار

 صفت، دربيان: سوم قس  خواجگان، سلسلهو ذکر  خواجه احوال ابتداي: در شرح دوم

 و ظهورات و کرامات سایر ذکر در: چهارم قس  و بهاءالدین خواجه اخالق و اقوال احوال،

 (همان. )خواجه آثار و احوال

 شمار به تبليغي نثرهاي جزو ،هاست آن نوع از نيز الطالبين انيس که مقامات يها کتاب 

 و هاشگفتي بيان عادت، خرق کرامات، مانند موضوعاتي بر بيشتر نثر، نوع نی. در اآیندمي

 ترجذاب مردم عوام براي که دیگران با او رفتار طرز و سنت به نسبت شيخ هايپایبندي

 در و است تعليمي يها کتاب از ترساده معموالًها  کتاب گونه نیا نثر. شود يم تأکيد باشد،

 کهاست  نیه  ا آن لي( دل6833 غالمرضایي،. )باشدمي گفتار نثر به نزدیک موارد بيشتر

 احادیث، آیات، از الطالبين، انيس کتاب متن در. هستند عادي مردم بيشتر آنان مخاطب

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/files/site1/user_files_168fb1/admin-A-10-1-148-b6b1f15.pdf
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 ابيات نسبت بهکاررفته در کتاب  به عربي ابيات. است شده استفاده فارسي و عربي اشعار

 .استمصرع  66 و تيب 61 فارسي اشعار تعداد اما؛ باشدمي بيت سه تنها و اندک فارسي

 نقشبند خواجه حضرت مقامات. 9-6

 385درسال  محمدعلي، بنمحمدباقر  ابوالحسن توسط ،(آن مؤلف قول بهرساله ) این 

 حضرت ذکر اوراق این جمع از هدف مؤلف، گفته به. است شده آوريجمع هجري

 از یا و معتبره کتب از که باشدمي ایشان عادات خوارق و اطوار آثار، احوال، شرح با نقشبند

 یعني االوليا قطب حضرت جناب و عطار نیعالءالد خواجه حضرت مثل بهاءالدین خلفاي

 را بهاءالدین ،. مؤلفاست منقول اندکرده نقل واسطه با یا واسطهبي که محمدپارسا خواجه

 کرده نقل دیگر يها کتاب از یا دیگران از واسطه با را مطالب شد گفته چنانچه و ندیده

 (6831 محمد،. )محمدباقر بن کندمي یاد موالنا و سيدنا شيخنا، عناوین با وي از اما؛ است

 و والدت بيان در يا مقدمه شاملآغازشده  عربي زبان به خداوند حمد با که رساله این

 خواجه، حضرت احوال ي: درمباداول مقصد: شامل مقصد سه بزرگ، خواجه سلسله نسبت

 عادات خوارق و کرامات بيان در: سوم مقصد و ایشان حضرت سلوک اني: دربدوم مقصد

 .باشدمي خاتمه یک و ایشان

 مضمون و محتواازنظر  مقامات با الطالبین انیس مقایسه. 0

 262 حدودها ) آن اغلب محتواي که است حکایت 888 حدود شامل نقشبند مقامات 

 گاهي مقامات در موجود هايحکایت البته است، مشترک الطالبين انيس کتاب با( حکایت

 در مقامات از نامي. است بلندتر گاهي و ترکوتاه الطالبين انيس يها تیحکا به نسبت

 سخن آن مؤلف و الطالبين انيس کتاب از بار کی مقامات در که يدرحال نيامده الطالبين انيس

 (6831 ،)محمدباقر. است کرده استناد نیالد صالح سخن به مؤلف وشده  گفته

 کتاب مقامات، مؤلف اصلي منابع از یکياحتماالً  که است آن از حاکي دالیل این

( مقامات) اوراق این که گفته( مقامات مؤلف) محمد بن. محمدباقر است بوده الطالبين انيس
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بي پارسا محمد خواجه و عطار عالءالدین مثل بهاءالدین خلفاي از یا معتبره کتب از را

 (همان. )است کرده نقل واسطهبا یا واسطه

 اشعار تعداد. است شده استفاده فارسي اشعار و احادیث آیات، از متن، دو هر در

 الطالبين انيس اشعار از بيش که است مصرع 66 و بيت 668 مقامات درکاررفته  به فارسي

 .است مشترک کتاب دو هر در اشعار اغلب. باشدمي( مصرع 66 و بيت 61)

 معموالً( مقاماتها ) کتاب گونه نیا نثر که شد گفته الطالبين انيس معرفي در نیازا شيپ

 یادآور اینجا در. است گفتار نثر به نزدیک موارد اغلب در و مخاطب برايفه   قابل و ساده

 زبان به وتر  فه  قابل تر،ساده الطالبين انيس از مقامات نثر هاویژگي اینباوجود  شوی مي

 محل) ناحيه مردم زبان از برگرفته که اصطالحاتي و سخت، لغات است، ترنزدیک امروزي

 و سادگي امر این؛ و است الطالبين انيس از کمتر بسيار مقامات، در باشدمي( کتاب نوشتن

 .کندمي بيشتر را کتاب این نثر رواني

 :شودمي ذکر نمونه چند اینجا در کتاب دو نثر يها تفاوت دادن نشان براي

 حضرت نظر برکه از که- تربته اهلل طيّب - والدینعالء الحق  خواجه: کردند نقل»

 چنان احوال را ایشان حضرت درویشان فرصتي، اندک در - روحه اهلل قدّس - ما خواجه

 اگر که مثابة به تا. یافتندمي خالص بالکليه نفساني اوصاف و بشري حظوظ از که شدمي

 درویشي که آرندمي. تلخي و شيریني از کردند،نمي معلوم را آن طع  خوردندي، طعام

 طع : است گفته است؟ طعام چه این که اند دهيپرس را او. است خوردهمي معهود غير طعام

 بخاري،) «.دیگر طع  را بسط حالت و ست دیگر طع  را قبض حالت زیرا دارد من حال

6876) 

 :شودمي نقل مقامات از حکایت همين اکنون 

 مبارک نظر برکت از که - تربته اهلل طيّب - عطار عالءالدین خواجه اندکرده نقل» 

 چنان ایشان درویشان احوال فرصتي اندک در - العزیز سرّه اهلل قدّس- ما خواجه حضرت

 اگر که ايمثابه به. شدندمي خالص بالکليه نفساني اوصاف و بشري حظوظ از که شدمي

 که اندآورده. تلخي و شيریني و ترشي از کردندنمي معلوم را آن طع  خوردندمي طعامي

 حال طع  است گفته است؟ طعام چه این» :اندپرسيده را او استخورده  طعامي درویشي
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 ،)محمدباقر «.دیگر طع  را بسط حالت و است دیگر طع  را قبض حالت که زیرا دارد من

6831) 

 (6876 بخاري،) «نبود واقف من حال از کسي»-

 (6831 ،)محمدباقر «نداشت اطالع من حال از کسي» -

 (6876 بخاري،) «گيریت یاد را بيت این که گفتند را درویشان» -

 (6831 ،)محمدباقر «گيرید یاد را بيت این که فرمودند را درویشان» -

 (6876 بخاري،) «گشتمي معاینه تيبه آن وص عمل نتيجة» -

 (6831 ،)محمدباقر «شدمي ظاهر آن نتيجة» -

 آن و است شده نقل نفر یک زبان از موارد همه در تقریباً کتاب دو هر يها تیحکا

 شيخ شادي، شيخ دانشمند، درویش، عطار، عالءالدین خواجه موارد، اغلب در نفر، یک

 .باشدمي خسرو شيخ و حسين امير

 الطالبین انیس در زن جایگاه. 5 

 کتاب این در مادر ارزشمند و بلند جایگاهدهنده  نشان مادر، دربارهشده  نقل يها تیحکا 

 یاد ایشان از فراوان احترام با موارددر همه  که گفته سخن والده از حکایت سه در. است

 با که کسي به خطاب و گفته سخن زنان با رفتار چگونگي درباره حکایت دریک. کندمي

 بایدمي معيشت حسن زنان جماعت با :گویدمي خواجه زبان از بود کرده بحثي خود اهل

 الصلوه عليه -را رسالت حضرت قصه کرد بایدمي رعایت است امکانو تا  »...کرد 

 آب خود سر بر او تا گرفتند خود مبارک دست به را کنيزک موي که نشنوده -والسالم

 بخاري،) «.است خواتين خواطر رعایت براي از همه این و آورد غسل ایستاده و ریخت

6876) 

 نقشبند مقامات در زن جایگاه. 2

 حکایت چهار در. است شده اشاره مختلف زنان به کتاب این حکایت هشت در يطورکل به 

 یک در و( 66 ،668 ،629 ،656 مقامات،) شودمي یاد فراوان احترام با خواجه والده از



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 11

 

 را خواجه خواب و دانستهمي خواب تعبير کهشده  گفته سخن ایشان صالحه جدّه از حکایت

 (همان. )است کرده تعبير افتاده اتفاق برایش بعدها چنانکه

 خاطر و بود کرده نزاع خود ضعيفة با نام درویش موالنا کهشده  نقل حکایتي در 

 شفيع را اصحاب هرچند گرفتند، وي از التفات خواجه حضرت شده خسته وي از عورت

 خود مبارک روي و رفتند ضعيفه آن منزل به خواجه حضرتازآن  . بعدنشد قبول آوردند

 این از. امکرده من است نکرده او را گناه این که خواستند عذر نهاده عورت آن آستان بر را

 دیگر جایي در( همان. )شدند مخلصان و تایبانازجمله  جمعي و عورت آن ایشان الطاف

 درویشي از دیگر حکایتي در و( همانکند )مي سفارش زنان با معيشت حُسن به خواجه

 بود آورده حال به باز و برده حال از را او او، به نگریستن با خواجه که گویدمي سخن

 نزدیک شنيده را واقعه این بوده درویش آن محارم از که ايصالحه ضعيفهازآن  پس

 افتاده هوشبي او و زده عکسي ضعيفه آن بر درویش صفت است نشسته و آمده درویش

 نشده زایل وي از تمام به صفت آن آمده خود به وقتي مانده صفت آن بر دراز زماني. است

 و شده قوي او کار و حال بوده ضعيفه آن بر صفت آن اثر سال یک مدت تا. است بوده

 زنان درباره که حکایاتي مجموع( همان) است شدهمي مشاهده ضعيفه آن از بزرگي آثار

 با بسيار خویش والده بخصوص زنان به نسبت خواجه دهدمي نشانشده  نقل کتاب این در

 .اندکردهمي رفتار احترام

 کرامات. 7 

 دعوي مقارن که است شخصي از عادت خارق امر ظهور عارفان، اصطالح در کرامت 

: 6833 گوهرین،. )گذرد اوليا دست به که است عادتي خارق شرع اهل نزد و باشد نبوت

 کرامات درباره فصليشده  نوشته صوفيه بزرگان و مشایخ درباره که یيها کتاب اغلب (6ج

 باشد نشده نقل او براي کراماتي که یابي  مي را شيخي کمتر گرید عبارت ؛ بهدارد اوليا

 زیادي توجه کرامت به اصوالً اندگشتهنائل  کمال به کهو آنان  بزرگ خیهرچند مشا

 همين البته. اند دانسته يم الزم مریدان یقين تقویت و مبتدي سالکان براي را آن و اندنداشته

 کرامات را آن که عادات خرق بيشتر چنانکه» بوده متفاوت ه  با درجاتشان ه  کرامات
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 و مغيبات بر اطالع و برخواطر اشراف از آیدمي دی( پدروحاني کشفدرمقام ) گویندمي

 زیرا نيست زیادي اعتبار را کرامات این؛ و غيرآن و زمين طي هوا، و وآتش برآب عبور

 خواند کرامات توانمي حقيقت به که آنچه؛ اما باشد تواندمي دین غيراهل و دین اهل براي

 آید پدید خفي درمکاشفات روحي کشف از بعد که است آن نيست، دین اهل براي جز و

 به فقط که خاص است حضرتي روحي خفي اما هست مسلمان و کافر براي روح که زیرا

 (6866 رازي،) «.دهندمي حضرت خاصان

نمي "امام"مفهوم يب را تشيع کهگونه  . هماناست والیت نظریه تصوف فقرات ستون»

. از شناخت يدرست به تواننمي والیت مفهوم بدون ه  را تصوف و عرفان ،کرد تصور توان

 عرفاني والیت نظریه درون از و رسدمي ظهور به ائمه معجزات شيعي، امامت نظریه درون

 ولي تقرب ميزان کننده انيب حقيقت، در کرامات( 6862 کدکني، شفيعي) «.اوليا کرامات

 عطاي و موهبت آوردن دست به در او شایستگي درجهدهنده  نشان و الهي درگاه در

 .است خداوندي

 کرامات از منظور. کرد يبند طبقه مادي و معنوي گروه دو به توانمي را کرامات

 ذهن دنياي به آن سرچشمه و افتدمي اتفاق روح و ذهندر جهان  که است کراماتي معنوي،

 که شودمي مدعي داستان راوي که است کرامتي مادي، مقوله ازو مقصود  گرددبازمي

 طبيعيطور  به که را امري یا کرده ایجاد جهان فيزیکي قوانين در تغيير کرامت صاحب

 (همان. )است ساخته ممکن نبوده ریپذ امکان عادت و درعرف

 الطالبین انیس در کرامات. 7-1

 در هرچند افتهی اختصاص خواجه کرامات به چهارم قس  یعني کتاب این بخش ترینمفصل

( 65)حدود  شتريب معنوي کرامات. تعداد است شده نقل ایشان از کراماتي نيز هاقسمت سایر

 شرح این بهکاررفته  به مادي و معنوي کرامات. انواع باشدي( م31)حدود  يماد کراماتاز 

 :است
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 معنوی کرامات. 7-1-1

 ،263 ،267 ،289 ،282 ،679 ،675 ،678 ،615 ،686 ،66 ،32: )يخوان ذهن یا فراست -

266، 222، 228، 258، 275، 271، 273، 232، 885، 811) 

 ،266 ،668 ،666 ،636 ،631 ،639 ،635 ،638 ،676 ،617 ،697 ،32 ،38: )پيشگویي -

268، 228، 226، 286، 288، 892) 

 ،612 ،36: )است داده روي دیگري زمان یا درجا دیگران برايازآنچه  داشتن آگاهي -

619، 613، 616، 672، 638، 632، 638، 665، 669، 661، 667، 666، 286، 287، 263، 

266، 221، 223، 282، 285، 289، 281، 283، 251، 253، 256، 296، 296، 216، 236، 

268، 888، 887، 886، 868، 866، 862، 865، 867، 886، 852، 895، 811، 875) 

 (697بدن ) به آن برگشتن و روح جداشدن -

 (898: )درخواب مرید هدایت -

 مادی کرامات. 7-1-6

 (822 ،862 ،229 ،229 ،638: )حيوانات با ارتباط -

 (828 ،866 ،219 ،212 ،218 ،631. )نيست انتظارش که درجایي...یا غذا شدن حاضر -

 (61 ،31 ،31: )غيبي صدایي شنيدن -

 (37: )ننديب ينم دیگران آنچه دیدن -

 (875 ،293 ،293 ،295 ،298 ،292 ،286 ،663 ،638 ،616 ،62: )مکان طي -

 (238 ،683: )خضر دیدن -

 آن بازبرگرداندن و تن قالب از روح جداکردن: )کسي آوردن حال به باز و بردن ازحال -

 ،255 ،255 ،266 ،268 ،283 ،285 ،288 ،282 ،633 ،637 ،673 ،65 ،65 ،68(: )بدن به

253، 237، 882، 868، 888، 889، 887، 886، 858، 855) 

 ،262 ،266 ،233 ،237 ،235 ،297 ،289 ،286 ،662وهوا: ) آب شرایط در تغيير ایجاد -

262، 268) 
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 ،881 ،279 ،278 ،272 ،257 ،286 ،289 ،227 ،227 ،226 ،226: )دعا شدن مستجاب -

867) 

 (263 ،256: )او خواست به دیگران یا خودش رفتن برآب -

 (265 ،259) (کردن خرج وجود با آن از نشدن ک : )درخوردني برکت ایجاد -

 (291: )مرده با کردن صحبت -

 (291: )سيب تسبيح صداي شنيدن -

 (857 ،856 ،266 ،217: )سال  کردن مریض یا مریض شفاي -

 (261: )تنور آتش در دست نسوختن

( است. در 31) مادي کرامات از بيش( 36) معنوي کرامات تعداد شودمي مالحظه چنانچه

 بيش داده يرو دیگر زمان یا درجا دیگران براي آنچه از داشتن آگاهي معنوي، کرامات نيب

 ميان در خواجه توسط افراد آمدن هوش به باز و بردن هوش از. باشدميها  کرامت دیگر از

 .است داده اختصاص خود به را ميزان بيشترین مادي کرامات

 الطالبین انیس در کرامات جهت. 7-1-9

 جهت دارد بستگيها  آن به يادیحد ز تا کراماتکردن  ریباورپذ ميزان که مواردي از یکي

 نسبت شيخ دیدگاهدهنده  نشان کرامت جهت صيو تشخ بررسي. درواقع است کرامات بيان

 :ازاند  عبارت الطالبين انيس در کرامات. جهات باشد يم مختلف امور به

 ،635 ،675 ،616 ،613 ،617 ،615 ،612 ،32 ،36ها: ) آن هدایت و مریدان به کمک -

639، 631، 631، 633، 662، 666، 668، 665، 661، 666، 286، 282، 282، 283، 268، 

266، 267، 263، 266، 266، 222، 229، 221، 227، 227، 223، 282، 285، 289، 281، 

283، 255، 251، 253، 253، 256، 218، 216، 219، 271، 273، 237، 268، 263، 882، 

882، 868، 868، 865، 867، 886، 858، 855، 898، 875، 875) 

 ،632 ،638 ،676 ،673 ،678 ،672 ،32: )درویشان دیگر و خواجه به اعتقاد ادشدنیز -

636، 667، 663، 288، 285، 289، 287، 268، 229، 226، 259، 257، 291، 297، 296، 



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 10

 

217، 232، 235، 237، 233، 266، 262، 262، 268، 265، 269، 261، 885، 881، 881، 

881، 866، 888، 889، 887، 856، 857) 

 ،65 ،65 ،68 ،62 ،37 ،31 ،31 ،38: )خدا با او نزدیک ارتباط و شيخ واالي جایگاه بيان -

65، 61، 61، 683، 662، 625، 686، 697، 612، 615، 619، 617، 679، 638، 638، 637، 

636، 667، 286، 266، 228، 228، 286، 288، 289، 258، 256، 255، 292، 295، 293، 

275، 238، 236، 862، 867، 866، 826، 822، 852، 895، 811) 

 (622: )شيخ دشنام و نفرین بودنمؤثر  -

 ،266 ،279 ،278 ،272 ،212 ،286 ،226 ،282 ،286 ،662: )دیگران به رساندن ياری -

866، 828، 892) 

 (296 ،669: )خوراک بودندر حالل  ایشان دقت -

 (263: )زنان و خواتين خاطر رعایت به توجه -

 کمک موضوع به کرامات، جهتدر بخش  ميزان بيشترین ،شود يم مالحظه چنانکه

 معنوي واالي جایگاهدهنده  مورد نشان 96.استمورد  17ها با  آن هدایت و مریدان به کردن

 شده آورده درویشان سایر و خواجه به دیگران اعتقاد ادشدنیز جهت به مورد 51 و شيخ

 حالل درباره را ایشان حساسيت مورد دو و مردم به خواجه رساندن ياریمورد  65 .است

 و دیگران درحق شيخ دشنام و نفرین اثر کننده انيب مورد کی. دهد يم نشان خوراک بودن

 .باشد يم زنان به بهاءالدین شيخ دادن اهميتدهنده  نشان نيز مورد یک

 نقشبند مقامات در کرامات. 7-6

 معنوی کرامات. 7-6-1

 ،686 ،682 ،686 ،627 ،628 ،668 ،668 ،668 ،688 ،61 ،36: )يخوان ذهن یا فراست -

655، 655، 659، 656، 698، 693، 617) 

 (656 ،653 ،651 ،689 ،689 ،625 ،666 ،62 ،66 ،35 ،66: )پيشگویي -

 ،68 ،33: )است داده روي دیگري زمان یا درجا دیگران برايازآنچه  داشتن آگاهي -

68، 61، 67، 63، 66، 688، 688، 683، 686، 626، 622، 628، 625، 621، 627، 627، 
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623، 626، 626، 688، 686، 682، 688، 689، 681، 681، 687، 686، 655، 655، 659، 

659، 651، 653، 698، 695، 616، 616، 678، 678، 676) 

 (66 ،66 ،69: )بدن به آن برگشتن و روح جداشدن -

 (629 ،686: )الهام رسيدن -

 (688در خواب: ) مرید هدایت -

 مادی کرامات. 7-6-6

 (658 ،652 ،629 ،628 ،687 ،22 ،26: )حيوانات با ارتباط -

 (678 ،692 ،63 ،63 ،67: )نبود انتظارش که درجایي...یا غذا شدن حاضر -

 (28 ،68: )غيبي صداي شنيدن -

 (679 ،675 ،613 ،691: )خواجه به ادبيبي سبب به کسي دیدن آسيب -

 (625 ،626 ،69: )بينندنمي دیگران آنچه دیدن -

 به آن بازگرداندن و بدن از روح جداکردن()کسيآوردن  هوش به باز و بردن ازهوش) -

 ،682 ،626 ،623 ،623 ،623 ،621 ،628 ،665 ،665 ،668 ،662 ،682 ،686 ،35 ،63(: )تن

688، 687، 683، 686، 686، 692، 698، 611، 676) 

 ،613 ،698 ،698 ،692 ،688 ،66: )او خواست به دیگران یا خودشيخ توسط مکان طي -

672، 678) 

 (626 ،686: )خضر دیدن -

 ،666 ،686 ،682 ،682 ،68 ،62 ،62 ،36...: )و فتنه رفع براي آن شدن مستجاب و دعا -

626، 658، 696، 698، 699، 699، 691) 

 (65: )او خواست به دیگران یا او خود رفتن برآب -

 (618 ،692: )يدر خوردن برکت ایجاد -

 (616 ،616 ،618 ،696 ،695: )جمادات و گياهان با ارتباط و صدا شنيدن -

 (619: )سال  کردن مریض یا مریض شفاي -

 (619 ،629 ،686: )آب یا آتش افتادن خاصيت از -
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 ،618 ،618 ،612 ،612 ،695 ،696 ،662 ،683 ،688وهوا: ) آب شرایط در تغيير ایجاد-

615، 615) 

 معنوي، کرامات ني( است. در ب72) يمعنو از شي( ب65) يماد کرامات کتاب نیدر ا

 هوش به باز و بردن هوش از مادي، کرامات نيدر ب وداده  رخ دیگران برايازآنچه  آگاهي

 .دارد را ميزان بيشترین خواجه، توسط دیگرانآوردن 

 نقشبند مقامات در کرامات جهت. 7-6-9

 ،688 ،688 ،688 ،688 ،66 ،63 ،67 ،67 ،62 ،36ها: ) آن هدایت و مریدان به کمک -

687، 683، 668، 668، 662، 668، 665، 628، 622، 628، 625، 621، 627، 623، 627، 

623، 623، 626، 686، 682، 682، 682، 688، 689، 681، 681، 687، 683، 686، 686، 

652، 658، 658، 655، 655، 651، 653، 656، 698، 698، 615، 672، 672) 

 ،68 ،66 ،68 ،33 ،35 ،35: )درویشان دیگر و خواجه درحق دیگران اعتقاد ادشدنیز -

65، 61، 61، 688، 688، 682، 683، 662، 665، 621، 686، 688، 688، 681، 681، 687، 

658، 655، 659، 659، 659، 651، 656، 696، 692، 692، 698، 695، 699، 699، 612، 

612، 618، 618، 618، 615، 619، 693، 696، 618، 616، 611، 617، 613، 613، 616، 

678، 678، 675) 

 ،22 ،26 ،28 ،66 ،66 ،63 ،69 ،68: )خدا با نزدیک ارتباط و شيخ واالي جایگاه بيان -

66، 62، 63، 686، 682، 682، 688، 688، 686، 686، 628، 626، 626، 628، 625، 629، 

626، 686، 655، 651، 653، 695، 695، 616، 678، 676، 671، 66، 66، 689، 691، 686، 

622، 629، 689، 692، 692، 698، 698، 695، 676) 

 ،689 ،688 ،626 ،628 ،666 ،686 ،63 ،68 ،62 ،66 ،36: )دیگران به رساندن ياری -

689، 689، 686، 696، 696، 691) 

 (627 ،625 ،626: )خوراک بودندر حالل  دقت -

 (57 ،655: )زنان خاطر رعایت -
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 ،616 ،619 ،686 ،688 ،626 ،627 ،629(: )مریداناز  ري)غ گرانید ارشاد و تأدیب -

679) 

 نقشبند مقامات در کرامات با الطالبین انیس در کرامات مقایسه. 7-9

 کرامات الطالبين انيس در. باشدمي نزدیک ه  به اندکي اختالفات با کتاب دو در کرامات 

 مادي کرامات تعداد مقامات در که يدرحال است( 31) مادي کرامات از بيش( 36) معنوي

 دیگران برايازآنچه  آگاهي کتاب دو هر در. باشدمي( 72) معنوي کرامات از بيشتر( 65)

 هوش به باز و بردن هوش ازهاست.  کرامت سایر از بيش معنوي کرامات ميان درداده  رخ

 مادي يها کرامت ميان در را ميزان بيشترین کتاب دو هر در نيز خواجه توسط افراد آوردن

 .است داده اختصاص خود به

 دارد را ميزان بيشترین مریدان به کمک انيس، کتاب در نيز کرامات جهت بخش در

 ادشدنیز از پس ،(مورد 95) عدد یک اختالف با مریدان عنوان همين مقامات کتاب در و

 .است قرارگرفته دوم ردیف در( مورد 99) خواجه حق در دیگران اعتقاد

 خوراک بودن حالل در دقت ،65 انيس در ،67 مقامات در دیگران به رساندن ياری

 اعتقاد ادشدنیز ،6 انيس در ،2 مقامات در زنان خاطر رعایت ،2 انيس در ،8 مقامات در

 و 56 مقامات در شيخ واالي جایگاه بيان مورد، 51 انيس، در مورد، 99 مقامات در دیگران

 .باشدمي مورد 96 انيس، در

( مریدان از غير) دیگران ارشاد و تأدیب جهت در مورد 3 مقامات در ها نیا بر عالوه

 .است شده آورده

 نویسندگان بالغت اما است زیاد کتاب دو هر در مادي کرامات تعداد نکهیا باوجود

 اغلب در و سازدميباور  قابل خواننده براي راها  آن از بسياري که است يا گونه به

 نوشتن از هدف. است شده نمایاندهوضوح  به خواجه اخالقي واالي جایگاه ها تیحکا

مي لغزش و خطا از دیگران منع و اخالقي نکات آموزش جهت به و مثبت اغلب حکایات،

 .باشد
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 نقشبند مقامات و نیالطالب سیان در یماد و یمعنو کرامات انواع سهیمقا. 1 جدول
 در مقامات نقشبند کرامات نیالطالب سیان در کرامات کرامات

 يمعنو کرامات

 63 26 يخوان ذهن ای فراست

 66 66 یيشگويپ

 گرانید يبراازآنچه  داشتن يآگاه

 داده يرو يگرید زمان ای درجا

 است

51 58 

 8 6 بدن به آن برگشتن و روح جداشدن

 6 6 درخواب دیمر تیهدا

 2 8 الهام دنيرس

 73 33 يمعنو کرامات مجموع

 يماد کرامات

 7 9 واناتيح با ارتباط

که  یي...درجاای غذا شدن حاضر

 ستيانتظارش ن
1 9 

 2 8 يبيغ یيصدا دنيشن

 8 6 ننديب ينم گرانید آنچه دنید

 3 66 مکان يط

 2 2 خضر دنید

 آوردن حال به باز و بردن ازحال

 تن قالب از روحکردن  )جدا :يکس

 (بدن به آن بازبرگرداندن و

25 25 

 66 66 وهوا آب طیشرا در رييتغ جادیا

 69 62 دعا شدن مستجاب

 به گرانید ای خودش رفتن برآب

 او خواست
2 6 

 2 2 يدر خوردن برکت جادیا

 6 مرده با کردن صحبت
 

 و اهانيگ با ارتباط و صدا دنيشن

 جمادات
6 9 

 6 5 سال  کردن ضیمر ای ضیمر يشفا

 8 6 تنور آتش در دست نسوختن
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 در مقامات نقشبند کرامات نیالطالب سیان در کرامات کرامات

 يادب يب سبب به يکس دنید بيآس

 خواجه به
8 5 

 68 31 يماد کرامات مجموع

 676 675 کرامات مجموع

 
 معنوی در انیس الطالبین و مقامات نقشبند . مقایسه کرامات1نمودار 
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   9  

   68  

   69  

   28  

   29  

   88  

   89  

   58  

   59  

   98  

فراست یا ذهن 

 خواني

آگاهي داشتن از  یشگویي

آنچه براي دیگران 

درجا یا زمان 

دیگري روي داده 

 است

هدایت مرید  غيبت دست دادن

 درخواب

 رسيدن الهام

 کرامات در مقامات نقشبند  کرامات در انیس الطالبین



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 21

 

 
 . مقایسه کرامات مادی در انیس الطالبین و مقامات نقشبند6نمودار 

 نقشبند مقامات و نیالطالب سیان در کرامات جهت سهیمقا. 6 جدول
 نقشبند مقامات نیالطالب سیان نیالطالب سیکرامات در ان جهت

 98 19 ها آن تیهدا و دانیمر به کمک

 99 55 شانیدرو گرید و خواجه به اعتقاد ادشدنیز

 98 99 خدا با او کینزد ارتباط و خيش يواال گاهیجا انيب

 6 6 خيش دشنام و نینفر بودنمؤثر 

   8  

   9  

   68  

   69  

   28  
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 کرامات در مقامات نقشبند   کرامات در انيس الطالبين
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 نقشبند مقامات نیالطالب سیان نیالطالب سیکرامات در ان جهت

 68 68 گرانید به رساندن ياری

 2 2 خوراک بودندر حالل  شانیا دقت

 6 6 زنان و نيخوات خاطر تیرعا به توجه

 679 636 مجموع

 

 
 . مقایسه جهت کرامات در انیس الطالبین و مقامات نقشبند9نمودار 

 یریگ جهینت بحث و

 هايبخش شد مشخصها  آن مقایسه و الطالبين انيس و مقامات کتاب دو بررسي از پس 

 که است ایندهنده  نشان امر این و است مشترک الطالبين انيس با نقشبند مقامات از زیادي

 دو نثر. است بوده نقشبند مقامات مؤلف عمده منابعازجمله  یکي الطالبين انيساحتماالً 

 و دشوار لغات کمي دليل به نقشبند مقامات نثر اما است روان و ساده نثر نوع از کتاب

 .است الطالبين انيس نثر ازتر  فه  قابل و ترساده محلي،

   8  
   68  
   28  
   88  
   58  
   98  
   18  
   78  

کمک به 

مریدان و 

 هدایت آنها

زیاد شدن اعتقاد 

به خواجه و 

 دیگر درویشان

بيان جایگاه 

واالي شيخ و 

ارتباط نزدیک 

 او با خدا

موثر بودن نفرین 

 و دشنام شيخ

یاري رساندن 

 به دیگران

دقت ایشان 

درحالل بودن 

 خوراک

توجه به رعایت 

خاطر خواتين و 

 زنان

 مقامات نقشبند   انيس الطالبين   
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 این تعداد مقامات در اماکاررفته  به فارسي اشعار زیادي تعداد آثار این دو هر در

 به مربوطه   آن و بيت سه تنها عربي اشعار تعداد. است الطالبين انيس از بيش اشعار

 .باشدمي الطالبين انيس

 و است برخوردار ارزشمندي و واال جایگاه از کتاب دو هر در مادر بخصوص و زن

 زنان به نسبت شيخ احتراميبي و توجهيبي از اينشانه یا و توهين اثر دو این جاي هيچ در

 .نشد دیده

 بيشتر مادي کرامات نقشبند، مقامات در و معنوي کرامات درصد الطالبين انيس در

 از و معنوي، کرامات ميان درداده  رخ دیگران برايازآنچه  آگاهي کتاب دو هر در. است

ها  کرامت سایر از بيش مادي، کرامات ميان در افراد آوردن هوش به باز و بردن هوش

 .است

( همه نه و) موارد بسياري در که است يا گونه ها به آن بيان شيوه و نویسندگان بالغت

. است شيخ فراست ۀکنند انيب اغلب ها تی. حکاسازدمي ریباورپذ خواننده براي راها  داستان

 بودن باال مریدان، به کمک. است نزدیک ه  به اثر دو در زیادي حد تا کرامات جهت

 ترینمه  درویشان سایر و خواجه حق در دیگران اعتقاد ادشدنیز و شيخ معنوي مقام

 بودن حالل در دقت دیگران، به رساندنیاري. باشدمي کتاب دو هر در کرامات هايجهت

 کرامات هايجهت جزو تريپایين درصد با کتاب دو هر در زنان خاطر رعایت و خوراک،

 .باشندمي

 تعارض منافع

 تعار  منافع ندارم.
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