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 *محسن مؤمن

 

 :چکیده
محمد اردبیلی بیدگلی و متخلص بهه محقها از ملمها، مروها و      درویش محمد، معروف به میرزا

ریاض العاروین و شامران سدۀ یازدهم هجری است. از وی چهار رساله و یک کتاب موسوم به 
هاست که پیش از کتاب  یکی از این رساله تذکرة الذاکرینبر جای مانده است؛  منهاج السالکین

کتابخانۀ مدرسۀ نمهازی   در یکی: است موجود نسخه دو رساله این یادشده نوشته شده است. از
 کاشان. مدرسه سلطانی کتابخانۀ در دیگری خوی و

 بهه درخواسهت   ه صوویه و سایر آثار این نویسنده معمول رسم به ه تذکرة الذاکرینرسالۀ 
نگهار    «توحید و تصوف حلقۀ پیشروان» و «تجرید و معروت ارباب ذوق مشارکان از مزیزی»

مشهتم  بهر    رسهاله  این .گردد ذاکران سعی و جدّ سبب و طالبان گردیدن منتفع موجب تا یاوته
 و زبهانی  ویهژۀ  اطالمها   بر اشتمال بر یک دیباچه، مقدمه، شش تذکره و خاتمه است و مالوه

 بهدان  شخصهی  لحنهی  کهه  هست نیز نویسنده شامرانه احساسا  و مواطف به مروانی، آمیخته
 و نویسهنده  احوال ها، قدری نیز به اوزون بر شناسایی و تحلی  نسخه مقالۀ حاضر، .است بخشیده
 .است پرداخته او شامری و نویسندگی خصایص

 ذکر. مراتب شیعی، مروان بیدگلی، اردبیلی محقا ،تذکرة الذاکرین :ها کلیدواژه
                                                           

 reera1348@yahoo.com /استادیار دانشگاه پیام نور ایران *
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 مقدمه   .1
 تملر  ذوق سرالمت  و فکرر  عظمت طبع، لطف مجالی بهترین حقیقت در صوفیانه آثار
 مرا  اختیار در منثور و منظوم رسایل و کتب صورت به که است آن معنویِ میراث و ایران
 بره  کره  اسرت  تصرو   معنروی  میراث همان ها هنوشت این عمدۀ بخش .است گرفته قرار

 سردۀ  اواخرر  ترا . اسرت  مانرده  جای بر متصوفه از منثور و منظوم رسایل و کتب صورت
 مقصرور  تصرنیف،  و تألیف در صوفیه کوشش تمام ر استثنایی مورد چند در جز ر ششم

 تصرو  عملی  وظایف و احکام و نظری اعتقادی مبانیِ تبلیغِ نشرو و تفسیر و تعریف بر
 همر   در کره  اسرت  بوده ایشان کرامات و مقامات و حاالت شرح و مشایخ اقوال نقل یا
 مقامرات  بره  وصرول  بهها  آن تحریض و سلوک به مبتدیان تشویق و ترغیب اصل ها، آن

 هرم  برخری  و( 921ص  ،ارزش میراث صوفیه) است شده رعایت کمال نهایات و عالیه
 .است سالک عملیه رساله حکم در تنها

 ارشرادات  برا  مصنفاتشران  خرالل  در ترا  بودنرد  آن بر شناسان معرفت این روی هر به
 .واشناسرند  طریرق  سرالکان  و مبتردیان  بره  را رازآمیز و ناپیموده ه،ناشناخت طرق خویش،
 در فراوانی یها نسخه هنوز ولیکن یافته نشر سمت آثار، دست این از توجهی قابل تعداد
 واقرع،  در .کشرند  مری  را واال همتری  و ذوق انتظار و خورند می غریبی خاک خمول، کنج

 دهشر  مقالره  ایرن  نگارش مای  دست که ستها نسخه همین از یکی تذکرة الذاکرین رساله
 .است

 پیشینۀ تحقیق .2
ترذکره توسرآ آقرای افشرین      دبیلی بیدگلی ر به جز تصحیح رسال  خصوص محقق اردر

هیچ اثر پژوهشی مستقل دیگرری در دسرت نیسرتل البتره در معردودی کترب        عاطفی ر 
برخی اشارات مختصر و گاه پرابهام را کره تنهرا بره نرام، شریخ و       ها به تذکره و فهرست

ایرر  افشرار بره نقرل از      .خروریم  میدوران زندگی و مرگش محدود است برطریقت و 
 فرهنر  ) .کنرد  مری مرحوم حسن نراقی تنها بره ذکرر نرام و نسرخه خطری وی بسرنده       

منبع  هم مانند تاریخ اردبیل و دانشمندان( صاحب کتاب 222ص ،22 و 22  ،زمین ایران
دهد که او فرزنرد مرال احمدمقردر اردبیلری      میپیشین به نام وی اشاره کرده و احتمال 

 (911ص ،2 ) قصر  الخاقرانی  در  (222ص ،2  ،تاریخ اردبیرل و دانشرمندان  ) .باشد
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طبقرات اعرالم   ه داده است و طالعات کوتاه و تردیدآمیزی دربارۀ زندگی و مرگ او ارائا
 حرال،  هر به. دارد میهم در طی چند سطر مطالبی راهگشا و درخور اعتنا عرضه ن الشیعه
 همرین  جرز  زیرا نیستل فراخ چندان وی زندگی سوانح ف واین مؤل ۀدربار سخن میدان

 چیرز  رر  الشریعه  اعرالم  طبقرات  عرالوه  به ر کتاب چند همین در ناق  بسیار اطالعات
 .دانیم نمی او زندگی ۀدربار دیگری

 ویاحوال  .3
 را خرود  نام او .است هجری یازدهم ۀسد عرفای متشرع و شعرا علما، از محمد درویش

 محمرد  سرلطان  برن  محمرد  میررزا »: اسرت  آورده چنین العارفین ریاض کتاب  ممقد در
 ةترذکر   رسرال  پایران  در اامر  ل«کاشران  المرومنین  دار مقریم  محقّق به ملقب االب اردبیلی
 محمرد  میررزا  به المعرو  محمد درویش» گونه آمده است: با اندکی تفاوت این الذاکرین
 فرهنر   در نراقی حسن «.مسکناً و مولداً الکاشانی و منشئاً االردبیلی بالمحقّق، المتخلّ 

 تهرران  دانشرگاه   کتابخانر  اختیار در بعدها که ر خود یخط  نسخ به استناد با ،زمین ایران
 ،22 و 22زمرین،    فرهنر  ایرران  ) .اسرت  پذیرفتره  را مرا  لاو قول همان ر گیرد می قرار
 در اسرت،  اردبیرل  از وی: »گویرد  می دانشمندان و اردبیل تاریخ کتاب ( صاحب222ص

 ،2  ،تراریخ اردبیرل و دانشرمندان   « ).اسرت  محقّرق  بره  مشرهور  و گزیرده  اقامت کاشان
 بره  مکنّری  اردبیلری  مقردر  احمرد  مرال  فرزنرد  محقّرق،  که دهد می احتمال او( 222ص
 .باشد بوده محمد الدین تقی الصالح ابی
 دیروار  برر  کره  یرادبودی  سرن   روی بر .نیست دست در اطالعی او فوت دقیق تاریخ از

 قمرری  هجرری  9111سرال  وی وفات تاریخ اند، کرده نصب بیدگل محقّق مسجد حیاط
 کره  الیروم  هرذا  ایشران،  شرریف  سنّ: »گوید می الخاقانی قص  صاحب .است شده قید

 بره  توجره  برا  (911ص ،2 ) «.شده متجاوز صد عقد از است، هجری هزاروهفتادوشش
 بره  وی کره  دانریم  می قدر همین دارد، وجود ریاض کتاب پایان اشعار در که تاریخی هماد
 و کترب  و بروده  خرویش  روحرانی  و دانرایی  پختگیِ کمال در قمری هجری 9122 سال

  رسرال  و ریراض  کتراب  دو هرر  در کره  ر خویش شاگردانِ درخواست به بنا را رساالتی
 اسرد،  قاضی دیوان خطی  نسخ پایان در .است نگاشته می ر برد نمی ایشان از نامی تذکره
  مجموعر  قمرری  هجرری  9119 سرال  در که گوید می دیوان ر جامع هم شاید و ر کاتب
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 .نماید اصالح لزوم صورت در و مالحظه تا اند داده محقّق به را وی اشعار
 کره  رر  بیدگل قدیمی مساجد از یکی تحتانی قسمت در بیدگلی محقّق ۀمقبر و مدفن

 معجرر  و تراریخ  سرن   .است سوراخ دروازه به معرو  کویی در ر شده بازسازی اخیراً
 گویرا  و خانره  مسرجد،  ایرن  .اسرت  بیردگل  اهالی  زیارتگاه و احترام مورد و دارد چوبی
علمای صورت و ظاهر مانع دفرن ایرن درویرش در قبرسرتان      ازآنجاکه وبوده  او  مدرس

 .اند خود دفن کرده  اند، به ناچار او را در خان مسلمین شده
 وی کره  کنریم  مری  گمان ،ریاض  آیات در نسخ ضبآ در خطا مورد 91 به توجه با ما
 البتره  .اسرت  نمروده  تکیره  خود  حافظ بهها  آن از استفاده وقت به و بوده نیز قرآن حافظ
در  تروان  نمی و است مضبوط ریاض العارفین نسخ  دو هر در خطاها این که بگوییم باید

 .دانست کاتبان خطاهای شمار
 آثار وی .4

 گذشرته،  آن از اسرتل  وی اثرر  ترین مفصل و ترین مهم السالکین منها  و العارفین ریاض
 کاشران  سرلطانی   مدرسر   کتابخانر  درهرا   آن همگی که آورده پدید نیز دیگری رساالت
 برا  مناجات و صفویه  صوفی  رسال ،الذاکرین تذکرة و الناظرین تبصرة: شود می نگهداری

تبصررة  دیگری به نرام   به رسال  صوفی  صفویهدر پایان رسال   .ق هر 9111 کتابت تاریخ
شررح بعضری از   »کند که به درخواست جمعی مبتدیان ایرن طریقره در    میاشاره  الطالبین

ترذکرة  « )االیجاز و ذکر برخی از نصایح و تمهیدات بره آن مخلروط  مقامات سلوک علی 
 .( نوشته است919، صالذاکرین

 اوراد شرح و السائرین منازل شرح نام به دیگرش اثر دو به ریاض کتاب در خود او، 
 فری  رسرال   نرام  بره  را او از دیگرری  اثرر  الذریعه صاحب همچنین و کند می اشاره فتحیه
 نشرده  ثبرت  و حفرظ  جایی در رسمی طور بهها  آن از یک هیچ ولیکن است دیده العرفان
نگارش یافته و به تصرریح   تذکرة الذاکرین پس از رسال  ریاضکتاب  باید دانست. است

 نوشرته ر   ریاضپیش از اثر مفصل خود ر   را نیز رینشرح منازل السائ ،ریاضخودش در 
 .دانیم میسایر آثارش چیزی نخر روزگار نگارش أما در حال حاضر از تقدم و ت .است

  ها نسخه معرفی .5
ترذکرة   رسرال   ایرن  بره  ،العرارفین  ریراض  خرود،  تر مفصل اثر در محقق اردبیلی بیدگلی،
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 کننده درخواست االتؤس از بخشی به رساله آن در که دکن می بیان وکرده  اشاره الذاکرین
 ترألیف  سربب  بیران  در او .اسرت  داده پاسخ ر برد مین او از نامی جا هیچ که ر پرسشگر و

 رر  یقینری  دوستان از مخلصی و دینی فرزندان از خلفی مسئول وفق بر»: گوید می ریاض
 و جبه به خود حال التبار در نه است خلق هدایت اسار ممهد ر خود نام نسبت بر که

 ریراض ) «.بود رفته اشاره تذکرة الذاکرین رسال  در او مسئوالت از بعضی به هرچند دلقل
 (9ر2ص العارفین،

 مدرسه سلطانی کاشان کتابخانه نسخۀ .5-1
علمیره امرام    ۀحوز کاشان مدرسه سلطانی کتابخانه به متعلق تذکرة الذاکرین خطی نسخ 

 شکسرته  نسرتعلیق  خرآ  بره  رر  انرد  نسخ خآ به که احادیث و آیات استثنای به خمینی ر 
 سرطری  29 صرفحه  دو یا ستون دو در برگ 22 بر مشتمل نسخه این. است یافته تحریر
 .نیسرت  موجود کتابت تاریخ و کاتب نام از اثری اما دارد هم رکابه سلطانی نسخ  .است

 پشت جلد این نسخه چنین آمده است:  در صفح
)هادی( ر درویش   ...دی )ناجی( ر اسماعیل )ناجی( ر سعید  ها )هادی( ر آقا  آقا عسکر

من )عرار ( ر سرین    یرش مرؤ  ویش سلطان حسرین )نراجی( ر درو   حسین )ناجی( ر در 
اهلل  خش ر سید میرک نطنزی ر درویش فضرل   )ناجی( ر شمسای کمال )ناجی( ر میر نورب  

اردستانی ر محمد نصیر قزوینی ر باقر آرانی ر میرزا حسرین آرانری ر عبردال نی آرانری ر          
درویش طاهر اصفهانی ر حاجی محمد آرانی ر آقا محمرد آرانری ر درویرش محمردتقی        

درویرش شراه میررزای بیردگلی ر محمدصرالح بیردگلی ر          دی بیردگلی ر  ها کاشانی ر آقا 
ای ر حراجی محمرد     ش حسرینی کاشرانی ر محمدحسرین طامره     تقی آرانی ر دروی محمد

الرزاق نطنزی ر میرزا طراهر نطنرزی ر     ی ر درویش طالب خلیل نطنزی ر عبد  شمس نطنز
محمردتقی بررزی ر ر ر    مال باباجان قزوینی ر نوراهلل جاسبی ر مالعبدالصمد قزوینی ر    

ترذکرة  ) .محمد برزی ر کاظم دالک نطنزی ر حاجی شمس نطنزی  ... محمود برزی ر مال 
 (91، صالذاکرین

 کتابخانۀ مدرسۀ نمازی خوی نسخۀ .5-2
اریخ کتابرت  ل تر 922ۀ مدرسه نمازی خوی با خآ نستعلیق و شمار سخ  خطی کتابخان ن

ترذکرة  ) .ذکرر شرده اسرت    9912خطی، روز چهارشنبه نوزدهم شروال سرال    این نسخ 
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 212 برا شرمارۀ   االسرالمی  التراث احیاء مرکز به مربوط عکسی  نسخ (91، صالذاکرین
 99 شرامل  صرفحه  یرا  سرتون  هر استل ستونی یک برگ 12 شامل اخیر( )عکس نسخ 

 از نسرخه  ایرن  رسد می نظر به دارد و رکابه میان در یکی نسخه این صفحات .است سطر
  .است دهش استنساخ بوده، دار رکابه و ستونی دو که دیگری نسخه روی
 ها نسخه الخط رسم .6

نسخه و نبود تاریخ کتابت در  کاتب در هر دو نام عدم در  به توجه با ر سطور این راقم
 یافتره  کتابرت  ثرالثی  سخ ن روی از نسخه دو این که است آن بر ر سلطانی نسخ  مدرس 

 اسرتل  یکسران  آوری شرگفت  بره طرور   الخطشان رسم هریک، خآ نوع از فارغ و است
 گرویی  تو که شود می دیده مشابهی ناخواناییِ و خوردگی خآ مورد، یک در است گفتنی
 روی هرر  بره  .اسرت  دهشر  نسخه دو هر در کلمه آن نقاشی به منجر بودن، ناخوانا سبب

 :آید می زیر در ها نسخه الخآ رسم مختصات
 .است شده نوشته کا  همگیها  گا ر 
 است نقطه سه صورت به پ حر ر 
 .اند نقطه بدون اغلب پیچ و هیچر 
 .است کشیده صورت به جا همه تقریبا سین حر  ر
 .است چسبیده از خود پس کلمه به «بی» پیشوندر 
 .است چسبیده خود از پیش کلمه به مفعولی ی «را» ر
 .است شده متصل خود فعل به «می» ر
 آنجمله آنحضرترا،: است چسبیده خودش از بعد اسم به «آن»ر 
 ایشانست خداوندست،: «است» الفِ اسقاطِر 
 «ازین» و «دران» و «درین» ترکیباتِ در الف اسقاطر 
 خصوصا: آیات بیان در جز به نصب تنوین عالمت حذ ر 
 بزبان بآیات،: است چسبیده خود از پس کلمه به «به» اضافه حر ر 
 .است تشدید عالمت بدون پیوسته تشدیددار کلمات ر
 .است شده نوشته نوایب و مصایب صورت به نوائب و مصائب نظیر کلماتیر 
 .گیرد مین قرار الف باالی در گاه مد عالمتر 
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 .است شده نوشته آخر همزه بدون اوصیاء و انبیاء نظیر کلماتیر 
 مالوفات: اند همزه بدون مهموز کلماتر 
 خانهرای، : شرود  مری  بسرته  جمرع  کره  زمرانی  در خانره  چون کلماتی در ره حذ ر 

 روضهای
  مطالب حجم و موضوع .7
 :کند می اشاره آن یها بخش و رساله نام به خویش مسجع مقدم  در خود لفمؤ
 *(9ص) «خاتمره  و ترذکره  شرش  و مقدمه بر مشتمل تذکرة الذاکرین به گشت موسوم»

 بیران  آمار و دستور زبان به بخواهیم اگر استل توجه درخور آن حجم و تذکره هر عنوان
 کتابخان  نسخ  اسار بر آمار این .برشماریم راها  آن وار فهرست نخست است الزم کنیم

 است: کاشان سلطانی
 فضیلت شواهد و سماع اهل تواجد و الهی ذکر معرفت در است ای کلمه چند مقدمهل

 ...آن انواع کیفیت و
 کلمه(ل هشت) است عبادات افضل ذکر، آنکه بیان در اولی تذکرۀ
 یرازده ) اسرت  اذکرار  افضرل  اهلل اال اله ال آنکه و اهلل اال اله ال معنی بیان در ثانیه تذکرۀ
 کلمه(ل

 آن شرواهد  و فواید ایراد و اوراد و ذکر وةصل جمعیت و جهر ذکر بیان در ثالثه تذکرۀ
 کلمه(ل شانزده)

 مرضری   طریقر   و اسرت  اذکرار  اصول اصل که قلبی و خفی ذکر بیان در رابعه تذکرۀ
 کلمه(ل وهشت بیست) بسیار فواید و منافع آن بر مداومت و است کبار مشایخ و رضویه

 و ذکرر  مجرالس  در دهرد  مری  رو را سلوک اهل از بعضی آنچه بین در خامسه تذکرۀ
 و جروارح  در آن اثرر  کره  حردی  بره  شود می ایشان بال ثرتأ و حال ت یر موجب و سماع
 غیرمعتاده حرکات و زعقات گاه و گردد می مشاهد و مرئی بدن اجزای و جوانح و اعضا

 کلمه(ل وچهار پنجاه) آید می ظهور به ایشان از
 اینهرا  بره  منسروبان  و معرانی  تفراوت  و وجود و وجد و تواجد بیان در سادسه تذکرۀ

 .کلمه( چهارده)
 و «کره  بردان » نظیرر  ییها عبارت با و شود می شروع «بیان در» با عنوان هر که بینیم می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصحیح انتقادی
 رساله تذکرة الذاکرین
 نوشته محقا بیدگلی

 
                                                                                                                                      651 

 

 بعضراً  هرا  عنوان یابدل می ادامه «نماند مخفی ...بر» و «نیست مخفی ...بر» و «دانست بباید»
 .آورند مالل و طوالنی بسیار

 ترا  اسرت  بررآن  لرف مؤ آیرد،  مری بر آن مختلرف  یها بخش و و اثر عنوان از که چنان
 خرود  یهرا  پاسرخ  به پرسشگر فرد هم تا کند بیان ذکر موضوع در را خویش یها دانسته
 اشراراتی  بره  تنهرا  مطالرب،  وار فهرست بیان به توجه با .گردند منتفع سایرین هم و برسد
 :کنم می بسنده ذکر موضوع ۀدربار اتشینظر از کوتاه

 کلمر   مرأثوره،  اذکار جمله از طریقت، مشایخ و شریعت علمای بسان محمد درویش
 زیررا  اسرت،  نهاده تفضیل و ترجیح اذکار و اسماء باقی بر و برگزیده را اهلل اال اله ال طیب 
 و رهاند می کفر و شرک نجاست و ضاللت از را کافر و مشرک که است عبارتی تنها این

 احیراء  مرکرز  عکسری  نسرخ   29 صفح  در او .است موحد از مشرک تمایز سبب اساساً
 حمرایلی  و هیکلری  به موسوم نقشبندیه، فرق  وفق بر ذکر کیفیت بیان به االسالمی التراث

 که داند می نفسی را ذکر او .است پرداخته ر گویند می هم خفی یا ضرب چهار بدان که ر
 (21ص) .«شود کرده ادا بیان تقریر مداخلت و زبان مشارکت بی»
 اختصاصات سبکی .8

 سبک به توجه با. است لطیف و ساده اوقات غالب در اما خطابی نثر بر مشتمل رساله این
 و کرده می امال ر گذشتگان سبک به ر را مطالب محمد درویش که رسد می نظر به گفتار،
 آنچره  خیال، صور میان از. اند نوشته می پرسشگر( درویش همان شاید و) کسانی یا کسی

. سرجع  بردیعی  صرنایع  میان از و است تشبیه انواع دارد بیشتری برجستگی رساله این در
سادسه ر در بیران تواجرد و وجرد و      تذکرۀ در نویسنده یها هنرنمایی غالب است گفتنی

 سخنش که آنجا تا است داده رخ خاتمه نیز و وجود و تفاوت معانی و منسوبان به اینها ر 
استل اینک  تذکرۀ ششم همین در رساله ابیات بیشتر اینکه شگفت ماندل می زیبا شعری به

 کنم:  جلب می توجه خوانندگان را به سطرهایی از هنرنمایی مؤلف
 فره، یطا نیر ا اصرطالحِ  در و اسرت  دنیرس و افتنی ل ت، در آن یمعن که وجد اما و»

 یا ذکر یا حدیث یا قرآن استماع عقب در که است اضطراب و زعقه و حرکت از عبارت
 شرود،  عارض را سالک وجود یقین، و حقّ طریق قایدان و دین اکابر آثار و اشعار شنیدن

 مرکب و باشد کرده طی همّت و سعی قدم به بیشتر را طریقت سلوک منازل آنکه از بعد
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 کبرار  اولیرای  و اطهرار  ائم  متابعت بر و تاخته هوا و نفس مجاهدتِ مضمار در ریاضت
 و عُجرب  مفسردانِ  و مردببران  سرر  و آختره  اسرار و عالنیه در اذکار و ادعیه دریغ بی تیغِ

 اشرت ال  عبرادت  و ذکرر  مداومتِ به جلوات، و خلوات در و انداخته آن به ایر و رعونت
 بره  ترا  زدوده " ئر یخط کلِّ ر رُ ایالدّن حُبُّ" حکمِ به را یفان حطام یدوست زن  و نموده
 ییبرو  یاالهر  محبرت  ذوق میعنبرْشرم  میتسن مینس از "وَجَد جدَّ و ئاًیش طلبَ مَن" حکمِ

 دلِ برر  یپادشاه معرفت شوق اضیر ضیف از "وَلَج لَجَّ و باباً قَرَعَ مَن" حکمِ به و افتهیدر
 مصرباح  و پرشرور  متعرال  ملرک  محبرت  مانیه از او دل ساحت یفضا گشوده، یدر او

 ینروا  در خرود  برا  نروا  و ساز یب پرنورل ذوالجالل معرفت تیز یایض از او ین س زجاج 
 .مشتاق زند او شوق آتش بر یدامن که یمطرب ینوا به گداز و سوز هم  با و است عشاق
 رتیبص یدۀد رسد، او جان گوش به ییصدا دل اهلِ مجالس از ای ییآشنا نال  چون پس
 رر  خلق عالم اشباح و صور انجم و دیبگشا ر گشته مکتحل کشف ییآشنا نورِ به که ر او
 قرت یحق آفتراب  برر  او معرفرت  نظرر  در رر  وجودند لجّ  اموا  و یهست بحر حبابات که

 کشرف  نرور  یایض هرچند آنکه بر بنا لحجاب یقیحق وحدت ظهور بر و دینما سحاب
 چرون  کنیلر  برداشرته،  او شرهود  نظر از اضافات اختالفات نقاب و صفات کثرت ضباب
 و یغبرار  او انیر ع یردۀ د در ر مقصودند قتیحق حجب که ر وجود رسم یایبقا از هنوز
 یایضر  در اعتبرارات  محرو  و فنرا  یفنا مقام به چراکه مانده یباق یاعتبار او جان بصر در
 نرور  به و بود یمختف وجود شجرۀ در که ر شوق آتش شور نگشته، متمکن و راسخ ایض
 انیر مقر خم و چیپ و الحان خوش مطربانِ دم دنیدم به ر سوخت یم خود در محبت تیز

 ظهور نور یعل نورٌ سرّ جا نیا .دیدرآ اشتعال و تعطش و انحالل و التهاب به رحمان ذکر
 الجرم ند،ینب فنا جز ییدوا را خود یبال و شین جز یمرهم را خود شیر شیدرو دلینما
 هیرباع: شود مترنّم نوا نیا به

 اسرت  خروش  سین  ریرش  غمزه ناوک با
 

 اسرت  خوش نیش با که دلی کند چه مرهم 
 بتررران ابرررروی کمررران کشرررش پررریش 

 
 «است خوش کیش هر به عاشقان قربانی 

 (1۱ه69)ص 

 ایرن  و ملمرور اسرت   آشکارا ،تذکرة الذاکرین گونی یا اضطراب سبکی در نثر گونه
 :است یافته تناسبی سخن موضوع و نویسنده احوالِ با گونی گونه و تنوع
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 را کتراب  ۀعمرد  قسمت و است موضوع ساختن آشکار برای که هایی بخش در. الف
 :دارد پیرایه بی و ساده نثری شود، می شامل
ه بره  ین آیر در ایرا اصحاب تفسن یقیچه یست که آنن یم مخفیو بر صاحب ذوق سل»

د مگرر آنکره موافرق    یر نما مری د یر است ر از طبرع بع   یعیاند ر که موت طب  ل کردهیآن تأو
یت مذکور مخالفت نردارد و  ند که آن با عبودیاراده نما یق، موت ارادیاصطالح اهل تحق

از لروازم  اند و خرود را   ن به آن مستند شدهیقی ید در معنیاز اهل الحاد و تقل یچه جمعآن
 (92)ص« .اند، محض کفر و زندقه است ی دانستهت مست نیعبود

 اسرت،  قرولی  توضریح  و تأویرل  و مؤلرف  ذوقی دریافت به سخن بنای که هرجا. ب
 کره  اسرت  همران  سرخن،  طررز  ایرن  .هاست آرایه از سرشار و مسجع و موزون عباراتب
 :ایم شنیده گذشتگان زبان از را آن دلنشین های نمونه
قلب اسرت، بره   ی  نفس و تصفی  ن مناسبت بعد از توبه و انابت، در اغلب تزکیمبد  ا»

ات یر دل ر که محرل تجل    نیاضات و مجاهدات و مداومت اذکار و مالزمت افکار، تا آیر
االت فاسرده و اوهرام   یر خ ین و صدایاست ر از ر  یبیو مهبآ انوار مفاوضات غ ییاسما

گردد و به طهرارت و نزاهرتِ مناسربت بره آن عرالم محفرو  و        یده مصقول و مجلیزا
 (91)ص« .شود یمتحل
هرا   آن سجع که شود می مالحظه مسجّعی های جمله ،تذکرة الذاکرین عبارات اثنای در

 سروی  بره  و ببررد  بیررون  سرادگی  حدود از را کالم آنکه بی شود، می تکرار فقره چند در
م بره تفکرر و   گرر سرلوک ترو     ر کره اشراعه   ما عار  تو گویی .بکشاند تکلّف و غرابت

 حرال  از انردکی بیررون   عبرارات،  ایرن  گفرتن  حین هوشیاری و حضور قلب است ر در 
 اامر  انجامرد،  می اطناب به گاه و آمیزد درمی هنر به استادی با را کالم او .است خودآگاهی

 را سرخن  رشرت   براز  و کنرد  می بدل روحی اقناع به را درازگویی تلخی اش آراسته سخن
در  .رسراند  مری  کمال به را ادبی و معنوی التذاد رباعی، یک سرودن با و آورد می فراچن 

 کره  آورد مری  خراطر  بره  را سوررئالیسرم  ادب ۀشریو  گاه بیان، اسلوب حیث این حال از
 و دسرت  و سپارد می فراموشی دست به را خود شود، می غایب ظاهری شعور از نویسنده

 .بیاورد بیان و لفظ در گذرد، می آن بر هرچه تا گذارد می دل اختیار در را زبان
 بالغرت  و فصراحت  کمرال  در راند، می سخن نصیحت و ارشاد مقام در که وقتی . 
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 همران  و شرود  مری  یمتجل بیشتر او سخن حالوت و لطف که است حال این در و است
 و القضرات  عرین  و غزالری  احمرد  چرون  صوفیانی سخن در که یخاص گیرندگی و شور
 شود: می مالحظه ما عار  سخن در کند، می گری جلوه رازی نجم و نسفی
 یاستماع مناسبات و اصطناع اصوات و ن مات بره عرالم علرو     اگر روح را به واسط»
خرود مترذکر شرود در اهترزاز و       مر یمتجدد گردد و به مأنوسرات قد  یخود نسبت یاصل

زد، چرون مررغ   یر وطن در او آوحبّ   شیز اندیانگ د و به ذوق سخنان محبتیاضطراب آ
غلبه کنرد   یآواز شوق پرواز بر و اد همیر مأنور به یمحبور بعد از استماع صف یوحش
اد وصل جانران در بنرد   ید و به یدرآ  قالب به باشد که چنان غالب شود که از قفس و گاه

 (21)ص« .و مشاهده گشته یمرئ ید ر چنانچه از بعضیجان و جنان نپا
 بره  اسرت،  بعضی اثبات و ردّ و مختلف آرای و اقوال نقد و طرح ع،موضو که آنجا .د

 و اسرتدالل  مراترب  طری  و مقردمات  ترتیرب  بره  منطرق  اهل ۀشیو به سخن نظام ناگزیر
 شود: می علمی و خشک نثری نثر، و گیرد می قرار نتایج تحصیل

وجرود  هرچه ر و یغ  مالحظ یباشد ب یقت وجود آن است که از ذات ویمراد از حق»
انرد   ی واجب ر که ممکنات پس ماسوا .الوجود است به اتفاق باشد، واجب ین ذات ویع

ن وجود است و نسبت و اعتبارات را یت و نسبت ایشان به اعتبار ظلّیر اطالق وجود بر ا
ن کلمره،  یر در ا یپرس، مرراد بره نفر     .که معلوم اسرت  یست ر چنان ن یقه وجودیالحق یف

نره و  یقرت وجرود بع  یحق یو اثبرات آن از بررا   یقیمشارکت ماسوا باشد و در وجود حق
 (22ر22)ص« .هوالمطلوب

 دارد، که نقایصی از نظر صر  اام نیست یکدست نثری این رساله، نثر گفتیم که چنان
 ذیرل  در کره  رر  لطیرف  و سرلیس  حرال  عرین  در و سرخته  عباراتِ برخی خلق حیث از

 .است بررسی و تأمل قابل بسیار ر شده اشاره ها بدان سبکی مختصات
 مروارد  در جز) فارسی ادبیات شخصی در سبک فقدان دلیل به شناسی، سبک لحاظ از

ترذکرة   رسرال   نثرر  مجمروع،  در اامر  است دشوار اثر این شناسیک سبک تحلیل( استثنایی
 مترأثر  گراه  و روان و سلیس طبیعی طور به و خویش روزگار رایج اسلوب تابع الذاکرین

 عربری  از مرأخوذ  فارسری  نروع  یرک  را آن تروان  می و است عربی زبان نحو و صر  از
 در کره  هرا  همران  از مسرتقیماً  جرا،  همره  آن، اصرطالحات  و تعبیرهرا  و ها ترکیب .شمرد
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 هرای  معرادل  از اسرتفاده  در کوششری  و شده گرفته مربوط های کتاب و علمی یها حوزه
 گهگراه  اما ندارد اصراری اسجاع و صنایع ایراد در مؤلف .است نرفته کار بهها  آن فارسی
 طبیعرت  جرزء  البتره  اخبار و آیات به او استشهاد .است انگیز دل و زیبا و آراسته او سخن
 صروفیان   جاریر  سرنّت  مقصرود،  توضیح راه در تازی و پارسی اشعار ایراد و اوست کار

 وسرعت  علرت  بره  و انشرا  در مهرارت  سربب  بره  ولری  نیست آراینده و متصنّع او .است
 انرواع  بره  نمرزی  و آراسرته  گراه  دارد کالمری  خرویش،  سلیم ذوق از پیروی و اطالعات

 .مقصود به مقصور و ساده گاه و ها زینت
 است: دهش اشاره ادبی لمسائ از مواردی به زیر در
 (21)ص. درنوردد خلق مالمت طومار: . تشیبه1-9

 (21تاخته. )ص هوی و نفس مجاهدت مضمار در ریاضت مرکب
 و هرور  و هروی  مرکرب  و کررده  طری  همتری  وافری  ارشاد و اشاره به مقصود کعب 
 (11)ص. کرده پی طمع و حرص
 (11)ص. مانده باقی اعتباری او جان بصر در و اریغب او عیان دیدۀ در: . استعاره1-2
 جان گوش و رضا عنان چون ترکیباتی و
 (12)صبیختن.  خود فرق بر ادبار خاک مانده، ذلیل جهالت بادی  در: . کنایه1-9
 (21)ص .بشود متسم و متصف استنکا  سمت و استکبار صفت به تا: سجع .1-2
 اسررار  و عالنیره  در اذکرار  و ادعیره  دریغ بی تیغ کبار، اولیای و اطهار ائمه متابعت بر
 (21)ص .آخته
 (91)ص. گناه بر جسارت خسارت: . جنار1-2

 (21)ص. نشیند او زرد چهرۀ بر درد این گَردِ
 (21)ص .نپاید جنان و جان بند در جانان وصل یاد به: آرایی وا . 1-2

 دستوری مسائل .9
 گررم  را او کره  گوسرفندی  گوشرت  مانند: روح ذی غیر برای روح ذی ضمیر کاربرد .1-9

 (22)ص .باشند کنده پوست
 (91)ص .کردند حشر چنین مرا که شد چه آیا: استفهام قید دو پیاپی کاربرد .1-2
 کترب  انرزال  و رسرل  ارسال به را خلق بودی، چنین نه اگر و: شرط یای کاربرد .1-9
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 (91)ص .نمودی عبث اوصیا بیعت و انبیا بعثت و نبودی حاجت
 بودی چنین نه اگر و: منفی فعل قدیمی صورت استعمال .1-2
 خرود  دلیرل  از اقررار  از بعرد  انکرار : نامأنور شکل به اضافه حرو  از استفاده .1-2

 (12)ص .است گریختن
 (22)ص .کرد حضور و وجد از مش ول را نفس
 (91)ص .ایم کرده فراموش تو از امروز

 اصرحاب  کره  حواریرون  گفتند(: احادیث و آیات ترجم  در) را ...مر از استفاده .1-2
 همنشرینی  و مجالسرت  که با اهلل روح یا که را عیسی مر بودند السالم علیه عیسی حضرت

 (11)ص .دنیا در کنیم
 (12)ص .است جان بر شوق از پا را بیچاره آن: اضافه فک رای کاربرد .1-1
 «برای» جای به «ازبرای: »متمم یک برای اضافه حر  دو پیاپی کاربرد .1-1
 م لروب  را او جذبره  صرورت،  این در اگر: معنوی و لفظی قرین  به فعل حذ  .1-1
 (11)ص .اشت ال و تصر  از مسلوب و باشد کرده حال
 حرال  در و نشسرتن  حال در و ایستادن حال در را خدای کنند می یاری: تکرار .1-91

 (29)ص .نهادن بستر بر استراحت پهلوی
 تلویث سوءظن علت به اثم در وقوع: جمله اجزای سایر بر فعل داشتن تقدیم .1-99
 (19)ص .بدن پاکی گمان به است قلب
 «مآدَ نری بَ نرا مبرَّکَ دقَر لَ وَ» کرامرتِ  ترا   بره : اضرافی  و وصرفی  عبرارت  کاربرد .1-92

 (1)ص .ساخته مخصوص
 (1)ص .گردانیده مشر  «ناوحِرُ نمِ فیهِ تُخْفَنَ وَ» قدسیِ  نفح تشریفِ به
 .معترضه جمالت چشمگیر کاربرد .1-99

بندی کتاب، پس از مراعات بدایع لفظی و معنوی که بی تکلرف و تصرنع و    در جمله
همت مؤلف بدان مقصور بوده، آنچه بیشتر جالب نظر و چشرمگیر اسرت،     افراط، وجه

نمایرد   را دشوار و احیاناً معقّرد فرامری   بسیار است که گاه کالم  ی معترضها جمله وجود
  جملره را دوبراره و   کند تا مطالعر  که وی را برای دریافتِ معنیِ مقصود، مجبور می چنان
 ی معترضه عبور دهد:ها تأنی و احتیاط از این جملهباره از سر گیرد و ذهن خود را با  سه
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 یعنر ی« یبّرَ  مرِ نْمِ وحِالرُّ لِقُ وحِالرُّ نِعَ کَونَلُئَسبیَ»د وارد است: یه در کالم مجک چنان
راکره  یز یسرت، درخرور فهرم و ادراک شرما ن    یو کرس یعرش  فیو لط ین جوهر قدسیا

شما مشوب به وهم است و از عرالم خلرق ر کره عبرارت از اجسرام و اشرباح         یها فهم
آ و ارواح یب عرالم امرر ر کره بسرا     یر ف و غرایگذرد و به لطرا  یمحسوسه است ر درنم 

ن عرالم ادراک  یر شران از علمرای براهلل از ا   یا و تبرع ا یر چه انبرسد و آن یمجرده است ر نم 
ق یق و دقرا یاست در جنب حقرا  یفهام اندکای  قلوب و تزکی  اند به نور الهام و تصف کرده

 (22ر22)ص .علم اهلل سبحانه یف یآن کماه
 .استعدادات کثیره، مواضع معینه، اوقات: عربی قواعد برخی کاربرد .1-92

 .ی استعمال و در  آیات و احادیثها شیوه .1-92
 و نویسرندگان  آن، حقیقرت  و مقروالت  صرحّت  اثبرات  ضررورت  و تصو  موضوع

 و کننرد  روی رر  حردیث  و قررآن  رر  دینی  اولی منابع به هرجا که داشته آن بر را شاعران
 کثیرری  مقردار  به تذکرة الذاکرین  رسال مباحث .بیارایند ها بدان را خود های کتاب ابواب

 کمرابیش  مکررات، از نظر قطع و گردیده مؤکد و آراسته شیعه امامان و نبوی احادیث از
 .است شده ایضاح و ترجمه و شرح و ذکر آن در حدیث( 22)

 در کره  نیست شگفت و دارد قرار شریعت  پای بر ر گذشت که چنان ر محقّق طریقت
 دهشر  سرخن  آراسرتگی  موجرب  که باشیم کثیری احادیث و آیات شاهدِ تذکرة الذاکرین

 :شود میدیده  زیر ۀشیو چهار به این رساله در احادیث و آیات از استفاده .است
 شریوه  ایرن  مرتممل  حرذ   و موصروله  «کره » برا  نثرر  بره  حردیث  یا آیه پیوستنِ الف.
 عبارات:   این مانند است، کتاب این در شیوه ترین معمول

اال اهللُ  لَ لَهُرم ال الرهَ  یر إذا ق وَ»ب مذکور است که: ید و ترجیتهد عنوان بهگر یموضع د
 (21)ص« کبِرونَتَسبیَ

لرکٌ إال  ها  ءیکرلُّ شر  »آفترابِ  اضرافی:   ترکیرب  صورت به حدیث یا آیه آوردنِ ب.
 (21)ص .از مشرق جان او طلوع کند« وجهه
 نشران  مجرزا  کامالً نثر  رشت از را حدیث یا آیه که عباراتی به قول نقل صورت به  .

 برداریم، عبارت  رشت از را حدیث یا آیه اگر نوع این در دیگر، انواع خال  بر و دهد می
ی وجل و ترسران شرود   بت االهیدل از بیم هول هگسست: پس اگر  نخواهد معانی پیوند
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 وَجِلَرت  هللُمَرا المُؤمِنرونَ الَّرذینَ إِذا ذُکِررَ ا    إنّ»د: یفرما یر م  یچه حق ر سبحانه و تعال چنان
ت یت از خرو  و خشر  یر ز بره تبع یده نیو د« ماناًیإ قُلوبُهُم وَإِذا تُلِیَت عَلَیهِم آیاتُهُ زادَتهُم

ان شرود، از دود آن  یر آتش حسرت بُعد و حرمان کباب و برنه به یان گردد و چون سیگر
 (21)ص .ره و پنهان گرددیشان و شمع عقل در آن فانور تیدماغ پر

 آید: می نثر دنبال به لفظی  رابط گونه هیچ بدون را حدیث یا آیه ندرت به نیز گاه .د
اسرت در اختصراص اطرالق او برر حضررت      « الرحمن»ر اگرچه مشارکت « اهلل»اسم 

شان را لقولره  یگر مر اید یت اسماین در تبعیر او و همچنیعزت و عدم جواز اطالق بر غ
« اهلل»کن لفرظ  یلر « یاماً تَدعوا فَلهُ األسماءُ الحُسرن یعُوا اهللَ اَوِ  دعُوا الرَّحمنَ اقُلِ  دب» یتعال

 (21)ص .ستیعکس نتابع اوست و بر« الرحمن»در ذکر  مخصوص است به آنکه
 تذکرة الذاکرین در اشعار .11

 سرایر  بره  آنگاه و نمود روی رباعیات در نخست صوفیانه، مضامین که داشت توجه باید 
 صروفیه  میران  در رباعی تقدّر و اهمیّت باب ( در21، صیرباع ریس« ).یافت راه قوالب

 خرود  کتاب در که جُست استشهاد المحجوب کشف صاحب هجویری سخن به شود می
 برر  شران گوش و غیبرت  و دروغ برر  شران زبان: »گویرد  می روزگارش صوفیان از انتقاد در

 ( 999ص کشف المحجوب،« ).بطالت و دوبیتی استماع
 منظرور  بره  یرا  وحرال  وجرد  اثرر  در صروفیه،  اغلرب  شیوه به محقق اردبیلی بیدگلی،

 و رباعی سیزده شامل اشعار این .است آراسته اشعار برخی به را سخنش بیشتر اثرگذاری
 دیرده  چهرارم  و دوم و اول یهرا  مصررع  در هرا  ربراعی  این هم  قافی  .است بیتی تک دو
 آن و رومری  مرالی  از یکری  ها بیت تک ولی اویند خود طبع اثر همگی ها رباعی .شود می

 سربک  بره  بیشرتر  را ربراعی  او که گفت باید شعرش سبک ۀدربار .است نامعلوم دیگری
 پهلرو هرا   آن اشعار با الحق و سراید می خیام و سینا ابن چون پیشین گوی رباعی حکیمان

 غالرب  .اسرت  واقف درستی به قوافی رموز بر و استاد فارسی شعر دقایق در وی .زند می
 و عرفرانی  مضرامین  گاهی .نیست برخوردار الزم حال و لطف از و خشک هایش رباعی
 آنچره  و تشربیه  و اسرتعاره  و لتخی چاشنی بدون اصطالحات، و الفاظ همان با را فلسفی
 نثراست ازها  آن امتیاز وجه قافیه و وزن فقآ و کشیده نظم به است، شعر جان

 در کره  سادسره  ترذکرۀ . اسرت  تأمرل  قابل الذاکرین تذکرة رسال  در اشعار این پراکندگی
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 نهایرت  گفتریم  ترر  پریش  کره  چنان و است رباعی شش دارای است و حال وجد موضوع
 بره  بنا مولف دیگر، عبارت به. نمود مالحظه تذکره همین در توان می را مؤلف هنرمندی
 زیرر  در را وی از ابیراتی . اسرت  داده پیونرد  اشرعار  ایرن  به را اثرش مقام، و حال کیفیت
  ایم: آورده
 یشرو  راه نیر ا مررد  صدق سرِ از گر
 

 یشرررو آگررراه مرررردم قررردم خررراک 
 
 

 حردوث  لروث  از بشوی جام  جان رو
 

 یشررو اهلل  صررب  رنرر  قابررل تررا 
 
 
*** 

 اسرت  رقرم  خرالش  و خآّ که بتی رخسار
 

 اسرررت ارم اضیرررر رونرررق غرررارتگر 
 
 

 حسن چو که حسنش نگاشت خود صورت بر
 
 

 اسرت  کم نه مو یک خویش حدّ ز بیش نه 
 
 
*** 

 یجلرر نیعرر در نگشررته یازلرر ذات
 

 یزلرری لررم دانررش نقررش ز بررود پررر 
 شرمار  ز شرد  فرزون  ار ظهورش آثار 

 
 

 یولرر فررزودین او علررم صررورت بررر 
 
 

 ها آن چگونگی وها  حکایت .11
فارسری   کالسریک  آثرار  در کره  اسرت  داستانی ادبیات یها گونه از یکی عارفانه حکایت
 از امکانرات داسرتانی،   یگیرر  بهرره  برا  انرد  کوشریده  نویسران  عارفانه .دارد مهمی جایگاه

 درک مفاهیم دهند، قرار مخاطبانشان اختیار در یتر محسور شکل به را خود یها آموزه

 وسیله، سرالکان  این به .بیفزایند خود کالم اثربخشی بر و کنند آسان آنان یبرا را عرفانی

 هرا  حکایرت  ایرن  از یبسریار  در .کننرد  تقویرت  روحی نظر از را مریدان و برانگیزانند را
دارد:  همخروانی  معاصر مالیسم مینی سبک یها ویژگی با که یافت را ییها ویژگی توان می

و  ایجراز  ساده، طرح لحظه، آن از برشی روایتِ و موقعیت هر از خاص یا لحظه گزینش
 تعداد محدودیت ،ها شخصیت تعداد بودن کم ،یپرداز صحنه محدودیت روایت، کوتاهی

 .ستها ویژگی این جمل  از ،یپرداز عبارت از پرهیز و ساده زبان به روایت وقایع،
 ایرن  در گرویی  حکایرت  بررسری  و فارسری  زبان سرگذشت در ملتأ و دقت کمی با

 و اند بوده همگرا و همراه جامعه مردم با همواره ما گویان حکایت که یابیم میدر سرزمین،
 کرردن  گروش  و شنیدن برای باشد خواندن و نوشتن برای آنکه از پیش آنان یها حکایت

شاید بتوان غایت وعظ و اندرز را علت جوهری رویکررد صروفیه بره قصره      .است بوده
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خاطبان نیز بروده اسرت و گراهی    گاهی قصه به تعبیر موالنا نقد حال گوینده و م .دانست
حکایرت نرزد آنران،     (211ص ،ارزش میرراث صروفیه  ) .شده اسرت  میاسرار قرآن  آیین 
ریخته و در کام جان مریردان   میای بوده که قدری از بحر معانی و اندیشه را در آن  کوزه
 .اند ریخته می

 :تاست پنج کرینتذکرة الذا یها حکایت
 تصریح) سفلی مرکز این به علوی عالم از مؤذن علی شیخ روح تنزل حکایت .99-9

 (21)ص .(کند می نقل االولیا تذکرة از را آن که کند می
 و وجرد  به که مجالس در ابوالخیر ابوسعید شیخ التهاب و شوق حال حکایت .99-2
 (29)ص .انجامید می سماع
 (22)ص. سماع در خویش حال ت یر و دل قبض حکایت .99-9
 ذکرر  تلقین و ذکر اثنای در شیراز جامع امام صفی الدین شمس تردید حکایت .99-2
 .(فرغرانی  سرعیدالدین  شیخ نفحات از منقول) بقلی روزبهان مریدان از یکی از او گرفتن
 (12)ص

 و مجالسرت  که با پرسیدند که حواریون و السالم علیه عیسی حضرت حکایت .99-2
 (11)ص .کنیم همنشینی
 سومین در تنها و هستیم گو حکایت خود مستمر حضور شاهد کمتر پیداست که چنان
 های او، همه دربستر یک قالب ثابت و حکایت .گوید می خویش حال از سخنی حکایت
حکایرت  )گرویی   و گراهی برا ترک    (حکایت پنجم)گو و گذرندل گاهی با گفت میمکرر ن
 .شرود  میه ارائ (های اول و دوم و چهارم حکایت)یا به صورت سوم شخ  مفرد  (سوم

 و هرا  آمروزه   اندیشر  در بیشتر ندارد و چندانی توجه زبانی سطوح و او به ظاهرِ حکایت
 .است خویش یها نگره

 گیری نتیجه
محقق اردبیلی بیردگلی یکری از دو شراگرد مشرهور و ممتراز قاضری اسرد قهپرایی و از         

ترر   گونه چالش و به عبارت تازه هایش، هیچ او در آرا و اندیشه .نوربخشیه استدراویش 
بنا بره اوضراع سیاسری و اجتمراعی عهرد       .ای با دراویش سلف خود ندارد کمترین زاویه

جویی و اش از دیگر سو، وی را از نرام  شائبه و صمیمانه صفوی از یک سو، و فروتنیِ بی
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السرالم بره    به سیره و توصی  ائم  معصومین علریهم . وی داده است میمریدپروری پرهیز 
گذشتگان ر بر پرا    فل ذکر و سماع ر البته نه به گون اتفاق معدودی از یاران و سالکان محا

 .داشته است می
برخری آثرار مشرهور صروفیه ر بره        ر بنا به تصریح مؤلف و به گونر    تذکرة الذاکرین

آشنایی و انس فرراوان    به واسط .درخواست احدی از ارباب معرفت نگارش یافته است
یر فراوانی از آیات و دبا کتب حدیث و تفسیر، مباحث این رساله مشحون و مزین به مقا

  .بر مشرب دینی و دیدگاه عرفانی اوست بناها  آن احادیث و تفاسیر
 ۀی چشمگیر این رساله، حضور شعر و حکایت و قصره ر بره شریو    اه یکی از ویژگی

معمول و متداول آثار صوفیه ر استل البته درویش محمد ر با توجه بره میرزان و کمیرت      
 .گرو  بیشتر یک شاعر است ترا حکایرت  و این رساله ر   ریاضاشعار و حکایات در کتاب 

 .تتر اسهرچه بیش حکایت برای او ابزاری هنری برای اثرگذاری
 نثرر او  .دهرد  مری تری نشان یشی شعری، به سرودن رباعی دلبستگی بها در میان قالب

مقادیری عبارات نو و شرگفت  از حیث خلق  ها نظر از کاستی یکدست نیست ولی صر 
 .مل و بررسی استقابل تأ
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