
 27، شمارۀ پیاپی 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال  

 10.22059/jpl.2021.315927.1843 
Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 
https://jpl.ut.ac.ir/ 

 
 
 
 
 
 
 

  ؛باباجان قزوینی الملوک کالم ۀتذکر  خّطی ۀنسخ
نیشابوری عّطاری األولیا تذکرةیا استنساخ از  اقتباس  

 *نیا عمران آسیه ذبیح
 دانشیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه پیام نور

 (168 تا 153)از ص 
 20/6/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 9/10/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
قزوينی، يکی از  میرزاجانبن  بابا حاجی الّدين کمال، اثری عرفانی به زبان فارسی است که الملوککالمتذکرۀ 

 ۀبه شمار  نسخۀ خّطی اين کتاب يگانهاست. تألیف کرده  ق1403، آن را در بهايی شیخترين شاگردان برجسته
احواالت و  باباجان قزوينی، در الملوککالمشود. موضوع نگهداری می شورای اسالمی مجلس ۀدر کتابخان 1۰۲۹۴

اغلب متون  مانند واست  مؤّلفهای عرفانی انديشه ۀنشان ،که اين اثرعالوه بر اين ،بنابراين ؛ستسخنان عرفا و اولیا
از  نموداری ،آنمحتوای  ،گیردو از جمالت ساده و کوتاه بهره می استدور از پیچیدگی  ساده و بهدارای نثری  ،عرفانی

ای از هوّيت و فرهنگ ما ايرانیان  و نیز نمايانگر جلوهزبان  عرفای فارسیۀ فرهنگ پرمايۀ عرفان ايران اسالمی و کارنام
درصد نودیلی به اين پرسش اصلی پاسخ دهد که چرا بیش از تحل -کوشد تا با روش توصیفیحاضر می ۀاست. مقال

نیشابوری  عّطاری األولیاتذکرةکتاب عرفانی همانند  ،و محتوا شکلاز حیث  ،باباجان الملوککالممتن عرفانی 
اثر زيرا  ؛آورد را کتابی مستقل به شمار الملوککالمعرفانی  ۀتوان تذکردهد که نمیاست؟ دستاورد تحقیق نشان می

ه کرد باباجان، کاتب بوده و آثار عرفا را استنساخ میاز آنجا که . است عّطاری األولیاتذکرةاز  تحرير و تهذيبی مذکور 
 .فراهم آوردرا ُجنگی از زندگی عرفا  طريق،اين از وی خواسته است رسد به نظر می است،
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 همقّدم .1
لۀ عرفان نظری و تفسیر ئبه مس ،سبک زندگی عرفا نگاه بهباباجان قزوينی، با الملوککالمنويسنده 

، به ذکر حکاياتی از عارفان پرداخته است. اين به عرفان اسالمیبا نگاهی او  ،عالوه پردازد. به میآن 
 است.  صوفّیهی دربارۀ حاالت مباحث مهّم مشتمل بر کتاب 

 باباجان قزوينی الملوککالم گستردۀداليل اقتباس دهد که  پاسخ می اين پرسشبه  حاضر ۀمقال
 در چیست؟ األولیاتذکرةاز 

و انتساب   الملوککالمعرفانی  ۀبه تذکر ،ها و منابع عربی و فارسی، کتابتدر برخی از مقاال
های آثار نوشته بخشی از دست. 1اند از: عبارتکه اشاراتی کوتاه شده است  ،آن به باباجان قزوينی

و میرمحمود موسوی  که به کوشش سّیدمحمود مرعشی نجفی ق(1۰3۰یفّ )متوعاملی  الّدين بهاء
 جهانی مخطوطات اسالمی( ۀ)گنجینمرعشی نجفی  الّله آيت در کتابخانۀگردآوری شده است و 

ق، 13۰۰در . ۲است؛ اشاراتی شدهبه زندگی باباجان قزوينی شود. در اين مجموعه  نگهداری می
الّدوله کتاب  به دستور صنیع بابا قزوينی با ترجمۀ عبارات عربی آن به هّمت  حاجیمشكول

حّمدمهدی بن حاجی آبادی، از روی نسخۀ متعّلق به شیخ م محّمدباقر بن اسماعیل حسینی خاتون
پرتوعلی روضاتی  درمحّمدسّید. 3ماّل آقابزرگ، در تهران به چاپ سنگی رسید.  در کتاب

از باباجان قزوينی و ، (13۹1)شناسیوتاریخشناسی،نسخهپنجاهمقالهدرتراجم،کتاب؛روضات
 ۀرسال»عنوان  باای رضا بندرچی، در مقالهمحّمد .۴ ؛برد او نام می الموککالم خّطی ۀنسخ

 .5؛ ه استباباجان پرداختکوتاه به معّرفی  (137۹) «قزوينی در شرح يک حديث نبوی بابا حاجی
 یشرح (13۹۴)«بهايی شیخترين شاگرد قزوينی، برجسته بابا حاجی»ای با عنوان بشری در مقاله

نیا عمران، در  ذبیح .6؛ کند را معّرفی میاو  مشكولو کتاب ارائه زندگی باباجان قزوينی از مختصر 
به  (13۹7)« باباجان قزوينی الملوککالمهای عرفانی اوشو و تذکرۀ عرفانی بررسی آموزه»ۀ مقال

عرفانی باباجان  های و ديدگاه ،عی نجات انسان بودبررسی جنبش عرفانی اوشو در قرن بیستم که مّد 
نیا  ذبیح .7؛ ه استست، پرداختالقی برای نجات آدمی اقزوينی که او نیز در پی تعلیم مضامین اخ

در تذکرۀ  طلبیهای خودشکوفايی و کمالهمؤّلفبررسی »با عنوان  ۀ ديگریمقالعمران همچنین در 
و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ( 13۹8« )ات آبراهام َمزلوو نظريّ باباجان قزوينی  الملوککالمعرفانی 

باباجان  های طلبی را در انديشهکمالخودشکوفايی و  ،ت آبراهام مزلوشخصیّ براساس الگوی 
  .بررسی و تحلیل کرده استقزوينی 

به ذکر نام و تنها آثار  اين ، اغلبيادشده پیداست هایگونه که از عناوين مقاالت و کتابهمان
آن از  رونويسیو  الملوککالم خّطی ۀنسخها  در آن اند و هجان قزوينی  پرداختمختصر بابا معّرفی
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بر ما روشن  مطالعه و پژوهش در اين زمینه ضرورت ،لذاو  است نقد نشده عّطاری األولیاتذکرة
 شود. می

، انجام شده استتوصیفی که روشی کیفی  -اين پژوهش با رويکرد قیاسی، به روش تحلیلی
های همؤّلفتحلیل عناصر و بررسی و دنبال  محور بهمتن ۀ. همچنین اين پژوهش به شیواست

 ،محتوا تحلیل روش از استفاده با در اين تحقیق است. الملوککالمتأثیرگذار در فضای متن عرفانی 
ن طرح يق در ایچنین روش تحقشود. همتحلیل و ارزيابی کتاب  اين خّطی ۀنسخ تا شود می تالش

 از العاتاّط  یآورگرد یبرا قیتحق نيا در است. یکرد همبستگيبا رو یا نهیزم-یمورد ،پژوهشی

استفاده شده ( خّطیۀ )استفاده از متن نسخ یشيمایو پ( یفیصورت توص به یبردار يادداشت) یاسناد  روش
 اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی است. ۀیّ شامل کلّ   پژوهش  ۀاست. جامع

 

 انواع سرقات یا اقتباسات ادبی .2
پنج دسته تقسیم شده است: نسخ يا انتحال، مسخ يا های ادبی در فرهنگ ادبّیات فارسی به  سرقت

و »داند: ات را چهار نوع می؛ اّما شمس قیس سرق( 7۹۲:  1387)شريفی، لمام و نقل اغاره، سلخ، ا  
 .(۴6۴: 1338)«  لمام و نقلدانست کی سرقات چهار نوع است: انتحال و سلخ و ا  بايد 

کند: نسخ  يازده بخش سرقات را بررسی می ، درفنونبالغتوصناعاتادبیدر کتاب  ،همايی
لمام، يا انتحال، مسخ يا اغاره، سلخ يا کاری، حل، عقد، ترجمه، اقتباس،  نقل، شّیادی و دغل ا 

. او پنج مورد نخست را ارکان اصلی سرقات ادبی و بقّیه را (357: 1368)همايی، توارد، تتّبع و تقلید 
یب قزوينی نوشته خط تلخیصالمفتاحرحی که بر کتاب داند. تفتازانی در شها می از فروع آن

تفصیل به  دارد که به« صل بها و غیر ذلکعرية و ما يتّ رقات الّش فی الّس »است، بحثی تحت عنوان 
« تضمین»و « اقتباس». مبحث نزديک به انتحال، (۲1۹: 136۹تفتازانی،  ←)سرقات پرداخته است 

معروف را چنان در  یيا بیت ، حديثاز قرآن ای هکه آي است.  اقتباس در اصطالح اهل ادب آن است
هرگاه در گرفتن اثری از  .نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال

)همايی، نظم و نثر شعرا و نويسندگان، قرينه و قصد اقتباس در کار نباشد، محّل تهمت سرقت است 
1368 :38۴). 
شود تا روح اثر (: در اين شیوه از اقتباس، تالش میLoyal Adaptation« )اقتباس وفادار»

 . (۲۴۲: 1381)جانتی، اصلی حفظ و منبع ادبی بازآفرينی شود 
جزء متن ادبی، بدون  به (: انتقال جزءWord to word Adaptation« )لفظ به اقتباس لفظ»

تنها زمانی  ،ت که اقتباس به اين شیوهآنکه تغییری در داستان ايجاد کند؛ البّته بايد در نظر داش
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گونه تغییر در متن  احساس نشود  گیرد که اثر ادبی بسیار شاخص باشد و نیازی به هیچصورت می
 .(6۰: 1376)بازن، 

 

 الملوک کالمو  بابا قزوینی حاجی. 3
است. او بهايی  ترين شاگردان شیخ يکی از برجسته 1،قزوينی میرزاجانبابا ابن  حاجی الّدين کمال

د او بر اساس نسبت تولّ  بابا نام دارد که نامی تقريبًا مرسوم در قزوين بوده است. محّل  حاجی
در اصفهان و در محضر  ویا بیشتر عمر علمی احتمال زياد قزوين است؛ امّ  مشهورش، به

 اوترين سندی که از  ، و نیز مناطقی که شیخ در آنجا اقامت داشت، گذشته است. قديمیبهايی شیخ
ق در کربال از ۹8۰ۀ حّج  ذی 13فاضل مقداد است که در کنزالعرفان خّطیدر اختیار است، نسخۀ 

 الّله آيت در کتابخانۀ 1167۴کتابت آن فارغ شده است. اين نسخه، اينک به شمارۀ 
ق تألیف شده و 1۰۴3به سال  الملوککالم. (۲۹/۴5۴: 1375)حسینی، شود  نگهداری میمرعشی 

 1۰۲۹۴آن به شمارۀ  ۀاز آن يافت نشد. اثری ارزنده در عرفان به فارسی که نسخۀ يگاننسخۀ ديگری 
در ديباچه،  .(3۲/3۰5: 1377)صدرايی خوئی، شود  نگهداری می شورای اسالمی در کتابخانۀ مجلس

ت مّد  کتاب مؤّلف کند. می معّرفیجان قزوينی  خود را باباجان ابن حاجی روحی مؤّلف
بن  محّمد الّدينشیخ بهاء ،سال در خدمت پیر شريعت و طريقت و حقیقت خود وهشت بیست

 حسین عاملی بوده است.
 

برداری باباجان قزوینی ستنساخ پیشینۀ ا. 4  
 کرد.   میبرداری  باباجان قزوينی به شغل استنساخ اشتغال داشت و آثار بسیاری را نسخه

او  ها را استنساخ کرده است،  به خّط که او آن األقوالخالصة و نیالمتحبل ۀاز رقم پايانی دو نسخ
و شرح  [...] را ديدم، بهايی شیخالّصمد، پدر ای از رساالت حسین بن عبدمجموعهچنین هم
ق کتابت کرده و نسخه نزد آقا ۹85که او آن نسخه را در  عهمو در مدح امیرالمؤمنین ۀرائیّ  ۀدیقص

 (.5/63: 1388)تهرانی،  ق( است1371علی قمی ) خیش
)باباجان است برداری کرده را نسخه« دة الفوز و األمانیقص»موسوم به  ،عربی شیخ ۀوی قصید

د ق از نگارش مجلّ 1۰۰7به عربی است که در  بهايی شیخ نیالمتحبل ۀنسخ .(18: 13۰۰قزوينی، 
 بابا حاجیو ( ۲51: 1387)ناجی نصرآبادی، نخست آن در مقابل ضريح رضوی در مشهد فارغ شده 

 ۀرا در کتابخان يادشده ۀنسخآقابزرگ ام به انجام آورده است. ای از آن را در همان ايّ  کتابت نسخه
ای که اينک نسخه؛(۹۲: 1387و ناجی نصرآبادی،  6/۲۴1: 1355)تهرانی،  فاضل خوانساری ديده است
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و عکسی از آن در مرکز  (1/37: 137۴حسینی اشکوری، ) یفاضل خوانسار ۀدر کتابخان ۴6 ۀبه شمار
 .(1/1۴۲ :1383حسینی اشکوری، سّیدجعفر و سّیدصادق، )شود  نگهداری می 1۲۰ۀاحیاء به شمار

از کتابت سه رساله که دو مورد آن از تألیفات شیخ  بابا حاجی ،ق1۰۲۰تا  1۰16بین  ۀدر فاصل
است. رائت آثار خود را برای او در آن نسخه نگاشتهق ۀدر اصفهان فارغ شده و شیخ سه اجاز ،است

شود نگهداری میشورای اسالمی مجلس  ۀدر کتابخان 1۴۲3۲ۀاين نسخه که اکنون به شمار
هاست. از همین روايت اين رسالهبابا برای  ه به حاجیشامل اجاز ،(38/3۴5: 1377)صدرايی خوئی، 

 بابا حاجی دهد نشان میکه است شده  معّرفی فهرستمجلسای در ای، رسالهمجموعه ۀنسخ
در  بابا حاجیاست. تدوين و استنساخ کرده ،المقاصدجامعبر را ق کرکی تقريرات درس محّق 

 1۰۴۹8 ۀدر اصفهان که اينک به شمار بهايی شیخنیمسالش مشرقای از  از کتابت نسخه ،ق1۰۲۲
فراغت يافته و شیخ  ،(۲6/۴۰6: 1375)حسینی، شود نگهداری می نجفی مرعشیالّله  آيت ۀدر کتابخان

مهم و ارزنده، حاکی از آن  ۀای برای او در پايان نسخه نوشته است. اين اجاز ق اجازه1۰۲8در 
در علوم  را تمامی تألیفات خود و هامامی ۀاصولاربع آثاری چون روايت ۀاجاز بهايی شیخاست که 

بر يک  بابا حاجیهای  يادداشت .(۲6۲: 1387موسوی،  )مرعشی نجفی و به او داده استعقلی و نقلی 
ه در اصفهان کتابت کرد بهايی شیخق در َمْدرس 1۰۲3ای که شخصی آن را در  مجموعه صفحه از

، )حسینی اشکوری شود آستان قدس رضوی نگهداری می ۀدر کتابخان 7۴1۴ ۀاينک به شماراست، 
که را نیز ی مه حلّ عاّل  األقوالخالصةای از نسخهبابا  حاجی. (5/311: 1383، سّیدجعفر و سّیدصادق

)مرعشی شود م نگهداری می1۴۰۴۹ت موقّ  ۀبه شمارنجفی مرعشی  الّله آيت ۀدر کتابخاناکنون 
 .است تصحیح کردهآن را قرائت و  بهايی شیخ ایق بر1۰۲7، در (6۴: 1387نجفی و موسوی، 

ق کتابت شده ۹۴5در داشته که تمّلک  در رای ق حلّ محّق  سالماإلشرایعای از نسخه بابا حاجی
ۀ است. اين نسخه اينک به شمارشده بدون تاريخ، بر آن ثبت  البّتهبوده و يادداشت تمّلک او، 

چنین . هم(31/۲7: 1388)طباطبائی بهبهانی، شود مجلس نگهداری می ۀدر کتابخان ۹638
ق در 11۰۴تا  1۰۹5ای نفیس بین مجموعه ۀصادق بروجردی، گردآورندمحّمدمحسن بن محّمد

: 13۴۰پژوه،  )دانشآن در دانشگاه تهران موجود است  ۀاصل و يگان خّطی ۀاصفهان، که نسخ
حسین بن  شیخ از خّط نیز آن را که او آورده  بابا حاجی مطلبی فقهی را از روی خّط ، (1۲/۲5۲۲

 : است ( نقل کردهبهايی شیخالّصمد )پدر عبد
ن خّط الّش  حمة والمغفرة، بواسطٍة ه الّر یعل ،مدالّص ن بن عبدیخ حسیخ األجل األمجد الّش ینقلُته م 

ب  الّله حمةء القزوينی، ربابا حاجیوهو الفاضل المرحوم موالنا  محسن محّمدتعالی. کَتَبه الُمذن 
 (. ۲7۲: 1۰۹5البروجردی )صادق بروجردی، 
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با شیخ در ارتباط مستقیم بوده و در بسیاری سفرها  ،ق1۰۲8تا  1۰۰1ی قزوينی، از بابا حاجی
ها شیخ تمامی آثارش را برای روايت که در آخرين آنۀ چهار اجاز دريافتاست. او را همراهی کرده

کید کرده بهبرخی بر  نام برده و  بابا حاجی کردن روايت کمال  ۀدهند ، نشاناست صورت خاّص تأ
 .(5۹۰: 13۹۴ری، )بشبه دانش اوست بهايی اعتقاد شیخ 

 

یر ی عّطار األولیا تذکرة .استنساخ از 5  ؟یا اقتباسیا تحر
اين است که او عینًا  توّجهدرخور  ۀبودن باباجان قزوينی، نکت کاتبۀ باردرمباحث اين  ۀهمجود با و

افزودن چند  را ذکر نکرده است و اغلب مباحث را با کمی تغییر و در حّد  األولیاتذکرةمطلب کتاب 
لمام را ی سلخ و ا  حتّ يا انتحال  کند؛ اين امر ظّن  می روايت یيا عبارت و ترکیب يا افزودن بیتجمله 

 دهد. افزايش می
را تحرير و بازنويسی کرده است. يکی از معانی لغوی األولیاتذکرةباباجان يا بايد اذعان کرد که 

به اسم کتاب، به اين معنی است  «تحرير» ۀواژتحرير، اصالح و بازنويسی متن است. اضافه شدن 
زير در ذکر معروف کرخی از کتاب ۀ به نمون که آن کتاب يا رساله تهذيب و بازنويسی شده است.

 ید: کن توّجهباباجان  الملوککالمو  األولیاتذکرة
قت، یقت، آن رهنمای راه حقي، آن مقتدای صدر طرجمالم يم وصال، آن محرم حریآن همدم نس

 مقّدمقت بود و يطر ممقّد ه، یعل الّلهخی، قطب وقت، معروف کرخی رحمةیآن عارف اسرار ش
 ؛عارفان عهد بود ۀان وقت بود و خالصد محبّ یّ سف بود و يف بود و مخصوص به انواع لطايطوا

تی بود و يت و تقوی آار و در فتّو یاضت او بسيکرامت و ر .معروف نگشتی ،بلکه اگر عارف نبودی
ت بوده است و مادر و پدرش يغا هداشته است و در مقام انس و شوق بتمام لطفی و قربی  میعظ

 (.15۹: 1336، عّطار) [...] ترسا بودند
، آن مقتدای جاللآن همدم نسیم وصال، آن محرم حريم  ؛علیه الّلهرحمةذکر معروف کرخی 

صدر طريقت، آن راهنمای راه حقیقت، آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت، معروف کرخی 
د سیّ طوايف بود و مخصوص به انواع لطايف بود و  مقّدمطريقت بود و  مقّدم ،علیه الّلهرحمة

کرامات و  .معروف نگشتی ،عارفان عهد بود، بلکه اگرعارف نبودی ۀان وقت و خالصمحبّ 
است و در مقام  و قربی داشتهت و تقوی آيتی بود و عظیم لطفی و در فتّو  استسیار رياضت او ب

 (.176: 1۴۰3)باباجان قزوينی،  [...] غايت بوده است و مادر و پدر او ترسا بودند انس و شوق به
، «بود»، «جاللجمال/»، در تفاوت دو نسخه ،عبارات مشهود استاين گونه که در همان

 است!« است»و « تمام»
  عی شد باباجان شود مّد قدر ناچیز است که تقريبًا میتفاوت کلمات و واژگان دو نسخه آن

 بايستمی نیشابوری عّطارشايد  !است را استنساخ و تحت عنوانی جديد عرضه کرده األولیاتذکرة
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ر آورد تا د نام خود را میالمحجوبکشفجای  جای در هجويری همچون األولیاتذکرة کتاب در
 !(۲: 1386)هجويری، انتساب کتاب به وی ترديد نشود 

 

 الملوک کالم ۀتذکر حتوای . م6
به  پرداخته است. صوفّیهنفراز  36عملی  ۀبه بررسی زندگی و سیر الملوککالمجان قزوينی در بابا

صوفیانی را حذف کرده که  ت خويش ظاهراً ادر روايزيرا  رسد او شیعۀ متعّصبی بوده است،نظر می
عمرو بن عثمان  نظیراند؛ بودهل اّو  ۀنام سه خلیفهميا  ها بوده بر نام آنن پیشوند يا پسوند اهل تسنّ 

شیخ ابوعثمان مغربی. يا   و ابو بکر صیدالنی، شیخ ابوبکر واسطی ،عثمان حیری[ابو]مّکی، 
 ،شافعّی المّطلبی مانند امام جهان ابوحنیفه،  امام اعظم ؛نبزرگان و پیشوايان اهل تسنّ  ازکسانی 

 امام احمد حنبل.
و عرفا و مشايخ  تن از بزرگان اولیا۹7در شرح احوال  األولیاتذکرةاين در حالی است که 

تا قرن دهم هجری،  األولیاتذکرةهای معتبر  نويس استعالمی، دست محّمداست. به نظر   صوفّیه
به  ،دومو باب هفتادوبه حاالت و سخنان جعفر صادق  ،آننخستین باب  که باب است7۲ شامل

های ديگری با عنوان  فصل ،اّما پس از قرن دهم اختصاص يافته است؛ جحسین بن منصور حاّل 
بار» تن از  وپنج بیستافزوده شده که حاالت و سخنان  بر اين کتاب« ذکر متأخران از مشايخ  ک 

ولیا أدارد که  توّجه عّطارالبّته  (؛36مقّدمه/: 1383، عّطار)های چهارم و پنجم را دربردارد  عارفان قرن
 ؛ستايد داند، هريک را در جای خود می ا چون آنان را در راه حق میروش و ديد  يکسان ندارند، امّ 

 و  (1۲/همقّدم: همان) کند ذکر میت را در کنار چهار امام اهل سنّ  دلیل، امام ششم شیعیان به همین
 محّمدگويد اگر ستايش آل  گشايد و می صراحت زبان به ستايش اهل بیت می تن، بهآن چهار پس از

  . (13مقّدمه/ )همان:و انس مرا گمراه بدانند  خالف سّنت است، بگذار که جّن 
جعفر  محّمده است: ابن را بررسی کردها  آن ۀجان احوال، اقوال و سیرفهرست عرفايی که بابا

حازم بن واسع، حبیب عجمی، ابو محّمد،  اويس القرنی، حسن بصری،  مالک دينار، رضالّصادق
ری، مّکی، عتبة بن الغالم، رابعه عدوّيه، فضیل بن عیاض، ابراهیم ادهم،  بشر حافی، ذوالّنون مص

، بن اسلم الّطوسی محّمدک، سلیمان دارائی، ابن سّمابن المبارک، ابو الّلهبايزيد بسطامی، عبد
معروف کرخی، سری سقطی، فتح موصلی، الّتستری،  الّلهاحمد حرب، حاتم اصم، سهل بن عبد

شجاع  تراب نخشبی، يحیی بن معاذ، شاهه بلخی، ابوالحواری،  احمد خضروي احمد بن ابی
جنید  خبیق، الّلهحّداد، احمد بن عاصم انطاکی، عبدفص رمانی، يوسف بن الحسین، ابوحک

 .عباقرمحّمدبغدادی، حسین بن منصور،  امام 
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از ل کتاب پس ترتیب صورت اسامی بر اساس حروف الفبا نیست. بخش اّو  األولیاتذکرةدر 
پذيرد. بخش  ج پايان میشود و با حسین بن منصور حاّل  آغاز می عديباچه، با شرح حال امام صادق

اختصاص دارد، با گزارش احوال ابراهیم خواص آغاز « ران از مشايخ کبارذکر متأّخ »دوم که به 
 .(57: 1388)روح بخشان، رسد  به پايان می عشود و با بیان احوال امام باقر یم

 گويد: میع تها و پس از ذکر احوال امام باقرباباجان قزوينی در ان
در توکل  ،لکتاب و در آن شش فصل است: فصل اّو  ۀولیا؛ ماند خاتمأتمام شد راه و روش و کالم 

، فصل چهارم ؛خواندن، در دعافصل سیوم ؛خواندن و فضیلت آن در قرآن ،فصل دويم ؛و توحید
:  1۴۰3در امر به معروف و نهی از منکر ) ،فصل ششم ؛حیدر تساب ،فصل پنجم ؛کردندر ذکر

133). 
به  ،آمده ،بهايی شیخ ،استادش چهلحدیثاو آغاز و انجام کتابش را با احاديث نبوی که در 

آن  ۀآورد و دربارمی)بدون ذکر نام اين منظومه(  نانوحلواجا بیتی از  است. در يک رشتۀ تحرير درآورده
شرحچهلکه به نظر برگرفته از  (8)همان: « ه در مثنوی گفته است.ف دام ظلّ مصنّ »دهد: توضیح می

 شیخ است و اين جمله، نقل قول مستقیم از آن. حدیث
 

 األولیا تذکرةو  الملوک کالمنگارش  ۀهمسانی انگیز. 7
ستیز روزگار است که  انه برای مردم صوفییمات صوفیتعل ه، بیان يک دورالملوککالمنگارش  ۀانگیز

تذکره آمده اين در است.  پرداختهم  ان متقّد ینقل احوال، اقوال و کرامات صوف بهبخش زيادی از آن 
 است: 

کنند و به سخن که  ف میند و دعوی تصّو ا اين زمان به خاطر فقیر رسید که درويشانی که در
 ،بايزيد را قبول ندارند و حال آنکه نه از شريعت خبر دارند و نه از طريقت و نه از حقیقت ،آيند می

ی علما را بر خود دراز اند و زبان خاليق را حتّ  اند که اولیای خدا هم مثل ايشان بوده و تصّور کرده
اند؛ پس بعد از استخاره اراده کرده  را و از اصطالحات ايشان بوی نبرده فّیهصوراه و روش  ،اند کرده

 ،اند ها نقل کرده اند و بعضی از سلوک ايشان که در کتاب شد که سخنانی که از اکابر نقل کرده
 ؛«ملوک الکالم الملوک کالم»اند:  زيرا که گفته ،[...] جمع کنیم تا درويشان را از آن فايده باشد و

همه در علم شريعت و  صوفّیهيعنی سخن بزرگان، بزرگ سخنان است، و ديگر بدانند که اکابر 
. پس اين کتاب [...] اند؛ شايد که ايشان را دعوی در دين پیدا شود مجتهد بوده ،طريقت و حقیقت

از برای اين  ،نام کرديم و امیدواريم از پروردگار عالم که هرکه مطالعه کندالملوککالمرا 
 .(1: 1۴۰3بضاعت دعای خیر کند )باباجان قزوينی،  بی
 صگويد که پس از قرآن و اخبار پیامبر می آنیف ألدر بارۀ انگیزه ت األولیاتذکرة ۀمقّدمدر  عّطار

هیچ سخنی برتر از سخنان مشايخ طريقت نیست. او با اين اعتقاد و بنا به درخواست دوستان اين 
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مگر برای  ،پردازد کتاب را تألیف کرده است. وی در نقل سخنان مشايخ، به شرح آن سخنان نمی
 ها و در آغاز کتاب داليل مختلف و به قول خودش سبب عّطار .(5: 13۹3، عّطار ←)رفع شبهه 

 گويد:  های گوناگون برای اين کار را ذکر کرده است. او در اين باره می عثبا
همان: تا فردا نظر شفاعتی در اين کار عاجز کنند و مرا چون سگ اصحاب کهف نومید نگردانند )

57 .) 
 ۀبه تألیف سیر صوفّیهعملی و گفتاری  ۀگرفتن از سیرنیشابوری با هدف الگو عّطار الّدينفريد

های يکسانی دارند. مشابه  ألیف کتاب انگیزهرسد اغلب صوفیان از تمی به نظر آنان پرداخته است.
قشیری  شود. ديده می نیز هقشیری ۀرسالدر آغاز  که و باباجان قزوينی عّطار ۀانگیز رساله اثر ه

هجری است. ف در قرن پنجم ترين کتب تصّو يکی از مهم ،ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشیری
ت نگارش آن، ظهور اين رساله، بنا به گفتۀ قشیری برای مريدان و صوفیان مبتدی نوشته شده و علّ 

ترين  ترين و معتبر از قديمی المحجوبکشف .(18: 1361)قشیری،  شده استفساد در طريقت ذکر 
بوده  األولیاتذکرةدر  عّطارآيد اين کتاب يکی از مآخذ  ف است. به نظر میهای فارسی در تصّو  کتاب
المعارفی از ةخواسته است که دايرمی المحجوبکشفهجويری هم در  .(۲/187: 138۴)بهار، است 

 تدوين کند. صوفّیهمعارف 
  ۲.کندی نقل میمشابه ۀانگیز سراراألکشفمیبدی هم در  الّدينرشید

 

 استفاده از مآخذ مشترک در تدوین زندگی عرفا. 8
ترين  از مهم عّطاردهد که  نشان می ،صوفّیهمطالب آن با منابع ديگر  ۀو مقايس األولیاتذکرة ۀمطالع

های  از کتابآن  ۀمقّدممطالبی برگرفته است. خود او در  األولیاتذکرةبر  مقّدمآثار فارسی و عربی 
تصريح  عّطار البّته؛ برد نام می بالن فسوالر معرفةيا  الن فسمعرفة، و سراراألالقلبکشفشرح
 کند که در تألیف تذکره، اين سه کتاب منبع او بوده است. نمی

باشند،  تذکره مؤّلفهای  مشهوری که با احتمال بسیار، ممکن است مأخذ نقل ۀاز آثار صوفیان
الطبقاتند از: ا عبارت هص   ولیاءاألةحلی بن حسین ُسَلمی نیشابوری،  محّمدحمان اثر عبدالّر  وفی 

فارسی آن که به دست شاگردش،  ۀابوالقاسم قشیری و ترجم هقشیری ۀرسالابوُنَعیم اصفهانی، 
بوده  عّطارُهجويری احتمااًل از منابع  المحجوبکشف انجام شده است، و نیز ابوعلی عثمانی

برده بهره  عّطاراز مآخذ  الملوککالم ۀدر تذکرنیز باباجان قزوينی  (.۲/۲۰۹: 138۴، )بهاراست 
 .است
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 های قالبی یکسان در مدخل و پایان بحث استفاده از گزاره. 9
 یا هع و آهنگین، ترکیبات تحمیديّ عارف با عبارات مسّج  در آغاز زندگی هر، األولیاتذکرةدر  عّطار

 نظیر است: نويسی بی کند که در تذکرهخلق می
نشان، آن  نشین بی گمان، آن خلوت يقین بی وحدت، آن صاحب ۀپرد غیرت، آن صفّی  ۀقبّ  آن ولّی 

ت بود، و کرامات و صاحب صدق و صاحب هّم علیه،  الّله رحمة ،فقیر عدمی، حبیب عجمی
: 13۹3، عّطار) [...] دار بود و ربا دادی و به بصره نشستی ياضات کامل داشت، و در ابتدا مالر

56). 
 سجعی که در آغاز ذکر رابعۀ عدويه آورده: يا 

ستر اخالص، آن سوختۀ عشق و اشتیاق، آن شیفتۀ قرب و  ۀ، آن مستورخاّص رة خدرآن مخّد 
 (.56ن: )هما [...] هه، آن مقبول رجال، رابعۀ عدويّ احتراق، آن نايب مريم صفیّ 

 ر(یتغی اندکی)با ن عبارت یهم الملوککالمدر  نیز اين است که باباجان قزوينی توّجهدرخور  ۀنکت
 کند: استفاده میرا 

آن صاحب صدق و  ،وحدت ۀپرد آن صفّی  ،غیرت ۀقبّ  آن ولّی  :عنه الّله حبیب عجمی رضیذکر 
آن فقیرعدمی، حبیب عجمی  ،نشان نشین بی آن خلوت ،گمان، آن صاحب يقین بیتهّم 

دار و ربا ستاننده  و در ابتدا مال صادق صدق بود و کرامات و رياضات شامل داشتعلیه  الّله رحمة
 .(76: 1۴۰3)  [...] بود در بصره

بن  محّمدذکر  مانند کند؛ نمیاز دو صفحه تجاوز األولیاتذکرةشرح احوال برخی از صوفیان در 
 ،ی، علی سهل، احمد مسروق و ابوعلی جوزجانیخبیق، ابراهیم رقّ  الّلهاك، عبدسّم  ابن واسع،

 ، رابعۀیمثل ذکر احوال حسن بصر ؛ها بیش از پانزده صفحه است که ذکر بعضی از آندرحالی
بايزيد  ذکر احوال و اقوال ،. بلندترين بخش کّل کتابیه، ابراهیم ادهم، ذوالّنون مصرعدويّ 

 بسطامی است که از پنجاه صفحه درگذشته است.
 باباجان قزوينی هم رعايت شده است.  ۀدر تذکر نکاتاين 

 

یم و احادیث. 9  استشهاد به آیات قرآن کر
دو اين  قرآن کريم درۀ جانب ثیر پررنگ و همهأ، تالملوککالمو  األولیاتذکرة های نثرشاخصهيکی از 

متن هردو ... در  کید وأآيات قرآن کريم به منظور تشبیه، تعلیل، توصیف، ت کتاب است. استفاده از
 د.نکناستفاده میتر  معانی بیان صريحتضمین آيات، در جهت   ديده می شود. اين دو  نويسنده، از

ی که حّد  ل قرن پنجم، درقرن چهارم تا نیمۀ اّو  نظم فارسی از نثر و احاديث در آيات و استفاده از
 آيات و استفاده از[ ...] آن و بعد از شدهم مفید واقع شود، استفاده میرساندن معنای کال در
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ف خالی از تکلّ  متعارف وحدی  جهت آراستن کالم در معنايی و هم دراحاديث هم در حوزۀ 
   .(77-76: 138۲است )شمیسا، 

لفظ بهره  جهت آراستگی کالم و هم در مفهوم و در معنا و ،آيات ازو باباجان قزوينی،  عّطار
و  األولیاتذکرة های کالم که در نثرزينت ها وچون ديگر آراستگیآيات، هم استفاده از . اند گرفته
صورت  ع آورده شده، گاه بهتصنّ  ف وتکلّ  زيبايی و به دور از ، بهدو شیوۀ بیان اين و الملوککالم

رود که با عمق کالم فرومی چنان در بطن و آنشود. و گاه ورده میگاه با اشاره و تلمیح آ آشکار و
آنچه  تشخیص نخواهد داد که در ،بدون مراجعه به معنا ،که مخاطبطوریبه است؛ زبان درآمیخته

 استفاده شده است. قرآنهای پنهان از کالم گی از آن گذشته به شکلساد به خوانده و
، جهتی دهد و ازنويسی نشان مینثر های او را در ، هنر نويسنده و نوآورینقل آيات از سويی

گاهی و نشان از  ترکیبی قرآنی ،قرآنیاز کلمۀ گاهی ی حتّ دارد، کريم  قرآنمفاهیم به ط فراوانتسلّ  آ
 آفريند. می

کنند اين دو نويسنده تالش می که طوری  ؛ بهايجاز همراه استبا  الملوککالمو  األولیاتذکرة نثر
تر آسان کند که معنا، زودتر واستفاده از آيات کمک میذکر کنند. م، بیشترين معنا را در کمترين کال

 بخشد.  کالم نیز آراستگی می ظاهر   و بهود به مخاطب تفهیم ش
ُت یُکالًّ َنُقصُّ َعلَ ﴿تعالی:  الّلهاين را از قرآن نويد داده گفت: بلی. قال [ ...] ُسل  َما ُنَثبِّ ْن َأْنَباء  الرُّ َک م 

ه  ُفَؤاَدَک  خوانیم بر تو از اخبار پیغمبران و آن چیز چیست آنچه ثابت  يعنی هر چیزی را که می ﴾؛ب 
اين است که دل تو را بیارايد و  ،ای رسد يعنی فايدهداريم به آن دل تو را  گردانیم و بر جای می می

)باباجان قزوينی،  [...] ت بیفزايد و بر ادای رسالت ثبات نمايی و بر ايذای کّفار شکیبا باشیا يقین
1۰۴3 :1.) 
 .(5)همان: ﴾ الست بربکم قالوا بلی﴿آيه وافی هدايت [ ...]

ر نیست و چون ن از سرای فانی میّس رفت بیرون ،اند تا آن وقت نرسد در لوح محفوظ نوشته
ُروَن َساَعًة ۖ﴿ ۀکريم ۀف نه. چنانچه آيمجال توقّ  ای لمحه ،منقضی شود َذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأخ  َواَل  إ 

ُمونَ    . (7)همان:  به آن ناطق است﴾ َيْسَتْقد 
منسوب به  ۀادعی احاديث و ثیرپذيری ازأ، تالملوککالمو  األولیاتذکرةات نثر  مختّص ديگر  از

 :دارداحاديث  اب گان اين دو کتابنويسند کامل آشنايی از که نشان است عمعصومین
مررت »که  ،علیه و آله الّلهصلوات  ،مصطفوی ۀسحديثی که روايت شده است از حضرت مقّد 

بالخیر و النأتیه ا نامر لیلة اسری لی بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من انتم فقالوا کنّ 
های  بردند، گذشتم بر جمعی که لبيعنی شبی که مرا به معراج می؛ «وناتیه و تنهی عن الشّر 

کردند. از ايشان پرسیدم که شما چه کسانید؟ و به چه گناه  ايشان را به مقراض آتشین قطع می
به خیر و اعمال گفتند: بوديم ما جمعی در دار دنیا که مردم را ايد؟  مستوجب اين عقوبت شده
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خود  کرديم ونموديم و ايشان را از مناهی منع میساختیم و خود مبادرت به آن نمیمی [...]نیک 
 .( 161: 1۰۴3مرتکب آن بوديم و دامان کردار ما به آن آلوده بود )باباجان قزوينی، 

َأن  ﴿نقل است که چون مادرش به کّتاب فرستاد و به سـورت لقمـان رسـید، بـدين آيـت کـه 
َدْيَك﴾ َوال  ي َول  از اسـتاد  پدر را،مادر و   یمرا و شکر گو یگويد: شکر گوحق تعالی می ؛اْشُکْر ل 

و  یيمن کرد یسو یرو ،المو الّس  ةلوعلیه الّص  ،گاه خواجۀ عالم گاه [...] در معنی اين آيت پرسید
 يـابم يعنی نفس رحمن از جانب يمن همـی؛ «َنَفس الّرحمن من قبل الیمن اّنی الجد [...]گفتی: 

 .  (16۲-161: 1336)عّطار، 
یًبا﴿فرمايد:تعالی میحق ْلَداَن ش  پیرگرداند )همان: يعنی آن روز که کودکان را  ؛﴾َيْوًما َيْجَعُل اْلو 

535.) 
ـماوات   گفـت؟ ؟یخورمی کجا از گفت:  را او يکی و ُن الَسّ ـه  َخـزائ  َلّ ﴾ َو  ﴿ل  ْرض 

َ
. )همـان: اأْل

298.) 
  .(481)همان:  [...] االعظم الّله باب والّرضا رضاست ۀمقّدم تفويض

کید به کار می یع است و غالبًا برابسیار متنّو   األولیاتذکرةکاربرد آيه و حديث در  رود  تأيید و تأ
در استعمال  عّطارآرايش کالم. شیخ  ینه برا ،کندها را ذکر می آن ،متن یمعنا یبه اقتضا مؤّلفو 
 که در متن  یطوربه است؛ از آنها استفاده کرده خاّص  یهابلکه در مناسبت ،ها افراط نورزيده آن

حديث به 15۰حدود  ،یبدون موارد تکرار ،گانۀ ملحقات وپنج کردن بخش بیست کتاب با لحاظ
 از پنجاه مورد کمتر است. ،ها را به عربی درج کرده که شیخ آن سخنان مشايخ نیزکار برده است. 

 

 کارگیری اشعار در جوف نثربه. 10
ر در برخی از اشعاين اکند.  استفاده می اندکی از اشعار فارسی األولیاتذکرةدر متن  عّطارشیخ 
 د.شو است و اشعار عربی آن نیز به بیست بیت بالغ نمی ناچیزها چاپ

بزرگ زبان و شاعران  بهايی شیخ بسیاری از اشعار فارسی  باباجان قزوينی  الملوککالم در
 گاهی در صدر   ؛ندارند مشّخصیجای  الملوککالم در نثر اشعاراين شده است.  فارسی استفاده

متن به  ضمن  در متن،   تناسب با گاهی در هماهنگی و می روند و متن و مبحث اصلی به کار
 آيند. میعنوان حسن ختام  پايان مبحث، به شوند و زمانی نیز درکارگرفته می

حسین  منؤکاشانی، م الّدين افضل ،معنویمثنوی نظامی، از ،الملوککالم در شده استفاده اشعار
 الملوککالمدر مولوی  مثنویعبارت ابیاتی از اين  در اند. ... گزينش شده و ، شیخ بهايیيزدی

 شود: شاهد مثال نقل میعنوان  به
 ست که گفته است:ا آن شاهد بر معنویمثنویچه کالم مولوی در چنان [...]

 

 دوَ ــــن بـــان چوبیـداللیــــای استـــپ
 

 دی تمکین بَو ـن سخت بــپای چوبی 
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نیز درين مقام رباعی دارد که ذکر آن نیز اگرچه در اصل بیت  الّلهةحسین يزدی رحم منؤموالنا م
 مناسب نمود حق را

 

 وان شناخت از روی کتاب حکمتـنترا حق 
  

 نبرد راه به القیم ثواب در وادی معرفت          
 ( 18: 1043)باباجان قزوينی،                     

 ، کهاستفاده از اشعار چند شاعر معاصر خويش است ،الملوککالم ۀتنها موارد نوآوری تذکر
وگرنه در ساير  شود؛ ديده میها در همین بخش ،األولیاتذکرةبا نثر  اين کتابتفاوت نثر  موارد اغلب

 ست. األولیاتذکرةاز رونوشت ، الملوککالم های نثرقسمت
 

 آوردن جمالت کوتاه. 11
 ای ويژگـیست؛ هاکوتاهی جملهقزوينی،  الملوککالمو  عّطاری األولیاتذکرة ات نثرمختّص  يکی از

، دمنهکلیلهوهايی نظیر  کتاب ، متروک شد و درسعدی گلستان در ، جزو پس از آنقرن ششم  که از
، نامهمرزبان  :... به کارگرفته نشد و افتاریخوص 

گفـت: چـرا؟ گفـت: بـه  گفت: نـه.پرسید که تو مشتاق خدايی؟  [فضیل] که يکی از اوچنان [...]
کجـا شـوق بـود! گفتنـد: معرفـت  ،ا چون غايـب حاضـر شـودامّ  ؛دجهت آنکه شوق به غايت بَو 

 ،دويـم ۀو درجـ ؛ارت واجـد قّهـاثبات وحدانیّ  ،لاّو : چیست؟ گفت: مدارج آن سه است به درجه
 [...] نیسـتکـردن آن راه  کـس را از عبـادت سوم آنکه هـیچ ۀو درج ؛الّله کردن دل از ماسوی بريده

   .(11۴: 1۰۴3)باباجان قزوينی، 
 گیرند: ندرت از جمالت طوالنی بهره می و باباجان،  به عّطارشیخ 
اعظم مواهب  و مالحظان اين خطاب و مطالعان اين کتاب را که انفس رغايت اولوااللباب و[ ...] 

محیب و جـالی  محّب ارواح و شفای اشباح و موصل علیل به طبیب و هادی  [...]اب و ملک وّه 
ی و بیـان محّمـدو شرع اطهر دی ماح کبراف قرآن وسعت ارزاق و طیب اخالق و فقه ااحزان کّش 

 [...] بـا نصـیب گـردان الّلـهاصل اصول دين و ايضاح اسرار وصول و يقین اسـت از اسـرار اهـل 
 .(3۰۰)همان: 

شود که به  جمله يافت نمیست. در سراسر متن آن يک األولیاتذکرةآشکار  یهاايجاز از ويژگی
 گويد: می یاطناب گرايیده باشد. در ذکر سفیان ثور
نشستی. چون از مال سلطان مجمرة عود ساختند، از  جامع و سفیان را عادت بود که در مقصورة

 .(۲۲5: 1336، عّطار) [...] نشنود و دگر آنجا ننشست یجا بگريخت تا آن بوآن
 

 نتیجه . 12
ق با 1۰۲8تا  1۰۰1او از  گذراند. کاتب بود و از طريق استنساخ روزگار میباباجان قزوينی 

چهار  دريافتاست.  در ارتباط مستقیم بوده و در بسیاری سفرها او را همراهی کرده بهايی شیخ
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و برخی را  داده بابا حاجی را بهامی آثارش تم اجازۀ روايتها شیخ روايت که در آخرين آن ۀاجاز
عالوه بر  باباجان، ۀ کمال اعتقاد شیخ به دانش اوست.دهند ، نشاناست نام برده صورت خاّص  به

باباجان گرايش عرفانی از آنجا که استنساخ کرد.  نیز ی راق حلّ محّق  االسالمشرایع، بهايی شیخآثار 
اعتقاد بنا بر خود گردآوری کرد. او  به نامرا  األولیاتذکرةای از  رسد گزيده به نظر می است، داشته

 ت داشتند، حذف کرد. اهل سنّ مرتبط با که پسوند يا پیشوند  را تمامی صوفیانی مذهبی خود،
ه کردو تحرير و تذهیب را فراهم  األولیاتذکرةای از  باباجان گزيده که مهم در اين است ۀا نکتامّ 
 را به آنت، ترکیبات و اشعاری ابلکه گاهی کلمات، عبار ه،را کتابت نکرد عّطار ۀاو عین نسخ. است

 افزوده است.
يک متن  ،ستیزی در عصر صفوی فهدف باباجان قزوينی اين بوده است که در دوران تصّو 

 به مردم معرفی شود.  و بازنويسی ،مهم ۀصوفیان
 

 نوشت پی
، شیخ حّر عاملی نگاشت، کسی را که أملاآلملای که بر نخستین بار در قرن چهاردهم هجری، صدر در تکمله .1

 الّدينی شاگرد شیخ بهاء بابا حاجینامید، با ترديد همین « صالح قزوينی محّمدموالنا حاج بابا بن »شیخ حّر او را 
ت که با فاصله بیش از هفتاد سال از يکديگر کسان شمردن اين دو شخصیّ ي(. ۲/۴۲: 136۲عاملی،  دانست )حّر 

ق( نادرست است. به اين نکته،  11۰۴عاملی متوفی  ق و ديگری معاصر شیخ حّر  ۹65د حدود اند، )يکی متولزيسته
و « ابن میرزاجان الّدين کمالآقابزرگ تهرانی هم اشاره کرد و با در نظر گرفتن دو مدخل مجزا برای حاج بابا قزوينی، 

 (.5/63: 1355کرد. )تهرانی،  معّرفیها را متفاوت از يکديگر ، آن«صالح محّمدحاج بابا قزوينی، ابن »
 نويسد:  می األسرارکشف ۀمقّدممیبدی در  .۲

 علی بن محّمد بن عبدالّله ابواسماعیل دهر، فريد و عصر يگانۀ االسالم، شیخ کتاب من بعد، اما
 آن و کردم بررسی است، نگاشته آن معانی کشف و قرآن تفسیر در که را( روحه الّله قدس) انصاری

 ايجاز نهايت در وی آنکه جز يافتم؛ اعجاز حّد  در ترصیع، و تحقیق و محتوا و عبارت جهت از را
 که را پژوهی دانش نیاز نتوان شايد و است گرفته پیش در را نويسی کوتاه راه و گفته سخن اختصار و
 لذا کند؛ سیراب را بصیرت اهل ور انديشه سینۀ سوز و کامی تشنه يا برآورد است، هدايت دنبال  به
  (.1/1: 133۹) سازم رها آن تفصیل در را زبان عنان و بگشايم آن در سخن های بال تا شدم آن بر

 

 منابع
یق(، 1۰۴3باباجان قزوينی )  ، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.1۰۲۹۴، ش کالمالمولک،نسخۀخط 

حاجیق(، 13۰۰ــــــــــــــــــ ) قزوینیمشكول میرزاجان بن ، ترجمۀ محّمدباقر بن اسماعیل حسینی بابا
 آبادی، تهران، چاپ سنگی.  خاتون

 شهبا،تهران،بنیادسینماییفارابی.محّمدمۀ؟، ترجسینماچیست(، 1376بازن، آندره )
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فرهنگجشن، «ترين شاگرد شیخ بهايی بابا قزوينی، برجسته حاجی»(،13۹۴بشری، جواد ) دانشور  یارنامۀ
 .6۰6ـ585، 1سّیدمحمود مرعشی نجفی، ج

 1سال پنجم، ش علومحدیث،، «باباقزوینیدرشرحیکحدیثنبویرسالۀحاجی»(، 137۹بندرچی، محّمدرضا )
 .133ـ1۲۹(، 15)پیاپی 

 ، تهران، امیرکبیر.۲، جشناسیسبک(، 138۴بهار، محّمدتقی )
 ، قم، نجفی.شرحالمختصر)شرحمختصرالمعانیفیالمعانیوالبیانوالبدیع((، 136۹تفتازانی، سعدالّدين )

الریعةالیتصانیفالذ (، 1355تهرانی، آقا بزرگ )  ة.دارالکتب العلمیّ ، نجف، 6و  5، ج ةیعش 
 نقی منزوی، قم، اسماعیلیان. ، چاپ علیطبقاتأعالمالشیعة(،1388ــــــــــــــــــ )

 ، قم، دار الکتاب االسالمی.۲چاپ السّیدأحمد الحسینی، ج ، أملاآلمل(، 136۲حّر عاملی )
آیتفهرستنسخه(، 137۴حسینی اشکوری، سّیدجعفر ) فاضلخواهایکتابخانۀ ، قم، مؤسسۀ 1، جنساریالل ه

 انصاريان. -الّله فاضل خوانساری علمی و فرهنگی آيت
 هایعكسیمرکزاحیاءمیراثاسالمی،فهرستنسخه(، 1383حسینی اشکوری )سّیدصادق و ــــــــــــــــــ 

 انصاريان.  –الّله فاضل خوانساری  علمی و فرهنگی آيت ۀس، قم، مؤّس 5زير نظر سیداحمد حسینی اشکوری،  ج
یکتابخانۀعمومیحضرتآیتفهرستنسخه(، 1375حسینی، سّیداحمد ) ، الل هالعظمینجفیمرعشیهایخط 

 ، زير نظر سّیدمحمود مرعشی، قم، خّیام.75و  ۲۹ج 
 ر نو.ترجمۀ ايرج کريمی، تهران، روزگاشناختسینما،(، 1381جانتی، لويیس )

یکتابخانۀمرکزیدانشگاهتهرانفهرستنسخه(، 13۴۰پژوه، محّمدتقی ) دانش  ، دانشگاه تهران.هایخط 
،ادیان«باباجان قزوينی الملوککالمهای عرفانی اوشو و تذکرۀ عرفانی بررسی آموزه»(، 13۹7نیا عمران، آسیه ) ذبیح

 .۲۰-1، بهار و تابستان، ص ۲، سال دوم، شوعرفانتطبیقی
باباجان  الملوککالمدر تذکرۀ عرفانی  طلبیکمالو  خودشکوفاییهای بررسی مؤّلفه»(، 13۹8ــــــــــــــــــ )

اتتعلیمی، «قزوينی  و نظرّيات آبراهام َمزلو  .18 -1، پايیز، ص۴3، سال يازدهم، شادبی 
العات، «در گزارش احوال و افکار و اقوال بزرگان عرفان تذکرةاألولیاء»(، 1388بخشان، عبدالحمید ) روح اط 

 .57-55، دی، ص ۴6ش  حكمتومعرفت،
مقالهدرتراجم،کتاب درپرتوروضات(،13۹1روضاتی، سّیدمحّمدعلی ) ، شناسیوتاریخ(شناسی،نسخه)پنجاه

 شناسی شیعه.  قم، مؤسسۀ کتاب
اتفارسی(، 1387شريفی، محّمد )  ، تهران، معین.۲چ ،فرهنگادبی 

 تهران، میترا.  ،شناسینثرسبک(، 138۲شمیسا، سیروس )
دمحسنمجموعۀ ق(،1۰۹5) محّمدمحسن بروجردی، صادق محم  ، کتابخانۀ 351۴ش  خّطی، نسخۀ ،بروجردیمال 

 مرکزی دانشگاه تهران.
یکتابخانۀمجلسشورایاسالمیفهرستنسخه(، 1377صدرايی خوئی، علی ) ، با نظارت عبدالحسین هایخط 

، قم، دفتر تبلیغات اسالمی با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 38و  3۲حائری، ج 
 اسالمی. 
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یکتابخانۀمجلسشورایاسالمیفهرستمختصرنسخه(، 1388طباطبائی بهبهانی، سیدمحّمد ) ، تهران، هایخط 
 اسالمی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

 ، تهران، زّوار. ۲5، چاپ محّمد استعالمی، چتذکرةاألولیا(، 13۹3عّطار )
 ، تهران، دنیای کتاب.5، چاپ  میرزامحّمدخان قزوينی، چاألولیاتذکرة(، 1336ــــــــــــــــــ  )

  ، فهرست کتابخانۀ مرعشی.1167۴خّطی، ش  ۀنسخ ،کنزالعرفانق(، ۹8۰فاضل مقداد )
 الّزمان فروزانفر، تهران، علمی و فرهنگی. ، چاپ بديعقشیری هۀرسال(، 1361قشیری )

 تهران، رشیدّيه .، ، چاپ محّمد قزوينیالمعجمفیمعاییراشعارالعجم(، 1338شمس قیس رازی )
ینعاملیهایشیخبهاءنوشتهبخشیازدست(، 1387مرعشی نجفی، سّید محمود و میرمحمود موسوی ) قم،  ،الد 

 الّله مرعشی نجفی. کتابخانۀ آيت
 اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر. چاپ علی،األسراروعدةاألبرارکشف(، 133۹میبدی، ابوالفضل رشیدالّدين )
 های اسالمی.، مشهد، بنیاد پژوهششناسیشیخبهاییکتاب(،1387ناجی نصرآبادی، سّیدمحسن )

 عابدی، تهران، سروش.، چاپ محمود المحجوبکشف(، 1386هجويری )
 ، تهران، هما.6، چفنونبالغتوصناعاتادبی(، 1368الّدين  ) همايی، جالل

 
 
 

 


