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نامدار گمنام
بررسی متن بالغةُ المُراد فی طریق األوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی)
صوفی و عارف سده های هفتم و هشتم هجری قمری (زنده در  719هـ ..ق).
علیمحمد

مؤذنی 1

زهیر

طیب 2

چكیده:
بالغة المراد فی طریق األوراد متنی کهن و ناشناخته با موضوع تعلیم آداب سلوک عرفانی به مریدان است.
این کتاب توس ّش شّّتیّّیتی ارممند اما بی نام و نشّّان ار رماص فّّوفیة رون وتم و شّّتم رر

مر

خرا سان به نام «عیدعا شقِ خَبو شانی» با تتلص شعر «م شنی» نو شته شده ا ست .کتاب حاو ویژگی ا
د ستور و واژگان و ترکیباتی بدیع ار نظم و نثر خرا سان ا ست که برخی ار آن در سایر آثار ادبی این دوره،
تکرار ن شده ا ست .ار ویژگی ا

شاخص این اثر ،مدت تألیف آن ا ست که تماماً در طی سه رور به ر شتة

تحریر درآمده که در متون ادبی ار استثنائات است .نویسنده خود ار مشایخ فوفی و ار شاگردان شیخ حسن
شم شیر

فوفی شهیر رن وتم ا ست .بلندا عرفانی نگاه نوی سنده ار خالص متن ویدا ست چنان که گاه

نویسنده با پر یز ار افشا اسرار الهی دم فرو میبندد .در این نوشتار تالش می شود تا ضمن آشنایی با مؤلف
و اثر او ،شّمه ا کوتاه دربارة سّرشّت ادبی و موا یم فر نگی این کتاب در کنار مباحن نسّته شّناسّی و
کتابشناسی آن ،بیان شود.

كلید واژهها:
عرفان ،تیوف ،بالغة المراد ،مشنی ،خبوشانی ،عاشیق ،آداب مرید .

 -1استاد ربان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران .نویسنده مسئوصmoazzeni@ut.ac.ir :
 -2پژو شگر دورة پسادکتر ربان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهرانtayyeb@ut.ac.ir .

پیشگفتار
ا باص عمومی به ت یحیح ن سته ا خطی پار سی خو شبتتانه در رورگار ما ،شتاب چ شمگیر
داشته است .ماینک د ها نستة خطی پارسی و عربی در دانشگاه ا و پژو شگاه ا متتلف ایران
و مهان در د ست تحقیق و ت یحیح رار دارد که بتش ابل ذکر ار آنها ،متون عرفان و ت یوف و
گرو ی ار دست نوشته ا این موضوع ،در حورة فوفیانه ا خراسانی به رشتة تحریر درآمدهاند.
در این نوشّّتار یک دسّّت نوین کهن که نویسّّنده و اثرش در ژرفا تاریخ پنهان مانده بود را به
تعریف می نشینیم و ابعاد ادبی و معنایی این اثر فوفیانه و عرفانی را مورد بررسی رار مید یم.
ادبیات (پیشینة) پژوهش
برخی ار کتاب ا حورة عرفان و تیوف ،تهذیب األسرار ابو سعد خرگوشی ،شرح مثنو مال
میطوی سرور استانبولی ،البیاض و السواد سیرمانی؛ سلوة العارفین ابو خلف الطبر میباشد .در
گذشّّته نیز کتابها لمع ابو نیّّر سّّرار و تعرف کالباذ و رسّّاله شّّیر و کشّّف المحروب
رویر به دست توانا محققان ادبی احیا و به مامعه عرضه شده است.
این کتاب ا گاه به مبانی و افوص عرفان و تیوف ،گاه به گزارش حاص فوفیان نامدار و حکایات
آنها ،گاه به ا واص فّّّوفیان بزر

و گاه به تعلیم آداب فّّّوفیگیر و منبه ا رارآلود این نحلة

عرفانی پرداخته اند :برا نمونه ر ساله شیر  ،متنی را بر و مرمعی منتظم برا ت یوف خرا سان در
سده ا بعد بوده که مبهات متتلوی ار آیین فوفیگر را به ریبایی ر چه تمامتر طرح و ارائه
کرده است( .حسن انیار و رابینه اشمیتکه ،درباره روایتی تاره ار رساله شیر  :در دست چاپ).
رچند آتش ابوسعید خرگوشی و کتاب او در دص فوفیان آنگونه که رساله شیر با مدرسة فوفیه
الوت یافته ،در نگرفته اسّّت اما نقش ابو عبد الرحمان سّّلمی و علی بن عثمان رویر غزنو در
گردآور و ت ینیف ا واص و احواص و آراء فوفیان خرا سان و شعب آن در موامهه با ت یوف سنت
بغداد ار ممله «مالمتیه» و «ا ل حکمت» ابل اشاره است.
بیان مسأله و روش تحقیق
یکی ار متون کهن نویافته که ار دص کتابتانه ا آناتولی کشّّف گردیده اسّّت ،بالغة المُراد فی
طریق األوراد اثر عید عاشق خبوشانی کتابی در ده باب مراه با اشعار فراوان با موضوع آداب مرید
در ت یوف ا ست که با تومه به ویژگیها ادبی و معنایی آن در خور برر سی و احیاء ا ست .نگارنده
در پی تدوین تنقیحی ار نسّّّتة خطی این متن به نکاتی دربارة آن پی برد که این نوشّّّتار ،محل

بررسی متن بالغةُ المُراد فی طریق األوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) 41 /

تعریف و طرح آن ویژگی ا و نکات است .روش تحقیق مبتنی بر تیحیح انتقاد متن و تشریح متن
با منابع ا دم خارر متن بوده اسّّت .مینین در بررسّّی ا ربانی و ادبی ،اتکاء بر شّّوا د متنی ار
متن اثر گردیده است.
تعریف مؤلّف
نوی سنده دربارة خود و رندگیاش به ستتی در متن ستن گوته ا ست« .نامگریز » ،ویژگی مة
سالکان عارف است و و نیز ار این خیوفیت ،مستثنا نبوده است .میدانیم که بافت ممعیتی شهر
وچان عمدتاً ار کردانی تشّّّکیل یافته که با ربان کرد کرمانری (بادینانی) تکلم مینمایندA. ( .

 )Manafy: 2005,P6این وم کوچندگانی ار غرب ایران امرور بودهاند( .ملیل ملیل )6 ،2005 :ار
سویی نویسنده ،این کتاب را در شهر نهاوند که در غرب ایران راردارد تألیف کرده است 5( .راست
و چپ) ار این مقدمات میتوانیم به این فرض بر سیم که خاندان « عیدعا شق خو شانی یا خبو شانی »
احتماالً ار کُردان منطقة غرب و عراق عرم بودهاند که به وچان کوچیدهاند .این فّّّوفی کوچنده،
خوی شان و ا وامی در فوحات عراق عرم دا شته و مواره با این بتش ار خاندان خود که در غرب
ایران با ی مانده و مهامرت نکرده اند در تماس بوده و با آنان رفت و آمد داشّّته اسّّت .این آمد و
رفت ا ،مومب سور و ا امتها کوتاه و میان مدتِ خبو شانی در شهر نهاوند شده ا ست .ار رو
رائنی که در نگارش متن مشّّهود اسّّت و در ادامه ار آن سّّتن خوا یمگوت میتوان این فرض را
مطرح کرد که احتماالً خانوادة خوا رِ نویسنده در نهاوند میریستهاند و نیز بر پایة مین رائن است
که می توان حدس رد خوا ررادة او سّیا ة اولیة این کتاب را پن ار فوت مؤلف با خود ار نهاوند به
خبوشان منتقل کرده است.
مطلب دیگر که ار رائن و دالیل ،مشّّهود اسّّت آن که و رابطة حسّّنها با خانوادة پدر
خود دا شته و آنها او را به ا فطالح بوص دا شتهاند .این مو ضوع ار خالص عال ها که در ما ما
اثر ،خوا ررادة نویسنده (کاتب نستة ما) در کتابت متن نسبت به و ابرار میدارد و پیوسته آررو
مغورت و رحمت برا او ار خدا منان طلب میکند و نیز ار ا تمامی که به کتابت اثر او ورریده
ابل نتیرهگیر ا ست 7( .چپ 13 ،را ست 30 ،را ست 43 ،را ست 43 ،چپ 54 ،چپ 57 ،را ست،
 60چپ 63 ،راست 78 ،راست 96 ،راست 98 ،چپ) و ( 5چپ 12 ،راست 23 ،چپ 24 ،راست).
مؤلف ،در بین شاگردان خود مقبوص بوده و ار مین رو ست که آنان در سور درار شرق به غرب
ایران ار وچان تا نهاوند را به مراه ا ستاد خود سورکرده و مدتی را در آن دیار ری ستهاند و در آنرا
تألیف این کتاب را ار استادشان خواستار شدهاند .خوشانی در کتابش چنین نوشته است« :چون درین
دم ،سّّاعت به سّّاعت براذران و ا ل سّّلوک ،التماس سّّوینه ا میکردند ،بر حکم «تحابوا فی اهلل و
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ابتغاء مرضاته» نه ار سر شیتویت و رَعونت معونت ایشان برین مؤونت ومه ایشان به در استعداد،
مرموعه ا در لم آورد و مقیود آن است که به دم درآیذ و غرض ،دعاء برادران است که سعادت
دو مهانی در آن است 4( ».راست و چپ)
مؤلف ،به فراحت خود را عیدْعاشقِ خوشانی یا خبوشانی خوانده است .عاشیق ،عاشق یا آشیق
(به ترکی آذربایرانی ,Aşıq :به ترکی اسّّّتانبولی ,Aşık :به ارمنی ,Աշուղ :به گرمی ,აშუღი :به
انگلی سی ,ashugh :به یونانی ) ασίκης :نغمه سرا

سیار ا ست که سار مینوارد و آوار میخواند

و معموالً ار ومهی فّّوفیانه و عارفانه و دنیاگریزانه برخوردار اسّّت .پیش ار روار واژة عاشّّیق ،با
لغت ترکی اوران ( ) ozanار این گروه یاد میشّّد(Studies on the Soviet Union: 1971, P. .
)71

عاشق ا نوارندگان افیل و حرفها کُرد خراسان ستند که این نر را نسل به نسل به میراث در
اختیار دارند .سّّار ا آنها عبارتند ار کرنا ،سّّرنا (پ یق) ،د ل ،دورله ( ومشّّه) و کمانیه .آن ا کار
نوارندگی و آمورش ر ص به موانان را بر عهده دارند اما خوانندگی و سرایندگی ،مزو وظایف آنها
نیست( .توحد )106-113 ،1385 :
محدث مینویسّد :درگذشّت عیدعاشّق بین  719تا  738بوده اسّت (محدث)49-47 ،2005 :
چرا که کتاب در تاریخ  719ق تألیف شّّّده و نسّّّته م مربو به ذ عدة سّّّنة ثمان ثالثین و
سبعمائه  738ق در خبوشان /خوشان (کوچان  /وچان) میباشد( .محدث )49-47 ،2005 :اعتقاد به
وحدت ومود و تأیید و ترویج سماع و باور به مذ ب ا ل سنت ار خالص مطالب این اثر ،دریافتنی
است.
دیگر آثار مؤلّف
عالوه بر «دفتر اشعار مشنی» که در مین نسته در ادامة این کتاب آمده و بالً مالص محدث به
ت یحیح آن مت گماردها ست چنانیه ار نو شته ا خو شانی در مین اثر برمیآید و را اثر به
نام «الابالینامه» بوده است که محدث به آن اشاره نکرده است:
«و این حکایت در کتاب الابالینامه1به شعر درآوردهام مومب فراغت دص عاشقان – 6( ».راست)
مشّّنی ار کتابی به نام کوایةُ السّّالکین که محدث م آن را ذکر کرده در موضّّوع مین اثر اما
مویلتر یاد میکند:
« ...و بزرگی فرموذه ا ست در ب سیار خوردن ،زار آفت ا ست و در اندک خورذن ،زار راحت و
 -1تحریر کاتب :الوبالینامه.
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یک یک را شّّّرح نتوان داذ که این متتیّّّر ،حمل آن نکند و اگر کسّّّی ریادت خوا ذ در کتاب
کوایتالسالکین که تینیفِ این ضعیف است طلب کند 33( ».راست و چپ)
خاستگاه اثر
والیت خبوشان در کشور ایران و در استان خراسان رضو سابق و خراسان شمالی کنونی رار
دارد .این والیت ،دو شهرستان افلی وچان و فارور را در بر دارد و نام محلی آن ،خوشان و ُیون
است .نام ا دیگر این منطقه ،ا ْستُوا ،خبوچان ،خوچان ،خومان و وچان میباشد .وچان (کوچان)
شهر ا ست که ار کوچ کُردان و ا وام دیگر در منطقة پر آفتاب ا ستوا (نام کهن وچان) شکل گرفته
اسّّت( .پاپلی یزد  )80 ،1371 :خَبُوشّّان یا ا ُْسّّتُوا ،یکی ار والیت ا دواردهگانه ربع نیشّّابور
خراسان بوده است .مرر ا این والیت به حدود طوس (در شرق) ،نسا (در شماص) ،نسا (در غرب)
و ارغیان (در منوب) میرسیده است( .حاکم نیشابور )217 ،1375 :
معرم البلدان ،این والیت (ا ستوا = خبو شان) را دربرگیرنده  93رو ستا ( ریه) و نام یبه ( شهر
مرکز آن) را خبُو شا ن (در برخی منابع دیگر :خومان) معرفی نموده ا ست( .یا وت حمو ،1975 :
ر )175 ،1
والیت خبوشّّان یا اسّّتوا را در مغرافیا امرور ،به شّّهرسّّتان ا

وچان ،فارور و حد ار

نواحی پیرامون آن ،در استان ا خراسان رضو و خراسان شمالی ایران مطابقت دادهاند.
سرچشمههای فكری نویسنده
قرآن و پیامبر (ص)
وسّّّعت کاربرد آیات و روایات در این متن ،ابل تومه اسّّّت .چنانیه ار مرموع نزدیک به
 37000واژة این کتاب ،در حدود  2800واژة عربی ( رآن و حدین) در متن مندرر ا ست که حدوداً
 7,5درفد کل واژگان متن را در برمیگیرد.
مؤلف در مرموع در این متن  226فّّوحها (نسّّته خطی) 252 ،بار به نقل ار خداوند تعالی
مل مالله و پیامبر گرامی ا سالم (ص) و فلحا ،به نقل مطلب به ربان عربی پرداخته و تعلیقاتی که
بر احادین این اثر نوشته شده گواه احاطة خبوشانی بر حدین است.
قول و فعل عرفا و صالحین
اخبار و گوتار این اشّّتاص نیز یکی ار میّّادر مهم نویسّّنده برا اثبات نظرات خود اسّّت.
فهر ست این اعالم که در پایان اثر آورده شده ،میتواند نمود د یقی ار آب شتور ا فکر م ینف
باشد .برا نمونه:
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« چنان که شیخِ این ضعیف ،طب الو ت ،ترممان البار شیخ حسن الشمشیر دامت برکته در
کتاب شرح فرموذه است که مقیود ار مییین ،دنیا و آخرت است نه پنبینه و پشمینه 14( ».راست)
«چنانکه شیخ اال سالم االمام .شیخ منید بغداد فرمایذ :کلماتُ الم شایخِ منودُ اهللِ فِی األرضِ».
( 14راست)
«و چون بیضّها ار متیّرفف1مرغ بیرون آیذ رگز مرغی ارو بیرون نیایذ و اگر مة مرغانِ عالم
چنانکه شیخ الشیوخ االسالم شیخ نرمالدین رار

دس اهلل سره فرموذه است برو ممع شوند آن را

به افالح نتوانند آوردن 26( ».چپ)
«و بدان که امام اعظم امام غزالی رحمت اهلل علیه فرموذه است که وفیت در حاص حیات ار مملة
بیذار است 96( ».چپ)
اندیشة صوفیانه
خبوشّّّانی عمیقاً در معالم و معارف فّّّوفیانه غر ه اسّّّت .و به شّّّهادت متن دص در گرو
آموره ا مالمتیه دارد ،مان مکتبی که دص شّّّاعر بلندآوارة مرورگارِ او ،حافظ را م برده بود.
الیه ا فّوفیانة این اثر ار مهت م عیّر بودن با حافظ ،برا انطباق مدرکات و موا یم عارفانه و
فوفیانة آن با اندی شه ا حافظ کاربرد دارد .خبو شانی را میتوان ار ن سلی برآورد کرد که شمن
الدین محمد شّّیرار ار شّّاگردان مکتب آنان بوده :عالمانی عارف و دینمردانی را د و متتلق که
مُراد و دلبر موانان مویا حق بودهاند و شّّوریدها حقمو با ویژگیها شّّگرف که چشّّمها
مریدان به فالبت روح و فوا باطن و نور دص او خیره می شود .نامدارانی گمنام که در مکتب شان
انسان خاکی به بلندا آسمانی خود میرسد.
مالمت یه را ابوحوص حداد نیشّّّابور (م 270 - 267 .ق) و ابوعث مان حیر (م 298 .ق) و
حمدون یّّّار (م 271 .ق) بنا نهادند رچند سّّّهم حمدون بیش ار یارانش بود و او را رئین این
طایوه برشّّمردهاند (حنوی ،ص  .) 621این طایوه بر آن بودند که باید به طرر عمل کنند که مالمت
و شّماتت اطرافیان را در پی داشّته باشّد و ار این ر گذر ،به مبارره و سّرکوب نون لعین دسّت
یابند .خاسّّتگاه افّّلی این مکتب ،خراسّّان بوده اس ّ ت .مالمتیه در طریقت خویش معتقد بودند که
عبودیت را باید به خداوند اخت یاص داد .ار این رو سالک نه عمل خود را باید پیش چ شم خویش
آورد ،نه عمل و نظر متلوق دیگر را مالحظه کند و بدگمانی به نون را اولین دم حسّّّن ظن به
حق که ا فل معرفت ا ست بداند .ار این مهت مالمتیه در اخالق و معامالت عمداً سعی میکردهاند
 -1اسم مکان عربی به معنی حیطه و محدودة تیرف.
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که برخالف را دان و پشّمینه پوشّان عیّر خویش ار حین لباس و رفتار و احواص ظا ر با سّایر
مردم تواوت نداشّّّته باشّّّند تا به ورطة ریا و خودنمایی نیوتند و در عین حاص پشّّّت به بله نمار
نتوانند .متیوفاً سعی داشتند که رگز «در اظهار خیر و اخواء شر نکوشند» .آنان حتی برا آنکه
به ریا و خودفرو شی دچار ن شوند ،ار اظهار بایح و معایب نون در نزد عامه خوددار نمیکردند و
نون را مواره متهم و ملوم میخواسّّّته اند .مالمتیان خویشّّّتن را به عمد ،مومب مالمت خلق
می ساختند تا به رگز به خوی شتن خویش فریوته ن شوند! (ررینکوب )88 ،1395:ا ساس مالمتیه که
در آغار عبارت ار محاربه با نون و ا دام بر کتمان ح سنات نون بود ،بعد ا تدریراً دچار گ سترش
موهوم و افرا شّّّد و به متالوت با افکار و عقاید و آداب و رسّّّوم عامه ،و حتی نوعی و احت و
اباحه منرر شد.
ابوعبدالرحمن سّّّلمی در رسّّّالة المالمتیه (ررین کوب )119 ،118 ،99 ،1395:و ابنعربی در
فتوحات مکیه دربارة ا میت مقام این طایوه مبالغه نموده و مقام آنها را به سبب مزید ات یاص به حق
یک رتبه تا مقام نبوت برشّّّمرده اسّّّت( .ابن عربی ) 153 ،3 ،1985 :و مرتبة آنان را شّّّبیه مقام
حضّّرت محمد (ص) بعد ار معرار و مرتبه با مقام موسّّی (ع) بعد ار گوتگو با خداوند (تکلیم)
برشمرده و گوته است :خداوند به سبب غیرت ،احواص آنها را ار خلق مستور داشته است.
ابوالعالء عویوی ،دانشمند میر  ،رساله مالمتیه را نشر داد و در باب مالمتیه تحقیقات بسیار کرد
و وص مالمتی ه را در سّّوءظن و تحقیر نسّّبت به نون تاحد متکی بر عقائد مروس دانسّّت ،و
مالمتیه را مانند ا ل فتوت متأثر ار تعالیم و عقاید مروس شّّّمرد ولی دکتر ررینکوب بیان میکند:
حق آن اسّّّت که طریقة مالمتیه تحت تأثیر عقاید و تعالیم بودایی و ند اسّّّت نه مروس و
ررتشتی( .ررین کوب.)89 ،1395:
ابوالحسّّّن علی بن عث مان بن ابی علی مُالبی رویر (م 500-481 .ق) نیز در ک تاب خود
ک شف المحروب ،بابی را به تعریف و تبیین این فر ه و شناخت پی شوایان ای شان تحت عنوان «باب
بیان المالمة» ( رویر  )78-68 :1926 ،اختیاص داد.
این مکتب بر ذ ن عرفا خراسّّان تأثیر بسّّیار گذاشّّته و مؤلف نیز که ار را دان و عارفان
ع یر خود بوده ،ار این اعده م ستثنا نمانده ا ست .و در کتاب خود ،فریحاً به مالمتی بودن ا شاره
و توفیه میکند:
« اکنون بدان که (بدانک) اگر درویش بذان واماند که ر چیز که او کند خلق گویند نیک نیسّّت،
درویش رگز به مقام درویشی نرسذ .درویشان را با نیکی و بد چه کار؟ ریرا که ار خلق نه فربه توان
شذ و نه نزار .اگر شتص ،مقبوص حضرت است ،به ذم و رُفان (ربان) خلق ،مردود نشوذ و اگر مردود
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است ،مقبوص نشوذ .کارِ عنایت ،افل دارد نه غایت ،فیل 7( ».راست و  7چپ)
«ا دو ست! مه عالم درویش را خ یم اند و او خ یم خود ا ست .بایذ که ار خ یمی خود به
خیمیِ کن نپردارذ تا کاله سعادت برافرارذ 8( ».چپ)
براین اسّّاس دیدگاه میّّنف در رابطه با وفّّوص الی اهلل متأثر ار آموره ا

مسّّایگان عقیدتی

خرا سان بوده ا ست رچند ظهور تام و تمام نون راکیة مؤلف و حاالت خوش عرفانی و ار خالص
کلمات شوقانگیز او در وفاص حضرت دوست ،اررندهترین متاع این کتاب به شمار میرود.
ساختار اثر
متن
اثر ،متنی منثور گاه توأم با سرع و مزین به نظم است که در ده باب و ده فیل تبویب و توییل
و ترتیب شده ا ست .و در بیان دلیل نگارش این اثر مینوی سد :چه ،این ضعیفِ دعاگو این ستن
که میگویذ توانسّّت بیمشّّقتِ نوشّّتن و بیرحمات ،فرا خلق گوتن و لیکن مه ،ا ل این معنی
نباشّند و مُهمل شّوذ و غَرامت بر عا ل افتد ،مقید مکتوب گردانیذم تا کو ی باشّد در میان مبتدیانِ
عا شق و مریدان فادق تا مز فر اد فوتی که و سعت و و سع این مَبَلش نبا شذ برنتواند خورد و به
ر ر معانی آب داذم تا مز تشّّّنة طلب ،درد من نتواند گرفت و گو ر درین بحر انداختم تا مز
غواص و طالب ،این گو ر را برنتواند آورد اگرچه پن ار مر

این ضّّّعیف در ر مرلسّّّی و

م سرد و خانقا ی برخوانند و لیکن بی شترین خلق ندانند و به عادت ،سر منبانند یعنی دریافتیم
و آن افلِ نایافت باشذ .ستن دص به دص توان شنیذ و ستن مان به مان و ستن ایمان به ایمان5( .
چپ)
متن ،آنینان درگیر فّّنعت پردار ادبی و پیییدگی بیانی نیسّّت و موا یم فّّوفیانه در آن مور
می رند .مؤلف در کار تکلوات ادبی نبوده و به ما آن ا سرار سلوک عرفانی و شیوة ممتار و فوص
الی اهلل را برا مریدانِ نو مو بیان کرده اسّّت رچند ار نرمند ادبی نیز برکنار نبوده اسّّت و نثر
م سرع و شعر را چا شنی معانی بلند مندرر در متن نموده ا ست .م ینف در این راه ار تم سک به
آیات رآن کریم ،احادین نبو و ا واص فّّّوفیان و ادیبان و حکیمان کوتا ی نکرده و احاطة او بر
شّّوا د رآنی و حدیثی ابل ذکر اسّّت .اشّّاره به ده ا روایت عرفانی ار ربان پیامبر اکرم (ص) در
کتاب ،شا د بر این مدعاست .و ار تلمیح ما ما این اثر استواده کرده است.
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هامش
مانند بسّّیار ار نسّّته ا خطی ،در گذر رمان ،دیگرانی که یا مالک نسّّته بودهاند یا مطالعه
کنندة آن ،آنیه را پیرامون متن به نظرشّّّان میرسّّّیده و ذکر آن را در کنار متن الرم میدیدند ،در
حاشّّیة نسّّته مینوشّّتهاند .در حاشّّیة این اثر نیز عباراتی غا لباً به ربان ترکی عثمانی و گاه به ربان
فارسی ،شعر و نثر میبینیم ،میون این شعر:
ا

بّّرادر گّّر خّّرد دار
ر کّّه بّّاشّّّّد ترشرو

تّّمّّام

و ت لخ گو

نرم و شّّّّ یر ین گو بّّا مردم کالم
دوسّّّّتّّان ار و

بّّگّّردانّّنّّد رو

(بّّدگو)1ار دشّّّمن نبّّاشّّّّد بر حّّذر

عّّا ّّبّّت بّّیّّنّّد ارو رنّّج و ضّّّّرر

در مّّیّّان دوسّّّّتّّان مسّّّّرور بّّاش

گّّر خّّرد دار ر دشّّّّمّّن دور بّّاش

این د سته ار یاددا شت ا با لمی متو سش ار نظر ضتامت ،و نو شتار ریزتر ار متن ،در حوا شی
سویدِ مداولی که متن را در خود ما داده دیده میشود و در مة فوحات م پیوستگی ندارد.
گونها دیگر ار یاددا شت ا

ابل م شا ده در این ن ستة خطی ،تو ضیح واژگان وم یطلحات

است که گاه به داخل مدوص و بین سطر ا م نووذ کرده است .مثالً در کنار سطر که واژة الوبالی
با این رسم التش خاص توسش کاتب افلی نوشته شده ،مو شِّح ،ضبش فحیح عربی آن (ال ابالی) را
در حاشّیة متن متذکر شّده و در ما دیگر باال واژة تنبیه ،معنیِ آن «مهم و امر الرم» را نوشّته
است 5( .چپ)
امش نوین شعردو ست ( لم متو سش) ،مز در پنج بر

نت ست اثر در سایر فوحات چیز

ننوشته است .یعنی یا اثر او را چنان مذب کرده که او را ار فکرکردن به اشعار و گوتار بزرگان دیگر
فارغ ساخته و یا مومبی او را ار ادامة مطالعة اثر باردا شته ا ست ،اما امشنوینِ شارح ،تا پنج بر
با حضّّور مد در کنار اثر و پن ار آن با تراکمی کمتر در کتاب حضّّور دارد و رما تشّّتیص
می د د ،در برابر واژگان متن تو ضیحی در حا شیة کتاب مین شاند .د ستتش این حا شیهنوین م در
نیمة دوم کتاب به ندرت دیده میشود و در نیمة اوص نیز آنقدر نیست که بتوان بهعنوان یک حاشیه یا
شّّّرح مسّّّت قل به آن نگریسّّّت .ر دو امشنوین ،به ری نة ع بارات ترکییی که در خالص
یاددا شت ای شان بر ن سته نو شتهاند ،ترک تبارند و اثر را پن ار انتقاص کتاب به کتُبتانه ا عثمانی
دیده و خواندهاند.

 -1این واژه ار نسته افتاده است و با عنایت به مضمون و ورن شعر ،به فورت یاسی نوشته شده است.
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زمان و زبان اثر
نگارش
نویسنده مایی در مقدمه بیان کرده که این کتاب را در ساص  719رر

مر تألیف کرده است.

و فریحاً گوته که کتاب را تماماً «در سه رورِ پیاپی» به رشتة تحریر درآورده که مالب تومه است.
سّّ نة تسّّعة عشّّر با سّّبعمائة

مّّه شّّّّواص ،خّّتّّم افّّتّّاذ نّّامّّه

به رسّّّم فّّّوف یان بن یاذ کدم

بّّه اسّّّّم طّّالّّبّّان ،آمّّذ ا ّّامّّه

به سّّّه رور این کتاب نیک نامی

بّّگّّوّّتّّم گشّّّّت فّّارغ نّّوک خ ّامّّه

نّّه بهر آن سّّّتن آغّّار کردم

کّّه بتشّّّنّّدم می اسّّّّب و عمّّامّّه

ولّّی بّّر دعّّا و یّّاذکّّار

1

کّّه تّّا گوینّّد دعّّایم خّّاص و عّّامّّه
( 5راست)

و در ادا مه ب یان میک ند « :غرض ارین تذکره ،د عا بوذ و مراد آن که (آ نک) چون نام این فقیر
ضعیف مستمند در خطة مبارک نهاوند پیوند کند ار برکت آفتاب افحاب و آن درویشان خالی نماند.
اللهُمف بَلِّغنا بَرَکَتَهُمْ» ( 5راسّّّت و چپ) و با این گزارش محل نگارش کتاب را شّّّهر نهاوند عنوان
میکند.
كتابت
می توان پنداشّّّت که خوا ررادة مؤلف و کاتب موان این اثر در خانوادها فر نگدوسّّّت و
دانشی بالیده باشد ،چرا که این خاندان فررندشان را به مدرسة علمیه و خانقاه فرستادهاند.
رچند ،گا ه به دلیل ناآشّّنایی با د ایق و ظرایف ربان عربی ،خطا ا امالیی ابل اغماضّّی ار
طریق کاتب به نسّته راه یافته اسّت اما خوا ررادة موان در مرموع ،به خوبی ار پنِ حرم فراوان
لغات و افطالحات و تعبیرات علمی و عربی مندرر در سیا ة نتستین اثر برآمده و فضل او امماالً
ار ال به ال سطر ا این نسته خطی ویداست.
تاریخ کتابت ن ستة خطی شناخته و برر سی شده ار این اثر ،ذ عدة  738مر  ،اندکی بعد ار
وفات نوی سنده بوده ا ست .با تومه به رابت رمانی ،کاتب ،اثر را ار رو ن ستها که احتماالً ن ستة
خش مؤلف بوده نوشته است .رینة دیگر بر کتاب ت نسته ار رو سیا ة نتستینِ اثر و دستنوین و
مسودة مؤلف ،کاربرد فراوان ضمایر و تعابیر است که ما پا خودِ مؤلف در اثرند .تعابیر چون

 -1یادگار .
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«این ضعیف »...که نزدیک به یک ید بار در متن اثر آمده ،مؤید لمفر سایی مؤلف بر نت ستین سیا ة
اثر است( .برا نمونه 5 :چپ 14 ،راست 33 ،راست و چپ)
در ن ستة مورد برر سی ما نگامی که تعابیر معطوف به مؤلف ار ممله در آغار سروده ا خود
مؤلف ،نام و ذکر نشّّده ،کاتب موان ما خالی آن را با «له غور اهلل له» ( 13راسّّت) و «له دس
اهلل سره» ( 12راست 23 ،چپ) پر میکند که به وضوح افزودة کاتب است.
اطالع دیگر که نسّّته به ما می د د آن اسّّت که اگرچه خبوشّّانی یا خوشّّانی در نهاوند این
کتاب را نو شته ا ست اما ن ستة پیش رو ما که بیاض و پاکنوین ا ست ،در شهر خو شان ( وچان)
کتابت شده است.
نسخة خطی اثر
تنها نستة شناخته شده ار این اثر مین نسته است که در کتابتانة سلیمانیة استانبوص (ترکیه) در
مرموعة حُ سنوپا شا به شمارة  665فهر ست شده ا ست .در فوحة نت ست اثر برخی ار تر یمه ا
خراشیده و محو شده اند .اما نام بیگ رستم احمد محمود شروانی به وضوح در آنها با ی مانده است.
شاید کسی که آخرین خریدار کتاب بوده ،ار ومود اسامی دیگر خوشنود نبوده است.
مینین این بیت عربی بر تارک کتیبة آغار کتاب نقش بسته است:
روحّّک روحّّی و روحّّی روحّّک

مّّن رأ ٰ روحّّیّّن حّّال فّّی الّّبّّدن؟

این رباعی ریبا نیز در آن نوشته شده است:
نّّالّّة پّّیّّر خّّانّّقّّاه ار غّّم تّّو

ا

ح یران ح یران گّّدا و شّّّّا ّان ار غم

و

گّّریّّة طّّو ّل بّّیگّّنّّاه ار غّّم تّّو

آه ار غّّم تّّو ّّزار آه ار غّّم تّّو

واژة «االولیاء» در نام کتاب م در این امحاء ،موضوع محو رار گرفته است.
در ذیل نام کتاب عبارت تینیف الشیخ العالم العارف المرذوب السالک سید و خالی ترممان
الربانی العاشق التوشانی دس اهلل روحه العزیز دیده میشود.
ار واژة «خالی» در این عبارت عربی ،متومه ارتبا ن سبی بین نوی سنده و مؤلف اثر می شویم2( .
چپ)
نسته در  122بر

در طع ر عی تنظیم شده است .حاشیة متن ،مدوص کشی سادها با مرکب

سرخ دارد و تمام متن ،خوانا با مو ر م شکی و به خش ریحان نو شته شده ا ست .این خش به لطف
نرم افزار ا نوین در کتاب برا تمایز متون عربی با متن فار سی کتاب ،به عبارات عربی اخت یاص
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داده شده است.
این ترکیب ،حتی دویسّّت سّّاص بعد در مان شّّهر و بر تارک نسّّتة خطی دیگر با مین
مو ضوع که تو سش یک خو شانی دیگر نو شته شده ابل م شا ده ا ست و انگار آدابنوی سی برا
دروی شان در آن خطه به سنتی دیرپا بدص شده ا ست« :ر سالة آداب دروی شی ار کماصالدین حامی
محمد خبوشّّانی (م 938 .ق) با این عبارت آغار میشّّود :این رسّّاله در آداب درویشّّی ار فیاض
حقایق پنا ی مرشد عالم ربانی کماص الملت والدین حضرت شیخ حامی محمد خبوشانی دس سره
(است)( ».محدث)49-47 ،2005 :
زبان اثر
اثر ،م شحون ار فواید ربانی و ترکیبات بدیع و شیرین فار سی ا ست که برخی ار آنها را در این
مراص میآوریم اما آشنایی با مة آنها متو ف مطالعة خود اثر است.
واژگان كهن فارسی
«خاطر نتراشد» به معنی :خود خور نکند ( 6چپ)
«رو  ،سرکه نکند» به معنی :رو در م نکشد و ترش نکند ( 6چپ)
«میندیش» به معنی نگران نباش و نترس ( 6چپ)
«شرم ندارذ» به معنی حیا نمیکند ( 7راست)
«ار خلق ،خواشی کردن» به معنی انزوا و کنارهگیر در بیت:
چنان در راه او میرو کهکن را با تونبود کار

اگر مرد طریقت را ،بکن ار خلقْ خواشّّی
( 6چپ)

«گرفتکردن» به معنیِ خرده گرفتن« :اگر مماعتی گرفتکُنند که چرا نام رنان در میان نام مردان
آوردند ،مواب گوییم تواوتی نکند 19( ».راست)
«نایافت» به معنیِ نوهمیدن و نیافتنِ افل معنی :اگرچه پن ار مر این ضعیف در ر مرلسی و
م سرد و خانقا ی برخوانند و لیکن بی شترین خلق ندانند و به عادت ،سر منبانند یعنی دریافتیم
و آن افلِ نایافت باشذ 5( .چپ)
«نه به گمانم» به معنی :یقین دارم « .اگر شّّّیخ گویذ به مرید که من به درمة پیغامبرانم گویذ من
درین معنی نه به گمانم بل خاک پا مردانم» ( 26چپ)
«دیو دبیر» به معنی دعانوین و من گیر در این بیت:
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بیمّار شّّّّدم رود طبیبم بّه سّّّر آریّ د

دیوانّّه شّّّّدم «دیوْ دبیرم» بّّه بر آری ّ د
( 27چپ)

حرف ربط «چرا زیرا»
کاربرد این حرف ربش در آثار ادبی نادر اسّّّت .در یییک ار فر نگ ا بزر

لغت ار ممله

د تدا و میادر آن ،خبر ار این حرف ربش سببی ومود ندارد .در کتب دستور لغت فارسی ،تاره و
کهن ،م اثر ار این حرف ربش نی ست .اما در کتاب حا ضر ،این حرف ربش در پنراه مو ضع به کار
رفته ا ست و این ن شان می د د که حرف ربش مذکور ،تداوص و روار و سیعی در گوتار و نو شتار آن
رورگار داشته است.
پیداییِ این حرف ربش سببی ،یکی ار ارمغان ا ربانی و ادبی مطالعة این کتاب به شمار میرود
و نمونه ایی ار کاربرد آن در ذیل می آید .گمان اولیه بر بکارگیر مداگانة دو مزو این ربش بود اما
در ادامه اتیاص آنها به یکدیگر در کاربرد ا متن ،روشن شد:
«دری ن حالت چنان که گوتم محمود گنره وار ،این اسّّّرار ار مه کن متوی میکردم چرا ریرا
که عقوص بعضّّی خالیق در نا یّّات باشّّذ و رگز کلم حقیقت را اسّّتماع نکنند و نتوانند کرد و
نتوانند شنیذ 9( ».راست)
«مَن کَثُرَ کالمُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ (محمد با ر مرل سی :ر  ،71ح  )286و تکثیر نطق ،خوش ا ست و دص
را مورش اسّّّت و لیکن نادان را ناخوش اسّّّت و در مانش ار آن ،آتش اسّّّت چرا ریرا که در
نمییابذ 15( ».چپ)
« اما شّّّیخ بایذ که در ابتداء مرا دت ،شّّّراب تلخ در کامل مرید نریزذ تا نونِ امارهاش ار راه
مستقیم ،نگریزذ چرا ریرا که طولی را پرورش به شیر بایذ کرد 23( ».راست)
« ب سیار ک سان با شند ار ا ل م شایخ که ای شان شیخ کامل با شند چرا ریرا که علم را عامل با شنذ».
( 29چپ)
« توکر در ذات ،کور محض است و در فوات اسالم ،محض چرا ریرا که فوات ،داللت بر ذات
میکند و ذات ،داللت بر فوات 36( ».راست)
« رچه در عالم فنا می کند در آینة عالم بقا بار خوا ذ دیذ چرا ریرا که آخرت ،آینة عالم سّّّولی
است و آینة عمل است 44( ».چپ)
«و ر عامی در و ذمی کرد اگر چنان که میرو و ایشان را ار حقیقت آن ستن اعالم میکنی
باست چرا ریرا که نمیشنوند 52( ».راست)
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«و ر اولوالعزمی را این مالمت به در بوذه اسّّت و ر افّّحاب و اتباعی را این خوشّّه ار آن
خرمن رسیذه چرا ریرا که سالمت در مالمت است 53( ».چپ)
ذال فارسی (معجم)
تألیف این کتاب در دوران روار کاربرد ذاص فار سی یا مُعرَم بوده ا ست .دربارة سبب کاربرد این
حرف ،نظرات گوناگونی دادهاند که ما آن در این نوشّّتار نیسّّت اما شّّوا د این کتاب حاکی ار
تداوص و روار این حرف در رن شتم رر میباشد.
ذاص فارسی یا معرم در دو ما در کتب دیم به کار میرفته است:
نتست رگاه بل ار آن حرفی متحرک به حرکات کوتاه آمده باشد .مانند :باشذ ،بشوذ ،گذرذ
دیگر آن که بعد ار حروفی که پایة فدا ا بلند ستند (ا  -و ) -بیاید .مانند :ا ستاذ ،شنیذ،
گشوذ
در برابر این حرف ،داص فار سی در مایی به کار میرود که پن ار حروف ساکن و بی فدا آمده
باشد .مانند :مرد ،خورد ،سرد
این شیوه تا رن وتم در سراسر ایران ،کاربرد شایعی داشته است اما پن ار این عیر به تدریج
ار سمت ماوراء النهر رنگ باخته و ار میان رفته است( .نک :موینی ،1396:ر  73 ،1و ر ،2

1 )80

اما در اکثر ایران در اواخر رن نهم ذاص معرمه کامالً به داص مهمله (بدون نقطه) بدص شّّّده و به
ا ستثنا واژگان محدود چون پذیرفتن و گذ شتن و تذرو ،اثر ار این حرف بر ما نمانده ا ست.
(نذیر احمد)19-77 ،1350 :
بسّّّامد ذاص در این متن مطابق شّّّمارش رایانها  3156 ،عدد اسّّّت که ار آن میان  541بار به
فورت «وذ» 768 ،بار به فورت «یذ» و  305بار به فورت «اذ» است.
اینک نمونه ایی ار ذاص فارسی متن را در اینرا مرور میکنیم:
«اما بعد بدانیذ ا برادران دینی و یاران یقینی – رادکم اهلل فی الهد و خیّّکم لمحبة المولی –
که مدتی رورگار برآمذ که این ضّّّعیف ف قیر در پردة انوار و عظمت مالص که ال اله اسّّّت مقید و
مُیَیفد بوذم 3( ».راست)
 -1ظهیر فاریابی سروده است :احوظ الورق بین داصٍ و ذاصٍ فهو رکن بالوارسیة معظم کل ما بله سکون بال «وا » فّّّهو داص
و غیره ذاص معرم
خوامه نییر الدین توسی میگوید( :د تدا ،1377 :مدخل ذاص)

آنان که به فارسّّی سّّتن میرانند

در معرض داص ذاص را ننشّّّّاننّّد

ما بل و آر ساکن و مّز «وا » بود داص است وگرنه ذاص معرم خوانند.

بررسی متن بالغةُ المُراد فی طریق األوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) 53 /

« گوت :ا پسّّر ،شّّنیذ ؟ گوت :آر  .گوت :کار ا ل دانش با ا ل غولت ،چنین اسّّت7( ».
راست)
« اگر شتص ،مقبوص ح ضرت ا ست ،به ذم و رُفان (ربان) خلق ،مردود ن شوذ و اگر مردود ا ست،
مقبوص نشوذ 7( ».چپ)
بودِخود نابوذ گردان پنببودش بود شّّّو

رانکه چارة کارت ا مان،مز رهنابود نیست
( 7چپ)

ادبیات اثر
فهلویات
مردم وچان به لهره ا و ربان ا متتلوی ار ممله و با وسّّّعتی منحیّّّر به فرد ،کورمانری،
فحبت میکنند .کورمانری سر شتی دیمیتر و ا فیلتر را ن سبت به دیگر گویش ا کُرد حوظ
کرده ،چرا که دیگر ربان ا کرد به خاطر نووذ درارمدت فارسّّّی و شّّّاید مذب یک ریرالیه
م شتص ایرانی ،د ستتوش دگرگونی ا چ شمگیر شدهاند )Asatrian: 2009, 1-57. p.12( .این
مو ضوع ،شاهکلید درک سور و ا امت نوی سنده بین وچان خرا سان و نهاوند مدان ا ست .نوی سنده،
م به اعدة منطقة سکونتش در شرق ایران و م به وا سطة محل توطن خاندانش ،به نهاوند سور
کرده و این کتاب را در آنرا نوشّّته اسّّت .مؤلف ار طوایف کُرد وچان بوده و این موضّّوع را دو
رینة دیگر یعنی نام او عیدْعاشق و ابیاتِ با لهرة محلی مومود در این کتاب تأیید میکند .این ابیات
که ار گونة فهلویات (دوبیتی) بوده و لهرة ویژة منطقة فهله را مراه خود دارد .نهاوند بت شی ار این
منطقه ا ست .کاربرد فهله در سررمین ماد ا به اواخر دوران ا شکانی میر سد (تو ضلی.)119 ،1385 :
دوبیتی ا به طور مر سوم در بحر زر م س دس مق یور با ورن مواعیلن مواعیلن مواعیل سروده شده
است.
نکتة مالب نظر ،پراکندگی این دوبیتی ا در متن اسّّت که مگی در کنار م و در دو سّّه بر
میانی نسته آمده است:
« ّّطّّره بّّحّّریّّام و در شّّّّهسّّّّوار

بّّر ام آژ مسّّّّلّّمّّانّّی و کّّوّّار

ورد و سّّّّر غ ی بیّّام و سّّّّر اسّّّّرار

الم لّّطّّوّّام و ّّاف ّّهّّر الّّف وار
( 82چپ –  83راست)

اَمِّّن بّّه غّّیّّب اَو آد

سّّّّر لّّوالک

شّّّّراب و عّّاشّّّّقّّانّّم ک ّرد َّّنّّاک
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او را مِّّنّّی پّّاک

نّّّور مّّّحّّّمّّّدم دَال مّّّکّّّان دِ

وژان نّّورم بَّّد

و دردام آژ مّّّقّّّام الم الّّّف ال

دِیَّّّم نّّّور

خّّون کّّیّّان و دلّّم اوذر بّّه پّّاال

کّّدام اویّّا کّّه نّّه ژیّّر

ار او بّّّارام ارو بّّّارام ارو بّّّار

کّّه گّّرد المّّکّّانّّم کّّرد پّّروار

ا ّّل رارام و آژ حّّق مّّکّّرون رار

نّّارنّّیّّنّّام و او حّّق مّّکّّرون نّّار

( – 85راست)

آژ انّّّوار تّّّالال
نّّه بّّاال
( – 87راست)

( – 88راست)»

و دو مورد دیگر در بر

اخیر الذکر.

تخلّص شاعر
مؤلف 39 ،مرتبه خود را ما ما کتاب و در خالص اشعارش «مشنی» خطاب و معرفی میکند،
ار ممله:
اَیا مشّّنی بییاره درین ره بی نشّّان میرو

چنان درگور رو رینرا که لب مور نترا شی
( 6راست)

مژده بّّدها

اخی کّّه مشّّّنیِ عّّاشّّّق

اسّّّرار فروش آ یذ ،در بحر وفّّّالم من
( 27راست)

فّّّّ حبّّت عّّارفّّان کن ا

مشّّّّ نی

کّّه دص رفّّع او نّّه پسّّّّت د ّّد
( 50چپ)

مشّّنیا اندر طریقت چشّّم دص را بر گشّّا

بشّّنو آن اسّّرار معنی با سّّر گوتار شّّو
( 63چپ)

مشّّّنی اگر عقل و بیّّّیرت ،تو راسّّّت

خّّیّّز بّّران ار دو بیّّّّر ،مّّو خّّون
( 99راست)

امثال و ضرب مثل
کاربرد امثاص و حکم برا انتقاص موا یم ار دیربار مورد تومه نوی سندگان بوده ا ست .غیر ار آنیه
در متون الهی و آ سمانی دیده می شود تقریباً تمام ادیبان ار این فنعت ا ستواده کردهاند .ر چند آن
طور که عالمه د تدا در مقدمة اثر اررندة خود ،امثاص و حکم بیان میدارد :تعریف شّّّایسّّّته و

بررسی متن بالغةُ المُراد فی طریق األوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) 55 /

بایسّّتها ار مثل در کتاب ا ادبی ومود ندارد .موسّّرین کالم وحی در بیان موا یم آیات الهی و
یص انبیاء بار ا ار این شیوه بهره بردهاند( .سیوطی ،1387 :ر  6 ،12و  13و )15
در این اثر که م شحون ار موا یم و تعالیم الهی ا ست نیز شا د ا ستوادة مؤلف ار امثاص ستیم که
موارد ار آن ار امثاص و حکم عاد و برخی ار آنها مقتبن ار کتاب رآن کریم اسّّّت و مؤلف ار
کاربرد واژة «مَثل» در مواضع آن در این کتاب پر یز نکرده است.
امثال فارسی
مثل :دبیر با پرگار گوت :عرب سّّّرگردانی .گوت :پا بر ما دارد و ار نقطه غافل نیسّّّتم8( .
چپ)
مثل :بدانکه چون شیخ ن ش سته با شذ ،مرید بایذ که دائم در مقام یبت محو با شذ چرا ریرا که
شیخ ار خوشه چینیِ خرمن نبوت ،دم بر اب وسین معنی دارذ و بی واسطة حق تعالی با او مکالمه
کنذ و پیوسّّته در حضّّور و مشّّا دة حق اسّّت .پن مرید بایذ که اگر خود م برئیل باشّّذ در پرتو
والیت شیخ ،گنرشکی گردذ بلکه پشه ا شوذ تا والیت شیخ درو کارگر آیذ و ستن او به درد درو
سرایت کنذ 31( .راست)
مثل :روغن را اگر به آب بیامیز  ،بر سر آب افتد و آمیتته ن شوذ .مگر با کل ممزور کنی در بنِ
دریا که پا بست ریر آب گردذ و عالم علیا را دست ندارذ 45( .راست)
این مثل مشهور است که اگر مهان آب گیرذ بش را چه غم است 45( .راست)
امثال عربی
کاربرد مثل در ذ ن مؤلف ار مایگا ی واال برخوردار اسّّّت و و حتی در انتتاب آیات و
احادین م بی اعتنا به این مقوله نیست:
مَثَلَ الذِین یُنوِقُونَ أَموَالَهُمْ فی سبیل اللهِ کمَثَلِ حَبةٍ أنْبَتَتْ َسبْعَ َسنَابِلَ فِی کلِ ُسنْبُلَةٍ مِائةُ حَبَةٍ (85
چپ)
اعْلَمُوا أَنَم َا الْحَیاةُ الدُنْیا لَع ِبٌ وَلَهْوٌ وَرِین َةٌ وَتَو َاخُرٌ بَینَکمْ وَتَکاثُرٌ فِی ال ْأَمْوَاصِ وَال ْأَوْلَادِ کمَث َلِ غ َینٍ
أَعْرَبَ الْکوفارَ نَبَاتُهُ ثُمف یهِیجُ فَتَرَاهُ مُیْوَرًّا ( 98راست)
مَثَلُ کلِمَةً طَیبَةً کشَرَرَةٍ طَیبَةٍ وَ مَثَلُ کلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کشَرَرَةٍ خَبِیثَةٍ ( 100چپ)
إِنَمَا مَثَلُ الْحَیاةِ الدُنْیا کمَثَلِ ریحٍ ( 101چپ)
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نتیجهگیری :
در پایان میتوان اینگونه بیان کرد که عید عاشق خبوشانی یا خوشانی و کتاب شگرف او که آن
را در سه رور به ر شتة تحریر درآورده « -بالغة المراد فی طریق األوراد» -به عنوان متنی برخا سته ار
تیّّوف خراسّّان سّّالها ناشّّناخته بود اسّّت .این اثر فوائد ربانی ،ادبی ،مامعه شّّناختی و عرفانی
ویژها دارد و ار منبه ا متتلف ،شّّّایان مطالعه و تد یق اسّّّت .خوانندگان با مطالعة این اثر،
اطالعات د ست اولی دربارة آداب دروی شی در ت یوف خرا سان رون وتم و شتم رر

مر

مکتب ت یوف خرا سان به د ست میآورند .فهلویات و امثاص و ا شعار این اثر ،الیه ایی ابل تومه ار
کتابند و کتاب آکنده ار معالم و معارف بلند عرفانی و اخال ی اسّّّت که آن را برا بهره بردار در
ر رمان و مکانی درخور ساخته است.
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