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 مقدمه
کی شود که یبعد، مالحظه میخصوصًا از حوالی قرن ششم به با مرور آثار طریقتی صوفیه، 

ف بحث کیفیت ادای ذکر از مناقشههه  ر میاندبرانگیزترین مسههائل خانقاهی در تاریخ تصههو 
است. این اختالف اساسًا بر سر این مسئله است که آیا ذاکر اجازه دارد صوت  سالکان بوده

ر را و بیشترین تأثی که اداء لفظ ذکر به کدام شیوه افضل استاین دیگر ذکِر خود را بلند کند، و
 یریگهای صههوفیانه در قرون پنجم و شههشههم و شههکلتوجه طریقتقابل گرفتن رونق بادارد؟ 

ن حول تعالیم م ای ازهمجموع تدریجی صول طریقتی مدو  سؤا سالسل، اس  ن هر یک از این 
ت تا که صوفیۀ طرائق گوناگون را بر آن داشها در این مقوله آشکارتر شد، چنانتفاوت دیدگاه

در دفاع از آداب خاِص ذکر در طریقت خود، دسهت به تصهنیآ آثاری با محوریت موضهوع 
المسههتجلب  يبیان ذکر الخف»ای با عنوان جمله اسههت رسههاله آنذکر و شههرایآ آن بزنند. از 

شیخ عالءالد  «يلألجر الوف سمنانی )، نوشتۀ  شایخ کبرویه 7۳6د. ولۀ  شهورترین م ق(، از م
با مشاهدۀ رواج ذکر جهر در میان سایر طرائق آن را تم قمری که احتمااًل هش در قرون هفتم و

ر شیخ کبری  به نیتصوفیه،  کیدات مکر  ه تأ دفاع از آداب ذکر مرعی طریقت متبوعش، خاص 
 مبنی بر لزوم اخفاء صوت ذکر، نگاشته است. (ق618)ش. 

منان بهطور خاص، و در منظومۀ آثار پیر سبا وجود حساسیت شدیدی که در این اثر به
شود، ظاهرًا در نسلمالحظه می« ذکر قوی خفی»لزوم مداومت مرید بر نسبت به طور کلی، 

ان کید مصر  وله از شدت این تأ مشایخ کبروی تا حدی کاسته شده  ۀهای بعد از شیخ عالءالد 
ق( 786د. ) شخصیت ممتازی مانند میرسید علی همدانی ،عنوان مثالبه ،بوده است. چراکه

ری که در آثار گردان باواسطۀ سمنانی نیز محسوب میکه از شا شود، با وجود اشارات مکر 
ذکر  ۀمرید را برای شیو ،خود ۀاورادیگوناگونش به فضیلت ذکر خفی دارد، در جایی از رسالۀ 

ر می و یا مطابق با نقل مرید  1؛کندگفتِن پیش از طلوع آفتاب میان ذکر خفی و ذکر جهر مخی 
ق(، سید همدان جایی تصریح نموده که ذکر جهر 797د. عفر بدخشی )نویسش جو مناقب

                                                 
ید: همدانی در قسمتی از این رساله می .1 و چون از اوراد فتحیه فارغ شود، دعای پیش محراب که مشهورست »گو

داد طلبد و فاتحه بخواند و بعده تا آفتاب برآمدن به ذکر خفی قوی چهارضرب بخواند و از ارواح انبیاء و اولیاء استم
  پ(.۲9۴: گ رسالۀ اورادیه)نک. همدانی، « یا ذکر جهر به دو ضرب یا به تالوت یا به ادعیه یا به تفکر مشغول باشد
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این تفاوت دیدگاه آشکار میان اقطاب (. 197: 199۵ ،دانسته است )بدخشیرا بدعت نمی
قول خصوصًا از این منظر قابل توجه است که بر اساس نقل ،دو نسل متوالی صوفیان کبروی

: 1۳7۰ ،ریاضنک. )سمنانی دارد  ذکر خفیلۀ مستقیمی که همدانی در یکی از آثارش از رسا
وله و استدالالت گوناگونش در این ، می(۵۳9-۵۴۲ د شیخ عالءالد  دانیم که او به تحذیر موک 

التزام مطلق به ذکر خفی را حداقل برای حلقۀ مقربانش  ،باب التفات داشته و با این وجود
 کرده است.تجویز سختگیرانه نمی

مضاف بر اهمیتی که در تحقیق حول آداب طریقتی صوفیه و ، کر خفیذبه هر ترتیب، رسالۀ 
رات  کوشش ایشان برای تبیین مبانی نقلی و عقلی کیفیت اعمال خانقاهی دارد، از منظر تطو 

الت فکری آن دوره درون طریقتی کبرویان طی قرون ششم تا هشتم، که احتمااًل نامرتبآ با تحو 
 ارۀبو غور است. در مقالۀ حاضر، پس از بحثی اجمالی در توجه ۀشایستمتنی هم نبوده، نیز 

محتوای این رساله، به بررسی وجوه انتساب آن به سمنانی خواهیم پرداخت و پس از معرفی 
 را عرضه خواهیم کرد.ن آن نسخ موجود این تصنیِآ پیر سمنان، تصحیحی از مت

 
 بحثی در باب محتوای رساله

که از ان مفصل از پیر سمنان خطاب به اصحابش که چنانچندست نها اثری ذکر خفیرسالۀ 
اگرچه سمنانی در بند  1است. قمری نگاشته شده 7۰1آید، در سال عبارتی در متن آن برمی

آغازین متن، انگیزۀ تصنیآ این اثر را تمهیدی برای پس از مرگ خویش در جهت یاری معنوی 
نسبتًا جدلی آن  ِش د، لحن نگارکنتوصیآ می خودشطالبان و کسب توشۀ اخروی برای 

کان از دایرۀ سال فراترنشانگر در نظر داشتن هدفی فراتر از ِصرف ارشاد یاران، و مخاطبانی 
 تحت تربیتش است.

در اندیشۀ عرفانی پیر سمنان همچون دیگر مشایخ و اقطاب کبروی ادوار گوناگون، مهم

                                                 
 «گر که حال ما چون باشدایم، بنما خود در هفتصد و یک افتاده»گوید می ذکر خفی ۀ. سمنانی در قسمتی از رسال1

 7۰1سمنانی آمده که خود تألیآ  سر بال البال ۀدر رسال ذکر خفیحاضر(. همچنین از آنجا که نام  ۀ)نک. مقال
نیز در همین سال نگاشته شده باشد. مضافًا، تصریح سمنانی  ذکر خفیرسد که قبول میهجری است، به نظر قابل

سالگی او در  ۴۲سالی او دارد که با یز داللت بر نگارش آن در دوره میاندر بند آغازین متن ن« انحطاط عمر»به 
 ق کاماًل سازگار است.7۰1سال 
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 لذا در تعالیم خانقاهی«. طریق حصول معرفت حق و وصول به حضرتش ذکر حقست»ترین 
یح نسبت به توضیح و تشر ویذکر مورد توجه نیست و در حساسیت  ۀاو هیچ مفهومی به انداز

یفی در هم تصن ذکر خفی. رسالۀ کندمسائل مختلآ طریقتی، هیچ چیز با ذکر برابری نمی
ات ست برای اثبا ، اساسًا کوششیآیدبر میطور که از عنوانش همین راستاست و همان

وله در این نوشتۀ نسبتًا مختصر خود، با  فضیلت ذکر خفی بر ذکر جهری. شیخ عالءالد 
هایی عقلی، سعی دارد نشان دهد که گیری از شواهد قرآنی و روایی در کنار استداللبهره

ت است. او در ترین شیوۀ اداء لفظ ذکر و نزدیکاخفاء صوت ذکر، مقبول ترین طریق به سن 
ز ا برد و عالوه بر اثبات فضائل ذکر خفی،های گوناگون احتجاج بهره مییوهاین رساله از ش

ب بر چنین شیوۀ ذکری وجوه مختلآ به نفی مشروعیت ذکر جهر نیز می پردازد و آفات مترت 
ر می  روشیمحوری خود از هیچ  اثبات این دیدگاه برایشود. سمنانی را به مریدانش متذک 

 حددربار شاهان در خصوص  ر جایی از رساله حتی به عرِف که دکند، چناننظر نمیصرف
ش برای ایینتبای از جنبهو به نوعی  ،کندصدا هنگام گفتگو با سالطین استناد می قابِل قبول

قۀ که به احتمال زیاد ریشه در ساب سازداستوار میاش آداب عرفی زمانهبر را فضیلت ذکر خفی 
 1ان دارد.پررنگ مالزمۀ او با دربار ایلخانی

وله در این متن عدم التزام برخی با وجود آن شیخ عالءالد  کر به ذ های صوفیانهطریقتکه 
هعنوان بدعت برنمیخفی را صههراحتًا به دارد چنان قاطع و ای که عرضههه میشههمارد، اما ادل 

سههازد. پیر سههمنان در این دقیق اسههت که بدعت بودن ذکر جهر را به ذهن خواننده متبادر می
کند و در تصنیآ تنها به اثبات نظری فضیلت ذکر خفی و واکاوی معایب ذکر جهر اکتفا نمی

االنه مریدان را چنین مخاطب می  سازد:رویکردی فع 
باید که هرکس که به جهر ذکر گوید و عادت کرده باشد، با او ننشیند و نخیزد و اگر ممکن 

ین نصی»ه باشد او را از آن بازآورد، و نصیحت دریغ ندارد ک ت کند به ُخلق «حةالد  ، و وصی 
 .خوش در خفیه

 ای با خواجه علی رامتینیشهاید به سهبب همین نگاه ارشهادی اسهت که شهیخ در مکاتبه
سل صوفیۀ(، مبنای ذکر جهر ق7۲1د. ) س ۀسل دهد که البته با ال قرار میؤخواجگان را مورد 

                                                 
 .Deweese, 2014: 35-76در خصوص تعامالت سمنانی با دربار ایلخانیان نک.  .1



ولۀ سمنانی« ذکر خفی»تصحیح و تحقیق رسالۀ    289  /  اثر عالءالد 

ین مواجه می« انحضههرت عزیز»حدی فرافکنانه از سههوی پاسههخی رندانه و تا  شههود. فخرالد 
 ست:ا ، پرسش سمنانی و پاسخ رامتینی را چنین ثبت کردهالحیات رشحات عینکاشفی در 

ولۀ سمنانی گویید، این چون است؟ شنویم که ذکر جهر می[ آنکه ما می:]شیخ عالءالد 
 گویید،یشنویم که شما ذکر خفیه ماند که ما نیز می]خواجه علی رامتینی[ در جواب فرموده

 (.1/6۳: 1۳۵6 کاشفیپس ذکر شما نیز جهر باشد )

علت  ،در ابتدای رساله ،زبان فارسی رساله نیز شایستۀ توجه است. اگرچه پیر سمنان
، شاید بتوان هدف کندمیانتخاب زبان فارسی را تسهیل مطالعۀ آن برای مریدانش عنوان 

 ر جهرزبان فرارود و مقابله با رواج ذکیاش برای تأثیرگذاری بر صوفیۀ فارستر احتمالیکالن
به فیذکر خهای صوفیانۀ آن دیار را نیز در این گزینش او مؤثر دانست. رسالۀ میان طریقت در

ن چندین توصیۀ طریقتی  جز استدالالت سمنانی پیرامون لزوم اخفاء صوت ذکر، متضم 
وله در آنها د ر خصوص مسائل متنوعی، از نامرتبآ با مفهوم ذکر نیز است که شیخ عالءالد 

های زبان و چشم و گوش، نکاتی را به مریدانش جمله شرایآ لقمۀ حالل، نکاح، سفر، و پرهیز
ر شده  است. متذک 

 
 در باب انتساب رساله 

وله در طول حیات خود اثری تحت عنوان  بیان ذکر »تردیدی وجود ندارد که شیخ عالءالد 
نموده، چراکه او خود در سه موضع از آثارش به  تصنیآ« يالمستجلب لألجر الوف يالخف

 ما ال بّد منه فی الّدیناست. دو مورد از این اشاراِت شیخ در رسالۀ  این رساله با نام اشاره کرده
سخن گفته « رسالۀ ذکر خفی»طوری که یک جا از تألیفی با نام او آمده، به
ولۀ   يبیان ذکر الخف»حت عنوان ، و بار دیگر از آن ت(۳6: 1۳69 ،سمنانی)عالءالد 

دیگر سمنانی به این تصنیآ، در  ۀاشار(. 9۴: هماناست )یاد کرده« يالمستجلب لألجر الوف
رسالۀ ذکر »جا نیز مریدانش را به مطالعۀ اوست که در آن سر بال البال الذوی الحالرسالۀ 

از این اشارات،  اما فارغ(. 1۵1همان: است ) توصیه نموده« يالمستجلب لألجر الوف يالخف
 است، از ی نیز اثری با این نام به پیر سمنان منسوب شدهختشنادر بسیاری از منابع کتاب

و نیز ( ۴۰: 1۳66 همو،سمنانی ) چهل مجلسمایل هروی بر جمله در مقدمۀ مفصل نجیب
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منانی تألیآ س« يالذکر الخف يرسالة ف»خلیفه که در آن اشارتی به حاجی الّظنون کشفدر 
ذکر مستعمل در  سبک نگارش و دایرۀ واژگاِن (. 1/866: 19۴1خلیفه شود )حاجیده میدی

که اگر کسی با ست، چنانا شاهد دیگری بر اصالت انتساب این اثر به سمنانی نیز خفی
وله آشنایی  ۀمنظوم ایی کند که جوهرۀ محتوداشته باشد، تصدیق میاجمالی آثار شیخ عالءالد 

رساله در سازگاری تام با دیگر آثار اوست و حاوی اشتراکات و بعضًا و سیاق کالم در این 
 باشد.تشابهات عینی متعدد می

 
 از رسالۀ ذکر خفیموجود  هایهنسخ

 هایکنون شش نسخه شناسانده شده که دو مورد از آنها در کتابخانه تا ذکر خفیاز رسالۀ 
آنجلس آمریکا، و دانشگاه لس نسخ خطی ۀیکی در پیشاور پاکستان، یکی در مجموع ،ایران

 پردازیم:. ذیاًل به بررسی و معرفی این شش نسخه میاست در ترکیه نسخه همدو 
ۀ است که همراه با پنج اثر صوفیان ذکر خفیموجود از رسالۀ اقدم نسخ  :نسخۀ نورعثمانیهـ 

ۀ نسخ گنجین ۵۰۰7دیگر، از جمله چند تصنیآ نسبتًا کوتاه از سمنانی، ذیل نسخۀ شمارۀ 
به  ق869شود. استنساخ این نسخه در سال کتابخانۀ نورعثمانیه در استانبول نگهداری می

را به خود  1۲۲تا  11۳های که برگه در آن  ذکر خفیپایان رسیده و خوشبختانه رسالۀ 
ناوین کتابت برخی ع درست. کاتب این نسخه از جوهر شنگرف ا افتادگی ه بدون هاختصاص داد

است. به دلیل قدمت قابل توجه،  شمار تصحیحاتش را در هامش ثبت کردهانگشت بهره برده و
 هعنوان نسخۀ اساس در تصحیح حاضر استفاده نمودخوانایی، و نداشتن افتادگی، از این مکتوب به

 ایم.اشاره قرار داده مورد« نو»ها آن را با عالمت و در بخش اختالف نسخه
یکی از مخطوطات کتابخانۀ میردادخان در پیشاور ، خفیذکر دیگر نسخۀ  :نسخۀ پیشاورـ 

المعارف بزرگ در کتابخانۀ مرکز دائرة 1۰71ای عکسی از آن به شمارۀ پاکستان است که نسخه
قدمت، در میان نسخ موجود رسالۀ  لحاظخوانا که به  این مکتوِب  1شود.اسالمی نگهداری می

                                                 
 می ضبآالمعارف بزرگ اسالةهای عکسی مرکز دائر. مشخصات این نسخه در هیچ کدام از دو مجلد فهرست نسخه1

ای است که در ابتدای نسخه ثبت کنیم مطابق با شناسهنگردیده، و آنچه که ما در خصوص این نسخه عنوان می
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همراه با پنج رسالۀ عرفانی دیگر  ق9۴9 شود، در سالسمنانی سومین محسوب می ذکر خفی
شود. ای دیده نمیکه عمدتًا از آثار مشایخ کبرویه هستند کتابت شده و در آن هیچ افتادگی

آ را چنین آورده رسالۀ ذکر الخفی »است:  کاتب در پیشانی رساله، عنوان اثر و نام مول 
منانی قدس روحه ین الس  ة والد  نوان از آثار موجود در این نسخه دومین ع ذکر خفی .«عالءالمل 

این مکتوب قرار دارد. در چند بخش از هامش این نسخه،  7تا  ۲است و متن آن در صفحات 
کاتب یا به احتمال زیاد شخصی غیر او، عباراتی از جمله ترجمۀ فارسی برخی جمالت عربی 

ا عالمت را ب ر خفیذکها، این نسخه از متن را نوشته است. در قسمت اختالف نسخه
 ایم.نشان داده« پی»اختصاری 

وامین عنوان از چهلسمنانی، سی ذکر خفینسخۀ دیگر  :آنجلسنسخۀ دانشگاه لسـ 
دانشگاه  ۀمخطوطات کتابخان ۀاست که در گنجین C73ای به شمارۀ پنج رسالۀ مجموعه

 ویِس این دستن(. ۵7۰: 1۳6۲ ،پژوه و حاکمیشود )دانشآنجلس آمریکا نگهداری میلس
به خآ نستعلیق و با عناوین شنگرف کتابت  ق97۴تا  97۳های و خوانا در سالتمیز بسیار 

 بر را در 18۲تا  176صفحات  و در این نسخه فاقد اسقاطات است ذکر خفیاست.  شده
ن نفی ذکر جهری از آ»است:  و عنوان رساله چنین ثبت شده مؤلآگرفته، و در ابتدای آن نام 

وله شی اه بیان الذکر الخفعالءالد  کاتِب این نسخه، در نگارش آیات و  .«يخ سمنانی و سم 
روایات از جوهر سبز استفاده کرده و از هامش برای اصالح معدود اشتباهات کتابتی بهره برده 

 ایم.داده نشان« لس»است. این نسخه را با عالمت 
ۀ زدهمین رسالسمنانی، سی ذکر خفیخطی موجود از  ۀچهارمین نسخ :ۀ مجلسنسخ ـ

که  است مجلس شورای اسالمی ۀ، محفوظ در کتابخان89۴6 ۀبه شمار در مکتوبی مندرج
(. ۲9/۴۳۳: 1۳9۰ ،است )حکیم دوازهم هجری به خآ نستعلیق کتابت شده ۀحوالی سد

 ایو اگرچه افتادگی عمده ،شودمؤلآ آن دیده نمی وای به نام رساله در این نسخه هیچ اشاره
ش و سرشار از اغالط ا ایتار کلی رساله در آن حفظ شده، نسخهندارد و ساخ ست بس مشو 

                                                 
رۀ نسخه است که اشتباهًا شما فهرستوارۀ کتابهای فارسیاست. تنها فهرستی که از این نسخۀ عکسی نام برده، شده

ابتدای نسخه  ۀگفتنی است که در شناس (.7/372: 1382است )نک. منزوی، ذکر کرده ۲۴۳، عدد 1۰71را به جای 
 اصالح شده است. 1۰71به  ۲۲۴۳نسخه از  ۀهم ظاهرًا شمار
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فات که آثار آب  با عنایت به ،نگار نیزشود. فهرستدر اوراق آن دیده می همخوردگی و تصر 
اگرچه  ،. از این روکرده استسواد معرفی کتابت رسائل این نسخه، کاتب را شخصی کم ۀشیو

فات و  تصاویر این نسخه در دسترس د و کثرت اغالط و تصر  نگارنگان بود، اما به جهت تعد 
ر تاریخ کتابت، آن را به عنوان یکی از نسخ بدل در تصحیح حاضر در نظر نگرفتیم. با نیز تأخ 

 کمکی استفاده شد. ۀعنوان نسخهایی از متن این نسخه بهاین حال از بخش
سمنانی شناسانده  ذکر خفیان رسالۀ عنوای که بهپنجمین نسخه :نسخۀ دانشگاه تهرانـ 

 ،پژوه)دانشاست  ۵86۳در مجموعۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ  ایشده، نسخه
او  یذکر خف( که بنا به تحقیق نگارندگان هیچ ارتباطی با سمنانی و رسالۀ 16/11۳: 1۳۵7

« وریهرسالۀ ن»ت موسوم به ست در باب انوار و مکاشفاا ایندارد. این رساله در حقیقت نوشته
تردید یکی از که اگرچه در برخی منابع سهوًا به همدانی و سمنانی منسوب شده، اما بی

د نوربخش است. نام  ،نگاربه عنوان فهرست ،پژوهدانشمرحوم  چرا حال 1تصانیآ سید محم 
ه کردی و سمنانی را مؤلآ آن معرف« يالمستجلب لألجر الوف يالذکر الخف»این رساله را 

ست که استاد سعید نفیسی در ا نویس کوتاهی؟ پاسخ این پرسش در یادداشت دستاست
با استناد به بند پایانی دومین رسالۀ موجود در این  ایشان. است ابتدای این نسخه مرقوم کرده

جا که سمنانی در توصیه به مریدانش از ، آنسر بال البال لذوی الحالنسخه، یعنی رسالۀ 
که شاید رسالۀ چهارم این  است برد، حدسی را مطرح نمودهخود نام می ر خفیذکرسالۀ 

به  ،سمنانی باشد. و به احتمال قریب به یقین ذکر خفینام است همان رسالۀ مجموعه که بی
را در  پژوه نیز این انتسابدانش مرحومهمین یادداشِت استاد نفیسی در ابتدای نسخه، استناد 

 سمنانی ندارد. ذکر خفی. از این رو این رساله ارتباطی با است فهرست دانشگاه آورده
چهارمین رساله ذیل مجموعه  ذکر خفی ۀو نهایتًا آخرین نسخ :ۀ دانشگاه استانبولنسخـ 

آن  اخسال استنس با توجه بهۀ دانشگاه استانبول است که در کتابخان 1۰۵6 ۀرسائلی به شمار
گردد. این نسخه به ین اثر سمنانی محسوب میقدیمی موجود از ا ۀ، دومین نسخق(9۴۰)

                                                 
. 1۵: 1370هروی، ؛ مایل۲۰7: 1۳7۰، نک. ریاض، «رسهههالۀ نوریه». در خصههوص بحث حول انتسهههاب این 1

؛ 11/۲۲17: 1340پژوه، نوربخش، نک. دانش نوریۀهمچنین برای مالحظۀ نسههخ خطی موجود دیگر از رسههالۀ 
 .12/۲66۴: 1340همو، 
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خآ نسخ کتابت شده و در نگارش معدودی از عبارات آن جوهر شنگرف به کار رفته است. 
ر این مکتوب قرار دارد و مطابق با توصیآ جمال الیاس، 1۰9پ تا 1۰۴های در برگ ذکر خفی

این نسخه دارای  ،. لذا(Elias, 1995: 189آن ظاهرًا از میان رفته است ) 1۰6برگ شمارۀ 
 دسترسی به تصاویر این نسخه برای نگارندگان میسر ،سفانهأست. متاافتادگی قابل توجهی 

 نشد.
شیم  شته با سه اثر دیگر نیز دا شارۀ کوتاهی به  ست ا سخۀ خطی، الزم ا به جز این چهار ن

 سمنانی در ارتباط هستند: ذکر خفیکه هر کدام به نحوی با 
 های سمنانی، یکی دیگر از نوشته«موارد الشوارد»ست عربی با عنوان ا ایاول رساله اثر

ولۀ سمنانی ای ناقص از آن به ، که نسخه(1/1۰8: 19۵1 ،؛ بغدادی۵1: 1۳66 ،)عالءالد 
دسترسی به این نسخه برای  1موجود است. هالکتب قاهر م مجامیع فارسی( در دار-11شمارۀ )

 است امینی که از محتوای این تصنیآ نقل شدهمطابق مضاما نگارندگان حاصل نشد، 
(Elias, 1995: 131به نظر می ،) بحث مشابهی در فضیلت ذکر خفی در این سمنانی رسد

 خود نیز آورده باشد. ۀنوشت
ق( که از 786د. از میرسههید علی همدانی )« ذکریه»سههت با عنوان ا ایمورد دوم رسههاله

 ۀمتن این اثر با رسال ۀشود. با مقایسمحسوب می سمنانی ۀولشیخ عالءالد   ۀمریدان باواسط
که در آن قسمتی که سید همدانی بحث فواید و فضائل  شودمیوضوح مالحظه به ذکر خفی

سال شی از ر صنیآ خود گنجانده ذکر خفی ۀذکر خفی را طرح کرده، بخ س را عینًا در ت ت ا

                                                 
وله به زبان عربی نگاشته شده است، در فهرست. از آن1 هایی که از مخطوطات مصر در جا که این اثر عالءالد 

ها، از جمله فهرست های ایران در دسترس بود یافت نشد، چراکه از یک سو در اغلب این فهرستکتابخانه
مصر، اثر نصرالله مبشری طرازی، تنها به آثار فارسی موجود در ذخائر نسخ خطی  مخطوطات فارسی دارالکتب

ر های خطی مصهایی که در آنها آثار غیرفارسی موجود در گنجینهمصر پرداخته شده، و از سوی دیگر سایر فهرست
وارد مد این نسخه از ها سال پیش هستند، در حالی که احتمال دارنیز آمده است فهارسی بسیار قدیمی مربوط به ده

سمنانی در ادوار بعد به منابع کتابخانۀ قاهره افزوده شده باشد. همچنین با وجود مراجعات مکرر به پایگاه  الشوارد
اینترنتی دار الکتب قاهره، به خاطر اختاللی که تا لحظۀ نگارش مقاله در سامانۀ جستجوی فهارس آن کتابخانه 

تر این نسخه برای مؤلفان میسر نشد )برای مالحظۀ توضیحی مختصر در ت دقیقوجود داشت، امکان یافتن اطالعا
 (.Elias, 1995: 179خصوص این رساله، نک. 
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این اثر شاه همدان به ،ذکر خفیدر تصحیح  ،از این رو(. ۵۴۲-۵۳9: 1۳7۰ ،ریاضنک. )
 کمکی دیگر مورد توجه نگارندگان بود. ۀعنوان یک نسخ
ملی ایران. در فهرست دست ۀدر کتابخان ۲16۳ ۀست به شمار اینسخههم مورد سوم 

د را ذکر کرده، نام  نویسی که کاتب در ابتدای این نسخه آورده و اسامی آثار موجود در آن مجل 
در آنچه که امروز از این  ،خورد. با این حالوله نیز به چشم میشیخ عالءالد   ذکر خفی ۀرسال

 است، ظاهرًا اثری از این تصنیآ پیر سمنان نیست. نسخه باقی مانده
اساس  سمنانی، بر ذکر خفی ۀحاضر از رسال ۀمطابق با توضیحات فوق، تصحیح و مقابل

ی مجموعًا بر اساس سه بدل دیگر از آن، یعن ۀاقدم موجود از این تصنیآ و دو نسخ ۀنسخ
 است.آنجلس صورت گرفته پیشاور و لس ۀ نورعثمانیه،نسخ
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 «يالمستجلب لألجر الوف يبیان ذکر الخف» ۀمتن رسال
حیم حمن الر  ل الی الحق  المبین 1بسم الله الر  لوة 2وبحمده. أتوس  ه  4علی روح 3وبالص  نبی 

ی الل المرسلین وعلی آله 5ه علیه وعلی جمیع األنبیاء واألمین، أعتصم بالحبل المتین صل 
ابعین لهم ب ین وصحبه المهتدین والت  ین.إالمرضی   حسان إلی یوم الد 

ا بعد، فاعلموا ین 6ام  وأصحابی فی سلوک طریق الیقین، که این بیچاره را در  7إخوانی فی الد 
یادگار گذارد تا بعد  خاطر آمد که چون عمر روی در انحطاط نهاد، اگر مختصری جهت یاران

آن بر روی روزگار باقی ماند، به  9باشد بر سلوک طریق حق و نفع 8ازین بیچاره ایشان را مدد
الم کهمصطفی علیه 10حکم حدیث علمی  13هرکس که درگذرد و از او» 12فرماید کهمی 11الس 

هور  15که مردم از آن منتفع شوند، فایدۀ آن علم  14بازماند هوروکر  ال  16علی مر  الد  به   17ش 
در قلم آورده شد، و طریق ایجاز سپرده  18استجالب آن منفعت را این چند حروف« آن علم رسد.

و اگر کسی خواهد که یاد گیرد بر نفس مشکل ننماید. و  20تا خوانندگان را ماللت نیفزاید 19آمد
 فایده باشد. 26را از آن 25تا خاص و عام 24آن نوشته 23روشن از 22و 21پارسی

                                                 
 پی: + وبه نستعین.. 1
 المبین. -پی: . 2
 لس: والصلوة.. 3
 روح. -لس: . 4
 و. -لس: . 5
 لس: اعلمو.. 6
 لس: الدارین.. 7
 پی و لس: ممد.. 8
 .)و نفع:( لس: واقع. 9

 پی: آنکه.. 10
الم که:علیه). 11 لوالس  الم. ة( پی: علیه الص   والس 
 که. -پی: . 12
 . پی و لس: وی.13

 . لس: باقی ماند.14
 علم. -. پی و لس: 15
 . پی: دهور.16
 . پی: شهور.17
 .)چند حروف:( پی: حرف چند؛ لس: حرفی چند.18
 آمد؛ لس: شد. -. پی: 19
 . )ماللت نیفزاید:( لس: آسان آید.20
 پی: فارسی.. 21
 و. -. پی و لس: 22
 . لس: + بهر.23
 . پی و لس: نوشت.24
 . )خاص و عام:( پی: عام و خاص.25
 پی: او.. 26
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ست، و  2که طریق حصول معرفت حق و وصول به حضرتش 1اول به یقین بدانند ذکِر حق 
د اسههت که 3در هم ملل نگیرد بی ذکر حق.  5هیچ طاعتی صههورت طاعتی 4این قاعده ممه 

 :8منهی است، از ده وجه نقاًل و عقالً  7که ذکر جهری 6چون این دانستند، بدانند
ل از ًعا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر : »11فرمایدمی 10تعالیآنکه حق 9او  َك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ َواْذُکْر َربَّ

ُغُدوِّ َواآل اْل بِ اِل ِمَن اْلَقْوِل  َغاِفِلیَن  صهههَ یه را[۲۰۵ :األعراف]« َواَل َتُکْن ِمَن اْل ید این آ  12. فوا
دات 14دارد که 13برشههمردن تطویلی ه درین مختصههر. مقصههود آنکه  15در مجل  نگنجد خاصهه 

 جهر مگویید. 17ذکر به 16رمایدفمی
اَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْیَن َذِلَك : »20فرمایدمی 19حق تعالی 18دوم هم َواَل َتْجَهْر ِبصههَ

 طریق وسآ نگاه دارید. 23به جهر مخوانید و 22نماز، قرآن 21. در[11۰ :اإلسراء]« َسِبیاًل 
عالی  24سهههیم هم ید: می  25حق ت ما هُ اْدُعوا َربَّ »فر نَّ َیًة ِإ ًعا َوُخْف رُّ ِحبُّ   26ُکْم َتضهههَ اَل ُی

خفیه دعا کنید تا مبغوض  28و در 27در دعا از اعتداء دور باشید .[۵۵ :األعراف]« اْلُمْعَتِدیَن 
ید. 29حضرت  نشو

                                                 
 لس: بدانید.. 1
تش.. 2  پی و لس: حضرت عز 
 لس: سبل.. 3
 پی و لس: و.. 4
 لس: طاعت.. 5
)این دانستند بدانند:( پی: این را دانستند بدانند؛ . 6

 لس: دانستید بدانید.
 لس: جهر.. 7
 نو: + من القول.. 8
 از. -پی و لس: . 9

 تعالی. -لس: . 10
 پی: + که.. 11
 )این آیه را:( لس: آن آیه.. 12
 پی و لس: تطویل.. 13
 لس: و.. 14

د.. 15  پی: مجل 
 پی و لس: + که.. 16
 به. -لس: . 17
 هم. -پی: . 18
 تعالی. -پی و لس: . 19
 پی: + که.. 20
 فرماید که + در.پی: می. 21
 : قرأت.لس. 22
 و. -لس: . 23
 هم. -پی: . 24
 تعالی. -پی و لس: . 25
 لس: إن الله.. 26
 در دعا از اعتداء دور باشید. -پی: . 27
 در. -پی: . 28
 پی: حضرت + حق.. 29
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الم و رضیرسول را علیه ۀصحاب 2فرمایدتعالی میحق 1چهارم هم  4که 3عنهماللهالس 
المدر وقت مخاطبه با رسول علیه آواز بلند مکنید و به جهر با  6ادب نگاه دارید و 5الس 

ِه : »8سخن مگوئید. کما قال الله تعالی 7وی ُموا َبْیَن َیَدِي اللَّ ِذیَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ َها الَّ َیا َأیُّ
ِذیَن آَمُنوا اَل  َها الَّ َه َسِمیٌع َعِلیٌم. َیا َأیُّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ   َتْرَفُعوا َأْصَواَتُکْم َفْوَق َصْوِت َوَرُسوِلِه َواتَّ
ِبيِّ َواَل َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َکَجْهِر َبْعِضُکْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَآ  « َأْعَماُلُکْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن  9النَّ

یید[۲و  1 :الحجرات] ییدهمدیگر می 66چنانکه با 10. که اگر به جهر گو اعمال شما  11گو
به جهر  17رسول حق 16با 15نباشد. وقتی که از ادب دورست 14شما را خبر 13شود و 12حبطه

طریق اولی  20شود، با حضرت حق به 19موجب آن است که اعمال حبطه 18سخن گفتن و
ع و مسکنت و خوف و خشوع و خضوع 21باشد  23ذکر حق 22ادب نگاه داشتن و از راه تضر 

بر زبان   27تعالی نام خودحق این بس نیست که  26. و25بردن  24گفتن و نام او تعالی
ر گردانید، که  30و خواندن کالم قدیم خود 29جاری گردانید 28مخلوق ْرَنا »میس  َوَلَقْد َیسَّ

                                                 
 هم. -پی: . 1
 فرماید.می -پی و لس: . 2
الم و رضیعلیه -پی: . 3  عنهم.اللهالس 
 فرماید + که؛ لس: فرمود + که.پی: می. 4
لو .5 الم. ةپی: علیه الص   والس 
 و. -پی: . 6
 پی و لس: او.. 7
 الله تعالی. -تعالی؛ لس:  -پی: . 8
 پی: یحبآ.. 9

 لس: گوید.. 10
 گویند.گویید:( لس: یکدیگر می)همدیگر می. 11
 لس: خبآ.. 12
 و. -پی: . 13
 پی: خیر.. 14
 از ادب دورست. -پی: . 15
 لس: آنکه + با.. 16

 لس: خدا.. 17
 و:( پی: گفتن؛ لس: گوید و. )گفتن. 18
)اسههت که اعمال حبطه:( پی: باشههد که اعمال . 19

 حبطه؛ لس: است اعمالش خبآ.
 به. -نو: . 20
 باشد. -پی: . 21
 و خضوع. -پی و لس: . 22
 حق. -پی و لس: . 23
 تعالی؛ لس: + شأنه. -پی: . 24
 پی: + واجب باشد.. 25
 و. -پی: . 26
 نام خود. -پی و لس: . 27
 : + نام خود.پی و لس. 28
 پی: گردانیده.. 29
 خود. -پی: + را؛ لس: . 30
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ِکرٍ  ْکِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ همچون عوام  2کرد و 1ادبی توان؟ چگونه بی[17 :القمر]« اْلُقْرآَن ِللذِّ
 به جهر گفتن؟ 3نام بزرگوارش

الم میخواجه علیه هپنجم، حدیث صحیح است ک کر الخف: »4فرمایدالس   5يخیر الذ 
زق ما یکف  8الکفایه شود بطر و شرشود که چون رزق فوقمعلوم می 7از اینجا 6و.« يوخیر الر 

 نهد. 11ُعجب و ریا ذخیره 10به جهر شود 9ثمره دهد. ذکر نیز چون
الم در جنگ خیبرعلیه 13، حدیث صحیح است که خواجه12ششم ، 16بودمانده 15باز 14الس 

گفتند. روی مبارک مصطفی جهت تجدید وضوء چون دررسید، اصحاب ذکر بلند می
المعلیه کم  20اربعوا: »19، فرمود18سرخ شد و غیرت بر وی مستولی شد 17الس  علی أنفسکم، إن 

کم تدعون  22أصم    21ال تدعون ذکر آهسته گوئید، « سمیعًا قریبًا وهو معکم.  23وال غایبًا، إن 
 شنود.گوئید میخوانید او غایب نیست با شماست، هر چه میرا که میآن کس  24شما

 25خلوت، بزرگان طریقت، در سد  طرق حواس  ظاهر ۀهفتم طریق معقول؛ چون فاید
نشانند و از مشغله دوری و می  27تاریک و تنگ ۀ، از این سبب خلوتیان را در خان26انددیده

                                                 
 لس: + توان.. 1
 و. -لس: . 2
 لس: + را.. 3
الم می)خواجه علیه. 4 فرماید:( پی: خواجه علیه الس 

ال الم می ةالص  خواجه  -فرماید که؛ لس: والس 
الم می  فرماید.علیه الس 

 پی: ما یخفی.. 5
 و. -پی: . 6
 لس: آنجا.. 7
 بطر و شر:( نو: بطره و اشره.). 8
 چون. -پی: . 9

 شود. -پی: . 10
 لس: ذخره.. 11
 پی و لس: + هم.. 12
 پی: پیغمبر.. 13

 در جنگ خیبر. -پی: . 14
 پی و لس: + پس.. 15
 لس: + به.. 16
 لس: صلم.. 17
 پی و لس: + و.. 18

 پی: + که. 19.
 نو و پی و لس: ارتعوا.. 20
 نو: + ال.. 21
 لس: صمًا.. 22
 دعون.پی: ی. 23
 شما. -لس: . 24
 لس: ظاهره.. 25
 پی و لس: + و.. 26
 و تنگ. -پی و لس: . 27
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 2. چون آواز بلند1شود حواس باطن گشاده شود فرمایند تا چون حواس  ظاهر بستهخاموشی می
 که مطلوب است حاصل شود؟ ۀآن فاید 5، کی4پیوسته مشغول خواهد داشت 3سمع را ۀحاس  

تر، و هرچه از نظر تر مقبولکه به اخالص نزدیک 7طریق معقول؛ چون هر طاعت 6هشتم
ه را 8تر، در خانه بنشستنخلق دورتر به اخالص نزدیک آواز خود پر کردن  9از و شهر و محل 

 .12باشد و به ریا نزدیکتر 11، از اخالص دورتر«10گویمذکر حق می»که 
مصطفی  15خدمت 14از طریق معقول چون بناء کارها بر عقل است؛ روزی به 13نهم هم

المعلیه المکند. مصطفی علیهبسیار می 18گفتند که طاعتمی 17از یکی شکر 16الس   19الس 
آ گرداند 21اصل آن است. و نیز 20کهفرمود که عقلش چون است؟   .22ذکر بلند دماغ را مخب 

گوید سخن می 25خدمت سلطانی 24بینیم که اگر کسی به، ما در عالم شهادت می23دهم
. و 26گویدیابد، نه آنکه نام سلطان را بلند میکند، بازخواست میو آواز بلندتر از قاعده می

اهر 28دور است که 27این معنی از ادب ظاهر  30تعالی. پس باید که نام حق29عنوان الباطن الظ 

                                                 
 پی و لس: گردد.. 1
 پی: + کند.. 2
 را. -پی: . 3
 پی: بود.. 4
 پی: کجا؛ لس: که.. 5
 پی و لس: + هم.. 6
 پی و لس: طاعتی.. 7
 لس: نشستن.. 8
 از. -لس: . 9

گویم:( پی: با ذکر حق مشغولم؛ )ذکر حق می. 10
 گوییم.لس: ما ذکر می

 لس: دور.. 11
 )و به ریا نزدیکتر باشد:( پی: با ریا او نزدیکتر.. 12
 هم. -نو: . 13
 پی و لس: در.. 14
 خدمت. -لس: . 15

 لس: صلم.. 16
 )از یکی شکر:( پی و لس: شکر یکی.. 17
 پی: طاعتی.. 18
 لس: صلم.. 19
 که؛ لس: برجاست + که. -پی: . 20
 نیز. -پی و لس: . 21
 و لس: کند.پی . 22
 پی و لس: + چون.. 23
 لس: در.. 24
 نو و لس: سلطان.. 25
گوید:( یابد نه آنکه نام سلطان را بلند می)می. 26

 باید یا نه آن نام که سلطان بلند گوید.لس: می
 لس: ظاهره.. 27
 پی و لس: و.. 28
 پی: + است.. 29
 تعالی. -لس: . 30
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است که اخبار آمده  2. چون در بعضی از1را به تواضِع تمام از سر حضور و خشوع گوید
اکر إذا ذکرن يأنا جلیس من ذکرن» 4فرماید کهمی 3تعالیحق ، واجب در «يوأنا مع العبد الذ 

تش رعایت ادب کردن و جهد  6ش مشغول بودنو به همگی وجود به ذکر عظیم 5حضرت عز 
هیچ چیز دیگر در خاطرش نگذرد  8تا جز ذکر کریم حق در وقت ذکر عظمتش گفتن 7نمودن

حضرتش افتد. و اگر آید به جهد بلیغ و جد  تمام آن خاطر را نفی  ۀو در دلش نیاید تا پسندید
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِد : »10مجاهدان باشد که ۀتا از جمل 9کندمی َه َلَمَع َوالَّ ِإنَّ اللَّ ُهْم ُسُبَلَنا َو َینَّ

 .[69 :العنکبوت]« اْلُمْحِسِنیَن 
ید و 11چون این قاعده معلوم عادت کرده باشد،  12شد، باید که هرکس که به جهر ذکر گو

که  16نصیحت دریغ ندارد 15، و14و اگر ممکن باشد او را از آن بازآورد 13با او ننشیند و نخیزد
ین نصیحة» ت کند به ُخلق خوش در خفیه، که  18، و«17الد   :رالعص]« َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ »وصی 
َك ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ   21اْدعُ »  20حق است و  19کالم [۳  :النحل]« ِإَلی َسِبیِل َربِّ

                                                 
 )خشوع گوید:( پی: خضوع برد؛ لس: خشوع برد.. 1
 از. -پی و لس: . 2
 تعالی. -لس: . 3
 که. -لس: . 4
تش رعایت ادب کردن:( . 5 )واجب در حضرت عز 

پی: پس واجب آن است که در ذکر حضرت حق 
جالله رعایت ادب کند؛ لس: واجب بود جل  

تش رعایت کردن.  بحضرت عز 
 پی: شود.. 6
 پی: کند.. 7
 عظمتش -)عظمتش گفتن:( پی: گفتن؛ لس: . 8

 گفتن.
( پی: هیچ چیز کند:هیچ چیز دیگر ... نفی می). 9

در خاطرش نیاید و در دلش نگردد تا پسندیده 
حضرت افتد و اگر چیزی به خاطرش بیاید بجهد 

ی تمام نفی خاطر می کند؛ لس: هیچ بلیغ و جد 

دیگر بر خاطرش نگذرد و در دلش نیاید چیزی که 
ت باشد و اگر آید بجهدی  ناپسندیده حضرت عز 

 غ و وجدی تمام نفی آن خواطر کند.بلی
 که. -لس: . 10
 معلوم. -لس: . 11
 )گوید و:( پی و لس: گفتن.. 12
 )ننشیند و نخیزد:( پی: ننشینند و نخیزند.. 13
 نو: آوردن؛ پی: آورند.. 14
 و. -پی: . 15
 پی و لس: ندارند.. 16
صیح. 17  .ةنو: الن 
 و. -پی: . 18
 پی: که + کالم.. 19
 و. -نو و پی: . 20
 پی: ادعوا.. 21
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َعَلْیُکْم »، 1امر حق است. اگر دانید که نصیحت قبول نخواهد کرد و وصیت نخواهد شنود
ُکْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم أَ  و به وقت خود مشغول  2برخوانند [1۰۵ :المائدة]« ْنُفَسُکْم اَل َیُضرُّ

 .3باشند
دیگر آنکه زبان را از دروغ نگاه دارند تا الیق آن شود که مجری ذکر حق گردد. و هر که زبان 

 5ه و افحش االشیاء دروغ است ه هرگز حقیقت ذکر بر زبانش 4را از فحش و دروغ نگاه ندارد
 .9، نعوذ بالله من ذلک8نصیب مانداز اسم اعظم حق بی 7حروف ذکر و 6جاری نشود اال  

در تفرقه نیفتد و  12تا دل او 11هیچ نامحرمی به اختیار نظر نکند 10دیگر آنکه به چشم در
گوش را از شنودن مالهی  15. دیگر آنکه14ایدغیر حق را مداخله به دید نی 13در وقت ذکر گفتن

تر از مشکل 18گوش است. و این 17ۀترین چیزی دل را دریچنگاه دارد که مشتغل 16و مناهی
ا گوش دریچه 19آنکه اگر چشم را ای است بر هم نهی نبینی، و اگر لب بر هم نهی نگویی، ام 

یق عزلت باید که پیوسته نتوانی که نشنوی. پس طر 21بیرون نروی 20گشاده؛ تا از میان خلق
 اختیار ایشان باشد.

                                                 
)اگر دانید ... نخواهد شنود:( پی: و اگر نصیحت . 1

لس: و اگر دانند که قبول نکند و وصیت نشنود؛ 
 نصیحت قبول نخواهد و وصیت نخواهد شنود.

 پی: برخواند.. 2
 پی: شود؛ لس: شوند.. 3
)نگاه دارند تا الیق آن شود ... نگاه ندارد:( پی: و . 4

ارند تا الیق آن فحش دریغ دارد؛ لس: نگاه د
شوند که مجرای ذکر حق گردند و هر که زبان را 

 از فحش نگاه دارد.
 پی و لس: زبان او.. 5
 لس: و.. 6
 پی و لس: + او.. 7
 پی: باشد؛ لس: بود ماند.. 8
 )من ذلک:( پی و لس: تعالی.. 9

 پی: به.. 10

 )نظر نکند:( پی و لس: ننگرد.. 11
 او. -پی و لس: . 12
 گفتن. -پی و لس: . 13
)را مداخله به دید نیاید:( نو: را مدخل با دید . 14

 نکند؛ لس: مداخله با دید نیاید.
 آنکه. -پی و لس: . 15
شنیدن مناهی و . 16 شنودن مالهی و مناهی:( پی:  (

 لس: شنیدن مالهی و مناهی.مالهی؛ 
ترین چیزی دل را دریچۀ:( پی: )مشتغل. 17

لس: ترین چیزی دل را دریچه؛ مشکل
 ترین چیزی دریچه.مشتغل

 پی: نگاه داشتن او؛ لس: نگاه داشتن آن.. 18
 را. -پی و لس: . 19
 لس: مردم.. 20
 پی: نشوی.. 21
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ا رعایت این شرایآ به جای  2ممکن نباشد تا وقتی که در لقمه احتیاط هرچه تمامتر 1ام 
به نیست، کلمه 4، بدروی. اگر3آورده نشود، از آنکه او تخم است؛ هرچه بکاری به  لقمه طی  طی 

د نکند. ۀخبیثه جز کلم ۀ، و از لقم5نباشد حالل  ۀکه در طلب لقم 6پس واجب باشد خبیثه تول 
، 9حالل به دست نیاید ۀلقم 8جایی گرفتار شوی که 7سعی بلیغ نمایی و اگر نعوذ بالله تعالی

ت  10باید که جز در وقت مخمصه نخوری؛ یعنی هیچ لقمه به حظ نخوری و بدان مقدار که قو 
ای آری؛ یعنی اگر درین مقام احتیاط به ج  12شود نیفزایی. و نیز  11طاعت فرایض حاصل

ستاند تو را چیزی می 15به ظلم از مردم چیزی 14غاصبی که 13ای وفروشی و رباخوارهشراب
فروش قبول کنی و از رباخواره قبول نکنی. و اگر رباخواره و غاصب چیزی دهند، از شراب

ظالم قبول نکنی. و این حال بعینه همچنانست که   17رباخواره قبول کنی و از  16دهند، از
بیند که گوسفندی مرده و از گرسنگی، ناگاه می 19هالک خواهد شدن 18صی در بیابانشخ

به مقدار  22از گوسفند مرده 21. بر وی واجب بود که20اندسگ و خوک مرده به یک جا افتاده
. و اگر سگ 23تر باشندحهاجت بستاند و بخورد نه از سگ و نه از خوک، اگرچه ایشان فربه

                                                 
 )این شرایآ:( پی: شرایآ عزلت.. 1
 )احتیاط هرچه تمامتر:( لس: احتیاط تمام.. 2
 پی و لس: + همان.. 3
 لس: و + اگر.. 4
 لس: بباشد.. 5
 لس: شد.. 6
 لس: + که.. 7
 : و.لس. 8
 لس: آید.. 9

 و. -لس: . 10
 لس: بحاصل.. 11
 پی: + هم.. 12
 نو: یا.. 13
 که. -لس: . 14

 چیزی. -پی: . 15
)اگر رباخواره و غاصب چیزی دهند از:( پی: اگر . 16

 لس: ازین هر دو.رباخواره چیزی دهد از؛ 
 لس: + غاصب و.. 17
 لس: بیابانی.. 18
 پی و لس: شد.. 19
بیند اند:( پی: میافتادهبیند که گوسفندی ... )می. 20

که گوسفندی و سگی و خوکی مرده جایی 
لس: گوسفندی مرده و سگی مرده و اند؛ افتاده

 خوکی مرده جایی افتاده است.
 )بود که:( پی: باشد.. 21
 مرده. -پی: . 22
تر باشند:( پی: اگرچه آنها )اگرچه ایشان فربه. 23

 ند.اشتر بلس: و اگرچه ایشان فربهتر باشد؛ فربه
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، 2به قدر کفاف و خوک را بگذارد. و اگر جز خوک نیست 1است و خوک، از سگ بستاند
 او باشد ۀای که سد  جوعلقمه« الضرورات تبیح المحظورات»به حکم   3ضرورت شود

 ها بدین نوع لقمه  5. خداوندا، این بیچاره و اصحاب این بیچاره را4از آنجا تناول کند
 گرفتار مگردان!

 ، اگر9و به سلوک مشغول شده 8نیفتاده باشد 7لاز یاران که در دام عیا 6دیگر، هر یاری

 16، که15اختیار کند 14، طریق عزبیت را13ظاهر نشود 12نقصانی 11که در سلوک او 10خواهدمی
کنیم، کی  18دیگری را بر این جمع ایم، اگرکه چون درماندهبنگرید  17با وجود یک نْفِس خود

گردن  20ده من بار بر 19سیدیم وای رخالص یابیم؟ این حال بعینه همچنان باشد که به عقبه
کنیم؛ هر عاقلی که این حال مزید می  21توانیم برآمدن، ده من دیگر بر آنجاداریم و نمی
الم فرموده است که: عقلی ما بخندد. و مصطفی علیهبر بی 22مشاهده کند د خیرکم بع»الس 

ی ال أهل له  24الحاذ. قیل: وما خفیآ 23المائتین الخفیآ و در .« 25وال مالالحاذ؟ قال: الذ 
س اللهالقلوبقوت ی قد  ه آورده است که رسول صلی الله علیه   26، شیخ ابوطالب مک  سر 

                                                 
 لس: ستاند.. 1
 پی: + و.. 2
 شود. -نو: . 3
 لس: کردن.. 4
)و اصحاب این بیچاره را:( پی: را و اصحاب این . 5

 لس: را.بیچاره را؛ 
 پی: یار.. 6
 پی و لس: + و اطفال.. 7
 نو: باشند.. 8
 نو: باشند.. 9

 خواهند.نو: می. 10
 نو: ایشان.. 11
 لس: نقصان.. 12
 پی و لس: + باید که.. 13
 را. -لس: . 14

 نو: کنند.. 15
 پی و لس: + ما.. 16
 خود. -لس: . 17
)اگر دیگری را بر این جمع:( پی: دیگران را چون . 18

 لس: اگر دیگری را با خود هم.با این جمع؛ 
 و. -نو: . 19
 لس: در.. 20
 لس: آن.. 21
کند؛ )حال مشاهده کند:( نو: حال مشاهده می. 22

 لس: حالت من به دل مشاهده کند.
 نو: خفیآ.. 23
 پی و لس: الخفیآ.. 24
 نو: + له.. 25
 الله. -لس: . 26
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جرو  يأن  أحدکم یرب   4ولو يبعد 3أبیحت العزوبة بعد المائتین من: »2فرموده است که 1وسلم
 من بگذرد، عزب بودن 5؛ یعنی بعد از دویست سال که از زمان«ولده يکلب خیر من أن یرب  

باشد که فرزند خود را. ما  7، بهتر از آن6ای را پروردحالل شود، و اگر یکی از شما سگ بچه
سخن بسیار حاجت  11که حال ما چون باشد. و به 10، بنگر9ایمهفتصد و یک افتاده 8خود در

َهَواِت ِمَن : »14فرماید کهمی  13در کالم مجید  12نیست که حق تعالی اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ ُزیِّ
ْنَعاِم ا

َ
َمِة َواأْل ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ َساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ ِلَك َواْلَحْرِث ذَ لنِّ

ُئُکْم ِبَخْیٍر ِمْن َذِلُکْم لِ  ُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب. ُقْل َأُؤَنبِّ ْنَیا َواللَّ ِذیَن َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّ ِهْم  15لَّ َقْوا ِعْنَد َربِّ اتَّ
ُه َبِص  ِه َواللَّ َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللَّ ْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ

َ
اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْل یٌر َجنَّ

و اند و فرزندان و زر و نقره ، زنان17تزیین شیطان 16. یعنی آلت[1۵و 1۴ :آل عمران]« ِباْلِعَبادِ 
مه و امالکی هر هفت از متاع حیات  20، و این19که زراعت کنند 18اسبان و چهارپایان مسو 

د مردمان را که به بهتر از اینها که  22خواهید که شما را خبر کنممی 21دنیاست. بگو ای محم 
بپرهیزند، ایشان را   25ازین هر هفت  24هر هفت که آنها که  23برشمردیم؟ بپرهیزید از این

ره جوی 27های جاودان باپروردگار ایشان بهشتبه نزدیک  26است های آب روان و زنان مطه 
                                                 

الم.)صلی الله علیه وسلم:( پی و لس: علیه. 1  الس 
 که. -پی: . 2
 من. -پی و لس: . 3
 پی: لو.. 4
 پی: سال.. 5
 لس: بپرورد.. 6
 از آن. -پی: . 7
 لس: + این.. 8
 لس: افتادیم.. 9

 لس: بنگریم.. 10
 و به. -س: )و به:( پی: به؛ ل. 11
 )نیست که حق تعالی:( نو: نیست که؛ پی: که.. 12
 پی: + خود روشن؛ لس: + روشن.. 13
 که. -پی: . 14

 لس: الذین.. 15
 لس: + و.. 16
 پی: + مردمان را؛ لس: + مردان.. 17
 لس: امالک.. 18
 لس: کند.. 19
 لس: آن.. 20
 مردمان را که؛ لس: که. -پی: . 21
 لس: کنیم.. 22
 از این. -لس: . 23
 لس: که آنها.)که آنها که:( پی: آنها که؛ . 24
 هر هفت. -لس: . 25
 است. -لس: . 26
 نو: و.. 27



ولۀ سمنانی« ذکر خفی»تصحیح و تحقیق رسالۀ    305  /  اثر عالءالد 

ی تعالاحتیاج نیفتد. و ازین همه باالتر، رضای حق 1که ایشان را به حیض و نفاس و بول وغایآ
نازل در « 5رضی الله عنهم» 4اشارت بدان است و« من الله 3ورضوان»که  2از ایشان است

نخواهد داشت، سخن خلق کجا سود دارد؟  7سخن حق سودکسی را  6حق  ایشان است. اگر
 نگردید. 8شیطان ۀفی الجمله، ای یاران! مردانه باشید و خود را در دام دنیا میندازید تا سخر

تی دیگر بشنوید و مرکب خود را ضعیآ مکنید در تقلیل  10تا در راه باز نمانید. و 9اما وصی 
ُکُلوا َواْشَرُبوا »فرماید تعالی میکه حق 12موم استاسراف مذ 11طعام افراط مکنید که همچنانکه

هُ  مذموم است که  15در تقلیل هم 14، اعتداء[۳1 :األعراف]« اَل ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن  13َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّ
ُه َلکُ »فرماید تعالی میحق َباِت َما َأَحلَّ اللَّ ُموا َطیِّ ِذیَن آَمُنوا اَل ُتَحرِّ َها الَّ  17الله ِإنَّ  16ْم َواَل َتْعَتُدواَیا َأیُّ

ذي َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن  18اَل ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن. َوُکُلوا َه الَّ ُقوا اللَّ ًبا َواتَّ ُه َحاَلاًل َطیِّ ا َرَزَقُکُم اللَّ  :ةالمائد]« ِممَّ
الم. و مصطفی علیه[88و  87 ین لمتین فاوغلوه»فرماید می 19الس  ت ال  برفق، فإن   20إن  الد  المنب 

دور  21؛ یعنی دین محکم است، به رفق در وی روید که هر که سفری«ارضًا قطع وال ظهرًا أبقی
شود و راه بریده نشود.  22در پیش دارد اگر اسب را بدواند تا زودتر آنجا رسد، پشت اسب ریش

ًا.» الم میمصطفی علیه« إن  لنفسک علیک حق  هالس  ک»  23فرماید ک   24نفسک مطیت

                                                 
)حیض و نفاس و بول و غایآ:( لس: بول و غایآ . 1

 و حیض و نفاس.
 از ایشان است. -)از ایشان است:( پی: آن ایشان؛ لس: . 2
 لس: رضوان.. 3
 و. -لس: . 4
 پی و لس: + ورضوا عنه.. 5
 س: و + اگر.پی و ل. 6
 لس: شود.. 7
 لس: شیاطین.. 8
 پی: مگذارید؛ لس: مگردانید.. 9

 و. -لس: . 10
 نو: همچنان.. 11
 نو: + افراط هم مذموم است.. 12

 لس: إن الله.. 13
 لس: اغتدا.. 14
 هم. -لس: . 15

 پی: یعتدوا. 16.
ه.. 17  )ِإنَّ الله:( نو: إن 
 لس: کلوا.. 18
م.. 19 ی الله علیه وسل   لس: صل 
 و: فادخلوه؛ لس: فافعلوه.ن. 20
 پی: سفر.. 21
 لس: بریده.. 22
 که. -پی و لس: . 23
 مطیعک.پی: . 24
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الم کهفرماید علیهو هم او می«. بهافارفق  ش  3اما تا 2حق از نفس باز مگیرید 1الس  توانید حظ 
و شیخ «. 7یبقی الحقوق إال  بالحظوظ 6ال» 5اند کهگفته 4مدهید، اگرچه بعضی از مشایخ ما

ه ین قدس الل ه  8مجدالد  ه  9روح ع»  10فرموده است ک ه  11اشب نجی وکد  ؛ یعنی نفس «الز 
. و به نزدیک این بیچاره حق آن است که 13فرماییدو کار می  12داریدیصفت را سیر مزنگی

ُه اَل ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن »  15است کهفرموده  14تعالیحق  :األعراف]« 16ُکُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّ
 طریق اهل استقامت است.« خیر األمور أوسطها». امر وسآ نگاه داشتن که [۳1

 19يالمستجلب لألجر الوف فيالخ  18بیان ذکراین مختصر را که نامش  که  17یاران باید
ل 23و هر مبتدی که بدیشان 22بنویسند 21الّدین [يمنه ف]ما البّد ، در زیر 20امنهاده  24پیوندد، او 

تا بر شریعت مستقیم شود، بعد از آن این   27وی آموزند  26در  25ّدین [الـ يمنه ف]ما البّد 
ویشان نیز باید که این مختصر یاد داشته باشند و هر هفته در 28مختصر یادش دهند. و هم

است  30برین شرایطی که در ضمن این مختصر نوشته شده 29کنند. چونیک بار تکرار می

                                                 
اید فرمنفسک مطیتک فارفق بها و هم او می -لس: . 1

الم که.علیه  الس 
 نو: مگرید.. 2
 نو: اگر.. 3
 ما. -لس: . 4
 که. -پی و لس: . 5
 ال. -نو: . 6
 لس: بحظوظ.. 7
 الله. -لس: . 8
 س: سره.پی و ل. 9

 که. -پی و لس: . 10
 نو: اشبعی.. 11
 دار.پی و لس: می. 12
 فرمای.پی و لس: می. 13
 پی: حق.. 14
 که. -پی و لس: . 15

ُه اَل ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن  -لس: . 16  .ِإنَّ
 باید.لس: می. 17
 لس: الذکر.. 18
 المستجلب لألجر الوفي. -لس: . 19
 ام؛ پی: نهاده آمد.نو: نام نهاده. 20
 نو و لس: دین.. 21
 پی: بنویسد.. 22
 پی و لس: با ایشان.. 23
ال.. 24  پی: او 
 دین. -لس: . 25
 پی: به.. 26
 لس: بیاموزند.. 27
 .و هم -لس: . 28
 پی: و + چون.. 29
 شده. -پی و لس: . 30
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، اگر از واردات و واقعات و 3مستقیم گردانند 2خود را بدین 1مداومت نمایند و ظاهر و باطن
تعالی حق 7که 6و خاطر آسوده دارند 5فارغاثری نیابند، دل  4مکاشفات و مشاهدات و تجلیات

، تا 9روی والیت ایشان فروگذاشته 8عصمت بر ۀدِر مکر و استدراج بر ایشان بسته است و پرد
، همه را به یک بار در کنار ایشان 11و نفس و هوا بیرون جهند 10چون از دامگاه شیطان لعین

 سمعت وال خطر علی قلب بشر.وال أذن  15ما ال عین رأت 14دیگر که 13هایبا زیادت 12بنهد
ام در خالف آنچه در اینجا نوشته 18، اگر بر17از یاران که به سلوک مشغول باشد 16هر یاری

، نسبت خود را ازین 19نفس خود ببیند و به تدارک مشغول نشود و عنان را به دست نفس باز دهد
حق تعالی این بیچاره  22ه که، نعوذ بالله تعالی. ان شاء الل21در دنیا و آخرت 20بیچاره منقطع داند

ت 23را و ایشان را المالله را علیهحبیب 24و همه ام  و به  26، بر صراط مستقیم ثابت داراد25الس 
م تسلیمًا کثیراً 28بازمگذاراد 27هیچ خلق بع الهدی وترک الهوی وسل  الم علی من ات   .29، والس 

                                                 
 )ظاهر و باطن:( لس: باطن و ظاهر.. 1
 پی و لس: برین.. 2
 لس: + و.. 3
لس: واقعات و )واردات و واقعات ... تجلیات:( . 4

 واردات و مکاشفات و کلیات.
 پی و لس: + دارند.. 5
 دارند. -پی و لس: . 6
 لس: کی.. 7
 پی: به.. 8
ی: پ)ایشان فروگذاشته:( نو: او فروگذاشته است؛ . 9

 او گذاشته.
 لعین. -لس: . 10
 نو و پی: جهد.. 11
 پی: کنارش نهند.)کنار ایشان بنهد:( نو: کنار او نهد؛ . 12
 زیادتیها.پی: . 13
 دیگر که. -لس: )دیگر که:( پی: دیگر؛ . 14
 پی: رایت.. 15
 لس: یار.. 16

 نو و پی: باشند.. 17
 بر. -لس: . 18
)خود ببیند و به ... باز دهد:( نو: خود بینند و به . 19

تدارک مشغول نشوند و عنان را به دست نفس باز 
 .لس: باز دهددهند؛ 

 نو: دانند.. 20
 ت.در دنیا و آخر -پی: . 21
 ان شاء الله که. -پی و لس: . 22
 و ایشان را. -پی: . 23
 لس: + محمد.. 24
ال. 25 الم؛ لس: صلم. ةپی: علیه الص   والس 
 پی: ناخوانا؛ لس: دارد.. 26
 لس: خلقشان.. 27
 پی: ناخوانا؛ لس: بازنگذارد.. 28
الم علی من ... تسلیمًا کثیرًا:( پی: والحمد . 29 )والس 

الم ]ناخوانا[؛ لس: لله علی ]ناخوانا[ أفضل ا لس 
د وآله وصحبه أجمعین آمین.  بحق محم 
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 .تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی .29/1ج 
. 11، ج اه تهرانهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگفهرست نسخه (.1340) پژوه، محمدتقیدانشه 

 .ۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانمؤسستهران: 
تهران: . 1۲، ج های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست نسخه(. 1340ه هههههههههههههه )

 .1۳۴۰ۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، مؤسس
تهران: . 16، ج هرانهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تفهرست نسخه(. 1357ه هههههههههههههه )

 .1۳۵7ۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، مؤسس
های خطی؛ نشریۀ کتابخانۀ مرکزی نسخه. (1362) پژوه، محمدتقی، و اسماعیل حاکمیدانشه 

 .ۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانمؤسستهران: . 11/1، ج دانشگاه تهران
)با شش رساله از وی(. اسالم ید علی همدانی احوال و آثار و اشعار میرس. (1370) ، محمدریاضه 

 .آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
. تحریر امیر اقبالشاه چهل مجلس یا رسالۀ اقبالیه(. 1366) محمد بن ، احمدسمنانی ولۀعالءالد  ه 

 .. تهران: ادیبهرویمایل اهتمام نجیب بن سابق سجستانی. به
. تهران: هرویمایل نجیب اهتمام . بهولۀ سمنانیمصّنفات فارسی عالءالدّ  (.1369ه هههههههههههههه )

 .و فرهنگی علمی انتشارات شرکت
 .اصغر معینیانبه تصحیح علی. رشحات عین الحیات(. 1۳۵6فخرالدین علی بن حسین )، ه کاشفی

 انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.تهران: 
 9، ش آینۀ پژوهش .«نقد و نظر دربارۀ چهار اثر سید علی همدانی». (1370) هروی، نجیبمایله 

 .19-6(: نمهر و آبا)
.اسالمی بزرگ المعارفتهران: مرکز دائرة. 7، ج فهرستوارۀ کتابهای فارسی. (1382) منزوی، احمده 
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ق.  9۰7 :، تاریخ کتابت۴۲۵۰ ش. نسخۀ خطی رسالۀ اورادیهالدین. همدانی، علی بن شهابه 
 ران: کتابخانه و موزۀ ملی ملک.ته
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