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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
۲۲۹- ۱۹۹، ۱۴۰۱، بهار و تابستان )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰سال،)ـ ترویجیمقالۀ علمی (نامۀ علمی دوفصل

:نگاری صوفیان اربعین
بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری

احسان پورابریشم

۲/۵/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۸/۳/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
ان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراناستادیار زب / e.pourabrisham@scu.ac.ir

...بوی جان آیدم از لب چو حدیث تو کنم

چکیده
نگاری اسـت کـه بـه دلیـل اجـر معنـوی و های کهن حدیثاز سّنتنویسی اربعین

. های دینی از دیرباز میـان دانشـوران عـالم اسـالم شـایع بـوده اسـتترویج آموزه
کردنـد، همـواره بـه صوفیان نیز که آداب و عقاید خود را به کتاب و سّنت مستند می

بررسـی اجمـالی حاضـر، پـس ازمقالـۀ . اندنگاری تّوجه داشتهاین نوع از حدیث
پیوسـتۀ ۀهای صوفیانه تا سدنگاشتهسیراربعین نهم هجری، به مجموعۀ سه اربعـیِن

الـدین محّمـد بـن ، همراه با ترجمۀ منظوم آنها از قطب)موسوم به اربعینات(مرسل 
کتابـت محیـی که توّسط یکی از مریدان و در زمان حیات قطـب د پردازمی،محیی

یعنـی محیی، و پیوند آن با دیگر اثر قطب اربعینات مّیت پس از بیان اه.شده است
ح، مکاتیب احادیث آن ارائه، و براساس تنها نسخۀ در دسترِساربعیناتمتن مصحَّ

.استتند شدهمس) صحیحین(به منابعشان 
، صحیحین مکاتیبنگاری، ادبیات تصّوف، ترجمۀ منظوم، قطب محیی، اربعین: هاکلیدواژه



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۰۰

مقدمه 
محـّدثان . نهاده شد).سّنت نبوی() ص(بنیاد شریعت، پس از وحی، بر کالم و کردار مصطفی

:سنت بنیان نهادندبر پایۀ همان نویسی راو راویان، از هر نحله و فرقه، اربعین
اْل َیـْوَم ـُه اللَّ َبَعَثـُه ِدیـِنِهْم ْمِر

َ
أ ِمْن ِإَلْیِه ا َیْحَتاُجوَن ِممَّ َحِدیثًا ْرَبِعیَن

َ
ِتي أ مَّ

ُ
أ ِمْن َحِفَظ ِقَیاَمـِةَمْن
َعاِلمًا ١.َفِقیهًا

، کردنـدمنتسـب مـیصـحابه و زاهـدان نخسـتین،،به اهل صـّفهخود راصوفیان نیز که 
ْقـَواِلي َو«: دانسـتند کـهمیمعنـویسلوکدرشریعت را آغازین قدم محافظت از

َ
أ ـِریَعُة الشَّ

ْحَواِلي
َ
أ اْلَحِقیَقُة أفَعاِلی َو ِریَقُة دیدنـد، های صوفیانه را در سّنت میآموزهریشۀآنان کهو ٢»الطَّ

در . کردنـدمنسـوب مـی)ص(های خود را بـه پیـامبربرای آنکه متهم به بدعت نشوند، حدیث
الّله، حـدیث و کالمهمواره و مستند آنحضوری فراگیر دارد» حدیث«سراسر متون صوفیانه 

صفوی، که مذهب تشـّیع بود، سپس اقوال مشایخ سلف روزگاِر اّما این شیوۀ دیرین در ایراِن
شـد؛ و استناد به احادیث ائمـه تـوأم بـا کـالم نبـوی اندکی تغییر یافتشد، در ایران رسمی

و ، تحفـۀ عباسـیشیخ محّمدعلی سبزواری، قطب طریقۀ ذهبیه در سدۀ یازدهم، نکه همچنا
بـه راالمرتاضـین برهـان، دیگـر قطـب آن طریقـه، )ق۱۱۲۹. د(نقی اصطهباناتی شیخ علی

. همین شیوه نوشتند
صوفیان به نگارش حدیث در،باری .های ایشان مشهود استنگاشتهاربعینتوجه خاّص

مورد نظر ه به حدیث نویسنده با توّج/گویندهنگاری دارند،هایی که حکم تکدر چنین نوشته
بـا بـود کـه وهای اداد و در واقع حدیث، محملی برای بیـان اندیشـهسخن را بسط میخود،

. کردباورمند میهمان آغاز، خواننده رااز،استناد به آن

مسعود، أنس و معاذ، هسـتند، بـا ایـن همـه در عّباس، ابنابن،)ع(گرچه راویان آن از بعضی صحابه همچون علی. ١
بـه نقـل از )۲۴۶۵ش، ۲/۲۴۶: ق۱۳۵۱(کشف الخفاءکه عجلونی در نظر است؛ چنانصحیح بودنش اختالف

را أنـس، یانراویگرد) یةالعلل المتناهدر (یجوزمسعود و هم به نقل از ابنعباس و ابنآن را ابنیانراویم،نعابن
ده ضبط ذکربا یزنیمجلس. شماردیمیفبرد و با استناد به محدثان سند را ضعینام م... ویرههریمعاذ، أبی،عل

. نیـز نـک؛ ۲/۱۵۶: ق۱۴۰۳مجلسـی، (ت خاصه و عامه دانسته اسـیانمشهور در مسخن، آن را ینمتفاوت از ا
، از طریق )ع(که نویسنده پس از ذکر اقوال مختلف، با استناد به صحیفة االمام رضا۱۷۳-۱۴۹: ۱۳۸۹احمدزاده، 

). استشیخ طبرسی، آن را حدیث صحیح دانسته
).۴/۱۲۴: ق۱۴۰۵جمهور، أبیابن.نک()ص(و منسوب به پیامبرقول مشهور. ٢



۲۰۱/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
-۱۱۸(داللـه بـن مبـارک را عبات، نخستین نگارندۀ اربعین)ق۶۷۶-۶۳۱(نووی شافعی 

خلیفـه، حـاجی. نیـز نـک؛ ۱۴: ق۱۴۰۶النـووی، (، از زاهدان متقّدم، دانسته است )ق۱۸۱
ــی ــاب ــابوری و)۱/۵۷: ت ــرب نیش ــن ح ــد ب ــوفیه، احم ــس از او، از ص ) ق۲۳۴-؟۱۷۵(پ

حجـر العسـقالنی، ابـن) (ق۲۹۷م(، عمـرو بـن عثمـان مکـی )۱/۵۴: تاخلیفه، بیحاجی(
و ؛در شـمارند) ۱/۵۳: تاخلیفه، بیحاجی) (ق۳۸۰. د(بکر کالباذیو أبو) ۵/۳۰۰: ۱۴۰۷

) ق۴۱۲. د(١ســعد احمــد بــن محّمــد مــالینیاز أبی» االربعــین فــی شــیوخ الّصــوفیه«نیــز 
کنـد و اشـارتی که ذیل نام چهل تن از مشایخ صوفیه، حدیثی از ایشان روایت می) جاهمان(

-۳۲۵(٢از أبوعبــدالّرحمن ســلمی» الّتصــوفاالربعــین فــی «؛بــه اقــوال و احوالشــان دارد
االربعـین «؛با ذکر اسناد، در قالب موضوع و اغلب بـا مفـاهیم عارفانـه) جاهمان) (ق۴۱۲

هـم ) جاهمان) (ق۴۳۰-۳۳۶(٣نعیم اصفهانیاز أبو» علی مذهب المتحققین من الصوفیه
؛)۱/۵۸: همــان) (ق۴۶۵-۳۷۶(٤از ابوالقاســم قشــیری» االربعــین«؛بــه اســلوب ســلمی

از احمـد بـن عبـدالملک مـوذن » االربعین فی ذکر طبقات مشایخ الّصوفیة و زّهاد الطریقة«
، بـا »االربعـین فـی دالیـل التوحیـد«و ؛)۱/۱۵۷: تاکحاله، بی) (ق۴۷۰-۳۸۸(نیشابوری 

).۱/۵۶: تاخلیفه، بیحاجی) (ق۴۸۱-۳۹۶(٥صبغۀ کالمی، از انصاری هروی
رشـیدالّدین میبـدی :خوریمبرمیهای صوفیانه نگاشتهاربعینبهتر نیزهای پسیندر سده

وخیشـیفنیاالربع). ق۱۴۱۷(احمد بن محمد سعدیأب،ینیالمال: این اثر چنین استنسخۀ مطبوع مشخصات . ١
.دار البشائر اإلسالمیة: بیروت.تقدیم و تحقیق و تعلیق عامر حسن صبری.ةیالصوف

مطبعة مجلـس دائرةالمعـارف العثمانیـة، افست از روی چاِپ(کتاب االربعین). ۱۳۷۲(سلمی، ابوعبدالّرحمن . ٢
وری آ، گـرد)۵۵۱-۲/۵۳۳(مجموعه آثار ابوعبـدالرحمن سـلمی : ، مندرج در)م۱۹۵۰/ق۱۳۶۹حیدرآباد دکن، 

.مرکز نشر دانشگاهی: نصرالله پورجوادی، تهران
صَفهاني، أحمد بن عبداللهَأبوُنَعیم. ٣

َ
دار : بیـروت.فیةاالربعین علی مـذهب المتحققـین مـن الصـو). ق۱۴۱۴(األ

.حرمابن
.، اعتنـی بـه محّمدالسیدالبرسـیجیاالربعین فی تصـحیح المعاملـة). ق۱۴۳۴(القشیری، عبدالکریم بن هوازن .٤

.الفتحدار: عمان
ق علیـه علـي بـن قـه و عّلـحّق. التوحیددالئلاألربعین في). ق۱۴۰۴(د اسماعیل عبدالله بن محّمالهروی، أبی. ٥

.)شده استهم خوانده می»االربعین فی الّصفات«این اثر (شردارالّن: المدینة المنورة.هناصر الفقیمحمد



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۰۲

؛ )۵/۲۱۹: ۱۳۷۱میبـدی، (خود یاد کـرده اسـت » اربعین«االسرار از در کشف) ق۵۳۰. د(
العالمینسلوة « ، چهل حدیث در باب ذکر است، که در آغاز »المریدین فی فضائل ذکر رّب

غـدادی در ب؛١نسـوب شـده اسـتم) ق۶۱۶یـا ۶۰۷-۵۵۶(نسخه به مجدالّدین بغـدادی 
یـاد کـرده کـه شـامل » زبدة العوالی و حلیـة االمـالی«از دیگر تألیفش به نام » تحفة البررة«

االربعین فی فضل الفقرا و اهـل «؛ ٢)۲۷۴: ۱۳۶۸مجدالدین بغدادی، (احادیث مسند است 
، کـه در میـان )ق۴۹۸زنـده در (احمـد بـن حسـین طوسـی ) سـعد(از ابوسعید » التصّوف

: تـاخلیفـه، بـیحـاجی(در آنهاسـت » تصـّوف«احادیث منقول، سخنانی اسـت کـه لفـظ 
از » شـرح االربعـین حـدیثًا«و ٤)ق۶۳۸-۵۶۰(عربـی چند اربعین منسوب به ابن؛٣)۱/۵۵

-۶۵۹(٦از عالءالدوله سـمنانی» االربعین«و ؛ ٥)ق۶۷۳یا ۶۷۱-۶۰۶(صدرالدین قونیوی 
یکـی : داردنگاشـته م چنـدین اربعینه)ق۷۸۶-۷۱۴(سید علی همدانی ). ق۶۵۹-۷۳۶(
االربعین فی فضائل «با إسناد، و دیگر » چهل حدیث جواهر عقود ایمان«یا » اربعین امیریه«

د ریـاض، محّمـ(آغازیده اسـت )ع(که سلسله سند را از حضرت رضا» )ع(امیرالمومنین علی
خلیفـه، یحاج(٧)ق۸۲۲-۷۳۹(د پارسا خواجه محّمی هم از اربعین؛ )۱۹۹-۲۰۱: ۱۳۷۰

نوشـته »صلوة المریدین«نادرست به، ۲/۸۵: ۱۳۹۳درایتی، (۳/۶۸۱۰نسخۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش. ١
).شده است

.)۹۷و ۹۴:  ۱۳۹۶یرام،بایکاییلم(وجود دارد یرامابیکاییلدکتر میشخصۀدر کتابخانیزبدة العوالاز یانسخهیاگو. ٢
) سـفینۀ تبریـزهمـان (۳/۱۴۵۹۰نسـخۀ کتابخانـۀ مجلـس، ش : اندجز نخستین و آخرین حدیث، باقی مرسـل. ٣

). ۲/۹۶۹: ۱۳۹۳درایتی، (
. اد شده استنگاشتۀ او یاز چند اربعین)۱۷۵و۱۷۴: ۲۰۰۱عثمان یحیی و محمد الطیب، (ربیعفات ابنمؤلّدر . ٤

األربعـین فـي ارشـاد «اسـت کـه بـه» مشکاة األنوار فیما روی عن الّله من األخبار«عربی اّما اربعین مشهور ابن
). ۵۶۲-۵۶۰:همان(نیز مشهور است و صدرالدین قونوی برآن شرح نوشته است » السائرین

ً). ۱۳۷۲(صدرالدین قونوی، محّمد بن اسحاق . ٥ : قـم. قه و عّلق علیه حسن کامل ییلمازّقح. شرح االربعین حدیثا
. بیدارانتشارات

تصـویر آن در . ۷۶۲-۷۵۶، ص۴۴۰۹مجموعه رسائل سید علی همدانی، کتابخانۀ گنج بخـش، ش:مندرج در. ٦
نسخۀ دیگری ). ۲/۸۷۶: ۱۳۹۳درایتی، (محفوظ است۳۱/۱۶۲کتابخانۀ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ش

. ابخانۀ چستربیتی دارددر کت۴۵۸۹/۲شمارۀ به
الدین بــن حســام. )۱۳۷۹:۱۶/۱۹۱عظیمــی، (ق ۹۷۲خ، مــوّر۱۷-۱۰، گ۲/۳۶۱۴نســخۀ کتابخانــۀ ملــی، ش. ٧

. آبادی، اربعین حدیث حافظی بخاری را به درخواست شیخ حسین عـارف، شـرح نمـوده اسـتالدین روحعالء
الّلـه گلپایگـانی اسـت فوظ در کتابخانـۀ آیـةمح۱۶۲/۹-۱۶۱۲شمارۀ نسخۀ این شرح فارسی از سدۀ یازدهم و به

.آبادی متفاوت استگفتنی است نسخۀ اربعین کتابخانۀ مّلی با شرح روح). ۲/۹۷۷: ۱۳۹۳درایتی، (
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)ق۸۷۰-۸۱۰(شـاه داعـی شـیرازی ؛با شرح منسوب به آن باقی مانـده اسـت) ۱/۵۸: تابی

» ترجمـة االخبـار العلویـة«را به نظم کشیده و آن را )ع(ترجمۀ چهل حدیث از حضرت علی
را نیز اربعـین منظـومی ) ق۸۹۸-۸۱۷(جامی ؛ و)۵۳-۱۳۴۰:۴۶شاه داعی، (نامیده است

).۳۲۳-۳۰۹: ۱۳۷۹جامی، (است از چهل حدیث نبوی
کـاربرد گسـتردۀ . انـدنمودهتأویـلمنطبق بر حال و مـذاق خـودصوفیان، گاه حدیث را
با مفاهیم عرفانی  در تألیفات ایشان و تأویالت شگرف ) متفاوت با مفاهیم زاهدانه(احادیِث

شـأن بیـان رساند که محمل معنایی این مأثورات مورد توجه بوده، فارغ از موضوع یـا آن، می
از این روی احادیث موضوعۀ فراوانی در این متون صوفیه راه جسـته کـه اغلـب از اقـوال .آن

در پیداسـت کـه ایـن اقـوال،١.اندمشایخ یا حکمای متقّدم اسـت و حـدیث پنداشـته شـده
نام االربعون «مفّصلی با رسالۀ. تأثیر نبودبرانگیختن عوام، متشّرعین و دولتیان بر صوفیان بی

.هاستاز روزگار صفویه، بیانگر این منازعه٢»فی مطاعن المتصوفین
مسلک سدۀ نهـم، بـا توّجـه بـه پشـتوانۀ سـّنت دیرپـای قطب محیی، از دانشوران صوفی

بـا ترجمـۀ منظـوم ) اربعینات(نویسی و هم دالیل اجتماعی دیگر، سه اربعین پیوسته اربعین
.ردازیمپکه در ادامه به آنها میتالیف کرده است، 

»آباداخوان«قطب محیی و طرح مدینۀ فاضلۀ 
عرفان نواحی مرکزی و جنوبی ایران در سدۀ نهم، اندکی پیش از برآمدن صفویه، از یک سـو 

ُسـکریۀهایی از عرفـان متاّثر از سلوک زاهدانۀ بغـدادیان اسـت و از سـوی دیگـر درونمایـه
در این روزگار، طریقـت سـهروردیه، بـا . دموالنا و عطار دارانۀ دردمندهای اندیشهخراسان و 

ترین مآخذ آنهـا اند و از جمله کهنروزگار صفویۀاند، اغلب برساختشدهعنوان حدیث استناد میاین اقوال که به. ١
، کـه ۵۰-۲۷: ۱۳۸۹همـو، . نـکنیز؛ ۱۳۶-۱۱۵: ۱۳۸۸جعفری، .ی اطالع بیشتر نکبرا(استةحدیقة الشیع

. )ه در سند و محتوای این احادیث پرداخته استنویسنده به مداّق
فی رّدواالربع«با نام )۱۲/۱۴۹(کتابخانۀ مرعشیهای خطی نسخهفهرست در. ٢ فارسی و به زبان » الصوفیةن حدیثًا

، به نام )۴۵۷۸با شمارۀ ،۱/۷۱(آن کتابخانه ؛ اّما در راهنمای فهرست )۲/۹۶۳: ۱۳۹۳درایتی،(است معرفی شده 
. و به زبان عربی ذکر شده است» االربعون فی مطاعن المتصوفین«
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و ، )ق۷۳۶. د(و عبـدالرزاق کاشـانی ) ق۷۳۵. د(کاشـانی های عّزالـدین محمـود کوشـش
دانیم که ایـن ، در مناطق وسیعی از ایران گسترده بود و می)ق۸۳۸-۷۵۷(الدین خوافی زین

محـیط، های برآمـده از ایـن شخصـیت. طریقت بر رعایت فرائض و سّنت مراقبـت داشـت
بودند و عالوه بر التزام به سّنت و نفی بدعت، در دست اغلب در علوم مختلف اسالمی چیره
. بودندرفت تا صبغۀ شیعی بیابد، کوشاترویج این تصّوف متشّرعانه، که می

الدین محّمد بن محیی بن محّمد انصاری خزرجـی سـعدی، مشـهور بـه عبداللـه قطب
. زیسـتکـه در سـدۀ نهـم هجـری میبـودمند ان دغدغهاز جملۀ این صوفی١قطب شیرازی،

، اومکاتیـببا توّجه به اشـارات تـاریخی منـدرج در .تاریخ دقیق زندگی او مشخص نیست
در شـهرهای خـنج، جهـرم، شـیراز و ق۹۰۹-۸۳۸دانیم که در میان سـالیان همین قدر می

: ۱۳۸۰وثـوقی، : نک(زیسته استمی» آبادقطب/اخوان آباد«سرانجام شهر جدیداالحداث 
بـا ایـن همـه ٢.اندک اسـتهای ما از احوال، وقایع و آثار عبدالله قطبدانسته). ۱۳۰-۱۳۱
روشنی از شیوۀ سلوک و عرفـان اوتوان از انبوه مکاتیب تعلیمی بازمانده از می سیمای نسبتًا

:نویسدکوب دربارۀ عبدالله قطب میزرینعبدالحسین .ترسیم کرداش متشّرعانه
ای هم در لغـت و العادهنویسنده غیر از تبّحر در علوم شرعی و کالم و حکمت، تبّحر فوق

ادب و در آثـار و کلمــات کســانی همچــون غزالــی و عطــار و ســعدی و حــافظ و موالنــا 
).۷۷: ۱۳۸۰کوب، زرین(دهد ن میالدین نشاجالل

اسالمی، فلسفه و کـالم تر نیز عالمه قزوینی فضل عبدالله قطب و اطالع او از علومپیش

)ص(بن عباده، صحابی پیامبرلخیر، خودش و خاندانش را منسوب به سعداالدین در مکتوب موسوم به ابوابقطب. ١

. ، محّمد بوده و گویا عبدالله جنبۀ تفخیمی داشـته اسـتمعاصر اواش، بنا بر منابع نام اصلی. معرفی کرده است
اش جایگـاه اجـدادی) در هفت فرسخی بندر عسلویه(کوشُکنار . است) الدینقطب(قطب نیز بخشی از لقب او 

زادگاهش بوده، به شیرازی همو به دلیل آنبوده دانشـگر، (مشـهور اسـت که شیراز محل اقامت اصلی و محتمًال
۱۳۹۱ :۹۶-۹۷.(

ور شده آعبدالله قطب یادۀهای سودمندی دربارو با توجه به قرائن تاریخی، نکتهمکاتیبعالمه قزوینی با مطالعۀ . ٢
ای از احوال او بیان کرده ای کوتاه موارد نویافتهمحّمدباقر وثوقی نیز در مقاله). ۲۳۵-۲۲۵: ۱۳۳۹قزوینی، (است 
، به تکمیل مکاتیبای بر تصحیح تازۀ پس از ایشان، مریم دانشگر در مقدمه). ۱۳۸-۱۳۰: ۱۳۸۰قی، وثو(است 

.ها پرداخته استاین یافته
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تصّوف و عرفان است؛ ولی با تقّید تـاّم«او شده است و هم این که موضوع مکاتیب را یادآور 

).۲۲۶: ۱۳۳۹قزوینی، (» ...به شریعت اسالم، نه از قبیل تصّوف حافظ شیرازی
احیای سّنت سبب شد که عبدالله قطب در پی احداث شهری صوفیانه در چهـار دغدغۀ
هـای و هم گناهبه امور عبادی بپردازندمریدان در آن، هم مال شرق جهرم برآید تا فرسنگی ش

قطب، با آن که در شیراز سکونت داشت، اّما با مکتوبـاتش، .به دور باشند» جماعت فّساق«
عنوان توان بهرا میق۸۸۱سال . شدمریدان را در تجهیز شهر و پذیرفتن مهاجران رهنمون می

: ۱۳۹۱دانشـگر، (آبـاد در نظـر گرفـت سـیس اخـوانأمات تای تمهید مقـّدزمان احتمالی بر
۱۰۱.(

:شودور میآشهر، قطب وظیفۀ سلوک ساکنین را یاداینبا اتمام
که احوال اوقات خـود را مضـبوط سـازند و وظیفه اخوان آن. اکنون وقت عبادت است... 

وام تعیـین کننـد، روز را توزیعی کنند، بعضی را جهـت کسـب ضـرورت قـساعات شبانه
طـور باشـد و بعضـی را جهـت ادای حقـوق طوری که تحصیل معیشت او از آنهرکس به

مثـل آن و بعضـی را جهـت قرائـت درسـی نوع از عیادت مرضی یا زیارت صدیقی یا بنی
ای کـه ضـرورت نسـخه]کتابـت[ت آن و بعضی را جهـۀمطالععلمی و بعضی را جهت

از صـالت و ، ادای وظـایفر باشد و باقی اوقات را جهتها میّسکس را که اینهر. باشد
... روز مسـتغرق آن باشـد؛ چنانچه تمام اوقـات شـبانهکتالوت و تسبیح و تفکر و غیر ذل

.)۴۷۳و۴۷۲: ۱۳۸۴قطب بن محیی، (
١.آباد مهاجرت کرد و تـا آخـر عمـر در آنجـا مانـدسرانجام خود او نیز از شیراز به اخوان

:دانددخیل می» مدینۀ فاضلۀ صوفیانه«را در احداث این ت مذهبیمعتقداکوب زرین
طرح یک نوع نهضت دینی بوده است که می خواسته است طریقۀ اهـل سـّنت را در ظاهرًا
کـوب، زریـن(شده است، احیاء کند مقابل توسعۀ آنچه نزد وی رفض و بدعت خوانده می

۱۳۸۰ :۷۷(.
زمـان آن که ویژه، اطالعی نداریم؛ بهآباد رخ دادهاخوان استقرار قطب در آنچه پس ازاز

و و تحـّوالت عمیـق ) ق۹۳۰-۹۰۷حک(بود با قدرت گرفتن شاه اسماعیل صفوی مصادف 
.در ایراندینی و اجتماعیوسیع 

.۱۳۸-۱۳۰: ۱۳۸۰وثوقی، .آباد، عالوه بر مقالۀ دانشگر، نکها و موقعیت احداث اخواندربارۀ انگیزه. ١
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اربعینات قطب محیی
اوست که میزان دانـش و سـیمای فکـری او از مکاتیبلیف قطب محیی أترین تشدهشناخته

. بسـیار مهـم اسـته از چنـد جهـت هـم دارد کـلیف دیگری أتویاّما ،شوده میآنها دانست
است که توّسط یکی از مریـدان و در زمـان او، مجموعۀ سه اربعین پیوستۀ مرسِل١اربعینات

»بقائهالمسلمین بطوِلع اللُهمّت«از قطب با دعای در آن زیرا ،حیات قطب کتابت شده است
ابتـدا احـادیثی : حادیث از صحیح بخاری و صحیح مسلم استگزینش این ا.شده استیاد 

و سه دیگر احادیث ،احادیث مندرج در صحیح بخاریدوم که صحیحین بر آن اتفاق دارند، 
لیف، عالوه بر این که بیـانگر شخصـیت متشـّرعانۀ قطـب و أاین ت. مندرج در صحیح مسلم

نشـان هـمعلـوم اسـالمی رامراقبت او بر حفظ سّنت نبوی است، وجه محققانـۀ قطـب در 
. دهدمی

اّما با توّجه به دّقـت در ی در دست نیست، از زمان دقیق و انگیزۀ تالیف اربعینات اطالع
کـه ایـن اسـتمحتمـل ...) اخالقی، عبادی، اعتقادی، فقهـی و(گزینش و تنّوع موضوعات 

ه اهـالی یـا حّتـی خطـاب بـ،مکاتیـبدر منـدرجاربعینات نیز در راستای همان ارشـادات 
کیـد و توّجـه أبـرای تباشد که او منزلۀ قوانین زندگی شخصی و اجتماعی ایشانبهآباداخوان

هایی از نیـز سـرودهمکاتیـبقطـب، در . ، آنها را به نظم کشیده اسـتبه سالکاندادن بیشتر
بـیش از ) بیت۱۰۱(های خودش اّما استناد به سروده،کندنقل می... مولوی، حافظ، عطار و

آقـابزرگ طهرانـی، (قابزرگ طهرانی هم دیوانی بـه قطـب نسـبت داده اسـت آ٢.یگران استد
چهــل حــدیث از هــم ) ق۸۹۷-۸۱۷(ســدۀ نهــم هجــری، جــامی در). ۹/۸۸۴: ق۱۳۸۹
در . های بسیار از آن موجـود اسـتبود و نسخهزبانزدها را به نظم کشید که تا قرن)ص(پیامبر

را به نظم )ع(چهل حدیث از حضرت علینیز ) ق۸۷۰-۸۱۰(شاه داعی شیرازی همان اوان، 
.کشید

ای مـنّقح، بـا تنها یک نسـخه یافـت کـه نسـخهقطب بن محیی» اربعینات«نگارنده، از 

.)پ۱اربعینات، ... (ث اربعیناتهذه ثال: این نام برگرفته از مقدمۀ کاتب است. ١
).۳۱-۳۰: ۱۳۹۵دانشگر، (قطب بن محیی است مکاتیباز تصحیِحاین تعداد، طبق احصای دانشگر. ٢
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دلیـل کمیـاب بـودن ایـن .است) لفؤمروزگارکتابِت(خطی خوش، اصیل و کهن  محتمًال

بع اهــل ســّنت منــامؤلــف باشــد کــه احادیــث را براســاس بــودنمــذهباربعــین، شــافعی
آغاز حکمرانی صـفویان مصادف با که ۀ او، با توّجه به زمان. گزینش کرده است) صحیحین(

برداری و پراکندن این اربعینـات در نـواحی و بـالد و رسمیت یافتن مذهب تشّیع بود، نسخه
. مختلف ایران مانند گذشته مقدور نبود
بـی و ترجمـۀ منظـوم آنهـا بـه حـدیث عر۴۲ای کوتاه، در نسخۀ مذکور، پس از مقدمه

نقـل ) لما اّتفـق علیـه(» ق«فارسی، از صحیح بخاری و صحیح مسلم و با نشانۀ اختصاری 
اّمـا ایـن ،پـردازدبه احادیث منتخب از صـحیح بخـاری می» خ«با نشانۀ سپس. شده است

۴۲حـدیث، ۶۴ه، از میـان ایـن نگارنـد). حدیث۶۴(یابند احادیث تا آخر نسخه ادامه می
حدیث پایانی را از صحیح مسلم برشـمرد ۲۲حدیث را در شمار احادیث صحیح بخاری و 

زیـرا در مأخـذیابی از هـم تفکیـک نمـود، لف در مقدمه اشاره کـرده، ؤ، که م»م«و با نشانۀ 
حـدیث در صـحیح بخـاری اسـت و ۲۲احادیث نیز مشخص شد که تنها دو حدیث از این 

در مأخذیابی احادیث، بـه صـحیحین ارجـاع و از ذکـر . به صحیح مسلم تعّلق دارندمابقی 
. های جزئی در ضبط، پرهیز شدتفاوت

اللفظی با شنگرف و به خطی که برای دوازده حدیث آغازین، ترجمۀ تحتایننکتۀ دیگر 
اّما جز دو مورد، که خارج از جدول نوشته ،غیر از خط خوش کاتب اصلی نوشته شده است

اند کـه در اغلـب ها رنـگ کشـیده، روی همۀ این ترجمه)و هشتهای شش شماره(اند شده
ها، آنچه که خوانا و قابل تشخیص بود، ذکـر از این ترجمه. ها ناخوانا شده استموارد نوشته

. شد
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهـداری ۳۷۰۸۹نسخۀ موسوم به اربعینات به شمارۀ 

ثلـث و ترجمـۀ خـط احادیـث بـه ؛جدول اسـتاین نسخه دارای کتیبۀ الجورد و م. شودمی
مقـدم و غالمـی(برگ و هر برگ ده سطر دارد ۲۸نسخه دارای . منظوم چلیپایی به نسخ است

١).۸۲]/۱اخبار[۲ج: ۱۳۸۹همکاران، 

ح را با دّقت) بابک(از آقای دکتر حمیدرضا . ١ نظر مطالعه کردند و مطالب سودمندی را یادآور سلمانی که متن مصحَّ
.شدند، سپاسگزارم
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بسم الله الّرحمن الّرحیم
العالمین و الّصلوة و الّسالم االتّمان االکمالن علی خیر خلقه محّمـد و آلـه و الحمدلله رّب

. صحبه أجمعین
و بعد فقد قال الّشیخ االمام الهمام العالم العامل المحّقق المدّقق المتبّتل الی الله المنقطـع 

المّلة و الّشریعة و الّتقوی و الّدین محّمد الُکوشُکناری، مّتـع اللـه المسـلمین عّما سواه محی
االحادیث و ] پ۱[بطول مّدته و دفع جمیع المکاره عن سّدته، هذه ثالث اربعینات  من أصّح
عبدالله محّمـد بـن اسـمعیل أعالها و اوجزها و اجداها التقطتها من صحیحین االمامین أبی

»ق«الحسین مسلم بن الحّجاج الّنیسابوری، رضی الله عنهما، و عالمة اولها البخاری و أبی
لمـن حفظهـا و حـافظ فطـوبی . لمسـلم» م«للبخاری و الّثالثة » خ«لما اّتفقا علیه و الّثانیة 

] ر۲. [علیها و علمها و عّلمها و عمل بها و الله الموّفق

»ق«
ْعَماُل. ۱

َ
َما اْأل اتِإنَّ یَّ ١.ِبالنِّ

.هادرست نیست کارها مگر به نّیت
ـــت درســـت نیســـت عمـــل ـــه نّی ــــرارجـــز ب ــــّید اب ــــت س ــــین گف ــــن چن ای

ــــارکنـــی نّیــــتخیـــر و شـــر هرچـــه می ــــر ک ــــازگردی آخ ــــان ب ــــه هم ب
ارَعَلَيَکَذَبَمْن. ۲ النَّ ِمْن َمْقَعَدُه

ْ
أ ًدا َفْلَیَتَبوَّ ٢.ُمَتَعمِّ

ــــــود ــــــین فرم ــــــا چن ــــــرور انبی ـــــیس ـــــنو ب ـــــول او ش ـــــی ق غشمعن
ــــشهرکـــه عمــــدا دروغ بســــت بــــه مــــن ــــر از آت ــــو بگی ــــود گ جــــای خ

]پ۲[
ین. ۳ ِفي الدِّ ْهُه َخْیًرا ُیَفقِّ ِبِه الّلُه ُیِرْد ٣.َمْن

. خدای تعالی به او نیکویی، دانا گرداند او را در دین] را خواهدکسی[اگر 

. ۳/۱۵۱۵؛ صحیح مسلم ۱/۳صحیح البخاری. ١
. ۱/۱۰: ؛ صحیح مسلم۱۰/۳۶و۵/۴۰۵و ۲/۳۷۵و ۱/۹۵صحیح البخاری . ٢
. ۳/۱۵۲۴و ۲/۷۱۹و ۲/۷۱۸: ؛ صحیح مسلم۱۱/۱۰۳و ۵/۲۱۲و ۱/۶۸صحیح البخاری . ٣
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ــــود دانــــاهرکـــه خواهــــد خــــدا بــــه او خیــــری ــــد او را بــــه دیــــن خ کن
ـــــاســـعی کـــن تـــا فقیـــه دیـــن گـــردی ـــــت بین ـــــدۀ دل ـــــود دی ـــــا ش ت

َیْرَحُمَمْن. ۴ ُیْرَحُمَال ١.َال

نکنــــــد رحــــــم کردگــــــار بــــــر اوهرکـــه را رحـــم بـــر خالیـــق نیســـت
ــــــر اونباشـــد رحـــمرحــم کـــن کـــه آن کـــه را ــــــار ب ــــــرد اعتب ــــــوان ک نت

]ر۳[
یَمْن. ۵ َةاْلَبْرَدْیِنَصلَّ اْلَجنَّ ٢.َدَخَل

ــــرینمکـــــن انــــــدر نمازهــــــا تقصــــــیر ــــد ب ــــوای خل ــــه داری ه ای ک
ــــه جّنــــت رود یقــــین هــــرکس ــــزارد نمــــاز صــــبح و پســــینکــــه ب کــــه گ

ِفيَلِبَسَمْن. ۶ ِفي اآلالاْلَحِریَر َیْلَبْسُه ْنَیا َلْم ٣.ِخَرةدُّ

.آن کس که بپوشد جامۀ ابریشم در دنیا از مردان، نپوشد جامۀ ابریشم در آخرت
نپوشــــــد در آخــــــرت اصـــــــالمیهرکـــــه پوشـــــد حریـــــر در دنیـــــا
ـــوش ـــردان پ ـــاس م ـــردی لب ـــو م ـــر ت زانکــــه زن پوشــــد اطلــــس و دیبــــاگ

]پ۳[
ِمْنُکْمَمْن. ۷ َفْلَیْغَتِسْلاْلُجُمَعَجاَء ٤.َة

.کسی که بیاید از شما به جمعه پس باید که غسل کند
ـــــما  ـــــد از ش ـــــه دریاب ـــــههرک ــــــدجمَع غســــــل بایــــــد کــــــه اوال بکن

ـــــتبی ـــــا دول ـــــاش ت ـــــارت مب ــــدطه ــــر ســــرت فکن ســــایۀ خــــویش ب
تعالی. ۸ اللُه َغَضِبيَرْحَمِتيِإَن:قاَل ٥.َسَبَقْت

.ایش من پیشی گرفته است بر خشم منبه درستی که بخش: گفت خدای تعالی

. ۴/۱۸۰۹: ؛ صحیح مسلم۹/۲۲۳و ۹/۲۱۸صحیح البخاری . ١
. ۱/۴۴۰: ؛ صحیح مسلم۱/۳۷۰صحیح البخاری . ٢
. ۳/۱۶۴۶و ۳/۱۶۴۵: ؛ صحیح مسلم۹/۱۷۰و ۹/۱۶۹صحیح البخاری . ٣
. ۲/۵۷۹و صحیح مسلم ۲/۱۶۶صحیح البخاری . ٤
. ۴/۲۱۰۸و ۴/۲۱۰۷؛ صحیح مسلم ۱۱/۲۰۴و ۱۱/۱۶۱و ۱۱/۱۴۴: صحیح البخاری. ٥
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ــــیش آور ــــف پ ــــذار و لط ــــم بگ ـــقخش ـــو را الی ـــر ت کـــه غضـــب نیســـت م
ـــابقمحّمـــد ببـــین چـــه گفـــت خـــدای١یـــا ـــب س ـــر غض ـــت ب ـــتم هس رحم

]ر۴[
َحٌقإنَّ. ۹ ٢.اْلَعْیَن

.زخم راست استدرستی که چشمبه
ــــدزخم حـــق اســـتدرســـتی کـــه چشـــمبه ــــر باش ــــی اث ــــد را بس ــــم ب چش
ــــی منمــــایخ ــــه هرکس ــــتن را ب ـــــه آفـــــات در نظـــــر باشـــــدویش زانک

ْیَطاَنِإَن. ۱۰ ِمِمَنَیْجِريالشَّ َمْجَری الدَّ ْنَساِن ٣.اْإلِ

. رود از آدمی در محل رفتن خون در همۀ اجزای آدمی به تصّرفدرستی که شیطان درمیبه
بیچـــــــــاره ـــــــــر آدمـــــــــِی زانکـــــه بســـــیار شـــــور و شـــــر داردوای ب

ــــرددفــــع شــــ ــــد ک ــــه دان ـــذر داردیطان چگون ـــان گ ـــون در رگ ـــو خ ـــو چ ک
]پ۴[

ْبَغَض. ۱۱
َ
أ َجاِلِإنَّ اْلَخِصُمِإَلیالرِّ َلدُّ

َ
اْأل ِه ٤.اللَّ

ــــم ــــومتش محک ــــد خص ــــه باش ـــــزد خـــــدای دشـــــمنهرک ترهســـــت ن
ـــــــاری و چرب ـــون چنـــین گفتـــه اســـت پیغمبـــرنرمـــــــی کـــــــنبردب چ

َلُیْمِلي.۱۲ َه اللَّ اِلِمِللِإنَّ ُیْفِلْتُهظَّ َلْم َخَذُه
َ
٥.َحتَّی ِإَذا أ

ـــــالم را ـــــل ظ ـــــالی ز فض ـــــق تع دو ســـــه روزی بـــــه کـــــام بگـــــذاردح
ـــــردش کـــــه نگـــــذاردآنلیـــک چــــون ظلــــم بگــــذرد از حــــد ـــــان گی چن

] ر۵[

. بهتر است» با«است؛ اما ظاهرًا» یا«در اصل همین . ١
. ۴/۱۷۱۹صحیح مسلم ؛ ۹/۲۰۱و ۹/۱۳۸صحیح البخاری . ٢
.۴/۱۷۱۲: ؛ صحیح مسلم۵/۳۰۱و ۳/۳۷۰: صحیح البخاری. ٣
. ۴/۲۰۵۴: ؛ صحیح مسلم۱۱/۵۶و ۷/۱۳۶و ۴/۲۳۸: صحیح البخاری. ٤
۱۹۹۸-۴/۱۹۹۷: ؛ صحیح مسلم۷/۲۵۸: صحیح البخاری. ٥
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ْلُم. ۱۳ اْلِقَیاَمِةُظُلَماٌتالظُّ ١.َیْوَم

ـــتم ـــن س ـــه میای ـــقها ک ـــا خل ـــی ب ـــــــت کن ـــــــاریکی قیام ـــــــه ت دانهم
ـــــرس و مکـــــن ـــــلماناناز عـــــذاب خـــــدا بت ـــــر مس ـــــداد ب ـــــور و بی ج

٢.ُظْلٌماْلَغِنِيَمْطُل. ۱۴

ـــر تـــو حّقـــی هســـت او بیهرکســـی را کـــه ب ـــــــّق ـــــــد دادح ـــــــگ بای درن
ـــــــدهی ـــــــرض وان ـــــــوانی و ق ـــــد و بیـــــدادور ت ـــــور باش ـــــتم و ج س

]پ۵[
ِلَساِنَسِلَمَمْناْلُمْسِلُم. ۱۵ ِمْن َیِدِهاْلُمْسِلُموَن َو ٣.ِه

ــــــه می ــــــلمانیای ک ــــــی از مس حقیقت کســــــی مســــــلمان دانبــــــهپرس
ـــــان او باشـــــند ـــــه ز دســـــت و زب ســـــــالمت همـــــــه مســـــــلمانانبهک

ِباْلُقْرآِن. ۱۶ اْلَبَرَرِةاْلَماِهُر اْلِکَراِم َفَرِة السَّ ٤.َمَع

ـــــدآن کســـــانی کـــــه نیـــــک میلفـــــظ و معنـــــی و حکمـــــت قـــــرآن دانن
ــــــو آن ــــــب چ ــــــدمالئکهدر مرات ـــــــی و نیکان ـــــــه گرام کاراننـــــــدک

]ر۶[
َمَع. ۱۷ َحبََّمْناْلَمْرُء

َ
٥.أ

ــــتبــــــا خــــــدا و رســــــول و دانایــــــان ــــن نیکوس ــــز م ــــتی ای عزی دوس
ــــدم ــــاحب و هم ــــد مص ــــه باش ـــتزانک ـــه دارد دوس ـــی ک ـــا آن کس ـــرد ب م

ْفَلی. ۱۸ السُّ اْلَیِد ِمْن اْلُعْلَیا َخْیٌر ٦.اْلَیُد

ـــــــندۀ ـــــــت بخش ـــــــتردس ـــــدهعطاگس ـــــت خواهن ـــــد ز دس ـــــر آم برت
ـــــدهفقــــــرا را زکــــــات مــــــال بــــــده ـــــو پاین ـــــت ت تـــــا شـــــود دول

] پ۶[

. ۴/۱۹۹۶: ؛ صحیح مسلم۴/۲۳۳: صحیح البخاری. ١
. ۳/۱۱۹۷: یح مسلم؛ صح۴/۱۹۹و ۴/۱۲۴: صحیح البخاری. ٢
. ۱/۶۵: ؛ صحیح مسلم۱۰/۱۵۶و ۱/۲۱: صحیح البخاری. ٣
. ۱/۵۵۰: ؛ صحیح مسلم۱۱/۲۰۰: صحیح البخاری. ٤
.۴/۲۰۳۴: ؛ صحیح مسلم۱۰/۲۷: صحیح البخاری. ٥
. ۲/۷۱۸و ۲/۷۱۷: ؛ صحیح مسلم۵/۲۳۰و ۵/۱۲و ۳/۵۵و ۳/۲۵و ۳/۲۴: صحیح البخاری. ٦



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۱۲

ِمْن. ۱۹ یَماِناْلَحَیاُء ١.اْإلِ

ـــا میهرکــــه او را حیاســــت ایمــــان هســــت ـــا حی ـــتب ـــلمان زیس ـــوان مس ت
ـــوم ـــک در امـــر دیـــن و کســـب عل ـــان بیلی ـــردن نش شـــرمی اســـتشـــرم ک

ِعْن. ۲۰ ْبُر وَلیالصَّ
ُ
اْأل ْدَمِة الصَّ ٢.َد

ــــــدشـــــخص را گـــــر مصـــــیبتی برســـــد ــــــه اوال بکن ــــــد ک صــــــبر بای
ــــه بی ــــزعزانک ــــان و ج ــــبری و فغ ـــــــتش فکنـــــــدص در مقـــــــام هالک

]ر۷[
َیاُم. ۲۱ ٌةالصِّ ٣.ُجنَّ

ـــــت آورایای کـــــه بـــــا نفـــــس در محاربـــــه ـــــه دس ـــــرب را ب ـــــت ح آل
ـــن چـــوبهــــر دفــــع هــــوای نفــــس دنـــــی ـــز م ـــپرروزه اســـت ای عزی س

ُخو اْلُمْسِلِماْلُمْسِلُم. ۲۲
َ
٤.أ

ـــــود دان ـــــرادر خ ـــــس را ب ـــــه ک ای کــــــه داری هــــــوس مســــــلمانیهم
ـــد دگـــری ــــیخـــود مکـــن ظلـــم و گـــر کن ــــع م ــــوانیمن ــــه بت ــــه آنچ کن ب

]پ۷[
ْؤُم. ۲۳ اِرِفيالشُّ و الدَّ اْلَفَرِس َو ِة

َ
٥.اْلَمْرأ

ــــــا ــــــه ای دان ســــت تــــا دانــــیشــــومی و نکبــــت ادر زن و اســــــپ و خان
نیســــــت اال ز محــــــض نـــــــادانیَمیــــل کــــردن بــــه جانــــب اینهــــا

ُکْفٌراْلُمْسِلِمِسَباِب. ۲۴ ِقَتاُلُه َو ٦.ُفُسوٌق

زانکـــه فســـق اســـت و ظلـــم و بیراهـــیاهــــــل اســــــالم را مــــــده دشــــــنام
ـــــردن ـــــت ک محـــض کفـــر اســـت و َعـــین گمراهـــیخـــــود و ایشـــــان مقاتل

]ر۸[

. ۱/۶۳: ؛ صحیح مسلم۹/۲۵۶و ۱/۲۸: صحیح البخاری. ١
. ۲/۶۳۷: ؛ صحیح مسلم۲/۳۸۲و ۲/۳۷۱: صحیح البخاری. ٢
. ۲/۸۰۷و ۲/۸۰۶: ؛ صحیح مسلم۳/۲۹۴و ۳/۲۸۸: صحیح البخاری. ٣
. ۴/۱۹۹۶و ۴/۱۹۸۶: ؛ صحیح مسلم۱۰/۳۴۴و ۱۰/۲۴۳و ۴/۲۳۱: صحیح البخاری. ٤
. ۴/۱۷۴۸و ۴/۱۷۴۷: ؛ صحیح مسلم۹/۱۴۹و ۹/۱۴۲و ۸/۱۳۹و ۸/۱۳۸و ۵/۷۳: صحیح البخاری. ٥
. ۱/۸۱: ؛ صحیح مسلم۱۱/۱۴و ۹/۲۳۲و ۱/۴۷: صحیح البخاری. ٦



۲۱۳/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ُت. ۲۵ َال ُروا َو ُرواَیسِّ ُتَنفِّ َال ُروا َو َبشِّ ُروا َو ١.َعسِّ

ــــــوار ــــــا دش ــــــد کاره ــــــا نگیری ــــن آســــانت ــــد دی ــــق کنی ــــر خالئ ب
ــــــــن ــــــــان از دی ـــــادانمرمانیــــــــد مردم ـــــان ش ـــــارت کنیدش ـــــه بش ب

َتْعَلُموَن. ۲۶ ْعَلُمَلْو
َ
َکِثیًراَما أ لَبَکْیُتْم َو َقِلیًال ٢.َلَضِحْکُتْم

ــــد ــــما دانی ــــم ار ش ــــن دان ــــه م نـــده انـــدک کنیـــد و گریـــه بســـیخآنچ
پــــر نخنــــدد مگــــر کــــه هیچکســــیَکثــــــــرت خنــــــــده دل بمیرانــــــــد

]پ۸[
َلُهاْعَمُلوا َفُکٌل. ۲۷ رِلما ُخِلَق ٣.ُمَیسَّ

ــــانتـــــا توانیــــــد در عمــــــل کوشــــــید ــــۀ دو جه ــــود خواج ــــه فرم زانک
ــــب آن چیــــز باشــــدش آســــانهـــرکس از بهـــر آنچـــه مخلـــوق اســـت کس

َج. ۲۸
ُ
َیْمَأل َراُبآَدَماْبِنْوَفَال التُّ ٤.ِإالَّ

ـــــــَکمش ـــــــریص را ِش ـــــــی ح غیر از خـــاکنکنـــد ســـیر و پـــر بـــهآدم
ــــاکبگـــذار و توبـــه کـــن بـــه خـــداصحـــر ــــر پ ــــاه یکس ــــوی از گن ــــا ش ت

]ر۹[
ْعَماُل. ۲۹

َ
َما اْأل ٥.ِباْلَخَواِتیِمِإنَّ

ــــد هرچــــه می ــــدهنیــــک و ب آخــــرش نــــزد شــــرع معتبــــر اســــتکنــــد بن
ـــک  ـــداننی ـــود ز ب ـــد ش ـــد کن ـــر ب ـــتاگ ـــد َرس ـــرد از ب ـــک ک ـــر نی ـــد اگ ب

، آِتَنا ِفي. ۳۰ ُهمَّ َحَسَنًةاللَّ ِفي اآلِخَرِة َو ْنَیا َحَسَنًة اِرالدُّ النَّ ِقَنا َعَذاَب ٦.َو

ـــــی ـــــی و عقب ـــنیـــــا الهـــــی بـــــه دنی ـــت ک ـــا عنای ـــه م ـــی ب ـــر و نیک خی

. ۳/۱۳۵۹و ۳/۱۳۵۸: ؛ صحیح مسلم۱۰/۷و ۱/۶۷: صحیح البخاری. ١
ــحیح البخــاری. ٢ ــحیح مســلم۱۰/۲۱۵و ۱۰/۲۱۳و ۱۰/۱۵۷و ۸/۱۹۶و ۷/۱۹۹و ۲/۲۴۹: ص و ۲/۶۱۸: ؛ ص

۴/۱۸۳۲ .
و ۴/۲۰۴۰و ۴/۲۰۳۹: ؛ صحیح مسلم۱۱/۲۰۳و ۱۰/۲۰۱و ۱۰/۴۵و ۸/۸۰و ۸/۷۹و ۸/۷۸: لبخاریصحیح ا. ٣

۴/۲۰۴۱ .
. ۲/۷۲۶و ۲/۷۲۵: ؛ صحیح مسلم۱۰/۱۳۷و ۱۰/۱۳۷: صحیح البخاری. ٤
. این حدیث در صحیح مسلم یافت نشد. ۱۰/۱۶۰و ۱۰/۲۰۳: صحیح البخاری. ٥
.۴/۲۰۷۱و ۴/۲۰۷۰و ۴/۲۰۶۹: ح مسلم؛ صحی۱۰/۱۱۶و ۷/۱۳۶: صحیح البخاری. ٦



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۱٤

ـــــنوز عـــــذاب و عقـــــاب آتـــــش قهـــــر ـــــت ک ـــــرم حمای ـــــه را از ک هم
]پ۹[

َحتَّی. ۳۱ َعبٌد ُیْؤِمُن ِخیِهُیِحبََّال
َ
ِلَنْفِسهِأل ١.َما ُیِحبُّ

ـــــــــد را ـــــــــومن موّح ـــــــــدۀ م ــــابن ــــرای فن ــــن س ــــی دان در ای آن کس
ــت ــویش دارد دوس ــس خ ــه بــر نف ـــــــرادر خـــــــود راکانچ دوســـــــت دارد ب

َتْین. ۳۲ َواِحٍد، َمرَّ ُجْحٍر ِمْن اْلُمْؤِمُن ُیْلَدُغ ٢.َال

ــــــــرداریــــک بــــار تجربــــت کــــردیهرچــــه  ــــــــار از آن ب ــــــــرۀ اعتب به
ـــک ســـوراخ ـــین ز ی ـــومن یق ـــه م نگــــزد مـــــارش ای عزیــــز دو بـــــارزانک

]ر۱۰[
َقاِطٌع. ۳۳ َة اْلَجنَّ َیْدُخُل ٣.َال

ـــــان ـــــین و زم ـــــر زم ـــــت پیغمب آن کـــــــه منشـــــــور اصـــــــطفا داردگف
ـــــــدان ـــــــت جاوی ـــــــرود در بهش ـــــــم روا داردن ـــــــع رح ـــــــه قط هرک

َیْدُخ. ۳۴ اٌتُلَال َقتَّ َة ٤.اْلَجنَّ

ـــــن ســـــخن ـــــوانی مک ـــــا ت ــــدنامچینیت تــــا نگــــردی چــــو جــــاهالن ب
ـــــای ـــــدارد ج ـــــدا ن ـــــت خ هرکــــــه غّمــــــاز باشــــــد و نّمــــــامدر بهش

]پ۱۰[
َیِحلُّ. ۳۵ َخاُهِالْمِرٍئَال

َ
أ َیْهُجَر ْن

َ
٥.َثَالٍثَفْوَقأ

ــــــت ــــــیگف ــــــرادر دین ــــــا ب ـــدالوگو ب ـــه ج ـــد ب ـــر فت نیســـت نیکـــو و گ
ــــــت دوری ــــــبانروز رخص ــــــه ش هســـت اّمـــا زیـــاده نیســـت حــــاللس

ُیوِرَدن. ۳۶ ٦.ُمِصحٍَّعَلیُمْمِرٌضَال

ـــــــــه ـــــــــریض البّت ـــــــــتران م ـــــــدش ـــــــحیح درنبرن ـــــــان ص در می

. ۱/۶۷: ؛ صحیح مسلم۱/۲۲: صحیح البخاری. ١
. ۴/۲۲۹۵؛ صحیح مسلم ۱۰/۱۱صحیح البخاری . ٢
. ۴/۱۹۸۱؛ صحیح مسلم ۹/۲۱۴صحیح البخاری . ٣
. ۱/۱۰۱؛ صحیح مسلم ۹/۲۳۷صحیح البخاری . ٤
. ۴/۱۹۸۴و ۴/۱۹۸۳؛ صحیح مسلم ۱۰/۵۴و ۹/۲۴۴و ۹/۲۴۳صحیح البخاری . ٥
. ۴/۱۷۴۴و ۴/۱۷۴۳؛ صحیح مسلم ۹/۱۴۹صحیح البخاری . ٦



۲۱٥/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ــــه ــــوندزانک ــــقیم ش ــــر س ــــا اگ از قبیـــــــل ســـــــرایتش شـــــــمرندآنه

]ر۱۱[
َعْدَوی. ۳۷ ُغوَلَال َال َو ِطَیَرَة َال ١.َو

ـــامتی نکنــــــدمـــــرض کـــــس ســـــرای ـــول صـــدر ان ـــه ق ـــس ب ـــر ک در دگ
نیســـت اینهـــا مگـــر حـــدیث عـــوامفریــــب و فــــال بــــه مــــرغغــــول مردم

َبْیًتا ِفیِه. ۳۸ اْلَمَالِئَکُة َتْدُخُل ُصوَرٌةَکْلٌبَال َال ٢.َو

ــگنــــــرود بیگمــــــان ملــــــک هرگــــــز ــورت و س ــت ص ــه هس ــرایی ک در س
ـــــا ـــــان پهلوه ـــــس از می ـــــگ نف ـــوس ـــوی ت ـــی ش ـــر بران ـــکگ ـــه ز مل ب

] پ۱۱[
اِسُسَالَمیُکلُّ. ۳۹ النَّ َصَدَقٌةِمَن ٣.َعَلْیِه

واجــــب آمــــد بــــه هریکــــی َصــــَدقهسیصــد و شصــت َمفِصــل اســت تــو را
ــــی ــــر م ــــود نظ ــــراپای خ ــــندر س تــــا شــــوی همچــــو نــــور در َحَدقــــهک

٤.َصَدَقٌةَمْعُروٍفُکُلّ. ۴۰

ـــههســـت در اجـــر مثـــل یـــک َصـــَدقه ـــویی ک ـــر نک ـــله ـــی قی ـــی ب میکن
ـــــر ـــــی از منک ـــــروف و نه ـــــر مع ــــلام مــــدد خلــــق و ذکــــر و خیــــر قلی

]ر۱۲[
َصَدَقٌة. ۴۱ َبُة یِّ الطَّ ٥.اْلَکِلَمُة

ــــردم ــــا م ــــوی ب ــــوش بگ ــــخن خ ــــود در ثــــواب چــــون صــــَدقهس کــــه ب
ــــهنیـــک میگــــو وگرنــــه خــــامش بــــاش ــــق ِثَق ــــان خل ــــوی در می ــــا ش ت

و ۴/۱۷۴۶و ۴/۱۷۴۴و ۴/۱۷۴۳؛ صـــحیح مســـلم ۹/۱۵۰و ۹/۱۴۹و ۹/۱۴۳و ۹/۱۴۲صـــحیح البخـــاری . ١
۴/۱۷۴۷ .
. ۳/۱۶۶۵؛ صحیح مسلم ۶/۲۵۹و ۵/۳۱۵و ۵/۲۷۹صحیح البخاری . ال یدخل، که نادرست است: در اصل. ٢
. ۲/۶۹۹؛ صحیح مسلم ۵/۱۳۹و ۴/۴۰۶خاری صحیح الب. ٣
. ۲/۶۹۷؛ صحیح مسلم ۹/۲۲۵صحیح البخاری . ٤
. ۲/۶۹۹؛ صحیح مسلم ۹/۲۲۶و ۵/۱۴۰صحیح البخاری . ٥



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۱٦

ی. ۴۲ َحرَّ َکِبٍد ْجٌرِفي ُکلِّ
َ
١.أ

گــــردد از تشـــــنگیش گـــــرم جگـــــرهرچـــه در عــــالم اســـت و جــــان دارد
ــــرگـــــر تـــــوانی حـــــرارتش بنشـــــان ــــزد بب ــــه یکــــی جرعــــه آب و م ب

]پ۱۲[

)خ(
َمُه. ۱ َعلَّ َو اْلُقْرآَن َم َتَعلَّ َمْن ٢.َخْیُرُکْم

ــــــرین شــــــما کســــــی باشــــــد ــــرآن رابهت ــــک ق کــــه چــــو آموخــــت نی
ــــــــاموزد ــــــــو بی ــــــــران را نک ـــدیگ ـــین ع ـــن چن ـــان راای ـــت نیک ادت اس

ْحَسُنُکْمَخْیُرُکْم. ۲
َ
٣.َقَضاًءأ

ـــــــرگردانطلبــــیبــــه طریقــــی کــــه قــــرض می ـــــــوا و س ـــــــاجز و بین ع
ــــانبــــــه از آن بــــــازده بــــــه وقــــــت ادا ــــق جه ــــرین خل ــــا شــــوی بهت ت

] ر۱۳[
َلَمْن. ۳ ٤.َفاْقُتُلوُهِدیَنُهَبدَّ

ـــــردد ـــــن خـــــویش برگ کشــــیدتعلــــل همــــان دمــــش ببیهرکـــــه از دی
ــــــیدور بگویـــد کـــه توبـــه خـــواهم کـــرد ــــــتنش کوش ــــــنوید و بکش مش

َیَرآِنيَمْن. ۴
َ
َرأ ٥.اْلَحقََّفَقْد

ــواب ــه خ ــد ب ــه دی ــر آن ک ــطفی را ه راســـت دیـــده اســـت و ز او بکـــن بـــاورمص
ــــــرزانکـــه شـــیطان شـــود بـــه هـــر صـــورت ــــــه پیغمب ــــــر ب ــــــل مگ متّمث

]پ۱۳[

۴/۱۷۹صحیح البخاری . ١
. ۸/۱۱۳صحیح البخاری . ٢
. ۴/۳۳۳و ۴/۱۹۴و ۴/۱۴۱صحیح البخاری . ٣
. ۱۱/۱۲۲و ۱۰/۳۲۹و ۵/۱۵۳صحیح البخاری . ٤
. ۱۰/۳۶۶صحیح البخاری . ٥



۲۱۷/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ِفي َحاَج. ۵ َکاَن َمْن َکاَنَو ِخیِه

َ
أ ُهِة ١.َحاَجِتِهِفياللَّ

ـــــرادر خـــــود ـــــه در حاجـــــت ب و جهــــد انــــدکی بــــه کــــار آردهرک جــــّد
ـــــد ـــــــزارددر زمـــــانی کـــــه ســـــخت درمان ـــــــدای بگ ـــــــت او خ حاج

ُیِصْب. ۶ َخْیرًا ِبِه ُه اللَّ ُیِرِد ٢.ِمْنُهَمْن

دائمــــــــا در مصــــــــیبتی باشــــــــدهرکــــه خواهــــد خــــدا بــــه او نیکــــی
کـــان نـــه خـــالی ز حکمتـــی باشـــدیـــشرول از مصـــیبت ای دپـــس منـــا

]ر۱۴[
َقَدَماُه. ۷ ْت اْغَبرَّ ِهَسِبیِلِفيَمْن َمُهاللَّ ه، َحرَّ اِراللَّ ٣.َعَلی النَّ

کــــه غبــــاری نشســــت بــــر قــــدمشدر ره حــــــق هــــــر آن ســــــعادتمند
ـــــشتــــــــن او را حـــــــــرام گردانـــــــــد ـــــار بـــــر آت خـــــالق نـــــور و ن

َفْلُیوِتْرَتَوضََّمْن. ۸ َمن اْسَتْجَمَر َفْلَیْسَتْنِثْر، َو
َ
٤.أ

ــــدا ــــرای خ ــــو ب ــــازد وض ــــه س بینـــــــی خـــــــویش را بیفشـــــــاندهرک
ــــــوخ اســــــتنجا ــــــا کل ــــــد ب ــــــدور کن ــــــر مســــــتحب دان عــــــدد وت

]پ۱۴[
َعَمُلُهَتَرَكَمْن. ۹ َحِبَط اْلَعْصِر ٥.َصَالَة

ــــه تــــرک نمــــاز عصــــر کنــــد ـــر هبـــا گـــرددهرک ـــش ســـر بـــه س عمل
ـــاز ـــت نم ـــنج وق ـــه پ ـــــرددســـعی آن کـــن ک همـــــه در وقـــــت خـــــود ادا گ

َتعالی. ۱۰ اللُه آَذْنُتُه: قاَل ا َفَقْد َعاَدی ِلي َوِلیًّ ٦. ِباْلَحْرِبَمْن

ــــود ــــر فرم ــــین خب ــــالی چن ـــّیحــــق تع ـــا ول ـــد ب ـــه ش ـــمنکانک ـــن دش م

. ۱۰/۳۴۴و ۴/۲۳۱صحیح البخاری . ١
. ۹/۱۰۶صحیح البخاری . ٢
. ۵/۵۱و ۲/۱۷۲صحیح البخاری . ٣
. ۱/۱۳۱صحیح البخاری . ٤
. ۱/۳۷۸و ۱/۳۵۷صحیح البخاری . ٥
. ۱۰/۱۶۴صحیح البخاری . ٦



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۱۸

ـــدارد طمـــع کـــه خواهـــد رســـت ـــا ن زانکـــــه هســـــتم محـــــارب او مـــــنت
]ر۱۵[

َتنَِّإ. ۱۱ ُباْلَمیِّ اْلَحيَِّلُیَعذَّ ١.ِبُبَکاِء

ـــــا ـــــت از دنی ـــــت رخ ـــــه بربس ــــودهرک ــــدارد س ــــر او ن ــــردن ب ــــه ک گری
ــــودبیور وصــــّیت کنــــد کــــه گریــــه کنیــــد ــــد ب ــــذاب خواه ــــان در ع گم

یَنِإنَّ. ۱۲ ٢.ُیْسٌرالدِّ

ــــود آســــان ــــن ب ــــام دی ــــه احک ــه تــو بــر نفــس خــود کنــی دشــوارهم ک
ـــدانی کـــه  ـــنگـــر ب ـــّذت دی ـــــزارچیســـت ل ـــــافری بی ـــــر و ک شـــــوی از کف

]پ۱۵[
اْلَمْظُلوِم. ۱۳ َدْعَوَة َکاِفًراإّیاُکم َو َکاَن ِإْن ٣.، َو

ـــــــوم در همـــــــه احـــــــوال ورچـــــه کـــــافر بـــــود بپرهیزیـــــدز آه مظل
ــــبیگــــر دعــــایی کنــــد بــــه نیم ـــــــدش ـــــــداد برخیزی عجـــــــب ار بام

ُتْرَزُقوَنُتْنَصُروَنَهْل. ۱۴ ٤.ِبُضَعَفاِئُکمِإالََّو

ـــــرای مســـــکینانمینصــــــرت و جــــــاه و روزی دائــــــم دهـــــد حـــــق ب
ـــــــــاب ـــــــــوا دری ـــــــــان بین ـــــت ایشـــــانناتوان ـــــویی در حمای کـــــه ت

]ر۱۶[
ْنَتاْلَقَلُمَجفَّ. ۱۵

َ
٥.َالٍقِبَما أ

قلــــــم صــــــنع و خامــــــۀ تقــــــدیربـــد و نیکـــی کـــه بـــر ســـر تـــو نوشـــت
ــک بی ــه ی ــک ب ــدری ــم ق ــه حک ــان ب ـــگم ـــه ت ـــرب ـــی تغیی ـــید ب ـــد رس و خواه

. ۲/۳۷۴صحیح البخاری . ١
. ۱/۳۹صحیح البخاری . ٢
: به این شکل آمده اسـت۷، تتمه مسند، ص۲۰/۲۲در مسند امام احمد بن حنبل . ری یافت نشددر صحیح بخا. ٣

اْلَمْظُلوِم ُقوا َدْعَوَة َکاَناتَّ ِإْن ُدوَنَها ِحَجاٌب، َو َلْیَس ُه . َکاِفًرا، َفِإنَّ
. ۵/۹۲صحیح البخاری . ٤
. ۱۰/۱۹۹و ۸/۱۳۱صحیح البخاری . ٥



۲۱۹/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
١.إْشَفُعوا ُتْؤَجُروا. ۱۶

ــــدهرکـــــه شـــــد مبـــــتالی بنـــــد بـــــال ــــال او نگری ــــه ح ــــرّحم ب ــــه ت ب
ـــدا ـــول خ ـــت از رس ـــروی اس ـــه م کــــه شــــفاعت کنیــــد و مــــزد بریــــدزانک

]پ۱۶[
٢.َمَقاًالاْلَحِقِّلَصاِحِبِإنَّ. ۱۷

ــت ــی هس ــو حّق ــر ت ــه ب ــی را ک ــر کس ــــر تشــــّدد کنــــد تحّمــــله کــــنگ
ــــر ــــر خــــود گی یــا مکــن قــرض و خــوش توّکــل کــنســــخن قرضــــخواه ب

َهإنَّ. ۱۸ اْلَفاِجراللَّ ُجِل ِبالرَّ یَن َهَذا الدِّ ُد یِّ ٣.َلُیَؤ

ـــل اســـت ـــه ایمـــن از خل ـــّرا ک ـــن غ ــــاددی ــــاجری ز عب ــــه ف ــــد ک ــــاه باش گ
تـــا شـــود ملـــک دیـــن بـــه او آبـــادحـــــق تعــــــالی مـــــدد کنــــــد او را

]ر۱۷[
ِم. ۱۹ ْقَسَمِإنَّ

َ
أ َلْو َمْن ِه اللَّ ِعَباِد ِهَعَلیْن ُهاللَّ َبرَّ

َ
٤.َأل

ـــــدگان خـــــدا کــــه اگــــر یــــاد کــــرد ســـــوگندیشـــــخص باشـــــد ز بن
ای خوشـــــا وقـــــت آن خردمنــــــدیراســــت گردانــــد آن قســــم را حـــــق

َفاْصَنْع. ۲۰ َتْسَتْحِي ٥.َما ِشْئَتِإَذا َلْم

ــن ــواهی ک ــه خ ــت هرچ ــا نیس ــون حی را شـــرم نیســـت ایمـــان نیســـتکانکـــه چ
ـــتحیـــــایی مســـــاز مایـــــۀ خـــــویشبی ـــان نیس ـــق انس ـــت طری ـــه وقاح ک

]پ۱۷[
اَع. ۲۱ السَّ َماَنُة، َفاْنَتِظِر

َ
اْأل َعِت ٦.َةِإَذا ُضیِّ

بـــــــــه فرومایگـــــــــان ناقابـــــــــلچــــون معــــّین شــــود مناصــــب دیــــن

. ۳/۲۶صحیح البخاری . ١
. ۴/۳۳۵و ۴/۳۳۳و ۴/۲۰۰و ۴/۱۹۴و ۴/۱۴۱صحیح البخاری . ٢
. ۱۰/۲۰۲و ۵/۱۸۲صحیح البخاری . ٣
. ۷/۱۹۵و ۷/۱۲۶و ۵/۴۸و ۴/۴۰۲صحیح البخاری . ٤
. ۹/۲۵۶و ۵/۴۱۹صحیح البخاری . ٥
. ۱۰/۱۶۲صحیح البخاری . ٦



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۲۰

ــــلچشـــــــــــم را در ره قیامـــــــــــت دار ــــو غاف ــــان مش ــــو دادم نش ــــه ت ب
َتُس. ۲۲ ْمَواَتَال

َ
وا اْأل ١.بُّ

ــــود ــــدفعالی ب ــــه ب ــــرد ارچ ــــه م ـــالهرک ـــه ح ـــد در هم ـــرش کنی ـــر خی ذک
ـــــد ـــــان مدهی ـــــنام مردگ ـــــیچ دش ـــــالله ـــــق ض ـــــد در طری ـــــا نیفتی ت

]ر۱۸[
ُیْفِلُح. ۲۳ ةَقْوٌمَال

َ
اْمَرأ ٢.َتْمِلُکُهْم

ـــــــتگاری نیافتنـــــــد آن قـــــــوم ـــکرس ـــود مال ـــی ش ـــان زن ـــر ایش ـــه ب ک
ــــان ب ــــو عی ــــه ت ــــد ک ــــیزود باش ـــکین ـــوک و مـــالکش هال ـــک و ممل مل

ُبوا ِبَعَذاِب. ۲۴ ُتَعذِّ ِهَال ٣.اللَّ

مبریــــــدش بــــــه آتــــــش ســــــوزانهرچــه جــان دارد ارچــه کشــتنی اســت
کــــه عــــذاب خـــــدا بــــود نیـــــراناز عــــــــذاب خــــــــدا بپرهیزیــــــــد

]پ۱۸[
َتْغَضب. ۲۵ ٤.َال

ـــت ـــدای شخصـــی گف ـــول خ ـــا رس ـــــا زودب ـــــرا بفرم ـــــّیت م ـــــک وص ی
ـــت پیغ ـــرگف ـــم مگی ـــه خش ـــرش ک بــــاز پرســـــید و همچنـــــین فرمـــــودمب

ُیَحاَسُبَلْیَس. ۲۶ َحٌد
َ
َهَلَکأ ٥.ِإالَّ

ـــذاببنــــدگان را مگــــر بــــه فضــــل و کــــرم ـــرم ع ـــدر ج ـــه ق ـــق ب ـــد ح نکن
ـــه بی ـــدورن ـــد ش ـــالک خواه ـــک ه ـــابش ـــت حس ـــه وق ـــما ب ـــی از ش هریک

]ر۱۹[
ا َمْنَلْیَس. ۲۷ ِباْلُقْرَلْمِمنَّ ٦.آِنَیَتَغنَّ

ـــزینحافظــــا چــــون کــــالم حــــق خــــوانی ـــوت ح ـــوان و ص ـــی بخ ـــه تغّن ب

. ۱۰/۱۷۰و ۲/۱۳۴صحیح البخاری . ١
. ۱۱/۲۳و ۷/۹۲صحیح البخاری . ٢
. ۵/۱۵۳صحیح البخاری .٣
. ۹/۲۵۵صحیح البخاری . ٤
. ۸/۷۲صحیح البخاری . ٥
. ۱۱/۱۹۳صحیح البخاری . ٦



۲۲۱/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ــینزانکــــه فرمــــودۀ رســــول خداســــت ــت چن ــه نیس ــت هرک ــه از ماس ــه ن ک

َتعاَلی. ۲۸ اللُه ْوُم: َقاَل ْجِزي ِبِهِليالصَّ
َ
َنا أ
َ
أ ١.َو

ـــندار زانکــــه حــــق فرمـــــودروزه مــــی ـــرت م ـــود روزه خـــاص حض ـــه ب ک
ـــــــاداش روزه ـــــــزد و پ ـــــــودم ــــندار ب ــــت م ــــت و عنای ــــور رحم در خ

]پ۱۹[
وا اْلَعاِنَيُعوُدوا اْلَمِریَض. ۲۹ ُفکُّ َو ْطِعُموا اْلَجاِئَع

َ
أ ٢.َو

ــــف ــــد ز لط ــــتگان کنی ــــش خس ـــــدپرس ـــــنه دریابی ـــــامی گرس ـــــه طع ب
ــــه امیــــدی کــــه مبــــتال نشــــوید ـــــــتابیدب ـــــــیر بش ـــــــالص اس در خ

َخاَك. ۳۰
َ
أ َمْظُلُاْنُصْر ْو

َ
أ ٣.ومًاَظاِلمًا

ــــــــود را ــــــــرادر خ ــــــــاوری ده ب ـــومی ـــا مظل ـــالم اســـت ی ـــو ظ خـــواه ک
ـــــوممنـــع ظـــالم ز ظلـــم یـــاری اوســـت ـــــود معل ـــــوم خـــــود ب زآن مظل

]ر۲۰[
َسِبیٍلِفيُکْن. ۳۱ َعاِبُر ْو

َ
َغِریٌب، أ َك نَّ

َ
ْنَیا َکأ ٤.الدُّ

ـــــاش در او ـــــد و ب ـــــا مبن چــون غریبـــی کـــه عــازم ســـفر اســـتدل بـــــه دنی
ــــ ــــا تصــــّور چن ــــدر ویی ــــن ان ـــام رهگـــذر اســـتان ک ـــو را ایـــن مق کـــه ت

ِمْن. ۳۲ َسِداْلَمْجُذوِمِفرَّ
َ
اْأل ِمْن ٥.َکَما َتِفرُّ

ـــــیهــــر کــــه دارد جــــذام از او بگریــــز ـــــد گریزان ـــــز اس ـــــان ک همچن
دانــــیبـــا تــــو گفــــتم دگــــر تــــو میصـــدر و بـــدر رســـل چنـــین فرمـــود

]پ۲۰[
َحُدُکْم. ۳۳

َ
أ ِخِإَذا َقاَل

َ
َحُدُهَما: یِهِأل

َ
أ ِبِه َباَء ٦.َیا َکاِفُر، َفَقْد

ــــه بــــا بــــرادر خــــود ــــما هرک ـــه ای کـــافراز ش ـــیغه را ک ـــن ص گفـــت ای

. ۱۱/۱۹۸و ۱۱/۱۷۶صحیح البخاری . ١
. ۹/۱۰۷و ۹/۱۷و ۵/۱۷۲صحیح البخاری . ٢
. ۱۰/۳۴۴و ۴/۲۳۱صحیح البخاری . ٣
. ۱۰/۱۲۸صحیح البخاری . ٤
. ۹/۱۲۷صحیح البخاری . ٥
. ۹/۲۵۲البخاری صحیح. ٦



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۲۲۲

ـــــــه بـــــــازمیبه ـــر در ظـــاهرگردددرســـــــتی ک ـــه کف زان دو یـــک کـــس ب
ُشُروِطِهماْلُمْسِلُموَن. ۳۴ ١.ِعْنَد

ـــــالم مـــــردم صـــــادق ـــــن اس ــــدحس ــــوان دی ــــرط بت ــــه ش ــــای ب از وف
ــده ــتوع ــرد خداس ــرد م ــر راســت ک ـــــود بیگ ـــــن ب ـــــه در راه دی ـــــدورن دی

]ر۲۱[
ْرَهِم. ۳۵ الدِّ َعْبُد َو یَناِر الدِّ َعْبُد ٢.َتِعَس

ـــادبنــــــدۀ جــــــاه و درهــــــم و دینــــــار ـــه خـــاک یکســـان ب هرکـــه باشـــد ب
ـــارغ نشســـت و غّصـــه نخـــورد گـــل بخـــتش همیشـــه خنـــدان بـــادوانکـــه ف

ُبَیْبَقَلْم. ۳۶ النُّ َراُتِمَن اْلُمَبشِّ ِإالَّ ِة ٣.وَّ

ــــرچــون نبـــّوت بـــه مصـــطفی شـــد خـــتم ــــی بســــته شــــد یکس طــــرق وح
ــــــی ــــــن معن ــــــم ازی ــــــان ام ــردر می ــیچ دگ ــت ه ــواب راس ــز خ ــت ج نیس

]پ۲۱[
ِإَلی ُکَراٍع. ۳۷ ِجیُبواِإَذا ُدِعیُتْم

َ
٤.َفأ

ــــه پاچــــه ــــدگــــر شــــما را ب ـــــدای خوانن ـــــول کنی ـــــخن قب ـــــد و س بروی
ــــد فق ــــه باش ــــر بیورچ ــــای ــــر و پ ـــــدس ـــــول کنی ـــــابع رس ـــــتن ت خویش

َیْحِلْف. ۳۸ َحاِلًفا َفَال َکاَن َمْن َال
َ
ِهأ ِباللَّ ٥.ِإالَّ

ــــرد ــــاد خواهــــد ک ــــه ســــوگند ی ــــق ســــوگندهرک جــــز خــــدا نیســــت الی
ــــاد مکــــن ــــاونددر قســــم جــــز خــــدای ی ــــیخ و روح خویش ــــر ش ــــه س ب

]ر۲۲[
ُهَکاَن. ۳۹ َلْماللَّ َشيَو ٦.َغیُرُهٌءَیُکْن

ـــــود ــــددر ازل جـــــز خـــــدای هـــــیچ نب ــــه او باش ــــود و همیش ــــت و ب هس

. ۴/۱۱۷صحیح البخاری . ١
. ۱۰/۱۳۶و ۵/۸۷و ۵/۸۶صحیح البخاری . ٢
. ۱۰/۳۶۲صحیح البخاری . ٣
. ۸/۱۷۳صحیح البخاری . ٤
. ۱۱/۱۳۴و ۶/۱۷۱صحیح البخاری . ٥
. ۵/۲۶۰صحیح البخاری . ٦



۲۲۳/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ـــتی ـــرف گش ـــتیش معت ـــه هس ـــون ب ــــدچ ــــو باش ــــذار ک ــــود گ ــــتی خ هس

ِتي. ۴۰ مَّ
ُ
أ َبیَیْدُخُلوَنُکلُّ

َ
أ َمْن ِإالَّ َة ١.اْلَجنَّ

ـــه اّمـــت مـــن ـــــرمصـــطفی گفـــت جمل ـــــد مق ـــــرین کنن ـــــت ب در بهش
ـــویم ـــق ق ـــیمگـــر آن کـــس کـــه از طری ـــه م ـــر ک ـــاززد س ـــَقرب ـــه َس رود ب

]پ۲۲[
اآلُمْؤِمٍنَما ِمْن. ۴۱ ْنَیا َو ِفي الدُّ ْوَلی ِبِه

َ
َنا أ
َ
أ َو ٢.ِخَرِةِإالَّ

ـــــا دانتـــــابع شــــــرع مصـــــطفی بــــــودن ـــــن و دنی ـــــع دی موجـــــب نف
ـــو ـــه ت ـــو ب ـــت از ت ـــر اس ـــه اولیت ــــــانزانک ــــــات در دو جه خواجــــــۀ کائن

ِتِمْنَماَتَمْن. ۴۲ مَّ
ُ
َشْیًئا َدَخَليأ ِه ِباللَّ ُیْشِرُك ةَال ٣.اْلَجنَّ

ـــن ـــت م ـــرگ از اّم ـــام م ـــه هنگ ـــر ک ـــته ـــق نگرف ـــریک ح ـــق را ش ـــر ح غی
ـــتدررود در بهشـــــــــت جاویـــــــــدان ـــیچ دق نگرف ـــول ه ـــرین ق ـــس ب ک

]ر۲۳[

]م[
یُن. ۱ ِصیَحُةالدِّ ٤.النَّ

ــــدارای بـــــــرادر نصـــــــیحتی دینــــــــی ــــغ م ــــس دری ــــوانی ز ک ــــا ت ت
ــــات و ــــه ثب ــــدیک ــــن ه ــــای دی در نصـــــیحت نهـــــاد خیـــــر خیـــــاربق

ُحْسُن. ۲ ٥.اْلُخُلِقاْلِبرُّ

آن که خـوش خلـق باشـد و خـوش خـویهــــیچ دانــــی کــــه کیســــت نیکوکــــار
ــت ــخص بــدخلقی اس ــان ش نیــــک کـــــردار بــــاش و نیکوگـــــویدشــمن ج

]پ۲۳[

. ۱۱/۹۰صحیح البخاری . ١
. ۴/۱۹۹صحیح البخاری . ٢
. ۱۰/۶۹و ۲/۳۴۸صحیح البخاری . ٣
. ۱/۷۴؛ صحیح مسلم ۱/۵۴صحیح البخاری. ٤
.۴/۱۹۸۰: صحیح مسلم؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٥
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یَماِن. ۳ اْإلِ َشْطُر ُهوُر
١.الطُّ

ن اســــــالم در طهــــــارت دانحســــــای بــــه احســــان و مردمــــی موصــــوف
ــــانطهـــــارت مبـــــاش یـــــک لحظـــــهبی ــــۀ ایم ــــت نیم ــــو هس ــــه وض ک
ْفَضُل. ۴

َ
ُطوُلأ َالِة ٢.اْلُقُنوِتالصَّ

ـــــو بیشـــــتر باشـــــدجـــــوییای کـــــه فضـــــل نمـــــاز می ـــــواب ت ـــــا ث ت
ــــــدهســـــت فاضـــــلترین نمـــــاز تـــــو آن ــــــر باش ــــــامش درازت کــــــه قی

]ر۲۴[
َدَواٌءِلُکلِّ. ۵ ٣.َداٍء

ـــــــددردرد نالــــــه ای بـــــــیمکــــــن از د ـــــــر درد را دوا باش زانکـــــــه ه
ــــدتـــــو دوا در میـــــان وســـــیله شـــــناس ــــدا باش ــــق از خ ــــفا مطل ــــه ش ک

َشْي. ۶ یُکلُّ َحتَّ ِبَقَدٍر اْلَکْیِسٍء َو ٤.اْلَعْجِز

کــه بـــه تقـــدیر حـــق بـــود همـــه چیـــزآن چنــــــان اعتقــــــاد بایــــــد کــــــرد
ــــــــایی ــــــــعیفی و ناتوان ــــــــا ض ل و تمیـــــززیرکـــــی و تـــــوان و عقـــــت

]پ۲۴[
َعَلْیِهُیْبَعُث. ۷ َعَلی َما َماَت َعْبٍد ٥.ُکلُّ

ـــــزین ـــــر گ ـــــق خی ـــــرادر طری ــــانای ب ــــتگار در دو جه ــــوی رس ــــا ش ت
ـــــده ـــــر بن ـــــه ه ـــــدزانک ــــر آنای برانگیزن ــــر آنچــــه مــــرد ب در قیامــــت ب

ُنوا َمْوَتاُکْم. ۸ ُهَلقِّ اللَّ ِإالَّ ِإَلَه ٦.َال

ــــوید آگــــاهشــــدهرکــــه او بــــر هــــالک مشــــرف  ــــال او ش ــــک دم از ح ی

. ۱/۲۰۳صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ١
. ۱/۵۲۰صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٢
. ۴/۱۷۲۹صحیح مسلم ؛ در صحیح البخاری یافت نشد. ٣
.۴/۲۰۴۵صحیح مسلم ؛ ی یافت نشددر صحیح البخار. ٤
.۴/۲۲۰۶صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٥
. ۲/۶۳۱صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٦



۲۲٥/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ــــه ـــــــــهبــــه زبــــانش دهیــــد هــــر لحظ ـــــــــه اال الل ـــــــــۀ ال ال کلم

]ر۲۵[
ُدوَنَسَبَق. ۹ ١.اْلُمَفرِّ

ـــــردم یکتـــــا ـــــت م ـــــا وق بردگان عـــــــالم جـــــــودآن ســـــــبقای خوش
نهنـــــد وجـــــودهـــــیچ چیـــــزی نمیکــه بجــز ذکــر حــق بــه خــاطر خــود

ُعوَنَهَلَك. ۱۰ ٢.اْلُمَتَنطِّ

ـــــــور ـــــــذردر ام ـــــــت بگ طمطــــــراق کــــــالم بــــــاقی کــــــناز مبالغ
هـــرزه کـــم گـــوی در میـــان ســـخنتـــــا نگــــــردی هــــــالک از ناگــــــاه

]پ۲۵[
َبَق.۱۱

َ
َفَقد َکَفَرِإَذا أ ٣.اْلَعْبُد

ــــون بگریخــــت ــــده چ ــــد بن ـــــه میبهاز خداون ـــــتی ک ـــــافردرس ـــــود ک ش
ــــای آور ــــه ج ــــدگی ب ــــق بن ــــو ح تـــــا خداونـــــد باشـــــدت ناصـــــرت

ْنَیا. ۱۲ اْلَکاِفِراْلُمْؤِمِنِسْجُنالدُّ ُة َجنَّ ٤.َو

ـــر را چـــو بهشـــتهســـــت زنـــــدان مومنـــــان دنیــــــا ـــل کف ـــود اه ـــه ب ک
ـــه دوزخ شـــد و بهشـــت بهشـــتعقــــل و دانـــــش نداشــــت دنیـــــادار کـــه ب

]ر۲۶[
ْنَیا َمَتاٌع. ۱۳ اِلَحُةالدُّ الصَّ ُة

َ
َمَتاِعَها اْلَمْرأ َخْیُر ٥.َو

دل خـــــود را بـــــدو مکـــــن مغـــــرورهســــت دنیــــا متــــاع ســــخت حقیــــر
ــــت ــــاع وی اس ــــین مت ــــالح به ــــورزن ص ــــود معم ــــه او ش ــــن ب ــــۀ دی خان

. ۴/۲۰۶۲صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ١
. ۴/۲۰۵۵صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٢
َکَفَر: به این شکل ذکر شده۱/۸۳مسلم در صحیح؛ در صحیح البخاری یافت نشد. ٣ َفَقْد َمَواِلیِه ِمْن َأَبَق َما َعْبٍد َأیُّ

ِإَلْیِهْم .َحتَّی َیْرِجَع
. ۴/۲۲۷۲صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٤
. ۲/۱۰۹۰صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٥
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َنا َفَلْیَسَمْن. ۱۴ اَغشَّ ١.ِمنَّ

ـــــی ـــــی و دغل ـــــدینحیلـــــه و مکـــــر و قلب ـــــت چن ـــــدر معامل مکـــــن ان
ـــــین ـــــۀ ثقل ـــــود خواج ـــــه فرم ــینزانک ــت چن ــه هس ــی ک ــا کس ــت از م نیس

]پ۲۶[
َع.۱۵ ِبِه

َ
ْبَطأ
َ
أ َلْمَمْن ٢.َنَسُبُهِبِهُیْسِرْعَمُلُه

ـــهدر حســـب کـــوش و از نســـب بگـــذر ـــه ن ـــقک ـــاهالن احم ـــو ج ای همچ
ــــاد ــــازپس افت ــــه ب ــــل هرک ــــز عم نشــــتاباندش نســــب ســــوی حـــــقک

َعَلیَمْن. ۱۶ َفاِعِلِهَدلَّ ْجِر
َ
أ ِمْثُل َفَلُه ٣.َخْیٍر

ــــود ــــر نم ــــه خی ــــی ب ــــه راه کس ر اســـتمـــزد او همچـــو صـــاحب خیـــهرک
ـــل ـــاش دلی ـــر ب ـــه خی ـــی ب ـــه وقت ـــیر اســـتهم کـــین طریقـــت نکـــوترین َس

]ر۲۷[
َشِهیٌدَماِلِهُدوَنُقِتَلَمْن.۱۷ ٤.َفُهَو

ـــویش کنـــد ـــال خ ـــظ م ـــه او حف تــــــا ِرهــــــد از گــــــدایی و مّنــــــتهرک
ــــتاگــــر از بهــــر مــــال کشــــته شــــود او شــــهید اســــت و جــــای او جّن

َمِریًضا، َلَمْن. ۱۸ ِةَعاَد اْلَجنَّ ِفي ُخْرَفِة َیَزْل ٥.ْم

ـــــــکین را ـــــــد مس ـــــــتۀ دردمن ــــداخس ــــرای خ ــــد ب هرکــــه پرســــش کن
ــــــان دان کــــــه دائم ــــــاتهمچن ـــــه جّنتاالوق ـــــد ب ـــــوه چین ـــــأویمی الم

]پ۲۷[
ُیْحِسُن. ۱۹ ُهَو َو ِإالَّ ِمْنُکْم َحٌد

َ
أ َیُموَتنَّ ِهَال ِباللَّ نَّ ٦. الظَّ

ــــشــخص بایــد کــه چــون رســد وقــتش ــــو داردظ ــــدا نک ــــا خ ــــود ب خ ّن

. ۱/۹۹صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ١
. ۴/۲۰۷۴صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد.٢
. ۳/۱۵۰۶صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٣
. ۱/۱۲۵؛ صحیح مسلم ۴/۲۵۶صحیح البخاری . ٤
. ۴/۱۹۸۹صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٥
. ۵/۴۵۶و ۴/۲۲۰۶صحیح مسلم ؛در صحیح البخاری یافت نشد. ٦



۲۲۷/بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشُکناری:نگاری صوفیاناربعین
ــــار جحــــیم ـــــــــــرت از او داردورچــــه باشــــد ســــزای ن طمـــــــــــع مغف

َیْدُخُل. ۲۰ َبَواِئَقُهَال َجاُرُه َمُن
ْ
َیأ َال َعْبٌد َة ١.اْلَجنَّ

ــــــــده ــــــــرود در بهشــــــــت آن بن ـــــدین ـــــز ب ـــــنک ـــــد ایم های او نش
ــــد ــــب و بعی ــــومنخــــویش و همســــایۀ قری ــــود م ــــر ب ــــکل اگ ــــه مش بلک

]ر۲۸[
ِبُکِل. ۲۱ َث ُیَحدِّ ْن

َ
َکِذًبا أ ٢.َما َسِمَعَکَفی ِباْلَمْرِء

ــــتن ــــر گف ــــول و پ ـــیدعــــوی صــــدق ق ـــین م ـــه هـــم یق ـــد ب دانراســـت نای
ـــــانهرکــه گویــد هــر آن ســخن کــه شــنید ـــــر دروغ او بره ـــــود ب ـــــس ب ب

َخاُه. ۲۲
َ
أ َیْحِقَر ْن

َ
أ رِّ الشَّ ِمَن اْمِرٍئ ٣.اْلُمْسِلَمِبَحْسُب

ــــر ــــود م ــــس ب ــــدیب ــــین ز ب ــــر بــــرادری تحقیــــرد را هم ــــد م ــــه کن ک
ـــــدشـــــک بـــــرادران همزانکـــــه بی صــــغیر و کبیــــر٤اهــــل اســــالم ازان

]پ۲۸[
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