
 

 

 

 رساله در طريق ادهميه و کاله چار ترک

 ابو الحسن خرقانی منسوب به

 [1]دکتر حسن چيفت چی

رساله در طريق ادهميه و کاله  در آينجا بحث بر سر دستنويس رساله ای موسوم به

است که به ابو الحسن خرقانی نسبت داده شده است. و در پايان متن آن آورده   چار ترک

 خواهد شد.

دوم قرن چهارم و ربع اول  ۀاهل تحقيق پوشيده نيست عارف بزرگ نيم چنانکه بر

-352قرن پنجم شيخ ابو الحسن خرقانی )علی بن احمد بن جعفر بن سلمان که بين سالهای 

هجری می زيسته( با آنکه مردی بی سواد بود از جوانمردان صوفی مشرب و صدر  425

بزرگ همعصر وی و عارفان نامی که بنظر عارفان   عارفان دوران خود شمرده می شد.

عارفان روزگار بود.  ۀپس از وی زندگی کرده اند شيخ خرقانی قطب و غوث زمان و قبل

ابو سعيد ابو الخير و شيخ االسالم عبدهللا انصاری هروی  ،امام قشيری ،منابع ۀبنا بر گفت

ان رفته اند و از که بزرگترين عارفان عصر او بوده اند برای ديدار ايشان تا روستای خرق

انفاس پر برکت او مستفيد شده اند. شيخ عطار و مولوی و جامی و ديگران که پس از او 

زندگی کرده اند در آثار خود هميشه با احترام از او يادکرده اند و وی را عزيز شمرده اند. 

 با اين وجود منابع موجود اتفاق نظر دارند که شيخ خرقانی يک مرد روستائی بی سواد

 بوده است.

ولی اميی روستائی نا فرهيخته توقع نوشتن  ،البته نمی توان از چنين عارف نامی

اثری يا رساله ای داشت و حقيقت حال نيز می بايد چنين باشد. اما در منابع مختلف می 

يکی از  ۀبوسيل  )که عبارت از سخنان خرقانی است و نورالعلوم  منتخببينيم که غير از 
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رساله های متعددی نيز به شيخ خرقانی نسبت  ،مناجاتآوری شده است( و  پيروان او گرد

  [2]. داده اند

بنا بر اين در منابع معاصر ابوالحسن خرقانی يا نزديک به زمان او بحثی از آثار 

وجود ندارد. ولی در طی چند قرن گذشته در منابع گوناگونی چند  نور العلوموی حتی از 

 بت داده شده است.نس  ساله به شيخ خرقانی

در هر يک از »از جمله مؤلف ريحانة االدب در شرح حال خرقانی می نويسد که: 

رسالة الخائف ـ  1شريعت و حقيقت مصنفاتی بدو منسوب دارند که از آن جمله است: 

و  فواتح الجمال ـ 2که نظير آن در اصول طريقت تأليف نشده است.   الهائم من لومة الالئم

تأليف نجم الدين   رسالة الخائف الهائم من لومة الالئم  چنانکه معلوم است [3]«غير اينها

نيز منسوب به  فوايح الجمالبوده و رساله ای باسم   هجری( 618کبری )مقتول در سال 

اشتباها به خرقانی  ،همين صوفی نامی است که بنظر بنده اين رساله احتماال با تغيير حرفی

 [4]نسبت داده شده است.

می  هدية العارفيناسماعيل پاشای بغدادی البابانی در   ريحانة االدبر از مؤلف غي

را فارسی نوشته  بشارتنامهدر تصوف و  اسرار السلوک  ابو الحسن خرقانی»نويسد که 

اسرار رساله ای بنام  حديقة االولياءمؤلف ترک خواجه احمد حلمی نيز در  [5]«.است

می گويد اين رساله از طرف صالح الدين عّشاقی به  به خرقانی نسبت می دهد و السلوک

محمد زاهد الکوثری نيز همين اطالعات را تکرار   [6]ترکی عثمانی ترجمه شده است.

می نويسد  اسرار التوحيداستاد محمد رضا شفيعی کدکنی هم در تعليقات   [7]کرده است.

ی نقل کرده اند که در صّحت او مطالب مناهج العبادبعضی از نويسندگان قديم از کتاب »که 

  [8]«انتساب آن کتاب به وی جای ترديد باقی است.

بنام خرقانی  (1467 ۀشمار ۀدر ضمن مجموع)ملی ايزمير ۀغير از آنها در کتابخان

نقلهاء چند است از »اسمش چنين است:  که وجود دارد نيز ديگری کوچک يک دستنويس

مزبور از آغاز تا پايان  ۀرسال «.يد بسطامیآن ابو الحسن خرقانی در کمال و فضل بايز
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اگر خدا ياری  شامل حکايتهايی است که راجع به  بسطامی و صوفيان دوران او بوده است.

 کند در زمان کوتاهی در ضمن مقاله ای چاپ خواهد شد.

فهرست مشترک نسخه های  آقای احمد منزوی هم در ،گذشته از مؤلفان نام برده

 هدايتنامهاز دو رساله ای منسوب به خرقانی بحث کرده است: يکی  خطی فارسی پاکستان

بيست دستنويس )شماره  فقرنامه ۀ. نويسنده مذکور از رسالفقرنامهاست و ديگری 

( که در کتابخانه های مختلف پاکستان وجود دارند معرفی کرده 9416تا  9396\3222

نام خرقانی را بر خود  رنامهفقاگرچه بسياری ازدستنويسهای  ،است. بنا بر گفتهای او

حسن   نام حضرت جعفر صادق يا به روايت جعفر صادق و  دارند ولی در برخی از آنها

بصری و بايزيد بسطامی نيز نويشته شده است. شمار بابهای رساله مورد نظر نيز در 

د. نسخه ها گوناگون )از هفت تا ده باب( و در ترتيب برخی از بابها جدايی هايی وجود دار

مقراض -3در توبه دادن، -2در ارادت آوردن، -1نه بابی آن عبارت است از:  ۀنسخ

سجاده نشستن، قنديل و  -7ميان بستن،  -6خرقه پوشيدن،  -5کاله پوشيدن، -4راندن، 

در چهل مقام فقر را دانستن.  -9جاروب کردن و کجکول گرفتن،  -8زنبيل و علم داشتن، 

ب آخرينش در معلوم کردن اوليا و فقرا به روشن سؤال و و نسخه ای که ده بابی است با

چنين بوده است:  فقرنامه( بگفته منزوی عبارت آغاز 9406جواب )ن.ک. نسخهء شماره 

بدان اسعدک هللا فی الداّرين که اين تصنيف... در بيان توبه دادن و ذکر   حمدله. صالت.»

 [9]« و سّجاده و علم و قنديل... و عبادت و مقراض راندن و کاله و خرقه و ميان بستن

دسترسی اينجانب به اين نسخه ها تا کنون ميسر نگرديده است. ولی  متأسفانه 

رساله در طريق ادهميه و کاله چار   چنانکه در باال اشاره شد يک نسخه خطی با عنوان

بر  در دست بنده وجود دارد. و بنا ،که به به ابوالحسن خرقانی نسبت داده اند [10]ترک

 ،داده است همين رسالهفقرنامه دستنويسهای  ۀاطالعات باال که آقای منزوی در بار

 ۀباتفاوتهای اندکی عين آنهاست. همانگونه که متن آن در زير آورده خواهد شد اين رسال

رساله مزبور  شامل نه باب است. تاريخ کتابت و اسم کاتب هم مجهول است. ،پنج برگی هم

از پرسش و پاسوخ نوشته شده و در آن  ۀه و در بسياری جايها به شيوعاميان ۀبا نثر ساد

اما بنظر می رسد که   استفاده شده است. و عبارات عربی نبوی آيات قرآنی و احاديث
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تاريخ کتابت آن از چند قرن تجاوز نمی کند و از غلتهای امالئی و دستوری آن دريافت می 

يا به امانت رعايت  عربی چندان آشنا نبودهشود که کاتبش به زبان و ادبيات فارسی و

 .  است نکرده 

فتوت نامه و  بنام) کتاب مهران افشاریخوشبختانه شد  پس از آنکه اين مقاله نوشته

هشگاه علوم پژو ،تصحيح و توضيح مهران افشاری ،مقدمهسی ريساله؛  ،رسائل خاکساريه

رساله  مطالب شد کهديده . به دستم رسيد (1382 ،تهران ،انسانی و مطالعات فرهنگی

 عين کم و بيشدارد  طريقت سيد جالل الدين حيدر ةرسالبيست و دوم اين کتاب که عنوان 

  اما عبارات و جمالت آنها بسيار متفاوت است. مورد بحث است. ۀرسال مطالب

استفاده شده است و  از سه نسخه در تصحيح متن  چنانکه خود نويسنده اطالع داده

اين رساله از آن خرقانی يا آن سيد جالل الدين حيدر معتقد نيستند که  مانند بندهنيز  ايشان

عبارات و  ای را تأليف نکرده اند. عالوه بر اين زيرا آن دو هيچ کدام چنين رسالهباشد. 

 عبارات و جمالت که مورد نظر است با رساله در طريق ادهميه و کاله چار ترک جمالت

بسيار   مهران افشاری چاپ شده استکه از طرف  حيدرلدين طريقت سيد جالل ا ۀرسال

ناقص مانده   نهم در بيان چهل و چهار مقام فقرباب و قسمت اخير آن از جمله  فرق دارد

 صحيحتر است. رساله در طريق ادهميه...عبارات و جمالت اما نظر به آن افشاری  است.

   يز با يکديگر بسيار فرق دارند.حتی از جهت مطالب ن

 خرقانی ويا ۀر قطع نوشتدر نظر ندارد که اين رساله بطونيز راقم اين سطور 

مزبور شامل آداب و رسوم صوفيان و  ۀروايتی از سخنان وی باشد ولی از آنجاييکه رسال

 فقرنامهطريقت ايشان است اهميت بسياری دارد. عالوه بر اين مقدمات بنظر می رسد که 

قلندريه و جالليه و به  ۀبا فرق ق ادهميه و کاله چار ترکرساله در طريو به اسم ديگرش 

هجری می زيسته است(  785-707سيد جالل الدين ثانی )بين سالهای ۀتراشنامخصوص با 

که اشتباها به موالنا جالل الدين رومی نيز نسبت داده شده است ارتباط دارد و حتی در 

تاريخ کتابت دستنويسهای  جالب است که  [11]بعضی از موارد عين يکديگرهستند.

رساله در طريق ادهميه و  ۀمعموال پس از قرن دهم هجری است و نسخ فقرنامهمختلف 

شيخ »در آن لقب  ،هيچ تاريخی ندارد. چنانکه در متن رساله آورده می شود کالهِ چار ترک
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بر عکس لقب مذکور متعلق به ابو عبد هللا  ،به خرقانی نسبت داده شده است« المشايخ

( باشد که نيز هم عصر و هم مشرب خرقانی بوده است. اين موضوع 417داستانی )متوفی 

 [12]در جای ديگر مفصال بررسی شده است. 

 «:چار ترکرساله در طريق ادهميه و کاله  »متن اصلی 

 

 رساله در طريق ادهميه و کالِه چار ترک

 بسم هللا الرحمن الرحيم و به نستعين

ن و العاقبت للمتّقين و الصالة علی رسوله محّمد و آله اجمعين. الحمد هلل رب العالمي

بدان اسعدک هللا فی الّدين که تصنيف شيخ المشايخ ابو الحسن خرقانی رحمت هللا عليه که 

اين رساله در بيان توبه دادن و ارادت و ذکر و مقراض و کاله و خرقه و ميان بسته و 

]کذا در االصل[ و جاروب و کجکول و گردانيدن و سّجاده و علم و قنديل و زنبيل و خذمت 

 تکبير گفتن و خرقه پوشيدن. 

و معلوم باشد که چون درويشان مقبول شوند بايد که خرقه پوشيدن تنها نگردد و با 

دينی  ۀزيرا که ديگران هم از برکت آن فائد ،جماعت باشد اگر يک قدمه خود تواند رفتن

 رسد و هللا اعلم بالّصواب.

  آوردن. ّول در بيان ارادةباب ا

 .باب دّوم در بيان توبه دادن

  باب سيوم در بيان مقراض زدن.

 باب چهارم در بيان کاله پوشيدن.

 باب پنجم در بيان خرقه پوشيدن.

 باب ششم در بيان ميان بستن.

 تم در بيان قنديل و رنبيل و علم.باب هف

 تکبير گفتن.ن و جاروب و کجکل گردانيد (28b)باب هشتم در بيان 
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 باب نهم در بيان چهل و چار مقام فقر دانستن.

پس سالک را بايد که بدان بابها که بنا کرده ات اگر بتواند کار کند تا حق سبحانه 

تعالی و محمد رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و مشايخان از او خشنود باشند و اگر کار 

و هللا ولی  قر مشهور باشد و مقبول گردد نتواند کردن ازين نسخه با خبر باشد تا ميان ف

 التوفيق.

 باب اّول در بيان ارادت آوردن

سعادت هاست و بدانکه ارادت نور است از  ۀبدانکه دستی عظيم است و تخِم جمل

نوِر صفاِت انسانی بلکه بنوِر صف]ت[ صمدانِی حق است تا چنانکه شيخ ابو الحسن 

]کذا در االصل[   يد که پير حق و مريد صفت ذاةخرقانی رحمت هللا تعالی عليه می فرما

حق است تا حق سبحانه و تعالی بدين صفت بروح تجلی می کند که اثر نور ذاتست که در 

دل بنده محبت الهی افتد بايد آن را اظهار کند وليکن اندکی ابتدا نور است چنانچه شعار از 

خود بترتيب شخص کامل صاحب آتش باشد در خرقه افتد اگر اورا ارادت مدد کند خرقه 

 تصرف تسليم کند اورا ترتيب تمام نمايد تا زود به مقصود رسد. 

اگر کسی خواهد که مريد شود بايد که مال خود را سه قسم کند: اّول به اهل و عيال 

سيوم به حضرة شيخ آورد و تجريد شود. و اگر  ،خود بدهد ، دوم به خويشان خود بدهد

بکلی باز دارد و بعد از آن شيخ او را غسل طريقت بياموزد   و[ دين رافقير باشد کار دنيا ]

بايد که هر کار کند  ،انما االعمال بالنيات بدين حديث که ثابت شد: قال النبی عليه السالم

نويت اغسل غسالء الطتهير النفس من ارباب نيت غسل طريقت اين است:  ،بغير نيت نکند

من االعمال الدنيا تقربا الی هللا  ]کذا در االصل[غياالطريقت و الشريعت ومن خروج اال

  تعالی.

بعد از آن فارغ  ،او را دو رکعت نماز فرمايد (29a)ار  و چون مريد پيش شيخ

 ۀبدانکه هر که قدم در راه فقر زند و کلم .طريقت وصيت کند ۀشيخ او را کلم ،شود

طريقت  ۀخوردن حرام باشد. کلم فقر ۀطريقت نداند بر وی خرقه پوشيدن و پوشانيدن و لقم

ال اله اال انت بيد  ،ال اله اال انت بنور قدرته ،ال اله اال انت واحد محمد رسول هللااين است: 
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بنور قدرته؛ ال اله اال هللا حقا حقا، و محمد  [ کذا در االصل]نفسیاللهم ب ،قدرته و رسول هللا

 .رسول هللا صدقا صدقا

 باب دوم در بيان توبه دادن

يا بخواند:  ]کذا در االصل[ چون پير خواهد که مريد را توبه دهد اّول اين آيت کريم

و توبوا الی هللا جميعا ايّها المؤمنون [. 8]تحريم ايّها اّلذين آمنوا توبوا الی هللا توبة نصوحا 

. رين. ربّنا ظلمنا انفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاس[31]النور لعلکم تفلحون

استغفر هللا العظيم ال اله اال هو الحّی القيّوم و اتوب اليه توبة مذنب ظالم  . [23]األعراف 

لنفسه ال يملک وال تفاخرا وال نفعا وال حياة وال نشورا. استغفر هللا من الذنوب کلها صغيرها 

الذی ال و کبيرها و سرها و جهرها و عالنيتها و تبت اليه من جميع المعاصی و من الذنوب 

 . اعلم و انت عاّلم الغيوب

: إن إلذين يبايعونک إنما يبايعون هللا يد هللا اين بخواند  و بعد وزان]کذا در االصل[

فوق ايدهم فمن نکث فانما ينکث علی نفسه و من اوفی بما عهد عليه هللا فسيؤته اجرا 

 .[10]الفتح عظيما

گواهند و شيخان ضمانند  و بعد ازان بگويد که دست قدرة خداست و پيغمبران

بسم هللا الرحمن الرحيم. اللهم طهر بسربيهای]؟[ مشايخ تلقين کند و دعای تلقين اين است: 

قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الرياء و لساننا من الکذب و الغيبة و البهتان و بطننا من 

عنا من السماع الغيبة و الحرام و فرجنا من الزنا و ايدنا من الزمة و عيننا من الخيانة و سم

برحمتک يا ارحم  (29b)ارجلنا من غير طلعت يا رب العالمين و يا خير الناصرين

 .الراحمين

 

 سيوم در بيان مقراض راند  ابب

[. آنگاه مقراض راند و 27]الفتح محلقين رؤسکم و مقصرين ال تخافونو بگويد که: 

 ادت بکارد. از مو ]ی[ پيشانی سه موی ببرد و بجاِر آن تخِم سع

 سئوال: اگر ترا پرسند که چرا از سه موی زياده يا کم نبرند]؟[
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جواب: بگو که سه موی سه خصلت دارد که آن را بر دارند و بجاِر آن تخِم سعادت 

با معرفت پرورند چنان کز در زمين عبوديت به نظر رحمت حق تعالی است آن سه موی 

سيوم بخلست و آن تخمهای سعادت و  ،بر استدّوم ک ،ازيشان مريد آنست که اّول جهلست

سيوم حقيقت است. چون شاخ اّول جهل بر دارند و ،دوم طريقت  ،اّول شريعت ،معرفت

تخم شريعت بجايش بنشاند]کذا در اصل[ چنانکه علم و ادب و نماز و روزه بجای آورد؛ 

اعمال باطنست چنانکه   دوم شاخ کبر بر دارند و بجايش تخم طريقت بنشاند]کذا در اصل[

خدای بجای آوردنست؛ سيوم شاخ بخل بر دارند و بجايش شب بيداری و کم خوری و ذکر 

تخم حقيقت نشاند]کذا در اصل[ چنانکه هر چه بيند از حق بيند و چون اين تخمهای شريعت 

و طريقت و حقيقت نشاند می بايد که به کمال رسد و معرفت حاصل کند و از علم طريقت 

 و کشف و کرامت و علم لدنی ظاهر و باطن حاصل شود. 

 اگر ترا پرسند که مقراض را که راند]ه ا[ست]؟[و 

 بگو که شيث پيغمبر عليه الّسالم.

         باب چهارم در بيان کاله پوشيدن

 سئوال اگر ترا پرسند که کاله از کجاست ]؟[

بگو که راوزر]کذا در اصل[ مهتر جبرائيل عليه السالم از حضرت رب العالمين 

يا رسول هللا خدای تعالی بر تو سالم داد و درود فرستاده »آمد و چهار کاله بياورد و گفت: 

است و دگر فرمود]ه[ است که اين چهار کاله بر سر مبارک خود نه و رسول عليه السالم 

با دست مبارک بر سر خود بنهاد و  و رسول عليه السالم« با دست مبارک بر سر خود بنه

اين يک ترکی بر »ابوبکر را گفت:  ( و بعد ازان امير المؤمنين30aشکر آن بجای آورد)

و امير « اين دوم ترکی بر سر خود بنه»امير المؤمنين عمر را گفت: « سر خود بنه

و امير المؤمنين علی را گفت: « اين سيوم ترکی بر سر خود بنه»المؤمنين عثمان را گفت: 

« د بدهيد.و هر که را خواهي»رضی هللا عنها اجمعين « اين چهارم ترکی بر سر خود بنه»

و بعد از آن حسن بصری را رسيده است و دست به دست رسيده از هر مشايخ و کيفيت اين 

حقيقت  ۀسيوم خان ،طريقت است ۀدوم خان ،شريعت است ۀاولی خان ،چهار طائفه اين است
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معرفت است. و هر که از اين چار خانه خبردار باشد درويشی او را  ۀاست و چهارم خان

 مسلم باشد. 

 ترا پرسند که کاله چيست ]؟[ اگر

دوم ترک گوش  ،جواب: بگو که اّول تر]ک[ چشم است تا ناديده نی]کذا[ را نبيند

چهارم  ،سيوم ترک زبان است تا نا گفتنی را نگويد ،است تا نشنوده نی ]کذا[ را نشنود

د ترک دست است تا ناگرفتنی را نگيرد. تا کاله چهار ترکی او درستی باشد و دروغ نگوي

 سبه رو باشد. ،و اگر دروغگو باشد پيش مشايخ سيه رو

 سئوال اگر پرسند که کاله چند حرف و چه معنی دارد]؟[

دّوم الم است که بر هر  ،بگو که چهار حرف است اول کاف است که گناه نکند

چهارم هی است که هدايت از خدا  ،سيوم الف است که ذکر هللا بسيار گويد ،کسی لطفی کند

 بجويد.

 باب پنجم در بيان خرقه پوشيدن 

 شته بود]؟[يورده است و که پوشيده و در وی چه ناگر ترا پرسند خرقه که آو

بگو که جبرائيل عليه السالم از بهشت بفرمان حق از درخت توبی يک برگه آورده 

«. يا رسول هللا خدا بر تو هديه فرستاده»و پيش حضرت محمد عليه السالم بنهاد و گفت: 

اين  سول هللا عليه السالم اين را ديده بغايت شادمان شد و جمله اصحاب از بهرچون ر

 شدند و از آن خرقه مجلس منور شد. بتعظيم استان

(30b و اگر ترا پرسند که در ميان خرقه چه نوشته ) ]بود]؟[  ]کذا در االصل 

بعد «. وريا ن ،يا صمد ،يا احد»و در دامنش « يا کريم ،يا شکور ،يا صبور»بگو که 

يا ابابکر اگر ترا بدهم اين خرقه را چه می »ازان پيغمبر عليه السالم فرموده که: 

اگر ترا بدهم چه می » بعد ازان عمر را گفت: «. صدق زياده کنم»]گفت:[ «. کنی]؟[

اگر ترا بدهم چه می »بعد ازان عثمان را گفت: «. عدل زياده کنم»گفت: «. کنی]؟[

اگر ترا بي دهم »بعد ازان اميرالمؤمنين علی را گفت: «. اده کنمشرم زي»گفت: «. کنی]؟[

پس حبيب «. يا رسول هللا خداستاری زياده کنم»گفت: «. ]کذا فی االصل[ چه می کنی]؟[
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يا علی و بپوش و بپوشان و عيبهای مردمان  ،يا علی مرا نيز همين فرمان است»خدا گفت: 

يگران نيز عيب تو بپوشند و مرا نيز همين بپوش و چشمهای خود بر عيب خلق مگشا تا د

بر او بپوشان که او نيز عيب مردمان  ،خطاب شده بود که اين خرقه رحمت من است

 بپوشاند.

سل خرقه و غ ۀو اگر ترا پرسند که ايمان حقيقت خرقه چيست و نماز خرقه و روز

 نرو ماده کدام است]؟[ ۀ؟[ خرقه چيست و خرقخرقه و کابد ] ۀخرقه و قبل

 ۀبگو که ايمان خرقه ستاريست و نماز خرقه پاکيست و غسل خرقه ترک است و قبل

خرقه پير است و سنت خرقه از دست پير پوشيدن و درون خرقه هدايت و بيرون خرقه 

نور است و سوزن می خورد و مفتول می پوشد و بخيه نر است و بايد که باخود باشی و 

 بخيه زنی و درويش و درويشان شوهر.

   ب ششم در ميان بستنبا

چون پير خواهد که ميان مريد را بندد بايد که ميان بنِد مريد هفت گز باشد تا بند از 

بند حاصل آيد. اول بند بخيلی ز دل بگشايد و سخاوة در آرد؛ دوم بند غفلت بگشايد و 

 حکمت در آرد؛ سيوم بند حرام بگشايد و حالل در آرد؛ چهارم بند غضب بگشايد و مهر و

  محبت در آرد؛ پنجم بند کبر بگشايد و تواضع در آرد؛ و ششم بند کزب]کذا فی االصل[

 بگشايد و راستی در آرد و هفتم بند معصيت بگشايد و طاعت در آرد.

 ( ميان که بست]ه[ است]؟[ 31aسئوال اگر ترا پرسند که )

انجير يرون کردند برگ ببگو که آدم عليه السالم بسته بود وقتی که از بهشت 

پوشانيده شاخ انگور درو پيچيده بود. و در روايت ديگر گويند که ميان بند پشم از شتر 

خود نگاه داشته بود چون  ۀصالح نبی عليه السالم بود که آن را خدای تعالی در خزان

حضرت خضر عليه السالم در طلب آب حيات سوی ظلمات روان  ]کذا در االصل[نوبت

آن رسيمان را که از شتر صالح  ،يا جبرائيل برو» رسيد که شده بود بفرمان حضرت هللا

عليه السالم است بيار و در ميان خضر ببند و روان ساز تا بر سر آن رسيمان آب حيات 

 و چنان کرد جبرائيل عليه السالم و از ايشان به اوليا رسيده.« يافته شود
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 ]؟[اگر ترا پرسند که ميان بند هفت گز باشد چرا زياده نباشد 

بگو که ازان جهت که خدای تعالی هفت آسمان و هفت زمين و هفت دريا و هفت 

 کوه و هفت اقليم و هفت اندام آفريده است.

 اگر ترا پرسند که ميان بستن چيست]؟[

بگو که خلعت پيران اظهار کرده نست ]کذا فی االصل[ و بجای طريقت استوار 

 بوده نست ]کذا فی االصل[.

 سجاده و ادب باب هفتم در بيان

بدانکه چون مريد به کمال رسد شيخ را بايد که علم و سجاده و قنديل و زنبيل در 

چراغ ظاهری و باطنی افروزند؛ اما  ،عقب او روان کند تا نام او در نام اوليا سکه زنند

بنشيند و بعد تکبير از برای آن  ز خدمت پيران اندر پير بسجادهادب و سجاده آنست که ا

و جماعت که حاضر باشد با ايشان تواضع کند و بنظر مرحمت و شفقت خود را  آغاز کند

بادب سازد و دست راست را خادم از ناف باال کند و دست چپ را خادم از ناف تا شيب 

کند و پير را بايد که بر سجاده مربع نشيند مادامکه با خود باشد و چون خود زايده]؟[ شود 

سازد و در آمدن و رفتن جماعتی که حاضرند سالم و ( رود و خوبازه  31bبه خلوت )

اجلس بالحلم و انطق بالعلم و اول الکالم يخرج منک حمد چنانکه قول مشايخ عظيم است: 

 بگوی بدانسته و ابتدا سخن تو سالم باشد. ،. يعنی بنشين بتواضعالسالم

 و اگر ترا پرسند که سجاده چند حرف است ]؟[

سين است که سر خود را نگه دار؛ و دوم جيم است بگو که پنج حرف است: اول 

بزرگيست؛ سيوم الف است که هللا گويد؛ چهارم دال است که دنيا را سه  ،که جالليست

 طالق دهد؛ پنجم هی است که هدايت از خدا بخواهد.

   اگر ترا پرسند که معنی علَم چيست]؟[

در پناه حمايت او باشند  وآينده و رونده را بياساينده بگو که دست فراخ داشتن است

 و چراغ ظاهر و باطن را نکشند.

     باب هشتم در بيان جاروب دادن و کجکول گردانيدن و تکبير گفتن
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 واگر ترا پرسند که کجکول چند حرف است و معنی کجکول چيست ]؟[

 بگو که سّر کجکول بسم هللا است يا گفتن تکبير.

 دارد]؟[ ل[]کذا در االصپرواگر ترا پرسند که و چند 

[؛ و پنج پر او 58]الذاريات هللا هو الرزاق ذو القوة المتين بگو که در يکست؛ إن

پنج انگشت است. اگر کسی به گدايی رود بايد که کاسه را بدست راست گيرد و چنين گويد: 

و آنچه در  . و بر در کسی ايستاده نشود و بانگ بلند نگويدء من هللا و توفيق من هللاشي

]کذا فی االصل[   ت بخورد و مزيد نعمت صاحبان گويد که خيراةفتد بغير کراهکجکول ا

 خدای بجای آورد ]کذا فی االصل[. ۀکرده اند و شکران

 ]کذا فی االصل[ چيست]؟[  اگر ترا پرسند که معنی جاروب و

 بگو که اعتقاد پاک نزد درويشان تواضع کردن است.

 اگر ترا پرسند که معنی تکبير چيست ]؟[

بگو که بساط قربت است. بايد که تکبير بجای درويشان کند و پای خودرا دراز 

 نکند و با ادب باشد.

 باب نهم در بيان چهل و چار مقام فقر را دانستن است و کار کردن آن

بدان که اول  ؛نقل است از ده کسی شيخ کبير و شيخ نجم الدين کبری رحمة هللا عليه

، پنجم معرفت، ششم تسليم،   ]کذا فی االصل[هارم عاقلتوبه، دوم علم، سيوم حکمت، چ

  هشتم قناعت، مخالفت نفس اماره را کردن، دهم عبادة، يازدهم ذکر، دوازدهم  هفتم صدق،

 زهد و تقوا، سيوزدهم اخالص، چاردهم محبت، پنج دهم مقام عارفان است. 

السالم کرده اند َوه  بآدم عليه هاشارتی بکسی دان تايبان را اشار بدانکه هر مقام را

بان را اشارت بايوب عليه السالم کرده اند و محبان را اشارت بابراهيم عليه السالم کرده 

بنوح عليه السالم  هلسالم کرده اند و شاکران را اشاراند و عابدان را اشارت بادريس عليه ا

و عارفان را بعيسی عليه السالم کرده اند  ]کذا در اصل[ هکرده اند و زاهدان را اشار

 بمحمد عليه السالم کرده اند.  ]کذا در اصل[اشارت
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اگر ترا پرسند که کسی را ازين مقامات خبر نباشد صورت خرقه و سکه پوشيدن 

و درويشی را  ]کذا در االصل[الفقر و اين الخرقةحرام باشد بقول رسول عليه السالم که 

 بايد که اين چهار مقام را بداند: 

]کذا در ، دوم جبروت، سيوم ملکوت، چهارم ناسوتدر اصل[]کذا اول الهوة 

 . و اگر ترا پرسند که اين مقامات که گفتی چه معنی دارد؟اصل[

بگو که اول مقام الهوت معرفت است؛ دوم مقام جبروت حقيقت است؛ چهارم مقام 

 ناسوت شريعت است.

ئيل دارد و وبدانکه الهوت اسرافيل دارد و جبروت جبرائيل دارد و ملکوت ميکا

و بدانکه معرفت فکر است و حقيقت ذکر است و طريقت زهد است  ناسوت عزرائيل دارد.

 و شريعت شکر است. 

بگو که يکی در  ]؟[ و اگر ترا پرسند که چهار غوث در چهار ا]ما[ کن کدامند

مشرق عبد الکريم است و در مغرب عبد الرحمان است و در يمين عبد الوهاب است و در 

 عبد الرزاق است شيمال 

 تمت

 

 ترکيه-ارزروم ،زبان و ادبيات فارسی ۀرشت ،ادبيات و علوم انسانی ۀدانشکد ،دانشگاه آتاترک [1]

بريتانيا وجود دارد که با مناجات  ۀخطی در موز ۀچنانکه معلوم است از اين کتاب تنها يک نسخ[2]

خطی  ۀدست خود بنده نيز چند نسخ منصوب به خرقانی از طرف استاد مجتبی مينوی چاپ شده است. در

مناجات ابوالحسن خرقانی وجود دارد که غير از نسخه چاپی استاد مينوی است که در پايان منتخب نور 

شيخ ابو الحسن  ،آمده است. ن.ک. مجتبی مينوی  احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقانیالعلوم در کتاب 
 ،شيخ ابوالحسن خرقانی  ،؛ گريستين تورتل نور العلوم ،.ش؛ عبد الرفيع حقيقته   1372تهران  ،خرقانی

 1378تهران: نشر مرکز  ،ع. روح بخشيان ۀترجم

 .124ص.  2ج.  1374انتشارات خيام تهران  ،ريحانة االدب ،محمد علی مدرس تبريزی  [3]

 نگاه کنيد  [4]

  Necmüddin Kübra، Tasavvufî Hayat: Usûl-i aşere/ Risâle ile’l-hâim/ 

Fevâihu’l-cemâl (Hazırlayan، Kara، Mustafa)، Dergâh Yayınları، İstanbul 1996. 

 . 658ص.  ،1951استانبول  ،هدية العارفين  ،اسماعيل پاشای بغدادی البابانی  [5]

. بورسه لی محمد 11ق. ص. ه.1318استانبول  ، حديقة االولياء ،خواجه زاده احمد حلمی  [6]

بحث کرده است  اسرار سلوکدر شرح احوال صالحی افندی از ترجمه  مؤلفلری عثمانلیطاهر هم در 
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کرده تا   (. برغم اينکه بنده سعی بسيار104ص. ،1ه. ج. 1333عامره  ۀاستانبول مطبع ، عثمانلی مؤلفلری)

 مذکور را بدست نياوره است.  ۀحال ترچم

 45ـ44ص.  1977استانبول  ،يدارغام المريد فی شرح النظم العت ،محمد زاهد الکوثری    [7]

تصحيح و مقابله دکتر محمد رضا  ،اسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد ،محمد بن منور   [8]

 651بخش دوم ص.  1366تهران  ،شفيعی کدکنی

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی  برای اطالع بيشتر رجوع شود به احمد منزوی،    [9]
 51-1749. سوم ص. ، ج1988، الهور پاکستان

ترکيه )زيرا در -عکس دستنويس مذکور از طرف انجمن ابو الحسن خرقانی در شهر قارص   [10]

همين شهر هم از دير باز يک تربه و مسجدی باسم شيخ خرقانی وجود دارد که در حال حاضر زيارتگاه 

گ تشکيل شده است که به خاص و عام است و در عين حال انجمنی نيز در شهر مذکور باسم اين عارف بزر

کارهای فرهنگی و خيريه اشتغال دارد( به اينجانب داده شده است. ولی مسؤالن انجمن مذکور اطالعی در 

خصوص منشاء اين دستنويس ندارند. تنها می گويند که از کتابخانه های استانبول گرفته اند. در موضوعی 

 ۀد که متأسفانه هيچ يک از نويسندگانی که در بارداليلی هم وجود دار ،خرقانی در قارص است ۀکه تورب

 به کتاب اينجانب خرقانی کتابها و مقاالتی نوشته اند از آنها اطالع ندارند. برای اطالع بيشتر رجوع شود 

  Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî I، Ankara 2004، s. 59-74  Hasan Çiftçi، 

تهران  ،جستجو در تصوف ايران ،لحسين زرينکوبعبد ابه برای اطالع بيشتر رجوع شود    [11]

 ؛75-373ص.  ،تصوف و ادبيات تصوف ،؛ برتلس76-375ص.  ،1379

 Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî I، s. 177-183 

، ج. سوم ص. 1988، الهور فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ر.ش.   [12]

 ؛ برای اطالع بيشتر ر.ش.1749-51

 Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî I، s. 177-183 
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Risâla dar Tarîq-e Edhemiyya û Kulâh-e Çâr Terk 

which is thought to be belonged to Abû’l-Hasan Karaqânî 

                                                  Dr. Hasan Çiftçi 

We are going to try to investigate a brief manuscript entitled 

“Risâla dar Tarîq-e Edhemiyya o Kulâh-e Çâr Terk” (The Risâla on 

dervish order’s Edhemiyya and four piece conical hat) and then give 

that risâla in Persian at the end of this work. This risâlah which  ex-

plains some traditions and ceremonies in the dervishs’ life refers to 

Abû’l-Hasan Karaqânî who is very famous Persian mystic lived in 4th 

and 5th (10th-11th) centuries.  

It is very hard to say that this risâla of nine chapters belongs to 

Karaqânî. Because، it resembles the Tarâshnâme which has been writ-

ten by Jalâladdîn-i Sânî who lived in 8th (14th) century. However it is 

still very important since it contains significant information regarding 

dervish’s lifestyle and their traditional ceremonies.  

 

 


