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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 مقدّمه

  االنواردربارۀ شروق -1

ای طوالنی که در آن نام و نشان خود و دلیل و زمان تألیف و موضوع را ، مقدّمهاالنوارشروق  مؤلّف کتاب  

جمعی از خُلّص » آید، همین است کهاست. آنچه از مقدّمه دربارۀ موضوع کتاب برمیباشد، نپرداختهکردهمطرح

که قسمی است از اقسام خالصۀ حکمت عیانی »اند که کتابی در کردهدرخواست از مؤلّف« اخوان صفا

گذارد، االنوار میشروقکند و نام آن را این کتاب می او نیز اقدام به نوشتن بنویسد.(، 14ص «)است انوارالحکمه

 .از آن رو که متضمّن انوارالحکمه است

( به چاپ رسیده، به 41و 44های خطّی)دفتر آنجلس که در نشریۀ نسخههای دانشگاه لسدر فهرست مجموعه  

انوارالحکمه: یوسفی هروی، »است: شده به نام انوارالحکمه که در توضیح آن این گونه آمدهای اشارهنسخه

از کتاب  (66و ص  69ص دیگر نیز) دو باراالنوار مؤلّف شروق «.منسوب به خواجۀ طوسی در این نسخه

است، بی آنکه دادهاست و در هر دو مورد بسط موضوع موردبحث را به این کتاب ارجاعانوارالحکمه یادکرده

 لفظی به کار برد مبنی بر اینکه خود مؤلّف آن است. 

از نوع یادکرد او کند و االنوار، در هشت جای مختلف از خواجه نصیر و اخالق ناصری یادمیمؤلّف شروق  

است و از سلک مریدان و شاگردان او بوده شاید است وآید که به خواجه نصیرالدّین ارادت خاص داشتهبرمی
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االنوار نیز از لحاظ ساختار شروقاست. اگر انوارالحکمه اثری از خواجه نصیرالدّین باشد، شارح اثر او نیز بوده

   ت. بندی بسیار شبیه به اخالق ناصری اسباب

ای در بیان حقیقت این نوع ابتدا مقدّمه شود.بالفاصله پس از این مقدّمۀ کوتاه، ابواب و فصول کتاب آغازمی   

در این بخش غرض و غایت انسان را، خالفت الهی و تحقّق آن را آورد. علم)حکمت عیانی( و فایدۀ آن می

شود، به برهان بیانکه د. در ادامه حکمتی را کنمنوط به حکمت بالغه)کمال( و قدرت فاضله)تکمیل( ذکرمی

نامد. همچنین حکمت به مطلوب حقیقی مؤدّی شود، حکمت عیانی میکه حکمت بیانی و آن نوع از حکمت را 

 کند.میرا مشتمل بر علم و عمل معرّفی

بیان و شرح انواع حکمت. قسم اوّل این فصل در حکمت شود در پس از ذکر این مقدّمات فصلی آغازمی  

نظری است و این قسم شامل سه بخش)مطلع( است: مطلع اوّل در شروق انوار ذات، مطلع دوم در شروق انوار 

 صفات و مطلع سوم در شروق انوار افعال. 

ذکر روایات و اقوالی مطرح با  –چنانکه باید  –در آغاز مطلع اوّل موضوع عدم توانایی شناخت خدا و ذات او   

المع دوم در شود: المع اوّل در استدالل از صانع به مصنوع، میایرادکرده (المعطریقت)شود. پس از آن چهار می

استدالل از مصنوع به صانع، المع سوم در استدالل از عارف به معرّف و المع چهارم در استدالل از معرّف به 

  عارف.

شود که میسپس گفتهت الهی متّصف اند. اشود که همۀ موجودات به صفنکته آغاز میمطلع دوم با ذکر این   

است. در ادامه با استناد به شود، ولی تنها طریقت اوّل مصرّحاً ذکرشدهمیاین مطلع نیز در چهار طریقت بیان

شود میوّمیّت و قیّومیّت نهادهمعارف الهی مبنی بر قائمیّت، مقامام محمّد بن عبدالواحد تبریزی، از  قیّومیهرسالۀ 

 شود. در ادامه بحثی در ذاتی یا غیرذاتیمیها مطرحو صفات مختلف الهی در ذیل این مفاهیم و مرتبط با آن

 آید. بودن صفات الهی می

توان دانست. در ادامه شود که از معارف ذاتی و صفاتی، معارف افعال را میمطلع سوم با ذکر این نکته آغازمی

 سوم کتاب را دربردارد.قسم نظری تقریبا یکشود. میبه دو شیوۀ صعودی و نزولی به این بحث پرداخته
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شود. قسم عملی شامل یک مقدّمه، سه مقالت و دو منهاج است؛ مقدّمه در پس از آن قسم عملی آغازمی 

لت سوم در دعوت و تکمیل، ، مقاتعریف و تقسیم آن، مقالت اوّل در حفظ فضیلت، مقالت دوم در ازالت رذائل

در پایان کتاب نیز فصلی دربارۀ قدرت فاضله  منهاج اوّل در دعوت انبیا و منهاج دوم در دعوت و ارشاد اولیاء.

  آورد. می

 

 االنوارمؤلّف شروق -1 

کتاب  است. اصوالً مؤلّفاالنوار در دست است، نام و نشان او نیامدهدر هیچ یک از آثاری که از مؤلّف شروق 

است. آنچه است و هیچ گاه خود و آثارش را موضوع سخن قرارندادههیچ گاه اشارۀ مستقیمی به خود نکرده

هست، در خالل مباحث دیگر است؛ مثالً ارجاع به کتابی یا اشاره به فردی معاصر و گاه مرتبط با وی. در نتیجه 

 است. آمدهتمامی اطّالعات ما از مؤلّف، محدود است به آنچه در آثارش 

 

 مؤلّف آثار -2-1

دو رساله از او  چ از یک آنها در دسترس نیست. نیزاست و هیشدهبردهاالنوار ناماز برخی آثار مؤلّف در شروق

 است. آنها را به چاپ رسانده 4419پژوه در مردادماه است که محمّدتقی دانشبرجای مانده

 پردازیم:االنوار میشده در شروقنخست به آثار معرّفی

 ( انوار الفرقان فی اسرار القرآن4

آید، در آن به بررسی آیاتی از قرآن است. چنانکه از نام اثر برمیه( یادشد66و ص  34ص )از این اثر دو بار  

شود )إنّ فی اختالف اللـّیل و النّهار(، متذکّر می االنوار نیز، پس از ذکر بخشی از یک آیهدر شروقاست. پرداخته

 است. شدهدر انوار الفرقان فی اسرار القرآن، دربارۀ این آیه بحثکه 

 و تتمّت االرشاد )؟(غایت االرشاد( 1
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-( یادکرده34و ص  35االرشاد دو بار)ص ( و از تتمت91ص ) االرشاد یک باراز غایتاالنوار مؤلـّف شروق

االرشاد مجموعاً رشاد دو بیت عربی و از تتمّتاالاست. از غایتکردهاست و هر بار ابیاتی را از این دو کتاب نقل

االنوار است، شکّی نیست؛ زیرا االرشاد از مؤلّف شروقدر این که تتمّتاست. بیت از دو غزل یا قطعه آمده 41

االرشاد و همچنین در تتمّت»گوید: در ادامۀ بحث دربارۀ آیات مربوط گیاهان و حیوانات و شب و روز می

االرشاد چنین اینکه ابیات گردآمده از خود اوست یا نه، به درستی روشن نیست. دربارۀ غایت«. مایمفصّل آورده

توان است، میشدهاالرشاد و این که از هر دو اثر، اشعاری نقلتصریحی وجودندارد و فقط به قرینۀ نام تتمّت

از دیگری باشد و االرشاد که غایت احتمال داد که مؤلّف این کتاب نیز خودش باشد. این احتمال نیز مطرح است

باشد. با فرض اینکه بتوانیم با همین اندک االرشاد را برای تکمیل آن گردآوردهاالنوار تتمّتسپس مؤلّف شروق

االرشاد را شامل االرشاد را شامل اشعار عربی و تتمّتاالنوار از این دو کتاب، غایتابیات موجود در شروق

 شود. میاین ظن تقویتاشعار فارسی بدانیم، 

 الحکمه: خلوص (4

نخستین بار در ذیل بحث  (63، 18، 81، 35است.)صفحات االنوار یادشدهالحکمه، چهار بار در شروقاز خلوص

شود که این شود، فعل طبیعت نیست؛ در اینجا متذکّر میمیهر عضو و قوّتی دیدهدربارۀ اینکه افعالی که از 

است. بار دیگر در بحث دربارۀ اختیار و اینکه اختیار انسان در برابر الحکمه نیز آوردهموضوع را در خلوص

مشروح و محقـّق   الحکمه،خلوصاین معنی در »گوید اختیار و قدرت و ارادۀ خداوند چه جایگاهی دارد، می

ربارۀ صفات عالمیّت و بار سوم در معرّفی عقاید فرق اسالمی، در بحث د«. ایم و نقل جمهور ایرادکردهآورده

آخرین بار نیز در است. نیز آورده الحکمهکه این موضوع را در خلوص کندمیقادریّت از دیدگاه اشعریه، بیان

است. از الحکمه نیز آوردهشود که این موضوع را در خلوصپایان بحث اثبات اراده و اختیار خداوند، متذکّر می

 آید که موضوع آن کالم و بررسی صفات و افعال الهی باشد.است، برمیشدهاندک مواردی که به این کتاب اشاره

 ( انوارالعرفان:1

بار نخست در ذیل بحث دربارۀ عقاید  (416، 19است. )صفحات االنوار یادشدهدو بار در شروقاز انوارالعرفان، 

و چنانکه  –در انوارالعرفان  شود که این مطلبفرق اسالمی و مشخّصاً صفات عالمیّت و قادریّت، متذکّر می
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-دادهبار دوم نیز در آغاز بابی که به نقصان و اسباب آن اختصاص است.آمدهنیز   –الحکمه رفت در خلوص

آورد که این موضوع در کند و آن گاه میای ذکرمیاست، در خالل اشاره به مصادیق نقصان)عدم عدالت(، آیه

 است. انوارالعرفان نیز آمده

 رساله در بیان عدل و آیین پادشاهی: ( 3

به قوّت خدای تعالی و حسن توفیق او این »است: عنوان این رساله برگرفته از عبارتی است که در آغاز آن آورده

است و سپس با در این رساله، ابتدا به تعریف عدل پرداخته.« شد در بیان عدل و آیین پادشاهی ... رساله ساخته

شمرد. حاکمان و شاهان و خلفای پیشین، رفتارهای شایستۀ یک حاکم و پادشاه عادل را برمی هایی ازذکر مثال

یابد. در این و نیز عمر و ملک برای او خاتمه می« پادشاه وقت»دعای عدل و انصاف برای روزگار رساله با 

النوار و انوارالشّروق اشود که این موضوع را در شروقرساله ضمن اشاره به مفهوم خالفت الهی، متذکّر می

 است. االنوار آمدهشده در این رساله نیز، در شروقاست. بیشتر مسائل مطرحکردهمطرح

 نامۀ الهی:( خالفت9

کند شامل مقدّمه و فصولی است. در آغاز این رساله از پادشاه وقت یادمیتر است و این رساله، به نسبت طوالنی

 است: آورد که با اشارت او این رساله را نگاشتهد؛ آن گاه میکنو برای او آرزوی عمر جاوید می

از آن روز باز که پادشاه وقت که جاوید بماناد و روزگارش به عدل و انصاف آراسته باد در حق پارسایان »  

پارسی شفقت فرمود و امیران نیکو که توفیق خیر و عدلشان بر مزید باد به این طرف فرستاد، چگونه بال دفع 

شد و قحط و وبا زائل شد و جور و ستم با کم آمد، ملک خراب شده روی به آبادانی نهاد و کار فاسد شده 

صالح گرفت، دلهای پژمرده زندگانی تازه یافت و امید که روزبروز خبط و فساد با کم آید و نظام صالح زیادت 

شود و آنچه در بیر ملک کتابی ساختهشود. به دلیل آنکه از حضرت اشارت رسید که باید در شأن عدل و تدمی

 «.آید تا آن را دستور و پیشوای خود سازیم و روزگار خود بدان پردازیمآیین پادشاهی دربایست باشد، آورده

 آورد: پس از آن، چند بیت از خود می

 گفتم»
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 بیت

 زمان شکر و سپاس حق که به یمن شه جهان                     آثار فضل و عدل پدید آمد از

 نشانبود چو سیمرغ بیکند همی                        زآن پس که گشتهگری میطاووس عیش جلوه

 نهد                            با آنکه سالها شده عنقاصفت نهانکبک دری خرامشی آغاز می

 زد شده جنانباغ ارم که بود سقر آتشین ستم                              اینک ز فیض رحمت ای

 «کند همی                             شاید که مرده زنده شود از نسیم آندمی میباد صبا مسیح

دیگر زندگانی نتوانند کرد و بیان مدر آنکه مردم بی ه»آورد؛ اوّلی سپس دو مقدّمۀ کوتاه در آغاز رساله می

 «.در آنکه سروری چند گونه باشد»و دومی « حاجت به سروران

شود. در آغاز می« مقالت اولی در معنی پادشاه و سیاست او»پس از مقدّمۀ دوم که چند خطّی بیش نیست،   

وظیفۀ چهارم، آنکه در همه باب، عدل پیشه »است؛ آغاز این مقالت به بیان چهار وظیفه برای شاهان پرداخته

های زد و در ضمن این فصول، مثالپرداسپس در سه فصل به بیان مفهوم عدل و مصادیق آن می...«. سازد 

در عدل میان خود و قوّتهای »آورد؛ فصل نخستین متعدّدی از رفتار و کردار و پندار گذشتگان، در این باب می

در عدل میان خود و »ترین است، و فصل سوم که طوالنی« در عدل میان خود و حق تعالی»، فصل دوم «خود

خاتمۀ این رساله، یک قصیدۀ بیست بیتی  است.« ن سیرت نائبان پادشاهدر بیا»مقالت دوم این رساله «. خلق

       است. 

این علم)خالفت »است که است و این طور آمدهاالنوار و انوارالشّروق یادشدهنامه نیز از شروقدر خالفت  

سبیل اجمال آوردن  ام و در این مختصر براالنوار و انوارالشّروق بر سبیل تفصیل آوردهالهی( در کتاب شروق

 «.نمایدالیق می

االنوار الذّکر، شروقاالنوار نامی از این کتاب نیست. با توجّه به اینکه در دو رسالۀ فوق( انوارالشّروق: در شروق8

است و مطابق آنچه آمده، موضوعشان مشترک است، انوارالشّروق باید پس از و انوارالشّروق در کنار هم آمده
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زد توان حدساالنوار، میباشد. از نوع نامگذاری این اثر و موضوع مشترک آن با شروقشدهتألیفاالنوار شروق

 االنوار باشد. ای بر شروقکه شرح یا تکمله

 

 تألیفتقریبی زمان  -1-1    

است، زمان تقریبی تألیف را با توجّه به قرائن تاریخی مسلّم از آنجا که تصریحی به زمان تألیف کتاب نشده

است. بار الشّیوخ روم یا شیخ روم یادکردهمؤلّف در دو موضع از کتاب، از شیخ موجود در متن باید تعیین کرد. 

شیخ استاد من به » گویددر موضع دیگری می( 46)ص است. بردهنخست در آغاز کتاب از کتاب تبصرۀ او نام

درجتک أعلی من أن تشتغل بالمناجاۀ و الدّعاء فإن من کان فی هذه المرتبۀ کان قبلته نفسه و إلهه نوشته  ومر

هواه و من إرتقی إلی درجۀ الرّضا و التـّسلیم فالیبقی له دعاء إذ الیطلب شیئا و ال مناجاۀ إذ الیغیب عنه 

أدنی الکمال فإن ارتقی من هذه إلی مقام الفناء  مایناجیه مع أنّ هذه الرّتبۀ قاصرۀ عن مراتب الواصلین إلی

 . (465)ص  ««المحض الیلتفت إلی الرّضا

متن این رساله، در  .دارد ای با عنوان تبصره المبتدی و تذکره المنتهی( رساله984شیخ صدرالدّین قونوی)د.  

سیای صغیر ساکن بوده و آ شیخ صدرالدّین در (411-96: صص 4491است. )حبیبی، ای منتشر شدهقالب مقاله

نصیرالدّین مکاتباتی  نیز میان صدرالدّین قونوی و خواجه .استبودهآسیای صغیر در آن زمان بخشی از روم 

است. به استناد یادکرد « صدرالدّین قونوی»االنوار، در شروق« شیخ روم»به اعتبار این قرائن، مراد از  است.بوده

القاعده باید در اوایل نیمۀ دوم سدۀ هفتم باشد، و نیز ارتباط شاگردی و استادی از این دو و مکاتباتشان که علی

 میان مؤلّف و خواجه نصیرالدّین، زمان تقریبی تألیف کتاب، اواخر سدۀ هفتم هجری است.

 آورد که قطعاًای استرحامی میکند، در باب او جملهنصیر یادمیمؤلّف در موضعی از کتاب وقتی از خواجهنیز  

شود که در زمان تألیف کتاب، میآن جملۀ دعایی از خود مؤلّف است و نه کاتبان. و از آن جمله چنین برداشت

است که صدهزار رحمت بر آن نعم النـّصیر  اخالق نصیریاکثر این فصل از » است: بودهخواجه نصیر درگذشته

گیریم که تألیف کتاب بعد از ت؛ نتیجه میاسق. بوده981در گذشت خواجه در سال  از آنجا که (449)ص  «باد.

 است.گرفتهق. صورت981سال 
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  طوسی خواجه نصیرالدّینارتباط مؤلّف با  -2-3  

االنوار، اصالً به عنوان شرحی بر یکی از آثار همان طور که پیشتر ذکر شد، این احتمال وجوددارد که شروق  

االنوار و قرائن دیگری هست مبنی بر اینکه رابطۀ مؤلّف شروقباشد. شواهد و شدهخواجه نصیرالدّین نوشته

در بحث زمان تألیف کتاب، نیز توضیح . استبوده فراتر از آشنایی و ارادت دورادور ایجه نصیرالدّین، رابطهخوا

 است. خود خوانده« استاد»شد که خواجه نصیرالدّین را داده

، 415صفحات ) .استذکرکرده« اخالق ناصری»اثر خود را به نقل از  هایی ازاالنوار، صراحتاً بخشمؤلّف شروق 

و بار دیگر قولی را از ( 11ص ). استکردهای را نقلاو نکته شرح اشاراتبار نیز از  یک (141و  449، 416

 کند. یادمی« مولی الموالی»در دو بار اخیر، او را با عنوان  (491ص ). استزبان او آورده

-مولی» دهدنشان میدیگری نیز هست که  قرینۀ تألیف شرح اشارات و مکاتبات با شیخ روم، قرینۀالوه بر ع

و سیّد عزّالدّین به خواجه نصیرالدّین »است: نامۀ الهی آمده. در خالفتتاس خواجه نصیرالدّین طوسی، «الموالی

یکی »است: ر به این شکل آمدهاالنواهمین مطلب در شروق«. رحمۀ اهلل علیهما نوشت جهت ظلم اصحاب وقف

این جملۀ  (114)ص  ...«. بدو نوشتسیّد عزّالدّین کرد. در قزوین، جهت وقف تعدّیالموالی مولیاز اصحاب 

اکثر این فصل از »االنوار دارد: دعایی در حقّ خواجه نصیر نیز، نشان از جایگاه واالی او، نزد نویسندۀ شروق

 (449)ص «. است که صدهزار رحمت بر آن نعم النـّصیر باد اخالق نصیری

 

 اشعار مؤلّف -2-4

اشعار فارسی و عربی اندکی  ،به طور پراکنده و در خالل شرح و بسط نظریات عرفانی و دینی از مؤلّف کتاب،

 :این اشعار به این شرح اند .استنیز به جا مانده

 آثار فضل و عدل پدید آمد از زمان       شکر و سپاس حق که به یمن شه جهان  .4

 نشان گری میکند همی   زان پس که گشته بود چو سیمرغ بی طاووس عیش جلوه

 کبک دری خرامشی آغاز می نهد            با آنکه سالها شده عنقا صفت نهان
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 باغ ارم که بود سقر آتشین ستم              اینک ز فیض رحمت ایزد شده جنان

 کند همی             شاید که مرده زنده شود از نسیم آندمی میباد صبا مسیح

 (99خالفت نامه الهی، معارف اسالمی: ص )

 خوارت            جان نیست که جان می نکند ایثارتدل نیست که نیست عاشق و غم .1

 (85ص ) کس نیست که نیست عاشق رخسارت       لیکن نه به هر کسی رسد دیدارت

 مخمور خودم                  در هرچه هیم ناظر و منظور خودم من عاشق چشم مست .4

 (63ص با شیوه و غنج خویش مغرور خودم )  در شیوه و غنج می مشو غرّه که من          

 قدکان  لی  أثر عاء عن  العین    و اآلن صرت به عینا بال أثر .1

 (84ص ) البشر بال تباین بین العشق و  الرّوح و العشق فینا عاد متـّحدا    

آید؛ گفتم از آن شما و یکی از معتزله با من مناظره می کرد، گفت از مذهب شما افحام انبیا الزم می .3

 آید. و یکی از ایشان این سه بیت گفته:  آید و از مذهب ما افحام الزم نمینقص در الوهیّت الزم می

 شعر

 نیإن کان یأمرنی اإلله بطاعۀ     و یصدّنی عنها فقد عنا

 أ یقول ربکم لقوم آمنوا             و یکفّ السّهم عن اإلیمان

 إن کان ذا فتعوذوا من ربّکم    و دعوا بعوذکم من الشـّیطان

 ام:در جواب او گفته

 شعر

 إن کان یأمرک اإلله بطاعۀ      و یصدّ نفسک عن حصول مراده

 کن عبد نفسک إن نفسک قادر         و تری إلهک عاجزا لعباده

 (454ص ) و عذ أنت من غیراإلله إذ یری      منه یعوذ من إصطفی بفؤاده

 کرد، گفتم، شخصی از اخالص سؤال .9

 شعر
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 (446قسم )ص و لی فؤاد و أنت مالکه               بالشریک فکیف ین          

 خبر داری؟مثل            نه  چند  نایب  خونخوار بی کنی   بهگرفتم   اینکه   تو   ظلمی   نمی .8

رت تو رسانیدشان به خونخواری که هر ستم که از ایشان رسد به گردن توست             چه قد

 (114ص)

 

 هادستنویس -3

است؛ یکی در کتابخانۀ دکتر اصغر مهدوی است و دیگری شدهاالنوار تا کنون دو دستنویس شناختهاز شروق  

به  .شدتر نسخۀ مهدوی، این نسخه اساس قراردادهبا توجّه به ضبط صحیحمتعلّق به کتابخانۀ ملّی ملک است. 

 پردازیم.در زیر به معرّفی مفصّل آنها می باشد.رسد، این نسخه قدمت بیشتری نیز داشتهنظر می

 ر اصغر مهدوی:دکتکتابخانۀ نسخۀ  -

از آن یادشده، متعلّق است به کتابخانۀ شخصی دکتر اصغر « مه»سخه که در تصحیح حاضر با نشانۀ این ن  

پژوه، در فهرستی که از بخشی از نسخ خطی مهدوی در تهران. این دستنویس را اوّل بار محمّدتقی دانش

 ،پژوه)دانشکرد.های خطّی به چاپ رساند، معرّفیبود و در جلد دوم نشریۀ نسخهکردهکتابخانۀ دکترمهدوی تهیه

که او خود از نسخۀ مهدوی برای دانشگاه  –پژوه میکروفیلم همین نسخه را چند سال بعد، دانش( 13: 4414

در ( 441: 4411 ،)همانهای دانشگاه تهران در یک سطر معرفی کرد.در فهرست میکروفیلم –بود کردهتهران تهیه

پژوه است. البته باید افزود که دانششدهاز همان میکروفیلم موجود در دانشگاه تهران استفاده تصحیح حاضر نیز

-های دانشگاه تهران، در مقدمۀ خود بر دو رسالۀ دیگر صاحب شروقدو سال پیش از انتشار فهرست میکروفیلم

 (94: 4419 ،)هماناست.بردهاالنوار ناماالنوار، از هر دو نسخۀ موجود شروق

و میکروفیلم آن به  (13: 4414)همان شودمینگهداری 115نسخۀ شروق االنوار در کتابخانۀ مهدوی به شمارۀ   

این دستنویس به خط نسخ و  (441: 4411 ،)هماندر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 4395شمارۀ 

برگ بیشتر ندارد؛  456است. نسخه ناقص است و شدهدر اوخر سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم هجری کتابت
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انجام است. چند موضع هم در میان نسخه افتادگی دارد: آغاز متن را داراست، ولی از آخر افتادگی دارد و بی

و  483)پنج برگ افتادگی(؛ بین صفحات 431و  438)دو برگ افتادگی(؛ بین صفحات 419و  413بین صفحات 

است. دو برگ بدرقه در آغاز هشت برگ هم از انتهای نسخه افتادهوود بیست)دو برگ افتادگی( و حد489

 ،پژوه)افشار و دانش شود. قطع آن رِبعی استمیای دیدههای پراکندهنسخه موجود است که بر آنها یادداشت

در  دار و عموماً بیست و یک سطری و دارای رکابه هستند. یک سرلوحو تمامی صفحاتش جدول (413: 4496

بیشتر جمالت و عبارات عربی با یک خط ممتد در باالی هر  ها و جداول به شنگرف است.آغاز دارد و عنوان

ها و نقطه روی هم)مثل سه نقطۀ ش(، برای جدا کردن مصرعاند. کاتب از عالمت سهرت مشخّص شدهعبا

بازبینی کرده و برخی لغاتی را که جا است. گویا کاتب پس از کتابت، نسخه را کردهبرخی جمالت بسیار استفاده

است. انداخته و یا اشتباه نوشته، با عالمتی ابرومانند در متن مشخص کرده و در حاشیه صورت درست را نوشته

رسم الخط نسخۀ برخی از ویژگیهای  است. به خطّی جدیدتر کتابت شده 418و  419هایی از صفحات بخش

 :چنین است مهدوی

است، به حرف پیش از خود چسبیده «الف»است. در مواضعی که ک با یک سرکش نوشته را مانند «گ»کاتب 

را نیز  «چ»را گاهی با دو نقطه در زیر یا شکم نگاشته است.  «ی»است. گاهی دُم الف را اندکی به پایین کشیده

 و هر دو را با یک نقطه تفاوتی قائل نشده «ب»و  «پ»در نوشتن میان  است.با یک نقطه نوشته «ج»مانند 

 است.کردهاست. در بیشتر موارد قاعدۀ ذال معجمه را رعایتکردهکتابت

 ــ نسخۀ کتابخانۀ ملک :

پژوه در مقدّمۀ دو  در کتابخانۀ ملّی ملک محفوظ است و اوّل بار دانش 1544این دستنویس به شمارۀ     

این نسخه یادکرد؛ بعدها در جلد هفتم فهرست نسخ  االنوار به چاپ رساند، از ای که از صاحب شروق رساله

-نام« ملک»جا از آن با عنوان  خطّی کتابخانۀ ملک، این نسخه به تفصیل معرّفی شد. در تصحیح حاضر همه

 برد.خواهیم

است و تا انتهای متن هیچ  ملک از آغاز افتادگی دارد و در واقع برگ نخست آن افتادهکتابخانۀ دستنویس   

است. نام او در  دیگری ندارد. کاتب در انجامۀ نسخه نام خود را نوشته، امّا تاریخ کتابت را ذکرنکرده افتادگی
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است: یوسف بن ابی یزید کازرونی. خط نسخه نسخ تحریری است و از شیوۀ کتابت چنین انجامه چنین آمده

سطری و صفحات آن سیزده برگ دارد 468است. این دستنویس شدهآید که در سدۀ هشتم هجری نوشتهبرمی

ها به شنگرف است. و در این  دار است. برخی عنوانسانتیمتر است. این نسخه نیز رکابه 41×49است و ابعاد آن 

اند. کاتب از عالمتی  نسخه نیز عبارات و جمالت عربی با یک خطّ ممتدّ شنگرف در باالی آنها مشخّص شده

. کاتب است. این نسخه جدول بندی ندارد خی جمالت بهره بردهها و برشبیه ویرگول برای جدا کردن مصرع

-مشخّص 1جمالت را در حاشیه افزوده و جای آن را در متن با عالمتی شبیه  نسخه گاهی کلمات افتاده از

 : به شرح زیر است ملک برخی ویژگیهای رسم الخطّ دستنویس است. کرده

را نیز مانند ج با یک نقطه  «چ» است.را گاهی با دو نقطه در زیر نگاشته «ی» را مانند ک نوشته است. «گ»

 است. در نوشتن میان پ و ب تفاوتی قائل نشده و هر دو را با یک نقطه و به شکل ب کتابت کرده است. نوشته

 در بیشتر موارد قاعدۀ ذال معجمه را رعایت کرده است.

الخط این است که خط نسخۀ ملک، انحنای بیشتری دارد و معمده تفاوت نسخۀ ملک با مهدوی، از نظر رس

 رسد. نوتر به نظر می

ای که از آن رسد کاتب ملک یا کاتب نسخهاز لحاظ صحّت متن، نسخۀ مهدوی معتبرتر است؛ به نظر می  

مین . هاستپرداخته و تکمیل عبارات اشتباهات فرضی که تشخیص داده، به اصالح در مواردیکرده، استنساخ

است، در مواردی که ضبط نسخۀ ملک وارد متن شدهشود. قرارداده اساس مهدویاست که نسخۀ شدهنکته باعث

 است. شده اشاره« مه»در پانویس به نسخۀ مهدوی با نشانۀ اختصاری 

 

 االنوارهای سبکی شروقویژگی -4

 عالی است:االنوار مطابق توضیح دکتر حسین خطیبی، نثر مرسل سبک نثر شروق

ای از دقایق فنّی که نمودار توجّه بیشتر به لفظ در برابر هرچند به همان روش سادۀ قدیم باقی نمانده و پاره»  

شود، لیکن به روش نثرهای مرسل، هنوز در آن بیان معنی مقدّم بر آرایش لفظی است. میمعنی است در آن دیده
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ات لفظی و صنعتی در آن به نظر رسد، چنانکه توجّه خواننده را از به عبارت دیگر بی آنکه نشانۀ بارزی از تکلّف

دهد هدف نویسنده، ترکیب و تنسیق جمل در آن به صورتی است که نشان میمعنی به لفظ جلب کند، کیفیّت 

 ( 415: 4499 ،)خطیبی« تنها بیان معنی نیست؛ بلکه به موازات آن زیبایی و آراستگی کالم را در نظر دارد.

در آن است که مترادفات در آن بیشتر است و صنایع لفظی سیر طبیعی  ی مرسلاوت این سبک نثر با نثر فنّتف  

گزیند که به کارگیری صنایع لفظی واژگانی را برمیسازد. به عبارتی، نویسنده در موضع بهکالم را متوقّف نمی

های عربی نیز داللتی بر تعداد زیاد واژهید. سازی به کار آآنها نیاز دارد، نه آنچه در وهلۀ نخست برای صنعت

ها در این دوره به وفور وارد زبان فارسی شده و جزئی از طبیعت آن به مصنوع بودن نثر ندارد، زیرا این واژه

 نویسد: اهلل صفا در این باب میروند. دکتر ذبیحشمار می

شود. منتهی باید دانشت میی، به حدّ وفور دیدهحتّی در انشاهای سادۀ قرن هفتم و هشتم، استعمال لغات عرب»  

بود، جزء زبان فارسی که این لغات در قرن هفتم و هشتم با تحوّل بزرگی که زبان فارسی در سدۀ ششم یافته

بود؛ و در حتّی در قواعد ترکیبی و دستوری زبان فارسی هم در این دوران های دری را گرفتهشده و جای واژه

توان با بود. پس نمیهای چهارم و پنجم داشت، دور کردهاه جسته و آن را از وضعی که در قرنتغییرات زیادی ر

گونه لغات و ترکیبات در آثار نویسندگان آن عهد، چنین تصوّر کرد که انشاء نویسندگان نثر مرسل استعمال این

نهاد اصلی خود دور گردید و از نهاد و فطرت شیوۀ نثر ساده دور شد، بلکه آنچه در ایم میان از فطرت و 

 ( 4439: ص 4، ج 4415)صفا، ...« تغییراتی پذیرفت، زبان دری بود 

االنوار، گواه دوری گیری از صور خیال در شروقتعداد محدود جمالت دارای سجع و نیز موارد اندک بهره

 االنوار از نثر مصنوع است. سبک نثر شروق

 

 االنوار سجع در شروق -4-1

به  این تعداد اندکاست. های مسجّع استخراج شدهجمله، یا عبارت دارای واژه وچهاراز صد سجع، مواردهمۀ   

هایی نیز که در است. واژهاز این صنعت بهره برده دهد که نویسنده به اقتضای معنیمی ، نشاننسبت حجم متن
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نویسنده در  ،لی است که در نثر فنّیاین در حا پرکاربرد هستند. است، اغلب رایج واین مواضع به کار رفته

است و بسیاری لغات دشوار و ناآشنای عربی از سر پردازی، آزاد بودهسازی و قرینهها برای سجعگزینش واژه

 است:در ادامه ذکر شده به تفکیک نوع سازیتمامی موارد سجع و قرینه است.این نیاز، به متون فارسی راه یافته

های معطوف در یک جمله برقرار های متناظر در ترکیبمطرّف یا متوازی میان واژهالف( مواردی که سجع 

 :مورد( 95). است

  تواند بود ...  کاملو مهیّج شوق  عاقلکه منبِّه  انگیزشوقو نکاتی  آمیزذوقدر این وقت کلماتی 

 وصال زالل تشنگانو  جمال مشتاقان و از ... 

  وفا خلـّانو کمّل  صفا اخوانجمعی از خلـّص ... 

  متطابقو  ناطقبدایت عقول و غرائر فهوم ... 

  منفک نتواند بود. هواجس ورطاتو  وساوس خطراتاز 

 افضلو افعال  اکملکنیم به اثبات صفات  نزول . 

  روانو تروّی  علیل جانداری که از آن شفاء  مبذول وافیو تدبّری  شافیبر تو بادا که در آن تأمّلی 

 کرد. حاصل توان غلیل

  اشارتسخن نراند، نه از روی  جبّار عالم صفاتو  ذات، در معرفتو بالغ علم  طریقتهیچ پختۀ 

 .عبارتو نه از روی 

  نیست.  الیزالی مشیّتو  الهی موهبتاین سعادت جز 

  باید. وافی شوقو  صافی ذوقدر این مقام 

 نتواند بود. منوَّرو  مصوّر، منوِّرو  مؤثـّرجز به  انوارو  آثار 

  تواند بود. فاضله قدرتو اظهار  بالغه حکمتآن به اقتناء 

  گردد. هالک می دهشتو حیرت  شبهتشخص در ورطۀ 

  بود.  فاضلو سعیدی  کاملاین چنین کسی انسانی 

  تواند بود. اعلیو شرف  عظمیاین سعادت 

  نفس مقبل و معتکف نشود. تکمیلفضل و  تحصیلبه 
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  تمویهاتو تیه اوهام و  شبهاتدر ورطۀ شکوک و ... 

  شده. اوقاتو مضیع اعمار و  استعداداتچگونه مبطل 

 دهد.... دست موافقو قرین  مشفقرفیق ه دگر آنک 

 شود. رذائلاز  مجتنبو  فضائل مکتسب 

  اعمالو قبح  احوال... تقریر یافته، از جهت اطـاّلع بر سوء . 

  شود تانسانیّو انسالخ  شقاوتاهمال، مستدعی بر رسوخ. 

  تواند بود.  غوایتو عالمت  شقاوتاین، نشانۀ 

  هالک، در صدد قطع و مضطربو عبرۀ بحار  باکبیو قطع بیابانهاء  خطرناکتحمّل مشاقّ اسفار 

 الزم و واجب شمرند.  ،ملتهبسباع 

  معالی مشتغل باشد.  استفاضتفضائل و  استزادتپیوسته به 

  جور است که ... مکان شناعتو  شان قطاعتاز جهت 

  فرقتو نه حجاب و نه  غیبتاز آن طرف نه بعد است و نه. 

 به حقیقت، نفس امّاره خواهدبود.نعم دافعو  اعظم مانع هک بدان ، 

  مهینو الـّا معذّب و  معیندنیا و خلق هر دو ممد باشند و. 

  طبع تعلـّق  به این معنی دارد. هواجسنفس و  وساوساکثر 

  خواهدبود. عادتقاعده  مراقبتو  صورتامر  محافظتبه سبب 

  حسنیاسماء  مشاهدۀو  علیاصفات  مطالعۀمثل این فکر، هرآینه مؤدّی بود به . 

  مثلی نهجاتو  علیا لذّاتو محاط  الهیو مستغرق فیضان فضل  نامتناهیهمۀ وجود او شاکر نعم 

 گردد.

  شمار است.در قرآن بی معرفتو رجا و  محبّتآیات انس و 

 بغیتاین حوز و  امنیّتاین  فوز، در قدم حدقدم سالکان  نهایتو  ابدامد روندگان ازل و  غایت 

 تواند بود.

  قدسیعشق  مویّدو  انسیفکر  ممدّبا آن اشعاری بود. 

  بود.نموده روی بالدو  عبادو صالح آمال  ممالکو  مسالکنظام حال 


