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 چکیده
 رسر   و زمران  اقتضرای  حسر   برر  شیوه این از قسمی که میکند مشخص را نویسنده هر نوشتاری شیوة و فکری کلیت سبک

 عرفای از یکی همدانی علی سید میر . میشود ریزی طرح او ذهنیت اساس بر آن دیگر قسمت و میگیرد شکل نویسنده روزگار

  رسالة دو نوشتاری سبک بررسی به تحقیق این در ، است مانده جا به او از عرفانی شیوة به رساله چندین که  است هشت  قرن
 و اسرت  شرده  توجره  آنها شناسی زیبا و ادبی صناعات به ابتدا منظور بدین و است شده داختهپر« یه فتوت»  و « االتائبین مرآت»

 و آیرات  و سرج   و تشربیه  ذکر و مناجات کاربرد چون صوفیه نگارش و زمان معمول شیوة از علی سید میر استفاده چگونگی
 رساله دو متن دستوری سبکی های ویژگی از برخی به آن از پس و است شده بیان متن اصلی مبحث به ورود و آن در احادیث

 در همدانی علی سید میر خاص سبک کردن مشخص هدف با و توصیفی ، تحلیلی روش با حاضر تحقیق . است شده پرداخته

 . است شده انجام « فتوتیه و التائبین مرآت رسالة » دو
 

 . دستور ادبی، صناعات ، مناجات ، صوفیانه نثر ، سبک :واژگان کلیدی
. 

 مقدمه . 1
 ،  الملرو   ذخیرره  : از عبارتنرد  آنهرا  مهمتررین  کره  اسرت  مانده جای بر بسیاری تصنیفات همدانی علی سید میر از

 . التائبین مرآت و فتوتیه ، عقلیه ، الطالبین آداب ، االذواق مشارب
 ، جمله از ابتدا رساله دو این ؛  است شده پرداخته التائبین مرآت و فتوتیه رسالة دو سبکی ویژگیهای به مقاله این در
 نشرده  چرا   ایران در تاکنون التائبین مرآت یعنی دوم رسالة که هستند همدانی علی سید میر آثار خطی های نسخه 

 و شررایط  و موردتوبره  در « الترائبین  مررآت  »و میپردازد آن آداب و فتوت شرایط پیرامون بحث به «فتوتیه» . است  
 . است آن انگیزههای

 عالقره  دلیل به و پرداخت اسالم دین ترویج به هند قارة شبه در که است عرفا بزرگان جمله از همدانی علی سید میر

 به استناد با اسالمی های آموزه از شار سر او های نوشته شد معروف « ثانی علی » به داشت امر این به که بسیاری ی

 . است تصوف بزرگان سخنان و احادیث و آیات
 او اسرت  داشرته  آن در مهر   سرهمی  سید میر که بود رشد به رو جریانی هشت  قرن در تشی  و تصوف کردن نزدیک

 (427ص   : 1384ج کرده است. )آشنایان ره عشق ، اسفندیار :تروی و تقویت است عامیانه تصوف که را فتوت
 از اسرتفاده  دلیرل  به است هشت  قرن معمول سبک از متأثر که آن بر عالوه که است صوفیانه و فنی او رساالت سبک

 برا   عربری  عبرارات  و احادیرث  و آیات به استشهاد و آنها خاص اصطالحات کاربرد و عرفان و فشکتصو مضامین

 . است شده مواجه بیشتری دشواری
 
  مسأله بیان. 2

 شرعر ) او طبر   و مزاج ، فکر طرز از است ای صادقانه تعبیر  ؛ گوینده هر نزد در خاص  شیوة از است عبارت سبک

 (11، ص  1371ب: کو زرین ، نقاب بی شعر ، دروغ بی
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 مصنوع حدی تا که عرفانی نثر  اولینست  اما  )ا بوده ساده و مرسل نثر ، شش  و پنج  های قرن تا عرفانی کت  نثر

 ( 189 ص :  ، شمیسا ، نثر شناسی سبک) (ست ا  دالعبا مرصاد ( موزون و فنی ) است
 و میشرود  اسرتعمال  فارسری  شرعری  مضرامین  و معانی با همراه عربی نثر صنعتی و لفظی مختصات ، عرفانی آثار در

 قرینه هر آخر درً  معموال. میسازد فراه  آن در را لفظی تکلف هرگونه مجال ،  ارسال  شیوة تر  و اطناب از پیروی

 و تروازن  نروعی  از نباشرد  هر   مسرج   همره  اگر نثری قرائن . میرود کار به واحد سجعی ، متوالی قرینة چند گاه و 
 . میرود کار به نثر در حلّ صورت به الفاظ و مضامین اقتباس یا تضمین و درج صورت به شعر . نیست خالی ازدواج

 ، 1380: ،خطیبی پارسی ادب در نثر فن  .(میرود کار به آن در مختلف های شیوه به حک  و امثال و احادیث و آیات
 (  142 ص
 تشربیهات  در نکته چند صوری ساختار نظر از . تاس تشبیه ، میرود کار به صوفیانه متون در که مهمی صنای  از یکی

 توضیح بیشتر ، به مشبه تا شده مقید صفت یا الیه مضاف با ها به مشبه از ای پاره ر1 : است گفتن قابل صوفیه متون

 پاره ترکیبات این از بسیاری در الیه مضاف ر 3 ؛ باشد داشته معطوفی بهها مشبه از بعضی است ممکن ر2؛ شود داده

 ( 420،ص  1388:  غالمرضایی ، صوفیانه های نثر شناسی سبک)  ). است قرآن آیة یا حدیث از ای
 
 ـ بحث3

 همردانی  علری  سرید  از الترائبین  مرآت و فتوتیه رسالة دو دستوری و ادبی سبک ی جنبه دو بررسی به حاضر تحقیق

 شود  بیان نیز نویسنده نوشتاری سبک فرد به منحصر مشخصههای ، سبکی عام نکتههای دادن نشان ضمن تا میپردازد

 : ادبی نکات ابتدا اما ؛ 
 دیرده  نیز رساله دو این در که صوفیه نثر سبکی معروف جنبة چند به نظری مطالعات مباحث اساس بر بخش این در

 مقالره  چکیدة حک  در میآید شمار به مطال  آغازگر اینکه دلیل به ( مناجات ) مقدمه معموالً . میشود اشاره میشوند

 دو ایرن  مناجرات  در که خاصی موارد بررسی به ابتدا ، این بنابر شود می حساب امروزی های کتاب آمد در پیش یا

 : شد خواهد داده نشان اصلی متن از شده حاصل موارد سپس و میشود پرداخته دارد وجود رساله
 
 زبران  از مناجاتهرا  . اسرت  شده شروع است عرفانی و صوفیه متون مرسوم ی شیوه که « مناجات » با رساله هر . 1

 دلیرل  بره  . است شده تنظی  رسالهها اهداف و محتوا با مطابق ،  مناجات هر آغازین توصیفات و است بوده نویسنده

 در جهت بدین و ، دارند را استهالل براعت حک  ادبی و منظوم نوشتههای همة مقدمههای همچون ها مناجات اینکه

 . هستی  برو رو موازنه و سج  ذکر و شعرگونه حالت و خاص اصطالحات و ادبی صناعات کثرت با آنها

 انگیزههرای  و شررایط  و احوال و آداب و توبه مورد در آن اصلی مضمون که « التائبین مرآت » ی رساله ابتدای در

 اسرت  گنراه  از بازگشرت  راه که توبه و است حکی  که  میشود شروع خداوندی ثنای و حمد با مناجات ، است توبه

 مرورد  موضروع  برا  هماهنگ نیز قسمت این در  رفته کار به تشبیهات و توصیفات عالوه به ، اوست برحکمت دلیلی

 »شفادهندة و گناهکاران مردة های دل کنندة احیا که « توبه » نویسنده دیدگاه از زیرا ، است رساله سراسر در بحث

 درمران  و نجرات  راه کره  شرده  تشربیه  ای مداواکننده و زهر پاد یعنی « تریاق» به شده ذکر« معاصی سموم بیماران

 کره  شرده  تشبیه گانی زند آب یعنی « الحیوه عین » به توبه ، ادامه در است ها معصیت به شدگان آلوده و گمراهان

 بردین  . اند شده انتخاب رساله موضوع با مرتبط ً کامال نیز تشبیهات این و است « غفلت بادیة تشنگان دهندة نجات

 میشروند  تشویق مطالعه ادامة به نجات طریق خواهندگان و گان خوانند آغازین تشبیهات این با کار ابتدای در ترتی 

 در خداونرد  بررای  که هایی نام همچنین. ببرند پی ، شده ذکر رساله تشبی  در آن محاسن که توبه فواید حقایق به تا

 پرییرش  برا  آنهرا  ی همره  که « حلی  و رحی  و کری  و حکی »: از عبارتند کالم مقتضیات بنابه شده ذکر رساله این

 و مرراد  برابرر  در مریرد  و دارد کرار  سررو  فتوت اصل آموزش با که فتوتیه رسالة در که حالی در ؛ دارند تناس  توبه
 را « ارادت تخ » که است « صانعی » خداوند است دیگر لونی از مباحث ،  میگیرد قرار آموزگار برابر در آموزنده

 مشرخص  مناجات این جمالت اولین از پس ؛ آورد می وجود به « عدم بیداء » از « موجودات  ریاض حدائق » در
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 جمال » برای که این یادآوری عالوه به ؛ است بحث مورد مراد به مرید ارادت و درسی و آموزشی مباحث که است

 زیبرایی  کننردة  تکمیرل  و « خال » نیز « فتوت خورشید » و دارد وجود عرفان همچون هایی زینت انسانی « کمال

 ایرن  زیبرایی  برر  کرالم  مقرام  و حال با مناس  تشبیهات ذکر .دارد کامل تناس  ، رساله موضوع با است انسان وجود

 . دارد اشراره  آن برودن  بخرش  زنردگی  بره  که « حیات آب » به « فتوت » تشبیه مثال برای ؛ است افزوده مناجات

 آن مرتبة و ارزش و فتوت اهمیت گویای « اعظ  بحر ندای رشحة » و  « کرم خزانة کیمیا » به فتوت تشبیه همچنین

 . است
 در ( شرده  تشربیه  خرالی  و تاریرک  صحرای به عدم ) عدم آباد ظلمت بیداء از که ریاض حدائق به موجودات تشبیه

 وجرود  همچنرین  قسرمت  ایرن  در . میشرود  دیده فتوتیه مناجات در که است دیگری موارد از اند شده آورنده وجود

 . است شده دمیده آن در( فتوت حیات آب که ( آدم وجود شجرة ) شده تشبیه درختی به انسان

 مشربه  کره  ) استعاره طریق به ه  ایشان شده پرداخته اسالم گرامی پیامبر ثنای و ستایش به که  مناجات این پایان در

 سرفینة  » و « سریادت  بررج  خورشید » و « فتوت ملک آفتاب»  به سپس و ( مروّت آسمان ماه ) به ( شده حیف آن

 . اند شده تشبیه « شدگان غرق نجات
 مری  برجسرتهتر  را آنهرا  نظ  و گونه شعر حالت که میآیند شمار به ها مناجات دیگر بارز صناعات از موازنه و سج 

 مسرج   هر   اگرر  نثری ئن قرا .رود می کار به واحد سجعی ،  متوالی قرینة چند گاه و قرینه هر آخر در کنند معموالً

 (142، 1386پارسی:یبی،فن نثر در ادب خطست . )نی خالی ازدواج و توازن نوعی از نباشد
 و کرم خزانة ، جمال و خال ، فتّوت و مروّت ، عرفان و ایمان ،  جمال و کمال» کلمات فتوتیه رساله در نمونه برای
  : اند داده سج  تشکیل زیر های جمله در « اعظ  بحر و اکرم ذات

 خلعرت  و بیاراسرت  عرفان ل زیورکما و  ایمان حسن زینت به را انسانی  کمال جمال تا  بفرمود را کرم مشاطة و(

 ی خزانـه  ی کیمیا که را فتوت  ت حیا آب و ساخت او جمال خال را فتوت خورشید  انوار طلعت و مروّت مطرز
 ( .... بود اعظم بحر ندای رشحة و اکرم ذات نتیجة و  کرم
 سرید  ، عرد  بری  درود و حرد  بی صلوات ، اقوال قبایح و اعمال فضایح ، حجاب و رقاب ، اغالل و اثقالن همچنی و

 :اند آورده وجود به را« موازنه و سج  « التائبین مرآت» در زیر های جمله در « صادقان و طالبان ، اصفیا مهتر انبیاو
 هرزار  صرد  کره  حلیمری  داشرت  برر  حجاب ی هاویه گرفتاران رقاب از اوزار اغالل اثقال رأفتش کمال که رحیمی»

 عد بی درود و حد بی صلوات و گیاشت در ندم آه یکی به روزگار ی تیره جافیان از  اقوال قبایح و اعمال فضایح

 مفتاح و صادقان فتوح  سرمایة و طالبان راه مبداء ........ او بیت اهل بر و مصطفی محمد اصفیا مهتر و انبیا سید بر

 «است سالکان سعادت ابواب
 
 آیره  ذکر به تصوف و عرفان سبک گان نویسند همة مانند اصلی متن به مقدمه اتصال برای همدانی علی سید میر . 2

 بره  اسرت  توبه آن موضوع که « مرآت»رسالة در مثال برای ،  شود می متوسل موضوع فراخور به کری  آن قر از ای

 گمراهرانی  مرورد   در که میکند ذکر را(  30 ، اعراف  ) (اللّه دون من  اولیاء طین الشیا اتخی انّه » ی آیه آن تناس 

 و آفررینش  در بحث که این دلیل به فتوتیه رسالة در. برگزیدند را ضاللت طریق و کردند رها را هدایت راه که است
 ادامره  و تکامل سیر تا شود می ذکر « روحی من فیه نفخت و» ی آیه. است خداوند توسط انسان تکمیل و پرورش

 سرور و اسالم پیامبر مدح به رساله دو هر در آن از پس و شود نهاده الهی اولیای و کامالن دست به انسان پرورش ی

 . میشود وارد بحث اصلی موضوع به آنگاه و میپردازد انبیا ساالر قافله و کائنات
 
 ذکرر  را اشرعاری  ، نثرر  یکنرواختی  در تنوع ایجاد و خود مطال  تأکید برای ، نثر ضمن در همدانی علی سید میر . 3

 زیبرایی  و حرالوت  که این تا  میآیند  حساب به نظ  ، تنها قافیه و وزن داشتن دلیل به موارد بیشتر در که است کرده

 در « الرف  » روی حررف  حفر   برای فتوتیه 327 صفحه بیت هشت در مثال برای ،  باشند داشته شعری و معنایی
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 نیرز  چنردانی  زیبایی و معنایی تناس  ، قافیه عی  داشتن بر عالوه که است شده لغاتی آوردن به مجبور قافیه کلمات

 دیرده  کره  همچنران  . لیال دامن و طوبا طرة ، تجلّا نور ، ما در ، بیضاء ید ، باال نزد ، واال عال  ، خضراء گنبد : ندارند

 ضمیر یک و اضافه حرف یک « ما در » و اند شده  ذکر اضافی ترکی  صورت به کلمه هشت از کلمه هفت میشود

 مصرغر  الرف  به که لیلی و طوبی و تجلی با میشوند خت  همزه به که ء بیضا و خضراء کلمات عالوه به است « ما »

 .اند یافته تناس  یکدیگر با« ما»  راًظاه و « باال » و « واال » و اند شده قافیه ه  اند یافته خاتمه
 
 : اند شده متن وارد شکل سه به رساله دو در رفته بکار عربی های جمله و احادث و آیات . 4

  جملره  از آنهرا  حیف چنانکه میآیند شمار به متن با  کامال مرتبط و خود از قبل کلمات الیه مضاف عنوان به ( الف 

 . نیست ممکن

 پرییر  امکران  آنهرا  حریف  صورت این در که اند شده ذکر آنها معانی تکرار صورت به و قبل جمالت تأکید در ( ب

 .است
 جملره  معنرای  در آنها حیف که اند رفته کار به جمله برای معنا ی کننده تمام عنوان به و قبلی مباحث ادامة در  ( ج

  : شود می پرداخته رساله دو از مورد هر در آیه  چند ذکر به نمونه برای حال  . کند می ایجاد خلل

  فتوتیه
 :   الیه مضاف ) الف

 «318 ص) « روحی من فیه نفخت و عنایت به (
 «318 »ص ) « اوحی ما عبده الی فاوحی » اسرار نشر)

 «325 ص) « یومنون ال تنیره  ل  ام انیرته  ءَ » حرمان رق  ازلی تقدیر نقاشان...
 «  325 ص ) « یکسبون کانوا ما قلوبه  علی ران بل کلّا » زنگار به را ایشان منکسر ی دلها و (...
 (: قبل جمالت تأکید در )(ب
 « 318 ص») . بشکفانید « ابراهی  له یقال ه  ییکر فتی » خلیل خلت غصن از را آن  شکوفة)
 «328ص » عیس ما الّا لالنسان لیس ان و است بنده عبادات اشجار ی ثمره ..... عالیه درجات جملة)
  : مطل  ادامه در گاهی 
 «320 ص»). االرض من عورتک استِر و که آمد وحی .... را خلیل)
 « 325ص »  )  احیاء غیر ، اموات : که داد خبر ایشان حال از ربانی کالم که چنان)
 «  319 ص» .…… )ان للعاصین قل داود یا که السالم علیه داود با کردند وحی)

 : التائبین مرآت
 « 193 ص)« اللّه الی توبوا امنوا الیین ایها یا » تعالی اهلل قال اخبار و آیات به ثابت و ظاهرست توبه وجوب اما)
 « 195 ص ) « تعلمون ما و خلقک  اهلل  و  مخلوقند همه... ارادت و عل  و است حقایق این ظهور محل آدمی)
(» ... اللّره  علر   لرو  و العل  من مبلغه  ذلک گشتند خرسند جسمانی مألوفات و حیل و مکر ضرب به دل حقیقت از)

 « 204ص 
 مضاف الیه :

 « 196 ص) « بایدیک  اللّه یعیبه  سرّ » عرفان و بصیرت ورن (..…
 «196ص » ). کنند سماع اهللت لکن  رمی اذ رمیت ما واء ند ملکوت سرادقات و غی  حج  ورای از) 
 « 199ص (» ..... اعناقه  فی جعلنا انا تشقاو رق  و)

  : مطل  ی ادامه در آیات
 اوف بعهردی  اوفروا  » کره  نشوی گرفتار خسران عیاب و حرمان حج  به و ... دوست از دارالسالم مجلس در تا)

 « 208ص »   )ونفارهب ایای و بعهدک 
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 « 209 ص ) « دسیها من خاب قد و زکیها من افلح قدکه  مقبول و مفلح بلکه است نزدیک نجات(....
ص   ) « یَرَه خیراً  ذره مثقال یعمل من که نباشد خالی فایده از قیامت در بود خالی ریا شائبة از اگر .... نیک اعمال)

209 » 
 : فتوتیه و التائبین آت مر رسالة دو دستوری و سبکی های مشخصه اما

 بایرد  معنرا  در کره  کند می ذکر اضافه حرف دو ( شعری ضرورت به ) کلمه یک برای خراسانی سبک تب  به گاه . 1

  : گیاشت آن جای به را دوم حرف و کرد حیف را اوّل حرف

 (333 ) گنج] فتوتیه )   نماند کان مپرست چیزی          نماند جهان بر تو به دای 

  : فعل از جدای « نه » نفی حرف رفتن کار به . 2

 ( 334) گنج ] فتوتیه ) (اند کرده چنین نه کارشناسان     اند کرده کمین که خسبی چه مست)

  (325 ) گنج ] فتوتیه ).... بندد نه صورت قوم آن از زندگی مرکز که اند حقیقی قبور اموات)
 )  227گنج)  [مرآت )... بیند نه خود در انکار و شک جز حقایق این سماع از)
  خود از بعد اس  سر بر « به » اضافه حرف اتصال . 3

 )..... و آورد وجرود  بصـحرای  عردم  آبراد  ظلمت بیداء از را موجودات ریاض حدائق که را صانعی سپاس و شکر)

 ( 318 ) گنج ] فتوتیه

 ) گرنج  ] فتوتیره  ) غریر   ایشان میان در و باشی نزدیک بمردم که آنست فتوت که فرمود سره قدس دقاق ابوعلی)

323) 

 (190) گنج] مرآت ) که ادمیت و بادم وی نسبت صحت بر تایبست برهان اقامت توبه نفس که چنان)
 
 : خود از قبل اس  به « تر » تفضیلی صفت عالمت اتصال . 4

 (215) گنج ] مرآت]  ) تنزدیکترس تشدید و بتغلی  اطراف قط  و بحزب یتی  تعیی  که نیست شک)

 (215) گنج] مرآت] ) نماید می باریکتر موی از شما چش  در وآن کنید می کارها شما که گفت می(.....
 
 : شود می دیده نیز جدا شکل به  اما ، چسبد می فعل به موارد بیشتر در « می» فعلی پیشوند . 5

 (319) گنج ] فتوتیه] ). میکنند تقدی  خود بر را شخصی نفوس ارباب از وجمعی (....
 برر  اسررار  براران   حرروف  سرحاب  از و میکنـد  اسرتماع  زبان ترجمان از الهی کالم حقیقت ایشان افهام گوش پس(

 (331) گنج ]  فتوتیه(]...ارد و .....ب می ایشان صدور صحرای
  (211)  گنج[ مرآت...... ( ] و میخواندند درد ترن  و  ناله بالحان خطاها صحایف ندم رواق سایة در پس)
  : است شده نوشته متصل همیشه مفعول عالمت « را»   . 6

 (319[ گنج )هفتوتی] ). دانند برادر منانرا مؤ اخوه المومنون انما بحک  پس)
 (323) گنج ] فتوتیه(]....و کن معروف امر و بنیکی کن مکافات و ایشانرا گناه خود برادران از گیار در) 
 (193) گنج ]  مرآت]  ). خوانند یقین و ایمان اآنر تحقیق اهل که علمست سعادت این مفتاح پس) 

   : است شده نوشته متصل همیشه جم  ی نشانه « ها » . 7
 (318)گنج ] فتوتیه] ) رسانید احمدی امت مستقیان جانهای بکام کوثر ساقی مشرب بواسطة شراب آن از جرعة (
 (322)گنج ] فتوتیه .(]  است گردانیده مکرم بدان را خود بندگان تعالی خدای که نعمتهایی یعنی)

 : است شده نوشته متصل موارد بیشتر در و قبل ی کلمه از جدا گاه « است » ی کلمه . 8
 گنج ] فتوتیه] …)و کرامتست تاج که بدانجهت کاله اما ، آنست اصل اما است خرقه جزو اگرچه خلعت دو واین)

(320) 
 (332)جگن] فتوتیه] ) ابدیست سعادت تخ  و باقی عال  کنج که او بندگان با مال و بتن احسانست آن و(....
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 گرنج ] مررآت ] ) تصدیقسـت  ایرن  تأکیرد  از عبارت یقین و قاتلست زهر گناه بدانچه تصدیقست از عبارت ایمان)

(193) 

 : است آمده تنهایی به « الف » و شده حیف دار مد های کلمه در الف مد . 9

 (318)گنج] فتوتیه] ) فاَوحی اسرار باتش رسل خات  صدر ی داروخانه در را ثمره ان طهور شراب حقایق)

 (323) گنج] فتوتیه...... (] و علیه اللّه صلوات خود پیغمبر برای از قران در)
 (190) گنج] مرآت])  ادمیانست شیوه خیر ی ده بجا شر گیر ه را از کردن رجوع) 

 (195)گنج] مرآتتا .....( ]کند بان تا دل مشرق از را عل  افتاب و)

 . است شده نوشته «  » صورت به و سرکش بدون جا همه « گ» حرف . 10

 (327)گنج ] فتوتیه] )....و کردانیدند مشغول بخود را قسمی و بازکذاشتند بخلق حضرت بندکان برای را قسمی)
 (329) گنج ] فتوتیه] ) نکنند یاد را ما غفلت سر از تا عاصیانرا بکوی داود ای که میفرماید) 

 بری  صرلوات  و کذاشت در ندم آه بیک روزکار تیره جافیان از اقوال قبایح و ... اعمال فضایح هزار صد که حلیمی)

 (190) گنج] مرآت)..و  نبوت بارکاه سلطان بر عد بی درود و... حد

  : است آمده مجزا صورت به گاه و چسبیده قبل ی کلمه به گاه « اند » . 11

 (327) گنج] فتوتیه(] ... قسمند دو بر ه  ابرار)
 (318) گنج] فتوتیه] )...  اند طبیعت دریای شدگان غرق نجات سفینة که)

 (190)  گنج] آت مر] )  طریق نجوم که او بیت اهل بر و(...

  : است شده  حیف گاهی و نوشته گاه « معدوله واو » . 12
 ] فتوتیره ] ) گشرتند  خورسند اُمره   علی  ءَنا آبا وَجَدَنا انّا تقلید بحس  الهوتی کبریای سرادقات جناب اسرار و (....

 (325) گنج
 « س» صرورت  بره  « ش» و انرد  شده ضبط « ج» و « ب» صورت به و نقطه یک با « چ» و« » حروف . 13

  است شده نوشته

 ذکرر  فارسری  شریوه  به گاهی و شده ثبت عربی اصل شکل به گاهی متن در عربی های کلمه تأنیث « ه» حرف. 14

  محله ، محلت ر اشارت ، اشاره : است شده
  رحمن ، اسحق : است شده نوشته عربی شیوه به  فتحه اشباع « الف . 15

  اند شده نوشته « سی  و دوی » صورت به سوم و دوم های کلمه. 16

 بیداء ، اجزاء : است شده ثبت جا همه و عربی شکل به مهموز کلمات آخر ی همزه. 17

  : است شده نوشته « ی» با ه  و«الف»  با ه  « مقصوره الف . 18

  اند نهاده دنیا سر بر نخست کام                اند نهاده موال راه در پای که آنها

 (328)گنج] فتوتیه]) اند نهاده مولی سوی سر باد چو اخر           اند گشته خا  سکان بزیرپای اول

  گیری نتیجه
  : است شده حاصل زیر نتایج همدانی علی سید میر سبک پیرامون شده ذکر مطال  از

  . است صوفیه مناجاتهای همة مطابق ، رساله هر آغاز مناجات. 1

  .دارند را رساله هر استهالل براعت حک  مناجاتها . 2

 ست.ا مشخص رسالههایش در او های استدالل ازهمدانی کامال ً  علی سید میر عرفانی و دینی اندیشة. 3
 برا  آن تلفیرق  و قبرل  ی ها دوره از ) او بین بینا سبک نشانگر همدانی علی سید میر خاص نوشتاری سبکی مواردر 4

 . است هشت  قرن سبک
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  : منابع
 گروهی تالیف[   لاو چ]  1384، رضا محمود ، یار ،اسفند بزرگ عارف شانزده معرفی در مقاالتی مجموعه  ، عشق ره آشنایان

 . اسالمی طات ارتبا و فرهنگ سازمان همکاری با دانشگاهی نشر مولفان از

 . زوار انتشارات : تهران [  ومس چ]   ، 1386 ، خطیبی ، ،حسین پارسی ادب در نثر فن

 . علمی انتشارات : تهران ،1371  ، عبدالحسین ، کوب زرین ، نقاب بی شعر دروغ بی شعر

 . میترا نشر تهران::   [ پنج چ]  ] 1380 ، سیروس ، شمیسا ، نثر شناسی سبک
 بهشتی شهید دانشگاه   ، 1388 ، محمد ، غالمرضایی(  هشت  قرن اوایل تا پنج  قرن اوایل از ( صوفیانه های نثر شناسی سبک

 . انتشارات و چا  مرکز :

 


