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 چکیده

شیود  ایین اثیر     در این جستار اثری نو یافته منسوب به ابوعلی دقاق از مشایخ بزرگ تصوف در قرن پنجم هجری معرفیی میی  
شیام  مایای ی در تصیوف اسیت و سیخنان       کشف المحجوبو  رساله قشیریهدارای دو بخش فارسی و عربی است و مانند 

شیود    ی دمشق نگهداری میی  ی ظاهریه ه فرد است که در کتابخانهای منحصر ب مشایخ بزرگ را دربردارد  اص  این رساله نسخه
اند  پیش از این سخنان او تنها در آثار دیگران انعکاس یافته بود   این رساله تنها اثر مستقلی است که تاکنون به دقاق نسات داده

سیخنان او را نقی  کیرده     رساله قشییریه در ابوالقاسم قشیری که شاگرد و داماد او بوده بیشترین تأثیر را از او پذیرفته اسیت و  
است  بخش فارسی این رساله به موضوعات گوناگون عرفان و تصوف از قای  زهد، معرفیت، توکی  و رضیا ااتصیار دارد      

انید  بخیش دور رسیاله     زیسته مشایخی که سخنان ایشان در این رساله نق  شده از صوفیانی هستند که قا  از دوران قشیری می
 ان عربی است صرفاً سخنان اود دقاق است که به زب

 
 دقاق، رساله، تصوف :واژگان کلیدی

 
   مقدمه

( از مشایخ بزرگ تصوف اراسان در قرن پنجم هجری است که تیاکنون اثرمسیتقلی از   504ابوعلی دقاق )درگذشت: 
کشیف  ، تیککره اوولییا   ، رسیاله قشییریه  ای از او در متیون عرفیانی از قایی      وی به دست نیامده و اقوال پراکنیده 

پیردازیم، تنهیا    ای که در ادامیه بیه معرفیی آن میی     نق  شده است  رساله نفحات اونسو  کشف اوسرار، المحجوب
ی منسوب به دقاق است  این رساله از جهات گوناگون اهمیت دارد و شناات ما را از دقاق و عرفان اراسیان   رساله
 کند  تر می کام 
 

 دقاق نگاهی کوتاه به زندگی
ابوعلی یسن بن علی بن محمد بن اسحاق بن عادالرییم بن ایمد معروف به دقاق از آن رو به این لقب نامیده شده 
که پدرش آرد فروش بوده است  ابوعلی دقاق در نیشابور به دنیا آمد و زبان عربیی را در همیان شیهر آموایت و در     

ود را به پایان برد و بعد از آن عازر شهر مرو شد تیا در  نحو عربی بسیار ماهر شد، سپس در علم اصول تحصیالت ا
علم فقه نیز تحصی  کند  او در مرو به محضر محمدبن ایمد اضری رفت و در فقه به اسیتادی رسیید و از محضیر    

 (133:2332قفال مروزی نیز بهره برد )الفارسی، 
هیای صیوفیانه او و    لم فقه ناوده و با گرایشنظران برآنند که سفر دقاق به مرو صرفاً برای تحصی  ع برای از صایب

تعلق ااطرش به صوفیان هوادار یالج در اراسان مرتاط بوده است و یا یتیی دییی  سیاسیی داشیته زییرا قیدرت       
( دقاق سپس به سفر یج رفت و در منیاطق ری و  Chabbi, 2014اشعریان شافعی در نیشابور کاستی گرفته بود  )

ی ارشاد ابوالقاسیم   از مراجعت به اراسان راه سیر و سلوک در پیش گرفت و در سایه جاال بسیار مشهور شد و پس
 (1:2304/211؛ عطار نیشابوری، 5/313تا:  ؛ الساکی، بی133:2332نصرآبادی مرای  تصوف را پیمود )الفارسی، 
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ها و مجیالس او   عظهشدند  مو دقاق در تصوف به مقامی بلند رسید و بزرگان از همه جا در مجلس وعظ او یاضر می
شیده   های جمعیه برگیزار میی    در مسجد ابوبکر مطرز شهرتی اار داشته است  مجلس وعظ او در این مسجد صاح

ی ایار   ( دقاق سپس مدرسه135:2332کرده است )الفارسی،  هایی بجز مسجد هم وعظ می ولی او در بازار و مح 
 (135:2332و بیش از پیش مشهور شد )الفارسی، اودش را بنا کرد و در آنجا به تدریس و تعلیم پرداات 

 
 های دقاق آثار و اندیشه

هیا و   رو موعظیه  ( از همیین 135:2332مکتب عرفانی دقاق ماتنی بر صدق یال و تأثیر وقت بیوده اسیت )الفارسیی،    
« قیت گیر و  نوییه »او را  تککره األولییا  سخنان او شور و یالی اار داشته است  به همین ساب است که عطار در 

( همین سوز و گداز پرشور موجیب شیده اسیت کیه دقیاق، عیالوه بیر        1:2304/211نامیده است  )عطار نیشابوری، 
 (131:2390هایی شورانگیز از اود به یادگار بگذارد  )جامی،  های تأثیرگذار، مناجات موعظه

عرفان و تصیوف نقی  شیده، اثیر      های های دقاق و برای سخنان پراکنده از او که در کتاب هایی از مناجات بجز نمونه
را بیه او   الضیحایا ای بیه نیار    ، به قید ایتمیال، رسیاله  کشف الظنوندیگری از او در دست نداریم  یاجی الیفه در 
 (3:2393/50؛ یشی، 1/2535تا:  نسات داده که از او نیست  )یاجی الیفه، بی

 
 دقاق و قشیری

گفیت، ابوالقاسیم    اشتغال داشت و در مسیجد مطیرز وعیظ میی     ی اود به تدریس در همان زمان که دقاق در مدرسه
ی استوا در نزدیکی مشهد عازر نیشابور شد تا علم یساب بیاموزد و بتوانید بیرای یماییت از ییق      قشیری از منطقه

مردر روستای اود در مقاب  مأموران اراج و مالیات اقدار کند، اما از روی اتفاق گیذارش بیه محضیر دقیاق افتیاد و      
 (3/103تا:  ؛ ابن الکان، بی415:2332ی او شد و تحت ارشاد و تعلیم او قرار گرفت )الفارسی،  هشیفت

دار معنیوی عرفیان دقیاق     دقاق داتر اود فاطمه را به عقد ازدواج قشیری درآورد  قشیری شیاگرد ایار و مییرا    
ق  کرده است  همچنین در برایی  ی قشیریه، به مناسات، برای سخنان دقاق را ن های مختلف رساله است  او در باب

های این کتاب به یاد و نار دقاق اشاره شده است  برای از این یکاییات گوییای ارادت ایار قشییری بیه       یکایت
عطار هم بازتاب یافته است  بیرای نمونیه:    تککره األولیایهای نق  شده در  دقاق است  این ایترار در برای یکایت

گریست، گفتم چه بوده است؟ گفت دوش به اواب دیدر که قیامت بیودی و میرا   جوانی به نزدیک من آمد و همی »
ار  مرا گفتندی به مجلیس   به دوزخ فرستادندی  من گفتمی که مرا به دوزخ مفرستید که به مجلس بوعلی دقاق رسیده

 (1:2304/102ای؟ گفتم آری  گفتند او را به بهشت برید  )عطار نیشابوری،  او رسیده
 

 راندقاق و دیگ
ی قشیریه، نار و یاد و سخنان دقاق در بسیاری از متون دیگر عرفانی و ادبی هیم آمیده اسیت  بیرای      گذشته از رساله
گاه سخنان دقاق را نق  کرده و داستان سااته شدن اانقاه سراوی به دست دقیاق را بیه    اسرار التوحیدنمونه، مؤلف 

بارها بیه اییوال و سیخنان     کشف المحجوبهجویری نیز در  (2:2333/33منور،  تفصی  تمار آورده است )محمد بن
امیار فین ایود بیود و انیدر زمانیه       »هایی از او نق  کرده است  به تعایر هجویری، دقیاق   دقاق اشاره کرده و یکایت

 (153:2313)هجویری، « نظیر  بیانی صریح و زبانی فصیح داشت  بی
از دقاق تأثیر پذیرفته و ارادت بسیار اود را به او نشیان داده اسیت  او ایین ارادت را چنیین      تککره اوولیا عطار در 
ی شوق و محات،  ی عشق و مودت، آن سواته آن استاد علم و بیان، آن بنیاد کشف و عیان، آن گمشده»دارد:  ابراز می

امیار وقیت بیود و شییخ      - سره العزیزریمه اهلل علیه و قدس اهلل -آن مخلص درد و اشتیاق، شیخ وقت ابوعلی دقاق



 9/       ای نو یافته منسوب به ابوعلی دقاق معرفی اجمالی رسالهبرگی دیگر از عرفان خراسان؛  

عهد و سلطان طریقت و پادشاه یقیقت و زبان یق بود و در ایادیث و تفسیر و بیان و تقریر و وعظ و تذکیر شیأنی  
 (1:2304/219)عطار نیشابوری، « عظیم داشت 

ی  ه نیشیابور و پسیینه  زبان وقیت ایود بیود بی    »اواجه عاداهلل در طاقات الصوفیه از دقاق تمجید کرده و گفته است: 
( آنچنیان کیه میدرس تارییزی هیم در      332:2331)انصیاری،  « گویندگان مشایخ بود  دقاق را شوری بود و گرر بیود  

های مشهور اود را از کلمات این عیارف ربیانی اقتایاس     یادآور شده، اواجه عاداهلل انصاری مناجات ریحانه اودب
 (2/111-1:2333تاریزی،  نموده است  )مدرس

ها از نظیر شیک  و محتیوا     بریم  این مناجات می های این دو به درستی این نظر پی ی ساده میان مناجات با یک مقایسه
بسیار به یکدیگر شایه است و این بیانگر تأثیر شگرف دقاق براندیشه و شخصیت اواجه عاداهلل اسیت و یتیی ایین    

داهلل مشهور است از دقیاق باشید  در اینجیا دو مناجیات     هایی که به نار اواجه عا ایتمال هست که بعضی از مناجات
 کنیم  کوتاه را از این دو با هم مقایسه می

 «الهی واپذیرر وا تو پردازر یک نظر در من نگر تا دو گیتی به آب اندازر »ابوعلی دقاق: 
 «ای ده که از هر نظر بهشتی سازر  الهی بهشت و یور چه نازر مرا دیده»اواجه عاداهلل: 

های دیگری که منسیوب بیه    ها زبان معیار اراسانی است و شایه است به گفته چنان که پیداست زبان این مناجات آن
ابوعلی دقاق است  یال آن که زبان اواجه عاداهلل در طاقات الصوفیه که اتفاق نظر بر ایین اسیت کیه ایین کتیاب از      

که مدرس تارییزی گفتیه و تیأثیر شیگرفی کیه       ترین یالت همان است اوست، گویش کهن هراتی است  اوش بینانه
گیرد که دست کم بخشی  اواجه عاداهلل از دقاق پذیرفته مسلم و معلور است  در غیر این صورت این نظریه قوت می

شناسیی شخصییت و    های زبانی که بگیذریم، روان  های منسوب به اواجه عاداهلل از دقاق است  از ویژگی از مناجات
 ها سازگاری ندارد  هلل انصاری نیز با بیانات لطیف و عرفانی مناجاتمعتقدات اواجه عادا

 
 ارادت جامی به دقاق

بارها ارادت اود را به دقاق بیان کرده است  افزون بر این کیه فصیلی را بیه تفصیی  بیه او       نفحات اونسجامی در 
هیای مختلیف    گوید به بهانیه  یی دیگر مشایخ صوفیه سخن م های دیگر هم که درباره ااتصار داده، در برای فص 

ای به دقاق هست  ییا در فصی  ابیوبکر     کند  برای نمونه در فص  ابوالعااس نهاوندی اشاره هایی هم به دقاق می اشاره
یکی از مریدان صیدینی گفته که بعد از مرگ برای قایر او لیویی سیااتم و نیار او بیر آنجیا       »گوید که  صیدینی می

کردند  سر آن را از استاد ابوعلی دقاق پرسیدر  گفت: آن مرد در  ار هیچ کس دیگر آن نمینوشتم، اراب کردند و با ق
اواهی که او را آشکار کنی  ایین کیی    اواهد و تو می دنیا گمنامی ااتیار کرده بود و یق ساحانه نیز وی را پنهان می

 (211:2390)جامی، « میسر شود؟
کنید  در فصی  ابیوعلی شیاویی از      نوادگان دقاق است هم یادی از او می در فص  شیخ عاداهلل بلیانی که گفته شده از

صیحی   استاد ابوعلی دقاق به نزدیک پیر شاویی آمد و ما به مرو بودیم و پیر شاویی »قول ابوسعید ابوالخیر آورده که 
سیت و اسیتاد   از وی سماع داریم و پیر را از ایین معنیی آگیاهی تمیار بیوده ا      صحی  بخارییاد داشت و ما  بخاری

ابوعلی دقاق را به این سخن وی آورد  پیر شاویی استاد ابوعلی را گفت ما را از این معنی نفسیی زن  اسیتاد ابیوعلی    
گفت این سخن برما بسته است  گشاده نیست  گفت روا بود ما نیاز اویش یاضر کنیم تا تیو را بیر نییاز میا سیخن      

د ابوعلی اجابیت کیرد  مجلیس نهیاد و وی را بیر سیر منایر سیخن         بگشاید  آن معنی آتش است و نیاز سواته  استا
گشاد که مردر اه  آن ناودند  پیر شاویی از در مسجد درآمد  استاد را چشم بر وی افتیاده سیخن بگشیاد  چیون      نمی

یکتیر  مجلس به آار رسید پیر شاویی گفت تو آنی که بودی  این ما بودیم  نیاز باید  هیچ راهی به اداوند از نیاز نزد
کند همچنیین در بخیش مربیوه بیه      ( جامی در فص  ابوسعید ابوالخیر هم از دقاق یاد می100:2390)جامی، « نیست 

 ابوالقاسم قشیری 
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هیای   نیز در ستایش از دقاق یکی از مناجات هفت اورنگنیست، در  نفحات اونسیاد کرد جامی از دقاق منحصر به 
 او را به شعر در آورده است 

 ی عیشیق بیوعلی دقاق کشیتیه آیییین عیشیقیایازی طیاقآن در 

 روزی این درد از دلیش زد سیر بییه مینیاجییات گیفیت در مینیاییر

 کیای ایداوند آسیمیان و زمین نه مکان از تیو ایالی و نه مکین

 جلوه گر در بلند و پست تویی قصه کوتاه هر چه هست تویی

 ار هیا زده از تییو بییا ایلیق لیاف زده ارهییا  در چییینییدییین گییزاف

 روز میحیشیر کیه سیازیم زنیده میکین از روی اییلیق شیرمینیده

 گیر ندانی سیزای ایویشیتینم کیسیوت صیوفییان میکین ز تینیم

 کییه اگیر مؤمینیم و گیر گییاییرر نییسیت از زی صیوفییان صیایرر

 در کیفیم رکیوه و عیصیاییی نیه در بییییوادی دوزاییییم سییییر ده

 تیا بیه هیر وادییی کیه روی آرر ی جیییانیییگیییداز بیییردارر نیییوییه

 بییر اییود از دردهای گیونیاگیون رییزر از دیییده آب و از دل اییون

 چون نایاشد بیه قربیتیم فرمان ی ییرمیان پیرورر جیان بییه نویه

 (142:2390)جامی، 
 

 نو یافته منسوب به دقاق ای رساله
ی عرفانی کیه تنهیا    ای است با عنوان رساله تنها اثر مستقلی که از دقاق برجای مانده و آن هم منسوب به اوست رساله

ی سمت راست برگ نخسیت   شود  در یاشیه ی دمشق نگهداری می ی ظاهریه ی آن در کتابخانه ی شنااته شده نسخه
در بیایی صیفحه و   « هاذالرساله )با ال اضافی( الشیخ الربانی شیخ ابوعلی دقیاق  » رساله این عاارت نوشته شده است:

 « رساله شیخ ابوعلی دقاق»نیز با اطی ریزتر نوشته شده است: « بسم اهلل الریمن الرییم»پیش از عاارت 
تر است  ت که مفص ی نخس اند  رساله یکدیگر آمده این رساله شام  دو بخش است یا به عاارت بهتر دو رساله در پی

تر است و فقیط هفیت بیرگ از     ی دور که کوتاه و یجم اصلی متن را به اود ااتصار داده به فارسی است و رساله
کنیم و سیپس بیه    ی فارسی را به ااتصار معرفی می متن را به اود ااتصار داده به عربی است  در اینجا ابتدا رساله

 پردازیم  ی عربی می رساله
 

 ی فارسی موضوع رساله
ها بیود تیا طایی ایین      از سرصدق مدت»گوید که این رساله را به تقاضای دوستانی فراهم آورده که  مؤلف در آغاز می
 «کردند تا جمعی سازر در طریقت و یایت اه  یقیقت  ضعیف را تقاضا می

مشیایخ را در ایین   آورد و سخنان برای از  مؤلف در آغاز رساله فصلی در باب تعریف صوفی و فضیلت صوفیان می
 کند  باره نق  می

گوید و گاه آیه ییا   ی مؤلف بدین گونه است که در آغاز هر فص  در باب اهمیت موضوع مورد بحث سخن می شیوه
تفصیی  شیر     های صیوفیان موضیوع را بیه    آورد و سپس با ذکر اقوال مشایخ و یکایت یدی ی مرتاط با آن را نیز می

 آوریم: ا متن رساله، برای نمونه، بخشی از سرآغاز فص  سماع را در اینجا میدهد  برای آشنایی بیشتر ب می
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تیر   ای رویانی ترین ایوالی و عزیزترین اوقاتی که از یق تعالی به بنده رسد سماع است و هیچ درجه بدانک شریف»
ی نشانی یابند بیه یکیم آن   اند و به هر وقتی باید که از پیوندگاه اصل از سماع نیست زیرا که مردر در این عالم غریب

تیر از   وسیلت آن نصیب نیابد  پس وسیلت سماع است زیرا که هییچ وسییلتی عظییم    که آدمی ضعیف الحال است، بی
سماع نیست که یایت از مقدمات گفته شده یاص  نگردد مگر به سماع که جمعیت ظاهر و بیاطن غالیب گیردد و    

ای به ظاهر رساند اعضاء قالب در لذات ادراک  اطن یاص  شود شمههرچه آن را وجد گویند اگر از آن وجد که در ب
نسیم رویانی یرکتی کند  آن را یال اوانند و اه  طریقت را سماع یبد است  زیرا که مدد رو  و طراوت وقت و 

 «جمعیت ااطر و فراغت دل در سماع باز توان یافت 
 

 ی توکل و صبر ای دیگر درباره نمونه
ه نوع است یکی برنفس که ایر اود در صحات او داند و این توک  جاهالن اسیت و دور توکی    بدانک توک  بر س»

آن است که بر مال کند که نجات جان و ساب ییات اود از وی داند و این توک  غافالن است  سییم تیوکلی اسیت    
برداشت مقاول کیرد و   که بریق تعالی که بداند که رزق و اج  و سعادت و شقاوت همه به تقدیر اوست و هر که را

هر که را بگذاشت مردود گشت  و این توک  اه  ایمان و یقین است و در اه  تصوف این نوع توک  موجود باشید   
در هیچ چیز دل ناندند و از همه منقطی شوند و به یق تعالی متص  گردند یجرر یق تعالی در همه ایوال با ایشیان  

ی  توک  علی اهلل فهو یساه ان اهلل بالغ امره قدجع  اهلل لک  شیء قدراً  )سورهدهد: و من ی باشد و قرآن مجید اار می
 (3و  1طالق آیه 

 «فرموده است: برمن توک  کنید و ازهمه دورشوید، قوله تعالی: وعلی اهلل توکلوا ان کنتم مؤمنین 
کرد در ادا و بیرای ایدا و   های ورود و روبرو شدن با بالست و صابر کسی است که صار  صار راه» ی صبر: درباره

 «با ادا و به ادا 
 

 هایی از اقوال مشایخ نمونه
ی چیزی ابوعلی رودبیاری گفیت: صیوفیی     اندیشه صوفیی نشستن است بر یاد کردن ادای عزوج  بی شبلی گفت:»

 فرود آمدن است بر در دولت و از آنجا ناجنایدن اگر چه برانند 
 تیره نگرداند و صوفی همه چیز صافی گرداند ابوتراب نخشای گفت: صوفی را هیچ چیز 

 «ابوسه  صعلوکی گفت: اعراض از اعتراض صوفیی است 
 

 های سبکی و نگارشی رساله ویژگی
های هفتم و هشیتم شیایه اسیت  از ییک سیو، برایی        ی قرن های ساکی رساله در مجموع به ن رهای صوفیانه ویژگی
بنده را از ذل معیت با عیز  »شود:  در متن دیده می« به»به معنی « با»ن های کهن ساک اراسانی مانند به کار برد ویژگی

« شیدن »، «دست بداشتن»، «به ترک چیزی گفتن»، «زیراک»هایی چون:  اند تعایرها و عاارت از همین قای « طاعت آرد 
بیه کیار   »، «ودنروی گیریختن نای  »، «به صدق کار کنم»به معنی دوباره گفت، « دگر گفت»، «گستریده»به معنی رفتن، 

بیه معنیی تصیوف،    « صیوفیی »به معنی مصرف کیردن و هیدر دادن،   « آب ارج کردن»به معنی مصرف کردن، « بردن
بیه  « چنیدانی »به معنی پاک و ظیاهر،  « نمازی»، «نااوش روی»، «پیش کسی باز آمدن»، «گور برکندن»، «اندوه نابردن»

 جای چندان 
استمراری در پایان فع  نیز « یای»ی مفعول و  نشانه« را»ی مفعول،  نشانه« مر»های ن رهای کهن همچون  برای ویژگی

 شود  گهگاه در متن دیده می
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ی  نشیانه « ییای »های کهنگی و قدمت را دید  برای نمونه، به جای  توان نشانه الخط و طرز نگارش متن نیز می در رسم
« کیه »های مختور بیه در   در بسیاری از موارد واژه و« رضاء یق»استفاده شده است: « همزه»اضافه در کلمات عربی از 

و « سییم »بیه صیورت   « سور»همچنین ضاط «  آنک»، «چنانک»، «زیراک»، «بدانک»به صورت مرام ضاط شده است: 
 شود  نیز در متن دیده می« بدید»به صورت « پدید»

ی فارسیی آکنیده از اقیوال و     رسیاله های نگارشی و ساکی و نیز با توجه بیه ایین کیه     ی ویژگی با در نظر آوردن همه
توان صحت انتساب آن به دقاق را پیذیرفت مگیر آن کیه در آینیده اسیناد و میدارک        های مختلف است، نمی یکایت
 تری در این باب به دست آید  روشن

 
 رساله عربی

اله، بیراالف  ی فارسی آمده به ایتمال قرییب بیه یقیین از آن دقیاق اسیت  ایین رسی        ی عربی که در پی رساله رساله
ی فارسی که سخنان مشایخ تصوف را در بردارد، صرفاً مشتم  بر سخنان دقاق است  رساله بیدین گونیه آغیاز     رساله
 شود: می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و العاقاه للمتقین و یعدوان إی علی الظالمین و الصلوه علی رسوله محمد و آله اجمعیین  قیال   

سیألنی بعیم مین     -رضیی اهلل عنیه   -األستاد األمار األوجد فرید عصره و لسان وقته ابوعلی الحسن بن محمد الدقاق
ینتسب إلی الطریقه أن أجمی له شیئاً من ترتیب السلوک فی هذه الطریقه فأجات لذلک و جمعت له ابواباً علی یسب 

 اإلنابت  و سمیته کتاب -ما ساعدنی علیه الوقت  بتوفیق اهلل عزوج 
کند  این موضوعات  هایی بسیار کوتاه و موجز بیان می سپس مؤلف برای از موضوعات عرفانی و صوفیانه را در باب

اند: اِنابت، ارادت، تقوی، ورع و ییاء، زهید، فقیر، صیار، ال قیه بیاهلل، توکی  و        های ذی  جای گرفته به ترتیب در باب
 رجاء، شوق و األنس باهلل  تفویم و تسلیم، رضا، مراقاه، محات، اوف،

 آوریم: ترین باب رساله است، در اینجا می برای آشنایی بیشتر با متن و ن ر عربی رساله، باب رضا را که کوتاه
 باب الرضا 

الرضا التسلیم عند نزول القضاء و مقابله الاالء بحسن الصار و العزاء و الراضی من رضی لنفسه تلفاً و رضی باهلل الفیاً  
 تصفوا هذه المقامات إی بصدق المراقاه فی جمیی األوقات و ی 

تواند یکی از دیی  صحت انتساب این رساله به دقیاق   ن ر متن عربی رساله بسیار موجز و فشرده است و این اود می
های ساک سخن دقیاق اسیت     باشد زیرا چنان که در ماایث گذشته هم اشاره کردیم، گزیده گویی وایجاز از ویژگی

ی عربی آن است که متن رساله و ن یر آن از نظیر کتابیت و نگیارش در کمیال صیحت و        ی دیگر در باب رساله کتهن
ی عربیی   استواری است و بجز یکی دو واژه کامالً اواناست  شاید علت این امر در این واقعیت نهفته است که رساله

بیودنش کمتیر در معیرض دای  و تصیرف کاتایان و        اش و ثانیاً به دلی  همیین عربیی   اویً به دلی  ایجاز و فشردگی
 اوانندگان قرار داشته است 

های عربی تیألیف کیرده باشید و از     ی موجز را در سفر یج و به هنگار گذر از بغداد و سرزمین شاید دقاق این رساله
رسیی را کسیی   ی فا ای از آن سرانجار به دمشق رسیده است  این ایتمال نییز وجیود دارد کیه رسیاله     همین رو نسخه

ی عربی که صحت انتسیاب آن بیه    ی رساله ی عربی دقاق قرارداده باشد و اواسته باشد به قرینه بعدها در آغاز رساله
 ای نیز به فارسی به نار او تهیه کند  دقاق پذیرفتنی است، رساله

 
 نتیجه:



 7/       ای نو یافته منسوب به ابوعلی دقاق معرفی اجمالی رسالهبرگی دیگر از عرفان خراسان؛  

معرفیی اجمیالی آن پیردااتیم، از     ی فارسی منسوب به دقاق که در اینجا بیه  چنان که در ماایث پیشین دیدیم، رساله
ی قیدیم از جهیات گونیاگون     ای سالم و زیاا از ن ر صیوفیانه  ی نمونه نظر اشتمال براقوال و یکایات صوفیان و عرضه

توان قاطعانه در باب صحت یا عدر صحت انتساب آن به دقاق سخن گفت، اما با  یائز اهمیت است  با این همه، نمی
 رفت که این رساله ایتمایً از آنِ دقاق نیست توان نتیجه گ ایتیاه می

رساله عربی به ایتمال قریب به یقین از آنِ دقاق است  این رساله به دلی  اشتمال بیر سیخنان میوجز و پرمعنیی ایین      
توانید بیرای اهی  فین و      شیخ عارف اهمیت دارد  تصحیح انتقادی هر دو رساله به همراه نقد و بررسی کام  متن می

 آید  دمند باشد  تصویر برگ نخست و برگ آار رساله در پی میمحققان سو
 ی فارسی تصویر صفحه اول رساله

 
 ی عربی تصویر یک صفحه از رساله
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