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االسرارةمعرّفیِ مرآ

نور اشرف

زبان  ي کهعهد ، هماننویسی در شبه قاره هند در عهد سالطین غزنوي آغاز شدتذکره

نویسی این نهضت تذکره.عنوان زبان رسمی و ادبی در این کشور رایج شدبه فارسی

نویسی ادامه یافت، در شبه قاره سهم بزرگی را در  نویسی و فرهنگزبانکه با دستور

معنی به تذکره در لغت.پیشرفت و توسعۀ زبان و ادب فارسی ایفا نموده است

یادآوري، یادگار، یادداشت و گذرنامه است و در اصطالح کتابی است که در آن شرح 

هاي مشاهیر اعم از شاعران، نویسندگان، امیران، وزیران، علما، فقها، نامهاحوال و زندگی

.شدادبا و دانشمندان نوشته شده با

عوفی است، و خود عوفی تألیف محمد»االلبابلباب«نام هترین تذکرة فارسی بقدیمی

اولین کتاب در طبقات »االلبابلباب«کرده که الکتاب ادعامقدمةنیز در پایان فصل دوم 

تذکره به ولی باید توجه داشت که دو کتاب دیگر که هردو شبیه.شعراي فارسی زبان است

تألیف ابی طاهر الخاتونی »الشعراءمناقب«یکی :نوشته شده است»االلباببلبا«است قبل از 

»چهار مقاله«زیسته است و دیگر  که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري می

با این حال اولین .هجري تألیف شده است 505نظامی عروضی سمرقندي که در حدود 

وفی است که از نظر تاریخی و ادبی اهمیتی ع»االلبابلباب«تذکره مستقل فارسی کتاب 

دومین تذکرة فارسی .ق در شهر مولتان تنظیم و تألیف شد618این کتاب در .بسیار دارد

.استق تألیف شده892دولت شاه سمرقندي است که در »الشعراءتذکرة«

ت اثر بایزید بیات اس»تذکره همایون و اکبر«هاي تاریخی دوران مغول نخستین تذکره

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی.
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هاي در دورة گورکانیان تذکره.که ذکر عهد پادشاهی همایون و اوایل حکومت اکبر است

در هند تألیف »الخیالةمرآ«و،»عامرهخزانۀ«،»میخانهتذکرة«،»مآثر رحیمی«معروف چون 

»االشعارخالصة«و»آرابزم«و»المآثرنفایس«هاي دیگر در دورة اکبر مانند تذکره.شد

بعد از اکبر فرزندش نورالدین محمد جهانگیر .اندذکر شعراي زمان اکبرشاه را کردهغیره و

دومین پادشاه سلسلۀ بابریان بود که در زمان وي شعر و ادب فارسی خیلی رونق داشت و 

تاریخ «و»میخانه«و»العاشقینعرفات«و»اقلیمهفت«شرح مفصل شعراي زمان وي در 

جهانگیر، فرزندش حتی پس از.استآمده»اي جهانگیرشاهیالشعرمجمع«و»جهانگیري

کرده و جهان نیز زبان و ادبیات فارسی را در سراسر هندوستان رایجالدین محمد شاهشهاب

و»الخیاللطایف«و»الهیخزینۀ گنج«و»نامهجهانشاه«و»جهانیطبقات شاه«

شاهزاده .اندکردهجهان را ذکرعراي زمان شاهاسامی اکثر ش»الخیالةمرآ«و»الشعراءکلمات«

رسالۀ«،»االولیاءسکينة«،»االولیاءسفينة«مثل  یهاي معروف کتابنیز محمد داراشکوه 

.استتذکره نوشتهعنوان و شیوة را تحت »العارفینحسنات«و»البحرینمجمع«و»نماحق

تألیف شیخ عبدالرحمان  »مرآةاالسرار«م ناههاي عرفا بهمقالۀ حاضر در معرفی یکی از تذکر

جهان که یکی از پیشوایان سلسله چشتیه در هندوستان بوده و در عهد شاهاست چشتی 

.استکردهزندگی می

االسرارةمرآ

اي در احوال صوفیه و عرفا است که مؤلف تألیف آن را در سال االسرار تذکرهةمرآ

مؤلف این کتاب .اتمام رساندبه .م1654/ه1065کرد و در سال آغاز.م1636/ه1045

کتاب براي تألیف  27مؤلف از .شیخ عبدالرحمان چشتی صابري عباسی العلوي است

:آید ها در زیر میاین تذکره استفاده کرده است که عناوین آن

االرواح، المحجوب، انیساالحباب، کشفروضةحسینی، التفسیر، تفسیرجواهر

االولیاء، الفؤاد، سیرالفواید، فوایدالقلوب، افضلالسالکین، راحتدالعارفین، فوایدلیل

العارفین، ةالعلوم، مرااالولیاء، جامعةاالولیاء، لطایف اشرفی، تذکرالعارفین، مناقبصفات

صوفیه، االخیار، لطایفالعارفین، اخبارالشهدا، سیرروضةالسیر، الصفا، حبیبروضة

.1غیرهالتواریخ ونظامی، منتخبسکندري، تاریخیخ مرآتتاریخ فیروزشاهی، تار

ب9، برگ خدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1
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دیگر  عبارتبه.در این کتاب احوال بیش از پانصد صوفی و عارف بیان شده است

عرفان و تصوف هند و ایران دانست که  ۀتوان تاریخ کامل هزارسالاین کتاب را می

:طبقه است 23شامل 

الراشدین و الت پناه و ذکر خلفاءدر بیان مجملی از احوال حضرت رس:طبقۀ اول.1

.ره وغیرهشتتمه عشره مب

طالب و ذکر ائمه در بیان مجملی از احوال اسداهللا الغالب علی ابن ابی:طبقۀ دوم.2

.معصومین وغیره

.مجملی از احوال خواجه حسن بصري و ذکر خواجه کمیل بن زیاد وغیره:طبقۀ سوم.3

واجد بن زید و ذکر خواجه حبیب مجملی از احوال خواجه عبدال:طبقظ چهارم.4

.عجمی وغیره

.مجملی از احوال خواجه فضیل بن عیاض و ذکر سفیان ثوري وغیره:طبقۀ پنجم.5

.مجملی از احوال خواجه ابراهیم ادهم و ذکر خواجه معروف کرخی وغیره:طبقۀ ششم.6

مجملی از احوال خواجه حذیفه مرعشی و ذکر خواجه ابویزید بسطامی :طبقۀ هفتم.7

.غیرهو

.مجملی از احوال خواجه هبیره بصري و ذکر خواجه سري سقطی وغیره:طبقۀ هشتم.8

.مجملی از احوال خواجه علو دینوري و ذکر خواجه جنید بغدادي وغیره:طبقۀ نهم.9

.مجملی از احوال خواجه ابواسحاق چشتی و ذکر خواجه ابوبکر شبلی وغیره:طبقۀ دهم.10

.اجه ابواحمد چشتی و ذکر خواجه ابویعقوب وغیرهمجملی از احوال خو:طبقۀ یازدهم.11

مجملی از احوال خواجهابو محمد چشتی و خواجه ابوالعباس :طبقۀ دوازدهم.12

.نهاوندي وغیره

مجملی از احوال خواجه ناصرالدین ابویوسف چشتی و ذکر خواجه :طبقۀ سیزدهم.13

.ابوالعباس قصاب وغیره

الدین مودود چشتی و ذکر خواجه مجملی از احوال خواجه قطب:طبقۀ چهاردهم.14

.احمد مودود چشتی وغیره

مجملی از احوال خواجه شریف زندنی و ذکر خواجه یوسف :طبقۀ پانزدهم.15

.همدانی وغیره
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مجملی از احوال خواجه عثمان هارونی و ذکر حضرت میر سید :طبقۀ شانزدهم.16

.عبدالقادر جیالنی وغیره

الدین چشتی و ذکر شیخ جه معینمجملی از احوال خواجه خوا:طبقۀ هفدهم.17

.الدین کبري وغیرهنجم

الدین بختیار اوشی و ذکر شیخ مجملی از احوال خواجه خواجه قطب:طبقۀ هژدهم.18

.الدین زکریا ملتانی وغیرهؤبها

مجملی از احوال حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر مسعود :طبقۀ نوزدهم.19

.رهالمشایخ وغیاجودهنی معه فرزندان و ذکر سلطان

مجملی از احوال شیخ علی صابر و ذکر شیخ نصیرالدین محمود :طبقه بیستم.20

.اودهی وغیره

پتی و ذکر شیخ الدین ترك پانیمجملی از احوال شیخ شمس:یکم طبقه بیست و.21

.عالءالدوله سمنانی وغیره

پتی و ذکر میر الحق و الدین پانیمجملی از احوال شیخ جالل:طبقه بیست و دوم.22

.اشرف جهانگیر وغیرهسید 

مجملی از احوال مخدوم شیخ احمد عبدالحق ردولی معه :طبقه بیست و سوم.23

.1فرزندان، و ذکر شیخ نور قطب عالم بنگالی وغیره

:عنوان مقدمه اطالعات ارزشمندي را ارائه داده استمؤلف دربارة تذکره خود به

و دیگر  یواده اصلدر ذکر خرقه خالفت فقر و بیان چهار پیر و چهارده خان«

رب صوفیه اهل صفا شاهللا غوث و قطب وغیره و مخانوادهاي فرع و بیان رجال

االسالم واقع شود، که در این کتاب شیخو مرتبه والیت مقیده و مطلقه و هرجا

مراد از آن خواجه عبداهللا انصاري است؛ و هرجا که خواجه بزرگ واقع شود، 

االسالم ی است؛ و هرجا که خواجه قطبالدین چشتمراد از آن خواجه معین

و هرجا که گنج شکر  ؛الدین بختیار اوشی استمراد از آن قطب.شودواقع

و هرجا که  ؛شود، مراد از آن شیخ فریدالدین مسعود اجودهنی استواقع

.ب15، برگخدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1
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.1»الدین اولیا بداؤنی استالمشایخ واقع شود، مراد از آن شیخ نظامسلطان

:نویسدورد آغاز سلسلۀ خالفت در تصوف چنین میاالسرار در ممرآةصاحب 

چنانچه .انداي عزیز در باب خرقه خالفت فقر جمیع ارباب تصوف متفق«

االولیا القلوب و سیرالدین اولیاء در راحتالمشایخ شیخ نظامحضرت سلطان

اهللا علیه وسلم در شب از خواجگان چشت روایت کرده است که رسول صلی

چون از معراج بازگشت صحابه را  ؛حضرت عزت یافته بود معراج خرقه از

بعده .یکی بدهمبه ام و مرا فرمان است که آنطلبید و گفت که من خرقه یافته

 اهللا عنه کرد و فرمود اگر این خرقهالسالم روي سوي ابوبکر رضیپیغمبر علیه

اهللا عمر رضیبه بعده.کنی؟ گفت من صدق ورزم و طاعت کنمتو دهم چهبه

.دارمکنی؟ گفت عدل کنم و انصاف نگاهتو دهم چهبه اگر خرقه:عنه فرمود

اتفاق تو دهم چه کنی گفتبه اگر خرقه:اهللا عنه پرسیدعثمان رضیبه بعده

 بعده علی مرتضی کرم اهللا وجه را پرسید اگر این خرقه .کنم و سخاوت ورزم

وجل را  ب بندگان خداي عزّپوشی کنم و عیکنی؟ گفت من پردهتو دهم چهبه

اهللا وجه و فرمود مرا علی داد، کرمبه السالم خرقهپس پیغمبر علیه.بپوشم

.او بدهیبه فرمان خداي عز وجل چنین بود هرکه این جواب گوید

و روایت دیگر آن است که حضرت میر سید اشرف جهانگیر سمنانی قدس 

اهللا علیهم جبرئیل شایخ رضواناتفاق مبه فرماید که سره در لطایف اشرفی می

 چهارپارهبه پناهجامه از خانقاه حضرت صمدیت آورده است و حضرت رسالت

 الخطاب و قطعهابنعمربه ايصدیق و قطعهابوبکربه ايکرده قطعهقسمت

اهللا عنهم داده و طالب رضیعلی ابن ابیبه ايعثمان بن عفان و قطعهبه

اهللا وي رسول صلی.و در وقت حاجت بیاریدکنید کرده که محافظتوصیت

.کس رفتند و نیافتندعلیه وسلم آن جامه طلب فرمود از اصحاب مذکور سه

خدمت حضرت رسالت پناه آورده و او به طالب هرچهار قطعهعلی ابن ابی

.2»بپوش و بپوشان!فرمان شد که مبارك باد

.ب15، برگخدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1

ب16الف و  16، برگ مانه.2
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هاي تصوفهاي اصلی و فرعی در سلسلهخانواده

:ترتیب عبارتند ازبه هاي فرعیچهارده خانوادة اصل و دیگر خانواده مرآةاالسراراس بر اس

خواجه عبدالواحد بن زید و خواجه مذکور مرید به اند منسوب :اول خانواده زیدیان

.و خلیفۀ خواجه حسن بصري بود

خواجه فضیل بن عیاض او خلیفه خواجه به پیوندند می :دوم خانواده عیاضیان

.واحد بن زید بودعبدال

.خواجه ابراهیم بن ادهم استبه که منسوب :سوم خانواده ادهمیان

خواجه مذکور .خواجه هبیره بصريبه گشتندمنسوب :چهارم خانواده هبیریان

.مرید و خلیفه خواجه حذیفه مرعشی بود

خواجه علی دینوري و وي مرید و خلیفه به پیوندند می :پنجم خانواده چشتیان

.هبیره بصري بود خواجه

خواجه جنید عجمی و خواجه مذکور مرید و به پیوندندمی :ششم خانواده عجمیان

.القدر خواجه حسن بصري بودخلیفه عظیم

نام .العارفین خواجه بایزید بسطامیسلطانبه پیوندندمی :هفتم خانواده طیفوریان

.وي طیفور است

ه معروف کرخی وي از قدماي مشایخ خواجبه پیوندندمی :هشتم خانواده کرخیان

.کنیت وي ابومحفوظ است.است

او مرید و خلیفه خواجه .خواجه سري سقطیبه پیوندندمی:نهم خانواده سقطیان

.معروف کرخی بود

مرید و سیدالطایفه خواجه جنید بغدادي اوبه پیوندند می:دهم خانواده جنیدیان

.استخواجه سري سقطیۀ خلیف

خواجه مذکور .خواجه ابواسحاق کازرونیبه پیوندندمی:واده کازرونیانیازدهم خان

.امیر کازرون بود

کابر ااو از .خواجه شیخ عالءالدین طوسیبه پیوندند می:دوازدهم خانواده طوسیان

.طوس بود

که ضیاءالدین ابونجیب سهروردي  خشیبه پیوندند می:سیزدهم خانواده سهروردیان
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.خ وجدالدین ابوحفص بودشی ۀمرید و خلیف

وي از اکابر .الدین کبريشیج نجمبه پیوندند می:چهاردهم خانواده فردوسیان

.1فردوس بود

:کندهاي فرعی تصوف را چنین معرفی میچشتی در ادامه خانواده

چهار پیر و چهارده خانوادة اصل دیگر و چهل خانواده فرع از این چهارده «

آن.طول عبارت مفصل همه را ذکر نکرد سبببه .اند استخراج شده جمله از

اند مجمل در این مختصر مندرج  احوال دوازده خانواده که مشهور و معمول

پیوندند، و  چهارده میبه القیاس جملۀ چهل سلسله مذکورعلی هذا.سازد می

یک وصل به پیوندند و آن یک یک میبه رسند و چهار چهار میبه چهارده

:2»ل خانوادة مذکور این استاحوا.شود می

االعظم میر سید حضرت غوثمبداء این سلسله از:اول خانوادة قادریه غوثیه

.وي مرید و خلیفه شیخ ابوسعید المخزومی بود.الدین عبدالقادر جیالنی استمحی

منشاء این سلسله از حضرت خواجه احمد یسوي سر ترکستان :دوم خانوادة بسویه

.لیفۀ خواجه یوسف همدانی استوي مرید و خ.است

ظهور این سلسله از حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند و :سوم خانواده نقشبندیه

.خواجه مذکور مرید و خلیفه امیر سید علی کالل است.تابعان اوست

.منشاء خاندان نوریه از حضرت شیخ ابوالحسن نوري است:چهارم خانواده نوریه

.نام وي احمد بن محمد بود

.مبداء این سلسله از حضرت خواجه احمد خضرویه است:نجم خانواده خضرویهپ

.االصم بودوي مرید و خلیفۀ حاتم

منشاء این سلسله در هند از حضرت شیخ عبداهللا :ششم خانوادة شطاریه عشقیه

.وي مرید و خلیفۀ شیخ محمد عارف بود.شطار است

اشرفی رسند در لطایف ات میواسطه سادبه که:هفتم خانوادة حسینیه بخاریه

.ب21، برگ خدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1

.ب22، برگ همان.2
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نویسد که منشاء جمیع فرقه صوفیه و مبناء همه سالسل طایفه علیه حضرت علی ابن  می

.ابی طالب کرم اهللا وجه است

وي مرید .منشاء این سلسله از خواجه بدرالدین زاهد است:هشتم خانواده زاهدیه

.و خلیفۀ خواجه فخرالدین زاهد بود

السالم خواجه عبداهللا مرجع این سلسله از حضرت شیخ :نهم خانوادة انصاریه

.وي مرید و خلیفۀ خواجه ابوالحسن خرقانی بود.پیر هرات قدس سره.انصاري است

.الدین اسحاق اردبیلی استمنشاء این سلسله از شیخ صفی:دهم خانواده صفویه

.وي مرید و خلیفه و داماد شیخ زاهد ابراهیم گیالنی بود

العیدروسی المکی منشاء این سلسله از میر سید عبداهللا :واده عیدروسیهیازدهم خان

.وي مرید و خلیفۀ شیخ ابوبکر بود.است

ه یمشرب قلندربه سلسله که خود رااز هر.اند چند فرقه:دوازدهم خانواده قلندریه

.1گردانیدند

شود و تا طبقۀ  ذکر صوفیان هند از طبقۀ هفدهم آغاز می »االسرارةمرآ«در کتاب 

:شان در این کتاب آمده چنین استصوفیان هند که نام.وسوم ادامه داردبیست

الدین بختیار اوشی، حضرت شیخ الدین چشتی، حضرت خواجه قطبخواجه معین

ملتانی، بهاءالدین زکریا ملتانی، حضرت قاضی حمیدالدین ناگوري، حضرت شاه گردیز 

 المشایخشکر، حضرت سلطانشیخ بدرالدین غزنوي، حضرت شیخ فریدالدین مسعود گنج

الدین علی احمد صابر، حضرت شیخ اولیاء، حضرت شیخ عالءالدینخواجه نظام

الدین یوسف ثانی، حضرت امیرخسرو،  نصیرالدین چراغ دهلی، حضرت موالنا وجیه

الدین ترك  یري، حضرت شاه شمسالدین یحیی من امیرحسن سجزي، شیخ شرف

الدین  نواز سید محمد گیسودراز، حضرت میرسید علی بن شهابپتی، خواجه بندهپانی

پتی، حضرت شیخ اشرف جهانگیر سمنانی، الدین پانیهمدانی، حضرت شیخ جالل

.الدین جونپوري وغیره حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوي، شیخ نظام

.ب25، برگ خدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1
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همی در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مردم و عرفا همواره نقش م اصوفی

قدم هاي مختلف پیش فرقه و ها همیشه براي دوستی و محبت بین مردمآن.اندکردهایفا

هاي زیادي درباره زندگی این عرفا و صوفیه نوشته  در ادبیات فارسی کتاب.اند بوده

.سازد سالم آشنا میها ما را با تعالیم اصلی صوفیه و دین اشده است که مطالعه آن

االسرارةمؤلف مرآ

سلسلۀ چشتیه صابریه و خلیفۀ به العلوي متعلقشیخ عبدالرحمان چشتی صابري عباسی

شیخ احمد عبدالحق به هفت واسطهبه مجاز شیخ حمید بود که سلسلۀ طریقتش

هجري در زمان  1002پدرش عبدالرسول بن قاسم بن شاه در سال  .1رسد ردولوي می

.2پور، دهنتی در شهر لکهنو مهاجرت کردرسولبه اکبر از شهر امیتهی دونگريپادشاه 

زیب او چندي از دوران اورنگ.جهان زندگی کردوي در زمان پادشاه جهانگیر و شاه

.چشم دیده استبه پادشاه را نیز

در روستاي دهنتی .م1596/ه1005شیخ عبدالرحمان چشتی صابري در سال 

جهان گشود و در سال به هر لکهنو ایالت اتراپرادش چشمنزدیک ردولوي در ش

خدمت حضرت شیخ به وي در چهارسالگی.3جا درگذشتدر همان.م1683/ق1094

الرحمناهللابسمطور تبرك آیۀ به وي.الدین امیتهی رسیدمحمد بن بندگی شیخ نظام

.شیخ عبدالرحمن باقی بودها اثرش در دل داد که تا سالاو تعلیمبه را الرحیم علم القران

گري و آداب سالطین آموخت و در وي چندین سال ادبیات و علم معاش و سپاهی

طریق عشق مجازي طلب صادق به سالگیدر سن نوزده.کردعیش دنیاوي زندگی بسر

پنچ سال در لباس چهار.زمان نورالدین جهانگیر بوددر این و ،در قلب وي نمودار شد

 تدریج عالم مثالبه ها عمل نمود، ومشاغل تمام سلسلهبه ه نمودامرا ریاضات شاق

در همان زمان با خلق نیز روابط برقرار بود تا جایی .اطوار مختلف بر وي نمودار شدبه

بعد .که در باطن او مشرب استقامت صوفیه یعنی شهود احدیت در کثرت حاصل شد

.5نا الحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صابري، صشیخ عبدالرحمان، مترجم، موالاالسرار،ةمرآ.1

.513، برگخدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.2

.همان.3
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.بر تن کرد و در گوشۀ تجرید نشستپوشی کرده لباس فقرا از تمام عالیق دنیوي چشم

سال و چند ماه در متابعت خواجگان چشت راه سلوك را طی کرد بعد از آن هفت

آوري نمود و بعد اوراد چشتیه را جمع 1032در رجب .او محول شدبه تربیت مریدان

وي قریشی هاشمی علوي بود، و آباء و اجداد او از .1از آن اسباب معیشت فراهم شد

کرده بودند که از بزرگان شاه احمد کبار شهر بودند و با شیخ حمید بیعت مشایخ

.کرد جهان شرکت میوي اکثر در مجالس پادشاه جهانگیر و شاه.عبدالحق ردولوي بود

یادگار گذاشته است، که عبارتند به شیخ عبدالرحمن چشتی چندین اثر از خود

المخلوقات، اوراد چشتیه، و ةمرآ الحقایق،ةمسعودي، مرآمداري، مرآتمرآت:از

.2نفس رحمانی

االسرارةارزش و اهمیت مرآ

:کند هاي صوفیۀ کرام ممتاز می هاي خاصی دارد که آن را از دیگر تذکره این کتاب ویژگی

اولین ویژگی این کتاب وسعت مطالب آن است که تقریباً یازده قرن از تاریخ .1

قدر زیاد توضیحات و تفصیالت ري اینکتاب دیگهیچ.گیرد میبرصوفیه را در

االنس وغیره فقط در االولیا، نفحاتةالمحجوب، تذکرقشیریه، کشفرسالۀ.ندارد

چند قرن است، ولی این کتاب احوال زندگی صوفیان به برگیرندة یک زمان محدود

ها و نژادهاي مختلف را کشورهاي مختلف، ادوار مختلف، فرهنگ و تمدن

.3گیرد میبردر

دومین ویژگی این کتاب این است که زندگی عرفا را بر مبناي قرآن و حدیث سنجیده .2

.و قرآن مطالعه کرده است )ص(است و آنها را بر اساس زندگی حضرت محمد

سومین ویژگی کتاب این است که مؤلف نشان داده است که زندگی و تعلیمات این .3

، صحابه کرام، )ص(و حضرت محمدعینه مطابق با تعلیمات اسالم هعرفا و صوفیان ب

.4شود هیچ وجه تفاوتی در آن دیده نمیبه تابعین و تبع تابعین است و

.513، برگخدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1

.483نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند، توفیق سبحانی، ص.2

.23شیخ عبدالرحمان، مترجم موالنا الحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صابري، صاالسرار،ةمرآ.3

.همان.4
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ها نیز مختصرا در این کتاب عالوه بر تذکرة صوفیه در مورد تاریخ محل سکونت آن.4

الدین چشتی، تاریخ مثالً تاریخ اجمیر در ضمن احوال خواجه معین.گفتگو شده است

در ضمن احوال  تاریخ دهلی.ضمن احوال شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی سند و ملتان در

در ضمن احوال حضرت میرسید  کشمیرتاریخالدین اولیاء، و حضرت خواجه نظام

در ضمن حضرت شیخ اشرف جهانگیر  جونپورتاریخالدین همدانی؛ و علی بن شهاب

.رفته استلوه سخنسمنانی، و در این تذکره همچنین دربارة سالطین گجرات و ما

 نویسد که میر در زبان هندي نقل از اخباراالخیار میبه مثال در ضمن تاریخ اجمیر

اولین حوض در هند .هاي اجمیر ساخته شد اولین دیوار هند بر کوه.گویند کوه میبه

کردند و شش روز  کروه اجمیر ساخته شد، که هندوان آن را پرستش مینیز در چهار

آن در.1گفتند که قیامت از همین حوض شروع خواهد شد کردند و می م میجا قیادر

هند به نویسد که اسالم براي اولین بار از طریق ملتان ضمن تاریخ سند و ملتان می

نویسد که زمانی که  ء دربارة تاریخ دهلی می الدین اولیادر ضمن زندگی نظام.شدوارد

سلطان در زمان او بر هفت.سلطان بودالدین بلبن دهلی رسید سلطان غیاثبه وي

تاریخ در ضمن .2تخت سلطنت رسیدند که برخی معترف و برخی مخالف بودند

کردند، که  نویسد که تا چهارهزار سال راجاها بر این سرزمین حکومت می می کشمیر

در.فارسی هم ترجمه شده استبه احوال مفصل آنها در راج ترنگنی درج است که

نویسد که سلطان فیروزشاه بانی شهر  می آراتاریخ جهاننقل از به ونپورضمن تاریخ ج

وي در خواب دید که پسرعموي وي سلطان محمد تغلق ملک جونه را .جونپور است

.در خواب دید که شهري بنام من آبادکن و سلطان شهر جونپور را آباد کرد

االسرارةهاي خطی مرآ نسخه

هاي مختلف هند و خارج از هند محفوظ  کتابخانهاالسرار در ةنسخ خطی کتاب مرآ

:شود تعدادي از آنها اشاره میبه هست که

.280، برگخدا بخش کتابخانه سخهنشیخ عبدالرحمان،  االسرار،ةمرآ.1

.379برگ ،مانه.2
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-503هاي  شمارهبهاالسرارةدر کتابخانه ساالرجنگ، حیدرآباد دو نسخه از مرآ.1

االسرار است که در دو مجلد ةاین هر دو نسخه اصالً جز از مرآ.موجود است 504

.کتابت شده است

یعنی بگو اي محمد اگر هستید شما  …المشرق والمغرب ربالحمد هللا«:آغاز

.»دوست دارنده خدا پس متابعت کنید مرا که الخ

من و تو رفته و خدا مانده/کی بود خود ز خود جدا مانده:انجام

:قرار زیر استهتفصیالت نسخه ب

.14، اندازه 21، سطور 185تعداد برگ :504، شماره 179تعداد برگ :503شماره 

شکسته نستعلیق، نام کاتب شیخ محمدعلی بن :خط.سانت 21×36.3/اینچ8.3×3

قلعه صعدنور در  1758ژوئن  7/ه1171رمضان  29شیخ محمد ابراهیم، تاریخ کتابت 

.سرکار مدگل

.در دو مجلد ،استفاده قابلو  اانوخورده ولی خی، کیفیت کرمیاروپا:کاغذ

شهر کلکته در ایالت بنگاله غربی نیز یک نسخه خطی  ی بنگالهیدر کتابخانه آسیا.2

.برگ دارد 547وجود دارد که حدود  286-این اثر با شماره دي

.هجري است 1088کتابت  الشکسته و س:خط

 676در کتابخانه خدابخش شهر پتنه در ایالت بهار نیز یک نسخه این اثر با شماره .3

خط به کهاین:چند ویژگی دارداین نسخه خطی .برگ دارد 647موجود است که 

که در شهر  نوشته شدهشنگرف بهنستعلیق است و مطال و زرین است و عناوین 

:، سطر647:برگ.شده استهجري کتابت1220الحجه سنه تاریخ ذيبه حیدرآباد

.است6.5×11:، اندازه17

المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اهللا الخ؛الحمدهللا رب:آغاز

اهللا رمحةاالسرار تصنیف حضرت میان شیخ عبدالرحمن چشتی ةنسخه مرآ:نجاما

هزار و دوصدوبیست الحجه سنه یکاختتام این کتاب فی التاریخ پانزدهم شهر ذي:علیه

نوشته بماند سیاه بر .پهر باتمام رسید 3وقت بنیاد حیدرآباد بههجري در بلدة فرخنده

.میدنویسنده را نیست فردا ا/سفید

شهر رامپور در ایالت اتراپرادش نیز یک نسخه از این اثر با در ،در کتابخانه رضا.4
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نام به این نسخه اطالعات متعلق.برگ دارد 408محفوظ است که  2347شماره 

.کاتب، سنه کتابت وغیره را ندارد

.برگ دارد 510محفوظ است که  216در موزه بریتانیا در لندن نیز این اثر با شماره .5

برگ .خط نستعلیق و زیبا استبه :هاي این نسخه خطی از این قرار استویژگی

.کتابت شده 1189، بتاریخ جمادي سن 23، سطر 510

…المشرق والمغرب فاینما تولواربالحمدهللا:آغاز

 244اي از این اثر با شماره در کتابخانه دانشگاه پنجاب الهور، پاکستان نیز نسخه.6

.نستعلیق:خط.برگ دارد 397موجود است که 

…المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اهللالحمد هللا رب:آغاز

شماره به اي از این اثردر کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه اسالمی علیگره هم نسخه.7

خط نستعلیق و .است .م1683/ه1253تاریخ کتابت آن .موجود است 934/29

.است 19هرصفحه  و تعداد سطر در 332تعداد برگ 

…فثم وجه اهللانما تولوایالمشرق و المغرب فاالحمدهللا رب:آغاز

االسرارةتراجم مرآ

همین به بار در پاکستان و هند چاپ شده وزبان اردو چندینبه هاي این کتابترجمه

ها در یکی از ترجمه.میان عرفا و اهل تصوف خیلی معروف استدلیل این کتاب در

مترجم آقاي واحدبخش سیال .چاپ شده است 2005نیا در دهلی در سالمطبع ادبی د

صفحه دارد، و ترجمۀ خیلی  1263این ترجمه کامل است، و .چشتی صابري است

.مترجم در این کار بسیار زحمت کشیده است.مهمی است

م به کوشش خواجه حسن نظامی ثانی در 2010ترجمه دیگر این کتاب در سال 

دهلی نیز به چاپ رسیده است که در آن خواجه حسن دریاگنج،نتر،مطبع ایم آر پر

از منابع مختلف به تفصیل نگاشته  را با استفاده نظامی ثانی احوال مصنف این کتاب

.رسداین ترجمه از باب هفدهم آغاز و تا باب بیست و سه به پایان می.است
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