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چکیده
زبان ،عنصر جداییناپذیر آثار مکتوب است؛ بنابراین بررسی آثار عرفانی از لحاظ نحوۀ استفاده از
زبان ادبی ،برای شناخت میزان ادبیت آنها ضروری است .برای این مهم ،باید تعریف درستی از
ادبیات ارائه دهیم سپس با معیارهای آن ،آثار را بررسی کنیم .ادبیات در این مقاله ،بهمنزلۀ سخنی
است که زیباست ،بهطور سازمان یافته ،از گفتار متداول ،متفاوت و ناآشنا است و عاطفۀ خواننده یا
شنونده را برانگیخته میکند .در این نوشتار ،ابتدا با تعریف ارائه شده از ادبیات ،برخی از آثار
عرفانی زبان فارسی در قرن پنج و شش هجری بررسی شده است؛ سپس بر اساس علم بالغت و
علوم بیان و بدیع ،میزان بهره مندی این آثار از ادبیت ،تعیین شده سپس آثار عرفانی به بخش های
مختلف تقسیم خواهد شد .تفاوت های آشکاری میان زبان آثار عرفانی وجود دارد .هدف برخی آثار،
فقط انتقال معنا است و در حد کارکرد مکانیکی زبان متوقفشدهاند .چنین آثاری بهرهای از ادبیت
زبان ندارند .بنابراین وارد جنبههای زیبایی زبانی نشدهاند و عاطفۀ خواننده را برنمیانگیزند .در
مقابل ،هدف اولیۀ برخی آثار ،ایجاد حس زیبایی و لذت در خواننده است؛ هرچند که هدف
ثانویه شان ،انتقال معنا نیز است؛ جنبههای ادبی این آثار در اوج خود قرار دارد و حتی برخی آثار
مانند مناجات نامۀ خواجه عبدهللا انصاری ،به شعر بسیار نزدیک میشود؛ تا جایی که میتوان گفت
این آثار ،شعر منثور هستند .برخی از آثار هم حدفاصل این دو شیوه قرار دارند ،گاه زبانشان ادبی
است و گاه خالی از زیباییهای زبانی .بنابرای ن با این دیدگاه ،سه نوع اثر عرفانی خواهیم داشت :اثر
عرفانی ادبی و اثر بینابین.
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Abstract
Language is an integral element of written works, therefore, the study of mystical works in terms of
how they use literary language is necessary to understand the extent of their literariness. To this end, we
need to give a proper definition of the literature and then review the literature with its criteria. Literature
in this essay is a speech that is beautiful, organized, different from mainstream speech, different and
unfamiliar and arouses the reader or listener's emotions. In this article, first, with the defined definition of
literature, some mystical works of Persian language in the fifth and sixth centuries AH have been studied,
Then, based on rhetoric and rhetorical sciences, the extent to which these works benefit from literature is
determined, then mystical works will be divided into different sections. There are obvious differences
between the languages of mystical works. The purpose of some works is to convey meaning only, and to
have ceased to the mechanical function of the language. Such works do not benefit from language
literature. So they do not go into the aesthetic aspects of the language and do not excite the emotions of
the reader. In contrast, the primary purpose of some works is to create a sense of beauty and delight in the
reader, although their secondary purpose is to convey meaning; The literary aspects of these works are at
their peak, and even some works, such as Khwajeh Abdullah Ansari’s Mounaajaat nameh come very
close to poetry; As far as we can tell, these are prose poetry. Some of the works are intertwined,
sometimes their language is literary and sometimes devoid of linguistic beauties. So with this perspective,
we will have three types of mystical work: pure mystical work, literary mystic work, and intermediate
work.
Keywords: Meaning Transition, Linguistic Aesthetics, Mystical Work, Literary Work, Intermediate
Work.

Received Date: 20/09/2020

Accepted Date: 25/12/2020

*

PhD student in Persian language and literature department, Faculty of Literature, University of Tehran,
Tehran, Iran, s_saadatie@ut.ac.ir
**
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, University of
Tehran, Tehran, Iran, Hajiannjd@ut.ac.ir
You can refer to this article as follows:
SAADATI, S. ve HAJIANNEZAD, A. R., ‘’A discussion on the aesthetics of the language of Persian
mystical works’’, Academic Journal of History and Idea, V. 7, N. 4., 2020, p. 2450-2480.

2451

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
 سعادتی- حاجینژاد/ ss 2450-2480

Cilt:7 / Sayı:4
Aralık 2020

Обсуждение лингвистической эстетики персидских мистических
произведений
Резюме
Язык является неотъемлемым элементом письменных произведений, и поэтому
изучение мистических произведений с использованием литературного языка необходимо
для понимания степени владения языком.Для этого мы должны правильно определить и
проанализировать литературу по определенным критериям.

Литература в этой статье

прекрасна, организована, отличается от доминирующего понимания и пробуждает чувства
читателя или слушателя. В этом исследовании, во-первых, обсуждаются некоторые
мистические произведения персидского языка в v и vi веках Хиджры с определением в
литературе. Затем, исходя из риторических наук, была определена степень полезности этих
произведений от литературы и мистические произведения были разделены на разные части.
Между языками мистических произведений есть явные различия. Цель некоторых работ передать смысл, не затрагивая механическую функцию языка. Для таких исследований не
нужна литература. Поэтому он не затрагивает эстетические аспекты языка, а используемый
язык не вызывает эмоций у читателя. С другой стороны, основная цель некоторых
произведений - вызвать у читателя чувство красоты и удовольствия; литературные аспекты
этих произведений находятся на вершине, и даже некоторые произведения Хаджи
АбдуллахаАнсари, такие как «Мюнаджатнаме», очень близки к поэзии. Насколько нам
известно, они как прозаическая поэзия. Некоторые произведения переплетаются между
собой, их языкам иногда не хватает литературной, а иногда лингвистической красоты. С этой
точки зрения мы рассмотрим три типа мистических произведений: чисто мистические
произведения, литературно-мистические произведения и промежуточные.
Ключевые слова: семантический переход, лингвистическая эстетика, мистическое
произведение, литературное произведение, промежуточные произведения
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مقدمه
پیدایش شعر عرفانی(صوفیانه) تاریخ دقیقی ندارد و همواره
محل مناقشه بوده است .یان ریپکا سرآغاز شعر و ادب عرفانی
فارسی را با ابوسعید ابوالخیر(قرن چهارم و پنجم) میداند و
پس از وی ،باباطاهر عریان و خواجه عبدهللا انصاری را نام
3

میبرد.

دکتر شفیعی کدکنی هم با رد پیشگامی سنایی در این

راه ،نظر استاد فروزان فر را یادآور میشوند که به نظر
ایشان ،شعر صوفیانه با ابوزراعه گرگانی(ابوذر جوزجانی) از
4

شعرای قرن چهارم آغاز میگردد.

اما نثر عرفانی ،تاریخی به درازای دین اسالم دارد و شکلگیری
آن به همان دوران پیامبر اکرم(ص) و سیرۀ ایشان و صحابه
برمیگردد.

زرینکوب،

دکتر

اولین صوفی

را

«ابوهاشم

کوفی»

میداند که در قرن دوم هجری میزیسته است 5.خواجه عبدهللا انصاری
نیز «ابوهاشم کوفی» را نخستین کسی میداند که به این لقب
6

نامیده شده است.

عده ای ،ازجمله ماسینیون ،معتقد است که

«عبدک صوفی» نخستین کسی است که به وی لقب صوفی دادهشده
7

است.

عدهای هم «حسن بصری» را نخستین صوفی میدانند ،چراکه

وی از اصحاب امام علی(ع) است و اغلب فرقههای صوفیه ،سلسلۀ
اقطاب

خود

را

از

طریق

وی

به

امام

علی

(علیهالسالم)

میرسانند .عرفان در دورۀ نخستین خود (قرن دوم هجری) بیشتر
مبتنی بر زهد و اعراض از دنیاست در این دوره ،تصوف بسیار
ساده و بی تکلف است و به سنت پیامبر اکرم (ص) و صحابه پیش
میرفته است .اساس تصوف در این دوره ،مبتنی بر دو اصل مهم

3

Jan Rypka, Tārikh adabiāt dar Iran, Tehran, elmi va farhangi, 1385, s.317-318.
Mohammad Reza shafiei kadkani, Zabān-e she’r dar nasr-e soufieh, Tehran, sokhan, 1392, s.200.
5
Abd-ul- Houssein zarrinkoob, Arzesh-e mir ās-e soufieh, Tehran, Amir kabir, 1387, s. 50.
6
Ansāri Heravi, Tabaghāt-ul- soufieh, Tehran, tous, 1386, s.10.
7
Seyyed Ahmad Housseini Kāzerouni, Tasavvof va erfān, Tehran, armaghan, 1386, s. 66.
4
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است -1 :توکل غیر محدود بر خدا  -2امیدواری فوقالعاده به
8

خدا.

دورۀ دوم ،قرن سوم هجری است که تصوف گسترشیافته و در حقیقت
به کمال میرسد .در این دوره ،صوفیه در قالب یک فرقه و طبقۀ
خاص اجتماعی با آداب خاص طریقت متشکل شدند ،تصوف بهصورت
علمی درآمد و عرفا ،تصوف را تدریس میکردند .صوفیه در این
دوره ،به سبب برخی عقاید خویش ،موردانتقاد شدید فقها و
متشرعان بودند .ازجمله بایزید توسط متشرعان به عقیدۀ اتحاد
و حالج به اعتقاد به حلول متهم شدند .سه ویژگی اصلی تصوف در
این دوره ،اهمیت دادن به اندیشه و نظر ورزی بهجای ریاضتهای
طاقتفرسا ،ترویج اندیشههای وحدت وجودی ،درآمدن تصوف به شکل
9

حزب و فرقۀ مخصوص است.

دورۀ سوم عرفان ،قرن چهارم است .در این دوره ،مباحثات
اشاعره و معتزله شدت می گیرد و عرفان با مبانی حکمت بهوسیلۀ
ابوعلی

سینا

درهم

میگردد.

قرن

پنجم

میآمیزد
هجری،

و

یکی

سبب
از

گسترش
مهمترین

بیشازپیش

تصوف

دورههای

عرفان

اسالمی است .در این دوره ،کتاب مهم کشفالمحجوب توسط هجویری
که قدیم ترین کتاب فارسی صوفیه است ،به رشتۀ تحریر درآمد؛
مدارس نظامیه توسط خواجه نظام الملک ساخته شد و اسماعیلیه
در این قرن ظهور کردند .مهمترین خصوصیت این دوره ،نفوذ
افکار صوفیانه در شعر و بسط و گسترش خانقاههاست .در قرن
ششم ،تصوف ،ادامه قرن پنجم است اما از مشخصههای آن تدوین و
توجیه حکمت اشراق بهوسیلۀ شیخ شهابالدین سهروردی است که
مبنای فلسفه و حکمت وی از حکمت خسروانی ایران پیش از اسالم
مایه گرفته است که بر تصوف و عرفان تأثیر شگرف داشت .در
این قرن تصوف و عرفان با شعر درآمیخت و بهوسیلۀ سنایی و
سپس عطار شعر عرفانی نضج یافت.

Ghāsem Ghani, Bahs dar āsār va afkār-e Hafiz, Tehran, zovvār, 1340, s. 2/29-30.
S. Kāzerouni, a.g.e., s.72.

2454

8
9

Academic Journal of History and Idea
Saadati - Hajiannezad / pp 2450-2480

Vol.7/Num.4
Dec. 2020

بزرگ ترین تحولی که در عرفان و تصوف قرن هفتم پدیدار گشت،
ظهور محی الدین ابن عربی است که عرفان عملی را پایهگذاری
نمود و به عرفان ،شیوهای استداللی داد .عرفان در این دوره
با ظهور بزرگانی چون مولوی به اوج پختگی خود میرسد .هجوم
مغوالن ،گسترش خانقاهها و علمیشدن عرفان ،از ویژگیهای این
قرن است .مهم ترین خصوصیت عرفان در قرن هشتم ،نزدیکی آن به
ً شیعۀ اثناعشری است .عرفان در این سده ،با
تشیع ،مخصوصا
10

ظهور کسانی چون حافظ ،با ذوق شاعرانه در هم آمیخت.

ازآنجایی که تدوین کتب صوفیه از قرن چهارم هجری آغازشده و
اندکی پس ازآن ،با شعر فارسی نیز آمیخته است ،ضروری است
بررسی دیگرگونهای از ارتباط «ادبیات» و «عرفان» انجام گردد
و

شود

مشخص

هستند

ادبیات

که

آیا
فقط

یا

تمام

آثار عرفانی،

عرفان

محضاند؟

در

برای

مقولۀ
ورود

تعریف

به

این

بررسی ،ارائۀ تعریفی دقیق و کامل از ادبیات الزم است.
 .2ادبیات چیست؟
کوششهای

بسیاری

برای

تعریف

ادبیات

صورت

گرفته

و

است

تعاریفی که ارائه شده ،گاه بسیار کلی و مبهم و گاه بسیار
ّی فالسفه
جزئی هستند .عمدۀ تعاریفی که توسط ادیبان و حت
ارائه شده است ،یا کامل نیست و یا اگر کامل باشد ،جامع
نیست.

بهعنوانمثال

ادبیات

را

میتوان

نوشتهای

خیالی

به

ّی
معنای داستان یا نوشتهای که حقیقی نیست ،تعریف کرد اما حت
ملی کوتاه دربارۀ آنچه مردمان ادبیات به شمار میآورند،
تأّ
حاکی از آن است که این تعریف نه کامل است نه جامع.
دکتر عبدالحسین زرین کوب ،با این توجیه که اصالً نیازی به
تعریف ادبیات نیست و همین که بدانیم آثاری مانند شاهنامه و
ایلیاد و اشعار حافظ و . . .ادبیات محسوب میشوند ،ادبیات
را اینگونه تعریف میکند :بهطورکلی ادبیات آنگونه سخنانی
است که از حد سخنان عادی برتر و واالتر بوده و مردم آن
Seyyed Zia-ul- din Sajjadi, Moghaddame bar mabāni-e erfān va tasavvof, Tehran, samt, 1387, s.160-161.
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ضبط و

درخور

دانستهاند و

نقل

از

شنیدن

آنها
11

َلم کردهاند.
دگرگون گشتهاند و احساس غم و شادی یا لذت و اَ

ایشان در تعریفی دیگر میگوید :ادبیات عبارت است از «تمام
ذخایر و مواریث ذوقی و فکری اقوام و امم عالم که مردم در
ضبط و نقل و نشر آن اهتمام کردهاند »12.حق آن است که این
تعریف

نیز

حکم

در

یک

ّفی
معر

کلی

و

است

بدون

اطالع

از

مؤلفه های ادبیات و اینکه ادبیات از چه عناصر و مضامینی
تشکیل یافته ،نمی توان تعریفی کامل از ادبیات ارائه داد.
اروپائیان

در

هم

فرهنگهای

خود،

ادبیات

را

چنین

تعریف

کردهاند « :ادبیات دانشی است که شامل مجموعه آثار مکتوب یک
ّت و با یک مملکت و یک زبان مشخص است »13.واضح است که این
مل
تعریف هم از اساس دارای اشکال است :هم آثار غیر مکتوب ذکر
نشده که آثار شفاهی نامیده می شود و هم بسیاری از آثار در
ّصی هستند که هرگز نمیتوان آنها را
شاخههای مختلف علوم تخص
ادبیات خواند.
ً راهگشا نیستند .چراکه
تعاریفی ازایندست بسیارند و عموما
تعریفی علمی -که دو شرط کامل و جامع بودن را دارا باشند-
از ادبیات ارائه ندادهاند.
ّلی بودن آن
شاید بتوان ادبیات را نه بر مبنای داستانی یا تخی
ّی به کار میبرد،
بلکه بر این اساس که زبان را به شیوۀ خاص
تعریف کرد .بهموجب این نظریه ،ادبیات نوعی نوشته است که به
گفتۀ یاکوبسون ،نمایشگر «در هم ریختن سازمانیافتۀ گفتار
متداول است ».ادبیات ،زبان معمول را دگرگون میکند ،قوت
میبخشد

و

بهگونهای

نظامیافته،

آن

را

از

گفتار

روزمره،

14

منحرف میسازند.

11

Abd-ul- Houssein zarrinkoob, Naghd-e adabi, Tehran, Amirkabir, 1361, s. 8.
A. zarrinkoob, a.g.e., s. 8.
13
Ali pourdaryāie- Sohrab saeidi, “Adabiāt chist?” haftomin hamāyesh-e pazooheshhāye zaban va Adabiāt
farsi, 1392, s. 283.
14
Terry Eagleton, Pish darāmadi bar nazarieye adabi, Tehran, markaz, 1380, s.4.
12
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فرمالیستها ابتدا اثر ادبی را مجموعهای کموبیش دل خواسته از
«تمهیدات» میدانستند و بعدها بود که این تمهیدات را بهمثابه
اجزای مرتبط با یکدیگر و دارای «نقشهایی» در درون کل نظام
ُور خیال،
متن تلقی کردند .این تمهیدات عبارت بودند از صدا ،ص
آهنگ،

نحو،

وزن،

قافیه،

داستاننویسی

فنون

و

درواقع

کل
ّ

15

عناصر ادبی صوری.

فصل مشترک همۀ این عناصر ،تأثیر «غریبه کننده» یا «آشنایی
زدایندۀ» آنهاست .آنچه مشخصۀ زبان ادبی است و آن را از سایر
سخنها متمایز میکند ،این است که زبان معمول را به روشهای
گوناگون «تغییر شکل» میدهد .زبان معمول زیر فشار تمهیدات،
تقویت،
زبان،

فشرده،
ناآشنا

تحریف،
و

میشود

گزیده

موجز،
بهتبع

آن

و

دنیای

میشود؛

واژگون
مألوف،

پس

بهیکباره

ناآشنا میشود .ادبیات ،با وادار کردن ما به دریافتی مهیج از
زبان ،پاسخهای عادی ما را جانی تازه میبخشد و اشیا را
«قابلدرکتر»
میکند؛

اما

مینماید.
شگفت

سخن

آنکه

ادبی
را

ما

زبان
به

کسب

را

معمول
آگاهی

ناآشنا
و

کاملتر

نزدیکتری از تجربه سوق میدهد.
به عقیده سارتر «فقط معنای کلمات است که به کلمات ،وحدت
بیان و استقالل میبخشد؛ اگر معنی نبود ،الفاظ چون اصواتی
معوج میآشفتند و میپراکندند ».ادبیات،
میانتهی یا خطوطی کجوُ
عواطف انسانها را هدف میگیرد؛ چنانکه سارتر میگوید« :منظور
نویسنده،

مانند

هنرمندان

همۀ

دیگر،

آن

است

که

به

ّت زیبایی
خوانندگانش نوعی احساس عاطفی بدهد که در عرف به لذ
ّل رکن دیگر در ادبیات است و آن را در هر
موسوم است ».تخی
16

اثر ادبی میتوان یافت.

T. Eagleton, a,g,e., s.5.
Jean-Paul Charles Aymard Sartre, Adabiāt chist, Tehran, niloofar, 1388, s.60.
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با بررسی تعاریف ارائهشده ،میتوان گفت که تعریف یاکوبسون
از ادبیات ،علمیترین تعریف است و اگر عناصر و مضامین آثار
ادبی را هم مشخص کنیم ،کاملتر خواهد شد.
ادبیات

شامل موارد زیر است:

 .1زبان ،با نوعی تشخص ادبی که هدف مستقیم ،تولید زیبایی
است.
 .2اثری که ایجاد انفعال نفسانی میکند .انفعال نفسانی از
طریق :لحن ،نغمه ،وزن ،صنایع بالغی و غیره ایجاد میشود.
 .3معنا در خدمت زیبایی است.
** درنهایت تعریف ادبیات اینچنین خواهد بود:

ادبیات ،سخنی است که زیباست و بهطور سازمانیافته ،از گفتار
متداول ،متفاوت و ناآشنا است و در خواننده یا شنونده ایجاد
انفعال نفسانی (برانگیختگی عاطفه) میکند.
 .3بررسی نمونههایی از زبان آثار عرفانی فارسی در قرن  5و
 6ه.ق
ِ برخوردار از جنبههای ادبی فراوان
 3-1آثار
 3-1-1سوانح احمد غزالی
احمد غزالی در این کتاب حکایاتی از عشاق معروف مانند لیلی
و مجنون و محمود و ایاز آورده و ابعاد مختلف عشق را تبیین
کردهاست .موضوع این کتاب ،عشق مطلق یا حقیقت عشق است ،نه
عشق الهی و نه عشق انسانی .این کتاب از قطعات غنایی و از
فصولی متوالی و کوتاه تدوین شده که رابطه استواری میان
آنها به چشم نمی خورد و روانشناسی دقیق و لطیفی در آن به
کار رفتهاست:
* حدیث عشق در حروف و در كلمه نگنجد ،زیرا كه آن معانی
ابكار است كه دست حیطه حروف بر دامن خدر آن ابكار نرسد .و
اگرچه ما را كار آن است كه ابكار معانی را به ذكور حروف
دهیم در خلوات الكالم ،ولیكن عبارات در این حدیث اشارت است
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به معانی متفاوت پس نكره و آن نكره در حق كسی كه ذوقش
نبود.

17

* گاه عشق آسمان بود و روح زمین ،تا وقت چه اقتضا كند كه
چه بارد .گاه عشق تخم بود و روح زمین ،تا خود چه روید .گاه
گوهر كانی بود و روح كان ،تا خود چه گوهر است و چه كان
بود .گاه چون آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد ،گاه
شهاب بود در هوای روح تا خود چه سوزد ،گاه زین بود بر مركب
روح تا كه برنشیند ،گاه لگام بود بر سركشی روح تا خود به
كدام جانب گراید ،گاه سالسل قهر كرشمة معشوق بود در بند
روح ،گاه زهر ناب بود در قهر وقت روح ،تا خود كه را گزد و
که را هالك كند.

18

* حقیقت عشق جز بر مركب جان سوار نیاید .اما دل محل صفات
ّز است .كس ذات و صفات او
اوست و او خود به حجب عز خود متعز
چه داند؟ یك نكته از نهمت او روی به دیدة علم نماید كه از
روی لوح دل ،بیش از این ممكن نیست كه از او بیانی یا نشانی
تواند داد.

19

* بارگاه عشق ،ایوان جان است و بارگاه جمال ،دیدۀ معشوق
است و بارگاه سیاست و عشق ،دل عاشق است و بارگاه درد هم دل
عاشق و بارگاه ناز و غمزۀ معشوق است .نیاز و ذلت خود حیلت
عاشق تواند بود.

20

** استعارهها :معانی ابکار ،دست حروف ،دامن خدر ،ابکار
معانی ،ذکور حروف ،دیدۀ علم ،بارگاه عشق ،تشبیهات :آسمان
عشق ،زمین روح ،تخم عشق ،آفتاب عشق ،آسمان روح ،مرکب روح،
سالسل قهر ،مرکب جان ،لوح دل ،بارگاه جمال ،بارگاه عشق،
بارگاه

درد،

بارگاه

غمزه،

تشبیهاند.

این

صنایع

معنوی،

سوانح را در اوج ادبیت قرار دادهاند.

17

Ahmad ghazzāli, Savāneh, Tehran, bonyād-e farhang-e Iran, 1359, s. 7.
A. Ghazzāli, a.g.e., s. 12.
19
A.G hazzāli, a.g.e., s. 39.
20
A.Ghazzāli, a.g.e., s. 43.
18
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 3-2آثار عرفانی عین القضات همدانی
 3-2-1نامهها
این نامهها ،در سه جلد و شامل  951نامه است كه تعداد این
ما با توجه به قول عین
نامهها هر چند تا  951ضبط گردیده ،اّ
القضات در تمهیدات ،مىتوان تعداد آنها را بسى بیشتر از
ّل مكتوبات ،شصت و چهار نامه
آنچه موجود است ،دانست .جزء او
را در بر مىگیرد و نثر مكتوبات دور از لغات مهجور و سست
است و عین القضات با بهرهمندى از اقتباس ،تلمیح ،تضمین و
درج آیات قرآن و احادیث ،نامههاى خویش را زینت بخشیده است.
ّط و
بهرهمندى او از آیات و احادیث در مكتوبات ،نشانگر تسل
احاطه این عارف جوان ،بر قرآن و سخنان بزرگان و تأثیر این
ّت در ساختار كتاب
سخنان بر مریدان خویش بوده است .با دق
معلوم مىشود كه موضوعاتى را كه عین القضات در مكاتیب به
آنها

اشاره

دارد،

بیشتر

مسائل

مربوط

به

فلسفه،

عرفان،

تفسیر آیات قرآن و شرح احادیث است:
َ کَّ
ً» کمال است ،پس ابلیس
موسَی َتکلیما
َلم
* جوانمردا اگر «و
َ ُهللا ُ
را از این کمال است .تو چه دانی که ابلیس کیست ،شحنۀ مملکت
است...

جوانمردا آنجا که ابلیس است تو را راه نیست...

جبرئیل صفتی باید که دزدیده در جمال ابلیس نظری کند.

21

* ای دوست! اندوه و شادی این راه ،دراز است و به نوشتن
راست نیاید .هزار هزار گونه شادی و هزار هزار گونه اندوه
و ...همچنین زهد و توکل و رضا و تسلیم و محبت و چندین هزار
ود که هزار رنگ سالک را برآورند و
هزار گونه بود و روز بَ
چون پیری بود ،همه آسان بود.

22

* ای دوست! هر طلبی که تو خود را در آن میان به طالبی
بینی ،آن از حقیقتطلب دور است .چه گویی؟ چون مرد به کمال
مستی رسد ،هیچ داند که مست است؟ هیهات .تا نقطی از مرد
Ein-ul- ghozāt, Nāmehā, Beyroot, Bonyād-e farhang-e Iran, 1362, s. 1/96.
Ein-ul- ghozāt, a.g.e., s. 1/74.
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مانده بود که این تمیز کند که او مست است و دیگری هشیار،
هنوز در تمیز مانده است .کمال مستی و فنا آن بود که هستی
مرد را به غارت دهد تا اگر با او گویند :که تو مستی یا نه؟
جواب ندهد .چه اگر جواب دهد ،هنوز ممیز است.
**

به

نظر

دکتر

شفیعی

کدکنی،

موسیقی

23

نثر

عین

القضات،

چشمگیرتر از آثار دیگر عرفانی است .ایشان موسیقی نثر عین
القضات را شبیه نظام ایقاعی حاصل از موسیقی ترتیل در آیات
قرآنی میدانند.

24

آنچه نامه های عین القضات را از آثار دیگرش متمایز میکند،
نوع نگاه وی به«ابلیس» است .همین دیدگاه -که برخالف دیدگاه
متشرعه و عامۀ مردم است -برجستگی خاصی به متن نامههای وی
داده

است.

الزم

به

یادآوری

است

که

فرمالیستهای

روسی،

برجستهسازی را در ظاهر زبان می دانند ،اما عین القضات با
برجسته سازی

معنایی،

ادبیت

کالمش

را

در

نامهها،

به

اوج

رسانده است.
 3-2-2تمهیدات
تمهیدات اطالعات فراوانی دربارۀ مباحث عرفانی و بسیاری از
صوفیان در اختیار ما قرار میدهد که اگر این کتاب نبود ،نام
و اقوال آن صوفیان ناشناخته میماند ،از این حیث یکی از
آثار مهم عرفان اسالمی و ایرانی پیش از ابن عربی به شمار
میرود که بیش از هشتصد سال مورد مطالعه و مداقه اهل تصوف
در ایران و هند و دیگر نواحی جنوب آسیا بوده است:
* بدان اى عزیز بزرگوار كه اول چیزى از مرد طالب و مهمترین
مقصودى از مرید صادق ،طلبست و ارادت یعنى طلب حق و حقیقت؛
پیوسته در راه طلب مى باشد تا طلب روى بدو نماید كه چون
طلب ،نقاب عزت از روى جمال خود برگیرد و برقع طلعت بگشاید،
همگى مرد را چنان بغارتد كه از مرد طالب چندان بنماند كه

Ein-ul- ghozāt, a.g.e., s. 2/27.
Mohammad Reza shafiei kadkani, Zabān-e she’r dar nasr-e soufieh, Tehran, sokhan, 1392, s. 400.
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تمیز كند كه او طالب است یا نه .مطلوب او را قبول كند« .من
د وجد» این حالت باشد.
طلب و جّ

25

* چون عنایت ازلى خواهد كه مرد سالك را به معراج قلب در
َى
َل
ُ ع
َّلع
تط
ة َّ
ُوق
الم
كار آرد ،شعاعى از آتش عشق «نار
ُ َّهللا ْ
التي َ
دُ
ََ
دة» شعله اى بزند ،شعاعى بر مرد سالك آید ،مرد را از
اْلَف
ْ
ْئَ
ّت بدر آرد.
یت و عالم آدمی
پوست بشرّ

26

ّت از روى خود برگیرد ،و برقع
* اى عزیز چون قرآن نقاب عز
عظمت بردارد ،همه بیماران فراق لقاى خدا را -تبارکوتعالی-
شفا

و

دهد؛

جمله

از

درد

خود

نجات

یابند.

از

مصطفى-

دواء ».دریغا قرآن
علیهالسالم -بشنو كه گفت« :القرآن هو الّ
حبلیست كه طالب را مىكشد تا به مطلوب رساند! قرآن را بدین
عالم فرستادند در كسوت حروف ،در هر حرفى هزار هزار غمزه
جانربا تعبیه كردند.

27

* اى دوست هرگز دیده اى كه دیوانگان را بند برننهند؟ گروهى
از

سالكان

دیوانه

حقیقت

آمدند،

صاحبشریعت

به

نور

ّت
نبو

دانست كه دیوانگان را بند بر باید نهاد؛ شریعت را بند
ایشان كردند .مگر از آن بزرگ نشنیدهاى كه مرید خود را گفت؛
با خدا دیوانه باش و با مصطفى هشیار .دریغا سوختگان عشق؛
سودایى باشند؛ و سودا نسبتى دارد با جنون ،و جنون راه با
كفر دارد.

28

** استعارهها :روی طلب ،روی جمال ،روی قرآن ،روی فضل ،دست
یاكَ َنع
ُورا
ً طَه
ُمْ شَرابا
به
ُمْ ر
َ سَقاه
«و
یاكَ
ْبُُ
د» ،گفت«إَّ
ً» ،کمر «إَّ
َُّ
ّت ،برقع
ُ» ،نور نبوت ،بند شریعت ،تشبیهات :نقاب عز
َسْتَعین
ن
طلعت ،برقع عظمت ،حبل قرآن ،پوست بشریت ،آینۀ آخرت ،کسوت
حروف ،در کنار استفاده از سجعها و جناسهای پیدرپی ،جناس

25

Ein-ul- ghozāt, Tamhidāt, Tehran, University of Tehran, 1341, 19.
Ein-ul- ghozāt, a.g.e., s. 51.
27
Ein-ul- ghozāt, a.g.e., s. 168.
28
Ein-ul- ghozāt, a.g.e., s. 204.
26
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اشتقاق،

شبه

تضاد

جانبخشی

و

به

اشیاء

زبان

تمهیدات عین القضات را در اوج ادبیّت قرار داده است.
 3-3کشفاالسرار و عده االبرار ابوالفضل میبدی
این کتاب منبعی غنی از تفسیر ،تاویل ،معارف اسالمی ،شعر و
ادب عربی و فارسی است .در بین ترجمهها و تفسیرهای معتبر
قرآن به زبان فارسی« ،کشف االسرار» ارزشی واال و مقامی خاص
دارد .این کتاب را میبدی در اوایل سال  ،۰۲۵آغاز کرده است
و سرمشق او در اینکار ،تفسیر معروف خواجه عبدهللا انصاری بوده
است که متاسفانه اکنون به تمامی در دسترس نیست و احتمال
دارد

که

در

اثر

حوادث

روزگار از

میان

باشد.

رفته

کشف

االسرار از بزرگترین و حجیمترین کتب تفسیری است که بر طریقۀ
عرفانی و مشرب صوفیانه نوشته شده است .این تفسیر در ده جلد
بزرگ در بهترین سبک و زیباترین عبارات ادبی مستحکم نوشته
شده

است.

برخورداری

این
از

تفسیر
حالوت

از
زبان

جمله

تفاسیری

فارسی،

است

که

دربردارنده

در

نکات

ضمن
جالب

عرفانی ،تفسیری ،تاریخی و ادبی است:
* از روى اشارت بر مذاق خداوندان معرفت باء بسم َّهللا اشارت
ّت.
دارد به بهاء احدیت ،سین به سناء صمدیت ،میم به ملک آلهی
بهاء او قیمومى ،و سناء او دیمومى ،و ملك او سرمدى .بهاء
او قدیم و سناء او كریم و ملك او عظیم .بهاء او باجالل ،و
سناء او با جمال ،و ملك او بیزوال .بهاء او دل ربا ،و سناء
او مهر فزا ،و ملك او بى فنا.
* َّهللا

از

سخت گیرتر

همه

29

گیرندگانست،

فرو

برنده

جبارانست،

دادخواه ستمكارانست ،شكننده کامهای بندگانست ،نه از كسى به
بیم ،نه كرد وى بر وى تاوانست ،كه كردگار جهانیانست و هست
كننده ایشانست.

30

Abolfazl Meybodi, Kashf-ul- asrār va oddat-ul- abrār, Tehran, amirkabir, 1371, s. 1/28.
A. Meybodi, a.g.e., 1/228.
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* فرمان خداوند عالم است ،خداوندى سازنده ،نوازنده داننده
دارنده،

بخشنده

پوشنده،

دلگشاى،

رهنماى،

سر

آراى،

مهرافزای ،غالب فضل ،ظاهر بذل ،سابق مهر ،دائم ستر ،خداوند
جهان ،داناى آشكارا و نهان ،دائم به ثنای خود ،قائم بسزاى
خود ،نه افزود و نه كاست ،همه آن بود كه وى خواست.

31

* نزدیكان را دوست دارم ،خوانندگان را پاسخ كنم ،جویندگان
را به خود راه دهم ،متقربان را بپسندم .بنده من! به من
نزدیك شو تا به تو نزدیك شوم.

32

** سجعها و جناسها :بهاء -سناء ،احدیت -صمدیت -آلهیت،
قیومی -دیمومی ،قدیم -کریم -عظیم ،جالل -جمال -زوال ،وفا-
فنا -بقا ،جباران -ستمکاران -بندگان ،نظام -تمام ،سازنده-
نوازنده -داننده -دارنده ،بخشنده -پوشنده ،دلگشاى -رهنماى-
سر آراى -مهرافزای ،غالب -ظاهر -سابق ،فضل -بذل ،جهان-
نهان ،دائم -قائم ،بردباری -نیکوکاری ،ذات -صفات نشان-
پیمان،

خوانندگان-

جویندگان،

حسبت-

صحبت،

قیمت-

زینت-

ودیعت -اجرت -عاریت.
* خداوندى بیعیب و بر صفت كمالست .با عزت و با جاللست با
لطف و با جمالست .با فضل و با نوالست .وجود او دلها را
كرامت است! شهود او جانها را والیت است! نادر یافته در
عیان ،و شیرین در حكایت است! یك نظر به عنایت اگر كند همه
را كفایتست.

33

َ اآلیة
ن في إْبراهیم
َاج
َ ُتح
الكتاب لم
هل
* قوله تعالى :یا أ
َ ْ
ُّوَ
َْ
 ...از روى حقیقت این آیت اشارتست به لطف خداى با بندگان،
و پسندیدن طاعت ایشان ،و جزاء آن دادن به اضعاف كردار
ایشان .خلیل َّهللا (ع) كه در راه توحید منزل داشت و در حقیقت

31

A. Meybodi, a.g.e., 1/386.
A. Meybodi, a.g.e., 1/509.
33
A. Meybodi, a.g.e., 2/10.
32
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تفرید هر چیز جز َّهللا بگذاشت ،و همه در باخت ،مال به مهمان
داد ،و فرزند به قربان داد ،و خود را به نیران.

34

مة -این آیت از یك روى بیان شرف
َ أ
ْر
َی
ْ خ
ُم
ْت
ُن
* قوله تعالى :ك
َُّ
صحابه مصطفى (ص) است كه اركان خالئقاند ،و برهان حقائق.
عنوان رضاء حقاند ،و ملوك مقعد صدق .ائمه اهل سعادتاند ،و
مت ،و اخیار حضرت
انصار نبوت و رسالت ،و مستوجب ترح
ّم اّ
مصطفى

(ص)،

ایشاناند.

و

بعد

از

انبیاء

و

رسل

بهترین

یة
ذرّ

آدم

35

ّار ،نامدار ،رهی
ّار خداى جهانیان ،كریم و غف
* جلیل است و جب
دار  ،مهربان ،واحد و احد در نام و نشان ،بكرم خویش نوازنده
بندگان ،به فضل خویش سازنده كار ایشان ،پیدا كننده نور
عنایت خویش بر دوستان ،و آراینده دوستان خویش به لباس
احسان .خداوندى بخشاینده ،و بر بخشودن پاینده ،و هر كس را
بر خویش نماینده.

36

* پس از پانصد و اند سال ركن دولت شرع او عامر ،و شاخ
ناضر ،و عود مثمر ،شرف مستعلى ،و حكم مستولى! درین گیتى
نواى وى ،در آن گیتى آواى وى! در هر دل از وى چراغى ،بر هر
زبان از وى داغى ،در هر دل از وى نوایى ،در هر سر از وى
آوایى ،در هر جان او را جایى!

37

** سجعها و جناسها :کمال -جالل -جمال -نوال ،کرامت ،والیت،
حکایت -کفایت ،بندگان -ایشان ،مهمان -قربان -نیران ،ارکان-
برهان ،خالئق -حقائق ،سعادت -رسالت -امت ،جلیل -کریم ،جبار-
غفار ،مهربان -نشان -بندگان ،بخشاینده -پاینده -نماینده،
عامر -ناضر ،مستعلی -مستولی ،نوا -آوا -جا ،داغ -چراغ.
* مجاهدان به تیغ سه مردند :كوشنده مأجور و خسته مغفور و
كشته شهید .همچنین مجاهدان با نفس سه مردند ،یكى میکوشد وى
از ابرار است ،یكى مى تازد وى از اوتاد است یكى باز رسته وى
Meybodi, a.g.e., s. 2/163.
Meybodi, a.g.e., s. 2/250.
Meybodi, a.g.e., s. 2/482.
Meybodi, a.g.e., s. 2/572.
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ّار است بمال غنیمت توانگر
از ابدال است .او كه در جهاد كف
شود ،او كه در جهاد نفس است بدل توانگر شود ،توانگر بمال
آن مال وى یا حالل است و محنت ،یا حرام است و لعنت.
*

پاكست

دارنده

و

بزرگوار

همگنان،

و

مهربان،

و

نوازنده

ضعیفان و یادگار بىدالن.

خداوند

دوستان،

جهان

یار

38

و

درویشان

جهانیان،
و

پناه

39

* اى خداى كریم مهربان ،اى نامدار رهى دار نگهبان ،عالم
تویى به اسرار بندگان ،مطلع خودى بر دلهای دوستان ،بار
خداى همه بار خدایان ،خداوند همه خداوندان ،پیش از هر زمان
و پیش از هر نشان ،در ملك بیدر بایست ،ملكى در ذات بى
ّه از گمان و پندار
هامانست ،خداوندى پاك از دریافت چون ،منز
و ایدون ،بیننده هر تاریك ،داننده هر باریك ،نزدیكتر از هر
نزدیك.

40

** سجعها و جناسها :اولیاء -اصفیاء -اتقیاء ،تقوی -ثکلی-
مرضی،

عارفان-

موحدان،

رنجوران-

خستگان،

مأجور -مغفور،

ابرار -اوتاد -ابدال ،محنت -لعنت ،مهربان -جهان ،دارنده-
نوازنده ،همگنان -دوستان -درویشان -ضعیفان -بیدالن ،مهربان-
نگهبان -بندگان -دوستان ،زمان -نشان ،چون -ایدون ،بیننده-
داننده ،باریک -تاریک.
ّزان
* دیدههاى عقول در ادراك جالل او خیره ،آبهای روى متعز
در آب جمال او تیره ،فهمهای خداوندان فطنت در بحار عظمت او
غریق ،زبانهای اهل فصاحت از استیفاء مدح جالل و وصف جمال او
كلیل ،در هر گوشه هزاران جریح است و قتیل.

41

* َّهللا است قدیم و آفریدگار رحمن است عظیم و پروردگار ،رحیم
است و حلیم و آمرزگار ،كریمست و لطیف ،عیب پوش و عذر پوش و

Meybodi, a.g.e., s. 4/60.
Meybodi, a.g.e., s. 4/176.
Meybodi, a.g.e., s. 4/357.
Meybodi, a.g.e., s. 6/15.
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رهی دار  ،دستگیر و كارساز ،عذر پذیر و سپاسدار ،نغز كردار
و خوشگفتار و لطیف دیدار.

42

* خلقى بودند در مهامۀ حیرت و در ظلمات فكرت ،همى لطف
رّبانى و مدد یزدانى سفرى كرد به عالم خاك ،یتیم بو طالب در
ّ
یتیم هر طالب گردانید.

43

** سجعها و جناسها :تیره -خیره ،غریق -کلیل -جریح -قتیل،
قدیم-

عظیم-

رحیم-

کریم،

حلیم-

سپاسدار-

کارساز-

نغز

کردار -لطیف دیدار ،حیرت -فکرت ،ربانی -یزدانی؛ تشبیهات:
مهامهۀ حیرت ،ظلمات فکرت؛ استعارهها :دیدۀ عقول ،دست عجز.
* اینست نظم لطیف و آراسته تام ،دل را انس است و جان را
پیغام ،از دوست یادگار و بر جان عاشقان سالمَّ ،هللا است یگانه
یكتا ،در ذات و صفات بیهمتا ،از هم مانستى جدا ،و در حكم
بى چرا.

44

ّ او از حضرت
* هر كرا تاج دولت دین بر فرق نهادند منشور عز
این نام نویسند ،و هر كرا داغ شقاوت بر جان نهادند ،رقم
خذالن او از حضرت این نام كشند .دار و گیر گشاد و بند نواخت
مذلت همه نتیجه قهر و لطف اوست ،كونین و
ّ و
و سیاست عز
ّ
عالمین همه ملك و ملك اوست.

45

* قدر بسْم َّهللا كسى داند كه دلى صافى دارد ،و در دل یادگار
الهى دارد ،ساحت سینه از لوث غفلت پاك دارد ،نظرَّهللا پیش چشم
ْ» نقش نگین یقین خود گرداند،
ُم
َك
مع
هو
خویش دارد ،خلوت «و
َ َ
َ ُ
عین بیدارى و هشیارى شود ،تا چون نام او گوید ،طنطنه حروف
به سمعها میرسد و غلغله عشق به جانها مىبود.

46

سجعها و جناسها :نام -پیغام -سالم ،یکتا -همتا -جدا -چرا،
ّ ،داغ شقاوت ،لوث
ملک؛ تشبیهات :دولت دین ،منشور عز
ملکُ -
غفلت ،نگین یقین؛
42

A. Meybodi, a.g.e., s. 6/109.
A. Meybodi, a.g.e., s. 6/201.
44
A. Meybodi, a.g.e., s. 10/106.
45
A. Meybodi, a.g.e., s. 10/179.
46
A. Meybodi, a.g.e., s. 10/491.
43
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َوح االرواح فی شرح اسماء الملک الفتاحِ احمد سمعانی
 3-4ر
هدف سمعانی از نوشتن این کتاب آن است که در مخاطبانش
تصویری زیبا از خداوند بیافریند و در دلهای ایشان عشق به
خدا را بکارد .او به خوبی میداند که چنین عشقی ،نه تنها به
اهمال شریعت نمیانجامد ،بلکه به درکی ژرف تر و استوارتر از
شریعت و تعهدی نو ،برای عمل به آن منجر میشود:
* «هو» باید كه از قعر دل مترقى گردد به نفس پاك ،از نفس
ر پاك ،از ضمیر پاك ،از باطن پاککرده
پاك ،از دل پاك ،از سّ
ّان ،چون برق خاطف و
قصد درگاه پاك كند ،گذران و روان و بر
ریح

عاصف،

درآویخته.

نه

چیزى

به

او

درآویخته،

نه

او

به

چیزى

47

ّزان در
* دیدۀ عقول در ادراك جالل او خیره ،آبهای روى متعز
ّر،
آب جمال او تیره .لباب ارباب الباب در ادراك نعت او متحی
ّ او متالشى .خداوندان بصر و
خاطر اصحاب علوم در حواشى عز
ّار و حكمت در قطرهاى از بحار
بصیرت و ذكا و فطنت و خاطر خط
عظمت او غریق .اسرار ابرار از آتش انس به جالل او حریق ،دست
به دلهای س وخته زده ،گویى مشعله دارند عاشقان همه در دست،
زبانهای اهل فصاحت از شرم مدح جالل و وصف جمال او كلیل .در
هر گوشه اى هزار هزار طریح و جریح و شهید و قتیل.

48

* كجاست درویشى میزر تجرید بربسته و رداى تفرید برافكنده و
غبار اغیار از سینه فرا رفته و مادون ّهللا را وداع كرده و
ّا كرده
میان صفوۀ صفا و مروۀ وفا خیمۀ عشق بزده ،از كون تبر
ّت وى به حكم لطف قدم،
توال كرده و از زیر قدم جمعی
ّن
و به مكو
ّ
چشمۀ حیات برجوشیده و او از آن چشمهها شربتهای جانافزاى
برداشته و بر دیدار دوست نوش كرده.

49

* اى جوامرد! چون شب درآید و معجر قیرگون بر سر عروس شب
افكنند و عالم را دریاى قیر و قار سازند و نجوم بر مثال
47

Ahmad samāni, Rawh-ul- arvāh fi asmā-il- makik-il- fattāh, Tehran, elmi va farhangi, 1384, s. 3.
A. samāni, a.g.e., s. 47.
49
A. samāni, a.g.e., s. 102.
48
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درر صافى بر تخته خضرا در طواف آیند .زهره مىگوید :كرا
زهره است كه با من در نور برابرى كند .و مشترى مىگوید :كرا
رسد كه انگشترى دولت از دست من بیرون كند .و عطارد مىگوید:
كیست كه با من در میدان نور مطاردت نماید.

50

* گاه گاهى بود كه بحر بال موج زدن گیرد و محب را طاقت
مل بال نماند ،اعتقاد كند كه از محبت توبه كند
مقاسات و تحّ
ما آن اعتقاد غلط است و در شریعت
تا از بالى هوا خالص یابد ،اّ
محبت تو به هوس است؛ زیرا كه آن طلب فرصت است و ابتغا رخصت
است.

51

* عجب كارى است ،كوس كیكاووس جاللت حالت او در قاب قوسین
رسالت و داللت او مىزدند و او خود نان نمىیافت تا بخوردى.
ّ خود بر سندس و استبرق از بیم بریق
قیصر رومى را در قصر عز
حسام انتقام او آرام و قرار نبود و او خود دو گرسنگى یكى
مىكرد.

52

** سجعها و جناسها :گذران -روان -بران ،خاطف -عاصف ،آلت-
علت -حیلت ،لباب ارباب الباب ،بصیرت -فطنت ،خاطر -خطار،
ّا ،طاعت-
توال -تبر
حریق -غریق ،طریح -جریح ،کلیل -قتیل،
ّ
دیق ،زندیق ،شقی -نقی،
استطاعت ،قدرت -فطرت ،در
ّ -آجر ،صّ
َهره ،بدر -صدر ،عزیز -دستاویز ،رسالت -داللت ،قیصر-
ُهره -ز
ز
قصر؛ استعارهها :دیدۀ عقول ،طراز اعزاز ،دست لطف ،صولت
نجوم ،دیدۀ روزگار ،جید روزگار؛ تشبیهات :بحار عظمت ،آتش
انس ،میزر تجرید ،ردای تفرید ،غبار اغیار ،صفوۀ صفا ،مروۀ
وفا ،خیمۀ عشق ،چشمۀ حیات ،نطع طاعت ،سوزن فضل ،کسوت عزت،
منشور مجد ،نهال دولت ،بوستان عهد ،عروس شب ،تاج نور ،رخت
هوس ،جمازۀ افول ،سرای عصمت ،سرای بقا ،دار عطا ،سرای فنا،
دار بال ،عالم اسف ،بحر بال ،بالی هوا ،شریعت محبت ،لباس
سالمت ،اسب معرفت ،میدان محبت ،کمر مجاهدت ،قرطۀ معاملت،
50

A. samāni, a.g.e., s. 253.
A. samāni, a.g.e., s. 365.
52
A. samāni, a.g.e., s. 522.
51
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قاب قوسین رسالت ،حسام انتقام؛ در کنار استفاده از جادوی
مجاورت ،تکرار  ،طرد و عکس ،جان بخشی به عقل و دل ،واج
آرایی های پی در پی ،استفاده از جناس اشتقاق و شبه اشتقاق،
مراعات نظیر ،تضاد و  ...زبان سمعانی را در اوج ادبیّت قرار
داده است.
 3-5آثار عرفانی روزبهان بقلی
 3-5-1عبهرالعاشقین
«عبهر العاشقین» کتابی است صوفیانه ،مبتنی بر عشق و به
عبارت دیگر داستانی است از عشق صوفیانه .روزبهان ،در حاالت
و مقامات خاص عرفانی ،این کتاب را نوشته است .در عبهر
العاشقین ،آیات قرآن (گاه تمام آیه و گاه بخشی از آن) مکرر
به کار رفته است .احادیث قدسی و نبوی  ،مخصوصا احادیثی که
مورد استفاده و عالقه صوفیان است ،در این کتاب بسیار آمده
است و حتی بعضی از آنها مکرر شده است .امثال و حکم و کلمات
بزرگان صوفیه (به عربی و فارسی) در این کتاب فراوان است.
اشعار عربی و فارسی نیز مکرر ،مخصوصا در پایان هر فصل ،به
شاهد آورده شده .به نظر میرسد که غالب رباعیات ،در پایان
هر فصل ،از خود روزبهان باشد:
* مرغ باغ ازل در آشیان افعال به پردۀ صنع در پنهان شده
ََ
ن
َح
َأ
ْویم» در حسن «ف
تق
َح
ن في أ
ْن
لق
بود ،و لباس «خ
ْسََ
اْلْنساَ
ْسَن َ
َا ْ
ین بود؛ صنعت
ُم
َك
ور
ص
َُ
ْ» بجمال معنى«خلق ّهللا آدم على صورته» مزّ
صانع در صانع گم شده بود ،من بدانستم كه آنچه نادره بود و
آنکه بود .بى اختیار چشم جانم در آن آینه بماند و شور عشق
بر من غالب شده بود ،دیدۀ جان در صانع بماند ،و چشم عقل از
كافرى در صنیعت؛ بچشم جان جمال قدم دیدم ،و بچشم عقل صورت
ّف كردم.
آدم فهم تصر

53

ّحى است .چون آن معجون در عشق رسد ،عشق را
* عشق را یقین مفر
ّت بستاند ،و از عشق اهل بدایت در عشق اهل
از صفات حدوثی
Rouzbahan Baghli, Abhar-ul- āsheghin, Paris -Tehran, anjoman-e tahgigāt-e Irani-e Paris, 1366, s. 5.
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نهایت هیچ نماند ،زیرا كه منظر اعلى است ،منجنیق اشواق
است ،مصباح عشّاق آفاق است ،شب هجران به آن چراغ با روز
كنند .از شادى نزول آن برمزهاء درد ،در روز جهان پرسوز
ّام عشّاق به
كنند .هالل یقین چون از آسمان مشاهده برآید ،صو
ّ مفطر شوند ،زیرا كه در بدایت عشق چون نور
رؤیت او بجمال حق
ّر عاشقان را مكشوف است ،به رؤیت او كه
یقین از تحت سحاب تحی
ّ امساك كرد.
در رؤیت او نور صرف ذات پیدا بود ،از غیر حق

54

** تشبیهات :مرغ باغ ازل ،هالل یقین ،آسمان مشاهده ،نور
یقین ،سحاب تحیر ،زمین دل ،آب صفا ،شجر عشق ،آسمان قدم،
ثمر الفت؛ استعارهها :چشم جان ،دیدۀ جان ،چشم عقل ،جمال
قدم ،عروق جان ،بیخ مهر؛ در کنار صنایع لفظی چون سجع ،زبان
روزبهان را در اوج ادبیت قرار دادهاند.
 3-5-2شرح شطحیات
* اعلم -باركّهللا فى فهمك -كه كامن غیب در پرده عمیاء افعالى
اگر وراء برج كنگره قصر عنصر آید ،و لطیفهئى در لطیفهئى
ّر،
ّر درآید ،بىبهتت تحی
ّف شود ،و جان بىنشان در دیده تفك
متلط
ّف ،از نهاد اصلى كه كلفت كون است خویشتن را طلب
بىتمكین تكل
كند ،از پرده سادگى در عالم تمویه صور عالم علل بگردد.

55

یت
* اگر در این پرده بگذرى ،به زمین «ال َشْرقِيَّ ٍة َو ال َغْربِيَّ ٍة» از هواء هوّ
ّى وحدت در آن سایه
سایه عنقاء قدم بینى .اگر از آفتاب تجل
گریزى ،از حجاب افعال بحجاب صفت رسیدى .در كنه بىكنه غرق
گردى ،از حجاب جاوید بیرون نیایى .اى سیمرغ وحدت سراى! در
آتش هواى كبریا چون پرى ،كه جناح آزال و آباد از مرغ
ّت بگسیخت.
ربوبی

56

* هر كه از رؤیت نفس و كون فانى گشت ،هوا

ُل
را بدم ارادت دبور عشق در دمید .بر بندگان طبیعت آیت «ك
ُّ
ََ
ْها فان» برخواند .صنم اكبر را كه نفس روینده است،
لی
ْ ع
من
َ
ُ فیه» در آن
َخْت
نف
َ َ
ّل «و
پیش جان گوینده بكشد .عروس بقا نفخ او
54

R. Baghli, a.g.e., s. 120.
Rouzbahan Baghli, Sharh-e shathiāt, Tehran, tahoori, 1374, s. 14.
56
Rouzbahan Baghli, a.g.e., s. 129.
55
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ْن» او را
ْسَی
َو
ب ق
آدم ثانى زند .در كشتهزار ناوك خورندگان «قاَ
ّ زنده و جاوید بینى .مقتوالن سیف عشق و مذبوحان سنان شوق
بحق
را ذو الجالل وصف كرد .گفت «و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل
ّهللا امواتا بل أحیاء».

57

* گرد نان معرفت چون در بحر وحدت به لجه قلزم قدم غرق
یت بازماندندى .عقل در
شدندى ،در «ترانى» جالل از رسوم عبودّ
ّت منطمس
یت از طوفان قهر ربوبی
غیم افعال بنهفتى ،شوارع عبودّ
شدى.

58

* وصف كرد حسین منصور درین حروف عاشق سایق رایق فایق صادق
ّت مجاهدات بمناهج
ّش برگزید بىعل
موافق ناطق شاهق را ،آنك حق
كبرى و معارف اعلى و مشاهده ،به اصطفائیت ازلى ،بىدلیل و
ّ رفیق
ّ مرشد او ،و حق
ّ مرید اوست ،و حق
استاد ،و بىمرید .حق
او.

59

تشبیهات :کامن غیب ،پردۀ عمیاء ،پردۀ سادگی ،عالم تمویه،
میدان قدم ،آستان غیرت ،قلعۀ کبریا ،منجنیق صفات ،قاف
ّ،
یات ،طوفان طوارقات ،قوایر اعصار ،جبروت قهر ،ملکوت عز
قهرّ
بیابان ازل ،عروس تنزیه ،صحراء وحدت ،شمشیر غیرت ،عنقاء
قدم ،هواء هویت ،آفتاب تجلی ،حجاب صفت ،سیمرغ وحدت ،آتش
کبریا ،مرغ ربوبیت ،دم ارادت ،دبور عشق ،عروس بقا ،سیف
عشق ،سنان شوق ،مرغان حدث ،نور قدم ،بحر وحدت ،قلزم عدم،
غیم افعال ،شارع عبودیت ،وفان قهر ،قلزم فلک ،قاف عالم،
سماء خرد ،کنگرۀ عرش؛ استعارهها :دیدۀ تفکر ،پای قدم ،دست
قدر ،مهد جان ،یمین احدیت ،غمد قدرت ،جناح آزال ،چشم
اجرام؛ در کنار آرایه های لفظی مانند ازدواج در کلمات «عاشق
سایق رایق فایق صادق موافق ناطق شاهق» بیان کلمات و عبارات
در قالب جادوی مجاورت و  ....بیان روزبهان را در اوج ادبیت
قرار داده است.
57

R. Baghli, a.g.e., s. 162.
R. Baghli, a.g.e., s. 321.
59
R. Baghli, a.g.e., s. 506.
58
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ِ فارسی بیبهره از جنبههای ادبی
 .4آثار
 4-1کنوز الحکمة احمد جام
این کتاب ،آخرین کتابی است که شیخ احمد جام ،آن را در سال
 ۰۵۵ق ،در سن  ۳۵سالگی تالیف نموده است و غرض از تالیف آن،
دست گیری و راهنمایی طالبان حقیقت بوده است .این کتاب ،از
سویی ،تفسیر عرفانی و انفسی برخی از آیات الهی است و از
سویی دیگر ،بیان و شرح مبانی اهل عرفان و حکمت است ،لذا
تسمیه آن به «کنوز الحکمة» خالی از لطف نیست:
* سخىترین همه اشیاء آفتاب است :چون آفتاب سر از مطلع و
برج

برآرد،

خویش

همه

تاریكىها

از

جهان

ببرد،

و

جمله

ستارگان نیست نماید ،و ماهتاب را روشنایى ببرد ،جمله عالم
بدو منور گردد ،و همهچیزها ر ا بهره دهد از ضیاء و نور و
توش خویش :بر درویش و توانگر یكسان تابد ،و بر كافر و
مؤمن ،و (بر) مشرك و گبر و جهود و ترسا ،و بر مفسد و مصلح
یكسان و یكرنگ تابد ،و نفع خود به جمله برساند ،و در طبع
وى هیچ میل نباشد ،و همه چیزها را رنگ و بوى و طعم دهد ،و
ّ به وى نرسد .از آن سوگند بدو یاد كرد؛
از هیچکس نفع و ضر
زیرا كه بسیار چیزها بدو عزیز مىشود ،و او خود به نفس خویش
عزیز است.

60

* پس چون به حقیقت بنگرى ،اصل بندگى این است كه به قضاى
خداى راضى باشى ،و بر نعمت او شاكر باشى ،و بر بالى او صابر
باشى ،تا بندهاى بر حقیقت باشى و بندهاى بر حقیقت آنگاه
باشى ،كه از كارها اصل نگاه دارى ،و گرد فرمان برآیى ،و از
جوز مغز طلب كنى ،و گرد پوست نگردى ،كه پوست جز آتش را
نشاید.

61

** نثر احمد جام در «کنوز الحکمة» نثری ساده و روان و بدون
هر نوع پیرایههای ادبی است .در سراسر اثر وی جز چند تشبیه
60

Ahmad jām, Kounouz-ul- hikma, Tehran, pazoohesgah-e oloum-e ensani va motaleat-e farhangi, 1387, s.
15.
61
A. jām, a.g.e., s. 129.
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بسیار ساده ،هیچ نکتۀ بالغی و ادبی دیده نمیشود .بنابراین
«کنوز الحکمة» یک اثر محض عرفانی است.
 4-2حاالت و سخنان ابوسعید ابو الخیر
این کتاب به زبان فارسى ،تألیف ابوروح ،لطفهللا بن ابى سعید
است .مؤلف از آنجایى كه عالقه شدیدى به آثار و انفاس متبرکه
بوسعید داشته ،بر اساس تقاضاى مریدان ،دست به قلم برده و
در حاالت و سخنان ابوسعید ،مطالبى را به رشته تحریر درآورده
كه حاصل همه آنها كتاب حاضر است:
دس ّهللا روحه ،دست گرفته بودند و گرد خاك شیخ
* شیخ اجل
ّ را ،قّ
ابو الفضل طواف مىكرد و نعره مىزد .و درویشان سر و پاى
برهنه در زمین مىگشتند .چون آرامى پدید آمد شیخ گفت« :این
روز را تاریخ سازید كه نیز این روز را بازنیابید».

62

ّت
* اگرچه بصورت در میان خلق بود بهحقیقت مشاهده حضرت عز
[مىكرد] و انفاس معدود بر وى وبال بود و شوق وى بوصول آن
ّق بغیر داشت از
حضرت بود و برهان این اصل آن است كه آنچ تعل
ّلع بود ،چه گویى از صفت الزم به خود كه
احكام مغیبات بران مط
ّت بود و مدد آن ساعة فساعة
تأیید آن لحظة فلحظة از حضرت عز
از لطف الهى.

63

** نثر لطف هللا بن ابی سعید در «حاالت و سخنان ابوسعید
ابوالخیر» نثری ساده و روان و بدون هر نوع آرایش لفظی و
معنوی .به همین سبب جزو آثار عرفانی محض قرار میگیرد.
 .5آثار بینابین
 5-1اسرارالتوحید محمد بن منور
اسرار التوحید في مقامات الشیخ ابى سعید ،به قلم محمد بن
منور میهنى است و یکى از شاهکارهاى نثر فارسی به شمار
مىرود و به لحاظ ارزش هنرى و چیرهدستى نویسنده در اسالیب
گوناگون بیان و شیوه داستانپردازى و انتخاب كلمات ،در صدر
Lotf-ullah- ibn-e abi saeid, Hālāt va sokhanān-e Aboo saeid, St. Petersburg, ilyas, 1899, s. 15.
Lotf-ullah- ibn-e abi saeid, a.g.e., s. 58.
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میراث ادبى زبان فارسی قرار دارد .اثر حاضر ،زندگىنامه
عارف بزرگ و انسان نمونه تاریخ فرهنگ ایران ،ابوسعید بن
ابى الخیر میهنى است كه در تاریخ عرفاى ایران واالترین
جایگاه

را

داراست.

این

کتاب،

تنها،

زندگىنامه

ابوسعید

نیست ،بلكه یکى از برجستهترین منابع تاریخ تصوف ایران و
یکى از مهمترین اسناد تاریخ اجتماعى این سرزمین در یکى از
مهمترین ادوار تاریخ ایران نیز به شمار مىرود:
* شیخ گفت :از آن مرد غافل بشنوی و کار بندی .کم آیید و
همه شمایید.

64

دس هللا روحه العزیز ،هرگز خویشتن را «من» و «ما»
* شیخ ما ،قّ
نگفته است .هركجا ذكر خویش كرده است گفته است« :ایشان،
چنین گفتهاند و چنین كردهاند».

و اگر این دعاگوى درین

مجموع ،سخن برین منوال -كه بر لفظ مبارك او رفته است -و
سیاقت سخن ،از براى تبرك ،هم بر آن قرار نگاه دارد ،از فهم
عوام دور افتد.

65

* بس باد که در دزباد است ...آری دزباد معدن باد است.

66

* گفت تو باز همت ما را از اعلی العلی به تخوم ارضین می
آوری.

67

* ای دانشمند ،بر ما پوشیده نیست اندیشۀ خاطر تو ،این که
ما می گوییم ،در سبع هشتم است.

68

* شیخ ما را پرسید درویشی که ای شیخ اصل ارادت چیست؟ شیخ
ما گفت :آنک خواستش خاست گردد.

69

** زبان اسرارالتوحید در بخشهای مختلف متغیر است .به هنگام
نقل عبارت از ابوسعید ،زبان محمد بن منور ادبیتر و همراه
با پیرایههای ادبی میگردد؛ اما در بخشهای دیگر ،به دلیل

64

Mouhammad ibn-e monavvār, asrār-ul- tohid fi magāmāt-e Aboo saeid, Tehran, agah, 1386, s. 62.
Mouhammad ibn-e monavvār, a.g.e., s. 12.
66
Mouhammad ibn-e monavvār, a.g.e., s. 84.
67
Mouhammad ibn-e monavvār, a.g.e., s. 97.
68
Mouhammad ibn-e monavvār, a.g.e., s. 102.
69
Mouhammad ibn-e monavvār, a.g.e., s. 314.
65
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ساختار حکایت وار کتاب ،زبان ساده و روان است .از طرفی دیگر
هدف محمد بن منور ،زندگینامه نویسی است .بر رویهم فقط
بخش هایی که مربوط به نقل سخنان ابوسعید است را میتوان ادبی
خواند و بخش بزرگی از اسرارالتوحید ادبی نیست.
 5-2کشفالمحجوب هجویری
کشفالمحجوب

کتابیاست

تعلیمی

در

تصوف

از

علی

بن

عثمان

هجویری .از قرائن این چنین استنباط میشود که نوشتن کتاب
پیش

۵۶۰

از

آغاز

قمری

شدهاست

و

پس

از

۵۶۳

به

پایان

رسیدهاست .کشفالمحجوب از قدیمترین کتابهاییاست که به زبان
فارسی در تصوف نوشته شدهاست و ویژگیهای نثر دورۀ اول زبان
فارسی را داراست .کشف المحجوب از جمله قدیمیترین و معتبر
ترین کتابهای فارسی در تصوف است:
* بحكم استدعاء تو قیام كردم و بر تمام كردن مرادت ازین
كتاب عزمى تمام كردم مراد از آن این بود كه مرا اهل سؤال
دیدى و واقعه خود از من پرسیدى و این كتاب اندر خواستى و
ّ سؤال تو
مرادت از آن فائده بود ال محاله بر من واجب شد حق
گزاردن.
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بدانك

گروهىاند

از

مالحده

لعنهم ّهللا

كه

مر

ایشان

را

سوفسطائیان خوانند و مذهب ایشان آن است كه به هیچچیز علم
درست ناید و علم خود نیست با ایشان گوئیم كه این دانش كه
مىدانید كه به هیچ چیز علم درست نیاید درست هست یا نه؟ اگر
گویند هست علم اثبات كردند و اگر گویند نیست پس چیزى كه
درست نیاید آن را معارضه كردن محال باشد و با آنکس سخن
گفتن از خرد نبود.

71

* علماء غافل آنان باشند كه دنیا را قبلۀ دل خود گردانیده
باشند و از شرع آسانى اختیار كرده و پرستش سالطین بر دست
گرفته و درگاه ایشان را طواف گاه خود گردانیده و جاه خلق را

Ali Hujwiri, Kashf-ul- Mahjoob, Tehran, soroosh, 1389, s. 5.
A. Hujwiri, a.g.e., s .17.

2476

70
71

Academic Journal of History and Idea
Saadati - Hajiannezad / pp 2450-2480

Vol.7/Num.4
Dec. 2020

ّت
محراب خود كرده و بغرور زیركى خود فریفته گشته و به رق
ّه و استادان زبان طعن
كالم خود مشغول دل شده و اندر ائم
برگشاده و بقهر كردن بزرگان دین به سخنى كه بر وى زیادت
آوردن بود مشغول گشته آنگاه اگر كونین اندر پلۀ ترازوى وى
نهند پدیدار نیاید آنگاه حقد و حسد را مذهب گردانیده.
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* فقر را رسمى و حقیقتى است رسمش افالس اضطراریست و حقیقتش
اقبال اختیارى آنك رسم دید باسم بیارامید و چون مراد نیافت
از حقیقت برمید و آنك حقیقت یافت روى از موجودات برتافت و
ّ بشتافت.
ّ ببقاء كل
ّ اندر رویت كل
بفناء كل

73

د كدر بود و كدر از صفات بشر بود و بهحقیقت صوفى
* صفا ضّ
بود آنك او را از كدر گذر بود.
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ّ باقى از قبضه
* صوفى آن بود كه از خود فانى بود و بحق
ّف آنك به مجاهدت
طبایع رسته و بهحقیقت حقایق پیوسته و متصو
این درجه را مى طلبد و اندر طلب خود را بر معاملت ایشان
ّ دنیا
درست همى كند و مستصوف آنك از براى منال و جاه و حظ
خود را مانند ایشان كرده باشد و ازین هر دو و از هیچ معنى
خبر ندارد.
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* سكر جمله پنداشت فناست در عین بقاء صفت و این حجاب باشد
و صحو جمله دیدار بقا در فناء صفت و این عین كشف باشد .سكر
دت و دیكر بكاس محبت و سكر
بر دو گونه باشد یكى بشراب موّ
ّتى
تولد آن از رؤیت نعمت بود و سكر محب
دتى معلول باشد كه
ّ
موّ
تولد آن از رؤیت منعم بود پس هر كه نعمت بیند
ّت بود كه
بىعل
ّ
بر خود بیند خود را دیده باشد و هر كه منعم بیند بوى بیند
خود را ندیده باشد اكرچه اندر سكر باشد سكرش ،صحو باشد.
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** هجویری کشفالمحجوب را به درخواست یکی از مریدانش نوشته
است .زبان وی هم در قسمتهای مختلف کتاب متغیر است .عمدتً
ا
Hujwiri, a.g.e., s. 27.
Hujwiri, a.g.e., s. 30.
Hujwiri, a.g.e., s. 45.
Hujwiri, a.g.e., s. 49.
Hujwiri, a.g.e., s. 282-283.
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هنگامیکه
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هدف

وی

بیان

فرقههاست،

مقاصد

زبانش

ساده

و

بیپیرایه است .اما هنگامیکه به بیان مبانی عرفان میپردازد،
زبانش در اوج ادبیت قرار میگیرد.
در

مثالهای

یادشده،

سجعها

و

جناسهای:

افالس-

اقبال،

اضطراری -اختیاری ،اسم -رسم ،آرمید -رمید ،یافت -تافت،
کدر -گذر ،فانی -باقی؛ استعاره :قبضۀ طبایع و تشبیهات:
ّت ،کأس محبت؛ در کنار استفاده از اشتقاقات متعدد،
شراب مود
تضادها و  ...سبب زیبایی زبان هجویری شده است.
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نتیجهگیری
ارائۀ تعریفی دقیق از ادبیات و بررسی برخی از آثار مهم
عرفانی قرن پنج و شش ،بر اساس این تعریف ،هدف اصلی نگارش
این مقاله است .بر این اساس ،آثار عرفانی زبان فارسی به سه
بخش

عرفان

محض،

ادبیات

میشوند.

آثاری

که

بازیهای

زبانی

و

در

عرفانی

آن

هدف

پیرایههای

آثار

و

مستقیم،
سبب

ادبی،

بینابین

تقسیم

لذت

و

تولید

است

برانگیختگی

عاطفۀ

مخاطب میگردد ،ادبیات عرفانی هستند .برخی از این آثار در
زبان

فارسی

کشف االسرار

عبارتاند
میبدی،

از:

عبهر

سوانح

العاشقین

احمد
و

غزالی،

شرح

نوبت

شطحیات

سوم

روزبهان

بقلی ،نامه ها و تمهیدات عین القضات همدانی و روح االرواح
احمد سمعانی .دستۀ دیگر آثاری هستند که هدف در آن انتقال
معنی و پیام است .هدف نویسنده ایجاد حس لذت نیست بلکه به
دالیل مختلف ،ازجمله خواهش مریدان ،کتابی را به رشتۀ تحریر
درآورده است .زبان این آثار خالی از هر نوع آرایش زبانی
است و به همین سبب ،انفعال نفسانی ایجاد نمیکند .برخی از
این آثار عبارتاند از :کنوز الحکمة احمد جام و حاالت و سخنان
ابوسعید ابو الخیر .اما در میان این آثار ،دو اثر هم وجود
دارند که زبانشان متغیر است؛ گاه درنهایت آرایشهای زبانی و
ادبی قرار می گیرند و گاه به زبانی بسیار ساده و خالی از هر
نوع آرایه .این دو اثر عبارتاند از :اسرارالتوحید و کشف
المحجوب .در این بررسی ،تغییر زبان متون عرفانی کامال مشهود
است.

آثار

ادبی

دورۀ

نخستین

(آثار

خواجه

عبدهللا

انصاری،

ً از صنایع لفظی استفاده کرده اند؛ اما به
سوانح و )...غالبا
تدریج ،این استفاده ،جای خود را به تمثیل و مثل داده و سپس
در دوره های بعد ،زبان غالب آثار ادبی -عرفانی ،مشحون به
صنایع معنوی می گردد.
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