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  منیره پویای ایرانی
  دانشگاه تبریز

  
دیـدم در   را مبتدیی می  در گذر از اندیشه و نگارش این مبحث عرفانی، خود           

مهین، جناب آقای دکتـر محمـدعلی موحّـد، اسـتاد            اندیشه استاد    برابر شکوه 
های ناپیدای تاریخ را کاویده است و بـا         نگری که با چشم دریافت، الیه     ژرف

  .نگردچشم دل، در درخشش پرتو خورشید جان، به جهانِ جانِ برین می
  

طـور آن در عرصـۀ ادبیـات ایـران،          نویـسی و سـیر ت      با بررسی مقولۀ مقدمـه    
در . نّت ادبی از سابقۀ دیرین و کهـن برخـوردار بـوده اسـت              که این س   یابیم میدر

های روشن از این شیوۀ ادبـی       ـ ادبی ایران باستان نیز به نشانه      واکاوی آثار تاریخی  
های دورۀ هخامنشی که مشتمل چنان که بخش آغازین اغلب کتیبه. یابیمدست می

کننـدگان   تنظـیم است بر ستایش اهورمزدا و معرفی پادشاه، حاکی از آن است که             
های تـاریخی ـ سیاسـی    ها نیز درج درآمدی، ولو کوتاه، را در آغاز بیانیهاین کتیبه

هـای دوره ساسـانی نیـز       تفحص آثار ادبی و کتیبـه     . اندکردهامری ضرور تلقی می   
مبیّن آنست که نویسندگان این دوره هم همـین شـیوۀ تمهیدنویـسی را بـه روش         

ها، در دیگر آثار مکتوب بجامانده از این    غیر از کتیبه  . اندداشتهگذشتگان به کار می   
شـود، از آن جملـه کتـاب        عصر هم همین شیوه با اندکی گستردگی مشاهده مـی         

اش بر ستایش دیـن مزدیـسنا و توصـیفی کوتـاه از              که مقدمه  وزار شگندگمانیک
ب جهان اکبر و جهان اصغر و اهمیّت اعتدال پیمان در این دین و سبب تألیف کتا             

، از دیگر آبشخورهایی که این سنت کهن ادبـی بـر            )86:  1378تفضلی،  (اشتمال دارد   
با بررسی ایـن    . های سیاسی پادشاهان  سر آنها سایه افکنده، عبارت است از خطبه       
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یابیم که هر کدام از آنها فراخور مـتن خطبـه، مـصدّر بـه               نوع آثار تاریخی، در می    
محمدبن جریر طبـری،    (ث در تاریخنامۀ طبری     ای بوده است، نظیر خطبۀ گیومر     مقدمه
1380  :84(.  

مناسب است که در بررسی سیر تاریخی مقدمۀ آثـار منثـور و پـی بـردن بـه        
شـاهنامه  ترین اثر منثـور،     ارزش آنها، در طلیعۀ ظهور ادب فارسی، به مقدمه کهن         

 مقدمـۀ   زمان و مقایسه آن بـا      از مطالعه این مقدمۀ دیرینه    .  نظر بیفکنیم  ابومنصوری
رسیم که تنظیم این مقدمـه و منـدرج شـدن           کتب دوره ساسانی، به این نتیجه می      

  . نویسی ای بوده است در بسط دادن حوزۀ مقدمهمطالب جدید در آن، گام تازه
های موضوع خاصی از موضوعات ادبی، از تحقیق را در مقدمهحال اگر بررسی و 

یم و سـاختار آنهـا را از نظـر زبـانی و     آن جمله آثار منثور عرفـانی متمرکـز سـاز       
 طـرز    و های هنری، مطالب مندرج و شـیوه تنظـیم و تنـسیق آنهـا             دستوری، جنبه 

یابیم کـه هـم در      یی دست می  های ارزنده اندیشه نویسندگان بررسی کنیم، به یافته     
 آیند عرصه شناخت سبک نگارش و ابعاد گوناگون اندیشه صاحب مقدمه بکار می

های جدید سبک نگارشی عمومی زمان تـألیف        ایی مرزها و عرصه    هم در شناس   و
  .مقدمه اثر، چراغی فرا راه محققان خواهند بود

  های عرفانیـ ساختار کلی مقدمه
ضرورت دارد که در تحقیق مطلب مذکور، نخست بـه تمـایز سـاختاری دو               

 تـألیف   گروه تألیفات منثور عرفانی، یعنی آثاری که بر پایه تعلیم مریـدان مـتعلم،             
هایی که محور اصلی آنها را شرح احوال و سیر طبقه عرفـا یـا          یافته است و کتاب   

  .فرد خاصی از این نحله تشکیل داده است، توجه شود
باری مقولۀ عام مشترک که بنا به سنّت دینی، درآمد مقدمۀ همه آثار عرفانی،              

تحمیدیـه و   اعمّ از تعلیمی و مناقبی با آن آراسته شـده اسـت، عبـارت اسـت از                  
  .گویی منقبت

  های حمدگویی از نظر ساخت بیرونی ویژگی ـ 1
  :زبان تحمیدیه ـ 1 ـ 1

مرصـاد العبـاد،    (ای از نویسندگان، نظیر امام محمد غزالـی، نجـم رازی            عده
گویی خود را به زبان پارسی ادا       عزّالدین کاشانی، تحمید و نعت    ) مرموزات اسدی 

شرح  شمار کثیری از آثار عرفانی نظیر        و منقبتیِ اند، در مقابل خطبه توحیدی      کرده
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، کـشف المحجـوب هجـویری     ،  رساله قـشیریه  ترجمه  ،  التصوف لمذهب التعرف
حـاالت و   ،  فردوس المرشدیه فی اسرار العهدیه    ،  صراط اهللا المبین  و  انس التائبین   

ـ     عبهر العاشـقین   ،االنسان الکامل ،  ءاالولیاۀتذکر،  سخنان ابوسعید ابوالخیر   ان  بـه زب
  .عربی بیان شده است

   تکرار تحمیدیه ـ1 ـ 2
االنـسان  توان به تحمید عزیزالدین نسفی در کتـاب         در باب این خصیصه می    

گویی مزبـور منـدرج در مقدمـه کتـاب، در سـرآغاز            اشاره کرد که ستایش   الکامل  
  )38:  1350عزیزالدین نسفی، (رساله دوم، در بیان توحید نیز تکرار شده است 

  صورت ترکیبی تحمیدیه ـ 1 ـ 3
گویی خود را ابتدا، اجماالً به زبان عربـی تقریـر             نعت  و  حمد ،محمدبن منور 
 شرح و تفصیل مستوفی به زبان پارسی، در باب سپاس الهی            اکرده است، سپس ب   

  .دهدو نعت نبوی داد سخن می
   ـ روش اجمالی یا تفصیلی در تنظیم تحمید و منقبت1 ـ 4

ستملی بخاری، خواجـه عبـداهللا انـصاری، هجـویری،          نویسندگانی از قبیل م   
گونـه از    عزیزالدین نسفی، شیخ احمد جام، با عبارات بـسیار مجمـل، گـاه کوتـاه              

اند، برخی دیگر از مؤلفان نظیر محمـد غزّالـی،          سپاس الهی و نعت نبوی یاد کرده      
نجم رازی، روزبهـان بقلـی، عزّالـدین محمـود کاشـانی بـا تفـصیل بیـشتری بـه                    

  .اند گاه نعت نبوی پرداخته وگویی ستایش
   کاربردهای دوگونه در آغاز تقریر حمد الهی و نعت نبوی ـ1 ـ 5

در باب شروع عبارات حمدگویی و منقبت نبوی، گفتنی است که گـاه آغـاز          
اسـت و در برخـی مـوارد بـا بـه            » الحمـد «ها با صیغه مصدری به صورت       جمله

، »ارضـی «،  »اَحمدُه«الغیر افعال نظیر      مع های متکلم وحده یا متکلم    کارگیری صیغه 
  .عبارات سپاسی و نعتی نویسندگان بازگو شده است» نَشهدُه» «نَحمدُه«، »اَشکُره«
در آمیختن سپاس الهی با ذکـر مناقـب پیـر    ( ـ انتخاب روش خاصّ در حمدگویی  1 ـ  6

  )مرشد
فـردوس  هـای عرفـانی، روش محمـود بـن عثمـان، مؤلّـف           در میان مقدمـه   

 است ویژه، با این توضیح که نویسنده مبحث حمد الهـی را بـا               ایشیوهرشدیه  الم
ها و نعم پروردگار که از نظر مؤلّف، یکی از نمودهای عینی آن، برگزیـده                شبخش

منـدی آن شـیخ از مقامـات        شدن مرادش شیخ ابواسحاق کازرونی اسـت و بهـره         
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وصفی از خانقاه و مناقب     دهد، آن گاه طی ابیات عربی،       صاحبان حقایق، پیوند می   
  .آوردمرشد می

  ها سطح واژگانی و دستوری تحمیدیه ـ1 ـ 7
های دیگر هم مـرتبط بـا        ها، همانند بخش   ظهور آثار این مولّفه از حمدگویی     

های درونی و فردی نویسندگان بوده اسـت، درنتیجـه قـدرت خالقیـت و               انگیزه
اژگـان و ترکیبـات بـدیع و    شناسایی برخـی از نویـسندگان در برگزیـدن و       زیبایی

اش بـا  هـای تفکـری نویـسنده و نـوع مواجهـه     ها که بر حسب پایـه     تنسیق جمله 
از سوی دیگر تـأثیر عوامـل بیرونـی و    . شوداند، عیان می موضوع متن سامان یافته   

 گاه گفتاری متداول در زمـان حیـات مؤلـف، در             و محیطی، یعنی سبک نوشتاری   
به عنوان نمونـه برخـی      . شودها مشاهده می  قدمهها و جمالت این بخش از م      واژه

قرینه و حجتی است بر کهنگی زبان       شرح التعرف   کاربردهای زبانی بخش تحمید     
؛ »اماندر دنیـا از وی بـسیار پیچیـده        «: در معنای آزار دیدن   » پیچیدن«متن، از قبیل    

، ؛ نانگریـستن، ناداشـتن، ناخواسـتن      »نــ «جـای   بـه » نا«کثرت کاربرد عالمت نفی     
، نمـود   »انـدر «با بسامد فراوان، کثرت کاربرد حـرف        » مر«استفاده از حرف تأکید     

های شرطی و صلۀ آن     با کاربردهای مختلف، به ویژه در جمله      » ی«پربسامد نشانه   
   وجـود حـق بـا وجـود خلـق بـه یـک              ی، نشایـست  یپس اگر مرحق را ضد بود     «

 این تحمیـد     در  عامل بیرونی  در باب نفوذ  . )39:  1363اسماعیل مستملی بخـاری،     (» وقت
 اشاره کرد کـه بـه       التعرف لمذهب التصوف  توان به تأثر نویسنده از متن اصلی          می

  .وفور از کلمات عربی استفاده کرده است
غیر از دو خصیصه فوق، در بر شمردن ویژگیهـای زبـانی و دسـتوری ایـن                 

  :توان از موارد ذیل نام بردها، میبخش از مقدمه
  :دهای معطوفی که گاهی با مضاف الیه نیز همراه استـ آوردن کاربر

» هـای زمـین و آسـمان      ذره«،  »برگ درختان و ریگ بیابان    «،  »شکر و سپاس  «
لمعـات صـدق و نفحـات       «؛  )1: 1352غزالـی،   (» عظمـت و عـال    «،  »جالل و کبریـا   «

عزّالـدین کاشـانی،    (» کلمه جامعه و صحیفه کامله    «،  »دیدۀ جان و دماغ دل    «،  »اخالص
  .)1: 1367محمد منور، (» غرایب و بدایع«، »حمد و ثنا«، )2: تابی

  ). 1:  1353غزالی، (» تشبیه«و » تعطیل«ـ استفاده از اصطالحات فلسفی نظیر 
سـلوک راه ظلمـات صـفات بـشری میـسّر           «های عرفـانی از قبیـل       ـ کاربرد واژه  
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الحمـداهللا الـذی    « )1: 1373نجم رازی،   (» علّت عنایت بی «،  »عنصر فتوت «؛  »گرداند  می
شـیخ روز   (» عشق باهل النهایات فـی االزل     «،  »ازلیّۀ و العشق فی     المحبّۀاستأثر لنفسه   

و اغنـاهم    «)1: 1384هجـویری،   (» صـاله اَذاقَ سرَّ المشتاقین روحَ وِ     «)9: 1380بهان بقلی،   
  .)3: 1388عطار نیشابوری، (» بالفناء عن البقاء و بالبقاء عن الفناء

نجم رازی،  (» خضرصفتان«،  »قلندروشان«:  ترکیبات وصفی تشبیهی بدیع    ـ استفاده از  
1373 :1(.  

هـای  بر اساس تـأثیر سـبک عمـومی، در برخـی تحمیدیـه            : ـ وفور کلمات عربی   
نمونـه بـیّن ایـن      . فارسی، از کلمات عربی با بسامد زیـادی اسـتفاده شـده اسـت             

ظهور ایـن   .  است ایهمصباح الهد گویی عزالدین کاشانی در مقدمه       ویژگی، ستایش 
» صـحیفه کاملـه  «، »کلمه جامعـه «، »کلمه کن «خصیصه با درج کلمات عربی نظیر       

ی اسـت تـأثیر ایـن عامـل و برخـی            نگفت. در این مقدمه نظرگیر است    » الکتاب اُم«
عوامل دیگر از قبیل توصیفات مختلف و متعدد، موجب شده است که متن کتاب              

  .در عین بالغت، از صعوبت خالی نباشد
  گویی ها در بخش تحمیدیه و نعتـ ساختار جمله

های پربسامد ساده و کوتاه مستقل یـا        نویسندگان به موازات استفاده از جمله     
کردنـشان،   مربوط به هم، در توضیح و توصیف و تأکیـد موضـوعات یـا مـستدل               

  .اندهای مرکب چند فراکردی به کار گرفتهجمله
هـا  های مرکـب برخـی تحمیدیـه      لهدر این مقال به توضیح مجمل بافت جم       

شـرح  گـویی    هـای مرکـب منـدرج در سـتایش        با مداقّه در جمله   . شودبسنده می 
یابیم چون مرکز ثقل مفاهیم در ایـن اثـر، تفهـیم و تبیـین و شـرح                   در می  التعرف

های مرکب این تحمیدیه، فراکردهای پیرو      مبسوط است، در شمار کثیری از جمله      
شاید کـه مـراد وی   «: اندی یا بدل توضیحی به کار رفتهبا حالت دستوری متمم علّ   

  باقی بر دو گونه بود، یکی آن که » «رگویندص دیدار چشم بکهدیدار باشد، زیرا 
  فراکرد پیرو با نقش دستوری متمم علّی                     

  ، ورا به وقت ثانی بقا باشد
  فراکرد پیرو بـا نقش بدل توضیحی 

  .)35-36-37: 1366اسماعیل مستملی بخاری، (. »ایت نباشدورا نهیکی آن که 
  فراکرد پیرو با نقش بدل توضیحی              

هـای مرکـب و گـسترده در ادوار بعـد           شایان ذکر است که این نـوع جملـه        
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توان به جمالت مرکب به کار کاربردشان تداول کامل داشته است؛ از آن جمله می      
انست، ؤانسان و انس و م    و چون   «: ور اشاره کرد  رفته در ستایش و حمد محمد من      

  حکمت بالغه آن اقتضا کرد که ، از حروف متناسب مرکب کلماتی اند
  فراکرد پایه              با نقش متمم علّی) 1(فراکرد پیرو         

انـست بـه آن مـونس از        ؤوحشت انفـراد بـه م      تا   وی را به مونسی محتاج گرداند     
  . »خویش دفع کند

  با نقش مفعول غیر صریحی) 2(فراکرد پیروِ پیرو     با نقش بدل توضیحی) 2(پیرو فراکرد 
  )1: 1367محمد منور، (

اش، از چنـین    عزّالدین کاشانی نیز در توضیح و توصـیف عناصـر تحمیـدی           
گفتنی است که نویسندۀ مزبـور افـزون        . )1:تابی( های طوالنی بهره برده است    جمله

ب چندفراکردی، از طریق عناصر دیگـر دسـتوری، از          های مرک بر استفاده از جمله   
ار الیهی یا وصـفی، بـه کـ       های مضاف قبیل کلمات معطوف متعدد همراه با وابسته      

کاررفته در سـتایش خـود را گـسترش داده           ی به هاهای مربوط، جمله  بستن جمله 
و از جملـۀ انبیـاء      «،  »انسان که کلمۀ جامعـه اسـت و هـم صـحیفۀ کاملـه             «: است

سلین و خاتم النبیین را برگزیـد و بـر تخـت بخـت ابـد نـشاند و افـسر                     سیدالمر
ر جن و انس و ملک و ملکـوت         محبوبی بر سر نهاد و طریق تنفیذ تصرّفات او د         

  .)1: تاعزّالدین کاشانی، بی( »بگشاد
  استشهاد به آیات قرآنی و احادیث نبویـ 

 صور گوناگون   ها، برای تتمیم، تأکید و توضیح موضوع به       در برخی تحمیدیه  
مرمـوزات  از آیات قرانی و احادیث استفاده شده است، از آن جمله در تحمیدیـه               

کیفیت کاربرد این اقتباسات    .  مصباح الهدایه  ،اسرارالتوحید،  مصباح الهدایه ،  اسدی
  :های فارسی بدین قرار استو ارتباط لفظی آنها با جمله

: صورت گرفته است  » که«بط  پیوستگی آیه با جملۀ پیشین به وسیله حرف ر        : الف
جملگی عوالم ملک و ملکوت داخل شخص انسان که لَقَد خَلَقنـا االِنـسانَ فـی                «

  .)1: 1373، نیز رک همو، 3: 1352نجم رازی (» احسن تقویم ثُمّ رَدَدناه اسفل سافلین
نی یا حدیث به عنوان مـضاف الیـه جزیـی از اجـزای         آدر برخی موارد آیه قر    : ب

  » نَّ خَلَقَ آدمَ علی صورته اِاو را با خلعت صورتِ«: رفته استار جمله فارسی به ک
  

محمد (. »به زیورِ نَفَختُ فیه مِن روحی قالب او را بیاراست         «؛  )2: تاعزالدین کاشانی، بی  (
  .)1: 1367منور، 
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» بیـدی «قالب او را تشریف خصوصیت « :نیآاستفاده از کلمه یا کلماتی از آیه قر : ج
  .)3: 1373نجم رازی، (» نهاد» مِن روحی« او را از اختصاص اضافتِ داد، مبداء روح

  استفاده از شعرـ 
 و شرح التعرفتوان به یک بیت عربی که در مقدمه تحمیدی در این باب می  

  :گویی محمد منور به کار رفته است، استناد جست با اندکی تفاوت در ستایش
  : ، نیـز رک 41: 1363اسماعیل مستملی بخـاری،  (» دلیلٌ علی أَنّه قادر  /  له آیه  ءٍو فی کلّ شی   «

  

و بـه عـوض   » ففـی » «وفی«در تحمید اسرار التوحید به جای    . )2: 1367محمد منـور،    
  .آمده است» تَدُلُّ» «دلیل«
   صنایع ادبی ـ1 ـ 8

 آثار شیخ احمد جام،     طبقات الصوفیه، ،  شرح التعرف ها نظیر   در برخی تحمیدیه  
ی از گرایش به صنایع ادبی مشهود نیست، نویسنده بـا کـالم             ی، نشانه االنسان الکامل 

های هنری منحصراً بـر پایـه اندیـشه دینـی، پـس از حمـد و                  ساده و خالی از رنگ    
در مقابـل ایـن نـوع      . آفرین، به ذکر صفات و نعم الهی پرداخته اسـت         سپاس هستی 

یـل و   شیوه، خاطر شماری از نویسندگان، در قسمت ثناگویی، گـاهی در گلـزار تخ             
هـای   گویی خود را با ابداع انواع بدایع هنری، در زمینه     مضمون آفرینی گشته، سپاس   

تـوان بـه خطبـه      هـا مـی   تر کرده است، از این گونه تحمیدیه       لفظی و معنوی پرنقش   
 ، مرمـوزات اسـدی    ، عبهـر العاشـقین    ، کـشف المحجـوب    ،کیمیای سعادت نیایشی  

  . اشاره کرداالولیاءۀتذکرو ایه مصباح الهد،  فردوس المرشدیه،مصباح الهدایه
   سجعـ

های عرفانی، بنا به اسـلوب هنـری زمـان خـود            ای از نویسندگان مقدمه   عده
اند برای ایجـاد رابطـه      درآمد ستایشی و نعتی خود را عرصۀ درخوری دانسته        پیش

بر اساس همـین گـرایش موسـیقیایی اسـت کـه در             . ها و آهنگ کالم   آوایی واژه 
، ]درختان، بیابـان  [،  ]فراوان، آسمان [های هماهنگ   ، واژه عادتکیمیای س تحمیدیه  

در همین زمره اسـت کلمـات مـسجّع         . انددر کنار هم قرار گرفته    ] بدایع، غرایب [
ــه ــای تحمیدی ــه کــشف المحجــوبه ــش، ترجم ــالۀ ق ــاد، ریهیرس ، مرصــاد العب

وت، ملکـ [،  ]کَـشَفَ، فَـسَعَ   : [مـصباح الهدایـه   ،  فـردوس المرشـدیه   ،  ءاالولیا ۀتذکر
منـوّر،  [،  )9، ص   1379قشیری،  (] اَمَد، اَحَد [،  ]تَفَرُّد، تَوَحد  [)1: 1384هجویری،  (] جبروت
گفتنـی اسـت در     . )2تا، ص   عزالدین کاشانی، بی  (] اصطفا، اجتبا [،  ]جامعه، کامله ] [معطّر
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  .های عرفانی این هنر موسیقیایی بیش از سایر صنایع لفظی نمود دارد ثناگویی
  تشبیهـ 

های آثار عرفانی، از میان دیگر صنایع ادبی، تشبیه، به ویژه            عرصه تحمیدیه  در
  .توان کاربرد هنری پربسامد به شمار آوردهای تشبیهی را میاضافه

تـوان جزیـی از اجـزای نهـاد یـا گـزاره             به آنها را می    هٌتشبیهاتی که مشبه و مشب    ـ  
رفانی نسبت به نوع اول     ها محسوب داشت، در بخش نیایشی و نعتی آثار ع         جمله

 قابل ذکـر اسـت کـه        )1: 1352غزالی،  (» همه، پرتو جمال اوست   «: است اندک شمار 
هـا  هـای دیگـر مقدمـه      های ترکیبی تشبیهی در بخش     تشبیهات نوع دوّم و وصف    
 .کاربرد قابل توجهی دارند

 استعارهـ 
ته هایی که با ذوق عرفانی سرشـ       خاصه در تحمیدیه   ،کاربرد این صنعت ادبی   

  کشف المحجوب   و ءاالولیاۀتذکر و   عبهر العاشقین شده است، نظیر خطبه نیایشی      
شـیخ روز بهـان بقلـی،       (» حیاری سکاری من شراب حبیبهم ال یفیقون      «: نمود بیّن دارد  

اذاقَ سـرّ  «) همـان (، کَشَف بها حجب الملکـوت عـن جمـال الجبـروت             )9: 1379
عطار نیشابوری، (» المتغلغلین فی قعر قربه «؛)1: 1384هجویری، (» المشتاقین روحَ  وصاله

  .)همان(» یۀاطفأَ بنوره نارالغوا«؛ )3: 1388
  تجسّم بخشیـ 

توان دریافت که عنـصر خیـال       با تأمّل در زوایای دیگر این نگرش هنری می        
 هنـری بخـش     هـای های دیگر هـم نویـسندگان را در پرورانـدن مایـه            به صورت 

تـوان بـه تجـسّم بخـشی و         ها می مار این شیوه  در ش .  است تحمیدیه مدد رسانده  
 در  .)ای از هنر استعاره مشهود اسـت      در الیه آن نیز سایه    (تصویرآفرینی اشاره کرد  
نویـسنده تـصویر زیبـایی از       . توان این هنر را مشاهده کرد     ثناگویی نجم رازی می   

نجـم رازی،   (. دهـد گری رنگارنگ نقاش آفرینش پیش روی مخاطب قرار مـی         نقش
هـای برگرفتـه از      ای است پرنقش و نگار کـه رنـگ         در جانب دیگر پرده    )1: 1373

سلوک عرفانی ـ قلنـدری تـاریخ و اسـطورۀ آن، خیـال خواننـده را بـا خـود بـه          
قلندروشـان تـشنۀ طلـب را       «: بـرد های اسطوره و تـاریخ و فرهنـگ مـی          سرزمین

 و بـه    سکندروار به قدم صدق، سلوک راه ظلمات صفات بشری میـسر گردانیـد،            
جگر آتش محبت را به سرچشمه آب حیات         علت، خضرصفتان سوخته  عنایت بی 
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  .)همان( »معرفت رسانید
  ها و ذوقیات عرفانی در تحمیدهای اندیشه تجلّ ـ1 ـ 9

 مقدمـه تألیفـشان در      ۀگروهی از نویسندگان عارف در تنظیم مطالب تحمیدی       
شناخت حق تعالی که مبنی     اند که در این بخش، افزون بر درج کلیات          پی آن بوده  

های گوناگونش به شـیوه      یادکرد نعمت با  است بر ذکر تنزیه ذات و صفات الهی،         
تفصیلی و توضیحی بـه شـرح مقولـه بپردازنـد و در بیـان صـفات الهـی بنـا بـه                   

به عنوان مثـال،    . چهارچوب تفکری و شیوه عرفانی خود با مخاطب سخن گویند         
ـ ، عالوه بر یادای سعادتکیمیامام محمد غزالی در تحمیدیه       ی از جـالل و  کرد کلّ

کبریای ربّانی و عجز انـسانی از درک ایـن عظمـت، در تحلیـل ایـن عظمـت از                    
گیرد و نهایت سیر سـالکان و مریـدان را در طلـب قـرب               اندیشه عرفانی بهره می   

 دانـد و  ها را پرتو جمال حضرت حـق مـی        الهی، دهشت بازگو کرده، همه آفریده     
آورد  هیچ موجودی را جز ذات حق، هستی حقیقـی بـه شـمار نمـی        فراتر از این،  

  .)1: 1352غزالی، (
شیخ روزبهان بقلی که از معتقدان عرفان عاشقانه است، در حوزه ثناگویی نیز 
از ابزار عشق و ذوق عارفانه بهره گرفته، از همان آغاز، ستایشش را با عشق الهـی    

مـداهللا الـذی اسـتأثَر      الح: آورد می دهد و چنین وصفی در حق پروردگار      پیوند می 
شود،   چنان که مالحظه می    )1380:9بقلی شـیرازی،    (» ۀ ـ  و العشق فی ازلی    َۀ  لنفسه المحبـ 

این عارف، در همان آغاز بیان توحیدی خود، از این تفکر عرفانی که خداونـد در               
حتّـی سـخن    . ازلیّتش، عشق و محبت را برای خود برگزید، استفاده کـرده اسـت            

ف در حوزه مبحث تشریعی نبوت و رسالت، نیز با اتکاء به گرانیگاه محبت و               مؤلّ
 فؤادَ النبیّین و صفی بصفاء العـشق ارواح         ۀ ـ فَاَلبَسَ انوارَ المحبّ  «: شودعشق بیان می  

  .)همان(» المرسلین
ها که هـر کـدام       گویییادکردنی است که لحن گفتار صاحبان این نوع نیایش        

مـثالً  .  و اندیشۀ عرفـانی آمیختگـی دارد، یکـسان نیـست           به شکلی با رنگ ذوقی    
روش غزّالی در طرح مسائل ذوقی و اعتقادی در حوزۀ ثناگویی، دقیقاً منطبـق بـا                

گویی مذکِّری از فراز مسند تذکیر با مخاطبـان و          . ضوابط تعلیمی و تذکیری است    
 و  گوید؛ تالشش در این است که باورهـای خـود را بـه ذهـن              متعلّمین سخن می  

هـای   گـویی هـای عرفـانی در سـتایش       ولی طرح نگـرش   . خاطر مخاطب القا کند   
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رازی و شیخ روزبهان بقلی، بیش از آن که نشان تذکیر و تنبیه با خود داشـته                  نجم
گوییا ایـن دو عـارف در       . باشد، با چاشنی ذوقیات عرفان عاشقانه درآمیخته است       

های عرفانی خـود بـا       چششها و    هایشان از تجربیات عملی و دریافت      حمدگویی
  .گویندمخاطبان سخن می
ایـست  را کـه مقولـه  » هـا مـه ساختار زبانی مطالـب دیگـر مقد      « تحلیل بخش 

کنیم دامن، به مصلحت وقت و در نظر گرفتن گنجایی مقال، این زمان رها می            دراز
کنیم، سپس به توصیف های آن بخش بسنده می تا وقت دیگر، فقط به درج مدخل

  :پردازیمهای دیگر مقدمه می وعات مندرج در بخشاجمالی موض
 ها و ترکیبات بدیع و اصیل پارسیکاربرد واژهـ 

 هافراوانی بسامد حروف ربط در ابتدای جملهـ 

 های مرکبکیفیت جملهـ 

 کاربرد و پرکاربرد های دعایی کمجمله: های معترضهانواع جملهـ 

 های تسبیحی ـ تعظیمیجملهـ 

 ها و بندهای فصول ص عربی در انجام فصلهای خاجملهـ 

 های پایانیهای جمله ویژگیـ 

 های حالیه وصفی ـ تشبیهیجملهـ 

 هاهای دیگر مقدمههای بیانی در بخشابزار و شیوهـ 

ترجمه، تعبیر و تفسیر، استفاده از : چگونگی کاربرد آیات قرانی و احادیث نبویـ 
 های کهن در ترجمهواژه

 های امری خطاب: ها تعلیمی در مقدمهکاربرد شیوهـ 

 شیوه تمثیلیـ 

 استناد به احوال و اقوال مشایخ پیشینـ 

 ساختار و موضوع: گفتگوهای تخیلیـ 

 تأویل در استناد به اشعار: درج اشعار و امثلهـ 
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  هاهای دیگر مقدمه  مباحث مندرج در بخش ـ2
 اسـت کـه در بـین    ها بدین ترتیب بـوده شیوه غالب در تنسیق مطالب مقدمه    

قدرت و افعال و نعم الهی، برحسب روش منتخب خود، به اجمال یا تفـصیل، از                
برخی از نویسندگان هـم بـه ثنـای الهـی و            (اند  گرفتههای دیگر نیز مدد می    مقوله

های زیرین بر شرح و توضیح مطالب مذکور  مدخل) اندکردهمنقبت نبوی اکتفا می
  :اشتمال دارد

  انبیا ـ 2 ـ 1
گـویی، در توصـیف قـدرت و        های عرفانی، افزون بر بنـد منقبـت       ر مقدمه د

آفرینش الهی یا تعلیم و تذکیر انسانی، به صور گوناگون، به بیان کوتاه یا مبـسوط                
و مشروح، از این مقوله، به ویژه در ساحت ابعـاد مختلـف شخـصیت حـضرت                 

  .و اصحاب آن حضرت سخن گفته شده است) ص(رسول اکرم
، با بیان تذکیری و تنبیهی بـه        کنوز الحکمه  و   انس التائبین ر مقدمه   ژنده پیل د  

و ) ص(مریدان خود الزامِ داشتن اعتقاد راسخ به رسـالت حـضرت رسـول اکـرم              
ورزد کـه   شود؛ سپس بـدین نکتـه تأکیـد مـی         ایمان به معجزات انبیا را یادآور می      

  .نوشته استاهللا  مطالب کتابش را با پایبندی مستحکم به قول خدای و رسول
، بر محور تشریعی    التعرفاز متقدمین عرفا، اسماعیل مستملی بخاری، در ترجمه         
  :به شرح تفصیلی موضوعاتی از این قبیل پرداخته است

اهللا بر سرّ همه، بی اطالعی همگان از       بدایت و نهایت مقام انبیا، آگاهی رسول      
اسماعیل مستملی بخـاری،    (سرّ آن حضرت، جز حق تعالی، فرو فرستادن کتاب بر انبیا            

1363 :50(.  
غزالی نیز در مقدمه کیمیای سعادت با زبان تأویلی، دل پیامبران را به خزانـه               

  .)3، ص1350غزالی، (کند الهی تعبیر می
   انسان ـ2 ـ 2

شماری از نویسندگان اغتنام فرصت کرده، در همان مقدمه، به تحلیل یکی از             
. اندنی انسان و شناسایی منزلت او پرداخته      ترین مباحث شناخت عرفانی، یع    اصلی

امام محمد غزالی در مقدمه خود با شیوه تعلیمی، از آفرینش انسان و ماهیت ایـن                
گوید که خلق انـسان بیهـوده نیـست، ایـن مخلـوق             آفریده با مخاطبان سخن می    

رغم ازلی نبودن، موجودی است ابدی؛ گوهرش با این که در آغـاز آفـرینش                علی
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توان ایـن   گری عارفانه می  ه صفات حیوانی و شیطانی بوده است، با چاره        آمیخته ب 
؛ )همان( .گونه را به زر سره تبدیل کرد تا شایستۀ حضرت ربوبیت شود            وجود مس 
، انسان خالصه همه هستی معرفی شده که همه موجودات          مرصاد العباد در مقدمه   

یلی از تربیت تدریجی انـسان      این عارف با بیان تمث    . اندتبع وجود او حیات یافته     به
و رسیدن به خودشناسی و درجه اعلی مشاهده صفات الهـی سـخن گفتـه اسـت       

  .)32: 1352الدین ابوروح، ، نیز رک جمال3-4: 1373نجم رازی، (
   انسان کامل ـ 2 ـ 3

ها و   در تفصیل ویژگیاالنسان الکاملعزیزالدین نسفی در مقدمه تالیف خود 
د سخن داده است، از آن جمله به کمال بودن اقوال و افعال              دا ،مناقب انسان کامل  

و اخالق و معارف و خصایل، تـرک متعلقـات دنیـوی، عزلـت، قناعـت گزینـی،         
  .)4-8: 1350عزیزالدین نسفی، (.... خمول انسان کامل آزاد و 

   اولیاء اهللا ـ2 ـ 4
عوارف ،  هریّی قش ۀالترجمه رس در مقدمه تألیفات عرفانی اعمّ از تعلیمی، نظیر         

هــای عمــومی و خــصوصی ماننــد نامــه، یــا مناقــبمــصباح الهدایــه و المعــارف
، بـه صـور مختلـف بـا بیـان          فردوس المرشـدیه   و   اسرار التوحید ،  الصوفیه طبقات

  .مشروح از مقامات و احوال اولیای الهی یاد شده است
از توصیفات و مباحث مندرج در مقدمه کتـب عرفـانی، در خـصوص ایـن                

های ذیل به توصیف     شود که نویسندگان در مدخل    انی چنین استنباط می   طبقه عرف 
  .اندشخصیت مشایخ و عرفا پرداخته

 عنایت رحمانی در حق عارف ـ 1
 تسلیم محض عارف در برابر مشیت الهی ـ 2
ترک تعلقات دنیوی و دل بـستن بـه عـشق    : اهللاتوصیف صفت برجسته اولیاء ـ  3

 ربّانی
  تی عرفا در حق مریدان طالبنظر تعلیمی و هدای ـ 4

، عمومـاً در بـاب رابطـه        هـا   شود غالب وصف و شـرح     چنان که مالحظه می   
آفرین و انعکاس ایـن ارتبـاط در صـفات تهـذیبی عـارف،              عارف است با هستی   

چگونگی مراوده و پیوندش بـا مریـدان، در حـوزه تعلیمـی و ارشـادی؛ ولـی از                   
های گسترده جامعـه باشـد در        عرصه سلوک اجتماعی افراد این طبقه که مرتبط با       
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هـای  بر این اساس داوری دربـاره الیـه       . ها بسیار کم یاد شده است      این نوع شرح  
بیرونی شخصیت عرفا و رفتارهای اجتماعی آنها بسیار سخت است مگر در ایـن              

 مذکور اسـت، اسـتناد      ترجمۀ رساله قشیریه  نگرش، به موارد نادری نظیر آنچه در        
، یا مـستندمان رفتـار اجتمـاعی        )10: 1379قـشیری،   (» رس خلقند ادایشان فری « جوییم

نجم رازی باشد که در مواجهه با حادثه حمله مغول که رویداد گسترده اجتمـاعی               
بـا افـراد    ) الـدین کُبـری    نجـم (بوده است، نتوانسته همانند عارف دیگر خراسانی        

  .اجتماعش همگامی و همدلی بکند
   حوادث تاریخی ـ2 ـ 5

ها عرصه فراخی بوده است برای قلم بعضی نویسندگان، جهت شـرح            مقدمه
موضوعات تاریخی، از آن جمله حادثـات مهیـب و پـربال نظیـر حملـه غـزان و                   

رکـب قلمـشان را در      مؤلفانی از قبیـل نجـم رازی و محمـدمنور مَ          . یورش مغول 
اگون عرفانی  اند، یقیناً با این باور که تجلّی متعلقات گون        فراخنای تاریخ نیز تازانده   

هم به نحوی با فراز و فرودهای محیط زندگی و رویدادهای تاریخی مرتبط بـوده    
گفتنـی  . انـد یی از رویداد مهم تاریخی زمان خـود پرداختـه         است، به شرح گوشه   

هـای   است که همین اشارات و یادکردها، خود گنجینه مغتنمی اسـت در بررسـی             
رشار از دریغ و درد از حادثۀ غـز و          محمد منور با لحن س    . شناختی تاریخی  جامعه

یـاد  ) میهنـه (الخیـر   فتنه خراسان، به ویژه در سرزمین عارف بزرگ ابوسـعید ابـی           
ها، تبعـت آن    کند و از شهادت صد و پانزده تن از احفاد شیخ به انواع شکنجه              می

اختالل در امـر شـریعت و طریقـت و انقـراض ائمـه دیـن و پیـران                   : بالی عظیم 
هـای گردگرفتـه، بـا       بدین طریقت خواننده از پـس قـرن       . ویدگطریقت سخن می  

های نویسنده، به ویژه در باب از پرگار بـه در آمـدن کـار شـریعت و                   دریغاگویی
 هم حکایـت از آن دارد        مرصاد العباد  مقدمه. شودطریقت و متولیان آنها همنوا می     

گیش توجـه   دوران زند  نظیر نویسنده پیشین به شرح واقعه مهم         ،رازی هم که نجم 
اساس همین توجه تاریخی است که بخشی از مقدمه کتـاب را بـه              بر. داشته است 

  . شرح پردرد حادثه یورش تاتاری به خراسان بزرگ اختصاص داده است
  : آمیز به پادشاهان اسالم تذکر تنبیهـ 

اش را بـه سـوی      نویسنده در بخش دیگر این روایت شکوایی، قلـم تنبیهـی          
ته است تا منتقدانه درس تعصب و حمیت دین را در قبـال             پادشاهان مسلمان گرف  
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 ، در بحبوحـه بـال     ،شگفت که معلم درس غیـرت     . آن حادثۀ مهیب فرایاد آنها آرد     
یـافتن بـه     عذر دسـت   و به » پروری اسباب جمعیّت و فراغت و دل     «خود در یافتن    

د ، الفبای غیرت را بـه بـا  »امن و عدل و تعصب پاک و گریز از آفت بدعت و هوا           
  .فراموشی سپرد

گفتنی است که در این دو شرح و وصف حادثه، مطالب تاریخی به شیوه روایتـی                
هایی از استنباط و نگرشی با بیان تأثیرگذار ادا شده است اما از منظر تحلیلی، نشانه

که از تفکر نویسندگان مبنی بر کاویدن زوایای نهان این حادثه و چرایی آن باشد،               
ز این که نجم رازی این حادثه را به پای گـردون و جفـایش               ج. شودمشاهده نمی 

نجـم  ( داند و بس   شکر نعمت نکردن می    نهد و این بال را نتیجه حق ناسپاسی و        می
  .)16: 1373رازی، 

   یاد کرد تبجیلی از ممدوحان ـ2 ـ 7
های عرفانی داللت بـر آن      وجود برخی قرائن مستقیم و غیرمستقیم در مقدمه       

های مختلـف   ش تحلیلی بر تاریخ تصوف و بررسی و تحلیل الیه          در نگر   که دارد
توان از عنصر قدرت حکومت و پیوند فکـری شـماری از            این سلوک ذوقی، نمی   

های بـیّن و     از داللت . سالکان این راه با مسند نشینان سلطه و قدرت چشم پوشید          
حی مستقیم این موضوع اهدای کتب عرفانی است به پادشاهان و درج مطالب مد            

آمیز قرین با القاب توقیری در حق آنها، نظیر آنچه از قلم شیخ احمـد جـام                  اغراق
همین روش  . )4: 1355شیخ احمد جام،    (در حق سلطان سنجر سلجوقی تراویده است        

راندن در باب مناقب آن شخصیت، در مقدمۀ دو اثر از آثار             گزینی و سخن   ممدوح
.  نیـز مـشهود اسـت      مـوزات اسـدی   مرو  مرصـاد العبـاد     عرفانی نجم رازی یعنی     

 نیز هنوز از چشش لطایف عرفانی شیخ ابوسعید ابی          اسرار التوحید  کتاب   ۀخوانند
الخیر و دریافت اخالص مریدانه محمد منور به در نیامده، خود را در چنبره مدح               

مرتبگی و قـدرت ممـدوح،       پس از تمهید مقدمه و القای بلنـد        بیند که نویسنده  می
 در ذهن مخاطب بکارد که تقدیم چنین اثر ارزنـده کـه سرتاسـر               تخم این باور را   

بیان و تفسیر عشق است به هستی حقیقی و گریز از لـذّات فریبنـده دنیـوی، بـه                   
  .خدمت پادشاه اسالم کاری است بسزا

   بیان سبب تألیف کتاب و روش کار نویسنده، تبویب، تألیف، وجه تسمیه ـ2 ـ 8
بـاز خـود را بـه رعایـت ایـن سـنّت ادبـی و                نویسندگان آثار عرفانی از دیر    
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اند که در معرفی اثر خود، اطالعات مفیدی در بخـش           دانستهنویسی ملزم می   کتاب
هـای عرفـانی را     حاصل مطالعه و بررسی ایـن بخـش از مقدمـه          . مقدمه بگنجانند 

  :بندی کردتوان بدین صورت جمع می
  انگیزه عمومی و مشترک، تقاضای عمومی مریدانـ 

های عرفانی علت نگارش تألیف، درخواست یاران و مریدان         لب مقدمه در اغ 
و طالبان، دایر بر این که به مجموعه عرفانی به زبان فارسی دسترسی داشته باشند،      

، 15: 1372، نجـم رازی،     5: 1352، غزالی،   33: 1363اسماعیل مستملی بخاری،    (معرفی شده است    
  .)7-8: تا، عزالدین کاشانی، بی2: 1377ن سهروردی، ، شیخ شهاب الدی5: 1388عطار نیشابوری، 

  ذکر دالیل مختلفـ 
 به شرح و تفصیل از اسـباب و علـل مختلـف             ء االولیا ۀتذکرعطار در مقدمۀ    

از قبیـل بـاقی مانـدن       . دیگر غیر از تقاضای مریدان و دوستان نیز یاد کرده اسـت           
مندی مریدان از حکایات و     اهللا، بهره یادگاری از مؤلف، فایده شنیدن سخنان اولیاء      

روایات عارفان، نزول رحمت به سبب ذکر صالحان، تـشبّه بـه مـشایخ بـا شـرح                  
دل برخاسـتۀ مؤلـف بـه نقـل و سـمع سـخنان              خنان آنها، دوستی و رغبـت از      س

  .اولیاءاهللا، ذخیرۀ آخرت شمردن این تألیف
  انگیزه هدایت مریدانـ 

شود که تألیف عرفانی    نکته می در برخی موارد نویسنده صراحتاً متعرّض این        
خود را با انگیزۀ تعلیم مریدان متعلّم، در عرصه اطاعـت الهـی و اخـالص ایمـان                  

توان از اشارات شیخ احمـد جـام در         نوشته است؛ در ردیف این نوع تذکارها می       
  .)11، ص 1355شیخ احمد جام، (  یاد کردمفتاح النجات و  المذنبینروضۀمقدمۀ 

  دتقاضای فردی مریـ 
 به جای درخواست عمومی مریدان و یاران، دقیقـاً  کشف المحجوب در مقدمۀ   

  .)1 و 10: 1384هجویری، ( .از تقاضای مریدی به نام ابوسعید هجویری یاد شده است
  وجه تسمیهـ 

بعضی نویسندگان در باب نام تألیف خود و سبب انتخاب آن هم توضـیحی              
 را  کیمای سعادت  غزّالی وجه تسمیۀ کتاب      مثالً. انددر اختیار خوانندگان قرار داده    

) مجاهـده ( مقصود از این کتاب، شرح اخالط این کیمیاسـت        «: کندچنین بیان می  
کیمیـای  «ست و ایـن کتـاب را بـدین معنـی             که به حقیقت کیمیای سعادت ابدی     
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 بـه نظـر هجـویری       )1352:2غزّالـی،   (. »ترسعادت نام کردیم و نام کیمیا بر وی اولی        
بیان راه حق و شرح کلمات تحقیق و کشف حجابهای بشریّت اشـتمال    کتابش بر   

. دانـد  مناسب این تـألیف نمـی  را ی، نام دیگر کشف المحجوب دارد؛ پس جز نام     
  .)1386:6هجویری، (

  شیوۀ کارـ 
ها این بوده است که نویسندگان به صور های متداول در تنظیم مقدمه از سنت

مثالً در مقدمه . اندکردهۀ نگارش خود آشنا میمختلف، خوانندگان تألیف را با شیو
شرح سخن  : مستملی بخاری، در باب شیوه نویسنده بدین نکات اشاره شده است          

 مجید یا خبری از حـضرت  اهللا یی از کالم پیران متقدم و مؤکّد کردن کالمش با آیه       
ز رک غزالی،  نی33: 1363اسماعیل بخاری، ( یی از مسائل فقهییا با مسئله) ص(رسول اکرم

  .)4: 1388، عطار نیشابوری، 10: 1350، شیخ احمد جام، 15: 1384، هجویری، 5: 1352
  کوه نقد و شِ ـ2 ـ 9

هـای دور، همگـان، در      ست به گذشته  ها تعلق خاطری   گویی در درون انسان   
بینیم که شالق   مقتضیات ویژه، وقتی هوای زندگیمان را بس ناجوانمردانه سرد می         

هـای  آورد، آن عاطفه برجوشـیده از الیـه       روز بر سرمان فرود می     شبانمهری را   بی
دوزیـم و   هـا مـی   کند و ما حسرتمندانه چشم دل به افق گذشته        درونی سر فرا می   

دوختن به   ردپای این چنین چشم   . جوییمها می های خود را در افق گذشته     گمشده
اکثـر عرفـا    . شـود های عرفانی به وفور مـشاهده مـی       های پرصفا در مقدمه   گذشته

اند تـا مویـه دل و قلمـشان را بـه یـاد              عرصه مقدمه خود را مغتنم به شمار آورده       
رفته، دوران حیاتِ مردان پاک الهی که تنها به عشق حق             ازدست روزگاران مبارکِ 

اند و تعلیم و ارشادشان به فرمان او بوده است، به گوش خوانندگانشان             زدهدم می 
های دروغزنان و دغلکـاران عـصر        آمدن خود در بند ناراستی    برسانند و از گرفتار     

انـد و بـه نیرنـگ و        که در طریقت تصوف، حقیقت را فدای مجاز و رسـم کـرده            
. آمیز سر بدهند های دریغکوهکشانند، شِدل را به راه بیراهی می تباهی، مریدان ساده

ی، نظیــر در نخــستین آثــار عرفــانهــای نقــد روزگــاران از دیرینــه زمــان، نــشانه
این علم برفت و اهل این علم با این علم برفتند و بیان             «: توان دید  می التعرف شرح

یعنی چون آن کـسان کـه       . این مذهب و کار کردن بدین مذهب از میان برخاست         
اهل حقیقت بودند، پنهان گشتند و آنچـه داشـتند پنهـان کردنـد و آن کـسان کـه              
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 مـذهب منـدرس   ... ت نداشـتند  مذهب موصوف کردند، حقیقـ    خویشتن را بدین    
  .)111، ص 1363اسماعیل مستملی بخاری، ( »...گشت و از دل خلق یکبارگی برخاست

 نقیصۀ ظهور فتـرت در عرصـۀ        ،ابوالقاسم قشیری نیز با بیان و قلم دیگرسان       
 رفتن پیرانِ بحقیقت طریقت، نابودی ورع و خویشتنداری، قـوت یـافتن             ،طریقت

ها  آوری مردم به شهوت   ها، روی  حرمت شریعت از دل   در آمدن    ها، به  طمع در دل  
 وقیحـانی کـه در نبـرد پیـران حقیقـی            ،و گستاخی آنها در چنـگ زدن بـه حـرام          

ایشان از حد بندگی برگذشتند و به حقیقت وصال رسیدند          «کنند که   دروغزنی می 
ن به باور این عارف چنـی     . را در ترازوی نقد نهاده است     » ...اند به حق  و ایشان قائم  

  .)11: 1379قشیری، ( »حرمتی و ترک ادب استها غایت بی ها و فریبکاریشعوذه
هجویری نیز به شیوه اسالف خود تازیانۀ نقد را بر سر اهل روزگـارش کـه                

تـرک  . ..مجادلـه را منـاظره  ... هوی را شریعت، طلب جـاه و ریاسـت را خـشیت          
: 1384هجـویری،   (. آوردنام کرده بودند، فرود مـی     ... را طریقت ) ص(شریعت پیغامبر 

بخش دیگر نقد و شکوۀ هجویری مرتبط است با شیوه نکوهیده سرقت ادبی             . )12
 . نشانی است کهن از دیرینگی ایـن فـضیحت ادبـی            که تقریرات او در این بخش    

کارانـه بـرای     گوید کـه نیرنـگ    هجویری با مخاطبانش از مدعیان کاذبی سخن می       
ا به شیوه طراران برچیده، بخش دیگر را بـه          های او ر  صید مردم، قسمتی از نوشته    

  .)11: همان(آب شسته بودند 
شیخ احمد جام در مطاوی مطالب تألیفات گونـاگون خـود، از قبیـل مقدمـه      

کوه، غربـت اسـالم را   ، با فریاد دردمندانه و قلم پرشِ المذنبین روضۀ و   التّائبینانس
های اعتقادی و اخالقی  اللتها و ض آورد و به تلخی، تاریکیفرایاد مخاطبانش می  

هـا،   هـا و حـشمت     کشاند که حرمت  دوران حیات خود را چنین به عرصه نقد می        
از دیـد ایـن عـارف، لـشکر     . همگی از آنِ کسانی است که سرمایۀ فسادند و شـرّ         

 همعصر او به تباهی و فساد مشغولند؛ سـخن علمـا و دانـشمندان در ایـن                  اسالمِ
ــت؛   ــده اس ــسانه ش ــیاه اف ــه   دوران س ــست و آن ک ــایی نی ــان را به ــظ واعظ وع

 مقدمـه   ،پیـل  باری به نظـر ژنـده     ... خوارست و حرام گفتار، عزّ از آنِ اوست        حرام
هـا و ناپیـدایی   آثارش زمینۀ مناسبی بوده است تا درد خود را از این همه تـاریکی   

  .حق نشان دهد
زتـر از   به مراتب تندتر و جـدال برانگی       مرصاد العباد نقد نجم رازی در مقدمه      
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ورانی کـه از     این مؤلف از سر دشمنایگی عمیق با اندیشه       . نقد عرفای پیشین است   
پـردازد و تازیانـه نقـد       اند به مخاصمه می   منظر دیگر به تحلیل هستی روی آورده      

آورد، آنها را محـروم از درک مقـام و منزلـت    آمیز را بر سر فلسفیان فرو می     دشنام
میان حکیم عمر خیّام نیشابوری را با استناد بـه دو           داند و در این     ایمان عرفانی می  

، نابینا نـسبت بـه      »غایت حیرت، گمشده در تیه ضاللت     « از رباعیاتش، از     1رباعی
چنان که مشهود است این نگرش و تحلیـل بـه هـیچ         . کندحال عارفان معرفی می   

 را  وجه، مجهزّ به استدالل منطقی نیست، تا مخاطب بر پایۀ آن بتواند نظـر منتقـد               
آمیز نجم دایه قضاوت کنـد       بپذیرد حال اگر ناظری عادل، به دور از روش مجادله         

  :و بگوید
فرد دریافت، ذوق عرفانی است      آیا در شناخت و تبیین هستی، راه منحصربه       : الف

گیری زاهدان متعبد را نسبت به ذوق عارفـان چگونـه تعبیـر     و بس؟ آن گاه خرده 
  کنیم؟
در چارچوب تنگ و تاریک روشن نجم الـدین جـای           آیا منطقی است نقد را      : ب

دهیم و در دریافت مفهوم رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری، الزاماً روش زشت           
حق باید پذیرفت که با تعبیر نو و تحلیل دیگر از            دایه را بپذیریم؟ به   یادگویی نجم 

ون افـز . توان سخن گفـت  طرح خیامی، درباره ناپیدایی بدایت و نهایت حیات می        
بر این مطلب، اگر هم ادراک نجم رازی از مفهوم رباعیات خیام و کلیات اندیـشه                

آوری بـه    این فیلسوف، نظر اکمل تلقی شود، آیا نه این اسـت کـه منتقـد از روی                
تر که مجهز به دالیل قوی باشد، غفلت ورزیده است؟ گفتنـی اسـت              شیوه مقبول 

اری که تقریر شود، نمودگاریست     باور نجم دایه در این حوزه، در هر قالب  ساخت          
  .از روش نقّادی گذشتگان

                                                 
 ای کامـدن و رفــتن مـــاست    در دایـره )الف  ـ 1

 نزند دمی در ایـن عـالم راسـت          کس می                
 ایع آراسـت  ـده چـو تـرکیب طبــ    ـ دارن  )      ب

 گر زشت آمد پس این صور، عیب کراست             
  

 داستـایت پیـ  ـه نهــ  ـدایت، نــ  ــ او را نـه ب     
 استـکاین آمــدن از کجـا و رفـتن بـه کجـ            

 باز از چه قبـل فکنـدش انـدر کـم و کاسـت          

 هر چراســت؟ـورخــوب آمـــد خـــرابی از بــ
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 .پنجم، تهران، انتشارات سخن
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 .اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخنامه طبری، گردانیده منـسوب بـه بلعمـی، تـصحیح و            ). 1380( طبری، محمد بن جریر   ـ  

 . تحشیه محمد روشن، مجلد اول، چاپ سوم، تهران، سروش
تون پهلوی، گردآورنده جاماست آسانا، تهران، کتابخانه ملی جمهوری م). 1371( عریان، سعیدـ 

  .اسالمی ایران
االولیـاء، تـصحیح و توضـیحات محمـد         ۀتـذکر ). 1388( عطار نیشابوری، فریدالدین محمـد    ـ  

 .استعالمی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات زوّار
  .، کتابخانه مرکزیکیمیای سعادت، تصحیح احمد آرام، تهران). 1352( غزالی، محمدـ 
ترجمۀ رساله قشیریه، تصحیحات و اسـتدراکات بـدیع   ). 1379( قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم ـ  

 .الزمان فروزانفر، چاپ ششم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
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