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گوردد  از م بو  رورون  اویهیو  بواز  اسومم در عرفوان  1«هرمنوتیک»سابقۀ 

توا  رده اندکعَۀ ررآن  مجید نخستین تأویمت  ک  در ررن  اول هجری ازحروف  مُقَطَّ

روزبهوان بَقیو  تمتووف   2تفاسیر  عرفان   خاهص سراسر  ررآن از نوع عرایس اهبیان 

( همو  و همو  م وم 736عبوداهریزا  کاشوان  تمتووف  3( یا تفسیر  توأویم  606

ا اندازهای هرمنوتیک موجود  در فرهنگ ماست  مسأه  تأویل میزی نیست کو  بو

تأویول  از شده باشد  از ردیم ترین اعصار تاریخ ب ر، تمایل بو عرفان اسمم  آغ

ده متون، ب  ویژه مُتون مقدس، یک  از رایج ترین روشوهای برخوورد بوا موتن بوو

 4است 

سخن گفتن دربارۀ تأویل   رویآنچ  درین هحظ  مورد نظر ماست، ب  هیچ 

                                                           

    نام  شهیدی تتهران: 1374(، صص 427 تا 448 
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یا تمایول   متون مقدس نیست، بیک  نگاه  است ب  یک  از م م اندازهای تأویل

ی غیور ههووت  هاب  نوع  تأویل ک  در آن مسائل  غیر ردس  و تعبیرا  و ن ان 

profane   از حاهت خود خارج شده و میدان  تداع  ذهن  مفسیر  عارف ررار گرفتو

است  در جای دیگر از کوشش صوفیان بورای بهوره بورداری  عرفوان  از سوخنان 

ده و ن ان داده شده ک  ای ان عبوارات  معموه  اهل کوم  و بازار، سخن گفت  ش

شنیده اند و حتی  آواز پرندگان را مگونو  م را ک  از زبان فروشندگان دوره گرد 

تفسیر عرفان  کرده اند و از اینگون  حرفهای تکراری  روزمریه تداع  م  مسوائی  

 و نیز جای دیگر از میوزان بهوره بورداری عرفوان   صووفیی  از شوعرهای 5داشت  اند

ی برخاست  از ع ق  مجازی شاعران، ک  ب  هیچ روی جانوِ  هاعاشقان  و سروده

در این یادداشت ب  یکو   6ندارد، سخن ب  میان آمده است  sacredردس  واهه  

پوردازیم کو  در آن، عارفوان  م از این میدانهای تداع   معوان   ردسو  و اههو  

و ک  عیوم  خ وک و غیور  «عیم صرف و نحو»بزرگ، از مصطیحا  و تعبیرا  

مرتبط با عاهم عرفان و امور  روحان  است و سوود جُسوت  انود و مجموعو  ای از 

صورف و نحوو »و تجارب  روحان  و عرفان  خود را در نظواِ  مباحو    هااندی  

گنجانیده و شکل بخ یده اند  در این گفتار، مقصود نگاه  است بو  « زبان عرب 

رن پنجم و دیگری از ررن نهم کو  دو تون از بزرگتورین دو اثر  عرفان ، یک  از ر

 ویری  استاد اماِ عبداهکریم بن هوازن رُ عرفای این دو ررن تأهیف کرده اند: یک 

 (  835-770( و دیگری صای نُ اهدیین عی  ترکۀ اصفهان  ت465-376نی ابوری ت

ان و رُ َیری یک دوره مباح   عیم نحو زبان عرب را با حاه   درون   انس

تجارب  روحان  صوفی  بر مبنای مفاهیم و مصطمحا   تصویف  خراسان، انطبوا  
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داده است؛ گوی  ک  خواست  است، پی اپیش، ب  موهنا جمل اهودین پاسوخ دهود 

 داستان مرد نحوی و ک تیبان گفت: آنجا ک  در 

 باید نو  نحوو اینجوا بودانم محو 

 

 7گر تو محوی ب  خطور در آب ران 

 

افوت  و راه ی« محوو»هوم بو  « نحو»توان از م و امثال او بفهماند ک  ب  او 

 از« را صدور  کَثَو»صاین اهدین م م اندازی از عیم صرف را با تیقی   عرفان  از 

ین ابون تبیین کرده ک  دیدگاهش بی تر عرفان  و منظومۀ تفکیر محی  اهود« واح د»

ری اسوت بور دو رسواهۀ عرب  است  موضوع این گفتار مختصر در حقیقت، مورو

 ین  بیم نحو اهقیوب اماِ  ر یری و رساه  در معن  خواصِّ عیم  صرف از صاین اهد

عرفوان  خواست ک  عنوان این مقاه  را گرامر م رفت و گرن  دهم م فرنگ  مآب  

  8و عرفان  گرامر بگذارِ زیرا رساتر از هر عنوان دیگری بود

 

 نحو قلوب

ن هَواز ن رُ َیری، در تاریخ تصوف و عرفان اسمم  استاد اماِ عبداهکریم ب

توان گفت م فتر از آن است ک  نیاز ب  یادآوری داشت  باشد، اجماهً وو ایران، معر

( و ابوسعید 425ک  در ررن پنجم و ک  عارفان  از نوع ابواهحسن خرران  تمتوف  

یسوت  انود و زم ( در آن 481( و انصاری هوروی تمتووف  440ابواهخیر تمتوف  

 َیری ب  هحاظ  احاط  بر عیوِ و معارف عصر، از تفسویر و حودی  و کومِ توا رُ

یرییۀ « و مقاما  سیوک فعیم تصوی» ، در صدر  تماِ مؤهفین ررار دارد  رسواهۀ رُ وَ

گموان، در ردۀ مهمتورین متوون  ب  دنباش فاو، اگر مهمترین متن موجود در تصوی

فارس  آن نیز در شومار مهمتورین متوون نثور  عرفان  زبان عرب  است  و ترجمۀ
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عرفان  فارس  ررار دارد  همچنین تفسیر هطایف اهشارا  او ک  مهمترین تفسویر 

 9ه   ( است 253-412عرفان  ررآن بعد از تفسیر حقایق ابوعبداهرحمن  سُیم  ت

ان  عرب زب« نحو »رَ َیری در این رساه ، کوشیده است، تماِ مسائل  اساس   

ئل، ای  و اساس تفسیر و تأویل خویش ررار دهد و از هور کوداِ از ایون مسوارا پ

 ی عرفان  را استخراج و بازگو کند هاگوش  ای از اندی  

ربل از آنک  وارد تحییل و بررس  نحواهقیوب شویم، مند نکت  را در بواب 

 این رساه  باید یادآور شوِ: نخست آنک  نسخۀ مورد  استفادۀ ما، نسخ  ای اسوت

کتابخانۀ مرکزی دان گاه تهران ک  اصل آن از مجموع   2887از روی  فییم شمارۀ 

ای است ک  متعیق ب  کتابخانۀ شادروان استاد بدیع اهزمان فروزانفور بووده اسوت، 

 768و احتماهً از روی نسوخ  ای اسوت کو  در  1293شوال  21تاریخ کتابت آن 

  و 10مییو  سوابق موجوود اسوت کتابت شده و اصل آن در کتابخانۀ مجیس شورای

در آغاز آن ، تصریح بر آن شده است ک  کتاب تأهیف ر یری است  نوع  شوواهد  

شعری و منقوه  از گفتار م ایخ هم ک  در ط ِّ رساه  آمده اسوت و و آخورین  

م ایخ مذکور در آن ابوعی   دَریا  مراد و مرشد و پدرزن  ر ویری اسوت و همو  

ریاج و رووی  است ک  عینواً در رسواهۀ ر ویریی  و اهیعمَوع  سوکهن  و از نوع مطاهب  

شود، یعنو  هویچ ن وان  ای از م و اهتعریف  کمباذی دیده  اهقیوب  ابوطاهِ مکی 

و شواهد  اروال  م ایخ و کو  مربووب بو  دورۀ بعود از رورن  فتغییرا   زبان  تصوی

ت ک  رُ َیری رسواه  توان یافت  از سوی دیگر مسییم اسم پنجمم باشد و در آن ن

داشت  است، ب  تصریح  سُبک  و حاج خییف   تنها نکت  ای « نحواهقیوب»ای ب  ناِ  

ک  در اینجا باید یادآوری شود این است ک  آغاز نسخ  ای ک  ما دراختیار داریم، 

با نسخ  ای ک  در اختیار حاج خییف  بوده اسوت، متفواو  اسوت  حواج خییفو  
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من کمِ اهستاذ اب  اهقاسم عبداهکریم بن هوازن اهق یری،  نحو اهقیوب،»گوید م 

  و این بوا آغواز نسوخۀ موا متفواو  11«اهیها  اهخ اویه : اهحمداهلل اهذی اَودَعَ 

است وه  مون مربوب ب  خطبۀ کتاب است، احتمال تصوریف  کاتوِ منودان دور 

بوو  عنوووان  ر وویری دو کتوواب 12نمایوود  گذشووت  از ایوون بوو  تصووریح سووبک م ن

و  13ریونحواهقیوب داشت ، یک  نحو اهقیوب  اهصوغیر و دیگوری نحوو اهقیووب  اهکب

 مربوب ب  این دو اثر باشد بسیار زیاد  است   هااحتمال اینک  تفاو   خطب 

، کتواب  بو  نواِ 14پاشا بغدادی لنکتۀ دیگر اینک  درایضاح اهمکنون، اسماعی

 ب  نواِ ابووجعفر محمود بون اسوحا  نحو اهقیوب را ب  یک  از معاصران ر یری

  دهود کو  در عبوار  او دو اشوتباه وجوود داردم ( نسوبت 463اهتجان  تمتوف  

  دهد ک  در عبار  او دو اشتباه وجود دارد  نخسوت آنکوم نخست آنک  نسبت 

است و ناِ درست  کتاب  او هم نَجوی اهقیوب است ن  نحو   15اهبحاث  مؤهفنسبت  

 اهقیوب 

( در ک ووف 465اینکوو  عیو  بوون عثموان هُجووویری تمتووف   نکتوۀ دیگور

گویود: م اهمحجوب، ب  هنگاِ بح  از مسأهۀ جمع و تفرر ، در مباح  تصوف، 

و من اندرین معن ، در حال  بدایت، کتاب  ساخت  اِ  و مران را اهبیان ههل اهعیان »

کنوون مور ناِ نهاده  و اندر نحو اهقیوب ، در باب جمع، فصووه  م وبع بگفتو ، ا

  مصحح کتاب واهنتین ژوکوفسوک ، در مقدموۀ 16«خفیت را بدین مقدار بسنده کردِ

( نحو اهقیوب را نیوز آورده و 6خود ب  هنگاِ بح  از تأهیفا  هُجویری، تشمارۀ 

  همچنوین  در فهرسوت  پایوان 17دش ب  همین عبار  ک ف اهمحجوب استااستن

واهقیوب را ب  عنوان تأهیف عی  بن کتاب، در ذکر  اسام   کتِ مذکور در متن، نح

رسود کو  احتمواهً آن بوزرگ م عثمان هُجویری آورده است  اما منین بو  نظور 
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مرتکِ خطای  کومک شده است  در عبار  هُجویری تصریح  ب  این ک  نحو 

و انودر نحواهقیووب، در »گویود: م اهقیوب تأهیف اوست ن ده و ب  صیغۀ غایِ 

ک  ظاهراَ فاعل، مؤهیوف  کتواب تیعنو  ر ویری(  18«گفت باب  جمع، فصوه  م بع ب

من بگفتو  »آید ک  م است و ب  هیچ وج  از آن عبار  منین مفهوم  ب  دست ن

بخصوص ک  نسخ  بدههای  عبار  در پای صفح  ساختار  نحوی عبوار  را «  اِ

گمان منظوور هُجوویری از نحواهقیووب، هموین نسوخۀ ای دیگر دارند  ب ب  گون 

کند هموان م ک  در باب  جمع بدان اشار  « فصوه  م بع»د بح  ماست و مور

 19است ک  در این کتاب تحت مندین عنوان مطرح گردیده است 

نکتۀ دیگر ک  پی اپیش باید یوادآوری شوود اسوت کو  در کتواب مصوباح 

باب پنجاه و هفت، عبوارات  وجوود دارد کو   20اه ریعۀ منسوب ب  اماِ صاد  تع(

  تع(: رال اهصواد»ان عبارا  و مفاهیم نحو اهقیوب ر یری است مانند تقریباً هم

یوِ  رفوعُ اهقانواع: رَفعٌ و فَتحٌ و خَفضٌ و وَروفٌ  ف اربعةا عرابُ اهقیوب  عی  

یوِ فو  ف  ذکر  اهلل تعاه  و فَتح اهقیِ فو  اهرضوا عون اهلل تعواه  و خَفوضُ اهق

و در نحوو اهقیووب  21    «عن اهلل تعواه   اهشتغال بغیر اهلل و وَرفٌ اهقیِ ف  

 ضُ واهجزُِ   اهرفعُ و اهنصُِ واهخففصل، وُجُوه  اهعراب  »خوانیم: م ر یری 

اگور  22«  اهخنیا   ، و هیقیوب هذه اهرساِ فرفعُ اهقیوب بان تَرفَعَ ریبَکَ عن اهدُ

  وار بیکواهبت  بسیار دشو صحیت  انتساب  این کتاب ب  اماِ صاد  مُسییم شود و ک 

ین امحال است و در آن صور  باید گفت ک  رُ َیری ساختار  کتاب خویش را از 

 اح اه ریع  اههاِ گرفت  است و اگور ایون انتسواب ثابوت ن وود،بفصل کتاب مص

ری یا توان گفت آن فصل از کتاب مصباح اه ریع  را از روی نحو اهقیوب  ر یم 

 رده اند، بگذریم کتاب  نظیر  آن فراهم آو
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بار  عنحو در هُغت »کند ک  م  َیری کتاب  خود را با تعریف نحو آغاز رُ

ن آم را، از گویند نَحَو ُ نَحوَه یعن  رصد  او کردِ  این عیم است از رصد  ورت  

 و در هموین« روی نحو خوانند ک  رصد از آن دست یافتن ب  کمِ درست اسوت 

  بوو نحو ریووب نیوز رصود »گوید م کند و م از جا برداشت عرفان  خود را آغ

بوان  زگفتار نیک است از رهگذر  ریِ و آن مخاطِ ررار دادن  پروردگار است ب  

  ر یری آنگاه ، این مخاطِ ررار دادن  حق را ب  هسان  هُِی، ب  دو گونۀ 23«دل تهُِی(

سوت و بودان اگوید مُنادا  ، صفت  عا م کند و م تقسیم « مناجا »و « منادا »

ه    پایگوامناجا ، نعت  موحِّدان  منادا ، بر درگاه است و مناجا ، بر بساب  ررب

 ( بور عابدان بر ابواب  خدمت است و آب خور  واج دان تصاحبان  وَجد و مُناجوا

 بساب  رُرب 

را  شود   کتاب خویشم رُ َیری بعد ازین مقدم  کوتاه وارد اصل مباح  

آورد مو « عیوم نحوو  رسوم »و در دنباهۀ هر فصل کو  از  ب  فصوه  تقسیم کرده

 آورد  م از نحو اهقیوب « اشار »فصی  م بع تر ب  عنوان 

اویهین فصل کتاب منین است: فصل: کمِ، اسم است و فعل است و حرف 

 و اسوت تحرف  ک  از برای ادای  معنای  آمده باشد ( و در نحو اهقیوب، اسوم، اهلل

عول فو حرف در نحو یا اختصاص ب  اسم دارد یا اختصاص ب    فعل از اهلل است 

 24کند     م دارد و نعت  را در آن ارتضا 

فصل: کمِ  مفید، از ترکیِ دو اسم است یا از اسم  و فعی  و آنچو  جوز 

این باشد فایده ای بر آن مترتِی نیست  اشار : سخن دل نیز دو گون  است: مفید 

شونوی یوا م ک  از برای  اهلل باشد، یعن  آنچ  از حوق و غیر مفید  مفید آن است 

ده  و آنچ  جز این باشد هغو است و غیور مفیود  و م حق را بدان مخاطِ ررار 
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شود سخن مفید آن است ک  بر ذا   حق دههت کند یا اشار  ب  صوفت  م گفت  

 25از صفا  او کند یا از مصنوعا   او عبار  کند 

 هار است: رَفع و نَصِ و خَفض و جَزِ ی اعراب، مهافصل: گون 

ن  و کاشار : دهها را نیز همین ارساِ هست؛  رفع  دهها بدان است ک  رفع 

  رفع برداری دل خویش را از جهان و این نَعت  زاهدان است  و گاه بدان است ک

و  کن  و برداری دل خویش را از پیروی  شهوا  و آرزوها و ایون نعوت  عابودان

 ری دل ازاد و اجتهاد است  و گاه بدان اسوت کو  رفوع کنو  و بوردصاحبان اورا

سار و خویش و بدان  ک  از تو هیچ کاری ساخت  نیست و این نعت  خداوندان  انک

سوت اشکستگ  و ارباب  خضوع و نیازمندی است  و گاه ب  رفع و فرا بردن  دتل 

راِ ن دست از حب  سوی حق و پاهودن آن از م اهدۀ خیق و گاه ب  رفع و برداشت

بر بساب  بندگان و  26است     اما نصِ  دهها ، ب  ]گماردن و[ نصِ کردن  تن است

است ب  صفت انفراد  27«س ری»نصِ کردن دل است در محلِّ شهود و ب  نصِ کردن  

ز ال تتورس     و اما خَفض  ]=حاهت  جری[ دهها ب  آگاه  از شرمساری و ادامۀ وَجَ

امش نع و آرهها، همانا رطع است و بریدن از عمیق و رطع مواحق(     و اما جَزِ  د

  28در مجاری احکاِ  حقیقت ب  آنک  میزی از احکاِ شریعت فو  شود

نیز در نحو، مهار است ضَمی و فتح و کسر و سوکون  « بنا»ی هافصل: گون 

( هااسرار ت=دلنها را نیز همین ارساِ هست؛ ضَم ی اشار : در زبان اهل  حقایق، باط

روزه گرفتن آنهاست از اغیار  و فَتح  دهها، پاکیزه کردن آنهاست ب  فتوحا   غیب   

، هواو کَسر  دَهها، سجود  دههاست ب  هنگواِ  طیوِ کوردن  شوهود  و سوکون  باطن
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ب  حق، آنگاه ک  متیصوف بو  صوفت  اسوتیناس  هاعبار  است از سکون  آن باطن

 شده باشند، در هم  احوال و بر دواِ 

نود بر دو گون  اند: معرف  و نکره  اشار : هوم بودین گونو  ا هافصل: اسم

 و هور کوداِ از اینهوا را« »است و یک  صاحِ  « معرفت»خیق، یک  صاحِ  

تبو  رتعریف  و حدیی است  و نکره، ب  گونۀ معرف  درآید و از پس  معرفو  شودن 

 وایخ ممقوام  نیسوت  و  ای نیست  هم بدین گون  ، بنده را از پس  مقاِ  عرفان،

گفت  اند: هر ک  بازگ ت از راه ت=طریق( بازگ وت و هور کو  رسوید، بازگ وت 

 29نکرد 

 ز بور دوفصل: افعال بر دو گون  اند: هزِ و متعدیی  اشار : افعال  عبود نیو

ت و گون  است: هزِ و متعدیی  هزِ آن است ک  برکا   آن ویژۀ صواحِ  آن اسو

  30یرا   آن متجاوز ب  غیر اوستمتعدیی افعاه  است ک  خ

فصل: افعال بر س  نوع اند: صحیح و مُعتلی و مُضاعَف  اشار : هوم بودین 

گون  است افعال  مکییفان، صحیح است و معتل ]و مضاعف[  همچنان کو  افعوال  

خاه  باشود، افعوال  عبواد نیوز آنگواه « حروف عییت»صحیح، فعیهای  است ک  از 

بر کنار باشد و حروف  عییت سو  تاسوت: واو، و « عییت»صحیح است ک  از انواع 

نیز س  است: ریا و اعجواب  ]بو  نفوس[ و مسواکنت   ها«عییت»اهف و یا  و انواع  

]هغتاً: میان ته [ اند، و اَجوَف فعی  اسوت کو  در درون آن « اَجوفَ»بعض  افعال 

اَجوَف اسوت  حرف  عییت  باشد ، همچنین است افعال  عباد ک  بعض  از آن افعال

باشد و بعض  از افعال نوارص انود و آن « عییت »و آن فعی  است ک  در درون آن 

فعی  است ک  در پایان آن حرف  عییت  باشد  همچنین است افعال عباد، ک  بعض  

از آن افعال نارص اند؛ و آن فعی  است ک  آفت  در پ  دارد، مرا ک  ربوول  رورب  
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ت  و بعض  از افعال هفیف انود و هفیوف فعیو  ]حق[ موروف بر وفاء عوارِ اس

است ک  در آن دو حرف عییت وجود داشت  باشد  یا در کنار هم تمقترن( یا جودا 

از هم تمتفر (، هم منوین اسوت بعضو  از افعوال عبواد کو  در آن آفتهاسوت، و 

گیورد و بعضو  از افعوال م فورا « اعجواب»و هوم « ریوا»خداوند  آن فعل را هم 

و آن فعی  است ک  دو حرف  متجانس در آن جمع شوود و در هوم  اند«مضاعَف»

ادغاِ گردد  همچنین است افعال  عباد، نوع  ک   آخور آن مضواعف ت=دو برابور( 

حوق ی »آن فعیو  اسوت کو  شده است  و یا گناه و وزر  آن دو برابر شده است  و  

عف و هر دو ، در آن وجود داشت  باشد پوس حکوم آن مضوا« خیق حق ی»و « حق

  31دوبرابر خواهد بود

ن در آفاعول   فصل: فعل  مجهول ]= ما هَم یُسَمَّ فاع یُ ُ[ مرفوع است  زیرا ک 

پوس سخن یاد کرده ن ده است و در آن مفعوول، جوای فاعول را گرفتو  اسوت  

اشوار : آنگواه کو  اثبوا    32« بَ زَیْودٌضُر »اند مثل اعراب فاعل را  ب  مفعول داده

دهنود، و از م شود، افعال را ب  دو مفعوول نسوبت ت م تب  م صانع بر اهل غفی

کنند  و کائنوا  را بدی وان اضوافت برای مفعول تصویر  استحقا  رتبت فاعی  م 

و    نامار کنند زیرا ک  این حوادث را ب  وجود آورنده و مُحْد ث  هزِ است، بم 

بدین  ل سرزده است  ومون اثبا  صانع نکنند، منان پندارند ک  فعل از دو مفعو

ان کند و دیگری سوتارگم را جایگزین فاعل تاصی ( « طبع و طبیعت»گون  یک  

را و دیگری دوهت و دیگری دهور را  33را ودیگری فیک را و دیگری بخت و اتفا 

و دیگری زید و دیگری عمرو را  و همچنان ک  اعوراب رفوع، در فعول مجهوول 

ادث از قیقو  نیسوت، همچنوین پنودار ایون کو  حووتماَهْم یُسَمَّ فاع یُ ُ( اعوراب ح

       34مفعوه  است، حقیقت  ندارد 
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فصل: ظرف ، بر دو گون  است،: ظرف زمان و ظرف مکان و ایون هور دو 

: اند و منصوب  اشار : در نحو ریِ نیز، ظرف بور دو گونو  اسوت« مفعول فی »

وناگون است  گ« ورت»است و « ورت»یک  ظرف زمان و یک  ظرف مکان  زمان، 

اهه ( جود دارد موافقت امر توب  گوناگون  آنچ  در آن است  اگر آنچ  در ورت 

 وباشد، پس ظرف خداوند آن ضمی  است، زیرا ضمی  نیرومندترین حرکا  است  

اگر آنچ  در ورت وجود دارد، مخاهفت امر تاهه ( است، پس ظرف صواحِ آن 

ر دو اگور آنچو   هاسوتترین حرکتمکسور تو شکست ( است مرا ک  کَسْر، فرو

  [و گ ووده[باشد پس ظورف خداونود  آن مفتووح « مباحا »ورت وجود دارد از 

ترین حواه  تسواهک( مُباح سبکهاست و ترین  حرکتاست مرا ک  فتح  سبک

ن ظورف، بو  نعوت  است  اما ظرف مکان، اگر حق سبحان  و تعاه ، از خداونود آ

گور اوع تبرافراشت  است( و یا منصووب تبرنهواده( و رضا باشد، پس ظرف  او مرف

 35خداوند آن ب  نعت  خطا باشد، در آن صور  ظرف او مکسور تو شکست ( است 

یوا، ئو  در آن »فصل: مون بخواه  از اسم  ثمث  صیغ  تصغیر بسوازی، 

در « حُجَیْور»را بو  صوور  « حَجَور»کن  موثمً م فزای  و آغازش را مضموِ م 

ای بۀ بندهاشار : هم بدین گون  است ک  حق تعاه  مون خواهد ک  رتآوری  م 

ا فزونو  رارا تحقیر تو تصغیر( کند شغی  بر م اغل او در افزاید تا آن بیچاره آن 

نو ، نعمت  و فضی  پندارد و برتری بر اَشکال  خویش  وهو  در حقیقوت، آن افزو

های یاس کن دیگر گونو خوارکردن  اوست و نقصان  حال  وی است  و هم برین ر

 36تصغیر را 
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یوه همین ش اماِ رُ َیْری، تقریباً تماِ مباح   اصی  نحو را در این رساه  ب 

 جانِ عرفان  آن را توضیح داده است  « اشار »آورده و در بخش 

های محدود، کوشویدیم موواردی را نقول کنویم کو  بحو  ما در این نمون 

ز اظرایف نحوو زبوان عورب نداشوت  باشود و  نحوی و اعراب  آن، نیاز ب  دانستن

اند، همچنین نکات  باشد ک  دانش آموزان ساههای اول دبیرستان هم آن را آموخت 

ل یق مسوائاز مسائل عرفان  هم، نوع مسائی  باشد ک  فهم آن نیاز ب  احاطۀ بر درا

 عرفان و سیوک نداشت  باشد  

در  کرده و امیدوار است متن نحو اهقیوب را نگارنده تصحیح و آماده ماپ

 مناسب  آن را ن ر دهد  پجا

 

 صرف قلوب 

رده و همان رفتاری را ک  در ررن پنجم اماِ رُ َیْری با مباح  عیم نحوو کو

، در و تجارب عرفوان  هااز درون آن مباح  و مفاهیم، نقب  زده است ب  اندی  

رف ن  با عیم صهجری صاین اهدین ترک  اصفها 835ل از بهم و رناول ررن  ۀنیم

انجوواِ داده و کوشوویده اسووت کوو  از درون مباحوو  عیووم صوورف، وارد بوو  یووک 

 شناس  عرفان  شود  جهان

وری ربل از اینک  ب  بررس  اجماه  صرف ریوب صاین اهدین بپردازیم یادآ

 هف آن ب  فایدت  نخواهد بود  ؤم ۀمند نکت  در باب زندگینام

 

 اصفهانی  ۀرکالدين علی تُصاين

اصوفهان اسوت « آل  تُرک ْ»( از تبار 835اهدین عی  بن محمد تمتوف  نصای
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اند و در ررن ش م یا اندک  ربل و یا بعد ک  خاندان او، اصمً از مردِ خجند بوده

از آن ب  اصفهان کوچ کرده اند و در این خاندان جمع کثیوری از عیموای بوزرگ 

ررن نهم سورآمد ای وان اسوت  اول  ۀاند ک  صدراهدین در نیمایران پرورش یافت 

ای از آثار او بار  است ک  اغیِ آنها هنووز بو  طبوع نرسویده حجم رابل ممحظ 

است  منابع اطمعا  در باب او، کم نیست و شهر  و اعتبار اجتماع  و عیمو  

اول رورن نهوم، در کموال احتوراِ و موورد  ۀاو نیز در حدی بوده است ک  در نیم

ت  اسوت  بو  عیوت هموین مقواِ عیمو  و فرهنگو ، توج  حکاِ عصر ررار داشو

تمایم  سیاس  و عقیدت  او، برای حکاِ عصر، همواره، نوع  حساسیت ایجواد 

کرده است و از آنجا ک  ک    تند ب  عقایود حروفیو  در او وجوود داشوت  و م 

حروفیان دریون تواریخ معارضوان اصوی  حکوموت عصور، در ایوران، بو  شومار 

ز از آزار و حبس و تعقیِ برکنار نمانده است، با اینک  ب  هحواظ اند، او نیرفت م 

مقاِ عیم  همواره در صدر دان مندان عصر ومورد توج  پادشاهان بووده اسوت  

(شرح تمهید اهقواعد یوا اهتمهیود فو  شورح رواعود 1مهمترین آثار او عبارتند از: 

محمود اصوفهان   هیفا  جد او یعن  صدراهدین ابوحامودأاهتوحید ک  متن آن از ت

 است  

(شرح نظم اهدر یعن  شورح تائیو  ابون فوار  بو  زبوان فارسو  کو  از 2

 رود  م مهمترین شروح آن رصیده ب  شمار 

 (ضوء اهیمعا ، شرح همعا  فخراهدین عرار  است  3

در کثورا   « واحود»(اهمفاحص ک  موضوع آن عیم عدد است و تنزه  4

اثور  43و فارسو  و عربو ، بو  حودود مجموع  رسائل او، از کوموک و بوزرگ 

  37رسد ک  بعض  از آنها مند ور  و بعض  با حجمهای بسیار است م 
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 ب  گمان، صاین اهدین، در نگارش رساه  مختصر خویش ب  ناِ رسواه  در

 نحو اهقیوب اماِ ر یری نظر ۀمعن  خواص عیم صرف یا صرف اهقیوب ب  رساه

 38داشت  است 

هرمنوتیوک  و« تواویم »ل ای از تحوویدر دورهو با اینکو  صواین اهودین 

یْم اسمم   ری، کو  زیست  ک  اوج این گون  اندی   است، در ریاس با رساه  رُ وَ

زیست  بسیار مختصور و م ز عهد میانین تصوف های نخستین یا آغادر پایان دوره

ار رسد ک  در نگارش ایون رسواه  فرصوت  بسویم نماید و منین ب  نظر م ساده 

تواب ککوتاه در اختیار داشت   است  ب  همین دهیل، در بح  از بعض  مسائل بو  

ی دروایق ایون معنو  هااگر در نکتو » گوید م دهد و م خویش ارجاع  39مفاحص

د، سخن دراز شود، همانا در کتواب مفواحص میوزی از ان بیوان شوده وَشروع رَ

 40« داست، اگر کس  را ذایقۀ شورش در حرکت باشد از آنجا طیب

این رساهۀ صاین اهدین، ک  جمعاً حدود س  صوفح  اسوت، و احتموال آن 

شوود کو  م با این عبار  آغاز 41هست ک  در نسخ  اصی  کامیتر ازین بوده باشد،

 شود دیده وران م ( فهم 44/17ب حَمْد ه    یُسبیح ا هی ئٍتا نْ م نْ شی ۀی فرمودااز فحو»

هوشمندی را ک  هیچ آفریده سر از جَیِْ  حدوث و ظهور بیرون نکورده اهی آنکو  

دهد ن  تبو ( م کند و ب  یگانگ  او گویاست و گواه  م ب  حمد خدای تسبیح 

یگانگ  عددی و ک  مردِ میزها را بدان شمار کنند و بیک  تب( یگانگ  حقیقو  

بازار صرافان عیم ادب، ک  سرمایۀ     مثمً در عیم صرف و ک  اول دکان  است در 

کسِ کمال همان است و از آنجوا  اندوزنود     در مطیوع ایون عیوم، کو  معنو  

گوینود: م گویند، ب  فصیح ترین عبارت  و ازین یگانگ  خبر داده ک  م تصریف 

تصریف، عبار  از گردانیدن اصل واحد است ب  امثی  مختیف  از برای معان  ای »
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و «  رداننده است؛ ک  این معان  حاصل ن ود مگور بو  آن امثیو مند ک  مقصود گ

 خواهد بود  « محلی صدور» مصدر است ک  « اصل واحد»این 

فعول »آیود، آن اسوت کو  م ز صودور و پیودای  و اول صورت  ک  در حیی

« لاسم اوی» 2دارد و مُؤَدیای « ازهییت»و « طرف گذشت »خوانند ک  دههت بر « ماض 

وَر  تنوعوا  دار« واسم هُ»مصدر مُؤَدیای   است، منانک  ن آد      و است واو نیز صوُ

 شود  م مهارده صیغ  است، ک  ب  اعتبار معروف و مجهول بیست وه ت 

شود ک  معن  او مُعَبَّر م « فعل مضارع»مرتب  دوِ از صدور، آن است ک  ب  

م اسو»دههوت بور ف  اهجمی  این فعول را «  استقبال»و « حال»م ترک است میان 

 خواهد بود منانک  پوشیده نماند وَجْ   آن « طرف  اَبَد»است ک  « آخر

« اهرظواسم »گویند او را  و دههت او بر « فعل امر»مرتب  سوِ آن است ک  

 42« باطن اسم»است دههت او بر « نه »مهارِ ک  مُعَبَّر  ب   ۀاست، منانچ  مرتب

ی ایون هاباب عیت این ک  مرا صویغ ری دارد در اوهف اشارهؤدر اینجا م

مجال بسویار »گوید: توضیح آن اند  و م آمده« نارص»دو مورد یعن  امر و نه  و 

ی موذکور، هاب  صیغ « تصریف مصدر»گیرد ک  م بح  نتیج   ۀدر دنباه« خواهد

 ءٍ شولی   وَ بکُوهُوط نُ و دههت دارد بر معن  آی  تهُوَ األَوَّلُ و اآلخ رُ و اهظاه رُ و اهبا

ز گوید: غر  ازین سخن آنک  معیوِ بایود کورد کو  منانچو  ام ( و 3/57عییم 

و یگوانگ  او « وحد  مصودر»ک  از آن مصدر ظاهر شده و در  هابسیاری صیغ 

 پوس« موارد صدورش وکمال مجاه  ظهورش»اثر نکرده و تغییری ن ده جز بیان 

موین یگانگ  حقیقو  ه»گوید:  ماین حکم جریان دارد  و « در واحد حقیق  نیز»

 «  است ک  کثر ، مانع آیا  وَحْدَ   او نگردد
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  گوید: اینجا یک سخن مانده ک  ضورورم در پایان رساه ، صاین اهدین 

 ورت طاهبان است دانستن آن: از فحوای این سخنان منان روشن شد کو  منودان

یوان، قیق  در آن منماید، وحد  و یگانگ  حم ک  کثر  در مرائ   ظهور بی تر 

 ایستد  شود و صاحِ  آن کثر ،  در مقاِ جمعیت، راسخ تر م م آشکارتر 

 دانیم ک  صواین اهودین در ریمورو اندی و ، ترکیبو  اسوت از موتکییم وم 

 فییسوف و عارف ک  ب  مقتضای فضای فرهنگ  و سیاس  عصر، رایحۀ تُنودی از

 43شود م حروفیگری نیز درکارهای او است ماِ 

 و نعیمو  و حرکوتم اهبت  حروفیگری او با نوع حروفیگری عامیان  نسوی

داده اسوت و بسویار اجتماع  و سیاس  آنان و ک  بی تر عام  را مخاطِ ررار م 

 متفاو  است  

ررار دارد و تبیوین « وحد »مختصر، ک  در مرکز آن اثبا   ۀدر همین رساه

فیگرانوۀ خوویش نیوز غافول ی حروهوااو از نتیج  گیری« کثر  در عین وحد »

حرف اهفبا ک  اساس آموزش حروفیان  28جهان را با  أنمانده است وظهورا  مبد

و او نیز صُوَر  تنوعا  « اسم هو»مصدر مُؤَدیای  »گوید: م کند و م است و مرتبط 

 ۀک  خاصو  خمصو« سبع اهمثان »دارد، م  از آن حیثیت ک  عرب  مبین است، ب  

باید شد، تا از فحووای فرمووده م د عرب  است و او را هویدا کاینا ، یعن  محم

( تَفَصو ی  تدر اینجوا یعنو : 87/15توَ هَقَدْ اَتَیْناکَ سَبْعاً م نَ اهمَثان  وَ اهقُرآن اهعظیم 

ظهور( نموده باشد و صور  عَرَبییت ک  عبار  از ا بانَت  کُل  ش ء  اسوت آشوکار 

بیسوت »  بو  اعتبوار معوروف و مجهوول کرده باشد و آن مهارده صیغ  است کو

خواهد بگوید ک  اسماء و صفا  اهه  در م ب  زبان ساده تر «  شودم « وه ت

کنند، همان ک  اساس آموزش حروفی  اسوت و ادبیوا  م گان  تجی   28حروف 
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 ای جز این اندی   ندارد  ای ان، در حقیقت، محورعمده

  خوب  صاین اهدین با نحو و صرف، بل در مجموع  رفتار رُ َیْری و میأاز ت

 ، شود ک  سمبوهیسم زبان صوف  هیچ مرزی ندارد و بورای ایون طایفوم دانست  

ک  تداع  معان ، برای اهقواء تجوارب روحوان  وسویو ۀتواند زمینم « هم  میز»

 ای ان ررار گیرد  

ربل از آنک  این یادداشت ب  پایوان رسود یوادآوری یوک نکتو  بو  هطفو  

یْریرُبود و آن اینک  ربل از آنک  صاین اهدین، ب  ررین، نحو اهقیووب  نخواهد    وَ

از صرف ریوب سخن بگوید یک  از عیمای ررن ش م ب  ناِ محمود بون محمود 

  بو  اصفهان ، معروف ب  ابن اهم رف، از م ایخ صوفی ، کتاب  نوشوت ۀبن ماشاد

بک  سبک  بوده و سر سُهف در اختیاؤناِ فق  اهقیوب ک  نسخ  ای از آن ب  خط م

م گویود کتواب  اسوت ضوخیم ناِ و ن ان او را از روی همان نسخ  نقل کرده و 

 مؤهوفت=پرحجم( و در نوع خود غریِ، بر طبق ابواب فق  تنظیم شده اسوت و 

  بوکند سپس ب  یواد کورد ارووال صووفی  م در آغاز هر باب مسائل آن را مطرح 

و    رو  گفت  است ک  شیخ ما ابوطاهِ مکیپردازد و خود در مقدمم همان نحو 

م هونک ایون اهقیوب را نوشت  و نیز شیخ ما ابواهقاسم رُ َیْری نحو اهقیوب را و ای

 فق  اهقیوب   

ل بک  دریون سوازنده بوده است زیرا ب  گفت  سُ 571فق  اهقیوب تا  مؤهف

 44ای همین کتاب او را از وسماع داشت  اند عده

ه این بح  نیست ک  یوادآوری کنویم کو  در رورن مندان هم دور از حوز

( با نوشوتن کتواب 516ک  مام  تمتوف  پنجم واوایل ررن ش م ابواهرجاء خمرَ

عممً کتاب  ب  فارس  در فق  صوفیان  پدیود آورده اسوت و ابون  45اهفریقین ۀضرو
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« فقو  نویسو »خوی تن ایون گونو   46( در کتاب تیبیس ابییس597جوزی تمتوف  

-448ابون طواهر ت 47اهتصووف ۀمورد هجوِ ررار داده و در نقود صوفو صوفیان را

 این گون  تمشهای صوفیان را ب  شد  محکوِ کرده است   ۀ( مجموع507

  هنوری از تیقیو»شخص نگارنده این سطور، تصووف  ۀاز آنجا ک  در عقید

ف عبوار  اسوت از برخوورد هنوری بوا تصووی»ری دیگر یاست و ب  تعب« اههیا 

گونواگون موادی و  SETSی هام  هنرمندان، در طول تاریخ، مجموع و ه« مذهِ

ل خوویش فرهنگ  و از عیوِ  تا اسطوره و تاریخ و طبیعت در ریمرو فعاهیت تخیی

یوا « فق »یا « نحو»یا « صرف» set« ۀمجموع»ررار داده اند، بسیار طبیع  است اگر 

گیورد کو  بوا موذهِ ل کسان  ررار دیگری نیز ریمرو فعاهیت تخیی« ۀمجموع»هر 

را هم یکو  « شطرنج ۀمجموع»برخورد هنری دارند، یعن  صوفی  و عرفا  منانک  

ل خویش ررار داده و در نگورش ت تخییفعاهیی ۀاز عارفان ررن هفتم و ه تم، حوز

هنری خویش ب  اههیا  و مذهِ، ازین مجموع  بهره برده اسوت عومء اهدوهو  

توان آنورا در ریواس فقو  خود ک  م  ۀنجیشطر ۀه  ( در رساه736-659سمنان  ت

نامیود و مجموعو  « شوطرنج اهقیووب»اهقیوب و صرف اهقیوب و نحو اهقیووب، 

ا  و موذهِ رورار داده اسوت: او در نگاه هنری خویش ب  اههیی ۀشطرنج را زمین

ل هنوری خوویش حواه  سواهکان را ی شوطرنج ، بوا تخییوهاتماِ حرکا  مهره

گوید: اول کسو  کو  از آه  م شطرنج « پیاده»در مورد م اهده کرده است مثمً 

شطرنج باستادی من برخاست پیاده بود: او را دیدِ در پیش شواه شوطرنج صوف 

در من نگر ک  جان را فدای شاه کردِ و »گفت: « مرا پندی ده!»ک یده ب  او گفتم:

همن وین گفت: من »گوید: م و در مورد فرزین « در پیش او ماکروار استاده اِ   
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شاهم و با شاه همخان  اِ ب  یک خصیت و آن آن است ک  عزهت جویم وگوشو  

 گوید: م و از زبان پیل « اختیار کنم و مون عزهت جستم، عز  یافتم

م یک هنر دارِ ک  دو منزل را یک  سازد و از هر خان  ای ک  حرکوت کون»

 ۀخوواه  از هموگر م در دوِ خان  نزول نکنم، ب  سیوِ خان  باز روِ     تو نیز ا

هوادی، رودِ بیورون ن« رحم  موادر»دنیا رست  شوی، مون از خان   مکاید و مقایید 

 بو « ردِ دوِ»میتفت ب  هذا  دنیای فان  م و، منان کن ک  مردان کرده اند تا ب  

 وتوان طْخُ»( کو  55/54منزل صد  رسیده اند تف  مَقْعَد  ص دْ ٍ ع نْد مَییکٍ مُقْتَود ر 

شوطرنج  و حرکوت آن « اسوِ»در موورد « شاهد این راعده اسوت « تَیْصَورد وَ

اِ ک  مون از خان  خود حرکت کونم یوک خانو  این منزهت بدان یافت »گوید: م 

ن خانو  راست روِ دیگر خان ، کژ  بدان خان  راعده راست یاران نگاه دارِ و بدی

ب ، شوروع رورب یوا دوِ راعده منزهت را تقرب کنم    تو نیز اگر خواه  بر نطوع

ت، یوک خانو  شوریعت اسوت رفتار من پی   کن ک  خان  دوست در عاهم عبودیی

  راسوت رو بواش تفاسوتَق م کَموا اُم ورْ« شوریعت»دوِ خان  حقیقوت؛ در عواهم 

ای گزین و از راه و دربار خیوق رس ، گوش « حقیقت»( اما مون ب  عاهم 112/11

  48«دور باش   

 ری خویش ب  اههیا  و مذهِ تیعن  در عرفانعمءاهدوه ، در نگرش هن

ل های شطرنج و حرکا  تک تک آنها را مورد فعاهیت تخییمهره ۀمجموع (49خویش

 خویش ررار داده است ک  تفصیل آن را باید، در متن رساه  او دید 
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 هاپی نوشت
 

 وگسترش حوزۀ مفهوم  و معنائ  یک متن ب  اعتبار ساحیت های مجوازی  هرمنوتیک   1

 شود  شناخت  م« تأویل»کنای  و تمثیی  آن، دریقاً همان میزی ک  در تمدن اسمم  ب  عنوان 

ۀ تأویول عرایس اهبیان، تفسیری بر ررآن کریم تأهیف روزبهان بقیو   شویرازی کو  اسواس آن را شویو  2

 ه   1315ت کیل م  دهد، ماپ سنگ ، هند، 

  وه  1874/1291تأویم ، با عنوان تفسیر اه یخ اهکبر     محی  اهدین بن عرب ، ماپ سنگ  هند،   3

   کاشان  است و ربط  ب  ابن عرب  ندارد در اصل تأهیف عبداهرزا

ی، بابوک احمود برخورد تأویی  با متن، در دنیای ردیم سابق  ای بسیار کهنسال دارد  مراجع  کنید ب   4

 ب  بعد  496، صفحۀ 1370ساختار و تأویل  متن، تهران، ن ر  مرکز، 

راجعو  مابق  ای کهنسوال دارد با م م اندازی عرفان  ب  صدای فروشندگان دوره گرد، نگریستن سو  5

در  ای ک  کمای ت=نووع  سوبزی( مو  فروخوت،خیر با صدای فروشندهاهشود ب  رفتار ابوسعید ابو

مراجعو  شوود  و در باب تفسیر عرفان   آواز پرندگان 2/172اهوهیاء،  ةو تذکر 1/62اسرار اهتوحید 

  82و حدیقۀ سنائ   2/163ب  تذکرۀ  اهوهیاء ، ماپ نیکیسو ن 

حید مواپ برای تفسیر شعرهای غیرعرفان  با م م اندازی عرفان  مراجع  شود ب  مقدمۀ اسوراراهتو  6

ب  زبان  شوعر  و برای تفسیر عرفان  عبارا  ب  معن  و حکایا    76-1/77انت ارا  آگاه 

اپ ، مودر نثر صوفی ، زیر ماپ، و نیز جواهر اهسورار منتخوِ مفتواح اهسورار، از آذری طوسو 

 ةاهصطمحا  صوفیان تب  غیط روی جید: تبصور ۀب  بعد و تبصر 331ه    صفحۀ 1353سنگ ، 

 ه    1365اهصطمحا  اهصوفی ( از سیداکبر حسین  معروف ب  سید بری، ماپ سنگ ، 

  1/175مثنوی، ماپ نیکیسون،   7

 با عنوان:  با توج  ب  مقاهۀ معروف  یاکوبسون   8

یخیص ، سیا  تت215-3/8هعیان ، وفیا  ا153-5/6در باب رَ َیری مراجع  شود ب : طبقا  اه افعی    9

زانفور و مقدمۀ استاد فرو 209تنسخۀ اسکندری ( و ک ف اهمحجوب  93و اهتدوین رافع   97دوِ( 

  2/678اهۀ ر یری  و نیز تعییقا  اسرار اهتوحید بر  ترجمۀ رس

دانوش  برای اطمع از م خصا   بی تر این مجموع  و رسائل دیگر آن، مراجع  شود ب  محمودتق   10

 ( 1348تتهران،  1/739پژوه، فهرست میکرو فییم های کتابخانۀ مرکزی دان گاه تهران، 

حواج خییفو ، آغواز  کتواب را  2/1935استانبول ، ک ف اهظنون عن اسام  اهکتِ و اهفنون ، ماپ   11

اهحموداهلل رب اهعواهمین     روال اهسوتاذ اهمواِ زیون اهسومِ ناصور »بدین گون  ثبت کرده است: 
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در نسخ  «  اللغةو ناصح اهمیۀ ابواهقاسم عبداهکریم بن هوازن اهق یری     اهنحو ف   السنة

ای ۀ دم ق موجود است نیز آغاز کتاب ب  همان گونو ای از نحو اهقیوب ر یری در کتابخانۀ ظاهری

است ک  حاج خییف  نقل کرده است  مراجع  شود ب  فهرس مخطوطا  دارهکتوِ اهظاهرییو ، رسوم 

  14، صفحۀ 1402/1982ح، دم ق، هاهتصویف، اهجزء اهثاه ، وضع محمد ریا  اهما

  5/159طبقا  اه افعیۀ سبک ،   12

صل شده است، در مقدیمۀ ترجمۀ رساه ، ب  هنگاِ نقل  رول  سبک  تردیدی حافروزانفر، برای استاد   13

 ، عبار  مون از ماپ ردیم طبقا  سُبک  استفاده کرده بوده است و در آنجا عبار  افتادگ  داشت

ت ( استاد منین است: نحو اهقیوب کبیر، نحو اهقیوب تکتاب دیگر ظواهراً هور دو یوک کتواب اسو

ن بووده   عییت تردید استاد این است ک  در ماپ ردیم عبار  منوی64 یری ،مقدمۀ ترجمۀ رساهۀ ر

 است: نحواهقیوب اهکبیر و نحو اهقیوب ایضاً 

  2/629  ایضاح اهمکنون، طبع استانبول ، 14

ء ، و در باب بحاث  مراجعو  شوود: معجوم اهدبوا b66  سمعان ، اهنساب، ماپ عکس هیدن، ور  15

  2/1374اهقَصر،  میة، د2/197ُهوفیا ، و نیز واهواف  با 18/18

  333، صفحۀ 1337  ک ف اهمحجوب هُجویری، ماپ ژوکوفسک ، افس ت تهران، امیرکبیر، تهران، 16

   همانجا، پنجاه، مقدمۀ ژوکوفسک  17

  570  همانجا، 18

  b 5- b3  نحواهقیوب، 19

در  1980/1400هعیمو ، بیورو  ا مؤسسۀاه ریع  همماِ جعفر اهصاد  تع(، من وورا     مصباح20

باب  اصاهت  این کتاب از ردیم تردید وجود داشت  است و سید اعجاز حسوین نی وابوری  کنتووری 

، موهنوا مجیسو  در الحقیقةةمصباح اه ریع  و مفتاح »( دربارۀ آن م  گوید: 1240-1286ت

  تردید وا م  دارد  با اینک  بحار گوید: در این کتاب میزهای  وجود دارد ک  مرد  خردمند  آگاه را ب

اسیوب  آن با سایر  کیما  و آثار  ائم  شباهت دارد  شویخ ]یعنو  شویخ مفیود[ درمجواهس  خوویش 

بعض  اخبار این کتاب را نقل کرده است     و از این دانست  م  شود ک  نسوخ  ای از آن در عصور 

اعتماد را ن اید و نزد او، مروی بودن  شیخ مفید و نزد او وجود داشت  است  با این هم ، این کتاب، 

آن از صاد  تع( ب  اثبا  نرسیده بوده است  و سندش ب  صوفی  م  رسد و ب  همین دهیول شوامل  

اهحموداهلل »بسیاری از اصطمحا   ای ان است و نیز روایا  از م ایخ ای ان  آغاز آن منین اسوت: 

ک وف اهحجوِ و «     دیسَ ارواحَهم هسوتره و بوریه نورَ ریوب اهعارفین ]اصل: اهعارفون[ بذکر ه  و رَ



 94 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 

ت کتابخانو   ، 1409اهلل مرع و ، روم  یةةآاهستار عن اسماء اهکتِ و اهسفار، ماپ هند، افسو 

و رابل یادآوری است ک  در ماپ بیرو  ک  ما بدان استناد کردیم ایون خطبو  وجوود  527صفحۀ 

اهباب اهول ف  اهعبودی ، رال اهصواد تع( »  شود: ندارد و کتاب بعد از بسمی  با این عبار  آغاز م

انود  در ف کردهذک  احتماهً خطبۀ کتاب را از آن ح   « اوج   اربعةاصول اهمعامم  تقع عی  

شناس  و سابقۀ مطاهعا  در باب این کتاب مراجع  شود ب  فُؤاد سزگین، تواریخ اهتوراث ب نسخ با

  کتاب، در همۀ ماپها درصد باب است و ظاهراً ردیمترین 269 اهعرب ، اهمجید اهول، اهجزء اهثاه ،

 نسخ  های خط  آن متعیق ب  ررن دهم هجری است 

  121  مصباح اه ریع ، 21

  a2  نحواهقیوب، ور  22

  a 1  همانجا، ور  23

  a1  همانجا، ور  24

  b1  همانجا، ور  25

 کردیم ترجم  « تن»  اصل: اهبدل ما ب  اهبدن اصمح و ب  26

هوای: « طوور »دل ب  شمار م  رود ک  عبارتند از « اطوار»  س ری : اصطمح عرفان  است و از مدارج و 27

اهقیوِ  بورای تفصویل ایون اطووار و  ُمهَجةةاهقیِ، سُوَیدا، و  َحبَّةصدر، ریِ، شقاف، فؤاد، 

-654زیتمدارج، مراجع  شود ب  مرمووزا  اسودی در مزموورا   داودی، توأهیف نجوم اهودین را

م  دان وگاه ب  اهتماِ نگارندۀ این سطور، ماپ مؤسسۀ مطاهعا  اسوم« دای »ه   ( معروف ب  570

از سیسیۀ دانش ایران ، زیر نظر استاد مهودی محقوق و پرفسوور  6، شمارۀ 1352مک گیل، تهران، 

 ایزوتسو 

  b2  نحواهقیوب، ور 28

  a3  همانجا، ور  29

  b3  همانجا، ور  30

  a5جا، ور    همان31

 a6-b5  همانجا، ور  32

بو  هموین صوور ، در « اهبخت»  اصل: اهحمد واهبخت و ما آن را ب  اهجد و اهبخت اصمح کردیم: 33

متون فیسف  رواج داشت  مراجع  شود ب  ابن سینا، اه فاء اهطبیعیوا ، اهسوماع اهطبیعو ، تصودیر و 

مایز میوان بخوت و اتفوا  و بحو  فیسوف  در ، و اصل اندی   ت67مراجع  ابراهیم مدکور، راهره، 
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یونان  است و فییسوفان  از نوع هراکییتوس و افمطون در بواب آن بحو   ۀپیرامون آن، یک اندی 

 ۀاهتو  ترضو  بو  اهفمسوف ،ترجم ۀالطبیعةها دارند  مراجع  شود ب  فیوطرخس، ف  اهراء 

  124-122هیس، رسطابن هورا، ماپ عبداهرحمن بدوی، در ف  اهنفس، ارسطو طا

 b7  همانجا، ور  34

  a12  همانجا، ور  35

  b13  همانجا، ور  36

(مهارده رساهۀ فارس  ک  م خصا  1  آنچ  ازین آثار تاکنون ب  ماپ رسیده است عبار  است از 37

ه   و ماپ استاد جمل  1315( تمهیداهقواعد، ماپ سنگ  تهران، 2آن را در همین مقاه  داده ایم  

( رساهۀ انزاهی  ب  کوشش استاد موسووی 3و  1356آشتیان ، تهران، انجمن شاهن اه  فیسف ،  اهدین

بهبهان  در مجموعۀ سخنرانیها و مقاه  ها دربارۀ فیسف  و عرفان اسمم ، بو  اهتمواِ اسوتاد مهودی 

( مودارج اهفهواِ مواپ آروای مایول 4و  1349محقق و پروفسور هرمان هَندُهت  تهران، مک گیل، 

  در باب صاین اهدین، مراجعو  شوود بو  18و  17، شماره های 1367روی در کیهان اندی  ، رم، ه

، جودی نعمت  ، اکرِ : شرح نظوم اهودُر 228-3/37بهار، محمدتق  تمیک اه عراء(، سبک شناس ، 

صاین اهدین عی  تُرک  ب  انضماِ ترجمۀ فارس  رصیدۀ تائی ، رساهۀ پایان تحصیم  فو  هیسوانس 

ک  از بهترین و جامعترین بح  ها دربارۀ احوال و آثار صواین اهودین  1369بیا  فارس ، تهران، اد

-46ت14، در فرهنوگ ایوران زموین، «مجموعۀ رسائل خجندی»است  و نیز دانش پژوه، محمدتق ، 

ک  مروری است بر ناِ و ن ان آثار صاین اهدین بور اسواس مجموعوۀ  312-307(، صفحا  1345

یس شورای می  ک  ربمً در تمییک  مرحوِ بهار بوده است  و نیز موسوی بهبهان ، عی ، کتابخانۀ مج

، و نیز موهوی، محمود 145-99، صفحا  1349در مجموعۀ سخنرانیها و مقاه  ها، ماپ مک گیل، 

در  658-1/660اهمعارف بزرگ اسمم ، ب  سرپرسوت  کواظم بجنووردی،  ةدر دایر« آل  تُرک »عی  

 خل ذیل همان مد

رساه  در بیان »  در باب ناِ این رساه ، ضبط ها متفاو  است در متن ماپ   مهارده رساه  عنوان آن 38

مهوارده رسواه  فارسو  از  277است  صفحۀ « صرف اهقیوب صاین »یا « معن  عرفان  عیم صرف

یم صاین اهدین عی  بن محمد تُرکۀ اصفهان ، ب  تصحیح سیدعی  موسووی بهبهوان  و سوید ابوراه

  اما در ضوبط  اسوتاد دانوش 1351دیباج  و سرمایۀ تق  شریف رضای ، تهران، ماپخانۀ فردوس ، 

 –صواین اهودین اسوت  ارک  ردیمترین و درست ترین نسوخۀ آثو –پژوه ک  از روی نسخۀ مجیس 

، ۀاست  فرهنگ ایران زمین، هموان شومار« رساه  در معن   خواص عیم صرف»استفاده شده است، 
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رساه  در بیان  »دکتر دیباج  در مقدمۀ خود بر مهارده رساه  فارس  تصفحۀ هِ( آن را    آرای309

نگارنده در یادداشتهای خود ناِ دیگر این رساه  را »خوانده  و م  گوید: « معن  عرفان   عیم صرف

یافتم و بر من روشن نیست ک  این ناِ را از کجا گرفت  اِ  گرمو  محتمول « صرف اهقیوب صاین »

ست ک   از جای  گرفت  ن ده  و ترکیب  باشد ک  در گذشوت  خوود جهوت آن انتخواب کورده اِ و ا

 «اکنون ب  خاطر ندارِ 

این اهودین صاست و تنزیه   آن  « واحد بما هٌوَ واح د»  اهمفاح ص، در عیم عدد است و موضوع آن 39

 نوشت  است و در آخرین ساههای حیا  خویش  833این کتاب را در 

  280مهارده رساه ،   40

رود  هو  ایون فا  رساه   صاین اهدین، هر ردر کوتاه باشند، غاهباً تحمدییۀ مختصری در آغاز دارنود و41

 ند تحمیدیی  است، اگر م  یک  دو رساهۀ کوتاه  دیگر  همین مجموع  هم فارد  تحمیدیی  ا

   مهارده رساه ، همانجا 42

   ای ویوژهحروفیگری آشکار است و بعض  از رسائل  او، بو  گونو   در تماِ آثار  صاین اهدین، صبغۀ43

بو   و امثوال آنهوا  او« رسواهۀ حوروف»و « مفواحص»اختصاص ب  مسائل  عیم حروف دارد از ربیل 

کو   -رَمَور رفت  ب ری م  داند و در رساهۀ شوق یتصریح تماِ، تیقی   حروف  را کامیترین مراحل  مع

  فت ررار م  رَدَه بندی م  کند و حروفیان را در مدارج نهای  معرروشهای معرفت  را در هفت طبق

 دهد، بدین گون :

ای  ظواهر یعنو  (حکمو3از تقیید گذشت  یا متکییموان،  (اهل ظاهر2ٍقها و مُحدِّثان، (اهل ظاهر یا ف1ُ

عیوم اربواب   (رمزخوانان  حوروف  ررآنو  یوا6(محقیقان  صوفی  و اهل  شهود 5(اشراریان، 4م یائیان، 

ا مو  ( اوه  اهبدی و اهبصار ک  منظورش ب  گمان حروفییۀ زمان اوسوت و دربوارۀ آنهو7حروف 

ده رسواه ، رَمَر، در مهوارتشق ی « همین زمان  سعاد  ر ران استو ظهور  این طور، مخصوص  »گوید 

اهر ظوهکراِ و  اخاص این زمان است ک  سیید ما و سمِ اهلل عَیَ  آبائ   »( و بار دیگر م  گوید: 111

عیمو  سوید فضول اهلل ن« سویید  موا»( و شک نیست کو  منظوور او از 116تهمانجا، « کردۀ آن است 

نبش  حروفی  است  و از این تعبیر او م  تووان دانسوت کو  ایون ج( پی وای 804-740استرآبادی ت

آثوار  جووان    از نوشوت  اسوت و طبعواً 804رساه  را احتماهً در زمان  حیا   فضل اهلل، یعن  ربل از 

 صاین اهدین است 

  7/292بک ،   طبقا  اه افعی ، س44ُ
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 ه تهران،ان گا  روض  اهفریقین، امام  ابواهرجاء خمرک  مام ، ب  کوشش عبداهح  حبیب ، تهران د45

1359  

 1368هزهر اماء بعض عی ۀبن ره و تصحیح  بمساعد تْنَب   نقد اهعیم و ا هعیما = تتیبیس ابییس( ع46ُ

 تافست داراهکتِ اهعیمی ، بیرو ( 

یی  ععیق  واهتصوف، ابواهفضل محمدبن طاهر اهمقدس  تمعروف ب  ابن اهقیسران ( راجع   ۀ  صفو47

  1950/1370احمد اه رباص ، مصر، 

یم  عارا    مصنفا  فارس  عمء اهدوه  سمنان ، باهتماِ نجیِ مایل هروی، تهران، شرکت انت 48

  323-38فحا  ، ص1369وفرهنگ ، 

 فی  تزیرثر صو  برای توضیح بی تر این نظری  در باب ماهیت تصوف، مراجع  شود ب  زبان شعر در ن49

و  1373ن، عیم  اماپ( و تا انت ار آن عجاهتاً رجوع شود ب  مقدم  آنسوی حرف و صو ، تهر

 فصل مربوب ب  حافظ  1368نیز موسیق  شعر، ماپ دوِ 


