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 چکیده
 افتنی دست و تجربه کنه به بازگشتن ات،یادب عمدۀ کارکرد»

 گبزر سندگانینو و شاعران. است لیتخ و عاطفه تیواقع به
ی گوناگونی هاراه ـ خودی فرهنگ وی زبان تیترب به بنا ـ

 شاعران آثار در. ندیگز یبرمی ابیدست و بازگشت نیای برا
ی ریتصاو ای ریتصو با عاطفه ـ اغلب در ـی هند سبک

ی ا دهیچیپ صحنۀ آنها، تقابل ای مجموع از و خورد یم وندیپ
 کالم فتبا در که گسترد یم خواننده الیخ اندازچشم در را
 استی ا منظره کالم، خارج در و مییگو یم مضمون آن به

 جنبۀ در سخن قوّت نجایا در اگونه؛یرؤ وی ستیسوررئال
 ای بیترک از حاصلی هاصحنه ای صحنه و رهایتصویی القا

 انتقال خواننده به را شاعر امیپ و عاطفه که آنهاست تقابل
 انتقال و الغاب هنر، هدف( »23 ـ29: 7468 شعار،) .«دهد یم

 انیب مهم لۀیوس ز،یآمالیخی رهایتصو. است هنرمند احساس
« وُردزوزث» عبارتِ به ای ندهیگو شۀیاند و احساس ریتفس و

 آن، خالل از شاعر که استیی طالی عدس کی لیتخ
: همان) .«ندیب یم شانیاصل رنگ و شکل به را موضوعات

ه شدۀ از هنگامی که تصوف به صورت یک نهاد شناخت (97
شناسی خاص آن نیز به اجتماعی درآمد، زبان و نظام نشانه

ای پدیدار شد که در درون  وجود آمد و اصطالحات ویژه
این نهاد بار معنایی خاصی داشت و برای ناآشنایان به این 

های ناب شخصی  صوفیانی که تجربه مکتب نامفهوم بود.
ند و اند تصاویر و تعابیر شخصی مختص به خود دار داشته

فردیت و خالقیت آنها را از خالل تصویرهای ابتکاری 
توان کشف کرد، اما صوفیان مقلد که صرفاً با خواندن  می

اند و تصویرها و  آثار متقدمان با زبان تصوف انس گرفته
نمادهای متداول در ادبیات صوفیه، ملکۀ ذهن ایشان شده، 

آنها توان یافت. رنگ و بوی فردیت در شعر و سخنشان نمی
الوصف، مع گیرند. از تعبیرها و تصویرهای عمومی بهره می

های هنری در این مقاله برآنیم تا ضمن بر شمردن جلوه
شناسی ل زیباییئالمقدور مسا، حتیالعارفینریاضکتاب 

ابداعی و ممتاز آن را در پیش دیده خوانندگان فراهم آوریم 
 بشناسانیم.و تا حدودی دنیا و تجربه درون و برون وی را 

 
 .، صنایع ادبیالعارفینریاضمحقق بیدگلی،  :هاکلیدواژه

 
 
 
 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Reera1348@yahoo.com    .نورپیاماستادیار دانشگاه  .7

Literary and Artistic Style at Riaz-

ol-Arefin and Minhaj-ol-Salekin 
 

M. Moemen
1 

 

 

Abstract 
When Sufism created as  a known social 
institution, its proper language and   semiotic  
system   were   also created,   thus   a special 
jargon with its own connotations, nonsense to 
those unfamiliar was revealed.  Sufis having 
personal pure  experience, have their own 
imaginations and personal   interpretations   in   
literature   and   their uniqueness and creativity 
can easily be recognized through their innovative   
images, while the imitator Sufis who   merely 
gets acquainted with Sufism via reading the 
progenitors’ works and the common symbolic 
images in the Sufism literature, stuck  in their 
minds,  therefore   the color and smell of 
individuality cannot   be found in their produced 
poetry and   speeches since they take advantage 
of public images and interpretations. In this 
paper,   however, in addition to discovering the 
artistic manifestations in Riyadh Al-Aryfyn, we 
provide readers, as much as possible, the 
illusionistic images and the created aesthetic 
issues so as to introduce them, to some extent, 
their inner and outer side experiences and the 
world. After Sufism was created as a known 
social institution, its proper language and 
semiotic system were also created, thus a special 
jargon with its own connotations, nonsense to 
those unfamiliar was revealed. Sufis having 
personal pure experience, have their own 
imaginations and personal interpretations in 
literature and their uniqueness and creativity can 
easily be recognized through their innovative 
images, while the imitator Sufis who merely gets 
acquainted with Sufism via reading the 
progenitors’ works and the common symbolic 
images in the Sufism literature, stuck in their 
minds, therefore the color and smell of 
individuality cannot be found in their produced 
poetry and speeches since they take advantage of 
public images and interpretations. In this paper, 
however, in addition to discovering the artistic 
manifestations in Riyadh Al-Aryfyn, we provide 
readers, as much as possible, the illusionistic 
images and the created aesthetic issues so as to 
introduce them, to some extent, their inner and 
outer side experiences and the world. 
 
Keywords: Muhaqiq Bidguli, Riyadh Al-
Aryfyn, literary devise. 
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 مقدمه

متون عرفانی فارسی تا به امروز از منظر تصاویر 

خیال و تحلیل تصویرهای ابداعی و رسمی 

اند. در واقع  رفتهچندان مورد پژوهش قرار نگ

یگانه چیزی که عارفان ما را از یکدیگر متمایز 

سازد و درجۀ ابداع و خالقیت را در آثار آنها  می

دهد، حوزۀ آفرینش تصاویر  به روشنی نشان می

از رهگذر تحلیل صور  ،خیالی است. بنابراین

های تصویری در  خیال فردی و تحلیل خوشه

ر تجربۀ هنری تآثار عارفان امکان شناخت عمیق

شود. فردیت هر یک از عارفان،  آنها فراهم می

ثیر و تأثر آنها، ابداع و نوآوری هنری در أمیزان ت

شعر عرفانی، از رهگذر شناخت تصویرها 

 تر است. عملی

تصاویر نمادین عرفانی در زبان فارسی از 

تثبیت شده بود و  اوایل قرن هفتم هجری تقریباً

ادبیات عرفانی برای  مجازهای زبان صوفیانه در

آشنا و شناخته بود. بسیاری از این  همگان کامالً

نمادها از سنت شعر تغزلی اقتباس شد. صوفیان 

القضات و شاعران عارف دورۀ اول همچون عین

رمزها را ابداع کردند و   و سنایی و غزالی آن

سپس دیگر صوفیان و شاعران آنها را در کالم 

ای که تصویرهای  خود تثبیت نمودند به گونه

نمادین آثار عرفانی به صورت قراردادهای ادبی 

 8 و 1آمد. سنت ادب صوفیانه، در قرن  در

سرشار از تصاویر شخصی مجازی و گاه 

قراردادی است. تصویرهای عمومی ادب 

صوفیانه، برای همگان آشناست، از پایان قرن 

هشتم و قرن نهم به بعد به تدریج ادب عرفانی 

ثیر خود را از دست داد. صور خیال أپویایی و ت

چندان متداول شد که به قراردادهای سنتی و 

های مبتذل بدل شد؛ حتی در شعر کسانی  استعاره

مثل فخرالدین عراقی، شبستری و شمس مغربی 

خورد.  تصاویر و نمادهای ابداعی کم به چشم می

ای  آنها امکانات توصیفی و تصویری چندان تازه

های خود به کار نگرفتند، از این  برای بیان تجربه

هایشان چندان تبلور رو فردیت آنها در نوشته

های معمول و پیش یابد؛ زیرا آنها با صورت   نمی

گویند؛ اشیاء مادی در سخنشان  پاافتاده سخن می

ها تازه و  حضور زنده و جدی ندارند و توصیف

دقیق نیستند. ذهن شاعر چنان مستغرق امر کلی 

ی است که مجال پرداختن به جزئیات نگرو کلی

ها کند. تصویرها تکراری و نگرش را پیدا نمی

تقلیدی است؛ ابداع و ابتکاری در سخن این 

شود. سخن آن بزرگ که  صوفیان شاعر دیده نمی

تصوف در آغاز حال بوده اکنون قال »گفت: 

بر شعر عرفانی این دوره صادق است تا « شده

هفتم و حافظ در  این غایت که مولوی در قرن

قرن هشتم، در درون همین سنت محکم شعری، 

 زنند. دست به ابتکار و ابداع می
  

 مؤلّف دربارۀ

 متصوفۀ و شعرا و علما اکابر از محمد شیدرو

 در را خود نام او. استی هجر ازدهمی قرن

: است آورده نیچن نیالعارفاضیر کتاب مقدّمۀ

 ملقب االبی لیاردب محمد سلطان رزامحمدبنیم

 انیپا در امّا کاشان؛ نیمنؤدارالم میمق محقّق به

: استی گرید گونۀ به نیالذاکرةتذکر رسالۀ

 محمد رزایم به المعروف محمد شیدرو

ی الکاشان و منشأًی لیاالردب بالمحقّق، المتخلّص
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 رانیا فرهنگ در ،ینراق حسن. مسکناً و مولداً

 ابعده که ـ خودی خطّ نسخۀ به استناد با ن،یزم

 ـ ردیگ یم قرار تهران دانشگاه کتابخانۀ اریاخت در

. است نموده انیب و رفتهیپذ را ما اوّل قول همان

 (26/229 و 29 :7489 افشار،)

 دانشمندان و لیاردب خیتار کتاب صاحب     

 اقامت کاشان در است، لیاردب ازی و: »دیگو یم

ی موسو) .«است محقّق به مشهور و دهیگز

 که دهد یم احتمال او (2/223 :7491 ،یلیاردب

 بهی مکنّی لیاردب مقدس احمد مالّ فرزند محقّق،

 . باشد بوده محمد نیالدیتق الصالحی اب

 انیپا اشعار در کهی خیتار مادۀ به توجه با     

 که میدان یم قدر نیهم دارد، وجود اضیر کتاب

 یِپختگ کمال دری قمری هجر 7092 سال بهی و

 و کتب و است بوده شیوخی روحان ویی دانا

 ـ شیخو شاگردانِ درخواست به بنا رای رساالت

 ازی نام تذکره رسالۀ و اضیر کتاب دو هر در که

 نسخۀ انیپا در. است نگاشته یم ـ برد ینم شانیا

 هم دیشا و ـ کاتب اسد،ی قاض وانیدی خط

ی هجر 7017 سال در که دیگو یم وانید ـ جامع

 تا اند داده محقّق به رای و اشعار مجموعۀی قمر

 .دینما اصالح لزوم صورت در و مالحظه

 دست دری اطالع او فوت قیدق خیتار از     

 اطیح وارید بر کهی ادبودی سنگی رو بر. ستین

 وفات خیتار اند،کرده نصب دگلیب محقّق مسجد

. است شده دیقی قمری هجر 7050سالی و

 فیشر سنّ: »دیگو یم یالخاقانقصص صاحب

 عقد از است،ی هجر 7016 که ومیال هذا شان،یا

  (2/751: 7413 شاملو،) «است شده متجاوز صد

 قسمت در یدگلیب محقّق مقبرۀ و مدفن     

 راًیاخ که ـ دگلیبی میقد مساجد ازی کی یتحتان

 دروازه به معروف ییکو در ـ شدهی بازساز

 و داردی چوب معجر و خیتار سنگ. است سوراخ

 نیا. است دگلیبی اهال  گاهارتیز و احترام مورد

 به بنا و بوده او مدرسۀ ایگو و خانه مسجد،

 . است شده دفن آنجا در تشیوص

 

 وی آثار

 و نیالعارفاضیری و اثر نیترمفصل و نیترمهم

 رساالت گذشته، آن از است؛ نیالسالکمنهاج

 در آنهای همگ که آورده دیپد زینی گرید

 تبصرۀ: شود یمی نگهدار کاشانی سلطان کتابخانۀ
 هیصفو ۀیصوف رسالۀ ،نیالذاکر تذکرۀ و نیالناظر

 نسخۀ. ق هـ 7015 کتابت خیتار با مناجات و

 7053 کتابت خیتار با نیالذاکر تذکرۀ ازی گرید

ی خوی نماز مدرسۀ کتابخانۀ به متعلق ق هـ

 اشعار: »دیگو یم یالخاقان قصص صاحب .است

 زیشورانگ و زیآمبهجتی همگ آثارش، بالغت

 به است موسوم که انیالب حیمل آن وانید. است

 که بود تواند یم تیب هزار دوازده ه،یّعشر اثنا

 مدح و منقبت و نعت و دیتوح دری تمام

 (2/751: 7413 شاملو،) .«است ائمّه حضرت

 به گرشید اثر دو به اضیر کتاب در خود محقّق

 هیفتح اوراد شرح و نیالسائر منازل شرح نام
 عهیالذر صاحب نیهمچن و ندک یم اشاره

ی ف رسالۀ نام به را او ازی گرید اثر دیگو یم
 به آنها از کی چیه کنیول است دهید العرفان

 .است نشده ثبت و حفظیی جا دری رسم طور
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 زبان صوفیه

 که مینیب یم ه،یصوف خیمشا سخنانی بررس هنگام

 مقصود، انیبی برا بود، اندک آنها واژگان چون

 ابرازی برا و بودند سختی شتال به ریناگز

-تجربه وی فرد احساسات و احوال نیترفیظر

 سخنان. نبودی کاف خیمشای ها واژه ،یروحانی ها

ی زبان شکل به شان،یا ازی برخ حکمت از سرشار

ی اگونه به حال نیع در ،یقرارداد وی ساختگ

 گانهیب شخص غالباً و است معماگونه و زیاسرارآم

 ـ نامحرم گوش صطالحا به و ـی رصوفیغ و

 شک،ی ب. کند درک را آنی رو چیه به تواند ینم

 فروغ وی بیغ وارد نیا تِیّفیک حیتشر و حیتوض

 اریبس ـ است زمان از رونیب وی آن که ـی عرفان

 حیتوض و حیتشری برا شود یم چگونه. بود دشوار

 رقابلیغ اساساً و نبوده آنی برای ا واژه که آنچه

 آن با ما قت،یحق در کرد؟ تالش بوده، فیتوص

-روان که میدار کار و سری انسان روان از بخش

 تالش. نامند یم ناخودآگاه را آنی غرب شناسان

 و منطق رۀیدا از رونیب عتاًیطب که آنچه ثبتی برا

 شۀیاند با دارد،ی جا و شناخت احساس حوزۀ در

 امّا ؛یناشدن استی ا فهیوظ و است هودهیب ،یمنطق

 طور به شعر. استی شدن هنر، تۀرش در غالباً

 در و گذارد یم تأثیری صوف احساس بر میمستق

 با که ـ را تأثّری هاهیسا نیتر فیلط تواند یم جهینت

 از. کند بازگو ـ نمود ثبت توان ینمی گرید وۀیش

 در توجه مورد موضوعاتِ ازی کی حال زمان، نیا

 .گردد یمی عرفان غزل

ی ادیز قسمت که میباش داشته ادی به دیبا»

 قرآن اتیآ ریتفس و تأویل ه،یصوف کلمات از

 استی عیطب. عرفان و تصوف اهل مذاق به است

 اهلل، کالم اشارات حیتوض و فیلطا انیب در که

 و شود یم ذکر زین قوم نیا خاص اصطالحات

 حیتشر و هیتوج بر تتأویال نیای مبنا بلکه

 رادیا با عرفان اهل لسان به است اتیآ

: 7484 ،یزدی یرکن) .«آنان خاصّ تاصطالحا

 یهایطلسم و رموز منزلۀ به کلمات نیا» (97

 راز به افتنی دست و باطن به بردن  راه که هستند

 آنها گشودنِ قیطر از جز متن، مکتوم قتیحق و

 (74:مقدمه ،7419 ان،یپورنامدار) .«ستین سّریم

ی برای ا ژهیو زبان خود، نوبه به ،یهنر هر     

 میریبپذ اگر و داردی هست به خود نگاه شینما

 به شناسانهجمال وی هنری نگاه عرفان که

ی ها نوشته در میتوان یم لذا است، نید و اتیاله

ی ا ژهیو زبان که ژهیویی ها نشانه دنبال بهی عرفان

 جز ستینی زیچ انسان» .میباش نند،یآفر یم را

 و فقط جهان،ی ادبی هاتیّخالقۀ هم و زبان

 سخن نیا. است زبانۀ حوز در فقط،

 از را ستمیب قرن اول طرازۀ فالسف از نیتگنشتایو

ۀ محدود من زبانۀ محدود: گفت که مینبر ادی

ی زبان گسترش قدر هر کس هر است؛ من جهان

ی نیبجهانی دارا اندازه همان به باشد، داشته

 (21: 7480، یکدکنی عیشف) .«استی تر عیوس

 

 های صوفیانسبک نوشته

ی زبانۀ دامن و گستره با کس هری نیبجهان میگفت

 لیدل میبتوان نظر نیا با دیشا. دارد توافقی و

 تصوّف. »مییفزایب هیصوف نثری سادگ بری گرید

 و است شهیاند و زبان در تازهی ها تجربهۀ حوز
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 تصوف زبانی خیتار تکامل با تصوف تکامل

 دری حت که آنگاه (26: همان) .«داردی وابستگ

 دم و خانقاه با همی ماهانی ول اهللنعمت هشا شعر

ی شخص تجارب ازی ا لحظه چیه دستگاهش و

 افکارۀ تکرارکنندی و بلکه ستین مطرح او

 (26 :همان) ،اوست اقمار وی عرب نیالدییمح

 آنکه یب میباش اثرها و هاحرف تکرار شاهد دیبا

ی انیب وی زبان راتییتغی نوع به لیتما ندهیگو

 موالنای مثنوۀ هم که میریبپذ گرا. بدهد نشان

 کتاب آن نِیآغاز تیب هجده لیتفص و شرح

 در را تکراری ژگیو نیا پس است، مستطاب

ی شکفتگ دوران محصول کهی مولو نیالدجالل

 .مینیب یم زین است، تمدّن کی

 ساده نثر به را خود کتب عمدتاً انیصوف»     

 به دانچن دینبا آنهای ها نوشته در لذا نوشتند، یم

 وی عیبد عیصنا لیقب ازی ادب انیبی ها وهیش دنبال

 و سجع لیقب ازی عیصنا اگر. بودی انیب ابزار

ی اتفاق ویی ابتدا شتریب شود، یم دهید جناس

 نوع از هم آن و ضرورت به هاتیتشب و است

 47: 7418 سا،یشم) .«است محسوس به محسوس

 ازی غزال کتب ریسا و سعادتی ایمیک مثالً (40ـ

 کتب در جیرا اسلوب به بنا ،الملوک نصیحة لیقب

 شاگرد ـ ةالقضاعین. است ساده انهیصوف وی علم

. دارد شور پُر و سادهی نثر هم ـی غزال احمد

 قرن اواخر در االولیاةتذکر نکهیا با (770: همان)

ی عرفان کتب ریسا مانند است، شده فیتأل ششم

 هـ 628 فوت) ولد بهاء معارف. دارد سادهی نثر

 آن دیبا الواقع یف که داردی ا تازه و نیریش نثر( ق

. دانست دوره آن تخاطب و محاورهۀ ویش را

 انیجر برخالف درست موالنا، (773: همان)

 چون: دیگو یم بود، جیرا ششم قرن در که نییتز

 فراموش مقصود کنند، یم شیآرا اریبس را سخن

 .شود یم

 نوشته آموزش هدف بای عرفان آثار چون     

ی طور به دارند خالصی کاربرد نثر کی اند،شده

 مخاطب که استی عادی قدر به آنها سبک که

ی زیچ ها نوشته نیا در. کنند ینم زده شگفت را

 به. است سندهینو نگاه و فکر دارد، کشش که

 انیب به ـ هیصوفی ها نوشته در گر،ید انیب

 ییزداییآشنا از ـجز در موارد استثنایی ی امروز

 تمرکز لذا ست،ینی خبرچندان ی زیهنجارگر و

 رغم به طلبند، ینم خودۀ خوانند از رای ا ژهیو

ی واقع حجّت خود نوشتار، سبک کهی فنّ سبک

 ،یفنی هانوشته صاحبان دیشا. آن مفاد نه است

 تفکّرات، ریس و ندارند گفتنی برا همی حرف»

 به شتریب غالباً. است نکرده وادار انیب به را آنان

ی آثار و شندیاند یم محض و مجرّد سبک

 به افتنی دست فقط آنها هدف که نگارند یم

 سبک، نگارش، نگونهیا در. است ژهیوی سبک

 رایز د،یگرا یم دیتعق و تصنّعی سو به ناخودآگاه

 در را سبک که ستین شهیاند و انیب و مفاد نیا

 مستقل طور به سبک بلکه است آورده دیپد آنان

 .«است شده جادیا مفاد و شهیندا از منتزع و

 (272: 7413 بولتن،)

 و ستایا ه،یصوف نثر که ادوار نیهم در     

ۀ حوز دری حت ـی پارس شعر بود، ریناپذ انعطاف

 اهداف با جلو به روی حرکت ـ تصوف و عرفان

 دیشا» آن، لیدل نینخست. داشت شناسانهجمال
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 غالباً گرید اقوام اتیادب در آنچه که باشد نیا

 میتعال وی حکم دیعقا و دارد نثر به اختصاص

 در است، جمله آن از داستان و قصه وی اخالق

 چونی آثار و است افتهی یتجلّ شعر در ران،یا

 ،مجنون وی لیل و یمعنوی مثنو و بوستان

 و است شعرۀ لیوس به نثر کار تعهد ازیی ها نشانه

ی روان و سالست از منظوم آثار نیا که آنجا از

 ازی فارس نثر اند، بوده برخورداری ا مالحظه قابل

 در الجرم و است بازمانده آثار گونه نیا به توجه

. است افتهی یمحدود قلمرو شعر، با سهیمقا

 (44 ـ 43: 7480 ،ییفسا رستگار)

 خودی هاکتاب هیصوف که شد روشن تاکنون     

ی فنّ نثر نییتز انیجر و نوشتند یم ساده نثر به را

 هیصوف سرانجام اما افت،ی ینم راه آنان آثار در

ی فنّ نثر وهیش برابر در مقاومت، قرن کی از بعد

 ؛یفنّ نثر به هیصوف کتاب نیاول و شدند  میتسل

 دهیآفر ـ معتدل نوع از البته ـ العباد مرصاد ،یعنی

 .شد 

 تحوالت و رییتغ سبک، رییتغی اصل عامل»     

 اعثب که استی اقتصاد وی اجتماع وی اسیس

 در خودۀ نوب به که شود یمی زندگ نوع رییتغ

 هانگرش آن و گذارد یم اثر تفکّر و نگرشۀ نحو

 جمله از زبان دری نحو به خاص تفکّرات و

 (712: 7418 سا،یشم) .«کند یم بروزی ادب زبان

 رۀیس ازی رویپ به هیصوف چون همه، نیا با     

 اقوال ثبت و حفظ به آغاز همان از ث،یحد اهل

 ف،یتحر و رییتغ گونه هر از دور به خود، خیمشا

 رانیپ و خیمشا سخنان و داشتندی ا ژهیو اهتمام

 مقدس و گونهیوحی سخنان دید به را

 لذا نمودند، یم نقل نهیس به نهیس و ستندینگر یم

 نمیب یم شانیا آثار در رای سبک راتییتغ حداقل

 و سادهی سبکی دارا میگفت کهی طور به و

 بایز باتیترک و کلمات و لیاص لغات با و استوار

 تمام و شوندداریپی ها غهیص و افعال وی میقد و

ۀ انیمُنش تکلّفات و تصنّعات اثر و است کامل و

 شانیا کتاب در وجه چیه به ششم و پنجم قرن

 با کتب نیا کار و سر شتریب چون و ستین دایپ

 فهیطا نیا با خیمشا سخنان و شانیدرو عوام

 در انسانیی گو و شده انیبی عیطب رایبس است،

 چهارم قرن مردم ازی کی با کتب نیا خواندن

 (2/94: 7465 بهار،). کند یم گو و گفت خراسان

 

 سبک نثر ریاض

 شیخو روزگار جیرا اسلوب تابع ،اضیر کتاب نثر

 از متأثر گاه و روان و سیسلی عیطب طور به و

 کی را آن توان یم و استی عرب زبان نحو و صرف

 و هابیترک. شمردی عرب از مأخوذی فارس نوع

 از ماًیمستق جا، همه آن، اصطالحات و رهایتعب

ی هاکتاب وی علمی هاحوزه در که هاهمان

-معادل از استفاده دری کوشش و شده گرفته مربوط

 رادیا در مؤلف. است نرفته کار به آنهای فارسی ها

 او خنس گاهگه امّا نداردی اصرار اسجاع و عیصنا

 اتیآ به او استشهاد. است زیانگدل و بایز و آراسته

 اشعار رادیا و اوست کار عتیطب جزء البته اخبار و

 ۀیجار سنّت مقصود، حیتوض راه دری تاز وی پارس

 بهی ول ستین ندهیآرا و متصنّع او. است انیصوف

 اطالعات وسعت علت به و ءانشا در مهارت سبب

 گاه داردی کالم ش،یخو میسل ذوق ازی رویپ و

 و ساده گاه و هانتیز انواع به نیّمز و آراسته

 وۀیش گاه ان،یب اسلوب ثیح از .مقصود به مقصور
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یی گو سندهینو و آورد یم خاطر به را سمیسوررئال

 دست به را خود شود، یم بیغای ظاهر شعور از

 دل اریاخت در را زبان و دست و سپارد یمی فراموش

 انیب و لفظ در گذرد، یم آن رب چه هر تا گذارد یم

 .اوردیب

 آنها شعر مثل زین هیصوف نثر استی هیبد»     

 مثل نثر، نیا گاه. ندارد تعلق قلمرو کی به همه

 عرفان و ذوق و جذبه و شور از آگنده شعر، کی

 منثور آثار ازی ا پارهی فارس زبان در. شود یم

 منثور شعر را آنها توان یم که هست هیصوف

 و داتیتمه و هرات ریپی هامناجات. خواند

 حیلوا وی عراق لمعات وی غزال احمد سوانح
 منثور کالم قالب در که اند عارفانهیی شعرهای جام

 (740: 7465 کوب،نیزر) .«اندافتهی انیب مجال

 نثر در اش مرتبهی مواز هم، شعر در او مرتبۀ     

 محقّق کهی قرن در گفت توان یم جرأت به. است

 از آنجا در ست،یز یم کاشانی حوال دری دگلیب

 همۀ و بود بلند ادب و شعر نغمۀ وار،ید و در

 با ریتفس و ثیحد اصحاب تا فالسفه از طبقات

 فقها مجالس در و داشتند کار و سر ادب و شعر

 و بود محسوس شعر به توجه هم ثیحد اهل و

 شعر به شیخوی آرا و افکار انیب در شانیا

 .جستند یم توسل

یی ها گونه آشکارا، ،نیالعارف اضیر کتاب نثر     

 احوالِ بای گون گونه و تنوع نیا و دارد متفاوت

 در. است افتهی یتناسب سخن موضوع و سندهینو

 است موضوع ساختن آشکاری برا کهیی هابخش

ی نثر شود، یم شامل را کتاب عمدۀ قسمت و

 :دارد هیرایپ یب و ساده

 کهی نما ستیزی وردست بهی فانی ایدن نیا در»

 کردن بازگشتی باق آخرت عالم به و مُردن از

 ثواب و عذاب لذّت و الم ادراک و حسابی برا

 ( 762) .«ینکن فراموش

 یِذوق افتِیدر به سخنی بنا که هرجا

 عباراتْ است،ی قول حیتوض و تأویل و مؤلف

 نیا. هاست هیآرا از سرشار و مسجع و موزون

 آن نیدلنشی ها ونهنم که است همان سخن، طرز

 به را دلۀ نییآ» :میا دهیشن گذشتگان زبان از را

 و مستور شبهات، و شکوک آثار ظلمتْ غبارِ

  (303). «نگذارد مکدّر

 به عمل نسبتی خودپرستۀ شیاند شۀیر و»

  (213) .«برکند ورعۀ شیت به ش،یخو

 هر کردنی سع کار نیا نشان دانشان، یبی ا     

 به مستور گوهر نیا طلب در شماست از کی

 و مشاکلت بر عمل در نمودن جهد و مقدور قدر

 ( 322). سوریم وجه بر خودیی توانا موافقت

ی مسجّعی ها جمله اض،یر عباراتی اثنا در     

 تکرار فقره چند در آنها سجع که شود یم مالحظه

 رونیبی سادگ حدود از را کالم آنکه یب شود، یم

 ایگو. بکشاند فتکلّ و غرابتی سو به و ببرد

 از رونیب عبارات، نیا گفتن نیح در ما عارف

ی مثنو در موالنا چون ـ و استی خودآگاه حال

 رای معن او. دهد یم دست از را کالم رشتۀ گاه ـ

 اطناب به گاه و زدیآم یدرم هنر بهی استاد با

یی درازگوی تلخ اش آراسته سخن امّا انجامد، یم

 را سخن رشته باز و دکن یم بدلی روح اقناع به را

 التذاد ،یرباع کی سرودن با و آورد یم فراچنگ

 .رساند یم کمال به رای ادب وی معنو
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 سخن حتینص و ارشاد مقام در که یوقت 

 در و است بالغت و فصاحت کمال در راند، یم

 او سخن حالوت و لطف که است حال نیا

ی رندگیگ و شور همان و شود یمی متجلّ شتریب

ی غزال احمد چونی انیصوف سخن در کهی خاصّ

ی گر جلوهی راز نجم وی نسف و القضاتنیع و

 :شود یم مالحظه ما عارف سخن در کند، یم

 تیوانیح تِیغوا ظلمتِ پالسِ در را خود»     

 تیانسان فِیتشر کرامتِ خلعتِ از و اند دهیچیپ

 به فیتوص جز به خود یِوانیح یِنادانۀ رتب بر

  (416) .«اند هدینگز تیّاضلّ ذلّت

ی آرا و اقوال نقد و طرح موضوع، که آنجا

 ریناگز به است،ی بعض اثبات و ردّ و مختلف

 مقدمات بیترت به منطق اهل وۀیش به سخن نظام

 قرار جینتا لیتحص و استدالل مراتبی ط و

 .شود یمی علم و خشکی نثر نثر، و ردیگ یم

 معروف اختالف دنید فرق، و جمع از مراد»     

 عارف دنیچ دامن و است کثرت و وحدت انیم

. استی گرید در کی هر تیرؤ اعتبار به آن، از

 وجودی نف کهی حال وحدت اصحاب خالف به»

 آن اختصاص و وجود وحدت اعتقاد به ماسوا

ی تجلّ نیا انیسر از و کنند یم واحد ذات به

 غافل ـ است کثرت صُوَر دری متجلّ که ـی احد

 باشند فرق منکر و جمع مثبت پس. اندمانده

 که ظاهر اهل خالف به و آن موجب به علم یب

 لیقا ممکنات اشخاص به نسبت وجود تعدّد به

 فرق گمان و کثرت اثبات از عبارت که اند شده

 خود اصل به کثرت رجوع از و استی وجود

 است، کثرت مراتب در ملحوظ وحدت که

 (387). «اند گشته محجوب

 و تصوف موضوع نایب وقت در مؤلف     

 و ـ آن قتیحق و ها گفته صحّت اثبات ضرورت

 قرآن اتیآ به ـ باال در شده ادی مورد چهار در زین

 آورد یمی رو ن،یمعصوم مۀئا وی نبو ثیاحاد و

یی بایز و استحکام هابدان را شیخو کالم و

 آنجا در ثیاحاد و اتیآ به استناد البته. بخشد یم

 طرحی منطق تاستدالال وی علم مباحث که

 .ابدی یم کاهشی توجه قابل زانیم به شود، یم

 در رای بالغ موارد نیترمهم ازی ا پاره نکیا     

 .میآور یم ریز
 

 یبالغ اختصاصات

 طور به روزگارش، سبک به بنا ،محقق بیدگلی

 اهتمامی انیب وی عیبد عیصنا استعمال دری جدّ

 ورشع از که آنگاه میگفت که چنان اما ورزد ینم

 عرفان و ذوق و شور به و شود یم بیغای ظاهر

 از و سپارد یم دل دست به را قلم اریاخت د،یگرا یم

 تا ماند یم شعر به شتریب سخنش بعد به زمان نیا

 و جناس و سجع کالم،ی لفظ عیصنا انیم در. نثر

 همچون است، استوار سجع ۀیپا بر کهی عیصنا

 همه از شیب المزدوج، نیتضم و عیترص و موازنه

 نوع به سجع انواع از و بوده مؤلف توجه مورد

. دهد یم نشان شتریبی رغبت آنی متواز و مطرّف

 جمع در را او گاه وارش،سلسلهی هاتناسب

-هامیا. دهد یم قراری صوف سندگانینو نیتربزرگ

 .است زیانگرتیح و بایز او، سخن در موجودی ها
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 عیبد الف(

 معارف، به ارفِع خیش چنانچه :جناس انواع 

 نیا د،یتوح سائل جواب دری کرخ معروف

 (26). فرمود ادا کلمات

 امامان نام ذکر هنگام به مؤلف نکهیا نکته     

 ایاالول ةتذکر وۀیش به ـ السالمهمیعل ـ نید

ی افزون بر عالوه که سازد یمی مسجعی هانهیقر

 بۀیشای ب عالقۀ و ارادت ،یشناختییبایز لئمسا

ی برا گام برداشتن و دهد یم نشان زین را خود

 تعلقات از دلی خالصی برای و کام شکستن

  (733). گل و آب

. ساخته خالص را خود اخالص، صحّت به     

. دیبر دیبا هوا و نفس حنجر ال، خنجر به (470)

 به بضاعت، یب مستضعفان ازی جمع پس (735)

 گناه بر جسارت، خسارت از شفاعت نیایۀ سرما

( 466). افتهی نجات تباه عمر تجارتی ارانکیز و

 (222) .نگردند داریب پندار خواب از و

 مشت حرکت بهی لشکر چگونه اگرنه     

 قرار بر فرار ای یدندیرس هالک درجۀ بهی خاک

 (798)ی. کردند اریاخت

 بر نیچ ن،یچ خوشه و سائل دنید از بلکه     

  (224). فکندین نیجب

 خرمن کدام از خودۀ نیس قسمتِۀ نیچ و     

 (239). دیچ خواهد

 محال حال، اهلۀ تفرق بدون آن، جمع که     

 (295). است

 که نبوت خلعت به ءایانب اختصاص اسیق بر     

 درخور موهبت، دست به قدرت، اطیخ ازل، در

 و (37) بود دوخته کی هر قدرۀ انداز و قدّ

 نکیع که ـ ثابته نیع روزن از هرگاه ،نیبنابرا

 و ظاهر بر ـ است دیتوح اسراری ایخفا تیرؤ

  (367). نگرد خود باطن

 

 سجع انواع

 دارد باز ذکر به اشتغال آنکه تا ی:متواز( الف

 از بلکه کالم فضول و حرام فعل از را خلق

 (489). تمامی معاص

 گل و سنگ خانۀ طواف نیهم نه آن از مراد     

 و قدرت آثارۀ مطالع ارت،یز از مقصود بلکه است

 دل و جان اسرار بر مطلق معبود عظمت انوار

 ( 736). است

ی معن به امّا اند شیپ دری بندگ صورت به     

 ( 794). اند شیخوی هوا پرستش دربند

 هر کردنی سع کار نیا نشان دانشان، یبی ا     

 به مستور گوهر نیا طلب در شماست از کی

 و مشاکلت بر عمل در نمودن جهد و مقدور قدر

  (322). سوریم وجه بر خودیی توانا فقتموا

 

 بیغ خداوند فرمان مخالفت خوف :مطرّف( ب

 ابله نفس بیغری ها لهیح به و سازند سپر را دان

 از نیمکلّف کافّه دنیرس و (797) نپردازند بیفر

 (75). شر و ریخ از خود اعمالی جزا به بشر

 

 نفس سالمت حفظۀ واسط به عزلت :متوازن( ج

 عییتض از خود وقت حراست و لیتعط از خود

 (263). باشد
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 موازنه و عیترص

 شاهد و قتیطر مسالک سالکان شوق دیقا گفت

 ( 756). قتیحق معارف عارفان ذوق

 مجبول کسالت و غفلت بر هیانسان نفوس     

 (219). مجعول فراغت و راحت طلب بر و است

 وی فرج دیکل را قبض و اندوه قفل بارهکی   

  (211). دیآ دیپدی جمخر دینو
 

 ازدواج

 خدا به و کاذب انیمدع لیقب نیا از زمان نیا در

 (34) .اند دهیرس هم به هارب خدا از خوانان

 غضب دام رام و شهوت ریصف ریاس کنیل    

 (456). است مانده

ی صُلحا و متقلّدی علما ازی بعض به نسبت   

 به آن بار متحمّل مشقّت و کلفت به که متزهّد

ی بود بهشت وعدۀ طمع اگرنه و شوند یم ارناچ

 راحت و امن منزل و فراغت و شیع مقام که ـ

ی هاخورش و انهار و نیبسات آن در و است

 از تمتّع و قصور و« ارائک» خوابگاه و اریبس

 او طاعت امرِ اطاعت ـ است سّریم حور و غلمان

 که ـی بود دوزخ دیوع میب واگرنه ،ینکردند

 و رانین لۀیها شعالت و هنازل درکات مجمع

 ترکی نه فرمانِ ـ است نافرمان انیعاص مرجع

 (794)ی. نبردند انیعص و تمرّد

 به خود نفس بر ستمکاران کهی درست به    

 نفسِ یِهوا مطاوعتِ و خداوند حکم مخالفت

 شانیا مر سیابل سِیتلب متابعتِ و سیخس ثِیخب

 (758). دردناک عذاب راست

 و میرج وِید وساوسِ وفودِ ودِور از مسرور     

 (236). میلئ نفسِ هواجسِ هنودِ هجومِ

 

 ییآراواج

 در دعا قبل قربۀ قلع به را که هر که بداند و

 ما»یی دلجو قاف قلّه و« یسج اذا لیوالل» ظلمت

[ ق واج تکرار] .دادند راه« یقل ما و ربک ودّعک

(753)  

 در و نهند شانیا مأمولیۀ ناص بر رد دست    

ۀ حیصحۀ حصّ ثواب قدر از شانیا بیمص بینص

 .نکاهدی زیچ العباده مقبول مخلص مؤمن آن

 ( 215)[ س واج تکرار]

 سماع مجمر آتش در تابش یب تن سپندآسا    

 ت واج تکرار] .زدیخ یم و ندینش یم اضطراب به

  (256)[ س و

 الیخ خال از را خود موهومی هست ورق    

  (373)[ خ واجِ ارتکر] .نوردد دری خودپرست

 

 اضافات تتابع

 موقفِ به میب و پرهول و آزار پُر روز آن در

 قلبِ جِیرا نقد با میعل عِیسم خداوندِ عرضِ

  (417). اتیّن زشیآم غش و غلّ از خالص مِیسل

 تیوانیح تِیغوا ظلمتِ پالسِ در را خود     

 تیانسان فِیتشر کرامتِ خلعتِ از و اند دهیچیپ

 به فیتوص جز به خود یِوانیح یِاننادۀ رتب بر

 ( 416). اند دهینگز تیّاضلّ ذلّت
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 مجاورتی جادو

 ( 426). اند مانده تیّاجنب جنابت در سبب نیا به و

 

 نشر و لفّ

 میب از آن در خود جهد بذل در نه و :مرتب( الف

 شدن غالب و (49) شدیاند عطا و منع دِیام و

 (64). است گوش و چشم بر شنوا و نایب خواب

 و نزاهت و یتنگ و توسعه احوال تقلّب در     

 ریغ نزد تیشکا و شکر اظهار به لب ،ینژند

 (793). دینگشا خود دوست

 

 را شکر و صبر رخا و محنت از :مشوش( ب

 (249). ساخته خود دثار و شعار
  

 رینظ مراعات

ی شرمندگ و خجالت آب بهی بندگ نیزم در مدام

 ( 753). کارد ریقصت و عجز اظهار ریتدب تخم

من علیها  کلّ» دفتر از خود اخالص حرف     

 (230). خواند« فان

 ابجد از که معدود چندی حرف مجرّد به     

 (48). رندیگ ادی جهد و جدّ به خود معبودی بندگ

 بار تحملّ از جَستن الِیخ به که نگذارد     

 گمان و وهم چراگاه به گشته، العنانمطلق گران،

 (295) .تازد

 از بعد رای مول محبّتِ کعبۀ قِیطر سالکِ     

 خلق عادات و رسوم موافقت و ترک ۀیباد قطع

 و اصل که خود موهومِ یِهست بهی دلبستگ از

 احرام است، هیّرد اخالق و مهیذم صفات مادّۀ

 هیّنفسان شهوات لیم احرام، نیا به و گرفت دیبا

 اند،اماحر نیا محرّمات که را هیّطانیش هواجس و

 حرم دخولی داع و ساخت دیبا حرام خود بر

 اجابت رضا و میتسل کِیلبّ گفتنِ به را قضا

 دیبا ماسوا وجود پندار بر فنا ریتکب چهار نموده،

 دِیتوح معرفتِ عرفاتِ در وقوف از بعد و زد

 مذبح در ماسوای نف به شعور مشعرِ وی قیحق

 تنواس و برگ یب عشّاق نفس قربانگاه که ـی من

 به و نهاده شیخو خواهشِ بر ارادت گام ـ

 فۀیلط تا د،یبر دیبا هوا و نفس حنجرِ ال، خنجرِ

 قدم امکان، عالم تعلّقات از تجرّد سبب به جان

 نهد المکان دِیتفرۀ کعب و دیتجر قدسِ حرمِ در

 گاهجلوه که دل خانۀ طواف در الدّوامیعل و

 (735). ماند میمق دل، کام به است، مقام صاحب

 و ندارد سوز و هیگری مردیپا دامن از دست     

 .افشارد هوا و نفس خواهش سر بر همّتی پا

(422) 

 

 هامیا

 ناکسانِ بازاری گرم باعث تا :هیتور هامیاالف( 

. نشود اریع ناقص مفسدانِ قلبِ ییِروا و آزار دل

(497) 

 و آزار پُر روز آن در ابدیب کهی کس آن مگر     

 عیسم خداوند عرض موقف به میب و هول پُر

 (417). میسل قلب جیرا نقد با میعل

 وجودی پهنا گرفت او رخ مهر

 وجودی تمنا هیسا زخود دیببر

(393) 
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 و خود گمان رقم بر نسخ خط :تناسب هامیاب( 

ی هست نقش جز به دل لوح بر ده،یکش ماسوا

 (468). نزند نیقی قلم به خودی قیحق مذکور

 را خود ساز،ی نوا به کهی انینوایبی برا اگرنه     

 (402). سازندی ته زین خود از

 

 در که عتیشر اهل اگر پس :تضاد هامیاج( 

 در معرفت یکشت و اند مانده زهادت یخشک

 از ورع وی تقو درس و اند نرانده وحدت یایدر

 از زبان بستن باز و (402) اند خوانده عبادت ظاهر

 دری گرفتار و کردگار سخط و خشم موجب آنچه

 (733). است جبّار زیعز عذاب

 

 پارادوکس

ی برگ یب برگ و ندینش ینم ریغ تیّریغی هوا با

 بدون آن جمع (456). ندیچ یم نوا نیا شاخ از

 (295). است محال حال، اهلۀ تفرق

  

 یزیآمحس

ی ناکام در نفس شورشی شور و صبری تلخ به

 ریتزوۀ رشت و دنیسرکش او دیمکا دام از ،ینساز

 (458). ستین ممکن دن،یبری پا از او

 

 تضاد

 به سماع مجمر آتش در تابَش یب تن سپندآسا

  (256). زدیخ یبرم و ندینش یم اضطراب

 

 انیب

 پرست تن ملحدانی رو کج چنگ به :هیتشب. 4

. بگردد راست راه از وار خرچنگ گشته، گرفتار

 باری گران از او پشت مست، شتر مانند (250)

  (253). نگشته پستی بندگ
 

 یاسناد غیبل هیتشب

 نیزم و است کفر اوۀ دان که استی اهیگ عُجب

 (277)ی. بغ آن آب و نفاق آن
 

 یاضاف غیبل هیتشب

 معبودی بندگ ابجد از که چندی حرف مجرّد به

 (48). رندیگ ادی جهد و جدّ به خود

 و نرهد هوس دیق و هوا دام از بنده که مادام     

 پوش پرده گوش از من و ما الیخ غفلتۀ پنب

 الصلوۀ قربِی دلگشای هوا از نکشد، گل و آب

ی ندا و جان مشام بهی ترقی بو المؤمن، معراج

 (724). نرسد او دل گوش بهی تدلّ

 پرواز در خودی اصل مقامی هوا به روح مرغ     

 (256). دیآ

 تخم خود،ۀ نیس اضیر در اضت،یر آب به     

 نانیاطمۀ شیندا نهالۀ شیر و کارد وقار و نهیسک

 تحمّل در نفس تاب گلخن خار تا نشاند قرار و

 مشاهده گلشن رابیسۀ غنچ اش مجاهده مشقّت

 شاخسار بر زبانش بیشک پُر بیعندل و بشکافد

 شکسته دلِ مرغِی نوای هوا به انکسار و عجز

 (741). برافشاند شهادت بال بال،

 اممد« عبادۀ کلّ راس ایالدّن ترک» فقرِ کاله به     

 (795). اندهمّت بلند و سرافراز

 مادام خونخوار، ابانیب و پُرخطر سفر نیا در     

 علفزار به توست، دست در تن اشتر زمام که

 به را عمل باری الوثقا ةعرو و مگذار رخصتش

ی برای ا توشه نموده، استوار علم نیالمتحبل
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 دنیشن از گوش و بساز آخرت گدازجان ۀیباد

 (760) .مخار سخن نیا

 نَرَست مقامات و کرامات ضـیح از

 سالک دینشوی دم ار خود ز را خود

(723) 

 سواد کهی قیحق مانیا ضۀیب حفظ که رایز     

 آن ارکان اقامت و قواعد ضبط به دل مِصر اعظم

 نیدفا و انظار معارف نیخزا نیام و است معمور

 به ـ است دان خرده عقلِ وسفِی که ـ آن اسرار

 ورودِ از مسرور و متوجّه ایرعا حال تیرعا

 هواجسِ هنودِ هجومِ و میرج وِید وساوسِ وفودِ

 مِیعزا و نیمب شرعِ قِیحقا لوازمِ از میلئ نفسِ

 (790). است نیقی قِیطر قِیدقا

 

 استعاره .2

 در که نبوّت خلعت به ایانب اختصاص اسیق بر و

 قدّ خور در موهبت دست به قدرت اطیخ ازل،

 (37). بود دوخته کی هر قدرۀ انداز و

 (35). دیبر دیبا هوا و نفس حنجر ال، خنجر به   

 (254). نخراشد عقوق ناخن به را حقوقۀ چهر   

ی دو باال و نیحز و نالهی کنجکاو ۀلیوس به     

 (753). بود نیآتش آه

 و ندارد سوز و هیگری مردیپا دامن از دست     

. دافشار هوا و نفس خواهش سر بر همّتی پا

(422) 

 بهی تدلّی ندا و جان مشام بهی ترقّی بو     

 (724). نرسد او دل گوش

 جاسوسان فکر، تعمّق و ذکر تشوّق کثرت به     

 و اند میتسل و رضا مُلک گرانرخنه که را شبهات

 گاهِ نیکم از م،یاقل نیای ایرعا حال مفسدان

 ده،یکش رونیب نینشگوشه الیخ و نیدورب وهمِ

 از و زدیدرآو سارنگون و معلّق حصار نیا بام بر

 به و شتابد نفس مجاهدۀ به اجتهاد و جدّ سرِ

 از دست هوا،ی باز روباه و هوس یِتُرکتاز

 (790). ندارد مطارده و مجاهده

 

 هیکنا .9

 و میتسل کیلب گفتن به را قضا حرم دخولی داع

 پندار بر فنا ریتکب چهار نموده، اجابت رضا

 ریتکب چهار و عهیش عالم. )زد دیبا ماسوا وجود

 (735)!( زدن؟

 بر نیچ ن،یچخوشه و لیسا دنید از بلکه     

 (224). فکندین نیجب

 (215). نهند شانیا مأمولیۀ ناص بر رد دست     

 خواهش اضت،یر بهی و کام در بشکند     

 (495). را هوا و هوس

 جهان دو از دست دست، افشاندن با     

 (450). ندیشو یم

 

 ریاض دری رباع کارکرد

 کتاب مباحث از کی هر که همچنان ما عارف

 و آغاز قرآن ازی مناسب اتیآ آوردنِ با را خود

 وی نبو معتبر ثیاحاد و اخبار به استشهاد با

 و کالم شیآرای برا سازد، یم مؤکّد عهیش امامان

 در ـ اوست دلپسند شاهکار که ـ ختام حُسن

 با کتاب،ی هابخش و فصول از کی هر انیپا

ی وایش و نغزی هاسروده ازی رباع کی آوردن

 نشیمخاطب خاطر نقش را آنی محتوا خود،
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 ،یرباع نه وی س و صد کتاب نیا در. سازد یم

 مناجات دو و فرد سه مستزاد، کی ،یمثنو هفت

 .دارد وجود نامه

ی رباع او که گفت دیبا شعرش سبک دربارۀ     

 نیشیپی گویرباع مانیحک سبک به شتریب را

 اشعار با الحق و دیسرا یم امیخ و نایس ابن چون

 استادی فارس شعر قیدقا دری و. زند یم پهلو آنها

 غالب. است واقفی درست بهی قواف رموز بر و

 الزم حال و لطف از و خشک شیهایرباع

 وی عرفان نیمضامی گاه .باشد ینم برخوردار

 نبدو اصطالحات، و الفاظ همان با رای فلسف

 جان آنچه و هیتشب و استعاره و لیّتخی چاشن

 هیقاف و وزن فقط و دهیکش نظم به است، شعر

 :است نثر از آنها ازیامت وجه

 انداساس نتید کز خمسه اصول

 اندهراسی ب و نیمک بسی بنا

 ادیبن ساخت فروعت گر نهایا بر

 انداسیق یب ملک استحکام در

(23) 

 بشناس را خودی خدا و خود ز بگذر

 اساس چو را معرفت اسیق توست بر

 یول ستین او جزی کن نظر چه هر در

 لباس لیتبد به را شیخو تو ز پوشد

 (740) 

ی هایرباع که است آن توجه انیشا نکتۀ     

 همان مطالب لباب لبّ نهر، و روضه هر انیپا

 عاشقانه، انِیب و لحن سه با که است نهر و روضه

 :ستا شده سرودهی فلسف و عارفانه

 حکما زار شبهه زی ره که بو تا

 خدا شیخو وحدت لیدل گفت خود

 دهر خالقی بُدی کی جز به زانکه گر

 سما و ارضی بُدی ک فساد ز خالق

(70) 

 دل سازد ار مستش مین نرگس با

 دل سازد فنا نرد خـودی هســت با

 است گذر عشقش زی ششدر به چو دم هر

 دل پردازد شیخو بهی دم که دل کو

(99) 

 راز محرمی شو اگر نماز بهی خواه

 گداز و سوز دتیبا حضور ذوق با

 ازین به اولی بشو جهان دو از دست

 نماز به مردان صف در آ در وانگاه

(723) 

 تأثیر ات،یرباع نیا در کوتاهی درنگ و تأمل     

ی هاهیدیتحم و هامناجات و اتیروا و اتیآ

 نیمضامی حاو که سازدیم آشکار را نیدی ایاول

 :هستند زینی معنو وی اخالق ،یتیتربی عال

 گمراهش کند که ،یخواه تو که را آن

 راهش دینما که ،ینخواه که را آن و

 یبخراش یدوستـ شین به که دل هر

  [7]آهش کی ازی بساز جهان دو کار

(426) 

 روا تو از دمندیام هر حاجتی ا

 عطا و منع از تو جود انیز و سودی ب

 چرا است ــدیام اگر نیهم نه مانیا

 [2]مای ـدینوم تو درگه ز است کفر

(374) 

 دندیچ دامن فرق و جمع ز کهی جمع

 دندید واحد ز جمع هر تیّجمع

 گفت مردان شَه  آنچه انیع دندید
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 [4]دندیتوح اکلیه جهان کاشباح

(382) 

 دگر شان در ماست اری چو روز هر

 دگر دانیم اوست حُسن جوالنگه

 داردی کـار دلشده هر به لحظه هر

 [3]دگر جان دهد یم وی جان ردیگیم

(383) 

 در متداول اتیرباع صبغۀ اتیرباع نیا     

 حال هر به همه، نیا با و دارد را هیصوف مجالس

ی اشعار ،یسخنان نیچن. است مالحظه قابل

 به قبالً را آنها مصنّف میکن تصور که ستین

 نیح در و سروده شاعرانه حال و ذوق زۀیانگ

 بلکه است، آمده باز قلمش زبان به اضیر ریتحر

 که داستیپ آنها مواضع و موارد به توجه با

 و فصول مناسبت به ف،یتصنی اثنا در محقّق

. است دهیکش نظم رشتۀ به رای مطالب بحث، موادّ

 هر ـیی هایرباع میبنگر انصاف دۀید به اگر البته

 زین حال و شور پُر و فیلط ـ اند اندک چند

 :میابی یم

 شـد دـیبا وـوض با عشق حضرت در

 دـش دـیبا رو شسته ـدهید دو خون از

 است هوس آرم، چه کنم چون شۀیاند

 شد دـیبا او چو چونست، و چهی ب او

(726) 

 مقــام وصــل حـرم در کنـدـن اشـقـع

 احــرام یهستـ هـبی گـبست ز نـابستــه

 گام شده گم نهد اگر شیخو خواهش بر

 مــدام تـاس طواف در دوست سرِ گِرد

(735) 

 که گفت دیبا اض،یر اتیرباعی قواف دربارۀ     

 و اول مصراع سه در ـ معمول وۀیش به بنا ـ غالباً

 به ندرت بهی ول دارد هیقاف چهارم و دوم

ی دارا مصراع چهار هر که میخوریبرمی اتیرباع

 :است هیقاف

 چشم ـدیبـزدا دهید ز اگر خود دید

 چشم ـدیآرا وهجل به دلش معشوق

 چشم دیپاال دهید ز جگر خون پس

 چشم دیشـــای دم مگر ترا، دید تا

 (428) 

 است راهی نمـا راه اگر ـــدتیتوح

 است درگـاه نیا میمق دلت وستـهیپ

 است آگاه ذکری معن از دل زانکه گر

 است« اهلل اال الـه ال» هـمـه فـکرش

(461) 

 گیرینتیجهبحث و 

 امّا ستین کدستی ینثر اض،یر نثر میگفت چنانکه

 خلق ثیح از دارد، کهی صینقا از نظر صرف

 و سیسل حال نیع در و سخته عباراتِی برخ

 اشاره هابدانی سبک مختصات لیذ در که ـ فیلط

 ـ استی بررس و تأمل قابل اریبس ـ است شده

 ـ مؤلفی ها ییهنرنما که است نیا ذکر قابل نکتۀ

 فصول و هابخش اواخر در اغلب ـی ادب ثیح از

 اوج بهی رباع کی آوردنِ با که است کتاب

 امّا نداردی اصرار اسجاع و عیصنا رادیا در .رسد یم

. است زیانگدل و بایز و آراسته او سخن گاه

 کار عتیطب جزء البته اخبار و اتیآ به او استشهاد

 حیتوض راه دری تاز وی پارس اشعار رادیا و اوست

 و متصنّع او. است انیصوف ۀیجار سنّت مقصود،
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 به و انشا در مهارت سبب بهی ول ستین ندهیآرا

 میسل ذوق ازی رویپ و اطالعات وسعت علت

 انواع به نیّمز و آراسته گاه داردی کالم ش،یخو

 .مقصود به مقصور و ساده گاه و هانتیز

 هااستعاره و هاتیتشب باب دری بازگفتن نکتۀ     

 و نو هاتیتشب ابداع با تا است دهیکوش مؤلف آنکه

 اش نوشته به ذهن، از دور اناًیاح و عیبد استعارات

ی و. آورد وجود بهی تنوع آن در و بخشدی ازیامت

 ،یاستعار وی هیتشبی هااضافه انواع ساختنِ در

 .دهد یم نشان خود از ژهیوی ذوق و عالقه

      

 هانوشتپی

کلیه ارجاعات مطابق نسخه خطی کتابخانه آیت . 7

 هلل مرعشی است.ا

 دارد.« وَ اهلل یُضِلُّ مَن یَشاء و یَهدی مَن یشاء»اشاره به 

التقنطوا »و « ال تیأسوا من روح اهلل»اشاره به آیۀ: . 2

 .دارد« من رحمۀ اهلل انّ اهلل یغفر الذنوب

مضمون کالم امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ است . 4

این سخن اشاره و  «اکلُ التّوحیدیاشباحُ الخَلقِ هَ»که: 

 .به آن است

 .اشاره دارد« کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شأنٍ»به آیۀ . 3
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