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  چکیده
هـای   ادبی عالوه بر تبیین کـارکرد  -بررسی ارتباط متقابل فرم و محتوا در آثار عرفانی 

مصـباح  دهد.  می های مؤلف را از نگارش آن اثر نشان عناصر دخیل در آن متون، انگیزه
عرفانی عزالدین محمود کاشانی در قرن هشتم هــ اسـت    ۀاثر معروف و برجست الهدایه

عرفان نظری نگاشته شده است. مؤلـف بـا گسـترش تبویـب آرای نظـری       ۀکه در زمین
کوشد از  صوفیه، استشهاد به اقوال ایشان و توجه افراطی به ساختار موسیقایی کالم می

گونـه صـدق عـاطفی و تجربـۀ نفسـانی نـدارد،        هشـتم هـیچ   زبان تصوف کـه در قـرن  
سـاختن   زدایی کند؛ اما این توجه افراطی به ساحت موسیقایی زبان، جز مبتذل آشنایی

ای در پی ندارد و هرگز از تجارب اصیل عرفا  ساختن کالم نتیجه آن و مرموز و مغموض
ـ   های نخستین خبر نمی در سده هـا و   ا تبیـین انگیـزه  دهد. نگارندگان در این نوشـتار ب

متنی به تحلیل چرایـی کـاربرد آگاهانـه موسـیقی در کتـاب       متنی و برون عوامل درون
طورکلی، فقر تجارب اصیل عرفانی در قرن هشتم، تقلید از  پردازند. به می مصباح الهدایه

موسیقایی، سبک فنّی و  –عربی در تکوین عوالم عرفانی  ساحت لفظی زبان عرفانی ابن
هـای مؤلـف از    ساختارهای صرفی و اشتقاقی زبان عربی ازجملۀ اسباب و انگیزه قابلیت

مصـباح  بـراین، بررسـی تطبیقـی مـتن      موسیقیِ کالم بوده است. عـالوه  ۀکاربرد آگاهان
دهـد   با منابع عربی آن و کیفیت تأثیرپذیری مؤلف از سخنان صوفیه، نشان می الهدایه

شایخ، استشهاد به سخنان ایشان و گسترش گیری از مضمون سخن م که مؤلف در بهره
  محور افقی کالم مشایخ، ساحت موسیقایی کالم را تقویت کرده است.
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  . مسئله تحقیق1-1
 735کاشـانی (وفـات    عرفانی عزّالدین محمود ۀبرجست اثر الکفایه و مفتاح مصباح الهدایه

عزّالدین محمـود ایـن   مؤلف، هـ ق) از تألیفات منثور قرن هشتم هجری است. به تصریح 
» المتـاع  قلیل«و » الباع قصیر«کتاب را به خواهش دوستان و برادرانش که در صنعت عربی 

الـدین   االسـالم شـهاب   از مصـنّفات شـیخ   عوارف المعارف ۀبودند و از او درخواست ترجم
شافعی و در مسلک ، که در مذهب مؤلف] 7ص، 25نوشته است [، ی کرده بودندسهرورد
از مریدان و پیروان نورالدّین عبدالصمد اصفهانی ، صوفی متشرع و متعبدی است، عرفانی

در معنـا و نقـل اقـوال و    ، عرفـانی خـود   ۀهـ ق) است. وی در طریقـ  699نطنزی (وفات 
هـای لفظـی و    گیری از صورت است و در بهره پذیرفته تأثیرمضامین از مکتب سهروردیّه 

 ۀنظر داشته است. عالمه همـایی در مقدمـ   عربی بن  الدین موسیقایی کالم به مکتب محیی
پذیری صوفیان قرن هفـتم و هشـتم از   تأثیر ۀدربار مصباح الهدایهارزشمند خود بر کتاب 

هجـری   8-7یان قرن صوف« :دنویس میعربی  بن الدین دو مکتب عابدانه سهروردیّه و محیی
از قبیل نورالدّین عبدالصـمد اصـفهانی    ،ندده می مشایخ سهروردیّه را تشکیل ۀکه سلسل

الدین علی بزغش شیرازی در تحت تعلیم و تربیت دو کتـاب یـا    نطنزی و استادش نجیب
فارض  هـ ق) و ابن 638عربی متوّفی ( بن الدیّن محیی  یکی مکتب علمی، اند دو مکتب بوده

سهروردی؛ به ایـن طریـق کـه     عوارف المعارفهـ ق) و دیگر مکتب عملی  632( یمتوفّ
فارض و اعمال طریقت و رسـوم خانقـاه را    الدین و اشعار ابن علوم عرفانی را از کتب محیی

الـدین   محیی فصوصو  فتوحاتاست که کتاب  جهت ، ازاینگرفتند می عوارف المعارفاز 
یار اهمیّت داشته و ظاهراً در جزو کتب درسـی ایشـان   فارض ما بین ایشان بس ابن ۀو تائی

ها نوشته شده از مشایخ بـزرگ ایـن    بوده و بیشتر شروح و تعلیقات مهم که بر این کتاب
محمـود و    الدین عبـدالرزاق کاشـانی و عزّالـدین    الدین فرغانی و کمال سلسله مانند سعید

عزّالـدین محمـود در   ن، بـرای  عـالوه ] 46-45صـص ، 25» [ظهیرالدّین عبـدالرحمن اسـت  
االسـالم   شـیخ  عـوارف المعـارف  ساخت و پرداخت عرفان نظری خود از چهار منبع کتاب 

ابونصـر   اللمع فی التصوفکتاب ، ابوالقاسم قشیری قشیریه ۀرسال، الدین سهروردی شهاب
  ].63-60، ابوطالب مکّی بهره جسته است [همان قوت القلوبسرّاج طوسی و کتاب 

 مـا را بـه ایـن حقیقـت رهنمـون      مصباح الهدایـه ساحت زبانی کتاب  غور و تأمل در
کـاربرد صـنایع لفظـی و موسـیقایی از انـواع      ، د که در ساحت بالغـی ایـن کتـاب   کن می

ها و جمالت بـر دیگـر    موسیقی گروه حتیها و  ها و جناس سجع، هجاها، موسیقیِ حروف
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 ۀرابطـ دادن  انـد ضـمن نشـان    صنایع بالغی غلبه دارد. نویسندگان در این مقاله کوشـیده 
بـا شـناخت عوامـل سـبکی و نگـاه بـه        ،مصـباح الهدایـه  با زبان عرفان در  تجربۀ عرفانی

بررسـی چگـونگی   همچنین، ها و تحوالت عرفانی در قرن هفتم و هشتم (هـ ق) و  جریان
به تبیین و تحلیل چراییِ توجه به عرفـان موسـیقی و لفـظ    ، گیری نویسنده از منابع بهره
  بپردازند. مصباح الهدایهکتاب در 

  
  . پیشینه پژوهش1-2

، صـورت گرفتـه اسـت    مصباح الهدایهکتاب عرفانی  ۀاز میان مقاالت متعددی که در حوز
  : های زیر درخور یادآوری است پژوهش

مصـباح  عمادالدین فقیـه کرمـانی و    ۀنام طریقت ۀمقایس« ۀخوشحال دستجردی در مقال
پـردازد و نتیجـه    محتـوا و مطالـب دو اثـر مـی     ۀ، به مقایس»انیعزّالدین محمود کاش الهدایه

کردن تجربیـات عرفـانی خـود و     را به علت مطرح مصباح الهدایهگیرد که همان طور که  می
عمـاد فقیـه را    ۀنام طریقتبه حساب آورد،  عوارف المعارف ۀتوان ترجم افزودن مطالبی نمی

مصـباح  دانست؛ بلکه بایـد   مصباح الهدایهم منظو ۀتوان ترجم های مؤلف نمی به علت افزوده
ـ  100- 77، صص9را یکی از منابع آن به حساب آورد [ الهدایه پژوهشـی  « ۀ]. واعـظ در مقال

هـای   ، بـه ترجمـه و تعیـین مسـتندات بیـت     »الکفایه مصباح الهدایه و مفتاحدر اشعار عربی 
ـ زاده در م ]. شـعبان 164- 147، صـص 31پـردازد [  مـی  مصباح الهدایـه عربی  بررسـی  « ۀقال
کوشـد تـا بـر اسـاس معیارهـای سـنجش        ، می»مصباح الهدایهنگاری در  های فرهنگ جنبه

معنی و دیـدگاه،   ۀارائ ۀگسترش واژگانی، شیو ۀها، ازنظرِ یاکوف مالکیل با سه سنج فرهنگ
 ۀرسـال ، اللمـع را با چند کتاب علمـی صـوفیان نظیـر     مصباح الهدایهچگونگی ثبت معنا در 

پـور در   ها، افراسیاب براین ]. عالوه78 - 63، صص 14ارزیابی کند [ المحجوب کشف، قشیریه
بحـث اخـالق در آثـار عرفـانی      ۀ، ضمن اشـاره بـه پیشـین   »مصباح الهدایهاخالق در « ۀمقال

در پـیش روی خواننـده قـرار     مصـباح الهدایـه  متقدم، گزارشی از بخش اخالق را در کتاب 
بازتاب هرمنوتیکی قـرآن  « ۀو نریمیسا در مقال ] همچنین، پزشکی92- 71، صص3دهد [ می

های آن، تأویل قـرآن را   بندی ، پس از تعریف هرمنوتیک و تقسیم»کاشانی ۀالهدای در مصباح
  ].26- 11، صص 5کنند [ بررسی می مصباح الهدایهبا ذکر شواهد در 

بت آن و نس مصباح الهدایهتحلیل ساخت و معنا در « ۀصرفاً مقال، از میان این مقاالت
حیات داوودی و اکبرزاده است که به تحلیل ساخت و ، محقّقی ۀنوشت» با گفتمان عرفانی
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  پـژوهش مـا یعنـی تحلیـل سـاحت      ۀپرداختـه و بـا حـوز    مصباح الهدایهمحتوای کتاب 
پوشانی دارد. نویسندگان در ایـن مقالـه بـا     موسیقایی و لفظی عرفان عزّالدین محمود هم

سـعی  ، ِگفتمـان مـتن   مایکل هالیدی و رقیّه حسن در تحلیل به کارگیری رویکرد و روش
پـردازش شـده و بـر    ، در سـطح سـاخت متنـی    مصباح الهدایهاند تا فضای حاکم بر  کرده

تـا  شـود   نویسـنده اسـتخراج   تفکّـر  چهـارچوب مباحث زیربنـایی و اصـلی و    ،اساس آن
شف نظـام معنـایی   دستیابی به نوع نگرش نویسنده و ک منظورِ بهمختصات سبکی این اثر 

بـر   ]. نویسـندگان 172ص، 26[ شـود ذهن و ایدئولوژی حاکم بر مـتن بحـث و بررسـی    
تکرار موسیقایی و تکرار عین واژه و تکرار مترادفـات  ، اساس نظریه هالیدی و رقیّه حسن

واژگـان مـتن    دانند و تکرار موسیقایی می مصباح الهدایهرا از عوامل انسجام واژگانی متن 
ر تکـرار موسـیقایی   « :دانند روح و روان نویسنده می سِیروسلوکدینی در  ۀاز تجرب را متأثَّ

، سـجع ، در جاهایی که ذکر شده عبارت است از تکـرار صـامت و مصـوّت کـه بـا موازنـه      
آنجـایی کـه واژگـان بـه     درواقع، رسد.  به اوج خود می تضمین المزدوج و ترصیع، جناس

ـ     پـذیری تأثیرآیند تا حـس   رقص و جوالن می دینـی در   ۀبیشـتر صـاحب اثـر را از تجرب
این ؛ زیرا از اهمیت بسزایی برخوردار است، روح و روان وی به تصویر بکشند سِیروسلوک

خود نشان از اهمیت این مفاهیم نزد صاحب اثر دارد که در سطح ساختی اثـر وی نمـود   
از کـاربرد  ای  مطلـب بـا ذکـر نمونـه     ۀ]. نویسندگان در ادام183ص ، [همان» یافته است

مصـباح  عقلی حاکم بر  - آن را متأثّر از فضای خطابی مصباح الهدایهتکرار موسیقایی در 
کـاربرد  ، مورد [آمار نویسـندگان]  1450نیز در حدود مصباح الهدایهدر « :دانند می الهدایه

  : زیر ۀ. مانند نمونشود میاین تکرار دیده 
  »وارث، او ابدیّتر د آباد ۀو جمل حادث، او ازلیّتدر  آزالجمیع «

منطق حاکم بر ساختار جمله موسـیقی کـالم بـوده    ، که اگر دقت کنیم در این جمله
آن و متأثّر از فضای  ۀبیانی و لحن گفتاری نویسند ۀشیو تأثیر تحتای که  است. موسیقی

است؛ زیرا بسیاری از سـخنان ایـن بزرگـان بـر      مصباح الهدایهوعظی حاکم بر  - خطابی
با ایجـاد موسـیقی در کـالم     مصباح الهدایه ۀتذکیر گفته شده است. نویسندمنبر وعظ و 

  ].184، [همان» مخاطب را به خود معطوف داردتوجه   خود تالش کرده
را  مصـباح الهدایـه  متن که  همّت نویسندگان بر این بوده است ۀدر مقاله مذکور عمد

ن مسـئله سـبب شـده    با روش تحلیل گفتمان هالیدی و رقیّه حسن تطبیق دهنـد و ایـ  
ها و عیـوب بالغـی مؤلـف در فـن نویسـندگی       نویسندگان نسبت به برخی کاستی، است
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جمیـع آزال  «، هایی موسیقایی از این قبیل غفلت ورزند. مسلم است که ساخت و پرداخت
یک عنصر عنوانِ  به در خطابه ، اگرچه»وارث، آباد در ابدیّت او ۀحادث و جمل، در ازلیّت او

 ۀهایی بـا همـ   ساخت ،از طرفی؛ ولی دارد مخاطب را به خود معطوف می توجها زد آشنایی
د! و این خود بـا  کن می ] مخاطب را گیج و حیران7ص ، 7ها و تعقیدات زبانی [ پیچیدگی

  منافات دارد.   ،هر اثر تعلیمی است ۀاصل بالغت و رسایی کالم که الزم
گیـری از انـواع    صنایع بـدیعی و بهـره   شویم که اگرچه کاربرد انواع می همین جا یادآور 

نواز کرده است و نثر مؤلف را به زبـان مـوزون شـعر     سجع و جناس، کالم را آهنگین وگوش
های عرفانی در او اثـر   نزدیک کرده تا مخاطب هنگام خواندن آن احساس لذت کند و آموزه

سیقایی کالم، آن گرایی و توجه افراطی به ساحت مو کند؛ اما به نظر نویسندگان این صورت
نـدان را   هم در محمِل زبان عربی موجب پیچیدگی کالم شده است و مخاطب فارسی عربی

کـه کتـاب را بـه خـواهش      - کند و این امر، بـا هـدف اصـلی مؤلـف      می رو روبهبا دشواری 
  مغایرت دارد.   - المتاع بودند، تألیف کرده بود  دانی قصیرالباع و قلیل دوستانش که در عربی

و  متنـی  بـرون کوشند بـا ارائـه قـراین و شـواهدِ      رندگان مقاله حاضر در ادامه مینگا 
  لفظی نشان دهند.  - ساحت موسیقایی ۀرا از کابرد آگاهان مؤلف های هانگیزمتنی،  درون
  

  . روش پژوهش1-3
پـژوهش  و  ای است اِسنادی و کتابخانهصورتِ  به آوری اطالعات در این تحقیق جمع ۀشیو

و  هـا  دیـدگاه با توجـه بـه   اساس،   این برتحلیلی صورت گرفته است.  -یفی به روش توص
به بررسی و تحلیل چرایـیِ  ، عرفانی و زبان عرفان ۀبا تجرب ۀپژوهان در رابط ارزیابی عرفان

هـا و عوامـل مـؤثر در زبـان عرفـان       پرداختـه و انگیـزه   مصباح الهدایهساحت موسیقایی 
بـا  ، انـواع موسـیقی کـالم   دادن  ایم و بـرای نشـان   ردهموسیقایی عزّالدین محمود را برشم

  ایم. ها پرداخته به ذکر نمونه مصباح الهدایهدر احوال و مقامات عرفانی کتاب  وجو جست
 
  آن با زبان  ۀعرفانی و رابط ۀ. تجرب2

عرفـان و الهیـات    ۀاخیر حوز عرفانی از مباحث جدیِ ۀزبان با تجرب ۀرابط ۀتحلیل و تجزی
ـ  به آن پرداخته شگران این حوزه مفصالًاست که پژوه عرفـانی بـر    ۀاند. هنگامی که تجرب
ناپـذیر   ناپـذیر و بیـان   امـری مفهـوم  ، عدم دوگانگی و کثرتعلت  به، دده می عارف دست

آن حال و بازیافتن مشـاعر حسـی و   شدن  عرفانی پس از برطرف ۀتجرب ۀخاطر؛ ولی است
عـارف بـرای بیـان آن مفـاهیم از کلمـات       هکـ  ؛ چنانپذیر و متکثر است عقلی امری بیان
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صـص  ، 2د برای بیان آن از استعاره بهره گیرد [توان مید و هروقت بخواهد کن می استفاده
ای جز عبـور از   ذهن و ضمیر صوفی چاره ۀبرای رسیدن به دنیای پیچید؛ لذا ]310-311

ل زبان نداریم نی عرفا خود را در روحانی و غیرروحا های هحاالت و مقامات و تجرب ۀهم، پُ
عـارف را دو روی یـک سـکه    » قـال «و » حـال «تا جـایی کـه   ، ندکن می زبان ایشان آینگی

طریقت و حقیقتِ عارفـان را در برخـورد بـا    ، شریعت ۀ]. سه مرحل87ص، 17اند [ دانسته
نـد کـه در   کن مـی  یقـین مقایسـه   ۀکیفیت آن در بیان با سه مرتب تأثیرموضوع معرفت و 

 ۀالیقـین اسـت و عـارف در مرحلـ     علـم  ۀشریعت و مرتبـ  ۀص در دورشخ، نخست ۀمرحل
 ۀدر مرحل، هشیاری است و معنی به قصد انتقال به دیگران است و لذا شکل منطقی دارد

برد و سخن در حالتِ سُکر یـا   الیقین به سر می عین ۀطریقت و مرتب ۀشخص در دور، دوم
شـکل کـالم   رو،  ازایـن ی اسـت و  و به قصـد انتقـال معنـ    شود میصحو پس از سُکر بیان 

الیقـین اسـت و سـخن در حالـت      حق ۀحقیقت و مرتب ۀدور، سوم ۀتصویری است؛ مرحل
و لذا شکل کالم رمزی و مثالی  شود میسُکر و ذهولِ و بدون قصدِ انتقال به دیگران بیان 

چهـار سـطح    ۀپدیدآورنـد تجربۀ عرفانی، برخورد عرفا با موضوع  ۀ]. شیو61ص ، 6است [
سـطح  ، سطح محاکـاتی یـا رمـزی   ، سطح تناقضی یا شطحیاند از:  عبارتانی است که زب

» پـردازی  شطح«و » پردازی تناقض«طورکلی،  بهسطح استنادی یا نقلی. ، استداللی یا عقلی
تجسـیم و  ، شـطح ، تجریـد ، آمـد  خـالف ، آمیزی حس، شان یعنی تناقضهای هبا زیرمجموع

نـد. در سـطح محاکـاتی از انـواع     گیر می فان قرارسطح تناقضی زبان عر ۀمناجات در دایر
ین کـاربرد  تـر  مهـم  که شود میبهره گرفته  - تمثیل و رمز، استعاره، تشبیه -صور خیال 

انـواع  ، عرفـانی اسـت. در سـطح اسـتداللی و عقلـی      ۀلزوم محاکات برای تعبیر تجرب، آن
، طح استنادی و نقلیو در س شود میعرفانی  های هرفتارهای عقالنی با دستاوردهای تجرب

 استناد به احـوال و اقـوالِ متقـدّمان عرفـا اصـل قـرار      همچنین، تبویب مطالب عرفانی و 
  ]. 156-151، 23د [گیر می

گاه مجموعـه عناصـر   ، االهیّات ۀدر هر نگاه هنری به پدید« :دنویس میکدکنی  شفیعی
همـین  و  دو تـا بودن حضور دارنـد و گـاهی یکـی یـا      عاطفه و تخیل و رمز و چندمعنایی

و یـا  کـردن   خـود عـاملی اسـت در پررنـگ    ، هـایی از مجموعـه   حضور مجموعه یا بخـش 
]. 85-84صـص ، 17» [یمخـوان  می تصوفآن مفهومی که ما آن را عرفان و کردن  کمرنگ

سـفر از صـورت بـه    «و » سفر از معنـی بـه صـورت   « ۀبا زبان را به دو گون وی رفتار عارف
 هـای  هها و ابعاد زبان است که تجرب از یک سوی ساحت معتقد است شمرد و برمی» معنی
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آورد (بـدین معنـا کـه راهگشـای اوسـت بـه عـوالم روحـی دسـت           روحی را به وجود می
تـر و   سـیر در آن عـوالم اسـت کـه او را بـه کاربردهـای تـازه        ،نیافتنی) و از سوی دیگـر 

خلّـاق خـود را    زنـدگی ، کشـاند. او همـواره در نقطـه زبـان و تجربـه      تر زبان مـی  نوآیین
  ].279-248صص ، گذراند [همان می

  
  مصباح الهدایهعرفانی در  ۀزبان و تجرب ۀ. رابط3

، عرفانی نقل شـد  ۀارتباط زبان با تحرب ۀبه آنچه از پژوهشگران عرفان در حوز توجهبا 
اثری است در عرفان نظری کـه در ذیـل سـاحت اسـتنادی و نقلـی زبـان        مصباح الهدایه

. آیـد  مـی هـای مـتمکّن بـه حسـاب      مـتن  ۀاز مقولعلت،  د و به همینگیر می عرفان قرار
همگـی  هـا   آن هـای پیشـین و رونویسـی از    ل تکیه بـر گفتمـان  یهای متمکّن به دل متن«

 و مشتمل بر معرفت عام و دارای سبک عمومی واحـدی هسـتند. مـدار    یکسان و همانند
حکایت و اِسناد و روایت اسـت؛   ،های بسیار و استناد به سخن مشایخ پیشین بر نقلها  آن
، األولیـاء  تـذکره  ، قشـیریه  ۀرسـال هـای   اند. در کتـاب  رونویسی از همها  آن برخی نوعی به

هـای مشـترک    بخـش  حتـی اقوال و ، هـ ق) 892جامی ( نفحات األنسو  مصباح الهدایه
 فـرد  منحصـربه های مغلوب هرکدام سبک جداگانـه و صـدای    متن؛ اما دید توان میبسیار 

کوشیده است که با نقل اقـوال صـوفیه و    مصباح الهدایه]. مؤلف 48ص، 22» [خود دارند
عرفان نظـری خـود پـردازد و بـه اعتـراف خـود         به بسط و گسترش و تبویبها  آن شرح
بهره گیـرد. دقـت و    شود، میکه بر وی وارد » عندیّات«و » فتوحات«از برخی ، آن یِدراثنا

د کـه در ایـن   کنـ  می ما را به این حقیقت رهنمون لهدایهمصباح اکنکاش آماری در زبان 
ای  بـه گونـه  ، کتاب گرایش به صنایع بدیعی و موسیقایی بر دیگر صنایع بیانی غلبـه دارد 

انـواع  ، هـا  انـواع جنـاس  ، آرایـی  با انـواع صـنایع لفظـی از واج    مصباح الهدایهکه در متن 
انـد تـا    سیقایی کالم را افـزایش داده همه بار مو ایم که جادوی مجاورت ... مواجه، ها سجع

  :  کردبندی  به سه دسته طبقه مصباح الهدایهانواع موسیقی را در  توان میجایی که 
  ؛ها و جمالت موسیقی ساختارهای موازی گروه -الف
  ؛هجاها و کلمات، موسیقی لفظی حروف -ب
  .موسیقی معنایی -ج

  واهد آمد.تفصیل خ توضیح آن همراه با شواهد به، که در ادامه
نگارندگان در تحلیل بالغی حضور افراطی صنایع موسیقایی و لفظی در بافت سخن و 
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 ۀشناسـان  سـبک  ۀدقت و پرداختن به چنـدین مؤلفـ  ، ها و عوامل موسیقایی بررسی انگیزه
  :  دانند را ضروری می متنی درونو  متنی برون
  

  فقر تجارب اصیل عرفانی در قرن هشتم  .3-1
اسالمی است. مکتبـی   تصوف(هـ ق) سرآغاز انحطاط عرفان در تاریخ  قرن هفتم و هشتم

عدویه در قرن دوم آغاز شده بود و بـا عرفـان    ۀسفیان ثوری و رابع ۀزاهدگون تصوفکه با 
در ، کـرد  مراحل تکامل خود را طـی مـی    عاشقانه ابوسعید ابوالخیر و حسین منصور حلّاج

به ظواهر آن به ابتذال کشـید. در اوایـل    وجهتها و  قرن هفتم و هشتم با گسترش خانقاه
خـود   ۀبه ظواهر آن بـه منتهـی درجـ    توجهخانقاهی و  تصوفرواج و گرمی ، قرن هشتم

رسید و تردیدی نیست که گسترش و پیشرفت و رواج ظاهری کـار صـوفیان خانقـاهی و    
رفت بـا پیشـ   تنهـا  نـه به ایـن مکتـب جدیـد     توجهشمار و اقبال و  بی های هتأسیسِ خانقا

ترقـی  ، بـرعکس ؛ بلکـه  هماهنگی نداشت تصوفمعنوی و ترقی ماهیت فلسفی و اخالقی 
خانقـاهی و تشـخص    تصـوف بر وسعت دامنه  هرچهظاهری با تنزّل معنوی همراه بود و 

کاسـته   تصـوف شد از حقیقت بـاطن و اصـالت فلسـفه و هـدف      اصحاب خرقه افزوده می
]. در 17ص، 27نامند [ می» تصوفابتذال «شد و همین تحول و جریان است که آن را  می

، داری و مسندنشـینی  نیـز ظاهرسـازی و دکـان   ، این قـرن [قـرن هشـتم هــ ق]     تصوف
و به قـول موالنـا    شدبینی و ارشاد واقعی و شور و صفای پیران گذشته  جایگزین حقیقت

 دالن کردنـد و  دونان حرف درویشان را دزدیدند و برای کسب مال و مقـام در کـار سـاده   
دریوزگی قرار دادند و مستصوفان جای صـوفیان را   ۀرنگین و مرقّع پشمین را وسیل ۀجام

تجارب عالی عرفانی با زبان هنـری ارتبـاط مسـتقیمی     ازآنجاکه] و 464ص، 10گرفتند [
صفا و صـمیمیت در احـوال و    ۀجنبشدن  و کمرنگ تصوفدر قرن هشتم با ابتذال ، دارند

مشـایخ قـرون سـه تـا پـنج       ۀاز تجارب نوآیین و اقوال تاز توان میدیگر ن، مقامات صوفیه
د که از حـدود قـرن هفـتم و اوایـل قـرن      ده می نشان تصوفسراغ گرفت. متون موجود 

و ایـن امـر در زبـان     شـود  نمـی دیده  تصوفای در  حرف تازه ،ندرت هشتم (هـ ق) جز به
کـردن   مسـتدل ممکن است کسانی را بیابیم کـه در تنظـیم و   : است نیز محسوس تصوف

قـدمی برداشـته    الـدین  محیـی بعضی بعضی تجارب روحی پیشینیان و یا دستگاه فکری 
 ۀ]. اصالت زبان نشـان 261ص، 17» [دهد ای خبر نمی سخنانشان از تجربه تازه؛ ولی باشند

نوبودن تجربه است و همین نوبودن تجربه است کـه موجبـات ابـداع آن را فـراهم آورده     
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، 15عـالی بـروز پیـدا کنـد [     حـال نـازل در قـال    تواند میرگز نه ؛ زیرا]5ص، 30است [
هـای هفـت و    مطالب کتبی که در نثر صوفیانه در قرن ۀ]. برای همین قسمت عمد24ص

و  بیشـتر همـان تکـرار اقـوال مشـایخ پیشـین اسـت       ، هشت (هـ ق) نوشته شـده اسـت  
، تـذال و تکـرار  کوشند برای جبران ایـن اب  عزّالدین محمود میتصوف ازجمله نویسندگان 

گیری از صنایع موسیقایی شرح و بسط دهند و در ضـمن   محور افقی کالم خود را با بهره
عـوارف  از  مصـباح الهدایـه   قـول  نقلآن کالم را رمزگون و آهنگین کنند. به این نمونه از 

  :  دقت کنید المعارف
، 12مفتـاح کـلّ حـال [   و  قوام کلّ مقـام و  ألتوبه أصل کلِّ مقام: معارفعوارف ال                                                         -

مقامات  ۀتوبت اصل جمل: گفت - رحمه -شیخ : عوارف المعارفترجمه ]. 269ص، 2ج
: مصـباح الهدایـه  ]. 180ص ، 13هاست و اوّل مقـام سـالکان اسـت [    حال ۀو کلید هم
زالت و معـامالت قلبـی و   منـا  ۀمقامات و مفتاح جمیع خیرات و اصـل همـ   ۀاساس جمل

مفتـاح  «و » مقامـات  ۀاسـاس جملـ  «پرواضح اسـت کـه    ].366ص، 25قالبی توبت است [
هـای لفظـی از    صورت، »قلبی و قالبی«، »منازالت و معامالت ۀاصل هم«و » جمیع خیرات

، مهمی به مـا بدهنـد   ۀاطالع تازاینکه  صنعت ازدواج و جناس و اشتقاق هستند که بدون
  مصـباح الهدایـه  سـاختارهای لفظـی    ۀعمـد ، موسیقایی کالم افـزوده اسـت   بیشتر بر بار

ازدواج و... از این نوع هسـتند و ایـن سـاختارها و عـوالم لفظـی       ۀآرای، ها جناس، ها سجع
  اند. ذهن نویسنده ۀساخته و پرداخت، بر اساس نمونه ثابت شد که چنان
  

  ساختار صرفی زبان عربی  .3-2
] با وجود سالمت و فصاحت زبان و بعضـی از آثـار کهنگـی    یهمصباح الهدانثر کتاب [

 هـرکس  ای موضوعات کـه فهـم آن بـرای    هم از باب پاره، دشوار نثری است نسبتاً، زبانی
تألیف کتاب مربـوط بـه    اگرچه] و 221ص، 20نگارش [ ۀمقدور نیست و هم از باب شیو

؛ سبک فنّی نثر فارسی اسـت نویسی بعد از  رواج ساده ۀقرن هشتم (هـ ق) و مقارن با دور
ایـم.   بیشتر با مختصات سبک فنّی قرن ششم و هفتم مواجـه  مصباح الهدایهدر متن ولی 

هـای مکـرّر و    به استعمال صنایع و تکلّفات صوری و سجع، در نثر قرن ششم مانند شعر«
مترادف المعنی و مختلف اللفظ متوسل گردیدند و در همان حال بـرای   های هآوردن جمل

ـ  بـه شـماری   الفاظ و کلمات تـازی بـی  ، دانی ار فضل و اثبات عربیاظه ، 2ج، 4» [دکاربردن
زبان عربی به شدّت دخالت کـرده و هـیچ گـاه در    ، ]. در این دسته از سبک فنّی248ص



  1399تان بهار و تابس، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   150

سـاختارهای صـرفی و    ۀ]. زبان عربی که با هم56ص، 8حد متعیّنی متوقّف نشده است [
، ددهـ  مـی  ا در قرن شش و هفت (هــ ق) تشـکیل  اشتقاقی خود ستون فقرات نثر فنّی ر

... .  هـا و  هـا و جنـاس   محملی است برای اقسام صنایع لفظی و موسیقایی از انـواع سـجع  
هـا و اسـم    هـا و اسـم مفعـول    عطف انواع ساختارهای صرفی متوازن عربی از اسـم فاعـل  

، تـر  وسیع ۀدر دامن ها و ها و مصدرها و ... در کنار هم و در پایان جمله ها و اسم آلت مکان
خـوردگی زبـان    گره ۀنتیج، ها ها و جمله کاربرد ساختارهای موازیِ متوازن در سطح گروه

وضوح نمایان است.  به مصباح الهدایهفروان آن در  های هعربی با سبک فنّی است که نمون
نقـش سـاختار زبـان عربـی و     عربـی،   ابنفکری  ۀشفیعی کدکنی در تحلیل زبانی منظوم

]. بدون شک 525ص، 17شمارد [ الدین را بسیار مهم می یّل شخص شیخ محیینقش تخ
ای در پدیـدآوردن عـوالم موسـیقایی و     نقـش عمـده  ، زبان عربی و ساختارهای صرفی آن

بحـث شـواهد متعـددی     ۀداشته است که در ادامـ  مصباح الهدایهکالم در کردن  رمزگون
جمع مکسّر عربی  ویژه بهاطی انواع جمع و کاربرد افربراین،  عالوه. شود میبرای آن آورده 
] و پدیـدآوردن  67ص، 17کـالم عرفـانی [  کردن  نقش مهمی در بالکیف، در ساختار متن

برای نمونه بـه مـتن زیـر از    ، داشته است های تجربۀ عرفانی ویژگییکی از عنوانِ  به ابهام
اصـول طریقـت   این مختصری است مشتمل بر ذکر مبانی و «: کنید توجه مصباح الهدایه

تصوف و اساس سِیروسلوک  ۀصوفیان و بیان بعضی از علوم و معارف ایشان که بنای قاعد
حقیقت بر آن است، چون علم اعتقادات صحیحه و حقایق صـریحه و علـم    ۀقاصدان کعب

آداب معامالت و منازالت و مواصالت قلبی و قالبی و سـرّی و روحـی و معرفـت نفـس و     
ات و معرفـت روح و قلـب و دیگـر معـارف. و اشـارت بـه       دسایس صفات و خسایس شهو

بعضی دقایق فهوم و حقایق رسوم متصوفه و تنبیه بر انواع مسـالک و مهالـک و منـازل و    
 ۀمراحل و معالم و مراسم طریقت و اِعالم از اَعالم وصول سالک بعد از قطع منازل به کعب

ز ساختارهای صرفی عربی ]. پرواضح است که این حجم ا4، ص25» [مراد و حرم حقیقت
  افزاید. کردن ساحت عرفانی آن می و انواع جمع، بر موسیقی کالم و رمزگون

  
  . سفر از صورت به معنی3-3

» سـفر از صـورت بـه معنـی    «و » سفر از معنی به صورت« ۀعرفا معموالً با زبان به دو شیو
ل عـالی صـوفیانه در   معموالً تجارب و احـوا ، در سفر از معنی به صورت، اند برخورد داشته

د و کنـ  مـی  عـارف هماننـد شـاعر عمـل    ، و در سفر از صورت به معنی یابد می زبان نمود
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، . خلق عوالم جدید روحی از طریـق زبـان  سازد میکلمات عوالم روحانی خود را  ۀوسیل هب
همان کـاری کـه شـاعر در شـعر     ، اند ای بوده است که صوفیه در زبان کشف کرده وظیفه

 تـوان  مـی  حتـی د و کن می روحی خود را با کلمه عرضه های هد و تجربکن می خود با زبان
، انـد  نامکشـوف بـوده   برای خودش هـم قـبالً   حتیآفریند که  گفت عوالمی را با کلمه می

از یـک تجربـه    ، غالبـاً ندگیر می توجه باید داشت که هر دو کلمه که در کنار یکدیگر قرار
این نکته را مشـاهده   توان میای تصادفی هم گاه ه ند. حتی در ترکیبده می معنایی خبر

کرد. با این تفاوت که جهان صوفیه جهانی است که در آن وحدتی حاکم اسـت و نظـامی   
الدین عربـی در   ]. محیی244ص، 17ثانوی دارد [ ۀجنب غالباًمشاهده کرد و زبان  توان می

کلمـات بـه    ۀوسـیل  بـه  زبان عربی و روزبهان بقلی در زبان فارسی از عارفانی هسـتند کـه  
  اند. کشف عوالم معنوی زبان دست زده

رکـارترین مصـنّفین صـوفیه اسـت        عربی ابنالدین  محیی  ،کـه از بزرگـان عرفـا و از پُ
 فصوص الحکمو  مکّیه فتوحاتترین آن  تألیفات بسیاری از او باقی مانده است که معروف

 ۀق و مخصوصـاً مسـئل  و عرفـان و مسـائل حکمـت اشـرا     تصوفالدین اصول  محیی، است
وحدت وجود را مطابق قواعد عقلی و اصول علمی به وجه استدالل در کتب خـود مـدوّن   

کـه از اواخـر    طـوری  بـه ، و عرفان شد تصوفکرد و طولی نکشید که کتب او مبنای اصلی 
انـد   قرن هفتم (هـ ق) به بعد غالب آرای عرفا و حکمای اشراق از کتب او سـرمایه گرفتـه  

نورالدّین عبدالصمد نطنـزی اصـفهانی و   ازجمله  ]. مشایخ سهروردیّه1059ص، 2ج، 21[
انـد   و مکتب سهروردیّه بوده عربی ابنالدین علی بزغش تحت تعلیم و تربیت مکتب  نجیب

از مشـایخ بـزرگ ایـن    ، نوشـته شـده اسـت   هـا   ی آنو بیشتر شروح و تعلیقاتی که بر آرا
محمـود و    دین عبـدالرزاق کاشـانی و عزّالـدین   ال الدین فرغانی و کمال سلسله مانند سعید

بر اسـاس مسـتنداتی    اگرچه] و 47-46صص، مقدمه، 25ظهیرالدّین عبدالرحمن است [
] عربـی  ابـن گویا او بـه مبـانی سـنّت دوم [عرفـان     ، که از عزّالدین محمود در دست است

کتـاب   در تـألیف  عربی ابننظری  یاز آراو  ]113ص، 2ج، 29توجهی نشان نداده است [
در پرداخـت سـاختارهای لفظـی و موسـیقایی     ؛ ولـی  استفاده نکرده است مصباح الهدایه

تصـوف،  زبـان   ۀنظر داشته اسـت. در مجموعـ   عربی ابنعرفان  به ساحت موسیقایی، خود
 عربی ابنجادوی مجاورت امری است بدیهی اما در عرفان  ویژه بهنقش موسیقی کلمات و 

هـا را کـه [در   »فـص «... عنـاوین هرکـدام از ایـن     دارد تـر  جادوی مجاورت نقشی بنیادی
رسـیم کـه    به این اصل بدیهی میها  آن در تمامی، ساختاری کنیم ۀ] تجزیفصوص الحکم
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د نـه از  پـرداز  مـی لفظ بر معنی مقدم است. او از لفظ بـه معنـی    عربی ابننگاه عرفانی  در
در کننـده   ین عواملِ تعیـین تر مهم ]. جادوی مجاورت یکی از538ص، 17معنی به لفظ [

هـای   بعضـی از انـواع آن را در بالغـت    همان چیزی که، ست بالغی ۀات زبانی و شیوتأثیر
یا » جناس«با عنوان  ملل مختلف جهان چندین هزار سال است که ادیبان و ارباب بالغت

 دادن ]. در اینجا بـرای نشـان  409ص، 16اند [ های فرنگی شناخته در زبان های آن معادل
هـای   برخی از عناوین فـص ، نقش این صنعت موسیقاییدادن  تقدم لفظ بر معنی و نشان

  :  یمکن می را تجزیه ساختاری فصوص الحکمکتاب 
فصّ حکمه نفثیه فی کلمه شیثیه/ فصّ حکمـه سـبّوحیه فـی کلمـه نوحیّـه/ فـصّ       «

أحدیه حکمه حقّیه فی کلمه اسحاقیه/ فصّ حکمه علیه فی کلمه اسماعیلیه/ فصّ حکمه 
فی کلمه هودیه/ فصّ حکمه غیبیه فی کلمـه أیوبیـه/ فـصّ حکمـه إیناسـیه فـی کلمـه        

گیری از این نـوع جنـاس بـا     بهره با عربی ابن]. پیداست که 228-227صص، 1» [إلیاسیه
 علیـه » «اسـحاقیه  - حقّیه«، »نوحیه - سبوحیه«، »شیثیه - نفثیه«قراردادن کلمات  همکنارِ

موسـیقی برخاسـته از کلمـات زمینـه را بـرای      و  لی آخرا» هودیه - أحدیه«، »اسماعیله -
در معنـا   اگرچـه عزّالـدین محمـود کاشـانی نیـز      د.کنـ  مـی  تداعی معانی خـویش آمـاده  

گیـری از انـواع    در بهـره ، مشایخ سهروردیه و اقوال مشایخ خراسان اسـت  یآرا تأثیر تحت
نظـر   عربـی  ابـن ی عرفان بر ساحت موسیقای، ساختارهای لفظی در ساختن عوالم خویش

به وضوح تقـدم لفـظ بـر معنـی و      مصباح الهدایهزیر از کتاب  های هدر نمون، داشته است
  شود:  میتقدم صورت خطی برخی کلمات بر معنا نشان داده  حتی
بـود و   شـرک او عین  شکرهرکه پندارد که به خود شکر حق یا ثنای او تواند گفت  -

  ].368ص، 25[ تثنیهعین  ثنایش
جـلّ   قریب رقیبحیای عام صفت اهل مراقبه است که قلب ایشان از هیبت اطالع  -

  ].420ص، 25ثناؤه بر سیئات و تقصیرات خود منطوی گردد [
از طریـق نجـاح و    مُنبـی بر صواب و صالح بـود و   مَبنیتصرّفات ایشان  ۀپس جمل -

  ].153ص، فالح [همان
  

  الهدایه  مصباح. تأثیرپذیری از منابع 3-4
از چهار منبع عربی قبـل از   تاًالدین محمود در پرداخت و نضج عرفان نظری خود عمدعزّ

کتاب ، ]24[ قشیریه ۀرسال، ]12الدین سهروردی [ شیخ شهاب عوارف المعارفخود یعنی 
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] بهره جسته 28ابوطالب مکّی [ قوت القلوب] و 11ابونصر سرّاج طوسی [ فی التصوف اللمع
بررسـی تطبیقـی   . و کیفیت آن از منـابع یکسـان نبـوده اسـت    که میزان تأثیرپذیری  است

با منـابع عربـی آن مـا را بـه ایـن حقیقـت رهنمـون         مصباح الهدایهبخش مقامات عرفانی 
ـ  مصباح الهدایهکند که ساختارهای زبانی  می زبـان بـوده    ۀ، حاصل صحو و و کـاربرد آگاهان

اقوال و حکایات مشـایخ، از کـالم   است و نویسنده در این تأثیرپذیری عالوه بر نقل مستقیم 
غیرمستقیم ایشان در بسط عرفان نظـری خـود بهـره بـرده اسـت، در جـدول زیـر میـزان         

   از منابع عربی در بخش مقامات نشان داده شده است: مصباح الهدایهپذیری  تأثیر
  کل تأثیرپذیری  قوت القلوب  التصوف فی اللمع  قشیریه ۀرسال  عوارف المعارف

  مورد 81  نُه مورد  پانزده مورد  وردم 23  مورد 34
  درصد100  درصد11/11  درصد51/18  درصد39/28  درصد97/41

  
از منـابع عربـی بـه همـراه      مصباح الهدایهپذیری تأثیر های هها و شیو و در ادامه گونه

  شود:   میها ذکر  نمونه
  گسترش لفظی محور افقی کالم .3-4-1

هـا و   با افـزودن قیـدها و اضـافه    ه نویسندهای است ک شیوه، منظور از گسترش افقی کالم
اطالع مهـم  ، آن افزودهاینکه  بدون، بر اطناب کالم افزوده است، ها بر سخن مشایخ صفت
  ای به ما دهد. و تازه
  ورع
عـوارف  ]. 44ص ، 11قال النّبی صلعم مالک دیـنکم الـورع[  تصوف: فی ال اللمع -

عـوارف  ترجمه ]. 280ص ، 2ج، 12[ مالک دینکم الورع: »ص«هللا  قال رسول: المعارف
مصـباح  ]. 184ص، 13اساس دین بر ورع اسـت [ : گفته است -صلعم-رسول : المعارف
مـالک دیـنکم   : اسالم ورع است چنانک در خبر اسـت  ۀبدانک اصل دین و قاعد: الهدایه
 در برابـر ، »اسـالم  ۀقاعـد «و » اصل دین«پرواضح است در این نمونه  ].371ص، 25الورع [
  قرار گرفته است.» مالک دین« عبارت
  توکّل
] 292، 2ج، 12توکّل العنایه ال توکّل الکفایـه [ : قال بعضهم یرید: عوارف المعارف  -

اعتماد بر حسن مشـیّت  ؛ یعنی اند مراد از این توکّل عنایت است و گفته: مصباح الهدایه
خل بـود در توکّـل   نه توکّل کفایت یعنی اعتماد بر صدق کفالت و توکّل کفایت دا، قدیمه

اعتماد بـر حسـن   «، پرواضح است در این نمونه هم ].397ص، 25عنایت من غیر عکس [
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 ۀبـر محـور افقـی کـالم افـزوده اسـت و واژ      » اعتماد بر صـدق کفالـت  «و » مشیّت قدیمه
لفظـی   های هاز افزود عوارف المعارفدر » کفایت« ۀدر برابر واژ مصباح الهدایهدر » کفالت«

  صنعت جناس است.  ۀازندخود مؤلف و س
  
  . گسترش لفظی مضمون سخن مشایخ در تکوین عرفان نظری 3-4-2

گیری از مضمون سخن مشـایخ   بهره، مصباح الهدایهگسترش معنی در  های هیکی از شیو
سـخن مشـایخ را در تکـوین     هـای  هعبارتی پار مضمون و به ای که نویسنده به گونه، است

  موسیقایی کالم توجه دارد. ۀد و در آن به جنبده می عرفان نظری خود شرح و بسط
  رجا

الرّجاء ترویح من هللا تعالی لقلوب الخـائفین  ، قال ابوبکر الورّاق: اللمع فی التصوف -
مصـباح  ). 62: 1914، و لوال ذلـک لتلفـت نفوسـهم و ذهلـت عقـولهم (سـرّاج طوسـی       

کـه تـرویح رجـا بعـد از      و اثبات این مقام بعد از مقام خوف از آن جهـت افتـاد  : الهدایه
تسخین خوف مفید بود. و از آن جهـت کـه    ۀتبرید او با مقدّمو  تبریح خوف صورت بندد

، خـوف  ۀاز آن روی کـه فایـد  و  ترویح و تبرید است نسـبت بـه جمـال دارد   ، رجاء ۀفاید
 ۀتسخین و تبریح است نسبت به جالل دارد. و اگر نـه شـرر آتـش خـوف دلهـای فسـرد      

، رجـا  ۀرارت طلب نضجی دادی در خامی قساوت بماندندی و اگر نه مروحبطّاالن را به ح
در ایـن   ].393-392ص، 25ترویح قلوب خایفان کردی از حـرارت خـوف بسـوختندی [   

در سـخن ابـوبکر ورّاق در   » الرّجاء ترویح من هللا تعـالی «نمونه نویسنده بر اساس عبارت 
ترویح رجا بعـد از تبـریح   «ا در عبارت ر» تبریح«و » ترویح«جناس ، اللمع فی التصوفمتن 

 مصباح الهدایـه در کتاب » تسخین خوف مفید بود ۀتبرید او با مقدّمو  خوف صورت بندد
را مشـتق کـرده اسـت و بـا     » مروحـه « ۀکلم، ترویح ۀاز کلمهمچنین، به کاربرده است و 

ور لفظی افقی مح، »تبریح«و » ترویح«در جوار واژگان » تسخین«و » تبرید« ۀافزودن دو واژ
مقـام خـوف بـه    «و » مقام رجا بـه جمـال  «دادن  نسبتبراین،  عالوهکالم را گسترده است. 

ایـن   ۀساختارهای آهنگین موازی را در سطح جمالت پدید آورده است کـه همـ  ، »جالل
  اسباب موسیقایی کالم را فراهم آورده است. ، ها افزوده

  
    . گسترش لفظی در استشهاد به سخن مشایخ3-4-3

پذیری عزّالـدین محمـود اسـت. در    تأثیر های هین شیوتر مهم استشهاد به سخن مشایخ از
گسـترد و بـا    این شیوه که نویسنده مبانی نظری خود را بر مبنای سخنی از مشـایخ مـی  
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 و ذکر سخن مشایخ مستدل» چه...«، »به قول...«، »از اینجاست سخن...«، »چنانک«کلمات 
با گستردن محور لفظی کالم و انواع شـیوه لفظـی بـه تبیـین     د و در این استشهاد کن می

  د.پرداز میمبانی نظری خود 
  توبه
ثـمّ ال تجـد   ، إذا ذکـرت الـذنب  : و سئل بوشنجی عن التوبه. فقال: قشیریه رساله  -

سئل أبو محمد سهل عـن  : عوارف المعارف]. 185ص، 24فهو التوبه [، حالوه عند ذکره
أو یسمع بـه فیجـد   ، ثمّ یخطر ذلک الشیء بقلبه أو یراه، رکهالرّجل یتوب من الشیء و یت

ال بدّ من الطّبع و لیس له الحیله إال أن یرفـع قلبـه   و  الحالوه طبع البشریّه: حالوته. فقال
یـدعوا هللا أن ینسـیه   و  یلزم نفسه اإلنکار و الیفارقـه و  إلی مواله بالشکوی و ینکره بقلبه
اإلنکار طرفه عـین أخـافُ علیـه     عته. قال و إن غفل عنذلک و یشغله بغیر من ذکره و طا

أن الیسلم و یعمل الحالوه فی قلبه ولکن مع وجدان حالوه یلزم قلبه اإلنکار و یحزن فإنه 
رعایت آن است که پیوسته ظاهر و باطن خود : مصباح الهدایه]. 280، 2ج، 12الیضرّه [

چـه همچنانـک معصـیّت ذنـب      .کندرا از قصد مخالفت و میل بدان محافظت و حراست 
تلذّذ از تذکار آن ذنب باطن است. پس باید که پیوسته رعایت ظاهر و بـاطن  ، ظاهر است

زایل نشـود بایـد کـه     کلی به. و اگر  کندکند و در ازالت تلذّذ از تذکار ذنب متروک سعی 
 از سـهل عبـدهللا  ، چه انکار در این موضع در کفّارت ذنـب مـؤثر اسـت   ، انکار در دل دارد

پرسیدند که چه گویی در حق کسی که از چیزی توبت کنـد و بعـد از آن چـون یـاد آن     
الحـالوه  : گفـت ، یا آن را ببیند یا ذکر آن بشنود حـالوت آن بیابـد  ، چیز در دل او بگذرد

ال تجد حالوه « دراین نمونه نویسنده در برابر عبارت]. 368-367ص، 25طبع البشریّه... [
و » ولکن مع وجدان حـالوه یلـزم قلبـه اإلنکـار    «شنجی و در برابر در سخن بو» عند ذکره

عبدهللا کـه هـر دو معنـای نسـیان و انکـار       بن در سخن سهل» یدعوا هللا أن ینسیه ذلک«
را به کار بـرده اسـت کـه امـری موسـیقایی      » ازالت تلذّذ از تذکار ذنب«عبارت ، گناه دارد

  .است» ت، ل، ذ، ز«آرایی حرف  است و واج
  لتوکّ

سـمعت  : سمعت الشیخ ابا عبـدالرحمن سـلمی رحمـه هللا یقـول    : رساله قشیریه  -
: سمعت ابا موسـی دیبلـی یقـول   : سمعت اباعبدهللا شیرازی یقول: عبدهللا یقول بن منصور

لو أنَّ السـباع  : ما التوکّل؟ فقال لی ما تقول أنت؟ فقلت إن أصحابنا یقولون، قل ألبی یزید
ک؟ فقال أبویزید نعـم ، یسارکو األفاعی عن یمینک و  ، هـذا قریـب  ، ما تحرک لذلک سرّ
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ثـمّ وقـع لـک    ، و أهل النّار فـی النّـار یعـذّبون    ولکن لو أن اهل الجنه فی الجنّه یتنعّمون
هـر کـه در   : مصـباح الهدایـه  ]. 295ص، 24خرجت من جمله التوکّل [، تمییز علیهما

و حـادثی منـزعج و مخـتلج     سـرّ او از هـیچ عارضـی   ، توکّل صاحب یقین و تمکین شود
قـال أصـحابنا لـو أنَّ    : چنانک در حکایت است که وقتـی ابوموسـی دیبلـی گفـت    ، نگردد

ولکن ، هذا قریب: ما تحرک لذلک سِرُّک. گفت، السباع عن یمینک و األفاعی عن یسارک
ز ثـمَّ وقـع لـک تمییـ    ، و أهل النّار فی النّـار یعـذّبون   لو أن اهل الجنه فی الجنّه یتنعّمون

در ایـن نمونـه    ].398ص، 25حدّ المتوکّلین و من جمله المتوکّلین [ خرجت من، علیهما
ک    «هم نویسنده در استشهاد به سخن مشایخ و در برابر عبارت  ک لـذلک سـرّ ، »مـا تحـرّ

را قرار داده اسـت کـه بـا    » سرّ او از هیچ عارضی و حادثی منزعج و مختلج نگردد«عبارت 
بر بار موسیقایی سـخن و محـور   » منزعج و مختلج«و » دثیعارضی و حا«ترکیبات عطفی 

برآینـدی از همـین صـنایع لفظـی      مصباح الهدایهافقی کالم افزوده است. بیشتر ساختار 
  ... و دیگر صنایع لفظی است.، صنعت ازدواج، ها انواع سجع، ها  جناس

  
  مصباح الهدایه. انواع ساختارهای موسیقایی در عرفان نظری 4

موسـیقی   - الـف « ۀتوان بـه سـه دسـت    تر ذکر انواع ساختارهای موسیقایی را می یشکه پ چنان
- ج«و » موسیقی لفظی حروف، هجاهـا و کلمـات   - ب«، »ها و جمالت ساختارهای موازی گروه

  پردازیم:   تقسیم کرد که در ادامه به شرح و تفصیل آن همراه با شواهد می» موسیقی معنایی
  
  . ساختارهای موازی4-1

اسـمی بـا    هـای  هی از کالم است متشکل از گـرو های هپار از ساختارهای موسیقایی منظور
ند و معمـوالً ایـن   گیر می دیگر قرار های هگرو اش که در مقابلِ صفتی و اضافی های هوابست
گاه  ها سان هستند. این گروه ها از لحاظ نقش دستوری و هم از لحاظ موسیقایی هم گروه

، رونـد  ند و گاهی از سطح یک جمله فراتر میگیر می م قراردر سطح یک جمله در کنار ه
  ند.گیر می ها در سطح جمالت در برابر هم قرار ای که گروه به گونه

  
  . ساختارهای موازی در سطح گروه4-1-1

لیّه] است [ازجمله  زهد -الف)   ].373ص، 25[مقاماتِ سَنیّه] و [مراتبِ عَ
سکنات ظاهر] و [خطـرات و نیّـات بـاطن]     مراقبه آن است که در جمیع [حرکات و -ب)
  ].368ص، تعالی را بر خود رقیب و مطلع ببیند [همان حق
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  . ساختارهای موازی درسطح جمالت4-1-2
(و از وی اِعـراض کنـد) و [آخـرت    » مشاهده کند«پس [دنیا را] {بر صورت قبح و فنا}  - الف)

  ].373، ص25ردد). [(و در وی راغب گ» مطالعه کند«را] {بر صورت حُسن و بقا} 
و از آن روی کـه  » نسـبت بـه جمـال دارد   «رجا] {تبرید و ترویح اسـت}   ۀ[فاید -ب)
  ].393ص، [همان» نسبت به جالل دارد«خوف] {تسخین و تبریح است}  ۀ[فاید

  
  . موازنه یا مماثله4-1-3

  ].41ص، 19تقابل اسجاع متوازن است [ ۀدو یا چند جمله به وسیلکردن  هماهنگ
اسـت کـه    نـاری  خـاص دهد و محبت  آرایشاست که وجود  نوری عاممحبت  -الف)

  ]. 404ص، 25دهد [ پاالیشوجود 
  ].426ص، [همان اوصاف جمیله بقای، بقااست و  اوصافِ ذمیمه زوال، فنا -ب

  
  . هماهنگی موسیقایی در سطح کلمات4-2
  تکرار .4-2-1

  ]. 75ص، 19همان تکرار واژه در کالم است [، صنعت تکرار
  ].418ص، 25بود بدو [ بنده دل قرب ۀبر انداز بنده دلبه  تعالی حق قرب -الف)
بـدو   علـم است و قیـام   علمحیات او به ، روح او علماست و  علمصورت او قالب  -ب)
  ]. 382ص، [همان
  

  . سجع متوازی4-2-2
یـک هجـایی یـا تغییـر نخسـتین       صامت نخستین در کلماتدادن  سجع متوازی با تغییر

 و تساوی هجای کلمـات سـجع   شود میهجای قافیه در کلمات چند هجایی ایجاد صامت 
  ]. 34ص، 19عدد و کمیّت شرط است [ازنظرِ 

عاوناند و  مقام توبه مُقارناما مقامات چهارگانه که  -الف) حاسـبت سـوم   بر آن... مُ و  مُ
راقبتچهارم    ]. 367ص، 25[ مُ
فنـا بـه طریـق    ، است که در حال ظهور بقـا  الّا آن، در فنا باقی بود و در بقا فانی -ب)

  ]. 373ص، [همان مندمجبود و در حال ظهور فنا به طریق علم  مندرجعلم در وی 
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  . سجع مطرَّف4-2-3
  ]. 37، ص25دو کلمه که در تعداد هجاها متفاوتند و صامت آغازین هجای قافیه متغیّر است [

به  نمیمتییا  غیبتیی یا ضربی یا شتمی یا اگر از قبیل جنایات بود مانند قتلی یا جرح - الف)
  ]. 369ذمّت خود را از آن بری گرداند [همان، ص استخالصیا دیت یا  قصاص
و انواع نعیم اخروی بود آن را بـه سـببی از    قصورو  حوراگر تعلق او به بهشت و  -ب)

  ]. 416ص، اسباب قطع کند [همان
  
  . سجع متوازن4-2-4

در واک رویّ مشـترک  ؛ امـا  انـد  و کمّاً (کوتاهی و بلندی) مساویعدداً ، هجاازنظرِ  کلمات
  ].38ص، 19نیستند [
جـب و   ، در نظر زهّاد تصغیرو  به حقیقت نه انکار مقام زهد -الف)  اغتـرار دفع آفـت عُ

  ]. 375ص، 25آن مغرور نشوند [ تعظیمو  اعتداداست تا به 
قلـب و   انزعـاج عنـی  منازل و مقامات طریق آخرت یکی خـوف اسـت. ا  ازجمله  -ب)
  ]. 378ص، الحصول [همان او از طمأنینت امن به توقّع مکروهی ممکن انسالخ
  

  . صنعت ازدواج4-2-5
 آیـد  میصنعت ازدواج به وجود ، ای در کنار هم قرار گیرند اگر دو سجع متوازی در جمله

  ]. 37ص، 19[
را کـه   مخالفاتو  فقاتموانفس خود بود و  احوالو  افعالپیوسته متفقّد و متفحّص  - الف)

  ].  368، ص25کند [ شود حصر و احصا می روز به روز بل ساعت به ساعت از او صادر می
توبت نصوح از تورّط و انهمـاک در   ۀسالک طریق حق اوّل نفس خود را به مِقمع -ب)
  ]. 373ص، کند [همان منعو  قلع مالهیو  مناهی

  
  صدایی . هم4-2-6

؛ ولـی  ]74ص، 19دانـد [  کرار یا توزیع مصوّت درکلمات میهم صدایی را ت شمیسا اگرچه
ها  به نظر کلماتی هستند که از لحاظ موسیقایی شبیه هم هستند و صرفاً برخی از صامت

  هایشان متفاوت است. و مصوت
  ].367ص، 25[رعایت عیوب افعال است دوم  رؤیتیکی  -الف)
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اند بر آن  را که مبنیاحوال  ۀجمل، است موهبتمحض  محبتاز آن جهت که  -ب)
  ]. 404ص، مواهب خوانند [همان

  
  . اشتقاق4-2-7

  ]. 59ص، 19یند [گو می به کلماتی که از یک خانواده باشند جناس اشتقاق
  ]. 366ص، 25توبت است [ قالبیو  قلبیمنازالت و معامالت  ۀاصل هم -الف)
 الملـک  الـکُ م ملکیّـت اشـیا را در تصـرّف و    ۀآنک جملـ  ۀاهل حقیقت به واسط -ب)
  ]. 375ص، غیر روا ندارند [همان مالکیّتامکان ، بینند
  

  . جناس ناقص یا مُحرَّف4-2-8
  ]. 56ص، 19هجا و هم واک است [ ۀاختالف در مصوت کوتاه در کلم، جناس ناقص

نوبآلودگان الواث  -الف) نوبرا جز  ذُ ، 25(دلـو پـرُ آب) مطهّـر او پـاک نگردانـد [      ذَ
  ]. 366ص

، آن [همـان  اَعـراض از  اِعـراض  زهد صرف رغبـت اسـت از متـاع دنیـا و     مراد از -ب)
  ]. 373ص
  
  الوسط) . جناس وسط (مختلف4-2-9

  ]. 62ص، 19یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری در وسط اضافه دارد [
  ].369ص، 25فرموده است [ الزامآن  التزامشریعت بر  -الف)

  
  . جناس مذیّل4-2-10

  ].  64ص، 19اضافه در آخر باشد [ های هکه واک یا واک جناس مذیّل وقتی است
قـدرت از او بربایـد    ۀقبضکند و آنگاه ذات او را به  قبضصفات او را از اوّل  ۀهم-الف)

  ]. 406ص، 25[
  
  . جناس قلب بعض4-2-11

، 19وقتی است که جای یک صامت در کلمات هم هجـا تغییـر کنـد [    جناس قلب بعض
  ].  66ص
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 شـرک او عـین   شـکر د که به خود شکر حق یا ثنای او تواند گفـت  هرکه پندار -الف)
  ]. 368ص، 25بود و ثنایش عین تثنیه [

 قریـب  رقیـب حیای عام صفت اهل مراقبه است که قلب ایشان از هیبت اطـالع   -ب)
  ]. 420ص، جلّ ثناؤه بر سیئات و تقصیرات خود منطوی گردد [همان

  
  . جناس خط4-2-12

در نقطـه اخـتالف اسـت     شـود،  میکلمه که به یک شکل نوشته بین دو ، به نظر شمیسا
آن را در حـدّ یـک هجـا و بیشـتر      ۀگاه دایـر  مصباح الهدایهنویسنده ؛ ولی ]52ص، 19[

  افزایش داده است.
  ].  366ص، 25او به ساحل نجات نرساند [ ۀرا جز سفین معاصیبحر  منغمسان -الف)
(زشـت و نازیبـا) و از    دمیمهو اخالق  هذمیمچه منشأ این دواعی نبود الّا صفات  -ب)

  ]. 431ص، آن مطالعه هیچ نفع حاصل نیاید [همان
  

  . جادوی مجاورت4-2-13
کلمات مجاور چند واج مشـترک دارنـد و   که  جادوی مجاورت نوعی جناس کلمات است

افزاید و معموالً در آن ترکیب صـورت   کلمات میکردن  و جلب توجه تأثیرهمین عامل بر 
  ]. 409ص، 16ی تقدّم دارد [بر معن

، جـادوی ت ]. «400ص، 25متروک سعی نمایـد [  ذنب تذکاراز  تلذّذ ازالتدر  -الف)
  ».ز، ذ، ل

بـود   شرکاو عین  شُکرهرکه پندارد که به خود شکر حق یا ثنای او تواند گفت  -ب)
  ».ی، ن، ک/ ث، ر، جادوی ش]. «384ص، [همان تثنیهعین  ثنایشو 

  
  موسیقایی در سطح هجاها و حروفهماهنگی    .4-3
  . تکرار هجا4-3-1

  ]. 75ص، 25تکرار یک هجا در متن کالم [؛ یعنی تکرار هجا
  ]. 367ص، اند ... [همان م توبهمقارن مقامات چهارگانه که مقاالف) اما 

  ]. 385ص، وب شکر بر آن ... [همانوجود نعمت و وجبدایت او علم است به  ب)
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  آرایی واج .4-3-2
  ].73ص، 19یند [گو ی میآرای ار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه جمله را واجتکر

  ». حروفی و، ق، ع هم]. «371، ص25در مناهی [ وقوعنفس بود از  توقّیدر اصل  ورع - الف)
در بـاطن از  ، بـود و شـرم دارد   حـذر همچنانک در ظـاهر از افعـال معاصـی بـر      -ب)

  ».ر، ز، ذ، حروفی ح هم] «368ص، همانبود و شرم دارد [ محترزخطرات مذمومه 
  
  بدیع معنوی -5
  . هماهنگی معنایی5-1
  . مترادفات5-1-1

امـور معنـایی و ذهنـی سـامان      ۀموسیقی معنوی را در حوز تشابهات و تضادها ،ها تقارن
 ۀهم ،یا یک مصراع و از سوی دیگر های پنهانی یک بیت ارتباط ۀهم ،ینابنابر؛ بخشد می

عناصر معنوی یک واحـد   ۀهم ،نی یک بیت یا یک مصراع و از سوی دیگرهای پنها ارتباط
 ]. 393ص، 18اجزای موسیقی معنوی آن اثرند [، هنری

بـه   تعـدّی و  ظلـم اما ردّ مظالم ابراء ذمّت است از حقوق دیگران و جبر کسـر   -الف)
  ].  369ص، 25[ تالفیو  تدارک
، ه وقوع آن پدیـد نیایـد [همـان   ب فرحو  سروربل  حوادثو  وقایعدر او گنجایی  -ب)

  ]. 400ص
  

  . تقسیم5-2
بدین صورت که مطلبی مجمـل  ، از فروع تقسیم بیان یا تفسیر یا ایضاح بعد از ابهام است

تفصیل دهند و بگشایند و لذا بـدان تفصـیل المجمـل     شود، میرا که معموالً با عدد بیان 
  ]. 159ص، 19هم گویند [

یکی [رؤیت عیـوب  ، ند و معاون بر آن ا مقارن مقام توبه که چهارگانهاما مقامات  -الف)
چهارم [مراقبت]. (اما رؤیت عیوب افعـال آن  ، دوم [رعایت] سوم [محاسبت]، افعال] است
(و مراقبه آن اسـت  ، (اما محاسبه آن است که...)، (اما رعایت آن است که...)، است که....)
  ].368-367صص، که...) [همان

آماری انواع سـاختارهای موسـیقاییِ عرفـان نظـری عزالـدین       های هدر جدول زیر داد
از » در بیـان احـوال  : بـاب دهـم  «و » در بیان مقامات: باب نهم«محمود کاشانی از دو باب 
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  : ارائه شده است مصباح الهدایهکتاب 
  انواع ساختارهای موسیقایی در عرفان نظری عزالدین محمود کاشانی

اد تعد  ها گونه  انواع ساختارها
  ها داده

  تعداد کل
  ها داده

درصد 
  ها داده

  
انواع ساختارهای   .1

  موازی

    13  ساختارهای موازی در سطح گروه
  

41  

  
  

  درصد20/16
  26  ساختارهای موازی در سطح جمله

  2  موازنه یا مُماثله
  
  
  
  
  
  

هماهنگی موسیقایی    .2
  در سطح کلمات

    18  تکرار
  
  
  
  
  

168  

  
  
  
  
  
  

66,40%  

  13  متوازیسجع 
  4  سجع مطرف
  19  سجع متوازن
  49  صنعت ازدواج

  4  صدایی هم
  34  اشتقاق

  3  جناس ناقص یا محرّف
  1  الوسط) جناس وسط (مختلف
  1  جناس مذیّل

  2  جناس قلب بعض
  7  جناس خط

  13  جادوی مجاورت
. هماهنگی موسیقایی 3

  فدر سطح هجاها و حرو
  15  7  تکرار هجا

  
  درصد92/5

  8  آرایی واج
بدیع معنوی   .4

  (هماهنگی معنایی)
  درصد46/11  29  13  مترادفات
  16  تقسیم

لفظی در دو باب مقامات و  -ساختارهای موسیقایی  ۀداد 253  ها جمع داده
  احوال عرفانی

  درصد100

  
  گیری نتیجه  .6

زبـان عرفـان   ، ها و آداب صـوفیه  خانقاهشدن  در قرن هشتم و تشریفاتی تصوفبا تضعیف 
ایـن تظـاهر و    عزّالدین محمود کاشانی در مقابـلِ شود،  میصوفیه نیز به انحطاط کشیده 

 ۀو احیای دوبـار دادن  معارف صوفیه به سامان  با بسط عرفان نظری خود و تبویب، ابتذال
ه بـه سـاحت   د. توجـ دهـ  می نظری عرفان خود را گسترش های هکوشد و شاخ می تصوف

گیری از انواع موسـیقیِ (سـاختارهای مـوازی     موسیقایی جمالت و کلمات و الفاظ و بهره
موسیقی معنـوی  ، آرایی واج، تکرار هجا، تکرار کلمات، ها جناس، ها سجع، موازنه، جمالت

مبتذل و عـادی   زدایی از سطح به آشناییمؤلف، کالم کردن  عالوه بر رمزگون و مؤثر، و...)
زدایی در کالم عزّالدین محمـود   این آشناییشود؛ اما  میفان در قرن هشتم منجر زبان عر
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فراتـر   ،از ساختارهای لفظی و موسیقایی که آگاهانه توسط مؤلـف صـورت گرفتـه اسـت    
ـ     مصباح الهدایـه هرگز زبان عرفان در کتاب و  رود نمی  هـای  هاز احـوال عـالی نظیـر تجرب

دهد. فقر معنا در قرن  حسین منصور حلّاج خبر نمی بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر و
گیـری آگاهانـه از    مؤلـف در بهـره   های هانگیز، ازجمله هشتم و حرکت از صورت به معنی

گیـری از انـواع جنـاس و جـادوی      ای که مؤلف با بهـره  به گونه، کالم بوده است موسیقی
کـالم اسـت و ایـن    موسـیقایی در   - مجاورت کلمات و... در پـی تکـوین عـوالم عرفـانی    

بـراین،   عـالوه زدایی زبان عرفان در قرن هشتم کمک کرده است.  ها خود به آشنایی انگیزه
گیـری آگاهانـه از    ساختار صرفی زبان عربی و توجه به مختصات بالغی سبک فنّی و بهره

گسـترش لفظـی در   ، گیری لفظـی از مضـمون اقـوال مشـایخ     (بهره مصباح الهدایهمنابع 
عوامـل و اسـباب   ازجملـه   و گسترش لفظی سـطح افقـی کـالم)   ها  آن الماستشهاد به ک

  هستند. مصباح الهدایهساحت موسیقایی کالم در 
  
  منابع

، الجزء فصوص الحکم، التعلیقات علیه به قلم أبوالعال عفیفیتا).  الدین (بی عربی، محیی ابن ]. 1[
  العربی.   األول، بیروت، الناشر دارالکتاب

  الدین خرمشاهی، چاپ سوم، تهران، سروش. بهاء ۀ، ترجمعرفان و فلسفه). 1367ت (]. استیس، و.2[
، زمستان، 22، ش اخالق ۀمجلّ، »مصباح الهدایهاخالق در ). «1389اکبر ( پور، علی افراسیاب ]. 3[

  .92-71صص 
  رات امیرکبیر. ، جلد دوم، تهران، انشاشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبک). 1349]. بهار، محمدتقی (4[
  بازتاب هرمنوتیکی قرآن در مصباح). «1395]. پزشکی، ناهیدسادات و عاتکه، نریمیسا (5[

  .26-11، پاییز، صص 28، ش عرفانیّات در ادب فارسی ۀ، فصلنام»کاشانی ۀالهدای
، چاپ دوم، تهران، های رمزی در ادب فارسی رمز و داستان). 1367]. پورنامداریان، تقی (6[

  و فرهنگی. علمی 
  . چاپ دوم، تهران، مرکز دانشگاهی.معانی و بیان). 1390]. تجلیل، جلیل (7[
  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.تاریخ تطوّر نثر فنّی). 1344]. خطیبی، حسین (8[
عمادالدین فقیه کرمانی  ۀنام طریقت ۀمقایس). «1381]. خوشحال، دستجردی طاهره (9[

پژوهشـی دانشـگاه اصـفهان (علـوم      ۀ، مجلـ »دین محمود کاشانیعزّال مصباح الهدایهو 
  .100-77، صص 2اصفهان، جلد چهارم، ش  انسانی)،

  ). فرهنگ اشعار حافظ، تهران، انتشارات علمی.1375علی ( ]. رجایی بخارائی، احمد10[
 ). اللمع فی التصوف، قد أعتنی بنسخه و1914علی ( بن نصر عبدهللا ]. سرّاج طوسی، أبی11[

  تصحیحه رنولد الّن نیکلسون، لیدن، فی مطبعه بریل.
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، به تحقیق امام الدکتور عوارف المعارفتا).  حفص عمر (بی الدین أبی ]. سهروردی، شهاب12[
  شریف، الجزء الثانی، القاهره، الناشر دارالمعارف.  بن عبدالحلیم محمود و الدکتور محمود

ابومنصور  ۀ، ترجمعوارف المعارف). 1364حفص عمر ( الدین أبی ]. سهروردی، شهاب13[
  عبدالمؤمن اصفهانی، تهران، علمی و فرهنگی.

زبان ، مجله »مصباح الهدایهنگاری در  های فرهنگ بررسی جنبه). «1384]. شعبانزاده، مریم (14[
سیستان و بلوچستان، سال سوم، پاییز و  و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

  .78- 63زمستان، صص
  ، چاپ دوم، تهران، سخن.دفتر روشنایی). 1384کدکنی، محمدرضا ( ]. شفیعی15[
  ، چاپ سوم، تهران، سخن.رستاخیز کلماتالف). 1391( ــــــــــــــــــــ]. 16[
  ، چاپ دوم، تهران، سخن.زبان شعر در نثر صوفیه). 1392( ــــــــــــــــــــ]. 17[
  ، چاپ سیزدهم، تهران، نشر آگه.موسیقی شعرب). 1391( ــــــــــــــــــــ]. 18[
  ، چاپ چهارم، تهران، میترا.نگاهی تازه به بدیع). 1390]. شمیسا، سیروس (19[
  ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. شناسی نثرهای صوفیانه سبک). 1388غالمرضایی، محمد ( ].20[
  ، جلد دوم، تهران، انتشارات هرمس.و احوال حافظبحث در آثار و افکار ). 1386]. غنی، قاسم (21[
، تهران، نقد ادبی ۀ، فصلنام»از کالم متمکّن تا کالم مغلوب). «1389]. فتوحی، محمود (22[

  .62- 35، تابستان، صص 10سال سوم، ش 
  فراگفت. –، چاپ سوم، تهران، سخن زبان عرفان). 1389]. فوالدی، علیرضا (23[
، تحقیق اإلمام عبدالحلیم محمود و الدکتور الرساله القشیریه). 1989( ]. قشیری، أبوالقاسم24[

  الشریف، القاهره، مؤسّسه دارالشعب. بن محمود
، به تصحیح استاد الکفایه مصباح الهدایه و مفتاح). 1367علی ( بن  ]. کاشانی، عزّالدین محمود25[

  الدین همایی، چاپ سوم، تهران، هما. علّامه جالل
تحلیل ساخت ). «1397قی، عبد المجید و فاطمه، حیات داوودی و میترا، اکبرزاده (]. محق26ّ[

، یزد، سال نامه کاوش ۀ، فصلنام»و نسبت آن با گفتمان عرفانی مصباح الهدایهو معنا در 
  .200-169، بهار، صص 36نوزدهم، ش 

  وده.، چاپ چهارم، تبریز، انتشارات ستمکتب حافظ). 1384]. مرتضوی، منوچهر (27[
، حقّقه و قدّم له و قوت القلوب فی معامله المحبوب). 2001علی ( بن طالب محمد ]. مکّی، أبی28[

  علّق حواشیه الدکتور محمود إبراهیم محمد الرضوانی، الجزء الثّانی، القاهره، مکتبه دارالتُراث.
  مت.، جلد دوم، تهران، ستاریخ تصوف). 1394اصغر ( علی  ]. میرباقری فرد، سید29[
ل (30[   ، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.تفسیر قرآنی و زبان عرفانی). 1373]. نویا، پُ
 ۀ، فصلنام»الکفایه مصباح الهدایه و مفتاحپژوهشی در اشعار عربی ). «1383]. واعظ، سعید (31[

  .164- 147، پاییز، صص 5، تهران، ش های ادبی پژوهش
  


