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Abstract
We narrate humans as we see and feel them, and we do this by drawing upon terms
that are understandable by others as well. A Sufi or a mystic, however, is like a
dream-stricken mute who has an experience which cannot be expressed by words.
In order to communicate the experience, he or she has to deploy linguistic
expressions. Thus, he or she makes a recourse to words, and in order to avoid
misunderstandings, he elucidates what he or she means by these words. In this
article, we have critically edited the Persian treatise Sharḥ -i Muṣ ṭ alaḥ ā t-i
Ṣ ū fiyya. In the preface of the article, we are concerned with the history of the
origin of Sufi terms and their expositions among Sufis, as we have introduced
instances of Sufi work in which these terms are elucidated. What is critical about
Sufi terms is whether they are grounded in the Qur’an and ḥ adī ths or are just
coined by Sufis. Although Sufism has obviously been influenced by non-Islamic
schools of thought, the theory that Sufi terms are rooted in the Qur’an is very
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popular among Sufis, historians of Sufism, and contemporary scholars of Sufism.
We aslo have compared this treatise with the treatise Rashf al-Alḥ ā ẓ fī Kashf
al-Alfā ẓ attributed to Sharaf al-Dī n Ḥ usayn ibn Ulfatī Tabrī zī which bears
strong similarity to our treatise in its content.
Keywords: Sufi Terms, Sharḥ-i muṣṭalaḥāt-i ṣufiyyah, Rashf al-alḥāz fī kashf alalfāz, Sharaf al-Dīn Ulfatī
We narrate humans as we see and feel them, and we do this by drawing upon
terms that are understandable by others as well. A Sufi or a mystic, however, is
like a dream-stricken mute who has an experience which cannot be expressed
by words. In order to communicate the experience, he or she has to deploy
linguistic expressions. Thus, he or she makes a recourse to words, and in order
to avoid misunderstandings, he elucidates what he or she means by these words.
In this article, we have critically edited the Persian treatise Sharḥ-i Muṣṭalaḥāt-i
Ṣūfiyya. In the preface of the article, we are concerned with the history of the
origin of Sufi terms and their expositions among Sufis, as we have introduced
instances of Sufi work in which these terms are elucidated. What is critical about
Sufi terms is whether they are grounded in the Qur’an and ḥadīths or are just
coined by Sufis. Although Sufism has obviously been influenced by non-Islamic
schools of thought, the theory that Sufi terms are rooted in the Qur’an is very
popular among Sufis, historians of Sufism, and contemporary scholars of Sufism.
There is no doubt that without drawing upon the texts of the Qur’an and ḥadīths,
it would be impossible for an intellectual system like Sufism to be constituted
from merely non-Islamic elements. Later, in addition to terms borrowed from
the Qur’an, ḥadīths, and Islamic disciplines, Sufis deployed two classes of
particular terms which brought about a dramatic change in their language:
“love”-related terms and “wine”-related terms. These two classes of terms
describe states that go beyond the limits of human reason. It is very difficult to
describe either love or wine-drinking in terms of the ordinary language, as the
difficulty was experienced by Sufis. The terms “love” and “drunkenness” with
which Sufis characterized themselves led to strong protests by the pious, who
accused the former of disbelief. In particular, the use of “love” to describe the
relation between humans and God angered the pious, because they believed that
“love” signifies the sexual relation between men and women, and it cannot be
used to characterize the human-God relation. The uses began, however, to be
admitted by the pious and they gave up criticizing the Sufis because of such uses.
Having to interpret away these terms, Sufis used them as indicators of their
intuitions and elaborated their uses of these terms; for example, they explained
that “hair” (zulf) symbolized the plurality of the material world and “spot” (khāl)
symbolized unity in order to rescue themselves from accusations. Exposition of
Sufi terms was first presented as part or a chapter of a book and was later
presented in the form of monographs. Such essays or treatises include two
sections or two types of terms: (1) a lexicology of non-metaphorical terms (nonsymbolic), and (2) a lexicology of metaphorical terms (symbolic). It is hard to
determine the exact date when metaphorical terms appeared among Sufis,
although we know that such terms were mature and known enough in the late
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sixth or the early seventh centuries AH (twelfth or thirteenth centuries CE),
because the book Awrād al-aḥbāb by Abu-l-Mafākhir Yaḥyā Bākharzī (d.
736/1336) points to certain metaphorical Sufi terms in its section on Samā‘
dance, such as “wine,” “monastery,” “Zunnar,” “tarsā” (Christian or Nazarene),
and “kharābāt” (literally: ruins), and the terms continued to be used after that.
Another significant treatise concerning metaphorical Sufi terms is Rashf al-Alḥāẓ
fī Kashf al-Alfāẓ attributed to Sharaf al-Dīn Ḥusayn ibn Ulfatī Tabrīzī in the eighth
century AH (fourteenth century CE). The treatise Sharḥ-i Muṣṭalaḥāt-i Ṣūfiyya
whose full text we have critically edited at the end of this article is another link
of the chain of such works, which bears strong similarity to Rashf al-Alḥāẓ in its
content. In this article, we begin by an introduction of the treatise and its
similarities to and differences from Rashf al-Alḥāẓ. With this study, we show that
the two treatises are, despite their strong similarities, two wholly independent
treatises. There is an old and valuable manuscript available for the treatise
Sharḥ-i Muṣṭalaḥāt-i Ṣūfiyya. It is the 17th treatise in a collection of manuscripts
held in Abū Rayḥān Bīrūnī Foundation of Oriental Studies in Tashkent
(Uzbekistan), number 3100, in 211 folios. Sayyid ‘Alī Moujānī, who has provided
an image of the collection, has called it the “Song of Bukhara.” Early in this
collection, after Sayyid ‘Alī Moujānī’s brief introduction, ‘Alī Bahrāmiyān
provides a list of the treatises in this collection (18 treatises). Since the Bukhara
collection has not been introduced elsewhere and because of certain mistakes in
the list of the contents of the collection, some of which we were able to correct,
we provide the list in this article as well. Most of the treatises in this collected
are in the handwriting of Muḥammad Bāqir ibn Fakhr al-Dīn Rūmī. The critical
edition of Sharḥ-i Muṣṭalaḥāt-i Ṣūfiyya was done based only on this available
manuscript. In order to be able to read certain difficult words, we consulted
other extant works in the exposition of Sufi terms, such as part of Hujwīrī’s Kashf
al-Maḥjūb, Fakhr al-Dīn ‘Irāqī’s Iṣṭilāḥāt, and Rashf al-Alḥāẓ fī Kashf al-Alfāẓ
attributed to Ulfatī. Sharḥ-i Muṣṭalaḥāt-i Ṣūfiyya has an introduction and three
chapters. In the introduction, the author talks about the garment of form with
which Sufis cover the world of meanings, as well as the coinage of mystical
terminologies. In the three following chapters, the author provides short
explanations of 255 metaphorical terms used by Sufis. Here are the titles of the
three chapters of the book: “names of love and the lover and the loved,” “names
of merrymaking instruments,” and “names of the states of the lover and the
loved.” Some of the most significant differences between this treatise and Rashf
al-Alḥāẓ lies in its introduction, the titles of the three chapters, the number and
order of the terms, and explanations provided for some of the terms.

References




Abbadi, Mansur. (1968). Sufi Nāme. Editeb by Gholamhoseyn
Yusofi. Tehran: Bonyad-e Farhang-e Iran. (in Persian)
Dehkhoda, Ali Akbar. (1998) Lughat nāmeh. Tehran: Tehran
University Press. (in Persian)
Derayati, Mostafa. (2011). Union Catalogue of Iran Manuscripts.
Tehran: National Library & Archives of the Islamic Republic of
Iran.

8011  بهار و تابستان،99  شماره،جاويدان خرد










011

Eraqi, Fakhroddin. (1974). Resāleye lamaʽāt va resāleye eṣṭelāḥāt.
edited by Javad Nurbakhsh, Tehran: Khanqahe Nematollahi. (in
Persian)
Mostamli Bokhari. (1986). Sharḥe taʽarrof. Edited by Mohammad
Rowshan. Tehran: Asatir. (in Persian)
Mayel Heravi, Najib. (7891). "eṣṭelāḥāte Erāqi dar gozāreye
Semnāni", Keyhān Ansisheh. No. 14. (in Persian)
Nwyia, Paul. (1970). Exégèse coranique et langage mystique. Beyrouth:
Dar el-Mashreq.
Pourjavady, Nasrollah. (1999). "Seyre eṣṭelāḥāte Ṣufiyān az nahj
al-khāṣṣe Abū Manṣūre Eṣfahāni tā Futūḥāte Ibn ʽArabi", Maʽārif,
vol. 71, no. 48. (in Persian)
Safipouri Shirazi. (1881). Muntaha al-irab. Tehran: Sanayi. (in
Persian)
Saheb Ekhtiyari, Behruz. (1987). "Resāleye eṣṭelāḥāte ʽerfāni",
Keyhān Ansisheh. No. 16. (in Persian)
Ulfati, Husayn. (1983). Rashf al-Alḥāẓ fī Kashf al-Alfāẓ. Edited by
Najib Mayel Heravi. Tehran: Mawlā. (in Persian)
Zarrinkub, Abdolhosayn. (1998). Arzish-i Mirāth-i Ṣūfiyah. Tehran:
Amirkabir. (in Persian)

018

تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نويسندهای ناشناخته به همراه مقدمۀ ...

این مقاله دارای درجه
علمی-پژوهشی است

مجله علمی جاویدانخرد ،شماره  ،93بهار و تابستان  ،0011صفحات 222 -031

تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نویسندهای ناشناخته
به همراه مقدمۀ تحلیلی و مقایسۀ محتوای آن با رسالۀ «رشف
االلحاظ» منسوب به الفتی تبریزی
*

محمد سوری

**

پروینسادات قوامی

چکیده
هرچند عارفان مسللللمان در تجربه های معنوی خود و مواجهه با امر مقدس از
اصطالحات موجود در قرآن و احاديث و برخی علوم اسالمی استفاده میکردند،
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شريعت ،بهويژه از اصطالحات متعدد و گوناگون مربوط به ع.ق و باده استفادۀ
ب سیار بردند .بهتدريج صدها ا صطالح خاص در میان عارفان شکل گرفت که
خود نیاز به تبیین و تعلیم داشللت .در بسللیاری از کتا های عرفانی بد.للی از
کتا به شرح اصطالحات تصوف اختصاص يافته است .عالوه بر آن ،رسالههای
م ستقل ب سیاری وجود دارد که سرا سر به شرح اين ا صطالحات پرداختهاند .در
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مقالۀ حاضر يکی از اين رسالهها با عنوان «شرح مصطلحات صوفیه» را بر اساس
ن سدهای کهن ت صحیح و تحقیق کرده ايم .هرچند نوي سندۀ اين ر ساله نا شناخته
ا ست ،شباهتهای ب سیاری میان اين ر ساله و ر سالۀ ر شف االلحاظ فی ک .ف
االلفاظ منسلللو به شلللرفالدين حسلللین بن الفتی تبريزی وجود دارد .البته
تفاوت های زيادی نیز میان اين دو رسلللاله وجود دارد که ن.لللان میدهد با دو
رسالۀ مستقل مواجه هستیم .با توجه به اينکه از اين رساله فقط يک نسدۀ خطی
باقی مانده ا ست ،ما برای ت صحیح از روش ت صحیح قیا سی ا ستفاده کرديم و در
موارد مبهم از ديگر رساله های مربوط به اصطالحات صوفیه کمک گرفتیم.

کلیدواژهها :ا صطالحات صوفیه ،شرح م صطلحات صوفیه ،ر شف االلحاظ فی
ک.ف االلفاظ ،شرفالدين حسین بن الفتی تبريزی.
درآمد
بی.لللتر کلمات و تعابیری که ما انسلللانها برای ارتباط با يکديگر به کار میبريم ،مربوط به
چیزهايی اسلللت که در دنیای پیرامونمان میبینیم و آنها را حس میکنیم .حال اگر کسلللی
چیزهايی ببیند که ديگران نمیبینند يا سدنانی ب.نود که ديگران نمی شنوند ،بايد با چه زبانی
ديدهها و شللنیدههای خود را برای ديگران بیان کند .از سللويی ،انسللانها برای اين تجربهها
واژگانی درسلللت نکرده اند که او به کار ببرد و از سلللوی ديگر اگر از همین کلمات عادی
اسللتفاده کند برای ديگران سللوهتفاهم پیا خواهد آمد .اين م.للکل بزرگی اسللت که برای
صللوفیان در لول تاريخ اسللالم به وجود آمد .آنها همچون گنگ خوا ديده نمیتوانسللتند
رؤياهايی که در تجربۀ معنوی میديدند برای کسی بازگو کنند .صوفیان برای بیان تجربههای
معنوی خود ناچار زبانی ا صطالحی ساختند و برای اينکه معانی اين ا صطالحات را رو شن
کنند د ست به شرح و تو ضیح آنها زدند .ساختن زبان ا صطالحی م سئلهای پیچیده نی ست و
هر اهل صلللناعت و علمی چنین زبانی را برای خود میسلللازد .اصلللطالحاتی که در علوم
مدتلف ،مانند فقه و تف سیر و فل سفه ،و در صنعتهای گوناگون به کار میروند بهتدريج و
برح سب نیاز ساخته شده و به کار رفتهاند ،ولی اين علوم و صناعتها با ت صوف تفاوتی
ا سا سی دارند .آنها به اموری می پردازند که محسوس ا ست و از پیا براي .ان واژگان وجود
دارد ولی صوفیان از اموری سدن میگويند که کسی جز خودشان تجربه نکرده است و برای
آنها واژگانی نسللاخته اسللت .از همین رو اسللت که احوال صللوفی و تجربۀ عرفانی او در
حوصلۀ عبارت و بیان عادی نمیگنجد و درک تعبیری که عارف از اينگونه تجار روحانی
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میکند ،بدون دا شتن تجربۀ م .ابه ،شدنی نی ست (زرينکو  .)80-9 ،اينجا ا ست که بروز
سلللوهتفاهم بین سلللالکی که از تجربۀ قبلی خود سلللدن میگويد و مؤمنی که تجربۀ او را
درنیافته ،اجتنا ناپذير اسللت .صللوفیه برای پرهیز از سللوهتفاهمی که زبان تجربۀ عرفانی،
ناگزير بین آنها و غیر ،ايجاد میکند ،برای خود زبانی ا صطالحی ساختند .در واقع صوفیان
کو شیدند با پو شاندن اندي .ههای خود در الفاظ و عبارات خاص ،از گزند در امان بمانند و
در عین حال به کمک همین زبان اصلللطالحی به کلمات قديم معنی ديگری بده ند و بیان
روشنتری از تجربۀ خود داشته باشند (نويا.)5 ،
روشلللن اسلللت که هیه تجربهای نمیتواند از ذهن تهی از مفاهیم سلللربرآورد و ذهن
مسلللمانان که بی.للتر با مفاهیم موجود در قرآن و روايات سللروکار داشللت ،از اين گنجینۀ
ارزشمند برای ساخت اصطالحات در علوم مدتلف استفاده کرد .تصوف نیز در همین مسیر
قرار داشلللت و از قرآن و روايات و به ويژه احاديث قدسلللی بی.لللترين اسلللتفاده را کرد.
پژوهاهای نو با مطالعه و بررسی کهنترين تفسیرهای صوفیانۀ قرآن ،به اين پرسا پاسخ
میدهد که :آيا زبان ا صطالحی صوفیان ،ري .ه در قرآن و ند ستین تف سیرهای قرآن دارد يا
چنانکه برخی مدالفان تصلللوف میگويند ،بدعتی بعدی اسلللت که علل آن را بايد در جای
ديگری جز اسللالم جسللتجو کرد؟ نتیجه اين پژوهاها ن.للان از آن دارد که بدا عمده و
اصلللی زبان تصللوف از قرآن گرفته شللده اسللت و من.للأ اين زبان (حداقل در محتوا) با همۀ
ا صطالحی بودن يا ا صطالحی شدنا ،قرآن ا ست (نويا .)81 ،اين پژوهاهای نو ادعاهای
قديم صوفیان را که ا صطالحات خود را برگرفته از قرآن و سنت میدان ستند ،تأيید میکند.
برای نمونه ،صوفی بزرگ ابومظفرعبادی (ف505 .ق) چنین نوشته است« :بدانکه هر قومی
را از اقوام آدمیان ،در علم خويا اصطالحات و عبارات باشد به خالف يکديگر ،هرچند که
در معانی تفاوت نباشللد و اصللطالحات از با لريقت مسللتدر باشللد از قرآن و اخبار و
اينچنین نیکوتر که از مستدرجات اوهام و ظنون باشد» (عبادی.)815 ،
صللوفیان اصللطالحاتی مانند ذکر و سللر قلب و نور و تجلی را از قرآن گرفتهاند و مأخذ
بعضللی ديگر از اصللطالحات که ظاهرا اختصللاص به قران ندارد ،مانند حال و «مقام محو و
اثبات» و صبر و فنا ،سدن و استنباط بعضی مفسران قديم و متکلمان از قرآن است؛ چنانکه
ب سیاری از ا صطالحات نیز ري .ه در احاديث قد سی و نبوی دارد ،مانند کنز مدفی و جهاد
اکبر و لقا و وقت و امثال آن .صوفیان همچنین بع ضی ا صطالحات و الفاظ را مانند ذات و
عرض و حلول از کالم متکلمان؛ ماهیت و هويت و انیت و وحدانیت و «کون و ف ساد» را از
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اهل حکمت و جمع و معرفۀ و شللاهد و حقیقت را از نحويان گرفتهاند و اين همه ن.للان از
انس و آشلللنللايی آنللان بللا اين مفللاهیم دارد (زرينکو  .)851-809 ،بنللابراين برخالف
شباهتهايی که میان روش تصوف و مکاتب غیراسالمی مانند مانويت و آيین بودا و رهبانان
م سیحی ثبت و ضبط شده ا ست ،میتوان پذيرفت که من.أ اصطالحات ت صوف ،چیزی جز
اسلللالم و قرآ ن نیسلللت و ترديدی نیسلللت که بدون اسلللالم و قرآن از جمع تمام عناصلللر
غیراسللالمی ،ممکن نبود چنین نتیجهای حاصللل شللود؛ هرچند بهرههای بعدی تصللوف از
مسیحیت و مذاهب شرقی انکارشدنی نیست (زرين کو .)80 -80 ،
در کنار اصطالحاتی که صوفیان از قرآن و روايات و علوم اسالمی وام گرفتند ،ما در آثار
صوفیه با دو دسته از اصطالحات مواجه می شويم که تغییر بنیادين در زبان صوفیان به وجود
آوردند :يکی ع.لللق و اصلللطالحات مربوط به آن و ديگری اصلللطالحات مربوط به باده و
مجالس بادهگ ساری .در هر دو خو شۀ ا صطالحات ع .ق و باده حاالتی ت صوير می شود که
فراتر از امور عادی زندگی است و به چیزهايی اشاره دارد که ورای «لور» عقل است .هم در
تو صیف تجربۀ ع .ق و هم در تو صیف تجربۀ بادهگ ساری ،فرد به سدتی میافتد و بیان آن
تجربهها را با زبان عادی و با واژگان متعارف ب سیار د شوار میبیند .اين د شواری را صوفیه
نیز در بیان تجربههای خود دا شتند .صوفیان خود را همچون عا شقی میديدند که ع .ق به
ح ضرت حق آنها را از خود بیخود کرده ا ست و همچون بادهگ ساری میديدند که شرا
محبت الهی را نو شیده و از دنیا و مافیها بیخبر و م ست شده ا ست .بنابراين ،ع .ق و باده
میتوان ست بهترين مادهای با شد که صوفیان با ت .بیه خود به فرد عا شق و فرد م ست از آن
استفاده کنند .البته اين مسئله اعتراض شديد بسیاری از مت.رعان را برانگیدت ولی بهتدريج
همۀ صوفیان و بی.تر شريعتمداران آن را پذيرفتند.
از اين روست که بهتدريج و از قرن پنجم هجری ،اشعار شاعران غیرصوفی و الفاظ آنان
در «وصللف بدن مع.للوق» و «مجالس بادهگسللاری» ،ابتدا در حلقههای سللماو و س ل س در
ادبیات صوفیه وارد شد .سدنانی که نمیتوان از آن جز ع .ق مجازی تعبیر کرد؛ مانند آنکه
از لب و خال و چ .م و زلف مع .وق ياد میکردهاند يا دربارۀ احوالی سدن میگفتند که با
آدا مسلللمانی ،مناسللب نمینموده اسللت؛ مانند وصللف شللرا و ربا و آواز و رقص و
خرابات .معلوم است که عامۀ مسمانان و اهل شريعت آن را زشت می شمردند و بر صوفیان
شللنعتها میزدند و به کفر و زندقه متهم میکردند (زرينکو  .)801 ،صللوفیه ناگزير برای
رهايی از دردسلللرهای شلللطحیات خود ،با تأويل اين اصلللطالحات ،هريک از اين الفاظ را
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اشارتی و رمزی حاکی از دريافتهای خود قرار دادند؛ مثال زلف را اشارتی به کثرت و خال
را کنايتی از وحدت دانستند تا از تهمت انکار عوام رهايی يابند (زرينکو .)809 ،
بحث از معانی ا صطالحات رايج در میان صوفیه از آغاز نگارش در میان صوفیان وجود
دا شته ا ست .نوي سندگان ب سیاری ،از قديم بر تعريف ا صطالحات صوفیه همت کردند و در
آثار خود با يا ابوابی را به شرح اصطالحات صوفیه اختصاص دادند و بعدتر به تکنگاری
و تألیف رسالۀ مستقل در با شرح اصطالحات تصوف روی آوردند که در واقع «واژهنامۀ»
تصوفاند .صوفیه تا قرن ش.م هجری ،دربارۀ الفاظ خاص تصوف ،لفظ «عبارات» و «الفاظ»
را بهکار میبردهاند و ظاهرا از اين زمان به بعد بهتدريج لفظ «اصللطالحات» و «مصللطلحات»
رايج شد (پورجوادی .)89-81 ،از ر سالههايی که بد .ی از آن به شرح اصطالحات صوفیه
اختصاص يافته ،میتوان به اللمع تألیف ابونصر سرا لوسی (ف951 .ق) ،التعرف لمذهب
اهل الت صوف تألیف ابوبکر کالبادی (ف915 .ق) ،تهذيب اال سرار تألیف ابوسعد خرگو شى
(ف 014 .يا 015ق) ،رسللالۀ ق.للیريه تألیف ابوالقاسللم ق.لیرى (متوفى 045ق) و البیاض و
السللواد ،تألیف خواجه ابوالحسللن علی سللیرجانی (ف .حدود 051ق) اشللاره کرد .به نظر
می رسد ندستین اثر مستقلی که دربارۀ اصطالحات صوفیه نگاشته شده است ،کتا عبارات
الصوفیه ،منسو به ابوالقاسم ق .یری باشد که با استفاده از چند اثر صوفیانه ،رسالۀ بهنسبت
جامعی دربارۀ اصللطالحات تصللوف گرد آورده اسللت( 8پورجوادی .)01-81 ،اصللطالحات
الصوفیۀ ابنعربی (ف491 .ق) ،از مهمترين رسالههای مستقل در شرح اصطالحات است که
 011لفظ يا ا صطالح مهم را شرح کرده ا ست و بعدها مأخذ ب سیاری از صوفیان برای شرح
اصلللطالحات قرار گرفته اسلللت .اين آثار گرچه با هم فرق دارند اما بهکلی نسلللبت به هم
بیارتباط نیستند و همۀ آثار بعدی با نگاه به آثار پی.ین يا با استفاده از آنها نوشته شده است.
اين رسالهها شامل دو بدا يا دو گونۀ اصطالحیاند -8 :واژهنامۀ اصطالحات غیراستعاری
(غیرسمبولیک)؛  -0واژهنامۀ اصطالحات استعاری (سمبولیک) (الفتی ،8940 ،مقدمۀ مصحح،
 .) 01تعیین تاريخ دقیق پیدايا ا صطالحات ا ستعاری در میان صوفیه کاری د شوار ا ست .با
اين حال میدانیم که در اواخر قرن شللل.لللم يا اوايل قرن هفتم ،اين اصلللطالحات در کمال
پدتگی و شهرت بوده ا ست؛ زيرا اوراد االحبا که در نیمۀ ند ست قرن هفتم تألیف شده
است ،در فص سماو ،به چندين اصطالح استعاری صوفیه ،مانند شرا و دير و زنار و ترسا
 .8به نظر دکتر ن صراهلل پورجوادی نوي سندۀ «عبارات» ،احتماال بايد يکی از شاگردان يا مريدان ق .یری
باشد نه خود ق.یری (همان منبع).
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و خرابات توجه داده است و پس از آن نیز اين مسئله ادامه داشته است .رسالۀ مهم ديگر در
اصطالحات استعاری تصوف که متعلق به قرن ه.تم هجری است ،رشف االلحاظ فی ک.ف
االلفاظ منسللو به شللرفالدين حسللین بن الفتی تبريزی اسللت که در ادامۀ مقاله دربارۀ آن
سدن خواهیم گفت .رسالۀ شرح مصطلحات صوفیه که در پايان اين مقاله متن آن را تصحیح
کردهايم يکی از حلقههای همین تسللبیح اسللت و در محتوا نیز بسللیار شللبیه رشللف االلحاظ
ا ست .ما در ابتدا متوجه شباهت میان اين ر ساله و ر سالۀ ر شف االلحاظ ن .ده بوديم ،ولی
چون فهرستنويس نسدۀ خطی مورد استفادۀ ما بهاشتباه اين رساله را همان رشف االلحاظ
دانسلللته بود ،به اين صلللرافت افتاديم که به رشلللف االلحاظ نیز مراجعه کنیم و در آنجا به
شباهتها و در عین حال تفاوتهای بسیار میان اين دو رساله پی برديم.
شرح مصطلحات صوفیه مقدمهای دارد و سه فصل .نويسنده ،در مقدمه از حکمت لباس
صورت که صوفیه بر عالم معانی پو شانیدهاند و ابداو ا صطالحات عرفانی سدن میگويد و
پس از آن در فصلهای سهگانه 055 ،اصطالح استعاری صوفیه را شرح میکند.

مقایسۀ رسالۀ شرح مصطلحات صوفیه و رسالۀ رشف االلحاظ فی کشف االلفاظ
شباهتهای دو رساله
ر سالۀ ر شف االلحاظ فی ک .ف االلفاظ را ا ستاد نجیب مايل هروی ت صحیح کرده ا ست.
اي.ان بسیاری از رسالههای شبیه رشف االلحاظ ،همچون رسالۀ اصطالحات عراقی ،را همان
ر شف االلحاظ دان ستهاند؛ ولی به نظر میر سد شباهتهای میان اين ر سالهها رهزن شده و
استاد مايل هروی را به اشتباه انداخته است .با بررسی اين رسالهها میتوان ادعا کرد که همۀ
آنها ر سالههايی م ستقل ه ستند يا د ستکم روايتهايی م ستقل و متفاوت ه ستند که ه ستۀ
مرکزی آنها بسیار به يکديگر نزديک است .رسالۀ رشف االلحاظ در محتوای مقدمه و عنوان
فصول سهگانه و اصطالحات شرحشده ،بسیار شبیه رسالۀ شرح مصطلحات صوفیه است؛ اما
تفاوتهای مهمی هم دارند که به آنها ا شاره میکنیم .در واقع میتوان گفت که هر دو ر ساله
در ساختار و صورت به يکديگر شبیهاند ولی در تعداد ا صطالحات و شرح مربوط به هر
اصطالح متفاوتاند.
تفاوتهای دو رساله
( )0تفاوت در مقدمه
مقدمۀ رشف االلحاظ تقريبا همۀ مقدمۀ شرح مصطلحات صوفیه را دربردارد و البته مف صلتر

تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نويسندهای ناشناخته به همراه مقدمۀ ...

015

و م.روحتر است و افزون بر اندکی تفصیل دربارۀ قوای ادارک ب.ری ،در برخی نسدهها به
نام نويسنده يعنی حسین بن احمد تبريزی و نام رساله يعنی رشف االلحاظ فی ک.ف االلفاظ
ت صريح شده ا ست .ا ستاد مايل هروی در پانو شت گفته ا ست که نام کتا در ن سدههای
مدتلف ،متفاوت است و بعضی نسدهها به نام «رسالۀ اصطالحات صوفیه» يا « شرح االلفاظ
فی ک.ف االلفاظ» ا ست .البته اين مقدمه در همۀ ن سدههايی که به آن ارجاو شده ،نی ست و
بعضی از نسدهها مقدمۀ متفاوتی دارند (الفتی.)91 ،
( )2تفاوت در عناوین فصلها
نامگذاری فصلهای سهگانه هم در دو رساله تفاوت دارد .نويسندۀ شرح مصطلحات صوفیه،
«اسامی ع.ق و عاشق و مع.وق»« ،ا سامی آالت لر » و « اسامی احوال عاشق و ع.ق» را
برای عنوان فصلهای کتا خود برگزيده است؛ ولی در رشف االلحاظ ،عنوان فصلها چنین
است« :اسامی مع.وق» « ،اسامی که میان عاشق و مع.وق متداول است بر سبیل اشتراک» و
« کلماتی چند که مدصللوص به عاشللق و احوال اوسللت ،اگرچه بعضللی را تعلق به مع.للوق
است».
( )9تفاوت در تعداد اصطالحات
از نظر شمارگان ،ر شف االلحاظ  911ا صطالح را شرح کرده ا ست ،يعنی  05عنوان بیا از
رسالۀ حاضر؛ با اين حال  90اصطالح ،در شرح م صطلحات صوفیه آمده است که در رشف
االلحاظ نی ست .اين ا صطالحات ،عبارتاند از -8 :ذقن -0 ،بر چون سیم -9 ،سدن چون
در -0،سلللدن چون گوهر -5 ،گوهر سلللدن -4 ،مجلس -5 ،ک با  -1 ،بذل کردن-9 ،
درباختن -81 ،ترک کردن -88 ،برخاستن -80 ،ن.ستن -89 ،رفتن -80 ،آمدن -85 ،درون،
 -84بیرون -85 ،فهم -81 ،عقل -89 ،بنف.لله -01 ،دکان -08 ،سللفیدی -00 ،کبودی-09 ،
جويبار -00 ،آ روان -05 ،ناله زير -04 ،سللماو -05 ،پای کوفتن -01 ،دسللت زدن-09 ،
سهر -91 ،کوی -98 ،آستان -90 ،کاهلی -99 ،شتا  -90 ،گفتوگوی.
در مقابل  59واژه يا عبارت هم در ر شف االلحاظ شرح شده ا ست که در ر سالۀ شرح
مصطلحات صوفیه نیست -8 :میل -0 ،مهر -9 ،آرزو -0 ،جور -5 ،ناز -4 ،خ.م -5 ،کین،
 -1جنگ -9 ،آشللتی -81 ،قربت -88 ،پرده -80 ،حجا  -89 ،نقا  -80 ،مسللتوری-85 ،
سیری -84 ،سرک.ی -85 ،تندی -81 ،تیزی -89 ،سلطانی -01 ،امیری -08 ،حاکمی-00 ،
دوستکامی -09 ،صفت -00 ،سواری -05 ،توانگری -04 ،توانايی -05 ،تاختن -01 ،ترکتاز،
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 -09غارت -91 ،تارا  -98 ،بیگانگی -90 ،آشنايی -99 ،تکبر -90 ،شهود -95 ،کنج-94 ،
يار -95 ،غمگسلللار -91 ،غمدوار -99 ،مهربان -01 ،دلدار -08 ،دلبر -00 ،دلگ.لللا-09 ،
جانان -00 ،جانافزا -05 ،دو ست -04 ،قد ا ستوار -05 ،قامت -01 ،زلف -09 ،موی-51 ،
گی سوی -58 ،خم زلف -50 ،پیه زلف -59 ،تا زلف ،50 ،سر -55 ،پی .انی -54 ،ابرو،
 -55کمان ابرو -51 ،ابروی خفته -59 ،لاق ابرو -41 ،مژه -48 ،خم -40 ،سلللرانجام-49 ،
تجلی -40 ،غواصللی -45 ،دريا -44 ،گل -45 ،الله -41 ،چ.للم نرگس -49 ،0خط سللیاه،
 -51سدن چر  -58 ،زبان چر  -50 ،قفا -59 ،میانباريک -50 ،مدهوشی -55 ،نزديکی،
 -54ناتوانی -55 ،علو -51 ،علف (در ر شف االلحاظ دو شرح مدتلف از دو ن سده ،يکی
در متن و ديگری در ن سدهبدلها ،برای واژۀ علف آمده ا ست که ر سالۀ شرح م صطلحات
صوفیه مطابق متن است) -59 ،محمل.
افزون بر اين در شللرح مصللطلحات صللوفیه ،واژههايی چون ترسللا و لامات و راحت و
فقیری آمده اسللت که در رشللف االلحاظ با اندکی اختالف به ترتیب :ترسللابچه و لاعات و
راحت وجود و فقر ا ست .نیز ر شف االلحاظ ،حزن را با وجدان و فقدان يکی گرفته ا ست.
ترتیب واژهها در دو ن سده هم يک سان نی ست و به دلیل تفاوت در عنوان ف صلها ،مدتلف
آمده است.
در شیوۀ شرحنويسی بر اصطالحات م.ترک ،رفتار هر دو رساله يکسان و بر سبیل ايجاز
ا ست؛ هرچند ر شف االلحاظ برخی از ا صطالحات را با تف صیل بی .تری ن سبت به ر سالۀ
حا ضر شرح کرده ا ست و نیز گاه اختالف در تعريف دارند؛ مانند اينکه «چ .م نرگس» ،در
نسدۀ حاضر ،ذيل «چ.م ترک» و عین آن دانسته شده است ،اما نويسندۀ رشف االلحاظ ،آن
را متفاوت از «چ.م ترک» از نظر ساحت آگاهی شمرده است.
استقالل هر دو رساله
با توجه به تفاوتهای میان دو ن سده ،در عین شباهتهای ب سیار ،بعید به نظر میر سد اين
دو رسللاله يکی باشللند؛ چنان که به دلیل زبان م.للترک صللوفیه در کاربسللت اصللطالحات و
ا ستعارات ،شباهتهای ب سیاری در ن سدههای موجود از شرح ا صطالحات ت صوف ديده
می شود .استاد نجیب مايل هروی در آغاز رسالۀ رشف االلحاظ ،به نسدههای بسیاری از آن
رساله اشاره کرده است که ناقص يا کامل در کتابدانههای جهان موجود است .او م.دصات
 .0در نسدۀ تاشکند ،ذيل چ.م ترک و عین آن دانسته شده است.
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پنج نسدۀ معتبر و کهن را آورده است که در تصحیح رساله از آنها بهره برده است .از مقايسۀ
پنج ن سدۀ مرجع در ت صحیح ر شف االلحاظ ،چنین برمیآيد که هیهيک از آنها مانند ن سدۀ
حاضر نیست و روشن است که مايل هروی رسالۀ حاضر را نديده است .رسالۀ اصطالحات
منسو به فدرالدين عراقی (ف411 .ق) که همراه با لمعات او ،به کوشا جواد نوربدا،
تصحیح و چاپ شده است هم بسیار شبیه هر دو رساله و گويی ترکیبی از دو رساله ا ست.
مايل هروی در مقالۀ «اصلللطالحات عراقی در گزارش سلللمنانی» (مايل هروی-95 ،8944 ،
 ،)815رسالۀ منسو به عراقی را که تفاوت خاصی (جز در ديباچه و برخی اصطالحات) با
رسالۀ رشف االلحاظ ندارد ،در واقع اثری برساخته در قرون متأخر میداند و معتقد است از
ا صطالحات عراقی ،ن سدهای معتبر و کهن موجود نی ست و در کتاب .نا سیها هم از آن اثری
نی ست .او به دلیل قديمیتر بودن ن سدۀ ر شف االلحاظ ،نیز ت صريح نام نوي سنده و نام کتا
در يکی از نسللدههای کهن ،اين نسللدهها را با وجود تفاوتهايی که در مقدمه و در ترتیب
بعضللی اصللطالحات دارند ،همان رشللف االلحاظ مینامد (همان )91 ،که به نظر میرسللد
برداشللت درسللتی نیسللت .او در ادامه و در جسللتوجو برای يافتن دلیل انتسللا رسللالۀ
ا صطالحات به فدرالدين عراقی ،از کتابی با عنوان لطايف ا شرفی فی بیان لوايف صوفی از
قرن ه.تم هجری ياد میکند که به امالی سیداشرف جهانگیر سمنانی (ف111 .ق) و تحرير
نظامالدين غريب يمنی نوشللته شللده اسللت .در اين کتا  ،بد.للی از مصللطلحات اسللتعاری
صلوفیه آمده اسلت که سلیداشلرف در سلفر به دم.لق و در مجلس کبیرالدين عراقی فرزند
فدرالدين عراقی ،از او آموخته و پس از بازگ.ت به هندوستان و در حلقۀ مريدانا ،گزارش
کرده ا ست .اين گزارش اگرچه ف صلبندی ن .ده و بدون مقدمه ا ست ،اما در ا صطالحات،
ب سیار شبیه ر سالههای ديگر ا ست .البته مايل هروی اين احتمال را نیز دور از ذهن نمیداند
که در همان مجلس کبیرالدين ،يکی از مريدان ،اصللطالحات او را به نام اصللطالحات عراقی
ثبت کرده با شد و بعدها به دلیل شهرت فدرالدين عراقی ،به او من سو شده با شد (همان،
 99 – 91و  .)814بهروز صللاحباختیاری در مقالهای به نام «رسللالۀ اصللطالحات عرفانی»
سللدن مايل هروی را نقد کرده اسللت (صللاحباختیاری .)811-810 ،او با توجه به اينکه
نسللدۀ محل ارجاو در تصللحیح جواد نوربدا در رسللالۀ اصللطالحات عراقی ،نسللبت به
کهنترين نسللدۀ رشللف االلحاظ که هروی در تصللحیح اسللتفاده کرده اسللت ،پنجاه سللال
قديمیتر است ،چنین قطعیتی را در رد انتسا رساله به عراقی منصفانه ندانسته است .نسدۀ
مسللتند در تصللحیح رسللالۀ عراقی ،نسللدۀ متعلق به خانقاه نعمتاللهی ،شللامل لمعات و
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اصطالحات است که کتابت آن  100-185ق به خط اسعد بن احمد بنمحمد الکاتب است؛
حال آنکه کهنترين ن سدهای که نجیب مايل هروی در ت صحیح ر شف االلحاظ از آن بهره
برده است ،نسدهای در مجموعۀ شماره  0401در کتابدانه اياصوفیا و به تاريخ  150ق است
(الفتی ،م قد مۀ ما يل هروی01-05 ،؛ صلللا حب اخت یاری811-810 ،؛ عراقی ،م قد مۀ جواد
نوربدا.)84 ،
از آنجا که در فهرسللت نسللخ خطی ،رسللالههای ديگری نیز میتوان يافت که آغاز مقدمۀ آن
کامال با مقدمۀ ر شف االلحاظ شبیه ا ست ،مانند ا شارات ديوان حافظ (فندا)591/9 ،؛ ر سالۀ
من سو به عزيز ن سفی (فندا ،)41/0،ا صطالحات ديوان حافظ (فندا )04/0،و ا صطالحات
صللوفیان (فندا ،)09/0،به نظر میرسللد در نامگذاری اين رسللاله به نام رشللف االلحاظ ،بايد
احتیاط بی .تری کرد .با توجه به مطالبی که تا اينجا گفتیم ،میتوان ادعا کرد که ر سالۀ شرح
مصطلحات صوفیه (رسالۀ حاضر) غیر از رشف االلحاظ و رسالهای مستقل است.
نسخهشناسی رسالۀ شرح مصطلحات صوفیه
از رساله شرح مصطلحات صوفیه يک نسده کهن و ارزشمند به دست ما رسیده است .رساله
ضللمن مجموعهای خطی اسللت که متعلق به بنیاد خاورشللناسللی ابوريحان بیرونی در شللهر
تا شکند (ازبک ستان) ا ست و به شماره  9811در آنجا نگهداری می شود و  088برگ دارد.
ت صوير اين مجموعه به همت آقای سیدعلی موجانی فراهم آمده ا ست .وی در اين ت صوير
نام مجموعه را « سرود بدارا» گذا شته ا ست .در آغاز مجموعه ،پس از مقدمۀ کوتاه سیدعلی
موجانی ،فهر ست ر سالههای مجموعه را ا ستاد علی بهرامیان ثبت کردهاند .شرح مصطلحات
صوفیه هفدهمین ر ساله در مجموعۀ حا ضر ا ست .عنوان ر ساله در باالی برگ ند ست به
صللورت کمرنگ با خطی غیر از خط متن و احتماال در زمانی متأخر بر تاريخ کتابت نسللده
نوشته شده است.
اگرچه سللعی اسللتاد علی بهرامیان م.للکور اسللت ،اما به دلیل چند سللهو و خطا که در
فهر ست اي .ان راه يافته و ما توان ستیم پارهای از آنها را ا صالح کنیم ،فهر ست ر سالههای
مجمو عه را اين جا می آوريم؛ به ويژه از اين نظر که مجمو عۀ ب دارا در جای ديگری معرفی
ن.ده است .بی.تر رسالههای اين مجموعه به خط محمدباقر بن فدرالدين رومی کتابت شده
است .از میان هجده رساله و يادداشت ،پنج رساله تاريخ کتابت دارد (دو رساله در سال 101
ق و دو رسللاله در سللال  155ق و يک رسللاله در سللال  144ق) .با توجه به تاريخ کتابت
ر سالهها و ترتیب قرار گرفتن آنها در مجموعه ،به نظر میر سد ر سالهها در صحافی پس و
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پیا شده باشند .و اما رسالههای مجموعه:

 .8ابوالعباس احمد بن علی قرشی بونی (ف 400 .ق)« ،رسالة فیها خواص احلروف و معانیها

و خمارجها و ما خیتص هبا من کالم البونی رمحه اهلل .هکذا وجد فیه والظاهر أنه من کالم ال شیخ
أبی احلسن احلرانی رمحه اهلل أو مأخوذا من کالمه» ،به زبان عربی ،نام کاتب :محمدباقر بن فدر

الرومی ،تاريخ کتابت 0 :شعبان  ،101برگ 9آ – 89آ.

 .0ابوالحسن تا الدين علی بن احمد بن ابراهیم حوالی تجیبی (ف 495 .ق) «رسالة فی علم

احلروف» ،عربی ،کاتب :محمدباقر بن فدر الرومی ،تاريخ کتابت 00 :شعبان  ،101برگ 89
ل 881آ.

« .9کفایة الفرایض» ،فارسی ،برگ  881ل 800آ.

« .0يادداشت کوتاه دربارۀ ايمان مجمل و مفصل» ،فارسی ،برگ 805آ.
 .5میرسیدعلی همدانی (ف 514 .ق)« ،رسالۀ واردات» ،فارسی ،برگ  805ل 890آ.
 .4میرسللیدعلی همدانی (ف 514 .ق)« ،رسللالۀ ده قاعده» ،فارسللی ،کاتب :عبدالرحیم بن
موالنان عبدالله ختالنی .برگ 890آ ل 899آ.
 .5میرسللیدعلی همدانی (ف 514 .ق)« ،دعای مبارک از حضللرت امیر سللیدعلی همدانی»،
فارسی ،برگ . 899
 .1حکیم ترمذی« ،دعا» ،عربی ،برگ 801آ.
 .9سعدالدين حمويه (ف 409 .ق)« ،ر ساله در شرح حديث کنز» ،فار سی ،برگ 808آ ل
800آ.
« .81رشح حدیث إن اهلل مخر طینة آدم» از نويسندهای نامعلوم ،عربی ،برگ  800ل 804آ.

 .88ابومنصلللور اصلللفهانی (ف 081 .ق)« ،نهج الداص» ،عربی ،کاتب :محمد الباقر بن
فدرالدين الرومی ،تاريخ کتابت 5 :ذيقعدۀ  ،144برگ  805ل 855آ.
« .80اختیارات از سدنان م.ايخ و احاديث» ،عربی ،برگ  855ل . 841
 .89خواجه احمد غزالی (ف 585 .يا  585ق)« ،عینیه» ،عربی ،برگ  848ل . 854
 .80خواجه محمد پار سا (ف« ،)100 .أجوبة الفتاوی التی أر سلت من هراة» ،فار سی ،تاريخ
کتابت :سهشنبه  81رجب  ،155برگ  855ل . 814
« .85رساله در تصوف» ،فارسی ،تاريخ کتابت 88 :رجب  ،155برگ  814ل . 890
« .84رساله در معنای تصوف و صوفیه» ،فارسی ،برگ 899آ ل . 895
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« .85شرح مصطلحات صوفیه» ،فارسی ،برگ  894ل ( . 011همین رساله حاضر)

 .81خواجه محمد پارسا (ف « ،)100 .صور الفتاوی التی وردت من هراة إلی بخارا» ،فارسی،
برگ 018آ ل . 015
از آنجا که تنها نسدۀ بهدستآمده از شرح مصطلحات صوفیه ،همین نسدۀ خطی موجود در
مجموعۀ بدارا ا ست ،ت صحیح آن صرفا با تکیه به همین ن سده انجام شده ا ست .البته برای
خواندن برخی کلمات دشوار و سدتخوان از ساير رسالههای موجود در شرح اصطالحات
تصوف مانند بد.ی از ک.ف المحجو هجويری و رسالۀ اصطالحات فدرالدين عراقی و
رشللف االلحاظ فی ک.للف االلفاظ منسللو به الفتی بهره برديم .با اين حال برخی کلمات
محدود ( 0مورد) ،همچنان بدخوان يا محل سللؤال باقی ماند که در متن م.للدص کردهايم.
واژههايی که دربارۀ آن ترديد داشللتیم با عالمت (؟) در مقابل آن ،م.للدص کرديم و کلماتی
که در نسلللده خطخوردگی دارد يا موفق به خواندن آن ن.لللديم با عبارت (ناخوانا) معلوم
کردهايم .همچنین اشتباهات اماليی در متن را اصالح کرديم و اصل آن را در پاورقی آورديم.
هر جا که به متن چیزی اضافه کرديم ،با ن.انۀ قال [ ] م.دص شده است.
نتیجهگیری
در پژوها حاضللر عالوه بر تصللحیح و تحقیق رسللالهای کهن با عنوان شللرح مصللطلحات
صوفیه ،اوال سیر شکلگیری مصطلحات صوفیه و تحوالت و تطورات آن را بررسی کرديم؛
ثانیا ن .ان داديم که گردآوری و شرح ا صطالحات ت صوف خود نوعی ادبی (ژانر) در میان
ادبیات صوفیه به شمار میرود و میتوان صدها متن کهن را معرفی کرد که متعلق به اين ژانر
ه ستند؛ ثالثا به اين نتیجه ر سیديم که شباهتهای میان چنین ر سالههايی نبايد ما را به اين
ا شتباه بیندازد که همۀ اينها يک ر ساله ه ستند؛ بلکه بايد گفت هر يک از ر سالههای مربوط
به ا صطالحات صوفیه ر سالهای م ستقل ه ستند ،هرچند ه ستۀ مرکزی آنها با يکديگر شبیه
باشلللد .حداکثر میتوان گفت که اين رسلللالهها روايتهای مدتلف و البته مسلللتقل از يک
موضوو ه ستند؛ رابعا ر سالۀ شرح م صطلحات صوفیه را با ر سالۀ ر شف االلحاظ فی ک .ف
االلفاظ من سو به الفتی تبريزی مقاي سه کرديم و وجوه شباهت و تفاوت اين دو ر ساله را
آشکار کرديم.
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متن رساله شرح مصطلحات صوفیه
[مقدمه]
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حمد و سلل اس خدای را عزوجل که درر معانی در تحت صللور بیانی عیان میکند ،و لراز
حقايق را در پس پردۀ رقايق مجاز نهان میگرداند ،و درود ب سیار و تهیت بی شمار بر سرور
کائنات و مهتر موجودات محمد مصطفی صلوات اهلل علیه و سالمه باد و بر آل و اصحا و
پاکان او.
اما بعد؛ ببايد دان ست که عالم مع انی ادراک نتوان کرد مگر در ک سوت لباس و صورت ،زيرا
که معانی از آن روی که معانیاند لطیف اند و وجود روحانی مادام که از کسلللوت لباس و
صورت مجرد با شد ادارک ب .ری ان سانی بدان راه نتواند برد .پس حکمت الهی اقت ضای آن
کرد که هر معنی را در ک سوت صورتی فعلی و قولی مح سوس و معقول به عالمیان نمايد تا
به ادراک اي.ان رسد.
بیت
لیکن چه کنم که چ.م صورتبین است
من معترفم که شاهد دل معنی است
و چون ا صحا معنی و اهل تحقیق اين صورت ديدهاند و ترنم معانی کردهاند ،الفاظ زلف
و خال را در سلک نظم ک .یدهاند و هر يکی را مظهر معنی عظیم کردهاند و حقايق و دقايق
را در اين نمط نموده ،پس واجب ديدم آن الفاظ و اسلللامی را شلللرحی کردن تا هرکس که
شروو کند در ابیات اي .ان ،داند که مق صود اي .ان نه اين صورت ظاهر دنیوی ا ست و نظر
اي.لللان تا کجا و که را بوده اسلللت و بدين الفاظ و اسلللامی مدتصلللر ،چه معانی و حقايق
خواستهاند .وأسأل اهلل تعالی الصوا وأعوذ به من الزلل والدطاه إنه الجواد الوها .
فصل [یکم]
در اسامی عشق و عاشق و معشوق
( )0محبت :دوستی محض را گويند بیعالقه.
( )2محب :صاحب دوستی محض را گويند با حق تعالی.
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( )9محبوب :حق تعالی را گويند وقتی که مستغنی دانند 895/آ /از دوستی.
( )0طلب :جستن حق را گويند مطلق؛ عامتر از آنکه دوست دارند يا نه.
( )2طالب :جويندۀ حق تعالی را گويند از راه محمدت کمال نه از روی دوستی.
( )6مطلوب :حق تعالی را گويند وقتی که جوينده عامتر از آن بود که به دوستی منسو
باشد.
( )1عشق :محبت مفرله را گويند و نیز دوستی حق تعالی را گويند با وجود للب و
جد تمام و نیز جذبۀ الهی را گويند.
( )8عاشق :آشفتۀ جمال و جالل الهی را گويند بعد از آنکه للب کرده باشد به جد
تمام.
( )3معشوق :حق تعالی را گويند وقتی که للب کنند به جد تمام و از آن جهت که
مستحق دوستی است از جمیع وجوه.
( )01شوق :انزعا دل را گويند در للب مع.وق.
( )00اشتیاق :کمال انزعا دل را گويند در میل کلی و للب تمام و ع.ق مدام.
( )02حسن :جمعیت کماالت را گويند در يک ذات و اين جز حق تعالی را نبود.
( )09جمال :ظاهر کردن کماالت مع.وق است.
( )00جالل :ظاهر کردن بزرگی مع.وق است از جهت استغنا از عاشق.
( )02لقا :ظهور مع.وق را گويند ،چنانکه عاشق را يقین حاصل شود که اوست.
( )06لطف :پرورش دادن مع.وق است عاشق را به لريق موافقت.
( )01مالحت :بینهايتی کماالت الهی را گويند که هیه کس به نهايت آن نرسد.
( )08ظرافت :ظهور انوار است از راه م.اهدۀ مجرد از ماده.
( )03شنگی :احکام لوالع و لوامع انوار است از حضرت حق جل و عال در ماده.
( )21شوخی :کثرت التفات را گويند.
( )20کرشمه :التفات را گويند.
( )22شکل :وجود مع.وق را گويند.
( )29شمایل :امتزا جمالیات و جاللیات را گويند.
( )20شیوه :اندک جذبۀ الهی را گويند در هر حالی که باشد.
( )22مکر :غرور دادن مع.وق و عاشق را تا به لريق لطف و موافقت يا به لريق قهر و
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مدالفت.
( )26فریب :استدرا الهی را گويند.
( )21وفا :عنايت ازلی را گويند.
( )28جفا :پوشانیدن دل سالک را گويند از معارف/ 895/ .
( )23چشم :صفت بصیری الهی را گويند.
( )91دیده :الال[و] الهی را گويند.
( )90چشم مست :ستر کردن الهی را گويند بر تقصیری که از سالک در وجود آيد.
( )92چشم خمار :ستر کردن تقصیر سالک را گويند بر سالک.
( )99چشم آهوانه :ستر کردن الهی را گويند بر تقصیرات سالک از غیر سالک.
( )90چشم شهال :ظاهر کردن احوال و کماالت سالک را گويند بر سالک و بر غیر
سالک ،و اين مقام از مکر و استدرا خالی نباشد.
( )92چشم ترک :ستر کردن احوال و کماالت سالک را گويند بر سالک و بر غیر او و
هرچه به جز اين؛ همچنین چ.م نرگس.
( )96روی :مرآت تجلیات را گويند.
( )91ماهروی :تجلیاتی را گويند که در ماده باشد.
( )98چهره :تجلیاتی را گويند که سالک بر کیفیت آن مطلع شود.
( )93رخ :تجلیات محض را گويند.
( )01چهرۀ گلگون :تجلیاتی را گويند [که] در غیر ماده باشد در حالت غیبت سالک.
( )00خال سیاه :عالم غیب را گويند.
( )02خط سبز :عالم برزخ را گويند.
( )09لب :کالم را گويند.
( )00لب لعل :بطون کالم را گويند.
( )02لب شکرین :کالم منزل را گويند که به واسطه باشد.
( )06لب شیرین :کالم بیواسطه را گويند به شرط ادراک.
( )01دهان :صفت متکلمی را گويند.
( )08دهان کوچک :صفت متکلمی را به لريق (ناخوانا) و تقديس از فهم و وهم
مدلوق.

084

جاويدان خرد ،شماره  ،99بهار و تابستان 8011

( )03زبان :امر را گويند مطلقا.
( )21زبان شیرین :امری را گويند که موافق تقدير باشد.
( )20زبان تلخ :امری را گويند که موافق لبع سالک نباشد.
( )22ذقن :محل مالحظه را گويند.
( )29زنخ :محل لذت را گويند از م.اهده.
( )20سیب زنخ :علم لذت را گويند از م.اهده.
( )22چاه زنخ :م.کالت اسرار م.اهده را 891/آ /گويند.
( )26غبغب :اقتران مالحظه و لذت علم را گويند.
( )21بناگوش :رقیقۀ سلسلۀ اعتصام را گويند به حضرت الهیت.
( )28دوش :صفت کبريايی حق را گويند.
( )23سینه :صفت علم الهیت را گويند.
( )61بر :صفت ربوبیت را گويند.
( )60بر چون سیم :پرورد[ن] سالک را گويند وقتی که پرورش موافق لبع سالک نباشد.
( )62میان :سابقه (؟) را گويند که در میان محب و محبو

باشد.

( )69موی میان :نظر سالک را گويند بر قطع حجب.
( )60دست :صفت قدرت را گويند.
( )62ساعد :صفت قوت را گويند.
( )66انگشت :صفت احالت را گويند.
( )61بازو :م.یت را گويند.
( )68سخن :اشارت و انتبا[ه] الهی را گويند مطلقا.
( )63سخن شیرین :اشارت الهی را گويند به واسطه.
( )11در سخن :مکاشفۀ اسرار الهی را گويند در ماده و غیر ماده.
( )10سخن چون در :اشارت واضح را گويند در ماده و غیر ماده.
( )12سخن چون گوهر :اشارت مدرک در ماده را گويند.
( )19گوهر سخن :ادراک اشارت را گويند در ماده و غیر ماده.
( )10سالم :درود و محمدت را گويند.
( )12پیام :اوامر و نواهی را گويند.
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( )16هدیه :نبوت و واليت را گويند.
( )11بعثت :وحی را گويند يا الهام را گويند.
فصل [دوم]
در اسامی آالت طرب
( )18مجلس :اوقات حضور را گويند.
( )13عشرت :لذت انس را گويند با حق تعالی با وجود علم از لذت.
( )81طرب :انس با حق را گويند و سرور دل.
( )80عیش :دوام حضرت انس را گويند با حق تعالی.
( )82شراب :غلبات ع.ق را گويند با وجود اعمالی که مستوجب مالحت باشد.
( )89شراب خام :عیا  / 891/ممزو را گويند.
( )80شراب پخته :ع.ق صرف را گويند.
( )82شرابخانه :عالم ملکوت را گويند.
( )86می :غلبات ع.ق را گويند با وجود اعمالی که مقارن سالمت باشد.
( )81میخانه :عالم الهوت را گويند.
( )88میکده :قدم مناجات را گويند.
( )83خمخانه :مهبط تجلیات را گويند که از عالم قلب است.
( )31باده :ع.ق را گويند وقتی که ضعیف [باشد].
( )30ساقی :م.ر  9را گويند.
( )32قدح :وقت را گويند.
( )39جام :احوال را گويند.
( )30صراحی :مقام را گويند.
( )32خمر :موقف را گويند.
( )36جرعه :اسرار مقامات و احوال را گويند که در سلوک از سالک پوشیده مانده باشد.
( )31مستی :فروگرفتن ع.ق را گويند ،جمیع صفات درونی و بیرونی.
( )38مست خراب :استغراق ع.ق را گويند.
 .9در اصل :شر .
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( )33نیممست :آگاهی را گويند از استغراق.
( )011خرابات :خرا

ب.ريت را گويند.

( )010هشیاری :آفاتی است از غلبۀ ع.ق.
( )012خمار :رجعت را گويند از مقام وصول به قهر.
( )019رندی :قطع نظر را گويند از اعمال.
( )010قلاشی :معاشرت و مباشرت اعمال را گويند چنانکه اقتضای احوال باشد.
( )012اوباشی :ترک ثوا را گويند.
( )016الابالی :باک ناداشتن را گويند از نوو که پیا آيد از لاعت و معصیت.
( )011شمع :نور اهلل را گويند.
( )018شاهد :تجلی را گويند.
( )013نقل :ک.ف معانی را گويند.
( )001کباب :پرورش دل را گويند در تجلیات.
( )000صبوحی :محادثه 0را گويند.
( )002غبوقی 5:مسامره را گويند.
( )009صبح :للوو احوال را گويند.
( )000بامداد :مقام گ.تن احوال و اوقات را گويند899/ .آ/
( )002شبانگاه :ملک شدن احوال را گويند.
( )006روز :تتابع 4انوار را گويند.
( )001شب :عالم جبروت را گويند.
( )008شب قدر :بقای سالک را گويند در عین استهالک به وجود حق تعالی.
( )003شب یلدا :نهايت الوان انوار را گويند که سواد اعظم است.
( )021عید :مقام جمع را گويند.
 .0هجويری دربارۀ مسللامره و محادثه چنین گفته اسللت« :مسللامره وقتى بود بنده را با حق به شللب و
محادثه وقتى بود به روز که اندر آن سؤال و جوا بود ظاهرى و بالنى و از آن است که مناجات شب
را مسامره خوانند و دعوات روز را محادثه» (ک.ف المحجو  ،تصحیح ژوکوفسکی ،ص .)094
 .5در اصل :عتوقی .غبوق به معنای شرا شبانگاه است (نک :منتهی االر .)915/9 ،
 .4در اصل :تابع.
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( )020نوروز :مقام تفرقه را گويند.
( )022کفر :تاريکی عالم معرفت را گويند.
( )029کافر :صاحب اعمال مقام تفرقه را گويند.
( )020ترسا :معانی و حقايق را گويند وقتی که عظیم رقیق و دقیق باشد.
( )022دیر :عالم انسانی را گويند.
( )026کلیسا :عالم حیوانی را گويند.
( )021چلیپا :عالم لبايع را گويند.
( )028زنار :بستن عهد را گويند.
( )023ناقوس :يادکرد مقام تفرقه را گويند.
( )091بت :مقصود و مطلو

را گويند.

( )090توبه :بازگ.تن از چیزی ناقص نازل و روی آوردن به چیزی کامل را گويند.
( )092ایمان :مقدار دانا را گويند به حضرت حق تعالی.
( )099اسالم :اعمال متابعت را گويند.
( )090دین :اعتقادی را گويند که از مقام تفرقه سر بر کرده باشد.
( )092زهد :اعراض را گويند از فضولی دنیاوی.
( )096نماز :اجتهاد سالک را گويند.
( )091عبادت :مطاوعت را گويند.
( )098روزه :قطع و امساک التفات را گويند.
( )093زکات :ترک و ايثار را گويند و تصفیه را نیز.
( )001حج :سلوک الی اهلل را گويند.
( )000بیابان :وقايع لريق را گويند.
( )002کعبه :مقام وصلت را گويند.
( )009طامات :معارف را گويند.
( )000خرقه :صالحیت و سالمت صورت ظاهر را گويند.
( )002سجاده :سند بالن را گويند.
( )006فروختن :ترک تدبیر و اجتهاد خود را گويند.
( )001گرو کردن :تسلیم وجود را گويند به حکم مقادير و ترک تدبیر به اختیار خود.

001
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( )008بذل کردن :عدول کردن از چیزی به چیزی را گويند.
( )003درباختن :محو کردن اعمال ماضی را گويند از نظر بالن.
( )021ترک کردن :قطع امل را گويند از چیزی.
( )020برخاستن :قصد و عزيمت را گويند/ 899/ .
( )022نشستن :سکینه را گويند.
( )029رفتن :عرو را گويند از عالم ب.ريت به عالم ارواح.
( )020آمدن :رجعت را گويند از عالم ارواح به عالم ب.ريت.
( )022درون :عالم ملکوت را گويند.
( )026بیرون :عالم ملک را گويند.
( )021عقل :آلت تمییز را گويند میان خیر و شر.
( )028فهم :آلت دريافتن را گويند.
( )023پاییز 5:مقام جمود را گويند.
( )061بهار :مقام عالم را گويند.
( )060تابستان :مقام معرفت را گويند.
( )062زمستان :عالم قبض را گويند.
( )069گلزار :گ.ادگی را گويند.
( )060بوستان :محل گ.ادگی را گويند به 1م.اهده.
( )062نرگس :نتیجۀ عالم را گويند که در عمل پیدا شود از فرح.
( )066سرو :علوی مرتبه را گويند.
( )061بنفشه :نکته (؟) را گويند که قوۀ ادراک بدو کار نکند.
( )068سبزه :عین معرفت را گويند.
( )063ریحان :نوری را گويند که از غايت تصفیه و رياضت حاصل شده باشد.
( )011نشو :ترقی را گويند.
( )010نما :عزت يافتن را گويند.

 .5در اصل :تأثیر.
 .1در اصل :که.
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( )012سرخی :قوۀ سلوک را گويند.
( )019سبزی :کمال مطلق را گويند.
( )010زردی :صفت سلوک را گويند.
( )012سفیدی :يکرنگی را گويند.
( )016کبودی :تدلیط 9محبت را گويند.
( )011ابر :حجابی را گويند.
( )018باران :نزول رحمت را گويند.
( )013جویبار :مجاری عبوديت را گويند.
( )081آب روان :فرح را گويند.
( )080سیل :غلبۀ احوال دل را گويند که از فرح [باشد].
( )082نسیم :يادآورد عنايت را گويند.
( )089بوی :آگاهی از عالقه و پیوستگی را گويند که در اصل بوده است در مقام جمع
و اکنون در حالت تفرقه افتاده.
( )080مطرب :آگاهکننده را گويند.
( )082دف :للب مع.وق را گويند مر عاشق را.
( )086نای :پیغام محبو را گويند.
( )081ترانه :آيین محبت را گويند.
( )088نالۀ زیر :حنین محبت را گويند و همچنین نالۀ ريز.
( )083سماع :لیبت مجلس را گويند.
( )031پای کوفتن :تواجد را گويند.
( )030دست زدن :محافظت و مراقبت وقت را 011/آ /گويند و باقی سازها بر اين قیاس
میکنند.
فصل [سوم]
در اسامی احوال عاشق و عشق
( )032وصال :مقام وحدت را گويند.
 .9در اصل :تدلیت.
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( )039کنار :دريافت اسرار و دوام مراقبت را گويند.
( )030بوس :استعداد قبول کیفیت کالم را گويند ،صوری و معنوی.
( )032فراق :غیبت را گويند از مقام وحدت.
( )036هجران :التفات را گويند به غیر حق تعالی ،درونی و بیرونی.
( )031غم :بند اهتمام للب مع.وق را گويند.
( )038اندوه :حیرت را گويند در کاری که نداند خیر و شر آن را.
( )033حزن :حالتی را گويند که در دل پديد آيد بعد از مفارقت و باعث شود به للب.
( )211کلبۀ احزان :خانۀ حزن را گويند.
( )210غمکده :مقام مستوری 81را گويند.
( )212خانه :خودی خود را گويند که غیبت وجود است.
( )219بام :محل غلبات را گويند که از ادراک عالمیان پوشیده است.
( )210سهر :وجود مطلق را گويند.
( )212دیه :وجود مستعار را گويند.
( )216کوی :مقام عبوديت را [گويند].
( )211محله :متصف شدن به صفات کمال را گويند.
( )218آستان :اعمال عادات را گويند.
( )213در :مطاوعت را گويند.
( )201محنت :زخمات و آالم را گويند که به سبب مع.وق به عاشق [رسد] ،اختیاری و
غیر اختیاری.
( )200تظلم :استعانت و استعاذت بردن را گويند به حضرت الهی.
( )202ناله :مناجات را گويند.
( )209فریاد :ذکر به جهر را گويند.
( )200آه :عالمت کمال ع.ق را گويند که زبان در بیان آن قاصر است.88
( )202فغان :ظاهر کردن احوال درونی را گويند.
( )206رنج :وجود امری را گويند که برخالف ارادت دل باشد.
 .81در اصل :مستوی.
 .88در اصل :قاصرند.
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( )201درد :حالتی را گويند که از محبت لاری شود و محب لاقت حمل آن ندارد.
( )208بیماری :قلق و انزعا درون را گويند.
( )203مردن :لرد و راندگی 80را گويند.
( )221زندگی 89:قبول و اقبال را گويند که به حضرت باشد.
( )220راحت :وجود امری (ناخوانا) را گويند که موافق ارادت دل باشد.
( )222تندرستی :برقرار ماندن دل و قوای درونی و بیرونی را گويند.
( )229افتادگی :ظهور 80جاللت الهی را گويند و رؤيت عدم قدرت/ 011/ .
( )220خرابی :قطع تفرقات و تدبیرات عقلی را گويند به توجه و تسلیم تمام.
( )222بیهوشی :استهالک ظاهر و بالن را گويند در ع.ق.
( )226دیوانگی :ظفر احکام ع.ق را گويند بر صفات عاشق.
( )221بندگی 85:مقام تکلیف را گويند.
( )228آزادی :مقام حريت را گويند.
( )223بینوایی :ناتوانی را گويند.
( )291فقیری :عدم اختیار را گويند که علم و عمل از او مسلو

شده باشد.

( )290سعادت :خواند[ن] ازلی را گويند.
( )292شقاوت :راندن ازلی را گويند.
( )299دوری :شعور به معارف اسما و صفات الهی را گويند.
( )290کاهلی :بطیهالسیر را گويند و اين گاه باشد که به سبب داشتن دقايق لريق باشد
سالک را و کمال باشد ،و گاه باشد که به سبب تقصیر سالک که دير عبور کند و اين سیر
نازلترين 84سیرها باشد.
( )292شتاب :سرعت سیر را گويند.
( )296پاکبازی :توجه خالص را گويند که نه در اعمال ثوا خواهد و نه در علو مرتبه.
 .80در اصل :راندهگی.
 .89در اصل :زندهگی.
 .80در اصل :ظهر.
 .85در اصل :بندهگی.
 .84در اصل :نازکترين.

000

جاويدان خرد ،شماره  ،99بهار و تابستان 8011

( )291حضور :مقام وحدت را گويند.
( )298غیبت :مقام اثنینیت را گويند.
( )293گرمی :حرارت محبت را گويند.
( )201سردی :برد يقین را گويند که نهايت محبت است.
( )200خواب :فنای اختیاری را در ب.ريت آن افعال [گويند].
( )202بیداری :عالم صحو را گويند.
( )209شتر :انسانیت را گويند.
( )200قتار 85:نوعیت را گويند.
( )202علف :شهوات و م.تهیات نفس را گويند.
( )206ساربان :رهنمای را گويند.
( )201زر :رياضت و مجاهده را گويند.
( )208گوهر :معانی را گويند.
( )203سیم :تصفیۀ ظاهری و بالنی را گويند.
( )221میدان :مقام شهوت را گويند.
( )220چوگان :تقدير جمیع امور را گويند به لريق جبر و قهر.
( )222گوی :مجبوری و مقهری سالک را گويند در تحت حکم تقدير.
( )229جستوجوی :خردهگیری را گويند از هر لرف که باشد.
( )220گفتوگوی :عتا محبتآمیز را گويند.
( )222شستوشوی :برداشتن خردهها را گويند که از تقصیر در وجود آمده باشد و
صفای حضور عاشق و مع.وق.
واﷲ تعالی أعلم بالصواب وإلیه المرجع والمآب

 .85قتار :بوی عود (لغتنامۀ دهددا).
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