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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات
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چکيده
مکتوبات عرفانی از ارزشمندترین نمونههای مکاتیب غیر رسمی به شمار میروند .ذوق
سرشار ،ذهن خلّاق و قلم پُرْراز عرفا ،این نامهها را از منشآت کاتبان درباری که به فنّ ترسّل،
نیک آگاه بودهاند ،ممتاز ساخته است .با مطالعة این متون ،ساختاری قاعدهمند و منسجم در
نگارش نامهها به چشم میخورد .نگارندگان این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی ـ
تحلیلی کوشیدهاند ،مکتوبات غزّالی ،سنایی ،موالنا و عینالقضات را از لحاظ ساختار و
محتوای نامهها با ارائة شواهد ،تحلیل و بررسی کنند .شیوة نامهنگاری ،موضوع ،مخاطب و به
طور کلی ساختار نامههای نویسندگان مزبور از مواردی است که کمتر به آن توجه شده است؛
لذا ،جای خالی این پژوهش در میان کارهای انجام شده مرتبط با مکتوبات عرفانی احساس
میشود .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ساختارهای مکاتیب عرفانی با ساختارهای
مکاتیب دیوانی متفاوت است .این تفاوت در آغاز نامه ،خطابها و القاب مشهودتر است؛ در
رکن اصلی نامهها نیز به صراحت موارد درخواستی کاتب بیان شده است .افزون بر اینها،
مکتوبات عرفا هم به لحاظ اخالقی ـ تعلیمی و هم به جهت آموزش مبانی عقیدتی و عرفانی
مشحون به اندرزها و توصیههای ارزشمند است.
کليدواژهها :مکتوبات عرفانی ،غزّالی ،سنایی ،موالنا ،عینالقضات.
تاریخ دریافت مقاله1999/03/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1999/05/16 :

*
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مقدمه
مکتوبات (مجموعة نامههای دیوانی و غیر آن) ،از جمله میراثهای منثور ادبی
هستند که شامل :منشور و فرمان ،فتحنامه و شکستنامه ،عهدنامه و سوگندنامه،
سلطانیّات ،اخوانیّات و ...میشوند .بنابر این تقسیمبندی و با توجّه به شأن
مکتوبٌالیه گاه جنبة رسمی و گاه غیر رسمی داشتهاند.
«نامههایی که بزرگان علم و ادب در طول حیات خود گهگاه به انشای آن مبادرت
ورزیدهاند ،در حقیقت جزئی از ذخایرِگـرانقدر ادبـی بـه شمار میروند ،که به
لحاظ صراحت گـفتار ،بـیش از سایر آثارشان حال و هوای اوضاع اجتماعی و
ادبی را در خود منعکس کرده و نمایانگر چهرة بی نقاب خالق خویشاند .از
خالل آنـها مـیتـوان ناگفتههای بسیاری را دریافت( ».شفق و آزادبخت :1995
)55

بسیاری از مکتوبات ذخیرهای گرانبها از اطالعات سیاسی ،ادبی و اجتماعی در
خود دارند:
«اطالعاتی که نـامههـا بـه ما میدهند از این جهت حائز اهمیّت اسـت کـه در
شـمار منـابع دست اول قرار میگیرند؛ بـسیاری از این مـجموعهها در زمان
نویسنده یا در روزگار پادشـاهی که این نویسندگان در دربار آنها کار میکردند،
تألیف شـدهانـد .بـا توجه به اینکـه در برخـی از دورههای تاریخی تعداد منابع
دست اول اندک است ،اهمیت نامههـا دوچـنـدان میشـود .به عـالوه اینکه
نامهها اسنادتاریخی به حساب میآیند و ارزش اطالعات آنها از کـتابهای
تـاریخ بـیشتر است( ».درپر و دیگران )35 :1991

از جمله مکاتیب غیر رسمی باید به نامههای منثور عرفا اشاره نمود .نثر این
نامهها گاه مانند زبان شعرشان ،رمزی و شیرین و شیواست؛ چراکه «نثر صوفیّه نیز
مانند شعر آنها همه به یک قلمرو تعلّق ندارد .گاه این نثر مثل یک شعر آکنده از
شور و جذبه و ذوق و عرفان میشود ...که آنها را میتوان شعر منثور خواند».

س  16ـ ش  61ـ زمستان  99ــــــــــــــــــــــ جستاری در ساختار مکتوبات عرفانی55/...

(زرّینکوب  )129 :1933اغلب عرفا عالوه بر سعی در شناخت سرچشمة هستی و
کشف حقایق خلقت به عالم شعر و ادبیات نیز گذری داشتهاند .نامههای به جا
ماندة عرفا از اسناد معتبری به شمار میروند که حاوی اطّالعات ارزشمندی
دربارة مراودات نگارنده با صاحب مقامان ،بلندپایگان ،دوستان ،خانواده و
زیردستانش است.
«مکاتیبنویسى شیوهاى است که عارفان به کمک آن ،مریدان و سالکان راه را به
راز و رمز عبور از گردنههاى حیرتافزاى نفس و چگونگىِ گذر از وادىهاى
هزارتوى آن ،آگاه مىکنند ،گاه با بشارت و خوشباش و گاه با انذار و به
هوشباش .زمانى از تجاربِ نورى خود سخن مىگویند و زمانى نجواکنان و
صمیمانه سر در خلوت سالک کرده اذکار و افکار او را به سامان مىرسانند».
(فیض کاشانی )19 :1955

این نامهها عالوه بر محتوای ارزشمندشان ،از نظر جمالشناسی ادبی ،عرفانی،
اسلوبهای نویسندگی و ساختار نیز حائز اهمیّت هستند.
با توجّه به اینکه بررسی همة مکتوبات عرفانی از حوصلة این جستار بیرون
است ،لذا تنها به آثار متقدّمان و صاحبان سبک این فنّ از جمله :غزّالی ،سنایی،
موالنا و عینالقضات بسنده شده است .در این آثار الگوهای مشابهی در
ساختارهای نامهنگاری دیده میشود .مکاتیب عرفا سرشار از نکات عرفانی،
محسّنات لفظی و معنوی است .محمّد غزالی به رغم آنکه عارفی واالمقام است،
اما:
«در نثر فارسی نیز دارای مقام و مرتبة خاصی است .وی نثر بسیار شیوا و پخته و
ساده و گیرا و پرمغز دارد .روانی کالم او بینهایت است و افکار او را حتی در
مواردی که دست به استدالالت عقالنی میزند در نهایت آسانی بیان میکند ،با
این حال رعایت ایجاز از اختصاصات این نویسنده است و این خود ارزش کالم
او را صدچندان میکند( ».صفا  ،1955ج)955 :5
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مکتوبات غزالی به جهت تعلیمی و نیز برخی مخاطبان سیاسی و دیوانی ،از
ارزش تاریخی و اجتماعی بسیاری برخوردار است.
قاضی همدانی ،آثار عرفانی شیوایی به نثر ذوقی و صوفیانه نگاشته است.
«مکاتیب عینالقضات  ،فارسیِ روان و بسیار سادهای دارد و در آنها گاه به آیات
قرآنی و اشعار پارسی و عربی استشهاد شده و نویسنده خود هم رباعیهایِ گرم
دلانگیزی از خود در آنها  ...آورده است( ».صفا  ،1955ج )935 :5نامههای قاضی،
گاه به دفاعیّات وی پرداخته و گاه در خدمت آموزش مبانی عرفانی مورد نظر
آمده است.
تعداد نامههای سنایی به نسبت سایر آثار بررسی شده ،کمتر است« .نامههای
سنایی که بنا به تحقیق استاد نذیر احمد ،هفدهتاست و سنایی آنها رابه دوستان و
وزرا و صدور غزنین و بهرامشاه غزنوی نوشته است( ».بهنامفر  )9 :1955مخاطبان
مکتوبات سنایی غالباً افراد شاخص و برجستة دیوانی هستند .مخاطبانی «که
نویسنده را وادار کرده که از آن دسته استراتژیهای بالغی و بیانی بهره بگیرد که
متناسب با شأن واالی آنها از یک طرف و مقام علمی و منزلت شخصی خودش
از طرف دیگر باشد( ».داوودی و دیگران )23 :1992

در میان آثار منثور موالنا ،مکتوبات وی اصالتی افزونتر از سایر منثورات او
دارند« :زیرا منشآت او و به قلم او بیتصرّف واسطهایست ...بر روی هم نثر
مولوی مانند نظمش ساده و دلپذیر و بر روش مشایخ صوفیه همراه با ایراد آیات
و احادیث و اخبار و اشعارست( ».صفا  ،1955ج ،9بخش)1505 :5

با بررسی مکاتیب میتوان گفت که این نویسندگان صاحب قلم و خوش
قریحه ،بیگمان از اصول و قواعد و آداب نامهنگاری آگاه بودهاند و همچنین به
زبان فارسی و عربی تسلّط کافی و وافی داشتهاند .محتوای کلّی مکتوبات ،عمدتاً
تعلیمی است و نویسنده سعی دارد با آوردن شعر ،آیات قرآن ،روایات و تمثیالت
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مخاطب را ارشاد کند .گاه به نظر میرسد که نامه ،مخاطب خاص دارد ،امّا با
تأمّل در معانی و مفاهیم در مییابیم که کاتب فیالواقع اسراری را برای عموم
طالبان مینویسد« .اینگونه مکتوبات در نزد صوفیه ،درخشندگی و صفای
یکزبان ساده و شفاف را که متعهد به تقریر مطلب و حل مشکل مخاطب است
حفظ میکند . ...اینگونه نامهها غالباً ،پارهای تعبیرات ادبی و شعری در خود
دارند( ».رستگار فسایی )533 :1995

بيان مسأله
بنا بر آنچه گفته شد ،مکاتیب یا نامههای عرفا ،از آثار گرانقدر عرفانی است .این
آثار از حیث ساختار ،محتوا ،نوع نثر و شیوة انشاء در خور توجّه و بررسی
هستند .ضرورت این پژوهش به کوتاه سخن ،نخست ازآن جهت است که
نویسندگان مکتوبات مورد بحث ،از پیشگامان فنّ ترسّل و هنر نامهنگاری عرفانی
به شمار میروند و دیگر آنکه اینگونه نوشتهها در زمرة اسناد معتبر و منابع
دست اوّلی به شمار میروند که منعکسکنندة چهرة جامعة خویش هستند؛ از این
روی الزم است توجّه شایانی به آنها داشت .در این نوشتار در پی آن هستیم تا
با گردآوری و تحلیل دادهها به وجوه اشتراک و افتراق ساختار ،اسلوب ،نوع
نگارش و ساللت انشاء اینگونة نوشتاری دست یابیم و ارکان و مختصّات اصلی
آنها را با ذکرشواهد و مثال تفکیک کنیم .نگارندگان در پژوهش حاضر در پی
پاسخ دادن به این پرسشها است :آیا در مکاتیب عرفانی به رغم زبان ذوقی و
لحن تعلیمی نامهها ،ساختار نامهنگاری منظّم و مدوّنی دیده میشود؟ ساختار
موجود در مکتوبات عرفانی مشتمل بر چه ارکانی است و هر یک چه
ویژگیهایی دارند؟

 / 50فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــ سیّد امیر جهادی حسینی ـ نازنین رستمیزاده

اهميّت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه مکاتیب صوفیانه ساختارمند و دارای نظم و نسق مترسّالنهای
هستند و نظر به اینکه تا کنون پژوهش مجزّایی دربارة ارکان مکتوبات عرفانی و
بررسی و تحلیل مبانی نامهنگاری در این آثار صورت نگرفته است ،ضرورت
انجام و ارائة پژوهش حاضر ایجاب میشود.

پيشينة پژوهش
اگرچه تا کنون پژوهشهای فراوانی دربارة نامههای غزّالی ،سنایی ،موالنا و
عینالقضات صورت گرفته است ،اما پژوهش مستقلی مرتبط با موضوع و مسألة
پژوهش این نوشتار انجام نشده است .از جمله پژوهشهای مرتبط با موضوع
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بهنامفر ( ،)1955در مقالة «ساختار و سبک مکاتیب سنایی» تنها به تحلیل ساختار
و سبک مکاتیب سنایی پرداخته و پس از شرح مختصری دربارة هریک از
نامههای سنایی ،ابتدا ارکان نامهها (صدر مکتوب ،شرح اشتیاق و خاتمة مکتوب)
و سپس ویژگیهای سبکی نامهها را بررسی کرده است .حداد عادل ( ،)1951در
مقالة «ارزش ادبی مکتوبات موالنا» به تحلیل محتوایی نامههای موالنا پرداخته
است .اقبال ( ،)1995در مقالة «مجموعه مکاتیب فارسی غزّالی بنام فضائلاالنام
من مکاتیب

االسالم» چنین میگوید که غزّالی زندگانی خود را به خواندن و

فکر کردن و زهد و عبادت و ارشاد مردم و خدمت به خلق گذرانده و با وجود
عمر کوتاهی که داشته ،تألیفات بسیار از خود به دو زبان فارسی و عربی به جا
گذاشته است .نویسنده در این پژوهش با ذکر شواهد ،مثالی دربارة هر باب از
مکاتیب غزّالی آورده است .روحانی و تقیزاده ( ،)1996در مقالة «گونة فرهنگی
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مکتوبات موالنا (بررسی سهمقولة موضوع ،مخاطب و افراد واسطه در نامههای
موالنا)» اعتقاد دارند که بررسی مکتوبات موالنا ،زمینهای را جهت آشنایی بیشتر
مخاطب با اندیشه ،شخصیت و روابط اجتماعی موالنا فراهم مینماید .درپر و
همکاران ( ،)1991در مقالة «اسلوب نوشتار نامههای فارسی ،توصیف و
طبقهبندی گونة نامه» به شناخت اسلوب نوشتارنامههای فارسی و ویژگیهای
شاخص آنها و توصیف و ردهبندی نامهها توجه داشتهاند .نویسندگان این جستار
میکوشند تا چارچوبهای مشابه در آثار متقدّم این حوزه را استخراج نمایند و
نشان دهند که این الگوها از جهتی مشابه و از سویی در آثار متأخر (مکتوبات
عرفانی) تکرار شدهاند .کاکهرش ( ،)1955در مقالة «دیدگاههای عرفانی سنایی
متاثر از غزالی» با تکیّه بر دو اثر نویسندگان (اربعین فی اصول الدین غزالی و
الحقیقة سنایی) و با توجه به زمینة اسالمی و قرآنی ،به بررسی اثرپذیری
سنایی از غزالی با رویکرد محتوایی آثار پرداخته است.
با مرور پیشینه معلوم میشود که نوشتار حاضر در احصاء و طبقهبندی ارکان
نامههای عرفانی با شیوهای مقایسهای در میان چهار اثر برگزیدة عرفانی،
رویکردی جدید دارد .البته الزم به ذکر است که از جهت محتوایی سایر مقاالت
بر شمرده شده نیز برخی ویژگیهای اخالقی و تعلیمی موجود در نامهها و آثار
مورد بررسی را بیان کردهاند.

بحث و بررسی
با بررسی مکتوبات عرفانی از چهار نویسندة مد نظر ،معلوم میشود که ارکان
اصلی نامههای عارفانه به ترتیب قرارگیری و استعمال در متن نامهها عبارتند از:
1ـ دعای صدر مکتوب؛ 5ـ شرح اشتیاق؛ 9ـ براعت استهالل؛ 3ـ القاب؛ 2ـ رکن
اصلی مکتوب؛ 6ـ خاتمة مکتوب.
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در میان ششرکن فوق ،رکن دوم (شرح اشتیاق) و رکن سوم (براعت
استهالل) ،کاربرد اندکی دارند و صرفاً در برخی از آثار نمود یافتهاند که بدان ها
در شمار ارکان کم کاربرد و متمایز اشاره میشود .سایر ارکان با ویژگیهای
پربسامد و مشترک در همة آثار وجود دارند که در ضمن ارکان پرکاربرد و
ویژگیهای مشابه بررسی خواهند شد.

ارکان پرکاربرد و مشابه (عمومی)
الف) صدر مکتوب
عبارات عربی آغازین با مضمون تحمیدیه ،نقل آیات و احادیث و کاربرد ادعیة
فارسی و عربی از شیوههای رایج آغاز نامههاست.
6ـ عبارات عربی با مضمون مدح و ثنا :گاه قبل از رکن آغازین (ادعیّه) به
سیاق وعّاظ و مجلسگویان ،عباراتی عربی که بیانگر آغاز و افتتاح سخن است
آورده میشود .این عبارات به نوعی تحمیدیه محسوب میشوند« :اَلحَمدُهللِ رَبّ
العالَمین وَ الصلو وَ السّالمُ عَلَی خَیرِ خَلقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجمَعین وَ

لِلمُتَّقین

وَ العُدوانَ الَّا عَلَی الظّالِمینَ( ».غزّالی )6 :1999

4ـ نقل آیات و احادیث :زمانی کاتب ،آیهای از قرآن را دستاویز آغاز نامه قرار
داده است .این مورد عالوه بر تیّمن و تفأل به خیر ،از اغراض تعلیمی و عارفانه
نیز برخوردار است« :تِلْکَ الدَّارُ اآلخِرَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی األَرْضِ
وَال فَسَادًا

لِلْمُتَّقِینَ( ».همان )60 :گاه احادیث نبوی نیز نقل شده اند« :قال

رسول اهلل(ص) :اَلدُنیا

ملعُونٌ مَا فیها الَّا ماکانَ هلل مِنهَا» (همان )53 :و

«الحمدُهلل علی فضلهِ ،قد رَجعَ الحقُ اِلی أهله( ».سنایی « )95 :1965قالَ اَصدقُ
القائِلین :یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ حَسبُکَ اهللُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنِین( ».همان« )50 :بِسم اهللِ
الرَّحمنِ الرَّحیمِ و بِه نستعین( ».موالنا « )29 :1951اهللُ یَجمعُ بَیننا و یَرفَع البُعد عَن
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بَیننا فَهو مُفتّحُ االبواب و مُسبّبُ األسبابِ( ».موالنا  )66 :1951ویژگی فوق در
نامههای عینالقضات ملحوظ نیست .بیشترین بسامد مربوط به مکاتیب غزّالی و
پس از آن سنایی و کمترین بسامد مربوط به مکاتیب موالنا است.
1ـ دعای صدر مکتوب :در میان نامههای عرفانی ،معموالً دعا ،رکن آغازین
مکتوب است که در اغلب مواضع به زبان فارسی و در برخی موارد گاه به عربی
نیز ذکر شده است .در متون ترسل دیوانی این دعا ،به دعای صدر مکتوب موسوم
است .ادعیّه با توجّه به مخاطب نامه ،جنبة عموم و خصوص پیدا میکند .بدین
نحو مکتوبی که مخاطبش پادشاه یا یکی از رجال حکومتی باشد ،مضمون دعا
برای توفیق وی در آن سِمت است.گاه دعا نیز جنبهای عام دارد؛ توفیقاتی که
کاتب در ضمن دعا برای مکتوبٌالیه خواستار است،گاه دنیوی و زمانی نیز
اخروی است.
در مکتوبی که غزّالی به سلطان سنجر نگاشته است دعای آغازین چنین است:
«ایزد تعالی ملک اسالم را از مملکت دنیا برخوردار کناد و آنگاه در آخرت
پادشاهی دهاد )9 :1999( ».آرزوی طول عمر برای مخاطب« :بقای ملک اسالم
باد( ».همان )6 :گاه دعا ،شخص کاتب و نیز همگان را شامل میشود« :ایزد تعالی
ما را و همگان را از خواب غفلت بیدار کناد( ».همان )60 :در موارد معدودی نیز
دعا به زبان عربی آورده شده است« :حرَّسَ اهللُ تَأییدَه و دامَ تَوفیقَه( ».همان)59 :

ادعیّه در مکاتیب غزّالی نسبتاً موجز و کوتاه است .ادعیّه در مکاتیب سنایی به
نسبت سایر آثار بررسی شده ،از اطناب و تنوّع بیشتری برخوردار است« :همیشه
زیادت سیادت و اعادت سعادت و اقامت سالمت ،نثار مجلس میمون همایون ...
قبلة اقبال ،جمال سیرت و کمال سریرت و اسباب شرف برو پاینده داراد و ماه
رعایت او برخادمان و آفتاب عنایت او بر دوستان تابنده داراد بِمنه وَ

جُودِه!»

()13 :1965

در مکاتیب موالنا ادعیّة آغازین به فارسی و عربی و نسبتاً طوالنی است:
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«همواره ایّام و اعوامِ صاحب اعظم ،دستور معظّم ،آصفِ زمان ،نظام الملک وقت،
افضل اعلمِ اَعدل ،ظهیر
مغیث األمم ،مجد

 ،اَلیف

االحدیه ،مُنیرالعدل ،عالی الهمم،

و الدّین ،ابوالملوک و السّالطین ـ ادام اهلل عُلوّه ـ در

توفیقِ افضلِ اعمال و اکرمِ خصال و تحصیلِ رضای حضرت ذوالجالل که وَ ما
لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ

تُجْزی الّا ابتغاءِ وجهِ ربِّه األعلی و لَسوفَ یَرضَی مصروف و

مستغرق باد؛ اولیای آن دولت مسرور و اعدای حضرت مقهور ،و باری ـ جلّ
جالله ـ اوّالً و آخراً حافظ و حامی و مُعین و غفور ،بحقّ محمّدٍ و آله( ».موالنا
)52 :1951
«ادام اهلل ظلّ ملک االمرا ،سیّد الخواص ،المعظّم ألمراهلل ـ ادام اهلل علوّه( ».همان:
)59

غالب نامههای موالنا با دعا آغاز شده است ،اما در مکاتیب عینالقضات شیوة
معمول کاتب ،آغاز کردن مکتوب با ادعیة کوتاه عربی و فارسی است.گویا این
شیوه ،نوعی تفأل به خیر زدن است که عرفا بدان تکیه کردهاند .ادعیّة عینالقضات
کمتر فارسی و اکثراً عربی و البتّه کوتاه و مختصرند« :أطالَ اهللُ بَقاک أیُّها االخُ
العزیز!» (عینالقضات همدانی  ،1955ج« )30 :1خدای تعالی عاقبت محمود بدهاد ما را
و آن برادر أعز را( ».همان)1 :

تنها مورد متفاوت در خصوص آغاز نامهها مربوط به مکتوبات عینالقضات
است که صرفاً با ادعیة کوتاه فارسی و بندرت عربی آغاز میشود و آیات و
احادیث و عبارتپردازیهای عربی نیز در آن مشهود نیست.

ب) القاب
6ـ القاب ساده :ویژگی عمومی مکاتیب عرفانی ،عدم کاربرد القاب پر طمطراق
و رایج مترسالن درباری در خطابها و القاب است .در مکتوبات غزّالی ،مخاطب
عموماً با القاب ساده مورد خطاب قرار گرفته است ،مانند« :ای ملک این دنیا را
بسیار لشکر و خزانه بساختی آخرت را نیز بساز )5 :1999( ».گاهی اوقات نیز
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خطابها تنها با فعل امر ،نمود پیدا میکند« :بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم
بسیار کشیدهاند و ( »...غزّالی « )3 :1999سیرت پدر خویش ملکشاه فراگیر( ».همان:

 )9در برخی موارد به جهت رعایت ادب و احترام ،مکتوبٌالیه را غیابی خطاب
میکند« :معلوم رأی کریم است که نیکوترین توفیقی و بزرگترین غنیمتی که یافته
شود ،تازه گردانیدن آثار اسالف رضوان اهلل علیهم اجمعین است و( » ...همان)30 :
سادگی القاب در نامههای قاضی همدانی نیز کامالً مشهود است .مکتوبات وی
غالباً مخاطب معیّنی ندارند و خطابهای مستعمل در این نامهها ،خطاب عام
است با واژههایی نظیرِ ای برادر ،ای جوانمرد و« :...جوانمردا! این نه طاعت است
که تو آنرا طاعت میدانی  ...جوانمردا! گه طاعت خدای را باید داشتن!» (،1955

ج« )33 :1ای دوست! راه مردان پیداست و راهِ مخنثان پیدا( ».همو ،ج« )155 :5ای
عزیز! ندانم که قوّال چه گفت ،امّا دانم که نهنگِ قهر از درونِ شبلی درآورد».
(همان )303 :خطابهای قاضی همدانی غالباً مستقیم هستند« :جوانمردا! ...از آنچه
ترا دادهاند بر اهل حاجت بذل میکن  ...و مال و جاه چندانکه توانی بذل کن»...
(همو ،ج)66 :1

4ـ القاب ادبی و منشيانه :بر خالف غزّالی و عینالقضات ،سنایی توجه فراوانی
به لقبپردازی نشان داده است؛ گویا سنّت مترسّالن درباری در نامههای وی،
یادگار روزگاری است که سنایی در دربار به سر میبرده است:
«اقامت سالمت نثار مجلس میمون همایون بدر صدور ،و صدور بدور ،و حدایق
حقایق ،و مرافق خالیق ،قوام اقوام ،مرکز اکرام ،شمع جمع ،درخت بخت ،جوی
جود ،سیمای سیما ،بهای بها ،کان حلم ،مرکز علم ،مایة لطافت ،پیرایة ظرافت،
مال آمال ،قبلة اقبال ،جمال سیرت و کمال سریرت و اسباب شرف برو پاینده
داراد و ماه رعایت او بر خادمان و آفتاب عنایت او بر دوستان تابنده داراد

و

جودهِ!» ()13 :1965

البتّه مقام سیاسی و اجتماعی مکتوبٌالیه در خطابها تأثیر دارد .گاه نام
مخاطب بدون القاب ذکر شده است« :پس ای قوامالدین که تاج و تخت خاص
در باالی اعلی علیین منتظر قدر تست ،در باالنة اسفل السافلین چه کار داری؟»
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(سنایی  )30 :1965خطابهای تعلیمی نظیر مکاتیب غزّالی در نامههای سنایی،
زمانی به صورت غیابی ذکر شده است...« :چشم دارد که تمویهات صاحب
غرضان را گوش ندارد ،و ثناگوی خود را روزکی چند مهمان دارد ،و هم بجان
او ،او را میزبانی کند( »...همان )65 :خطابها در نامهای که به بهرامشاه غزنوی
نوشته است ،تعدّد بیشتری دارد« :سلطان اسالم ،پادشاه عادل ،ملکاالسالم و
المسلمین ،بهرامشاهابن مسعود( »...همان)119 :

در مکاتیب موالنا ،القاب از تعدّد و بسامد نسبتاً باالیی برخوردار هستند .البتّه
مقام مکتوبٌالیه نیز در القاب و خطابها شایان توجّه است .برای نمونه میتوان
به القاب مخاطب در نامة اوّل به سلطان عزالدین کیکاوس اشاره کرد« :عالم عادل
مقبل ،دینپرور خدای ترس حلیم کریم ،روحاالمرا ،بحرالعدل و االحسان ،النادر
بین السالطین االولین و اآلخرین( ».موالنا  )29 :1951خطابهای غیابی« :التماس
میرود از لطف فرزندی که در آن کوشد که بدین جانب مراجعت فرماید»...
(همان)65 :

سزاوار توجّه است در مکاتیبی که موالنا حتّی به یاران خویش نوشته است
گاهی القاب پرطمطراق و ادبی مشهود است .نامهای که به صالحالدین و در شرح
آرزومندی به دیدار وی نوشته است« :واسع الصدرِ رفیع القدر ،افتخار العلماء و
العارفین ،صالح الحق و الدین( ».همان)65 :

وجه غالب ادبیّت بر مکاتیب موالنا و سنایی سایه افکنده است .در رکن
براعت استهالل و شرح اشتیاق این وجه مشهود است؛ مقولهای که در رکن فعلی
و در قالب القاب ادبی و گاه پیچیده نیز دیده میشود.

ج) رکنِ اصلی مکتوب
این رکن به موضوع نامه و یا آن قصدی اشاره دارد و در اصل ،نامه بدان واسطه
نوشته شده است .از منظر رسمی یا دیوانی بودن و غیر رسمی بودنِ موضوع نامه؛

س  16ـ ش  61ـ زمستان  99ــــــــــــــــــــــ جستاری در ساختار مکتوبات عرفانی55/...

مکاتیب صوفیّه در زمرة دستة دوم جای میگیرند .بخش اصلی نامه پس از ذکر
مقدّمات فوق آورده میشود .این بخش در اغلب مکاتیب صوفیه به زبانی ساده،
صریح و به دور از ابهام و فارغ از تکلّفات و تعارفات منشیان درباری نوشته شده
است .درخواستهای مطرح شده در رکن اصلی ،غالباً اجتماعی هستند و گاه
جنبة شخصی دارند .این رکن ،مبسوطترین بخش مکتوب به شمار میآید.
مهمترین موضوعات مطروح در نامههای بررسی شده به قرار ذیل است:
6ـ توصيهنامه (رقعة سفارش) و درخواست بخشش و بخشایش :مهمترین
درخواست مطروح در نامه های صوفیانه ،خواستاری رحم و شفقت رجال و
سالطین بر زیردستان است که در قالب بخشش مالیاتها و سایر موارد نمود
مییابد .عالوه بر موضوعات یادشده ،گاه سفارش نامههایی در باب افراد و نیز
خود فردِ کاتب ،خطاب به بزرگان نیز وجود دارد؛ البته برخی از این نامهها حاوی
مضمون شفاعت و خواهشگری است.
مکتوبات غزّالی :در نامهای که غزّالی به سلطان سنجر نوشته است ،خواهش
اصلی خود را به مردم طوس اختصاص داده است« :بر مردمان طوس رحمتی کن
که ظلم بسیار کشیدهاند و غلّه به سرما و بیآبی تباه شده و درختهای صدساله
از اصل خشک شده و هر روستایی را هیچ نمانده مگر پوستینی)3 :1999( ». ...

غزّالی در ضمن نامهای دیگر درخواستی شخصی را نیز بیان کرده است« :من
دوازدهسال در زاویه نشستم و از خلق اعراض کردم ...مرا از تدریس نیشابور
معاف داری تا به زاویة سالمت خویش روم که این روزگار سخن من احمال
نکنند( »...همان)10 :

موضوع مهمّ و پربسامد دیگر در نامه های صوفیانه ،شفاعت و خواهشگری و
به نوعی توصیه کردن در حقّ افراد است ،توصیههایی مبنی بر بخشش و
بخشایش و گاه حمایت و یاریگری رجال و سلطان از عاصیان مد نظر نویسنده.
برای نمونه میتوان به نامهای که غزّالی در حمایت از ابراهیم سباک به
ضیاءالملک نوشته است ،اشاره کرد« :شهر گرگان مدّتی بود تا از عالمی عامل
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خالی بود ...وی را در کنف حمایت و عنایت خود دارد و دعاء وی ذخیرة قیامت
سازد و هرچه به تمشیت کار وی بازگردد مبذول دارد( ».غزّالی 92 :1999ـ)93

در مکتوبات موالنا نیز برخی از مکتوبات در شمار توصیهنامهها (سفارش)
محسوب میشوند .این قسم یا به قصد خواهشگری برای چشمپوشی از خطای
کسی است یا درخواست مساعدتهای مالی .موالنا در نامة نهم که به فردی به
نام مجدالدین اتابک نگاشته است ،از وی میخواهد که به نظامالدین ،مدد مالی
برساند« :توقع است از درویش پروری و کهتر نوازی صاحب اعظم که سایة لطف
و رحمت پادشاهی بر احوال او گستراند که بس زیانها دیده است)56 :1951( »...

4ـ پند و اندرز :جنبههای تعلیمی در کنار سایر کارکردهای مکتوبات عرفانی،
بیتردید ،اصلیترین و بارزترین مشخصة این نامههاست .نامهها خطاب به افراد
مختلف اعمّ از دیوانی و اخوانی نگاشته شدهاند .از آنجا که نگارندگان این
مکتوبات از عرفای عالی مرتبه هستند ،معموالً کالم آنها سرشار از نکات تعلیمی
و اندرزهای ارزنده است .شایان ذکر است که اندرزهای یادشده در مکاتیب عرفا
این قابلیت را دارد که به عنوانی رکنی مجزّا در ساختار انشائی نامهها لحاظ شود.
به طور خالصه ویژگیهای مشترک و مشابه پند و اندرز در نامههای عرفانی
عبارتند از1 :ـ تعالیم اخالقی و عرفانی بسته به مقام مکتوبٌالیه ،گاه صورت
مستقیم و خطابی دارند و در بیشتر مواضع به صورت غیر مستقیم و غیابی به کار
رفتهاند؛ این مقوله از آن روست که مخاطبان ،غالباً افراد بلندمرتبهاند؛ 5ـ لحن
بیانی تعالیم نیز آرام و حاکی از ادب و احترام است؛ 9ـ از دیگر ویژگیهای
تعلیمی نامه های عرفا ،همراه ساختن پند و اندرزها با تمثیلها ،حکایات و گاه
اقوال بزرگان دینی و عرفاست که سبب مالل ناپذیری نصیحت و به جان نشستن
اندرزها میشود .کاربرد تمثیل از مواردی است که سبب تقریب به ذهنشدن و
سادهسازی مبانی دشوارِ «بسیاری از مباحث کالمی (مانند جیر و اختیار ،قضا و
قدر) و عرفانی (مانند فنا و بقا و وحدت) برای عموم مردم ( »...نیکوبخت و

همکاران  )195 :1955میشود .البته لحن و بیانِ مبانی تعلیمی نسبتاً ساده و قابل فهم
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است ،چراکه «مخاطبان آثار صوفیه ،عام و قشرهای فرودست اجتماعی بودند.
بنابراین آن آثار ...میبایست با زبان مردم کوچه و بازار سخن بگویند؛» (بیگدلی و

کریمی 3 )53 :1990ـ باالترین بسامد در توصیههای تعلیمی در مکتوبات بررسی
شده ،خطاب به عامالن ،رجال ،وزرا و سالطین توصیه به عدل ،رعایت انصاف،
داد با زیردستان و ترک دنیاپرستی است.
در مکتوبات غزّالی کاتب با استشهاد به کالم نبوی ،توصیة اخالقی خویش را
بیان کرده است« :رسول اهلل(ص) میفرماید که یکروزه عدل از سلطان عادل،
فاضلتر از عبادت شصتساله )3 :1999( ».گاه اندرز را همراه با تمثیل بیان کرده
است« :بزرگان چنین گفتهاند که اگر دنیا کوزة زرّین بودی که نماندی و آخرت
کوزة سفالین که بماندی ،عاقل کوزة سفالین باقی اختیار کردی بر کوزة زرّین
فانی فکیف که دنیا خود کوزة سفالین فانی است و آخرت کوزة زرّین باقی عاقل
چگونه بود کسی که دنیا اختیار کند( ».همانجا)
برخی توصیهها نیز کوتاه و آمیخته به امثال است« :شیبت سفید در شربت نبید
سخت ناالیقست( ».همان « )61 :چون جمال به غایت کمال رسد بازار مشّاطه
بشکند و دست مشّاطه بیکار شود( ».همان5 :ـ )6غالب توصیهها نیز ایجابی است:
« ای ملک این دنیا را بسیار لشکر و خزانه ساختی آخرت را نیز بساز( ».همان)5 :
برخی توصیهها ،البتّه در بسامد پایین ،سلبی هستند« :دست از مسکر بدارد و اگر
نمیتواند دست از عمل ظالمان بازداشتن( ».همان)61 :

در میان مکتوبات ،نامههایی هم هست که عموماً مخصوص به پند و اندرز
هستند و البته شیوة تعلیممحور نیز گرفتهاند« :اگر طالب راه سعادتی ،بدان که
اصول سعادت سه است :مالزمت و مخالفت و موافقت( ».همان)55 :

در نامههای سنایی نیز اندرزها معموالً با آیات و روایات همراه شدهاند« :انّ اهللَ
ال یَنظرُ إلی صورکم و ال إلی أعمالکم و لکن یَنظر إلی قلوبکم و نِیاتکم:1965( ».

 )95برخی نصایح مستقیماً به مخاطب نامه ایراد شدهاند و جنبة سلبی دارند« :پس
ای قوامالدین که تاج و تخت خواص در باالی اعلی علیین منتظر قدر تست ،در
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باالنة اسفل السافلین چه کار داری؟» (سنایی « )30 :1965ای فرزند خلف آدم گرد
ناخلفان ابلیس چه گردی» (همان )30 :در برخی نامههای سنایی نیز قسمت خاصی
از نامه ،کارکرد ویژة تعلیمی یافته است« :تا نفس انسانی زیردست نقش خیال
باشد بازیچة شیطانست( ».همان)25 :

برخی از نامهها در رکن اصلی نیز به اندرز و نصایح سیاسی و اجتماعی
آراسته شدهاند .از جمله مکتوبی که به بهرامشاه غزنوی نگاشته است و در آن،
ضمنِ نصیحت به شاه ،وی را به عدل و داد با مظلومان و رعایا فرامیخواند« :در
بعضی آثار است که دو چیز در عمر بفزاید و در زندگانی زیادت کند و سبب
باریدن باران و رستن درختان بود :یکی نصرت مظلومان و یکی قهر ظالمان».
(همان)115 :

در نامههای موالنا نیز برخی آیات قرآن و روایات ،بارِ تعلیمی متن را بر دوش
میکشند« :و مَن یَتوکَّل عَلی اهللِ فَهو حَسبُه« )61 :1951( ».الخَلقُ عِیالُ اهلل فاحبُّ
النّاسِ اِلی اهللِ و اَعزُّهم و اَکرمُهم ،انفعُهم لُعیالِه( ».همان )52 :اندرزهای مذکور در
نامههای موالنا (نه در حجم باال) ،جنبة غیابی دارند« :پس صورت نماز را فقیه
بیان می کند :اوّلش تکبیر ،آخرش سالم و( »...همان)53 :

نصیحتهای مستقیم و سلبی با توجّه به مقام مکتوبٌالیه ذکر شدهاند ،لحن
سخن در نصایح ،گاه آرام و زمانی نسبتاً تند است« :إنشاءاهلل حجاب غرور از
پیش چشم آن فرزند زودتر برخیزد تا بداند که آن آب نیست ،که آن طرف که
اسب را میدوانی و مرکب را سقط میکنی سرابی است که بسی چون تو آن سو
دوانیدند( »...همان)99 :

کاربرد تمثیل برای بیان مبانی تعلیمی از شیوههای رایج در نامههای موالناست:
«چنانکه فرزند طفل نابینا مادر را میداند و شیر او را میخورد ولیکن اگر او را
بپرسند که مادر تو چه شکل دارد؛ اسمر است ،اشقر است ،گشاده ابرو است ،دراز
باالست ،کوتاه است و...؟ هیچ از این نشانها نتواند گفتن الّا به تقلید و شنیدن».
(همان)105 :
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تعداد نسبتاً اندکی از مکتوبات در رکن اصلی ،رویّة تعلیمی و اندرزمحور
دارند؛ مانند مکتوب بیستوچهارم که به عالءالدین چلبی نوشته است« :إنشاءاهلل
حجاب غرور ازپیش چشم آن فرزند زودتر برخیزد تا بداند که آن آب نیست که
آن طرف که اسب را میدوانی و مرکب را سقط میکنی سرابی است که بسی
چون تو آن سو دوانیدند ،چون آنجا رسیدند آب نبود( ».موالنا )99 :1951
در میان مکاتیب بررسی شده ،نامههای عینالقضات غالباً به طرح مباحث
تعلیمی و عرفانی آن هم با رویکرد خاص خودش اختصاص یافتهاند .هر یک از
مکتوبات به موضوع معیّنی پرداختهاند .قاضی با تفصیل و بسط مبانیِ عرفانی،
موشکافانه سخن میگوید و از این حیث کالم او جنبة آموزشی نیز یافته است.
آیات و احادیث در خدمت بیان مضامین تعلیمی است ،البتّه همراه با تفسیر و
توضیح با رویکرد عرفانی« :ای دوست اگر خواهی که بدین حقایق رسی ...جهد
میکن ...چه «ال یُکلِّفُ اهللُ نَفساً الّا وُسعهَا» و حَسناتُ االبرارِ سَیّئاتُ المُقرّبین .تا
توانی در میان این ظلمات از قلم و دست و زبان و مال و جاه راحتی به محتاجی
میرسان( »...عینالقضات همدانى  ،1955ج55 :1ـ )56نصایح بیشتر جنبة خطابی و
مستقیم دارند« :اکنون آنچه ترا و امثال ترا به کار آید بشنو( »...همان« )599 :ای
دوست نیک اندیشه کن در این عجایب که سر از گریبان خاک تیره برمیزند تا
خود این حوادث از خود تواند بود؟» (همان)59 :

در مکاتیب قاضی همدانی ،گاه در ضمن یادکرد نکات تعلیمی از زبان تمثیلی
نیز استفاده شده است:
«ای دوست! آدمی که او را ارادت وادید آمد ،در مثال به مورچه ماند که به کعبه
میرود از خراسان .چه گویی؟ هرگز مورچه به خودی خود به کعبه تواند رفتن؟
هیهات! که اگر هزارسال جان کند که هم هیچ نبود؛ اما اگر خود را بر پر کبوتری
یا بازی بندد ،راه بر وی آسان شود ...و کار مرید درآن است که خود را چون بر
پر پیر بندد ،و چون بر بست ،راه مرید برسید و آن راه پیر است که مانده است».
(همان52 :ـ)53
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با توجّه به آنکه عینالقضات در مکاتیب ،دفاعیاتی را برای رفع اتّهام از
خویش مطرح کرده است ،توصیه به رحم و بخشش و گاه انفاق مالی در
مکتوبات فراوان یاد شده است« :جوانمردا! اِرحموا مَن تَحتِکم یَرحمُکم من
فَوقِکم .از آنچه ترا دادهاند بر اهل حاجت ،بذل میکن ،1955( »...ج)66 :1

نکتة دیگر آنکه تعالیم عرفانیِ نامههای قاضی خطاب به مریدان و یارانش و
به گونهای اختصاصی است؛ همچنین غالباً سعی دارد در ضمن توصیههای
تعلیمی خویش با نگاهی انتقادی ،نادرستی رفتار و کردار مخاطبان را به آنان
گوشزد کند و ایشان را بیاگاهاند که مسیرشان را چگونه و تحت راهنمایی چه
کسی برگزینند.
1ـ مباحث عرفانی :موضوع اصلی دیگر که از وجوه غالب در مکاتیب
عینالقضات است ،مباحث مبسوط و درازدامن عرفانی است که گاه در چندین
نامه پی گرفته شده؛ در برخی از نامهها ،دفاعیات قاضی همدانی از خویشتن آمده
است .این وجه در نامههای غزالی و مکتوبات موالنا ،به نسبتِ کمتری از نامههای
قاضی همدانی نمود یافته است.
جنبة آموزش برخی مبانی عرفان در مکاتیب غزّالی نیز مشهود و بدین صورت
که در پارهای از بندها ،مقولهای آموزشمحور را طرح کرده است« :مبدأ و منبع
این نور دو خصلت است ،عدل و عدالت ،عدالت آن بود که در بندگی خدای
تعالی چنان بود که)93 :1999( »...

در مکتوبات موالنا نیز برخی از نامهها کامالً به طرح مسائل عارفانه پرداخته؛
از جمله نامة سیوهفتم که در جواب نامة عزالدین کیکاووس نگاشته شده و
موالنا در آن به مباحث عارفانه پرداخته و از این حیث مکتوب فوق جنبة
آموزشی به خود گرفته است109 :1951( .ـ)105
در نامههای قاضی همدانی ،هر یک از نامهها حول محور و موضوعی اصلی و
معیّن نگاشته شده و با اطناب ،موضوع اصلی در بندهای متعدّد ،شرح و بسط داده
شده است:
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«مطالب مکتوبات اغلب مربوط به مسائل فلسفى مانند :ممکن و واجب و حادث
و عرض ...؛ و اصول عرفانى مانند :عشق و فنا و قیامت و عالم ارواح  ...و سلوک
و شرح احادیث و آیات قرآن و ارکان دین اسالم و هرچه بدین موضوعات تعلق
دارد مىباشد فقط فرقى که بین تمهیدات و مکتوبات وجود دارد آنست که در
مکتوبات از مطالب فلسفى و سیر و سلوک مفصلتر و عمیقتر بحث شده است.
عالوه بر این در مکاتیب اطالعاتى درباره زندگى شخصى قاضى همدانى ثبت
شده است( ».عینالقضات همدانى 10 :1931مقدمه)

شایان ذکر است که در نامهها ،موضوع اصلی در طبقهبندی و انشعابات فرعی
در بندهای متعدّی ادامه یافته است .نکتة حائز بیان دیگر ،آنکه موضوعات در
مکتوبات قاضی همدانی ،به نوعی توالی منطقی منظّمی دارند؛ مثالً نامة دوم تا
پنجم که به موضوع نیّت اختصاص یافتهاند .نامهها در مکتوبات عینالقضات،
طوالنی هستند و نویسنده نگران آن است که مبادا از بیان مهمّات موضوع
بازبماند« :و اگر این مطوّل گردد از مهمّ باز مانم و نامه تام نشود( ».عینالقضات

همدانی  ،1955ج )95 :1نیّت ،صانع عالم ،صفات خدا ،شکر و سایر موضوعات
عرفانی موضوع برخی از مکتوبات است که البتّه از زاویة نظر خاص قاضی
همدانی روایت شدهاند .موضوعات با دقّت خاصی شرح شدهاند به نحوی که
مبادا از دل این سخنان بوی الحاد و اتّهام به زندقه برخیزد ،به رغم این احتیاط
گاه موارد تحیّر برانگیزی چون دفاع از ابلیس نیز دیده میشود« :مرید ،ابلیس
صفت باید که بود تا ازو چیزی آید( ».همان)52 :

2ـ موضوعات شخصی (دفاع از خویش ،تشکر و سپاس ،تهنيت نامه) :در
مکاتیب سنایی موضوعات طرح شده به نسبت جنبة شخصی بیشتری دارد .برای
نمونه در یکی از مکتوباتش از شخص صاحب مقام خواستار توجّه بیشتری شده
و حتّی تقاضای عفو میکند( .سنایی15 :1965ـ )13یا در نامة دیگری به دعوت یکی
از بزرگان برای دیدار ،پاسخ منفی داده ،از مالقات با وی عذر آورده است( .همان:

36ـ )95طرح تقاضای بخشش از بزرگان و نادیده انگاشتن حاسدان ،میتواند
ریشه در ذوق و قریحة شاعریِ سنایی داشته باشد...« :چشم دارد که تمویهات
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صاحب غرضان را گوش ندارد و ثناگوی خود را روزکی چند مهمان دارد ...پس
وقت آنست که در حقّ او سعی کند ،نه در خون او ،و او را نوید خلعت دهد ،نه
نوید قلعت( »...سنایی )65 :1965

در نامه های موالنا ،سپاس و تشکر از مخاطبان از پربسامدترین موضوعات
نامههاست .از جمله در نامة اوّل که به سلطان کیکاووس در سپاس از توجّه به
نجمالدین نوشته است ( ،)29-61 :1951در نامة دوم به معینالدین پروانه در تشکر
از احسان به صدرالدین« :لطفهایی که فرمود در حقّ فرزند اعزّ صدرالدین
معلوم شد ،شکرها گفته آمد ،امید داشته میشود که در تأخیر نیفتد( ».همان)65 :

موضوع جالب توجّه دیگر در رکن اصلی ،تهنیتنامههایی است که موالنا به
برخی از مخاطبان خویش نوشته است .از جمله نامة یازدهم که به یکی از وزرا
در تبریک بازگشت وی است؛ (همان )55 :همچنین نامة بیستوهشتم در همین
موضوع است .البتّه هر دوی این نامهها به اعتذار نگارنده مبنی بر عدم امکان
مالقات مکتوبٌالیه نیز اشاره دارد .کاتب در نامة چهلوششم هم که به یکی از
خواتین نوشته شده است ،از بهبودی وی پس از بیماری ابراز شادمانی کرده
است« :الحمدهلل تعالی که عاقبت بشارت خیر و سالمت و سعادت آن یگانه
شنیدیم( ».همان)119 :
در مکتوبات قاضی همدانی یکی از موضوعات اصلی نامهها که به تکرار و
تعدّد مشهود است ،ذکر دفاعیّات عینالقضات است« :جوانمردا! اگر کسی از
منکران با من صحبت کند البّد بود که به ده روزه انکارش برخیزد».
(عینالقضات ،1955ج )25 :1هرگاه که کوچکترین غفلتی از موضوع اصلی در متن
دیده میشود ،نگارنده بالفاصله به سرِ سخن بازمیگردد و در امتداد بحث اصلی
کالم را پی میگیرد« :و اگر در این آیم از مقصود بازمانم( »...همان« )29 :از مقصود
دور افتادم( »...همان)63 :

7ـ اخوانيّات (آرزومندیِ دیدار دوستان) :شرح اشتیاق یکی از ارکان آغازین
نامههای عرفانی است که بسامد اندکی دارد و در ادامه ضمن ارکان کمکاربرد
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بدان پرداخته خواهد شد .در برخی از نامههای شخصی که باید آنها را اخوانی
به حساب آورد ،موضوع اصلی در سراسر مکتوب ،شرح اشتیاق و آرزوی دیدار
فرد غایب است.
در مجموعه نامههای موالنا مکتوباتی است که موضوع اصلی آنها به نوعی
شرح اشتیاق به دیدار دوستی است که در غربت بوده و دیدار وی میسّر نشده؛
نامة چهارم دعوت از صالحالدین برای دیدار است؛ زیرا سالهاست که او را
ندیده« :ایّام مفارقتِ صورتِ آن فرزند سالها نمود در شدّت و کراهت .التماس
میرود از لطف فرزندی که در آن کوشد که بدین جانب مراجعت فرماید( ».موالنا

 )65 :1951همچنین نامة بیستم در جواب شجاعالدین در آرزومندی دیدار وی
است( .همان55 :ـ)56

د) رکن پایانیِ نامه
پایانبندی مکتوبات به شیوههای ذیل است که در اغلب آثار بررسی شده ،مشهود
است1 :ـ ادعیة فارسی؛ 5ـ ادعیة عربی؛ 9ـ ابیات فارسی و عربی؛ 3ـ توصیة
اخالقی .پایانِ نامهها عموماً با دعای فارسی و آرزوی عافیت برای مخاطب است.
جمالت پایانی غالباً فارسی و موجزند .توصیههای اخالقی مبنی بر تعمّق در
محتوای نامه و یاری رساندن به خلق فقط در نامههای قاضی همدانی نمود یافته
است.
در مکتوبات غزّالی ،دعای فارسی و عربی از شیوههای رایج ختم مکتوب
است« :ایزد تعالی بر زبان و دل عزیز آن راناد که فردا در قیامت از آن خجل
نباشد و امروز اسالم را از آن ضعف و شکستگی نباشد و السّالم)2 :1999( ».

گاهی اوقات دعایی عربی نیز در پایان نامه آمده است« :و رأیُ الشیخِ األجلِ السیّد
صدرُالدین نظامُ االسالم شمسُ الوزراء اَدامَ اهلل تَمهیدَه فی تَحقّقِ هذهِ الجملةِ و
بِمثلِها اَمضی ان شاءاهلل( ».همان )31 :گاه مضمون دعا برای سعادت دینی و دنیوی
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مکتوبٌالیه است« :ایزد تعالی بدایت و نهایت کار وی بر سعادت دینی و دنیاوی
آراسته گرداناد و آفت و نوائب روزگار از حواشی آن مجلس مصروف باد،
بمحمّد و آله اجمعین( ».غزّالی  )92 :1999در پایانِ برخی نامهها ،نیز آیة قرآن ختم
کالم است ،مانند نامهای که به آیة  99سورة فصلّت به پایان رسیده است( .همان:

 )66تعدادی از نامهها نیز با عبارت والسّالم به پایان رسیدهاند.
در نامههای سنایی نیز دعا پایان بخش مکتوب است« :اکنون رأی مضئ آن
صدر بزرگوار برتر در آنچه بیند که همیشه بینندة انعام منعم و اکرام مکرم باد».
( )35 :1965همچنین برخی از نامههای سنایی به ابیاتی ختم شده است:
اوّل به منت میل بُد آن میل کجاست؟

و امروز ملول گشتن از بهر چراست؟

از بهر خدای را که برگویی راست

کان میل چه بود ،وین ماللت ز چه خواست؟

(همان)12 :

برخی از نامهها به عبارت دعایی عربی ،ختم شدهاند« :و السَّالمُ علیکَ الفَ
الفَ بمحمّد و آله( ».همان« )55 :و صَلَّی اهللُ عَلی خَیرِ خَلقِه محمّد و آلِه اَجمعین و
سَلَّم( ».همان)151 :
پایانِ نامه در مکتوبات موالنا معموالً کوتاه و دعایی به عربی و یا فارسی
است« :انَّه وَلیُّ

و

المُخلصین

« )61 :1951( ».جاوید واسع

الصدر باد( ».همان« )65 :جاوید محسن باد ،آمین یا رب العالمین( ».همان)56 :

«والسّالم( ».همان )55 :و البتّه بندرت جمالت دعایی طوالنی در ختام نامه آمده
است « :وَفّقَه اهلل و سَدّده و ثَبَّتَه و عصَّمه بفضلِه و کرمِه و هو ارحمُ الراحمین و
علی محمّدٍ و آله الطیّبین الطاهرین و علی جمیعِ االنبیاءِ و المرسلین .آمین
رب العالمین( ».همان)52 :

در نامه های موالنا نیز گاهی بیت فارسی و یا عربی در پایاننامه آورده شده
است:
زان پیش که داده را اجل بستاند

هر داد که دادنیست میباید داد
(همان)93 :
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و در برخی موارد ،دعای فارسیِ نسبتاً طوالنی آمده« :باری تعالی برکات اوقات
ایشان را از ما و از شما و از این دولت منقطع مگرداناد و دعای ایشان در دوام
دولت شما مستجاب باد! آمن ربالعالمین( ».موالنا )95 :1951

در نامههای عینالقضات نیز پایانِ نامه گاه با والسّالم و زمانی با عبارات دعایی
عربی است« :و السَّالمُ ،و الحمدُهلل ربّ العالمین و صَلَّی اهلل علی خَیرِ خَلقِه محمَّد
و آلِه اجمعین ،1955( ».ج« )93 :5واهللُ یَختارُ لَنا مَا فیهِ الخَیر و السَّالم( ».همو ،ج:1

« )515وَفَّقنا اهللُ و ایَّاکُم ایُّهَا االخُ االعزُّ لطلبِ رِضاه .و السَّالمُ و الحمدهلل رب
العالمین( ».همان)159 :

از نکات الزم به ذکر در خصوص پایانِ نامه در مکاتیب قاضی همدانی،
توصیة او به مخاطبان است که با دقّت به فحوای نامه توجّه کنند و غفلت نورزند:
«و این مکتوبها را به تأمّل میخوان ،و هرچه مشکلی بود میپرس .و السّالم».
(همان)139 :

در پایان برخی از نامهها نیز توصیة اخالقی مبنی بر یاوری به خلق نوشته
است« :تا توانی راحتی میرسان از آنچه تو را داده است« .ممّا رزقناهم ینفقون»
نُصب عین دار .والسّالم( ».همان« )125 :تا توانی راحتی میرسان که روزگاری آید
که خواهی و نتوانی .مال و جاه و قلم و زبان خود را چندانکه توانی به خرج
آخرت میکن والسّالم( ».همان)509:

ارکان کمکاربرد و متمایز (اختصاصی)
الف) شرح اشتياق
موارد مشابه از این رکن بیشتر در مکتوبات موالنا و به میزان کمتر در نامههای
سنایی مشهود است .این رکن در مکتوبات صوفیّه عمومیّت چندانی ندارد ،به
رغم آنکه غالب این مکتوبات غیررسمیاند و در میان آنها مکتوبات اخوانی نیز
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وجود دارد .الزم به ذکر است در مکتوبات دیوانی و عموماً در مکاتیب اخوانیِ
مترسّالن ،رکن شرح اشتیاق ملحوظ است .در میان آثار بررسی شده در مکاتیب
سنایی و مکتوبات موالنا میتوان شواهدی از این رکن را به دست داد« :این
مرحوم محروم احوال اشتیاق دیدار آن محترم محتشم را چگونه صفت کند»...
(سنایی  )92 :1965گاه در ادامة شرح اشتیاق ،اعتذاری مبنی بر دوری و عدم توفیق
بر زیارت مخدوم آمده است« :عذر این تقصیر از زبان تقصیر بشنود و معذور
فرماید که وقتی تنگ بود و قاصدی مستعجل ـ اگر زحف است ،ذیل عفو
درپوشد و خطا نگیرد( ».همان)96 :

اغلب مکتوبات موالنا نیز مزیّن به رکن شرح اشتیاق است و این شاید مربوط
به بزرگی و عظمتِ جایگاه موالنا و نیز صمیمیت وی در خطابها باشد« :ایّامِ
مفارقتِ صورتِ آن فرزند سالها نمود در شدّت و کراهت .التماس میرود از
لطف فرزندی که در آن کوشد که بدین جانب مراجعت فرماید،که «

الهجر

» و عهد مواصلتِ شیرینِ لطیف خود را هدیه آرد ،مقبول و مبرور خواهد
بودن)65 :1951( ».

در میان مکاتیب موالنا به مکتوبی برمیخوریم که موضوع آن کامالً در
آرزومندی و اشتیاقِ لقاست .نامة بیستم در جواب شجاعالدین در آرزومندی به
دیدار وی است( .همان55 :ـ )56گاهی هم شرح اشتیاق جنبة دعایی یافته است:
«باری تعالی ،جامع الشتات و محیی االموات و مجیب الدّعوات و قاضی
الحاجات ـ عزّوجل ـ مالقات و موافاتِ لطیفِ شریفِ شما رابا این داعی سببی
سازد سریع« ،انّه مجیبٌ سمیعٌ( ».همان )56 :نمونه های شرح اشتیاق در مکاتیب
موالنا متعدّد است.
الزم به ذکر است که ویژگی فوق ،در نامههای غزّالی و عینالقضات مشهود
نیست و در شمار موارد تفاوت محسوب میگردد.
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ب) براعت استهالل
براعت استهالل نیز از موارد نسبتاً کم کاربرد در مکاتیب صوفیانه است به نحوی
که در میان چهار اثر بررسی شده ،تنها در مکتوبات موالنا و پس از وی سنایی،
شواهدی از کاربرد این مقوله میتوان یافت .البته بسامد این رکن در اثر موالنا به
نسبت سنایی بیشتر است .شاید کاربرد این جنبه در دو اثر مذکور ،ناظر به ادبیّت
بیشتر متن باشد و اینکه هر دو کاتب ،در شمار شاعران زبانآور نیز محسوب
می شوند .براعت استهالل از جمله فنون بدیعی است که ذاتاً تعلّق به شعر دارد و
خصوصاً در قالب مثنوی ،سرایندگان به زیبایی از آن بهره بردهاند .در نثر فارسی
در موضوع ترسّل و انشا ،مترسالن دیوانی غالباً در مکاتیب رسمی و سلطانی به
ویژه فتحنامه از این فن بدیعی بهره میبرند.گاه نیز در آغاز مناشیر بسته به شغل
تفویض شده ،براعت استهالل دیده میشود .براعت استهالل در آغاز مکاتیب با
توجّه به واژهپردازی ،آیات و روایاتِ مرتبط نمود مییابد .در آثار مورد بحث این
نوشتار ،براعت استهالل عمومیّت چندانی ندارد .در مکاتیب سنایی ،معموالً آیات
و روایات در جایگاه این فن بدیعی با توجّه به موضوع مکتوب کاربرد رفتهاند:
«الحمدُهلل ِعلی فضلهِ قد رَجعَ الحقُ اِلی اهله ،منهی خطة ملکوت و مفتی عالم
جبروت از سراپردة عین اهلل چنین خبر داد که «انّ اهللَ ال یَنظرُ الی صورکم و ال
الی اعمالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم»ـ آن اشارت بدین عبارت برون داد
و گفت :نظر پاک الهی هرگز در رعناسرای طبیعت فرو نیاید و مرقد عماری
جباری هرگز در دروازة حدوث و حروف نگنجد ،مهترانی که فرمان برداران
اشارت «تخلقوا بِاخالق اهلل»اند ،از روی موافقت هرگز در دفتر صور اجرام و
اجسام مطالعه نکنند ایشان که از حضرت ربانی بار دربندند ،جز در حضرت
جلت دل بار نگشایند باز ،دون همتان باشند که از مصطبة شیطانی دلق و عصا و
انبان بردارند ،جز در چهار دیوار صورت فرو نیایند و پویندگانی که از مکتب
تلقین روی به مشرب یقین دارند ،دیگرند روندگانی که از سوادکدة طین به
غربت آباد شیاطین منزل کنند ،دیگر و جلساء الرحمن در شان آزاد مردانیست که
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ایشان طالب صفتی اند که امروز بقا راست و فردا لقا را ( »...سنایی :1965
30ـ)95

در مکاتیب موالنا نیز براعت استهالل مشهود است:
«باری تعالی چون خواهد که عنایت و لطف و نصرت و دولت و سعادت را بر
بندهای از بندگان خود مقیم و پیوسته گرداند ،او را توفیق شکر دهد که اگر صد
بار تلخی بدو رسد و یکبار شیرینی ،آن یک شیرینی را صد بار به صد عبادت
به صد مقام باز گوید و آن صد تلخی را یک بار هم باز نگوید)29 :1951( »...

در نامههای عینالقضات و غزّالی این رکن نمودی ندارد.

نتيجه
بر اساس این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که متن مکتوبات عرفانی دارای
ساختاری منسجم و منظّم است که آن ها را از سایر مکاتیب دیوانی متمایز
میکند .مهمترین نتایج پژوهش حاضر ذیالً فهرستوار ذکر میشود:
1ـ قبل از دعا که رکن آغازین اکثر نامههاست ،نوعی تحمیدیه آورده شده است
که این مورد در مکاتیب عینالقضات نمایان نیست؛
5ـ صدر مکتوب عمدتاً توأم با دعا برای مکتوبٌالیه و استعمال عناوین و القاب
است .القاب اکثراً ساده و خطابها نیز بیتکلّف هستند .کاربرد القاب مطنطن در
مکاتیب سنایی و مولوی بیشتر مشهود است؛
9ـ از نظر محتوا و مضمون ،نامهها جنبة تعلیمی و آموزش مبانی عقیدتی به خود
گرفتهاند و این تعالیم در ظاهر ،اگر چه گاهی مخاطبِ خاص دارند ،اما در واقع
و مطابق رویّة معمول آثار عرفانی ،نوعی خطاب عام محسوب میشوند؛
3ـ در رکن اصلی ،نویسنده با زبانی صریح و به دور از تعارفات مرسوم مترسّالن
درباری طرح موضوع میکند .گسترة موضوعات مواردی را نظیر درخواست عفو
بخشش و توصیه برای افراد را شامل میشود؛
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2ـ همة نویسندگان درکالمشان از استشهاد به آیات ،روایات و اقوال عرفا استفاده
کردهاند؛
6ـ شرح اشتیاق و براعت استهالل در مکاتیب صوفیّه عمومیّت چندانی ندارد .این
مقوله بیشتر در نامههای سنایی و موالناست دیده میشود؛
5ـ کیفیّت پایانِ نامهها در هر مورد شیوة خاصی دارد ،اغلب با دعا و عبارت
موجز والسّالم است ،امّا نامههای موالنا و سنایی گاه به شعر ختم شدهاند که آن
ها را از سایر نامهها ممتاز ساخته است.
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