
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
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  3، مهدي فاموري2، ذبيح اهللا فتحي فتح 1)نويسنده مسئول(الهام صادقي

  12/4/90:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  :چكيده
هاي دور جايي امن براي زبان فارسي و فارسي زبانـان بـوده و    سرزمين هند از گذشته

قاضـي حميـد الـدين    . ده اسـت برخي از آثار ارزشمند فارسي در اين سرزمين تأليف ش
ه و يكي از عرفا و نويسندگان ايراني ساكن ايـن سـرزمين بـود   ) ق.ه 643متوفي (ناگوري

رسـالة  «رساالت ارزشمندي را به زبان فارسي تأليف كرده اسـت، كـه از جملـه ميتـوان     
  . را نام برد» عشقيه

در اين نوشتار نخست به معرفي مختصر نويسنده و رسالة عشـقيه پرداختـه شـده و    
. سپس در بررسي سبكي اين رساله، به جنبه هاي دروني و بيروني آن توجه شـده اسـت  

و » ويژگيهـاي زبـاني  « ، » ويژگيهـاي فكـري و محتـوايي    «ش عمدة اين بررسي سه بخ
  . را در بر ميگيرد» ويژگيهاي ادبي«

  
  :كلمات كليدي

  .، هندوستان نثر صوفيانه، حميدالدين ناگوري، رسالة عشقيه
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  :مقدمه
 سرزمين باستاني هند را بايد يكي از مراكز رشد و پويايي تمدن بشـري در طـول تـاريخ   

و پرورشگاه بسياري از مذاهب ، چونان زميني حاصلخيز  مين به عنوان مهداين سرز. دانست
  .براي اعتالء مذاهب و اديان بزرگ، همواره مورد توجه و ستايش بوده است

تا پيش از ورود اسالم و براي قرون متمادي، هنـدوئيزم ديـن غالـب در هنـد بـه شـمار       
معنويترين و غنيترين مكاتب فكري كه از سويي حافظ يكي از  –در كنار هندوئيزم . ميرفت

بشري بود و از سوي ديگـر، بـا حجـم انبـوهي از خرافـات و اعمـال سـختگيرانه مـذهبي و         
آيينهايي چون شيوايي، بودا و جين كـه در اصـل نهضـتهاي ضـد      -اجتماعي مالزم شده بود

تـاثير اسـالم در    (»اعتراض به ظـاهر پرسـتي و قشـريت ديـن برهمـايي     « هندويي بودند در
  .اندك اندك باليده، به منصه ظهور رسيدند) 52، تاراچند،ص فرهنگ هند

قـدرت رسـيدند، امـا در    مذاهب و آيينها با آنكه هريك بنوبه خـود مـدتي در هنـد ب    اين
هاي متاخر، مسيحيت هم به سرنوشـتي   در سده. نهايت مغلوب توان باطني هندوئيزم شدند

در . مردم اين سرزمين را جذب خـويش سـازد   مشابه دچار شد و تنها توانست عدة اندكي از
مصاف اين اديان، اسالم تنها ديني بود كه با وجود مقاومتهاي برهمنان به سـرعت در ميـان   

دين و سياست مورد هند، سريع : ك.ر(هندوان نفوذ كرد و افراد زيادي را به خود جذب نمود
  ). 161القلم،ص

ميتوان گفت . به زبان فارسي بيان ميكردندها و نظرات خود را  صوفيان شبه قاره، انديشه
تصوف اسالمي با زبان فارسي در سرزمين هند تولد يافت؛ چنانكه نخسـتين كتـاب عرفـاني    
فارسي يعني كشف المحجوب، به وسيلة ابوالحسن علي بن عثمان هجويري در الهور تحرير 

ت گماردنـد كـه   در اين سرزمين صوفيان ديگري نيز به تأليف كتابهـاي فارسـي همـ   . يافت 
از جملة ايشان قاضي حميدالدين نـاگوري  .اغلب اين كتابها و نويسندگان آنها گمنام هستند

 .است كه با وجود تأليفات فارسي ارزشمندش، چنانكه سزاوار است شناخته شده نيست
است كه تا كنون بـه   »رسالة عشقيه«يكي از كتابهاي عرفاني قاضي حميدالدين ناگوري 

نويسندگان اين مقاله با فراهم آوردن نسخ خطي مختلف از اين كتاب بـر  . شدهآن پرداخته ن
آنند تا نخست به اختصار نويسنده كتاب، قاضـي حميداالـدين نـاگوري، و رسـالة عشـقيه را      

طراحـي سـه   . معرفي كنند، و سپس به بررسي مختصات سبكي  اين اثر ارزشمند بپردازنـد 
ويژگيهاي « و » ويژگيهاي زباني«، »كري و محتواييويژگيهاي ف« بخش عمدة اين مقاله به 

، بر اساس روش پيشنهادي دكتـر سـيروس شميسـا بـراي بررسـي سـبك       »ادبي و تصويري
 :رك( شناسي متون در سه سطح زباني، فكري و ادبي به صورت جداگانه انجام شـده اسـت   

  ).245- 213شميسا، صص  كليات سبك شناسي،
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اين كتاب از كتابخانـه هـاي مختلـف ايـران و هنـد و بـا       الزم به ذكر است كه ده نسخة 
در اينجا دو نسخة خطي را كه در تأليف اين مقاله . نامهاي متفاوت بدست آمد و بررسي شد

دگي برخي از به دليل افتا) ند(استفادة از نسخة دوم. ايم، معرفي ميكنيم از آنها استفاده كرده
  .بوده است ويژه چند صفحة نخست آناوراق نسخه اساس، ب

در  82/4قديميترين نسخه ما ميباشد كه از ميكرو فيلمي بـه شـماره  : نسخه اساس: الف
اصل نسـخه در كتابخانـه درگـاه حضـرت     . موسسة ميكروفيلم نور دهلي به دست آمده است

و به كتابـت  جـالل محمـد در سـال      »خياالت عشق«نسخه با نام . پيرمحمدشاه ثبت است
برگ اسـت، كـه    پنجاه و يكمتن نسخه با خط نستعليق در . ستق نگارش يافته ا.ه 1096

  . هر برگ يازده سطر را شامل ميشود
ناميـده ميشـود تحـت عنوانهـاي     » نـد «كه در اين مقـال نسـخه    ندوة العلماءنسخة  : ب

منبـع  . لكهنو هند نگهداري ميشود ندوة العلماءدر كتابخانه  »رسالة عشقيه«و  »عشق نامه«
در كتابخانة آستان قدس رضوي بـه   25258كرو فيلمي است كه به شمارة مورد استفاده مي
بـرگ دارد و توسـط محمـد     يكصـد و هفتـاد  تاريخ اسـت و   اين نسخه بي. ثبت رسيده است

  .سطر دارد پانزدهفصيح كتابت شده و هر برگ آن 
 قاضي حميد الدين ناگوري -1

وي همـراه پـدرش در   . بود، در اصل از  بخارا 1محمد بن عطا، قاضي حميدالدين ناگوري
، الهـوري،  خزينـه االصـفياء   :ك.ر(عهد سلطان معزالدين سام از بخارا به دهلي مهاجرت كرد

تاريخ وفاتش در اكثر منابع، نهم . يك از منابع سال تولد وي را ذكر نكرده اندهيچ). 309ص 
ما در ا) 17، دهلوي كشميري، ص كلمات الصادقين(ق ذكر شده است . هـ 643رمضان سال 

و ) 312، الهـوري، ص  خزينـه االصـفياء  (آمده » ق. هـ678«سال وفات وي  خزينة االصفياء
  .مدفن او دهلي است

وي پس از مرگ پدرش تحصيالت علوم ظاهري را بـه درجـه اعلـي رسـاند؛ سـپس بـه       
دستور حكام وقت به قضاوت ناگور منصوب شد و براي سه سـال ايـن منصـب را بـه عهـده      

او در اين مدت بـه امـور شـرعي و نشـر     ) 236،ص 1رضوي، ج، ف در هندتاريخ تصو(داشت 
) 16، دهلـوي كشـميري، ص  كلمات الصـادقين (علوم ديني پرداخت تا به پايه اجتهاد رسيد 

                                                 
ملقب به حميد الدين نـاگوري ميباشـد كـه در    » شيخ ابو احمد« البته ذكر اين موضوع الزم است كه صوفي ديگري نيز با نام  - ١

ة رسـالة عشـقيه اشـتباه    است و نبايد با قاضـي حميدالـدين نـاگوري نويسـند    » سلطان التاركين«مشايخ چشتيه  و معروف به  ةزمر
  ).155،ص 1رضوي، ج، تاريخ تصوف در هند: ك.ر.(شود

  



                                                                           1390 زمستان – 14شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 192

                      

  

رضـوي،  ، تاريخ تصوف در هنـد (گويا نحوة زندگي قضات براي حميدالدين جالب نبوده است
سـوي خـود   د كـه وي را ب ديـ  را در خـواب ) ص(تا آنكه شبي حضرت محمـد ) 237،ص 1ج

صبح آن شب قضاوت را ترك كرد و عازم بغداد شد و به حضور شيخ شهاب الـدين  . ميخواند
، كلمـات الصـادقين  / 309، الهـوري، ص  خزينـه االصـفياء  (سهروردي رسيد و مريد او گشت

  ).16دهلوي كشميري، ص 
. او خرقـه گرفـت  حميد الدين در مالزمت شيخ شهاب الدين به مرتبة خالفت رسيد و از 

بعد از آن راهـي مدينـه و   . در همين دوران، در بغداد با خواجه  قطب الدين كاكي آشنا شد
وي ). 237،ص 1رضـوي، ج ، تاريخ تصوف در هند(مكه شد و چهار سال در اين دو شهر بود 

، مـرآت المعـاني   (سرانجام به دهلي بازگشت و به خدمت خواجه قطب الدين كاكي شتافت 
ارتباط و نزديكـي ايـن دو،   . و تا لحظة مرگ كاكي، از او جدا نشد) 148لي، ص دهلوي جما

براي برخي اين موضوع را به ذهن متبادر كرده است كه قاضي حميدالدين از مشايخ چشـت  
  ).310، الهوري، ص خزينه االصفياء(است

ر در مكتب سهروردي عرفان با شريعت و زهد د-حميد الدين با آنكه خود سهروردي بود
اخبـار    (».مولـع سـماع بـود   «واسطة همنشيني مداوم با قطب الدين چشـتي  ب -هم آميخته

انـد كـه در اجـراي مراسـم سـماع       گفتـه )  70، محدث دهلوي، ص االخيار في اسرار االبرار
، مرآت المعاني  (»سكه اين كار درست ساخت« رسيد و در دهلي، او هيچكس به پاي او نمي

ا آنجا پيش رفت كه علماي شهر مدعي او شدند و در صدد آزار و ت) 149دهلوي جمالي، ص 
، اخبار االخيـار فـي اسـرار االبـرار    / 310، الهوري، ص خزينه االصفياء(و اذيت وي بر آمدند 
ولي به جهت احاطه حميد الدين در مسـائل فقـه، اغلـب كوشـش     ) 70محدث دهلوي، ص 

  ).238-237،صص 1رضوي، ج، در هند تاريخ تصوف(علماء براي محكوم كردن او بي فايده بود
عارفانـة  تصوف حميد الدين جمـع بـين دو مشـرب تصـوف عاشـقانة چشـتي و تصـوف        

سو به عبادت، رعايت آداب، سنن، اوراد و اذكـار توجـه دارد و از   سهروردي است؛ يعني از يك
او ميگويد كه معرفت حق زماني صورت ميگيرد . سوي ديگر، عشق را غايت معرفت ميشمارد

قول محمـد  «: ه سالك قدم بر قدم پيامبر گذارد و قول و فعل و حال او چون حضرت شودك
ديگر آنكه قول محمد تـرك  . قرآن است و فعل محمد نماز و حال محمد تخلقوا  باخالق اهللا

بنابر ايـن در  ). 18نسخه اساس،الف(»دنيا و فعل محمد ترك آخرت و حال محمد ترك جان
زم رعايت و انجام دادن احكام شرعي و هم عاشقانه خود را فنـا  نظر او رسيدن به حق هم مل

  .كردن است
  :ند ازتابهاي ديگري نيز دارد كه عبارتالدين عالوه بر رسالة عشقيه كقاضي حميد
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، محدث اخبار االخيار في اسرار االبرار(شرحي بر اسماء الهي است : طوالع الشموس -1
  )71دهلوي، ص 

  .تتفسير سوره ملك اس: كنزالملك -2
  .تفسير سوره الضحي است: مصباح العاشقين يا تحفه العاشقين -3
 رساله من كالم -4
 )، مجلس شانزدهم5، مجلس بيست و دوم و ج4، ج فوايد الفؤاد :ك.ر( مكتوبات -5
، مجلـس  4،جفوايد الفـؤاد / 238،ص 1رضوي، ج، تاريخ تصوف در هند: ك.ر( لوايح -6

 )، مجلس سي و دوم4دهم و ج
 )18، اسپتزياله، حبابهفت ا :ك.ر(هفت احباب  -7
 رسالة عشقيه -2

مفتـاح  «، »هيهـات هيهـات  «، »عشـق نامـه  «، »خياالت عشاق«اين رساله كه با نامهاي 
ي عرفـاني  ا در فهرستهاي نسخ خطي ثبت شده است؛ رساله... و  »عشقيه صغير«، »المطلب

يـن  ا. اسـت است بر مبناي عشق و محبت و وصف مراتب آن و ملهم از آيات قرآن و احاديث 
بندي است اما داراي نـوعي نظـم اسـت و نويسـنده در آن، اطالعـات      كتاب با آنكه فاقد فصل

» هيهات، هيهات«فراواني از مفاهيم عرفاني را در قالب بندهايي كه اغلب با شبه جمله هاي 
  .آغاز ميشود، قرارداده است» اي جان من« و

ت و با موضوع سـخن ارتبـاط   ي متفاوت اسا نثر اين كتاب در قسمتهاي مختلف تا اندازه
هاي خود براي مخاطب موفق بوده ، مگر در جـايي   نويسنده در تبيين انديشه. مستقيم دارد

اين مسـأله سـبب شـده تـا     . كه گاه غلبة وجد و شوق مانع از بيان مناسب مطلب شده باشد
ي، عراقـي،  كاتبان با آوردن ابياتي از شعراي بنام  معاصر و نيز متأخر از نويسنده چون مولـو 

 .براي روشن كردن مطلب تالش كنند... حافظ، جامي و 
سالمي، ي متفاوت از كتب عشق نگار تصوف اا رسالة عشقيه در سبك و شيوه تا اندازه    

و شاگردان ايشان، مانند غزالي و عين القضات است؛زيرا غزالي و خاصه آثار عرفاي خراساني 
د اما اين سخنان متأثر از عشق و وجـد غالـب بـر    ان عين القضات هرچند از عشق سخن رانده

ده است و مقصود بركنار از ايشان نبوده است، عباراتشان سير عادي و منطقي خود را طي كر
وقفة صور خيال  بيان شده است؛ در حالي كه حميدالدين ناگوري غرق وجد و شوق سيل بي

تن آشـكار ميكنـد و مـتن را    است تا جايي كه گاه تأثير اين غلبة وجد و شوق خود را در مـ 
  .ديرفهم و خواننده را دچار سردرگمي ميكند

در واقع اگر اين شيوه نگارش در ميان آثار سلف مشابهي داشته باشد، مشـابهش آثـاري    
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در . پديـد آمـده انـد    -مـثال در هنـد و فـارس    –است كه در خارج از حوزة تصوف خراساني 
ي در ميان سلسله كتبـي كـه دربـاره عشـق و     غزال »سوانح العشاق«ادبيات كالسيك فارسي 

احوال آن به رشته تحرير درآمده اند، لطيفترين اثر شناخته شده است كه اسـاس و مبنـاي   
، درآمدي بر اسالم :ك.ر(تاليفات مشابه در زمينة نزديك شدن به راز محبت الهي قرارگرفت 

فاوت از سوانح و ديگر اگرچه رسالة عشقيه در نثر، ساختار و فصل بندي مت). 186شيمل،ص
كتب عرفاني نزديك به عصر خود تاليف شـده اسـت؛ امـا در برخـي مـوارد، الهـام گرفتـه از        

در اين مقاله مجال پـرداختن بـه همـة ايـن مشـابهتها نيسـت و       . است... سوانح،تمهيدات و 
  . دراينجا به چند مورد اشاره ميكنيم

د بر دوخته است كه كمـال حسـن   ديدة حسن از جمال خو« : غزالي در سوانح مينويسد
الجرم از اين روي جمـال را عاشـقي درخـود    . خود را در نتواند يافت الّا در آينة عشق عاشق

بايد تا معشوق از حسن خود در آينة عشق و طلب عاشق قـوت توانـد خـورد، و ايـن سـرّي      
كتر شوق نزديپس خود عاشق به حسن معشوق از مع. عظيم است و مفتاح بسيار اسرار است

الجرم عاشق معشـوق را از  . واسطة او قوت ميخورد از حسن و جمال خوداست كه معشوق ب
چون «: ناگوري در همين معني گويد). 13فصلسوانح العشاق، (»خودي خودش خودتر است

  )44رساله عشقيه، نسخه اساس،ب( »عاشق نباشد، حسن معشوق را انصاف كه دهد؟
عرفاني تاليفاتي داشته، شيخ روزبهـان بقلـي    صوفي ديگري كه در زمينه عشق و محبت

عشـق   «:وي دربارة عشق ميگويد. از ديدگاه او عشق مقدمه عرفان است. است) 606متوفي(
اين شجره بيخ ... . تخم فعل قديم است در زمين دل به آب صفاي صفت بر لذت اسرار آورده

هميشه  "فرعها في السماء اصلها ثابت و". مهر در گل آدم دارد، و سر سوي آسمان قدم دارد
بردهد، و در حركات انفاس عشاق ثمرهاي الفت و محبت و لذت و حكمـت دهـد، تـا بـدان     

ناگوري در ايـن معنـي   ). عبهرالعاشقين، فصل الثاني عشر في لزوم عشق و تاثيره( »بياسايند
شجره محبتش كه بر دلي برآيد، بيخش تحـت الثـري و شـاخش تـا     ! هيهات هيهات«:گويد

لُها ثَابِـت     «استوار نمايد و هيچ گاه از باد ماسوي جنبش ننمايـد؛ عرش  ةٍ أَصـ بــرٍة طَي كَشَجـ
و ميــوه  » اال اهللا«و گلـش  » ال اله«كنايت از آن درخت است كه برگش  »وفَرْعها في السماء

ب از چـشيـدن آن ميـوه، شيـوة عشق بازي خيـزد و انـواع درد طل. »محمد رسول اهللا«اش 
رسـاله عشـقيه، نسـخه    (»از غلبه طلب، عاشق با معشوق آميزد و ايـن ميسـر نشـود   . انگيـزد
  )38ب: اساس

او عشـق را وسـيله يـي    . عين القضات انسان هدفي واالتر از رسيدن به خدا ندارددر نگاه 
اي عزيـز بخـدا رسـيدن    «: ضروري و اجتناب ناپذير براي رسيدن به معشوق حقيقي ميداند

عشق بنـده را  . البد هرچه بواسطة آن بخدا رسند، فرض باشد بنزديك طالبانفرض است، و 
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عين القضات، تمهيد اصـل   تمهيدات(»بخدا رساند، پس عشق از بهر اين معني فرض راه آمد
اگـر  «: عين القضات عاشق و معشوق را قائم به يكديگر ميدانـد و بـر آن اسـت كـه    ). سادس

ق بي معشوق و بي عشـق ممكـن باشـد؛ و هرگـز     چنانكه جوهر بي عرض متصور باشد، عاش
عشق و عاشق و معشوق در اين حالت قـايم بيكـديگر باشـند، و    . خود ممكن و متصور نباشد

هـر جنبشــي  «:ناگوري نيز در اين معني گويد).  همان( »ميان ايشان غيريت نشايد جستن
اشق از ديــدة  كه از عـاشق اسـت فعـل معـشوق است و فعـل معـشوق عيـن عـشـق؛ و عـ

معـشوق در نگرانست بلكه در بحـر مشـاهـدة محبــوب چنـان غـوطـه خـورده اسـت كــه  
از خـود يـاد نمـي آرد تـا بـه حـدي كـه هــر دو صفــت عـشــق از عـشــق در عـشــق،      

  )16ب:رساله عشقيه، نسخه اساس(».عيـن عـشـق گـشته انـد
تفكر عرفاني شباهت بسياري با ناگوري دارد  فخر الدين عراقي از كساني است كه از نظر

تا جايي كه نثر و فكر دو كتاب لمعات عراقي و رسالة عشقيه ناگوري را ميتوان بسيار نزديك 
بر سنن سوانح به زبـان وقـت   «لمعات او همان طور كه خود بيان ميكند، . به يكديگر دانست

). رسـاله لمعـات ، بخـش آغـازين    ( »امالء كرده ميشود تا آيينه معشوق نماي هر عاشق آيد
عاشـق و معشـوق يـك    ! اي جـان مـن  «:ناگوري عاشق و معشوق را يكي ميداند و مينويسد

هر كـه دوئـي بينـد در خـروش اسـت و هـر كـه يـك          . ذاتـند، اگرچه عبارتاً دوئي مينمايد
و اين همه رنگهاي اوست .  ميبيند، خـاموش است و هر كـه هيچ نمي بيند، مـدهوش است

اينجا كيست كه در ميان آيد و زبان به مدحش گشايد؛ همونست كه در بي نهايتي حسـن  و 
  )4والف3ب: رساله عشقيه، نسخه ند.(»خود حيران است

اشتقاق عاشق و معشوق از عشق اسـت  «: عراقي نيز با ناگوري هم عقيده است، مينويسد
و ظهـور مقـدس،    و عشق در مقر خود از تعين منزه است و در حـريم عـين خـود از بطـون    

از آن روي كه عين ذات خود است و صفات خـود، خـود را در آينـة      وليكن بهر اظهار كمال،
از روي ناظري و . عاشقي و معشوقي بر خود عرضه كرد و حسن خود را بر نظر خود جلوه داد

  ).رساله لمعات ، لمعه اول .(»منظوري نام عاشقي و معشوقي پيدا آمد
  
  :سبك رسالة عشقيه -3
تـوان آن  هاي نثر مرسل و نثر فني است و ميي از ويژگيا ك نثر رسالة عشقيه آميختهسب
 »فـن نثـر  «كه حسين خطيبي در كتاب  -اي از سبك بينابين نثر مرسل و نثر فني  را نمونه

، خطيبــي، فــن نثــر در ادب پارســي :ك.ر. (دانســت –خوانــد مي »نثــر مرســل عــالي«آن را 
كه اين بدان معنا نيست كه تمام مختصات نثرمرسـل  بديهي است ) 134و133و نيز 140ص
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وجه اشتراك اصلي نثر اين رساله با نثر فني، در تراكم و . عالي در رساله عشقيه ديده ميشود
با اين حال بايد گفت كه ايـن فراوانـي صـور    . پرشمار بودن صور خيال موجود در متن است

يسنده، كـه حاصـل غلبـة حـاالت     خيال در رسالة عشقيه، نه حاصل كوششهاي متصنعانة نو
از همين روي، اين صور خيال، اغلب سـاده ، زيبـا و   . عرفاني و چيرگي مواجيد روحاني است

طبيعي به نظر ميرسند و در آنها، بيشتر از صنايع همزاد شعر مثل تناسب،  تشبيه و استعاره 
م، تـرادف، طـرد و   استفاده شده است و كمتر از صنايع اديبانه و دبيرانه ماننـد جنـاس، ايهـا   

  . عكس و يا تمثل به ابيات عربي نشاني ديده ميشود
شايد بتوان گفت كه گرايش نسبي نثر اين رساله به سمت نثر فني، بيش از همه به علت 

هجـري كـه روزگـار امثـال      مو ششـ  مبرخالف سده هاي پنج –آن است كه در اين روزگار 
يك سنت قوي شاعرانه شكل گرفتـه و از   در زبان فارسي، -احمد غزالي و عين القضات است

  وجـود آمـدن آثـار بزرگـاني ماننـد سـنايي      ب. صوفيانه را تقويت نموده اسـت  اين روي، زبان
و عطار قطعا در شاعرانه شدن نثر صوفيانه نيز موثر بوده است؛ تاثيري كه در رسالة عشـقيه   

 . نيز مشاهده ميشود

  هاي فكري و محتوايي اثر بن مايه -3-1
شـايد بتـوان شـروع هـر بنـد      . بندي ميباشده كه گفته شد، اين كتاب فاقد فصلگونهمان

، نشانگر آغاز هر فصل از متن »اي جان من«و يا  »هيهات هيهات«كتاب را  با عباراتي مانند 
براي تاكيـد در ميـان مطلـب     »اي جان من«و  »هيهات هيهات«دانست؛  هرچند گاهي نيز 

از نوشتن اين كتاب راهنمايي اصحاب و ياران در راه عشـق   به گفتة  مؤلف هدف. آمده است
هـاي او در حالـت    نوشـته آيد،  چنان كه از متن  اثر بر مي. بوده است) سلوك به سوي حق(

بعد ازآن كلمه اي چند كه از الهامات اسـت و نـه از   «: جذبه و غلبة وجد و شوق نوشته شده
يات ياران تحرير يافت تا در عقدة عشـق  عقليات، از جوشش است نه از كوشش، از براي ذوق

گويا )1رساله عشقيه، نسخه ند، الف (» رهنمون شود و ازاين شرب،شراب شوق به درون رود
او خود را به حال و قلم  ميسپرده و معاني بر او القاء ميشده است وگاه همين حالت شيدايي 

شـته شـوند، اگرچـه ايـن     طـور منطقـي نو  ب و الهام شاعرانه مانع از اين  ميشده كه مباحـث 
  .از سويي  سبب زيبايي نوشتة او شده است پريشاني

در اين رساله نيز بـه   -ويژه مبحث وحدت وجودب -از نظريات و افكار ابن عربي ردپايي   
براي نخستين بار توسط فخر الدين عراقـي  «بنابر مشهور،  اين افكار در هند . چشم  ميخورد

امـا بـا توجـه بـه     ) 125،ص1رضـوي، ج ، يخ تصوف در هندتار (»سهروردي رواج يافته است
، 3، صفا،خالصه جتاريخ ادبيات ايران: ك.ر( ق بوده.هـ688يا  686تاريخ وفات عراقي كه سال

: ك.ر(ق ذكر كـرده انـد  . هـ643و تاريخ وفات حميد الدين كه بيشتر منابع آن را ) 108ص 
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يد كه شايد اين آراء نخستين بار ميتوان انديش) 17، دهلوي كشميري، ص كلمات الصادقين
از آنگاه كه باد ! هيهات هيهات«: در آنجا توسط ناگوري تبيين شده و به كتابت درآمده است

عشق، درياي وحدت را در جنبش آورد، از آن جنبش موجها زدن گرفت و اين همه كه ديده 
يا از جنبش آرام ميشود، موج آن درياست كه مي آيد و ميرود و هرگاه آن بادساكن شود، در

  )4نسخه ند،الف(».يابد؛ ظهور به بطون رود، قيامت قائم شود
تعـاليم  با اين حال و با وجود آثاري مثل رسالة عشقيه بايد گفت كه در اين زمان هنـوز   

و سهرورديه جاي مهمي باز نكرده و بيشتر انديشه و آراي عرفاني  ابن عربي در افكار چشتيه
و ديگر آثـار رايـج و مقبـول صـوفيان      »عوارف المعارف«بر پايه   مهشتدر هند تا نيمه قرن 

ذوق زيستن با حق يكسره بر عشق « سلف بوده است و در ميان صوفيان هندي اين روزگار، 
البتـه  ... ابتناء  داشت كه هم مخالف عقل اهل فلسفه بود و هم ناسازگار با قيل و قـال فقهـا   

تاريخ تصـوف  (» ا اينكه طرفداري از وحدت وجود باشنداينها بيشتر مجال بروز جذبه بودند ت
  ).262، به نقل از تمهيدات،ص1رضوي، ج، در هند

شـيخ  »عبهر العاشقين«همانگونه كه گفته شد، محتمل است قاضي در نگارش اين رساله،
منسوب به عين القضات همداني را مد نظر داشته و از آموزه هاي عرفاني  »لوايح «روزبهان و
درواقع نظرات عرفاني حميد الدين متضـمن عقيـده بـه مفهـوم     . نها بهره برده باشدو شيوه آ

 عشق وجد آميز به خداست كه بر گرفته از بيانات و آثـار صـوفياني چـون خواجـه عبـداهللا     

  . انصاري، روزبهان بقلي، احمد غزالي و عين القضات همداني است
م بـه نظـر  ميرسـند، در واقـع     ميگويد اگر چه عاشق و معشوق دو موجود جداي از ه او

عاشق و معشوق يـك ذاتــند، اگرچـه عبارتـاً     ! اي جـان من«:يكي بيش نيستند و يك ذاتند
هر كه دويي بيند در خروش است و هر كه يكي بيند خاموش است و هر كه « دوئي مينمايد

 هيچ نبيند مدهوش است و اين همه رنگهاي اوست و اينجا كيست كه در ميان آيـد و زبـان  
-3نسـخه نـد، ب  (»به مدحش گشايد هموست كه در بي نهايتي حسن خـود حيـران اسـت   

يـعنـي عـاشق آييـنة معـشوق اسـت و » المؤمنُ مرأت المؤمنِ« .و نيز آينة يكديگرند) 4الف
  )6نسخة اساس، ب. ( »معـشوق آييـنة عـاشـق

ودر پـس بـر  «: وي معتقد است كه با جستجوي در صفات ميتـوان بـه وحـدت پـي بـرد     
گــلشن صفــات، تفــرّج ذات بــدست آر و خيــاالت عجــايبِ قـــدرت مــا را معـايــنه     
كـن و نعمتهــاي گـونـاگـون در تـصرف آر و شكـر گـو كـه ايــن همه مهيا براي تو كرده 

خاطرجمع داري كه سلسله محبت محكم ! ام و تو را براي خود و از اين دوري متفرق نشوي
و  « :كه رفيق كرم ما همه حال از تو جدا نخواهد شد يعني »حبهم ويحبونَهي«:است يعني هـو
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ا كُنتُمنَمأَي كُمعو قالدة لطف ما از گردن شما كشيده نخواهد شديعني» م:»  ه إِلَيـ نُ أَقْرَبنَح
رِيدلِ الْوبنْ حو هر ساعت با ما در گفتگوي باشي يعني  »م»فَاذْكُرُونو هر دم در »  ي اَذْكُرْكُم

تا مي مشـاهده نوشـي يعنـي    . »واذْكُر ربك إِذَا نَسيت«مجاهدة فراموشيِ خود كوشي يعني 
»اللّه هجو لُّواْ فَثَما تُونَمنْ   «و هميشه در دايره جمع الجمع مقـيم باشـي يعنـي     ؛»فَأَي كُـلُّ مـ

بر هجقَى وبي ا فَانٍ وهلَيالْإِكْرَامِعلَالِ وذُو الْج تا هر دم شـراب شـوق سـاقي بـا ذوق بـه       ؛»ك
باز به اندك ايام،  .»وسقَيهم ربهم شَرَابا طَهورا«دست ناز در كام جان تو خواهد ريخت يعني 

رشته وصلت خواهد جنبيد و از اين سفرِ كثرت به وطنِ اصلي خودكه وحدت است، خـواهي  
  )2،ب2ند، الف نسخه(»رسيد

او همچون ديگر صوفيان، كشش و عنايت حق را بر كوشش ترجيح ميدهد و معتقد است 
او . فاني شدن در حق كه هدف واالي انساني است، جز به عنايـت حـق انجـام نمـي پـذيرد     

نمـك وجـود خـود را در آب    « هستي طالب را به مثل نمك سنگ ميدانـد كـه اگـر طالـب     
تدريج غايب گردد و مهم سازي ايـن مهـم همـين شـغل     ه بد غرق دارد شك نيست كمقصو
و وراي اين هرچه هست گو باش و اين نه تعلق به مجاهده دارد و نه به رياضت و نه به است 

به هـيچ تعلـق نـدارد و از    ... صالت و نه به صوم و نه به ذكر و نه به فكر و نه به مراقبه و نه 
واللّـه  «محض گويند به هر كه خواهـد دهـد   همه بيرون است و اين را عنايت خاص و عطاب

  )2نسخه اساس،ب(» يخْتَص بِرَحمته من يشَاء 
شمرد و ميداند؛ عالم را ظهور آن حضرت ميرا جلوة ذات حق )ص(ناگوري حضرت محمد

گفتنش و نگرانيش براي امت خود را آنجا مي انگارد  »امتي امتي«بودن وي،  رحمة للعالمين
و عالم جزئي از او است؛ اگر جزئي از كل در رنج باشد آن كل هم در زحمت  كه او كل است

اصل است و هر چه هست فرع اوست پس ذات حضرت وحدت با كثـرت  « چون او : افتد مي
رسـيد  است از اين جهت مقام شفاعت ختم بر آن حضرت است و به ذات مطلق هيچ كـس ن 

  ).8همان،الف(»مگر محمد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم
از ديدگاه او عالم نشأت گرفته از عشق است؛ آتش سوزندگي عشق، باد بي قراري عشـق  

خاك قرار عشق است؛ موت مستي عشق است؛ حيات هوشياري عشق « : و آب حركت عشق
است؛ كـافر جـالل    است؛ شب خواب عشق است؛ روز بيداري عشق است؛ مسلم جمال عشق

عشق است؛ دنيا كشت زار عشق است؛ آخرت گلزار عشق است؛ صالح قرب عشق است؛ گناه 
  ).19همان،الف(»بعد عشق است؛ بهشت ذوق عشق است؛ دوزخ شوق عشق است
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انا الحق گفتن عارفان به اين خاطر است كه همه اويند؛ يعني هر چه هست، ،  به بيان او
آري طالب از طلب خدا است اما چون هـر  « :  ست برحق استاز حق است و هرچه از حق ا

  ).20همان،ب(»دم خدا باشد بجز خدا هيچ نباشد
احتياج و نياز از صفات موجود است و كسـي كـه   «: وي فقر باطني را ميستايد و ميگويد

به وجود انسان كامـل و ولـي در   ). 27همان، ب(»در بحر نيستي فاني شود ديگر نيازي ندارد
  )29همان، ب.(اعتقاد دارد و بيان ميكند تا زماني كه آن ولي باشد جهان قائم است هر زمان

آنكـه  ميگوينـد كـه    «:حميد الدين معتقد است شيطان سبب هبوط انسـان نبـود بلكـه    
شيطان وسوسه كرد به خوردن دانه گندم، آن شيطان نبود بلك مشاطه عشق بود و پرده دار 

و عاشقي و معشوقي از پرده پيدا شـد؛  وقتـي كـه ايـن     محبت؛ زيراكه محبت در پرده است 
 طاقت شد، فرمان آمد الغرض از قرب روي به بعد آورد چون از فراق بي. پرده نبود هيچ نبود

چرا چنين كردي؟ نه نهي كرده بودم كه گرد گـل محبت مگـرد كـه خـار هجران در غنچه 
  )9،ب9نسخه اساس،الف(»جانت خـواهـد

را تفسير و تأويلهاي مختلف نويسنده از آيات و احاديـث در برگرفتـه    سرتاسر اين رساله
. »اال هـو  لـيس فـي الـدارين   «يعنـي » اال اهللا«. »موتوا قبل ان تموتـوا «يعني » ال اله«: است

وي در تاويل دو صفت رحمن ). 7همان،الف(»هوالظاهر هو الباطن«يعني » محمدرسول اهللا«
ن رحمان و ماهيت نقطه هاي، ياي رحيم چيست؟ هـيچ  اما سرّ نقطه نو« :و رحيم  مينويسد

يعني هر كـه در راه دوسـت و در   ! ميداني هر چه هست، مراد از اين، فرق خاص و عام است
محبت حق فرد و مجرد گردد، همچون نقطه نون تا در ضمير رحمان جاي يابد و هميشه در 

محبت غيـر، در عـالم    و آن كه در. نظر رحمان محبوب يزداني باشد محرم محل خاص شود
دويي  و شرك ماند، همچون نقطه ياء از نظر رحيمـي، پـسِ پشـت انـدازد و محـرم خـاص       

هاي يـا كـه مـراد دوئـي و      دست داد، آنگاه رحيم شد؛ يعني اگر نقطه نسازد؛ اما چون اسرار
دوري است، عقب نيفتادي، اسم رحيمي اظهار نگشتي؛ اگر چه مؤمنان و صادقان و عاشـقان  

فان  و موحدان در محبت او فرد و مجرد وهمچون نقطه نـون در ضـمير رحمـن جـاي     و عار
دارند، اما عاصيان و منافقان و مشـركان و كـافران كـه در محبـت غيرنـد ودر عـالم دويـي،        

اگرچـه پـيش نظـر    . همچون نقطة ياء از نظر رحمن دور و بعيـد؛ امـاپسِ پشـت رحـيم انـد     
شك نيست كه كـرم كريم بــر  . يد بي نهايت استرحمن،عنايت است، اما در پسِ رحيم، ام

  ).11،ب11همان،الف(»دوران و مهـجوران رحيم آمد
را ... حميدالدين در اين رساله واژه ها و اصطالحات عرفاني چون عشـق، فـراق، مـرگ و    

عشـق  «:وي عشق را به عشق معنوي و صوري تقسـيم كـرده   . تفسير و تقسيم بندي ميكند
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طلق است و عشق صوري كنايت از عشق مقيـد؛پس عشـق مطلـق    معنوي عبارت از عشق م
وي مرگ را نيز به موت عام و خـاص  ). 14همان،الف(»ذاتي است و عشق مقيد صفاتي است

مـوت عـام   . موت عام ديگر است و موت خاص ديگر! اي جان من«: تقسيم كرده و مينويسد
ست ومردن عام عين و مردن خاص عين زندگي و پايندگي افصل است و موت خاص وصل؛ 

دوري و مهجوري است؛ چونكه موت او راست كه از حق دور افتاده است، نه او را كه به حـق  
  ).15همان، الف(»نزديكتر گشته است

از ! اي جـان مـن« : مناجاتهاي نويسنده در متن است ،از ديگر مختصات متن اين رساله
هستم؟ و اگرتو بيفكني، كه گيـرد  همـه بريده به تو پيوستم، چون تو هستي كني، من كجا 

بـه  ايـن بدعهـد جفاكـارِ     .  دستم؟ مـن بنـدة تـواَم، پـر عيـب، معـذور گــر نـزديكم و دور  
گريزپايِ بي وفا،  هر سياستي كه كني سزاوارم، اما از  آنجا كه حد كرم توست اگـر از ايــن   

و جرمم از حد گذشـت  . رماز من جرم و از تو ك. نـوع، هـزاران از مـن صادر شود، هيچ است
رهبر است، اگرچه بيره ميرود در ره  آري هر كـه را عنايت تو. اما كرم تو يك ذره كم نگشت

  )20همان، الف(».است
در مـتن  ... نكتة شايان ذكر در آخر اين بخش، وجود ابياتي از مولـوي، عطـار، عراقـي و    

آنهـا افـزوده شـده اسـت و     است كه از سوي ناسخان و  براي روشنتر شدن برخي بندها بـه  
بيشتر اين ابيـات از  . متأسفانه همه نسخ موجود اين رساله از اين ناحيه دچار آسيب و آفتند

گاهي با نثري شبيه به نثر كتاب ، بـه  . شاعران بعد از حميدالدين چون حافظ و جامي است
ار مينمايـد و  اين موضوع از لحاظ سبك شناسي اثر، كار را دشو. شرح ابيات نيز پرداخته اند

  :اين شبهه را القاء ميكند كه كاتبان در ديگر بخشهاي كتاب نيز دست برده باشند
از آنگاه كه مارِ محبت تو بر دلم نيش زده است، هوش از جـان بـرده   ! و اي دهنده جان«

است و به زهر آن هر عضوي را چنان در جوش آورده است كه موجهاي قاتل متواتر ميرسـد  
افسوني ! اي صاحب افسون. يزند؛ چنـان ميكَند مـا را از مـا ميكُشد و ميبردو در هم برهم م
  .در كـارم فرمـا

  روي خوب حيران باش درخـمـوش حـافـظ و از جـور يـار نـالـه مـكـن   تو را كه گفت كه 
حيراني بر روي يار، جمعيت جاوداني است و بـه جـز نقـش نگـار هـر چـه بينــي        ! آري

ت و بجـز دوسـت هـر چـه داني عـين نـاداني اسـت و دمـي كـه بـي       مـحض پريشـاني اسـ
آنان كه اسير زلف دلدارند، فارق از تفرقه اغيارند و ! آري. دوست  بر آيد، هزار پشيماني است

جانان انگارند و در آن محض مصلحت خود پندارند و اگر باران بال بر  هر چه برجانشان آيد از
  )28همان، الف(  » .بر آرند »هلْ من مزِيد«بلكه بانگ سرشان بارد هرگز پا پس نيارند 
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  ويژگيهاي زباني -3-2
  : جمالت و افعال-3-2-1
ـ   رسايي، ساده و بي نثر رساله عشقيه در عين زيبايي و   - دور از تصـنعات  تكلـف و ب

هيهـات  «و  »دال«، »اي جـان مـن  «: ها با خطابهايي چـون  جمله. وتكلفات منشيانه  ميباشد
با اين شگرد توجه خواننده بيشتر جلب  ميشـود و خواننـده خـود را    . آغاز  ميشوند »هيهات

گاهي مضامين و اصطالحات عرفاني استفاده شده آنقـدر بـه هـم    . مخاطب نويسنده  ميبيند
  . نزديكند كه تكراري بودن مطلب را به ذهن القاء ميكنند

ـ   با بيان يك اصل شـروع هايي است كه معموال  متن شامل جمله - دنبال ميشـوند و ب
  :آيد آن توضيح و تفسير آنها مي

آتش سوز عشق است باد اضـطراب عشـق اسـت آب    : هر چه هست ظهور عشق است«  
... بهشت ذوق عشق است دوزخ شوق عشق اسـت  ... رفتار عشق است خاك قرار عشق است 

  ).18نسخه اساس،ب(» 
خود هـيچ  ر ميرود خود بچون به سك: ن نتيجه سكر يعنيظهور ثمره صحو است و بطو« 

... شود و چون به صحو مي آيد بـه آفتـاب ظهـور عـالم را منـور      مي بود از نهايت مستي نابود
 ).23همان،ب(»

گاه اين جمالت چنان پشت سـر هـم و   . نده ها موجز و كوتاه و به هم متصلجمل   -
  :پياپي رديف ميشوند كه باعث آشفتگي ذهن خواننده  ميشود

جـز نقـش نگـار هـر چـه بينـي محـض        جمعيت جاوداني اسـت و ب  روي يار حيراني بر«
دوست برآيد هزار و دمي كه بي پريشاني است و به جز دوست هر چه داني عين  ناداني است

  )28همان، الف(».پشيماني است
چه تكرار يك كلمه، چه تكرار يك جمله و يـا يـك   هاي مختلف تكرار،  گونه: تكرار  -
  : كند از ديگرخصوصيات اين متن استحذف ميكه گاه آنها را به قرينه  فعل

 اگر؟ باشم ما را چهمنافق و مشرك  اگر؟ باشم ما را چهرف و موحد امن مؤمن و ع اگر« 
  ؟ما را چهقبول كند يا نكند 

موجودي كه  عجبظهور و  عينحجابي كه  عجبو  استحجاب  عينظهوري كه  عجب
  )3د، بنسخه ن(»... استوجودي كه بي شهود عجبدر وجود و 

علـت آن  ظـاهراً ب  -همانگونه كه گفته شد -اين شيوه كما بيش نا منظم در طرح مطالب 
ي كـه اصـليترين   است كه ناگوري كتاب را تحت تاثير جذبات خويش  مينگـارد؛ خصوصـيت  

  .ميسازدويژگي كتاب را بر
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  ...آر، گو،كن، و : به كار بردن فعل امر به صورت ساده -
نسـخه  .(» ـــاالت عجــايب ِقــدرتمــا را معـايــنه كــن     تفــرّج ذات بــدست آروخي«
  ).2ند،الف
  ).2نسخه ند،ب(اندك ايام : گاهي تقديم صفت بر موصوف -
كوي عشق پر بالست در نيابد كسي در آن كوي مگر عاشق كه «:گاهي تقديم فعل -

  ).3نسخه اساس،ب(».غذايش بالست
  ).2نسخه ند،ب(»شايدآنگاه در صدف نمي «: شايستناز مصدر به كار رفتن فعل  -
صفحات كتـاب  ة به كاربردن قسمتهايي از آيات و احاديث مختلف كه تقريبا در هم -

همچنين اقوال مشايخ كـه در ايـن مـتن بـه چشـم  ميخـورد و بـه تعـابير         .مشاهده  ميشود
كُـلُّ  «، »نَـى قَاب قَوسينِ أَو أَد«، »لي مع اللَّه وقْت«: به عنوان مثال. نويسنده اعتبار ميبخشد

ههجإِلَّا و كاله ءا طَغَى«، »شَيمرُ وصاغَ الْبا زآمـين يـا رب   «و عبارات دعايي عربـي  ... و » م
منسوب به ابو عبـداهللا دونـي،   (»اذاتم الفقر فهو اهللا«. »فَهِم من فَهِم«و نيز عبارت » العالمين
  ).اويس قرني(» السالمه في الوحده»). ابوسعيد

  و تركيبات لغات -3-2-2
  :حضور دارند آنو تركيبات كليدي متن كه در سرتاسر  لغات -

به جاي چنانكه كه در متون اين دوره :( شاه عشق، هيهات هيهات، اي جان من، چنانچه
  .)و دوره هاي قبل نادر است و از ويژگيهاي جالب اين متن است

  :نوع خاصي از ساخت و كاربرد ضماير -
جـاي  ب(، اوشـان )بجاي اينهـا  (ايشان ، )جاي شماهاب( ، شمايان)ما مع، جبه جاي ماها(مايان 

  )آنها
  :وجود اصطالحات خاص كه خود نويسنده آنها را تعريف ميكند -

  ).2نسخه اساس، الف(» . عبارت از هاهوت است» كنت كنز مخفياً«پس گفت«: هاهوت
  )همان(».عبارت از يـاهوت اسـت ،فاحببت ان اعرف«: ياهوت

همان شاه عشق است كه جايي با جوش برآمـد و جـايي بـا    «: لك وعاشق عارفعاشق ها
هو شود آنكه با جوش است، عاشق هالك است و آنكه با هوش است،عاشق عارف است اما او 

  )3نسخه ند، ب(» .در غارت رفت و اين در اشارت ماند
  : وجود تركيبات و كلمات نادر -

يكايك به دلـم چنيـن رسيــد كــه   : كردن)] دهخدا(وصله، پاره، لخت: پرگاله[دو پركاله
، )شــكلي از كاســه(، كانســه )21همــان،ب(بـــه تيـــغ صبـــر، خـــود را دو پركالـــه ســـازم

  ، )سي جزء قرآن( ، تپاك تپان، سيپاره)نوعي گل ميخك( ، گل مالتي)بااليي(بالينه
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  : به كار بردن تركيبات نو چون -
، مودعـه اميـد، مشـاطه    )دنيا(كر،مكار زالكارد آشنايي، سيخ شوق، خاتم نظر، چوگان تف

  ... .قضا،زلف ابتر، گلشن بي نشان، نوباوة بوستان وصلت، مهد عدم و 
  :آوردن صفت شمارشي در معناي قيد -
  )21همان،ب(»يكايك به دلم چنين رسيد«
  : تاكيد بر فعل منفي "باء"آوردن  -

  بندانم
  :آوردن قيد تاكيد عربي -

  الشك، حقيقتاً
  چار به جاي ناچاربه كار بردن ال -
  : تفخيم »ياء« -
  »در نهايت اضطرابي در عين حضوري بانگ بي صبوري برداشت«
 :جمع فارسي »ها«جمع بستن جمع مكسر عربي با نشانة  -
  هااحوالها، ارواح 
  ):اي كسي كه( آمدن اي بجاي اي كه -
  »اي از ياد تو دل و جان دارد صفا« 
  : دگرگوني صامتها -
  كدر = باز ، كذر= واز
  :  رگوني مصوتهادگ -

  همان= پيامبري ، همون= آنگاه ، پيمبري= آنگه
  : نشانه نكره بعد از اسم »يكي«آوردن كلمه  -

  يك بانگ نيست= جز اين بانگ در عالم يكي نيست
  :بجاي فعل پيشاوندي) همكرد(استفاده از فعل مركب -

  پراكندن= در هر چيزي نوري ديگر ريز ميكرد
  ): شناسه+ بن مضارع (كاربرد مضارع منفي -

  .در ديده اش به جز يار هيچ ندرآيد
  
  :مختصات ادبي و تصويري -3-3

آنچه متن رساله عشقيه را مانند ديگر آثار عرفاني و ادبي از روايـت صـرف و نقـل سـاده     
جدا  ميكند و در قلمرو آثار ادبي قرار  ميدهد زيبايي آفرينـي و هنرمنـديهاي نويسـنده در    
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اگرچه اين شيوة بكارگيري فنون ادبي در  آرايش كالم و . ني استبيان حاالت و مفاهيم عرفا
خلق تصاوير  متداول است و وسعت فراواني دارد، مـا در ايـن قسـمت بـه برجسـته تـرين و       

مهمترين آنها كه در ايـن اثـر بازتـاب بيشـتري دارنـد و از ويژگيهـاي سـبكي آن شـناخته          
  .ميشوند خواهيم پرداخت

ورقهاي اين رساله تلميح به آيات قرآن و احاديث وجود دارد تقريباٌ در همة : تلميح -
  :رساله است هاي از مهمترين مختصه اين ويژگي.ي بيان شده استا و يا مفهوم حديث يا آيه

»ا كُنتُمنَمأَي كُمعم وهاگرچه جاي جانان در جان است زيرا كه زنده آنانند كه هـر دم   »و
  )14اساس،ب.(دم به دم بجنبانند »خْت فيه من روحينَفَ« در كنار جانانند  و دم 

در شوق جوشيدن و فراموشي خود كوشـيدن خـود را در ذات پوشـيدن اسـت تـا      ! دال«
كه اشـاره بـه   )3نسخه ند،الف(».مشاهدة اقوال و مشاهدة افعال و مشاهدة احوال روي نمـايد

ه صرَه و بمعس نتكُ هبتَحبذا اَافَ هحبحتي اُ النوافلالي بِ برِّقَتَالعبد ي زالُال ي«: حديث قدسي
سانه و رِو لجله فبي ياوراد االحباب  (».بصر و بي ينطق و بي يبطش و بي يسعيسمع و بي ي

  )240،ص 2، باخرزي، جوفصوص اآلداب
كه اشاره به بايزيـد و سـخن   » برآرند»سبحاني ما اعظم شأني«مستان اين شراب، بانگ «

  )تذكره االولياء، ذكر بايزيد بسطامي:ك.ر.(تمعروف اوس
  )20نسخه اساس،الف(هر چه از ماست بر ماست: ارسال المثل -
اغلـب  . رسالة عشقيه سرشار از تشبيهات و استعارات مختلف است:تشبيه و استعاره -

   .باشندمي »اضافة تشبيهي«تشبيهات از نوع
  ...لشن جهان و مشاطة قضا، تير بال، سمند ادراك ،گ :هاي تشبيهي اضافه

) 2همـان،ب (»خـود را بيـرون برنـد    ورطههر كس در كوشش درند كه از اين « :استعاره
  ورطه استعارة مصرحه از عالم كثرت

ــن    ـــرد، از اي ـــري ك ـــايت راهب ـــه را عن ـــر ك ـــا ه ــردابام ـــد   گ ــرون كشي خــود رابي
  گرداب استعاره مصرحه از عالم كثرت)3همان،الف(

كمـان  مجموعه اين همه عين يافت زيرا كه تيري كـه از  اما ناسوت جاي جمعيت يعني«
 كمان قضا استعارة مكنيه)2همان،الف(» بيرون جهيد راست بر هدف ناسوت رسيد قضا

نسـخه  (»در كام جان تو خواهد ريخـت  دست نازتا هر دم شراب شوق ساقي با ذوق به «
  دست ناز استعاره مكنيه) 2ند،ب
  .تمام صفحات اين رساله تناسب وجود داردتقريباً در  ):مراعات نظير( تناسب  -
  )همان...(ريختجان تو خواهد  كامناز در  دستبا ذوق به  ساقيشوق  شرابتا هر دم  «
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كامل آيد، آنگـاه در   درگردد چون  درنهان كرده اند از براي آن كه تا  صدفكه در  قطره
  )همان(»شاه بايد خزانةنمي شايد بلكه آن زمان در  صدف
 جهـد تفكـر بـه    چوگـان و به  دواندندادراك  سمندس از مقام خود جنبيدند و و هر ك« 

و بعضـي از   شهســوار تمـام به طرفي بردند، اما بحال مقصود هـيچ كـس نرسـانيد مگـر آن     
همـان،  («بـودنـد مـاهـر» منْ عرَف نَفْسه فَقَـد عرَف ربه«گـوي بـازيپـيـروان وي كـه بـه 

  )4الف
  :سجع -

و ديـده   سـرد ، سينه اش پـر از آتـش و آهـش    فردكه از همه  مردن هزاران، يك در ميا
  .زردهاست پر از خون و رخش 

و خوش جاني كـه   ازوستو خوش درماني كه جاني   هموستخوش دردي كه درمانش 
 نگـران با جانان خوش است و خوش لقايي كه بقا  ميبخشد و خوش چشمي كه به چشمش 

  )3همان،الف(است  هجرانز است و خوش وصلي كه فارق ا
  جناس -
  ).4همان، الف(» پيدا گشت عبارتهزاران  اشارتبه يك «
خـود  در خـواب مسـتي چنـان بي    نـاز در گلشن بي نشان بـر بسـتر    نازكچون آن گل «
  ).1همان، الف(»بود

ميرسـد و  ميگردد، نور بـه نـور    قلبهم به صفت  قالبميگيرد، لطافتمصفا  قلبچون «
  ).1نسخه اساس، الف(»ددميپيون لطفبه  لطيف
اين آرايه نيز در اين رساله فراوان يافـت ميشـود و اغلـب باعـث      :واج آرايي و تكرار -

گاه زياده روي در تكـرار حـروف و كلمـات باعـث عـدم فهـم و بـي        . زيبايي متن شده است
  : حوصلگي خواننده ميشود

مدم، دمهاي پر غـم  از آن دم كه از عدم دردم آورد، دم به دم، در غم ه! هيهات هيهات«
و از شوقِ جانان، جان كه بي غـم از درد دلبـرِ بـي درد دردي دارد و در دل درد    . بر مي آيد

  ).3نسخه اساس،الف(»بلك دل در عين درد دواي درد همدرد
  :كنايه -

  كنايه از زمين : هفت طبق فرودينه
  كنايه از آسمان: هفت طبق بالينه
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  :وصف و بيان تمثيلي -
پـس هركـه   . الب به مثلِ نمك سـنگ اسـت و مقصـود او همچـون آب    هستيِ وجود ط«

نمـك سنگ وجود هستي خود را در آب مقصود غرق دارد، شك نيست كـه بتدريج غـائـب 
و اين نـه  . گردد و مهم سازي  اين مهم همين شغل است و وراي اين هر چه هست، گو باش

نه به صوم و نه به ذكر و نه بـه فكـر و   تعلق به مجـاهده دارد و نه به رياضت و نه به صلواه و 
نه به مراقبه و نه به محاسبه و نه بـه علـم و نه به معرفت، نه بفكر و نـه به اسـالم بـه هيـچ 
تعـلق نـدارد و از همـه بـيرون اسـت و ايـن را عنايت خاص و عطاي محض گوينـد بـه هـر    

  .)3،الف2همان،ب. (»شَاءواللّه يخْتَص بِرَحمته من ي«كه خواهند دهند
  

  :نتيجه
ي از باورهـا و عقايـد عرفـاني    ا رسالة عشقيه تأليف قاضي حميدالدين نـاگوري مجموعـه  

در اين كتاب . نويسنده است كه به قصد راهنمايي ياران و دوستان نويسنده تأليف شده است
ــيفات    ــا توصـ ــراه بـ ــاده همـ ــاني تمثيلـــي و سـ ــه زبـ ــا بـ ــته تـ ــعي داشـ ــنده سـ   نويسـ

نـدگان  آرايه هاي كالمي، مفاهيم دشوار و گاه غير قابل فهـم عرفـاني را بـراي خوان    و ديگر 
ميتوان گفت كه وي در اين امر تقريباً موفق بوده است؛ هرچند .كتاب جذاب و قابل فهم كند

چند در ساختار با آثار اين اثر هر. گاهي زياده روي در اين كار باعث دشواري متن شده است
متفاوت است اما ... چون سوانح العشاق غزالي، عبهرالعاشقين روزبهان و  عصر خودعرفاني هم

تـر و از جهـاتي،     ، شاعرانهنثر اين اثر در قياس با آثار نامبرده. از نظر محتوا از آنها متاثر است
  .نزديك به نثر فني است

ارة از نظر ويژگيهاي فكري و محتوايي اثر بايد گفت كه نويسنده تـا حـدي متـاثر از انگـ    
از نظـر وي عشـق صـفت ذات    . وي آغاز همه چيز را از عشق  ميداند. است» وحدت وجود«

پس ذات حق ابتـدا  . حق است كه همچون بادي درياي ذات حق را به حركت درآورده است
به وسيلة عشق به خود تجلي نمود و سپس ذات اقدسش جلوة تمام هستي گرديد و سـپس  

سـپس محبـت و   . به واسطة او عالم كثـرت پديـد آمـد   آن را به روح محمدي تجلي نمود و 
معرفت خود را در وجود تمام آفريدگان قرار داد و آدم را به صورت خود آفريد و به او عشـق  
ورزيد به همين سبب وي را خليفـة خـود در زمـين قـرار داد و بـار امانـت را بـر دوش وي        

روي آورد تـا محـل تجلـي     انسان بايد با خودشناسي به خودسازي،  از همين روي. گذاشت
از . از ديدگاه حميدالدين عاشق واقعي كسي است كه پيوسته به ياد معشوق باشد. حق شود

و معتقد است كه فراق الزمـة وصـال   خيان را بر بهشتيان ترجيح ميدهد اينجاست كه او دوز
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صـوفيه و   نويسنده همة اين مفاهيم را با استناد به آيات قرآن، احاديث و اقوال بزرگان. است
  .تفسير و تأويل آنها براي خواننده بيان  ميكند

تكلـف و بـه دور از    از نظر زباني نثر رساله عشقيه در عين زيبايي و رسـايي، سـاده و بـي   
وجـود  : از مهمترين ويژگيهاي زبـاني ايـن رسـاله بايـد     . تصنعات وتكلفات منشيانه  ميباشد

ــات ــرار ف  لغـ ــاهي جمـــالت ، تكـ ــادر، كوتـ ــات نـ ــات و تركيبـ ــودن كلمـ ــاد بـ   عـــل، زيـ
  .را نام برد... و عبارات عربي و  

 صنايع و فنوناز جنبة مختصات ادبي، اين اثر چون ديگر آثار عرفاني اين دوره سرشار از 
توان گفـت كـه ايـن    در كل مي. است... جناس، تناسب و تشبيه، استعاره، سجع، : ادبي چون

تون صوفيانة فارسي است و از اين لحاظ مـي  هاي نثر شاعرانه در م رساله يكي از اولين حلقه
  . بايد در محل توجه قرار بگيرد
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