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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Tabat al-Qulub is the work of Sheikh Aladdin
Naqshbandi, the last old Naqshbandi of Kurdistan and one of the most famous
contemporary writers in the fourteenth century AH. It is a treatise written in
1341 AH. It is written in Arabic and shortly after writing, it was translated and
explained in Persian by Sheikh Fakhreddin Mazhar, nicknamed Mazhar al-Islam,
which is the basis for studying this study. So far, a manuscript of this book has
been introduced. In this article, an attempt has been made to study the stylistic
features of Mazhar al-Islam in the translation and description of Tabat al-Qulub
in terms of language (morphology and syntax), literature, thought and content.
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical
method with the help of library resources.
FINDINGS: The prose of the book, except in the introduction, which is mixed
with literary arrays and is accompanied by Arabic phrases - is a relatively simple
prose in which the author does not intend to be artistic; But throughout the
book, both in the introduction and in the text, the use of Beaufort Arabic words,
phrases and combinations is seen.
CONCLUSION: The prose of the book is mature and solid and far from difficult
and complex, for this reason and due to the proximity of this work to our time,
it does not have special and distinguished stylistic features and since this prose
work is accompanied by verses from other poets, It has some features of style.
The Arabic compositions and expressions in the book are such that the author's
Arabic's blue is evident in the first pages of the book. Testimony to verses and
hadiths, numerous poetic and prose evidences, is abundant in it. I see novel
industries such as puns, obedience, and derivation in Beaufort's book. So with
a comprehensive look, we can look at this manuscript from a linguistic and
structural point of view. With the studies done in phonetic, lexical, syntactic
and rhetorical systems, we come to the conclusion that Mazhar-ul-Islam has
been more interested in expressing the theme than engaging in the art of
writing.
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زمینه و هدف :طبالقلوب ،اثر شیخ عالءالدین نقشبندی ،آخرین پیر نقشبندی كردستان و یکی
از نویسنددان بنام معاصر در قرن چهاردهم هجری قمری است .رسالهای است كه در سال 4314
ه.ق .به زبان عربی نوشته شده است و اندكی پس از نگارش ،توسط شیخ فخرالدین مظهر ،ملقّب
به مظهراالسالم به فارسی ترجمه و شرح شد كه مبنای مطالعه و بررسی این پژوهش میباشد .تا
كنون یک نسخج خطی از این كتاب ،معرّفی شده است .در این مقاله ،تالش دردیده است
ویژدیهای سبکی مظهراالسالم در ترجمه و شرح طبالقلوب بلحاظ زبانی (صرفی و نحوی) ،ادبی
و فکری و محتوایی بررسی شود.
روش مطالعه :این پژوهش با روش توصیفی ی تحلیلی و با كمک منابع كتابخانهای صورت درفته
است.
یافتهها :نثر كتاب جز در مقدمه كه به آرایههای ادبی آمیخته و همراه با عبارات عربی است-
نثری نسبتاً ساده است كه نویسنده در آن قصد هنروری ندارد؛ اما در كل كتاب چه در مقدمه و
چه در متن ،استفاده از واههها و عبارات و تركیبات عربی بوفور دیده میشود.
نتیجهگیری :نثر كتاب پخته و استوار است و از دشواری و پیچیددی به دور ،به همین دلیل و
بسبب نزدیکی این اثر به زمان ما ،دارای ویژدیهای خای و ممتاز سبکی نیست و ازآنجاكه این
اثر منثور ،همراه با ابیاتی از شعر شاعران دیگر است ،مواردی از مختصات سبکی دارد .تركیبات و
عبارات عربی در كتاب بحدی است كه عربیمآبی نویسنده در اولین صفحات كتاب ،مبرهن است.
استشهاد به آیات و احادیث ،شواهد منظوم و منثور متعدد ،در آن فراوان است .صنایع بدیعی نظیر
جناس ،مراعاتالنظیر ،و اشتقاق در كتاب بوفور بچشم میخورد .پس با نگاهی جامع ،میتوان از
دیدداه زبانی و ساختاری به این نسخج خطی نگریست .با بررسیهای انجامشده در دستگاههای آوایی،
واهدانی ،نحوی و بالغی به این نتیجه میرسیم كه مظهراالسالم بیشتر درصدد بیان مضمون بوده
است تا دردیر شدن در فنّ نویسنددی.
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مقدمه
نثر دورۀ قاجار متأثر از سبک بازدشت ادبی است« .در زمینج نثر از اواخر كار زندیه ،قدمبهقدم اصالحات جزئی و
نسبی در سبک نگارش بوجود آمده و نثرنویسی فارسی ،بتدریج و تأنی ،به ساددی ،روانی و پختگی دراییده و تصنّع
و تکلّف تا حدی كمتر شده است» (از صبا تا نیما ،آرینپور ،ج  :4ی  .)55پس از رواج سبک هندی در شعر دورۀ
صفوی ،كمكم شاعران از آن رویدردان شده ،به سبکهای قدیم بازدشتند« .دو اینکه ابتدا به سبک عراقی روی
آوردند و اقبال به سبک خراسانی در این بازدشت ،بیشتر بود و س س به سبک خراسانی» (سبکشناسی ،بهار ،ج
 :3ی  .)319در این بین ،روی آوردن به نثر مسجع و آهنگین به پیروی از سعدی و دیگر نویسنددان برجسته
رایج شد .با اینکه در این عصر ،ردههایی از نثر ساده و مرسل رایج بود ،نویسنددان هم به پیروی از شعرا ،سبک
دذشتگان را دنبال كردند و نثرهای مصنوع ،متکلّف و پیچیده را كمكم كنار دذاشتند .این تحول در نثر ،آهستهتر
از تحول در شعر رخ داد و اثر خود را در اواخر دورۀ قاجار و ظهور نثر جدید فارسی زمان مشروطه ،دذاشت .یکی
از آثار اواخر دورۀ قاجار ،نسخج خطی ترجمه و شرح طبالقلوب مظهراالسالم است .موضوع كتاب در رابطه با مراحل
سلوک و تهذیب قلب از رذایل اخالقی و یکی از آثار ارزشمند نثر عرفانی در طریقت نقشبندی است.
با همج تالشهایی كه در سالهای اخیر برای شناسایی و احیای دنجینههای مکتوب ایران زمین و تحقیق و تتبع
در آنها انجام درفته و هزاران كتاب و رسالج ارزشمند ،احیا ،تصحیح و یا منتشر دشته است؛ هنوز رسالهها و كتب
خطی بسیاری در كتابخانههای داخل و خارج كشور موجود است كه شناخته نشده یا منتشر نگردیده است .ترجمه
و شرح طبالقلوب ،از جملج این آثار ارزشمند است كه در قرن چهاردهم هجری نوشته شده است؛ رسالهای در
مراحل سلوک و تهذیب قلب از رذایل اخالقی كه یکی از آثار ارزشمند نثر عرفانی فارسی در طریقت نقشبندی
است .مظهراالسالم در این رساله به بیان آفتها و امراض قلبی می ردازد و البته راه عالج و درمان آنها را نیز بخوبی
نشان میدهد .در این پژوهش عالوه بر معرّفی مؤلف و نسخج خطی «ترجمه و شرح طبالقلوب» ،از منظر
سبکشناسی ،این اثر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد درفتو
اهمیت و سابقۀ پژوهش
با بررسیهای انجامشده «ترجمه و شرح طبالقلوب» تا كنون به چاپ نرسیده و در مورد معرّفی این نسخج خطی و
ویژدیهای آن ،كاری انجام نشده است و در مورد خود اثر هم اطالعات زیادی وجود ندارد .در این تحقیق سعی شده
است تا ضمن معرّفی این نسخج خطی ،مختصات سبکی آن در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری بررسی شود .بررسی
این نسخه ،اندیشههای ارزشمند و پرمایهای را در زمینج مسائل عرفانی ،اخالقی ،تربیتی و دینی و همچنین نکاتی
درخصوی درمان بیماریهای روحی و جسمی نمایان میسازد.
در ارتباط با رسالج ترجمه و شرح طبالقلوب ،باید دفت تا به حال از منظر سبکشناسی آن چنانکه باید و شاید،
نگریسته نشده و پژوهشی تحلیلی روی آن صورت نگرفته است .هرچند در پژوهشهایی معدود ،جنبههای دیگر این
اثر بصورت محدود ،بررسی شده است .برای مثال نویسندۀ همین مقاله ( )4347در مقالهای با عنوان «شرح و
ترجمج رسالج طبالقلوب» به معرّفی متن عربی طب القلوب و شارح آن شیخ فخرالدین مظهر پرداخته است و
همچنین در مقالج دیگری ( )4349با عنوان «آموزههای تعلیمی و اخالقی طبالقلوب و قرآن كریم براساس رویکرد
بینامتنیت» به این نکته رسیده است كه درصد قابلتوجهی از كتاب را ،تعالیم اخالقی و عرفانی تشکیل میدهد كه

/ 61سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،شماره پیاپی  ،46تیر  ،4155صص 64-34

در فرهنگ ایرانی ی اسالمی سابقهای دسترده دارد .با توجه به اینکه این اثر تا كنون مورد پژوهش سبکشناسانه
قرار نگرفته ،بررسی آن از نظر ویژدیهای سبکی كامالً تازدی دارد.
روش مطالعه
این جستار از دیدداه هدف ،پژوهشی بنیادی است و در جمعآوری دادهها و تحلیل آنها از روش اسنادی یا كتابخانه-
ای و از راه فیشبرداری از متن نسخج خطی بهره برده شده است .از لحاظ روش ،این پژوهش ،توصیفی ی تحلیلی
است كه با تجزیه و تحلیل محتوایی و فکری اثر انجام شده است .این پژوهش با بررسی تنها نسخج موجود از كتاب
ترجمه و شرح طبالقلوب ،صورت درفته است.
بحث و بررسی
با بررسی سبکشناسی و بیان و زبان نویسنده ،میتوان به حساسیتها و عالیق نویسنده پی برد و با توجه به اینکه
اولین ابزار یک نویسنده برای شناساندن هویت خویش ،نوشتن است؛ بررسی نوع نوشته از نظر زبان و بیان و اندیشه،
همچنین بیان هدف نویسنده از نگارش كتاب ،ویژدیهای فکری یک اثر را مشخص مینماید كه بازشناسی سبک
شخصی نویسنده را از منظر زبانی ،ادبی و فکری و محتوایی بدنبال دارد.
زندگینامۀ عالءالدّین نقشبندی
بابا مردوخ روحانی ،مؤلف تاریخ مشاهیر كُرد ،دربارۀ محمد نقشبندی مینویسد« :خاتمج پیران نقشبندی از خاندان
عثمانی ،شیخ عالءالدین فرزند شیخ عمر ضیاءالدین ،فرزند شیخ عثمان سراجالدین ،به سال  4694ه.ق .در آبادی
«ته ویلی» كردستان عراق متولّد شد و تحصیالتش را نزد شیخ محمد قرهداغی به انجام رسانید و همزمان با اشتغال
به تحصیل در سلک مریدان والد ماجدش درآمد و خود را به ریاضت و شبزندهداری و تقوی و تزكیج نفس ،عادت
داد و به اخذ اجازۀ ارشاد نایل آمد» (تاریخ مشاهیر كرد ،روحانی :ی  .)354پس از وفات پدرش ،برادرش شیخ
نجمالدین در «بیاره» بر مسند ارشاد نشست .وی در این زمان به ایران آمد و با برپایی تکیه و خانقاه ،به ارشاد
سالکان پرداخت و همچنین تأسیس و ادارۀ مدرسج دینی و تأمین مخارج زنددی مدرسان و طلّاب را برعهده درفت.
در سال  4337ه.ق .پس از مرگ برادرش نجمالدین به «بیاره» بازدشت و تا پایان حیات خود به خدمت دینی و
انسانی خود ادامه داد؛ وی در سال  4376هی .ق .برابر با نوروز  4333ه.ش .به دیار باقی شتافت (همان :ی .)354
شیخ عالءالدین محمد نقشبندی در سال  4314ق .رسالج طبالقلوب را به زبان عربی در بیان مراحل سلوک و
تهذیب قلب از رذایل اخالق نوشت .چهار سال پس از نگارش رساله ،یکی از خلفای شیخ به نام شیخ حسین رمضان
الخالدی ،به شرح این رساله به زبان عربی با نام مفتاحالغیوب فی شرح طبالقلوب پرداخت (طبالقلوب،
مظهراالسالم :ی .)17
در زمان حیات شیخ ،یکی از علما و منسوبان شیخ عالءالدین محمد نقشبندی در سقز كردستان ،به نام فخرالدین
مظهر ،ملقب به مظهراالسالم ،به ترجمه و شرح این رساله ،به زبان فارسی پرداخت .مأخذ مورداستفاده در این
مقاله ،نسخج ترجمه و شرح ایشان است (بررسی محتوایی طبالقلوب ،كمالی :ی  .)446شیخ فخرالدین مظهر،
مترجم و شارح نسخج طبالقلوب ،انگیزۀ ترجمج رسالج طبالقلوب را اینگونه بیان میکند« :چون عبارت آن عربی
و فارسیدانانی كیه بیه زبیان عربی آشنایی چندان نداشیتند ،از موائید فوائید آن بهیره حاصل نبود؛ لذا همین احقر
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فخرالدین مظهر با نبودن مایه و كمی پایه بمنظور استفادۀ عموم ،خالصج مطالب آن را به سیاق فارسی درآوردم و
بعالوه ،محض اتمام فایده و توضیح مقام برحسب اقتضا ،فواید دیگر را بر آن افزودم و تنظیم آن را بر این نحو
مناسب دانستم كه در شرح جمالت یا جمله و یا اجزای جمله ،عین عبارت شیخ مؤلّف را قبالً بنویسم ،بعد به
ترجمه و شرح آن ب ردازم تا موائد چنین انعام عام و آثار و بركات آن قدوۀ انام ،شامل حال خوای و عوام باشد»
(طبالقلوب :ی .)4
در بخش تمهید نسخه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر براساس حدیثی از پیامبر (ی) تأكید دارد و آن را
دلیلی بر تألیف این رساله از جانب مؤلّف میداند« :بنابراین حضرت رسول دین را نصیحت خوانده و شیخ مؤلّف
تلویحاً همان حدیث را سیبب اقیدام خیود بیه تألیف این رساله دردانیده است؛ چنانکه دوید :قالَ سیدنا و موالنا و
حبییب ربنیا محمید صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :الدین اَلنصیحه» (همان :ی)5
شارح ،ترتیبی را كه مؤلّف در تألیف این رساله بکار برده ،اینگونه بییان مییکنید :ترتیبی كه شیخ مؤلّف در تألیف
این رساله بکار برده ،پس از بییان همیین مقدمیه ،ایین است كه در آغاز ،یکایک صفات زشت را هریک به نام یکی
از بیماریهای جسم بشیمار درآورده ،پس از آن صفات پسندیده را هریک به نام یکیی از داروهیایی كیه در مبیارزه
بیا امراض جسم بکار میرود ،معدود ساخته و از آن معجیونی را بیهیم رسیانیده و دسیتور پرهیز و كیفیت آن داروها
را درداده و در آخر بعضی از آثیار و نتیایجی كیه از آن حاصیل میشود ،ابراز میدارد.
معرّفی نسخه
مظهراالسالم ،ترجمه و شرح طبالقلوب را با بیتی از حافظ «همتم بدرقج راه كن ای طایر قدس» آغاز كرده و
س س به ستایش پرورددار و نعت رسول اكیرم (ی) و معرّفی مؤلّیف پرداخته است« :ثنای فراوان خداوند عالمیان
را سزاست كه مُنعِم علیاالطالق و معبود باالستحقاق است» و كتاب نیز با درود بر خاتم پیامبران ،محمد مصطفی
و ذكر صیفات و مراتیب بزردیی او پایان می ذیرد« :یا أرحَمَ الرّاحمینَ و آخر دَعوَانا أن الْحمدُهلل ِرب العالمینَ».
این رسیالج مختصیر كیه در كمتر از ده صفحه نگارش شده ،محتوای ارزشمند و پرمایهای را در زمینج عرفان و
تصیوف اسالمی در خود جای داده است .اندكی پیس از نگیارش ایین رسیاله ،یکیی از منسیوبان و پیروان این
طریقت و مرجع فتوا و تدریس در سقز كردستان به نام شیخ فخرالدین مظهیر ،ملقّب به مظهراالسالم به ترجمه و
شرح این رساله پرداخت؛ كه مبنیای مطالعیه و بررسیی این پژوهش میباشد .نسخج ترجمه و شرح این رساله در
صدودوازده صفحه و قریب دو هزار سطر ،نگیارش شده است كه مشتمل بر یک مقدمه از مترجم و شارح و سی س
مقدمیج نویسینده و میتن اصلی كه در سه بخش تنظیم شده است و در هر قسمت به یکی از مراحیل درمان و
تهذیب قلب ،پرداخته است :در بخش اول رذیلتهای اخالقی (امراض قلب) را كه در متن اصلی رساله بصورت
تركیبهای وصفی پیدرپی آمیده اسیت و هركدام را بیه یکی از بیماریهای جسم ،تشبیه كرده ،به شصتونه رذیلت
اخالقی ،شیمارهدیذاری كیرده اسیت .رذیلتهای اخالقی همانند :محبت دنییا ،جهل ،درانخیزی ،رشک ،بُخل ،طول
امل آرزوی بلند( ،حُب ریاست و جاهطلبی ،خیانت ،عیبهای معنوی ،دناه ،ترک حمد و ثنا ،الفاظ كفرآلود ،نافرمانی
و سركشی ،ترک شکر ،بغض ،عداوت ،اخالق زشت ،نگاه كردن پیدرپی ،حسد ،تکبر ،كینه ،ترک دعا ،ترک
اندیشیدن ،ترک ذكر ،ترک واجبات ،ترک طاعات ،عُجب ،غفلت از شکر ایمان ،جزع و بیتابی هنگام نزول بال،
مشغله در كار عبث ،متابعت نفس ،لغودویی ،ترک حج ،ستمکاری ،بدخویی ،طمع ،ذم و بددفتن مردمان ،شهوترانی،
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دروغ ،سخنچینی ،پیمانشکنی ،ربا ،ریا ،ترک روزه ،سرزنش دیگران ،قطع رحم ،ترک زكات ،ترک صدقات ،كینه-
توزی ،بددمانی ،علقج دنیوی ،نفاق ،عناد ،فراموش كردن نعمت خداوند ،ترک حسنات ،ترک اخالق نکوهیده ،غیبت،
ترک نماز ،اهمال در كسب حالل ،خوردن مال حرام ،حری ،غفلت ،افترا و س س به ترجمه و شرح آن بیه كمک
آیات و احادیث و كالم عارفان پرداخته است.
ویژگیهای نگارشی و رسمالخطی
آشنایی با یک اثر ،پدیدآورندۀ آن و دستیابی به جنبه های هنری و ادبی و محتوای آن ایجاب میکند كه آن اثر از
سه منظر فکر و زبان و ادبیات بررسی دردد و اقبال و رویکرد نویسنده به هركدام از این موارد با شواهد بردرفته از
دل متن نمایانده شود« .برای آنکه بتوانیم متنی را از لحاظ سبکشناسی تجزیه و تحلیل و بررسی كنیم ،باید
روشی داشته باشیم؛ یکی از سادهترین و درعینحال عملیترین راهها این است كه متن را از سه دیدداه زبان ،فکر و
ادبیات دقت كنیم تا بدین وسیله بتوانیم به اجزای متشکلج متن ،اشرافی پیدا كنیم و ساختار متن را با توجه به اجزا
با یکدیگر دریابیم» (سبکشناسی ،شمیسا :ی .)453
كتاب ترجمه و شرح طبالقلوب ،مانند اكثر دیگر آثار ،بلحاظ سبکی دو بخش دارد :دیباچه یا مقدمه و متن اصلی،
در مقدمج كتاب كه پیشانی كتاب است ،نویسنده میکوشد با زبان هنرنمایی كند .در مقدمج ترجمه و شرح
طبالقلوب نیز بوفور ،با كاربرد واههها و عبارات عربی و نیز كاربرد تركیبات وصفی و اضافی پیدرپی ،استفاده از
آیات و احادیث ،كاربرد سجع و جناس ،مبالغه ،كاربرد مترادفات و اطناب و كاربرد تركیبات عربی مواجه هستیم.
بااینحال بمحض اینکه نویسنده از مقدمه فارغ میشود و به متن اصلی كتاب می ردازد ،زبان موجز و رساست و
نشانی از پیچیددیهای زبانی نیست ،اال اینکه همچنان وجود واهدان عربی بوفور مشاهده میشود .زبان در این بخش
ساده و روان است.
نثر مظهراالسالم در ترجمه و شرح طب القلوب ،پخته و استوار است و از دشواری و پیچیددی به دور ،به همین
دلیل و بسبب نزدیکی این اثر به زمان ما ،دارای ویژدیهای خای و ممتاز سبکی نیست و ازآنجاكه این اثر منثور،
همراه با ابیاتی از شعر شاعران دیگر است ،مواردی از مختصات سبکی دارد .تركیبات و عبارات عربی در كتاب
بحدی است كه عربیمآبی نویسنده در اولین صفحات كتاب مبرهن است .استشهاد به آیات و احادیث ،شواهد
منظوم و منثور متعدد ،اقوال مشایخ و بزردان در آن فراوان است .صنایع بدیعی نظیر جناس ،مراعاتالنظیر ،و
اشتقاق در كتاب بوفور بچشم میخورد كه برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
سطح زبانی
نفوذ ساختار و واهدان زبان عربی در بیشتر آثار این دوره ،بچشم میخورد و كتاب ترجمه و شرح طبالقلوب نیز از
این قاعده مستثنا نیست؛ بگونهای كه در بیشتر بخشهای كتاب ،نفوذ زبان عربی را هم در ساختهای زبانی و هم در
ساحت واهدان و تركیبات شاهد هستیم؛ بنابراین بارزترین مختصج زبانی این اثر كثرت استعمال واههها و تركیبات
و اصطالحات عربی و آیات قرآن ،همچنین استفاده از شعر است.
ویژگیهای صرفی
برخی از مهمترین ویژدیهای صرفی ترجمه و شرح طبالقلوب به قرار زیر است:
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 كاربرد واهدان و مفردات ،جمالت ،عبارات ،تركیبات ،اسماء ،مصادر و صفت تفضیلی:استیال  ،تکلّف اجتناب ،زهادت ،انابت ،انفعال ،ندامت ،نفسانیه ،مذكوره ،مستدرج.
متفکّران را بر ب سیاری از خزائن الهیه و م شکوت انوار قد سیه مُطلع ساخته و از ح ضیض نق صان به اوج كمال شان
ارتقا خواهد داد (طبالقلوب :ی .)64
و بیماریهای مذكوره را در نزد حکمای ربانیه و عرفای رحمانیه به داروهای مخصییوی آنها عالج كنید (همان :ی
.)34
نه اینکه معاذاهلل بخل از جانب مبدأ فیاض تَعالی شَأنَهُ عَنْ ذلِکَ علواً كبیراً بعضی از عباد را دور (همان :ی .)39
مطابقت صفت و موصوف در تأنیثآن همیه تعیالیم اخالقیی و اجتمیاعی و دیگیر مقررات شامخج دین اسالم زیر هزاران پردههای خرافیات و موهومیات
مسیتور مانیده است و در مقابل بجای آنها المذهبی و یک رشیته عادات سخیفه و بدعتهای غیرمرضیه متداول
دردیده (همان :ی .)5
 كاربرد فراوان وجه وصفیسنگ مثانه مجرای بول او را درفته و راه خروج شاش را مسدود ساخته و به استراحت و تندرستی او خلل وارد
آورده باشد (همان :ی .)6
كاربرد فعل مجازیافعالی مانند «نمودن» و «دردیدن» در معنای مجازی بمنظور جلودیری از تکرار افعال كه تو سط ن صراهلل من شی
در كلیلهودمنه آغاز شده بود و تا امروز نیز رواج دارد ( سبک شناسی ،بهار ،ج  :6ی  )694در این اثر فراوان است.
برای نمونه:
جهل و نادانی عالم را فرادرفته و آثار معاصی جهان را تیره و تار نموده (همان :ی .)1
بدعتهای غیرمرضیه متداول دردیده (همانجا).
كاربرد تای تأنیثتغییر صفات ذمیمه و اكتساب اخالق فاضله و قطع عالقه دنیویه و رضایات شاقه صعبه و مجاهدت بالنفس (همان:
ی .)7
 كاربرد نشانج جمع مؤنث سالم «ات» برای كلمج فارسیمجاهدت بالنفس طبق دستورات و آئین شریعت غرّا (همان :ی .)7
و دستورات او را بکار برده (همان :ی .)44
 كاربرد «بد» كه شکل قدیمی «به» حرف اضافه است (دستورزبان ،دیوی و انوری :ی . )64اوقات خود را صرف در تهیج زاد آخرت نموده و بدان میپردازد (طبالقلوب :ی .)45
و بدین تدبیر القای خیاالت فاسده ،نفس را بر دل خود بستی (همان :ی .)54
استفاده از «ذال» فارسی چه ربطی به مثالها دارد؟و منتدذار محروم ماندهایم (همان :ی .)44
دلبن معطر امانتدذاری خواهد شد (همان :ی .)49
ویژگیهای نحوی
مهمترین ویژدیهای نحوی ترجمه و شرح طبالقلوب نیز به قرار زیر است:
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ذكر توصیفات پیدرپیحسن تركیب و شیرینی ترتیب آن مستلزم نشر این سعادت در میان خوای و عوام بود (همان :ی )4
و ما را از امت سید و موال و شفیع خویشتن ،محمد كه رئوف و مهربان و دارای خوهای بزرگ میباشد دردانیده
است (همان :ی .)6
ذكر جملههای معترضج دعایی و توضیحی و تبیینیحضرت رسول اكرم صلیاهلل علیه و سلم ،دین را نصیحت خوانده (همان :ی .)1حجتاالسالم غزالی علیهالرحمه از حسن رضیاهللعنه روایت كرده كه او دفته است (همان :ی .)31
ترک كردن حمد و بجا نیاوردن ثنا است كه به ورم زبان و دلو ماند (همان :ی .)44
آوردن القاب و تعارفاترسالج طبالقلوب كه از جمله آثار عالم عامل و عارف واصل طبیب ربانی و پزشک جسمانی شیخ محمد عالءالدین
العمری العثمانی النقشبندی است (همان :ی .)4
آوردن مترادفاتس اس و ستایش خدایی راست (همانجا).
شدیدترین عذاب و سختترین شکنجه و عقابست (همان :ی .)3
حذف فعل به قرینج لفظی و معنویو بر دلهای ما زنگ بسیار و بال و نادانی و سخن پراكنددی استیال یافته [است] (همان :ی .)44
شارع مقدس آن را شرک اصغر خوانده [است] و فرموده است (همان :ی .)34
و در میان اجتماع كمكم آثار شرع مبین فراموش [میشود] و چراغ آئینی حضرت سیدالمرسلین خاموش میشود
(همان :ی .)1
سطح ادبی
زبان ادبی ،زبانی است مخیل و تصویری ،یعنی مركب از تشبیه و استعاره و مجاز و  ...است (بیان ،شمیسا :ی .)39
ساختار بالغی دربردارندۀ تمام مؤلفههای بدیع معنوی و بیان است .با توجه به اینکه جنبج تعلیمی اثر بر جنبههای
ادبی آن رجحان دارد ،بعبارتی متن بیش از آنکه بر ادبیت كالم متمركز شود ،معنامحور است ،درنتیجه ،مخاطب با
حوزههای بالغی خای مواجه نمیشود ،شاخصترین مختضات بالغی این اثر به ترتیب اهمیت عبارتند از:
تشبیه :در علم بیان «ماننددی یا تشبیه كردن چیزی است یا كسی به چیزی یا كسی دیگر ،بر بنیاد پیوندی كه
به پندار شاعرانه ،در میانج آن دو میتوان یافت » (بیان ،كزازی ،ب :ی  )43را تشبیه نامیدهاند .تشبیهات در این
متن از منظر دزینش واهدان ،قابل توجه است .در دزینش و انتخاب مشبهٌبهها نگرش خای مظهراالسالم ،مؤثر
بوده است .بیش از نیمی از كلّ تشبیهات این اثر در توصیف مشبه است بسامد باالی تشبیه بلیغ ،نکتج قابل بررسی
در تشبیهات این كتاب است .تقریباً اكثر تشبیهات ،بصورت تشبیه بلیغ است .برای نمونه:
خرابه دل خود را آباد ساخته و در سراچج ضمیر خود شمع محبت خداوندی را برافروخته (همان :ی .)7
س س آنها را به غربال شریعت ببیز ،س س انگبین توكل را بردیر ،یعنی بعالوۀ داروی توكل (همان :ی .)54
طبالقلوب یک رسالج عرفانی و اخالقی است و در بخشهای مختلف كتاب ،غالباً از زهد و بیاعتنایی به دنیا و دعوت
به كارهای نیک و حفظ ارزشهای اخالقی ،سخن میرود؛ معموالً در چنین موضوعاتی ،سخن دفتن به طریق ایجاز
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مناسبتر است؛ بعالوه نویسنده قصد داشته نکتهای ارزنده را بعنوان دستورالعمل زنددی به خواننده عرضه كند؛
بنابراین تشبیهات او بشکل بلیغ درآمدهاند تا با موضوع سخن ،سازداری بیشتری داشته باشند .بعد از تشبیه بلیغ،
در طبالقلوب ،تشبیه مجمل ،از بسامد باالیی برخوردار است« .تشبیهی كه وجه شبه در آن ذكر نشده باشد تشبیه
مجمل دویند (بیان ،شمیسا :ی .)49
غیبت است كه به ناخوشی ورم ساق ماند (همان :ی .)31
ترک كردن اخالق نکوهیده و زدودن آنها است كه به مانند مرض قولنج است (همان :ی .)31
بجا نیاوردن شکر است كه به مرض خنازیر ماند (همان :ی .)65
یکی از مواردی كه باید در بحث تشبیه در شرح طبالقلوب یادآور شد ،این است كه وجه غالب در یک طرف تشبیه،
انتزاعی و ذهنی است و این امر سبب میگردد تا ذهن مخاطب برای یافتن وجه اشتراک ،تمركز بیشتری داشته
باشد.
نقوش همین صفات نکوهیده را به تیشج علم و عمل نتراشد (همان :ی .)35
و در زیر محک شرع چون زر ناب كاملالعیار بیرون آمد (همان :ی .)43در طبالقلوب ،داهی دو تشبیه با هم پیوند میخورند و دو یا چند تصویر تشیبهی در كنار هم قرار میگیرند.
نماز كه عمود دین و در كاخ رفیع اسالم ،مهمترین پایج آن است (همان :ی .)35
و این آفتی است كه خانج دین از آن ویران و آتشی است كه كشتزار اعمال از آن سوزان میباشد (همان :ی .)35
تضمین :در این اثر از آیات ،احادیث ،حکایات عرفانی ،حکایات تاریخی و اشعار فارسی و عربی بسیار استفاده شده
است 494 .بیت شعر فارسی و  5بیت شعر عربی در متن كتاب آمده است .همچنین از قالبهای مختلف شعری
چون تک بیت ،رباعی ،مثنوی و غزل در متن استفاده شده است .در این اثر مجموعاً  14آیه قران و  66حدیث و
روایت بکار رفته است و شش حکایت كوتاه و بلند متناسب با موضوع و با جملج «نقل است» و «آوردهاند» آغاز
شده است .مؤلف به دو شکل مطالب را از منابع مختلف نقل كرده است:
الف) نقل اشعار بدون ذكر نام شاعر :بسیاری از این ابیات متعلق به شاعران شناختهشدۀ ادب فارسی است:
عییرش نیییییز از نییام او آرام یییافییت
هییر دو دیییییتییی از وجییودش نییام یییافییت
اصییییل مییعییدومییات و مییوجییودات بییود
نییور او مییقصییییود مییخییلییوقییات بییود
ب) نقل اشعار و مطالب دیگر با ذكر نام شاعر یا مؤلف یا مأخذ .مظهراالسالم در طبالقلوب ،اشعار بسیاری از
شاعران بزرگ با ذكر نام سراینددان آن ذكر كرده است .بخش اعظم این اشعار ،اشعار منتخبی از موالنا ،عطار،
حافظ ،و سعدی بوده كه به فراخور حال و هوای متن از آنها بهره برده است كه در ادامه به چند نمونه اشاره میشود:
شیخ عطار قدس سره فرمود:
زآن نیییییاییید كییار بییی چییون در قیییییاس
تو مکن چنییدان قیییاس ای حق شییینییاس
دم میییزن چیییون در عیییبیییارت نیییاییییدت
چییون مییگییو چییون در اشییییارت نییایییدت
نییه كسییییی زان عییلییم دارد نییه نشییییان
نییه اشییییارت مییییی ییذیییرد نییه بیییییان
تو درو دم شیییو وصییییال این اسییییت و بس
تو م باش اصییی الً ك مال این اسییییت و بس
از این رو حافظ دفته:
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در شاهراه جاه و بزردی خطر بسی است

آن بییه كز ین در یوه سیییبییک بییار بگییذریم

تلمیح به آیات و احادیث :تقریباً در هر صفحج طبالقلوب ،تلمیح و تضمین به آیات قرآن و احادیث وجود دارد
و یا مفهوم حدیث یا آیهای بیان شده است .این ویژدی از مهمترین خصوصیات طبالقلوب است .در این اثر ،كاربرد
آیات و احادیث بگونهای است كیه ادر از متن حذف شوند ،جمالت و معانی آن ناقص میشود.
معنی همین جمله از آغاز وَ اَعلَمُو اِخوانی اِنَّ جُنونَ حُبِّ الدُنیا تا اینجا این است (همان :ی .)37
كه رستگاری و سعادت در هر دو سرا منوط به پیروی از آن بردزیده است كه در دبیرستان أدَّبَنی رَبی فَأحْسَنَ
تَأدیبی تعلیم و تربیت یافته و برحسب إنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ به اعال مرتبه مکارم اخالق رسیده و به مقتضای كانَ
خُلقُهُ القُرانَ متخلق به اخالق اهلل دردیده است (همان :ی .)54
از جمله مسائل مهم در طبالقلوب ،اشاره به احادیث یا آیات است كه در هركدام نکتهای نغز ،نهفته و میتوان
بعنوان تلمیح در نظر درفت:
پس بیقین بهترین شرابشان ،حمیم و خوشترین مأوایشان جحیم است (همان :ی .)1
و او مركز ظهور رحمت حق برای آفریددان تازه و كهنه میباشییید؛ یعنی خلق اول و آخر كه دنیا و آخرت اسیییت
(همان :ی )6
طنابهای خیمج افکار خود را از كشتزار دنیا بركنده (همان :ی .)47
كنایه :كنایات این اثر ،عمدتاً روشن و واضح است .در طبالقلوب خواننده با دونههای رمز روبرو نیست ،بلکه بیشتر
كنایات از دونج ایما میباشند كه معنای آنها صریح و خالی از پیچیددی است .در این اثر كنایههایی كه بصورت فعل
و تركیبات فعلی ساخته شدهاند از بسامد باالیی برخوردارند:
دیگری دفته وای برای دلی كه به كرشمه لذّات فانیج دنیا ،از جا برود (همان :ی  ،)5بجای ناراحت شود.
پای بند همین عالم خاكی دردیده (همان :ی  ،)37بجای دنیا.
دستگیری افتاددان (همان :ی  ،)4بجای كمک كردن.
و دم به دم آتش شهوت را دامن زده (همان :ی  ،)64بجای به دنبال شهوت رفتن.
سجع :سجع یکی از آرایههای لفظی است كه با قرینهسازی واهههای پایانی دو یا چند جمله از نظر حرف آخر
كلمه یا وزن و یا هر دو ،در كالم ،موسیقی ایجاد میکند و در زیباییشناسی آوایی نثر عاملی مهم محسوب میشود.
سخن موزون باعث ایجاد هیجان در مخاطب میگردد و عالوه بر آنکه عاطفه و احساس او را تحریک میکند در
انتقال معنا و محتوای اثر نیز مؤثر است .یکی از ویژدیهای سبکی طبالقلوب این است كه سجعها معموالً بردرفته
از آیات و روایات است:
س اس و ستایش خدایی را است كه پادشاه بیزوال و دانای بیمثال است (همان :ی )4
ایشان را شدیدترین عذاب و سختترین شکنجه و عقاب است (همان :ی .)3
پس بیقین بهترین شرابشان ،حمیم و خوشترین مأوایشان جحیم است( .همان :ی .)1
یکی دیگر از شیوههای كاربرد سجع در طبالقلوب« ،استفاده از كلمات مسجع در كنار هم و در جملههایی است
كه با قرینج مسجع پایان مییابد كه باعث شکلگیری صنعت تضمینالمزدوج و ازدواج میشود» (فنون بالغت و
صناعات ادبی ،همایی :ی .)19
از موائد فوائد آن ،بهره حاصل نبود (طبالقلوب :ی .)4
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خود به كرم عمیم و فضل عظیم خود ،درود و ثنایی كه سزاوار به مقام آن حضرت باشد (همان :ی .)44
تا موائد همین انعام عام و آثار و بركات آن قدوۀ انام شامل حال خوای و عوام باد (همان :ی .)4
مراعات نظیر :توجهی كه مظهراالسالم به ایجاد تناسب در متن رسالج خود نشان داده ،بسیار است و اغلب این
تناسبات ساده و طبیعی بوده و معموالً هم در جهت لفظ است و هم معنا:
چشم را برای بینش به شما داده ،پس چرا نمیبینید حقیقت را؟ (همان :ی .)3
چه ادر دزد ،كاال را رباید؛ دروغگو ،عقل را از طرف ربوده (همان :ی .)64
چه حقیقت ذكر در نزد عارفان ،فنای ذاكر در مذكور است (همان :ی .)9
تضاد :صنعت تضاد بنوعی بازی با واهههاست و از خانوادۀ تناسب محسوب میشود .این صنعت بوفور در متن رساله
بکار رفته؛ تا جایی كه در یک صفحج كامل ،تقریباً در همج سطور آن ،شاهد استفاده از این صنعت هستیم:
دواهی ندادن حق و دواهی دادن ناحق و تصدیق باطل و تکذیب حق (همان :ی .)64
معهذا او روز و شب در تالش و زحمت برای افزایش مال میباشد (همان :ی .)34
سطح فکری و محتوایی
با بررسی ترجمه و شرح طبالقلوب میتوان دفت كه تمركز و نوآوری مظهراالسالم ،در ترجمه و شرح این اثر،
بیشتر معطوف به محتوا و تفکّر حاكم بر اثر است .میتوان دفت این نثر ادبی ی عرفانی از جنبههای مختلف ،مفید
و احیا و نشر آن الزم و شایان توجه است .نویسنده با كاربست شیوۀ تمثیل ،امراض قلبی به بیماریهای جسمانی
كه با آداهی كامل و اشرافیت بر موضوعات دیاهشناسی و دارویی و نیز مسائل روانشناسی همراه بوده ،مبتکر طرحی
نو و جدید است و سبک شخصی وی را از دیگر نویسنددان عارفمسلک ،متمایز ساخته است .این اثر از دو منظر
هنوز كاربردی است؛ یکی اینکه در زمینج طب سنتی ،اطالعات مفیدی را در اختیار خواننده قرار میدهد و دیگر
اینکه برای سالکین و رونددان طریق ،كاردشا و راهنماست .رسالج طبالقلوب اثری صوفیانه و اخالقی است .نگارندۀ
رسالج طبالقلوب و مترجم آن ،از عالمان و پیران طریقج نقشبندیه میباشند و بالطبع این رساله بسیار متأثر از
ادبیات و اندیشههای صوفیانه و آموزههای دین و اخالق اسالمی است و چنانکه پیداست بمنظور تعلیم افراد درجهت
زدودن زنگارهای غفلت و عالج امراض قلبی ،با تشبیه بیماریهای باطنی مثل تکبر و حسد به امراض جسمانی،
راهکارهای عملی شفای دل و صفای باطن را به سالکین ارائه داده است .مشرب عرفانی نویسنده و طریقت منسوب
به او بر مبنای تمسک به شریعت اسالم و اتباع سنن سیدالمرسلین است؛ بنابراین انجام واجبات و ترک منهیات و
محرمات در صدر تعالیم مندرج در این رساله قرار دارد .وی كلیج محرّمات و رذایل اخالقی را در شمار بیماریهایی
میداند كه قلب و روان را به فساد و تباهی میکشانند .اهتمام نویسنده در نقش مرشد و پیری روشنضمیر ،رساندن
بنددان خدا به قلب سلیم و نفس مزّكی است .یکی از اندیشههای محوری این اثر ،آن است كه بیماریهای قلب
(اخالق ذمیمه) پردهای است ظلمانی كه مانع از اشراقات انوار الهیه و عایق فیوضات رحمانیه و مانع درک لذّات
روحانیه است .توبه و انابت و رعایت ورع و تقوی را در حکم دارویی میداند كه موجب رضایت الهی و مشاهدات انوار
است.
از دیگر اندیشههای مركزی كه موافق زهد صوفیانه و مسلک عرفان شرقی و اسالمی است ،همانا ترک دنیا میباشد.
وی دنیا و عالم ناسوت را در حکم زندان روح میداند و از آن به «زندان ناسوت» تعبیر میکند .در كنار زهد و بیان
نقش آن در سلوک ،حاالت و تجارب عارفانه نیز حضور دارد؛ مضامین عرفانی همچون خوف ،خشوع ،تواضع ،رضا،
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دوام و استقامت ،محبت الهی ،جمال الیزال ،انوا ر الهیه ،عالم قدس ،وصل ،تجلی ،قرب ،یقین ،توكل و صبر .سایر
مقامات عرفانی همچون طلب ،توكل و مراقبه از دیگر مراتبی است كه در رساله بدانها اشاره و توصیه شده است.
نکتج شایانذكر دیگر در تحلیل محتوا و توصیف رساله ،آن است كه در متن موردنظر  14مورد آیج قرآن كریم66 ،
مورد حدیث نبوی و بزردان دین 36 ،نوع فضیلت اخالقی 44 ،نوع رذیلت 44 ،دونج بیماری و  14نوع داروی دیاهی
ذكر شده است.
این رساله در سه بخش مجزّا ،تدوین و به اصطالح متدیک و روشمند به زبان فارسی نگارش یافته است و حاوی
اشعار فارسی و عربی است كه این ویژدی در كنار كاربرد فراوان از آرایههای بدیعی و بالغی ،به كتاب جلوهای ادبی
داده و نثر آن بویژه در مقدمج كتاب موزون است .كهنگی زبان متأثر از متابعت نویسنده از اقوال مشایخ دذشته و
دفتارهای عرفانی است .استشهاد به احادیث نبوی و آیات در متن ،ادامج شیوۀ نگارش دذشتگان بویژه از دورۀ
صفویه میباشد .محتوا و مضامین كلی اثر ،شامل رذایل و فضایل اخالقی است كه شیوۀ تشبیه و تمثیل را بکار برده
و هر رذیلت را به یک نوع بیماری و هر نوع فضیلت را به یک دارو تشبیه ساخته تا تقریب به ذهن خواننده دردد.
هر رذیلت درواقع یک نوع بیماری قلب ،تلقی شد ه كه میتواند مانع از لذّات روحانی و ادراک مشاهد رحمانی دردد.
فضایل اخالقی را بعنوان پادزهر سموم رذایل ،آورده و آنها را به یک دیاه و داروی شفابخش تشبیه نموده است.
محتوای این رساله ،هر خوانندهای را بر وقوف و آداهی كامل نویسندۀ طبالقلوب بر این دانشها قانع میسازد.
دلباختگی به پیامبر
با مطالعج ترجمه و شرح طبالقلوب بوضوح میتوان به این نتیجه رسید كه مظهراالسالم ،ارادت ویژهای به پیامبر
دارد .در جایجای متن ،شاهد تنوع در استفاده از اسامی ،القاب و عناوین مختلف پیامبر (ی) هستیم .نویسنده به
تناسب موقعیتها و شرایطی كه پیامبر در آن قرار دارد و فضای متن ایجاب میکند بر سر شوق میآید و ارادت قلبی
خود را به او ابراز میکند .بگونهای كه خطمشی فکری خود را در پییروی از احکیام شریعت و سینن سیدالمرسلین
آشکار میسازد .حضیور این خطمشی با كاربرد فراوان آیات و احادیث نبوی نیز آشکار است.
به نام خداوند بخشندۀ مهربان .س اس و ستایش خدایی راست كه پادشاه بیزوال و دانای بیمثال است؛ آنکه زندهمیکند استخوانهای پوسیده را و آسمانها و اقلیمهای جهان را آفریده است ...و ما را از امت سید و موال و شفیع
خویشتن ،محمد كه رئوف و مهربان و دارای خوهای بزرگ میباشد دردانیده است( .همان :ی .)6
ثنای فراوان خداوند عالمیان را سزاست كه مُنعِم علیاالطالق و معبود باالستحقاق است و درود بیپایان ،پیغمبرآخر زمان را شایسته است كه متمم مکارم اخالق و آفتاب هدایت در همج آفاق است (همان :ی .)4
نویسییینده عشیییق و ارادت خود را به پیامبر ،با بکار بردن القاب و عناوین مختلف ،نشیییان داده اسیییت :حضیییرت
سیدالمر سلین (همان :ی ،)3ح ضرت محمد عربی (همان :ی ،)14ح ضرت ر سالتپناه (همان :ی ،)14ح ضرت
رسالتمآب (همانجا) ،حضرت سید العَجمِ و العَربِ (همان :ی ،)44حضرت خاتمالنبیین (همان :ی.)45
عرفان ،تصوّف و سیر و سلوک
بخش عمدۀ منظومج فکری «ترجمه و شرح طبالقلوب» را اعتقادات «مظهراالسالم» در حوزۀ تصوف و سیر و
سلوک عارفانه شکل داده است .مظهراالسالم بعنوان یکی از كسانی كه در مسیر عرفان و تصوف نیز سلوک كرده،
چکیده و عصارۀ دریافت خود و تلقى عصر خویش را از عرفان در كتاب خود دردآورده است و توانسته تلقی و تصور
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عرفان را در عصر كنونی به ما نشان بدهد .امر به معروف و نهی از منکر زاهدانه ،بخشی از تفکّر نویسنده را در این
رساله نشان میدهد :منهیاتی همانند محبت دنیا ،آرزوی دراز ،نافرمانی و سركشی ،ترک ذكر ،متابعیت نفس ،غفلت،
جزع و بیتابی هنگام بال ،تنپروری و شهوترانی؛ معروفات زاهدانهای همانند انابت ،توبه ،زهد ،تقوا ،ذكر ،اطاعت،
عزلت ،تهلیل ،مجاهده با نفس ،خاموشی و دریسیتن .این نگرش زاهدانه یادآور زهد قرون اولیج هجری و زهدورزی
عرفای خراسان است .در كنار زهد و بیان نقش آن در سیلوک ،حیاالت و تجیارب عارفانیه نییز حضیور دارد؛
مضامین عرفانی همچون خوف ،خشوع ،تواضیع ،رضیا ،دوام و اسیتقامت ،محبیت الهیی ،جمال الیزال ،انوار الهیه،
عالم قدس ،وصل ،تجلّی ،قرب ،یقین ،توكل و صبر .مؤلّف در بیان همج این مراحل و برای ملموس و عینی كردن
تجارب و دانش روحیانی خویش ،همهجا آن را با دانش طب جسمانی آمیخته است و بر داشتن پییر و مرشید
بعنوان اطبای روحانی تأكید میکند.
آگاهی نویسنده از علم طب
شیخ عالءالدین عالوه بر خدمات علمی و عرفانی و سیر و سلوک و تربیت هزاران مرید و طالب علم ،عالقهمند به
علم طب ،دیاهشناسی ،داروسازی و روانشناسی بود و در كسیب این علوم به مطالعات فراوانی پرداخت و اطّالعیات
و تجیارب ارزندهای كسیب كیرد؛ بطوریکه به مداوای همهدونه بیماران روحی و جسیمی میی رداخیت (تاریخ
مشاهیر كرد ،روحیانی :ی  .)354وی نام دیاهان و داروها را در طب به زبانهیای عربیی ،فارسیی ،یونانی ،هندی و
كردی ،با انواع مختلف لهجهها میشناخت (یادی مه ردان ،مدرس :ی .)31
با بررسی ترجمه و شرح طبالقلوب پیرامون اصطالحات پزشکی ،نکات قابلتوجهی بدست آمده است .مؤلف به
بعضی از بیماریهای عمومی در رسالج خود اشاره كرده است .هرچندكه هدف اصلی نویسنده ،شرح و تبیین نکات
عرفانی و تعلیمی بوده ،با استفاده از اصطالحات پزشکی توانسته است به شرح و تبیین مطالب عرفانی ب ردازد.
نویسنده بعضی مباحث طب ،همچون مزاجها و اخالط را در البالی نوشتههای خود بکار برده است .او روش درمان
و تشخیص بعضی از بیماریها را متذكّر شده و در ترجمه و شرح طبالقلوب ،نام بسیاری از بیماریها همانند آبله،
خناق ،امتال ،و استسقا را میتوان مشاهده كرد .همچنین به بعضی روشهای سنتی درمان بیماریها اشاره كرده است.
مظهراالسالم در بعضی از قسمتهای رسالج خود از كتاب طب بوعلی ،بهره برده و با بررسی نوشتههای او متوجه
میشویم كه در كاربرد اصطالحات پزشکی به كتاب قانون بوعلی نظر داشته است.
ویژگی منحصربفرد اثر در بررسی محتوایی و فکری اثر
ویژدی منحصربفرد اثر كه آن را از بقیج آثار همتراز اخالقی و عرفانی متمایز میکند ،آن است كه نویسنده عالوه بر
اینکه یک پیر و مرشد طریقت نقشبندی یا طبیب ربانی است ،بر علم طب ،دیاهشناسی ،داروسازی آداهی دارد و
یک طبیب جسمانی است كه به مداوای بیماران می رداخته؛ این مهارت ،تأثیر مستقیم در شیوۀ بیان و سبک
نویسنددی و بیان محتوای فکری اثر داشته است .بهرهدیری وی از این دانشها برای تشریح رذیلتها و فضیلتهای
اخالقی كه وی از آنها بعنوان بیماریهای قلب و درمان آن یاد میکند و تشبیه هریک از آنها به بیماریها و درمان
جسمانی آن ،راهکاری عملی و ملموس را پیش پای سالکان طریق تهذیب میگذارد و ارتباط بیچونوچرای امراض
جسمانی و روحی را كه در علم پزشکی امروز هم به اثبات رسیده ،بر خواننددان آشکار میسازد.
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نتیجهگیری
«طبالقلوب» نسخج خطی ارزشمند در عرفان و تصوف با نثری ساده ا ست كه با قلم شیخ عالءالدین نقشبندی به
زبان عربی به نگارش درآمده و مظهراالسالم آن را به فارسی ترجمه كرده و هنوز چاپ نشده است .موضوع كتاب در
رابطه با مراحل سلوک و تهذیب قلب از رذایل اخالقی است .درحقیقت موضوع اصلی این رساله را میتوان با معیار و
سنجج ادبیات عرفانی و دینی تبیین و بررسی كرد .نثر كتاب پخته و استوار است و از دشواری و پیچیددی به دور،
به همین دلیل و ب سبب نزدیکی این اثر به زمان ما ،دارای ویژدیهای خای و ممتاز سبکی نی ست و ازآنجاكه این
اثر منثور ،همراه با ابیاتی از شعر شاعران دیگر است ،مواردی از مختصات سبکی دارد .تركیبات و عبارات عربی در
كتاب بحدی ا ست كه عربیمآبی نوی سنده در اولین صفحات كتاب ،مبرهن ا ست .ا ست شهاد به آیات و احادیث،
شواهد منظوم و منثور متعدد ،در آن فراوان ا ست .صنایع بدیعی نظیر جناس ،مراعاتالنظیر ،و ا شتقاق در كتاب
بوفور بچشیم میخورد .پس با نگاهی جامع ،میتوان از دیدداه زبانی و ساختاری به این ن سخج خطی نگری ست .با
برر سیهای انجام شده در د ستگاههای آوایی ،واهدانی ،نحوی و بالغی به این نتیجه میر سیم كه مظهراال سالم بی شتر
درصدد بیان مضمون بوده است تا دردیر شدن در فنّ نویسنددی.
از دیدداه ساختار زبانی باید دفت نویسنده در رسالج خود كوشیده است از زبان دذشتگان و رویج زبانی آنان بهره جوید
تا اثر خویش را مقبول طبع عام كند؛ از این رو از كاربردهای قدیم زبان ،استفاده كرده است.
با عنایت به مطالعات انجامشده و استخراج ویژدیها و ارزشهای سبکی (زبانی ،ادبی و فکری) میتوان دفت این نثر ادبی
ی عرفانی ،از جنبههای مختلف مفید و احیا و نشر آن الزم و شایان توجه است .نویسنده با كاربست شیوۀ تمثیل،
امراض قلبی به بیماریهای جسمانی كه با آداهی كامل و اشرافیت بر موضوعات دیاهشناسی و دارویی و نیز مسائل
روانشناسی همراه بوده ،مبتکر طرحی نو و جدید است و سبک شخصی وی را از دیگر نویسنددان عارفمسلک ،متمایز
ساخته است .این اثر از دو منظر ،هنوز كاربردی است؛ یکی اینکه در زمینج طب سنتی ،اطالعات مفیدی را در اختیار
خواننده قرار میدهد و دیگر اینکه برای سالکین و رونددان طریق ،كاردشا و راهنماست.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر استخراج شده است .سركار خانم دكتر شمسالحاجیه اردالنی راهنمایی این پایان نامه را بر
عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم آمنه كمالی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری
داده ها و تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر سیدجعفر حمیدی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها
و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
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تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هی نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هی تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
REFERENCES
Arianepour, Yahya. (2003). Az Saba ta Nima. Tehran: Zavvar, p. 50.
Bahar, Mohammad Taghi. (1995). Stylistics, Tehran: Amirkabir, p. 289.
Givi, Hassan and Anvari, Hassan. (1996). Persian grammer, Tehran: Fatemi
Institute, p. 21.
Kazzazi, Mir Jalaluddin. (2011). Bayan, ninth edition, Tehran: Mad, p. 13.
Mazhar al-Din, Fakhr al-Din. (nd). Description and translation tebbolqolob,
manuscript of the personal library, unpublished.
Modarres, Abdul Karim. (2000). Yadi Meh radan, Sanandaj: Kurdistan
Publications, p. 34.
Naqshbandi, Alaeddin. (1989). Resalahe tebbolqolob, Baghdad: personal
library.
Rouhani, Babamardokh. (2012). History of Kurdish celebrities. vol. 8, Tehran:
Soroush, p. 351.
Shamisa, Sirus. (2008). Bayan. third edition, Tehran: Mitra, pp. 38 & 68.
Shamisa, Sirus. (2007). Stylistics, Tehran: Mitra, p. 153.
فهرست منابع
از صبا تا نیما ،آرینپور ،یحیی ( )4396تهران :زوار.
بیان ،شمیسا ،سیروس ( )4397چاپ سوم ،تهران :میترا.
بیان ،كزازی ،میرجاللالدین ( )4394چاپ نهم ،تهران :ماد.
تاریخ مشاهیر كرد ،روحانی ،بابامردوخ ( )4345ج  ،9تهران :سروش.
دستور زبان فارسی ،دیوی ،حسن و انوری ،حسن ( )4375تهران :مؤسسج فاطمی.
رسالج طب القلوب ،نقشبندی ،عالءالّدین ( 4494م) بغداد :كتابخانج شخصی.
سبکشناسی ،بهار ،محمدتقی ( )4373تهران :امیركبیر.

64-34  صص،4155  تیر،46  شماره پیاپی،)سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب/ 34

. میترا:) تهران4394(  سیروس، شمیسا،سبکشناسی
. فخرالدین (بیتا) نسخج خطّی كتابخانج شخصی، مظهرالدین،شرح و ترجمج طبالقلوب
. انتشارات كردستان:) سنندج4379(  عبدالکریم، مدرس،یادی مه ردان

معرفی نویسندگان
. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی:آمنه كمالی
(Email: dan.a.kamali@iaubushehr.ac.ir)
. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، استادیار دروه زبان و ادبیات فارسی:شمسالحاجیه اردالنی
(Email: ardalani@iaubushehr.ac.ir :)نویسنده مسئول
. ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر، استاد دروه زبان و ادبیات فارسی:سید جعفر حمیدی
(Email: dr.hamidi@iaubushehr.ac.ir)
COPYRIGHTS
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the
publishers.

Introducing the authors
Ameneh Kamali: PhD student in Persian language and literature, Bushehr branch, Islamic Azad University,
Bushehr, Iran.
(Email: dan.a.kamali@iaubushehr.ac.ir)
Shamsalhajieh Ardalani: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch,
Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
(Email: ardalani@iaubushehr.ac.ir Responsible author )
Seyed Jafar Hamidi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch,
Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
(Email: dr.hamidi@iaubushehr.ac.ir)

