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  چكيده
هاي علمي در ميـراث گرانبهـاي ادبيـات فارسـي      قامروزه گسترش تحقيقات و تعم

هـاي   گيري مطالعات تطبيقي و مقايسـة آثـار ادبـي از جنبـه     زمينة مناسبي را براي پي
مقايسـة محتـوايي دو اثـر     بـراي اين مقاله تالشـي اسـت   . مختلف فراهم كرده است

 العباد  مرصادسنايي غزنوي و  الحقيقة حديقة مند در زمينة ادبيات عرفاني، يعني  ارزش
صـورت  » ترامتنيـت «و نيـز  » بينامتنيـت «ديـدگاه  ناي بم                   ً    الدين رازي كه عمدتا  بر  نجم

آن را مطرح كرد و بعدها ) 1960دهة (بار كريستوا  نخستينكه  ،ترامتنيت. گرفته است
هـاي   ژنت اين مفهوم را گسترش داد، دربرگيرندة كلية روابط يك متن بـا مـتن   ژرار

ديگر است و در واقع به بررسي روابط تأثيرپذيري و تأثيرگـذاري دو يـا چنـد مـتن     
نحـوة  « ماننـد در اين مقاله، به نتايج مستندي از مقايسة معيارهـايي  . پردازد متمايز مي

، »همـ مقد«، »هـاي صـريح و غيرصـريح    قول ه از نقلاستفاد«، »بندي شيوة فصل«، »آغاز
 ،»ديگـر  نقد و تفسير آثار از سوي يك«، »نوع برخورد با تصوف«، »پردازش مضمون«

  .ايم دست يافته» ترامتنيت ژنت ةنظري«بر مبناي » ها از هم الهام گرفتن آن«و 
  .، ترامتنيت، محتوا، تطبيقمرصاد العباد، الحقيقه حديقة نثر فارسي،  :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

 ششـم  قـرن  اوايل و پنجم قرن بزرگ عارف و ،حكيم ،شاعر غزنوي سنايي آدم بن  دمجدو ابوالمجد
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 كـوب  زرين .)14: 1387 كدكني، شفيعي( درگذشت 529 سال به و شدمتولد  467 سال در
 اهل او .)246 -  244: 1369 كوب، نريز( داند مي تر صحيح را 535 سال او فوت زمان دربارة
 گـاه  زيـارت  دارد، قـرار  كنـوني  افغانستان شرق در كه ،شهر اين در نيز مزارش و بود غزنه
 اسـت  بيـت  هـزار  چهـارده  حـدود  شامل كه ،ديوان بر عالوه بزرگ شاعر اين .است مردم

 كارنامـة  المعـاد،   الـي   سيرالعباد از ندا عبارت كه دارد، نيز ديگر منظوم اثر چند ،)246: همان(
 از ،اثـر  ايـن  كه نامه فخري يا نامه هيلا يا الحقيقه حديقة  و سنايي مكاتيب ،القلم  تحريمه ،بلخ
  .)18: 1387 كدكني، شفيعي( است معروف بوده نام سه اين به ،قديم

 از پيش است، صوفيه تعليمي شعر ةزمين در او ةعمد اثر كه ،الحقيقه حديقة  با سنايي
 بحر در است المعارفي دايرة اثر اين. است نهاده را صوفيه تعليمي شعر بناي معنوي مثنوي
. پردازد مي ايراني فتصو و عرفان به بسيار حكايات و ،امثال ،روايات ،مواعظ با كه خفيف
 كه است آن از حاكي مختلف خطي هاي نسخه در حديقه مطالب و ابواب ترتيب ساني ناهم
  .)249: 1369 كوب، زرين( است گرفته او از را اثر نهايي تنظيم فرصت شاعر مرگ

 منابع ةكلي از كه طور آن. است محدود الدين رازي بسيار نجم دربارة موجود اطالعات
 بن دممح بن عبداهللا ابوبكر الدين نجم«: است بوده چنين او كامل نسب و نام آمده دست   به

 مورد سهدر  شهاي غزل در الدين نجم. »رازي االسدي  النجيب  ابي بن انوشروان بن شاهاور
 ابتداي در و برده كار به خود براي را »رازي نجم« مورد يك در و »نجم« تخلص
 البته .)11- 9: 1387 رياحي،( است كرده معرفي »الدايه معروف« را نيز خود السائرين   منارات
 اينه ب تر بيش ها تذكره و كتب در و است »دايه« به مناسبت پروردن مريدان او اصلي شهرت

  .)2: 1352 كدكني، شفيعي( است شده ياد او از نام
 فصيحي مجمل در خوافي فصيح. است بوده ري او تحصيالت و پرورش محل و زادگاه

 اند دانسته 570 به مربوط را او دتول سال نيز بعضي واست  كرده ذكر 573 را او لدتو سال
 ترديدي و شك گونه هيچ آن صحت در كه اند كرده ذكر 654 را نيز او وفات سال .)همان(

 .)5: 1352 كدكني، شفيعي( است واقع شونيزيه در او مزار .)27: 1387 رياحي،( نيست
 حملة بحبوحة در كه است ، كتابيالمعاد الي المبدأ من مرصاد العبادالدين،  ترين اثر نجم مهم
 و روان نثر به و فارسي زبان به نظري عرفان ةدور يك آن و در شده است تأليف مغول
 كه گفت بايد اثر اين تدوين كيفيت ةدربار .)15: 1378 موحدي،( است شده تدوين مرسل

  .دارد فصل 40 مجموع در و است تشكيل شده باب پنج از
در زمينة  اين مقالهدر شده  تحقيقات انجامآيد،  اين پژوهش برمي نامطور كه از  همان
ضمن بررسي ) 1389(اسداللهي . و نظرية ترامتنيت بوده است ،مرصاد العباد، حديقه
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هاي  هاي توحيدي حكيم سنايي، او را نخستين شاعري دانسته كه بسياري از انديشه انديشه
. كردعالي توحيد وارد شعر فارسي  ةمرتب منزلة  عرفاني نظير توحيد وجودي را به

ثيراتي كه از أسنايي را با توجه به تهاي عرفاني  در پژوهشي ديگر، انديشه) 1387(  رش كاكه
چون غزالي اخالق ديني  كند و معتقد است كه سنايي هم حامد غزالي پذيرفته، مطرح مي ابو

  .كند هاي عرفاني تبيين مي را با استفاده از آموزه
، مرصاد العباد ،مند او الدين رازي و اثر ارزش نجم دربارةترين پژوهش علمي و معتبر  مهم
ايـن منبـع در پـژوهش    از بر اين كتاب نوشـته كـه   ) 1387(صلي است كه رياحي مف  مقدمة

اي پـس از مقايسـة    در مقالـه ) 1381(عـالوه بـر ايـن، مـؤذني     . اسـت  شدهحاضر استفاده 
رسـيده  الدين رازي، به ايـن نتيجـه    هاي عرفاني خواجه يوسف همداني و شيخ نجم انديشه
در آثـار  اسـت  عرفاني و حجم  كم ياثركه ي از خواجه يوسف همدان الحيات  رتبةكه  است

الـدين رازي نيـز در ايـن     نجم مرصاد العباد است وسزايي داشته  عرفاي بعد از خود تأثير به
الـدين را در آثـار ادبـي و     نيز رويكـرد اجتمـاعي نجـم   ) 1386(جوكار . گيرد زمره جاي مي

الـدين در دنيـاي    نجم :توان گفت كه بر اساس اين پژوهش مي بررسي كرده استعرفاني او 
كـرده   مـي جـو  و پرآشوب آن روزگار راه رسيدن به حق را در متن زندگي اجتماعي جسـت 

مطالعـات فراوانـي انجـام    ) 1390 ، و1387، 1386(در زمينة ترامتنيت نيز نامورمطلق . است
  .ايم داده كه از اين دستاوردها در اين مقاله فراوان بهره برده

و  الحقيقـه  حديقـة  بردن به وجوه شباهت و تفـاوت در    پيهدف اصلي در اين پژوهش 
ها با اختالف سني حدود يك قـرن بـا موضـوعي     و نحوة برخورد صاحبان آن مرصاد العباد

شده تا ميزان تأثيرپذيري نجم دايـه از    در اين بررسي تالش. است )عرفان و تصوف( واحد
  .شكار شودهاي مختلف بر اساس نظرية ترامتنيت آ سنايي، از جنبه

بـازگو  را الـدين   مهم سنايي و نجـم  يآرااي از  براي مقايسة بهتر اين دو اثر، ابتدا گزيده
پاية كار خود را  جا كه از آنگاه  آن. آوريم را مياي از دو اثر مورد نظر  سپس خالصه ،كنيم مي

. پردازيم آن ميهاي  ايم، به معرفي اجمالي اين نظريه و زيرمجموعه بر ديدگاه بينامتنيت نهاده
و  حديقـه شـده در ايـن نظريـه، دو اثـر      مطـرح توانيم بر اساس معيارهاي  مي ،به اين ترتيب
  .ديگر بسنجيم را با يك مرصاد العباد

  
  سنايي يآراگزيدة . 2

 نبودهمعتقد  اشعري هاي ديدگاه به مواضع ةهم در سنايي كه دهد مي نشان حديقه در تحقيق
 بهـره  نيـز  ديگر مذاهب كالمي هاي انديشه از خود ديني و عقلي معيارهايبا  مطابق واست 
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، »عدل«، »توحيد افعالي«در موضوعات  او يدر ادامه، آرا .)164: 1386 خاتمي،( است برده
، »فتـوت «، »تنزيـه «، »تـر از شـرع   عقـل نـازل  «، »اهللا قدم صفات الهي و قدم كـالم «، »امامت«
  :ارائه شده است      ًاجماال » براي سلوكاعمال الزم و ضروري «و » ابليس«، »شرور«

 هر بودن قائم و مسببات و اسباب نظام به دادن اصالت ضمن سنايي« :افعالي توحيد
 كه است اعتقاد اين بر هم و داند مي پروردگار ذات به قائم را آن خود، نزديك سبب به اثري
  .)85: 1386اسداللهي، ( »خداست سوي از افعال و آثار ةهم

 كه است معتقد او. دارد »شيعه« نظر به نزديك ديدگاهي نيز »عدل« بارةدر سنايي :عدل
 پاداش ديدگاه، اين اساس بر. است بهشت اليق نيكوكار     ًقهرا  واست  دوزخ سزاوار بدكار
 خواهد بود عدل ةپاي بر گناه، برابر در نيز او كيفر و فضل روي از پسنديده اعمال براي خدا

  .)14: همان(
 جانشيني لياقت به اعتقاد و ه استمعتقد بود امامت اصل به سنايي       ًاحتماال  :امامت
 به اشاره حضرت، آن خاندان و) ع( علي به يلتو ،)ص( پيامبر از بعد) ع( علي حضرت

 و شيعي از خير ذكر اوست، امامت و) ع( المؤمنين امير بارةدر كه احاديثي و آيات
 حضرت ظهور به اعتقاد پيامبر، غير براي عصمت قبول يزيديان، نفرين و لعن علوي،
 خورد مي چشم به او آثار در كه است شواهدي جمله از ها اين مانند و) عج( مهدي

  .)61: 1384 حديدي و اسداللهي،(
 بودن خالي معني به صفاتي توحيد :معتقدند »معتزله« :اهللا الهي و قدم كالم صفات قدم

 مقصود و داند مي ذات با صفات عينيت را آن »شيعه« و است صفتي گونه  هر از الهي ذات
  .)15: 1386اسداللهي، (است  پروردگار ذات با صفات وحدت عدم آن از »اشاعره«

 گفتني. است معتقد الهي صفات قدم به اشاعره، نظر با موافق موارد، تر بيش در سنايي
 يكي را تعالي حق ذات ها آن در كه خوريم مي بر ابياتي به او آثار در نيز گاهي كه است
 »شيعه« فكر با مشابه نظري سنايي اشعار، از بخش اين در. ندارد راه آن در دويي كه داند مي
 زمينه اين در شاعر افكار كه جا آن از. معتقدند پروردگار ذات با صفات عينيت به كه دارد

  .)16: همان( دارد تأمل و بررسي جاي بحث اين دوپهلوست،
 به فقط »معتزليان« آنان، مقابل در. معتقدند قرآن بودن قديم به »اشاعره« و »حديث اهل«

 دربارة سنايي بيان. اند دانسته هم مخلوق را آن بلكه ،اند نكرده بسنده قرآن بودن  محدث
  .)همان( است آن حدوث نفي از حاكي »اشاعره« چون هم »اهللا كالم«

 حرف زحمت و ني صوتصدمت   ظـرفولطافـتبسزراسخنش
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ــفتش ــدوثراص ــيح ــنجدك ــي حــروف درســخنش   س  گنجــد ك
ــل   هـاشصـورتشكلزحيرانوهم ــهعق ــر  ز وال ــاش ســورت   ّ  س  ه

  )778 – 776ابيات : 1382سنايي، (

 خـدا  از پـس  گاهي جاي در حديقه در قرآن و) ص( اسالم پيامبر :شرع از تر نازل عقل
  .)17: 1386 اسداللهي،( اند حضرت آن چاكران از »كل نفس« و »كل عقل« و دارند قرار

 كويـت در گشـته  خاككلعقل   جويـتدررانـدهآبكـلنفس
  )1137 بيت: 1382 ،سنايي(

 جـوهر  عنوان  به است خداوند دانستن منزه تنزيه، از منظور الهي، معرفت ةحوز در« :تنزيه
 موجـوداتي  عنـوان   به است مخلوقات ةشايست كه صفاتي تمامي از مطلق وجود و ذات به قائم

  .)166: 1387 زرقاني، و شوب فرضي(» دارند عرضي و غير به وابسته ماهيتي كه الوجود ممكن
 و تنزيه معني«: دارد مي اعالم صراحت به تنزيه دربارة غزالي ابوحامد مانند بزرگي متكلم
 در و آيـد  وهـم  در چـه  هـر  از است مقدس و پاك كه است آن تعالي باري حق در تقديس
  .)50: 1361 غزالي،( »بندد خيال

 اسـت  كـرده  بيـان  گونه اين را مضمون همين ليااز غز       ً      احتماال  متأثر و حديقه در سنايي
  :)168: 1387 زرقاني، و شوب فرضي(

 فهـم وصـفش  كنـه  زميدانتنگ   وهـمذاتـشعززجوالنسست
  )16بيت : 1382سنايي، (

 شـناس  خـداي  كس ايچخدايجز   حواسووهموعقلراهازنيست
  )37 بيت: همان(

 در شـاعر . انـد  شـده  نقل روايت قالب در سنايي شعر در فتوت اهل هاي انديشه :فتوت
 و گويـد  مي سخن ريا بي و خالص تمحب و دوستي از حديقه در »دشمني و دوستي« فصل

. كنـد  مـي  زد گوش را مردي جوان طريق برادري، و اخوت آيين باب در احاديث يادآوري با
 او گـرايش  از فراواني هاي نشانه اما نيست، صريح و روشن الصفا   اخوان يآرا به او اشارات

  .)108 - 107: 1389 حسيني،( يافت آثارش در توان مي را ايشان آيين و طريق به
و زيـان   سـود  وقـت  در را هـا  آن انسـان  كـه  اي حقيقي دوستانسنايي در حكايتي     ًمثال 

  :كند تواند بشناسد، چنين معرفي مي مي
 دوسـت حاضــر نبــد پشــيمان شــد   دوستي دوسـت را بـه مهمـان شـد
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ــو ــدايت ك ــه كدخ ــت زن را ك  زن ورا گفــــت گفتنــــي برگــــو   گف
ــليم     پــيش آر كيســة زر و ســيم:گفــت ــرد زر تسـ ــاورد و كـ  زن بيـ

 قـدر كـه بـود بـه كـار     برگرفت آن   مــــرد بگشــــاد كيســــة دينــــار
ــاد     چـــه بـــود زن را دادمـــابقي آن ــرم و ش ــه خ ــد ز خان ــه درآم  ب
ــاز آمــدچــون شــبان ــد      گــاه شــوي ب ــراز آم ــود ف ــوي خ ــر ش  زن ب

 شاد شـد مـرد و غـم گرفـت زوال       الحالگفت با شوي خويش وصف
ــار ــاده صــد دين ــود آن نه ــه ب  بيست برداشت مرد و رفت به كـار    جمل

 مستحق را ز رنـج و ز غـم برهانـد      چـه بمانـدنبه فـدا كـرد زر هـر آ
ــار       گفــت درويــش را دهــم دينـــار ــو ي ــرد نيك ــاد ك ــرا ش ــه م  ك

 مال مـن زان خـويش فـرق نكـرد       حضور من اين چنين سـره مـردبي
 از چنـــين دوســـتي چـــرا نـــالم؟   جملـــه درويـــش را دهـــم مـــالم

 زانكــه در مــال مــن تصــرف كــرد   اي كنـون درخـوردهست شـكرانه
  )446 -  445: 1368سنايي، (

 اشاعره نظر بر را معتزله و فالسفه ديدگاه عالم، در شرور وجود بحث در سنايي :شرور
 اخالقـي  شر و نسبي حال عين در و عدمي امر طبيعي شر كه است معتقد و دهد مي ترجيح

 هم و است حكيم هم كه خداوندي از او ديدگاه از. است انسان ارادة و اختيار از منبعث نيز
 باب اين در و است احسن نظام خلقت نظام پس. رسد نمي ظهور به خير و نيكي جز عليم،
 راه خداونـد  خلق در نيز شر. است افالطون و ،لياغز سينا، ابن فارابي، ةعقيد مانند او افكار
 شـر  و اعتـراض  ايـن  او. دارد ديگـري  دليـل  شـود،  مـي  مشاهده عالم در شري اگر و ندارد

 آفرينش حقيقت از ناآگاهي روي از بلكه معرفت، روي از نه را عالم امور از برخي پنداشتن
  .)89 -  88: 1388 محرمي،( داند مي

 خــود نكوكــار هــيچ بــد نكنــد  خرد نكنـدجز جلف و بيبد به
  )199بيت : 1368سنايي، (

 حديقـه  در. اسـت  داشـته  نام عزازيل معصيت از پيش ابليس است معتقد سنايي :ابليس
 است معتقد و شاعر است شده ابليس تلبيسش و خدعه سبب به كه است موجودي عزازيل

 خود جا كه از آن و پيوسته دوزخ به و شده رانده بهشت از هوا از پيروي سبب به ابليس كه
. كـرده اسـت   ابـدي  عـذاب  و قهـر  گرفتـار  را او اسـتكبار  همـين  ديـد،  مي انسان از برتر را
 بارهـا  مثنوي در مولوي. كرد مبدل ابليس به را عزازيل كه بود قياس خطاي اين حقيقت  در
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 شـريعت  اهـل  نـزد  در آن همانند سنايي ةحديق در ابليس. است پرداخته مضموني چنين به
  .)93 -  92: 1383 مقدم، داودي( است

جـا بـه    در ايـن ؛ مشهود اسـت      ًكامال  حديقهابيات  از سنايي در برخي يآرااين قسم از 
  :كنيم ها اشاره مي اي از آن نمونه

 كه عزازيـل ازيـن شدسـت ابلـيس       بگــذر از عقــل و خدعــه و تلبــيس
  )1983بيت : 1368سنايي، (

 ضـروري  سلوك براي سنايي نظر در چه آن بخواهيم اگر :سلوك براي ضروري اعمال
 رياضـت، : كنـيم  اشـاره  عنـوان  ده بـه  ترتيب به توانيم مي كنيم، بيانمفيد  و مختصر را است

 و نـاز  قناعـت،  و خلـوت  عزلت، سكوت، و سرپوشي سماع، صدق، مراقبت، ذكر، تجريد،
 اما ،آورد نمي ميان به »مقام« ةكلم از ذكري سنايي چند هر .شهودي تجارب نهايت در و ،نياز
 زهـد،  ورع، توبه،: اند ذيل شرح به كه است كرده تعريف را مرحله هشت سلوك مراتب در

  .رضا و ،كلتو شكر، صبر، فقر،
  :كنيم سنايي اشاره مي حديقةاز  ذيلبراي نمونه به ابيات 

  :رياضت نفس
  تات حور و قصور بايد و كشت    كي برد شهوتت به راه بهشت

  )2904بيت : همان(
  :تجريد

 وانكه جويـد بـدايت توحيـد      هر كه خواهد واليت تجريـد
ــايش ــد آس ــش نياي ــايش    از درون ــرونش نشــايد آس  وز ب

  )527 -  526ابيات : همان(
  :ذكر

 يــاد او همــه بــاد اســتعمــر بــي   جــور بــا حكــم او همــه داد اســت
 ياد اوست، سـندان اسـت  دل كه بي   كه گريان ازوست، خندان اوستآن

  )380 -  379ابيات : همان(
  :قناعت

 پشك تو به كـه مشـك بيگانـه   دل بر آن نه كه باشـد از خانـه
  )2638بيت : همان(
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  :نياز
 چه خواهد به پيش بـاز آيـدآن   چـــون در دل نيـــاز بگشـــايد

  )703بيت : همان(
  :زهد

ــدارد اصــل    زهد اصلي رساندت در وصل ــتري ن ــد مش  زاه
  )2641بيت : همان(

  :صبر
 چــون بداننــد خلــق باشــد و حلــم   صبر مردان چو جفت شد بـا حلـم

  )1763بيت : همان(
  :شكر

ــار   شاكر لطف و رحمتش دينـدار ــزتش كف ــر و ع ــاكي قه  ش
  )424بيت : همان(

  :توكل
 به توكـل رونـد مـردان راه      نور كـرده دارد شـاهراه بي

  )566بيت : همان(
  :رضا

ــنش   شاد ازو باش و زيرك از دينش ــا و تمكي ــابي رض ــا بي  ت
  )416بيت : همان(

 

 الدين دايه نجم يگزيدة آرا. 3

 هر بود كه خوارزم و ري مانند شهرهايي در زندگي حاصل رازي الدين نجم عقايد و اخالق
 مذاهب زورآزمايي ةپهن ري سو از يك. كردند را سپري مي پرآشوبي روزگار خود ةنوب به كدام

 با خوارزمشاه محمد الدين عالء خوارزم در ديگر سوي از و بود يسن و شيعه از مختلف
 و حكمت اهل ميان اختالف موجب ،رازي فخر امام عصر، آن بزرگ فيلسوف به ارادت
 اعتقادات و افكار بر ها آن بر حاكم شرايط و محيط دو اين و بود شده صوفيان و مشايخ
 نيز ها مغول ةحمل بزرگ ةفاجع از ميان اين در. است داشته سزايي هب تأثير دايه الدين نجم
  .)28: 1387رياحي، ( داشت عظيمي تأثير شيخ روحي احوال در كه غفلت كرد نبايد
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تعصـب در  «در موضوعات  شيخ عقيدتي هاي ويژگي از بعضي ذكر به     ً اجماال   جا اين در
شيخ «، »نوع تصوف«، »دشمني با فالسفه«، »اعتقاد به اشاعره«، »ت و جماعتنمذهب اهل س

  :پردازيم مي» آداب و سوم خانقاهي«و  ،»او
 مشـهود  او آثار از مورد اين در شيخ تعصب :جماعت و سنت اهل مذهب در بتعص

 از مغـول  ةحملـ  از بعـد  سكونت براي روم انتخاب اصلي علل از يكي ،اين بر عالوه. است
 آفـات  از او نظـر  بـه  و بودند جماعت و تنس اهل آن مردمان كه بود اين الدين نجم جانب
 بـه  او آلودگي دليل ترين قوي و ترين مهم كه است گفتني. بودند دور) معتزله( هوا و بدعت
  .)همان( است »   ّ  الن ار من ضحضاح لفي اباطالب   ّإن « مجعول و ضعيف حديث نقل  بتعص

 آن مردم تر بيش مانند او آيد، مي بر آشكارا الدين نجم آثار از كه گونه آن :اشاعره به اعتقاد
 بـاب  از چهـارم  فصـل  در خصـوص  به امر اين. بود اشعريان پيرو مذهب اصول در روزگار
 اقـرار  دولـت «: است مشهود راند، مي سخن ايمان اهل دربارة كه جا آن  ،مرصاد العباد چهارم
 كـه   حـالي  در »نيـاورد  جاي به اركان عمل ةمعامل چه اگر دارد، حاصل چنان تصديق و زبان

 او آثـار  در دست اين از مواردي. دانستند مي اركان به عمل را ايمان ركن سه از يكي معتزله
  .)  28  :     1387       رياحي، (خورد  مي چشم به فراوان

: نويسد مي چنين اين فالسفه دربارة مرصاد العباد در الدين نجم :فالسفه با دشمني
 مراتب ديگر و دل مرئيات از و كردند جوالن عقل نظر به معقوالت در كه اي طايفه«

 و دل عالم در را عقال با عقل تا خواستند نداشتند دل خود حقيقت  هب و نداشتند خبر
 »انداختند زندقه و فلسفه ةعقيل در را عقل الجرم فرمايند جوالن خفي و روح و سر

  .)117 :618 الدين، نجم(
 عدم اظهار و عقل از پيروي سبب به را ها آن و ندارد خوبي ةرابط فالسفه با او

 كند مي تلقي راه گم و كافر انبيا، از پيروي عدم تهمت به و مرشد و پير ،شيخ به نيازمندي
 و تازد مي خيام به صريح و خاص طور  به الدين نجم  فالسفه، ميان از .)29: 1387رياحي، (
  .گذارد نمي نصيب بي نيز را او بياورد، را رازي فخر امام نام كه آن بدون ميان اين در

 رهـروان . داشت رواج عابدانه و عاشقانه ةشيو دو به تصوف هفتم، قرن در :فتصو نوع
 از. بودند ابوالخير ابوسعيد و ،بسطامي بايزيد منصور، بن حسين مانند افرادي عاشقانه طريقت

  .كردند مي پيروي تصوف نوع اين از نيز مولوي او از پس و عطار الدين، نجم معاصران ميان
 آداب اهل آن پيروان و بود تصوف علمي مكتب واقع در كه ،هم عابدانه ةشيو به تصوف

 فـارض  ابـن  و) 638 د( عربـي  ابـن  الدين محي مانند افرادي بودند، اذكار و اوراد و سنن و
 آداب بـه  هـم  او. است بينابين مكتبي الدين نجم تصوف اما. كرد جذب خود به را) 632  د(
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 سراسـر  در امـر  ايـن  و داند مي سلوك و معرفت غايت را عشق هم و است پايدار شريعت
 سـلوك  واقـع  در). 30: همـان ( خـورد  مـي  چشـم  بـه  آشـكارا  او آثار ديگر و مرصاد العباد

 و حـج  و روزه و نمـاز  اهـل  هـم . »مجـذوبان « و »زاهدان« بين است اي ميانه حد الدين نجم
 هـم  و حـال  و شوق و شور و وجد و يلتج و كرامت و كشف به معتقد هم و است زكات
  .)31: همان( خلوت و اوراد و اذكار مالزم
 بند پاي عامل سه به خود فتصو ةشيو در الدين نجم كه كرد بيان هم چنين اين توان مي

 به عمل ،)مجذوب صوفيان ةوسيل تنها( عزت حضرت تلع بي عنايت از ندا عبارت كه بود
 )خانقاه تنس( سلوك رسوم و آداب اجراي و ،)عابدان و زاهدان ةشيو( شريعت اركان

  .)33: همان(
رازي را الدين  ، نجمنفحات، به نقل از جامي در مرصاد العبادرياحي در مقدمة  :او شيخ

 .بود كرده مجدالدين شيخ به حواله را او تربيت داند كه مي كبري الدين نجم شيخ از اصحاب
  .)31: همان(است  شده نقل و اقتباس نيز ها تذكره ساير در مطلب اين

 الدين شهاب: ببريم نام ندمذكور مرصاد العباد در كه را مشايخي است شايسته جا اين در
 ،)535 د( همداني يوسف امام ،)607 د( بغدادي مجدالدين ،)632 د( سهروردي عمر

 حيري ابوعثمان ،)309 د( منصور بن حسين ،)376 د( يكم ابوطالب ،)405 د( دقاق ابوعلي
 در متوفي( بسطامي بايزيد ،)291 د( خواص ابراهيم ،)297 د( بغدادي جنيد ،)298 د(

) 184 د( بلخي شقيقو  ،)243 د( رازي حسين يوسف ،)245 د( نخشبي ابوتراب ،)261
  .)31: همان(

 ،مرصاد العباد ،خود معروف اثر در الدين نجم :رازي الدين نجم خانقاهي رسوم و آداب
 از ندا عبارت موضوعات اين عناوين كه دهد مي شرح لمفص رسوم و آداب اين باب در

 به مريد احتياج  گفتن، ذكر چگونگي( ذكر به احتياج مريدي، و شيخي مقام شيخ، به احتياج
 را خانقاهي رسوم و آداب مرصاد العباد در او. خلوت آيين و ،)ستاندن ذكر آيين ذكر، تلقين
 سال در كه ،باخرزي يحيي االحباب   اوراد كنار در كتاب اين كه دهد مي شرح تفصيل به چنان
  .)35 -  33: همان( است مفيد بسيار خانقاه اهل ةروزان زندگي با آشنايي براي شد، تأليف 723

 

 الحقيقه حديقة  خالصة محتوايي. 4

و اسـت  معـروف بـوده   كه به اين سـه نـام از قـديم     نامه فخري يا نامه الهييا  الحقيقه حديقة 
اي اسـت كـه    ها، هر سه، مربوط به يك اثر است، همـان منظومـه   كه اين نام نيستترديدي 
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تعداد ابيات ايـن منظومـه و نظـم فصـول و     . شهرت دارد  حديقةالحقيقهتر به نام  امروز بيش
هاي مختلف بسيار متفـاوت   در نسخههزار بيت  هزار تا حدود دوازده از حدود پنجابواب آن 

  .)18: 1387شفيعي كدكني، (است 
 منزلي اولين ؛شود براي سفر به دنياي اشعار خود راهنماي ما مي الحقيقه حديقة در  سنايي

 و تعالي حق صنع و ابداع، افعال، صفات، ذات، معرفت منزل كند مي ميهمان آن در را ما كه
 آغاز شناسي معرفت بحث از را خود داستان حكيم سنايي يعني اوست؛ تقديس و تنزيه گاه آن
). 222 -  1ابيات : 1382سنايي، (كند  توحيد را مطرح مي ئلةمس حديقهو در باب اول  كند مي
 در بايد آن از بعد كشد، مي پيش را مطلق خالق شناسي معرفت موضوع راه، ابتدايدر 
 تسليم كه هايي آن وعرفا ( اند يافته دست معرفت اين به كه كساني با مسير طول

 به عرفا يابي دست نحوة از را ما كه داند مي موظف را خود شاعر. شويم آشنا) خداوندند
 نيازي، بي و فقر چون هم سلوك مقدمات بعضي بايد مرحله اين در پس. كند آگاه مقام اين

 و مناجات، دعا، نماز، ايثار، توكل، تجريد، محبت، رزق، علم، شكر، عدم، ذكر، تضرع،
 جوييم تمسك ها آن به و بشناسيم را بشريت هدايت كتاب ،قرآن ها، اين همة از تر مهم

  ).900 -  223ابيات : همان(
است، بحث باب اول را ادامه  قرآنكه همان  ،بنابراين، در باب دوم در كنار موضوع كالم

بـراي او   قـرآن  مان، حادث بودن يـا غيرمخلـوق بـودن   لدر باب دوم مثل همة متك. دهد مي
  .كند قرباني مي قرآناي دارد و او مانند ديگر صوفيان عقل را در برابر  اهميت ويژه

 حديقهسوم جا كه موضوع نبوت اقتضاي بحث حكمت و كالم است، باب  گاه از آن آن
 او شناخت و خدا دربارة اي شمه كه آن از پس شاعر واقع در. گيرد نبوت شكل مي بارةنيز در

 انسان ترين عارف نزد را ما كهن، ادبي كتب مرسوم سنت طبق گفت، سخن او شناسندگان و
  .برد مي ))ص(حضرت محمد ( تعالي حق به نسبت

در او . ي عاري از ترديد و تزلزل اسـت نس اي طرز ورود او به اين باب هم مانند صوفي
نشـان  » آن ز پيغمبران بهين و گزين«له عالقه و شوقي راستين و صميمانه نسبت به ئاين مس

  .خواند او مي» شاگرد«دهد و همة انبيا را  مي
و ) ع(كند تـا بـه ذكـر منقبـت حضـرت علـي        در اين بخش او فرصت مناسبي پيدا مي

ت ياد كند و خلق بين از ابوحنيفه و شافعي نيز با تكريم و محچن خاندان ايشان بپردازد و هم
از بـدگويي   حديقـه ا مـ ا .)1652 -  901ابيـات  : همـان (ب و اختالف برحذر دارد صرا از تع

ب شـاعر را نشـان   صـ نسبت به معاويه و آل ابوسفيان خالي نيست و اين امـر تـا حـدي تع   
طرفه آنست كه با وجود لحن تشيعي كه در اين مطاعن هست، سـنايي در تقريـر   «. دهد مي
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ت تكيـه  نجا بر مباني اهل س چنان همه اصول عقايد در طي اين باب و ساير ابواب كتاب هم
  .)251: 1369، كوب زرين(» دارد

 بـه  را مـا  و ششـم  ،نجمدر باب چهارم، پ مباحث، اين تمام از پس ما، كارآزمودة حكيم
ت الزم و ملـزوم  واز نظـر او عقـل و نبـ    .بـرد  مـي  روح و ،نفس عقل، بينش، علم، سرزمين

حاصل ارتباط عقـل و  . »عقل چشم و پيمبري نورست«ست كه ادليل به همين . ديگرند يك
بينش است و اما بينش از نظر سنايي علمي است كه بر پاية شريعت و عقل بنـا شـده    تنبو

  .»سوي در اله برد، نه سوي مال و نفس و جاه برد«ست كه مرد را ا  باشد و همان
كردن به آن است و عمل نيز   كه انسان بر اساس چنين بينشي رستگار شود عمل شرط آن

هـا   عوالم و مراتب آن ،قلب ،عشق بارةكه شاعر در جاست در اين. ر نيست مگر با عشقسمي
  .)2024 -  1703ابيات : 1368سنايي، (دهد  داد سخن مي

 خـوابي  بـه  را پليـد مـا   نفسـانيات  جا سنايي اين در. نفس كلي است بارةباب ششم در
 بـا  و بـرويم  هقصـ  معنـوي  پيـر  ديـدار  به خود معنوي ارواح با بتوانيم تا برد مي فرو عميق
اين پير همان نفس كلي اسـت و   .شويم آشنا بوديم نكرده درك را آن حال به تا كه    َ  عال مي

 حديقـه اي مستقل بوده كه شاعر بعد از اتمام آن سـعي كـرده آن را بـر             ً       گويا اصال  منظومه
هـاي   گيرد كـه در آن نفـس صـفت    اي با نفس كلي صورت مي در اين باب مكالمه. بيفزايد

شود كه با غـرور   جايي كه صحبت از اصحاب غفلت ميكند تا  زشت خويش را بازگو مي
شـرح   تفصـيل  بـه سنايي ايـن امـر را در بـاب هفـتم     . شوند و تكبر از راه حق منحرف مي

كند تا خلق را بـا يـاد مـرگ از غفلـت و نسـيان       دهد و دوباره فرصت مناسبي پيدا مي مي
  .)2025 -  2180ابيات : همان(برهاند 

 نمايي راه اي خطابه مجلس به را ما شاعر ،ايم بازگشته پير ديدار از ،در باب هفتم
 كه را چيزهايي آن مدام دادن، اندرز و كردن وعظ با و نشيند مي منبر باالي خود كند، مي

 ما به بدهيم، دست از ايم يافته كه را قربي مقام ها آن به كردن هجتو طريق از است ممكن
 خشم، شاهدبازي، شهوت، مذمت در. دارد مي برحذر ها آن از را ما و كند مي يادآوري
 پست و دون دنياي مجموع در و ،وفا بي و بد نشينان هم طمع، بخل، غرور، جهل،
آورد  مي ياد به را باقي ديار و مرگ پيوسته موضوعات، اين خالل در و سرايد مي شعرها

  .)3866 - 2181ابيات : همان(
 مقصـد  و آيـد  مـي  پايين منبر از ايم، بركنده گفت چه آن تمام از دل شد مطمئن كه گاه آن
 كـه  جـايي  اسـت؛  عشق و شوق بهشت همان حقيقت ةحديق. نمايد مي مسافران به را سفر
  .ايم گذاشته سر پشت تاكنون كه است منازلي تمام از باالتر و برتر
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 بـود  كـدام  دين و كفرباعشق   بـودناتمـامعقـلديـنوكفر
  )3909بيت : همان(

 اوسـت  در پـرده  دو هردينوكفر   اوسترهبرعشقكهكسآنپيش
  )3913 بيت: همان(

اند  آرميده آسوده عشق و شور هاي شاخه بر وحدت هاي شكوفه او ةحديق منتهاي در
  .)3947 -  3867ابيات : همان(

 زمانه مرسوم هاي سنت گذاشتن پا زير اهل ما مسلك  عارف شاعر ،گفتيم كه طور همان
. كند تسليم ،مسعود بن بهرامشاه وقت، پادشاه به را سفر اين حاصل بايد پس نيست؛
 در آن، پايان در سنايي كه است الحقيقه حديقة  آورده او براي طوالني سفر اين از كه سوغاتي

 او انذار و بيم و سلطان حلم و عدل از حكايت چندين او، فرزند و پادشاه مدح كنار
 بهشت و باغ از خالي دست خوانند، مي را اثر اين كه ،ديگر شاهان و بهرامشاه تا آورد مي

  .)4349 -  3948ابيات : همان( نروند بيرون سنايي
 گويا: كرد گيري نتيجه گونه اين توان مي كتاب كلي ساختار اساس بر ديگر، نگاهي از

 در را خود رسالت وقتي و است جامعه در ها انسان تربيت پي در حديقه ابتداي از ابوالمجد
 تمام يعني رود؛ مي )مملكت پادشاه( جامعه اين رأس سراغ به ،رساند مي تحقق به زمينه اين

 دنياي در سنايي آباد سنايي تا كنند حركت روحي تعالي و رشد جهت در بايد اجتماع عناصر
  .كند ظهور حقيقت

  :دو باب آخر كتاب بدين شرح اظهار نظر كرده است دربارةكوب  زرين
هايي است كه نسبت به اين مقدمات و در  با اين همه، دو باب آخر كتاب هشتم و نهم نتيجه

بـاب هشـتم   . قياس با سخناني كه در هفت باب نخستين كتاب هست، بسيار ناقابل اسـت 
در ذكر سلطان و اركان دولت است و هر چند غير از مدح و خوشامدگويي، وعظ و  حديقه

آن هست، باز با طرح يـك كتـاب تعليمـي صـوفيانه چنـدان      تحذير و پند و تعليم هم در 
هم هـر چنـد متضـمن بحـث در راه      ـ التاسع الباب ـ كه باب آخر كتاب چنان. تناسبي ندارد

كه شاعر به هجو مدعيان و مخالفان از طبقـات   سعادت و طريق مستقيم هست، به سبب آن
ماند و كـالم   ك مستور ميهاي ركي هايش در ضمن اين طعن پردازد، لطف نكته مختلف مي

آيـد و هـم ايـن قـرائن و شـواهد                                    ً                   شاعر از قدرت و رفعتي كه غالبا  در آن هست، فرود مي
حاكي از آن است كه شاعر براي تجديدنظر نهايي در كتاب فرصت نيافتـه اسـت و شـكل    

يابد، فاصلة بسـيار دارد   موجود كتابش از صورتي كه يك طرح منظم و دقيق بدان تمايز مي
  .)253 -  252: 1369كوب،  نيرز(
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 به و فارسي زبان به نظري عرفان ةدور يك آن در كه است كتابي العباد مرصادمرصاد العباد
 مغول ةحمل ةبحبوح در اثر اين .)15: 1378 موحدي،( است شده تدوين مرسل و روان نثر

  .است دهش تأليف
 ها مغول ةحمل از قبل را اثر اين هاي مسوده الدين نجم آمده، العبادمرصاد  در چه آن بر بنا

 ناتمام هاي سياهه د،يرس روم در قيصريه به 618 رمضان در كه آن از بعد و كرد گردآوري
 در مرصاد العباد كه استگفتني . كرد نويس پاك را مرصاد العباد نخستين ةتجرب در خود

شد  اهدا كيقباد سلطان به سيواس شهر در 620 رجب اول دوشنبه روز در دوم، تحرير
  .)55: 1387رياحي، (

      ًخصوصا  ،)ع( انبيا نعت سپس و الهي حمد با را خود سخن مختصر اي مقدمه در ابتدا او
 كوتاه بسيار را رسم اين دايه نجم. كند مي آغاز ،)ص( مصطفي محمد حضرت ها آن سرور

 در اما ،پردازد نمي آن به ليصمف فصول در خود عصران هم چون هم و آورد مي جاي به
  .زند مي موج) ص( خدا رسول ثناي و الهي حمد شاثر سراسر

بدين شرح كه . كند را تا پايان راه روشن مي ش                    ً              بعد از آن، او صراحتا  تكليف مخاطبان
بهتر است نقشة راه . گذارد ابهامي باقي نمي ةو منازل را مشخص كرده و نقط ،هدف، مسير

پس اين كتاب در بيان سلوك راه دين و وصول به عالم «: را از زبان خود او دريافت كنيم
» افتد اني، بر پنج باب و چهل فصل بنا ميربيقين و تربيت نفس انساني و معرفت صفات 

  .)4: 618الدين،  نجم(
 تا آيد آورده فصل آن مناسب پيغمبر از يحديث و قرآن از آيتي فصلي هر اول در«
 و شرح محكم داليل با توأم حديث و آيه گاه آن« .)29: همان( »بود سنت و كتاب به كستم

 فصل اواخر در و آيد مي كرده بيان خاص تمثيالت با عرفاني عقايد بعد و شود مي ايضاح
 درود به فصل سرانجام. يابد مي انگيز طرب آهنگي و موج و گيرد مي شعر رنگ سخن      ًغالبا 
  .)56: 1387 رياحي،( »گيرد مي پايان يارانش و پيغمبر بر

 عامل و عالم موضوع سه به نسبت مرصاد العبادما در پنج باب  است ، قراردر واقع
 بر را خود كار اساس الدين نجم كه پيداست آغاز همين از. معاد و ،معاش مبدأ،: شويم

 آن نهايت تا و كند مي شروع خلقت بدايت از يعني است؛ نهاده بنا شناسي هستي ةپاي
  .رود ميپيش 

 سفر ةفايد از را ما فصل سه طول در است، كتاب ةديباچ و اول باب همان كه ،اول منزل
  .)34 -  9: 618الدين،  نجم(كند  مي آگاه آن در الدين نجمة شيو و ،سفر اين دليل ،مرصاد العباد به
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 پنج در دوم باب در كرد، آماده خود دنياي به ورود براي را ما اندكي دايه نجم كه گاه آن
 نويسـنده  و است شده محو ما ذهن در آن ةخاطر و ياد كنيم كه سفر مي روزگاراني به فصل
 را نخسـت  گام او كه است اي نقطه موجودات مبدأ. كند تداعي ما براي را آن كه دارد تأكيد

 از. شناسيم مي باز ديگر يك از را ها آن مراتب و شويم مي ارواح عالم وارد ابتدا. نهد مي آن بر
 كه است) ص(  ديممح پاك روح انساني ارواح مبدأ و انساني ارواح مخلوقات، مبدأ او، نظر
 ما دارد سعي پيوسته موضوع، با متناسب رازي، نجم. است گرفته شكل ديتاحا نور پرتو از
  .)45 -  37: همان( كند آگاه) ص( اكرم پيامبر واقعي گاه جاي از را

 را آن انـواع  و مراتب و كنيم پرواز ملكوت عالم به است قرار دوم فصل يا بعد منزل در
 است انفاس عالم به قلمتع ديگر بخشي و ارواح عالم به مربوط ملكوت از بخشي. بشناسيم

 سـفر  ةادامـ  در دايـه  نجم و اند شده تشكيل متفاوتي هاي قسمت از نيز عالم دو اين خود كه
 چنـدين  از تصويري دارد قصد منزل اين در او. كند مي معرفي ما به را ها آن )سوم فصل در(

 عـوالم  ايـن  كـه  كنـد  ترسـيم  ما براي اند رسيده ظهور به ملكوت و ملك از كه عالمي هزار
 بـه  تـا  بگـذاريم  سـر  پشت را ها آن خود سلوك طي در بايد ما كه اند هايي حجاب واقع  در

  .)64 -  46: همان( شويم وصل مطلق حقيقت
 با كه رسيده آن وقت ايم، كرده آشكار را خود لياقت و ايم آمده راه جاي بدين تا كه حال
 ايـن . شـويم  آشنا قالب اين به روح قلتع ةنحو سپس و چهارم فصل در انسان قالب خلقت
 علييني اعلي روح به را السافليني   اسفل قالب آن، در زيرا؛ است جالب و رمزآميز بسيار وادي
 سـخن  مـاجرا  ايـن  آغاز در انساني روح وحشت از زيبا قدر هچ الدين نجم و دهند مي پيوند
  .)100 -  65: همان( گويد مي

 نويسـنده . بريم مي سر به آن در اكنون كه شويم مي ملموسي جهان وارد بعد به جا اين از
 از بخش اين و دهد مي اختصاص معاش موضوع به را خود اثر سوم باب دليل همين به نيز
 طبـق  و الـدين  نجم سركردگي به را منزل بيست بايد و است آن بخش ترين طوالني ما سفر
 ايـن  در او زيـرا  ،ايـم  رسيده خود مسير اصلي و مهم قسمت به      ًظاهرا . كنيم طي او هاينظر

  .پردازد مي جزئيات به قبل از تر بيش خيلي مرحله
 از اول منـزل  در بايـد  اكنون .گرفتند تعلق ديگر يك به چگونه روح و جسم كه دريافتيم

 از بتوانيم كه آن براي الدين نجم نظر به .بشناسيم را قلتع اين آفات و ها حجاب معاش، وادي
 اسـت  صالح عمل و ايمان آب به روح تقويت قدم اولين كنيم، گذر عالم هزار هفتاد حجاب

 روح قلـ تع فوايد و حكمت از بايد دوم، فصل در يعني ،بعدي گام در). 110 -  101: همان(
 ادوات و آالت گـرفتن  اختيـار  در نيز فوايد آن ترين مهم البته كه كنيم حاصل اطالع قالب به
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 خـود  بـه  را ما ذهن سؤال اين حال .)125 -  111: همان( است روح تعالي براي جهاني اين
 شـيخ  كـه  جاست اين ؟يابيم دست روحي تعالي به وسايل اين با چگونه كه دكن مي مشغول

 بزرگوار پيامبر ةواسط به نبوت ختم موضوع سپس و ها آن به نياز و) ع( انبيا وجود ضرورت
  .)160 -  126: همان( كند مي مطرح باب اين چهارم و سوم فصل در را) ص( اسالم
 در. است حضرت آن كامل شريعت بشريت تربيت براي) ص( اسالم مكرم نبي آورد ره
 قالب تربيت« بر خود بيان طبق الدين نجم ،مرصاد العباد پنجم فصل در و مسير اين ةادام

 شناسي معرفت دنياي به را ما بعد فصل در و دارد سزايي هب تأكيد »شريعت قانون بر انسان
 الدين نجم ةبرنام طبق تا كنيم تربيتش سپس و بشناسيم را نفس بايد ابتدا زيرا. برد مي نفس
 طريقت قانون اساس بر باطن تفريد و صورت تجريد طريق از را دل بعدي منزل در بتوانيم
 حقيقت با ترتيب به ما پس. بپردازيم حقيقت قانون بر روح ةتحلي به آن از پس و كنيم تصفيه
  .)225 -  161: همان( كوشيديم ها آن تعالي جهت در و شديم آشنا خود روح و ،دل نفس،
 مسير ةادام براي شويم، مشغول حق راه در سلوك به ايم كرده سعي كه ،مرحله اين در
 در را خود سلوك و سير داستان و گزينيم سكني آن در تا برد مي خانقاهي به را ما دايه نجم
 در را آن آداب و شرايط و مريدي و شيخي مقام كه است آن امر اين ةالزم. كنيم دنبال جا آن

  .)266 -  226: همان( بشناسيم يازدهم و دهم فصل
 هم باز ادامه در اما ،دنك مي زد گوش بسيار را عملي جزئيات نيز راه جاي بدين تا فلمؤ
 دربارة بعدي، فصل چهار طول در كه طوري. شود مي تر بيش موضوع اين بر او تأكيد

 سوي از ذكر تلقين ضرورت تر مهم همه از و ،گفتن ذكر كيفيت ذكر، به پرداختن ضرورت
 سخن آن آداب و شرايط و خلوت به احتياج چنين هم و ،آن عملي آداب مريد، به شيخ
 كه گزيند خلوت اتاقي در بايد مريد كه كند مي اشاره نيز نكته اين به يحت او    ًمثال . گويد مي
  .)288 -  267: همان(نكند  نفوذ داخل به نور تا باشد داشته پرده

 گذاشتن سر پشت با ،العباد مرصاد طوالني سفر در الدين نجم با راهي هم اين در      ًظاهرا 
 انواع الهي، انوار و بدانيم را خواب و غيبي وقايع فرق كه رسيده فرا آن زمان مراحل، اين

 رو همين از. كنيم درك را ها آن و بشناسيم را خداوندي صفات و ذات يجلت و ،مكاشفات
 دهد مي اختصاص موضوعات اين به را م، و نوزدهم، هجدهمهفده ،مشانزده لوفص شيخ

  .)330 -  289: همان(
 آن حصول كه است دنيوي معاش دوران در ما مقصود سرمنزل نيز بيستم فصل سرانجام،

 گذاري نام طور اين را فصل اين دايه نجم. شد نمي ميسر ما براي جهاني اين ابزار از استفاده بدون
  .)340 -  330: همان( »انفصال و اتصال بي خداوندي حضرت به وصول بيان در«: كند مي
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 :است باقي ديگر سرزمين دو هنوز ؛شود نمي ختم جا همين به مرصاد العباد داستان البته
 دايه نجم. است »مختلف طوايف سلوك بيان« دومي و »اشقيا و سعدا نفوس معاد بيان« اولي
 صاحب نيكوترين ها آن »معاد« باب در تا كند مي راهنمايي را خلق »معاش« باب در

 آدمي كه دريافت توان مي كند، مي مطرح باب اين در او چه آن از چنين هم. شوند ها گاه جاي
 بازگشت و ،رجعت معاد، سراي در وي. كرد خواهد كسب باقي ديار در را خود غايي كمال
. ارهما و ،هنمطمئ ملهمه، لوامه، كشد؛ مي تصوير به ما براي شان ميعادگاه به را نفس نوع چهار

 درجاتشان در تفاوت با اول گروه سه :شود مي خالصه فصل چهار در باب اين رو  همين از
 داشت خواهند دردناك و سخت گاهي جاي آخر گروه و شوند مي مند سعادت نهايت در
  .)407 -  341: همان(

 عملي را خود هاينظر كه بود آن پي در مدام سفر اين يط در كه طور همان الدين، نجم
 بدين. شود مي جامعه وارد و آيد مي بيرون خانقاه از امر اين تحقق براي هم پايان در كند،

 طريقت و سلوك آداب و شمرد برمي فصل هشت در را طايفه هشت پنجم، باب در ،ترتيب
 تا كند مي تعريف گروه آن منصب و شرايط و شغل با متناسب كدام، هر براي را خانقاهي

  .)548 -  409: همان( شوند نائل حقيقت به وصول و الهي قرب مقام به نيز ها آن
 و خلق به خدمت موضوع فراوان اهميت دهندة نشان سويي از مرصاد العباد آخر باب

 موجب ديگر سوي از و است اثر صاحب ذهن در سلوك روند تسريع در آن ةانداز بي تأثير
 گران صنعت و دهقانان تا پادشاهان از جامعه مختلف طبقات بين در كتاب اين تا شده

  .شود همگاني و باشد داشته كاربرد
 

 العباد مرصاد و الحقيقه حديقة و تطبيق آن در دو اثر » ترامتنيت«نظرية  معرفي. 6

» ترامتنيـت «ارچوب نظـري  هـ از چ مرصـاد العبـاد  و  حديقهدر اين مقاله به منظور مقايسة دو اثر 
گيـري و سـپس معرفـي     اختصار به بررسي پيشـينة شـكل   ابتدا بهدر بنابراين،  .استفاده شده است

  .و در نهايت نتايج مقايسة دو اثر در قالب اين نظريه ارائه خواهد شدپردازيم  مينظرية مذكور 
 

  پيشينة بينامتنيت در افكار و اقوال ساختارگرايان 1.6
 از چنـين  هم شصت، ةده اواخر پساساختارگراي آثار در ظهورش زمان از بينامتني رويكرد«

 شـده  اسـتفاده  و اخـذ  انـد  داشـته  ساختارگراتري ذهني ارچوبهچ كه پردازاني نظريه سوي
  ).139: 1385 آلن،( »است
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 بعدها و رسد مي فوتوريسم و نئوفرماليسم و پراگ مكتب و فرماليسم به ساختارگرايي ةريش
 روش يـك  سـاختارگرايي  كه گفت توان مي كلي طور به [...] است شده ثرأمت هم نو نقد از

 يعني شود؛ مي بررسي كل يك با ارتباط در پديده يا جزء هر كه است اين آن سخن و است
  ).193: 1388 شميسا،( است كل ساختار يك از جزئي پديده هر

[...]  جويند يم نظام يك گوناگون ةمتشكل اجزاي ميان روابط در را معنا ساختارگرايان«
 ادبي تغيير بر حاكم نظام يا ادبيات زبان دستور ةمطالع منتقد اصلي ةوظيف ايشان اعتقاد به

 ظاهر به هاي كثرت ميان در كه شود مي باعث ساختاري ةمطالع«). 131: 1389برسلر، ( »است
 ما درك نتيجه در و است پيامي حامل كه شويم وحدت نوعي متوجه مختلف و متفاوت
  ).197: 1388 شميسا،( »شود مي تر دقيق

 يك از بخشي متون ةهم كه دارند مي ابراز ساختارگرايان :توان گفت طور خالصه ميبه 
 ةهم كه معنا بدين خاص؛    ِمتن  يك     ِمختص  نه است، بينامتني كه ندا مشترك معنايي نظام
  .دهند مي ارجاع ديگر     ِمتون  به را خوانندگان متون
تر و  شكل پيشرفته توان فهميد آن است كه ترامتنيت ميچه از مجموع اين مطالب  آن
  .رون ساختارگرايي بيرون آمده استمندتر نظرية بينامتنيت است و بينامتنيت خود از د قانون
  
  بينامتنيت 2.6

 هميشـه  و شدند مي خلق ديگر يك با اي شبكه ارتباط يك در ها متن همواره تاريخ طول در
 ةآيينـ  در را خـود  گذشته هاي متن و گرفتند مي شكل پيشين هاي متن ةپاي بر نوين هاي متن
 خود به جدي طور به را محققان نظر گاه هيچ موضوع اين اما .تاباندند مي باز پسين هاي متن

 اي واژه نيـز  آن بـراي  و نـداده  اختصاص خود به را مستقلي مطالعاتي ةحوز و نكرده جلب
  ).10: 1390 نامورمطلق،( بود نگرديده ابداع

 بـاختين  يآرا از گيـري  بهـره  بـا  1966 سـال  در )Julia Kristeva( كريسـتوا  وليـا ژ كه اين تا
)Mikhail Bakhtin(، سوسور )Ferdinand de Sosir(، الكان )Jacques Lacan(، چامسكي و 
)Noam Chomsky (استگفتني در اين ميان  .نهاد بنيان را بينامتنيت ةنظري:  

شود، زيرا  ميي قتلترين پيشابينامتني  ا مهممكه باختين از واژة بينامتنيت استفاده نكرده، ا با اين
شود، بلكه با مطالعة آثار باختين بـود   ساز بينامتنيت مي كند زمينه تنها مباحثي كه مطرح مي نه

  .)398: 1387نامور مطلق، (بار به كار برد  نخستينكه ژوليا كريستوا واژة بينامتنيت را براي 

 دربـارة گومندي يـا چندصـدايي اسـت كـه     و هاي باختين همانا گفت ترين نظريه از مهم
يا  ،گومندي متن را به بافت، مؤلفو در واقع باختين با تعريف گفت. استمتون  روابط ميان
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هاي ديگر نيست  بهره از متن بر اساس اين نظريه، هيچ متني بي. كند مؤلفان پيشين مرتبط مي
  .گومندي استو ها بر سر ميزان گفت و تفاوت آن
بـدين   شـود؛  مي تلقي ساسيا و مهم ةنظري يك تبيين كريستوا آراي و انديشه در بينامتنيت

 بنـا  گذشـته  هـاي  مـتن  ةپايـ  بـر  همـواره  هـا  متن و نيست متن پيش بدون متني هيچ كهترتيب 
 ةرابط و بينامتني ةرابط ،متني درون ةرابط: دارند ارتباط گونه سه ها متن در اين ديدگاه،. شوند مي

  ).168: 1390 نامورمطلق،( شوند نمي تفكيك ديگر يك از هميشه روابط اين البته. فرامتني
ــارت    ــتوا و روالن ب ــا كريس ــد از ژولي ــل   ) Roland Barthes(بع ــل مايك ــاني مث كس

) Gerard Genette(و ژرار ژنـت   ،)Laurent Gene( لوران ژني ،)Michael Riffaterr(  ريفاتر
 ، ايـن شـوند  ميكه نسل دوم بينامتنيت ناميده  ،اين سه نفر. نظرية بينامتنيت را گسترش دادند

  .نظريه را از حوزة نظري بودن صرف خارج و آن را كاربردي كردند
  
  مرصاد العباد و الحقيقه حديقة و تطبيق انواع آن در  ترامتنيت 3.6

؛ بـه طـوري كـه    كـرد » بينامتنيـت «جانشـين  را » )transtextualite(ترامتنيت «ژرار ژنت مفهوم 
در صـراحت   بـه ترامتنيـت ژنـت   . شـود  محسـوب مـي  او » ترامتنيـت «بينامتنيت يكي از انواع 

در روابط ويژه  بهو است جوي روابط تأثيرگذاري و تأثيرپذيري دو يا چند متن متمايز و جست
در . دهـد  بين متني تأثيرگذاري ميان دو يا چندين متن را محور اصلي مطالعات خود قـرار مـي  

اصطالح ترامتنيـت  او . اي ديگر استه ترامتنيت دربرگيرندة كلية روابط يك متن با متن ،واقع
هر چيزي كه پنهاني يا آشـكارا مـتن را در ارتبـاط بـا ديگـر      «: كند را به اين شكل تعريف مي

هاي مورد بحث در رويكرد ترامتنيت  مصداق متن .)83: 1386نامور مطلق، (» ها قرار دهد متن
  .الدين رازي است نجم مرصاد العباد سنايي غزنوي و الحقيقة  حديقةدر اين پژوهش 

  :كند ميبندي  تقسيمهاي ترامتنيت را در پنج طبقه  ژنت زيرمجموعه
   )intertextualite (           بينامتنيت       1.3.6

 بـين حضور داشته باشد، رابطـة  ) 2  متن(در متن ديگري ) 1متن (هرگاه بخشي از يك متن 
يا ) قول  نقل(آشكار تواند به صورت  اين حضور مي. شود اين دو رابطة بينامتني محسوب مي

حضور پنهان يـك مـتن    دهندة نشانبينامتنيت غيرصريح . باشد) غيرصريح(به صورت پنهان 
  :شود تقسيم مي ذيلدر متن ديگر است كه خود به دو نوع 

كوشد تا مرجع بينامتن خود را پنهان كند  يك نوع بينامتنيت كه در آن صاحب اثر مي •
  ؛)نظير سرقت ادبي(
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و بـا بـه كـار بـردن      ردنـدا كاري  يت كه در آن صاحب اثر قصد پنهانيك نوع بينامتن •
و تلميحاتي كه در يك  ،نظير كنايات، اشارات(كند  هايي مرجع اثر را آشكار مي نشانه

 .)90 -  88: همان) (شود متن در اشاره به متن ديگر استفاده مي
به اين  ؛شود آن ميدو اثر مورد بحث در اين تحقيق محدود به نوع صريح  بينبينامتنيت 
ـ متوسال پس از وفات سنايي  40         ً كه تقريبا   ،الدين معنا كه نجم شـد و متـأخر از اوسـت،    د ل

قولي از سنايي ذكـر كـرده و بـه      نقلدر اثر خود ) حدود چهل بيت(    ً               صرفا  به شكل مستقيم 
بـه هـيچ   البته اين نكتـه  . اي نداشته است يا كنايه ،، تلميح اشاره اوصورت غيرمستقيم به اثر 

               ً       نيسـت، بلكـه صـرفا      اووجه به معناي نفي تأثيرپذيري نجم دايه از زمانة سنايي يا معاصران 
  .نظر داردد را م حديقهاز  مرصاد العبادتأثيرپذيري متن 

   )parastextualite (           پيرامتنيت       2.3.6
كننـد و   چون آستانة متن، مبادي ورودي مخاطب به جهان متن را همـوار مـي   ها، هم پيرامتن

ژنـه  . يابـد  دست مي) متن مركزي(ها به متن اصلي  ها و آستانه مخاطب با گذر از آن ورودي
  :كند ميبندي  طبقه ذيلانواع پيرامتنيت را در دو دستة 

 ،»گفتـار  مه يا پيشدمق«، »عنوان اصلي متن«مبادي ورودي به متن اصلي نظير : دروني •
  ؛تهيه و تنظيم شده استف لمؤكه از سوي خود » درآمد پيش«يا 

ـ مؤكنندة آن فـردي غيـر از    همان مبادي ورودي با اين تفاوت كه تنظيم: بيروني • ، فل
  )91: همان(گر، مصحح يا منتقد بيروني است  نظير ناشر، گزارش

ذيـل سرفصـل عنـوان و     مـذكور،  با توضيح ،الحقيقه حديقة و  مرصاد العبادهاي  پيرامتن
هـاي   هر چند پـرداختن بـه پيـرامتن   . اند شدهمقايسه  2مقدمة اثر، به طور خاص در جدول 

نيازمند تحقيـق مسـتقل ديگـري     ها تصحيحو  ،د نسخ، نقدهادتع سبببيروني اين دو اثر به 
گنجـد، امـا در ايـن نكتـه شـكي نيسـت كـه يكـي از          است و در قلمرو تحقيق حاضر نمي

  .هاي مختلف كتاب از سوي كاتبان است بخشبندي  عنوان حديقهبيروني در هاي  پيرامتن
   )metatextualite (          فرامتنيت       3.3.6

ها رابطة فرامتني خواهـد بـود؛ زيـرا     اقدام كند، رابطة آن 1به نقد و تفسير متن  2هرگاه متن 
عي فـرامتن محسـوب   نـو  1پردازد، نسبت بـه مـتن    كه به تفسير و تشريح يا نقد مي ،2متن 
  .)94: همان(عمل كند  1تواند در تشريح، انكار يا تأييد متن  رابطة فرامتني مي. شود مي

به هيچ ) مرصاد العباد(اثر متأخر  زيرا؛ نيستدر اين معنا بين دو اثر مورد تحقيق فرامتنيتي 
  .است شده تأليفوجه در مقام تفسير و تشريح اثر حكيم غزنه نبوده و با رويكرد متفاوتي 
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   )arcistextualite (         سرمتنيت       4.3.6
و » گونـه «موضـوع  . داردق لـ تعكـه بـه آن    اسـت  اي به معني رابطة طولي يك اثر بـا گونـه  

شود و گاهي نه فقط بـه   سرمتنيت از موضوعات مهم و كهن در ادبيات و هنر محسوب مي
براي خلـق   يارچوبهچ قالب و مثابةشده، بلكه به  خلقبندي براي آثار  عنوان يك نظام طبقه

  .)همان) (و نمايشي ،لي، حماسيزگانة تغ نظير سه(است  شده ميآثار استفاده 
اين موضوع ذيل به ، كه اند داشتهق لتعدر اين معنا دو اثر مذكور به گونة ادبيات عرفاني 

  .است اشاره شده 1رديف هفتم جدول 
   )hypertextualite (       متنيت     بيش       5.3.6
حضوري، كه بر اساس برگرفتگـي بنـا شـده     بينامتنيت نه بر اساس هممتنيت بر خالف  بيش
تأثير يك متن بر مـتن ديگـر و نـه حضـورش در آن      متنيت بيشدر ، ديگربه عبارت  .است

تري نظيـر   تر و عميق تأثير گستردهبه در مقايسه با بينامتنيت،   ،     متنيت        در بيش  .شود ميبررسي 
متنيت خود بـه دو نـوع    مطابق با اين تعريف، بيش .شود مي هتوج 2متن  بر 1تأثير كلي متن 

شـود   تقسـيم مـي  ) تأثيرپذيري توأم با دگرگوني و تغييـر (و تراگونگي ) تقليد(گونگي  همان
  .)97 -  95:     1386            نامور مطلق، (

ـ غزالدين از افكـار سـنايي    ساني موضوع، نجم هم سبب                      ً    در اين معنا نيز قاعدتا  به  و وي ن
و مشهود نيسـت كـه   جدي قدر  اين موضوع به هيچ وجه آن اماپذيرفته است؛   امثال او تأثير 

  .بتوان آن را نوعي تقليد يا تأثيرپذيري توأم با دگرگوني و تغيير تلقي كرد
را  مرصاد العبادو  حديقةالحقيقهميان دو اثر » ترامتنيت«توان  مي  ،مذكوربر اساس مطالب 

  :كرد خالصه ذيلدر جدول 
  الحقيقه حديقة و  مرصاد العبادترامتنيت در دو اثر گانة  پنجتطبيق انواع  .1جدول 

هايزيرمجموعه/ انواع
 ترامتنيت

 غزنوي سنايي الحقيقة حديقة  الدين رازي نجم مرصاد العباد

 بينامتنيت
 آشكاربينامتنيتداراي

 )نگارندهسويازنشدهيافت(غيرصريحبينامتنيتفاقد
 اثر تقدم سببموضوعيت به  عدم

 مقدمه و اصلي عنوان در دروني پيرامتنيت داراي دروني پيرامتنيت
  اصلي عنوان دردروني پيرامتنيت داراي

 مقدمه در دروني پيرامتنيت فاقد
 فرعي عناوين دربيروني پيرامتنيت داراي بيرونيپيرامتنيتفاقد بيروني پيرامتنيت

 موضوعيتعدم فرامتنيت
 )عاشقانه و عابدانه بينابينمكتب (عرفانيادبياتگونةبهمتعلقدوهر سرمتنيت

 اثر تقدم سببموضوعيت به عدم الحقيقهحديقةازبخشيالهامتأثير كلي ونگرفتن متنيت بيش
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  گيري نتيجه. 7
 ذيل نتايج ها، آن در مضمون پردازش و اثر دو اين بندي فصل ةشيو و آغاز ةنحو ةمقايس از

  :آيد دست مي به 
 سنايي سوي از الحقيقه حديقة  نام برگزيدن. كنيم مي آغاز اثر دو عنوان بررسي از ابتدا. 1
 با را ما كه است آن نيز شاعر واقعي قصد. است مخاطب براي زيبا و سرسبز باغي يادآور
. است بهشتي حدايق از اي حديقه چون هم كه ببرد حقيقت سراي به خود لطيف اشعار

 آن بر را »الطريقه  شريعة« عبارت ادامه در گرفت، شكل خواننده براي ذهنيتي چنين كه گاه آن
 وارد طريقت و شريعت دنياي از ابوالمجد هاي سروده با ما است قرار يعني. كند مي عطف
  .شويم حقيقت ةحديق

 راحتي به آن طريق از الدين نجم كه است عنواني نيز المعاد الي المبدأ من مرصاد العباد
 و مبدأ ةزمين در عرفاني نظريات از سرشار او كتاب كه جا آن از. پردازد مي خود اثر معرفي به
 و گاه كمين چون هم را آن ،بنابراين است، معاد و معاش ةزمين در تصوف عملي يآرا نيز

  .داند مي خدا بندگان براي معاد تا مبدأ از راه باني ديده و رصد براي محلي
 در الدين نجم نگاه و )epistemological( شناسانه معرفت حديقه آغاز در سنايي نگاه .2
  .است )ontological( شناسانه هستي مرصاد العباد آغاز

 را خود اثر كلي ساختار كوتاه، اي مقدمه ايراد با مرصاد العباد ابتداي در الدين نجم .3
 را آن فرصت هم شايد و نپرداخته مقدمات اين به سنايي اما ،كند مي ترسيم مخاطب براي
  .بنويسد حديقه بر اي مهدمق چنين كه نيافته
 انجام الدين نجم ريزي برنامه و ديدگاه اساس بر بندي فصل ةشيو اين مرصاد العباد در .4
 ةسليق به كاتبان بعدها و سروده ها آن بندي دسته بدون را كتابش ابيات سنايي اما ،است شده
  .اند برگزيده عنواني بخش هر براي خود
 به اول باب در الدين نجم اما ،سروده خود شخصي ميل به را الحقيقه حديقة  سنايي .5
 حق راه سالكان درخواست و التماس كتابي چنين تأليف سبب كه كند مي اشاره نكته اين
  .است بوده

 گونه اين توانيم مي ايم، دانسته دايه نجم و سنايي دربارة تاكنون چه آن اساس بر .6
 .ندادند نشان تصوف سوي يك به يقيني و قطعي گرايش تن دو اين كه كنيم گيري نتيجه
 امر اين هاي نشانه. عاشقانه تصوف جانب هم و گرفتند را عابدانه فوتص جانب هم يعني
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 را) ع( انبيا از پيروي و شريعت رعايت هم دو هر. خورد مي چشم به فراوان آثارشان در
 چند هر. دهند مي قرار خود نهايي هدف را عشق به وصول هم و دانند مي ضروري

 دو هر اما ،خود پيرامون ةجامع در تر بيش سنايي و برد مي سر به خانقاه در تر بيش الدين نجم
 و »عشق و شوق« را آن سنايي كه است همان مقصد اين و رسند مي مقصد يك به نهايت در

 را امر اين بايد البته،. نامد مي »انفصال و اتصال بي خداوندي حضرت به وصول« الدين نجم
 ،تر آسوده دايه نجم به نسبت عرفاني موضوعات با سنايي برخورد ةشيو كه داشت نظر در

 اين علل از يكي توجه داشت كهنيز بايد به نكته  .است تري بيش ديد وسعت با و ،تر لطيف
  .باشد نثر زهدپذير مقابل، در ،و نظم زهدگريز تواند ساختار مي لهئمس

 در را خـود  بـاب  تـرين  گسـترده  الـدين  نجم كه بگوييم بايد نيز مضمون پردازش در. 7
 بـود،  كرده اشاره نكته اين به ديباچه در    ًقبال  كه گونه همان زيرا دهد؛ مي قرار معاش موضوع
 امـر  ايـن  و است بوده يقين عالم به وصول و دين راه سلوك كتابي چنين تأليف از او قصد
 وجـه  ايـن  بـه  هم سنايي چند هر. آيد به دست نمي آن اسباب و دنيوي حيات طريق از جز

 عـاقالن  هدايت به كه است رموزي از سرشار دنيا اين كه است معتقد و رددا هجتو موضوع
 در سر آن از را رشته بپردازد، بخش اين به دايه نجم چون هم كه آن از بيش اما شود، ميمنجر 
 ايـن  يـات دما برابـر  در نشدن مقهور و نشدن فريفته از را رهروان و سالكان و گرفته دست
 بـا  الحقيقـه  حديقـة   در محتـوايي  ةغلبـ  رو همين از. دارد مي برحذر آن هاي پليدي و جهاني

 و هـدايت  بـراي  آن ابـزار  و هـا  خوبي از استفاده تا است جهان اين هاي بدي   ذم  و نكوهش
  .مطلق حقيقت به وصول
 متفـاوت  ةشـيو  پـرداختيم  آن به نيز فوق سطور در مضمون لحاظ به كه ديگري نكتة .8
 اين سنايي. است كتاب ابتداي در) ص( رسول نعت و الهي حمد مرسوم تنس با تن دو اين

 برگزيده، خود كتاب براي كه ساختاري دليل به ،دايه نجم اما ؛كند مي بيان لصمف را موضوع
 بـا  متناسب و پراكنده اثر طول در و كرده مطرح مختصر صورت به مهدمق در را مطالب اين

  . گويد مي سخن آن از خود موضوع
اين جـدول در واقـع   . است شده منعكس خالصه صورت به 2 جدول در مذكور نكات

هـاي مـذكور از    گيـري  با اين تفاوت كه با توجه به نتيجه. استشرح مطالب جدول پيشين 
عوامـل مـؤثر در بررسـي ايـن دو اثـر بـر پايـة نظريـة         آمده، بعضي  دست بهتمام اطالعات 

ديدگاه آغازين در دو اثـر،   :ند ازا اين معيارها عبارت. نيز در آن لحاظ شده است» ترامتنيت«
  .و ساختار كلي كتاب ،    ٍبندي  فصل ةشيوسبب تأليف، 
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 اثر دو در مضمون پردازش و بندي فصل ةشيو آغاز، ةنحو ةمقايس .2جدول 

 الحقيقهحديقة مرصاد العباد معيار مقايسه

 شناسانهمعرفت شناسانههستي ديدگاه آغازين

 ميل شخصي شاعر درخواست مريدان و سالكان سبب تأليف

  عنوان اصلي اثر
 )پيرامتنيت دروني(

شناسانة  هستيمنبعث از ديدگاه 
 )شناخت مبدأ تا معاد(مؤلف 

مؤلف منبعث از ديدگاه صوفيانة 
به وادي  ورود از منظر شريعت(

 )حقيقت

 مهدعدم پردازش مق فلمه به وسيلة مؤدپردازش مق )پيرامتنيت دروني(مه دمق

 كاتبان به وسيلةناآگاهانه و  مؤلفآگاهانه و به وسيلة خود بنديشيوة فصل

 فلمؤبه وسيلة نشده  اظهار مؤلفشده در مقدمه به وسيلةترسيم ساختار كلي كتاب

  مكتب بينابين عابدانه و عاشقانه  مكتب بينابين عابدانه و عاشقانه )سرمتنيت(فوشيوة برخورد با تص

 سنايي از بيت چهل ذكر )آشكار بينامتنيت( صريح قول نقل
 تقدم سبب بهموضوعيت عدم

 مرصاد العباد بر حديقه
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