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تتبّعي در شرح گيسودراز بر الرساله القشيريه


محسن محمدی فشارکي -مريم شيراني
چكيده

الرسالة ابوالقاسم قشيري يکي از متون مهم نثر عرفااني ،باهوياه در زميناة آداب و تعااليم تصاو
است .قشيري اين کتاب را در فاصلة  734تا  734هجري قمري به زبان عرباي نوشات .ايان اثار از
همان روزگار تأليف ،توجه بسياري را برانگيخت .الرساله دو بار به فارسي ترجمه شد .سايد محماد
گيسودراز ،يکي از عارفان طريقة چشتيه در سدة نهم ،براي نخستين باار الرسااله را شار و تفساير
کرد .اهميت شر گيسودراز در آن است که نويسند افزون بار شار  ،ساخنان قشايري و عارفاان
ديگر را نيز نقد ميکند؛ به عبارت ديگر ،او نه همانند يک مريد ياا شاار صار  ،بلکاه باا ديادي

انتقادي و منتقدگونه به الرساله مينگرد .اين پهوهش بر آن است تا با بررسي شر رساالة قشايريه،
جنبههاي انتقادي اين شر را تبيين و ويهگيهااي برجساتة زباان گيساودراز را آشاکار کناد .ايان
ويهگيها ميتواند نمايانگر نثر سدة هشتم و نهم هجري باشد.
واژههای کليدی
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1ـ مقدمه
الرساله مهمترين اثر ابوالقاسم قشيري (متوفي  719ق) و از متون اصالي آثاار تعليماي عرفااني اسات.
قشيري اين کتاب را در يک مقدمه ،دو فصل و پنجا و پنج باب به عربي تأليف کرد .اين اثر باه ساب
اهميتش دو بار به زبان فارسي برگرداند شد و بر آن شروحي نيز به نگاارش درآماد (ناک :قشايري،
 :0329سي و نه) .شر سيد محمد گيسودراز (متوفي  499ق) نخستين شر الرساله است.0
سيد صدرالدين ابوالفتح محمد بن يوسف از عارفان طريقة چشتية هند است .سيد محمد ،جاام
ميان سيادت و علم و واليت بود .در ميان مشايخ چشتيه مشربي خاا

و در بياان اسارار حقيقات

طريقي ويه داشت (محدث دهلوي ،بيتا .)034 :وي به «خواجة بند ناواز» و «گيساودراز» مشاهور
بود .9برپاية سخنان نويسندة مقدمة شر الرساله 3،هد

گيسودراز از نگارش اين شار  ،مقابلاه باا

متشبهان و مترسماني است که در لباس اهل طريقت عارفان را بدنام مي کردند .گوياا ايان گارو باا
دستمايه قراردادن بعضي سخنان شطح آميز عارفان ،دين را به تباهي و کفر کشااند بودناد .از ايان
رو ،گيسودراز «فرضي الزب و امري واج

ديد که به حجت و درايت و به نقل و به روايت ،گارد

الحاد را از دامنشان بر باد هوا بپراند و هَبَاءً مَنثوراً گرداند و آن غبار بر روي چون بوم ايشان نشااند
و آن گرد را به روزگار نابکار ايشان افشاند .لطيف معاملة ايشان را به حجج يقيني بيان کرد و عزياز
مقامات ايشان را پيش اهل انصا

عيان کرد .اکثر الفاظ مصطلح را معني گفت و بساي درّ ثماين را

ميان آن سلک سفت .از آن طايفة مخاذيل ،بيزاري جست و آن زمرة مجاهيل را به جماعت مردودان
بازبست» (گيسودراز0310 ،ق.)1 :
مقدمة شر الرساله با ستايش خداوند آغاز مي شود و با مد گيسودراز ادامه مي يابد؛ پا

از آن

شر گيسودراز به ترتي ِ فصول و ابواب الرساله شروع مي شود .البته وي فقط تا پايان باب نوزدهم
(باب توکل) را شر کرد است .علت ناتمامي اين شر معلوم نيست و نويسند به ادامة شار در
مجلد ديگري نيز اشار نکرد است .روش گيسودراز بدين ترتي
قشيري را با لفظ «قوله» بيان ميکند و سپ

است که ابتادا قسامتي از ساخن

آن را به فارسي برمي گرداند .اگر دشواري از نظار لفاظ

يا معني ،در جمالت وجود داشت که با ترجمه از ميان نرود ،با شر و توضيح بيشاتر در تبياين آن
مي کوشد؛ گاهي نيز سخن مشايخ و حکايات بيانشاد را نقاد ماي کناد .بناابراين گيساودراز هماة
عبارات الرساله را تا پايان باب نوزدهم ترجمه ،شر و گا نقد کارد اسات؛ البتاه گااهي باهساب
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تکراري بودن مفهوم سخن قشيري ،ترجمه و شرحي بيان نمي کند و اين موضوع را باراي خوانناد ،
با عباراتي مثل «اين همه ترجمه باال گفتهام؛ باز چه مکرر کنم؟» آشکار کرد است.
اين گفتار بر آن است با بررسي شر الرساله ،نگا منتقدانة گيسودراز را دربارة بعضي از ساخنان
و کرامات مشايخ آشکار کند؛ همچنين نثر او نمونهاي از نثر سدة هشتم اسات و بياان ويهگايهااي
نثر وي از ديگر اهدا

اين پهوهش است .بادين منظاور ،پا

از بررساي کوتاا وقااي زنادگي و

مشرب عرفاني گيسودراز ،شيوة شر و ويهگيهاي نثر او تحليل ميشود.
2ـ طريقة چشتيه و گيسودراز
چشتيه از طريقه هاي مهم صوفيان در سدة هشتم و نهام هجاري اسات .وجاه تسامية ايان طريقاه
منسوببودن آن به «چشت» است .چشت قريهاي نزدياک هارات کاه باه پااکي هاوا و گاوارايي آب

معرو است (نک :مستوفي ،بيتا :ذيل چشات)؛ (خوانادمير .)913/3 :0333 ،گوياا طبقااتالصاوفية
خواجه عبداهلل انصاري ،کهنترين منبعي است که در آن از چشتيان ياد کرد اسات .باه گفتاة خواجاه
عبداهلل ،او با ابواحمد چشتي (متوفي  399ق) رابطه داشت و همين به آشنايي وي با چشاتيان و افکاار
و آداب آنها انجاميد (نک :انصاري)199 ،117 ،99: 0319 ،؛ (چشتي ،0349 ،پيشگفتار :نه ا د ).
معين الدين چشاتي طريقاة چشاتيه را در هناد (متاوفي  133ق) پاياه گاذاري کارد و بعاد از او
قط الدين کاکي و به ويه فريدالدين گنج شکر ،آن را در سراسر هند وسعت بخشيدند .فريدالادين
توانست چشتيه را از يک سلسلة محدود تصو

به نوعي نهضت تبليغ ديناي تباديل کناد .از مياان

پيروان پرشمار او نظامالدين اوليا و عالءالدين صابر طريقة چشاتيه را در قالا

دو شااخة نظامياه و

صابريه تداوم بخشيدند .البته طريقة چشتيه با کوششهاي نظامالدين در هند باه کماال و درخشاش
دست يافت و در مقابل ،صابريه موفقيت زيادي کس

نکرد .خالفت چشتيه بعد از نظاامالادين باه

نصيرالدين چراغ رسيد .با کوششهاي نصيرالدين ،در زمان او طريقة چشتيه آخرين روزهاي رونا
و شکو خود را سپري کرد و تصو

در هند بهتدريج به دورة فترت و انحطاط نزديک شاد (باراي

تفصيل نک :زرينکوب904 :0344 ،ا.)999
افرادي بعد از نصيرالدين براي تداوم و نشر طريقة چشتيه کوشايدند؛ از مياان آنهاا سايد محماد
گيسودراز اهميت بيشتري دارد .نياکان گيسودراز از مردم هرات بودند که به دهلي مهاجرت کردناد.
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پدرش سيد يوسف ،يکي از مريدان طريقة چشتيه بود (آريا )041 :0319 ،و به «سيد راجه» شاهرت
داشت .سيد محماد در ساال  491ياا  490قماري در دهلاي متولاد شاد .در ساال  494قماري باا
خانواد اش به دولت آباد دکن رفت و تا زمان درگذشت پادرش (ساال  430ق) در آن شاهر ماناد.
بعد از آن به همرا مادرش به دهلي بازگشت و به علوم رايج را آموخت (برزگر .)9092 :0341 ،در
همين سالها نصيرالدين محمود اودهي مشهور به «چراغ دهلي» (متوفي 494ق) را پير طريقت خود
کرد و بيست و يک سال در مالزمت او به سر برد.
به گفتة تذکر نويسان ،سيد محمد بعد از درگذشت نصيرالدين محمود ،دهلي را باه قصاد دکان
ترک کرد اما بعضي ديگر نوشته اند« :ظاهراً تاخت وتازهاي تيمور گورکاني به قصد تصر

دهلي در

 411قمري بود که گيسودراز را واداشت تا براي يافتن جايي امنتر ،دهلي را ترک گوياد» (هماان)؛
(معصومي .)043 :0347 ،بنابراين گيسودراز هم زمان با حملة تيمور ،از دهلي خاار شاد و بعاد از
اقامت چندساله در شهرهايي مثل گواليار و گجرات ،با دعوت فيروزشا بهمني به دکان رفات و تاا
آخر عمر در گلبرگة دکن ماند.
گيسودراز در سال  499قمري ،در صاد و پانج ساالگي درگذشات (معصاوم عليشاا )00/3 :0304 ،؛
(آقابزرگ تهراني .)234/2 :احمدشا بهمني بقعة باشکوهي بر مزار سيد محمد بنا کرد .آرامگاا او اماروز
بزرگترين زيارتگاا مسالمانان جناوب هناد اسات (برزگار .)9031 :0341 ،درگذشات گيساودراز بار
حکومت بهمنيان بسيار تأثير گذاشت؛ بهگونهاي که احمدشا مجبور شد پايتخت خود را باه بيادر منتقال
کند .وي با نااميدي از فرزندان و پيروان گيسودراز ،کوشايد باا دعاوت از دانشامندان و نخبگاان ايراناي،
جامعهاي جديد برپاية روابط فرهنگي و سياسي نو ،در بيدر ايجاد کند (معصومي.)011 :0347 ،
2ـ 2آداب و تعاليم چشتيه
در ايران طريقة چشتيه آوازة زيادي نيافت؛ اما در سارزمين هناد بساياري باه آن توجاه کردناد؛
به گونه اي که افزون بار مسالمانان ،هنادوان نياز باه ايان طريقاه عالقاه يافتناد .تعليماات و روش
مسالمت آميز پيران اين سلسله و نيز سادگي روابط مريد و مراد نسبت به طريقههاي ديگر ،از عوامل
ايجاد اشتياق اين طريقه بين مردمان است (آريا)027 :0319 ،؛ براي مثال در طريقاة چشاتيه وجاود
پير ضروري نيست؛ شرط کافي ورود به اين طريقه ،انجام غسل توبه و اوي
رو اوي

و خواندن فاتحه براي

است (مدرسي .)041 :0311 ،باه بياان ديگار صاوفيان چشاتي ،از اويسايان باه شامار
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ميروند .گيسودراز در روش پذيرفتن مريد ،از اين نيز پا را فراتر مينهد؛ او در اين بار چنين گفتاه
است« :اگر طال

تصو

به من دسترسي ندارد مي تواناد بار روي مجمعاه اي ،ناان و نماک و قناد

گذارد و بر سطح رودخانه اي که به دريا اتصال دارد قرار دهد؛ آن ظار
ساعت طال

باه مان مايرساد و از آن

فقر به مريدي من پذيرفته ميگردد» (همان .)049 :گيسودراز روش ديگري نيز مشاابه

اين روش ارائه کرد است :هر ک  ،در هر مکاني و هر آييني ،براي ورود در جم مريدان چشاتيه،
بايد وضو گيرد ،طاقيه بر زمين نهد و به نام پير دست بر طاقيه نهد و بپوشد ،نام پير را بر زبان راند،
دو رکعت نماز بخواند و چيزي به فقير دهد (نک :همان.)044 :
طريقة چشتيه بر حفظ شريعت و انجام احکام دين تأکيد دارد .به هماين ساب

در ايان مشارب

عرفاني همة واجبات و حتي مستحبات بايد رعايت شود .از تعاليم اين مشارب عرفااني ،ذکار اوراد
متنوع و ويه بهصورت آشکار يا نهان است که بر زبان پيروان آن جاري مي شد .در ميان اذکار رايج
اين طريقه ،از ذکر منظوم نيز سخن رفته است (براي تفصيل ناک :آرياا .)914-913 :0319 ،مراقباه
نيز از تعليمات بسيار مهم چشتيه و مقدمهاي براي مشاهد و مکاشفه است .در ايان طريقاه ،مراقباه
مانند ذکار تناوع بساياري دارد و بعضاي از آن مشاابه اعماال مرتاضاان و جوکياان هنادي اسات.
محمدگيسودراز در رسالة مراقبه ،از سي و شش نوع مراقبه يااد مايکناد (ناک :هماان.)900-914 :
مراسم سماع و قوّالي ،يکي ديگر از آداب معمول چشتيه است .آنان اين مراسم را سنت پيران خاود
و يکي از اصول مهم سلسله ميدانند.
مشايخ چشتيه شيوة مالمتي داشته و در اين شيو بسيار کامل باود اناد؛ باه گوناه اي کاه خواجاه
عبداهلل انصاري در اين طري تمام تر از احمد چشتي نمي شناسد و مي گوياد« :چشاتيان هماه چناان
بود اند از خل بيباک و در باطن سادات جهان» (نک :جامي.)379 :0341،
نکتة مهم دربارة مشرب عرفاني گيسودراز ،مخالفات سرساختانة او باا عارفاان برجساته اي مثال
عين القضات ،عطار ،مولوي و ابنعربي است .وي در نامه اي اين افاراد را فريبکاار و دشامن اساالم
مي خواند (نک :برزگر .)9031 :0341 ،گيسودراز نظرية وحدت وجود ابن عربي و ديدگا او درباارة
مسئلة واليت را نمي پاذيرفت و ساخنان عالءالدولاه سامناني (متاوفي  431ق) را در مخالفات باا
ابن عربي تأييد مي کرد .بعضي عارفان شريعت و سنت در سلوک عرفاني آنان بروز بيشتري داشت و
گيسودراز اين دسته از عارفان را ميپسنديد؛ همين موضوع موج

شد تا چشتيه بهتدريج به طريقة
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سهرورديه گرايش يابد (نک :زرين کاوب .7)990 :0344 ،يکاي از علاتهااي ساتيز گيساودراز باا
ابنعربي ،شباهت انديشة وحدت وجودي محي الدين با آموز هاي آيين هنادو دانساته شاد اسات
(نک :اسدپور .)97 :0341 ،گيسودراز در بين سطرهاي متون و نيز در رساله هاي کوتاا خاود باراي
محو نفوذ ابنعربي بسيار کوشيد؛ اما تاريخ تصو

هند گوياي آن است کاه آثاار او در نقاد تعااليم

ابنعربي ،بر صوفيان آن سرزمين تأثير اندکي گذاشت (نک :رضوي.)314 :0341 ،
آثار گيسودراز و نيز مناق نامه هاي مريدانش دربارة احوال پير خود ،ديدگا هااي او را باهخاوبي
نشان ميدهد.

9

2ـ 3آثار گيسودراز
گيسودراز زبانهاي فارسي ،عربي ،سانسکريت و هنادي را ماي دانسات« ،باا فرهنا

عامياناه و

اساطير هندوان آشنا بود ،دربارة مسائل ديني با ياوگي هاا و دانشاوران هنادو باه مباحثاه و منااظر
ميپرداخت» (برزگر )9031 :0341 ،و با مشايخ بازرگ روزگاارش باهشاکلهااي مختلاف ارتبااط
داشت .گيسودراز برخال

مشايخ ديگر چشتيه ،شمار زيادي کتاب و رساله از خود به جاا گذاشاته

است .از اين رو ،او را از نويسندگان پرکار عرفان اسالمي برشمرد اند و شمار آثارش را صد و پانج
و صد و بيست و پنج نوشته اند .بيشتر آثار گيسودراز ،شر و تفسير متون فقه و حادي

و تصاو

است .از جمله آثار او به متون زير ميتوان اشار کرد:
 .0اسمار االسرار يا اسماء االسرار :توحيد و تصو

موضوع اين اثر است و در سال  419قماري

در صد و پانزد سمر تأليف شد .سيد محمد ،حقاي و معار

عرفاني را به زبان رمز ،ايما و اشاار

در آن بيان کرد است (محدث علوي ،بيتا.1)079 :

 .9اني

العشاق يا ديوان گيسودراز :اين اثر دربردارندة  397غزل ،يک مثنوي و نه رباعي اسات.

تخلص او در شعر «ابوالفتح»« ،محمد» و «گيسودراز» بود است (مدرسي.)42 :0310 ،
 .3برهان العاشقين :اين اثر به شکارنامه و چهار برادران نيز معرو

است کاه داساتان عرفااني و

تمثيلي آخرين رساله از مجموعة يازد رسائل گيسودراز است .گويا صورت آغازين اين تمثيل ،يک
تمثيل بسيار کهن ايران عهد ساساني است يا شايد در ادب هند ريشه دارد (شافيعي کادکني:0341 ،
 .)94سيد محمد اکبر پسر گيسودراز و چند تن ديگر از پيروان چشتيه ،بر ايان داساتان شار هاايي
نوشتهاناد (ناک :هماان)99 :؛ (فرياامنش .)3 :0344 ،نوشاتن هفات شار بار ايان رساالة کوتاا ،
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نشاندهندة اهميت آن نزد صوفيان چشتي است.
 .7شر تمهيدات (زبدة الحقاي ) عينالقضات همداني :وي در اين اثر نيز مانند ديگار آثاارش از
تاختن به ابنعربي و انديشههايش فروگذار نکرد است (نک :اسدپور.)91 :0341 ،

 .9شر الرساله القشيريه.
 .1ترجمه و شر عوار المعار

سهروردي.

 .4رسالة مراقبه ،در بيان سي و شش نوع مراقبه.
 .4رسالة منظوم در اذکار.
 .2سبيل المحققين و المجذوبين ،در شر «جام جهاننما» اثر محمدشيرين مغربي.

3ـ شرح الرساله القشيريه
خوانند در شر الرساله دو چهرة شار و منتقد از گيسودراز مشاهد ميکند؛ گيساودراز در مقاام
يک شار  ،از تکرار مطال

و طوالني کردن کالم دوري مي کند؛ زيرا معموالً سخن قشيري بهخاوبي

برگرداند شد است و همان در انتقال مقصود کافي است .وي بارها علات مختصرنويساي خاود را
چنين نوشته است« :اگر بنويسم کتاب دراز شود» يا «بسيار سخن گفتن رسم ما نيست» .به طور کلاي
يکي از انتقادهاي گيسودراز به قشيري درازگويي و تکرارهاي او است؛ به گونهاي که جاايي نااگزير
به قشيري چنين ميگويد« :ايها الشيخ ا رحمک اهلل ا اين سخن چند بار مکارر کارد اياد .مکارر را
چند نحو ترجمه کنم و عذر مکرر چند خواهم» (گيسودراز0310 ،ق.)372 :
نقش ديگر گيسودراز در اين متن ،منتقدبودن او است .به سب

نگا انتقادي او به الرسااله ،هرجاا

الزم است ،بعد از ترجمه به نقاد ساخنان قشايري و ديگار مشاايخ ماي پاردازد .باه عباارت ديگار
گيسودراز ،در شر رسالة قشيريه مريدي بدون اظهار نظر در برابار پيار نيسات؛ بلکاه او شايو اي
محققانه و منتقدانه را در پيش گرفته اسات .البتاه «در زميناه هااي اخاتال

هماوار جانا

ادب را

رعايت کرد است» (همان :مقدمة اردو) .گيسودراز در اين قسمتها گزيد گويي و اختصار را کناار
مي نهد و ميکوشد سخن خود را در برابر سخن قشيري و ديگران ،دقي تر و سنجيد تر جلو دهاد.
مي توان گفت نقدهاي او ،بيشتر منصفانه و درست است .گويي گيسودراز خود را بهجااي مخاطا
قرار ميدهد؛ سپ

با پيشبيني سؤاالت خوانندگان الرساله آنها را پاسخ ميدهد.
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نقدهاي گيسودراز نتيجة خوانش دقي الرساله است .او از ديدگا يک سالک ،به اين متن تعليمي
عرفاني نمي نگرد؛ زيرا در اين صورت بايد شر وي سراسر تأييد ،تفساير و حتاي توجياه ساخنان
قشيري باشد .گيسودراز دور از هرگونه وابستگي فکري يا کرامتپردازيهاي راياج مياان صاوفيان،
در رف دشواريهاي لفظي و معنايي الرساله کوشيد است .بدين منظاور کاساتي هاا و گاا ساهو و
خطاهاي مؤلف را مطر مي کند و با پاسخ هايي دقي و عقالني ،خود و خوانناد را قاان مايکناد.
براي مثال ،قشيري مانند بسياري از عارفان از مقام علمي و عرفاني جنيد بغدادي بسيار تأثير پذيرفته
است؛ بهطوري که در الرساله سخن جنيد مهر تأييد سخن قشيري و ديگر مشايخ اسات و جماالت
او فصلالخطاب مباح

مختلف به شمار مي رود .گيسودراز نياز باه مقاام واالي جنياد در تصاو

اذعان دارد و چنين مي نويسد« :الح و الح سخن آن بود که جنياد گفات و جملاه کلماات هماه
مرتبط به سخن جنيد است .تو فکري بکن ،ببين ،من بگويم اما سخن دراز خواهد شاد و عجا
اين بزرگان که اختال

از

لفظي کردند و همة ايشان پيش جنيد در مرتبة تلمذ بودناد» (هماان)794 :؛

البته جنيد نيز از دايرة انتقاد گيسودراز خار نميشود .وي چند بار سخنان و نظرهاي جنيد را مثال
سخنان ديگران نقد کرد است؛ مثالً در جايي به قشيري خرد مي گيرد چارا باراي جاواز تواجاد و
سماع فقط بر نظر جنيد تأکيد کرد است ،آن هم در مجلسي که مشايخ بزرگ ديگاري نياز حضاور
داشته اند« :اينجا حاجت نبود که شيخ فرمايد :ولم ينکار علياه الجنياد؛ زيارا چاه قاول و فعال ابان
مسروق هم حجت است و قول و فعل جريري» (همان.)940 :
مقايسة حضرت موسي (ع) و حضرت محمد

(

) از مثالهاي موجاود در مباحا

و موضاوعات

مختلف عرفاني است .يکي از اين مثالها اهل تلوين بودن موسي و اهل تمکين بودن پيامبر است کاه
برتري پيامبر بر موسي و درنتيجه برتري تمکين بر تلوين را آشکار مايکناد .دقات نظار گيساودراز
دربارة اين مثال جال
بود و پيغمبر ما صاح
کسي ميان ايشان صاح

توجه است ...« :نکو سخني است که ابوعلي فرمود ،موساي صااح

تمکين؛ اما اينجا سخني هست؛ شيخ از احاوال قاوم و صاوفيان مايگوياد،
تلوين و کسي صاح

بسياري باالتر و بلندتر .سماع موسي(ع) را صاح
تمکين باشد پ

تلاوين

تمکين ،و صااح

تمکاين از صااح

تلاوين باه

تلوين گوييد و از امت محمد( ) يکاي صااح

او بر موسي باالتر باشد بسياري ...شيخ ميگويد کاه تغيّار يکاي از ايان دو ساب

باشد :وارد قوي باشد و مورودعليه ضعيف يا مورودعليه قاوي باشاد ،وارد ضاعيفي .نيکاو ساخني
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است اين؛ اما امور نسبتي است .شاايد وارد ضاعيفي بار بنياه ضاعيفي او را از دسات بارد ،واردي
قوياي بر بنية قوياي او را از دست نبرد .و بعد گفتن تلوّن موسي و تمکّن پيغمبر ماا ،ايان ساخن
زيادتي باشد و هم رود که تمکّن محمد

(

) بنا بر اين بود؛ محمد

(

) قاوي باود ،وارد ضاعيف .و

تلوين موسي (ع) بنا بر اين بود که بنية موسي ضعيف بود و وارد قوي» (همان.)371 :
با اينکه گيسودراز در ترجمه ،دقي  ،باريک بين و ماهر است ،گااهي در برگاردان وي از برخاي
عبارات سهو و خطايي مشاهد مي شود؛ البته شمار اين خطاها زياد نيست و به محتواي کلي سخنان
و حکايات آسيبي وارد نميکند .نمونههاي زير از انواع اين خطاها است:
«لمّا قدمت من بغداد کنت أدرس في جام نيسابور»« :در مسجد جاام بغاداد درس مايکاردم»
(همان.)77 :
«وهان عليک من إحتا إليک»« :و همان ک

که محتا است ،تو را خوار و سهل دارند» (همان:

.)002
«وإن خوطبوا فبالکبر»« :اگر کسي ايشان را خطاب کند ،ايشان به صفت کبر باشند» (همان.)021 :
«ومثله أنّ أبايزيد إشتري بهمدان ح ّ القرطم ففضل منه شيء ،فلمّا رجا إلاي بساطام رأي فياه
نملتين فرج إلي همدان ووض النملتين»« :و مثل اين تقوا ابويزيد کرد است .در همدان ياک دبّاه
معصفر خريد .قياسي که در آن گرفته بودند ،از آن چيزي فاضل آمد .يا آن حا ّ ،معياار باود ،بعاد
آنکه او را پر کردند ،در بسطام آمد ،از آن چيزي زيادت يافت ،مقدار يک دانه دو دانه .باز به همدان
بازگشت و آن هر دو دانه را کم کرد و آمد .نيکو سخني است اين ،امّا مرا اين مشکل پايش آماد :و
اين شمار نيست ،به وزن و کيل است و همچنين گويند :بايزيد ،جاايي طعاامي خرياد باود .باا آن
طعام دو مورچه بود .بايزيد گفت :اين را من از سوراخ جدا کرد ام .بازگشت باه همادان ،ايشاان را
همان جا انداخت» (همان.)790:

4ـ جنبة انتقادی شرح گيسودراز بر الرساله
بهطور کلي نقدهاي گيسودراز را در چهار گونه نقد سخن قشيري ،نقاد ساخن مشاايخ ديگار ،نقاد
حکايات ،تأييد و تحسين سخن مشايخ مي توان دسته بندي کرد .در ادامه ،ابتدا هريک از ايان چهاار
گونه و سپ

ويهگيهاي نثر گيسودراز باتوجه به متن شر رساله بررسي ميشود.
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4ـ 1نقد سخن قشيری
انتقادهاي گيسودراز به سخنان قشيري در چهار محور زير خالصه ميشود:
4ـ1ـ 1تكراریبودن کالم قشيری
نمونههاي زير از اين جمله است:
«اگر در بيان اين مي کوشم سخن دراز مي شود» (همان)2 :؛ «هماان ساخن بااال باازآورد اسات؛
ترجمه چه کنم؟» (همان)073 :؛ «اينجا اشکالي مي آيد .اين سخن ،همان سخن است کاه بااال گفتاه
است» (همان.)999 :
4ـ1ـ 2خلط مطالب و تضاد در سخن قشيری
نمونههاي زير از اين جمله است:
«و شيخ در بيان خود سخن مضطرب ميراند» (همان)914 :؛ «شيخ سخن در خلط و خبط کارد
ميگويد( »...همان.)173 :
4ـ1ـ 3نقد سخنان قشيری از جنبة محتوايي
«...اگر کسي را زلتي افتد از توبه بازنايستد ،باز توبه کند ،او را سلوک ميسر آيد .اما ما گوييم اگار
احتالم حرام افتد يا استعمال محرمي در خواب بيند ،چنين گوييم که توبه او مستقيم نيسات؛ نفا
او هنوز در تخيل و توهم آن است و اگرنه چنانچه در بيداري احتاراز باود در خاواب هام باودي»
(همان.)329 :
«و در نف ا

دو صاافت جبلّااي اساات ،البتااه از طاعاات گرياازان باشااد و ميلااي سااختي دارد در

شهوتها ...اگر جموحي کرد ...واج

باشد که عنان او را به لگاام تقاوا بگردانناد .عجا

ساخني

است اين .نزديک ما اين را در سخنها مصادر بر مطلوب گويند .او امتناع هم از طاعتهاا کارد و
شما ميفرماييد تقوا را لگام او کنند تا او در ر آيد ،او هم از آن گريخته است تادبيري ديگار کنناد
تا او به تقوا آيد( »...همان.)791 :
4ـ1ـ 4نقد سخنان قشيری از جنبة لفظي
«قوله :فالمحاضر حضور القل

و قديکون بتواتر البرهان...؛ محاضر حاضرشدن دل و اينکاه دل

با خدا حاضر شود به تواتر برهان .اينجاها «يکون» بايستي« ،قديکون» چه باشد؟( »...همان.)333 :
«قوله :وقيل التوکل نفي الشکوک والتفويض إلي ملک الملوک؛ توکل اين اسات .شاک بارود تاا
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چيزي که در ازل رفته است ،آن البته شدني است و ديگر ميان مردم است تا کسي متعلا باه ساب
نشود ،مرزوق نشود .اين شک برود و کار به مالک الملوک گذارد .عبارت اين تقاضا کند کاه انتفااء
الشکوک گفتي ،نفي الشکوک چه باشد؟» (همان.)191 :
4ـ 2نقد سخن مشايخ
بخش بسياري از الرساله اقوال و آراء مشايخ متقدم است .درکال ،کاار قشايري تادوين و تنظايم ايان
اقوال و نظرها در قال

يک کتاب تعليمي بود است .گيسودراز ناگزير در شر الرسااله ناهتنهاا ساخنان

قشيري بلکه سخنان عارفان ديگر را نيز شر و نقد کرد است .البته گيساودراز آراء برخاي از عارفاان را
بهکلي مردود ميداند؛ ازجمله احمد غزاالي ،عينالقضات ،روزبهانبقلي ،سعدي و ابنعربي:
«صوفيان را ديد ام که ايشان امرد را و صورت جميله را شاهد نامناد؛ بادين معناي گويناد :او –
تعالي-غي

است ،بدين صورت ظاهر شد است .معتزلي بيانصا  ،جااي آن اسات کاه ايشاان را

چيزي چيزي گويد مثل اين کلمات .روزبهان ،شيخ خواجه سعدي و مرشد حقيقاي او شايخ احماد
غزالي و قاضي عين القضات و از محي الدين بن اعرابي را خود مپرس که او هم عالم را شاهد گوياد
و خداي را غاي

گويد ،الح محسوس و الخل معقول» (همان.)349 :

« و اگر کسي از آن رو  ،آن فيض قدسي ،عنايت کارد باشاد و خطاا نکارد باشاد صاواب بار
صواب باشد .اين فيض قدسي آن است که حکما اين را نف

جزياي خوانناد .و محايالادين ابان

اعرابي او خود تحفه است و مقيد و مطل مي گويد :اين را حادث و ممکن و مستوي الطرفين نتوان
گفت» (همان.)347 :
انتقادهاي گيسودراز به سخن مشايخ بيشتر در محتواي کالم و گا در لفظ است؛ مثال:
«ابوعلي رودباري فرمود است :هر وهمبرند و گمانبرند به سب

جهلي که با وي است ،گمان

برد او –تعالي -بر اين وهم و بر اين تصور است .خداي تعالي خال

آن است يعني غير آن اسات

و عقل حکم کند که غير آن است .اينجا مشکلي است .بسيار الهيات باشد که عقل را آنجاا حکماي
نيست؛ پ

العقل يدل علي خالفه ،چونه درست آيد؟ متشابهات هم از اين متشابه است که در عقل

و فهم درنميآيد و هر که کشف و تجلي دارد ،او داند که اينجا چه سرّ است» (همان.)347 :
«قوله« :اباعبداهلل بن منازل يقول :لم يضي أحد فريضه من الفارائض إال اباتال اهلل تعاالي بتضايي
السنن و لم يبل احد بتضيي السنن إال يوشک انيبتلي بالبدع»؛ هيچ يکي ،فريضاه را ضااي و اهماال
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نکرد ،مگر آن که مبتال شد به تضيي سنن و هيچ يکي تضيي سنن نکرد ،مگر آن که مباتال شاد باه
بدعت .قضيه اي معکوس مي شود؛ اين بايستي گفت :هر که مباشر بدعتي شاود او مباتال باه تضايي
سنن گردد و هر که تضيي سنن کند ،مبتال به تضيي فريضه شود» (همان.)911 :
«نصرآبادي فرمود است :هرکه تقوا الزم گرفت ،او مشاتاق باه مفارقات دنياا شاد .گاوييم الزم
نيست ،شايد متّقي باشد و حيات دنيا را دوست دارد براي ازدياد تجلّي و کشف را و باراي دادن داد
مقام تقوا را» (همان.)774 :
در بين سخنان مشايخ جمالتي ديد مي شود که گيسودراز آنها را مناس

احوال سالکان ندانساته

است .وي اين گونه سخنان را سطحي و عوامپسند برشمرد است .براي مثال در نقد سخنان «اباوبکر
دقي» و «طمستاني» چنين مي گويد« :نيکو سخني است که بزرگ فرمود ،اما مذکرانه و عاميانه اسات،
سخن مرشدانه نيست» (همان)994 :؛ «در فضل سالکان در سلوک اين گفتار چه معني داشات؟ ايان
گفتار الي مذکران است» (همان.)931 :
گيسودراز اين سخنان را به سب

غيرعقالني بودن و تناقض آن با علم روزگار ،عاميانه ميداند .او

حتي حسن تعليل شبلي را براي زردي رنا

آفتااب هنگاام غاروب ،حکاايتي عامياناه و مذکراناه

خواند است« :از شبلي پرسيدند که :آفتاب نزديک غروب زرد شود؟ شبلي گفت :زيارا چاه مقاامي
کمالي و شرفي که او داشت از آنجا معزول شد و فروافتاد ،پ

زرد مي شود از خو

مقام کاه مارا

بازگردانند بدان مقام؛ تا چه کنند و باز چون برآيد؟ و هم همچنين مؤمن چون آخار وقات او شاود
زرد شود ،خو

آنکه مقامي که مي رود تا با او چه کنند و چون بر انگيزناد روشان و مناوّر باشاد؟

نيکو حکايت است اين ،اما با کتاب سلوک و حکايت متحققاان نسابتي نادارد .حکايات عامياناه و
مذکرانه است؛ مذکري بر منبر برآيد و اين بگويد و عاميان چند باشند و بشنوند و آهي زنند .ساخن
در اين است باري ،شبلي اين حکايت گفته است و نسبت بدين داد است؛ زيرا چه محق و معلاوم
است که آفتاب از نظر ما دور شد ،او در دريا مي رود ،به دريا قري

شد ،عک

آن درياا از نظار ماا

زردنمودن گرفت و از اينجا که تو او را زرد مي بيني ،بر قومي همان زمان طلوع کرد است ،چنانچه
اينجا وقت شروق ميبيني ،ايشان آنجا همچنان ميبينند» (همان 997 :ا .)999
4ـ 3نقد حكايات
يکي از ويهگيهاي الرساله نقل حکايات و کرامات بزرگان تصو

اسات .ايان حکاياات گاويي
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درسهاي عملي براي سالکان طريقت بود است و به همين سب

از پايههاي متون تعليمي عرفااني

به شمار ميرود .نوع نگارش و پرداخت اين حکايتها در متون عرفاني ،تأيياد و تعظايم آن را نازد
عارفان نشان مي دهد؛ عارفان اين حکايات و کرامات را پذيرفته اند و هيچ سؤال يا شابههاي درباارة
آن بيان نکرد اند .البته ترديد و انکارهاي مخالفان عرفان مانند ابنجوزي در اين پهوهش نمي گنجد.
گيسودراز بنا بر شيوة خود در شر الرساله ،در جاي الزم ،با دقت و نکته سنجي و گا با وساواس،
حکايتهاي نقلشد را بررسي و نقد مي کند .انتقادهااي او بار ايان حکاياتهاا در دو دساتة نقاد
حکايت و نقد جايگا حکايت جاي ميگيرد:
4ـ3ـ 1نقد حكايت
بسياري از حکايات دربارة عارفان ،درظاهر تحسينبرانگيز و ستودني است؛ اما اگر از دياد دقيا
و عقلگراي کسي مثل گيسودراز به آن نگريسته شود ،کاستي ها و خطاهاي عارفان در قول و عمال
آشکار ميشود .نمونههاي زير از آن جمله است:
«ابوعبداهلل رودباري چون به طعامي دعوت شدي ...فقرا را از اين دعاوت خبار نکاردي و طعاام
خود ،ايشان را خورانيدي .سپ

آنکه ايشان طعام به قدر حاجت خود خورد ماي بودناد ،ايشاان را

خبر کردي که شما را فالن جا طلبيد اند ،روان شوند .غرض ،اين داشت :چون ايشاان طعاام وقات
خويش فارغ گردند ،ايشان دست بدان طعام به شهوت و رغبت نيندازند و اگر يک لقماه برگيرناد،
به تعذّر گيرند تا مردمان را در ح ايشان گمان بد نرود ...اينجا چند سخني هست .چه باشاد يکاي
طعام براي تو پخت و تو طعام او نخوري؟ نه آ ن که پخته آن بيچار ضاي شود؟ و ديگر ،مطلاوب
او اين است گرسنه طعام بخورد ،مزيدي او را شاود ،ثاوابي زيااد شاود .و ديگار ،مردمااني طعاام
خورد و دست تخسيرآن بر طعام دراز نمي کنند و مردمان دانند کاه ايان چناين انادک خورانناد .از
بعضي صوفيان چنين شنيد ام و ديد ام :اگر جاي رفتناد ،در خاناه طعاام نمايخوردناد .گفتناد آن
بيچار براي ما طعام پخته است ،اگر طعام او نخوريم ،او بي دل شود و اگر آنجاا باه حسا

معتااد

نخوريم کسي تا چه گمان برد» (همان.)979 :
«نوري در باديه گرسنه شد .آوازدهند آواز داد گفت :چه ميگويي؟ نزديک تو چاه بهتار تاو را؛
چيزي بدهم سببي که بدان قوّت تو شود ،يا کفايت تمامي کني؟ ناوري گفات :کفايات وراي هماه
نهايت است .بعد آن ،هفد روز دگر گرسنه ماند .هفد روز چاه باشاد؟ ايان حکايات ايان تقاضاا
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کردي که بعد طعام نخوردي ،همين کفايت به جوع کردي» (همان.)194 :
موشکافي هاي گيسودراز حتي به روايات نيز کشيد شد است به طوري که در چناد نموناة زيار
روايتي از پيامبر

(

) ،حکايتي دربارة وحي به موسي (ع) و سخني از خليفة دوم را نقد کرد است:

«روايت کنند که شخصي نماز مي گزارد ،دو دست در ريش ماي زد چنانچاه معتااد بعضاي ماردم
است دست بر ريش دارند و عبثي با ريش کنند .رساول اهلل

(

) فرماود :اگار دل ايان مارد خاشا

بودي ،جوار او هم به تب دل خاش بودي .آن مرد همچنان بود که دل او خاش نبود و جوار او
هم .اما چنين هم باشد؛ مردي بود دلش به فکري و به شيئي مستغرق است و جوار به عادت خود
رود به غير قصد دل» (همان.)942 :
«بر موسي (ع) خداوند تعالي وحي کرد :کسي که غيبت کرد و از آن توبه کارد در بهشات درآياد
از همه و هرکه بميرد و بر غيبت مصرّ باشد يعني توبه نکرد باشد ،او اوّل کسي باشاد کاه

ولي پ

در دوزخ درآيد .اينجا سخني مي آيد ،غيبت ح ديگر است ،به توبه چو عفو شود تا خصم خشانود
نشود مگر گوييم اين توبه به استرضا باشد» (همان.)101 :
«عرو بن زبير گفت :عمر خطاب را ديدم در ايام خالفت ،مشاک آب بار دوش گرفتاه مايآرد.
عرو گفت :تو را نشايد اين چنين کردن .عمر گفت :بر من گرو هاا آمدناد باه سام و طاعات ،در
نف

من خودبيني پيدا شد .پ

خوش آمد مرا نف

را بشاکنم .و مشاک را در حجارة عاورتي از

انصار برد و آب را در آوند او ريخت .اما من ميگويم نف

بدينها شکسته نشود .بعد آنکاه وفاود

به سم و طاعت آمدند ،او را نخوتي شد .آنکه بدين مشاک آوردن آن نخاوت شکساته شاد ،بلکاه
نخوتي ديگر؛ اگر هم نشود عج

نباشد .آري اگر بادين نخاوت شکساته شاد ،شکساتگي اختياار

ميبايستيکردن» (همان.)921 :
4ـ3ـ 2نقد جايگاه حكايت و تناسب آن با موضوع بحث
گيسودراز اصل و محتواي بعضي حکايات الرساله را نقد نميکند ،بلکه جايگا بيان آن حکاياات
را مناس

نميداند و به اعتقاد شار با موضوع بحا

تناسابي نادارد ،باراي مثاال قشايري ،قصاة

«يوسف و زنان مصر» را در تبيين فنا و بقا آورد است که به اعتقاد گيسودراز اين حکايات باا مبحا
حضور و غيبت تناس

دارد« :صواح

زليخا و صداي او يوسف را با جمالي که او داشت ،آراسته تار

ديدند ،به جمال او مشغول شدند ،از خود غاي

گشاتند ،دسات را از تارنج و از ساي

تفرقاه کاردن
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نتوانستند .اين نظيري از حضور و غيبت است .اينجا مرد فاني از خاود نيسات ،فااني از شاعور خاود
است .اين مخلوقي بر مخلوقي درآيد ،او از خود برود ،شعوري نماند ،پ

چه گمان بري بر کسي کاه

او را کشف شهود ح سبحانه شود او از خود برود ،او را شعوري نماند» (همان.)319 :
4ـ 4تأييد و تحسين سخن مشايخ
گيسودراز در مقام يک منتقد بي غرض ،همرا با نقدهاي دقيا خاود ،گاا باه تأيياد و تحساين
سخنان قشيري و ديگران ميپردازد؛ البته شمار آن در برابر انتقادهاي او بسيار اندک است:
«ابوعلي رودباري را پرسيدند از شخصي که او مالهي را مي شنود و ميگويد که اين خاصاه مارا
حالل است ،زيرا چه من به درجهاي رسيد ام که اختال

احاوال ،طاعات و عصايان و ردّ و قباول،

ابتدا و انتها بر من اثر نميکند؛ يعني همه مرا برابر است .رودبااري گفات :آري ،رسايد ولايکن باه
عمل بدبختي .ابوعلي درست مي فرمايد ،هرکه به استواي حالت رسيد  ،اگر بما اليمد فاي الشارع
مباشر شد ،آنگه چه شد؟ به عمل بدبختي رسيد .اگر چنين بودي ،به بيالتفات بودن و هرچه خاوش
آيدکردن ،مزيدي در تجلي و قربت بودي ،من که محمد حسينيام ،عالي تر و مبتالتار بادينهاا مان
بودم» (همان.)917 :
«حسن بصري را گفتند که فالن تو را غيبت گفت .بر آن شخص يک طب حلوا فرستاد و گفات:
مرا رسيد که تو براي من حسنات خود هديه فرستادي ايان طبا حلاوا شاکرانة ايان اسات .نيکاو
نشتري خفيه است که حسن در جگر او زد و خوش تنبيهي که او را کرد و بيان حادي

بار طريا

بهتر کرد» (همان.)102 :
5ـ نثر گيسودراز
بهگفتة گروهي از پهوهشگران ،نثر فارسي از اواخر سدة هفتم و اوايل سدة هشتم رو به ناابودي نهااد.
فقط شمار اندکي از نويسندگان اين دور مانند حمداهلل مستوفي ،قاضي بيضاوي و هندوشا نخجاواني
توانستند آثاري به نثر استوار و پيراسته خل کنند .ديگر آثار بهجاماند از اين دور  ،ضعف دساتوري و
واژگاني نويسندگان خود را به نمايش گذاشته است .باه ساب
نگارش ،اين دور به دورة انحطاط نثر فارسي معرو

باي تاوجهي و ساهل انگااري در شايوة

شد (نک :بهار.)042/3 :0342 ،

داوري دربارة نثر سدة هشتم به تحقي بيشتر و واکاوي دقي تر متاون ايان دور نيازمناد اسات.
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بررسي ويهگيهاي نثار ايان دور مجاالي ديگار مايطلباد؛ اماا برشامردن ويهگايهااي زبااني و
برجستگيهاي ادبي نثر گيسودراز ،بهمنزلة يکي از نويسندگان اين دور  ،گوشه اي از هنر نويسندگان
سدة هشتم را ميتواند نمايان کند.
گيسودراز در ترجمة سخنان مشايخ يا تفسير اصطالحات عرفاني کوشيد اسات باه ماتن عرباي
وفادار ماند .از اين رو هنر نويسندگي او بيشتر در نقل حکايات مشاهد مي شود .البته وي هرگز باه
اصل حکايت آسي

نمي رساند و توجهش بيشتر به جنبة ادبي حکايات هاا اسات .مقايساة ترجماة

گيسودراز با ترجمة مصحح ،فروزانفر 4،بيان ادبي گيسودراز را آشکار ميکند« :حکي عن أبيسليمان
الداراني قال :إختلفت إلي مجل

قا

ّ فأثّر کالمه في قلبي فلمّاقمت لميب في قلباي شاف فعادت

ثانيا فسمعت کالمه فبقي في قلبي کالمه في الطري ثم زال ثم عدت ثالثا فبقي أثر کالماه فاي قلباي
حتي رجعت إلي منزلي وکسرت آالت المخالفات و لزمت الطري  .فحکي هذ الحکاياه ليحياي بان
معاذ الرازي فقال :عصفور إصطاد کرکيا ،أراد بالعصفور ذلک القا

ّ و بالکرکي أباساليمان الاداراني»

(قشيري.)009 :0329 ،
ترجمة سخن «معاذ رازي» در اين دو متن بدين شر است:
«گفت :گنجشگى کلنکى را شکار کرد .بنجش

آن قصص گاو را خواسات و کلناک ابوساليمان

[را]» (عثماني.)032 :0347 ،
«گفت :گنجشکي قاز را صيد کرد .شيخ ميگويد از آن عصفور قا

را خواسات و از آن کرکاي

سليمان داراني را» (گيسودراز0310 ،ق.)329 :
هر دو واژة «کلن » و «قاز» در ترجمة «کرکي» درست است (نک :دهخدا :0399 ،ذيال کرکاي)؛
اما انتخاب «قاز» به سب

جناس با کلمة «قا

ّ» توجه مترجم را باه مساائل ادباي نشاان ماي دهاد.

همچنين در اين عبارت هم نشيني کلمات قاز ،صيد ،عصفور ،قا

و خواسات ،باه تناسا

آواياي

انجاميد است.
در ترجمة عبارت زير نيز بيان سه معادل براي کلمة «حمار» درخور توجه است:
«وقال سهل بن إبراهيم :صحبت إبراهيم بن أدهم ،فمرضت ،فأنف عليّ نفقته فاشتهيت شهوة ،فبااع
حمار و أنف عليّ ،فلما تماثلت .قلت :يا إبراهيم أين الحمار؟ فقال :بعته ،فقلات :فعلاي مااذا أرکا ؟
فقال يا أخي علي عنقي فحملني ثالثة منازل» (قشيري ...« :)02 :0329 ،روزي شاهوتي را آرزو کاردم.
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الشهاي داشت .آن را فروخت ،انفاق بر من کرد .گشتم ديدم ميبينم خر نيست .پرسيدمش :درازگوش
چه شد؟ گفت :فروختم( »...گيسودراز0310 ،ق)19 :؛ نيز ق ( :عثماني.)91 :0347 ،
جنبة ادبي ترجمة گيسودراز در شر احوال مشايخ و در بيان «درگذشات» آنهاا باه او رسايد
است ،به گونه اي که او در اين بار با بيش از شصت عبارت مختلف سخن گفته است .بعضي از اين
عبارات بدين شر است« :به حضرت بازگشت» (گيسودراز0310 ،ق)099 :؛ «دنياا را خاالي کارد
است» (همان)097 :؛ «در پرد شد» (همان)040 :؛ «اختيار استتار کرد» (همان)044 :؛ «اختيارش افتاد
که وجود ارضي را با سر سماوي اتحاد دهاد؛ او را باه رو قدساي يکاي گرداناد» (هماان)991 :؛
«مسترشدان و طالبان را دردمند گذاشته ،به درمان جان خويش پيوسته» (همان)930 :؛ «ژاله گداختاه
به دريا پيوسته است و عين دريا گشت» (همان)970 :؛ «غوک دريايي قلزم فرصت آن يافات و سار
از دريا بيرون کشد و از نشو و نماي خود حکايتي کند مقيد به مطل پيوند و مطل حکايت خويش
به زبان خويش ،خود گفت» (همان.)977 :
گفتني است در قسمت هايي که نثر گيسودراز نمود مي ياباد ضاعف هااي نگارشاي او نياز مانناد
همعصرانش آشکار مي شود .بررسي واژ ها و جمالت او ،خطاهااي دساتوري و لغاوي بساياري را
آشکار مي کند که گاهي به دشواري و تعقيد محتوايي متن ميانجاماد .البتاه از ساوي ديگار کااربرد
خا

بعضي از واژ ها يا صورت کهن آنها در اين متن ،بخشي از ويهگي هاي سابکي ايان دور را

نشان مي دهد .بدين منظور ،نثر گيسودراز از دو منظر ويهگي ها و ضعف ها بررسي شد تاا نماوداري
از نثر اين دور باشد.
5ـ 1ويژگيهای نثر گيسودراز
ـ آوردن «مر» پيش از کلمات« :فرياد رسانند مر خلقي را که ايشان طال

دين و وجادان يقينناد»

(همان)01 :؛ «آن اثر مر دوم را دادند» (همان.)04 :
ـ کاربرد حر

اضافة «براي ...را»« :براي اين کار را ديناردادن اسرا

اسات» (هماان)44 :؛ «اگار

من کند براي خداي را کند» (همان.)23 :
ـ اضافهکردن «ي» به کلمات به ويه در ترکي هااي وصافي :اثاري تماامي (هماان ،)92 :عادلي
راستي (همان.)02 :
ـ کاربرد صورت مخفف بعضي واژ ها« :پنه بهجاي پنا (همان)07 :؛ ر بهجاي را (هماان)09 :؛
گنه بهجاي گنا (همان.»)14 :

 / 47پهوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ،سال يازدهم ،شمارة اول ،پياپي  ،39بهار 0321

ـ کاربرد «نه» بهجاي فعل «نيست»« :مثل او را مثلي نه» (همان)09 :؛ «راست ميگويد گويناد اي
که براي آن آفريد نهاي و بدين مأمور نهاي» (همان.)10 :
ـ «شِستن» بهجاي «نشستن» در بيشتر جاها« :من شسته بودم خواب بر مان غلباه کارد» (هماان:
)114؛ «مرد در دکان شيند» (همان .)139 :البته براي ساخت صورت منفي اين فعل حار

«ناا» باه

آغاز آن افزود مي شود« :عصاي بايزيد بر زمين نکو نَشست» (هماان)793 :؛ بناابراين در ايان ماتن
فعل «نشاند» هميشه شکل متعدي «نشست» نيست ،بلکه گااهي مفهاوم آن منفاي اسات و «نَشااند»
خواند ميشود .براي تشخيص چگونگي خواندن اين فعل بايد به مفهوم جمله توجه شود:
«نور معرفت او ،نور ورع او را فرو نَشاند» (همان)49 :؛ «گرد الحاد بر دامن پاک ايشاان نِشااند »
(همان.)9 :
«زهد ،پادشاهي است که جز در دلي خالي نَشيند» (همان)749 :؛ «مرد متزهد و متفقه و عامي کاه
با ايشان نِشيند ( »...همان.)091 :
ـ حذ

حر

عطف «و» از ميان اجزاي عدد مرک « :از تاريخ هجارت دويسات پنجاا هشات

سال گذشته بود که او را مراجعت شد» (همان.)009 :
ـ «بِست» به جاي «بيست»« :داوود طايي بست دينار از پادر ،مياراثش رسايد باود .بسات ساال
زيست .در هر سالي ،يگان دينار خر کرد» (هماان)44:؛ «عمارش صاد بسات ساال رسايد باود»
(همان.)100 :
ـ «خورد» بهجاي «خرد»« :آتش بزرگ از آتش خورد مرا بازداشت» (همان.4)314 :
ـ واژ ها و ترکيبات خا

:

از ازل باز (همان)912 :؛ بسياران (همان)944 :؛ بشپلي (از شپليدن به معني افشردن) (همان)07 :؛
بنديخانه (زندان) (همان)20 :؛ بنديوان (زندانبان) (هماان)917 :؛ بيهوشاانه (بيهاوش) (هماان)91 :؛
پايکشاله (پايکشان) (همان)929 :؛ پرکاله (پار ) (همان)04 :؛ پسروي (پيروي) (همان)41 :؛ چونه
(چگونه) (همان)93 :؛ راستا و چپا (همان)909 :؛ زيرا چه (همان /)2 :فُاف (دميادن) (هماان)74 :؛
کي باز (همان)37 :؛ موي پلک (مه ) (همان)799 :؛ ناغسلکرد (همان.)029 :
ـ معني خا

واژ ها و ترکيبات:

احتياجي :الزم (همان)943 :؛ احداد :کوبش (همان)704 :؛ استعداد :آمادگي (هماان)10 :؛ بسايار

تتبّعي در شر گيسودراز بر الرساله القشيريه 49 /
هيچ :اصالً (همان)93 :؛ به دامان و دام :در دسترس (همان)911 :؛ بهستم :بهزور ،با تکلف و ساختي
(همان)992 :؛ پيوند :وصله (همان)949 :؛ تفرقه :تفاوت (هماان)921 :؛ تيرباار :تيرانادازي (هماان:
)94؛ خصم :بهمعني اصلي کلمه (طر

مقابل) نه دشامن (هماان)741 :؛ دانسات :آگااهي (هماان:

)949؛ دوستتر :عزيزتر (همان)394 :؛ ديادن :نگريساتن (هماان)29 :؛ رساالت :ناماه (هماان)9 :؛
زحمت :بيماري (همان)903 :؛ زحمتي :بيمار (همان)941 :؛ سفارت :واسطه (هماان)9 :؛ شکساتن:
پار شدن (همان)949 :؛ عار  :آگا (همان)99 :؛ کرد :کردار (هماان)944 :؛ گفات :ساخن (هماان:
)13؛ الشه :االغ (هماان)19 :؛ مباتال :عاشا (هماان)331 :؛ متصال :ماداوم (هماان)314 :؛ موافا :
موافقت (همان)14 :؛ مورچه :زنگار (همان)097 :؛ نبايد :مبادا (همان)41 :؛ نويسانند  :معلم (هماان:
)019؛ نهانداز  :بسيار (همان)910 :؛ يکايک :ناگهان (همان)40 :؛ يکي :اندکي (همان.)02 :
ـ ترکيبات فعلي:
ابتالداشتن (همان)11 :؛ از جاان خاود بيارونشادن (هماان)004 :؛ ازخاودرفتن (هماان)314 :؛
ترکآوردن (همان)90 :؛ درازکشيدن (همان)99 :؛ دستاناداختن (هماان)979 :؛ دسات گاردآوردن
(همان)49 :؛ دساتوپاازدن (هماان)92 :؛ دلکشايدن (هماان)21 :؛ دنباالگذاشاتن (هماان)324 :؛
زباندرازکردن (همان)99 :؛ زبانگاردآوردن (هماان)91 :؛ ساربرکردن (هماان)91 :؛ سار بُردکاردن
(همان)93 :؛ سرکردن (همان)971 :؛ غلطافتادن (همان)79 :؛ مالقاتشدن (همان)40 :؛ نسبتباردن
(همان)90 :؛ نهادکردن (همان.)743 :
ـ کاربرد صفت تفضيلي بدون «تر»:
تيز بهجاي تيزتر ،سخت بهجاي سخت تر ،نزديک بهجاي نزديک تر« :و انقطاع از حا ساخت از
انقطاع از خل است» (همان)001 :؛ «هيچ رهي او را نزديک از اين نيست که( »...همان.)390 :
ـ معني حرو

اضافه:

از :به ،بهدليل ،دربارة؛ با :براي ،به ،در؛ بر :براي ،به ،نزد؛ به :با ،براي ،به قصاد ،در ،درباارة ،نازد؛
در :از ،بر ،براي ،به ،دربارة.
5ـ 2ضعفها
ـ ناهماهنگي در زمان فعل هاي يک بند ،مثال« :سب

توبة او آن بود در بلخ قحط افتاد .همه خل

در اندو و غم بود است .شقي در بازار ميگذشت .مملوک شخصي ،بازي و مزا ميکناد ،ياا باه
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مر خوشان مي رود .شقي با وي گفته است :چيست اين خوشاي و نشااط تاو؟ مردماان هماه در
غمند .او گفت :خوندکاري دارم که ديهي مملوک او است .از آن ديه آن قدر بر او ميرسد که ماا را
خوش ميگذرد» (همان.)20 :
ـ فاصلهانداختن ميان اجزاي فعل مرک

و فعل پيشوندي« :چون بند باز به خدا گردد( »...همان:

)710؛ «حيا از کرم او کرد» (همان.)719 :
ـ ساختن فعل متعدي بدون رعايت قاعد  :خوانانيدي (همان /)097 :دساتک مايزنانناد (هماان:
 /)97رقص ميکنانند (همانجا) /ياد دهانند (همان.)329 :
ـ خطا در کاربرد بعضي کلمات و عبارات عربي :تعج

به جاي عُج

(همان /)004 :شايطانت

بهجاي شيطاني (همان /)040 :صريحکردن بهجاي تصريحکردن (همان.)91 :
6ـ نتيجهگيری
الرساله القشيريه يکي از مهمترين متون تعليمي صوفيه اسات .مشاايخ و ساالکان طريقات از هماان
زمان حيات نويسند به اين کتاب توجه کردند .اين اثار دو باار باه فارساي برگرداناد شاد .شار
گيسودراز ،نخستين شر الرساله ،در سدة هشتم نوشته شد؛ البته گيسودراز تا پاياان بااب توکال را
ترجمه ،شر و گا نقد کرد است .اهميت اين شر در دو نکته خالصه مي شاود؛ نخسات ،جنباة
انتقادي شر است .گيسودراز همرا با شر و ترجماه ،باا نگااهي دقيا  ،منطقاي و عقالگراياناه،
سخنان قشيري و ديگر مشايخ را نقد کرد است؛ البته در شماري از اين انتقادهاا و بارياکبينايهاا،
خود او نيز به خطا رفته است .نکتة دوم نثر گيسودراز است که مختصات ادبي ،واژگاني و دستوري
را در سبک نوشتار او نشان ميدهد؛ همچنين سبک نثرنويسي در سدة هشتم را نيز معرفي ميکند.
پينوشتها
0ا شر الرساله به کوشش «عطا حسين» در حيدرآباد دکن (0310ق) بهصورت چاپ سانگي منتشار شاد
است .گفتني است نگارندگان اين شر را بهزودي به چاپ ميرسانند.
9ا دربارة وجه شهرت وي به «گيسودراز» حکايتي بدين شر نقل شد است« :روزي او با چندي ديگار از
مريدان ،پالکي شيخ نصيرالدين محمود برداشته بودند .در وقت برداشتن ،گيسوي سايد باهساب

درازي کاه

تتبّعي در شر گيسودراز بر الرساله القشيريه 44 /
رعايت ادب و استغراق عش و محبت باه بارآوردن گيساو مقياد

داشت در پاي پالکي بند شد  ،او به سب

نشد و هم بر آن وضعي که واق شد مسافت بعيد قط کرد .بعد از آنکه شيخ را بر ايان معناي اطاالع افتااد
خوشحال شد .بر صدق عقيدت و حسن صنعت او آفرينها کرد و هم در حال اين بيت فرمود:
واهلل خــال

هـــر کـــو مريـــد ســـيد گيســـودراز شـــد

نيســت کــه او عشــقباز شــد»
(محدث علوی ،بيتا)131 :

«بند نواز» نيز لقبي است که مردم به سيد محمد دادند .اين لق
فقرا و زيردستان و همة واردان به خانقا  ،به او داد شد؛ اين لق

به سب

مهماننوازي او و توجهش به حاال

بيانگر رابطة صميمانة گيسودراز با مردم و

نفوذ او در ميان آنان است (معصومي.)047 :0347 ،
3ا مقدمة شر الرساله را کات

ناشناسي به درخواست گيسودراز نوشته است .اين کات

که بهگفتة خاود از

مريدان گيسودراز بود  ،در اين بار چنين گفته است« :مبيّني چون آن حضارت عاالي در متاأخران ،چشامي
نديد و مقرري مثل آن درگا متعالي در متقدمان ،گوشي نشنيد .رتبة بيان اسرار ،بدو آراسته ،درجات کشاف
خطايا بدو پيراسته ،تمام کرد و ازبهر انتساخ به کات

سپرد .بدين بند که کمترين بندگان است و شرمند اي

که شرمند ترين شرمندگان است؛ واپ ترين متلمذان و کمترين مسترشدان اسات .امياد آن مايدارد کاه در
زمرة سگان درگا خويش بشمارد بلطيف لطفه و نعم إنعامه وبعطو

عطفاه وکاريم إکراماه ،العباد الاذليل

يستعتف والرب الجليل يعطف ،فرمود و در ضمن آن قوّتي قوي بخشود که ديباچهاي بهار ايان شار مان
بساز به الفاظ فصيح و معاني غري
7ا آداب المريدين ضياءالدين ابونجي

انموذ پرداز».

سهروردي و عوار المعار

شاهاب الادين اباوحفص ساهروردي،

مهمترين کتابهايي بود که در خانقا گيسودراز شر و تعليم ميشد.
9ا زندگي و مناق

گيسودراز را چند تن از مريدانش به فارسي نگاشته اند؛ «سير محمدي» از سيد احمد (يا

محمد) علي سمناني« ،تاريخ حبيبي و تذکرة مرشدي» يا «خوارق بند ناواز در احاوال و مناقا

گيساودراز»

ازجملة اين مناق نامهها است (برزگر.)9031 :0341 ،
1ا در اخبار االخيار (محدث دهلوي ،بيتا )070 :نام اين کتاب «اسمار» ثبت شد است .از اين کتاب باا ناام
«اسرار االسماء» نيز ياد شد است؛ اما آنگونه که از نامگذاري ابواب اين کتاب (سمر) برمي آيد ،نام درسات
آن بايد «اسمار» يا «اسمار االسرار» باشد.
4ا ابوعلي عثماني الرساله القشيريه را در اواخر عمر يا اندکي بعد از درگذشت قشيري ،باه فارساي ترجماه
کرد .اين اثر بار ديگر در اواخر سدة ششام باه فارساي برگرداناد شاد .البتاه ترجماة دوم جاز در بعضاي
قسمتها ،اصالحي از ترجمة ابوعلي عثماني است .ترجمة اخير در سال  0379بههمت بدي الزمان فروزانفر
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تصحيح و چاپ شد؛ بنابراين ترجمة مصحح فروزانفر از اباوعلي عثمااني نيسات (ناک :روضااتيان:0342 ،
.)042
4ا ميتوان دو ويهگي آخر را تأثير لهجه دانست.
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 -4جامي ،عبدالرحمان ( .)0341نفحات االن  ،تصحيح محمود عابدي ،تهران :اطالعات.
 -4چشتي ،اهلل ديه بن شيخ عبدالرحيم ( .)0349خواجگان چشت ،مقدمه و تصحيح محماد سارور
مواليي ،تهران :علم.

 -2خواندمير ،غياثالدين بن همامالدين حسيني ( .)0333حبي

السير في اخبار افراد البشر ،تهاران:

خيام.
 -01دهخدا ،علياکبر ( .)0399لغتنامه ،تهران :سازمان لغت نامه.

 -00رضوي ،اطهرعباس ( .)0341تاريخ تصو

در هند ،ترجمة منصور معتمدي ،تهران :مرکز نشار

دانشگاهي.
 -09روضاتيان ،سيد مريم (« .)0342ضرورت تصحيح ترجمة ابوعلي عثمااني از رسااله قشايريه»،
ادب و زبان دانشکد ادبيات دانشگا شهيد باهنر کرمان ،شمار ( 94پياپي044 ،)77ا .919

 -03زرينکوب ،عبدالحسين ( .)0344دنبالة جستجو در تصو

ايران ،تهران :اميرکبير.

تتبّعي در شر گيسودراز بر الرساله القشيريه 42 /
 -07شفيعي کدکني ،محمدرضا (« .)0321شکار معاني در صحراي بي معني» ،بخارا ،سال چهاردهم،
شمار  94 ،49ا.44
 -09عثماني ،ابوعلي ( .)0347ترجمة رساله قشيريه ،تصحيح فروزانفر ،تهران :علمي و فرهنگي.
 -01فريامنش ،مسعود (« .)0344برهان العاشقين» ،آينة ميراث ،سال ششم ،شامارة اول (پيااپي،)71
 703ا 791.
 -04قشيري ،ابوالقاسم ( .)0329الرسالة القشيرية ،تصحيح و تعلي سيد علي اصغر ميربااقري فارد و
زهر نجفي ،تهران :سخن.
 -04گيسودراز ،سيد محمد (0310ق) .شر الرسالة القشيرية ،بهکوشش عطا حسين ،چاپ سانگي:
حيدرآباد دکن.
 -02محدث دهلوي ،ابوالمجد عبدالح (بيتا) .اخبار االخيار في اسرار االبرار ،چاپ سنگي.
 -91مدرسي چهاردهي ،نورالدين ( .)0311سلسلههاي صوفية ايران ،تهران :بتونک.
 .)0310( ------------------ -90سيري در تصو  ،تهران :اشراقي.
 -99مستوفي ،محمد بن ابيبکر حمداهلل (بيتا) .نزهه القلوب ،تهران :ملک الکتاب شيرازي.
 -93معصوم عليشا شيرازي ( .)0304طرائ الحقائ  ،تصاحيح محماد محجاوب ،تهاران :کتابخاناه
سنايي.

 -97معصومي ،محسن (« .)0347نقش صوفيان در تشاکيل و تاداوم حکومات بهمنياان» ،فصالنامه
تاريخ اسالم ،شمار  010 ،90ا .029
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