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 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389 زمستانم، چهاري دوم، شمارهسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

 المحجوب هجويري بررسي ساختار متن در كشف

 ∗∗ناهيد دهقاني∗دكتر اكبر نحوي

 دانشگاه شيراز
 چكيده

و متعلقكشف ي نخستين نثر به دورهالمحجوب هجويري از آثار تعليمي صوفيه

و. فارسي است اهميت اين كتاب در اين است كه اطالعات فراواني از تصوف

در. دهدموضوعات مربوط به آن در اختيار خواننده قرار مي نثر اين كتاب

و با موضوع سخن ارتباط مستقيمقسمت  دارد؛ با وجوديهاي مختلف متفاوت است

و گوناگوني نثر در المحجوب، اين كتاب ساختاري منسجم كشفتنوع موضوعات

و شيوه.و يكپارچه دارد ي نويسندهي ويژهيدر اين مقاله به ساختار كلي اين كتاب

و گسترش انديشه و مضامين محوري آن در تبيين .پرداخته شده استها

.تصوف.5هجويري،.4المحجوب، كشف.3، نثرهاي صوفيانه.2ساختار،.1: واژگان كليدي

 مقدمه.1

و از نخستين كتاب كشف هاي المحجوب هجويري يكي از متون استثنايي قرن پنجم

مي. فارسي در موضوع تصوف است توان با رويكردهاي گوناگون مورد اين كتاب را

و روش ويژه يبررسي قرار داد؛ يكي از موضوعات بسيار مهم، ساختار اين كتاب

و مستقلي دربارهكه آن در بيان مطالب استينويسنده ي آن تاكنون پژوهش جامع

» شناسي نثرهاي صوفيانهسبك« محمد غالمرضايي در كتاب؛صورت نگرفته است

و ادبيات فارسي دانشيار زبا∗ .aknahvi@yahoo.comن
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسؤول نويسنده(Dehghani850211@yahoo.com. كارشناس ارشد زبان

21/9/89تاريخ پذيرش مقاله10/4/88: تاريخ دريافت مقاله
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المحجوب را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار داده، اما به ساختار كلي كشف

و گذرا در اين مورد بسنده كرده است اشاره  حاضر، ساختاريدر مقاله. هايي كوتاه

و شگردهايي كه هجويري براي تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب به كاريويژه  اين كتاب

. بررسي شده استبه صورت تحليلي گرفته،

كل«در بررسي ساختاري، سخن در اين است كه هر جزء يا پديده در ارتباط با يك

تاريي ساخمطالعه... يعني هر پديده، جزئي از يك ساختار كلّي است. بررسي شود

و مختلف متوجه نوعي وحدت شود كه در ميان كثرتباعث مي هاي به ظاهر متفاوت

و در نتيجه درك ما دقيق و 193: 1386شميسا،(».تر شودشويم كه حامل پيامي است

197 (

و گاهي اجزاي سازندهواژه ياي يك نظريهي ساختار معناي وسيعي دارد ي اقتصادي

(ي ساختار دانستتوان به منزلهميبافت زباني را نيز )10-9: 1382امامي،.

ساختار متن.1:المحجوب، دو ساختار عمده قابل تشخيص استدر كشف

و ساختار روايت به حكايت ها ساختار روايت؛ ساختار متن كل كتاب را دربرمي.2 گيرد

هماختصاص  و اين دو از شبكه در اجتنيده دارد زاي متن به وجود اي از روابط ميان

مييم و انسجام و به متن وحدت بخشند؛ از آن جا كه هر يك از دو ساختار ياد آيند

شده در اين كتاب به پژوهشي مستقل نياز دارد، در اين مقاله، تنها، ساختار متن بررسي 

.شده است

و روابط ساختاري مختص به خود« متن نيز مانند جمله، از واحدهاي ساختاري

و روابطي كه در محدودهميصورت گنجد؛ مثل روابطي جمله نميبندد؛ واحدها

و نظاير  و حذف و تكرار واژگاني و جز آن يا عطف انسجام، پيوستگي، مبتداسازي

و فراگيرتر متن، خود فضاي بازتري را در بديهي است كه وجود ساخت وسيع.هااين تر

و نقد قرار گيردگذارد تا اثر ادبي در چارچوب اختيار ما مي ».آن مورد تجزيه، تحليل

)77: 1382شناس،حق(

هاي زباني در آن اثر با هم توان به اين نكته رسيد كه نشانه با مرور هر اثر ادبي مي

و ساختتركيب شده تر متوجه اند؛ اما با نگاهي دقيقهايي زباني را پديد آوردهاند

و ساختمند در آن اثر به كار دالهاي زباني در نقششويم كه آن ساخت مي هايي پيچيده

(اند تا همراه با هم، يك پيام ادبي گسترده را به خواننده انتقال دهندرفته ) 162،همان.
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مياين قاعده در كشف هاي المحجوب، بخشكند؛ اگرچه كشفالمحجوب نيز صدق

و متعددي را در بر مي آمتنوع و ي خاص انسان ن، رابطهگيرد، اما دو محور بنيادي دارد

و تقابل انسان با نفس خويش است؛ همه و فرعي اين كتاب،ي بخشبا خدا هاي اصلي

و تبيين اين مفاهيم بنيادي نوشته شده ي به بيان ديگر، همه. اندبا هدف گسترش

هاي ديگر نيز پيوند دارند هاي اين كتاب، با وجود داشتن استقالل نسبي، با بخش بخش

ميو تنها با به در نظر گرفتن اين پيوندها و به ظاهر مطالبتوان  بسيار گسترده

و انسجام بخشيد پراكنده آن محتواياز كامليو درست دركبهوي اين كتاب وحدت

- ادبي صرفاًنه-علمي كتابي عنوانبه المحجوب،كشف مقاله، ايندر.يافت دست

مشخص)آنكلي چهارچوب( تارساختا است شده كوششو گرفته قرار بررسي مورد

.شودو معرفي 

و عناصر پيوندي كشفهاي پنج گانه بخش.2 آندهنده المحجوب هاي

و فرعي آن و بررسي ساختاري متون مختلف، بدون در نظر گرفتن اجزاي اصلي ها

هر. پذير نيست روابط متقابل ميان اين اجزا امكان بنابراين پيش از بررسي ساختاري

المحجوب مانند هر متن كشف؛ ست بايد اجزاي اصلي آن را مشخص كردمتن، نخ

و متضمن پنج بخش اصلي زير است :تعليمي ديگر از اجزاي مختلفي تشكيل شده

 مقدمه)الف

و باب)ب و پيش از معرفي مشايخ قرار دارد هاي آغازين بخشي كه پس از مقدمه

و العلم، باب باب اثبات( كتاب .شودمي را شامل)...الفقر

و تصوف)ج و بزرگان دين  بخش معرفي مشايخ

و مذاهب اهل تصوفبخش معرفي فرقه)د  ها

)102-101: 1388غالمرضايي،(هابخش كشف حجاب)ه

هاي ديگر نيز در ها استقالل نسبي دارند با وجود اين، با بخشيك از اين بخشهر

و جزئي از متن كلي كشف مي ارتباطند ارتباط معنايي، عامل. روندالمحجوب به شمار

مياصلي وحدت تر كتاب تواند از اجزاي كوچكبخش اين متن است وحتي به تنهايي

و منسجم به وجود آورد؛ مقدمه  كتاب، به ويژه پرسش ابوسعيد هجويرييمتني واحد

راي بخشاي مركزي همهو سخن مؤلف در پايان اين مقدمه، مانند هسته هاي كتاب
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ج ميترين قسمتزئيهمراه با دهد؛ هجويري در مقدمه، ابتدا به پرسش ها به هم پيوند

:كندابوسعيد هجويري اشاره مي

و هو ابوسعيد الهجويري: السؤالةصور« بيان كن مرا اندر تحقيق: قال السائلُ،

و اظهار كن مرا  و مقاالت آن و بيان مذاهب طريقت تصوف وكيفيت مقامات ايشان

ا و اشارات و چگونگي محبت خداوندرموز جل-يشان و بر- عزّ و كيفيت اظهار آن

و آرام روح با دل و نفرت نفس از حقيقت آن و سبب حجاب عقول از كنه ماهيت آن ها

و آنچه بدين تعلق دارد از معاملت آن )10: 1386هجويري،(».صفوت آن

شسپس از مردم روزگار خويش كه از حقيقت تصوف بي و كايت خبرند انتقاد

مي مي و در پايان مقدمه : گويدكند

مر« و بياني لطيف و حجب پيدا كنم و مقصود تو را اندر مقامات اكنون من ابتدا كنم

و سخن و عبارات اهل صنايع را شرح دهم  از كالم مشايخ بدان پيوندميآن را بگسترانم

ك و آن كسان ازو از غرر حكايات مر آن را مددي دهم تا مراد تو برآيد ه در اين نگرند،

و فرعي مثمر و غيرهم بدانند كه طريق تصوف را اصلي قوي است »...علماي ظاهر

)15،همان(

المحجوب كه پس از پرسش ابوسعيد هجويري هاي كشفي بخشدر واقع همه

ميمي و هر بخش با بخشآيد، پاسخي به آن پرسش به شمار هاي ديگر پيوند رود

پي. معنايي دارد و انسجام وند معنايي مانند رشتهاين اي اين اجزا را به يكديگر پيوسته

.بخشيده است

و يا در ميان مطالب هربخش نكته ميگاهي در آغاز، پايان شود كه در اي آورده

ي اين نكات، خواننده را به هجويري با ارائه. پيوند دادن اجزاي متن نقش مهمي دارد

نظبخش و پس از بخش مورد ميهاي پيش پارجاع. دهدر ارجاع  در پي موجبيهاي

و يكپارچگي متن مي باب في ذكر( براي نمونه، در بخش سوم كتاب. شودانسجام

و متابعيهم الصحابهائمتهم من در قسمت معرفي ابوالحسن نوري آمده ...)و التّابعين

:است

و از آن، دو مردودانه گروهو جمله متصوفه دوازد« دهناند، و و اندر ... از آن مقبولندد

و خالف آن دو گروه و اختالف آن ده گروه فرَق ايشان بيارم اين كتاب بابي اندر فرق

) 201- 200،همان(».را بيان كنم تا فايده تمام شود، ان شاءاهللا، تعالي
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و( اين قسمت، بخش سوم كتاب را به بخش چهارم و مذاهبهم باب في فرق فرقهم

ميپيو...) آياتهم مييگاهي نيز، اين گونه مطالب در پايان. دهدند وك بخش آيد

ميمستقيماً آن بخش را به بخش پيوندد؛ براي نمونه، هجويري در پايان بخش هاي بعد

:گويدمي»حلوليه«يي فرقهچهارم كتاب، پس از توضيحاتي درباره

و حقايق اهل تصوف با برا« هين ظاهر اندر اكنون من كشف حجاب ابواب معامالت

و از منكران آن را كه  اين كتاب بيان كنم تا طريق دانستن مقصود بر تو آسان گردد

و ثوابي باشد، ان شاءاهللا، تعالي و مرا بدين دعا ) 389،همان(».بصيرتي بود، با راه آيد

ر )ها كشف حجاب(ا به بخش پنجم كتاباين قسمت از متن، مستقيماً بخش چهارم

هاي پيش از بخش در بسياري از موارد نيز، هجويري خواننده را به بخش.ددهپيوند مي

و به طور ضمني خواننده را به مرور دوبارهمورد سخن ارجاع مي هاي اين بخشدهد

و«ازيخواند؛ براي نمونه، هجويري در قسمتفرا مي و مذاهبهم باب في فرق فرقهم

ي اختصاص دارد، ابتدا توضيح كوتاهي درباره»قصاريه«ي كه به معرفي فرقه»...آياتهم

و خواننده را به ابتداي كتاب ارجاع اين فرقه بيان مي كند، اما ناگهان مطلب را قطع كرده

:دهدمي

را اندر ابتداي كتاب بياوردهمهالمالو به باب« » ام، بدان اختصار كردم مر ترك تطويل

) 277، همان(

و يكپارچگي متن را اين عبارت، بخش چهارم كتاب را به بخش دوم پيوند داده

و دريافتن گاهي اين پيوندها ظريف.تقويت كرده است ها، به دقت بيشتريآنتر هستند

:شودنياز دارد؛ براي نمونه، بخش سوم اين گونه آغاز مي

من« و متابعيهم، رضي الصحابهباب في ذكر ائمتهم اهللا عنهم أجمعين،و التّابعين

ي ايشان از صحابه كه پيشرو ايشان بودند اندر اكنون طرفي ياد كنيم از احوال ائمه

و قدوه قُواد ايشان اندر احوال، از پس انبيا از سابقان، ايشان اندريمعامالت و  انفاس

و انصار ،همان(».جلّاهللا، عزّوتا تأكيدي بود مر اثبات مراد ترا، ان شاء... اولين از مهاجر

94(

 كه ظاهراً مرجع»ايشان«و»هم«ري با به كاربردن ضميرهاييها، هجودر اين جمله

و بخش پيش از آن، ارتباط برقرار است،) بخش دوم( ها در بخش قبلآن بين اين بخش

.كندمي
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و«: گويددر عنوان بخش چهارم نيز مي و آياتهم و مذاهبهم باب في فرق فرقهم

و حكاياتهم )267،همان(» مقاماتهم

و در عنوان بخش»هم«استفاده از ضمير و چهارم، اين دو بخش را با هم هاي سوم

زيرا خواننده هنگام روبرو شدن با اين گونه. دهدميهاي آغازين كتاب پيوندبا بخش

آنضماير، مبنا را بر اين قرار مي به. هاي قبل وجود داردها در بخشدهد كه مرجع

مي- به طور خودآگاه يا ناخودآگاه-هاييكارگيري چنين شيوه هاي شود، بخش موجب

و يكپارچه گوناگون كتاب كه استقاللي نسبي دارند، در ذهن خواننده به  كليتي منسجم

.تبديل شوند

و چهارم استحكامي كتاب، ارتباط ميان بخشگانههاي پنجدر ميان بخش هاي سوم

و معنوي اين دو بخش به حدي است كه حتيپيوند. شتري دارديب با-هاي صوري

و يكپارچه به شمار آوردمي-مسامحه .توان هر دو بخش را، بخشي واحد

ميافزون بر موارد توان يافت كه پنج بخش ياد شده، عناصري را در سراسر كتاب

ازدهد؛ مهماصلي كتاب را به هم پيوند مي :ترين اين عناصر عبارتند

 المحجوب حضور مستقيم هجويري در كشف.2.1

المحجـوب ايـن اسـت كـه در سراسـر كتـاب حـضور هاي كتاب كشف كي از ويژگيي

و به گونه  و مستانويسنده محسوس است و اظهـار نظـري صريح قيم بـه معرفـي خـود

و جمله. پردازد مي ام، بـيو من كه علي بن عثمـان الجالّ«نندها ما تكرار برخي از عبارات

در. دهـدو موارد مشابه، تعمد هجويري را در به كارگيري اين شيوه نـشان مـي»...گويم

و پايـان بعـضي از قـسمت فـ بـاب هـا، از جملـه مقدمـه، آغـاز و درصلهـا و نيـز، هـا

و بررسي عقايد فرقه قسمت و اشـخاص مختلـف اختـصاص دارد، هايي كه به طرح هـا

ي ايـن كتـاب، از آغـاز تـا پايـان حـول تر است؛ به ويژه، مقدمه حضور نويسنده پررنگ 

و انديشه و عقايد ايـن موضـوع در سراسـر. گـردد هاي عرفـاني وي مـي محور نويسنده

 المحجـوب، هـاي زيـر از كـشف؛ براي نمونه، در قسمت كتاب گسترش پيدا كرده است 

و تعمد وي در به كارگيري اين شيوه كامالً آشكار است : حضور مستقيم هجويري

بربيو من كه علي بن عثمان الجالّ« ام چنين گويم كه چون درست شد كه غناي

)3،همان(»...حقيقت بر بقاي صفت درست نيايد
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وي«  بسيار بود اما در اين وقت بيش از اين ممكن نگشت روايات...و شيخ مرا از

و من اندر ديار ... كه كتب به حضرت غزنين ».هند اندر ميان ناجنسان ماندهمانده بود

)139،همان(

ميگونهها نيز هجويري خاطرات حكايتدر بسياري از بخش كهي خود را باز گويد

: در اين موارد نيز حضور وي بسيار برجسته است

چون من منبسط شدم اندر. وقتي مرا با يكي از مالمتيان ماوراءالنهر صحبت افتاد«

: .... اي اخي، مرادت اندر اين افعال شوريده چه چيز است؟ گفت: صحبت، گفتم

)92،همان(» ...گفتم

هاي مشترك اين هاي گوناگون كتاب، يكي از ويژگيحضور هجويري در بخش

و عامل مهمي در يكپارچبخش .گي متن استها

و لحن معلم.2.2 ي هجويري گونهحضور مخاطب در كتاب

ميي كشفدر مقدمه گويد كه اين المحجوب، هجويري خطاب به ابوسعيد هجويري

ن و خوانندگان اين موضوع در سراسر كتاب بازتاب. شته استوكتاب را براي تعليم او

ك«استفاده از عباراتي مانند.ه استپيدا كرد و ضماير دوم شخص مفرد»بنگر«،»...هبدان

و هشدار دهنده، شيوهو نيز به كاربردن جمله و اندرزگونههاي خطابي يي تعليمي

وها، حكايتآوردن آيات، احاديث، تمثيل. دهدهجويري را نشان مي نيز به منظور ... ها

و تقويت بعد آموزشي اين كتاب است ي لحن خطابي هجوير. روشن كردن موضوعات

و پاسخ با مخاطب كه در همهوو گفت و پرسش مي بخشيگو شود، در تقويت ها ديده

هاي زير چنين پيوند اجزاي مختلف كتاب تأثير فراواني دارد؛ براي نمونه در قسمت

ميشيوه :توان ديداي را

و كمال علم بنده جهل بود ...« و اندر آن كمال طلبيدن پس بر تو بادا علم آموختن

)28،همان(»م خداوند، عزّ اسمه؛ بايد كه چندان بداني كه بداني كه ندانيبه عل

و بدان كه روزي توست كه ...« اگر مخلوقي را سبب روزي تو گرداند او را مبين

وي- تعالي-خداي  بر. به تو رسانيد نه از آنِ و بدان و اگر او پندارد كه آنِ وي است

ا ».ندر روزي كس را بر كس منّت نيست البتهتو منت نهد، وي را اجابت مكن كه

) 162،همان(
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كن.و اين حكم بعين اندر اين قصه عيان است« )371،همان(».نيك تأمل

و تفصيل مطالبيشيوه.2.3  بيان

و پايانكي از موضوعات نظرگير اين كتاب، شيوهي . بندي مطالب استي شروع، ادامه

المحجوب اين است كه وي نخست، مطلبي روش كلي هجويري در نگارش كشف

و موجز را بيان مي مي كوتاه، كلي ي اين درباره. پردازدكند، سپس به تبيين، تشريح آن

.ي هجويري در بخش بررسي اجزاي مقدمه، توضيحات بيشتري خواهد آمدشيوه

و جدال در كشف.2.4  المحجوب مكالمه

و و آموزشي هجويري گوي او با مخاطب، بيشترو گفتافزون بر لحن خطابي

و مكالمه مطرح مي و پاسخ و مطالب در اين كتاب، در قالب پرسش . شودموضوعات

يكيدر بسياري از موارد، هجو و ياي مطالب، شيوهجانبهري، به جاي بيان يكنواخت

ميمناظره ها يا اشخاص، به وي در اين شيوه پس از طرح ديدگاه فرقه. بردگونه به كار

آنو مييژه مخالفان، و پرسش قرار و خود پاسخها را مورد خطاب هاي احتمالي دهد

و پس از آن، با ذكر داليلي مخالفان را مطرح مي هاي آنان را رد يا تأييد پاسخكند

و نتيجهكند؛ سپس به بيان ديدگاه مي ميهاي خود  به بيان ديگر، هجويري؛پردازدگيري

ميآن« شجا كه و رد كند، گاهي خواهد نظر خص يا گروهي از مخالفان را نقض

و گاه به شيوهاستدالل عقلي مي ميكند باي متكلمان به سؤالي مقدر پاسخ و دهد

مي» ...جاماند اين« عباراتي چون و در باب آن بحث وسؤالي را طرح  گاه به دليل كند

 هايگفتهبيان حتي در هجويري) 102: 1388غالمرضايي،(».شودنقلي متوسل مي

و حكايت ميها نيز شيوهمشايخ و پاسخ به كار و پرسش در شيوه اين. بردي مكالمه

ميهاي صوفيانهبسياري از كتاب ب. شودي ديگر نيز ديده ه پويايي به كارگيري اين روش

ري معموالً در اين موارد، از هجوي. گذاري كتاب كمك زيادي كرده استو تأثير

مي»گويند« در برابر»ميگوي«جمع، مانند فعلهاي اول شخص فعل و با اين استفاده كند

يناهاي زير بخشكند مخاطب را با خود همراه كند؛ براي نمونه، در روش تالش مي

ميشيوه :شود ديده
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كه... اند از مالحدهبدان كه گروهي« به هيچ چيز علم درست: مذهب ايشان آن است

و علم خود نيست اي. نايد كهبا مي: شان گوييم چيز علم دانيد كه به هيچاين دانش كه

و اگر گويند:ا ني؟ اگر گوينديدرست نيايد، درست هست  : هست، علم اثبات كردند

)23،همان(» ...نيست، پس چيزي كه درست نيايد، آن را معارضه كردن محال باشد

و سباحت ندانست« كهرهيكي گفت از كنا. درويشي اندر دجله گرفتار شد : اي

: خواهي تا غرقه شوي؟ گفتا: گفت.نه: خواهي تا كسي را بياگاهانم تا تو را بركشد؟ گفتا

» چه حق خواهد، مرا با خواست چه كار است؟آن: پس چه خواهي؟ گفت: گفت. نه

)273،همان(

 تقابل.2.5

، مباحثي اين كتاب واژه قابل ذكر ديگر دربارهينكته هايو ديدگاهها، افعال، عبارات

هاي متقابل بسامد بااليي دارد؛ حتي سخنان در همه جاي اين كتاب، زوج. متقابل است

هجويري در موارد. ها، مذاهب نيز از اين ديدگاه قابل بررسي استمشايخ، فرقه

و انديشهگوناگون، اين گونه واژه ميها، عبارات و ها را روي در روي هم قرار دهد

ميهاي مختلف ديدگاه و مناظره كه. كشاندرا به ميدان بحث البته بايد توجه داشت

اصطالح تقابل صرفاً به معناي تضاد نيست، بلكه طيف وسيعي از مفاهيم را 

المحجوب بسامد بيشتري هاي مختلف تقابل، تضاد در كشفاز ميان گونه. گيرددربرمي

و تقابل انسان با نفس خويش. دارد و انسان در، محوتقابل خدا و اعتقادي را ر فكري

مي كشف المحجوب، هاي كشفي بخشتقريباً در همه. دهدالمحجوب تشكيل

مي نمونه بههايي از تقابل را كارگيري اين عنصر در بخش كشف توان يافت؛ اما

هايي از المحجوب، نمونه در قسمت زير از كشف. ها برجستگي بيشتري داردحجاب

:توان ديدتقابل را مي

خ« و غنا تا كدام فاضل... اند مشايخ اين قصهالف كردهو ترند اندر صفات اندر فقر

حق... خلق و فقر بر وي روا نيست- تعالي-غنا صفت اين شركت اندر: گوييم... است

و. را مماثلت بايدياسم است نه در معني؛ كه شركت معن چون صفات وي قديم است

و فقر غنا مر حق را نام... از آنِ خلق، محدث و خلق مستحق اين نام نباشد ي است بسزا

ب و بر حق آن نام روا نباشدمر خلق را نامي است )32-31،همان(» ...سزا
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و غنا تا پايان به مقايسه)36-31، همان(»العلم باب اثبات«اين فصل از ي فقر

و عنصر تقابل در آن نقش بنيادي دارد ديم،ق/ تقابل فقر، غنا. اختصاص يافته است

بال/ توانگر، درويش/ مجاز، حقيقت/ خداوند، بنده/ محدث / محجوب، مكاشف/ نعما،

و استداللچهارچوب ديدگاه...و مييهاها .دهد هجويري را در اين فصل تشكيل

 تأويل.2.6

در« اگرچه كوشش هجويري در سراسر كتاب، تطبيق طريقت بر شريعت است، اما

گفبسياري از مبحث ميگو از مقدماتوتها پس از اين شيوه. گرايد از ظاهر به باطن

به طور مثال در باب طهارت به بحث توبه. در مبحث معامالت، نمودي خاص دارد

مي مي و در بحث از نماز به محبت و پردازد در ساير موارد نيز توجه او به تأويل ... رسد

ز در قسمت)102: 1388غالمرضايي،(».قابل توجه است ، المحجوب از كشفيرهاي

مينمونه :توان ديدهايي از تأويل را

و« و اسالم و بلوغ و از فرايض اعيان يكي حج است بر بنده اندر حال صحت عقل

و طواف زيارت به و وقوف اندر عرفات حرم بود به ميقات و آن حصول استطاعت

م: را دو مقام بوده است-السالم عليه-پس ابراهيم... اجماع و ديگر از آن يكي قام تن،

خُلّت. دل و مقام دل مي. مقام تن مكّه ي شهوات كند، از همههر كه قصد مقام تن وي

و دست از صيد حالل بداشت و كفن اندر پوشيد و لذّات اعراض بايد كرد تا محرم بود

و به ترك لذّات ...و باز چون كسي قصد مقام دل وي كند از مألوفات اعراض بايد كرد

مزدلفه... حات ببايد گفتو را و از آن جا قصد ي آن گاه به عرفات معرفت قيام كرد

و خواطر و سنگ هواها و از آن جا سرّ را به طواف حرم تنزيه حق فرستاد الفت كرد

ب ويفاسد را به مناي امان )480-479،همان(» ...نداخت

و مضامين اعتقادي، نه تنها در كشف ه در بسياري از المحجوب، بلك تأويل مباحث

و پايهمتون عرفاني ديگر نيز ديده مي و عقيدتي بسياري از اين متون بر شود ي فكري

.تأويل استوار است

و استناد فراوان به آيات، احاديث، حكايت.2.7  ...ها

و گسترش موضوعات، براي اعتبار بخشيدن به گفته هاي خود، به هجويري هنگام تبيين

وتآيات، احاديث، حكاي مي... ها، سخنان مشايخ در. كنداستناد پراكندگي اين موارد،
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ها، موجب هاي مشترك ميان بخشها تقريباً يكسان است؛ اين ويژگيبيشتر بخش

و يكپارچگي متن مي ها ها، جملهها، عبارتتكرار واژه(شود؛ زيرا تكرار، تقويت انسجام

مييكي از عوامل مهم در انسجام متن به شما...)و .رودر

و عبارتها، فعل تكرار واژه.2.8  هاي خاص در سراسر كتابها

و عبارتها، فعلواژه برخي از باشد،/ محال باشد، المحاله/ ها از جمله بايد، نبايدها

/ نتواند بود/ستا/ گوييم، گويند/ روا باشد، روا نباشد/ گردد، نگردد/ بود، نبود/ نباشد

/ گروهي گويند/ بنده/حق/ در جمله/پس/ هرچه/ هركه/ اگر/چون/ واالّ/ يعني/ اما

/ا بايدي... يا بايد/ گروهي گويند از مشايخ بس...و... ار بااليييدر اين كتاب بسامد

و جملهبا دقت در اين واژه. دارند و لحن تعليمي هجويري ها ها، تحكم، اطمينان

و آشكارتر مي موضوعات مربوط به آن نوشته شود؛ اين كتاب كه براي تعليم تصوف

و متن آن با هدف نويسنده، تناسب  و تحذير است و هشدار و نبايد شده، پر از بايد

و المحجوب كه درباره كامل دارد؛ براي نمونه، در قسمت زير از كشف ي آداب اقامت

و عبارتصحبت است، تكرار متناوب اين گونه واژه ميها :توان ديدها را

ا« قامت اختيار كند بدون سفر، شرط ادب وي آن بود كه چون چون درويشي

و وي را به حرمت قبول  مسافري بدو رسد، به حكم حرمت به شادي پيش وي بازآيد

و يا به ماتم... كند وو البته روا نباشد كه مقيم مر مسافر را به سالمگري اهل دنيا برد ها

 ... هاي ايشانعيادت

ب كهچون درويشي سفر اختيار كند نخست،:دون اقامت، شرط ادب وي آن بود

و بايد تا بدان سفر مرادش حجي باشد يا ... كند- تعالي-باري سفر از براي خداي

و طلب علمي يا رؤيت شيخي از مشايخ غزوي يا زيارت موضعي يا گرفتن فايده اي

كه...و نبايد كه به هيچ حال بر مقيمان اعتراض كند... والّا مخطي باشد اندر سفر و بايد

و بار ايشان تحمل كند و مقيم را اندر ... رنج جهله بكشد و اندر جمله احوال مسافر

و- تعالي-صحبت، طلب رضاي خداوند و به يكديگر اعتقاد نيكو بايد داشت  بايد كرد

و از پس پشت غيبت نبايد كرد - 504،همان(» ...مر يكديگر را برابر بد نبايد گفت

512(
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»فصل«و»باب«تر به نام كتاب به اجزاي فرعييهام بخش تقسي.2.9

فر كشف و ميالمحجوب، به اجزاي مختلف اصلي  هايتكرار واژه. شودعي تقسيم

در. ها، در انسجام متن نقش مهمي دارد در آغاز بيشتر اين بخش»فصل«و»باب«

و جزئي كتاب نيز اشاره خوايهابخش شد بعدي اين تحقيق به اجزاي فرعي .هد

و عناصر پيوند دهنده اجزاي پنج بخش اصلي كشف.3 آنالمحجوب هاي

ميالمحجوب، هر يك به اجزاي كوچك اصلي كشفيهابخش . شوندتري تقسيم

عناصري كه در پيوند دادن پنج بخش اصلي كتاب نقش دارند، عامل پيوند اجزاي

ميكوچك دي. روندتر نيز به شمار گري نيز در پيوند اجزاي افزون بر اين، عوامل

 به بررسي اينجا مختلف متغيرند؛ در اينيهاتر تأثيرگذارند كه در بخشكوچك

:پردازيمعناصر مي

ي مؤلفمقدمه.3.1

زي كشفمقدمه ازيالمحجوب از نظر ساختاري اهميت بسيار ادي دارد، زيرا بسياري

ميويژگي اين بخش، شامل.ه پيدا كردتوان در بخش مقدمهاي مهم ساختاري كتاب را

و قسمت پاياني است و. قسمت آغازين، هشت فصل اين مقدمه با ستايش خداوند

مي)ص(درود بر پيامبر تياشود؛ در اين ستايش كوتاه چهار سطري، عبارو آل او آغاز

و مسجع به زبان عربي، همراه با واژه و مضامين عرفاني به كار رفته است كه موزون ها

ميبا محت و نوعي براعت استهالل براي اين كتاب به شمار . رودواي كتاب تناسب دارد

و به نگارش كتاب اشاره پس از اين ستايش كوتاه مؤلف به معرفي خود مي پردازد

بن بعده، قالمن«:كند مي الجلّابي، ثم الهجويري، عثمان بن ابي علي الشيخ ابوالحسن علي

سپ: اهللا عنه رضي ميطريق استخارت و اغراضي كه به نفس بازگشت، از دل ستردم ردم

و بر تمام كردن مراد تو از اين كتاب-اهللا اسعدك-و به حكم استدعاي تو  قيام كردم

و مر اين را كشف و عزمي تمام كردم و مقصود تو معلوم گشت المحجوب نام كردم

 استعانت- تعالي-و من از خداوند. سخن اندر غرض تو در اين كتاب مقسوم گشت

و و قوت خود تبرّا كنم اندر گفت و از حول و توفيق اندر اتمام اين كتاب خواهم

و التوفيق. كردار )2-1،همان(»و باهللا العون
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و روانتراين قسمت از مقدمه با ساده و با زباني بسيار ساده و موجزترين شكل ين

مي مقدمه كه در ادامهيهاي فصلهمه. نوشته شده است آيد، هر كدام به توضيحي آن

وو گسترش يكي از جمله و هجويري براي تأييد هاي اين قسمت اختصاص دارد

ول اين توضيحات به آيات، احاديث، سخنان مشايخ، حكايتيتكم مياست... ها و ناد كند

و فلسفي مي ي يعني بيان مطلب،اين ساختار. پردازداز همين ابتدا به طرح مباحث عرفاني

و توض و سپس گسترش و موجز بيكلي و برگ دادن به مطالب در علم و شاخ  ديعح آن

و تشريح« و تقسيم مي» جمع (شودناميده ي اجزاي همه) 238: 1386خطيبي،.

مي كشف در ارتباط با اين ساختار بررسي كرد؛ به بيان ديگر، روش توان المحجوب را

هاي يك مقوله را هجويري در بيان مطالب اين است كه وي غالباً موارد، اجزا يا گونه

ميبرمي ح هر يك از اينيدهد؛ گاهي در توضشمارد، سپس هر جزء يا گونه را گسترش

و هر جزء دوبارهميها يا اجزائي تقسيم تر خود به گونهاجزا، مبحث فرعي شود

.كندگسترش پيدا مي

كه)10،همان( پرسش ابوسعيد هجويري المحجوب آمده،ي كشفدر مقدمهرا

و چكيده مي ي در واقع همه. اين كتاب دانستيهاي سر فصلاي از همهتوان خالصه

و توضيح آن است؛ اين پرسش نيز ماننديهابخش  كتاب، پاسخي براي اين پرسش

و گسترش داده آغازين مقدمه كه در هر فصل از مقدمه، يك جملهقسمت ي آن توضيح

مييهاشود، در بابمي مي مختلف كتاب، تبيين و گسترش پيدا در. كندشود همچنين

و نيز بسياري از پاراگراف و هر فصل و آغاز هر باب ها، ابتدا موضوع كلي، اهميت آن

و اجزاي آن بيان مي ترين ابعاد، گسترش پيدا اين موضوع، تا جزئيشود، سپس موارد

و بزرگان تصوف نيز، اين ساختار وجود دارد. كندمي . حتي در بخش معرفي مشايخ

مييعني ابتدا درباره شود، سپس اين مطالب،ي هر شخصيت اطالعات كلي داده

و توضيح داده مي ها ها سخنان موجز هر يك از شخصيتدر اين بخش. شودگسترش

مينيز در به همين ترتيب تفصيل المحجوب، از كشفي زير قطعهيابد براي نمونه،

: توان ديدچنين ساختاري را مي

و سديگر: اما مالمت بر سه وجه است« و ديگر قصد كردن، يكي راست رفتن،

كه.ترك كردن مييصورت مالمت راست رفتن آن بود و دين را كي كار خود را كند

و معاملتمي ميبرزد مي را مراعات و اين راه خلق كند، خلق او را اندر آن مالمت كنند
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و وي از جمله فارغ كه.باشد اندر وي، راو صورت مالمت قصد كردن، آن بود  يكي

و اندر ميانه ويجاه بسيار از خلق پيدا آيد و ايشان نشانه گردد  دلش به جاه ميل كند

كهو صورت مالمت ...طبعش اندر ايشان آويزد و ترك كردن آن بود  يكي را كفر

و گويد و متابعت آن بگويد ،همان(» ...ضاللت طبعي گريبانگير شود تا به ترك شريعت

87-88(

و هم در بخش ترين المحجوب، مهم كشفي ديگرهاارتباط معنايي، هم در مقدمه

ميعنصر وحدت  نيز در افزون بر پيوند معنايي، عوامل ديگري. رودبخش متن به شمار

چ«يكپارچگي اجزاي مقدمه نقش دارند؛ براي نمونه، تكرار عبارت كهو آن ...ه گفتم

و تكرار برخي از واژهي فصل، در آغاز همه»بود... مراد از آن  هاي محوري مانندها

ها به هم نقش بسيار در ارتباط دادن اين قسمت»تو«و»من«،»كتاب«،»بنده«،»حق«

.مؤثري دارد

 بخش آغازين كتاب.3.2

مييهااين بخش كه پس از مقدمه قرار دارد، خود به باب باب: شود مختلفي تقسيم

في/ المرقّعات باب لُبس/ التصوف باب/ الفقر باب/ العلم اثبات و باب اختالفهم الفقر

متباب المال/ةالصفو

ي كتاب گانه پنجيها بخشيگونه كه اشاره شد، عناصري كه پيونددهنده همان

و محتوايي، در پيونددادن اجزاي بخش تر نيز فرعييهاهستند، به ويژه ارتباط معنايي

افزون بر اين، عوامل ديگري نيز در ايجاد ارتباط ميان اجزاي بخش. نقش اساسي دارند

:آغازين كتاب نقش دارند از جمله

 ها با يكديگرساختار مشابه بيشتر باب.3.2.1

و حكايتآغاز شدن بيشتر باب.3.2.1.1  مرتبط با موضوعيهاها با آيات، احاديث

را با آيات، احاديث) بخش پس از مقدمه( بخش دوم كتابيهاهجويري هريك از باب

آنيهاو يا حكايت مي مرتبط با موضوع  اين»التصوف باب«براي نمونه،. كند باب آغاز

:شودگونه آغاز مي
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خاعلي األرضِ هو مسونَيو عباد الرّحمنِ الّذينَ«: اهللا تعالي قال« و إذا طَبهم ناً

و سلّمو قال رسول اهللا، صلي)63/الفرقان(»الجاهلونَ قالوا سالماً منْ سمع«: اهللا عليه

علي دعائهِم كُتب عند اهللاِ من الغافلين )43،همان(».صوت اهلِ الصوف، فَال يؤمنُ

و فصليهاها به بخشتقسيم بيشتر باب.3.2.1.2 ها آغازين

و الصفو« به استثناي- اين بخش از كتابيهاهريك از باب »ةباب اختالفهم في الفقر
مي-كه بابي يكپارچه است و يك يا چند فصل تقسيم براي. شوند به بخش آغازين

و چهار فصل،»العلم اثبات باب«نمونه، »التصوف باب«و»الفقر باب« شامل بخش آغازين

و و دو فصل و يك فصل است»مهباب المال«شامل بخش آغازين . شامل بخش آغازين

هاگيري در پايان بيشتر بابنتيجه.3.2.1.3

و نتيجههجويري در پايان هر باب، به جمع ميبندي  براي نمونه،. پردازدگيري نهايي

مي با عبارات زير»المرقعات باب لُبس« :پذيردپايان

و متصوفه است« و لباس فقرا و عالمت نيكان و اگر ... پس مرقّعه سمت صالحان

و پوشش آفت خود سازد، مر آن را بدان زياني كسي مر لباس اوليا را آلت جمع دنيا

)78،همان(».التوفيقو باهللا. بيشتر ندارد

آنتناسب عنوان باب.3.2.2 و ارتباط موضوعي همهاها  با

و مالمت( اين بخشيهاموضوع باب همگي از مباحث) علم، فقر، تصوف، مرقعات

و از موضوعات مهم مورد نظر آنان بوده است ارتباط نزديك اين. اصلي صوفيان

و اين  و يكپارچگي آن نقش بسيار مهمي دارد موضوعات نيز در انسجام اين بخش

مييهابخش را از بخش .دكن ديگر كتاب متمايز

و تصوف.3.3 و بزرگان دين  بخش معرفي مشايخ

:گيردبخش معرفي مشايخ چند باب را در برمي

باب ذكر اهل/ باب في ذكر أئمتهم من اهل البيت/ الصحابهباب في ذكر أئمتهم من

في/ باب في ذكر أئمتهم من اتباع التابعين/ باب في ذكر أئمتهم من التابعين/ الصفه باب
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من من المتأخرين علي فيهباب في ذكر رجال الصو/ تهم من المتأخرينذكر أئم االختصار

 اهل البلدان 

ازيهاعناصري كه در پيوند دادن باب : اين بخش به هم نقش دارند، عبارتند

من( عنوان اصلي بخش پنجم.3.3.1 و الصحابهباب في ذكر ائمتهم و التّابعين

ايكه همه) متابعيهم و هر باب زيرمجموعهن بخش را در برميي اجزاي ي اين گيرد

.عنوان كلي است

دي اين باب كه در عنوان همه»باب في ذكر أئمتهم«تكرار عبارت.3.3.2 دهيها

و ضمير مي مي»هم«شود جز باب ذكر(. دهد هر قسمت را به قسمت پيش از آن پيوند

)ا تفاوت داردهكه در ساختار هم كمي با ساير باب الصفه اهل

هاي بابساختار مشابه همه.3.3.3

هاي شخصيتهمه. ها در اين بخش، شامل معرفي چند شخصيت استهر كدام از باب

ميدر اين باب :شوندها به ترتيب زير معرفي

»منهمو/ منهم« آغاز معرفي هر شخصيت با عبارت-

هر- . شخصيت متناسب است آوردن عبارات مسجع كوتاه كه غالباً با مقام

ي عربيي معترضه آوردن جمله-

.ي مقام واالي معنوي هر شخصيتهاي كوتاهي درباره آوردن جمله-

آن نقل حكايت- و ماجراهاي مربوط به و ديدگاهها و سخنان آنها .هاهاي عرفاني

ا :ء آمده استبوعبداهللا احمد بن يحيي بن الجالّبراي نمونه در قسمت معرفي

و قطب محبت، ابوعبداهللا: منهمو« ء، احمد بن يحيي بن الجالّسهيل معرفت

و سادات وقت. اهللا عنه رضي و سيرتي. از بزرگان قوم بود و وي را طريقي نيكو

و جماعتي از كبرا و ابوالحسن نوري و صاحب جنيد بود وي را كالمي ... پسنديده بود

و اشارتي لطيف است اندر حقايق . عالي

فََلَم إلي العارف همه«:مي آيد كه گفتاز وي الهوم يفطع واهس همت.»إلي شَيء

و از وي به هيچ چيز بازنگردد  ...عارف با حق باشد
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)206،همان(»...روزي ترسايي ديدم خوبروي: از وي حكايت آرند كه گفت

مييهااين ساختار، چهارچوب كلي باب ي دربارهالبته. دهد اين بخش را تشكيل

نبسياري از شخصيت هجويري هرجا الزم.ز بيان شده استيها اطالعات ديگري

هر مي ميكدام از اين قسمتداند، و توضيح و براي تأكها را گسترش بريدهد د

مي حكايتوهاي خود به آيات، احاديث گفته .كندها نيز استناد

ذ«و»الصفه ذكر اهل«يهاالبته ساختار باب من المتأخرين فيه كر رجال الصوباب في

و همينيها با ساختار ساير باب»البلدان علي االختصار من اهل  اين بخش تفاوت دارد

مييها اين دو باب را از ساير بابويژگي، .كند اين بخش متمايز

و حكاياتهم.3.4 و مقاماتهم و آياتهم و مذاهبهم  باب في فرق فرقهم

درتنهايي بخشاين باب كه به هاي گيرد، شامل معرفي فرقهميبر بزرگي از كتاب را

ه،يالمحاسبيه، القصاريه، الطيفوريه، الجنديه، النوريه، السهليه، الحكيميه، الخرازيه، الخفيف

و الحلوليه استيالس .اريه

ازعوامل مختلفي كه ميان اجزاي اين بخش، ارتباط برقرار كرده :اند، عبارتند

 آغازين اين باب عبارت.3.4.1

:گويدهجويري در آغاز اين باب مي

از. اندگفته بودم كه ايشان دوازده گروه...و پيش از اين در ذكر ابوالحسن نوري« دو

و ده مقبول و طريقي ستوده. ايشان مردودند و هر صنفي را از ايشان معاملتي خوب

)267،همان(»...است اندر مجاهدت

ي اتصال اين باب با باب پيش از آن است، بلكه بين اجزاي اين بند، نه تنها حلقه

ي اجزاي اين باب به معرفي دوازده زيرا همه. كندمختلف اين باب نيز ارتباط برقرار مي

.ي مذكور اختصاص يافته استفرقه

 هاي مختلف اين بابشباهت ساختار در قسمت.3.4.2

آنساختار اين قسمت بسيار به هم شبيه است؛ تفاوت اصلي ها، ها، در بخش آغازين

و موضوعات مورد بحث بياني ديدگاهها در توضيحاتي است كه هجويري دربارهآن ها
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و آن را گسترش داده است به معرفي هر يك از فرقهيشيوه. كرده ها در اين بخش

:ترتيب زير است

)ي دعاييجمله معترضه+ نام شخصيت(ي هر فرقه معرفي سر سلسله-

و فكري اين شخصيت- . تأكيد بر جايگاه واالي معنوي

و- و ديدگاه اين شخصيت، سخنان وي  ... بيان خط مشي

: آمده است»المحاسبيه«براي نمونه، درباره فرقه

و. اهللا عنه توالي محاسبيان به ابي عبداهللا الحارث بن االسد المحاسبي است، رضي«

ميي اهل زمانهوي به اتفاق همه و خود، و عالم به اصول و القول بود، قبول النّفس

و باطني. فروع حقايق و. سخن وي اندر تجريد توحيد رود، به صحت معاملت ظاهري

نادره مذهب وي آن است كه رضا را از جمله مقامات نگويد، گويد كه آن از جمله

»...وو اين خالف، ابتدا وي كرد؛ آن گاه اهل خراسان اين قول گرفتند. احوال است

)268-267،همان(

ها، عالوه بر اين ساختار مشترك، مطالب ديگري نيز وجود در بسياري از اين بخش

. مختلف متغير استيهادارد كه در بخش

با بخشسايربا»الحلوليه«ساختار بخش ها متفاوت است؛ هجويري اين بخش را

مآيه آنجي دو گروه حالّكند، سپس دربارهياي از قرآن آغاز و حلمانيه، انتساب و يه ها

ميديدگاه و رد آراهايشان توضيح و نقد و بسط و به شرح ميآنيدهد .پردازدها

و عبارتتكرار واژه.3.4.3 هاي قسمتهاي خاص در همهها

از«تولّا، رضي اهللا عنه،: مانند  ...و» بوده است/ بوده...و وي

)فرقه محاسبيهي قبل درباره رجوع شود به نمونه(

آني فرقه در عنوان همه»اما«يواژه.3.4.4 ها؛ كه هر قسمت را به قسمت قبل از

وي الطّاما القصاريه، اما المحاسبيه، اما: دهد؛ مانندپيوند مي  ...فوريه

و(هابيشتر اين قسمت تري كوچكيهاخود به بخش...) اماالمحاسبيه، اماالقصاريه

عوامل مشابهي در انسجام بخشيدن به اين اجزاي) 389-267،همان(ندشوتقسيم مي

آنتر نقش دارند كه مهمفرعي ازترين : ها عبارتند
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و معنايي- و ارتباط محتوايي .وحدت موضوع

و واژهتكرار واژه- و مشتقات آنهاي محوري هر بخش .هاهاي مرتبط با

هاالحجاب بخش كشف.3.5

درفاين بخش از كش : گيردميبرالمحجوب، چند باب را

في كشف كشف/ كشف الحجاب الثّاني في التوحيد/ اهللا، تعالي معرفهالحجاب االول

كشف الحجاب الخامس/ةكشف الحجاب الرّابع في الطّهار/ الحجاب الثّالث في االيمان

ال/ةكشف الحجاب السادس في الزّكو/ةفي الصلو / صومكشف الحجاب السابع في

في/ كشف الحجاب الثّامن في الحج و الصحبهكشف الحجاب التّاسع مع آدابها

و حقايق معانيهم/ احكامها و حدود الفاظهم / كشف الحجاب العاشر في بيان منطقهم

و بيان انواعه  كشف الحجاب الحادي عشر في السماع

: از جملهها به هم نقش اساسي دارند،عوامل زيادي در پيوند دادن اين باب

آنارتباط معنايي عنوان باب.3.5.1 و موضوع هاها

موضوعات هشت باب اول اين بخش يعني معرفت حق، توحيد، ايمان، طهارت، نماز،

و حج هر يك جزئي از يك كل و معتقدات اهل تصوف( زكات، روزه به شمار) حقايق

.روندمي

و و محتوايي، با هم با سه باب بعدي اين بخش اين هشت باب از نظر موضوعي

. ارتباط نزديكي دارند

 با يكديگرهاي بابساختار همهشباهت.3.5.2

و پايانشيوه :بندي مطالب در اين بخش از كتاب به ترتيب زير استي شروع، ادامه

و احاديثي باب شروع همه-  ها به استثناي دو باب آخر با آيات

ا بيان مقدمه- ز مباحث، از ديدگاه اهل شريعت اي در شرح هر يك

و دريافت- و بيان نظرات و مشرب اهل تصوف هاي مؤلف تأويل مباحث بر وفق ذوق

و توضيح مطالب  همراه با گسترش
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 اين گونه)ةكشف الحجاب الخامس في الصلو(براي نمونه، باب پنجم اين بخش

ميآغاز مي و ادامه :ابديشود

»)43/ةالبقر(ةو اتوا الزّكوةأقيموا الصلو«: قوله، تعالي«

ملَكَت أيمأنُكم ََةالصلو«:و قوله، عليه السالم ».و ما

و اندر جريان عبارات، فقها را عبارتي و انقياد باشد از روي لغت، نماز به معني ذكر

و آن از حق  فرمان است كه پنج- تعالي-مخصوص است بر اين احكام كه معتاد است،

و بدان كه نماز عبادتي است كه از ابتدا تا انتها، مريدان، راه…قت بگزاريدنماز اندر پنج

و مقاماتشان اندر آن كشف گردد؛ چنان كه توبه مريدان را به جاي  حق اندر آن يابند

و قيام به مجاهدت نفس به جاي  و تعلق به پيري به جاي اصابت قبله، طهارت بود،

و  ) 440،همان(»...قيام،

. ديگر اين بخش نيز قابل تشخيص استيهااري در بابچنين ساخت

 تري به نام فصلها به اجزاي كوچكتقسيم باب.3.5.3

ها، موجب تقويت شباهت ساختاري تر هر باب يعني فصلشباهت عنوان اجزاي فرعي

ميباب و درنتيجه انسجام بيشتر متن .شودها

 ارتباط ميان اجزاي هر باب.4

و اجزاي هر بخشافزون بر عوامل ارتباط)هاباب(ي كه بين پنج بخش اصلي كتاب

و انسجام ميان اجزاي هر باب نق داردبرقرار مي . كند، عواملي نيز تنها در ايجاد پيوند

و نقش آن  مختلفيهاها در يكپارچگي بابدر اين بخش از تحقيق، به اين عوامل

.كتاب اشاره خواهد شد

باب في فرق«و»ي مؤلفمقدمه«المحجوب،ي كشفهگانهاي پنجاز ميان بخش

و مذاهبهم در»...فرقهم ، اجزاي اين پيشيندر قسمت.گيرندميبر تنها يك باب را

آنبخش و ارتباط ها بررسي شد؛ بنابراين، در اين قسمت از تحقيق، به بررسي سه ها

ميبخش ديگر اين كتاب كه باب ميهاي مختلفي را شامل .ازيمپردشود،
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 بخش آغازين.4.1

آنميبراين بخش از كتاب، شش باب را در  است؛»العلم باب اثبات«هاگيرد كه اولين

و چهار فصل است هم. اين باب شامل بخش آغازين عواملي كه اجزاي اين باب را به

ازپيوند مي :دهد عبارت است

و وحدت موضوع.4.1.1 و محتوايي  ارتباط معنايي

ميدر و يا توضيح بخش پيش از خود به شمار اين نوع. رود اين باب، هر جزء مكمل

مي آغازين فصليهاارتباط گاهي از عبارت شود؛ براي نمونه، هجويري ها نيز مشخص

و فصل اولِ و ابتدا مطالبي درباره»العلم باب اثبات«در قسمت آغازين ي اهميت علم

ميكند، سپس دومينانواع آن بيان مي :كند فصل از اين باب را اين گونه آغاز

وي- تعالي-اما علم بنده بايد كه در امور خداي« و معرفت )21،همان(»... باشد

مي پيش در آغاز اين فصل، آن را به فصل»اما«يواژه و نقش از آن پيوند دهد

و تكميلي اين فصل را نسبت به فصل  دا-پيشتوضيحي -رد كه به انواع علم اختصاص

.كندآشكار مي

 با يكديگراين اجزاشباهت ساختاري.4.1.2

 ها با عبارتاجزاي اين باب، به طور كلي، ساختار مشابهي دارند؛ براي نمونه، بيشتر آن

كه« مي»...و بدان آن آغاز و موجز، به شرح و هجويري پس از طرح مطلبي كلي شوند

از. پردازدمطلب مي : اين ساختار، كامالً آشكار است»العلماتباب اثب«در فصل اول

و علم بنده.و ديگر، علم خلق- تعالي-يكي علم خداوند: بدان كه علم دو است«

و بدو. متالشي بود- تعالي-اندر جنب علم خداوند زيرا كه علم وي صفت وي است

م و اوصاف و به ما قايم و علم ما صفت ماست و اوصاف وي را نهايت نيست؛ ا قايم،

)19،همان(»...متناهي باشد

ا همان مييگونه كه اشاره شد، و از عواملن شيوه در سراسر كتاب به چشم خورد

آنيهامهم ايجاد ارتباط ميان بخش و اجزاي مي مختلف كتاب .رودها به شمار

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 168

 هاي محوري در اين باب بسامد باالي واژه.4.1.3

و نيز، مشت»علم« محورييدر اين باب واژه ي هاي مربوط به آن مانند واژهواژهقات آن

را بسامد بااليي دارد؛ تكرار اين واژه»عمل« ها عالوه بر ايجاد انسجام، اجزاي اين باب

مييهااز باب .كند ديگر متمايز

مييها باب و يك يا چند فصل تقسيم و ديگر اين بخش نيز، به بخش آغازين شود

اعوامل نام و انسجام باببرده در ها نقش اساسي دارد؛ بنابراين رتباط اين اجزا

و موارد نامي آن ضروري به نظر نميتوضيحات بيشتر درباره ميرسد توان به برده را

باب اختالفهم«تنها باب متفاوت در اين بخش، از نظر ساختار،.ها تعميم دادهمه باب

و الصفو في تك»ةالفقر يك است كه بابي و و فصلي نداردجزئي . پارچه است

و بزرگان تصوف.4.2  بخش معرفي مشايخ

اولين باب اين. گيرد گوناگوني را دربرمييهاگونه كه اشاره شد، اين بخش، بابهمان

من«بخش، اين باب، خود شامل چهار قسمت. است» الصحابهباب في ذكر ائمتهم

در. اختصاص داردكي از خلفاي راشدينياست كه هر قسمت به معرفي  ساختار مشابه

مياين قسمت ي رود؛ به بيان ديگر، همهها عامل اصلي يكپارچگي متن به شمار

ميشخصيت و در هر قسمت، اين ويژگها در اين باب به يك ترتيب معرفي هايشوند

:توان يافترا مي

اه، معرفي هر شخصيت با عبارات مسجع كوت»و منهم؛« آغاز هر بخش با عبارت-

ي دعايي؛ اشاره به مقامي معترضهمتناسب با مقام وي؛ آوردن نام شخصيت؛ جمله

و يا سخن ديگران واالي معنوي وي؛ نقل حكايت و ماجراهاي مربوط به شخصيت ها

و خط مشي وي؛درباره ي جملهي وي براي نشان دادن جايگاه وي؛اشاره به طريقت

.كوتاه دعايي يا تأكيدي به عربي

اختصاص دارد،)ع(نمونه، در قسمت چهارم اين باب كه به معرفي امام علي براي

و:و منهم«:آمده است و مقتداي اولياء وال، و حريق نار و غريق بحر بال، برادر مصطفي،

و. اهللا وجهه اصفيا، ابوالحسن علي بن ابي طالب، كرّم او را اندر اين طريق شأني عظيم

و اندر دق كهيت عبارت از اصول حقايق حظّدرجتي رفيع است،  تمام داشت، تا حدي

كهمي: ... گفت-اهللا عليه رحمه-جنيد كهآرند اي: يكي به نزديك وي آمد
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و ... المؤمنين، مرا وصيتي بكن امير پس اهل طريقت، اقتدا بدو كنند در حقايق عبارات

و نظاره اندر تقدير مولي و تجريد از معلوم دنيا و لطايف كالم وي بيش. دقايق اشارات

و مذهب من اندر اين كتاب اختصار است و باهللا. از آن است كه به عدد اندر آيد

)103-101،همان(».الّتوفيق

مييهاقسمت و تنها، اختالفات ديگر اين بخش نيز از همين ساختار پيروي كند

ميبسيار كمي در جزئيات آن د. خوردها به چشم رااين قسمتي گر، همهيبه بيان - ها

و هم از نظر ساختاري و موضوعي يكمي-هم از نظر معنايي، محتوايي توان مجموعاً

و ميان»الصفه ذكر اهل«در اين ميان، تنها، باب. باب به شمار آورد  ساختار متفاوتي دارد

و يكپارچه فاصله انداخته استيهااين قسمت . مشابه

هابخش كشف حجاب.4.3

اولين باب اين بخش،. گيردها، يازده باب را در برمياببخش كشف حج

في كشف« مي. است»اهللا معرفهالحجاب االول : شوداين باب، خود به سه بخش تقسيم

و دو فصل  نقش اساسي به يكديگرعواملي در پيوند دادن اين سه بخش. بخش آغازين

:دارد، از جمله

 وحدت موضوع.4.3.1

هايو نيز واژه...و»شناخت«،»معرفت«،»حق«هاي محوري مانندتكرار واژه.4.3.2

.»علم«ها مانند مرتبط با آن

مي بعدي نيز، هر يك به اجزاي كوچكيهاباب اي شود؛ عوامل پيونددهندهتري تقسيم

ها نيز نقش دهد، در ساير بابكه اجزاي اولين باب اين بخش را به هم ارتباط مي

و حلقه و پس از آن به شماريها اتصال هر قسمت با قسمتياساسي دارد  پيش

ك از موارد است كه در هر قسمتيهاي هر تنها تفاوت در اين ميان، مصداق. رود مي

و سخنان هجويري در هر بخش با به عنوان نمونه، واژه. متفاوت است هاي محوري

د يكي بخشبخش در همهگر تفاوت دارد، اما عامل انسجاميبخش .سان استها
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. ها تفاوت دارد با ساير باب»...الحجاب العاشر في بيان منطقهم كشف«ساختار باب

واين باب، خود شام  بين اين دو بخش، ارتباط؛ است»حدود الفاظ«ل بخش آغازين

و توضيحي وجود دارد .معنايي

 گيرينتيجه.5

و متعلق به دورهكشف  نخستين نثر فارسييالمحجوب هجويري از آثار تعليمي صوفيه

و موضوعات مربوط به آن در اختيار. است اين كتاب اطالعات فراواني از تاريخ تصوف

و با موضوع نثر اين كتاب در قسمت. دهدخواننده قرار مي هاي مختلف متفاوت است

و گوناگوني نثر در سخن ارتباط مستقيمي دارد؛ با وجود تنو ع موضوعات

سا كشف يكالمحجوب، اين كتاب و و نويسندهختاري منسجم ي آن با پارچه دارد

و تأثير در تبيين انديشه- به طور خودآگاه يا ناخودآگاه-هاييكارگيري شيوه به هاي خود

و منطقي، حضور پررنگ. بر مخاطب بسيار موفق عمل كرده است ارتباط معنايي

و مخاطب در كتاب، ارجاع پيهجويري  استفاده از هاي مختلف،درپي در قسمتهاي

و جدال در متن، شباهت ساختاري در بسياري از قسمت و مكالمه ها، عنصر تقابل

و شيوهتكرار واژه و تفصيليهاي محوري، تأويل مباحث  خاص هجويري در تبيين

هم-المحجوب اجزاي مختلف كشفپيوند دادنترين عواملي هستند كه در مطالب مهم

و هم فرعي را. نقش دارندگر به يكدي-اجزاي اصلي اين عوامل، اجزاي مختلف كتاب

و ساختار ويژهبه هم پيوند مي مييدهد . آورد اين كتاب را پديد

المحجوب، از نظر ساختاري، اهميت بسيار زيادي دارد؛ زيراي كشف مقدمه

ميبسياري از ويژگي شود؛ پرسش هاي مهم ساختاري كتاب در اين بخش يافت

ميي كشف را كه در مقدمهابوسعيد هجويري و چكيدهالمحجوب آمده، اي توان خالصه

 كتاب، پاسخي براييها در واقع همه بخش؛ اين كتاب دانستيهاي سرفصلاز همه

و و توضيح . آن استتفصيل اين پرسش

يك مطالب اين است كه نخست، موارد، اجزا يا گونهبيان روش هجويري در هاي

ميشماردمقوله را برمي هر. دهد، سپس هر جزء يا گونه را گسترش گاهي در توضيح

ميتر، خود به گونهيك از اين اجزا، مبحث فرعي و هر جزء ها يا اجزائي تقسيم شود

مياين ساختار از مقدمه.يابددوباره گسترش مي و در سراسر كتابي كتاب آغاز شود
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و اعتقاديدوام مي و به موازات آن محور فكري  اين كتاب، يعني ارتباط خاص يابد

مي-انسان و تقابل انسان با خويشتن خويش نيز تبيين به. شود خدا كارگيري هجويري با

و صوفيانهاين شيوه، آموزه و با تأثيرگذاري بيشتر به هاي فلسفي ي كتاب را به تدريج

و المحجوب همراه با ساختار منظ مفاهيم متعالي كشف. دهدخوانندگان انتقال مي م

و آموزندههدف ترين متون صوفيانه تبديل كرده دار، اين كتاب را به يكي از بهترين

.است

 منابعفهرست

و نقد ساختاريساخت). 1382(. امامي، نصراهللا .رسش: اهواز. گرايي

و مدرنيته.)1382(. محمد شناس، علي حق و ادبيات فارسي در گذرگاه سنّت . زبان

.آگه: تهران

. زوار: تهران. فنّ نثر.)1386(.نخطيبي، حسي

دانشگاه شهيد: تهران. شناسي نثرهاي صوفيانهسبك.)1388(. محمد غالمرضايي،

.بهشتي

.ميترا: تهران. نقد ادبي.)1386(. شميسا، سيروس

: تصحيح محمود عابدي، تهران. المحجوب كشف.)1386(. بن عثمانهجويري، علي

. سروش
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