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کشی  بدعت گذاران شرقی: پاسخ اندیشمندان تونسی و مرا
  به نامه محمد بن عبدالوهاب و سعود بن عبدالعزیز؛
کاظم حاتمی طبری؛ کوشش حمادی الردیسی و اسماء نویرة؛ ترجمۀ    به 
  208 صفحه، چاپ اول: زمستان 1395، رقعی

وهابیت فرقه ای است که در قرن دوازدهم هجری در »درعیه« از مناطق نجد عربستان ظهور یافت و بر اساس 

اندیشــۀ ظاهرگرایی محمد بن  عبدالوهاب و در ســایۀ شمشیر محمد بن سعود رشد نمود. باورها و آموزه های 

ایــن فرقــه از همان آغاز با اعتراض و رد اندیشــمندان جهان روبه رو شــد. محمد بن عبد الوهاب با نوشــتن دو 

کشید. پس از مرگ  که یکی از آن دو به »کشف الشبهات« معروف است، عقاید مسلمانان را به چالش  نامه 

ی عقاید و دیدگاه های او به اهل  ی نامه هایی حاو ابن عبدالوهاب و به قدرت رسیدن سعود بن عبدالعزیز، و

کند.       مغرب و تونس و حدود آن نوشته تا مغرب اسالمی را تسلیم و به اطاعت خود وادار 

در سال 2008 میالدی انتشارات دارالطلیعة بیروت کتابی با عنوان »الرد علی الوهابیة فی القرن التاسع عشر: 

نصوص الغرب االســالمی نموذجًا« منتشــر کرد.  در این کتاب که به کوشش حمادی الردیسی و اسماء نویرة 
کشی در رد عقاید محمد بن  که توسط اندیشمندان تونسی و مرا تهیه شده است، برخی رساله ها و نامه هایی 

گردآوری و تصحیح شده است.  عبدالوهاب و سعود بن عبدالعزیز نوشته شده، 

مؤلفیــن ایــن اثر کوشــیده اند برهــه ای از تاریخ وهابیــت در قرن نوزدهم و چگونگــی تعامل و برخــورد آنان با غرب 

اسالمی را بازگو کنند و همچنین جواب منفی دادن و ردکردن ایشان توسط عالمان غرب اسالمی را مستند کنند.     

یارت چهار متن از مجموعۀ فوق را برای ترجمه به فارسی انتخاب  در سال 1395 شمسی پژوهشکدۀ حج و ز

کشی به نامۀ محمد بن عبدالوهاب و سعود  و با عنوان »بدعت گذاران شرقی: پاسخ اندیشمندان تونسی و مرا

کرد. ترجمۀ این اثر به همت آقای کاظم حاتمی طبری بوده است. لذا  بن عبدالعزیز« توسط نشر مشعر منتشر 
کتاب شامل چهار بخش با عناوین زیر است: این 

- رّدی بر مذهب وهابیان

- نامه ای در  رّد وهابی

کشور مغرب به سعود بن عبدالعزیز کم  - نامۀ سلیمان بن محمد، حا

- رساله ای در رّد بدعت گذاران اهل بادیه و ناحیه مشرق 

در ادامه توضیحاتی دربارۀ هر یک از متون فوق می آید:

بخش اول:  رّدی بر مذهب وهابیان 
اولین رساله ای که در این کتاب معرفی و ترجمۀ آن آمده، رسالۀ »رّدی بر مذهب وهابیان« نوشتۀ عالمه شیخ 

کتاب الرد  کیران است. این رساله با عنوان »رّد علی مذهب الوهابیین« در صفحات 289 تا 329  طیب بن 

علی الوهابیة فی القرن التاسع عشر آمده است.

عالمه الطیب بن عبدالمجید بن عبدالســالم بن کیران )1758ـ 1812م( شــیخ الجماعه در شــهر فاس کشور 

کم مســائل فراوان  کش، ســلطان ســلیمان بود و حا کم مرا ی از دانشــمندان بســیار نزدیک به حا کش بود. و مرا

فقهی و عقیدتی را از ایشــان فرا می گرفت. زمانی که شــهر فاس در دوران علوی به واســطه دانشــمندان و طرق 

ی باالترین مقام دینی )شیخ الجماعه( را در میان نزدیک به پانصد عالم دینی  گرفت، و تصوف، قوت دینی 

که مهم ترین مناصب علما محسوب می شد، برترین بود.  یس  ی در میان اهل قضاوت و فتوا و تدر دارا بود. و

شــیخ طیب این متن را به درخواســت ســلطان ســلیمان نوشته و بیشــتر برای توضیح ادعاهای وهابیان برای 

سلطان بوده است، نه رد مستقیم ادعاهای آنها.

 اباذر نصراصفهانی
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کفــر و معنای  کیــران پس از بیــان حقیقت ایمان و  عالمــه طیــب بن 

اســالم و ایمان و عبادت، برخی اشــکاالت و شــبهات طرح شــده از 

ســوی وهابی هــا دربارۀ شــفاعت، تبرک بــه آثار رســول اهلل)ص(، دعا 

یارت، نذرکردن برای صالحان، بنای بر قبور و عدم  کنــار قبرها، ز در 

جواز تکفیر اهل قبله را پاسخ داده است.

بخش دوم: نامه ای در رّد وهابی
دومیــن متن در این مجموعه ترجمۀ »رســالة فی الــرّد علی الوهابی« 

از شــیخ ابوحفــص عمر بن قاســم المحجوب اســت. این رســاله در 

صفحات 167 تا 186 منبع اصلی آمده است.

نویســندۀ این نامه عالمه ابوحفص عمر بن قاسم المحجوب قاضی 

یس می کرد  ی عالوه بــر قضاوت تدر الجماعــه در کشــور تونس بود. و

و امــام جماعــت و خطیب مســجد جامــع اعظم بــود. او فرزند عالم 

و فقیــه حنفــی ابوالفضل قاســم المحجوب بود و بــرادرش نیز از اهل 

که ردیه ای  ی استاد اسماعیل بن محمد التمیمی است  علم بود. و

ی عالم طــراز اول تونس نبود، اما  بر وهابیت نوشــته اســت. با آنکــه و

کم تونس بــه دلیل فصاحت و علم  البــای ابومحمد حموده باشــا حا

ی بود؛ زیرا در آن زمان نویســنده ای چون او در فصاحت  او شــیفته و

و بالغــت و تأثیرگذاری نوشــته هایش در قلب وجود نداشــت. دلیل 

ی به  ی را برای نوشتن ردیه انتخاب کرد، تمایل و کم و دیگری که حا

کنان تونس مالکی مذهب هستند. کثر سا مذهب مالکی بود؛ زیرا ا

ی   او در ایــن نامــه خطاب بــه محمد بن عبدالوهاب دربــارۀ عقاید و

و علت نگاشتن این رساله می نویسد: »اما بعد، این نخستین دری 

گشــوده شــده اســت. تو با مــا مکاتبه  گفت وگو  کــه در فضای  اســت 

کــه بــه یــاری دیــن برخاســته ای و از  کــردی و پنداشــتی فقــط تویــی 

ی بصیــرت بــه همان چیزی فرامی خوانی که ســرور پیامبران به آن  رو

ی ]از شــرع[ تشــویق  کــه به پیرو فراخوانــده اســت. و نیــز می پنــداری 

کرده ای. نموده، از مخالفت و بدعت گذاری نهی 

گذاشــتند[ و  کــه مــردم چیزهایــی را در اســالم ]بدعت  پنداشــته ای 

همگی با توســل به مرقدهای اولیا در مشــکالت و شفاعت خواستن 

و  نــذورات  اختصــاص دادن  و  حاجت هــا  برآورده شــدِن  در  آنهــا  از 

قربانی هــا بــه آنهــا و چیزهای دیگــری از انواع عبادات، ]مــردگان را با 

یدن  گردانیدند[. و اینکه اینها همه شــرک ورز خدای متعال شــریک 

بــه پــروردگار زمیــن و آســمان و مصــداق کفر اســت و به موجــِب آن، 

کشــتار و هتک حرمت ها را جایز دانســتید. به جان خودت ســوگند 

گمراهــی انداختــی و بــا ایــن  گمــراه شــدی و دیگــران را نیــز بــه  کــه 

حالل دانســتن و زشت کاری و ایجاد وحشت، بر مرکب های طغیان 

او در بخشــی از رســاله ادله خود از نوشــتن این متن را بیان می کند: 

یک، جماعتی از جانب مشرق پیدا  »در این زمان های ســخت و تار

شــده اند که عقاید عامۀ مســلمانان را مشــوش ســاخته و هرکس را از 

کافر پنداشته  اند. برخی از سران این  میان امت با آنها مخالفت ورزد 

جماعــت نیــز در این بــاره رســاله  هایی نوشــته و بــرای ادعاهای خود 

دالیلی از توهمات بافته و آنها را دلیل به شمار آورده  اند.

دو رســاله نیــز در ایــن زمینــه به دســت موالی مــا، پیشــوای بی همتا، 

دانــای پادشــاهان و پادشــاه دانایــان و اهل نقــد و نظــر، امیرالمؤمنین 

کــه  )ابوالمــکارم( َســرَور مــا، »ســلیمان«، پســر مــوالی مــا »محمــد - 

خداوند او را برای دفاع از دین خود و پناه دادن به اهل حق در دورانش 

باقــی بــدارد  - رســید. یکی از این دو رســاله مختصــر و در دو برگ بود 

و دیگــری بزرگ تــر و بــه اندازۀ یک جزوه که هر دو رســاله، منســوب به 

»ســعود بن عبدالعزیز« بود. ایشــان به من امر فرمود که این دو رساله را 

که او پذیرفته و عامه را به پذیرش  کنم و باورهایی را  به دقــت مطالعه 

کنــم و نقدهای  کــرده و بــه گردن آنها انداخته اســت بررســی  آن وادار 

کنــم تا موجــب نجات برخــی مردمان  خــود را در این بــاره یادداشــت 

گــردد و از فریبــکاری آنان با بنــدگان خدا جلوگیری شــود تا خداوند، 

گرداند.      ک جدا سازد و ابر بی باران را از ابر پرباران متمایز  پلید را از پا

مــن نیــز در امتثــال فرمان و با یاری جســتن از خدا و بــا امید به توفیق 

کنیم.  کفر را بیان  او می گویم: ابتدا شایســته اســت حقیقت ایمان و 

ســپس خالصــه  ای از ایــن مذهــب را چنان کــه از دو نامــۀ ســعود بن 

یم. پس از آن ایرادات وارد بر این  گرفته شــده اســت بیاور عبدالعزیر 

مذهــب را بیــان نماییــم و آن گاه به پاره  ای از مســائل مربوط به الفاظ 

کنیم«. )بدعت گذاران شرقی، ص 10(      این دو نامه اشاره 
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و سرکشی سوار شده  ای و تکفیر پیشینیان و آیندگان را تکیه گاه خودساخته ای. اینک این 

که بــه صورت صحیــح از پیامبر  کــه تــو را در برابــر کتاب محکم خدا و ســنت هایی  ماییــم 

کمه می کشیم«. )بدعت گذاران شرقی، ص 137(                               کرم)ص( رسیده است، به محا ا

کشور مغرب، به سعود  بن  عبدالعزیز کم  بخش سوم: نامۀ سلیمان  بن  محمد، حا
کتــاب، ترجمــۀ »رســالة المولــی ســلیمان إلی ســعود بــن عبدالعزیز من  در ســومین بخــش 

کتاب الرد علی  کیران« آمده اســت. این نامه در صفحات 341 تا 346  تدبیح الطیب بن 
گرفته است. الوهابیه فر القرن التاسع عشر جای 

بر اســاس بندهای ابتدایی نامه، متن توســط عالمه الطیب بن عبدالمجید بن عبدالسالم 

کیــران )1758ـ 1812م( نوشــته شــده اســت.:»این پیام برائتی اســت که ســلطان، امیر  بــن 

مؤمنان، موالیم سلیمان، از زبان شیخ پژوهشگر ما، سرورم طیب  بن  عبدالمجید  بن  کیران 

به عبدالوهاب فرستاده است«. )بدعت گذاران شرقی، ص 161(     

کــه در نقد برخی از عقاید ســعود  بــن  عبدالعزیــز و مذهب وهابیت  در بخشــی از ایــن نامــه 

نوشــته شــده می خوانیــم: »مذهــب مــا جماعــِت مالکــی، مبنی بــر باور شــما در ســّد ذرایع 

کارهای نوظهور اســت. ولی در عین  گنــاه( و ابطال بدعت هــا و  )جلوگیــری از انگیزه هــای 

حــال، مــا کســی از اهل قبلــه و حتی آنــان را که در اعتقــادات اهل هوا و هوس هســتند، به 

گنــاه کافــر نمی دانیم؛ مگر اینکه بــا بدعت خود، از آنچه بــه بداهت از دین  دلیــل ارتــکاب 

دانســته می شــود، خارج شــوند؛ مانند کســی که منکر علم خدا به جزئیات شــود. امام اهل 

ســنت، ابوالحســن اشعری و پیشــوایان مذاهب اربعه نیز بر همین باور هستند و این همان 

چیزی است که در امور قطعی و یقینی مد نظر است«. )بدعت گذاران شرقی، صص 162-

)163

بخش چهارم: رساله ای در رّد بدعت گذاران اهل بادیه و ناحیۀ مشرق
کش  کتــاب بدعت گذاران شــرقی آمــده، از نویســنده ای گمنــام از مرا کــه در  آخریــن متنــی 

که در  اســت. این متن ترجمۀ »رســالة فی الرّد مبتدعة أهل البدو و ناحیة المشــرق« اســت 

کتاب الرد علی الوهابیة فی القرن التاسع عشر آمده است. صفحات 331 تا 339 

نویســندۀ ناشــناس پــس از حمــد و ثنــای خداونــد در ابتــدای نامــه، دالیــل خود از نوشــتن 

ی نوشــته: »ســخنانی باطل و ناروا از ســوی مشــرق به دســت  کرده اســت. و رســاله را بیان 

کــه در آن به برخــی آیات قرآنــی و احادیث نبــوی، برای تأییــد و تصحیح  مــا رســیده اســت 

کــه با مذهب  کســانی  ی، همۀ  کرده بود. به اســتدالل و باورهــای نادرســت خود اســتدالل 

کنند، مشــرک و العیاذ باهلل، مشــّوش کننده عقاید عامۀ مســلمانان هســتند  ی مخالفــت  و

کــه مدنظــر آنها نیســت و با ایــن کار خود، از راه مســتقیم  و مطالبــی را بــه آنهــا نســبت داده 

ی پرداخته شــود و با  منحرف شــده اســت. از این رو واجب اســت تا به مذهب نادرســت و

دالیل خودش، ملزم و محکوم گردد که کســی ســتمکارتر از او نیست. چه کسی ستمکارتر 

که شایســتگی برای  کند، در حالی  اســت از آنکه به آیات قرآنی و احادیث نبوی اســتدالل 

کــدام از اینها،  تشــخیص مفّصــل از مجمــل و مفهوم از ُمحتَمــل را ندارد؟ تعیین و بیان هر 

نیازمند به دلیل از سنت است«. )بدعت گذاران شرقی، صص 178-177(      
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کتاب بقیع الغرقد؛  بقیع در بستر تاریخ؛ ترجمۀ 
  نوشتۀ محمدامین پورامینی؛ ترجمۀ حسن سجادی پور؛
  تهیه شده در پژوهشکدۀ حج و زیارت، تهران، نشر مشعر،
  دی 1394، 352صفحه، وزیری

گذشتگان را با هویت اسالمی پیوند  یخ را با باورهای دینی و میراث  که تار »بقیع غرقد« از جمله آثاری است 
یارتش شــتافته و بر  داده اســت. مســلمانان در طول قرن ها همواره به این مکان مقدس توجه ویژه داشــته، به ز

گنبد و بارگاه هایی شــکوهمند ســاخته اند. آنها کوشــیده اند تا از این مکان شــریف  قبور بزرگان مدفون در آن 

که قبور برخی امامان  کاری گذشــتگان اســت، به شایستگی محافظت نمایند؛ چرا که نماِد علم، جهاد و فدا
معصوم)ع(، صحابۀ بزرگوار، اولیا و شهدای عالی مقام در آن قرار دارد.1

کتاب »بقیع الغرقد«، نوشتۀ آقای محمدامین پورامینی نخستین بار در سال 1386توسط نشر مشعر  به زبان 

گیر بــه »بقیع« دارد. به دلیــل اهمیت این کتاب،  عربــی منتشــر شــد. این کتاب نگاهی دقیق، گســترده و فرا

یخ«  کرده و آن را با عنوان  »بقیع در بستر تار یارت مبادرت به ترجمۀ آن  یخ و سیره پژوهشکده حج و ز گروه تار

کرده است. منتشر 

کتاب در دوازده فصل تنظیم شده است. نویسنده در فصل نخست با عنوان »دانستنی های بقیع« پس  این 

کن می توان  که با نام بقیع مشهورند پرداخته است. از جمله این اما کنی  کاوشی در واژۀ بقیع به بررسی اما از 

کرد:  بقیع الخیل یا بازار مدینه، بقیع زبیر، بقیع خبخبه، بقیع مصلی و بقیع خضمات.  به این موارد اشــاره 

که اطــالق کلمۀ بقیع، منحصــر در بقیع غرقد  بــه اعتقــاد مؤلف از مجموع اخبار و روایات اســتفاده می شــود 

نبوده است، بلکه استعماالت مختلف آن ناظر به معنای لغوی آن می باشد که شایع نیز بوده است، اما اسم 

گردید،  م 
َ
بقیــع برای قبرســتان معــروف مدینه، پس از دفن صحابه و شــهدا و به ویــژه امامان اهل بیــت)ع( َعل

کثرت استعمال، بدون آوردن قرینه نیز، ذهن به همان مفهوم منصرف می گردد. به طوری که به دلیل 

در فصــل دوم بــا عنوان »بوســتان بقیع یا بقیــع الغرقد« مباحثی همچون موقعیت و مســاحت بقیع، انتخاب 

یارت بقیع، فاجعه  ک ســپاری مردگان، نخســتین مدفون در بقیع، فضیلت بقیع، اســتحباب ز بقیع برای خا

تخریب بقیع و احکام فقهی دربارۀ بقیع بررسی شده است.

که پیامبر  که در آن روایات و سخنانی  کتاب به بحث »پیامبر خدا)ص( و بقیع« اختصاص دارد  فصل سوم 

کرده اند جمع آوری شده است. کرم)ص( دربارۀ بقیع یا در بقیع ایراد  ا

که در آن نیز به سخنان و روایات حضرت  کتاب است  »عترت پیامبر)ص( و بقیع« عنوان فصل چهارم این 

کاظم)ع( و امام  امیرمؤمنــان)ع(، حضــرت زهرا)س(، امام حســین)ع(، امام باقــر)ع(، امام صادق)ع(، امــام 

رضا)ع( در این باره پرداخته شده است.

»صحابه و بقیع« پنجمین فصل این کتاب است که در آن داستان هایی از برخی از صحابه همچون سلمان 

فارســی، ابوبکــر، عمــر بــن خطاب، عبیــداهلل بن عمر، عثمــان، ابوهریره و عبــداهلل بن جعفر در ارتبــاط با بقیع 

آورده شده است.

کــه در آن به معرفــی مهم ترین افراد مدفون در قبرســتان  »مشــاهیر مدفــون در بقیــع« عنوان فصل ششــم اســت 

بقیع پرداخته اســت که عبارتند از: ائمۀ بقیع )شــامل امام حســن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام باقر)ع(، 

 1. مقدمۀ مؤلف، ص 21.

 اباذر نصراصفهانی
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امام صادق)ع(، عباس عموی پیامبر)ص(، فاطمه بنت اســد، دختران 

رسول خدا)ص(، همسران پیامبر خدا)ص(، عمه های رسول خدا)ص( 

و برخــی از چهره هــای معــروف همچون عقیــل بن ابوطالــب، عبداهلل بن 

جعفر، ام البنین، مالک بن انس، نافع و ... .

در فصــل هفتــم با عنوان »امامان بقیع)ع(« به  طور ویژه مطالبی دربارۀ هر 

یک از ائمۀ مدفون در بقعیع آمده است.     

یارت امامان بقیع)ع(« بررســی شــده اســت.  در فصل هشــتم »فضیلت ز

کیفیت  یارت ائمۀ بقیــع،  نویســنده در این قســمت پــس از بیــان آداب ز

یارت ایشان را آورده است. ز

عنــوان فصــل نهــم »دیگــر دفن شــدگان در بقیع« اســت. در ایــن فصل به 

معرفی یکصد وبیست و شــش نفر از صحابه، تابعان، شهیدان، صالحان 

که در بقیع دفن شده اند پرداخته است. و دیگر مؤمنان و مردمی 

کن موجود در بقیع« عنوان فصل دهم اســت. مؤلف در توضیح این  »اما

یخی و روایی را مطالعه می کنیم،  کتاب هــای تار که  فصل نوشــته: زمانی 

بــه مکان هایــی واقــع در محدوده بقیع اشــاره شــده اســت. در این فصل 

کن عبارتند از: اســواف، حمام  ایــن موارد را آورده اســت. برخی از این اما

ابوقطیفــه، خانــۀ امــام علــی بــن ابی طالــب)ع(، خانــۀ ابــن افلــح، خانل 

کوکب و ...   .    ابوبکر، خانۀ جحشی ها، حش 

در فصل یازدهم این کتاب »وقایع بقیع« بررسی شده است. از جمله این 

یافت خبر کشته شدن  وقایع می توان به نزول آیۀ قرآن در بقیع، روز بقیع، در

کعب و ذلت یهود، ترک کردن خطبۀ نماز جمعۀ پیامبر)ص(، محل قتل 

ک ســپاری پیامبــر خــدا)ص( در بقیع  حــارث بــن یزیــد و تصمیم بــه خا

کرد.           اشاره 

که برخی از اشــعار  کتاب اســت  »بقیع در شــعر عربی« آخرین فصل این 

شاعران  قدیم عرب زبان دربارۀ بقیع در آن آمده است.

از  از 42 تصویــر قدیمــی و جدیــد  کتــاب هــم مجموعــه ای  انتهــای  در 

گــردآوری و به صــورت رنگی  کــه در منابــع مختلف بوده  قبرســتان بقیــع 

عرضه شده است. 

کــه در گروه  یــخ« نوشــتۀ محمدامیــن پورامینی  کتــاب »بقیــع در بســتر تار

یــارت تهیه شــده اســت، در دی ماه  یــخ و ســیرۀ پژوهشــکدۀ حــج و ز تار

1394 در 352 صفحه و در قطع وزیری توســط نشــر مشــعر منتشــر شــده 

است.
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 بینامتنیت، از ساختارگرایی تا پسامدرنیست؛
 بهمن نامورمطلق؛ تهران: سخن، 1395

گون متنوع و متکثرند.  گونا یخی و چه در فرهنگ های  یکردهای نقد از زوایای متفاوت چه در دوره های تار رو

یکردهای نقد در آثــار ادبی - هنری همگی یک هدف مشــترک دارند و آن  کــه رو کرد  بایــد بــه ایــن نکته توجه 

یکردهای نقد تالش دارند این رمزگشایی را روشمند انجام دهند. رمزگشایی است. رو

یکردهــای نقد ادبی، بررســی آثار به صورت بینامتنیت اســت. بینامتنیت بــه نحوۀ تأثیر متن ها در  یکــی از رو

یافت دیگــر متن ها و روابط  یکرد، تأثیر متن ها در شــکل گیری و در شــکل گیری یکدیگــر توجــه می کند. ایــن رو

میان آنها را مطالعه می کند.

که اغلب چگونگی رمزگذاری و فرایند رمزگشــایی و  بینامتنیت یکی از شــاخصه های نشانه شناســی اســت 

داللت پــردازی را هــدف مطالعه خــود قرار می دهد و به عنوان یک ویژگی منحصر به فــرد در آثار ادبی - هنری  

می کوشد تا چگونگی تکثیر متنی را توضیح دهد. گفتنی است متن ها فقط در بستر جهان متنی و بینامتنی 

که امکان تکثیر پیدا می کنند.           است 

کلی از دو بخش اصلی تشکیل شده است:  نخست به دورۀ ساختارگرایی باز یا  کتاب مورد نظر در یک نگاه 

دورۀ نزدیک به آن مربوط می شود. اما دستۀ دوم نظریه هایی را گرد می آورد که هم از نظر زمانی پسین تر هستند 

و هم به ویژه بینامتنیت را بخشی از یک نظریه به حساب می آورد.

که هر بخش شامل چند فصل است. کتاب حاضر در شش بخش تنظیم شده 

کــه یــا به طور قطعــی در پارادایام  یکردهایی پرداخته اســت  بخــش نخســت در ســه فصــل مجــزا بــه بررســی رو

کرده اند؛ مانند مبحث مهم ترامتنیت تا بینامتنیت  گرفته اند و تمام اصول آن را رعایت  ساختارگرایی شکل 

که در مرز دو پارادایم قرار دارند، ولی هنوز ســاختارگرایی غلبه نســبی دارد؛ مانند  یکردهایی  از ژرار ژنت یا رو

یکرد زیر مورد بررســی  یکرد نظریۀ نقل قول از آنتوان کمپانیون و نظریه تأثیر هارولد بلوم. در این بخش ســه رو رو

و مطالعه قرار می گیرند:           

- ترامتنیت از ژارژ ژنت2  

کمپانیون3  - نقل قول از آنتوان 

- اضطراب تأثیر از هارولد بلوم4 

یکرد این کتاب بر اســاس  گفتنــی اســت نظریه پــردازان دیگری نیز در این مهم نظریه پردازی داشــته اند، اما رو

نظریات این نظریه پردازان است.               

یکردهــای پساســاختارگرا پرداختــه اســت. پساســاختارگرایی زمینه هــا را  بخــش دوم بــه بینامتنیــت در رو

که از این پــس فقط به متن های )ادبی / هنری( بســنده  یکردهایی  یکردهــای تــازه فراهم مــی آورد. رو بــرای رو

2. Gerard Genette

ینی که در بســیاری از تحقیقات کنونی از آن اســتفاده می شــود ترامتنیت اســت.  این دســتگاه تازه می کوشــد تا همۀ  یکــی از مهــم تریــن گرایش  های نو
که پنهانی یا آشکار یک متن را در ارتباط با دیگر متن ها قرار می دهد.    یر پوشش خود قرار دهد. هر چیزی  ارتباطات میان یک متن را ز

3. Antoine Compaganon

گاه مبسوطی  گون مباحث  گونا نقل قول یکی از نخستین و رایج ترین اشکال بینامتنیت محسوب می شود. به همین دلیل در مورد آن در فرهنگ های 
یژه نقل قول های دینی شده، چنان که حتی یک شاخۀ علمی مخصوص  یژه ای به نقل قول، به و مطرح شده است. برای مثال در فرهنگ ایرانی توجه و

گردیده است. )صفحۀ ۴۰(                                     برایش راه اندازی 
4. Harold bloom

کسی بر چیزی است. کسی یا  کسی بر  کسی یا  کنشی مستمر و اثرگذاری چیزی بر چیزی یا چیزی بر 

 سارا شفیع زاده
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رویکــرد بــه نوع خاصــی از این رابطه که پس از وقوع انقالب اســالمی و 

فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی شــکل گرفت توجه ویژه دارد. با این 

تحوالت در نیمه دوم قرن بیستم بود که پارادایمی نوین در جهان ظهور 

کرد. یکی از عناصر مهم و کلیدی بیناتمدنیت، بینامتنیت است. 

که یک نمونه  کاربردی بررســی شده است  در بخش ششــم دو نمونۀ 

یکرد پسااستعماری و دیگری پست مدرنیستی مربوط می شود. به رو

یکردهــای نظریه پردازان انتخاب شــده  کتــاب حاضــر و رو - تفــاوت 

کــه برخــی از محققــان، به ویــژه در ایران بــر این  بــه ایــن دلیــل اســت 

یکــرد بینامتنیــت و به طورکلــی نشانه شناســی بــا افول  کــه رو باورنــد 

ســاختارگرایی بــه پایــان خود می رســد، امــا کتاب حاضــر این فرض 

یکرد را بررســی می کند.  را نفــی می کنــد و بــرای ایــن ادعا چندیــن رو

کــه بینامتنیت  کتــاب به ویــژه قســمت دوم آن نشــان می دهــد  ایــن 

پس از ســاختارگرایی نه  فقط پایان نیافته است، بلکه به طور گسترده 

یکردهــا جــا باز نمــوده و بخش مهمــی از نظریه ها و  در بســیاری از رو

یکردهای متأخرتر شده است.           رو

گرفتــه اســت در  کتــاب مــورد توجــه قــرار  کــه در ایــن  یکردهایــی  رو

کتاب های دیگر بینامتنیت حتی اشــاره ای نیز به آنها نشــده است. 

کرد. یکی دیگر از نکات  برای مثال می توان به نقد جغرافیایی اشاره 

کتــاب ترکیب بنــدی آن اســت. ترکیب بنــدی  قابــل توجــه در ایــن 

گرفته اســت.  کتــاب بــا توجــه بــه چینــش خطــی زمانی شــکل  ایــن 

تقســیم بندی نظریه پردازان به پیشــابینامتنیت، پساساختارگرایان، 

کتــاب  گفتمــان پــردازان و پست مدرنیســت ها ترتیــب خــاص ایــن 

کــه هر بخش  کتــاب حاضر این اســت  اســت.  از دیگــر ویژگی هــای 

بــا یــک مقدمــه کوتاه  با مباحث هــر فصل مرتبط می شــود. هر فصل 

بــا یــک نتیجه گیــری از کل مبحث و ذکر منابع همــان فصل به پایان 

می رسد.

ســخن آخــر: بینامتینــت هنــوز پویا و فعال اســت و هنــوز حرف های 

که متن و متن پردازی وجود  گفتن دارد. در واقع تا زمانی  زیادی برای 

دارد، روابــط بینامتنــی نیــز وجــود دارد. تــا زمانــی که روابــط بینامتنی 

وجــود دارد نیــاز بــه مطالعــات بینامتنــی نیــز ضــرورت می یابــد. در 

حقیقت بینامتنیت بخش مهم و غیرقابل چشم پوشــی از تاریخ نقد 

که توجهی  معاصر ادبی و هنری محســوب می گردد. هر تاریخ نقدی 

به بینامتنیت نکند ناقص خواهد بود.

نمی کننــد و بــرای رمزگشــایی و تبیــن آنهــا بــه عوامــل دیگر نیــز توجه 

مطالعــۀ  بــرای  پساســاختارگرایی  ســاختارگرایی،  برخــالف  دارنــد. 

خویــش، شــرایط اجتماعــی و موقعیــت مؤلــف را ضــروری می داند. 

همچنیــن زبــان را به داللت صرف محدود نمی کند، بلکه آن را یک 

یکرد متن بخشی از یک  کنش یا علت یک کنش می داند. در این رو

گفتمانی به حساب می آید. به همین دلیل  فرایند بزرگ اجتماعی و 

یکرد مهم این  دوره، یعنی پسااستعماری  در قالب دو فصل  به دو رو

و بینامتنیت و بینامتنیت و نقد جغرافیایی می پردازد.

یکرد  گفتمان در قالب رو کتاب به بینامتنیت و تحلیل  بخش سوم 

گفتمان نورمن فرکالف می پردازد. بینامتنیت در تحلیل انتقادی 

بخــش چهــارم با عنوان بینامتنیت و پســت مدرنســیم بــه جایگاه و 

نقــش بینامتنیــت در هنــر و ادبیات پســت مدرن اشــاره دارد. بدین 

منظور نخست به مطالعه ای در خصوص هنر و ادبیات پست مدرن 

و رابطه آن با بینامتنیت پرداخته شده است. سپس نظرات یکی از 

نظریه پــردازان بــزرگ این حــوزه، یعنی »لیندا هاچــن« در بینامتنیت 

یخ نگاری پســت  و زیرگونه هــای آن در ادبیــات و هنــر و تــا حــدی تار

مدرن مطالعه شده است.

 بخش پنجم به بینامتنیت و نظریه بیناتمدنی می پردازد.

شــکل  آمریــکا  و  پــا  ارو در  بینامتنــی  یکردهــای  رو زیــر  و  نظریه هــا 

گرفته  انــد. بــه عبــارت دیگــر در نظریه هــای شــرقی هنــوز یــک نظریه 

گیــر در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. به طورکلــی یکــی از  قدرتمنــد و فرا

کمبود نظریه،    کشورهای شــرقی عالوه بر نبود یا  مهم ترین مشــکالت 

گسترش آنهاست.  نداشتن امکان و فرهنگ 

ایــن بخــش بــر خــالف بخش های دیگــر فقــط از یک فصل تشــکیل 

کتاب ارائه می گردد.  که نظریۀ آن توسط مؤلف همین  شده است 

کــه جهان کنونی  یکــرد بیناتمدنی بر این باور اســتوار شــده اســت  رو

گرفتــه و این وضعیــت تازه منجــر به خلق  در وضعیــت تــازه ای قــرار 

که الزم اســت نقد ویژه ای برای  آثار ادبی - هنری مخصوصی شــده 

مطالعه آثار یادشده طراحی شود.

رویکرد بیناتمدنی هم از مطالعات شرق شناســی و پسااســتعماری و 

هــم از مطالعــات فرهنگی و گفتمانی بهره برده اســت، اما خود را یک 

رویکــرد مســتقل نیــز معرفی می نمایــد. رویکــرد بیناتمدنــی رویکردی 

موضــوع محــور اســت، یعنی بیــش از هــر چیز با توجــه به روابــط میان 

گرفته اســت. این  تمدن هــا، به ویژه تمدن های شــرقی و غربی شــکل 
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 فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی؛ 
 عالءالدین طباطبایی؛
 تهران: فرهنگ معاصر، 640 صفحه، 1395

کنون آثار متعددی منتشر شده است. اثرهایی که  گون تا دربارۀ دســتور زبان فارســی بر اساس دیدگاه های گونا

صرفًا نگاه ســنتی به مقوله دســتور دارند یا کتاب هایی که با تحّول در دستورنویســی ســعی کرده اند دیدگاهی 

تازه را ارائه کنند. در این میان تولید اصطالحات خاص در دستور زبان، امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. 

دستورنویسان هر چه پیش تر آمدند به دایرۀ واژگان دستور فارسی افزودند. از این رو نمی توان کتاب دستوری را 

کامل و جامع دانست! کامل از این حیث که ممکن است بر اساس نظریۀ دستوری که آن را مورد توجه و تبیین 

کار برده باشــد که مورد توجه دستورنویســان دیگر نباشــد. بنابراین در دســتور  قرار داده اســت، اصطالحی را به 

زبان فارســی با تکّثر اصطالحات دســتوری مواجهیم که مخاطبان را گاه میان انبوهی از واژه ها و اصطالحات 

مترادف دستوری محصور می کند.

گذشــته روش دســتوری بــر مبنــای دســتور تجویــزی توضیــح داده می شــد، امــا امــروز یکــی از جنبه هــای  در 

دســتورپژوهی، توجه به دســتور توصیفی اســت. دســتور توصیفی بر اســاس آموزه های دســتور جدید و سنتی 

کاربردی دستور  سعی می کند به توصیف ساختمان دستور زبان بپردازد. با این حال اصطالحات آموزشی - 

گاه متعدد اســت؛ یعنی در  کنــده و  کاربران دســتور زبان فارســی اســت، پرا کــه مورد اســتفادۀ دانش پژوهان و 

میان اهل دستور زبان، حتی برای یک مفهوم چند اصطالح وضع شده است. 

گردآوری اصطالحات تخصصی و پرکاربرد دستور  کتاب فرهنگ توصیفی دســتور زبان فارســی تالشــی برای 

زبان ســنتی و دســتور زبان، بر اســاس آموزه های زبان شناسی است. البته  پژوهش حاضر مقولۀ دستور سنتی 

گرفته و مورد اتفاق و اســتفاده اهل زبان  و دســتور جدید را تا آنجایی که در کتاب های درســی مورد توجه قرار 

بوده اســت، به روشــی توصیفی بررســی کرده اســت. چنانچه در مقدمۀ کتاب نیز به این موضوع اشــاره شــده 

است که در استفاده از اصطالحات دستور سنتی به تعابیری که در کتاب های درسی اشاره شده و در دستور 

ماندگاری بیشــتری داشــته است توجه شده است. از طرفی اصطالح های دیگری که زبان شناسان به دستور 

کــه به توصیف زبــان پرداخته اند مــورد بحث کتاب پیش رو اســت. به بیــان دیگر،  افزوده انــد نیــز تــا آنجایــی 

کتاب آموزه های زبان شناسی را تا آنجایی که به تبیین زبان نمی پردازند و مورد مناقشه نیستند استفاده کرده 

کرده است.      و آمیخته ای از اصطالحات دستور سنتی و جدید را به مخاطب ارائه 

بنابراین در روش شناســی کتاب حاضر با دو موضوع مواجه هســتیم. نخســت اســتفاده از اصطالحاتی که در 

کتاب های درســی دســتور شــرح داده شده اند و مورد اســتفاده دستورنویسان ســنتی و زبان شناسان هستند. 

گــردآوری نمانده و گاه هر مدخــل را به عنوان مقاله ای کامل بر اســاس  دوم اینکــه پژوهشــگر صرفــًا در مرحلــه 

کرده است.  گون بررسی و نتیجه گیری  گونا دیدگاه های 

کتاب بر اســاس روشــی موضوعی دســته بندی نشــده اســت، بلکه اصطالح ها به ترتیب حروف الفبا توضیح 

کــه بیشــترین اقبــال در میان کتاب های دســتوری را داشــته  داده شــده اند. در توضیــح هــر اصطــالح واژه ای 

گر نیاز به ارجاع به اصطالح دیگری بوده است به این موضوع توجه شده است. برای مثال در  گزینش شده و ا

گفته شــده اســت به مداخل مرتبط دیگر از قبیل »پایه،  انتهای مدخِل »پســوند« با عالمت اختصاری »نک« 

وند، وند اشتقاقی، وند تصریفی، اشتقاق در زبان شناسی، تصریف« مراجعه شود. 

گرفته، در کتاب  که رایج نیســت، اما مورد استفاده برخی دســتورپژوهان قرار  همچنین عنوان های دســتوری 

کاملی  علی 
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نصیحت نامۀ شاهی؛ ینبوع االسرار فی نصایح االبرار؛ 
قاجانلو؛  کرم آ تاج الدین حسین خوارزمی؛ به تصحیح ا
تهران: مولی، 1396

نصیحــة الملــوک بــه فــن حکومــت ارتبــاط دارد و ادبیــات فارســی 
کار بنــدد تا  کــه فرمانــروا باید بــه  بــه ایــن فــن پرداختــه تــا شــیوه ای را 

رعایــای خویــش را تحــت تأثیــر قــرار دهــد بــه او نشــان دهــد. هدف 

اســت  امیــر  فرمــان  در  کــه  جامعــه ای  کــه  اســت  آن  تأثیــر  ایــن  از 

گــردد و مــردم تشــکیل دهندۀ آن جامعــه بــه ســمت خیر و  همبســته 

صــالح هــر چــه همگانی تــر رهنمــون گردنــد. آموزش های منــدرج در 

»نصیحة الملوک«ها در شــکل های ادبی متنوع بیان شــده اند. برای 
مثــال افزون بــر مجموعه های اندرز ســاده )اندرزنامه هــا(، پندیات و 

کــه در آنها  ضرب المثل هــای حکیمانــه و حکایــات تدوین می شــد 

طبقه بندی این موضوع بر پایۀ مالحظات اخالقی و سیاســی خاص 

انجام می گرفت.    

آثار مشتمل بر اندرزهای تاریخ نگاران به سالطین
یــخ ابوالفضل بیهقــی، مجموعه اندرزهای ســبکتکین، در آداب  تار
ســلطنت، گرشاسب نامۀ ابونصر طوسی، سیرالملوک خواجه نصیر، 
یخ ایالت فــارس )فارس نامۀ( ابن بلخی  نصیحــة الملوک غزالی، تار
و کلیلــه و دمنــۀ ابــن مقفــع. از آثــار نیمۀ دوم ســدۀ ششــم می توان به 

کتــاب اغراض السیاســة فی اعراض الرئاســة و ســندبادنامۀ ظهیری 

ســمرقندی، بختیارنامــۀ دقایقــی مــروزی و جامــع العلــوم فخــر رازی 
کرد.  اشاره 

کتــاب مرزبان نامه، ســاز و پیرایه شــاهان  در نیمــۀ اول قــرن هفتــم از 

کاشــانی و رســم و آیین پادشــاهان قدیم خواجه  پرمایه افضل الدین 
نصیر یاد شده است. 

و  نصیحت نامه هــا  ســنت  ادامــۀ  در  شــاهی«  »نصیحت نامــۀ 
یخ ادبیات فارســی اســت. هدف از نگارش  نصیحة الملوک های تار

این قبیل آثار همبستگی جامعه و خیر و صالح همگانی است. 

دربارۀ نویسنده
کمال حســین  کمال حســین خوارزمی اســت.  کتاب  نویســندۀ این 

خوارزمی نامی اســت برای ســه شــخصیت که در ســنوات مختلف 

کتــب مناقب به آمیختگی ذکر شــده اســت. حســین  در تذکره هــا و 

خوارزمــی مؤلــف ایــن اثــر ملقــب بــه »تاج الدیــن« از عرفای سلســله 

که  گانه مطرح شــده و با عالمت، به مدخلی  به عنوان مدخلی جدا

رایج تر است ارجاع داده شده است. مانند:

تکواژه ← واژه قاموسی

کــه حداقــل دانــش  کســانی  کتــاب بــرای  از نظــر ســطح مخاطــب 

دســتوری را در اختیــار دارند مفید اســت. خواننده با داشــتن اندک 

کتــاب را مورد مطالعه قرار  اطالعات دســتوری می تواند مدخل های 

گاه زنجیره ای مداخل و ارتباط  دهد و با توجه به ارجاع های مفید و 

کامل نماید. آنها با یکدیگر مباحث را 

کــه الزم بــوده اســت  در خصــوص مدخل نویســی پژوهشــگر هــر جــا 

کرده اســت. بــرای مثال در مدخــل »ِاتباع«  پیشــینه بحــث را مطرح 

بــه ســابقه بحــث پرداختــه و از فرهنگ هــا و لغت نامه هــای مشــهور 

کــدام از عناوین و  نیــز بــرای تبیین مدخل بهره برده اســت. منابع هر 

گاه برای  گانــه در انتهای هر مدخل آمده و  مدخل هــا به صورت جدا

گاهی بیشتر و ارجاع مخاطب، چند منبع ذکر شده است.  آ

استفاده از شاهدمثال ها بر اساس نوع مدخل است؛ یعنی پژوهشگر 

هر جا که نیاز بوده از بیت های شاعران کهن بهره گرفته است. مانند 

صفحه هــای 8 و 335.  البتــه در بســیاری از مــوارد شــواهد مثــال بر 

اساس جمله ها و عبارت های نثر معاصر فارسی نوشته شده است.

و  واژه هــا  بــرای  انگلیســی   - فارســی  واژه نامــه  کتــاب  انتهــای  در 

کــه معادل مشــخصی در زبان انگلیســی دارند در نظر  مدخل هایــی 

گرفتــه شــده اســت. همچنین پــس از درج فهرســت منابع فارســی و 

که در مدخل ها نیامده ، »نمایۀ مفهومی«  انگلیســی، برای واژه هایی 

تهیــه شــده تــا مخاطــب پــس از مراجعــه بــه مدخل هــای اصلــی و 

ارجاعــی، در صــورت پیدانکــردن بحث مــورد نظر به نمایــه مفهومی 

کرده و بحث خود را پیگیری نماید.  مراجعه 

کرده است  در مجموع »فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی« سعی 

دســت کم بخشی از ســرمایه ای را که دستورپژوهان در توصیف زبان 

کرده اند، در اختیار خوانندگان قرار دهد. گردآوردی  فارسی 

 مرتضی غالمی
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کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق«5 پرداخته است.

باب اول: فضایل معرفت خدا
کســب معرفت و ســلوک  باب اول به فضایل معرفت خدا و راه های 

راه عبودیــت پرداختــه اســت و بیــان می کنــد که معرفــت الهی، نقد 

در  چنان کــه  اســت،  محبــت  درخــت  میــوۀ  و  پادشــاهی  گنجینــۀ 

یفی از  »احببــت ان اعــرف« به آن اشــاره شــد. در ایــن بخش بــه تعار

معرفت توســط برخی از بزرگان و تفاوت های معرفت و علم پرداخته 

شــده و از مقامات معرفت عقلیه، نظریه و شــهودیه اســت سخن به 

میان آمده است.

باب دوم: فضایل علم و حسن نتایج آن
مؤلف باب دوم را به فضایل علم و حسن نتایج آن اختصاص داده 

کــه شــامل دو مطلب می شــود: مطلــب اول در فضایل علم و  اســت 

حســن نتایــج آن و مطلــب دوم در فضایــل عقل و حســن نتایج آن و 

قبایــح حماقــت اســت. در این بخش به شایســتگی جایــگاه علم و 

که علم حیات دل و وســیله ای  علما پرداخته اســت و بیان می کند 

محکــم بــرای رســیدن بــه درجــات واال و ســعادت ادبــی اســت و بــر 

کید می کند. فضیلت عالم بر عابد تأ

باب سوم: در تحریض بر مصاحبت ابرار و تحذیر از اشرار
در بــاب ســوم بــه تحریض بــر مصاحبت ابــرار و دوری از همنشــینی 

اشرار پرداخته است و بیان می کند کسی را که برای دوستی انتخاب 

نیکوخویــی،  از جملــه:  باشــد.  ویژگــی  پنــج  بایــد دارای  می کنــی، 

راســت گویی، بر دنیا حریص نباشــد، عاقل باشــد و خصلت صالح 

که در این بخش  که مفصاًل به آن پرداخته است. نکتۀ اصلی  است 

که در ســلوک راه دین و رســیدن بــه عالم یقین  وجــود دارد آن اســت 

حتمًا باید راهبر راه شناس صاحب والیتی باشد.

بــاب چهــارم: در فضایــل معدلــت و راســتی و پرداختــن به حال 
مظلومان 

باب پنجم: در فضایل تقوا
که  در بــاب پنجــم بــه فضایــل تقــوا پرداختــه اســت و بیــان می کنــد 

بهترین توشه برای سفر آخرت تقوا است و مسافر راه آخرت با خیالی 

کــه از تقــوا  آســوده قــدم در راه می گــذارد و ســخنان برخــی بــزرگان را 

کرده است. یف مختلفی داشتند ذکر  تعار

باب ششم: در فضایل محاسبۀ اعمال و مراقبۀ احوال خود

باب ششــم را مؤلف به فضایل محاســبه و مراقبه احوال اختصاص 

 5. بحاراألنوار، ج 8۴، ص 199 و 3۴۴.

یــه، در نیمــۀ دوم ســدۀ هشــتم و نیمــۀ اول ســدۀ نهــم هجــری  کبرو

و شــاعری توانــا و عالــم بــه علــوم معقــول و منقــول و ظاهــر و باطــن و 

دارای قلمی نیکو در نگاشــتن نثر فارســی بوده است. طبق نظر آقای 

ی نیمۀ قرن 8  کــه و درخشــان، بــه ظــن قریب به یقین می تــوان گفت 

هجری )بین ســال های 770ـ780( متولد شــده اســت؛ زیــرا با توجه 

بــه مطالبــی که در کتاب ینبوع آورده، در زمــان تألیف کتاب )832 

ق( از پیــدا شــدن آثــار پیــری و فتور در خــود خبر داده اســت. به نظر 

ی 50  محققان با توجه به این ســخن، در زمان تألیف کتاب، ســن و

تا 60 سال بوده است.

او بــه لحــاظ طریقتــی مریــد خواجــه ابوالوفــای خوارزمــی صوفــی از 

یــه )740 - 835 ق( بــوده اســت. خرقــۀ او بــا  کبرو اقطــاب سلســلۀ 

پنــج واســطه از طریق ابوالفتوح )پســر بهاءالدین( بــه محمد معروف 

کمال  بــه »دانشــمند موالنــا«، از او بــه بهاءالدیــن کبری و از او بــه بابا

کبری )مقتول 618ق( می رسد.  خجندی و سرانجام به نجم الدین 

کــه مهم ترین  کتاب هــای متعــددی بــه او نســبت داده اند  محققــان 

آنها عبارتند از: ینبوع االســرار، شرح مثنوی معروف به جواهراالسرار، 

دیــوان  االقصــی،  المقصــد  شــاهی،  نصیحت نامــه  کنوزالحقایــق، 
اشــعار، تحفــة االبــرار فــی افضــل االذکار، کتابــی در علــوم ظاهــری و 
اصطالحــات، رســاله ای در مســتی از بــادۀ عرفــان، شــرح قصیــدۀ 

برده، آداب المریدین، جواز الســایرین، رســاله ای در عرفان، اساس 
القواعد.

مؤلف این اثر را به دلیل ارادت به امیر شــاه ملک و به دلیل احســاس 

کــه نســبت بــه امیــرزاده ابراهیــم می کرده نوشــته اســت.  مســئولیتی 

که پدر او بر  هدف او خیرخواهی برای امیرزاده و به جای آوردن حقی 

گردن مؤلف داشــته بوده اســت، نه برای تملق و کسب صله. مؤلف 

کتاب، خود را »پروردۀ نعمت این خاندان«  ضمن بیان وجه تسمیۀ 

که فهرست ابواب این اثر است  دانسته و قصد داشته نصایح شاه را 

کند. حفظ 

این اثر از یک دیباچه و دو مقاله و دو خاتمه تشــکیل شــده اســت. 

مقالــۀ اول یــازده باب و مقالۀ دوم نه باب دارد. دیباچۀ این کتاب با 

حمد و ســتایش خداوند آغاز شــده اســت و پس از آن درود و تحیت 

بــه حضــرت محمــد)ص(. ســپس در همیــن دیباچــه مؤلــف نــام 

کرده اســت و ســپس انســان را محور موضوع قرار داده  خودش را ذکر 

که مراد اصلی از جملۀ آفرینش وجود انسان بوده  کرده است  و بیان 

که آینه جمال نمای شاهی می باشد و مقصود از وجود انسان، کمال 

معرفــت حضــرت رحمان اســت و ســپس به حدیث قدســی »کنت 
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و آخریــن بــاب از مقالــه اول، شــامل ســه فصــل اســت: در فضایــل 

کــردن از خــوف خاتمت و  بیــداری، در فضایــل هشــیاری، اندیشــه 

مالقــات خــدا. مؤلــف در این قســمت بر بیــداری و شــب زنده داری 

بسیار سفارش کرده است. در حقیقت بیداری کلید باب های جود 

و سبب رسیدن به مقام محمد است. 

که در مــورد آیین خدمــت حضرت  ســپس بــه مقالــۀ دوم می پــردازد 

خاقانی و رعایت رسوم جهانبانی است و ُنه باب دارد. 

باب اول: در فضایل وفاداری
باب اول در فضایل وفاداری و حق گزاری اســت. وفا، خال رخســارۀ 

جمــال اســت و هیــچ مــرغ دلــی از دام محبــت چنیــن رخســاره ای 

که نقض  نمی توانــد رها شــود. نکتــۀ اصلی در ایــن بخش آن اســت 

عهــد و بی وفایــی بــا خلق ناپســندیده اســت و با حق ناپســندیده تر، 

که به  چنانچــه خداونــد در قــرآن بارها بــه بنی اســرائیل نعمت هایی 

آنها ارزانی داشــت را یادآوری می کند و می خواهد به عهد خودشــان 

وفادار باشند؛ زیرا برای او وفای به عهد و قدردانی اهمیت دارد.

باب دوم: در فضایل اطاعت فرمان پادشاهی
کــه در قســمت  بــاب دوم در فضایــل اطاعــت فرمــان شــاهی اســت 

»اطاعت از فرمان شاه از نگاه مؤلف« به تفصیل به آن پرداخته شده 

است.

باب سوم: در فضایل شکر نعمت 
 باب سوم به فضایل شکر نعمت و حسن خدمت اختصاص دارد. 

در ایــن قســمت بــه چنــد نکتــه اشــاره دارد: اول آنکــه عــدۀ کمــی از 

بندگان خدا اهل سپاســگزاری هســتند. دوم: شــکر نعمت، نعمت 

را افزایش می دهد. ســوم: کســی که شکر مخلوق را بجا نیاورد، شکر 

خالق را نیز نمی تواند بجا آورد و دیگر آنکه شکر تنها به گفتن الحمد 

نیست، بلکه شکر مال، سخاوت، شکر نفس، عبادت، شکر زبان، 

تصدیق، شــکر دل، محبت و توحید، شــکر ســر، مشــاهدات اســت 

که بنده این همه را از خدا بیند، نه  و شــکری دیگر برتر از این اســت 

از خود.

باب چهارم: در فضایل اکتساب رضای والدین
کتســاب رضای والدیــن و دعای خیر بر  بــاب چهــارم نیز به فضایل ا

والدین پرداخته است. باب پنجم در دانستن مقادیر مردم در تنزیل 

هر یک در منزلش اســت. در این بخش به این امر توجه شــده اســت 

که فضیلت و ارزش انســان فقط به صورتش نیست، بلکه به صفای 

قلب و صدق نیت و بلندی همت است.

داده اســت و این عمل را از صفات عاقل می شمارد و سعی می کند 

گرانمایه اســت، پس باید  کــه ســرمایۀ عمر گنجــی  کنــد  گاه  شــاه را آ

وقت را غنیمت شــمرده و ســرمایه از دســت ندهد تا پشیمان نشود؛ 

زیرا هر کسی که برای لذت نفسانی چنین گنجی را از دست بدهد، 

ماننــد کودکی اســت که انگشــترین بــه خرما دهد. او شــاه را فقط به 

که محاسبۀ عوام است پند نمی دهد، بلکه به او طریقۀ  محاسبه ای 

محاسبۀ خواص را می آموزد.

باب هفتم: در فضایل تواضع و رذایل تکبر
کــه از مفاتیح ابــواب فیض  بــاب هفتــم به فضایــل تواضــع پرداخته 

کــرده و از زبان حکما  کبر ذکر  رحمانیــت اســت و نقطــه مقابــل آن را 

بیان کرده است که ابلیس به خاطر داشتن کبر و نخوت ملعون شد.

باب هشتم: در فضایل حلم و حسن اخالق
بــاب هشــتم بــه فضایل حلم و عفو و حســن مکارم اخــالق پرداخته 

است. اسوۀ همه محاسن افعال حلم است و از زبان ارباب اشارات 

کــرم و حلــم و شــفقت و حســن اخــالق حضــرت  کــه  بیــان می کنــد 

ئک شــد که بــدان دعا تــا انقراض  کــه ســبب دعای مال ابراهیــم بــود 

عالم و انقطاع نســل بنی آدم دولت و نبوت از خاندان او دور نشــد و 

که یکی از فرزندان اوست، بدین  ســرور انبیاء حضرت محمد)ص( 

واسطه مأمور به اتباع ملت او شد. در آخر نیز مؤلف توجه شاهزاده را 

به عفو در هنگام قدرت جلب می کند.

باب نهم: در فضایل علو همت
بــاب نهــم در فضایــل علّو همــت و رذایل دون همتی اســت. همت 

عالــی ســبب نیــل مقامــات متعالیــه اســت و انســان با بــال همتش 

کند. مؤلف سعی دارد نظر شاهزاده را به صرف همت  می تواند پرواز 

کنــد، پــس نوع ســخنش ذهــن را بــه چیزی  در مراتــب باالتــر جلــب 

کــه بلند همت ترند،  باالتــر از این دنیا می کشــاند و می گوید: کســانی 

همت شــان را صــرف دنیــا نمی کننــد و از اقبالــش شــاد و از ادبارش 

غمگیــن نمی شــوند. بعــد بلندهمتــی حضرت رســول)ص( را مثال 

کــه مشــارق و مغــارب، دنیــا و عقبی را به ایشــان عرضــه کردند،  زده 

ولی به چشم حقارت به آنها نگریست.

باب دهم: در ترجیح حکم خدا
بــاب دهم در مــورد فضایل ترجیح حکم خدا و هوای نفس و اختیار 

کــه هوی، راهزن  دین بر دنیا اســت. در این بخش بیان شــده اســت 

طالبان حق است می توان گفت: بازدارندگان سختی هستند، چون 

وقتی انسان غالب شود، همه مملکت وجودش را می گیرد.
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کتاب ها و مآخذ  کتاب از جمله  منابع مورد اســتفادۀ مؤلف در این 

کتــاب مرصادالعبــاد، منــارات الســائرین نجم الدیــن رازی،  منثــور 

کالبــاذی، شــرح فصــوص  کیمیــای ســعادت غزالــی، شــرح تعــرف 

که در متن از آنها  الحکم قیصری و همچنین تفاســیر عرفانی اســت 

یخی با عنوان »اصحاب  کتــب تار بــا تعبیر »ارباب اشــارات« و نیز از 

کرده  کــرده و عمومًا بــدون ذکر نــام از آنان مطالبــی نقل  یــخ« یــاد  توار

اســت. از آثــار منظوم نیــز از مثنوی معنوی، دیوان شــمس، بوســتان 

کرده اســت.  ســعدی، تذکرة االولیاء و غزلیات عطار و ... اســتفاده 
افزون بر این مؤلف به اشــعار خود نیز اســتناد کرده اســت، ولی چون 

خود شارح مثنوی بوده، بیشتر از اشعار مثنوی و دیوان شمس و پس 

از آن اشعار خاقانی و آثار عطار بهره برده است.

مؤلــف ابتــدای هر بــاب را با آیات قرآن و ســپس احادیــث آغاز کرده 

یادی به آیات و روایات و حکایات اســتناد جسته  اســت و در موارد ز

کلمۀ  که قســمتی از آیه را آورده اســت،  اســت. در پایــان آیه یا زمانی 

»اآلیه« را نوشــته اســت و بیشــتر احادیث را از حضرت رسول )ص(، 

خلفــای راشــدین، حضرت زهرا، امام علی، حســنین و امام صادق 

)علیهم السالم( آورده است. 

کتــاب از ســه نســخه بــه ایــن ترتیــب  مصحــح بــرای تصحیــح ایــن 

کرده است: استفاده 

1. نســخۀ نصیحت نامــۀ شــاهی دانشــگاه تهران: نســخه ای در قطع 

وزیری، به خط نســتعلیق و زبان فارســی و هر صفحه دارای 17 سطر 

که در ســال 830 هجری تألیف و تحریر شــده و به شــمارۀ 3650 در 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

2. نسخۀ ینبوع االسرار فی نصایح االبرار کتابخانۀ مجلس: نسخه ای 

در قطع رقعی، با خط نستعلیق و به زبان فارسی و هر صفحه دارای 

کتابت شــده و به شــمارۀ ثبت  کــه در رمضان 891 هجری  17 ســطر 

5093 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است. کاتب این 

نسخه محمد بن حسن بن محمد حافظ رافعی است.

کتابخانــۀ آســتان قــدس مشــهد:  3. نســخۀ نصیحت نامــۀ شــاهی 

نســخه ای در قطــع وزیــری، بــه خــط نســتعلیق و بــه زبــان فارســی و 

هــر صفحــه دارای 21 ســطر متعلــق بــه اواخــر قــرن دهــم. این نســخه 

کتابخانــۀ مرکــزی و مرکز اســناد آســتان قدس  بــه شــمارۀ 27163 در 

رضوی در شهر مشهد موجود است. 

کتــاب توســط انتشــارات مولــی در 520 نســخه بــه ســال 1396  ایــن 

منتشر شده است.

باب ششم: در فضایل رضادادن به قضای الیهی
باب ششم در فضایل رضادادن به قضای الهی و مصابرت بر جریان 

که هر کس  احکام پادشــاهی اســت. مقام رضا، مقام بلندی اســت 

دارای آن مقام نیســت، نشــان دهندۀ اخالص بنده نســبت به خدا و 

سنگ محک عیار محبت اوست.

باب هفتم: در فواید ارشاد مرشد
بــاب هفتم در فواید ارشــاد مرشــد اســت. مؤلف در ایــن باب باز هم 

کید می کند که جویندگان قرب پادشاه مطلق باید مرشدی واصل  تأ

گمراهی نیفتند. و واقف از مراحل راه داشته باشند تا به 

باب هشتم: توکل به حضرت الهی 
که  مؤلف باب هشــتم را به توکل نســبت داده اســت. بدیهی اســت 

کلیدی ترک  میــان رضــا و توکل ارتبــاط تنگاتنگی وجود دارد. نکتــۀ 

تصرف و اختیار و تفویض امور به خداســت. هرقدر معرفت عالی تر 

کــه معرفت بــه کمال  کمتــر می شــود و زمانــی  شــود، تصــرف همــت 

برســد، همت را تصرف می کند. توکل ســه درجه دارد: درجۀ اول آن 

که اعتماد متوکل بر حضرت حق مثل اعتماد موکل باشــد بر  اســت 

وکیل خود. درجۀ دوم: از این اقوی است و اعتماد متوکل بر حضرت 

کودک بر مادرش است. درجۀ سوم از هر دو درجه  حق، مثل اعتماد 

اعالســت؛ در این درجه متوکل نزد حق چون نیت اســت نزد غســال 

کرده است. کلی ترک  که اختیار خود را به 

کتاب باب نهم: خاتمه 
کتــاب اســت، بــه فضیلــت انســان بــر ســایر  کــه خاتمــۀ  بــاب نهــم 

که نطق و سخن است پرداخته و هدف خود را از تألیف  موجودات 

کرده است. کتاب بیان  این 


