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 چکیده

لدین نسفی از عارفان پرکار قرن هفتم هجری است که در آثارش توجه بسیاری به عزیزا
توان یرا م» نوع تعلیمی«تعلیم، تربیت و آموزش داشته؛ از این جهت میان انواع ادبی، 

های اساسی جوامع و تعلیم و تربیت موفق همواره از دغدغه. لیفاتش اطالق کردبه تأ
نسفی نیز همچون معلم و مصلحی که در قبال افراد و جامعه احساس . افراد بوده است
پردازد و این وجهی است که در آثار کند به امر خطیر آموزش و تعلیم میمسئولیت می

آثار او هم متضمن قصد و نیت تعلیم و هم مبتني بر . استنسفی فراموش گردیده 
 نظر گرفتن اینکه در این پژوهش این مسئله با در. روش تعلیمي زمان خودش است

موضوعاتي که . شود تعلیم تصوف معطوف به دو رویکرد نظری و عملی است بررسي مي
، »تعلیم علمنسفی و «: شود عبارت است از  تعلیمي آثار نسفي مربوط ميۀبه وجه

تعلیم علم مربوط به آموزش . »روش تعلیم نسفی«و باالخره » نسفی و تعلیم عمل«
روش تعلیم . تصوف نظري و تعلیم عمل مربوط به آموزش سیر و سلوك عرفاني است
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 مقدمه
توان به لحاظ کارکرد، اثر تعلیمي محسوب کرد زیرا در کنـار              هر اثر ادبي را کمابیش مي     

ها و کارکردها، حاوي نکات آموزنده هم هست؛ اما براي اینکه اثري را در ذیل                 سایر جنبه 
 ویژگي کافي نیست، زیرا قصد نویـسنده در تعریـف    بندي کنیم این    ادبیات تعلیمي دسته  

تري نسبت به کارکرد اثر دارد و ایـن مطلبـي اسـت کـه در               اثر ادبي تعلیمي جایگاه مهم    
تطلـق التعلیمیـة    «: شـود   که گفته مـي   چنان. شود  تعریف ادبیات تعلیمي بر آن تأکید مي      

 »didactic« التیني   ۀاژاصل و ]. ١٣ [»علي العمل األدبي، الذي یستهدف تلقین أطروحة ما       
 تعلـیم اسـت   ۀتضمن معني قـصد و اراد  شود نیز م    که به ادبیات یا اثر تعلیمي ترجمه مي       

]88.29, p .[شود کمتر کسي هست که آثاري مثـل    که به کارکرد اثر مربوط ميتا جایي
 آثار تعلیمي ملحوظ نکنـد، زیـرا        ۀها را در زمر   گلستان یا بوستان سعدي و آثار مشابه آن       

هـا نیـز تعلـیم بـوده        اند اما قصد نویسنده از تصنیف آن        ها واقعاً داراي کارکرد تعلیمي    آن
هاي دیگري توجه کرد کـه اثـر        ها و شاخص    است؟ براي پاسخ به این سؤال باید به نمونه        

در رأس ایـن    . کنـد   معني دقیق کلمه از آثـار ظـاهراً تعلیمـي متمـایز مـي             ي را به    تعلیم
بدین معنا که در اثر تعلیمي باید تعلیم یکي         .  یک اثر قرار دارد    ها، محتواي علمي  شاخص
مـثالً  . هاي علوم باشد و آن علم نسبت به علوم دیگر تمایز موضوعي داشته باشد               از شاخه 

منظومة الفیة ابن مالک یک اثر تعلیمي در علم نحو اسـت و نـاظم آن، آن را بـه همـین                      
ور خیال و صناعات ادبي به کـار رفتـه          شاخص دیگر این است که ص     . منظور سروده است  

. در اثر تعلیمي، بیشتر براي سهولت فهم مطلب باشد نه براي تـزیین و زیباسـازي مـتن                 
. البته ممکن است این کارکرد هم ملحوظ شده باشد اما باید فرع بر کارکرد تعلیمي باشد

طالب به کـار    به عنوان مثال در منظومة الفیه، وزن شعر به قصد سهولت به یاد سپاري م              
 . گرفته شده است نه به قصد آهنگین و مخیّل کردن کالم

کنـیم کـه امـام         تـصوف بـا تنـاقض مـشهوري برخـورد مـي            ۀاز سوي دیگر، در حوز    
 المنقذ من الضالل به آن اشاره کرده است و آن این است که علـم                ۀمحمدغزالي در رسال  

مکي، حـارث محاسـبي و غیـره        هاي ابوطالب    منابع آن به کتاب    ۀتصوف،که خود او دربار   
ترین ویژگي آن چیـزي اسـت کـه     برجسته«اشاره کرده است، علمي است که به تعبیر او        

ــست ــوختني نی ــ٧٨، ٢٧ ؛ ٥٨، ص ١٥[» آم ــه خــود از  ]. ١٠٤ـ ــي ک ــراف غزال ــن اعت ای
ترین متفکران علوم اسالمي است متضمن اعتراف ضمني به این مطلب است که              برجسته

اینکـه  . هاي علوم تثبیت شده بـوده اسـت          به عنوان یکي از شاخه     در زمان او علم تصوف    
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کند که نیاموختني است اشاره به جایگـاه و اهمیـت         غزالي به ویژگي در تصوف اشاره مي      
آنچه از آن تعبیـر بـه علـم         ]. ٥٠ـ٣٢،  ٢١: نکـ  [تصوف عملي در برابر تصوف نظري دارد        

علم است و آنچه نیاموختني است      شود در یک تحلیل نهایي معطوف به تعلیم           تصوف مي 
لـذا در هـر کتـابي از کتـب          . شـود    عمل براي صوفي حاصل مي     ۀچیزي است که در حوز    

 .نماید  تعلیم علم و تعلیم عمل ضروري ميۀتعلیمي صوفیه، تفکیک دو حوز
هـای ادبـی در آثـاری       میزان ادبی بودن آثار تعلیمی نسبی است، به این معنا که مایه           

تر باشد از ادبي بودن        تعلیم قوي  ۀپیداست که هر چه انگیز    .  بیشتراست کمتر و در برخی   
هـاي مخاطـب و تـألیف کتـاب بـراي تـدریس در یکـي از                 ویژگـي . شود  متن کاسته مي  

هاي تعلیمي عصر مؤلف نیز عامل مهمي است که در کیفیت ادبي اثر، نقش تعیـین                 نظام
عات ادبي، اگرچـه بـه یادسـپاري    وقتي مخاطب مبتدي باشد استفاده از صنا    . کننده دارد 

کند اما کامالً ممکن است که به فهم مطلب کمکـي نکنـد و خـودش                  مطلب را ساده مي   
ترین انواع ادبی در میان ملل      ادبیات تعلیمی یکی از مهم    . باعث غموض و پیچیدگي شود    

ر از  ها از یک سو و با انواع ادبي دیگ        هاي آموزشي آن  مختلف است که با ساختارها و نظام      
گونه آثار است کـه بـه صـورت    تأثیر همین . سوي دیگر ارتباط منطقي و ساختارمند دارد      

. یابـد   هاي تعلیمي در آثار ادبي دیگر همچون حماسه، غزل و امثال آن بـروز مـي                 مایه  بن
موضوع تعلیم، موضوعات علمي مختلفی چون صرف، نحـو، منطـق، فلـسفه، فقـه، عرفـان و                  

تعلیم و تربیت از رویکردهاي مهـم و اساسـی   . گیردن را دربرمیتصوف، فنون و حرف گوناگو 
فرد نسبت به اجتماع است که در اسالم جایگـاه بـسیار معتبـري بـه آن داده شـده اسـت و          

هـاي خـود بـه دیگـران          اندیشمندان علوم مختلف، بیشتر همّ خود را صرف آموزش دانـسته          
و بـیش بـه صـورت مـستقیم و       اهمیت این موضوع سـبب شـده عارفـان نیـز کـم              . اند  کرده

 کارهای  ۀغیرمستقیم به آن بپردازند و بهبود اوضاع اجتماع و تزکیه و تعالی فردی را سرلوح              
 ۀ عزیزالدین نسفي نیز یکي از همین اندیشمندان است که اشراف و احاط            .خویش قرار دهند  

ي از  او به علوم مربوط به سیر و سلوك سبب ورود او بـه ایـن حـوزه شـده اسـت و جمـاعت                       
 .درویشان را بر آن داشته است تا از او تقاضاي تألیف آثاري را در این حوزه بکنند

 
  تحقیقۀپیشین

 نسفي صورت گرفته است بسیار اندك است و در این آثار نیز بـه               ۀآثار پژوهشي که دربار   
هاي اوست توجهي ترین ویژگيرویکرد تعلیمي او که به باور نویسندگان این مقاله از مهم   
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 نسفي نوشته شده است ابعاد دیگري از آثار او را مورد توجه             ۀآثاري که دربار  . شده است ن
 :شود دهد که سوابق مستقیم این پژوهش محسوب نمي قرار مي

اي است کـه در       از آرزو ابراهیم دینانی، مقاله    » کمال در مشرب عرفانی عزیزالدین نسفی     «
 .ین موضوع مورد تفحص قرار گرفته استآن غایت کمال حقیقی انسان و مسایل مرتبط با ا

از احسان رییـسی و همکـاران کـه         » هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی        «ۀمقال
 هستی و مراتب گونـاگون آن، محورهـای فکـری           ۀهای نسفی دربار  ضمن بررسی دیدگاه  

رسند نویسندگان به این نتیجه می    . شودشناسی تشریح می  این عارف در خصوص هستی    
هـای  یز نسفی با دیدی ابتکاری و متفاوت با دیگر عرفا، به هستی نگریسته و طرح              که عز 

 .متنوعی از آن ارائه کرده است
از احـسان رییـسی بـه بررسـی         »  سلوک عرفانی  ۀدیدگاه نسفی دربار   «ۀهمچنین مقال 

های فکـری  ها بنیانپردازد و از خالل آن های نسفی در خصوص سیر و سلوک مي دیدگاه
هـایی کـه    گیـرد طـرح   نویسنده نتیجـه مـی    . شود سیر استکمالی تبیین می    ۀارنسفی درب 

توجه به درون و بیـرون خـود و         : کند بر دو رکن استوار است     نسفی برای سلوک بیان می    
 .»هابه فعل رساندن بالقوه«طی سیر استکمالی برای 

یی از مهـدی فـدا    » پیوند عرفان و سیاسـت از منظـر عزیزالـدین نـسفی           « دیگر   ۀمقال
دهند کـه چگونـه در ایـران        نویسندگان در این مقاله نشان می     . مهربانی و همکاران است   

.  عرفـانی شـد    ۀ سیاسـی بـر مبنـای اندیـش        ۀتفکر عزیز نسفی منجر بـه تأسـیس اندیـش         
 سیاسـی مبتنـی بـر       ۀرسند که عزیز نسفی با طـرح اندیـش        می نویسندگان به این نتیجه   

 .سفه ایفا کرده استانسان کامل، نقش مهمی در عرفان و فل
 

 نسفي و قصد تعلیم
که در مقدمه گفته شد، اثر تعلیمي باید به قصد تعلیم نوشته یا سروده شده باشد و    چنان

نـسفي در کتـاب انـسان       . هاي مؤلف، قصد او براي تعلیم مشخص شود         از عبارات و گفته   
ق مـشخص  طـور دقیـ  کند کـه قـصد او را از تـألیف کتـاب بـه              کامل به مطلبي اشاره مي    

ـ جماعت درویشان«: کند مي ـ کثّرهم اللّه   باید کـه   یازین بیچاره درخواست کردند که م  
 که دانـستن آن ضـرورت اسـت مرسـالکان را تـا مـا را          یچند رساله جمع کنید در علوم     

 آنچه درخواسـت کردنـد اجابـت        . بشود ی باشد و تو را ذخیره و یادگار       یمونس و دستور  
 ].١١، ص٢٦[ »کردم
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 خود را در تألیف کتاب، پاسخ به درخواسـت جمـاعتي از درویـشان               ۀفقط انگیز او نه   
چنـین  « :کنـد   ها مـي   تعلیمي خود را نیز مبتني بر درخواست آن        ۀکند بلکه شیو    بیان مي 

محمد نسفی، که جماعت درویشان از این بیچاره        گوید اضعف ضعفا و خادم فقرا، عزیزبن      
ای که نقل کنی بی میل و تعصب نقل کنی          فهباید سخن هر طای   درخواست کردند که می   

یـا در   . ]٢٣[» اند نقل کنی  که هر یک گفته   چنان. و از خود ترجیح سخن هیچ یک نکنی       
آنست که سخن هـر طایفـه کـه    ] درویشان از من  [درخواست دیگر   «: گوید  جاي دیگر مي  

 و رمـوز    باید که سخن مفهوم و روشن باشد نـه باشـارات          گفته شود و تقریر کرده آید می      
لفـاظ انبیـاء و اولیـاء فهـم         بود که اگر از اشارات و رموز ما را چیزی مفهوم آمدی هم از ا              

گیر شده که اطمینـان از فهـم   این درخواست چنان در ذهن نسفي جاي  ]. ٢٤[» کردیمی
مخاطب براي او به یک دغدغه تبدیل شده است؛ گویي کـه مخاطـب در نـزد او حـضور                    

خواهد اگر مطلب را نفهمیـده اسـت بگویـد تـا نویـسنده آن را بـه        واقعي دارد و از او مي    
 ). ٤ همان، ص:نکـ (نحوي دیگر بیان کند 

هاي مختلف کتاب بـه طـور       هاي صریح، نسفي در فصول و بخش      عالوه بر این اعتراف   
در » بدانکه«مثالً تعبیر . مکرر از تعابیري که داللت بر قصد تعلیم دارد استفاده کرده است

» ای درویـش  «بعد از عبارت     »بدانکه«عبارت  . غلب فصول و مطالب کتاب آمده است      آغاز ا 
این عبارت بدون در نظر گرفتن حالت ترکیـب         . پرکاربردترین عبارت در آثار نسفی است     

که نویسنده با استفاده از این عبارت، چنان      .  بار در کتاب انسان کامل آمده است       ١٧٠آن  
خواهد فقـط بـه خوانـدن       ی قدیم است از مخاطب می     های مدرسی و تعلیم   مرسوم کتاب 

کاربرد این عبارت با ایـن بـسامد،        . اکتفا نکند و مطلب را به طور دقیق و شایسته بفهمد          
گواه بر این است که نویسنده، مخاطبان واقعي یا فرضي خود را همیـشه در ذهـن خـود                   

 خطـاب قـرار   هـا را مـورد  دیده است و از همـین رو در جـاي جـاي کتـاب آن                حاضر مي 
بسامد بسیار زیاد جمالت ندایی نشانگر توجه او به مخاطـب و در نظـر داشـتن                 . دهد  مي

این نوع مخاطب که البته شخص اسـم و رسـم داری هـم نیـست در مـتن              . مداوم اوست 
تواند در همـه    او مخاطب عامی است که می     . کتاب به صورت مخاطب فرضی حضور دارد      

این مخاطب که بیشتر بـا اسـم عـام درویـش و در              . شدجا و در هر عصر حضور داشته با       
شود ظـاهراً اشـاره بـه درویـش نـوعي دارد و               از او یاد مي   » اي درویش «عبارت پر بسامد    

هاي آن در نظـم       شده است و نمونه     عنواني است که در زمان نسفي بر صوفیان اطالق مي         
نـاوین دیگـري کـه بـر        اما ترجیح این عنـوان بـر ع       . شود  و نثر آن عصر به وفور یافت مي       

 . تواند اتفاقي بوده باشد صوفیان داللت دارد نمي
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نظر از معني ظاهري، ترجیح عنوان درویش براي اشاره به مخاطبي کـه نـسفي                صرف
پوشـي    هـا چـشم   تـوان از آن     نویسد دالیلي دارد که نمي      مطالب خود را براي تعلیم او مي      

هـاي نظـام تعلـیم و تربیـت در جهـان      بیش از هر چیز این دالیل به احکام و سنت      . کرد
 درویش، از نظر لغوي بر فـردي داللـت دارد           ۀواژ. شود  اسالم و در عصر نسفي مربوط مي      

از سوي دیگر، بنا بر احادیث . که فقیر و واجد شرایط براي دریافت صدقه و یا زکات باشد   
دقه را دارد   روایت شده است تعلیمِ علم هم حکم ص       ) ص(و روایات متعددي که از پیامبر       

ـ       مـثالً در حـدیثي مرفـوع از        ].٥ :نکــ   [ زکـات علـم واجـب شـده اسـت            ۀو هم بـه مثاب
]. ١٢[» و زکاة العلـم أن تعلّمـه اهلـه         إنّ لکل شيٍ زکاة،   «: نقل شده است که   ) ص(پیامبر

 چنین احادیث و اخبار در جهان اسالم، خودداري از قبول اجرت در ازاي تعلیم               تأثیر این 
در ]. ٢[دقه و زکات از آن و سنت رایج در میان علماي آن عصر بوده است                و نیز تلقي ص   

داند، درست مثل بخشش صدقه و زکات به کسي است            اینجا تعلیم علم به کسي که نمي      
دست است و ترجیح نسفي در انتخاب عنوان درویش براي مخاطب خود،              که فقیر و تهي   

 . تواند باشد ربط به این موضوع نمي بي
 

  تعلیم علمنسفي و
شود تصوف نیز مثل هر علم دیگـر موضـوعي دارد و              تا جایي که به تعلیم علم مربوط مي       

موضوع آن سلوك مقامات و منازل طریقت است و شناخت سلوك نیز وابسته بـه کـسب            
نسفي با نظر   . شود  ها نیز به طور غیر مستقیم موضوع تصوف واقع مي         علومي است که آن   

علومي که دانستن آن ضرورت است مر سـالکان را          «: نویسد  به همین مطلب است که مي     
]. ٢٣[» آنچه شما درخواسـت کنیـد جمـع کـنم         . بسیار است، اگر جمله بیاورم دراز شود      

عالوه بر این، تصوف نیز مثل هر علم دیگري زباني مخصوص به خود دارد که متشکل از                 
از تعلـیم آن  مصطلحات و مفاهیمي اسـت کـه میـان اهـل آن متـداول اسـت و بخـشي                  

اي از موضوعات را در باب    آثار نسفي طیف گسترده   . شود  ها مي مصروف شرح و تعریف آن    
هـاي  از میـان جریـان    . گیـرد   شناسی و غیره در بر مـي      شناسی، انسان خداشناسی، جهان 

فکري مختلف، نسفی به عقاید اهل عرفان، اهل حکمـت، اهـل شـریعت و گـاهی  اهـل                    
، توجـه بیـشتری دارد و     )ری رایـج در زمـان خـودش اسـت         هـای فکـ   که از نحله  (تناسخ  
که از آثـار    چنان. کند مسائل مختلف با جزئیات بسیار بیان می       ۀها را دربار  های آن دیدگاه

ها و مذاهب مختلـف در شـریعت، حکمـت و عرفـان              گروه ی با آرا  اوشود،    او مشخص مي  
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 گـروه اهـل شـریعت،        مختلـف در سـه     یتقسیم آرا «. ه است  کافي داشت  ۀیي و احاط  آشنا
 آن است که حقایق و معارف با نظـم          ی برا یحکمت و وحدت و حفظ این رویه در آثار و         

 اهـل شـریعت     یمنظـور او از آرا     .شـود  یو ترتیب بدون آنکه با یکدیگر درآمیزند، معرفـ        
 اهل سـنت و جماعـت اسـت کـه در اصـول از مـذهب                 هاي اهل حدیث یا     دیدگاهبیشتر  

چند   مشاء دارد، هر   ۀاهل حکمت نیز اشاره به فالسف      .کردند یم ی پیرو یابوالحسن اشعر 
در آثـار او    اهل وحدت   همچنین  .  قرار گرفته است    او  اشراق نیز مورد توجه    ی حکما یآرا

ـ اعتقـاد دا   وجـود  وحـدت  که بـه  به کساني اشاره دارد      دلیـل اینکـه نـسفی      ]. ٢٣[» .درن
د از یـک سـو درخواسـت        کنـ   هـای مختلـف بیـان مـي       موضوعات مورد بحث را ازدیدگاه    

هـاي فکـري مـورد      از اوست و از سوي دیگر او معتقد اسـت جریـان           » جماعت درویشان «
-ها را نداند هیچ چیز نمیاستناد او از مذاهب اصلی هستند و اگر کسی اصول و فروع آن

هـا را  هـای مختلـف آن   این نظریات گونـاگون، جنبـه  ۀاو در هنگام عرض ]. ٢٥ :نکـ  [داند  
بـه همـین سـبب ابهـام مطالـب      . کنـد ها را واکاوی مـی ه و وجوه مختلف آن    بررسی کرد 
 .شود یابد و مخاطب به درک بهتری نایل مي کاهش مي

کنـد تـا      ها را براي مخاطب فراهم مـي       آن ۀ مقایس ۀنسفی با بیان عقاید مختلف، زمین     
 صدر مطلب را بفهمد و سعی کند حقیقت را از بین ایـن مطالـب کـشف      ۀمخاطب با سع  

های ذکر شده، نسفی از آرای دو جریان فکری بـزرگ رایـج در زمـان       عالوه بر گروه  . کند
ها را گوید و نظرات آن نیز سخن مي» کبرویه«و » ابن عربی و پیروان او «ۀخود یعنی طریق

البته باید توجه داشت نـسفی تنهـا راوی صـرف           . کند موضوعات گوناگون بیان می    ۀدربار
او در آثـار  . پـردازد رح آرای متفاوت به بیان نظرات خود نیـز مـی    نیست، بلکه عالوه بر ش    

ای علمی، حقیقت جو، منصفانه، و خالی از تعـصب          خود، آراي مختلف فکري را با روحیه      
به دلیـل   . شود  ای ارزنده تبدیل مي   کند؛ به همین سبب تألیفات او به دانشنامه       مطرح می 

پـیش آهنـگ    «ات اسالمی، برخي او را       اعتقاد ۀ هم ۀجویی و مطالع   حقیقت ۀهمین روحی 
حقیقت ایـن اسـت کـه اگـر چـه نـسفی             . اند  دانسته»  ادیان در عصر حاضر    ۀ مقایس ۀرشت

کوشید واقعیت و حقیقـت را در ورای        نسبت به صوفیان، همدلی بیشتری داشت ولی می       
ای که باید توجه داشت این است که این موضوعات      نکته]. ٤:نکـ  [عقاید دیگر کشف کند     

شـود و مخاطـب بـا         یچیده و مبهم به زبانی آسان و در کمال روشنی و وضوح بیان مـی              پ
نسفی در آثار خود، الگـوی کـاربردی از         . کند  خواندن آن احساس سردرگمي و ابهام نمي      

در آثار نسفی، انسان و موضوعات مربوط بـه او چـون جـسم و               . کندانسان کامل ارائه می   
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، )مانند تعداد ارواح و تعریـف هـر کـدام   (وصیاتشان روح، چگونگی پیدایش این دو و خص     
همچنـین او   . گیـرد مـورد بررسـی قـرار مـی       ....  عالم صغیر با کبیر و       ۀمعاد، کمال، موازن  

موضوع انسان کامل را در کتابي با همین نام و با پیروي از روش خـود در سـایر آثـارش بـه                       
عربـی، نخـستین بـار      دین ابن العزیز نسفی پس از محیی    . صورت مبسوط واکاوی کرده است    

عبـدالکریم  «بعـد از او  .  تحریـر درآورد  ۀ موضوع انسان کامل، کتابی مـستقل بـه رشـت          ۀدربار
در کتاب نسفي، انسان کامل به صورت آرمانی و دور . به شرح و بسط آن مبادرت کرد» جیلی

 بـه   او فردی است که در کنار خودسازی و کسب معرفت نسبت          . شوداز دسترس ترسیم نمی   
از نظر نسفي انسان کامل در صورتی که به . خود، خدا، دنیا و آخرت به دیگران نیز توجه دارد

 از   را  بـد  یها عادتتربیت اشتغال ورزد و نخواهد خلوت پیشه کند، تالشش بر این است که              
 ].٢٤: نکـ [د کردار شون  گفتار و راست  راستمردم میان مردم بردارد، و 

 
 نسفي و تعلیم عمل

 تعالیم صوفیه در یک تحلیل نهایي باید منتهي به عمل سلوك شود، با ایـن                ۀگر چه هم  ا
 تعلیم اعمال سلوك باشد حجم کمتری را در آثار نسفی ۀحال مطالبي که مستقیماً دربار 

 انـسان کامـل، تنهـا سـه رسـاله بـه             ۀ رسـال  ٢٢براي نمونه از    . دهدبه خود اختصاص می   
های دیگر توصـیه و     البته در بخش  . پردازدمی» ل تصوف سلوک، آداب الخلوت و آداب اه     «

خورد ولـی قـسمت اعظـم       ها و دوری کردن از رذایل به چشم می        تشویق به کسب ارزش   
هـا نـسفی بـه      در این رسـاله   . های پنجم، ششم و هشتم وجود دارد      تعلیم عمل در رساله   

 سـماع، فوایـد     تشریح موضوعاتی همچون شرایط چله، آداب طعام خوردن، ماجرا گفتن،         
البته نسفی در قسمت تعلیم عمـل بـاز هـم از            . پردازدمی... سفر، سلوک عوام و خواص و     

.  علـم و آگـاهی در نـزد او دارد          ۀالعـاد تعلیم علم غافل نیست و این نشان از اهمیت فوق         
دارد، قبـل از بیـان ارکـان و         »  سـلوک  ۀدربـار « پنجم که عنـوان      ۀبراي نمونه، او در رسال    

وی ابتدا تعـاریفی از     . پردازدای از مباحث مرتبط می    ک به تعریف و شرح پاره     شرایط سلو 
او بهترین راه بـه  . دهد  اهمیت نیت سالک توضیح مي  ۀدهد و دربار  سیر و سلوک ارائه می    

گـون گـردد و علـوم       داند تا دل بـدین وسـیله  آیینـه         مقصد را طریق مجاهده و ذکر می      
بعد از این توضیحات، قسمت تعلـیم عمـل         . شودمختلف از غیب و شهادت به آن جاری         

نـسفی شـرایط سـلوک را شـش چیـز           . دشـو یعنی شرایط سلوک و ارکان آن بیـان مـی         
 . ترک، صلح، شفقت، عزلت، صمت، جوع، سهر: شمرد میبر
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اولـین مـورد   . در قسمت شرایط سلوک، دید اجتمـاعی نـسفی قابـل مـشاهده اسـت          
 یعنی سالک، ترک مال، جاه، دوستی مـال و          است» ترک«شود  گونه که مشاهده می   همان

 نسفی که هر ۀ زمانۀبا اوضاع نابسامان و آشفت. جاه، ترک معاصی و اخالق بد داشته باشد  
کس با طمع و زیاده خواهی به دنبال تجاوز به حقوق دیگران است، ایـن مـورد و تأکیـد                    

لک بایـد بـا خلـق       سا. است» صلح«دومین مورد   . یابد دیگری می  ۀبسیار نسفی بر آن جلو    
عالم به یکبار صلح کند، به دست و زبان هیچ کـس را نیـازارد و شـفقت از کـسی دریـغ          

در بررسی سلوک عوام، نسفی عالوه بر ایمان، امتثال اوامر، اجتناب از نواهی، توبـه     . ندارد
ای، کند زیرا بـا کـسب و مـشغول شـدن بـه حرفـه              و، تقوا به کسب حرفه نیز توصیه می       

برد؛ همچنین این عارف از تقوا برای عوام نام می. شودأمین و از طمع رها میمعاش فرد ت
بدین معنا که سالک عام باید در کسب احتیاط کند تا از وجه مشروع به دست آیـد و از                    

 .، مال پادشاهان و ظالمان پرهیز کندمال حرام، شبهه
توجهي دارد که نقل    ها نیز مطالب در خور       رعایت آداب خانقاه   ۀنسفی همچنین دربار  

در !  درویـش  یا«: آن در اینجا براي نشان دادن روش تعلیمي او خـالي از فایـده نیـست               
 به آواز بلند نخواننـد و چـون راه         ی شب سخن بلند نکنند و چیز       به خانقاه نه به روز و نه     

 که در فکر و ذکر باشند مشوش نـشوند          یکوب نروند تا عزیزان    روند، سخت نروند و کفش    
بایـد کـه سـاکنان خانقـاه از حـال            .در خواب باشند، خواب برایشان شوریده نشود      و اگر   

 باشد و خود تدبیر آن نتواند کـردن،         ی بود یا مهمّ   ی را رنج  یاگر یک . یکدیگر باخبر باشند  
 و چون بزرگان به کوچکـان رسـند،         د برسند و آن مهمّ را کفایت کنن       یدیگران به مدد و   

 سخن این است که مدد و معاونت از یکدیگر دریـغ            غرض ازین . در خلوت نصیحت کنند   
 مشکل  یندارند، عیب یکدیگر بپوشند و هنر یکدیگر آشکارا کنند و اگر کوچکان را چیز             

 تـازه جـواب ایـشان       ی بزرگان باید که به طریق لطف و رو        ، از بزرگان سؤال کنند     و باشد
را اسـتعداد فهـم آن       سؤال کنند که نه مقام ایـشان باشـد و ایـشان              یبگویند و اگر چیز   

زیان آن بیش از سود بود و اگر دانند که . سخن نبود، مصلحت آن باشد که جواب نگویند
برنجند و نخواهند که برنجند، مصلحت آن باشد که جواب چنان گویند که گفته باشند و 

اید کـه درویـشان بـر سـر         ب.  باید گفت  یقدر استعداد و    سخن با هرکس به   . نگفته باشند 
و پیـران را عزیـز دارنـد و           نخورنـد  ی ادب نشینند و حاضر باشند و به شره چیز         سفره به 

 پیران ننشینند و تا بزرگ قوم آغاز نکند، دیگران آغاز نکننـد و در دسـت و کاسـه                    یباال
 خود لقمه کوچک بردارند و نیک       ۀ خود نگاه کنند و از کاس      ۀدیگران نگاه نکنند، در کاس    
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 دیگر برندارند و اگر چنان افتد که درویشان در یک کاسه            ۀنبرند لقم  بخایند و تا آن فرو    
 یپیش دیگران دراز نکننـد و چیـز         طعام خورند، باید که از پیش خود خورند و دست به          

.  بنهنـد  یا که از دست بیفتد و آن را به دست چپ بردارند و در دهان ننهند یا به گوشـه                  
در اوّل  . دارند یهند خود را مشغول م    پیش از دیگران دست از طعام باز نگیرند و اگر نخوا          

 ].٢٦[» دست بشویند و در آخر دست و دهان بشویند
 نویسنده از وجه التزامي افعال      ۀدر جمالتي که نقل شد پیش از هر چیز دیگر استفاد          

کنـد و سـبک و سـیاق مطلـب را از شـکل موعظـه و                   به جاي وجه امري جلب توجه مي      
موضوعاتی همچـون شـرایط چلـه و        . دهد  یر مي نصیحت به شکل بیان رسوم و سنن تغی       

از جملـه شـرایط چلـه مـواردی         . شـود  ششم واکـاوی مـی     ۀآداب ذکر گفتن نیز در رسال     
... همچون حضور شیخ، زمان و مکان، کم خوردن، کم گفتن، نفی خـواطر، ذکـر دائـم و                   

به عنوان مثال . کنداست که نسفی برای هر مورد به منظور فهم بهتر توضیحاتی ارائه می           
کند که سالک اگر چه خاطر شناس باشد باید هر خاطری کـه             او در نفی خواطر بیان می     

یابد نفی کند و اگر خاطر، خواب یا واقعه ای سبب عـدم تمرکـز وی                به ذهن او ورود می    
سالک بعد از ادای نمازهای پنجگانه تنها به        . شود با شیخ در میان بگذارد تا او شرح کند         

 الاله االهللا مشغول باشد؛ این ذکر را بلند بگوید و تالش داشته باشد با حضور قلـب،                  ذکر
زمان و مکان نیز بـرای چلـه مهـم اسـت؛       . معنای نفی و اثبات آن را مد نظر داشته باشد         

اینکه فرد مکان خلوتی را برگزیند تا از خلق دور باشد، زمانی انتخاب کند که هوا معتدل 
توانـد بـا جمعیـت      با رعایت این عوامل، سـالک مـی       . مای سخت نباشد  بوده و سرما یا گر    

 .خاطر چله را پشت سر بگذارد
آورد و  نسفی از عروج اهل تصوف نیز سـخن بـه میـان مـی             » آداب الخلوت «در بخش   
ـ     سـالکان ذکـر مـي     » تنبیه و ترغیـب   «غرض خود را      راه بازنماننـد و در  ۀکنـد تـا در میان

نسفی براي تبیین موضوع و اثـر بخـشي تعلـیم، عـروج             . مجاهدت و ریاضت کامل شوند    
فرمود که روح من سیزده  یشیخ ما م«: زندشیخ خود و برخی دیگر از سالکان را مثال می        

و قالب درین سیزده روز همچون مرده افتـاده    گاه به قالب آمد   ها بماند، آن   روز در آسمان  
  ه سیزده روز است قالب تو اینبود و هیچ خبر نداشت و دیگران که حاضر بودند گفتند ک    

گاه به قالـب    فرمود که روح من بیست روز بماند آن        ی دیگر م  یو عزیز  چنین افتاده است  
چـه   گاه به قالب آمد و هـر  آن،فرمود که روح من چهل روز بماند ی دیگر می و عزیز  ،آمد

ا بمانـد و  ه  یک روز در آسمانیو روح بعض درین چهل روز دیده بود، جمله در یاد او بود
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 ی دو روز بمانـد و روح بعـض        یگاه به قالب آید و روح بعض      ها طواف کند و آن     گرد آسمان 
 زیاده ازین بمانـد تـا بـه ده روز و بیـست روز و چهـل روز ممکـن                     یسه روز و روح بعض    

 ].١٥٦همان، ص[» .ها بمانند که در آسمان است
به طور تلویحي میان    خورد این است که        دیگري که در روش نسفي به چشم مي        ۀنکت

شود و هرگاه قصد نصیحت داشـته باشـد بـه صـراحت از               تعلیم و نصیحت تمایز قائل مي     
هایي از تألیفات نسفی بـه خـصوص در بخـش           در بخش . کند  عنوان نصیحت استفاده مي   

شود، توصیه و تشویق به عمل      ها آورده می  که در اواخر بعضی رساله    » نصیحت«موسوم به   
نسفی به جهت حـصول کمـاالت و        .  نصیحت دارد  ۀورد ولي صرفاً جنب   خنیز به چشم می   

-های اخالقی و حذف رذایل به اموری چون قناعت و رضا، پرهیز از حرص و زیـاده                ارزش
گیری از صاحبان جـاه     خواهی، توصیه به آزادی و آزادگی، دوری از تعصب و تقلید، کناره           

. انگیـزد  انش و پرهیز از جهل برميکند و مخاطب را به کسب علم و د و مقام نصیحت مي 
شـود  نسفی عالوه بر ایفای نقش معلمی و آموزش به سایرین، همچون مصلحی ظاهر می             

ای در جامعـه همچـون صـلح و      اش بهبود اخالق جامعه، ترویج امور پـسندیده       که دغدغه 
شفقت با همه، بی طمعی و عدم تجاوز به اموال دیگـران، رعایـت تقـوای اجتمـاعی، آزار            

های مکرر او ناشی    این توصیه . است..... رساندن به بقیه و تا حد امکان راحت رسانیدن و         ن
داشـت تـا حـد امکـان در      شد و او را برآن مـی       زمانش نیز می   ۀاز اوضاع نابسامان و آشفت    

 . بهبود و اصالح آن قدم بردارد
 

 روش تعلیم نسفي
د، اجتنـاب او از رویکـرد       کنـ   اي که در روش تعلیمي نسفي جلب توجه مي          نخستین نکته 

دانیم در متـون صـوفیه بـه نـدرت            که مي چنان. ذوقي و ادبي رایج در متون صوفیه است       
توان متني را یافت که مزیّن به اشعار تغزلي فارسـي و عربـي نباشـد و کمـا بـیش از                        مي

سجع، جناس و سایر صناعات ادبي در آن استفاده نشده باشد اما در آثـار نـسفي چنـین              
شود و از این نظر روش او مبتني بـر تـألیف بـراي نظـام حلقـوي              ي مشاهده نمي  رویکرد

با پیـدایش نظـام مدرسـي مخـصوصاً از قـرن شـشم              «. است تا تألیف براي نظام مجلسي     
هـاي درسـي بـراي تـدریس در محافـل      اي به تألیف و تدوین کتـاب      هجري، نیاز فزاینده  

شـد کـامالً      ازهاي درسـي تـألیف مـي      هایي که براي پاسخ به نی     درسي ایجاد شد و کتاب    
دو نظام حلقوي و مجلسي     ]. ٢٨[» هاي تعلیمي زمان بود   مند و متناسب با نیاز نظام     نظام



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٣٠٢

های هفتم و هشتم هجري دو نظام اصلي تعلیم و تربیت در جهـان اسـالم بـوده                  در قرن 
انـد و بـه همـین سـبب روش تعلیمـي              هر یک متفاوت بوده   ) مخاطبان(است و متعلمان    

در ].  به بعد  ٢٢٤،  ٣ ؛   ١٣٠ـ١٢٩، ص ١٢ :نکـ  [شده است     ها اعمال مي   آن ۀتفاوتي دربار م
ـ نظام حلقوي انـد یـا افـراد مبتـدي و      متعلمان یا کودك بـوده  ـ   برخالف نظام مجلسي 

پیداست، تا جـایي کـه   . اند داده  ها آموزش مي  مسائل و مبادي علوم نقلي و عقلي را به آن         
شود، استفاده از اشعار تغزلي و رویکرد ذوقي بـراي کـساني              به آموزش تصوف مربوط مي    

کند بلکه ممکن     دانند نه تنها کمکي به یادگیري نمي        که وجه تأویل عرفاني اشعار را نمي      
مخاطبان نسفي نیز بنا به تصریح خودش دراویـشي هـستند           . است نقض غرض هم باشد    

 روش متناسب براي این گروه      اند و به همین سبب روش او باید         که در این زمینه مبتدي    
هـاي    هـایي را دارد کـه بـراي تـدریس در حلقـه              در واقع، آثار نسفي حکم ارجـوزه      . باشد

شده است و به همین سبب از کاربرد شـعر و صـناعات ادبـي تـا حـد                   صوفیانه تألیف می  
 . ها اجتناب شده استامکان در آن

..... ، روحیه طرف خطاب وآگاهی از مخاطب، سطح آگاهی و دانایی او، وضع اجتماعی         
 هـر چـه بهتـر مطالـب         ۀ بیان مناسبی برای ارائ    ۀرساند تا لحن و شیو    به متکلم یاری می   

شود، نظر مخاطب را خود برگزیند و عالوه بر اینکه سبب جذابیت گفته و نوشته خود می   
هـای گونـاگون و   نسفی بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور روش     . به سمت خود جلب نماید  

 :شودگیرد که در ادامه به این موارد اشاره میه کار میمتنوعی ب
کند، سـپس بـه     نسفی ابتدا موضوعی را مطرح می     : گیری بیان موضوع، شرح و نتیجه     ـ١

دهد و در نهایت به       پردازد و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار مي         شرح و توضیح آن می    
  :دهد تدا مطلب را بدین صورت شرح مياب» عدم ثبات دنیا«مثالً در موضوع . رسدنتیجه می

گـردد بـر یـک حـال        هر چیزی که در زیر فلک قمر است و افـالک بـر ایـشان مـی                «
هر . ماند، همیشه در گردش است    یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمی        . ماند نمی

صـورت اول هنـوز تمـام نـشده و     . آیـد گیرد و هر ساعت نقشی پیدا می  می زمان صورتی 
ت نیافته است که صورت دیگر آمد و آن صورت اول را محو گردانید؛ به عینه کـه                  استقام

وی سـپس بـدین صـورت بـه     ]. ٢٦[» ماند یـا خـود مـوج دریاسـت      عالم به موج دریا می    
اگر دولت داری اعتماد بر دولت مکن که معلوم نیست که ساعت          «: پردازدگیری می  نتیجه

ود را تنگ مکن که معلـوم نیـست سـاعت           دیگر چون باشد و اگر محنت داری هم دل خ         
تـوانی  دیگر چون باشد، در بند آن مباش که آزاری از تو به کسی رسد، به قدر آنکه مـی                  

 ].همان[» رسانراحت می
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ها بـه کـسب علـوم       نسفی خود سال  : گویی نظم و انسجام مطالب و دوری از پریشان        ـ٢
او بـه   .  اشـتغال داشـته اسـت      های گوناگون عقیـدتی   و آشنایی با نحله   ) حتی طب (مختلف  

ای نظیـر و شـیوه    های فکری قبل از خود و هم عصر خود احاطه داشته و با تسلطی بی              نظام
نسفی با توجه به اینکه در حفـظ ارتبـاط بـین خـود و               .  مطالب پرداخته است   ۀمؤثر، به ارائ  

ت او سبب   نظم موجود در تألیفا   . کندمخاطب تالش بسیار دارد، از پراکنده گفتن پرهیز می        
 خواندن  ۀشود مسائل مختلف به صورت منظم در ذهن مخاطب نقش بندد و فرد از ادام                مي

از جمله مواردی که سبب انتظام در تألیفـات او بـه خـصوص انـسان                . مطالب گریزان نشود  
او اکثراً هنگام بیـان مطالـب پیچیـده ابتـدا     . شود، تعریفات او در خالل متن است     کامل می 

کند؛ سپس به بـسط کـل مـورد         ی کلی که قصد تشریح آن را دارد بیان می         تعریفی از اجزا  
هـای ایـن روشـمندی و نظـم         از نمونـه  . پـردازد ها و وجوه مختلف آن می     نظر و تبیین الیه   

های موجود در آثار اوست که سـبب تـسهیل در امـر آمـوزش         بندیمطالب، تعریف و دسته   
کند که تا حـد زیـادی       روع به تعریف می   هنگام طرح مباحث جدید، نسفی ابتدا ش      . شودمی

به عنـوان مثـال، حجـاب را        . ها جدید است  گاهی این تعریف  . شودسبب روشنی مطلب می   
هـا را   تعریـف کـرده و اصـول تمـام حجـاب          » باید کرد و از پیش برداشت     هر آنچه دفع می   «
کـه در   هـر چیـز     «مقام را به صـورت      . داندمی» دوستی جاه، دوستی مال، تقلید و معصیت      «

اقوال نیـک، اخـالق     «کند و چهار رکن     شرح می » بودباید حاصل کرد و بر آن می      سلوک می 
چهـار حجـاب را بـه طهـارت         . شمردرا از ارکان اصلی آن برمی     » نیک، افعال نیک و معارف    

کند که تا زمانی که طهارت و تصقیل        کردن و کسب چهار مقام را به نماز خواندن مانند می          
عالوه بر این تعاریف، دسـته      ]. ٣٠١، ص ٢٦ ؛   ١٠٤، ص ٢٣ :نکـ  [تنویر نیست   نباشد، نماز و    

های منظم و مرتبی در آثار او وجود دارد که عالوه بر رفع ابهام و سردرگمی خواننـده      بندی
این امـر بـه     . گرددو جلوگیری از تشویش و آشفتگی متن، سبب درک بهتر مطالب نیز می            

چیده و مبهم فرق مختلف همچون اهـل حکمـت،   خصوص در هنگام طرح برخی نظرات پی      
 .بخشد متفاوتی به آثار او میۀسازد و جنباستادی نسفی را آشکار می

تشبیه عالوه بر خیال انگیز و زیبا سـاختن مـتن، بـه             :  استفاده از تشبیه و تمثیل     ـ٣
بـه حقیقـت حجـاب      «: کنـد حسی و ملموس ساختن مطلب در ذهن خواننده کمک مـی          

این هفت چیز   .  نفس ی این شش چیز دیگر از برا      ی نفس و دوست   یدوست یهفت آمد، یک  
 یهـر زمـان   . اند، نهنگـان گرسـنه     ی نهنگ ییک هر و پایان ی ب یها اند، دوزخ  ییک دوزخ  هر

 ]. ٢٨٢ و٢٥٢، ص٢٦[ند ا و همچنان گرسنه برد، یم چندین هزار کس فرو
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 مناسـبی   ۀل وسـیل  تمثیـ . یکی دیگر از عناصر پرکاربرد در آثار نسفی، تمثیـل اسـت           
جهت تعلیم و آموزش است زیرا از خشکی و ماللت متن جلـوگیری کـرده، بـا اسـتدالل                   

شود موضـوع در ذهـن او پایـدارتر و مانـدگارتر            کند و سبب می     ذهن مخاطب را قانع می    
گـاهی  . سازد تمثیل، آسان و قابل فهم می      ۀنسفی مطالب سخت و مبهم را به وسیل       . شود

های مختلـف بـه موضـوع       آورد و از جنبه   ع، چند تمثیل پیاپی می    به دلیل صعوبت موضو   
بـا  » ذات، نفـس، وجـه، صـورت جامعـه و صـورت متفرقـه             «براي نمونه، تشریح    . نگردمی

 :شود استفاده از تمثیل گندم در اینجا نقل مي
بدانکه تخم گندم چون در زمین انداختند، آن تخم ذات درخت گندم اسـت و چـون                 

م اجمال به عالم تفصیل آید و به نهایت خود رسد، آن نهایت درخـت               درخت گندم از عال   
مرتبه نفـس درخـت گنـدم اسـت؛ پـس       گندم وجه درخت گندم است؛ و مجموع هر دو    

چون ذات و وجـه     .  نفس ۀ وجه و مرتب   ۀ ذات و مرتب   ۀ مرتب :رخت گندم را سه مرتبه آمد     د
ت ذات است، از جهـت      ، اکنون بدانکه صورت جامعه صور     یو نفس درخت گندم را دانست     

آنکه هر چیز که در درخت گندم پیدا خواهد آمد، از ساق و شاخ و برگ و گـل و میـوه،                      
اند و صـورت متفرقـه صـورت     اند و پوشیده و مجمل آن جمله در ذات درخت گندم جمع  

وجه است، از جهت آنکه هر چیز کـه در ذات درخـت گنـدم جمـع بودنـد و پوشـیده و                       
» رتبه وجه آن جمله ظاهر شـدند و متفـرق و منفـصل گـشتند              مجمل بودند اکنون در م    

 ].٢٩١همان، ص [
گاهی نسفی خود را به جای مخاطب گذاشته و سؤالی را کـه ممکـن               : سؤال و جواب  ـ  ٤

 ۀدهنداین امر نشان . دهدکند و خود به آن پاسخ میاست در ذهن او به وجود آید مطرح می
ر مخاطـب و مـتکلم و تـأثیر بیـشتر سـخن             توجه به مخاطب است که باعث همـدلی بیـشت         

کند این سـؤال بـرای      براي نمونه، وی هنگام طرح موضوع وحی و الهام احساس می          . شود  می
مخاطب پیش آمده که مالئکه نیز از غیب باخبرند و این اخبـار غیبـی را بـه اطـالع برخـی                      

 :دهدیکند و سپس در ادامه به آن پاسخ م این پرسش را خود مطرح مي. رسانند می
دانند که فردا چه     یدانند، از چه م    ی سؤال کند که چون مالئکه غیب نم       یبدانکه اگر کس  «

. اند اند، خود عالم غیب    بدانکه مالئکه در عالم غیب    . جواب باشد و سال آینده چه خواهد بود؟      
 و امروز و فردا نیست، از جهت آنکه عالم غیب عالم اضداد نیـست، عـالم                 یو در عالم غیب د    

در عالم غیـب    . زمان و بعد زمان پیش ماست که در عالم شهادتیم          .ادت عالم اضداد است   شه
پـس مالئکـه غیـب      . چه بود و هـست و خواهـد بـود حاضـرند            زمان و بعد زمان نیست، هر     

 ].٣٦٢ و ٢٦٠همان، ص[» .دانند یدانند، آنچه حاضر است م ینم
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اطنـاب  .  نسفی، اطناب است    آثار ۀهای برجست یکی دیگر از ویژگی   : اطناب و تکرار  ـ  ٥
) آموزشی و تعلیمی بـودن    (در آثار این عارف، اطناب ممل نیست بلکه به تناسب موضوع            

شـود چـون مخاطبـان او، عمومـاً         و به اقتضای حال، امری ضروری و الزم محـسوب مـی           
 چندانی نداشته و او ناگزیر به شرح و بـسط           ۀمریدان و افراد متوسط بوده که از علوم بهر        

اطناب، درازگویی سخن است و در زبان عادی جایز نیست مگر اینکـه             « بوده است    مطلب
در آن صورت الزم است که موضوع را برای او به تفصیل بیـان              . الذهن باشد مستمع خالی 

اطناب اگر در جای خـود اسـتفاده شـود، از ابـزار             . گیر شود کرد تا کامالً در ذهن او جای      
 ]. ٩[» بالغت محسوب می شود

ملـک و ملکـوت و      «:کنـد ی خود به این امر و نیاز به شرح و تفـصیل اشـاره مـی               نسف
 ؛ اکنون به طریق تفصیل تقریر خواهم کرد تـا باشـد           یجبروت را به طریق اجمال دریافت     

 کـه ایـن مـسئله در میـان علمـا و حکمـا و مـشایخ از                   یطریق تفصیل هم دریـاب      که به 
را از مهمّات است از جهـت آنکـه ایـن         و دانستن این مسئله سالکان     مشکالت علوم است  

 محکـم و  یاگر بنیاد محکم و درست آمـده باشـد، بـاق    . مسئله اصل کار و بنیاد کار است      
 ].٢٤[» خلل باشده  بنا کنند هم بیو اگر بنیاد به خلل باشد هر چیز که بر و درست آید

 در آثار   یکی از اقسام تکرار   . همچنین یکی دیگر از خصوصیات سبک نسفی، تکرار است        
نسفی، کثرت استعمال جمالت خطابی و انشایی است که حالت خطابی و صمیمی بـه نثـر              

» امـر و نـدا  «، در آثـار نـسفی   )امر، نهی، استفهام، تمنی و نـدا  (از میان انواع انشا     . بخشدمی
بـرای  . بیشتر استفاده شده و صمیمیت بین متکلم و مخاطب را دو چنـدان سـاخته اسـت                

ای «عبارت  . شود  ه بسامد جمالت امري و ندایي کتاب انسان کامل اشاره مي          وضوح بیشتر ب  
 .  بار به کار رفته است٤٨٠به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ترکیب آن » درویش
 است بعد از کثـرت و ایـن         ی است پیش از کثرت و وحدت      یوحدت!  درویش یا«: مثال

 ]. ٢٢٠ص[» اردوحدت آخرین کار د
 ).٨١ـ ٩٣ـ١٠٢ـ١٠٤ـ١١٣ـ١١٥ـ١١٧ـ١١٩: جوع شود به صفحاتبراي سایر شواهد ر(

. رود  ها به کار مي   در آن » اي درویش «حالت دیگر شامل ساختارهایي است که عبارت        
+ ای درویـش  «و در مواردی به صورت      » بدانکه«ای اوقات همراه با فعل امر     این عبارت پاره  

 :رودبه کار می» )علت(که + .......+فعل امر
بـه یقـین بـدان کـه بیـشتر آدمیـان       !  درویشیا«: »بدانکه«فعل امر + یش ای درو  ـ١

 ].٧٤ص[»  ندارندی آدمیدارند و معن  یصورت آدم
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 ).١٩٦ـ٢٢٤ـ٢٠٧ـ٢٤١ـ٢٩٦ـ٣١٠ـ٣٣٠: براي سایر شواهد رجوع شود به صفحات (
 نسفی در این مورد وقتی به فعلی امـر        : »)علت(که  + ....... + فعل امر + ای درویش  «ـ٢
دارد دلیـل آن را نیـز ذکـر    د و مخاطب را به انجام آن تشویق کرده یا برحـذر مـی       کنمی
 .تر قانع شودکند تا مخاطب سریع می

 ی و از خـدا    یهر بزرگ که تو را نصیحت کند بایـد کـه قبـول کنـ              !  درویش یا«: مثال
 که نصیحت قبول کردن     ی دریغ ندار  یکه فرود تو باشد، باید که نصیحت از و          و هر  یشنو
کـه   هـر .  مبارك است و فوائد بسیار دارد      ی خود و نصیحت کردن به فرود خود کار        ی باال از

که نـصیحت بزرگـان قبـول کنـد،           است و هر   ینصیحت بزرگان قبول نکند، عالمت بدبخت     
 و از صحبت بدان     ی است و دیگر باید که صحبت با نیکان و صالحان دار           یبخت  عالمت نیک 

 ]. ٣٧٠ص[». عظیم داردیها  و خاصیتی قویان اثرها که صحبت نیکیو فاسقان دور باش
 ).٢٧٣ـ٢٢٤ـ٢٩٨ـ٣٧٠ـ٤١٧: برای سایر شواهد رجوع شود به صفحات(

 دوم  ۀفعـل دارای شناسـ    «رود بلکه به صـورت      به تنهایی به کار نمی    » بدانکه«فعل امر   
چون این مقدمات معلـوم      «ۀدو جمل . نیز استعمال فراوانی دارد   » بدانکه+ شخص مخاطب 

 بار ٨٠ اسلوب یاد شده، بالغ برۀبر پای» ....را دانستی، بدانکه  ...... چون  «و  » ....ردی، بدانکه ک
مطـالبی قبـل و بعـد از ایـن دو جملـه بیـان               . در انسان کامل نسفی به کار رفتـه اسـت         

 :شودگرفته می مطلب پیۀشود، سپس یکی از این دو ذکر و بعد ادام می
 توضیح مسئله+ ت معلوم کردی، بدانکه چون این مقدما+ توضیح مسئله 
 توضیح مسئله+ » ....را دانستی، بدانکه ...... چون «+ توضیح مسئله 

 ).١٠٢ـ١٠٤ـ١٠٧ـ٢٢٠ـ١١٨ـ١٢٦ـ١٤٦: برای دیگر شواهد رجوع شود به صفحات(
 آورد، سـپس ایـن عبـارات را       ای می گاهی نسفی قبل از عبارت شرح مختصری از مسئله        

. کنـد  پردازد و مطلب قبلی را شرح و تحلیل می        رت به توضیح مبسوط می    آورده و بعد از عبا    
ها مطالب پشت سر هم تکرار نشده و نیز از خشکی و یکنواختی متن              با استفاده از این روش    

 .شود  مطلب تشویق میۀهمچنین مخاطب برای خواندن ادام. شودکاسته می
آورد و بعـد از     ای می خود، مقدمه نسفی در ابتدای رسائل     : ها ابتدای رساله  ۀ دیباچ ـ٦

ای از آنچـه قـرار اسـت در         معموالً در این مقدمات، خالصـه     . شودآن وارد بحث اصلی می    
خواننده بدین شکل، به صورت مجمل از مطالـب پـیش           . شودمتن گفته شود تشریح می    

بـه  . رو خواهـد شـد    برد در طی فصول با چـه موضـوعی روبـه           می یابد و پی  رو آگاهی می  
ای که قرار است راجع بـه آفـرینش ارواح و اجـسام و برخـی امـور      وان مثال، در رساله   عن
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 ــ   جماعت درویشان  ،مّا بعد ا«: کندمرتبط با آن صحبت کند، مقدمه را به این شکل بیان می           
و در مراتب ارواح   باید که در آفرینش ارواح ی ازین بیچاره درخواست کردند که م ـکثّرهم اللّه
 جمع کنید و بیان کنید کـه        یا و عروج ارواح بر قاعده و قانون اهل شریعت رساله         و در نزول    

تواند رسانید و مقام خود را که بعد از مفارقت           ی کمال خود را به نهایت کماالت م       یروح انسان 
تواند رسانید یا کمال او مقدّر است        ی به آن خواهد بود به نهایت مقامات م        یقالب بازگشت و  

و  توانـد کـرد   ی و کوشش زیادت نمـ یر است و از آنچه تقدیر رفته است به سع     و مقام او مقدّ   
درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداونـد  .  خود چیستیدیگر بیان کنید که تقدیر خدا    

 ].١٥١و ١١١، ص٢٦ [ خواستم تا از خطا و زلل نگاه داردی مدد و یاریتعال
 
 نتیجه

نسفی آثار خود را بـه قـصد تعلـیم نوشـته و از              اساس آنچه در این تحقیق معلوم شد،        بر
نظر . های هفتم و هشتم هجری پیروی کرده استهای مرسوم در نظام تعلیمی قرنروش

 نظری و عملـی دارد، نـسفی نیـز          ۀبه اینکه موضوع آثار او تصوف است و تصوف دو شاخ          
ی هستند  طیف مخاطبان او مبتدیان   . تعلیمات خود را معطوف به هر دو حوزه کرده است         

. ها بر طبق نظام تدریس حلقوی تألیف کـرده اسـت       که نسفی آثار خود را برای تعلیم آن       
هایی چون تکـرار،    همچنین او برای جلب توجه بیشتر مخاطب، ترغیب و تشویق از روش           

 .استفاده کرده است.... تشبیه و تمثیل و
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