
 

اي عرفانی و ناشناخته در ادب فارسینامهمکنون ده در  
  

  دکتر ناهیدسادات پزشکی
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر -استادیار

  چکیده
است، که از گذشتگان بر جاي مانده و حفظ و تالش در هاي خطی تردید یکی از ذخایر گرانبهاي هر ملتی، نسخهبی

ها اگرچه تاکنون شماري از این آثار به کوشش پژوهندگان از کنج انزواي کتابخانه. تصحیح آنها بر آیندگان واجب است
معرفی آنها به در آمده و گنج پویندگان دانش شده، اما هنوز بسیارند آثاري که گمنام مانده و تالشی بایسته و بسزا براي 

اي است به نام در مکنون اثر سید صدرالدین کاشف دزفولی یکی از این آثار گرانبها، منظومه. صورت نگرفته است
نامه در دورة این ده. نویسی، که تاکنون معرفی نشده استنامهدر قالب مثنوي و بیان عشق عارفانه به شیوة ده) 1258.م(

تنها نسخۀ خطی موجود آن، که در اختیار نگارنده . و عرفانی اهمیت فراوانی داردقاجاریه سروده شده و از جهت ادبی 
در این پژوهش تالش نگارنده بر آن است . قرار گرفته، متعلق به کتابخانۀ ملی ملک است و تاکنون به چاپ نرسیده است

نامه نویسی در ادب و مروري بر پیشینۀ ده نامهبنابراین پس از تعریف ده. نامۀ نو را معرفی کندکه براي نخستین بار این ده
شود و در ضمن گفتار، به شرح حال سید صدرالدین نامۀ نو بررسی میفارسی، چگونگی ساختار و محتواي این ده

  .کاشف نیز نگاهی اجمالی خواهد شد
 نامه نویسی، در مکنون، سیدصدرالدین کاشف، دزفول، نسخ خطی، ادبیات غناییده: واژگان کلیدي

 

  پیشینۀ تحقیق
نامه نویسی صورت پس از جستجوي فراوان روشن شد که تاکنون بررسی مفصل و مشروح و مستقلی در خصوص ده

اهللا صفا در هاي ذبیحشود مانند پژوهشنگرفته است؛ اما به طور پراکنده مطالبی در این موضوع در برخی کتابها دیده می
هایی نیز تاکنون در عالوه بر این، مقاله. انواع شعر فارسیو  رستگار فسایی در کتاب  تاریخ ادبیات در ایرانکتاب 

  :نویسی منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند ازنامهخصوص ده
  .نویسی در ادب فارسی و ده نامه شاه شجاع از مهري باقريده نامه  -1
  .رشید عیوضیگویی در ادب پارسی و دهنامۀ حریري، از ده نامه -2
نامه سرایی در شعر فارسی با تکیه بر تحلیل ساختاري و محتوایی از علی اصغر باباصفري و نامه و سیسیر تطور ده -3

  .بتول حیدري
  . هامحب و محبوب منظومۀ غنایی نفیس و ناشناخته از احمدرضا یلمه -4
  .ه خراسانی و فریده داودي مقدمهاي ادب فارسی از دیدگاه انواع ادبی از محبوبنامهتحلیل ده -5
  .سرایی در ادبیات فارسی از رضا فرصتی جویبارينامهده -6

  مقدمه
ها  نامهده. اي است از ادبیات غنایی در قالب مثنوي که  معموال مشتمل بر ده نامه میان عاشق و معشوق استنامه گونهده

و سپس با پنج نامه از عاشق و پنج جواب از معشوق ادامه  آغاز شده) ص(اي در توحید و ستایش پیامبر اکرمبا مقدمه
پردازد و معشوق هر چند در ابتداي امر از سر قراري و سوز و گداز خود سخن میهایش، از بیعاشق در نامه. یابدمی

آید؛ یشکند، اما در انتها با وي از سر لطف و مهر در مهاي سخت و درشت، وجود عاشق را در هم میاستغنا با سخن
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ها غزلیاتی  نیز در ضمن مثنوي گنجانده شده است؛ ابیاتی نامهدر ده. مهري که شاید بتوان گفت نتیجۀ آن شکستگی است

  .کندکه اگرچه بر همان وزن مثنوي است، اما به لحاظ قوافی، از غزل پیروي می
شود؛ هنگامی که ویس از دبیر دیده می نامه نخستین بار در منظومۀ ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانیاصطالح ده 

  :اي از زبان خامه، شرح درد و رنج مهجوري او را براي رامین بنویسدخواهد با نامهخود، مشکین می
  کنون ده در بخواهم گفت نامه         به گفتاري که خون بارد ز خامه                         

توان آن را ده نامۀ مستقلی در ادب دهند، نمیاز کل این منظومه را تشکیل میها فقط بخشی با این وجود از آنجا که نامه
  )123: 1361صفا،. (داندمی» نامههایی به نام دهمنشأ ایجاد منظومه«نامۀ عراقی را دکتر صفا، عشاق. پارسی به شمار آورد

- گرفت و این قرن  را باید اوج پیدایش دهاي خاص و نو مورد توجه شاعران قرار نگاري به گونهدر قرن هشتم شیوة نامه
وي در ابیاتی از . است) 738.م(اي نامۀ اوحدي مراغهنامه که به این شیوة نو سروده شده، دهترین دهکهن. ها دانستنامه
  :گویدهاي پیشین، به تازگی روش خود با این ابیات توجه کرده و مینامهنامۀ خود، ضمن اذعان به وجود دهده

  اي شیرین که دیر استنامههاي کهنه سیر است         بگو دهنامهدل از ده             
  حدیثی تازه کن از سینۀ نو                 سماطی درکش از لوزینۀ نو                 

  هاي شناخته شدهده نامه
نامه اتفاق نظر ت بیشتر منابع، در سیزده دهتوان گفهاي موجود، اختالف نظر وجود دارد، اما مینامههر چند در تعداد ده

  :دارند
 1063ایی است شامل منظومه«نامه، این ده. سروده شده است 680- 683هاي نامۀ فخرالدین عراقی که میان سالعشاق -1

» .الدین محمد جوینی سروده و به وي تقدیم کرده استبیت در بحر خفیف که عراقی آن را به نام صاحب دیوان شمس
  )  324: 1380رستگار فسایی،(
  .سروده شده است 706اي در پانصد بیت در بحر هزج مسدس که در سال منطق العشاق از اوحدي مراغه -2
  به نظم آورده است  751بیت که در سال  700در ) 771.م(عشاق نامۀ عبید زاکانی  -3  
  .سروده شده است 751نامۀ عبید در سال عشاقزمان با بیت که هم 500العشاق رکن صاین تبریزي در  تحفۀ -4 
  . اهللا بن نصوح شیرازي از شاعران قرن هشتممحبت نامه خواجه فضل -5 
به رشتۀ نظم کشیده شده  794بیت که در سال  760اي است در منظومه): 800. م(المحبین ابن عماد خراسانی  روضۀ -6

شود؛ به ها دیده مینامههاست و فقط تفاوت اندکی در وزن آن با سایر دهنامه مانند دیگر ده نامهالگوي کلی این ده. است
اند، در بحر هزج مسدس اخرب هاي پیشین که در بحر هزج مسدس مقصور سروده شدهنامهاین معنی که بر خالف ده

  .است) مفعول مفاعلن فعولن( محذوف 
اما در خود منظومه شاعر « آن تاکنون شناخته نشده است؛ اي عرفانی است که سرایندة نامهده: محبوب القلوب حریري -7

  :نام خود را حریري یاد کرده است
  )330:همان( » حریري را خود اینها سرگذشت است       ولی اکنون از اینها درگذشته است«        

  .ه استالعاشقین عزیز بخاري  که در قرن نهم در  بحر خفیف بر وزن حدیقۀ سنایی سروده شد روضۀ  -8
- جز شباهت اسمی به هیچ روي به          ده نامه«حقیقت آن است که این ده نامه . نامۀ خواجه عماد فقیه کرمانیده -9

هایی است هاي منظومی که در بحور مختلف سروده و آنها نامهو مجموعی است از نامه... هاي مورد نظر مانندگی ندارد
  )فرخهمان به نقل از همایون(» ...ین عصر و احباب زمان به نظم آورده استکه در ایام مختلف براي افراد و سالط



  
٤٨٣/  اي عرفانی و ناشناخته در ادب فارسینامهمکنون ده در 

 

 
 

براي خواجه پیر احمد بن اسحاق وزیر سلطان بایسنغر میرزا «ده نامۀ عارفی هروي از شاعران قرن هشتم که آن را  -10
  )1391:202ها، یلمه( » سروده است

  . صحبت نامه همام تبریزي -11
  .هجري سروده شده است 768بیت که در سال  744شاه شجاع مظفري در روح العاشقین از  -12
  )203:همان( » .هاي قرن هشتم هجري استو از سروده« محب و محبوب از اختیار  -13

  ها از لحاظ ساختاري نامهانواع ده
- نامهدر سیزده ده. ی استنویسنامهحقیقت آن است که یکی از انواع ادبی که تاکنون مورد توجهی بایسته قرار نگرفته، ده

اي ها دربردارندة هیچ نامهنامهشود؛ برخی از این دهاي که پیش از این یاد شد، به لحاظ ساختاري اختالفاتی دیده می
آنکه پاسخی از معشوق در هاي عاشق است بینیستند مانند ده نامۀ عراقی و یا همام تبریزي و برخی فقط مشتمل بر نامه

- ها را دهتوان این منظومهبا این وجود آیا  می. نامۀ فخرالدین اسعد گرگانی و ده نامۀ عماد فقیه کرمانید دهمیان باشد مانن
را پذیرفت؟ ) 124: 1387فرصتی جویباري، (» نامه، یکسویه و دو سویههاي بینامهگانۀ دهتقسیم سه«به شمار آورد و  نامه

ها متفاوتند و برخی از آنها کمتر یا بیشتر از ده نامه را شامل ، در تعداد نامههاي دو سویه نیز خودنامهاز سوي دیگر ده
  .العشاق رکن صاین که مشتمل بر پانزده نامه استعبید زاکانی که تنها دو نامه دارد و یا تحفه عشاق نامۀشوند مانند می

نامه توان ده، برآنند که اثري را می»هاي فارسینامهتحلیل ده«در نگاهی نقادانه از دیدگاه انواع ادبی، نویسندگان مقالۀ 
ریزي پیرنگ اثر بر پایۀ مبادلۀ پی -3روایی بودن -2تلفیق مثنوي و غزل  -1«: خواند که دست کم داراي چهار شرط باشد

( » .گیردار نمینامه قرو پیغام و گفتمان عاشقانه؛ و اگر در اثري این چهار شرط وجود نداشته باشد جزو ژانر ده -4نامه 
ها، وجود مفاهیم عرفانی و پیک و قاصد را از شروط این نویسندگان، تعداد نامه) 20: 1390خراسانی و داودي مقدم، 

- نامه شناخته   شدههایی که در دیگر منابع به عنوان دهانگارند و بدین ترتیب بخشی از منظومهنویسی نمینامهضروري ده
ها را در عدد ده براي بر خالف این نظریه، برخی پژوهشگران محدودیت تعداد نامه. شوندیاند، از تعریف آن خارج م

هاي عاشقانۀ متبادل یکی منحصر بودن در نامه... دو خصوصیت عمدة این نوع ادبی،«اند و معتقدند این نوع ادبی پذیرفته
  )216: ها، همانیلمه(  .»باشدنامه می بین عاشق و معشوق و دیگر منحصر بودن در حد معین ده

به «ها ندارد و نامهشود، در عین حال این مطلب اختصاص به دهها غزل دیده مینامهاز سوي دیگر اگرچه در بیشتر ده
ظاهراً براي اولین ... ها نیستنامههاي عاشقانه رواج داشته است و فقط خاص دهصورت یک سنت ادبی در اکثر  منظومه

السعدین و نه امیر خسرو در قران... هایی با وزن اصلی منظومه یعنی بحر متقارب آوردو گلشاه، غزلبار عیوقی در ورقه 
  ) 34: 1392باباصفري و حیدري، . (»دهدهایش این روش را ادامه مینامهسپهر و در ده

از مطالعه . هاي موجود شده استنامهها، منجر به اختالف در تعداد دهنامهنتیجۀ باور به معیارهاي متفاوت در شناسایی ده
توان گفت اشتمال منظومه بر تعدادي نامه و وجود پیرنگ عاشقانه، و مقایسۀ منابع و مقاالت موجود در این موضوع، می

  .     نامه در آثار پژوهندگان استنقطۀ اشتراك تعریف ده
  ها از لحاظ محتوایینامهانواع ده

عاشقی و بیان سوز و گداز و نیاز عاشق از سویی و ناز و استغناي معشوق از سوي ها عشق و نامهاگرچه موضوع همۀ ده
دیگر است، اما باید توجه داشت که در برخی از آنها عشق، مفهومی فراتر از زمین ندارد و بنابراین عشقی است مادي و 

وصف حالی است « وضوع آن نامۀ عبید زاکانی که مجسمانی که چه بسا حاصل تجربۀ شخصی شاعر باشد؛ مانند عشاق
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از خود شاعر و عشق جانسوزي که در روزگاري داشته و در بدایت حال به وصالی ناپایدار و سپس به فراقی جانگداز 

  ) 327: رستگار فسایی، همان(» .انجامیده است
وندي استوار و ها پیو در برخی دیگر سخن از  عشق حقیقی و معشوق ازلی است و از اینجاست که این نوع از دهنامه

نامۀ فخرالدین عراقی از این دست است که عشاق. ناگسستنی با عرفان دارند و باید آنها را جزء آثار عرفانی به شمار آورد
  . در هر ده فصل خود، به شرح و تبیین موضوعی عرفانی پرداخته است

  نامۀ در مکنونده
اي است ناشناخته مربوط به دورة قاجار که نسخۀ خطی آن به نامهدر مکنون سرودة سید صدرالدین کاشف دزفولی، ده 

سطر  17گیرد و هر صفحه این مجموعه را در بر می 93تا  1متعلق به کتابخانۀ ملی ملک است و از صفحۀ  5370شمارة 
نوي که سال سروده شدن این مث 1198یکی سال : در پایان این نسخه دو تاریخ آورده شده است. به خط خود شاعر است

آنچه مؤید این مطلب است آن . که باید سال نگارش نسخۀ موجود از روي نسخۀ اصل باشد 1225است و دیگر سال 
کند و با است که کاشف در این کتاب در ضمن ابیاتی در مدح مرادش، آقا محمد بیدآبادي براي طول عمر وي دعا می

هایی از این سال شود که این مثنوي، در ماهست، روشن می، سال درگذشت آقامحمد بیدآبادي ا1198توجه به اینکه سال 
  .و در ایام حیات او سروده شده است

  عمرش به درازي خضر باد         تا خلق جهان نماید ارشاد                                
ار سالگی سروده گردد که کاشف این منظومه را در جوانی و سن بیست و چه، روشن می1198با در نظر گرفتن سال 

طرائق الحقایق شیروانی،  هالسیاح بستانآغا بزرگ تهرانی،  الذریعهها مانند ها و کتابنام کاشف در برخی تذکره. است
همچنین نگارنده،  طی سالها با جستجو در نسخ خطی . و غیره آمده استالمعارف تشیع دایرهشاه شیرازي و علیمعصوم

ام و در اینجا به اختصار به آورده الغیبمرآتو بررسی متون، شرح حال و آثار کاشف را به طور مشروح در مقدمۀ کتاب 
  .پردازمآن می

  سید صدرالدین کاشف
ه کاشف از نویسندگان و شاعران عارف قرن دوازده و سید صدرالدین موسوي دزفولی فرزند سید محمد باقر متخلص ب

در  1174، کاشف در هیجدهم صفر سال مرآت الغیبخط وي در حاشیۀ کتاب بنابر دست. سیزده هجري قمري است
بوده در آخر شب یکشنبه هیجدهم ماه صفر المظفر . ق.ه 1174تولد این فقیر در سال «: شهر دزفول دیده به جهان گشود

اما بعد فَیقول الفقیرُ الحقیرُ کثیرُ «: در سن بیست سالگی به مقام اجتهاد نائل آمده است). 10: 1385کاشف،(» 1174سنۀ 
انّی کُنت فی ایامِ الشباب طالباً للعلوم ... ربه صدرالدین ابنُ محمدباقر الموسوي الدزفولی  هرحمرِ الرّاجی الی التقصی

  )کاشف، نسخۀ خطی مسالک السالکین. (»...هسن الرسمیه مجتهداً فی تحصیل مسائل الفقهیه حتی بلَغَ عمري الی عشرین
- دواج کرده، اما صاحب فرزند نشده و خود در این بیت به آن تصریح میبا وجود آنکه در طول زندگی خود دو بار از 

  :کند
  در هاي نظم من هر یک بود طفلی رشید     کاشف مسکین مگو لم یعقب و ابتر شده است          

ین پندار را ا -نام فرزند ناکام خاقانی  -گویا در بیت مذکور نظري به اشعار خاقانی داشته، به ویژه آنکه ذکر کلمۀ رشید 
  . کندتقویت می

آنکه در وادي پر پیچ . گذرانده استاي وافر به عرفان داشته و بیشتر اوقات خود را به عبادت میاز دوران کودکی عالقه
« : نویسدخود دربارة ارادتش به آقا محمد بیدآبادي می. و خم سلوك دلیل راه وي شد، آقامحمد بیدآبادي اصفهانی است

المعقول و المنقول حاوي الواصلین جامعهزبدالعارفین و هقدوو آن  -اگرچه از دنیا رفته است  -رشد کامل از یمن نفس م
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اند که حقیر تنکابنی االصل و متوطن به دارالسلطنۀ اصفهان بوده -رحمه اهللا  -الفروع و االصول موالنا آقا محمد بیدآبادي 
  )207:ق1413امام،(» مرید با اخالص اوست

شود، اما مسلم آن است که وي در شب هایی دیده میگرچه در برخی منابع در خصوص سال درگذشت کاشف اختالفا
در درستی این تاریخ جاي هیچگونه شکی نیست؛ زیرا برادر . ق دار فانی را وداع گفته است.ه 1258شانزدهم شعبان سال 

و تمام «: به خط خود آن را نگاشته است - ز الدعواتکنو -در پایان آخرین اثر او  -سید محمد علی عارف  -کاشف 
که به دست مبارك نوشته و به یادگار گذاشته و در سنۀ ... این مجلد که یازده فصل است و خط شریف مؤلف آن است

نسخۀ خطی . (»...هزار و دویست و پنجاه و هشت بوده که به اتمام رسیده و از دار فانی به سراي جاوید رحلت فرموده
  .به خاك سپرده شده است) ع(جنازة کاشف، به کربال حمل و در جوار مرقد پاك امام حسین )  وز الدعواتکن

سید صدرالدین کاشف آثار بسیاري به نظم و نثر به هر دو زبان فارسی و عربی دارد، که نسخ خطی برخی اکنون بر جاي 
ز وي شناخته شده و نگارنده تاکنون چهار کتاب او را نزدیک به هفتاد اثر ا. است و تعدادي از آنها نیز شناخته نیست

الحقیقه ألرباب الطریقه، مسالک الزاهدین، معراج المؤمنین، کنوز مرآت الغیب، حق: از کتابهاي اوست. تصحیح کرده است
  . داشته است واردات غیبیهعالوه بر این دیوان شعري به نام .... و الیقینالدعوات، حق

  ساختاري در مکنون از لحاظ
اگرچه قالب شعري . ریزي شده استاي است عرفانی و عاشقانه، که بر مکاتبۀ میان عاشق و معشوق پیدر مکنون منظومه
اثري از  نامهها مثنوي و مشتمل بر شش حکایت است، اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که در این دهنامهآن مانند دیگر ده

ه لحاظ مکاتبات دهگانه میان عاشق و معشوق و به لحاظ محتواي عاشقانه، باید آن را شود؛ با این وجود بغزل دیده نمی
بیت بر وزن مفعول مفاعلن فعولن در  1528موضوع آن، کیفیت عشق حقیقی و در . هاي ادب پارسی شمردنامهیکی از ده

عر است و افعال مربوط به نامۀ در مکنون، خود شاعاشق ده. بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف سروده شده است
و «ها که هویت عاشق و معشوق در آنها نامعلوم است نامهرود؛ بر خالف بسیاري از دهعاشق به طور متکلم به کار می

باباصفري و . (»کندهایی ذهنی و انتزاعی است که شاعر در آنها با معشوقی فرضی مخاطبه میاکثر آنها منظومه
  )30: 1392حیدري،

  روانه پیک عشاقچون گشت 
  

  بر کوي جناب یار مشتاق  
  

  بودم همه شب به چشم گریان
  

  همچون سر زلف او پریشان  
  

  :شودآغاز می -تعالی  -ها با توحید حضرت باري نامهمانند دیگر ده این منظومه 
  اي ذات تو همچو در مکنون

  
  برتر ز خیال وز چه و چون  

  
  اي ذات تو برتر از خیاالت

  
  خیال محض طامات پیش تو  

  
  اي ذات مقدست یگانه

  
  برتر ز خیال وز نشانه   

  
  :گویدو در ادامه به وصف معراج حضرتش پرداخته و می) ص(پس از توحید الهی به نعت رسول اکرم 
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  سر دفتر انبیاي مرسل

  
  چون بود وجود او در اول  

  
  از پرتو اوست خلق عالم

  
  از نور جمال اوست آدم  

  
و اختصاص بخشی در نعت حضرت ) ع(ستایش خاندان رسول اکرم و ذکر نام فاطمۀ زهرا و ائمۀ اطهار پرداختن به 

نیز  المحبینهروضهر چند ابن عماد خراسانی صاحب ده نامۀ . کند، تشیع شاعر را بخوبی آشکار می)ع(االمر صاحب
عالوه . نامۀ کاشف دانستا نوعی نوآوري در دهشود و باید آن رنامۀ او دیده نمیاي در دهشیعه است، اما چنین خصیصه

سازد و بر این، نباید از نظر دور داشت که  آمیختگی تشیع و عرفان در این منظومه آن را از امثال خود بکلی ممتاز می
 اي منحصر به فردنمودهاي خاص شیعی به ویژه در ذکر نام یکایک ائمۀ اطهار و ستایش ایشان آن را به صورت ده نامه

  .:آورددرمی
  چون آل نبی که چار یارند

  
  در عالم روح شهریارند  

  
  هستند سپهر عالم جان

  
  ز ایشان شده تام دین و ایمان  

  
  عالم ز جمالشان منور

  
  ز ایشان شده مهر مهر انور  

  
  آن مظهر جملۀ عجایب

  
  مخزون خزینۀ غرایب  

  
  آن سرّ خدا که در شب داج

  
  شد پیشتر از نبی به معراج  

  
  او راست وصایت محمد

  
  از امر خدا به شأن احمد  

  
در متون ادب فارسی چاریار به معنی . با دقت در معنی چاریار، باید نوآوري واژگانی را نیز به نوآوري پیشین افزود

  :نامه نیز فقط به همین معنی آمده و شواهدي براي آن ذکر شده استخلفاي راشدین به کار رفته است و در لغت
  )خاقانی( مهر چار یار در این پنج روزه                              نتوان خالص یافت از این ششدر فنا  بی

  .به کار برده است) ع(اما کاشف آن را به معنی حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین  
تصاص داده و ظهور او را از خدا طلب اخ) ع(بخش انتهایی ستایش خاندان پیامبر اکرم را به نعت حضرت صاحب االمر 

  :کندمی
  یا رب بنما ز لطف و احسان

  
  نزدیک ظهور مهر تابان  

  
  از غیبت او جهان خراب است

  
  ها پر آب استدر یاب که دیده  

  
  ما منتظر قدوم اوییم

  
  ما صاحب خویشتن بجوییم  
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  عالم همگی در انتظارش
  

  زارشگل کی روید به الله  
  

  :پردازد، به مدح مرشد و استاد خود آقا محمد بیدآبادي اصفهانی می)ع(رسول  پس از نعت آل
  آن سدره نشین بزم عرفان

  
  سر دفتر کشف و اهل ایقان  

  
  عالم به همه علوم مکتوم

  
  اسرار نهان بر اوست معلوم  

  
  آراسته ظاهرش به تقوا

  
  در علم و عمل وحید و یکتا  

  
مالقات حضوري با آقا محمد بیدآبادي نداشته بلکه چهرة این پیر طریقت از باطن بر نکتۀ قابل توجه آنکه کاشف هیچ 

رجوع کنید به مقدمۀ . (اندنگاري با هم ارتباط داشتهوي متجلی شده و آن دو پس از این آشنایی باطنی، از طریق نامه
اي براي سرایش در مکنون انسته انگیزهتوآیا این مکاتبات میان کاشف و مرادش می). به قلم نگارنده مرآت الغیبکتاب 

  :کندگونه شکوه کرده و آرزوي دیدار میباشد؟  به خصوص آنکه کاشف، خود در ضمن این کتاب، از دوري او بدین
  گر کاشف بینواي رنجور

  
  باشد ز جناب دولتش دور  

  
  لیکن به امید اینکه شاید

  
  رو بر در درگهش بساید  

  
  توفیق اگر رفیق گردد

  
  ر خسته دالن شفیق گرددب  

  
  روزي برسم به خدمت او

  
  یابم نفسی ز همت او  

  
عمري است که آرزویم این 

  است
  

  فکرم شب و روز خود همین است  
  

  سبب نظم کتاب و آغاز داستان
 سوزد و از دیدارشود که عاشق در شبی تاریک، در حالیکه در آرزوي دلدار، در تب هجر میداستان از آنجا شروع می

  :کندمعشوق ناامید شده، ناگهان باد صبا به نسیمی از دلبر او را زنده می
  تا یک شبی از قضاي دوران

  
  آمد به وي آن نسیم جانان  

  
  ناگه ز نسیم زنده جان شد

  
  زان باد صبا به وي عیان شد  

  
  چون بوي نگار از او شنیده

  
  چون مرغ به راه او تپیده  
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  با او خبر فراق دل گفت

  
  دل خود از آن چو ننهفت راز  

  
  
اما نکتۀ . رساندو به این ترتیب پیک میان عاشق و معشوق در این منظومه، باد صبا است که هر ده نامه را به مقصد می 

انگیزد و وي در ابتدا از نوشتن نامه برجسته در مثنوي در مکنون آن است که باد صبا عاشق را به نوشتن نامه برمی
آن جهت که معشوق فرازمینی و ازلی او، خود از حال عاشق آگاه است و بر درد و بیماري او اشراف اعراض کرده؛ از 

  :دارد
  بشنید صبا چو این مقالش   
  

  گفتا که قریب شد وصالش  
  

  بنویس بیا ز خویش نامه  
  

  از هر مژه ریز نقش خامه  
  

  روي بر یارگفتم چو تو می 
  

  بر گفتۀ توست نامه اظهار  
  

  دیگر چه نویسم از غم دوست 
  

  این مرهم ریش چونکه با اوست  
  

  او درد مرا ز خویش داند  
  

  بیماري ما ز پیش داند  
  

  :خواهد دست به قلم بردبا این وجود دل از او می
  دل گفت بیا براي تدبیر                                                              این قصه بکن به خامه تحریر         

و این نقطۀ آغاز جدال میان دل و عقل در نوشتن یا نانوشتن نامه است؛ عقل معاش که در اندیشۀ مصلحت است عشق 
  .»این راز سر به مهر به عالم سمر شود« که  تابد و بیم آن داردمصلحت سوز را برنمی

  با عقل که مشورت نموده
  

  زین گفته که مصلحت نموده  
  

  عقلش به جواب گفت اي دل
  

 
  

  از گفتۀ این بگو چه حاصل
  

  مشهور شود میان آفاق
  

  سرّي که بود میان عشاق  
  

جاي این مثنوي همچون آثار سنایی، مولوي و و این چالشی که میان عقل و عشق در ادبیات عرفانی نهادینه شده،در جاي 
  .انجامدشود و در نهایت به برتري عشق بر عقل و نوشته شدن نخستین نامه مینجم رازي نیز دیده می

  هرگز نتوان نمود پنهان
  

  سرّي که بود ز عشق جانان  
  

  اي عقل فسانه چند گویی
  

  با عاشق یار پند گویی  
  

  درد که هست در دل ریشآن     تحریر بکن به خامۀ خویش
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  دل گفت و زبان گرفت از وي
  

  آمد به نوا چو نالۀ نی  
  

  :  و در جاي دیگر  عقل را در برابر عشق الل خوانده است
  از عشق زبان عقل الل است

  
  او را چه مجال این مقال است  

  
  عشق است که عقل را گدازد

  
  با یار و رفیق خود نسازد  

      
  :اي نسبتاً طوالنی انداخته استپاسخ معشوق ابیاتی در موضوعات زیر فاصله میان نخستین نامه و

  در شرح عشق؛  - 
توان او را پردازد؛ معشوقی که ماورایی است و به چشم سر نمیدر این بخش به توصیف معشوق می: در صفت معشوق

جا و چه در جاهاي دیگر این مثنوي دید و به این ترتیب، زمینه را براي ورود به بحث کالمی رؤیت خدا چه در این
مساعد کرده و در حقیقت ورود به برخی از مباحث کالمی را نیز باید به عنوان خصلتی از خصایص در مکنون به شمار 

  .آورد
  یاري است مرا نهان ز دیده

  
  چون نور رخش رخی ندیده  

  
  وصفش نتوان نمود چون است

  
  از وهم و خیال ما برون است  

  
  نتوان به چشم سر دیداو را 

  
  بتوان که به دیدة دگر دید  

  
  :کرانه استمعشوق الیتناهی است و صفاتش بی

  نهایت                                                           روشن  ده   مجمع   هدایتاو  راست  نعوت       بی
  او را  نبود   ولی   نشانه                                   کرانه                         او  راست    صفات     بی

  :از جسمانیت و صورت مبراست
  رویش نه به صورتی است تصویر                                                         نه جسم که اندر اوست تخمیر

  :در عین حال تمام عالم آینۀ تجلیات اوست
  ت                                                            بر صورت خوب هر جوان استحسن رخ او ولی عیان اس

سید محمد  -در ادامۀ مطلب، پس از مذمت دنیاي غدار و مدح بعضی اخوان دینی و مذمت برخی، به مدح برادر خود 
- ر بوده است؛ و به این ترتیب در این دهپرداخته که خط بسیار نیکویی داشته و کاتب بسیاري از آثار براد -علی عارف 

  .شودنامه، به جاي یک ممدوح، دو ممدوح دیده می
  در مقدمۀ کتاب
  :یابدنگاري میان عاشق و معشوق به این شرح ادامه میپس از این، نامه
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پیغام آوردن صبا از پیش دلدار به نزد عاشق زار؛ اگرچه در نخستین پاسخ، در فضایی عارفانه، سخن از اشتیاق  :نامۀ دوم

ها، معشوق دست رد بر سینۀ عاشق زده و او را از دیدار خود مأیوس   نامهرود،ولی چون دیگر دهمعشوق به عاشق می
خواهد که در وجود غیر، امکان پذیر نیست؛ معشوق از عاشق می و قابلیت با. نماید؛ زیرا وصال را قابلیت شرط استمی

  . مظاهر نظر کند و از تجلیات او را دریابد
                                

  برگو که مخور غم فراقم
  

  سوزي تو و من در اشتیاقم  
  

  گر عاشق صورت من استی
  

 
  

  از غیر بگو چرا نرستی
  

  دیدار کجا میسر آید 
  

  تو  چه سان برآید این مطلب  
  

  ام دیدتوانیهرگز تو نمی 
  

  خفاش کجا و روي خورشید   
                        

اشتیاق معشوق به عاشق، گویاي این نکته است که کاشف نیز به سان دیگر عارفان سلف خود، به مصداق کریمۀ یحبهم 
 .                                   داندو یحبونه عشق معشوق به عاشق را مقدم بر عشق عاشق به معشوق می

  پیغام دادن عاشق به صبا به نزد آن یار؛  :نامۀ سوم
  آن مرد عاشق که در محبت صادق بود 1حکایت  ←                                             

  پیغام آوردن صبا از دیار معشوق به نزد عاشق زار،  :نامۀ چهارم
  آن عارف عاشق که در کعبه جان فداي دوست کرد 2حکایت  ←                                           

  جواب دادن معشوق صبا را به طور دیگر و فرستادن او به سوي عاشق                                                
  آن مجذوب که در صحرا افتاده بود مدهوش 3حکایت  ←                                            

  پیغام بردن صبا از نزد عاشق کتابتی به جانب معشوق؛ :نامۀ پنجم
  مجنون  4حکایت ←                                            

  جواب نوشتن معشوق کتابت عاشق را   :  نامۀ ششم
  معنی حدیث جوعوا در بیان ←                                            

  تتمۀ مضمون کتابت معشوق ←                                          
  )5حکایت(حال که در کعبه مرد از شوق وصال حکایت آن عاشق پریشان ←                                          
  )6حکایت(حکایت آن عاشق که خود را کشت از درد فراق  ←                                          

  فرستادن عاشق صبا را به جانب معشوق و طلب لشکر از او،   :نامۀ هفتم
هر چند نامۀ معشوق در این قسمت، عنوان مشخصی ندارد اما در حقیقت پنج بیت انتهایی نامۀ هفتم، مربوط  :نامۀ هشتم

  :به  پاسخ معشوق است
  با رابشنید چو گفتۀ ص

  
  شاهانه چو قول این گدا را  
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  گفتا به صبا رسان پیامم
  

  بر عاشق ما رسان سالمم  
  

  گر تاب بود تو را چه مضطر
  

  آرم به سرت سپاه و لشکر  
  

  این لشکر من ز حد احصا
  

  بیرون بود همچو موج دریا  
  

  آسان بنما به خویش محنت
  

  آخر برسی به عیش و راحت  
  

  آمدن لشکر معشوق به دیار عاشق مهجور ←                                                                        
  پیغام دادن عاشق صبا را به نزد معشوق و بیان اشتیاق خود  :نامۀ نهم
  جواب نوشتن معشوق نامۀ عاشق را و روانه کردن صبا  :نامۀ دهم

  در بیان معنی حدیث نبوي من عرف نفسه ←                                             
  رسیدن لشکر معشوق به دیار عاشق و خراب کردن ایشان خانۀ او را ←                                           
  درسیدن عاشق به دیار معشوق و فانی شدن او از هستی خو ←                                           
  در خاتمۀ کتاب گوید در مذمت نفس خود ←                                           
  در نصیحت برادران دینی ←                                           
  براي ایشان -عزّ و جل  -در طلب آمرزش از خداي  ←                                           
  در طلب دعا از براي برادر جانی و خلیل روحانی ←                                           
   تحلیل محتواي عرفانی در مکنون

هاي مختلف چه در جهان بینی و چه به کارگیري اصطالحات عرفانی، از  ابن تردید کاشف در عرفان نظري به گونهبی
پذیري را باید بخشی از جریان تحول عرفانی ادب فارسی از تصوف خراسان به  عربی تأثیر پذیرفته است؛ این تأثیر

توان گفت  متون ادب فارسی از قرن هفتم به می. مکتب ابن عربی دانست که از چندین قرن پیش از کاشف آغاز شده بود
ه تا  قرن هفتم در ادبیات ک» تصوف خراسان«اند و در حقیقت بعد، کم و بیش از مکتب عرفانی ابن عربی تأثیر پذیرفته

منظور از خراسان در «البته : شودهاي ابن عربی رو به ضعف گذارده و کم رنگ میفارسی بازتاب یافته بود، در اندیشه
تعبیر تصوف خراسان جانب جغرافیایی آن نیست؛ بلکه طرز نگاه و بنیادهاي فکري و راه و روشی است که این مجموعه 

الدین مولوي به اوج خود شود و در عصر جاللن چیزي که از بایزید و اندکی قبل از او شروع میاند همادر سلوك داشته
القضات همدانی و در این چشم انداز عین. گذارد]می[رسد و با ظهور ابن عربی و شیوة عرفانی او روي در ضعف می

. ( »صوف خراسان به شمار خواهند آمداند، جزء مجموعۀ تشمس تبریزي و امثال ایشان که برخاسته از مغرب ایران
  )30-31: 1386شفیعی کدکنی،

هاي مختلف در سراسر در مکنون مانند دیگر هاي ابن عربی به گونهکاشف نیز از این قاعده مستثنی نیست و اندیشه
  :الحات یاد کردتوان از این  اصطهاي این تأثیر پذیري، میترین زمینهاز مهم. گیر داردآثارش حضوري پر رنگ و چشم

  : اعیان 
  از رایحۀ وجود محروم                                                             اعیان همگی به ذات معدوم
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  :صورت علمی

  اند ایشان                                                      دریاب تو سرّ این ز اعیانچون صورت علمی
  :مظاهر

  بود نهان بر اشیا                                                            لیکن ز مظاهرش هوسهاذات تو 
  گفتی بنگر سوي مظاهر                                                            زان صورت ما شده است ظاهر

  :جامعیت آدم
و از این . یت تجلی را از آن آدم؛ زیراکه مظهر اسم جامع اهللا استداند و جامعکاشف، همۀ موجودات را مظاهر حق می
  :گویداللهی او شده و از زبان معشوق میرو ذهن شاعر متوجه آدم و مقام خالفت

  آدم شده جامع کماالت                                                                    از حسن منش همه بریات
  گر شد                                                         آدم ز میان ابوالبشر شدو جلوهحسنم به رخش چ
  :تعبیر آدم به چشم

انسانِ العینِ  هبمنزل و هو للحقّ« شماردابن عربی در فصوص الحکم نسبت آدم را به حق چون مردمک چشم به چشم می
همان طور که مقصود اصلی از « زیرا ) 50: 1370ابن عربی، . (»و المعبرُ عنه بالبصرمنَ العینِ الذي یکونُ به النظرُ، و ه

خلقت چشم که عضو باصره است مردمک آن است که نظر و بصر به وسیلۀ مردمک چشم حاصل است، همین طور 
- کامل می...ارف حقیقی مقصود اصلی از ایجاد عالم، انسان به ویژه انسان کامل است که به وسیلۀ او اسرار الهی و مع

  :فرمایدهمین تعبیر را موالنا نیز در مثنوي از ابن عربی گرفته و می) 443: 1375جهانگیري،. (»گردد
  بود آدم دیدة نور قدیم                                                                  موي در دیده بود کوه عظیم 

  )18دفتر دوم، بیت (                                                                                                
  :کاشف نیز با تأسی از ابن عربی همین معنی را در شعر خود به کار برده است

  عالم همه عکس و چشم انسان                  آیینۀ او تمام اعیان                                                    
اي با تفکر شیعی درآمیخته که توان از نظر دور داشت که کاشف آراء ابن عربی را به گونهها، نمیدر عین تأثیر پذیري

عرفان ترین وجه افتراق داند و این، مهمو خاندانش میسر نمی) ع(سیر و سلوك الی اهللا را جز با تکیه بر والیت علی 
  :کاشف و ابن عربی است

  تا ره نبري به کوي ایشان                                                              پیوسته به جستجوي ایشان
  هرگز نرسی به قرب یزدان                                                              تا آنکه روي به کوي ایشان
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