
 

  الدين رازيالعباد نجمنوستالژي در مرصاد
  1حشمت اله آذرمكان
  2مرضيه ربيعي

  :چكيده
ي آثار ادبي بسـياري را  هاست درون مايهشناسي است، اما قرننوستالژي، اگرچه يك اصطالح پزشكي و متعلّق به علم روان

بـه معنـي درد و رنـج تركيـب      algiaبه معني بازگشت و nostosي يوناني اين واژه، ازدو سازه. خود اختصاص داده است به
ي نوستالژي است ـ  هاي معنايي پديدهي آنچه از دست رفته ـ كه يكي از حوزه حسرت گذشته و دلتنگي براي همه. يافته است

س نوستالژيك به دنياي عرفان و ادبيات عرفاني نيز وارد شـده و در حقيقـت   اين ح. هماره ذهن بشر را درگير خود كرده است
ي حاضر، با روش تحليلـي  مقاله. مي توان گفت با هبوط آدم آغاز شده است و نوستالژي بهشت، آغازين نوستالژي آدمي است

. رازي مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت    ي روانشناختي ـ اجتماعي را در مرصاد العبـاد نجـم    ـ توصيفي، ظهور و بروز اين پديده
 ي جمعـي احـوال خـاص و نوسـتالژي خـاطره     شـهر، نوسـتالژي  نوستالژي زمان و مكان، غم دوري از وطن و اشـتياق آرمـان  

  .رودهاي نوستالژيك در مرصاد العباد نجم رازي به شمار مي ازمؤلفه
 ي جمعيرهالعباد، نجم رازي، عهد الست، خاطنوستالژي، مرصاد :گان كليديواژ

  :مقدمه
انـد؛ در فرهنـگ هـاي بـاطني و     اغلب نزديك به هم براي آن ذكـر كـرده   نوستالژي واژه ايست كه معاني متعدد و

غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشـت بـه گذشـته،    «آريانپور به معناي 
خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و مـذهبي در  احساس حسرت و دلتنگي براي وطن، خانواده، دوران 

با توجه به اينكه نگاه حسرت بـار بـه   . تعريف شده است )3539: 4،ج1380ذيل واژه و آريانپور، : 1368باطني، ( »...گذشته و
گذشته در تصوف و عرفان اسالمي در دوره هايي تشديد مـي شـود و تبلـور تجلـي ايـن نگـرش در متـون عرفـاني         

هـاي وي  ذار بوده است، بررسي اين مفهوم در آثار شهاب الدين سهروردي گامي نو در شناخت بيشتر انديشـه تأثيرگ
ي نوسـتالژي يـا غـم غربـت در نثـر      ي ادبيات منظوم عرفاني، پديدههاي انجام گرفته دربارهعلي رغم پژوهش. است

ي نوسـتالژي  حيطـه ي نظـم عرفـاني در  حوزهدرها ترين پژوهشمهم. عرفاني مورد تحقيق و مطالعه قرار نگرفته است
آن به انواع تجلي نوسـتالژيك كـه   از فاطمه كالهچيان كه در» شعر كالسيك عرفانينوستالژي در« يرساله: عبارتند از

نوسـتالژي، حسـرت و دلتنگـي    « مرضيه حسيني ركن آبادي. مصاديق غير عرفاني را نيز شامل مي شود پرداخته است
شـاهنامه  بررسـي پديـده نوسـتالژي در   «يفاطمـه غفـوري در مقالـه   . را بررسي كرده اسـت » 70اشعار دههعارفانه در 
هاي مفهومي رواني ـ  ي مقوله ي حسرت گذشته و غم غربت وريشههاي برجستهبه خصيصه» آثار شهريارفردوسي و

فرآينـد نوسـتالژي در اشـعار سـهراب     بررسي « يمقالهمهدي شريفيان در. آثار دو شاعر پرداخته استاجتماعي آن در
عالوه بر ريشه شناسي و تعريف اين اصطالح، به عوامل ايجاد غم غربت و ارتباط نوستالژي و خاطره اشاره » سپهري

ي شـهاب الـدين   بنابراين در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه پس از بررسي و تحليـل هفـت رسـاله   . كرده است
  .يك در اين آثار نشان داده شودي نوستالژسهروردي، ميزان عاطفه

  : درآمدي بر نوستالژي
ي روانشناسي بوده، و در مورد سربازاني به كار رفته كه بر اثـر دور شـدن از خانـه و    اين اصطالح مربوط به حوزه

هـا مخصوصـاً علـوم انسـاني و از جملـه      خانواده دچار نوعي افسردگي و بيماري شدند، رفته رفته وارد ساير حـوزه 
ي فلسفه و ادبيات، معناي جديدي به خود گرفت نوستالژي با ورود به حيطه. )202: 1381تقـي زاده،  ( ات شده استادبي
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هايي از نگـارش  هاي ادبي به شيوهدر بررسي« اين واژه. و به احساسات رمانتيك و غم دير متولد شدن موسوم گشت
اي را كـه در نظـر دارد، يـا    ي خـويش، گذشـته  يـا نوشـته  سـروده  آن شاعر يا نويسنده دريشود كه بر پايهاطالق مي

  .)65: 1386شريفيان، ( »كشدكند و به قلم ميآور ترسيم ميآميزانه و درددل دارد، حسرتسرزميني كه يادش را در
گيرد، اما الزم است كه غـم  چند دوري از وطن و غم غربت، بخش مهمي از اين حسرت و دلتنگي را در بر ميهر

  . تر از مفهوم دوري از ميهن، و به معناي دور افتادن از مكان يا زمان دلخواه دانسته شودوسيعغربت 
گـرايش بـراي    -2دلتنگـي بـراي گذشـته     -1«: ازهاي اصـلي نوسـتالژي عبارتنـد    ها و مؤلفهبه طور كلي شاخص

  5) گرايـي نباسـتا (آركائيسـم   -4آنآميـز پناه بردن به دوران كودكي و يادكرد حسـرت  -3بازگشت به وطن و زادگاه 
عبـاس عالي( »شودبيان خاطرات همراه با افسوس و حسرت يادآور مي -7پناه بردن به آرمانشهر  -6پردازي اسطوره -

 .)157: 1387آباد، 
الدين رازي، يكي از نفايس متون منثور و آثار نغز عرفاني فارسي اسـت كـه در   العباد، شاهكار جاويدان نجممرصاد
ي ي تـأليف پوشـيده و از همـان روزگـار تـأليف همـواره مـورد مراجعـه و استفاضـه         ي حمله مغول جامـه بحبوحه
  .نظران بوده است صاحب

باب دوم مبدأ موجودات يا آفرينش جهان انسان است و در فصل . اين اثر، بر پنج باب و چهل فصل بنا شده است
ترين نثرهاي شاعرانه در زبـان  شبهه از دالويزش آدم پرداخته كه بيچهارم و پنجم آن داستان لطيف دالويزي از آفرين

  .آيدفارسي به شمار مي
  :نوستالژي زمان  3-3-1

العباد، بيشتر حول محور آفرينش انسان و سرشته شدن گل وجود وي به دست خداوند نوستالژي زمان در مرصاد 
  . چرخدمي... و تبارك و تعالي در مدت چهل شبانه روز و نفخ روح در آن 

  :حديث خلقت 3-3-1-1
ي پيدايش داستان خلقت به روياي جمعي بشر براي وصل كردن خود به موطن غريب خويش و اتّصال بـه نقطـه  

يابند كه مشتي خاك را به حضرت خداوندي برند تـا گـل   فرشتگان از سوي حق تعالي فرمان مي. گرددميآغازين بر
اين اعزاز و اكرام، خاك در مذلّت و خواري با حضرت عزّت و كبريايي چندين نـاز   در مقابلِ. وجود آدم تخمير شود

  .ورزد و اين آغاز آفرينش آدم و آغازين نوستالژيِ آفرينش انسان استكند و از رفتن امتناع ميو تعزّز مي
م برفـت، خواسـت   جبرئيل عليه السال. پس جبرئيل را بفرمود كه برو از روي زمين يك مشت خاك بردار و بياور«

. آفرينـد خاك گفت اي جبرئيل چه ميكني؟ گفت ترا بحضرت ميبرم كه از تو خليفتي مي. كه يك مشت خاك بردارد
ميكائيـل و  . جبرئيل چون ذكـر سـوگند شـنيد بحضـرت بازگشـت     . سوگند برداد بعزت و ذوالجاللي حق كه مرا مبر
عزرائيل را بفرمود برو اگر بطوع و رغبـت نيايـد بـاكراه و    حق تعالي . اسرافيل نيز با سوگند خاك بحضرت بازگشتند

  .)69-68: 1380رازي، ( »اجبار برگير و بياور
جملگي ماليكه را در آن حالت انگشت تعجب در دندان تحير بمانده كه آيا اين چه سرّ است كه خاك ذليل را از «

با حضرت عزّت و كبريايي چنـدين نـاز و    حضرت عزّت بچندين اعزاز ميخوانند، و خاك در كمال مذلّت و خواري
تعزّز ميكند و با اين همه حضرت غنا و استغنا با كمال غيرت، بترك او نگفت و ديگري را بجاي او نخواند و اين سرّ 

  .)70: همان( »با ديگري در ميان ننهاد
يـا ليتنـي كنـت    «: از جمله. كندگيرد كه ماجراي آفرينش را در ذهن تداعي ميهايي بهره ميگاه نويسنده از عبارت

  ... .و  »اضافت من روحي«، »به كرامت تخمير بيدي«ي وجودي انسان است، ؛ تراب كه اصل و مايه»تراباً
ما به مقام خاكي راضي بوديم و اول استغفار ميخواستيم، گليم گوشة ادبـار بعـد در دوش سـالمت كشـيده، و در     «

برخوانده، و دانستـه كه قربت ملوك را اگر چـه   »الحـزم سوء الظن«رده، و كنـج فراغت پاي همت در دامن تسليم آو
و از آن ترسيده كه نبايد كه سرمايه از دست برود و سود بدست نيايد، و ... شمار است فوايد بسيار است اما آفات بي
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علت از كنج ادبار خمول بيـرون  ، ما را به عنايت بي»يا ليتني كنت تراباً«عاقبت مرتبه خاكي در آب طلب بايد كرد كه 
در سـر وجـود مـا     »مـن روحـي  «مخصوص گردانيد، و خلعت اضافت  »بيدي« آورد بي اختيار ما و به كرامت تخمير

بر فرق ما نهاد، جملگي مأل اعلـي را   »يحبهم«نشاند، و تاج  »و جعلكم خاليف االرض«انداخت، و بر تخت خالفت 
  )50: همان(در ملك و ملكوت داد  »الذين اصطفينا من عبادنا«ي پيش تخت ما سجود فرمود، و بر ما ندا

  : داردكند كه اشاره به آفرينـش انسـان اي از قرآن كريم استنـاد مياثر خود، به آيه 38ي رازي در صفحه
 »لَقَد خَلَقنَا اإلِنسانَ في أَحسنِ تَقوِيمٍ ثُم رددناه أَسفَلَ سافلينَ: قال اهللا تعالي« 

  .)5و  4/تين(ترين درجات بازگردانديم بدرستي كه آفريديم انسان را در بهترين شكل سپس او را به پايين
رازي . باشـد يعني مدت زمان آفرينش آدم مـي  »اربعين صباحاً«گر داستان خلقت است هايي كه تداعياز ديگر واژه

) ص(انه روز را با نقـل سـخني از پيـامبر اكـرم     مرصادالعباد، سرشته شدن گل آدم در مدت چهل شب 68ي در صفحه
  :كندآوري ميياد

  .»ت طينةً آدم بيدي اربعين صباحاًخمر«: قال النبي صلّي اهللا عليه و سلم حكاية عن اهللا تبارك و تعالي
گردد بنگـر تـا از   چون بتصرف نظر آفتاب سنگ خارا، صدف گوهر لعل و ياقوت و زبرجد و فيروزه و عقيق مي«

كه بروايتي هـر روز هـزار سـال بـود آب و گـل آدم       »اربعين صباحًا«در مدت  »خمرت طينة آدم بيدي"صيت خصو
صرف كدام گوهر شود؟ اين تشريف آدم را هنوز پيش از نفخ روح بود و دولت قالب بود كه سراي خليفه خواسـت  

  .)68و  67: همان( »ا تعبيه كرد؟بود، درو چهل هزار سال بخداوندي خويش كار ميكرد كه داند كه آنجا چه گنجه
حق تعالي چون اصناف موجودات ميĤفريد از دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ، وسايط گوناگون در هـر مقـام بـر    «

جمعـي را  . سـازم خانة آب و گل آدم من مـي  »انّي خالقٌ بشراً من طين«چون كار به خلقت آدم رسيد گفت . كار كرد
اي؟ گفت اينجا اختصاصي ديگر هسـت كـه اگـر آنهـا     نه همه تو ساخته »االرضخلق السموات و «مشتبه شد گفتند 

  .)68: همان( »واسطه كه درو گنج معرفت تعبيه خواهم كردآفريدم، اين را بخودي خود ميسازم بي »كن«باشارت 
در  نگريستند، كه حضرت جلّت بخداوندي خويشوار ميجملة مأل اعلي كرّوبي و روحاني در آن حالت متعجب«

گر كه از گل كوزه خواهد ساخت آن را بهر گونـه ميمالـد و   آب و گل آدم چهل شباروز تصرف ميكرد، و چون كوزه
و در هر ذرة از آن گل دلي  »خلق االنسان من صلصال كالفخار«بران چيزها مياندازد، گل آدم را در تخمير انداخته كه 

 »شـما در گـل منگريـد در دل نگريـد    : حكمت با ماليكه ميگفـت  كرد، و آن را بنظر عنايت پرورش ميداد وتعبيه مي
  .)72: همان(

آفـرينم كـه همگـي او را سـجود كنيـد      نايبي را در زمين مي: فرمايندي آفرينش آدم به ماليكه ميحق تعالي درباره
شـكوه  ي پرگذشتهكه همه به ... ها در او تعبيه كرد و سپس به خداوندي خويش به تخمير طينت آدم پرداخت و گنج

  .توان اين حس نوستالژيك و حسرت به گذشته را احساس كردآدمي اشاره دارند و از فحواي كالم نويسنده، مي
بينيـد خانـة اوسـت و    ام، ايـنچ شـما مـي   آفرينم، اما هنوز تمام نكردهمن در زمين حضرت خداوندي را نايبي مي«

فـاذا  "كنم و او را بر تخت خالفت نشانم جمله او را سجود كنيـد  چون اين را تمام راست . منزلگاه و تختگاه اوست
گشـتند و هـر كسـي در وي نظـر     بيامدند و گرد قالـب آدم مـي  ...  »سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

 تـوان افتد، در وي استحقاق مسـجودي نمـي  بينيم، ازو جمال خالفت نميكردند گفتند ما اينجا جز آب و گل نمي مي
  از غيب بجان ايشان اشارت ميرسيد. ديد
  

  معشوقه بچشم ديگران نتوان ديد              جانان مرا بچشم من بايد ديد
  ) 79و 78: همان(                                                                                                    

  :عشق 3-3-1-2
گويد و با چنـان شـيفتگي و شـوريدگي از آن يـاد     آفرينش انسان، از عشقي ازلي سخن مينجم رازي در ماجراي 

توان آن را تجلّي نوستالژي زمان خلقت دانست؛ اين عشق، همان عشق خدا به بنده ـ يحبهم ـ است كه   كند كه ميمي
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  .   يحبونه ـ پديد آمددر جريان خلقت آدم، با گل وجود وي عجين گشت و به موازات آن، عشق بنده به خدا ـ 
  

  بيـخته بـود          عشـق آمده بود و در دل آويخته بودخـاك آدم  هـنــوز نـا
  اين باده چو شيرخواره بودم خوردم           ني ني مي و شيـر با هم آميخته بود

  

مـا را سـر   : ميگفـت اول شرفي كه خاك را بود اين بود كه بچندين رسول بحضرتش ميخواندند و او ناز ميكرد و  
  .اين حديث نيست

  كجا؟ حديث من ز مفاعيل و فاعالت بود          من از كجا سخن سرّ مملكت ز
  )70: همان(

  

  :فرمايدي آفرينش آدم ميخداوند تبارك و تعالي در پاسخ به سؤال مالئكه درباره
  پيش است؟شما چه دانيد كه ما را با اين مشتي خاك از ازل تا ابد چه كارها در «

  

  عشقي است كه از ازل مرا در سر بود           كاري است كه تا ابد مرا در پيش است
  

ايد، از گرم روان نشين حظاير قدسشما خشك زاهدان صومعه. معذوريد كه شما را سر و كار با عشق نبوده است
وزكي چند صبر كنيد تا مـن بـرين   خرابات عشق چه خبر داريد، سالمتيان را از ذوق حالوت مالمتيان چه چاشني؟ ر

يك مشت خاك دستكاري قدرت بنمايم، و زنگار ظلمت خلقيت از چهرة آينة فطرت او بزدايم، تا شـما دريـن آينـه    
پس از ابر كرم باران محبت بر خاك آدم باريـد  . اول نقش آن باشد كه همه سجدة او بايد كرد. نقشهاي بوقلمون بينيد

  .قدرت در گل از گل دل كرد و خاك را گل كرد، و بيد
  

  از شبنم عشق خاك آدم گل شد           صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
  سرنشتر عشق، بر رگ روح زدند            يك قطـره فرو چكيد، نامش دل شد

  )72 - 71: همان(                                                                                                 
  ):خطاب آدم به خداوند(در جايي ديگر در باب اين عشق و شيفتگي آمده است 

  

  هـرگـز نشود اي بت بگزيدة من          مهرت ز دل و خيالت از ديدة من
  گر از پس مرگ من بجويي يابي           مهـر تو در استخوان پوسيدة من

  

  :گفتگفتند او ميچند ميهر... ساكن بنشين رسيد كه اي آدم در بهشت رو، و خطاب مي
  

  حاشـا كه دلم از تو جدا داند شد           يا با كـس ديگـر آشنـا دانـد شـد
  از مهر تو بگسلد كرا دارد دوست           وز كوي تو بگذرد كجا خواهد شد؟

  )91: همان(                                                                                   
  

گيـرد تـا آخـرين    گاه نويسنده براي نشان دادن اين شوريدگي و شيدايي، از تمثيل پروانه و آتشِ شـمع بهـره مـي   
يادآوري اين عشـق  . ي راه حقيقت استي فنا ـ فنا في اهللا ـ را به تصوير بكشد كه نيل به آن آرزوي هر رونده  مرحله

تر شدن براي روشن. شودست موجب ايجاد حس نوستالژيك در كالم نويسنده ميكه يادآور روزهاي خوش خلقت ا
  : پردازيمهايي از اين عشق و شيفتگي در مرصادالعباد ميمطلب، به ذكر نمونه

  

  شـمـع ازلــي  دل مـنـت  پــروانـه            جان همـه عالمي مرا جـانانه
  ديـوانـگـي دل مـن ديـوانـهاز شور سر زلف چـو زنجير تو خاست            

  بيـگانگـي نيـست تـو مـايي  مـا تـو             سر جامه تويي و بن جامه ما
  

سر جامه تويي و بن جامه ما، بلك جامـة عشـق را تـار    . اگر چه ميان عاشق و معشوق بيگانگي و دوگانگي نيست
  .)49: 1380رازي، ( »يحبونه«آمد و پود  »يحبهم«

  

  پـروانـة  مسـتمند جــانبـاز شــوم دمي چو دمساز شومبا شمـع رخت 
  چون شهبازي به دست شه باز شـوم وان روز كه اين قفس ببايد پرداخت

  )382: همان(
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  :بردگونه به پايان مينجم رازي سخن در باب عشق را اين
  

ـــوختند ـــازي در ازل آم ــن عشقب ـــرا اي ــر ك  ه
  

 تا ابد در جـان او شـمعي ز عشـق افروختنـد     
 

ـــرداختند ـــل او پ ــراي وص ـــز ب ــي را ك  وان دل
  

 هـا بردوختنـد  همچو بازش از دو عـالم ديـده   
 

 پس درين منـزل چگونـه تـاب هجـر آرنـد بـاز
  

 آمـوختنـدزل بوصـل ـدران منـانـي كـبيـدالن 
 

 نجـــم رازي را مگــر رازي ازيـــن معلــوم  شــد
  

  دد در دو عالـم بهـر او اندوختنـم بـچ غـهر 
 )334-333: همان(   

  

آور ايام انس ي انسان را يادداند و خود واژهحال، نجم رازي نام انسان را مشتق از همين انس و محبت و عشق مي
اكنـون كـه بـه عـالم     . كند؛ زماني كه انسان در حظاير قـدس بـود و قـرين انـس پروردگـار     و زمان ماضي معرّفي مي

  . نهاده استكار به خود برا فراموش كرده و متناسب با آن، نام فراموشها رمحسوسات پيوسته، آن انس و آن روز
حـق تعـالي   . »سمي االنسانُ انساناً لاَنّـه انـيس  «اند گفته. نام انسان مشتق از انس بود كه اول از حضرت يافته بود« 

 »ن من الدهر لَم يكن شيئاً مذكوراحيهل اتي االنسانِ «چون از زمان ماضي انسان خبر ميدهد او را بنام انسان ميخواند 
يعني در عالم ارواح، و چون  »لقد خلقنا االنسان في احسنِ تقويم«يعني در حظاير قدس بود و بدين عالم نپيوسته بود 

و چـون خطـاب كنـد بيشـتر     . كاري برنهادبدين عالم پيوست و آن انس فراموش كرد نامي ديگرش مناسب فراموش
  .)103: همان( »يعني اي فراموشكار، تا بوك از ايام انسش با ياد آيد "ايها الناسيا "بدين نامش خواند 

  :عهد الست 3-3-1-3
ي اي كـه آيـه  واقع قابليت ويژهدر . باشدمي) ي ألستآيه(ي اعراف سوره 172ي يكي از آيات مورد توجه عرفا، آيه

ي انسان با حق تعالي را از حد بنده و مـولي بـه مقـام    طهي تعابير عاشقانه داراست، خود به خود راباز جنبه) ألست(
بنـابراين  . انگيز سـاخته اسـت  شور عاشق و معشوقي ترقي داده است و نه تنها مرصادالعباد بلكه كل ادبيات عرفاني را

از آن اينك بـه مـواردي   . گيردي زمان قرار ميلفهمؤي مجموعهتواند از مصاديق ديگري باشد كه زيرمي »الستعهد «
  :پردازيمدر مرصادالعباد نجم رازي مي

انداختند اما تا توفيق تربيت آن تخم كدام  »الست بربكم«بلك تخم عشق در زمين دلها ابتدا بدستكاري خطاب ... «
  »... صاحب دولت را دادند زيرا كه مملكت جاوداني عشق بهر شاه و ملك ندهند 

  

  منشور غمش به هر دل و جان ندهندملك طلبش به هر سليـمان ندهند          
  درمـان طلبـان ز درد  او محرومنـد          كيـن درد به طالبـان درمـان ندهنـد

  )12: 1380رازي، (                                                                                                          
  

پس تخم روح انساني پيش از آنك در زمين قالب اندازند، استعداد استماع كالم حق حاصـل داشـت چنانـك از    « 
چه از بهر آن كردند اين مزارعـت تـا بينـايي و    باز نمود، اگر  »بلي«خبر باز داد و اهليت جواب  »ألست بربكم«عهد 

  .)105: همان( »شنوايي و گويايي كه داشت يكي صد و هفتصد شود
ك   «پس هر صاحب دولت را كه در نهايت كار مرجع و منتهي حضرت خداونـدي خواهـد بـود كـه     «  نَّ الـي ربـا

ماية رشاش نور خداونـدي  بر طينت روحانيت و ذرة انسانيت او خمير ،»ألست بربكم»، در مبدأ اولي و عهد »المنتهي
  ...اند كه اثر آن هرگز از كام ايشان بيرون نشود دهاند، و در تجرّع جام الست ذوقي بكام جان ايشان رسانينهاده

  

  انددهـآمـ  ـادة  السـتـبسـرمسـت ز  اندمسـت آمدهالسـتعشّـاق تــو از
  اندپرسـت آمـده كايشـان ز الست مـي ننيوشنـدمـي  مينـوشنـد و پنـد مـي

 )332: 1380رازي، (  
  

  :الست آمده استحاالن و سرمستان از شراب در وصف شوريده
  بـاز مستيم هنــوز عهـد السـتهنــوز              وز  بـادة السـتيـممــا مسـت ز  



 129/   الدين رازي    نوستالژي در مرصادالعباد نجم

  پرستيم هنوزكـش و رنـد و مـيدر صومعـه بـا سجـاده و مصحـف و ورد              دردي
  

نعـيم هشـت بهشـت    مقام ايشان پيوسته در خرابات وجودست، و جام ايشان مدام ماالمال شراب شهود، هـر چـه   
  .)380: همان(شايد است نقل مجلس اين خراباتيان را نمي

جنيد را ـ قدس اهللا روحه العزيز ـ پرسيدند كه مريد را از كلمات مشايخ و حكايات ايشـان چـه فايـده؟ گفـت       « 
  .)13: همان(  »عهد طلبتقويت دل و ثبات بر قدم مجاهده و تجديد 

  :دلتنگي ابليس 3-3-1-4
كه مطرود اين درگاه گشت، عابد شصت هزار كه محبوب درگاه حق شد، آدم بود و آنآفرينش آدم، آندر ماجراي 

ها ـ آدم پس از هبوط و ابليس پس از طرد  اكنون اين حس نوستالژيك در هر دوي آن. ي حضرت خداوندي بودساله
كـه در جـوار و قـرب الهـي     شـكوه گذشـته،   هاي خوش و پرشدن ـ مشترك است؛ حسرت و دلتنگي نسبت به روز 

كند كـه  اي ازلي معرّفي ميي وي را واقعهنجم رازي ماجراي عصيان ابليس و رقم كفر بر ناصيه. گذراندندروزگار مي
  : پيش از وجود او كشيده بودند

بر ناصية رقم كفر . هر كرا كمند عنايت در گردن افتاد آنجا اوفتاد، و هر كرا گردن بسلسلة قهر بربستند آنجا بستند«
و انّ عليك "، داغ لعنت بر جبين او بي او نهادند، كه "و كان من الكافرين"ابليس پيش از وجود او كشيده بودند، كه 

  .)334: همان( »در ازل حضرت عزت بدين كالم متكلّم بود، اين واقعه امروزين نبود. »لعنتي الي يوم الدين
  :نوستالژي مكان 3-3-2

عرفاني از ديدگاه عام، همان جدايي روح از نيستان و عالم معنا اسـت كـه بـه بـاور ايـن      نوستالژي مكان در متون 
غافل از اين كه اين متون، ضمن بيان اين مسأله، در مـاوراء ايـن   . باشدگروه، آثار عرفاني فقط گوياي اين حقيقت مي

چنـين  هم. بالندشوند و مين متولّد ميگر شرايط و اوضاع عصري هستند كه در آها، تداعيها و اشارهها و عالمترمز
گـر درد دل خـود نويسـنده و انـدوه     توان با كمي دقّت و تعمق از ال به الي اين سطور، شواهدي را يافت كه بيانمي

  .  باشد... وارده بر وي شامل غربت و دوري از وطن، هجران خانواده و خويشان و 
  :ياد موطن اصلي 3-3-2-1

حب الـوطن مـن   «داند و در اثناي كالم به حديث عقل و عشق، هر دو را از يك واليت مي نجم رازي در ماجراي
  . گر نوستالژي استكند كه اين ذكر وطن، خود تداعياستناد مي »االيمان

آنجا محبت چون از پس چندين حجب افتاده بود، و بر مراتب ارواح ملكوت گذر كرده، از محبوب خويش دور «
چه ايـن  ازو بوي آشنايي شنيدكه هم از آن واليتĤمده بود، اگر. اصر آن لطيفة عالم عقل را دريافتمانده در ملكوت عن

آورد فرياد بـر  در نهادش بجنبيد »من االيمان الوطنحب «سلطان بود و او دربان، اما بحكم آشنايي و همواليتي شوق 
  :كه

  بوي جوي موليان آيد همي          بوي يار مهربان آيد همي
  

لكن در اين مقام كه ذوق نظر محبوب حقيقي بكام جانش رسيد، آتش در وي افتـاد، و دسـت از گـردن عقـل     ... 
عبارت از او اين آمد كه جوهر بدو نيم شد، آن نيمه كه از عقل بـود عقـل بـددل بـود بترسـيد از تـرس       . برون آورد

وق غالب شد آتش محبت شعله برآورد از و آن نيمه كه از محبت بود از نظر محبوب غذا يافت ش. بگداخت آب شد
پس عشق . همچنانكه ميان آب و آتش مضادت است ميان عقل و عشق هم چنان است. شرر آن شعله آتش پديد آمد

  .)60 - 59: 1380رازي، (با عقل نساخت او را بر هم زد، و رها كرد و قصد محبوب خويش كرد 
جـا ميفرمـود خواجـه را عليـه الصـلوة و      ينا و از »نّه ناسٍس ناساً لاسمي النا«اند و گفته«: گويددر جاي ديگر مي

هـاي خـداي كـه در جـوارِ     هاي دنيـا مشـغولند يادشـان ده از روز   ها را كه بروزيعني اين »و ذَكّرهم بايامِ اهللاِ«السالم 
شـيان اصـلي و وطـن    حضرت و مقام قرب بودند باشد كه باز آن مهر و محبت در دلشان بجنبـد ديگـر بـاره قصـد آ    
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مـن   الوطنِ حب«ن در دل بجنبد عين ايمان است كه اگر محبت آن وط »لَعلّهم يتذكّرون لَعلّهم يرجعون«حقيقي كنند 
 .)103: همان( »االيمانِ

  :ياد موطن اصلي جان ـ اشتياق بازگشت 3-3-2-2
كرده و واسطه دريافت مييسخن از هجران و غربت و حسرت و دلتنگي روحي است كه در واليت خود، غذاي ب

. سراي دنيا آمده و از اعلي عليين قربت به اسفل سافلين طبيعـت افتـاده اسـت   حال، از حظاير قدس به تنگناي زندان
انگيخته شـده و در صـدد شكسـتن قفـس     آوري خاطرات و شكوه گذشته، شوق وطن در نهاد جان بربنابراين، با ياد

  .يت خود پرواز كندآمده است تا به سوي والقالب بر
يافته  واسطههايي كه بيزقهو  عالم ارواحاما هر وقت كه از ذوق قربت و انس حق برانديشيدي، و فراخناي فضاي «

  ».بود ياد كردي، خواستي تا قفص قالب بشكند و لباس آب و گل بر خود پاره كند
  

  نرسدآن بلبل محبوس كه نامش جان است         دستش به شكستن قفص مي 
  )90: همان(                                                                                               

  

پس از عبور او بر چندين هزار عوالم مختلف روحاني و جسماني، تا آنگه كه بقالب پيوست، هفتاد هزار حجـاب  «
چه سبب كمال او خواست بـود، حـال را هـر    چيز در هر عالم اگرنوراني و ظلماني پديد آمده بود، چه نگرش او بهر 

يك او را حجابي شد، تا بواسطة آن حجب از مطالعة ملكوت و مشاهدة جمال احديت و ذوق مخاطبه حق و شـرف  
  .)102: همان( »سافلين طبيعت افتاد باسفلاعلي عليين قربت  قربت محروم ماند، و از

ذن را دريافته بود كه او فرمود مؤاهللا ـ در نيشابور حكايت كردي كه شيخ علي  چنانك شيخ محمد كوف ـ رحمه  "
بهر آسمان كه رسيدم اهل . گذرانيدندها ميآمدم روح مرا بر آسمانمرا بر يادست كه از عالم قرب حق بدين عالم مي

و از اعلـي باسـفل   . فرسـتند اي را از مقـام قـرب بعـالم بعـد مـي     آن آسمان بر من بگريستند گفتند ديگر باره بيچـاره 
خوردنـد و بـر مـن    هـا مـي  بران تأسـف . رساندندبتنگناي زندان سراي دنيا ميفراخناي حظاير قدس  آوردند و از مي
  .)109: همان( »...بخشودند  مي

بايست زيرا كه او پياده نتواند رفت آن وقـت كـه بـدين عـالم     روح را در مراجعت با عالم خويش براق نفس مي«
رود بـدان عـالم، ببـراق نفـس     و اين ساعت كـه مـي   »و نفخت فيه من روحي«پيوست بر براق نفخه سوار بود كه  مي

  .)183: همان( »حاجت دارد، تا آنجا كه حد ميدان نفس است
هاي انوار روحاني، روح از بنـد تعلقـات جسـماني آزاد شـود، و از حـبس      تا آنگه كه بتصرّفات واردات و تجلّي«

و از ميان عشـق  ... اينجا عشق صافي گردد، و از حجب عين و شين و قاف بيرون آيد ... خالص يابد، صفات بشري 
در اين مقام عشـق قـايم مقـام    . خيزد، يگانگي پديد آيد، هر چند روح خود را طلبد، عشق را يابدو روح دوگانگي بر

ت شود، و بدان دو شهپر ظلومي و جهـولي  روح گردد، و در قالب نيابت او ميدارد، و روح پروانة شمع جمال صمدي
كه از تعلق عناصر حاصل كرده است گرد سرادقات بارگاه احديت پرواز كردن گيرد، و همچـون عاشـقان سرمسـت    

  :نعره زنان اين بيت ميسرايد
  دل خويش غمان تست بيگانه منم         شمع است رخ خوب تو پروانه منم

  بر گردن بنده نه كه ديوانه منـــم         زنجير سر زلف كه بر گــردن تست 
  )218 -216: همان(                                                                                              

  

جا مقام ناز معشـوق و كمـال نيـاز    اين«: اش اين گونه بيان شده استدر ادامه، شرايط پيوستن روح به عالم آرماني
است، تا اين غايت روح را با هر چ پيوند داشت همه در ششدر عشق ميباخت، چون مفلس و بيچـاره گشـت   عاشق 

  .بايد باختاكنون دست خون است و جان مي
  

 جان باز كه وصـل او بدستـان ندهند
  

 شيـر از قـدح شـرع بمستــان ندهنـد   
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ي نوشنـد آنجـا كه مجـرّدان بهـم مـ 
  

 پرسـتان ندهنـد  يـك جرعه بخويشتن  
    

 )22همان (   
  

 »ألَست بربكم«عالم ارواح و خطاب : از جمله. شودهايي تحريك و تقويت مياين حسرت به مكان مألوف با ابزار
است كه نويسنده در باب چهارم و در فصلي كه به توصيف و توضيح جايگاه نفس ملهمـه و اسـم مقتصـدي بـر آن     

ت و شـوق    »ألَست«كند و معتقد است كه خطاب پرداخته، اشاره مي چون صوتي خوش، موجب جنبش مرغ روحانيـ
  :شوداو سوي مركز اصلي و آشيان حقيقي مي

و او شرف الهـام حـق بـدان اسـتعداد يافتـه      ... اسم مقتصدي بر وي از آن وجه افتاد كه او متوسط دو عالم است «
سطه ارواح انبيا و خواص اوليا بود، امداد فيض رباني كه بـارواح  ميان او و حضرت عزّت وا عالم ارواحاست كه در 

افتنـد و ذوق مخاطبـات حـق از پـس حجـاب      اي ميرسيد، نصيبهاهل صف اول ميرسيد پرتو آن باهل صف دوم مي
چه بصفت امارگي مبتال شدند، اما ذوق فيض حق از كـام جـان ايشـان    چون بدين عالم پيوستند اگر . حاصل داشتند

  .)360: همان( »در سمع دل ايشان باقي بود »الست بربكم«نرفته بود، و لذّت استماع خطاب 
شنوي پديد آمد، و ذوق الهامات بازيافت، در هر چه مناسبتي باشد از آن بيني و گوش حقچون نفس را ديدة حق«

پس هر قول كـه از قـوال شـنود در كسـوت خـوش و وزنـي       ... ب يابد، و جنبش او سوي حق بود ذوق الهامات غي
آخـر كـم از   . يابد، و بدان صوت خوش جنبش شوق سوي حق پديـد آورد  »الست«موزون، از آن قول ذوق خطاب 

مـوزون  بـدان وزن  و ... شتري نيست كه بصوت حدي جنبش شوق بوطن مألوف و مرعي معروف خود پديد ميĤورد 
و چون خواهد كه در پرواز آيد، قفص قالـب كـه مـرغ روح درو     مرغ روحانيت قصد مركز اصلي و آشيان حقيقي كند

چون ذوق خطاب يافته است مرغ روح آرام نتواند كرد در اضـطراب آيـد،   . بپنج قيد حواس مقيدست مزاحمت نمايد
  .) 365-364:  1380رازي، ( »خواهد كه قفص قالب بشكند، و با عالم خويش رود

شـوند و  العباد به وفور ديده مـي تر اشاره شد كه تمثيل باز، پروانه و آتش شمع از مواردي است كه در مرصادپيش
  :نويسداست، مي »إِرجِعي الي ربك«جا كه سخن از معاد نفس مطمئنّه و معني اشارت در اين

بود به صيادي إرجعي پرواز دادند و گرد كاينـاتش بـه    »اتو منهم سابق بخير«چون نفس مطمئّنه را كه از سابقان 
طلب صيد فرستادند، در فضاي هفت اقليم آهويي نيافت كه مخلب او را شايد، و در هواي هشت بهشت كبكي نديد 

  .كه شايسته منقار او آيد
  بـازي  بـودم پـريده از عـالم نـاز         تا بوك برم ز شيب صيدي  بفراز

  آمدم بدر رفتم بـازيافتم كسي محـرم راز          زان در كه دراينجا چو ن
  

چون پروانة ديوانه بر همه گذر كرد، و رو سوي صيد وصال شمع جالل او آورد، و به هستي مجازي خود سر فرو 
  :نياورد، از وجود خود ملول شده و از جان به جان آمده

  

  سـوداي وصـال آن جمالـم گيـرد   هـر دم ز وجود خود ماللـم گيرد                
  پروانة دل چو  شمع روي تو بديد                   ديوانـه شـود كـمِ  دو عالـم گيرد

  

-روي طيران مـي او همچنان در گرم... رفت، تا از هفت فلك و هشت بهشت در گذشت وار ميابالياو همچنان ال
  .)385 -383: همان(رسيد  المكانحد كرد، تا به سر

 »بيـرون ز دو كـون  «هـا را  گويـد و آشـيان آن  الدين رازي از جايگاه عشق و منزلگاه عاشقان راستين سخن مينجم
گذرنـد ـ زمـان و مكـان از     داند كه از زمـان و مكـان مـي   چنين سالكانِ راه حق را مرغان الهي ميهم. كندمعرّفي مي
يازي و در عـالمي كـه غايـت و نهايـت آرزوي هـر انسـاني       نهاي عالم ماده و طبيعت است ـ و در هواي بي مشخّصه

  :يابنداست، سكونت مي
  اصل و گهر عشق ز كاني دگرست                  منـزلگه عاشقـان جهاني دگـرست
  و آن مرغ كه دانة غم عشق خورد                  بيرون ز دو كون ز آشياني دگرست

  ).334: همان(                                                                                                 
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  : در باب سلوك ارباب نعم آمده است
  

  غيرت سلطان عشقش چون ز سر معلوم شد              حجرة دل خاص با سوداي او پرداختند
  ـازي آشيـانهـا سـاختندنيگـذشتـند از زمـان و از مكـان مرغـان او              در هـواي بيدر

  )508: همان(                                                                               
  

عـالم  : از جملـه . العباد با الفاظ متفاوتي نمود يافته اسـت شود، نوستالژي مكان در مرصادطور كه مشاهده ميهمان
  .ناز و آشيان حقيقيارواح، عالم قرب، حظاير قدس، المكان، عالم 

  :دلتنگي براي ديار و خانواده 3-3-2-3
. ي نوستالژي مكان قرار گيردمجموعهتواند زيرغم غربت و دوري از وطن از مصاديق ديگر نوستالژي است كه مي

چنـد   العباد در اثر خـود، از مؤلف مرصاد. گويدي مغول به اجبار، ترك وطن ميشاعر يا نويسنده براي گريز از حمله
از . ها را با نـوعي حسـرت در خـاطر آورده اسـت    شهر و منطقه ياد كرده و به خاطر وجود اقربا و خويشان خود، آن

ها، خلق بسيار را شهيد كردند و خرابـي  ها، ري و همدان است كه مغوالن پس از غلبه بر ساكنان آني اين شهرجمله
  . تمام بر جاي نهادند

بة اين مالعين مخاذيل پديد آمد اين ضعيف قرب يك سـال در ديـار عـراق صـبر     مقصود اين كه چون قهر و غل«
گونـه   ميكرد، بر اميد آنكه مگر شب ديجور اين فتنه و بال را صبح عافيتي بدمد، و خورشيد سعادت طلوع كنـد، هـر  

ـ  زان مفارقـت  تحمل مقاسات شدايد و محن ميكرد، تا از سر اطفال و عورات نبايد رفت، و از صحبت دوستان و عزي
نه روي آن بود كه متعلقان را بجملگي از آن ديـار بيـرون آورد، و نـه دل    . نبايد كرد، و ترك مقرّ و مسكن نبايد گفت

و متعلقـان  ... عاقبت چون بال بغايت رسيد و محنت بنهايـت  . داد كه جمله را در معرض هالك و تلف بگذاردبار مي
 »يطاق من سنن المرسـلين الفرار مما ال«را غنيمت شمردن و بر سنت  »ربح و من نجا برأسه فقد«را جمله بترك گفتن 

  .)19-18: 1380رازي، ( »رفتن و عزيزان را ببال سپردن
شود خود يكي از عوامل احسـاس  از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعث گريستن و مرثيه خواندن مي

رود و يك شهر و اجتمـاع را  ي خانواده فراتر ميلژيك از محدودهگاه اين مرثيه خواني و حس نوستا. باشدغربت مي
  :گويدگونه كه نجم رازي در باب شهر ري ميشود همانشامل مي

كه مسكن وي بود به شب بيرون آمد با جمعي درويشان و عزيزان در معرض خطـري   همداناين ضعيف از شهر 
بيل، بر عقب اين ضعيف خبـر چنـان رسـيد كـه كفـار مالعـين       چ تمامتر، در شهور سنة ثمان عشر ستمائه براه اردهر

دمرّهم اهللا و اخزاهم به شهر همدان آمدند و حصار دادند و اهل شهر به قدر وسع بكوشيدند، و چون طاقت مقاومت 
نماند كفار دست يافتند و شهر بستدند و خلق بسيار را شهيد كردند، و بسي اطفال و عورات را اسير بردند و خرابـي  

  .] بودند بيشتر شهيد كردند ريو متعلقان و اقرباء اين ضعيف را كه به شهر . [تمام كردند
  

  باريد به باغ ما تگرگي              وز گلبن ما نماند برگي
  )20-19: همان(                                                                                                

  

انـد  كه مولد و منشأ اين ضعيف اسـت و واليـت آن قيـاس كـرده     ريقتل ازين بيشتر چگونه بود كه از يك شهر «
  . )17: همان( »بيش پانصد هزار آدمي بقتل آمده است و اسير گشتهكما

العباد، پس از ترك مسكن و متعلّقان، در جست و جوي دياري آرمـاني اسـت؛ ديـاري كـه از آفـت      مؤلف مرصاد
در اين ميان، تنها ديـار واجـد ايـن صـفات و     ... . ت و هوا و تعصب مبرّا و در آن اهل سنّت و جماعت باشند و بدع

  . ي عمل بپوشاند، بالد روم استهاي نجم رازي جامهها و آرمانتواند به خواستهشرايط كه مي
سكن در ديـاري سـازد كـه درو    چون اميد از وطن و مسكن مألوف منقطع شد صالح دين و دنيا در آن ديد كه م«

چنـد تفحـص كـرد از اربـاب نظـر و      هـر ... اهل سنت و جماعت باشند و از آفت بدعت و هوا و تعصب پـاك بـود   
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اصحاب تجارت كه بر احوال بالد و اقاليم جهان وقوف داشتند، باتفاق گفتند ديـاري بـدين صـفات و بـالدي بـدين      
  .)20: همان( »خاصيات درين وقت بالد روم است

كنـد و  ي همين مطلب، عمر سهروردي در اثناي كالم و معرض مقالت، به غربـت نجـم رازي اشـاره مـي    در ادامه
  :گويد مي

سي ان و ع«اختيار دور افتادي و به اضطرار وقت و جمعيت بباد دادي چون از وطن مألوف و مسكن مشعوف بي«
را  »اذا اعشبت فانزل«در حريم اين ممالك ثبات نماي و باري درين ديار مبارك بپاي، و  »تكرهوا شيئĤً و هو خير لكم

  .)23: همان( »كار فرماي
در پايان مرصادالعباد، نويسنده در بيان خواهش و درخواست خود از پادشاه ، از غم و اندوه وارده بر خود سـخن  

  : گويدمي
. رفعت نه مال و جاه دنياوي استو اما آنچِ ملتمس اين ضعيف است در اتمام اين خدمت از آن حضرت آسمان « 

با آنك بچنين واقعة هايل و مصيبت عام حاشا عن حضرة السلطنة از وطن بغربت افتاده است، و از مسرّت بكربت، و 
از كثرت بقلّت، و از جمعيت بتفرقت، و نگويم از عزّت بمذلّت كه عزّت فقـر هرگـز روي ذلّـت نبينـد فقـر و فخـر       

  .)546: همان( »...همزادند 
  :نوستالژي دوري از بهشت 3-3-2-4

توانـد گويـاي غربـت    ي اثر نيسـت بلكـه فراتـر از ايـن، مـي     اين غمِ غربت و دوري از وطن فقط متوجه نويسنده
  .  نخستين و حسرت دائمي انسان ـ نوستالژي بهشت ـ باشد

، چون توفيق »تقربوا هذه الشجرةالو «آدم را عليه السالم با آن همه شرف و مرتبه از يك دانه بيش منع نكردند كه «
و لكـم فيهـا   «بهشت كامگاه او بود كه ...  »و عصي آدم ربه فغوي«امتناع رفيق او نشد در دام عصيان و نسيان افتاد كه 

  .)397: همان( »...، چون با آدم توفيق رفيق نبود كامگاه او را دامگاه گشت »ما تشتهي االنفس
. طلبـد شود كه رسيدن به آن، كار هر مرغي نيست و شرايطي مـي معرّفي مي »كوه قاف«نام گاه اين مكان آرماني با 

و رمز مركز است، بنابراين رمز راه يابي به اين مركز، رهايي از زمان  )672: 1389سجادي، ( »كوه، مظهر حق«جا كه از آن
براي رهايي از تنگنـاي هسـتي، همـان    تالش آدمي . و اتّصال به محور جهان است يعني بازگشت انسان به اصل خود

هـاي قدسـي و معنـوي    جا كه كوه سرشار از نيروي موجودات و اصل هستي است و از آنشوق وصول به سرچشمه
و اين آرزوي هر انسان است كه در مكـان مقـدس مركـز،     .است و به عالم قدس پيوسته، تنها دواي درد غربت است

جاست و آن بهشـت در مركـز   تر، آدمي در حسرت بهشتي است كه اصل او از آنجاي داشته باشد و به عبارت ساده
  .، نماد بهشت نخستين در روي زمين است)قاف(خلقت بوده و البرز 

و هر مرغ بـر فـرق شـمع آشـيانه نتوانـد سـاخت، آن را        ،بايد سيمرغينباشد، آن را  كوه قافمقام هر مرغي قلّة 
چه زبان چه الحان هزاردستان دارد و طوطي اگرچه جمال به كمال دارد و بلبل اگررطاووس اگ... اي ديوانه بايدپروانه

آنجا كه بر جمال شعلة شمع جانبازي بايد كرد، جز پروانة ديوانـه بـه   . انسان دارد، اما اينها نظر را شايند يا نظّارگي را
  .كار نيايد، كه عاقل جز نظاره را نشايد

  

  ايدر شمع مياز چونكه پروانه نه         ايدانه نهدر دام ميا كه مرغ اين 
  ايكم گردد به گرد ما كه ديوانه نه  ديوانه كسي بود كه گردد بر ما  

  )379و  378: 1380رازي، (                                                                           
  :معاد و بازگشت به اصل 3-3-2-5

اقتضاي ماهيت از اويي و به سوي اويي جهـان، بازگشـت   «. آوردياد ميخود، نوعي نوستالژي را فراگاه ذكر معاد، 
به مبدأ است، آفرينش و قيامت در عرفان نظري اشاره به دو قوس نزولي و صعودي دارد كه الزم و ملزوم يكديگرند 

رحيميـان،  ( »كندي وجود را تكميل مييرهي اول قوس نزولي داي آخر قوس عروجي به نقطهبه نحوي كه اتّصال نقطه
1383 :215(.  
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عدا، يـا         معادبدانك حقيقت « بازگشتن نفوس انساني است با حضرت خداونـدي، يـا باختيـار چنانـك نفـوس سـ
  .)343: 1380رازي، ( »باضطرار چنانك نفوس اشقيا، و بازگشت همه با آن حضرت است

  :نوستالژي اوضاع سياسي ـ اجتماعي 3-3-3
اي قـرار  گردد؛ گاه نويسنده يـا شـاعر در عصـر و دوره   حسرت بر گذشته، عامل گله و شكايت از اوضاع زمان مي

دچار آشفتگي است و همين، عامل گله و شـكايت وي از عصـر   ... گيرد كه از نظر سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مي
ي نويسـنده يـا   هايي بهتـر از دوره ا حداقل دورههاي طاليي پيشين يآوري دورهحاضر و حوادث موجود در آن و ياد

تصويري كه . هاستي مغول و به طور كلّي، عصر آشفتگيعصر رازي، عصر فتنه و بالي سهمگين حمله. شاعر است
گر حسرت و دلتنگي وي ها و تداعيدهد گوياي اين هرج و مرج و آفتي خود ارائه مينجم رازي از عصر و جامعه

  .ي پيشين استهانسبت به دوره
و تا اين ضعيف در بالد عراق و خراسان گاه در سفر و گاه در حضر بود از تعويقات و آفات گوناگون فراغـت و  «

هـا  مع هـذا بـدان فتنـه   ... شد اي به نوعي ديگر ظاهر مييافت كه بر اتمام آن اقدام نمايد چه هر روز فتنهفرصت نمي
 »بعض الشرّاهون من بعـض «ر نعمت دين و اسالم نگزارديم، و مديم، و شكراضي نبوديم، و به صبر و تسليم پيش نيا

در آن  "و لئن كفرتم انّ عذابي لشـديد "برنخوانديم و كفران نعمت مسلماني كرديم، تا الجرم ناگاه صدمات سطوات 
 .)16: همان( »آوردديار و اهل آن ديار رسيد و دمار از آن واليت بر

اند، و در دفع شرّ ايشان پادشـاه و امـرا و   اند، و درين عهد سخت مستولي شدهعينپس گرگ رمة اسالم كفّار مال«
چه نان و آب آنگه بر ايشان حالل شود كه با كفّار تيغ زنند، و دفع شـرّ ايشـان   . اجناد را بجان كوشيدن واجب است

وان و ارباب مناصب و نـواب  اند، از امرا و اجناد و اصحاب ديو همچنين قوچ صاحب قرن ظالمان قويدست... كنند 
و گماشتگان حضرت و عمال و رؤسا و قضاة و رنود و اوباش، هر يك چون فرصت يابد مناسب قوت و شـوكت و  

  .)428: همان( »آلت و عدت خويش در بند ايذا و استيالي ديگري باشد
  : در باب تحصيل علوم به ويژه علوم ديني آمده است

انـد،  مسلماني بسيار شده است، كه بسي جهال خود را بتحصيل اين علوم مشغول كردهو اين آفت امروز در ميان «
و بسـي طالـب علمـان    . و آن را علم اصول دين نام كرده تا كسي بر خبث عقيدت و فسق معاملة ايشان واقف نشـود 

كننـد،  ها ميخيزند، و سفرميغُمر كه نظري ندارند در علوم دين، با نوري زيادت از عالم يقين، در تمنّي طلب علم بر
از . افتند، چه بيشتر مناصب و مدارس اكنون به ايشان مفوض استو از اتفاق بد و خذالن حق با صحبت مفلسفي مي

آراينـد، و در دل ايشـان   هـا بـر نظـر بيچارگـان مـي     ها و شبهتنهند، و بتدريج آن كفرآن نوع علم در پيش ايشان مي
و هـر عـامي   ... گرداننـد  انـد، شـيرين مـي   كفر و ضاللت كه حكمت و اصول نام نهادهتحصيل آن علم و اعتقاد بدان 

ينها صحبت ميگيرد، از دمها و نَفَسهاي اين قوم هزار گونه شـك و شـبهت و نقصـان و خلـل در     بيچاره كه با يكي از
 .)393-392: همان( »آيدايمان او پديد مي

اي شكوهمند و خود دارد، كه در آن نويسنده، عصر خود را با گذشته گاه اين انتقاد از حال، نوعي مقايسه در بطن
رضـايتي از وضـع   حصـل آن چيـزي جـز نـا    كند و ماي متّقي مقايسه ميطاليي، از نظر فرهنگي، ديني و حضور ائمه

  . موجود و حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته نيست
كننـد، و بكلـي از دايـرة اسـالم بيـرون      ها قبـول مـي  كفرها دارند، بتقليد آن و بسيارست كه نفسي مستعد آن كفر«
گيرد، كـه  و هيچ پادشاه را درد دين دامن جان نمي... كند افتند و شومي آن اعتقاد بد ايشان در ديگران سرايت مي مي

ـ و اين آفت درين بيست سال كما. در دفع اين آفت كوشند، تا جبر اين خلل كنند ا بيش ظاهر شد و قوت گرفت و الّ
هاي پيشين كس را ازين طايفه زهره نبودي كه افشاي اين معني كردي، كفر خويش پنهان داشتندي، كه درين در عهد

درين عهد ائمة متقّي كم ماندنـد كـه   . داشتندها محفوظ ميائمة متقّي بسيار بودند، و پادشاهان دين را از چنين آاليش
الجـرم  . ت پادشاهان عرضه دارند، تـا بجبـر آن مشـغول باشـند    ها در حضرغمخوارگي دين كنند، و جنس اين خلل
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 »...خيزد، و جهان قال و قيل كفر گيرد خوف آن است كه از دين قال و قيلي كه در بعضي افواه مانده است از پيش بر
  .)394 -393: همان(

هـاي مختلـف   ند و مكتـب در اوايل قرن هفتم، در آن آشفته بازار افكار و عقايد، صوفيان هم با هم صفايي نداشـت 
تصويري كه نجم رازي از عصـر  . تصوف به جان هم افتاده بودند و بازار صوفيانِ ريايي نيز رونق بسزايي داشته است

 :گونه استدهد اينخود در باب اين گروه ارائه مي
گشته، و به حرفـي چنـد   اند، بغرور شيطان و مكر نفس مغرور معني در ميان اين طايفه پديد آمدهبسي مدعيان بي«

اند، و ذوق مشارب مردان يافته، و خود اند بكمال مقصد و مقصود اين راه رسيدهاند پنداشتهپوسيده كه از افواه گرفته
  »:افتاده، چنانكه ميگويدرا در مملكت جايز التصرّف دانسته، و باباحت و زندقه در

  

  بگرفته ز طامات الف المي چنداند از اين خامي چند                 پوشيده مرقع
  نـارفته ره صدق و صفا گامي چند                  بـدنـام كنـندة نكونـامي چنـد

  )317: همان(                                                                                                            

  :ي جمعينوستالژي خاطره 3-3-4   
شود، داستان پيامبران و آيات قرآني است كـه اشـاره بـه    ي جمعي مطرح ميچه در مرصادالعباد به عنوان خاطرهآن
چنين داستان منصور حلّاج و اساطير ايراني است كه نويسنده براي بيان مقاصـد خـود بـه    اي مشهور دارد و همواقعه
  .  ها استو شيفتگي وي به اين وقايع و داستان گر حس نوستالژيكها استناد كرده و فحواي كالمش، تداعيآن

وار بـه حضـرت بنـدة برگزيـدة مـا و      هاي ثمين با تني چند ازين ابكار حورالعين، تحفهو عقدي چند ازين گوهر«
  .)26: 1380رازي، ( »...آميز ما صابر بالي لطف ايوبچاهي حضرت عزيز ما،  يوسفسلطان بركشيدة ما بر، آن 
بـا دل گـرم و دم سـرد     واريعقـوب نفحات الطاف حق از مهب عنايت بمشام روح ميرسـد،   هر وقت چون نسيم

  )94/يوسف( »اني الَجِد ريح يوسف لوال اَن تفنّدون«: ميگويد
  

 آيدبـاغ در چمـن  مييوسفچـون 
 

  دآيسـوي  مـن مي  زليخـابويـي ز  
 گـويدزنـان ميدلـم  نعـره يعقـوب

 

 آيدمي وي پيـرهـنـبـ ريـاد كـه ـفـ 
 

)223 -222: همان(    
  

وي با استناد بـه  . كنداي ديگر بيان ميمرصادالعباد، داستان حضرت يوسف را به گونه 289ي نجم رازي در صفحه
  :آوردياد ميي جمعي فرااي از قرآن كريم، ماجرايِ مشهورِ خوابِ آن حضرت را در خاطرهآيه

» داَح ي ساجِدينَانّي رأَيتم لرَ رأَيتُهو القَم شَرَ كَوكَباً و الشَّمس4/ يوسف( »ع.(  
 »لـن ترانـي، او ادنـي   «: از جمله. كندگاه با آوردن عبارتي كوتاه، حكايتي يا ماجرايي مشهور را در ذهن تداعي مي

  ...و
ت و ليكن، سامان سخن گفـتن  برخاس »فاحببت ان اُعرف«از اشارت  »يحبهم و يحبونه«رشتة فتنة اين حديث سر"
 »لـن ترانـي  «چه او را نيز به ضربة اگر. د زدتوان »ان هي االفتنتك«بايد تا دم ها نيست، سطوت حدت موسي ميبا لب

  .)50: همان( »...گوشمالي بدادند 
نفايس ملـك  چ در خزانة غيب جواهر و من از كجا و دنيا از كجا؟ من آنم كه در مقام سدره هر: گفتخواجه مي«

اذ يغشي السدرة ما يغشي ما «ننگريستم كه و ملكوت بود جمله بر من عرضه كردند، بگوشة چشم همت بهيچ چيز باز
 »او ادني«كنان از دروازة عدم بĤشيان اصلي خانه كم زدم، و پروازبلك نقد وجود نيز در ان قمار »زاغ البصر و ما طغي

  .)132: همان( »باز شدم
سـرّي  ... باز نيايد محال باشد كه در وي نور ايمان پديد آيد، تا بعمل صالح درآويزد  »ارجعي«خطاب اما تا ذوق «

در كسوت جذبة حق بسرّ روح رسد، و نفس او را روي از صفت امارگي بگرداند، و بقبول ايمـان و اسـتعمال شـرع    
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شـعور آتـش روي آتـش از صـفت محرقـي      بسرّ آتش رسيد، و بي  »يا نار كوني برداً و سالماً«آرد، چنانك خطاب 
  .)370: همان( »رسانيد »برداً و سالماً«بگردانيد، و بصفت 

چندان غلبات شوق و قلق عشق روح را پديد آيد كه از خودي خـود ملـول گـردد، و از وجـود سـير آيـد، و در       «
  »:كندفرياد مي وارحسين منصورهالك خود كوشد، و 

  

  انَّ في قتلي حياتي     اُقتلـوني يـا ثقـاتـي         
  و حياتي في ممـاتي              و مماتي في حياتي

  ).223: 1380رازي، (                                                                                               
  

 »انـا الحـق  «هاي خته شعلهگرفت، شجره هنوز تمام ناسورا چون آتش همگي شجره فرو حسين منصورمسكين "
ت ايشـان را دسـتگيري كـرد     بخواستند سوخت، لطف ر »انا الحق«اغيار بر حوالي بودند، از شعلة . آمدازو بر بوبيـ...« 

  .)326: همان(
  :نوستالژي احوال خاص 3-3-5

كرد نيك نويسنده نسـبت بـه خانـدان و حكومـت خـاص، شـهر و مكـان مشـخص،         اين نوع نوستالژي شامل ياد
نجـم رازي پـس از هجـران و دوري از    . باشدها، ديدارها و رويدادهاي مهمي كه براي او اتّفاق افتاده است، مي شنيده

  :بردي مبارك نام ميوطن مألوف خود، از ديار روم و شهر قيصريه با عنوان خطّه
و نشـر علـم و    پـروري و چون اين ضعيف را اين معني محقق گشت دانست كه اسباب جمعيت و فراغـت و دل «

ا و مهنـا نگـردد، واجـب شـناخت      ] روم[دعوت بندگان بحق و رعايت حقوق اصحاب خلوت جـز در آن ديـار    مهيـ
افزون باد، مقام ساختن و به دعاي دولت توقف روي بدين خطة مبارك نهادن و در حريم اين ممالك كه هر روز بر بي

د و توفيق رفيق گشت افتان و خيزان با جمعـي عزيـزان بـه    چون سعادت مساعدت نمو. قاهره ثبتها اهللا مشغول بودن
: 1380رازي، ( »و از اتفاق حسنه فتح اين فتوح در ماه مبارك رمضـان افتـاد  . حدود اين ديار مبارك رسيد بشهر قيصريه

  . )22و  21
  :كنددر ادامه از شهر ملطيه و ديدار با عمر سهروردي به نيكي ياد مي

لطيه صد هزار سعادت و دولت در صورت قدوم مبارك شيخ الشيوخ عالمة العالم قطـب  و از اتفاق حسنه بشهر م«
آن را سعادتي بزرگ و دولتي شگرف شمرد و . الوقت بقية المشايخ شهاب الملة و الدين عمر سهروردي استقبال كرد

 .)23: همان( »فالي خوب گرفت
  :داردگونه بيان ميرضايت خود را نسبت به خاندان و آل سلجوق اين

از بقيت آل سلجوق و يادگار آن خاندان مبارك اسـت كـه هـر آسـايش و     ] روم[و بحمداهللا پادشاهي در آن ديار «
راحت و امن و فراغت كه اهل اسالم يافتند از ساية چتر همايون اهل آن خاندان يافتند و آن خيرات و مبرّات كـه در  

ت از غزوات و فتوحات ديار كفر و اخذ قالع و حصون از مالحده پرور بوده اسدار دينعهد ميمون آن پادشاهان دين
: همـان ( »... و شفقت و رحمت بر رعايا و انواع تقربات به حضرت عزت در هيچ عهد نبوده اسـت  ... و بناي مدارس 

21(.  
  :گويدي ديدار خود با يكي از بزرگان مينجم رازي درباره

شـيخ ابـوبكر ميگفتنـد، از خراسـان از واليـت جـام بـود، از جملـه         اين ضعيف در خوارزم سالكي را ديـد او را  «
ه    ن نداشته بود اما بتصرّفات جذبات حق مقامات عالي يافته بـود، و از بسـي غصـهـاي  مجذوبان حق بود، شيخي معي

و گفت بعد از آنـك چهـل   . با اين ضعيف در بيان مقامي از مقامات سخن ميراند. عظيم گذشته، و قطع مسافتها كرده
پنج سال سير كرده بودم بدين مقام رسيدم، از صعوبت احوال اين مقام دو سال خون شكمم پديد آمد، و بسي خـون  

  .)233: همان( »خوردم، و جان دادم از راه صورت و معني، تا حق تعالي مرا ازين مقام عبره داد
  :گويدخاص عارفان مينجم رازي در باب احوال . گاه يادكرد نيك مربوط به داستان و ماجرايي است
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اما اينجا كه تجلي صفات جالل است . در تجلي صفات جمال گاه ستر بود و گاه تجلّي، زيرا كه مقام تلوين است«
چه سخت نادره باشد، چنانك وقتي شيخ ابوسعيد در مجلس شـيخ ابـوعلي   مقام تمكين است، دورنگي برخاسته، اگر

ابوعلي در مقام تجلّي سخن ميراند، شيخ ابوسعيد را حالت جواني بود و  شيخ. دقّاق ـ قدس اهللا روحهما ـ حاضر بود  
: دوم بار برخاسـت و گفـت  . بنشين كه نباشد: دوام باشد؟ گفتااي شيخ اين حديث بر: برخاست و گفت. غلبات وقت

ديث اي شـيخ ايـن حـ   : ساعتي بنشست سيم بار برخاسـت و گفـت  . بنشين كه نباشد: دوام باشد؟ گفتااين حديث بر
ايـن از آن  «: اي بزد و در چـرخ آمـد و ميگفـت   شيخ ابوسعيد نعره. نباشد، و اگر باشد نادره باشد: بردوام باشد؟ كفت

  .)325: همان( »!هاستهاست، اين از آن نادرهنادره
وقتي اين ضعيف در خراسان جمعي درويشان را بخلوت نشانده بود، و درويشي را بخدمت ايشان نصـب كـرده،   «
رسيد و از هر خلـوتي  ديد كه از حضرت خداوندي امداد لطف بهر يك از خلوتيان ميبعضي مكاشفات چنان ميدر 

  .)538: همان( »كردرسيد كه خدمت ايشان مينصيبي خاص بدان خادم مي
  :نوستالژي در قيامت. 3-3-6

نـدوه و نـدامت آنـان ارائـه شـده      ي احوال دوزخيان در قيامت و ادر متون عرفاني، تفاسير متعددي از عرفا درباره
كه ارتباط تنگاتنگي با افسـوس  البته پشيماني دو گونه است يكي پشيماني كه ريشه در حزن دارد و ديگري، آن. است

 .و از دست رفتن چيزي دارد
در واقع، حسرت نوعي واكنش عاطفي و احساسي است كه در انسان به دنبال از دست دادن چيزي كه مورد عالقه 

هاي آدمي، از آن روست كه فرصتي را به جهت تغافل ها و افسوسبسياري از حسرت. آيدبستگي باشد، پديد ميو دل
منـد  توانسته از چيزي بهـره مند بوده يا ميخورد كه از آن چيز بهرهاي افسوس مياز دست دهد، از اين رو، بر گذشته

شود كـه  ون گرفتار نوعي حزن و اندوه و پشيماني ميشود ولي فرصت سوزي كرده و آن را از دست داده است و اكن
توان يافـت كـه بـه مصـاديق اهـل      در قرآن كريم آيات بسياري را مي.ريشه در از دست دادن نعمت و يا فرصت دارد

كنـد؛ در ايـن آيـات، عـالوه بـر تعيـين       ها اشاره ميحسرت و چگونگي به وجود آمدن اين حالت در برخي از انسان
خوردگان، به علل و عوامل ايجادي آن نيز اشاره شده اسـت كـه در فصـل تحليـل مصـاديق بـه آن       مصاديق افسوس 
 .خواهيم پرداخت

توان به عوامل پيدايش اين حالت عاطفي و احساسي كه روح و روان آدمـي را  از اين رو با مطالعه آيات قرآني مي
نوستالژي در اين قسمت، آن حسرتي است كـه در آينـده،   توان گفت كه منظور از بنابراين مي .فشارد، دست يافتمي

نجـم رازي در توصـيف   . ، غرق در حـزن و انـدوه اسـت   اي كه در غفلت از دست دادهانسان غافل دارد و از گذشته
  :گويداحوال اين گروه مي

مت خـويش  صفتاني كه همگي هو ديگر غرض از بيان سلوك اثبات حجت است بر بطّاالن و هواپرستان و بهيمه«
اند، و چون بهايم و انعام بـه نقـد وقـت راضـي     را بر استيفاي لذات و شهوات بهيمي  و حيواني و سبعي صرف كرده

شده، و از ذوق مشارب مردان و شرب مقامات مقرّبان محروم مانده، و از كمـاالت ديـن و درجـات اهـل يقـين بـه       
ت كرده، تا فردا نگويند چون ديگر متحسران كه ما از دولت اين صورت نماز و روزة غافالنة آلودة آفات بيكرانه قناع

  .)13 -12: 1380رازي، ( »لو كُنّا نَسمع اَو نَعقلُ ما كُنّا في اصحابِ السعير«. حديث بيخبر بوديم
آيد كه چون روز قيامت خلق را بر عرصة عرصات حاضر كنند نوري از انوار خداونـدي تبـارك و   در روايت مي«
ي تجلي كند، جملة خاليق خواهند كه سجود آرند هر كس كه در دنيا حق را سجده برده است سـجود رونـد، و   تعال

اند سجده نتوانند كرد، زيراك سر ايشان به رسن شقاوت آن روز بربسـته بودنـد   آنها كه سجود هوا و دنيا و بتان برده
 .)87: همان( »كه سجدة حق نكردند

و هـر كـرا آن   . س چيزي باقي است تخم ايمان است، به دير و زود ايمان توانـد آورد في الجمله هر كجا از آن ان«
سـواء علـيهم اَ اَنـذرتهم اَم لـم     «انس منقطع شده است و درِ دل او با عالم غيب بكلي بسته شده ايمان ممكن نيسـت  

  .)108: همان( »ذاب عظيمختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوة و لهم ع. تنذرهم اليؤمنون
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