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Abstract
The subject of the present paper is to investigate the Dah Majles written by Asfazari.
This work belongs the ninth century AH, and is part of the Persian and educational
prose. The book is spelled out orally in ten sections by the mystical followers and is
written by disciples and enthusiasts. In this article, the author has tried to introduce this
valuable work of Timurid period by using a descriptive-analytical method of the content
to examine the structure and textology of this work from speech viewpoint and to reveal
its stylistic features. The most important finding of the research is the outstanding
mystical aspect of the work. In addition, the speaker in many cases has brought Quranic
verses and many hadiths and tried to explain these issues. Bringing religious and
mystical stories, beautiful poetry and austere speech have also attracted the attention of
the book's prose. Simplicity and observance of the present requirement have always
been of great importance to Asfazari. All these have made this book one of the
important works of mystical prose.
Keywords: Speech/Preach Writing, Content Review, Structural Analysis, Dah Majles,
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چکیده
موضوع این نوشتار بررسی ده مجلس اسفزاری است .این اثر از نثرهای خطابی و تعلیم ی فارس ی از ق ر نه

هج ری

است .کتاب در ده بخش و به شیوة مجلسگویا و بهصورت شفاهی بیا شده است .مریدا و عالقهمندا  ،آ را برپای
سخنا اسفزاری نوشته اند یا بهاصطالح امال کردهاند .نویسنده در این مقاله میکوشد تا این نسخ خط ی ارزش مند دورة
تیموری را با روش توصیف و تحلیل محتوا معرفی و از زاوی مجلسگ ویی ،م تن و س اختار ای ن اث ر را بررس ی کن د
همچنین ویژگی های ممتاز سبکی آ را شرح دهد .از مه ترین یافته های پژوهش ،جنب آشکار عرفانی اثر است .افزو بر
این ،سخنور در بیشتر قسمتها آیات و احادیث بسیاری را گواه میگیرد و میکوشد این موض وعات را ش رح و تفس یر
کند .بیا حکایات مذهبی و عرفانی و اشعار زیبا و سخنا عارفا نیز سبب گیرای ی نث ر کت اب ش ده اس ت .س ادگی و
رعایت اقتضای حال و مقام نیز همهجا منظور اسفزاری بوده است .این نکتهها سبب شده اس ت ت ا ده مجل س در ش مار
آثار ممتاز منثور عصر تیموری در بخش نثرهای خطابی جای گیرد.
واژههای کلیدی
مجلسنویسی بررسی محتوایی بررسی ساختاری ده مجلس ،اسفزاری
1ـ مقدمه
نثر فارسی درخت تناوری است که از آغاز ادب فارسی در حوزه های متنوع موضوعی و قالب های گوناگو رشد ک رد و
بالید .خطیبی نثر فارسی را به چهار نوع محاوره و خطابه و مرسل و فنی تقسی میکند (10 :0931

 .)10یکی از ان واع

نثر فارسی ،نثر خطابی است .این نوع نثر در ادب فارسی و عربی ،پیشینهای قوی دارد .مه ترین ویژگ ی ای ن ن وع نث ر،
سادگی و رعایت اقتضای حال است .از انواع نثر خطابی ،باید از آثاری به نام مجالس ی اد ک رد .در زب ا و ادب فارس ی

آثاری مانند طبقاتالصوفی خواجه عبداهلل انصاری ،اسرارالتوحید محمد بن منور ،معارف به ا ول د ،فی همافی ه و مج الس
 استادیار زبا و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرما  ،کرما  ،ایرا (نویسنده مسؤول)

jahady2000@gmail.com
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سبع موالنا و مجالس پنج گان سعدی در شمار مجالس جای میگیرند« .در نثر خطابه برای نخستین بار ،ضوابطی خ ا
کالم را محدود و مقید میکند و همین مشخصات است که نثر را در حد فاصل بین نثر محاوره و مکت وب مرس ل ج ای
می دهد» (هما  .)15 :از ویژگیهای مه نثر خطابه لفظی بود آ است و البته باوجودآنکه « ...مکتوب نیست ل یکن ت ا
حدود زیادی به نثر مکتوب نزدیک است» (هما ) .نثر خطابی در ادبیات فارسی را «می توا به انواع مقامه ،مجلس گویی،
روضهخوانی ،دفترخوانی ،قصهگویی و نقالی تقسی کرد( »...رستگار.)211 :0932 ،
مجلسنویسی یکی از گونه های نثر خطابی است که در نثر کهن سابقه دارد .واژة «مجلس به معن ی مح ل نشس تن و
مجالس ،جمع آ است و عبارت است از جای موعظه گفتن و مجلس درس و وعظ» (هم ا ) .مجل س در اص طالح «آ
مقدار وعظی است که در یک نشست (مجلس) ایراد میش ود و ب ه هم ین س بب ،ه ر فص ل ی ا ب اب آ را «مجل س»
مینامیدند .در اینگونه مجالس به سبب اینکه مخاطبا رودرروی مجلسگوی مینشستند ،وی بهگونهای سخن میگف ت
که با آنا ارتباط کالمی و عاطفی بیابد و بتواند آنا را تحت تأثیر گفتار خویش ق رار ده د» (وف ایی و دیگ را :0939 ،
 .)59مجالس همواره مطالب و توصیههای اخالقی را باتوجهبه دو رویکرد نسبت به مخاطب انش بی ا و ش رح م یکن د.
بخشی از مجالس با مخاطبانی از هم جامعه سروکار دارند و گونه ای دیگر مانند مجالس عرفانی ،با مخاطب صوفی منش
و خانقاهی روبرو هستند.
نثر خطابی در ادب فارسی بهویژه در پیش از اسالم نیز نمونههایی دارد« .این خطابهها که به دورههاى بع د راه یافت ه،
نمونه اى از گون ادبى مجلس گویى است که در ش اهنام ف ردوسى ن یز نمونه هایى دارد مانند خطب جمشید ،هوش ن،،
طهمورث ،اردشیر بابکا و انوشیروا » (جوکار و غالمی .)01 00 :0931 ،در بسیاری از منابع پیشین نوشته شده اس ت
که «مجلس گویی با یحیی بن معاذ رازی (از صوفیا طبق اول و متوفای سال  210هج ری) آغ از ش د» (زم انی:0900 ،
 .)71به گفت بهار «جنید نخستین عالمی است که در عل توحید مجلس گفت و حلق درس راه انداخت ،0901( »...ج:2
 .)001از پیشگاما « ،خواجه عبداهلل انصاری نیز طبقات الصوفی سلمی نیشابوری را ...در مجالس خ ود ام ال م ی ک رد»...
(رستگار .)210 :0932 ،روزبها بقلی شیرازی ه در مجالس خویش «مدت پنجاه سال در جامع عتیق ش یراز و ج ز آ
براى مردم وعظ کرد( »...روزبها بقلی شیرازی.)02 09 :0911 ،
در جامع ایرانی پس از اسالم ،خطیبا و عارفا به سبب پیشین این گون ویژه و ه وجود و تأثیر خطاب هگ ویی در
ادب عرب ،به این نوع توجه نشا دادند« .برپایی مجالس وعظ و به تعبیر ق دمایی آ م جلسگف تن ،در ای را پ س از
اسالم از رس های کهن است و یکی از راههای مه تعلی و تبلیغ اعتقادات دینی و عرفانی بهویژه برای مردم ا ع وام و
متوسط( »...غالمرضایی )210 :0907 ،است .اینگونه اجتماعات مذهبی و عرفانی ،در زمین اجتم اعی نی ز کارکرده ای
مفیدی داشت و در «ت حوالت فکرى و فرهنگى و یا انقالبهاى ملى و مردمى مانند قیام ابومسل  ،فاطمی ا  ،س ربدارا ،
رسمىشد مذهب تشیع در عصر ص فوى( »...امین91:0901،

 )90نقش مهم ی داش ت .مج الس ،جنب های عم ومی و

همگانی نیز داشته است به این معنی که افزو بر شاگردا و طالبا عل

و مری دا  ،بیش تر گ روهه ای جامع ه در ای ن

جلسهها شرکت میکردند .به همین سبب مجالس زهد و اندرز و عرفانی ،محل مناسبی برای تبلیغ باور و اهداف جمع ی
بود به ویژه برای مردمی که «...گروهگروه درین مجالس حضور مىیافتند و دانش مىآموختن د و معرف ت م ىاندوختن د»
(قشیری.)07 :0975 ،
مجالس ازجمله عناصر تقویت و عمومی شد مکت ب تص وف و عرف ا اس ت .بیش تر مج الس زه د و عرف انی «...
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برحسب اشارة شیخ و مراد و یا به خواهش و استدعای م ردم و م ریدا تشکیل م ی شد ...مجالس وعظ و معرفت گویی
صوفیا  ،مکانی ب ود ک ه در آ شیخ و مریدا  ،صوفیا و غیر صوفیا یکدیگر را بیشتر از زما های دیگ ر م یدیدن د و
پیوند مستحک تری با یکدیگر می یافتند» (گنج کریمی و کهدویی .)02 :0901 ،سادگی بیا و بیپیرایگی این مجالس ،در
سنجش با مجالس شاهانه و فقط علمی ،سبب روی آورد گروه های گوناگو جامعه ب ه ای ن جلس هه ا ش د .عارف ا و
خطیبا از دیرباز به مجالس مانند یک فرصت می نگریستند و همواره از این امکا نهفته ه برای تبلیغ باور و ه تعل ی
هم مردم بهره می بردند« .درواقع بسیاری از تعالی مشایخ صوفیه از طریق همین مجل سگ وییه ا ب ه م ریدا منتق ل
می شده است .پاره ای از مریدا معموالً سعی می کردند که از این مجالس یادداشت بردارند و بعضی از این ی ادداشت ه ا
را ن یز در الب هالی آثاری که مریدا دربارة مشایخ خود نوشتهاند میتوا مالحظه کرد» (پورج وادی .)5 :0901 ،در ادب
کهن فارسی مجلسگویا برجستهای ظهور کردهاند...« .شیخ ابواس حا ک ازرونی ،ابوس عید اب والخی ر ،خواج ه عب داهلل
ان صاری ،ابوالق اس ق شیری ،عبدالکری شهرستانی ،احمد غزالی ،قطبالدین ابو منصور عبادی ،بها ولد ،شیخ روزبه ا ،
مولوی ،سعدی  ،همه از مجلسگویا زبردست بودهاند و ب هوی ژه بعضی از آنا مانند خواجه عب داهلل و احم د غزال ی و
قشیری و عبادی در وعظگفتن شهرت و اع تبار خ ا

داشتهاند» (غالمرضایی.)210 213 :0907 ،

هم مجالس فارسی از سخنا خطیبا ی ا س خنورا اس ت ک ه مری دا  ،آنه ا را ص ورت نوش تاری درآوردهان د .از
کهن ترین این آثار باید از نوشته های استاد بوعلی دقا نام برد« .استاد بوالقاس قش یرى دام اد وى ب ود و ش اگرد وى و
مجالس وى جمع کرده بود و سخنا وى بسیار داش ت و دق ا را ش ورى ب ود و گ رم ب ود» (انص اری.)023 :0912 ،
خواجه عبداهلل انصاری نیز کتاب طبقات الصوفی ابوعبدالرحمن سلمی را «در مجالس صحبت و مجامع تذکیر و موعظ ت
به زبا هروى قدی که در آ عهد معهود بوده است ،امال م ىفرم وده( »...کاش انی .)21 :0917 ،امالنویس ی و نوش تن

سخنا خطیب« ،رس مجالس صوفیه بود و بسیارى از آنچه از صوفیه در دست داری مانند معارف بها ولد ،و فیهم افی ه
مولوى و ...امثال آنها از همین راه فراه آمده است .خواجه میگفت و آ شاگرد و دیگر شاگردا مینوشتند ( »...ص فا،
 ،0970ج309 :2

 )302با اطمینا میتوا گفت که مری دا و عالق همن دا  ،س خنا اس فزاری را در ده مجل س ام ال

کردهاند و شاهد آ در نسخههای خطی اثر آشکار است.
1ـ1بیان مسئله
ده مجلس اسفزاری از آثار مه دورة تیموری است .این اثر از متو کهن ادب فارسی است و سرشار از فواید ادبی و
عرفانی و زبانی است .شناساند و بررسی این اثر به چند سبب ارزشمند است نخست آنکه این کتاب حاص ل اس تعداد
و سرشت یکی از استادا برجست نثر دورة تیموری ،یعنی معین الدین اسفزاری است کسی که ه در زمین تاریخ و ه

در ترسل و انشا و شعر و شاعری از نامدارا روزگار خود بوده است دیگر آنک ه ده مجل س در کن ار روض الش هدای
کاشفی از اندک آثار مجلس گویی در عصر تیموری است .معرفی و بررسی و تحلیل م تن شناس ان ده مجل س اف زو ب ر
اینکه یکی از آثار پیشین را از پردة گمنامی بیرو میآورد ،معیارهای نوع ادبی مجلسنویسی اثر را نیز بازگو میکند.
1ـ 2پیشینة تحقیق
دربارة نوع ادبی مجلسنویسی و سیر دگرگونی و پیشین آ در ادب فارسی مقالههایی نوشته شده است که مه ت رین
آنها عبارت است از« :بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروا » در شاهنامه به عن وا نم ودی از «مجل سگ ویی» در ای را
پیش از اسالم» جوکار و غالمی در این مقاله با بررسی بخشی از شاهنام فردوسی کوشیدهاند ریش مجل سگ ویی را در
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مجالس سلطنتی ایرا در عصر ساسانی جستجو کنند .در این مقاله همچنین به شباهت بسیار این مجالس کهن با مجالس
اسالمی اشاره می شود و نویسندگا بر آ اند که مسایل حکمتآمیز و پرسش و پاس خ ،در ای ن ن وع که ن ادب ی بس یار
پرکاربرد است ( .)73 :0931پورجوادی ( )0901در مقال «لطائف قرآنی در مج الس س یف ال دین ب اخرزی» ب ه معرف ی
باخرزی می پردازد و پس از بیا کوتاه پیشین مجلس گ ویی فارس ی ،اج زای پرک اربرد و مح وری مج الس ب اخرزی را
برمی شمرد و تحلیل می کند .از نکات مه این مقاله باید از مقایسه و تطبیق مجالس برجست فارسی یاد کرد .گنج کریمی
و کهدویی ( )0932در مقال «شیوه های سخنوری در مجالس ص وفیه» عناص ر مح وری و پرک اربرد مج الس فارس ی را
باتکیه بر مه ترین مجالس فارسی مانند مجالس ابوسعید ،اسرارالتوحید ،مجالس سبعه و ...بررسی می کند و نک اتی مانن د
آیات ،احادیث ،اشعار ،سخنا بزرگا و ...را برمی شمرد .غالمرضایی ( )0907در مقال «مجل س گ ویی و ش یوه ه ای آ
براساس مجالس سبع مولوی» به شیوة مجلس گویی در مجالس سبع موالنا پرداخته است .خطابی بود نثر ،کاربرد شیوة
گفتگو ،ترجم آیات و احادیث ،آورد دعا و مناجات در بخ ش ه ایی از س خن ،اس تناد ب ه داس تا و حکای ت و ...از
ویژگی های برشمرده برای مجالس موالناست ( .)17 :0907نزهت در مقال «اسلوب بیا و شیوة مجلس گ ویی موالن ا در
آثار منثورش با تأکید بر کتاب فیهمافیه» ،شیوة بیا موالنا و جنبههای زیباییشناسان اثر را تحلیل میکند و به ای ن نتیج ه
دست می یابد که موالنا در زیباییشناسی و سایر علوم ،از باورهای توحیدی و دینی الهام م یگی رد ت ا ناهم اهنگیه ا و
تضادهای صوری را در یک واحد ،به طور منظ و هماهن ،جمع کند ( .)11 :0932وفایی و اسپره نی ز در مقال «س یر
تطور مجلس گویی صوفیانه به عنوا نوعی ادب تعلیمی از آغاز تا پایا دورة صفوی» مجلس گویی را یکی از ان واع نث ر
تعلیمی فارسی معرفی کرده اند و ریش آ را در تعالی قرآنی و نهج البالغه یافته اند .در ادامه با اشاره به کارکرد اخالقی و
اصالحی مجالس ،سیر دگرگونی تاریخی این نوع بررسی شده است (.)51 93 :0939
دربارة پیشین این جستار باید گفت که این نسخ باقی مانده از قر نه هجری تاکنو گمنام ب وده اس ت و حت ی در
فهرست نسخه های خطی دنا و فنخا نیز نمایه نشده است .دربارة بررسی و تحلیل این نسخه ،پژوهشی از نوع پایا نامه و
مقاله نیز وجود ندارد .گفتنی است که ده مجلس تاکنو تصحیح و چاپ نشده است.
2ـ بحث
2ـ 1اسفزاری و آثارش

1

معین الدین اسفزاری ،دبیر و مورخ برجست عصر تیموری است .او در شعر و ش اعری نی ز دس تی داش ت و ب ه «ن امی»
تخلص میکرد .از وی پنج اثر باقی مانده است )0« :دیوا اشعار :به رغ جستجوی فراوا  ،دیوا اشعار وی ی ا ب ه دورة
معاصر نرسیده است و یا اگر رسیده باشد ،هنوز در فهارس نسخ خطی ثبت نشده است ...اشعاری که از اس فزاری ب اقی
مانده یا در میا آثار خود او چو ترسل ،گلشن اقبال ،ده مجلس و روضات الجنات آمده اس ت و ی ا در آث ار معاص را
اسفزاری چو حبیبالسیر ،خالص االخبار و تذکرهها که آنها ه عموماً به ذکر یک بیت شعر از مؤلف بس نده ک ردهان د.
 )2ترسل 2:ترسل اثر اسفزاری در زمین کتابت و انشاست و خود مؤلف ه آ را به این عنوا نامیده است .از این اثر ب ا
عناوینی چو «رسال قوانین»« ،منشآت» و «انشای معین» ه یاد شده است ...این اثر را به ط ورکلی م ی ت وا ب ه عن وا
نمونه و الگویی عملی برای کاتبا و منشیا معرفی نمود .اثر مزبور حتی در میا تودة مردم از شهرت خاصی برخ وردار
بوده ...است )9 .گلشن اقبال :رساله ای است کوتاه و داستانی که اسفزاری در سال 031

نوشته اس ت .نث ر ای ن کت اب
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مصنوع و مزین است )5 .ده مجلس :اثری است به نثر از معین الدین اسفزاری )1 .روض ات الجن ات ف ی اوص اف مدین ه
هرات :مه ترین و بزرگ ترین اثر اسفزاری است و بهواقع آنچه که باعث شهرت اسفزاری شده ،همین اثر م ذکور اس ت
و او را مورخی بزرگ و قابل اعتماد مینمایاند» (جهادی.)70 73 :0939 ،
سبک نگارش نثر اسفزاری در مه ترین آثار او فنی نزدیک به مصنوع است .البته ک الم وی در ده مجل س ب ه س بب
رعایت اقتضای حال مخاطبا و شیوة عموم مجلسگوییه ا ،ب ا وج ود سودجس تن از ص ور ب دیعی و بی انی ،روی در
سادگی دارد« .از مجموع پنج اثر اسفزاری چهار اثر وی منثور است و با بررسی و مالحظ آنها ،می توا گفت ک ه س بک
او فنی و مصنوع است( »...مدبری.)1 :0930 ،
2ـ 2متنشناسی ده مجلس اسفزاری
2ـ2ـ 1نسخههای اثر
ده مجلس اسفزاری در فهرست دنا نمایه نشده است .با بررسی منابع مجازی 9معلوم ش د ک ه از ای ن اث ر ق ر نه
هجری تنها سه نسخه باقی مانده است .از این سه نسخه ،دو نسخه در کتابخان ملی ایرا نگهداری می شود ک ه در س دة
دوازده هجری به نگارش درآمده است نسخ دیگر نیز در کتابخان پاریس است .قدیمیترین نسخ اثر در س ال 0200
هجری و دیگری در سال  0200قمری به نگارش درآمده است.
نسخ قدیمی به شمارة  79در کتابخان ملی ایرا نگهداری میشود .این نسخه در  091ب رگ  02س طری و ب ه خ ط
نسخ در محرمالحرام سال  0200هجری نگارش شده است .عنوا «ده مجلس از مال معین» بر پیش انی مقدم ه ب ا رن ،
سرخ نوشته شده است .کاتب این نسخه فردی به نام احمد است .ترقیم نسخه  ،0200به زبا عرب ی اس ت .در ترقیم ه
به نام مصنف اشاره شده است« :و قدوقع من تمی هذه الکتاب الذی اشتمل علی النصایح و الدالئل المتین من مص نفات
مولی العال و العامل ،اورع المتقین اعنی مولینا المعین برد اهلل مضجعه الی یوم الدین( »...اسفزاری ،بیتا .)215 :کاتب ب ا
اشاره به ارزش تعلیمی این اثر یادآور می شود کتاب برای آموزش کودکا و نوجوانا مفید است .ب ا ای ن قرین ه آش کار
می شود که این اثر ،متنی برای آموزش و تعلی است« :کتبه لتعل الصبیا خصوصاً لعبد الرحی طول اهلل عمره و رزقه اهلل
( »...هما  .)215 :باتوجه به شواهد ،نسخ فعلی را باید از نسخی دانست که از روی یک نسخ امالیی نوشته شده است.
هم آثار مجالس منثور فارسی به نوعی در شمار آثار امالشده به شمار میآیند زیرا خطیب ،سخن می گوید و گروه ی از
حاضرا یادداشت برداری میکنند نگارندگا ازنظر سطح سواد ،در یک سطح نیستند بنابراین اشتباهات بسیار امالیی در
نسخه راه مییابد .در این مقاله ،این نسخه پای بررسی و بیا شواهد قرار گرفته است.
نسخ دیگر این اثر به شمارة  92020است که در کتابخان مل ی نگه داری م یش ود .ای ن نس خه ب ه ت اریخ پ نج
ربیع األول سال  0200هجری نوشته شده است .در صفح آغازین متن و به قل قرم ز ،عب ارت «ه ذا کت اب ده مجل س»
نقش بسته است .این نسخه به خط نسخ و در  011برگ تحریر شده است .کاتب این نسخه یاسین بن ص الح الس نجانی
است.
نسخ دیگر ،نسخهای بینام مؤلف است که مرحوم دانشپژوه در یکی از نوشتارهایش در ضمن نسخ خط ی فارس ی
در کتابخان پاریس ،از آ یاد می کند« :م جالس ع رفانی ،در ده م جلس (ن ه تا که ب لوشه ن وشته است) در آغاز هریکی
آیتی است و با ستایش خداوند آغاز میشود و داستا ه دارد و شعر فارسی .از س خنا ب ایزید ب سطامی و خ واجه
عبداهلل انصاری هروی در آ آمده است ،SP 1999 ...به نسخ محمد قاس پسر حاجی خواج ه احم د در  0ع ،0195/0
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در پای ا ب ندی است عرفانی به فارسی (بلوشه 5 :000ش ( »)2220دانشپژوه.)212 219 :0915 ،
2ـ2ـ 2بخشبندی کتاب
ساختار کلی اثر در ده بخش نامیدهشده به مجلس پی افکنده ش ده اس ت .برخ ی از ای ن بخ شه ا مانن د مجل س اول،
موضوع ویژه ای ندارند و فقط ه زما به مباحث اخالقی ،روای ی ،تعلیم ی ،ص وفیانه توج ه داش تهان د .تع داد دیگ ری از
مجلسها از موضوعات ویژهای مانند قصههای انبیا سخن گفتهاند .مجلس دوم تا مجلس ده  ،هری ک درب ارة موض وعی
خا

است .این مجالس ،حکایات انبیای بزرگ الهی را دنبال میکنند که برای ع وام و هم م ردم گیرای ی بس یاری دارد.

عنوا های مجالس دهگانه در ادامه بیا میشود مجلس اول که بدو عنوا است و جنب عمومی و کلینگرانه دارد .مجل س
دوم در بیا قص حضرت یوسف مجلس سوم در بیا قص ایوب مجلس چه ارم در بی ا زن ده ش د مرغ ا ب ه دع ای
حضرت ابراهی مجلس پنج در بیا ذکر حضرت زکریا و حضرت یحیی مجلس شش در بیا قص حضرت ی ونس ک ه
البته در میان این مجلس ،داستا معراج پیامبر اسالم( ) نیز بیا شده است مجلس هفت در بیا لطف و ک رم ب اریتع الی
مجلس هشت در بیا فضیلت سورة قل هو اهلل احد مجلس نه در بیا معراج رفتن حضرت موسی در میان ای ن مجل س
دوباره گریزی به معراج نبی اسالم( ) زده شده است و مجلس ده در بیا حضرت ابراهی و ذبحنمود مر اسمعیل را.
2ـ2ـ 3ساختار مجالس
2ـ2ـ3ـ 1نخستین رکن
نخستین رکن در میا اجزای ساختاری مجالس ،رکن ستایش خداوند است .در این اثر برخی از تحمیدیهها ،از مت و
عرفانی پیشین مانند مناجاتنام خواجه عبداهلل انصاری ،سخنا بایزید بسطامی و مصباحالهدای ه بی ا ش ده اس ت ای ن
ستایشها بیشتر آهنگین و موزو اند و باتکیهبر آیات و روایات و استشهاد اشعار فارسی ،ب اریتع الی را م یس تایند...« :
سپاس و حمد بی حد و ثنای بی عد بر خالق احد و راز صمد که برگزید بشر را بر کل مخلوقات ،و لَقدکرمنا بَن ی آدَم و
نام آ قادر علی حکی می برم که برکشید بندگا را بعضی بر بعضی که و رفعنا بعض ه ف و بع

درج ات ،ن ام آ

معبود ل یزل و الیزال می برم که نمی آفرید آدم و پری را مگر از برای بندگی که و ماخلقت الجن و االنس اال لیعب دو »...
(اسفزاری ،بیتا .)0 :تحمیدی نخستین گویا ترجمه و تفسیر آیات قرآنی است ...« :نام آ کری بنده نواز می برم که ازبرای
تسکین درد مجرما مسموم به خطیئت ،عاصیا مغموم به معصیت را به تریاک مرحمت و بشریت مغف رت بش ارت داد
که التقنطوا من رحم اهلل ا اهلل یغفر الذنوب جمیعاً ...ای درویش نام آ لطیف میبرم که به لطف و فضل خود نیکوک ار
را برگزید و پرهیزگارا را برکشید ...ای عارف عاشق( »...هما  .)2 :برخی از مجالس با تحمیدی عربی آغاز شده اس ت
عباراتی که درواقع دعاهای نقلشده است (هما .)011 :
2ـ2ـ3ـ 2دومین بخش
دومین بخش از ساختار مجالس اسفزاری ،مدح نبی گرامی اسالم( ) است .این بخش نیز به آیات و روایات و اشعار
آراسته است .آرای سجع سبب آهنگین بود نثر شده است ...« :بعد از ثنا و حم د خداون د ع ال ج ل و ع ال ،ص لوات
بی نهایت و تحیات بی غایت به روح مقدس و قالب مطهر که متوج به تاج و ماارسلناک اال رحم للعالمین اس ت و س ید
المرسلین و خات النبیین است ،محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سل آ شاه بارگاه نبوت و آ س رو بوس تا رس الت و
کدخدای اسباب دیده و آ مقتدای ارباب یقین مردم دیده و آ دُر دریای رحمت و آ مهتر افالک حکمت:...

متنشناسی و بررسی ساختاری ده مجلس اسفزاری
ای قبلــــــة ســــــاکنان ا ــــــ

وی شــــــادی البــــــان منــــــا

منشــــور کرامــــن تــــو والــــنج

اقطـــاو تـــو شـــرش ـــرش ا ـ ـ
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»

(همان)3 :

ستایش نبی گرامی اسالم در میان مجالس ه همواره با بیانی ن وآیین و هنرمندان ه ،هرب ار تک رار م ی ش ود ...« :ای
عاشقا جمال محمدی امروز صفت خواج شما میکن  ،نیکو شنوید ،بیت:
ای دل و جــان شاشــقان شــیفتة لقــای تــو

سرمة چشـ شار ـان خـا ر در سـرای تـو

 ...آ گوهر درج معانی و آ قمر برج معالی و آ صدر سرای سیادت و آ بدر س یمای س عادت و آ ص دری ک ه
تبلیغ جبرئیل و تمکین میکائیل و تهویل اسرافیل و تعظی عزرائیل علیه السالم و آ ب دری ک ه رفع ت زح ل و دول ت
مشتری ...از مرتب اوست ای عزیز! امروز رفعت آ حضرت بشنو تا فردا جمال باکمال او بین ی و از ش فاعت او نومی د
نباشی ،ای گشته روا عرش منزل جایت *** شد رایت اسالم بلند از رای ت( »...هم ا  .)25 21 :اس فزاری در هم
مجالس این اثر ،از دیدة بزرگداشت و آ ه از زاوی عرفانی ،به حضرت رسول( ) مینگرد.
2ـ2ـ3ـ 3سومین بخش
سومین بخش از ساختار مجلس ،خطاب مستقی خطیب به حاضرا و هم ش نودگا و مری دا حاض ر در مجل س
است مبنی بر اینکه همگا با حضور قلب و سپرد دل و جا به سخنا وی گوش هوش فرادهن د ت ا خطی ب بتوان د
مرکب سخن را بر میدا افکار آمادة ناظرا و شنوندگا به جوال درآورد ...« :ای عزیز چنانچه به تن حاضر آمده ای ،به
دل نیز حاضر شو تا آیت سید به توفیق خداوند با تو بیا کن و تو را بدا آگاه گردان و حدیث از صدر بدر عال  ...ب ا
تو بیا کن ( »...هما  .)9 5 :هرگاه گوینده قص د م یکن د ک ه مطال ب مه

و بنی ادی خطاب خ ویش را بی ا کن د،

خطابهای «ای عزیز» و یا «ای درویش» را به کار میبرد و از مخاطبا حضور ذهن و قلب میطلبد تا به یاری خداون د،
اسرار اخالقی و عرفانی را بر ایشا آشکار گرداند« :ای عزیزا ! دل حاضر دارید که بر سر آیت می آی به توفیق خداون د
جل و عال تا مستمعا در بوستا معانیِ قرآ تماشا کنند و قبال قبول را بر ایشا خوان تا در تسلی بی ع س عی نماین د
پس ای بندة مؤمن و ای عارف عاشق بشنو که خداوند عال ( »...هما .)3 :
2ـ2ـ3ـ 4رکن چهارم
رکن چهارم مجالس اسفزاری ،رکن دعا و نیایش و مناجات است .این رکن ازجمله ارکا تکرارشده در یک مجل س
است .خطیب همیشه به نیایش پیش از رکن اصلی در مجالس توجه داشته است .در این رکن نیز ب ا اس تناد ب ه آی ات و
روایات و با لحنی ملتمسانه و عاجزانه و همراه با خضوع و خشوع ،دعاهایی مبنی بر نیکفرجامی سخنور و ش نوندگا ،
استجابت نذور ،توفیق خُلق حَسن ،مرگ به آیین اسالم و سزاواری دیدار حق بیا شده است ...« :تا در این جها دارمی
الهی! چنا که به شب ها از جمل أمن هو قانت انا اللیل ساجداً و قائماً باشند ،اله ی! ن ذرهای مؤمن ا را ب ه حرم ت آ
کسا که در شأ ایشا آمده است ...قبول گردا  ،الهی! نامت بقاست ما را چنا دار که موافق آ بندة برگزیده و دوست
پسندیدة تو که صفت و نعتش چنین فرمودهای ...قدم زنی ( »...هما .)5 :
2ـ2ـ3ـ 5رکن اصلی مجلس
این رکن پس از دعا و با قرین گفتاری خطیب آغاز میشود« :به توفیق ملک عالم ،حدیث چند روایت کنی از ص در
و بدر عال ( »...هما  .)5 :پس از بیا عربی آیات و احادیث ،ترجمه و تفسیر آ ب ه فارس ی آورده ش ده اس ت .س پس
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باتکیه بر آیه و حدیث و قرارداد شنوندگا در جایگاه مخاطب عام به بیا مباحث اخالقی و عرف انی توج ه م ی ش ود:
«...کلمتا خفیفتا علی اللسا و ثقیلتا فی المیزا  ،دو کلمه است که گفتن آ بر زبا سبک اس ت و س نجید وی در
ترازوی قیامت گرا آید و دو سمت است نزد حضرت رحما خداوند عال جل و عال ای مؤمنا ! شما را دو چی ز داده
است ،یکی دم دیگری قدم و راهروا  ،راه دین بدین دو چیز روند( »...هما  .)1 :در رکن اص لی ،ط رح پرس ش ب رای
وادارکرد مخاطبا به اندیشید و تالش ذهنی آنها نیز منظور خطیب ب وده اس ت «و آ روش ی اس ت ک ه در وع ظ و
خطابه به کار می رود( ».غالمرضایی ...« :)270 :0907 ،از برای چیست که روزها بباید رفت تا شخصی را فرس ن ،چن د
رفته شود و به رفتن فرسن ،ضعفی و کوفتی در آ پدی د آی د ،ای ن چیس ت ( »...اس فزاری ،ب یت ا .)1 :پ س از ای ن
پرسشهای گاهوبیگاه ،سخنور بالفاصله پاسخ پرسش را بیا میکند.
در رکن اصلی مجلس ،بیشتر مطالب ،درونمای عرفانی دارند و حدیثهای عرفانی م رتبط نی ز ذک ر ش ده اس ت .در
برخی قسمتها نیز به ثواب اعمال و ذکرها اشاره میشود ...« :تا آسما ها و زمینها و عرش و کرس ی و ل وح و قل

و

هرچه هست در پل ترازو نهند و ثواب سبحا اهلل را در یک پل دیگر نهند ،از آ همه گرا تر آید( »...هما .)1 :
یکی از عناصر مه در رکن اصلی مجالس اسفزاری بیا احادیث بسیار ب ه وی ژه احادی ث قدس ی و ش رح و تفس یر
آنهاست.
عنصر بسیار مه دیگر در رکن اصلی مجلس ،توصیه های اخالقی و عرفانی اس ت« :پ س ای عزی ز عم ر ش ریف را
ضایع و مهمل مگذار و بیقدر و معطل مگردا شکست راه او شو و وابست محبت او گرد که دوس ت ،شکس ته و بس ته
میخواهد سوخت درگاه او گرد تا کار تو ساخته شود» (هما .)1 7 :
در رکن اصلی مجلس استشهاد به سخنا پیشگاما صوفیه بسیار مشاهده میشود که گاه ب ا نق ل مأخ ذ و ذک ر ن ام
گوینده همراه شده است .هم سخنا نقلشده بهطور کامل در راستای مباح ث اس ت همچن ین س خنور ب ه س ادگی و
مبه نبود سخنا توجه داشته است« :خواجه عبداهلل انصاری رحم اهلل علیه می فرماید :ای عزی ز! هی زم ت ویی و عش ق
آتش آتش در هیزم ز و بنشین خوش .ای عزیز! آتش به سوخته جا گیرد و چو به افروخته رسد باال گی رد .ب دا ای
عزیز که وصال در فرا است آتش محبت جا را میسوزد( »...هما .)7 :
شعر جایگاه ویژهای در مجالس اسفزاری دارد گاه یک غزل کامل از غزلیات شمس را برای شاهد بیا میکن د .البت ه
اسفزاری نگاه ویژه ای به دیوا کبیر دارد و در قس مت ه ای مختل ف ،از ابی ات ش ورانگیز آ ش اهد و مث ال م ی آورد.
اسفزاری حتی نام موالنا را نیز نقل کرده است ...« :و لیکن بشنو ک ه موالن ای روم ی و آ مس ت حض رت قی ومی چ ه
میفرماید :شعر:
ای با منی پنهان بیا از جان س من مـیکـن

تو کعبه ای هرجا روم قصد مقامن میکـن »
(همان)8 :

بیا حکایت ،بیتردید در شمار مه ترین عناصر در رکن اصلی مجالس است به قول مولوی
خــوشتــر آن باشــد کــه ســر دلبــران

گفتــــه آیــــد در حــــدیث دیگــــران
()52 :1331

از این روست که سخنورا و مجلس گویا از حکایات کوتاه و بلند و قصه های عبرت آم وز که ن در س خنا خ ود
سود میجویند تا با استفاده از قصه ،معانی را بهتر به مشتاقا و سزاوارا انتقال دهند .حکای ات در ده مجل س اس فزاری
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ازنظر حجمی دو نوع کوتاه و طوالنی است .حکایات کوتاه بیشتر با بزرگا ص وفیه ارتب اط دارد و هری ک ب ه واقع ه و
گفتگویی غافلگیرانه و گاه کرامات شگفتانگیز میانجامد .پس از بیا ای نگون ه حکای ات کوت اه ،س خنور ب هگون های
غیرمستقی محتوای آ را تبیین میکند« :نقل است که روزی از روزها شیخ شبلی قدساهلل در سیر ب ود .پادش اه عص ر از
شکار می آمد .آهویی را زخ زده بود و به فتراک آویخته شیخ چو آ بدید ،نعره زد و بیهوش ش د .چ و ب ه ه وش
بازآمد مریدا سر این حال نمیدانستند( »...اسفزاری ،بیتا.)7 :
2ـ2ـ3ـ 6رکن شش
از اجزای ساختاری مجالس اسفزاری ،نیایش و مناجات است .نیایش در آغاز مجالس و در رکن چهارم نی ز مش اهده
و پیوسته تکرار می شود .گاه در آغاز مجلس و زمانی پس از رکن اصلی بیا می شود و همواره در پایا خطبه نی ز آم ده
است .آغاز نیایش سخن مستقی با باری تعالی و به صیغ ندایی است سپس با التفات ،سخن با شنوندگا ادامه م ییاب د:
«ای احد قدی و ای صمد واجبالتعظی ! ای عاشقا ! نام خداوند خ ویش م یش نوید ،دل خ ود را متوج ه آ حض رت
دارید تا مگر بوی وصال از او به مشام جا شما رسد نام دوست خواندید از نامهاش چه خواندهاید برخوانید!» (هم ا :
 .)3این شیوة نیایش درحقیقت برانگیزانندة شنوندگا برای دعا و زاری است .مناجاتها و نیایشه ا پ س از ه ر بح ث
اصلی و یا حکایت بلند تکرار میشود مناجاتهایی خطاب به باریتعالی و گاه به شیوة سوگندداد خداوند به نیک ا و
پارسایا و نیز اهل بیت(ع) بیا شده است« :ای قادر کری و رحی که به نالید مسکینا و یتیما و اس یرا آگ اهی ک ه
برین جمع رحمت کن و قل عفو در جرای همه کش! الهی به حرمت مصطفی ...و ب ه حرم ت عل ی مرتض ی و فاطم
زهرا و به حرمت امام حسن و امام حسین و شهیدا دشت کربال و به حرمت آ نذر ایشا که این جمع را بر آ دار که
رضای حضرت تو در آنست( »...هما  .)29 :به طورکلی این نیایش ه ا بی ا کنن دة طل ب اس تغفار و آم رزش گوین ده و
شنوندگا است .گما می رود نیایش های تکرارشده در اجزای ساختاری متن ،خ ود ن وعی جم عبن دی و نتیج هگی ری
مطالب باشد و گویا تکرار نکته ها و توصیه های اخالقی و عرفانی در میا سخنا گوینده است .گزیدة ک الم س خنور در
این نیایشها ،درخواست آمرزگاری خود و مخاطبا و طلب شفاعت از نبی مکرم اسالم است:
«روزی کــه رونــد ســوی جنــن پاکــان

جــز تــو کــه کنــد شــفاشن بــیباکــان

 ...الها ،کریما ،رحیما! ما را چنا که در این دنیا در محبت محمد و اوالد محمد و اص حاب محم د ص لی اهلل علی ه و
سل داشتن در آ جها از شفاعت ایشا محروم نگردانی( »...هما .)21 :
پایا بخش مجلس نیز مناجات و نیایش برای آمرزگاری ،آ ه به شیوة س وگند اس ت البت ه حاض ربود جم ع و
شیوة سخنگفتن رویاروی از عبارات بهطور کامل دریافت میشود« :ای خداوند کری ! ...اله ی ب ه حرم ت مص طفی( )،
الهی به حرمت علی مرتضی و به حرمت خاتو فاطم زهرا ،الهی به حرمت جمل یارا مصطفی ،کریما! رحیما! بر ای ن
جمع رحمت کن( »...هما  .)90 :گفتنی که ساختار یادشدة باال در هم مجالس اسفزاری نمود یافته است.
2ـ2ـ 4ویژگیهای برجستة سبک ردی اسفزاری در مجالس
بررسی دقیق ویژگی های سبکی ده مجلس اسفزاری فرصت و پژوهشی دیگر و مستقل میطلب د .ب ا وج ود ای ن ،در
ادام نوشتار ویژگیهای ممتاز و نو نثر ده مجلس بیا میشود.
باتوجهبه شیوة مجلسگویی اثر ،نثر ده مجلس از ویژگیهای سبکی و ساختاری وی ژهای برخ وردار اس ت .از س وی
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دیگر ،ای ن اث ر برپای ویژگ یه ای آث ار ص وفیه ،ب هط ور مس تقی ب ه اص ل و گزی دة موض وع م یپ ردازد و ب دو
دیباچهپردازیهای معمول آغاز شده است .به همین سبب ت اریخ دقی ق نوش تن اث ر در می ا عب ارات آغ ازین مش اهده
نمی شود و حتی اشارة آشکاری به نام مؤلف نشده است .ده مجلس به هیچ یک از نام آورا و بزرگ ا عص ر نی ز تق دی
نشده است .ساختار این اثر بهطور دقیق با مجالس صوفیه سازگار و همانند است آثاری مانن د طبق اتالص وفی خواج ه
عبداهلل انصاری ،معارف بها ولد ،فیهمافیه و مجالس سبع موالنا و مجالس پ نجگان س عدی .عناص ر متع ددی در نث ر و
سبک مجالس نمود دارد که سبب گیرایی و جذب بسیار عوام به این گونه نثرهای خطابی شده است در ادامه این عناصر
بررسی میشود.
2ـ2ـ4ـ 1سادگی نثر
خود را دارند و از س اختاری فرات ر از س اختار زب ا طبیع ی و روزم ره برخ وردار

«متو منثور عرفانی زبا خا

هستند .این متو از شیوة بیا خاصی تبعیت می کنند و قواعد ویژه ای دارند تا پیام خ ود را س ادهت ر و روش ن ت ر ارائ ه
نمایند» (نزهت .)13 :0932 ،مه ترین ویژگی ممتاز سبکی مجالس ،سادگی و آسا فه بود زب ا و ش یوة بی ا اس ت
بهگونه ایکه خطیب به شیوهای سخن میراند که حتی عامیت رین اف راد حاض ر نی ز ان دکی از کالم ش را درک کنن د و
بهرهای برگیرند .این ویژگی در سراسر متن اثر نمود یافته است« .یکی از م وارد مه

در ت جزیه و ت حلیل ش یوهه ای

مجلس گویی ،در نظر گرفتن مخاطبا است ...ای ن مخاطب ا معم والً عرب ی نم ی دانس ته ان د و گروه ی از آن ا ان دک
م ی دانستهاند و بیشتر آنا توانای تجزیه و تحلیل مسایل ظریف دینی و اعتقادی و کالمی را نداشتهاند ...ع الوه ب ر ای ن،
مسایل استداللی با اطالعات و ساختار ذهنی آنا سازگاری نداشته اس ت ب نابراین ،واعظ ا م یبایس ته اس ت ک ه ب ه
مقتضای حال آنا سخن بگویند» (غالمرضایی.)211 :0907 ،
در مجالس اسفزاری نیز ساده گویی ،وجه چیره ای است که بر هم خطابه سایه افکنده است .این سادهگرای ی ه

به

سبب زبا و گزینش واژههای آشنا با ادبیات عام مردم است و ه به سبب شرح و تفسیری است که سخنور ،جز ج ز
کالم را با آ آراسته است« .باید دانست که چو صوفیه مجالس خود را ب ر س ر جم ع و ب راى طبق ات مختل ف م ردم
مىگفتهاند ،بدین جهت سعى داشتهاند که مطالب را تاآنجا که ممکن است ساده و درخور فه عم وم پی روا خ ود بی ا
کنند و درنتیجه به پیروى سبک ادبا و نویسندگا دیوانى ...مقی د نب ودهان د( »...بها ول د ،0902 ،ج .)02 :0س ادگی نث ر،
ویژگی مشترک هم مجالس و سخنا عارفا است بهگونه ای که حتی «پیر سمنا در مج الس خ ود ب ه ق درى آس ا و
بىپیرایه سخن گفته که در پارهاى از موارد به گون گفتارى و عامیانه روزگ ارش مانن دگى دارد .البت ه آش کار اس ت ک ه
پیرآموزانهگفتن و بىتکلف نوشتن ،کار هر زبا دا و ادیبى نیست و جز از پختگا که به نف س ک ارکرد زب ا آگ اهان د،
برنمىآید» (سمنانی.)15 :0909 ،
2ـ2ـ4ـ 2وجه مثبن و تر یبکننده
شیوة معنایی خطابه های ده مجلس بیشتر برانگیختن و بشارتداد به لطف و نعمت خداوندی است و انذار و تهدید
در آ کمتر دیده می شود...« :بشنو که خداوند عال  ،جبار اعظ  ...با ضعیفا چگونه ک رم م یکن د و بن دگا را چگون ه
مشرف می گرداند ...یعنی به درستی که خدای تعالی بخرید از مؤمنا تن ها و مالهای ایشا را ت ا بده د بدیش ا بهش ت
جاودا » (اسفزاری ،بیتا01 :

 .)3این ویژگی ازجمله علتهای تأثیرگذاری و گیرایی مجالس عرفانی و وعظ است ک ه

سبب توجه همگانی مخاطبا و مریدا شده است .با وجود این ،گاه در بخش های اندکی ،خط اب ه ایی مس تقی ب رای
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پرهیز و ترساند مخاطبا نیز دیده میشود« :ای عزیزا تأمل کنید که جبار اعظ چه می فرمای د ای مس تمعا هوش یار
باشید ای خفتگا بیدار گردید از خواب غفلت که با هر فردی از افراد مردما از مرد و ز و بنده ه ا و آزاد و پادش اه و
گدا ،با هریکی فرما جبار میرسد که نامهات بخوا ای پیر خواب روزگار تلفکرده ...ای زاهد باریا نامهات بخ وا  ،ای
صوفی به ظاهر پارسا باطن خراب( »...هما .)027 :
2ـ2ـ4ـ 3ا ناب
اطناب بیش از همه در نثر این گونه آثار مانند ده مجلس آشکار است .البت ه باتوج ه ب ه آنک ه مج الس هم واره جنب
شفاهی و لفظی داشته اند و مخاطب این آثار ،مردم عامه و مریدا بوده اند ،چه بسا روشنگری بیشتر مطالب ضروری ب وده
است .هدف اطناب در ده مجلس ،تعلیمی و اخالقی است البت ه مطال ب تعلیم ی ب ا چاش نی ص وفیانه و تاان دازه ای ب ا
گرایش های مالی شیعی همراه شده است که خود یکی از مبانی جها بینی عصر تیموری است .برخی از مجالس این اثر
بسیار طوالنی است .این مسئله در مجالس سبع موالنا نیز نمود یافته است به گونه ای که «تأم ل در کمی ت ای ن مج الس
نشا میدهد که مطالب مجلس ،...از حوصل یک مجلس بیرو است و احتمال آ هست ک ه اف زودهه ای بع دی آ را
طوالنی کرده باشد» (غالمرضایی.)210 :0907 ،
2ـ2ـ4ـ 4آیات و احادیث
گواهآورد یا استشهاد آیات قرآ و احادیث و روایات در شمار پربسامدترین ویژگیهای س بکی ده مجل س اس ت.
بیشتر ،رکن اصلی مجلس با بیا آیات و روایات آغاز میشود و سپس گرداگرد موضوع منظور ادامه م ییاب د« :ای اح د
قدی و صمد واجب التعظی ! امروز دوستا حاضر آمده اند و یارا خدای جمع اند و امید به حضرت ذوالجالل آ اس ت
که این جماعت آمرزیده شوند امروز شربت خوشگوار عرضه می کن ب ه توفی ق خداون د( »...اس فزاری ،ب یت ا )95 :و
مقصود او از این صهبای سکرآور ،احادیث نبوی و آیات قرانی است.
هم استشهادها با بیانی ساده برگردا و سپس بهصورت تفسیری تحلیل م یش ود .برخ ی ترجم هه ا گ اه برگ ردا
لفظبهلفظاند البته به شیوهای ساده و به دور از ابهام و گاهی نیز درپی روش نگری بیش تر ،ط والنی ش دهان د .در ابت دای
داستا های اصلی هریک از مجالس نیز آیات مربوط به آ داستا بیا می شود .دربارة احادیث باید گفت ک ه ب ه س بب
فضای عرفانی حاک بر اثر ،احادیث روایتشده در ادب متصوفه نیز بسیار به کار رفته است...« :یا داود من طلبنی وج دنی و
من طلب غیری لمتجدنی ...انا علی قلوب احیانی( »...هما  .)51 :معانی بلند عرفانی نیز همراه ب ا ش رح ح دیث ب ه زب انی
ساده بیا شده است« :هرکه ما را جوید ،یابد و هرکه روی به قبل رضای ما بود ،طلب او عین وجود م ا ب ود و غیب ت وی
مح

شهود شود ...و هرکه روی به غیر ما آورد ،از جمال ل یزل و الیزال مح روم مان د( »...هم ا  .)50 :از نک ات گفتن ی

دیگر دربارة این موضوع آنکه گاه اسفزاری شأ نزول برخی آیات قرآ را نیز آورده اس ت ...« :الج رم در ق رآ عثم ا را
خداوند عال جل و جالله جلوه داد و ثنا گفت که أمن هو قانت فی انا اللیل و ساجدا و قائما( »...هما .)00 :
بسیاری از سخنا نقل شدة قرآنی و روایی بهصورت بدیهه بر زبا گوینده جاری ش ده اس ت« .نکت ه اینجاس ت ک ه
سخن گفتن مشایخ در مجالس ص وفیانه ج نب ارتج الی داش ته اس ت .مش ایخ معم والً از قب ل موض وعی را در نظ ر
نمیگرفتند .مطلبی که میگفتند میبایست فیالمجلس به ذهن ایشا رسیده باشد و ب هاص طالح ،وق ت آ را ب ه ایش ا
امال کرده باشد .م طلبی ه

ک ه مشایخ به عنوا لطیفه در م جلس خ ود درب ارة آیهای از قرآ بیا م یکردن د هم ین

خصوصیت را داشته است« (پورجوادی.)1 7 :0901،
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2ـ2ـ4ـ 5اشعار
« ...در مجالس صوفیانه مثل مجالس ابوسعید و دیگرا روایت ابیات عاشقانه و نقل قصص و حکایات رای ج ب ود»...
(زرین کوب .)052 :0977 ،ابوسعید ابوالخیر ه که از مجلس گویا برجسته است «به علت ذو لطیف و حدّت ذهن و
حسن محاوره و لطف بیا خود اطرافیا را چنا مجذوب میکرد که سر و جا در راه او مىباختند» (ص فا ،0970 ،ج:0
.)119 115
بیا اشعار مرتبط با موضوع بحث ،ازجمله عناصری است که سبب برانگیختن مخاطب و گیرایی نثر ده مجلس ش ده
است .ذکر اشعار در هم ارکا مجالس دیده میشود .اش عار ف راوا  ،بیش تر غزلی ات کام ل ،تأثیربخش ی و ب رانگیختن
مخاطبا را درپی دارد:
این چه روز اسن که آمد به سر سـوختگان

ای که هر شب به دلـ آتـش دیگـر زدهای

هـــ بینـــدیش ز آه ســـحر ســـوختگان

همدم نیسن بـه جـز نالـه و آه سـحری
(اسفزاری ،بیتا)3 :

اسفزاری نسبت به موالنا و غزلیات شمس نظر ویژه ای داشته است به گونه ای که گاه به تضمین غزلی کام ل و ابی ات
بسیار از موالنا توجه کرده است:
«پوشیده چون جان میروی اندر میان جان مـن

سرو خرامـان منـی ای رونـق بسـتان مـن»
(همان)14 :

باتوجه به اینکه اسفزاری خود با تخلص نامی شعر میسرود و مأخذ بسیاری از ابیات در مجالس وی یافت نش د ،ب ه
نظر میرسد پاره ای از این ابیات سرودة خود او باشد که به مناسبت موضوع از آنها بهره ب رده اس ت و ی ا اینک ه ب دو
پیشین قبلی و بهطور ناگهانی بر زبا او جاری شده است:
تا صحبن شـری

تـوام دسـن داده اسـن

بر من دری سعادت دولـن گشـاده اسـن
(همان)14 :

پیش آمد آن دلبر مرا گفتا تو را ویـران کـن

ویران شوی گنج ازل در سر تو پنهان کن
(همان)111 :

از اشعار حافظ نیز تضمین آورده شده است:
بخیــب بــوی خــدا نشــنود بــرو حــا

به شیش کوش و کرم ورز و الضـمان شلیـه
(همان)36 :

او از سنایی نیز تضمین کرده است:
شروس حضرت قرآن نقـاب آنگـه برانـدازد

که دارالملک ایمان را مجـرد بینـد از و ـا
(همان)211 :

2ـ2ـ4ـ 6حکایات (مذهبی ،شر انی)
عالقهمندکرد مخاطب و به دنبال خودکشید  ،ویژگی ممتازی است که در زمین معنایی و بالغی ده مجلس مش اهده
میشود بهگونهایکه شنوندگا مانند بینندگا یک مجموع دیداری گیرا یا یک نمایش ،سخنا گوینده را پی میگیرن د
این سخنا بیشتر برپای بیا حکایات کوتاه و بلند است و مخاطبا پیوسته برای ادامه ی افتن س خنا او ب ا ج ا و دل ی
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حاضر میکوشند .هدف اسفزاری در مجالس فقط بیا حکایت و قص ه گ ویی نیس ت! بلک ه او م ی کوش د در ض من ای ن
حکایات کوتاه و گاه طوالنی ،نکتههای فکری و اخالق ی و عرف انی منظ ور خ ود را ب ه تص ویر کش د و آنه ا را در ب اطن
شنوندگا بنگارد .اسفزاری مستقی به اصل موضوع نمیپردازد و در آغاز مقدماتی طوالنی بی ا م یکن د .گفتن ی اس ت در
داستا اصلی نیز صورت تعلیمی و عرفانی مجالس حفظ شده است .حکایت ها و قصه های ده مجلس را به دو گون اص لی
و فرعی می توا تقسی کرد حکایات اصلی در مجالس دوم تا ده دربارة داستا انبیای الهی است و پای اصلی روای ت در
مجلس است .مجلس دوم این اثر ،بیا کنندة احسن القصص یا حکایت حضرت یوسف است (هما  .)90 :عنوا اصلی ای ن
مجلس قص حضرت یوسف است اما گوینده بهطور مستقی حکایت را آغاز نم یکن د و گوی ا ج ذابت رین و گیرات رین
بخش خطاب خود را در حک حُسن ختامی طوالنی تنظی می کند .اسفزاری پس از بیا مقدمات گسترده در مجل س دوم و
آماده کرد ذهن مخاطبا و ضمایر ایشا  ،قص یوسف(ع) را آغ از م ی کن د ...« :از نع ت جم ال حض رت یوس ف ص دیق
علیه السالم تو را خبر کن که مالک الملوک احد ذوالجالل خداوند عال جل و جالل ه و ع

نوال ه خب ر م ی ده د از قص

یوسف صدیق ،آ ماه دو هفته و آ شاه نهفته ،آ میوة باغ خوبی و آ چراغ دل یعقوبی ،یعنی یوس ف ص دیق( »...هم ا :
 .)15هدف اسفزاری فقط بیا مستقی و بیپردة قص یوسف(ع) نیست بلکه همراه با نقل آی ات قرآن ی و بی ا ارزش ه ای
اخالقی و تعلیمی ،قص این نبی را به شکلی آراسته برای مخاطبا به تصویر میکشد (هما  11 :به بعد).
حکایات فرعی نیز در هم مجلس ها به تناسب موضوع و شیوة بحث ،چاشنی سخن شده است .اس فزاری در ض من
(ع)

روایت اصلی قصه ،از حکایات و روایات فرعی نیز سود برده است مانند حکایاتی که با عنوا لطیف ه درب ارة یوس ف

در ضمن داستا اصلی نوشته است .واژة القصه نیز پیوسته در متن اصلی داستا آورده ش ده اس ت (هم ا  .)71 :وقت ی
سخنور پس از ذکر یک بحث فرعی اخالقی و تعلیمی ،دوباره قصد دارد قصه را ادامه دهد ،از این واژه استفاده میکند.
ازنظر موضوعی نیز حکایات این اثر دو نوع هستند دست اول حکایات مذهبی است که اف زو ب ر بزرگداش ت اه ل
سنت و بزرگا صحابه ،مانند داستا ایما آورد عمر (هما 211 :

 ،)215با رویکردی همراه با احت رام و بزرگداش ت

به اهل بیت(ع) میپردازد .این حکایات ،کمابیش بسیار و طوالنیاند مانند حکایتی که دربارة اهل بیت در شأ ن زول آی
«و یطعمو الطعام علی حبه »...آورده شده است (هما  )21 22 :و حکایت دع وت فاطم زه را(س) از اه ل مدین ه و
آمادهکرد رضوا برای مهمانا (هما 23 :

 .)91در مجلس دوم نیز حکایتی دربارة حضرت زهرا(س) آم ده اس ت ک ه

نشا دهندة منش احترام آمیز اسفزاری به خاندا رسالت است (هما  .)19 :بیا این حکایات به این س بب اس ت ک ه در
نزد شنوندگا به جایگاه گرا قدر اهل بیت ارزش و مقام بیشتری بخشد .روح مذهبی حاک بر مجالس اسفزاری بهط ور
کامل میانهرو است که البته باتوجهبه عصر تیموری و جامع سنی مذهب ایرا شگفتانگیز است.
دست دوم حکایات صوفیانه است که با بزرگا عرفانی ارتباط دارد .بیا خر عادتهای متصوفه آ ه در مجلس ی
که همواره اهل عام حضور دارند ،نشا دهندة آ است که خود سخنور ،اهل عرفا اس ت و گ رایشه ای عرف انی دارد
همچنین تالشی برای محک کرد اعتقادات اهل عام در حق بزرگ ا متص وفه و بزرگداش ت جایگ اه آنه ا در دل م ردم
است .در این حکایات ،کرامات شگفتآور و اتفا های شگفتانگیز در حق بزرگا تصوف منظور س خنور ب وده اس ت.
در حکایات به سخنا عارفا نیز پرداخته شده است« :خواجه عبداهلل انصاری می گوید که محبت نااهل تب جا است و
محبت اهل تابش جا تا فرد نگردی گُرد نگردی اگر بی مرادی مردی و اگر بی دردی گَردی .ای درویش! در این درگاه
گری یعقوب می باید یا نال مجنو ( »...هما  .)39 :در میا قصه به مع انی و مض امین عرف انی نی ز توج ه ش ده اس ت:
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«...همچنین عارف عاشق در بیت االحزا دنیا ساعتی از خوف مینالد و ساعتی از رجا مینازد و س اعتی از ب ی ف را آه
میکند ،آنگاه که چش باز میکند ،جمال پروردگار خود را جل و جالله بیچو و بیچگونه ببیند بیت:
گهی جمال تـو بیـن چـه چشـ بـاز کـن

گهی شراب تو نوش چه لـب ـراز کـن

ای درویش! عاشق تو را در این بشارتی است نیک بشنو که خدای تو میفرماید( »...هما .)09 :
بسیاری از حکایات عرفانی دربارة شخصیت هایی مانند رابعه ،شیخ حسن نوری ،سفیا ثوری ،ذالنو مص ری ،ش یخ
ابوتراب نخشبی ،شیخ ابواسحا کازرونی (هما  )02 :و ...است .ازجمل آنها حکایت عرفانی دربارة رابع ه اس ت« :نق ل
است که بی بی رابعه در مجلس شیخ حسن بصری ...نشسته بود ،ناگاه خاتو امیر بصره به مجلس آمد و در پهلوی رابعه
افتاد .چو مجلس گرم شد ،رابعه را آتش محبت برافروخت آ خاتو چو ماه چو ماهی بریا شد( »...هما .)39 :
ذکر مآخذ برخی حکایات نیز در میا سخنا سخنور آشکار است ...« :در کتاب ربی عاالب رار آورده اس ت ک ه چ و
حات طایی را اجل فرا رسید( »...هما .)93 :
2ـ2ـ4ـ 3سخنان صو یه
ذکر سخنا بسیار از بزرگا متصوفه مانند خواجه عبداهلل انصاری و عزالدین محمود کاشانی و موالنا و دیگ را  ،ه
زینت بخش کالم اسفزاری است و ه نشا دهندة گستردگی نظر و میدا اندیش اوست .بیشتر این شواهد همراه با ذک ر
نام گویندة اصلی آورده شده است و گاهی نامی از گوینده برده نشده است .در میا این سخنا بیشترین تعداد مربوط به
خواجه عبداهلل انصاری ( )015است .گاه به سخنا بایزید بسطامی نیز استناد شده است .دیباچه و رکن اول مجلس س وم
از دیباچ مرصادالعباد نقل شده و در بیا قص حضرت ایوب(ع) اس ت (نج

رازی )0 :0979 ،البت ه از دیباچ مرص اد

فقط چند سطری آمده است (اسفزاری ،بیتا .)07 :ذکر س خنا بزرگ ا متص وفه نی ز هم واره بس یار اس ت ...« :چن ین
می گوید شمسالعارفین امام زما محمد سجاوندی رحمه اهلل علی ه در تفس یر بس

اهلل ال رحمن ال رحی ک ه آ ب زرگ

بخشش کرد( »...هما  .)31 :همچنین است بیا سخن از بایزید بسطامی« :قول دیگ ر س لطا الع ارفین بایزی د بس طامی
قدس اهلل روحه می فرماید که اگر ایوب در آ بال ننالیدی از دردمندا و محنت زدگا امتا حض رت محم د آخرالزم ا
بودی که خدایتعالی دردمندا را دوستتر میدارد از تسیبح مقربا آسما ( »...هما  .)017 011 :در این اث ر از ش یخ
یحیی معاذ رازی و سخنا تفسیری وی فراوا آمده است (هما  .)095 :نقل سخنا شیخ حس ن بص ری« :ش یخ حس ن
بصری رحمه اهلل میگویند که پیش از یحیی علیهالسالم یحیی نام نبود این تشریف به نام نهاد حق بود» (هما .)050 :
ذکر سخنا امام جعفر صاد (ع) نیز در میا مباحث تفسیری آشکار است« :قول دیگ ر حض رت ام ام جعف ر ص اد
رضی اهلل عنه می فرماید که چو مدت رنج و بالی حضرت ای وب ب ه آخ ر رس ید ی ارا و دوس تا هم ه روی از وی
بگردانیدند و او را از شهر بیرو کردند( »...هما .)017 :
2ـ2ـ4ـ 8وجوه تفسیری
شیوة دیگری که در رکن اصلی مجالس دیده می شود ،رویکرد تفسیری سخنور به آیات و روایات است ب ه گون ه ای ک ه
پارهپاره ،آیات و روایات به زبا عربی بیا و سپس ترجمه و تفسیر فارس ی آنه ا ذک ر م یش ود .جنب تفس یری مج الس
اسفزاری قوی است .آیات و روایات به زبا ساده و به دور از ابهام ،شرح شدهاند .برخی خطابها ب رای هم گ روهه ا و
شنوندگا است ...« :ای درویش روشن دل و ای روزه دارا و ای نماز بهجماعت گزارا و ای فرمانبردارا ! وقت شما خ وش
باد .ای فاسق بیباک و ای بینمازا و ای خداآزارا و ای پیرا عمرضایعکرده! مات عمر خود بدارید( »...هما .)01 :
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گاهی سخن او پای از دایرة تفسیر برو می نهد و رن ،و بوی تأویل می گیرد ...« :ای عزیز! این سه خصلت ش گرف
و این سه عمل عظی را مرد عاشق بلندهمت می باید تا قدم درین میدا تواند نهاد زیراکه از هر تردامنی این شغل نیای د
و بهحقیقت بدا که کام در کام اژها نهاد و دست در حلق شیر کرد چنا دشوار نیست که یک قدم در ک وی انص اف
نهاد و یک دم انصاف برادر مؤمن داد ( »...هما .)91 :
تأویل آیات قرآنی مرتبط با قصهها« :وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره ،خداوند عال روی بنده خود را ی اد م ی کن د
که ...ای بندگا در چشمی عتاب دارم که در غیر من نظر کرده است و ناشایستها دیده است اما بر روی عت اب ن دارم
که روی بر سجده پیش غیر ما ننهاده است( »...هما .)09 :
ذکر قصه ها و حکایات اصلی مجالس به طور کامل برپای روایات دینی و اسالمی و آیات قرآنی است ب هگون ه ایک ه
نمیتوا داستا را برپای اسرائیلیات تفسیرهای کهن دانست .ذکر قصه های انبی ا و ای وب در مجل س س وم آ ط ور ک ه
پیشتر گفته شد ،از اسرائیلیات و مطالب آنها نیست بلکه اسفزاری می کوش د ب ا اس تناد ب ه آی ات و روای ات و س خنا
بزرگا دینی و عرفانی ،به کالمش رنگی تعلیمی و تحقیقی همراه با زمین عرفانی دهد ...« :خداوند ع ال آ ق ادری ک ه
بندة برگزیدة خود را به بال مبتال گردانید و او را صبر داد که انا وجدناه ص ابراً ...و آ ای وب ص ابر اس ت اذ ن ادی رب ه
مسنی الضر ...از انس بن مالک ...روایت کنند که مردی پیش حضرت محمد( ) در مسجد آمد و سؤال کرد که یا رس ول
اهلل! چه بود که حضرت ایوب مسنی الضر گفت رسول ...دیده پر آب کرد و گفت( »...هما .)015 011 :
اسفزاری نسبت به ذکر منابع تفسیری نیز دقت نشا میدهد .او همواره نام گویندة سخن و یا اث ر وی و ی ا ه ردو را
با ه بیا میکند« :حضرت امام ناصر الدین شهید سمرقندی در تفسیر احقاف چنین آورده است( »...هم ا  ...« )01 :ای
عزیز اگر دل حاضر داری در این آیت چند قول مفسرا و علمای دین تقریر کرده اند با تو بیا کن بتوفیق اهلل تع الی در
کتاب زادالمذکورین آورده اند این قول را از شاه مفسرا عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنه می گوید( »...هما  )010 :نقل از
تفسیر خواجه انصاری« :این حدیث در تفسیر پیر هرات خواجه عبداهلل انصاری رحم ه اهلل علی ه آورده ک ه چ و معل
کودک را بگوید که بس اهلل الرحمن الرحی خداوند عال چهل کس از اقربا کودک و چهل کس از اقربا معل بی امرزد»...
(هما .)002 :
بیا جنبه های مختلف تفسیر آیات و اختالف آرای مفسرا نیز در داستا حضرت ایوب(ع) روشن است (هما 017 :
 .)011این نمونه ذکر وجوه تفسیری آی متشابه قرآ کری است که با تأویل نیز همراه شده است« :آمدی بر سر تفسیر
الرحمن علی العرش استوی در قرآ مجید به چند معنی آید :اول به معنی اقبال آید ...و تأویل دیگ ر آ اس ت ک ه ه یچ
مخلو در این درگاه از عرش عظی بزرگ تر نیست و تحت امر و قدرت است ...بایزید بسطامی رحم اهلل علیه می گوید
که گفت مشبه در معنی استوی بسیار شد .دل خود را به عرش فرستادم گفت ای عرش! تو از ذات پاک خدای تعالی چو
خبر داری عرش گفت :بایزید! به عزت او که هزار بار از دل تو مشتا ترم عرش تهمت زده ب ه زب ا ح ال م ی گف ت:
چو عود در آتش ز گفت بدگوی ،من سوخته و کسی دیگر یافته بوی» (هما .)212 :
سخنا تفسیری با گرایش های شیعی ه در ده مجلس منظور بوده است ...« :سعید جبیر رحم ه اهلل علی ه م ی گوی د:
مرج البحرین فاطمه است رضی اهلل عنها و بینهما برزخ الیبغیا حضرت محمد مصطفی ...و لو لو و مرجا امام حس ن
و امام حسین اند ازاینرو اصل شریف و عنصر لطیف چندین هزار جوهر س ادات ب ر روی زم ین پدی د آم د .خداون دا
سفین ما را به دوستی آل محمد صلی اهلل علیه و سل آراسته داری ای درویش تو را عجب میآید( »...هما .)003 :
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2ـ2ـ4ـ 1توصیههای تعلیمی
رسالت اصلی مجالس در کنار تبلیغ آرا وباورهای فکری یک گروه ،تعلی نیکی های اخالقی و عرف انی و ب رانگیختن
مخاطبا به آ است .این مه در بخش های مختلف اثر نمود آشکاری دارد و به تکرار بیا شده است« .بحث از اغ راض
ت کرار در جای جای کتاب های بالغت آمده است .تأکی د و ج ای گیرک رد م طلب در ذه ن ش نونده و ت وجه داد
م خاطب به موضوعی خا

از ج مله هدف های تکرار است و اینها همه از مواردی است که واعظ و خطیب را ب ه ک ار

می آید» (غالمرضایی .)270 :0907 ،هما گونه که پیشتر بیا شد ،جنب مثبت معنایی ده مجلس بر جنب تحذیری آ چیره
است زیرا «تعلی صوفیه اصالً جایی برای یأس و بدبینی باقی نمی گ ذارد .ازی نروس ت ک ه ف ی المث ل ادب غ زالی و
م ولوی باآنکه آنها دائ از بی ثباتی دنیا صحبت میکنند و رنج مرگ و خاک قبر را دائ به رخ زندگا میکشند ،باز مث ل
ادب خیام یا ابوالعال معری تیره و نومید و دردناک نیست» (زرینکوب.)009 :0911 ،
ازجمله نکتههای تعلیمی این اثر ،توجه به نماز جماعت و ثواب آ است که نش ا دهن دة ارزش ف راوا مک ا ه ای
گردهمایی و رسالت تعلیمی آ در نگاه اوست (اسفزاری ،بیتا51 :

 .)51هم حکای ات در راس تای موض وع اص لی

بحث ،گزینش و ارائه شده اند مانند بسیاری از حکایت های مجلس دوم که در تبیین جایگاه واالی نم از و ب ه جماع ت
گزارد آ است .در ادامه برخی محورهای تعلیمی با ذکر نمونه بیا میشود.
توصیههای مذهبی ...« :پس ای درویش چو به نماز حاضر ش دی دل حاض ر ک ن( »...هم ا  .)030 :ث واب قرائ ت
سورة اخال
را سوره اخال

« :بیا ای عزیز ،قل هو اهلل احد را شفیع آر تا به همه مراد برسی و حضرت محمد( ) فرمود که ای ن س وره
می گویند هر مؤمنی که این سوره را به اخال

بخواند ،در این جها از شرک تشبیه خالص ی یاب د و

در آ جها از آتش عذاب نجات یابد ،هرکس این سوره را ورد خ ود س ازد ،هرآین ه دوس ت خ دای تع الی گ ردد»...
(هما .)217 :

بیا پاداش اعمال شرعی و واجبات و نیز ذکر ش رایط ادای احک ام ،ب ه بهت رین ش کل در رک ن اص لی ده مجل س
اسفزاری نمود یافته است« :ابن عباس می فرماید که و الباقیات الصالحات پنج وقت نماز است که بندة مؤمن ب ه جماع ت
بگذارند ،بهتر از دنیا و هرچه در دنیاست و حضرت محمد ...گفت مثل نمازگزار همچو  ...و لیکن این نمازگزار باید که
پنج وقت به جماعت بگزارد و اگر بندة مؤمن گاهی نماز کن د و گ اهی نکن د ،از آ ق وم باش د ک ه حض رت خداون د
میفرماید :فویل للمصلین( »...هما .)55 51 :
2ـ2ـ4ـ 11گرایشهای مذهبی
باتوجه به محتوای اثر در بیا ارزش های مذهبی باید گفت که نگارنده ،خطی ب ،خ ود اه ل س نت اس ت .اس فزاری
باتوجهبه اعتقادات اهل تسنن ،از بزرگا آ با احترام یاد میکن د .از طرف ی تم ایالت ش یعی اس فزاری و احت رام او ب ه
خاندا رسالت و نبوت در جای جای کالم او دیده میشود .این مس ئله یک ی از محوره ای مه

جه ا بین ی در عص ر

تیموری است که به نفوذ و تقویت بنیادهای شیعی در جامع سنی ایرا میانجامد« :ای عزیز ذکر کسی می کن ک ه ج ا
فدا کرد و روا نداشت که آرزوی به دل رسد و بدو دختر دامادی حضرت مصطفی صلی اهلل علیه و سل بود و لو کان ت
عندی ثالثه فزوجتها ایاه( »...هما 07 :

 .)01اسفزاری در هنگام بحث از بزرگا اهل تس نن م یکوش د حکای ته ا و

احادیثی را بیا کند که پیامبر اکرم در آنها این بزرگا را ستودهاند تا اینگونه در میا مردم نی ز از مق ام واالی آن ا ی اد
کرده باشد (هما .)07 00 :
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اسفزاری با دیدی بیطرفانه و البته برخاسته از احترام و بزرگداشت بسیار از خاندا رسالت ،ب هوی ژه ام ام عل ی(ع) و
حضرت زهرا(س) یاد میکند حتی هنگام آغاز کالم دربارة این بزرگا حضور خ اطر و جم عب ود ب اطن ش نوندگا را
میطلبد ...« :دل حاضر دار تا شمهای از خاندا نبوت بیا کن به توفیق خداوند جل جالل ه م یفرمای د ...:ای دروی ش!
امروز سخن از اهل بیت می رود عاشقا جالل محمدی و دوستا خاندا نبوت ...دل حاضر داری د و مس تمع باش ید و
نیکو شنوید که حضرت پروردگار جل و عال چنین می فرماید که یوفو بالنذر( »...هما  .)00 :جمالت دعایی برای اه ل
بیت به شیوة کلی اهل سنت در متو رواییشا  ،رضی اهلل عنه است که برای صحابه نیز کاربرد دارد (هما .)21 :
2ـ2ـ4ـ 11نثر آهنگین
سجع پردازی از عوامل مه زیبایی و گیرایی متن است که کمابیش در سراسر اثر دیده می شود« :ای اح د ق دی و ای
صمد واجب التعظی ! ای معبود شاها و ای مسجود پادشاها ! آ خدای که محدود جهات نی و مردود س موات ن ی و
مقهور قهر نی و مخذول دهر نی و مدرک وه نی که حیات او را ممات نی قادری که قدرتش را حاجت به عزت ن ی
قاهری که قهرش را حاجت به مدد نی ای قادر بیمدد و ای قاهر بیعدد( »...هما .)59 :
2ـ2ـ4ـ 12خطابها
از مه ترین ویژگیهای نثر مجالس ،جنب خطابی نثر است .در مجالس «لح ن خط ابی از ی ک س و و رعای ت ح ال
شنوندگا و ارائ سخن به اقتضای مقام مورد توجه قرار می گیرد اما در هر حال هدف اصلی آ  ،هدایت مردم به س وی
خیر و کمال است» (رستگار .)211 :0932 ،بسیاری جمالت ندایی و خطابی «ای عزیز» و «ای درویش» و نیز فع ل ه ای
امر در متن ده مجلس «نشا می دهد که این مجالس از اصلی شفاهی بهصورت نثری کتب ی درآم دهان د و همیش ه قص د
هدایت مخاطب چیزی است که برای مجلس گو مه است( »...هما  ...« )211 :ای عزیزا دل حاض ر داری د و مس تمع
باشید تا قص معراج حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سل بیا کن که از هیچ گوینده نشنیده ای .اول دقایق ای ن
آیت بخوان و بیا کن تا عیبجوی نگوید که همه ،قصه میگوید( »...اسفزاری ،بیتا.)015 :
اسفزاری در این اثر همیشه با صیغ اول شخص مفرد و گ اهی نی ز از جان ب جم ع و در مق ام نماین دگی آنه ا در
پیشگاه الهی با صیغ اول شخص جمع سخن رانده است.
3ـ نتیجهگیری
اسفزاری از کاتبا و مورخا و شاعرا و عارفا برجست دورة تیموری و معاصر سلطا حس ین ب ایقرا و امی ر علیش یر
نوایی است که پنج اثر از وی موجود است .آثار او عبارت است از :روضات الجنات فی اوص اف مدین ه رات ،ترس ل،
گلشن اقبال ،ده مجلس ،دیوا شعر.
ده مجلس از آثار قر نه هجری است .این اثر دربردارندة سخنانی است که اس فزاری در جم عه ای عم ومی بی ا
کرده است و حاضرا و گاهی مریدا او آنها را نگاشتهاند .نوع ادبی این اثر در حوزة نثرهای خطابی و به وی ژه مج الس
فارسی طبقه بندی می شود .این اثر در ده بخش به نام «مجلس» تنظی شده است .هریک از مجالس کمابیش اطناب دارند
علت آ شاید به این سبب است که هر مجلس ،مجموعی از مجالس کوتاهتری است که خطیب بیا میکند .فضای کل ی
متن ،صوفیانه و عرفانی است .روحی مذهبی آشکارشده بر متن نیز ،میان ه رو و ب ه دور از زی اده روی و کوت اهی اس ت
به گونه ای که کمابیش به طور برابر از بزرگا صحابه و اهل سنت و خاندا رسول گرامی اس الم ص حبت ش ده اس ت .از
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مه ترین ویژگی های ده مجلس ،توصیه های تعلیمی بسیار در میا سخنا و حکایات است .افزو بر قصه ه ای انبی ا ک ه
محور اصلی برخی مجالس کتاب است ،حکایات کوتاه و بلند فراوانی در موض وعات م ذهبی و بیش تر عرف انی ،س بب
گیرایی و توجه همگانی مخاطبا به مجالس اسفزاری شده است.
در ساختار مجالس به ترتیب ،تحمید ایزدی ،ستایش نبی اسالم ،طلب حضور قلب از شنوندگا  ،نیایش ،رک ن اص لی
مجلس و نیایش های پایانی قرار گرفته است .سادگی زبا و بیا با وجود موزو بود متن ،از ویژگی های برجست سبک
کالم است .افزو بر این ،اطناب و تفسیر و روشنکرد مطالب و آیات و روایات در هم قسمتها منظور س خنور ب وده
است .در میا کالم ،اشعار بسیاری بهویژه از غزلیات شمس موالنا و سرایندگا دیگری مانند حافظ تضمین ش ده اس ت.
باتوجه به اینکه اسفزاری از شاعرا عصر تیموری و متخلص به «نامی» است و از س ویی باتوج ه ب ه جنب بدیه ه گ ویی
مجالس ،ممکن است تعدادی از ابیات اثر سرودة خود سخنور ،اسفزاری ،باشد .جنب خطابی نث ر بس یار آش کار و ق وی
است در سراسر متن ،خطابهایی مانند «ای عزیز» و «ای درویش» و فعلهای امر مخاطب ،بسیار دیده میشود.
پینوشنها
 .0برای اطالع بیشتر دربارة معینالدین اسفزاری به مقال «معین الدین اسفزاری کاتب و مورخ نامدار عصر تیم وری» منتشرش ده در
مجل مطالعات ایرانی رجوع کنید.

 .2دربارة ترسل یا منشآت اسفزاری مقال «بررسی محتوا و ساختار «ترسل اسفزاری»» منتشرشده در مجل متن شناسی ادب فارس ی
مشاهده شود.
 .9اطالعات مربوط به دو نسخ خطی اثر در سایت کتابخان ملی ایرا به نشانیهای زیر ثبت شده است:
)(http://dl.nlai.ir/UI/c64a199f-81ca-4bb5-9a82-9586f0f4b65f/Catalogue.aspx
()http://dl.nlai.ir/UI/9b09584e-d139-40df-b47f-a9c581dbd0e7/Catalogue.aspx
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.270 217 ،17
 -00قشیری ،ابوالقاس عبدالکری ( .)0975ترجم رساله قشیریه ،مصحح ب دیعالزم ا فروزانف ر ،ته را  :نش ر علم ی و
فرهنگی.
 -03کاشانی ،عزالدین محمود ( .)0917مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،مصحح جاللالدین همایی ،تهرا  :هما.
 -21گنج کریمی ،الهام کهدویی ،محمدکاظ (« .)0901شیوههای سخنوری در مج الس ص وفیه» ،مجل نام ه پارس ی،
پاییز و زمستا  ،شمارة  55و .011 00 ،51
 -20مدبری ،محمود و دیگرا (« .)0930بررسی محتوا و ساختار «ترسل اسفزاری»» ،مجل متنشناسی ادب فارسی ،سال
چهارم ،شمارة .0 25 ،9
 -22مولوی ،جاللالدین محمد بلخی ( .)0973مثنوی معنوی ،مصحح رینولد نیکلسو  ،تهرا  :راستین.
 -29نج الدین رازی ( .)0979مرصادالعباد ،تصحیح محمدامین ریاحی ،تهرا  :علمی و فرهنگی.
 -25نزهت ،بهمن (« .)0932اسلوب بیا و شیوة مجلس گویی موالنا در آثار منثورش (با تأکید بر کت اب فی ه م ا فی ه)»،
مجل متن پژوهی ادبی ،شمارة .11 70 ،17
 -21وفایی ،عباسعلی و دیگرا (« .)0939سیر تطور مجلسگویی صوفیانه به عنوا نوعی ادب تعلیمی از آغاز ت ا پای ا
دورة صفوی» ،پژوهشنام ادبیات تعلیمی ،سال شش  ،شمارة بیست و سوم.93 75 ،

