نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره،3شماره ،6پاییز و زمستان 6-9 :1399

نقد فرهنگنامۀ تصوف و عرفان (مباحث ،اعالم ،اصطالحات و تعبیرات)
دکتر محمد استعالمی ،انتشارات فرهنگ معاصر ،تهران1398،
محمد رضا موحدی
 .1نکات مثبت صوری در کتاب:
کتاب از آن رو که توسط ناشری حرفهای و آشنا با مهارت نشر و سلیقۀ بازار ،به چاپ رسییده ،ووشیتختانه در شیو و
شمای مناسب و حروفچینی وصفحه آرایی چشم نواز ،به ووانندگان عرضه شده است .این کتابِ مرجع با اینویه بیی
از  1888صفحه مطلب تألیفی و تدوینی در وود جای داده ،اما بسیار کم غلط و با دقت چیده شده اسیت و بیا توجیه بیا
انواع قلمها وسایزهای به کار رفته درآن ،بسیار قاب تحسین است .التته این داوری منصفانه ،تعارضی نیدارد بیا ایرادهیای
منصفانۀ دیگر! که در بخ

نوتههای منفی صوری در این کتاب ،وواهد آمد.

 .2نکات منفی صوری در کتاب:
نویسنده در پیشگفتار مینویسد« :من میدانم که یک کتاب مرجع را یک مؤلف به تنهایی پدید نمیآورد .مدو هایی کیه
در متن این کتاب به ترتیب الفتایی ثتت و شرح شده است ،ییک بتقهبنیدی موضیوعی میتوانید داشیته باشید و تیألیف
مقالههای هر موضوع را به پژوهشگری میتوان سپرد که در آن زمینه مطالعۀ بیشتری دارد ،و او هم باید نوشتن مقالهها را
از مؤلفان مناسب دیگر بخواهد ،کار آنها را بازبینی کند و آنگاه برای بازبینی نهایی ویوسان کردن تألیف ،به سرویراسیتار
مرجع بسپارد» (استعالمی /1: 1398:دوازده ) و پس از آنوه میپذیرد «روش علمی» میبایست چنین باشد ،در توجییه بیه
کاربستن «روش غیر علمی» وود ،تنها دور بودن از وبن را مطرح میکند و میگویید« :تیألیف ایین اثیر در دییار غربیت
صورت می گرفت و تأسیس دفتر و دستگاهی در بیرون ایران در توان مؤلف و ناشر نتود»!(همان.)12:
در بخ

شناسنامۀ کتاب ،برای چنین کار پرحجمی ،حتی نامی از یک ویراستار نمییبینیم! از ایین رو بسییاری از نویات

ویرایشی و سجاوندی موجود در فرهنگنامه را تنها باید متوجه مؤلف کتیاب دانسیتب بیرای نمونیه در همیین عتیارت
منقول از پیشگفتار ،برای استفاده از عالمت استفهام ،معلوم نیست چه معیاری انتخاب شده است؟ اما آنچه مقتول همگیان
است اینوه عالمت سؤال برای جمالت مستقیماً سؤالی بهکار میرود و نه غیرمستقیمب برای نمونه بنگرید:
-

« واگر شما بخواهید در بارۀ یک از آن مآوذ واص بیشتر بدانید یا بتینید که نظر به کدام نشر یک مأویذ بیوده
است؟[!] می توانید به مقدمۀ دوم این فرهنگ نامه نگاه کنید»( .)14

 1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم.
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-

نیز اینوه برای اتصال یا انفصال ترکیتات ،باید وحیدت رویهیهای داشیته باشییمب نیه اینویه می الً «مناقبنامیه» و
«فرهنگنامه» (ص  )49جدا نوشته شود ،ولی «فهرستنامه» (ص  ) 49و ...پیوسته بیایید! و متصی آمیدن ام یال
«زیارتگاه» و «چاپخانه» و «میگساری» و« ...ک

-

مو »  1623با چه معیاری؟

همچنین در ضتط اَعالم و اماکن و« : ..عتدالرحمن»(ص )50و« عتیدالرحمان» (ص )51و «اسیتنتول» (ص )67و
«هژدهم»( )67و….

اساساً چنین کاری نیازمند یک یا چند ویراستار حرفهای بوده تا در رسم الخط کتاب ،همسان سازی داشته باشند و بر این
وحدت رویهه نظارت کنند .مگر اینوه باز به «دیارغربت و نتودن اتاق و دستگاه »...حوالت دهیم!
اگرچه نمیتوان برای چنین کتاب مرجعی ،توقهع نمایۀ راهنما داشت ،اما دست کیم میتیوان توقیع داشیت کیه دربخی
فهرست ابتدایی کتاب یا انتهای آن ،فهرستی از مدو های انتخاب شده ،بیاید تیا پژوهشیگر مراجعهکننیده بدانید میدو
مورد نیازش اساساً در میان این مدو های الفتایی ،وجود دارد یا نه!
نکات مثبت محتوایی در کتاب:
آن گونه که مؤلف مینویسد« ،کتاب پس از پیشگفتار ،سه مقدمۀ کلیدی با موضوع متفاوت دارد که به ترتیب شیما را بیا
زمینههای فوری .دینی و فلسفی تصوف ،با منابع بنیادی مطالعه در تصوف و عرفان ،و پس از آن باشیوۀ پژوه

با منیابع

مورد استفاده در نوشتن مقاالت آن آشنا میکند.در زیر هر مقاله هم به نام وشماره صفحه مأوذ آن مقالیه وگیاه بیه منیابع
معتتر دیگر هم اشاره شده است و اگر شما بخواهید در بارۀ یک از آن مآوذ واص بیشتر بدانید یا بتینید که نظر به کیدام
نشر یک ماوذ بوده است؟ میتوانید به مقدمۀ دوم این فرهنگنامه نگاه کنید که شما را با منابع بنیادی مطالعه در تصیوف
و عرفان آشنا میکند یا به فهرستهای منابع در مقدمۀ سوم .مقاالت این کتیاب سیه موضیوع اصیلی دارنید -1:متاحی
تصوف و عرفانب  -2شناوت درستی از سرگذشت و اندیشه وآثار نامداران این موتب -3تفهیم معنای درست تعتیرهیا و
اصطالحات به زبانی ساده و روشن» (همان.)14:
 .3نکات منفی محتوایی در کتاب:
 -1در پیشینۀ پژوهشی این اثر ،نام بسیاری از آثار متقدمین و متأورین دیده نمیشود .با عنایت بیه ککیر مأویذ فارسیی و
عربی و زبانهای اروپایی در مقدمۀ سوم این فرهنگنامه ،میتوان گفت این پیشینه بهویژه در مورد آثار متأوهر عربیی کیه

سنخیهت تامه با محتوای کتاب دارد ،بسیار نارساستب آثاری چیون المعجیم الصیوفی :الوتیاب الشیام ظلفیاو الصیوفیۀ
ولغتهم االصطالحیۀ ومفاهیمهم ومعانی کلک ودالالتهب موسوعه اصطالحات التصوف االسیالمیب معجیم المصیطلحات و
االشییارات الصییوفیۀب فرهنییگ اصییطالحات و تعتیییرات عرفییانیب فرهنییگ نییوربخ  :اصییطالحات تصییوف و بروییی

فرهنگنامههای دیگر که به آثار شخصیت یا فرقهای واص ،اوتصاص دارند .همچنین از میان آثار قدما :لطائف االعیالم
فی اشارات أه االلهام ازجمال الدین الواشی ،عتد الرزاق بین احمید( ،متیوف 736ق) و رشیف االلحیاو فیی کشیف
االلفاو از شریف الدین تتریزی در قرن هشتم هجری (با ترجمهای تحیت عنیوان :فرهن گ نماده ای عرف انی در زب ان
فارسی قاب ککر است.
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دست کم مناسب بود از میان این کارهای کامالً مشابه در زبانی دیگر ،از شیوۀ انتخاب مداو و نحوۀ تجزیۀ یک مفهیوم
کلی عرفانی به اجزای الزمالتوضیح یا توجیه ترکیتات وصفی یا اضافی بهرهگیری میشد.
 -2پژوهشگر امروزی توقع دارد از زبان مؤلفی که به سراغ شرح تعابیر و اصیطالحات عرفیانی مییرود ،در مقدمیۀ ویود
روشن سازد که فالن کلمه یا تعتیر چرا اصطالح شناوته شده و دیگری نه!
داشتن معیاری هرچند عام برای شناوت کلمهای با بار معنایی واص (اصیطالح وییژه) و کلمیهای کیه اصیطالح نشیده،
کلمه ای که در وضع لغوی (معنای قاموسی) همچنان معنایی عام دارد و تنها درعرصۀ مجاز و کاربرد استعاری م الً ،معنایی
واص یافته استب تا آن کلمه یا ترکیتی که تنها نزد عارفی واص ،معنایی واص یافته است و انیواعی دیگیر از تصیرفات
عارفان در واژگان ،به نظر بسیار ضروری مینمایدب برای نمونه ،مؤلف در مدو «آب» در هشت سطر تنها همیین نوتیه را
میگوید که «آب هم به تنهایی معنای صوفیانه وعارفانه ندارد .پس.»......
 -3مطلب دیگری که معموالً در اینگونه فرهنگنامهها دیده میشود و مؤلف یا مؤلفان سعی میکنند تیا دلیی و تیوجیهی
برای آن بیابند ،احتمال ترجیح بال مرجهح میان اصیطالحات ییا مفیاهیم اسیتب بیرای نمونیه ،در الموسیوعه الصیوفیه،
مدو هایی چون عتدالوریم جیلی یا شیخ ولی الدین دهلوی و....آمده ولیی در ایین فرهنگنامیه اثیری از آنهیا نیسیت
اگرچه م الً مدولی درباب جمال الدین دهلوی آمده است! کدامیک اهمیت بیشتری دارند؟
سؤال اصلی این است که :چرا باید مدو تِلمسانی و مویدالدین جَندی و عتدالوریم جیلی ودهها عارف و آثارشیان ،بیه
شولی اشاری و در مدو محیی الدین درج شود؟آیا تنها در همین حید کیه شیرحی بیر فصیوص نوشیتهاند ،ایین درج
توجیهپذیر میشود؟ مؤلف در بخشی از مقدمۀ سوم وود در اینباره چنین مینویسد« :کار سودمند دیگیر هیم ایین بیوده
است که هرجا مفاد یک مقاله با یک یا چند مقالۀ دیگر ربط دارد،آن دو یا چند مقاله را به یویدیگر ربیط دادهام ....بیرای
م ال دیوان شمس موالنا و م نوی ،هریک [باید] عنوان مقالهای جدا از مقالیۀ موالنیا جیالل الیدین باشید ،امیا در ف یای
محدود این کتاب ،دیوان شمس وم نوی به صورت دو مدو ارجاعی در ردیف الفتایی مدو ها میآید و نقد و معرفی
آنها به مقالۀ موالنا جالل الدین محمد ارجاع میشود»(ص)75ب یعنی پژوهشگر برای شناوت عتیدالوریم جیلیی نخسیت
باید مدو مفصه مربوط به محیی الدین را بخواند تا در البهالی آن ککری از جیلی بتینید.
 -4هنگام شرح و توضیح بسیاری از تعابیر عرفانی ،عمدتاً دیدگاه موالنا و حیاف شییرازی را در آن وصیوص مییبینیم.
گویا همۀ پژوهشگران به دنتال آن بودهاند که بدانند موالنا در مورد فالن اصطالح چیه فرمیوده ییا ح یرت حیاف چیه
اشاراتی بدین کلمۀ واص داشته است! این گرای

افرابی ستب شده که افزون براینوه حجم یک میدو گیاه بیسیتب

بوالنی بشود ،وواننده انگشت کنجواوی بر دهان بگذارد که دیگر عارفان صاحبنظر چرا جایشان ویالی اسیت و چیرا
م الً از سنایی یا عطار یا جامی یا نسفی و کالباکی و نجم رازی یا ...اظهارنظری در آن وصوص نیامده است .کافی است
از میان صدها مدو کتاب ،ابتداییترین مدو  :آباء علوی (ص )106-105و انتهاییترین آنها :ییونس(ص)1888-1887
را با این دید بنگرید.گویی کسی پرسیده که آباء علوی یا یونس از دیدگاه موالنا به چه معناست؟! و مؤلف بیه ابنیاب از
جای جای م نوی مطالتی در این وصوص گردآورده است.
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م الً باید به پژوهشگر جوان حق داد که در مدو «آینه» بهجز آشنایی با ترکیتات این کلمیه و اینویه ح یرت موالنیا و
حاف از این کلمه چگونه بهره بردهاند ،بخواهد بداند که پیشیینۀ اسیتفادۀ عرفیانی از آینیه بیه کجیا میرسید و نخسیتین
کاربردهای آن (به این معنا) در کدام متن یا نزد کدام عارف بوده است که التته جای اینگونه مطالب والی است.
 -5در نحوۀ چین

اصطالحات نیز این آشفتگی به چشم میآید .پژوهشگری که به دنتیال اصیطالح «محیو» اسیت آن را

همچون فرهنگنامههای دیگر در حرف میم نمیبیند یا ارجاعی به اینوه در کنار اصطالح «اثتات» قیرار دارد ،نیسیتب اگیر
چه اصطالح ترکیتی«محو واثتات» بسیار جا افتاده است! در این فرهنگنامه م الً اصطالح «کنز وفی» دییده نمیشیود امیا
کنزالسالوین هست! ()1560/2ب همچنین م الً مدو استاد ایرج افشار هست اما منوچهر مرت وی نیست!
 -6اصطالحاتی چونب «نع باژگونه» یا «نع معووس» ( )1756و دهها ترکیب دیگر به صرف اینویه در متیون صیوفیه و
در تشتیهات و تم ی های آنان به کار رفته ،نمیتوانند اصطالحات یا تعابیر عرفانی تلقی شوند .متأسفانه اینگونیه تعیابیر
بسیار در این فرهنگنامه راه یافتهاند.
 -7در بروی مدو ها همچون :موالنا جالل الدین محمد (32صفحه)ب تصیوهف(17صیفحه)ب حیاف ( 17صیفحه)ب محییی
الدین(16صفحه)ب عطار(14صفحه)ب شمس تتریزی( 9صفحه)ب نجم رازی ( 6صفحه)ب و ...بهنظرمیرسد تناسیب و تعیادل
مطالب چندان رعایت نشده و اموان ارجاع به منابع موجود و پیشینی ،بیشتر بوده و نییازی بیه درج مطالیب قیتالً نوشیته
شده ،در فرهنگنامهای با حجم محدود نتوده است.
 -8مؤلف در مدو «آینگی» مینویسد که این تعتیر را نورالدین اسفراینی در کاشف االسیرار بیه معنیای احیوال سیالوی
و....به کار برده و عتارتی را از این کتاب نق میکند (ص  .)152آنگاه مینویسد نجم الدین رازی هم در مرصیاد العتیاد،
«آینگی» را به همین معنا بهکار برده و باز متنی را از او نق می کند .درحالیکه میبایست ابتدا مطلب نجیم رازی میآمید
سپس از نورالدین اسفراینی که متأور از رازی است و میتوان حدس زد که مطلب منقول از اسفراینی بیازآفرینی مطلیب
رازی است نه بالعوس! این شیوه در بروی مدو های دیگرب همچون «آینۀ دل» و...تورار شده است.
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