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بررسی و تحليل اصطالحات عرفانی نسخة خطّی عقودالجواهر
در گسترة مفهومی نصاب احمد داعی
عبداله قاسمی

1

زهرا خسروي ومكانی

2

شهریار حسنزاده

3

چكيده
بشر از آغاز آفرينش در سرچشمه هاي معرفت به دنبال كشف راز خلقت و فهم اسرار تكوين بوده استت
و با هدف حقيقت جويي و كمال طلبي با زبان عرفاني معاني بلند شناخت را به تفسير درآورده استت انستان
انديشمند با عواطف فردي و تجربههاي روحي براي پاسخ دادن به از كجا آمدن و به كجا رفتن در قلّة آگاهي
در دو راهي عقل و عشق ،باشكوهترين راه را در سلوك حود به فسفله حيات كشانده و با شور و معرفتت بته
«وجدان حقيقت واحد» رسيده است اين را سر به مهر بر اساس فهم و گمان در انديشه و عارفان طالبتان راه
حقيقت كه در پي فاش كردن اسرار و يافتههاي از دل برآمده بودهاند و يا در جهتت نتورافكني بته برختي از
زواياي آن برآمدهاند هر كدام طريقي را انتخاب كرده اند در ايتن گستتره احمتد داعتي بتا معنتي كتردن ايتن
اصطالحات در قالب نصاب ،سادهترين روش را به عينيّت كشانده است و مصداق «لنهدينّهم سبلنا» از جمتال
راز پرده افكني كرده است در اين مقاله حرف اختصاري «ع» به معني عقودالجواهر ميباشد

کليد واژهها:
عقودالجواهر ،اصطالحات عرفاني ،احمد داعي ،نصاب

 -1دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيّات عرب ،واحد علوم و تحقيقات تهتران مركت،ي ،دانشت اه آزاد استالمي ،تهتران،
ايران
 -2دانشيار گروه زبان و ادبيّات عرب ،واحد تهران مرك،ي ،دانش اه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران نويسنده مسئول:
Zah.khosravi_vamakanh@iauctb.as.ir

 -3استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي ،واحد خوي ،دانش اه آزاد اسالمي ،خوي ،ايران

پيشگفتار
انسان به عنوان يك موجود حق محور كه با سرماية علم و دانش در پهنة دنيا كه دست به پرسش
از زندگي مييازد و در پي تفسير هستي و زندگي برميآيتد و بتا دغدغته شتناخت وارد ايتن دايتره
ميگردد و علم حصولي را براي شناخت معشوق حقيقي ابتر مييابد راهي ج ،اين نميمانتد «گتردن
ب،ن انديشه را ما از كجا او از كجا» (غ،ليّات شمس ،غ )32 :ولي عارفان با شور و مستتي راه بيترون
رفتن از تن را در راه عشق تعبيه ميكنند و از راه علم به عينيّت وارد ميشتوند و در تصتاوير وهتور
ذات با رموز و اصطالحات جلوة جمال محبوب را به تماشا فترا متيخواننتد رمتوز و اصتطالحات
عرفاني كه در واقع شرح لفظ و يا راهنماي كلّي بر آنچه كه منظور و هدف عتارف هستتند بتا درون
صيقل يافته حاصل ميشود و عارف با مجاهده به مرحلة وصول نايل ميگردد و آن اه در دل صتيقل
يافته و منكر از تحقيقات و پااليش گرديده از غبار ماديّات به حقيقت شتناخت متيرستد و ره آورد
اين راه زيبا را عرفان معرّفي مينمايد بررسي و شناخت اين مسير درخشان از عارفاني نشان ميدهد
كه در فراتر از ايران در سرزمين آناتولي احمد بن ابراهيم بتن محمّتد معتروف بته داعتي از جاي تاه
خاصّي برخوردار است وي كه در علوم متداول زمان خود تبحّر داشته ،در تصوّف هم داراي توانايي
بوده است عقودالجتواهر وي كته بته شتيوة نصتاب ستروده شتده استت در سلستلة آمتوزشهتاي
دايرةالمعارفي در تالي نصاب الطبيان قرار مي گيرد و به عنوان شيوة بديع و مؤثّر در تعليم زبان عربي
در دورة عثماني است وجود و به كارگيري واژه و اصطالحات عرفاني در اين اثر راه ستاده و روش
تعليمي در جهت پايهگذاري براي انتقال دانشهاي معرفتي اوست تا نكتههاي عرفتاني را بته آستاني
انتقال دهد
پيشينة تحقيق
با توجه به گستردگي آثار احمد داعي و جاي اه علمي و عرفاني وي در زبان فارستي و عربتي و
اين كه نقش اساسي در گسترش زبان و فرهنگ ايراني در آسياي صغير داشته استت و در ارتباطتات
فرهن ي متقابل تأثير بس،ايي گذاشته است با استقبال درخور ستايش روبرو گرديده و ديوان شتعر و
مفردات و ساير آثار وي مورد توجّه واقع شده است كه ميتوان در اين زمينه از خانم تولكتا اججتاك،
آقايان عبدالباقي چتين ،عليرضا مقدّم و اصغر دلبري پور نام برد نسخة خطّتي عقودالجتواهر نيت ،بته
عنوان رسالة دورة دكتري تصحيح گرديده است با اين حال درخصوص ويژگيهتا و شاخصتههتاي
عرفاني در آثار داعي پژوهشي صورت ن رفته است اين تحقيق ميتواند راه تازه و پيشرو در عرصتة
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پژوهشهاي عرفاني احمد داعي داشته باشد
هدف تحقيق
شناخت و معرّفي احمد داعي كه از بينان ذاران ادبيّتات ديتواني در دورة عثمتاني استت اهمّيّتت
فراواني دارد و ميتواند راه جديد در عرضة تحقيقات و پژوهشهاي بين دانش اهي ايران و تركيه به
جهت داشتن اشتراكات سرزميني در تبادالت فرهن ي ب شايد از طرف دي تر بررستي و يافتتههتاي
علمتتي در جهتتت شناستتايي استتتعدادهاي زبتتاني ،عرفتتاني ،آموزشتتي و تشتتخيا توانتتاييهتتا در
برجست ي هاي آثار پشتوانة قوّي براي خلق آثار ارزنده در زمينه هاي مختلف علمي و ادبي باشد اين
پژوهش به طور اخاّ تالش ميكند تا مفهوم اصطالحات عرفاني را از طريق نصتاب كته بتا ايجتاز
خاصّ صورت گرفته است بيان كند
معرّفی احمد داعی
«احمد بن ابراهيم بن محمّد معروف به داعي؛ شاعر و اديب ب،رگ اواخر قرن هشتم و اوايل قرن
نهم هجري در آسياي صغير است » (چتين و مقدّم« ،)75 :1311 ،او در قلمرو بني گرميان در حتوالي
كوتاهيه در آسياي صغير به دنيا آمده است و در دورة باي،يد اوّل و پسرانش (امير سليمان بن محمّتد
اوّل و مراد دوم) زندگي كرده است احمد داعي به زبان هتاي فارستي ،تركتي و عربتي تستلّر و در
تصوّف ني ،دستي داشته و با اتّكا به همين پشتوانة علمي آثار بسياري در زمينههاي مختلف علمتي و
ادبي تأليف و ترجمه كرده استت » (مقتدّم« ،)15 :1332 ،آرام تاه احمتد داعتي در بورسته در كنتار
مسجدي به نام خود وي قرار دارد و از سوي مردم با عنوان قبر داعي دده شناخته ميشتود » (تولكتا
اججاك« ،)27 :1317 ،احمد داعي داراي  23اثر است » (دلبريپور)1 :1331 ،
عقودالجواهر
دومين اثر منظوم داعي پس از ديوان فارسي اوست اين اثر از يك مقدّمة منثتور و پنجتاه و يتك
قطعه كه شامل  076بيت است تش يل شده است اين نسخة خطّي به شيوة نصتاب در قالتب قطعته
سروده شده است هدف اصلي داعي در عقود الجواهر ،آموزش زبان عربي به طالبان دربتار عثمتاني،
بهرهگيري از واژگان مترادف براي انتقال دقيق معاني كلمتات ،بته كتارگيري اصتطالحات عرفتاني و
تطبيق معاني آنها با كلمات هم معني ،مدح و مفاخره بتا بستتر بالغتي متيباشتد قطعتات داعتي در
عقودالجواهر كه در حقيقت مكتب تتازهاي از نظتر تعليمتي در شتعر دورة عثمتاني استت عتالوه از
يادگيري كلمتات عربتي و معتادلهتاي فارستي در مكتتب خانتههتاي عثمتاني؛ تقويتت اعتقتادات،
باورداشتها و ال وهاي فرهن ي است داعي در اين اثر راه درستت پترورش و تربيتت انستانهتا را
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براي ساخت و انتظام يك كشور فرهن ي در عرصه هاي اخالقي ،تجارت ،ستخنوري ،كشتورداري و
لشكري به كار گرفته و هدف اصلي را در جهان طبيعت براي رسيدن به فترا طبيعتت متمركت ،كترده
است اصطالحات عرفاني عقودالجواهر در مدار كتاب و سنّت بر محوريّت انسان سازي است و بتار
معاني آنها در ابيات قطعات در بستر آن ميچرخد
نصاب احمد داعی
بدون ترديد يكي از مواريث دورة تمدّن اسالمي ،تأليف و تدوين لغتتنامتههتا و قتاموسهتاي
گوناگون در زبان هاي تركي ،فارسي و

است كه در تعليم و فراگيري زبانها تتأثير بست،ايي داشتته

است نصاب نامهها كه در جهت احياي تكامل فكري بتا ويژگتيهتاي مختتاّ بته ختود در ادب و
فرهنگ كه در انتقال مفاهيم غني زبان نقش اساسي ايفاء كردهاند براي نخستين بار با ابونصتر فراهتي
آغاز ميگردد و سپس با نصاب الفتيان حسامالدّين حستن بتن المتؤمن ختويي در دربتار آل چوپتان
آسياي صغير استمرار مييابد به طور كلّي اين منظومهها معني واژه و يا به همتراه آن چنتدين معنتي
مترادف كلمه را بيان مي كنند و براي تأثير در يادگيري يك زبان دي ر از سادهترين و ن،ديكترين راه
براي انتقال بار معنايي كلمه استفاده مينمايند تا مستحسن و مطبوع خاطر متتعلّم باشتد در بررستي
نصاب نامهها آشكار ميشود كه صرف يادگيري لغت هدف ناوم آن نميباشد بلكه با اهداف ختاصّ
به دنبال فوايد دي ري ني ،هستند انتقال اطالعات ديني ،متذهبي ،تعلتيم خيرختواهي ،احستان ،بتثّ
والشكوي ،دست گيري و نيكي ،التماس براي دريافت صله و مقام ،سرزنش و پوزش ،ابتراز فختر و
توانايي ،پرسش و مناوره و دهها نكتة برجستة دي ر از آن جمله است به طور قطع در عقودالجتواهر
ني ،كه به صورت نصاب سروده شده است ايتن ويژگتيهتا چشتم ير استت و از ارزش و اهمّيّتت
خاصّي برخوردار است شايد در كرانه اين اهمّيّت به جهت شخصيّت صوفيانهاي كه احمد داعتي در
اين ژرفاي رازناك توانايي داشته است بتوان اصطالحات و مفاهيم عرفاني را بخش ويژة روند انتقال
مقاهيم علمي زباني دانست كه به زيبايي هر چه تمامتر انديشههاي او از خاطر خطير و دل بصتيرش
در راه تعليم و تربيت آن روزها در دلها شكوفه داده است
بررسی و تحليل رموز و اصطالحات عرفانی داعی
« رموز جمع رم،؛ و آن عبارت است از عالمت ،اشاره ،تركيب و عبارتي استت كته بتر معنتي و
مفهومي و رأي آن چه واهر آن مينمايد داللت دارد » (پورنامداريان )4 :1305 ،بر اساس اين تعريف
«مراد از الفاظ مرموز ،كلمه و واژگاني مفرد يا مركبي است كه در يكي از شتاخههتاي انديشته داراي
بار معنوي شناخته و مصطلح است » (مس رنژاد)710 :1317 ،
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شيخ محمود شبستري در گلشن راز اين رموز را تشريح و تفستير كترده استت و معتاني آنهتا را
آشكار ساخته است:
سؤال:
چتتته خواهتتتد اهتتتل معنتتتي زان عبتتتارت

كتتته ستتتوي چشتتتم و لتتتب دارد اشتتتارت

چتته جويتتد از ستتر زلتتف و ختتر و ختتال

كستتي كانتتدر مقامتتات استتت و احتتوال

جواب:
هتتر آن چيتت،ي كتته در عتتالم عيتتان استتت

چتتته عكتتتس آفتتتتاب آن جهتتتان استتتت

جهان چون خر و خال و زلف و ابر دستت

همتته چيتت،ي بتته جتتاي ختتويش نيكوستتت

تجلّتتي گتته جمتتال و گتته جتتالل استتت

رخ و زلتتتف آن معتتتاني را مثتتتال استتتت
(شبستري)79 :8198 ،

بررسي رموز و اصطالحات به كار گرفته شده در عقودالجواهر آشكار ميكند كه اشتعار قطعتات
اين نصاب نامه وسيله و اب،اري است كه به كمك آن عواطف و احساسات دروني احمد داعتي بيتان
شده است و شاعر براي بيان تجربيات دروني وافكار بلند عرفاني كمك ميگيرد تا آنچته كته الزمتة
روح سرشار اوست در اين اصطالحات براي هدف مشخّا خويش بيان گردد مشاهده ،تسليم ،دل،
سماع ،شهيد ،صبر ،جمع ،ادب ،پرده و

نشان از بيقراري و شيدائي در دنياي عاشقي وي است كه

با دلي سوخته همة احساسات و هيجانات خود را براي انتقال معني رموز در رستالت تعليمتي ختود
چشم اندازي روشن در سير و سلوك را جستجو ميكند
 آزادي
مؤاخاة و اخا بتا هتم گترفتن داوري جتدّت

نوي حريّت آزادي چتو حتر آزاد ورق بنتده
(ع)41 :

در لغت به معني؛ « -1حريّت ،آزادگي مقابل بندگي ،رقيّت ،عبوديّت  -2آزاد مردي  -3رهتايي،
خالص » (ف معين)
آزادي و حريّت ن،د صوفيان مقامي ع،ي ،است و عبارت است از آنكته« :بنتده بته دل در تحتت
بندگي هيچ چي ،نشود از مخلوقات ،نه از آنچه اندر دنياست و نه از آنچه در آخرت استت دنيتا را و
هوا و آرزوي و خواست و حاجت خر را اندر وي هيچ نصيب نباشد » (قشيري)343 :1305 ،
«شبلي گفت :آزادي ،آزادي دل است نه غير آن » ( جامي)116 :1356 ،
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از ديدگاه احمد داعي ،آزادي از بندگي و حريّتت دل بتراي متتعلّم بتا توجّته بته كلمته مؤاختاة
(برادري) مورد توجّه قرار گرفته است
 ادب
فعتتتتتولن فعتتتتتولن فعتتتتتولن فعتتتتتولن

بتته علتتم و ادب كتتوش اگتتر عقتتل داري
(ع)28 :

چو طالبي كته ستعادت در آيتد از در غيتب

مقتتيم بتتاب ادب شتتو چتتو حلقتته در ريتت،ه
(همان)24 :

«در لغت به معني اندازه هر چي،ي ن اه داشتن و به معني دانش » (پادشاه :1303 ،زير لغت ادب)
 -1فرهنگ ،دانش  -2هنر  -3حسن معاشرت ،حسن محضر  -4آزرم ،حرمت ،پاس
عّ،الدّين محمّد كاشاني ادب را چنين تعريف ميكند« :ادب عبارت از تحسين اختالق و تهتذيب
اقوال و افعال و آن بر دو قسم است افعال قلوب و آن را نيّات خوانند و افعال قوالب و آن را اعمال
خوانند و اخالق و نيّات نسبت به باطن دارند و اقوال و اعمال نسبت به واهر ،پس اديتب كامتل آن
بود كه واهر و باطنش به محاسن اخالق و اقوال و اعمال آراسته بود » (كاشاني)265 :1350 ،
«و هم عبداهلل مبارك گويد :ما به اندكي ادب محتاجتريم از بستياري علتم » (عطّتار ،1340 ،ج:1
)174
احمد داعي ادب را به همراه علم و عقل ذكر ميكند و معتقد است كه اگر طالب اميتدوار استت
كه سعادت نصيب او گردد و عنايت معشوق شامل حال وي شود بايد ادب را در سر لوحة طريقتت
خود سازد او گويد« :فنون علم و ادب شد فضيلت انسان » (ع)3 :
 دل
تستتتتتتتتليم بتتتتتتتتود ستتتتتتتتالم دادن

مهجتتتتتته دل و محنتتتتتتت آزمتتتتتتودن
(همان)

دل به معني عضو داخلي بدن به شكل صنوبري كه ضربانهايش موجب دوران ختون متيگتردد
(ف معين)
نسفي گويد( :بدان! هر بالئي يا عطايي كه از عالم غيب روانه شود تا به اين عتالم شتهادت آيتد
پيش از آنكه به اين عالم شهادت رسد بر دل وي پيتدا آيتد و وي را از آن حتال معلتوم متيشتود »
(نسفي1334 ،م)235 :
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نجم الدّين مينويسد« :خالصه نفس انسان دل است و دل آينه است و هتر دو جهتان غتالف آن
آينه و وهور جمل ي صفات جمال و جالل حضرت الوهيّت به واسطة اين آيه كه سنريهم آياتنا فتي
االفاق و في انفسهم» (رازي)13 :1351 ،
«يعني آن كسي را كه دل باشد او را با خداي انس باشد » (همان)132 :
داعي در بيان اضالع دل با اين ويژگيها ،تسليم را با محنت درهم ميآمي،د و دل را آمادة تجلّتي
يار مينمايد
 تسليم
تستتتتتتتليم بتتتتتتتودن ستتتتتتتالم دادن

مهجتتتتتته دل و محنتتتتتتت آزمتتتتتتودن
(ع)7 :

معني لغوي« :گردن نهادن ،رام شدن » (ف معين)
معني عرفاني« :تسليم؛ انقياد است نسبت به احكام و قضا و قدر الهي و آن نتيجتة توكّتل استت »
(جرجاني ،بيتا)27 :
در كتاب صد ميدان خواجه عبداهلل از تسليم به عنوان هفتاد و نهمين ميدان يتاد متيكنتد كته «از
ميدان واليت ،ميدان تسليم زايد تسليم ،خويشتن به حق سپردن است ،هر چته ميتان بنتده استت بتا
مولي تعالي از اعتقاد و از خدمت و از معاملت و از حقيقت بنابر تسليم است و اين سه قستم استت:
يكي تسليم توحيد است و دي ري تسليم اقسام است سيّم تسليم تعظتيم استت » (انصتاري هتروي،
)02 :1301
داعي تسليم سر آغاز اتّصال به درياي غيب ميداند و آن را ژرفاي دل كه خالي از تعيّينات استت
بر ميشمارد
 صبر
صبر و عت،ا شتكيب و جت،ع ناشتكيب منتع

چون دفع باز داشتتن و جتيش استت ستپاه
(ع)41 :

صبر در لغت« :شكيبائي و بردباري » (لغ دهخدا)
صبر در عرفان « :صبر ايستادن بود با بال به حسن ادب » (قشيري)216 :1305 ،
خواجه عبداهلل از صبر به عنوان هفتادمين ميدان ياد ميكند و متيگويتد« :از ميتدان قصتد ميتدان
صبر زايد و صبر را سه ركن است :يكي بر بال «اصبروا» آن است و دي ر از معصتيّت «وصتابروا» آن
است ،سيّم بر طاعت «و رابطوا» آن است » (انصاري هروي)22 :1301 ،
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عطّار در مصيبت نامه گويد:
صتتبر چيستتتن آهتتن ستتكاهن كردنستتت

پشتتتتم را در ديتتتتدة آهتتتتن كردنستتتتت
(عطّار)41 :8111 ،

احمد داعي از صبر به مصداق لشكر ياد ميكند كه ميتوان به وسيلة لشكر صبر بر ناماليمتات و
بيطاقتيها فائق آمد
 مشاهده
مشاهده چو شتهود و مخاطبته چتو خطتاب

ستتخن بتته روي كستتي گفتتتن و انبتتد پايتتان
(ع)1 :

در لغت« :ن ريستن ،به ديده تأمل ديدن ،نظر كردن ،معاينته ،ديتدار ،بتا كستي در جتايي حاضتر
بودن » (ف معين)
اصطالحاً مشاهده عبارت از حضور حق است و مشاهده از كسي درست آيد كه به وجود مشهود
و قائم بود ،نه به خود و تا شاهد در مشهود فاني نشود و بر او باقي ن تردد مشتاهدة او نتتوان كترد
بعضي گويند« :مشاهده ديدن اشياء است به دليل توحيد صاحب مكاشفت به عملش ن،ديك شتود و
صاحب مشاهدت را معرفتش محو نمايد » (سعيدي)572 :1313 ،
در فرهنگ اصطالحات سجّادي آمده است« :مشاهده؛ حضور حق ،مشتاهده حتق بته چشتم دل
بدون شبههاي كه گويي به چشم سر او را مين رد » (سجّادي)310 :1356 ،
صاحب عقودالجواهر مشاهده را با تمام وجود تعبير ميكنتد و از آن لتذّت خطتاب را در ديتدن
بيان مينمايد
 طلب
چتتو لتتين و رفتتق ،نرمتتي رتختتو ،سستتتي

طلتتتب جستتتتن بتتتود مطلتتتوب جستتتته
(ع)17 :

«طلب؛ خواستن و جستن است » (لغ دهخدا)
«جستجو كردن از مراد و مطلوب را گويند مطلوب در وجود طالب هستت و متيخواهتد تمتام
مطلوب را بيابد و آن را بايد در وجود خود بطلبد و اگتر از ختارج بطلبتد نيابتد » (ستجّادي:1356 ،
)207
عين القضاة در تمهيدات ميگويتد « :بتدان اي ع،يت ،ب،رگتوار كته اوّل چيت،ي از مترد طالتب و
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مهمّترين مقصودي از مريد صادق ،طلب است و ارادت؛ يعني طلب حتق و حقيقتت ،پيوستته در راه
طلب ميباشد تا طلب روي بدو نمايد » (عبن القضات)13 :1302 ،
احمد داعي با سن ين ساختن ترازوي طلب در سلوك كه تا به وصول بايد استمرار داشتته باشتد
معين مي كند كه تا مقصد بايد نداي دل و حركت گام در جستجوي جلوة جمال يار باشد و تعتب و
سرزنش هاي راه را تحمّل نمايد طالب در عقودالجواهر متوجّه هست كه هميشته ايتن جستتن بتا او
خواهد بود
 حُسن
سَيدودت و سيادت و سُؤدت چه ]ن[ مهتتري

حسن جمال خوبي وجودت چه ]ن[ بهتتري
(ع)17 :

حسن؛ در لغت -1« :زيبائي ،جمال ،نيكويي  -2رونق ،فروغ -3خوشي ،خوبي » (ف معين)
در كتاب شرح شطحيات آمده« :حُسن صفت حق استت و معرفتت تتابع صتفت استت » (بقلتي
شيرازي)723 :1344 ،
حسن همان جمال معشوق است دولت و سعادت واقعي در آنجا وجود دارد كه حسن معشتوق
ني ،در همان جا حضور داشته باشد در انديشة احمتد داعتي ،حُستن دوستت از وراي صتد پترده و
حجاب ني ،در تجلّي است و حيران كننده عشّاق عالم است در عقودالجواهر حّسن و جمال مترادف
يكدي ر هستند و در بهترين صورت ممكن مالحت و نيكويي از حُسن محبوب نشأت گرفته است و
اين عالم نكتهاي از اين زيبايي است
 ذوق
پنجمين ذوق چشتيدن بتود و عقتل و خترد

انك اساب علوم استت همتين استت بتدان
(ع)24 :

ذوق ؛ « -1چشيدن ،چشايي -2نشاط ،بشاشت ،خوشي -3عالقته و استتعدا بتراي يتادگيري -4
لذّت » (ف معين)
«ذوق در معرفت الهي عبارت است از نور شناختي كه پروردگار آن را در قلوب اوليائش افكنتده
تا به وسيلة آن بين حق و باطل تمي ،قائل گردند و اين شناخت غيتر آن چيت،ي استت كته از طريتق
كتاب و يا غير آن حاصل ميشود » (جرجاني ،بيتا)41 ،
هجويري در كشف المحجوب در ميان ذوق گويد« :ذوق مانند شرب باشد امّا شترب جت ،انتدر
راحات مستعل نيست و ذوق مر رنج و راحات را نيكو آيد چنان كه كسي گويتد :ذقتت الختالف و
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ذقت البال و ذقت الراحه ،همه درست آيد و باز شرب را گويند » (هجويري)761 :1312 ،
عطّار در مصيبتنامه در تعريف ذوق ميگويد:
ذوق چيستتتتتن آگتتتتاه معنتتتتي آمتتتتدن

نتتته بتتته تقتتتوا نتتته بتتته فتتتتوا آمتتتدن
(عطّار)48 :8111 ،

احمد داعي با ن اهي به ذوق مادي كه از سوي خلق سرچشمه متيگيرنتد رشتد و بقتاي جستم
انساني را در نظر قرار ميدهد و با قرار دادن عقل در هدف تكميلي آن ،تكليف اساستي را در تعتالي
دل و جان مييابد
 می
خجمّتتار متتي خوردنتتد و مخمتتور متتي زده

خمّتتار متتي فتتروش ستتبك چتتو حبالتته دام
(ع)11 :

معني لغوي« :شراب ان وري ،بادة خام و آن شرابي است كه با جوشش طبيعي يعنتي بتيواستطه
آتش به عمل آيد » (ف معين)
«مي در ن،د صوفيان شور ،وجد و حالي است كه از درك حقيقت در دل عارف ايجاد ميگردد و
به معني ذوق بود كه از دل سالك برآيد و او را خوشوقت گرداند و ني ،به معنتي محبّتت و عشتق و
شراب عشق و معرفت و شراب طهور ني ،كار رفته است » (تهانوي ،بيتا ،ج)1703 :2
داعي در نصاب نامة خود با پوشاندن صفات بهشتي به اين كلمه رمت،ي كته نوشتندگان را مايتة
لذّت است و مالل و دردي به همراه ندارد و كامكاري با اوست
احمد داعي در عقوالجواهر كه وارد دنياي پر رم ،و راز اصطالحات شتده استت بتا يتك هتدف
متعالي دست سالكان راه حقيقت را گرفته است تا با گذر دادن از طريقت عارفانه شكوه جمال زيباي
معشوق حقيقي در تجلّي زيباييهاي زندگي عيان سازد اين نسخه خطّي با طرح رموز عرفاني غير از
آنچه كه بيان گرديتد از جملته :زاهتد ،33 :پترده ،22 :قتب ،01 ::اخفتا ،46 :روح ،41 :فتي،41 ::
محبوب ،40 :صحو 51 :شور و اشتياق شاعر در شاهراه تعليم و تربيت براي رسيدن به وصل حقيقي
است
نتيجهگيري:
احمد داعي از شاعران توانا در دورة عثماني ،نقش بس،ايي در انتقتال فرهنتگ و ادب ايرانتي بته
آسياي صغير داشته است وي با خلق آثار ارزشمند و تأثيرگذار به زبان فارستي در آمتوزش ادبيّتات
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ديواني قدم هاي ب،رگي برداشته و با سرودن عقودالجواهر راهي تازه و شيوة نو در تعليم و تربيت بته
سبك نصاب مطرح كرده است روش تعليمي او كه كلمات عربي را با زبان فارستي و بتا مترادفتات
مختلف در ذهن ماندگار ميكند و موارد مشابه را به تبادر و صورت تفسيري آنها پيش متيكشتد در
عرصة عرفان اسالمي ني ،از پيشروان نصاب در دورة عثماني ميتوان ناميد
رموز و اصطالحات عرفاني به كار رفته در نصاب نامه داعي با هدف تعليمي راه روش در زمينتة
آموزش محسوب ميشود و داعي به زيبايي توانسته است اهداف خود را در سطح وسيع عملي سازد
و با رنگ و لعاب عرفاني كلمات سالكان طريق حقيقتت را از راه روشتن معرفتتي عبتور دهتد و در
ژرفاي افكار آنان نفوذ و رسوخ نمايد
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 -25هجويري ،ابوالحسن علي بن عثمان ،)1312( ،كشف المحجوب ،به تصحيح :ژوكوفسكي ،مقدّمة :قاستم
انصاري ،تهران :طهوري ،چاپ نهم
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Abstract
From the beginning of creation, human beings have sought to discover the
secret of creation and understanding the secrets of creation in the sources
of knowledge, and with the aim of seeking truth and perfectionism with
mystical language, they have interpreted the meanings of cognition.
Thoughtful man with individual emotions and spiritual experiences to
answer where to come and where to go in the peak of awareness in the
two ways of reason and love with the most glorious way in the conduct of
Hud to the phospholis of life and with passion and knowledge of
"conscience of single truth" Has arrived. Based on their understanding of
the Taliban's thought and mysticism, they have chosen the path of truth,
which they have sought to uncover from the heart, or to shed light on some
of its angles. In this area, Ahmad Da'i, by interpreting these terms in the
form of an installer, has brought the simplest method to the forefront and
has exemplified the example of "Lahndinham Sabella" from Jamal Raz. In
this article, the abbreviated letter "AS" means sister-in-law.
Keywords: Akhud al-Jawahar, Mystical Terms, Ahmad Daei, installer.
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