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چکیده
فرهنگ هـا بـه دلیل سـرعت  دهى به فراینـد مطالعه و پژوهـش، از منابع مهم و ضـرورى در حوزة 
علـوم مختلـف به شـمار مى آیـد. در حـوزة عرفان و مطالعـات عرفانى نیـز با توجه به گسـتردگى 
و تعـدد تحقیقـات در عصـر کنونـى، تهیـۀ فرهنگـى ضـرورت دارد که معـرف آثار عرفانى اسـت. 
کتـاب  فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى به تازگى، پیرامـون این امر انجام شـد و در این نوشـتار، به 
نقـد و بررسـى آن در چنـد بخـش، مى پردازیـم: 1. اطالعات کتاب شـناختى در پیشـینۀ تحقیق، 
2. نکته هایـى دربـارة دسـته بندى محتوایـى و صورى آثار عرفانـى، 3.  نکته هاى فنى و نگارشـى، 
4. نقـدى بـر روش و سـاختار فرهنـگ آثار عرفـان اسـالمى، 5. نکته هایى دربارة معرفـى اجمالى 

کتاب هـا و 6. نقـدى بـر برخى مدخل هـاى فرهنگ.

کلید واژه : فرهنگ، آثار عرفانى، کتاب شناسى، عرفان و تصوف

مقدمه
موضـوع عرفـان و تصـوف در حـوزة علوم اسـالمى و انسـانى، یکى از موضوع هاى اساسـى 
و بـا اهمّیـت بـه شـمار مى  آیـد. بنابرایـن از کهن             تریـن ایام ظهور و رشـد عرفان اسـالمى 
تـا عصـر کنونـى، کتاب هـا و رسـاله هاى پر شـمارى در ایـن زمینـه، تألیـف شـده اسـت. 
اخیـر،  دوران  در  به ویـژه  عرفانـى،  مطالعه هـاى  و  تحقیقـات  گسـتردگى  بـه  توجـه  بـا 
پژوهشـگران بـراى بررسـى، مطالعـه و پژوهـش در ایـن عرصـه، نیـاز مبرمى به آشـنایى 
بـا متـون مکتـوب عرفانـى، به عنـوان ذخایـر ارزشـمند و میـراث گرانبهاى معنـوى دارند 
کـه تنـوع و افزونـى آنهـا چه بسـا موجـب ناشـناخته مانـدن و در نتیجـه، غفلـت برخـى 
پژوهشـگران از شـمارى از ایـن آثـار شـده اسـت. ایـن مسـئله، ضـرورت کتاب شناسـى  
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

علمـى و حرفـه اِى آثـار عرفانى و سـاماندهى به فهرسـت طوالنـى آنها را به شـکلى جدى 
بـه میـان آورده اسـت. تا کنـون، کتاب شناسـى هاى معـدودى از متـون عرفانـى، تدویـن 
یافتـه اسـت کـه برخـالف اهمیـت فـراوان آن در تحقیـق و مطالعه هـاى عرفانـى، امـا 
هنـوز ابتـداى راه قـرار دارد. کتـاب فرهنـگ آثـار عرفان اسـالمى نیـز از زمـرة تحقیقات 
کتاب شناسـى عرفانـى به شـمار مـى رود کـه بـه دلیـل همـت و تـالش گـردآوران بـراى 
تحقـق بخشـیدن بـه این نیـاز اساسـى در پژوهش هاى عرفانـى، در نوشـتار کنونى، توجه 

و بررسـى شـده است. 
کتـاب  فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى، فرهنـگ موضوعـى آثـار عرفانـى اسـت و 
گردآورنـدگان آن کوشـیده اند تـا تعدادى از آثـار عرفانى را بر مبنـاى موضوع و مضامین 
آن معرفـى کننـد. ایـن فرهنـگ از دو بخـش مقدمـه و معرفـى آثـار عرفانـى تشـکیل 
شـده اسـت: در بخـش مقّدمـه، بـه دسـته بندى آثـار بـر مبنـاى سـبک هاى صـورى و 
محتوایـى آن پرداختـه شـده اسـت؛ بخـش اصلـى فرهنگ نیز متشـکل از چند قسـمت 
بـوده اسـت: نـام پدیدآورنـدگان آثـار (سـر مدخل)، نام آثـار (مدخـل)، تعریف نـگارى یا 
معرفـى اجمالـى اثر، فهرسـت اثر (تهیه شـده از فهرسـت منـدرج در خود آثـار) و نمایه 
(تهیـه شـده از نمایـۀ انتهـاى آثـار). سـر مدخل یا نـام مؤلفان کتاب هـا، با نظـم الفبایى 
تنظیـم شـده اسـت، امـا آثـار ایشـان که پـس از ذکر نـام مؤلـف معرفى مى شـود، بدون 
هیـچ ترتیـب و نظـم الفبایـى یـا تاریخـى، قرار گرفتـه  اسـت. همچنین همـراه هریک از 
آثـار معرفـى شـدة نویسـنده، نـام او نیـز هـر بـار تکـرار مى شـود و سـر مدخل، همـراه 
هـر مدخلـى، مکـرر  مى شـود. روش معرفـى آثـار را در ایـن فرهنـگ، مى تـوان بـه دو 
بخـش هوشـمندانه و برگه نویسـى، جـدا کـرد. بـه ایـن ترتیـب کـه فهرسـت و نمایه اى 
کـه زیرمجموعـه نـام آثـار ذکر شـده اسـت و در برخـى موارد، حتـى تا چندیـن صفحه 
ادامـه دارد، روش هوشـمندانه نامیـده مى شـود کـه کامـل از فهرسـت و نمایـۀ آثـار بـه 

■ باقریان موحد، سیّدرضا، احمد شاکرنژاد و حسین مرادى 
(1395). فرهنگ آثار عرفان اسالمى (راهنماى موضوعات 

و مضامین). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار

ایـن فرهنـگ منتقل شـده اسـت. البته ایـن روش ایرادى هم ندارد؛ زیرا سـبب آشـنایى 
کاربـران فرهنـگ بـا موضـوع کتـاب بررسـى شـده خواهـد شـد. معرفـى کوتـاه اثـر یـا 
تعریف نـگارى را نیـز مى تـوان از نـوع روش رایج برگه نویسـى به شـمار آورد. بـا توجه به 
ایـن نکتـه کـه یکـى از اهداف اصلـى فرهنگ نویسـى، تسـریع جریان مطالعـه و پژوهش 
اسـت، بایـد اذعان داشـت کـه از میان بخش هاى تشـکیل دهندة فرهنگ مورد بررسـى، 
بخـش تعریف نـگارى بـا تحقـق ایـن مهـم، از پر فایده تریـن بخش هـاى آن محسـوب 
مى شـود. آثـارى کـه در ایـن فرهنگ بـراى معرفى برگزیده شـده  اسـت، متـون عرفانى 
اسـت و آثـار پژوهشـى از قبیـل مقالـه یـا پایان نامـه و یـا کارهـاى تحقیقى و پژوهشـى 
صـورت گرفتـه پیرامـون مباحـث عرفانـى، نیسـت. ایـن آثار، به شـیوة توصیفـى معرفى 

است.  شـده  
براسـاس بررسـى مؤلفان فرهنگ مورد بررسـى در مقدمۀ کتاب، تهیۀ کتاب شناسـى 
جامـع عرفانـى، بـه دلیـل حجـم زیاد متـون عرفانـى، امـرى شـاّق و طاقت فرسـا خواهد 
بـود. امـا بـه بـاور نگارنـده و برخـالف قول ایشـان، کـه فراهـم آوردن فرهنـگ موضوعى 
آثـار عرفانـى را غیر ممکـن و نا مطلـوب دانسـته اند (باقریـان موحـد، 1395، ص. 23) 
مى تـوان بـا تشـکیل کارگروهـى متخصـص و اهل فـن، فرهنگى جامـع و البته روشـمند 
و کارشناسـى شـده از آثـار عرفانـى، تهیه کـرد. نگارنده، ضمـن قدرشناسـى و ارج نهادن 
بـه تـالش علمـى گردآورنـدگان ایـن مجموعـه، در حـّد بضاعـت علمـى خـود، نقدهـا 
و پیشـنهادهایى در ایـن نوشـتار مطـرح کـرده اسـت تـا مؤلفـان ایـن اثـر، در صـورت 

صالحدیـد، آن  را در ویراسـت یـا چاپ هـاى بعـدى اثـر اعمـال کننـد.

 اطالعات کتاب شناختى در پیشینۀ تحقیق
در مقدمـۀ کتـاب، پیشـینه اى از کتاب شناسـى هاى عرفانـى ارائـه شـده اسـت کـه چنـد 

نکتـۀ مهـم دربـارة آن مطرح اسـت:
1. از میـان پنـج کتـاب معرفـى شـده در حـوزة کتاب شناسـى عرفانـى، دو کتـاب 
موضـوع  از  خـارج  اسـالمى  اخـالق  کتـاب  شـناخت  و  اخالقـى  تربیـت  مأخذ شناسـى 

اسـت. عرفانـى  کتاب شناسـى 
2. بـا توجـه بـه اهّمیـت بسـیار شـیوة کاربـرد در فرهنگ هـا و کتاب شناسـى آثـار، 
گـزارش مختصـرى از روش اسـتفاده شـده در کتاب شناسـى هایى کـه در ایـن بخـش 
معرفـى مى شـود ـ بـه منظـور آشـنایى بـا معایـب و محاسـن کارهـاى قبلـى و اهتمـام 
مؤلفـان اثـر جدیـد در جبران کمبودها و ضعـف آنها ـ در بخش پیشـینۀ تحقیق ضرورى 

بـه نظر مى رسـد.
3. اطالعات کتاب شناختى یکى از آثار معرفى شده، ایراد دارد: 

ـ پایـگاه اطالع رسـانى پارسـا؛ مرجـع عرفـان و تصـوف. قـم: پایـگاه اطالع رسـانى 
پارسـا. 1392. سـه جلـد رحلـى (باقریـان موحـد، 1395، ص. 2).
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که باید به این ترتیب اصالح شود: 
ـ امیر حسـین شـرافت و دیگـران. مرجـع عرفـان و تصـوف (کارنامۀ منابـع پیرامون 
عرفـان اسـالمى و تصـوف). ناشـر: مؤسسـۀ اطالع رسـانى اسـالمى مرجـع، چـاپ اّول: 

1392، قـم.
4. افـزون بـر منابعـى کـه در ایـن بخـش معرفى شـده اسـت، مى تـوان منبـع زیر را 

بـه ایـن فهرسـت افزود:
ـ سبک شناسـى کتاب هـاى عرفانـى و منابـع تحقیـق در تصـوف اسـالمى. زیر  نظر 
مظفـر بختیار. معارف اسـالمى (سـازمان اوقاف) ش 11. خـرداد 1349؛ ص ص. 71-87.

نکته هایى دربارة دسته بندى محتوایى و صورى آثار عرفانى
1. در طبقه بنـدى آثـار عرفانـى در بخـش مقّدمـۀ کتـاب، همان طـور که مؤلـف نیز بیان 
کـرده (باقریان موحـد، 1395، ص. 71) مسـئلۀ اصلـى آن  اسـت کـه برخى آثـار عرفانى، 
بـه دلیـل تناسـب بخش هایـى از اثـر بـا چند نـوع از انـواع ارائه شـده، همزمـان، در چند 
قسـمت گنجانـده شـده اسـت. دلیـل بـروز چنیـن مشـکلى در فرهنـگ مـورد بررسـى، 
این کـه تقسـیم بندى آثـار، مبتنـى بـر جزئى تریـن ویژگى هـاى مباحـث عرفانـى بـوده 
اسـت. حـال آن کـه اگـر کلیات مباحـث، مبنا قـرار مى گرفت، این مسـئله پیـش نمى آمد 
و افـزون  بـر  آن، شـاید دسـته بندى ایـن آثـار بر اسـاس موضوع هـاى شـاخص عرفانـى، 
بهتـر آن را معرفـى مى کـرد. عناویـن کلى تـرى کـه پیشـنهاد مى شـود، از این قرار اسـت: 
تذکره نامه هـا، اصطالح نامه هـا، فتوت نامه هـا، کتـب جامـع تصـوف، رسـاله هاى عرفانـى 
در موضـوع عشـق، مکتوبـات، مجالـس، تفاسـیر عرفانى، داسـتان هاى رمـزى و مانند آن. 
یکـى از انواعـى کـه بر اسـاس دسـته بندى ایـن کتـاب، معرفـى شـد، بـا عنـوان شـرح و 
ترجمـه نام گـذارى شـده اسـت (باقریـان موحـد، 1395، ص. 71) و در توضیـح آن گفته 
شـده اسـت کـه ایـن دسـته از آثـار، از نوع آثـار تبعى اسـت، یعنى آثـارى که بـر مبناى 
کتابـى پایـه تألیـف شـده  اسـت. چـون در فهرسـت کتاب هایـى کـه مؤلف در ایـن طبقه 
گنجانـده اسـت، نـام شـروح و تفاسـیر نیـز دیـده مى شـود، از نظـر نگارنده، عنوان شـرح 
و تفسـیر بـراى ایـن بخـش، گویاتـر از عنـوان شـرح و ترجمـه اسـت. به خصـوص این که 
تفاسـیر عرفانـى قـرآن کریـم، از مهم تریـن آثـار عرفانى اسـت و قیـد لفظ «تفسـیر» در 
عنـوان مذکـور ضـرورت دارد. همچنیـن، در فهرسـت آثـارى که بـه این نوع تعلـق دارد، 
تفاسـیر عرفانـى اولیـه که اهمیت زیادى دارد، نام برده نشـد: تفسـیر عرفانى منسـوب به 
امـام جعفر صـادق (ع) به تازگـى مجـزا و بر اسـاس نسـخه اى متفـاوت بـا نسـخۀ مجموعه 
آثـار سـلمى (ج 1، گردآورنـده: نصـراهللا پورجـوادى، مرکـز نشـر دانشـگاهى، چـاپ اّول: 
1369، تهـران) چـاپ شـده اسـت و نیـز تفسـیر لطائـف اإلشـارات قشـیرى (3 ج، بـه 
کوشـش: عبداللطیف حسـن عبدالرحمن، دارالکتـب العلمیه، چـاپ اّول: 1420، بیروت). 
2. در بخـش اصطالح نامـه (باقریـان موحـد، 1395، ص. 41) میـان کتاب هایـى کـه 
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بـه تفسـیر اصطالحـات عرفانـى پرداخته انـد، بـا آثارى کـه در مـورد الفاظ رمزى اسـت، 
تفکیکـى مالحظـه نمى شـود. بـراى نمونه، کتـاب رشـف األلحاظ فى کشـف األلفاظ  که در 
شـرح و تفسـیر الفاظ رمزى نگاشـته شـده اسـت، نمى توان آن را در شـمار اصطالح نامه ها 
بـه حسـاب آورد. در فهرسـت ارائـه شـده بـراى ایـن قسـم، بـه اصطالح نامه هـاى مهمى، 
مى تـوان اشـاره کـرد. ماننـد: نهج الخـاص ابومنصـور اصفهانـى، درجـات المعامـالت و 
سـلوك العارفین سـلمى نیشـابورى و منثـور الخطـاب فى مشـهور االبواب قشـیرى که در 
کتـاب اربع رسـائل فى التصـوف به همـراه کتـاب عبارات الصوفیـه  و  معانیها چـاپ گردیده 
و در مقدمـۀ فرهنـگ حاضـر، زیرمجموعـه اصطالح نامه هـا بـه  آن اشـاره  شـده، امـا در 

مدخل هـاى کتـاب ذکر نشـده اسـت. 
3. از دیگـر اقسـام آثـار عرفانـى ـ  کـه در ایـن فرهنـگ بـه آن اشـاره شـدـ  حکایت 
اسـت (باقریـان  موحـد، 1395، ص. 52). بدیهـى اسـت مقصـود از این نوع آثـار عرفانى، 
کتاب هایـى بـر مبنـاى حکایـت و بـا بهره گرفتـن از این قالب روایى اسـت کـه آموزه هاى 
عرفانـى را تبییـن مى کنـد. امـا در فهرسـت نمونه هـاى معرفـى شـده بـراى ایـن قسـم، 
اساسـى ترین کتاب هـاى عرفانـى کـه مى بایسـت نـام بـرده مى شـد، از قلـم افتاده  اسـت. 
آثـارى ماننـد: اسـرار التوحید، حـاالت و سـخنان ابوسـعید ابوالخیـر، سـیرت شـیخ کبیر 
(دربـارة ابن خفیـف شـیرازى)، هـزار حکایـت صوفیـان و مقامـات ژنده پیل کـه قصه هاى 

کرامـت را بازگـو مى کند.
4. در بخـش رمزنامه هـا آورده انـد: «برخـى دیگـر از ایـن رمزنامه هـا در بیـان تجارب 
عرفانـى اسـت کـه از معروف تریـن آنهـا مى توان به طواسـین حالج و شـرح شـطحیات او  
ـ کـه روزبهان بقلى آن را نگاشـته اسـت ـ اشـاره کرد» (باقریان موحـد، 1395، ص. 69). 
بـا توجـه بـه موضـوع کتـاب شـرح شـطحیات، انتظـار مى رفت کـه ایـن اثر ذیـل عنوان 
شـرح و ترجمـه معرفـى شـود. زیـرا مقصـود از آثار رمـزى، آثارى اسـت که به زبـان رمز 
نگاشـته شـده  اسـت؛ حال آن که شـرح شـطحیات و اساسـاً شـطحیات عرفا را نمى توان 
از مقولـۀ رمـز به شـمار آورد. نکتـۀ دیگـر این کـه، در فهرسـت رمزنامه ها، بـه هیچ کدام از 

آثار رمزى شـیخ اشـراق اشـاره نشـده است.
5. در میـان آثـار عرفانـى، کتاب هایـى را عرفـا به قصـد تعلیم و آموزش بـه نوآموزان، 
طالبـان عرفـان و تصـوف نگاشـته اند. محققـان، این دسـته آثار عرفانى را کتب کالسـیک 
یـا تعلیمـى، مدرسـى و یـا کتاب هـاى جامـع مى نامنـد. در کتاب هـاى جامـع تصـوف، 
هـدف آن اسـت کـه بـر مبناى اقوال مشـایخ و عرفاى سـده هاى پیشـین، اصـول مباحث 
و مسـائل عرفانـى شـرح داده شـود. در فرهنـگ مـورد بررسـى، کتاب هـاى جامـع بـه 
دو دسـتۀ کتاب هـاى تعلیمـى و غیرتعلیمـى تقسـیم و در توضیـح کتاب هـاى جامـع 

غیرتعلیمـى، آمده اسـت: 
«دوم، کتاب هایـى کـه بـا وجـود تهیـه شـدن بـه صـورت نوشـته اى جامـع و ایفـاى 
نقـش کتـاب آموزشـى، نامـى از تصـوف بـه میـان نمى آورنـد و قصـد ندارند بـر تصوف با 

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

عنـوان یـک علـم، تأکیـد کننـد و بدان نظام دانشـى بخشـیده، بـه تعلیم امهـات مباحث 
آن بپردازنـد؛ بلکـه از دیـد خـود، همـۀ مطالبى کـه براى طـى طریق عرفـان و وصول به 
مقصـود الزم اسـت، در یـک مجموعـه آورده انـد. البتـه این نوشـته هاى جامـع را مى توان 
کتاب هـاى کالسـیک نیـز خوانـد؛ یعنـى آثـارى معتبـر و گزیـده کـه خـوب و بـه دقـت 
سـامان یافته انـد و تقریبـاً صـورت کتـاب درسـى و تعلیمـى و رسـاله دسـتورى دارنـد 
و جریـان فکـرى اى کـه مؤلـف بـدان تعلـق دارد را بـه بهتریـن شـکل بیـان مى کننـد» 

(باقریـان موحـد، 1359، ص. 48). 
بر اسـاس مطلـب مذکـور، دسـتۀ دوم از کتاب هـاى جامـع، هـم تعلیمـى و هـم 
غیرتعلیمـى اسـت. همچنیـن ایـن تناقـض موجـب سـردرگمى مخاطـب مى شـود. از 
نظـر نگارنـده، ایـن تقسـیم بندى از کتـب جامـع تصـوف، دقیـق نیسـت. زیـرا همـۀ 
آثـار عرفانـى فى نفسـه خاصیـت تعلیمـى دارد، هرچنـد بـه لحـاظ سـاختار و شـاکله، 
بـا کتاب هایـى از نـوع اللمع فى التصـوف یـا کشـف المحجوب تفـاوت داشـته باشـند. 
چـون مقصـود از کتاب هـاى جامـع عرفانـى، آثارى اسـت کـه در اصل، به قصـد تعلیم 
و آمـوزش تألیـف شـده  اسـت، تـا آن که پاسـخ ابهام هایـى را بدهد که در بـاب مباحث 
عرفانـى در آن ایـام مطرح مى شـد؛ یـا به منظور روشـنگرى در مباحـث و موضوع هایى 
نگاشـته مى شـد کـه دسـتمایۀ نقـد و رّد عرفان و تصوف از سـوى برخى اقشـار جامعه 
شـده بـود. برخـى عبارت هاى مبهم نیـز در بیانى ـ کـه از فرهنگ آثار عرفان اسـالمى 
در بـاال ذکـر کردیـم ـ دیـده مى شـود و نیازمنـد توضیـح اسـت. مقصود از دیـد خود، 
تجربـۀ عرفانـى و دیـدگاه عارف اسـت؛ و بدین ترتیـب، از این منظر، آثار جامع دسـتۀ 
دوم، کتاب هایـى خواهـد بـود کـه برخالف دسـتۀ اّول، مبتنى بر تجربۀ شـخصى عارف 
اسـت. همچنیـن، مقصـود از ایـن عبـارت که این دسـته از آثـار قصد نـدارد بر تصوف 
بـه عنـوان علـم تأکیـد کنـد، آن اسـت کـه ایـن آثـار بـه قصـد تعلیـم دادن عرفان و 
تصـوف بـه مثابـه متنـى علمىـ  آموزشـى تألیف نشـده  اسـت. اینکه ذکر شـده اسـت 
بـه ایـن دسـته از آثار، نظام دانشـى بخشـیده نشـده، به این معناسـت که ایـن آثار، بر 
مبنـاى چارچـوب و سـاختار کتـب مدرسـى و علمى، تدوین نشـده  اسـت. تناقض این 
عبـارت، آن جاسـت کـه پـس از ذکـر این که ایـن دسـته از آثار جامـع به قصـد تعلیم، 
تألیـف نشـده  اسـت و نظـم علمى نـدارد، بـر ویژگـى مدرسـى و تعلیمى بـودن آنها با 
دادن عنـوان کتاب هـاى کالسـیک تأکیـد کرده اند. اشـاره کردیم، کتب جامـع عرفانى 
را کتـب کالسـیک یا مدرسـى و تعلیمـى نیز مى خواننـد و تفکیک میان عنـوان کتاب 
کالسـیک و کتـاب جامـع نیـز بـه دور از دقت نظـر اسـت. البتـه تـالش بـراى تبیین و 
تعریـف آثـار جامـع دسـتۀ دوم، بـا دادن عنـوان کتـب کالسـیک نیـز کمکى بـه رفع 
تناقـض و ابهـام در شـرح ایـن قسـم از کتـب جامـع نکـرد؛ همچنیـن قیـد این کـه 
ایـن آثـار، آثـارى معتبـر و گزیـده اسـت کـه خـوب و به دقـت سـامان یافتـه ، تعریفى 
غیر علمـى، ناکافـى و مبهـم از ایـن نـوع اسـت. در ادامـه، بـا ذکـر دو نمونه بـراى نوع 
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دوم از کتاب هـاى جامـع، کوشـیدیم تـا مخاطـب، بیشـتر بـا این نوع آثار آشـنا شـود. 
از آن جملـه: احیاء علوم الدیـن، امـام محمـد غزالـى و قوت القلـوب ابوطالب مّکى اسـت 

کـه در مـورد آنها آمده اسـت:
و  سـعادت  کیمیـاى  اسـت]  احیاء علوم الدیـن  [مقصـود  احیاء العلـوم  «کتاب هـاى 
قوت القلوب ابوطالب مّکى (386 ق) را مى توان از این دسـت دانسـت [یعنى دسـتۀ دوم] 
کـه هر چنـد جامـع و تعلیمـى هسـتند و بـه بهتریـن نحـو نمایانگـر دیـدگاه صوفیان اند، 
درآمـدى بـر علـم تصـوف نیسـتند و حتى نامـى هـم از آن نمى برند تا چه رسـد به اینکه 
آن را تعریـف کننـد یـا از اصطالحـات و مختصـات آن بگوینـد» (باقریان موحـد، 1395، 

ص. 48).    
بایـد متذکـر شـد کـه اصطالح هـاى عرفانـى در کتاب هـاى نـام بـرده، در باب هایـى 
مجـّزا و بـه تفصیـل بـا شـیوه اى تحلیلـى، شـرح داده شـده  اسـت. در قوت القلـوب، بابى 
باعنـوان «مقامـات اهـل یقین و احوال موقنیـن» به اصطالح هاى عرفانـى اختصاص یافته 
اسـت و نُـه مقـام از مقام هاى عملـى عرفان ـ کـه در زمرة نخسـتین اصطالح هاى عرفانى 
قـرار داردـ  شـرح داده شـده اسـت: توبـه، صبـر، شـکر، رجـا، خـوف، زهد، تـوکل، رضا و 

محبـت. ایـن موضـوع در احیاء علوم الدیـن نیـزـ  کـه از قوت القلـوب متأثـر بـوده اسـتـ 
صـدق مى کنـد. امـا نکتـۀ پایانـى، در فهرسـتى کـه از کتاب هاى جامـع ارائه شـد، کتاب 
تهذیب االسـرار الخرکوشـى ـ کـه از مدخل هـاى ذکـر شـده در فرهنگ مورد بررسـى نیز 
محسـوب مى شـود ـ ذکـر نشـده اسـت. همچنین کتـاب دیگرى به نـام البیاض و السـواد 

السـیرجانى نیز براى این فهرسـت پیشـنهاد مى شـود.

نکته هاى فنى و نگارشى 
1. در شـماره گذارى عناویـن اصلـى و فرعـى، بخـش معرفـى سـبک هاى آثـار عرفانـى 
در مقدمـه، روش اتخـاذ شـده بـه ایـن ترتیـب اسـت: شـمارة عنـوان اصلـى کـه شـامل 
چنـد زیر مجموعـه یـا عنوان هـاى فرعـى اسـت، سـمت چـپ درج شـده اسـت و شـمارة 
عنوان هـاى فرعـى در سـمت راسـت (باقریان موحـد، 1395، ص ص. 87-31) کـه بـا 
توجـه بـه قاعـده و روش مرسـوم در چنیـن مـواردى در نوشـته هاى علمـى، پیشـنهاد 
مى شـود شـمارة عـدد عنـوان اصلى در سـمت راسـت و شـمارة عنـوان فرعى در سـمت 

چـپ، درج شـود:
(روش پیشنهادى) (شیوة فرهنگ آثار عرفان اسالمى)  
1. سبک هاى بیانى  ← 1. سبک هاى بیانى (عنوان اصلى) 

1-1. کتاب  ← 1-1. کتاب (عنوان فرعى)  
1-2. جستارنامه  ← 2-1. جستارنامه   
1-3. گفتارنامه  ← 3-1. گفتارنامه   

1-4. مکاتیب ...  ← 4-1. مکاتیب ...   

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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2. برخـى آثـارى که در فهرسـت هاى معرفى شـده براى انـواع آثار عرفانـى در بخش 
مقدمه ذکر شـد، دو بار تکرار شـده  اسـت:

تفسـیر  نـام  ترجمـه»  و  عنـوان «شـرح  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
کشف االسـرار و عدة االبـرار، اثـر رشـید الدین میبـدى، در شـماره هاى 5 و 66 مکرر شـده 
اسـت که در شـمارة 66 نام اثر کامل ذکر شـده اسـت (باقریان موحد، 1395، ص. 43).

کتـاب  نـام  عرفانـى»  «اخـالق  عنـوان  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
آداب المریدیـن، اثـر ابوبکـر شـیبانى در شـماره هاى 7 و 11 تکـرار شـده اسـت (باقریـان 

.(61 ص.   ،1395 موحـد، 
نـام  سـلوك»  و  سـیر  عنـوان «مراحـل  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
آداب المریدیـن، اثـر عبدالقاهـر سـهروردى در شـماره هاى 4 و 26 مکـرر شـده اسـت 

.(63  -  64 ص.  ص   ،1395 موحـد،  (باقریـان 
3. در فهرسـت آثـار ذکـر شـده، زیرمجموعـه عنوان هاى اصلـى، انواع آثـار عرفانى در 
بخـش مقدمـه و نیـز زیرمجموعـه مدخل هـاى فرهنگ، از هیـچ نظم و ترتیـب الفبایى یا 

تاریخـى، پیـروى نمى کند.
4. کتـاب نهج الخـاص کـه از آثـار ابو منصـور اصفهانـى اسـت، به اشـتباه از ابونعیـم 

اصفهانـى دانسـته شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 62).
5. فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى، دقیقـاً 440 مدخـل دارد. امـا در مقدمـه، تعـداد 
کتاب هـاى معرفـى شـده یـا همـان مدخل هـا حـدود 500 عنـوان ذکـر شـده اسـت 

ص. 23).  موحـد، 1395،  (باقریـان 
6. برخى اشتباه هاى نگارشى و مطبعى نیز در بخش هایى از کتاب دیده مى شود:

گذاره (باقریان موحد، 1395، ص. 47) ← گزاره
منظور (باقریان موحد، 1395، ص. 27) ← منظوم

عبدالطیف (باقریان موحد، 1395، ص. 166) ← عبداللطیف
بحر الحقیقۀ (باقریان موحد، 1395، ص. 39) ← بحارالحقیقۀ

7. در پانوشت شمارة 7، صفحۀ 47، خطایى شده است. در متن کتاب، از سه کتاب اللمع 
فى التصوف، التعرف لمذهب التصوف و رسالۀ قشیریه، نام برده شده است و براى ذکر آدرس 
مطلب ذکر شده در آثار مذکور، به پانویس صفحه ارجاع داده شده است. در پانوشت، به جاى 
ارجاع به کتاب التعرف که اصل مطلب در آن جا ذکر شده است، به منبع درجۀ دو، یعنى شرح 
آن ارجاع داده شده است. نکتۀ دیگر اینکه، در متن کتاب، به رسالۀ قشیریه اشاره شده است، 
اما در پانوشت صفحه، مشخصات صفحۀ مطلب مورد نظر، در کشف المحجوب ذکر شده است 

و البته آن مطلب نه در صفحه هاى 47 و 31 کشف المحجوب و نه رسالۀ قشیریه آمده است.

نقدى بر روش و ساختار فرهنگ آثار عرفان اسالمى
 در سـطرهاى پیـش نیـز اشـاره شـد، شـیوة تنظیـم مدخل هـا در فرهنـگ مورد بررسـى، 
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بـر مبنـاى ترتیـب الفبایـى نـام مؤلـف آثـار و نـه نـام کتاب هاسـت. به گفتـۀ مؤلفـان اثر، 
ایـن روش، امتیـاز فراوانـى بـه دیگـر روش هـا دارد؛ زیرا «مى تـوان پرونـده و کارنامۀ علمى 
نویسـندگان را یک جـا مشـاهده و مطالعـه کـرد و میـزان تحقیقـات هـر پدید آورنـده را 
شناسـایى و بـا دیگـران مقایسـه نمـود» (باقریـان موحـد، 1395، ص. 23). در ادامـه نیـز 
افزوده انـد نمایـۀ پایـان کتـابـ  کـه بر اسـاس نام آثار تنظیم شـده اسـتـ  جبـران کنندة 
اشـکال ها و نقایـص حاصـل از ایـن شـیوه خواهـد بـود. اگر چه بـر نگارنده مبهم اسـت که 
شـناختن کمیـت یا تعـداد آثار مؤلفى و مقایسـۀ آن با تعداد آثار مؤلفـان دیگر، چه مزیتى 
در تحقیقـات و مطالعه هـاى عرفانـى دارد؟ امـا باید افـزودـ  همچنان کـه گردآورندگان این 
مجموعـه نیـز اشـاره نموده انـدـ  شـیوه اى کـه ایشـان در فرهنـگ مـورد بررسـى، بـه کار 
گرفته انـد، باوجـود محاسـن، معایبـى هـم دارد. از نظـر نگارنـده، اساسـى ترین نقـدى کـه 
بـر ایـن فرهنـگ وارد اسـت، فقـدان یـا فقـر روش علمـى، هـم در گزینـش آثـار عرفانى و 
هـم در معرفـى آنهاسـت. گردآورنـدگان فرهنـگ مـورد بحـث، بـا زحمت و تـالش علمى، 
کتاب هایـى را از میـان انبـوه آثـار عرفانـى، از کهن ترین ایام تـا دوران متأخـر، برگزیده اند؛ 
امـا گزینـش ایشـان، پیرو هدف و برنامۀ مشـخصى نیسـت. چیدمان الفبایـى این فرهنگ، 
بر اسـاس نـام مؤلـف، گذشـته از مزایایـى کـه دارد، یعنـى مشـاهدة همـۀ آثار مؤلـف کنار 
هـم کـه سـبب شـناخت بهتـرى از مجموعـۀ آثـار وى مى گـردد، بـراى اسـتفاده کنندگان 

دشـوارى هایى نیـز در پـى دارد. در ادامـه، بـه آنهـا اشـاره مى کنیم:
1. یکـى از مسـائل ناشـى از تنظیـم الفبایـى مدخل هـا بر اسـاس نـام مؤلـف در ایـن 
فرهنـگ، ذکـر نـام کتاب هایـى زیرمجموعه نام مؤلف اسـت کـه کامل متعلق به او نیسـت. 
زیـرا ایـن کتاب هـا، مجموعـه اى از رسـاله هاى عرفانـى اسـت کـه هـر رسـاله اى، مؤلفـى 
جداگانـه دارد. چـون این فرهنـگ، فرهنگ موضوعى آثـار عرفانى اسـت، تنظیم مدخل ها، 
بر اسـاس نـام آثـار مرجـح مى بـود و به نظـر مى رسـد جسـتجوى مراجعه کننـدگان به این 
فرهنگ، مبتنى بر عناوین آثار عرفانى اسـت و یا دسـت کم، جسـتجو بر اسـاس نام آثار در 
اولویـت قـرار مى گیـرد. مزیتـى کـه تنظیم مدخل ها بر اسـاس نـام کتاب ها خواهد داشـت، 
این کـه کتاب هایـى کـه چند رسـالۀ عرفانـى از چند نویسـنده دارد، فقط در نـام یک مؤلف 
مقیـد و منحصـر نمى ماند. چـون نام همۀ صاحبان این رسـاله ها در فرهنگ مورد بررسـى، 
به عنـوان سـر مدخل ذکـر نشـده اسـت. البتـه اگـر ایـن امر هـم تحقـق مى یافت، مشـکل 
دیگـرى بـروز مى کـرد و آن، تکـرار کتابـى واحـد ذیـل نام هاى مؤلفـان رسـاله هاى مندرج 

در آن بـود. مدخل هایـى کـه ایـن مسـئله بـه آن راه یافت، به شـرح زیر اسـت:
ـ ص 116، مدخـل 14، قصـۀ حى بن یقظان و سـالمان و ابسـال به روایت ابوعلى سـینا 
و .... ، زیرمجموعه نام ابن سـینا ذکر شـده اسـت. اما کتاب، متشـکل از چند داسـتان رمزى 

از چند نویسـنده اسـت: سـهروردى، ابن طفیل، جامى، محمود بن میرزا على و ابن سـینا.
ـ ص 118، مدخـل 15، کتـاب معراج نامـه کـه زیرمجموعـه نام ابن سـینا آمده اسـت، 

دو معراج نامـه دارد: یکـى تحریـر ابن سـینا و دیگـرى تحریـر ابرقوهى.

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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ـ ص 119، مدخل 17، کتاب محاسبة النفس، زیرمجموعه نام على بن موسى ابن طاووس 
ذکـر شـده اسـت، اما شـامل دو رسـالۀ اخالقـى دیگـر، از تقى الدین بن على عاملى و شـهید 

است. ثانى 
و  ابن عربـى  از  آثـارى  در بر گیرنـدة  عرفانـى  رسـالۀ  چهـار  مدخـل 29،  ص 123،  ـ 

شـمس الدین الهیجـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام ابن عربـى آمـده اسـت.
ـ ص 194، مدخـل 97، کتـاب دو رسـاله در سـیر و سـلوك، زیرمجموعـه نـام سـید 
مرتضـى بحرالعلـوم ذکر شـده اسـت، اما چنان که از نام کتاب هم پیداسـت، رسـالۀ دیگرى 
نیـز افـزون بـر آن، از میرسـید حسـین قزوینى جزو کتاب اسـت. نکتۀ دیگر این که، رسـالۀ 
سـیر و سـلوك بحرالعلـوم در مدخـل دیگـرى بـا چاپ مسـتقل، دوبـاره و تکـرارى معرفى 

شـده است.
نـام  زیرمجموعـه  کـه  عوارف المعـارف  رسـائل  مجموعـه  مدخـل 209،  ص 306،  ـ 
شبسـترى آمـده اسـت، مجموعـه اى از اشـعار چنـد عـارف دیگـر نیـز ذکـر شـده اسـت.

ـ ص 310، مدخـل 213، روزبهان نامـه از آثـار تألیفـى روزبهـان بقلـى نیسـت؛ بلکـه 
مجموعـۀ چهار رسـاله اسـت کـه فقط یکـى از آنها، یعنـى تحفة العرفـان از روزبهان اسـت 
و بقیـه شـامل احـوال او و از مؤلفانـى دیگـر: تحفة اهل العرفـان از شـرف الدین ابراهیـم، 
شـمس الدین  از  روح الجنـان  فی سـیرة  الشـیخ  روزبهـان  صدرالدین روزبهان ثانـى؛  فرزنـد 
کـه  الهـى  سـیمابى  از  منازل القلـوب   عبداللطیف بن صدرالدیـن  ابى محمـد  روزبهان ثانـى؛ 
شـرح برخـى از بندهـاى رسـالۀ قـدس روزبهـان بقلـى اسـت. معرفـى اجمالى ایـن کتاب 
بسـیار کلـى اسـت و همیـن امـر موجـب ابهـام اطالعـات کتاب شـناختى اثر شـده اسـت.

ـ ص 355، مدخـل 256، رسـایل جوانمـردان مجموعه رسـائلى در بـاب فتوت از چند 
عارف اسـت کـه زیرمجموعه نام عبدالرزاق کاشـانى، درج شـده اسـت.

ـ ص 436، مدخـل 310، چهـارده رسـاله کـه زیرمجموعـه نام فخر رازى آمده اسـت و 
دربردارنده آثار چندین نویسـنده اسـت.

ـ ص 445، مدخـل 318، اسـرار نماز، سـه رسـاله از سـه مؤلف اسـت و فقـط به فیض 
کاشـانى اختصاص ندارد.

ـ ص 516، مدخـل 389، ارکان عرفـان، اثـرى مختص به نجم الدین رازى نیسـت، بلکه 
رسـاالت خواجـه حـوراء و خواجه عبداهللا انصـارى هم در آن کتاب آمده اسـت.

2. مشـکل دیگـرى کـه چیدمـان الفبایـى مدخل هـاى ایـن فرهنـگ، بر اسـاس نـام 
مؤلـف بـه وجـود آورده اسـت، این کـه شـروح مختلفـى از آثـار مؤلف، نـه به نام شـارح آن

ـ کـه کتـاب مـورد نظـر را بـر مبناى اندیشـه ها و دیـدگاه خود تشـریح کرده اسـتـ  بلکه 
زیرمجموعـۀ آثـار مؤلـف معرفى شـده اسـت. با توجه بـه این کـه مؤلفان فرهنـگ، مقصود 
خـود را از نظـم الفبایـى مدخل هـا، بر اسـاس نـام مؤلـف، نهـادن آثـار تألیفى مؤلفـان ذکر 
کرده انـد، بـا ایـن وصـف، شـرح آثـار را نیز شـامل تألیفات ایشـان به شـمار آورده انـد. حال 
آن کـه این شـرح ها از سـوى شـارحانى بـا دیدگاه هـاى مختص به آنـان، پدید آمده اسـت. 
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از میـان مـوارد بسـیارى که این مسـئله در آنها مشـهود اسـت، فقط در یک مـورد، معرفى 
بود: به درسـتى 

ـ ص 201، مدخـل 105، شـرح لمعـات کـه شـرحى عرفانـى بر لمعات عراقى اسـت و 
به درسـتى زیرمجموعـه نـام شـارح آن، یعنـى عبداهللا برزش آبادى قید شـده اسـت.
در ادامه مدخل هایى ذکر مى شود که این شیوه درست در آن رعایت نشده است:

ـ ص 32، مدخـل 26 و ص 64، مدخـل 24، حدیقة الحقیقـه، اثر یکى از نوادگان احمد 
جـام بـه نـام ابوالفتـح محمدبن مطهر بـن شـیخ االسـالم احمد جام اسـت کـه زیرمجموعه 

نام احمـد جام آمده اسـت.
ـ ص 108، مدخـل 5، تائیـه عبدالرحمـن جامـى بـه انضمـام شـرح قیصـرى، به جاى 
این کـه زیرمجموعـه نام شـارح بیایـد، زیرمجموعـه نام صاحـب تائیه، ابن فارض ذکر شـده 

است. 
ـ ص 121، مدخـل 21، تبیان الّرمـوز یا شـرح و ترجمۀ مقدمۀ شـرح فصوص الحکم، از 

نویسـنده اى به نام فخرالعلماء کردسـتانى اسـت، اما زیرمجموعه نام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 131 تـا 140، مدخل هـاى 37 تـا 42، شـروح فصوص الحکم، از شـارحانى چون: 
حسین بن حسـن خوارزمـى، خواجـه محمد پارسـا، عبدالـرزاق کاشـانى، على بن محمد ترکۀ 

اصفهانـى، قیصـرى و جندى اسـت که زیرمجموعـه نام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 140، مدخل 43، شـرح مناقب ابن عربى، از محمد صالح موسـوى خلخالى اسـت 

کـه زیرمجموعه نـام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 158، مدخـل 48، الکبریـت األحمـر فـى بیـان علـوم الشـیخ االکبـر، کتابـى از 
عبدالوهـاب بن احمد شـعرانى اسـت کـه کتاب هاى لواقـح  االنوار القدسـیه و فتوحات مکیه 

ابن عربـى را گزینـش و تلخیـص کـرده اسـت؛ امـا زیرمجموعـه نـام ابن عربى آمده اسـت.
شـرح  علیه التجلیـات،  مااکتنفـت  فى شـرح  کشـف الغایات  مدخـل 52،  ص 160،  ـ 
عبدالکریـم جیلـى بر کتاب التجلیـات االلهیه ابن عربى اسـت که زیرمجموعه نـام  ابن عربى 

آمده اسـت.
ـ ص 161، مدخـل 53، ممدّ الهمـم در شـرح فصوص الحکـم، از آیـت اهللا حسـن زادة 

آملـى اسـت. ولـى زیرمجموعـه نـام  ابن عربـى آمده اسـت.
ـ ص 162، مدخـل 54، نصـوص  الخصـوص  فی ترجمـة  الفصـوص، شـرح دیگـرى از 
فصوص الحکـم ابن عربـى اسـت که شـارح آن رکن الدین مسـعود بن عبداهللا شـیرازى اسـت، 

ولـى زیرمجموعـه نـام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 186، مدخـل 88، انیس  العارفیـن، شـرح منازل السـائرین خواجه عبـداهللا انصارى 

از عبدالـرزاق کاشـانى اسـت، امـا زیرمجموعه نـام خواجه عبداهللا آمده اسـت.
از  و  منـازل  السـائرین  از  دیگـرى  شـرح  تسـنیم  المقربین،  مدخـل 89،  ص 187،  ـ 
شـمس الدین  محمـد  تبادکانى اسـت و زیرمجموعه نـام خواجه عبداهللا انصارى آمده اسـت.

ـ ص 289، مدخـل 196، شـرح عبداللطیـف عباسـى بـر حدیقـه سـنایى (لطائـف  

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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الحدایـق) از عبداللطیـف عباسـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام سـنایى آمـده اسـت. 
ـ ص 300، مدخـل 202، مونس العشـاق متـن منظـوم حقیقة العشـق سـهروردى و اثر 
عمادالدین عربشـاه یـزدى اسـت نـه سـهروردى، امـا زیرمجموعه نام سـهروردى ذکر شـده 

است.
ـ ص 302، مدخـل 206، شـرح گلشـن راز، از حسـین بن عبدالحق الهـى اردبیلـى، 

زیرمجموعـه نـام شبسـترى آمـده اسـت.
ـ ص 307، مدخل 210، مفاتیح االعجاز فى شـرح گلشـن راز، شـرح مشـهور الهیجى 

بر گلشـن راز اسـت، اما زیرمجموعه نام شبسـترى آمده اسـت.
نظام الدین محمـود   از  راز،  گلشـن  شـرح  گلشـن،  نسـایم  مدخـل 211،  ص 309،  ـ 

داعى شـیرازى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام شبسـترى آمـده اسـت.
ـ ص 384، مدخـل 277، کتـاب چهـل مجلـس، تألیف امیر اقبال سیسـتانى، شـاگرد 

عالءالدولـۀ سـمنانى اسـت، اما زیرمجموعه نام سـمنانى ذکر شـده اسـت.
ـ ص 407، مدخـل 293، شـروح سـوانح، سـه شـرح از شـارحان مختلـف بـر سـوانح 

غزالـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام او ذکر شـده اسـت.
ـ ص 478، مدخـل 347، کتـاب خالصۀ شـرح تعرف، از عارف گمنام سـدة هشـتم که 

زیرمجموعه نام کالباذى ذکر شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 46).
ـ ص 479، مدخـل 348، کتـاب شـرح  التعرف لمذهب التصوف، اثر مشـهور مسـتملى 
بخـارى اسـت؛ امـا زیرمجموعـه نام کالباذى ذکر شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 

.(63
ـ ص 497، مدخـل 374، سـراج  السـالکین، منتخبـى از مثنـوى مولـوى و بـه فیـض 

کاشـانى تعلـق دارد، امـا زیرمجموعـه نـام مولـوى ذکر شـده اسـت.
ـ ص 500، مدخـل 375، شـرح مثنـوى، از مال هـادى سـبزوارى، زیرمجموعـه نـام 

اسـت. آمده  مولـوى 
ـ ص 501، مدخـل 377، لـب لبـاب مثنـوى، گزینـش حسـین بن على کاشـفى نیـز 

زیرمجموعـه نـام مولـوى آمده اسـت.
ـ ص 537، مدخـل 408، شـرح مواقـف نّفـرى، از عفیف الدیـن تلمسـانى اسـت کـه 

زیرمجموعـه نـام نّفـرى آمـده اسـت (باقریـان موحـد، 1395، ص. 64).
3.  تنظیم الفبایى فرهنگ مورد بررسـى، بر اسـاس نام مؤلف، اشـکال دیگرى نیز پیش 
آورده است، این که، در میان سرمدخل ها یا نام مؤلفان، با دو عنوان «گمنام» (باقریان موحد، 
1395، ص ص. 483-481) و «نویسـندگان» (باقریـان موحد، 1395، ص ص. 550 -540)
مواجـه مى شـویم. بدیهـى اسـت، مراجعـه کننـدة به فرهنـگ، در جسـتجوى آثـار مؤلفى 
نخواهـد بـود کـه او را نمى شناسـد یـا آثـارى کـه متعلـق بـه مجموعـه اى از نویسـندگان 
اسـت. زیرمجموعـه نـام «نویسـندگان» کتاب هایى -که مجموعـه اى از رسـاله هاى عرفانى 
چندیـن عـارف دارد- معرفـى شـده  اسـت. چـون کتـاب نیـز متشـکل از آثـار گروهـى از 
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مؤلفـان اسـت، نمى توانسـت به نـام یکى از ایشـان معرفى شـود. اما در مدخل هاى پیشـین 
فرهنگ، این شـیوه اسـتفاده شـده اسـت و آثـارى از این قبیـل، زیرمجموعه نـام تنها یکى 
از مؤلفـان رسـاله هاى منـدرج در یـک کتاب، ثبت شـده اسـت. چنین شـیوة دوگانه اى که 
در این فرهنگ اتخاذ شـده اسـت، سـبب تشـویش و آشـفتگى نظام و شـیوة اتخاذ  شـده 

در فرهنـگ خواهد شـد.
ـ ص 546، مدخـل 416، کتـاب شبسـتان عرفـان، مجموعـۀ رسـائل فارسـى از پیران 
ایـران اسـت و مؤلفـان اثـر گمنـام خوانـده شـده اند. بـا توجـه به شـیوة این فرهنـگ -که 
در بـاال اشـاره شـد- این کتاب مى بایسـت زیرمجموعه عنـوان «گمنام» نه «نویسـندگان» 
معرفـى مى شـد. البتـه بایـد افـزود همـۀ مؤلفان رسـایل ایـن کتاب گمنـام نیسـتند و نام 

صاحبـان برخى رسـاله هاى آن شـناخته شـده اسـت.

 نکته هایى دربارة معرفى اجمالى کتاب ها
در معرفـى تعـدادى از مدخل هـاى فرهنـگ، خطاهایـى راه یافتـه اسـت کـه به این شـرح، 

خواهـد بود:
1. ص 153، مدخـل 46، کتـاب فصـوص  الحکـم، ترجمه و تحلیـل محمد على موحد و 
صمـد موحـد معرفى شـده اسـت. اطالعات کتاب شـناختى اثر، درسـت اسـت؛ جـز این که 
تعـداد صفحه هـا بـه اشـتباه 743 صفحـه ذکـر شـده اسـت کـه رقم درسـت، 733 اسـت. 
نکتـه اى در بخـش تعریف نـگارى مى بینیـم. در معرفـى کتـاب آمـده اسـت: «تحلیلـى از 
تعلیمـات 27 پیامبـر از حضـرت آدم تا حضرت محمد (ص) اسـت. مؤلف مدعى اسـت این 

کتـاب، بیـان کشـف ها و الهام هایـى اسـت که بـر وى از غیب وارد شـده اسـت». 
تعریـف اجمالى کتاب بر اسـاس مندرجـات فوق، به متن کامـل فصوص الحکم ابن عربى 
تعلـق دارد کـه از 27 فص تشـکیل شـده اسـت. اما کتابى کـه در این مدخل معرفى شـده 
اسـت، شـرح و تحلیـل ده فـص از 27 فص اصل کتاب اسـت. نکتۀ دیگـر این که، در معرفى 
فصوص الحکـم، به عنـوان یکـى از آثـار مهـم و اصلـى ابن عربـى، مى بایسـت متـن اصلى در 
اولویت فهرسـت قرار مى گرفت؛ حال آن که کتاب معرفى شـده، از آثار پژوهشـى به شـمار 
مى آیـد و متـن کامـل فصـوص  الحکم، پـس از چند مدخل معرفى مى شـود کـه به معرفى 

شـروح فصوص الحکم اختصـاص دارد (مدخل 47، ص 157). 
2. ص 167، مدخـل 65، کتـاب زندگـى و آثـار شـیخ ابوالحسـن بسـتى تألیف بسـتى 
نیسـت، بلکـه اثرى اسـت مشـتمل بر چهار رسـاله از ابوالحسـن بسـتى با مقدمـۀ محققانۀ 
دکتـر نصـراهللا پورجـوادى، دربـارة زندگى و آثـار او. بنابرایـن، قید عبارت «سرگذشـت نامۀ 
عـارف قـرن پنجـم» در معرفـى اثـر خالى از اشـکال نیسـت. همچنین در مقدمـۀ فرهنگ 
نیـز ایـن کتـاب، از نـوع تذکره نامه هـاى عرفانـى دانسـته شـده کـه قابـل تأمـل اسـت 

ص. 50).  (باقریان موحـد، 1395، 
3.  ص 214، مدخـل 120، کتـاب ترجمـه و شـرح تمهیـد القواعـد کـه در دو مدخـل 

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

متوالـى 121 و 122 نیـز بـا عناویـن التمهیـد فـى شـرح قواعدالتوحیـد و تمهیدالقواعـد، 
زیرمجموعـه نـام على بـن محمد ترکۀ اصفهانى معرفى شـده اسـت، در اصل، شـروح کتاب 
قواعـد  التوحیـد محمد بن حبیـب اهللا ترکـۀ اصفهانـى جـّد على بـن محمـد را معرفـى کرده 
اسـت. امـا در هـر مدخـل، تعریـف مجمـل و متفاوتـى از این شـروح دارد که مبهم اسـت. 
ابهـام تعریف نگارى این شـروح، از آن جا ناشـى مى شـود که قید نشـده اسـت ایـن کتاب ها 
شـرح کـدام اثـر و متعلـق به چه کسـى اسـت؟ ذکر این کـه این آثـار از کتب مهـم عرفانى 
اسـت، آگاهـى چندانـى در اختیـار مخاطـب قـرار نمى دهـد. ما در ایـن مجال نیـز معرفى 

زیـر را پیشـنهاد مى کنیم:
«کتـاب قواعـد  التوحیـد از مهم تریـن متـون عرفـان نظرى به شـمار مى آیـد و موضوع 
آن شـرح توحیـد وجـود، اثبـات آن و بیـان مبانـى عقلـى و عرفانـى در این مسـئله و دفع 

شـبهات و ایرادهاى آن اسـت».  

 نقدى بر برخى مدخل هاى فرهنگ
1. ذکر نشدن شاخص ترین و اصلى ترین اثر مؤلف یا برخى از آثار او:

ـ ص 176، مدخـل 74، کتـاب تهذیـب  حلیة االولیـاء زیرمجموعه نـام ابونعیم اصفهانى 
معرفـى شـده اسـت. حـال آن کـه خالصـه اى از کتـاب حلیـة  االولیـاء اسـت. نکتـۀ مهم تر 
این کـه، کتـاب حلیـة  االولیـاء ابونعیـم اصفهانـى در ایـن فرهنـگ معرفـى نشـده اسـت و 

به جـاى معرفـى متـن اصلـى و کامـل آن، خالصـۀ کتـاب معرفى شـده اسـت.
ـ ص 177، مدخـل 77 بـه بعـد، بـه معرفـى آثار شـیخ احمد جـام اختصـاص دارد. اما 
برخـالف تأکید گردآورندگان فرهنگ مورد بررسـى در ارائۀ فهرسـتى جامـع از کارنامۀ آثار 
عرفـا، نـام دو اثـر از آثار چاپ شـدة شـیخ جام، ذکر نشـده اسـت: سراج السـائرین و رسـالۀ 

سمرقندیه.
ـ در ص 201، مدخـل 109 و ص 225، مدخـل 126 و ص 432، مدخـل 306، سـه 
کتـاب دربـارة عقاید، سـخنان و سرگذشـت شـیخ احمد جام معرفى شـده اسـت. یادآورى 
مى شـود، دو کتـاب چـاپ شـدة دیگـر نیز دربـارة مقامـات احمد جام هسـت کـه مى تواند 

بـه فهرسـت مدخل هـا افـزوده شـود: مقامات منظـوم و اثبـات بزرگى شـیخ جام. 
ـ ص 466 بـه بعـد، معرفـى آثـار قشـیرى آغـاز شـده اسـت کـه نامـى از اثـر مهـم او، 

لطائـف  االشـارات ذکر نشـده اسـت.
ـ ص 497 بـه بعـد، بـه آثـار مولوى اختصـاص دارد، امـا از مهم ترین کتـاب او، مثنوى 

معنـوى، نامى برده نشـده اسـت.
2. تکـرارى بـودن برخـى مدخل هـا که بـه جـاى آن، مى تواسـتند کتاب هـاى دیگرى 

را جایگزیـن کنند:
ـ ص 245، مدخـل 148، چـاپ مسـتقلى از کتـاب ادب النفس، حکیـم ترمذى معرفى 
شـده اسـت. در مدخـل 153، ایـن کتـاب دوبـاره همـراه رسـاله اى دیگـر و باعنـوان کتاب 
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الریاضـه و ادب النفس معرفى شـده اسـت.
3. معرفى ترجمۀ آثار، به جاى معرفى آن، به زبان اصلى:

ـ ص 259، مدخـل 172، ترجمـۀ عرائـس  البیـان  فـى  حقایـق  القرآن، روزبهـان بقلى، 
به جـاى متـن عربـى آن معرفى شـده اسـت.

ـ ص 268، مدخـل 178، ترجمـۀ منطـق  االسـرار  به بیان  االنوار روزبهـان بقلى باعنوان 
مکاشـفات صوفیـان معرفى شـده اسـت که معرفـى متن به زبـان اصلى (عربـى) ارجحیت 

دارد.
4. ص 399، مدخـل 287، کتابـى باعنـوان شـرح کلمـات بابا طاهـر، زیرمجموعـه نـام 
عین  القضـات همدانـى ذکـر شـده اسـت کـه ارتبـاط مسـتقیمى بـا او به عنـوان مؤلـف اثر 

ندارد.
 5.  ص 277، مدخـل 187، دربـارة کتـاب اعجوبـه و محجوبـه اسـت. بایـد افـزود این 
کتـاب، عرفانـى نیسـت؛ بلکه داسـتاِن عامیانۀ کهن فارسـى از اوایل قرن هفتـم هجرى و از 
زمـرة کتاب هاى اخالق، سیاسـت و تدبیرمنزل، به شـمار مـى رود (آل داوود، 1387، ص. 3).

کتاب شناسى کتاب هاى عرفانى پیشنهاد شده در این نوشتار
ـ أبى نعیـم االصبهانـى، احمـد بن عبـداهللا (1416). حلیة االولیـاء و طبقات االصفیاء (10ج). 

مکتبـة الخانجـى (قاهره). دارالفکر، بیـروت – لبنان. 
ـ االصفهانـى، ابى منصـور (1366). نهج الخـاص. به تصحیح نصراهللا پورجوادى. شـمارة 

5 و 6. پاییز و زمسـتان. ص ص. 132- 149.
ـ تفسـیر عرفانـى قرآن منسـوب به امام جعفـر صـادق (ع) (1393). به تصحیح مهدى 

تدیـن و على اصغـر میرباقرى فرد. چاپ اّول. تهران: سـخن.
ـ جامـى نامقـى، شـهاب الدین  اسـماعیل بن احمد (1391). رسـاله در اثبـات بزرگـى 
شـیخ جـام. تصحیح حسـن نصیـرى جامى. چـاپ اول. تهـران: پژوهشـگاه علوم انسـانى و 

فرهنگى. مطالعـات 
ـ روزبهـان بقلـى، روزبهـان ابن ابى نصـر (1393). منطق االسـرار ببیان االنـوار. مصحح: 

سـیدعلى اصغر میرباقرى فـرد، زهـره نجفـى. چاپ اول. تهران: سـخن.
ـ ژنده پیـل، احمد بن ابوالحسـن (احمد جـام نامقى). (1389). سراج السـائرین. تصحیح 

حسـن نصیرى جامى. چاپ اول. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى.
ـ دیلمـى، ابوالحسـن (1363). سـیرت شـیخ کبیـر ابوعبـداهللا بن خفیـف شـیرازى، 
ترجمـۀ رکن الدیـن یحیـى بن جنید شـیرازى، تصحیح: ا. شـیمل طارى، به کوشـش دکتر 

توفیـق سـبحانى، چـاپ اّول، تهران: نشـربابک.
در  درجات المعامـالت  الحسـین (1369).  بـن  محمـد  عبدالرحمـن  ابـو  السـلمى،  ـ 
مجموعـه آثـار السـلمى. (ج1). گردآورنده: نصـراهللا پورجوادى. چاپ اّول. تهران: مرکز نشـر 

دانشگاهى.

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ـ السـلمى، ابوعبدالرحمـن محمد بـن الحسـین (1369). سـلوك العارفین در مجموعه 
آثار السـلمى. (ج3). گردآورنده: نصراهللا پورجوادى. چاپ اّول. تهران: مرکز نشـر دانشـگاهى.
ـ السـیرجانى، ابوالحسـن على بن الحسـن (1393). البیاض و السـواد من خصائص حکم 
العبـاد فـى نعـت المریـد و المـراد، تصحیح و تحقیـق: دکتر محسـن پورمختار، چـاپ اّول، 
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