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  چکیده
 .کندها با ذهن مخاطب و جهان بیرون ارتباط برقرار میهر متن به وسیلۀ پیرامتن

 در قابلیت بررسی پیرامتنی را داراست. آثار منثور جامی است کهجمله از االنسنفحات

 دو دسته بهیی و مطابق با نظریۀ ژنت اشناس االنسنفحاتهای پیرامتن پژوهش حاضر

ی به شکل االنسنفحات در درونی و بیرونی پیرامتن عناصر گردید. تقسیم و بررسی

 ارائۀ با هاپیرامتن این از هریک اند.گرفتهشکل متناسب و سازوار با متن اصلی

 و بخشندمی عمق را مخاطب دریافت و فهم طرفی از اصلی، متن دربارۀ اطالعاتی

این  .کنندمی راهنمایی اثر این از استفاده چگونگی در را مخاطب دیگر از سوی

از جانب اشخاص گوناگون اعم از مؤلف، کاتب، ناشر، مصحح و دیگر  عناصر

مؤلف و مصحح  ،همهاند که از میان اینخلق شدهمنتقدان، پژوهشگران و نویسندگان 

وسیلۀ منتقدان، ها نیز که بهدیگر پیرامتن .اندداشته این کتاب در خوانش متن نقشی بسزا

امکان ارتباط بیشتر با متن  در قوالب گوناگون عرضه شده استمحققان و نویسندگان 

نی های بیروپیرامتن ترینمهمو  بیشترین فراهم نموده است. و نقد و تبلیغ آن را

 گردد.به زمان نزدیک به تألیف این کتاب بازمی االنسنفحات
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 مقدمه. 1

 ،بیانگر این اصل است که متن و شناسیهای ادبی و زبانبینامتنیت از اصطالحات رایج در نظریه

بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با دیگر متون دارد. این واژه را  نظامی مستقل و خودبسنده نیست

. مطرح کردهای گوناگون م. برای هر نوع ارتباط میان متن1960 سال نخستین بار ژولیا کریستوا در

و  همچون گفتگومندی میخائیل باختینهایی داشت که آراء زمینهالبته وضع این واژه پیش

در گسترش و تکامل این  و ریفاتر . پس از کریستوا نیز بارت، ژنیستهاآن ازجملۀ چندصدایی

پردازان پیشین به بررسی روابط تر از نظریهیافتهتر و نظامگسترده نظریه نقش بسزایی داشتند. ژرار ژنت

را برگزید و این روابط را به پنج « ترامتنیت»واژۀ  میان متون پرداخت. او برای مجموعۀ این روابط

موضوع پژوهش  .متنیت. بیش5. سرمتنیت 4. فرامتنیت 3. پیرامتنیت 2 . بینامتنیت1کرد: دسته تقسیم

 (.84: 1386 )نامورمطلق، حاضر قسم دوم ترامتنیت است

ها همان آستانهکرد. این  هایی گذرآستانهها و برای ورود به جهان متن همواره باید از ورودی

 ،یک کانون و مرکز در نظر بگیریم عنوانبهرا  ادبی متنشدۀ هر اصل آفریدهاگر  ها هستند.پیرامتن

متن مرکزی ملزم به عبور از این ی دستیابی به یگری احاطه شده است و خواننده براهای دتوسط متن

ها با اذهان مخاطبان پیرامتن یلۀوسبه متن. به نظر ژنت هر (Genette,1978:7) هاستاین پیرامتن

که آن  هاآستانهکتاب (. ژنت در مقدمۀ 90:1386 )نامور مطلق، کندو جهان بیرون ارتباط برقرار می

انحصاری یا اساسی بر یک  طوربهاثر ادبی »نویسد: می چنینینانیت اختصاص داده است را به پیرامت

های کالمی همانند متن بنا شده است؛ یعنی)تعریف بسیار کوتاه( بر یک تداوم کمابیش بلند سخن

 (.جاهمان) «آیدمیو تصاویر  درآمدیشپنام مؤلف، عنوان، 

گیرد و همواره عناصر و ان در اختیار خوانندگان قرار نمیعری صورتبهدر واقع هیچ متنی 

 هاآن رای ورود به جهان متن باید ازگیرند که بمیون ورودی و آستانه، متن را در برهمچ هاییواژه

 در هاست.ورود به آن متکی به این پیرامتن خواننده از هر متنی پیش ازگذر کرد و برداشت اولیۀ 

 تلقی اصلی متن از بخشی صراحتبه را هاآن توانینم که هستند ویزهاییادست هانپیرامت واقع

. (Genette,1978:8)اندکانونی متن کنندۀیلتکم و بخشتداوم دربرگیرنده، یهرروبه اما کرد،

آن مواردی است که هرگز مشخصاً متعلق به متن یک اثر نیست بلکه در شکل  شامل همۀ پیرامتن

 (.87:1394 )غفاری، دادن آن اثر در قالب یک کتاب سهیم است
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هایی مانند عنوان، مقدمه، پیشگفتار، مطالب مثبت مؤلفهتوان گفت که ها میندر اهمیت پیرامت

رود ها به شمار میپیرامتن ۀازجملدربارۀ متن یا حتی ناشر و اعتبار او  وهشگرانمنتقدان و پژ و منفی

 شود افق انتظاری در خواننده ایجاد شود.که سبب می

 ارزش و نمایدمی برجسته را متونماندۀ  مغفول هایبخش که است مفاهیم دستینازا پیرامتن

 را مسائل از بسیاری ها،پیرامتن این زیرین هایالیه دهد.می نشان وضوحبه را آن تاریخی ادبی

 مطرح جدید هاییپرسش یا و درسمی جواب به پاسخیب هایپرسش آن، پرتو در و کرده روشن

 (.169:1395 )پیرانی، است آن حیات تداوم و علوم رشد و پویایی موجب امر همین که شودمی

. پیرامتن درونی کرده استمتن تقسیم متن و برونها را به دو دستۀ کلی: درونپیرامتن ژنت مجموعۀ

واسطه با متن اصلی و بیمستقیم  طوربهتوان آن را پیرامتن پیوسته نیز نامید، پیرامتنی است که میکه 

 دهندمیها توضیحاتی را در مورد متن ارائه پیرامتن گونهینا و کانونی مرتبط و به آن پیوسته است.

های درونی یا پیوسته در یک توان به متن دست یافت. پیرامتننمیکه گاهی بدون این توضیحات 

های میانی، عنوانرعنوان، یان دوم، زیرعنوان)عنوان فرعی(، زاز: عنوان، عنو اندعبارتاثر کتابی 

های پیرامتن ...نوشت، وپینامه، شناسنامه، مقدمه، پیشکشکتاب، طرح روی جلد، مجموعه،  ۀانداز

 )نامورمطلق، دیگرهستند: ناشری، مؤلفی، شخص  یمتقسقابلخود به سه دسته  ۀنوببهدرونی 

ناپیوسته و منفصل با متن  صورتبههایی هستند که رونی آن دسته از پیرامتنیهای بپیرامتن (.91:1386

و بیشتر  فهم متن و ورود به آنامکان  شوند ومیغیرمستقیم با متن اصلی مرتبط  طوربهقرار دارند و 

رونی دارای تنوع و گوناگونی بیشتری است، یهای بکنند. پیرامتنمیاز آن تبلیغ یا نقد متن را فراهم 

هایی که توسط مؤلف و ناشر برای کرد: پیرامتنتوان آن را به دو بخش بزرگ تقسیم میچنانکه 

هایی که توسط دیگر اشخاص همانند گزارشگران، منتقدان پیرامتن ؛جلب مخاطب خلق شده است

  (.92)همان: گرفته استشکلو مؤلفان دیگر 

از آثار منثور عبدالرحمان جامی به فارسی است که در  القدساالنس من حضراتنفحات

ه. ق. به پایان برده است.  883در سال و ه. ق. به خواهش امیر علیشیر نوایی به آن پرداخته 881سال

 34تن از رجال بزرگ صوفیه و  582تن که از این میان  616این کتاب مشتمل است بر شرح احوال 

 است که کشف و بررسی گرفته هایی درون و بیرون این اثر شکلمتنند. پیراباشتن از زنان عارف می

تواند راهگشای می هاموضوع پژوهش حاضر قرار گرفته است. شناسایی و تحلیل این آستانه هاآن
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 االنسنفحات درونی و بیرونی هایپیرامتن و معرفی شناسایی مقالۀ حاضر در پرتو خوانش متن باشد.

 پردازد.می ادبی در خوانش متن این اثر بزرگ هاآن به تشریح نقشجامی 

 . پیشینۀ پژوهش1-1

در متون مختلف به انجام رسیده « پیرامتنیت»محوریت موضوع با  گوناگونی هایپژوهشتاکنون 

 :ازجمله است.

 گویۀپیش و منثور عناوین ها،دیباچه نظیر مثنوی، پیرامتنی عناصر بررسی درکوچی  سلیمی

داده است. در واقع آنچه  قرار مطالعه موردرا  هااین پیرامتن کارکردهای ،این کتاب آغازین()ابیات 

 این عناصراین پژوهش تمامی  های درونی مثنوی است.در این مقاله مورد پژوهش واقع شده پیرامتن

 (.1396کوچی، دانسته است)سلیمیاصلی مؤثر  متن معنای تکمیل به را در جهت کمک پیرامتنی

 بیرونی و غیرمؤلفی هایپیرامتن بررسیبا عنوان  طالبی روضاتیان ورا  در این باره مقالۀ دیگر

بیرونی و غیرمؤلفی  هایاند که در آن به معرفی مختصر پیرامتنانجام داده االولیاءتذکره

 (.1397اند)روضاتیان و طالبی،بسنده کردهاالولیاء تذکره

 دوگانگی بررسیمتن،  معنای تحریف یا گیریشکل در هاپیرامتن تأثیربا عنوان  ی دیگرپژوهش

و  های درونی و بیرونی این اثرپیرامتن به بررسی ،هاپیرامتن ۀدریچ از تقیام ماشین با شطرنج رمان

 (.1394)غفاری،پرداخته است هاآن تقابل و دوگانگی

 هایجنبه از پژوهشگران و گرفته صورتهایی تاکنون پژوهش جامی االنسنفحات دربارۀ

و اغلب  نبوده استهای جدید از دیدگاه نظریه ،کدامیچهکه البته  اند؛پرداخته اثر این به گوناگون

اند؛ مانند پرداختهبندی موضوعی حکایات و اقوال آن های زبانی خاص یا طبقهویژگی به بررسی

 (1386پرداخته است)خاتمی، االنسنفحات های زبانی جامی درویژگیای که خاتمی در آن به همقال

عرفانی  هایهای ادبیات عامیانه در حکایتمایهبررسی درونای با عنوان نامهیا پایان
 حیث این از و نگرفته قرار بررسی مورد اثر این پیرامتنی رابطۀ حالتابه .(1396)دلیر،االنسنفحات

 .است خویش به منحصر دستاوردهای دارای حاضر پژوهش
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 االنسهاي نفحاتپیرامتن. 2

 هاي درونیپیرامتن. 2-1
 االنسنفحات کتاب ای با نامدر مجموعه اصلیشود که همراه با متن هایی میاین دسته شامل پیرامتن

توان به مؤلف، ناشر، میرا  االنسنفحات درونی هایپیرامتن خوانندگان قرار گرفته است. یاردر اخت

 .دادمصحح نسبت  وکاتب 

 اي مؤلفیهپیرامتن .2-1-1

اقتضای حال  یدرستبه و شودجامی از نویسندگان پرکار در ادبیات کالسیک فارسی محسوب می

رتباط با متن اصلی شکل او در اهایی که از جانب پیرامتن روینازامخاطب را تشخیص داده است 

عنوان اصلی کتاب،  :است قرار این از االنسنفحات مؤلفی هایروشنگر و گویاست. پیرامتنگرفته، 

 .االنسنفحاتنوشتۀ ، خاتمه، پشتاالنسنفحاتعنوان، مقدمۀ جامی بر زیر

 كتاب اصلی عنوان. 2-1-1-1

 ترین عناصرشدهتهشناخ اثر از یک عنواننام اثر است.  ،دهنده به معنای متناولین پیرامتن شکل

 اثر یک عنوان معاصر، ادبی و فرهنگی مطالعات درشود. می محسوب هنری و ادبی متن پیرامتنی

)سلیمی  است قرارگرفته« شناسیعنوان»نام  به مستقلیبررسی شاخۀ  و مطالعه مورد، هنری و ادبی

 اجباربهورود به متن است و مخاطب برای ورود به فضای متن  آستانۀ ،عنوان(. 251: 1396کوچی، 

دلیل هرچه عنوان زیباتر و رساتر باشد، گذر از آستانه و ورود از این آستانه عبور کند. به همین باید 

ف باید نامی برای اثر انتخاب مؤل (.74:1394 )برامکی، گیردن با موفقیت بیشتری صورت میبه مت

 (. 132:1383 )پورجوادی، دیدن آن دریابد که موضوع کتاب چیست که خواننده با کند

است.  واژهمرکب از چندین  -القدسحضراتاالنس من نفحات -این کتاب اصلی عنوان

)فرهنگ فارسی معین، شده استهای خوش معنا است که جمع نفحه، بوی« نفحات» کلمهنخستین 

، مؤالفت، آرامش و اثر جمال حق در قلب بنده آمده خو گرفتنبه معنای  نیز «اُنس» ذیل نفحات(.

قرب، حضور، آستانه معنای جمع حضرت، در اصل مصدر مجرد عربی است در « اتحضر». است

 ت(.حضر، ذیل همان)آیدنام قدیسان و بزرگان می ای است که برای احترام پیش ازدرگاه، کلمه

  قدس نیز به معنای پاکی و بهشت است.

اما برای خوانندۀ آگاه با معانی  ،یده استزبرگ عنوانبیانی مجازی در کاربرد این  جامیاگرچه 

 مشایخ را که مجاز از سخنان معطر انفاسجامی، این اثر چندان مبهم نیست.  یۀتسموجه ،این واژگان
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حاصل مؤانست با  ،این پاکی و قداست دهد.داند و به بهشت نسبت میمیو معطر پاک ست، هاآن

که پس از جامی مورد تقلید  است محتوای کتاب موضوع و گویای چندان این عنوان حق است.

از  هرکدامگذاری اثرشان از ی که در ناماشده است به گونه واقع عرفانینویسان بسیاری از تذکره

هامی در اب نقطۀ ،با توضیح این نکته در مقدمه از طرف دیگر جامی. اندبهره گرفتهعنوان واژگان این 

به مشایخ که از حظایر مشتمل بر نفحات انفاس طی چون؛ ذهن مخاطب اثرش باقی نگذاشته است

 القدساالنس من حضراتنفحاتاقان محاضر انس وزیده، آن را به و از مشام جان مشت قدس رسیده

  (.2:1370 ،جامی) مسمی نموده است

 . زیرعنوان2-1-1-2

 بندی آن بر اساس نام مشایخ صورت گرفته استای است که بابمتون صوفیانه ازجمله االنسنفحات

های عرفانی جای گیرد؛ یعنی عنوان هر بخش نام ر سبب شده تا در گونۀ سرگذشتنامهو همین ام

این نام گزارش ذیل  618در این کتاب در کتاب آمده است.  عارفی است که گزارش احوالش

نخستین بخش شامل گزارش  .است بندی شدهتقسیمها در دو بخش این گزارش مشایخ آمده است.

فی »با عنوان بخش دوم  و است  ذکر نکردهاست که جامی برای آن عنوان خاصی مردان عارف 

 با ذکر زن عارف است. 34شامل گزارش احوال  «ذکر النساء العارفات الواصالت الی مراتب الرجال

ود که بخش نخست کتاب شرح احوال مردان عارف شدر این عنوان مشخص می« تب الرجالامر»

اشخاص را  ل و اقوالااحو جویوبرای جست به کتاب این شیوۀ تبویب مراجعۀ مخاطب بوده است.

گزارش احوال  کهاین یژهوبه ،اندبا آثاری که موضوعی باب بندی شدهدر مقایسه  ؛سان کرده استآ

 شده است. دهیسازمانزنان و مردان عارف در دو بخش مجزا 

 االنسنفحاتمقدمۀ جامی در  .2-1-1-3
پلی است میان نویسنده و خواننده که معمار آن نویسنده  وهای ورود به متن مقدمه یکی از دروازه

اقتضای حال مخاطب  بنا براست تا مسیر را برای ورود خواننده به متن هموار سازد. پس نویسنده 

که اثر به آن تعلق دارد به نگارش مقدمه  خود و بسته به شرایط زمانی، اجتماعی، سیاسی و نوع ادبی

های ها، ویژگیساختار و قالب مقدمه در متون کالسیک ادب فارسی با وجود شباهت .پردازدمی

 گیرد.به خود می یفردمنحصربه

، در نشده استنده هنوز وارد بحث اصلی متن سطور آغازین هر کتاب، جایی که نویس

جلوی  مقدمه در لغت به معنای اول چیزی، قسمتشود. ته میشناخ« مقدمه»نویسی با عنوان فهرست
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و در اصطالح ادب  )فرهنگ فارسی معین، ذیل مقدمه( شروع کار آغاز و ،حادثه، واقعه، لشکر

آن به معرفی موضوع  آید و معموالً درتاب، رساله، مقاله و مانند آن میای است که در آغاز کنوشته»

ر لغت به که دبعضی آن را با دیباچه فرهنگ بزرگ سخن، ذیل مقدمه(. «)پردازندو روش کار می

معنای خطبه و سرآغاز و عنوان کتاب به  در اصطالح بهمعنای رخسار و روی و چهره و عارض و 

چراکه دیباچۀ کتاب  شوددیده نمی هاآن دانند زیرا در تعریف تمایزی بینرود یکی میکار می

 (.8:1372 )سجادی، روی آن است ۀمنزلبه

پورجوادی معتقد است که دیباچه جزو . انددانستهبعضی از پژوهشگران دیباچه را از مقدمه جدا 

با مقدمۀ کتاب فرق  روینازاآن قلمداد کرد؛  توان آن را جزو بدنۀ اصلیکتاب است، ولی هرگز نمی

(. بعضی دیگر 124:1383 )پورجوادی، دارد. مقدمه مدخل بحث است، اما دیباچه مدخل بحث نیست

کند تعریف باال در زمان ارائۀ مصداق، عینیت پیدا نمی» و بر این باورند که اندمخالفنیز با این عقیده 

جدا تصور کردن این دو مفهوم ناشی از  باور برخی، بنا برو قادر به تفکیک دیباچه و مقدمه نیست. 

نبوده  هاآن در ذهن ادبای پیشین تفاوتی میان»های پژوهشگران جدید است و اصوالً بندیتقسیم

در این است که در اغلب کتب قدیم تنها  نظراختالف(. شاید ریشۀ این 38:1390 شتیانی،)ر «است

گفت  اما باید ،وجود داشته استی ورود به بدنه اصلی نوشتار ای برازمینهپیش عنوانبهش یک بخ

آورده آن مقدمه  ای که مطالب دیگر درای هست و پس از آن مقدمهکه در بعضی کتب قدیم دیباچه

ای که در تذکرۀ ای دارد و پس از آن مقدمهالشعرای دولتشاه سمرقندی، دیباچهمثالً تذکره ،شده

 (. 9:1372 )سجادی، شعرای عرب نوشته است

های نسبتاً ثابتی داشته است. پژوهشگران دربارۀ این ساختار نویسی از ابتدا عناصر و قالبدیباچه

دیباچۀ کتب قدیم را پس از حمد وستایش خداوند و مدح اند. ضیاءالدین سجادی ها گفتهکلی سخن

گفتند که می« ثمانیه رئوس»داند که به آن پیامبر و امامان و بزرگان دین شامل هشت مطلب می

اول غرض علم. دوم منفعت آن علم. سوم عنوان کتاب. چهارم مؤلف کتاب. پنجم از  عبارت بود از:

تب علوم است. هفتم ابواب آن علم. هشتم طریق تعلیم آن کدام علم است. ششم کدام مرتبه از مرا

 (. جاهمان) علم

تواند ، مقدمه میداشته باشدای برای نگارش اثر خود شدهای طرح از پیش تعریفاگر هر نویسنده

یک طرح ذهنی و پیشنهادۀ یک اثر پژوهشی،  ۀمثاببهنموداری از این طرح باشد. پس مقدمۀ کتاب 

تواند دارای ساختاری خاص باشد. اگر مقدمۀ این کتاب متناسب با زمان تألیف و موضوع خود می
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خواهیم دید که مؤلف چه هوشمندانه  در نظر بگیریم،را در حکم مقدمه یا پیشنهادۀ یک اثر پژوهشی 

های الزم برای یک ای که همه بخشست به گونهکرده ا دهیسازمانمطالب مندرج در این بخش را 

 پیشنهاده را داراست. 

بخش تقسیم نمود. بخشی که  سهتوان به ، مینوشته است االنسنفحاتای را که جامی بر مقدمه

آنچه معلوم شود به »است:  اثرشو روش نگارش ها و بواعث جامی پیرامون انگیزهاز زبان خود 

دیگر سخنان چیده و معارف سنجیده  است در بیان آرد... از کتب معتبرۀعبارتی که متعارف روزگار 

 «...داعیۀ قدیم صورت تجدید یافت و دغدغۀ سابق سمت تقویت و تأکید پذیرفت ...اضافۀ آن کرده

 (.2: 1370 )جامی،

مفاهیم عرفانی که جامی  به توضیح بعضی، شده است گرفتهکه بیشتر از دیگر منابع بخش دیگر 

که قرب  وَلیوالیت مشتق است از »داند، اختصاص دارد: ورود به متن می را الزمۀ هاآن شناخت

ای باشند که د طایفهزهاتفاصیل...  در صوراست... معرفت عبارت است از بازشناختن معلوم مجمل 

التفات به و از  به نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهده کنند و دنیا را در صورت قبح معاینه بینند

 (.3همان:) «...زینت مزخرف فانی او رغبت بگردانند و در جمال حقیقی باقی رغبت نمایند

شعر حدیث، است و جامی در آن با استناد به قرآن، بخش نخست  که گویی در ادامۀ بخش سوم

باشد که » شمارد:میبر -که سرگذشتنامۀ عارفان است -را  و اقوال مشایخ فواید نوع کتابش

کنندگان را از مطالعه و مالحظۀ آن یقینی نسبت به این طایفه حاصل شود، و هذیانات جماعتی مطالعه

کنند در ایشان سرایت نکند و از غایلۀ غوایت آن جماعت میکه نفی کرامات و مقامات این طایفه 

 (.23همان:) «محفوظ مانند

تفکیک نکرده اما بر اساس  از هم تحت عناوین مختلف راها شاگرچه خود جامی این بخ

کتاب  آن در حکم دیباچۀ توان گفت بخش اول و ادامۀمی تعاریف ارائه شده از مقدمه و دیباچه،

االنس نفحات همان توضیح مفاهیم نظری است مقدمۀو بخش دیگر که  مدخل بحث نیستاست که 
  هم مانند تعدادی از کتب قدیم هم دیباچه و هم مقدمه دارد. االنسنفحات به این معنا که؛ است

میدیه در اصطالح ادبی تح آغازین که طبۀاین خاست. ای عربی خطبه ،مقدمه در سخن آغاز

ها موضوع بسیاری از پژوهش اهمیت جلوه کند،در نگاه اول بی ممکن است شود ونامیده می

شامل ستایش خداوند  آیدمقدمه به حساب می در حکم مقدمۀ که خود بخشاین . گرفته استقرار

های کامل از نثر فنّی و ها نمونهتحمّیدیهاست.  و نعت پیامبر اسالم و منقبت اولیا و پیشوایان دین
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زاده ستوده و نجفرک. ) استوّل سبک نثر هر دوران تحتابع  حالیندرعمصنوع و مسجّع و 

 عموماً که - هاهمنظوم و دواوین ۀمقدم در هم فارسى ادب در هاتحمیدیه .(1365 :روشبارف

 تعلیمى، فلسفى علمى، موضوعاتى، که منثورى آثار در هم و -دارند عاطفى و حسى بسترى

 (.19:1392 پور و عباسی مقدم،)حسن اندهشد آثار بخشزینت دارند،  ...و عرفانى ،تاریخى

به سپاس  و روان موجزای خطبه دربه زبان عربی  در چهار سطر نفحاتدر ابتدای دیباچۀ  جامی

مقتدای عرفا پرداخته بر  عنوانبه نعت پیامبر)ص(خالق اولیاء و پس از آن  عنوانبه و ستایش خداوند

مَرائی »کاربرد واژگان و ترکیباتی مانند:   فرستد.پیروان و پیرو پیروانش درود میاو و خاندان و 

 (1:1370 )جامی، «و... نُورِهِ القَدیمِ، حُجُبَ الْکَوْنِ، الْوُجُودِقُلُوبِ اَوْلیائه، مَجالی جَمالِ وَجْهِهِ اَلْکَریمِ، 

« براعت استهالل»تواند گواه صنعت بدیعی می االنسنفحات در خطبۀ که متعلق به حوزۀ عرفان است

آورد که خواننده را به عباراتی در دیباچه مینویسنده به تناسب موضوع کتاب  در آن باشد که

 سازد.رهنمون میموضوع اصلی 

الخطاب فصلالخطاب است. ستایش، که ذکر آن رفت، شامل فصلدیباچۀ جامی عالوه بر 

که بسیاری از مؤلفان به تقلید « اما بعد الحمد و الصاله»مخفف « اما بعد»عبارت از است از ذکر کلمه 

به کار از نویسندگان تازی پس از خطبۀ توحید و نعت رسول اکرم)ص( بلند باشد یا کوتاه آن را 

 (10:1372 )سجادی،برده 

دیباچه محلی بوده در گذشته آورند. ده را در دیباچه یا متن کتاب نمیامروزه معموالً نام نویسن

اچۀ کتاب را هجویری خویش باشند. حکمت ذکر نام مؤلف در دیباست تا ایشان در فکر احقاق حق 

: اول شرح داده است یخوببهکه از امهات کتب عرفانی فارسی است  المحجوبکشفدر مقدمۀ 

 سوءاستفاده کرده، خود را نویسندۀ کتاب معرفی کنند نامیبتوانند از کتابی میای نادان نعده کهاین

وقتی  کهاینماند. دوم میهمواره نام نویسنده کتاب زنده  کتاب جاییجانویسنده در  نامثبتبا  و

و  ارزش کتاب هم باالتر خواهد رفت به فن و علم کتاب عالم بودههمه مؤلف کتاب را بشناسند که 

یعنی ذکر اسم مؤلف فقط ؛ (1:1390 هجویری، ر.ک.) جدتر خواهد بودگرفتن آن بهد خواننده بر یا

 (.131:1383 )پورجوادی، نیست بلکه به نفع خود خواننده استبه نفع نویسنده 

خود را در عبارتی  پس از نام خدا معرفی نویسنده است. وی االنسنفحاتنقطۀ آغاز مقدمۀ 

کند. جامی هم مانند می معرفی« حمان احمد الجامیالرپای بستۀ زاویه خمول و گمنامی، عبد»مسجع 

ماندگاری نام خویش هم در  احتیاط را رعایت کرده و برایبسیاری از نویسندگان دیگر جانب 
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قبالً این عبارت را در اواخر مقدمه و هم در خاتمه کتاب نام خود را به ثبت رسانده است. جامی 

 (.637:1370 )جامی، که از آثار نخستین اوست هم آورده است النصوصنقد

 نقطۀ. بوده است اشاره کرده است دخیل نویسنده به نحوی به منابع پیشین که در تألیف اثرش

است که سلمی در بیان سیر و احوال مشایخ  ایالصوفیهطبقات، االنسنفحات آغاز بحث در مقدمۀ

الصوفیۀ طبقاتمل این کتاب و سپس طریقت در پنج طبقه جمع کرده است. جامی به معرفی کا
های موجود را روشن کاستی، نواقص و هاآن دازد و پس از توضیح روش تألیفپرمی انصاری

 االنسنفحات مانکه ه -کند تا مقدمه را برای بیان ضرورت و اهمیت پژوهشی جدید در این زمینهمی

 .(2:1370 جامی،) فراهم کند -است

شمارد مییخ را برای خوانندگان اثرش براحوال مشا فواید مطالعۀ یکبهیکمستقیم  طوربهجامی 

از: ایجاد  اندعبارتاین فواید  سخنان آنان تعالیم عملی راه سلوک است.نمایاند که می هاآن و به

یقین و نفی هذیانات نافیان کرامات و مقامات این طایفه در ذهن خواننده،  ثبات و عزم و صبر 

آن ایجاد نسبت با ایشان،  تبعبهخوانندگان، تربیت دل مریدان، ایجاد دوستی با صاحبان سخن و 

 .در جنب کردار ایشان و پرهیز از عجب و ریا شناختن تقصیر خود

ای از قرآن، جای دیگر گرداند. یکجا با آیهاش را مؤکد میعقیده یقولنقلبیان هر فایده با او در 

المثل و اقوال مشایخ او حکایات و اقوال اکرم)ص( و همچنین با اشعار و ضرببا سخنی از رسول 

در این جهت  داند وو مایۀ عبرت می باارزشالم الهی قصص انبیا در ک ۀمرتبهممشایخ صوفیه را 

تشهاد ای از کالم الهی و هم سخن رسول اکرم و پس از آن سخنان دیگر مشایخ اساست که هم به آیه

طۀ رسد که منظور همان خواجه عبداهلل انصاری است و از این بابت نقاالسالم میکرده تا به شیخ

 گذارد.اطب باقی نمیابهامی در ذهن مخ

داند با وجود ارزش و احترامی که برای این می الصوفیهطبقاتراه  دهندۀجامی که خود را ادامه

این کتاب باید »او  داند و به عقیدۀزهای عصر خود نمیکتاب قائل است اما آن را پاسخگوی نیا

ها جامی دست به باز هم تا مدت های درونیبا وجود این داعیه (.179:1379 )اگل، «روزآمد شود

جامی به  شود و عالقۀنوایی مزید بر علت میاستدعای امیر علیشیر  کهاینزند. تا تألیف اثرش نمی

 پوشد.عمل می جامۀ شدهکرده و عوایقی مانع میها به آن فکر میاالنس که مدتنوشتن نفحات

قِد معتقَد ایشان، از همه محب درویشان، معتز او با صفات جامی ضمن آوردن نام امیر علیشیر نوایی ا

ثناء مخدوم و ستایش  ،چهارمقاله مقدمۀاگرچه نظامی عروضی در  کند.یاد می شغل سیر، بر فقر دلیر
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زیر بار  گاهیچهداند اما اغلب نویسندگان صوفی نویسی میامرا و سالطین را رسمی کهن در دیباچه

  را نیز افزود.شخصی یک سفارش  های معنوی و درونی جامیباید بر انگیزهپس این رسم نرفتند. 

روشی باید گفت در مقدمه آورده  آنچه خود بنا بر االنسنفحاتروش جامی در نگارش  دربارۀ

الصوفیه آمده و معمول روزگار به این صورت که آنچه در طبقاتاست  از کتب معتبرۀ پیشین  التقاطی

حذف  ،در نظر جامی زواید است وو آنچه را که نامفهوم آورده اب خویش ی است را در کتجام

 کتاب خویش سخنان و معارفی را گلچین کرده به بوده،همچنین از دیگر کتبی که معتبر . کرده است

همان  شدۀتا کتابی بسازد که شکل جامع و کامل و روزآمد؛ (2:1370 جامی،) یده استمنضم گردان

 .باشد الصوفیهطبقات

آنچه  کند کهاعالم می یحتصربه برد. ویمی نمیرا آورده نا حالشانشرحکه  افرادیجامی از 

خواهد بود به انضمام تاریخ صوفیه  ۀدر این کتاب مذکور خواهد شد اسامی بسیاری از مشایخ طایف

 .هاآن مقامات کرامات وسیر، احوال، معارف،  والدت و وفات،

 بلکه منکر وجود کتابی در این نوع نیست داشته است، الصوفیهطبقاتای که به با اشارهی جام

به این معنا که در که در نوع خود مرجعیت داشته باشد  داندمی نوآوری خود را در تألیف کتابی

در  االسالممتقدم، معاصر و متأخر شیخ احوال تعداد زیادی از مشایخجامع جامی کتابی که  رروزگا

کتب بنا بر سخن او در دیباچه  چراکه ؛تموجود نبوده اس باشد هم  روان به زبان فارسی وآن باشد 

 دیگر بعضی ذکر از و متقدمّان، بعض ذکر بر است مقتصر»: موجود جامعیت الزم را نداشته است

 این خاطر در بارها است، خالى یاز و متأخران و وی معاصران و االسالمشیخ حضرت ذکر از و

 .(2: 1370 )جامی، «نماید کوشش آن تقریر و تحریر در طاقت و وسع قدربه که گشتمی فقیر

اقوال و حکایات مشایخ صوفیه  موضوع است.ای از مفاهیم نظری موعههر پژوهشی دارای مج

امی پس ج نیز به مفاهیم نظری در این زمینه نیازمند است.گردد میمفاهیم عرفانی  حول محور که بر

از:  عناوین آن عبارت است در شرح اصطالحات صوفیه دارد که ایاز بخش اول دیباچه، مقدمه

ارباب ، توحید، صوفی و متصوف و مالمتی و فقیر، معرفت و عارف و متعرف و جاهل، والیت و ولی

ین منبع جامی در ا .صوفیه تسمیۀوجه، انواع کرامات، اثبات کرامت اولیاء، معجزه و کرامت، والیت

النبوه، ریه، تفسیر کبیر فخر رازی، دالئلالهدایه، رسالۀ قشیحمصبا ازجملهمقدمه کتب مختلف 
مقدمۀ  ک. جامی،)ر. ... بوده استو پارسا المحجوب، فتوحات مکیه، قدسیۀ خواجه محمدکشف

مقدمه و  عنوانبهاین بخش جامی با تمهید اند. این مطالب عیناً از منبع نقل شدهاکثر  .(1370 عابدی،
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های کند و به پرسشخواننده ایجاد می الزم را در ذهناطالعات  زمینۀیشپمتن کتاب، مدخل 

پیش  از اصطالحات عالم عرفان احتمالی خواننده که ممکن است در خالل مطالعۀ مطالب کتاب

ترین واژگان جامی در این مقدمه از کلیدی .داده استپاسخ یا موجب هذیانات منکران شود، بیاید 

واژگانی است  االنسنفحات در مقدمۀ های کلیدیواژهمنظور از  در متن نیز نام برده است. کاررفتهبه

 تاریخ والدت و وفات، :گرفته استشکل  هاآن کتابش بر محوریت و بردنام می هاآن جامی ازکه 

 سیر، احوال، معارف، کرامات، مقامات.

 خاتمه. 2-1-1-4

مهم  ن نیزاالیی برخوردار است، چگونگی ختم آکه آغاز یک نوشته یا رساله از اهمیت ب طورهمان

حقوق  در جهت حفظتالشی  در پایان کتاب را وجود چنین بخشیتوان میگذار است. و تأثیر

شده تا در اعصار بعد درج در آن کتاب بار دیگر عنوان هم . زیرا دانستکتاب  ۀو خوانندنویسنده 

ی که در بسیار یش آمدهپ بساچه .کمتر باشدمؤلف امکان کاستن یا افزودن بخشی از نسخه  حیات از

و با وجود  زمان جدا و سپس مفقود شده استای از در دوره هاآن یا انتهای از نسخ بخشی از ابتدا

 االنسنفحاتخاتمه، . جامی در این بوده است یرپذامکانشناسی آن انی در ابتدا یا انتهای نسخه بازنش

هایی داند که برای آنان ویژگیروهی میگرا شامل احوال و اخالق و افعال و بیان مقامات 

 بود صحهز آن سخن گفته او با این مطالب بر محتوای کتاب که در مقدمه هم اشمارد. برمی

 .کرده استاشاره ه. ق.  883به تاریخ اتمام کتابش در سال  یتدو بجامی در  گذارد.می

 االنسنفحات نوشتۀ. پشت2-1-1-5

 مطلبی ذیلباشد. می« االنسنفحاتپشت نوشتۀ »هایی که جامی موجد آن است، از دیگر پیرامتن

مصحَح االنس نفحات شدۀچاپ کتاب آغازین در صفحۀ «اِن لربکم فی ایام دهرکم نفحاتٍ» عنوان

 نسخۀ خطی است که جامی بر پشت شده نوشته و در پاورقی در توضیح آن شوددیده میعابدی 

 و الخطابیسپس با فصلبا سه بیت عربی آغاز شده،  صفحهاین . نوشته است چنینینا االنسنفحات

با ابیاتی فارسی پایان رسد؛ سپس میبه توضیح محتوای کتاب  و استعاری بیانی کامالً ادبیبا 

مؤلف محتوای آن حاکی از ارزش و اهمیت واالی این کتاب نزد  جامی در این بخش که پذیرد.می

به را  اثرش، در نظر گرفت االنسنفحات نسخۀ پشت جلد عنوانبه توان آن رامیو  ستآن ا

و در ادامه در اگر آن را قبلۀ اقبال مقبالن خوانند رواست...کند که نشینان مجلسی هدیه میصف

 خواهد.الکمال میفت عینایزد متعال و دور از آ را شامل لطفخوانندگان آن قالب جمالت دعایی 
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إنّ لِرَبِّکُم فی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ »حدیث نبوی است: گرفته از وان این بخش برعن

رحمت هایی از در طول زندگی شما نسیم .تَشقَونَ بَعدَها أبدا مِنها فال نَفحَهلَعَلَّهُ أن یُصِیبَکُم 

 است چنین نسیمی سبب شودامید  قرار دهید. هاآن وزد. هان خود را در معرضپروردگارتان می

حدیثی معتبر برای )ص(  این سخن از پیامبر اکرم .«برای همیشه شقاوت از شما دور شود پسینازا

  (.91:1380)فروزانفر، است کار بردهبه  در دفتر اول مثنوی آن را صوفیان بوده که موالنا هم

 هاي ناشريپیرامتن. 2-1-2

چاپ کلکته به همت کامین  هاآن از . یکیاست یدهرسچندین بار به چاپ  کنونتا االنسنفحات

نفحات تأملی جدی کرده و در  . وی براست میالدی 1859شناس انگلیسی در سال خاور ،ناسولیس

 ،)مایل هروی انتشار داده استقاره جامی را در شبه حالشرح اولدست منابع مقدمۀ کتاب بر پایۀ

ه. ق. به اهتمام مال غالم  1332مربوط به تاشکند در سال  االنسنفحات (. چاپ دیگر303:1377

های آن همراه داشتن باشد که از ویژگیهاشم خجندی می رسول خواجه حسن و به کتابت مال میرزا

 تاجیکستان دوشنبۀ شهر در پیوند انتشارات(. 56:1370 جامی، مقدمۀ عابدی،حواشی الری است)

 معتبر دکتر تاجیکستان، خجند دولتی دانشگاه تاداناس از تن دو جانب از را االنسنفحات نیز

 ملی کتابخانۀ رئیس اف،میسل ناصرجان آکادمیسین نظر زیر میرسعیداف، بهرام دکتر و اوالعاق

 نیز ایران به چاپ االنسنفحات .(82:1392 )نورزاد، است چاپ رساندهبه  تاجیکستان، جمهوری

و  توان اشاره کردمی شمسی 1336پور در سال و پیوست مهدی توحیدیصحیح، مقدمه یکی به ت

قرار دیگر به تصحیح، مقدمه و تعلیقات محمود عابدی که چاپ اخیر اساس کار پژوهش حاضر 

چاپ  آن را به 1370در سال  اطالعات مؤسسۀ که برای اولین بار تصحیح عابدی گرفته است.

   به چاپ هفتم رسیده است.صفحه  1216در  توسط نشر سخن 1394در سال رسانیده، 

 قیمت، کتاب، قطع تعیین آن ازجمله که دارد اختیاراتی ناشر کتاب، چاپ و تدوین جریان در

 وی دخالت و نظارت با که است آراییصفحه و بندیپیکره ،ینیچحروف جلد، روی طراحی

 هاپیرامتن از جزئی همگی غیره و قیمت جلد، روی طراحی کتاب، قطع طرفی از. گیردمی صورت

 جلداز این میان در رابطه با متون کالسیک ادبیات فارسی  .شوندمی محسوب متن هایآستانه و

 تابع بیشتر آن قیمت و کتاب قطع زیرا بگیرد؛ قرار پیرامتنی تحلیل مورد تواندمی که است

را در قطع وزیری و جلدی به رنگ زرد  االنسنفحاتنشر سخن است.  ...نشر بازار استانداردهای

 ر روی آن است به طبع رسانیده است.روشن که تصویری از یک صوفی در حال سماع ب
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شود که حاوی پشت صفحه عنوان اطالق می کتاب یا صفحۀ حقوق به صفحۀ امۀشناسن    

آمده است موضوعات کتاب  االنسنفحات این اطالعات که در شناسنامۀ ۀازجملباشد. ی میاطالعات

 توجهقابلنکتۀ  است. ق.ه. 9تصوف، عرفان، نثر فارسی قرن نامه، شامل عارفان، سرگذشتاست که 

در است که ای بر نکتهنامیده شده و این بنا  الصوفیهطبقاتخش عنوان دیگر کتاب است که در این ب

  سلمی تألیف شده است. الصوفیۀطبقات آمده که این کتاب بر اساس همین بخش

 یمصححهاي پیرامتن .2-1-3

موجود است و یکی از این  االنسنفحاتپیشتر ذکر شد تصحیحات مختلفی از  همچنان که

ی پژوهشی از کارها. تصحیحات تصحیح محمود عابدی است که اساس کار این مقاله بر آن است

کتاب  برندۀ االنسنفحات برای تصحیح کتابجامی است. او  االنسنفحاتارزشمند او تصحیح 

 ازجملهمصحح  و همین نشانگر ارزش و اهمیت کار اوست. شده است جمهوری اسالمیسال 

و همراه با شده  االنسنفحاتاز جانب مصحح ضمیمۀ  آنچه. هاستآفرینندگان پیرامتن ترینمهم

آید. این به حساب میهایی برای ورود به متن در حکم آستانهمتن اصلی به چاپ رسیده است 

ای است ایند. در واقع مصحح در حکم واسطهنمننده تسهیل میخوانش متن را برای خواها پیرامتن

از بین نسخ متعدد  تا مخاطب مده از قرون پیشین قرار گرفتهان خواننده امروزی و متنی بیرون آکه می

های مصححی در پیرامتنرو شود. واحد روبهبا متنی منقح و  که در ادوار مختلف نوشته شده

 باشد:ح دکتر عابدی شامل موارد زیر میمصحَ االنساتنفح

 آغاز سخن. 2-1-3-1

 االنستنفحاحاتی کلی پیرامون جامی و پس از آن دربارۀ مصحح در این بخش در دو بند به توضی

و از  ای برای تصحیح دانستهپرداخته است. او ارزش و اهمیت این کتاب را انگیزهو ارزش آن 

اند نام برده و ر یاری کردهوید و در پایان از افرادی که او را در این امگکار خود می یفرازوفرودها

 کند.گزاری میسپاس

 رمزها و هانشانه صفحۀ. 2-1-3-2

 کتاب متن در .آیدصفحاتی است که در خوانش متن به کمک خواننده می ترینمهماز  این صفحه،

 صفحه این در. اندشده نگاشته اختصاری حروفی صورتبه که آمده است پاورقی در هایینشانه

 متن در زیرا شده؛ مشخص اختصاری حروف با بوده، مصحح کار مبنای که متعددی هاینسخه
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 یدهاشاره گرد حروف همین به تنها هاپاورقی در و اجتناب نسخه کامل نشان و نام آوردن از کتاب

 .است

 مصحح  مقدمۀ. 2-1-3-4

 گیردمی قرار مخاطبان اختیار در و شودمی تصحیح مصحِح توسط کهآن به دلیل فارسی کهن متون

 معرفی و خود کار شیوۀ به کتاب مقدمۀ در مصحِح غالباً. است مصحِح جانب از ایمقدمه دارای

 اثر سبکی هایویژگی برخی او، دیگر آثار و مؤلف زندگی اساس، نسخه اثر، مختلف هاینسخه

 داده قرار خویش کار محور که مختلفی هاینسخه از تصاویری ۀارائ به نیز موارد برخی در و

 نقش که نامید اثر پیرامتنی هایمقدمه از یکی را مقدمه این توانمی بنابراین. پردازدمی است،

است که در  ییهامرارتهایی حاکی از زحمات و دارد. چنین مقدمه متن شناخته شدن در مهمی

است. از طرفی بیانگر دانش کسانی است که این نسخ  کشیده شده یک اثر یهانسخهتهیه و تصحیح 

 با تکیه بر تجربیات آنان به ثمر رسیده است.

ورود به متن باشد را در  زمینۀیشپهای الزم که باید آگاهیمصحح در این مقدمه تالش کرده تا 

 .کند نیازیبمختصر خواننده را از این حیث  هرچندجانبه ننده قرار دهد و با اطالعاتی همهاختیار خوا

: است یمتقسقابل دو بخش به پیرامتن مصححی برشمرد ترینمهمتوان آن را مطالب این مقدمه که می

 )مفصل(.االنسنفحات و)کوتاه( و آثار او زندگانی جامی

طریق خواجگان، مطالبی که دربارۀ جامی در این مقدمه آمده است شامل دوستی او با تصوف، 

جامی  گویی او با تأثر از شیوۀو در آخر آثار اوست.  ارادت او به سعدالدین کاشغری و عبیداهلل احرار

دن جزئیات زندگی شخصی جامی از آورو تر به زندگی معنوی جامی پرداخته در تألیف نفحات بیش

آخذ م آمده است شامل در مقدمۀ مصحح االنسنفحات در موردآنچه  .نموده است یزپره

مشخصات  ها،ها و ترجمه، حاشیهاالنسنفحاتیوۀ کار و سخن جامی، اهمیت ش، االنسنفحات

های تصاویری از نسخه ینازاپساست.  و اشاره به محتوای تعلیقات کتاب شیوۀ تصحیح ها،نسخه

 ضمیمه شده است.مختلف نفحات نیز 

 كتاب هايپاورقی. 2-1-3-5

متن با  یکی اختالفتصریح خود او  بنا بر آورده است االنسنفحاتهای آنچه مصحح در پاورقی

در  است الهدایهمصباحو  لمحجوباکشف، الصوفیهطبقات، اسرارالتوحیدمانند  شدهشناختهمآخذ 
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این  کهایندیگر . بوده باشد که در تصحیح متن یا رفع ابهام و توضیح مطلبی سودمند مواردی

 . دهندمیهای متفاوتی از متن را در اختیار خواننده قرار ها اشاره دارند و ضبطبدلها به نسخهپاورقی

 تعلیقات. 2-1-3-6

 فارسی، تعلیقات آن است.های درونی ارزشمند در فهم متون کالسیک ادبیات پیرامتن ازجمله

 300بخش که در حدود این. در تعلیقات اشاره کرده است شدهدرجمصحح در پایان مقدمه به مطالب 

ترجمۀ ، االنسنفحاتها، حواشی الری، نشانی منابع حواشی نسخه شامل صفحه تدارک دیده شده

  باشد.اعالم می اشعار و عبارات عربی و

 هافهرست. 2-1-3-7

 هرچه گیریبهره باعث و کرده فراهم ما برای را پیرامتنی بررسی قابلیت که متون از دیگری بخش

خوشبختانه دکتر عابدی فهرستی جامع و دقیق  .هستند هافهرست ،شده است متن از بهتر و تریعسر

ها، اقوال ، داستانیات قرآنی، احادیث، جمالت دعاییکه شامل آ ارائه داده استخر کتاب در آ

، اشعار فارسی و عربی، شده در متنارائه هایبعضی واژه و عربیعربی، تعاریف فارسی 

، آداب و عادات، اصطالحات، ترکیبات عربی، لغات و ترکیبات، سخنان مؤلف دربارۀ هاالمثلضرب

نام  ها،نام جایخود و دیگران، القاب و اوصاف و مشاغل، نام اشخاص، توزیع جغرافیایی مشاغل، 

 .ها و مشخصات منابع و مراجع استکتاب

 یكاتبهاي پیرامتن .2-1-4

کتابت نموده را  ای دارد که کاتب آننسخه، خاتمه مؤلف در پایان عالوه بر خاتمۀ االنسنفحات

 883کاتب اثر سال کتابت اثر را  عنوانبهضمن آوردن نام خود الکریم الحسینی محمد بن عبداست. 

توان این بخش را میبرد. به پایان میجامی رباعی از یک  درجو سخن را با  کنداعالم می ه. ق. 

مربوط به  خاتمۀ ،الزم به ذکر است که مصحح در زیرنویس این صفحه. مداد کردلشناسنامۀ نسخه ق

آورده نگارش یافته،  هاآن را که توسط کاتبان االنسنفحاتدر تصحیح  مورداستفادهتلف نسخ مخ

 (.634:1370 )جامی، است

  هاي بیرونی. پیرامتن2-2

مجزا از متن کتاب  شود کههایی اطالق میبه آستانه االنسنفحاتهای بیرونی یا گسستۀ پیرامتن

 شود.دستۀ مؤلفی و شخص دیگر تقسیم می اند و به دوگرفتهشکل
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 لفیمؤ. 2-2-1

نگریست و به  مسئلهر به این دیدگاهی فراتتوان از دهد میفی که ژنت از پیرامتنیت ارائه میبا تعری

تبلیغی  هایمتن یا ایآستانه هایمتن ها،پیرامتنیافت. تری از پیرامتنیت دستبندی گستردهدسته

 کرده، متن پیرامون جهان وارد را مخاطب دارند که ایآستانگی و کارکرد اساس بر که هستند

 شودنمی ناگهان متولد طوربه گاهیچه متن یک .کنندمی آشنا مغفول یا ناشناخته جهان با را وی

 وجود هاییپیرامتن مقدمات و همواره ؛ بلکهگرددیعرضه نم مخاطب به مستقیم و مقدمهبی و

 کارکرد .گیرندمی بر را در متن ایگونه به ،بوده اثرگذار متن ابداع یا خلق در که دارند

 متن درون دنیای به نموده تحریض یا تحریک را مخاطب که نیست این تنها ناپیوسته هایپیرامتن

 برای را متن که گیردمی جای منطقی در بلکه کنند جلب به آن را مخاطب توجه و بکشند

 یلۀوسبه معموالً خوانندهکند. شخص میرچوب آن را م؛ یعنی چاسازدمی ،کرده محدود اهخواننده

 کند. می برقرار ارتباط متن درون دنیای با که هاستپیرامتن این

 تواندمی هامتن این است؛ گوناگون هایمتن حضور محل یک متن،بر اساس نظریۀ بینامتنیت، 

 کتاب، مورد در .(172:1395 )پیرانی، باشد نویسنده جامعۀ فرهنگی فکری فضای و اجتماع محیط

 محیط فرهنگی، عناصر و عوامل نویسنده، فرهنگی و خانوادگی محیط جغرافیایی، محیط

 همان:) آیدمی حساب به ناپیوسته هایپیرامتن است، متن بیرون که هرچه و اشخاص آموزشی،

توانند در ساختار و محتوای یک کتاب تأثیرگذار بوده چهارچوبی را برای (. همۀ این عوامل می174

ورود به دنیای متن هایی برای ثار یک نویسنده هم در حکم آستانهیک اثر تعیین کنند. حتی دیگر آ

ثر نیست. مجموعۀ این عوامل ادر درک و دریافت متن بی هاآن روند و مطالعه و شناختمی مارش به

با متن  یرمستقیمغهای منفصل که ارتباط ی بیرونی گنجاند، جایی که آستانههاتوان در پیرامتنرا می

لی هستند که از جانب مجموعه عوام االنسنفحاتهای بیرونی مؤلفی پیرامتنشوند. دارند بررسی می

 پردازیم.این عناصر می ترینمهمدر ادامه به بررسی  اند.شدهگیری یک متن مؤثر واقع مؤلف در شکل

 جامی پسندهاي سیاسی عصر. 2-2-1-1

هرات. در آن زمان در مشرق ایران سالطین تیموری  ای است متعلق به قرن نهمیسندهجامی شاعر و نو

 زمانهم. زندگانی جامی که با این طایفه کردندمی شان سمرقند و هرات بوده حکومتکه پایتخت

 بوده است بخشی از سلطنت شاهرخ و تمام دورۀ سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر و میرزا ابوسعید گورکان

یم احترام و تعظ (.4:1363 )حکمت، شودبایقرا را شامل میلطان حسین و بخش اعظم سلطنت س
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 جدشان . اعقاب تیمور نیز به پیروی ازشده است تواریخ ضبطدر کتب  تیمور نسبت به مشایخ خانقاه

به شیخ و مرشدی متوسل امرا و سالطین در هر شهر و دیار  به جرگۀ معتقدان مشایخ پیوستند.

 همان:) صوفیه یکی از طبقات مهم اجتماعی گشت ،در سرتاسر ممالک تیموریان روینازا شدند؛می

در ماوراءالنهر به نام نقشبندیه  الطین زمان(. در این میان یک فرقۀ متعصب در تسنن و موافق با س7

یافت و در بخارا و سمرقند تا اقصای خراسان  زائدالوصفانتشاری  ،که در اواخر قرن هشتمپدید آمد 

سالطین پس از تیمور یعنی  (.جاهمان) شماری به این فرقه گرویدندردم بیها هندوستان مو بعد

از طرف دیگر  .فرود آوردندارادت به آستان مشایخ این فرقه سر  شاهرخ و سلطان حسین میرزا بایقرا

سالطین تیموری تمدنی در قرن نهم در شرق ایران پدید آوردند که در پرتو آن علوم مختلف رونق 

در این میان جامی  گشت.مهد پرورش شعرا و نویسندگان مبدل و قلمرو حکومت تیموریان به گرفت 

استقبال و توجه مورد  آمدبه شمار میبه نقشبندیه تعلق داشت و هم از ادیبان عصر خویش هم که 

ثرترین عوامل خلق آثار سالطین و امرای معاصر جامی در خراسان یکی از مؤ .قرار گرفت سالطین

بروز آثار ادبی جامی از  .ستهاآن ر به نامصدّبه شکلی که بسیاری از آثار جامی مُ .نداجامی بوده

رنگی در که نقش پرافراد درباری  ترینمهم ازجملهزمان سلطنت ابوالقاسم بابر شروع شده است. 

که دارای نفوذ . این امیر ادیب ه. ق.( است 844-906) امیر علیشیر نوایی اندزندگی جامی داشته

نسبت به جامی نیز  ،استبسیار در دربار سلطان حسین بایقرا بوده و به محبت علما و فضال موصوف 

و در گسترش و تبلیغ وی به هدایت جامی دست ارادت به نقشبندیه داد ارادت خاصی داشته است. 

و در تألیف نموده بر اثر تشویق یا خواهش او خود را  از آثار جامی بسیاریاین فرقه بناهایی ساخت. 

قطعات از وی به بزرگی یاد کرده است. عالوه بر آن تعدادی مراسالت منثور و قصائد و  هاآن همۀ

 )حکمت، می موجود است که در خطاب یا در جواب امیر علیشیر نوشته شده استو غزلیات از جا

نام  ن تفاسیر و تأثیراتی که این شخصیت در تألیف آثار جامی داشته استجدای از ای .(30:1363

در . یکی پیوند خورده است واسطهبه شکلی مستقیم و بی االنسلیشیر نوایی از چند وجه با نفحاتع

ام برده و خواهش وی را جامی با ارادت تمام از او نبینیم که نام این امیر را می النسانفحاتمقدمۀ 

د محب درویشان، معتقِ»جامی از او با عنوان  های اصلی تألیف این کتاب برشمرده است.از انگیزه

اوست که « المحبهنسایم» دیگر یاد کرده است.« بر فقر دلیرمعتقَد ایشان، از همه شغل سیر و 

دهای از دیگر اثرات پسن .شودمحسوب می االنسنفحاتاز  ی جغتاییای به زبان ترکگونهترجمه

اند است که با تیموریان دشمنی داشته پرهیز از ذکر افرادی االنسنفحاتسیاسی روزگار جامی بر 
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ختالنی کسی بود که  .حسین خوارزمی را نام بردتوان خواجه اسحاق ختالنی و آنان می ۀازجملکه 

دلیل عدم توجه جامی به حسین خوارزمی  .کشته شدبه دستور او علیه شاهرخ قیام کرد و در ختالن 

ازمانده از دربار شاهرخ نزد فقیهان ب اشاجتماعی-کاری سیاسی و حفظ موقعیت دربارینیز محافظه

میرزا در هرات محاکمه زیرا آنان خوارزمی را به خاطر غزلی تکفیر و توسط شاهرخ ؛بوده است

در مورد امتناع از ذکر احوال  کاری سیاسی جامیاین محافظه (.241:1377 هروی، )مایل کردند

شود؛ عارف مشهوری که در عصر شاهرخ مبغوض واقع دین علی ترکه اصفهانی هم دیده میالنصائ

منسوب شد. بعد از چندی ابتدا با عطف توجه شاهرخ میرزا، وی در شهر یزد به مسند قضا او  .شد

  (.242 همان:) الدین را فراهم کردنداطرافیان شاهرخ میرزا، موجبات بدبینی او نسبت به صائن

 مشرب عرفانی جامی .2-2-1-2

جامی  ست.جامی مشرب عرفانی او آثار گیری ساختار و محتوایهای مهم در شکلپیرامتن ازجمله

 سلسلۀ نقشبندیه زرگاندر آغاز جوانی با ب ،سمرقند گذراندرا در هرات و که تحصیالت نخستینش 

ن کاشغری از پیشوایان این فرقه گردید. پس از فوت وی خواجه آشنا شد. او مرید سعدالدی

نسبت به شیخ زمان  جاهمهکه جامی  خواجۀ احرار بر مسند ارشاد نشست الدین عبیداهلل ملقب بهناصر

نقشبندیه است  مردی از فرقۀجامی بزرگ(. 8:1363 )حکمت، خویش سر ارادت فرود آورده است

 (.87:1396رضامنش و اشرف امامی، ) صوفیه را در آثار خویش رعایت کرده است ضوابط تمامیکه 

طایفۀ نقشبندیه مانند خواجه بزرگان  آنجا که بهاست؛ ها کوتاه که اغلب گزارش االنسنفحاتدر 

رسیم محمد پارسا و سعدالدین کاشغری میخواجه الدین خاموش، بهاءالدین عمر بخاری، موالنا نظام

 االنسنفحاتاز ذکر نام بعضی مشایخ در  پرهیز جامی .گزارش احوال با تفصیل بیشتری همراه است

هرات حضور  جامی و نقشبندیۀچراکه  نقشبندیه گذاشت طلبیروحیۀ انحصار به حسابرا باید 

اصلی  علتبرای مثال  (.237:1377 ،یهرو یلما) تابیدندبرنمی روییچهبه نقشبندی راصوفیان غیر

نویسان و بعضی تذکرهعقیدۀ  برخالف (قه.731-832)ولی اهللنعمت ی نسبت به شاهعدم توجه جام

از روی قرائن تاریخی و شواهدی که از آثار و افکار  چراکه اختالف مذهبی نبوده ،محققان معاصر

ریشۀ بلکه  ؛است تشیع بوده آیینپیرو  طورقطعبهوی توان گفت که نمی ،(1)شاه ولی موجود است

 -مان امیر سید کالل نقشبندیاللهیه و نقشبندیه بوده است که به زنعمت آن اختالف دیرینه بین طریقۀ

که شیخ محمد بهاءالدین شاه نقشبند از  و خاندان کاُللی محمدبابا سماسیخلفای  ینترکاملاز 

 ،به دنبال این اختالف(. 56: 1343 )فرزام، گرددمی باز -(390:1370 )جامی، مریدانش بوده است
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 (.57همان:)است کردهعوت میتصوف خویش د ی از پیروان نقشبندیه را به طریقۀشاه ولی بعض

اللهیه و نقشبندیه در زمان حیات جامی را هم باید بر نعمت میان پیروان دو فرقۀدستگی دو اختالف و

 .دیرینه افزوداین دشمنی 

 مذهب جامی .2-2-1-3

در قرن نهم مبانی دینی و مذهبی و اصول و قواعد کالمی به طریقۀ اشاعره که روش اهل سنت و 

و دربار او به برقرار بوده و مذهب رسمی سلطان زمان  به شکلی استوار جماعت است در شرق ایران

ن و بیشتر در آذربایجاهمچنین اصول و مبادی شیعۀ امامیه  (.5:1363 )حکمت، رفته استمی شمار

در شهرهایی از خراسان مانند سبزوار، مشهد و والیت غور لیکن . انتشار داشته استکمتر در خراسان 

تاریخ مذهبی ایران در قرن نهم پر است از  روینازا های قوی تشیع وجود داشته است.کانون

این تنازع شود ندگی جامی که قرن نهم را شامل می. در تاریخ زدهکشمکش مابین پیروان این دو عقی

که  مشهود استنیز االنس نفحات های این کشمکش دراز نمونه (.6 همان:) نمایان است یخوببه

در مواردی بغض مذهبی وی نسبت به  اند.ها گفتهاین باره سخن بعضی منتقدان پس از جامی در

نکند. شیخ عارفان شیعی عاملی بوده است که جامی نام و نشان آنان را در تذکرۀ عرفانی خود ثبت 

)مایل  ندااین عارفان ۀازجملالدین و آذری اسفراینی الدین اردبیلی و فرزندش شیخ صدرصفی

 (.244:1377 هروی،

مذکور  االنسشاتنفح را به سبب تشیع وی در دینارمالک علت بغضی که داشته  جامی به»

اولیاء شمرده.  تریناملاو را نام برده و او را کبعد از سه کس  االولیاءتذکره کتاب کهآنبا  ...نساخته

ه اب شیخ آذری داشته و نقش کدورتی کبا جن و عداوت دینی که جامی از غایت عصبیت جاهلیت

مذکور نساخته  نفحاتنگاشته نام او را در کتاب می نبوی بر لوح دلن محبت او با خاندا از مالحظۀ

آذری اسفراینی است نموده و گفته که از شعرای خراسان، اظهار عداوت حق  بهارستانو در کتاب 

از غایت عداوت دینی  وی همچنین. (305:1393 )شوشتری، «و در اشعار وی طامات بسیار است

و  سید محمد نوربخش اهلل ولی،همچون مالک دینار، سید نعمت شیعهتراجم بزرگان مشایخ عرفای 

الدین اردبیلی و آذری الدین اردبیلی و پسرش شیخ صدرپسرش شاه قاسم نوربخش، شیخ صفی

       (.304)همان:نیاورده است نفخاتاسفراینی را در 
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 شخص دیگر. 2-2-2

ش های بیرونی نقگیری پیرامتنمؤلف اثر است که در شکل جزبهشخصی « شخص دیگر»از منظور 

ای با این متن که به گونهاالنس نفحاتهای صورت گرفته حول محور تمامی پژوهشداشته است. 

های بیرونی این کند از پیرامتنآن را فراهم می و ارتباط بیشتر با در ارتباط است و امکان تبلیغ یا نقد

های مختلفی عرضه شده ثار ممکن است در اشکال و چهارچوبحال این آآید. کتاب به حساب می

، نامه، مقالهبازنویسی، تلخیص و گزیده، پایان ، کتابشناسی، ترجمه،نوشتهدستباشد مانند کتاب، 

 .پردازیمیم هاآن های برجستۀعرفی گلچینی از این آثار و نمونهدر ادامه به مهمایش، مصاحبه. 

 هاكتاب. 2-2-2-1

های پس از را داشته که از نخستین سال اقبالشاعران و نویسندگانی است که این  ازجملهجامی 

 هایی در احوال و آثار او بزنند.شاگردان، مریدان و دوستانش دست به تألیف کتاب رگذشت اود

نوشته شده و به نحوی باعث دریافت و شناخت بهتر نسبت  االنسنفحاتهایی که در رابطه با کتاب

در همۀ اعصار از  آیند. کتابمی شمار به االنسنفحاتهای بیرونی گردد، از پیرامتنبه متن می

 رود.معتبرترین منابع کسب اطالعات به شمار می

، الغفور الریعبد حواشی اند مانندبه نگارش درآمده االنسنفحات دربارۀای از این کتب دسته

 .االنسعربیات نفحات ،حواشی محمد بن محمود دهدار شیرازی، شرح درویش علی بوزجانی

 اند مانندنیز پرداخته االنسنفحاتتعدادی دیگر در خالل مباحث و موضوعات دیگر به 

و  الغافلینتنبیه ،بهبهانی محمدجعفراز  الصوفیهفضایح ،از قاضی نوراهلل شوشتری المؤمنینمجالس
از آقا  خیراتیه ،اللهی شیرازیعلیشاه نعمتاز معصوم الحقایقطرائق ،از محمود بهبهانی الراقدینایقاظ

اند نیز در این هایی که دربارۀ جامی تألیف شدهالبته کتاب .صفا تاریخ ادبیات و محمدعلی بهبهانی

االنسش نفحات ازجملههایی مباحثی هم دربارۀ آثار جامی در چنین کتاب بساچه گنجد.دسته می
حکمت  اصغریعلاثر  جامیو  یهرو یلما اثر نجیب جامی هاآن ینترمعروفکه  مطرح شده است

خواننده را از مراجعه مفیدند که  جامی و آثارش درباره یتا حداین دو با جامعیتی که دارند،  است.

 .کنندیم نیازیب بارهیندرابه دیگر منابع 

 ها. ترجمه2-2-2-2
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دهندۀ شهرت و محبوبیت کتاب و مؤلف آن بین متکلمان آن ها نشانترجمۀ یک اثر به دیگر زبان

مخاطبان بیشتر به آن اثر است، مخصوصاً اگر یک  وروددر واقع ترجمۀ یک اثر دروازۀ  .زبان است

ر نوایی علیشی فیایی خاص باشد.از یک زبان و محدوده جغرا رفرات و موضوع محتوا ازنظرکتاب 

نسائم المحبه من شمائم را به ترکی جغتایی برگرداند و آن را  االنسنفحاتنخستین کسی است که 
را به  نساالنفحاته. ق.  927به المعی در سال بن عثمان علی ملقب دپس از او محمو .نامید الفتوه

المعی با افزودن  نامید. المشاهدین قلوب فتوح المجاهدین لترویجو آن را  ترکی عثمانی ترجمه کرد

االنس یک بار نفحات تن رسانده است. 708چند تن از مشایخ دیار عثمانی فهرست آن کتاب را به 

الدین ذکریا مد زیلی و بار دیگر توسط شیخ تاجوسیلۀ ابواللیث محرم بن محه. ق. به 995ال در س

 به زبان عربی ترجمه شده است.عثمانی نقشبندی 

 گزیده و تلخیص. 2-2-2-3

مفیدند اما شاید برای  ،کنندکه کتابی را با حجم اندک عرضه میها از این جهت ها و خالصهگزیده

این کتاب، از امتیازات  جامعیت ی است واصهکه هر گزارش آن خود فشرده و خال االنسنفحات

به همین خاطر شاهد تعدد گزیدۀ این کتاب در  ربردی نداشته باشد.اشود چندان کآن محسوب می

محمود بن حسن است که  النفحاتخالصه، االنسنفحاتشده از تنها گزیدۀ یافت بازار نشر نیستیم.

 است.تلخیص کرده ه. ق.  927بن محمود آملی حدود سال 

 مقاالت. 2-2-2-4

 و آن هایارزش و متن شدن شناخته به که هستند ایبیرونی هایپیرامتن دیگر از مقاالت

 که یافت توانمی را متعددی مقاالت زمینه این در کنند.می کمک متن از تازه هایدریافت

 اساس بر توانمی را مقاالت این اند.گرفتهقرار استفاده مورد پژوهش این در نیز هاآن از بسیاری

 و است پرداخته االنسنفحات به اختصاصاً که مقاالتی نخست .کرد بندیتقسیم موضوع شمول

 . است و آثار دیگر االنسنفحات اعم از که مقاالتی دوم قسم

 (. 1322، عبدالرؤوف بینوا)االنس موالنا جامینفحات 

  (.1363عارف نوشاهی) وزگار جامی،از ر االنسنفحاتنسخۀ 

 (1367)، محمود عابدینس جامیاالنفحاتی از انسخه 

 (1371)علی شهاب، تصحیح دکتر محمود عابدی( -االنس)نورالدین عبدالرحمان جامی نفحات 
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 (1377)، سید علی طالقانیاالنس جامیاالولیای عطار و نفحاتسهم زنان در تذکره 

 (1379)دنیز اگل ،های بنیادی تصوفاالولیاهای عطار و جامی، تداوم نوشتهتذکره 

 (1384)اردوان عطارپور ،االنسشباهت مضمون در دکامرون و نفحات 

 (1385، فرناز ناظرزادۀ کرمانی)االنس بر بانوی باغ انسثیر نفحاتتأ 

 (1386)، احمد خاتمیاالنسهای زبانی جامی در نفحاتویژگی 

 من  االنسنفحات»در « تحفه المرشدین من حکایات الصالحین» ۀنشدخطی منتشر ۀسهم نسخ
 (.1390، مهدی تدین و مریم پرهیزکاری)«حضرات القدس

 (1392)، نورعلی نورزادتاجیکستان در جامی االنسنفحاتنوین  نشر بر مروری 

 و  ءاالولیاتذکره الصوفیه،طبقات) بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره
 (1395)حکیمه دانشور و همکاران ،االنس(نفحات

 (1395منیر اوسطی و حمید عابدیها)، کتابشناسی جامی 

 هانامهپایان. 2-2-2-5

 که هستند هانامهپایان برد، نام آن از توانمی االنسنفحات با ارتباط در که هاییپیرامتن دیگر از

 .اندبوده گذاررتأثی آن از وجهی و جنبه کردن روشن در این کتاب قرار دادن محوریت با هر یک

های عرفانی صورت با دیگر سرگذشتنامه االنسنفحاتای بین ها مقایسهدر تعدادی از این رساله

 .گرفته است

 که  االنس جامیاالولیای عطار و نفحاتهای تذکرهبر اساس کتاب تحقیق در رؤیای عارفان

اکرم هدایتی شاهدی، به راهنمایی محمدکاظم له هم با همین عنوان چاپ شده است، مقا

 (.1388، دانشگاه یزد)کهدویی

 االولیاءتذکره ،یداسرارالتوح بر تکیه صوفیه با کتب در خشیبکمال و تربیت هایهشیو بررسی 

 (.1390، محمد یحیایی، به راهنمایی علی صفایی، دانشگاه گیالن)االنسنفحات و

 طیبه الصوفیهطبقات االنس وو نفحات ءاالولیاتذکره های صوفیه بر پایۀمبانی تربیت در داستان ،

 (.1390نصیری، به راهنمایی تقی اجیه، دانشگاه اصفهان)

 االنس جامی از دیدگاه تاریخی، االولیای عطار و نفحاتهای تذکرهمقایسه و نقد حکایت
حسن توفیقی، به راهنمایی عباس محمدیان، دانشگاه تربیت معلم  های عرفانی،اجتماعی و اندیشه

 (.1392سبزوار)
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 العقول با نظریات روضهو  بعدالشدهاالنس، الفرج المحجوب، نفحاتهای کشفآموزه سۀمقای
، معصومه سامانی، به راهنمایی احمد حسنی رنجبر، دانشگاه شناسی شخصیتجدید در روان

 (.1393آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی)

 به راهنمایی ابراهیم رحیمی زادهیمابراه، قمرناز االنس جامیتأثیر قرآن و حدیث در نفحات ،

 (.1393واحد کرمانشاه)دانشگاه آزاد اسالمی زنگنه، 

 فریبا معینی های عرفانی تا قرن نهمنامهبررسی تحلیل ساختار و محتوای سرگذشت ،

 (.1393، به راهنمایی علیرضا فوالدی، دانشگاه کاشان)یآبادنجف

 االنس و نفحات االولیاء،)تذکرههای عرفانی در سه اثر بندی موضوعی حکایتطبقه
 اهنمایی علی تسنیمی، دانشگاه تربیت معلم سبزواررپور، به سمیه برات ،الصوفیه(طبقات

(1394.) 

 هاها و مصاحبههمایش. 2-2-2-6

 از: اندعبارتدربارۀ جامی  برگزارشدههای همایش ازجمله

بهتر آشنا شدن تفکر و  منظوربه (فرانسه) بخش زبان فارسی دانشگاه علوم انسانی استراسبورگ

مجموعه مقاالتی  یالمللی در این زمینه کرده است. در کتابادبیات ایران اقدام به برگزاری همایش بین

آوریل  و (1375) 1996که در دو همایش مختلف درباره عطار، جامی و خیام، به ترتیب در آوریل 

برگزار شدند، ارائه  ینشر دانشگاهدر بخش زبان فارسی این دانشگاه با کمک مرکز  (1378) 1999

 شده است.

 نشر وزارت امور خارجۀز سوی ادارۀ ا 1395در سال « المللی عبدالرحمن جامیبین اولین کنگرۀ»

. ت آن در دو جلد به چاپ رسیده استو مجموع مقاال جمهوری اسالمی ایران منتشر گردیده است

مقاالتی  ازجمله نیلوفر نیک سیر از االنس و سالمان ابسال جامیبررسی سیمای زن در نفحاتلۀ مقا

 در این مجموعه مقاالت به چاپ رسیده است. جامی  االنسنفحاتاست که با محوریت 

اند و اکنون توجه بیشتری های ادبی با  محوریت موضوعاتی که مورد غفلت بودههمایش

ارائه شده در  هایپژوهش یاندر مبه غنای هرچه بیشتر ادبیات فارسی بینجامد.  تواندیمطلبند، می

 اغلب مقاالت ارائه شده دربارۀبسیار کمرنگ است.  االنسنفحات، نقش های مرتبط با جامیهمایش

جامی  ینیبجهانار و د که مقاالتی که دربارۀ احوال و آثهرچن اشعار جامی است. یژهوبهدیگر آثار 

 توانند راهگشای فهم تمامی آثار وی باشند.اند میشده ارائه
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 هاهنوشتدست. 2-2-2-7

 بسیاری است گرفته قرار مصحح دسترس در متن این تصحیح جریان در که هایینسخه بر الوهع

 اندگرفته قرار استنساخ مورد گوناگون قرون در و مختلف کاتبان توسط که هستند هانوشتهدست از

 االنساتنفح به سبتن  نیز هانوشتهدست این گرفت. نادیده را هاآن اهمیت و ارزش تواننمی و

 توجه مورد و هانسخه این پیرامتنی بررسی و هانوشتهدست بررسی همچنین دارند. پیرامتنی رابطۀ

 شاید و است موجود ما ادبیسابقۀ  در آن ظرفیت که است هاییجنبه از یکی هاآن قرار دادن

ای واسطه عنوانبهمصحح  .باشد برخوردار خود ادبی آثار در پیرامتنی ظرفیت این از ملتی کمتر

و  سازدک و دریافت بهتر از متن هموار میگیرد و کار را برای درها و خواننده قرار میبین نسخه

نیاز بیترین ضبط از کتاب های متعدد برای دسترسی به مطمئنخوانندۀ امروزی را از مراجعه به نسخه

 کند.می

 گیرينتیجه

 االنسنفحات ژنت، ژرار ترامتنیت نظریۀ به توجه با گرفت یجهنت توانمی گرفتهانجام هایبررسی با

 برای نو راهی متن، با ارتباط در هاآن جایگاه و نقش تبیین که است هاییپیرامتن دارای جامی

و  یدرون هایپیرامتن بررسی با حاضر . پژوهشگشایدمی مخاطب یسوبه متن دریافت و درک

 متن دربارۀ اطالعاتی ارائۀ با هاپیرامتن این از که هریک انجامید دستاورد این به اثر، این بیرونی

 در را مخاطب دیگر از سوی و بخشندمی عمق را مخاطب دریافت و فهم طرفی از اصلی،

 .کنندمی راهنمایی اثر این از استفاده چگونگی

درونی این اثر که متصل  هایپیرامتن دستۀ بیرونی و درونی گنجانده شدند.دو در  هااین پیرامتن

خود راهنمای  ۀنوببهو هرکدام  اندگرفتهمصحح شکل توسط مؤلف، کاتب، ناشر و اندبه متن کانونی

متعسر خواهد بود. در این ه بدون حضور این عوامل خوانش متن ای کاند به گونهمخاطب واقع شده

این  کهیطوربهدر تدارک مقدمۀ کتاب کوشیده است ماهر و مجرب  مؤلفی عنوانبهمیان جامی 

 با بیانی مجازی این اثر وضع نامهمچنین  بخش همۀ اجزای پیشنهادۀ یک طرح پژوهشی را داراست.

مصحح  نمایندۀ نوع ادبی این کتاب است. وضوحبه، ها متناسب با محتوای آن بودهو عنوان بخش

متنی منقح را همراه  ،های قبل و مخاطب امروزینسخ خطی دورهای میان در نقش واسطه نیز این اثر

  قرار داده است. خوانندگاندر اختیار  یازموردنبا اطالعات 
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های پیرامتنتوان با عنوان سیاسی عصر مؤلف می -های اجتماعیاز شرایط زندگانی و ویژگی

اند یاد کرد. این عوامل کتاب مؤثر بوده گیری ایندر شکل از جانب مؤلف که این اثر  بیرونی

های . دیگر پیرامتنانداالنس نقشی ایفا کردهدهی به ساختار و محتوای نفحاتهرکدام در جهت

و نقد  که همگی زمینۀ ارتباط بیشتر با متن اندآفریدهمؤلف  جزبهرا اشخاصی  االنسرونی نفحاتبی

، ترجمه، نوشتهکتاب، دست مانند های گوناگوندر چارچوباند و را فراهم نموده و تبلیغ آن

ای از این هرکدام جنبه ،شدهعرضه نامه، مقاله، همایش، مصاحبهبازنویسی، تلخیص و گزیده، پایان

همچنین این آثار نشانگر محبوبیت و اعتبار این اثر بزرگ کالسیک ادبیات  د.یننمااثر را روشن می

 ،همهینادر میان  ؛اهمیت و آستانگی یکسان ندارند های این کتابتمامی پیرامتن رسی است.اف

چراکه  از اهمیتی ویژه برخوردار است و پس از آن مصححی در خوانش متن های مؤلفیپیرامتن

 هایدر مقابل تعدادی از پیرامتن شکل گرفته است. اندیکنزدمتن بسیار توسط افرادی که به 
 دارند؛خوانندۀ امروزی  در درک و دریافت کمتریمناسبت و موضوعیت و نقش  االنسنفحات

 .های خطی موجودنسخهو  ینیچحروفو  مانند قطع

 هایادداشت

دالیل اعتقاد شاه ولی به تسنن و رد شیعه بودن وی: تشیع در ایران در قرن هشتم و نهم رواج   -1

مورخ، صوفی و شاعر شافعی یمنی قرن هفتم و  -نداشته است، وی مرید و معتقد عبداهلل یافعی

عربی که مردود اهل تشیع است ارادت داشته است، سلسلۀ  الدینیمحبوده است، به شیخ  -هشتم

و نسبت خرقۀ شاه ولی به تصریح خود او به شیخ احمد غزالی و حسن بصری که محل  مشایخ

، شاه ولی دال بر اعتقاد او به سنت است و آثار رسد، بسیاری از اشعاراند، میانکار اهل تشیع

 :مانند

 ای و در خللیگشته که مذهب ماست      ورنه گم ره سنی گزین

سوءظن تیمور به شاه ولی بر اثر کثرت مریدان وی اللهیه و نقشبندیه: شواهد دال بر اختالف نعمه     

ولی اشاره که به احوال شاه یسانینوتذکرهاز او نزد تیمور را اغلب سید کالل نقشبندی  سعایتو 

محمدمفید مستوفی بافقی، ، مال اللهیاهلل نعمه، مانند عبدالرزاق کرمانی، صنعاندآورده، اندکرده

، ولی با نقشبندیه از آثار او نیز پیداستاختالف شاه اللهی.علی نعمههدایت و معصومخان رضاقلی

 :مانند

 (.1343)ر. ک. فرزام،اهلل را بجوی                    وز خیال نقشبندان درگذربی تکلف نعمه
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