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1. Introduction
Imitation and adaptation in poetic texts, their romantic or epical
context in specific, is not foreign to the literary world, to the extent
that the term analogous writing prevails and has made many
researchers focus on this term and run studies, like that of Nezami’s
Khamsa. But as to mystical texts, the situation varies, because
mystical experience has a great role in validating a mystical work and
especially its author. A pure mystical work is the one where the author
explains the outcome of his/her research to his follower-audience, and
avoid imitation. . It seems that regarding this issue, some mystics have
either neglected, not given it a serious thought or not applied their
mystical experiences at all in presenting a prestigious work. Imitation
and adaptation are not the only impairments noticed in some work,
while in some cases the issue of literary theft is evident.
2. Methodology
This study is based on the descriotive analysis methid by using library
research studying the mythical elements. By comparing the mysticpreaching of Bayazid Bastami the second, with the mystical works
before him, the Mesbah Al-Hedayeh in specific, the following two
questions arise: 1- Why has Bayazid the second transcribed mystical
works before him without mentioning the sources? and 2- Which are
the changes made on Mesbah Al-Hedayeh’s text and why?
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3. Discussion
Sheikh Izz al-Din Mahmud ibn Ali Kashani (d. 735 AH) one of the
famous Shaykhs of the Suhrawardiyya dynasty is the author of
Mesbah al-Hadayeh wa Meftah al-Kifaya well-known sorts of
knowledge books. In religion he is Shafits and in the sect, piouscanonistic believer. In principles of beliefs, like most Shafits, he
follows the Ash'arites. Kashani has claimed his work to be a
translation of Awarf al-Ma'arif. He stated that his work as an
independent book in Sufism containing most of the principles and
minutia of Awarf al-Ma'arif. In this way, its author has considered
Suhrawardi's book in the first place. He has dealt with the Mesbah alHedayah’s book and highlighted the outlines of the important
contents of Awarf al-Ma'arif, but has omitted the stories and
narrations and the series of documents provided by Suhrawardi. He
has not compiled the contents in this book of Awarf al-Ma'arif but he
has chosen a specific manner in arranging the chapters. contrary to
the Awarf al-Ma'arif order while adding some material of his own.
Since Suhrawardi wrote his work, many commentaries, suspensive
comments, footnotes, and interpretations surrounded him, and all
these led to his fame and prestige more than Qut al-Qulub and
Qushayriyah Al-resale. This fame and reputation caused Awarf alMa'arif to become one of the main sources and references of many
mystics in their writings including this book became one of the main
sources of Kashani in writing his work. The sources of Mesbah alHedaya consist of Awarf al-Ma'arif, al-Loma'a, Qut-al-Qulub, and
Risala al- Qushayriyah. Kashani has adapted these books, but he has
adapted more than the last three books through Awarf al-Ma'arif.
Information about Bayazid Bastami the second is very limited. He
lived in the Safavid era during Shah Abbas the first ruling. We also
know he lived until 1011 AH. Bayazid Bastami the second was a Shia
and in mysticism, a follower of Ibn Arabi, and in the lexicon, the
Imamites.
A comparison of Rawdat al-Arifin and Mesbah al-Hedayeh reveals
that they are almost similar in terms of structure and content. As to
structure, only one chapter of Mesbah al-Hedayah does not appear in
the Rawdat al-Arifin. while in Rawdat al-Arifin, only one chapter is
more than the other thus, making them similar in terms of chapter
count. The chapter titles and compilation order are similar and these
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two books are slightly different.
As to content, Bayazid Bastami the second has transcribed from
Mesbah al-Hedayah, minor modifications, like briefing the contents
or adding or deleting a few words. A small portion of the material is
mentioned in Rawdat al-Arifin, which is absent in Mesbah alHadaieh. This material is transcribed from mystical works before
Bayazid Bastami the second, like that of Jami’s Lawayeh,
Description of Jami quatrains, Jami's Naghd Al-nosous, Iḥyā′ ‘Ulūm
al-Dīn, and translation of Qushayriyah Al-resale. Although Bayazid
Bastami the second, though transcribing from Mesbah al-Hadaieh,
has criticized Kashani's views as well without mentioning his name.
He has omitted or modified any reference to the Shiite sect’s beliefs
and the lexical aspects of the Immamites. Due to his cultural bias, he
has avoided mystical women’s names or has changed their names into
men’s names.
4. Conclusion
The fact that the title of Bayazid’s book is not an imitation of
Kashani’s book, indicates that Bayazid did not want to make a
connection between his work and Kashani’s works. Bayazid Bastami
the second has chosen Mesbah al-Hadaieh among mystical works
because he knew the latter’s stance among the activists of mysticism
in his time. Because he was not a mystic and did not have complete
mystical knowledge and experiences and did not see any need to reexplain the Awarf al-Ma'arif, he has preferred to choose Mesbah alHedayah as one of the most important explanations of the Awarf alMa'arif and update its contents according to his knowledge and
beliefs. Due to his religious, lexical, and cultural bias, he has not
mentioned the names of mystics, especially Kashani and other Sunni
mystics and Sufi women.
Keywords: textual criticism, mystical shrine, Mesbah al-Hedayeh,
transcription, theft, prejudice.
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چکیده
تشیّع در عصر صفوی در عرصـ هـای ادب و هنـر نمـود و بـروا فراوانـی پیـدا كـردا بر ـی اا
نويسندگان اين عصر در تألیفات ود اا تعصّبات مذهبی و كالمی دور نماندندا يکی اا آنها بايزيد
بسطامی ثانی مدوّن رسالة روضةالعارفین استا ايـن اثـر رونويسـی اا دنـد اثـر عرفـانی ب صـو
مصباحالهدایة استا شباهتها و رونويسیهای اين اثر با مصباحالهدایة هم در ب ش سا تاری و هم
در ب ش محتوايی نمود يافت ؛ امّا بايزيد ب ـش هـايی را نیـز بـ دلیـص تعصّـبات مـذهبی ،كالمـی و
فرهنگی حذف كرده استا باراترين نمود تعصّبات بسطامی تعصّبات كالمی اوسـت تـا آن ـا كـ
وی ب دلیص اينک عقايد كالمی كاشانی را قبول نداشت  ،در هیچ ك ا ب نام كاشانی و اثـر اشـاره
نکرده استا بسطامی همچنین نام لفای س گان و نیز نام عرفای سنّی مذهبی را ك صاحب تألیف
بودهاند و نیز نام انان عارف را حذف كرده استا تحقیق حاضر نشان میدهد ك اا طرفـی جريـان
عرفان ايرانی -اسالمی در مسیری قرار گرفت ك هرد ب پايـان در شـش آن نزديـی مـیشـويم
آثار عرفانی ك ت رب و تحقیق الامة اصلی تألیف آنهاست ،جای ود را ب آثار تقلیـدی دادنـد و
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عرفا نیز اا اصص امانتداری دور شدندا اا طرف ديگر همین تقلید و ناحفاظی در امانت ،در بیرنگ
شدن عرفان و دور شدن آن اا اصص و سردشمة اين جريان و در نتی كم فروغ شدن آن بـیتـأثیر
نبوده استا
واژههایکلیدی :نقد متنی ،روضةالعارفین ،مصباحالهدایة ،رونويسی ،سرقت ،تعصّب.

 -1مقدمه
تقلید و اقتباس در متون منظوم ب صو

متونی با رويکرد عاشقان يا حماسی مسئلة

جاافتادهای است تا جايی ك اصطالح «نظیرهنويسی» در اين باره وضع شده و تحقیقات
فراوانی دربارة نظیرهنويسی اا آثار م تلف مثالً مسة نظامی ان ام شده استا امّا دربارة
متون عرفانی وضع ب گونة ديگری استا دون ت ربة عرفانی نقش فراوانی در اعتبار
ب شیدن ب يی اثر عرفانی و ب ويژه مؤلّف آن دارد ،يی اثر عرفانی ناب اثری است ك
مؤلّف نتايج «تحقیق» ود را برای م اطبانش ك ب ويژه مريدان او هستند ،شرح دهد و اا
«تقلید» بپرهیزدا ب نظر میرسد بر ی اا عرفا اين موضوع را فرامو

كرده يا جدّی

نگرفت اند يا اصالً اا ت ربیّات عرفانی بی بهره بودهاند تا بتوانند اثری تحقیقی لق كنندا
اقتباس و تقلید تنها آسیبی نبوده ك متوجّ بر ی اا آثار شده استا گاه مسئلة سرقت اثر
عرفانی نیز مطرح شده استا مثالً ه ويری در مقدّمة كشفالمح وب اا اينک دو اثر اا
آثار

داديده شده ،گالي كرده است (ناک :ه ويری)4 :0731 ،ا

اوّلین اثر منثور فارسی در عرفان شرح تعرّف مستملی ب اری استا اا شرح تعرّف تا
امان حاضر آثار بیشماری در عرفان پديد آمدهاندا گويا اوّلین مؤلّفی ك ب شبندی
هدفمندی را در اثر

اي اد و ابداع كرده است ،ديگران اا او تقلید كرده ،ابواب ،فصصها

و ب شهای كتاب ود را مانند همان اوّلین اثر پی ري ت اندا در اين بین هر بار مؤلّفِ
نوآوری بحث جديدی را برای اوّلین بار آورده و در واقع بحثی را ب ب شهای ثابت
متقدّمین افزوده ،ديگران باا اين بحثها و ب شهای جديد را ب مطالب آثار پیشینیان
افزوده و در اثر ود درج كردهاندا البت هر گاه مشرب يی مؤلّف با آنچ در آثار پیش
آمده ،فرق داشت ب ش های مربوط ب اين ا تالف نظر در اثر او نیامده استا در بر ی اا
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تألیفات ،اين تقلید ب ب شبندی كتاب محدود نشده و محتوا نیز تقلید و گاه صرفاً
رونويسی شده استا
-1-1بیان مسئله
تغییر دادن و تحريف متون ب دست كاتبان نسخ طّی ب داليص ايدئولوژيی امری شايع
بوده استا در مقالة «متنشناسی :نقش ايدئولوژيی نس
گزار

بدلها» بر ی اا اين موارد

شده است (ناک :شفیعی كدكنی)47-001 :0727 ،ا امّا تغییر و تحريف در متن

يی اثر و حذف همة نامهايی ك ب نوعی با مذهب فقهی و كالمی مؤلّف جديد تباين
داشت و در نهايت ب نام ود كردن آن اثر شايد نمون های كمی داشت باشدا يکی اا اين
نمون ها روضةالعارفین بايزيد بسطامی ثانی (ما بعد اا  0100هـا) استا وی اا روی متن
بر ی اا آثار رونويسی كرده ولی ب نام مؤلّفین آنها اشاره نکرده و اسم آن آثار را نیز
نیاورده استا نوشتار حاضر در پی تببین رابطة تعصّبات مذهبی و ا القی مؤلّفان با سرقت
محتواستا بدين ترتیب با بررسی يی نمون اا اين نوع در پی پاسخ دادن ب دو سؤال
است-0 :درا بايزيد ثانی ب رونويسی اا ديگر آثار عرفانی پردا ت ولی نامی اا اين آثار و
مؤلّفان نیاورده است؟  -4درا بايزيد ثانی ب شهايی اا مصباحالهداي را ك اا آن
رونويسی كرده ،در اثر ود تغییر داده يا حذف كرده است؟
-2-1پیشینۀ تحقیق
برای آگاهی اا اينک آيا تاكنون بررسی اصّی دربارة اين موضوع صورت گرفت و
محصول آن ب شکص كتاب ،رسال  ،مقال يا پاياننام منتشر شده است ،پايگاههای
اطّالعرسانی دانشگاهها و كتاب ان ها جست و شدا نتی ة اين جست و نشان داد ك كتابی
دربارة موضوع مقالة حاضر تألیف نشده استا امّا مقاالت متعدّدی ب مسألة تحريف ،انتحال
و اقتباس پردا ت اندا در بین اين مقاالت مقالة اير تا حدودی ب موضوع پژوهش حاضر مرتبط
است:

«تبیین داليص اقتباسهای آشکار تذکرةاألولیا اا كشفالمح وب در گزار
صوفیّ » ،حسینعلی قبادی و ديگران ،)0743( ،بهار ادب ،فصلنام  ،تابستان،

كرامات
 ،21صص
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422-422ا نگارندگان داليص اين اقتباسهای آشکار را دنین دانست و برشمردهاند« :دقّت و
مواظبت در ضبط كلمات مشايخ ،احتمال تغییر و تبديصهای ابانی در نس های كشف
المح وب ،گذرناپذيری ابان كشف المح وب ،طبیعت ابانی مشترک (اشتراكات ذوقی
و عاطفی ،محدود بودن ظرفیّتهای ايبايیشناسی ابان ،اشتراک عالق در توجّ ب جنب -
های بالغی در نقص كرامات)ا» (ناک :قبادی 0743 ،صص )421-422ا مقالة نامبرده
اقتباسهای آشکار را محور پژوهش كرده است امّا نوشتار حاضر در پی يافتن داليص سرقت
محتواست ب صو

امانی ك سرقت با تحريف ان ام شده استا

الام ب ذكر است ك روضةالعارفین تاكنون س بار تصحیح شده است :اوّل بار محمّد
ديّاب ( ) 0712اين اثر را برای رسالة دكتری تصحیح كردا بار ديگر مرضی سهرابی آن را
تصحیح و با همکاری انتشارات سکر همدان در سال  0741داپ كردا بار سوم فروغ
كريمی اين اثر را ب عنوان پاياننامة كارشناسی ارشد تصحیح كرده استا در مقدّمة دو
تصحیح ا یر ب صورت گذرا ب منابع روضةالعارفین اشاره و اا آنها نام برده شده است:
عوارفالمعارف ،احیاء علومالدّين و مصباحالهدایةا مصحّحین ب ارائة دند نمون اا
شباهتهای روضةالعارفین با عوارفالمعارف بدون بررسی شکص تقلید و داليص آن بسنده
كردهاند (بسطامی 44 :0741 ،و فروغی :0742 ،يااده)ا
-3-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
مقايسة متونی ك موضوع يکسانی دارند مثالً متون عرفانی تعلیمی جنب های فراوانی اا
تقلید تا سرقت و داليص اين بهرهبرداریها را نشان میدهندا جمعبندی و نتی گیری اا اين
مقايس ها ب شرطی ك دقیق و هم جانب و روی همة متون صورت بگیرد ،همانندیهای
متون را اا اوّلین آثار عرفانی تا جديدترين آنها نشان میدهدا اا رهگذر بررسی و مطالعة
اين همانندیها هم میتوان ب ريشة اصلی و مشترک عقايد مؤلّفان و صاحبنظران حواة
عرفان و تصوّف پی برد؛ هم فهرستی اا مطالب و موضوعاتی را ارائ داد ك در همة متون
عرفانی تکرار شده اند؛ هم اينک برای رسیدن ب تطوّر و سیر ابانی و ادبی اين متون ب
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كمی محقّقان واهند آمد ايرا بررسی ب شهای يکسان ،برای اين گون تحقیقات امینة
وبی محسوب میشوندا
-2بحث
 -1-2مصباح الهدایه و مؤلّف آن
مؤلّف كتاب مصباحالهدایة و مفتاحالکفایة شیخ عزّالدّين محمود بن علی كاشانی (ما
371هـا) اا مشايخ معروف سلسلة سهرورديّ استا وی «در مذهب ،شافعى و در مسلی،
صوفى متشرّع متعبّد استا در اصول عقايد مثص اكثر شافعیّ پیرو اشعريان استا» (كاشانی،
02 :0741و )27ا كاشانی اثر

را «ترجمة عوارفالمعارف» شمرده است (كاشانی:0741 ،

 ) 3وی تصريح كرده ك اين اثر كتاب مستقلّى است در تصوّف ك اكثر اصول و فروع
عوارفالمعارف را شامص و متضمّن است ،ب اين طريق ك مؤلّف آن در درجة اوّل ب
كتاب عوارف نظر داشت و كتاب مصباحالهدایة را دنان پردا ت ك متضمّن رئوس مطالب
مهمّ عوارف درآمده امّا در نقص حکايات و روايات ،سلسلة اسانید را ك سهروردى آورده
حذف كرده و مطالب را نیز ب ترتیب كتاب عوارفالمعارف تدوين نکرده ،بلک
تبويب و ترتیب فصول طراى م صو

ود در

انت اب نموده است ك با ترتیب عوارفالمعارف

كامالً فرق دارد و نیز مطالبى اا ود بر افزوده استا (كاشانی)74 :0741 ،ا بر الف
تصريح كاشانی ب اين موضوع ك اثر

مستقص اا عوارف است ،حاجی لیف در كشف

الظّنون كتاب مصباحالهدایة را در جزو تراجم فارسی عوارفالمعارف قلمداد كرده استا
(حاجی لیف  ،بیتا)0033 :ا جامی در نفحاتاألنس و نايبالصّدر در طرائقالحقايق نیز نظر
حاجی لیف را دارند (جامی 224 :0731 ،و معصومعلی شاه ،بیتا ،ج)211 :4ا علّام
همائی ،مصحّح مصباحالهداي  ،نظر كاشانی را پذيرفت است (كاشانی 44 :0741 ،و )21ا
كاشانی در مقدّمة كتاب دربارة علّت تألیف مصباحالهداي نوشت است:
« رواى اين اطر وارد شد ك در اين فنّ (صحّت طريق تصوّف) م تصرى ب پارسى اا س ن
مشايخ صوفیان با ضمايمى دند اا عنديّات و فتوحات ك اا غیب در اثناى آن سانح شود تألیف
كنم دنانک اكثر اصول و فروع كتاب عوارفالمعارف را شامص و متناول بود و ديگر فوائد و عوايد
در او م موع و حاصص تا هم مراد ايشان ب حصول پیوندد و هم اجتناب آن محذور نموده باشما
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دون اين اطر وارد شد دل ب ورود آن قرار گرفت و بعد اا تقديم است ارت در تحرير اين سواد
شروع افتاد و نام آن مصباحالهدایة و مفتاحالکفایة نهاده شدا» (كاشانی)3-2 :0741 ،ا

ب نظر مصحّح مصباح ،كاشانی در اين ب ش اا مقدّم ب ا الق ناصری نظر داشت و اا
آن اقتباس كرده استا وی هم در شیوة اعتذار هم در اقتباس هم در سبی تحرير اا رو
واج نصیرال دّين پیروی كرده؛ يعنی مطالب اصلی عوارف را آورده و مطالب ديگری را
نیز ب آن افزوده استا واجة طوسی نیز مطالب كتاب الطّهاره و مطالب ديگر اا آثار
حکمايی همچون ابوعلی سینا و فارابی را بدون ترتیب و سیاقت در كتاب ا الق ناصری
آورده استا ب اين ترتیب مصباحالهدایة كتابی است ك اا روی مآ ذ و مصادر عربی
نوشت شده و نبايد اين اثر را ترجم و شرح در اصطالح رايج آن دانستا (كاشانی:0741 ،
)73-72ا
اا همان ابتدای تألیف عوارف شروح ،تعلیقات ،حواشی و تراجم بسیاری بر آن نوشت
شد و ب همین جهت شهرت و اعتباری بیش اا قوتالقلوب و رسالة قشیريّ ب دست آوردا
همین شهرت و اعتبار سبب شد عوارف اا منابع و مآ ذ عمدة بسیاری اا عرفا در تألیفاتشان
بشود اا جمل يکی اا منابع اصلی كاشانی در تألیف مصباحالهدایة شدا بنابراين مآ ذ و
مصادر مصباحالهدایة عبارتند اا :عوارفالمعارف ،اللّمع ،قوتالقلوب و رسالة قشیريّ ا
مؤلّف اا اين كتابها اقتباس كرده است امّا اا س كتاب آ ر بیشتر ب واسطة عوارف-
المعارف اقتباس كرده استا (ناک :كاشانی 21-27 :0741 ،و )42- 43ا

عنوانپژوهی (تیترولوژی) مصباح الهدایة و مفتاحالکفایة
اين عنوان ب معنی «دراغ هدايت و كلید كفايت» استا كاشانی دربارة علّت اين
نامگذاری گفت است« :دون اقتباس اا انوار كلمات مشايخ ك مقتبساند اا مشکات نبوّت
كرده آمد و مضمون آن بر قدر كفايت اا علم ضرورت مشتمص است نام آن مصباح الهدایة
و مفتاحالکفایة نهاده شدا» (كاشانی)2 :0741 ،ا
دند اثر ديگر نیز با عناوينی مشاب همین عنوان سراغ داريم ك آثار اير اا نظر عنوان ب
اثر كاشانی نزديیترند:
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«مفتاحالهدایة و مصباح العنایة» (ب معنی كلید هدايت و دراغ عنايت) اثر محمود بنعثمان در قرن هشتم و موضوع آن سیرتنامة امینالدّين بلیانی استا
«مفتاح السّعادة و مصباح السّیادة» (ب معنی كلید سعادت و دراغ سیادت) اا احمدطا

كبریااده در قرن دهم ب ابان عربی ك دربارة علوم م تلف در امان مؤلّف استا
«-مفتاح الفالح و مصباح األرواح» (كلید رستگاری و دراغ جانها) اثر ابن عطاء اهلل

اسکندری در قرن هشتم ه ری با موضوع آداب عملی سلوک و در بیان ذكر و لوت و
انواع و آداب و اوقات آنا
«مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة» (ب معنی دراغ هدايت ب سوی الفت وواليت) اثر روح اهلل الموسوی ال مینی ب ابان عربی دربارة اسرار و حکمتهای عرفانی و
معنوی الفت محمّدی و واليت علوی و مسألة بدا و راا قدر و ااا استا
دنانک مالحظ می شود اثر ابن عطاءاهلل بیش اا ديگر آثار اا نظر موضوع شبی ب
مصباح استا امّا بايزيد بسطامی برای اثر

نامهايی اا قبیص عناوين آثار نامبرده شده

برنگزيده است شايد برای اينک تقلید ود را پنهان نگ داردا
-2-2روضةالعارفین و مؤلّف آن
بايزيد بسطامی (ما بعد اا 0100هـا) ايست در عهد صفويّ (معاصر شاه عبّاس اوّل) و در
عرفان پیرو طريقت ابن عربی بودا بر ی اا اساتید او شهاب الدّين عبداهلل بن محمود
شوشتری (شهید ثالث) (ما 443هـا) ،شیخ عزّالدّين حسین بن عبدالصّمد حارثی عاملی (ما
422هـا) و عبدالعالی كركی (محقّق) (ما 421هـا) بودندا معروفترين شاگرد او سیّد حسین
بن حیدر كركی عاملی است ك بايزيد در 0112هـا اجااهنام ای ب او دادا
آثار بايزيد ثانی عبارتند اا :رسال فی مسأل القضا و القدر (ب فارسی) ،اإلنصاف فی
اإلمام و معرف األسالف و تع یین فرقة ناجیّ (ب عربی) ك

ود

آن را ب فارسی ترجم

كرده است ،جوابات المسائص الکالمیّ (ب فارسی) ك نام ديگر آن اجوب المسائص المستظرف
الکافیّ و العرفانیّ و غیرهما است ،معارجالتّحقیق در فق  ،ن اتیّ (ب فارسی) ،فی اوقات
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الصّلوة ال مس ،التّحف المرضیّ للحضره الرّضويّ (ب عربی) در فق  ،تفسیر آية تبلیغالوالي
(ب عربی) و روضةالعارفین ك در 442هـ تألیف شده استا
عنوان روضةالعارفین ب معنی باغ عارفان يا بهشت عارفان است ك دندان در ور
مطالب كتاب نیست ايرا بیش اا هر دیز اا اين عنوان برداشت میشود ك اثری در تذكرة
عرفاستا
اين كتاب شامص يی ديباد  ،مقدّم و ن باب استا مؤلّف انگیزة ود اا تألیف اثر
را «تقويت قلوب و امید حصول مطلوب» (بسطامی )2 :0741 ،ذكر كرده استا
-3-2استفادههای بایزید ثانی از منابع عرفانی
آثاری ك بايزيد ثانی برای تدوين روضةالعارفین اا آنها رونويسی كرده ،عبارتند اا

لوايح جامی (اا جمل در فصص  4اا باب  ،)4شرح رباعیّات جامی ،نقدالنّصو

جامی (اا

جمل در فصص  2باب  ،)7احیاء علوم الدّين (اا جمل در باب  1فصص  ،)0ترجمة رسالة
قشیريّ (اا جمل در باب  2فصص  0و )2ا
مؤلّف همچنین اا بر ی اا منابع ديگر اقتباس كرده و رونويسی نکرده استا مثالً در
تقسیمبندی درجات صدق ب احیاء علومالدّين نظر داشت است دون در آن تغییراتی داده و
البت بر ی اا مطالب آن را هم با كم و ايادهايی آورده است (ناک :بسطامی411 :0741 ،
و غزالی ،0722 ،ج)232 :2ا منابعی ك مؤلّف در رسالة ود اا آنها نام برده است ،عبارتند
اا :عوارفالمعارف سهروردی ،صحیح مسلم ،صحیح ب اری ،قوت القلوب مکّی
(بسطامی070 ،071 :0741 ،و )042ا دون بیشترين رونويسیهای شاعر اا روی مصباح
الهدایة بوده است ،در نوشتار حاضر ب مقايسة اين دو متن پردا ت ايما
-1-3-2اقتباسهای ساختاری
جدول اير برای نشان دادن ترتیب ابواب و فصول دو كتاب مصباح و روض است:
مصباح الهدایة

روضةالعارفین

باب اوّل :در بیان اعتقادات متصوّف در ده فصص:

باب اوّل در بیان ذات واجب و صفات او در

اعتقاد ،ذات و صفات ،اسماء ،افعال بندگان،

ه ده فصص ك پنج فصص عنوان ندارندا عناوين
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كالم الهی ،رؤيت ،ايمان ماليک و رسص،

بقیّ  :حقیقت واجب ،عوالم

مس ،ت لّی

شهادت نبوّت ،اصحاب رسول ،امور ا رویا

وجود ،توحید ،اسماء و صفات ،كالم الهی،
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رؤيت ،عدل ،افعال بندگان ،قضا و قدر ،ايمان
ماليک و رسص ،ايمان ب امامت ،احوال براخا
باب دوم و سوم :در بیان علوم و مراتب آن و در

باب دوم در اشارت ب بعضی علوم و معارفا

معارف در ده فصص :تعريف علم ،مأ ذ علم،

دربردارندة پانزده فصص است :دراست و

علم فضیلت ،دراست و وراثت ،قیام ،حال،

وراثت ،قیام ،حال ،ضرورت ،سعت ،يقین،

ضرورت ،سعت ،يقین ،لدّنیا معرفت ،نفس،

لدّنی ،نفس ،صفات نفس ،روح ،دل ،سرّ و

صفات نفس ،ارتباط معرفت الهی ،روح ،دل،

عقص ،واطر ،مريد و مراد ،ا تالف احوال

سرّ و عقص ،واطر ،مريد و مراد ،ا تالف

مردما

احوال مردما
باب دهارم :در بعضی اصطالحات صوفیان در باب سوم :در بعضی اصطالحات صوفیّ در ده
ده فصص :حال و مقام ،جمع و تفرق  ،ت لّی و فصص :حال و مقام ،جمع و تفرق  ،ت لّی و
استتار ،وجد و وجود ،سکر و صحو ،وقت ،استتار ،وجد و وجود ،سکر و صحو ،وقت،
شهود و غیبت ،ت ريد و تفريد ،محو و اثبات ،شهود و غیبت ،ت ريد و تفريد ،محو و اثبات،
تلوين و تمکینا

تلوين و تمکینا

باب پن م :در مستحسنات در ده فصص :معنی باب هشتم :در مستحسنات در هشت فصص:
استحسان ،الباس

رق  ،ا تیار

رقة ملوّن ،الباس رق  ،اساس انقاه ،لوت ،واقعات،

انقاه ،لوت ،شرايط لوت ،واقعات ،سماع سماع ،آداب سماعا
و آداب سماعا
---

باب دهارم :در اعمال ظاهرة مؤظّف ك مبادی
صفات باطن اندا اين باب فصلی نداردا

باب ششم :در آداب در ده فصص :بیان آداب ،باب نهم :در آداب در ده فصص :بیان آداب،
آداب حضرت ربوبیّت ،آداب حضرت رسالت ،آداب حضرت ربوبیّت ،آداب حضرت رسالت،
آداب مريد با شیخ ،آداب شی ی ،آداب آداب مريد با شیخ ،آداب شی ی ،آداب
صحبت ،آداب معیشت ،آداب ت رّد ،آداب صحبت ،آداب معیشت ،آداب ت رّد ،آداب
سفر ،آداب تعهّدات نفسا

سفر ،آداب تعهّدات نفسا
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باب هفتم :در اعمال در ده فصص است :بیان - - -
عمص ،اقرار ب وحدانیّت ،طهارت ،ادای نماا،
فرايض و سنن ،توايع اوقات ،ادعی  ،رواه،
آداب رواها
باب هشتم :در بیان ا الق در ده فصص :بیان باب پن م :در ا الق در ده فصص :صدق ،بذل و
لق ،صدق ،بذل و مواسات ،قناعت ،تواضع ،مواسات ،قناعت ،تواضع ،حلم و مدارا ،عفو و
حلم ،عفو ،بشر و طاقت وج  ،مزاج و نزول ،احسان ،حسن لق ،مالعب  ،تودّد و تألّف،
صمت و ترک كالما

تودّد و تألّفا

باب نهم :در بیان مقامات در ده فصص :توب  ،باب ششم :در بیان مقامات عشره :توب  ،تقوی،
ورع ،اهد ،فقر ،صبر ،شکر،

وف ،رجا ،اهد ،فقر ،صبر ،شکر ،وف ،رجا ،توكّص،
رضاا

توكّص ،رضاا

باب دهم :در بیان احوال در ده فصص :محبّت ،باب هفتم :در احوال در ده فصص است :محبّت،
شوق ،غیرت ،قرب ،حیا ،انس و هیبت ،قبض و شوق ،غیرت ،حريّت ،قرب ،حیا ،انس و هیبت،
بسط ،فنا و بقا ،اتّصال ،وصیّت اتمتا

قبض و بسط ،فنا و بقا ،اتّصال نهايتا

دنانک مالحظ میشود:
ترتیب بابها ب جز دند ا تالف جزيی تقريباً يکی استا باب دهارم در روض هست
و در مصباح نیست و باب هفتم در مصباح هست امّا در روض نیستا ترتیب بابهای
دهگانة مصباح (منهای باب دهارم اا روض و باب هفتم اا مصباح) در روض دنین است:
 3،2،1،4،2،7،4،0ا دون باب دوم و سوم مصباح در روض يی باب (باب دوم) است،
بنابراين تعداد بابهای روض ن ( )4تا و تعداد بابهای مصباح ده ( )01تاستا
ترتیب بابها در روضةالعارفین منطقیتر و مطابق با رسوم ديگر كتب عرفانی پیش اا
مؤلّف استا بايزيد ب

وبی باب اصطالحات صوفیّ و بحث مستحسنات را (مانند

ه ويری) در انتهای اثر

آورده استا بدين ترتیب سا تار درج مطالب در روض نشان

دهندة نقد مؤلّف بر رو

كاشانی يا ب عبارتی نقد سا تاری مصباح استا

يکی اا تفاوتهای سا تاری در اين دو اثر اين است ك بسطامی در مواضع متعدّدی اا
كتابش ك بیش اا دهارده بار میشود ،ب شیوة سؤال و جواب ب طرح مباحث پردا ت

بهار و تابستان 1411

نقش تعصّبات مذهبی و کالمی در تحریف و سرقت محتوا ...

121

است (اا جمل راکا بسطامی017 ،31 :0741 ،و  )427ك غالباً اين مباحث در مصباح
طرح نشده يا ب اين شکص (سؤال و جواب) طرح نشدهاندا
-2-3-2اقتباسهای محتوایی
اشعار -بايزيد در م موع در يکصد و بیست و س ( )047موضع اا كتابش ب اشعار
فارسی و عربی استشهاد كرده استا هر جا ك وی اا مصباحالهداي رونويسی كرده معموالً
اشعاری را ك كاشانی در الل مطالبش درج كرده ،نیاورده است و هر گاه شعر را ب تبع
كاشانی درج كرده ،نام گويندة شعر را حذف كرده استا وی اا میان سی و شش بیتی ك
هنگام رونويسی اا مصباح آنها را نیز نوشت  ،فقط در يی جا (شعری اا واج عبداهلل
انصاری) نام گوينده را ب تبع مصباحالهداي آورده استا (ناک :بسطامی)002 :0741 ،ا
مؤلّف در بقیّة استشهادات شعری ك متن آن ب ش ،رونويسی اا مصباح نبوده ،فقط يی
بار نام شاعر را آورده و گفت اا «مثنوی مولوی» است (ناک :بسطامی)012 :0741 ،ا او در
دو جا نوشت است ك شعر اا آنِ «مؤلّف» است (ناک :بسطامی002 :0741 ،و )044ا اگر
اين دو موقع اا كتاب رونويسی اا ديگر آثار نباشد يعنی بايزيد سهواً كلمة «مؤلّف» را هم
اا روی منبعی ننوشت باشد پس بسطامی دو شعر اا ود

در كتاب آورده استا

سرايندة سی و شش بیت اا اشعار مندرج در رسالة روضةالعارفین معلوم نشد؛ امّا بقیّة
اشعار اا آنِ جامی ( 72بار) ،یّام ( 0بار) ،امیرحسینی هروی ( 2بار) ،سنائی ( 2بار)،
عزّالدّين محمود كاشانی در آثار ديگر

جز مصباح الهداي ( 2بار) ،جالل الدّين موالنا (2

بار) ،افضص الدّين كاشانی ( 0بار) ،شبستری ( 7بار) ،عبداهلل انصاری ( 0بار) ،كاشفی
سبزواری ( 7بار) ،ابوسعید ابوال یر ( 1بار) ،ف رالدّين عراقی ( 4بار) ،ابن يمین ( 0بار) ،میر
شمس الدّين محمّد بمی (ما 442هـا  0بار) استا دربارة محمّد بمی اطّالعاتی در الصة-
التّواريخ آمده است (ناک :منشی قمی)012 :0727 ،ا مؤلّف همچنین يی بار شعری اا
رسالة قشیريّ و پنج بار نیز ب اشعاری اا احیاء علوم الدّين استشهاد كرده استا ب هر حال
وی در اين استشهادات ب نام سرايندگان آنها اشاره نکرده استا
تنوّع اشعار و گويندگان و حتّی استشهاد ب بیتی اا معاصران شاعر نشان اا آن دارد ك
بايزيد ثانی صرف نظر اا اينک مقلّد و اهص رونويسی بوده يا ن  ،آثار و منابع فراوانی را
مطالع كرده استا
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مطالب -دنانک پیش اا اين اشاره شد ،بیشترين رونويسیهای بايزيد اا مصباحالهداي
بوده استا جدول اير نشان دهندة میزان اين رونويسی استا
مقايس با مصباح الهدایة

فصصهای روضةالعارفین
باب اوّل :فصصهای  0تا 01 ،07 ،04 ،2و 03ا

مصباح اين فصصها را ندارد و مؤلّف اا ديگر

باب دوم :مقدّم و فصص0ا

منابع رونويسی كرده استا

باب پن م :فصص 01ا
باب ششم :بیان معنی سوء اتم  ،الکالم فی
الرّاق المضمون ،الکالم فی التّفويضا
باب هفتم :فصص  2و تنبی در معنی انبساطا
باب دوم :فصصهای  2 ،1 ،4و 07ا

رونويسی اا مصباح با تغییرات جزئی در

باب سیّم :فصصهای  4 ،2 ،3 ،1 ،0و 01ا

جمالتا

باب هفتم :فصصهای  2 ،2 ،1و 01ا
باب هشتم :فصص 0ا
باب نهم :فصصهای  1 ،4 ،0و 2ا
باب دوم :فصصهای  04 ،4 ،2 ،2 ،7و تذنیب در رونويسی اا مصباح با حذف بر ی اا جمالت
كیفّیّت ارتباط معرفت حضرت الهی ب معرفت و افزودن مطالبا
نفسا
باب سیّم :فصصهای  7 ،4و 2ا
باب پن م :مقدّم و فصصهای  3 ،2 ،7و 2ا
باب ششم فصصهای  3 ،2 ،0و 01ا
باب هفتم :فصصهای  7 ،0و 3ا
باب نهم :فصص  2و 4ا
باب اوّل :فصصهای  4و 02ا
باب دوم :فصصهای  00 ،01 ،3و 01ا
باب دهارما
باب پن م :فصص 4ا
باب ششم :فصص 4ا

رونويسی اا مصباح با افزودن بر ی اا مطالبا
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باب هفتم :فصصهای  3و 4ا
باب هشتم :فصصهای  7و 2ا
باب نهم :فصص 2ا
رونويسی اا مصباح با حذف بر ی اا مطالبا

باب دوم :فصص 02ا
باب هشتم :فصص ،4

الصة مطالب مصباحا

باب سیّم :فصص 2ا
باب هشتم :فصص 1ا
باب نهم :فصص 3ا
باب اوّل :فصص 00ا

با افزودن و حذف مطالب و نقص ب مضمون بقیّة

باب پن م :فصص 0ا

مطالب مصباحا

باب هفتم :فصص ،4
باب پن م :فصص 4ا

با افزودن مطالب و مطابق نبودن بر ی اا

باب هشتم :فصص 2ا

تقسیمبندیها با مصباح (مانند تقسیم درجات

باب نهم :فصص 01ا

بذل)ا

باب اوّل :فصصهای  02 ،01و 03ا

مطالب جز يی يا دو جمل اا مصباح رونويسی

باب پن م :فصصهای 2و 1ا

نشده استا

باب ششم :فصصهای  2 ،2 ،1و 4ا
باب ششم :فصص 7ا

با مصباح همانندی نداردا

باب هشتم :در مستحسنات صوفیّ ا

نقص ب مضمون مطالب مصباحا

باب نهم :فصص 7ا

آنچ در جدول فوق ب عنوان افزودههای بايزيد ثانی آمده است ،ب اين معنا نیست ك
او اا نزد ود

اين مطالب را نوشت است ،بلک اين مطالب نیز اا منابع ديگر رونويسی

شدهاند ك ب شی اا آنها بر نگارندگان معلوم شدا در ادام ب اين منابع اشاره واهد شدا
رونويسی اا مطالب مصباح تا آن ا ادام يافت است ك بايزيد ثانی حتّی نام قائلین و
منابع كاشانی را هم عیناً رونويسی كرده استا مثالً نوشت است« :بعضی اا علمای صاحبدل
گفت اند ااا ا» (بسطامی )021 :0741 ،ك اين جمل عیناً در همین گفتار در مصباح آمده
است (ناک :كاشانی)077 :0741 ،ا نیز در روض آمده است« :طايف ای نفس و قلب را
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يکی گفت اندا» (بسطامی )022 :0741 ،ك در مصباح همین عبارت آمده است (كاشانی،
)21 :0741ا
بايد ب ياد داشت ك بايزيد متکلّمی عارف مسلی بوده (ناک :سهرابی )41 :0724 ،و
بنابراين ب شی اا فصول رسالة وی ك اا مسائص كالمی هستند ،در مصباح نیامده استا
ب شی اا اين آرای كالمی عبارتند اا :رؤيت ،قضا و قدر ،عدل و امامت ائمّة امانا مؤلّف
در ط رح مطالب فصول اهد ،صبر ،رجا و توكّص ب هیچ عنوان ب مصباح نظر نداشت است
شايد ب اين دلیص ك نظرات كاشانی را در اين فصول نپسنديده استا نیز فصص «حريّت» در
باب «مقامات» در مصباح جايی ندارد امّا بسطامی آن را جزو مقامات دهگان آورده استا
اختالف نظرها و اختالف روشهای بسطامی با کاشانی
ب شی اا اين ا تالف نظرها مربوط ب دست بندی بر ی اا مفاهیم و موضوعات است
مثالً دست بندی بسطامی در موضوعات صدق ،بذل ،توب و سماع (ناک :بسطامی:0741 ،
 )722 ،477 ،400 ،417با كاشانی فرق دارد يا اصوالً كاشانی هیچ تقسیمبندی برای اين
مباحث نداده استا
بر ی اا ا تالف نظرهای دو مؤلّف مربوط ب عقايد مذهبی آنهاستا ب دو نمون اا
اين ا تالف نظرها اشاره میشودا نمونة اوّل :بسطامی در جايی نوشت است« :اصحّ اقوال
تنزي انبیاست اا جمیع معاصی واه صغیره و واه كبیرها» (بسطامی)042 :0741 ،ا امّا
كاش انی معتقد است انبیا در كباير معصومند ولی دربارة صغاير ا تالف نظر هستا
(كاشانی)27 :0741 ،ا نمونة دوم :بايزيد ثانی در فصص «فقر» نوشت است« :و تحقیق در اين
مقام آن است ك اگر ب طريق اجمال س ن رانده شود شی نیست بر ترجیح فقر بر غنا ب
واسطة كثرت ا بار واردها» (بسطامی)432 :0741 ،ا اين مطلب نقط نظر مقابص كاشانی
است آن ا ك در مصباح می وانیم« :مذهب صحیح آن است ك ب نسبت با مبتديان و
متوسّطان فقر اا غنا فاضصتر و ب نسبت با منتهیان هر دو متساویاند د صورت غنا معنی
فقر و حقیقت آن اا ايشان سلب نتواند كردا» (كاشانی)732 :0741 ،ا
طرح مسائص ب ابان عربی يا فارسی نیز اا ا تالفات ناشی اا رو

دو مؤلّف استا

بسطامی تا جايی ك امکان داشت اا آوردن جمالت عربی ودداری كرده استا يا اينک
ترجمة فارسی را پس اا متن عربی ب دست داده استا مثالً وقتی هنگام رونويسی اا مطالب
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مصباح بیتی عربی اا لوايح جامی را آورده ،بالفاصل ترجمة فارسی آن را درج كرده استا
همچنین پس اا درج بیت عربی اا احیاء علوم الدّين ترجمة آن را در قالب يی بیت فارسی
ب م اطب عرض كرده استا و نیز حکايت ابراهیم ادهم و س نان بايزيد و ذوالنّون را ك
در مصباح عربی هستند ب فارسی آورده استا (ناک :بسطامی،722 ،002 ،32 :0741 ،
) 710 ،724 ،723ا البت در يی جا برعکس است و بايزيد متن عربی حديثی را آورده ك
در مصباح ب ابان فارسی نقص شده است (ناک :بسطامی)021-020 :0741 ،ا
ا تالف ديگر كاشانی و بسطامی ،سبکی استا كاشانی ،اهص اطناب و تطويص است و
بسطامی ،اهص اي اا و ا تصارا مثالً كاشانی در باب دهارم صفحات فراوانی را ب آداب
وضو ،طهارت ،نماا ،رواه ،ته ّد ،ذكر ادعیّ و انواع نمااها ا تصا

داده (ناک:

كاشانی)441-772 :0741 ،؛ امّا بسطامی ب ای آوردن همة اين آداب و عبارات نوشت
است« :كیفّیّت ترت یب اذكار و ادعیّة عامّ يا م صوص ب هر وقتی در كتب عبادات ب
تفصیص مسطور است و ذكر آنها در اين مقام موجب تطويص است و غیر مناسب ب مقصود
كالما» (بسطامی)042 :0741 ،ا البت كاشانی و بسطامی در ذكر آداب حج و اكات نظر
يکسانی داشت  ،درج آن را سبب تطويص دانست و اا آوردن اين مباحث ودداری كردهاند
(ناک :كاشانی 774 :0741 ،و بسطامی)410 :0741 ،ا
بسطامی ثانی و نقد نظرات صاحب مصباح
بسطامی در س موضع اا رسال ا

نظرات كاشانی را بدون آوردن نامی اا او نقد كرده

است:
يکی اا اين نقدها با طعن و كناية بسیار همراه بوده و م الفت شديد نويسنده را با
كاشانی نشان میدهدا مؤلّف در فصص «افعال بندگان» نوشت است:
«اا جمل مواقع شبهة عقلیّ و موارد متشابهات نقلیّ

لق افعال استا پس بعضی ب غرور بعضی

شبهات عقلیّ ك در محصّ ود ح اب شده و نظر بعضی اا ظواهر متشابهات كقول –تعالی« -وَاللَّ ُ
َلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (صافات )42 :و «وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّ ُ» (تکوير )44 :مغلوب تلبیس ابلیس
گشت ب حبص حیص او ب داه ضاللت فرو شده جمیع افعال عباد را اا یر و شر مستند ب ذات
مقدّسة باری –تعالی -میسااند و ااا ا» (بسطامی)044 :0741 ،ا

مقصود اا «بعضی» در اين متن ،كاشانی است دون وی در مصباح نوشت است:
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الق اعیان است الق افعال

بندگان استا و هیچ م لوق را قدرت بر اي اد فعلى ممکن ن  ،الّا ب قدرت ب شیدن اوا و هیچ
مريد را ارادت دیزى حاصص ن  ،الّا ب مشیّت او «وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّ ُ» (تکوير )44 :د هرگاه
ك وجود فاعص ك اصص است ن اا او بود ،فعلش ك فرع وجود است ب طريق اولى ك ن اا او
باشدا پس هر د در وجود حادث مىشود اا یر و شرّ و كفر و ايمان و طاعت و عصیان هم
نتی ة قضا و قدر الهى بود بىآنک هیچكس را بر او ح ّتى متوجّ گردد بلک ح ّت بالغة او بر هم
ثابت و الام باشد «ال يُسْئَصُ عَمَّا يَفْعَصُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ» (انبیا)47 :ا» (كاشانی)42 :0741 ،ا

دنانک مالحظ میشود بسطامی كاشانی را ب «غرور» (فريفت شدن) و نیز ب «مغلوب
تلبیس ابلیس» شدن نسبت داده استا
بسطامی بار ديگر در فصص «تقوی و ورع» آورده است:
«عبارت بعضی اا اهص تحقیق دال است بر آنک محصّص تقوی و ورع يکی است؛ يعنی وقايت
نفس اا وقوع در مناهی يا محافظت اا منهیّات و شبهات نیزا و اكثر علما مغايرت اعتبار كردهاند و
گفت اند ك تقوی عبارت است اا ملکة اجتناب محرّمات و ورع عبارت اا ملکة اجتناب شبهاتا»
(بسطامی)414 :0741 ،ا

در اين ا «بعضی» يعنی كاشانی دون در مصباح می وانیم« :ورع در اصص توقّی نفس
بود اا وقوع در مناهیا» (كاشانی)730 :0741 ،ا جالب اينک كاشانی پس اا اين با عبارت
«بعضی برای احتیاط گفت اند ااا» نظرات دستة ديگری اا متصوّف را آورده است ولی
بسطامی همین نظرات را با عنوان «جمعی مبالغ كردهاند ااا» قید كرده استا

نمونهای از رونویسیهای روضةالعارفین
«و بعضى سرّ را تفسیر گفت اند ك سرّ معنیى لطیف است مکنون در صمیم روح ،و عقص را
تفسیر آن متعذّرا يا آنک در سويداى دل و ابان را تعبیر اا آن متعسّرا و همچنانی ابان ترجمان و
معبّر دل است ،عقص ترجمان روح و مفسّر اوستا پس هر معنى ك روح را اا غیب مکشوف
گرداند و ب نظر عیان آن را مشاهده كند و واهد ك ب طريق مکالمت و محادثت با دل در میان
نهد ،عقص ك ترجمان اوست واسط شود و تقرير و تفسیر آن با دل كندا و لیکن بیشتر معانى
مدركة روح آن بود ك عقص اا تقرير آن با دل قاصر آيد همچنانی اكثر معانى دل آن بود ك
ابان اا تعبیر آن عاجز شودا پس آن معانى ك در روح باقى ماند و عقص بر تفسیر آن مسلّط نشود،
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اسرار روح بود ك دل را بر آن اطّالع نیفتدا و آن معانى ك در دل باقى ماند و ابان اا تعبیر آن
قاصر آيد ،اسرار دل بود ك م اطب بر آن اطّالع نیابدا» (بسطامی)024-027 :0741 ،ا

كاشانی نوشت است:
«و بعضى سرّ را تفسیرى ديگر گفت اند ك سرّ معنیى لطیف است مکنون در صمیم روح ،و
عقص را تفسیر آن متعذّرا يا در سويداى دل ،و ابان را تعبیر اا آن متعسّرا و همچنانی ابان ترجمان
و معبّر دل است ،عقص ترجمان روح و مفسّر اوستا هر معنى ك روح را اا غیب مکشوف شود و ب
نظر عیان آن را مشاهده كند و واهد ك ب طريق مکالمت و محادثت با دل در میان نهد ،عقص ك
ترجمان اوست واسط شود و تقرير و تفسیر آن با دل كندا و لیکن بیشتر معانى مدرك روح آن بود
ك عقص اا تقرير آن با دل عاجز آيد همچنانی اكثر معانى دل آن بود ك ابان اا تعبیر آن قاصر
شودا پس آن معانى ك در روح باقى ماند و عقص بر تفسیر آن مسلّط نشود ،اسرار روح بود ك دل
را بر آن اطّالع نیفتدا و آن معانى ك در دل باقى ماند و ابان اا تعبیر آن قاصر آيد ،اسرار دل بود
ك م اطب بر آن اطّالع نیابدا و اا اين است ك طايف يى اا متابعان م رّد عقص دون فالسف و
غیرهم اا بیشتر مدركات ارواح انبیا محروم ماندند و آن را انکار كردند ،د جمیع مدركات روح
در تحت احاطت عقص نگن دا» (كاشانی)014 :0741 ،ا

با توجّ ب آنچ گذشت بايد گفت اقتباسهای بايزيد ثانی اا مصباح الهداي اا نوع
پنهان 0است دون در سر تا سر متن كتاب حتّی يی بار هم ب مصباح يا مؤلّف آن اشاره
نکرده استا همچنین بايد توجّ داشت ك روضةالعارفین نمون ای اا بسیار اقتباسها،
تقلیدها و رونويسیهای صرف استا
دربارة ذكر نشدن منابع و مراجع در روضةالعارفین میتوان ب داليص اير اشاره كرد:
-0تنقی مطالب مصباحالهداي ا بايزيد در مقدّم پس اا نام بردن اا موضوعات علم كالم
نوشت است:
« سبب تضلیص در اين قسم آن است ك دون بعضی اا اهص تصوّف در اين آرا و عقايد تابع اهص
ضاللند نادار اين معتقدات باطل اا ايشان ااا ب منصّة ظهور میرسد و پس اهص ظاهر اا علمای
متشرّع ك ب براهین قاطع فساد آن اعتقادات را محقّق سا ت اند گمان میبرند ك جمیع متصوّف
بر اين اعتقادند لیکن در واقع اين گمان اا جملة «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (ح رات )04 :است د هر
كس اا اهص حق و اا اصحاب طايفة ناجیّ وادی سیر و سلوک واهد بودا پس محقّق شد ك
مطلقاً نفی اعتقاد اا صوفی اا اين حیثیّت ك صوفی است نبايد كردا» (بسطامی)21 :0741 ،ا
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ب نظر وی درج بر ی اا مطالب رديّ در كتب صوفیّ دلیلی بر گمراهی آنها نیست و
بنابراين وی واست است تا مطالب مصباح را اا مطالب ردّيّ تنقی كند و برای اين كار
بر ی اا نظرات كاشانی را ك با آنها م الف بوده ،نیاورده يا نقد كرده استا همچنین
برای اينک م اطبان روضةالعارفین كاشانی را اا جملة گمراهان قلمداد نکنند ،بسطامی نام
كاشانی و ديگر مؤلّفان و آثارشان را نیاورده استا البت در ب شی اا كتاب ب صراحت او
را «فريفت » وانده استا
-4ا تالف مذهب فقهی نويسندگانا
-7ا تالف مذهب كالمی نويسندگانا
-2كم شدن و در واقع نادیز شدن مطالب تحقیقی (و ن تقلیدی) كتاب در صورت
پايبندی مؤلّف ب ارجاع دادنا
-1نقد كردن بر ی اا مطالبی ك بسطامی اا آنها رونويسی كرده استا
-2اطمینان بايزيد ثانی ب ديريابی و حتّی ناپیدايی رونويسیهايشا
-4-2نمودهایی از تعصّب بایزید بسطامی ثانی
بايزيد ثانی اا روی آثار پیش اا ود نوشت است امّا دون در عقايد مذهبی و كالمی
با مؤلّفان آن آثار همسو نبوده ،اا نام بردن اا آنها ودداری كرده استا بدين ترتیب اا
طرفی هر دند رونويسی بايزيد اا روی منابع ديگر سرقت حساب میشود؛ امّا اا طرف
ديگر دلیص اين نام نبردن اا منابع هم تعصّب نويسنده هم نقد بر ی اا مطالبی است ك اا
روی آنها نوشت استا تعصّب مؤلّف اا همان مقدّم

ود را نشان داده؛ او فقط قدمای اين

طريقت را قبول داشت است« :قدمای اين طايف اكثر ب جهت تزهّد در دنیا و اقتدا ب انبیا
لباس صوف پوشیدهاندا» (بسطامی)21 :0741 ،ا در ادام تعصّبات نويسنده فهرست و نمون -
های آن ذكر شده است:
-1-4-2تعصّب مذهبی و صوفیگری
تحلیص فهرست اعالم كتاب نشان میدهد مؤلّف اا آوردن نام عرفا و متصوّفة صاحب
تألیف پرهیز كرده و ب عبارت ديگر فقط نام كسانی را آورده است ك صاحب تألیفاتی
نبودهاندا او در يی جا (ناک :بسطامی )722 :0741 ،ب ابوعبدالرّحمن سلمی اشاره كرده
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ك اين نیز ب مناسبت نقص حکايتی اا رسالة قشیريّ بوده است (قشیری)202 :0732 ،ا تنها
عارف صاحب تألیفی ك بايزيد اا او و اثر
دند جا اا او و اثر

نام برده ،عمر سهروردی استا بايزيد ثانی

نام برده استا سهروردی شیع نبوده است امّا انتساب بايزيد ثانی ب

فرقة سهرورديّ و اينک سهروردی بر الف كاشانی مباحث كالمی را در عوارف نیاورده
و بدين ترتیب طعن آماج بايزيد ثانی نشده ،در اين مستثنا شدن (آوردن نام سهروردی) بی
تأثیر نبوده استا همچنین شايد بسطامی قصد داشت تا نشان بدهد ك اثر او ترجم گون ای
اا عوارفالمعارف استا
بسطامی ثانی اا آوردن نام حسین بن منصور حلّاج پرهیز كرده استا وی هنگام
رونويسی اا متن مصباح نوشت است« :اا بعضی مشايخ پرسیدند ااا» (بسطامی)022 :0741 ،
ك در متن مصباح ب صراحت نام اين «بعضی مشايخ» حلّاج است (ناک :كاشانی:0741 ،
)011ا نمونة ديگر اا همین دست ذكر «بعضی» استا (ناک :بسطامی)021 :0741 ،ا بايزيد
همچنین اا آوردن نام م دالدّين بغدادی پرهیز كرده است (ناک :كاشانی)012 :0741 ،ا
بايزيد شیعة افراطی بوده استا او در هنگام رونويسی اا مطالب ديگران دقّت كرده ك
روايت های مربوط ب س

لیف (ابوبکر ،عمر و عثمان) را حذف كند يا بدون اشاره ب نام

آنها مطلب را نقص كندا وی در جايی شعر شافعی را هنگام رونويسی اا مصباح حذف كرده
استا وی تعصّب ود در امینة شیعیگری را ب صراحت اعالم كرده است« :پس نبايد ك
فريب وری ب آنچ در كتب بعضی اا علمای اهص سنّت يابی ك در وادی تصوّف نوشت -
اند و ااا ا» (بسطامی)042 :0741 ،ا
-2-4-2تعصّب کالمی
نقدهای بسطامی بر كاشانی را در بر ی اا مؤلّف های كالمی ديديم و گفتیم ك يکی اا
داليص نیاوردن نام كاشانی همین ا تالف مذهبی كالمی آنهاستا كاشانی در عقايد كالمی
اشعری بوده است لذا بسطامی در بر ی مواقع نظرات او را رد كرده است (ناک :بسطامی،
)743 :0741ا
-3-4-2تعصّبهای فرهنگی
اين نوع تعصّب در يی جا نمود يافت استا بسطامی اا آوردن اشعار انان صوفی پرهیز
كرده استا وی هنگام رونويسی اا مصباحالهداي اشعار رابع را حذف كرده استا يی جا
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نیز هنگام نوشتن اا روی مصباح وقتی ب شعر رابع رسیده ،آن را ب نام عبداهلل مبارک ثبت
كرده استا (ناک :بسطامی)721 :0741 ،ا
-3نتیجهگیری
0ا اينک عنوان كتاب بايزيد ثانی ب تقلید اا مصباحالهداي نیست ،نشان اا آن دارد ك
بايزيد ثانی نمی واست است بین اثر او و كاشانی ارتباطی ب ذهن م اطبان متبادر
شودا
4ا ب طور قطع میتوان گفت ك بايزيد بسطامی ثانی در نوشتن اثر

مرتکب سرقت

محتوا شده استا مقايسة سا تاری و محتوايی مصباحالهداي و روضةالعارفین
گواهی بر اين مدّعاستا هم شباهت دو اثر در تعداد فصول و نام آنها و هم جمالت
فراوانی ك اا مصباحالهداي بدون هیچ تغییراتی يا با اعمال تغییرات جزيی در
روضةالعارفین آمدهاند ،داليلی بر اثبات اين مدّعا هستندا
7ا پاسخ سؤاالت مطرح شده در بیان مسأل در دند ب ش قابص بررسی است:
الف) علّت انت اب شدن مصباحالهداي ب عنوان اصلیترين منبع توسّط بايزيد -بايزيد
ثانی متوجّ جايگاه و اهمّیّت مصباحالهداي نزد عارفان و مريدان امان ا

شده بودا

ب) علّت رونويسی بايزيد اا مصباحالهداي  -بسطامی ثانی صرفاً عارف نبوده بلک
متکلّمی عارف مشرب بوده و بنابراين ن ت ربیّات عرفانی ناب داشت و ن برای ترجم و
شرح عوارفالمعارف لزومی می ديده است دون متوجّ اين موضوع بوده است ك پیش
اا او افرادی ديگر ب صو

كاشانی اين كار را ب بهترين شکص ان ام دادهاندا بنابراين

كتاب مهم و معتبر آن امان يعنی مصباحالهداي را برگزيده و اا همة ب شهايی ك
موافق عقايد او بوده  ،رونويسی كرده و برای تکمیص مطالب گاهی اا ديگر آثار عرفانی

همچون احیاء علوم الدّين و لوايح و نقدالنصو

بهره برده استا

ج) علّت نیامدن نام كاشانی در روضةالعارفین  -اوّل اينک با نیامدن نام كاشانی كمتر
كسی متوجّ شباهت مطالب دو اثر میشده استا دوم اينک بايزيد ثانی با كاشانی در
عقايد مذهبی و كالمی م الف بوده وی شیعة متعصّب و در مذهب كالمی امامی بوده امّا
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كاشانی سنّی مذهب و در كالم نیز پیرو اشعری بوده است و بايزيد نمی واست در كتابش
نام او و ديگر افراد اين مذاهب فقهی و كالمی قید شودا سوم اينک بايزيد ثانی در مواقع
بسیاری اا كتابش ب نقد آرای كاشانی پردا ت است امّا هم برای اي اد نشدن حسّاسیّت
در بین طرفداران كاشانی و هم اينک مسئلة رونويسی اا اثر كاشانی م فی بماند ،نام او را
قید نکرده استا البت قید نکردن نام فردی ك نقد میشود ب نشانة احترام گذاردن ب فرد
نقد شونده اكنون نیز در منابع تحقیقاتی مرسوم استا
د) علّت تغییر دادن متن مصباحالهداي  -تعصّبات مذهبی و كالمی بايزيد ثانی علّت
اصلی اين موضوع استا تعصّبات مذهبی و ا القی میتواند ب دو شکص نشان داده شود:
يا اينک مؤلّف اثری را نقد میكند و ب نويسندة آن میتااد و ابايی اا اشاره ب نام مؤلّف
نداردا يا اينک اا روی آن اثر رونويسی میكند و هر جا مطلبی م الف عقايد و تعصّبات
اوست ،آن مطلب را حذف میكند يا در آن تغییر و تحريف میدهدا بايزيد رو
برگزيدا البت اين تصمیم بايزيد ك اثر

دوم را

ب ای مصباحالهداي منبع جديد معتقدان حواة

عرفان بشود در پديد آمدن روضةالعارفین بی تأثیر نبوده استا وی در س ب ش تعصبّات
ود را ب شکص حذف يا تغییر مطالب مصباحالهداي نشان داده است :هر جا روايات و
احاديثی مطابق با منابع اهص تسنّن يافت و ب صو

مواقعی ك نام س

لیف آمده است؛

هر جا ك نام انان آمده است؛ هر جا ك مطالب مطرح شده موافق با آرای اشعريان بوده
استا
یادداشت ها
-0در مقالة «تبیین داليص اقتباسهای آشکار تذكره األولیا اا كشف المح وب در گزار

كرامات

صوفیّ » (قبادی )0743 ،اصطالح «اقتباس آشکار» آمده است ب قیاس آن اصطالح «اقتباس پنهان»
را آوردهايما
فهرست منابع
0ا قرآن کریم ترجمۀ مقابلا ()0741ا ترجمة بهاءالـدّين رّمشـاهیا دـاپ پـن م ،تهـران:
دوستانا
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4ا بسطامی ،بايزيدا ()0741ا روضةالعارفین .تصحیح مرضی سهرابیا داپ اوّل ،همدان :سکرا
7ا جامی ،عبدالرّحمانا ( ،)0731نفحات األنس .تصحیح محمود عابـدی ،دـاپ اوّل ،تهـران:
اطّالعاتا
2ا حاجی لیف  ،مصطفیا (بیتا)ا کشف الظّنون .بیروت :دار إحیاء التّراث العربیا
1ا رضاااده ملی ،رحیما ()0727ا کتابشناخت (مجموعه مقاالت) .تهران :طهوریا
2ا سهرابی ،مرضی ا ()0724ا «كالم شیعی در عرفان بايزيد ثانی»ا ابان و ادبیّات فارسیا بهارا
23ا صص 41-072ا
3ا شفیعی كدكنی ،محمّدرضاا ()0727ا «متنشناسی :نقـش ايـدئولوژيی نسـ
بهارستانا بهار و امستانا

بـدلهـا»ا نامـة

 4و  ،01صص 47-001ا

2ا غزالی ،محمّـدا ()0722ا ترجمۀ احیاء علوم الددّین .ج 2ا تصـحیح حسـین ـديو جـما
تهران :علمی و فرهنگیا
4ا قبادی ،حسینعلی و ديگرانا ()0743ا «تبیین داليص اقتباسهای آشکار تذكره األولیا اا كشف
المح وب در گزار

كرامات صوفیّ »ا بهار ادبا تابستانا

21ا صص 422-422ا

01ا قشیری ،ابوالقاسما ()0732ا رسالۀ قشیریّه .تصحیح فرواانفرا تهران :علمی و فرهنگیا
00ا كاشانی ،عزّالدّين محمودا ( ،)0741مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه .تصحیح جاللالدّين
همايیا تهران :هماا
04ا معصومعلیشاه ،محمّدا (بیتا)ا طرائق الحقائق .ج4ا تصحیح محمّد جعفر مح وبیا تهران:
كتاب انة سنائیا
07ا منشی قمی ،احمدا ()0727ا خالصةالتّواریخ .تصحیح احسان اشـراقیا ج4ا تهـران :دانشـگاه
تهران و مؤسّسة انتشارات و داپا
02ا ه ويری ،علیا ()0731ا کشف المحجوب .تصحیح ژوكوفسکیا تهران :طهوریا

