اصطالحات صوفيه در »فرهنگ معين«
بررسي سه اصطالح »طوالع« و»لوايح« و»لوامع«
نصراهلل پورجوادي
در فرهنگهاي پيشرفته ٬قاعده بر اين است که الفاظي را که در علوم و فنون گوناـگـون
بهـمنزله اصطالح به کار ميبرند معيّن و تعريف کنند .اين قاعده در فرهنگ فارسي معين هم

رعايت شده است .در اين فرهنگ ٬پارهاي از اصطالحات علوم و فنوني چون پزشکي و
رياضيات و جغرافـيا و زبـانشناسي و عـروض و مـوسيقي و خـياطي و غـيره تـعريف
شدهـاست .بعضي از اصطالحات صوفيه نيز ٬در اين فرهنگ ٬با عالمت اختصاري »تصـ «
مشخص و تعريف شده است .تعريف اين اصطالحات از خود دکتر معين نيست ٬بلکه

وي آنها را از مآخذي ديگر گرفته و نقل کـرده است .ايـن مآخـذ عـبارتانـد از کشـاف

اصطالحات الفنون تهانوي ٬رساله اصطالحات الصوفيه شاه نعمتاهلل ولي ٬لغتنامه دهـخدا ٬
تصو ف در اسالم تأليف قاسم غني و ٬باالخره ٬فرهنگ لغـات و اصـطالحات و تـعبيرات
تاريخ ّ

عرفاني دکتر سيد جعفر سجادي.

تعريفهايي که مرحوم معين ٬با استفاده از منابع و مآخذ فوق ٬در فرهنگ خود نقل
ـکرده است ٬در بسياري از موارد ٬نه تنها مسئله مراجعه کننده را حل نميکند بلکه چهـبسا
تصوف علم به معناي متداول
مشکالتي هم براي او ايجاد کند .علت آن اين است که اوًال ّ

لفظ نيست ٬آنچنان که مثًال ما پزشکي و رياضيات و جغرافيا را علم ميدانيم .صـوفيه
تصوف را علم باطن دانستهاند و عـلم بـاطن بـا هـمه عـلوم ديگـر ٬هـمچون پـزشکي و
ّ
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رياضيات و فقه و منطق و غيره ٬فرق دارد و اصًال معلوم نيست اطالق علم )به مـعناي
تصوف علم باشد ٬اصطالحات آن
تصوف درست باشد .به فرض اين که ّ
امروزي لفظ( بر ّ
ِ

به هيچ وجه مانند اصطالحات در علوم ديگر نيست .در علومي چون رياضيات و منطق و
اصطالحات
فقه و طب و امثال اينها ٬اصطالحات معاني دقيقي دارند و اهل هر علمي
ِ
تـصوف ايـنچنين نـيست .در مـورد هـر
معاني يکسان به کار ميبرند .اما در
خود را با
ّ
ِ

اصطالح ٬گاهي ٬در طول تاريخ ٬چندين تعريف مختلف پديد آمده استـــ تعريفهايي

نظر خو ِد تـعريف کـننده است .مـثًال يک اصـطالح را
ـکه خود نماينده مکتب فکري يا ِ

سر اج در قرن چهارم به گونهاي تعريف کرده و ابوالقاسم قشيري در قرن پنجم به
ابونصر ّ
ِ
ـگونهاي ديگر و عبدالرزاق کاشاني در قرن هشتم باز هم به گونهاي ديگر .اين تعريفها٬

وقتي که توسط محققي در يک جا جمع ميشود و خواننده بدون اطالع از هويت تعريف
تاريخي تعريفها به مطالعه آنها ميپردازد٬
ـکننده اصلي و چگونگي پديد آمدن و سير
ِ
محص لي از لفظ پيدا نميکند بلکه
معني
نهـتنها ذهنش نسبت به مسئله روشن نميشود و
ّ
ِ
چهـبسا مشکلش پيچيدهتر و ابهاماتش افزونتر گردد .از آنجا که در فـرهنگ مـعين ايـن

تعريفها نسنجيده و بدون توجه به سير تاريخي آنها از روي منابع ديگر نقل شده است٬
در بسياري از موارد اين تعريفها بيفايده و بعضًا گمراه کننده است .براي روشن شدن
مطلب ٬ما در اينجا تعاريف سه لفظ لوايح و لوامع و طوالع را ٬که هر سه از الفاظي است
ـکه در آثار قديم صوفيه به کار رفته است و در فرهنگ معين و منابع او تعريف شده است٬
بررسي ميکنيم و ٬در ضمن معرفي منابع اصلي اين تعريفها و چگونگي انتقال آنها به
منابع متأخر ٬به نواقص فرهنگ معين و فـرهنگهاي ديگـري کـه ايـن تـعريفها را نـقل
ـکردهاند اشاره مينماييم.
بررسي خود را با لفظ طوالع آغاز ميکنيم .در فرهنگ معين  ٬در ذيل طوالع  ٬ابتدا آمدهـاست
تصو ف٬
ـکه اين لفظ
جمع طالع يا طالعه است و سپس ٬بالفاصله ٬معناي اصطالحي آن در ّ
ِ
با ذـکر مآخذ ٬بدين گونه بيان شده است:
اول چيزي که پيدا شود از تجليات اسماء الهيه بر باطن بنده و آراسته گرداند اخالق او را به نور
تصوف غني ٬ص.(٦٥٠
] ـباطن[ )ـکشف اللغات  ٬لغـ(؛ طلوع انوار معارف بر دل )تاريخ ّ

تعريف اول را مرحوم معين با واسطه لغتنامه دهخدا )رمز :لغـ( از کشف اللغات  ٬تأليف
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عبدالرحيم بن احمد سور ١گرفته است .ولي چنين کتابي نه جزو مآخذ معين است و نه
جزو مآخذ دهخدا ٬بلکه يکي از مآخذ تـهانوي در کشـاف اصـطالحات الفـنون است .در
دهخدا نيز ٬اين تعريف از قول کشاف نقل شده است .و اما سؤالي که براي ما مطرح است
اين است که مأخذ صاحب کشاف يا در واقع صاحب کشف اللغات چه بوده است؟ مأخذ
عبدالرحيم بن احمد سور ٬صاحب کشف اللغات  ٬براي تعريف طوالع  ٬بـه نـظر مـيرسد
سي د شريف جرجاني )وفات (٨١٦ :بوده است؛ چه جرجاني ٬در تعريف
ـکتاب تعريفات مير ّ

اين لفظ ٬مينويسد:

االلهي ة علي باطن العبد فـيحسن اخـالقه و صـفاته
الطوالع  :اول ما يبدؤ من تجلّيات االسماء
ّ
بتنوير باطنه٢.

چنان که مالحظه ميشود ٬تعريفي که معين و دهخدا از کشـاف تـهانوي نـقل کـردهانـد
عربي فوق است .اما اين تعريف از خود جرجاني هم نيست بلکه
فارسي تعريف
ترجمه
ِ
ِ
از کتاب اصطالحات الصوفيه عبدالرزاق کاشاني )وفات (٧٣٠ :نقل شده است ٣.همين تعريف
است که در رساله اصطالحات الصوفيه شاه نعمتاهلل ولي ٬که در واقع ترجمه رساله کاشاني
است ٬بدين صورت به فارسي برگردانده شده است:
الطوالع  :اول چيزي که پيدا شود از تجليات اسماء الهيه بر باطن عبد و مز ّين گرداند اخالق و
اوصافش به تنوير

باطنش٤.

و اما سؤالي که در اينجا پيش ميآيد اين است که آيا اين تعريف از خـود کـاشاني
١ـ( ـ کشف اللغات و االصطالحات  ٬عبدالرحيم ابن احمد سور ٬لکهنو ١٨٧٤ـ ٬ج ٬١ص٥٩٧ـ.
٢ـ( ـ تعريفات ميرسيد شريف جرجاني چندين بار چاپ شده است .در اينجا من از دو چاپ آن ٬يکي به تصحيح
الخيري ه) ١٣٠٦ ٬افست تهران ٬بيتاريخ( که به همراه
فلوگل )افست بيروت (١٩٦٩ ٬و ديگر چاپ مصر ٬المطبعة
ّ
اصطالحات الصوفيه ابن عربي است ٬استفاده کردهام .تعريف طوالع در چاپ فلوگل ٬صفحه  ١٤٦و در چاپ مصر٬
صفحه  ٦١آمده است.
٣ـ( ـ اصطالحات الصوفيه عبدالرزاق کاشاني بارها به چاپ رسيده است .ار جاعات من به اين اثر به چاپ سنگي
تهران ) ١٣١٥ق( است که در حاشيه منازل السائرين کاشاني بـه هـمراه فـصوص و فکـوک صـدرالديـن قـونيوي
بهـتصحيح ابراهيم بن احمد الريجاني به خط محمدصادق تويسرکاني )تجديد چاپ کتابخانه حامدي ٬تهران
 (١٣٥٤آمده است .تعريف طوالع در حاشيه صفحه  ١٠٦آمده است.
٤ـ(ــرساله اصطالحات الصوفيه  ٬جلد چهارم رسالههاي شاه نـعمتاهلل )تـهران  ٬(١٣٥٧ص .٤٢بـراي تـرجـمهاي
ديگر از تعريف کاشاني Ä ٬لطائف اللغات عبداللطيف عباسي )ضميمه مثنوي معنوي  ٬چـاپ کـاللهخاور ٬تـهران
 (١٣١٩ذيل طالع )ص ٬٦٢٦ستون اول(.
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است يا او هم آن را از جاي ديگري گرفته است؟ عبدالرزاق کاشاني ٬چنانکه ميدانيم ٬از
پيروان محييالدين ابن عربي )وفات ( ٦٣٦ :است و تعريفات او نيز تا حدود زيادي متأثر از
مفاهيم و الفاظ مکتب عرفاني ابن عربي است .در همين تعريف نيز ٬مالحظه ميکنيم که
وي از مفهوم اسماء الهي و تجليات آنها ٬که از مفاهيم عرفان محييالدين است ٬استفاده
ـکرده است .پس ب اي د ٬ب راي پ ي دا کردن سوابق اين تعريف ٬ب ه آث ار محي يال دي ن رجوع
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـکنيم.
در ميان آثار محييالدين ٬رساله کوچکي است به نام اصطالحات الصوفيه که مؤلف ٬در
آن ٬حدود دويست لفظ را تعريف کرده است .اتفاقًا لفظ طوالع نيز جزو يکي از الفاظي
است که در اين اثر تعريف شده است .اما ٬وقتي که به تعريف خود محييالدين در رساله
اصطالحات الصوفيه رجوع ميکنيم ٬مالحظه مـيکنيم کـه تـعريف او بـه کـلي بـا تـعريف
عبدالرزاق کاشاني فرق ميکند .تعريف محييالدين از طوالع  ٬که در دوجاي فتوحات المکيه

نيز آمده ٬چنين است:
الطوالع  :انوار التوحيد تطلع علي قلوب اهل المعرفة فتطمس سائر االنوار.٥
در تعريفي که ابن عربي از لفظ طوالع کرده است ٬چنان که مالحظه ميشود ٬مفهوم
عرفان خو ِد
اسماء الهي و تجليات آنها ذـکر نشده استـــ مفاهيمي که ٬در واقع ٬متعلق به
ِ
اوست و عبدالرزاق ٬در تعريف خود ٬از آنها استفاده کرده است .محييالدين ٬در ايـن
تعريف ٬خودش هم از اثر نويسنده ديگري اقتباس کرده است و آن کتاب اللمع
ابونصر
ِ
سراج )وفات ( ٣٧٨ :است .البته ٬محييالدين مستقيمًا به کتاب ابونصر رجوع نکرده بلکه
ّ

اين تعريف را ٬الاقل با دو واسطه ٬از آن اقتباس کرده است .٦تعريفي که ابونصر در لمع از
لفظ طوالع کرده چنين است:
فيطمئن )ـکذا( ما في القلوب من
الطوالع  :انوار التوحيد تطلع علي قلوب اهل المعرفة بتشعشعها
ّ
االنوار بسلطان نورها کالشمس الطالعة اذا طلعت َيخْ في علي الناظر من سـطوة نـورها انـوار
الکواـکب و هي في اماـکنها .قال الحسين ابن منصور في هذا المعني:

٥ـ(ــ»اصطالحات الصوفيه« ابن عربي )در حاشيه تعريفات جر جاني ٬پيشگفتار( ٬ص .١١٨-١١٧و نيز  Äفتوحات
)قاهره  ٬١٩١١افست بيروت( ٬ج ٬٢ص ١٣١و  .٣٨٨اختالف نسخهها را در اينجا ذـکر نکردهام.
٦ـ(ــدرباره منشأ اصطالحات صـوفيه ابـن عـربي ٬نگـارنده تـحقيقاتي کـرده است کـه بـه صـورت کـتابي چـاپ
خواهدـشد.
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قــد تـجلّت طـوالع زاهـرات

يـتشعشعن فـي لوامـع بـرق

خَ َّص ني واحدي بتوحيد صدق

طـرق٧

ما اليها من المسـالک

تعريف محييالدين کامًال با تعريف فوق مطابقت دارد .لفظ فيطمئن که در تعريف لمع

ديده ميشود درست نيست؛ درست آن همان فتطمس است که در تعريف ابن عربي آمده
است .روزبهان بقلي هم ٬که در شرح شطحيات تعاريف ابونصر را به فارسي ترجمه کرده
است ٬در ترجمه
تعريف طوالع  ٬مينويسد:
ِ
الطوالع  :انوار توحيد است که به دل عارف در آيد به شعاعش جمله انوار عقول و فهوم منطمس

شود.٨
تا اينجا ما با دو
ابونصر
تعريف متفاوت از لفظ طوالع روبهرو شدهايم :يکي تعريف
ِ
ِ
انوار تـوحيد است؛ و ديگـر
ّ
سراج طوسي و محييالدين ابن عربي که ٬بنا بر آن ٬طوالع ِ

تعريف عبدالرزاق کاشاني که ٬از نظر او ٬طوالع اول چيزي است که از تجليات اسماء الهي
در باطن پيدا ميشود .عالوه بر اين دو تعريف ٬تعريف ديگري هم هست که ابوالقاسم
قشيري )وفات (٤٦٥ :در کتاب خود آورده است.
قشيري در رساله خود ٬در باب تفسير الفاظ صوفيه ٬معاني سه لفـظ لوايح و طوالع و
لوامع را با هم شرح داده است؛ زيرا ٬از نظر او ٬معاني اين سه لفظ به هم نزديک است و٬
در واقع ٬فرق زيادي ميان آنها نيست .از نظر ابونصر ٬چنان که ديديم ٬طوالع انواري است
دل عارف ميتابد و نور آن مانند آفتاب است که ٬وقتي بتابد ٬نور ستارگان ٬در پرتو
ـکه بر ِ
آن ٬محو ميشود .ولي ٬از نظر قشيري ٬اينطور نيست .طوالع و همچنين لوايح و لوامع  ٬در

اصحاب بدايات استـــ کساني که هنور در حال ترقياند در
صفات
تعريف قشيري ٬از
ِ
ِ
آسـمان تـاريک را
جهت دل و اين نورها همچون برقي است که در شب ميدرخشد و
ِ
دل سـالکاني کـه در بـدايت را ِه
لحظهاي چند روشن ميکند .به گفته قشـيري ٬آسـمان ِ

٧ـ( ـ اللمع ٬تصحيح نيکلسون )ليدن  ٬(١٩١٤ص٣٤٦-٣٤٥؛ تصحيح عبدالحليم محمود و طه عبدالبـاقي سـرور
)قاهره  ٬(١٩٦٠ص.٤٢٢
٨ـ( ـشرح شطحيات  ٬تصحيح کربن )تهران  ٬(١٣٤٤ص .٥٥٦عجيب است که روزبهان در مشرب االرواح )استانبول
 (١٩٧٣طوالع را در فصل جداـگانهاي تعريف نکرده ٬اـگر چـه آنرا ٬در ضـمن فـصل طـوارق )ص ٬(٢٤٨بـه کـار
بردهـاست .تعريف ابونصر سراج از لفظ طوالع را ابراهيم ابرقوهي هم در مجمع البحرين )تهران  (١٣٦٤به فارسي
برگردانده است )ص.(٤٨٠
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باطناند ٬وقتي که با ابرهاي ِّ
حظ نفس تاريک شده است ٬ناـگهان برقي در اين تـاريکي
ميزند که اين همان لوايح است .اـگر اين درخشش و روشنايي بادوامتر باشد ٬لوامع است؛
و اـگر باز هم بادوامتر و نور آن شديدتر باشد ٬طوالع است.
فاللوائح کالبروق ٬ما ظهرت حتي استترت ...و اللوامع اظهر مـن اللـوائـح ٬ليس زوالهـا بـتلک
السرعة ٬فقد تبقي اللوامع وقتين و ثالثة ...و الطوالع أبقي وقتًا و أقوي سلطانًا و ادوم مکثًا و
اذهب للظلمة و أنفي للتهمة .لکنها موقوفة علي خطر االفول ٬ليست برفيعة االٔوج و ال بدائمة
المکث) .٩لوائح مانند برقي است که همينکه بتابد ناپديد شود ...و لوامع پيداتر از لوايح است ٬و
زوال آن بدان سرعت نيست ٬پس لوامع دو وقت يا سه وقت پايدار ميماند ...و طوالع وقت
بيشتري ميماند و شدت آن بيشتر و قويتر است و مکث آن بيشتر و تاريکي را بيشتر ميبرد
و تهمت را بيشتر نفي ميکند ٬وليکن باز در معرض خطر افول است ٬و چندان اوج نميگيرد و
مکث نميکند(.

عالوه بر سـه تـعريف فـوق از طـوالع  ٬تـعريف ديگـري هـم هست کـه هـجويري در
ـکشفـالمحجوب کرده است .اين تعريف بسيار کوتاه است .هجويري مينويسد » :الطوالع :
طلوع انوار معارف بر دل « ١٠.همين تعريف است کـه قـاسم غـني در »فـرهنگ مـصطلحات
صوفيه« در انتهاي کتاب تاريخ تصوف در اسالم ١١نقل کرده و معين هم آن را در فرهنگ خود
ابـونصر
آوردهــاست .تعريف هجويري ٬چنان که مالحظه ميشود ٬نزديک بـه تـعريف
ِ
سراج است.
ّ
بر چهار تعريف فوق از طوالع  ٬تعريف ديگري هم بايد اضافه کنيم و آن تعريف شيخ
اشراق شهابالدين سهروردي ) مقتول  (٥٨٧است .سهروردي در رساله صفير سيمرغ طوالع

و لوايح را ّاو ل برقي ميداند که از حضرت ربوبيت يا عالم قدس بر روان سالک اشراق
ميکند .سهروردي ٬در ضمن ٬به لذيذ بودن طـوالع و هـمچنين لوايـح اشـاره مـيکند و

ميافزايد که »صوفيان اين طوالع را اوقات خوانند«.

١٢

٩ـ( ـ الرسالة القشيريه  .تصحيح عبدالحليم محمود و محمود بن الشريف )قاهره  ٬(١٩٧٤ج ٬١ص٢٨٤-٢٨٣؛ چاپ
١٠ـ( ـ کشف المحجوب ٬چاپ ژوکوفسکي ٬ص٥٠٠ـ.
قاهره ) ١٩٥٩م/.ـ  ١٣٧٩هـ( ٬ص.٤٤-٤٣
تصوف در اسالم )ج ٬٢بحث در آثار و افکار و احوال حافظ( ٬چ ٬٢تهران ) ١٣٤٠چ ٬(١٣٢٢ ٬١ص٦٥٠ـ.
١١ـ( ـتاريخ ّ
١٢ـ( ـ مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق )تهران  ٬(١٣٥٥ص .٣١٩همچنين  Äکتاب التلويحات در جلد اول مجموعه
مصنفات شيخ اشراق )تهران  ٬(١٣٥٥ص.١١٤
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سـر اج٬
باري ٬از ميان پنج تعريفي که ذـکر کرديم) ١٣تعريفهاي عبدالرزاق کاشاني٬
ابـونصر ّ
ِ

قشيري ٬هجويري ٬و سهروردي ( ٬مرحوم معين فقط دو تعريف را آورده است :يکي تعريف
ـکاشاني و ديگر تعريف هجويري .تعريف کاشاني را وي از لغتنامه دهخدا )ـکه خود آن را
از کشاف تهانوي گرفته بوده( نقل کرده و تعريف هجويري را از کتاب دکتر غني؛ و چون او
از منابع دست دوم و سوم استفاده کرده است ٬توجه نداشته است که اصل اين تعاريف از
چه کساني بوده است .دو تعريفي هم که معين آورده است هيچ ربطي به يکديگر ندارند
و کامًال تصادفي در کنار هم قرار گرفتهاند.
پس از بررسي تعريفهاي طوالع  ٬به بررسي لوايح و لوامع ميپردازيـم .بـه تـوضيح
قشيري درباره معاني اين دو لفظ قبًال اشاره کرديم .پيش از قشيري ٬ابونصر سراج هم اين
دو لفظ را در کتاب لمع تعريف کرده است؛ ولي تعريف او از اين دو لفظ هم با تعريف
قشيري فرق دارد .در تعريف لوايح  ٬ابونصر مينويسد:
السمو و االنتقال من حال الي حال اعلي من
ما يلوح لالسرار الظاهرة لزيادة
ّ

ذلک١٤.

تعريف
همين تعريف است که ابن عربي ٬در اصطالحات الصوفيه و فتوحات  ٬به عنوان
ِ
صوفيه نقل و سپس تعريفي هم از خود به آن اضافه کرده است:
السمو من حال الي حال ٬و عندنا مايلوح للـبصر اذا
اللوائح  :هي مايلوح لالسرار الظاهره من
ّ
الذاتي ة ال من جهة
ـيتقيد بالجارحة من االنوار
ّ
لم ّ

السلب١٥.

ابونصر ٬پس از لفظ لوايح  ٬به تعريف لوامع پرداختهـــ لفظي که ظاهرًا از شعر عاشقانه
عربي وارد زبان تصوف شده است ١٦.درباره معني اين لفـظ در زبـان صـوفيه ٬ابـونصر
نوشتهـاست که معني اين لفظ نزديک به لوايح است:
١٣ـ(ــدر فرهنگ لغات و اصطالحات و ...دکتر سجادي )تـهران ] ـچ [١٣٣٩ ٬١ـ ٬چ ٬١٣٥٠ ٬٢ص ٬(٣٢٥عـالوه بـر
تعريف کاشاني و تعريف ابونصر سراج ٬تعريفي هم از رسائل منسوب به خواجه عبداهلل انصاري نقل شـده کـه
درـاصل همان تعريف ابونصر سراج است .خواجه عبداهلل خودش الفاظ طوالع و لوايـح و لوامـع را نـه در مـنازل
١٤ـ( ـلمع  ٬چاپ ليدن ٬ص٣٣٥؛ چاپ قاهره ٬ص.٤١٢
السائرين توضيح داده و نه در صد ميدان.
١٥ـ( ـ اصطالحات ٬ص١١٧؛ فتوحات ٬ج ٬٢ص ١٣٢-١٣١و .٤٩٨
١٦ـ(ــبراي شواهدي از لفظ لوامع در شعر عاشقانه عربي Ä ٬کتاب الزهرة )نصف اول( ٬تأليف محمد بن ابوسليمان
داود اصفهاني ٬تصحيح لويس نيکل )بيروت ٬(١٩٣٢ /١٣٥١ ٬ص.٢٣٣-٢٢٧
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اللوامع معناه قريب من اللوايح و هو مأخوذ من لوامع البرق اذا لمعت في السـحاب طـمع الصـادي و

العطشان في المطر.

١٧

اين تعريف ٬چنانکه مالحظه ميشود ٬نزديک به تعريف قشيري است که لوايـح و
لوامع را مانند درخشش برق در آسمان ميداند .هجويري نيز در کشف المحجوب بر تفاوت
مدت دوام اين دو و بقاي
فوايد لوامع تأـکيد ميکند و ميگويد که لوايح زودگذر است و
ِ
لوامع اندکي پايدارتر .مينويسد:
اظهار نور بر
زودي نفي آن؛ اللوامع :
اللوائح  :اثبات مراد با
ِ
ِ

دل با بقاي فوايد آن١٨.

ابن عربي نيز ٬ظاهرًا تحت تأثير قشيري ٬در تعريف لوامع بر دوام آن تأـکيد ميورزد و
مينويسد:
اللوامع ما يثبت من انوار التجلي في وقتين و قريبًا من

ذلک١٩.

سرانجام ٬به تعريفهايي که در مورد لوايح ذـکر کرديم دو تعريف ديگر هم ميتوان
افزود ٬يکي تـعريف شـيخ اشـراق شـهابالديـن سـهروردي است کـه مـيگويد لوايـح

»برق خاطف ٬ناـگاه درآيد و زود برود« ٢٠؛ و
خلسههاي لذيذ نوراني است که ٬به
ِ
سرعت ِ
ديگر تعريف عبدالرزاق کاشاني است که در ذيل اللوايح مينويسد:
جمع اليحه ٬و قد يطلق علي مايلوح للحس من عالم المثال کحال سارية لعـمر و هـو مـن الکشـف
الصوري ٬و بالمعني االول من الکشف المعنوي الحاصل من الجناب

االقدس٢١.

همين تعريف است که عبدالرحيم بن احمد در کشف اللغات بـه فـارسي بـرگردانـده
است.
چنانکه مالحظه ميشود ٬هر نويسندهاي تعريف متفاوتي از لوايح و لوامـع کـرده و
١٧ـ( ـلمع  ٬چاپ ليدن ٬ص٣٣٦؛ چاپ قاهره ٬ص.٤١٢
١٨ـ( ـ کشف المحجوب ٬چاپ ژوکوفسکي ٬ص.٥٠٠
١٩ـ( ـ اصطالحات ٬ص١١٨؛ فتوحات ٬ج ٬٢ص ١٣١و .٥٥٧
٢٠ـ( ـ مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق  ٬ص .٣١٩همين تعريف را سهروردي در رساله »ـکلمة التصوف« )سه رساله از
شيخ اشراق  ٬تهران  ٬١٣٥٦ص (١٢٤آورده و در کتاب التلويحات )مصنفات  ٬ج ٬١ص (١١٤نيز بدان اشاره کردهـاست.
٢١ـ( ـ اصطالحات الصوفيه ٬کاشاني )پيشگفتار( ٬ص.١١٠

٦٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اصطالحات صوفيه در فرهنگ معين

مقاله

يگانه وجه اشتر اـکي که ميان اين تعاريف هست اين است که لوامع درخششي است کـه
دوام آن بيشتر از لوايح است ٢٢.اما ٬حتي همين مطلب را هم نويسندهاي چون روزبهان
بقلي )وفات ( ٦٠٦ :در تعريف اين لفظ رعايت نکرده بلکه ٬به عکس ٬لوايح را تـمامتر از
لوامع دانسته است .نويسندگان ديگر معموًال ابتدا لوايح را تعريف ميکنند و سپس لوامع

را؛ ولي روزبهان ٬در مشرب االرواح  ٬ابتدا لوامع را تعريف کرده و سپس لوايح را .در تعريف
لوامع مينويسد» :اللوامع برق التجلي في مبادي المشاهدة « و ٬از قول عـارفي نـقل مـيکند کـه
» اللوامع انوار الصفة تبرز من عين الذات بواسطة الفعل في اماـکن المحبة « ٢٣.پس از آن ٬در تـعريف
لوايح  ٬مينويسد:
الن اللوامع مبادي الکشوف و اللوائح غلبة اشراق انوار الصفات تحدث منها حقيقة
اتم من اللوامع ّ
اللوايح ّ

السمو في الدرجات القرب و المشـاهدة
الجذب الذي يلوح نوره لالسرار الظاهرة من اـکدار الخليقة لزيادة
ّ
ولکن اليدوم ...قال العارف :اللوائح انوار التجلي ا ّل تي تج ّل ت بها حقائق العلوم في العقول٢٤.

سراج ديده ميشود.
تعريف
در تعريفي که روزبهان از لوايح کرده است ٬تأثير
ِ
ابونصر ّ
ِ

تعريفي که وي ٬از قول عارف  ٬در مورد لوايح کرده است جالب توجه است ٬از اين نظر که٬
در اين تعريف ٬لوايح انوار تجلّي خوانده شده و ابن عربي هم از همين تعبير براي تعريف
لوامع استفاده کرده است .روزبهان ٬در شرح شطحيات هم ٬لوامع و لوايح را تعريف کرده؛
سراج گرفته و به صورتي ناقص به فارسي برگردانده
اما ٬در آنجا ٬تعاريف خود را از ِ
لمع ّ

است .تعاريف او در شرح شطحيات با تعاريف مشرب االرواح کامًال فرق دارد .در تعريف
لوامع  ٬در شرح شطحيات مينويسد» :آنچه در دل پيدا شود از نور غيب ٬تا سبل حکمت بدان بينند«.
و ٬در تعريف لوايح  ٬مينويسد » :لوايح  :آنچه اسرار را اليح شود )تا( منتقل کند به ترقي به مـعالي

درجات « ٢٥.بدين ترتيب ٬حتي در دو اثر يک نويسنده هم ٬ما با تعاريف يکساني از ايـن
الفاظ صوفيانه مواجه نيستيم.
ِ
تعاريفي که از لوايح و لوامع ذـکر کرديم تعاريف متفاوتي است که در آثار صوفيه تـا
زمان ابن عربي ديده ميشود .تأثير اين تعريفها را ما در تعريف لفظ لوايح در فـرهنگ
٢٢ـ(ــابراهيم ابرقوهي ٬که در مجمع البحرين )ص (٤٨٠تعريف محييالدين را به فارسي بـرگردانـده است ٬طـول
مدّ ت لوامع را تا »يک ساعت و دو ساعت« انگاشته است و نه بيش.
٢٤ـ(ــهمان ٬ص٩٩-٩٨ـ.
٢٣ـ(ــمشرب االرواح )استانبول  ٬(١٩٧٣ص.٩٨
٢٥ـ( ـشرح شطحيات ٬ص٥٥٨ـ.

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اصطالحات صوفيه در فرهنگ معين

٦١

معين مالحظه ميکنيم .معين در ذيل مدخل لوايح مينويسد:
بازودي نفي آن )هجويري( .اسرار ظاهرهاي است که در ترقي از حـالي بـه
اثبات مراد است
ِ

حالي ظاهر ميشود )ابن عربي( .لوايح و طوالع و لوامع سه کلمه در معني نزديک يکديگرند٬
و فرق بزرگي بين آنها نيست و عبارتاند از صفات مبتديان اهل سلوک که رو به ترقي ميروند.
به ترتيب اول لوايح است ٬بعد لوامع و بعد طوالع .لوامع مانند برقي است که به محض ظهور
پنهان ميشود .لوامع روشنتر از لوايح است و بـه آن سـرعت زوال نـمييابد ٬بـلکه انـدکي
باقي ـ ميماند ٬اما طوالع هم از جهت روشنايي قويتر و هم از جهت دوام باقيتر است ) رساله

تصوف دکتر غني ٬ص.(٦٥٣
قشيريه  ٬تاريخ ّ

تصو ف دکتر غني سـه تـعريف از سـه مـنبع مـختلف
معين در اينجا به نقل از تاريخ ّ
ذـکرـکرده که هم بعضًا ناقص است و هم ناسازگار .البته ٬اشکال کار در اصل بـه مأخـذ
تصو ف غني مربوط ميشود که اين سه تعريف را در کنار هم نقل
مرحوم معين يعني تاريخ ّ
ـکرده است ٢٦.تعريف هجويري از لوايح که ميگويد » اثبات مراد است « بـراي مـن روشـن

نيست .تعريفي هم که از قول ابن عربي نقل شده است در واقع تعريف خود ابن عربي
نيست بلکه ٬در اصل ٬تعريف ابونصر سراج است .تعريف خـود ابـن عـربي ايـن بـود:
» ماتلوح للبصر اذا لم يتقيد بالجارحة من االنوار الذاتيه ال من جهة السلب « .تعريف سوم نيز ٬که همراه
با تعاريف طوالع و لوامع آمده است ٬تعريف قشيري است که ما قـبًال اصـل آن را نـقل
ـکرديم .در اين تعريف ٬معني هر سه لفظ توضيح داده شده است .معين ٬در ذيل لوامع  ٬به
مدخل لوايح ارجاع داده است ٬و اين کار درستي است ٬ولي در ذيل طـوالع ايـن کـار را
ِ

نکرده است .در واقع تعريف او از طوالع از مأخذ ديگري استـــ مأخذي که تعاريف آن با

تعاريف قشيري فرق دارد .به همين دليل ٬اـگر مر اجعهـکـنندهاي لفـظ طـوالع را در ذيـل
مدخل لوايح ببيند و به مدخل طوالع در همين فرهنگ مراجعه کند ٬مشکلش نه تنها حل
نميشود بلکه پيچيدهتر ميشود .همين مشکل در هنگام مراجعه بـه مـدخل لوامـع در
فرهنگ معين پيش ميآيد .در تعريف اين لفظ ٬معين مينويسد:
لوامع  (١ :درخشندهها ٬رخشانها؛  (٢انوار ساطعه که المع ميشود به اهل بدايات از اربـاب
حس مشـترک و بـه واسـطه حـواس ظـاهره
نفوس طاهره و منعکس ميگردد از خـيال بـه ّ
مشاهده ـ ميشود) .لمع ؛ فرهنگ سجادي(
تصوف در اسالم ٬ص٦٥٤-٦٥٣ـ.
٢٦ـ( ـتاريخ ّ
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معين ٬براي تعريف دو لفظ طوالع و لوايح  ٬صرفًا به کتاب دکتر غني رجوع کرده بود .در
اين کتاب ٬لفظ لوامع هم تعريف شده است ٬و تعريفي که غني آورده است از هجويري
است که مينويسد» :اظهار نور بر دل با بقاي فـوائـد آن .« ٢٧مـرحـوم مـعين ايـن تـعريف را
نقلـنکرده و ٬در عوض ٬به فرهنگ لغات و اصطالحات  ...دکتر سيدجعفر سجادي رجـوع
ـکرده است .تعريفي که معين آورده و گمان ميکرده است که از لمع سراج نقل شده است٬
در حقيقت ٬از عبدالرزاق کاشاني است که در اصطالحات الصـوفيه بـدين صـورت آمـده
است:
اللوامع انوار ساطعة تلمع الهل البدايات من ارباب النفوس الضعيفة الطـاهرة ٬فـتنعکس مـن
الخيال الي الحس المشترک ٬فتصير مشاهدة بالحواس

الظاهرة٢٨...

اين تعريف در آثاري که بعد از کاشاني درباره اصطالحات صوفيه نوشته شده راهـيافته
است .ميرسيد شريف عين آن را به عربي در تعريفات ٢٩نقل کرده و ترجمه فارسي آن را
ابوالبرکات حافظ در اصطالحات صوفيه ٣٠و تهانوي در کشـاف ٣١و شـاه نـعمتاهلل ولي در
اصطالحات الصوفيه ٣٢آوردهاند .تعريف کاشاني از لوامع  ٬با همه تعريفهايي که قبًال از اين
حس مشـترک و
لفظ شده است ٬حتي تـعريف ابـن عـربي ٬فـرق دارد .اسـاسًا مـفهوم ّ
شـناسي مشـايي است و بـا
منعکسـشدن انوار از خيال به حس مشـترک مـتأثر از روان
ِ

مشرب نويسندگاني چون ابونصر سراج و قشيري و هجويري بيگانگي دارد .سؤالي که

در اينجا مطرح ميشود اين است که پس چرا مرحوم معين در فرهنگ خود از لمع ابونصر
سراج به عنوان منبع خود براي تعريف لوامع ياد کرده است .پاسخ اين سؤال بسيار ساده
است .مرحوم معين اصًال به لمع مراجعه نکرده بلکه تعريف خود را صرفًا از روي فرهنگ

سيدجعفر سجادي نقل کرده است .دکتر سجادي ٬در فرهنگ لغات و اصطالحات عرفاني ٬
بهـدنبال تعريف کاشاني )ـکه خود از روي کشاف تهانوي و او نـيز از لطـائفاللـغات نـقل
ـکردهاند( ٬بخشي از تعريف لمع و تعريف هجويري را نيز بدين شرح نقل کرده است:
٢٨ـ( ـ اصطالحات ٬کاشاني ٬ص) ١١٠حاشيه(.
٢٧ـ(ــهمان ٬ص٦٥٣ـ.
٢٩ـ( ـ تعريفات  ٬چاپ فلوگل ٬ص٢٠٤؛ چاپ مصر ٬ص٨٤ـ.
٣٠ـ( ـ اصطالحات صوفيه  ٬ابوالبرکات حافظ خواجه شمسالدين احمد )لکهنو  ١٣٢٢ق/ـ  ١٩٠٢م( ٬ص٣٨-٣٧ـ.
٣١ـ( ـ کشاف اصطالحات الفنون  ٬تهانوي )ـکلکته ١٨٦٢؛ تجديد چاپ ٬تهران  ٬(١٣٤٦ج ٬٢ص١٢٩٩ـ.
٣٢ـ( ـ رسالهها ٬ج ٬٤ص٥١ـ.
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لوامع در اصطالح صوفيان عبارت از انوار ساطعه است که المع ميشود بر اهـل بـدايـات از
ارباب نفوس طاهره و منعکس ميشود از خيال به حس مشترک و به واسطه حواس ظاهره
مشاهده ميشود و آن مأخوذ از لوامع البرق است و بالجمله اظهار نور است بر دل با بقاء فوائد
آن و انوار ساطعه است که براي اهل بدايات لمعان پيدا

ميکند٣٣.

چنانکه مالحظه ميشود ٬سجادي ابتدا ترجـمه تـعريف کـاشاني را از روي کشـاف

نقلـکرده است .سپس ٬جمله »و آن مأخوذ از لوامع البرق است « را از لمع گرفته است .جمله
»اظهار نور است بر دل با بقاء فوائد آن « اصًال از کشف المحجوب است .جمله »انوار ساطعه است که

براي اهل بدايات لمعان پيدا ميکند « ترجمه ديگري است از بخش اول تعريف کاشاني .بدين
ترتيب ٬سجادي مخلوطي از چند تعريف متفاوت و ناهمگون را نقل کرده و ٬به خـيال
خود ٬آنها را يکي کرده است .معين هم ٬که بخشي از اين تعريف را نقل کرده است ٬توجه
سراج نيست بلکه از تعريفات عبدالرزاق کاشاني است.
نکرده که اين بخش از لمع ّ

ـگزارشي که ما در مورد تعاريف مـختلف سـه لفـظ طـوالع و لوايـح و لوامـع در آثـار

تعريف ايـن
نويسندگان متعدّ د داديم به خوبي نشان ميدهد که تا چه اندازه تشتت در
ِ
اصطالحات وجود دارد و کاري که معين و منابع او ٬تاريخ تصوف در اسالم دکـتر غـني و
فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبيرات عرفاني دکتر سجادي ٬کردهاند تا چه انـدازه نـاقص و
ـگمر اهـکننده است .اين نقص در لغتنامه دهخدا هم راه يافته است .چه ٬در لغتنامه نيز ٬اين
اصطالحات از روي کتابهاي متأخر ٬از جمله تعريفات جرجاني و کشاف تهانوي ٬نـقل
شده است .مثًال ٬در ذيل لوامع  ٬هم عين تـعريف عـبدالرزاق کـاشاني از روي تـعريفات

جرجاني نقل شده است و هم ترجمه فارسي آن از کشاف تهانوي .عالوه بر اين ٬تعريف
ابن عربي هم نقل شده است بدون اينکه از ابن عربي نامي برده شده باشد.

٣٤

سؤالي که در اينجا ميتوان مطرح کرد اين است که پس مرحوم معين چه ميبايست
ميکرد ٬يا بهتر است بپرسيم که فرهنگنويسان ما امروز ميبايد با اين نوع اصطالحات
چه بکنند و چگـونه آنـها را تـعريف کـنند؟ در پـاسخ بـه ايـن سـؤال ٬اوليـن کـاري کـه
٣٣ـ( ـ فرهنگ سجادي ٬ص٤٠٥ـ.
٣٤ـ(ــاين نقايص در فـرهنگ زبـان فـارسي ٬الفـبائيـــ قـياسي  ٬تأليـف مـهشيد مشـيري )چ ٬١تـهران  (١٣٦٩نـيز
ديدهـميشود .در اين فرهنگ ٬لفظ طوالع تعريف نشده ولي الفاظ لوايح و لوامع بر اساس فرهنگ سجادي تعريف
شده است.

٦٤
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فرهنگنويس بايد انجام دهد اين است که معلوم کند که آيا لفظي که ميخواهد به عنوان
اصطالح صوفيانه وارد فرهنگ خود بکند اصًال اصـطالح هست يـا نـه و آيـا در مـتون
فارسي آنقدر رايج هست که او آن را به عنوان مدخل در فرهنگ بياورد يا نه .الفـاظي
هست که در متون صوفيه به کار ميرود ولي اطالق اصطالح بر آنها نميتوان کرد .الفاظي
هم هست که جنبه اصطالحي دارند ولي رواج چندانـي نـدارنـد و الزم نـيست در يک
فرهنگ عمومي آنها را به عنوان مدخل تعريف کرد .مثًال همين سه لفظ لوايح و لوامع و
طوالع که ما در اينجا بررسي کرديم از الفاظي است که رواج چنداني در متون فـارسي
ندارد .اين الفاظ معموًال در اشعار شعراي قديم صوفيه ٬مانند حـالج ٬بـه کـار رفـته ٬و
سراج طوسي هم در کتاب
نويسندهاي مانند ابونصر
اللمع خـود آنـها را بـه مـنزله الفـاظ
ِ
ِ ّ ِ
مشکل تلقي و تعريف کرده است .نويسندگان بعدي هم ٬که اصطالحات را جمعآوري
مي کردهاند ٬آنها را ضبط و تعريف کردهاند .ولي ما اين الفاظ را در زبان کداميک يا چند
تن از شـعرا يـا نـويسندگان فـارسيزبان مـالحظه مـيکنيم کـه بـخواهـيم آنـها را بـراي
استفادهـکنندگان فرهنگ عمومي تعريف کنيم .لفظي را به صـرف ايـنکه ابـن عـربي يـا
عبدالر ّز اق کاشي به عنوان اصطالح صوفيه تلقي کردهاند نميتوان به عنوان مدخل وارد
فرهنگ عمومي فارسي کرد .الفاظ لوامع و لوايح و طوالع جزو الفاظ يا اصطالحات رايجي
نيست که ما بخواهيم براي پيدا کردن معاني آنها به فرهنگهاي عمومي رجوع کنيم .حتي
در بعضي از کتابهاي صوفيه نيز ٬در جايي که اصطالحات اصلي به تفصيل توضيح داده
شده ٬وقتي به الفاظ لوايح و لوامع و طوالع رسيدهاند ٬به اختصار از آنها عبور کردهاند .مثًال
ابوالمظفر عبادي )وفات (٥٤٧ :در التصفيه في احوال المتصوفه  ٬بدون اين که لوامع را ذـکر کند٬
در مورد لوايح و طوالع همينقدر ميگويد که »مـقدّ مات شـهود است« ٣٥.شـهابالديـن
سهروردي )وفات (٦٣٢ :نيز در عوارف المعارف الفـاظ الطوارق و البوادي و الباده و الواقع و
القادح را در کنار الطوالع و اللوامع و اللوائح آورده و ٬بيآنکه به توضيح هر يک بـپردازد٬
ـگفته است که اين الفاظ همه » متقاربة المعني «اند و همه به مبادي حال و مقدمات آن اشاره
ميکنند ٣٦.ابوالمفاخر يـحيي بـاخرزي نـيز در اوراداالحـباب مـينويسد کـه پس از مـقام
٣٥ـ( ـالتصفيه في احوال المتصوفه )صوفينامه() ٬تهران  ٬(١٣٤٧ص.٢١٨
٣٦ـ( ـ عوارف المعارف )بيروت  ٬(١٩٦٦ص .٥٢٩همچنين  Äمصباح الهداية و مفتاح الکفاية ٬عـزالديـن مـحمود
ـکاشاني )تهران  ٬(١٣٢٥ص.١٢٦
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مشاهده ٬فواتح و لوايح و متايح )؟( دست ميدهد و آنگاه ٬ظاهرًا به دليل عدم اطـالع
درست از معاني اين الفاظ ٬اين جمله اهل تصوف را کليشهوار ميآورد که »آن معاني در
عبارت و اسامي نميآيد و حروف و نطق زباني بدان محيط نميشود«.

٣٧

باري ٬پس از اينکه تصميم گرفتيم لفظي را به عـنوان اصـطالح صـوفيه در فـرهنگ
بياوريم ٬آن وقت نوبت آن است که ببينيم چگونه و با استفاده از چه منابعي بـايد آنرا
تعريف کرد و تا چه حد درباره آن توضيح داد .منابع صوفيه همه داراي ارزش و اعتبار
يکسان نيست و ما نميتوانيم به فرهنگهاي متأخر ٬که معموًال به ضبط و تکرار مطالب
يک يــا دو فــرهنگ قـديمتر مـيپردازنـد ٬اعـتماد کـنيم .اصـطالحات صـوفيه ٬مـانند
اصطالحات هر علم ديگري ٬بايد از راه مطالعه و بررسي دقيق منابع و با روش عـلمي
مورد بررسي قرار گيرد .البته اين نوع تحقيقات معموًال از تخصص فرهنگنويسان بيرون
است و لذا بايد به تحقيقاتي که متخصصان قبًال در اين رشته انجام دادهاند رجوع کنند.
متأسفانه در زمينه اصطالحات صوفيه تاـکنون هيچ کار معتبر و دقيق علمي صورت نگرفته
اصلي کار فرهنگنويسان ماست .فرهنگهايي که در چهار پنج
دشواري
است و اين خود
ِ
ِ
قرن اخير نوشته شده است معموًال اصطالحات خود را ٬با واسطهـيابي واسطه ٬از کتاب
اصطالحات عبدالر ّزاق کاشاني گرفتهاند ٬گاهي هم از اصطالحات ابـن عـربي .ولي کـتاب
اصطالحات عبدالر ّزاق و حتي اصطالحات ابن عربي آثاري نيست که ما امروزه چشمبسته
همه مندرجات آنها را بپذيريم .ابن عربي خودش ٬به دليل استفاده از نسخههاي خطي
مغلوط ٬دچار اشتباهاتي شده و عبدالر ّز اق هـم ٬در بسـياري از مـوارد کـه خـودش بـه
تعريف لفظي پرداخته ٬مشکل را حل نکرده بلکه حتي بر پيچيدگي کار افزوده است .تا
زماني که تحقيقات روشمند و دقيق در خصوص اصـطالحات صـوفيه انـجام نگـرفته٬
فرهنگنويسان بايد مستقيمًا به منابع قديم و اصيل صوفيه رجوع کنند.
©

٣٧ـ( ـ اوراد االحباب و فصوص االۤ داب  ٬ابوالمفاخر يحيي باخرزي )تهران  ٬(١٣٤٥ص٥٤ـ.

