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چكيده
يکی از ويژگیهای اصلی آثار صوفیانه اقتباس آنها از انديشههای صوفیان پیش از خود است ،چنان
که تأثیرپذيری نويسنده کشف المحجوب از رساله قشیريه اين امر را اثبات مینمايد ،اين تأثیرپذيری و
تأثیرگذاریها سبب ارتباط زنجیره ای اين آثار با يکديگر شده است ،حال آنکه مرصادالعباد نجم رازی به
نوعی انحراف و خروج از اين زنجیره و سنت است .نجمالدين رازی در تألیف آثار خود به مسائل تاريخی
و سیاسی زمان توجه نموده و به مقتضای زمان در تعالیم صوفیانه دگرگونیهايی ايجاد کرده است.
بهعنوان يکی از اين دگرگونیها می توان به جايگاه کلیدی شاهان در مرصاد العباد اشاره کرد که رازی
اين طبقه را در صدر ساير طبقات می نشاند .حال آنکه مطالعه آثار صوفیه پیش از او سرشار از احاديثی
است که پیران ،مريدان خويش را به دوری از شاهان امر کردند .نويسندگان در اين مقاله به انحرافهای
نجم رازی از سنت متون صوفیه پرداخته ،سعی می کنند تا داليل چنین انحرافی را نیز با رويکردی به
عصر رازی بیان کنند.
واژگان کليدي :متون صوفیانه ،مرصادالعباد ،شرايط تاريخی-سیاسی ،نجمالدين رازی ،انحراف از سنت
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درآمد
مطالعهی کتابهای اصلی صوفیه مانند رساله ْقشیريه ،کشفالمحجوب و اللمع بیانگر اين است که
میتوان میان درون مايهها و مفاهیم و تعالیم اين آثار پیوندی برقرار ساخت .به ديگر سخن اين کتابها
ارتباطی زنجیرهای با يکديگر دارند ،زيرا بیشک نويسنده هر اثر به آثار پیش از خود نیز توجه کرده
است .مثالً تاثیرپذيری هجويری از رساله قشیريه امری بديهی است همچنانکه محققان به ارتباط
کشف المحجوب با آثاری چون اللمع ابونصرسراج و طبقاتالصوفیه سلمی نیز اشارت کردهاند (هجويری،
 :1932مقدمه مصحح.)6 :
با وجود اين ،بعضی از مؤلفان عارف مسلک در پارهای از تأ لیفات خود چه از لحاظ صورت وچه از
نظر محتوا نوآوریهايی کردهاند .يکی از اين نويسندگان ،نجمالدين رازی معروف به نجم دايه مؤلّف
مرصادالعباد است .مطالعه اجمالی مرصادالعباد بیانگر خروج مؤلف از بعضی از هنجارهای رايج میان
مؤلفان متصوفه است .از جمله می توان به ساختار متفاوت کتاب با ديگر کتابهای صوفیانه و
تقسیمبندی مطالب آن به ابواب پنجگانه و فصول چهلگانه اشاره کرد .تقسیم کتاب به پنج باب به نظر
نويسنده به مناسبت رکن های پنجگانه اسالم يعنی شهادت و نماز و روزه و زکات و حج است .اما
تقسیمبندی موضوعات به چهل فصل از آن جهت است که "اربعین" در تربیت انسان خصوصیتی دارد.
(رازی )23-23: 1932 ،عالوه بر اين هر باب را با يک آيه ويک حديث توامان آغاز کرده است .بجز اين
شیوه فصلبندی ،پیوستگی مطالب در مرصادالعباد قابل توجه است ،آنچنانکه بهترتیب زمانی  -که پس
از اين اشاره خواهد شد-مطالبی را مربوط به انسان و حیات او بیان کرده است و اين تسلسل سبب شده
است که مرصادالعباد ،بخصوص در بیان مطالب اصلی يکی از منسجمترين ساختارها را در آثار متصوفه
داشته باشد ،زيرا نجم رازی در سراسر کتاب ،انسان را محور اصلی بحث خود قرار داده و برای انسان سه
حالت ثابت کرده :مبداْ ،معاش و معاد را مرگ به اضطرار يا مرگ به اختیار دانسته است (همان ،بابهای
 )2،9،2و مطالب مهم کتاب را بر اساس همین سه حالت يا سه مرحله زمانی مرتب کرده است.
بدينترتیب صرفنظر از مقدمه – که آن را نیز يک باب دانسته ،در باب دوم درباره مبداْ موجودات و
آفرينش سخن گفته و عالم غیب و ملکوت و پیدايش ملکوت اصناف آفريدگان را تشريح کرده و برای
فطرت آن ها سلسله مراتبی در نظر گرفته است .به نظر وی ،اول چیزی که خداوند خلق کرد وآن را
زبده و خالصه موجودات و ثمره شجره کائنات قرارداد ،روح پاک محمدی بود .بنابرآنچه در روايات آمده
پس از آنکه " حق تعالی با نظر محبت بدان نور محبت محمدی نگريست حیا بر وی غالب شد و قطرات
عرق ازو روان گشت ،ارواح انبیاء را علیهالسالم از قطرات نور محمدی بیافريد ،سپس از انوار ارواح انبیاء،
ارواح اولیاء و از ارواح اولیاء ارواح مؤمنان و از آنان ،ارواح عاصیان واز عاصیان ،منافقان و کافران را
بیافريد و از انوار ارواح انسانی ارواح ملکی بیافريد و از ارواح ملکی ،ارواح جن و از آنان ارواح شیاطین و
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مَرَده و اَبالسه بیافريد و از دُرد ارواح ايشان ،ارواح حیوانات بیافريد ،آنگه انواع ملکوتیات و نفوس و
نباتیات و معادن و مرکبات و مفردات عناصر پديد آورد( "،همان )93 ،مثال اين مراتب بنابر آنچه نجم
رازی بیان داشته همچون " قنادی است که از نیشکر ،قند سپید بیرون آورد و پس از آن ،قند سپید،
اول بار که بجوشاند نبات سپید بیرون آورد و دوم بار شکر سپید وسیم کرت شکر سرخ و چهارم کرّت
طبرزد و پنجم کرت قوالب سیاه وششم کرت دُردی ماند که آن را قطاره گويند بغايت سیاه و کدر بود".
(همان) همچنان که مالحظه میگردد از اول مرتبه قندی تا وصول به مرتبه قطارگی از صفا و سپیدی
آن کاسته میشود تا اينکه سیاهی و تیرگی بر جای میماند ،که در صورت عدم وقوف بر آن ،هیچ کس
نخواهد دانست که حتی آن تیرگی و سیاهی در همان قند سپید تعبیه بوده است .بحث در باب مراتب
آفرينش و ملکوت آفريدهها بهصورتی که در مرصادالعباد آمده– تا آنجا که جستجو شده در آثار پیشین
متصوّفه نیامده ،و اين يکی از تازگیهای محتوايی کتاب است .نويسنده توانسته است اين بحث را به
آفرينش انسان و مصالح فطرت پیوند بزند به همین سبب در فصل اول از باب دوم داستان آفرينش را
به بیانی شیوا و شاعرانه شرح داده است ،در باب سوم – که شامل بیست فصل است و حدود نیمی از
کتاب را در بر گرفته است– به شرح اصول عقايد و تربیت عرفانی و مسائل مربوط به سیر و سلوک
پرداخته و در باب چهارم ،معاد را از ديدگاه خود شرح داده است و در باب پنجم از سیر و سلوک اصناف
گوناگون از پادشاهان تا پیشه وران و برزگران سخن گفته و وظايف اخالقی هر گروه را بر شمرده است.
(همان ،مقدمه مصحح )56-55 :بنابراين محور اصلی در موضوع کتاب ،انسان و سیر و سلوک معنوی او
و بازگشتش به موطن اصلی است.
ذکر اين نکته الزامی است که باب دوم ،ويژگیهای ديگری نیز دارد که با امهات کتابهای متصوفه،
تاحدودی متفاوت است .از جمله -1 :يکی از موضوعات اصلی کتابهای تصوّف ،فصلی است دربارهی
فقر .تقريباً در بیشتر متون اصلی تصوف مانند اللمع ( ) 111 :1931وکشف المحجوب ()91 :1932
ورساله قشیريه ( )252 :1932و ...به اين مبحث پرداخته شده است .بحث درباره فقر از آن جهت
اهمیت دارد که متصوفه اساس افکار عرفانی و تعلیمات خود را فقر میدانستهاند .شايد موجزترين بحث
در باب فقر توضیحی باشد که استاد مرحوم بديعالزمان فروزانفر در شرح مثنوی شريف آورده است  .بر
اساس توضیح آن استاد ،فقر عبارت است از" :تنگدستی و نادانی در نزد صوفیان مرتبتی شريف و
واالست و اصل روش و طريقت است ،پیران طريقت ،رهروان را به تجريد و خروج مال و هرچه به دنیا
تعلق دارد میآزمودند تا بردباری و همت واالی آنان در عبور از مهالک وسواس شیطان به پالونه آزمايش
سنجیده شود زيرا وصول به مراتب کمال و فنای کلی ،دون همتان را هرگز میسر نیست .بنابراين سالک
بايد به کمترين از مال دنیا بسازد تا از آفات ثروت که سنگدلی و غفلت از حق است دور ماند و اگر تواند
هرچه دارد بیفشاند و از دنیاوی هیچ با خود نگذارد ( )1111-333 :1931اين مطلب با تفصیل و همراه
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با سخنانی از مشايخ تصوف در آثاری چون اللمع ( ،)111 :1931رساله قشیريه ( )252 :1932و کشف
المحجوب ( )91 :1932و امثال اين ها آمده است .اما در کتاب مرصادالعباد جای بسیاری از مباحث و از
جمله بحث زهد و فقر خالی است ،نه اينکه نويسنده آن در اين باب سخنی نگفته باشد ،اما به يقین،
فقر آن چنانکه در انديشه صوفیان ياد شده مطرح بوده در فکر نجمالدين مطرح نبوده است .نجم دايه
در زندگی شخصی نیز طالب رفاه و تجمالت بوده است.
در ﻣﻨﺎﻗﺐ او ﺣﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪاي از ﺣﻘﯿﻘـﺖ
در آن ﻫﺴﺖ؛ "ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ رﺿﯽاﷲ ﻋﻨﻪ و ﻧﺠﻢاﻟﺪّﯾﻦ داﯾﻪ ﻗﺪساﷲ ﺳـﺮه ﻫـﻢ ﻋﺼـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .از اﺻـﺤﺎب
ﻃﺒﻘﺎت و ارﺑﺎب وﻻﯾﺎت و ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺮار و ﮐﺸﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮد ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ .اﺷﺘﯿﺎق در ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﻏﺎﻟـﺐ
ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺴﺮ و اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ داﯾـﻪ در
ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ در ﺳﻔﺮ وﺳﯿﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽرود و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ در ﺧﺎﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎدﻣـﺎن ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و
ﻃﺸﺖ و ﻃﺎسﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﮐﻮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﻔﺮه از ﺟﻮﻗﺎء ﻣﻨﻘﺶ دوﺧﺘـﻪ اﻧﺪاﺧﺘـﻪاﻧـﺪ ﻣـﯽآورﻧـﺪ وﺷـﯿﺦ
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ داﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮاش ﺑﻮدي .ﺑﻌﺪ از آن در ﻋﻘﺐ ،ﺷـﯿﺦ ﻧﺠـﻢاﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﯽآﯾـﺪ .(38: 1347) "...اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را از آﻏﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼـﻮن ﻧﺠـﻢرازي ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ ﻣﻐـﻮﻻن ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ آﺳـﯿﺎي ﺻـﻐﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽﻫـﺎ در ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ "رﺧـﺺ اﺳـﻌﺎر و ﺧﺼـﺐ
ﻣﻌﯿﺸﺖ" آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )رازي .(20 :1384 ،اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روي ﻣﯽآورد و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑـﻪ
درﺑﺎر ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﻘﺒﺎد ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽرود و ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷـﺎه
ارزﻧﺠﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻣﺮﻣﻮزات اﺳﺪي را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺗﺎْﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﯽ از رﻓﺎه ﻃﻠﺒﯽ اوﺳﺖ .ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﺳﻨﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از درﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و اﻧﺪك اﺳﺖ آﺛﺎري از آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن و ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪان
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺎْﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2تکیه نکردن بر عقل و ذمّ فالسفه و بیان عجز عقل در شناخت خداوند ،موضوعی است که در تمام
آثار صوفیه به نوعی انعکاس يافته است .اما نکته قابل توجه اين است که در اين آثار افراط از آنگونه که
در مرصاد هست کمتر ديده میشود .اينان عقل وانديشه را علی االطالق نفی نمیکنند بلکه آن را
ناکافی میشمارند ".حال آنکه نجم الدينرازی در حق فالسفه و معتزله آن مايه تعصب نشان میدهد
که حتی برای حفاظت دين از آاليش فلسفه ،مداخل تیغ بیدريغ را نیز جايز میشمارد و تعصب آن
"ائمه متّقی" را که فتوی قتل امثال عین القضاة و شیخ اشراق شهاب الدين سهروردی را صادر
میکردند میستايند( ".همان ،مقدمه مصحح )91 :آنجا که میگويد" :در دين ،ائمه متقی بسیار بودند و
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پادشاهان ديندار که دين را از چنین آاليشها به تیغ بیدريغ محفوظ میداشتند تا درين عهد نزديک
چند کس را از مشهوران متفلسفه به قتل آوردند و آن را جهاد اکبر شناختند(".همان.)932 :
-9بهصورت کلی ،پادشاهان در زندگی وانديشههای عارفانهی متصوّفه متقدم ،جايگاهی نداشتهاند .گويی
اين دسته از صوفیه برخالف عقیده رايج بین ايرانیان که پادشاه را میخ زمین و آسمان میدانستهاند،
(ر.ک؛ قاضی مرادی ) 93-23 :1935 ،هیچ نقشی برای پادشاه قائل نبودند و به جای آن پیران و اقطاب
را مرکز عالم و دلیل پا برجايی جهان میدانستند .در رساله قشیريه سخنی آنچنانی ،درباره پادشاه
نیست ،نويسندهی کشف المحجوب نیز نه تنها فصلی را به آن اختصاص نداده بلکه هیچ سخنی از آنان
به میان نیاورده است .همچنین در آثار پیش از اين ها در اين باب بحثی نشده است .در اللمع سرّاج
حتی در بخش پايان ی آن که در باب غلطات صوفیه بحث شده ،مطلبی مستقل در اين باب نمیتوان
يافت .چرا که پیش از مغول خاصه در نخستین قرون اسالمی ،وارستگی و انزوا و گوشهنشینی رسم عامه
صوفیان بوده و پادشاهان آنچنان در مرکز توجه آنها قرار نداشتند چنانکه حکاياتی از خويشتنداری
ومناعت طبع اکثر عارفان و پرهیز آنان از پادشاهان و صاحبان قدرت نقل شده است .از آن جمله :نصايح
شقیق بلخی هارونالرشید را (غزالی ،بیتا )12 :و رفتن هارون به زيارت فضیل عیاض (همان )15:و
سخنان باباطاهر همدانی با طغرل سلجوقی و بخشیدن سر ابريق شکسته به عنوان انگشتری به وی
(راوندی )33-33 :1939 ،و مالقات محمود غزنوی با ابوالحسنخرقانی (عطار :1931 ،ج2؛ )135معروف
است .همچنین ابوسعید ابوالخیر از اينکه پدرش نامور سبکتکین را بر سرای خود نگاشته بود وی را
مالمت کرد و به محو کردن آن واداشت (محمدبن منور )16 :1931،و سنايی پیشنهاد امیر غزنوی را در
مورد ازدواج با خواهر او نپذيرفت (سنايی )396 :1932 ،و مطابق اشارهای که در آغاز يکی از مکتوبات
او هست تقاضای قوامالدين درگزينی ووزير را که عالقمند به ديدار وی بود،رد کرد( .همان.)93 :1921،
با توجه به آنچه گفته آمد ،میتوان دريافت که معموالً پادشاهان به صوفیه روی میآوردند و نصايح آنان
را میشنیدند .حال آنکه نجمالدين رازی همچنان که پیش از اين اشاره کرديم ،طالب دربار پادشاهان
بوده و از آنان توقّع مساعدت داشته است.
دکتر رياحی در مقدمه مرصاد العباد دربارهی ارتباط نجم دايه با دربارها گفته است":اگر وضع خاص
زمان و فرار و دربهدری و غربت مؤلّف را در نظر بگیريم روشن خواهد شد که نجم رازی کتاب خود را نه
به قصد تقديم به فرمانروای روم بلکه به خواست و التماس طالبان و مريدان جامه تصنیف پوشاند و
بعدها تحرير دوم آن را به نام پادشاه روم شرقی کرد"( .رازی :1932 ،مقدمه مصحح  )93:آنچه از
مقدمه دکتر رياحی بر مرصاد بر می آيد اين است که نجم رازی به اضطرار به دربار سلطان روم رفته و
آنچنانکه در مقدمه کتاب آمده (همان )93 :تشويق سهروردی نیز عاملی موُثر بوده است .با وجود اين
بايد دانست که نزديک به زمان نجم رازی و در بحبوحه کشتارهای مغوالن ،صوفیانی چون عزيز نسفی
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ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺖ و درﺑﺪري را ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در درﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺟّﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﺴﻔﯽ :1344 ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺼﺤﺢ:
 .(33دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺠﻢ رازي ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد  -ﻧﻪ ﺣﻀﻮر او در درﺑﺎر آﻧﺎن ـ ﺷﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت
زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وي در ﻋﺼﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻋﺎم ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺘﺪر ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه از ﺗﺮس ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﻨﺠﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ
ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎري ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل
ﻋﻨﺎنﮔﺴﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و رادﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازي در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻐﻮﻻن
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻨﻨﺪ )رازي .(17 :1384 ،ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎي
اول و دوم از ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد آورده ﻣﻮﺟّﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ی در بحث از سیر و سلوک اصناف خلق ،معتقد است که پادشاهان نیز سیر و سلوکی دارند؛ و
ضمن اينکه پادشاهان را در جهان به مثابت دل در وجود آدمی میانگارد و صالح و فساد خلق را بسته
به صالح و فساد پادشاه میداند (همان )251:و پادشاهان را نظامبخش جامه میبیند (همان:1931،
 )31معتقد است که "سلطنت خالفت و نیابت حق تعالی است در زمین"(همان )211 :1932،و سلطان
سايه خداست که همچون همای بر هرکه افتد او را مقبل و دولتمند میسازد( .همان.)211-212:
از ديدگاه نجمرازی با توجه به آيه "يا داوود إنّا جعلناک خلیفه فی االرض"حضرت جلت ده حکم را
ثابت کرده و ملوک را در رسوم حکومتگزاری آگاه ساخته است .با توجه به اين آيه دولت سلوک برای
ملوک به دو قدم دست می دهد يک قدم با خدای راست نهادن و ديگر با خلق انصاف دادن است و آنچه
با خداست به فرمان حق قیام نمودن و از متابعت هوا اجتناب کردن و شکر نعمت سلطنت به بذل
اسباب سلطنت در اعالء کلمت و تقويت دين و ملّت گزاردن و سلطنت و مملکت را وسیله درجات و
قربات ساختن است ،اما آنچه با خلق است رعايا در پناه دولت و حسن حراست و کنف سیاست سلطنت
آوردن و داد عبوديت به انصاف و معدلت دادن و بر فساق و ظَلَمه راه فسق و مظلمه بستن می باشد
زمانی که اين دو قدم را به صدق گذارد و داد بندگی را در پادشاهی بداد حضرت جلّت از لطف ربوبیت
راه او را به صفات الوهیت گشاده و به بارگاه عزت بار داد که "خطوتان و قد وصلت"حال خالصهی
کاينات و زبدهی موجودات گشته و مرتبه خالفت و درجه ظل اللهی برای او مهیّا و مهنّا شود" (همان:
 ،291زيرنويس شماره  )2نجمالدين رازی در بیان احوال ملوک نیز معتقد است که "برای پادشاه سه
حالت وجود دارد.اول حالت او با نفس خويش که بايد از عهدهی فرايض دينی خويش به درستی برآيد
(همان )292:حالت دوم که پادشاه بايد در برخورد با رعیت به عدل و انصاف رفتار کند (همان)295:
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حالت سوم:پادشاه را با خدای خويش است و بايد که ظاهر و باطن خود را برای خدا يکرنگ ساخته و
خود و مملکت خود را برای خدا خواهد(.همان" )225 :بخشی از آنچه نجم رازی درباره پادشاهان آورده
است ،مشابه است با اشاراتی که خواجه نظامالملک در سیاستنامه در بعضی ابواب کرده است اگر چه
بعضی از آثار صوفیانه مانند کیمیای سعادت و نصیحه الملوک غزالی و...نیز مطالبی در باب پادشاهان
دارند اما با آنچه نجم رازی آورده در بخشی از مطالب و هم از ديدگاه کلی متفاوت است و به نظر
میرسد که وی در ا فزودن اين مطالب در کتاب خويش ابداعی از خود نشان داده باشد بخصوص که
بخش دوم نصیحه الملوک غزالی نیز ،منسوب به اوست و به احتمال فراوان از وی نیست( .غزالی،
بیتا:مقدمه مصحح 32:؛ زرينکوب ) 252-256 :1956،با توجه به نکات اخیر و نیز با توجه به اينکه در
مرموزات اسد ی جامعه را به صفحۀ شطرنج تشبیه میکند و پادشاه را مهرهای میداند که نبودن او
باعث شکست نظام جامعه میشود ،می توان تصور کرد که سخنان نجم رازی در باب پادشاهان و
حاکمان ،تالشی بوده است برای حفظ نظام اجتماعی عصر که با هجوم مغوالن از هم گسیخته بود يا در
شرف گسیختگی بود.
به جز اشاراتی که دربارهی تفاوت مرصاد با آثار پیشین صوفیانه رفت ،به اين نکته نیز بايد توجه
داشت که سنت متصوّفه در نويسندگی ،بر سادهنويسی بوده است .آنان میکوشیدند تا سادگی نثر را با
زيبايی و تناسب جمع کنند تا مخاطبانشان ـ که معموالً طبقات متوسط مردم بودهاند ـ از عهده فهم و
درک برآيند و هم زيبايی نثر باعث نفوذ بیشتر مطالب در اذهان آنان گردد .مرصاد العباد در عصری
نوشته شده است که پديدآوردن آثاری به نثر فنی ،نشان فضل نويسنده مجرب میشده است .اگرچه در
زندگی نجم رازی ،قرينهای وجود ندارد که در دستگاههای دولتی به شغل ترسّل مشغول بوده باشد اما
بايد گفت که وی در آيین ترسّ ل مهارت فراوان داشته است .مرصادالعباد اولین نثر عرفانی فارسی است
که جای جای به نثر فنی گرايش يافته است .وی در اين زمینه نیز با آوردن سجعها وقرينهسازیهای
کوتاه و نزديک هم آوردن قرينههای مسجع وآوردن مجموعهای از تشبیهات که با هم متناسباند نیز در
نثر خويش ابداعاتی کرده است .به عنوان مثال :و زلل و خطا و خلل" (رازی ،به نقل از غالمرضايی،
" .)933-931 :1933الطاف الوهیت و حکمت ربوبیت (همان ")31 ،ما بار امانت به رسن مالمت در
سُفت کشیدهايم( ...همان )31:همچنین نجمالدين رازی در بسیاری از فصول کتاب مرصادالعباد ،به
نسبت مفهومی که بیان میکند ،مجموعهای از واژهها يا تشبیههای متناسب را به کار میگیرد .مثالً در
فصل هشتم از باب سوم در بیان تحلیه روح بر قانون حقیقت ،روح را به طفل تشبیه میکند و به
مناسبت مجموعهای از واژهها وتعبیرها وتشبیههای مناسب را با آن به کار میگیرد .مانند رحم مادر،
والدت ،مهد و گهواره ،بربستن دست و پای و( ...همان )219-215:
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نتيجه گيري
تصوّف ،جريانی است که قرن ها بر فرهنگ ايرانی حاکم بوده و بر بستر اين جريان شخصیتهای
برجسته و آثار بزرگی پديد آمده است .آثار متصوّفه علیرغم فاصلۀ زمانی در تألیفشان غالباً از لحاظ
سبک ادبی و محتوا با هم مرتبط و در بسیاری زمینهها مشابهاند .مرصادالعباد که حلقهای است از اين
زنجیره،با وجود شباهتهای فراوان با آثار پیش از خود تفاوتهای قابل توجهی نیز با اين آثار دارد؛
تفاوت هايی از نظر ساختار ،شیوه نويسندگی ،و بحث در مراتب آفرينش ،افراط در ذم فالسفه و عجز
عقل ،نپرداختن به فرقههای صوفیه و تأکید نکردن بر کرامات آنان و بحث در باب سیر و سلوک
پادشاهانو ...نجم الدين رازی در آثار خويش از جمله مرصادالعباد و مرموزات اسدی نشان داده است که
نبودن پادشاه سبب شکست نظام جامعه و حضور او جزء الينفک اجتماع است .مواردی که نام برده و
توضیح داده شد معلوم میدارد که نجمالدين رازی در چندمورد از هنجار حاکم بر آثار صوفیه خارج
شدهاست.
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