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چكيده
با توجه به چند حكايتي كه از كشف المحجوب 

در كتاب پيش دانشگاهي آمده است، به معرفي اين كتاب 
و نقش و ارزش آن به عنوان مهم ترين و كهن ترين اثر 
نثر عرفاني به زبان فارسي در قرن پنجم و سير تصوف 

تا آن زمان پرداخته مي شود.

كليدواژه ها: 
كشف المحجوب، هجويري، تصوف، صوفي، 

كهن ترين نثر عرفاني.

مقدمه
ــورد عرفان و  ــادي در م ــاي زي ــخ، كتاب ه ــول تاري در ط
ــده كه هر كدام در خور اهميت است اما  ــته ش تصوف نگاش
ــت كه در تصوف  كشـف المحجوب از نخستين آثاري اس
ــي پديد آمده و تنها شرح تعرف از  ــالمي به زبان فارس اس
مستملي بخاري بر آن مقدم است. گرچه زمينه ي سخن در 
هر دو مشترك است اما هيچ نوع پيوند آشكاري ميان آن ها 
نيست. مؤلفان صوفيه مانند عطار، خواجه پارسا و جامي در 
آثار خود از كشف المحجوب مطالب فراواني نقل كرده اند كه 

نشان دهنده ي ارزش واالي آن است.

نام نويسنده
ــت كه برخي  ــف المحجوب اثر جالبي هجويري اس كش
ــن علي بن عثمان بن ابي علي   ــل او را ابوالحس ــذ، نام كام مآخ
ــته اند و بعضي به اختصار به  الجالبي الهجويري الغزنوي نوش
ــته اي ديگر  ذكر «جالبي» يا «غزنوي» كفايت كرده اند و دس

وي را «پير هجوير» يا «سيد هجوير» خوانده اند.
تاريخ والدتش مشخص نيست ولي از منابع موجود برمي آيد 
ــعيد بوده و احتماالً در اواخر قرن چهارم  كه وي معاصر ابوس
ــوده است و تاريخ  ــهر غزنه چشم به جهان گش هـ  .ق در ش
ــريعت از مذهب  ــش را (465 هـ .ق) مي دانند. او در ش وفات
امام ابوحنيفه، و در طريقت از مسلك جنيد پيروي مي كرده 
ــكر2 ترجيح مي داده است (هجويري (مقدمه)،  و صحو1 را بر س

1376: 5ـ4).

نام كتاب
را  ــاب  كت  ...» ــد:  مي گوي ــاب  كت ــه ي  مقدم در  ــف  مؤل
ــف المحجوب نام كردم تا ناطق باشد بر آن كه اندر كتاب  كش
است و چون اين كتاب در بيان راه حق باشد و شرح كلمات 
ــزاوار  ــريت، جز اين نام او را س ــف حجب بش تحقيق و كش

نباشد.»  (همان: ص 6).

سبب تأليف كتاب
ــعيد هجويري، يكي از دوستان مؤلف، از وي خواسته  ابوس
است تا به پرسش هايش در مورد «تحقيق طريقت تصوف و 
كيفيت مقامات ايشان و رموز و اشارات و كيفيت اظهار آن بر 
دل ها و...» پاسخ دهد و او در پاسخ به اين پرسش ها به تأليف 

كتاب همت گماشته است (همان: 10).

هدف از تأليف كتاب
مؤلف در ادامه بيان مي كند: «اين كتاب را بر آن ساختم كه 
ــد، براي كساني كه در حجاب غين3 گرفتار  صقال دل ها باش
ــند و مايه ي نور حق در دلشان موجود باشد تا به بركت  باش
اين كتاب، آن حجاب برخيزد و به حقيقت معني راه يابند.» 

(همان: 8)

موضوع كتاب
ــق به  ــت، اصول تصوف و بيان كيفيت عش ــاب از طريق كت
پروردگار سخن گفته و به شرح بسياري از اصول تصوف و آداب 
صوفيان، خرقه و خرقه پوشي، مالمت و مالمتيان، كشف حقايق 
ــي و آيين هاي صوفيان پرداخته  ــي از احكام و آداب دين بعض
ــزرگان اهل معرفت، به خصوص  ــت. در معرفي بعضي از ب اس
ــت كه براي جوينده ي  ــران مؤلف، تازه هايي در آن هس معاص
ــت اول به شمار مي آيد  ــالمي از منابع دس عرفان و تصوف اس

(هجويري (مقدمه)، 1386: 1).

ارزش كتاب
پيش از هجويري، عالمان صوفيه كتاب هاي بسياري نوشته 
ــن كتاب ها كه امروزه موجودند و از منابع  بودند. بعضي از اي
اوليه ي تصوف به شمار مي روند، به زبان عربي نگاشته شده اند؛ 
مانند اللمع4، رساله ي قشيريه5، طبقات الصوفيه6، التعرف7 كه 

اين كتاب از آن ها بهره برده است.

زهرا شعاعي
كارشناس ارشد 
زبان و ادب فارسي
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كشف المحجوب پس از «شرح تعرف» نخستين كتابي بود 
كه به زبان فارسي در تصوف نگاشته مي شد.

اهميت كار هجويري در اين است كه اين كتاب با عرضه ي 
ــان و تاريخ صوفيه و  ــازه اي از تصوف خراس ــات ت اصطالح
ــني ديگري از ذوق و فكر مؤلف،  برخورداري از رنگ و چاش
ــايد. هرچند در ذكر  باب تازه اي را به روي خواننده مي گش
ــته است  ــم داش ــايخ، به منابع قبل از خود چش احوال مش

(هجويري (مقدمه)، 1376: 25). 

سبك كتاب
اين كتاب از حيث سبك، باالتر و اصيل تر و به دوره ي اول 
نزديك تر است تا ساير كتب صوفيه، و مي توان آن را يكي از 
ــمرد. هر چند كتاب در قرن پنجم تأليف  كتب طراز اول ش
شده و بيش از كتب قديم دست خوش زبان تازي و لغت هاي 
ــت اما باز نمونه ي سبك قديم را از دست نداده  آن زمان اس
است و روي هم رفته سبك كهنه اي دارد. افعال و لغات كهنه 
ــتعماالت دوره ي اول به تمامي در اين كتاب  ــب و اس و غري
ــود و از اين گذشته، اصطالحات خاصي دارد كه  ديده مي ش
بيش تِر آن ها بعد از اين كتاب در كتب تصوف به كار رفته اند 

(بهار، 1370، ج 2: ص 187).
در كتاب پس از مقدمه اي در شرح هر يك از عناصر بحث 
ــريعت آن را بر وفق ذوق و مشرب اهل سير  به زبان اهل ش
ــه و همه  با نتيجه ي تأمالت  ــلوك تأويل مي كند و هم و س
ــوال او رنگ مي گيرد  ــري درمي آميزد و از ذوق و اح هجوي

(هجويري (مقدمه)، 1376: 38).

گوناگوني نثر كتاب
نثر كتاب آشكارا گونه هاي متفاوتي دارد؛

1. در بخش هايي كه براي ايضاح موضوع، حكايات بزرگان 
ــمت عمده ي  ــود و قس يا خاطره اي از مؤلف گزارش مي ش
كتاب را شامل است، نثر كتاب از برترين نمونه هاي نثر قرن 
ــل  ــت كه در زبان اهل ادب به نثر مرس چهارم و پنجم اس

شهرت يافته است.
ــا عبارت هاي  ــايخ، مطلب ب ــي هر يك از مش 2. در معرف
مسجع و اغلب متناسب با مقام وي آغاز مي شود و هم چنين 
هر جا بناي سخن در دريافت ذوقي مؤلف و تأويل و توضيح 

قولي است، عبارت هاي موزون و مسجع مي آيد.

كشف المحجوب كتابي انتقادي و تحليلي است كه موضوعات عرفاني را 
بررسي و نقد مي كند و پس از آوردن اقوال مشايخ، در آخر، نظر خود را با 

آوردن اين عبارت «من كه علي بن عثمان الجالبي ام...» بيان مي دارد


