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چکیده
هدف مقایة حاضر ،بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان شـرح شـطحیّات روزبهـان
بقلی شیرازی و جواهراالسرار شیخ آذری اسفراينی است نتايج به دست آمده حاكی است
كه مؤیفان مذكور با آسیششناسی عرفان و تصوف از سويی به نقد ،و از ديگر سو به دفـاع
از شطّاحان همت گماردهاند فارسی بودن زبان هر دو كتاب ،نگاه توَم با تکري ِ مؤیفان به
مشايخِ عرفان و تصوف ،شرح حروف مقطّعه و كـالم شِـبهشـطح حضـرت رسـول (ص) و
شطحیّات مشايخ صوفیه ،برخی از مشتركات ايم دو كتاب میباشند اما در باب تفـاوتهـا
میتوان چنیم گفت كه پرداختم به كـالم شِـبهشـطح خلفـای اربعـه از اختصاصـات شـرح
شــطحیّات اســت؛ و در مقاب ـ  ،پــرداختم بــه شــطحیّات من ــوم متصــوفه از اختصاصــات
جواهراالسرار؛ ديگر اينکه روزبهان ه خود شطّاح بوده و ه عالقة او به شطحیّاتِ حال
كامالً در تلیی او پیداست ،ايم در حاییاست كه از آذری هیچ شطحی گزارش نشده ،او

*تاريخ ارسال مقایه 9316/23/00 :
 -1دانشیار عرفان اسالمی دانشگاه سمنان( .نويسندة مسئول)

تاريخ پذيرش نهايی مقایه 9316/99/92 :
-E-mail: khayatian@semnan.ac.ir

 -2استادیار فلسفه و عرفان اسالمی دانشگاه سمنان.
 -3دانشجوی دکتری تصوّف و عرفان اسالمی دانشگاه سمنان.
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ت مشـايخ گويـا بـرای او
را می توان در مکتش صحو تعريـ كـرد و اينکـه شـرح شـطحیّا ِ
بایسّويه بودهاست نوع جهانبینی مؤیّفان از ديگـر عـواملی اسـت كـه بـر محتـوای ايـم دو
مکتوب تلثیر داشتهاست همچنیم نثر فنّی روزبهان ،در مقاب نثر نسبتاً روان شـیخ آذری از
ديگر وجوه ايم تمايز است
واژههککای کلیککدی :شــطحشناســی ،روزبهــان بقلــی ،شــیخ آذری اســفراينی ،شــرح شــطحیّات،

جواهراالسرار

 -1مقدمه
اه عرفان و تصوف به دیی توجه به باطم و درونِ انسان ،و كاوش در اليههای درونی
متون و ایفا  ،گاه به ظاهرِ جمالت بیاعتنا يا ك توجه بوده و تعبیرات خاصی را برای بیان
دريافتهای خويش به كار بردهاند به ايم عبارات ،شطح گفته شدهاست ،كه به دیی ظاهر
خاصشان مورد اعتراض شديد مخایفان قرار گرفتهاند اعتراضاتی كه گاه به تکفیر ،تعقیش
و حتی قت ايم طايفه انجامیده؛ كه بردارشدن حال ( 321هـ) مصداقی بر ايم واقعیت
است ایبته ايم مخایفان از مبارزة فکری نیز غاف نبوده ،در نقد متصوفه مکتوباتی به رشتة
تحرير درآوردهاند كه تلبیس ابلیس ابم جوزی ( 517هـ) از جملة ايم آثار است
در مقاب  ،موافقان عرفان و تصوف نیز در دفاع از انديشههای خود ،آثار بسیاری
تلیی

كردهاند كه به طور خاص در زمینة شطح و شطحشناسی و رفع اتهام از شطّاحان،

میتوان به آثاری چون ایلّمع فی ایتّصوف ابونصر سرّا ( 370هـ) ،شرح شطحیّات روزبهان
بقلی ( 626هـ ) و جواهراالسرار شیخ آذری اسفراينی ( 066هـ) اشاره كرد
 -1-1بیان مسئله
با موضوع روزبهان و مکتوبات وی ،تا كنون آثاری به چاپ رسیدهاست؛ اما هیچگاه
شرح شطحیّات روزبهان در مقايسه با اثری ديگر مورد سنجش قرار نگرفتهاست در ايم
پژوهش ،برای اوییم بار به شیوة توصیفی-تحلیلی ،شرح شطحیّات روزبهان بقلی با
جواهراالسرار شیخ آذری اسفراينی مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتهاست اينکه آرا
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مؤیّفان ايم دو مکتوب در باب شطح و شطحشناسی چیست؛ وجوه مشترک و متمايز آرا
ايشان در همیم باب كدامند ،و نهايتاً نقاد قوّت و ضع

هر كدام از ايم آثار نسبت به

ديگری چیست ،پرسشهايی هستند كه ايم پژوهش به دنبال پاسخ آنها خواهد بود
 -2-1پیشینة تحقیق
در مورد روزبهان و شرح شطحیات مقاالتی چون «نگاهی به مفهوم َیتباس در نزد
شیخ روزبهان بقلی شیرازی» در مطایعات عرفانی (« ،)9301بررسی و تحلی كاربرد آيات و
احادي

در شرح شطحیات روزبهان بقلی» در متم پژوهی ادبی ( ،)9310و كتابی چون

«روزبهان بقلی (تجربة عرفانی و شطح واليت در تصوّف ايرانی)» توس انتشارات امیركبیر
( )9300به چاپ رسیدهاند در مورد شیخ آذری اسفراينی و جواهراالسرار نیز مقاالتی چون
«سرچشمههای فکری شیخ آذری اسفراينی در تلیی

جواهراالسرار» در فصلنامة عرفانیات

در ادب فارسی ( ،)9313و كتابی چون «حمزة بم علی ملک آذری اسفراينی ،شاعر و
عارف نامی قرن نه » توس كتابدار توس ( )9312تا كنون چاپ و منتشر شدهاند هر يک
از پژوهشهای مذكور ضمم مزيتهايی كه داشته و زوايايی از آثار و افکار ايم دو
شخصیّت را كاويدهاند ،اما در هیچ يک از آنها ،يا شطح و شطحشناسی موضوع محوری
نبوده ،و يا دست ك در آنها تحقیقِ صورت گرفته ،مقايسهای نبودهاست
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به آنچه در پیشینة تحقیق ذكر شد ،هیچگاه ايم دو مکتوب در قایش يک
مقایة واحد مورد بررسی و مقايسه قرار نگرفتهاند از ايم جهت ايم پژوهش بديع بوده و
ضروری به ن ر میرسیده ،تا شرح شطحیّات روزبهان بقلی برای اوییم بار ،در بوتة نقد
علمی قرار گرفته و عیارش نسبت به يک اثر مشابه ،به محک گذاشته شود
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 -2بحث
بح

اصلی در سه بخش ارا ه میشود در بخش اول به روزبهان ،شرح شطحیّات،

و موضوعات مربود به شطحشناسی نزد وی پرداخته میشود در بخش ديگر به شیخ آذری
اسفراينی ،جواهراالسرار ،و موضوعات مربود به شطحشناسی نزد آذری پرداخته خواهد
شد بديهی است در بخش سوم ،مقايسه و جمعبندی صورت گرفته ،به وجوه تشابه و
تفاوت ايم دو اثر پرداخته خواهد شد
 -1-2روزبهان بقلی
 -1-1-2روزبهان در یک نگاه
روزبهان ابومحمد بم ابینصر بم روزبهان بقلی فسايی ( 626-500هـ ) معروف به
شیخ شطّاح ،در فسای فارس به دنیا آمد او را بقلی میگفتند چون با فروشِ سبزی روزگار
میگذرانید از كودكی اه حال بود و گريزان از قی و قال در  05سایگی رو به تصوف و
عرفان آورد ،سر به بیابان نهاد ،به عبادت و رياضت پرداخت و حافظ قرآن شد شیخ
جمالایديم خلی فسايی اوییم مرشد او بود او مدتی نیز در قرآن ،حدي

و فقه نزد اساتید

معاصرش تلمذ كرد كرمان ،شام ،عراق و حجاز بالدی هستند كه به آنها سفر كرد (ن ک:
ارنست )97-92 :9300 ،روزبهان آثار بسیاری از خود بر جای گذاشت كه برخی از آنها

در عرفان و تصوف بديم قرارند :كش

االسرار و مکاشفات االنوار ،غلطات ایسایکیم،

مَشرَب االرواح ،منطق االسرار ببیان االنوار ،عَبهَر ایعاشقیم و شرح شطحیّات
روزبهان سالهای پايانی عمر خود را در شیراز گذراند و به وعظ مشغول بود او در
 02سایگی در محرّم  626قمری چش از جهان فرو بست و در رباد خود به خاک سپرده
شد

 -2-1-2شرح شطحیّات
روزبهان مدعی است با خوض در عل تصوف و مطایعة ديوان متصوفه ،به من ور
نجات ايم عل از طعم حاسدان ،كتاب منطق االسرار ببیان االنوار را تلیی

كردهاست او

بعدها به درخواست يکی از مريدانش در شیراز ،شرحی بر كتاب مذكور به زبان فارسی
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مینويسد كه اكنون آن را تحت عنوان شرح شطحیّات میشناسی (ن ک :روزبهان بقلی،
)50 :9300
اوّییم نوع كالمی كه در شرح شطحیّات بدان پرداخته میشود  0حرف ایفباست كه
همگی از مقطّعات قرآنیاند :ای  ،الم ،را ،می  ،عیم ،صاد ،يا و ها ايم حروف به اختصارِ
تمام ،در يک و نی صفحه شرح شدهاند روزبهان در ادامه ،ذي عنوان «فی شطح اینّبی
صلّی اهلل علیه و سلّ » در مجایی كمتر از  3صفحه ،باز ه بسیار به اختصار احاديثی مث
«خَلَقَ اهللُ آدَمَ علی صُورَتِهِ» (خداوند آدم را بر صورت خود آفريد) را شرح میدهد او در
ادامه ،برخی از شطحیّات خلفای اربعه مث «ایعَجْزُ عَم دَرکِ اإلِدْرَاکِ َِدْرَاکُ» (ناتوانی از
درکِ ادراک ،خودْ ادراک است) و شطح يکی از تابعیم را شرح میكند؛ شرح او در ايم
بخش ،در  7صفحه ارا ه میشود تعبیر خود روزبهان از محتويات ايم  90صفحه ،چنیم
است كه« :ابتدا از شطحِ حق گرفت  -ج ّ اسمه -و اسرار حروف تهجّى بگفت  ،و احکام
شطح متشابهاتِ حدي

بیان كردم بعد از آن شطحِ خلفا اربع -رضوان ایلّه علیه  -بگفت ،

با كلماتى چند از رمز تابعیان تا تمهید كتاب باشد ،و به حجّت مقایت شطح» (همان)53 :
امّا آنچه مربود به كالم مشايخ صوفیه میشود مجموعاً  910شطح است كه در ايم
میان ،باالتريم تعداد ( 25شطح) ،فق از حال است روزبهان نه تنها به شطحیّات حال
اكتفا نکرده ،كه  07روايت و  99طاسیمِ وی را نیز شرح كردهاست او در ايم باره
مینويسد« :بعد از آن شرح شطحیّات عاشقان بگفت  ،و ابتدا به كالم ابراهی ابم اده و ابو
على سندس و ابو يزيد كردم از آن ابوایمغی

[=حال ] به آخر همه شرح كردم ،زيرا كه

آن سه قس بود در سه عل  ،و هر سه مشک بود و غرض كتاب خود آن بود :يکى اسانید
غريش ،و ديگر ایفا شطحیّات ،و ديگر شرح طواسیم ،و آن قس از همه مشک تر بود»
(همان)53 :
در پايان نکتة ظريفی را بايد يادآور شد و آن اينکه روزبهان در مقدمة ايم كتاب
اجماالً به معرفی شطّاحان متصوفه میپردازد؛ در ايم شراي وقتی نوبت به حال میرسد،
علیرغ آنچه به مخاطبیم خود وعده داده ،گويا عنان از ك

داده ،ما فی ایضمیر خود را
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خواسته يا ناخواسته ايمچنیم آشکار میسازد كه« :آوردم اسامى شطّاحان به آخر غرض
كلى از همه ،تفسیر شطحیّات حسیم [=حال ] بود ،تا از معرض طعم بیرون آورم و رموز
وس را به زبان شريعت و حقیقت شرح بگوي  ،زيرا كه شلن سخنش از همه عجیشتر است،
چنانچه در معامالت از همه غريشتر ،زيرا كه بیشتريم در انا یّتگويد» (همان )73 :ایبته
اختصاص ثل

كتاب به تفسیر انواع كالم شطحآمیز حال  ،خود تليیدی بر ايم تصريح

روزبهان است استاد زريمكوب نیز در ايم خصوص مینويسد« :هر چند [روزبهان] طی
كتاب [شرح شطحیّات] به تعداد كثیری از صوفیه شطحیّاتی منسوب كردهاست ،بیشتر به
شطحیّات حال و بايزيد توجه دارد و پیداست كه ذكر شطحیّات ديگران ه برای وی
بهانهای بودهاست برای احیا مآثر و اقوال آن دو -خاصه حال » (زريمكوب:9300 ،
)000
 -3-1-2تعریف شطح ،منشاء شطح و انواع آن از منظر روزبهان
روزبهان مینويسد« :در عربیت گويند شَطحَ يَشطحُ؛ اذا تحرّک ،شَطح ،حركت
است و آن خانه را كه آرد در آن خُرد كنند مِشطاح گويند از بسیارس حركت كه در او
باشد پس در سخم صوفیان ،شطح ملخوذ است از حركات اسرار دیشان ،چون وجد قوس
شود و نور تجلّى در صمی سرّ ايشان عایى شود ،به نعت مباشرت و مکاشفت و استحکام
ارواح در انوار ایهام كه عقول ايشان (را) حادث شود ،برانگیزاند آتش شوق ايشان به
معشوق ازیى ،تا برسند به عیان سراپردة كبريا و در عای بها جوالن كنند چون ببینند
ن ايرات غیش و مضمرات غیشِ غیش و اسرار ع مت ،بىاختیار مستى در ايشان درآيد،
جان به جنبش درآيد ،سِرّ به جوشش درآيد ،زبان به گفتم درآيد» (روزبهان بقلی:9300 ،
)09-02
روزبهان معتقد است كه عارفان به سه زبان سخم میگويند ،كه با يکی از ايم سه،
زبان به شطح و شطّاحی میگشايند او تصريح میكند كه« :يکى زبان صَحو ،بدان علوم
معارف گويند؛ و يکى زبان تمکیم ،و بدان علوم توحید گويند؛ و يکى زبان سُکر ،و بدان
رمز و اشارات و شطحیّات گويند» (همان)02 :
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نبوی معتقد است كه

شطحیّات نیز از نوع كالم متشابهاند و «اصول متشابه در شطح از سه معدن است :معدن قرآن
و معدن حدي

و معدن ایهام اوییا اما آنچه در قرآن آمد ،ذكر صفات است و حروف

تهجّى؛ و آنچه در حدي  ،رؤيت َیتباس است؛ و آنچه در ایهام اوییا است ،نعوت حق به
رس َیتباس در مقام عشق و حقیقت توحید در معرفت و نِکرات در مکريات» (همان-09 :
)00
نزد روزبهان ،شطحیّات به تکجملههای معروفی مث «َنا ایحَق» محدود نمیشوند
چرا كه شرح شطحیّات وی مشحون از شطحیّات متنوعی است كه گاه كوتاهند ،مانند:
«ايمان مقرّب نیست ،و كفر مبعّد نیست» (همان )026 :گاه قایش سؤال و جواب دارند ،مث :
«رُوَي را پرسیدند كه «توبت چیست؟» گفت« :توبت از توبت»» (همان )960 :زمانی
شطحیّات به چند سطر میرسند وحتی گاه ساختار يک حکايت دارند (ن ک :همان)057 :
 -2-1-2موضع روزبهان در برابر شطّاحان و شطّاحی
روزبهان در شرح شطحیّات تصريح میكند «ايمها كه توصیفشان كردم [مشايخ
صوفی ه] ،در آسمان و زمیم حجّت حق بودند،
خزايم اسرار در ملک مشکات انوار،
بودند

ايشان بودند خلیفگان حق در زمیم،

نوّاب انبیا بودند و حُجّاب رُسُ  ،ه خوی مال که

به آداب حق ادب كنند خلق را ،زيرا كه از خَیر اُمّه خیاراند» (همان)70-77 :
روزبهان ،شطّاحان را عاشقانی مشتاق و صاحشِ اسرار میداند او معتقد است وقتی

عاشقان از شراب وص مینوشند و مشتاقان از سماع صفات حق وایه و شیدا میشوند؛
زمانی كه از اسرار مکتوم حق آگاه میشوند ،آنگاه است كه از غوامض علوم مجهول
دست به اشارتها و عبارتهايی میزنند و اينجاست كه نه در هوشیاری ،بلکه در حال
مستی شطحیّات میگويند و پا از جادة رسوم بیرون میگذارند (ن ک :همان )25 :از ن ر
او در ايم حال ،ايشان ديگر سخم از عبوديّت نمیزنند ،بلکه انانیّت را آغاز كردهاند و در
اتّحاد از غیرت حريت سخم گفتهاند؛ و ايمجاست كه او دو فرجام متفاوت را برای آنها
قا

است ،پس مینويسد« :الجرم غیرت ازل ايشان را سیاست كرد ،و عز كبريا ايشان را
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بالكش كرد ییکم جهان ،تیغِ عشق ايشان شد؛ و آفاق به مهر ،غالم و چاكر ايشان شد ه
او شهرهشان كرد به عشق واليت ،ه اوشان عزيز كرد به معرفت و كفايت» (همان)26 :
موضع جانبدارانة روزبهان نسبت به شطّاحان را ،دفاع از خود نیز میتوان قلمداد
كرد؛ چرا كه روزبهان خود شطّاح بودهاست و بر ايم امر چنیم تصريح كرده كه« :حق مرا
در كنَ

خود بُرد و جامة عبوديت از مم بركشید ،و یباس حريت در مم پوشانید و گفت

صرتُ عاشِقاً وامِقاً مُحِبّاً شا قاً حُرّاً شَطّاحاً عارِفاً (عاشق ،شیدا ،دوستدار ،مشتاق ،آزاد،
شطحگو و عارف شدم)» (روزبهان بقلی )2 :9366 ،يا آنجا كه در خاتمة شرح شطحیّات به
صراحت مینويسد« :شطّاح فارس فرمايد كه ايم كتاب جمع كردم به بدر انج فلک قمر
قدس» (روزبهان بقلی )250 :9300 ،عالوه بر اينها نوادة روزبهان نیز در يکی از مکتوباتش
بر شطّاح بودن روزبهان چنیم صحّه میگذارد كه« :او را شطّاح فارس خوانند و تمامت
كتاب كش االسرار كه از مصنّفات اوست؛ عیم شطح است» (روزبهان ثانی)905 :9300 ،
بديم ترتیش از چنیم شخصیّتی با ايم ديدگاه ،تلیی

شرح شطحیّات بعید نبوده

است او در همیم تلیی

دربارة كسانی كه عرصه را بر ه داستانان او تنگ گرفته و

میگیرند ،با تلثر و تلس

چنیم مینگارد كه« :چه بودس اگر به خود مشغول شدندس و

بح

در علوم ايشان [متصوفه] نکردندس ،تا در خون ايم مهتران نه افتادندس؟ دريغا اگر

بدانندس كه علوم ایهى نه همه آن است ،كه ايشان بخواندند» (روزبهان بقلی-65 :9300 ،
)66
 -5-1-2تأثیر جهانشناسی روزبهان در شرح شطحیّات متصوفه
از پرتکرارتريم كلمات در شرح شطحیّات ،واۀگانیاند كه از ريشة «یبس» مشتق
شدهاند؛ كلماتی چونَ :یتباس ،تلبیس ،تلبُّس ،مُلتَبس و البِسان ایبته فهرست اَعالم ايم
كتاب نیز چنیم ادعايی را تليید میكند بديهی است بسامد باالی ايم واۀهها میتواند با
جهانشناسی روزبهان مرتب باشد روزبهان با تعري

«تلبُّس» ،ما را تا حدی به ايم پیوند

رهنمون میشود ،آنجا كه مینويسد« :تلبُّس تجلّیست به چیزی كه ضد چیزی باشد حقیقتِ
تلبُّس ،ظهور تجلّیست به نعت تنزيه صفت در افعال» (روزبهان بقلی)250 :9300 ،
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روزبهان از مفهوم «َیتباس»« ،برای تبییم چگونگی ارتباد بیم باطم و ظاهر هستی ،يا
به تعبیری ديگر؛ قدي و حادث بهره میبرد عای ِ َیتباس نزد روزبهان ،در توضیح رؤياها و
مکاشفات ،كمابیش همان نقشی را دارد كه عای خیال نزد سهروردی و ابم عربی به عالوه
برای روزبهان َیتباس مفهومی است برای توضیح چگونگی امکان رؤيت خداوندِ قدي در
مُحدَثات از ن ر او تمام هستی ،مح ّ َیتباس است و اگر هستی عرصة َیتباسهاست ،پس
هستی يک سره خیال است [ ] پس كش  ،چیزی جُز دريدن حجاب يک َیتباس و
بازكردن ديده بر َیتباسهای ديگر نیست مفهوم َیتباس در معرفتشناسی رؤيت و توضیح
چگونگی امکان واقعی نبودن رؤياها  -با وجود معنادار بودن  -به كار میرود در اينجا
روزبهان متذكّر می شود كه الزمة توحید و تنزيهِ خداوند آن است كه بدانی اگرچه همة
ايم صُوَر از خداوند است ،خداوند از همة آنها برتر است [ ] برای روزبهان عایَ يکسره
عرصة َیتباس عشق است» (فاموری)900-963 :9301 ،
يکی از مترجمانِ كش السرارِ بقلی كه در برخی آثار روزبهان تحقیق كرده ،در
همیم باب معتقد استَ« :یتباس ،تجلّی و ظهوری است كه دو مفهوم دارد :ه به عنوان
كیفیت خلقت ایهی [در قوس نزویی تجلّی ذات] ،و ه ظهور صفات جمایی در قایش
رؤيتی و شهودی بر عارف [در حیم قوس صعودی سیر و سلوک]» (ارنست)91 :9300 ،
حال كه تا حدی به مفهوم كلیدی َیتباس در جهانشناسی روزبهان وقوف يافتی ،
میبینی كه «َیتباس»  -به ايم معنی  -در فضای فکری روزبهان ،با «شطح» پیوند دارد؛ زيرا
«شطح در هر جايی كه قدي در حادث پديدار میشود خواهد بود [ ] همچنانکه جمالِ
ربّانی به صورت دگرديسی يافتهای در آيینة دل پديدار میشود ،به همان سان ،ذات
ناگفتنی و توصی ناپذير ،در پوشش شطحیّات آشکار میشود ،و ايم بروز و ظهور ،از
آنجا كه خاستگاهی ایهامی دارد ،تندتر و برقآساتر است زيرا شطحیّات بیانگر خود
متشابهاتیاند كه راز وجود را تشکی میدهد» (همان )03-00 :بنابرايم چنانکه مشاهده
میشود ،ايم نوع جهانبینی ،حتی در تلیی

او نیز مؤثر بودهاست
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برای اينکه در ايم زمینه شاهدی عینیتر ارا ه كرده باشی  ،عبارات خودِ روزبهان را،
به استشهاد میآوري كه مینويسد« :چون تلويم توحید متحقّق شد ،به زبان او «َنا ایحَق»
گويد چون در تمکیم توحید متمکّم شود ،انوار وحدانیّت بر او غایش گردد آنگه در
رؤيت حق ،نفس و كون و غیر باز نبیند ،تا َنا یت مدعى شود بىتحقیق ربوبیت ،زيرا كه
حق را ديد به نعت َیتباس چون بینونیت نیست ،نديد اال نفس خويش حقیقت حق بر او
غایش شد ،محض ربوبیت دعوس كرد» (روزبهان بقلی)019 :9300 ،
 -9-1-2زبان و بیان روزبهان در شرح شطحیّات متصوّفه
گفته شده «كتاب شرح شطحیّات ،اثر روزبهان بقلی ،از جمله متون منثور عرفانی به
نثر فنی (قرن شش ) است» (رستاد )00-7 :9310 ،عالوه بر ايم ،وجود واۀگانی مث  :بَیدا ،
قُلزُم ،اثیر ،مَشیمه ،خَريطه ،وَكر ،ناوَک ،عَقاقیر ،مُنطَمِس ،عَبهرستان ،جِباه ،مُنغَمِس و
حَیزوم كه معنی آنها را بايد در یغتنامهها جست ،از ديگر ويژگیهای نثر او در شرح
شطحیّات است پر واضح است كه مخاطشِ ايم كتاب ،برای درک من ور شیخ بايد مدام
به یغت نامه مراجعه كند؛ يا با مرور جمالت قب و مالح ة عبارات بعد ،به معنی واۀگان
برسد پس طبیعی است كه درگیرِ واۀگان شدن ،راه مخاطش را در رسیدن به مقصود
مؤیّ

طوالنی خواهد كرد ایب تّه گاه استفادة همیم واۀگان در تركیباتِ توصیفی ،اضافی يا

تشبیهی ،درک معنی را بر مخاطش تسهی میكند مانند آنجا كه مینويسد« :خريطة ارادت
از دانة محبّت پر كم» (روزبهان بقلی :9300 ،ص)327؛ اما همیشه ايمگونه نیست
گاه روزبهان در ايم وادی گام را فراتر نهاده و ايم واۀگان را در تركیش با بخشی از
يک آية قرآن به كار میبرد اينجاست كه اگر مخاطش با تعبیرات قرآنی آشنا نباشد،
مشک او در درک مقصود روزبهان دو چندان خواهد شد مث آنجا كه مینويسد« :ای
مرغ بیابان وحدت! در وَكرِ «سِدرَةَِالْمُنتهَى» (نج  )92 :چه نشینی؟» (همان)930 :
در پايان الزم به يادآوری است كه روزبهان در ايم كتاب قصد داشته با شرح یطی ِ
شطحیّاتِ صوفیه به صورتِ عل و ادیّة قرآن و حدي

به دفاع از ايشان بپردازد؛ ارواح

مقدسان ايم طايفه را از طعم حاسدان برهاند (ن ک :همان)50 :؛ رموز و شطحیّات حال
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را به زبان شريعت و حقیقت تفسیر بگويد و از معرض طعم بیرون آورد (ن ک :همان)73 :
حال بايد ديد آيا او در ايم هدف توفیقی داشتهاست يا خیر؟ در پاسخ به ايم پرسش،
آخريم جمالت او را در خاتمة كتاب شرح شطحیّات نق میكنی كه گفت« :شطّاح فارس
فرمايد كه ايم كتاب جمع كردم به بدر انج فلک قمر قدس از ايم خرمم دانه جز مرغان
اُنس برندارند هر كه

بانگ خروس ملکوت از بطنان غیش جبروت نشنود

رموز ايم

شطحیّات بر او غرامت آورد» (همان )251-250 :او در ادامه ،دامنة مستفیضان از ايم كتاب
را چنیم محدود میكند كه« :صوفیان دانند كه مم چه گفت  ،زيرا كه اشارت ايشانست»
(همان )251 :ايم نوع تعابیر از شرح شطحیّات ،ناخودآگاه قولِ جامی را دربارة نوع بیانِ
بقلی تداعی میكندكه« :مر او را سخنان است كه در حال غلبة وجد از وس صادر شدهاست
كه هر كسى به فه آن نرسد» (جامی )069 :9375 ،با ايم وص

اگر بیانِ بقلی را در شرح

شطحیّات ،يکی از مصاديقِ ن رگاهِ جامی دربارة كالم او بدانی  ،بايد عملکردِ بقلی را در
تحقّق بخشیدن به اهداف خیرخواهانهاش در شرح شطحیّات به ديدة ترديد بنگري !
در همیم رابطه ،كارل و ارنست ( )Carl W. Ernstنیز  -كه با روزبهانپژوهی

ديگر منطقاالسرار بقلی را ترجمه كردهاست  -مینويسد« :علّت انتخاب ايم اثر [منطق
االسرار] برای ترجمه و تفسیر ،آن است كه متم فارسی [شرح شطحیّات] به قدری مسئلهدار
و مبه است كه مبادرت به ترجمة انگلیسی از روی ايم اثر [شرح شطحیّات] ،بسیار دشوار
و حتّی می توان گفت غیر عملی خواهد بود؛ بنابرايم ،ما برای ارا ة پژوهشی قاب اعتماد،
مبنای كار خويش را همان متم اصلی عربی [منطقاالسرار] قرار دادهاي » (ارنست:9300 ،
)30
 -2-2شیخ آذری اسفراینی
 -1-2-2شیخ آذری در یک نگاه
فخرایديم حمزة بم علی ملک اسفراينی ( 066-702هـ) ،معروف به شیخ آذری
اسفراينی ،در عهد سربداران در شهر اسفرايم ،در خانوادهای متمکّم و صاحشمنصش به
دنیا آمد او يکی از شاعران عارفمسلک و پارسیسرای دورة تیموريان است
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يکی از شاخصتريم نکات زندگی آذری ،به استشهاد تراج و تذكرهها ،سفرهای
متعدد او به بالد مختل

از جمله بیهق ،طوس ،هرات ،تبريز ،كردستان ،بکر ،حلش ،شام،

مک ه ،مدينه ،كربال ،دكم و گلبركة هندوستان بوده كه از كودكی و نوجوانی وی شروع
شده و تقريباً تا پنجاه سایگیِ او ادامه میيابد (ن ک :هندوشاه استرآبادی-372/0 :9300 ،
 377؛ سمرقندی 323-322 :9366 ،؛ هدايت 51 :9305 ،؛ آذر بیگدیی-223/0 :9330 ،
 259؛ شوشتری 906-905 /0 :9376 ،؛ خواندمیر 69/2 :9360 ،؛ و آذری اسفراينی:9312 ،
سی و يک -چه و دو) تجربیات گرانقدرِ ناشی از ايم سیاحتها و زيارتها ،به بركت
مُجایست تقريباً دهسایه با مشايخی چون محییایديم طوسی و شاه نعمت اهلل ویی،
اندوختههای ارزشمندی را برايش به ارمغان میآورد كه با قوّت گرفتم می به زندگی
صوفیانه ،باع

می شود او بازگشت به زادگاهش اسفرايم را به ماندن در دربار احمد شاه

بهمنی در هندوستان  -كه قريش به چهار سال به طول انجامیده بود -ترجیح دهد بنابرايم او
در  036هجری به زادگاهش بازگشته و سی سال آخر عمر خود را به تلیی

و ارشادِ طایبان

سپری مینمايد ديوان اشعار (مشتم بر حدود  5222بیت) ،مثنوی بهممنامه ،مَّآة ،مفتاح
االسرار ،جواهراالسرار و طغرای همايون برخی از تلییفات آذریاند
آذری در  00سایگی به سال  066قمری در اسفرايم چش از جهان فرو بست او در
بارگاهی كه در زمان حیاتش احداث شده بود ،در زادگاهش به خاک سپرده شد

 -2-2-2جواهراالسرار
جواهراالسرار كتابیست منثور به زبان فارسیكه در  022قمری در اسفرايم به نگارش
در آمدهاست آذری در مقدمة ايم كتاب ،آن را منتخش مفتاحاالسرار 9معرفی میكند با
ايم توضیح كه او از سويی دستاوردهای دهسایة خود در سفرهای عِلمی و زيارتی به ساير
بالد را نیز ،به جواهراالسرار افزوده؛ و از ديگر سو آنچه را كه در مفتاحاالسرار زا د
میدانسته ،در جواهراالسرار نیاوردهاست (ن ک :آذری طوسی)6-5 :9307 ،
ايم كتاب در چهار باب تن ی شدهاست :باب اول «در اسرار فواتح كالم اهلل تعایی»؛
باب دوم «در بیان اسرار احادي

نبوی (صلّی اهلل علیه و آیه)»؛ باب سوم «در اسرار كالم
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مشايخ رضوان اهلل علیه َجمعیم»؛ و باب چهارم «در بیان كالم شعرا»  0در ايم پژوهش،
فق سه باب اول جواهراالسرار كه تشابه زيادی با فص های شرح شطحیّات روزبهان دارد
مورد بررسی و مقايسه قرار میگیرد
آذری در باب اول ،به تفسیر حروف مقطّعة قرآنی پرداختهاست شیخ در باب دوم،
به شرح احادي

شِبهشطحِ نبوی پرداخته ،كه از آن جملهاستَِ« :نَّ اهللَ تَعایی خَلَقَ آدَمَ عَلی

صُورَتِه» (همانا خداوند متعال ،آدم را بر صورت خود آفريد) .او در فص اول از باب سوم،
 99شطحِ منثور از مشايخ صوفیه را شرح كردهاست كه «سُبحانی ما َع َ َ شَلنی» (مُنزّه ؛
شلن مم چه بزرگ است!) از آن جملهاست؛ آنچه در فص دوم از باب سوم به تشريح
اسرار آنها همت شده 37 ،بیتِ شِبهشطح است كه برخی از آنها بديم قرارند:
آن كه جهان چو حقّه در مشت مم است

ايـم قوّت حـق ز قوّت پـشـت مم اسـت

عـقـ از او صـادر است و نفـس از عقـ

هـــر دو صــادر از او نـمـیشـــايـــــد
(ن ک :همان)92-1 :

الزم به ذكر است كه شیخ آذری اطّالعات تذكرهای قريش به  22شخصیت را كه
غایباً مُنتَسَش به عرفان هستند نیز به صورت پراكنده ،ویی به تناسش در ايم كتاب آورده
است
با دقت در شطحیّات شرح شده و محتوای جواهراالسرار ،نمیتوان عالقة آذری را
به شطحیّات هیچ يک از مشايخ صوفیه به وضوح دريافت بهعبارتديگر گويا برای آذری،
كش

سِر از شطحیّات مشايخ ،مه تر از شطّاح آنها بودهاست ایبتـه الزم به ذكر است كه

از  37كالم شِبهشطحِ من ومی كه وی آنها را شرح كرده ،باالتريم رق ( 1مورد) متعلق به
موالنا جاللایديم محمد بلخی بودهاست (ن ک :حسیمآبادی)67 :9310 ،
 -3-2-2تعریف شطح ،منشاء شطح و انواع آن از منظر آذری
اسفراینی
آذری در جواهراالسرار مینويسد« :سُبحانی ما َع َ َ شَلنی ،كلمهای مُغلق است و
مث ايم كلمات را شطحیّات گويند

و شطح به حسش یغت ،ريختم است شَطَحَ ایبَحرُ

ما َهَُ ،ی َخرَجَهُ حیمَ امتَلَل (چون دريا پُر آب شد ،آب را بیرون ريخت) و بعضی گويند
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كه شطح ،نور چراغ از روزنِ خانه بیرون افتادن است و وجهِ مناسبت ،خود روشم است»
(آذری طوسی)993 :9307 ،؛ چنانکه انوار معارف ایهی نیز در اثر تألیو در دل عارف ،از
راه كالم او انعکاس میيابد
آذری با استفاده از آرا عال ایدویة سمنانی در باب انواع تجلّیات (ن ک :سمنانی
عال ایدویه ،)10-13 :9360 ،منشل شطحیّات را در اتباد با نوع تجلّیِ حضرت حق بر عارف
میداند او برای هر كدام از انواع تجلّیات مثالهايی میآورد و معتقد است كه حال و قال
فردی كه تجلّی برايش رخ داده نیز ،متناسش با همان نوع تجلّی است او نهايتاً چنیم نتیجه
میگیرد كه « :تجلّی صوری ،حقّ مبتديان است و شطحیّات نتیجة آن ،و تجلّی ذوقی حقّ
مُنتهیان و حیرت ،ثمرة آن و از ايم سبش نبی (صلّی اهلل تعایی علیه) فرمود «رَبِّ زِدنی تَحَیُّراً
فیکَ» (پروردگارا! حیرت مرا دربارة خود افزون كم)» (آذری طوسی)903 :9307 ،
در همیم ارتباد ،آذری ،شهود حضرت حق را دو نوع دانسته :يکی بدونِ مالح ة
خلق كه آن را مقام «جمع مطلق» مینامد و زمینهای برای رفضِ آداب ظاهر ،كه عارف
ِمُبتدی در ايم حال شطّاحی میكند ديگری شهودِ حضرت حق با مالح ة خلق كه آن را
مقام «جمع ایجمع» می نامد عارف در ايم مقام اه ِ كمال است و نه مُبتدی؛ بنابرايم او با
مالح ة خلق ،آداب احکام را مراعات مینمايد و شطّاحی نمیكند (ن ک :همان)935 :
آذری معتقد است بیم شطح و كالم توحید ،بايد تفاوت قا شد به ايم معنی كه او
عباراتی چون «سُبحانی ما َع َ َ شَلنی» بايزيد را «شطح» ،و عباراتی را كه ن یر آنها در
برخی از آيات و احادي

نیز مشاهده میشود شطح ندانسته ،بلکه «كالم توحید» قلمداد

میكند (ن ک :همان )993 :بر ايم اساس از من ر آذری ،نمیتوان حروف مقطّعه و
احادي

نبویِ شرح شده در جواهراالسرار را شطح قلمداد كرد ،بلکه بايد شطحیّات را در

باب سوم جستجو كرد ،كه با اندكی تسامح ،به دو نوع «منثور» و «من وم» قاب تقسی اند
آخريم نکته اينکه صرفن ر از ابیات شِبهشطحِ شرح شده در جواهراالسرار ،ساير
شطحیّات معموالً تکجملههای كوتاهی هستند كه مورد توجه و شرح آذری واقع شدهاند
 -2-2-2موضع آذری در برابر شطّاحان و شطّاحی
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آذری معتقد است مشايخ عرفان و تصوّف «صاحشكماالن دايرة جامعیت و
صاحشجماالن حجرة معیّت و احديتند بلبالن بوستان جبروتند،
ملکوتند،

طوطیان شِکرستان

مرغان ربوبیتند از آشیان وحدت پريده و سر به گريبان عبوديت برآورده»

(همان)76 :
از آنجا كه برخی از ايم مشايخ دست به شطّاحی زده و آذری نیز به عکسایعم
شديد برخی عُلما در مقاب شطحیّات ايشان واق

بوده ،وی با ذكر آياتی مث «ما رَمَیْتَ َِذ

رَمَیْتَ وَ یکِمَّ ایلَّهَ رَمى» (انفال )97 :و احاديثی نبوی مانند «ال تَسُبُّوا ایدَّهرَ فَإِنَّ اهللَ هُوَ ایدَّهر»
(به دَهر ناسزا نگويید؛ زيرا كه خداوند در واقع همان دَهر است) (محمّد بم عبداهلل:9300 ،
 )661و احاديثی علوی مانند «َنَا مِمَ اهللِ بِمَکان َذا كُنتُ بِهِ فَلنَا هُو» (مم از جانش خداوند در
مکانی هست ؛ پس اگر به او هست  ،در واقع مم اوي )؛ 3كه در ظاهرِ آنها تناقضاتی به چش
میخورد و شباهت زيادی به شطحیّات صوفیه دارند؛ سعی در تلطی

موضوع و عادی

نشاندادن شطحیّات مشايخ دارد او پس از اينکه نمونههايی از ايم نوع كالم را ،از قرآن و
حدي

به مخاطش عرضه میكند ،به ذكر برخی از شطحیّات منثور و من وم بزرگان عرفان

و تصوّف میپردازد (ن ک :آذری طوسی)996-992 :9307 ،
آذری عالوه بر اينکه با منطق مذكور سعی میكند ايم نوع كالمِ مشايخ را ،عادی
جلوه داده و آن را از بدعت تلقیشدن تبر ه كند؛ با استناد به پیشینه و زندگیِ منطبق با
شريعت ايم شخصیتها كه «اه تحقیق و توفیق و عایمان ربّانی و غوّاصانِ گوهرِ معانیاند
و كامالنِ عل و تقوی و مُنشیان درس و فتوی» (همان ،)991 :مُنتقدان را ابتدا به تلم بیشتر
در شطحیّات ايشان و سپس عدم قضاوت عجوالنه در مورد ايشان دعوت میكند و
مخاطبان خود را توصیه مینمايد كه « :در تکفیر و تشهیر ايم طايفة عِلّیّه ،زود زود ،دییری و
جرَت ننمايند و رق كفر ،آسان آسان ،بر جريدة ايم قومِ رفیعنشان ،نکِشند چون مقتدايان
و پیشوايان خلق ايشانند» (همان )991 :بنابرايم او با ذكر دو بیت از ابم سینا كه گفتهاست:
«كفر چو منی گزاف [و] آسان نبود

مـحک تر از ايـمـان مم ايـمـان نبود

2

پس در همه دهر يک مسلمان نبود»

در دهـر يکـی منی و مم ه كافـر
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(همان)991 :
منکرانِ ايم طايفه را ،ايمگونه دعوت به انصاف میكند كه« :قا
عل است ،شرعاً علیایفُور نمیتوان او را تکفیر كرد ،غايتش تکلی

به كفر اگر از اه
است به تلوي آن و

اگر از اه فقر مقرّر است ،كه درويشان را ورای طور عق  ،طوری است كه بیاختیار ،بر
خالف صورت ،از ايشان چیزها صادر میشود ،كه در آن معذورند» (همان)902 :
ایبت ه از ديگر سو ،آذری با نق يک حکايت ،شطّاحان را نیز مجاز به افشا سرّ
نمیداند؛ آنجا كه مینويسد« :شخصی طبقی میبرد سرپوشیده ديگری گفت« :در زير ايم
سرپوش چیست؟» گفت« :اگر گفتم ايم مصلحت بودی ،سرپوش بر او نپوشیدندی»»
(همان ) 935 :بديم ترتیش پیداست كه او خود نیز با شطّاحی و هويدا كردن اسرار موافق
نبودهاست او به شطّاحانی كه گاه پایِ كالمِ خويش را از گلی عبوديت درازتر كردهاند
چنیم تذكر میدهد كه« :بنده هرگز به مقامی نرسد كه اس بندگی از او برخیزد؛ و عبوديت
اعال مقام توست» (همان )935 :ه اينجاست كه او در تليید عقیدهاش ،به ابیاتی از شبستری
متوس میشود كه يک بیت آن چنیم است:
«كسـی مرد تمام اسـت كـز تمامی

كـنـد با خواجــگی كـار غالمی»
(شبستری)29 :9300 ،

به هر حال نگاه آذری به مشايخ عرفان و تصوف ،عمدتاً نگاهی همراه با تکري بوده
است شايد همیم ديدگاه باع

میشود كه بیش از  72درصد محتوای سه باب اوییة

جواهراالسرار را به شرح شطحیّات ايشان اختصاص دهد
 -5-2-2تأثیر جهانشناسی آذری در شرح شطحیّات متصوفه
حیات آذری در عصری بوده كه تفکر وحدت وجودی مکتش ابم عربی ه شک
گرفته و ه به قدر كافی نشر يافتهاست بديم ترتیش میتوان احتمال داد كه ايم شاعرِ
عارف نیز از جهانبینی ايم مکتش اثر پذيرفته باشد او ضمم اينکه از طريق استادش شاه
نعمت اهلل ویی و فرقة نعمت ایلهیّه با مکتش شیخ اكبر آشنا بوده ،خود نیز بر استفاده از
فتوحات مکیّه ،مواقع اینجوم ،فصوص ایحک و برخی از شروح فصوص در تلیی

مفتاح
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االسرار تصريح كردهاست از اينجاست كه میتوان ردّ پای آموزههای ايم مکتش را در
آثار وی و شروح او بر شطحیّات مشايخ پیدا كرد (ن ک :حسیمآبادی و چوگانیان:9313 ،
)990-07؛ ايم در حاییست كه برخی با تلكید بیشتری معتقدند« :آذری در دورة نفوذ شديد
عقايد ابم عربی می زيسته و تقريباً تمام متون و منقوالت عرفانی و غیر عرفانی را به زبان ابم
عربی تفسیر و تلوي كردهاست» (فیضی)075 :9300 ،
آذری در شرح يکی از شطحیّات ،بر اساس همیم جهانبینی مینويسد« :معنای «یَیْسَ
بَیْنی وَ بَیْمَ رَبّی فَرق» (بیم مم و ربّ  ،فرقی نیست) میشايد كه ن ر به عدمِ وجودِ خود كرده
باشد ،كه فرق جايی باشد كه دويی باشد ،و آن وقتی تواند بود كه مربوب را در حضرت
رب ،وجودی باشد و او در مقامِ شهودِ ذاتِ مطلق ،خود را ،بلکه ك ِّ ما سِوَی ایوُجود را،
عدم محض ديدهاست بعد از آن گفتهاست «َیّا تَقَدَّمْتُ بِایعُبُودِيَّه» (مگر در عبوديّت ،كه
مم بر او پیشی جُستهام) ،يعنی اس عبوديّتی بر مم است و ایّا موجود اوست» (آذری
طوسی)925 :9307 ،
به ن ر میرسد باز ه تحت تلثیر همیم جهانبینی است كه آذری با خدمت گرفتم
واۀة «مَطلَع» به توجیه شطحیّات مشايخ پرداختهاست بديم معنا كه او زبان عارف را مح
طلوعِ كلمة توحید معرفی میكند ،بهطوریكه «سُبحانی ما َع َ َ شَلنی» را كالم خداوند
میداند كه بر زبان بايزيد جاری شدهاست؛ همچنانكه او درخت را مَطلعِ كلمة توحید در
تکلّ خداوند با حضرت موسی علیهایسّالم قلمداد میكند (ن ک :آذری طوسی:9307 ،
)920
 -9-2-2زبان و بیان آذری در شرح شطحیّات متصوّفه
زبان و بیان آذری در مقايسه با روزبهان بقلی [در شرح شطحیّات مشايخ] ،ضمم
اينکه از دشواری كمتری برخوردار است؛ دارای ويژگیهايی است كه برخی از آنها بديم
قرارند:
ای  :آذری عالوه بر ديباچهای كه بر ك كتاب جواهراالسرار نوشته ،يک مقدمة
مجزا بر باب سوم و مقدمهای اختصاصی نیز بر باب چهارم نگاشتهاست او در ايم مقدمات
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سهگانه ،معموالً نثری مسجّع دارد مثالً آنجا كه مینويسد« :كلید خزايم اسرار گنجینة
ملکوتش ،در آستیم «اليَعلَمُها اال هُو» (انعام )51 :و جواهر حقايق گنجور جبروتش ،در
شهادتخانة «شَهِدَ اهلل اَنَّه ال اِیهَ اال هُو» (آل عمران)90 :
ای كمال تو زبان را از بیان انداخته

عزت ذاتت يقیم را در گمان انداخته»
(آذری طوسی)9 :9307 ،

ب :يکی ديگر از اختصاصات بیان آذری در جواهراالسرار ،استفادة متعدد او از
اشعار در تبییم و تفسیر شطحّیات مُغلقِ متصوفه است در اثبات ايم مدعا بايد گفت اوالً
آذری خود مدعیست كه در  96سایگی ،بایغ بر پنج شش هزار بیت از اشعار متفرقة استادانِ
شعر فارسی را حفظ بودهاست (ن ک :آذری اسفراينی :9312 ،سی و دو) ایبته يافتم
سرودههای حداق  35شاعر متقدّم و معاصر وی ،البهالی تفاسیر او بر شطحیّات ،خود
گواهی بر ايم مدعاست؛ كه در ايم میان من ومات وام گرفته شده از جاللایديم رومی،
شیخ محمود شبستری ،عط ار نیشابوری و شاه نعمت اهلل ویی به ترتیش از بسامد باالتری
برخوردارند (ن ک :حسیمآبادی و چوگانیان)990-07 :9313 ،؛ و ثانیاً اينکه آذری خود
شاعر بوده و حتی ذبیحاهلل صفا او را از استادان شعر فارسی در قرن نه میداند (ن ک:
صفا )961/2 :9370 ،بنابرايم بديهی است كه او در مواقع یزوم از ايم توانمندی خويش در
شرح شطحیّات مشايخ بهره برده باشد در تکمی و تليید ايم ادعا ،بايد اضافه كرد كه فق
در باب اول و دوم جواهراالسرار ،يعنی يک-پنج ِ اوییة ايم كتاب ،تقريباً از  952بیت
فارسی و  02بیت عربی استفاده شدهاست (ن ک :فرود)030-032 :9300 ،
 :تبییم حروفی ،از ديگر ويژگیهای قل آذری است او در موارد متعدد از ادبیات
و يافتههای عل ِ حروف و نقطه بهره بردهاست (ن ک :آذری طوسی،26 ،33 ،02 :9307 ،
 955 ،953 ،926 ،925 ،929 ،79 ،59 ،52و  ،)950كه از آن جمله است« :حروف چون در
صورت تركیش [میآيد] ،كلمه میشود و كلمه سه است :اس و فع و حرف چنانکه
مفردات بیست و هشتگانة عای نیز ،چون در صورت تركیش میآيد ،كلمه میشود و آن
نیز سه است :معادن و نبات و حیوان» (همان)00-09 :
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مفتاحاالسرار 5تصريح كردهاست

دقت در ايم منابع ،بیانگر ايم حقیقت است كه  72درصد ايم آثار ،از مآخذ اصلی عرفان و
تصوف و يا مرتب با ايم حوزهاند؛ كه از آن جملهاند :قوتُ ایقلوب ،عوارف ایمعارف،

مصباح ایهدايه ،تذکَّةاالوییا  ،منازل ایسا ريم ،مرصاد ایعباد ،انیس ایتّا بیم و كش
ایمحجوب (ن ک :آذری اسفراينی :9312 ،چه و پنج -چه و شش) آذری فق در سه
باب اوییة جواهراالسرار تقريباً از  72انديشمند و شخصیتِ صاحشن ر مطایبی را مستقیماً
نق قول كردهاست؛ كه اكثر ايم افراد اتفاقاً از بزرگان عرفان و تصوف بودهاند (ن ک:
حسیمآبادی و چوگانیان )990-07 :9313 ،بر ايم اساس شايد بتوان شرح و تفسیر او بر
شطحیّات مشايخ عرفان و تصوف را عمدتاً «تفسیر عرفان به عرفان» نامید
 -3-2جمعبندی
-1-3-2وجوه تشابه
 -9هر دو اثر به زبان فارسی بوده و بازنوشتة جديدی از دو كتاب ديگرند به عبارت
ديگر ملخذ شرح شطحیّات ،منطق االسرار ببیان االنوار روزبهان؛ و ملخذ جواهراالسرار،
مفتاحاالسرار شیخ آذری بودهاست
 -0روزبهان اثرش را با شرح تعدادی از حروف آغاز میكند و آذری نیز با شرح
حروف؛ ایبته هر دو به سراغ حروفی رفتهاند كه از آنها با صفت «مقطّعه» ياد میكنی
 -3روزبهان با اختصاص فصلی به عنوان «فی شطح اینّبی» و آذری نیز با اختصاص
بابی تحت عنوان «بیان اسرار احادي

نبوی» در كتابهايشان ،هر دو به تبییم اسرار احادي

مُغلق نبوی (صلّی اهلل تعایی علیه و آیه) اهتمام داشتهاند
 -2روزبهان و آذری در ايم دو اثر« ،عمدتا ً» به شرح شطحیّات صوفیّه پرداختهاند
 -5نگاه هر دو مؤی

به مشايخ صوفیه نگاهی همراه با تکري و احترام بودهاست ،به

طوریكه هر دو تعابیری زيبا در توصی

ايم طايفه به كار بردهاند حتی ترح و دیسوزی

مؤیفان بر ايم طايفه را میتوان به وضوح در ايم دو اثر مشاهده كرد
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 -6پیداست كه هر دو نويسنده به عواقشِ قل فرسايی در حوزة شطحیّات صوفیه
واق

بودهاند؛ به همیم دیی هر دو ،مقدماتی در باب شخصیتِ موجهِ برخی مشايخ عرفان

و تصوف ،در آثار مذكور مطرح كردهاند عالوه بر ايم هر دو مؤی  ،عباراتی شِبهشطح از
شخصیتهای مورد قبولِ مخایفان متصوفه ،به استشهاد آورده و شرح كردهاند؛ تا از طرفی
ه حوزة بح

را تلطی

كرده و ه از ديگر سو شطحیّات ايشان را طبیعی جلوه داده و از

تیررس تند حملة مخایفان به دور نگاه دارند
 -2-3-2وجوه تفاوت
 -9روزبهان پس از شرح «شطح اینّبی» ،ابتدا به سراغ عباراتِ شِبهشطحِ خلفای اربعه
و يکی از تابعیم میرود ،بعد به شطحیّات صوفیه میپردازد ايم درحاییست كه آذری بعد
از شرح احادي

شِبهشطحِ نبوی ،بالفاصله به شطحیّاتِ مشايخ عرفان و تصوّف میپردازد

 -0روزبهان احادي

شِبهشطحِ نبوی را در زمرة شطحیّات دانسته ،یذا فصلی از

كتابش را «فی شطح اینّبی صلّی اهلل علیه و سلّ » نام نهادهاست ايم درحاییست كه آذری
ايمگونه احادي

را شطحیّات نخوانده ،بلکه از آنها تعبیر به «كالم توحید» میكند

 -3روزبهان خود سُکری بوده و با شطح میانهای داشته ،بهطوریكه ه خودش و ه
ديگران او را شیخ شطّاح میخوانند ايم در حایی است كه هیچ شطحی از آذری گزارش
نشده و با توجه به آثار و قل وی ،میتوان او را به مکتش صَحو منسوب كرد
 -2روزبهان از میان شطّاحان ،تعلق خاطری به حال و شطحیّات او دارد كه آن را
نتوانسته كتمان كند و باالخره در جايی از شرح شطحیّات ايم موضوع را آشکار میكند
اما نزد آذری چنیم ارادت و تعلق خاطری به شطّاح خاصی ديده نمیشود
 -5نثر روزبهان فنی و دشوار است استفاده از واۀگان دشوار ،ساخت تركیبات
توصیفی ،اضافی و تشبیهی با ايم واۀگان ،و حتّی با آيات قرآن و احادي

از ديگر

ويژگیهای نثر روزبهان است در حایی كه كالم آذری خیلی مُغلق و پیچیده نیست حتی
او برای درک آسانتر شطحیّات مشايخ به كرّات از اشعار شاعران متعدد بهره جستهاست

پاییز و زمستان 69

بررسی و مقایسة شرح شطحیّات روزبهان بقلی شیرازی و...

111

 -6روزبهان فق به شطحیّات منثور مشايخ پرداخته ،ايم در حاییست كه آذری به
شطحیّات من وم ايشان نیز اهتمام داشتهاست
 -7روزبهان عالوه بر شطحیّاتِ كوتاه ،شطحیّات طوالنیتری را كه گاه قایش
حکايت دارند نیز شرح گفتهاست؛ اما نزد شیخ آذری ،صرف ن ر از ابیات شِبهشطحی كه
به شرحشان پرداخته ،ساير شطحیّات معموالً تکجملههايی كوتاه هستند
 -0ضمم اينکه بايد بر بديع بودن كتاب شرح شطحیّات روزبهان در حوزة

شطح شناسی اعتراف كرد ،ايم مطلش را نیز بايد افزود كه روزبهان معموالً در شرح
شطحیّات بر آرا خويش تکیه داشته ،به عبارت ديگر بیش از آنکه از آرا و انديشههای
ساير مشايخ بهره جويد ،بر اساس سامانة فکری و جهانبینی عرفانی خويش بديم كار همت
گماشتهاست در مقاب جواهراالسرار نیز با اينکه اثری در حوزة شطحشناسی است ،ویی

كاری بديع نبوده ،زيرا سه قرن پیشتر ،روزبهان در ايم حوزه بر صاحش جواهراالسرار
سبقت جستهاست ديگر اينکه آذری به كرّات از ديدگاه و آرا ديگر انديشمندان به ويژه
میراث مکتوب صوفیه و ديدگاه ساير مشايخ در جواهراالسرار بهره جستهاست
 -1تفاوت ديگر ،به ديدگاه عرفانی ايشان برمیگردد ،بديم معنی كه نوع نگاه
روزبهان به كیفیت ظهورِ حدث از قِدم كه «َیتباس» يکی از مفاهی كلیدی او در سريان
وجود هستی است ،با نوع نگاه آذری كه بیشتر تحت تلثیر مکتش ابم عربی بوده ،متفاوت
است؛ كه ايم تفاوت در انديشه ،بر كیفیّت نگارش ايم دو اثر نیز مؤثر بودهاست
 -3نتیجهگیری
بر اساس آنچه ذكر شد میتوان روزبهان و آذری را انديشمندانی نامید كه در مقاب
تکفیركنندگانِ شطح و شطّاحان ،با آسیششناسی عرفان و تصوف ،نه تنها به دفاعی علمی
پرداختهاند؛ بلکه ايشان با شیوة منطقیشان در شرح شطحیّات و جواهراالسرار ،در معرفی
هر چه بهتر بخشی از تصوف و عرفان اسالمی آثاری ك ن یر آفريدهاند به عالوه شخصیت
موج ه ايشان در دورة حیاتشان كه ضمم پاس داشتم شريعت از جايگاه اجتماعی شايستهای

122

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

برخوردار بودهاند ،در كنار تلیی

شماره22

آثار مذكور ،خود میتواند بر جنبة ترويجی آثارشان در

حوزة تصوّف و عرفان اسالمی نیز مؤثر باشد
شرح شطحیّات با مزيتهايی چون :بديعبودن در باب شطحشناسی؛ نقد منصفانه و
منطقی شطح و شطّاحان؛ ضب قريش به  022شطح از مشايخ قرون اوییة عرفان و تصوف و
انتقال آنها به جامعة علمی عرفان و تصوف معاصر؛ انتقال و انعکاس احواالت و مکاشفات
مشايخ متقدّمِ شطّاح به ويژه عرفانِ خود روزبهان؛ و به زيور طبع آراسته بودن ،میتوانست
مفیدتر از ايم نیز واقع شود؛ مشرود بر آنکه روزبهان از واۀگان دشوار و مهجور در شرح
ايم شطحیّات مُغلَق بهره نمیبرد ،و نثر سادهتری را بر نثر فنی و مصنوع خود ترجیح میداد
جواهراالسرار نیز هرچند به یحا تلخر زمانی  -نسبت به شرح شطحیّات  -از عیار
كمتری برخوردار است؛ در عیم حال مزيتهايی دارد كه برخی از آنها بديم قرارند:
پرداختم به مقویة شطح و شطحشناسی؛ نقد منصفانه و منطقی شطح و شطّاحان؛ ضب و
انتقال اطّالعات تذكرهای  22شخصیت متقدّم عرفانی؛ شرح انواع كالمِ شطح يا شِبهشطح
به مدد اشعار متعدد فارسی و عل حروف و نقطه و تعایی مکتش ابم عربی؛ ضب و انعکاس
آرا  72انديشمند متقدم از  07میراث ارزشمند مکتوب مربود به  1قرن اوییه هجری
آخريم نکته اينکه شرح شطحیّات روزبهان علیرغ

نامش از دشواریها و

پیچیدگیها يی برخوردار است كه برای فه آن مخاطش به متون ديگری چون یغتنامه و
حتّی شناخت فضای فکری خاص روزبهان و عرفان وی ،نیاز خواهد داشت ايم درحاییست
كه مخاطش در فه جواهراالسرار نیاز به چنیم حاشیههايی ندارد؛ فق كافیست كه وی
اندک اطالعاتی اجمایی از مباح

عرفان ن ری داشته باشد بر ايم اساس ،در مقابله با حملة

تند مخایفان عرفان ،به ويژه آنان كه شطح و شطّاحان را آما حمالت خود قرار دادهاند،
شايد جواهراالسرار پیشنهاد مناسشتری باشد هر چند ،امتیاز تقدّم زمانی و ابداع روزبهان
در زمینة شطحشناسی را نبايد ناديده گرفت؛ و ايم واقعیت را نیز بايد مدّ ن ر داشت كه
تالش های شارحانِ مکتش ابم عربی از قرن هفت تا قرن نه هجری و آموختههای آذری از
ايم مکتش ،كار او را در شرح كالمِ شطّاحان - ،نسبت به روزبهان  -راحتتر كرده بود
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یادداشتها
 )9مفتاحاالسرار كتابیست منثور و فارسی ،كه آذری آن را در  032قمری پس از بازگشـت
از نخستیم سفرش از حج  -در ايام اقامت در شهر حلش  -نوشتهاست
 )0شیخ آذری با اختصاص مقدمهای مفصّ و  92فص ِ مُطوّل به باب چهارم جواهراالسرار،
در ايم باب به شرح و تفسیر انواع اشعار مُغلق فارسی پرداختهاست بديم ترتیش به عقیدة
نگارندگان و برخی محققان كه دربارة جواهراالسرار قل فرسايی كردهاند «بـاب مـذكور
[=باب چهارم] را با فص های دهگانهاش میتوان يک اثـر علـیحـدّه و مسـتق ادبیـات
شناسی قبول نمود» (محمدی )502-575 :9312 ،بر ايم اساس در ايـم پـژوهش ،ن ـری
به باب چهارم جواهراالسرار نیست
 )3ايم حدي

كه شیخ آذری آن را منسوب به حضرت علی علیه ایسالم میدانـد ،در منـابع

حديثی يافت نشد ایبته همیم حدي

در كنار شطحیّات برخی مشـايخ صـوفیه در كتـاب

خالصه ایمناقش بدخشی آمدهاست (ن ک :بدخشی)962 :9372 ،
 )2ايم مصرع در برخی منابع ديگر چنیم آمدهاست« :در دهر چو مم يکی و آن هـ كـافر»
(شیرازی ،بی تا560/0 :؛ و شیروانی)097/9 :9369 ،
 )5چنانکه اشاره شد مفتاحاالسرار كتابیست به قل آذری ،كه  92سال بعد با اندک تغییراتی
به تشخیص مؤیّ

تبدي به جواهراالسرار میشود بنابرايم مآخذ فکری در تلیی

كتاب تقريباً يکی هستند (ن ک :آذری طوسی)6-5 :9307 ،

فهرست منابع
الف) کتابها

هر دو
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9

قرآن كري

0

محمد بم عبداهلل ( )9300نهج الفصاحه به اهتمام ابوایقاس پاينده چ 2تهران :دنیـای
دانش

3

آذر بیگدیی ،یطفعلی بم آقاخان ( )9330آتشکده تصـحیح و تحشـیه و تعلیـق حسـم
سادات ناصری  0تهران :انتشارات امیركبیر

2

آذری اسفراينی ،حمزة بم علی ( )9312دیوان آذری اسفراینی به اهتمـام محسـم
كیانی و عباس رستاخیز چ 0تهران :مركز اسناد مجلس شورای اسالمی

5

 ،---------حمزة بم علی ملک كتابـت ( )9223جواهراالسرار منتخب مفتاحاالسرار نسخه خطی كتابخانه مجلس :ش5000

6

آذری طوسی ،حمزة بم علـی  9307جواهراالسکرار تصـحیح احمـد شـاهد مشـهد:
سنبله

7

ارنست ،كارل ( )9300روزبهکان بقلکی (تجربکه عرفکانی و شکطح والیکت در
تصوف ایرانی) ترجمه و تعلیقات كورس ديوساالر تهران :امیركبیر

0

بدخشى ،نورایديم جعفر ( )9372خالصه المناقب تحقیـق و تصـحیح سـیده اشـرف
ظفر اسالم آباد :مركز تحقیقات فارسى ايران و پاكستان

1

جامی ،عبدایرّحمم ( )9375نفحکات األنکس تصـحیح محمـود عابـدی چ 3تهـران:
اطّالعات

 92خواندمیر ،غیاثایديم ( )9360تاریخ حبیب السیر (فی اخبار افراد بشر) زير ن ر
محمد دبیر سیاقی و مقدمة جاللایديم همايی  2تهران :خیام
 99روزبهان بقلى ،روزبهان ابینصـر ( )9366عبهر العاشکقین تحقیـق و تصـحیح هـانری
كربم و محمّد معیم چ 3تهران :منوچهری
 )9300( --------- 90شرح شطحیّات تصحیح هانری كربم تهران :طهوری
 93روزبهان ثانى ،ابراهی بم صدر ایديم ( )9300تحفه أه العرفان تحقیق و تصـحیح
جواد نوربخش چ 0تهران :يلدا قل
 92زريمكوب ،عبدایحسیم ( )9300جستجو در تصوّف ایران تهران :امیركبیر
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 95سمرقندی ،دویتشاه ( )9366تذکره الشعراء بـه همـت محمـد رمضـانی چ 0تهـران:
پديده خاور
 96سمنانی عال ایدویـه ،احمـدبم محمـد ( )9360العکروه ألهک الخلکوه و الجلکوه
تصحیح نجیش ماي هروی تهران :مویی
 97شبستری ،محمـود ( )9300گلشن راز تصـحیح محمـد حماصـیان كرمـان :انتشـارات
خدمات فرهنگی كرمان
 90شوشتری ،نوراهلل ( )9376مجالسالمومنین  0تهران :كتابفروشی اسالمیه
 91شیرازی ،محمد معصوم (بیتا) طرائق الحقائق تصحیح محمد جعفر محجـوب 0
تهران :سنا ى
 02شیروانى ،زيمایعابـديم ( )9369ریاض السیاحه تصـحیح حسـیم بـدرایـديم و اصـغر
حامد  9تهران :سعدس
 09صفا ،ذبیحاهلل ( )9370تاریخ ادبیات در ایران  2چ 92تهران :فردوس
 00فیضی ،كري ( )9300شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان تهران :اطالعات
 03وثوقی ،محمدعلی ( )9312حمزة بن علی ملک آذری اسفراینی شاعر و عکارف
قرن نهم مشهد :كتابدار توس
 02هدايت ،رضا قلیخـان ( )9305تذکرۀ ریاض العارفین تصـحیح ابویقاسـ دادفـر و
گیتا اشیدری تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی
 05هندوشاه استرآبادی ،محمدقاس ( )9300تاریخ فرشته تصحیح و تعلیق و توضـیح از
محمدرضا نصیری  0تهران :انجمم آثار و مفاخر فرهنگی
ب) مقالهها
9

حســیمآبــادی ،رضــا و داوود چوگانیــان (« )9313سرچشــمههــای فکــری شــیخ آذری
اسفراينی در تلیی

جواهراالسـرار» فصـلنامه عرفانیـات در ادب فارسـی س - 5ش91

صص 990-07
0

رستاد ،ایهام (« )9310بررسی و تحلیـ كـاربرد آيـات و احاديـ در شـرح شـطحیّات
روزبهان بقلی» فصلنامه متم پژوهی ادبی س - 97ش 50صص 00-7
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شماره22

فاموری ،مهدی (« )9301نگاهی به مفهوم َیتباس در نزد شیخ روزبهان بقلی شـیرازی»،
مجله مطایعات عرفانی س - 6ش 90صص900-963

ج) مجموعه مقاالت
9

محمدی ،شمسایديم ( )9312اهمیـت ادبـی جواهراالسـرار شـیخ آذری اسـفراينی در
مو دريای معرفت ،ويراسـتاران عبـاس شـجاعی و يوسـفعلی يوسـ نـژاد502 - 575 ،
مشهد :كتابدار توس

د) پایاننامهها و رسالهها
9

فرود ،زهـرا ( )9300تصـحیح بـاب اوّل و دوم نسـخه خطـی جواهراالسـرار پايـاننامـه
كارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كر

0

حسیمآبادی ،رضا ( )9310انديشههای عرفانی حمزة بم علی ملک اسفراينی بـر اسـاس
كتاب جواهراالسرار پايان نامـه كارشناسـی ارشـد گـروه عرفـان اسـالمی دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد نیشابور

