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Abstract
Rouzbahan Baghli Shirazi is one of the most famous mystics who has numerous
works in the fields of mysticism, tradition, interpretation, and jurisprudence in
Arabic and Persian languages. Shrh-e-Shathiyat is one of his most important
Persian works. Aside from the importance of this work in Shath and passionate
defense of the mystic words, the romantic prose and poetic visual language of
this work is also worth considering. This paper examines the technique of
image-making of Rouzbahan and presents some of them to the readers.
Rouzbahan�
s central metaphor in this book are «confusion», «Vision», and
«fake infinitives» which somehow show his esthete theory. The weakness of
everyday language and its inability to express the pure experiences of the
mystic is a factor in his word that is full of imagination, metaphor, mystery, and
other fantasy elements. Based on the findings of this research simile and
metaphor, especially the extensive ones, are higher in frequency than other
elements of fantasy. The origin of the elements of the images of Sharh-eShathiyat is in the field of «nature» and the high frequency of his abstract
metaphors represent Rouzbahan�
s�Persian Sufism versus øKhorasanù
allegorical Sufism.
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چکیده

روزبهان بقلی شیرازی یکی از مشهورترین عارفانی است که آثار گوناگونی از او در زمینه هاای عرفاان و حا یث و
تفسیر و فقه ،به زبان های فارسی و عربی بر جای مان ه است .شرح شطحیات یکی از مهم ترین آثار فارسی اوسات.
این اثر افزونبر اهمیتش در شطح و دفاع از کالم شورانگیز عارفان ،ازنظر نثر شاعرانه و زبان تصویری و خیالانگیاز
نیز درخور توجه است.
این پژوهش با بررسی شگردهای تصویرساز روزبهان در شرح شطحیات ،نمونههایی از آن را برای مخاطبان بیان
میکن  .التباس و رؤیت و مص رهای جعلی ،استعارههای محوری روزبهان را در این کتاب تشکیل میدهن که گویاا
در نظریة جمال پرستی او ریشه دارن  .ضعف زبان روزمره و ناتوانی آن در بیان تجربه های ناب روحی ،کالم او را از
تخیل و استعاره و رمز و دیگر عناصر خیالانگیز سرشار میکن .
یافتههای این پژوهش در شرح شطحیات بیانگر آن است که تشبیه و استعاره ،بهویژه بهطور فشرده ،شمار بیشتری
نسبت به عناصر دیگر خیال دارد .همچنین شاگردهای دیگار تصویرساازی ماننا تشاخیص ،بیاان نقیضای ،تکارار،
رمزگرایی ،مص رهای جعلی و انتزاعی به آشناییزدا یی نثر کتاب انجامی ه و باعث یکتایی و برجستگی این اثر در بین
نثرهای دیگر عرفانی ش ه است .خاستگاه عنصرهای تصویرساز شرح شطحیات از حوزة طبیعت است .شمار بسایار
استعارههای تجری ی این اثر ،بیانگر تصوف پارسی روزبهان در برابر تصوف تمثیلی خراسان است.
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1ـ مقدمه
تصویر یکی از پرکاربردترین اصطالحات نق ادبی است که اهال بالتات و منتقا ان قا یم توجاه
ویژه ای به مطالعه و تحلیل و تبیین کارکرد آن داشاتن  .جااح بصاری (م )522نخساتین ادیاب و
منتق ی است که در آثار ادبی ،توجه همگان را به سوی تصاویر جلاب کارد (جااح  ،5363 ،ج:9
 .)59پس از او کسانی ماننا رماانی (م )986و اباوهالل عساکری (م )932و عبا القاهر جرجاانی
(م )075در آثار خود به اهمیت تصویر در متون ادبی و تأثیر آن بر مخاطب پرداختن .
امروزه در آثار نق ادب فارسی ،اصطالح تصویر برابر با ایماا اسات (شافیعی کا کنی:5928 ،
 .)59درحقیقت تصویر به مجموعه امکانات بیان هنری گفته مایشاود کاه زمیناة اصالی آن ،اناواع
تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی ،رمز و گونه های مختلف برای ارائة تصاویر ذهنی است (هماان.)50 :
تصویر در عامترین مفهوم به همة زبان مجازی گفته میشود که با تصرفهای خیال در زبان عاادی
به وجود میآی (فتوحی.)05 :5987 ،
میان تجربههای عرفانی و زبان رابطة مستقیم و تنگاتنگی وجاود دارد .برخای عارفاان باا زباان
شاعرانه و عاطفی ،دریافتها و مکاشفههای خود را از عوالم ناشناخته و تیرمحسوس بیان میکنن ؛
آنان زبان روزمره را در بیان تجربه های خود ناقص و ناکارآم میدانن و ناگزیر کالمشان باهساوی
استعاره و رمز و بیان نقیضی حرکت میکن  .این عارفان به سبب بیانناپذیری تجرباههاای عرفاانی
می کوشن از زبان تصویر و امکانات گستردة آن برای روشن کردن مقصود خود کمک گیرنا  .یکای
از راههای شناخت تجربة دینی یا عرفانی ،توجه دقیق به زبان متون عرفانی است.
تاکنون دربارة تصویر در شرح شطحیات به طور ج اگاناه پژوهشای انجاام نشا ه اسات؛ تنهاا
هانری کربن در مق مة خود بر این کتاب ،مانن

عبهرالعاشقین ،کشف و التبااس را اساتعارة اصالی

روزبهان در بیان تجربههای عرفانیاش میدان (روزبهان بقلی :5985 ،مق مه .)50پورناما اریان نیاز
در رمز و داستانهای رمزی در بحث شیوة برخورد با موضوع یا متعلق معرفت و تأثیر آن در کیفیت
بیان ،به رابطة رمز و تجربه های شخصی روزبهاان مای پاردازد (پورناما اریان .)75 :5972 ،شافیعی
ک کنی در زبان شعر در نثر صوفیه در مبحاث اساتعارههاای مرکازی یاا اساتعارههاای اصالی ،باه
نمونه هایی از استعاره های روزبهان و اجزای سازن ة آن اشاره می کن (شفیعی ک کنی)223 :5935 ،
محم علی آتشسودا در مقالهای با عنوان «سبک نثر و ان یشة روزبهان در شرح شاطحیات» ،نثار و
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ان یشة روزبهان را در این اثر بررسی کرده که موضوع آن به این پاژوهش کمای شابیه اسات؛ اماا

مطالب مقالة نامبرده کلیتر از این پژوهش است؛ زیرا در آن ،هماة عناصار شااعرانه در نثار شارح
شطحیات بررسی می شود و تصویر و شگردهای زباان تصاویری نیاز یکای از ایان عناصار اسات
(آتشسودا.)05 :5930 ،
روزبهان بقلی شیرازی از عارفانی است که باه سابب دشاواری هاا و پیچیا گی هاای لفظای و
پوشی گی سخن ،آثارش همچنان ناشناخته باقی مان ه است .در یک قرن اخیر برخی از پژوهشگران
ایرانی و عرفان پژوهان تربی مانن لویی ماسینیون ،والدیمیر ایوانف ،کارل ارنست ،محما معاین و
محم تقی دانش پژوه مطالعاتی دربارة زن گی و آثار و ان یشه های روزبهان انجام داده ان و تا ح ی
توانستهان بخشی از جنبههای تاریک ذهن و زبان رازناک او را روشن کنن  .در این میان آثار هانری
کربن دربارة روزبهان ،برجستگیهای ویژهای دارد.
با وجود نوشتن کتاب و رساله و مقاله دربارة روزبهان که باه ارادة کساانی ماننا دکتار محما
معین ،دکتر زرین کوب و آقای محسنی مؤخر انجام ش ه است ،هناوز ان یشاه هاای ایان عاارف و
زیبایی های نثر او در پس هاله ای از فراموشی و ابهام قرار دارد .البته دربارة متون منثاور عرفاانی از
دی گاه تصویر و صور خیال ،پژوهش کمتری انجام ش ه است.
این مقاله میکوش با بررسی شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی ازنظر تصویر و ارائة شواه
و نمونه ،شگردهای تصویری روزبهان را تحلیل کن  .همچنین این پژوهش نشان مایدها تصااویر
چه نقشی در بازتاب ان یشه و تجربههای او داشتهان  .با معرفای اساتعارههاای محاوری روزبهاان،
خاستگاه این تصاویر و پرشمارترین ساختارهای تصویری نیز بررسی شا ه اسات؛ نیاز باتوجاهباه
مکتب روزبهان در تصوف ،دربارة تأثیر این مکتب بر ساختار اجزای سازن ة تصاویر بحث میشود.

2ـ معرفی شرح شطحیات
شرح شطحیات یکی از مهم ترین آثار منثور عرفانی است که از قرن ششم هجری به یادگاار مانا ه
است .روزبهان بقلی شیرازی در فصل نخست این کتاب ( )25 :5985ه ف از نوشتن آن را پاساخ
به ن اهای درونی می دان که او را مخاطب قرار دادن تا کتابی در دفاع از شطحیات عارفان به رشتة
تحریر درآورد و از آنان در برابر انکار و افترای جمعی نادان و ناتوان از درک شطحیات دفاع کنا .
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در بازگشت از شیراز به موطن اصلی خود ،فسا ،کار نوشتن کتاب را به زبان عربی به پایاان بارد و
نامش را منطق االسرار ببیان االنوار نهاد؛ اما عزیزی قرابتی در شیراز از او خواست «این کتاب شطح
را به پارسی شرحی بگوی» .روزبهان خواهش او را پذیرفت و کار ترجمه و نوشتن را در سال 270
هجری به پایان رسان .
طرح کلی کتاب به گفتة خود او (همان )29 :چنین است که کالمش را با نثری فنای و مصانوع
در ستایش حق آتاز می کن  .رسول اهلل و خلفای چهارگانه را می ستای ؛ سپس از مشایخ بزرگاوار و
ابرار و اب ال حق یاد میکن و بر روح پرفتوح آنان درود میفرست  .در ادامه از احوال و مقامات خود
در عرفان سخن میگوی و از بیرسمان زمانه شکایت میکن که چگونه در طول تاریخ ،عظمت مقام
انبیا و اولیا را درک نکردن و به آزارشان پرداختن  .او شطح را در لغت و در اصطالح معنی و تفسیر
میکن  .روزبهان معتق است شطح مضمونی یگانه با جلوههای سهگانه است که شطح خ اون ی در
قرآن ،شطح نبوی در ح یث و شطح عاشقانه در عرفان از آن جملهان (همان.)85 :
درمجموع روزبهان در این کتاب از چهل و پنج عارف ،ص و نود و دو شطح نقل می کنا کاه
بیشترین آنها از بایزی بسطامی (با  95شطح) و حسین بن منصور حالج (با  02شطح و  57روایت
و  55طاسین) است.
او کتابش را با شطحیات حالج در سه بخشِ اسانی تریب و الفاظ شطحیات و طواسین به پایان
میبرد .او این بخشها را از مشکلترین قسمتها میدان  .روزبهان همچنین بیش از  500اصاطالح
عرفانی را در این کتاب شرح داده است.
شیوة او در شرح شطحیات به این گونه است که پس از ذکر شطحی از یک عارف ،با استشاهاد
به آیات و احادیث و کالم مشایخ ،با زبان و بیانی فصیح و فنی ،آن را اسات الل و توجیاه و تأویال
می کن  .خوانن ه در این اثر با بن هایی با عنوان های «فی وصف حالی» (هماان« ،)69 :فای وصافی»
(همان )33 ،38 ،39 ،83 ،73 :و ...روبه رو میشود که بیشتر لحن خطابی دارن و نویسن ه در آنها با
من ملکوتی خود سخن می گوی  .این بخش ها شااعرانه و شاورانگیزن و زباان در آنهاا کاارکردی
عاطفی و شاعرانه دارد .این بن ها را با سطح محاکاتی و رمزی که فاوالدی در زباان عرفاان باه آن
اشاره میکن  ،میتوان هماهنگ دانست (فوالدی.)503 :5987 ،
به نظر می رس بیشتر سخنان روزبهان در این کتاب ،نتیجة تجربه هاای روحاانی او در مسایر سایر و
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سلوک و مکاشفات عرفانی است که مانن آیینه ای در برابر دی گان خوانن ه بازتاب یافته است .به عقیا ة
هانری کربن ،این اثر ،کتابی یگانه است که بای سواد خوان ن آن را آموخت و این سوادِ خوانا ن یعنای
تأویل و تنها مردان راه شوق معنوی ،توان تأویل را دارن (روزبهان بقلی :5985 ،مق مه.)58

3ـ سبک روزبهان در شرح شطحیات
آثار روزبهان بقلی شیرازی از دیرباز به دشواری در زبان مشهور بوده است .جامی در نفحاتاالنس
به این نکته اشاره می کن « :مر او را سخنان است که در حال تلبه وج از وی صادر ش ه است کاه
هرکسی به فهم آن نرس » (جامی .)565 :5970 ،ان یشه های انتزاعای و پیچیا ة او کاه در زباان باا
تصویرهای مجازی ،انبوهی استعاره و تشبیه و جلوه گری های دیگر خیال همراه است ،نثار او را از
دیگر آثار منثور عرفانی ج ا میکن .
مفاهیمی مانن التباس و رؤیت و مص رهای جعلی ،استعاره های محوری یا استعاره های مرکزی
روزبهان را در شرح شطحیات تشکیل می دهن  .کلمة استعاره در اینجاا فراتار از مفهاوم بالتای آن
است .مقصود از استعارة محوری ،وا ه ها یا مفاهیمی است که منظومة ذهنی و نظام هنری و عرفانی
هر شاعر و هر عارفی را شکل میدهن (شفیعی ک کنی.)220 :5935 ،
بررسی استعاره های محوری هر شاعر و هر عارف از دی گاه سبک شناسی ،بیان کننا ة اساتقالل
منظومة زبانی و ذهنی او نسبتبه دیگران است .کاربرد مصادر جعلی مانن اح یت ،اصطفائیت ،انائیت
و ...و مفاهیمی از نوع التباس (اعتقاد به ظهور حُسن و جمال قِ م در قالب صفات حق و تجلی آن بر
روح به لباس مادی و رهایی روح از آن در بازگشت به اصل خویش) ،کشف ،تجلی ،جمال ،عروس
و( ...اصطالحاتی که نوعی رؤیت در مرکز آنها نهفته است و از نظریة عشق و جمالپرستی روزبهان
سرچشمه میگیرد) در قالب و ساختار کلمات در متن کتاب نمود بیشتری دارن .
از ویژگیهای زبانی و نحوی شرح شطحیات ،کوتاهی جمالت ،تقا م فعال ،حاذف افعاال باه
قرینه ،تکرار ،تتابع اضافات و جابهجایی اجزای جمله است .سجع ،جناس ،شمار بسیار مصوت «»e
در ترکیب های وصفی و اضافی از جلوه های موسیقایی زبان روزبهان در این اثر است .کاربرد صور
خیال مانن تشبیه و استعاره و تشخیص و ...باعث شاعرانهش ن زبان این کتاب ش ه اسات و آن را
به مرز شعر نزدیک می کن  .انبوهی تصاویر و تلمیحات و اشاره های تاریخی و نیز کااربرد آیاات و
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احادیث و عبارات عربی همراه با اشعار فارسی و عربی بر ابهام متن افزوده است.
روزبهان برای چیرگی بار تنگناهاای زباان باا افازایش وابساتههاای اسام ،ترکیابهاای ناو و
شگفتانگیزی می سازد و این از ویژگیهای دیگر سبکی او در شرح شطحیات اسات .عازبخاناة
انائیت (روزبهان بقلی ،)32 :5985 ،عروس تنزیه (همان ،)505 :قفچاق خرگاه داران مرتازار عازت
وح ت (همان ،)526 :اراکستان عرفات (همان ،)555 :نخااس خاناة چاین ملکاوت (هماان،)539 :
زاتان مزابل طبع فلک (همان ،)555 :منجنیق شوامخ قااف قا م (هماان ،)553 :صاحرا ساساانیان
والیت (همان ،)507 :عنقای مغرب ازل (همان ،)37 :نقاب عصمت تیرت (همان ،)556 :بن قن یل
آفتاب ازل (همان ،)592 :اینها ترکیبهایی است که بهطور پراکن ه در بخاشهاای مختلاف کتااب
دی ه میشود.

روزبهان پایة طریقت خود را بر عشق و جمال پرستی نهاده است؛ به همین سبب ماننا ساوانح
العشاق تزالی ،کمتر صفحه ای از شرح شطحیات را می تاوان یافات کاه وا ة عشاق یاا مشاتقاتش
(عاشق ،معشوق) در آن نباش  .روزبهان بسیار از وا ة عشق در این کتاب ( 207بار) اساتفاده کارده
است .افزون بر عشق ،وا ه های پرشمار دیگری که در ادامه به آنها اشاره می شود ،بیاانگر ان یشاه و
ذهن و جان جمالپسن اوست .در نظر او همة راهها به رؤیت میرس و به همین سبب در این اثر،
شمار وا ه های دی اری بر وا ه های شنی اری برتری دارد .در ادامه پرکاربردترین این وا ه ها با آماار
بیان ش ه است :نور ( 996بار) ،انوار ( 507بار) ،شاه ( 500بار) ،صورت ( 559بار) ،مشاه ه (557
بار) ،روی ( 557بار) ،رنگ ( 558بار) ،آیینه ( 62بار) ،تجلی ( 530بار) ،جمال ( 520بار) ،دی ه (76
بار) ،چشم ( 502بار) ،رویت ( 596بار) ،عروس ( 28بار) ،کشف ( 20بار) ،آفتاب ( 65بار) ،شمس
( 05بار) ،حُسن ( 65بار) ،شواه ( 26بار) ،شهود ( 99باار) ،جاناان ( 53باار) ،التبااس ( 75باار)،
عرایس ( 57بار) ،مرآت ( 53بار) ،نگار ( 57بار) ،جالل ( 578بار) ،صبح ( 95بار) ،شمع ( 58باار)،
مشاه ( 50بار) ،ماه ( 50بار) ،کشوف ( 56بار).

انبوهی تصویر یکی از مهمترین عواملی است که باه برجساتگی زباان و نثار شارح شاطحیات
انجامی ه است .ثبت تجربة روحانی و انتقال آن به مخاطب ،علت اصلی برای زبان سرشار از تصویر
و بیان زیبا و شورانگیز این اثر است .روزبهان برای چیرگی بر تنگناهای زباان روزماره از راه هاای
گوناگون ،نثر خود را از میان سایر آثار عرفانی متمایز میکنا ؛ ایان روشهاا عباارتانا از تتاابع
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اضافات و صور گوناگون خیال و ترکیبسازیهای وصفی و اضافی که بیشتر نو و شگفتانگیزن .
فشردگی تصاویر ،اشاره های تاریخی و تلمیحای و نیاز آیاات قرآنای و احادیاث نباوی ،تتاابع
اضافات و مقی بودن تشبیهات و استعاره ها به وابستههایی چن  ،ازجمله عواملی است کاه باه ابهاام
بیشتر متن افزوده است.

4ـ نمونههایی از انبوهی تصاویر در شرح شطحیات
«آن نوزاده در سرای وح ت از تجلی قِ َم مضطرب ،نه عقلی که با او مشورت کن  ،نه علمی که باز
مشاورت طلب کن  .منتظر زمان بی زمان ش ه؛ عاشق مباشرت جان هر جان گشاته؛ هام در نیساتی
بین خود را تا ناگه شهر امر در عالم افعال آورن و از افعاال ،ابریشام خیاام ملکاوت بتننا ؛ رُقاام
صفات به روی دوایر شواه نقش عین اهلل بنگارد .ارواح ساده را از حبس ع م بیارون آرنا و در
اقفاص کون ب ارن ؛ ناگاه دانة نیستی فنا خورد و کاه بیجان لباس نایافت دَرَد .اسرار ارواح از روی
اشتیاق بر نادی ه بانگ در بانگ زنن که این چه شراب پرخمار بود و این چه نوروز بی بهار! لطف
قِ م ببخشای و از ح ثان پردة ح ثان بردارد و از خیام آزال عروس وح ت پ ی آی  .بع از خزان
نیستی ،نوروز جمال قِ م روی خویش بنمای  .نوروزی که در آن ص هزاران بسااتین بهاار قا رت
یابی و ص هزار گلستان جالل وح ت .سوسن صفا با یاسمین صورت مشاور ،سنبل جمال با ورد
جالل محاور ،ریاض ق س صفت بر اشجار بهار سرم یت انهاار ابا در جاوی ازل رفتاه و باران
جویبار سبزها صفت رُسته؛ شمال جمالی بر بحار کمالی وزی ه؛ قهر در پردة بیپرده رسی ه؛ صُلصُل
باغ قِ م بر اتصان صفت نشسته و بانگ قیاومی در ناوای ازلای مای زنا کاه ای اطیاار ارواح ،ای
نوآم گان جهان بی چونی ،آن شهود عین کجاین و در قفص ح وثیت چراین ؟ از آن عالم نیستی به
هستی درآین که در صحرا وح ت مرتان «ال احصی ثنا » بنشینن  .ب ین هیجان ،هَیَمان نمودنا و
از قضا ملکوت در ریاض جبروت پری ن  .از روی تحیر نگارجویان ازل را در عین تفکر افتادنا »
(همان.)22-26 :
«ای راه پیمای ازل بی کُلفت اجل ،چون ماه جانت در سما بی چونی از عقا ة ذناب امتحاان و
نیش دنبال عقرب قهر هم قران کیوان ش  ،در روی شمس بقاا از محااق فناا متارس .بای زحمات
حلولیان این سطور بر جبین قمر بنویس تا تازیان ارادت ،چون از خاواب مکاشافت سیصا و ناه
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سال برخیزن  ،بی مخاییل دقیانوسی به علم دبیران ملکوت در مشاه ة هالل جباروت ،آن گریختاه
پایان امتحان را گوین که «صُوموا لِرؤیتِه و افطِروا لِرؤیته» ای بر وفا تو دهر عقیم ،دُر یتیم حکمت
عشقت به الماس «التسبوا ال هر» سفته است .از خود با خود بی طمطراق فقه درد عشاق تاو گفتاه
است» (همان.)506 :

5ـ شگردهای تصویرساز روزبهان در شرح شطحیات
روزبهان از عارفانی است که به سبب برخورداری از تجربه های ناب شخصی ،تصاویر و تعبیرهاای
شخصی و ویژة خود را دارن ؛ بیمانن ی و خالقیت را از میان این تصاویر نو بهروشنی میتوان دی .
زبان روزمره با همة امکاناتش از بازتاب ذهنیات و احواالت درونی او ناتوان است و به همین سبب
ذهنیت استعارهگرا بر کالم او سایه میافکن و زبان شرح شطحیات را تصویری و شاعرانه میکن .
مقصود از ذهنیت استعاری روزبهان ،چیرگی قطب استعاری زبان بر قطب مجازی آن است کاه
برپایة ج اسازی حرکت زبان در دو قطب استعاری و مجازی رومن یاکوبسان ،زبانشاناس روسای
مطرح میشود .او ت اعی و حرکت بر م ار شباهت را روش استعاری مینام  .استعاره در این نظریه
به هر رفتار زبانی گفته میشود که برپایة مشابهت بنا ش ه باش (صفوی.)595 :5980 ،
شفیعی ک کنی تصوف اسالمی را در یک چشم ان از عام به دو خانوادة تصوف ایرانی و تصوف
تیرایرانی طبقه بن ی می کن و معتق است هرک ام از این دو شاخة کلی به تقسیمات کوچاک تار و
سبک های دیگر درخور تقسیم و بررسی است .تجربه های شهودی روزبهان با زباان و رمزهاای آن
در اختیار خوانن ه قرار میگیرد .شمار بسیار زبان استعاری و چیرگی قطب استعاری زبان در آثار او
باعث ش ه است تا شفیعی ک کنی تصوف روزبهان را تصوف «استعاری پارسی» بنام و آن را ج ا
از تصوف خراسان (بناش ه برپایة نظام تمثیلی) بپن ارد (شفیعی ک کنی.)258 :5935 ،
5ـ 1تشبیه
در میان شگردهای تصویرساز در شرح شطحیات ،ساخت بالتی تشبیه با بسام  5 %68بیشتر در
ساختار مضاف و مضافالیه (بلیغ ،اضافة تشبیهی) یا تشبیه فشرده استفاده ش ه است .تشبیهات بنابر
نوع کارکردی که در تبیین تجربه های ذهنی و روحاانی روزبهاان دارنا  ،بیشاتر مشابهی معقاول و
تجری ی را به مشبه بهی محسوس مانن می کنن تا زمینه برای درک بهتر مخاطب از مفاهیم نویسن ه
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فراهم شود .نمونههای زیر از این جمله است:
«آداب حضرت از طریق الهام بیافتم؛ در مکان مرابطت به مرقات مراقبت به مصع شهود تیاب
برش م .طیر ارواح ملکوت در ساواحل بحار جباروت پاران دیا م» (روزبهاان بقلای،)25 :5985 ،
«طاعنان شمشیر جهل از تم حس برکشی ه بودن و از نادانی به خود می زدن  .تیارت عشاق مارا
شربت سکینه داد تا از تمرات محبت ساکن ش م» (همان« ،)25 :یمین اح یت در صحرا وحا ت
از تم ق رت شمشیر تیرت برکشی » (همان.)505 :
این ترکیبات نیز از آن جمله است :عروس وحا ت (هماان ،)22 :شاراب جاالل (هماان،)69 :
آفتاب تجلی (همان ،)88 :قیصر نفس (همان ،)30 :عنکبوت ح ث (همان ،)500 :طوفان طوارقاات
(همان ،)505 :میوة مشاه ه ( ،)552مقاراض ال (هماان ،)555 :ازار عازت (هماان ،)500 :کساوت
حریت (همان ،)508 :میک ة عشق (همان ،)520 :چین صفت (همان ،)522 :المااس خارد (هماان:
 ،)526سجادة ارادت (همان.)595 :
نکتة مهم در تشبیهات فشردة شرح شطحیات ،مقی بودن آن به وصف یا اضافه اسات کاه خاود
به نوعی همان تتابع اضافاتی است که برای تبیین بیشتر عوالم روحانی روزبهان پ یا آما ه اسات.
برخی از این ترکیبات در ظاهر استعاره هایی بوده ان کاه باار دیگار گساترش یافتاه و باه صاورت
اضافه های تشبیهی درآم هان  :اثقال اوقار هموم محبان (همان ،)02 :عبهر بساتین اُنس (هماان،)08 :
برج کنگرة قصر عنصر (همان ،)29 :شاه عرایس تیب تیاب (هماان ،)85 :بیا ا آسامان تفریا
(همان ،)87 :آفتاب چهلروزة صفات (همان ،)33 :قَ َح تاارک کیاوان بُارج صافت (هماان،)552 :
دریا مُسرم صم یت (همان ،)553 :رواق صرف حُسن طور (همان ،)590 :خریطة دبیاران تزویار
ملکوت ارض و سما (همان ،)527 :نرد سپی مهره زن صبح بقا (همان ،)509 :سهام مژگاان چشام
یکتابین ص هزار آهوی ارادت (همان.)563 :
همچنین برخی از این تشبیهات فشرده ،وجهشبهی تلمیحی دارن که در این میان ،عناصر دینی و
مذهبی نسبت به عناصر ملی از شمار بیشتری برخوردارن  :ساایة طاوبی قا م (هماان ،)23 :ه ها
سلیمان ازل (همان ،)35 :رخش ق م (همان ،)39 :حربة بویحیی قهار (هماان ،)505 :بطان حاوت
امتحان (همان ،)507 :تبار رخش زابلیان وح ت (همان ،)555 :زن ان بتکا ة آزران (هماان،)595 :
شاه مصر ازل (همان ،)593 :خواب مکاشفت سیص و نه ساله (همان ،)506 :صاحرا ساساانیان
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والیت (همان ،)507 :نوای انوار زن و پازن عشق (همان ،)565 :هاروت و ماروت نفاس (هماان:
 ،)568دام دانة گن م آدم (همان.)560 :
با نگاهی رف تر به ساختار و اجزای ترکیب های تشبیهات فشرده در این اثر می تاوان دریافات
شمار نام پرن گان در سویة محسوس این ترکیبات درخور توجه است .این موضوع سبب مایشاود
تا موجی از حرکت و رنگ و ص ا و تصاویر زیبا و نو در ذهن خوانن ه مجسم شود؛ از سوی دیگر
این موضوع بیانگر روح و ذهن تنوع طلب و زیبا پسن این عارف عاشق است :عن لیب جان (همان:
 ،)07صُلصُل عشق (همان ،)27 :سیمرغ ازل (همان ،)39 :باز جان (همان ،)33 :شاهین ازل (هماان:
 ،)550طاووس رنگ آمیز ق ر (همان ،)552 :فاختة درد (همان ،)597 :خروس دولت عشق (هماان:
 ،)506طوطی عشق ،بوتیمار پرتیمار هجران ذات ازل (همان ،)509 :مرغ صفات (همان.)500 :
استفادة هنرمن انة آیات و احادیث در طرف معقول تشبیه ،نوع دیگاری از تشابیهات فشارده در
شرح شطحیات است که شمار بسیاری نیز دارد .این تشبیهات به صورت ترکیب اضافی و به شایوة
کامل کردن سخن است؛ همچنین بیانگر اُنس روح و روان روزبهان با کالم حق و ساخن پیاامبر

(ص)

است؛ نیز موجب آشنایی زدایی از زبان و تحریک عاطفة مخاطب مای شاود و گنجاایش معناایی و
بالتی متن را میفزای « :درود باد بر جان ه ف سهام «قاب قوسین» ،شاه کونین ،رسول ثقلاین ،آن
که از آدم نکتة اسما بود و اشارت سجود و از آفرینش ترض جاان ،اکسایر اعظام ،تجلای قا م،
جانش حقیقت صرف «ت لی» ،نشانش «کان ما کان» و اشارت «کنتُ نبیاً» و سر «لستَ کأَحا کُم» و
اشارت «جا حبیباً» و «لَعَمرک» تاج «لوالک»ش «عفا اهلل عنک» عذر گناه اهل آفرینش ،روح ق سی
و روح انسی مبشر و چاکر او «لو کان موسی حیاً ما وسعه االتبااعی» بریا حضارت او ،توریاه در
الهامش راز «فأوحی» ،انجیل در پیغامش رمز «ما اوحی» زبور در الحانش سر «ماا کاذب الفاؤاد ماا
رأی» ،قرآن در عین نشانش خبر «ما زاغ البصر و ما طغی»» (همان« ،)06-07 :در داستان گرزگیاران
تفری  ،تردامن؛ زیراکه کواکب «انی رأیتُ أح عشر کوکباً» پیش اخترشمار ق م ،زخام «انای باری
مما تشرکون» دارن » (همان.)520 :
یکی دیگر از ویژگی های تشبیهات فشردة روزبهان در این کتاب ،تازگی و ترابت آن است .این
موضوع تا ح ی درک وجهشبه را بر خوانن ه دشوار میکن و بر ابهام و دشواری متن نیز میافزای ؛
از آن جمله است :عروس تجلی (همان ،)556 :چلیپا پرساتان طباع (هماان ،)33 :دیوالخاان انساان
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عُطلت عناصر (همان ،)509 :نخاسخانة جاالل (هماان ،)550 :قفچاقساتان ملکاوت (هماان،)79 :
زاتان مزابل طبع فلک (همان ،)555 :بزم طوفانیان قهر جان (همان ،)505 :مقاراض تنزیاه (هماان:
 ،)520کسوت دیمومیت (همان ،)37 :مربع عین جمع (همان ،)32 :ینابیع علم مجهول (همان.)28 :
تشبیه گسترده نیز بخشی از صور خیال به کار رفته در شرح شطحیات است؛ البته شمار این نوع
تشبیه کمتر از تشبیهات فشرده است .این تشبیهات در قالب جمالت اسنادی میآی و در آنها بیشتر
مشبهی معقول به مشبه بهی محسوس مانن می شود .تازگی و ترابت این نوع تشبیهات برخاساته از
تجربة عاطفی نویسن ه و ماهیت ویژة آن تجربه است« :بزرگوار آن عزیزی کاه عقال فعاال پرواناة
شمع ربوبیتش و روح قوال ساکن سِجن قضا و ق رش .عقل صادر نوآموز مکتاب الهاام اوسات و
روح خازن قهرمان امر درگاه اوست .گلازار رخ دلباران ،بسااتین اناس اوسات» (هماان،)00-02 :
«توانگری کسوت ربوبیت است و درویشی کسوت عبودیت» (همان« ،)508 :صاورتت کعباة جاان
است و دلت بیت معمور جانان» (همان.)500 :
5ـ 2استعاره
پس از تشبیه ،استعاره دومین شگرد بالتای اسات کاه در تبیاین ان یشاه هاای روزبهاان نقاش
تعیین کنن ه ای دارد .روزبهان با استفاده از این جلوة خیال ،مفاهیم انتزاعای و ذهنای خاود را بارای
خوانن ه و مخاطب مجسم میکن ؛ این مفاهیم به تجربههای روحانی او مربوط میشود .بهطاورکلی
شگرد تصویری در شرح شطحیات به دو شکل فشرده و گسترده به کار رفته است.
5ـ2ـ 1استعارة مکنیه
در استعارة مکنیه ،عضوی از اعضای انسان یاا عواطاف و اعماال او باه تیرانساان نسابت داده
میشود .از میان استعارههای به کار رفته در این اثر ،استعارة مکنیه در سااختار پربساام مضااف و
مضافالیه دی ه می شود« :من دست امالی از دامن امانی ب اشتم» (همان« ،)552 :از جمال جانم لاب
اجل خن ان دی م و چشم امل گریان» (همان .)597 :همچنین است :مشام جان (هماان ،)80 :دهاان
جان (همان ،)509 :دن ان خرد (همان ،)506 :آستین تصوف (هماان ،)598 :پیشاانی زماان (هماان:
 ،)507گوش جان (همان ،)535 :دی ة اجل ،دامن دل (همان ،)559 :اعناق دهر (همان ،)563 :دست
قَ َر (همان.)058 :
5ـ2ـ 2استعارة مصرحه
در شرح شطحیات شمار بسیاری از استعارههای مصرحه به صورت فشرده و از نوع مضااف و
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مضافالیه است .روزبهان در این نوع استعارهها ،با استفاده از امکانات وا گانی زبان ،بهجای اشاارة
مستقیم به مفاهیم تجری ی و انتزاعی ،این مفاهیم را در قالب ترکیب های ج ی ارائه می کنا  .ایان
ویژگی تا ح ی ذهن تکرارناپذیر و تنوع طلب او را نشان میده ؛ از آن جمله است« :هماه گفتنا :
بلی «قالوا بلی» گویان ش ن و عروس ق م را جویان؛ از سر مستی به نور خطااب قناعات نکردنا ؛
موسی وار شهود عین کل خواستن » (همان( )27 :عروس ق م استعارة مصارحه از خ اونا اسات).
همچنین است« :مرغ الهوت ،قفص ناسوت بشکست» (همان( )592 :مرغ الهوت استعاره از جان و
قفص ناسوت استعاره از جسم است)« ،جملة پرن گان آسمان کبریا ،نزد منقاار عنقاا قهار قا مش
ملخان ناتمامان » (همان( )506 :پرن گان آسمان کبریا استعاره از فرشتگان است).
این شیوة بیانی در شرح شطحیات در تبیین مباانی فکاری روزبهاان دیا ه مایشاود؛ یعنای در
ترکیبات کنایی و استعاری که او در اشاره به نام های انبیا و اولیا و مشایخ طریقت بهویژه در اشااره
به نام رسول اکرم(ص) به کار میبرد و بیانگر عالقه و اعتقاد بسیار او به پیامبر(ص) است« :از آن سبب
گفت قفچاق بازار ازل ،قفص شکن مرغ اجل ،سی نیک نامان عشق ˚ صلوات اهلل علیه ˚ گفت که
«خیر من المالئکه»» (همان.)592 :
روزبهان در این نمونهها نیز با ترکیبهای استعاری به ذات مقا س پیاامبر(ص) اشااره مایکنا :
نخاس عروس اجل (همان ،)522 :شاهین بساتین تیرت (هماان ،)585 :مارغ وکار سا ره المنتهای
(همان ،)582 :گل گلستان ازلیات (همان ،)536 :عنقا قاف دیمومیت (همان ،)578 :مهارکش قطار
مطایا اسرار (همان ،)900 :صومعهدار صحن خلوتیان منزل دنا (همان.)052 :
نکتة مهم در این ترکیب ها این است که این تصویرها ترکیبای اسات؛ یعنای در درون خاود تصاویر
دیگر و یا تشبیهی اضافه دارد .درواقع نویسن ه با بهره گیری از ساختار اضافی زبان ،کلمه ای را به مشبه و
مشبهبه میافزای که خود بیشتر ،تصویری عقلی و انتزاعی است و اینگونه ،استعارهای تازه میآفرین .
5ـ 3تشخیص
تشخیص یا انسانانگاری ،یکی از جلوههای رنگارنگ خیال ،موجی از حرکات و پویاایی را در
سراسر شرح شطحیات ایجاد کرده است .به جز نمونه هایی از تشخیص که در بحث اساتعارة مکنیاه
(مانن دی ة تفکر (همان ،)29 :دست ق رت (همان )957 :و )...مطرح شا  ،ایان شخصایت بخشای
گاهی با نسبت دادن یکی از صفات یا عواطف و اعمال انسانی به مفاهیم ذهنای انجاام مای شاود و
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تصویر برخاسته از آن برخالف تصاویر فشردة باال ،گسترده است« :آفاق به مهر ،تالم و چاکر ایشان
ش » (همان« ،)06 :جان به جنبش درآی  ،سر به جوشش درآی  ،زبان به گفتن درآی » (هماان،)85 :
«نخاس ازل ،انگشت در دن ان دی م و مادر ع م حیران تبسم صبح صفت» (همان.)597 :
در شرح شطحیات یکی از برجسته ترین نوع تشخیص در بخاش هاایی اسات کاه روزبهاان در
خطاب با من ملکوتی خود و با عنوانهایی مانن «فی وصفی» (همان« ،)65 :فی توحیا ی» (هماان:
 )570 ،533و ...نگاشته است .این بخش ها بی گمان از هنری ترین و تأثیر گذارترین نمونه های صاور
خیال است که روزبهان با عبارت ها و ترکیباات گونااگون و ناو ،مفااهیم انتزاعای و باه ویاژه مان
ملکوتیاش را خطاب قرار میده و حس و حال و عواطف زالل و نابش را برای مخاطب ترسایم
می کن « :ای دایة قابلة آدم و ای مایة زب ة بحر عالم! گفتی در مناقاب اطیاار کنگارة کبریاا ،ای بااد
شمال بهار ،ای تاج بخش صرف صفا! آتشک ة تجلی جان تو است و فُرج اِصابع صافات در تقلاب
سر خان و مان تو است .برگوی هان وصف شطاحان و نعت علوم ایشان» (هماان« ،)73 :ای مارغ
جان! ص هزار قلزم ،قطره ای نیست و ص هزار لشکر جان نزد ص مات وح ت ذره ای نیسات»...
(همان )509 :و نیز (ر.ک :همان.)39 ،33 ،598 ،505 ،508 ،526 ،568 ،570 ،572 ،533 ،503 :
5ـ 4تکرار
تکرار یکی دیگر از ویژگیهای سبکی و عناصر زبانی و موسیقایی شرح شطحیات است که وظیفة
تأکی و تقویت معنی و افزایش بار معنایی وا ه ها را بر عه ه دارد .کارل ارنست این شگرد بیانی را
«اسلوب بالتی مزدوج» می نام و معتق است روزبهاان از آن بارای عماق بخشای ن باه مفااهیمی
انتزاعیای استفاده میکن که از مرز تجربههای جهان مادی خارج است (ارنست.)79 :5977 ،
این تکرارها بر دو گونهان  :الف) گاهی حرف اضافهای میان وا های مکارر فاصاله مایانا ازد؛
مانن «فنا در فنا دأب راهروان ملکوت و بقا در بقا مآل دلیران جبروت» (روزبهان بقلی،)02 :5985 ،
«ب انکه الفات از شطحیات اشارات استوا ق م در ق م بر ق م از ق م است و فردانیت ذات در ذات و
تجلی کنه بر کنه و عین به عاین» (هماان)89 :؛ ب) گااهی هار دو کلماة تکرارشاون ه (در انا ک
نمونههایی نیز سه کلمة تکرارشون ه) ،در یک ترکیب اضافی به یک یگر میپیون ن  .این نوع تکرارها
بیشتر ازنظر مجازی درخور بررسی است؛ این ترکیبات تکرارشون ه را نوعی تشخیص میتاوان باه
شمار آورد« :قلوب اصفیا در زور مزار ق م چون جانِ جان از نیران شوق افسان» (همان.)02 :
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در نظر روزبهان جان ،شخصیتی انسانی یافته که خود می توان جان داشته باش  .بخش بسایاری
از این تکرارها در شرح شطحیات از تکرار وا ة جان شکل می گیرد؛ همچنین وا ه های تکرارشون ه
مانن حقیقت حقیقت ،تیب تیب ،قرب قرب ،سر سر ،روح روح ،فهم فهم ،قا م قا م ،نسابتباه
سایر وا هها شمار بیشتری دارن .
2ا 2مصدرهای جعلی (اسم مصدرهای برساخته از ئیت)
کاربرد مص رهای جعلی با بسام کمابیش بسیار ،یکی از ویژگی های مهم سابکی روزبهاان در
شرح شطحیات است؛ بهگونهایکه مص رهای جعلی را یکی از استعارههاای محاوری او مایتاوان
دانست که بی تردی گسترش شیوة حالج و روش مفهاوم ساازی اوسات (شافیعی کا کنی:5935 ،
 .)260ه ف روزبهان از ساخت مص رهای جعلی با اسم های معنی آن است که گنجاایش معناایی
کالمش را افزایش ده تا بتوان تجربههای عرفانی و معاانی انتزاعای خاود را بیاان کنا  .درواقاع
بیان ناپذیری تجربههای شهودی و ظرفیت ن اشتن زبان روزمره ،او را به سوی کاربرد ایان سااخت
ه ایت می کن ؛ برای مثال «اصطفا » خود متضمن معنایی ذهنی اسات و سااختن «اصاطفائیت» در
عبارت «وقت مشاه ت مقرون اصطفائیت ازلست( »...روزبهان بقلی )508 :5985 ،بار انتازاع را در
آن وا ه افزایش داده است.
مصا رهای جعل ای وحا انیت (همااان ،)00 :هویات (همااان ،)80 :اصااطفائیت (همااان،)506 :
دیمومیت (همان ،)503 :ربوبیت (همان ،)550 :الوهیت (همان ،)555 :اح یت (همان ،)552 :ازلیت
(همان ،)576 :بشریت (همان ،)566 :مشیت (همان ،)906 :عبودیت (همان ،)000 :انائیات (هماان:
 )502از ساخت های پرتکرار شرح شطحیات است و کمتر صفحه ای را می توان یافات کاه از ایان
مص رها خالی باش .
5ـ 6بیان نقیضی یا پارادوکس

از ویژگی های مهم کالم عارفان ،بیاان نقیضای اسات .روزبهاان در آثاار خاود ازجملاه شارح
شطحیات و عبهر العاشقین در بیان تجربه های ناب فراحسی خود با برهم خوردن منطق طبیعی زبان،
تصاویری خیرهکنن ه و گنگ و مبهم میآفرین که بر دشواری و ابهام متن میافزای  .او از تجربههای
روحانی خود در زمان بی زمان (همان )37 :و هنگام بی هنگام سخن می گویا (هماان)38 :؛ سااکن
پوین ه و خاموش گوین ه است (همان.)556 :
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این جلوة زبانی و تصویرساز به دو شکل ترکیبی و اسنادی در شرح شطحیات دی ه می شود؛ از
آن جمله است« :عجز از معرفت چون عین معرفت باش » (همان« ،)87 :بیش ازین برگ بیبرگی در
جهان نیستی ن ارم» (همان« ،)552 :حضورم تیبات اسات و تیبات ،حضاور» (هماان« ،)35 :فقار
بی فقری ا زبان بی زبان» (همان)526 :؛ همچنین اسات( :ر.ک :هماان،505 ،550 ،959 ،006 ،090 :
.)26 ،555 ،598 ،509 ،560
5ـ 7رمز
کالم عارفان در مکاشفه ها و تجربه های عرفانی ،در بسایاری اوقاات از منطاق زماان هشایاری
پیروی نمیکن  .آنان در حالت خودآگاهی ،دی ههای شهودی خود را شارح مایدهنا و از وا ههاا
آیینه ای می سازن که فهم آن برای مخاطب دشوار است .روزبهاان در توضایح و تأویال شاطحیات
حالج و اسانی تریب و طواسین او می کوش تا ح امکان رمزگشایی کن ؛ اما به نظر می رس خود
روزبهان رمزهایی می آفرین که درک آن برای مخاطب بسیار پیچی ه و دشوار است؛ برای نموناه او
در شرح «یاقوت احمر» از روایت هشتم سخن حالج چناین ماینویسا « :حساین روایات کنا از
یاقوت احمر ،از ضیا مخمر ،از صورت کاینه ،از شأن مشهود ...قال :از یاقوت احمر ،قرصة شمس
خواه ˚ واهلل اعلم ˚ و این صحیح است ،یا مشتری ،یا قلب ،یا شفة آدم ،یا زبان موسی ،یا آتاش
ابراهیم ،یا خاتم سلیمان ،یا سکینة تابوت یا حجر اسود .در ح یث است که آن یاک داناة یااقوت
احمر است از جنت یا بحر نور در ملکوت ،یا کبریت احمر ،یا مع ن یاقوت( »...همان.)563 ،570 :
درواقع شرح روزبهان از سخن رمزگونة حالج گوناگون است و گمان های متع د او بایش از آنکاه
معنی سخن را روشن کن  ،بیانگر ناتوانی و اطمینانن اشتن اوست (پورنام اریان.)75 :5972 ،
شرحهایی از اینگونه در کتاب شرح شطحیات بسیار است؛ تأویل روزبهان بر آنها رمزهاایی را
برای او یادآور میشود که فهم آن را برای مخاطب بیش از پیش دشوار میکن  .شرط درک تصاویر
در کالم نمادین عارف تنها از راه آشنایی با ذهنیات و داشتن اتحاد روحی با اوست (همان.)79 :
نمونه ای دیگر در این باره عبارت است از« :حساین روایات کنا از طاور ،از یااقوت ناور ،از
صاحب میزان ...قال :به طور ،طور سینا خواه  ،یا جبل مصطبه ،یاا جباال مکاه ،آنجاسات موضاع
تجلی و به یاقوت نور ،شمس خواه و این صحیح است یا تجلی موسی یاا خیاام ناور تیاب یاا
جوهری که به دست ملک نهار است .به صاحب میزان ،اسرافیل خواه و اهلل اعلم و ایان صاحیح
است یا ملک قضا و ق ر یا فعل حق یا قرآن( »...همان.)575 :
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6ـ نتیجهگیری
روزبهان بقلی شیرازی در گروه صوفیان صاحب تصرفی قرار می گیرد که پایة طریقت این صاوفیان
بر عشق و جمالپرستی است .التباس و رؤیت در شرح شطحیات ،استعارههای محوری و یا منظومة
فکری او را شکل می ده  .عوالم و مقاماتی که او در سلوک عرفانی به آنها دسات یافتاه اسات ،در
قالب وا ه ها ،صور خیال ،موسیقی و نظم در بیان ،همراه باا ترکیباات و تصاویرهای تاازه و ناو و
شگفتانگیز بهروشنی دریافت میشود.
روزبهان میگوی  :ه ف اصلی او از نوشتن این اثر ،دفاع از شاطحیات عارفاان در برابار انکاار
منکران است .او در شرح شطحیات ،برخورد تأویلی دارد و میکوش از همة امکانات زبانی و بیانی
کمک گیرد تا گنجایش زبان عادی را برای رویارویی با تجربههای شخصی خود افزایش ده .
کاربرد وا ه های ویژه ،عناصر موسیقایی ،تتابع اضافات ،متناقض نمایی و کاربرد هناری آیاات و
احادیث از شیوههایی است که با آشناییزدایی از زبان او ،نثارش را از ساایر متاون منثاور عرفاانی

متمایز میکن  .تشبیه و استعاره و تشخیص از پرکاربردترین شگردهای تصویرساز روزبهان در شرح
شطحیات است .در این اثر شمار تصویرهای فشرده از تصویرهای گسترده بیشتر است.
شگردهای تصویرساز شرح شطحیات از حوزه ها و خاستگاه های گوناگونی فراهم آما ه اسات؛
اما عناصری که خاستگاه آنها از حوزة طبیعت است ،شمار بیشتری دارد .شمار وا هها و استعارههای
دی اری بیش از وا هها و استعارههای شنی اری است .استعارههای تجری ی و انتزاعی او بسیار است
و این میتوان بیانگر تصوف پارسی روزبهان در برابر تصوف تمثیلی خراسان باش  .کاارکرد صاور
خیال ،انبوهی تصویر و بیان استعاری ،بیشتر برای روشانگری معناا و بیاان احاوال و تجرباه هاای
روحانی روزبهان است.
پینوشت
 .5آمار ارائهش ه در این پژوهش ،نتیجة مطالعة بسام ی از صفحات  22˚ 502در متن شرح شطحیات است.
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