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 چکیده:

به نظم و نثرر  ا  ثارار مدکردماگم گلر ن      ق(0421تا  0421شده میان سالهای گلشن اسرار )تألیف

است. نوع  ثداب مرید   شرایط سلوک وو در  مینة م انی عرفان ق(0422ما رونی )درگذشته پس ا  

نثرر اسرت  وسر ت    بدری خاص بهکراه مطالب مفصرلی بره    تألیف این متاب مه بصورت مثنویی در

هرایی  و هکچنین  بان این اار مه نشانه   بیان مطال ی تاریخیمشرب گل ن در ارائة اطالعات عرفانی

اسرت. ویژگیهرای مکترا      ای بخشیده  به ثن اهکیت ویژهدارد بان فارسی ا  تدول و جدیدتر شدن 

 شکار ثوریم.رار را تألیفی مهم در عصر خود باین اار در وجوه گوناگون باعث میشود مه گلشن اس

های شراخ   ویژگیدر این مقاله بر ثنیم تا پس ا  م رفی اجکالی گل ن ما رونی و ثاارش  به بررسی 

  ترأایر دو متترب   بپرردا یم  ادبری   تاریخی و عرفانی   بانی این اار در سطوح مختلف و متکایزمنندۀ

و عالوه بر بیان مهکترین ویژگیهای  بانی  مختلف عرفانی مولوی و ابن عربی را در ثن مشخ  منیم

   .نکائیمبرده  م رفی  بتارملکات  ترمی ات و اصطالحات خاصی را مه گل ن ما رونی این اار  

 

  بانی  مولوی  ابن عربی.گلشن اسرار  گل ن ما رونی  س ک  مختصات  کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

برای مطال ة جامع و علکی تاریخ  بان فارسی بایسته است مه متون منظوم و منثور تکامی ادوار این 

هرر یرک ا  ایرن ثارار تدلیر       و ادبی  بانی  ویژگیهایای علکی و دقیق بررسی و  بان مهن به شیوه

اند و هکچنرین تصردیح مدردد    به ط ع نرسیده تامنوندر این راستا تصدیح و نشر ثااری مه شود. 

ثااری مه تصدیح متقنی ندارند  ضروری به نظر میرسد. ما پس ا  بررسی علکی تکام ثاار با مانده ا  

را تراریخ ادبیرات ایرران     ا منیم مه تاریخ جامع  بان فارسری و هکچنرین  دوران گذشته میتوانیم ادع

شرده در دورۀ قاجاریره مکترر توجره     ست مه به ثاار تألیفهکیت دیگر ثنایم. نتتة حائز اتدوین مرده

شده  در حالیته  بان فارسی در این دوران در اار برخورد ایرانیان با مردم مشرورهای رربری  گهرور    

ل شرد و بره     پیشرفتهای بشر در عرصة علکری و ریرره بشردمت متدروم    تدوالت تاریخی  روشنفتری

و تاریخی ادبی    عرفانی و بررسی ویژگیهای  بانیم رفی به سادگی گرائید. در این مقاله قصد داریم 

بپردا یم و جایگراه ثن را  ا  گل ن ما رونی  این دوران ی نی گلشن اسرار شناختةنایتی ا  ثاار مهم و 

 نظر ادبیات عرفانی مشخ  نکائیم.ما  

 پیشینة تحقیق:

بررسی ر چه ا  نظر س ک و چه ا  نظر مسائ  تاریخی و عرفانی و... ر    گلشن اسرارپیش ا  این

نامة خود پس ا  بیان برخی ا  جوانب  ندگی گل ن  به بررسی در پایاننشده و تنها فر انه مظفریان 

(. ا  01صهای گل ن ما رونی بررسی اندیشه است )نک: م رفی احوال  ثاار و دیوان وی پرداخته

سخنی نرفته است. علینقی تا چندی پیش اب هم با توجه به منتشر نشدن ثن وجوه اهکیت این مت

بهرو ی دو متاب گلشن اسرار و سیرالناس گل ن را  بطور ملی  به س ک مثنوی م نوی دانسته 

 اده ثدمیت  هکاندا( و حتکت بوشهری در ش ر خود مه سرایان فارس  رمن)دانشکندان و سخن

  وی را حتیم م نویی خطاب مرده مه روح مولوی ا  او شاد و مسرور تاریخ وفات اوست حاوی ماده

 (.284-284است )نک: ما رون در ثئینة فرهنگ ایران  ص

 :گلبن کازرونی

ر مرا رون    شاعر و عارف قرن سیزدهم هدری اسرت. د «گل ن»مال مدکدماگم ما رونی متخل  به 

پنداه و شش سال ب د به ثن با گشرت و در   سالگی ا  این شهر بیرون رفت وبه دنیا ثمد. در چهارده

و بیشرتر   (428ص)گلشرن اسررار     طی این مدت بسیاری ا  شهرهای ایران ا  جکله مرمان را دیده

؛ برره (540الفصرراحه  ص؛ مرررثت054)مصررط ة خررراب  ص عکررر خررود را در هکررین شررهر گذرانررده

هکچنرین او در   رسیده برود. هندوستان  عراق و شام هم مسافرت مرده و به خدمت ب ضی ا  عارفان 

 تنرد میگذار در میان الوار فارس و مسافرت به مسقط  ارفره و موصر  اشراره    وگلشن اسرار به گشت

 .(472و  471  428  024صگلشن اسرار   نک:)
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شرده اسرت   میاحان مدسروب  مدتی ا  جکلة مدم  گل ن پیش ا  ثنته در سلک اه  تصوف قرار گیرد

الردین مدکرد را باعرث انقرالب     وی حسرین . (054صط ة خراب  صم؛ 028تذمرۀ خرابات  ص نک:)

گل ن پس ا  با گشتن بره مرا رون در خانرة    (. 422صگلشن اسرار   نک:) تندمیروحی خود م رفی 

 اده سررایان فرارس  رمرن   )دانشکندان و سخن پدری م تتف شد و به ع ادت و ارشاد مردم پرداخت

تره شررح   مه حامم فارس بود  وقتی ثنگاهمیر ا قاجار  اند فتد لی. ثورده(421-451ص :2ج ثدمیت 

اما گل ن ا  رفتن به شیرا  امتناع نکرود. وی   نید به دیدار او اگهار تکای  مرد حال و مرامات او را ش

ی اشرفی چندی به وی هدیه مرد اما هابرای دیدار گل ن به ما رون رفت و ا  او مراماتی دید و سته

واسطة سکمی نگار خورموجی وفات وی را بقایق. ح(284نة فرهنگ ایران صئی)ما رون در ث0رفتنپذی

فر انره مظفریران    حالیته  در (714ص نگار االخ ار  حقایق)نزهت داندمیاش به او خورانید مه  وجه

و زیسرته  می ئیتند مه پس ا  درگذشت هکسر خرود در تنهرا  میبه استناد ابیاتی در دیوان وی بیان 

را . وی (2صهای گل ن ما رونی بررسی اندیشه )م رفی احوال  ثاار و اصالً فر ندی هم نداشته است

بره خراک سرپردند. بنرای ثرامگراه        مشهور شد« حاج ماگکی»ای مه ب داً به نام خود او به در تتیه

گل ن در شکال حیاط وسی ی در شهر مرا رون قررار داشرته مره در دو طررف ثن دو اتراق موچرک        

نة فرهنگ ایرران   ئی)ما رون در ث دیوان ما رونی مدفون بوده استناصر هاساخته شده و در یتی ا  ثن

 .(284-284ص

نامواق ر خوابی مره سر یدی ا  شر رای    ای سال وفات گل ن ما رونی مشخ  نیست اما براساس شیوه

هرر حرال   . ب(هکاندرا  هکران:  نرک: ) انرد مررده  ت یینسال وفاتش  ب نوانق را 0471ما رونی می یند ر  

اسرت و   ق(0422خان حرامم مرا رون )  ثخرین تاریخ موجود در دیوان وی مربوط به سال فوت علیقلی

هرای  بررسری اندیشره   م رفی احروال  ثارار و  ) تند مه وی در این سال در قید حیات بوده استمیاابت 

 (.4و  4صگل ن ما رونی 

 :2ج   اده ثدمیرت   رمرن سررایان فرارس  سخندانشکندان و ) گل ن حدود ده جلد متاب ش ر داشته

 :شده مه تنها دو مورد ا  ثنها در دست است ئیشناسا؛ اما ثاار  یر ا  او (421ص

انرد  هرم خوانرده  « پسررالنّاس »و « یسررالنّاس »النّاس: پیش ا  این نام این منظومه را مثنوی سیر. 0

  اما صورت (هکاندا اده ثدمیت  رمنسرایان فارس  دانشکندان و سخنالفصاحه  هکاندا؛ مرثت نک:)

است مه در گلشن اسرار ثمده و گل ن تفصی  اخرتالف نظرر دربرارۀ    « سیرالنّاس»صدیح ثن هکین 

. ا  ابیاتی مه ا  این اار در برخی (042ص رج ت نفس را به این متاب حوالت میدهد )گلشن اسرار 

                                                 
فتحعلی شاه قاجار در ورودش به کازرون در باغ نظر فرود آمد و او را نزد خود خواند ولی زاده نوشته است که مظلوم. 1

 (.7نرفت و او به دیدار وی آمد )نگاهی به زندگینامۀ چند تن از شعرای کازرونی، ص 
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دانشکندان  نک:دریافت مه در بدر رم  و به س ک مثنوی موالنا بوده است )منابع نق  شده میتوان 

 دست نیامد.ها بای ا  ثن در متابخانهنسخه. (420ص :2ج  اده ثدمیت رمنسرایان فارس  و سخن

ای مه گل ن در گلشن اسرار ا  ثن سخن میگوید و تفصی  ماجرای پیوسرتن  چندنامه: منظومهرام. 4

در  (.هکاندرا  خود و مسخ و نسخ را به ثن متاب ارجاع میدهرد )گلشرن اسررار     روح و جسم به اص 

 حال حاضر نسخة این اار در دست نیست.

بندها  قصاید و مراای ائکه اطهرار. رزلیرات وی بره    دیوان اش ار: شام  رزلیات  مسکطات  ترمیب. 4

دانشرکندان و  اندرا؛  هکدمترر طاووسری برر    الفصراحه  حاشریة   مررثت در دو جلد بوده است ) ئیتنها

توسرط فر انره مظفریران     0472این دیوان در سرال   .(هکاندا اده ثدمیت  رمنسرایان فارس  سخن

 نامة مارشناسی ارشد در دانشگاه شیرا  تصدیح شده است.پایان ب نوان

ای خراص مره ترامنون نگارنردگان ایرن      گلشن اسرار: ااری است عرفانی به نظم و نثر و به شریوه . 2

بیرت در   4588ای ا  مشتک  بر مدکوعره  ئیاند نکونة دیگری برای ثن بیابند؛ ا  سونتوانستهسطور 

و نی خاص )مفاعیلن مفاعیلن ف ولن = هزج مسدس مدذوف( اسرت و ا  سروی دیگرر مقردار قابر       

توجهی متن منثور در  مینة مسائ  عرفانی و ... در اانای ثن گندانده شده و گاه ثنچه را مه ابتدا به 

خرود و  کت منثرور هرم حردود یتصرد بیرت ا       نثر توضیح داده  به  بان ش ر نق  میتند. در این قس

شاعران مختلف ا  جکله حافظ  مولوی  س دی  شیخ مدکود ش ستری  خاقانی و ... میآورد مه تنهرا  

 یک بیت ثن به  بان عربی است.

 مشخصات نسخ خطی:

 :اندتصدیح مرده نسخه خطیدو  براساسرا نگارندگان گلشن اسرار 

و به خط نست لیق. در اندام جلد دوم ثن  2405نسخة متابخانة مدلس شورای اسالمی به شکارۀ  .0

 (. نام ماترب نردارد ولری گویرا نراگم ثن را نوشرته اسرت       0421رمضان  41تاریخ متابت ثمده است )

خط  مض وط و ای است خوشنسخه(. 441ص :00ج منزوی   شواری ملّی )فهرست متابخانة مدلس

 مار ما در تصدیح قرار گرفته است.اشت اه مه اساس مم

فهرسرت  ) 4804مدفوظ در متابخانة مرمزی و مرمرز اسرناد دانشرگاه تهرران بره شرکارۀ       نسخة  .4

خرط نسرت لیق اسرت.    . این نسخه هم ب(0252ص :01ج پژوه دانش متابخانة مرمزی دانشگاه تهران 

ایرن نسرخه در   شرود.  دیده میق 0424نام ماتب و تاریخ ندارد اما در صفدة ثخر یادداشتی به تاریخ 

در قسرکت منظروم   ترر و  نیست؛ در قسکت منثرور عکومراً خالصره    لسصدت ض ط مانند نسخة مد

 مفصلتر ا  ثن است.

مرا رون  ق 0441ا   لزلة سال  ئیمشخ  نیست  اما ا  ثندا مه وی در جاگلشن اسرار تاریخ تألیف 

تدریر شده  گل ن بایرد ایرن   ق 0421و نسخة اساس ما در سال  (041ص )گلشن اسرار   یاد میتند
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  ثارار وی هکچرون   تألیف مرده باشد. هکچنرین نرام برخری ا   ق 0421-0421متاب را بین سالهای 

این اار متابهرای دیگرری   چندنامه و سیرالنّاس در این متاب ثمده مه نشان میدهد گل ن پیش ا  رام

 نیز نوشته بوده است.

 گلشن اسرار و اهمیت آن در میان متون همعصرش:

تنرد و وسر ت   میدر گلشن اسرار یک دوره ا  مهکترین مسائ  عرفرانی را مطررح    مدکدماگم گل ن

هرای صروفیه و فیلسروفان مطررح     ی مختلفی ا  فرقره هابندیسا د. او تقسیممیمشرب خود را نکودار 

ی او در هرا دهنردۀ گسرتردگی ثگاهی  پرردا د مره نشران   مینظریات ثنران بره بدرث     براساسو  تندمی

های مختلف تصوف و حتکت و نکوداری است ا  سفرهای مت ردد وی و حضرور او در مدریط     مینه

یراتی ا  عرفران و مسرائ  مهرم ثن     این متاب سه جلد دارد: جلرد اول بره بیران مل   علکی و صوفیانه. 

پردا د  جلد دوم به سلوک  شرایط ثن و شناخت سالک اختصاص دارد و جلد سوم ثداب و شرایط می

 دهد.میارادت مرید به مراد را توضیح 

نزاع اه  صرورت برا اصرداب م نری را بره جهرت اخرتالف در        او متت ی اعتدالی برگزیده است. وی 

عارف مسی است مه خلق عرالم  »اصطالح میداند و در ادامه ت ریفی خاص ا  عارف به دست میدهد: 

ا  نوع بشر بطور حساب نتوانند بر وی ایرادی بگیرند و او را ملزم بسا ند. مسلک او جز مسلک ان یاء 

(. گل ن به جای ثنته پیر و فرقرة خرود را برر    004)گلشن اسرار  ص« و اولیاء و حتکاء بزرگ ن اشد.

تند و م تقرد  میزمان اشاره انسان مام  در ثندهد  بصورت ملّی بوجود مرد خدا و  دیگر موارد برتری

است مه طالبِ مردِ خدا مکتر یافت میشود. این عقیدۀ وی دربرارۀ تراریخ تصروف در عهرد قاجاریره      

 اهکیت فراوان دارد:

شوند رال اً طلب ایشان درواقع جز بررای دنیرا نیسرت؛ چنانچره بره      میزمان دیده طال انی مه در این»

آیند و هکرت و مرددی مره ا  او    میهوای مشف و مرامات و خوارق عادات درمنزل فقیری درثیند به 

ا ا  ارررا   هکات نیست. چنان نیست مه طلب ثنهخواهند ریر ا  جهت انداح حاجات و حصول ممی

دانرا اسرت    نفسانی و جسکانی م رّا و م رّا باشد  مدض خداجویی و امتساب م رفت بود. حاشا خردا 

 (.84)هکان: ص« ام.را ندیدهها است چنین طال ی مه سال

بایرد بره فدروی خریارُاالُمرورِ     »داند: میاللّهیان دارد و نظر ثنان را مردود ای تاریخی نیز به علیاو اشاره

اللّهیران مره در مرحلرة    پیش نگیرند  چون نصررانیان و علری   ارواسَطُها در این مرحله نیز طریق افراط

)هکان: « در هر امری افراط را بر تفریط توفیری نیست. تفریط چون یهودیان و خارجیان باشند؛ چه

 (.487ص

س ک عرفانی گل ن در این متاب تلفیقی و التقاطی است؛ بدین صورت مه متاتب مهمم عرفانی پیش 

بسیاری ا  . ال ته این نتته ویژگی میان ثنها جکع مرده است یشا  خود را مطال ه نکوده و در اار خو

مه بره تتررار و تقلیرد حرفهرای گذشرتگان       ومف در دورۀ صفوی و قاجار استثاار مرت ط با حو ۀ تص
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  امما گل ن با گرافت خاصمی هم ا  نظر س ک بیان و میپردا ند و تدارب عرفانی ثنها نیز تتراری است

خویش را تدوین و ترالیف   هم ا  جهت اسلوب تلفیق تفتّرات و روشهای ت لیم مسائ  عرفانی  متاب

دمترر  هکانگونه مه . گفت تدارب صوفیان گذشته را با عواطف خویش ثمیخته است نکوده و میتوان

طور ملی  بان در مراربرد عراطفی ثن   ل  بان صوفیه و بمطال ه در تدوم» :است شفی ی مدمنی گفته

وجرود میآیرد مره    فررادی ب نشان میدهد مه تدومل  بان هکیشه در سرِ پیچهایی ا  تاریخ در وجرود ا 

... هرر شراعر   جدیدی ا  عواطف ایداد منند یا ا  منظومة جدیدی سرخن بگوینرد  میتوشند منظومة 

وجرود  ص خرود را ب بزرگ مه ا  یک منظومة عاطفی شت  گرفتة نو سخن بگوید  رمزها و  بران خرا  

سروی  بران مقاصرد جدیردی عرضره      و تا گی دیده نشود  بیگکران در ثن ظاهر در  بان امیآورد. اگر ب

 (.424-422صر صوفیه  ) بان ش ر در نث .«میدارد

ال ته بر این ادعا نیستیم مه گل ن ما رونی ا  شخصیتهای جریانسا  تراریخ ادب عرفرانی اسرت  اممرا     

)ثوردن مسرائ   حتایرات و توضریداتی    س تی نسر تاً ترا ه    بصورتنکایاندن افتار و عواطف عرفانی 

ارر او مدکوعرة عرفرانی مروفقی     در عصر تقلید و تتررار ا  ا عرفانی به نثر در خالل یک مثنوی بلند( 

لرف ثن اسرت.   دیردگی م  وس ت اطّالعات و جام یمت و متترب  ویژگی دیگر این متاب ساخته است.

و متتب مولوی را  عربیابنی نی متتب  بزرگ عرفانی پیش ا  خود جریانگل ن در این مدکوعه دو 

تره ا  لدراظ   بل  جن رة اندیشرگانی  تنها ا  هم بررسی میشوند  هضم ساخته و نهمه رال اً در تقاب  با 

ان مدلّرد اول گلشرن   ای مره میترو  گونره یان را در منار هم ثورده است؛ باسلوب ادبی هم این دو جر

 .الدتم به روایت گل ن و مدلد دوم و سوم ثن را مثنوی م نوی به روایت گل ن نامیداسرار را فصوص

ویلی بره مرتن   ی و حافظ را نیز با روشی ترأ و عراقوی عالوه بر این اش ار خاقانی و عطار و ش ستری 

 پیوند  ده است.

وس ت مشررب در بیران   طرح و اسلوبِ ملیِ جدید و هم به س ب گلشن اسرار هم به جهت بنابراین 

سراختار ندروی جدیرد  بران فارسری بره ثن       ورود ملکات  اصطالحات و  بدلی  مسائ  عرفانی و هم

 ای دارد. در حال تدول بود ر اهکیت ویژه تبشدمتألیف در دورانی مه  بان فارسی بخاطر 

و ریرره ر       مضرکونی تأایرگذار بر ایرن اارر را ر ا  نظرر سر تی       متبثنیم مه ادامة این مقاله بردر 

ملکات  به ت دادی ا  هکچنین  ین اار بپردا یم وا  بانیچند ویژگی خاص به بررسی مشخ  منیم  

   .اشاره منیم اصطالحات جدید ثن ترمی ات و

 :گلشن اسرار و مثنوی معنوی

ای به مثنوی موالنا دارد؛ هم در مطراوی متراب خرود بره     مدکدماگم گل ن در این متاب توجه ویژه

ا  شراعران دیگرر در    گلر ن تند و هم ابیات قاب  توجهی ا  ثنچره  میدر مثنوی اشاره  ویهای ثمو ه

است. خرود وی در ایرن متراب     مثنوی م نوی مت لق بهی منثور گلشن اسرار گندانده  هامیان بخش



 

 

 

 

 

 

 279/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

قدر یرک جرزو ا  گفترار    هر رو ه ب» ویژه مثنوی مولوی دعوت میتند:التان را به مطال ة ثاار عرفا بس

  عرالوه برر ایرن   (. 070ص)گلشن اسرار   «اخیار و ابرار و بزرگان را بخواند خاصه مثنوی مولوی روم.

: هکران  نرک: )برای نکونره  اشاره به داستانها و ابیات مثنوی در گلشن اسرار فراوان به چشم میخورد 

 (. 421و  408  414  041  82  84ص

پردا ی موالنا نیز قرار داشته و ا  شیوۀ داسرتان در داسرتان اسرتفاده    گل ن تدت تأایر شیوۀ حتایت

خرالل داسرتان دربرارۀ دور     چرون مولروی در  . هکچنین او (084و  071ص: هکان نک:) مرده است

 ندارد: یدارد مه سخن عشق پایانمیافتادن ا  اص  مطلب سخن میگوید و اگهار 

 (.047ص هکان:) بیار ا  اص  مطلب در رساله / مه پایانی ندارد این مقاله 

  /(.417ص ؛ نیز در414ص هکان:) قصه برگردیم باری بسویحتایت مشت  ثمد ثری ثری 

تنرد و او را بره   میو گاه هکچون موالنا پس ا  اینته ذهن او مطل ی را پس ا  مطلرب دیگرر ترداعی    

 (.024و  021  024  045ص هکان: نک:) دهد مه با  باید گشتمی رد  هشدار میوادی دیگری 

 وی در برخی موارد نیز به شت  ریرمستقیم ا  مولوی تأایر پذیرفته است  مانند:

 ا  فقیرررررریو یرررررا حرفررررری بد دنرررررد  

 

 پرررری تسررررخیر سررررلطان یررررا و یررررری   

 (427)هکان: ص

 برگرفته ا  این بیت مولوی:

 حررررررف درویشررررران بد دیرررررده بسررررری

 

 تررا گکرران ثیررد مرره هسررت او خررود مسرری   

 (4472  بیت اول)مثنوی  دفتر 

 نیز:

 در ایررررن پیکانرررره گررررر افترررراد تررررأخیر  

 
 

 چنررران خرررونی برررداد ثخرررر چنرررین شررریر   

 (450ص)گلشن اسرار  

 این بیت مولوی:اشاره به 

 مرررردتی ایررررن مثنرررروی تررررأخیر شررررد 

 

 مهلتررری بایسرررت ترررا خرررون شررریر شرررد      

 (0  بیت دوم )مثنوی  دفتر

تره در  رف بترار هکچنین برخی ا  مفرداتی مه گل ن در این اار ثورده  احتکراالً تدرت ترأایر وانگران     

خوانردن مثنروی   گونه مه پیش ا  این نق  شد  خود سفارش بسریار بره   مثنوی بوده است   یرا هکان

 دارد:

 :بیض و سود 

 گل ن:

 مینکرررررررایم بررررررریض را و سرررررررود را 

 

 جرررررام صرررررافی  مررررراس د ردثلرررررود را  

 (27ص )گلشن اسرار:                 
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 موالنا:

 چرررون بزایرررد در جهررران جررران وجرررود   

 

 د اخرررتالف بررریض و سرررود  نرررس نکاپررر 

 (4507  بیت اول)مثنوی  دفتر 

 :خلع و م ارا 

 گل ن:

 م ررراراچرررو فتررررت رفرررت در خلرررع و    

 

 نکیرررررافتی بررررره یررررراد حررررریم یتترررررا  

 (482ص )گلشن اسرار:

 :ناموال

 گررررررر دم خلررررررع و م ررررررارا میرررررررود

 

 بررررد م ررررین  ذمررررر بخررررارا میرررررود     

 (4854  بیت سوم)مثنوی  دفتر 

 :تریاق فاروقی 

 گل ن:

 چرررو سرررمم ارقکرررت ریرررزد بررره سرررارر    

 

   تریاقررررات فرررراروقی اسررررت خوشررررتر    

 (442ص )گلشن اسرار:

 مولوی:

 را  هررررری گزنررررد  ان نشررررد فرررراروق  

 

 د ثن تریرررراق فرررراروقیش قنرررردمرررره ب رررر 

 (2448  بیت پندم)مثنوی  دفتر 

 گل ن گاهی در انتخاب عنوان و سرفص  حتایات نیز مانند مثنوی عک  مرده است:

  گلشن  «أنا فی وادٍ و أنتِ فی وادٍ»جواب پیغک ر به عایشه و ترجکة قول صلی اهلل علیه و ثله مه(

 (.072ص اسرار:

  توجیه بیت حتیم رزنوی  قدمس سرّه ال زیز:  هدت به چره مرار ثیرد گرر رانردۀ درگراهی  /       در

 (.410ص هکان:) سراندامی فسقت چه  یان دارد گر نیک

   عربیابن مکتبگلشن اسرار و 

یشتر م انی عرفان و حتکرت نظرری   در مدلد اول این متاب بپیش ا  این ذمر مردیم  هکانگونه مه 

گل ن به ت یین توحید بر مذاق طوایف مختلرف میپرردا د و ا    گلشن اسرار  چشم میآید. در ابتدای ب

را مطررح  « وحردت وجرود  »منظر اه  وحدت نیز ثن را تشریح میتند. در این قسرکت وی مسرةلة   

 چنانته مینویسد: چند گونه تفسیر و تدلی  مینکاید؛ میسا د و ثن را به

  فرق اصداب وحدت عقیدت این است مه وجود بیشرتر ا  یتری نیسرت    ای را اعلی ایم حال فرقه»

بدون مثرت و اجزا و این اجزا و مثراتی مه دیده میشوند جکله اضافی و اعت اری می اشرند؛ چره در   



 

 

 

 

 

 

 221/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

اعت ارات و اضافات مثرت و اجزا ال م است چون ترک اضافات و اعت ارات مرده شرود مثررت و اجرزا    

 .(21: صگلشن اسرار) .«باقی نکانند

اضافات و اعت ارات اسرت؛ ی نری    این نظر بر این پایه است مه مثرات هکه اعت اریند و توحید اسقاط

فاال رالم ملّره   »در این باره نوشته اسرت:   عربیابننهایت موجود حقیقی اوست و باقی بدو قائکند. در

 ل قائه ب  وجرودٌ مطلرقغ ریرر   موجودٌ به و هو وحده متّصفٌ بالوجود لنفسه ال افتتاح لوجوده وال نهایة 

(. در ادامه گل ن خود بره دفراع ا  ایرن نظریره میپرردا د و      42ص :0)فتوحات  ج .«مقیدٍ قائمٌ بنفسه

مرورد سرر نش قررار میدهرد. در ایرن        مسانی مه هم انسان و هم خدا را موجود حقیقی میپندارنرد 

پس درحقیقرت و  »میگیرد:  رح میتند و نتیدهرا مط« وجود در حقیقت موجود»قسکت او اصطالح 

. . )گلشن اسررار: هکاندرا(  «االمر وجود بیشتر ا  یتی نیست ولیتن دو مرت ه دارد: گاهر و باطننفس

به این تفسیر عرفا حق را در جکیع مظاهر خلق گاهر میشناسند و احتام مثرت گراهر را در جنرب   

 عربری ابرن (. 02ص :0ی  جشرح فصوص الدتم خروار م  نک:سلطنت باطن دائکاً مستهلک می ینند )

و هو عین ما گهر و ما بطن. لیس فی الوجود من یرراه ریرره و لریس فری     »در این باره نوشته است: 

ی باسرکا جکیرع   الوجود شیٌء باطن ریره. فهرو الظراهر لنفسره و ال راطن عرن نفسره و هرو الکسرکم        

گل ن نیز در ایندا این بیت م روف را مره امثرر شرارحان     .(40و  41ص الدتم:)فصوص«. الکدداات

 اند  تضکین مینکاید:نیز نق  مرده عربیابن

 مُلَّکررررا فِرررری التررررروانِ وَهاررررمٌ أو خیررررالغ 

 

 و ع ترررروسٌ فِرررری الکَرایررررا أو گررررراللغ أ 

 (080)نک: نقدالنصوص: ص

هرچه هست در جهان »ای دیگر ا  اه  وحدت را بیان میتند مه اعتقاد دارند سپس وی نظریة فرقه

ریب و شهادت و امر و خلق و جواهر و اعرا  و م قول و مدسوس جکله به یت ار وجود در حقیقت 

موجود است و مدال باشد مه وجودی سوای وجود حقیقی باشد  این است م نی ال اله الّا اهلل مره ال  

وجرود حقیقری نکیتوانرد     او با استدالل اا ات میتنرد مره   (.70)گلشن اسرار: ص «.موجودٌ سوی اهلل

متص  به وجودی دیگر یا منفص  ا  ثن باشد. بنابراین وجود حقیقی حق سر دانه و ت رالی اسرت و    

ای دیگر ا  اصداب وحردت را مطررح میتنرد مره رنرگ      سوای او چیزی نیست. او در ادامه نظر فرقه

الوجرود  جکلره   ویبه عقیدۀ این فرقه ثنچه هست ماسر » وحدت وجود در دیدگاه ثنان لطیفتر است:

  (.74)هکان: ص «.حقیقت موجودمداطِ وجود در نکودی است بی بودِ

اشراره  اسرتداللی اسرت   حقیقی اما ریرای ا  عرفا مه م تقدند وحدت وجود نظر عدهبه وی در پایان 

. )هکان: هکاندرا(  و ا  قول این طایفه راه درک م دث مذمور را ستر و شهود عنوان مینکایدمیتند 

ورد. ا  مد ت و طلب پیر سخن به میان میرآ پردا د و گل ن به بیان ثداب و شرایط ذمر میثن پس ا  

  وی نفس ناطقه را مورد خطاب قرار میدهد و ا  او مه مانند مررری در قفرس مراده مد روس اسرت     

. تشریح خلقت به اعتقاد طوایف مختلف م درث  (81-72)هکان: ص میخواهد مه خود را ندات دهد
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ول است. او ابتدا نظر اه  شرع و اه  استدالل را در این باره بیران میتنرد. وی در ایرن    دیگر مدلد ا

 نامرد ( را ابرواالرواح می صجسراد و مدکرد )  قسکت ا  حقیقت مدکدیه سخن میگوید و ثدم را ابواال

. سپس نظر اه  تناسخ و حلول را تشریح و نقد میتند و در پایان نظر اه  وحدت را (17)هکان: ص

 راند:ین قسکت ابتدا ا  منز مخفی سخن مییسا د. او در امطرح م

 نشرران بررود نخسررتین عشررق گندرری برری  
 

 بار ررررران برررررودگررررر  نشرررررتفتة بررررری 

 (014)هکان: ص

ذاتی اسرت و ثن   تدلّیاول ع ارت ا   تدلّیشود. اول و دوم گاهر می تدلّیبه واسطة  این منز مخفی

(. در این مرحلره اعیران   447ص عرفانی اصطالحات و ت  یرات لغات  حضرت احدیت است )فرهنگ 

واسطة حبم ذاتی و طلب مفاتیح ریب مه مس نخستین  ب تدلّیاابته ا  ذات الهیه به فیض اقدس و 

اعیران و اسرت دادات    تدلّری گیرد. با ایرن  گهور و مکال خویش را فیض می  ن نیستجز او دانای بدا

به شریوۀ فخرالردین    تدلّی(. گل ن در وصف این 005ص هکان:رسد )یاصلی ثن در علم به حصول م

 سراید:یعراقی م

   پررررّی گرررن  مطلرررق جررروش بگرفرررت

 تقاضرررای وجرررود ا  مرررا و مرررن شرررد   

 متررراع حسرررن جسرررت ا  عشرررق رونرررق

 

 بناگرررره ا  ط ررررق سرررررپوش بگرفررررت    

 سررررررافی  عررررردم نررررراقور ن شرررررد   

 گرفترررررار تقیمرررررد گشرررررت مطلرررررق   

 (012)گلشن اسرار: ص

حقیقرت  » نروان  شرود مره عرفرا ا  ایرن مرحلره ب     یعشرق شرناخته م  بنابراین گن  پنهان به واسطة 

 وید:یگنند؛ چنانته گل ن نیز میتنیز یاد م «مدکدیه

 ت رررریمن یافررررت چررررون مخلرررروق اول 

 

 ثمرررررو  رسررررر   مهررررردی مرسررررر    ره 

 (015)هکان: ص

ن دوم متضرکم  تدلّیاول حضرت احدیت جکع و وجود و ت یین اول و قاب  اول است و  تدلّیواقع در

اول و گرّ  اوسرت مره جرامع تکرام اعت رارات و ت یمنرات اسرت          تدلّری تکیز حقایق اسرت  صرورت   

(. 447اصرطالحات و ت  یررات عرفرانی  ص   لغرات   به نق  ا  فرهنرگ    75ص االنس قونوی )مص اح

 دوم میگوید: تدلّیگل ن دربارۀ 

 بناگررره نیرررز ثن هرررم جن شررری مررررد  
 

 بسررررررران خرررررررود د ری در برررررررار ثورد 

 اسرار: هکاندا()گلشن 

 ردد:یگسند و عالم مثرت ا  وحدت پدیدار میرو بنابراین مظاهر به منصة گهور م
 خانرررة وحررردت بررره در شرررد   خلررروت

 سررررررر د رج مد ررررررت را گشررررررادند
 

 گرررر شرررد... بررره صررردرای مظررراهر جلررروه   
 بنرررررای مثررررررت ا  وحررررردت نهادنرررررد  

 (017)هکان: ص



 

 

 

 

 

 

 222/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

 وند.یشثفریده م بدین ترتیب ثسکانها و  مین و تکام مخلوقات به توالی

)هکران:   اسرت « قروس نزولری و صر ودی   »ود یشر ا  م احث مهم دیگری مه در مدلّد اول مطررح م 

ا  نقراط عطرف     تا م اد را میسرا د  خکس و نزول و ص ود مه دایرۀ م دأ . بدث ا  حضرات(045ص

و  مرا در ریرب حرق   »ویسرد:  ینالدتم در این براره م است. خوار می در شرح فصوص عربیابنعرفان 

علکش اعیان اابته بودیم و در عالم روح اموان موجودۀ م دعه و در هنگام نزول به ریوب سرکاوات و  

ارضی و مرور به منا ل م ادن و ن اتات و حیوانات تا حرین وصرول بردین صرورت انسرانیه  مانهرا و       

وج (. هکین سیر در با گشت و عرر 505ص  4  جالدتم)شرح فصوص .«رو گارها در ریب گذرانیدیم

آیرد ترا   میهر حیروانی برر    بصورتپس »ویسد: ینتا حضرت نخستین وجود دارد. گل ن در این باره م

میرسد به حیوانی مه ثن حیوان بر خ میانة حیوان ناطق و ریر نراطق اسرت مثر  فیر  و بو ینره...      

ت ره  سرد و در ایرن مر  یرد تا به مرت ة حتکا و به درجة مکلّرین م یآیهکچنین به لیاقت در مراتب برم

اسم ثن نفس قدسی است. پس چنین نفسی چون ا  عالم صورت بگذرد به واسطة عدم موانع روح او 

تردری  ثمرد امرا در حرال رج رت      ود مه م دأ اوست. اگرچه در وقت ثمدن بره یرفوراً به عالم عقول م

 (.گلشن اسرار: هکاندا. )«فور خواهد رفت. این است م نی قوس نزولی و قوس عروجیبه

 :زبانی گلشن اسرار ویژگیهای

 چند نکونه در  یر اشاره میشود: ب نوان مثال به

 ثیا و ملکة پرسشی دیگری در یک جکله: .0

 (001ص هکان:)  پیکارو پیکانهثرا/ ن اشد ا  چهثیا مدلس نگردد ا  چه. 

 هکاندا( هکان:)  چرا شطرن  دلگرمی ن ا د/ چرا با هر مسی ثیا نسا د. 

 011ص نرک: ؛ نیرز  081ص هکان:)  ا   حکت تو/ چه وقتی هست ثیا راحت تو من اندر حیرتم  

 .(418و  454

 به + ی نتره برای افادۀ مفهوم تقلی : .4

 (.445ص هکان:) به هر رو ی هکینش بود قانون/ به سالی رفت مکتر یا مه افزون 

 (.هکاندا هکان:) گر نپرداختچشکی به صیقلمندرف ساخت / به یک دو دیده بست و صورت 

 در م نی تقاب :« مه»استفاده ا  حرف  .4

   (.411ص هکان:) روانه ثندابه مدض اینته داخ  شد به خانه/ مه اف ی گشت ا 

   و الّا برون ا  ثنچه گفته شد  چنانچه وحید عهد و نادرۀ  مان باشی مه با تو سر و مراری ندارنرد 

 (.400ص هکان:)

  (.417ص هکان:) الدناحشمیشود خفضبه سارر هرچه پیکایند راحش/ مه افزون 

 قسکتی ا  ساختار جکله عربی است: .2
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 ّالکث  چرون دیوارهرا را ا  میانره برگیرنرد نرور      نکاید  فیمیی من حیث الکنا ل و االمامن متدز

 (.011ص هکان:) صدن صد خانه یتی خواهد شد

 (.047ص هکان:) علی قدر م صیت باید  جر بتشد 

   قالب وی او را صالی یا ایتها النفس الکطکةنه ارج ی الری ربمرک دردهنرد    ب د ا  مفارقت روح ا

 (.024ص هکان:) فی مق د صدق عند ملیک مقتدر

 041ص نرک: ؛ نیرز  424)هکران: ص  به موسی نس ت ذنب  نا داد/ علی رأس  مات ثخر درافتاد  

057  072.) 

 :تلفیق ملکات فارسی و عربی. 5

 (.045ص هکان:) الدایگاهی جا گرفتندبه بةس 

 (.412ص هکان:) الذاتاشد چو مرثت/ بود دیو مدممغ  نگیمه قرثن در مث  ب 

 تخفیف ملکات: .2

 (.12ص هکان:) ثهنگ/ به هر گوشی رسد فرسنگ فرسنگبه اندا ِی مه ثن صوت خوش 

 هکاندا(. هکان:) فرار ا  تودۀ این خامدان من/ برو در منگر عرش ثشیان من 

 ِ(.444ص؛ نیز در 414ص هکان:) دنگ و واله/ مه رندی پیش رفتش با پیالهتاد اندر مناری س 

 ای رو :ماربرد  بان مداوره .7

 (.458ص هکان:) ام  قارون چه ماره ای و او ستاره/ بگو پس من میتو چون مه گشته 

 (.422ص هکان:) ای توای تو/ به سوءالظن خود چسفیدهخیال خویشتن را دیده 

 (.414ص هکان:) گوید خدا دارد دو تا شاخثن مور گستاخ/ مه میای ویا بودهتو گ 

 (.411بی پاطکه بچه مرده )هکان: ص رده/ رفیقان بی ای با پن مه دارم بیضه 

       نهی ا  عشوه یک دستی به  انو/ بگیری دست دیگر را به پهلو/ مره وای ا  درد پرا رفرتم مرن ا

 .(402دست/ بشارت چایت اندر چایدان هست )هکان: ص

  خواننرد برر من رر    دردی روی ثورد/ مره مری   وی دنیا بدل و جانش به عق ی پشت چون مرد/ به

 (.458هنو ش/ به وقت وعظ اوصاف منو ش )هکان: ص

 (.451شرمی وسیله/ بترس ا  ایزد ای ننگ ق یله )هکان: صقدر بیمتن این 

  مه حق منّرت نهراده/ بره    منون   انتار جانت رَست یا نه/ دلت اقرار ثورده است یا نه/ یقینت شد

 (.421هارون تا چه حد تخصی  داده )هکان: ص

 (.411سخن گستاخ گفتن در بر حق/ دمان دین براندا د   رونق )هکان: ص 

 .)ساعت نصف نگذشتی مه ناگاه/  ن خ ما  ثمد با دوصد ثه )هکان: هکاندا   



 

 

 

 

 

 

 222/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

 ثسرکان هرر مرس منرد     سوی /   مار خویشتن خود منف   شد/ بخودش ثخر بِوَاللّهی خد  شد

 (.425تُف/ چراغ ایزدی را مرده او پ ف )هکان: ص

 :جدیداصطالحات  ترکیبات و کلمات،گستردگی 

ملکرات قابر  تروجهی مشراهده     منثرور    بخشدر متن گلشن اسرار  چه در قسکت منظوم و چه در 

مروارد بسریار   ) بران ایرن اارر در برخری ا      جدید هسرتند    و ترمی ات بخشی ا  این ملکاتمیشود. 

. (08و  02)مروارد   و بخشی دیگر مربوط به لهدة ما رونیند( 5و  2  0؛ هکچون موارد: امرو ی است

اند و یا ویژگی سر تی او هسرتند مره      بتار رفتهبرخی ا  ثنها نیز به ضرورت و ن یا قافیه بدین شت

  این ملکات  اصرطالحات  ا ب ضی .(44و  44  40  01)مانند موارد:  تی میشوندشام  لغات ادبی سنّ

 و منایات را در  یر میآوریم:

 ثباد:  خانه. 0

 (.414ص هکان:) ثباد!رستاد/ مه یا موسی چه مردی  خانهخدا پس وحی بر موسی ف 

 توفیر:. 4

 (.448و  477ص؛ نیز در 487ص هکان:) چه در هر امری افراط را بر تفریط توفیری نیست 

 بند شدن: ئیبدادست . 4

  (.85ص هکان:) بند نخواهد شد ئیبدادست طالب 

 :و دست باال گرفتن ثش پختن. 2

 نرک: ؛ نیرز  482ص هکران: ) خواهی بگیری دست باالشپزد ثش/ تو میمی بخوبیدی مان چو دی 

 (.410ص

 نخواسته:خدای. 5

   ... پس بر طالب صادق است مه چنانچه خدای نخواسته مظنة ثن صفت را به خود داشرته باشرد 

 بترار هکرین م نری   را ب «ننکروده خدای»( 084صهکچنین در جای دیگری ) (.040ص هکان:)

 برده است.

 :«دلی ب»و  «برای»در م نای  «مدض». 2

 هکران: ) ای اال برای تدصی  م رفت  نه مدض طلب مال و جاه یا نفقه و مسروت ته نیامدهبدانی 

 (.411و  025ص نک:؛ نیز 047ص

 چشکک  دن:. 7

 (.041ص هکان:) هر جازدی چشکک بمیبودی دل به ایکا/ در ایوان به بستان میر 

 جدول و ان ار:. 8

 042ص ؛ نیز درهکاندا هکان:) دو رو ی شد ا  ثن جدول بریدی/ مشیدی پا به ان اری رسیدی  

 (.442و  450
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 دخلی به یتدیگر نداشتن:. 1

  دخلری بره یتردیگر ندارنرد    انرد مره   ب ضی هر یک ا  این مراتب االاه را عالکی جداگانه دانسرته 

 (.054ص هکان:)

 رجین:خُو خُرجی . 01

 (.078ص هکان:) یک ابله را پر ا   ر بود خُرجی/ یک ابله را پر ا   ر بود خُرجی 

 هکاندا(. هکان:) سدرگه ابلهک بیدار گردید/ پی خرجین خود بسیار گردید 

 چیت فرنگی:. 00

  (.012ص هکان:) چیت فرنگی  تُشان ببز  گاوان جنگی/ هکه جلهکه با ریش 

 قدرمشناس:. 04

 (.401ص هکان:) مه ای نگرفته اندر دوستی پاس/ ندانستم مه باشی قدرمشناس 

 بر سر خاک مردن:. 04

  (.041ص هکان:) تردمیترد/ درون موچه بر سر خاک مییتی پیراهن ا  رم چاک 

  :«مدتم»به م نی  «قایم». 02

 (.078ص هکان:) گرفتستیم قایم م دایم / دم دنیائیهکین در فتر دنیا 

 تکیز مردن روی چیزی: برای «رومال». 05

 (.044ص هکان:) ص ا رومالش ا  باران گرفته/ ر ار ا  س زۀ ریدان گرفته 

 گول خوردن:. 02

 (.011ص هکان:) مخور گولش نشان ره هویداست/ مه فردا عذر بهر جرم فرداست 

 ترمیب جال ی است مه احتکاالً خود گل ن ساخته: بلندان:مدرک. 07

 (.412ص هکان:) بلندان نیستش راهتس هست اندر فهم موتاه/ برِ مدرکهر ثن 

 :«ب دا گهر»در م نای  «پسین. »08

  (.044ص هکان:) هر ص ح و پسینی سایه بر عرشفتد در ا  صنوبرش/ بمیبه قامت 

 «:چرند»در م نی « اچرند». 01

  (.487ص هکان:) ثر تا واپس بری قندفصیدان حرف اچرند/ شتر میمگو پیش 

 :«بانگ»در م نی  «وانگ. »41

 (.444ص هکان:) به وانگ و ناله ثید دیده گریان/ نیارد در دهان ا  دایه پستان 

 :«نشسته» بدای «شِسته. »40

 (.472ص هکان:) فرش و بالین/ به خامستر  به گلخن شسته رکگیننوا  بیفقیر و بی 

 :«فوراً»در م نی  «روانی. »44



 

 

 

 

 

 

 227/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

 (.407ص هکان:) اگر تخکی مه ثن را میفشانی/  مین اخراج میتردش روانی 

 :«به سر بردن»در م نای  «سر مردن. »44

  (.047ص هکان:)  توان مردمی/ مگر در این متان سر   توان مردمیمگر منزل در ثذر 

 بر طور:. 42

  (.048ص هکان:) سپاریدمیگذارید/ وگر پی در پی ما میاگر بر طور ما پا 

 به دیوانه خواندن:. 45

 (.041ص هکان:) خوانندمیاش یا به دیوانه 

 :«در پی»به م نی  «با ابا . »42

  (.475ص هکان:) گرنه رفته با ابا  او باش یافتی دمسا  او باش/ ونشان گر 

 :«خرمن اندوختن»به م نی  «خرمن اندو  مردن. »47

  (.081ص هکان:) رو / مه در ان ار مردی خرمن اندو ناید به یتمیسرت در سایه 

 «:مرت ط بودن»در م نی  «مار داشتن. »48

 (.471ص هکان:) به صیق  قرص مَه ماری ندارد/ طال ا  میکیا باری ندارد 

 «:ا  یاد بردن»در م نی « ا  یاد دادن». 41

 (.042ص هکان:) ا  یاد دادند طوری ثن بهشتمه پا در منزل رفلت نهادند/ ب 

 برای تشویق:«  نهار. »41

     :؛ 82صپس اگر طالب را شرف خدمت ایشان نصیب شود  نهار قدر ثن دولرت را بدانرد )هکران

 (022صنیز در 

 «: نهار»در م نای « اهلل. »40

 ( 041صهکان: درین ره ا  ع ث اهلل مپوئید/ رفیق ا  بهر خود ایندا مدوئید.) 

 «:ت دب»م نای هکچنین در 

  :(.472صبِوَاهلل والهم در حیرت عشق/ چه بسیارست  اهلل  ریرت عشق )هکان 

 «:بتوانی»و « توانی»بدای « بتانی»و « تانی. »44

  :(.412صب  اینها ساح  فهم من و توست/ مه تاند ق ر بدری ثنچنان جست  )هکان 

 نرک: ؛ نیرز  448صگیری رمیدن/ مکران عشرق مری ترانی مشریدن  )هکران:       تو مز یک تیر می 

 (.447و  440ص

 ادبیّت گلشن اسرار:

 اند  فهرستوار ذمر میتنیم:ای ا   ی اییهای این متن را مه در صنایع ادبی متدلّی شدهنکونه
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خردایی و ا   راه این است  مرد باش و برو  اگر هکه را م کول میداری  پس تو خود مررد  ». سدع: 0

هکة افراد نوع ناس سوایی. هر مس مه به این صفات متصف نیست اگر در ل اس عوام است ماالن ام 

)گلشرن اسررار    « مننردۀ  مررۀ نراس و خنّراس اسرت.     است و چنانچه در مسوت خواص است گکراه

 (.81ص

م )هکران:  به م صومی مه مظلوم است و مسکوم/ به مسرکومی مره مظلروم اسرت و م صرو     . طرد و عتس: 4

 (.082ص

 (.408ثگهی هست )هکان: صبه ثن رندی دهند این بادۀ مست/ مه ثگاهیش ا  بینکا: . متناقض4

الکث : به دیده ِهشرت صریقلتار انگشرت/ نهرادش دسرت طفر  ثنگراه در مشرت )هکران:          . ارسال2

 (.445ص

 (.410راسش بود چون ا  فتنة  فت/ در ثخر بر فن ع ماسیان رفت )هکان: ص. تلکیح: ه5

 (.412بددمی لب متن در خنده پیدا/ مه ا  مرجان شود ل ل  هویدا )هکان: ص. است اره: 2

در وجود مریزاد پای فهکی مه در سنگالخ الفاظ نلغرزد. نرا م بره دسرت درمری مره برا        ». تش یه: 7

صولدان ذوق در فترت  گروی م نری ا  میردان ع رارت بربایرد؛ بره  ور برا وی مد رت  چنرگ بره           

ین عنایت  ند؛ شاید در این طریق پرخطر ا  ق ر چراه ضراللت شررک بره اوج مراه هردایت       الکتح  

 (.21-28)هکان: ص« توحید درثید.

 گلشن اسرار از منظر تاریخ:

  اطالعرات فراوانری مره    (041)هکان: ص ق و اارات مخرّب ثن0441اشاره به  لزلة ما رون در سال 

و ثگاهیهرای دیگرری مره ا     ( 442)مثالً در صمیتوان ا  این متاب دربارۀ  ندگی گل ن بدست ثورد 

هکچون داستان رریب موصلی مه طنزی هرم در ثن نهفتره   تاریخ اجتکاعی ثن عهد حاص  میشود  

 است:

 رریرررررب مفلسررررری ا  شرررررهر موصررررر 

 

 بررره ترررونی در  مسرررتان داشرررت منرررزل     

 بینرررروا  مسررررتین  مشررررومش پریشرررران   

 

 چررررو انگِشررررت ا  دخررررانش روی ثتررررش   

 ترررررد برررراالبرررره  اری سررررر   رررررم می  

 

   حرررق میخواسرررت دایرررم مررررگ سررررما    

 چرررو رو  ا  شرررب فرررزون ثمرررد بررره انررردا  

 

 سررررر د رج  مررررین مرررررد ثسررررکان بررررا   
 

 برره چنرردان ریخررت ل رر  ا  حقّرره بیرررون   

 

 مرره چررون مرروه بدخشرران گشررت هررامون     

 شرررد  خررروان رریرررب موصرررلی الدکرررد   

 

   گلخررررن جانررررب مسرررردد روان شررررد    

 مررره ناگررره رلغلررری در شرررهر برخاسرررت   

 

 قیامررررت ا  میرررران خلررررق شررررد راسررررت 

 



 

 

 

 

 

 

 229/گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او  

 مرره یررارب! ا  مدررا پیرردا شررد ایررن رررول   

 

 خواهرررد   مرررا ایرررن بررراع لِزبول    چررره می 
 

 
 چررو دیررد ایررن مرراجرا ثن گلخنرری مرررد     

 

 تررروان خررروردبررره حیلرررت گفرررت نرررانی می 

 بررررره دورش خلرررررق ا  دور ایسرررررتادند   

 

  برررران در پرسررررش حررررالش گشررررادند    

 مررررره ای بیگانررررره! حرررررقِّ ثشرررررنایی   

 

 ای و ا  مدرررررایی بگرررررو مرررررآخر مررررره  

 مشرررید ا  دل صرررفیری چرررون سررررافی    

 

 مررره مرررن افالمررریم  فرخنرررده ج ریررر ...!   

 نتیجه: 

برخری ا   گلشرن اسررار پررداختیم و     ادبری و  در این مقاله بره بررسری ویژگیهرا و مختصرات  برانی     

 الوه با ارائه دادن فهرستی ا  ملکات و اصطالحات جدید و یرا  ب. بیان مردیم ثن را یس تویژگیهای 

و  با بررسی مواردی ا  این متاب و مثنوی م نروی  گستردگی ثنها را نکودار ساختیم وخاص این اار  

. را نشران دادیرم  برر گلشرن اسررار    و ابن عربی   چگونگی تأایرگذاری مثنوی و ات اع او عربیابنثاار 

و تدلی  علکی و دقیق این اار برای شناخت تدوالت  بان فارسری در دورۀ قاجاریره و سریر    بررسی 

بطور ملی میتوان وجوه اهکیرت گلشرن اسررار را در مروارد  یرر       تتوینی ثن بسیار مفید خواهد بود.

 بندی مرد:تقسیم

و ابن عربری     ادرام نظریات مولویای خاصو پرهیز ا  جان داری ا  فرقه : نظریات م تدلعرفانی .0

 .و تدوین ااری جامع

 ها  ترمی ها و اصطالحات جدید و روان.تار بردن وانه: ب بانی .4

هرا  اسرتفاده ا    ها و ثرایره سرد  س تی خاص در تنظیم مطالب متاب بصورت نظم و نثرر   : ادبی .4

 .و دیگر اش ار مهن به مثنوی م نویگوناگون متون مختلف ادبی  اشارات 

 ما رون  شرناخت  نردگی   هیان   لزلةاللّعلیهای گوناگون تصوف ا  جکله اشاره به فرقهتاریخی:  .2

 عصر قاجار. تاریخ اجتکاعیگل ن و 

 :منابع

متابخانة مدلس شورای اسالمی  به خط  144تذمرۀ خرابات  هالمو میر ا قاجار  نسخة شکارۀ  -0

 م لف.

ثدمیرت  جلرد چهرارم  تهرران:      اده دانشکندان و سخن سررایان فرارس  مدکدحسرین رمرن     -4

 .0421متابفروشیهای اسالمیه و خیام  

شناسی نگاه عرفانی(  مدکدرضا شرفی ی مردمنی     بان ش ر در نثر صوفیمه )درثمدی به س ک -4

 .0414تهران: سخن  
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اهتکام ندیب مایر  هرروی  تهرران: مرولی      الدین حسین خوار می  بهالدتم  تاجشرح فصوص -2

0484. 

 .0451طالحات و ت  یرات عرفانی  سید ج فر سدادی  تهران: طهوری  فرهنگ لغات  اص -5

عربری  ت لیقرات علیره بقلرم ابروال الء عفیفری  نینروی: متت رة         الدین ابنالدتم  مدیفصوص -2

 ق.0211دارالثقافة  

پژوه  مدلّرد دهرم  تهرران: دانشرگاه     فهرست متابخانة مرمزی دانشگاه تهران  مدکدتقی دانش -7

 .0421تهران  

های خطی متابخانة مدلس شورای ملّی  احکد منرزوی  جلرد یرا دهم  تهرران:     رست نسخهفه -8

 .0425چاپخانة مدلس  

 .0474ما رون در ثئینة فرهنگ ایران  منوچهر مظفریان  شیرا : نوید شیرا   -1

گلشن اسرار  مدکردماگم گلر ن مرا رونی  تصردیح و تدقیرق ع دالرسرول فرروتن و مهردی          -01

 .0414اسالمی   حیدری  قم: مدکع ذخایر

الدین مولوی  براساس نسخة رینولد نیتلسن  تصردیح و برا بینی دمترر    مثنوی م نوی  جالل -00

 .0482الدین نوری  چاپ چهارم  تهران: متاب ثبان  نظام

های دمترر مدکرود طاووسری       با تصدیح و تتکی  و افزوده«داور»الفصاحه  شیخ مفید مرثت -04

 .0470شیرا : نوید شیرا   

 .0422نا  خراب  احکد قاجار  به موشش دمتر ع دالرسول خیامپور  ت ریز: بی مصط ة -04

نامه مارشناسری  های گل ن ما رونی  فر انه مظفریان  پایانم رفی احوال  ثاار و بررسی اندیشه -02

 .0472ارشد دانشگاه شیرا   به راهنکائی دمتر منصور رستگار فسائی  شهریورماه 

نگار خورموجی  تصدیح و تدقیق سید علری ثل داوود  تهرران:   یقاالخ ار  ج فرخان حقانزهت -05

متابخانه  مو ه و مرمز اسناد مدلس شورای اسالمی و سا مان چاپ و انتشارات و ارت فرهنگ 

 .0481و ارشاد اسالمی  

الفصوص  ع دالرحکن جامی  با مقدمه و تصدیح و ت لیقات ویلیرام  نقدالنصوص فی شرح نقش -02

الدین ثشتیانی  تهران: م سسة مطال ات و تدقیقات فرهنگری   سید جاللچیتیک و پیشگفتار 

0471. 

 اده  بیشاپور  سال ششم  نگاهی به  ندگینامة چند تن ا  ش رای ما رونی  مدکدمهدی مظلوم -07

 .0411  422ش 


