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 چکیده :

ازمشایخ وابسته به  ادبی سدۀ نهم هجری و شخصیتهای عرفانی و احمد بن موسی رشتی استادی از

: شرح گلشن راز، شرح جام عبارتنداز وی حوزۀ تصوّف آذربایجان به شمارمیرود.آثار برجای مانده از

جهان نمای مغربی و شرح ترجیع بند اوحدالدّین کرمانی.شرح او بر گلشن راز شبستری یکی از 

در دسترس دربارۀ متأسّفانه هیچ یک از منابع قدیمترین شروحِ آن منظومۀحکمی و عرفانی است. 

شخصیت و آثار وی ناشناخته این روی زا اند.سخنی به میان نیاورده های اوزندگی، آثار واندیشه

آن است که ضمن معرّفی اجمالی احمد بن موسی وآثارش، به بررسی  بر راین نوشتات.اسمانده

فکری  و سه سطح زبانی، ادبی او، شرح گلشن راز، در محتواییِ مهمترین اثرِ ویژگیهای سبکی و

پس از بررسیهای  بی قراردهد.ارزیا صوفیانۀ فارسی مورد جایگاه آن را در میان متون نثر بپردازد و

باراتِ سادگی ع ،انجام شده، میتوان گفت نتایج حاصل ازاین پژوهش حاکی از یکنواختی شیوۀ نگارش

گیری ازآیات، احادیث، اصطالحات عرفانی،  بهره با است که نوّع در بیانِ معانیِ ابیاتِ شبستریت نثر و

تداوم ، ترکیبات عربی مفردات و ستفاده ازا با واقوال صوفیان  کالمی، فلسفی، نجومی، حکایات و

 . استدراین اثر تحقّق یافته آثارعرفانی به سبک قدمارسنّت شرح نویسی ب

 شرح گلشن راز، احمد بن موسی رشتی استادی، نسخۀ خطّی، ویژگیهای سبکی. :کلیدی کلمات
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 مقدّمه: - 9

وهشتم هجری است. اودر اواخرسدۀ هفتم  شبستری از عارفان بزرگ قرن شیخ سعدالدّین محمود

ودرمحیط خانقاهی شبستر وتبریز پرورش یافت واز تعالیم  گشود هفتم درشبستر دیده به جهان

؛ از 363، ص 2ب 3ر.ک. تاریخ ادبیات درایران، ج مند گشت.)مشایخ صوفی و واعظان آن دیار بهره

؛ تاریخ نظم و 318ران، ص ؛ جستجو در تصوّف ای221العارفین، ص؛ ریاض186سعدی تا جامی ص

، سفرهای زیادی زوی عالوه بر تحصیل علوم ظاهر ودانش تصوّف درتبری .(161، ص1نثر درایران، ج

ازمحضردانشنمدان وعارفان  وغیره داشته ودرطول این سفرها نیز به سرزمینهای مصر، شام، حجاز

 ها برگرفته است. چنانکه خود در سعادت نامه میگوید:   وازمصاحبت با آنان توشه

 مدددّتددی مددن ز عددمددر خددویددش مدددیددد   

جاز       به مصدددر و شددددام و ح ها   در سدددفر

 جددمددع کددردم بسددددی کددالم غددریدد      

 از فددتددوحددات و از فصدددددوص حددکددم   

 

 صددددرف کددردم  بدده دانددش تددوحددیددد    

تک  روزوکردم ای دوسددددت   تاز  و شدددد  

 کددردم آنددگدده مصددددنددّفددات عددجددیدد     

 کم...هیچ نگذاشدددددددددتم ز بیددددددش و ز    
 ( 168)سعادت نامه، مجموعۀآثار شیخ محمود شبستری، ص

مانه عربی و پیرو تصوّف حکیابنالدّین درتصوّف وعقاید عرفانی تحت تأثیر تعالیم محی شیخ محمود

. استمددعقل ونقل( بوده عارفان وبرهانی کردن آنها بههای شهودیها ویافتهعقالنی پدیده )توجیه

-ابنالدّینمدّتی ازعمرخود رادرمطالعۀ آثارمحیی که سعادت نامه اشاره میکنددر  چنانکه گذشت او

 است.)نیز ر.ک.کرده ودرآن به تبحّر رسیده سپری الحکمفصوص و فتوحات مکّیّهعربی ازجمله 

نویسان وفات او را  (اکثرتذکره226-222موحّد، ص سیری درتصوّف آذربایجان، صمد

، حاشیۀ 1؛ آتشکدۀ آذر، ج 367ص، 2، ب3اند.)تاریخ ادبیات درایران، جهجری نوشته327درسال

وجود قراینی نشان می دهد که وفات شیخ محمود  امّا (1332، ص2هفت اقلیم، ج؛ تذکرۀ138ص

؛ 12-11، ص2است.) ر.ک. روضات الجنان وجنّات الجنان، جهجری اتّفاق افتاده 377درحدود سال

 (  333سفینۀ تبریز، ص

وزبدۀ تألیفات اوست که دربحرهزج  مهمترین اثر شیخ محمود شبستری رازگلشنوی مثن 

این منظومه را درجواب هفده سؤال منظوم امیرحسینی هروی  است. شبستری حدودهزاربیتو

است. شیخ محمود به اشارت استاد خود شیخ ازعرفای خراسان در مباحث عرفان نظری سروده

پس ازآن و جواب گفته، باز میفرستد المجلس هر بیت هروی را با بیتیبهاءالدّین یعقوب تبریزی فی 

وی تاریخ  ، منظومۀ گلشن راز را به وجود میآورد.برابیات وجوابهای مجمل خود بیتهایی نیزافزوده

هجری 313وصول سؤاالت مذکور را که درحقیقت تاریخ آغازمنظومۀ گلشن راز نیزهست، شوّال 

، 3نیز ر.ک. تاریخ ادبیات درایران، ج ؛61-68جموعۀآثار شبستری، صاست.)گلشن راز، مذکرکرده



 

 

 

 

الهی »به صورت گلشن رازدرآخرین مصراع آن منظومه  تاریخ پایان نظم (همچنین مادّه367ص، 2ب

 (123)ارغنون، حاشیۀص .میباشد 313آمده است که به حساب جُمَل برابر با « عاقبت محمود

عنوان  عرفانی به عمیق ایجاز، داشتن جنبۀ تمثیلی واشتمال برمباحثاین منظومه به سب  سادگی، 

ای از حکمت صوفیانه اززمان سرایش مورد توجّه دانشمندان، عارفان وشاعران قرارگرفت، به گنجینه

)ر.ک. شروح است.سروده شدهکنون قری  پنجاه شرح و ترجمه و نظیره بر آن نوشته وه تا طوری ک

 کرد:   ازجملۀ آن شروح میتوان به موارد زیراشاره( 127 -23گلشن راز، ص

الدّین محمودحسینی ازنظام گلشن نسائم(، 1ترکۀ اصفهانی)قرن محمّد بن علی الدّینشرح صاین

الدّین حسین بن اثرکمال اردبیلیشرح الهیق.(،  837-817داعی) الدّیننظام    شیرازی معروف به

الدّین ازشجاع حدیقةالمعارف(و127متوفّی«)الهی»به الدّین عبدالحق اردبیلی متخلّصشرف

؛ 127 -23ص ؛ نیز ر.ک. شروح گلشن راز،338 -336ص (.)دانشمندان آذربایجان،1ی)قرنلکُربا

 .(2773و ص1276 -1272 ، ص2؛ کشف الظّنون، ج133 -162، ص1، جنسخنوران آذربایجا

ه در نیمۀ اوّل قرن نهم هجری شرح احمد ابن موسی رشتی استادی یکی ازقدیمترین شروح است ک

االعجاز فی مفاتیح با شرح الهیجی موسوم به است.این شرح درقیاس( به نگارش درآمده877)سال

هد .ق. به انجام رسیده، حجم 177هجری آغازگردیده و پیش از سال833که درسالرازشرح گلشن

 کمتری دارد.

اثرِ یادشده در چه مواردی خالصه  آن است که عناصر سبکی پدید آورندۀ این پژوهش پرسش اصلی

 صوفیانه دارد؟منثورمیشود واین کتاب چه جایگاهی در میان آثار

 تاکنون دربارۀ احوال و آثار رشتی استادی پژوهشی صورت نگرفته و هیچ یک از پیشینةتحقیق:

 شاید بتوانراز است، از آنجاکه مهمترین اثراستادی شرح گلشن است.چاپ نرسیده به تألیفات او نیز

 االعجازالهیجی به عنوانشهرت مفاتیحمعرّفی نگردیدن و تصحیح نشدن شرح او را  واو  علّت گمنامی

برتمامی  که دانست نظران و پژوهشگرانراز در میان صاح  گلشن کاملترین شرح مهمترین و

 سلیه افکنده است.تحقیقات در حوزۀ گلشن راز 

 شرح وی بر گلشن راز و گمنام بودن احمد بن موسی رشتی استادی و، شضرورت انجام پژوه

 جایگاه ویژۀ گلشن راز شبستری در ادبیات ادب عرفانی فارسی است که شهرت و او در اهمیّت آثار

  عرفانی فارسی بر این ضرورت تأکید میورزد.

 تصوّف اسالمی سدۀ نهم هجری و عنوان یکی از بزرگان عرفان ومشارالیه به  معرّفی: شاهداف پژوه

فراموشی ازچهرۀ یکی دیگر  گرد زدودن نیز ادب فارسی است و درعرفان و بررسی جایگاه او

ابل قهای خطّیِ هازآثارماندگارمیراث مکتوب در زمینۀ عرفان و ادب تعلیمی فارسی با شناسایی نسخ

  ن.ی آسبک آن و بررسی محتوایی و دسترس



 

 

 

 

 :احوال و آثار احمد بن موسی رشتی استادی -9-9

استادی درهیچ یک ازمنابعِ دردسترس ومورد مراجعۀ نگارندگان،  موسی رشتیبن از احوال وآثاراحمد

ومنابع تاریخ تصوّف وعرفان اسالمی مربوط  رجال، کتابهای تاریخ ادبیات ها،کت  اعالم واعمّ از تذکره

است. تنها آگاهی مختصری که دربارۀ وی از آن ذکری به میان نیامده به قرن نهم هجری و پس

میتوان به دست داد، منحصر به اظهارات خوداوست که درمقدّمۀ شرحش بر رسالۀ جام جهان نمای 

( آورده است، که بخشهایی ازآن دراینجا نقل 871مغربی تبریزی مشهور به شمس مغربی )متوفّی 

برسبیل سیاحت گذری به  ته درتاریخ سنۀ عشرین ثمان مائهروزهای گذش روزی از»میشود:

ندی چ الحدثان افتادیم وبه مدرسۀ شیخیّه ساکن شدیم.دیارآذربیجان به شهرمبارک تبریزحمیت عن

وبه  تردّد میکردند 1االستادیالرشتیبن موسی اعنی احمد این فقیرِحقیر، از طلبۀ آشنا وبیگانه نزد

ه ب ودند وامّا ندانستند... ودرکَرّۀ اخری درسنۀ خمسین وثمان مائه گذاربازمشغول ب خواندن این کتاب

و... الغرض ازآن  وجمعی از مریدان موالنا مرحوم ]مغربی[ بودند شهر تبریزافتاد وبه مدرسه نزول شد

 فریزادعزّه. اتّفاقِ صحبتِ ش اهلل توفیقه والمشهوربه میرشکّی ادام جمله یکی کمال الدّین یوسف بود

درویشی  منسوب به مدرسه جای درویشان نیست وخود که به فقیر درخواست کرد وازاین افتاد

 ب(271-ب278کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ورق  2261نسخۀشرح گلشن راز، «)بودند...

نمای مغربی، به قلم احمد جهانشرح جام»ذیل مؤلّفان فهرستهای نُسَخ خطّی نیزدرفهرستهای خود

-،همین مطال  را باکمی دخل وتصرّف از مقدّمۀ شرح مذکور نقل کرده«رشتی استادیبن موسی 

های نسخه؛ فهرست 661ص 1ج ،مرکزی دانشگاه تهران ی کتابخانۀاند.)ر.ک.فهرست میکروفیلمها

( دانش پژوه 227-223، ص1، ب 3، جکتابهای فارسی؛ فهرستوارۀ 1222ص ،1ب 2، جخطّی فارسی

میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ضمن معرّفی نسخۀ شرح گلشن رازاثر در فهرست 

ر(، آن را ساختۀ )نوشتۀ( 278-پ122)ورق2261احمد بن موسی، مندرج در مجموعۀ خطّی شمارۀ

آورد ی ذکری به میان نم« رشتی استادی»هجری وتألیف احمد بن موسی جبالی! میداند واز877

ناً عی.«است.(از تعلیقۀ احمد بن موسی جبالی برمقاصد تفتازانی یاد کرده712:2) یچلب»ومینویسد:

 است.( نیز نقل گردیده212، ص27همین مطل  درفهرست فنخا )ج

گفت که احمد بن موسی درترقیمۀ شرحِ خود به انجام یافتن ِآن در سال  دربارۀ نوشتۀ منقول باید

 انجامه چنین است : هد .ق. تصریح نموده که بخشی از آن ترقیمه یا877

 نوشددتم شددرح گلشددن درحضددددددددورش   »

کدام اسددددت       ئل  ند کسدددی سددددا  نمی دا

 نمی گویم لقدد ، مخفددددددی گدددددددذارم 

 کدده بودم از حضددددددددددورش غرق نورش     

 کدده او را اندددرین عددالم چدده نددام اسددددت 

سددددم خددددود  بیددددارم    ولی تددددا   ریخ و ا

                                                           
 . اشتهار او به رشتی استادی باشد ، در دست نیست گویای سب متأسّفانه آثار یا مطال  دیگری از مؤلّف که  -1



 

 

 

 

ینجددا هشدددتصددددد و چددار        ز بود ا  هجرت 

بار        یک  به  تاریخش   بگفتم شدددددددددرح و 

 به ختددم انبیددا  و ختدم قدددرآن

به هم یدددددددار      با او  هل سددددالش دگر   چ

 کدده هسدددتم احمددد موسدددی بدده گفتددار        

 «که ختددم کار مدا بدا خیدر گدردان

دانشگاه؛ 2261؛ نیز ر.ک.ترقیمۀ نُسَخ 281-288ملک، ص 2223)شرح گلشن راز، نسخۀ 

 (.28، صشروح گلشن راز؛  مجلس17776علّامۀ ؛1181مجلس؛ 1272

الظّنون)اثرکات  چلبی معروف به حاجی خلیفه( وسایرمنابع ازفردی این که درکتاب کشفنکتۀ دیگر 

( همان 1381-1387،) ص2بلکه درج ؛استذکری به میان نیامده جبالی به نام احمد بن موسی

( چنین 311الدّین مسعود بن عمرتفتازانی)متوفّی داثرعلّامه سع الکالمالمقاصد فی علممنبع، ذیل 

همچنین در  «.المجدی فی ذیله الخیالی ذکرهللمولی احمد بن موسی ۀوعلیه تعلیق»است:آمده

هجری 837( نیزازاحمد بن موسی خیالی رومیِ حنفی یاد شده که در سال132،ص1العارفین )جۀهدی

 زتألیفات اوحاشیۀ شرح تجریدالعقاید سیّد شریف، حاشیۀ شرح وقایۀ صدرالشّریعه،اوفات یافته و

وی  رد.ب نسفیّه وشرح قصیدۀ نونیّۀ خضربک درعلم کالم را میتوان نام برالعقاید رح السّعدحاشیۀ ش

ازعلما ومتکلّمان معاصرسلطان محمّدعثمانی وشاگردخضربیگ به شمارآمده وعمدۀ تحصیالت اودرنحو 

 837عربی بوده واشعاری نیزبه عربی دارد. منابع مختلف تاریخ وفات او را بین سالهای زبان

، 1ج ؛ کشف الظّنون، 383، ص 1اند. )نیز ر.ک. مؤلّفین کت  فارسی وعربی، جهجری نوشته836تا

؛ معجم 273، ص1؛ االعالم زرکلی،ج2723، 1381، 1378، 1172، 1177، ص 2و ج 373ص

، ه؛ لغتنام23؛ تسامحات ادبی، ص 822، ص 1؛ معجم المطبوعات، ج188-183، ص2المؤلّفین، ج

شاید التباس دو شخصیّت احمد بن موسی رشتی استادی و احمد بن  .لی(ذیل احمد بن موسی خیا

اشد بضبط شده، ازآنجا ناشی شده جبالیدر فهرست میکروفیلمهای مذکوربه خطا  موسی خیالی که

 اند. عالوه برتشابه اسمی میان آنها، هردو تن ازعلمای قرن نهم بوده که

دان آذربایجان وسخنوران آذربایجان نیز مطلبی که کتابهای دانشمن درفهرستها ومراجع دیگرمانند

ند انظرما باشد، وجود ندارد، بلکه تنها به ذکراین نکته اکتفا کرده اندیشۀ شارح مورد    بیانگرزندگی و

 هجری انجام یافته است.877که شرح احمد بن موسی رشتی استادی بر گلشن راز به سال 

( در 871شیرین مغربی، مشهور به شمس مغربی )متوفّی سعید نفیسی در شرح احوال موالنا محمّد

میکند ودر آنجا  ضمن معرّفی رسالۀ جام جهان نمای او، ازشروح متعدّدی که برآن نوشته شده، یاد

دوتن ازشاگردان مغربی میداند که هرکدام  وجیه الدّین علوی واحمدبن موسی رشتی استادی را

( همچنین 363، ص 2تاریخ نظم ونثر درایران، ج اند.) ر.ک.شرحی بررسالۀ جام جهان نمایِ وی نوشته

( را دوتن 821لئونارد لویزن احمد بن موسی وعبدالرّحیم خلوتی معروف به مشرقی تبریزی)متوفّی 

؛ نیز ر.ک. دیوان مغربی، 131است.)فراسوی ایمان وکفر، صازمهمترین مریدان شمس مغربی برشمرده

 (12مقدّمۀ مصحّح، ص



 

 

 

 

ید، احمد بن موسی رشتی استادی ازمشایخ صوفیّه وعلمای قرن نهم اطال  یادشده برمیچنانکه ازم

است وی ازشاگردان شمس  معلوم نیست. آنچه مسلّم امّا تاریخ والدت ووفات اوبرای ما ؛هجری بوده

ا هبا مطالعۀ کتاب های اوبوده وازطریق آثار وسخنان مغربی ومغربی و از شارحان آثار و پیروان اندیشه

های کسانی چون صدرالدّین قونیوی، فخرالدّین عراقی ودیگران باافکار وآراء شیخ محیی الدّین رساله و

ن شرح جام جها راز وآثاردیگرش مانندگونه که در شرح وی برگلشن ابن عربی آشنایی یافته وهمان

 اشارات متعدّدیاوحدالدّین کرمانی نوشته، مالحظه میگردد،  نمای مغربی وشرحی که برترجیع بند

است. عالوه براین، ردّ پای به شیخِ اکبر نموده و سخنان و اشعار ابن عربی و پیروان او را نقل کرده

نظام فکری وطریقۀ سلوک ابن عربی را درسخنان خودِ احمد بن موسی نیز به وضوح می توان مالحظه 

( وفات مغربی در 611االنس )ص کرد. نکتۀ در خور یادآوری این که بر پایۀ گفتار جامی در نفحات 

به  هد .ق.877راز را درسالهد .ق.اتّفاق افتاده واستادی که ازشاگردان وی بوده، شرح گلشن871سال 

موضوع چنین استنباط میگردد که احمد رشتی کتاب خود را در دوران  است وازاینپایان رسانیده

 است.کمال و پختگی عمرش تألیف نموده

راز شبستری به این امر گلشن درشرح خود بر جماعت داشته و اهل سنّت و احمد بن موسی مذه 

ودونوع است و به غیرمذه  اهل سنّت وجماعت،  هفتاد اند که مذه چنین گفته» است:تصریح نموده

سخۀ شرح گلشن راز،ن«)مشایخ نیستند. شاگرد است، به سب  آنکه هیچ کدام مرید و دیگر همه فاسد

نیز درجای جای اثر خود هنگام ذکر نام پیامبراسالم)ص(، مطابق روال  ( و33ملک، ص 2223

، 12، 11، 2، 3)ر.ک.همان، ص .را برای او به کار میبرد« علیه السّالم»اهل سنّت، عبارت نویسندگان

عباراتی  او با از و...( و در مواضع گوناگونِ اثرِ خود سخنانی از حضرت علی )ع( نقل میکند و22، 13

حضرت امام »و« اهلل وجههالمؤمنین علی کرّمرامی»،«الرّحمهعلیه علی قال»،«اهلل وجههرّمامیرک»چون

وی برمذه  اهل سنّت است.)ر.ک.   بیانگراعتقاد نیز یاد میکند که عبارات مذکور« اهلل وجههکرّم

 (112، 181، 127، 113،  176،  31، 28همان، ص 

از، رعالوه بر شرح گلشن نُسَخ خطّی، آثارِ رشتی استادیبرپایۀ اطّالعات به دست آمده از فهرستهای 

 عبارتنداز:

است که از این شرح دونسخۀ خطّی شناسایی شده :الف( شرح جام جهان نمای شمس مغربی 

دانشگاه تهران ودیگری ضمن  درکتابخانۀ مرکزی2261شمارۀ مجموعۀ ضمن میکروفیلم یکی از آنها

 نۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود.            درکتابخا17776مجموعۀ خطّی شمارۀ 

شایان ذکراست که هردومجموعۀ خطّیِ ذکرشده، شرح گلشن راز شبستری و شرح جام جهان نمای 

 یارعلی شیرازی الّلمعات اثرهای لمحات فی شرحمغربی هردو از احمدبن موسی رشتی استادی و رساله

یابیم  در برمیگیرند که با بررسیهای دقیق درمی الدّین سهروردی راالقلوب شهابو بستان

 هردومجموعه درحکم واحد است. 



 

 

 

 

ای از این شرح در کتابخانۀ مرکزی : میکروفیلم نسخهب( شرح ترجیع بند اوحدالدّین کرمانی
نگهداری میشود ونسخۀ اصلی آن درکتابخانۀ بادلیان 1172دانشگاه تهران جزو مجموعۀ شمارۀ

، 1( نگهداری میشود.)فهرست میکروفیلمها، ج1218)ش walkarالکرو17آکسفورد به شمارۀ
.( سرآغاز ترجیع بند اوحدی 237، ص1، ب3، جکتابهای فارسی؛ نیزر.ک. فهرستوار661و 268ص

 چنین است: 
 در خرابات عاشقان کویی است

 

 واندر آن خانه یک پری رویی است 
 

(به  public libraryئبریری)ال پبلکنسخۀ دیگری ازاین رساله درالهورپنجاب درکتابخانۀ 
 (1288،ص 3نگهداری میشود.)فهرست مشترک پاکستان، ج 838 ،81شمارۀ

 : معرّفی نسخه های خطّی شرح گلشن راز -9-3
 است: شناسایی شدهاز این کتابِ احمد بن موسی رشتی استادی هفت نسخه با مشخّصات زیر  
ملک، دارای خطّ نستعلیق خوانا ، بدون ذکر نام کات  ، کتابخانه وموزۀ ملّی  2223نسخۀ شمارۀ -1

میشن آلبالویی،  استامبولی، جلد: عنوان ونشان شنگرف، کاغذ فستقی هد. ق.دارای877تاریخ کتابت: 
 سطری، دارای ترقیمۀ شارح وکات .13و 12برگ،176
ق تحریری متعلّق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، دارای خطّ نستعلی1272نسخۀ شمارۀ  -2

هد .ق.، کاغذ  1778خوش، کات : محمّد زمان بن میر سیّدعلی بن میر کل ...کالنی ، تاریخ کتابت: 
های سُرنج، از سطری، دارای عنوانها ونشانه16صفحه،  231اصفهانی شکری، جلد: کاغذی سبز، دارای

 آغاز افتادگی دارد.
نشگاه تهران، دارای خطّ نستعلیق خوش، ، متعلّق به کتابخانۀ مرکزی دا2261میکروفیلم شمارۀ -3

-پ122برگ)126مشکی،سمرقندی نخودی، جلد: تیماج  ، کاغذ.قد.ه887کات : نامعلوم، تاریخ کتابت: 

 دارد. های متن با شنگرف است، ازآغازافتادگی سطری، عناوین و نشانه16ر(،278
 یق خوش، بدون ذکرنامکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، دارای خطّ نستعل17776نسخۀ شمارۀ  -7

های عناوین ونشانه سطری، دارای16برگ، 126، جلد: تیماج سبز، .هد .ق887کات ، تاریخ کتابت: 
 شنگرف، ازآغازافتادگی دارد. 

ق. نقل شده،  882( تاریخ کتابت این نسخه 212، ص 27( وفنخا )ج1723، ص6درفهرستهای دنا )ج
 ت.هد .ق. اس887ولی ترقیمۀ کات  بیانگر سال 

 (، محفوظ درکتابخانۀ مرکزی ومرکز اسناد6116)میکروفیلم شمارۀ  7733نسخۀ عکسی شمارۀ  -2
جمعه نیمۀ رج   کات : درویش علی نبوی، تاریخ کتابت: دانشگاه تهران، دارای خطّ نستعلیق،

ی، اها باشنگرف، جلد: تیماج قهوههد.ق.، محلّ کتابت: دمشق، کاغذ استنبولی، سرفصلها و نشانه1783
 سطری، دراوایل نسخه افتادگی دارد.   13برگ،178

درفهرست »مینویسد:(32)ص«رازح گلشنشرو»شایان ذکراست که احمدگلچین معانی درمقالۀ
شرح  هد. ق.1783مورّخ رج   7733( نسخۀ شمارۀ 3726، ص13کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)ج



 

 

 

 

ز شرح مزبور برابراست با شرح احمد بن است. ولی چنین نیست، چه که آغانخجوانی شناخته شده
این نسخه «. شرح احمد بن موسی. موسی، ولی متنِ شرح نه با شرح نخجوانی برابر است ونه با

-عرّفی گردیدهم( نیز درزمرۀ نُسَخِ شرح شیخ بابا نخجوانی بر گلشن راز 1727،  6درفهرست دنا ) ج

هنگی آغاز وانجام آن با کاراحمد بن موسی، ( به دلیل هما 212، ص27است، امّا درفهرست فنخا )ج
های شرح احمدبن موسی ذکرشده، با این حال، نگارندۀ فهرست فنخا در ادامۀ مطل  خود جزونسخه
این نسخۀ ما چنانکه آقای باستانی در ص ع نوشته، ازهمین نخجوانی است، بندهای متن »مینویسد:

 «. سپس شرح آنهاست. ید وامی« قوله »در آن پس از
نکتۀ قابل توجّه این که طیّ بررسی بیشترِ نسخۀ یاد شده ومقایسۀ دقیق تمام صفحات آن با نُسَخ 

کتابخانۀ ملّی ملک، این نتیجه حاصل گردید 2223متعدّدِ شرح احمد بن موسی، ازجمله نسخۀ شمارۀ
بقیّۀ ( دانشگاه تهران و6116)میکروفیلم  7733که صرف نظرازچند ورق افتادگی، آغازنسخۀ عکسی

 ها مطابقت میکند. بنابراین نسخۀصفحات آن به طوردقیق با صفحۀ اوّل و صفحات دیگرِ سایر نسخه
ید. باید متذکّر شد ااحمد بن موسی به شمار می مذکور نیز بدون هیچ تردید یکی دیگر از نُسَخ شرح

ل عدیِ آن با اوایکه شاید چند ورق افتادگی پس از صفحۀ اوّلِ نسخۀ یاد شده وعدم تطابق صفحات ب
 است.های شرح احمد بن موسی، فهرست نگاران رادر تشخیص آن دچارخطا نمودهنسخه
کتابخانۀ علّامه طبا طبایی شیراز، دارای خطّ نسخ، کات : نامعلوم، تاریخ کتابت: 1181نسخۀ شمارۀ  -6

است، شدهسُرَنج نگاشته  ها وعناوین باسطری، جدول ونشانه13هجری، دارای جدول،  12قرن
 درآغازافتادگی دارد. 

این نسخه در حال حاضر جزو مجموعۀ مخطوطات کتابخانۀ آستانۀ امامزاده عالءالدّین حسین)ع( 
 در آنجا  نگهداری میشود.  712شیرازبه شمار میرود و با شمارۀ جدید

طّ دارای خ، متعلّق به کتابخانۀ عمومی آیت اهلل العظمی گلپایگانی قم، 162-1612نسخۀ شمارۀ  -3
ی هانههد .ق.، مجدول ومذهّ  باعناوین ونشا1261ذیقعدۀ  11نستعلیق، کات : نامعلوم، تاریخ کتابت: 

 سطری.12برگ، 133ای با ترنج وسرترنج ولچکی، شنگرف، جلد: تیماج قهوه
کتابخانۀ ملّی ملک، در فهرستهای نسخ خطّی )فهرست کتابخانۀ 2223تاریخ کتابت نسخۀ شمارۀ 

؛ فنخا، 1723، ص6؛ دنا، ج1278، ص1، ب2، جهای خطّی فارسیفهرست نسخه؛ 216، ص3ملک، ج
هد. ق. قید شده، حال آنکه درانتهای نسخۀ مذکور در ترقیمۀ 187(، جمادی الثّانیۀ  212، ص 27ج

 باشد وفهرستاست. شاید منشأ این خطا فهرست کتابخانۀ ملک بودهضبط گردیده877کات ، سنۀ 
 باشند. هدون مراجعه به ترقیمۀ یادشده، آن تاریخ راعیناً ازفهرست کتابخانۀ ملک نقل کردنویسانِ دیگرب

وازحیث تاریخ کتابت قدیمتر ازآنهاست. این نسخه درصفحات  های دیگرنسخۀ مزبورکاملتر ازنسخه
ابیات ...( ودر همۀ صفحات فرد دارای رکابه است. 8،  6، 7،  2زوج دارای شمارۀ صفحه )به ترتی 

شنگرف تحریرشده، ازمطال  قبلی متمایز میگردد.  که درآغازهربند با«قوله»گلشن رازبا آوردن کلمۀ
ای به رنگ سرخ از یکدیگر جدا میشود. همچنین عنوانها وسرفصلهایی که مصرعهای ابیات با نقطه

است. هنوشته شددرمتن گلشن راز به نام قاعده، تمثیل، سؤال یاجواب تعیین شده، با مرکّ ِ شنگرف 



 

 

 

 

نیزدیده میشود. امّا به  ها وگاهی سهوالقلمهاییدراین نسخه افتادگیهایی دربرخی ازحروف ونقطه
 طورکلّی نسخۀ کتابخانۀ ملک ازجهت جامعیّت وکمال وقدمت برنُسَخ دیگر ارجح است. 

 د بن موسیکه درترقیمۀ کات ِ نامعلوم ِاین نسخه آمده، همان سال پایان یافتن شرح احم877سال 
ست که ارشتی استادی برگلشن رازاست واین تاریخ به صورت نظم درترقیمه یا انجامۀ شارح نیز آمده

کتابخانۀ ملک  2223است. یکی بودن تاریخ کتابت نسخۀ این ترقیمه دربرخی از نُسَخ دیگرنیزذکرشده
خانۀ مذکوررا برآن با تاریخ اتمام شرح احمدبن موسی، احمد سهیلی خوانساری، رئیس اسبق کتاب

باشد. داشته تا وی احتمال دهد که نسخۀ یاد شده به خطّ شارح ودرواقع همان نسخۀ مؤلّف بوده
 «. د.دور نیست که خطّ شارح باش»...چنانکه درظَهر نسخه به دست خط خود نوشته:

 :  سبک شناسی -3

 ارتاند، ازتکلّفات وعبشتهعموماً جنبۀ تعلیمی دا : آثارنثرعرفانی به سب  آنکهسطح زبانی -3-9

اند. سیروس شمیسا در این پردازیهای منشیانه به دور بوده وغالباً ازنثری ساده و روان برخوردار بوده

واوّلین کتاب عرفانی که تاحدّی مصنوع  همیشه به نثرمرسل بود کت  عرفانی»باره می نویسد:

بک س«)آن دوباره کت  عرفانی ساده هستند.است امّا بعداز  است، مرصادالعباد ودرحقیقت فنّی موزون

ضعف وفتوری که درعهد تیموری یعنی » (.ذبیح اهلل صفا معتقد است:181شناسی نثر، شمیسا ، ص

بود، درنثرفارسی ازاواخر قرن هشتم تا اواخر قرن نهم، در ارکان ادب فارسی راه جسته

قدیم ترسّل وانشای دشوار ومزیّن را حفظ ای ازمترسّالن که شیوۀ بسیارسریعتربود.دراین دوره بجزعدّه

کرده بودند، بقیّه غالباً زبان سادۀ محاوره داشتند. هرچه بیشتردرسالهای قرن نهم پیش بیاییم، هم 

سادگی سخن را درآثارشان بیشتر می یابیم وهم آثار تحوّل زبان را درآن آثاربیشتر مالحظه 

 (. 762 -767،ص 7تاریخ ادبیات در ایران، ج«.)میکنیم.

رشتی استادی و شیوۀ نگارش آن رادنبالۀ نثر تعلیمی عرفانی قرنهای « شرح گلشن راز»زبان کتاب

 سایرآثارمنثورعهد گذشته بویژه از نثرهای سادۀ عصر تیموری می توان به شمارآورد که درآن همانند

ومی وترکیبات عمشده، بلکه لغات تیموری به ساختار وگویش کهن پارسی توجّه کمتری نشان داده

 دستوری تألیف وعدم توجّه به قواعد ضعف است، به طوری کهتوجّه قرار گرفته زمان، بیشتر مورد

زبان ومسامحات لغوی رایج درمتون نثردورۀ تیموریان راکمابیش دراین اثر نیز میتوان سراغ گرفت.)نیز 

 (. 762ر.ک.همان ، ص

 سطح ادبی : -3-3

جا که این کتاب ازنثرهای تعلیمی صوفیانه به شمارمیآید وهدف :ازآنآرایه های بدیعی-3-3-9

ود را است، خنویسنده شرح و تقریر مفاهیم وتمثیالت گلشن راز وبه نوعی آموزش عرفان نظری بوده
چندان پایبند اصول بالغی و زیبایی شناسی سخن نمیبیند، امّا ازموازین زیبایی شناسی نیز بکلّی 



 

 

 

 

های بدیعی درآن به چشم میخورد که به اقتضای کالم و روال طبیعی ازآرایهعاری نیست ونمونه هایی 
 است، ازقبیل:سخن پیش آمده و خوش نشسته

 . 62ص«علم بی عمل وبال است وعمل بی علم ضالل.:»سجع متوازی -

 . 212ص«و...هرچه جالل است، عبارت از قهراست و... وهر چه جمال است، لطف است :»سجع متوازن -

جالل اومندرج در جمال، جمال »؛112ص«عالم صغیر. جهان عالم کبیراست وانسان:»ترصیع -

 .233ص « اومندمج درجالل.
نویسنده درعبارتهای مسجّع زیرهمآوایی رابه صورتی کاملتررعایت نموده وعالوه بر ترصیع  ازجناس  

دِّحقّ معبودیّت است حقِّ عبدعدمیّت است ومخلوقیّت، وح»است، مانند:وموازنه نیز بهره جسته
 .  221ص«دنوّ ِجالل را جمال میگویند وعلوِّجمال راجالل.»؛117 -181«وخالقیّت.

 انواع جناس: -
جواب مصنّف  ببایددانست که» ؛ 12-17« بزرگ است ازآنکه واصفان وصف اوگویند.:»جناس اشتقاق 

 .211« ازسؤال سائل مشکلتراست.

 .              232«ش را قل  میکنی شرع باشد.ببایددانست که عر» جناس قل )مقلوب(:

 117-181«حدّ وحقّ »؛221«با سالک وطال  شام آورد و با کامل واکمل بام. »جناس مضارع والحق:

 .238«و مُظِهر و مَظهر ازوجهی عین یکدیگرند.»....جناس ناقص:

 . 61-67«زمین  رااسما، وآسمان را صفات پرورش میکند.» جناس زائد: 

وسوسۀ  ازو »....؛33ص«اسماءاللّه تعالی متقابالنند محی و ممیت، پس هادی ومضلّ.:»د و طباقتضا -

امکان محلّ کثرت است و وجوب محلّ »؛132ص«شیطانی وخاطر اوکه رحمانی نباشد، دورشود.

 است.. این آرایه در متنِ شرح بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده217ص«وحدت.

 فراوانی طرد وعکس در زبان متصوّفه، وجودحاالتی است که مقتضی کاربرد تضادّیکی از علّتهای 

ومتناقض نماست. بیشتر طرد وعکسها عالوه برمعنایی که درآنهاست، طرد وعکس لفظی است چون 

 ( .778ص، ممکن است مفهومی از مفاهیم عارفانه وامثال آن را بیان کند .) سبک شناسی نثرهای صوفیانه 

وحدت که وجود وهستی حق است، از کثرت » ؛1ص«تحصیل حاصل:»نما )پارادوکس(متناقض  -

در بیت دوم اثبات ِنفیِ همگنان »...؛ 71ص«که عالم ویا اعیان ثابته است، ظاهر میشود.

 . 172ص«میکند.

را نیزهم و رخ  تمثیل به مرتبۀ جالل ودیگرخط و خال و ابرو زلف را»...:(مراعات نظیر)تناسب -

، جبرئیل، خدای تعالی، رسول»؛227«اند.جمال کرده زنخ و امثال اینها تشبیه به پیشانی ووعارض و 

 .31ص« موسی، عصا، وادی ایمن، درخت آتشین»؛ 26ص «؛ انبیا، اولیا، کشف، کرامات، اهل اهلل22ص «پیغام

طهارت درونی و بیرونی که عبارت ازشریعت وطریقت است که شعار :»لفّ ونشر مرتّب -

 . 113ص «ودثاراست...



 

 

 

 

 .232ص« مثالً حیّ و حیات که اسم و صفت است.:»...لفّ ونشر مشوّش -

ای از نار وگفت مرا آفریده»...؛131«که النبیّ بعدی. در ختم نبوّت، رسول )ع( میفرماید:»تلمیح -

 . 161ص «ای از گل، هرگز جزوِ اعلی مر جزوِ اسفل را خضوع و خشوع نمینماید.هوآدم را آفرید

 اقتباس از آیات، احادیث، عبارات و امثال عربی: -3-3-3
آیات، احادیث، امثال وعبارتهای عربی است واین امر با توجّه  یکی ازمهمترین ویژگیهای این اثروجود 

ه همانند سایرآثارنثرصوفیان به موضوع و ماهیّت عرفانی آن، اجتناب ناپذیرمینماید. شارح سعی کرده

های مصنّف)ابیات گلشن راز( ومستدلّ ومستند مضمون در شرح و بسط آراء واندیشهبه اقتضای معنا و

نمودن مطال  واظهارات خود ازآنها فایده برگیرد یا بدان وسیله مفاهیم مورد نظر را تأیید وتأکید 

( این موضوع دربارۀ درج وتضمین اشعار عربی وفارسی نیزصادق 371-377نماید.)نیز ر.ک. همان، ص

 که امّا بررسی دقیق نشان میدهد ؛رچه ممکن است این سخن کمی اغراق آمیز به نظر آیداست. گ

اقتباسِ هیچ یک از موارد یاد شده، آنگونه که در متون نثر فنّی و مصنوع دیده میشود، به عنوان رُکنی 

قرآن  در این اثر اقتباس از آیات (113زینتی در نثر این کتاب به شمار نمیآید.) ر.ک.فنّ نثر، ص

دوم، عبارات عربی اعمّ  است، استفاده ازاحادیث در مرتبۀبیشترین سهم را به خود اختصاص داده

ازاقوال مشایخ وتعریف اصطالحات عرفانی و نظایر آن دردرجۀ سوم اهمیّت وامثال عربی در پایینترین 

 امبراکرم)ص(استمورداشار،ازپی احادیث نقل شده یااکثراست. مرحلۀ اقتباس و تضمین قرارگرفته

 است . وتعدادی ازسخنان امیرالمؤمنین علی)ع( نیز درمتنِ شرح نقل گردیده

، 113 : ترکی  اضافیصدر این کتاب پیوستن آیه، حدیث وعبارت عربی به عبارت فارسی به سه طریق

های اقتباس آیات، صورت گرفته وشیوه 61، 8-3ص«که »وبدون حرف ربط 7ص«که»با حرف ربط 

 زیراست: امثال وعبارات عربی نیز به قرار احادیث،

ودر کمال اسمائی »....؛1ص«وتعریف فکر چنین است که نهایۀ الفکر حیرۀ:» برای تبیین و توضیح -

 .2ص« میفرماید: یا عبادی انّی اشفقت الیکم.

در برخی ازمواضع نیزمؤلّف برای آشکارکردن مفهوم سخن شبستری تنها به آوردن یک آیه یا حدیث 

 ا عبارتی از عرفا بویژه شیخ اکبر، ابن عربی یا یکی دو بیت شعراز دیگران اکتفا میکند: ی

همه از ذات خود پیوسته آگاه   وز آنجا راه برده تا به درگاه : یعنی اهلل تعالی میفرمایدکه قَد عَلِمَ » 

 .23ص.«کُلُّ اُناسٍ مَشربَهُم 

جاهل[ازکمال جمعیّت :»]تطبیق  واستشهاد به منظور تأیید و تأکید و به شیوۀ تنظیر و  -

بازمانده وهر که با اونشیند، البتّه به پای میبَرَد واز کماالت محروم میگرداند. بزرگ دین چنین 

دل انسان کامل به وجه اهلل مناسبت دارد » ؛266-262ص «است: النّاس علی الدّین رفیقهمفرموده



 

 

 

 

مل است بدین معنی که  خدای تعالی میفرماید که وَ ازجهت جامعیّت، واهلل تعالی دردل انسان کا

 .231-238ص « وَسعنی قل  ُ عبدِ المؤ من.

)چنانکه آیه، حدیث یا عبارت عربی به عنوان بخشی از جملۀ برای تکمیل معنی عبارت فارسی  -

 نهوحیرت محمود، اهل اهلل راست از برای معاد به حقیقت اصلی خود که م»...فارسی تلقّی گردد.(: 

 . 2ص« بدأ و الیه یعود دالّ برآن است.

)به صورت اشاره به یک یا چند کلمۀ مشخّص و به شیوۀ تلمیح وحلّ معانی اخبار و آیات -

مضمون آنها مورد توجّه نویسنده  برجستۀ آیه، حدیث،  مَثَل وعبارت عربی چنان که معلوم شود

(، 273- 276،ص 1میرود.( )ر.ک.همان ، جترین نوع اقتباس به شمار است، واین قسم  از فنّیبوده

وقطع تعلّقات کرده و خدا » ؛123ص «.مقام نبی)ع( برزخ کبری بود وقاب قوسین احدیّت و..»مانند:

 .226ص«را شناخته وکَلَّ لسان بوده.

 به صورت جملۀ معترضه یا جملۀ ربطی آیات، احادیث، امثال، عبارات واشعارعربی وفارسی، گاه
تن درم دستوری صفت، قیدحالت یا صفت حالیه وقیدعلّت هستند،( تاً در نقش)که عمد توضیحی

اند ودر مواردی هم نقش متمّم، مسندالیه، مسند ومفعول صریح راایفا میکنند وبه کار رفته شرح به

 جهت آنکه غالباً جنبۀ نقل قول دارند، نقش دستوری اخیر چشمگیرتراست.

بیت غیرمکرّر ازاشعارفارسی 11: درمتنِ شرح تعداد وعربیدرج وتضمین اشعار فارسی  -3-3-3

الدّین بلخی تعلّق دارد جالل اقتباس به اشعارموالنا اقتباس ودرج گردیده که بیشترین تعداد

واشعاردیگر به ترتی  ازفخرالدّین عراقی، عطّارنیشابوری، صدرالدّین قونوی، شمس مغربی، اوحدالدّین 

سعدی، شاه نعمت اهلل ولی ومشایخ ناشناس چون پیرخیرالدّین و شیخ  کرمانی، ابوسعید ابوالخیر،

ک الدّین ابن عربی، یکمال است. دراین اثرجمعاً پنج بیت شعرعربی اقتباس شده که دوبیت ازمحیی

است. این اشعار معموالَ جهت توضیح و بیت از ابن فارض و دو بیت بدون ذکر نام سراینده نقل شده

 ست. اراز وسخنان خودِ شارح یا برای تأیید وتأکید مطال  قبل به کارگرفته شدهتبیین ابیات گلشن 

 شگردهای بیان و وجوه معانی: -3-3-4
درنثرهای صوفیانه میتوان از جهات گوناگون  : فراوانی واهمیّت این عناصر راتمثیل، مثال و روایت

 رفتن آن، ایجاد تحرّک درمباحثاز خشکی به لطافت گراییدن زبان نویسنده و صبغۀ تخیّل گ مانند

ی های عرفانی براتعلیمی با بخشیدن حالت روایی به آن، حسّی وملموس کردن مفاهیم مجرّد وتجربه

 ( 717-781آسان فهمی و آسان پذیری آنها ازسوی مخاطبان دانست.)سبک شناسی نثرهای صوفیانه،ص 

ان اشارت است که در نظر صوفیان تنها زبان پل نویا معتقداست که نمادها وتمثیلها به وجود آورندۀ زب

ه های عرفانی میگوید که بدربارۀ تجربه سطوح مرات  است وصوفی ازطریق آنهاچیزی معتبردر بعضی

یاری اصطالحات نمیتوان گفت چون اصطالحات وافی به مقصود نیست. صوفی ازطریق تمثیلها 



 

 

 

 

های عرفانی خود ودیگران هیأتی ملموس بخشد. تمثیل غالباً مَثَل عناصرِ روحانی تجربه تا به میکوشد

است ومفهوم آن را می توان در بیشتر موارد به زبان انتزاعی ترجمه کرد. قرآن این تمثیالت را اَمثال 

 (263-266مینامد، یعنی تشبیهاتی که هدف آنها اساساً تعلیمی است.) تفسیرقرآنی و زبان عرفانی، ص 

مذکور در جای جای سخن خود ازشگردهای  یهای نیز با در نظر گرفتن اهداف و انگیزهرشتی استاد 

های مشایخ وروایات دینی های حکمت آمیز، حکایات، داستانهای پیامبران، قصّهتمثیلی مانند جمله

المُستَشهِدُ » ؛132ص«هرچه آن خسروکند، شیرین بود.»است،مثال:عنوان تمثیل بهره جسته به

شد،همه عالم را زرد میبیند. کافرهمه را به کیش خود  هرکه را یرقان»؛11ص«صی ُ یُخطی ویُ

؛ 38؛ حکایت فیل درتاریکی ازمثنوی مولوی ص32ص«فی الحُلّ حَلٌّ وفی المُرِّ مَرٌّ» ؛267ص«پندارد.

، تمثیل 186؛ مُشک وصندوق ص81ص  ؛ انداختن سی  درحوض آب32جرم آفتاب وشعاع آنص

کوزه گرکه خم وسبو وکوزه و کاسه از گل می سازد وخالقیّت خدای تعالی که انسان خالقیّت خلق به 

؛ به ظلمات رفتن خضر)ع(با اسکندر 83-82اکمل وانسان کامل وسالک وانسان ناقص راخلق میکند.ص

؛ کورمادرزاد که همه چیز را سیاه میداند، 211 -218ونوشیدن آب حیات که تمثیلی ازبقاست.ص

 .121ص ؛ آفتاب وسایه تمثیل برای پیامبر)ص(وسایرانسانها172منکرحقیقت ص تمثیل برای فرد

معموالً یکی ازطرفین تشبیه از امور محسوس است وغالباً تشبیهات به صورت اضافۀ  :تشبیه -
تشبیهی)اضافۀ مشبّهٌ به به مشبّه یا تشبیه مؤکّد( میباشد که بلیغتر ازسایرانواع آن)مرسل، مفصّل 

، سلک کتابت 13، دُرِّ معرفه اهلل ص13، صدفِ علم ظاهری ص3انند: قافِ قدرتصومجمل( است، م
، گَرد 136، دریای احدیّتص123، بحر وجودص177، نور عشقص172، قید تعلّقاتص 12ص

. تشبیهات مورد استفادۀ مؤلّف اغل  از نوع 133، گُل وصال ص233، بحر نیستیص262ممکناتص
رفانی قدیم به کار رفته امّا گاه نوآوریهایی نیز در آنها دیده تشبیهاتی است که در متون ادبی وع

میشود، مانند: قافِ قدرت، صدف ِ علم ظاهری، دُرِّمعرفه اهلل ،گُلِ وصال و تشبیه انسان اکمل به خواجه 
قت حقی»تشبیه مفروقند، مانند: .از لحاظ فواصل طرفین نیزاغل  ازنوع112و انسان ناقص به غالم ص

همچون خورشید اعظم است ووجود  وجود نبیّ» ؛37ص« ت وجسم توهمچو کاه.همچو کهرباس
 .126ص« دیگرانبیا همچون سایه.

 ناگاه دیدکه درختی میآید آتش برافروخته، نزد موسی)ع(آمد.ازاو پرسید:»تشخیص وجان بخشی -
 .277ص« العالمین...که من انت؟ قال انّی انااهلل ربّ

عاره، مؤلّف توجّه خاصّی به استعارۀ مکنیّه دارد: درِ نامرادی کوفتن : از میان انواع استاستعاره -
؛ درسلک نظم 12؛ در سلک کتابت درکشیدنص67)نامرادی به خانه تشبیه شده است.(ص 

» ؛27درکشیدن)کتابت ونظم به گردنبند یا دستبند تشبیه شده که دارای سلک یا رشته اند .( ص
ای تشبیه شده که به دلهای )مرتبۀ جالل به چشمه« رتبۀ جالل.دلهای طالبانِ وصال، زالل ]اند[ازم
 .226طالبان صفا وزاللی می بخشد.(ص



 

 

 

 

ده وخدا وقطع تعلّقات کر»کنایه های به کاررفته دراین کتاب عموماًازنوع کنایۀ قریبند، مانند :کنایه -
قدِ بندگی درمیان ؛ ع287دیر ِدین )کنایه ازمقام حقیقت(ص»؛226را شناخته وکلَّ لِسان بوده. ص

 .62(ص؛ به هم برآمدن )کنایه از ناراحت وغمگین شدن 283جان بستن)کنایه از بندگی مخلصانۀ خدا(ص

: یکی ازمختصّات نثرهای تعلیمی بویژه شروح، اطناب است. شرح احمد بن موسی نیز از اطناب -
اکثر ِموارد ِاطناب از نوع این قاعده مستثنا نمیباشد و اطناب در آن به دو شکل زیر وجود دارد که 

 ایضاح بعداالبهام است. 
 .227ص.«هرجا که مرتبۀ جالل میآید ، سرّ و راز و ستر و خفا وکمون صفت اوست :»الف:آوردن مترادفات

عبادت بر سه نوع است: عبادت عام وعبادت خاصّ :»ب: ایضاح بعداالبهام )تفصیل بعد از اجمال(
از بیم دوزخ و به امید بهشت وعبادت خاصّ از برای درستی نسبت وعبادت اخصّ الخواص.عبادت عام 

باشد با حقّ درسلوک طریقت  وعبادت اخصّ الخواصّ آن است که مشاهده فرماید که قایمند به حقّ 
 .117ص«در بندگی وتعبّد.

 سطح فکری: -3-3
در اره کردیم.در بخشهای گذشته به اقتضای موضوع به برخی از ویژگیهای فکری مؤلّف واثر وی اش

از وسعت آگاهی شارح و تبحّر وی درعلوم متداول  جمع بندی کلّی آنچه از متنِ شرح برمی آید،

کالم، فلسفه، عرفان، منطق،  روزگار خود مانند لغت، ادب، تاریخ وقصص انبیا، تفسیرقرآن، حدیث،

ادی است. رشتی استهنجوم  وجزآن حکایت میکند که از آن دانشها در شرح ابیات گلشن راز بهره جست

های شیخِ اکبر و پیروانش به طورقابل درعرفان نظری ازپیروان عقاید و افکارابن عربی بوده واندیشه

است.مباحثی چون وحدت وجود، تجدّد اکوان، اعیان ثابته، ای درکتاب اوانعکاس یافتهمالحظه

حضرات خمس، اسما وصفات ویژگیهای انسان ناقص، سالک، کامل و اکمل، نبوّت، رسالت، والیت، 

حقّ و...ازعمده ترین موضوعات مورد توجّه ابن عربی است که درکتاب رشتی استادی نیز محور بحث 

، 12، 8، 3، 2کتابخانۀ ملک، ص 2223ر.ک.شرح گلشن راز، نسخۀخطیّ شمارۀ  (است.قرار گرفته

26،36 ،77 ،27  ،28 ،82 ،17 ،18 ،172 ،111 ،118 ،123 ،173 ،127 ،166 ،188،111 ،112 ،

 و...(238، 212، 217، 272

گرفتن ازحکایات آموزندۀ اخالقی وعرفانی  یکی دیگراز ویژگیهای فکری شارح ومحتوای اثراورا بهره

امام محمّدغزالی، جنید بغدادی، بایزید  مانند حضرت علی )ع(، علما ومشایخ صوفی وسخنان پیامبران،

راقی، عکرمانی، فخرالدّینکاشانی، اوحدالدّینعبدالرّزاق ابوالخیر،بسطامی، صدرالدّین قونوی، ابوسعید

عربی ونیزاستفاده ازداستانهای مربوط به ابن الدّینطور چشمگیرازسخنان محیی وبه مغربیشمس

، 28، 11،  76،  27، 1،17، ص همانزندگی وسیرۀ عملی پیامبران واولیای خدا میتوان یادکرد.)ر.ک.

212 ،13 ،172،178،111  ،112 ،113 ،118 ،173 ،177 ،176 ،173،178 ،127 ،122 ،188 ،



 

 

 

 

277،272 ،83  ،17 ،172 ،267 ،126 ،173  ،66 ،171،117  ،61 ،37  ،223 ،232 ،237 ،233 ،

122 ،88 ،178،117 ،122 ،118 ) 

ی لی دارد یعنشده و این ریشه دو معنای اصبرگرفته« اَ وَ لَ » ۀ : تأویل در لغت از مادّتأویل -3-3-9

آغاز و پایان چیزی. بنابراین برخی از لغت شناسان مراد از تأویل را آشکار کردن سرانجامِ یک چیز یا 

آنچه یک چیز بدان باز می گردد، دانسته اند و تأویل کالم را باز گرداندن سخن به آغاز یا بیان غایت 

 (31  اصفهانی ، ص ؛ مفردات راغ313ص ،تأویلمقصودِ آن معنی کرده اند. ) ر.ک. 

 اطنیب تفسیرنمادی یا، ازآن مراد تأویل درمقابل تفسیردر روایات اسالمی معنایی اصطالحی یافته که

( درمیان مسلمانان، ارباب مذاه  و فرقه های گوناگون، 31صاست.) تفسیرقرآنی و زبان عرفانی ، 

ایی اند. یکی از گروههز قرآن روی آوردهکم یا زیاد همه به دالیلی به نوعی تأویل و بویژه تأویل آیاتی ا

که به تأویل توجّه فراوان دارند و در این عرصه نه تنها قرآن و حدیث بلکه بسیاری از امور شرعی 

اند، صوفیان چون عبادات وبسیاری ازاموری را که در ظاهر ارتباطی به شرع ندارد، تأویل کرده

احمد بن موسی نیز همانند برخی ازاهل تصوّف  (233وعارفانند.)سبک شناسی نثرهای صوفیانه ،ص

 شواهد فراوانی از تأویل یافت میشود، از قبیل: وبه تأویل گرایش داشته و در کتاب ا

الّذی خلق سبع سموات ومن االرض مثلهن: ومراد به آسمان سبع، هفت  اهلل:»تأویل آیات قرآن-

 است،...عبارت ازاسما، حیّ وعلم ومرید وقادربه هفت زمین، صفات سبع  اسم خدای تعالی است ومراد

وسمیع وبصیر ومتکلّم ، واشارت به صفات سبعه، حیات وعلم وارادت وقدرت وسمع و بصروکالم 

 .232آب راعلمِ شرع میداند. ص« وکان عرشه علی الماء»، ودر تأویل آیۀ شریفۀ 61-67ص«است.

همین شیء خارجی را  بارت ازشیطاناهل ظاهرع انا اسلمت الشّیطانی بیدیّ::»تأویل حدیث-

 .121ص «میگویند واهل تحقیق طبیعت را میگویند که امکان عبارت ازاوست.

اهلل است که نبی)ع(ظلّ اندعلماءظاهرچنین فرموده:» تأویل برخی عناصر واعتقادات دینی -

 مظهراسم اهلل اند که رسول )ع(اهلل گفتهوهستی حقّ همچوآفتاب، پس سایه را سایه نمی باشد واهل

است واهلل اسم ذات است وهرجا که اسم ذات آمد، صفات وافعال را وجودی نیست وسایه از صفات 

 . 123ص« وافعال است.

لّی به تج «خطّ»به تجلّی صفاتی، « خال»به تجلّی ذاتی،  «زلف:»تأویل عناصر شعری وتغزّلی -

 است.به محبوب حقیقی تأویل شده« شاهد»به نورِاهلل و« شمع»نیز به تجلّی، « شراب»افعالی، 

تأویل  277را به فنای بشریّت ص« خرابات»و 237اهلل صرا به  وجه« رخسار»دیگر .درجای11ص

 است.نموده



 

 

 

 

: جابلقا اوّل مشرق است که پیشتر ازو چیزی نیست ودراصطالح تأویل بعضی اصطالحات صوفیانه -

هلل روحی، و جابلسا آخر مغرب است که کنایه از قوم، مرتبۀ روح محمّدی است )ع( که اوّل ما خلق ا

 .67-21ص «جسم نبی است)ع(.

راعلم که معجزنوح)ع (باشد، «آب»: در داستان نوح )ع(تأویل عناصری از داستانهای  پیامبران -

الکت ه»بود. را شناخته جسم خود که نوح راچنین تأویل میکند«در کشتی نشستنِ نوح»دانسته و

 را روی«نجات یافتن پیروان او وحیات وبقای ایشان»آنان و جاهل ماندن را «دعوت نوحکفّار ومنکرانِ 

 .171تعبیرمینماید. ص آوردن به علم ودانایی آنها

 نتیجه: -3

دردست نیست جزآن که درفهرستهای نسخ خطّی  ومبسوطیدربارۀ رشتی استادی اطّالع دقیق  -1

هد  877راز، شرح وی را انجام یافته در سالضمن معرّفی شروح گلشن  در بعضی آثارِ دیگر و

 اند.ه.ق.دانست

ست ا آن منظومهشرح گلشن راز، نوشتۀ احمد ابن موسی رشتی استادی یکی از قدیمترین شروح  -2

عالوه برآن دواثردیگر یعنی شرح و است(به نگارش درآمده877که درنیمۀ اوّل قرن نهم هجری)سال

 است.رجیع بند اوحدالدّین کرمانی از او برجای ماندهجام جهان نمای شمس مغربی وشرح ت

یز به ن ۀ احوال وآثار رشتی استادی پژوهشی صورت نگرفته وهیچ یک از تألیفات اورتاکنون دربا -3

 االعجازالهیجی به عنوان مهمترین وشاید بتوان شهرت مفاتیح است.علّت این امرراچاپ نرسیده

سیطرۀ سایۀ وزین آن بر تحقیقات عرفانی بویژه  اح  نظران ودر میان ص کاملترین شرح گلشن راز

  زمینۀ گلشن رازدانست.  در

شرح احمد بن موسی برگلشن راز در میان آثار نثر صوفیانه جزو نثرهای تعلیمی صوفیّه به شمار  -7

میرود که به قصد تعلیم اصول و مبانی اعتقادات دینی وعرفانی برمبنای متن گلشن راز شبستری 

است. این اثر بیشر ویژگیهای متون نثر صوفیانه را در برمیگیرد که به اختصارعبارتنداز: ألیف شدهت

سادگی زبان، فراوانی آیات و احادیث در آنها، وفورکاربرد قصّه و حکایت و تمثیل به عنوان قالبی برای 

طالحات دینی وعرفانی و معانی، توجّه به سرگذشت انبیا و اولیا و احوال مشایخ، استفادۀ زیاد از اص

ها فلسفی و کالمی وغیره، اقتباس از شعرعربی و فارسی، هماهنگیهای آوایی و واژگانی در جمله

وعبارتهای موزون، پرداختن به مباحثی چون صفات خدا و مبحث وحدت و کثرت و توحید و وحدت 

تأویلی و باطنی، فراوانی صور خیال و  وجود، توجّه به باطن واهمیّت دادن به تأویل و داشتن دید

های متضادّ و کاربرد مجاز و کنایه و تشخیص که باعث زیبایی اینگونه نثرها و بسیاری کلمات ومقوله

، 227-271، 63-62وجود جنبۀ شاعرانه در آنهامیگردد.)ر.ک.سبک شناسی نثرهای صوفیانه، ص

و تا حدّ مقدور  شدکور، سخن گفته( درمقالۀحاضر درمورد ویژگیهای مذ282-288، 233-282



 

 

 

 

گر های دیشد، امّا به دلیل پرهیزازاطالۀ کالم از ذکر شواهد و نمونهراز ارائهشواهدی نیز از شرح گلشن 

 متون نثر صوفیانه خودداری گردید. 

برخی اصطالحات فلسفی، کالمی وغیره، دنبالۀ نثر ساده وصوفیانۀ  صرف نظراززبان نثراین کتاب  -2

میگردد، وشماری ازمختصّات نثر دورۀ تیموری نیز در آن مشاهده  یدانهای گذشته به شمارمیقر

اًعربی که غالب لغات وترکیبات عمومی زمان وبه کاربردنپارسی زبان  به ساختارکهن مانند:کم توجّهی

ی فدربخشهای ویژگیهای صر آنهایی ازنمونهکه دستوری و مسامحات لغوی  تألیف و ، ضعفاستبوده

آوردن  ذکرشد.ازجمله:آوردن ضمیرغیرذیروح برای انسان وضمیر شخصی برای غیر انسان،و نحوی 

فعل جمع ، آوردن  برای مبهماتِ مفرد ، کاربردفعل مفرد وفعل جمعحرف نفی با فعل منفی در جمله

 ونظایرآن. برای اسم جنسِ مفرد

نند بسیاری ازنثرهای صوفیانه ازلغات ها، همامؤلّف در این کتاب در عین سادگی و روانی جمله -6

است. در کاربرد لغات وترکیبات نیز بجز مواردی نادر، گرفته وترکیبات عربی بطور چشمگیر بهره

 نوآوری دیده نمیشود .

مضارع(، حذف فعل  مهمترین ویژگیهای نحوی این اثر کاربرد وجه اخباری)بویژه استعمال زمان -3

 تأخیرارکان جمله است.به قرینۀ لفظی و تقدیم و 

افادۀ معانی اشعار شبستری از آیات، احادیث،  اثربرای روشن ساختن مفاهیمِ تمثیالت و دراین -8

وروایات انبیا و اولیای طریقت، سخنان مشایخ صوفی، دانشهای گوناگون، شگردها و آرایه های  اخبار

 است.ادبی استفاده شده

الدّین بن عربی بوده وسخنان ت تأثیر مشرب فکری محییاحمدبن موسی در شرح خود شدیداً تح -1

عبدالرّزاق کاشانی، اوحدالدّین کرمانی،  الحکم( وپیروانش مانندزیادی ازوی) بویژه ازکتاب فصوص

 ست. اصدرالدّین قونیوی، فخرالدّین عراقی و شمس مغربی برای شرح و تفسیر گلشن راز نقل کرده
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