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 چکیده:
العادۀ كتاب گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری،  شروح بسیاری بر ایهن كتهاب نگاشهته شهده     به دلیل اهمّیت فوق

هجهری اسهت. ایهن     نهم قرن بزرگ عارفان و حکیمان از شیرازی محمد بن علی مظفرالدین است. یکی از آنها شرح شیخ
ر باب احوال مّلّف و بررسی آثار وی و معرفهی نسهخۀ خطهی    نوشتار در صدد برآمده با ذكر توضیحاتی مجمل و مختصر د

شرح گلشن راز، به بررسی ساختار، سبک و ویژگیهای زبانی این نسخۀ خطی بپردازد و آن را از بُعد فکری، ادبهی و لغهوی   
ی اسهنادی و كتابخانهه ای و براسهاس نسهخه اسهاس و شهواهد       نیز بررسی كند. روش پژوهش در این جسهتار، بهه شهیوه   

 بهزرگ  عارفان و حکیمان از شیرازی محمد بن علی مظفرالدین های معاصر مّلف بوده است. شیخستخرج از آن و تذكرهم
 «راز گلشهن » كتهاب  بر پیچیدگیها و ابهامات رفع برای را خود كتاب و و از عارفان بنام زمان خویش بوده هجری نهم قرن
 و لفظهی  صناعات به مزیّن گاه و روان و ساده زبان به كه كتاب ینا. است نگاشته خود زمان صوفیان از یکی درخواست به

 شهرح  و راز گلشهن  در عرفهانی  عبهارات  و هها واژه شرح و عرفانی حقایق بیان بر مشتمل درآمده، تحریر یرشته به معنوی
مهام آن را سهال   آغاز نگاشتن این شرح مشخص نیست اما تهاریخ ات  .است صفحه 451 در روان و ساده نثر به ابیات عرفانی
این نسخه شامل دو بخهش اسهت، در بخهش     اند كه به قلم حسن الهادی الحسینی الیزدی نگاشته شده است.دانسته 944

 11اول كه مقدمه یا دیباچۀ اثر است، پس از حمد خداوند و مدح پیامبر و بیان مقام انسان و عارفهان، مبهاحثی در شهرح    
گونهه  د آیات، احادیث، عبارات و اصطالحات عرفا و... همراه است و شهکلی اطنهاب  حقیقت عرفانی بیان میشود كه با كاربر

پردازد، و در این كار از اطناب بهه دور اسهت. او در   مییابد. در بخش دوم،  شیخ مظفر به تفسیر وشرح ابیات گلشن راز م 
ان  نگاشته شده كه حداقل با معن  كلمات  اندک، ابیات گلشن راز به طور كامل شرح و تفسیر میکند. این شرح براى كس

اصطالحات عرفان  آشنا هستند، یا از سیر وسلوک باخبر اند. وی در نقل اشعار و عبارتهای فارسی و عربی دچار مسهامحه  
شده و اشعار را بدون ذكر نام شاعران نقل كرده است. همچنین در موارد بسهیاری چنهدین بیهت از چنهد شهاعر را پشهت       

ه به نام شاعران میآورد. از آنجائیکه این اثر توضیح و شرح گلشهن راز شهیخ محمهود شبسهتری اسهت،      سرهم و بدون اشار
پردازی در آن به چشهم  جنبۀ آموزشی آن بر بعد ادبی برتری دارد. زبان این اثر دور از تکلف و ساده است و اثری از صنعت

ست. همچنین عدم توجه به قواعد دستوری زبان فارسهی  نمیخورد. در این اثر عمدۀ كلمات و تركیبات به كار رفته عربی ا
و مسامحات لغوی رایج در متون نثر دورۀ تیموری را كمابیش در این اثر نیز میتوان مشاهده كرد اما بطور كهل شهارح در   

 نگارش اثر خود از سبک و سیاق عرفا پیروی كرده است.

  سبک شناسی محمّد شیرازی، نسخه خطی،مظفرالدّین علی بن  شرح گلشن راز،  :كلیدی كلمات
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Stylistic study of the manuscript "Sharh Golshan Raz"  written by "Sheikh 

Mozaffaruddin Ali Ibn Mohammad Shirazi" 
Salman Yousefi Qutbabadi4, Khairullah Mahmoudi1 (Corresponding Author) 

 
Abstract 

Due to the extraordinary importance of the book Golshan Raz by Sheikh Mahmoud 

Shabestari, many details have been written on this book. One of them is the commentary 

of Sheikh Muzaffar al-Din Ali ibn Muhammad Shirazi, one of the great sages and 

mystics of the ninth century AH. This article seeks to study the structure, style and 

linguistic features of this manuscript by mentioning brief and concise explanations about 

the author's condition and reviewing his works and introducing the manuscript version of 

Golshan Raz's commentary. Check. The research method in this paper was documentary 

and library based on the basic version and the evidence extracted from it and 

contemporary biographies of the author.Sheikh Muzaffar al-Din Ali ibn Muhammad 

Shirazi was one of the great sages and mystics of the ninth century AH and one of the 

mystics of his time. This book, which has been written in simple and fluent language and 

sometimes decorated with verbal and spiritual crafts, contains the expression of mystical 

truths and descriptions of mystical words and phrases in Golshan Raz and mystical 

descriptions of verses in simple and fluent prose in 156 pages. The beginning of writing 

this commentary is not known, but its completion date is considered to be the year 891, 

which was written by Hassan Al-Hadi Al-Husseini Al-Yazdi.This version consists of two 

parts. In the first part, which is the introduction or preface of the work, after praising God 

and praising the Prophet and expressing the status of human beings and mystics, 

discussions are expressed in the description of 26 mystical truths. The terms of mystics, 

etc. are accompanied and take on an idiomatic form. In the second part, Sheikh Muzaffar 

interprets and explains the verses of Golshan Raz, and in this work he is far from 

ignorant. In a few words, he fully explains the verses of Golshan Raz. This commentary 

is written for those who are at least familiar with the meaning of mystical terms, or who 

are aware of their conduct. He has been negligent in quoting Persian and Arabic poems 

and phrases and has quoted the poems without mentioning the names of the poets. Also, 

in many cases, he brings several verses from several poets in a row without mentioning 

the names of the poets. Since this work is an explanation of Golshan Raz by Sheikh 

Mahmoud Shabestari, its educational aspect is superior to the literary dimension. The 

language of this work is far from simple and there is no trace of craftsmanship in it. The 

main words and combinations used in this work are Arabic. Also, the lack of attention to 

the grammatical rules of the Persian language and the common lexical negligence in the 

prose texts of the Timurid period can be seen more or less in this work, but in general, the 

commentator has followed the style and context of mystics in writing his work. 
 
Keywords: Description of Golshan Raz, Muzaffaruddin Ali Ibn Mohammad Shirazi, 

Manuscript, Stylistics 
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 بیان مساله

بهه دالیهل   » های عرفانی كتاب گلشن راز، اثر شیخ محمهود شبسهتری   در بین منظومه

گویی، پرمحتوایی، تفهوق معنهی بهر لفهظ بها      بسیاری همچون الهامی و كشفی بودن، گزیده

منهدان  محدود ابیاتش، وزن خاص و سهولت به خاطر سپردن آن همواره عالقهه وجود تعداد 

بسیاری در حوزۀ عرفان و همچنین ادبیات اسالمی را به خود جذب كرده و شروح بسهیاری  

در دورۀ صفویه همه جا به مثابهۀ زبهده و   » ( و 5:  4314لویزن، «) بر آن نوشته شده است.

: 3؛ج4319/ صهفا،   311: 4311كهوب،  زریهن « ) د.شه خالصۀ جامع عقاید صوفیه تلقی می

شرح بر این كتاب نگاشته شده كهه برخهی از آنهها تصهحیح و      11(  به طوریکه حدود 111

 محمهد  بهن  علی مظفرالدین شیخ شرح چاپ شده است. یکی از شروح ناشناختۀ گلشن راز،

نسخۀ خطی از است؛ تاریخ نگارش این  هجری نهم قرن بزرگ عارفان و حکیمان از شیرازی

نظر تاریخی مصادف با عهد تیموری است كه آنرا را ظههور ضهعف و فتهور بهه نثهر ادبیهات       

اند و همچنانکه شمیسا بیان میکند اینگونه شرح و تفسیرها كه بها غمهوض و   پارسی دانسته

تکلف بسیار همراه است ، مولود درسی شدن عرفان و از جمله جریانات فرهنگی عصر مولف 

 ( 449: 4391ا، است.) شمیس

این نوشتار در صدد برآمده با ذكر توضیحاتی مجمل و مختصر در باب احهوال مّلّهف و   

بررسی آثار وی و معرفهی نسهخۀ خطهی شهرح گلشهن راز، بهه بررسهی سهاختار، سهبک و          

ویژگیهای زبانی این نسخۀ خطی بپردازد و آن را از بُعد فکری، ادبهی و لغهوی نیهز بررسهی     

 كند.

 

 اف تحقیقضرورت  و اهد

شیخ مظفرالدین شیرازی از متصوفه و علمای خوش ذوق سدۀ نهم هجری است كه بهه  

رغم وسعت دانش و استعداد، شناخته شده نیست ؛ بنابراین تحقیق در احوال، آثهار و افکهار   

منهدان  او میتواند زوایای گوناگون زندگی و اندیشۀ او را روشن سازد و موجب آشنایی عالقه

 خر علمی و فرهنگی كشور شود. با یکی از مفا

شناخت و معرفی احوال، افکار و آثار شیخ مظفرالهدین علهی بهن محمهد شهیرازی،  بهه       

عنوان یکی از عارفان و عالمان ناشناختۀ قرن نهم  هجری و شناسایی یکی از شروح قدیمی 

و ناشناختۀ گلشن راز و تبیین اهمیت آن و بررسی سبک شناسی ایهن اثهر در سهه حیطهۀ     

 انی، ادبی و فکری از اهداف این تحقیق به شمار میروند.  زب

 

 روش تحقیق

ی اسنادی و كتابخانه ای و براساس نسخه اساس روش پژوهش در این جستار، به شیوه
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 های معاصر مّلف بوده است. و شواهد مستخرج از آن و تذكره

 

 پیشینۀ تحقیق

ای به قلهم منهوچهر اكبهری    در تبیین پیشینۀ پژوهش در مورد این نسخه خطی، مقاله

معرفی شرح گلشن راز از شهیخ مظفرالهدّین علهی بهن محمهد شهیرازی       »( با عنوان 4343)

به چهاپ رسهیده اسهت. در ایهن مقالهه بهه       « بهار ادب»یافت گردید كه در فصلنامه « رومی

تذكره نویسان و فهرست نویسان كه دربارۀ این شرح گفته اند، پرداخته شده اسهت ولهی در   

 شناسی آن مطلبی نیامده است. ویژگیهای اثر خصوصاً سبک مورد

 

 مظفر الدین على بن محمد شیرازى رومى یخشمعرفی 

 كهه  است كوتاهی روایات به منحصر مظفرالدّین شیخ حیات و زندگی یدرباره اطالعات

 متفهاوت  مهوارد  بعضهی  در نیهز  هها تذكره این روایات كه گردیده ثبت مختلف هایدر تذكره

 4. است

علی بن محمّد بن علی شیرازی عمری شافعی رومی معروف و ملقّب به مظفرالدّین را با 

انهد. وی سهاكن شهیراز    عناوینی چون عالم عامل،  فاضل كامل و منطق  بزرگ معرفی كرده

بود؛ بنابر روایتی، جدّ وی، شیخ نجیب الدین عل  ابهن دغشهن )رعشهن( شهیرازى یکهی از      

ر سهروردی بوده است كه به دستور وی برای هدایت خلهق بهه   الدّین عمخلفای شیخ شهاب

شود.مظفرالدّین نزد مالّ جالل الدّین دوانی و مهالّ صهدرالدین شهیرازی و    شیراز فرستاده می

علمای دیگر به تحصیل علوم شرعیه، حساب، هندسه و كالم پرداخت و در علوم و دانشهای 

در فهن هیئهت را نهزد امیهر صهدر الهدین       رایج زمان خود، مهارت یافت. وى كتاب اقلیدس 

شهرح تجریهد و شهرح    »ای بهر  ای بر آن نوشت و با نگاشتن حاشیهشیرازى خواند و حاشیه

عصران خود پیشی جست. در علم كهالم و منطهق نیهز از اسهتاد خهود،      بر دیگر هم« مطالع

گر منطق جسم ا»گوید: الدّین میالدّین دوانی گوی سبقت ربود كه عالّمه جاللعالّمه جالل

 ( 111: 4311زاده  آدمیت، )ركن« داشت، آن جسم مظفرالدیّن شیرازی بود.

با ازدواج با دختر مالّ جالل الدّین دوانی، در شیراز به مظفر داماد شهرت یافت؛ پهس از  

ای در شهیراز گردیهد.   الدّین، مظفرالدّین صاحب كرسی تدریس در مدرسهه بیماری مالّجالل

ی بنی المرعشی اقامهت  . ق به سمت حلب سفر كرد و نزد قبیلهه 441ل مظفرالدّین در سا

                                                      
مّلف از این منهابع نقهل قهول كهرده      از جمله این منابع، میتوان به آثار زیر اشاره كرد كه نگارنده در شرح حال -4

معجههم ؛  153اثرآفرینهان، ص  ؛  114تها   119شههقائق نعمانیهه،  ؛  433الحبهب، جهزء دوم قسهم اول ص     درّ اسهت. 

 144مشاهیر عثمانیه، ص ؛ 115سلم الوصول، ص ؛ 534الکواكب السائره، قسمت ؛ 111المّلفین، ص 
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( و به تعلیم و آموزش علوم پرداخت. در همین دوران بود 433: 4319گزید )ابن الحنبلی ، 

نوشت. وی پس از مدّتی به بالد روم سهفركرد و بهه قاضهی    « كافیه و شافیه»كه حواشی بر 

شیراز بود، پیوست. ابن الموید در روم به استقبال وی درسیهای وی در ابن المّید كه از هم

رفت و او را به نزد سلطان بایزید برد. شیخ مظفرالدّین، شرح گلشن راز خود را بهه سهلطان   

ی مصهطفی پاشها گماشهت. وی    بایزید تقدیم كرد و سلطان نیز وی را به تدریس در مدرسه

از دسهت داد، بهه همهین دلیهل از     بعد از مدّتی دچار بیماری چشم شهد و بینهایی خهود را    

ی درههم روزانهه بهه عنهوان نفقهه      11خهان بهرایش   تدریس عهاجز گشهت و سهلطان سهلیم    

بازنشستگی مقرّر نمود. وی پس از بیماری چشم، سفری به شهر بروسا كرد و در آنجا مقیم 

بهه   دلیل درگذشت وی را ابتال« الحبب». ق دار فانی را وداع كرد. در ه 411شد تا به سال 

 اند.   . ق دانستهه 449بیماری طاعون در سال 

 

 الدین شیرازیآثار شیخ مظفر

هاى مختلهف از آثهار بسهیارى شهیخ مظفهر حکایهت مه  كنهد. امها تهاكنون در           تذكره

هاى خط ، تنها سه اثر از آثار علم  شیخ مظفر شهناخته شهده   ها و از میان نسخهكتابخانه

كنند، به وى آنچه نزدیکان و معاصران شیخ مظفر نقل م  راست. از این سه اثر، دو اثر بنا ب

 ﴾لَهوْ كَهانَ ِفیِهمَها آِلهَهۀٌ إِلَّها اللَّههُ َلَفسَهدَتَا        ﴿آیهۀ   استناد داده شده است و او صرفاً در تفسهیر 

اسم خود را ذكر كرده است. دو اثر دیگر وى از طریق شهرت كتهاب بهر مبنهاى     11األنبیاء:

راز كه چون وى به سلطان بایزید اهداء كرده شناخته شهده اسهت.   مانند شرح گلشن  ،اهداء

    ..(.اثر سوم وى عبارت است از تفسیر آیه )وان كنتم

 شماره به اینسخه سلیمانیه، كتابخانه فهرست در« تهذیب المنطق تفتازانی»شرح   -4

مّلف این شهرح   محتواى این نسخه شرح تهذیب المنطق است و است؛ موجود( 111911)

همانطور كه در فهرست كتابخانه نوشته شده است، مظفر الدین عله  بهن محمهد شهیرازى     

ههاى  باشد. در واقع این نسخه شامل دو شرح م  باشد: شهرح اول كهه در اصهل صهفحه    م 

سهلغر   ۀآن به مظفهر السهلطن   ۀنسخه قرار دارد از عبد الرحمن شیرازى. این شرح در دیباچ

باشد، اما دیباچهه یها    اشیه نوشته شده از شیخ مظفر م اهدا شده است. شرح دوم كه در ح

 نام  از مظفر الدین شیرازى در این شرح وجود ندارد. 

 مظفهر  شهیخ  كهه  كرده ذكر الظنون كشف ابن عربی.  صاحب« فصوص الحکم»شرح -1

 ههیچ نگاشهته   اما (؛ 4113ص ،1 جلد الظنون، كشف) است الحکم فصوص شارحان از یکی

فهرسهتهاى ایهران و چهه در     هها و ه نام شیخ مظفر الدین چه در فهرستوارهاى از این شرح ب

 تا به امروز ذكر وثبت نشده است.   ها وفهرستهاى كشور تركیهفهرستواره
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« لهو كهان فیهمها آلههه اال اهلل لفسهدتا     »ی كه تفسیر آیه« برهان التمانع»ی رساله  -3

ر اسم خهود را در آن ذكهر كهرده، همهین     تنها نگاشته اى كه شیخ مظف( است: 11)االنبیاء/

تفسیر است. شیخ مظفر  تفسیر این آیه را به سلطان سلیم اهداء كرده است. وى در تفسیر 

مبحت اول بررس  ایهن آیهه از جنبهۀ تركیهب علهوم       است. این آیه از سه جهت بحث كرده

یه بر مبنهاى  عرب . مبحث دوم استدالل این آیه بر مبناى علم كالم. مبحث سوم استدالل آ

فلسفۀ مشائیان. نسخۀ خط  این تفسیر در كتاب خانۀ سهلیمانیه اسهتانبول كشهور تركیهه     

 .وجود دارد

« و ان كنتم فی ریٍب ممّا انزلنها علهی عبهدنا فهمتوا بسهورۀٍ مهن مثلهه       »ی تفسیر آیه -1

)كتابخانه مروى( موجود است  944این رساله در نسخۀ خط  مجموعه شمارۀ  (.13)البقره/

هاى خط  كتابخانه مدرسه مروى تهران(. شهیخ مظفهر در ایهن رسهاله بهه      فهرست نسخه)

بررس  تفسیر زمخشرى در الکشاف، تفسیر تفتازان  در شرح الکشهاف و تفسهیر ثعلبه  در    

كشف البیان بر این آیه به طور جداگانه پرداخته وسپس تفسیر ونظر خهود را اظههار كهرده    

هائ  چاپ شده است ومحتوای  از رساله كه در كشهکول  است. این رساله در كشکول شیخ ب

ههاى كتابخانهه مدرسهه    چاپ شده كاملتر است چون نسخۀ این رساله در یکی از مجموعهه 

  (  .491تا  414ص  1كشکول شیخ بهای  جلد ) مروى فاقد دیباچه است.

 خواجهه « تجرید االعتقاد»حواشی بر  -1در علم هندسه.« كتاب اقلیدس»حاشیه بر  -5

 -4فخهر رازی. « شهرح الکافیهه  » -9فخهر رازی. « مطهالع »حواشی بر  -1نصیرالدّین طوسی.

 شیخ محمود شبستری.« گلشن راز»شرح   -4.41«شمسیه»حاشیه بر 

 

 های خطی شرح گلشن راز شیخ مظفرالدّین شیرازیمعرفی نسخه

 منصهور  سهید  چهون  نویسههایی  فهرسهت  و مانده برجای متعددی هاینسخه اثر این از

 ینسهخه  انهد، كهرده  ذكهر  را هاآن خود منزوی در آثار نقی علی و معانی گلچین طباطبایی،

 آن كاتهب  كه است اینسخه همان شده، نوشته مّلف حیات زمان در شرح این از كه خطی

 ینسهخه  از روی ظاهراً .ق.ه 941 سال در را آن كه است «الیزدی الحسینی الهادی حسن»

ای كه در این پهژوهش  . شش نسخه(154: 4343 اكبری،. )است كرده استنساخ مظفر شیخ

 اند، عبارتند از:مورد مطالعه قرار گرفته

 ثبت شماره به اسالمی شورای مجلس اسناد مركز و كتابخانه به متعلق خطی نسخه -4

 )نسخۀ اساس(:  41144

                                                      
و تاریخ ادبیات در ایران،  اثر آفرینان،  الشقایق النعمانیهر منابع:  اى یافت نشد اما داز چهار اثر اخیر هیچ نسخه -4

 بدانها اشاره شده است.  
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یخ . تهار دارد قهرار  كهادر  در صهفحات  نوشته شده و تمهامی  نستعلیق، خط این نسخه به

شروع نوشتن این شرح مشخص نیست، اما با توجه به این سخن مظفر در پایان شرح خهود  

الجهواهر   ۀتم الشرح ف  عام افصح عنه فیاض واالعتماد عل  منتهه  سلسهل  »مبن  بر اینکه 

فیاض بدون تشهدید بهه     ۀ توان گفت كه بر مبناى داللت ابجدى حروف واژ م « واالعراض.

حسن الهادى ». همچنین بر مبناى تاریخ  كه كاتب این نسخه رسیدتوان م    944تاریخ 

ق نگاشته شهده  .هه 941در پایان این نسخه آورده، این نسخه در  سال   «الحسین  الیزدى

 باشد.حقیقت  نمیتواند دور از شدذكر   944است. پس تاریخ اتمام این شرح كه سال 

 و بیسهت  مفصهل  و مشروح " تحقیق" شش و بیست شامل ایمقدمه دارای نسخه این

 رنگ با و آورده قرمز رنگ به را راز گلشن مثنوی ابیات كاتب سپس و است ایصفحه هشت

بنابراین محتوای این كتاب را میتوان به .استپرداخته  صفحه 431 در ابیات شرح به مشکی

شهرح ابیهات گلشهن     -1حقیقت عرفانی؛  11دیباچه و شرح -4دو بخش كلی تقسیم نمود: 

 راز شیخ محمود شبستری.

 ثبت شماره به اسالمی شورای مجلس اسناد مركز و كتابخانه به متعلق خطی نسخه -1

 ؛ 141411

 سهال  بهه  ایاشهاره  ههیچ  نسهخه،  در ترقیمه این نسخه به خط نستعلیق نگاشته شده و

 یامقدمهه  دارای نسخه این. دارد قرار كادر در صفحات است تمامینشده كاتب نام و كتابت

 كاتهب  سپس و است ایصفحه ویک سی مفصل و مشروح " حقیقت" هشت و بیست شامل

 45 شهامل  صهفحه  ههر  و صهفحه  414 در ابیات شرح به و آورده را راز گلشن مثنوی ابیات

  است. سطر

 ثبت شماره به اسالمی شورای مجلس اسناد مركز و كتابخانه به متعلق خطی نسخه -3

 ؛11531

 دارای نسهخه  ایهن . دارد قهرار  كهادر  در صفحات تمامی است و نستعلیق خط این نسخه

 فصهلی  در را راز گلشهن  مثنهوی  ابیهات  كاتهب  سپس و است ایصفحه پنج و سی ایمقدمه

آورده  قرمهز  رنگ به را اشعار بخش این در و آورده است، زیبا سرلوحی به مزیّن كه جداگانه

 حاشیه در لغات بعضی معانی. استپرداخته  صفحه 411 در ابیات شرح به مشکی رنگ با و

 میباشد. سطر 41 شامل صفحه هر است كه صفحه 451 شامل نسخه این شده و نوشته

 ثبت شماره به اسالمی شورای مجلس اسناد مركز و كتابخانه به متعلق خطی نسخه -1

 ؛114315

 به و است ایصفحه 44 ایمقدمه دارای نوشته شده كه نستعلیق خط این نسخه هم به

 مثنهوی  ابیات كاتب سپس میپردازد. حقیقت عرفانی هشت و بیست بیان به مشروح صورت

است و  نامعلوم كاتب نسخه. استپرداخته صفحه 15 در ابیات شرح به و آورده را راز گلشن
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 و شرح به كه است مفصلی نویسیهای دارای حاشیه نسخه. است سطر 14 شامل صفحه هر

  .میپردازد نسخه در رفته كار به اصطالحات بسط

  11919نسخه خطی در كتابخانه آستان قدس رضوی به شماره  -5

ها در این است كه در این نسخه مقدمه سهی و  تفاوت عمده و اساسی آن با سایر نسخه

ای را حذف نموده و بالفاصله به شرح و توضیح ابیات پرداخته شهده اسهت. ایهن    پنج صفحه

 آغاز میشود. « ت آموختبه نام آنکه جان را فکر»نسخه با 

 ؛  34441نسخه خطی كتابخانه آستان قدس به شماره  -1

در این نسخه مقدمه و دیباچه متن موجود و قسمت دیگر كتاب كه شامل شرح ابیهات  

 گلشن راز است، موجود نیست.
 

 بحث و بررسی

 قالبهای شعری و اشعار و شیوۀ به كارگیری آنها در شرح گلشن راز 

كه گلشن راز شبستری در قالب مثنوی سروده شده، شارح سهعی كهرده    با توجه به این

بیت موجود  444در شرح خود نیز عمدتاً از ابیاتی در قالب مثنوی استفاده كند، از مجموع 

بیت در قالب مثنوی و چنهد شهعر    419اند(، تعداد در اثر )كه عمدتاً در بخش دیباچه آمده

 اً عربی هستند( آورده شده است.   نیز در قالب رباعی و قصیده )كه عمدت

 رباعی مثنوی قصیده قالب

 1  419 1 تعداد بیت

بیهت عربهی    43بیهت فارسهی و    419بیت شعر درج گردیده كه  444در این اثر تعداد 

است. بیشتر اشعار فارسی  متعلق به الهیجی و موالناست و اشعار دیگر از عطار،شبستری و 

 حسینی هروی و.. هستند:

نههههام 

 عرشا

اسهههرار   ناشناخته

الشهههود 

 الهیجی

سهههعادت 

نامههههههه 

 شبستری

مثنههوی 

 معنوی

منطق 

 الطیر

حسینی 

 هروی

ابهههن 

 عربی

كشکول  كالله

شههههیخ 

 بهایی

دیک 

 الجن

تعداد 

 ابیات

13 13 3 13 1 5 1 4 4 1 

 

این ابیات جهت توضیح و تبیین ابیات گلشن راز و یا سخنان خود شارح یا برای تاكیهد  

استفاده شده است. اما شارح در خصوص شیوۀ به كارگیری اشعار، دچار  و تایید مطالب قبل

مسامحاتی شده است، گاه ابیاتی از چند شاعر را پشت سر هم میآورد بدون این كه بهه نهام   

 آنها اشاره كند:

 ورِ پرگهههار وجهههودبرتهههو گهههردد د  گههر بههرون آیههی ز پنههدار وجههود   
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 نشههان شههو از همههه نههام و نشههان  بههی

 هها بشهکند  سهل شیری دان، كه  صف

 

 تههها ببینهههی روی جانهههان را عیهههان   

 (9را دان كهه خهود را بشهکند)   شیر آن

 

در مثال فوق، بیت نخست از منطق الطیر، بیت دوم از اسهرار الشههود الهیجهی و بیهت     

 سوم از مثنوی معنوی است.

همچنین  گاه چند بیت از یک اثر را بدون رعایت شمارۀ ابیات و از دفاتر مختلهف ، بهه   

 ت پشت سرهم  میآورد:صور

 حهق بهود حهق آفتهاب     عقل سهایۀ 

 عقل چون شحنه است چون سلطان رسید

 بههین بُههدی انههدرین ره كههز خههرد ره  

 

 سههایه را بهها آفتههابِ حههق چههه تههاب  

 چههاره در كُنجههی خزیههد  شههحنۀ بههی 

 ( 1فخهههر رازی رازدار دیهههن بُهههدی)  

 

تهر چههارم بیهت    ، بیهت دوم از دف 1444در نمونۀ باال بیت نخست از دفتر چهارم بیهت  

آمده است.یا در نمونۀ زیر سه بیت نخسهت از   1415و  بیت سوم از دفتر پنجم بیت  1441

 كنزالرموز حسینی هروی) ابیات مختلف( و بیت آخر از مثنوی معنوی است:

 علم صورت پیشۀ آب و گهل اسهت  

 گهههنج پنههههان اسهههت علهههم معنهههوی

 كههن تهها ز خههود یههابی اثههر جهههد مههی

 تمهههامزان نمایهههد ایهههن حقهههایق نا  

 

 علم معنی رهبهر جهان و دل اسهت    

 در تههو آیههد گههر ز خههود بیههرون شههوی 

 واجب این علهم اسهت اگهر داری خبهر    

 (5كه بر این خامان بود فهمش حرام ) 

 

 موضوعات و مضامین در مقدمۀ كتاب :  

ای بهه صهورت نظهم و نثهر     اشاره شد كه شارح قبل از شرح ابیات گلشن راز ، دیباچهه  

ح ابیات میپردازد. وی در مقدمۀ اثرش در باب نعت خداونهد و ارزش  نگاشته و سپس به شر

وجودی انسان، جایگاه عارفان و اهل فنا، توحید ذاتهی الههی، تفهاوت اههل ظهاهر و بهاطن،       

ادراک حق، حقیقت و ذات موجود، حجاب، جمیل و جمال، ذوالعین و ذوالعقل، سیر وجهود  

تعهالی، اعیهان ثابتهه و خصوصهیات     ماء حقمطلق، صفت یا ذات بودن اسم، تضاد و تقابل اس

آن، جبر و اختیار، انسان صغیر و انسان كبیر، نفس رحمانی و انسانی، اعیان و ثوابهت، عهالم   

اجسام و ارواح، كشف صوری و معنوی، حقیقت نوم و بیداری، هفت مرتبگی سهلوک، قلهب   

ی پرداختهه و ایهن   انسانی، فناء فی اهلل و جزئی و كلّی بهودن آن و چههار قسهم بهودن تجلّه     

مفاهیم، ساختار فکری آغازین این اثر است؛ سهپس ، بهه شهرح ابیهات گلشهن راز بها ذكهر        

 مستنداتی از آیات و احادیث و روایات توجه نشان داده است.
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*حمد : شیخ مظفرالدّین علی بن محمد شیرازی، همچهون دیگهر نویسهندگان و شهارحان      

ای خداوند پرداخته و عبارات او آراسته و مهزّین بهه   عرفانی، در آغاز اثر خویش به حمد و ثن

اش در گلشهن راز بهه   سپاس یکی را كه غنچه حقیقت مقدّسه»صناعات ادبی و هنری است:

 ( 4احسن وجوه شکفته و وجه وجوب خود را در بزم شعور به پرده امکان نهفته)

ا ستوده است: *مدح پیامبر: مّلف سپس به مدح و منقبت پیامبر اكرم پرداخته و وی ر

و درود بر حقیقت محمّدیه كه در مراحل نبوت و منازل والیت سیر نموده و به هر صورت »

 (4ی شهود نقش غیر زدوده.)كه بوده، از لوح وجود و آئینه

*توصیف انسان و عارفان : مظفرالدین شیرازی پس از حمد خداونهد و منقبهت پیهامبر،    

مظههر جمهال و جهالل و    »( و 1« )و نقاوه اكوان ی اعیان خالصه»زبان به وصف انسان كه 

« عارفهان و اههل فنها   »( پرداخته و سهپس زبهان بهه وصهف     1« )برزخ وجوب و امکان است.

القدر وسهیع  اگر نه وجود این طایفه رفیع»گشوده است و دلیل وجود آنها را این دانسته كه 

 ( 1« )مودی.الصدر بودی، نور حقیقت از روزن ارواح لطیفه و اشباح كثیفه نن

بر مبناى گفتۀ مظفهر الهدین شهیرازى در دیباجهۀ شهرح وى بهر       *سبب تالیف كتاب : 

از اهل شهود، التماس شرح  نمود كهه بهه    درویشی:» میگویدگلشن راز شبسترى آنجا كه 

 چون مرافقت طالبان طریق تحقیق، و سِمَت تنقیح، موسوم وبه رقم توضیح، مرسوم باشد. و

فهرض   توفیق، در ذمّت همّت فقراى دین وبه شریعت مروّت وفتهوّت،  موافقت شاربان رحیق

شهعور  ۀ صهفح  رقمه  چنهد، بهر لهوح ظههور و      عین است؛ التمهاس او را مبهذول داشهتم و   

از متصهوفه ایهن شهرح را      معلوم م  شود كه شیخ مظفر بنا به التماس یکه  (1) ،«نگاشتم

 این اهل شهود كیست.نمیدانیم نوشته است اما 

ایهن ابکهار مخهدّره از    »اشاره به دلیهل تهملیف كتهاب امیهد بهر آن دارد كهه        وی پس از

ی زنادقه محفوظ باشد و ارباب شریعت بیضاء و طریقتِ زهرا را ی مالحده و مطالعهمالحظه

ی وی، مطالب منهدرج در ایهن   كند كه باور و عقیده( وی بیان می1«.) از آن محفوظ كردند

گرداند و آنچه نگاشته است، مطابق بها آیهات قهرآن و    رنمیشرح است و هرگز از آنان روی ب

عنهان اذعهان از صهوب    »یابی، باید كه سنّت پیامبر است و اگر سخنی مخالف كتاب و سنت

 (5« )آن برتابی.

 11شیخ مظفر قبل از شروع به شرح ابیات گلشن راز به نگاشتن *بیان حقایق عرفانی: 

بازگو شده و توضیح ههر  « حقیقۀ»ی هر بیان، واژهكه ابتدای  حقیقت عرفان  پرداخته است

این حقایق به توضهیح بعضه    حقیقت مزیّن با ابیات و احادیث، روایات و آیات قرآنی است. 

پردازنهد و اصهطالحات مختلفه  ماننهد ذات     هاى عرفان مانند فهم مسائل تصوف مه  جنبه

تکلیف  تجل  و فناء و ف وكش عالم مثال و آراى حکما وسیر و وجود مطلق وذات و وتعین و
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 عبهارات عرفها و   احادیهث نبهوى و   امور اخروى را با استناد به آیات قرآنه  و  معاد و روح و و

 :دهندفالسفه مورد بررس  قرار م 

را كشف صوری حقیقت: كشف كه اطالع بر غیب است یا متعلق به صورت است و آن »

وانند و كشف صوری اگر متعلهق بهه   گویند یا متعلق به معنی است و آن را كشف معنوی خ

حوادا دنیوی است، رهبانیّت است؛ چه راهب را هم به حسب مجاههده مشهاهده هسهت و    

بینهی كهه در خهواب    را حواس روحهانی اسهت، نمهی   منبع جمیع مکاشفات قلب است و آن 

و حهواس  « الصُّدُورِ فِی الَّتِی الْقُلُوبُ تَعْمَ  لکِنْ وَ الْمَبْصَارُ تَعْمَ  الَ فَإِنَّهَا»شنوی بینی و میمی

  «.روحانی اصل حواس جسمانی است

 (41صحت آن حس ز تخریب بدن)   صحت این حس ز معموری تن         

 

 چگونگی شرح ابیات در بخش اصلی كتاب : 

شارح در این بخش از كتاب كه بخش اصلی اثر است، ابیات گلشن راز را ذكهر نمهوده و   

آن مطابق با سبک و سیاق عارفان پرداخته اسهت. درضهمن شهرح ابیهات،      به شرح و تفسیر

سخنان و اشاراتی ذكر شده كه با عنوانهای: تمثیل، قاعهده، سهّال و جهواب از مهتن مجهزا      

 گردیده است.

اما شیوۀ شارح در شرح بیات، به صورت شرح هر بیت بهه شهکل جداگانهه نیسهت. گهاه      

شهرح میکنهد و در بسهیاری از مهوارد، ابیهات دارای       بیتی را و گاه دو یا سهه بیهت را بهاهم   

 مضامین یکسان را شرح نمیکند:   

 به باطن نفهس مها چهون هسهت كهافر     

 ز نههو  هههر لحظههه ایمههان تههازه گههردان 

 بسههی ایمههان بههود كههز كفههر زایههد     

 

 مشههو راضههی بههه ایههن اسههالم ظههاهر    

 مسههلمان شههو مسههلمان شههو مسههلمان 

 نههه كفههر اسههت آن كههزو ایمههان فزایههد 

 

و عادات پیش اهل ظاهر كفر است و ایمان حقیقی از آن ترک حاصل شهود    ترک رسوم

 (  451و كمال یابد  پس در حقیقت كفر نباشد.)

اما هربیتی كه احساس نموده نیاز به شرح و تفسیر دارد، با كالمی مملو از اصهطالحات  

وده كهه  حکمی و كالمی توضیح میدهد. گاه تناسب و همخوانی معنایی ابیات را نیز ذكر نم

 نشان از دقّت نظر و باریک بینی مولف در ابیات است:

 ز كاف و نون پدید آورد كونین  توانایی كه در یک طرفۀ العین»      

عالم غیهب   یكه اقتضای ظهور است، اعیان ثابته« كن»قدیری كه به یک دفعه از قول 

ود متلهبّس بهه لبهاس وجهود     و شهادت را پیدا كرد یا در آنِ واحد كونین را بعد از خلع وجه 

 ( 35« )ساخت و ثانی، الصاق است به لفظ كونین، لیکن عین بیت یازدهم است.
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 گاه مّلف تنها به این پرداخته كه بیت را به نثر برگرداند و چندان به شرح آن نپردازد:

 نگردد ذات او روشن ز آیات  چو آیات است روشن گشته از ذات»        

« اند ظهور حقیقت او از آن عالمات نباشهد. از نور او ظاهر شدهچون عالمات وجود حق 

(19 ) 

كه البته این نشانگر این مساله است كهه مخاطبهان ایهن اثهر، كسهانی هسهتند كهه بها         

 اند.اصطالحات عرفانی آشنایی دارند و در این راه به سیر و سلوک پرداخته

 بیات میپردازد:و گاه تنها با استفاده از ذكر آیه و یا حدیث به شرح ا

 كه این شد با  محمد و آن ابو جهل  چه بود اندر ازل ای مرد نا اهل       

 (415«.)اَلسّعیدُ مَنْ سَعِدَ فی بَطْنِ اُمِهِ و الشّقیُ مَنْ شَقی فی بَطْنِ اُمّهِ»

ای را به طور كامل موشافی البته وی در توضیح ابیات یکسان عمل نکرده و گاهی نکته 

كه بیشتر به جنبۀ عرفان نظری توجه دارد و گاهی نیهز بهدون ههیچ توضهیحی و در     میکند 

 قالب چند كلمه، فقط به شرح لغت یا تركیبی از بیت یا ذكر شاهد مثال اكتفا میکند:

 مشو غافل ز شاهد بازی آخر  شراب و شمع و شاهد جمله حاضر           

 (439هم میسّرست غافل مشو.)درِ فیض نبسته و هر چه اولیا را بوده اكنون 

در این بخش، بنای كار وی بر ایجهاز اسهت و  در بیهان مفهاهیم ابیهات شبسهتری گهاه        

 خواننده نوعی شتابزدگی را در سراسر اثر درمییابد. 

 

 شکلهای متفاوت نوشتاری

شناسهان قهرار   شکلهای متفاوت نوشتاری از شاخصهایی هستند كهه مهورد توجّهه زبهان    

شناسی موجب تمهایز و  ای دارند و در سبکناخت سبک یک اثر جایگاه ویژهاند، در شگرفته

نقش تفاوتهای آوایی در سبک تنها محدود به گفتهار  » است: شدهبرجستگی میشوند. گفته 

ها ) صهورت نوشهتاری آواهها ( و شهکل زبهان      نیست بلکه در نوشتار نیز مطرح است. نویسه

ای تاریخی و جغرافیایی دگرگهون میشهوند بررسهی    نوشتار در گذر زمان و بر حسب متغیّره

 (. 111شناسی، فتوحی:)سبک« شناسی تاریخی استاین دگردیسی، كار زبان

 . توانم  جاى به میتوان مانند است، چسبیده فعل به م  موارد تمام در -4

 كلشن = گلشن« : ک» فارس  به صورت «  گ»نوشتن-1

 .اند نشده ارىگذ شماره نسخه در راز گلشن ابیات -3

جنان = چنان ، جنانجه =  چنانچهه  « : ج»فارس  گاه  به صورت« چ»نوشتن حرف -1

 .و گاه  به صورت اصل 

و بهه جهاى صهل  اهلل     ،« عت: » ن آ، مختصر «تعال »در بعض  موارد كاتب به جاى  -5

 آورده است.  «صلعم:» علیه و سلم 
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نبوّت «: ۀ»یعن   .م الخط عرب  استبه رس« تاء» نوشتن كلمات عرب  كه مختوم به -1

 = نبوّۀ ، والیت = والیۀ

اند، بر خالف شهیوه كنهون    مختوم شده« ه»، كلمات  كه به «ها»در جمع بستن با   -1

ها به صهورت  ها به صورت آیینها و نیز  آبگینهحذف شده است. براى نمونه:  آیینه«  ه»این 

 اند.  آبگینها جمع بسته شده

ماننهد   ،پاک شده است و به دالیل  مذهب  از نسخه به عمد  وارد عباراتدر برخ  م -9

كه قبل از واژه شهافع  آمهده اسهت، وله  در نسهخه  آن را بهه نحهوى محهو         «  امام» واژۀ 

 اند.  كرده

حرف همزه الف جمع در كلماتی مانند انبیآ، اولیآ و اسمآ به صهورت انبیها، اولیهاء و     -4

 اسماء نوشته شده است

در اتصال به كلمۀ قبل  : ازو= از او ، « این» وضمیر اشارۀ « او » حذف الف ضمیر  -41

 ازین= از این

حذف الف است وقت  به كلمۀ قبل پیوسته م  شود مانند: ظلمست = ظلم است ،  -44

 .هفتست = هفت است

مخصوصاً  كلمات  كه به حرف  در اغلب مواقع« ء»اضافه به صورت « ی » نوشتن  -41

 : درهاء دوزخ = درهاى دوزخ پایان  دارندالف 

  نوشته شده است.« خذا » به صورت « خدا» در بیشتر مواقع كلمۀ  -43

 = ببین   به بین« : به» التزام  به صورت « ب » نوشتن  -41

 = قطره اى قطرۀ:  است نکره از اى نشانه ه روى همزه نوشتن – 45

صهورت سهرهم و پیوسهته بکهار مه  بهرد.       گاه  اوقات نوىسنده چند كلمه را به  -41

 ، به این= باین، به جای= بجایمانند: به یک بار = كه بیکبار ، آن زمان = آنزمان

 قایم= قائم ، جزئی = جزی « : یه»به صورت « ئه»نوشتن همزه روى كرس   -41

هاى حروف براى چند حرف استفاده شده  وگهاه  ههیچ نقطهه بهراى     گاه  نقطه -49

 حرف نوشته نشده است.حرف یا دو 

 كلمات به رسم قدیم خط عرب  : حیات = حیوۀ ، صالت = صلوۀ  نوشتن برخ -44

ها: در این اثر به ترتیب بسامد واژگان عربی، عرفانی و فلسهفی و  شناسی واژهسبک-3-5

 كالمی رواج زیادی دارند.

تركیبی عربی به  های عربی، اصول و قواعد*واژگان عربی: در دورۀ تیموری، كاربرد واژه

بهه  »نثر راه یافت و به وفور جایگزین واژگهان و دسهتور فارسهی دری گردیهد. در ایهن دوره      

كاربردن لغات و تركیبات عربی به ویژه در كتابهای علمی و بعضی كتابههای عرفهانی، بهدون    

هیچ قید و بندی معمول بهود و مّلفهان نهه تنهها از اصهطالحات و تعبیهرات آمهاده كهه در         
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ای پیش از آنان به زبان عربی آمده بود، استفاده كردند، بلکه گاه همان عبارات علمهی  كتابه

: 4319)صهفا،  « كردند.عربی را با اندكی تغییر یعنی با به كاربردن روابط فارسی ترجمه می

4455 ) 

ههای عربهی بهه    شیخ مظفرالدّین نیز از این امر مستثنی نماند و واژه« شرح گلشن راز»

ر اثر نیز بیشتر اصطالحات عرفانی و تصوف است كه بین عرفها و متصهوّفه رایهج    كار رفته د

 بوده است.مانند: وجوه، وجوب، مراحل، منازل، معروض، اعیان، اكوان، مصطبه و...

واژگان و اصطالحات فلسفی و كالمی: قوس ظههور،  نقطهۀ وحهدت، تعینهات، وجهود و      

 كلیه ، صور حسیه، محدا، قدیم و...عدم، علت غائیه، نفس ناطقه، عین ثابته، نفس 

واژگان و اصطالحات عرفانی : هستی مجازی، حجاب، تجلی، كرامت، حقیقت محمدیهه،  

 و...

 

 نحو و دستور زبان

و آنچهه مکشهوف اولیها اسهت در عبهارت      »*كوتاهی جمالت و عطف جمالت به یکهدیگر :  

 (1«. ) ند سبب فنا شودتابد و هر چه برای اظهار آن حقایق گویگنجد و اشارت نمینمی

او را در سلوک هفت مرتبه است اول توبه و طاعت و ذكر كه مُمثّل نور سبز اسهت و ثهانی   »

تزكیه نفس از صفات ذمیمه كه ممثل نور كبود است و نهایت سیرش ملکوت سفلی است و 

ی قلب به اخالق حمیده كه ممثل نور سرخ است و نهایت سیرش اوایل ملکوت ثالث تجلیه

است و رابع تحلیه سِر از غیر حق كه ممثل نهور زرد اسهت و نهایهت سهیر او اواسهط       لویعِ

 (13«. )  ملکوت علوی است و خامس مرتبۀ روح كه ممثل نور سفید است و ... 

چون ضعف زمانی كه نطفه در آن زمان صورت انسانی پذیرفت، بگذشهت، چنهین حركهت    »

 (14«. )  از رحم پیدا كرد و متولد شد ی خروجكرد و چون ضعف آن ضعف بگذشت اراده

*كاربرد فراوان افعال ربطی و اسنادی : این ویژگی  مربوط به نثرهای علمی است كه بیشتر 

 مبنای استداللی دارند.

« اِنَّ اهلل خَلَهقَ آدم علهی صُهورَته   »انسان كامل، خالصۀ اعیان و نِقاوۀ اكوان است و به حکهم  

 (4ب و امکان است.)مظهر جمال و جالل و برزخ وجو

ممکن محتاج است به علّت و این علّت اگر واجب است مطلوب ثابت شد و اگر ممکن اسهت  

 (14محتاج باشد به علّتی)

در آخر آیه نفس انسان از اسماء ذات نازل شد چه ختم قرآن به ناس است؛ پس مناسب آن 

 (59است كه ختم كتاب عالم هم به ناس باشد)



 313/ «شیرازی محمد بن علی مظفرالدین شیخ» تملیف «راز گلشن شرح»بررسی سبک شناسی نسخۀ خطی 

در این دوره ، مطابقت صفت و موصوف بر طبق دستور عربی كه  *مطابقه صفت و موصوف:

: 4391كنهد. )شمیسها،   شمرند، عمومیّهت پیهدا مهی   متقدّمان جز در مواقع خاص جایز نمی

119.) 

ههای آن بسهیار   شارح در این اثر، صفت و موصوف را مطابق با تطهابق عربهی آورده و نمونهه   

عددّه مختلفه، حقیقه مطلقهه، تعیّنهات خارجیّهه،    است، مانند: ارواح لطیفه، اشباح كثیفه، مت

تشخّصات ذهنیّه، استحقاقات مختلفه، استعدادات متنوّعه، اعیان ثابته، اعیان خارجیه، صور 

 متمیزه، نفوس ناطقه، اعمال قُبحه، اخالق ردّیه، اعیان ثابته عدمیه، هیئت اصلیه و ...  

 (1«. )ده مختلفهایجاد حق عالم را ظهور نور اوست به صورت متعدّ»

عهالم غیهب و    یقدیری كه به یک دفعه از قول كن كه اقتضای ظهور اسهت، اعیهان ثابتهه   »

 (31«. )شهادت را پیدا كرد

«. به تکرار احوال غیر راسخه راسخ گردند، چنانچه به مهدت مدیهد میهوه خوشهبوی شهود     »

(449) 

راز بهه احسهن   در گلشهن  اشی حقیقت مقدّسهسپاس یکی را كه غنچه«:  را»*كاربرد انواع

(  التمهاس او را  4وجوه شکفته و وجه وجوب خود  را در بزم شعور به پهرده امکهان نهفتهه؛)   

( روزی یهاران او را  1را بصیرتی بودی منکهر خهود شهدندی)   (  و اگر ایشان3مبذول داشتم)

( خلق را مهرآت حهق سهاخته و حهق را ظهاهر      1) خواهیم كه قطب را ببینیمگفتند: ما می

(اگر گویند كهه  عبهد را ههیچ قهدرت نیسهت      44( حکما   او را هیولی گویند  )41بیند)می

(  قلب انسهانی را  14«. )( تن را غذا و صحّت و مرض هست، روح را هم هست45اند)جبری

(  چون حق را ضد و مثل نیست، فلسفی او را بهه  11«. )در ظلمت و نور مراتب بسیار است

 .(و..34«. )عقل نتواند دانست

چنانچه اگر بر لعل افتد هیچ شرف او افزون نگهردد  « : چنانکه»به جای « چنانچه»*كاربرد 

(4  ) 

 (14چنانچه تن را غذا و صحت و مرض هست روح را هم هست )

 (31توانیم كرد)الضمیر نمیاست اظهار  ما فی چنانچه دلخواه

 (  11تعالی ندارد )حق چنانچه باصره را تاب دیدن آفتاب نیست دیده عقل هم تاب مالحظۀ

های عربی : بیشتر كلمات با صورت جمع مکسر و جمع مونث سهالم و  * كابرد فراوان جمع

ی كلمات عربهی بهر نثهر    اند. به دلیل احاطههای جمع فارسی جمع بسته شدهكمتر با نشانه

 زمان مّلف، در این اثر بسامد جمع مکسر بهه زیهادی مشههور اسهت. روازن، ارواح، اشهباح،     

اعیان، اكوان، مراحل، ذرات، مراتب، مناصب، اسرار، معانی، ابکار، زنادقهه، مالحهده، اجسهام،    

 افالک، عناصر، موالید، از جمله این واژگان هستند.

 (41«.) پس افالک و عناصر و موالید و نهایت كل انسان است»
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و پیوسهته   در چهار دیوار عناصر به چهار میخ طبایع كه حرارت است و بهرودت و رطوبهت  »

 (51«. )محبوس مشو و از جاه طبیعت بیرون آی و نظر كن در اجرام سماوی

* كاربرد  وجه مصدری) افعال غیر شخصی( : در تعیّین ممکهن، اثهر وجهوب نیسهت پهس      

 (14ادراک واجب نتواند كرد)

 (11توان دید)او را به دیدۀ كشف می

 (15رد)ممکن را با واجب هیچ نسبت نیست تا ادراک او تواند ك

 (11توان دید)اگر خواهی كه آفتاب ببینی در جرمی صیقل كه برابر آفتاب باشد 

تابد و هر چهه  گنجد و اشارت نمیو آنچه مکشوف اولیا است در عبارت نمی»*تکرار افعال:  

 (1«. )برای اظهار آن حقایق گویند سبب فنا شود

كه مُمثّل نور سبز اسهت و ثهانی   او را در سلوک هفت مرتبه است اول توبه و طاعت و ذكر »

تزكیه نفس از صفات ذمیمه كه ممثل نور كبود است و نهایت سیرش ملکوت سفلی است و 

ی قلب به اخالق حمیده كه ممثل نور سرخ است و نهایت سیرش اوایل ملکوت ثالث تجلیه

اسهط  است و رابع تحلیه سِر از غیر حق كه ممثل نهور زرد اسهت و نهایهت سهیر او او     عِلوی

 (13«. )ملکوت علوی است و خامس مرتبۀ روح كه ممثل نور سفید است و ... 

ی خلهق  خلق و این فناء فی اهلل است و جمع الجمهع مشهاهده  جمع مشاهدۀ حق است بی»

 (33است قایم به حق و این بقاء باهلل است. )

ههر   در ترتیب صور علمیه به حسب ماده وهم به حسب صورت احتیاج به منطق است كه»

 (31«. )مسمله او قانون است و تخصیص تصدیق به ذكر برای آن است

الصهدر  القهدر و سهنیع  شرط در پایان افعال :  و اگر نه وجود این طایفه رفیهع « ی»*كاربرد 

 (1«.) بودی، نور حقیقت از روازن ارواح لطیفه و اشباح كثیفه ننمودی.

 (1«. )  توانند كرد م كالم كامل نمیرا بصیرتی بودی منکر خود شدندی كه فهاگر ایشان 

 (14اگر خورشید حركت نداشتی و شعاع او بر یک منوال بر ما تابیدی)

اگر  مشرک از حقیقت بهت آگهاه شهدی صهورت او را بپرسهتیدی  و نظهر بهه حقیقهت او          

 (411داشتی)

ملهه  *آوردن اجزای جمله بعد از فعل به تقلید از جمله بندی عربی: تقدم فعل بر اجهزای ج 

 دیده میشود:    « تقدم فعل بر متمم»بیشتر در شکل 

 (1«. )  ایجاد حق عالم را ظهور نور اوست به صورت متعدّده مختلفه»

 (33«. )  خلقجمع مشاهدۀ حق است بی»

 (91«. )  ی شبهه شائبهگفتن انا الحق كشف اسرار الهی است بی»

 (91«. )  نات و تشخصّات حق وجود مطلق واحد است و معرّا است از جمیع تعیّ»
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و ذوالعقل آن است كه حق را مرآت خلق سهاخته و خلهق را ظهاهر    »*كاربرد  وجه وصفی: 

 (41«. )بیند و حق را باطنمی

 (33«. )احد در تعیّن احمد ظهور تام فرموده و اوّل دایرۀ وجود عین آخر شد»

ور یافته و این كثرت سهائر  ی ظهوجود وهمی عالم كه به كل معبّر شده از تعیّنات متکثّره»

 (441«. )وحدت وجود مطلق است

سهت و ههر جهوهری بهه     ی اعراب اهر عرضی در آن كتاب به منزله»*حذف فعل به قرینه: 

 (55«. )  حرفی]است[ مثابه

 (54«.) : زحل را جدی و دلوخانه است و مشتری را قوس و حوت]است[»

 (54«. )  دب]است[ی ی راس است و یکی عقدهمدار قمر یکی عقده»

ی تو در عالم مثال به صورت نهور ظههور كننهد و اخهالق سهیئه بهه صهورت        اخالق حسنه»

 (444«. )نار]ظهور كنند[

 (445«. )ی انجمند، خیره و مکدّر كردندحواس]را[ كه به مثابه»های مفعول: *حذف نشانه

و مکهان]را[ مهنحفص   زمین بدن مانند بیابان هموار باشد كه در آن بیابان، مکهان مرتفهع   »

 (441«. )نبینی

(، 11(، الوهیهت) 11( عهدمیت) 11:ربوبیت) « یت»*افراط در كاربرد مصدر جعلی با پسوند 

 (14(،جنسیت)19قابلیت)

ست و به توحیهد ذاتهی   هر چند مشرب و مذهب ایشان همه یکی»*توالی واژگان مترادف:  

 (1«. ) دانمعترفند؛ امّا در اظهار اسرار و افشای حقایق مختلف

 (.14«. )  اند شرط راه استفکر در آال و نعما كه اسما و افعال حق» 

( 411رود)ریهزد و روح بهه عهالم قهدس مهی     آخر از هم فرو می از افعال پیشوندی:كاربرد  *

( قوّت عاقله، غوّاص بحر هسهتی اسهت كهه بهه     419چون معانی از آن بحر به دل فرو آیند )

 ( و...414)رودفکر فرو می

وجه ادبی:  این كتاب از جمله نثرهای تعلیمی صوفیانه به شمار میآید و هدف نویسنده نیهز  

شرح و تقریر مفاهیم و تمثیالت گلشن راز و به نوعی آمهوزش عرفهان نظهری بهوده اسهت،      

شناسهی نیسهت و درنتیجهه    بنابراین نویسنده چندان در پی كاربرد اصول بالغهی و زیبهایی  

ههای بهدیعی در اثهر    هایی از آرایهه در اثر او دیده نمیشود، اما نمونههای بدیعی چندان آرایه

 دیده میشود كه به اقتضای كالم و روال طبیعی سخن ایجاد شده است. 

به حکم اِنَّ اهلل خَلَقَ آدم علی صورته مظهر جمال و جالل و برزخ وجوب و امکهان  »جناس: 

 (4«. )است

 (1«.) فان هم عارف و هم معروفنداز عّلوّ مراتب و سمو مناصب در بزم عر»

 (4«. )ها متلوّن تابد هرجا به رنگی نماید و در نفس امر از لون مبرّاستاگر در آبگینه»
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آید كه چرا حهق تعهالی عهین    اعیان ثابته مجعول به جعل جاعل نیستند پس اعتراض نمی»

ه اعیهان  مهتدی را مقتضی اهتدا ساخته و عین ضال را مقتضی ضاللت، و آنچه گذشهت كه  

 (45)همان: «. اندثابته از فیض اقدس فایض شده

«. ی تو در عالم مثال به صورت نور ظهور كنند و اخالق سیئه به صهورت نهار  اخالق حسنه»

(444) 

 (3«. )آرایی: درویشی از اهل شهود التماس شرحی نمود*تکرار واج: واج

 (3«.) توفیق چون مرافقتِ طالبانِ طریقِ تحقیق و موافقتِ شاربانِ رحیقِ

 (11«. )گذارداز غایت غیرت نقش غیر بر لوح وجود نمی»

*تشبیه: در غالب تشبیهات یکی از طرفین تشبیه از امور محسوس است و اكثهر تشهبیهات   

به به مشبه یا تشبیه موكد( به كهار رفتهه اسهت. ایهن     به صورت اضافۀ تشبیهی)اضافۀ مشبه

ست كه در متون ادبی و عرفانی قدیم كاربرد داشهته  تشبیهات در اكثر موارد، از تشبیهاتی ا

 اما گاه نوآوریهایی نیز در آنها دیده میشود:  

یکی گوهر حقیقت از صدف شریعت بیرون آورد و نشانه تیهر مالمهت شهد و یکهی گهوهر       »

 (31« )  حقیقت را بگذاشت و به صدف شریعت قناعت كرد.

عقل كلی را پر بسوزد. پروانه عقهل  « ترقَتْلو دنوتُ انملۀ الح»چون آتش جالل او به حُکم»

 (11«. )  جزئی چگونه گرد شمع رخسار او تواند گشت

ی وجود خود را خضر وار مستغرق دریا وجود مطلق ساز و ماننهد تعیّنهات عهالم روح    قطره»

 (414«. )  جاوید شو یزنده

« مثهال »و « ابهه بهه مث »همچنین یکی از پربسامدترین حروف اضافه تشبیهی در این اثهر،   

 شود:است كه به وفور یافت می

 (11«. )ی آفتابی خفاش است و حق به مثابهعقل به منزله»

 (53«. )اگر ماه بینی مثال خیال است و اگر آفتاب بینی مثال عقل است»

ی آفتاب است تیهره شهود و   آسمان است آشفته گردد و روح كه به مثابه دماغ كه به مثابه»

 (445«. )  ی انجمند، خیره و مکدّر كردندبهحواس كه به مثا

«. بعضی دریاها از شراب تجلّی نوشند و سِرّ خود را از غیر محهرم پوشهند  »استعارۀ مصرحه: 

(1) 

 (3«.) امیدوارم كه این ابکار مخدّره از مالحظۀ مالحده و مطالعۀ زنادقه محفوظ باشد»

عقهل كلهی را پهر    « انملهۀ الحترقَهتْ  لو ذنهوتُ  »استعارۀ مکنیه: چون آتش جالل او به حُکم

 (11«.) بسوزد

 (11« )كنندشنوم از احجار كه ذكر خدا میمن می»

 های به كار رفته در این اثر عموماً از نوع قریب هستند:  *كنایه: كنایه
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چون پرده ی منی و تویی از پیش دیده ی دل برخیزد و مجذوب مطلق شوی، تکلیهف ههم   

 (  11نماند. )

كهنم، بهاز بهه جانهب كثهرت میهل       قرار نیست و هرچند كه نفی خواطر می چون دل بر یک

 (431گیرم. )كند، كار سلوک را هر دم از سر میمی

 ( 431چون نهایت كار پیدا نیست، دست از جان شستیم و تن به قضا دادیم. )

ی جمال مطلق رسته امید از جان گسسته و متوجه بهه مرتبهه   چون دید كه من از مالحظه

 (451شدم. )فنا 

 (3«.) ی مشاهده مکحّل نشودی دل به سرمهدیده»تناسب)مراعات النظیر(: 

«. پیمانه از شراب تجلّی و محبت به من داد و آتش فنا در من افتاد و تعیّن مهرا بسهوخت  »

(451) 

 (43«. )خواهند كه خود غالب و ظاهر باشد و مقابل او مغلوب و مخفی هر یک می»طباق: 

 (11«. )را در ظلمت و نور مراتب بسیار استقلب انسانی »

* استشهاد فراوان به آیات، احادیث ، سخنان بزرگان:  یکی از مهمترین عناصر سبکی ایهن  

اثر وجود ایات ، احادیث و امثال و عبارات عربی است كه با توجه به موضوع اثر ، كهاربرد آن  

انه به اقتضهای معنها و مضهمون    طبیعی است. شارح سعی میکند همانند سایر آثار نثر صوفی

در شرح ابیات گلشن راز از آیات و احادیث كمک گیرد. در این اثر اقتبهاس از آیهات قرآنهی    

بیشترین بسامد را داراست و كاربرد احادیث در مرتبۀ دوم، عبارات عربی در رتبۀ سوم قهرار  

 دارد و اكثر احادیث از پیامبر اكرم)ص( است. 
 

 سخنان بزرگان نهج البالغه احادیث آیات نوع تلمیح

 34 1 14 111 تعداد

 

 در پیوستن آیه و حدیث و عبارات عربی به شرح خود از دو روش استفاده میکند:

 تركیب اضافی: 

 (44آید)امروز به گوش تو می« الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ لِلَّهِ»و صدای « الْیَوْمَ الْمُلْکُ لِمَنِ»ندای

 در تایید و تکمیل آنها:  پس از شرح و توضیحات و 

صفات حق را اول در نشمت عین  ببین تا مستعد آن شوی كه آخر ذات او را مشهاهده   

 (94«.) سَبِیالً أَضَلُّ وَ أَعْمَ ۀِ الْآخِرَ فِی فَهُوَ أَعْمَ  هذِهِ فِی كَانَ مَنْ وَ»كنی 

انه و به خصوص های سبکی نثر تعلیمی به ویژه نثر تعلیمی صوفیاطناب : یکی از مولفه

شروح، اطناب است.در این اثر نیز البته در بخش دیباچه اطنهاب دیهده میشهود كهه بهه دو      

 طریق به كار رفته است:
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 از راه استشهاد مکرر به اقوال، احادیث و آیات : 

را بصهیرتی  كننهد و اگهر ایشهان   و اهل ظاهر كه در ادراک حقایق قاصرند انکهار آن مهی   

وَ اِذ لَمْ یَهتَدوا بههِ فسهیقولون   »توانند كرد كه فهم كالم كامل نمیبودی منکر خود شدندی 

 (  5«.)هذا افکٌ قدیم

 كاربرد جمالت معمول به صورت تو در تو و پیوسته: 

وجود مطلق دو سیر دارد اوّل از اطالق صرف و وحدت محض به قید و كثرت؛ و بدایت  

محیط است بهه حقهایق بهر وجهه      ست كهاست پس عقل كلّی این سیر نزد جمهور احدیّت

اجمال و او را عرش مجید و لوح قضا و امّ الکتاب و قلم  و روح القدس  و روح اعظهم و نهور   

محمّدی و ُدرّه بیضاء و ظهلّ اول و عقهاب گوینهد و حقیقهت انسهانیت اوسهت؛ و میهان او و        

 (44حضرت الوهیّت نزد بعضی واسطه  نیست و نزد بعضی فرق نیست؛)

 

 یگیرنتیجه

اثر مظفرالدّین علی بن محمّهد شهیرازی بهاقی مانهده از     « شرح گلشن راز»نسخه خطی 

قرن نهم هجری و عصر تیموری است . مّلف در زمان خود از مقام واالی عرفانی برخهوردار  

بهه درخواسهت   « گلشهن راز »بوده و كتاب خود را برای رفع ابهامات و پیچیدگیها در كتاب 

گاشته است. این اثر مشتمل بر دو بخش است، شارح در بخهش  یکی از صوفیان زمان خود ن

گونه دارد، پس از اظهار ارادت بهر پیهامبر   نخست كه همان دیباچۀ اثر است و حالتی اطناب

ی انسان و سخن از اهل فنها و مرتبهه و گفهتن مراتهب و درجهات شهیخ       اكرم و شرح مرتبه

حقیقت عرفهانی پرداختهه    11وضیح محمود شبستری، به دلیل تملیف كتاب و در ادامه به ت

پهردازد و  است. وی همراه با توضهیح ایهن حقهایق عرفهانی بهه تفههیم مسهائل تصهوّف مهی         

اصطالحاتی مانند ذات، تعیّن، وجود مطلق، سیر و عالم مثال، تجلّی، كشهف، فنهاء، تکلیهف،    

آنهی و  پردازد و همراه بها توضهیح ههر كهدام بهه آیهات قر      روح، معاد و ذات و آرای حکما می

جوید. وی در نقل اشهعار دچهار   احادیث نبوی و سخنان عارفان و فالسفه و اشعار استناد می

مسامحه شده و اشعار را بدون ذكر نام شاعران نقل كرده است . همچنین در موارد بسیاری 

 چندین بیت از چند شاعر را پشت سرهم و بدون اشاره به نام شاعران میآورد. 

از اطناب و غموض و ابههام بهه تفسهیر و شهرح ابیهات گلشهن راز       در بخش دوم، به دور 

پردازد. وی با آوردن عباراتی مجمل، ساده و روشن ابیهات گلشهن راز را شهرح و تفسهیر     می

نماید. شیوۀ مولف در شرح بیات، به صورت شرح هر بیت به شکل جداگانه نیسهت. گهاه   می

نهد و دلیهل ایهن كهار در نظهر او قرابهت       درپی را با هم شرح میکبیتی را و گاه چند بیت پی

ای را به معنایی این ابیات است. البته وی در توضیح ابیات یکسان عمل نکرده و گاهی نکته

طور كامل موشافی میکند كه بیشتر به جنبۀ عرفان نظری توجه دارد و در مواردی نیهز بهه   
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و تمثیالت موجود در توضیح چند لغت اكتفا میکند. وی برای روشن ساختن مفاهیم ابیات 

گلشن راز، اغلب ابیات را با استناد به آیات و احادیث شرح و توضیح میدهد ، گاه در معنای 

ای كوتاه بسنده میکند و در مواردی تنها به نقل سخنی صهوفیانه ،  بیت یا مصرعی، به اشاره

ا آیه یا حدیثی اكتفها میکنهد. گمهان میهرود مخاطهب مظفرالهدّین كسهانی هسهتند كهه به          

 اصطالحات عرفانی آشنایی مختصری دارند.

حذف فعهل بهه قرینهۀ لفظهی ، مهمتهرین ویزگهی نحهوی ایهن اثهر اسهت و از جمههله             

ویژگیهایی كه جلب توجه میکند، آمیختگی بسیار زیاد متن با زبان عربی است، تا حدی كه 

ایهن اثهر    شارح گاهی برای شرح یک بیت یا مصرع فقط زبان عربی را به كار برده اسهت. در 

لغات و تركیبات عمومی زمان كه معموالً عربی بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و كاربرد 

ههای  وی در عین توجه بهه مفهاهیم، برخهی آرایهه     واژگان و تركیبات پارسی سره كم است.

از جمله تشبیه، استعاره، كنایهه، تناسهب،   لفظی و معنوی و سایر عناصر زیباشناختی سخن 

 را نیز به كار میگیرد. .. جناس و .

این اثر از بسیاری از ویژگیهای نثر دورۀ تیموری به دور مانده و مّلهف سهعی در حفهظ    

سبک و سیاق اسالف )روش عرفا( در نگارش اثر خود كرده است. همچنین با آنکه ههر اثهر،   

شهرح گلشهن   »تهوان سبک شخصی دارد و این امر نشانگر شخصیت خالق آن اثر است، نمی

روی اسالف و گذشتگان خود بهه  را دارای سبک شخصی دانست؛ زیرا كه مّلف دنباله«  راز

 شرح و تفسیر پرداخته است. 
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