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 بررسی عناصر سبکی و محتوایی نسخۀ خطّی و معرّفی شیخ بابا نخجوانی

 وی« شرح گلشن راز»

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 ردانیفیروز مدکتر 

 چکیده
 

هـا   شخصـیت  از(، معروف به شیخ بابا نخجـوانی و شـیخ علـوان    ق329نعمت اهلل بن محمود)
به او « شرح گلشن راز» و شش اثر عرفانی، از جمله رودمی ادبی سدة نهم هجر  به شمار عرفانی و

. قدمت آگاهی مبسوط و كافی در دست نیست ها  اوانديشه دربارة زندگی، آثار و منسوب است.
فـی و تصـحین نشـدن آن تـا بـه وـال، و از سـو  ديگـر         و عدم معرشبستر   شرح او بر گلشن رازِ

ر با استفاده از شیوة اين نوشتاكند. میشهرت گلشن راز، ضرورت انجام دادن اين پژوهش را توجیه
 و شـیخ بابـا نخجـوانی   فـی اجمـا ی   ضـمن معر تحلیلـی انجـام يافتـه و     -سندكاو  و روش توصیفی

ــهبطــور مشــروح ثــارش، آ ــیِ معر ب ــی آن« گلشــن راز» شــرحف ــهس ســ    و  و نســخة ّط  پرداّت
نتـاي   اسـت.  نمـوده فکر  بررسی  و سه سطن زبانی، ادبی درآن را محتوايیِ  سبکی و  هاويژگی
كه: دو زبانه بودن اثر، عربی مآبی و تأ یف جمالت فارسـی بـر سـیاق نحـو زبـان عربـی،       آن هواصل

در انـد    نوآور ه به استعمال واژگان و تركیبات پارسی سره، كیبات عربی، توجو تروفور  غات 
ت دادن ع گرايیدن زبان و اهمیـ ها   فظی و به تصنبسیار به آرايشه ، توجتركیبات كاربرد  غات و
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رود. مطا ب كتـاب، عمومـاد دريافـت و اسـتنباط شـارح از      شمار میبه تأويل از عناصر سبکی آن به
 ی بر تجارب عرفانی ّود اوست.  و متکت شبسترابیا
 

هـا   ، نسـخة ّط ـی، ويژگـی   شـیخ بابـا محمـود نخجـوانی    ، شرح گلشن راز  :های کلیدیواژه

 .سبکی

 

 مقدمه -1

در  هشتم هجـر  اسـت. او   هفتم و شبستر  از عارفان بزرگ قرن ين محمودشیخ سعدا د   

تبريـز پـرورش    قاهی شبستر ومحیط ّان در و گشودجهانبهشبستر ديده سدة هفتم در اواّر

 4ج، 1410 ،صـفا ر. .  ) گشـت منـد از تعا یم مشايخ صوفی و واعظان آن ديار بهره يافت و

 دانش تصـوّف در  و  عالوه بر تحصیل علوم ظاهر و .(410 :1411 ،زرين كوبس 114 :2ب

ن طـول ايـ   در غیـره داشـته و   و ها  مصر، شـام، وجـاز  ، سفرها  زياد  نیز به سرزمینزتبري

ر. . ). اسـت هـا برگرفتـه  مصاوبت با آنان توشـه  از عارفان و دانشنمدان و محضر از سفرها

 عقايد عرفـانی تحـت تـأثیر تعـا یم محـی      تصوّف و در شیخ محمود. (110 :1411شبستر ، 

عارفـان  ها  شـهود  يافته ها وعقالنی پديده ف وکیمانه )توجیهعربی و پیرو تصوابنين ا د

 مطا عـة آثـار   در عمرّـود را  مدّتی از است. اوبوده نقل( عقل و مدد نها بهبرهانی كردن آ و

آن بـه تبحّـر    در كرده وس ر  ا حکمفصوصجمله فتووات مک یّه و  عربی ازابن ا دّينمحیی

نويسـان وفـات    تذكره اكثر. (221-221 :1439 ،مووّد نیز ر. .ر. . همانس ) استرسیده

ــال او را در ــت  129س ــد.ههجــر  نوش ــد ی، آذرس 113 :2، ب4ج ،1410ر. . صــفا، ) ان بیگ

دهـد كـه   مـی وجود قراينی نشان اام س(1411 :2، ج1403اومد راز ، امینس 140 :1، ج1441

تبريــز ، كرباليـی  )ر. .  اسـت ادهدرخهجـر    139وـدود ســال  وفـات شـیخ محمـود در   

  .( 144: 1401،  س تبريز32-31 :2، ج1433

 بحر زبدة تأ یفات اوست كه در و ترين اثر شیخ محمود شبستر مهم ،راز مثنو  گلشن       

جـواب هفـده سـ ال منظـوم      ايـن منظومـه را در   اسـت. شبسـتر    بیـت  هـزار  وـدود و هزج 

است. شـیخ محمـود بـه    عرفا  ّراسان در مباوث عرفان نظر  سروده امیروسینی هرو  از
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 فی ا مجل  هـر بیـت هـرو  را بـا بیتـی      ين يعقوب تبريز شیخ بهاءا د ،اشارت استاد ّود

هـايی  هـا  مجمـل ّـود بیـت    جـواب  ابیـات و  آن بـر  پـ  از  و فرسـتد جواب گفته، بـازمی 

و  تاريخ وصول س االت مذكور را كـه   آورد.، منظومة گلشن راز را به وجود مینیزافزوده

 تاسـ جـر  ذكركـرده  ه 111هسـت، شـوّال   منظومـة گلشـن راز نیـز    وقیقت تاريخ آغاز در

 .(113 :2، ب4، ج1410صفا، نیز ر. .  س13-10 :1411 شبستر ، ر. .)

ا  عنوان گنجینه عرفانی به عمیق مباوث اشتمال بر اين منظومه به سبب سادگی، ايجاز و     

شـاعران قرارگرفـت،    زمان سرايش مورد توجّه دانشمندان، عارفـان و  از وکمت صوفیانه از

 اسـت سـروده شـده   شرح و ترجمه و نظیره بر آن نوشـته و كنون قريب پنجاه ه تا به طور  ك

 كرد:   اشاره توان به موارد زيرجملة آن شروح می از .(14 :1433ر. .گلچین معانی، )

 شـرح صـاين  (، 3ا ـدين محمّـد الهیجـی )قـرن     االعجاز فی شرح گلشن راز از شم مفاتین

شـیراز    ين داعـی ا ـد ظـام ن از گلشـن  (، نسـامم 3)قـرن  تركة اصـفهانی  دمحم علی بن ينا د

، شـرح اومـد بـن موسـی رشـتی اسـتاد        (319اردبیلی )متـوف ی  ق.(، شرح ا هی 019-019)

س تربیـت،  123 -14ر. . همـان:  ) (3)قـرن  ی ا دّين كُرباشجاع از وديقةا معارف و( 3)قرن

 .(1191 -1191 :2، جق1314واجی ّلیفه،  س440 -441: 1410

نوشته شـده  است كه در قرن نهم هجر  قديمی گلشن راز شروح  يکی از نخجوانیشرح     

 االعجـاز كـه در   بـا مفـاتین   قیـا   درا گیردس امبرمیو تقريباد شرح تمام ابیات شبستر  را در

 ه، وجم كمتر  دارد.يافتانجام اواّر قرن نهم 

 لهئبیان مس -1-1

ن كهـن فارسـی و   بسـیار  از متـو   حان به تصـحین علمـی و انتقـاد    با وجود اهتمام مصح   

د  به زبان فارسـی در سراسـر جهـان وجـود دارد     صاوبانِ آن آثار، نسخِ ّط ی متعدفی معر

ان، كه هنوز تصحین نشده و به چاپ نرسیده و بسا م   فانی كه به سبب عدم شناسايی آثارشـ 

فی، تصحین و بررسی سبک شناسی و محتـوايی ايـن دسـته از    برند. معردر گمنامی به سرمی

افزايد، بلکه گامی اسـت در جهـت تسـهیل و    ا، نه تنها به غنا  تاريخ ادب فارسی میهكتاب

فـی  پژوهش بر آن اسـت كـه عـالوه بـر معر    تکمیل تحقیقات سبک شناسی و نقد ادبی. اين 

سـبکی   هـا  و م   فه عناصرپاسخ دهد كه پرسش و ، به اين « شرح گلشن راز»نخجوانی و 
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شرح نسبت بـه سـاير شـروح    اين ويژگی بارز  شود وه میشده در چه موارد  ّالص اثرِ ياد

 ؟گلشن راز چیست

  پیشینۀ تحقیق -1-2

از میـان   نگرفتـه و صورت جامعی پژوهش نخجوانی شیخ بابا آثار ة اووال ورتاكنون دربا    

ق. در تركیـه  1421به سـال    يک بار« فواتن اال هیّه و مفاتن ا غیبیّه» آثار او تنها كتاب تفسیر 

اسـت. مسـعود انصـار  ايـن كتـاب را بـه       رسیدهچاپم. در مصر به1333بار ديگر به سال و 

س امـا  نمـوده در چهـار جلـد منتشـر   1431كرده و انتشارات مو ی آن را در سال فارسی ترجمه

 است.     نشدهفی، تصحین و چاپو  تا كنون معر« شرح گلشن راز»

 ت تحقیق و اهمی ضرورت -1-4

فی آثار هر يـک از انديشـمندان عرصـة عرفـان و ادب فارسـی، نقـش       ووال و معربیان ا      

كنـد. نعمـت اهلل بـن    میمهمّی در روشن شدن زوايا  تاريک و مبهم تاريخ ادبیات ايران ايفا

 زنجیــرة عرفــان اســالمی قــرن نهــم هجــر  بــه گمنــامِمحمــود نخجــوانی از صــوفیان نســبتاد 

در بررسـی سـیر تـاريخی عرفـان و      بـر گلشـن راز   او شرحرود. آثار و ، از جمله، شمارمی

نخجــوانی، شناســايی شــرح او بــر  فــیمعرچشــمگیر  دارد. ت یــاهمادب تعلیمــی، ارزش و 

سبک شناسی آن، در مطا عات سیر انديشه و عقايـد صـوفیانه و تطـوّر     بررسیو « گلشن راز»

چهـرة يکـی    شـی از فرامو گرد زدودن داشت. همچنینسبک نثر فارسی تأثیر بسزايی ّواهد

، «شـرح گلشـن راز  »قابـل دسـتر ِ   ّط ـیِ   ةمیراث مکتـوب بـا شناسـايی نسـخ     آثار ديگر از

شبسـتر  در   جايگـاه ويـژة گلشـن رازِ    شـهرت و  كنـد. مـی ضرورت اين پـژوهش را توجیـه  

   ورزد.میبر اين ضرورت تأكید نیز  عرفانی فارسی ادبیات

 

 بحث -2
  انیشیخ بابا نخجواحوال و آثار  -2-1

كتـب تـاريخ ادبیـات،     درنعمت اهلل بن محمود نخجوانی معـروف بـه شـیخ بابـا     از اووال     

و نیـز در اكثـر    عرفـان اسـالمی مربـوط بـه قـرن نهـم هجـر  و پـ  از آن         تاريخ تصوّف و

ا  گذرا بـه اوـوال و آثـار او    تنها در برّی منابع اشارهاست. مدهآذكر  به میان نیها تذكره
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وب كتاب ا ش قايق ا نعمانیّـه و  را در طبقـة مشـايخ و علمـا  عصـر سـلطان       است. صاشده

 )ر. . طـاش  اسـت كـرده ق.( ذكـر 310-001بايزيد ّان بن سـلطان محمّـد ّـان عثمـانی)    

عارف باهلل شیخ بابا نعمت اهلل فقر را بـر غنـا اّتیـار    »نويسد: و می (111ق: 1431زاده، ط ر 

داشت و غرقـة دريـا  اسـرار    و  در علوم ربّانی تبحّر بود و بر نف  ّويش چیره بود.كرده

كند و وقايق و دقايق ا هی بود. او تفسیر  بر قرآن نوشت بدون آنکه به تفاسیر ديگر رجوع

كرد. وقايقی كه بسیار  از مردم از فهم آن ناتوان هستند. تفسیر  با عبـارات  را در آن درج

نوشت كه نزد اهلش مقبول اسـت. نخجـوانی در   فصین و تعابیر بلیغ. او شروی بر گلشن راز 

 (.  213)همان: « جا وفات يافتبود و در همانقصبة آقشهر از واليت قرامان ساكن

كنـد  مـی ، از او به عنوان مفسّر ونفی، زاهدِ صوفی و ساكن آقشهر يادالعارفينهديةم   فِ     

واشـیة  كنـد:  بدين قرار ذكرمیداند. و  آثار نخجوانی را ق. می329و تاريخ وفاتش را سال
تفسیر بیضاو ، واشیه بر فصوص ا حکم، رسا ة وجود، شرح فارسی گلشن راز در تصوّف، 

)ر. . بغـداد ،   ر قرآن و هدايـة االّـوان در تصـوّف   فواتن اال هیّه و مفاتن ا غیبیّه در تفسی

 (.       331: 2، ج1311 -1311

نعمـت اهلل بـن محمـود  نخجـوانی     » نويسـد:  نیـز دربـارة و  مـی    فینمعجم ا مـ   وب صا    

معروف به علوان آقشهر ، صوفی و مفسّر اهل آقشهر در واليت قرمان بـود او بـه آناضـول    

(. و  تـاريخ وفـات   41: 3تـا، ج )كحّا ـه، بـی  « يافـت كرد و سرانجام در آقشـهر وفـات  كوچ

اسـت.  تا یفات او دانستهق. ذكركرده و فواتن اال هیه و هداية االّوان را از 329نخجوانی را 

( نیز تنها به عبـارتی كوتـاه اكتفـا نمـوده و     13:  0م، ج1339(. زركلی)41: 3)ر. . همان،ج

سركی  و وـاجی ّلیفـه نیـز  قـب او را     «. 329اهلل بن محمودا نخجوانی: نعمة»است: آورده

ــه را  « علــوان آقشــهر » ــا یف تفســیر فــواتن اال هیّ ــدكــردهق. ذكــر392و ســال ت ر. . ) ان

(. همچنین وـاجی ّلیفـه   1232: 2ق، ج1314س واجی ّلیفه، 1011: 2ق، ج1319سركی ،

كـرده ) ر. .  هــ ؟؟  ثبـت  399تاريخ درگذشت نخجوانی را در ودود سال « و واشیة»ذيل 

 (، كه اين تاريخ با سال تأ یف تفسیر فواتن اال هیّه تناقض آشکار دارد.   103: 1همان، ج
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خجوانی را از علما و مشايخ عرفا  قرن نهم برشمرده كـه در وـدود   دعلی تربیت، نمحم     

ق. وواشی و تعلیقاتی بر تفسیر بیضاو  و فصوص ا حکـم ابـن عربـی نوشـته و در     399سال 

 اسـت يافتـه هجر  وفات392نموده و در سال ق. تفسیر معتبر فواتن اال هیه را تأ یف391سنة 

 (.     12-11: 1410)ر. . تربیت،  

 از علمـا  قـرن نهـم هجـر  و     ه واز صـوفی  شیخ نعمت اهلل بن محمـود  ،است نچه مسل مآ    

طـور  ه بـ  وفـات او  اما تاريخ والدت و سبوده و آسیا  صغیر مشايخ ووزة تصوّف آذربايجان

ايـن اسـت كـه اصـل و  از نخجـوانِ       بر، گواه «نخجوانی»نسبتِ  معلوم نیست. برا  مادقیق 

اسـت. بنـابر   رسـیده شـهرت نموده و در آنجا بهر عثمانی مهاجرتآذربايجان بوده كه به آقشه

اسـت. او پیـرو   ق. ات فـاق افتـاده  329اظهار اكثر منابعِ در دسـتر ، وفـات شـیخ بابـا در سـال      

 )ر. .« راز گلشـن » شـرح در پیامبراسـالم)ص(،  مذهب ونفی بـوده و نـوع يـادكردِ و  از    

ــی:   ــخة ّط  ــوانی، نس ــه  و  و...(123، 121، 31، 00 ،01، 44، 11، 19، 3، 0صنخج ــتناد ب اس

ت و جماعـت  ( نیز اعتقادش را بر مذهب اهل سن123داستان امام اومد ونبل )ر. . همان: 

   كند.میتأيید

 از:است  عبارتنخجوانی ، آثار منابع يادشده آمده ازدستبه پاية اط العاتِ بر

رسـا ة  ب(   .ا فرقانیّةا قرآنیّة و ا حکمما غیبیّة ا موضحة  لکلا هیّة و مفاتنتفسیر فواتن( ا ف 

د(   .واشیه بر تفسیر انـوار ا تنزيـل و اسـرار ا ت أويـل بیضـاو      ج(  .هداية االّوان در تصوّف

 .  شبستر  رازشرح گلشنو(   .رسا ه در وجودهـ(   .واشیه بر فصوص ا حکم ابن عربی

 

 ی شرح گلشن رازخطّ ۀفی نسخمعر -2-2

 است:  شدهشناسايینسخه با مشخ صات زير گلشن راز، تنها يک  شرح نخجوانی بر از 

دارا  ّـط  نسـتعلیق    ا معـارف بـزرگ اسـالمی،   ة مركـز دايـرة  كتابخانـ  432 نسخة شمارة -

نشـان شـنگرف،    عنـوان و  دارا  هــ.ق. 1242 ، بدون ذكر نام كاتب، تاريخ كتابت:تحرير 

(، 14×1/1)سـطر  10 بـرگ، 131 ،ا  ضـربی تیمـاج قهـوه   ، جلـد: نخود  آهار مهرهكاغذ 

، تمل ـک: شـاهزاده محمـود    كاتـب  دارا  ترقیمة شـارح و   111-1سم؟ف: 1/29× 14اندازه

میرزا  قاجارس آغاز: هو يقول ا حق و هو يهد  ا سّبیل و ما تـوفیقی ا  ـا بـاهلل آغـاز سـر آواز      
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××× د زار  عند یبان ّوش ا حان گلشن يقین و عرفان و...س انجام: ور نه با وسرت و به صـ 

 . زنم بار . تم با خیر و ا حمد هلل ...دمی از عشق می

اين نسخه دارا  ترقیمة شارح و ترقیمة كاتب است. در ترقیمة شارح، از تاريخ آغـاز يـا        

تمّ بـا خیر  » است. ترقیمة كاتب نیز بدين قرار است: نیآمده اتمام شرح مذكور ذكر  به میان

راد و صل ی اهلل علـی محّمـد و آ ـه اجمعـین فـی يـوم ا جمعـه مـن شـهر          و ا حمد هلل اوّالد و آّ

 ./ب131 «.1242جماد  من شهور سنه 

كتابخانـة مركـز     3911شمارة  در شناسايی نسخة ّط ی (12: 1433گلچین معانی) اومد    

نخجوانی يا اومد بـن موسـی رشـتی اسـتاد  دچـار       شیخ بابا و انتساب آن به دانشگاه تهران

است با شـرح اومـد بـن موسـی، و ـی       آغاز شرح مزبور برابر»نويسد: شده و می سردرگمی

 ايـن نسـخه در  «. شـرح اومـد بـن موسـی.     نـه بـا   متنِ شرح نه با شرح نخجوانی برابر اسـت و 

( نیـز  1923: 1ج ،1403درايتـی،  ) دنـا  (و فهرست1211-1219: 2، ج1433منزو  ) فهرست

فهرسـت فنخـا    دردرايتی است، امّا گرديدهعر فیم زمرة نُسَخ شرح نخجوانی بر گلشن راز در

 در ادامة مطلـبِ آورده، اومدبن موسی كه آن را جزو نسخِ شرح با اين( 131 :29ج، 1431)

همـین نخجـوانی    كـه آقـا  باسـتانی در ص ع نوشـته، از    اين نسخة ما چنان» نويسد:ّود می

 «آنهاست. س   شرح يد وآ می« قو ه» است، بندها  متن در آن پ  از

مقايسة دقیق تمام صفحات آن بـا   بررسی بیشترِ نسخة ياد شده و که طیه ايننکتة قابل توج    

كتابخانـة مل ـی ملـک، ايـن      2211 جمله نسـخة شـمارة   از نُسَخ متعدّدِ شرح اومد بن موسی،

ــر     ــرف نظـ ــه صـ ــد كـ ــل گرديـ ــه واصـ ــاز   از نتیجـ ــادگی، آغـ ــد ورق افتـ ــخة  چنـ نسـ

دقیـق بـا صـفحة     طـور بقیّة صفحات آن بـه  دانشگاه تهران و (1111)میکروفیلم 3911عکسی

كنـد. بنـابراين نسـخة    مـی مطابقـت  شـرح اومـد بـن موسـی     اوّل و صفحات ديگرِ ساير نسخِ

و كمتـرين   يـد آشـمارمی اومـد بـن موسـی بـه     مذكور بدون هیچ ترديد يکی از نُسَخ شـرح 

نگـاران  كه از طـرف فهرسـت   ذا تنها نسخة شرح نخجوانی . شباهتی به شرح نخجوانی ندارد

ا معـارف  نحصر به فرد كتابخانة مركـز دايـرة  مباشد، نسخة شناسايی شده و قابل دستر  می

 است. 432بزرگ اسالمی به شمارة 
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/ا ـف  11/ب تـا  11، نسبتاد كامل و جامع است و تنها چند ورق در فاصلة برگ اين نسخه      

/ب )نقـل و  109/ا ف تا شروع 109از برگ  مصراع از ابیات شبستر (، بعد12)شرح و نقل 

بیـت از ابیـات    0/ب )نقل و شـرح  101/ا ف تا شروع  101مصراع( و بعد از برگ  19شرح 

/ا ف نیز چند برگ جابه جـا  11/ب تا آغاز برگ11است. بعد از برگ شبستر ( ساقط شده

  بـا  لشـن راز گ ابیـات هـا و  مصـرع  اين نسخه دارا  ركابه است. همة صفحات فردِاست. شده

گـردد.  متمـايزمی  ديگـر مطا ـب   از در بـاال  آنهـا   شـنگرف و ّط ی ا  به رنگ سرخ نقطه

جـواب   متن گلشن راز به نام قاعده، تمثیل، س ال يا هايی كه درسرفصل ها وهمچنین عنوان

 هـايی در اين نسخه افتـادگی  است. درشدهبا مرك بِ شنگرف نوشتهدر اين نسخه تعیین شده، 

هـا  اوّل  و در ظَهر برگ شودنیزديده می هايیگاهی سهوا قلم ها ونقطه وروف و از برّی

 است.  شدهت آن نوشته بی در مورد معرفی اثر  و ما کیو آّر نسخه، مطا

 

 سبک شناسی  -2-4
 سطح زبانی -2-4-1

 کل فـات و تتصـن عات و   از گـاه  عموماد جنبة تعلیمی داشـته،  آنکه ا وجودعرفانی ب نثر آثار     

، كشـف ا محجـوب  گرچه در آثار  مانند .ستابودهنبه دور  نیز ها  منشیانهپرداز  عبارت

بک كهـن عهـد سـامانی    انشا  روان و س ،االو یاء ةتذكرنور ا علوم ّرقانی و ، اسرار ا تووید

 ی و عناصر زيبايی شناسی عار  نیستاز موازين فن یمشهود است، اما آثار نثر صوفیانه، بکل

(س بلکـــه در بســـیار  از آن آثـــار،   291، 130، 100-101، 13: 2، ج1413)ر. . بهـــار، 

ی مانند: صـنعت پـرداز ، تکل فـات  غـو ، اسـتعمال      ها  فراوانی از اّتصاصات نثر فننمونه

فراوان مفردات و تركیبات عربی، بهره گیر  از امثال و اشعار عربی، بويژه استناد بـه آيـات،   

ايخ، كـاربر اصـطالوات فلسـفی، كالمـی، نجـومی و غیـره بـه چشـم         اواديث و سخنان مشـ 

 (. 201، 202-214، 219-233، 14-12: 1400)ر. . غالمرضايی،  ّوردمی

از طرف ديگر در قرن هفتم با ظهور مکتـب ابـن عربـی، تصـّوف، شـیوة علمـی و توجیـه            

د بـا اصـول   عقالنی و فلسفی به ّود گرفت. شرح موضوعات عرفانی و تبیین ووـدت وجـو  

علمی و استدال ی، كاربرد واژگان و اصطالوات ّاصّ عرفانی، فلسـفی، كالمـی و جـز آن    
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 زدهطلبید كه وجود آنها در متون عرفـانی، غمـوو و دشـوار  فهـم آن آثـار را رقـم      را می

دهنـدگان مکتـب   است. اين دشوار  نه تنها در آثار ابن عربی، بلکه در آثار پیروان و اشـاعه 

 (.119 -111: 1، ب4، ج1410شود )ر. . صفا، ضوح ديده میاو نیز بو

گیر  از اصـطالوات مکتـب ابـن عربـی و     ، عالوه بر بهره«شرح گلشن راز»نخجوانی در     

گرايـد و گـاه   ع منشیانه مـی ی اثرش، در مواضع گوناگون به تصندر نتیجه، پیچیدگی محتواي

گردد و در جـا   ی آغازمیا  مصنوع و فنم و موزون دارد. اين كتاب با مقدمها  ماليشیوه

جا ِ متن شرح نیز انواع صنعت پرداز  و اّتصاصات نثر فن ـی آشـکار اسـت. بـا ايـن وـال       

نخجوانی هرگز معنا را فدا   فظ نکردهس از اين رو عبـارات او از وجـود ا فـا  و تركیبـات     

منشـینی بـا يکـديگر    در محور ه شاذ  و غريب االستعمال و كلماتی كه از نظر معنا و صورت

ت نداشته باشد، عار  است. اين كتاب رو  هم رفتـه نثـر  ادبـی و فصـین دارد و بـا      سنخی

توان از آثار نثر  بینابین عصر تیمـور  نـام   ظرافت ا فا  و  طف بیان همراه است و آن را می

 برد.  

شـیوة بیـان او    ات سبکی نثر نخجوانی و ترسیم ساّتار عینیِ زبـان و ن مختصترديد تعییبی    

شناّتی نثر صوفیانة فارسی و نثر عرفانی دورة م   ف ها  سبکبدون در نظر گرفتن ويژگی

رسد. قرن نهم به گـواهی سـبک شناسـان و م   فـان     پذير نیست و به نتیجة درستی نمیامکان

آيـد و آثـار اصـیل و    شـمارمی كتب تاريخ ادبیات، دورة فتـرت و انحطـاط زبـان فارسـی بـه     

ی در آن دوره بسیار اند  و اكثر تأ یفات چه از  حا  كاربرد عناصر زبـانی و سـبک   ابداع

نويسندگی، چه از نظر مادّه و محتو ، تقلید  و ّا ی از ابتکار و نوآور  است. بیشتر آثـار  

وايی، ات  زبانی يا محتم در برّی از مختصنظم و نثر  عرفانی نیز جز موارد  كمیاب، آن ه

 -103: 4،ج1411س بهـار،  311 -313 : 3، ج1410)ر. . صفا،  اصیل نداردساّتار طبیعی و 

  (.1403:224س فتووی،133

نخجوانی، برا  ّوانندة آشنا بـا نثـر صـوفیانة فارسـی     « شرح گلشن راز»با بررسی كتاب      

هـا  سـبک   ف بـر رو  ويژگـی  مجموع، سـبک م  ـ  گردد كه در میچنین دريافتی واصل

ره و ديگر آثار نثر صوفیانة فارسی بنیادگرديده و بر پاية تقلید استوار عمومی راي  در آن دو
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هی به مفهوم ّروج از هنجارها  سبک عمـومی و نیـل بـه    است تا ابداع. نوآور  قابل توج

همانند بسـیار  از آثـار مشـابه و معاصـر يـا نزديـک بـه         -سبک فرد  و شخصی در اين اثر

تی و هنجارهـا  متـداول در نثـر    قراردادهـا  سـن   شـودس بلکـه همـان   ديده نمی_همان دوران

است. زبان، ادامه و تکرار همـان زبـان تثبیـت شـدة     گرديدهصوفیانه در اين كتاب نیز رعايت

هـا  هفـتم و هشـتم، بـويژه نثـر صـوفیانة آموزشـی و مدرسـی اسـت كـه           آثار عرفـانی قـرن  

 (.1414:1)نیز ر. . نويا،  اندگفته« زبان عبارت»واد به آن اصطال

بنابراين شرح نخجوانی غا باد )در هر سه سطن زبانی، ادبی و محتوايی( تحت تأثیر سـبک       

اسـتس چنانکـه ايـن    نويسندگی راي  در متون صوفیانة گذشته و شیوة متـداول دورة او بـوده  

توان صاوب سبک شخصی و فرد  به معنـا  واقعـی دانسـت. از ايـن رو      نويسنده را نمی

و شاّصـی نیسـت. سـاّتار زبـانی،      ها  برجسـته آثار مشابه، وامز ويژگیكتاب او در میان 

هـا   پرداز  و كاربرد مفردات و تركیبات، م   فهها   غو  و نحو ، عبارتاعمّ از ويژگی

ادبی و استعمال صنايع بديعی در اين اثر عموماد همـان سـاّتار و عناصـر رايـ  در متـون نثـر       

هـا  جزمـی نسـبت بـه برّـی از      بسامد كاربرد آنها تفاوتكه گاه در صوفیانه است، جز آن

شود. در اينجا با ذكـر شـواهد بـه بررسـی مهمتـرين عناصـر سـاّتار         میآثار يادشده، ديده

 پردازيم:   شرح نخجوانی می

 لغوی و های صرفی ویژگی -2-4-1-1

االعتبـار،  ذو  ، مانند: وسـب ا توفیـق و ا تیسـیر    :ترکیبات عربی استعمال لغات ووفور  -

انحمـاق، انـدكا ، تسـخین)گرم كـردن(، بـال فتـرت و        ،كـال ا فـريقین  ، تدرّب، نسیّاد منسیاًّ

رودس چنانکـه واژگـان فارسـی در    ا تعطیل. اين م   فه از عناصر مهمّ سبکیِ اثر بـه شـمار مـی   

 گیرد. ودود يک چهارم متن شرح را دربرمی

 شـمار  از ويژگیها  نثـر ايـن كتـاب بـه    واژگان و ترکیبهای پارسی سره:  به کار بردن -

ربرد است. م  ـف در وـین افـراط در كـا    رود كه در نثر صوفیانه كمتر بدان پرداّته شدهمی

ا  نیز  بـه اسـتعمال واژگـان و تركیبـات پارسـی سـره       ه ويژهكلمات و تركیبات عربی، توج

 كُـش، درد نگ، ّیرهپیما، ّرس سرآسیمه، باد، پی هاستس مانند: فرّنده، پیکِ ّجستداشته

  سر. انگیز، ّیره
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مرغ دل ّود را در فضا  وقیقی » : نکره بعد از جزء اسمی فعل مرکّب« ی»آوردن  -

 . اين شیوه در شرح نخجوانی كاربرد فراوان دارد.1/ا ف11«ده. پرواز عا م روح 

است ...كه اسم در میان » : به عنوان فعل جمله« نیست»در معنی« نی»حرف کار برد  -

 /ا ف.119/ب، 113بس نیز  -/ا ف131« و مسمّی معلوم نی.

در سراسر ايـن كتـاب موصـوف بـا صـفت ّـود در عـدد و        : صفت مطابقت موصوف و -

ايـن  هـزار وعیـدات، امّهـات اسـماء، عطّیـة عظمـی. وت ـی        كندس مثل: چندينجن  تطبیق می

/ب، رّسـارة  31است، مانند: آيینة صـیقله قاعده دربارة موصوفِ پارسی سره نیز اعمال شده

 /ا ف. 113جامعه 

جمـاهیرِ اصـحاب    »با مسندا یهِ جمـع:  به جهت تطبیق آوردن مسند جمع است گونه همین    

توویـد   باديـة بـی پايـان    سرگردانانتفک ر و تدبّر و مشاهیر ارباب ّبرت و بصاير كه همگی 

 /ا ف.13.« اند،...ذاتی گشته

: «نُقطَـو  »بـه جـا    « نُقَطـی »و « شُـهود  » بـه جـا    «  شَـهاد  »  :استعمال صفت نسبی -

 /ا ف 191/ا ف، 14/ا ف، 12/ب، 31 /ب، 33/ا ف،   3

  های نحویویژگی -2 -2-4-1

در وـدود يـک سـومِ مـتنِ شـرح را       :آمیختگی عبارات عربی و فارسی در متن شرح -

دهد و اين كتاب از شروح مزجی گلشـن راز اسـت. عبـارات عربـی     میطا ب عربی تشکیلم

در بسیار  از موارد ادامة جملـة فارسـی و بخشـی از آن اسـت و در مواضـعی نیـز جملـه يـا         

آيـد، بلکـه   شـمارنمی جمالت پی در پی و طوالنی است كه جزو سـاّتار جملـة فارسـی بـه    

م تبیینـی و توضـیحی يـا شـرح يـک اصـطالح عرفـانی        جمالتی مستقل  و دربرگیرندة مفـاهی 

پندارد كه عِندَ طُلُوعِ ا شَّم ِ ا وجُودِ وَ شُروقِ شَم ِ ا ذ ات، همان ّرافات را بـه  می»است. 

   .ب-/ا ف1/بس نیز 41«توان برد.كار می

در اطـالق ا فـا  بـر معـانی     » عربی مآبی و تألیف جمالت فارسی بر سیاق نحو عربی: -

مجاز  و ترجین بعض ا فا  به بعض معانی دون بعض و رعايـت تناسـب از بـرا     وقیقی و 

 ./ب112«تصحین نقل و غیر ذ ک...
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وجـود همـة موجـودات    » در آغاز جملۀ فارسیی: « ف» آوردن حرف استیناف عربی -

كل ی و جزو  به وجود است، فامّا وجود هیچ موجـود  نیسـت از ايـن كل یّـات و جزمیّـات،      

  ./ا ف139/ا فس نیز ر. . 141«به ّود وجود است. بلکه وجود، ّود

كــاربرد مترادفــات عمــدتاد بــه طريــق آوردن مفــردات و تركیبــات    آوردن مترادفییات: -

مترادف و پی در پی، از ويژگیها  بارز و برجسـتة نحـو  اثـر اسـت و بسـامد زيـاد  دارد،       

  ./ب19«از قلق و اضطراب و تردّد و تلون وارستند. »مانند: 

وقتـی كـه تمـام از اينهـا ) از     » اصله شدن حرف اضافه بین صفت مبهم  و موصیوف: ف -

  ./ب199«تمامِ اينها(ّا ی و عار  شد ، به وق واصل شد .

 سطح ادبی  -2-4-2

نخجوانی نیز مانند اغلب عارفان دورة دوم عرفان و تصـوّف از صـوفیان مـوزون طبـع و           

انـد و تصـاوير و   گرفتهثار صوفیانه با زبان تصوّف ان مقل د  است كه با مطا عة بسیار  از آ

نمادها  متداول در ادبیات صوفیّه، ملکة ذهنی ايشان شده، چنانکه رنگ و بو  فرديّـت در  

گیرنـد و شـگردها    توان يافت. آنها از تعبیرات و تصـاوير  عمـومی بهـره مـی    سخنشان نمی

 (. 210 - 211: 1403ی، تصويرگر  آنان سراسر بو  تقلید دارد. )ر. . فتوو

نثـر تعلیمـی صـوفیانه بـه     آثـار   اين كتـاب از  با وجود آنکه :های بدیعیآرایه -2-4-2-1

شارح، است، تمثیالت گلشن راز بوده هدف نويسنده شرح و تقرير مفاهیم و آيد ومی شمار

 مصـروف  زيبايی شناسـی سـخن  عناصر  تا ودّ زياد ، همّ ّود را به آوردن صنايع بديعی و

هـا  بـديع   ها  عربیِ شـرحِ ّـود نیـز از اسـتعمال آرايـه     جا كه در بخشاست. تا بدانداشته

در ايـن اثـر اگرچـه    شناسـی  زيبـايی  است. كاربرد عناصـر  فظی و قرينه ساز  دريغ نورزيده

ا  ها و قراردادها  كهن آثارصوفیانه است و به ّلـق تصـاوير تـازه   غا باد در چارچوب سن ت

 . نیستامّا يکسره عار  از ظرافت  انجامد،نمی

ها  زبانی م   ـف و  ها  كمیاب واژگان و عناصر زبانی يکی از عادتبسامد زياد جفت      

هـا در محـور   كه قرارگرفتن اين جفـت رودس چناناز مختصّات برجستة سبکی او به شمار می

، موازنه و مماثلـه،  همنشینی موجب پديد آمدن انواع هماهنگی آوايی و  فظی از قبیل سجع 

اسـت.   گردد، كه اين ويژگی در سراسر اثر مشـهود جنا  و وت ی تضاد و تقابل و ترادف می
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ها  ادبی و شگردها  بالغی كه در  سبک شناسی شرح گلشن از آرايهی يهانمونه در اينجا

 شود:میا  دارد، بررسیراز نخجوانی  جايگاه ويژه
-در شـرح نخجـوانی ازدواج، موازنـه و قرينـه     رینه سازی:ازدواج، موازنه و مماثله و ق -

همه كواين و فواسـد  » استس از قبیل: ها   فظی به كار رفتهساز  بیشتر از تمام انواع آرايش

و چـون تطـاول ز ـف پريشـان آن     »/بس 13« كه در صور عا م، متعاقـب و متـرادف اسـت...   

و تـرادف شـنون ديگرگـون و تتـابع     محبوب جهان با جمله در تعاقب اطوار و تالوـق آثـار   

 /ب 111...«اوصاف بوقلمون 

ها  معنو ، اشکال گوناگون تضاد و مراعات نظیر، در اين از میان آرايه :تناسبتضاد و  -

رود. شـمارمی اسـت و از پركـاربردترينِ آنهـا بـه    اثر شواهد زياد  را به ّود اّتصـاص داده 

« ثبات و ّـوب و زشـت بکل ـی  ـب ببنـد  و...     از گفت و گو  نیک و بد و نفی و ا»مانند: 

... كه سر سروران عا م در ّـم صـو جان او چـون گـو  سـرگردان اسـت و همـة        »/ب. 11

 /ب31.«دالوران میدان فصاوت و بیان نزد ... رطب ا ل سان

ف معموالد در قا ب تركیبـات  تصاوير پارادوكسی در زبان م   نما )پارادوکس(:متناقض -

س /ب11اسـتس ماننـد: عقـلِ فضـولِ نـامعقول      شـکل گرفتـه   (oxymoronوصفی يا اضافی)

/ا ـف. نخجـوانی در جـا     23/ا فس تحصیلِ واصل، وجود ِناموجودِ ممکنات23آباد ّراب

جا  اثر ّود برا  بیان مفاهیم انتزاعی از اين ابزار بخـوبی اسـتفاده كـرده و گـاه تركیبـات      

 آوردها  فـراهم صورت ّیا ی پیچیـده و تـازه   كرده،متناقض نما را با تصاوير تشبیهی همراه

   ./ب21/بس  ظلمت آبادِ جهل و ضالل41استس مانند: عدم آبادِ امکان

كـه كـه   رود، چنـان يکی از مهمترين شـگردها  تصـوير ِ معنـو  بـه شـمار مـی       تلمیح: -

ین اواديث و سخنان مشايخ( نیـز بـه شـکل تلمـ     از آيات، اقتبا بیشترين نوع اقتبا )اعمّ از 

 است.  كردهصورت گرفته و شارح، بندرت وديث يا كالم صوفیّه را بطور كامل نقل

شرح نخجوانی در قیا  با بسیار  از متون نثر صوفیانه و نیز در مقايسـه بـا شـروح ديگـر          

اسـت كـه  آن   دادهگلشن راز، كمترين اقتبا  از اشعار )تنها هفت بیت( را به ّود اّتصاص

 شمارآورد.ها  برجستة سبکی شرح نخجوانی بهيژگیتوان از ورا می
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    شگردهای بیان و وجوه معانی -2-4-2-2

بـرّالف ديگـر شـاروان گلشـن راز و در      نخجوانی در اثر ّود تمثیل، مثال و روایت: -

وکايات، امثال سامر، شگردها  تمثیلی مانند مقايسه با ساير آثار منثور صوفیانه، از عناصر و 

-و سخنان بزرگان بسیار كم بهره جسته روايات دينی، ها  مشايخ  پیامبران، قصّههاداستان

است. بدين جهت، شرح او در عین آراستگی به صنايع گوناگون  فظی، از ویث شـیوة بیـان   

اسـت. صـورتی   شدهتنوّعِ درّور  ندارد. از صورت بالغی تمثیل در اين اثر بندرت استفاده

-مل اّالقی و تبیین و توضین مفـاهیم انتزاعـی عرفـانی از آن بهـره    كه معموالٌ برا  بیان مسا

 شود.     میگرفته

رفتـه در شـرح نخجـوانی     كـار تـرين صـورت بالغـیِ بـه    توان شـاّ  تشبیه را می تشبیه: - 

تـرين  دانست كه به د یل كاربرد فراوان و اشـکال گونـاگونش، آن را بايـد يکـی از برجسـته     

كرد. تصاوير تشبیهی عمدتاد مبتنی بر تشبیه م ك ـد )تشـیه بلیـغ    عناصر سبکی م   ف محسوب

به به مشبّه)اضافة تشـبیهی(  فشرده(است و بیش از نود درصد از تشبیهات در قا ب اضافة مشبّه

كه م   ف است. همچنانشدهنمودار« جمله»به كار رفته و تشبیه، بندرت در ساّت دستور  

-ناگون تمثیلـی بـويژه وکايـت و داسـتان تمـايلی نشـان      به استفاده از تمثیل و صورتها  گو

ه بیش از وـدّ او  سط مطا ب از اين طريق ندارد، توجسرايی و بدهد و گرايشی به داستاننمی

هم از نوع اضافی كه واكی از باالترين ودّ فشردگی تعبیـر  گیر  از تشبیه م ك د، آنبه بهره

در سـخنور  اسـت و از طـرف ديگـر بـا       است، از سويی بیانگر عالقـة و  بـه شـیوة ايجـاز    

اهداف نگارش كتاب )تعلیم مباوث عرفانی و ملمو  و عینی كردن امور انتزاعـی( مـرتبط   

توان وضـوح  نمی» است. عدم تمايل م   ف به استفاده از تمثیل نیز شايد بدين د یل باشد كه 

باشـیم و  انتظـار داشـته   يابیم، از آن نیزا  چون تشبیه میا  را كه در صورت بالغیو روشنی

-شودس به گونـه شود، مخاطب با ابهام نیز مواجهمیچه بسا بسته به موضوعی كه در آن مطرح

: 1431نـژاد،  )اكبـر ، علـی  « تالش ذهنی بیشتر  از سو  او باشـد ا  كه در  آن مستلزم 

109 .) 

 وات عرفـانی(و مشـبّه  در تمام تصاوير تشبیهی، مشبّه از امور انتزاعی و عقلی)غا باد اصطال     

به از امور وسّی و ملمو  است. عالوه بر بُعدِ زيبايی شناّتی اثـر، توضـین و تبیـین مفـاهیم     
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انتزاعی عرفانی و ملمو  ساّتن و عینیّت بخشیدن به آن، مهمترين عاملی است كـه انگیـزة   

از قبیل : وبـل  كند. تشبیهاتی میشارح را در استفاده از تصاوير تشبیهی عقلی به وسّی توجیه

/ا ف،  شـکر محبّـت، سـاول    0/ا ف، غول عقل110/ب، شیشة نام و نامو 119ا متین ز ف

   ./ا ف0/ا ف، مامدة عام ِايمان41/ا ف، آينة عدم12عقل 

ها  عرفـانی، شـرح و تفسـیر    نخجوانی از تشبیه به عنوان مهمترين ابزار برا  تبیین انديشه    

جويد. و  در ايـن راسـتا   میاقناع ّوانندة اثر ّويش بهره سخنان شبستر  ، انتقال مفاهیم و

كنـد، ماننـد: قصـر    میا  واود استفادهاز تصاوير مختلف و متنوّع برا  بیان مفهوم و انديشه

مشَّبدِ تووید، صراط مستقیم تووید، مشرب صافی تووید، مشکات تووید، سیمرغ وودت، 

شوق، واد  ايمن عشق، بیابان بی پايان  میدان وودتس  شکر محبّت و عشق، آتش محبّت و

گیرد، ماننـد: باديـة   میعشق. يا از يک تصوير تشبیهی واود برا  بیان مفاهیم گوناگون بهره

بی پايان شهود، بادية ویرت و ضال ت، بادية جهل، بیدا  غفلـت، آينـة مظـاهر ا هـی، آينـة      

 عدم.  

 وع تشـبیهاتی اسـت كـه در متـون ادبـی و     از نـ  اكثـراد مورد استفادة م   ف  تشبیهاتِگرچه     

نیـز   نـوآور  از كثـرت، تنـوّع و   امّـا   ،كـار رفتـه  بـويژه متـون نثـر صـوفیانه بـه      عرفانی قديم 

 است.برّوردار

پــ  از صــورت بیــانی تشــبیه، تشــخی  و اســتعارة مکنیّــه   ه:اسییتعارم مکنییی وتشییخی  -

 ها  ّـود برگزيـده  قال انديشهفراوانترين شگرد بیانی است كه شارح برا  بیان مقاصد و انت

است. تشخی  و استعارة مکنیّه نیز در اين كتاب ساّتار و مفهـومِ تصـوير عقلـی بـه وسّـی      

دارد. كاربرد چشمگیر اين شیوة بیـان موجـب زنـده و پويـا شـدن مطا ـب و تنـّوع در ارامـة         

» /بس 40«محبّت و شوق از جانـب محبـوب سـر بـرزد.    » است. مثال: مفاهیم انتزاعی گرديده

/ا فس نیز يـدِ ارادت، دروازة بعثـت، بـال عقـل،     133«ربقة رق یت بر گردن جان استوار دارند.

 جمال الهوت.   

 و محتوایی سطح فکری -2-4-4

در سطن محتوايی و فکر  نیز نخجوانی عالوه بر آنکه همانند اكثر شـاروان گلشـن راز،       

ر میان بیشتر صوفیان عصـر شبسـتر  و   ا  كه دانديشه -پیرو مشرب فکر  ابن عربی است، 
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ها  شخصی و تجارب عرفانی شارح نیز در توضین برداشت -بودهپ  از آن غا ب و راي  

گفت در اثر مطا عة مسـتمر آثـار   توانو تبیین سخن مصن ف نقش مهمّی دارد. تجاربی كه می

و فکر  و  و نیز  گرديده و در واقع رسوبات ذهنیصوفیانه و عرفانی متقدّم برا  او واصل

هـا  فکـر  و   مايهاست. به هر رو ، بنرفتهمیشمارها  عصر  عرفا  آن دوران بهانديشه

ها  محور  او نیز در اين اثر، چیز  متمايز از آراء و عقايـد متـداول در عرفـان ابـن     انديشه

و  اسـتس اصـو ی ماننـد: انسـان كامـل     عربی نیست كه در سخنان شبستر  مجال بـروز يافتـه  

 ها  او، وودت وجود، تجل ی و اقسام آن، مراتب وجود و ...      ويژگی

نخجوانی با وجود استفادة فراوان از اصطالوات و مباوث گوناگونِ عرفان ابـن، از شـیخ        

 ر. .) اسـت نکـرده اكبر و پیروان او در كتاب ّـود نـامی بـه میـان نیـاورده و سـخنی نقـل       

/ا ـف و  43/ا ف و ب، 41/ا ف و  ب، 3/ا ف وب، 1ب،  /ا ف و3 :، نسخةّطیّ نخجوانی

/ا ـف و...(. بـه هـر وـال، نخجـوانی شـرح       11/ا ف و ب، 12/ا ف و ب،  10/ا ف،  32ب، 

 فصـوص »رده و وواشی و تعلیقـاتی نیـز بـر    ك ّود را  بر پاية مشرب فکر  ابن عربی تأ یف

 آورد.شمارن مکتب ابن عربی بهتوان و  را از پیروااست، بر اين اسا  میاو نوشته« ا حکمِ

 سـخنان مشـايخ صـوفی    و و داسـتان وکايـت   از یـر  گبهـره كه ه ديگر ايننکتة قابل توج   

جايگاه چندانی در اين اثر ندارد، به طور  كـه جـز اشـاراتی معـدود بـه برّـی وکايـات و        

 است. كالم صوفیّه، در سرتاسر اين كتاب، نامی از مشايخ صوفی برده نشده

نخجوانی در شرح و تفسیر ابیات شبستر  به برداشت شخصـی و تجـارب عرفـانی ّـود          

ی در ه طـور  كـه وتـ   متک ی است و مطا ب كتاب، عموماد دريافت و استنباط ّود اوستس ب

تعريف اصطالوات عرفانی، كالمـی، فلسـفی و نظـاير آن نیـز بـه نقـل سـخن سـاير م  ف ـان          

اسـت. ظـاهراد شـیوة تـأ یف او در     ان گلشن راز نیاوردهن رداّته و هیچ مطلبی از ديگر شارو

و  »نويسـد:  ( می111ق: 1431استس چنانکه طاش ط ر  زاده ) آثار ديگرش نیز چنین بوده

 «تفسیر  بر قرآن نوشت، بدون اينکه به تفاسیر ديگر رجوع  نمايد.

يـن ريشـه دو معنـا     شـده و ا  برگرفتـه « اَ وَ لَ » ة تأويل در  غت از مـادّ تأویل:  -2-4-4-1

اصلی دارد يعنی آغاز و پايان چیز . بنابراين برّی از  غت شناسان مراد از تأويل را آشـکار  
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-كالم را باز اند و تأويلِگردد، دانستهمیكردن سرانجامِ يک چیز يا آنچه يک چیز بدان باز

س 414: 1409، طـارمی )ر. .  اندكردهگرداندن سخن به آغاز يا بیان غايت مقصودِ آن معنی

در روايـات اسـالمی معنـايی اصـطالوی      مقابل تفسیر تأويل در. »(41 تا:، بیراغب اصفهانی

هـايی  کـی از گـروه  ي» .(41 :1414نويـا،  ) « است باطنی نماد  يا تفسیر، آن از مراد يافته كه

امـور  ه فراوان دارند و در اين عرصه نه تنها قرآن و وديث بلکه بسـیار  از  كه به تأويل توج

-امور  را كـه در ظـاهر ارتبـاطی بـه شـرع نـدارد، تأويـل        بسیار  از شرعی چون عبادات و

نیـز هماننـد    . شـیخ بابـا نخجـوانی    (214: 1400غالمرضـايی،  )« عارفانند اند، صوفیان وكرده

اين زمینه راه افـراط ن یمـوده و دسـت بـه دامـن       در ا، امبه تأويل گرايش داشته اكثر صوفیان

استس بلکه بـا رعايـت جانـب  طـف و ظرافـت، تصـاوير تـأويلی        ر از ذهن نشدهتأويالت دو

اسـت. در اينجـا   متفاوتی از آيات، اواديث، اصطالوات صوفیانه و عناصر تغز  ـی ارامـه داده  

 : گرددمینقل هايی از تأويالت اونمونه

ح محفـو ِ  عرش را علم محیط ا هـی و آب را  ـو  « كان عرشه علی ا ماء»شارح در تأويل     

بـه امـن   « مسـجد »/ا ـف(،  132به محبوب وقیقی )« ترسا زاده»/ا ف(. 113( است.قضا دانسته

، جمـال و  طـف ا هـی   بـه تجل ـی    «رخ»/ب(، 111بـه ورطـة كثـرت )   « كِنِشت»آبادِ وودت، 

/ا ـف( و  12بـه عمـاء الهـوتی)   « كـوه قـاف  »/ا ـف(،  119قهر و جالل ا هی)به تجل ی « ز ف»

 است. /ا ف( تأويل شده101ذات ا هی)به وودت « سیمرغ»

 

 گیرینتیجه -4

 شـمار بـه  آن منظومـه  قـديمی  ، از شـروح «گلشـن راز » بـر   (329ینخجوانی )متـوف شرح  -1

  است.ماندهديگر از او برجا  اثرپن   ،آن عالوه برو  رودمی

فقـط كتـاب    نگرفتـه و صـورت  جـامعی  پـژوهش  نخجـوانی آثار  ة اووال ورتاكنون دربا -2

و ترجمة فارسـی   رسیدهچاپه و بار ديگر در مصر بهاو يک بار در تركی واتن اال هیّةتفسیر ف

و  تـا كنـون   « شـرح گلشـن راز  »اسـت.  شدهآن نیز به همّت مسعود انصار  در تهران منتشر

 است.   نشدهفی، تصحین و چاپمعر
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دن آن و آمیختگـی  دو زبانـه بـو   ،نخجـوانی «ِ شـرح گلشـن راز  » سبکیترين ويژگی مهم -4

 عربی و فارسی استس به طور  كه ودود يـک سـوم مـتن شـرح را عبـارات عربـی تشـکیل       

 دهد. می

متن شرح نخجوانی در عین معنا محور بودن)بـه جهـت داشـتن جنبـة تعلیمـی(، از ویـث        -3

ها  سـبک نثـر صـوفیانة فارسـی و عناصـر      ساّتار زبانی و ادبی نیز دربرگیرندة اغلب م   فه

 شناسی است و از تصاوير تشبیهی فشردة بلیغ بیش از هر تصـوير ديگـر بهـره   و زيبايی بالغی

 است.   جسته

آوردن مسند جمع برا  مسندا یه جمع، عربی مآبی و تـأ یف جمـالت فارسـی بـر سـیاق       -1

   رود.میشمارها  سبکی اين اثر بهنحو زبان عربی از م   فه

ــ   نخجــوانی -1 ــدّين یدر شــرح ّــود مشــرب فکــر  محی ــناا  ــیب ــال كــرده و  عرب را دنب

است. و  بنا به تصرين برّی اصطالوات و مباوث مورد نظر او را نیز در شرح ّود آورده

اسـت، امّـا در هـیچ موضـع از شـرح      منابع، وواشی و تعلیقاتی نیز بر فصـوص ا حکـم نوشـته   

 کـرده ننقـل  از آنان ی سخنپیروان مکتب او به میان نیاورده و  وگلشن راز نامی از ابن عربی 

 است.  

 

 

 هایادداشت

متعل ق به كتابخانة  432شمارة نخجوانی، از نسخة ّط ی « شرح گلشن راز»در تمامی ارجاعات به -1

شده و برا  پرهیـز از تکـرارِ نـام م   ـف و مشخ صـات      مركز دايرة ا معارف بزرگ اسالمی استفاده

 شـود كـه ايـن اثـر بـه     رديده است. متذك ر مینسخه، فقط به شمارة برگ و روية ا ف و ب اشاره گ

 دست نگارنده در وال تصحین است.

 

 فهرست منابع 

 هاکتابالف(

 ا کريم.  ا . تهران: كتابخانة سنامی و دارا قرآنتا(. ترجمة مهد  ا هی قمشه. )بیقرآن کریم .1
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یــق . بــا تصــحین و تحشــیه و تعلآتشییکدم آ ر(. 1440 -1441) آذربیگــد ی،  طفعلــی بیــگ. .2

 سیّدوسن سادات ناصر . تهران: انتشارات امیركبیر.

. تصـحین سـیّد محمدرضـا طـاهر . تهـران:      تذکرم هفت اقلییم (. 1403) امین اومد راز . .4

 انتشارات سروش.  

المییّلّفین و آثییار العییارفین، اسییماءهدیییۀم(. 1311-1311) بغــداد ، اســماعیل پاشــا. .3

 . بغداد: مکتبة ا حنفی. .  به اهتمام قاسم محمّد ا ر جبالمصنّفین

 )تاريخ تطوّر نثر فارسی(. تهران: انتشارات امیركبیر. سبک شناسی (.1411) تقی.بهار، محمّد .1

 . تهران: مركزنشردانشگاهی. سفینۀ تبریز (.1401تبريز ، ابوا مجد محمّد بن مسعود. ) .1

بـايی مجـد.   . به كوشش غالمرضا طباطدانشمندان آ ربایجان (.1410) تربیت، محمّد علی. .1

 تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

. الکتب و الفنیون الظّنون عن اسامیکشف ق(.1314) واجی ّلیفه، مصطفی بن عبداهلل. .0

 ا علمیّه.  بیروت: دارا کتب

)دنا(. تهران: كتابخانـة مجلـ    ایرانهایدستنوشته فهرستوارم(. 1403) درايتی، مصطفی. .3

 شورا  اسالمی. 

كتابخانة مل ـی   )فنخا(. تهران:ایران خطّی هایفهرستگان نسخه(. 1431) .----------- .19

 جمهور  اسالمی ايران. 

. تحقیـق  القیرآن غریب المفردات فی تا(.)بی راغب اصفهانی، ابوا قاسم وسین بن محمّد. .11

 محمّد سیّد كیالنی. بیروت: دارا معرفة. 

 دار ا علم  لماليین.  . بیروت: االعالمم(. 2992) ا ز ركلی، ّیرا دّين. .12

 .  تهران: انتشارات امیركبیر. جستجو در تصوف ایران(. 1411) زرّين كوب، عبدا حسین. .14

. قم: مکتبة آيـة اهلل  العربیه و المعرّبهالمطبوعات معجم  ق(.1319) سركی ، يوسف ا یان. .13

 ا عظمی ا مرعشی ا نجفی. 

مقدّمـه و تصـحین و توضـیحات     ا. بمجموعۀ آثارشبستری (.1411) شبستر ، شیخ محمود. .11

 صمد مووّد. تهران: كتابخانة طهور . 

 . تهران: انتشارات فردو . ات سبک شناسیکلی (.1413شمیسا، سیرو .) .11

 .  تهران: انتشارات فردو .تاریخ ادبیات در ایران(. 1410صفا، ذبین اهلل.) .11
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. العثمانیّیه  الدّولیۀ اء الشقایق النعمانیّه فی علم م.(.1311 -هــ.  1431)  طاش ط ر  زاده. .10

 بیروت: دارا کتب ا عربی. 

. تهـران: انتشـارات دانشـگاه    سبک شناسی نثرهای صیوفیانه  (.1400) غالمرضايی، محمّد. .13

 شهید بهشتی. 

 . تهران: انتشارات سخن. بالغت تصویر(. 1403) فتووی، محمود . .29

 سا ة. . بیروت: م سّسة ا ر المّلّفینمعجم ق(. 1313)  كحّا ه، عمر رضا. .21

. تصـحین و  الجنانالجنان و جنّاتروضات(. 1433و1433) وسین.تبريز ، وافظكرباليی .22

 ا قر ايی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. تعلیق جعفر سلطان

. بـه تصـحین   مفاتیح االعجاز فی شرح گلشین راز  (.1431) ا دّين محمّد.الهیجی، شم  .24

 تهران: انتشارات زوّار. محمّد رضا برزگر ّا قی و عف ت كرباسی. 

-. تهران: م سسة فرهنگی منطقههای خطّی فارسیفهرست نسخه (.1433) منزو ، اومد. .23

 ا . 

های خطّیی مرکیز داییرم المعیارف بیزر       فهرست نسخه (.1411. )---------- .21

 . تهران: مركز دايرة ا معارف بزرگ اسالمی. اسالمی

 . تهران: انتشارات طهور .   انسیری در تصوّف آ ربایج (.1439) مووّد، صمد. .21

كتابخانـة مركـز   432. نسـخة ّط ـی شـمارة   شرح گلشین راز نخجوانی، نعمت اهلل بن محمود.  .21

 ا معارف بزرگ اسالمی.دايرة

. ترجمة اسماعیل سعادت. تهران: مركز نشر تفسیر قرآنی و زبان عرفانی (.1414) نويا، پل. .20

 دانشگاهی. 

 

 هامقالهب( 

ها  عرفانی عزيزا دّين ها  تصوير  انديشهجلوه»(. 1431نژاد، مريم.)یاكبر ، منوچهر و عل .1

 فصلنامة تخصّصی سبک شناسی نظم و نثـر فارسـی)بهار ادب(.  . «نسفی در رسا ة انسان كامل

 .103 -113. ص41سال دهم. شماره يکم. شمارة پیاپی

ی غالمعلـی وـدّادعادل.   . به سرپرست. در دانشنامة جهان اسالم«تأويل»(. 1409طارمی، وسن.) .2

 424-414تهران: بنیاد دايرة ا معارف اسالمی. ص 
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ها  ّط ی كتابخانة مركز  نسخه نشريّة. در «شروح گلشن راز»(. 1433معانی، اومد.)گلچین .4
. زيرنظر محمّد تقی دانش پژوه و ايرج افشار. دفترچهارم. تهران: و مركز اسناد دانشگاه تهران

  123-14ان. ص انتشارات دانشگاه تهر

تصـويرها   »(. 1431د علـی اصـغر. )  اوسینی، وسـین و میربـاقر  فـرد، سـی    نافلی، مريم و آق .3

تشبیهی فشرده ويژگی برجستة سبکی متون منثور عرفانی )با تمركز بر عبهر ا عاشـقین، اسـرار   

فصــلنامة تخصّصــی ســبک شناســی نظــم و نثــر  . «ا ت وویــد، كشــف االســرار و عــدّه االبــرار(
 .   494-201. ص41سال دهم. شمارة يکم. شمارة پیاپی هار ادب(.فارسی)ب

 
 


