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  سوم، شمارۀ موّد، سال پژوهشنامۀ ادیان تخصصی  نیمسال نامۀ 
  
 

  البیان و شطحیات عارفانخطبۀ
  ∗رضا اسدپور

  
  چکیده

است که درباره صحت انتـساب      ) ع(های منسوب به موال علی      نام یکی از خطبه   » البیانخطبۀ«
در ایـن خطبـه کلمـات    . های مختلفی وجـود داشـته اسـت    آن به امام در طول تاریخ دیدگاه  

شود و به شرح حال ایشان به   آغاز می » اَنَا«مسجعی بر زبان حضرت جاری شده که با ضمیر          
از ایـن رو، ایـن خطبـه بـه          . اهللا اشـاره دارد     عنوان ولی و انسان کامـل در حالـت فنـای فـی            

هـای    شطحیات اهل تصوف شباهت دارد و همواره از یک سو مورد توجه صـوفیان و فرقـه                
 کـه صـحت    شیعه و باطنیه، و از سوی دیگر، مورد مخالفت مخالفـان تـصوف بـوده اسـت،              

بندی نـوع شناسـانۀ       شناسی خطبه با تقسیم     در این مقاله ابتدا کتاب    . اند  ب آن را رد کرده    انتسا
پـس از آن، تحلیـل   . گـذرد  شناسی شـروح آن از نظـر مـی    شود و سپس نسخه  آن معرفی می  

بـرای تحقـق ایـن    . گیـرد  تاریخی و نسبت آن با شطحیان اهل تصوف مورد کنکاش قرار می 
گـویی در اسـالم بررسـی شـده و            ظر تصوف، و پیشینۀ شطح    امر، معانی مختلف شطح از من     

دیدگاه روزبهان بقلی و برخی از شارحان این خطبه، نظیر میرشریف نقطوی، دهدارشیرازی،             
در پایان با استناد به نظـرات       . نیز آمده است  ... عبدالصمد همدانی، راز ذهبی، میرزای قمی و      

  .شود  میمثابۀ شطح شمرده  بهالبیانخبطۀافراد یاد شده 
  

  ها کلیدواژه
  .، شطح، فنا، تصوف، محو، سکرالبیانخبطۀ، )ع(علی

  

                                                           
  .علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمیواحد ، عرفان اسالمیدانشجوی دکتری  . ∗
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  البیانخبطۀشناشی   کتاب. 1
که در طول تاریخ موافقـان و مخالفـان فراوانـی         ) ع(های منسوب به موال علی        یکی از خطبه  

ع هائی مـسجّ    در این خطبه عبارت   . البیان است خبطۀداشته و مجادالت بسیاری را برانگیخته،       
بر زبان امام جاری شده که به شرح حال و احاطۀ علم ایشان به عنوان ولی و انسان کامل در      

از این رو، این خطبه به شطحّیات اهل تصّوف شـبیه اسـت و              . اهللا اشاره دارد    حالت فنای فی  
 غـالت و صـوفیه بـوده         های شـیعه، اسـماعیلیه،      های آغازین  اسالم مورد توجه فرقه        از سده 
مین سبب بیشتر عالمان و محدثان شیعه در صحّت انتساب آن بـه ایـشان تردیـد                 به ه . است
دهـد    اما شواهدی وجود دارد کـه نـشان مـی         .  نیامده است  البالغه  نهجاین خطبه در    . اند  کرده
 کـه بـه     البیـان خبطۀعباراتی از    1.تر از آن در برخی رسائل شیعی بدان اشاره شده است            پیش

ه زبان اول شخص اختصاص دارد، به ترتیب قدمت در آثار زیر            ب) ع(بیان اوصاف امام علی     
  :شوند یافت می

 329د  ( کلینـی     کـافی ،  )4 و 3قرن   (الکشی  رجال،  ) ق 290د  (صفارقمی بصائرالدرجات
ــۀ هــدا،)ق ــار معــانی و توحیــد، ) ق357د ( خــصیبیالکبــری ی ، ) ق386د ( صــدوق االخب

ــسامیرالمــؤمنین مراتــب)  ق413د ( مفیــد اختــصاص  ابــن مناقــب، ) ق420حــدود (تی  بُ
 دّرالمـنظم فـی الـسرّ       ،) ق 597تـالیف حـدود     ( باباسیدنا   باب هفت،  ) ق 588د  (شهرآشوب  

 قیـصری بـر   مقدمۀ، ) ق672د (طوسی تصورات  یا   تسلیمروضۀ  ،  ) ق 652د  ( شافعی االعظم
فضل  جاودان نامه ،  ) ق 782د  ( آملی   االسرار و منبع االنوار     جامع،  ) ق 751د   (الحکم  فصوص

  ). ق804د (اهللا حروفی
یـاد  » االفتخارخبطۀ«گردد، از     آشوب که به سدۀ ششم هجری باز می          ابن شهر  مناقبدر  

 بـه  2.البیان داردخبطۀشده و به برخی از مضامین آن استناد شده است، که شباهت بسیاری با      
                                                           

1. Massignon, Louis, "L' homme parfait en islam et son originalité eschatologique", 
Eranos – Jahrvuch, Zürich, 1948, Pp. 287-314 

بـدالرحمن بـدوی،    ، ع » النـشوّریه   اصـالۀ  االنسان الکامل فی االسالم و    «ماسینیون، لوئی،   : و نیز ترجمۀ عربی آن    
 .143 -104، صص  1976 المطبوعات، لۀ، کویت، وکااالنسان الکامل فی االسالم

، به کوشـش هاشـم رسـولی محالتـی، قـم،      مناقب آل ابی طالب  ، محمد،    ابن شهر آشوب سروی مازندرانی     .2
  .387، ص 3، ج 386 و 163، ص 2 ق، ج 1379موسسۀ انتشارات عالمه، 
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 در کتـاب  )  ق 813د  (رسد که متن این خطبه را نخستین بـار حـافظ رجـب برسـی                  نظر می 
و »  االفتخـار  خبطـۀ «، با عنوان    ) ق 773تألیف  ( خود   اسرارامیرالمومنین   انوارالیقین فی   مشارق

البیان خبطۀ و آنچه که در آثار نویسندگان پس از او با عنوان             1آورده باشد، » بالکون  آثار علی   «
بـه اولـین    دسـتیابی   . های بیشتر آمده، ظاهراً با استناد به این اثر بوده اسـت             با تغییر و افزوده   

منابعی که این خطبه را به طور مشخص معرفی کرده باشند، به طور قطع میّسر نیست، ولـی                  
آثـار  در ایـن   . های آغـازین اسـالم نیـز یافـت          ای از آن را در سده       های مشابه   توان روایت   می
خورد و تنهـا    را یافت، بلکه تنها عباراتی از آن به چشم می      این خطبه توان متن کاملی از       نمی

  .شود  شافعی، عبارات بیشتری از خطبه دیده میالدُرالمنظمدر نسخۀ 
 ق متن اصلی خطبه یا مکتوب نبـوده         8رسد که تا سدۀ       به این ترتیب، چنین به نظر می      

گشت و یا اینکه اگر مکتوب بود، باز هم          و به طور سری و سینه به سینه در میان خواص می           
مین سبب، برای نخستین بار در اواخر قرن هشتم و     در میان اهل سرّ شناخته شده بود و به ه         

 حـافظ   الیقـین  انـوار  مـشارق های مشابه آن در کتاب        اوایل قرن نهم متن این خطبه و خطبه       
البیـان  خبطـۀ جالب آن است که این خطبه بـا نـام           . نقل شده است  )  ق 813د  (رجب برسی   

این . آمده است » علی بالکون آثار  «و  » افتخار«های دیگری همچون      خوانده نشده، بلکه با نام    
شاید از آن رو بود که نام این خطبه همواره با گرایـشات بـاطنی و صـوفیانه و غالیانـه گـره       

ظاهراً برسی  . گردید  بود و برای راویان اسباب دردسر و تکفیر و رمی به غلو شدن می              خورده
هـای     و به نـسل    در نگارش این اثر به منابع مهمی دسترسی داشت، که پس از او مفقود شده              

دانـد و بـر        روایت او را متفرّد می     ریاض العلماء به همین سبب صاحب     . بعدی نرسیده است  
 یکی از منابعی که برسـی       2.آن باور است که غیر از او کسی این روایات را نقل نکرده است             

                                                           
، به کوشش سیدعلی عاسور، منشورات ذوی       اسرار امیرالمؤمنین   ق انوار الیقین فی   مشار برسی، حافظ رجب،     .1

 .269ـ268 و 262 ـ 260ق، صص 1427القربی، 
، به کوشش سیدمحمد مرعـشی و سـید احمـد           و حیاض الفضالء   ریاض العلماء  افندی اصفهانی، میرزا عبداهللا،      .2

» معرفی مـشارق انـوارالیقین    «بیدآبادی، مسعود،   : ل از ، به نق  304، ص   2 ق، ج    1401بهشتی، قم، مطبعه الخیام،     
  .161، ص 1380، سال 22علوم حدیث، شمارۀ 
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البیـان  خبطـۀ  که ماسینیون آن را از مأخـذ کهـن           1 خصیبی بوده  الهدایهبه آن دسترسی داشته،     
  .انسته استد

های مورد توجه سبائیه، نصیریه و        لوئی ماسینیون در تحلیل این خطبه آن را جزو خطبه         
 قرن اول هجری بـاز   پایانشمارد و بر آن باور است که قدمت آن به ظن قوی به                کیسانیه می 

ای مـستقل را بـا    گردد، اما بعدها غُالت شیعۀ متاخر، همچون بکتاشـیه و نـصیریه خطبـه              می
ماسینیون همچنین بـا اسـتناد بـه        . منسوب کردند ) ع(های مشابه با این نام به موالعلی        افزوده

، روایت این خطبه را از طریق اسماعیل بن قطیبه و ابی العالء خالد بن               کشی  الرجال    معرفت  
داند و جـابر انـصاری و جـابر جعفـی را نیـز در شـمار                   منسوب می ) ع(السلولی به امام باقر   

ماسینیون با استناد به متنی از خطبه که         2.کند  ذکر می ) ع( از طریق امام باقر    هائی  راویان بخش 
نـسخه  (آمـده،   )  ق 7/  م   13قـرن   (سالم محمدبن طلحه حلبی       الدین ابو    کمال الدُرالمنظمدر  

 قندوزی نیز نقل    ینابیع الموّده و بعدها در کتاب     ) 44ـ35 و ایرانی،    2ـ1خطی ترسیسی، برگ    
   3:داند ی سه بخش میشده است، آن را دارا

  )»...خالق السموات و االرض و فاطرها«( است اسمااهللادیباچه، که ذکر  .1
و در  ) »...لـۀ الخاتم لما سبق من الرسـا     «) (ص(، حضرت محمد  پیامبرهای    ذکر نام  .2

های پس از وفات خـویش        هائی در خصوص مصائب و سختی       ادامۀ آن پیشگوئی  
 ).»...عَظُمَتْ البَلوَی و اشتدت الشکوی«(

  .دویست و شصت و هشت نام که بیان اوصاف مقام والیت خویش است .3
رغـم   سـازد علـی   شود و خاطر نـشان مـی         نام خطبه متمرکز می    268ماسینیون بیشتر بر    
 ذکری از این خطبه به میان نیاورده است، اما به ظن قـوی              البالغه  نهجاینکه شریف رضی در     

 اهللا  هبـۀ گردد، زیرا بـر اسـاس منـابعی کـه             یقدمت این خطبه به پایان قرن اول هجری بر م         
 وی 4. موجود بوده استالبالغه نهج سال پیش از 150 ثابت کرده است، این خطبه شهرستانی

                                                           
  . همان.1
  .Massignon, L., Pp 310-311:                                      ؛ نیز134-133ماسینیون، لوئی، ص  .2
  .133 همو، ص .3
  .134 همو، ص .4
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 هر یک از این سه فرقۀ نامبرده سـازگار اسـت            عقایدسپس به تحلیل عباراتی از خطبه که با         
  .پردازد می

شـود کـه اصـل ایـن خطبـه صـحّت            میبنابراین با توجه به منابعی که ذکر شد، معلوم          
 این  الظنون  کشفداشته، ولی در طول زمان برآن افزوده شده است، چنانکه حاجی خلیفه در              

ها را در سه متن موجـود در   توان نقطۀ اوج این افزوده  می1.خطبه را هفتاد کلمه دانسته است 
متن مفـصل و طـوالنی و       دانیم که مؤلف این اثر، این سه          می. درستی دریافت   به الناصب  الزام

ظـاهراً پـیش از او کـسی ایـن     .  قندوزی برگرفته است الموّده ینابیعمتفاوت از یکدیگر را از  
  .ها نگاشته نشد ها را آشکار نساخته بود و هیچ شرحی نیز بر این نسخه نسخه

تـوان اصـل      با آنکه این سه متن از نظر سند و محتوا دارای اشکاالتی اسـت، امـا نمـی                 
یان را که سرشار از معانی ژرف والئـی و توحیـدی اسـت و مـورد اسـتناد عالمـان،                     البخبطۀ

محدثان و عارفان بزرگی نیز بوده است، معتبر ندانست یا آن را سـاخته و پرداختـه صـوفیه،                   
  2.شیخیه و غالت فرض کرد

اند، تا آنجا     منابعی را که برخی عبارات این خطبه یا مضامین نزدیک به آن را ذکر کرده              
 یا شارح به انواع     راویتوان بر اساس نوع نگاه و گرایش فکری           ، می ه نگارنده جسته است   ک

آثاری کـه بـا گـرایش عرفـانی بـه خطبـه             . 1: زیر تقسیم کرد که به ترتیب تعداد عبارتند از        
آثـار کالمـی   . 2. انـد   اثر را بـه خـود اختـصاص داده   36اند، که بیشترین تعداد یعنی        پرداخته

 اثـر؛  7 ـ بـاطنی،   شیعیآثار کالمی فرق . 3شود؛   اثر را شامل می18مامی، که شیعی دوازده ا
 1کـالم زرتـشتی،     . 7 اثر؛   2آثار اهل سنت،    . 6 اثر؛   4ردّیه نویسی،   . 5 اثر؛   6آثار کیمیائی،   . 4
  .اثر

                                                           
 .715، ص 1تا، ج  ت، دار احیاء التراث العربی، بی، بیروکشف الظنونحاجی خلیفه،  .1

، ص 1383، سال 33، ش علوم حدیث، »های منسوب به امیر مؤمنان خطبه البیان و خطبه   «صادقی، مصطفی،    .2
، ترجمۀ محمد سپهری، قم، بوستان کتـاب،        جزیرۀ خضرا در ترازوی نقد    ؛ عاملی، سیدجعفر مرتضی،     67

  .159، ص 1381
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هـای     آن است که در آثار متقدم مذکور بـا گـرایش           بندی  نکتۀ قابل توجه در این تقسیم     
خورد، بلکه تنها عباراتی از خطبـه         ن هفتم متن کامل خطبه به چشم نمی       مشخص شده، تا قر   
  : شود که عبارتند از یا مشابه آن دیده می

، أنا الباطن، أنـا وارث االرض،       الظاهرأنا وجه اهللا، أنا جنب اهللا، أنا االول، أنا االخر، أنا            «
ب اهللا، أنـا الهـادی، أنـا المهتـدی، أنـا            أنا سبیل اهللا، أنا عین اهللا، أنا یداهللا، أنا جنب اهللا، أنا با            

 التقوی، أنا الذی أحیـی      کلمۀ اهللا الوثقی و     ۀابوالیتامی و المساکین، أنا حبل اهللا المتین، أنا عرو        
و أمیت، أنا کسرت األصنام، أنا رفعت األعالم، أنا بنت االسالم، أنا الصدیق االول و الفـاروق                 

  »...ء علیم االعظم، أنا وصی خیر البشر، أنا بکل شی
 محمـد بـن     السرّ االعظم   الدّرالمنظم فی    به بعد که روایتی از خطبه در           هفتماما از قرن    

آشکار شد، عبارات متفاوتی از خطبه در آثار عارفانی نظیر قیصری )  ق652د (طلحه شافعی 
  :مانند. شود که در منابع پیشین نبوده است و سید حیدر آملی مشاهده می

 القلم، أنا اللوح المحفوظ، أنا العرش، أنا الکرسی، أنا السموات           أناسم اهللا،   أنا نقطه باء ب   «
السبع و االرضون، أنا الکتاب المبین، أنا کهیعص، أنا الم ذلک الکتاب، أنا طاء الطواسـیم، أنـا                  
حاء الحوامیم، أنا الملّقب بیاسین، أنا صاء الصافات، أنا سین المسبحات، أنا النون و القلم، أنا                

  »... میکائیل، أنا النبأ العظیم، أنا الصراط المستقیم، ۀ العظیم، أنا خلیل جبرئیل، أنا صفوۀایدم
های   تر این خطبه وخطبه     های هشتم و نهم با آشکار شدن متن کامل          پس از آن، در سده    

 حـافظ رجـب برسـی فـصل         مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمـؤمنین      مشابه آن در کتاب     
شود، چندان که اکثـر نـاقالن و شـارحان پـس از               البیان آغاز می  خبطۀقل و شرح    ای از ن    تازه

هـای مـستقل نیـز از         کنند؛ اولین شـرح     برسی، متن خطبه را به نقل از این اثر وی روایت می           
شـرح  )  ق 846سـرودۀ   (شوند، چنانکه شرح منظوم شاپور کاشانی         سدۀ نهم به بعد ظاهر می     

، شـرح   )ق1016د  ( دهـدار شـیرازی       الترجمـان  صـۀ ال، خ ) ق 950د(میرسید شریف نقطوی    
معالم التأویل و   ،  )1212د  (، شرح منظوم نورعلیشاه اصفهانی      )ق1070د  (محمدتقی مجلسی   

  .اند از  این دسته... و) ق1286د ( راز ذهبی التبیان
 با انتشار چند متن متفاوت، مختلف و طوالنی از این           چهاردهمهای سیزدهم و      در سده 

الـزام الناصـب فـی      و    ) ق1294د  ( قنـدوزی    ینابیع الموّده لذوی القربی   های    تابخطبه در ک  
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 نوائـب  شبّر و    الظهور عالئم، و پس از آنها در       )ق1333د  ( یزدی حائری    الغائب   الحجۀ اثبات
 میرجهانی طباطبائی، بـه تردیـدهایی کـه همـواره دربـارۀ صـحّت               فی عالئم الظهور   الدّهور

هـای   مطرح بود دامن زده شد، تا آنجـا کـه برخـی ایـن مـتن          ) ع(انتساب این خطبه به علی      
نگارنـده خـود نیـز بـه     . اند هائی خاص دانسته متأخر را ساخته و پرداختۀ اشخاصی با غرض  

با توجه به .  ق، دست یافته است957البیان، کتابت شده در سال خبطۀای خطی از متن      نسخه
هـایی در     اسینیون است که بـا تغییـر و تفـاوت         اینکه این متن بسیار مشابه متن مورد استناد م        

توان آن را ساختۀ      ها، در آثار قندوزی و یزدی حائری نیز روایت شده است، پس نمی              عبارت
توان اطمینان داشت که این متن در سدۀ دهم وجود داشـته و               دست کم می  . متأخران دانست 

حال متنی که توسط اکثر     به هر   . ممکن است که پس از آن دچار کاستی و افزونی شده باشد           
  . برسی استمشارق انوارناقالن و شارحان روایت شده، با اندکی تغییر همان متن کتاب 

  
  البیان و شروح آنخبطۀشناسی  نسخه. 2

های ایران و کشورهای دیگر وجود دارد         های خطی متعددی در کتابخانه      از این خطبه، نسخه   
بـه  . اسـت   های مختلف شناسایی شـده      در کتابخانه و تنها در ایران بیش از پنجاه نسخه از آن           

 شافعی که ذکر آن رفت و کارشناسان نسخ خطی کتابت آن را مربـوط               الدّرالمنظمجز نسخۀ   
 اسـت کـه در سـال        البالغه  نهجای از     ترین آنها همراه با نسخه       کهن 1اند،   دانسته 9 یا   8به قرن   

ـ       ق کتابت شده و پس از آن، نسخه        729  7136 ق، و سـپس شـمارۀ        860ت  ای با تاریخ کتاب
 ق تحریـر شـده      875کتابخانۀ آستان قدس رضوی است که همراه با ترجمۀ فارسی در سال             

نسخۀ مدرسۀ حبیبیۀ   : توان برشمرد که عبارتند از      های دیگری را می     پس از اینها نسخه   . است
آنجلـس،    ق؛ نـسخۀ دانـشگاه لـس       909فردوس، به خط معین شیرازی تحریر شده درسـال          

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تحریر شده       2398 ق؛ نسخۀ شمارۀ     910حریر شده در سال   ت
 ق؛ نـسخۀ آسـتان      911ها، تحریر شـده در سـال           ق؛ نسخۀ حسینیۀ شوشتری    912در محرم   

 کتابخانـۀ احمـد     2576 ق؛ نسخۀ شـمارۀ      923قدس رضوی به خط درویش علی مقری در         

                                                           
 .60ص  ،صادقی، مصطفی .1
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اهللا مرعـشی      کتابخانۀ آیت  245 ق؛ نسخۀ شمارۀ     960ثالث در استانبول، تحریر شده در سال        
  1. ق971قم، به خط نسخ حسن بن علی حسینی بحرانی، تحریر شده در ذیعقدۀ 

این خطبه در طول تاریخ مورد توجه اهل عرفان و تـصوف بـوده اسـت واز ایـن رو،                    
 از آنها   های فراوانی به نظم و نثر بر آن صورت گرفته است که هنوز برخی               ها و شرح    ترجمه

  2:ها به ترتیب تاریخی عبارتند از برخی از این شرح. اند ناشناخته مانده
، نسخۀ خطی این اثر که از آثار مهـم   ) ق 762د  ( جلدکی   البرهان فی اسرار علم المیزان    

 و در کتابخانـۀ ملـک بـه     1656در زمینۀ کیمیای اسالمی است، در موزۀ بریتانیـا بـه شـماره      
جلدکی در این کتاب دو روایت از       .  موجود است  3298 و   33010،  3309،  3308های    شماره

خـورد؛    دهد که در هیچ یک از شروح دیگر به چـشم نمـی              بخش کیمیائی خطبه را شرح می     
، که اولین ترجمـۀ فارسـی       ) ق 824د  (ترجمۀ فارسی منظوم شاپور کاشانی، سروده شده در         

مجلـۀ ادبیـات    حیح و در    پـژوه تـص     خطبه به نظم است و توسط مرحـوم محمـدتقی دانـش           
 ق تـألیف    913نقطـوی، کـه پـیش از           شرح میرسیدشریف    3چاپ شده است؛  دانشگاه تهران   

شناسـان او را       دربارۀ شخص سیدشریف شایان ذکر است کـه برخـی از نـسخه             4.شده است 
ذره اند، اما آقای احمد منزوی وی را سیدشریف نقطوی نگارنـدۀ              سیدشریف گرگانی دانسته  

های مشابه آن توسط نگارنده تـصحیح شـده اسـت؛ شـرح       این نسخه و نسخه 5.ددان   می نامه
، اثـر   البیـان خبطـۀ الترجمان فی تأویـل     صۀ  خالالبیان، سید حسین بن سید غیبی؛       خبطۀترکی  

شـرح  ، کـه تـصحیح و منتـشر شـده اسـت؛             ) ق 1016د  (محمدبن محمود دهدار شـیرازی      
 شـروح مهـم فارسـی در عـصر          جملهاز  ، که   )ق1070م(، اثر محمد تقی مجلسی      البیانخبطۀ

تنهـا  . صفوی است توسط مجلسی پدر، که خود به تصوف گرایش داشته، نوشته شده اسـت  

                                                           
  .72-71، ص 1381، سال 25، شمارهعلوم حدیث، »خطبه االفتخار و خطبه تطنجیه«بیدآبادی، مسعود،  .1
  .75-72بیدآبادی، مسعود ، ص : با مقداری تغییر، تکمیل حذف و افزوده، برگرفته از  .2
لۀ دانشکدۀ ادبیات   مجپژوه،    ، به کوشش محمدتقی دانش    »ترجمۀ فارسی منظوم خطبه البیان    «کاشانی،شاپور،   .3

  .410-385 ص 4 و 3 شماره 11، سال 1343، دانشگاه تهران
  .92-91، ص 1384ن، تهران، دانشگاه تهران،های مکتوب آ ، نهج البالغه و میراثدیباجی، سید ابراهیم .4
؛ 1231، ص   2، ج   1349ای تهران،     ، مؤسسۀ فرهنگی منطقه   های خطی فارسی    ، فهرست نسخه  منزوی، احمد  .5

  .111، ص 2، ج 1332، تهران، دانشگاه تهران های خطی کتابخانۀ مرکزی فهرست نسخهوی، علی نقی، منز
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  وی این شرح نسبتاً مفصل را        1.نسخۀ به جا مانده از این اثر در کتابخانۀ ملک موجود است           
  2.برده است به نام شاه عباس نوشته و در دیباچۀ آن از خود نام             )  صفحه 250( برگ   125در  

؛ اثر اسـحاق    البیانخبطۀحل مشکالت   این شرح نیز توسط نگارنده در دست تصحیح است؛          
، کـه توسـط دکتـر جـواد         ) ق 1212د  ) (طبسی(سوگندی؛ شرح منظوم نورعلیشاه اصفهانی      

 و تصحیح دیگری نیز 3 به چاپ رسیده استمجموعۀ آثار نورعلیشاهنوربخش تصحیح و در 
 نسخه صورت گرفته است، توسط سـید احمـد بهـشتی شـیرازی بـه              از آن، که بر اساس دو     

د (، اثـر میـرزا ابوالقاسـم گیالنـی قمـی            البیـان خبطـۀ توجیـه     رسالۀ فـی   4.چاپ رسیده است  
هـای فقهـی اختـصاص دارد، بـه            او، که به پرسش و پاسخ      الشتات  جامع، که کتاب    )ق1231

حت انتـساب بـر او محـرز         میرزای قمی با اعتراف به اینکـه صـ         5.چاپ سنگی رسیده است   
هـای   پـردازد و بـا ردّ دیـدگاه    است، به بحث در محتوا و تحلیل و تأویل معانی آن مـی             نشده

االسـالم در   یقـۀ حـد  6.دانـد    را از متشابهات کالم امـام مـی        البیان  خبطۀغالت و اهل تصوّف،     
؛ 8) ق 1302د  ( اثر محمدبن سـلیمان تنکـابنی        البیان،خبطۀشرح  ؛  7البیانخبطۀترجمه و شرح    

؛ 9)ق1286د( اثـر ابوالقالـسم راز ذهبـی شـیرازی     البیان،خبطۀشرح  معالم التأویل و التبیان فی  

                                                           
  .1573، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک، شماره شرح خطبه البیانمجلسی، محمد تقی،  .1
  .3-2مجلسی، محمد تقی، همان، صص  .2
به کوشش دکتر جـواد نـور       نورعلیشاه،  ای از آثار      مجموعهنورعلیشاه اصفهانی، محمد علی بن عبدالحسین،        .3

  .125-118،  صص  1350بخش، تهران خانقاه نعمت اللهی، 
، )دفتری در ادب و هنر و عرفان       (کیمیا شرح خطبه البیان نورعلی شاه اصفهانی،     بهشتی شیرازی، سیداحمد،     .4

  .243 –233، صص  4، ج 1384تهران، روزنه، 
-786 ق، صـص     1311، چاپ سنگی، احمد تاجر کتـابفروش،         الشتات جامعقمی گیالنی، میرزا ابوالقاسم،      .5

804.  
 البیان  خطبۀشرح  «اسدپور، رضا،   : برای آشنائی بیشتر نک   . 796 – 786قمی گیالنی، میرزا ابوالقاسم، صص       .6

 .، در دست چاپ1387، عرفان ایران، »میرزا ابوالقاسم قمی

 .1316 ، شماره457، ص 2، جفهرست دانشکده الهیات مشهد .7

 .57، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی، صشرح خطبه البیانتنکابنی، محمد بن سلیمان،  .8

، به کوشش میـرزا احمـد وحیـد االولیـاء، شـیراز،             مجموعۀ مسمی به انهار جاریه    راز شیرازی، میرزا ابوالقاسم،      .9
  .172-89، صص  1373کتابفروشی احمدی، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
١٠

، سیدحـسین قدسـی شـریفی،       البیـان خبطۀشرح  ، احمدبن سعد الدین حسینی؛      ترجمۀ خطبه 
 2، عبـدالرحیم دماونـدی از شـاگردان مالمحمـد صـادق اردسـتانی؛             شرح ؛   1 ق 1362تالیف  

  4.البیانخبطۀافتتاح   3؛البیان، امیرمحمد صالحخبطۀرح در شمناجات مرتضوی 
های ناشناخته از     های یاد شده، بیش از بیست نسخۀ از شروح و ترجمه            عالوه بر نسخه  
  5.های نسخ خطی معرفی شده است این خطبه در فهرست

  
  شطح از منظر تصوّف. 3

ح چیـست؟ بـه   البیـان بـا شـط   خبطۀدر این بخش پرسش اصلی پژوهش این است که رابطۀ    
توان این خطبه را از مقولۀ شطحیات اهل عرفان دانست؟ و یا اینکه، آیا                عبارت دیگر، آیا می   

شطحیات به نوعی در بستر مشابه حـاالت منجـر بـه بیـان عبـارات ایـن خطبـه بـه ظهـور                        
  اند؟   رسیده

                                                           
  .200، ص 7، ج 1403، بیروت، داراالضواء،لشیعه الذریعه الی تصانیف ا تهرانی، آقابزرگ،.1
 .310، ص 26همو، ج  .2

 .2468، ص 4، ج 1364، الهور، های خطی پاکستان فهرست مشترک نسخهمنزوی، احمد،  .3

  .23، ص 1 م، ج1966، قاهره، فهرس المخطوطات الفارسیهطرازی، نصراهللا مبشر،  .4
، تهـران،   های خطی کتابخانۀ ملک     فهرست نسخه پژوه، محمدتقی،     نشافشار، ایرج و دا   : برای آشنائی بیشتر، نک    .5

؛ منـزوی،   5445، ش   383، ص   8 و ج    325، ص   7 و ج    2058، ش   417، ص   5کتابخانه و موزۀ ملی ملک، ج       
، 2 ش، ج    1332انتشارات دانـشگاه تهـران،      های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،         فهرست نسخه علینقی،  

فهرســت ، حــائری، عبدالحــسین و صــدرائی خــویی، علــی، 2021، ش 639، ص 8 و ج 1067، ش 703ص 
؛ 1918، ش   410، ص   5 ش، ج    1376قم، حوزۀ علمیۀ قـم،      های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی،         نسخه

مـشهد، آسـتان   های خطی کتابخانۀ آستان قـدس رضـوی،        فهرست نسخه   پژوه، محمدتقی،   افشار، ایرج و دانش   
هـای خطـی      فهرست نسخه زاده، ابوالفضل،     ؛ عرب 19، ص   15 و ج    138، ص   14، ج    ش 1370قدس رضوی،   

های خطی    فهرست نسخه  احمد،    ؛ منزوی، 36187، ش   1379، قم، دارالقرآن الکریم،     کتابخانۀ آیت اهللا گلپایگانی   
 بفهرست کتابخانۀ غر  ؛ مقصود همدانی، جواد،     605، ص   2 ش، ج    1357، الهور،   کتابخانۀ گنج بخش پاکستان   

، ...فهرست مـشترک  ؛ منزوی، احمد،    349 ش، ص    1353، رشت، فرهنگ ایران زمین،      )مدرسۀ آخوند همدانی  (
هـای خطـی مرکـز احیـاء میـراث            فهرست نسخه ؛ حسینی اشکوری، احمد،     241، ص   4 و ج    1594، ص   3ج  

  .75، ص ، به نقل از بیدآبادی، مسعود538، ش 175، ص 2 ش، ج 1377، قم، مجمع ذخائر اسالمی، اسالمی
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د ها، نگارنده ابتدا شطح را بـه تفـصیل مـور            برای یافتن پاسخی محققّانه به این پرسش      
کند و سـپس بـه        های مختلف را در این باره بیان می         دهد و دیدگاه    کاوش و بررسی قرار می    

  .پردازد کندوکاو در چگونگی رابطۀ خطبه با این مقوله می
به طور کلی، از دیدگاه عارفان سالک پس از سیر در مراحل سلوک روحانی و احیـای                 

 و شـهود حقیقـت بـه قـدر          دل به عشق الهی و روشن شدن چشم بصیرت به نـور معرفـت             
که از تـابش   چنان. اند کند که ناشی از اوج وجد و شور و جذبه  ظرفیت، حاالتی را ادراک می    

در ایـن حـال، معـانی    . شـود  خویش و سرشار از اسـرار الهـی مـی       نور تجلّی محو، فانی، بی    
طالحاً شوند، که به این کلمات یا عبـارات اصـ           ها بر زبان او جاری می       شهودی در قالب واژه   

روزبهان بقلی شیرازی عارف قرن ششم هجری، اثر ارزشمندی به نام            .گویند  می» شطحیات«
 دارد، که در آن با نقل شطحیات صوفیان پیش از خود، به تفسیر و تأویـل و                  شرح شطحیات 

از خود او نیز شطحیات فراوانی بر جای مانده، چنـدان کـه او را           . پردازد  شرح معانی آنها می   
در معنی ظـاهر    «تحت عنوان   شرح شطحیات،   وی در فصل دهم     . اند  نیز نامیده » حشیخ شطّا «

، چنـین شـرح     »لغت شطح که وجهش در عربیّت چونست و چرا صوفیان آنرا شطح گوینـد             
  : دهد که می

در عربیّت گویند شَطحَ، یَشطح؛ اذا تحّرک، شطح حرکت است، و آن خانه را کـه آرد                 «
پـس در سـخن صـوفیان       .  از بسیاری حرکت که درو باشـد       در آن خرد کنند مِشطاح گویند،     

شطح مأخوذست از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صمیم سـرّ                 
) را(عالی شود، بنعت مباشرت و مکاشفات و استحکام ارواح در انوار الهام که عقول ایـشان    

د به عیان سـراپردۀ کبریـا و        حادث شود، برانگیزاند آتش شوق ایشان بمعشوق ازلی تا برسن         
ِ غیـب و اسـرار        در عالم بهاء جوالن کنند، چون ببیننـد نظـایرات غیـب و مـضمرات غیـب                

اختیار مستی در ایشان درآید، جان به جنبش درآید، سرّ بجوشش درآید، زبان به                عظمت، بی 
 از صاحب وجد کالمی صادر شـود از تلهّـب احـوال و ارتفـاع روح در علـوم                  . گفتن درآید 

مقامات که ظاهر آن متشابه باشد، و عبارتی باشد، آن کلمات را غریب یابند و چون وجهش                 
   1».نشناسند در رسوم ظاهر، و میزان آن نبینند به انکار و طعن از قایل مفتون شوند

                                                           
  .57 ـ56، صص 1374، به کوشش هانری کربن، تهران، طهوری، شطحیات شرح روزبهان، بقلی شیرازی، .1
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گوید که شرط ایمان به شـطح، نظـر صـائب و آن را                روزبهان بعد از تعریف شطح می     
  .چون کالم متشابه دانستن است

باب فی معنی   « در   الّلمع فی التصوف  ابونصر سراج عارف قرن چهارم هجری در کتاب         
پیش از روزبهان شطح را حرکت اسرار اهـل وجـد           » الشطح و الرّد علی من انکر ذلک برأیه       

زند که از آب لبریز شـده و   داند و در تعریف آن عالوه بر آسیاب، نهر باریکی را مثال می     می
گیـرد کـه از نهـر دل          ریزد و شطح را به سان آبـی در نظـر مـی                  یرون می هایش ب   آب از کناره  

  1:ریزد صوفی بیرون می
شطح مانند آب سرشاری است که در جوئی تنگ ریخته شود و از دو سوی جوی                    «

گویند؛ شطح الماءُ فی النهر مریـد واجـد           ها می   به این عمل نیز عرب    . فرا ریزد و خرابی کند    
گیرد و توان کشیدن آن را ندارد آب معنا را بـر زبـان                در جانش نیرو می   نیرو آنگاه که وجد     

دارد و جمـالی را     هـای درون پـرده بـر مـی          ریزد و با سخنانی شگفت و شگرف از یافتـه           می
هـای روح را در زبـان تـصوف           نماید که جز اندکی توان ادراک آن را ندارند این سریزی            می

  2».شطح گویند
خویش که در زنـدان نوشـته اسـت، در          شکوی الغریب   سالۀ  عین القضاه همدانی در ر    

  : گوید معنای شطح چنین می
گویند و آن، هر عبارت نامأنوسـی اسـت           صوفیان را کلماتی است که آنها را شطح می        «

شود   که در حالت سکر و شدت و جوشش وجد و شوق و بیخودی، از گویندۀ آن صادر می                 
و این گفته، همچون سخن بایزید است       ... ری نیست دا  و او در چنین حالتی قادر به خویشتن       

را » خویـشتن «گـاه   ای که مار از پوست خود به درآیـد و آن  از خود بیرون آمدم، به گونه    : که
هـای    آن که دستخوش چنین حالتی باشد، عقـل از او سـلب گـردد و در جلـوه                 ... دیدم» او«

چه منزه هستم، چـه بـزرگ        ("!سبحانی ما اعظم شأنی   ": سلطان انوار ازل گم شود و بگوید      

                                                           
، به کوشش عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور، مصر، دارلکتـب            اللمع فی التصوف  ابونصر سراج طوسی،     .1

  .453، ص1380م، 1960الحدیثه، 
  .403، ص1382نیکلسون، ترجمۀ مهدی مجبتی، تهران، اساطیر، . ا. ، به کوشش راللمع فی التصوفهمو،  .2
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پیچیـد، امـا نقـل      شود، زیرا سخن عاشقان درهم مـی        ، بدان گفته مواخذه نمی    )است مقام من  
  1»...شود نمی

دهد، از جملـه آن کـه شـطح           الدین ابن عربی نیز معانی مختلفی از شطح ارائه می           محی
ناپـسند  سخنی است دال و موزون که برای گوش شنونده و اهـل طریـق سـنگین و گـاهی                    

  2».است، حتی اگر هم حقیقت داشته باشد
ـ  فـی معـر    ئـۀ الباب الخامس و التسعون و ما     « خویش در    فتوحات وی در    »  الـشطح  ۀف

  : نویسد می
کنـد کـه خداونـد از     ای را بیـان مـی   هر شطح مرتبـه . شطح کلمۀ دعوت به حق است     «

رف واصـل بـرای   اگر از سوی حق، امر و دستوری به عـا ... منزلت خود به عارف داده است     
شطح سـخنی صـادق،     . گویی کند، به لغزشگاه افتاده است       بیان شطح نیامده باشد، ولی شطح     

عارف واصل جـز    . شود  ولی از سر خودپسندی است که هیچگاه از عارف محقق صادر نمی           
دائمـا  . کند و ادعائی نـدارد      او به پروردگار خود فخرفروشی نمی     . پروردگار، مشهودی ندارد  

ام که از اولیای الهی کسی        ندیده و نشنیده  ... گی است و آماده پذیرش اوامر است      در حال بند  
زبان حال شطح آن است که ولی، فقر و کوچکی خود را            . براساس خودخواهی شطح بگوید   

خداوند اگـر   ... . حس کند و به اصل خویش باز گردد و خودپسندی و تکبّر از او دور شود               
ت، شطح و اظهار علّو و برتری عطا فرماید نشانۀ آن است            به عارفی مقام صولت، هیبت، همّ     

هر چند این مقام رفیع است اما مقـامی         . حق تعالی شده است   » الظاهر«که عارف، مظهر اسم     
  3».تر نیز وجود دارد و آن مقام ادب نگهداری و اظهار فروتنی و مسکنت است رفیع

                                                           
، به کوشش   ) الحقایق ۀترجمۀ دو رسالۀ شکوی الغریب و زید      (،  دفاعیات و گزیدۀ حقایق    ، همدانی،    ۀعین القضا  .1

افراسـیابی، غالمرضـا،    : ؛ نیـز  53 و   52، ص   1378و ترجمۀ قاسم انصاری تهرانی، تهران، انتشارات منوچهری،         
  .361، ص 1372، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، )ترجمۀ رسالۀ شکوی الغریب(، ن العشاقسلطا

، بـه کوشـش و ترجمـه قاسـم میرآخـوری و حیـدر               ، فرهنگ اصطالحات عرفـانی    ابن عربی، محیی الدین    .2
  .107، ص1376شجاعی، تهران، جامی، 

های  ؛ وی در بخش  560، ص   3، ج   388 و   387، ص   2، بیروت، دار صادر، بی تا، ج        الفتوحات المکیه همو،   .3
، 232،  223،  179،  133، ص 2ج  :  نیز به شطح پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از           فتوحاتدیگری از   

  .560، ص 3 و ج 519
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 اتحاد، ارتفاع حجاب، مشاهده  شطح را از جمله دعاویاحیاء علوم الدینغزالی نیز در 
  1.و وصال با حق دانسته است

  
  گوئی در اسالم  پیشینه شطح. 4

، العـارفین   حـسنات ، پس از او داراشـکوه در        شرح شطحیات پیش از همه، روزبهان بقلی در       
آشکار شدن شطح در اسالم را ابتدا از خداوند، و سپس از پیامبر، صحابه، امامان و سپس از                  

روزبهان بر آن باور است که حق با عموم بندگان بـه زبـان شـریعت، و بـا                   . ننددا  عارفان می 
گویـد و زبـان حقیقـت بـا اشـارات و رمـوز                بندگان خاص خود به زبان حقیقت سخن می       

شـمرد و    وی آنگاه حروف مقطعۀ قرآن را شطح و اشارت حق می    2.گردد  گر می   متشابه جلوه 
فـی معنـی االلـف و       «نمونه، در تأویل الف در فصل       برای  . پردازد  به تأویل برخی از آنها می     

بدان که الف از شطحیات اشارات استوأ قدم در قـدم بـر قـدم از                «: گوید  می»  شطحها حقیقۀ
قدم است، و فردانیّت ذات بر ذات در ذات، و تجلی کنه بر کنه، و عین به عین، و خبر است       

  3».از عین جمع و جمعِ جمع و اسقاط علل
هواالول و االخر   « چند نمونه از شطح الهی، همچون        العارفین  حسناتر  داراشکوه نیز د  

ان الذین یبایعونـک انمـا یبـایعون اهللا یـداهللا           «،  »اینما تولّوا فثّم وجه اهللا    «،  »و الظاهر و الباطن   
  .کند  را ذکر می4»فوق ایدیهم

  : گوید روزبهان درباره شطح گوئی پیامبر می
در شطحیات در زمانی که سکر محبـت و عـشق در            اما آنچه سید گفت از متشابهات       «

مقام التباس برو غالب آمد، چون مشاهد بود حق را به حق، نعوت قدم در افعـال و صـفات                    
رأیـتُ ربّـی فـی    " و "خلـق اهللاُ آدمَ علـی صـورتهِ       ": گفت. برو پیدا آمد، در عین جمع افتاد      

                                                           
  .62ـ60، صص 1تا، ج  ، بیروت، دارالکتاب العربی، بیاحیاء علوم الدین غزالی، محمد، .1
  .59 روزبهان بقلی، ص .2
 .60لی، محمد، ص غزا .3

، بـه کوشـش سـیدمخدوم رهـین،         حسنات العارفین ؛ داراشکوه، محمد،    10: 48،  115: 2،  3: 57 قرآن کریم،  .4
  .4، ص 1352تهران، ویسمن، تهران 
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و » "ینزل اهللا کلّ لیله   " و   "ینالکرسّی موضع القدم  " و   "وجدت بَردَ انامله  " و   "ۀاَحسنِ صور 
  1». و امثال اینها"وضع القدم علی جهنّم" و " و استلقاءۀضحک و صال"حدیث 

 هم روزبهان و هم داراشکوه پس       2.کند  دارا شکوه نیز چند شطح دیگر از پیامبر نقل می         
) ع(از ذکر شطح پیامبر، به شطح صحابه، یعنـی ابـوبکر، عمـر و عثمـان، و سـپس بـه علـی                   

  : گوید روزبهان در این باره می. ردازندپ می
نبینـی کـه در غلیـان    . اما شطحیات مرتضی پیشتر آمد، زیرا که در فصاحت پیشتر آمد         «

سکر شقشقۀ انبساطی چون در خلق جانش مرتفع گشتی، ناساکن شدی، همه شطح گفتـی؟               
درت،  هـ  الشقشقۀتلک  ! هیهات یا ابن عبّاس   "ندیدی که چه گفت در صحو بعد از سکر که           

. ؟ چون در بحر قدم غوطه خوردی، از اصـداف جـان أللـی شـطح برانـداختی                 "ثمّ استقرّت 
دیدم بعد  چون می. بینم ام، حق را دیدم، و در حق شک نکردم که می من در شبهتی نه   "گفتی  

 "اگر بینم به چشم سر، چنانش بینم که بـه چـشم دل،            . از آن در غیم اعتراض نفس نه افتادم       
  3»."ولو کشف الغطاء ما ازددتُ یقیناً. حقّ منذ رأیتهما شککتُ فی ال

خداوند ـ جلّ اسـمه ـ    «: کند، همچون نقل می) ع(وی شطحیات دیگری را نیز از علی 
ام، حـق را      من پیوسته شاهد غیـب    «و  » نپرستم خدائی را کش نبینم    «و  » تجلی کند بندگان را   

دت نشود، زیرا که حضورم غیبت اسـت        اگر پردۀ سما بر دارند، مرا در یقین زیا        . معاین بحقّ 
او دوری نزدیـک اسـت و نزدیکـی         «و  » او تجلی کند از خلق به خلـق       «و  » و غیبت حضور  

  4»دور
سـبحان مـن اطاعـه العاصـی        "«: کنـد   نقـل مـی   ) ع(داراشکوه نیز دو شطح را از علـی         
 هـم،   کـار در گنـاه کـردن       پاک است آن که، گنـه     . "بعصیانه، سبحان من ذکره الناسی بنسیانه     

و هـم علـی     . کار در فراموشی هم یاد او کرده        فرمان بردۀ اوست و پاک است آن که فراموش        

                                                           
  .62 روزبهان بقلی، ص .1
  .5 و 4 داراشکوه، ص .2
  .71 روزبهان بقلی، ص .3
  .73-72همو، صص . 4
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او با هر شیء است، نه آن چنانکه او هر شیء باشد و غیر هر شیء است،                 ": مرتضی فرموده 
  1».باقی نسبت است. ، یعنی خود است و بس"که از او جدا باشد نه آن چنان

) ع(هـای مـشابه آن از علـی         البیـان و خطبـه    خبطۀکوه به   هر چند که روزبهان و دارا ش      
البیـان بـه    خبطـۀ در  ) ع(توان گفت که کـالم علـی          اند، اما از منظر این دو می        ای نکرده   اشاره

  .آشکارترین شکل شطح درخشیده است
، شطح اویس قرنی، امـام زیـن العابـدین و امـام جعفـر               العارفین  حسناتدارا شکوه در    

او در ترتیب نگـارش اثـر       . پردازد  و پس از آن به شطحیان صوفیان می       کند    صادق را نقل می   
 عمل کرده است و هدف هر دو این بوده که تقدّم            شطحیات  شرحخود به سبک روزبهان در      

گفتنی است که در صدر اسالم      . شطح خدا و رسول و امامان را بر شطح صوفیان نشان دهند           
بنابراین، شطحیاتی که از رسول و امامـان        .  بود کار گرفته نشده   در زبان به  » شطح«هنوز واژۀ   

  .شد ذکر شده است، در زمان خود آنها شطح نامیده نمی
های حاصل از عدم ادراک واقعی شطح توسط عوام، اهل ظاهر و              به رغم فراز و نشیب    

رفته بار منفی معنی خود را از         متشرعان قشری، از نیمۀ قرن ششم به بعد اصطالح شطح رفته          
 پیش از آن هم کسانی چون جنید و ابونصر سراج طوسـی از شـطح دفـاع کـرده                    .دست داد 

 فصلی در بیان شطح و دفـاع از آن و سـرزنش مخالفـان               التصوف  فی  اللمعبودند و سراج در     
 بـود، و عـین   شـرح شـطحیات  اما اوج شکوفائی شطح در آثار روزبهان، به ویژه         . نوشته بود 

عربـی   پرداخت؛ اما بعدها ابـن  گو  خویش شطح وفیان بی نیز در آثار خود به دفاع از ص ۀالقضا
تعاریف گوناگونی از شطح ارائه داد که از معنـای خـاص صـوفیانۀ آن فاصـله گرفـت، کـه                     

 با این همه، در قرون بعدی شطح همچنان مـورد  2.گیری کرد مالصدرا نیز در برابر آن موضع     
.  نعمت اهللا ولـی بـوده اسـت        توجه صوفیانی چون عطار، سنائی، مولوی، حافظ، شبستری و        

های خاصی که با تخلص       اشعار موالنا نیز سرشار از جذبه، الهام و شطح است، به ویژه غزل            
توان در آثار نعمت اهللا ولی و دیگر  گونه اشعار را می     شمس سروده شده است، پس از او این       

                                                           
  .6 دارشکوه، محمد، ص .1
، ترجمۀ محسن بیدار )ترجمۀ کسر اصنام الجاهلیه(، عرفان و عارف نمایانمالصدرا، : اطالع بیشتر نکبرای . 2
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هنگام هم بـا    صوفیان طریقت نعمت الهی، چون نور علیشاه و مظفر علیشاه یافت، که همان              
  .مخالفت و انکار شدید فقها و متشرعان مواجه شده بودند

آوری و یا نقد و بررسی شود، یافت          پس از روزبهان، آثاری که در آنها شطحیات جمع        
که در قرن یازدهم شاهزاده محمد داراشکوه بار دیگر به گردآوری شـطحیات              شود تا آن    نمی

 1086 را نوشت؛ کمی بعـد از او در سـال            رفینالعا  حسناتبزرگان صوفیه پرداخت و کتاب      
المسلک الجلی فی حکم شـطح  امام ابراهیم گورانی مدنی در پاسخ به سئواالت مردم، رساله  

د (ناگفته نماند که پیش از آن نیز، فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشـفی               .  را نوشت  الولی
ذکر اقـوال مـشایخ طریقـۀ        به شرح احوال و      رشحات عین الحیات  در کتابی به نام     )  ق 936

نقشبندیه تا پایان قرن نهم هجری پرداخته بود، که هر چند در آن نامی از شطح نبـرده بـود،                    
  .اما برخی سخنان شطح گونه از قول عارفان این طریقه را در آن نقل کرده بود

  
  البیان و شطح خبطۀرابطۀ . 5
  شطح خدا، رسول و امام از منظر روزبهان بقلی. 1 .5

البیان را از مقولۀ شطح دانست؟ اگـر        خبطۀتوان    ن باید به این پرسش پرداخت که آیا می        اکنو
اند، چه تفاوتی میان آن و دیگر شـطحیات صـوفیه وجـود               برخی از عرفا آن را شطح دانسته      

دارد؟ با آنکه برخی ارائه یک تعریف علمی و روشن از شطح را محـال دانـسته و آن را بـه                      
علمـی و   «انـد و ردّ و قبـول آن را نـه              تقلیـل داده  » اقنـاعی «و  » فیگزارۀ هنری و عـاط    «یک  

 اما اهل تصوّف در طـول تـاریخ نـسبت بـه ایـن               1اند،  دانسته» هنری و اقناعی  «بلکه  » منطقی
انـد و حتـی آثـار مـستقلی نیـز در ایـن بـاب تـألیف          مقوله حساسیت و توجه جدی داشـته      

برانگیز او در ارائـه       ان بقلی، و تالش تحسین     روزبه شطحیات  شرح  پیش از این، به     . اند  نموده
از . تعریفی اصیل و مبتنی بر شرع از شطح، و تأویل شطحیات صوفیان پیش از او اشاره شـد   

) ص(رسد او اولین کسی باشد که نه تنها برخی احادیث حضرت محمـد              آنجا که به نظر می    

                                                           
، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی،      از میراث عرفانی بایزید بسطامی     ،دفتر روشنائی سهلگی، محمدبن علی،     .1
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 شده است، باید دیـد کـه   را شطح نامیده، بلکه حتی برای خداوند نیز شطح قائل ) ع(و علی   
  .او چه برداشتی از شطح خدا، رسول و امام دارد

یکی منهج علم   : کند  روزبهان علوم صوفیان و تصانیف عارفان را بر دو منهج تقسیم می           
اند برای علمـای ظـاهری هـم     معامالت، آداب و مجاهدات، که چون مقیّد به قرآن و حدیث 

قامات، مکاشفات و مشاهدات، کـه مـأخوذ از بـاطن           اند؛ و دیگری علم احوال، م       قابل ادراک 
کتاب و سنت است و بنابراین، برای اهل ظاهر نا آشنا، و برای اهل باطن که دارای قوۀ فهـم     

 وی مراتـب    1.اند و در کشف حقیقت از بصیرت، عقل و جان برخوردارند، آشناسـت              حقایق
شـود کـه      نی خاص قائـل مـی     کند و برای هر یک زبا       علوم باطنی را به سه دسته تقسمیم می       
  2.عبارت از صحو، تمکین و سکر است

روزبهان پس از تعریف معنای لغوی و عرفـانی شـطح کـه در فـصول پیـشین از نظـر                    
داند و آن را در کالم پیغمبر         گذشت، شطح صوفیان را چون قرآن و حدیث از متشابهات می          

 و خـاطر نـشان      3»دانـد  نمودن اسرار مکاشفات صفاتی در رسوم افعال و غایت عـشق مـی            «
سازد که هر دو متشابه ربّانی و نبوی برای امتحان مؤمنان امّت است، تـا بـه ظـاهر اقـرار              می

. کنند و تفتیش باطن نکنند و در تشبیه، خیال و تعطیل صفات به انکار متشابهات در نیافتنـد                 
 شـطح را از  ترین آموزۀ روزبهان دربارۀ ظهور شطح این است که منبع اصول متـشابه در            مهم

  : داند سه معدن می
اما آنچه در قرآن آمده ذکر صفات است        . معدن قرآن، معدن حدیث و معدن الهام اولیا       «

و حروف تهجّی؛ و آنچه در حدیث، رؤیت التباس است؛ و آنچه در الهام اولیاسـت، نعـوت         
  4».حق به رسم التباس در مقام عشق و حقیقت توحید در معرفت و نکرات در مکریات

تـرین آن خطـاب خـاصّ         داند که عـالی     بدین ترتیب وی شطح را نیز دارای مراتبی می        
صـورت حـروف مقطّعـه در قـرآن بیـان            خداوند با عاشقان و خاصّان خـویش اسـت و بـه           

گونه، مختصر و نمادین بر بعضی از ایـن حـروف             به همین سبب او شرحی شطح     . است شده
                                                           

  .55لی، صروزبهان بق. 1
 .56همو، ص . 2

  .57همو، ص  .3
  .58همو، ص  .4
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کند که خـود نیازمنـد شـرح دیگـری            ها را ذکر می   نظیر الف، الم، راء، میم، عین، صاد، یاء،         
تر از عبارات ناشی از وجـد عـارف در حالـت              روزبهان معنای شطح را بسیار گسترده     . است

شود؟ کربن  به راستی چرا وی برای خداوند هم به شطح قائل می. شمرد جذبه و بیخودی می
  : دهد به این سوال اینگونه پاسخ می

دهـد،    ها از طریق شطح آدمیان را مورد خطاب قـرار مـی           علت آن است که خداوند تن     «
یعنی از طریق نیرویی که حرکت و جوشش آن از حد بیان مخلوقات و آنچه آدمیان طاقـت                  

به این جهت کالم خداوندی المحالـه حـاوی دو معناسـت،            . شنیدنش را دارند، خارج است    
 نیست، مگر از طریق سخن از صفات خداوند ممکن. است و دو پهلو و چند سطحی     متشابه  

و اگر برای احتراز از این متشابه، از سخن گفتن دربارۀ صفات خداوند اجتناب        . بیانی متشابه 
کنیم، خدا را تبدیل به مضمونی انتزاعی کـرده، از افـراط بـه تفـریط رفتـه و در دام تعطیـل                       

ای متـشّرعانه   هـ   گاه پشت بهانه    ایمانی است، که خشکی استدالل آن       ایم و این نوعی بی      افتاده
هـا، یـا      ایمانی ردّ وجود واقعیتی است نهفته در پـشت رویـه            اصل این نوع بی   . شود  پنهان می 

. ایمـانی ردّ مـضمون تأویـل اسـت     به عبارت دیگـر، ریـشۀ بـی   . باطنی نهفته در پشت ظاهر  
گویـد، سـخن او شـطح     ای حادث سخن می خالصه آنکه هر بار وجود قدیم از طریق پدیده   

. ن جهت شطح قاعدۀ اصلی رمز التباس و تشابه و دو پهلوئی موجودات اسـت      به همی . است
هـیچ موجـود    . آمیز پایۀ مناعت و شایستگی وجـودی آنهـا نیـز هـست              اما این تشابه تناقض   

ایـن  . حادثی نیست که رمز چیز دیگری نباشد، زیرا که هر حادث شاهد چیز دیگری اسـت               
  1».استهای اصلی کتاب روزبهان  مطلب یکی از موضوع

 بـا معنـای شـطح        گیـرد،    معنائی که روزبهان برای شطح خدا در نظر می          به این ترتیب،  
به همین سبب، به نظر کربن آنچه کـه روزبهـان در مـورد بیـان                . عارف کامالً متفاوت است   

اسـت و نـه   ) کلمـات متـشابه   (paradoxesصفات خدا در قرآن بدان قائـل اسـت، دقیقـاً     
است و  » جمالت متشابه «) ص(ن برخی احادیث حضرت محمد      همچنی. »کلمات وجدآمیز «

؛ و از آنجا که میان زبان شطح و آنچه معموالً حدیث قدسی نامیده شده »سخنان خدا زده«نه 

                                                           
روزبهان بقلی شیرازی، ترجمۀ محمدامیر معزی، تهـران، طهـوری،    شرح شطحیات،   کربن، هانری، مقدمه بر      .1
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 paradoxes inspirésتـرین برگـردان شـطح را عبـارت      ارتبـاطی وجـود دارد، او دقیـق   
  1.ذکر کرده است) سخنان متشابه الهامی(

وزبهان شطح را مضمونی واحد، با سه جلوۀ مختلف شطح خداوندی           پس اگر از نظر ر    
تـوان برخـی کلمـات        در قرآن، شطح نبوی در حدیث و شطح عاشقانه در عرفان بدانیم، می            

هایی از شطح نبی را ذکـر         وی پس از شطح خدا نمونه     . خدا و رسول و امام را شطح دانست       
س درباره کیفیت ظهور آنها بر زبان پیامبر   نگارد و سپ    ای بر آنها می     گونه  کند و شرح شطح     می
  :گوید می

گفت از متشابهات در شطحیات در زمانی کـه سـکر محبّـت و              ) پیامبر(اما آنچه سید    «
عشق در مقام التباس برو غالب آمد، چون مشاهد بود حق را بحق، نعوت قـدم در افعـال و                    

رأیـت ربّـی   " و "لی صـورته خلق اهللا آدم ع  "گفت  . صفات برو پیدا آمد، در عین جمع افتاد       
  2»... و"ۀفی احسن صور

) ص(نکتۀ قابل توجه در این عبارت آن است کـه زمـانی شـطحیات بـر زبـان پیـامبر             
حـق را   «آیـد و      بر ایشان غالب می   » سکر محبت و عشق در مقام التباس      «گردد که     جاری می 

د و جذبـه    پس در شطح رسول نیز چون شطح عارفان عنـصر وجـ           . نمایند  مشاهده می » بحق
آمیـزی از     هـای سـتایش     روزبهان پس از بیان عباراتی از شطح صـحابه، بـا واژه           . دخیل است 

  : گوید، که در اینجا هم عنصر سکر و وجد و حرکت مشهود است می) ع(شطحیات مرتضی 
نبینـی کـه در غلیـان    . اما شطحیات مرتضی پیشتر آمد، زیرا که در فصاحت پیشتر آمد         «

ون در خلق جانش مرتفع گشتی، ناساکن شدی، همه شطح گفتـی؟            سکر شقشقۀ انبساطی چ   
 هـدرت،   الشقشقۀتلک  ! هیهات یا ابن عباس   "ندیدی که چه گفت در صحو بعد از سکر که           

  3.»...؟ چون در بحر قدم غوطه خوردی، از اصداف جان آللی شطح برانداختی"ثمّ استّقرتْ 
ز ایـن اسـت، امـا بـه جهـت           در این کتاب بیش ا    ) ع(نقل و شرح شطحیات امام علی       

شویم که چنانچـه پیـشر        کنیم و تنها یادآور می      پرهیز از اطالۀ کالم از ذکر آنها صرف نظر می         

                                                           
  .18-17 همو، ص .1
 .64 روزبهان بقلی، ص .2

  .71 همو، ص .3
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 به تبعیت از روزبهان، به شطح خدا و رسـول و            حسنات العارفین ذکر شد، داراشکوه هم در      
  . کند صحابه اشاره می

  
  البیان به مثابۀ شطح خبطۀ. 2 .5

بنای تعریف روزبهان از شطح و مراتب آن، و ذکر عباراتی کـه بـه عنـوان    با در نظر گرفتن م  
البیان به طریق اولـی     خبطۀشطح خدا و رسول و امام از نظر گذشت، پس عبارات منقول در              

قـرآن،  (گانـه   شوند، زیرا واژه شطح در این تقـسیم بنـدی سـه         از مقولۀ شطحیات شمرده می    
. ای ندارد،  بلکه سرشار از شکوه و ستایش اسـت  ینه تنها هیچ بار منف    ) حدیث، کالم عارف  

البیان هم وجـود دارد؟ در پـی یـافتن پاسـخ        خبطۀاکنون ببینیم که آیا چنین دیدگاهی درباره        
  .افکنیم نگاهی به نظرگاه برخی شارحان خطبه می

  
  دیدگاه میرسید شریف نقطوی. 1. 2. 5

ای از دریـای ایـن    فا را قطره خویش شطحیات عر   البیانخبطۀشرح  میرسیدشریف نقطوی در    
  : داند خطبه می

جمیع متوحدّه، از صوفیه و غیر هم، در طریقۀ توحید وحقـایق معـارف کـه در بـاب                   «
انـد و در شـطحیات و طامـات     ذات و صفات واجب الوجود ـ عزّاسـمه ـ بـه ظهـور آورده     

ه، و قطـره    اند، همه از خرمن کمال ایـن خطبـ          خویشتن و در رسایل و مسائل که اظهار کرده        
از بحر زخّار این کلمات قدسّیۀ حضرت علی بوده است؛ و هـر طایفـه کـه جـرأت و                    ] ای[

اند در معرکۀ لطائف و معراف و ظرائف توحید، به سبب مالحظۀ معانی و دقائق                 اقدام نموده 
   1».این خطبه بوده است

 وی برای روشن ساختن سبب، کیفیت و مقام بروز چنین اسـراری کـه موجـب انکـار                 
الیـزال عبـدی یتقّـرب      «: کند که   استناد می » قرب نوافل «گردد، به حدیث قدسی       ناآگاهان می 

الیّ بالنوّافل حتّی اُحبه، فَإذا احببتَهُ کنتَ سمعه الذّی یسمعُ به و بصرهُ الذّی یبـصر بـه و یـد                     
                                                           

، کتابخانـۀ مرکـزی دانـشگاه تهـران،         1015ی شـمارۀ    ، نسخۀ خط   البیان خطبۀشرح   میرسید شریف نقطوی،     .1
  .61، ص2 ق، برگ 913کتابت 
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و  به این ترتیب، خداوند، گوش و چـشم و دسـت   1».التّی یبطش بها و رجله التّی یمشی بها    
پس در این حالت    . سازد  شود و تمام وجود وی را پر می         پای بندۀ عاشق و محبوب خود می      

  :هر چه گوید هم از خداست
پس در آن حال هر چه گوید و شنود، شنونده و گوینده به غیـر از حـق نباشـد؛ و در            «

اند که ظاهراً خالف عالم خلقت و         ها گفته    است که بعضی اصحاب ریاضت سخن       این مرتبه 
زند و در آینۀ ضمیر ایشان، کـه مجـالی نقـوش              ظاهر شرع است و از ایشان سر بر زد و می          

عالم ذات و صفات واقع شده بود، به واسطۀ کمال صفوت صور حقایق و معانی مـنعکس و                  
آمـد   شد در آن آینه، از این بود که بسیاری از حاالت غریبه از ایشان به ظهور مـی             منتقش می 

مّۀ خالیق، ظـاهراً متخـالف و متنـاقض ظـواهر شـرایع و ادیـان انبیـاء                  که نسبت به افهام عا    
 و  "أنـا الحـق   ": همچنانکـه قـول   . اما در حقیقت محض ایمان و خالصۀ ادیان بود        . نمود  می
آن نورم که با موسی سـخن       " و من    "لیس فی جبّتی سویّ اهللا    " و   "سبحانی ما اعظم شأنی   "

  2»."خدایم من خدایم من خدایم"  و "گفتم
کنـد، کـه    تر این حالت از مثال آهـن گداختـه اسـتفاده مـی            یرشریف برای بیان روشن   م

به همین گونه، بندۀ عاشق وقتی که به مرتبـۀ محبـوبی حـق        . گیرد  صفت آتش را به خود می     
وَ «: همچنین به آیۀ مشهور   . رسد، هرچه از او صادر شود، در حقیقت از جانب حق است             می

کند و سپس به اثبات بیان مرتبۀ         استناد می ) 1708االنفال  (»  رمی ما رَمیتَ إذا رمیت ولکنّ اهللا     
البیان را جهت تأئید ایـن   خبطۀپردازد وعباراتی از      می) ع(محبوبی حق نزد امیرالمؤمنین علی      

  : نویسد وی می. کند حالت ذکر می
پس هـر  . پس امیرالمؤمنین علی را ـ علیه السالم ـ این مرتبه محبوبی حق ثابت است  «

  . ه او گفته باشد، متکلم در مظهر او حق باشدچ
  3»اند آندم بدان که ایشان، ایشان نبوده   اند اناالحق زبیخودی  آندم که گفته

                                                           
 .54-53، ص 4ش، ج 13692، تهران، اسالمیه، اصول الکافی   کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعثوب،.1

 .63، ص 1میرسید شریف، برگ  .2

 .64، ص 1 و برگ 63، ص 2 میرسید شریف، برگ .3
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پـردازد و بـه ابیـاتی         میرشریف در ادامه با اشاراتی به علم حروف، به اثبات این امر می            
انـا  « به اثبات عبـارت      کند و سپس    است، استناد می  ) ع(عربی که منسوب به دیوان امام علی        

وی همچنین . پردازد که منسوب به موالست می»  باء بسم اهللا و انا النقطه التی تحت الباء   نقطۀ
ور توسـط حـضرت موسـی،         با استناد به ماجرای شنیدن صدای وحی الهی از درخت شـعله           

  1.دهد را شرح می) ع(ظهور صوت الهی در موال علی 
لی مع اهللا وقـتٌ ال یـسعنی   «: که در آن فرمودند ) ص(ر  وی با استناد به حدیثی از پیامب      

  : گوید می» فیه ملک مقرب و ال نبی مرسل
و مراد از ملک مقرب در مقام جبرئیل است و نبـی مرسـل اشـاره بـه ذات حـضرت                     «
 اسـت کـه مقـام       "لی مـع اهللا   "چون چنین باشد، هر چه امیر گفته باشد، از آن مرتبۀ            . متکلم

 که در اصـطالحات     "فنا فی اهللا  "قام، غیر را دخل نیست و بلکه مقام         والیت است و در آن م     
  2».بعضی از متوّحده آمده است، این است

دانـد، کـه کـالم حـق در      می» فنا فی اهللا«البیان را حاصل مقام خبطۀبنابراین، میرشریف   
. جاری شده اسـت ) ع(خودی و غرق دریای الوهیت حق گشتن بر زبان موال علی         حالت بی 

  .ای از همین دریاست از نظر، او این عین شطح است و شطحیات عارفان دیگر قطرهپس 
  
  داود قیصری و دیگر شارحان فصوص الحکم. 2. 2. 5

کنـد و آن را از        البیـان را نقـل مـی      خبطۀ خویش عباراتی از     الحکم  فصوصقیصری در شرح    
  :شمرد تجلیّات مقام والیت انسان کامل می

ــول ام « ــا ق ــا ذکرن ــد م ــی االرضــین قطــب الموحــدین   و یؤی ــی اهللا ف ــؤمنین ول یرالم
 باء بسم اهللا، انـا جنـب اهللا   نقطۀانا ":  کان یخطبها للناسخبطۀابیطالب علیه السالم فی       بن  علی

الذی فرطتم فیه، و انا القلم، و انا اللوح المحفوظ، و انا العرش، أنا الکرسـی و انـا الـسموات       
 و رجـع الـی   ۀء الخطبه و ارتفع عنه حکم تجلی الوحد الی ان صحافی اثنا  "السبع و االرضون  

                                                           
  .66، ص 1 همو، برگ .1
  .67، ص 1و، برگ هم .2
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 فشرع معتذراً، فاقر بعبودیته و ضـعفه و انقهـاره           ۀ، و تجلی له الحق بحکم الکثر      یۀعالم البشر 
  1»...تحت احکام االسماء االلهیه

  : نویسد عالمه آشتیانی در شرح این عبارات می
ۀ خود، کـه در حـال محـو و    گوید، حضرت بعد از بیان خطب       بنابر آنچه که مصنف می    «

فرمود، به حال صحو و بقای بعد از فناء رجوع نمود، و حکم               فناء و در توحید آن را بیان می       
تجلی حق به صفت وحدت از او قطع شد، و حق به صفت کثرت در او متجلی شـد، و بـه                      
حالت بشریت برگشت، و یا آنکه جهت خلقی بر او غالب آمد و بـه عبودیـت خـود اقـرار                     

به همین جهت، اهل عرفـان  . د و ضعف و انقهار خود را در تحت اسماء الهیه ابراز نمود       نمو
اند که ولی کامل باید در جمیع مراتب وجودی سیر نماید، و جمیع حقـایق را بـه عـین          گفته

  2».شهود حق مشاهده کند
این پردازد با برشمردن سه نقد بر         آشتیانی در ادامه به نقد و بررسی دیدگاه قیصری می         

  : داند البیان را جایز نمیخبطۀعبارات، شطح شمردن 
این معنی که حضرت بعد از بیان این کلمات به مقام صحو نائل شد و اقرار به عبودیـت           «

از ولی کامل و مرشد کـل،      . نمود، کالمی خارج از اسلوب و قواعد کشف، و مبانی عقلی است           
گفتن ایـن   . شود  آن هم جناب والیتمدار علی بن ابیطالب، کلماتی شبیه به شطحیات صادر نمی            

لـذا  .  اظهار این قبیل از بیانات، در شأن مـولی، خـالی از اسـائۀ ادب نیـست                 قبیل از کلمات، و   
حضرت بعـد از اخبـار از مغیبـات و          : اند  اند، گفته   کسانی که این خطبه را از حضرت نقل کرده        

 اسـئلکم   ۀ اال فاشـهدوا شـهاد     بیۀیقولون نصّ علی، علی نفسه بالربو     ": وقایع آینده فرموده است   
 لعنـۀ  اهللا و    لعنـۀ  علیاً نور مخلوق وعبد مرزوق؛ و من قال غیر هذا، فعلیـه               الیها، ان  جۀعند الحا 
کنایه از اینکه اظهار این کلمات، منافات با مقام عبودیـت نـدارد، بلکـه از انغمـار در         . "الالّعنین

عبودیت این قبیل از مقامات برای او که مرشد کل است، حاصل نشده بود و کلماتی شـبیه بـه                    

                                                           
الدین آشتیانی، تهران، شرکت علمی و فرهنگی،         ، به کوشش سید جالل    شرح فصوص الحکم  قیصری، داود،    .1

  .118، ص 1375
-659، صـص  1375، قم، بوستان کتاب،     شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکم      آشتیانی، سید جالل الدین،      .2
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ادر نشده است، بلکه او نیز مانند پیغمبر صـاحب احـدیت جمـع و مقـام او                  شطحیات از او ص   
  1».مقام و مرتبۀ او ادنی است؛ و این کلمات را در حال بیداری و صحو گفته است

و پرهیـز از  ) ع(رسد که آشتیانی به جهت تکریم مقام امامت و والیت علـی   به نظر می  
، از به کار بردن عنوان شطح بـر کـالم مـوال             انگاری کالم ایشان با کالم دیگر عارفان       همسان

البیان را نظیـر عبـاراتی      خبطۀدر حالیکه وی در جای دیگر همین اثر خویش،          . کند  پرهیز می 
لیس فـی جبّتـی   «بایزید بسطامی و  » سبحانی ما اعظم شأنی   «منصور حالج و    » اناالحق«چون  

  2.شمرد می داند و این کلمات را منافی با توحید نمی» سوی اهللا
به نظر ایشان علت اظهار شطحیات، عدم صحو بعـد از محـو و عـدم تمکـین بعـد از                     

بیند و خود را فانی در حـق          تلوین است، زیرا سالک در نتیجۀ تجلیات ذاتی غیر حق را نمی           
نماید و سـرّ      یابد، به اظهار این کلمات نفی انیّت مجازی خود و اثبات انیّت برای حق می                می

آورند، آن اسـت      کنند، چنین کلماتی به زبان نمی       یائی که خالیق را ارشاد می     اینکه انبیاء و اول   
شـمرد و     کنند و صحو بعد از محو برای آنهـا حاصـل مـی              که از وحدت به کثرت رجوع می      

  3.اند و توفیق شامل حال آنها گشته است استعداد ادامه سلوک داشته
کند، ولی    ری در این باره وارد می     بنابراین، هر چند که آشتیانی اشکاالتی بر نظیریۀ قیص        

از نظر قیصری این خطبه در حالت تجلّی وحدت بر زبان امام جاری شده و ایـشان پـس از                   
البته در این جا قیصری نـامی از        . اند  رجوع به عالم بشریت و کثرت، اقرار به عبودیت نموده         

برای نمونـه، در    . دبرد، اما در جاهای دیگری از همین کتاب به شطح اشاراتی دار             شطح نمی 
 و در جای دیگـر فـرق میـان محقـق و اهـل               4داند  جایی آن را از مقولۀ زبان اهل صحو نمی        

  5.کند شطح را بیان می
  : کند  خویش عبارات او را به فارسی اینگونه بیان میشرح فصوصخوارزمی نیز در 

                                                           
  .662-661 همو، صص .1
 .388 همو، پاورقی ص .2

  .390-389 همو، صص .3
  .580، ص شرح فصوص قیصری، داوود، .4
  .655-654 همو، صص .5
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مقـام  و فرق در میان محقق و در میان اهل شطح آن است که چون هر یکی ظهور بـه      «
ربوبیت کند، محقق اظهار این مقام نکند، مگر وقتی از اوقـات نـه از غلبـۀ وحـدت، بـل از                      

ای اعتراف کند و رجوع نمایـد بـه           بنده: و اگر او را گویند    . اعطای حق هر مقامی از مقامات     
الهی، اگر یک بـارگوئی بنـده مـن، از عـرش بگـذرد      ": مقام عبودیت از ربوبیت، بلکه گوید     

پـس غیـرت    . ما اهل شطح مغلوب باشد به حکم مقام، و قادر نباشد به رجـوع             ا. "خندۀ من 
ایشان را به قهر مؤاخذه کند و معلوم است که تقیّد به مقامی و عـدم رجـوع از او، خـالی از        

  :گوید شوب کدورت هستی موهوم نیست، الجرم محقق در مخاطبۀ اهل شطح و طامات می
  ست دوئی به رهروئی برخیزدور ه    جهدی بنمای تـا دوئی بــرخیزد  
  1»جائی برسی کز تو تــویی برخیزد    تو او نشوی ولیک اگر جهد کنی   

گیـری کـرد کـه وی از          توان اینگونه نتیجـه     با توجه به این دو اشارۀ قیصری به شطح، می         
دانـد و در عـین حـال ظهـور آن را              طرفی شطح را الیق حال متأدبیّن در حضرت رحمان نمی         

شمرد و نیـز در فـرق میـان محقـق و اهـل شـطح ذکـر         ر و غلبۀ وحدت می  مقتضای حال سک  
کند که در کالم هر دو اظهار به مقام ربوبیت وجود دارد، با این تفاوت که محقق از اعطـای                      می

کند و این حال از غلبۀ وحدت نیست، چرا که در همـان حـال                 حق در بعضی اوقات اظهار می     
شطح مغلوب غلبۀ وحدت اسـت و قـادر بـه رجـوع بـه         اما اهل   . نیز معترف به عبودیت است    

البیـان  خبطۀبنابراین، از نظر قیصری . عبودیت نیست، مگر اینکه از حال محو به صحو باز گردد     
جاری شده و بالفاصـله پـس از        ) ع(در عین اینکه در حالت محو و غلبۀ وحدت بر زبان علی             

ت، اقـرار بـه عبودیـت بـه گـوش           رجوع ایشان از حال وحدت به کثرت، به جای اظهار ربوبی          
امـا از   . توان نام شطح بر آن نهاد، چرا که این خطبه حاصل اعطای حق اسـت                رسد، اما نمی    می

کند و به قول قیصری، از محو بـه صـحو             سوی دیگر، موال پس از بیان آن اقرار به عبودیت می          
البیـان و   خبطـۀ ان  توان دریافت که قیصری چه وجه تمایزی میـ          با این وصف نمی   . گردد  باز می 

شود و اقرار بندگی و عبودیت پـس از           شطح قائل است، وقتی که هر دو در حال محو ابراز می           

                                                           
، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، مـولی،    شرح فصوص الحکم  خوارزمی، تاج الدین حسین بن حسن،        .1

، تهـران،   ممّد الهمم در شـرح فـصوص الحکـم        زاده آملی، حسن،      حسن:  ؛ نیز رک  303 و   242، ص   1368
  .204، ص 1378گ و ارشاد اسالمی، وزارت فرهن
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بـه هـر حـال،      ! رسد که در کالم او تناقض وجود دارد         بازگشت به بشریت است؟ و به نظر می       
شود و    البیان و امثال آن از محقق به کمال رسیده صادر می          خبطۀبهتر است بگوئیم که به نظر او        

  . شطح از سالکی که هنوز به کمال نرسیده است
  

  الدین محمد الهیجی  شمس. 3. 2. 5
  : در شرح بیت زیرشرح گلشن راز خویشالهیجی در 

  نه هر کس یابد اسرار حقیقت    مجازی نیست احوال حقیقت    
  :گوید می

انـد، ماننـد    موده ـ از آن اخبار فر  یعنی احوال حقیقت که انبیاء و اولیاء ـ علیهم السالم «
 و مثـل    "من رآنی فقـد رای الحـق      " و   "لی مع اهللا وقت   "  و    "رایت ربّی فی احسن صوره    "

انا نقطه باء بسم اهللا و انا جنب اهللا الذی فرطتم فیـه  "السالم ـ   قول علی بن ابی طالب ـ علیه 
 و "و االرضـون و انا القلم و انا اللوح المحفوظ انا العرش و انا الکرسی و انا السموات السبع       

لیس فی جبّتی   " و   "سبحانی ما اعظم شأنی   "حکایت در این معنی از اولیا بسیار است، مانند          
لیس بینی و بین ربی فـرق اال انـی          " و   "انا الفاعل فی هذا العالم    " و   "انا الحق " و   "سوی اهللا 

سـخنان   و غیر هذا، کسی فکر باطل نکند که          "انا اقل من ربی بسنتین    " و   "تقدمت بالعبودیه 
چند مجازی غیر واقعی بوده و حقیقتی نداشته است، چه این همه احوال آن کـامالن اسـت                  

انـد و بیـان       که در مراتب کشف و شهود برایشان ظاهر شده و ایـشان بـه آن متحقـق گـشته                  
تواند دریافت؛    اند و نه چنان است که هر کسی اسرار طریقت می            حاالت واقعی خود فرموده   

به شرایط بسیار است، از قابلیت فطری و ارشاد پیر راهبر و سـلوک و               چه آن معنی مشروط     
انـد و تأییـدات الهـی و اسـتقامت در             ریاضات و قطع منازل، که ارباب طریقت تعیین نموده        

  1».احوال
را ) ص(البیان و برخـی احادیـث خـاص رسـول اهللا         خبطۀبه این ترتیب، الهیجی عبارات      

آنکه تمایزی بین آنها قائل شود، جملگی  کند و بی کر میهمراه با شطحیات مشهور اهل تصوف ذ
هر چنـد   . شمرد که در مراتب کشف و شهود برایشان ظاهر شده است            را از احوال کامالنی برمی    

                                                           
ز، بـه کوشـش محمدرضـا برزگـر خـالقی و عفـت               مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن را      الدین محمد،    الهیجی، شمس  .1
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٢٨

داند کـه   دهد آن را حاصل فوران وجد و یافت شهودی می      که او در تعریفی که از شطح ارائه می        
در هـر   . اسـت ) ع( البته دون شأن مقـام والیـت علـی          و این  1ریزد،  از ظرف استعداد فرد فرو می     

  .اند البیان و شطحیات عارفان جزو یک مجموعهخبطۀتوان گفت که از نظر الهیجی  صورت می
  

  محمد بن محمود دهدار شیرازی . 4. 2. 5
، که یکی از شروح پُرمغز      البیانخبطۀتأویل    الترجمان فی صۀخالمحمد دهدار شیرازی، مؤلف     

البیان است، در دیباچه، تمهید و مقدمۀ این اثر وزین دربـاره رابطـۀ              خبطۀه بر   و عمیق عارفان  
  :کند خطبه و شطح نکات لطیفی را به شرح زیر بیان می

و این خطبه از جمله آن خطب است که در حین جذبات قدسـیه و نفحـات الهیـه و                    «
 مـشهود عیـان،   غلبه نور الوهیت، بر بقعۀ بشریت از جان عالم و عالم جـان، منظـور علـم و             

 االولیـاء، مطلـوب کـل طالـب،         حقیقۀصورت سرّ وجود و منطبع مرآت نمود، سرّ االنبیاء و           
و سرّ وقوع این حال، و حکمت       ... به عالم تلفظ درآمده   ) ع(امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب      

در صدور این مقال آن است که عقل غیر مشتق از عقال، شطحیات ارباب حال را که رشاشۀ            
  2». نورند، از جمله محال نشمرد و اهل کمال را سندی باشد، واهللا اعلماین

آید، وی ظهور این خطبه را در حـین جـذبات قدسـیه و                آنگونه که از گفتۀ وی بر می      
دانـد، و سـرّ       نفحات الهیه، و غلبه نور الوهیت بر بقعه بشریت از جان عالم و عالم جان مـی                

بـه  . شمرد که این شطحیات نیز رشاشۀ این نورند         میوقوع آن را تأئید شطحیات ارباب حال        
) ع(البیـان مـوال علـی     خبطۀعبارت دیگر، شطحیات عارفان شعاع و پرتویی از نور خورشید           

  .است
کنـد کـه      دهدار در تمهید این اثر، در تعریف محکم، متشابه و شطح مطالبی را بیان می              

  :گوید وی می.  نیستشرح شطحیاتهای روزبهان در  شباهت به دیدگاه بی

                                                           
  .529 همو، ص .1
، تهران، صائب،   ، به کوشش محمدحسین اکبری ساوی     ، شرح خطبه البیان   دهدار شیرازی، محمد بن محمود     .2
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٢٩

کالمی که افادۀ معنی کند، که از آن اشتراک حکمی میان واجـب و ممکـن الزم نیایـد     «
گویند، و اگر مفاد کالم مستلزم        که آن حکم مناسب قدس الوهیت بود، آن کالم را محکم می           

اشتراک حکمی غیر مناسب تنزیه و تقدیس بود، آن کالم را متشابه خوانند، اگر از قـرآن یـا                   
نامند، اگر از قول اکابر باشد در وقـت غلبـۀ حـال و سـقوط         اشد؛ و آن را شطح می     حدیث ب 

بشریت، به شرط آنکه بزرگی که قائل آن قول اسـت، صـاحب تزکیـه اوصـاف و اخـالق و       
ضابط احکام و حدود شرع باشد و در باقی احوال به سر حـد قتـال نفـس رسـیده باشـد و                       

وجـه  .  از حبّ فـرایض او را روزی شـده باشـد           شربی تمام از جام مدام حبّ نوافل و بهره        
توان نمود و حکم بر مفهـوم   تسمیه این کالم به متشابه آن است که عقل تکذیب قائلش نمی           

باید و راه ادراک باطنش بر او به سبب عـدم             ظاهرش بطریق صدق مخالف قواعد شرعی می      
رار حقیقـت   رسوخ در علم بسته است، چه آن مخصوص به صاحبان طریقت و واقفـان اسـ               

  1»...است و نفی باطن کالم کفر است
انـد، بـا      بنابر این تعریف، شطح و متشابه هر دو دارای معانی باطنی و نیازمند به تأویل              

این تفاوت که متشابه از قرآن یا حدیث است و شطح از کالم عارفان در وقت غلبۀ حـال و                    
ـ           . سقوط بشریت  دانـد و از آن       رک ادب مـی   وی در ادامه، شطح خواندن کالم اهل بیـت را ت

  : کند بالفظ متشابه یاد می
اکنون امثال این متشابهات اگر از جماعت اهل بیت ـ علیهم السالم من الملک العـالم   «

ـ روی یابد یا از کبار صحابه عظام ـ رضوان اهللا تعالی علیهم اجمعین ـ ، آن را بنـام شـطح      
اید نمود و نسبت عموم و خصوص مطلـق         خواندن ترک ادبست و البته متشابه از آن تعبیر ب         

میان مفهوم متشابه و شطح مرعی باید داشت، که بر همه متشابه اطالق شطح نکننـد، و اگـر                   
و از جمله متشابهات که در هنگام استتار بشریت و          ... همه شطح را متشابه خوانند تواند بود      

 احکام جبروتی صـادر  غلبۀ ظهور جذبات الوهیت از آن مهندس کارخانه الهوتی و مقدّرات    
  2».البیان اشتهار داردخبطۀشده این خطبه است که به 

                                                           
  .40 و 39 همو، ص .1
  .41 و 40 دهدار شیرازی، محمد، ص .2
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گردد، امـا     روشن است که از نظر دهدار، شطح و متشابه هر دو بر یک معنی اطالق می               
ای شطح  تر از شطح است، چنانکه هر شطحی متشابه است، اما هر متشابه دامنۀ متشابه خاص  

داند تا وجه تمیـزی       ابهات اهل بیت را ترک ادب می      نیست و از این روی، شطح نامیدن متش       
آنچـه کـه    . اند، قائل گردد    میان مقام والیت ائمه و سایر عارفان، که دست پروردۀ این مکتب           

باید بدان توجه داشت این است که دهدار بستر وقوع خطبه را خروج از تنگنای تشخص و                 
کند که همان حالـت محـو و       میورود به پیشگاه حقیقت و سرمستی از جام شهود ذات ذکر            

  1.اهللا است فنای فی
البیان به دلیل آنکه متشابه اسـت، شـطح         خبطۀحاصل آنکه از منظر دهدار، هر چند که         

است، زیرا هر شطحی متشابه است، اما به جهت تمایز میان کالم امام و کالم عارف، شـطح                  
 تأکید بر اینکه شـطحیات      نامیدن آن ترک ادب است و بهتر است که متشابه خوانده شود، با            

  .البیان و امثال آن هستندخبطۀاهل تصوف هر یک پرتوی از نور 
  

  عبدالصمد همدانی. 5. 2. 5
البیـان را شـطح و      خبطـۀ  بـه صـراحت      بحرالمعـارف عبدالصمد همدانی در کتاب ارزشمند      

  : طامات دانسته است
یند و طامـات  شطح ـ به کسرالشین ـ سرودی است که در حین چرانیدن بزغالـه سـرا    «

و اهل  . مملو شدن و به سر آمدن آب است و در اصطالح چیزی است که باید مخفی داشت                
دهد و آن به حسب ذهول از امور          ذکر معتقد اینند که در بعضی احوال، بعضی امور روی می          

و از ائمه نیز صادر گـشته، از آن جملـه اسـت             . حسیّه و قرب ایشان است به جناب احدیت       
  2». خطبۀ تطنجیهالبیان وخبطۀ

ای به شرح زیر در اصول  کند و مقدمه وی در جلد دوم همین اثر، متن خطبه را نقل می       
  :    آورد توجیه آن می

                                                           
  .51-50 همو، صص .1
 .349، ص1، ج1370، ترجمۀ حسین استاد ولی، تهران، حکمت، بحرالمعارف همدانی، عبدالصمد، .2
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و . ای مجموعه و کتابی است جامع، و جوامع قوابـل کلیّـه اسـت          بدان که آدمی نسخه   «
ف بـه ایـن   کند، پس انسان متـص  حق تعالی مشاهدۀ اسماء و صفات خود در انسان کامل می 

کامله سزاوار مرتبۀ خالفت حق است، و اوست مظهر اسم اعظم، بلکه اوسـت اسـم اعظـم،                  
ای   و انسان کامل موصوف است به صفات کاملـه        . چنانچه در حدیث خیبری و غیره گذشت      

که حق تعالی موصوف است به آن صفات، غیـر از وجـوب ذاتـی و غنـا، چنانچـه حـدیث                   
  : ای عزیز. ت براین معنی دارد دالل"تَخلّقوا بأخالقِ اهللا"

  جان شاگردان بدو موصوف شد    هر هنر کاوستا بدو معروف شد  
بـصیرت و     پس جمیع اخبار متقدمه و آتیه در این باب ناخوشی ندارد، و قاصـران بـی               

خطبۀ البیان  خبطۀخفّاشان دور از شمس هدایت، و جاهالن عور از کمال و معرفت که انکار               
، هر  "ذَرهُم یاکلوا و یتمتّعوا و یلهمم األملُ فسوفَ یعلمون        "نمایند،    میتطنجیه و سایر اخبار     

ای عزیز، این مقام را اهل معرفت مقام توحید عیانی شهودی، که . کسی را بهر کاری ساختند  
  1».نهایت قرب و اتصال است، می نامند و ناخوشی نیز به حسب شریعت مقدسه ندارد

کند که در آن مراتـب         مجلسی استناد می   ۀالحیا  عینز  پس از این، عبدالصمد به مطالبی ا      
مجلـسی پـس از     . مختلف معرفت و ایمان از قول خواجه نصیرالدین طوسی بیان شده است           

، دربـارۀ کـسانی     )ع(نقل کالم خواجه و تفسیر حدیث قرب نوافل از قول امام جعفر صادق              
  : گوید یابند می که به مقام قرب نوافل دست می

هـای حکمـت از      چـشمه  "فتح اهللا ینابیع الحکمه من قلبه علـی لـسانه         " و به مقتضای  «
شود که خود هم خبر ندارند، و این چشمه چنانچه بـر دیگـران                دلشان بر زبانشان جاری می    

یابند، و این حکمـت همیـشه بـر           گردد و همه یک بار می       ریزد بر خودشان هم فایض می       می
و در این مقام    . امتناهی است، نهایت ندارد   زبان ایشان جاری است، و چون سرچشمۀ آبش ن        

  . توان گفت شود و زیاده از این نمی سخن بسیار نازک می
  تا نریزی قند را پیش مــگس    تانگوئی ســرسطان را بــه کس     
  کوچوسوسن ده زبان افتاد الل    گوش آنکس نوشد اسرار جالل    

                                                           
  .622-321، صص 2 همدانی، عبدالصمد، ج .1
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مـن  ": فهمی که   دیث را می  اگر به لطف الهی فهمیدی آنچه مذکور شد از معنی، این ح           
و از اینجا معلوم شد که این مخصوص مقربان است، و . "گوید بینای اویم و به من سخن می   

باشد، و اگر خدای تعالی توفیق دهـد     گویند در خس و خاشاک می       معنی باطنی که ایشان می    
عـضی  تـوان فهمیـد، و تـشبیهی کـه ب            را مـی   "تخلقوا بأخالق اهللا  "از آنچه مذکور شد معنی      

کنی کـه     اند و گمان می     شود که در میان آتش سرخ کرده        اند، بال تشبیه از بابت آهنی می          کرده
  .آن آتش است، اما آتش نیست، به رنگ آتش برآمده است

  الفد و آتش وش است زآتشی می  رنگ آهن مـــحو رنگ آتـــش است  
  نپس أنا النار است الفش بی زبـا  چون به سرخی گشت همچون زرّکان  
  گوید او مــن آتشم من آتـــشم  شـد زرنگ و طبع آتـــش مـــحتشم  
  ها یک رنـــگ گردد اندر او  پیسه   اهللا هست خـــم رنگ هـــوصــبغۀ  

و بال تشبیه، خدا از صفات کمال خود چند بر او فایض ساخت یک نوع آشنائی به آن                  
  1».صفات به هم رسانیده

  : گوید  میۀالحیا عین عبدالصمد پس از نقل این عبارات از
تمام شد عبارت آخوند بعینها، اال چند فرد از شعر که این ضعیف درج نمود، و دیگر                 «

انـد، و عـالم       اسماء حسنای جناب اقدس الهی    ) ع(آنکه در احادیث وارد شده است که ائمه         
جبروت که عالم صفات است، ایشانند، چنانچه بیان این گذشت و حـدیث طـارق نـص در                  

  2».البیان و غیرها نیستخبطۀبنابراین بیانات، اشکالی در فهم . نی بوداین مع
دهد، به طور کامل منطبق بر بیان         چنانکه پیداست تحلیلی که وی از این خطبه ارائه می         

شـود و از      اهللا بر زبانش جاری مـی       حال عارفی است که شطحیات در حلت محو و فنای فی          
 و طامات به صراحت بیان کرد که اینهـا از ائمـه             آنجا که خود از پیش، پس از تعریف شطح        

توان نتیجـه   البیان و خطبه تطنجیه را مصداق بارز این امر دانست، میخبطۀنیز صادر گشته و     
  .باشد می) ع(گرفت که به نظر وی این خطبه شطح علی

  

                                                           
 .626-625، صص 2 همو، ج .1
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  میرزا ابوالقاسم قمی . 6. 2. 5
حـث مفـصلی کـه در بـارۀ صـحت           ، پس از ب   »البیانخبطۀ فی توجیه «میرزای قمی در رسالۀ     

کند، در فصل دوم، ایـن خطبـه را از    های اهل غلو بیان می انتساب خطبه به امام و ردّ دیدگاه      
بـه نظـر او، بنـابر تـسلیم صـحت خطبـه و صـدور آن از                  . شـمارد   متشابهات کالم امام مـی    

ه دارد، امیرالمؤمنان، به هیچ وجه ضرر ندارد به جهت آنکه همچنانکه قرآن محکـم و متـشاب              
  1.کالم معصومان هم محکم و متشابه دارد

میرزا پس از نقل آیات محکم و متشابه دربارۀ جبـر و اختیـار، تأکیـد بـر اینکـه ائمـه                      
تـوان عمـل کـرد، اذعـان          اند که متشابهات اخبار هم تأویل دارد و به ظاهر آنها نمـی              فرموده

ات کـالم اوسـت، ماننـد حـدیث         دارد که بر فرض این که خطبه از موال باشد، از متشابه             می
کمیل که در میان مشایخ صوفیه مشهور است و عبدالرزاق کاشانی آن را بر وحـدت وجـود                  

سازد کـه تـا وقتـی محکمـات کـالم خـدا و            البته قمی خاطر نشان می     2.استدالل کرده است  
معصومین در دست است، مؤمنین نباید پیرامون متشابهات گردند، چرا که حکمت ذکر آنها،              

انـد، یـا بـه        امتحان و ابتالی بندگان است، که آیا دین خود را به برهان و دلیل محکم کـرده                
  لغزند؟  محض مواجهه با شبهه می

ناگفتـه  . کنـد   البیان را ذکر مـی    خبطۀوی سپس آیات و روایات تأویل برخی متشابهات         
یف نماند که از آنجا کـه افـق نگـاه قمـی بـا نگـاه شـارحان صـوفی مـشربی نظیـر میرشـر                       

هـای او نیـز از عمـق چنـدانی            دهدارشیرازی و راز ذهبی و دیگران متفـاوت اسـت، تأویـل           
داند و نامی از شطح به میان  البیان را از متشابهات میخبطۀبه هر حال قمی     . برخوردار نیست 

رسد که معنائی که وی از متـشابهات در خـاطر دارد، بـا معنـایی کـه                    آورد و به نظر می      نمی
  .اند، متفاوت است ار از متشابهات به دست دادهروزبهان و دهد

  
  

                                                           
 ق، ص 1311جـا،   ، چاپ سنگی ـ احمد اجـر کتـابفروش، بـی    جامع الشتات قمی گیالنی، میرزا ابوالقاسم، .1
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  میرزا ابوالقاسم راز ذهبی شیرازی . 7. 2. 5
، با اوصـافی از     »التاویل و التبیان    معالم«راز ذهبی در شرح مشهور خود بر این خطبه با عنوان            

وی ایـن خطبـه را چنـین        . شباهت به نظر روزبهان دربارۀ شطح نیـست         کند که بی    آن یاد می  
  :کند یف میتوص

بایـد دانـست کـه آن از          و بعد، از برای معرفت عظمت و جاللت این خطبه عظیم می           «
خزنیه علوم لدنیه و الهامات غیبیّه و مکاشفات و معاینات روحیّـه و سـرّیه حـضرت و مـن                    
عنده علم الکتاب است که حق جل و عال بر لسان مبارک آن حضرت، کـه لـسان اهللا اعظـم                    

  : است جاری فرموده
  هر که گوید حق نگفت او کافر است    گرچه قرآن از لب پیغمبر است   

پس با کالم نفسانی و عقالنی آن حضرت کـه علـوم تـشریعیه اسـت، تفـاوت دارد و                    
اشرف از سایر کلمات آن حضرت است و لهذا مشتمل است بر نفـایس جـواهر معـارف و                   

جی اسـت عزیـز و قـویم،        علوم توحید و نبوت و والیت که طالبان حقـایق عرفـان را منهـا              
سالکان طریقۀ معارف الهیه را صراطی است مستقیم، خاصه در معارف حقیقت والیت کلّیـه               
الهّیه علوّیه، که والیت اهللا است با آثار و خواص و صـفاتش کـه جـامع و داراسـت، ماننـد                      
کثیراالمواج بحریست پر از درر حقایق علوم و معانی که هر موجش فوجی از جنود جهل و                 
نادانی را مهلک و جانفرسا و مثال عظیم البروج شهریست ممتلی از جنـود ربـانی و عـساکر        
الهی که هر شخصش قومی از طالب الهّیه را مرشد و راهنما، چون معارف این خطبۀ عظیمه 

لهـذا عقـول اهـل      . از آثار والیت الهیه آن حضرت است، که مقام و عالمش فوق عقل است             
ات حقایق اشاراتش کما ینبغی قاصر، قلوب صاحبان بـصیرت از           علم و خبرت از درک عبار     

فهم اشاراتش کماهی عاجز و خاسر االّ من ایّده اهللا نبور التأیید و التوفیق و هدیه الـی عـین                    
الکشف و التحقیق، بلکه نهر حیوانی است که ماء الحیوتش از باب مدینۀ علم الهـی و شـهر                   

اش طالب عرفانی را چون خـضر          که هر قطره   محمّدی جاری شده است و بحر حیاتی است       
زهی دلنشین عباراتش، که رشک احادیث قدسّیه و خهی         . نبی صاحب حیات جاویدان نماند    

  1».روح افزا اشاراتش، که مفرّح ارواح انسیّه است
                                                           

، به کوشش میرزا مجموعۀ مسمی به انهار جاریه، »معالم التأویل و التبیان« راز ذهبی شیرازی، میرزاابوالقاسم، .1
  .92، ص 1373شیراز، کتابفروشی احمدی، احمد وحیداالولیاء، 
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البیان را از خزنیۀ علوم لدنیّه و الهامات غیبیّـه          خبطۀهمانگونه از نظر گذشت راز ذهبی       
داند، که حق بـر لـسان مبـارک           می) ع(عاینات روحیّه و سرّیه حضرت علی       و مکاشفات و م   
اهللا اعظم است، جاری فرموده است؛ به همین سبب با کالم نفسانی و عقالنی                ایشان که لسان  

بـا  . امام، که علوم تشریعیه است، تفاوت دارد و اشرف از سایر کلمـات آن حـضرت اسـت                 
هامی، پیداست که وی بستر ظهور کـالم الهـامی امـام،            تقسیم کالم به نفسانی، و عقالنی و ال       

راز همـین   . داند  یعنی این خطبه را، با بستر ظهور شطحیاتی که روزبهان گفته است، یکی می             
  1.مفاهیم را به زبان شعر در همین اثر به لطافت و زیبائی بیان کرده است

 گویا وی نیـز همچـون       توان شطح شمرد، اما      رامی البیانخبطۀبنابراین به نظر راز ذهبی      
دهدار، به جهت حفظ ادب و تمایز مقام والیت امام از دیگر عارفان، از بـه کـار بـردن واژه                     

  .شطح در مورد آن خوداری نموده است
  

  نتیجه. 6
توان گفت که واژۀ شطح در ادبیات عرفـانی دو بـار معنـائی                با توجه به آنچه پیشتر آمد، می      

 تمام و کمال معنای مثبت و ممدوح شطح روزبهان بقلـی            نمایندۀ. مثبت و منفی داشته است    
وی نـه تنهـا هـیچ ابـائی از     . است، که به طور مفصل و مشروح با نظریـات او آشـنا شـدیم              

کارگیری واژۀ شطح برای کالم خدا و پیامبر و امام ندارد، بلکه با دالیل مختلف و تعاریف               به
که به تبعیت از وی به صراحت واژۀ شطح         پس از او کسانی     . پردازد  روشن به دفاع از آن می     

میرشریف نقطوی، . اند اند، داراشکوه و عبدالصمد همدانی بوده     را برای گفتار امام به کار برده      
الدین محمد الهیجی، محمد دهدار شیرازی و راز ذهبی نیز همـین معنـی را در نظـر                    شمس
البیان را خورشید یا دریـا  خبطۀ اند و در عوض،  اند، اما از اصطالح شطح استفاده نکرده        داشته

قیصری نیـز بـدون بـه       . اند  های آن دانسته    شمرده و شطحیات سایر عارفان را پرتوها یا قطره        
اهللا   البیان را همچون شطحیات برآمـده از حـال محـو و فنـای فـی               خبطۀکار بردن نام شطح،     

شرع اهل ظـاهر اسـت،      اما در این میان، میرزای قمی با توجه به اینکه یک فقیه و مت             . داند  می
کنـد، امـا وی    نگاهی متفاوت از دیگران دارد و از اطالق عنوان شطح بر خطبه خودداری می          

                                                           
  .96همان، ص  .1
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هر چند کـه معنـائی      . شود  داند و برای آن معنای باطنی قائل می         نیز آن را جزو متشابهات می     
رند، متفـاوت  کند، با معنائی که روزبهان و دهدار در ذهن دا که او از کالم متشابه استنباط می  

است، ولی به هر حال او نیز ساحتی متفاوت از ساحت کالم معمول برای این خطبه در نظر                  
  .گیرد می

ای با استناد به آن هم به کارگیری          دربارۀ معنای منفی و مذموم شطح و طامات، که عده         
اند و هـم بـه شـدت شـطحیات اهـل تـصوف                ها را برای زبان امام نامناسب دانسته        این واژه 
 الـدین  احیـاءعلوم توان نمایندۀ بارز این دیدگاه را محمد غزالی دانـست کـه در          اند، می   تاخته

کـه بعـدها      خود این تعاریف نه چندان دقیق را با نگاهی مغرضانه بیـان کـرده اسـت، چنـان                 
  . و دیگران قرار گرفته  استالبیضاء،المحجۀدستاویز کسانی چون فیض کاشانی در 

های طویـل و عـریض        کند و اولی را شامل دعوی       وع تقسیم می  غزالی شطح را به دو ن     
کند، تا آنجا     نیاز می   داند که مدعی را از تکالیف ظاهری بی         در عشق به خدا و وصال با او می        

ای از آنها مدعی اتحاد با خدا و برداشته شدن حجاب، مشاهده و گفتگـوی بـا خـدا                     که عده 
بـرد و شـطحیات آنـان را سـبب            د بسطامی نام می   وی برای نمونه، از حالج و بایزی      . اند  شده

رود کـه بـه       شمرد و تا آنجا پیش می       نما می   زیان بزرگ برای عوام و دستاویز جاهالن صوفی       
وی . کنـد   دهد و شطحیات منسوب به بایزید بسطامی را انکار مـی            گویان فتوی می    قتل شطح 

پـذیر، و الفاظـشان بـسیار    شمرد که ظواهرشـان دل  نوع دوم شطح را نیز سخنان نامفهومی می      
  1. اما تهی از فایده و معنا هستند است،

داند با این تفاوت کـه در آنهـا جـدا کـردن                 غزالی طامات را نیز مانند شطحیات می      
اصطالحات شرعی از مفهوم ظاهری آنها و ارتباط دادن آنها به اموری باطنی کـه قابـل فهـم          

 تأویالت باطنیان شمرده و انجام آنرا حرام و         وی این امر را ویژۀ روش     . نیست مشهود است  
 اسـتناد بـه همـین معنـای مـذموم و منحـرف اسـت کـه عـارفی چـون                      2.زیان آور می داند   

                                                           
ــ فـیض    : ؛ نیـز نـک    61-60، صـص    1تا، ج     ، بیروت، دارالکتاب العربی، بی    احیاءعلو الدین  غزالی، محمد،    .1

 آسـتان قـدس      ، ترجمۀ سیدمحمدصادق عارف، مشهد،    ) البیضاء المحجۀ ترجمۀ (راه روشن کاشانی، محسن،   
  .182-181، صص 1، ج 1372رضوی، 
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ها و رعونـات نفـس و         الدین ابن عربی و پیروانش را بر آن داشته که شطح را از لغزش               محی
شـته تـا در شـرح ایـن          را وادا  منازل السائرین نقصان در سلوک بدانند و نیز تلمسانی شارح         

» السکینه التی تثبت الرضا بالقـسم، و تمنـع مـن الـشطح الفـاحش              «جملۀ خواجه عبداهللا که     
  : بگوید
الشطح الفاحش هو مثل ما نقل عن الحالج، و عـن ابـی یزیـد البـسطامی ایـضاً، فامـا           «

 الحقیقۀر  الجنید رحمه اهللا علیه، فکانت له هذه السکینه، فما شطح شطحاً فاحشاً، بل کان یست              
   1».بالعلم، و کان الشبلی اقل منه فی ذلک، و معنی الفاحش، الخارج عن الحدّ المألوف

که، به نظر نگارنده معنای اصیل شطح همان است که توسط روزبهـان               خالصۀ کالم آن  
و همفکرانش آشکار شده و معنای غیر اصیل همان است کـه توسـط غزالـی و همفکـرانش             

. البیان را از نظر روزبهان و همفکرانش شطح نامید        خبطۀتوان    براین می بنا. ابراز گردیده است  
ها   هر چند که برخی به جهت عمومیت معنای دوم شطح و حفظ حرمت، از اطالق این واژه                

اند؛ اما از منظر غزالی و دیگرانی که معنـای دوم شـطح را در           البیان استنکاف ورزیده  خبطۀبر  
موجـب اسـائۀ ادب و اهانـت بـه مقـام            ) ع(بر کالم موال علی   اند، اطالق این واژه       نظر داشته 

به هر حال، اکثر شارحان این خطبه معنای مثبت و ممـدوح شـطح              . قدسی والیت امام است   
اند، به جهت همسوئی بـا اهـل ظـاهر، و             را در نظر داشته و اگر از ابراز آن خود داری کرده           

  .عدم آشفتگی خاطر آنان بوده است
  
  منابع

 . ش1375، قم، بوستان کتاب، شرح مقدمۀ قیصری بر فصوص الحکمالدین،  ، سید جالل آشتیانی-

، به کوشش هاشم رسـولی محالتـی، قـم،          المناقب آل ابی طالب   ، محمد،    ابن شهر آشوب سروی مازندرانی     –
  . ق1379مؤسسه انتشارات عالمه، 

  .تا ، دار صادر، بیروت، بی فتوحات المکیه ابن عربی، محی الدین،-
، به کوشش و ترجمۀ قاسم میرآخوری و حیدر شـجاعی، تهـران، جـامی،               فرهنگ اصطالحات عرفانی   همو،   -

 . ش1376

                                                           
  .375، ص 2، ج 1371، قم، بیدار، ، شرح منازل السائرینتلمسانی، عفیف الدین سلیمان. ١
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نیکولسون، ترجمۀ مهدی مجتبی، تهـران، اسـاطیر،   . ا. التصوف، به کوشش راللمع فی    ابونصر سراج طوسی،     -
  . ش1382

  . م1960اد، مکتبه المثنی،  همو، همان، به کوشش عبدالحلیم محمد و طه عبدالباقی سرور، بغد-
  .، زیر چاپ1387، عرفان ایران، » البیان میرزا ابوالقاسم قمیخبطۀشرح « اسدپور، رضا، -
  . ش1372، ترجمۀ رسالۀ  شکوی الغریب، انتشارات دانشگاه تبریز، سلطان العشاق افراسیابی، غالمرضا، -
، مشهد، آسـتان     کتابخانۀ آستان قدس رضوی    های خطی   فهرست نسخه پژوه، محمدتقی،      افشار، ایرج و دانش    -

  . ش1370قدس رضوی، 
، تهران، کتابخانه و مـوزۀ ملـی   های خطی کتابخانۀ ملک    فهرست نسخه پژوه، محمدتقی،      افشار، ایرج و دانش    -

  . ش1372ملک، 
مد ، به کوشش سید محمد مرعشی و سیداح       و حیاض الفضالء   ریاض العلماء  افندی اصفهانی، میرزا عبداهللا،      -

  . ق1401 الخیام، مطبعۀبهشتی، قم، 
 .م1976 المطبوعات،  وکالۀ، کویت، االنسان الکامل فی االسالم بدوی، عبدالرحمن، -

، به کوشش سید علی عاسور، قم، منـشورات         اسرار امیرالمؤمنین   مشارق انوار الیقین فی    برسی، حافظ رجب،     -
  . ق1427ذوی القربی، 

، )دفتری در ادب و هنر و عرفان      (، کیمیا    خطبه البیان نورعلی شاه اصفهانی     شرح بهشتی شیرازی، سیداحمد،     -
  . ش1384، 4تهران، روزنه، ج 

  . ش1381، سال 25، شمارهعلوم حدیث، »خطبه االفتخار و خطبه تطنجیه« بیدآبادی، مسعود، -
  . ش1380، سال22، شمارهعلوم حدیث، »معرفی مشارق انوار الیقین« همو، -
  . ش1371، قم، بیدار، ، شرح منازل السائرینالدین سلیمان فیفتلمسانی، ع -
  .، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی البیانخبطۀشرح  تنکابنی، محمدبن سلیمان، -
  .  ق1403، بیروت، داراالضواء،  الذریعه الی تصانیف الشیعه تهرانی، آقابزرگ،-
  .تا ی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بکشف الظنون حاجی خلیفه، -
، قم،  های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی       فهرست نسخه  حائری، عبدالحسین و صدرائی خوئی، علی،        -

 . ش1376حوزۀ علمیه، 

، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،     ممّـد الهمـم در شـرح فـصوص الحکـم          حسن زادۀ آملی، حسن،      -
  .ش1378

، قم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،       احیاء میراث اسالمی  های خطی مرکز      فهرست نسخه  حسینی اشکوری، احمد،     -
  . ش1377

  . ش1368، تهران، مولی، شرح فصوص الحکمخوارزمی، تاج الدین حسین بن حسن،  -
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٣٩

، به کوشش سید مخدوم رهین، تهـران، مؤسـسه تحقیقـات و انتـشارات      حسنات العارفین داراشکوه، محمد،    -
  . ش1352ویسمن، 

، به اهتمام محمد حسین اکبری ساوی، تهـران، صـائب،           البیان  ، شرح خطبه   دهدار شیرازی، محمد بن محمود     -
  . ش1385

  . ش1384ن، تهران، دانشگاه تهران، های مکتوب آ ، نهج البالغه و میراث دیباجی، سید ابراهیم–
  .1385، تصحیح هانری کربن، ترجمۀ مقدمۀ محمدعلی امیر معزی، تهران، طهوری، شرح شطحیات همو، -
، به کوشش میرزا مجموعۀ مسمی به انهار جاریه، »معالم التأویل و التبیان«ی شیرازی، میرزا ابوالقاسم،  راز ذهب-

  . ش1373احمد وحید االولیاء، شیراز، کتابفروشی احمدی، 
  . ش1374، به کوشش هانری کربن، تهران، طهوری، شطحیات شرح روزبهان بقلی شیرازی، -
، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی،     از میراث عرفانی بایزید بسطامی    ،  ائیدفتر روشن  سهلگی، محمد بن علی،      -

  . ش1384تهران، سخن، 
 1383، سـال    33، شـماره    علوم حـدیث  ،  »های منسوب به امیر مؤمنان       البیان وخطبه  خطبۀ«،   صادقی، مصطفی  -

  .ش
  . م1966 ، قاهره، فهرس المحظوطات الفارسیه نصراهللا مبشر،   طرازی،-
 1381، ترجمۀ محمد سپهری، قم، بوستان کتـاب،         ترازوی نقد  ، جزیرۀ خضرا در   جعفر مرتضی  عاملی، سید    –

  .ش
  . ش1379، قم، دارالقرآن الکریم، های خطی کتابخانۀ آیت اهللا گلپایگانی فهرست نسخهزاده، ابوالفضل،   عرب-
 الحقایق، به کوشش    ۀد، ترجمۀ دو رسالۀ شکوی الغریب و زب       دفاعیات و گزیدۀ حقایق    عین القضاه همدانی،     -

  . ش1378و ترجمۀ قاسم انصاری تهرانی، تهران، انتشارات منوچهری، 
  .تا ، بیروت، دارالکتاب العربی، بیاحیاءعلوم الدین غزالی، ابو حامد محمد، –
، ترجمۀ سیدمحمد صادق عارف، مشهد، آسـتان        )المحجه البیضاء ترجمۀ  (راه روشن    فیض کاشانی، محسن،     -

  . ش1372قدس رضوی، 
 . ق1311، چاپ سنگی، احمد تاجر کتابفروش، جامع الشتات قمی گیالنی، میرزا ابوالقاسم، -

، به کوشش سید جالل الدین آشتیانی، تهران، شرکت علمی و فرهنگی،            شرح فصوص الحکم   قیصری، داود،    -
  . ش1375

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات  پژوه، ، به کوشش محمدتقی دانش» البیانخبطۀترجمۀ فارسی منظوم « کاشانی، شاپور،   -
   .4 و 3، شماره 11، سال 1343، دانشگاه تهران

، روزبهان بقلی شیرازی، ترجمۀ محمد امیر معزی، تهران، طهـوری،           شطح شطحیات  کربن، هانری، مقدمه بر      -
  .ش1385

 . ش1362، تهران، اسالمیه، الکافیکلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، -
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٤٠

، تصحیح محمـدر ضـا برزگـر خـالقی و           مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز     ن محمد،    الهیجی، شمس الدی   –
  . ش1374عفت کرباسی، تهران، زوار، 

، عبـدالرحمن   االسـالم   االنسان الکامـل فـی    ،  » النشوّریه اصالۀاالنسان الکامل فی االسالم و      « ماسینیون ، لوئی،     -
  .  م1976 المطبوعات، وکالۀبدوی، کویت، 

 .، کتابخانۀ ملک، تهران1573، نسخۀ خطی، شماره  البیانخبطۀشرح  تقی،  مجلسی، محمد-

  .تا  ، ترجمۀ محسن بیدار فر، قم، الزهرا، بیکسر اصنام الجاهلیه، ترجمۀ عرفان و عارف نمایان مالصدرا، -
  . ش1364، الهور، های خطی پاکستان ، فهرست مشترک نسخه منزوی، احمد-
  . ش1349ای، تهران،  ، مؤسسه فرهنگی منطقهارسیهای خطی ف فهرست نسخه همو، -
  .ش1357، الهور،  های خطی کتابخانۀ گنج بخش پاکستان فهرست نسخه همو، -
  . ش1332، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران فهرست نسخه همو، -
 .، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران1015ۀ ، نسخۀ خطی شمارالبیانخبطۀشرح  میرسید شریف نقطوی، -

بـه کوشـش دکتـر جـواد        ای از آثـار نورعلیـشاه،         مجموعه نورعلیشاه اصفهانی، محمد علی بن عبدالحسین،        -
  . ش1350نوربخش، خانقاه نعمت اللهی، 

  . ش1370، ترجمۀ حسین استاد ولی، تهران، حکمت، بحرالمعارفهمدانی، عبدالصمد،  -
، های خطی کتابخانۀ دانشکده الهیات و معارف اسالمی مـشهد           فهرست نسخه ، محمود،   )فاضل( یزدی مطلق    -

  . ش1361تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 
  

− Massignon, Louis, "L' homme parfait en islam et son originalité 
eschatologique", Eranos – Jahrbuch, Zürich, 1948.  
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