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1 

  ي صوفیانه هاي  تأویل ي مقایسه

  عرفانی  متون  براساس»  شأنی  ما اعظم  سبحانی«و »  اناالحق« 
  

    1آذرمکان اللّه حشمت       

      2اهلیرویین پروانه   

 چکیده   
را به   زیادي   ابتدا تأملاز همان  هستند که  بایزید، شطحیاتی “  شأنی ما اعظم  سبحانی «و   منصور حلّاج  بن  حسین”اناالحق «  شطحیات 

از معرفی   کوشد پس مقاله می وجود دارد، این  عرفانی  ، در متون از آن  زیادي هاي  تأویل  که  چنان است، آن  داشته  معطوف  خود
  هایشان تأویل و تشابه   تفاوت نکات، به  این  ي  ها و مقایسه آن  اصلی نظریات  از نکات و استفاده  برجسته عارف   از هفت دیدگاه   هفت 

با  عارفان   این کند که   مشخص بر آن  یابد و عالوه   است، دست کار رفته  بهاین شطحیات   در تأویل که اعتقادي  اصول  ترین  اساسیو 
  .     اند خود داشته هاي فکري  بنیانو شناسایی  خواننده  ذهنی  اقناع   در جهت زیادي   تالشخود،  هاي  تأویل

  این ي  اند؛ مقایسه پرداخته آن  تبیین  آشکارا به مانند شبستري وگروهی  ، غیرمستقیمگروهیآن حساسیت  دلیل  ه ب  که  هایی تأویل   
و برجستگی   استگوناگون   هاي ها در دوره آن  نظریات بر هماهنگی  دلیل ، ها تأویل  این  مشترك  نکات دهد که  می  ها نشان دیدگاه

آن  در تأویل  زیادي  که دالیل  بر آن باشد زیرا عالوه  داشته  آنان  عرفانی –هاي  دیدگاهدر معرفی زیادي  است سهم  سته توان شطح  این  
کند که  می  مشخصنیز دخیل باشد و در پایان   عرفانی شان  نظریاتدر تبیین شاهدي عنوان  به است  است، توانسته شده  کار گرفته  به  
  . اند داشته خواننده  ذهنی  در اقناع  بیشتري   نقش عارفان  از این  ک ی کدام  

  
  

  . نوري، حلّاج، بایزید  ، شطح، وحدتتأویل :هاکلیدواژه   
  
  
  
  

                                                        
 هرمزگان استادیار دانشگاه  ١-

 هرمزگان ارشد دانشگاه  کارشناسی   دانشجوي - ٢
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  مقدمه
- ي  نقطهبا تنها  نه که   است شط حیاتیبایزید از آن “  شأنی ما اعظم  سبحانی«منصور حلّاج و  بن  حسین “  اناالحق«مانند  شطحیاتی   

  نیز نشان  بزرگ و عارفان  آثار صوفیان  باشد بلکه می مورد توجه  دینی  فکر عالمان ي  و درحوزه  استمرتبط مسلمانان اعتقادي 
  . است داشته   خود معطوف ها را به  شط حیات، تأمل آن این  دهد که  می

ي  نیز باشد، با مقایسه  نظریاتشان  نمودار هماهنگی حال  تواند در عین  ها می آن  ظاهر متفاوت به   هاي تأویل  که  اساسبر این  
زیر پرداخته   اهداف شد تا به   تالش  دیدگاهشان اصلی  نکات و استنباط  برجسته از هفت عارف  عرفانی  در متون   مندرج هاي  تأویل

  :شود 
  باشند؟       و متشابه   توانند متفاوت می عارفانه  هاي  تأویل  نآیا ای. 1
  اند؟    کار رفته به  اعتقادي خاصی   تأیید اصول  در جهت شاهدي  عنوان  شطحیات، به   آیا این. 2
                 پردازند؟        می خاصی   اعتقادي  اصول تبیین  شطحیات، به   از تأویل با استفاده  آیا عارفان . 3
  است؟  هماهنگ  اصولی آنان   اعتقادي آیا اصول . 4
  اند؟ خود داشته ي  صوفیانه هاي  از تأویل  خاصی هدف  برجسته  آیا عارفان . 5
  اند؟  پرداخته تأویل  به  مطالب   در ضمن  یک آشکار و کدام  ي  گونه  به  یک  کدام. 6
است نظرها را  ، توانسته اش برجستگیدلیل  به   شطح این  کند که  سؤاالت، مشخص به  بر پاسخگویی   عالوه که   است آن  در پی  مقاله   

عارفان  که هایی  کوشش  بر اینکه  باشد، مبنی داشته  مهمی   عرفا نقش فکري  اصول  برانگیزد و در شناسایی   تصوف به مبانی  در توجه 
  مشخص اند و در پایان  کار گرفته به   تصوف مبانی  در تبیین  که   است کوششی   اند در حقیقت داده ن از خود نشا شطح  این  در تأویل  

  . باشند داشته  خواننده  ذهنی  در اقناع  بیشتري  اند سهم  توانسته بزرگان  از این   یک کدام  شود که  می
  

  :تحقیق پیشینه 
  نظرات تفسیري مشخصاٌ  که   اثري اما تاکنون . است  بقلی  روز بهانشط حیات شرح رداخته، پشط حیات بررسی به   که  اثري  اولین  

- «از کتاب  هایی بخش توان میحال  با این. است نشده  نگاشته کند،  مقایسه   را با هم مقاله  مورد نظر در این   دو شطح در باب صوفیه 
» سبحانی  هاي اشارت«با عنوان   اي مقاله  همچنین. کرد معرفی شط حیات،   بر بحثاي  مقدمه عنوان   را به  اثر استیس» و فلسفه عرفان 
  .     ذکر است  قابل در این زمینه کدکنی   اثر شفیعی» بایزید هاي  و شطح در عرفان   شطح«لیال نوروز پور و مقاله  نوشته 

 
  :غزنوي  هجویري علی  سن ابوالح. 1

تفرقه   مراد به لفظو رموزشان   عبارات اندر مجاري. . . را   جمهور محققان تصوف«: گوید می و تفرقه   جمع  در مبحث  هجویري   
تا از نسبت   به حق اضافت را جمله   فعلش بود که  اندران  و عزّ بنده . . . مجاهدت  و مشاهدت  یعنی مواهب  جمع  و به   است  مکاسب 
فاذا احببته  احبه  بالنوافل حتی  الی   یتقرب عبدي  الیزال : تعالی اللّه   عن. . . ما را خبر داد ) عم(گردد، چنانکه پیغمبر خود رسته   کسب 
- از شواهدي  یکی ) 1389:326هجویري، (” . یبطش ینطق  و بی   یبصرو بی  یسمع و بی سمعا و بصرا ویدا و مویدا و لسانا بی  له   کنت 

پیامبر   حدیث بایزید به » سبحانی«و باز در تأیید   بایزید است“  شأنی سبحانی، سبحانی، ما اعظم «آورد  می  خویش در تأیید سخنان  که 
، از حق قهریتی  چون  بود که   ، این چنانعمر، حقیقت لسان  علی الحق، ینطق ): صلع(اللّه رسولکما قال «: گوید پردازد و می می

را    حق بی آنکه استحالت، به  گردد وي  ، نطق جمله این  بستاند تا نطق   را از وي ، وي وي ظاهر کند بر هستی   خود بر آدمیسلطنت 
  بایزید را جمع» سبحانی«س پ) 327:همان(باشد اندر چیزها  حال  یا وي   و اتّحاد با مصنوعات مخلوقات  باشد با امتزاج و تقدس  تعالی 

ما رمیت «ي  آیه به   اش بعدي باز در دالیل گوید همچنان که  می سخن  عارفی  خداوند از زبان  که   موهبت داند، آن  و موهبت خدا می
  .    کند می اشاره » رمی اللّه   ولکن  اذر میت
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  :جنید. 2

و جز حق  است کرده   فراموش  خویش از دیدن   خاطر حق به «: گوید که میبایزید چنین » شأنیما اعظم سبحانی «جنید در مورد   
ر از تعبی آگاهی داشت نداشت و نه  او آگاهی  و از ما سواي   گفت بدو سخن   پساست و او را ستوده   است نکرده  را مشاهده  تعالی 

  گفت سخن   لیلی؛ از خویش: پرسیدند، گفت نام  عامر را چون  بنی مجنون   آیا نشنیدید کهداشت   حق  که نسبت به  ظنّتی  از او از فرط
فیما  قد غرق  أنه «: کند تأیید می  بایزید را چنین سخنان  و در اللمع ) 151-150: 1384سهلگی، (” . بود  غایب  از شهود خویش  ولی
» .واحد منها غیر صاحبتها الغرق، کل   من تارات علی غرقته معان   یرد علیها و هی  اذا لم حقیقۀ الحق  عن   منها و ذهب وجد

خودي  بی است، آن  کرده  خود می بایزید را از خود بی گوید که  می سخن  جنید از وجدي  در واقع  که ) 459: 1380طوسی،  سراج(
  . باشد او می  معرفت ها و دریافت حاصل  که  

  
  :رومی الدین  موالنا جالل . 3

رسند و در وجود او فانی  می وحدت خود به  در سیر رجوعی   ها و کثرات رنگ تمام  که  خداوند و این  در مورد یگانگی  مولوي    
  رنگ  ها یک یسهپ       هو  رنگ  خم  است  اللّه صبغۀ             :                                             دارد می را بیان   ناب شوند، حقایقی  می 

 التلم    خم  ید منم گو  طرب ازقم      ییشگو و افتد  خم  آن در  چونگردد اندرو                                                    
  . . .          است  آهن الّا دارد  آتش  رنگ  است  گفتن  الحق انا خود  خم  منم  آن
  آتشم                                      من  آتشم   ید او منگو       محتشم  آتش  طبع و  زرنگ شد

           بزن  من در را  دست  کن  آزمون     ظن و  است  شک را تو گر، من  آتشم
  بنه                                  دم   یک من  خود بر روي   يرو         مشتبه شد را تو گر  من  آتشم
 زاجتبا  یکمال مسجود  هستنور گیرد از خدا          چون   یآدم

 )                                                                201-200: 1389مولوي، ( 
 و است» هو الحق«ی معن  به  واقع در» انا الحق«دعوي   معتقد است ي و«که   ید و ایند رانا موال عرفانی   تأویل توان  می  ابیات ین ا در  

 باد را  حلّاج منصوررو موالنا گفتار  از این  ی حلول اتّحاد و  حلول راه از  نه  استاتّحاد نوري   از جهت ی معناین  کند که  ید میتأک
در ذات  و استغراقاز فنا  ی ناش  حلّاج گفتاراز انکار خدا بود و  ناشی  فرعون  دعوي  که  معنی  این  نهد به  می فرق  فرعون  ي عو

 :  احدیت
  و برست                                انا الحق  ي منصور  گفت        پست  گشت، انا الحق ی فرعون  گفت  

  محب                            اي  اللّه   انار ارحمۀ ین و                 عقب در  هاللّ  العنۀ انار  آن
-شمرند؛ یعنی، این  یم  حقرا حضرت  گوینده  دانند بلکه  گفتار را خود نمی این  ي  یندهگو، »انا الحق«گویند  می بزرگان  این  ی وقت 

زمانی، زمانی،   یمکر(” . است  نموده  ترنّم را» شأنی  ما اعظم ی سبحان«و یا » انا الحق«و نداي  دمیده   وجود آنان ي ال در  که  استحق 
1390 :346              (  

- نورش که   است کسی   انا الحق ي  گوینده که  سازد و این  را پذیرفتنی   انا الحق  کند تا تأویل می  تالش  و آتش آهن  با تمثیل   يمولو 
  . است  گرفته خدا از را
  

  :محمود کاشانی ین الد عز. 4
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 به  باطن و ظاهراحکام  یان میز تم  رفع از  استعبارت صوفیان سکر در تعریف «: گوید سکر می  در تعریف محمود کاشانی  ین الد عز
ی اله  ذات واجد را شط حیاتی چنین  ي  یندهگومبحث،  ي  ادامه در) 1382:96کاشانی، (» .ذات ي  اشعه در  عقل نور  اختطاف  سبب 
ك، . ر. (گشاید می» انا الحق«و » شأنی ما اعظم  ی سبحان«به  پردازد و زبان  راز می افشاي  سکر به  ي  غلبهخاطر   به  داند که می 

  )96:همان
  

  :همدانی القضات  ین ع. 5
-و براي  را بشناسی) جهان ین ا(باید ملک ) جهان  آن(ملکوت   شناخت ي برا«: گوید یم» معرفت«در مبحث  همدانی   القضات ین ع  

از این  ی عالم هر در را خداوند  چون، بگذري، ملکوت ي  ید از مرحلهبا، )فراتر از دنیا و آخرت ی جهان(جبروت   معرفت به  یابی دست
ین اتا جمال  ی کنخدا باید سلوك   جبروت به  رسیدن  ي برا و» االرض و  السموات  خزائن  وهللا«است  اي  ینهخزگانه،  سه هاي  عالم 
-ي درجه تواند به  یمسالک  که   است زمان  ین ا در و شود  مشخص تو بر» ترجعون و الیه   یش  کلملکوت  بیده  ي الذ  سبحان«آیت  
  )61: 1386ك، همدانی، . ر(» . برسد» ربه  عرف«
ي  پردهرسد و از یت اله  جمالي  پرده  به  ربوبیت ي  پرده از«تا   است ی مراحل ازنیز نیازمند گذر سالک » ربه  عرف«مقام  به  یدن رس  

دنیا و ] جا آن. . . [کبریا رسد در  ي  پرده  به  عظمت ي  پردهرسد و از   عظمت ي  پرده به   عزّت ي  پرده از و رسد  عزّتي  پرده به   الهیت 
] که  است ی زمان و این. . . [باشد» ربک وجه  یبقی  و«همه » الکریم اهللا  وجهه  ی ال انظر«: و گوید» علیها فانمن کل «آخرت، محو بیند 

» و یحبونه  یحبهم«گوید؛ در این مقام  یمهمین » تصیر االمور اهللا   یال اال«باشد؛  یز محو شده ن  معرفت و  استنمانده یزي چ  عارف از
ي را و باشد  سالک  خالقنبود، نبود،  یچ هجا سالک  ید اینگو  چه» سبحانی«و بایزید جز » انا لحق«جز ین حس  پس. . . نماید یکی 

  )62-61:همان(» .باشد مقام  چه  مقام  این  
  

  :محمود شبستري. 6
 :  گوید می که  هروي  امیر حسینی  سؤال   در جواب ي شبستر

 یا محقق    بود آن هرزه  یی گو  چهانا الحق        است  را نطق  نقطه  ین کدام
 :  گوید پردازد و می می  مطلب  این  یحتشر  به   
 تا گوید انا الحق         یستن  حق از جز         مطلق  است اسرار  کشف  الحق انا
 مخمور       گیر و خواه   مست ی خواه تو           منصور همچو  عالم  ذرات  مهه

 باشند قائم                    همی  معنی  ین بد     و تهلیلند دائم            تسبیح   یندر
 فرو خوان     ره   یک را» شئ  من  ان و«   گردد بر تو آسان      که  ی خواه اگر
  بر آري                             دم  ین ا وار  حلّاج  توهم     کاري    را پنبه  خویشتن  ي کرد چو

  )        47: 1384شبستري، (                             
ك، . ر( حقّند  مهلل وبح مس» انا الحق« نطق  به همه  کهداند  می  متجلّی ذرات  یع جمصورت   را به  حق  ابیات  در تفسیر این یجی اله

 و. سازدپذیر می یه توج» الّا یسبح بحمدهشئ   من  ان و«ي  یهآ با را  گفتن ، انا الحقدر تأویلش ي شبستر؛ )313: 1388الهیجی، 
  ):                                                 314:ك، همان. ر(» العالمین  رب اناهللا  انّی  ی موسیا   ان  الشجرة  من«ي  با آیه  ینهمچن
 )        47: 1384شبستري، (انا اللّه  انّی   گویدت  یدرخت            ناگاه که  ایمن   يواد در درآ
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 که  درختتا از   يآ درمراد است،  یه تصفطریق . . . » ایمنوادي «در  ـ  السالم یهعلـ » موسی«سلوك بر طبق «الهیجی شرح بر اساس 
 1388ك، الهیجی ، . ر(» .بشنوي انا اللّه  ی انّ  ناگاهدر او نیست،   است انسانی  در نشأه  که  کمال   و ظهور صفات  است ی نبات  نشأه 

:316(  
 :        گوید می انسان   واالي با مقام   در ارتباط کند بلکه  استناد می قرآن  آیات   تنها به نه  ي شبستر

 )                 47: 1384شبستري، (ی            چرا نبود روا از نیکبختی درخت از  اللّه انا باشد روا  
 )                  48:همان( شد صدا و  صوت و اندر  الحق اناخال شد        از خود چون  ی خال کو  آن هر

 ) 49:همان(انا الحق  و گر خواهی  ي گو  الحق هوالحق        دیگر هستی   یستن  حق از جز
  است  حق یقتحق در و  استبرخوردار اولویت  از  استموجودات  اشرف  که باشد، انسان تواند مظهر تجلّی  می درخت  که  ی زمان
 جهت ازهو الحق   اثنا صوت و در این  موجود نیست  یر حق غ اصالً و  است  الحق انا و  اللّه انا  به  ناطق، یهست مظاهر  تمام در  که

 گفتن  الحق انا پساست منتفی  حقیقی دویی که   است آن  جهت  به  انا الحق  باشد و نواي  یم  بودنخود قائل  براي  اعتباري   یریتغ 
  توسط  الحق انا  صوتبیان  ي شبستر؛ )327ـ326: 1388، الهیجیی، ك. ر. (است داشته  او از حقیقت  که   است یري تعب  واقع در  عارف 

  :                                                گوید داند و می می  خاص یط شرا  به  مقرون را  دل  اهل
 )   9: 1384شبستري، (و بعد و سیر زورق   از قرب یکی       انا لحق گفت  از بحر وحدت   یکی

یگري دبگشاید و » انا لحق به  باشد و زبان  داشته  یقین   حقیقی واحدي  تواند به  یمسالکی که افراد است متفاوت یدي توح  نگرش
 که باشد  داشتهعارفی احوال  ي ادعا» انا الحق«حقیقت  دریافت   بدون  است ممکن  هم  را دریابد اما سالکی  یقی حقمقصد   بتواند این 
و  شهود قلبی  یق طر از  آن حقیقت  دریافت داند که  می  خاص ی سالکان  آن از را» انا الحق« مقام  پساست یده رس  وحدت  به  کثرت از 

 :میسر است  تصدیق

 است  یگر دالل د  پس و سکر و افن              است  حال  سه در را  دل  اهل  رخصت  که 
 یابد اسرار طریقت                                               هرکس  نه         حقیقت                         احوال   نیست  يمجاز

  )72:همان(تصدیق  باید یا نه   را کشف ین ا مر         تحقیق                ناید ز اهل دوست  ي ا  گزاف
  

  :محمد الهیجی ین الد  شمس. 7
، سکرند و در مستیارباب   یبعض«: گوید دهد و می یمنشان انا الحق تأویل  را به  خاصی   يعالقمندراز،  گلشن  در شرح   یجیاله

 به  کثرت  مراتباز   یهتصفطریق  به  اله  راه  سالکانچون یعنی . . .  فرمایند می ظهور نموده  ایشان  پاك  بر دل  که  ی اله اسرارافشاي 
آن  ی مست در  است سکر صاحبکه یکی آن . . . شدند و مستغرق  ی فاندر بحر وحدت،   احدیت ی تجلّدر گذشتند به  یر رجوعی س 
  )                                      1388:26الهیجی، (» .استحقیقت  ي مرتبه نباشد و این   او عجب از بیخودي  دریایم  عین  من  ید که گو اگر، حال 
یکی  درو ) 313:ك، همان. ر. (شمارند یمبرتر » الحقانت «و » هو الحق«را از   دانند و آن می و تهلیل  تسبیح  را کمال  انا الحق  یشان ا
 :  ویندگ دهند و می یم  نسبت» فنا و بقا« اصل  به را» انا لحق«از ابیاتشان  

 )                                  314:همان(مطلق  باقی   حق  و به باش  ز خودي  ی فانسرّ انا الحق               برت  شود کشف که   یخواه
 و تعین  برسد که مقامی  به  تصفیه  یق طر  به  سالک«: گویند که می  دانند و در تفسیر آن می و عیانی  ید کشفی توح  نوع از را  حلّاج  حال
  ناطق، حق  لسان  بهیده، د  حق را خود، بیخود، گشته  یفان و محو، بود  مشاهده  مانع، گشته  الهی جمال   ي پرده که  وي  مجازي  ی هست
 :   گردد  الحق انا  نطق  به
 بر مال       یخود گو انا الحقب و  مست          بنوش                          يمنصور  جام  شراب از

  )                               315:همان(شد فنا  کلّی  ید خود به ق ز تا           جاوید گشت                 ي  زنده  جانان  به  جان
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              یختی آو  عشق بردار چرا  منصورم چو  پس           آشکار    انا الحق  ی گفت خود تو  چون  زبانم از
  )318:همان(وجود انگیختی   صحراي به   یریتغ گرد                  نقاب      یر بر رویتغ غبار از باشد  که تا
 :      شبستري از ابیات   خود بر یکی دیگر از تفسیرهاي   در یکی  یجیاله  

  )   49: 1388شبستري، (انا الحق  و گر خواهی  ي گو  الحق هوالحق           دیگر هستی   یستن  حق از جز
 و  استبود  نمود بی  ینهمو ممکنات،  کثرات وجود و  اوستمطلق و هستی و وجود دیگر نیست  ی هستیر از حق، غ  به«: گوید یم

قید و  اعتبار  به  کهاست، زیرا است ریی گو  الحق هو اگرگشتی،  حال  ین بد  متحقّق  چون. نیست  و غیر از این  است ین چن  که الحق
 هر  به  عارفالحاصل، . است منتفی  حقیقی  ییدو  چهاست؛   راست هم  یی گو  الحق انا اگر و، مالحظ است ي اعتباراطالق، غیریت 

  )327: 1388الهیجی، (” . است  راستداند،  یمجهت نماید، چون  حقیقت  یر از آن تعب  که  عبارت
تمیز است،  و  تفرقهشدن –از زایل ، عبارت » فنا«: گوید یم وداند  یمفنا  حالت  بهرا مربوط » شأنی ما اعظم  ی سبحان«قول  یجی اله  
و در این . . .  محو و نابود گشتبالکل   ذاتی  یتجلّ، در پرتو کثراتجمع  و  سالکمجازي  ی هست] اینکه یعنی [و حدوث  قدم  یان م

  مربوطانا الحق را وگفتن ” . نیست  یانم در سالک یهستاست، چه  حق  آن  ي  گوینده یقت حق  به افتد  استماع  سالک ازهرچه  حالت 
- محب سرّ  به  ه فجاء محبوب  جمالي  مشاهده در  که  استیمان ه و  وله و  دهشو   یرتح» سکر«: گوید داند و می یم سکر  حالت  به
به   و انبساط  و نشاط فرح  ي و  باطن در بعد و  تفرقهاز دوري ي  واسطه  بهید، رس  محبوب جمالي  مشاهده به  سالک رّس  چونرسد  یم
بیخودي  شد و از غایت  مرتفع  یز از مابین تم و  گشتعشق شد و عقلش، مغلوب  غافل   او از محسوسات حواس  در آمد که  نوعی  
  )473ـ472:همان(” . گوید می چه  داند که  نمی 

  :ها سنجی و نکته   نظریات اصلی   نکات  یبررس
  :هجویري. 1

 .     است  مشاهدت  حاصل و خداوند  موهبت و  جمع، » سبحانی«) الف
 ).      با خالق  سالک ي نور  وحدت( حلول و اتّحاد  به  نه  استحالت  به، است خداوند  نطق، بنده  نطق) ب   

 کند                         می یه توج» رمی اللّه  ولکن   اذر میت  یترم ما و«ي  یهآ با را  آن) پ
مرتبط “ اللّه فی   يفنا«ي مسئله  به” . بستاند  را از وي وي  ظاهر کند تا هستی  خود را بر آدمی  قهریت  ی تعال  حق«: ي جمله با) ت
  .             سازد یم
  . سازد یم  مرتبط، باهللا  بقاي ي  مسئله  به” . گردد ي و  نطقجمله،  ین ا  نطق تا« :ي جمله با)ث
  :جنید. 2

 ).  وجد(است  کرده  فراموش   خویش از دیدن   خاطر حق  به  شط حیات این  ي  یندهگو) الف
 ).          با خالق  سالک  ينور  وحدت(سازد  یم تر  ملموس، » و مجنون یلی ل«یت حکا با را  آن) ب
  . است معرفتی  مقام   حاصل شط حیات  ین ا) پ
  :مولوي. 3

  .                                                        داند یم خدا نور و خدا  رنگ را  آن) الف
  .   است یدن رس) وحدت(رنگی   یک  به) تکثر(از رنگارنگی : گردد اندرو  رنگ  ها یک یسهپ/ هو  خم  رنگ  است  اهللا صبغۀ) ب
  ).                                                             با خالق  سالک ي نور  وحدت(سازد  می یرفتنی پذ» آتش و  آهن«یل تمث با را  آن) پ
 .       احدیت، نظر دارد ذات  و بقا به  وجود مجازي  ي فنا  به) ت
 سکرووجد           :التلم خم یدمنمگو ازطرب/ قم  ییشافتدوگو خم درآن چون)ث

  موهبت: زاجتبا یک مال مسجود  هست/ نور گیر ز از خدا  چون  ی آدم) ج
  :کاشانی. 4
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  .                                                                        داند از سکر می ی ناش را  آن) الف
  .                                                                           راز است  افشاي  ینوع) ب
  .                                                                       است  ذات واجدآن،   ي یندهگو) پ

  :همدانی  القضات ین ع. 5 
  .             شود نیز محو می معرفت  مرحله   در این داند که  می معرفتی  مقام   یک را» انا الحقو  شأنی  ما اعظم  ی سبحان«) الف
  .                                                                 اهللا فی  ي فنا: است نمانده  یزي چ  عارف از) ب
  .       با خالق  سالک  نوري  و وحدت باهللا  ي بقا: باشد  سالک  خالق نبودهیچ، جا سالک،  ینا) پ
  .                                                                   است  مجاهده و  سلوك  حاصل) ت
  . خداوند است  شطح این  حقیقی  ي  یندهگو) ث
  :شبستري. 6

                                          .                                       است اسرار  کشف) الف
  .                                                                  گوید یم را» انا لحق«خود حق، در واقع ) ب
         . در برابر خداوند است  موجودات از تسبیح  یري تعب، » انا لحق«، هستند و انا الحق ي  یندهگوعالم،  ي  همه) پ
 .           » الّا بحمده یسبح   شئ  من  ان و«ي  یهآ  به استناد) ت
 . » العالمین  رب  انا اللّه انّی  یا موسی   ان  الشجرة  من«ي  یهآ  به استناد) ث
 . میسر است  یا تصدیق )معرفت(کشف  از طریق   شطحیات حقیقت   یافتدر) ج

 .     نظر دارد» اللّه  فی ي فنا«ي  مسئله  به: خال شد از خود چون  ی خال کو  آن هر) چ
 .نظر دارد باهللا  بقاي  ي  مسئله  به: شد صدا و  صوت و اندر  الحق انا) ح
   وجود  وحدت: الحق دیگر هستی   یستن  حق از جز) خ

 ).سکر و وجد( مخمور گیر و خواه   مست ی خواه تو/  منصور همچو  عالم  ذرات  همه) د 
 .مجاهده و  سلوك: کاري را پنبه  خویشتن  ي کرد چو) ذ 
 . با خالق سالک  ي نور  وحدت: چرا نبود روا از نیکبختی/ یدرخت از  الحق انا باشد روا) ر 
                              . متفاوت  معرفت و  وحدتکثرت، : و بعد و سیر زورق  از قرب  یکی/ انا الحق  گفت   از بحر وحدت یکی ) ز
  :الهیجی. 7

 . داند یم فنا  به  مربوط را» سبحانی« و سکر  به  مربوط را» انا الحق«) الف
  .                                                                                       راز است  يافشا) ب
 .     کثرت و  وحدت: وجود انگیختی صحراي  به  یریت غ گرد/  نقاب  یر بر رویتغ غبار از باشد  که تا) پ
 .       او  ذات و بقا به   است احدیت  در دریاي  شدن  ی فان: مطلق باقی   حق و به   باش  ز خودي ی فان) ت

 .         باهللا ي بقا: است  شده  الحق انا  نطق  به  ناطق  حق  لسان  به) ث  
 .                   وجود  وحدت: و وجود دیگر نیست هستی   ز حقیر اغ  به) ج
  .                                                                      دارد  اشاره  خالق با  سالک  وحدت  اصل  به) چ
 داند       یم) معرفت(عیانی  ـ  ید کشفی توح  نوع از را  حلّاج  حال) ح
  وجد                                                                 : گشت  عشق  مغلوب  عقلش) خ
 .                                       مجاهده: در گذشتند  کثرت  از مراتب تصفیه  یق طر  به  اله  راه  سالکان) د

  . پردازد می  شبستري  اعتقادي اصول  تمام   یینتب  به) ذ
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  :  ها تأویل  ي یسهمقا

  یاتشطح این  تأویل به  عرفانی   اصل یزده س از  استفاده با ها آن  که داد  نشانبرجسته، عارف از هفت عرفانی تأویل هفت   ي یسهمقا  
  خود به  یلتأو درعارفان،  از این  هر کدام   شود که می داده   شود و نشان می پرداخته   اصول این  ی معرف  بهقسمت در این  اند که  پرداخته

 :اند داده  نشان  توجه، اصول از این   یک کدام 

 .   و الهیجی ي شبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، جنید، مولوي، : با خالق  سالک  ينور  وحدت. ا  
 .                و الهیجی  يشبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، مولوي، : اهللا فی  يفنا. 2
 .                       و الهیجی ي شبسترهمدانی،   القضات ین عهجویري، مولوي، : باهللا  يبقا. 3

                           .                                     جنید، مولوي، کاشانی، شبستري، الهیجی: وجد. 4
 .                   مولوي، کاشانی، شبستري، الهیجی: سکر. 5
 .                    همدانی، شبستري، الهیجی  القضات  ینعجنید، : معرفت. 6
  .                                                          کاشانی، شبستري، الهیجی: راز يافشا. 7
 .           همدانی، شبستري، الهیجی  القضات ین ع: مجاهده و  سلوك. 8
 . و شبستري  یجیالهمولوي، : وحدت و  کثرت. 9
 .       و هجویري  يمولو: موهبت. 10 

 .  و الهیجی ي شبستر: وجود  وحدت. 11
  هجویري                                                                               : تفرقه و  جمع. 12
 . هجویري: مشاهدت. 13

  
  نتیجه                                                                                        

 :            است و متشابه  متفاوت اندازه   تا چهها  آن تأویل  داد که  عرفا نشان  دیدگاه   ي یسهمقا  
   

  تشابه  تفاوت  یعرفان اصل
  6  1  با خالق  سالک  ينور  وحدت. ا

  5  2  اهللا فی يفنا. 2
  5  2  باهللا يبقا. 3

  5  2  :وجد. 4
  4  3  سکر. 5
 4 3 معرفت. 6
 3 4 راز يافشا. 7

 3 4 ومجاهده سلوك. 8
 3 4 ووحدت کثرت. 9

 2 5 موهبت. 10
 2 5 وجود وحدت. 11
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 1 6 وتفرقه جمع. 12
 1 6 مشاهدت. 13

 
 : عبارتند  از یب ترت  بهکه   یافتاست، دست  یل دخشطحیات این   در تأویل  که  اصولی  ترین   يمحور  به،  توان یماساس،   ین ا بر

 . معرفت. 6سکر . 5وجد . 4باهللا  ي بقا. 3اهللا  فی  ي فنا. 2با خالق  سالک  ي نور  وحدت. 1
ي اعتقاد  اصولیین تب  بهشطحیات،  ین ابا تأویل و هم . اند کردهاستفاده در تأیید دیدگاهشان شاهدي  عنوان  بهیات، هم شطح از عرفا 
اصول  یی شناسادر   یاديز  سهماست،  توانسته   شطح این  برجستگی  که   است این  ي  دهنده امر خود نشان  اند و این  خود پرداخته 
اعصار در طی عقاید آنان  بر هماهنگی   یلیدلباشد، خود  یمتصوف  ی مبان جزء اصول این  جا که  باشد و از آن داشته  آنان  فکري  

 دقّتپردازد،  یم  مبحث نای به  دقیق  ی ول  پنهان، اي گونه به   یريهجوکه،   است  ینااست،  توجه  ي  یستهشا  چه  آن اما  است  مختلف
در  که  ی خاص  روش با و  است داشته  مبذولآن،  به   خاصی توجه  دهد که  یم  نشان، » المحجوب کشف« در  مطلب–این  یوستگی پ در 

- شاهدي، در تبیین  عنوان  بهشطح،  سازد و از این پذیر می یه توج را  آندارد،  توجه  قابل  ي ها نمونهو آوردن مطالب مستند ساختن 

  شاهدي عنوان  به   از آن ي مولوپردازد،  یم» شأنی ما اعظم  ی سبحان«تأویل  ید آشکارا به جنکند،  یم، استفاده »تفرقه و  جمع«مبحث 
در تبیین    یاصلعنوان  به را  آنهمدانی،  القضات  ین عسکر است،  مفهوم  در تبیین   کاشانی  یلتأوکند،  یم  استفاده، مطالب در ضمن 
» راز گلشن«خود بر   شرح در ضمن   دهد و الهیجی یمآن اختصاص را به جداگانه گیرد، شبستري، مبحث  یم کار  بهمعرفت، 
 تر مشخص جا  آن ازدر نزد عارفان شطحیات این و حساسیت  یت اهمدهد،  یم  نشانشطحیات،  این  تأویل  را به  خاصی  ي عالقمند

  . پردازد می شطح  ین ا  به، هروي  یرحسینیام  سؤال  جواب در، شود که شبستري یم
عرفان بنمایانند،  ي واد  وارستگان مقامات و  احوال ازي نمودار  صورت  به راکنند، شطحیات،  یم  تالش خودهاي  یلتأو با  عارفان  

ین اپایانی ي  نکتهتر سازد و  ها دقیق آن  فکري مفهوم  تر سازد و نظرها را در یافتن  را برجسته آنان  ي فکر تواند، مبانی یمکه نموداري 
قرآن، با آیات ، آن  ساختنعرفا و مستند  هاي  یلتأو ازی استنباط  اصل–سیزده یان م از  اصل ده  به  دادننشان که، شبستري، با توجه  

- است،  توانسته  باشد که  ی شرحترین،  ید دقیقشا، الهیجی دارد و شرح  خواننده  ی ذهنو اقناع  یات شطحاین  در تأویلي ا عمده  سهم

  .      کند معرفی   مشروح ي ا گونه  به را  آن و دهد  نشانتوجه، ، اصول  تمام  به خودشطحیات را بنمایاند، در تأویل  ین ا  نکات  تمام
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