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چکيده
در ميان گنجينههاي زبان و ادبيات فارسي کهن ،يک نوع ادبي خاص به نام اصطالحات عاشقانه و صوفيانه
هست که کمتر محل توجه واقع شده است .الفاظي که در تصوف کالسيک معناي حقيقي داشته و سپس در
تصوف عاشقانه قرنهاي هشتم و نهم به بعد رنگ و لعاب عارفانهاي به خود گرفت .درمجموع چندين تعريف
نامه مهم عرفاني در دست هست که در آنها الفاظي مثل خط ،خال ،زلف ،روي و يا الفاظي چون مي ،ميخانه و
رند تاويل شده اند .گلشن راز شبستري از اين گونه آثار به شمار مي آيد ،اثري که در قرن هشتم هجري به
روشي صوفيانه الفاظ را در بستري عارفانه تاويل و تفسير نموده است .اثري ديگر به نام مرات المعاني متعلق به
جمالي دهلوي هندي هست که باز به همان سبک و سياق به تاويل الفاظي بيشتر در اين زمينه پرداخته است .در
اين مقاله تالش شده است که سير توجه شاعران ادب فارسي به مقولهي رمز و تاويل عرفاني – صوفيانهاي
بررسي شود و در پايان به تطبيق گلشن راز و مرات المعاني بپردازيم.
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مقدمه
گلشن راز و مرات المعاني
گلشن راز را شيخ محمود شبستري به سال  717هـ..ق به رشته نظم کشيده است و نسخههاي مختلف آن،
دربردارنده حدود  1111تا 1011بيت است .اين منظومه در پاسخ به سواالت اميرحسيني هروي به روشي
صوفيانه و با تاويلي عارفانه سروده شده است .مثنوي مرات المعاني جمالي دهلوي نيز اثري است که در آن
الفاظ به سبک و روش گلشن راز تاويل عرفاني شده اند ،اين اثر در سده دهم هجري به خواهش مردم همدم
وي سروده شده است و در اين اثر به شيوه صوفيانه الفاظي چون مي و مطرب و رخ و زلف و خط و خال و...
در  981بيت تفسير يافته است .پيشرو جمالي در مرات المعاني گلشن راز شبستري است ولي تعداد الفاظ
مشروح و مطرح جمالي بيش از اثر شيخ است .الفاظي چون ،رندي ،صبر ،شکر ،سکر و  ...از سوي جمالي نيز
تفسير تازه و نو يافته اند .شباهت اين دو اثر در به کار گرفتن زبان صوفيانه اي است که هردو شاعر در اثر
خودشان تحت تاثير تصوف شعر پارسي و حتي مکتب ابن عربي به کار گرفته اند.
در شناخت جمالي دهلوي و آثارش
جمالي دهلوي ،حامدبنفضلاللّه ،شاعر ،تذکرهنويس و از مشايخ سهرورديه هند است .وي به شيخ جمالي
کَنْبَوي ،درويش جمالي ،مالجمالي ،شاه فضل اللّه جمالي و جمال الدين فضل اللّه نيز شهرت دارد
(جماليدهلوي ، 1101 ،مقدمه راشدي1 :ـ )4جمالي از قومکنبو /کَنْبوه بود که در پنجاب و اطراف دهلي زندگي
ميکردند .تاريخ تولد وي احتماالً ( 968همان ،مقدمه )0 :يا ( 940احمد )114 :است .درباره دوران کودکي،
تعليم و تربيت و استادان او در علوم ظاهري اطالع چنداني در دست نيست .در تصوف مريد سماءالدين کَنْبوي
دهلوي(متوفي) شد .سماء الدين از سلسله سهرورديه و خليفه کبيرالدين اسماعيل بخاري بود .جمالي در
هندوستان و کشورهاي اسالمي به سيروسياحت پرداخت و در اين سفرها با عارفان و شاعرانِ بسياري ،از جمله
با عبدالرحمان جامي ،ديدار کرد (جمالي دهلوي .)118 :1111 ،سال وفات او را  848ذکر کردهاند ،و مقبره وي
در دهلي است.

آثار جمالي دهلوي
تذکره سِيرالعارفين
جمالي اين اثر را بين سالهاي  819تا  841نوشته و بيشتر شهرتش به سبب تأليف همين کتاب است .اين
تذکره شرح حال سيزده عارف از سلسلههاي چشتيه و سهرورديه است که آخرين آنان سماءالدين کنبوي است.
جمالي در ضمن شرح حالها ،به شرح سير و سفرها و مالقاتهاي خود با شاعران و علما و عرفا نيز پرداخته
است .او براي نوشتن شرح حال عارفان از کتابهاي معتبر استفاده کرده ،اما درباره مرشدش ،سماء الدين ،بيشتر
مشاهدات شخصي خود را نوشته است .اين کتاب «همانند تذکره االولياء عطار نيشابوري است که جمالي
دهلوي آن را در شرح احوال سيزده تن از مشايخ صوفيه هند در حدود سال  841نوشته است .اوليانامه جمالي
به نثر است ولي در ابتداي ذکر هر يک از مشايخ ،ابياتي هم در نعت وي سروده و سپس اوصافي را به تقليد از
تذکره االوليا عطار از براي شيخ مورد نظر ذکر کرده است(».پورجوادي )189 :1190،در اين کتاب اظهار عالقه و
توجه خاطر جمالي به جامي که با وي مالقاتي علمي و دوستانه داشته است و هم چنين تعلق خاطر وي به
فخرالدين عراقي و کتاب لمعات وي مشهود است.
مرات المعاني
مثنويعرفاني به فارسي ،که در آن نکات و مسائل را به صورت تمثيل بيان نموده است(راشدي)77: 1101 ،
اين کتاب در زمره تعريف نامههاي عرفاني -صوفيانه است که شاعر خوش ذوق آن بر مذاق صوفيان به تعريف
شاعرانه و عاشقانه از لغات و اصطالحات شعر صوفيانه پارسي نظير زلف ،و روي و چشم و ابرو و ...روي
آورده است؛ به روشي مانند گلشن راز اثر شيخ محمود شبستري« .مثنوي مرات المعاني جمالي به وزن مثنوي
موالنا جالل الدين بلخي است که روي هم رفته شامل  981بيت است و در اين ابيات عمدتاً الفاظي که جنبه
رمزي دارد و در زبان شعر صوفيانه -عاشقانه فارسي به کار رفته ،تعريف شده است .الفاظي مانند اسامي اعضاي
بدن معشوق -روي  ،رخسار ،خط ،ابرو ،چشم و غيره -و همچنين مي و ميخانه و مي فروش و امثال
آنها(».پورجوادي )18 :1190،تازگي کار جمالي دهلوي در اين است که وي اصطالحاتي صوفيانه چون صبر،
شکر رضا و تسليم را نيز تعريف نموده و به روشي خاص خويش رمزگشايي نموده است .خود شاعر در بيان
سبب تاليف اين آيينه معاني که صورت او ،من حيث المعني زنگ زداي آيينه قلب آمده است چنين گفته است.

خاطر مـن بـس که حسـن انگيز گـشت

خاطـــر مــردم به ســويم تيز گشـت

هر کســي از بهــر آن حســن و جـمال

هر زمان از من هــمي کردي ســـوال

گــه يکــي از زلف پيچــيدي به مــن

گه يکـي از لب همي راندي ســـخن

گــه يکــي جـستي نـشان خـد و خال

گه يکي زان روي و مو کردي سوال

از بـــت و بـــتخــانـــه و زنّـــار نيـــز

در طلــــب بودنــــد از بهـــر تمــيز

طالبــان را زين نمط هـر روز و شــب

في الحــــقيقه بــود اين صـدق طلب

هـــر چـــه بـود از آشکــارا و نـــهان

اصطـــالح صـــوفيان کــردم بيـــان
( جمالي)84-81 :1194 ،

اين گونه روش از زمان قبل از اين شاعر ،در ميان سخنوران و شاعران فارسي بوده و ما نظيرش را در
گلشن راز شبستري ،مرآت عشاق ،رشف االلحاظ في کشف االلفاظ مي بينيم ،وليکن مي توان ادعا نمود که کار
جمالي تنوع و تازگي بيشتري دارد ،و آن را بر ساير آن کتب در اين نوع ادبي برتري و رجحان است .پس
جمالي دهلوي به اعضاي جسم انساني به چشم عرفاني مي نگرد و بحث ها و نکات معرفتي و به دور از شائبه
و غرض جسماني را مطرح نموده و هر لوث و هاجسهاي را از ساحت مقدس توصيفات عاشقانه در ادب
فارسي دور مي سازد.
منظومه مهر و ماه
بلندترين مثنوي جمالي دهلوي ،که در سال810هجري ،هنگام سفرش به حج ،بنا به سفارش اهالي تبريز،
سروده است .اين مثنوي داستان عاشقانه شاهزادهاي به نام ماه و شاهزاده خانمي به نام مهر است(همانمقدمه:
 .)81سيد حسامالدين راشدي ايناثر را تصحيح کرده و بر آن مقدمه نوشته و آن را در  1101در راولپندي
پاکستان به چاپ رسانده است .جمالي کنبوي دهلوي در دوران سياحت از راه هرات به تبريز آمد و بنا به
توصيۀ اهل ادب تبريز مثنوي « مهر و ماه » را سرود .اين مثنوي در تاريخ ادب فارسي شبه قاره هند از حيث
قدمت داراي اهميت خاصي است زيرا پس از امير خسرو دهلوي ،که سکوتي دويست ساله بر ادب فارسي
حاکم گشته بود به اين وسيله درهم شکسته شد و يکي از زيباترين مثنوي هاي حماسي غنايي به نام «مهر و
ماه» را سرود .شيخ موالنا جمالي ،مثنوي مهر و ماه خود را به سبک مثنوي مهر و مشتري عصار تبريزي سروده

است .مهر و مشتري منظومهاي عاشقانه به زبان فارسي و در قالب مثنوي نوشته محمد عصار تبريزي است که
در سال  779هجري قمري در وزن خسرو و شيرين سروده شده و داراي  0181بيت است.
ديوان اشعار به فارسي
جمالي دهلوي را ديوان اشعاري است که شاعر در آن به قالب هاي قصيده ،غزل ،ترجيع بند و ترکيب بند
و ...طبع آزمايي کرده است .آن چه که در اين باره محققان آثار وي گفته اند اين است که از اين ديوان وي جز
اندک قطعاتي برجا نمانده است «.ديوان جمالي بسيار نادر است و تاکنون به وجود دو نسخه خطي آن اطالع
پيدا کردهايم و بس و آن به قرار زير است -1 :نسخه حبيب گنج  -8 ...نسخه رامپور :متعلق به کتابخانه دولتي
رامپور است(».راشدي ،مقدمه ديوان جمالي)91 :
پيش از وارد شدن به بررسي و تطبيق دو کتاب گلشن راز و مرات المعاني ،الزم است شمهاي در باب مسئله
رمز و رمزپردازي و علل شيوع آن در ادب فارسي بپردازيم و روشن سازيم که چه کتابها و منظومه هايي در اين
زمينه نگاشته و سراييده شده است و سير تاريخي اين نوع ادبي را نيز تحت دو عنوان «تعريف نامه هاي
فارسي» و «مسئله رمز و تمثيل در ادب فارسي» کنکاش کنيم.

رمز و تمثيل در ادب صوفيانه  -عاشقانه
داستانها و حکايتهاي فراوان رمزي که در آثار نويسندگان و شاعران ايراني همچون سهروردي ،ابن سينا،
مولوي ،عطار و … وجود دارد ،نشانگر شدت عالقه و رغبت اين نويسندگان به بهرهگيري از رمز و تمثيل براي
بيان مفاهيم ذهني است .مسلماً بسياري از حکايتها ،روايتها و داستانهايي که در متون صوفيه آمده و تفسير
عرفاني شده ،در اصل ،بدون مفهوم رمزي و تمثيلي بوده است ،اما قابليت اين روايتها و داستانها براي
پذيرش اين معاني ثانوي و تمثيلي ،باعث شده است که ذهن رمزگراي نويسندگان و شاعران صوفي مشرب آنها
را به گونهاي تمثيلي بازپروري کند .نويسندهي کتاب «رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي» در پيوند با
همين موضوع نيز نوشته است«:هيچ دليل قطعي وجود ندارد که به وجودآورندگان و خالقان اصلي اين
داستانها ،مفهوم ثانوي و تمثيلي آن را نيز با همان تفسير جزئيات در نظر داشتهاند ،اما کساني که مفهوم تمثيلي
از آن استخراج ميکنند و به تفسير اجزاي داستان ميپردازند ،در واقع ،گويي اين فرض را که منظور گويندگان

و نويسندگان داستانها چيزي جز آنچه ظاهر آنها مينمايد ،بوده است ،پذيرفتهاند(».پورنامداريان)187: 1164،
اگر دشواري بيان و تفهيم معاني انتزاعي ،بسياري از نويسندگان و شاعران را ناگزير کرده است که به دامن تمثيل
و رمز پناه ببرند و از اين امکان بياني براي انتقال مفاهيم ذهني خود بهره جويند ،اين سنت باعث شده است که
برخي از نويسندگان و شاعران نيز در شرايط ويژه فرهنگي جامعهي ايراني -بويژه از سدهي نهم تا سيزدهم-
بعضي از داستانها و افسانههاي عاشقانه را تنها با اندکي رنگ و لعاب عرفاني بازنويسي کنند و به ذهن عمومي
جامعه بسپارند .استفاده از امور محسوس براي بيان مفاهيم انتزاعي در ادبيات سابقهاي ديرينه دارد .ادب عرفاني
بيش از گونههاي ديگر ادبي بر رمز و تمثيل آغوش گشوده است(.حسن لي ،مقدمه مثنوي مهر و ماه)8 :1196 ،
در متون رمزآميز ادب عرفاني ،از همان آغاز ،بارها به معاني مجازي واژهها و اصطالحات اشاره شده است ،اما
آشکارترين متني که به روشني مفاهيم ثانوي برخي از اصطالحات را باز نموده است ،گلشنراز از شيخ محمود
شبستري ( وفات  781هجري) است .اين روش عرفا است که اصطالحاتي براي خود وضع کرده اند تا بدين
وسيله اسرار و مخدرات عالم ملکوتي را به زبان مخصوص به خودشان بيان دارند .اين نعل باژگونه زدن از
سوي عارفان با اعتراض و ناباوري از سوي عاميان هم مواجه مي شود اما با غور و غوص در ادب و عرفان
شعر فارسي به اين مسائل گنگ مي توان دست يافت(.دارابي)17 :1107 ،

اصطالحات صوفيانهي شعر عاشقانه
يکي از قديمترين و مهمترين مسائلي که در تصوّف مطرح شده است مسئله اصطالحات صوفيه و معاني آن
ها است .اين مسئله معموال در کتابهاي جامعي که صوفيه از قرن چهارم به بعد تأليف کردهاند در ضمن باب يا
فصلي جداگانه مطرح گرديده است .مثال بخشي از کتاب اللّمع ابونصر سرّاج طوسي«کتاب البيان عن
المشکالت» است که خود مشتمل بر دو باب است :يکي«في شرح االلفاظ المشکلۀ الجاريۀ في کالم الصّوفيۀ» و
ديگر «بيان هذه الفاظ» .در رسالۀ القشيريه نيز باب مستقلي به تفسير و شرح معاني الفاظ مشکل در زبان صوفيه
اختصاص داده شده است .نظير اين بحث را در کتاب کشف المحجوب هجويري نيز ميتوان مالحظه کرد.
عالوه بر مطالبي که اين نويسندگان در توضيح الفاظ مشکل نوشتهاند ،مطالبي هم در ضمن بحث احوال و
مقامات يا منازل آوردهاند که خود به بحث الفاظ و اصطالحات مربوط ميشود.

در مجموع خاصيت زبان شعر و نثر ادبي فارسي در اين است که الفاظ عادي ولي تاويل پذير در کسوتي
ايهامگونه ،استعاري و مجازي نموده شوند .اگر شاعري دمادم از مي و ساقي و شراب حرف مي زند و ساقي
نامه هاي فراوان دارد ،آيا اين شاعر ترک ادب شرعي کرده است و شرب اليهود صفت آن مي شود؟ به گمان ما
که اصالً چنين نيست .نظامي گنجوي شاعر مثنوي سراي برجسته ادبيات فارسي قرن ششم يکي از جمله هزاران
شاعر ما است که بسيار از اين سخنها گفته است ،ولي به ادعاي خودش سوگند ياد ميکند که لفظهايي اين
چنين عاريتي اند و قصد وي شادي انگيزي و خوشي است نه چيزي ديگر .اين شاعر در بيان حسب احوال و
روزگار و در کتاب شرف نامه خويش اين مسئله را روشن بيان مي دارد که:
نپنداري اي خضر فرخـــنده پي

کــــه از مـــي مرا مقصــود هست مــي

از آن مي همه بيخودي خواستم

بـــدان بــي خــودي مجلــس آراســتم

مرا ساقي از وعــده ايزدي است

صبوح از خرابي مي از بيخودي اســــت

وگر نه به يزدان کـــه تا بوده ام

بــــه مــــي دامــــن لــــب نيـــالوده ام
(نظامي ،شرفنامه)

پس اين چنين الفاظ که در اشعار فارسي زبانان به گستردگي و فراگيري زياد به چشم مي خورد ،بر مبناي
معاني مجازي و غيرحقيقي بنا نهاده شده اند .و اين خاصيت زبان فارسي در شعر است که کلماتي خاص چون
اعضاي بدن معشوق به شيوه اي فراتر از واقعيت ،و به شکل عرفاني و بر مذاق متصوفه تاويل بشوند .توجه
خاص نويسندگان و شاعران در اين زمينه در تاريخ ادبيات فارسي قابل بررسي است .به عبارت ديگر ،اين الفاظ
در کتابهاي جامع صوفيه در دوره کالسيک و يا در رسائل و کتابهاي ديگري که صوفيه درباره اصطالحات و
احوال و مقامات نوشتهاند به عنوان «اصطالحات صوفيه» تلّقي نشده است و هيچ نويسندهاي تا قرن هفتم ،به
طور منظم و سيستماتيک ،به تعريف آنها مبادرت نکرده است.
«مراحل تکوين تصوّف کالسيک را ميتوان به مراحل رشد درختي تشبيه کرد .در قرن دوّم تصوّف به
صورت نهالي در تمدّن اسالمي ظاهر ميشود .در قرن سوّم به درختي تبديل ميشود .و در قرن چهارم به ثمر
مينشيند و مشايخ صوفيه و نويسندگان و شعرا در قرن پنجم از اين ميوه بهرهمند ميشوند .در همين قرن،
تخمي که در درون ميوه است در زمين خراسان کاشته مي شود و نهال ديگري از آن ميرويد .نهال تازهاي که در
زمين خراسان تخم تصوّف کالسيک ميرويد مذهب تصوّف عاشقانه است .اين مذهب نيز ،مانند تصوّف

کالسيک ،زبان و الفاظ خاصّي پيدا کرده است .در حالي که زبان تصوّف کالسيک به منزله يک زبان علمي
تلقّي مي شده است ،زبان مذهب تصوّف عاشقانه يک زبان شاعرانه است .بنابراين ،اين دو زبان هر چند که
در اصل با هم اشتراک دارند ،در زبان متفاوتاند .همان طور که تصوّف کالسيک و زبان آن به مرور زمان،
حدودا از اواسط قرن دوّم تا اواسط قرن چهارم ،شکل گرفت و در قرن پنجم به کمال خود رسيد ،مذهب
عاشقان و زبان آن که زبان شعر عاشقانه -صوفيانه فارسي بود به مرور زمان تکوين يافت .قرن پنجم هجري
اوّلين مرحله از مراحل شکل گيري اين زبان است و نظير قرن دوّم هجري براي زبان تصوّف کالسيک است.
قرنهاي ششم وهفتم نيز در تاريخ شعر عاشقانه-صوفيانه نظير قرنهاي سوّم و چهارم در زبان تصوّف کالسيک
است»(پورجوادي.)0-4 :1171،
شعراي صوفي در اشعار عاشقانه خود از نظر عاشق به روي معشوق الهي و ديدن چشم و ابرو و خد و خال
او ،و از ناز و کرشمه او سخن گفتهاند .معشوق در خواب و بيداري نزد عاشق ميآيد و با او سخن ميگويد ،به
او شوق و محبّت ميورزد و گاه به او ميخندد و گاه به وي عتاب ميکند .البته ،اين نوع اشعار در عصر عين
القضاه نيز در محافل صوّفيه يا در آثار ايشان ،از جمله آثار خود عين القضاه ،نقل ميشد .ولي گوينده اين قبيل
اشعار لزوما صوفيان نبودند ،و تعداد اشعار عاشقانهاي که توسط خود صوفيه سروده شد ،بسيار اندک بود .زبان
شعر عاشقانه -صوفيانه ،در اين عصر ،هنوز در مراحل اوّليه تکوين خود بود .و لذا تا حدودي به همين علّت
است که عين القضاه آنها را به عنوان الفاظ صوفيانه مطرح نکرده است .البته ،قاضي در تمهيدات درباره بعضي از
اين الفاظ ،از جمله زلف و خد و خال ،سخن گفته و به معاني عرفاني آنها اشاره کرده است ،و ليکن در آنجا نيز
اين الفاظ را به منزله«اصطالح»صوفيانه در نظر نگرفته است .اصطالح صوفيانه براي عين القضاه ،الفاظ دسته اوّل
يعني الفاظي است که به علم تصوّف و يا به زبان تصوّف کالسيک تعلّق دارد( .همان)86 :

تعريف نامه هاي فارسي
يکي از زمينههاي تحقيقي مهم در تاريخ تصوّف و عرفان اسالمي مسئله اصطالحات است .نويسندگان و
مشايخ عرفا و صوفيه عالوه بر فصول و بخشهايي که در کتب خود به اين مبحث اختصاص دادهاند ،رسالههاي
مفردهاي نيز به شرح اصطالحات اختصاص دادهاند که متأسفانه هنوز بسياري از آنها به صورت خطّي در

کتابخانههاي مختلف نگهداري ميشود .الزمه تحقيق و بررسي و طبقهبندي اصطالحات عرفا چاپ و نشر همه
آنهاست .پس از تصحيح و چاپ اين رسالههاست که ميتوان به درستي آنها را طبقهبندي کرد و به تدوين يک
فرهنگ مصطلحات در تصوّف و عرفان مبادرت کرد( .پورجوادي(84 :1160 ،
اوّلين اثر مستقل در اين باب رسالهاي است تحت عنوان رشف االلحاظ في کشف االلفاظ منسوب به شرف
الدّين تبريزي که در اواسط قرن هشتم نوشته شده است .اين رساله که به غلط به فخر الدّين عراقي هم نسبت
داده شده و بارها به نام او چاپ شده است که جامعترين اثر در استعارات شعر صوفيانه فارسي است و در
حدود سيصد لفظ در آن تعريف شده است .يک اثر مستقل ديگر رسالهاي است موسوم به مرآه العشاق از
مؤلّفي ناشناخته .و اثر ديگر رسالهاي است از نويسنده گمنام ديگر که نگارنده اخيرا آن را چاپ کرده است.
اشعار گلشن راز محمود شبستري در شرح رخ و زلف و خط و خال و خرابات و غيره و شروح مختلف آن،
بخصوص شرح محمّد الهيجي به نام مفاتيح االعجاز ،و همچنين شرح شاه داعي شيرازي و نيز رساله مستقلّي
که وي درباره اصطالحات صوفيهّ به طور کلّي نوشته ،و رسالهاي که درويش محمّد طبسي نوشته ،و باألخره
رساله مشواق فيض کاشاني آثاري است که تا قرن يازدهم در شرح اين الفاظ به زبان فارسي نوشته شده است.
در قرن دوازدهم نيز محمّد دارابي(متوفّي )1171در رساله بيان اصطالحات اهل عرفان اين الفاظ را با توجّه به
ديوان حافظ شرح کرده است .اينها اهمّ آثاري است که تاکنون به چاپ رسيده است ،و آثار ديگري نيز عالوه بر
اينها هست که تاکنون به چاپ نرسيده است).پورجوادي)7 :1166،
با اين اوصاف و استعدادسازي زبان و ادبيات فارسي است که اين نوع ادبي ِآميخته با عرفان و شهود با
تصوف عاشقانه پيوند مي يابد و منظومه ها و مثنويهايي دلنشين خلق شد .آثاري که به انگيزه شرح سوابق
کاربرد الفاظ و اصطالحات در ادب فارسي پرداخته شدند و حرفي براي گفتن از خودشان به يادگار گذاشتند .از
اين شمار است دو کتاب گلشن راز شبستري و ديگري م رات المعاني جمالي دهلوي که در ادامه به بررسي
تطبيقي رمزگشايي اين دو عارف از الفاظ صوفيانه و عاشقانه پرداخته مي شود.
اشارات ارباب معاني
انگيزه شيخ شبستري پرده برداشتن از رخسار معاني حقيقي و ماورائي الفاظ تصوف عاشقانه است .او معتقد
است که جهان و مراتب موجودات مانند زلف و خط و خال و ابروست ،که هر يک دليل و نمودار مدلولي

مخصوص از اسماء و صفات آن ذات هستند ،و چنانچه در صورت و شکل انساني هر يک از اين مذکورات
عليرغم اينکه مخالف همديگر هستند ،اما هر يک به نوبهي خود ،محتاج بدان هستند و اگر يکي از آنها نباشد،
موجب نقص صورت است .به همين صورت نيز آن معاني معقول ( اسماء وصفات ) که اين صور ،داليل و
شاهد آن هستند ،حقايق مختلفي هستند ،که هر يکي در مرتبه خود ،در نهايت کمال و نهايت جمال واقع اند.
شيخ سپس به شرح و تفصيل اين رموز و اشارات مي پردازد ،بدين صورت که مثال«زلف» کنايه از تجلي
جاللي حق تعالي است ،و مراد از آن ،تعينات و کثرات است ،و«رخ» مظهر حسن خدايي است« .خط» عبارت از
جناب کبريايي است ،و مثال لطايف تجلي جمالي است ،و اشارت است به ظهور حقيقت جاللي در مظاهر
روحاني« .قد» ذات و حقيقت است در تعين ثاني« .خال» ذات مطلق است و نقطه وحدت )گلشن راز ،ابيات
)717-784
هـــر آن چيـــزي که در عالم عيان اسـت

چو عکـــسي ز آفتاب آن جهان است

جهان چون زلف و خط و خال و ابروست

که هر چيزي به جاي خويش نيکوست

تجلــــي گه جـــمال و گـــه جـالل است

رخ و زلــــف آن معــاني را مثال است

صفات حق تعــالي لطــــف و قــهر است

رخ و زلـــف بتان را زان دو بهــر است

چو محســوس آمــــد اين الفاظ مسـموع

نخسـت از بهر محسوس است موضـوع

نــــدارد عـــــالـــــم معنـــــي نـــهايت

کجــــا بيـــــند مــر او را لفـظ غايـت

هــــر آن معــــني که شـــد از ذوق پيدا

کــــجا تعبيــــر لفــــظي يــابــد او را

چــــــو اهل دل کــــند تفسيــر معنــــي

به مـــاننــــدي کنـــد تعـــــبير معنــي

که محسوسات از آن عالم چو سايه است

که اين چون طفل وآن ماننددايه اسـت

بـــه نـــــزد مــن خـــود الفـــاظ مـــاول

بـــــر آن معـــــني فتــاد از وضـع اول

به محسوسات خاص از عرف عام اســت

چــه دانــــد عام کان معني کدام است

نــــظر چـــون در جـــهان عـــقل کردند

از آن جـا لفــــظها را نــــقل کـــردند
)گلشن راز ،ابيات )717-784

از نمودهاي جمال محبوب اعضاي رخسار او است که چشم و لب بر ديگر عضوها جلوهگري بيشتري
دارد .چشم نظرگاه و محل جذب ساختن ديده ناظران به جمال محبوب است که خاصيت آن مستي و خمار

بودن است .جلوه گاهي که نه تنها ديده انسان بر آن ناظر است بلکه ماه و خورشيد و ديگر مظاهر هستي نيز
همين آيينه مي گردانند .چشمي که خمار و بيمار است به مستي ترغيب مي کند و لب وي نيز با لعل آبدارش
مي به عاشقان مي چشاند:
چو از چــــشم و لــبش انديــشه کردنـد

جهــاني ميپرســتي پيشــــه کردنـــد

اشارت به چشم و لب
نگــــر کـــز چشــم شاهد چيست پيدا

رعـايــت کـــن لــــوازم را بــدين جــا

ز چشمش خـــاست بيـــماري و مستي

ز لعلـــش گـــشت پيدا عـــين هستـــي

ز چـــشم اوســت دلها مست و مخمور

ز لعــل اوســـت جان ها جمله مستـور

ز چــشم او همــه دل ها جــگرخـــوار

لب لـــــــعلش شفــــاي جــــان بيمار

به چـــشمش گـــرچه عــــالم در نيايد

لبـــش هــر ســـــاعتي لطـــفي نمـايد

به شـوخي جان دمد در آب و در خاک

به دم دادن زنــــد آتـــش بــر افالک

از او هر غمـــزه دام و دانـــــهاي شــد

وز او هـــر گـــوشـــهاي ميخانهاي شد

ز غمـــزه مـــيدهد هســـتي بـه غارت

به بــوســه مــيکنـــد بــازش عـمارت
(همان)

محمد دارابي که ابيات مشکله ديوان حافظ را به روشي عارفانه و دقيق تفسير و شرح نموده است در
کتاب «لطيفه غيبي» به بيان رمز و راز اصطالحات عرفان و حتا تحت تاثير گلشن راز شيخ ،پرداخته است .وي
در بيان لب و چشم چنين معتقد است« غمزه و بوسه في ض و جذبه باطن را خوانند که نسبت به سالک روي مي
دهد و هرجا که لب و دندان گويند صفات حيات خواهند و چشم و ابرو صفت کالم و الهام غيبي را گويند که
از غيب بر قلب عارف واقع مي شود(».دارابي1107،ش)18:
ز چشمــش خـــون مـا در جـوش دائم

ز لعــلش جـــان مــا مــدهــوش دائم

بــه غمـــزه چشــــم او دل مــيربـــايد

بـه عــــشوه لعـــل او جــان مــيفزايد

چــــو از چشم و لبش جــويي کــناري

مر اين گـــويد که نـه آن گــويد آري

ز غــــمزه عــــالمــي را کـــار ســـازد
از او يـــک غمـــزه و جـان دادن از ما
ز «لمــح بالبــصر» شـــد حـــشر عــالم

بــه بـــوسه هــر زمـان جان مينــوازد
وز او يـــک بــوســه و اســـتادن از مـا
ز نـــفخ روح پـــــــيدا گـــشت آدم

نيـــايد در دو چشـــمش جــمله هســتي

در او چون آيد آخــر خواب و مــستي

وجـــود مـــا همه مــستي است يا خواب

چه نســـبت خـــاک را با رب اربــاب

خـــرد دارد از اين صــد گونـه اشـگفت

که «ولتصنع علي عيني» چــــرا گفـــت
(گلشن راز)

بايد توجه داشته باشيم که زلف و چشم و ابرو ،يا باده و جام و ميخانه و خرابات ،يا زمين و آسمان و
آفتاب ،در زبان شعر در دل الفاظ نيست و ما نميتوانيم با در نظر گرفتن هر لفظ به تنهايي ،به معناي آن برسيم.
معاني اين الفاظ حقايقي است در عالم يا عوالم روحاني ،و اين حقايق ذاتا با الفاظ پيوند ندارد .حقيقتي که
چشم خوانده ميشود با معاني اين لفظ در زبان معتاد يا شعر غير صوفيانه به کلّي متفاوت است .لفظ چشم
صرفا وسيلهاي است براي اشاره کردن به آن حقيقت .حتي براي اين منظور ميتوان از الفاظ ديگر نيز استفاده
کرد في المثل شاعر مي را رمز فيض مي داند که ساقي ازل در جام روح مي ريزد و محب را مي نوشاند .شيخ
شبستري لب محبوب و چشم وي را منظور نظر داشته و در واقع خواص و صفات چشم مخمور و لب جان
بخش وي را بگفته است .لب در نظرگاه شيخ همان نفس رحماني رب العالمين است .از لمحه چشم محبوب
ازلي حشر عالم انگيخته مي شود و از واسطه لب وي نفخي در روح آدمي افکنده که جان به تن خاکي بخشيده
است .يک زمان چشم محبوب غمزه مي دارد و آن نشان از مقام رجا و يک زمان چشم برهم مي نهد و آن نشان
از مقام خوف است.
باري ،جمالي دهلوي در بيان چشم که در اعتقاد وي منبعث از بصارت ذاتيه است چنين مي سرايد:
مــردمي را چشــــم بــاطــن باز کن

پــس نــظر بر عين معنـــي ســاز کــن

مــردمي کـــن ديــده معني گشــاي

تــا ببينــي نــــور از عيـــن خــــــداي

هــست چشم اينجا به معني نور ذات

کــو عيان بــــينــد وجــود کـــائنــات

چشــم آن باشد که از نزديـک و دور

روي اعيــان را عــيـان بــينــد ز نــــور

هســت بينـايي صفت ،آن ذات پاک

زين صـــفت هــرگز نــدارد انفکـاک

خواب و مستي چشم را زيبايي است

تــا نپنـــداري کــه نـابيـــنايي اســــت

هر چه در ديدن به اعيان رمزهـاست

گـــر نبينــي آن تمــامي غــمزه هاست

بيـند او چون قـــصد خونريزي کند

نـام مـــژگان را به ســـرتيـــزي کنــــد

عــــين بيـــنايي نشــان ذات اوست

غــمزه و مژگــان همـــه آالت اوسـت
(جمالي دهلوي)48 :1194 ،

چشم (بصر) آدمي راه دريافت درياي معاني است .چشم بينايي دارد و صفت آن بصيرت داشتن است «.مراد
از چشم بصي رت داشتن است نه باصره به قرينه خيال زيرا که باصره طاقت ديدن آن جمال ندارد ،ال تدرکه
االبصار و هو تدرک االبصار» (دارابي1107 ،ش )49 :و در واقع چشم همان نور ذات است ،نوري که حقايق
عالم الهوت و ناسوت را درمي يابد .به تبع «اهلل خبيرُ بصيرُ» الزم است که انسان نيز بصير و بينا باشد ،و اگر
خواب و مستي به چشم مي نشيند آن نيز الزم است تا بدان زيبايي دوباره بخشند .جمالي چشمي را که بينايي
خاص داشته باشد و به حقايق عالم واقف باشد ،چشمي مي داند که در واقع همان ذات محبوب ازل است .از
صفات و لوازم چشم ناز و دالل است که نشان از لطف و مقام رجا است و از سويي هم تير مژگان آن ،که نشان
از قهر محبوب و مقام خوف از آن است .با مقايسه نظريات و اشعار جمالي با دهلوي درمي يابيم که روش
جمالي دگرگونه است و روش وي در مرات المعاني به تعريف نامه هاي شعر فارسي نزديک تر است .شيخ
شبستري بيشتر هم و تاکيدش برصفت گويي و بيان لوازم هر لفظ و در واقع مجازگويي است ولي اساس کار
جمالي بر معادل يابي عارفانه است .هرچند که دو شاعر و عارف رمزگشايي و معني پردازي عارفانه را سرلوحه
کارخود قرار دادهاند.
نشانه هاي تاثيرپذيري جمالي دهلوي از روش و افکار شيخ شبستري نيز به خوبي ديده مي شود .لب در
گلشن راز رمز جان بخشي و شفاي جان بيمار است و همه صفاتش در لطف خالصه مي شود .در مرات
المعاني ،نيز جمالي اين نظر را دارد و در بيان لب ،اشاره مي نمايد که لب لطف ربّ الودود است .شيخ اشاره
کرد که «ز نفخ روح پيدا گشت آدم» ،جمالي نيز مي گويد که« :نفخه اي ز آن لب چو در آدم دميد /از وجودش
روح عيسا شد پديد(.جمالي)44 :

اشارت به زلف
در شعر بزرگان ادب اين مرز و بوم به مقوله زلف و معاني رمزي و داراي تاويل عرفاني توجهي وافر شده
است .در زلف چون کمندش اي دل مپيچ کانجا سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت از حافظ رهنمون ما در
اين گونه مسائل است که از خودمان بپرسيم معاني اين الفاظ عادي ولي رمزآلود در نزد اين شاعران چه بوده
است؟ شيخ شبستري را اعتقاد بر اين است که اين الفاظ معمولي تاويل پذيرند و در واقع معنايي فراتر از اين
جهان محسوس به خود دارند که بايد رازگشايي شوند .در واژه نامه اصطالحات تصوف که مسمي به مرات
عشاق و از مولفي ناشناس است در وصف و تعريف زلف نوشته است که :زلف « صفات جاللي و تجليات
جمالي را گويند که موجب استتار وحدت جمال مطلق شود( ».به نقل از برتلس)818 :1197 ،
بـــه نـــزد مــن خــــود الفـــاظ مــاول

بـــــر آن معـــــني فتــاد از وضـع اول

به محسوسات خاص از عرف عام اســت

چــه دانــــد عام کان معني کدام است

نــــظر چـــون در جـــهان عـــقل کردند

از آن جا لفــــظها را نــــقل کـــردند
(گلشن راز)

شيخ شبستري الفاظ صوري مشهود و مشهور را توصيفي عارفانه نموده است و معاني رمزآلود شعر متصوفانه
فارسي را با زباني ساده بيان نموده .مسئله متفاوت در اشعار صوفيانه و سرشار از ذوق فارسي نسبت به ساير
اشعار فارسي در اين است که منظور شاعران مداح و غزلسراي معمولي و عارف از اين مرجع ضمير او ،آن و
وي کي است؟ في المثل اگر شيخ شبستري مي سرايد « نــشد يک دل بــــرون از حلــــقهي او » منظور وي
مسلماً محبوب ازلي است ولي اگر سعدي که شعر عارفانه هم کم ندارد در غزلي مي سرايد« سلسله موي
دوست حلقه دام بالست /هر که در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست» ،منظور وي از اين دوست دقيقا
روشن نيست ،وليکن با پيگيري ديگر ابيات همين يک غزل سعدي درمييابيم که مرجع ضمير اين دوست هم
زميني است و هم آسماني است که حاکم ملک وجود در نظر شاعر است .شيخ شبستري در بيان زلف و صفات
و رمزهاي آن اين ابيات ذيل را سروده است:
حديــــث زلـف جانان بــــس دراز اســت

چه ميپرسي از او کان جاي راز اســت

مپـــرس از من حـــديث زلــــف پرچـــين

مــــجنبـــانيد زنـــــجيــــر مجـــــانيـن

ز قــــدش راستـــــي گفـــتم سخـن دوش

ســـر زلفـــــش مرا گفـــــتا فــروپوش

کـــژي بر راستــــي زو گـــشـــت غـــالب

وز او در پيچــــش آمـــــد راه طـــالب

همــــه دل هـا از او گــــشتـه مســــلســـل

همه جــــان ها از او بـــوده مقـــــلقـل

مـعلــــق صـــد هـــزاران دل ز هــــر ســو

نــشد يک دل بــــرون از حلــــقهي او

چــو او بــــــر کــــاروان عقــــل ره زد

به دســــــت خويــشتــن بر وي گره زد

نيــابــد زلــف او يــک لحــــــظه آرام

گهــي بــــام آورد گــاهي کــند شــــام

ز روي و زلف خود صد روزوشـب کرد

بســـــي بـازيچــههاي بوالعــجب کـــرد

گــــل آدم در آن دم شـــد مخـــــمــر

کـــه دادش بـــوي آن زلـــف معـــطـــر

دل مـــا دارد از زلــــفــش نـــشانــــي

کـــه خــود ســـاکــن نـــميگردد زماني

از او هر لحــظه کـــار از ســــر گـرفتم

ز جـــان خــــويشــــتن دل بـرگـرفــتم

از آن گـــردد دل از زلــــفــش مشوش

کــه از رويــش دلـــي دارد بــــر آتــش
(گلشن راز)

شيخ شبستري از شناخت کامل رمز مو و زلف جانان بازمي ماند واز دوستان خود مي خواهد که «حديث
زلف جانان مپرس که چون است» که اين خود از يک سنت ادبي سرچشمه مي گيرد و حافظ هم بدان معتقد
است زيرا که به توصيه لسان الغيب «:در زلف چون کمندش اي دل مپيچ کانجا  /سرها بريده بيني بي جرم و بي
جنايت ».از صفات زلف پي چش و چليپايي بودن آن است که اکثر شاعران صوفي بدان اشاره نموده اند .زلف که
هدف سفر سالک طالب براي تقرب به روي (وجه اهلل) است بدين صفت آراسته شده تا در حکم دشوراي راه
باشد .حافظ نيز به اين دقيقه عرفاني توجه نموده بود که به مدد زلف خم اندر خم محبوبش هوس چاه زنخدان
وي کرده است ،ولي افسوس که از راه گيسو به در مي افتد و از چاه به دام مي افتد.
جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت

دست اندر حلق آن زلف خم اندر خم زد

در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ

آه کز چــــاه بــرون آمـــد و در دام شــد
(حافظ)

در مورد اين مسئله تطابق و همساني لغات و ترکيبات اشعار شاعران صوفي مشرب و با ساير شاعران مهم و
بزرگ مي توان تحقيقات گسترده اي به انجام رساند .همين نکته که سلسله زلف و حلقه خم اندر خم زلف
معشوق را مورد توجه قرار داده اند ،قابل بحث است .شيخ شبستري گفته که دل ما از زلف مشوش محبوب
نشان دارد و علت پريشاني دل سالک و ما ،تاثيرپذيري از آن زلف خم اندر خم جانان است زيراکه ،هر جزوي
را به کل و منشا خويش راهي و شباهتي است.
دل مـــا دارد از زلــــفــش نـــشانــــي

کـــه خــود ســـاکــن نـــميگردد زماني
(گلشن راز)

حافظ سلسله زلف بتان را گله از دل شيدا مي داند و شيخ شبستري دل ناآرام و مقلقل را همانند زلف به
شمار مي آورد .در مرات المعاني جمالي دهلوي عالوه بر بيان رمز و تعريف نمودن از زلف و تاويل کردن آن
به مقوله «گيسو» نيز توجه کرده است .جمالي در کنار اين که زلف را عبارت از «جذبه الهي » مي داند« ،گيسو را
عبارت از سرّ غيب هويت» مي داند .صفات زلف و گيسو در مرات المعاني تقريباً يکسان و معاني گيسو همان
ها است که در بيان زلف ذکر شده است .در عشاق معاني که ذکرش گذشت نسبت به بيان گيسو چنين مي
خوانيم «:گيسو طريق وصول و اتصال را گويند به جمال مطلق و وجه حق که عالم غيب عبارت از آن است و
عروه وثقي و حبل المتين کنايت از آن اعتصموا بحبل اهلل جميعاً(.برتلس)880 :1197،
من و باد صبا مسکين دو سرگردان بي حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوي گيسويت.

گفــتم که کفر زلفــت گمـــراه عالمــم کرد

گفتــا اگــــر بــدانـــي هـــم اوت رهبـــر

آيـــد
(حافظ)
پيوندي که دل طالب و عاشق با زلف و به بياني ديگر با گيسوي معطر محبوب برقرار مي کند مي تواند از
بين برنده پليدي ها و زداينده لوث هاي دنيوي باشد .در نظرگاه جمالي عارف روح ما با پيوند داشتن با گيسو،
به حالتي مي رسد که صورت خاکي وجودي ما نيزدر بند آن مي شود و همچو او که سر به خاک دارد و پاک
است پاک مي شود و بدليل اين که هر تاري از آن گيسوي محبوب جاني تازه است جان طالب عاشق با وجود
پيوند با آن به جان نهان در آن نايل مي شود:
چون شــود با روح مــا پيــوند او

صـــورت خاکي شـــود در بــند

زان سبب آمد سر گيسو به خاک
جان نهان مي گشــت در بازار او

زان که او هم در بدايت بود پـاک
رشــته جـــان آمــده هــر تــار او
(جمالي)01 :1194 ،

محمد دارابي که رمزگشايي هاي وي در لطيفه غيبي و شرح ابيات حافظ ،بي تاثير از نظرات شيخ شبستري و
ديگر عارفان نيست در بيان شرح زلف مي نويسد که «:زلف يعني شئونات و کثرت اعتبارات و تعينات که زلف
عبارت از آن است و سبب حجاب مشاهده وحدت مطلق مي گردد( ».دارابي1107 ،ش)16 :
اشارت به خال
خال که نقطه سياهي بر روي رخسار و يا اطراف لب محبوب است در ميان اشعار شاعران پارسيگو بسيار و
به تکرر محل توجه واقع شده است و يکي از نقاط و جلوه هاي جمال معشوقگان است .خال نشان و رمز
وحدت است .در مرات عشاق ،در تعريف خال آمده است که خال «وحدت ذاتيه را خوانند که برزخ است ميان
احديت جمالِ وجه حق و ميان واحديت تعين اما نقطه سويداي دل آدم که مرکز دور فلک وجود است مجلي و
مظهر اين خال بود(.به نقل از برتلس )181 :1197درست شبيه به اين نظر که دل نمودي از خال است ،در اشعار
شيخ شبستري نيز مي خوانيم.
بر آن رخ نقطهي خــالش بسيــط اســت

کــه اصــل مرکـــز دور محيــط اســت

از او شـــد خــط دور هــر دو عــــالـم

وز او شــــد خـــط نفــس و قلــب آدم

از آن حــــال دل پرخـــون تبـــاه است

که عکـــس نقــطهي خــال سياه اســت

ز خالش حال دل جز خـون شدن نيست

کــز آن منــزل ره بيــرون شــدن نيســت

به وحـــدت در نبـــاشد هيــچ کثــرت

دو نــــقطه نــبود انـــدر اصـــل وحدت

ندانم خـــــال او عکـــس دل مـــاست

و يا دل عـــکس خـــال روي زيبــاسـت

ز عکــــس خــــال او دل گشت پــيدا

و يا عکـس دل آن جــا شـــد هــــويـدا

دل انـــدر روي او يــا اوســـت در دل

بـــه مــن پــوشيـده شـد اين راز مشکل

اگر هســـت اين دل ما عکـس آن خال

چرا ميبـــاشد آخـــر مخــتلف حـــال
(گلشن راز)

اين نکته که خال رخ محبوب بر دل محب انعکاسي زده و سويدا نام گرفته است در اشعار جمالي که به بيان
خال يعني «نقطه روح انساني» پرداخته ،نيز ديده مي شود .گرفتاري دل طالب عاشق در زيبايي خال لب و رخ
را ،ره بيرون شدن نيست و تمام عارفان را اين نظر است ا زجمله خالق يکي از زيباترين اين تلقي ها که
غزلهاي عرفاني بسيار زيبا از خود به جا و به يادگار گذاشته است ،حضرت امام خميني کبير است که در ضمن
غزلي مي سرايد:
چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم

من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم

در اين بخش باز به تاثيرپذيري جمالي دهلوي از نظريات و اشعار شيخ شبستري برمي خوريم هرچند که
پيچيدگي کالم هر دو شاعر به وضوح مشخص است ،از رازگشايي همه جانبه رابطه دل و خال بازمانده اند،
بخصوص شيخ شبستري از کارايي هاي متضاد خال و حاالت متفاوتي که موجد آن است سخن رانده است.
جمالي خال را جان ما و جانان را عين ذات مي داند که در سياهي اسما و صفات نهان شده است؛ اسما و
صفاتي که در خال سياه و سويداي دل طالب نهفته هستند:
روح اعظــم هســــت از انـــوار خـــدا

خال هرگز کـي شود از رو جــدا

خال جان ماســـت جانـــان عيـــن ذات

در ســياهي شـد ز اســما و صــفات

آن سيــاهي چيســـت يعــني صورتــش

روح را از ظلمـــت صـورت بکَــش

چون کشيدي زين سياهي روح خويش

خالــت انــوار سـيــاهـي داد پيـــش

(جمالي:1190،
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خال ذات محبت صرف را گويند چنانچه از سياهي راه به در نيست از ذات نيز راه به در نيست و کسي پي
به کنه ذات نبرده است(.دارابي1107،ش )18 :اما جمالي را نظر بر اين است که رهايي از سياهي خال وجودي
بشر ممکن و ميسر است تا در سايه عين ذات روح از ظل و ظلمت رهايي يابد.

سوال از معني حقيقي شراب و شاهد و خرابات و امثال آن
نمونه اي ديگر از الفاظي که تاويل پذيرند و مي توانند در شعر صوفي انه و متذوقانه محل توجه واقع شوند آن
هايي است که مربوط به شراب و شاهد و خرابات و مي و  ...است .در کل مقوالتي از اين دست نسبت به
محسوس و معقول بودنشان محل بحث واقع شده اند؛ اينکه منظور شاعر از ذکر شراب و مي و ساقي و  ...دقيقاً

چه بوده است؟ آيا شراب معنوي و روحاني است که فيض قدسي از آن مراد است؟ يا شراب زميني؟ محمد
دارابي را در اين زمينه و در همان کتاب لطيفه غيبي ،اين گونه الفاظ را چنين تفسير و رمزگشايي نموده است.
«و ميکده و ميخانه و شرابخانه باطن عارف کامل را نيز گويند که مملو از مي معرفت و نشاه باب حقايق و
معارف و شوق الهي است و حقيقت را به مي تشبيه مي کنند نظر به لطف و سريان او در جميع کائنات و تلون
آن به الوان اقداح تکونات:
يا مدام است و نيست گويي جام

همه جـــــام است و نيســــت گويي مي

و از اين جهت عالم را جام گويند که از باده حقايق و معارف و مي معرفت ماالمال است و به هر ذره نظر کني
به خورشيد وحدت مي رساند .شعر
دل هــــر ذره را گـــــر بـــــرشکــــافـــي

برون آ يـــد از او صد بحر صــافــي

______________
دمي ز وسوسه عقل بيــــخبر ســـازد
ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس که تو را
و دل عارف را به همين مناسبت جام و پيمانه گويند .شعر
دوش ديدم که ماليک در ميخــــانه زدنــــد

گل آدم بســــرشتند و به پيمانه زدند

و دير خرابات عالم معني و باطن عارف کامل را نيز گويند .و مي و بت ذوقي را گوي ند که از دل عارف ظاهر
شود و او را خوش وقت سازد و ساغر و پيمانه را نيز مدرکي گويند که ادراک معاني عالم الهي کند که
مشاهده غبيبي گويند و زنّار کمر خدمت مرشد کامل بر ميان بستن و عالمت يکرنگي و يک جهتي در دين و
متابعت راه يقين است چنانچه صاحب گلشن راز مي فرمايد.شعر
بــود زنّــــار بستـــــن عقــــد خدمــت

بت اينجا مظهر عشق است و وحدت

و کليسا و کنشت عالم يقين و مقام ظهور را گويند .و يار و دلدارو صنم و محبوب تجلي روحي و صفاتي را
گويند(».دارابي1107ش  )18-17 :و اما در گلشن راز شيخ شبستري :نيز يک چنين رويکردي را به اين الفاظ و
اصطالحات ديده مي شود:
شراب و شمع و شاهد را چه معني اسـت

خراباتي شـــدن آخر چه دعــوي اســت

شراب و شمع و شاهد عين معني اســـت

که در هر صــورتي او را تجـــلي اســت

شـــراب اين جا زجــاجه شمع مصــباح

بــــود شــــاهــد فــــروغ نــــور ارواح

ز شــــاهد بر دل مــوســـــي شــرر شد

شرابـــش آتـــش و شمعــش شجر شـد

شراب بيــــخودي در کـــش زمــانــي

مگر از دســـــت خـــود يابــي امــانــي

بخـــــور مـــي تا ز خويشت وارهـانـد

وجــــود قــــطره بــــا دريــــا رســـاند

شــــرابي را طلـــــب بيساغـر و جام

شــــراب باده خـــوار و ســاقي آشـــام

طهور آن مــــي بود کـــز لوث هسـتي

تــــو را پاکــي دهــد در وقــت مستـي
(گلشن راز)

شراب و شــــمع در محفل عرفاني به معني ســکر و نور عــرفــان هستند .شـــراب دراينجا همچون
زجــاجه و شمع مثل مصــباحي است که نورافشاني مي کنند .شـاهــد ،فـروغي از نـور ارواح است که در
اين محفل جلوه مي نمايد .اين شراب عرفاني و معنوي است و از قماش شراب انگوري اين دنيايي نيست بل
شرابي است که بي جام و بي ساقي است .ساقي نيز ساقي آسماني و ساقي ازل است:
شــــرابي خـــــور ز جــام وجـــه باقي

«سقاهــــم ربهــم» او راســـت ســــاقي
(گلشن راز)

تمام ذرات هستي همچون پيمانه هاي شراب خمخانه اين دنيا هستند که ساقي آن خداست .در اين خمخانه
همه مست جام تجلي الهي هستند چه انس و جان و چه جماد و نبات و چه آسمان و زمين.
همه عالم چــــو يک خمــخانهي اوست
خرد مست و ماليک مست و جان مست

دل هــر ذرهاي پيمــــــانــهي اوســـت
هوا مســـت و زمين مــست آسمان مست
(گلشن راز)

در مرات عشاق شراب را براساس همين اشعار شيخ شبستري تعريف نموده است .در اين واژه نامه صوفيانه
شراب اينچنين بيان شده که« گاهي بر ذوق اطالق نمايد.
شراب و شــــمع ســکر و نورعــرفــان

ببين شــــاهد کــه از کس نيسـت پنهـان

و گاهي ديگر بر مجالي تجلي ذاتي اطالق نمايند که مقتضاي آن اخفاء آثار و فناي سالک بود .بيت:
شــــرابي را طلـــــب بيساغـر و جام

شــــراب باده خـــوار و ســاقي آشـــام

ليکن اين تجلي مخصوص سالکان مجذوب است چنانچه مي تجلي مخصوص مجذوب سالک و لهذا آنرا
بر آتش محبت و بر صفوت عشق عالم افروز هم اطالق نمايند چناچه فرموده .شعر:

شرابي خور که جامش روي يار اسـت

پياله چشــــم مــسـت بادهخـــوار است

و بر اعيان مظاهر تجلي خصوصاً مراياي صور اعيان ثابته که جام گيتي نماست هم اطالق نمايند .بيت:
شراب و شمع جام و نور اســـري است

ولي شــــاهد هـــمان آيات کبري اسـت

و بر تجلي ذاتي که مقتضاي قوس تنزالت بود اطالق کنند(».به نقل از برتلس)818 :
جمالي دهلوي نيز به مانند شيخ شبستري ،در بيان ميخانه و شراب و مي فروش نيز داد سخن داده است .اين
عارف ميخانه را عشق و شراب را محبّت بيان مي کند و مي فروش و ساقي را مرشد کامل مي داند .رمزگشايي
هاي جمالي در مورد الفاظي چون خمر و شراب و ساقي متفاوت از شيخ است .نقطه اشتراک جمالي در اين
بخش با نظرات شيخ شبستري تنها در آنجاست که ساقي را محض ذات مي داند که همان رب العالمين است.
تمام ممکنات هستي از خم وحدت در عالم ملکوت و در زمان ازليت مي نوشي مي کنند و چون به اين دنيا
ديار هستند ،باز برياد ميعاد خويش مي آيند و مي مي نوشند .از اين صراحي مي دل و روح را فتوح مي رسد.
اسما و نام هايي چون جام و پياله و ساغر و صراحي همان دل است که مست شراب معنوي و نوشنده حقايق
است:
بـــشـــنو اي مســت شـراب معـــرفــت

تـــا کنــم ميخانه و مـــي را صفــت

عالم عشق اي پســر ميــخانه اي اســـت

کز شرابش عقل کل ديوانه اي است

اندر آنجـــا فيــض قدســي مـــي بـود

روح مــا مســت از نـــزول وي بـود

ساقي آنجا کيست يعــني محــض ذات

مي هــمي ريـــزد بـــه کـام کاينات

وحدت آمد خم صراحي چيست روح

وز صــراحي مي رســد دل را فتوح

وز صـــراحــــي مي فــتد در جــام دل

ســــاغر و جــــام و پيـــاله نــام دل
(مرات المعاني ،جمالي)61-61،

جمالي در کنار ذکر صفات ساقي و بيان رمز آن به بيان مي فروش نيز پرداخته است و منظور وي از مي
فروش مرشد کامل است و آن هم حضرت محمد مصطفا(ص) است که هم نبي و هم ولي است .از آنجا که طي
کردن مقامات طريقت در مسلک هاي عرفاني نيازمند شناخت راه است و اين مسير را شناختن کار هر کسي
نيست ،پس الزم است که براي گذر از ظلمات موجود در راه خضر صفتي رهنما باشد و بدان تمسک جست تا
ره را هموار سازد و رهنمايي کند.

مي فروش اينجا به معني مرشد است

هر که او مرشد ندارد ملحد است

مرشد کامل در اينجا مصــطفاســت

هم نبــي و هم ولي را رهنماست
(جمالي :مرات المعاني)61-68 :

شراب محبت را سالکان از خم وحدت که به وسيله دست مبارک محمد نبي گشوده شده است ،مي نوشند
چون کسي که جام محبت نوش کند« چون صراحي پنبه دور از گوش کرد(».همان )68 :اين پنبه صراحي همان
غفلت است و صراحي همان روح باده وحدت است .چون پنبه غفلت از روح باده کشيده شود قلقل از آن برمي
آي د که قلقل آن همان اذکار روح است که عالم دل را فتوح و گشايش مي دهد:
پنبــه گوش صراحي ،غفلت است

وآن صراحي روح بادهي وحدت است

چون صراحــي برکشد پنبه ز کام

قلــــقل آيــــد از دهـــــان او مــــدام

قلقل او چيسـت؟ يعني ذکر روح

مــي دهد مــــر عـــالــم دل را فــتوح

باده چـــون بيرون فتد از کام وي

جــام مـــاالمال مــــي گــــردد ز مــي

جام چون زان باده ماالمال گـشت

هرکه دستــش داد صاحـب حال گشت

(مرات المعاني)68 :
در پايان تاثيرپذيري محمد دارابي در کتاب لطيفه غيبي وي از گلشن راز شبستري آورده مي شود تا مسايل
عرفاني گلشن راز به مدد نوشته هاي وي بهتر نموده و روشن شود« .بدانکه ارباب کشف و شهود به جهت آن
که مخدرات روحاني و مقدسات بارگاه سبحاني از ديده نااهالن مستور بماند ،نعل واژگون زده به عبارات و
اصطالحات مصطلح بين خودشان بيان نموده اند»(دارابي«)18 :دير مغان اولين مقامات است که چون سالک
متوجه تکميل نفس گردد حق را و خود را هر دو نصب العين نموده از اين جهت مناسبت با مجوس دارد که به
دو اله قائلند که نور و ظلمت يا يزدان و اهريمن باشد .شعر
از 1دير مغان آمد يارم قدحي در دست

مست از مي و ميخواران از نرگس مستش مست

و بدين مناسبت طالب را گبر مي خوانند چنانچه در اشعار عرفا واقع است( .ع) من آن گبرم که بتخانه بنا کردم،
گاهي طالب را و مرد روحاني را که صفات ذميمه نفس مصفا شده ترسابچه خوانند و چه در حقيقت حق را و
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) در دير مغان آمد.

خود را و طلب خود را هر سه اثبات مي کند چنانچه نصاري به تثليث که سه اهلل باشد قائلند و صاحب گلشن
راز فرموده است(ع) به ترسا بچه اي دل نه به يکبار ،اشاره بدادن دل به پير کامل است و ترسابچه واردات غيبي
را مي گويند چنانچه از بزرگي پرسيدند که خداي را به چه شناختي؟ گفت«:بواردات ترد علي القلب من غي ر
رويه» و مقام عشق را ميکده گويند چه در اين مقام سالک از بيخودي از قيد خودي آزاد مطلق
گشته(».همان )81:شعر
بر در ميـــکده رنــدان قلـــــندر باشـــند

کــه ســـتانند و دهنــد افســـر شاهنـــشاهي
(حافظ)

نتيجه گيري
تعريف نامه هاي تصوف فارسي دربردارنده شرحها و بيان رمزهاي اصطالحات و واژه هاي عرفاني و ادبي
هستند .از قرن پنجم و ششم تعريف نامه اي به دست نيست و اين شيوه نگارش عرفاني از اواخر قرن هفتم و
آغاز سدهي هشتم باب مي شود و شاعراني که به نوعي درگير اين مسائل عرفاني بوده اند به روشي عرفاني به
رمزگشايي اين گونه الفاظ توجه نموده اند .از ميان چندين کتاب در اين زمينه گلشن راز شيخ شبستري زبانزد
خاص و عام است و همچنين کتابي به نام مرات المعاني جمالي دهلوي -از جمله شاعران فارسي زبانان
همشهري اميرخسرو هندي -نيز در همين حوزه و سبک است .مرات المعاني نسبت به گلشن راز الفاظ و
اصطالحات بيشتري را مطرح نموده اما صاحب اين اثر بدون شک همانطور که خود اشاره نموده است ،به
گلشن راز شبستري نظر داشته و از آن اقتباس گرفته است .تازگي کار جمالي در اين است که به تقليد صرف
پيشينيان نرفته است و رمزهايي تازه گشوده و سخنان تازه اي بر زبان شعر به صفحه دفتر کشانده است.

وي در اين منظومه ،عمدتاً الفاظي که جنبه رمزي دارد و در زبان شعر تصوف -عاشقانه فارسي به کار مي
رود ،تعريف نموده است .الفاظي مانند اسامي اعضاي بدن معشوق -روي  ،رخسار ،خط ،ابرو ،چشم و غيره-
و همچنين مي و ميخانه و مي فروش و امثال آنها(».پورجوادي )18 :1190،تازگي کار جمالي دهلوي در اين
است که وي اصطالحاتي صوفيانه چون صبر ،شکر رضا و تسليم را نيز تعريف نموده و به روشي خاص
خويش رمزگشايي نموده است .گلشن راز و مرات المعاني در ميان عارفان و شاعران و نويسندگان ادوار بعد از
خودشان نيز محل توجه بوده اند و از جمله مي توان به الگوگيري محمد دارابي در لطيفه غيبي نسبت به گلشن
راز شبستري نام برد.
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