
 
 
 
 
 
 

  آسيب شناسي تاريخ ادبي ايران (با روي كرد به آثار و احوال شبستري)
 پور خرمالو  محمدرضا عباس

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
  چكيده

ايران شناسان و محققان غربي در فرهنگ و ادب پارسي كساني هستند كه در تاريخ ادبيات  ايراناز ميان 
كوششهايي نموده اند تا شيوه ي نوين تاريخ ادبيات نويسي در ايران توسعه يابد. يكي از اين پژوهندگان 

در خالل اين اثر را بانگليسي تأليف كرده است. اما  تاريخ ادبي ايراناست كه ) 1926-1862ادوارد براون (
بدور مانده است مرحوم علي اصغر حكمت خطاهاي متعدد بچشم مي خورد كه حتي از ديد مترجم آن، 

شيخ بطوري كه اين اثر نياز بترجمه ي انتقادي و چاپ دوباره دارد. بررسي كه درباره ي زندگي و آثار 
باشتباهات فاحشي بر خورديم كه داشتيم چون نتايج تحقيق را با اين كتاب قياس كرديم محمود شبستري 

گويند.  شيخ شبستر وي را باختصار -1بيكي از آنها اشاره كرده اند. اين خطاها چنين هستند: حكمت  فقط
يا نزديك آن شهر  تبريزبا آرامش و سكون بدون حادثه ي مهمي در  -3تولد او در اواسط قرن هفتم بود.  -2

را در گلشن راز كتاب  -5ذكر كرده است.  710شوال را باشتباه در گلشن راز تأليف  -4بسر برده است. 
 بعبد الرزاق الالهيجيرا باشتباه گلشن راز شرح  -6دانسته است. امير حسيني هروي پاسخ بپانزده سؤال 
تنها اثر منظوم گلشن راز مثنوي  -7در حاشيه ي متن بدان اشاره كرده است.  حكمت نسبت داده است كه

  معرفي كرده است. حق اليقين في معرفت اهللا و العوالمرا  شيخ محمودباشتباه نام اثر مت حك -8اوست. 
ادوارد  -5 گلشن راز -4 سعادتنامه -3 شيخ محمد الهيجي -2 شيخ محمود شبستري -1 :كليد واژه ها

  براون 
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  مقدمه

در قرون اخير بي ترديد مستشرقين تأثير بسزايي در شناخت فرهنگ خاور زمين داشته اند. برخي از ايشان 
و  يان ريبكا، هرمان اتهشناس بكوشش چشمگيري دست زده اند. بخصوص اشخاصي چون ايران بعنوان 

ره ي شعرا و كتب ادبي با گرد آوري اطالعات مفيد دربا ايرانزمينكه در شناساندن كل ادبيات  ادوارد براون
نقش تأثير گذاري داشته اند كه جاي تقدير و سپاس دارد. از اين طريق ادبيات كهن پارسي را بجهانيان معرفي 

را  ايراناست كه در چهار جلد اطالعات مربوط بادبيات  يكي از محققان تاريخ ادبيات ادوارد براونكرده اند. 
متولد شد و در  2ه.ش.) 1240خاور شناس انگليسي كه در سال ( 1ادوارد گرانوي براونگرد آورده است. 

بود و بزبان هاي فارسي، عربي و تركي كمبريج انگلستان درگذشت.  او استاد دانشگاه  3ه.ش.) 1304سال (
يك سال در ميان ايرانيان، انقالب   4ايران،تسلط كامل داشت. او مؤلف آثار معروفي چون: تاريخ ادبيات 

: 1375، معينو بطبع رسانده است. (  5يره. همچنين متن چند كتاب مهم فارسي را تصحيح كردهايرانيان و غ
در  ايرانشناس بزرگ در يك اثر عظيمي چون تاريخ ادبي  ايران). بهر روي لغزش براي چنين براونذيل 

سعد الدين شيخ چهار جلد چيزي از ارزشهاي وي كم نمي كند. در ذيل ببيان و بسط خطاهاي وي پيرامون 
مي پردازيم كه اشاره بدانها تقريباَ بيان شماي كلي  محمود بن امين الدين عبد الكريم بن يحيي شبستري

  زندگاني آن بزرگوار را دربر مي گيبرد.
  
  تاريخ تولد شيخ محمود شبستري - 1

مولد عارف معروفيست كه در اواسط  آذربايجاندر تبريز نزديك شبستر در متن كتاب چنين آمده: قريه ي 
) اما 187-186، 3: ج2537، برون(  سعد الدين محمود شبستري.و موسوم است ب 6قرن هفتم تولد يافته

ذكر كرده  تبريزنزديك   7شبستره.ق. در قريه ي  687تاريخ دقيق والدت وي را در بيشتر منابع و تذكره ها 
 687ندارد و بايد او به آخر قرن هفتم اشاره مي كرد. والدتش بسال  همخواني براوناند كه اين تاريخ با بيان 

) و همچنين آمده است: سال وفات 763، 3: ج1379اتفاق افتاد. (صفا، بتبريز از قراء نزديك  شَبِستَر هجري در
هجري  687هجري و مدت عمرش را سي و سه سال نوشته اند و با اين حساب در حدود سال  720او را 
در   8گيخاتونخاندر ايام سلطنت  شيخ محمود) عالوه بر آن، 2: 1371، شبسترينيا آمده باشد. (بايد بد
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مرجع علماء،  تبريزدر شهر  ابو سعيد بهادرخانو  سلطان محمد خدابندهمتولد شده و در عهد  شبستر
در اواخر قرن هفتم  گيخاتونخان) و حال آنكه 493، 1: ج1367، ديهيم(  9فضالء و دانشمندان.بوده است.
بالد  يونانيانو  تركمانانو جلوس او مقارن شد با شورش جمعي از  گيخاتوسلطنت داشته است. سلطنت 

 690 رمضانبه آن سرزمين. گيخاتو در چهار  ايلخانمقيم آنجا و لزوم لشكركشي  مغول بر لشكريان روم
  )246، 1: ج1376، اقبالرفت. ( رومببالد 
در شيخ بكرّات مرمت و بازسازي شده است. مرقد شيخ محمود  ين برمي آيد مقبره يچنانكه از قرا     

در تحت گنبدي  بهاء الدين يعقوبجنب مرقد استادش  بگلشندر وسط باغچه اي موسوم  شبسترقصبه ي 
) اين تجديد بناها و مرمتهاي مختلف موجب اشتباهات مختلف شده كه حتي 334، تربيتقرار گرفته است. (

حضرت موالنا است: شبستري ات تاريخي پيرامون اين بزرگان را زير سؤال مي بريد. از آنجمله وصيت رواي
بگذاريد.  اهللارحمه حضرت شيخ بهاء الدين يعقوب  خود وصيت فرموده اند كه مرا پاي سعد الدين محمود

) و حال 91، 2: ج1349، كرباليي تبريزيه.ق. واقع شده است. ( 737در شهور سنه موالنا بهاء الدين وفات 
پهلوي استادش و نه در جلوي پاي اوست و در حدود هفده سال نيز تاريخ وفات وي جلو  شيخ محمودقبر 

تر است. بهر روي اشخاصي در عمارت دخل و تصرف داشته اند كه دچار اشتباه در تواريخ شده اند. از آن 
ظفر الدوله ، يرزا حسينخان سپهساالرم، محمد شاه قاجارشخص اول دولت حاجي ميرزا آقاسي جمله: 

   10) مي باشند.548 همان،( شجاع الدوله حاجي صمدخان مراغيو برادرزاده اش  سردار سؤيدپسر 
.ه.ق.  720برخالف سنگهاي مختلف آرامگاه آن عارف كه وفات وي را در سن سي و سه سالگي در سال      

موالنا بهاء الدين ه است كه وي بدست جناب واالي ثبت كرده اند در يكي از سنگهاي مزار وي چنين آمد
ه.ق. در سن سي سالگي از اين دار فاني رحلت  720عليه الرحمه خرقه ي واليت پوشيد و در سال  يعقوب
.ه.ق. مي باشد. اين تاريخ با سال جلوس  690 شيخبرپايه ي اين سنگنوشته تاريخ تولد   11فرمود.

اختالفها در باب وفات اين مرد بزرگ هست و در مجموع بايد  مقارن خواهد بود. همين گيخاتونخان
پذيرفت كه والدت او در اواخر قرن هفتم بود و نه در اواسط آن قرن و در سنين ميانسالي عمر خويش را در 

  ربع نخست قرن هشتم بپايان رسانده است.
  
  نام اختصاري شبستري - 2
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كه  سعد الدين محمود شبستريمي نويسد:  تاريخ ادبي ايراندر ترجمه ي خويش از كتاب  حكمت

را در  شيخ محمود شبستري) و حال آنكه 187، 3: ج2537، برونمي گويند.. ( »شيخ شبستر«باختصار او را 
نيز در متن انگليسي كتاب بدان  براونذكر نكرده اند و حتي  شيخ شبسترهيچ منبع و تذكره اي باختصار 

نيز ذكر كرده اند و در شيخ بودن او هيچ  شيخ محموديا  شبستريرا  اما بتنهايي او  12اشاره نكرده است،
ناميم بي راه نباشد، زيرا اين قصبه ي  شيخ شبستراست و اگر او را  شبسترترديدي نيست. بيقين زادگاهش 
بواسطه ي آوازه ي اين فرزند خويش شهرتي عظيم يافته و آن شهرت  تبريزكوچك در هشت فرسخي شمال 

  ست.را مديون او
است و هيچ شكي در آن نيست كه مردي بدان بزرگي و بلند مرتبگي در آن سامان  شيخ شبسترهرچند او      

منظورتان «مي گويند:  شيخ شبستربدنيا نيامده است، ولي باختصار او را چنين خطاب نكنند و اگر گفته شود 
خواجه ذيرفته مي شود كه مراد بي درنگ پ پير هراتبر خالف آن هرگاه گفته شود » است؟ شيخ شبستري

حكيم ابو القاسم در خطاب  حكيم طوسو او را باختصار چنين خوانند. همچنين است  عبداهللا انصاريست
  فردوسي.

  
  هاي شيخ مسافرت - 3

ظاهراً سراسر عمر را برخالف زمانه ي آشفته و عصر «چنين مي نويسد:  براون ،تاريخ ادبي ايراندر 
  13»يا نزديكي آن شهر بسر برده است. تبريزپرآشوب خويش به آرامش و سـكون بدون حادثه ي مهمي در 

مشهور است  كرمانحال آنكه بي ترديد وي را سفرهاي بسياري بوده است و از آنجمله اقامت وي در شهر 
سياح وي در آنجا باقي مانده اند. با اين وجود سخن نويسنده ناصواب مي نمايد. در اين باره  كه اوالدي از

اقامت داشت و حتي در آنجا ازدواج كرد و اوالد و احفاد او در آن شهر  كرماندر  شيخگويد: چندي  شرواني
حتي   14بنوادگان دختري گويند. تشكيل داده اند، همه دانند احفاد خواجگانباقي مانده اند و طايفه اي را بنام 

  تا آن شهر فاصله چه اندازه است.تبريز بوده است و همه دانند از كرمان بنقل از وي چندي هم در 
بسفرهاي بسيار خود اشاره كرده است كه در   15سعادتنامهنيز در مثنوي  شيخعالوه بر روايت فوق خود      

م تصنيف كتاب از آنها فارغ گشته است. مدتي از عمر خود را آن سفرها افراد بزرگي را درك كرده و در هنگا
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داشته است، همه جا از مشايخ و  حجازو  شامو  بمصردر تحصيل علم توحيد صرف كرده است، سفرها 
 محيي الدين ابن عربيدو اثر بزرگ معروف  فصوص حكمو  فتوحاتاز   16علماء فن استفاده برده است،

يب جمع كرده است و مصنفات عجيب ديده است و با اين حال به آرامش بهره يافته است، بسي كالم غر
بالتزام حال ارشاد شده  امين الدينروحاني دست نيافته است، تا آنكه باشارت شيخ و استاد خويش 

) چنانكه مشخص است سفرها از براي كسب علم و تجربه اندوزي و مالزمت 259: 1370است.(زرين كوب، 
علم و طريقت بود. ابيات اين بحث از معدود ابياتيست كه وي در باره ي زندگي خود و مصاحبت با بزرگان 

  در آثارش مي آورد و آن ابيات:
  مدتــي مـن  ز عمــر خـويش مديـد                صـرف كــردم  بــــدانــش تـوحيـد          
  در سفرها  بــمـصـر و  شام  و حجـاز                   كردم اي دوست روزو شب تك و تاز          
  ده  ده و  شهــر شهــر  مـي گشــتم         سال و  مـه  همـچـو دهـر مي گشـتم                      
  ود  چــــراغ مــي خـــوردمگاهــي از مــه چـراغ  مــي كــردم               گــاه  د          
  عـلمـــا  و  مـشايـخ   ايــن  فـــــن             بـس  كه  ديــدم بـهـر نواحـي مــن          
  جـمـع كـردم   بـسـي كالم غــريـب                 كـردم  آنـگـه  مصـنــفات عجيـــب          
  هيـچ  نـگـذاشـتم ز بيـش و ز كـــم               از  فـتـوحـات  و  از فـصـوص حـكـم          
  دل مـــن هـم  نمـي گـرفـــت آرام         بعـد از آن سعـي و جد  و جهـد تمام                   
  گفتــم  از چيـست ايـن  تـقلـقل بـاز                   هـاتفــــي   دادم   از    درون    آواز          
  كيـن حديـث دل است، از دل جـوي                    گـرد هـر كـــوي هرزه بيـش مپـوي           

  )168( مجموعه ي آثار                                                                                                     
از اين گشت و گذار و سير و سفر، سر  مي نويسد: پس شيخ محموددرباره ي سفرهاي  صمد موحد     

انجام بتبريز باز مي گردد و مقيم مي شود و بتدريس و تأليف و تذكير و تربيت مستعدان مي پردازد؛ و در 
: 1376، موحدساخته مي شود. (حسيني هروي در پاسخ سؤاالت  گلشن رازهمين شهر است كه منظومه ي 

يسد پس از اتمام سفرهايش بتصنيف و سرودن آن كتاب پرداخته مي نو سعادتنامه) اما چنانكه خود در 17
  است و بايد پيش از پايان سفرهايش سروده باشد. گلشن رازاست و مي دانيم نخستين مثنوي وي 
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هم رفته  مكهآمده است روايتي از وي نقل مي كنند كه بسفر سعادتنامه عالوه بر سفرهاي مختلف كه در      

) 91، 2: ج1349، كرباليي تبريزيرفته است. ( بيت اهللا الحرامبزيارت  بهاء الديندش بهمراه استاشيخ است. 
 بمكههم اشاره مي كند و احتماالً همان سفر وي  بحجازوقتي سفرهايش را بر مي شمرد  سعادتنامهخود در 

  رفته است.  بهاء الدين يعقوب تبريزيهم باشد كه با استادش 
امكان آنرا نمي داد كه سفرهاي بسيار كند و لذا  شيخهمانند برخي گمان مي برد كه سن كم  براونشايد      

 ايرانو اطراف آن شهر بتربيت و وعظ و ارشاد مي پرداخت. اما كسان ديگري هم در تاريخ  تبريزتنها در 
سه سالگي در سي و  شبسترييافت مي شوند كه با سن كم سفرهاي بسيار و تأليفات كثير داشته اند. 

شيخ مقتول و  عين القضاتدرگذشته است و اين سن منافاتي با سفرهاي فراوان و آثار او ندارد، چرا كه 
در همين سنين جواني درگذشتند و هر دو داراي آثار بسيار بودند و سفر بسيار كردند. (زرين  سهروردي

  )319: 1379كوب، 
رفته  بكرمان و مدتيحجاز و  بغداد، بشامدين سفر حد اقل چن شيخ محمودبهرروي پوشيده نيست كه      

  در اين مورد نادرست مي نمايد. براوناست. پس نظر 
  
  تاريخ سروده شدن گلشن راز - 4

مرتكب شده است. اين مثنوي چنانكه مؤلف  گلشن رازبخطاي بزرگي درباره ي تاريخ سرودن مثنوي  براون
در آن  شيخ محمودو حال آنكه   17.م) بنظم آمده 1311هجري (فوريه ي  710 شوالخود اشاره مي كند در 

  دانسته است.  گلشن رازهجري را سال نظم مثنوي  717كتاب سال 
  گذشته هفـت و ده از هفتـصـد سـال             ز  هجـرت  ناگـهان  در  مـاه  شـوال                
  رسـيد   از  خـدمـت   اهـل  خراسان       رسولـي   با   هـزاران  لطف و  احسان                     
  بزرگي  كاندر  آن  جا  هست  مشهور            بــانـواع  هنـر  چـون  چشمه ي   هور                
  جـهان  را سـور و  جـان  را  نور اعني          امـام   سـالكان   ســـد   حســيـنـي                
  اهـل  خـراسـان   از  كه  و  مه            در  ايـن  عصر  از  همه  گـفتند او بِه همـه                 
  نبشـته   نامـه اي   در   باب   مـعنـي            فـرسـتاده    بـرٍ     اربـاب     معنــي                
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  در آنـجا  مشـكلـي  چـند  از  عبارت            ز   مشـكلهاي   اصـحـاب    اشـارت                
  بـنظــم  آورده  و  پرسيده  يك يك            جـهانـي   معنـي   اندر   لفظ   اندك                

   18)37(گلشن راز                                                                                                       
 شيخهجري پرسشها كه اساس نظم كتاب بود، بدست  717سال  شوالچنانكه از ابيات فوق برمي آيد در      

و تاريخ شروع آن مثنوي گشت. هرچند در آغاز فقط  19رسيد و في المجلس هر بيتي را با بيتي جواب گفت
  20شها اكتفا نمود، ولي اصرار ديگران موجب پيدايش اين منظومه ي هزار بيتي كشت.بپاسخ گفتن آن پرس

از خطاهاي فاحش مؤلف است كه بدان دچار شده و مترجم هم از آن  گلشن رازبهر روي تاريخ نظم      
  غافل مانده است.

  
  تعداد پرسشهاي امير حسيني هروي - 5

را چنين معرفي مي كند:  گلشن رازرا پانزده سؤال شمرده و  تعداد پرسشهاي مطرح شده ايراندر تاريخ ادبي 
از او  بامير حسينيموسوم  خراسانو آن در پاسخ پانزده سؤال است راجع باصول تصوف كه شخصي از 

  ) و سپس پانزده بيت را چنين مي آورد:188-187، 3: ج2537، برونپرسش كرده است. (
  21رح ذيل مي باشد:اين پانزده مسأله بطور اختصار بش       

ر   چـه   چـيز   اسـت   آنكـه   گـويندش   تفكر  نخسـت   از   فكـر   خـويشـم    در   تحــيـ  
  كـداميـن   فـكـر  مـا   را   شـرط  راه  اسـت    چـرا   گـه   طاعـت   و   گاهـي   گناه   است

  معنـي  دارد  انـدر   خـود   سـفـر  كـن كـه  باشـم   مـن   مـرا   از   مـن   خبر  كـن       چـه 
  مسـافـر  چـون   بـود   ره  رو   كـدام   است       كــرا   گـويـم    كـه   او    مرد   تمام   است
  كـه   شـد  بر   سـرّ   وحـدت   واقف   آخـر       شــنـاســاي    چــه   آمــد  عـارف  آخــر

  ات  پاك  اسـت          چـه سـودا در سـر  ايـن  مشت  خاك  استاگـر  مـعـروف  و   عارف   ذ 
  كـداميـن  نقطـه   را   نطـق  اسـت   انا الـحـق      چـه گويـي  هـرزه   بـود    آن قول   مـطلـق 

  چـرا     مخـلـوق      را      گـويــد    واصــل    ســلوك  و  سـير  او  چـون  گـشت  حاصـل
  وصـال  ممـكـن   و   واجـب   بـهم    چيست       حـديث قـرب و بعـد و بيـش و كـم چـيست  
  چـه بحـر اسـت  آنـكـه  نطقش  ساحل آمـد     ز   قهـر   او  چـه   گـوهـر   حـاصـل   آمــد 
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  ســتچـه جـزو  اسـت  آنـكه او از كل فزون است       طـريــق  جـستـن  آن   جـزو  چـون  ا

  قديـم  و  محـدث  از  هـم   چـون  جـدا  شد      كـه ايـن عالـم  شــد  آن  ديگـر خـد ا شـد
  چـه   خـواهـد    مرد   مـعنـي   زان   عبارت       كـه  دارد  سـوي  چــشـم  و    لب   اشـارت

  چـه  دعـويـسـت  شـراب و شمـع و  شاهـد  را  چـه  معنـيسـت     خـراباتـي   شـدن   آخـر  
  بـت  و  زنّار  و  تـرسـايـي  در   ايـن  كــوي     همـه كـفـر اسـت  اگر  نـه چـيسـت  بر گوي 

  )189، 3: ج2537، برون(                                                                                            
ي هست كه پس از بيت سيزدهم آمده است و حتي آن دو را برخي يك بيت ديگر گلشن رازاما در متن      

  سؤال دانسته اند و حال آنكه هر يك پرسشي جداگانه تلقي مي شود:
  22چه  جويد  از رخ و  زلف و  خط و  خال          كسي  كـاندر  مـقامـات  اسـت  و  احوال

يك نفر است و مراد آنكه جواب را » والصاحب مقامات و اح«و » مرد معني«خطاب در اين دو بيت      
خواهد داد ولي هر بيت پرسشي مستقل مي باشد. سؤالها غالباً در يك بيت مي آيد. اما مواردي هم هست كه 

زرين در هر بيت دو سؤال مطرح مي شود. و شيخ هم آنها را بدنبال يك ديگر يا جدا جدا جواب مي دهد. (
بايد تعداد پرسشها را  زرين كوب ده بيت فوق را بپذيريم بنا بر سخن) اگر هم تنها پانز267: 1370، كوب

بيش از پانزده بدانيم. از طرفي هم، چون هر بيتي متضمن حد اقل يك سؤال است پس بايد اين دو بيت را در 
  پيوست هم و بعنوان يك سؤال نشماريم، هرچند در هر دو از عبارات شاعرانه و عارفانه پرسش شده است. 

از دو بيت دو پرسش مستفاد گشته  شيخ محمد الهيجياثر  مفاتيح االعجاز في شرح گلشن رازدر      
  است. آن دو بيت:

  مسافر  چون   بـود   ره  رو   كـدام   است          كـرا   گويم   كـه    او  مرد   تمام   است 
  )240( مفاتيح االعجاز                                                                                                    

 23كه مصرع اول و مصرع دوم هر يك را سؤالي مجزا تلقي كرده است و جوابهاي مفصل جداگانه داده است.
  و

  كه   شد  بر   سرّ   وحـدت   واقف   آخـر      شـناسـاي    چــه   آمــد  عـارف  آخــر
  )340(همان                                                                                                      
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كه هر مصرعي از اين بيت را پرسشي انگاشته و هريك را جوابي معين فرموده است. شانزده بيت مجموع 
وع هجده سؤال مي شود، اما در نسخ ابيات سؤاالت است كه دو بيت داراي دو پرسش است كه در مجم

را تشكيل مي دهند. اما آن  حسيني دو بيت سيزدهم و چهاردهم يك پرسشند كه هفده سؤال گلشن رازچاپي 
  دو بيت: 

  چه   خواهـد   مرد    معنـي   زان   عبارت          كه  دارد  سوي  چــشم  و    لب   اشـارت
   24خال         كسي  كـاندر  مـقامـات  اســت  و   احوال  چه  جويد  از  رخ  و  زلف  و  خط  و

  )550(همان،                                                                                                     
بود.  آمد تقريباً تأييد سخن ما بود كه ابيات حاوي هفده پرسش زرين كوب چنانكه پيش از اين سخن     

 امير حسينيسؤالها رويهمرفته پانزده مسأله بود كه   25ليك وي در ديگر اثر خود آنها را پانزده شمرده است.
باشارت و  شيخ شبستريمي رفت نزد پيران آن ديار فرستاد و  آذربايجانآنرا بوسيله ي رسولي كه به 

  )314: 1379، رين كوبزدستوري يك تن از پيران واليت بدان سؤالها پاسخ داد بيت ببيت. (
 خراساناز  مير حسين هروياما كتب متعدد تذكره نويسان بر هفده تكيه داشته اند و آنرا پذيرفته اند كه      

بهاء الدين باشاره ي استادش  شيخ محمودفرستاد.  آذربايجاننامه اي مشتمل بر هفده پرسش منظوم به 
   26جواب داد و با همان رسول ارسال داشت. در همان مجلس هر بيتي را با بيتي يعقوب تبريزي

 ادوارد براونباري، اگر هم هفده عدد نپذيريم بيش از پانزده پرسش خواهد بود و لذا در اين مورد نيز      
  بخطا رفته است.

  
  شيخ محمد الهيجي مهمترين شارح گلشن راز - 6

از رساله هاي موجزيست در گلشن راز : رويهمرفته مثنوي شبستريدر باره ي  براونيكي ديگر از اشكالهاي 
بر آن نگاشته نيز  عبد الرزاق الالهيجيمبادي تصوف كه در دست مي باشد. خالصه اگر شرح ممتازي كه 

شمس الدين و حال آنكه مهمترين شرح آن كتاب از  (Browne' 1925: v3' 148 )مورد مطالعه قرار گيرد. 
 مشهور است. اما مترجم كتاب، العجاز في شرح گلشن رازمفاتيح اكه با نام  محمد الهيجي نوربخشيست

كه از حكماي عهد صفويست و  عبد الرزاقدر حاشيه ي كتاب به آن اشاره كرده است  علي اصغر حكمت
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 1051در حدود سال  شيخ محمد الهيجيسال پس از وفات  140است در حدود  گوهر مرادمهمترين اثرش 

  مي پردازيم.. گلشن راز ره ي شارح برجسته ي مثنويوفات يافته است. حال باختصار دربا
از عرفاي نامدار قرن نهم و اوايل   27شمس الدين محمد بن يحيي بن علي گيالني الهيجي نوربخشي     

از تاريخ تولد او اطالع   28تخلص مي كرد. اسيريقرن دهم است. وي در شعر هم سر ذوقي داشت و با نام 
او را تنها يك   29اتفاق افتاد و در خانقاهش بخاك سپرده شد. شيرازدر  912ال دقيقي نداريم، اما وفاتش بس
چون عنايت ازلي و هدايت «.ه.ق شرفياب حضور او گشت و خود گويد:  849پير و مرشد بود كه در سال 

قدس اهللا سرّه العزيز  حضرت امام زمان سيد محمد نوربخشلميزلي اين فقير را بخدمت و مالزمت 
رد در سنه تسع و اَربعينَ و ثَمانَ مأَة هجريه بشرف توبه كه در طريق اولياء اهللا متعارف است، و رهنموني ك

تلقين ذكر خفي مشروط بشرايط مشرّف شدم و در مالزمت ايشان بسلوك و رياضت توجه كردم و باحياي 
  30».ليالي بامر آن حضرت مشغول مي بودم

جناب «شوشتري نويسد:   31درباره ي اقامت وي پس از استادش در شيراز و چله نشينيهايش با مريدان،     
رحل اقامت انداخته بسياري از اهل كشف از دامن تربيتش  شيرازدر  سيد محمد نوربخشبعد از وفات شيخ 

در آن ترتيب داده و همه ساله در آنجا ساخته و خلوتخانه ها  نوريهبرخاسته و خانقاه عالي موسوم بخانقاه 
باتفاق جمعي كه دست ارادت و انابت باو داده بودند باربعينات قيام و اقدام مي نمودند و سالطين زمان او 

هم  شيخو اوالد امجادش تفويض نموده اند. قبر منور  بجناب شيخرقبات برآن وقف نموده و توليه ي آنرا 
  الهيجي شيرازي ذكر كرده اند.) از اينرو گاه او را در تذكره ها 156، 2: ج1368، شوشتري» (درآن بقعه بود.

خالصه مي شود كه بي ترديد  مفاتيح االعجازدر كتاب گران سنگ  الهيجيجلوه گاه علمي و عرفاني      
را بنيكي تبيين نموده و در خالل اثر بعرفان عملي نيز پرداخته است. اگر اين شرح  ابن عربيعرفان علمي 

بر ما مكشوف نمي شد. بي اغراق اين شرح بر اعتبار  گلشن رازنبود بسياري از ابهامات موجود در  نفيس
افزوده است و طالب آن منظومه با اين كتاب بيشتر شيفته ي كسب فيض معارف موجود  گلشن رازچشمگير 

لف عرفاني را در آن مي شود. از لطافتهاي اين شرح وجود ابيات عرفاني شارح است كه خود لحظات مخت
درك كرده و بفرا خور آن ابياتي سروده است و اين شرخ ميدان عرض اندام شارح است تا بدين كتاب نام 

جاودانه كند، چرا كه هنر شاعري وي چندان قوي و مستحكم  ايرانخود را در ادبيات عرفاني و ادبيات 
  متن ماندگار گشته است.نيست، ليك بسبب همراهي ابيات شارح با سخنان زيبايش در جاي جاي 
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و از جمله ي تصانيف او شرح «  32در مقام و منزلت اين شرح و نگارنده اش چنين مي فرمايد: شوشتري     
بر علوشان و سمو مكان او شاهدي در عدالت ممتاز است و با آنكه بسياري از فضال مانند  گلشن رازكتاب 

را برآنها ترجيح  جناب شيخرآن نوشته اند، اما شرح شرح ب شاه تاج الدين داعيو قاضي مير حسيني يزدي 
فرستاده بود  بهرات جاميباتمام آن شرح موفق شد نسخه را نزد  جناب شيخبغايت ظاهر است. در وقتي كه 

  ارسال نمود. شيخاين رباعي را در صدر كتابت نوشته بخدمت  ملّا جاميو 
  خـرّم  ز   بهـار   خـاطـرت   گـلشـن   راز     اي    فقـر   تـو   نـور  بخـش   ارباب   نياز     

  » مجـازيـك   ره   نـظـري  بـر   مس    قلب   انداز         شايد  كه   برم   ره   بـحـقيقت   ز   
   )152، 2: ج1368(شوشتري،                                                                                  

آنرا مطالعه كرده و دو بيت  جاميو ساير تذكره نويسان معتقدند پس از اتمام اين شرح  شوشتريچنانكه      
در هنگام اتمام اين اثر در قيد حيات بود  نور الدين عبد الرحمن جاميبر سر آن نوشته و مشخص است كه 

  وي از دنيا رفته بود. عبد الرزاق الهيجيو حال آنكه هنگام والدت 
را آثار ديگريست كه زير سايه ي نام رفيعش ضعيف و سبك نشان مي دهد.  الهيجيعالوه بر اين كتاب      

ديوان و حتي ديواني در حدود پنج هزار بيت بنام   33تخلص مي كرد، (اسيري)او شاعري متوسط بود كه 
مثنوي بر   34ر الشهوداسراسروده است. اين ديوان شامل قصايد و غزليات است. اثر مشهور ديگر وي  اسيري

منسوب   35معاش السالكينوزن رمل است كه در بر دارنده ي تحقيقات و تمثيالت است. كتاب ديگري بنام 
آنها نيز مورد توجه  گلشن رازباوست. چنانكه گفته شد آثار وي ارزش ادبي چنداني ندارند، اما بسبب شرح 

  محققان قرار گرفته شده است.
كه پيرامون وي و  شيخ محمد الهيجي نوربخشيستبي ترديد از آن  گلشن راز باري، شرح شكوهمند     

  در حاشيه ي ترجمه است. مرحوم حكمتاين اثر مطالبي ذكر شد كه همه در تأييد سخن 
  
  سعادتنامه اثر ديگر منظوم شبستري - 7

دانسته و مي نويسد:  شبستريرا تنها اثر منظوم گلشن راز بدان دچار شده آن است كه براون ديگر خطايي كه 
تنها اثر منظوم وي مي باشد. تأليفات ديگر وي عبارتست از رساله ي گلشن راز تا آنجاكه معلوم است مثنوي 

است و در   37سعادتنامهبنام  شيخ محمودو حال آنكه مثنوي ديگري از آن   36.شاهدو رساله ي  حق اليقين
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صبغه ي گلشن راز سروده شده است و همانند سنايي حدود سه هزار بيت بر وزن خفيف همانند آثار 

عرفاني دارد و شاعر در آن بحكايت روايات مختلف در توجيه اغراض عرفاني خويش مي پردازد. اين مثنوي 
در چهار باب سروده شده، باب اول در معرفت ذات واجب الوجود تعالي و تقدس، در سه فصل، باب دوم 

فصل، باب سوم در اسماء او تعالي و تقدس، در يك فصل و باب در صفات او تعالي و تقدس، در هفت 
  چهارم در افعال او تعالي و تقدس، در هشت فصل.

است، در حقيقت بسياري از مطالب پراكنده ي زندگي وي كه  شيخاگر اين منظومه را منكر شويم كه اثر      
بار تاريخ محو خواهد شد. اين كتاب در دست ماست ارزش خود را از دست مي دهد و او كامالً در حجاب غ

  تا حدي بسفرها و پيراني كه در آن سفرها مالقات كرده اشاره دارد. چنانكه گويد:
  مدتــي  مـن  ز  عمـر  خـويش  مديـد                   صـرف   كــردم    بــدانــش  تـوحيـد

  اي دوست روز و شب تك و تاز در   سفرها  بـمصـر  و  شام  و  حجـاز                  كردم 
  سال  و  مـه  هم  چـو  دهـر مي گشـتم                  ده  ده و  شهــر  شهــر مــي گشــتم

  گاهــي  از  مــه  چـراغ  مــي كــردم                 گـاه   دود   چــــراغ  مــي خـــوردم
  بـس  كه  ديــدم  بـهـر  نواحي  مــن   علمـــا  و   مـشايـخ     ايـن    فـــــن           

  جـمـع   كـردم   بـسي  كالم  غــريـب                 كـردم  آن  گـه مصـحـفات عجيـــب
  از  فـتـوحـات  و   از  فـصـوص  حـكـم              هيـچ  نـگـذاشـتم  ز بيـش و  ز كـــم 
  دل  مـــن  هـم  نمـي گـرفـــت آرام          بعـد  از آن  سعـي و  جد و  جهـد تمام         
  گفتـم  از  چيـست  ايـن  تـقلـقل   بـاز                   هـاتفـــــي    دادم   از    درون    آواز 

  كيـن  حديـث  دل  است، از دل جـوي                   گـرد  هـر كـــوي  هرزه  بيـش مپـوي 
  )168(مجموعه ي آثار                                                                                                      

و اين ابيات سرگذشتنامه ي مختصر اوست بقلم خويش كه بر اساس اين ابيات بسياري از تذكره نويسان 
  ببيان احوال وي پرداخته اند.

بدان اشاره نكرده  براونكه  شبستريستنيز بي ترديد از آنِ  مرآة المحققين رساله يفوق،  عالوه بر كتب     
است و همه ي تذكره نويسان آنرا اثر منظوم وي دانسته اند. چنانكه در آغاز اين رساله آمده، كتابيست در بيان 

ي دانستن و ديدن صنايع معرفت نفس و علم خداشناسي و ديدن و دانستن لقاي حق سبحانه و تعالي بواسطه 
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و بدايع و غرايب . عجايب قدرت او در عالم ظاهر و باطن، و شناختن آيات بينات او در عالم آفاق و انفس. 
). حتي مصنّف براي وجه تسميه ي كتاب هم توجيه خاص دارد. اين كتاب را 352-351: 1371(شبستري، 

باشد و خاصيت آينه آن باشد كه چون كسي را در چشم نور نام نهاديم بجهت آنكه مرآة آينه مرآة المحقّقين 
باصره باشد و هوا روشن بود و آينه مصقَّل باشد، چون در نگرد خود را بتواند ديدن، و چون كسي را اعتقاد 
پاك باشد و ذهن روشن بود، چون در اين كتاب مطالعه كند خود را بتواند ديد و از خودشناسي بخداشناسي 

   38). و آن را هفت باب باشد.352سيد. (همان، تواند ر
را پنج اثر مسلم است كه چهارتاي آن موجود است و رساله ي شاهد يا شاهد نامه  شيخ محمودباري،      

رساله ي مرآة و  سعادتنامهتوجهي بدو اثر براون آمده است. اما   39حق اليقينفقط در باب پنجم از كتاب 
داراي ايران  را نمي توان مانند ديگر شعراي شيخ شبستريي مي نويسد: نداشته است. اگر و المحققين

) شايد سبب اين ادعا سن كم عارف و شاعر قرن هشتم 192، 3: ج2537، برونمقاالت و آثار بسيار دانست. (
منكر آثار و  براوناست. برخي سن وي و تاريخ وفات آن را دچار خلط و اشتباه مي دانند و برخي نيز همانند 

نيز با كمي سن تأليفات كثير و  سهروردي و حكيم مقتول عين القضات همدانيسفرهاي بسيار او هستند. آيا 
  پيرامن آثارش چنين مي نويسد:   گلشن رازخود در سن سي سالگي در  شبستريسفرهاي متعدد نداشتند. 

  ها     انــدر    رســائلبـدو  گفتـم   چـه  حـاجت  كاين مسائل               نبشتــم    بــار    
*  *  *  

  بنثـر    ارچه    كتب    بسيار   مي ساخت               بـنظـم    مثنـوي    هـرگـز   نپـرداخت    
  )40(گلشن راز                                                                                                               

  را پس از آن برشته ي نظم در آورد.سعادتنامه ا آنگاه رسائل متعدد نوشته بود، ولي و ت
  
  حق اليقين في معرفت رب العالمين - 8

 Certain truth on the Knowlge ofرا  حق اليقين في معرفت رب العالميننام كامل كتاب  ادوارد براون

the Lord of the Worlds ( Browne' 1925: v3' 149)  ترجمه كرده است كه در آن خللي نيست، ليك
حق را معرفي كرده اند بخطا آنرا  شبستريمترجم بدون توجه بعبارت انگليسي و حتي ديگر كتب كه آثار 
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) ترجمه مي كند و حال آنكه در همه ي تذكره ها و 193، 3: ج2537، برون( اليقين في معرفت اهللا والعوالم
  40معرفي كرده اند. حق اليقين في معرفت رب العالمينآنرا تري شبس شرح حالهاي موجود پيرامون

  
  نتيجه گيري

چنانكه در باال آمد بي توجهي در هنگام نوشتن تاريخ ادبيات كه گاه از فرط خستگي اين كار طاقتفرساست 
موجب اشتباهات مختلفيست كه تكرار آنها منجر بدگرگوني فاحش در مطالب مي گردد و اگر اين سهوها با 
اندك خطاي مترجم توأم گردد، برآن متن اعتمادي شايسته نتوان كرد و از اعتبار ساقط مي گردد. پس بايد 
براي ترجمه ي اين گونه كتب درنگي ژرف داشت و تحقيق درباره ي مطالب آنها كمتر از تأليف نباشد تا 

مرحوم علي اصغر انكه مطالب اشتباه در حاشيه ي متن با حفظ حيثيت اثر و نويسنده اش درج شود. چن
در چند جا به آن خطاها اشاره كرده است. بنظر مي رسد اين كتاب نياز بترجمه مجدد با ويرايش  حكمت

 ببي راه نروند. ايرانانتقاد دارد تا حد اقل مراجعين اين كتاب در داخل 

 
  پي نوشت ها

     1- Edward G Browne  
  م. 1862 -2     
  م. 1926 -3     
     4 =literature A history of Persian  مرحوم علي كه در چهار جلد نوشته شده و سه جلد نخست را

 بفارسي ترجمه نموده اند. مرحوم رشيد ياسميترجمه كرده اند و جلد آخر را  اصغر حكمت

  نام برد. لباب االلباب عوفيو  هاتف=  از آن جمله مي توان بترجيع بند 5     
را اواسط قرن سيزدهم ميالدي ذكر كرده است و داخل پرانتز آن را برابر شيخ = در متن انگليسي والدت 6     

در ترجمه فقط بتاريخ هجري قمري كه ميانه ي قرن هفتم است اشاره  حكمت با قرن هفتم شمرده است.
 literature, v 3, p 146ك:     كرده و مي دانيم اواسط قرن سيزدهم برابر است با سال هاي مياني آن قرن. ر

A history of Persian  
 687ظاهراَ در حدود  شيخ محمودوالدت وي در تبريز آمده است.  جسبجو در تصوف ايراناما در  -7     

: 1379، زرين كوببشمار مي آمد والدت يافت. ( ايرانكه در آن زمان از مراكز ادب و عرفان  تبريزه.ش. در 
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همان اطراف آن شهر باشد. چرا كه تربيت و تحصيل آن  تبريزاز  زرين كوبال زياد قصد ) البته باحتم318
بخش  3ج ايراناتفاق افتاد. براي اطالع بيشتر رك: تاريخ ادبيات در تبريز عارف در دوران كودكي در شهر 

  و مفاتيح االعجاز ص هفتاد و هشت. 763دوم ص
شيخ .ه.ق. منافات دارد و با اين وجود بايد  687.ه.ق. و اين تاريخ با سال  694-690سال حكومت  -8     

  متولد شده باشد.   گيخاتونسه سال پيش از بحكومت رسيدن  محمود شبستري
  .493ص 1ج آذربايجانص هفتاد و هفت و تذكره ي شعراي  مفاتيح االعجاز همچنين رك: -9     
  .335-334صص آذربايجاناي اطالع بيشتر رك: دانشمندان بر -10     
  .494ص 1ج آذربايجانبراي آگاهي از متن كامل سنگ نوشته رك: تذكره ي شعراي  -11     
   v 3, p 146 literature, A history of Persianبراي متن انگليسي رك:      -13و  12     
 3ج ايران، تاريخ ادبيات در 535و  513بستان السياحة صصبراي اطالع بيشتر از اين ماجرا رك:  -14     
، تذكره ي رياض العارفين 493ص 1ج آذربايجان، تذكره ي شعراي 335ص آذربايجان، دانشمندان 764ص
  .319ص ايرانو جستجو در تصوف  5-4، مجموعه ي آثار صص221ص
مي  شيخرا تنها مثنوي  گلشن رازكه بعدها بدان اشاره خواهد شد، آنكه وي  براونيكي از خطاهاي  -15     

  بسفرهاي بسيار است. شيخداند و از اينرو عدم توجه به اين مثنوي خود موجب بي توجهي اشاره ي 
، تذكره ي شعراي 335ص آذربايجانرك: دانشمندان  شيخهمچنين درباره ي سياحتها و مالقاتهاي  -16     

 ايرانو جستجو در تصوف  4-3، مجموعه ي آثار صص89ص 2، روضات الجنان ج493ص 1ج انآذربايج
  .320و  317صص
براون و در آن جا   v 3, p 147 literature, A history of Persianبراي متن انگليسي رك:      -17     
  اه نخست اشاره داشته است..م. برابر دانسته كه مترجم فقط بم 1311مارس  و فوريه.ه.ق.. را با  710 شوال
  (با اندكي تفاوت در لفظ).  68و مجموعه ي آثار ص 725همچنين رك: مفاتيح االعجاز ص -18     
  پـس   از  الحـاح  ايشـان كـردم  آغـاز    جــواب    نـامـه    در      الفـاظ      ايجـاز  -19     

  بگـفتـم    جــملــه  را   بي  فكـر   و   تكـرار بــيـك    ساعـت  ميـان     جـمـع    بسـيار     
  كنـون   از   لـطف   و   احسانـي   كـه   دارنـد   ز   مـن    ايــن   خـردگيـها      در    گـذارند

  )40(گلشن راز                               
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  بـيـك    نـه   بيش    نـه   كـم  عـلـي   الجـملـه    جـواب    نامـه     در    دم      نبشتم    يك  

  )41(گلشن راز                     
  دگــر بـاره  عـزيـزي كـار  فـرمـاي      مـرا    گـفـتا    بـر    آن     چـيزي    بيفـزاي -20     

  همـان   معنـي   كـه   گفتـي  در   بيان    آر     ز    عـيـن    عـلم     با    عـيـن     عـيان    آر  
  نمـي ديـدم  ر    اوقـات    آن    مجــالـي     كـه    پـردازم    بـدو     از    ذوق     حـالــي

  ال  داند كان  چـه  حـالسـتكـه  وصـف  آن  بـگـفت  و  گـو   محـالسـت      كـه صاحـب حـ 
  ولـي    بـر    وفـق  قـول قـائـل ديـــن        نـكـردم      رد     سـؤال     سـائـل     ديـــن 

  پـي  آن تا شـود   وشـنـتـر    اسـرار                در آمــد     طـوطـي    طـبعـم      بــگـفـتـار
  ونـد      بـگـفـتـم   جـمـله   را   در   سـاعـتـي   چـندــعـون  و  فـضـل و  تـوفـيـق خــدا

  )41(گلشن راز                                                                                                      
 v 3, ps 147-148 literature, A history ofبراي آگاهي از ترجمه ي انگليسي پرسشها رك:    -21     

Persian    .كه ترجمه اي نسبتاً خوب و كاملي ارائه كرده است  
آمده  757و  550و مفاتيح االعجاز صص 97،  مجموعه ي آثار ص91چنانكه در گلشن راز ص  -22     

  است. 
  .278و  240براي پاسخها رك: مفاتيح االعجاز صص -23     
، گلشن راز 97، مجموعه ي آثار ص757براي اطالع بيشتر از اين دو بيت رك: مفاتيح االعجاز ص -24     
  .91ص
هيچ كتابي پرسشها را پانزده تا ندانسته  ايرانو تاريخ ادبيات در  ايرانجز كتاب جستجو در تصوف  -25     

معتقد است كه برخي از ابيات حامل دو  نقش بر آبدر  دكتر زرين كوباند و آنها را هفده تا شمرده اند. 
پرسش هستند و خود همين ابيات فوق الذكر را بتفصيل بسط مي كند و جوابها را مورد تجزيه و تحليل قرار 

  .375 -367مي دهد. براي آگاهي بيشتر رك: نقش بر آب صص
 764ص 3ج ايرانت در ، تاريخ ادبيا221در اين مورد مي توانيد رك: تذكره ي رياض العارفين ص -26     

  .495 -494صص 1ج آذربايجان، تذكره ي شعراي 336 -335صص آذربايجانو دانشمندان 
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و مفاتيح االعجاز ص هشتاد  324ص ايران، جستجو در تصوف 150ص 2در مجالس المؤمنين ج -27     0
الدين محمد بن علي شمس او  529ص 4ج ايرانو دو او را چنين معرفي كرده اند و در تاريخ ادبيات در 

  معرفي شده است. گيالني الهيجي نوربخشي
  .324ص ايرانجستجو در تصوف  ، 529ص 4ايران جرك: تاريخ ادبيات در  -28     
. اما در كتاب كشف 530ص 4ج ايران، تاريخ ادبيات در 326ص ايرانرك: جستجو در تصوف  -29     

شاه ضبط كرده اند كه با روايت مالقات  892ت وي را سال وفا ايرانالظنون بنقل از تاريخ ادبيات در 
تأسيس كرد و بايد  907را در سال  صفويهسلسله  شاه اسمعيلمنافات دارد، زيرا  شيرازبا وي در  اسمعيل

  با خرد نا سازگار مي نمايد. 892مالقات پس از آن تاريخ باشد كه تاريخ وفات 
و  326ص ايران، جستجو در تصوف 529ص 4ج ايراندر  براي آگاهي بيشتر رك: تاريخ ادبيات -30     

  مفاتيح االعجاز ص هشتاد و دو.
و مفاتيح  326ص ايران، جستجو در تصوف 530ص 4ج ايرانهمچنين رك: تاريخ ادبيات در  -31     

  االعجاز ص هشتاد و هفت.
شتاد و هشت و و مفاتيح االعجاز صص ه 531- 530صص 4ج ايراننيز رك: تاريخ ادبيات در  -32     

  شاعر بزرگ قرن نهم هجري بعيد است. جاميهشتاد و نه. در دو بيت از نظر علم عروض اشكاالتيست كه از 
، مفاتيح 156ص 2، مجالس المؤمنين ج325و  324صص ايرانچنانكه در جستجو در تصوف  -33     

  االعجاز ص هشتاد و هشت آمده است.
، جستجو در تصوف 531ص 4ج ايرانين آثار رك: تاريخ ادبيات در براي آگاهي بيشتر از ا -35و  34     
  و مفاتيح االعجاز ص هشتاد و هشت. 325ص ايران
 v 3, p 149 literature, Aمتن انگليسي با ترجمه ي فارسي يكسان است و مي توانيد رك:    -36     

history of Persian مثنوي ور بسه اثر ديگر عالوه بر سه اثر مذك حكمت هرچند در حاشيه ي كتاب
 سعادتنامهاشاره كرده كه درباره ي  رساله ي مرآة المحققينو  سعادتنامه، ترجمه ي منهاج العابدين غزالي

است. عالوه بر اين آثار، كتب ديگري نيز منسوب باوست. از آن  شيخاطمينان داريم كه اثر  مرآة المحققينو 
كنز الحقايق، رساله ي زمان و مكان، رساله ي  سوره ي فاتحه،رساله ي معراجيه، رساله ي تفسير جمله: 

  ..شرح و تفسير اسماء اهللا رساله ي احديت و، جام جهان نما مراتب العارفين، انسان كامل،
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 شيخ محمود شبستريدر كتاب مجموعه ي آثار  دكتر صمد موحدمتن اين مثنوي توسط  -37     

 -497صص 1ج آذربايجاناين اثر رك: تذكره ي شعراي بچاپ رسيده است و پيرامون  241 -145صص
  كه بتفصيل سخن رفته است.  41 -36صص شيخ محمود شبستريو  498
اين هفت باب عبارتند از: باب اول در بيان نفس طبيعي، نباتي، حيواني و انساني و قوت هاي ايشان  -38     

ان واجب، ممكن و ممتنع، باب چهارم در و خادمان ايشان، باب دوم در صدور موجودات، باب سوم در بي
بيان آنكه حكمت در آفرينش چه بود، باب پنجم در مبدء و معاد، باب ششم در برابر كردن آفاق با انقس و 

هم خواجه نصير و ببو علي سينا، نجم الدين شيرازي باب هفتم در تطبيق آفاق و انفس. اين كتاب را 
كتاب بافراد مختلف و چاپهاي سنگي و نسخه هاي خطي رك: تذكره منسوب داشته اند، درباره ي نسبت اين 

و همچنين درباره ي نسخ خطي اين كتاب رك: فهرصت نسخه  502- 500صص 1ج آذربايجاني شعراي 
  .844-842صص 2هاي خطي ج

  .303مجموعه ي آثار ص -39     
 1ج آذربايجان شعرايدرباره ي فهرست چاپهاي سنگي و نسخ خطي اين كتاب رك: تذكره ي  -40     
و پيرامون اين اثر و  315 - 281و براي مطالعه ي متن كتاب رك: مجموعه ي آثار صص 500-498صص

  .35 -34صص محمود شبستري درون مايه ي آن رك:
  

  كتاب نامه
تاريخ مغول و اوايل ايام تيموري، جلد اول، (تاريخ مفصل ايران)، تهران، نشر  -1376اقبال، عباس،  .1

  اول. كلك،  چاپ
تاريخ ادبـي ايـران، جلد سوم، ترجمه و حواشي علي اصغر حكمت، تهران،  -2537برون، ادوارد،  .2

  چاپخانه ي سپهر (مؤسسه ي انتشارات امير كبير).
  تربيت، محمد علي، (بي تا)، دانشمندان آذربايجان، تهران، بنياد كتابخانه فردوسي تبريز، چاپ دوم. .3
  عراي آذربايجان، جلد اول، تبريز، آذرآبادگان، چاپ اول.تذكره ي ش -1367ديهيم، محمد،  .4
  نقش بر آب، تهران، انتشارات معين، چاپ دوم. -1370زرين كوب، عبد الحسين،  .5
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جستجو در تصوف ايران، تهران، چاپخانه ي سپهر (مؤسسه ي  -1379زرين كوب، عبد الحسين،  .6
  انتشارات امير كبير).

ي آثار، باهتمام صمد موحد، تهران، كتابخانه ي طهوري مجموعه  -1371شبستري، شيخ محمود،  .7
  (چاپ گلشن)، چاپ دوم.

گلشن راز (باغ دل)، شارح حسين محي الدين الهي قمشه اي،  -1382شبستري، شيخ محمود،  .8
  تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم.

  شرواني، سياح، (بي تا)، بستان السياحة، چاپ سنگي. .9
مجالس المؤمنين، جلد دوم، تهران، انتشارات كتاب فروشي  -1368سيد نور اهللا،  شوشتري، قاضي .10

  اسالميه.
  تاريخ ادبيات در ايران، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوس، چاپ دهم. -1373صفا، ذبيح اهللا،  .11
اپ تاريخ ادبيات در ايران، جلد سوم بخش دوم، تهران، انتشارات فردوس، چ -1379صفا، ذبيح اهللا،  .12

  نهم.
روضاة الجنان و جناة الجنان، جلد دوم، مقدمه و تصحيح  -1349كرباليي تبريزي، حافظ حسين،  .13

  جعفر سلطان القرائي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
شرح گلشن راز، با مقدمه ي كيوان سميعي، چاپخانه ي احمدي  -1371الهيجي، شيخ محمد،  .14

  سعدي).(انتشارات سعدي)، چاپ پنجم (اول 
فرهنگ فارسي، تهران، چاپخانه سپهر (مؤسسه ي انتشارات امير كبير)، چاپ  -1375معين، محمد،  .15

  نهم.
  شيخ محمود شبستري، تهران، چاپ نوبهار، چاپ اول. -1376موحد، صمد،  .16
هدايت، رضا قليخان، (بي تا)، تذكره ي رياض العارفين، بكوشش مهرعلي گرگاني، چاپ پيكان،  .17

 چاپ سنگي.

  
18. Browne Edward G, 1925,  A History Of  PERSIAN Literature, LONDON, 

Cambridge un, first publish.    
  
 




