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1- مقد مه
عرفان مقوله اي است که از د یرباز اشخاص زیاد ي به آن پرد اخته اند  که د ر این میان 
حقیتي  به  اینکه  براي  ماند ه اند .  راه  این  د ر  تعد اد ي  و  رسید ه  کمال  مرتبة  به  تعد اد ي 
کارهایي  به  و  مي زنیم  د ست  هایي  تالش  به  نیست  د رک  قابل  عقل  با  که  یابیم  د ست 
د ست مي یابیم که براي مرد م عاد ي غیر قابل فهم است و این جز به عباد ت و خلوص 
نیت و نزد یکي مطلق و بیواسطه به خد ا امکان پذیر نیست. این کارهاي خارق العاد ه و 
د ور از ذهن از د ست کساني بر مي آید  که به تزکیة نفس باال د ست پید ا کرد ه اند ، و این 
به کساني که  عارف عطا مي گرد د .  به  تعالي  باري  عنایت هاي  و  ریاضت ها  اثر  بر  اعمال 
د ر این راه قد م گذاشته و به مقامي د ست پید ا کرد ه اند  عارف مي گویند  که به صورت 
فرقه هاي مختلفي به عباد ت و اطاعت مشغول شد ه اند . و د ر این میان معني هاي مختلفي 
از اینها ارائه د اد ه اند . »عرفان د راصطالح یعني خد اشناسي و شناخت حضرت حق تعالي«. 
)سعید ي، 1397: 528( »عارف کسي است که از وجود  مجازي خود  محو و فاني گشته 
را  باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566( »عارف کسي است که مراتب تزکیه و تصفیه نفس 
طي کرد ه و اسرارحقیقت را د ریافته باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566(. عارفان د ر مراحل 
عرفان به مراحلي د ست یافته اند  که به عنوان شطحیات مشهور شد ه است. این کلمات 
از زبان عارفان بزرگي گفته شد ه است که بنا به شواهد  و نوشته هاي آن زمان، بعضي از 
عارفان و مرید ان آنها را قبول کرد ه اند  و بعضي د یگر نه، و اعتقاد ي به این سخنان ند ارند  
و مي گویند  کفر است. »عارف د ر بیان تجربه عرفاني، تجربه خود  را، با زباني که خارج از 
قواعد  و اصول است بازگو مي کند . زیرا حقیقتي که بد ان د ست مي یابد  فراتر از ساختار 
بیاني است. از این رو سخناني که د ر مقام حیرت و فناي هستي مقید  و برپایي رستاخیز 
عارف اظهار مي شود  متناسب با تجربه وي بهت آور است.« )مینوي، 1372: 24(. »خصوصاً 
اینکه گویند ه به تعبیر کریستین تورتل، د ر فضاي که طبیعت انساني اش با الوهیت پیوند  
خورد ه است، خود  را از همه قیود  حتي قیود  بند گي رها یافته مي بیند  و خود  را به جاي 
رّب خویش مي گذارد .« )مینوي، 1372: 25(. د ر این حالت که خضوع ناشي از عبود یت 
د ر کبریایي ربوبیت محو شد ه است، عارف به طغیان کالم و سرریز شد ن کلمات مبتال مي 
شود  به عبارت د یگر صوفي »صوفي سطح به زبان مي آورد  و از حالت مومن فرمانبرد ار 
عاد ي خارج مي شود .«)مینوي، 1372: 27( نکته مهم د ر اظهار شطحیات آن است که این 
سخنان د ر حالت وجد  اظهار مي شود  و همان طور که وجد  د ر اختیار عارف نیست شطح 
نیز بي اختیار گفته مي شود . د ر میان عرفا، بایزید ، حالج، خرقاني و ... به گفتن شطحیات 
قرار گرفته اند . شطحیات  انکار  و  این سخنان، مورد  سرزنش  به سبب  و  معروف گشتند  
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عرفا و صوفیه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارند . جمیع شطحیات مشایخ را 
مي توان لفظاً و معناً تأویل کرد  که با ظاهر شریعت موافق آید  یا بر خالف شریعت باشد . 
د ر این پژوهش سعي شد ه با ارائه د ید گاه ها و نظرات شیخ آذري شبهه و ابهاماتي که د ر 
مورد  این نوع عبارت )شطحیات( وجود  د ارد  تا حد  امکان برطرف شود . و خوانند گان و 
شنوند گان که از د رک حقیقت باطن این سخنان عاجزند  و گویند گان آن را د ر اکثر موارد  
مرتد  مي نامند  واضح و آشکار گرد د . توضیحات شیخ آذري د ر مورد  شطحیات عرفا بد یع 
االسرار تصحیح نشد ه  این سخنان د ر جواهر  به  مي باشد . طوري که هنوز فصل مربوط 
است. اکنون به معني و مفهوم اصطالح عرفاني شطح، و چند  مورد  از شطحیات معروف 

عرفا از د ید گاه شیخ آذري طوسي د ر کتاب جواهر االسرار مي پرد ازیم.
پیشینه ی پژوهش

د رباره شیخ آذري زیاد  سخن به میان نیامد ه است، و د ر مورد  نظرات ایشان د ر مورد  
شطحیات عرفا، به صورت کامل مطالبي ذکر نگرد ید ه است. اما مقاالت مشابهي د ر این 
زمینه وجود  د ارد  که توسط نویسند گان محترم نگارش شد ه است. مقاله اي توسط آقاي 
محتواي  با  خرقاني«  ابوالحسن  شیخ  شطحیات  به  »نگاهي  عنوان  با  امامي  اشرف  علي 
توضیح شطح از د ید گاه عرفا و شطحیات خرقاني به چاپ رسید ه است )امامي، 1379، 
بایزید   شطحیات  و  اقوال  برخي  تحلیل  و  »بررسي  عنوان  تحت  مقاله اي   .)157-131
بسطامي با توجه به مراتب عرفاني« توسط آقایان ابراهیم محمد ي و علي ابوالحسني د ر 
مورد  شطحیات بایزید ، با تحلیل و تفسیر شطحیات بایزید  بسطامي و برد اشت هاي د یگر 
نام  به  د یگري  مقاله   )107-87  ،1395 ابوالحسني،  )محمد ي،  است  شد ه  نوشته  عرفا، 
»شطحیات عین القضات همد اني« به همت د کتر فاطمه مد رسي، مونا همتي و مریم عرب 
د ر خصوص بررسي شطحیات همد اني به عنوان مصاد یق سطح تناقضي زبان عرفاني او 

نوشته، وتوضیحاتي د ر مورد  آنها د اد ه اند  )مد رسي، همتي، عرب، 1390، 17-1( 
روش تحقیق

روش تحقیق د ر این پژوهش، تحلیلي- توصیفي است. جامه آماري این پژوهش، توضیح 
از د ید گاه شیخ آذري د ر کتاب جواهراالسرار  بررسي شطح و شطحیات معروف عرفا  و 
است. ضرورت پرد اختن به این تحقیق، نوع تفکر اشخاص، شنید ن نظریات منفي د رباره 
عارفان، اثبات د رستي سخنان عرفا و اتهاماتي که برخي بر این مرد ان خد ا روا مي د ارند ، 
موجب شد  این کتاب، )نسخه خطي( مورد  واکاوي قرار بگیرد . شیوه گرد آوري به صورت 

کتابخانه اي است.
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شرح حال آذري طوسي
نورالد ین )یا فخرالد ین( حمزه پسر علي ملک اسفرایني آذري طوسي معروف به »شیخ 
آذري« د ر هیاهوي جنگ و گریزهاي سربد اران و لشکریان طغا تیمور د ر اسفراین و د ر 
حد ود  سال هاي 782 تا 784 هـ.ق. چشم به جهان گشود . البته مرحوم ذبیح اله صفا سال 

تولد  شیخ را 784 مي د اند . )صفا، 1389: 323(
»شیخ آذري خواجه علي ملک از بزرگان د ولت سربد اران، که پشت او به معین الد ین 
صاحب الد عوه احمد  بن محمد  الزمجي الهاشمي المروزي مي رسد  که د ر وقت سربد اران 
د ر اسفراین صاحب اختیار بود .« )سمرقند ي، 1338: 399( تاریخ فرشته ماه تولد  شیخ 
را آذرماه مي د اند  و مي گوید : شیخ آذري د ر پاسخ الغ بیگ میرزا گفته چون د ر ماه آذر 
زاد ه شد ه، خود  را آذري نامید ه است. )هند وشاه، بي تا: 629( شیخ آذري د ر ابتد اي کتاب 
جواهراالسرار نام پد ر خویش را علي ملک نوشته و البته د ولتشاه ظاهراً به تصحیف آن را 

به عبد الملک تبد یل نمود ه است.
اسرائیلیات و اصطالحات نجوم، هیأت،  به  او  فراوان  تلمیحات  »قصاید  شیخ آذري و 
فقه و سایر علوم متد اول زمان خود  نشانگر آن است که شاعر جوان بهره اي کافي از علوم 
زمان خویش کسب کرد ه است. شیخ آذري د ر معیت محي الد ّین، استاد  خود ، به سفر حج 
رفت. هنگام بازگشت از سفر حج د ر شهر حلب شیخ محي الد ّین د رگذشت و شیخ آذري 
د ر مد ت اقامت د ر این شهر کتاب مفتاح االسرار خویش را تألیف نمود . شیخ د ر این زمان 
و د ر حد ود  سال 830 ق. د ر حلقة مرید ان شاه نعمت اله ولي قرار گرفت. د ر محضر شاه 
نعمت اله ولي ریاضت ها کشید  و د ر طریقت تا آنجا پیش رفت که از د ست شاه نعمت اله 
ولي اجازه و خرقة تبرک گرفت.« )نفیسي، 1344: 294( »شیخ پس از بازگشت به وطن 
»پاي قناعت د ر د امن همت کشید  و از سیاحت عالم ملک به تماشاي عالم  ملکوت سر 
به جیب تفکر فرو برد  و سي سال بر سجاد ة طاعت نشست.« )سمرقند ي، 1338: 45(، 
شیخ آذري پس از نزد یک به 82 سال زند گي به سال 866 د ر اسفراین د رگذشت. مرید ان 

پیکرش را د ر بقعه اي که وي د ر زمان حیاتش احد اث کرد ه بود ند ، د فن کرد ند .
جواهراالسرار

 مفصل ترین و مشهورترین اثر موجود  شیخ آذري به نثر کتاب جواهراالسرار است. این 
کتاب حد ود   سال 840 د ر اسفراین تألیف شد ه است.)صفا، 1389: 325( شیخ د ر مقد مه 
کتاب مي گوید : »چون این د ستور، صورت انتخاب مفتاح االسرار بود ، او را جواهراالسرار نام 
نهاد ه، و چون د ر اصول معرفت او ترتیبي که موجب تغییر اصل وضع کتاب باشد  نرفت، 

خطبه کتاب نیز تغییر د اد ه نشد .« )جواهراالسرار، بي تا: 1(
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کتاب د ر چهار باب نوشته شد ه است: باب اول د ر معرفت اسرار حروف ّ مقطعات از 
قرآن؛ باب د وم د ر اسرار احاد ث نبوي است که د ر این فصل نه سّر )حد یث( را شرح نمود ه 
است؛ باب سوم د ر اسرار کالم مشایخ است که د ر د و فصل آمد ه: فصل اول د ر بیان کالم و 
منثور از مشایخ که د ر آن سیزد ه سّر )کالم( است، فصل د وم د ر بیان کالم منظوم که 37 
بیت را شرح کرد ه است؛ باب چهارم د ر بیان کالم شعرا است و د ر آن د ه فصل است که به 
ترتیب قصاید  مشهوره، ابیات مجهوله، غزلیات مشهوره، اشکال مجهوله، اشکال مقطعات، 

اشکال مثنوي، رباعي، اشکال شاعري، اشکال معمیات و اشکال لغز مي باشد . 

2- بحث و بررسی
2-1- تعریف شطح

شطح کلمه اي است عربي و از لحاظ د ستوري اسم و د ر لغت به معني »کلمه اي که 
بد ان بزغاله یکساله را رانند  و زجر کنند .« )معین، 1380: 2046 ( د ر معناي اصطالحي و 
مجازي که صوفیه به این لفظ د اد ه اند ، »شطح یعني گفته اي پیچید ه و عجیب د ر توصیف 
وجد  د روني که نیرومند  و استوار بر صاحب وجد  چیره مي شود  و از گرمي و جوشش روح 
بیرون مي تراود .« )طوسي، 1382: 403( به عبارت د یگر »شطح، یعني حرکت و جوشش 
که حاالت وجد  د ر سّر عارف پد ید  مي آورد . مانند : سخنان )ُسبحاني ما اَعَظَم شأني( از 
بایزید  بسطامي و )انا الحق( از حالج. وقتي عرفا د ر پي بیان این حالت برمي آیند  از سخنان 
چنان غریب بهره مي گیرند  که شنوند ه حیران مي شود ؛ اما چنانچه شنوند ه زبان به انکار 
مالمت این سخنان بگشاید ، نشان از آن د ارد  که د ر د امي افتاد ه که خود  از وجود  آن 

بي خبر است.« )بقلي شیرازي، 1385: 13-12(.
2-2- شطح د ر جواهر االسرار

»ما ُسبحاني ما اَعَظَم شأني کلمة معلق است و مثل این کلمات را شطحیات گویند ، 
از اکثر مشایخ واقع است د ر حالت ُسکر، بعضي د ر استفراق آن ماند ه اند  و بعضي شد ید  
القوي و کام المشرب بود ه اند  و اگر احیاناً از استیالي تجلي صوري از مضیق عبود یت بیرون 
افتاد ه اند  و ُسکر ایشان بر صحو غالب افتاد ه، ساقي مجلس خواست که پنهان از ایشان 
تا الجرم عقل سالمت  نگیرد   باز  بیشتر ریزد  و جرعه  از قد ح  بازد  شراب قد یم  کرشمة 

بگریزد  و بد مستي و بیخود ي د ر حریفان آویزد  و عربد ه شطح آغاز کند .
فـرمـان میسـت کـه شـه خـورد  مسـت شود 

                           فـرمـان شـه اسـت مــي خـور مسـت شــو
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ولي چون باد  عنایت د ر رسد  و زورق وجود  ایشان را از تموج د ریاي مواج صفات باز 
به ساحل نجاتند  ازو به استغفار مشغول شوند  و بند گي از سر گیرند  که ُسْبَحانََک تُْبُت 
ُل الُْمْؤِمِنیَن و مثل این سخن را شطح خوانند . و شطح به حسب لغت بیرون  إِلَْیَک َوأَنَا أََوّ
ریختن است شطح البحر ماوة اي افرجه حین مالء و بعض گویند  که شطح نور از روزن 
بیرون خانه افتاد ن است و وجه مناسبت خود  روشن است و مانند  این د ر قرآن و احاد یث 
صریحاً ابحاماً بسیار است. ولیکن د ر آن مرتبه آن را شطح نگویند  توحید  گویند  و هیچ 
آفرید ه نیست که کایناً و ماکان که او به توحید  قایل و مقرر نیست که این معني بر جمیع 
 » . ماواِت َو اْلَْرَض لََیُقولَُنّ اهلَلّ مکّونات واجب است. ُقوله تَعالي َو لَِئْن َسَألَْتُهْم َمْن َخلََق الَسّ

)جواهراالسرار، بي تا: 53(
»فاّما توحید  د ر شرع و شرع د ر توحید  د یگر است. چنانکه علي التفضیل گفته شود  
الجمله توحید ي که د ر شرع و  اجمالي مي رود  في  تعالي حاال بحث د ر توحید   انشااهلل 
و فعاًل چنانکه گویند  اقرار بلسان  شرعي که د ر توحید  است آن خود  واجب است. قوالً 
و تصد یق به چنان و عمل با ارکان چه اینها عالمات و ثمرات توحید  شرعي است. فاما 
توحید  رافع و رافع توحید  آن کلمات است که از شطحیات د ر حالت به ُسکر از مشایخ 
واقع شد ه است و از کتب اولیا و انبیا و فز و اشارت و کنایت هم مثل اینها فهم مي شود .« 

)جواهراالسرار، بي تا: 54(
»مقصود  آنکه این سخن تا کسي مست نباشد  با د یوانه نتوان گفت و از این هراس 
الَِّذي َخلََق  بود  ابن عباس رضي اهلل عنه گفت: اگر معني این آیت تعبیر کنم که » اهلَلّ 
بَْیَنُهَنّ « خلق مرا جز کافر نخوانند . بیان  ُل اْلَْمُر  َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمْثلَُهَنّ یََتَنَزّ
مثلّهن از این شنو پس خویشتن نیک شناس و د ر آیات د یگر که » إَِنّ َربَُّکُم اهلَلّ الَِّذي 
ِة أَیَّاٍم ثَُمّ اْسَتَوی َعلَی الَْعْرِش « تا آنجا که رّب العالمین همو  َماَواِت َواْلَْرَض فِي ِسَتّ َخلََق الَسّ
گفت: اگر این آیت تفسیر کنم صحابه مرا سنگسار کنند . همچنان که از امیرالمومنین علي 
کرم اهلل وجهه روایت کرد ند  که گفت: د ر سینه من علمیست که اگر بر شما عرض کنم و 
بر خود  بلرزید  چون ریسمان د راز د ر چاه و یکي از صحابه مي گوید : از پیغامبر َصلَّي اهلُل 
َعلَیِه َو َسلَّم د و د عا یاد  گرفتم یکي را با شما گفتم اگر د یگري را با شما بگویم حلقوم مرا 
ببرید . پس از این همه معلوم مي شود  که افشاء سّر توحید  چنانکه د ر رسالة خود  امیر 
سید  شریف رحمه اهلل فرمود ه اند  کفر است که افشاء ربوبیت کفر آنها را که جرعه از زیاد ت 
افتاد ه بي طاقتي د ید ند  مستي کرد ند ، بعضي را بکشتند  و بعضي خواستند  که از گفتگوي 
برهند  نام د یوانگي بر خود  بستند  و طبل بي عقلي فرو کوفتند  و د ر زیر کلیم بي هوشي 

باد ه نوشي کرد ند  تا از د رد سر اغیار با یار برآسود ند .
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د یوانه شو هر چند  بخواهي میگو                با عقل حد یث بیخود ي نتوان گفت
 

آري ترک نام و ناموس جان و جهان توان گفت فاّما ترک رضاي حبیب اهلل علیه افضل 
التحیه و الّرضوان نمي توان گفت.« )جواهراالسرار، بي تا: 55( »اگر کسي سوال کند  کلمه 
شطح همچنان که از اهل حق واقع گشته شد ه است از اهل باطل نیز واقع است چون 
کلمه منصور، گفت: و از فرعون نیز واقع شد  پس ما به چه د انیم که انا منصور حقاني بود  
و انا فرعون شیطاني، آنجا که گفت: أَنَا َربُُّکُم اْلَْعلي و ابلیس گفت: خیر منه و از انبیا نیز 
علیهم السالم انا واقع است. بباید  د انست اناِء منصور چنانکه شیخ رکن الد ین عالوالد ّوله 
د ر رساله ذوي االعتبار ذکر کرد ه که اناِء اضطر است و اناِء فرعون اناِء اختیار و از اینجاست 
که گفته اند : از خاکستر منصور همین معني را د ریافتند  کشفا او سمعاً چون فرعون را 
آب بر کنار اند اخت از این معني تهي بود  و اگر این معني را مسلم ند ارند  گویم منصور 
بر طریقه شرع بود  و اناِء او اناِء استنباع بود  و فرعون بر هیچ طریقي نبود  و مذهبي و اناء 
او استکبار بود . چون اناِء ابلیس، پس منصور د ر مقام کرامت بود  و کرامت اولیا حق است 
و فرعون د ر مقام مکر بود  و استد راج و لعنت، بس اگر از خاکستر منصور باعتبار کرامت 
آواز برآید  عجب نباشد . اگر این نیز مسلم ند ارند  گویم که اناء منصور بر تجلّي اهل ذوق 
و تحقیق صحیح است و اناء فرعون چه اناء منصور به اجماع اهل کشف اناء توحید  است. 
چنانکه شیخ رکن مذکور مي فرماید  که همزه اول اناء منصور همزه ابد ا و فصل است و 
همزه آخر همزه اعاد ه و وصلت است که متصل است به نون نور و همزه اول فرعون و همزه 
ابعاد  ابلیس است و همزه آخرش همزه اشقاست که متصل است به نور نار و هذه من قبیل 
االسرار، چون مقد مات معلوم شد  بباید  د انست که غرض آورد ن شطحات مشایخ و ایمه 
آن است که آن را وزني و اعتباري باري نباشد ، با طریقي متزل که شیوه قومي شرزمه 
باشد  که به تقلید  فرا گرفته باشند  بلکه روند گان این طریق همه اهل تحقیق و توفیق و 
عالمان رباني که غواصاِن گوهر معاني و کامالن علم تقوي و مفتیان د روس فتوي بود ه اند  
که به نظر تحقیق و توفیق سّر احد یت را از مظاهر مشکات مختلفه کثرت د ریافته و پرگار 
صفت گرد  د ایره وجود  واجب ممکن برآمد ه و نقطه اجمال قد یم را د ر صور معتد د ه حاد ث 
تفضیل واشناخته و اگر چه به حسب مطلب و مسلک و مذهب به اقتضاي اختالفات صفات 
السما و افعال مختلف مي نماید . فاّما جمله باعتبار ماخذ اشتقاق وجود  با حد یث طریق 

مالوف و موصوف اند  چنانکه موالنا راست:
لیکن تا حق مي برد  جمله یکیست                     هر نبي را هر ولي را مسلکست
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پس د ر تکفیر و تشهیر این طایفه زود  د لیري و جرأت ننمایند  و رقم کفر آسان بر 
یخُ  فِي  َقوم َکالَنِّبي   جرید ه این قوم نکشند . چون مقتد یان و پیشوایان خلق ایشانند  که الَشّ
شیخ  چنانکه  چون  د یگران  حال  که  پید است  باشند   کافر  ایشان  اگر  که  ِمنه  ِتي  أَُمّ فِي 

ابوسینا رحمه اهلل علیه.
کفر چو مني گزاف آسان نبود          محکم تر از ایمـان من ایمـان نبود
د رد  هر یکي چومن آنکه کافر           بس د ر همه د َهر یک مسلمان نبود 

چه قابل به کلمه کفر اگر از اهل علم است شرعاً علي النور او را تکفیر نمي توان کرد ، 
و غایتش تکلیف است تباویل آن و اگر از اهل فقر است مقّرر است که د رویشان را وراي 
طور عقل طوریست که بي اختیار خالف صورت از ایشان چیزها صاد ر مي شود  که د ر آن 

معذورند .
خالف د وست ناید  ز اهل تحقیق                 مرین را کشف باید  ورنه تصد یق«

                                                                        )جواهراالسرار، بي تا: 56(
»چنانکه شیخ رکن الد ّین علي والد وله قد س سّره د ر این معني آورد ه است، که تا 
محبت را د ر بوستان د ل آد م خاکي علیه االسالم بنشاند ند ، د ر د ور نوح علیه االسالم 
سر از زمین زد . و رابحه انگوري عالم را د ر شور آورد  د ر زمان ابراهیم علیه الّسالم 
برگ بیرون کرد . و د ر د ور موسي علیه السالم به عصاي عصمت جفتش بستند  و د ر 
د ور عیسي علیه السالم ترش و شیرین گشت. د ر عهد  محمد  َصلَّي اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم 
شیرین گشت و برسید  د ر خمخانه محبوبیش عصیر ریختند  و د ست محبوب حضرت به 
ساقي گري د رآمد  و د ورگرد ان شد . بیخود ي و بد  مستي آغاز کرد ند  و از این نوع سخنان 
بنیاد  نهاد ند  یکي گفت: »راي قلبي ربّي« و یکي » لَْم اَْعُبد ُ َربّا لَْم أَرُه « و د یگري »ُکّنا 
نََری اهلَلَّ َجْهَرًة« د یگر » ُسبحاني ما اَعَظَم شأني « و د یگري » لیس في ُجَبّتي « و 
د یگري گفت انالحق و همَّ جد ّاً که اگر نه سالم سالسَل بر د ست و پاي حریفان بود ي 
عالم برهم زد ند ي. بباید  د انست که شطحات همه نتیجه نور تجلّي صوري است چنان 
شیخ رکن الد ّین علي والد ّوله قد س اهلل سّره امتیاز آن کرد ه است. حاصل سخن آن است 
که تجلي صوري حق مبتد یان است و شطحات نتیجه آن، و از این است کامالن آن را 
اعتبار نکرد ه اند  و تجلّي ذوقي حق منتهیانیست و حیرت ثمره آن.« )جواهراالسرار، بي تا: 
 )57
حاال بعد  از توضیح شطح، نظرات و د ید گاه هاي شیخ آذري طوسي را، د ر مورد  برخي 
از شطحیات معروف عرفا که د ر حالت ُسکر و صحو از زبانشان جاري گشته و توسط وي 

د ر کتاب جواهراالسرار با عنوان سّر بیان شد ه است، مي پرد ازیم. 
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شطحیات
» أنَا أقُلّ مْن َربّی بِسَنَتین «: من از پرورد گار خود م د و سال کوچک تر هستم.

»این سخن شیخ ربّاني ابوالحسن خرقاني است رفع اهلل تعالي د ر حّبه، و او د ر د هم 
محرم سنه ثالت و خمسین ثالثمایه متولد  شد  و هفتاد  د و سال زند گاني یافت. و د ر سنه 
خمس و عشرین و اربعما د ر خرقان مد فون گشت. اما د ر معني این کلمه موالنا نورالحق 
جعفروالد ّین اختالني رحمه اهلل، شرحي نوشته است اینجا نقل کرد ه شود  انشااهلل. بد ان 
که جمیع مرد م را به حسب تنزل همین صفت د ارند . اگر مراد  از انا تعین جسمي بود  یا 
تعین روحي یا تعین را که جسم د رسنه شمسیه متعین شد  به صورت جسمیه و از فرق 
جسم روح جزیست که د ر سنه ربوبیه متعین گشت و روح کل د رسنة الهیه ظهور کرد . 
بس انانیت جسمه به د و سال از رّب یعني که روح است تا خالق روح اصغر باشد  و اگر مراد  
از انا تعین روح جزء بود  هم به د و سال که سنه الیه و سنه سرمد یه اصغر باشد  از خالق 
قد یم و اگر مراد  از انا اخبار بود  از اطالع بر تعین علمي نیست ترقي هم به د و سال که 
ازلیه شهود یه احد یه و سنة اطالقه غیر مضبوطیه است اصغر باشد . زیرا که اگر چه مطلع 
شود  بر عین ثانیه لیکن بر شهود  حق عین ثانیه را اطالع نباشد  براي آنکه اطالع مترقي 
علمیست و اطالع حق تعالي شهود ي، بس امتد اد  بقاي ذات د ر حضرت شهود یه احد یه 

سنة غیر اطالقه بود .« )جواهراالسرار، بي تا: 63( 
ممکن است مراد  از انا و من جسم نباشد  که د اراي عرض هاي زمان و مکان و ماد ه 
و  باشد   رّب النوع  رّب،  از  منظور  است  ممکن  و  است  وجود ي  حقیقت  مراد   بلکه  باشد . 
مقصود  از رّب مقام ربوبیت حضرت حق باشد  که مرتبه سوم از مرتب وجود ي است و اگر 
چنین باشد  و مراد  مرتبه سوم باشد  و این د و مرتبه از آن کوچک تر یعني از مقام ذات حق 

پنج مرتبه پایین تر است، اهلل اعلم. 
»و مراد  از سنتین زمانین معنویین بود  اگر مراد  از انا آنست که بعد  از وجود  قد یم 
حق تعالي وجود  حاد ث منست بس حکایت کند  بلسان احمد ي به سبب اتصال او به روح 
محمد ي و اتصاف او به اوصاف محمود ي الزم این تکلم از زبان مرتبة او بود  بر اعلي مرامي 
اینست وجوهي که مولوي فرمود ه اند ، و اصطالحات او شرح سنه را د ر شرح کان اهلل زماناً 
لیس فیه کفرو االسالم د ر اول کتاب نوشته است. و احتماالتي که مولوي فرمود ه اند  کلمه 
همه را شاملست و احتماالت د یگران را نیز محالست. چنانکه شیخ عین القضاه رحمه اهلل 
د ر تمهید ات آورد ه است که د ر آن منصور حالج که ال فرق بیني و بین ربي اال بصفتان 
صفته الذانیه و صفته القائمیه و قیامنا به و ذاتنا منه یعني هیچ فرق نیست میان حق و 
پرورد گار حق مگر به د و صفت یکي صفت ذات که وجود  ذات ما ازو آمد  و حاصل ما از 
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حاصل او حاصل شد  و قیام ما بد وام او آمد ، پس او بد ین صفت از من سبق برد ه است. 
بد ین سال پیش افتاد ه است از من و من مي شاید  از ثنتین صفتین مخصوصتین خواسته 
باشد  که آن وجوب ذاتي و غنایي ذاتیست چنانکه د ر صفت خلقتي است که آن امکان 
ذاتي و احتیاج ذاتیست و آنچه بعضي احد یت جمع را صفت ذاتي د اشته اند  وجوب و غناي 
ذاتي مستلزم احد یت جمع است. و د ر شرح لمعات نیز چنین مذکور است که سایر صفات 
میان عبد  و رّب صورت اشتراک مي پذیرد  و اال د و صفت و آن وجوب ذاتي ذاتیست. و 
چون عبد  د ر این مرتبه اگر وجود  ند ارد  اما ثبوت د ارد  بر اوصول تحقیق د ر مرتبه د وم 
نبّوت حقیقي و د ر اول اعتباري که د ر اثر این سخن هم حضرت شیخ فرمود ه است: که 
هو خالق القد م کما هو خالق الوجود  یعني تقد م ذاتي و فاعلیت رّب موقوف بر وجود  نبوت 
نیست. چه همچنان که وجود  یک پرتو است از آثار جمالش، عد م نیز پرتویست از آثار 
جاللش، که د ر مقابل اوست بس هر د و د ر مخلوقیت مشترک باشند  و شک نیست که به 
هر حال خالق بر مخلوق مقد م خواهد  بود . وجهي د یگر از أنَا أقُلّ مْن َربّی بِسَنَتین یکي 
منشا سوي و غیر او تعین د وم سمت ثبوت مي باید  و آن مبد ا ظهور عبد  است بس به 
د و مرتبه کاملة منطوي بر جزویات و اجزاي مرتبه باشند  و مقد م باشند  و من که عبد م 
از رّب خود  بد ین د و سال که سنة عبارت از آنست که کمتر باشم. وجهي د یگر مي شاید  
که صفتین که مخصوصیتن عظمت و کبریا باشد . چنانچه د ر حد یث سماوي وارد  است 
که: اَلَْعَظَمُة إَِزاِري و اَلِْکْبِریَاُء ِرد َائِي. وجهي د یگر که من به د و سال از خد ا اقلم، اول آن 
نبود م، شد م. د وم آنکه از بود  به نابود  مي روم و او از بود  و نابود  منزه است، بس من اقلم 
نابود .« )جواهراالسرار، بي تا: 64-63( ممکن است منظور از سنتین د و مرتبه از  ببود  و 
مرتبه الهیت باشد . یعني پس از مقام تعین اول و ثاني است که همان مرتبه ربوبیت است. 
شیخ آذري به چند ین عبارت که مي-توانسته سخن ابوالحسن را تشریح کرد ه و د ر هر 
مرتبه د الیلي آورد ه که قصد  و نیت عارف خود  را برتر د انستن نیست بلکه خود  را وابسته 
و نزد یک د انستن به خد ا مي د اند . و آنچه از حد یث متن مشخص است این است که او 

همیشه خد ا را باقي و منزه از نابود ، و خود  را فاني و زود  گذر مي شمرد .   
»الصوفي غیر مخلوق«: 

توضیحاتي  آذري  شیخ  که  است  خرقاني  ابوالحسن  معروف  شطحیات  از  سخن  این 
د و  از سخنان  بسیاري  همانند   نیز  المخلوق«  غیر  »الصوفي  نوشته اند . سخن  آن  د رباره 
پهلوي عرفا و صوفیه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارد . »این سخن مشکل بران 
کیست که مخلوق را پیش او وجود ي باشد . اما پیش این طایفه مذکوره چنان از مقد مات 
را  اگر کسي گوید  که خالق  ند ارد  و  از خالق هیچ شي وجود   بغیر  توحید  د انسته شد ، 
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مخلوق الزم است، چنانکه رّب را مربوب و اله را مالوه، پس اگر مخلوقات را وجود ي نباشد  
او را خالق نتوان گفت. جواب آن است که خالقیت و ربوبیت او تعالي شانه محتاج مخلوق 
و مربوب نیست بلکه لم یزل والیزال او خالق و رّب بود  و مخلوق و مربوب نبود  و االن 
کماکان و او موصوفست به جمبع اوصاف به سبب و نسب عین طرفین جود  است چنانکه 
علم عین عالم و معلوم است و عشق عین عاشق و معشوق، چنانکه از شیخ المحقیقین شیخ 
صد رالد ّین غنوي قد ّس اهلل سّره پرسید ند : که ما في الفاید ه في البین قال نسبته التجرد  

بین الطرفین و مخلوق و مرزوق وهم و پند ار است چنانکه گوید :
توّهم نقطه هستیست بر عین                 چو صافي گشت عینت عین شد  غین        

موالنا جالل الد ّین رومي گفته است هم د ر این معني:
میگفت د ر بیابان رند  د هن د رید ه               عارف خد ا ند ارد  کو نیست آفرید ه«

                                                              )جواهراالسرار، بي تا: 61-60(
گفتن شطحیات توسط عارفان جزو اسرار مطلق خد اوند ي است و جز از حق هیچ کس 
نمي تواند  سخناني مثل اناالحق و امثال اینها را بگوید . کساني که این د م را بر  مي آورند  و 
به گفتن شطحیات مي پرد ازند  اگر د ر د لشان شکي وجود  ند اشته باشد ، مي د انند  که د ر 
هستي جز یکي که آن هم خد اي مطلق است وجود  ند ارد  که به مخلوق و مربوب نیازي 
ند ارد  بلکه مخلوق و مربوب است که به خالق و رّب نیازمند  است. عارف ابتد ا د ر مرحلة 
تعاشق که د ر آن عاشق، عاشق است و معشوق، معشوق، قرار د ارد . صوفي د ر این مرحله 
تفاوتي با انسانهاي عاد ي ند ارد ، د ر این مرحله است که صوفي ند اي »الصوفي غیر المخلوق 
« سر مي د هد . زیرا که تنها این صوفیست که با گذر از پیچ و خم عشق به حقیقت واحد  
نایل شد ه و از مِن خیالي خود  د ور شد ه است؛ بنابراین این حق را به خود  مي د هد  که 
خود  را باالتر و متفاوت از سایر مخلوقات بد اند ، اما مجذوبان سالک، تنها با جذبة الهي 
به انتها رسید ه اند  و حال و قال آنان براي د یگران قابل فهم نیست و شطحیاتشان یکسره 
از روي شوق و ذوق ناشي از وصال ناگهاني است، حافظ نیز این گروه را مورد  نکوهش 
قرار مي د هد  و آنان را سبکباراني مي د اند  که بد ون عبور از گرد نة د شوار عشق به ساحل 

حقیقت رسید ه اند .
»به مي سجاد ه رنگین کن گـرت پیر مغان

                                              که سالک بي خبر نبود  ز راه و رسم منزل ها
شب تاریک و بیم موج گرد ابي چنین حایل

                                               کجـا د انند  حـال ما سبـکباران ساحـل ها«
)برزگرخالقي، 1382: 1(

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهراالسرار«
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»في الجمله بباید  د انست که این کلماتي است از افق اعلي و عین جمع که د ر عالم 
تفضیل ما آمیزند ه است و بیگانه است. که به نسبت با انتهایي مقامات و غایات کماالت 
رجال اهلل مثل این شطحیات، چون سخن د یوانگان و کود کان نابالغ، و از اینجاست که چون 
بهوش باز آمد ه اند ، با استفصار عذر آن خواسته اند  و توبه کرد ه اند  و اکثري این سخنان د ر 
ابتد اي حال ایشان بود ه است. د ر مقامات جمع مطلق چه د ر مقام جمع للجمع مثل اینها 
واقع نمي شود  چه جمع شهود  حق است بالخلق و آن موجب رفض آد اب ظاهر است. اما 
مقام جمع الجمع شهود  حق است با مالحظة خلق و رعایت آد اب احکام و آن مقام اهل 
کمالست. و جمع د و گونه است: جمع تکسیر است و جمع سالمت، و جمع سالمت آن 
است که حق د ر غلبة حال و شوق حافظه بند ه باشد ، و امر خود  بر ظاهر او براند . و جمع 
تکسیر آنست که معلوم حال باشد . پس ربوبیت خاص حضرت خد است و کمال آد مي د ر 
برزخیت جمع الجمیع است و مقام بند گي. د ر اخبار آمد ه است که وقتي فرعون عزائیل را 
علیه العنه گفت: از خوارق عاد ات چیزي به من نماي، گفت: چه مي خواهي؟ گفت: انگور 
مي خواهم، مگر د رآن هنگام عزیز الوجود  بود . عزازیل د ست فرا هوا کرد  خوشه انگور از 
هوا بگشاد  و بد و د اد . فرعون تعجب کرد ، عزازیل گفت: چونم مي بیني، فرعون گفت: خد اي 
مي تواني کرد  و عزازیل سیلي بر قفاي او زد  که مرا به بند گي قبول نمي کنند  تو مرا به 
خد ایي مي فرمایي. مقصود  آن که بند ه هرگز به مقامي نرسد  که اسم بند گي از او برخیزد  
و عبود یت اعد اي مقامات است قد م از حد  خود  بیرون نشاید  نهاد . چنانکه امیر حسین 

راست گفت قد س سّره:                        
    منصور نه مرد  سرسري بود                       از تهمـت کافـران بري بـود 
   چون نکته اصل گفت با فرع                       ببرید  سرش سیاست شرع«

)جواهراالسرار، بي تا: 62-61(
خارج  عارف  زبان  از  بیخود ي  و  مستي  حالت  د ر  این سخنان  شیخ طوسي،  نظر  به 
مي شود . و وقتي به هوش آمد ند  و د انستند  که چنین حرف هایي زد ند  به استغفار و توبه 
رو آورد ه اند  و خود  را مبّرا از آن د انسته اند ، که چنین چیزي ممکن نیست. خالصه آنکه 
نباید  اسرار بین خد اوند  و خود  را بیرون ریخت و آن را د ر بین مرد م عاد ي که د رک کاملي 
از آن ند ارند  افشاء کرد . و اسم بند گي خود  را زیر سوال برد . همه د ر برابر خد ا، بند ه و 

مخلوق اویند  و هیچ کس را یاراي همترازي و مقابله با او نیست.
َّاً لَْم أَرُه«: من پرورد گاري را که نبینم، نمي پرستم. »لَْم اَْعُبد ُ رب

این سخن حضرت امیرالمومنین علي بن ابي طالب است که به احتمال قوي د ر یکي 
از خطبه هایشان فرمود ه اند  و شیخ آذري شرح مفصلي بر این، د ر کتاب جواهر االسرار 
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نوشته اند .
»این سخن حضرت ایشان است و همچنان که د ر میان اولیا عظیم ایشان و رفیع آن 
جناب اند  و کالم ایشان نیز د ر میان کالمها بلند  پایه و رفیع القد ر است. و فرمود : انا اول؛ 
انا اخر؛ انا الظاهر؛ انا الباطن؛ انا خالق المخلوقین؛ انا رازق المزروقین؛ انا سمند  االفالک؛ 
انا قاید  االمالک؛ انا خلیل الجبریل؛ انا صفي المیکائیل؛ انا د هرالد هور و انا سبت السبوب؛ 
انا وجه اهلل الذي توجهتم الیه؛ انا جنب اهلل الذي فرطتم فیه؛ انا من اهلل بمکان اذا کنت به 
فانا هو، و مثل این سخنان از ایشان بسیار مروي است حاال سخني که ما د ر صد د  آنیم که 
نسبت به مرتبه ایشان پست است اما نسبت با محجویان پایه بلند  است. چنانچه د ر کلمه، 
لو کشف الغطاء ما زد د ت یقیناً گفته اند  که از احوال رویي ایشان است. و آن اهل اهلل را 
غطا کجاست تا کشف کرد ه شود . اکنون بد ان که رفیع این اشکال که »لَْم اَْعُبد ُ َربّا لَْم أَرُه« 
موقوف است پیش اهل حجاب که اول معلوم شود  رویت اهلل في نفس االمر ممکن هست، 
پروانکان شمع  ارباب مشاهد ه  و  این مسئله د ر محل مضایقه است اهل کشف  و  یا ني، 
جمالي ازلي و نظاره کیان شاهد  خلوت خانة لم یزل اند . قفل خاموشي بر د هان و از این 
معني جز به زبان اشارت عبارت نکرد ند . هرکس که بد ید  خویشتن را د انست. في الجمله 
بباید  د انست که این سخن و راي طور عقل است و آنها که عقل را د ر این معني حکم 
ساختند  منصب این مرتبه عالي بد و ترفیض کرد ند ، جز خیال و محال و کثرت قیل و قال 

نتیجه نیافتند .                                                        
بسیار د ر این باب سخنها گفتند               از حد  بشد  و هیچ به جایي نرسید .«

)جواهراالسرار، بي تا: 44(
»حاصل آن است که رویت متعلق به عالم امر است و عقل از عالم مأمور است، و آن 
د ر آن عالم عرش است بلکه د ر آن عالم نرسید ه است و زبان نمي د اند . بس رسم و عاد ت 
کشور مخلوقات بیش ند اند  که او را حد ي معین است و او را د ر امري که نه حد ّ اوست 
تکلیف کند  و د ر کاري پایة او نباشد  مد خل د هد  د ر خطر هالکت افتاد ، چون معترله و 

فالسفه غیر هم. )جواهراالسرار، بي تا: 45(
بد یهي است که خد اوند  متعال جایي قرار نگرفته یا مخفي نشد ه است که ما برویم 
و او را پید ا کنیم و با چشم سر ببینیم. چشم سر ماد ه اي را مي بیند  که بر اثر تابش نور 
منعکس شود  و وقتي صحبت از ماد ه مي کنیم یعني جسمي که د اراي شکل و حجم و ابعاد  
است د ر حالي که خد اوند  باري تعالي از همه اینها مبّرا است. اما چشم بصیرت، چشم عقل 
و چشم قلب، حقیقت و باطن اشیاي ماد ه را مي بیند  و اگر آنها را ببیند  پس خد ا را هم 
مي بیند . به عنوان مثال شما با د ید ن یک هواپیما، مهند س و سازند ه آن را د ر این هنرش 

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهراالسرار«
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د ید ه اید ، و یا با خواند ن یک کتاب نویسند ه اش را د ر علم اش مشاهد ه مي کنید  و .... پس 
انسان چگونه با د ید ن این همه نعمت خد اوند  د ر زمین و آسمان و میلیارد  ها کهکشان 
و ستاره که د ر آن وجود  د ارد  و انسان قاد ر به خلق یک ذره از آن نیست، خد ا را نبیند . 

»حاصل آنکه بناي مسئله رویت را طایفه که بر نظر عقل نهاد ه اند ، هرگز نبود  تحقیق 
اینجا بود  که امتناع رویت اد لة عقلي خواستند  قیاس غایبه  از  باز نرفت و  چشم ایشان 
بر شاهد  کرد ند ، گفتند : مشروطیت بکون مراي د ر مکاني و جهتي و مقابلة راي و ثبوت 
مسافت بینهما، نه د ر غایت ُقرب و نه د ر غایت بُعد  و اتصال شعاع از باصره به مراي و د ر 
حق آله تعالي همه باطل است و طایفه ثانیه نیز که شواهد  عقلي و د الیل فعلي یعني به 
نظر عقل اثبات رؤیت مي-کنند  هم مکابره و اشتلم است.                                                   

با یار نـو از غم کهـن باید  گفت              با او بـزبــان او سـخن بایـد  گفـت
ال تفعل افعل نکند  چند ان سود              چون باعجمي کن و مکن باید  گفت

بعضي گفتند  د ید ، و بعضي گفتند  ند ید ، و بعضي گفتند  د ید  به چشم ظاهر، چون قصه 
معراج طایفه گفتند ، به بد ن صور بود  و بعضي گفتند  به بد ن معنوي بود . گروهي گفتند : 
بیرون عالم بالمکان رفت و قومي برآن رفتند  که تا مسجد  اقصي بیش نرفت و قومي برآن 
رفتند  القصه هر طایفه را از علم مبلغي است که، ذلَِک َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم و د ر فهم مافوق 
آن مسد ود  است.»َو َما أَْرسلَْنا َکانَبیاً إاِل بِلِساِن َقْوِمِه« این معني است و بد ان که طایفه که 
رویت چشم مي د اند  به وجهین اثبات آن مي کند . یعني به د لیل عقلي و نقلي و علت رویت 
هویتي را مي د ارند  که وجود  عباد ت از اوست و وجود  مشترک است میان واجب و ممکن، 
و مي گویند  که ممکنات را ما عند  خلق القد ره مي بینم، پس حیثیت وجود  باید  که وجود  
واجب را نیز عند  اراد ت اهلل توانیم د ید  ولیکن عد م حصول رویت.«)جواهراالسرار، بي تا: 
45(. »از عد م حصول شرطي ما د ر انتفا الزمي تواند  بود . اما از د الیل نقلي آن است که 
موسي علیهم الّسالم سوال رویت کرد  که رّب ارني انظر الیک بس اگر رویت جایز نبود ي 
طلب موسي علیه السالم عبث بود ي و بر انبیا علیهم السالم عبث جایز نیست. د یگران 
که رویت را تعلیق به استقرار خبل کرد  بعد  از تحرک ممکن است و سوال موسي علیه 
السالم از براي علم امتناع رویت نبود ي چرا که آن قوم اگر مومن بود ند  خود  سخن او 
باور مي د اشتند ، اگر کافر د ر حکم خد ا نیز باورش نمي د اشتند  و آیاتي که د اللت بر اثبات 
رویت کند  از قرآن بسیاري مي آرند . و بد ین قول گویند  د ید ار جایز است و د رست نیامد ي 
گفتن که او را د ید ار غایب است. اّما آنچه بر امتناع رویت مي آرند  ال تُد ِْرُکُه اْلَبْصاُر حقیقت 
است از بهر آنکه مي شاید  که سلب عموم باشد ، نه عموم سلب، یعني از آنکه گفت همه 
ابصار د ر یابند  الزم نیست که همه ابصار د ریابند  که بعضي د ریابند ، مي شاید  اگر همه د ر 
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نیابند  د یگر الزم نیست اد راک به معني رویت باشد . 
اي که مي گویي که نتوان د ید  فرد ا د وست را

                                           این حکایت روشن است امروز پیش اهل د ید 
این است منتهاي اهل السالم که مرغ عقل پیش از این پرواز نمي تواند  کرد  ولیکن 
ظلمات عقل از هواي د ل د ور نگرد د ، و د ید ة تحقیق بکحل توفیق مکمل نگرد د  اکنون 

سخن صاحب نظران گوش د ار.                                                     
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            چو موسي یک زمان ترک عصا کن
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            شـنـو انـي انـا الـلـه فـي کمـانـي
محقق را که از وحد ت شهود  است            نخسـتین نظـره بر نور وجود  است
د لـي کـز معـرفـت نـور صـفا د ید             زهر چیـزي که د ید  اول خد ا د ید

اهل ایمان را مذاق ایشان به شهد  شهاد ت علم الیقین چرب کرد ه  اند  که »اتقوا فراسته 
المومن فانه بنظر اهلل« این معني اعتقاد  جازم ثابت کرد ه اند  و اهل احسان که د ر مقام 
شهود ند  و این لذت ایشان را با شیر فرو رفته، با جان برآید . حقیقت این مسئله اظهر من 
الشمس است و اگر همه عالمیان به نفي این برخیزند  ایشان را شکي طاري نگرد د . بد انکه 
بعضي اهل اهلل را شهود  ذاتي است و بعضي را شهود  صفاتي و بعضي را شهود  افعالي، اما 
شهود  ذات د ر د نیا به مقاد یر لمعات و برقات است و د وام شهود  صفات مختلف فیه باشد ، 
از وجود   استتار  از تمکین و د ر محل  بعد   و  افعال متفق علیه است  و د وام حال شهود  
مبارک سید  البشر َصلَّي اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم، و بعضي برانند  که حال شهود  و حضرتش را د ایم 
بود  و قومي گویند  که د ایم نبود . لي مع اهلل وقت والیت مي کند  بر تّجلي ذات احیاناً بر 
تجلي صفات د ر اکثر اوقات و تجلي ذات علي الد ّوام د ر آخرت موجود  است و مقام محمود  
عبارت از آن است. و آنچه بعضي از اولیا فرمود ه اند  که د ایم مشاهد یم و بعضي گفته اند  
که یک لحظه محبوب نیستم و اال مرتد  کرد یم و بعضي گفته اند  اگر یک لمحه محروم 
مانیم بمیریم د ر حال شهود  صفات و افعال تواند  بود  نه د ر حال شهود  ذات. و آنچه امیر 
فرمود ه اند  که »لَْم اَْعُبد ُ َربّا لَْم أَرُه « اشارت بد ین است و جاي د یگر فرمود ه اند : » ما َرأیُت 
شئ إاّل و َرأیُت اهللَ فیه « اما آنچه فرمود ه اند  » لَْو ُکِشَف الِْغَطاُء َما اْزد َد ُْت یَِقیناً « د ر احوال 
اخرت. لقوله َصلَّي اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم: »ُموتُوا َقبَل اَن تُموتُوا« یعني هر کس پیش از موت 
طبیعي مشتهیات و اراد ت عقلي و نفسي خود  قوالً و فعاًل به موت اراد ي بمیرد  و از هستي 
خود  د ر هستي حق گریزد  پرورد گار خود  را ببیند ، »اْقُتُلوا أَنُْفَسُکْم« این معني د ارد  و از 
آیت »َوالَ تَُقولُواْ لَِمْن یُْقَتُل فِي َسبیِل اهلّل أَْمَواٌت بَْل أَْحَیاء ِعْند َ َربِِّهْم« این چاشني مي توان 
از غایت پید اي،  لیکن  نه،  یا  بود  که گویند  مي توان د ید ،  پنهان  تعالي که  یافت خد اي 
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پنهان مي نماید .                                                
حوري همه آفاق خد ا مي بیند                       گر معتزلي کور بود  من ِچکنم

د ر چشم خد ا بینان، خد ا چنان است که د ر چشم صورت بینان خلق، ولیکن او را هم 
بد و توان د ید .                          

چو نیکو بنگري د ر اصل این کار           هم او بینند ه است هم د ید ه است د ید ار
شیخ ابوالحسن خرقاني، زاد اهلل رویته مي گوید : مرد مان مي گویند  جمال کرد گار فرد ا 
خواهیم و ابوالحسن هم امروز بیند  اینجا د اد  ستد  مي کند  .                                                       

هر که امروز معاینه رخ یار ند ید                طفل راه است که او منتظر فرد ا شد 
چون این مقد مات معلوم شد  که رویت اهلل د ر د ار آخرت، بلکه د ر د نیا عقاًل و نقاًل تقریر 
کرد ه شد  بد انکه سخن طایفه اول که رویت اهلل را منکراند ، به وجهي راست است. اگرچه 
این سخن مسموع نیست ولیکن از مضمون سخن اکابر معلوم مي توان کرد ، چه عالم و 
آد م چنانچه اهل نظر گفته اند  مراتب ذات و صفات خد اوند ي است جلت عظمته، که کنت 
کنزآ اشارت بد ان است. ذات و صفات حق جّل و عال نیز آینه ذات و صفات عالم و آد م 
است که »أَنَا ِعْند َ َظِنّ ِعْند ي بِي« چنانکه فرعون د ر سوال ز موسي علیه االسالم گفت: 
د ر تجلّي حق جّل و عال هر که د ر ذات و صفات و اثار حق نکرد  صورت استعد اد  و اعتقاد  
خود  را ببیند  بس هر که د ر د و عالم هرچه د ید  همه عمر خود  را د ید ، چنان که حق جّل 
و عال خود  را د رو مي بیند . بر این تقد یر اگر کسي گوید  آینه را مي توان د ید  راست گوید ، 
اگر کسي گوید  که آینه را نمي توان د ید  هم راست گفته باشد ، او صورت خود  د ید ه است.                                                               

هر آنکه د ید  د ر آینه خویشتن را د ید         که هست آینه د ید ن حکایتي د شوار
کمال صورت آلهیته د ر آتیة لطیفه انا اهلل روحاني نیز که قابلیت و کثافت است. چنانکه 

کمال ظهور لطافت از کثافت چون ظهور نور از جرم خاکي.
        چو پشت آینـه باشد  مکد ّر              نماید  روي شخص از عکس د یگر
        شعاع آفتاب از چارم افالک              نگرد د  منعکـس جـز از سر خاک

شطحیات مشایخ رضوان اهلل علیهم همه نتیجه رویت است.« )جواهراالسرار، بي تا: 48-
46(. پس با این اوصاف و شرح مفصل شیخ د ر خصوص جمله مزبور، چگونه انسان عالم 
هستي و محد ود ه عالم ماد ه را ببیند  اما خالق، رّب، مد یر، مد بّر، ناظم و مالک آن را نبیند . 
و مگر مي شود  انسان خود ش را ببیند  و خالقش را نبیند . پس باید  چشم باز کنیم و ببینیم 
و به آنچه مي بینیم علم یابیم و آن چه را د ید یم و شناختیم، کتمان، انکار یا فراموش نکنیم 
و بد انیم که اگر نبینیم و فراموش کنیم و عمر را د ر این نمایشگاه بزرگ هستي، به بازي 
بگذرانیم، د ید ه نخواهیم شد  و مورد  توجه و یاد  قرار نخواهیم گرفت. علم وقتي حاصل شد  
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و پیشرفت کرد ، به "علم الیقین" مي رسد  و آن قد ر جلو مي رود  که برایش "عین الیقین" 
مي شود . پس اگر کسي براي د انستن تالش نکرد ، مقصر خود  اوست، نه این که علم وجود  
ند اشت، یا د ر د سترس نبود . از این رو امیرالمؤمنین، امام علي علیه السالم مي فرماید : »َمْن 
َعَبد َ اهللَّ بَِغیِر ِعلٍْم َکَفَر ِمْن َحیُث ال یْعلَُم« ترجمه: هر کس بد ون آگاهي و معرفت خد ا را 
عباد ت کند ، از جایي که خود  نمي د اند  سر از کفر د ر مي آورد . )د یلمي، 1408ق: 96(. پس 
بنابراین شهود  بر د و قسم است: شهود  بصري و شهود  قلبي. شهود  بصري همان د ید ن با 
چشم است، د ید ن جسم و جسمانیات و شهود  قلبي که همان شهود  د ل است به باطن 
جهان هستي تعلق د ارد  و از زند ان جسم و جسمانیات آزاد  است. بنابراین چون خد اوند  
جسم و جسماني نیست لذا با چشم سر د ید ه نمي شود  و تنها با چشم د ل رویت مي شود . 
»لَْیَس بَْیني َو بَْیَن َربّي َفْرٌق ااِّل  أَنِّي تََقد َّْمُت بِالُْعُبود ِیَِّة، گویند  سخن شیخ ابوبکر واسطي 
است و معرفت نوشته شد  و معني کلمه آن است د ر شرح لمعات گفته است که قایل 
بلسان استعد اد  تا طلب ظهور نکند  بد ان مالبس تا د ر خم صبغه اهلل یافته، ابواب خزاین 
ظهور گشاد ه نگرد د . بس برین تقد یر بر عبد  عبود یت خود  تعیین صفت ذاتي کند  و بد ان 
عبد  را عبد  خوانند  مقد م باشد  بر رّب خود  که پرورش او مي د هد  برآن وجه که علم حکم 

و علم تابع معلوم است یعني او حاکم است.
غـــــالم خــــواجــــه را آزاد  کــــرد م

                                       منــــم کاســــتاد  را اوســـــتاد  کـــــرد م« 
)جواهراالسرار، بي تا: 63(  

»ملکي اعظم من ملکک و لواي اعظم من لواي محمد ، مالکیت من از شما بیشتر است 
و پرچم و بیرق من از محمد  بلند  تر است. این هر د و کلمه اول سلطان العارفین است، 
معني کلمه اول آن است که اگر چه مشکل مي نماید  و سبب ورود  این آنست که این 
خطابیست د ر وقت مناجات ازو صاد رشد ه است. که »ملک اعظم من ملکک« بعد  ازآن 
خود  تفسیر کرد ه است که »الن ملکي انت و ملکک انا« اّما کلمه ثانیه را بسیار توجهه 
گفته اند  اولي آن است که لواي محمد  َصلَّي اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم جبرئیل بود  علیه الّسالم و 
لواي با یزید  محمد ، بس لواي با یزید  که مذهب متفق علیه است آن است که محمد  َصلَّي 
اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم از جبرئیل فاضلتر است. وجهي د یگر آنست که فعل تفضیل الزم نیست 
که د روي معني تفضیلي باشد  که به معني نفس فعل نیز آمد ه است. لقوله َصلَّي اهلُل َعلَیِه 
َو َسلَّم » الِْعلُْم َخیٌر ِمَن الْماِل، و الْماِل خیٌر ِمن اهلل« چه خیر ثاني نمي شاید  که به معني 
تفضیل باشد  که تفضیل چیزي تقریر باید  که عد م آنست و اهلل اکبر را بعضي فقها به معني 
نفس فعل د اشته اند . اي اهلل کبیر بس تقد یر لواي اعظم من لواي محمد ، اي لواي اعظم 
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باشد  من لواي محمد ، و این معني راست است. اما آنچه رسول َصلَّي اهلُل َعلَیِه َو َسلَّم با 
این  الّسایل« مورد  خاص د ارد  و  با علم من  المسئول  جبرئیل علیه السالم گفت »لیس 
د ر سوال از قیام ساعت بود ه است آن است که بایزید  مطلع کلمه توحید  بود  و همچنان 
که د ر قول »ُسبحاني ما اَعَظَم شأني« بس قول »لواي اعظم من لواي محمد .« کلمه اهلل 
باشد  جاري بر زبان بایزید  و این معني را صوفیان مطلع گویند . یعني طهور کلمه متکلم 
حقیقي از کل شئ همچون ظهور متکلم موسي علیه الّسالم از د رخت، چنانکه د ر اخبار 
آمد ه است از امام جعفر بن محمد  الصاد ق رضي اهلل عنه امامت مي کرد ، د ر اثناي صلوه 
غشي کرد  و د ر حال صحو تفرس احوال کرد ند ، گفت: »ما ذلت او ِکّر زایًه حتي سمعتها 
عن قایلها« و مثل این سخنان که از مشایخ مرویست د ر آن حال زبان ایشان مرحم لسان 
ربوبیت بود ه. اهلل اعلم.« )جواهراالسرار، بي تا: 66(. »چنانکه بایزید  را گفتند : فرد اي قیامت 
خالیق د ر تحت لواي محمد  )ص( باشند ، گفت: به خد ایي خد اي، که لواي من از لواي 
محمد  زیاد ت است که پیغامبران و خالیق د ر تحت لواي من باشند  )یعني چون مني را نه 
د ر آسمان مثل یابند  و نه د ر زمین صفتي د انند ، صفات من د ر غیبت غایب است و آنکه 
د ر سراپرد ه غیب است از او سخن گفتن جهل محض است و سراسر همه غیب است، پس 
چون کسي چنین بود  چگونه این کس، این کس بود ، بلکه این کس را زبان حق بود  و 
گویند ه نیز حق بود (. و گفت: آنکه نطق او بي ینطق بود  و بي یسمع و بي یبصر تا الجرم 
حق بر زبان بایزید  سخن گوید  و آن، آن بود  که لوائي اعظم من لواء محمد ، بلي لواي حق 
از لواي محمد  عظیم تر بود  چون روا د اري که اني انا اهلل از د رختي پد ید  آید  روا د ار که 
لوائي اعظم من لواء محمد  و سبحاني ما اعظم شاني از د رخت نهاد  بایزید  آید . اهلل اعلم و 

احکم.« )عطار، 1346: 170(.

3- نتیجه گیري
جواهراالسرار  کتاب  و  آذري  شیخ  معرفي  بر  عالوه  گرد ید   سعي  پژوهش  این  د ر 
توضیحاتي د ربارة شطح و شطحیات از د ید گاه شیخ د اد ه شود . بعضي از عرفا د ر حالت 
ُسکر و صحو از خود  بیخود  شد ه و ظاهراً سخناني د و پهلو و انحرافي به زبان مي آورند  که 
براي همه قابل د رک نیست. د ر این شطحیات، عرفا به مشاهد ه خد اوند ، همترازي با خد ا، 
یکي د انستن خالق و مخلوق، محبت و کفر و خود  را بزرگتر از پیامبر )ص( د انستن اشاره 
مي کنند . این سخنان کفر نیست بلکه د ر واقع به د لیل تقّرب به خد ا، کلمه اهلل است که بر 
زبان عارفان جاري مي شود  و این سخنان منشاء اهلل د ارد . عارفان مهمترین عامل شناخت 
حقایق و ذات اشیا مي باشند ، و وقتي که به آن د ست مي یابند  د ر صحت و د رستي آن 
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ترد ید  نمي د ارند  و وقتي به این مرتبه از مراتب کشف برسند  خود  را از جمیع پیامبران 
برتر و باالتر مي د انند . چنانکه د ر شطح معروف بایزید  بسطامي مي بینیم که مي گفت: 
»ملکي اعظم من ملکک و لوایی اعظم من لواي محمد .« امید  است با توضیحاتي که د اد ه 
شد  عمق تفکر و اند یشه شیخ آذري و احیاناً ابهامات د ر مورد  عرفان و تصوف و شطحیات 

روشن شود .    

منابع
1- آذري طوسي، حمزه. )بي تا(. نسخه خطي جواهراالسرار، ایران، تهران: کتابخانه 

مجلس شوراي اسالمي. 
خرقاني«،  ابوالحسن  شیخ  شطحیات  به  »نگاهي   .)1379( اشرف.  علي  امامي،     -2

معارف، شماره 3.
3- برزگرخالقي، محمد رضا. )1382(. شاخ نبات حافظ، چاپ اول، تهران: زّوار.

کوبن،  هنري  مصحح  شطحیات،  شرح   .)1385( روزبهان.  شیخ  بقلي شیرازي،   -4
ترجمه ي محمد علي امیرمعزي، چاپ اول، تهران: طهوري، صص 12- 13.

5- تورتل، کریستین. )1378(. شیخ ابوالحسن خرقاني، ترجمه ع. روح بخشیان، 
تهران: نشر مرکز.

6- د یلمي، حسن بن محمد . )1408 ه.ق.(. اعالم الد ین في صفات المومنین، قم: 
موسسه آل البیت.

تهران:  عرفاني،  تعبیرات  و  اصطالحات  فرهنگ   .)  1373( جعفر.  سجاد ي،   -7
طهوري.

8- سعید ي، گل بابا. )1397(. اصطالحات عرفاني ابن عربي، تهران: زّوار.
9- سمرقند ي، د ولتشاه. )1338(. تذکره الشعرا، تهران: کالله خاور.

10- صفا، ذبیح اهلل )1389(. تاریخ اد بیات د ر ایران، چاپ یازد هم، تهران: د یبا.
11- طوسي، ابونصر سراج. )1382(. اللمع في التصوف، تصحیح رینولد  نیکلسون، 

ترجمه ي مهد ي محبتي، چاپ سوم، تهران: اساطیر.
استعالمي،  محمد   تصحیح  عطار،  االولیا  تذکره   .)1346( فرید  الد ین.  عطار،   -12

تهران: زّوار.
اقوال و  ابوالحسني، علي. )1395(. »بررسي و تحلیل برخي  ابراهیم،  13- محمد ي، 
شطحیات بایزید  بسطامي با توجه به مراتب عرفاني«، مجله مطالعات اد بیات عرفان و 

فلسفه، شماره ¼.

شطح و شطحیات معروف عرفا از د ید گاه آذري طوسي د ر »جواهراالسرار«



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی80/

القضات  عین  »شطحیات   .)1390( مریم.  عرب،  مونا،  همتي،  فاطمه،  مد رسي،   -14
همد اني«، فصلنامه اد بیات عرفاني و اسطوره شناختي، شماره 25.

تهران:  هیجد هم،  یک، چاپ  فرهنگ فارسي، جلد    .)1380( محمد .  معین،   -15 
امیر کبیر.

16- مینوي، مجتبي. )1372(. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقاني، اقوال اهل 
تصوف د ر باره او به ضمیمه منتخب نورالعلوم، چاپ پنجم، تهران: د نیاي کتاب.

17- نفیسي، سعید . )1344(. تاریخ نظم و نثر د ر ایران و د ر زبان فارسي تا پایان 
قرن د هم هجري، تهران: فروغي.

18- هند وشاه، مالمحمد  قاسم. )بي تا(. تاریخ فرشته، چاپ سنگي، بیجا.


