
 پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمی، سال یازدهم، 

 دوم،  و شماره بیست
 ،1399بهار و تابستان 

 61 -88صفحات 

 

 گوییشطحرویکردهای متفاوت نسبت به

 مایه شطحاتو انواع درون
  یدریفاطمه ح

رویدادهای گفتاری و رفتاری اطالق  مجموعه اصطالح عرفانی، بهشطح در  :چکیده

زند و میخودی سربی عارف در حالت وجد، سکر و از خود گردد كه ازمی

هایی گرچه گزاره شطحیات، كند.می های روح را بر زبان یا فعل او آشکار سرریزی

را كه در قالب  ی غیرمتعارفیهاگنجند، امّا ایده الهیات می هستند كه در حوزۀ

عقلی و قالب منطقی گفتار  وبهای شریعتی و گاه حتی عرفانی و چهارچ ایده

های شطحیات، اسباب مخالفت با مایهكنند. اغلب درونمیمطرحگنجند،  نمی

است.  در میان اصحاب  ساخته ها فراهمآن گویان و اتهامات كفرآمیز را به شطح

دارد. این مقاله بر آن  شطح وجود ت نسبت بهدو رویکرد متفاو اضطراب و سکون،

بررسی  گویی و علل آن، بهبندی نظرات موافق و مخالف شطحاست تا ضمن دسته

 شرح شطحیات، االولیاء ةتذكرهایی نظیر مایه شطحیات در كتابانواع درون

 و....بپردازد.

 مفاخرهوجود،  الجمع، وحدتمایه، عینوجد، درون شطح، :هاواژهکلید

                                                 
  ایران  آزاد اسالمی، كرج، دانشگاه یار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد كرج،نشدان                                                     e-mail: fateme_heydari@yahoo.com 

 12/6/1397؛ پذیرش مقاله: 8/2/1397پژوهشی است. دریافت مقاله:  –مقاله علمی 
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 مقدمه:

المنجد و  العرب لسان ،المحیط قاموس های عربی چون شناسی، ماده شطح در فرهنگر واژهاز نظ
های جدیدتری چون شطح و شحط در فرهنگ و هم مادۀ المنجد در« شحط» نیامده، اما مقلوب آن:

السّیر اَو شَطحاً فی شَطَحَ، شَطَحَاً یعنی دور شد، الشُّحط یعنی دوری و نیز : شَحِطَ،آمده است الروس

 (ذیل كلمات :1372 )جُرّ،]مقلوب شَحَطَ است[ درازا كشید را به یعنی دور رفت یا سخن القولفِی

)عارف  ابونصر سرّاج طوسی. ذیل كلمه( :1387 )دانایی،است  شده،كلمات كفرآمیز نیز معنیشطحات

  نویسد:قرن چهارم هجری( می

گاه راه بیفتد و بجنبد هر یَشطَح،گویند شَطَحَ می حركت است،معنای  شطح در لغت به
  .(403: 1388 طوسی، )سرّاج

های روح حاالت درونی و سرریزیحركت اسرار اهل وجد است، از  شطح در اصطالح صوفیه،

 كنند: شطح تعبیر می هنگام شدت وجد، به به

سوی جوی از دوه در جویی تنگ ریخته شود و مانند آب سرشاری است ك شطح،

مرید  .النّهر الماءُ فیشطح گویند:ها میاین عمل نیز عرب به كند، فراریزد و خرابی

دارد آب معنا گیرد و توان كشیدن آن را ن گاه كه وجد در جانش نیرو می ز آنواجد نی
 .(403: 1388طوسی،  سرّاج) ریزدرا بر زبان می

 آن ند كه گویندۀدارا عبارات نامأنوسی می )عارف قرن پنجم و ششم( شطحیات القضات عین

کر و شدّت و جوشش وجد و شوق و داری از بیان آن نیست و در حالت س قادر به خویشتن

رّاج طوسی، روزبهان از س پسدو قرن  .(52: 1378 القضات،)عین شودخودی از گوینده آن صادر می بی

  كند:می بیان)عارف قرن ششم( عین گفتار او را  شیرازی  بقلی
خانه را كه آرد  شطح حركت است و آن اذا تحرک، در عربیت گویند شَطَحَ، یَشطَح،
 شیرازی، )بقلی ویند از بسیاری حركت كه درو باشدرا در آن خرد كنند، مشطاح گ

1394: 56).  

چه در پیشگاه حضرت الوهیت درک كرده است و توان است از آنشطح، تعبیر سالک واجد 

رو كه زبان قادر به آنگیرد و ازمیر چارچوب زبان قرارد را ندارد. تعبیر سالک واجد، آنكتمان 

شوند. آن خاطرات محسوب می تعابیر وی، اشاراتی به های فرامنطقی و فراعقلی نیست،بیان تجربه
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ور و خودی و غلبات شاند كه در حالت سکر و بیكردهتلقی« رمزیگفتارهای نیمه»این اشارات را 

  (.154-155: 1392 )ستاری، اندان بعضی از صوفیه رانده شدهبر زب وجد و مستی و جذبه،

كار رفته است. گاه در برخی ابیات صوفیه، در كنار اصطالح شطح، اصطالح طامات هم به

 :1387 القضات، )عینباشد بالهای دیگر  عنای بالی فراگیر است كه پوشانندۀمجمع طامه به طامات،

اوان سلوک بر زبان سالک گذر كند  طامات، نزد صوفیه معارفی را گویند كه در (75 :3جمه مقد

 طامات،» نویسد:معنی دانسته مینیز آن را با شطح هم ،المعارف بحرصاحب  .ذیل كلمه( :1377 )دهخدا،

 «.الح چیزی است كه باید مخفی داشتسرآمدن آب است و در اصطمملوشدن و به

جناب احدیت شطح و  بهحسب ذهول از امور حسیه و قرب وی، در بعضی احوال، به عقیدۀبه

متون عربی  چهارم در عقیدۀ منزوی، واژۀ شطح از سدۀبه .(349: 1370 )همدانی،دهد  میطامات رخ

اما در  (74مقدمه  :1387 القضات،)عین هفتم در متون فارسی عرفانی وارد شده عرفان ایران و در سدۀ

ه در قرن ششم رییس ششم چنان شهرتی یافته كه دربار بغداد را مشوش كرده است. غزّالی ك قرن

معنی دیگر و ها بهر آنشطح و طامات، گردانیدن الفاظ شرعی از معنی ظاه»نویسد:  نظامیه بود می

  .(94: 1، ج1392 غزّالی،) «حرام است

در گذر  داند. شطح و طامات،وی شطح را سخن خالف شرع و طامه را سخن خالف عقل می

القضات دربارۀ مطلبی كه آن را درست و برحق كه عینیافته چنان آمیزیزمان، معنی نکوهش

، 1387 القضات،)عیند و گویند: این طامات است نه علم ترسم علما بر وی خندنگوید: میداند می می

الف و گزاف  موم یافته كنایه ازشطح و طامات، معنی مذ راثر چنین فتواهایی،شاید ب .(423: 1ج

 :الهوریختمی شود و بنابر نظر  می
شود كه متصوّفان برای اظهار كرامت و شرافت می ای تلقی سخنان بیهوده و زراندوده

 )ختمی الهوری، گردیده است اعتقاد مردم میء ب پندار نفس و سواند و اسباگفتهمی

1376 :3169.) 

 در ره آهنگ و چنگ نه طامات و شطح

 

 می و میگسار بخش تسبیح و طیلسان به 

 (297: 1384 )حافظ،                                       

شطح و معانی  مالحظاتی دربارۀ» منوچهر جوكار در مقالۀتوان گفت:  دربارۀ پیشینه این موضوع می

كرده است تلقّیشطحیات پنداری و رفتاری  ات و مکاشفات و كرامات را نیز جزءانواع منام« آن
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ت حضر منسوب به «البیان خطبه» ضمن بررسی لف،مؤ «البیان و شطحیات خطبه» در .(1384 )جوكار،

در حال ناشی از اوج وجد و جذبه، معانی شهودی در »نویسد: و اثبات شطح بودن آن، می)ع( علی

 ،«شطحیات و حال در عرفان»لف مؤ .(11 :1387 )اسدپور، «شوند ها بر زبان واجد جاری میلب واژهقا

 اتحاد نوری عارف و حق دانسته استها را ناشی از آن یک جمله برگردانده، شطحیات را به همۀ

بررسی رابطه سمبولیسم و شطح برپایه شرح شطحیات » لف مقالۀنظر مؤبه .(157 :1389 )اسدی،

هایی دارند كه ویژگی -هردو-سمبولیسم و شطح » ،«یتوصیف تحلیلی روزبهان بقلی با رویکرد

 شطح و شیوۀ» لفانمؤ .(62: 1395 )بازرگان، «شوددو تلقی وجه امتیاز میان آن تواند وجه اشتراک یا می

ینه، موانع و... هایی چون محرک، راه، زمبخش به مثنویموضوعات شطح را در « بیان آن در مثنوی

 تحلیل ژانر شطح براساس نظریۀ»لفان مؤ .(41 :1395 )جابری و همکار،اند  كردهوصال تقسیم 

گانه سرل  ی پنجبندرا براساس طبقه شرح شطحیاتچهل مورد از شطحیات مذكور در « گفتار كنش

 دارد تحلیل نوشتارهای ادبی رانظریه قابلیت  معتقدند این كرده،گفتار بررسی كنش و مطابق نظریۀ

رویکرد  بر تعریف شطح از منظر برخی عرفا، افزونمقاله بر آن است تا  این. (62: 1391)زرقانی،

 كند.ها را بررسی آن مایۀ و انواع درونگویی وعلل مخالفان و موافقان شطح

 تمعدن شطحیا
متشابه و »آن بیانی است  مشخّصۀ تأویل عرفانی است، زیرا جملۀ مواجید و سرچشمۀشطح از

سطحه است، ملتبس است یعنی معنی حقیقی آن پوشیده  پهلو و چنددو متشابه است یعنی«. ملتبس

گویی را مختص سالکان واجد القضات، شطحشیرازی و عینبرخی عرفا چون روزبهان بقلی است.

و بعضی بزرگان )ع( و حضرت علی )ص(دانند و بخشی از كالم الهی و نیز بخشی از سخنان پیامبرنمی

 اند:كشاندهدایرۀ شطحیات  دین را به

 الف. شطحیات قرآن

دو گروه عموم و خصوص  نظر او بندگان حق به به .تعالی استحق ن، اولین شطّاحدر نگاه روزبها

گوید و می زبان شطح سخن زبان شریعت و با خواص باشوند و خداوند با عموم بندگان با می تقسیم

و حروف « رجل» ،«ید» ،«سمع» ،«عین» ،«وجه» ،«استوا» :فرماید. صفات الهی نظیرمی حقایق را بیان

اسرار صفات و »خواص بندگان خطاب شده و ایشان را از  تنها به« المص»، «الم» :ای چونگزیده
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حقیقت ذات و انقالب منازل عشق و شوق و عین محبت و معرفت و توحید و عین سرمدیّت و عین 

ست ا آشکار (.82: 1394 شیرازی، )بقلیاست  خبر داده «ازلیّت و سرّ فردانیّت در لباس جالل و جمال

هربار وجود قدیم از » نویسد:كه شطح قرآنی، چون شطحات واجدان ناشی از وجد نیست. كُربن می

  (.14 مقدمه :1394شیرازی،  بقلی) «گوید سخن او شطح استمی ای حادث سخنطریق پدیده

  دهد:ارجاع میقرآن  شطح را به القضات نیز پیشینۀ عین

اِنَّ الّذینَ »و « سُبحانی»و  «مَن رآنی فقَد رَأی الحَق»که هیچ فرقی هست میان این

 القضات، )عین ت ولیکن تو را وقت فهم این نیستهمه یکیس «یُبایِعونَکَ اِنَّما یُبایِعونَ اهلل

 .(360: 1، ج1387

 ب. شطح متشابهات احادیث

 ،«الکرسی موضع القدمین» ،«وجدت برد انامله» ،«صورهرایت ربی فی احسن »احادیثی چون 

در زمانی  )ص(جمله متشابهاتی است كه حضرت رسولاز «جَهنَّمالقَدم عَلیوَضع» ،«اهلل کلّ لیلهینزل »

حق مشاهد گشت و نعوت كه سکر محبت و عشق در مقام التباس بر ایشان غالب آمد و حق را به

 .(84: 1394 شیرازی، )بقلیپیدا آمد، فرمود و صفات بر ایشان قِدم در افعال 

 پ. شطح خلفای راشدین و تابعان

را در فصاحت  )ع(كند، اما شطحیات حضرت علیمی روزبهان عباراتی متشابه از خلفای راشدین نقل

 داند:ایشان را اهل سکر می و نهدیم سبقتدیگر بر شطحیات 
ناساكن  در خلق جانش مرتفع گشتی، نبینی كه در غلیان سکر، شِقشِقه انبساطی چون

هیهات یا »که گفت؟ درصحو بعد از سکر همه شطح گفتی؟ ندیدی كه چه شدی،

خوردن در بحر  غوطه ؟ حضرت، خاطرۀ«الشِقشِقه هَدَرت، ثم استقرَّتعباس، تلکابن

ام، حق را دیدم و در من در شبهتی نه» فرماید:قدم را با یقین كامل در رؤیت بیان می
افتادم. دیدم، بعد از آن در غَیم اعتراض نفس نهبینم چون میق شک نکردم كه میح

لو منذ رأیته و الحقِّ شککتُ فیماچشم دل  چشم سَر، چنانش بینم كه به اگر بینم به

  .(90 :1394 شیرازی، )بقلی ازددتُ یقنیاالغطا، ما کشف
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الفؤاد  کذب ما» ،(87: 1394 شیرازی، لی)بق از ابوبکر صدّیق «االدراککالعجز عن در»و عبارات 

 «النّوریناز ذی« الینبغی الحد»و  «الجیاد الصافنات»، (88 :1394شیرازی،   بقلی) از فاروق «مارأی

نگرم از مکوّنات الّا كه حق سبحانه و تعالی در آن هیچ نمی»عباراتی چون:  (89 :1394شیرازی،   بقلی)

 .(92 :1394شیرازی،  بقلی)شمارد  انواع شطحیات می ءالقیس جزمر بنرا از عا« بینممی

 شطح عاشقان و الهام اولیا ت.

من متفرق بودم، »( 95 :1394شیرازی،   بقلی)از بایزید « اند جز تومن گفت كه همه بندهحق به » عبارات

بنده چون » (307 :1394شیرازی،   بقلی) از حلّاج« واحد شدم، قسمت مرا یکی كرد و توحید مرا فرد كرد

كند، بعد از آن نفس  گشت عظمت حق را مطالعه حق متعلق شد و در قرب ساكن بازِ حق رفت و به

روی؟ جواب كجا میحدی كه اگر گویی كه از كجایی و به كند، تا بهخود را با دونِ حق فراموش

از ابوسعید خرّاز، ازجمله شطحیات قسم چهارم از  (161 :1394شیرازی،   بقلی) «ین نباشد كه اهللاو جز ا

اقسام شطحیات از منظر روزبهان است.

 علت شطح عاشقان و الهام اولیا

وَ رَفَعنا بَعضَهم فَوق » :هو آی (76)یوسف:  «فوقَ کُلِّ ذی علمٍ علیمٌ»ه: بونصر سرّاج طوسی با تأویل آیا

علت ابراز  (؛21)اسراء:  «بَعضٍاُنظُر کَیفَ فَضَّلنا بَعضَهُم عَلی» ه:و نیز آی (32)زخرف:  «بَعضٍ درجات

مراتب عالی ادراک حقیقت نایل كرده و  داند كه آنان را به حیات صوفیه را ناشی از احوالی میشط

 )سرّاج طوسی،آنان نمایانده است یار را فقط بههای آنان درهایی گشوده و چیزهای بسخداوند بر دل

شود، نور حق در دل می در حال وجد و جذبه، سالک از كل هستی و نفس خود غافل .(404: 1388

 گیرد و در لذّت دریافت آن، شطحیاتی بر زبانش جاری وجود او را سکر فرا می ،كندمی وی تجلی

  گونه كه: شود، آنمی 

فردی را گم  كه نفساند كه هنگامیاند، گفتهكرده حالت را تجربه كسانی كه اینهمۀ 
است و از حاالت دریافت پایدار نیست بلکه گذرا  یابی و اینمینی، نفس كلی را درك

  .(47: 1389 )فروهر، است نه از مقامات

آمیز و اهل سکر دارد و برای شنونده عامی كه طعم وجد را نچشیده، تناقض شطح اختصاص به

نهد و می رسوم پای بیرون ۀو وله از جادسالک واجد در حال مستی و سکر  نماید.گستاخانه می
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روزبهان، مستی ناشی از شراب وصل، وله ناشی از سماع  عقیدۀ به گوید.سخنانی خالف عادت می

 ی)بقلاست « غوامض علوم مجهول»كردن به  و اشارت« اسرار مکتوم»علت افشای  ،صفات حق

گویی  ب شطحسب وله ناشی از نمودِ حق، نظر هجویری نیز شوریدگی و سکر و به .(45: 1394 شیرازی، 

كند  دهد و فضل یاری قوّت حال، عبارت دست چون كسی را از حق نمودی باشد و به»شود: می

  .(191: 1375)هجویری،  «شودمی سخن منغلق

حال غریب یگانگی یا  ت حق،با یاف خودی،شطح زبان وجد است. سالک در غلبات بی

متکلّم یا اوّل شخص،  صیغۀ حال لطیف، عاشق به یابد و در اینمیرا در جایی عاشق و معشوق به جا

آمیز عناصری دارد كه عبدالرحمن بدوی سخن شطح عقیدۀگوید. بهزبان معشوق سخن میاز 

. 5 ،سوی اتّحادخواندن هاتف غیب بهفرا. 4 ،. حالت سکر3 ،. اتّحاد2 ،. شدّت وجد1ند از: ا تعبار

 ز زبان صوفی امّا بهگویی حق اسخن. 6 ،ل خویشتن و سخن از واردات غیبیحااستشعار به  عدم

رو كه  نآبه تجربۀ مرگ دارد از عرفانی شباهت این تجربۀ .(24 :مقدمه ،1352 )داراشکوه،متکلّم  صیغۀ

ثری از یاد آن تنها ا واجد در حال وجد به وجود خویش استشعار ندارد و پس از به خویش آمدن،

 گوید:. غزّالی در وصف شباهت این دو تجربه میماند وی میدر ذهن 

گاه  شد ایشان را در اینجا مکشوف شود آن مرگ مکشوف خواهد چه دیگران را بهآن
عالم محسوسات افتند بیشتر آن باشد كه از آن، چیزی بر یاد  چون با خویشتن آیند و به

وی نموده  شد، اگر حقیقت بهشت بهوی نمانده بُوَد ولکن اثری از آن با وی بمانده با
باشند، رَوح و راحت و شادی و نشاط آن با وی بود اگر دوزخ بر وی عرضه كرده 

د از آن خبر باز باشند كوفتگی و خستگی آن با وی باشد و اگر چیزی از آن با وی باش
  (.91-92: 1، ج1393 ،)غزّالی دهد

 تفاوت مراتب سالکان واجد در مقام سکر و صحو
 نسبت مرتبۀ شوند ولی خواص نیز بهعموم و خصوص تقسیم می بندگان خدا از دیدگاه صوفیه به

  خود از حقیقت درجات قرب و بعدشان متفاوت است:ادراک
او دور نیستند اما در  آن از دیدۀند و یکا و پیش چشم خدایمردم در پیشگاه  همۀ

او نزدیک است  ن روشنی دل بهمیزااند و هركس به ر و مشاهده متفاوتمراتب حضو
 (.408: 1388 )سرّاج طوسی،
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حال متفاوتی از  میزان كشش و كوشش خود، تجربیات مشترک و درعین عرفا با توجه به

اند، اهل سکر و اضطراب اند، برخی در مرتبۀ صحو و سکون و برخی در مرتبۀفات خود داشتهمکاش

 اضطراب آیند و شطح گویند:  وجد به كنند اما اهل سکر پس ازصحو، اظهار شطح نمی
 النّفیرند كه بهاحوال روندگان در خوردن شراب معنی، متفاوت است، بعضی سریع

چیز هر ند كه بها السّکون اندک ادراک در ولوله مشعله و اضطراب آیند و بعضی غالب
شکسته اند زود نور پذیرند و زود اما اصحاب اضطراب بر مثال آبگینه متقلقل نشوند،

نور كه آبگینه پذیرد، بپذیرد و  اند، همانالسّکون بر مثال آینه شوند و اما اصحاب
 .(204: 1368عبادی، ال) ر، اما زود نشکند و پایدار بماندزیادت و نیکوت

های ریافتدكتمان مشاهدات و  وجد قادر به آید كه اهل سکر هنگام غلبۀف برمیتعری از این

رو در تفاوت اینریزند، ازظرف وجود خود بیرون میخویش نیستند و حاصل كشفیات خود را از 

یابند اهدات را میمش اهل حقیقت با درجات متفاوت این»اند: مراتب عرفا  در دریافت حقایق گفته

 .(414: 1388)سراج طوسی،  «یابندمیو در

اول : »است از صحو دانسته پیشسکر را قسم سوم  بندی مقامات واجدان،ابوبکر واسطی در رتبه

انی نیز، صحو از منظر كاش .(2:520ج ،تابی علیشاه، )معصوم «چهارم صحو سوم سکر، حیرت،دوم  ذهول،

ای از شهود یعنی فناست. وی سکر را مرتبه پیش بوط به مرحلۀتوحید و سکر مر نشان باالترین مرتبۀ

که آن را از احوال شمرده صاحب آن را توصیف فنای باطن ضمن آنته هنگام تر از صحو دانسپایین

سکرِ حالِ فنا با صحو آمده  از»که: شرط آن  بهاست هدۀ ذات و صفات دانسته متمکن در مقام مشا

که داند و اینلول آن میتعبیری مع وی سکر را ناشی از فنا یا به ترتیب، بدین (297: 1382)كاشانی،  «باشد

 دارد: نرسید و شبلی در باب او بیان می كمالبایزید از حد بدایت فراتر نرفت و بهگوید:  جنید می

حقیقت گفته، ناچیز  شد و دیگری گفت: آنچه وی دربارۀمریدان ما میاگر پیش ما بود تسلیم »

سکر است كه  مرحلۀ حاكی از آن است كه شطحیات بایزید مربوط به ،(420:1388 )سراج طوسی، است

ای ابتدایی در شود و اهل صحو شطحیات اهل سکر را مرتبهتر از صحو محسوب میپایینای مرحله

دانند.سلوک می

عامل ظرفیت واجد قابل توجه است. فوالدی عامل سکر و صحو، مراتب مقامات واجدان در  در

نوان گویی عرفا را ضعف قوای روانی آنان در مواجهه با حال عرفانی دانسته و آن را تحت عشطح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 28

https://erfanmag.ir/article-1-661-fa.html


 69                                                              مایه شطحاتو انواع درون گوییشطح رویکردهای متفاوت نسبت به
 

اهل صحو و سکر هر دو عوالم عرفانی را  .(178: 1387 )فوالدی،ضعف قوا ذكر كرده است  نظریۀ

ترند، ظاهر خود كه ضعیفاما بعضی ،كشندهای ماالمال از شراب طهور درمیكنند و قدحتجربه می

باشند  ترند اگرچه مستگذارند و بعضی كه قویداشت و ظاهر شریعت را فرومی را نگاه نتوانند

عرفانی كه حاوی اسرار   تحمل بار تجربۀ .(85: 1359 )نسفی،کنند و ظاهر شریعت را نگاه دارند مستی ن

  ای كه ناچار و ناگهانی بهگونهبه ،ای استو از انواع واردات است خارج از توانایی و ظرفیت عدّه

  پردازند:اظهار آن می

سیل و آب بسیار در وی آید، تحمّل كه جویی كه خرد و باریک باشد و ناگاه چنان
رسد كه جایگاهی می گاه نه جوی ماند و نه آب به رود آن آورد و از سر بیرون نتواند

كرد و تحمّل آن نتوانند آید وایشان فرود چنین ضعیفان باشند كه ناگاه واردی بههم
ه نباشد، بلکه سخن شنوندگان را فاید شود و از آنناجایگاه از ایشان ظاهرسخنی به 

  .(9-10: 1359 )نسفی، دارد  نقصان باشد و گویندگان را زیان

  كنند: داری میخویشتناند از اظهار اسرار امّا كسانی كه دارای ظرفیت

معنی قوی و كبار كه ا بهصورت ضعیف و نزارند امّبعضی كسان صبور باشند اگرچه به
اختیار درّ و  غرقه نگردند و اگر خواهند كه بهآبی  هر بادی در هوا نشوند و بههر  به

صدف صورت ظاهر نکنند تا نظر آللی معانی را از بحر باطن خود ظاهر كنند بی
 .(9-10: 1359نسفی، ) ن بر آن نیایدنامحرما

موضوع ظرفیت روانی سالک واجد باشد.  ای بهتواند اشارهنیز می« صول»وجود اصطالح 

میزان  )صاحب وجد( به گاه واجد احوال خود. ن و متوسطان است دربارۀرازی مریدادزبان« صول»

درازی و كشف انگاشته و با زبانكه بدان نایل شده، مغرور گشته خود را برتر از دیگران می معرفتی

كند كه یم نقل )ص(است. ابوعلی رودباری روایتی را از پیامبر كردهسرّ درون اظهار گستاخی می

  :خوانددعا میهمواره در 
چه را كه تو پنداشت اینکه آن گیرم.)اَصوِلُ( و از تو نیرو می آورممی تو روی خدایا به

  وری( ه است و سپس ادعایت را صول )حملهجز تو درنیافتكس بهای هیچبدان رسیده
كار برای فراتر از  كند گناه كبیره است زیرا اینسازی بر كسی كه از خدا حیا می

ادبی خردی و برای همانندت بیكم ستاخی و برای فروتر از خودت نشانۀگخودت 
 . (378: 1388 )سراج طوسی، است
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شده زیرا مرید و متوسط در پنداری اشتباه درافتاده كه احوال و  صول، امری مذموم شمرده

است. ذكر این اصطالح و این رفتار از برخی  تجربیات را تنها وی دریافته و نوعی ادعا نیز بوده

اند. عقیدۀ تجربیات نظیر هم داشتهآن است كه اغلب  دهندۀمریدان و متوسطان سلوک نشان

ه و دعوی و هی نادره اَن توجد من کلمه علیها رائحه رُعونعباره عن الشطح» گوید:عربی كه می ابن

ناشی از این موضوع باشد كه برخی سالکان واجد، دچار شاید  .(2: 3ج ،ق1421 عربی،)ابن «المحققین

اند و  گذاشته میادراک باقی   اشی از عدماند و دیگران را در یأس نشدهخودبینی و پندار می

 كه حال او برترین احوال است. پنداشتهیک چنین میحال هر درعین

 دو رویکرد نسبت به شطح
آمیز وجود دارد، طحسخنان ش رویکرد نسبت بهدو كم در میان متصوفه به دالیل متفاوت، دست

عجب و  كنند. اهل بصیرت و تحقیق در بندیید، تفسیر و تاویل و برخی انکار میبرخی آن را تأ

كه روند، ولی چنانر میانکار و اقرار فرات از مرحلۀو مانند عرفانی نمی غرور تعابیر ناشی از تجربۀ

كه پس از شهود بر زبانش جاری  در عجب و غرور تعابیریكید دارد اگر گوینده هجویری تأ

اقرار  و شونددهد گروهی منکر آن و گروهی مقرّ آن میشود، بماند دو رویکرد جاهالنه رخ می می

این  .ستا گروه از ادراک آن عاجز چون وهم و عقل هر دو ؛السّویّه استو انکار هر دو گروه علی

و ذم منکران و  كنند و در بند مدحای اظهار نمیرار بر آن عالقهاست كه اهل حقیقت در بیان و اص

 مانند.مقرّان نمی

گاه اوهام را از شنیدن آن نفرت  ر، اندر عبارت خود، تعجب نماید آنكه معبّ خاصه
گروهی  سخن عالی است، گاه گویند كه این اید و عقول از ادراک بازماند، آنافز

جهل و  انکار ایشان چون اقرار باشد امّا  آیند به رشوند از جهل و گروهی مق منکر
تعجب آن مشغول نگردند از ذم  چون محقّقان و اهل بصر بینند در عبارت نیاویزند و به

  .(191: 1375)هجویری،  آسایندفارغ شوند و از انکار و اقرار برو مدح 

ایشان را طرد و انکار نکند و خود كه راه آنان را طی نکرده بهتر است عقیدۀ  سرّاج طوسی هربه

. (404: 1388 )سرّاج طوسی، ها بدگمان و در گمان استآن را متهم پندارد كه از سر نادانی به

 دربارۀ شاگردان و پیروان خود به پیروی از مشایخ اهل صحو و سکون، خفیف ضمن سفارش به ابن

 احوال مشایخ اهل سکر و اضطراب گوید: 
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شرع، میزان  گاهی از ایشان سخنی چند صادر شده است كه بهق، گاهدر هنگام استغرا
گردیدند  میكردند و بازسخنان توبت می آمدند، از آن راست نیست، چون بازِ خود می

 (.37-38: 1363)دیلمی،  دیدند و استغفار واجب می

 . تفسیر، تأویل و تأیید شطحیات1

مخالفان را كُند  را شرح و تفسیر كند و تیغ حملۀفا از نخستین مشایخی كه كوشید تا شطحیات عر

طوسی نیز كه  های عرفای شطّاح بپردازد جنید بغدادی بود. ابونصر سرّاجتعدیل تندروی نماید و به

تأویل اهل سکر از فرهنگ  شیوۀتعدیل شطحیات كوشیده تا این خود اهل صحو بوده در شرح و

ت او ات بایزید، مبنایی برای دریافت معنی سایر شطحیانگردد و شرح جنید را بر شطحی دینی طرد

كه از  اند مختلف است و آنانكردهكه از بایزید نقلشطحیاتی جنید، عقیدۀآورده است. بهشماربه

هایی است هاختالف ناشی از تفاوت احوال بایزید و جایگا اند و ایناند نیز یکسان نگفتهوی شنیده

گوهر معانی را از دریایی ژرف  ، بایزیددیگر ازسوی است. ر زبان راندهسخنان را ب كه وی این

اند كسانی كه رو بسیار اندکایناز ؛رسدعمقش نمی فراچنگ آورده كه خاص اوست و هركس به

خصوص اگر از خوانند بهارزششان میتابند و مردود و بیكلمات راه برند، پس برنمیتعبیر آنبه

جاكه یکی آن را دلیل سخن شود تاآنها دشوارتر می نهایات رسد دریافت آن بهبدایات درگذرد و 

كه هر دو به راه خطا  درحالی شمارداش میدهد و دیگری دلیل كفر گویندهباطل خود قرار می

 ترین درجات احوال عرفانی اشارهعالی نیل او بهشطحیات بایزید به جنید با توجّه به روند. می

 كند:  می
قرب بارگاه الهی است. ولی در  وحید اوست و تقاضایش از حق، نشانۀشان كمال تن

مرا بیارای و »قرب بارگاه بودن غیر از حضور در خود بارگاه الهی است و گفتۀ او كه 
داند و بر ارزش آن است كه حد خود را می نشانۀ« وصل در پوشان و برترم ساز لباس

بدان مقدار است كه ارزانیش دارند شرفتش خود و مکانش واقف است و بهره و پی
  .(407: 1388 طوسی، )سرّاج

 گوید: نیز می« سبحانی مااعظم شانی» جنید در تأویل قول:

ده است جز حق هیچ ندیده است و حال مستهلک در شهود جالل بو بایزید در آن
 .(22: 1369 كوب، )زرین وستچه گفته است در نعت اآن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 28

https://erfanmag.ir/article-1-661-fa.html


دوم و بیست یازدهم/ شمارههشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال ژوپ                                                                 72

تأویل است، بر قرآن  که شطحیات، سرچشمۀاین شطّاح( دربارۀ  شیخ) شیرازیبقلی یشۀمبنای اند

نظر به داند،شطحیات می ی متشابهات قرآن و حدیث را سرچشمۀزیرا و شده است؛ و حدیث نهاده

  ،رمزگشایی التباس و تشابه و وجوه متفاوت آن شود او شنوندۀ شطح اگر قادر به
ایشان در كالم متشابه صدق  اشارات شطح نکند و به زبان از انکار برگیرد و بحث در

  .(89: 1394شیرازی،  )بقلی آوردایمان 

ها شرح و تفسیر و توجیه آن تن از صوفیان مشهور را نقل و بهآمیز بیش از چهلاو سخنان شطح

ی طوسی بر آن است تا میان شطحیات و مبانی عرفان نظر چون سرّاجوی نیز هم كرده است.مبادرت

 ،او شرح شطحیاتكتاب  كند.با شریعت سازگاری ایجاد
مجرّد كرد و نباید بهید نفیدهد كه مکاشفات صدّیقان را نباخواهد نشاندرواقع می

ها را دشنام از سر منابر آن زد وها طعنه حق در واقعات احوال آن م اولیایفهم كال  عدم
 . (225: 1369 كوب،)زرین داد

گردآوری و شرح شطحیات عرفای  روزبهان، به شرح شطحیاتداراشکوه نیز با الگوبرداری از 

ادیث، گفتار خلفای اربعه و مذكور در آن كتاب پرداخته و منبع و منشأ شطحیات را از قرآن، اح

است كه جان القضات نیز از شطّاحانی عین نه(ویک تا بیستو: مقدمه، بیست1366)داراشکوه،  داند می اولیا

كفر و زندقه منسوب و  وی به .خود را بر سر سخنانی نهاد كه گاه با ظاهر شریعت مبانیت داشت

  نویسد:فتوای قتلش صادر شد. وی در دفاعیات خود می
که دستخوش چنین حالتی داری نیست وآن خویشتن سالک واجد در حال وجد قادر به

لطان انوار ازل گم شود و بگوید: های سباشد عقل از او سلب گردد و در جلوه

شود زیرا سخن عاشقان درهم میگفته مؤاخذه نبدان«... سبحانی مااعظم شأنی»

 .(52: 1378 القضات، ن)عی پیچد می

شطحیات و  ذكر شرح احوال،های خود را به و مثنوی االولیاء ةتذکرصفحاتی چند از  ،عطار

 ،مثنوی معنویدر مولوی الدین  جالل است. موالنا اص دادهاختص دیگر گویانمعراج بایزید و شطح

 كند: آن را تأویل می و شورانگیز ساخته،حکایتی لطیف  بایزید، از شطحیۀ
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 فنونگفت مستانه عیان آن ذو
 

 چون پری غالب شود بر آدمی
 

 اوی او رفته پری خود او شده
 

 اله الّا انا ها فاعبدونال  
 (2103: 4د ی،)مثنو                            

 گم شود از مرد وصف مردمی
 (2112: 4د ،مثنوی)                                

 گو شدهالهام تازیترک بی
 (2115:  4د ،مثنوی)                                 

مّا كند، اكشد و مستغرق را با سبّاح قیاس میموالنا در تفسیر اناالحق، بحث استغراق را پیش می

جنبشی كه مستغرق كند از  هر ست،ا اختیار خود برد و محمول است و دیگری بهیکی را آب می

تواضع عظیم وی دربرابر  حسین منصور حلّاج را تأویل به آب است، نه از آنِ او. وی، شطحیۀ آنِ

  كند:حق و توحید می
نیست گردانید، نهایت رسید دشمن خود شد و خود را   منصور را چون دوستی حق به

و نهایت  غایت تواضع است فنا گشتم، حق ماند و بس و این بهیعنی من  گفت: اناالحق،
 .(215 :1389 ،)موالنا بندگی است

 . انکار شطح و طامات2

حبس و مرگ  ها و عقایدش بهدلیل گفتهالقضات همدانی كه خود از شطّاحان بوده و  بهعین

دواعی عجیب شطّاحان به  كند.می غیرمعمول شطّاحان اشاره وهای عجیب داعیه محکوم شده، به

 سازد:جنون و كفر را فراهم می شود و موجبات اتهام بهمذاق بسیاری خوشایند واقع نمی

جناب برند، دماغ او را معشّش همّتی بلند سازند و از  چون خواهند كه یکی را بدان
یدار كنند كه ب دواعی را پدفرق تا قدمش اضطراب گردد و از درون دلش عجای

  .(47: 1، ج1387القضات همدانی،  )عین القارعهالقارعه ما

 «سبحانی مااعظم شأنی» ی سخت بر بایزید بسطامی، در شطحیۀشمس تبریزی در انتقاد

 گویند: بایزید می خروشد كه دربارۀی خرده گرفته، میتصریح و تأكید، بر و به
 خربزه چگونه خورد! آخر این)ص( معلوم نشد كه پیغامبرمرا » فت:خربزه نخورد و گ

متابعت و صورت متابعت را نگاه داشتی پس حقیقت  متابعت را صورتی است و معنیی،

عبدناک حقّ سبحانک ما» :فرمایدمی )ع(كردی كه مصطفیمعنی متابعت چگونه ضایع 

 .(143 :2ج ،1391 تبریزی،)شمس «اعظم شأنی!سبحانی ما» گوید:. او می«عبادتک
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صورت و ظاهر نکرده و به را مشاهده )ص(رو كه حقیقت و معنی متابعت پیامبرآنوی بایزید را از

تر از حال كه پندارد حال بایزید قویهر»گوید: گیرد و میمی كرده خردهبسنده )ص(متابعت پیامبر

  بود سخت احمق و نادان باشد. )ص(پیامبر

تر از آن  هتازد و قامت آنان را كوتاجنید و حالج و ابوسعید میشمس تبریزی بر ابایزید، 

چه در عالم مشغله » گوید:هوی دانسته میو آمیز گویند و كالم آنان را هایحداند كه سخنان شط می

  .( 86: 2ج ،1391تبریزی، شمس) «كه چه؟داختی؟ فریاد بر آوردی در ان

توان به عوامل زیر هم اشاره  از بزرگان دین میو متابعت ظاهری جز دو عامل دعاوی عجیب  به

 كرد:

 داری و ریا. عامل دکان1. 2

داران شده، اما روی سخن برخی از عرفا با دكّانشطحیات، ترک ادبی شرعی و رعونت تلقی می

گستردن دام مرایی بوده است. برخی در مبادی سلوک با كشف و كرامات و شطح و طامات، به

آنان  بهای بسیار به قیمت خود را به و جنس ارزان پرداختهآلوده میو خوابجلب مشتری ناآگاه 

رو ایناز ؛اه و مقام میان مردم بوده استاند، اظهار شطح و طامات، برابر با خریداری جفروختهمی

 اند:دانستهسلوک می را در طریق عشق، بند و مانع ادامۀگاه عرفا شطح و طامات 

 گوشه خرابات است ما بیا كه قبلۀ
 

 بیار باده كه عاشق نه مرد طامات است 
 (33: 1371)عطار،                                       

پندارند كه » که خلقبارات صوفیان و اظهار آن برای آنگوید: یادگیری طامات و عغزّالی می

كس از  رود و حال چنینشمار میاز انواع ریا در گفتار به .(214: 1393 )غزالی،« علم تصوف نیک داند

هركس در دنیا  .(307 :1393غزالی، )و او در غرور و پندار است  (288: 1393غزالی، ) حال غافالن بدتر

 ها هذل و هذیان است: دعوی چیزی دارد و بسیاری از دعوی

 چند ازین هزل و چند ازین هذیان
 

 زین طاماتچند ازین فصل و چند ا 
 (59: الف1365 ،موالنا)                                   

نمایند و اگر جز ی میاند كه در مبادی سلوک روشبستری، شطح و طامات اموری از منظر شیخ

 پرستی باشد،كبر و ریا و انانیّت خواهد بود: در طریق حق

 خیال نور و اسباب كرامات است  رها كن ترّهات شطح و طامات
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 پرستی استكرامات تو اندر حق

 كان نز باب فقر است درین هرچیز
 

 جز این كبرو ریا و عجب و هستی است

 همـه اسباب استدراج و مکر است
 (121: 1386 )شبستری،                               

 . نشان زلّت و رعونت 2. 2

اظهار سخن گزاف در درگاه حق، شود و برخی از صوفیه، از شطح بوی رعونت شنیده می عقیدۀبه

متصوّفه قرار گرمی برخی  مرور زمان، شطح و طامات اسباب بازارخالف ادب است و ازسویی به

 ذهن تلقّی گشته است: گرفته و خرافه و بافتۀ

 بافد الفد یکی طامات میاز عقل می یکی
 

 خرابات بریم خیز تا خرقه صوفی به

 

 اور اندازیمپیش د ها را بهبیا كاین داوری 
 (397: 1384 )حافظ،                                               
 بازار خرافات بریم شطح و طامات به

 (396: 1384حافظ، )                                       

 اگر فرد به .«الشطح زّله المحققین اذا لم یؤمر بها و یقولها...و»شطح لغزش محققان است: 

گویی دچار آید دچار غفلت شطح اگر به ؛حقیقت متحقّق شده باشد مشهودی جز پروردگار ندارد

از حق شده است و هنوز از هواها و تمایالت نفسانی او بقایایی هست. شطح زلّت است اگر خداوند 

غزالی  .(388 :2، جم1994 عربی، )ابنفروشی ممکن است باشد رت فخرصو آن امر نکرده باشد. در این به

كند كه ظاهرشـان مُعجِب و الفاظـشان هایل تصریح می سخنان نامفهوم، نیز  ضمن تعبیر شطحیات به

 (.92-93 :1392)غزّالی، ی هوی و طبع او است ها مقتضكسی از آناند و برداشت هرو تهی از فایده

 عامل آزار عامّه   . تنگنای ساحت زبان از بیان کامل معنا و تنگنای ادراک مخاطب و3. 2

كرده كه بیان  خودی و خارج از دایرۀ معقوالت و محسوسات، اموری را تجربهسالک در حال بی

ناچار گزارش تجربۀ عرفانی خود را در چارچوب زبانی  است؛ زبان منطق معمول ممکن نبودهآن به 

عقل و قابل درک مخاطب عادی نیست و  یان ادراكات فراتر از محدودۀب گنجانده كه قادر به

كند. آگاهی می كفر و مخالفت با شریعت را برایش فراهم بسا موجبات دشمنی و اتّهام به چه

دیگران  نتقال بهوحدانی، فراتر از حدّ تقریر، توصیف و بیان است. تجربۀ عرفانی شهود، قابل ا

همین دلیل  عرفانی بر وحدت تکیه دارند. به هایمفاهیم، بر كثرت است و تجربه ینیست، زیرا اتکا

 ها نیست:تبیین آنعارف، كامالً  قادر به
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 قدر فهم تستگویم بهاین چه می
 

 مُردَم اندر حسرت فهم دُرُست 
 (2098: 3د ،)مثنوی                                    

الهام است احوال و تجربیات آورد گویی عرفا حاصل تعقّل و تأمّل آنان نیست بلکه رهشطح

چه تجربه طقی آنسوی توجیه منو تعقّل و منطق عملی، آنان را به گویی،سوی شطحعارفانه آنان را به

ها از نظر منطقی پسند ندارند و تناقضات آندهد، امّا درواقع شطحیات تبیین عقلاند سوق میكرده

آن است و آگاهی  حد عقل و بیرون از دایرۀ فراتر ازعرفا معتقدند احوالشان  ماند.میالینحل 

فع و رجوع كوششی در پی ر عرفانی ایشان بیرون و برتر از ساخت آگاهی روزمره است و هر

 دادن عرفان تا حد عقل در جهت تنزل»شناختی های منطقی یا زبانتعبیه وسیلۀشطحیات عرفانی به

های روزمره سطح تجربهآوردن آن تا  فرد آن و پایینبهعام و عرفی و انکار خصیصه منحصر

همین امر سبب ناتوانی ادراک مخاطب از فهم شطحیات، و  .(276: 1392 )استیس، «خودمان است

 ساخته است. در حوزۀ شطح و تجربۀمی گویان و گاه تکفیر ایشان را فراهماسباب آزار شطح

عرفانی در ساحتی كه كثرت در آن راه ندارد قوانین منطقی توانایی كاربست و سنجش امور مربوط 

 توانند بود.تبیین ماهیت متکثّرات میتوانند داشت و تنها قادر بهبه وحدت را نمی

 تم از سخن زیرا كه نیستبازگش
 

 در سخن معنی و در معنی سخن 
 (693 :1، ج1378 )جامی،                             

 حلول و اتّحاد . احتمال قول به4. 2

و  حلول و اتّحاد بوده كه متضمّن قول بهشمردن بسیاری از شطحیات آن است علت دیگر مردود

كند  ی را الزام میزیرا غیریت و دوگانگ است، حلول و اتّحاد همواره نزد بزرگان صوفیه مطرود بوده

كند می لفظ یاداز پنج« است بدل شده چه از الفاظ علوم،در بیان آن»ضی تجانس است. غزالی و مقت

داند كه های طویـل و عـریضی میها شطحیات است. وی  چنین سخنانی را دعویكه یکی از آن

مانند حالج و بایزید كه شـطحیات آنـان اسـباب زیان  ها مدّعی اتّحاد با خدا هستند،صاحبان آن

 )غزّالی، «كس باشدتر از احیای دهفاضل» ود و حکم آن است كه كشتن آنانشبزرگ برای عوام می

سبیه كه از مشایخ متشرع صوفیه محا اسد محاسبی موسس فرقۀبنهلل حارثابوعبدا .(93-92 :1392

شده نقدی میاد از وی اظهار كه گاهی اعتقاد اهل حلول و اتّحآمده بر ابوحمزه بغدادیمی شمار به

 آمده:  االولیاة تذکر در شدید دارد.
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زند و می ایكند ابوحمزه از سر وجد نعرهمی روزی مرغ سیاه حارث محاسبی بانگی

دان در مری .كندحارث از فرط ناراحتی قصد كشتنش می «لبیک یا سیّدی!»گوید می

گویند وی از خواص اولیا و مریدان می «اَسلِم یا  مَطرود!»گوید: افتند. میپایش می

بینم امّا چرا وی را جز مستغرق توحید نمیباطن او را به گوید:می وحدان است،م
  (.723-724: 1322)عطار،  افعال طوطیان ماند؟كه به  گفتچیزی باید

  كند: می روزبهان نقل

ر زار روشن و گذران بود بابوالغریب را حلولی خواندند، زیرا كه چون آب بر سر سبزه
  .(422-423 :1394 شیرازی، بقلی) خوش بخندیدی لب عشق از شور عشق

اد، مرغ، حیوان و حركات چیزها خواندند كه از آواز ب آن سبب حلولی می و ابوحمزه را به

 (.176 :1394شیرازی،  بقلیگفته است )وجد آمده لبیک لبیک می به

 . عامل ایستایی سالک5. 2

شدن با  حقیقت مطلق و یگانه كه رسیدن به دنبال مقصود اصلی است سالک در مسیر سلوک به

ات نماید. ظهور انواع كراممتعارف نیز بر وی رخ میاوست، ولی امور متعدد و خارق عادت و غیر

روند و شمار نمیها مقصد او بهیک از اینامّا هیچ ،هاستآن گوناگون و شطح و طامات ازجملۀ

گردد و موجبات سوی كمال مینع از سیر وی بهیک موجب سکون و ایستایی او و ماهر توجه به

 آورد. الهیجی در شرح بیت: خودبینی، خودفریبی، دیگرفریبی و رعونت نفس را فراهم  می

 حدیث ماجرای شطح و طامات
 

 خیال خلوت و نور كرامات 
 (119: 1386 )شبستری،                       

  :نویسدمی
اصلی جمیع عبادات و سلوک و ریاضات است، اما قبل مقام توحید، مقصود  وصول به

بینند و ممکن دهد و منازل و مقامات بسیار میمی سالکان دست از آن انواع احوال به
حاالت اما این سخنی چند از ایشان صادر شود، است هنگام قوت گرفتن وجد،

 )الهیجی، «تت، وصول تامّ و رفع اثنینیّت اسمقصود بالذّات نیست، مقصود بالذّا»

1388 :529) . 

كمال ان برد بهكرامات و شطح و طامات ممکن است موجب خودنمایی گردند و سالک گم

 تواند سر بزند.که از ابلیس نیز هزاران خرق عادت میآن دست یافته حال
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 شهادت ـن بیز ابلیس لعیـــــــ
 

 شود پیدا هزاران خرق عادت 
 (121: 1386 )شبستری،                           

 انواع شطح:
خلقِ كرامت و سپس  كرد.دو نوع كلّی رفتاری و گفتاری تقسیمتوان به آمیز را میسخنان شطح

ای كه ابوموسی  دیگر را در واقعه نمونۀكردن ازجمله شطحیات رفتاری است. خالف آن رفتار

 دید:توان كند می می)شاگرد بایزید( نقل
دیگر جیحون آمدیم، خواست كه از جیحون بگذرد، هر دو شط نهر در یکكنار به

عزتش كه نگذرم اال به كشتی. پس گز. گفت: به آمد. چندان بماند میان آب كه یک
 (.108-109: 1394 شیرازی، )بقلی كشتی بگذشتیمبه

 توان دید: اشارت بایزید می گفتاری را در این شطحیۀ

جویم و او می س دانستم كه من اویم. پنداشتم كه من او راسال خدای را جستم پسی
  (.142: 1، ج1322 ،؛ عطار82 :1384 )سهلگی، جستبود كه مرا می

 بندی كرد: انواع زیر دسته ها بهآن مایۀاساس مضمون و درونتوان برامّا شطحیات را می

 الجمع یا اتّحادالجمع و جمععین الف. شطحیۀ

این ادعا  .شودمیطحیات گزارش وحدت صاحب وجد با خدا در برخی از شدعوی یگانگی و 

  شود.می الجمع خواندهالجمع یا عینجمع 

حق، یعنی حق را در جمیع موجودات و مخلوقات شهود خلق است قائم به الجمع،جمع
 )الهیجی، باهلل استءر گشته و این مقام بقاصفتی دیگر ظاه جا بهنماید هرمشاهده می

1388 :24).  

متجلّی  ءكه كامالن در آن حق را در هر شی و مقامی است« باهلل استءمقام بقا»الجمع مقام جمع

الجمع الجمع و عینجمع. (114: 1388)الهیجی، صفت است  مظهر آن ءشی بینند كه آنصفتی می به

 :اند انسته شدهگاه یکی د
كند و ن را در نور ظهور حق گم و كلّ كو جاست كه خودالجمع آنالجمع و جمععین

نبیند كه چیز نبیند جز حق و كند، هیچ  گم  كردن هم  گم آگاهی خود از این
  .(55: 1369 )اشنوی، بیند جز حقچیز نمی هیچ
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خود حق حاضر و بهالجمع، بهشمارد، جمع دو اصطالح برمی ت اندكی میان اینهجویری تفاو

غیبت حضور بی .(44: 1389 )هجویری،خلق مطرح است با حق، بیجمع حضور الحاضر است، در عین

 گوید: شطحیات بایزید می ید با توجّه بهالجمع است. جن خود حاضر باشد جمعحق حاضر و بهكه به

های اسمی از اسم»الجمع را و سرّاج طوسی عین «الجمع رسیده استسرچشمۀ كمال یعنی عین او به»

نوع شطحیه از شطحیاتی است كه با آن مخالفت  این .(398: 1388 طوسی، )سرّاج «داندتوحیدی می

است.  حلول و اتّحاد را فراهم كرده زیرا اسباب گرایش به ؛اندشده و دلیل آن را توهّم واجد دانسته

  گوید: غزّالی از مخالفان این نوع شطحیه است، می
صورت، خود  ا پنداردكه آنكه كسی كه آیینه ندیده پندارد در آیینه آمده یچنان

  .(491: 1، ج1393 )غزالی، كه اولی حلول و دومی اتّحاد است صورت آیینه است

آید اش برمیعرفانی شطحیهاز پاسخ حسین منصور حلّاج در دشواری تشخیص و درک مفهوم 

حلّاج در كردند كه حسین منصور ای عرضهیابند. در محضر سلطان نامهعارفان آن را درنمیكه غیر

نه! » گفت: «كنی!دعوی ربوبیت می» گفتند:« فالنبنالرّحیم الی فالنالرّحمنمن» آن نوشته بود:

 (.324: 1394 شیرازی،  )بقلی «شناسند الّا صوفیانولیکن عین جمع است ن

گفتن حق از لسان شجره كه خود  عشق موسی و حق و سخن بار، از قصۀتعبیر روزبهان، یک

و بار  (155: 1394شیرازی، )بقلی« جمعِ جمع است» (30)قصص:« موسی اِنّی اَنااهللیا» است:شطح قرآنی 

را « العَبد یتَقَرَّبالیَزال »وی حدیث قرب:  .(453: 1394شیرازی، بقلی) است «عینِ جمع» گوید:دیگر می

و  مانند سرّاج طوس  (294: 1394شیرازی،  بقلی) داند می الجمعهای عرفا مصداق شطح عیننیز در آموزه

 نویسد:ید دانسته از قول جنید میتوح یاز اسما آن را

 بود عین جمع رسیدهبه -علیه اهللرحمه- كند كه بایزیدحکایت ابویزید دلیلی
  (.453: 1394شیرازی،  بقلی)

بیت  از نظر او حقیقتِ عینِ جمع، فنای حدثان در جبلّتِ افعالِ حق است. وی شطح حلّاج را در

 بیند:صفات از معشوق پر می همۀ خواند زیرا خود را بهزیر شطح اتّحاد می

 یا موضعَ النّاظر من ناظری

 الّتی کلّها یا جمله الکلّ
 

 و یا مکانَ سِرّی مِن خاطری 

 کلّیّ من بعضی و من سایری
 (293-294: 1394شیرازی، بقلی)                
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اشارت عینِ جمع است « بگذار خود را تا تو او باشی»حسین منصور حالج كه گفت:  شطحیۀ

 «الجبّه غیراهلللیس فی»بایزید و  «سبحانی مااعظم شأنی»حلّاج،  «اناالحق» (.355 :1394شیرازی، بقلی)

الجمع نفس جزئی با نفس كلّی )خدا( شوند. در مقام عیننوع شطح محسوب میابوسعید از این 

كند كه: میشود. حلّاج، در بیتی اشارت گردد و  نوعی وحدت شخصیت شهود میی تلقّی مییک

« هویّت تو در الئیت ماست»شطّاح آن است كه:   حاشا از اثبات دویی، تفسیر شیخ «منم یا تویی؟»
 (.318: 1394شیرازی،  بقلی)

 وحدت وجود  هب. شطحی

 جهان هم یکسان است و هم نایکسان یا متمایز. اینبر آن است كه خدا و  وحدت وجود مبتنی نظریۀ

خدا و نفس جزئی در حالت  رابطۀ وحدت وجود، ناظر به»ناپذیر است. نما و منطقشطحیه، متناقض

واجد  (.225: 1392 )استیس،« یکسانی در نایکسانی و نه یکسانی محض اتّحاد خواهد بود و البته ناظر به

نفس بسیط رسیده با نفس كلّی  خیاالت و اندیشه، به محسوسات، ،عرفانی با ترک حواس در تجربۀ

شود، چون وجود حقیقی چیز رؤیت نمی جز خدا هیچ نوع شطح، در این یابد.)خدا( وحدت می

دریا و  دریا و قطره، وجود او موجودند. انواع تمثیالت خورشید و سایه، اوست و موجودات به

زیر مبیّن  ندیشه وحدت وجودند. وحدت در شطحیۀکالی از اامواج و عدد یک و اعداد دیگر اش

گردد خودش برمیدر عین اتّحاد واصف و موصوف، وصف واصف به .یکسانی در نایکسانی است

اَدقِّ باوهامِکُم فیمامَیّزتُموه کُلَّ» گردد:خودش باز میآید و بهزیرا وصف حادث از حادث می

 بایزید گفت:  .(142 :1370)فروزانفر، «مَردودٌ اِلَیکُممِثلُکُممَصنوعٌمخلوقٌمَعانیه

بیست سال به فهم  -و آن نخستین لحظه از توحید بود - چون به وحدانیت او رسیدم
 (. 151: 1384 )سهلگی، چندان كه فهم من فروماند كردم،خویش سیر می

 منصور حلّاج گفت: بنحسین

 باشد؟ حقیقت. واصف چونام و وصف، وصفِ واصف است درمن واصف
  (.355: 1394 شیرازی، )بقلی

وحدت رسیده، جز  وجود او واجد شده و به رفته و به اویی مکاشف از میان عرفانی، در تجربۀ

  گوید:كه بایزید میچنان او وجودی نمی بیند،
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هویّت اوست در توحید. پس صفات من چون قول من به هم نیّت او،انا قول من به
هو. پس الّاالهکه: او، التوحید و صفات من این ربوبیّت گشت و زبان من زبانصفات 

چه باشد باشد آن باششِ خویش،د بهچه باشبود آنچه بود بهبودِ خویش از آنچه بود و آن
  .(192 :1384 )سهلگی،

 مقدمه، :1366 )داراشکوه، «اهلل الوجود احد الّالیس فی»كه گفت:  شطح معروف كرخی نیز

 از نوع شطحیات وحدت وجود است. شش(و بیست

 ایجابی یا خأل و مأل  سلبی ه. شطحیپ

وحدت وجود قرار دارد و حاوی تناقض و پارادوكس  و شطحیۀنوعی در داخل قلمرشطحیه به این

هم متشخّص  یا نفس كلّی هم دارای كیفیات است هم بالكیف،« واحد»است و بر آن است كه 

نوع شطحیه حول محور . این(264 :1392 )استیس، ایستاست هم پویاهم  است هم نامتشخّص،

جایی رسی كه محو و اثبات  هشدی بچون محو»چرخد: تعالی میهای واجد از وجود حق دریافت

از حسین  .(315: 1394شیرازی،   )بقلی «بال اوست و نعمت ازوست» (315: 1394 شیرازی،  )بقلی« نماند

  آمیز داد:رسیدند، پاسخی شطحتوحید پ منصور دربارۀ
شرحی بگوی كه ما زبان قوم این را » گفتند:. «حید در خأل همچنان است كه در مألتو»

او  .«حید چنان است كه در ازل بود و همچنان تا الیزال خواهد بودتو» گفت:. «ندانیم
. «قِدم محدثات گفتی یزال، بهكردی در ازل بماالچون حق را وصف» را گفتند كه:

  .(1394:310شیرازی،  بقلی) «ن استكالم محدثا این كردی،نقض فهم دانستم» گفت:

آمیز ن شطحاند كه زباكنندگان آگاهپرسش. 1حسین منصور چند نکته مطرح است:  در شطحیۀ

تناقض . 3 دت وجود است چه در خأل چه در مأل؛شطحیه حاكی از وح. 2 یابند؛نمیعرفا را در

با توصیف قدیم كنند توصیف حق كه قدیم ذاتی است پرسندگان از توحید بیان میگفتار حلّاج را 

داند كه خود واقف است و می ناقض و پارادوكس شطحیۀتحلّاج خود به. 4 حادث بیان شده است؛

 كند.با این تعبیر خود نقض فهم می

 . شطح کلّیت و مفاخره ت

چیز، برتری بر همۀ دربرابر همه مسؤولیت چیز،نوع شطح، واجد، دعوی چیرگی بر همه در این

نوع شطحیه از منظر متکلّمان و برخی عرفا بوی رعونت و كند. اینخالیق و گاه حتی بر خلّاق می
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شدم »اند: تهکه معتقد است این شطحیه را به بایزید بربسدهد و خواجه هرات ضمن آنسری میسبک

 انصاری،خواجه عبداهلل )شمارد بُعد در حقیقت میشریعت و  آن را كفر در ،«خیمه زدم برابر عرش

ذرّه كم نکنم مگر كی مرا از آن  اگر من هزار سال بزیم از اعمال یک»جنید گفت:  .(104: 1362

  عطّار: عقیدۀآمیز او بهسخن شطحگناه اوّلین و آخرین من مأخوذم. هبازدارند و گفت: ب

مثابت اعضای خود بیند و به یق بهو خال چون كسی خود را كل بیند نشان كلّیت بُوَد،
 . (9: 2، ج1322 ،)عطّار المؤمِنونَ كَنَفسٍ واحِده برسد مقام

پیامبر و خدا  جویی نسبت به  بوی برابری و برتری بر نشان كلّیت،  گونه شطحیات، عالوهاز این

برخی  .(305 :1387 )فوالدی،اند  را عنوان شطح مفاخره داده رخی آنرو بایناز شود،می استشمام

بودن و برخی شطحیات  بودن و سبحان شطحیات بایزید حاوی برتری لوای او از لوای پیامبر، اكبر

 «كنی؟دعوی نبوّت می» حسین منصور حلّاج حاوی اظهار  نبوّت و برابری با خداست. كسی گفت:

در بعضی كتب  .(328 :1394 شیرازی، )بقلی «كنی ا باد! كه از قدر من بسی واكم میاف بر شم» گفت:

جنس از  روزبهان، این .(330: 1394شیرازی،  بقلی) «من مهلک عاد و ثمودم»بود:  گفته اند كهدیده

كند كه  می عادت خُدّام همانند حال توجیه نموده به شطحیات بایزید را حمل بر گستاخی و درعین

اما درهرحال از ظاهر سخن  ،«موضعِ والیتِ ما فالن»كنند و گویند:  می خود اضافت مُلکِ مَلِک به

 بقلی) «من بزرگوارترم :گفت اكبر بشنید،  اهلل  ذنابویزید از مؤ» آید: آنان بوی كفر و مفاخره می

گرفتن بایزید در مکانتی همچون خدا در شطحیه زیر كه حاكی از دعوی قرار .(1394:110شیرازی،  

 مفاخره است:چیز و خالقیتی چون خداست، هرچیرگی بر 
آسمان هفت اه بیافریدمگ نگویی كه بباش الّا كه بباشد.آن چیز گفت: ای بایزید! هیچ

  .(139: 1394شیرازی،  بقلی) زمین و... زمین چون این ان و هفتآسمچون این 

 بقلی) «مثل من در آسمان و زمین نبینی» گوید: نظیری دارد میزیر كه مضمون بی شطحیۀدر 

لحاظ وحدت عرفانی به ۀمفاخره، از دایر مایۀبیان شطحیات دارای درون .(132: 1394شیرازی،  

گفت: بطش من »كه:  كند، چنان و  ایجاد تناقض نیز مییابد  شرک راه می حیطۀ برداشت ظاهری به

 .(129: 1394شیرازی،  بقلی) «تر است از بطش او سخت
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 انحالل فردیت . شطحیهث

ا فن» در عرفان، حالت از دست دادن فردیت و محو فرد در وجود الیتناهی است:« فنا»اصطالح 

اقوال دربارۀ مفهوم فنا مختلف است و  .(426 : 1388 )كاشانی، «اهللست از نهایت سیر الیا عبارت

 اند:اند بعضی گفتهچیستی و چگونگی فنا داده راخور فهم و صالح وی پاسخی دربارۀكسی را فهر

 االسالم دربارۀبعضی چون شیخ (426: 1388كاشانی، ) «حضور با حق فنا غیبت است از اشیا و بقای»

 فنای مطلق گفته است: 

کونُ الحق العبد فیغلبُ المطلق هو مایستولی من امر الحق سبحانه و تعالی علی الفنا

  .(426: 1388كاشانی، ) سبحانه علی کونِ العبد

ر از آن است. جنید در تكامل یمعنای غیبت بلکه در معنانام دیگر فنا ذهاب است، ذهاب به

حواس و ترک رفتن و یعنی رفتن همۀ »است:  گفته« مانندِ نیست هم نیست»بایزید كه:  تفسیر شطحیۀ

انحالل  شطحیۀ .(378: 1388 )سرّاج طوسی،كند نمی یابد و حسچیز درنمیچیعنی او هی ؛«طرد آن

 .(264: 1392 )استیس،ماند  حال برجا می عینشود و درمحو می« من»فردیت بر آن است كه هویت 

شود، منحل می« من»ماند. شود و هم وجود او بر جای میرسد هم فانی میمقام فنا میعارفی كه به 

 این نوع شطحیه آشکار است:  پاید، نه وجود دارد نه وجود ندارد.تناقض دراما همچنان می

گفت: بایزید را. گفت: بیچاره  طلبی؟شیخ گفت: كرا میدرِ خانه بایزید شد،  یکی به
: 1ج، 1322عطار، )یابم طلبم نام و نشانش نمیا میسالست تا من بایزید ر بایزید سی

156.) 

 ءاو را جزالنون در تأویل سخن وی، ، بایزید هم هست و هم نیست. ذوشطحیه در این

 (.156: 1، ج1322 ،)عطاردهد ر خدای قرار میشدگان د گم

 تا توی برجاست در شرک است یافت

 ـد این بُوَدگرد توحیــــــــ تو درو گم
 

 چون توی برخاست توحیدت بتافت 

 بُوَد كن تو تفرید این شدن گم گم
 (405: 1388 ،)عطار                                  

 یت حق در دنیا و آخرترؤ شطحیه. ج

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ » آخرت اصل مسلّمی است و آیۀ شریف: حق در اهل سنّت و جماعت، دیدار عقیدۀبه

 عرفا نیز قائل به .دانند چشم سر می معنی دیدن بهرا به (22 -23)قیامت:  «رَبِّها ناظِرَۀٌ  إلى  ناضِرَۀٌ
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گزارش  عمالً به شهود، در این عالم، كالمی و  نظری، با تجربۀهای بحث اند و با ترکحق دۀمشاه

مرید  روزی بوتراب نخشبی، كسی متفاوت است.قدر و ظرفیت هر اند. مشاهدۀ خدا به از آن پرداخته

كسی كه هر روز صدبار خدای بایزید  باید دید. مرید گفت:را گفت: چنین كه تویی تو را بایزید می

  بوتراب گفت: كه ببیند! كند را بیند بایزید را چه
چون خدای را تو بینی بر قدر خود بینی و چون در پیش بایزید بینی بر قدر بایزید بینی 

  .(142: 1، ج1322 ،)عطار در دیده تفاوت است

 «اَحسن صورهٍالمعراج فیرَأَیتُ ربّی لیله» :نوع شطحیه، حدیث یکی از مستندات عرفا در این

تفسیر  .«شاهد شدم موالی خود را عیاناً» است. حسین منصور حلّاج گفت: (296 :1389 القضات، )عین

شَیءِ الّا وَ رَأَیتُ  مانَظَرتُ اِلی»كه گفتند: چنان عین سِرّ توان او را دید، شطّاح آن است كه به شیخ

اهد مشاهده پیوسته ش»متّقی  ابوعبداهلل صبیحی در شطحی گوید: .(316 :1394شیرازی، )بقلی «اهلل فیه

  كند:بایزید در یکی از شطحیات خود از رؤیت حق گزارش می .(190: 1394شیرازی، بقلی) «اوست
 وند خانه دیدم...خدا خانه رفتم،بار كه به دوم نه دیدم،خانه رفتم، خا بار كه بهاول

 .(156: 1، ج1322 ،)عطّار

 گوید:و خلق می در تفاوت دیدار خدا نقل از ابوالحسن خرقانی،روزبهان به

، 1322عطّار، ) چه بر دیدار خلق كنی ریا بودهر هرچه بر دیدار خدا كنی اخالص بود و

  .(25: 2ج

 در شطحی از دیدار خدا گوید:

كرد، من با او مصارعت صارعتآمد با من مرفتم، حق پیش من باز سحرگاهی بیرون
 .(250: 1394 شیرازی،  )بقلی كردم

كند، نقل ب دیدار حق میگراید و طلگستاخی می بهشت و جهنم به ۀگاه لحن عارف دربار

  ایزید:است از ب

گریه و  دوزخ از اگر فردا در بهشت دیدار ننماید چندان نوحه و ناله كنم كه اهل هفت
 .(160: 1، ج1394شیرازی،  بقلی) من عذاب خود فراموش كنند نالۀ
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 نتیجه:
نوعی كشف و دهد. سالک در حال وجد، بهص روی میشطح ازجمله مواجید است و در حالت خا

رو كه یافت او در قالب و آنگردد و ازیافتِ وجود مطلق می شود كه منجر بهشهود نایل می

گنجد، تعبیرات وی نیز از خاطرات عارفانه حاصل از چارچوب محدود مفاهیم منطقی و دنیوی نمی

نما، كفرگونه و گاه غیرتجربی توانند باشند و متناقضوجد، تعبیرات منطقی و دارای قابلیت فهم نمی

اظهار آن، درستی یا انکار  اظهار شطح یا عدم نمایند. وجود دو رویکرد، نسبت بهو غیرواقعی می

آید حاكی از آن است های عرفانی برمیچه از خالل گزارشدهد، امّا آنخبر از وجود آن می آن،

شود و كسبی نیست لق آن است ازجمله الهامات شمرده میكه وجد كه سبب بروز شطح و عامل خ

آن ازسویی و عرفای دیگر  را كه گویندۀ و چه بسیار از مخالفان اظهار آن، عواقب ناخوشایند آن

ظرفیت  نداشتن اند. از منظر برخی ذكر كرده شدند علّت مخالفت خودباید متحمّل می دیگر ویساز

اظهار  برابراهل صحو و سکون، در عوامل اظهار آن بوده است. روانی و مبتدی بودن در سلوک، از

حلول و اتّحاد، اتّهام كفر، مقاومت  قول به رعونت، خالف ادب بودن، چون: ریا،دالیلی همآن، به

آن اسباب ایستایی سالک را در  اند كه توجّه بهرا از تجربیات مبادی سلوک شمرده نموده و یا آن

حال، هم انکار و مخالفت برخی، و هم تأیید و تأویل  هر است، امّا به كردهمی روند سلوک فراهم

شیرازی، بر  انند جنید و نیز بعضی عرفای طریقۀ سکر، مانند روزبهان بقلیبرخی عرفای اهل صحو م

ها انواعی چون مایه آن درون توان با توجه بهگذاشته كه می عارفانه صحّه نوع تجربۀ وجود این

 خأل و مأل و ...درنظر گرفت. مفاخره، انحالل فردیت، الجمع، وحدت وجود،عینشطحات 

 :نامهکتاب
بیـروت: عربـی، ، مجموعـه رسـائل ابـنالصـوفیه اصطالحات(، ق1421الدّین. )ییعربی، محابن -

.البیضا لمحجةدارا

 ءاحیا دارالدّین، بیروت:  ، تصحیح: احمد شمسالفتوحات المکیه(، م1994) ـــــــــــــــــــــ . -

 .التراث العربیه

الدین خرمشاهی، چاپ هشتم، تهران: ، ترجمه بهاءعرفان و فلسفه(، 1392استیس، والتر ترنس. ) -

 سروش.
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، دورۀ معارفالرّوح، با مقدمه و تصحیح نجیب مایل هروی، (، تحقیق1369الدّین. )اشنوی، تاج -

 .49-57آبان، صص -، مرداد20هفتم، شمارۀ 

، مقدمه و تصحیح هانری كوربن، چاپ هفتم، شرح شطحیات(، 1394شیرازی، روزبهان. )قلی ب -

 شناسی فرانسه.تهران: طهوری و انجمن ایران

، تحقیق و تصحیح جابلقاداد اورنگ هفت مثنوی(، 1378احمد. ) بنجامی، نورالدّین عبدالرّحمان -

زاد، تهران: میراث ربیت، اعالخان افصحت فدا، ظاهر احراری، حسین احمدعلیشاه، اصغر جان

 مکتوب.

ترجمه  ،فارسی به   فرهنگ عربی، الحدیث العربی المعجم، فرهنگ الروس(، 1372جُرّ، خلیل. ) -

 سید حمید طبیبیان، چاپ چهارم، تهران: امیركبیر.

 علیپور، با مقدّمه: قدمكوشش منوچهر علی، بهدیوان(، 1384محمّد. ) الدّینحافظ، شمس -

 سرّامی، تهران: تیرگان.

، تصحیح و تعلیقات های عرفانی حافظشرح غزل(، 1376عبدالرحمان. ) ختمی الهوری، ابوالحسن -

 بهاءالدین خرمشاهی و همکاران، چاپ دوم، تهران: نشر قطره.

سرور موالئی، تهران: ، مقابله و تصحیح محمدالصوفیه طبقات(، 1362عبداهلل انصاری. )  خواجه -

 توس. 

 ، به اهتمام سید مخدوم رهین، تهران:العارفینحسنات (، 1352داراشکوه، شاهزاده محمد. ) -

 مؤسسه تحقیقات و انتشارات ویسمن.

 محمدرضا جاللی نائینی، سید تصحیح و تحقیق، البحرینمجمع ،(1366) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

 نقره. نشر تهران:

 ، تهران: نگاه.فارسی فرهنگ عربی (، 1387دانایی، امیرهوشنگ. ) -

 ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت(، 1377اكبر. ) دهخدا، علی -

الدین ، ترجمه ركنخفیف شیرازیابنكبیر ابوعبداهلل   سیرت شیخ(، 1363دیلمی، ابوالحسن. ) -

 ک.كوشش توفیق سبحانی، تهران: بابجنید شیرازی، تصحیح: ا.شیمل طاری، بهبن یحیی

 ، چاپ چهارم، تهران: امیركبیر. جو در تصوف ایرانو جست(، 1369كوب، عبدالحسین. )زرین -

 ، چاپ پنجم، تهران: مركز.مدخلی بر رمزشناسی عرفانی(، 1392جالل. ) ستاری، -

، اللمع فی التصوف، ترجمه مهدی محبتی، چاپ دوم، تهران: ( 1388) ، ابونصر.سراج طوسی -

 اساطیر.
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 ، ترجمهبایزید بسطامی عرفانی میراث از روشنایی دفتر(، 1384علی. )سهلگی، محمدبن -

 كدكنی، تهران: سخن. شفیعی محمدرضا

، مقدمه، تصحیح و توضیحات صمد موحد، گلشن راز(، 1386عبدالکریم. )شبستری، محمودبن -

 چاپ دوم، تهران: طهوری.

، تصحیح: محمدعلی موحد، چاپ چهارم، مقاالت(، 1391. )محمد الدّینشمس تبریزی، شمس -

 تهران: خوارزمی.     

سعی و اهتمام و تصحیح رنولد الن نیلکسون، لیدن: ، بهاالولیاءتذکرة (، 1322الدین. )عطار، فرید -

 مطبعه بریل. 

تهران: انتشارات  ،چاپ ششم اهتمام و تصحیح: تقی تفضلی،به ،دیوان ،(1371)ـــــــــــــــــــــ .  -

 علمی و فرهنگی.

تصحیح و  مقدمه، ،الطیر منطق ،(1388. )----------------------------------- -

 سخن. تهران: چاپ هفتم، كدكنی،تعلیقات: محمدرضا شفیعی

، المتصوفهاخوال ، التصفیه فیصوفی نامه(، 1368اردشیر. )بنالدین ابوالمظفر منصورالعبادی، قطب -

 چاپ دوم، تهران: علمی و سخن.تصحیح: غالمحسین یوسفی، 

 چاپ هشتم، مقدمه: عفیف عسیران، ،تمهیدات ،(1389محمد. )بنعبداهلل القضات همدانی،عین -

 منوچهری.تهران: 

 الغریب و  دو رسالۀ شکوی )ترجمه دفاعیات وگزیده حقایق ،(1378) ــــــــــــــــــــــــــــــ . -

 منوچهری. تهران: قاسم انصاری، كوشش و ترجمۀ، بهالحقایق( ةزید

 چاپ دوم، نقی منزوی و عفیف عسیران،علی ماماهتبه ،هانامه ،(1387) ــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 اساطیر.تهران: 

 چاپ شانزدهم، حسین خدیوجم، كوششبه ،سعادت  كیمیای ،(1393. )محمد ابوحامد غزالی، -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

كوشش  به خوارزمی، محمّد  مؤیدالدّین ترجمه الدّین،علوم احیاء ،(1392) ــــــــــــــــــــــــ . -

  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ چهارم، جم،حسین خدیو

-  

 امیركبیر.تهران:  چاپ پنجم، ،احادیث مثنوی ،(1370الزمان. )بدیع فروزانفر، -

 نا های سالکان، تهران: بی آموزه(، 1389نصرت اهلل. )فروهر،  -
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 فراگفت.قم:  ،زبان عرفان ،(1387علیرضا. ) فوالدی، -

 قرآن كریم. -

  الدّین همایی،تصحیح: جالل ،الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح ،(1388عزّالدّین محمود. ) كاشانی، -

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات.  هم،چاپ د -

مقدّمه و تصحیح و  ،شرح گلشن رازاالعجاز فیمفاتیح ،(1388. )الدین محمّدشمس الهیجی، -

 زوّار.تهران:  چاپ هشتم، محمّدرضا برزگر خالقی و عفّت كرباسی، تعلیقات

تصحیح محمدجفعر محجوب،  ،طرائق الحقایق تا(، )بی معصوم علیشاه، محمد معصوم شیرازی. -

 تهران: سنایی 

 فر،الزّمان فروزانبدیع تصحیح و حواشیبا ،مافیه فیه ،(1389. ) محمد الدّینجالل مولوی، موالنا، -

 نگاه.چاپ هفتم،تهران: 

تهران:  سبحانی،  تصیح و توضیحات توفیق ،سبعه مجالس ،(الف1365) ــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 كیهان.

چاپ  رینولد.الّین.نیکلسون،تصحیح به ،مثنوی معنوی ،(ب1365ــــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 مولی.تهران:  چهارم،

چاپ  احمد مهدوی دامغانی، اهتمام و تعلیقبه ،الحقایقکشف ،(1359محمد. ) بن نسفی، عبدالعزیز -

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. دوم،

د، ، تصحیح: المحجوب كشف ،(1389. )عثمان جالبیبنعلی ابوالحسن هجویری غزنوی، -

 طهوری.تهران:  چاپ یازدهم، قاسم انصاری، با مقدمه ژوكوفسکی،

 .حکمت حسین استاد ولی، تهران: ترجمه ،بحرالمعارف ،(1370عبدالصمد.) همدانی، -
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