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Abstract 
There are several descriptions in Persian, Arabic and Turkish on the lyric with the first 

verseof: " یافتم سااندان خشااخاش دانة میان در/ یافتم پایان چرخ در صاابحدم وقت دوش " which is attributed to 

Jalaluddin Rumi. The most detailed known description was probably written in Arabic by 

Yusuf ibn Haj Hamza Malati in the city of Caesarea and presented to the Ottoman Sultan 

Salim I. There is a few information about this exegete; except that he was a Sufi from the 

Kobraviyah dynasty who lived in the second half of the ninth century and the first half of 

the tenth century AH and probably wrote his work between 918-926 AH. His shaikh, 

Sayyed Obaidullah Shirazi Tostari, is also one of the unknown elders who had a monastery 

and disciples in Caesarea. The only known manuscript of this exegete, entitled "Sharh 

Ghazal Mullah Jalaluddin" No. 1859, is preserved in the Hagia Sophia Library in Istanbul. 

Since it is in Arabic, it has received no attention from Rumi's research and mysticism. In 

this article, while introducing Yusuf Ibn Hamza Malati, aspects of the importance and 

content of his description are explained. This description is from various sources due to 

the symbolic nature of the words and the difference in the words' recordings in the 

versions. One of the interesting points in this book is the perfect Arabic marking of words. 

It shows how a person probably of Turkic descent in the Ottoman Empire in the 10th 

century read these verses. Some of the sources mentioned in this commentary, such as 

Ishaq Khotlani's treatise, have remained unknown in the history of Persian literature.  

Keywords: Jalaluddin Rumi, Yusuf Ibn Hamza Malati, Sayyed 
Obaidullah Tostari, commentary of lyric, Kobraviyah. 
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 با طیمال حمزۀ بن یوسف اثر مولوي به منسوب غزلی عربی شرح
  ...یافتم پایان چرخ در صبحدم وقت دوش: مطلع

   عبدالرسول فروتن
 ازمانس انسانی، علوم توسعۀ و تحقیق پژوهشکدة ادبی، مطالعات گروه

 ایران تهران، ،«سمت»

 چکیده 
منسوب  «یافتم/ در میان دانة خشخاش سندان یافتم دوش وقت صبحدم در چرخ پایان»دربارۀ غزلی با مطلع 

شده را ترین شرح شناخته الدین مولوي چند شرح به فارسی، عربی و ترکی موجود است. مفصلبه جالل
بن حاج حمزۀ مالطی احتماالً در شهر قیصریه و به زبان عربی نوشته و به سلطان سلیم اول عثمانی اهدا یوسف 

 اي از سلسلة کبرویه بوده که درح اطالع چندانی در دست نیست؛ جز اینکه صوفیکرده است. از این شار
ق تألیف 621-663هاي زیسته و احتماالً اثرش را میان سالنیمة دوم قرن نهم و نیمة اول قرن دهم هجري می

ریدانی مکرده است. شیخ او سیدعبیداهلل شیرازي تستري هم از مشایخ گمنامی است که در قیصریه خانااه و 
در کتابخانة  6396شمارۀ الدین بهشده از این شرح با عنوان شرح غزل ملّا جاللداشته است. تنها نسخة شناخته 

وهی و عرفانی به پژایاصوفیاي استانبول محفوظ است. نظر به اینکه زبان متن عربی است در تحایاات مولوي
بن حمزۀ مالطی، وجوه اهمیت ضمن معرفی یوسف محتواي آن توجه نشده است. در این مااله کوشیده شده 

ها و محتواي شرح او تبیین شود. این شرح با توجه به نمادین بودن کلمات و نیز اختالف ضبط کلمات در نسخه
لمات به گیاري کامل کبا استناد به منابع متعددي نوشته شده است. از نکات جالب توجه در این اثر، حرکت

نژاد در قلمرو عثمانی در قرن دهم این ابیات را چگونه دهد یک فرد احتماالً ترکمی شیوۀ عربی است و نشان
خوانده است. برخی از منابع بیان شده در این شرح مانند رسالة اسحاق ختالنی در تاریخ ادب فارسی گمنام می
 . اندمانده

 . کبرویه غزل، شرح تری،تس س دعب داهلل مالطی، دمزۀ بن یوسف مولوی، الدینجاللها: کلیدواژه
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 مقدمه
گرفت و رنگ هاي متأخر و در زمانی که عرفان از اصالت و اوج خود فاصله میدر سده

یافت، افرادي به شرح آثار و اشعار عرفانی براساس تأویالت و تفسیرهاي درسی و علمی می
م تبیین براي عموکوشیدند اسرار و رموز مندرج در اشعار را پرداختند و میانگیز میشگفت

دوش وقت صبحدم در »مطلع (. از جملة این اشعار، غزلی است به6814کنند )ر. ک: صفا، 
الدین که در برخی منابع به جالل« چرخ پایان یافتم/ در میان دانة خشخاش سندان یافتم

آمیز کوب به منسوب بودن بعضی اشعار رمزي و شطحمولوي نسبت داده شده است. زرین
آمیز عطار نیازمند شرح و تأویل هم شده ي اشاره دارد که مانند یکی دو غزل شطحبه مولو

 نویسد اینکهکند و میاست. او سپ  مطلع غزل مورد بحث ما در این مااله را بیان می
رار و اند، حاکی از توجه صوفیه به اسفارسی، عربی یا ترکی بر آن نوشتههایی که بهشرح

 (.6833کوب، موالنا وجود دارد )زرین رموزي است که در غزلیات
یگر همراه شرح بر غزلی دفارسی نوشته که بهبر این غزل، خاموش نوربخشی شرحی به

طبع رسیده است. هیچ اطالعی از این مؤلف و تاریخ تألیف این شرح منسوب به مولوي به
کتابت قمري  6297هاي این شرح در توان گفت یکی از نسخهدر دست نیست. تنها می
عربی از الشیخ بالی افندي ابن الشیخ (. شرح دیگري هم به6839شده است )خاموش، 

قمري( در دست است )در حدود شش  618نورالدین )احتماالً از مشایخ طرق متوفّی 
شود )مبشّر اي در دارالکتب مصر نگهداري میاي از آن ضمن مجموعهصفحه( که نسخه

 (.6/828: 6611الطرازي، 
ترکی وجود دارد، مانند شرح صالحی عبدي )متوفّی یی هم براي این شعر بههاشرح
ق تألیف شده است. همچنین نسخة دیگري از مؤلفی ناشناس که 6671( که در سال 6661

( و شرح مختصر امیر Ritter, 1942: 157-158شود )در مجموعة رضاپاشا نگهداري می
کتابخانة  68764اي از آن در ضمن جُنگ بخاري از قرن نهم که صفحات ناقص و پراکنده

اي دیگر از آن در (. نسخه6 14 -ر 14 ،  12مجل  محفوظ است )ناشناس، ص 
(. اینکه امیر بخاري 6868شود )درایتی، اي از کتابخانة الهیات مشهد نگهداري میمجموعه

خواهیم دید، که گونه(، صحیح نیست؛ زیرا همان66/666اند )همان: را از قرن هشتم دانسته
او در اواسط قرن دهم یادداشتی در انتهاي نسخة شیخ یوسف مالطی دارد و در آن نسخه، 
                                                            

 رود.برای پشت آن به کار می« پ»به جای روی برگة نسخة خطی و « ر». 1
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رکی از تعنوان منبع اضافه شده است. شرح دیگري بهاحتماالً با اشارۀ خودش، شرحش به
 (. 666-66/668احمدبن محمد سیواسی زیلی، احتماالً از قرن دهم، موجود است )همان: 

ر( دو 688-ر688قمري( در جواهراالسرار ) 311م آذري توسی )متوفّی همچنین حکی
 اي نکرده است. با این حالفارسی شرح کرده، اما به شاعر آن اشارهبیت اول این غزل را به

الدین و این پارسی را من اوله ]الی[ آخره امیر قوام»نویسد: در آخر توضیحات خود می
ه است که مبیّن معانی اوست. بر آن اختصار خواهیم کرد تا نظم جواب گفتاناراهلل برهانه به

 ( و سپ  آن شعر را نال 682« )الجمله معنی دانسته شود و کتاب تطویل نیابد...فی
کند که مطلعش این است: صبح و شام از هیبت حق چرخ ناالن یافتم/ مشتري و زهره می

 ر(.688- 682و مریخ باالن یافتم )ر. ک: 
ت وبیش تأویالاند و کمها )بجز شرح آذري( این غزل را از مولوي دانستهشرحدر تمام این 

ت و این ها نیساند. هدف این مااله، ماایسة تطبیای این شرحو مباحث مشابهی مطرح کرده
موضوع باید در ماالة دیگري طرح شود. در اینجا قصد داریم شرح دیگري دربارۀ این غزل 

بن حمزۀ مالطی یا ملطی در قرن دهم به زبان عربی در  وسفدست یرا معرفی کنیم که به
شده از آن از نظر ظاهري درخور توجه است؛ آسیاي صغیر نوشته شده و تنها نسخة شناخته 

زیرا مؤلف قصد داشته آن را به سلطان سلیم اول تادیم کند. جالب است که مؤلفی احتماالً 
عربی د عثمانی است، غزلی فارسی را بهنژازبان براي مخاطب خود که سلطان ترکترک

هاي نوی عربی نوشته شده در فهرست دست شرح کرده است. از آنجا که این شرح به
( معرفی نشده است. همچنین هیچ پژوهشی 6868فارسی کتابخانة ایاصوفیا )حسینی، 

 اش انجام نشده است.درخصوص این اثر و نویسنده
النا که پ  از این تمام ابیات آن )یازده بیت( را دو بیت اول این غزل منسوب به مو

آوریم، در متون مشهورتر است؛ مثالً حاج مال هادي سبزواري در شرح این بیت مثنوي: می
اله باطنش آن ک»نویسد: چنان گرم او به بازي درفتاد/ کان کاله و پیرهن رفتش ز یاد میآن

نکه فرمودۀ عارفی است: یک کالهی تاج کرّمنا و آن لباس خلعت انّا عرضنا است. چنا
(. در 6877)سبزواري، « داشتم از لبلبو گم شد ز من/ در میان دفتر سلطان سلیمان یافتم

ل و بیت دوم این غزل نا« هرزه»در معنی « لبلبو»فرهنگ رشیدي )تألیف قرن یازدهم( ذیل 
 آرايانجمن هاي متأخرتر )مثل آنندراج واز مولوي دانسته شده است. در برخی فرهنگ

نامه( نیز تاریباً همین اطالعات تکرار شده است. جعفر شهري هم در کتاب ناصري و لغت
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نویسد براي نمونه هاي قدیم میخانهطهران قدیم، آنجا که از مراسم سخنوري در قهوه
کند. در این مراسم از زبان مرشد اسماعیل دو بیت اي از یک سخنوري را نال میصحنه

 (.6838شود )شهري، ل نال میاول این غز

 . چرا این غزل احتماالً از مولوي نیست؟0
یب الدین مولوي دانسته شده به احتمال قربرده، این غزل از جاللبا اینکه در بیشتر آثار نام 

 توان مطرح کرد:به یاین از او نیست. براي این امر دو دلیل کلی را می
 هاي معتبرتبع آن در چا زلیات شم  و بههاي اصیل غشناسی: در نسخهنسخه -الف
 الزمان فروزانفر( نیامده است.ها، تصحیح بدیعترین آن)مهم
 الدین مولوي دیدههایی میان این غزل و غزلیات جاللشناسی: اگرچه مشابهتسبک -ب
ي هاي مولواي وجود دارد. عناصر فکري غالب در غزلشود، از نظر سبکی تفاوت عمدهمی

نمایی، وحدت وجود، گرایی، عرفان حماسی، واقعیتشش موضوع شاديرا در 
(. جز بحث وحدت وجود، 6831پور چافی، اند )حسینستایی و خاموشی نشان دادهمرگ

شود. سبک این غزل در سطوح زبانی و دیگر موضوعات در غزل مورد بحث دیده نمی
رد. براي مثال، از نظر موسیاایی آید، تفاوت داادبی نیز با آنچه از غزلیات موالنا برمی

هاي آید: وزندست میترند و این نکته با توجه به عوامل متعددي بهغزلیات مولوي غنی
(. همچنین 664-38دوري و پرشور، استفاده از انواع جناس و تکرار و... )ر. ک: همان: 

« دریا»ن ماتی چوآید، کاربرد کلهرگاه از زبان نمادین مولوي در غزلیاتش بحث به میان می
)سمبل انسان کامل( و جز « خورشید»)نشانة کثرت(، « هاجوي»)نماد وحدت و یکرنگی(، 

دوش وقت »که مخاطب در غزل با مطلع چنان(؛ نه آن612-616آن است )همان: 
، «عصاي موسی»، «سندان»، «دانة خشخاش»با کلمات نمادین دشوارفهمی مثل « صبحدم...

مواجه باشد و صوفیانی برآن شوند شرح و تأویلش کنند. « هیگاو کو»و « روح پدر»
رسد این غزل را یکی از صوفیان پ  از موالنا سروده است. با توجه به بنابراین، به نظر می

اصطالحات و توضیحاتی که در کنار شرح این غزل از مشایخ کبرویه نال خواهد شد، 
 مکتب است.  شاید بتوان گفت این شعر سرودۀ یکی از صوفیان آن
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 . معرفي نسخه2
شمارۀ هبن حمزۀ مالطی بشده از شرح غزل منسوب به موالنا نوشتة یوسفتنها نسخة شناخته 

اکثر  شود و برخالفدر کتابخانة ایاصوفیا در شهر استانبول ترکیه نگهداري می 6396
رده بیان کاي از آثار نیست. ریتر مشخصات آن را چنین شده در مجموعههاي معرفیشرح

سطر. عناوین و قاب تمام  68متر است. سانتی 69×6و ابعاد متن  9/29×67است: ابعاد اوراق 
(. Ritter, 1942: 157برگ. کاغی سنتی ) 44ها مُیَه ب است. گیاريصفحات عالمت

گیاري روي کلمات حتی کلمات فارسی عموماً رعایت خط نسخ نوشته شده و حرکتبه
بایی هاي زیها و طالکاريو تاریخ کتابت مشخص نیست، اما آرایه شده است. نام کاتب

وار در سراسر نسخه دارد و از نظر ظاهري سالم است. در مواضعی از وقف، عالمتی دایره
 (.6شود )تصویر دیده می

ر اند، آمده است: امیدر پایان نسخه یادداشت دو نفر که تصحیح متن را برعهده داشته
وله الی آخره وضح و صحّ ما فیه عندی و انا الفقیر الداعی المحتاج الی )نظرت من ابخاري 

)نظرت ما فیه و قبلته وضح و صحّ ما فیه بن اوی  ( و عالءالدینرحمت الباری امیر البخاری
اري (. این امیر بخبن اویسعندی و انا الفقیر الداعی المحتاج الی الفی  االقدس عالءالدین

ترکی بر این غزل دارد و جالب اینکه در پایان رسالة شرحی به همان شخصی است که خود
شود، نام رسالة او احتماالً به اشارۀ خودش در حاشیه با مالطی، وقتی منابع رساله نام برده می
و مِن رسالة قطب زماننا و فرید دهرنا مقبول الباری االمیر »همان خطِ متن افزوده شده است: 

  (. 48« )البخاری سلّمه اهلل
تّش زاده، مفدست احمد شیخنامه بهاین نسخه را سلطان محمود عثمانی وقف کرده و وقف

قف هذه قد و»اوقاف حرمین شریفین، نوشته شده است. یادداشت ابتداي نسخه چنین است: 
النسخة سلطاننا االعظم والخاقان المعظم مالک البرّین و البحرین، خادم الحرمین الشریفین، 

السلطان، السلطان الغازی محمودخان، وقفاً صحیحاً شرعیاً. حرره الفقیر احمد  بنالسلطان
مُهر هر دو فرد مورد اشاره هم در این «. زاده المُفَتّش باوقاف الحرمین الشریفین غفر لهماشی 

صفحه مشخص است. با توجه به ناش مهر و طغراي پادشاه، منظور سلطان محمود اول است 
 (.6861-6866ق پادشاهی کرد )سامی، 6613تا  6642هاي که در سال
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بن حمزۀ مالطي، نسخة کتابخانة الدین نوشتة یوسف. صفحة نخست شرح غزل ملّا جالل0تصویر 
 ایاصوفیا
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 اش. دربارۀ کتاب و نویسنده3
. دست نیامدهیچ اطالعی دربارۀ شارح این غزل، جز آنچه در این رساله بدان اشاره کرده، به

بن حاج حمزۀ مَالطی، از شاگردان نیاز کبیر، یوسفعبد فایر درگاه خداوند بی»را او خود 
ة المحااین، سیدعبیداهلل شیرازي تستري، متوفّی در قیصریه و از سلسلالعارفین و سلطانقطب
کند. مالطی که احتماالً در نیمة دوم قرن ر( معرفی می 2« )الدین کبريالشیوخ شیخ نجمشیخ

 (  48زیسته، اهل تسنن بوده و مثالً در انتهاي رساله )اول قرن دهم هجري می نهم و نیمة
کند. از آنجا که در ابتدا و انتهاي هنگام دعا براي سلطان عثمانی از خلفاي راشدین یاد می

برد و قصد داشته قمري( نام می 621-663هاي حکمرانی: کتاب از سلطان سلیم اول )سال
 ها کتاب را تألیف کرده باشد. زادگاه او، ملطیه،کند باید میان این سال اثرش را به او تادیم

در میانة آسیاي صغیر بوده، اما احتماالً در قیصریه، شهري دیگر در میانة آن دیار و جایی که 
شیخش سیدعبیداهلل خانااه داشته، سکنی گزیده است. در بخش بعدي دربارۀ این شیخ 

 م کرد.اطالعات بیشتري ارائه خواهی
شرح  تریناین رساله را باید یکی از آثار قدیمی در شرح این غزل و در عین حال، مفصل

هاي موجود و در دسترس )شرح شمار آورد. محتواي این شرح با شرحشده بهشناخته
خاموش، شرح امیر بخاري، شرح آذري توسی( متفاوت است. زبان اثر، عربی ساده و روشن 

 بن حاج حمزۀ مالطیبیات و جمالت فارسی استناد شده است. یوسفاست و در مواردي به ا
األبیاتِ الّتی وَقَعَتُ فی خَزانَةِ األنْفاسِ القُدُسِیَّةِ الْمَولَوِیَّةِ هَذا حَلُّ»کند: کتاب را چنین معرفی می

حِ یرانِ والْفَوزِ بِالجِنانِ والدُّعاءِ الصالِالمُقَدَّسَةِ رُوحُهُ بالْأنوارِ اإللهِیَّةِ لِرَضِی الْرَّحمنِ بالنّجاةِ مِنَ النّ
مِنَ اإلخْوانِ وَ جَعَلْتُهُ بِرَسُمِ خَزانَةِ مَقْبولِ خَیُرِالْوارِثین، مَنْظورِ ربِّ العَالَمین... وارِثِ مُلْکِ 

اضَ عَلَی وَ اَف بن السُّلطان بایزیدخان، زَیَّنَ اهللُ سَریرَ العِزِّ بِوُجودِهِشاهسُلَیُمان، السُّلطان سَلیم
  (.2-ر2« )العالَمین اَنوارَ عَدُلِهِ وَ جُودِهِ...

بیان شده و در سطور ارائه شده « الدینشرح غزل ملّا جالل»در سرلوحة نسخه، نام کتاب 
بر یاد کرده است. در میان مطالب کتاب عالوه « االبیاتحل»در باال، نویسنده از آن با عنوان 

هاي مختلف و برخالف شیوۀ رایج در آن زمان نبوي، بارها به کتابقرآن کریم و احادیث 
حات عربی، نال شده است. در صففارسی و گاه بهها، گاه بهبا ذکر نام استناد و مطالبی از آن

صورت یکجا نام این آثار آمده است: تفسیر قاضی، کشّاف،  ( به 48-ر 48پایانی نیز )
التفاسیر، تأویالت نجم رازي )التأویالت اللیث، رونقالتنزیل، مدارک، تفسیر ابیمعالم
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ترغیب ، الشرعةاالسالم، بدایةالهدایةالدین، شرح االربعین من االحادیث، النجمیه(، احیاء علوم
االنبیاء، گلستان، السبعیات، صحاح جوهري، اصطالحات الغافلین، قصصوالترهیب، تنبیه

الحاایق، سیراالرواح شیخ شانی(، جامعالصوفیة عبدالرزاق کاکاشانی )اصطالحات
الواصلین، مرصادالعباد، رسالة قشیریه، رسالة صدرالدین ابومحمد روزبهان بالی، مهمات

وافی، الدین خالدین دمشای، رسالة قدسیة زیناالسرار، رسالة مکّیة شیخ قطبنجات، بیان
 رسالة امیر بخاري. رسالة نوربخش، رسالة موالنا جامی، رسالة شیخ اسحاق خُتالنی و

آشنا، آثار کمتر هاي مشهور و از افراد نامشود در میان کتابگونه که مشاهده میهمان
شود: رسالة اسحاق اي هم نام برده شده که براي نمونه به یک مورد اشاره میشدهشناخته 

« المُتالنی قاسحا»اشتباه ختالنی که البته در نسخه، هم در متن و هم در بخش معرفی منابع به
سالگی( از مشایخ طریاة  61قمري در  327یا  321آمده است. این اسحاق ختالنی )ماتول 

سال به تربیت مریدان  98کبرویه و خلیفه و داماد میرسیدعلی همدانی بوده است. او در حدود 
 آبادي و سیدمحمد نوربخش که ذهبیه و نوربخشیه راپرداخت؛ از جمله میرسیدعبداهلل برزش

ربیت اند که ختالنی تنها به توجود آوردند، شاگرد او بودند. گفتهذیل سلسلة کبرویه به
ت، یادگار گیاشمریدان پرداخت و برخالف میرسیدعلی همدانی که آثار متعددي از خود به 

ر نامه به او نسبت داده شده دنامه و وصیتهاي مَحرماي هم که با نامکتابی ننوشت. دو رساله
(. 6868اهلل حروفی است )کریمی، ق( از پیروان فضل776از سیداسحاق )متولد واقع 
 ( از شرح غزل منسوب به موالنا به نال جمالتی  86-ر 86آنکه بیش از یک صفحه )حال

به زبان فارسی از رسالة این شیخ درخصوص تجلّی اختصاص یافته که ابتداي آن چنین است: 
یند صورت بمعنی چنان باشد که حضرت پروردگار را بهاول تجلّی صوري و آثاري و این »

که ح  ظاهر ادراک آن تواند کرد و نهایت این تجلّی آن است که حضرت حق را انسان 
 «.کمال بیند...صاحب

 . سیدعبیداهلل تستري شیرازي، شیخ بزرگ قیصریه4
از شیخ سیدعبیداهلل هم در کتب تراجم و منابع تاریخی اطالع اندکی در دست است. در 

رازی عبداهلل یا عبیداهلل التستری، شی»کتاب دُر الحبب فی تاریخ اعیان حلب از او با عنوان 
یاد شده و آمده است که طریاتش به سیدعلی همدانی منسوب بود. به « نسبةً، الهمذانی طریقةً

بن عبدالعزیز الخافی ساکن شد. بعد از وفات شیخ در زوایة شیخ عبدالکریم حلب رفت و
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قمري با همسر او ازدواج کرد و مریدانی در اطرافش جمع شدند.  334سال عبدالکریم به
ال شده که جانشینی خود انتخاب کرد. نبن ادری  حلبی را بهسیدعبیداهلل تستري شیخ یون 

روز چیزي خوابید یا هفده شبانهخواند و نمینماز میگاه با یک وضو هفت شب و روز 
 (. 6678الحنبلی، نوشید )ابنخورد و نمینمی

حلب کوشید  6هنگامی که با زن شیخ عبدالکریم وصلت کرد، این زن متمول بود. اِستادار
ما ا ظلم چیزي بگیرد. دو مأمور را بدین منظور به زاویة سیدعبیداهلل فرستاد،از اموال آن زن به

هنگام ورود به زاویه، هفتاد نفر از مریدان مانع ورود آن دو شدند. عبیداهلل پ  از اطالع از 
این ماجرا به شهر قیصریه مهاجرت کرد. مریدان در رکاب او خروج کردند و تا بخشی از 
مسیر همراهی کردند، اما امر به بازگشتن آنان به شهر داد. در قیصریه براي صوفیان خانااهی 

امان داد. درنهایت در همین شهر درگیشت و به خاک سپرده شد. نسبت عرفانی او از طریق س
د؛ البته رسیشیخ رشیدالدین و سیدمحمد نوربخش و اسحاق ختالنی به سیدعلی همدانی می

 هاي دیگري هم ذکر شده است )ر. ک: همان(.صورت
ادری   بناست: ابراهیم برخی مریدان و شاگردان او نیز معرفی شده در الحببدر کتاب 

رکمانی، الدین النشابی، عمر التالیکر(، احمدبن شم حلبی شافعی )خلیفة شیخ یون  فوق
محمدبن محمد حلبی، محمدبن عبدالرحمن همدانی و محمدبن قاضی خراسانی معروف به 

یک نگاه  ما بابرد، ااند مجنون بود و به کوهی در نزدیکی قیصریه پناه میکه گفته« سُنّیابن»
سیدعبیداهلل تستري حائز عال شد. سپ  در ساختن خانااه سیدعبیداهلل در قیصریه به او کمک 

 (.261، 266، 638، 2/686؛ 6821، 668، 6/27کرد )ر. ک: همان: 
ر( اشاره دارد که در قیصریه  7-  9) تحفةالغیبمحمودبن حسین المشهدي الموسوي در 

سال و نیم در خانااه او در کنار سایر فارا و مریدانش ساکن با شیخ سیدعبیداهلل مالقات و دو 
: گاه که خبر بازگشت سلطان بایزید دوم )حکومتبوده است. مشهدي به توصیة این شیخ، آن

فارسی قمري( از نبردي به قسطنطنیه رسید، این رساله را دربارۀ مسائل عرفانی به 311-663
قمري آغاز شد )امامی خویی،  688از سال  نوشت و از آنجا که کشورگشایی این سلطان

                                                            
فرض « دهدارن»معادل « دار»و « گرفتن»و « ستدن»به معنی « استد، ستد»ز را به کسر اول و مرکب ا« استادار». قلشاندي 6

است. در عهد عباسیان و « استاذالدار»(. اما احتماالً این کلمه همان 7/922، حواشی فروزانفر: 6873کرده است )مولوي، 

ان و جز و شرابخانه و غالم ها )مطبخاند که امور بیوتات خالفت و نظم داخلی کاخگفتهپ  از آن به کسی استادار می

 (.922و  7/666اند )ر. ک: همان، ترجمه کرده« استاسرا»آن( را برعهده داشته است. آن را در فارسی به 
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قمري بوده  663تا  688هاي توان گفت این مالقات با شیخ سیدعبیداهلل حدود سال(، می6488
 است.

پ  شیخ سیدعبیداهلل اصالتاً شیرازي احتماالً از تستر و در اثر وقایع یا دالیلی که از آن 
رده و مریدان درخور توجهی داشته اطالعی نداریم به حلب و سپ  به قیصریه مهاجرت ک

است. با توجه به وقایع زندگی او باید وفاتش در نیمة اول قرن دهم در قیصریه روي داده 
دین کبري بود، الباشد. اشارۀ مالطی به این نکته که شیخش سیدعبیداهلل از سلسلة شیخ نجم

وب شرح این مصراع منس شود. همچنین مالطی دراهمیت دارد و از طریق منابع دیگر تأیید می
کند: سخنی از شیخش سیدعبیداهلل تستري نال می« در تنور چار مغز جوز بریان یافتم»به موالنا 

و قال الشی  السید عبیداهلل التستری قدّس اهللُ سرّه العزیز: من کان همّته الی ما یدخل بطنه »
سف مالطی را هم از صوفیان  (. بنابراین، باید خود یو 87-ر 87« )فقیمته ما یخرج من بطنه

سلسلة کبرویه دانست که سلسلة تصوفش از طریق سیدعبیداهلل و اسحاق ختالنی به 
ال رسید. این عبیداهلل شیرازي تستري را نباید با مالدین کبري میمیرسیدعلی همدانی و نجم

، اشتباه مبن محمود تستري، هر دو از فایهان قرن دهبن حسین تستري و مال عبداهللعبداهلل
(. همچنین این شیخ 6839و افندي اصفهانی،  6488گرفت )ر. ک: آقابزرگ تهرانی، 

. چلبی قصیدۀ زیسته، متفاوت استسیدعبیداهلل تستري با عبیداهلل چلبی که در همین دوران می
که قاضی حلب بوده، درگیشته است قمري درحالی 681برده را شرح کرده و در سال 

 .(6861-6866)سامی، 

 . در باب طریقت کبرویه5
حال که مشرب فکري و سلسلة تصوف مؤلف این شرح مشخص شد، اشاره به بخشی از 
سرگیشت این مکتب و باورهاي آنان خالی از فایده نیست. کبرویه یکی از سه فرقة مهم 
تصوف )در کنار یَسَویه و ناشبندیه( بود که در سرزمین خوارزم یا آسیاي مرکزي شکل 

قمري( منسوب  163-948الدین کبري )(. این طریات به نجمDeWeese, 1988گرفت )
« تراششیخ ولی»است که داستان شهادتش در ماابل مغوالن شهرت دارد. اینکه او را ملاّب به 

(. 6838کوب، اند هم حاکی از وسعت دایرۀ نفوذ او بین طباات مختلف است )زرینکرده
توان به عالءالدولة سمنانی، میرسیدعلی همدانی، خواجه از دیگر شیوخ مشهور این سلسله می

 (. 6867اسحاق ختالنی، سید محمد نوربخش اشاره کرد )محمدي، 
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اند: ها و اختصاصات این فرقه را در این موارد دانستهها، ویژگیدر ماایسه با سایر فرقه
ة آن، تفسیر رائت روزانارتباط یافتن با پیامبران، همراه داشتن قرآن کریم در آیین تشرّف و ق

ی، صورت درونتأویلی مبتنی بر قرآن، انسان و جهان، خلوت کردن از خود، ذکر کردن به
(. البته احتماالً تعدادي 287و  632، 696، 688، 39، 77محاضر صفات خداوند و... )همان: 

 اند.از این موارد طی قرون متأخّر افزوده شده
آسیاي مرکزي را حفظ کند. اختالفاتی که پ  از  این فرقه نتوانست جایگاه خود در

قمري( در بین مریدان پیش آمد و نیز رواج یافتن  327یا  321مرگ خواجه اسحاق ختالنی )
. پ  از این (DeWeese, 1988) و قدرت گرفتن ناشبندیه از عوامل افول این سلسله بود

شود. قلمرو عثمانی( مشاهده میهایی از حضور این فرقه در آسیاي صغیر )افول است که نشانه
گونه که پیشتر بیان شد، شیخ عبیداهلل تستري شیرازي در قیصریه به تربیت مرید همان
شمار بن حمزۀ ملطی هم از مریدان او بهپرداخت؛ محمودبن حسین مشهدي و یوسفمی
ند، پ  ک ( ارائه می9 -  4) تحفةالغیبآمدند. البته مشهدي، براساس اطالعاتی که در می

هاي بسیار تیموریان در خراسان و با شنیدن اخبار امیدبخش از عثمانی به از اغتشاشات و ظلم
آنجا کوچ کرد. او که ظاهراً از قبل با شیخ عبیداهلل آشنایی داشته، درباب خانااه قیصریه 

د و دیهمة فارا و اصحاب را در کار و بر کار با اوراد و اذکار و مجاهدات بسیار »نویسد: می
از اثمارِ اشجارِ انسانیت برخوردار. بعضی از خود برکنار و گوهر منضودِ ماصود با خود در 

  (.  1-ر 1)همان: « الکهف ساکن غارکنار و مانند اصحاب

 . محتواي شرح غزل منسوب به موالنا1
در ادامه براي اینکه شناخت خوبی از مطالب بیان شده در شرح غزل حاصل شود، خالصة 

هاي مشابه شرح ترجمه و نال شده است. طالبان مطالب بیشتر باید به اصل نسخه و یا شرح این
رجوع کنند. شارح ذیل هر مصراع ابتدا معنی ابتدایی کلمه و سپ  معناي تأویلی را بیان 

ها در اند. همچنین با توجه به اختالف نسخهصورت نمادین شرح شدهکند. اکثر کلمات بهمی
شود. نظر به اینکه این اي دیگري هم مطرح و بر آن اساس، شعر شرح میهمواردي ضبط
« دم»ر(،  4، «البارحة»)بمعنی « دوش»عربی تألیف شده، کلمات سادۀ فارسی مانند کتاب به

ر( هم 9،  «النهایة»)بمعنی « پایان»ر( و  9، «الفلک»)بمعنی « چرخ» (،  4، «الوقت»)بمعنی 
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ه براي رعایت تعداد صفحات مجاز از بیان این موارد و تفصیل معنی شده است. در این ماال
 در ترجمة مطالب خودداري شده است. 

ویژگی دیگر این نسخه آن است که چون متن آن عربی است و در زبان عربی 
گیاري گیاري اهمیت دارد، روي کلمات فارسی هم مانند کلمات عربی حرکتحرکت

صورت عربی )مثل: پَایَانْ( و حتی در مواردي به سیاق کلماتشده است؛ در مواردي به
دلیل ضبط تلفظ قدیم برخی لغات و نیز اهمیتی که نحوۀ غیررایج )مانند: مَلّا(. با این حال به

اشته تواند دارائة تلفظ کلمات یک شعر فارسی در زبان عربی در قرن دهم هجري قمري می
اري گیبیان شوند. البته میان حرکت ها عیناًگیاريباشد، ترجیح داده شد این حرکت

. ها اندکی تفاوت وجود داردتک مصراعها در بخش ابتدایی رساله و بخش شرح تکمصراع
در اینجا قسمت اول مالک قرار داده شد. اینک ذیل هر مصراع اهمّ مطالب از زبان عربی 

 ترجمه و نال شده است. 

 رْخ پَایَانْ یَافْتَمْ[ دُوشْ وَقْتِ صُبْحِدَمْ دَرْ چ0َ. ]بیت 1-0
ور اند. منظاست؛ به این دلیل که هر دو سیاه« ظلمات کدورات صفات بشري« »دوش»مراد از 
اوند شود، هرگاه خدهنگام صبح، عالم نورانی میگونه که است؛ زیرا همان« تجلّی« »صبح»از 

سبب  کند. پ نیز بر بندۀ خود تجلّی کند، ظلمات کدورات صفات بشري را از او محو می
واسطة تجلّی، جیبة حق است و آن عنایتی ازلی است. یا اینکه سبب تجلّی، پیمودن طریات به

دوام ذکر است؛ زیرا ذکر مظهر آتش عشق الهی است و ذکر است که صفات ذمیمه را با 
ت؛ ها و واردات اسسوزاند. نیز سبب تجلّی، پاکسازي ضمیر و قلب از اندیشهآتش خود می

ر قلب خالی و صافی از ناوشِ جز خدا نباشد، پییراي تجلّیات صفات ربّانی نخواهد چون اگ
بود. همچنین سبب تجلّی، استمرار ارتباط قلبی با شیخ است؛ به این دلیل که مبتدي استعداد 

صورت بدون واسطه را ندارد. فیض ربّانی از عالم غیب به قلب پییرش فیض عالم غیب به
واسطة توجه و محبت و ارتباط قلبی به قلب مرید خود مرتبط فیض را به رسد و او اینشیخ می
یعنی نهایت سیر عالم مُلک و ملکوت را هنگامی که خداوند « در چرخ پایان یافتم»دارد. می

 براي من به صفات فعلش تجلّی کرد، یافتم و به حایات و اسرار ملک و ملکوت پی بردم. 
 ارد: که دو وجه د« بر عرش پاالن یافتم»صورت آمده: ها این بخش بدین در بعضی نسخه

قلب مؤمن عرش »گونه که در حدیث آمده: است؛ همان« قلب انسان»، «عرش»مراد از  -6
است و انسان سزاوار بر دوش کشیدن امانت نبود « قالب انسان« »پاالن»منظور از «. خدا است
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کند. این شد، سنگینی بار را تحمل نمیمگر با قالب. همانند چارپا که اگر پاالن نداشته با
امانت همان معرفت کامل است و اینکه انسان مظهري است براي جمیع اسماء و صفات و 

ی و ها ظلومذات خدا. این امانت را در آسمان مالئکه بدین دلیل نپییرفتند که در ارواح آن
صورت ه آیه را بهسورۀ احزاب که در ادامه یکی دو صفح 72جهولی نبود )اشاره به آیة 

کند(. این امانت در زمین هم عرضه شد که منظور حیوانات و اجنّه و شیاطین جزئی تفسیر می
ها نیز هرچند ظلوم و جهول بودند از پییرفتنش خودداري کردند. صفا و نورانیت است. آن

کنند شود. پ  کمال معرفت را درک نمیدر ارواح این گروه اهل زمین با ح  درک نمی
ها هم نازل شد که منظور حیوانات وحشی و شناسند. این امانت بر کوهو شرف امانت را نمی

پرندگان است. آنان نیز مانند اهل زمین نپییرفتند. چون صفا و نورانیت در ارواح انسان غالب 
واسطة این صفا و نورانیت کمال معرفت را درک کرد. پ  خداوند این کمال است، به

 بر عرش»اساس معنی دن ظلمت و کدورت؛ یعنی قالب نازل کرد. بر این معرفت را در مع
این است که ظلمت قالب من بر روي قلبی که آینه بود به دلیل قبول انعکاس « پاالن یافتم

 معرفت خداوند است در زمانی که بر من تجلّی کرد.
 تان و انواع بال واست؛ زیرا گرماي تابستان و سرماي زمس« عالم صورت« »پاالن»مراد از  -2

تمامی نهادن محنت بر قلب است. پ  ارتباط آن دشواري و حبّ دنیا و وابستگی به آن به
خاطر تعلّق قلب به عالم صورت است. پ  منظور این است که هنگام تجلّی مسائل به قلب به

ست ابه قلبم نگریستم و دیدم که قلبم به محنت دنیا و تعلق آن به عالم صورت گرفتار شده 
  (. 7-ر 4)

 . دَرْ مِیَانِ دَآنَهءِ خَشْخَاشْ سِنْدَانْ یَافْتَم1-0-0ْ
است و آن جوهر اولی است که « اولین مخلوق خداي تعالی« »دانة خشخاش»ماصود از 

را منظور کرده؛ به این دلیل که در « افالک« »سندان»خداوند، عالم را از آن ساخت. از 
منظور از این مصراع این است که عالم مخلوق را از  صورت و عملکرد شبیه آن است. پ 
 «قلب صنوبري و حایای موجودات« »دانة خشخاش»جوهر یافتم. ممکن است که مراد از 

 98گونه که در آیة شود: عالم را در قلب یافتم. هماناساس معنی چنین میباشد که براین
دون ذکر )ب« گلشن راز»در  سورۀ فصلت آمده. پ  از آن به این بیت شیخ محمود شبستري

شود: دل یک قطره را گر برشکافی/ برون آید از او صد بحر صافی نام شاعر( اشاره می
( این رباعی را از آن 6831(. سپ  با اشاره به کتاب مرصادالعباد )رازي، 2989)شبستري، 
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تو نیست  ز اي نسخة نامة الهی که تویی/ وي آینة جمال شاهی که تویی// بیرون»کند: نال می
 ر(.6– 7« )هرچه در عالم هست/ در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

 [ یَک کُلَاهي دَاشْتَم اَزْ لَبْلَبُو گُمْ شُدْ زِ مَن2ْ. ]بیت 1-2
ه است؛ زیرا بیشتر میل کودکان ب« کودکی« »لبلبو»و از « تاج معصومیت« »کاله»منظور از 

 ر سرش تاج معصومیت باشد، از قید تکلیفنخود و گردو و کشمش است. پ  کسی که ب
کند مگر بعد از اینکه صفات بشري مثل حرص و بَري است. خداوند بنده را مکلّف نمی

تمامی به قالبش تعلق پیدا کرد. شهوت در اطفال نیست؛ به همین دلیل غضب و شهوت به
ت که منظور ن اسای« یک کالهی داشتم از لبلبو»مکلّف نیستند. وجه دیگر براي این عبارت 

باشد که بین انسان و خداوند در ازل بوده « اسرار الهی« »لبلبو»و از « تاج معرفت« »کاله»از 
تواند این باشد که من در ازل تاج معرفتی از اسرار الهی داشتم. آن را از است. پ  معنی می

لق ز تعدست دادم؛ چون قلب به غیرحق تعلق یافت. پ  آن را در ماام قلب علیم پاک ا
ما البال و آزاد بودم اغیرخداوند یافتم. بنابراین، معنی این است که من در کودکی فارغ

ثنوي گونه که در مکه بالغ شدم، اسیر قید تکلیف و گرفتار دام هوا و هوس شدم. همانهمین
معنوي گفته شده است: طفل تا گویا و تا پویا نبود/ مرکبش جز گردن بابا نبود// چون فضولی 

 (.28: 6876کرد و دست و پا نمود/ در عنا افتاد و در کور ]و[ کبود )مولوي، 
ظور من«. یک کالهی داشتم از لُبّ لُب»ها نیز بدین صورت آمده است: در بعضی نسخه

است که در آن وجود و عدم یکی است، چه برسد « حایات حاایق»و « مغز مغز« »لُبّ لُب»از 
هر صورت منظور این است که ماام خوف و حزن از من  به خوف و حزن و دیگر امور. در

  (. 6-ر 6دور شد و دیگر ترس و حزنی نداشتم )

 . دَرْ مِیَانِ دَفْتَرِ مَلّا سُلَیْمَانْ یَافْتَم1-2-0ْ
االت یافته از علوم لَدُنیه و مزیّن به کمقلب علیم مملو از معارف الهیه و زینت« »دفتر ملّا»مراد از 
 مشتق شده باشد و آن قلبی« محبوب»معنی به« مولی»از « ملّا». احتمال دارد که است« ربّانیه

لی شود. بحث محبت خداوند با تمثیسبب محبت خداوند وصل میاست که به درجة والیت به
نال هایت بهشود. درنتفصیل تببین میدرخصوص پادشاه و با استناد به احادیث و روایات به

شود که قلبی که در آن جزخدا نیست به ماام سلیمان دست یان میاز ابوسلیمان دارانی ب
شود. حاصل معنی بیت اینکه تاج معصومیت یابد و حاکم لشکر نف  )قواي نف ( میمی
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کودکی را که در دورۀ بلوغ و بزرگسالی از دست دادم در قلب علیمیه و سلیمیه یعنی در 
ورۀ گونه که خداوند متعال در سم. همانمرتبة معرفتش و محبتش که درجة والیت است، یافت

  (. 68-  6گفته است ) 12یون ، آیة 

 [ یکْ قِطَارُ اشْتُرْ بَه کُوهِ قَافْ بُودْ اَنْدَرْ گُذَر3ْ. ]بیت 1-3
است که به جسمانیت انسان تعلق دارد و « گانه( ظاهريحواس )پنج« »قطار اشتر»منظور از 

انیت است که به روح« حواس باطنی»شود و نیز منظور جمیع عوالم جسمانی با آن شناخته می
انسان تعلق دارد و عبارت است از عال و قلب و سرّ و روح و خفی و همچنین منظور علوم و 

ته صورت پیوسها بهمعارف و حرکات و سکنات و افعال آثار ظاهري و باطنی است. همة این
گونه که است همان« وجود انسان« »فکوه قا»در سیروسلوک در انسان وجود دارد. مراد از 

پ  معنی مصراع این است که حواس ظاهري انسان را تماماً «. الرّجالُ کالجِبال»اند: گفته
سورۀ نمل هم  33که در وجود انسان در یک صف در حرکت بودند، یافتم. در آیة درحالی
 ر(.64« )اَلسَّحابِ رَّمَ تَمُرُّ هِیَ وَ جامِدَةً تَحُسَبُها»ها آمده است: دربارۀ کوه

 پَایَانْ بَه جَوْلَانْ یَافْتَمْ. دَرْ کَنَارِ بَحْرِ بي1-3-0
رسد و خورشید است. رهرو زمانی که به ماام احدیت می« بحر احدیت« »پایانبحر بی»

کند، ستارگان وجودات مضمحل بلکه فانی و معدوم حایات از برج احدیت براي او طلوع می
ت اینکه حواس ظاهري و باطنی و علوم و معارف و حرکات و سکنات و شود. معنی بیمی

واسطة تجلّی ذاتی فانی شد و افعال و آثار وجود انسان در ساحل دریاي احدیت خداوند به
ها را به وجود نورانی عطاشده از فضل خداوند موجود یافتم؛ پ  بعد از فناي فی اهلل، همة آن

  (.69- 64دا و... )شنود با خبیند با خدا و میمی

 [ نَاقَهءِ صَالِحْ عَصَايِ مُوسِي وُ رُوحِ پَدَر4ْ. ]بیت 1-4
« لیاءاهللبدن او« »ناقة صالح»ترین شرح درخصوص این مصراع نوشته شده است. مراد از مفصل

 است به چند وجه:
 ناقة صالح از صخره بیرون آمد و فوراً موجود شد، بدن اولیاءاهلل نیز چنین است. -6
ه فرزندش پیماید تا بناقه مشتاق دیدار فرزندش است و مسافتی طوالنی در مدتی کوتاه می -2

ت قوم دسگونه که در زمان کشتن ناقه بهبرسد. همچنین است اشتیاق فرزندش به او همان
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ثمود گفته شده که مشتاق دیدار مادرش بود. بدن اولیاءاهلل هم مشتاق سرّ خود است و هواي 
زداید تا به سرّ خود برسد و با ها را در مدت کوتاهی با صدق و اخالص میاکینف  و ناپ

ه گونه کآن ان  گیرد و خداوند را با سرّ خود مشاهده کند. سرّ او نیز مشتاق اوست، همان
 .  6﴾یُحِبُّونَهُ وَ یُحِبُّهُمُ﴿خداوند گفته است: 

خواستند و ذخیره دازه که میدوشیدند هر اندر ناقة صالح منفعت داشت. از آن می -8
گونه است بدن اولیاءاهلل از جهت شد. اینها پر میهاي آنکردند تا بدانجا که تمام ظرفمی

 خاطر احسان و کمک و نصیحت.رساندن بهمنفعت
گونه که بغوي در نهاد همانخورد و هیچ رنجی بر کسی نمی. ناقة صالح از گیاهان می4

 ولیاءاهلل نیز چنین است.تفسیرش گفته است. بدن ا
 کند، مانند بدن اولیاءاهلل. ناقه به اندکی غیا قناعت می -9
کرد روز دیگر. اولیاءاهلل هم وقتی آب خورد و صبر میناقة صالح از آب روزي می -1
خاطر کنند. در احیاء آمده است ترک نوشیدن در دنیا بهنوشند و وقتی آن را ترک میمی

 هاي بهشت است.وشیدنیطمع در رسیدن به ن
گونه که ناقة صالح گرفتار شد، آزار دید، زده شد و به قتل رسید، اولیاءاهلل نیز چنین همان -7

 خواهند بود.
کند هر کسی که در کشتن و آزار ناقة صالح دخیل بود و بدان رضایت خداوند هالک می -3

صد سوء نزدیک شود، از بین قداشت. همچنین خداوند هر کسی را که به بدن اولیاءاهلل به
 برد.می

را منظور کرده است. مدرکات « مدرکات باطنی و صفات روحانی« »عصاي موسی»از 
ل شود. دالیباطنی به عال و قلب و سرّ و روح و صفات باطنی به اخالق حمیده اطالق می

 ذکر عصاي موسی در بیت عبارت است از: 
سوي گوسفندانش هدایت شد و او را بهوشن میهایی که ماه نبود، رعصاي موسی در شب -6
کرد. چنین است اشتیاق انسان روحانی منوّر به نور خداوند که وجود مشتاق را نورانی می
واسطة آن هدایت شود و بندگان خدا بهکند و نورش میان مشرق و مغرب منعک  میمی
 شوند. می
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همچنین در صفات روحانی دو سوخت. دو شاخه از عصاي موسی در شب مانند شمع می -2
 شوند. شعبة عشق و همت وجود دارد که مانند شمع افروخته می

چون اند؛ به آلتی همشد. عشق و همت نیز چنینبخشی از عصاي موسی تبدیل به دلو می -8
 شوند. دلو براي برگرفتن علوم ربّانی و معارف سبحانی از چاه قلب تبدیل می

شد. عشق هم از صفات روحانی است که ق چاه کشیده میاندازۀ عمعصاي موسی به -4
 شود. اندازۀ طول هجران قلب از مشاهدۀ پروردگار کشیده میبه
کرد و همچنین با این عصا به آمد، موسی با عصایش مبارزه میهرگاه دشمنی پدید می -9

بر زمین  اننبرد ساحران و فرعون رفت. کلمة توحید نیز چنین است. وقتی ذاکر آن را از زب
شود که با هرچه از طرف نف  و شیطان ظاهر شده، اندازد، تبدیل به اژدهایی میقلب می
کند. خداوند در قرآن عصاي موسی را سه نام نهاد اما کلمة توحید را هفت نام. مبارزه می

توحید کلمة خداوند است وقتی کلمة موسی سحر ساحران را از بین برد، پ  کلمة توحید 
 واهد بود. چگونه خ

شد. جوشید و بر زمین جاري میگیاشت، آب میموسی عصایش را روي زمین می -1
سالک هم هنگامی که اخالص را در زمین بشریت نهد، آب حکمت از زیر بر زبانش جاري 

 شود. می
داد و میوه زد، عصا برگ میخواست عصایش را زمین میاي میموسی هنگامی که میوه -7
ن قلب اي در زمینیز هنگامی که میل نتیجة والیت داشته باشد، کلمة طیبهکرد. مؤمن می
 دهد. آید که برگ و ثمر میاي بیرون میزند و از آن درخت طیبهمی

است. روح قدسی انسانی « روح اضافی»و « االرواحروح»و « روح قدسی»همان « روح پدر»
آید و مالزمت ذکر ال اله اال اهلل پدید میحایای که در لبّ قلب نهاده شده، با توبه و تلاین و 

خوانند. اینکه در این بیت روح قدسی به روح پدر تعبیر شده، می« طفل معانی»صوفیان آن را 
این است که روح قدسی درحایات پدر است زیرا اصل روح سلطانی و روح روانی و روح 

 ر(.  86-  69جسمانی است )

 جَانْ یَافْتَمْمَادَرْ زِنْدَه بِي. هَرْ سِه رَا دَرْ بَطْنِ 1-4-0
ذات انسان است. معنی بیت: بدن جسمانی و قواي روحانی و روح اضافی « بطن مادر»منظور از 

( گفته 6876را در ذات انسان، زنده به حیات حایای بدون اعتبار روح حیوانی یافتم. مولوي )
هاي پ  بدن«. اندبا حق زندهاند/ با من و تو مرده، باد و خاک و آب و آتش بنده»است: 
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گونه که بدن رسول اکرم )ص( عین شوند همانها همانند ارواح میواسطة ریاضتمارّبین به
شود بر اینکه نور لطیف روحانی بود؛ به همین دلیل روح بود و سایه نداشتن جسمش دلیل می

 گونه که حضرت عیسی به فلک چهارم رفت.جسمش به آسمان رفت همان

 بَندْ[ آنْ خَرِ عیسي وُ آنْ سُوزَنْ کِه بُودَشْ پَاي5ْ]بیت . 1-5
اد که غبار پایش براي مریضان شفابخش بود، مر« خر عیسی»پ  از بیان توضیحاتی دربارۀ 

داند. این صفات قید می« حماقت»و « کسالت»، «شهوت»یعنی « سه صفت غالب خر»از آن را 
د. سوزن هم که در معراج حضرت عیسی در و بند پاي سالک براي سیر در ملکوت هستن

لباسش یافت شد، مانع از باالتر رفتن او شد و آن پیامبر را در فلک چهارم ماندگار کرد. 
است که قلب سالک را به دنیا خیاطی « عال معاش»در این مصراع، « سوزن»منظور از این 

 ر(. 88-  86شود )کند و باعث حبّ دنیا و مانعی براي عروج به علویات میمی

 . آنْ خَرَ انْدَرْ خَانَه سُوزَنْ دَرْ گِریبَانْ یَافْتَم1-5-0ْ
ام هکه حبّ دنیا در سینصفات خرانه )شهوت و کسالت و حماقت( را در وجودم یافتم درحالی

بود. حاصل معنی بیت این است که وقتی سالک در ماام کشف و تجلّی باشد، صفات بشري 
کند مانند دیده شدن در حجاب باشد، صفات بشري ظهور می رود، اما وقتیاز بین می

 ر(. 84-ر 88ستارگان در زمان غیبت خورشید )

 اقْلیِم رَا اَز گَنْدُمُ و گَاوَرْسُ و جَوْ[ دَخْلِ هَفْت1ِ. ]بیت 1-1
 ر(. 84گانه و نعمت دنیا است )هاي هفتمنظور حاصل اقلیم

 رْبِ دَنْدَان یَافْتَمْ. پُخْتَه نَاني خُورْدَمُ و بي ض1-1-0َ
شده و حاضر و مهیا یافتم و بدون زحمت خوردم؛ زیرا نعمت دنیا را در ماام قناعت پخته
( آمده است: 6833شود. در رسالة قشیریه )عثمانی، نیاز میانسان هرگاه قانع شود سیر و بی

فجّار لفی ندر دنیا و انّ الاند این قناعت باشد ااندر معنی این آیه که انّ االبرار لفی نعیم گفته»
 ر(. 89-  84« )جحیم حرص بود اندر دنیا
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 [ سیصَدُوشَصْت گَاوِ کُوهي سَرْنِگُونْ بَا شَاخَها7. ]بیت 1-7
آن چیزي است که انسان در طول سیصدوشصت روز « سیصدوشصت گاو کوهی»منظور از 
اینجا  شود. دربیر به غیا میبیند، تعآشامد؛ زیرا انسان وقتی در خواب گاو میخورد و میمی

شود. دست حضرت یوسف اشاره میبه خواب هفت گاو چاق دیدن ملک مصر و تعبیر آن به
به این دلیل است که هرکه سعی و همتش در دنیا براي « هاسرنگون با شاخ»گوید اینکه می

و « بغض»« هاشاخ»خوردن و نوشیدن باشد، دائماً میلش به پایین و پستی است. منظور از 
 است.« اییاء»

اي که در سیصدوشصت روز توان معنی کرد: غیا و نوشیدنیبیت را به این صورت می
صت سیصدوش»توان مراد از کند. میدر وجود انسان است، صاحبش را به پستی متمایل می

دانست؛ زیرا وقتی غیا در معدۀ انسان « سیصدوشصت رگ در بدن انسان»را « گاو کوهی
بدیل به خون رود، تشود و بخش لطیفش به کبد میسوي پایین دفع میافاتش بهآید، کثمی
شود شود. پ  معنی با توجه به مصراع بعد این میها جاري میشود و توسط قلب در رگمی

  (. 81-ر 89که سیصدوشصت گاو بریان در تنور بدن یافتم )

 تَمْ. دَرْ تَنُورِ چَارِ مَغْزِ جَوْز بِرْیَانْ یَاف1-7-0ْ
اي که در حوادث زمان و مرور روزگار یعنی تنور مرکب از عناصر اربعه« تنور چارمغز جوز»

است. پ  معنی بیت با توجه به معنی دوم « بدن انسان»مانند گردو خشک شده و مراد از آن 
شده در مصرع قبل این است که سیصدوشصت رگ در بدن را براي مصلحت بدن بریان  ارائه

در بدن  ها راتر است اینکه این غیاها و نوشیدنیبا توجه به معنی اول که صحیح یافتم. اما
ا اي نیست که با قناعت غیبراي منفعت بدن و نه براي قلب و روح و سرّ یافتم. پ  چاره

  (.  87-  81هایش برایش مضرّ است )بخورد؛ چون بیشتر خوردن

 پُر اَزْ شیرِ حِکَمهَا [ صَدْهَزَارْ آهُوبَرَه لَب4ْ. ]بیت 1-4
است؛ زیرا مانند آهو وحشی است. « هاالفاظ علوم و عبارات حکمت« »آهوبره»منظور از 
ار اسر« »شیر حکم»مراد از «. علم صید و کتابت قید است»گونه که در حدیث آمده: همان
است. معنی مصراع: صدهزار الفاظ و عباراتی که مملو از اسرار حکمت الهی و « هاحکمت

 ر(. 83-  87عارف صفاتی و ذاتی بود... )م
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 . دَرْ مِیَانِ بَیْضَهءِ بُلْبُلْ بَه اَفْغَانْ یَافْتَم1-4-0ْ
 محل برآمدن پرنده است. پ « بیضه»گونه که زبان جاي برآمدن الفاظ و عبارات است همان

ست ا گوید این الفاظ و عبارات را در زبان یافتم یعنی وجود و ظهورش منحصر به زبانمی
  (. 83-ر 83)

 [ دُوشْ وَقْتِ صُبْحِدَمْ رَفْتَمْ بَه سُويِ مَیْکَدَه9. ]بیت 1-9
وقتی در کدورات نفسانی و ظلمات طبیعی بودم، آثارم بر من تجلّی کرد. پ  از ظلمات 

  (. 86 -  83طرف عالم قلب رفتم که همان میکده است )سوي نور خارج شدم. بهبه

 یِل رَا دَرْ خُمِّ اَفْغَانْ یَافْتَمْ. صُورِ اِسْرَاف1-9-0
؛ زیرا خاصیت صور، احیاي «دنیا« »خمّ افغان»است و مراد از « عشق« »صوراسرافیل»منظور از 

اند خوابند گویی که مردهکند؛ چون مردم وقتی میاموات است. عشق نیز اموات را زنده می
کند. ها را بیدار و زنده میعشق آنشود، (. پ  هنگامی که صبح میالنوم اخ الموتحکم: )به

« خمّ افغان»توان مراد از گوید اثر صوراسرافیل را در دنیا یافتم. میبنابراین، در این بیت می
صورت معنی بیت این است: عشق دانست؛ زیرا محل تضرّع و مناجات است. دراین« قلب»را 

 ر(. 48-  86کننده و رازونیازکننده یافتم )محبوب را در قلب زاري

 بَسْتَندْ رُوزي اُشْتُرَانَشْ رَا بَه رُومْ[ نَعْلِ مي01. ]بیت 1-01
است. از آنجا که استعداد و قابلیت در ازل تاسیم شده « دادن استعداد براي کوچ« »نعل بستن»
هستند؛ زیرا آنان مطیع و « اولیا»و « انبیا« »اشتران»را منظور کرده است. « ازل« »روزي»از 

ده، به را قصد کر« ظهور صفت جمال الهی« »به روم»ار خداوندند. اینکه گفته است فرمانبرد
این دلیل که بیشتر اهالی روم زیبا هستند و هر زیبایی از جمال خدا بهره دارد. پ  معنی بیت 
این است که خداوند به ارواح انبیا و اولیا در ازل در درجة فیض اقدس قابلیتی براي تجلّیات 

شفات کیهانی و آمادگی براي درجات غیرمتناهی و مشاهدات غیبی به ظهور الهی و مکا
لیل دانست؛ به این د« طالبان»و « سالکان»را « اشتران»توان منظور از صفت جمال بخشید. می

که مولوي به سالکان و طالبان در والیت روم )آسیاي صغیر، اشاره به مریدان موالنا( با معارف 
چشیدن مراتب نبوت و قابلیتی براي ادراک درجات والیت عطا  و لطایف، آمادگی براي

  (. 48-ر 48کرد )
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 اي گُمْ شُدْ اَزَانْ دَرْ گُوشِ خَاقَانْ یَافْتَمْ. حَلْقَه1-01-0
 «اي از دوایر اذواق از قابلیات مراتب نبوت و درجات تجلّیات والیتشمّه« »حلاه»منظور از 

أس و لألرض من ک»گونه که گفته شده: مین ریخته هماناست که از جام انبیا و اولیا بر ز
 است. پ « جمیع حواس»صورت کلی منظور و به« شنوایی»مجازاً « گوش«. »الکرام نصیب

اي از اذواقی که در ازل براي انبیا و اولیا قسمت شده در حواس سالطین معنی این است: شمّه
مائدۀ  اي ازاولیا دارد و سلطنت صوري لامه اي از اذواق انبیا ویافتم؛ زیرا ذوق سالطین شمه

  (. 42-ر 46آسمانی است و سلطان جانشین خداوند و سایه و مظهر صفات اوست )

 الدّینِ رُومْ[ خُوشْ بُگُفْتَسْت اِینْ غَزَلْ مَلَّا جَلَال00َ. ]بیت 1-00
  (. 42)، متوفّی در قونیه «خداوندگار»اوست سلطان عاشاان، صاحب مثنوي، معروف به 

 اشْ رَا دَرْ مِیَانِ نَقْلُ و قُرآنْ یَافْتَمْ. مَعْنِي1-00-0َ
ها معنی این ابیات را بین احادیث نبوي و کالم مشایخ و قرآن کریم یافتم و با استفاده از آن

  (. 42آن را شرح کردم )

 . مختصري درخصوص شرح ابیات7
با توجه به ردیف آن )یافتم( در خصوص گونه که مشاهده شد، کلیت این غزل و بههمان

هایی که بر قلب خود احساس گونه سروده شده است. شاعر طبق واردات و الهامفضایی الهام
ها و اصطالحاتی نمادین و مبهم را در غزل خود گنجانده است. این فضاي شعري، کرده، واژه

 صوفیانی را برآن داشته تا به شرح و تأویلش بپردازند. 
اختصار به آراي شیوخ بزرگ کبرویه ن مااله کوشیده شده براي نمونه و بهدر ادامة ای

الدین رازي، عالءالدولة سمنانی و سیدعلی همدانی( درخصوص الدین کبري، نجم)نجم
برخی مباحثِ شرح اشاراتی شود. امید است این توضیحات در کنار نکاتی که درباب عااید 

 کار آید:شارح و طریات او بهکبرویه گفته شد، در شناخت منشأ آراي 
الدین کبري درخصوص تجلّی صفات خدا در قلب سالک به این نکته اشاره دارد : نجم6بیت 

که قلب را از هر صفتی از صفات و ذات خداي عزّوجل نصیبی است که همواره افزون 
(. 6833کند )کبري، شود. همچنین صفات براي صفات و ذات براي ذات تجلّی میمی
نة طریق را ها در میاین او پیوستن قلب به عرش یا پیوستن عرش به قلب و یا برخورد آنهمچن
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را که در برخی منابع به « اي نسخة نامة...»(. سمنانی رباعی 91داند )همان: جمعیت می
( از 998-992و تعلیاات ریاحی،  6831الدین کاشانی نسبت داده شده )رازي، افضل
 (.6812)سمنانی، داند الدین کبري مینجم
ق ح»: سمنانی دربارۀ معرفت خداوند و برتري آدم بر سایر موجودات نوشته است: 2بیت 

سبحانه ظاهر گردانید همة موجودات را که آدم مطلوب است، از براي معرفت ذات و صفات 
راي اند از بحضرت سبحانی، از آنکه حامل امانت معرفت اوست و همة خالیق دیگر وسائط

 (.242)همان: « دم.وجود آ
: میر سیدعلی همدانی درباب احدیت خداوند اشارات درخور توجهی دارد که به 8بیت 

ماصود از قطعِ عاباتِ ماامات، ورودِ دریاي زالل توحید است »مضمون بیت نزدیک است: 
که اقصی آمالِ طالبان است. توحید عنااي قلة قاف ذروۀ وثای است... جنید قدّس سرّه فرمود 

)همدانی، « توحید آن بود که وادي مادس قِدَم را از لوثِ خاشاکِ حدوث پاک داري... که
6878.) 
اهده مش مرصادالعبادتوان در الدین رازي درباب ریاضت و خلوت گزیدن می: نظر نجم4بیت 

 (.6831کرد )ر. ک: رازي، 
صمت تجلّی روحانی و»اند: : ضمن بیان تفاوت میان تجلّی روحانی و تجلّی ربّانی آورده9بیت 

حدوث دارد، آن را قوّت افنا نباشد. در وقت ظهور، ازالت صفات بشري کند، اما افنا نتواند 
 (.826)همان: « کرد. چون تجلّی در حجاب شد، صفات بشري معاودت کند

زي، )را مرصادالعبادهایی از تأکید بر قناعت در این مکتب به : براي مشاهدۀ نمونه1بیت 
 ع شود.( رجو6831
تنور مرکب از عناصر « »تنور چارمغز جوز»گونه که در شرح این بیت، مراد از : همان7بیت 
ثل عالم کبیر از روي م»نویسد: دانسته شده، سمنانی می« بدن انسان»و منظور از آن هم « اربعه

یک شخصی است که افالکِ بدن، ظاهر محلول اوست و عناصر اربعه و چهار طبع... در 
الدین (. نجم6812)سمنانی، « ین عالم کبیر بالجثه به جاي چهار طبع وجود انسانی استوجود ا

نویسد: داند و در فواید روزه میهاي حضور شیطان در بدن میهاي بدن را راهکبري رگ
هاست در تن، زیرا که شیطان در رگ و پوست ها بر شیطان تنگ کند و آن رگصایم راه»
استفاده کرده و هفت طایفة صوفیه « سیصدوشصت»نانی از عدد (. سم6868)کبري، « رود



 3143پاییز و زمستان  | 2شماره  | 3سال  |ادبیات پژوهی در دو فصلنامة علمی عرفان | 241

 

 «مثل ایام شمسی از روي تاریب، نه از روي حصر و تحایق»)طالب، مرید، سالک و...( را 
 (.6812داند )سمنانی، این تعداد می

نَ عیمَنْ اَخْلَصَ لِلّهِ اَرُبَ»: ظهور اسرار حکمت بر زبان در کتب مختلف و برمبناي حدیث 3بیت 
 ادالعبادمرصبحث شده است. از آن جمله در « صَباحاً ظَهَرَتُ یَنابیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلض لِسانِهِ

هاي حکمت از دل بر زبان به اختصاص اخالص السالم ظهور چشمهخواجه علیه»آمده است: 
ن صباحاً اربعیالسالم به اربعینَ صباحاً فرموده است و حوالت کمال تخمیر طینت آدم علیه

 (.6831)رازي، « کرد و از این نوع بسیار است
: همدانی میخانه و کلمات مشابه را باطن عارف دانسته که از حاایق و شوق الهی باخبر 6بیت 

(. همچنین او در جاي دیگري از لزوم پاک شدن قلب از ظلمات غبار 6878است )همدانی، 
د تا از آثار سعادت، بویی به مشام سالک برسگوید تخیالت باطله و افکار فاسده سخن می

 (.6878)همدانی، 
الدین کبري برآن است که آدمی از هر معدنی گوهرهایی دارد و جویندۀ هر : نجم68بیت 

معدنی از جن  گوهرهاست. وقتی ارادت و طلبش صادق شد و کوشید، گوهر اصلی 
 (.6833پیوندد )کبري، یابد و بدان میشده در ازل را میتاسیم
نماید که افزودۀ برخی ( نیامده و چنین می6839: این بیت در شرح محمد خاموش )66بیت 

اي تر اشاره شد، کبرویه به نسبت سایر عرفا، اهمیت ویژهگونه که پیششارحان باشد. همان
 اند.براي قرآن کریم قائل بوده

 گیريبندي و نتیجهجمع
ایان )یا پاالن( یافتم/ در میان دانة خشخاش دوش وقت صبحدم در چرخ پ»غزلی با مطلع 
مسلک قرار احتمال بسیار از مولوي نیست، مورد توجه شارحان صوفیبااینکه به« سندان یافتم

 هاي فارسی، عربی و ترکیگرفته و تاکنون چند شرح عموماً مختصر دربارۀ آن به زبان
دست به رود،شمار میوجود بهترین شرح مها که مفصلشناسایی شده است. یکی از این شرح

بن حمزۀ مالطی و براي سلطان سلیم عثمانی به زبان عربی نام یوسفیکی از اهالی ملطیه به
نوشته است. مالطی از مریدان شیخ سیدعبیداهلل شیرازي تستري است و احتماالً این اثر را میان 

در  6396به شمارۀ  فرد شرح مالطیقمري نوشته است. نسخة منحصربه 621-663هاي سال
ترتیب ذکر و ها بهشود. در این رساله، مصراعکتابخانة ایاصوفیاي شهر استانبول نگهداري می
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ذیل آن شرح هریک با استناد به آثار مختلف فارسی و عربی نوشته شده است. نال از برخی 
یادي ز از این آثار، مثل رسالة فارسی شیخ اسحاق ختالنی از جهت ناشناخته بودن اهمیت

رح صورت نمادین و عرفانی شها بهدارد. بسیاري از کلمات این غزل با توجه به اختالف ضبط
بر معرفی این شرح و نویسندۀ آن، کوشیده شد و تأویل شده است. در این مااله عالوه

 فارسی ترجمه و ارائه شود. ضبط حرکات کلماتترین مطالب بیان شده در شرح ابیات بهمهم
 این نسخه هم درخور توجه است. فارسی در

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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 سی.ل: مهران مطبعه. استانبو1و  4االعالم. ج ق(. قاموس6861-6866الدین. )سامی، شم 
(. شرح مثنوي. به کوشش دکتر مصطفی بروجردي. تهران: 6877سبزواري، مال هادي. )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. به تصحیح و توضیح نجیب مایل العروة الهل الخلوة و الجلوة(. 6812سمنانی، عالءالدوله. )
 هروي. تهران: مولی.
با تصحیح و مادمه و حواشی و تعلیاات دکتر جواد  (. گلشن راز.2989شبستري، محمود. )

 اللّهی.نوربخش. تهران: خانااه نعمت
 (. طهران قدیم. تهران: معین.6838شهري، جعفر. )
 . تهران: فردوسی.4(. تاریخ ادبیات در ایران. ج 6814اهلل. )صفا، ذبیح

حات و استدراکات (. ترجمة رسالة قشیریه. با تصحی6833بن احمد. )عثمانی، ابوعلی حسن
 الزمان فروزانفر. تهران: علمی و فرهنگی.بدیع

الجالل(. الجمال و فواتح(. نسیم جمال و دیباچة جالل )فوائح6833الدین. )کبري، نجم
 تصحیح فریتز مایر. ترجمه و توضیح قاسم انصاري. تهران: طهوري.
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