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چکیده

گلشن راز یکی از متون مطرح در زمینۀ عرفان نظری است و تأثیرپذیری شبستری

از اندیشههای ابنعربی در این کتاب بر همه روشن است .این پژوهش بهه تللیه

ملتهوای گلشهن راز مهیپهردازد تها مشههشو شهود ابیهاذ لن هیه یهه عنههاوینی

تقسیمبندی میشوند و درنهایت اندیشۀ ملوری و حاکم بر این مثنوی ییست .از

لنجا که عرفان نظری بر سه قطب خداشناسی ،انسانشناسی و عالمشناسی اسهتوار
است ،ابیاذ کتاب هی این سه قطب قرار مهیگیرنهد .بههمنظهور تللیه ملتهوای

متن 70 ،درصد از ک ابیاذ نمونه گیری شهدند و مشهشو شهد کهه ههر بیهت بها

درنظرگرفتن بافت هر واحد متن ،هی کدام قطب قرار میگیرد .درنهایت بسهامد

هر قطب تعیین شد .نتایج نشان میدهد بلث دربارۀ انسهان و ارتبهاح حه -انسهان

بیشترین سهم از ک ابیاذ را دارد .این مسئله ریشه در این عوامه دارد .1 :شهأنی
1
2
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که قرلن و حدیث برای انسان قائ انهد .2 ،بازبسهتگی شهناخت خهدا بهه شهناخت

انسان مطاب حدیث نبوی .3 ،باور به کون جامع بودن انسان و واسطۀ فیض بهودن
انسان کام در عرفان نظری ،و  .4اهمیت سلوک نزد متصوفه و تالش لنان بهرای
رسیدن به وصال ح در عرفان عملی.

واژههای کلیدی :گلشن راز ،تللی ملتوا ،عرفان نظری ،تجلی ،انسان.

مقدمه
منظومۀ گلشن راز متعل به قرن هشتم هجری است .همانطور کهه معهروا اسهت ،حسهینی ههروی
دربارۀ پانزده سؤال از شبستری کسب نظر میکند و شبستری گلشن راز را در پاسخ بهه سهؤالههای

وی میسراید .گلشن راز در طول تاریخ هم در میان عرفای ایرانی و هم در میان سهیاحان رربهی بهه
شهرذ بسیاری دست یافته است؛ بهطوریکه تا میانۀ سدۀ دهم ،اه تصوا نزدیک به سی شرح بر

لن نوشتهاند .سیاحان فرانسوی یون شاردن و برنیه که در اوای سدۀ هجده میالدی از ایران دیهدار

کردهاند ،از شهرذ گلشن راز در ملاف علمی بهعنوان «جامع اللکمهه» سهشن گتتههانهد (لهویزن،
 .)28 :1388استشهاد عبداهلل قطب ،مالشمسای گیالنی و مالصهدرا در کتهابههای خهود بهه ابیهاذ
گلشن راز نشان دیگری از توجه به این متن و رواج لن در عصر صتوی است (زرینکوب:1368 ،

 .)257همچنین گلشن راز به زبانهای ترکی ،للمانی و انگلیسی و اردو ترجمه شده اسهت و برخهی

شاعران نظیرههایی برای گلشن راز سرودهاند .از جمله اقبال الهوری که گلشن راز جدید را سروده
است و جوابهای تازهای به سؤالهایی مقدر داده است.

همۀ موارد فوق حکایت از لن دارد که گلشن راز تا یه اندازه مورد اقبهال و جریهانسهاز بهوده

است .این توجهاذ هنوز هم ادامه دارد؛ بهطوریکه پژوهشهای بسهیاری در جههت شهناخت ایهن

متن صورذ میگیرد .شناخت بیشتر گلشن راز تنها زوایای پنهان این اثر موجز را روشن نمیکنهد،
بلکه به ما کمک میکند تا به شناخت عمی تری از جریانهای فکهری حهاکم بهر ادبیهاذ و جامعهۀ

ایرانی گذشته دست یابیم .به این منظور ،در پژوهش حاضر تالش مهیکنهیم تها بها تللیه ملتهوای

متن ،موضوع رالب و ملوری گلشن راز را بشناسیم و بدانیم یگونه میتهوان رلبهۀ موضهوع مهورد
نظر را توجیه و تللی کرد.

پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایی را که تاکنون بر گلشن راز انجام گرفته است ،میتوان در یند دسته قرار داد .مقاالتی

هستند که یندان وارد متن نمی شوند و بیشتر به شناخت شبستری میپردازند؛ برای مثهال« ،دمهی بها
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شیخ ملمود شبستری در گلشن راز» به معرفهی شبسهتری ،شهارحان شبسهتری ،لثهار و اسهتادان وی

میپردازد .همچنین در مقالۀ «گلشن راز ،باغ ایرانی و بیان شاعرانه عرفان» کهه ترجمهه شهده اسهت،

نویسنده وجه تسمیۀ متن را بر ما روشن میکند و بیان میدارد کهه عارفهان بها تصهویری کهه از بهاغ

ایرانی در ههن دارند ،بین عالم خیال عرفانی و باغ ،رابطۀ تشبیهی برقرار میکنند و از باغ ،متههومی

رمزی برای متاهیم عرفانی میسازند .این تمثی در سنت عرفانی یهود نیز ریشه دارد.

گروهی دیگر از پژوهشها هستند که بر متن تمرکز میکنند و اصطالحاذ عرفهانی-فلسهتی را

همچون وحدذ وجود ،اعیان ثابته ،والیت ،انسان کام و ...یا باورهایی یون کثهرذ ادیهان و ...را

موضوع بررسی در گلشن راز قرار میدهنهد .ایهن پهژوهشهها از ایهن قرارنهد« :شبسهتری و اندیشهۀ

وحدذ وجود در گلشن راز»« ،متهوم هاذ ح در گلشن راز شبستری»« ،مراتب هسهتی در گلشهن

راز»« ،تأثیر اندیشۀ ابنعربی در باب والیت بر شیخ ملمود شبستری با تکیه بر گلشن راز»« ،معرفت
شهودی و استداللی در گلشن راز شیخ ملمود شبستری»« ،رویکرد عرفانی شیخ ملمهود شبسهتری

در تللی نظریۀ تناسخ»« ،اصطالحاذ عرفانی در شرح گلشن راز الهیجی»« ،کمال انسهان و انسهان

کام در نظر شبستری»« ،واکاوی و تللی کهنالگو و نمادهای فراروندۀ عرفانی در گلشهن راز بها
رویکرد نظریۀ روانشناختی یونگ» .خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبی لن بها لرای

ابنعربی در« :شیخ ملمود شبستری و مسئلۀ کثرذ ادیان» و «معرفت فلستی و ایمان از منظهر شهیخ

شبستری» صورذ گرفته است .همچنین مقالۀ «بازتاب اندیشۀ هستیشناختی ابنعربی در گلشن راز

شهیخ ملمههود شبسههتری» جهههانبینههی هسههتیشناسههانۀ ابههنعربههی را در گلشههن راز حههول ملورهههای

خداشناسههی ،انسههانشناس هی و وحههدذ وجههود مطالعههه مههیکنههد و «راز گلشههن راز» بهها رویکههردی

پدیدارشناختی دو نوع تجربۀ عرفانی ،وحهدذ وجهود و احهوال عاشهقانه را در گلشهن راز بررسهی

میکند.

مقاالتی به بررسیهای زبانی و ادبی پیرامون متن پرداختهاند ،مانند« :جمالشناسهی گلشهن راز»،

«هدفمندی ساختمان فع در منظومۀ عرفانی گلشن راز»« ،بررسی تللیلی و سبکشناسهی تشهبیه در
گلشن راز شیخ ملمود شبستری»« ،تللی مسهئلۀ معنها در گلشهن راز»« ،وضهع و داللهت التهار در
گلشن راز» .دو مقالۀ لخر بهطور خاص به پرسش سیزدهم میپردازنهد .ایهن پرسهش دربهارۀ رابطهۀ
لتظ و معنا و داللت التار بر معانی است.

پژوهشهایی نیز به بررسی تطبیقی گلشن راز با متنی دیگر پرداختهاند و میهزان تأثیرپهذیری یها

شباهتهای گلشن راز را با متون دیگر نشان دادهاند ،مانند« :بررسی تطبیقی ازهار گلشن بها گلشهن

راز شیخ ملمود شبستری»« ،تأثیر اسرارنامۀ عطار بر گلشن راز شبستری براساس نظریهۀ بینامتنیهت»،
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«مراتب سلوک از منظر عطار و شبستری با تکیه بر منطه الطیهر و گلشهن راز»« ،بررسهی دایهرهههای

تعالی در گلشن راز و متاتیحاالعجاز»« ،بررسی تطبیقی متهوم تجلی در اندیشۀ وحدذگرای موالنا

و شبستری با استناد به مثنوی و گلشن راز»« ،بررسی تطبیقی رویکردهای اندیشۀ اسالمی به قیامت و

بازتاب لن در مثنوی مولوی و گلشن راز شبسهتری»« ،نگهردد معنهی انهدر حهرا ملهدود (دربهارۀ

گلشن راز شبستری و گلزار اسرار شیخ عبدالرحیم حائری)».

برخی پژوهشها نیهز ریشههههای قهرلن و حهدیث را در گلشهن راز دنبهال مهیکننهد ،همچهون:

«پاسخهای قرلنی در گتتمان ادبی گلشن راز»« ،تجلی قرلن و حدیث در گلشهن راز شهیخ ملمهود
شبستری :بررسی شواهدی از اقتبهاس ،تمهمین و تلمهیح»« ،منبهعشناسهی احادیهث گلشهن راز شهیخ

ملمود شبستری».

دسته ای از مقاالذ نیز به بررسی شروح گلشن راز میپردازنهد و شهارح و شهرح وی را معرفهی

میکنند ،مانند «شروح گلشن راز» که به معرفی شروح ،ترجمههای گلشن راز بهه زبهانههای دیگهر
(ترکی ،للمانی ،انگلیسی ،اردو) و نظیرههای گلشن راز میپهردازد .مقهاالذ دیگهر ههم فقه یهک

شرح را بررسی میکنند ،نظیر« :معرفی شرح گلشن راز از شیخ مظترالدین علی بن ملمهد شهیرازی

رومی»« ،معرفی و بررسهی شهرح گلشهن راز احمهد بهن موسهی رشهتی اسهتادی»« ،حدیقة المعارف:
شرحی بر گلشن راز»« ،شناسای یه لمد لخر عارا؟ (گلشن راز و یکی از مهمترین شروح لن)»،

«وثوقاللکما و مهمترین اثر او».

مقالۀ «تعالیم اخالقی-تربیتی با رویکرد روانشناسانه در گلشن راز شیخ ملمهود شبسهتری» نیهز

لموزههای اخالقی گلشن راز را بررسی میکند.
مبانی نظری

تاریخچۀ تحلیل محتوا
«احتماالً اولین مورد مستند تللی کمّی مطالب مکتوب ،تللی ملتوایی است که در قرن هجهدهم

در سوئد صورذ گرفته است .دورینگ ( )1955-1954ماجرایی را شرح مهیدههد کهه مربهوح بهه
مجموعه اشعاری شام نود سرود مذهبی است که شاعری ناشناس تلت عنوان سرودهای صههیون

منتشر میکند .این مجموعه اشعار که از سانسور دولتی مصون میماند و بهزودی متهم بهه تمهعی

روحانیت ارتدکس کلیسای دولتی میشود ،از اقبال عامه برخهوردار مهیشهود و دسهتاویز گروههی

مشال

قرار میگیرد .اهمیت این ماجرا در شرکت دانشپژوهان در مجادله بر سر خطرنهاکبهودن

یا نبودن مممون این اشعار است .یک طرا مجادله ،نمادهای مذهبی بهکاررفتهه در ایهن اشهعار را
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برمیشمرد و طرا دیگهر نیهز همهان نمادهها را در کتهاب شهعر رسهمی و تتهاوتی بهین لن دو پیهدا

نمیکند .سپس نمادها را در متن خود مورد بررسی قرار داده و با نتایج مطالعۀ للمانی کتاب ممنوع
موراوینبرترن مقایسه میکند تا اینکه معلوم میشهود تتهاوذ در ییسهت و یگونهه مهیتهوان لن را

تبیین نمود .برای این دانشپژوهان ،این مجادله برانگیزندۀ مباحث روششناسی در سطلی بود کهه

سرانجام مسئله ح شد» (کریپندورا.)14-13 :1386 ،

«در ابتدای قرن بیستم ،با رواج روزنامهنگاری در لمریکا تللی کمّی در عرصهۀ مطبوعهاذ در

این کشور بسیار رایج شد و روزنامهنگاران با اندازهگیری حجم مطالب مشتله

بهر لن بودنهد کهه

ماهیت روزنامهها را برمال کنند .با برجستهشدن سایر رسانههای جمعی ،این رویکرد  -اندازهگیهری
حجم مقولههای موضوعی  -به دیگر رسانهها نیز بس مییابد .دومین مرحلهۀ رشهد فکهری تللیه

ملتوا پیامد دستکم سه عام است .نشست با رسانههای الکترونیکهی نیرومنهد جدیهد ارتباطهاذ،

دیگر نمیشد بهمنزلۀ بس روزنامهه برخهورد کهرد .دوم در دورۀ بعهد از بلهران بهزرق اقتصهادی،

مسائ اجتماعی و سیاسیای پیش لمد که تصور میشد رسانههای جمعهی جدیهد تهوجهی ینهدان

بدانها ندارند .سهوم ،بها ظههور روشههای تجربهی تلقیه در علهوم اجتمهاعی در ایهاالذ متلهده،

بششهای علوم سیاسی در پیشرفت تللی ملتوا نقش مهمی داشتهاند .مسائلی که بهوسهیلۀ جنهگ
جهانی دوم ایجاد گردید ،این پیشهرفت را سهرعت بششهید .در طهول سهالههای جنهگ ،حکومهت

لمریکا از تللی گران برای رسواسازی روزنامهها و مطبوعاذ ادواری مظنون کهه تبلیاهاذ مشهرب
(بهخصوص به نتع نازیسم) میکردند ،کمک خواست و روشهای متعددی برای پیگیری ایهن امهر

بهکار رفت» (باردن.)11 :1374 ،

پههس از جنههگ جهههانی ،تللی ه ملتههوا بههه تعههدادی دیگههر از رشههتههههای علمههی نتههوه یافههت

(کریپندورا .)20 :1386 ،از سال  1960تا امهروز ،سهه پدیهدۀ عمهده در تلقیه و اجهرای تللیه

ملتوا تأثیر گذاشهتهانهد .اولهی اسهتتاده از کهامپیوتر اسهت؛ دومهی توجهه بهه ارتبهاح ریرشهتاهی و

شکوفایی نشانهشناسی ،و سوم قاطعیت مطلوبی که تلقیقاذ زبانشناختی دربرداشته است (بهاردن،

.)19 :1374

تعریف تحلیل محتوا
«تللی ملتوا تکنیکی پژوهشی است برای استنباح تکرارپذیر و معتبر از دادهها درمورد متن لنها».

«از هر ابزار علمی انتظار میرود که پایا باشد .به عبهارذ دقیه تهر ،هنگهامی کهه ملققهان دیگهر در

زمانهای دیگر و احتماالً در شرای و اوضاع و احوالی دیگر همان تکنیک را درمورد همان دادهها
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بهکار میبرند ،باید همان نتایج بهدست لید .این شرح برخهورداری تللیه ملتهوا از تکرارپهذیری
است» (کریپندورا.)26-25 :1386 ،

«تللی ملتوا را میتوان بهطور شهودی روشی در کنهدوکاو معنهای نمهادین پیهامهها توصهی

کرد» (کریپندورا .)26 :1386 ،اما باید در نظر داشت که « )1پیامهها معنهای واحهدی ندارنهد کهه
مستلزم کش

باشند )2 .معنا لزوماً برای همگان یکسان نیست» (کریپندورا.)27 :1386 ،

«در هر تللی ملتوا ،کار ملق استنباح از رویدادهها دربارۀ جنبههای خاصی از متن لنهها و

توجیه استنباحها برحسب شناخت عوام پایدار در نظام مورد نظر است .با همین فراینهد اسهت کهه

دادهها بهمنزلۀ نماد شناختهشده یا باعث لگاهی دربهارۀ موضهوع مهورد نظهر تللیه گهر مهیشهوند.
تللی گر برای دستزدن به این استنباحها یا توجیه لنها باید از نظریههای عملیهاتی دربهارۀ روابه

نسبتاً پایدار دادهها با متن لنها از جمله عوام مؤثر یا راب برخهوردار باشهد یها لن را پدیهد لورد»
(همان.)34-33 :

در این پژوهش ،تللیه ملتهوا از نهوع تللیه عنهاوین اسهت .یعنهی «ارائهۀ فراوانهی اشهاره بهه

موضوعاذ خاص و بهطورکلی تللی موضوع» (همان.)42 :

روش کار
اولین قدم در تللی ملتوا گهردلوری دادههاسهت« .دادههها در تللیه ملتهوا نوعهاً از شهک ههای

نمههادین پیچیههده در یههک زبههان طبیعههی برمههیخیزنههد و کمتههر بهههصههورذ نمودهههای اولیههۀ خههود

قاب تللی اند .در این شک های بیساخت )1 :پدیدهای مورد نظر باید متمایز گشته و به واحدهای

تللی جداگانهای تقسیم شوند که مسئلۀ واحدبندی را بهوجود میلورد )2 .این واحدها میتواننهد

بهصورذ تعداد زیاد ریرقاب مهاری ظاهر شهوند کهه مسهئلۀ نمونههگیهری بشهش کهویکی از همهۀ

واحدهای ممکن را به پیش میلورد )3 .هر واحد بایهد بهه شهک ههای قابه تللیلهی کدگهذاری و
توصی

شود که به مسائ ضب دادهها میکشد» (کریپندورا« .)69 :1386 ،در تللی ملتوا سهه

نوع واحد درخور تمییزند :واحدهای نمونهگیری ،واحدهای ضب  ،واحدهای متن» (همان.)73 :

«واحدهای نمونهگیری بششهایی از واقعیت مورد مشاهده یا جریان بیان زبانی منبع تلقی انهد

که مستق از هم بهشمار میلیند .در اینجا «مستق » مترادا بدون رابطه ،بدون پیوند ،بدون نظم یها
لزاد است؛ بهگونهای که شمول یا عدم شمول هر واحد نمونهگیری بهمنزلۀ دادهای در تللی  ،هیچ
استلزام منطقی یا تجربی برای انتشاب واحدهای دیگر ندارد» (همان.)74 :
«واحدهای ضب جداگانه توصی

میشوند و از اینرو میتوان لنها را بشهشههایی از واحهد

نمونهگیری بهشمار لورد که بهطور جداگانه قاب تللی اند» (همان« .)75 :واحد ضب عبارذ است
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از واحد معنیدار قاب رمزگذاری جزئی از ملتوا که برای درستکردن مقوله و شهمارش بسهامدی
واحد پایه بهحساب میلید» (باردن.)118 :1374 ،

«واحد متن برای فهم و رمزگذاری واحد ضب بهکار میلید .این واحهد قسهمتی از پیهام اسهت

که از نظر اندازه (دربرگیرندۀ واحد ضب است) در حدودی که بهرای دسهتیابی بهه معنهای صهلیح
واحد ضب مطلوب و مناسب باشد ،درنظر گرفته میشود» (همان.)122 :

برای تللی ملتوای متن ،بیت واحد نمونهگیری ،سهه عنهوان «حه »« ،انسهان» و «عهالم» واحهد

ضب و هر سؤال -جهواب واحهد مهتن درنظهر گرفتهه شهد .در نمونههگیهری ،از روش نمونههگیهری

طبقهبندی استتاده شد« .نمونهگیری طبقهبندی در جایی است که یند زیرمجموعۀ متمایز در جامعۀ
لماری مششو شده است که بدانها طبقه اطالق میشود .از هر طبقه بهطور جداگانه نمونهگیهری

تصادفی میشود» (کریپنهدورا .)87 :1386 ،گلشهن راز شهام دو طبقهۀ مجهزای عرفهان نظهری و

عرفان وجدی یا عاشقانه است و طبقۀ عرفان نظهری نیهز خهود شهام دو زیرمجموعهه اسهت .یکهی
سؤاالتی با موضوع انسان و دیگری سؤاالتی کهه دربهارۀ موضهوع عهالم هسهتند .از هریهک از ایهن

طبقاذ نمونههایی انتشاب شد .درمجموع  704بیت کهه شهام  70درصهد از گلشهن راز مهیشهود،

نمونهگیری شد.

در مرحلۀ ضب دادهها ،معناشناسی دادهها مورد نیاز است« .نلو و معناشناسی زبان دادهها اساساً

در قواعد حاکم ،بر قراردادن واحدها در مقولهها یا کدها نمود پیدا میکند» (همان)98 :؛ بنهابراین،

واحدهای نمونه ،یعنی ابیاذ ،با توجه به متهوم لنها مقولهبندی شهدند .در اکثهر مهوارد ،ههر بیهت

حام یک متهوم است .در اندکی از موارد ،هر مصرع از یک بیهت متههومی را دربهردارد و یهک
بیت حام دو متهوم است .در مواردی نیز یند بیت درمجموع یک متهوم را میرسانند .بههمنظهور

تعیین بسامد هر مقوله ،تعداد ابیاذ فهرستشده هی هر مقوله شمارش شهد .در مهواردی کهه یهک
بیت شام دو متهوم بود ،یعنی هر مصرع شام یک متهوم متمایز از دیگری و نهایتاً بیت شام دو

مقولۀ جداگانه بود ،در شمارش ،بسامد مقولۀ مورد نظر ،هر مصرع معادل عدد  0/5قرار گرفت.

در بشش تللی کیتی و کمی ،مقولهبندیها توضیح داده خواهد شد و درنهایت ،بسامد لنهها

تللی میشود.

تحلیل کیفی و کمی گلشن راز
گلشن راز شام دو بشش مجزای عرفان نظری و عرفان وجدی یها عاشهقانه اسهت .از میهان پهانزده

سؤال-جواب ،دوازده سؤال-جواب به عرفان نظری اختصاص دارد؛ بنابراین ،بشهش اعظهم گلشهن
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راز عرفان نظری است .سه سؤال-جواب پایانی نیز مربوح به عرفان وجدی است و به بیان دقی تر به
شرح اصطالحاذ رمزی و تأویلی رایج در عرفان وجدی میپردازد.

بررسی جواب ها نشان میدهد لرایش ابیاذ به دو صورذ درختهی و زنجیهری اسهت .لرایهش

درختی به این صورذ است که شبستری از پاسخ سؤال بهعنوان شاخۀ اصلی شروع میکند .پس از

یند بیت ،موضوع اولیه به یند زیرشاخه تقسیم میشهود و در ابیهاذ بعهدی بهه زیرشهاخهههای لن

موضوع پرداخته میشود .در سؤالههای پهنجم ،یهازدهم ،یههاردهم و پهانزدهم ،ابیهاذ بههصهورذ

درختی ارائه میشوند.

در حالت دیگر ،ابیاذ لرایش زنجیروار دارند .در ایهن شهک  ،مؤله

از پاسهخ سهؤال شهروع

میکند و در اثر تداعیهای لتظی یا معنایی از متهومی به متهوم دیگهر مهیرسهد؛ بنهابراین ،متههوم
بیت لخر در هر واحد متن ،بسیار از متهوم بیت اول دور است .در این شک  ،هر بیت مث حلقههای

از یک زنجیر به بیت بعد اتصال مییابد و بدون بیت مورد نظر ارتباح معنایی ابیاذ گسسته میشود؛

بهطوریکه تنها بهواسطۀ حلقههای میانجی است که میتوان از متهوم لخر به متهوم اول که پاسهخ
سؤال اصلی است ،رسید .این شک از دادهها در سؤال نهم دیده میشود.

هر دو لرایش درختی و زنجیری سبب میشود که در مجموعۀ ابیاذ ههر جهواب ،موضهوعاذ

گوناگون و خارج از موضوع سؤال اصلی مطرح شود .سؤال و جوابهای کوتاه انسجام و وحدذ
بیشتری در موضوع دارند .در این مجموعههای کوتاه ،شبستری از موضوع سؤال تجاوز نمیکنهد و

تنها دربارۀ سؤال مطرحشده بلث میکند (مانند سؤال و جوابهای پنجم و ششم) ،اما در سهؤال و

جوابهایی که شمار ابیاذ زیاد است ،پراکندگی ممامین بیشتر است .سؤال و جواب دوم نمونهای
از این نوع است.

با توجه به مطالب گتتهشده ،بهنظر میرسد ابیاذ گلشن راز کهالا سهردرگمی از موضهوعاذ

پراکنده است و نمیتوان طبقهبندی خالصه و منسجمی از مطالب و موضوعاذ دربرگیرنهدۀ ابیهاذ

ارائه داد .در ادامه ،با بهره گیری از روش تللی ملتوا ممامین کلیدی متن را طبقهبندی میکنیم و

برای هر طبقه شاهدی از متن ارائه میدهیم .درنهایهت ،نشهان خهواهیم داد کهه در بطهن ایهن ظهاهر

پراکنده ،موضوع رالب و ملوری گلشن راز ییست و یگونه میتوان رلبه موضهوع مهورد نظهر را
توجیه و تللی کرد.

بخش عرفان نظری
شبستری هنگام افتتاح گلشن راز با نام خدا ،بالفاصهله وارد بلهث تجلهی و ظههور حه بههصهورذ

ممکناذ میشود و پدیدلمدن دو عالم (ریب و شهادذ) و لدم را مطرح میکند:
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به نام لنکهه جهان را فکهرذ لموخهت

یههراغ دل بههه نههور جههان برافروخههت

یهههو قهههاا قهههدرتش دم بهههر قلهههم زد

ههههزاران نقهههش بهههر لهههوح عهههدم زد

ز فملش ههر دو عهالم گشهت روشهن
از لن دم گشههت پیهههدا ههههر دو عهههالم

ز فیمش خهاک لدم گشهت گلشهن
وز لن دم شهههد هویهههدا جهههان لدم
(شبستری)73 :1393 ،

ابنعربی در فص اول فصوصاللکم ،تجلی را اینگونه بیان میکند« :ح سبلانه سراسهر عهالم را

بهوجود لورده بود بهصورذ شبلی هموار و بیروح ،یون لیینهای بیصیق  .و اقتمای حکم الهی
ینان است که هر مللی را که صاا و هموار کند[ ،لن مل ] روح الههی را پهذیرا مهیگهردد و از
این معنی تعبیر کرده است به دمیدن در لن ،که عبهارذ اسهت از حصهول اسهتعداد در لن صهورذ

هموارشده برای پذیرایی (قبول) فیض تجلی دائمی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود ...امر اقتما

کرد که لیینۀ عالم صیق یابد و لدم عین صیق لن لیینه و روح لن صورذ بود و مالئکه از جمله
قوای لن بودند» (ابنعربی.)156 :1385 ،

همانطور که مشاهده میشود ،در اص تجلی یک قطب اصلی یعنی ح وجود دارد که از لن

دو قطب دیگر یعنی عالم و سپس لدم بهوجود میلید .این سه قطب در عرفان نظهری ،سهه مبلهث

مجزای خداشناسی ،انسانشناسی و عالمشناسی را بهدنبال دارد .ارتباح هریک از این سه قطب ،سهه

ملور رابطۀ ح -انسان ،ح -عالم و انسان–عالم را تشکی میدهد و عرفان نظری دربارۀ این مثلث
به بلث و بررسی میپردازد .با توجه به تأثیرپذیری شبستری از ابن عربی ،گلشن راز نیز از این امهر

مجزا نیست .مبتنیبودن گلشن راز بر پرسش و پاسخ سبب میشود سه قطهب مهورد نظهر بها نظهم و

طبقهبندی ارائه نشود ،بلکه گلشن راز یونان کالفی سردرگم و مجموعۀ درهمتنیدهای از ایهن سهه

قطب و سه ملور اتصالدهندۀ این سه قطب باشد .از میان ابیاذ نمونههگیهری شهده 96/16 ،درصهد
ابیاذ ،هی یکی از این سه قطب یا سه ملور قرار میگیرنهد .در ادامهه ،اصهطالحاذ فهوق تعریه

میشوند و برای هریک از سه قطب و سه ملور مذکور شاهدی از گلشن راز هکر خواهد شد.
حق

«فی اللغ ثابت و سزاوار و درست و راست و واجب و کاری که البته واقع شود و راستی و نامیست

از نامهای خدای تعالی ...و نزد صوفیه عبارذ از وجود مطل است یعنی ریرمقید به ههیچ قیهد کمها

فی کش

اللااذ .پس ح نزدشان عبارذ است از هاذ اهلل و یجیء فی اللتظ الحقیقة » (تههانوی،
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« .)329/1 :1967هجویری گوید :مراد از ح  ،خداوند میباشد و لنچه خدا بر خهود واجهب کهرده
است ،ح گویند» (سجادی.)322 :1383 ،

ابیاتی که هی این عنوان قرار میگیرند ،دربارۀ هاذ ،اسماء و صتاذ ح بلث میکنند؛ برای

مثال ،بیت زیر از گلشن راز در باب راهنیافتن تاییر و تبدی در نور الهی و هاذ ح است:
یو نور ح ندارد نق و تلویه

انسان
انسان در لات« ،در اص انس بود ،ال

نیابههد هاذ او تاییههر و تبههدیل

(شبستری)97 :1393 ،

و نون مزیدتان بدان ملل شده و این مأخوه است از انهس

بالمم که بهمعنی التتگرفتن و ظاهرشهدن اسهت و بعمهی گتتههانهد کهه مهأخوه از نسهیان اسهت»

(دهشدا ،هی «انسان»)« .و بعمی گویند مشت از ناس است .یا مشت از نوس بههمعنهای حرکهت یها
اضطرابداشتن است .برخی گویند انسان در مقاب بهیمه است بهعنوان موجودی که ابهاماذ دارد.

پس انسان موجودی است که ایهاماتی برای او وجود ندارد و یا قهدرذ برطهراکهردن ابهامهاذ را

دارد» (شجاری.)59 :1388 ،

جرجانی در تعریتاذ در هی انسان مهیلورد« :و ههو اللیهوان النهاط » (جرجهانی.)52 :1991 ،

تهانوی در هی انسان به نق از تتسیر کبیر فشر رازی میلورد« :بالکسر و سکون النون ...االنسهان...

أما أن یکون جسماً أو عرضاً أو مجموعهما أو شیئاً ماایراً لهما أو ما یترکب منهما و من هلک الشیء

الثالث» (تهانوی .)75/1 :1967 ،او تمامی احتماالذ فوق را بررسی میکند و در لخر تعریتی را که
مورد قبول جمهور مذاهب میداند ،بهصورذ زیر هکر میکند« :وأما القسم الرابع و هو أنّ اإلنسهان

مرکّب من تلک [النتس و البدن] .النتسُ إها تعلّقت بالبدن اتلدذ بالبدن .فصارذ النتس ریر البدن
و البدن ریر النتس ،و مجموعهما عند اإلتلاد هو اإلنسان ،فإها جاء وقت الموذ بط هذا االتلاد و

بقیت النتس و فسد البدن .فهذا جمل مذاهب الناس فی اإلنسان» (همان.)77/1 :
«ارسطو انسان را به «حیوان ناط » تعریه

کهرده اسهت .حیهوان در نظهر وی «جهوهر جسهمانی

حساس متلرک بالاراده» است .پس فص ممیز انسان درمجمهوع عبهارذ اسهت از نمهو ،احسهاس،
حرکتی مستند به اراده کهه بهه همهین جههت ارسهطو انسهان را خهود ملهرک ()immanent cause

میخواند و سرانجام فص اخیر او نط است» (شجاری.)80 :1388 ،

«ابنعربی انسان را در دو سطح مورد للار قرار میدهد .اولین سطح ،سهطح تکهوینی (کهونی)

است .در این سطح با انسان بهعنوان کیانی کونی برخورد میشود .به زبان عامیانه میتوان موضهوع
مورد بلث در این سطح را بشر نامید .در زبان منط میتوانیم بگوییم که این موضوع انسهان اسهت
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بهعنوان یک نوع .در این سطح ،بلث در خصوص انسان بهعنوان یک فرد نیسهت .در سهطح دوم،

انسان برعکس سطح اولیه معنای یک فرد (انسانی) است .در این سطح ،همۀ انسانها بهطور یکسان

کام نیستند .از این دیدگاه ،میان انسان ها درجاتی وجود دارد و تنها اندکی از ایشان سزاوارند کهه
انسان کام خوانده شوند (ایزوتسو.)232-231 :1394 ،

ابیاتی که هی این عنوان قرار میگیرند ،دربارۀ انسان از بدو خلقهت تها للظهۀ مهرق صهلبت

میکنند .گاهی از قوای جسمانی و روحانی انسان سهشن مهیگوینهد و گهاهی بهه افعهال ،اخهالق و
صتاتی اشاره میکنند که انسان در مسیر سلوک باید به لنهها متصه

باشهد یها از لن پرهیهز کنهد.

گاهی نیز از ویژگی های انسان کام و مراتب وی یون نبی و ولی سشن میگوینهد؛ بهرای نمونهه،

ابیاذ زیر دربارۀ خلقت انسان بلث میکنند و از بستهشدن نطته تا تشکی صورذ انسانی ،فهایض-
شدن روح حیوانی و انسانی درو ،ظهور صتاذ ،ادراک ملسوسهاذ و پیداگشهتن قهوای رمهب و

شهوذ را توصی

میکنند:

در اطهههههوار جمهههههادی بهههههود پیهههههدا

پههههس از روح اضههههافی گشههههت دانهههها

پههس لنگههه جنبشههی کههرد او ز قههدرذ

پههس از وی شههد ز حهه صههاحب ارادذ

یهههو جزویهههاذ در وی شهههد مرتهههب

بهههههه کلیهههههاذ ره بهههههرد از مرکهههههب

بهههه طتلهههی کهههرد بهههاز احسهههاس عهههالم
رمههب شههد انههدر او پیههدا و شهههوذ

در او بالتعهههه شههههد وسههههواس عههههالم

وز ایشان خواست بش و حرص و نشوذ
(شبستری)320-315 :1393 ،

گاهی نیز از اختصاصاذ انسان صلبت به میان میلید ،همچون تتکر و نللههای مشتل

فکهری و

باورهای ایشان؛ برای مثال در ابیاذ زیر ،شبستری تتکر را از دیدگاه اه تصهوا و اهه اسهتدالل

تعری

می کند .اه تصوا تتکر را سیر کشتی سالک از کثراذ و تعیناذ به حه یعنهی وحهدذ

وجود مطل می دانند ،یرا که تتکر وسیلۀ معرفت اسهت و سهالک بها لن تعینهاذ خهود را در بلهر
وحدذ مستارق کرده و به فنا و سپس به مرتبۀ بقاء باهلل میرسد ،اما اه استدالل معتقدند که معلوم
کردن مجهول به طری استدالل از سه مرحلۀ تذکر ،عبرذ و تتکر میگذرد .تصور مبادی مطلوب
را تذکر گویند .گذشتن از تصور مبادی مطلوب عبرذ نام دارد و درنهایت تصور که موصوا بهه

تدبر گردد ،تتکر نام دارد:

تتکههر رفههتن از باطهه سههوی حهه

به جزو اندر بدیهدن که مطله

که یون حاص شهود در دل تصهور

نشسهههتین نهههام او باشهههد تهههذکر

حکیمان کانهدرین کردنهد تصهنی

ینین گتتند در هنگهام تعریه
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وز او یون بگهذری هنگهام فکهرذ
تصههههور کههههان بههههود بهههههر تههههدبر

بود نام وی انهدر عهرا عبهرذ
بههه نههزد اه ه عق ه لمههد تتکههر
(شبستری)75-71 :1393،

عالم
«لغ عبارة عما یعلم به الشیء و اصطالحاً عبةارة عن ک ماسوی اهلل من الموجوداذ ألنه یعلهم بهه اهلل

من حیث اسمائه و صتاته» (جرجانی« .)159 :1991 ،عالم مشت از عالمت از ایهن حیهث کهه نشهانۀ
شیء است .لنچه شیء بهوسیلۀ لن شناخته میشود .در اصهطالح جهز خهدا ،عهالم مشهتم بهر همهۀ

موجوداذ است .عالم از حیث تجلی اسماء و صتاذ ح در لن شناخته میشود» (جرجانی:1394 ،

« .)108کلمۀ عالم به فتح اطالق بر ماسوی اهلل شده است و مشت از عالمت است و جهان وجهود را

از لن جهت عالم میگویند که عالمت و نشانۀ وجود و تجلیاذ خدای متعال است .قطبالهدین در

شرح خود بر حکمت اشراق گوید بدان که مراد از عالم ماسوی اهلل میباشد و لن منقسم مهیشهود

به دو قسم یکی قدیم که عقول و افالک و نتوس ناطقهۀ فلکیهه و کلیهاذ عناصهر باشهد و دیگهری
ملدث که سوای لنها است مانند حرکت و متلرکاذ و زمانی» (سجادی :1373 ،ج .)1224/2

ابیاتی که هی این عنوان قرار میگیرند ،دربارۀ عالم و اجزای لن بلث میکننهد یها بهه قهوانین

حاکم بر عالم امکان اشاره دارند ،همچون خلع و لبس و حرکاذ هراذ عالم ،اعتباریبودن جهان،

تجدید اعراض و . ...ابیاذ زیر به بلث عالم به معنی ماسوی اهلل میپردازند و اختصاصهاً بهه وجهود
عالمی ریر از عالم شهادذ و ملسوس اشارذ میکنند .شبستری در این ابیاذ برای اثباذ ایهن امهر

به برهانهای متعددی متوس میشود .ابتدا از لیۀ ماالتبصرون بهره میبرد که اشاره بهه عهالمههایی
دارد که به یشم سر دیده نمیشوند .سپس به جابلقا و جابلسا اشاره میکند و درنهایت با استتاده از
مشارق و ماارب که ریشه در لیاذ قرلن دارد ،اثباذ میکند که تعهدد مشهرق و ماهرب حهاکی از

وجود عوالم متعدد است.

کدام است لن جهان کو نیست پیدا

که یک سالش بود یک روز اینجها

بیهها بنمهها کههه جابلقهها کههدام اسههت

جهان شههر جابلسها یهه نهام اسهت

همین نبود جههان لخهر کهه دیهدی

مشهههارق یههها ماهههارب را بینهههدیش

نههه «مهها التبصههرون» لخههر شههنیدی
یو این عهالم نهدارد از یکهی بهیش
(شبستری)169-167 :1393 ،
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حق-انسان
ابیاتی که هی این ملور قرار میگیرند ،به مباحثی یون تجلی ح در انسان میپردازنهد یها دربهارۀ

تالش انسان برای شناخت ح  ،طی طری و رسیدن بهه مرتبهۀ شههود حه و فنها و بقهاء بهاهلل بلهث

میکنند؛ برای مثال ،ابیاذ زیر شرح کسی است که به عباداذ نافله و کلمهۀ ال الهه اال اهلل بهه مرتبهۀ
قرب نواف میرسد .در این مرحله ،او ملبوب ح و متلق به اوصاا الهی میگردد:
کسی کاو از نوافه گشهت ملبهوب
درون جههان ملبههوب او مکههان یافههت

به الی نتی کهرد لن خانهه جهاروب

ز «بی یَسمَع و بی یُبصِر» نشان یافهت
(همان)401-400 :

حق-عالم
ابیاتی که هی این ملور قرار میگیرند ،دربارۀ موضوعاتی یون تجلی ح در هراذ عالم یا رابطۀ

حاکم میان ح و عالم همچون قائمبودن عالم به اسماء ح بلث میکنند .شبستری در ابیهاذ زیهر

جهان را لیینهای میداند که ح به تمام وجوه اسمائی خود در او تجلی میکند و هر هره صهورذ
اسمی از اسمای الهی است .پس هره مظهر حقیقت است و اگر تعهین قطهره برخیهزد ،بلهر حقیقهت

هویدا میشود:

جههههان را سهههربهسهههر لیینههههای دان

به هر یک هره در صد مههر تابهان

اگهههر یهههک قطهههره را دل برشهههکافی

برون لید از لن صهد بلهر صهافی

به هر جزوی از او یون بنگری راست

هههزاران لدم انههدر وی هویداسههت
(همان)145-143 :

انسان-عالم
ابیاتی که هی این ملور قرار میگیرند ،بلثهایی یون نگرش انسان به عالم امکان ،نسبت حاکم

میان انسان و عالم و ...را بیان میدارند .نسبت میان انسان و عالم گاهی مجانست است ،یعنهی اینکهه

هرلنچه در انسان وجود دارد ،نمونهاش در عالم نیز هست؛ و گاهی وابستگی است ،همچون :عهالم

طتی وجود انسان ،عالم قائم به وجود انسان کام و برتری انسان بر کثراذ عالم .مطاب ابیاذ زیر،

از ظهور پرنور حمرذ ختم ملمدی که جمیع انبیا و اولیا از او کسب فیض میکنند ،عالم پر امهن

و ایمن میشود و از فیض وجود او هر کمال که در اجزای عالم بالقوه باشد ،بالتع میگهردد و بها

رفع حجابها صتاذ کمال در جماد و جانور ظاهر میشود:
نبی یهون در نبهوذ بهود اکمه

ازو عههالم شههود پههر امههن و ایمههان

بههود از هههر ولههی نایههار افم ه

جمههاد و جههانور یابنههد ازو جههان
(همان)390 ،388 :
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حق-انسان-عالم
ابیاتی که هی این ملور قرار میگیرند ،رابطۀ میان ح  ،انسان و عالم را بیان میکنند .بهترین نمونۀ

بیان این رابطه ابیاذ زیر است .الهیجی در شرح این ابیاذ میگوید« :عدم که اعیان ثابتهاند ،لیینهۀ

وجود ح است و عالم عکس لن وجود است که انسان یشم این عکس است؛ زیرا اسرار الههی و
معارا حقیقی به انسان ظهور می یابد و لنچه مقصود ایجاد عالم است ،از انسان حاص مهیشهود و

در انسان که یشم این عکس است ،ششو پنهان است؛ لن ششو ح باشد ...ح مردمهک ایهن

یشم عکس است» (الهیجی .)97-96 :1390 ،همانطور که اشیا به یشم درک میشوند ،عهالم بهه

انسان درک میشود و انسان به نور ح جهان هستی را ادراک میکند و حه بههوسهیلۀ انسهان کهه

یشم و دیدۀ عالم است ،خود را یعنی دیده یا همان نور دیده را که ح است میبیند:

یو یشم عکس در وی ششو پنهان

عههدم لیینههه عههالم عکههس و انسههان

بههه دیههده دیههده را دیههده اسههت دیههده

تههو یشههم عکسههی و او نههور دیههده

(شبستری)138-137 :1393 ،

حال با درنظرگرفتن نظام سهگانۀ ح -انسان-عالم ،شاهد خواهیم بود که از میان دوازده سؤالی که

مربوح به عرفان نظری است ،پنج سؤال مربوح به قطب انسان و پنج سؤال مربهوح بهه ملهور حه -
انسان است و تنها دو سؤال پایانی مربوح به ملور ح -عالم هسهتند .موضهوع ایهن دوازده سهؤال و

قطب یا ملور مربوح به هریک بهتتکیک در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1موضوعات دوازده سؤال عرفان نظری گلشن راز

سؤال

اول

موضوع سؤال

ییستی تتکر

دوم

فکری که شرح راه
است

سوم

چهارم

پنجم

من و ستر در خود

سالک و انسان کام

لگاه به سرّ وحدذ

ششم
اتلاد معروا و عارا و
علت کسب معرفت

قطب/محور

انسان

انسان

انسان

انسان

ح -انسان

ح -انسان

سؤال

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

جزء فزون از ک و

یگونگی جدایی قدیم و

طری جستن لن

ملدث

ح -عالم

ح -عالم

موضوع سؤال
قطب/محور

أناالل در نط

معنی واص و کیتیت ییستی وصال ممکن و

کامالن

وصول

واجب

ح -انسان

ح -انسان

ح -انسان

وجود،نط  ،دانش
انسان

بخش عرفان وجدی
از دیگر سو ،هروی و شبستری با عرفان وجدی و عاشقانه نیهز بیگانهه نیسهتند و سهه سهؤال-جهواب

پایانی پیرامون عرفان وجدی است .نظام سهگانۀ ح -انسان-عالم در این بشش نیز برقرار است .تنها

فرق لن این است که در این بشش ،متاهیم با زبان اشارذ و استعاری بیان مهیشهوند .اصهطالحاتی
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که حسینی دربارۀ لنها میپرسد ،دستهای مربوح به ح اند ،همچون یشم و لب .مطاب ابیاذ زیر،

از یشم بیماری و مستی و رم فراق خیزد و از لب که اشاره بهه نتهس رحمهانی اسهت ،هسهتی پیهدا

گردد .جانها در حجاب عزذ درلید و جان بیمار گرفتار فراق شتا یابد.
ز یشمش خواست بیماری و مسهتی

ز لعلش گشهت پیهدا عهین هسهتی

ز یشههم او همههه دلههها جگرخههوار

لههب لعلههش شههتای جههان بیمههار

ز یشم اوست دلها مست و مشمور

ز لع اوست جان ها جمله مسهتور
(شبستری)745-743 :1393 ،

دستهای دیگر مربوح به انساناند ،همچون زنار .شبستری زنار را نشهان خهدمت و طاعهت و عبهادذ

معرفی ،و توصیه میکند که سالک با بستن زنار خدمت در زمرۀ مشاطبان لیۀ اوفهوا بعههدی ،اوا
بعهدکم درلید:

نظر کردم بدیدم اصه ایهن کهار

میان دربند یون مردان به مهردی

نشههان خههدمت لمههد عقههد زنّههار

درل در زمهههرۀ «اوفهههو بعههههدی»
(همان 882 :و )884

از طرا دیگر ،در ابیاذ زیر از سؤال-جواب یهاردهم بلث تجلی ح در عالم مطهرح مهیشهود.

شاعر در این ابیاذ میگوید هر هرهای درخور استعداد خود تجلیگاه اسمی از اسماء الهی میشود

و فلک ،هوا ،مالئهک و عناصهر اربعهه هریهک درخهور قابلیهت خهود از پرتهو هاذ الههی بههرهمنهد

گشتهاند .در زبان اشارذ ،تجلی اسماء الهی شراب است که در پیمانۀ هراذ عالم ریشته میشهود و
مستی فلک و عناصر عالم بهرهمندی لنها از پرتو تجلی هاذ الهی است؛ بنابراین این ابیهاذ رابطهۀ

ح -عالم را بیان میکنند:

همههه عههالم یههو یههک خمشانههۀ اوسههت

دل ههههههر هرهای پیمانهههههۀ اوسهههههت

مالئک خهورده صهاا از کهوزۀ پهاک

به جرعه ریشته دردی در این خاک

فلهههک سرگشهههته از وی در تکهههاپوی
عناصر گشته زان یک جرعه سهرخوش

ههههوا در دل بهههه امیهههد یکهههی بهههوی

فتههاده گههه در لب و گههه در لتههش
(همان)827-823 :

موضوع و قطب یا ملور سه سؤال پایانی نیز بهتتکیک در جدول  2ارائه میشود.
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جدول  .2موضوعات سه سؤال پایانی گلشن راز
سؤال
موضوع سؤال
قطب/محور

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

معنای یشم ،لب ،زل ،

معنای شراب ،شمع ،شاهد و

یستی بت ،زنار و

رخ ،خ  ،خال

خراباتیشدن

ترسایی

ح

ح  ،ح -انسان

ح  ،انسان

با نگاهی به جدولهای فوق مششو میشود که موضوع بیشتر سؤالها انسان و رابطهۀ حه -انسهان

است .درنتیجه انسان و رابطۀ انسان و ح نزد سائ از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در ک  ،در سؤال و جوابهای اول تا دههم کهه مربهوح بهه قطهب انسهان و ملهور حه -انسهان

هستند ،ملور ح -انسان با  30/92درصد و پس از لن قطب انسان با  28/51درصد بیشترین بسامد

را دارند .قطب ح نیز با  2/62درصد کمترین سهم را از ک ابیاذ دارد.

در دو سؤال-جواب یازدهم و دوازدهم که رابطۀ ح -عالم مطرح است ،همانطور کهه انتظهار

میرود ،بسامد قطب عالم و ملورهای ح -عالم و انسان-عالم نسبت به ده سؤال-جواب قب رشد
یشمگیری پیدا میکنند و بسامد قطب انسان و ملور ح -انسان کاهش مییابد .ملور حه -عهالم
در این دو سؤال بیشترین بسامد را دارد.

در سه سؤال-جواب لخر نیز که مربوح به حوزۀ عرفان وجدی است ،ملور ارتباح ح -انسان

با  45/21درصد و پس از لن قطب انسان با  14/07درصد بیشترین بسامد را دارند ،اما لنچه در ایهن

بشش اهمیت دارد ،افزایش بسامد متاهیم مربوح به قطب ح است؛ بهطوریکه سهم قطب ح از

ابیاذ این بشش به  14/37درصد میرسد .این افزایش بسامد به لن معناست کهه متصهوفه سهشن از
ح را تنها در قالب التار تأویلی جایز میدانستند .درنتیجه در این بشش ،بسامد قطب ح افزایش

یافته است.

درنهایت با نگاهی کلی به ابیاذ هر سه قسمت ،این نتیجه حاص میشود که ملور ح -انسان

با بسامد  31/68درصد بیشترین ابیاذ را به خود اختصاص میدهد و پس از لن قطب انسان با بسامد

 23/30درصد در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد .قطب ح نیز با بسامد  5/47درصد کمترین سههم را
از ک ابیاذ دارد .بسامد هر سه قطب و هر سه ملور بهتتکیک در جدول  3در انتها خواهد لمد.

تحلیل بسامدها
سهم باالی ملور ح -انسان و قطب انسان ریشه در قرلن ،حهدیث ،عرفهان نظهری و عرفهان عملهی
دارد که در ادامه تللی خواهد شد:
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 .1براساس لیاذ متعدد قرلن ،انسان «خلیف اهلل» در زمین است« :و اه قال ربّک للمال ئک انّی جاع
فی األرض خلیف » (بقره« .)30 :هو الذی جعلکم خالئ

فی األرض» (فاطر.)39 :

همچنین مطاب لیۀ قهرلن تنهها انسهان تلمه بهار امانهت را پهذیرفت« :إنّها عرضضهنا االمانة عَلضهی
السّمواذِ و االرضِ و الجبالِ فابینض ان یلملنها و اشتقن مِنها و حَملضها االنسانُ انّه کانض ظلومهاً جههوال

(احزاب»)72 :

و مطاب لیۀ «علم لدم األسماء کلّها (بقره »)31 :خداوند اسماء را به لدم لموخت.

لنچه از برلیند این لیاذ فهمیده میشود ،برتری قائ شدن برای انسان در مقاب سایر مشلوقاذ

است.

 .2بررسی در میان احادیث هم ما را به احادیثی میرساند که در ادامه و تأیید لیهاذ فهوق قائه بهه
برتری جایگاه انسان هستند .احادیث «إن خل اهلل لدم و اوالده علی صورة الرحمن» (عهینالقمهاذ،

 )296 :1341و «خل اهلل لدم علی صورته» (نجهم رازی )3-2 :1387 ،کهه اختصاصهاً بهه لدم اشهاره

میکنند ،در کتب صوفیه بسیار مورد استناد و استشهاد قرار گرفتهاند .کتهابههایی یهون مصهنتاذ

عینالقماذ ،انسان کام عزیزالدین نستی ،رشلاذ النصائح شیخ اشراق .در این بین ،نجم دایه در

مرصادالعباد هنگامی که لیۀ بار امانت را تتسیر میکند ،حهدیث مزبهور را بیهانگر لن مهیدانهد کهه

انسان لینۀ تمامنمای ح است« :از اینها هیچ درست نیامد بار امانت معرفتکشیدن اال از انسان ،از
بهر لنک از جملگی لفرینش نتس انسان بود که لینۀ جمالنمای حمرذ الوهیت خواسهت بهود و

مَظهر و مُظهر جملگی صتاذ او .اشارذ «و خل لدم علی صورته» بدین معنی باشد» (همان.)3-2 :

در حقیقت نجم دایه در این تتسیر متأثر از ابنعربی است؛ ینانکه در فتوحاذ مینویسد« :خداونهد

خویش را به هیچیک از اسماء ننامید؛ مگر لنکه برای انسان از تشل بدان اسم ،بهره و نصیبی قهرار
داد که بدان ،در عالم بر مقدار لنچه درخور اوست ،لشکار گرداند .از اینروی بعمی سشن رسول

خدا علیهالسالم را که فرمود :إن اهلل خل لدم علی صورته ،یعنی خداوند لدم را بر صورذ خودش
لفرید ،بر این معنی تأوی کردهاند ،پروردگار او را بهعنوان خلیتههای از جانهب خهودش در زمهین

فرود لورد؛ زیرا زمین از عالم تاییر و استلاالذ و دگرگونیهاست – برعکس عالم اعال  -لهذا در

لنان (یعنی در ساکنان عالم خهاکی) از احکهام بههسهبب لنچهه از تاییهر کهه در عهالم خهاکی پدیهد

میلید ،پدید میلورد .از اینروی حکم تمام اسماء الهی ظاهر گشت ،لذا لدم خلیتههای در زمهین
بود» (ابنعربی.)96-95 :1383 ،

همچنین در حدیث «ما وسعتی ارضی و ال سمائی و وسعی قلب عبدی المؤمن» بنهدۀ مهؤمن بهر

دیگر کائناذ برتری داده میشود .ابنعربی در فتوحاذ بها استشههاد بهه لیهۀ قهرلن ایهن حهدیث را
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گویای برتری انسان بر دیگر لفریدهها تتسیر میکند« :ما وسعتی ارضی و ال سمائی و وسهعی قلهب

عبدی المؤمن یعنی نه لسمانم و نه زمینم مرا فرانمیگیرند .قلب بندۀ مؤمنم فراگیر من است .گویی

خدای متعال میفرماید :تمام اسمائم جز در نشأۀ انسانی ظاهر نگردیده است ،یون فرمهوده :و علهم
لدم االسماء کلها :یعنی تمام اسماء را به لدم تعلیم کرد (بقره .)31 :یعنهی اسهماء الههی را کهه تمهام
اکوان و موجوداذ از لنها پدید لمدهاند ،لنها را به فرشتگان نداد .پس دانسته شد که این سعه و

فراگیری را بندۀ مؤمن قبول کرده و پذیرفتهه اسهت ...امها ایهن (سهعه و فراگیهری) لسهمان را از لن
جهت که شتاا است و زمین را بدان جهت که ریرشتاا است نمیباشد ،بلکه داللت بر این دارد

که خلقت انسان اگریه از حرکاذ فلکی که پدرش هست و از عناصر قاب او که مادرش میباشد،
هست ،ولی او را از جانب حه تعهالی امهری خهاص اسهت کهه نهه در پهدرانش و نهه در مادرانشهان

نمیباشد و از لن امر است که جالل و عظمت الهی را فراگرفته» (ابنعربی.)461-460 :1383 ،

از طرا دیگر ،بنا بر حدیث نبوی «من عرا نتسَه[ ،فقد] عرا ربَّه» شناخت خهدا بهه شهناخت

انسان بازبسته است .این حهدیث در میهان بسهیاری یهون فالسهته ،متکلمهان ،متصهوفه و ...انگیهزه و

ضرورتی را برای شناخت انسان مطرح میکند .و زمینهساز پیشیگرفتن شناخت انتسی بهر شهناخت

لفاقی میشود .همچنین «در عرفان ملییالدین ،معرف النفس و بهه عبهارذ دیگهر انسهانشناسهی ،نهه
بشش مهم که همۀ عرفان اوست؛ زیرا اگر بگوییم مقصد وی شناخت خداسهت ،بایهد بگهوییم کهه
بدون شناخت انسان و در مرتبۀ دوم شناخت عالم راه شناخت خدا مسدود است» (حکمهت:1385 ،

.)50

 .3در عرفان نظری ،انسان کون جامع است به لن معنا که ح بها تمهام اسهماء و صهتاذ خهود و بهه

کام ترین وجه در وی تجلهی کهرده اسهت و او کامه تهرین صهورذ تجلهی حه اسهت .شهارحان
ابنعربی جامعیت انسان را از یند وجه شرح دادهاند:

«حقیقت انسان به اعتبار سعۀ وجودی و وجدان مراتب و عوالم عالم عین ،مظهر اسم جامع ح ،

اسم اهلل است .اسم اهلل مبدأ ظهور جمیع اسماء است و انسان مظهر اسهم اهلل اسهت (لشهتیانی:1370 ،

 .)449از وجهی دیگر ،انسان دربردارندۀ تمام ویژگیهای جههان اسهت و از ایهنروسهت کهه عهالم

صایر نام گرفته است؛ بنابراین ،انسان نسبت به تمام جهان هسهتی علهو مرتبهه دارد .قیصهری مراتهب

وجود را پهنج مرتبهه مهیدانهد« :اول الحضةرا الکلیةح حضةرة الغیةم الم لة  ...وفة مقاللهاةا حضةرة
الشاادة الم لق و...حضر الغیم المضاف و عالمةح االرواح الجبروتیةح و الملکتتیةح ...و مةایکت ارةر
من شااد [حضر مثال و خیال] عالمح عالم المثال ...و الخامس  ،الحضرة الجامعة لالبلعة المةرةورة
و عالماا ،العالم االنسان الجامع لجمیةع العةتالم و مةا فیاةا (لشهتیانی .)448-447 :1370 ،مطهاب شهرح

دوفصلنامة علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 97 /

قیصری ،عالم انسانی پنجمین مرتبۀ وجودی است که جامع جمیع عوالم و مراتب وجودی پهیش از

خود است.

قونوی جامعیت انسان را با بیانی دیگر و به شهک جامعیهت عهالم امکهان و وجهوب در او بیهان

میدارد« :حقیقت [انسان] عبارذ اسهت از برزخیهت جهامع بهین احکهام وجهوب و احکهام امکهان؛
بنابراین وی را احاطه به هردو طرا باشد» (قونوی.)11 :1388 ،

از سوی دیگر ،قونوی انسان را اول و لخر میداند« :انسان حادث ازلی و نشئۀ [عالم] دائم ابدی

است .پس وی را از این جهت بر موجوداذ تقدم و اول بهودن اسهت و امها علهت لخهر بهودنش از
جهت انتها و پایان پذیری احکام و لثار به او و اجتماع و گردلمدن لنها  -ظهاهراً و باطنهاً  -در او،

مانند انتشارش بازنشست ازوست؛ زیرا حکم شأن حه تعهالی کهه جهامع و فراگیهر تمهامی شهئون و

احکام لنهاست ،دوری میباشد» (همان.)11 :

دیگر لنکه شارحان انسان را مقصود اولی از خل عالم و بقای لن میدانند؛ بهطوریکهه اسهرار

الهی به وجود انسان شناخته میشود؛ همانطور کهه خهوارزمی مهیگویهد« :فارهضة اممةر جةالر مةر ة
العالم ،فکا دم عین جالر تلک المر ة و روح تلک الصورة :اقتما کرد امر الهی جالی مرلذ عالم را
تا لنچه مقصود است از لیینۀ عالم و لن ظهور اسرار الهیه است که مودع است در اسماء و صتاذ،
به حصول بپیوندد و مظهر جمیع این اسرار انسان است از روی اجمال و تتصی  .یه عالم بهه وجهود

او [لدم] تمام شد و اسرار و حقایقش به ظهور پیوست» (خوارزمی.)61-60 :1393 ،

ادامۀ بلث انسانشناسی در عرفان نظری به انسان کام میرسد .مطاب اندیشۀ ابهنعربهی ،حه

در هریک از انبیا با اسمی از اسماء تجلی میکند و ایشان مظهر تجلی اسمائیاند ،امها پیهامبر خهاتم،

حمرذ ملمد ،مظهر تجلی هاتی است و او اولین ،جامعترین و عالیترین تعین ح و انسان کامه

است .قیصری دراینباره میگوید« :علمتان الحقیق الملمدیه صورة االسم الجامع االلهی ،و هو ربها
و منه التیض و االستمداد علی جمیع االسماء» (لشتیانی.)685 :1370 ،

مطاب شرح قونوی ،ارتباح انسان و ح از دو جهت اسهت؛ یکهی بها وسهای و دیگهری بهدون

وسای ( ناگتته پیداست که منظور از این دو ،مقام قرب فرایض و قرب نواف اسهت) .در وجهه دوم
که ارتباح انسان با ح بدون وسای است ،انسان ملبوب و مقرب ح میشهود .ایهن مرتبهه مرتبهۀ

انسان کامه اسهت و « پیامبهر در مواضهع مشتله

از بیانهاذ و اشهارذ لن لگهاهی داده اسهت ...و

می فرمود :مرا با خداوند وقتهی و [حهاالتی] اسهت کهه در لن وقهت و حهال [بهیواسهطگی] ریهر از
پروردگارم [هیچکس] نمیگنجد (قونوی.)96-95 :1388 ،
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حقیقت ملمدی نسبت به ح موقعیت انتعالی دارد و نسبت به جهان هستی موقعیت فاعلی .این

سبب می شود که حقیقت ملمدی واسطۀ فیض بین عالم وجوب و امکان باشد .قیصری دراینبهاره

میگوید« :هذه الحقیق مشهمل علی الجهتین ،االلهیه و العبتدی  .حقیقهت ملمدیهه بهه اعتبهار بهاطن

وجود ،مربی باطن حقای امکانی است و به اعتبار ظاهر وجود ،مجالی ظهور ح در اشهیا بهه اسهم
ظاهر است .کسی که صاحب و معنی اسم اعظم است ،بلکه به اعتبار اتلاد ظاهر و مظهر عهین اسهم

اعظم است ،مجالی فیض وجود و طریقۀ تجلهی حه اسهت و از عهین ثابهت او اسهتمداد بهه جمیهع

موجوداذ میرسد .پس حقیقت ملمدیه به اعتبار وطن مألوا اصلی خود که عهالم ربهوبی باشهد،

واسطۀ فیض است و به اعتبار جنبۀ خلقهی و وجهود حهادث مهادی ،عبهد مربهوب و مهرزوق اسهت»

(لشتیانی)708-707 :1370 ،؛ بنابراین ،بهواسطۀ انسان کام و حقیقت ملمدیه اسهت کهه فهیض از
ح در بندگان و موجوداذ عالم جریان مییابد.

درمجموع می توان گتت در عرفان نظری شهأن و مرتبهۀ انسهان برتهر از سهایر موجهوداذ عهالم

است؛ زیرا انسان کون جامع است ،اسرار الهی به وجود او هویدا میشود ،مقصود اولی از لفهرینش
عالم و بقای لن است و انسان کام و حقیقت ملمدیه واسطۀ فیضرسانی از حه بهه عهالم امکهان

است .این اهمیت دلی دیگری است بر اینکه در گلشن راز ،بسامد قطب انسان بر سایر موارد برتری
داشته باشد.

 .4بهعنوان لخرین دلی باید گتت که در عرفان عملی ،انسان همواره در تالش برای وصال حه و

جویای مسیر درست سیر و سلوک بوده است .این اندیشه سبب میشود رابطۀ ح -انسهان و انسهان

یکی از مهمترین مسائ و دردرههای پیشروی اه تصوا باشهد .درسهت اسهت کهه گلشهن راز
بیشههتر بههه عرفههان نظههری و انههدکی نیههز عرفههان وجههدی مههیپههردازد و در لن ،سههشنی از مباحههث و

سرفص های مطرح در زمینۀ عرفان عملی نیست ،اما سؤالهایی همچون سهؤال یههارم کهه ههروی

دربارۀ سلوک ،سالک و انسان کام مطرح کرده است و پاسخ شبستری به وی دربارۀ تهأثیر جذبهه
بر دل سالک و اتصاا به توبه برای رهایی از صتاذ همیمه ،مقدمهای است برای سلوک عملی.

بهطور خالصه ،شأنی که در قرلن و حدیث برای انسان برشمردهاند ،بازبستهبودن شناخت خهدا

به شناخت انسان ،کون جامع بودن انسان و واسطۀ فیض بودن انسان کام در عرفان نظری و تهالش

برای طی طری و رسیدن به وصال ح در عرفان عملی سبب میشوند که در مباحث عرفانی بشش

عمدهای از بلث به انسان و رابطۀ ح -انسان اختصاص یابد و ینانکه نتایج لماری نشان مهیدههد،
بسامد بلث پیرامون انسان و رابطۀ ح -انسان در گلشن راز بیش از دیگر مباحث باشد.

بسامد پایین قطب ح و نیز فقدان پرسش پیرامون قطب ح نیز از دو باور نشئت میگیرد:
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 .5صوفیه پرسش و پاسخ در هاذ ح را ممنوع میدانستند .شبستری خود دراینباره میگوید:
در لال فکرکردن شرح راه است
بههود در هاذ ح ه اندیشههه باط ه

ولی در هاذ ح ملض گناه است

ملال ملهض دان تلصهی حاصه
(شبستری)111-110 :1393 ،

اه تصوا برای اثباذ عدم امکان شناخت ح به شیوههای گونهاگون اسهتدالل مهیکردنهد و بهه

انواع تمثیالذ توس میجستند .جمیع اینها به منع بلث و تعم پیرامون هاذ ح منجر میشهوند.

یکی از این استداللها بلث نور سیاه است که شبستری در ادامۀ ابیاذ مذکور ،از لن بهره میگیرد
تا به این وسیله ناتوانی انسان را از درک هاذ ح تبیین کند:
سیاهی گر بدانی نور هاذ اسهت

سیه جز قهابض نهور بصهر نیسهت

به تاریکی درون لب حیاذ است

نظر بگذار کین جای نظهر نیسهت
(همان)123-122 :

الهیجی ،شارح گلشن راز ،در شرح این دو بیت رایت نزدیکی به حه را مصهادا بها تابیهدن نهور

سیاه و تاریکشدن بصر سالک میداند ،یعنی سالک در رایت قهرب ،بهاز ههم بهه نقطهۀ نهاتوانی از
ادراک ح میرسد:

«یون سالک راه الی اهلل ،از مراتب انوار تجلیاذ اسما و صتاذ عبور نمود و مستعد قبول تجلی

هاتی گشت ،لن نور تجلی به رنگ سیاه متمث میگردد و از رایت نزدیکی که سالک را بهحسهب

معنی حاص شده ،دیدۀ بصیرذ تاریک میشود و از ادراک لن قاصر میگردد .سیاهی و تهاریکی
به یک معنی است؛ یعنی سیاهی که در مراتب مشاهداذ ارباب کشه

و شههود در دیهدۀ بصهیرذ

سالک می لید ،نور هاذ مطل است که از رایت نزدیکی ،تاریکی در بصر بصیرذ سهالک او پیهدا
لمده و در درون لن تاریکی نور هاذ که مقتمی فناست ،لب حیاذ بقاء باهلل کهه موجهب حیهاذ

سرمدی است ،پنهان است» (الهیجی.)84-83 :1390 ،

استدالل دیگر در این مورد لن است که با وجود لنکه در نظهر بعمهی از عرفها یهون قیصهری

«موضوع علم عرفان ،هاذ احدیت و نعوذ ازلی و صتاذ سهرمدی اوسهت» (یثربهی،)216 :1387 ،
اما «حقیقت علم عبارذ است از احاطه بر معلوم و کش

و تمییز لن از ریر .پهس حقیقهت علهم بهه

حقیقت هاذ ح تعل نمیگیرد و حقیقت علمیه نمیتواند احاطه داشته باشد بر هاتی کهه مقتمهی

عدم احاطه است .همچنین از لنجا که حمرذ ح  ،بهللار حقیقت خویش در حجاب عزذ قرار
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گرفته و هیچ نسبتی میان او و ماسوای او نیست ،خوض در معرفت لن مقام ،تالشی است بیههوده و

بیحاص  .لنچه ماسوا را درخور اسهت ،یهک معرفهت اجمهالی اسهت در اینکهه در لن سهوی ایهن
تعیناذ ،حقیقتی است که ظهور و پیدایش همۀ تعیناذ ،از وی و با وی است» (همان.)243-242 :

 .6دیگر لنکه بنا بر گتتۀ ابنعربی ،ح در حالت اطالق مطلقاً ریرقابه ادراک و دسهتنیهافتنی

است و تنها لن زمان که متجلی شود ،قاب شناخت و دستیافتنی خواههد بهود .از لنجها کهه مسهئلۀ

تجلی هاتاً یک اص دوسویه است و یک سر لن ح و سر دیگر لن انسان یا عالم هستند؛ بنابراین،

تجلی مربوح به ملور ح -عالم و ح -انسان میشود .این قمیه درنهایت به افزایش بسامد ابیاذ با
موضوع دو ملور مذکور میانجامد.

درمجموع ،از یک سو ممنوعیت اندیشیدن در هاذ ح و منهوحبهودن شهناخت حه بهه اصه

تجلی سبب توجه متصوفه به ملورهای انسان-ح و عالم-ح میشود .از دیگر سو  )1اهمیتی که

در قرلن و پیروی لن در احادیث برای شأن و مقام انسان قائ اند )2 ،منوحبهودن شهناخت حه بهه

شناخت انسان بنا بر حدیث نبوی )3 ،جامعیت انسان و واسطۀ فیض بودن انسهان کامه و  )4تهالش

انسان برای پیمودن مسیر سلوک و رسیدن به وصال ح  ،سبب افزایش اندیشهورزی پیرامون انسهان

و ارتباح انسان-ح و توجه کمتر به دیگر قطبها و ملورها میشود.

نتیجهگیری
گلشن راز ،متأثر از عرفان نظری و اندیشۀ ابنعربی بر نظام سهگانۀ ح -انسان-عهالم اسهتوار اسهت.

در این بین ،ملور ح -انسان و پس از لن قطب انسان بیشترین بسامد را به خود اختصاص میدهند.
این امر ریشه در یند مسئله دارد .1 :اهمیتی که قرلن و متعاقباً احادیث برای مقهام انسهان قائه انهد،

 .2بازبستگی شناخت خدا به شناخت انسان بنا بر حدیث نبوی .3 ،باور به کون جامع بودن انسهان و

واسطۀ فیض بودن انسان کام  ،و  .4اهمیت طریقت و سلوک و تالش انسان برای وصهال بهه حه .

مجموع این دالی در کنار هم سبب می شوند که شبستری و حسهینی ههروی کهه خهود نماینهدگان
جریان تصوا عصر خویش هستند ،بیشتر به موضوع ارتباح ح -انسان و انسان بپردازند و قطبهها

و ملورهای دیگر کمتر در نظر ایشان اهمیت داشته باشد.
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جدول  .3بسامد موضوعات سه سؤال آخر گلشن راز
ح -انسان ح -عالم انسان-عالم ح -انسان-عالم سایر

ح

انسان

عالم

سؤال اول

2

21

1

13

3

0

0

1

41

سؤال دوم

5

24.5

53

30

40.5

20

3

0

176

سؤال سوم

0

11.5

0

9

0

1.5

2

0

24

سؤال یهارم

0

50

0

29

0

4

0

0

83

سؤال پنجم

0

0

0

19

0

0

0

0

19

سؤال ششم

0

8

0

14

0

0

0

0

22

سؤال هتتم

4

0

4

14

4

0

0

6

32

سؤال هشتم

0

3

7

10

13

0

9

3

45

سؤال نهم

1.5

18

1

9.5

2.5

2.5

0

0

35

مجموع ابیاذ

12.5

136

66

147.5

63

28

14

10

477

2.62%

28.51%

13.84%

30.92%

13.21%

5.87%

2.94%

2.10%

ح -انسان ح -عالم انسان-عالم ح -انسان-عالم سایر

مجموع ابیاذ

ح

انسان

عالم

سؤال یازدهم

2

4.5

15.5

0

11

14

0

0

47

سؤال دوازدهم

0

0

1

0

9

0

2

1

13

مجموع ابیاذ

2

4.5

16.5

0

20

14

2

1

60

3.33%

7.50%

27.50%

0.00%

33.33%

23.33%

3.33%

1.67%

ح

انسان

عالم

ح -انسان ح -عالم انسان-عالم ح -انسان-عالم سایر

مجموع ابیاذ

مجموع ابیاذ

سؤال سیزدهم

16.5

5

0

42

8.5

0

0

16

88

سؤال یهاردهم

4.5

17

0

30.5

7.5

0.5

0

0

60

سؤال پانزدهم

3

1.5

2

3

4.5

2

3

0

19

مجموع ابیاذ

24

23.5

2

75.5

20.5

2.5

3

16

167

14.37%

14.07%

1.20%

45.21%

12.28%

1.50%

1.80%

9.58%

ح

انسان

عالم

ح -انسان ح -عالم انسان-عالم ح -انسان-عالم سایر

38.5

164

84.5

223

103.5

44.5

19

27

5.47%

23.30%

12.00%

31.68%

14.70%

6.32%

2.70%

3.84%

مجموع ابیاذ
سه بشش

مجموع ابیاذ
سه بشش
704
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Abstract
Gulshan-i Raz is one of the most important texts in theoretical mysticism and the
influence of Ibn Arabi’s thoughts on Shabestari is evident in Gulshan-i Raz. This
study analyzes the content of Gulshan-i Raz to clarify how the verses could be
classified thematically and what the pivotal thought dominating the work is. Since
theoretical mysticism is based on theism, anthropology and cosmology, verses are
categorized under these three poles. In order to analyze the text, 70% of verses were
sampled and it was determined how each verse should be categorized under each
pole considering the context of each unit of text. Finally, the frequency of each pole
was measured. The results show that discussion about human and the relation
between God-human is the most frequent issue in Gulshan-i Raz. This issue is
rooted in these factors: firstly, the elevated status of human in the Sublime Qur’an
and Hadith; secondly, dependence of theism on human recognition according to
Prophetic Hadiths; thirdly, belief in comprehensiveness of human being and perfect
man’s function as mediator of grace in theoretical mysticism; and fourthly, the
importance of conduct (sulook) to the Sufis and their attempt to eventually become
united with God in practical mysticism.
Keywords: Gulshan-i Raz, Content Analysis, Theoretical Mysticism, Manifestation,
Human.

1

DOI: 10.22051/jml.2020.23525.1661
Full Professor of Persian Language and Literature Department, Allame Tabatabaii University, Tehran,
Iran, d_sparham@yahoo.com
3
PhD Candidate of Persian Language and Literature, Allame Tabatabaii University, Tehran, Iran
(Corresponding author), m.s.darbandi@gmail.com
2

Print ISSN: 9384-2008 / Online ISSN1997-2538

